
ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
(με ερμηνευτική απόδοση του Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα)

Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Γεν. 1,1  Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν.
Γεν. 1,1  Κατ' αρχάς ο απειροτελειος Θεός εδηµιούργησεν εκ του µηδενός το σύµπαν, τον ουρανόν και την γην.
Γεν. 1,2  η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύµα Θεού επεφέρετο επάνω τού
ύδατος.
Γεν. 1,2  Η γη ήτο αόρατος, αδιαµόρφωτος και απρόσφορος δια τον ζωϊκόν και φυτικόν κόσµον· σκοτάδι δε ηπλώνετο
επάνω από τα ύδατα που την εσκέπαζον, το δε ζωοποιόν Πανάγιον Πνεύµα εφέρετο επάνω από τα ύδατα και περιέβαλλεν
αυτήν.
Γεν. 1,3  και είπεν ο Θεός· γενηθήτω φώς· και εγένετο φώς.
Γεν. 1,3  Και είπεν ο Θεός· “να γίνη φως επί της γης”· και έγινε φως.
Γεν. 1,4  και είδεν ο Θεός το φώς, ότι καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός ανά µέσον τού φωτός και ανά µέσον τού σκότους.
Γεν. 1,4  Και είδεν ο παντογνώστης Θεός το φως ότι είναι καλόν και σκόπιµον· και εχώρισεν ο Θεός το σκότος από το φως.
Γεν. 1,5  και εκάλεσεν ο Θεός το φώς ηµέραν και το σκότος εκάλεσε νύκτα. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα µία.
Γεν. 1,5  Και ωνόµασεν ο Θεός το φως ηµέραν και το σκότος ωνόµασε νύκτα . Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωϊ και έκλεισεν
η πρώτη ηµέρα της δηµιουργίας.
Γεν. 1,6  Καί είπεν ο Θεός· γενηθήτω στερέωµα εν µέσω τού ύδατος και έστω διαχωρίζον ανά µέσον ύδατος και ύδατος. και
εγένετο ούτως.
Γεν. 1,6  Και είπεν ο Θεός· “να γίνη ο ουράνιος θόλος της γης µεταξύ των υδάτων, που καλύπτουν την επιφάνειάν της και
των νεφών που αιωρούνται εις την ατµόσφαιραν, και να διαχωρίζη µεταξύ των υδάτων της γης και των υδάτων του
ουρανού”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.
Γεν. 1,7  και εποίησεν ο Θεός το στερέωµα, και διεχώρισεν ο Θεός ανά µέσον τού ύδατος, ό ήν υποκάτω τού στερεώµατος,
και αναµέσον τού ύδατος τού επάνω τού στερεώµατος.
Γεν. 1,7  Και έδωσεν ύπαρξιν ο Θεός στον ουράνιον θόλον και διεχώρισε τα ύδατα, τα οποία ήσαν επί της γης κάτω από τον
ουρανόν, από τα νερά, τα οποία ήσαν επάνω εις τα νέφη του ουρανού.
Γεν. 1,8  και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωµα ουρανόν. και είδεν ο Θεός, ότι καλόν, και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα
δευτέρα.
Γεν. 1,8  Και ωνόµασεν ο Θεός την ατµόσφαιραν ουρανόν. Και είδεν ο παντογνώστης Θεός ότι το έργον του αυτό ήτο ωραίον
και σκόπιµον. Και έγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και έκλεισεν η δευτέρα ηµέρα της δηµιουργίας.
Γεν. 1,9  Καί είπεν ο Θεός· συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω τού ουρανού εις συναγωγήν µίαν, και οφθήτω η ξηρά. και
εγένετο ούτως. και συνήχθη το ύδωρ το υποκάτω τού ουρανού εις τας συναγωγάς αυτών, και ώφθη η ξηρά.
Γεν. 1,9  Και είπεν ο Θεός· “ας συναχθή το ύδωρ, το οποίον καλύπτει ολόκληρον την γην, εις ωρισµένην περιοχήν και ας
φανή η ξηρά”. Και έγινεν, όπως ο Θεός διέταξε· και εµαζεύθη όλον το ύδωρ της γης εις τας βαθείας περιοχάς των ωκεανών
και θαλασσών, και εφάνη η ξηρά.
Γεν. 1,10  και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γήν και τα συστήµατα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. και είδεν ο Θεός, ότι
καλόν.
Γεν. 1,10  Και ωνόµασεν ο Θεός την εκτός της θαλάσσης έκτασιν γην, τας δε µεγάλας περιοχάς των υδάτων ωνόµασε
θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι η θάλασσα και η ξηρά είναι καλαί, έχουν τον σκοπόν και την χρησιµότητά των.
Γεν. 1,11  και είπεν ο Θεός· βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρµα κατά γένος και καθ οµοιότητα, και ξύλον
κάρπιµον ποιούν καρπόν, ού το σπέρµα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γής. και εγένετο ούτως.
Γεν. 1,11   Και είπεν ο Θεός· “ας φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν εις την ξηράν χλόη και ποώδεις θάµνοι, που το κάθε είδος
από αυτά θα έχη το ιδικόν του σπέρµα, δια να διαιωνίζεται επί της γης”· και εν συνεχεία διέταξεν ο Θεός· “να φυτρώσουν
και να µεγαλώσουν εις την γην καρποφόρα ξυλώδη δένδρα, έκαστον από τα οποία θα φέρη κατά το είδος του το ιδικόν του
σπέρµα”.
Γεν. 1,12  και εξήνεγκεν η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρµα κατά γένος και καθ οµοιότητα, και ξύλον κάρπιµον ποιούν
καρπόν, ού το σπέρµα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γής.
Γεν. 1,12  Και έβγαλε πράγµατι η γη ποώδη βλάστησιν, χλόην και θάµνους, κάθε είδος από τα οποία είχε το σπέρµα αυτού
δια την διατήρησίν του. Και κατόπιν εφύτρωσαν και εµεγάλωσαν επί της γης καρποφόρα δένδρα, έκαστον από τα οποία
έφερε το σπέρµα του είδους του, δια να διαιωνίζεται επί της γης.
Γεν. 1,13  και είδεν ο Θεός, ότι καλόν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα τρίτη.
Γεν. 1,13  Είδεν ο Θεός ότι η χλόη, οι θάµνοι και τα δένδρα, που εκάλυψαν όλην την επιφάνειαν της ξηράς, ήσαν καλά,
σκόπιµα και χρήσιµα. Εγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και συνεπληρώθη η τρίτη ηµέρα της δηµιουργίας.
Γεν. 1,14  Καί είπεν ο Θεός· γενηθήτωσαν φωστήρες εν τώ στερεώµατι τού ουρανού εις φαύσιν επί της γής, τού διαχωρίζειν
ανά µέσον της ηµέρας και ανά µέσον της νυκτός· και έστωσαν εις σηµεία και εις καιρούς και εις ηµέρας και εις ενιαυτούς·
Γεν. 1,14  Και είπεν ο Θεός· “ας γίνουν (ας φανούν) εις τον ουρανόν της γης φωτεινοί αστέρες, δια να φωτίζουν την γην και
να χωρίζουν την ηµέραν από την νύκτα. Ας είναι οι αστέρες αυτοί εις σηµεία µετεωρολογικών και άλλων φαινοµένων, και
ας χρησιµεύουν εις κανονικήν µεταβολήν και διάκρισιν των εποχών του έτους, των ηµερών και των ετών.
Γεν. 1,15  και έστωσαν εις φαύσιν εν τώ στερεώµατι τού ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γής. και εγένετο ούτως.
Γεν. 1,15  Προ παντός δε ας είναι αυτοί στον ουρανόν, ώστε να φωτίζουν την γην”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.
Γεν. 1,16  και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους µεγάλους, τον φωστήρα τον µέγαν εις αρχάς της ηµέρας και τον
φωστήρα τον ελάσσω εις αρχάς της νυκτός, και τους αστέρας.
Γεν. 1,16  Και έκαµεν ο Θεός τους δύο µεγάλους αστέρας, τον ήλιον, τον µεγάλον αστέρα, να άρχη µε το φως του όλην την
ηµέραν. Και τον µικρότερον αστέρα, την σελήνην, να άρχη µε το φως της κατά την νύκτα. Επίσης διέταξε να φανούν και οι
άλλοι αστέρες του ουρανού.



Γεν. 1,17  και έθετο αυτούς ο Θεός εν τώ στερεώµατι τού ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γής
Γεν. 1,17  Και έθεσεν αυτούς ο Θεός στο ουράνιον στερέωµα, δια να στέλλουν το φως των επάνω εις την γην·
Γεν. 1,18  και άρχειν της ηµέρας και της νυκτός και διαχωρίζειν ανά µέσον τού φωτός και ανά µέσον τού σκότους. και είδεν
ο Θεός, ότι καλόν.
Γεν. 1,18  να εξουσιάζουν την ηµέραν και την νύκτα και να ξεχωρίζουν το φως από το σκότος. Και είδεν ο παντογνώστης
Θεός, ότι το έργον του αυτό ήτο καλόν, χρήσιµον και σκόπιµον.
Γεν. 1,19  και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα τετάρτη.
Γεν. 1,19  Εγινεν εσπέρα, έγινε πρωί και συνεπληρώθη η τετάρτη ηµέρα της δηµιουργίας.
Γεν. 1,20  Καί είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετόµενα επί της γής κατά το στερέωµα
τού ουρανού. και εγένετο ούτως.
Γεν. 1,20  Και είπεν ο Θεός· “να βγάλουν τα ύδατα των θαλασσών ψάρια και ερπετά και πτηνά, τα οποία θα πετούν εις την
ατµόσφαιραν µεταξύ του ουρανίου θόλου και της γης”. Και έγινεν έτσι.
Γεν. 1,21  και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα µεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών, ά εξήγαγε τα ύδατα κατά γένη αυτών,
και πάν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος. και είδεν ο Θεός, ότι καλά.
Γεν. 1,21  Και εδηµιούργησεν ο Θεός τα µεγάλα κήτη και τα ψάρια και τα ερπετά, τα οποία σύµφωνα µε την διαταγήν του
έβγαλαν τα ύδατα έκαστον κατά το ειδός αυτού· καθώς και όλα τα είδη των πτηνών καθένα κατά το είδος του. Και είδεν ο
Θεός ότι όλα ήσαν καλά και χρήσιµα δια τον σκοπόν, δια τον οποίον έγιναν.
Γεν. 1,22  και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τα ύδατα εν ταίς θαλάσσαις, και
τα πετεινά πληθυνέσθωσαν επί της γής.
Γεν. 1,22  Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγων· “γίνεσθε γόνιµα, αυξάνεσθε και πολλαπλασιάζεσθε και γεµίσατε τα ύδατα των
θαλασσών. Και τα πετεινά επίσης ας πληθυνθούν επάνω εις την γην”.
Γεν. 1,23  και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα πέµπτη.
Γεν. 1,23  Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωϊ και συνεπληρώθη η πέµπτη ηµέρα της δηµιουργίας.
Γεν. 1,24  Καί είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γής κατά γένος.
και εγένετο ούτως.
Γεν. 1,24  Και είπεν ο Θεός· “ας βγάλη η γη ζώα διαφόρων ειδών, τετράποδα και ερπετά και θηρία της ξηράς, το καθένα
κατά το είδος του”. Και έγινε έτσι.
Γεν. 1,25  και εποίησεν ο Θεός τα θηρία της γής κατά γένος, και τα κτήνη κατά γένος αυτών και πάντα τα ερπετά της γής
κατά γένος αυτών. και είδεν ο Θεός, ότι καλά.
Γεν. 1,25  Και εδηµιούργησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά τα είδη αυτών, και τα κτήνη κατά τα είδη αυτών και όλα τα
ερπετά της γης κατά τα είδη αυτών. Και είδεν ο Θεός ότι είναι καλά, σκόπιµα και χρήσιµα.
Γεν. 1 ,26   και είπεν ο Θεός· ποιήσωµεν άνθρωπον κατ εικόνα ηµετέραν και καθ οµοίωσιν, και αρχέτωσαν των ιχθύων της
θαλάσσης και των πετεινών τού ουρανού και των κτηνών και πάσης της γής και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί
γής γής.
Γεν. 1,26  Εν συνεχεία ο Τριαδικός Θεός είπε καθ' εαυτόν· “ας δηµιουργήσωµεν τώρα τον άνθρωπον, σύµφωνα µε την ιδικήν
µας εικόνα, και να έχη την δυνατότητα να οµοιάση µε ηµάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των
ιχθύων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα έρπουν επάνω εις την
επιφάνειαν της γης”.
Γεν. 1,27  και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς.
Γεν. 1,27  Και πράγµατι ο απειροτέλειος Θεός εδηµιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε µε ιδικά του
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ώστε να είναι µε αυτά εικών του Θεού. Εδηµιούργησεν απ' αρχής άνδρα και γυναίκα.
Γεν. 1,28  και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν και κατακυριεύσατε
αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών τού ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γής και
πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γής.
Γεν. 1,28  Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων· “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεµίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής·
σας δίδω την δύναµιν να είσθε κύριοι και εξουσιασταί των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των
κτηνών και όλης της γης και όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.
Γεν. 1,29  και είπεν ο Θεός· ιδού δέδωκα υµίν πάντα χόρτον σπόριµον σπείρον σπέρµα, ό εστιν επάνω πάσης της γής, και πάν
ξύλον, ό έχει εν εαυτώ καρπόν σπέρµατος σπορίµου, υµίν έσται εις βρώσιν·
Γεν. 1,29  Και εν συνεχεία είπεν ο Θεός· “ιδού έχω δώσει υπό την κυριότητά σας και εις εξυπηρέτησίν σας όλα τα ειδη του
χόρτου, τα οποία έχουν εν εαυτοίς σπέρµατα και είναι απλωµένα εις ολόκληρον την γην , και κάθε δένδρον, το οποίον φέρει
καρπόν προς τροφήν σας και σπέρµα προς πολλαπλασιασµόν και διαιώνισίν του. Ολα αυτά, χόρτα της γης και καρποί των
δένδρων, θα είναι εις διατροφήν σας.
Γεν. 1,30  και πάσι τοίς θηρίοις της γής και πάσι τοίς πετεινοίς τού ουρανού και παντί ερπετώ έρποντι επί της γής, ό έχει εν
εαυτώ ψυχήν ζωής, και πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν. και εγένετο ούτως.
Γεν. 1,30  Σας δίδω επίσης κυριότητα επί όλων των θηρίων της γης, επί όλων των πτηνών του ουρανού και επί όλων των
ερπετών, που σύρονται εις την γην· εις όλας αυτάς τας ζώσας υπάρξεις δίδω επίσης ως τροφήν το χλωρόν χόρτον της γης”.
Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.
Γεν. 1,31  και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ηµέρα έκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Γεν. 2,1  Καί συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πάς ο κόσµος αυτών .
Γεν. 2,1  Ούτω δε ετελείωσεν η δηµιουργία του σύµπαντος, του ουρανού και της γης, και όλος αυτών ο στολισµός, η αρµονία
και η λαµπρότης.
Γεν. 2,2  και συνετέλεσεν ο Θεός εν τή ηµέρα τή έκτη τα έργα αυτού, ά εποίησε, και κατέπαυσε τή ηµέρα τή εβδόµη από
πάντων των έργων αυτού, ών εποίησε.
Γεν. 2,2   Κατά την έκτην ηµέραν ετελείωσεν ο Θεός τα έργα αυτού, όσα έκαµε, και ανεπαύθη κατά την εβδόµην ηµέραν από



όλα τα έργα αυτού, τα οποία εδηµιούργησεν εκ του µηδενός και εµορφοποίησεν.
Γεν. 2,3  και ευλόγησεν ο Θεός την ηµέραν την εβδόµην και ηγίασεν αυτήν· ότι εν αυτή κατέπαυσεν από πάντων των έργων
αυτού, ών ήρξατο ο Θεός ποιήσαι.
Γεν. 2,3   Ευλόγησε δε ο Θεός την ηµέραν την εβδόµην, ηγίασεν αυτήν και ως αγίαν την ώρισε, διότι κατ' αυτήν κατέπαυσε
την δηµιουργίαν του και ανεπαύθη µετά την δηµιουργίαν των έργων, τα οποία από της πρώτης ηµέρας ήρχισε να
δηµιουργή.
Γεν. 2,4  Αύτη η βίβλος γενέσεως ουρανού και γής, ότε εγένετο· ή ηµέρα εποίησε Κύριος ο Θεός τον ουρανόν και την γήν
Γεν. 2,4   Αυτή είναι η ιστορία της δηµιουργίας του ουρανού και της γης, όταν αυτά ετελείωσαν και ωλοκληρώθησαν. Αυτή
είναι η δηµιουργία του σύµπαντος, όταν ο απειροτέλειος Θεός εδηµιούργησεν εκ του µηδενός το σύµπαν, τον ουρανόν και
την γην.
Γεν. 2,5  και πάν χλωρόν αγρού πρό τού γενέσθαι επί της γής και πάντα χόρτον αγρού πρό τού ανατείλαι· ου γάρ έβρεξεν ο
Θεός επί την γήν, και άνθρωπος ουκ ήν εργάζεσθαι αυτήν·
Γεν. 2,5   Δεν υπήρχον όµως ακόµη χλόη και θάµνοι των αγρών και δεν είχον βλαστήσει φυτά του αγρού . Διότι δεν είχεν
αποστείλει βροχάς ο Θεός εις την γην και δεν υπήρχεν άνθρωπος να εργάζεται και να καλλιεργή τους αγρούς .
Γεν. 2,6  πηγή δε ανέβαινεν εκ της γής και επότιζε πάν το πρόσωπον της γής.
Γεν. 2,6   Ανέβλυζαν δε πηγαί και επότιζαν µε τα ύδατά των όλην την επιφάνειαν της ξηράς.
Γεν. 2,7  και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χούν από της γής, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και
εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.
Γεν. 2,7   Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον µε χώµα από την γην (χοϊκόν) και ενεφύσησεν στο πρόσωπον αυτού πνεύµα ζων,
την αθάνατον ψυχήν· έτσι δε έγινεν ο άνθρωπος ζώσα υλικοπνευµατική ύπαρξις.
Γεν. 2,8  Καί εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέµ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε.
Γεν. 2,8   Διέταξε δε ο Θεός και εφύτρωσε και εβλάστησεν εις την περιοχήν της Εδέµ προς ανατολάς κήπος, ο παράδεισος,
και εκεί ετοποθέτησε τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε.
Γεν. 2,9  και εξανέτειλεν ο Θεός έτι εκ της γής πάν ξύλον ωραίον εις όρασιν και καλόν εις βρώσιν και το ξύλον της ζωής εν
µέσω τού παραδείσου και το ξύλον τού ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού.
Γεν. 2,9   Εκαµε δε ο Θεός να βλαστήσουν από την γην όλα τα είδη των δένδρων, τα οποία είναι ωραία εις την όρασιν,
ευχάριστα εις την γεύσιν και θρεπτικά, καθώς επίσης διέταξε και εφύτρωσε το δένδρον της ζωής εν µέσω του παραδείσου
και το δένδρον της γνώσεως του καλού και του κακού .
Γεν. 2,10  ποταµός δε εκπορεύεται εξ Εδέµ ποτίζειν τον παράδεισον· εκείθεν αφορίζεται εις τέσσαρας αρχάς.
Γεν. 2,10  Ποταµός δε πηγάζει και απλώνεται από την Εδέµ, ώστε να ποτίζη τον παράδεισον. Από εκεί δε εξέρχεται και
διαχωρίζεται εις τέσσαρας κατευθύνσεις.
Γεν. 2,11  όνοµα τώ ενί Φισών· ούτος ο κυκλών πάσαν την γήν Ευιλάτ, εκεί ού εστι το χρυσίον·
Γεν. 2,11  Το όνοµα του ενός εκ των τεσσάρων αυτών ποταµών είναι Φισών. Αυτός περικυκλώνει και ποτίζει όλην την
περιοχήν Ευϊλάτ, όπου υπάρχει ο χρυσός.
Γεν. 2,12  το δε χρυσίον της γής εκείνης καλόν· και εκεί εστιν ο άνθραξ και ο λίθος ο πράσινος.
Γεν. 2,12  Ο χρυσός της χώρας εκείνης είναι αγνός και πολύτιµος. Εις την χώραν αυτήν επίσης υπάρχουν και δύο άλλοι
πολύτιµοι λίθοι, ο απαστράπτων άνθραξ και ο πράσινος λίθος.
Γεν. 2,13  και όνοµα τώ ποταµώ τώ δευτέρω Γεών· ούτος ο κυκλών πάσαν την γήν Αιθιοπίας.
Γεν. 2,13  Το όνοµα του δευτέρου ποταµού είναι Γεών· αυτός διαρρέει όλην την γην της Αιθιοπίας.
Γεν. 2,14  και ο ποταµός ο τρίτος Τίγρις· ούτος ο προπορευόµενος κατέναντι Ασσυρίων . ο δε ποταµός ο τέταρτος Ευφράτης.
Γεν. 2,14  Και ο ποταµός ο τρίτος είναι ο Τιγρις· αυτός διέρχεται εµπρός από την χώραν των Ασσυρίων. Ο δε τέταρτος
ποταµός είναι ο Ευφράτης.
Γεν. 2,15  Καί έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, ον έπλασε, και έθετο αυτόν εν τώ παραδείσω της τρυφής, εργάζεσθαι
αυτόν και φυλάσσειν.
Γεν. 2,15  Ελαβε Κυριος ο Θεός τον άνθρωπον, τον οποίον εδηµιούργησε, και έθεσεν αυτόν στον παράδεισον της χαράς και
της τέρψεως, δια να εργάζεται εις αυτόν και να τον φυλάσση .
Γεν. 2,16  και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τώ Αδάµ λέγων· από παντός ξύλου τού εν τώ παραδείσω βαι αυτόνγή,
Γεν. 2,16  Εδωσε δε εντολήν Κυριος ο Θεός στον Αδάµ λέγων· “από όλα τα καρποφόρα δένδρα που υπάρχουν στον
παράδεισον, σας δίδω το δικαίωµα να τρώγετε.
Γεν. 2,17  από δε τού ξύλου τού γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ αυτού· ή δ αν ηµέρα φάγητε απ αυτού,
θανάτω αποθανείσθε.
Γεν. 2,17  Από το δένδρον όµως της γνώσεως του καλού και κακού δεν πρέπει ποτέ να φάγετε από αυτό. Κατά δε την ηµέραν
κατά την οποίαν θα φάγετε από τον καρπόν του, θα χάσετε το δικαίωµα της αθανασίας, θα αποθάνετε σωµατικώς και θα
χωρισθήτε από εµέ, που σας έδωσα την ζωήν”.
Γεν. 2,18  Καί είπε Κύριος ο Θεός· ου καλόν είναι τον άνθρωπον µόνον· ποιήσωµεν αυτώ βοηθόν κατ αυτόν.
Γεν. 2,18  Ο δε Τριαδικός Θεός είπε καθ' εαυτόν· “δεν είναι καλόν να µείνη µόνος του ο άνθρωπος. Ας δηµιουργήσωµεν προς
χάριν αυτού βοηθόν του, πλάσµα όµοιον µε αυτόν”.
Γεν. 2,19  και έπλασεν ο Θεός έτι εκ της γής πάντα τα θηρία τού αγρού και πάντα τα πετεινά τού ουρανού και ήγαγεν αυτά
προς τον Αδάµ, ιδείν τι καλέσει αυτά. και πάν ό εάν εκάλεσεν αυτό Αδάµ ψυχήν ζώσαν, τούτο όνοµα αυτώ.
Γεν. 2,19  Πριν όµως δηµιουργήση ο Θεός την βοηθόν του Αδάµ, την Εύαν, ωδήγησεν ενώπιον του Αδάµ όλα τα θηρία του
αγρού και όλα τα πτηνά του ουρανού, τα οποία εδηµιούργησε, δια να ίδη αυτά ο Αδάµ και να τους δώση το κατάλληλον
όνοµα. Και το όνοµα, το οποίον θα έδιδεν ο Αδάµ στο καθένα από αυτά, τούτο το όνοµα και θα έµενεν εις αυτό.
Γεν. 2,20  και εκάλεσεν Αδάµ ονόµατα πάσι τοίς κτήνεσι και πάσι τοίς πετεινοίς τού ουρανού και πάσι τοίς θηρίοις τού
αγρού· τώ δε Αδάµ ουχ ευρέθη βοηθός όµοιος αυτώ.
Γεν. 2,20  Και ο Αδάµ µε την σοφίαν, την κρίσιν και την γνώσιν που είχεν, έδωσεν ονόµατα εις όλα τα κτήνη και εις όλα τα
πτηνά του ουρανού και εις όλα τα θηρία της υπαίθρου. Κανένα όµως από τα ζώα αυτά δεν ευρέθη βοηθός όµοιος µε τον
Αδάµ, άξιος και ευχάριστος εις αυτόν.



Γεν. 2,21  και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάµ, και ύπνωσε· και έλαβε µίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε
σάρκα αντ αυτής.
Γεν. 2,21  Τοτε ο Θεός, δια να αναπληρώση την έλλειψιν αυτήν, έφερεν έκστασιν στον Αδάµ, ο οποίος και εκοιµήθη
βαθύτατα. Ελαβε τότε µίαν από τας πλευράς του Αδάµ και συνεπλήρωσε δια σαρκός το κενόν της αναιρεθείσης αυτής
πλευράς.
Γεν. 2,22  και ωκοδόµησεν ο Θεός την πλευράν, ήν έλαβεν από τού Αδάµ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάµ.
Γεν. 2,22  Και κατεσκεύασε και εµορφοποίησε την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από τον Αδάµ, εις γυναίκα, την οποίαν και
έφερε προς αυτόν.
Γεν. 2,23  και είπεν Αδάµ· τούτο νύν οστούν εκ των οστέων µου και σάρξ εκ της σαρκός µου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ
τού ανδρός αυτής ελήφθη αύτη·
Γεν. 2,23  Οταν δε ο Αδάµ εξύπνησε και είδε την γυναίκα είπεν· “αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά µου και σαρξ από την
σάρκα µου. Αυτή θα ονοµασθή γυνή (ανδρίς), διότι έγινεν από τον άνδρα αυτής.
Γεν. 2,24  ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα
αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν.
Γεν. 2,24  Ενεκα του στενού τούτου συνδέσµου του ανδρός προς την γυναίκα, στο µέλλον κάθε ανήρ θα αφήνη τον πατέρα
και την µητέρα του και θα συνδέεται στενότατα µε την γυναίκα του, ώστε οι δύο να γίνουν πλέον µία σαρξ δια της
συζυγίας”.
Γεν. 2,25  και ήσαν οι δύο γυµνοί, ό τε Αδάµ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο.
Γεν. 2,25  Ησαν δε και οι δύο γυµνοί, ο Αδάµ και η γυναίκα αυτού, και δεν εντρέποντο ο ένας τον άλλον, διότι ήσαν αγνοί
και αθώοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Γεν. 3,1  Ο δε όφις ήν φρονιµώτατος πάντων των θηρίων των επί της γής, ών εποίησε Κύριος ο Θεός. και είπεν ο όφις τή
γυναικί· τι ότι είπεν ο Θεός, ου µη φάγητε από παντός ξύλου τού παραδείσου;
Γεν. 3,1  Ο όφις ήτο το ευφυέστερον και επινοητικώτερον από όλα τα ζώα, τα οποία είχε δηµιουργήσει Κυριος ο Θεός επί της
γης. Ο όφις (ο διάβολος υπό µορφήν όφεως) ηρώτησε την Ευαν και της είπε· “διατί ο Θεός απηγόρευσε να φάγετε από τους
καρπούς όλων των δένδρων, που υπάρχουν στον παράδεισον;”
Γεν. 3,2  και είπεν η γυνή τώ όφει· από καρπού τού ξύλου τού παραδείσου φαγούµεθα,
Γεν. 3,2   Η Ευα απήντησεν στον όφιν· “από τους καρπούς κάθε δένδρου του παραδείσου ηµπορούµεν να φάγωµεν.
Γεν. 3,3  από δε τού καρπού τού ξύλου, ό εστιν εν µέσω τού παραδείσου, είπεν ο Θεός, ου φάγεσθε απ αυτού, ου δε µη άψησθε
αυτού, ίνα µη αποθάνητε.
Γεν. 3,3   Από τον καρπόν όµως του δένδρου, που υπάρχει εν τω µέσω του παραδείσου, έδωσεν εντολήν ο Θεός λέγων· δεν θα
φάγετε από τον καρπόν αυτού ούτε και θα εγγίσετε αυτό, δια να µη αποθάνετε”.
Γεν. 3,4  και είπεν ο όφις τή γυναικί· ου θανάτω αποθανείσθε·
Γεν. 3,4   Είπε δε τότε ο όφις προς την γυναίκα· “δεν θα αποθάνετε· κάθε άλλο.
Γεν. 3,5  ήδει γάρ ο Θεός, ότι ή αν ηµέρα φάγητε απ αυτού, διανοιχθήσονται υµών οι οφθαλµοί και έσεσθε ως θεοί,
γινώσκοντες καλόν και πονηρόν.
Γεν. 3,5   Σας απηγόρευσεν ο Θεός να φάγετε από το δένδρον αυτό , διότι εγνώριζεν ότι κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν
θα φάγετε, θα ανοιχθούν τα µάτια σας και θα είσθε και σεις σαν θεοί, όµοιοι µε αυτόν, γνωρίζοντες καλόν και πονηρόν”.
Γεν. 3,6  και είδεν η γυνή, ότι καλόν το ξύλον εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοίς οφθαλµοίς ιδείν και ωραίόν εστι τού
κατανοήσαι, και λαβούσα από τού καρπού αυτού έφαγε· και έδωκε και τώ ανδρί αυτής µετ αυτής, και έφαγον.
Γεν. 3,6   Τοτε η Εύα παρετήρησε προσεκτικότερα το απηγορευµένον δένδρον, είδε τον καρπόν του ωραίον εις την όψιν και
εσκέφθη ότι ευχάριστον θα ήτο να δοκιµάση αυτόν. Και λοιπόν έλαβεν από τον καρπόν του δένδρου αυτού, έφαγεν αυτή,
και έδωσε και στον άνδρα της, και έτσι έφαγον και οι δύο.
Γεν. 3,7  και διηνοίχθησαν οι οφθαλµοί των δύο, και έγνωσαν ότι γυµνοί ήσαν, και έραψαν φύλλα συκής και εποίησαν
εαυτοίς περιζώµατα.
Γεν. 3,7   Και ήνοιξαν τα µάτια των δύο πρωτοπλάστων, εκατάλαβαν ότι ήσαν γυµνοί σωµατικώς και ψυχικώς, εντράπηκαν
την γυµνότητά των και έκοψαν φύλλα συκής, τα έρραψαν προχείρως και µε αυτά σαν ποδιές εκάλυψαν την γυµνότητά
των.
Γεν. 3,8  Καί ήκουσαν της φωνής Κυρίου τού Θεού περιπατούντος εν τώ παραδείσω το δειλινόν, και εκρύβησαν ό τε Αδάµ
και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου τού Θεού εν µέσω τού ξύλου τού παραδείσου.
Γεν. 3,8   Οταν δε κατά το δειλινόν ήκουσαν την φωνήν του Θεού, ο οποίος περιπατούσεν στον παράδεισον, εκρύβησαν ο
Αδάµ και η γυνή αυτού από φόβον και εντροπήν ανάµεσα εις τα δένδρα του παραδείσου , δια να µη αντικρύσουν το
πρόσωπον του Θεού.
Γεν. 3,9  και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάµ και είπεν αυτώ· Αδάµ, που εί;
Γεν. 3,9   Ο Θεός προσεκάλεσε τον Αδάµ και του είπε· “' Αδάµ, που είσαι;”
Γεν. 3,10  και είπεν αυτώ· της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν τώ παραδείσω και εφοβήθην , ότι γυµνός ειµι, και
εκρύβην.
Γεν. 3,10  Ο δε Αδάµ απήντησεν στον Θεόν· “ήκουσα την φωνήν σου, καθώς περιπατούσες στον παράδεισον, και εφοβήθην
να παρουσιασθώ εµπρός σου επειδή είµαι γυµνός δι' αυτό και έσπευσα να κρυφθώ”.
Γεν. 3,11  και είπεν αυτώ ο Θεός· τις ανήγγειλέ σοι ότι γυµνός εί, ει µη από τού ξύλου, ού ενετειλάµην σοι τούτου µόνου µη
φαγείν, απ αυτού έφαγες;
Γεν. 3,11  Ηρώτησε δε ο Θεός αυτόν· “ποίος σου ανήγγειλεν ότι είσαι γυµνός; Μηπως και έφαγες από το δένδρον, από το
οποίον και µόνον σου απηγόρευσα να φάγης;”
Γεν. 3,12  και είπεν ο Αδάµ· η γυνή, ήν έδωκας µετ εµού, αύτη µοι έδωκεν από τού ξύλου, και έφαγον.
Γεν. 3,12  Ο Αδάµ έσπευσε να δικαιολογηθή και είπε· “αυτή η γυναίκα, την οποίαν συ µου έδωκες ως σύντροφον και βοηθόν
µου, αυτή µου έδωσε από τον καρπόν του απηγορευµένου δένδρου και έφαγον”.



Γεν. 3,13  και είπε Κύριος ο Θεός τή γυναικί· τι τούτο εποίησας; και είπεν η γυνή· ο όφις ηπάτησέ µε, και έφαγον.
Γεν. 3,13  Είπε δε τότε Κυριος ο Θεός προς την γυναίκα, την Εύαν· “διατί έκαµες αυτό;” Η Εύα απήντησεν· “ο όφις µε
εξηπάτησε και έφαγον”.
Γεν. 3,14  και είπε Κύριος ο Θεός τώ όφει· ότι εποίησας τούτο, επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων
των θηρίων των επί της γής· επί τώ στήθει σου και τή κοιλία πορεύση και γήν φαγή πάσας τας ηµέρας της ζωής σου.
Γεν. 3,14  Είπε δε τότε Κυριος ο Θεός στον όφιν· “επειδή διέπραξες αυτήν την δολιότητα, θα είσαι κατηραµένος συ ανάµεσα
από όλα τα κτήνη και όλα τα θηρία, που υπάρχουν εις την γην. Θα σύρεσαι στο χώµα µε το στήθος και την κοιλίαν και
χώµα θα τρώγης όλας τας ηµέρας της ζωής σου.
Γεν. 3,15 και έχθραν θήσω ανά µέσον σού και ανά µέσον της γυναικός και ανά µέσον τού σπέρµατός σου και ανά µέσον τού
σπέρµατος αυτής· αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, και σύ τηρήσεις αυτού πτέρναν.
Γεν. 3,15  Θα θέσω δε άσβεστον εχθρότητα µεταξύ σου και της γυναικός, µεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων
αυτής. Ενας δε απόγονος της γυναικός µόνης, αυτός θα σου συντρίψή την κεφαλήν και συ θα κεντήσης αυτού την
πτέρναν”.
Γεν. 3,16  και τή γυναικί είπε· πληθύνων πληθυνώ τας λύπας σου και τον στεναγµόν σου· εν λύπαις τέξη τέκνα, και προς τον
άνδρα σου η αποστροφή σου, και αυτός σου κυριεύσει.
Γεν. 3,16  Προς δε την γυναίκα είπε· “θα πολλαπλασιάσω εις πλήθος πολύ τας λύπας σου, τας θλίψεις και τους στεναγµούς
σου. Με πόνους θα γεννάς τα τέκνα σου, θα εξαρτάσαι δε πάντοτε από τον άνδρα σου και αυτός θα είναι κύριός σου”.
Γεν. 3,17  τώ δε Αδάµ είπεν· ότι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από τού ξύλου, ού ενετειλάµην σοι τούτου
µόνου µη φαγείν, απ αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν τοίς έργοις σου· εν λύπαις φαγή αυτήν πάσας τας ηµέρας της
ζωής σου·
Γεν. 3,17  Εις δε τον Αδάµ είπεν· “επειδή ήκουσες την κακήν συµβουλήν της γυναικός σου και έφαγες από τον καρπόν του
δένδρου, εκ του οποίου και µόνου εγώ σου έδωσα την εντολήν να µη φάγης, θα είναι κατηραιµένη η γη εις τα έργα σου. Με
λύπην και κόπον θα κερδίζης την τροφήν σου από την γην όλας τας ηµέρας της ζωής σου.
Γεν. 3,18  ακάνθας και τριβόλους ανατελεί σοι, και φαγή τον χόρτον τού αγρού.
Γεν. 3,18  Αγκάθια και τριβόλια θα σου φυτρώνη η γη και θα τρέφεσαι µε τα χόρτα του αγρού.
Γεν. 3,19  εν ιδρώτι τού προσώπου σου φαγή τον άρτον σου, έως τού αποστρέψαι σε εις γήν γήν, εξ ής ελήφθης, ότι γη εί και
εις γήν απελεύση·
Γεν. 3,19  Καθ' όλον το διάστηµα της ζωής σου µε τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώγης τον άρτον σου, µέχρις ότου
αποθάνης και επιστρέψη το σώµα σου εις την γην, από την οποίαν και έχει πλασθή· διότι χώµα είναι το σώµα σου, στο
χώµα θα καταλήξη και χώµα πάλιν θα γίνη”.
Γεν. 3,20  και εκάλεσεν Αδάµ το όνοµα της γυναικός αυτού Ζωή, ότι αύτη µήτηρ πάντων των ζώντων.
Γεν. 3,20  Ωνόµασε τότε ο Αδάµ την γυναίκα του Ζωήν, διότι αυτή θα ήτο η µητέρα όλων των ανθρώπων της γης.
Γεν. 3,21  Καί εποίησε Κύριος ο Θεός τώ Αδάµ και τή γυναικί αυτού χιτώνας δερµατίνους και ενέδυσεν αυτούς.
Γεν. 3,21  Ο δε πανάγαθος Θεός, δια να προφυλάξη τον Αδάµ και την γυναίκα του από τας καιρικάς µεταβολάς,
κατεσκεύασε δι' αυτούς χιτώνας δερµατίνους, µε τους οποίους και τους ενέδυσεν.
Γεν. 3,22  και είπεν ο Θεός· ιδού Αδάµ γέγονεν ως είς εξ ηµών, τού γινώσκειν καλόν και πονηρόν· και νύν µη ποτε εκτείνη
την χείρα αυτού και λάβη από τού ξύλου της ζωής και φάγη και ζήσεται εις τον αιώνα.
Γεν. 3,22  Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός· “ιδού ο Αδάµ έγινε πλέον σαν ένας από ηµάς µε την ικανότητα να γνωρίζη καλόν
και κακόν ! Και τώρα µήπως τυχόν και απλώση το χέρι του και πάρη και φέγη από τον καρπόν του ξύλου της ζωής και
γίνη αυτός και το κακόν αθάνατον, πρέπει να εκδιωχθή από τον παράδεισον”.
Γεν. 3,23  και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ τού παραδείσου της τρυφής εργάζεσθαι την γήν, εξ ής ελήφθη.
Γεν. 3,23  Και έδιωξεν ο Θεός τον Αδάµ από τον παράδεισον της χαράς και της τέρψεως, δια να εργάζεται µετά κόπου την
γην, από το χώµα της οποίας είχε πλασθή το σώµα του.
Γεν. 3,24  και εξέβαλε τον Αδάµ και κατώκισεν αυτόν απέναντι τού παραδείσου της τρυφής και έταξε τα Χερουβίµ και την
φλογίνην ροµφαίαν την στρεφοµένην φυλάσσειν την οδόν τού ξύλου της ζωής.
Γεν. 3,24  Εβγαλε τον Αδάµ και τον έφερε να κατοικήση απέναντι από τον παράδεισον της χαράς και της τέρψεως. Διέταξε
δε τα Χερουβιµ και την φλογίνην ροµφαίαν, την συστρεφοµένην, να φυλάσσουν την οδόν, η οποία ωδηγούσε προς το
δένδρον της ζωής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Γεν. 4,1  Αδάµ δε έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκε τον Κάϊν και είπεν· εκτησάµην άνθρωπον διά τού
Θεού.
Γεν. 4,1  Ο Αδάµ εγνώρισεν ως σύζυγον την γυναίκα αυτού την Εύαν, η οποία έµεινεν έγκυος και εγέννησε τον Καϊν. Γεµάτη
δε χαράν ανεφώνησε· “µε την δύναµιν του Θεού εγέννησα άνθρωπον” !
Γεν. 4,2  και προσέθηκε τεκείν το αδελφόν αυτού, τον Άβελ. και εγένετο Άβελ ποιµήν προβάτων, Κάϊν δε ήν εργαζόµενος την
γήν.
Γεν. 4,2   Επειτα δε από τον Καϊν εγέννησεν η Εύα τον αδελφόν του Αβελ. Ο Αβελ ήτο ποιµήν προβάτων, ο δε Καϊν ήτο
γεωργός, καλλιεργών την γην.
Γεν. 4,3  και εγένετο µεθ ηµέρας ήνεγκε Κάϊν από των καρπών της γής θυσίαν τώ Κυρίω ,
Γεν. 4,3   Μετά τινα χρόνον ο Καϊν προσέφερε θυσίαν στον Θεόν από τους καρπούς των αγρών του .
Γεν. 4,4  και Άβελ ήνεγκε και αυτός από των πρωτοτόκων των προβάτων αυτού και από των στεάτων αυτών. και επείδεν ο
Θεός επί Άβελ και επί τοίς δώροις αυτού,
Γεν. 4,4   Ο δε Αβελ προσέφερε και αυτός θυσίαν από τα πρωτότοκα των προβάτων του και µάλιστα από τα πλέον ευτραφή
και παχέα. Ο δε Θεός είδε µε ευµένειαν τον Αβελ και τα δώρα του.
Γεν. 4,5  επί δε Κάϊν και επί ταίς θυσίαις αυτού ου προσέσχε. και ελυπήθη Κάϊν λίαν, και συνέπεσε τώ προσώπω αυτού.
Γεν. 4,5   Εις τον Καϊν όµως και την θυσίαν του δεν έδωσε καµµίαν προσοχήν. Ενεκα τούτου ο Καϊν εδυσφόρησε πάρα πολύ
και εσκυθρώπασε το πρόσωπον αυτού.



Γεν. 4,6  και είπε Κύριος ο Θεός τώ Κάϊν· ίνα τι περίλυπος εγένου, και ίνα τι συνέπεσε το πρόσωπόν σου;
Γεν. 4,6   Ηρώτησε Κυριος ο Θεός τον Καιν· “διατί έγινες περίλυπος και κατέβασες οργισµένος τα µούτρα σου;
Γεν. 4,7  ουκ εάν ορθώς προσενέγκης, ορθώς δε µη διέλης, ήµαρτες; ησύχασον· προς σε η αποστροφή αυτού, και σύ άρξεις
αυτού.
Γεν. 4,7   Δεν γνωρίζεις ότι εάν προσφέρης δώρα ως θυσίαν στον αληθινόν Θεόν, δεν εκλέξης όµως τα καλά δώρα εις
ένδειξιν ευλαβείας, αµαρτάνεις ενώπιον του Θεού; Αλλά ησύχασε· το κακόν είναι εις την εξουσίαν σου και δύνασαι αν
θέλης να το νικήσης”.
Γεν. 4,8  και είπε Κάϊν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού· διέλθωµεν εις το πεδίον. και εγένετο εν τώ είναι αυτούς εν τώ πεδίω,
ανέστη Κάϊν επί Άβελ τον αδελφόν αυτού και απέκτεινεν αυτόν.
Γεν. 4,8   Σκυθρωπός και φθονερός ο Καϊν είπε στον αδελφόν του τον Αβελ “ας περάσωµεν εις την πεδιάδα”. Οταν δε
έφθασαν εις την πεδιάδα, ο Καϊν επετέθη αιφνιδίως και µε ορµήν εναντίον του Αβελ, του αδελφού του, και τον εφόνευσεν.
Γεν. 4,9  και είπε Κύριος ο Θεός προς Κάϊν· που έστιν Άβελ ο αδελφός σου; και είπεν· ου γινώσκω· µη φύλαξ τού αδελφού µου
ειµί εγώ;
Γεν. 4,9   Ο Κυριος και Θεός ηρώτησε τον Καϊν· “που είναι ο αδελφός σου ο Αβελ;” Και εκείνος απήντησε· “δεν γνωρίζω·
µήπως εγώ είµαι φύλακας του αδελφού µου;”
Γεν. 4,10  και είπε Κύριος· τι πεποίηκας; φωνή αίµατος τού αδελφού σου βοά προς µε εκ της γής.
Γεν. 4,10  Είπε δε ο Κυριος· “τι είναι αυτό που έκαµες; Η φωνή του αίµατος του φονευθέντος αδελφού σου υψώνεται από την
γην στον ουρανόν προς εµέ και βοά ζητούσα την τιµωρίαν σου.
Γεν. 4,11  και νύν επικατάρατος σύ από της γής, ή έχανε το στόµα αυτής δέξασθαι το αίµα τού αδελφού σου εκ της χειρός
σου·
Γεν. 4,11  Και τώρα θα είσαι συ κατηραµένος και σαν ξένος από την γην αυτήν, η οποία ήνοιξε το στόµα της και κατέπιε το
αίµα του αδελφού σου, τον οποίον συ µε το εγκληµατικόν σου χέρι εφόνευσες.
Γεν. 4,12  ότε εργά την γήν, και ου προσθήσει την ισχύν αυτής δούναί σοι· στένων και τρέµων έση επί της γής.
Γεν. 4,12  Οταν εργάζεσαι και καλλιεργής την γην αυτήν, δεν θα παρέχη την δύναµίν της να αποδώση εις σε τους καρπούς
της. Συ δε θα ευρίσκεσαι συνεχώς εις κατάστασιν στεναγµών και τρόµων, και σαν καταδιωκόµενος θα περιπλανάσαι
επάνω εις την γην αυτήν”.
Γεν. 4,13  και είπε Κάϊν προς Κύριον τον Θεόν· µείζων η αιτία µου τού αφεθήναί µε·
Γεν. 4,13  Εκραξε τότε ο Καϊν απηλπισµένος και αναστατωµένος προς τον Θεόν· “το έγκληµα και η ενόχη µου είναι
µεγαλυτέρα από την θείαν συγγνώµην.
Γεν. 4,14  ει εκβάλλεις µε σήµερον από προσώπου της γής και από τού προσώπου σου κρυβήσοµαι, και έσοµαι στένων και
τρέµων επί της γής, και έσται πάς ο ευρίσκων µε, αποκτενεί µε.
Γεν. 4,14  Εάν όµως µε διώξης από την περιοχήν αυτήν, όπου σήµερον ευρίσκοµαι, και αποστρέψης το πρόσωπόν σου από
εµέ και θα είµαι σαν κρυµµένος από την θείαν σου παρουσίαν, θα περιφέρωµαι στενάζων και τρέµων εις την γην, και τότε
ο πρώτος τυχών, που θα µε συναντήση, θα µε φονεύση”.
Γεν. 4,15  και είπεν αυτώ Κύριος ο Θεός· ουχ ούτως, πάς ο αποκτείνας Κάϊν επτά εκδικούµενα παραλύσει. και έθετο Κύριος ο
Θεός σηµείον τώ Κάϊν τού µη ανελείν αυτόν πάντα τον ευρίσκοντα αυτόν.
Γεν. 4,15  Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· “δεν θα συµβή κάτι τέτοιο· διότι εκείνος ο οποίος θα φονεύση τον Καιν, θα επισύρη
εναντίον του πολύ περισσοτέρας τιµωρίας και θα παραλύση κάτω από το βάρος αυτών”. Εθεσε δε ο Θεός κάποιο σηµάδι
στον Καϊν, ώστε κανείς από όσους θα τον συναντούσαν, να µη τον φονεύση.
Γεν. 4,16  εξήλθε δε Κάϊν από προσώπου τού Θεού και ώκησεν εν γη Ναίδ κατέναντι Εδέµ.
Γεν. 4,16  Εφυγε δε τότε ο Καϊν από την περιοχήν, εις την οποίαν µέχρι τότε ευρίσκετο και είχε την ευλογίαν του Θεού, και
κατώκησεν εις την χώραν Ναίδ, η οποία ευρίσκετο απέναντι από την Εδέµ.
Γεν. 4,17  Καί έγνω Κάϊν την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκε τον Ενώχ. και ήν οικοδοµών πόλιν και επωνόµασε την
πόλιν επί τώ ονόµατι τού υιού αυτού, Ενώχ.
Γεν. 4,17  Ο Καϊν εγνώρισε τότε την σύζυγόν του, η οποία έµεινεν έγκυος και εγέννησε τον Ενώχ. Εκτισε δε ο Καϊν µίαν πόλιν
και ωνόµασεν αυτήν µε το όνοµα του υιού του, Ενώχ.
Γεν. 4,18  εγεννήθη δε τώ Ενώχ Γαϊδάδ, και Γαϊδάδ εγέννησε τον Μαλελεήλ, και Μαλελεήλ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και
Μαθουσάλα εγέννησε τον Λάµεχ.
Γεν. 4,18  Από δε τον Ενώχ εγεννήθη ο Γαϊδάδ. Ο Γαϊδάδ εγέννησε τον Μαλελεήλ, ο δε Μαλελεήλ εγέννησε τον Μαθουσάλα,
και ο Μαθουσάλα εγέννησε τον Λαµεχ.
Γεν. 4,19  και έλαβεν εαυτώ Λάµεχ δύο γυναίκας, όνοµα τή µια Αδά, και όνοµα τή δευτέρα Σελλά.
Γεν. 4,19  Ελαβε δε ο Λαµεχ δύο συγχρόνως συζύγους. Η µία ωνοµάζετο Αδά και η δευτέρα Σελλά .
Γεν. 4,20  και έτεκεν Αδά τον Ιωβήλ· ούτος ήν πατήρ οικούντων εν σκηναίς κτηνοτρουφων.
Γεν. 4,20  Η Αδά εγέννησε τον Ιωβήλ. Αυτός η το γενάρχης των κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιφερόµενοι ανά τας διαφόρους
βοσκησίµους περιοχάς δεν είχον µόνιµον οικίαν, αλλά εζούσαν εις σκηνάς.
Γεν. 4,21  και όνοµα τώ αδελφώ αυτού Ιουβάλ· ούτος ήν ο καταδείξας ψαλτήριον και κιθάραν.
Γεν. 4,21  Αδελφός του Ιωβήλ ήτο ο Ιουβάλ. Αυτός ήτο συνθέτης ύµνων και διδάσκαλος της µουσικής.
Γεν. 4,22  Σελλά δε και αυτή έτεκε τον Θόβελ, και ήν σφυροκόπος χαλκεύς χαλκού και σιδήρου· αδελφή δε Θόβελ Νοεµά.
Γεν. 4,22  Η Σελλά εγέννησε και αυτή τον Θοβελ, ο οποίος κατειργάζετο τον χαλκόν και τον σίδηρον και κατεσκεύαζεν
εργαλεία. Αδελφή δε του Θοβελ ήτο η Νοεµά.
Γεν. 4,23  είπε δε Λάµεχ ταίς εαυτού γυναιξίν· Αδά και Σελλά, ακούσατέ µου της φωνής, γυναίκες Λάµεχ, ενωτίσασθέ µου
τους λόγους, ότι άνδρα απέκτεινα εις τραύµα εµοί και νεανίσκον εις µώλωπα εµοί·
Γεν. 4,23  Ο δε Λαµεχ καυχώµενος δια την αγριότητά του, είπεν εις τας γυναίκας του· “Αδά και Σελλά, ακούσατε την φωνήν
µου· γυναίκες Λαµεχ ανοίξατε τα αυτιά σας δια να ακούσετε τους λόγους µου· εφόνευσα ένα άνδρα, διότι µε επλήγωσε, και
ένα νεανίαν διότι µε ετραυµάτισε.
Γεν. 4,24  ότι επτάκις εκδεδίκηται εκ Κάϊν, εκ δε Λάµεχ εβδοµηκοντάκις επτά.
Γεν. 4,24  Επτά φοράς ετιµωρήθη ο Καϊν δια τον φόνον του αδελφού του, εβδοµήκοντα φοράς επτά θα τιµωρώ εγώ ο Λαµεχ



εκείνον, που θα τολµήση να µε θίξη”.
Γεν. 4,25  Έγνω δε Αδάµ Εύαν την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκεν υιόν, και επωνόµασε το όνοµα αυτού Σήθ,
λέγουσα· εξανέστησε γάρ µοι ο Θεός σπέρµα έτερον αντί Άβελ, ον απέκτεινε Κάϊν.
Γεν. 4,25  Ο δε Αδάµ εγνώρισε πάλιν την γυναίκα αυτού, η οποία έµεινεν έγκυος και εγέννησεν υιόν, τον οποίον ωνόµασε
Σηθ λέγουσα· “ο Θεός µου έδωσε άλλο παιδί αντί του Αβελ, τον οποίον εφόνευσεν ο Καϊν”.
Γεν. 4 ,26   και τώ Σήθ εγένετο υιός, επωνόµασε δε το όνοµα αυτού Ενώς· ούτος ήλπισεν επικαλείσθα το όνοµα Κυρίου τού
Θεού.
Γεν. 4,26  Ο δε Σηθ απέκτησεν υιόν, τον οποίον ωνόµασεν Ενώς. Αυτός δε ο Ενώς επίστευεν και ήλπιζεν στον Θεόν, ελάτρευε
και επεκαλείτο πάντοτε το όνοµα Κυρίου του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Γεν. 5,1  Αύτη η βίβλος γενέσεως ανθρώπων· ή ηµέρα εποίησεν ο Θεός τον Αδάµ, κατ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν·
Γεν. 5,1  Αυτή είναι η ιστορία της δηµιουργίας των πρώτων ανθρώπων, όταν ο Θεός εδηµιούργησε τον Αδάµ.
Εδηµιούργησεν αυτόν κατ' εικόνα Θεού.
Γεν. 5,2  άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς· και επωνόµασε το όνοµα αυτού Αδάµ, ή ηµέρα εποίησεν
αυτούς·
Γεν. 5,2   Απ' αρχής άνδρα και γυναίκα εδηµιούργησεν ο Θεός, τους οποίους και ευλόγησε. Κατά δε την ηµέραν κατά την
οποίαν τους εδηµιούργησεν, έδωσεν στον πρώτον άνθρωπον το όνοµα Αδάµ.
Γεν. 5,3  έζησε δε Αδάµ τριάκοντα και διακόσια έτη, και εγέννησε κατά την ιδέαν αυτού και κατά την εικόνα αυτού και
επωνόµασε το όνοµα αυτού Σήθ.
Γεν. 5,3   Εζησε δε ο Αδάµ διακόσια τριάκοντα έτη και εγέννησε κατά τα χαρακτηριστικά αυτού σωµατικά και ψυχικά
ιδιώµατα υιόν, τον οποίον ωνόµασε Σηθ.
Γεν. 5,4  εγένοντο δε αι ηµέραι τού Αδάµ, ας έζησε µετά το γεννήσαι αυτόν τον Σήθ, έτη επτακόσια, και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,4   Μετά δε την γέννησιν του Σηθ έζησεν ο Αδάµ επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,5  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Αδάµ, ας έζησε, τριάκοντα και εννακόσια έτη, και απέθανεν .
Γεν. 5,5   Ολα τα έτη, τα οποία έζησεν ο Αδάµ, ανήλθον εις εννεακόσια τριάκοντα, µετά τα οποία και απέθανε.
Γεν. 5,6  Έζησε δε Σήθ πέντε και διακόσια έτη και εγέννησε τον Ενώς.
Γεν. 5,6   Ο δε Σηθ όταν ήτο εις ηλικίαν διακοσίων πέντε ετών, εγέννησε τον Ενώς.
Γεν. 5,7  και έζησε Σήθ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώς επτά έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας .
Γεν. 5,7   Μετά δε την γέννησιν του Ενώς έζησεν επτακόσια επτά έτη και απέκτησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,8  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Σήθ δώδεκα και εννακόσια έτη, και απέθανε.
Γεν. 5,8   Ολα τα έτη, τα οποία έζησεν ο Σηθ ανήλθον εις εννεακόσια δώδεκα και έπειτα απέθανεν.
Γεν. 5,9  Καί έζησεν Ενώς έτη εκατόν ενενήκοντα και εγέννησε τον Καϊνάν.
Γεν. 5,9   Ο Ενώς, όταν έφθασεν εις ηλικίαν εκατόν ενενήκοντα ετών, εγέννησε τον Καϊνάν.
Γεν. 5,10  και έζησεν Ενώς µετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊνάν πεντεκαίδεκα έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,10  Εζησε δε µετά την γέννησιν του Καϊνάν επτακόσια δέκα πέντε έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,11  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Ενώς πέντε έτη και εννακόσια, και απέθανε.
Γεν. 5,11  Εζησε εν συνόλω εννεακόσια πέντε έτη και απέθανεν.
Γεν. 5,12  Καί έζησε Καϊνάν εβδοµήκοντα και εκατόν έτη, και εγέννησε τον Μαλελεήλ.
Γεν. 5,12  Ο Καϊνάν εις ηλικίαν εκατόν εβδοµήκοντα ετών εγέννησε τον Μαλελεήλ.
Γεν. 5,13  και έζησε Καϊνάν µετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαλελεήλ τεσσαράκοντα και επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς
και θυγατέρας.
Γεν. 5,13  Μετά την γέννησιν του Μαλελεήλ έζησεν ο Καϊνάν επτακόσια τεσσαράκοντα ακόµη έτη και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,14  και εγένοντο πάσαι αι ηµέρα Καϊνάν δέκα έτη και εννακόσια, και απέθανε.
Γεν. 5,14  Ολα τα έτη της ζωής του Καϊνάν επανήλθον εις εννεακόσια δέκα, µετά τα οποία και απέθανεν.
Γεν. 5,15  Καί έζησε Μαλελεήλ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Ιάρεδ.
Γεν. 5,15  Ο δε Μαλελεήλ, όταν έφθασεν εις την ηλικίαν των εκατόν εξήκοντα πέντε ετών, απέκτησε τον Ιάρεδ.
Γεν. 5,16  και έζησε Μαλελεήλ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Ιάρεδ έτη τριάκοντα και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,16  Μετά δε την γέννησιν του Ιάρεδ έζησεν ο Μαλελεήλ επτακόσια τριάκοντα έτη και απέκτησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,17  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Μαλελεήλ, έτη πέντε και ενενήκοντα και οκτακόσια, και απέθανε.
Γεν. 5,17  Ολα δε τα έτη της ζωής του Μαλελεήλ ανήλθον εις οκτακόσια ενενήκοντα πέντε, µετά τα οποία και απέθανεν.
Γεν. 5,18  Καί έζησεν Ιάρεδ δύο και εξήκοντα έτη και εκατόν και εγέννησε τον Ενώχ.
Γεν. 5,18  Ο Ιάρεδ, όταν ήτο εκατόν εξήκοντα δύο ετών, απέκτησε τον Ενώχ.
Γεν. 5,19  και έζησεν Ιάρεδ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώχ οκτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,19  Και έζησε µετά την γέννησιν του Ενώχ οκτακόσια έτη, κατά τα οποία απέκτησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,20  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Ιάρεδ δύο και εξήκοντα και εννακόσια έτη, και απέθανε.
Γεν. 5,20  Ολα τα έτη της ζωής του Ιάρεδ ενήλθον εις εννεακόσια εξήκοντα δύο, οπότε και απέθανεν.
Γεν. 5,21  Καί έζησεν Ενώχ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Μαθουσάλα.
Γεν. 5,21  Ο Ενώχ εις ηλικίαν εκατόν εξήκοντα πέντε ετών εγέννησε τον Μαθουσάλα.
Γεν. 5,22  ευηρέστησε δε Ενώχ τώ Θεώ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαθουσάλα διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,22  Μετά την γέννησιν του Μαθουσάλα έζησε ζωήν ευάρεστον στον Θεόν επί διακόσια έτη, κατά τα οποία απέκτησεν



υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,23  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Ενώχ πέντε και εξήκοντα και τριακόσια έτη.
Γεν. 5,23  Ολα δε τα έτη, τα οποία έζησεν ο Ενώχ, ανήλθον εις τριακόσια εξήκοντα πέντε.
Γεν. 5,24  και ευηρέστησεν Ενώχ τώ Θεώ και ουχ ευρίσκετο, ότι µετέθηκεν αυτόν ο Θεός.
Γεν. 5,24  Ο Ενώχ, δια την ευσέβειαν και την αρετήν αυτού, έγινεν αγαπητός και αρεστός στον Θεόν. Δι' αυτό και
εξηφανίσθη από την γην, διότι ο Θεός τον µετέθεσε ζώντα στους ουρανούς.
Γεν. 5,25  Καί έζησε Μαθουσάλα επτά έτη και εξήκοντα και εκατόν και εγέννησε τον Λάµεχ.
Γεν. 5,25  Ο Μαθουσάλα, όταν έφθασεν εις την ηλικίαν των εκατόν εξήκοντα επτά ετών, εγέννησε τον Λαµεχ.
Γεν. 5 ,26   και έζησε Μαθουσάλα µετά το γεννήσαι αυτόν τον Λάµεχ δύο και οκτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,26  Μετά δε την γέννησιν του Λαµεχ έζησεν ακόµη οκτακόσια δύο έτη και απέκτησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,27  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Μαθουσάλα, ας έζησεν, εννέα και εξήκοντα και εννακόσια έτη, και απέθανε.
Γεν. 5,27  Ολα δε τα έτη της ζωής του Μαθουσάλα ανήλθον εις εννεακόσια εξήκοντα εννέα, µετά τα οποία και απέθανεν.
Γεν. 5,28  Καί έζησε Λάµεχ οκτώ και ογδοήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησεν υιόν.
Γεν. 5,28  Ο Λαµεχ εις ηλικίαν εκατόν ογδοήκοντα οκτώ ετών απέκτησε υιόν.
Γεν. 5,29 και επωνόµασε το όνοµα αυτού Νώε λέγων· ούτος διαναπαύσει ηµάς από των έργων ηµών και από των λυπών των
χειρών ηµών και από της γής, ής κατηράσατο Κύριος ο Θεός.
Γεν. 5,29  Ωνόµασε δε αυτόν Νώε, λέγων ότι “ούτος θα µας αναπαύση από τα κοπιώδη και κακά ηµών έργα, από τας θλίψεις
των έργων των χειρών µας και από τους κόπους της αγόνου γης, την οποίαν έχει καταρασθή ο Θεός”.
Γεν. 5,30 και έζησε Λάµεχ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Νώε πεντακόσια και εξήκοντα και πέντε έτη και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας.
Γεν. 5,30  Εζησεν ο Λαµεχ µετά την γέννησιν του Νώε πεντακόσια εξήκοντα πέντε έτη και απέκτησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 5,31  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Λάµεχ επτακόσια και πεντήκοντα τρία έτη, και απέθανε.
Γεν. 5,31  Ολα τα έτη της ζωής του Λαµεχ έφθασαν τα επτακόσια πεντήκοντα τρία, µετά τα οποία και απέθανεν.
Γεν. 5,32  Καί ήν Νώε ετών πεντακοσίων και εγέννησε τρεις υιούς, τον Σήµ, τον Χάµ, και τον Ιάφεθ.
Γεν. 5,32  Ο δε Νώε ήτα πεντακοσίων ετών, όταν απέκτησε τους τρεις υιούς του, τον Σηµ, τον Χαµ και τον Ιάφεθ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Γεν. 6,1  Καί εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί της γής, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς.
Γεν. 6,1  Οταν ήρχισαν να πληθύνωνται οι άνθρωποι επί της γης, επληθύνοντο αναλόγως και αι γυναίκες των αµαρτωλών
ανθρώπων, των απογόνων του Καϊν.
Γεν. 6,2  ιδόντες δε οι υιοί τού Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισιν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών, ών
εξελέξαντο.
Γεν. 6,2   Οι άνθρωποι του Θεού, ιδόντες ότι αι γυναίκες του διεφθαρµένου κόσµου ήσαν ωραίαι, κατά τρόπον δε σαρκικόν
σκεπτόµενοι και από την εξωτερικήν ωραιότητα ελκυόµενοι εξέλεξαν και έλαβον συζύγους από τας θυγατέρας των
διεφθαρµένων ανθρώπων.
Γεν. 6,3 και είπε Κύριος ο Θεός· ου µη καταµείνη το πνεύµά µου εν τοίς ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα διά το είναι αυτούς
σάρκας, έσονται δε αι ηµέραι αυτών εκατόν είκοσιν έτη.
Γεν. 6,3   Είδεν ο Θεός την σαρκικότητα αυτήν των ανθρώπων και είπε· “δεν θα παραµείνη πλέον το πνεύµα µου στους
ανθρώπους τούτους, διότι κυριαρχούνται εξ ολοκλήρου από σαρκικά φρονήµατα. Ολαι δε αι υπολειπόµεναι ηµέραι της
ζωής των θα περιορισθούν µόνον εις εκατόν είκοσιν έτη”.
Γεν. 6,4  οι δε γίγαντες ήσαν επί της γής εν ταίς ηµέραις εκείναις· και µετ εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί τού Θεού προς
τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς· εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ αιώνος, οι άνθρωποι οι ονοµαστοί.
Γεν. 6,4   Την εποχήν εκείνην υπήρχον οι γίγαντες εις την γην. Αλλά και κατόπιν, όταν οι άνθρωποι του Θεού ελάµβανον ως
συζύγους γυναίκας του αµαρτωλού κόσµου, εγεννούσαν γίγαντας. Οι δε γίγαντες εκείνοι και διαβόητοι άνθρωποι επί της
γης.
Γεν. 6,5  Ιδών δε Κύριος ο Θεός, ότι επληθύνθησαν αι κακίαι των ανθρώπων επί της γής και πάς τις διανοείται εν τή καρδία
αυτού επιµελώς επί τα πονηρά πάσας τας ηµέρας,
Γεν. 6,5 Ο Θεός ιδών ότι επληθύνθησαν και επληθύνοντο συνεχώς αι αµαρτίαι των ανθρώπων επί της γης και ότι η καρδία
παντός ανθρώπου ήτο δοσµένη εις την αµαρτίαν, και τα πονηρά πάντοτε έργα είχεν ως αντικείµενον των επιθυµιών και
σκέψεών της,
Γεν. 6,6  και ενεθυµήθη ο Θεός ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γής, και διενοήθη.
Γεν. 6,6   εσκέφθη ότι αυτός εδηµιούργησεν εις την γην τον άνθρωπον να ζη κατά το θείον θέληµα και ελυπήθη δια το
κατάντηµα των ανθρώπων.
Γεν. 6,7  και είπεν ο Θεός· απαλείψω τον άνθρωπον, ον εποίησα από προσώπου της γής, από ανθρώπου έως κτήνους και από
ερπετών έως πετεινών τού ουρανού, ότι µετεµελήθην ότι εποίησα αυτούς.
Γεν. 6,7   Απεφάσισε δε ο Θεός και είπε· “θα εξαφανίσω από το πρόσωπον της γης τον άνθρωπον, τον οποίον εδηµιούργησα,
και µαζή µε αυτόν κάθε άλλο ζωντανόν ον από ανθρώπου µέχρι κτήνους, από τα ερπετά της γης έως τα πτηνά του
ουρανού, διότι µετεµελήθην που τους εδηµιούργησα”.
Γεν. 6,8  Νώε δε εύρε χάριν εναντίον Κυρίου τού Θεού.
Γεν. 6,8   Ο Νώε όµως δια την αρετήν αυτού απελάµβανε την ευµένειαν και προστασίαν του Θεού.
Γεν. 6,9  Αύται δε αι γενέσεις Νώε· Νώε άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ών εν τή γενεά αυτού· τώ Θεώ ευηρέστησε Νώε .
Γεν. 6,9   Αυτή δε είναι η ιστορία και τα γεγονότα της εποχής του Νώε. Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος εις την εποχήν
του. Δια την πίστιν και την αρετήν αυτού ήτο ευάρεστος ενώπιον του Θεού.
Γεν. 6,10  εγέννησε δε Νώε τρεις υιούς, τον Σήµ, τον Χάµ, τον Ιάφεθ.
Γεν. 6,10  Απέκτησε τρεις υιούς, τον Σηµ, τον Χαµ και τον Ιάφεθ.
Γεν. 6,11  εφθάρη δε η γη εναντίον τού Θεού, και επλήσθη η γη αδικίας.



Γεν. 6,11 Οι άνθρωποι όµως της εποχής εκείνης είχον παρεκτραπή και διαφθαρή ενώπιον του Θεού και επληµµύρησεν η γη
από κάθε αδικίαν.
Γεν. 6,12  και είδε Κύριος ο Θεός την γήν, και ήν κατεφθαρµένη, ότι κατέφθειρε πάσα σάρξ την οδόν αυτού επί της γής.
Γεν. 6,12  Είδε Κυριος ο Θεός την γην, όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, ότι ήτο αθεραπεύτως διεφθαρµένη, διότι κάθε
άνθρωπος είχε παρεκκλίνει από την ευθείαν οδόν και επορεύετο τον δρόµον της διαφθοράς.
Γεν. 6,13  και είπε Κύριος ο Θεός τώ Νώε· καιρός παντός ανθρώπου ήκει εναντίον µου, ότι επλήσθη η γη αδικίας απ αυτών,
και ιδού εγώ καταφθείρω αυτούς και την γήν.
Γεν. 6,13  Είπε τότε Κυριος ο Θεός προς τον Νώε· “το τέλος όλων των ανθρώπων έφθασε, διότι εγέµισεν η γη από τας
αµαρτίας των. Και ιδού ότι εγώ θα καταστρέψω αυτούς και την γην, εις την οποίαν κατοικούν.
Γεν. 6,14  ποίησον ούν σεαυτώ κιβωτόν εκ ξύλων τετραγώνων· νοσσιάς ποιήσεις την κιβωτόν και ασφαλτώσεις αυτήν
έσωθεν και έξωθεν τή ασφάλτω.
Γεν. 6,14  Συ όµως να κατασκευάσης δια τον εαυτόν σου µίαν κιβωτόν από ξύλα πλανισµένα τετράγωνα· να την χωρίσης εις
µικρά δωµάτια και να την αλείψης µε πίσσαν από µέσα και απ' έξω.
Γεν. 6,15  και ούτω ποιήσεις την κιβωτόν· τριακοσίων πήχεων το µήκος της κιβωτού και πεντήκοντα πήχεων το πλάτος και
τριάκοντα πήχεων το ύψος αυτής·
Γεν. 6,15  Ως εξής θα κατασκεύασης την κιβωτόν. Το µήκος αυτής θα είναι τριακόσιοι πήχεις (156 µέτρα) το πλάτος της
πεντήκοντα πήχεις και το ύψος της τριάκοντα πήχεις.
Γεν. 6,16  επισυνάγων ποιήσεις την κιβωτόν και εις πήχυν συντελέσεις αυτήν άνωθεν· την δε θύραν της κιβωτού ποιήσεις εκ
πλαγίων· κατάγαια διώροφα και τριώροφα ποιήσεις αυτήν.
Γεν. 6,16  Θα συγκλείσης δε τας πλευράς της κιβωτού στο ύψος, ώστε η επάνω σκέπη αυτής θα έχη το πλάτος ενός µόνον
πήχεως. Την θύραν της κιβωτού θα την κατασκευάσης εις τα πλάγια αυτής. Θα διαιρέσης την κιβωτόν εις τρεις ορόφους,
στο ισόγειον, τον πρώτον όροφον και τον δεύτερον.
Γεν. 6,17  εγώ δε ιδού επάγω τον κατακλυσµόν, ύδωρ επί την γήν καταφθείραι πάσαν σάρκα, εν ή εστι πνεύµα ζωής,
υποκάτω τού ουρανού· και όσα εάν ή επί της γής, τελευτήσει.
Γεν. 6,17  Εγώ δε θα εξαπολύσω τον κατακλυσµόν, ύδατα πολλά επάνω εις την επιφάνειαν της γης, ώστε να καταστραφή
κάθε σαρξ, κάθε τι το οποίον κάτω από τον ουρανόν έχει ζωήν όλα όσα υπάρχουν επάνω εις την γην , άνθρωποι και πτηνά
και τετράποδα και ερπετά θα αποθάνουν.
Γεν. 6,18  και στήσω την διαθήκην µου µετά σού· εισελεύση δε εις την κιβωτόν σύ και οι υιοί σου και η γυνή σου και αι
γυναίκες των υιών σου µετά σού.
Γεν. 6,18  Συ όµως δια την αρετήν σου θα σωθής θα εισέλθης εις την κιβωτόν, συ και τα παιδιά σου και η γυναίκα σου και αι
γυναίκες των παιδιών σου µαζή µε σε.
Γεν. 6,19  και από πάντων των κτηνών και από πάντων των ερπετών και από πάντων των θηρίων και από πάσης σαρκός,
δύο δύο από πάντων εισάξεις εις την κιβωτόν, ίνα τρέφης µετά σεαυτού· άρσεν και θήλυ έσονται.
Γεν. 6,19 Και θα πάρης µαζή σου από όλα τα κτήνη και από όλα τα ερπετά και από όλα τα θηρία και από κάθε είδος που ζη
εις την γην κατά ζεύγη, θα τα εισαγάγης εις την κιβωτόν, ώστε µαζή µε σε να σωθούν, και συ θα έχης την φροντίδα της
διατροφής των. Καθε ζεύγος ζώων θα αποτελήται από αρσενικόν και θηλυκόν.
Γεν. 6,20  από πάντων των ορνέων των πετεινών κατά γένος, και από πάντων των κτηνών κατά γένος και από πάντων των
ερπετών των ερπόντων επί της γής κατά γένος αυτών, δύο δύο από πάντων εισελεύσονται προς σε τρέφεσθαι µετά σού,
άρσεν και θήλυ.
Γεν. 6,20  Θα πάρης µαζή σου από όλα τα είδη των κτηνών, των µικρών και των µεγάλων, και από όλα τα ερπετά που
έρπουν εις την γην κατά το γένος αυτών. Ζεύγος άρσεν και θήλυ από όλα αυτά θα εισέλθουν εις την κιβωτόν, δια να
διασωθούν και τραφούν µαζή σου.
Γεν. 6,21  σύ δε λήψη σεαυτώ από πάντων των βρωµάτων, ά έδεσθε, και συνάξεις προς σεαυτόν, και έσται σοι και εκείνοις
φαγείν.
Γεν. 6,21  Συ δε θα πάρης ακόµη µαζή σου από όλα τα είδη των τροφών, τας οποίας τρώγετε, και θα τας συγκεντρώσης δια
τον εαυτόν σου. Ακόµη δε θα µεριµνήσης και δια την διατροφήν των ζώων, ώστε και συ και εκείνα να έχουν τροφάς κατά
το διάστηµα του κατακλυσµού.
Γεν. 6,22  και εποίησε Νώε πάντα, όσα ενετείλατο αυτώ Κύριος ο Θεός, ούτως εποίησε.
Γεν. 6,22  Ο Νώε εξετέλεσε µε ακρίβειαν όλα όσα διέταξε Κυριος ο Θεός· έπραξεν, όπως εκείνος είχε διατάξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Γεν. 7,1  Καί είπε Κύριος ο Θεός προς Νώε· είσελθε σύ και πάς ο οίκός σου εις την κιβωτόν, ότι σε είδον δίκαιον εναντίον µου
εν τή γενεά ταύτη.
Γεν. 7,1  Τοτε είπε Κυριος ο Θεός προς τον Νώε· “είσελθε συ και όλη η οικογένειά σου εις την κιβωτόν, διότι µόνον σε µέσα
εις την γενεάν αυτήν ευρήκα πιστόν και ενάρετον ενώπιόν µου.
Γεν. 7,2  από δε των κτηνών των καθαρών εισάγαγε προς σε επτά επτά, άρσεν και θήλυ, από δε των κτηνών των µη
καθαρών δύο δύο, άρσεν και θήλυ,
Γεν. 7,2   Από τα ζώα τα καθαρά εισάγαγε εις την κιβωτόν ανά επτά ζεύγη, άρσεν και θήλυ· από δε τα κτήνη τα µη καθαρά
ανά δύο ζεύγη άρσεν και θήλυ.
Γεν. 7,3  και από των πετεινών τού ουρανού των καθαρών επτά επτά, άρσεν και θήλυ, και από πάντων των πετεινών των µη
καθαρών δύο δύο, άρσεν και θήλυ, διαθρέψαι σπέρµα επί πάσαν την γήν.
Γεν. 7,3   Επίσης από τα πτηνά του ουρανού τα καθαρά ανά επτά ζεύγη, άρσεν και θήλυ και από όλα τα πτηνά τα µη
καθαρά ανά δύο ζεύγη, άρσεν και θήλυ, ώστε να διατραφούν και σωθούν από τον κατακλυσµόν και πολλαπλασιασθούν
κατόπιν εις όλην την γην.
Γεν. 7,4  έτι γάρ ηµερών επτά εγώ επάγω υετόν επί την γήν τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και εξαλείψω
πάν το ανάστηµα, ό εποίησα, από προσώπου πάσης της γής.
Γεν. 7,4   Καµε σύντοµα τούτο, διότι µετά επτά ηµέρας θα εξαπολύσω κατακλυσµόν εις ολόκληρον την γην επί



τεσσαράκοντα ηµερονύκτια και θα εξαφανίσω από το πρόσωπον της γης ανθρώπους και ζώα, τα οποία είχον
δηµιουργήσει”.
Γεν. 7,5  και εποίησε Νώε πάντα, όσα ενετείλατο αυτώ Κύριος ο Θεός.
Γεν. 7,5   Και εξετέλεσεν ο Νώε όλα όσα διέταξε και υπέδειξεν εις αυτόν Κυριος ο Θεός.
Γεν. 7,6  Νώε δε ήν ετών εξακοσίων, και ο κατακλυσµός τού ύδατος εγένετο επί της γής.
Γεν. 7,6   Ο δε Νώε ήτο εξακοσίων ετών τότε, που έγινεν ο κατακλυσµός εις την γην.
Γεν. 7,7 εισήλθε δε Νώε και οι υιοί αυτού και η γυνή αυτού και αι γυναίκες των υιών αυτού µετ αυτού εις την κιβωτόν διά το
ύδωρ τού κατατακλυσµού.
Γεν. 7,7   Εισήλθε, σύµφωνα µε την διαταγήν του Θεού, εις την κιβωτόν αυτός και µαζή µε αυτόν τα παιδιά του και η
γυναίκα του και αι γυναίκες των παιδιών του, δια να σωθούν από τα ύδατα του κατακλυσµού.
Γεν. 7,8  και από των πετεινών των καθαρών και από των πετεινών των µη καθαρών και από των κτηνών των καθαρών και
από των κτηνών των µη καθαρών και από πάντων των ερπόντων επί της γής
Γεν. 7,8   Μαζή του επίσης εισήλθον από τα καθαρά και ακάθαρτα πτηνά , από τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα και από όλα
τα ερπετά, που σύρονται εις την γην.
Γεν. 7,9  δύο δύο εισήλθον προς Νώε εις την κιβωτόν, άρσεν και θήλυ, καθά ενετείλατο ο Θεός τώ Νώε.
Γεν. 7,9   Εισήλθον µαζή µε τον Νώε εις την κιβωτόν κατά ζεύγη, αρσενικόν και θηλυκόν, όπως είχε διατάξει ο Θεός.
Γεν. 7,10  και εγένετο µετά τας επτά ηµέρας και το ύδωρ τού κατακλυσµού εγένετο επί της γής.
Γεν. 7,10  Επτά δε ηµέρας µετά την είσοδον αυτών εξεχύθησαν τα ύδατα του κατακλυσµού επάνω εις την γην.
Γεν. 7,11  εν τώ εξακοσιοστώ έτει εν τή ζωή τού Νώε, τού δευτέρου µηνός, εβδόµη και εικάδι τού µηνός, τή ηµέρα ταύτη
εράγησαν πάσαι αι πηγαί της αβύσσου, και οι καταράκται τού ουρανού ηνεώχθησαν.
Γεν. 7,11  Κατά το εξακοσιοστόν έτος της ηλικίας του Νώε, εις τας είκοσι δύο του δευτέρου µηνός διερράγησαν όλαι αι
πηγαί των υπογείων υδάτων και των θαλασσών και ήνοιξαν οι καταρράκται του ουρανού εις καταρρακτώδεις βροχάς.
Γεν. 7,12  και εγένετο υετός επί της γής τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας.
Γεν. 7,12  Εβρεχε δε συνεχώς επί τεσσαράκοντα ηµερονύκτια εις την γην.
Γεν. 7,13  εν τή ηµέρα ταύτη εισήλθε Νώε, Σήµ, Χάµ, Ιάφεθ, οι υιοί Νώε, και η γυνή Νώε και αι τρεις γυναίκες των υιών
αυτού µετ αυτού εις την κιβωτόν.
Γεν. 7,13  Κατά την ηµέραν αυτήν, όπως είχε διατάξει ο Θεός, εισήλθεν εις την κιβωτόν ο Νώε και τα παιδιά του, ο Σηµ, ο
Χαµ και ο Ιάφεθ, η γυναίκα του Νώε και αι τρεις γυναίκες των παιδιών του.
Γεν. 7,14  και πάντα τα θηρία κατά γένος και πάντα τα κτήνη κατά γένος και πάν ερπετόν κινούµενον επί της γής κατά
γένος και πάν όρνεον πετεινόν κατά γένος αυτού
Γεν. 7,14  Μαζή του επίσης είχον εισέλθει όλα τα θηρία κατά τα είδη αυτών και όλα τα κτήνη κατά τα είδη αυτών και όλα
τα είδη των ερπετών που σύρονται εις την γην, και όλα τα πτηνά του ουρανού κατά τα είδη αυτών.
Γεν. 7,15  εισήλθον προς Νώε εις την κιβωτόν, δύο δύο άρσεν και θήλυ από πάσης σαρκός, εν ώ εστι πνεύµα ζωής.
Γεν. 7,15  Κατά ζεύγη, άρρενα και θήλεα, εισήλθον µαζή µε τον Νώε εις την κιβωτόν, κάθε ζωντανόν της ξηράς.
Γεν. 7,16  και τα εισπορευόµενα άρσεν και θήλυ από πάσης σαρκός εισήλθε, καθά ενετείλατο ο Θεός τώ Νώε. και έκλεισε
Κύριος ο Θεός την κιβωτόν έξωθεν αυτού.
Γεν. 7,16  Τα εισελθόντα εις την κιβωτόν ζώα ήσαν από όλα τα είδη αρσενικά και θηλυκά, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον
Νώε. Και αφού τα πάντα ησφαλίσθησαν εις την κιβωτόν, έκλεισεν ο ίδιος ο Θεός απ' έξω την κιβωτόν.
Γεν. 7,17  Καί εγένετο ο κατακλυσµός τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας επί της γής, και επεπληθύνθη το
ύδωρ και επήρε την κιβωτόν, και υψώθη από της γής.
Γεν. 7,17  Ο κατακλυσµός εγίνετο επί τεσσαράκοντα κατά συνέχειαν ηµερονύκτια εις την γην και επληθύνθη πάρα πολύ το
νερό επάνω εις την γην, ανεσήκωσε την κιβωτόν εις την επιφάνειάν του και την ύψωσεν επάνω από την γην.
Γεν. 7,18  και επεκράτει το ύδωρ και επληθύνετο σφόδρα επί της γής, και επεφέρετο η κιβωτός επάνω τού ύδατος.
Γεν. 7,18  Και εκυριάρχει συνεχώς το ύδωρ και επληθύνετο ολονέν και περισσότερον επάνω εις την γην, η δε κιβωτός
εφέρετο επάνω εις τα ύδατα.
Γεν. 7,19  το δε ύδωρ επεκράτει σφόδρα σφόδρα επί της γής και εκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά, ά ήν υποκάτω τού
ουρανού·
Γεν. 7,19  Και εξωγκώθη ακόµη περισσότερον το ύδωρ και υπερεπληθύνθη και εσκέπασεν όλα τα όρη τα υψηλά, όσα
υπήρχον κάτω από τον ουρανόν.
Γεν. 7,20  πεντεκαίδεκα πήχεις υπεράνω υψώθη το ύδωρ και επεκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά.
Γεν. 7,20  Δέκα πέντε πήχεις επάνω από τα υψηλότερα όρη υψώθη το ύδωρ και εσκέπασεν εξ ολοκλήρου αυτά.
Γεν. 7,21  και απέθανε πάσα σάρξ κινουµένη επί της γής των πετεινών και των κτηνών και από θηρίων και πάν ερπετόν
κινούµενον επί της γής και πάς άνθρωπος.
Γεν. 7,21  Επνίγη δε και απέθανε µέσα εις τα ύδατα του κατακλυσµού κάθε ζωϊκή υπαρξις της γης, τα πτηνά του ουρανού
και τα κτήνη και τα θηρία και τα ερπετά που σύρονται εις την γην και κάθε άνθρωπος·
Γεν. 7,22  και πάντα, όσα έχει πνοήν ζωής, και πάν, ό ήν επί της ξηράς, απέθανε.
Γεν. 7,22  και όλα όσα έχουν ζωήν και αναπνέουν, κάθε τι το οποίον έζη εις την ξηράν επνίγη.
Γεν. 7,23  και εξήλειψε πάν το ανάστηµα, ό ήν επί προσώπου της γής, από ανθρώπου έως κτήνους και ερπετών και των
πετεινών τού ουρανού, και εξηλείφθησαν από της γής· και κατελείφθη µόνος Νώε και οι µετ αυτού εν τή κιβωτώ.
Γεν. 7,23  Τοιουτοτρόπως ο Θεός εξηφάνισε κάθε ζωντανήν ύπαρξιν επί της γης από ανθρώπου µέχρι των κτηνών και
ερπετών και πτηνών του ουρανού· τα πάντα εξηφανίσθησαν από το πρόσωπον της γης. Εµεινε δε εν τη ζωή µόνον ο Νώε
και όσοι ήσαν µαζή µε αυτόν εις την κιβωτόν.
Γεν. 7,24  και υψώθη το ύδωρ επί της γής ηµέρας εκατόν πεντήκοντα.
Γεν. 7,24  Και το ύδωρ κατεπληµµύρισε την επιφάνειαν της γης επί εκατόν πεντήκοντα ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Γεν. 8,1  Καί ανεµνήσθη ο Θεός τού Νώε και πάντων των θηρίων και πάντων των κτηνών και πάντων των πετεινών και



πάντων των ερπετών των ερπόντων, όσα ήν µετ αυτού εν τή κιβωτώ, και επήγαγεν ο Θεός πνεύµα επί την γήν, και εκόπασε
το ύδωρ,
Γεν. 8,1  Ενεθυµήθη δε ο Θεός τον Νώε και όλα τα θηρία και όλα τα κτήνη και όλα τα πτηνά και όλα τα ερπετά , που
σύρονται εις την γην, όλα όσα ευρίσκοντο µαζή µε τον Νώε εις την κιβωτόν· και έστειλε τότε ο Θεός άνεµον εις την γην,
συνεπεία του οποίου ήρχισε να υποχωρή και να ελαττώνεται το ύδωρ , που εσκέπαζε την γην.
Γεν. 8,2  και επεκαλύφθησαν αι πηγαί της αβύσσου και οι καταράκται τού ουρανού, και συνεσχέθη ο υετός από τού
ουρανού.
Γεν. 8,2   Επωµατίσθησαν κατά διαταγήν του Θεού αι πηγαί της ξηράς και της θαλάσσης, έκλεισαν οι καταρράκται του
ουρανού και εσταµάτησε τελείως η κατακλυσµιαία βροχή.
Γεν. 8,3  και ενεδίδου το ύδωρ πορευόµενον από της γής, και ηλαττονούτο το ύδωρ µετά πεντήκοντα και εκατόν ηµέρας.
Γεν. 8,3   Το ύδωρ υποχωρούσε ολονέν και περισσότερον και απεσύρετο από την γην. Μετά εκατόν πεντήκοντα ηµέρας από
την έναρξιν του κατακλυσµού ήρχισε να υποχωρή το ύδωρ.
Γεν. 8,4  και εκάθισεν η κιβωτός εν µηνί τώ εβδόµω, εβδόµη και εικάδι τού µηνός, επί τα όρη τα Αραράτ.
Γεν. 8,4   Η κιβωτός εκάθισεν οµαλώς εις τα όρη Αραράτ κατά την εικοστήν εβδόµην του εβδόµου µηνός.
Γεν. 8,5  το δε ύδωρ ηλαττονούτο έως τού δεκάτου µηνός· και εν τώ δεκάτω µηνί, τή πρώτη τού µηνός, ώφθησαν αι κεφαλαί
των ορέων.
Γεν. 8,5   Το δε ύδωρ συνεχώς ηλαττώνετο µέχρι του δεκάτου µηνός. Κατά την πρώτην του δεκάτου µηνός εφάνησαν αι
κορυφαί και των άλλων ορέων.
Γεν. 8,6  και εγένετο µετά τεσσαράκοντα ηµέρας ηνέωξε Νώε την θυρίδα της κιβωτού, ήν εποίησε, και απέστειλε τον
κόρακα τού ιδείν, ει κεκόπακε το ύδωρ·
Γεν. 8,6   Τεσσαράκοντα δε ηµέρας κατόπιν ήνοιξεν ο Νώε την θυρίδα της κιβωτού, την οποίαν είχε κατασκευάσει, και
απέλυσε τον κόρακα, δια να ίδη εάν έπαυσε να υπάρχη νερό εις την ξηράν.
Γεν. 8,7  και εξελθών, ουκ ανέστρεψεν έως τού ξηρανθήναι το ύδωρ από της γής.
Γεν. 8,7   Ο κόραξ εξελθών από την κιβωτόν δεν επέστρεψε πλέον, ούτε και όταν εξηράνθη εντελώς το ύδωρ από την
επιφάνειαν της γης.
Γεν. 8,8  και απέστειλε την περιστεράν οπίσω αυτού ιδείν, ει κεκόπακε το ύδωρ από της γής.
Γεν. 8,8   Επειτα από τον κόρακα έστειλεν ο Νώε την περιστεράν, δια να ίδη εάν είχε παύσει το ύδωρ να σκεπάζη την
επιφάνειαν της γης.
Γεν. 8,9  και ουχ ευρούσαι η περιστερά ανάπαυσιν τοίς ποσίν αυτής, ανέστρεψε προς αυτόν εις την κιβωτόν, ότι ύδωρ ήν επί
πάν το πρόσωπον της γής, και εκτείνας την χείρα έλαβεν αυτήν, και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κιβωτόν.
Γεν. 8,9   Η περιστερά επειδή δεν εύρε τόπον ξηρόν, δια να πατήση και αναπαυθή, διότι το ύδωρ εξηκολούθει να καλύπτη
την επιφάνειαν της γης, επέστρεψεν εις την κιβωτόν. Ο Νώε ήπλωσε το χέρι του, επήρε την περιστεράν και την εισήγαγεν
εις την κιβωτόν, όπου και αυτός ευρίσκετο.
Γεν. 8,10  και επισχών έτι ηµέρας επτά ετέρας, πάλιν εξαπέστειλε την περιστεράν εκ της κιβωτού·
Γεν. 8,10  Επερίµενεν επτά ακόµη ηµέρας και απέστειλε πάλιν την περιστεράν από την κιβωτόν.
Γεν. 8,11  και ανέστρεψε προς αυτόν η περιστερά το προς εσπέραν, και είχε φύλλον ελαίας κάρφος εν τώ στόµατι αυτής, και
έγνω Νώε ότι κεκόπακε το ύδωρ από της γής.
Γεν. 8,11  Η περιστερά επέστρεψε προς τον Νώε κατά την εσπέραν φέρουσα στο ράµφος της κλωναράκι εληάς. Ενόησε τότε
ο Νώε ότι είχεν αποσυρθή πλέον το ύδωρ από την γην.
Γεν. 8,12  και επισχών έτι ηµέρας επτά ετέρας, πάλιν εξαπέστειλε την περιστεράν, και ου προσέθετο τού επιστρέψαι προς
αυτόν έτι.
Γεν. 8,12  Επερίµενεν ο Νώε άλλας επτά ηµέρας και έστειλε πάλιν την περιστεράν. Αλλά η περιστερά δεν επέστρεψε πλέον
προς αυτόν.
Γεν. 8,13  και εγένετο εν τώ ενί και εξακοσιοστώ έτει εν τή ζωή τού Νώε, τού πρώτου µηνός, µια τού µηνός, εξέλιπε το ύδωρ
από της γής· και απεκάλυψε Νώε την στέγην της κιβωτού, ήν εποίησε, και είδεν ότι εξέλιπε το ύδωρ από προσώπου της γής .
Γεν. 8,13  Οταν δε ο Νώε το εξακοσίων και ενός ετών, κατά την πρώτην του πρώτου µηνός, εξηφηνίσθη ολοτελώς από την
επιφάνειαν το ύδωρ του κατακλυσµού. Τοτε ο Νώε εξεσκέπασε την στέγην της κιβωτού, την οποίαν είχε κατασκευάσει, και
είδεν ότι πράγµατι είχεν εκλείψει το ύδωρ του κατακλυσµού από την ξηράν.
Γεν. 8,14  εν δε τώ δευτέρω µηνί εξηράνθη η γη, εβδόµη και εικάδι τού µηνός.
Γεν. 8,14  Κατά δε την εικοστήν εβδόµην του δευτέρου µηνός εστέγνωσεν η ξηρά από τα ύδατα του κατακλυσµού.
Γεν. 8,15  Καί είπε Κύριος ο Θεός προς Νώε λέγων·
Γεν. 8,15  Τοτε ωµίλησε Κυριος ο Θεός προς τον Νώε και του είπε·
Γεν. 8,16  έξελθε εκ της κιβωτού, σύ και η γυνή σου και οι υιοί σου και αι γυναίκες των υιών σου µετά σού
Γεν. 8,16  “έβγα από την κιβωτόν, συ µαζή δε µε σε και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και αι γυναίκες των παιδιών σου·
Γεν. 8,17  και πάντα τα θηρία, όσα εστί µετά σού, και πάσα σάρξ από πετεινών έως κτηνών, και πάν ερπετόν κινούµενον επί
της γής εξάγαγε µετά σεαυτού· και αυξάνεσθε και πληθύνεσθε επί της γής.
Γεν. 8,17  Βγάλε από την κιβωτόν όλα τα θηρία όσα υπάρχουν εις αυτήν και κάθε τι έµψυχον από τα πτηνά έως τα κτήνη
και κάθε ερπετόν, που σύρεται εις την γην, ώστε τίποτε πλέον να µη µείνη εις την κιβωτόν. Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε εις
όλην την γην”.
Γεν. 8,18  και εξήλθε Νώε και η γυνή αυτού και οι υιοί αυτού και αι γυναίκες των υιών αυτού µετ αυτού.
Γεν. 8,18  Και πράγµατι εξήλθεν από την κιβωτόν ο Νώε και η σύζυγος αυτού, τα παιδιά του και αι γυναίκες των παιδιών
του µαζή µε αυτόν.
Γεν. 8,19  και πάντα τα θηρία, και πάντα τα κτήνη, και πάν πετεινόν, και πάν ερπετόν κινούµενον επί της γής κατά γένος
αυτών, εξήλθοσαν εκ της κιβωτού.
Γεν. 8,19  Εξήλθον επίσης από την κιβωτόν όλα τα θηρία και όλα τα κτήνη και κάθε πτηνόν και κάθε ερπετόν, που κινείται
εις την επιφάνειαν της γης, κατά το είδος αυτών.
Γεν. 8,20  και ωκοδόµησε Νώε θυσιαστήριον τώ Κυρίω, και έλαβεν από πάντων των κτηνών των καθαρών και από πάντων



των πετεινών των καθαρών και ανήνεγκεν εις ολοκάρπωσιν επί το θυσιαστήριον.
Γεν. 8,20  Και έκτισεν ο Νώε θυσιαστήριον εις έκφρασιν ευγνωµοσύνης και δοξολογίας προς τον Κυριον. Επήρε δε και
προσέφερε θυσίαν ολοκαυτώµατος προς τον Θεόν από όλα τα καθαρά κτήνη και από όλα τα καθαρά πτηνά.
Γεν. 8,21  και ωσφράνθη Κύριος ο Θεός οσµήν ευωδίας, και είπε Κύριος ο Θεός διανοηθείς· ου προσθήτω έτι καταράσασθαι
την γήν διά τα έργα των ανθρώπων, ότι έγκειται η διάνοια τού ανθρώπου επιµελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού· ου
προσθήσω ούν έτι πατάξαι πάσαν σάρκα ζώσαν, καθώς εποίησα.
Γεν. 8,21  Ο δε Θεός ωσφράνθη την ευώδη οσµήν της ευχαριστηρίου θυσίας και σκεφθείς απεφάσισε και είπε· “δεν θα
καταρασθώ πλέον την γην εξ αιτίας των πονηρών έργων των ανθρώπων, µολονότι η καρδία του κάθε ανθρώπου ρέπει και
είναι προσηλωµένη επιµελώς στο πονηρόν εκ νεότητος αυτού. Δεν θα πλήξω και δεν θα καταστρέψω άλλην φοράν κάθε
ζωντανήν υπαρξιν επί της γης δια κατακλυσµού, όπως έκαµα τώρα.
Γεν. 8,22  πάσας τας ηµέρας της γής, σπέρµα και θερισµός, ψύχος και καύµα, θέρος και έαρ, ηµέραν και νύκτα ου
καταπαύσουσι.
Γεν. 8,22  Εφ' όσον θα υπάρχη η γη, δεν θα παύσουν να υπάρχουν σπορά και θερισµός, κρύο και ζέστη, άνοιξις και θέρος,
ηµέρα και νύκτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Γεν. 9,1  Καί ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού και είπεν αυτοίς· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε
την γήν και κατακυριεύσατε αυτής.
Γεν. 9,1  Ευλόγησε τότε ο Θεός τον Νώε και τα παιδιά αυτού και είπε προς αυτούς· “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και
απλωθήτε εις όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής.
Γεν. 9,2  και ο τρόµος και ο φόβος υµών έσται επί πάσι τοίς θηρίοις της γής, επί πάντα τα πετεινά τού ουρανού και επί πάντα
τα κινούµενα επί της γής και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης· υπό χείρας υµίν δέδωκα.
Γεν. 9,2   Ας είσθε τρόµος και φόβος εις όλα τα θηρία της γης, εις όλα τα πτηνά του ουρανού, εις κάθε τι που ζη και κινείται
έτι της ξηράς, και εις όλους τους ιχθύας της θαλάσσης. Υπό την εξουσίαν σας έδωκα όλα αυτά.
Γεν. 9,3  και πάν ερπετόν, ό εστι ζών, υµίν έσται εις βρώσιν· ως λάχανα χόρτου δέδωκα υµίν τα πάντα .
Γεν. 9,3   Καθε τι που ζη και κινείται επί της γης, θα είναι προς διατροφήν σας. Σας δίδω όλα αυτά εις τροφήν, όπως σας
έδωσα τα λάχανα και τα χόρτα.
Γεν. 9,4  πλήν κρέας εν αίµατι ψυχής ου φάγεσθε·
Γεν. 9,4   Πλην όµως κρέας µαζή µε το αίµα, επί του οποίου βασίζεται η ζωή του ζώου, δεν θα φάγετε.
Γεν. 9,5  και γάρ το υµέτερον αίµα των ψυχών υµών εκ χειρός πάντων των θηρίων εκζητήσω αυτό και εκ χειρός ανθρώπου
αδελφού εκζητήσω την ψυχήν τού ανθρώπου.
Γεν. 9,5   Δια δε το αίµα των συνανθρώπων σας, το οποίον τυχόν µε τα χέρια σας εγκληµατούντες θα χύσετε, θα τιµωρήσω
δια των αγρίων ζώων, τα οποία θα εξαπολύσω εναντίον σας. Αλλά και δι' άλλου ανθρώπου θα τιµωρήσω εκείνον, ο οποίος
αφαιρεί ανθρωπίνην ζωήν.
Γεν. 9,6  ο εκχέων αίµα ανθρώπου, αντί τού αίµατος αυτού εκχυθήσεται, ότι εν εικόνι Θεού εποίησα τον άνθρωπον.
Γεν. 9,6   Εκείνος δηλαδή ο οποίος χύνει αίµα ανθρώπου, εις τιµωρίαν του δια το εκχυθέν υπ' αυτού αίµα, θα φονευθή και θα
χυθή έτσι και το ιδικόν του αίµα, διότι εγώ ο Θεός εδηµιούργησα κατ' εικόνα ιδικήν µου τον άνθροπον και κανείς δεν έχει
το δικαίωµα να του αφαιρέση την ζωήν.
Γεν. 9,7  υµείς δε αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν, και κατακυριεύσατε αυτής.
Γεν. 9,7   Σεις δε αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεµίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής”.
Γεν. 9,8  Καί είπεν ο Θεός τώ Νώε και τοίς υιοίς αυτού µετ αυτού λέγων·
Γεν. 9,8   Είπε δε ακόµη ο Θεός στον Νώε και εις τα παιδιά αυτού λέγων ·
Γεν. 9,9  και ιδού εγώ ανίστηµι την διαθήκην µου υµίν και τώ σπέρµατι υµών µεθ υµάς
Γεν. 9,9   “ιδού εγώ σήµερον συνάπτω και κλείω µίαν συµφωνίαν µαζή σας και µε τους απογόνους σας, οι οποίοι θα σας
διαδεχθούν.
Γεν. 9,10  και πάση ψυχή ζώση µεθ υµών, από ορνέων και από κτηνών, και πάσι τοίς θηρίοις της γής, όσα εστί µεθ υµών
από πάντων των εξελθόντων εκ της κιβωτού.
Γεν. 9,10  Η συµφωνία και η υπόσχεσίς µου αυτή επεκτείνεται και εις κάθε ζώσαν ψυχήν, που υπάρχει µαζή σας και γύρω
σας, εις τα πτηνά του ουρανού και εις όλα τα κτήνη και τα θηρία της γης, όσα µαζή µε σας εξήλθον από την κιβωτόν.
Γεν. 9,11  και στήσω την διαθήκην µου προς υµάς, και ουκ αποθανείται πάσα σάρξ έτι από τού ύδατος τού κατακλυσµού,
και ουκ έτι έσται κατακλυσµός ύδατος τού καταφθείραι πάσαν την γήν.
Γεν. 9,11  Καµνω διαθήκην και σας υπόσχοµαι ότι δεν θα καταστραφή ποτέ πλέον το ζωϊκόν βασίλειον από ύδατα του
κατακλυσµού και δεν θα γίνη ποτέ κατακλυσµός, δια να καταστρέψη όλην την γην”.
Γεν. 9,12  και είπε Κύριος ο Θεός προς Νώε· τούτο το σηµείον της διαθήκης, ό εγώ δίδωµι ανά µέσον εµού και υµών και ανά
µέσον πάσης ψυχής ζώσης, ή εστι µεθ υµών εις γενεάς αιωνίους·
Γεν. 9,12  Είπε δε ακόµη Κυριος ο Θεός προς τον Νώε· “σηµείον δε αυτής της υποσχέσεως, την οποίαν εγώ δίδω, ώστε να
µένη µεταξύ εµού και µεταξύ σας και µεταξύ πάσης ζώσης υπάρξεως η οποία υπάρχει σήµερον µαζή σας και θα υπάρχη
εις γενεάς γενεών, είναι τούτο·
Γεν. 9,13  το τόξον µου τίθηµι εν τή νεφέλη, και έσται εις σηµείον διαθήκης ανά µέσον εµού και της γής.
Γεν. 9,13  Θέτω το ουράνιον τόξον εις τα νέφη, και αυτό θα είναι εις σηµείον και εις υπόµνησιν της διαθήκης µου µεταξύ
Εµού και όλων των ζώντων επί της γης, ανθρώπων και ζώων.
Γεν. 9,14  και έσται εν τώ συννεφείν µε νεφέλας επί την γήν, οφθήσεται το τόξον εν τή νεφέλη,
Γεν. 9,14  Οταν θα συναθροίζω τα νέφη στον ουρανόν της γης, θα φαίνεται το ουράνιον τόξον επάνω εις αυτά,
Γεν. 9,15  και µνησθήσοµαι της διαθήκης µου, ή εστιν ανά µέσον εµού και υµών, και ανά µέσον πάσης ψυχής ζώσης εν
πάση σαρκί, και ουκ έσται έτι το ύδωρ εις κατακλυσµόν, ώστε εξαλείψαι πάσαν σάρκα.
Γεν. 9,15  και θα ενθυµούµαι την διαθήκην µου, την οποίαν έκαµα προς σας και προς κάθε άλλην ζωντανήν υπαρξιν, προς
κάθε σάρκα και δεν θα πέση ύδωρ επί της γης εις κατακλυσµόν αυτής, ώστε να καταστραφή κάθε ζώσα ύπαρξις από



ανθρώπου έως ζώου.
Γεν. 9,16  και έσται το τόξον µου εν τή νεφέλη, και όψοµαι τού µνησθήναι διαθήκην αιώνιον ανά µέσον εµού και της γής
και ανά µέσον ψυχής ζώσης εν πάσι σαρκί, ή εστιν επί της γής.
Γεν. 9,16  Τούτο το ουράνιόν µου τόξον θα υπάρχη εις τα νέφη, και θα το βλέπω, ώστε να ενθυµούµαι, την αιωνίαν και
απαράβατον συµφωνίαν µεταξύ εµού και των ανθρώπων της γης και πάσης άλλης ζωής που θα υπάρχη εις κάθε ζωϊκόν
οργανισµόν επάνω εις την γην”.
Γεν. 9,17  και είπεν ο Θεός τώ Νώε· τούτο το σηµείον της διαθήκης, ής διεθέµην ανά µέσον εµού και ανά µέσον πάσης
σαρκός, ή εστιν επί της γής.
Γεν. 9,17  Είπεν ακόµη ο Θεός στον Νώε· “λοιπόν αυτό το ουράνιον τόξον είναι το αιώνιον σηµείον της συµφωνίας, την
οποίαν έκαµα µεταξύ εµού και παντός ζωϊκού οργανισµού επί της γης και της υποσχέσεώς µου ότι δεν θα αποστείλω πλέον
κατακλυσµόν εις την γην”.
Γεν. 9,18  Ήσαν δε οι υιοί Νώε, οι εξελθόντες εκ της κιβωτού, Σήµ, Χάµ, Ιάφεθ· Χάµ δε ήν πατήρ Χαναάν.
Γεν. 9,18  Τα παιδιά του Νώε, τα οποία εξήλθον από την κιβωτόν, ήσαν ο Σηµ, ο Χαµ και ο Ιάφεθ. Ο Χαµ ήτο γενάρχης των
Χαναναίων.
Γεν. 9,19  τρεις ούτοί εισιν υιοί Νώε· από τούτων διεσπάρησαν επί πάσαν την γήν.
Γεν. 9,19  Αυτοί οι τρεις ήσαν οι υιοί του Νώε. Από αυτούς δε εγεννήθησαν και επληθύνθησαν οι άνθρωποι και διεσπάρησαν
εις όλην την γην.
Γεν. 9,20  Καί ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γής και εφύτευσεν αµπελώνα.
Γεν. 9,20  Ο Νώε έγινε γεωργός, ήρχισε να καλλιεργή την γην, και εφύτευσε µεταξύ των άλλων, και αµπελώνα.
Γεν. 9,21  και έπιεν εκ τού οίνου και εµεθύσθη και εγυµνώθη εν τώ οίκω αυτού.
Γεν. 9,21  Επιε δε από τον οίνον και εµέθυσε. Μεθυσµένος δε καθώς ήτο, εγυµνώθη εντός της οικίας του, χωρίς να το
αντιληφθή.
Γεν. 9,22  και είδε Χάµ ο πατήρ Χαναάν την γύµνωσιν τού πατρός αυτού και εξελθών ανήγγειλε τοίς δυσίν αδελφοίς αυτού
έξω.
Γεν. 9,22  Ο Χαµ, ο πρόγονος των Χαναναίων, είδε την γύµνωσιν του πατρός του και εξελθών εγνωστοποίησεν εµπαικτικώς
το γεγονός στους δύο αδελφούς του, οι οποίοι ευρίσκοντο έξω.
Γεν. 9,23  και λαβόντες Σήµ και Ιάφεθ το ιµάτιον επέθεντο επί τα δύο νώτα αυτών και επορεύθησαν οπισθοφανώς και
συνεκάλυψαν την γύµνωσιν τού πατρός αυτών, και το πρόσωπον αυτών οπισθοφανώς, και την γύµνωσιν τού πατρός
αυτών ουκ είδον.
Γεν. 9,23  Αµέσως δε ο Σηµ και ο Ιάφεθ έλαβον το ιµάτιον του πατρός των, έθεσαν αυτό στους ώµους των και
οπισθοβατούντες µέχρι του πατρός των εσκέπασαν την γύµνωσιν αυτού έχοντες το πρόσωπόν των προς την αντιθέτον
διεύθυνσιν, και έτσι δεν είδον καθόλου την γύµνωσιν του πατρός των.
Γεν. 9,24  εξένηψε δε Νώε από τού οίνου και έγνω όσα εποίησεν αυτώ ο υιός αυτού ο νεώτερος,
Γεν. 9,24  Ανένηψε και συνήλθε ο Νώε από την επίδρασίν του οίνου, έµαθε όσα έκαµεν ο νεώτερος υιός του ο Χαµ
Γεν. 9,25  και είπεν· επικατάρατος Χαναάν· παίς οικέτης έσται τοίς αδελφοίς αυτού.
Γεν. 9,25  και είπε· “κατηραµένος θα είναι ο Χαµ και οι απόγονοί του. Υπηρέτης και δούλος θα είναι στους αδελφούς του”.
Γεν. 9 ,26   και είπεν· ευλογητός Κύριος ο Θεός τού Σήµ, και έσται Χαναάν παίς οικέτης αυτού.
Γεν. 9,26  Είπε δε ακόµη ο Νώε· “ευλογηµένος ο Θεός του Σηµ και ο Χαναάν θα είναι δούλος αυτού κατά την δικαίαν
απόφασιν του Θεού.
Γεν. 9,27  πλατύναι ο Θεός τώ Ιάφεθ, και κατοικησάτω εν τοίς οίκοις τού Σήµ και γενηθήτω Χαναάν παίς αυτού.
Γεν. 9,27  Ας αυξήση και ας πλατύνη ο Θεός την γενεάν και τας χώρας του Ιάφεθ και ας βάλη αυτόν να κατοική εις τας
περιοχάς του Σηµ, ο δε Χαναάν ας γίνη υπηρέτης του”.
Γεν. 9,28  Έζησε δε Νώε µετά τον κατακλυσµόν έτη τριακόσια πεντήκοντα.
Γεν. 9,28  Εζησε δε ο Νώε µετά τον κατακλυσµόν τριακόσια πεντήκοντα έτη.
Γεν. 9,29  και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Νώε εννακόσια πεντήκοντα έτη, και απέθανεν.
Γεν. 9,29  Εφθασαν εν συνόλω τα έτη της ζωής του Νώε εννεακόσια πεντήκοντα και έπειτα απέθανε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Γεν. 10,1  Αύται δε αι γενέσεις των υιών Νώε, Σήµ, Χάµ, Ιάφεθ, και εγεννήθησαν αυτοίς υιοί µετά τον κατακλυσµόν.
Γεν. 10,1  Οι απόγονοι, των υιών του Νώε, του Σηµ του Χαµ και του Ιάφεθ, οι οποίοι εγεννήθησαν µετά τον κατακλυσµόν,
είναι οι εξής·
Γεν. 10,2  Υιοί Ιάφεθ· Γαµέρ και Μαγώγ και Μαδοί και Ιωύαν και Ελισά και Θοβέλ και Μοσόχ και Θείρας.
Γεν. 10,2  Υιοί και απόγονοι του Ιάφεθ είναι οι Γαµέρ και ο Μαγώγ, Μήδοι και Ιωνες, Ελισά και Θοβέλ, Μοσόχ και Θείρας.
Γεν. 10,3  και υιοί Γαµέρ· Ασχανάζ και ιφάθ και Θοργαµά.
Γεν. 10,3  Υιοί δε και απόγονοι του Γαµέρ είναι οι Ασχανάζ, Ριφάθ και Θοργαµά.
Γεν. 10,4  και υιοί Ιωύαν· Ελισά και Θάρσεις, Κίτιοι, όδιοι.
Γεν. 10,4  Υιοί και απόγονοι του Ιωύαν οι Ελισά, Θαρσείς, Κιτιοι και Ροδιοι.
Γεν. 10,5  εκ τούτων αφωρίσθησαν νήσοι των εθνών εν τή γη αυτών, έκαστος κατά γλώσσαν εν ταίς φυλαίς αυτών και εν
τοίς έθνεσιν αυτών.
Γεν. 10,5  Από αυτούς προήλθον λαοί, οι οποίοι διεσπάρησαν εις διαφόρους ειδωλολατρικάς νήσους, ιδίως της Μεσογείου
θαλάσσης, και εις άλλας χώρας κατά τας γλώσσας αυτών, τας φυλάς και τα έθνη των.
Γεν. 10,6  Υιοί δε Χάµ· Χούς και Μερσαΐν, Φούδ και Χαναάν.
Γεν. 10,6  Υιοί και απόγονοι του Χαµ είναι οι Χούς, Μεσραΐν, Φουδ και Χαναάν.
Γεν. 10,7  υιοί δε Χούς· Σαβά και Ευϊλά και Σαβαθά και εγµά και Σαβαθακά. υιοί δε εγµά· Σαβά και Δαδάν.
Γεν. 10,7  Υιοί δε και απόγονοι του Χους είναι οι Σαβά, Ευϊλά, Σαβαθά, Ρεγµά και Σαβαθακά. Υιοί δε του Ρεγµά, ο Σαβά και ο
Δαδάν.
Γεν. 10,8  Χούς δε εγέννησε τον Νεβρώδ. ούτος ήρξατο είναι γίγας επί της γής·
Γεν. 10,8  Ο δε Χους απέκτησεν υιόν τον Νεβρώδ. Αυτός υπήρξεν ο πρώτος γίγας εις την περιοχήν του.



Γεν. 10,9  ούτος ήν γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου τού Θεού· διά τούτο ερούσιν, ως Νεβρώδ γίγας κυνηγός εναντίον Κυρίου.
Γεν. 10,9  Ητο επίσης και ανδρείος κυνηγός, ήρως ενώπιον Κυρίου του Θεού. Ητο τόσον ονοµαστός δια την δύναµιν και την
ανδρείαν του, ώστε ως παροιµία θα λέγουν οι άνθρωποι, όταν θα θέλουν να εξάρουν την ανδρείαν κάποιου, “ούτος είναι
σαν τον Νεβρώδ ανδρείος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου”.
Γεν. 10,10   και εγένετο αρχή της βασιλείας αυτού Βαβυλών και Ορέχ και Αρχάδ και Χαλάννη εν τή γη Σεναάρ.
Γεν. 10,10  Η αρχή και ο πυρήν της βασιλείας του Νεδρώδ υπήρξεν η Βαβυλών, η Ορέχ, η Αρχάδ και η Χαλάννη εις την
χώραν Σεναάρ.
Γεν. 10,11   εκ της γής εκείνης εξήλθεν Ασσούρ και ωκοδόµησε την Νινευΐ και την οωβώθ πόλιν και την Χαλάχ
Γεν. 10,11  Από την περιοχήν αυτήν Σεναάρ ανεχώρησεν ο Ασσούρ και έκτισε την Νινευΐ , την πόλιν Ροωβώθ, την Χαλάχ
Γεν. 10,12   και την Δασή ανά µέσον Νινευΐ και ανά µέσο Χαλάχ· αύτη η πόλις µεγάλη.
Γεν. 10,12  και την Δασή µεταξύ της πόλεως Νινευί και της Χαλάχ. Η δε Νινευί είναι η ονοµαστή µεγάλη πόλις.
Γεν. 10,13   και Μεσραΐν εγέννησε τους Λουδιείµ και τους Ενεµετιείµ και τους Λαβιείµ και τους Νεφθαλιείµ και τους
Πατροσωνιείµ
Γεν. 10,13  Ο Μεσραίν εγέννησεν υιούς και απογόνους, τους Λουδιείµ, τους Ενεµετιείµ, τους Λαβιείµ, τους Νεφθαλιείµ, τους
Πατροσωνιείµ,
Γεν. 10,14   και τους Χασλωνιείµ, όθεν εξήλθε Φυλιστιείµ, και τους Καφθοριείµ.
Γεν. 10,14  τους Χασλωνιείµ, από τους οποίους προήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Καφθοριείµ.
Γεν. 10,15   Χαναάν δε εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού
Γεν. 10,15  Ο δε Χαναάν απέκτησε πρωτότοκον υιόν αυτού τον Σιδώνα, και άλλους έπειτα υιούς,
Γεν. 10,16   και τον Χετταίον και τον Ιεβουσαίον και τον Αµοραίον και τον Γεργεσαίον και τον Ευαίον και τον Αρουκαίον
Γεν. 10,16  δηλαδή τον Χετταίον, τον Ιεβουσαίον, τον Αµορραίον, τον Γεργεσαίον, τον Ευαίον, τον Αρουκαίον,
Γεν. 10,17   και τον Ασενναίον και τον Αράδιον και τον Σαµαραίον και τον Αµαθί.
Γεν. 10,17  τον Ασενναίον, τον Αράδιον, τον Σαµαραίον και Αµαθί.
Γεν. 10,18   και µετά τούτο διεσπάρησαν αι φυλαί των Χαναναίων,
Γεν. 10,18  Μετά δε ταύτα διεσπάρησαν αι φυλαί των Χαναναίων ανά την περιοχήν της Χαναάν.
Γεν. 10,19   και εγένετο τα όρια των Χαναναίων από Σιδώνος έως ελθείν εις Γεραρά και Γαζάν, έως ελθείν έως Σοδόµων και
Γοµόρας, Αδαµά και Σεβωΐµ έως Δασά.
Γεν. 10,19  Εξετείνοντο δε τα όρια της περιοχής των Χαναναίων από την Σιδώνα έως τα Γέραρα και την Γαζαν , έως τα
Σοδοµα και την Γοµόρραν, την Αδαµά και Σεβωίµ έως Δασά.
Γεν. 10,20   ούτοι υιοί Χάµ, εν ταίς φυλαίς αυτών, κατά γλώσσας αυτών, εν ταίς χώραις αυτών και εν τοίς έθνεσιν αυτών.
Γεν. 10,20  Αυτοί είναι οι υιοί και απόγονοι του Χαµ, κατά τας φυλάς αυτών και τας διαλέκτους αυτών εις τας χώρας αυτών
και εις τα έθνη, που διεσπάρησαν.
Γεν. 10,21   Καί τώ Σήµ εγεννήθη και αυτώ, πατρί πάντων των υιών Έβερ, αδελφώ Ιάφεθ τού µείζονος.
Γεν. 10,21  Και ο Σηµ πρεσβύτερος αδελφός του Ιάφεθ απέκτησεν υιούς και απογόνους και ανεδείχθη ο γενάρχης των υιών
Εβερ.
Γεν. 10,22   υιοί Σήµ· Ελάµ και Ασσούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράµ και Καϊνάν.
Γεν. 10,22  Υιοί του Σηµ είναι οι Ελάµ, Ασσούρ, Αρφαξάδ, Λούδ, Αράµ και Καϊνάν.
Γεν. 10,23   και υιοί Αράµ· Ούζ και Ούλ και Γατέρ και Μοσόχ.
Γεν. 10,23  Υιοί του Αράµ ήσαν ο Ουζ, ο Ουλ, ο Γατέρ και ο Μοσόχ.
Γεν. 10,24   και Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, και Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά, Σαλά δε εγέννησε τον Έβερ.
Γεν. 10,24  Ο δε Αρφαξάδ εγέννησεν υιόν τον Καϊνάν, ο Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά, ο δε Σαλά εγέννησε τον Εβερ.
Γεν. 10,25   και τώ Έβερ εγεννήθησαν δύο υιοί· όνοµα τώ ενί Φαλέγ, ότι εν ταίς ηµέραις αυτού διεµερίσθη η γη, και όνοµα τώ
αδελφώ αυτού Ιεκτάν.
Γεν. 10,25  Ο Εβερ απέκτησε δύο υιούς· το όνοµα του ενός ήτο Φαλέγ- που σηµαίνει χωρισµός- διότι επί των ηµερών αυτού
διεσπάρησαν οι κάτοικοι της γης, όταν επεχείρησαν να κτίσουν τον πύργον Βαβέλ, το δε όνοµα του αδελφού του ήτο
Ιεκτάν.
Γεν. 10 ,26  Ιεκτάν δε εγέννησε τον Ελµωδάδ και Σαλέθ και τον Σαρµώθ και Ιαράχ και Οδορά και Αιβήλ και Δεκλά
Γεν. 10,26  Ο Ιεκτάν απέκτησεν υιούς τον Ελµωδάδ, τον Σαλέθ, τον Σαρµώθ, τον Ιαράχ, τον Οδορρά, τον Αιβήλ, τον Δεκλά,
Γεν. 10,27   και Ευάλ και Αβιµαέλ και Σαβά
Γεν. 10,27  τον Ευάλ, τον Αβιµαέλ, τον Σαβά,
Γεν. 10,28   και Ουφείρ και Ευειλά και Ιωβάβ.
Γεν. 10,28  τον Ουφείρ, τον Ευειλά και τον Ιωβάβ.
Γεν. 10,29   πάντες ούτοι υιοί Ιεκτάν.
Γεν. 10,29  Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιεκτάν.
Γεν. 10,30   και εγένετο η κατοίκησις αυτών από Μασσή έως ελθείν εις Σαφηρά, όρος ανατολών.
Γεν. 10,30  Η δε περιοχή, την οποίαν κατοικούσαν, εξετείνετο από Μασσή µέχρι Σαφηρά στο όρος το προς ανατολάς.
Γεν. 10,31   ούτοι υιοί Σήµ, εν ταίς φυλαίς αυτών, κατά γλώσσας αυτών, εν ταίς χώραις αυτών και εν τοίς έθνεσιν αυτών.
Γεν. 10,31  Αυτοί ήσαν οι υιοί και απόγονοι του Σηµ κατά τας διαφόρους αυτών φυλάς και τας διαλέκτους , εις τας χώρας και
τους λαούς όπου διεσκορπίσθησαν.
Γεν. 10,32   Αύται αι φυλαί υιών Νώε κατά γενέσεις αυτών, κατά έθνη αυτών· από τούτων διεσπάρησαν νήσοι των εθνών επί
της γής µετά τον κατακλυσµόν.
Γεν. 10,32  Αυταί είναι αι φυλαί των υιών του Νώε κατά τας γενεαλογίας αυτών και κατά τους λαούς . Από αυτούς οι
απόγονοί των διεσπάρησαν επί της γης µετά τον κατακλυσµόν εις διαφόρους χώρας και νήσους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Γεν. 11,1  Καί ήν πάσα η γη χείλος έν, και φωνή µία πάσι.
Γεν. 11,1   Απ' αρχής και µέχρι της εποχής εκείνης όλοι οι άνθρωποι ωµιλούσαν µίαν γλώσσαν, είχον την ίδιαν οµιλίαν.



Γεν. 11,2  και εγένετο εν τώ κινήσαι αυτούς από ανατολών, εύρον πεδίον εν γη Σενναάρ και κατώκησαν εκεί.
Γεν. 11,2  Οταν οι απόγονοι του Νώε εξεκίνησαν από τα ανατολικά µέρη, εύρον την πεδιάδα εις την περιοχήν Σενναάρ και
κατώκησαν εκεί.
Γεν. 11,3  και είπεν άνθρωπος τώ πλησίον αυτού· δεύτε πλινθεύσωµεν πλίνθους και οπτήσωµεν αυτάς πυρί. και εγένετο
αυτοίς η πλίνθος εις λίθον, και άσφαλτος ήν αυτοίς ο πηλός.
Γεν. 11,3  Εκεί είπεν ο ένας στον άλλον· “ελάτε να πλάσωµεν όλοι µαζή πλίνθους και να τας ψήσωµεν εις την φωτιά”. Αι
πλίνθοι εχρησίµευσαν εις αυτούς ως λίθοι οικοδοµής· ως συνδετικόν δε υλικόν, ως πηλόν, µεταξύ των πλίνθων,
εχρησιµοποίησαν την άσφαλτον.
Γεν. 11,4  και είπαν· δεύτε οικοδοµήσωµεν εαυτοίς πόλιν και πύργον, ού έσται η κεφαλή έως τού ουρανού, και ποιήσωµεν
εαυτοίς όνοµα πρό τού διασπαρήναι ηµάς επί προσώπου πάσης της γής.
Γεν. 11,4  Είπαν δε κατόπιν µεταξύ των· “ελάτε να οικοδοµήσωµεν όλοι µαζή δια τον εαυτόν µας και την φήµην µας πόλιν
και ένα πύργον, του οποίου η κορυφή θα φθάνη έως τον ουρανόν. Ετσι θα αφήσωµεν όνοµα στους απογόνους µας, πριν
διασκορπισθώµεν στο πρόσωπον όλης της γης”. Και ήρχισαν να κτίζουν την πόλιν και τον πύργον.
Γεν. 11,5  και κατέβη Κύριος ιδείν την πόλιν και τον πύργον, ον ωκοδόµησαν οι υιοί των ανθρώπων.
Γεν. 11,5  Κατέβη τότε ο Θεός από τον ουρανόν να ίδη την πόλιν και τον πύργον, που είχαν αρχίσει να οικοδοµούν οι
άνθρωποι.
Γεν. 11,6  και είπε Κύριος· ιδού γένος έν και χείλος έν πάντων, και τούτο ήρξαντο ποιήσαι, και νύν ουκ εκλείψει απ αυτών
πάντα, όσα αν επιθώνται ποιείν.
Γεν. 11,6  Και είπε τότε ο Κυριος· “ιδού έως τώρα ένας λαός είναι αυτοί και µίαν γλώσσαν οµιλούν όλοι. Ιδού ότι ήρχισαν δι'
αλαζονείαν και επίδειξιν το οικοδοµικόν έργον των. Και νοµίζουν ότι τώρα δεν θα τους λείψη τίποτε από όσα σκέπτονται
να κάµουν”.
Γεν. 11,7  δεύτε και καταβάντες συγχέωµεν αυτών εκεί την γλώσσαν, ίνα µη ακούσωσιν έκαστος την φωνήν τού πλησίον.
Γεν. 11,7  Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός· “εµπρός ας καταβώµεν εκεί και ας επιφέρωµεν σύγχυσιν εις την γλώσσαν των , ώστε
να µην εννοή ο ένας την γλώσσαν του άλλου”. Ετσι και έγινε.
Γεν. 11,8  και διέσπειρεν αυτούς Κύριος εκείθεν επί πρόσωπον πάσης της γής, και επαύσαντο οικοδοµούντες την πόλιν και
τον πύργον.
Γεν. 11,8  Με την σύγχυσιν δε αυτήν των γλωσσών και την αδυναµίαν των να συνεννοούνται µεταξύ των οι άνθρωποι, τους
ηνάγκασεν ο Θεός να ξεχωρισθούν εις οµάδας µεταξύ των, να διασκορπισθούν εις όλην την γην και να παύσουν πλέον να
οικοδοµούν την υπερήφανον πόλιν και τον πύργον των.
Γεν. 11,9  διά τούτο εκλήθη το όνοµα αυτής Σύγχυσις, ότι εκεί συνέχεε Κύριος τα χείλη πάσης της γής, και εκείθεν
διέσπειρεν αυτούς Κύριος επί πρόσωπον πάσης της γής.
Γεν. 11,9  Δια τούτο και εκλήθη το όνοµα της περιοχής αυτής “Συγχυσις”, διότι εκεί επέφερεν ο Θεός σύγχυσιν εις τας
γλώσσας των ανθρώπων και διεσκόρπισεν αυτούς εις όλην την γην.
Γεν. 11,10   Καί αύται αι γενέσεις Σήµ. και ήν Σήµ υιός εκατόν ετών, ότε εγέννησε τον Αρφαξάδ, δευτέρου έτους µετά τον
κατακλυσµόν.
Γεν. 11,10  Οι απόγονοι του Σηµ ήσαν οι εξής. Ο Σηµ εις ηλικίαν εκατόν ετών, και κατά το δεύτερον έτος µετά τον
κατακλυσµόν, απέκτησεν υιόν τον Αρφαξάδ.
Γεν. 11,11   και έζησε Σήµ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Αρφαξάδ έτη πεντακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και
απέθανε.
Γεν. 11,11  Μετά δε την γέννησιν του Αρφαξάδ έζησεν ο Σηµ πεντακόσια ακόµη έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και
κατόπιν απέθανε.
Γεν. 11,12   Καί έζησεν Αρφαξάδ εκατόν τριάκοντα πέντε έτη και εγέννησε τον Καϊνάν.
Γεν. 11,12  Ο δε Αρφαξάδ εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα πέντε ετών απέκτησεν υιόν τον Καϊνάν.
Γεν. 11,13   και έζησεν Αρφαξάδ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊνάν έτη τετρακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και
απέθανε. Καί έζησε Καϊνάν εκατόν και τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Σαλά. και έζησε Καϊνάν µετά το γεννήσαι αυτόν
τον Σαλά έτη τριακόσια τριάκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε.
Γεν. 11,13  Μετά δε την γέννησιν του Καϊνάν έζησε τετρακόσια ακόµη έτη, απέκτησε υιούς και θυγατέρας και κατόπιν
απέθανε. Ο Καϊνάν εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα ετών απέκτησεν υιόν τον Σαλά. Εζησε δε ο Καϊνάν µετά την γέννησιν του
Σαλά τριακόσια τριάκοντα έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και έπειτα απέθανεν.
Γεν. 11,14   Καί έζησε Σαλά εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Έβερ.
Γεν. 11,14  Εζησεν ο Σαλά εκατόν τριάκοντα έτη και απέκτησεν υιόν τον Εβερ.
Γεν. 11,15   και έζησε Σαλά µετά το γεννήσαι αυτόν τον Έβερ τριακόσια τριάκοντα έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας
και απέθανε.
Γεν. 11,15  Μετά δε την γέννησιν του Εβερ έζησε τριακόσια τριάκοντα έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και έπειτα
απέθανε.
Γεν. 11,16   Καί έζησεν Έβερ εκατόν τριάκοντα τέσσαρα έτη και εγέννησε τον Φαλέγ.
Γεν. 11,16  Ο Εβερ εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα τεσσάρων ετών απέκτησεν υιόν τον Φαλέγ.
Γεν. 11,17   και έζησεν Έβερ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Φαλέγ έτη διακόσια εβδοµήκοντα και εγέννησεν υιούς και
θυγατέρας και απέθανε.
Γεν. 11,17  Μετά δε την γέννησιν του Φαλέγ έζησεν ο Εβερ διακόσια εβδοµήκοντα έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και
έπειτα απέθανεν.
Γεν. 11,18   Καί έζησε Φαλέγ τριάκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον αγαύ.
Γεν. 11,18  Ο Φαλέγ εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα ετών απέκτησεν υιόν τον Ραγαύ.
Γεν. 11,19   και έζησε Φαλέγ µετά το γεννήσαι αυτόν τον αγαύ εννέα και διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας
και απέθανε.
Γεν. 11,19  Μετά δε την γέννησιν του Ραγαύ έζησεν ο Φαλέγ διακόσια εννέα έτη , απέκτησε υιούς και θυγατέρας και έπειτα
απέθανεν.



Γεν. 11,20   Καί έζησε αγαύ εκατόν τριάκοντα και δύο έτη και εγέννησε τον Σερούχ.
Γεν. 11,20  Ο Ραγαύ εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα δύο ετών απέκτησεν υιόν τον Σερούχ .
Γεν. 11,21   και έζησε αγαύ µετά το γεννήσαι αυτόν τον Σερούχ διακόσια επτά έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και
απέθανε.
Γεν. 11,21  Εζησε δε µετά την γέννησιν του Σερούχ διακόσια επτά έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και κατόπιν απέθανε.
Γεν. 11,22   και έζησε Σερούχ εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Ναχώρ.
Γεν. 11,22  Ο Σερούχ εις ηλικίαν εκατόν τριάκοντα ετών απέκτησε υιόν, τον Ναχώρ.
Γεν. 11,23   Καί έζησε Σερούχ, µετά το γεννήσαι αυτόν τον Ναχώρ, έτη διακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και
απέθανε.
Γεν. 11,23  Μετά δε την γέννησιν του Ναχώρ έζησεν ο Σερούχ διακόσια έτη, απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και κατόπιν
απέθανεν.
Γεν. 11,24   Καί έζησε Ναχώρ έτη εκατόν εβδοµήκοντα εννέα και εγέννησε τον Θάρα.
Γεν. 11,24  Ο Ναχώρ εις ηλικίαν εκατόν εβδοµήκοντα εννέα ετών απέκτησεν υιόν τον Θαρα.
Γεν. 11,25   και έζησε Ναχώρ, µετά το γεννήσαι αυτόν τον Θάρα, έτη εκατόν εικοσιπέντε και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας
και απέθανε.
Γεν. 11,25  Μετά δε την γέννησιν του Θαρα έζησεν ακόµη εκατόν είκοσι πέντε έτη , απέκτησεν υιούς και θυγατέρας και
έπειτα απέθανεν.
Γεν. 11 ,26  Καί έζησε Θάρα εβδοµήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραµ και τον Ναχώρ και τον Αράν.
Γεν. 11,26  Ο Θαρα εις ηλικίαν εβδοµήκοντα ετών απέκτησεν υιόν τον Αβραµ, τον Ναχώρ και τον Αρράν.
Γεν. 11,27   Αύται αι γενέσεις Θάρα· Θάρα εγέννησε τον Άβραµ και τον Ναχώρ και τον Αράν, και Αράν εγέννησε τον Λώτ .
Γεν. 11,27  Οι απόγονοι του Θαρα είναι οι εξής. Ο Θαρα εγέννησε τον Αβραµ, τον Ναχώρ και τον Αρράν· ο Αρράν απέκτησεν
υιόν τον Λωτ.
Γεν. 11,28   και απέθανεν Αράν ενώπιον Θάρα τού πατρός αυτού εν τή γη, ή εγεννήθη, εν τή χώρα των Χαλδαίων.
Γεν. 11,28  Ο Αρράν απέθανεν εις την χώραν των Χαλδαίων, όπου είχε γεννηθή, ενώ ακόµη έζη ο πατήρ αυτού ο Θαρα.
Γεν. 11,29   και έλαβον Άβραµ και Ναχώρ εαυτοίς γυναίκας· όνοµα τή γυναικί Άβραµ Σάρα, και όνοµα τή γυναικί Ναχώρ
Μελχά, θυγάτηρ Αράν και πατήρ Μελχά και πατήρ Ιεσχά.
Γεν. 11,29  Οι δύο άλλοι υιοί του Θαρα, ο Αβραµ και ο Ναχώρ έλαβον συζύγους. Το όνοµα της γυναικός του Αβραµ ήτο Σαρα
και το όνοµα της γυναικός του Ναχώρ ήτο Μελχά. Η δε Μελχά ήτο θυγάτηρ του Αρράν, ο οποίος ήτο πατήρ της Μελχά και
της Ιεσχά.
Γεν. 11,30   και ήν Σάρα στείρα και ουκ ετεκνοποίει.
Γεν. 11,30  Η δε Σαρα ήτο στείρα και δεν ετεκνοποιούσε.
Γεν. 11,31   και έλαβε Θάρα τον Άβραµ υιόν αυτού και τον Λώτ υιόν Αράν, υιόν τού υιού αυτού, και την Σάραν την νύµφην
αυτού, γυναίκα Άβραµ τού υιού αυτού, και εξήγαγεν αυτούς εκ της χώρας των Χαλδαίων πορευθήναι εις γήν Χαναάν και
ήλθον έως Χαράν και κατώκησεν εκεί.
Γεν. 11,31  Ελαβε δε ο Θαρα τον υιόν αυτού τον Αβραµ και τον έγγονόν του Λωτ, υιόν του υιού του Αρράν, την νύµφην αυτού
την Σαραν, σύζυγον του παιδιού του Αβραµ, και έβγαλεν αυτούς από την χώραν των Χαλδαίων µε τον σκοπόν να µεταβούν
και κατοικήσουν εις την γην Χαναάν. Εφθασαν εις την Χαρράν και εγκατεστάθησαν εκεί.
Γεν. 11,32   και εγένοντο πάσαι αι ηµέραι Θάρα εν γη Χαράν διακόσια πέντε έτη, και απέθανε Θάρα εν Χαράν.
Γεν. 11,32  Ο Θαρα έφθασεν εις την ηλικίαν των διακοσίων πέντε ετών και απέθανεν εις την Χαρράν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Γεν. 12,1  Καί είπε Κύριος τώ Άβραµ· έξελθε εκ της γής σου και εκ της συγγενείας σου και εκ τού οίκου τού πατρός σου και
δεύρο εις την γήν, ήν αν σοι δείξω·
Γεν. 12,1  Τοτε είπεν ο Κυριος στον Αβραµ· “έβγα από την πατρίδα σου, από τους συγγενείς σου και τον πατρικόν σου οίκον,
και ξεκίνα και πήγαινε εις την χώραν, την οποίαν εγώ θα σου δείξω.
Γεν. 12,2  και ποιήσω σε εις έθνος µέγα και ευλογήσω σε και µεγαλυνώ το όνοµά σου, και έση ευλογηµένος·
Γεν. 12,2  Θα σε κάµω δε γενάρχην µεγάλου έθνους, θα σου δώσω πλουσίας τας υλικάς και πνευµατικάς ευλογίας µου, θα
καταστήσω ένδοξον το όνοµά σου και έτσι θα είσαι πλούσιος και δοξασµένος εν µέσω των ανθρώπων.
Γεν. 12,3  και ευλογήσω τους ευλογούντάς σε και τους καταρωµένους σε καταράσοµαι· και ενευλογηθήσονται εν σοί πάσαι
αι φυλαί της γής.
Γεν. 12,3  Θα ευλογήσω δε εκείνους, οι οποίοι θα σε σέβωνται και θα σε τιµούν, θα καταρασθώ δε εκείνους οι οποίοι θα σε
υβρίζουν και θα σε πολεµούν. Και το σπουδαιότερον, ότι δι' ενός από τους απογόνους σου θα ευλογηθούν όλαι αι φυλαί της
γης”.
Γεν. 12,4  και επορεύθη Άβραµ, καθάπερ ελάλησεν αυτώ Κύριος, και ώχετο µετ αυτού Λώτ. Άβραµ δε ήν ετών
εβδοµηκονταπέντε, ότε εξήλθε εκ Χαράν.
Γεν. 12,4  Υπήκουσεν ο Αβραµ και ανεχώρησεν από την Χαρράν, όπως του είχεν είπει ο Κυριος. Μαζή του δε ανεχώρησε και
ο Λωτ. Οταν δε ο Αβραµ ανεχώρησεν από την Χαρράν δια την Χαναάν, ήτο εβδοµήκοντα πέντε ετών.
Γεν. 12,5  και έλαβεν Άβραµ Σάραν την γυναίκα αυτού και τον Λώτ υιόν τού αδελφού αυτού και πάντα τα υπάρχοντα
αυτών, όσα εκτήσαντο, και πάσαν ψυχήν, ήν εκτήσαντο εκ Χαράν, και εξήλθοσαν πορευθήναι εις γήν Χαναάν.
Γεν. 12,5  Επήρε µαζή τοο ο Αβραµ την γυναίκα αυτού την Σαραν, το παιδί του αδελφού του τον Λωτ , όλους τους δούλους
και όλα τα υπάρχοντά των όσα είχον αποκτήσει εις Χαρράν, και έφυγον από την πόλιν Χαρράν, δια να µεταβούν εις την
χώραν Χαναάν.
Γεν. 12,6  και διώδευσεν Άβραµ την γήν εις το µήκος αυτής έως τού τόπου Συχέµ, επί την δρύν την υψηλήν· οι δε Χαναναίοι
τότε κατώκουν την γήν.
Γεν. 12,6  Ο Αβραµ διεπέρασε κατά µήκος από βορρά προς νότον την Χαναάν µέχρι του τόπου της Συχέµ, πλησίον της
τοποθεσίας, της λεγοµένης “υψηλή δρυς”. Οι Χαναναίοι δε, οι απόγονοι δηλαδή του Χαµ, κατοικούσαν τότε την περιοχήν
αυτήν.



Γεν. 12,7  και ώφθη Κύριος τώ Άβραµ και είπεν αυτώ· τώ σπέρµατί σου δώσω την γήν ταύτην. και ωκοδόµησεν εκεί Άβραµ
θυσιαστήριον Κυρίω τώ οφθέντι αυτώ.
Γεν. 12,7  Εκεί εφανερώθηκε ο Κυριος στον Αβραµ και του είπεν· “αυτήν όλην την χώραν θα την δώσω στους απογόνους
σου”. Ο Αβραµ, ευγνώµων προς τον Θεόν και δια τον λόγον ότι εκεί εφανερώθηκε εις αυτόν ο Κυριος, έκτισε προς τιµήν
Αυτού θυσιαστήριον.
Γεν. 12,8  και απέστη εκείθεν εις το όρος κατά ανατολάς Βαιθήλ και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού, Βαιθήλ κατά
θάλασσαν και Αγγαί κατά ανατολάς· και ωκοδόµησεν εκεί θυσιαστήριον τώ Κυρίω και επεκαλέσατο επί τώ ονόµατι
Κυρίου.
Γεν. 12,8  Ανεχώρησεν από την τοποθεσίαν αυτήν ο Αβραµ, µετέβη εις κάποιο όρος ανατολικά της Βαιθήλ και έστησε την
σκηνήν του µεταξύ της Βαιθήλ, η οποία ευρίσκετο προς δυσµάς εις την θάλασσαν και της Αγγαί, η οποία ευρίσκετο προς
ανατολάς. Εκτισε δε εκεί θυσιαστήριον προς τον Κυριον, του οποίου και επεκαλέσθη το όνοµα.
Γεν. 12,9  και απήρεν Άβραµ και πορευθείς εστρατοπέδευσεν εν τή ερήµω.
Γεν. 12,9  Αλλά και από εκεί ανεχώρησεν ο Αβραµ και εγκατεστάθη νοτιώτερα εις την έρηµον περιοχήν.
Γεν. 12,10   Καί εγένετο λιµός επί της γής, και κατέβη Άβραµ εις Αίγυπτον παροικήσαι εκεί, ότι ενίσχυσεν ο λιµός επί της
γής.
Γεν. 12,10  Τοτε δε έγινε λιµός και ήλθε πείνα εις την Χαναάν. Δι' αυτό ο Αβραµ κατέβηκε εις την Αίγυπτον, δια να
κατοικήση εκεί, επειδή ήτο µεγάλη η πείνα εις την χώραν Χαναάν.
Γεν. 12,11   εγένετο δε, ηνίκα ήγγισεν Άβραµ εισελθείν εις Αίγυπτον, είπεν Άβραµ Σάρα τή γυναικί· γινώσκω εγώ, ότι γυνή
ευπρόσωπος εί·
Γεν. 12,11  Οταν δε επλησίαζε να εισέλθη εις την Αίγυπτον, είπεν εις την Σαραν την συζυγόν του· “εγώ γνωρίζω καλά ότι
είσαι εύµορφη γυνή.
Γεν. 12,12   έσται ούν, ως αν ίδωσί σε οι Αιγύπτιοι, ερούσιν ότι γυνή αυτού εστιν αυτή, και αποκτενούσί µε, σε δε
περιποιήσονται.
Γεν. 12,12  Υπάρχει φόβος, όταν σε ιδουν οι Αιγύπτιοι, να είπουν ότι η γυναίκα αυτή είναι σύζυγός του. Τοτε εµέ µεν θα
φονεύσουν, σε δε θα περιποιηθούν.
Γεν. 12,13   ειπόν ούν, ότι αδελφή αυτού ειµι, όπως αν εύ µοι γένηται διά σε, και ζήσεται η ψυχή µου ένεκέν σου.
Γεν. 12,13  Δια τούτο είπε ότι είµαι αδελφή του, ώστε χάριν σου να εύρω και εγώ µίαν ευµενή υποδοχήν, να διαφύγω τον
θάνατον και να ζήσω χάρις εις σε”.
Γεν. 12,14   εγένετο δε, ηνίκα εισήλθεν Άβραµ εις Αίγυπτον, ιδόντες οι Αιγύπτιοι την γυναίκα αυτού, ότι καλή ήν σφόδρα,
Γεν. 12,14  Πράγµατι· όταν ο Αβραµ εισήλθεν εις την Αίγυπτον, είδον οι Αιγύπτιοι την σύζυγόν του, ότι ήτο ωραιοτάτη.
Γεν. 12,15   και είδον αυτήν οι άρχοντες Φαραώ και επήνεσαν αυτήν προς Φαραώ και εισήγαγον αυτήν εις τον οίκον
Φαραώ·
Γεν. 12,15  Και οι άρχοντες ακόµη του Φαραώ την είδον, επήνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ και την ωδήγησαν εις τα
ανάκτορά του.
Γεν. 12,16   και τώ Άβραµ εύ εχρήσαντο δι αυτήν, και εγένοντο αυτώ πρόβατα και µόσχοι και όνοι και παίδες και παιδίσκαι
και ηµίονοι και κάµηλοι.
Γεν. 12,16  Χαριν δε αυτής υπεδέχθησαν µε ευµένειαν και επεριποιήθησαν τον Αβραµ, ώστε αυτός να αποκτήση πρόβατα
και µόσχους και όνους και δούλους και δούλας και ηµιόνους και καµήλους.
Γεν. 12,17   και ήτασεν ο Θεός τον Φαραώ ετασµοίς µεγάλοις και πονηροίς και τον οίκον αυτού περί Σάρας της γυναικός
Άβραµ.
Γεν. 12,17  Ο Θεός όµως ετιµώρησε και εβασάνισε τον Φαραώ µε πολλάς και οδυνηράς θλίψεις αυτόν και την οικογένειάν
του δια τας απρεπείς διαθέσεις που είχε προς την Σαραν, την γυναίκα του Αβραµ.
Γεν. 12,18   καλέσας δε Φαραώ τον Άβραµ είπε· τι τούτο εποίησάς µοι, ότι ουκ απήγγειλάς µοι, ότι γυνή σου εστίν;
Γεν. 12,18  Ο Φαραώ αντιληφθείς την αιτίαν των δοκιµασιών εκείνων εκάλεσε τον Αβραµ και του είπε· “τι είναι αυτό το
οποίον µου έκαµες; Διατί δεν µου ανήγγειλες ότι αυτή είναι σύζυγός σου;
Γεν. 12,19   ινατί είπας ότι αδελφή µου εστί; και έλαβον αυτήν εµαυτώ γυναίκα, και νύν ιδού η γυνή σου έναντί σου· λαβών
απότρεχε.
Γεν. 12,19  Διατί µου είπες ότι είναι αδελφή σου και έλαβον αυτήν ως σύζυγόν µου; Και τώρα ιδού η σύζυγός σου είναι
ενώπιόν σου. Παρε την και φύγε έξω από την Αίγυπτον”.
Γεν. 12,20   και ενετείλατο Φαραώ ανδράσι περί Άβραµ συµπροπέµψαι αυτόν και την γυναίκα αυτού και πάντα, όσα ήν
αυτώ.
Γεν. 12,20  Διέταξε δε ο Φαραώ µερικούς άνδρας να πορευθούν και να προπέµψουν τιµητικώς εκτός της Αιγύπτου τον
Αβραµ, την γυναίκα του και όλα τα υπάρχοντά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Γεν. 13,1  Ανέβη δε Άβραµ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γυνή αυτού και πάντα τα αυτού και Λώτ µετ αυτού, εις την έρηµον.
Γεν. 13,1  Ο Αβραµ και η σύζυγός του µε όλα τα υπάρχοντά των και ο Λωτ µαζή µε αυτόν, έφυγον από την Αίγυπτον και
ήλθον εις την έρηµον περιοχήν, εις τα νότια µέρη της Χαναάν.
Γεν. 13,2  Άβραµ δε ήν πλούσιος σφόδρα κτήνεσι και αργυρίω και χρυσίω .
Γεν. 13,2  Ητο δε ο Αβραµ πολύ πλούσιος εις ζώα, εις άργυρον και εις χρυσόν.
Γεν. 13,3  και επορεύθη όθεν ήλθεν εις την έρηµον έως Βαιθήλ, έως τού τόπου, ού ήν η σκηνή αυτού το πρότερον, ανά µέσον
Βαιθήλ και ανά µέσον Αγγαί,
Γεν. 13,3  Από δε την έρηµον αυτήν επορεύθησαν έως εις την Βαιθήλ και άκριβώς στο µέρος εκείνο, όπου προηγουµένως ο
Αβραµ είχε στήσει την σκηνήν του, µεταξύ Βαιθήλ και Αγγαί·
Γεν. 13,4  εις τον τόπον τού θυσιαστηρίου, ού εποίησεν εκεί την αρχήν· και επεκαλέσατο εκεί Άβραµ το όνοµα τού Κυρίου.
Γεν. 13,4  εις την τοποθεσίαν, όπου έκτισεν, αµέσως µόλις είχε φθάσει προηγουµένως, θυσιαστήριον προς τιµήν του Θεού,
του οποίου το όνοµα είχεν επικαλεσθή.



Γεν. 13,5  και Λώτ τώ συµπορευοµένω µετά Άβραµ ήν πρόβατα και βόες και σκηναί.
Γεν. 13,5  Και ο Λωτ, ο οποίος συνεπορεύετο µαζή µε τον Αβραµ, είχεν επίσης πρόβατα και βόδια και ιδικόν του υπηρετικόν
προσωπικόν, σκηνίτας.
Γεν. 13,6  και ουκ εχώρει αυτούς η γη κατοικείν άµα, ότι ήν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και ουκ εχώρει αυτούς η γη
κατοικείν άµα.
Γεν. 13,6  Επειδή δε τα πρόβατα, τα ζώα και τα αλλά υπάρχοντα του Αβραµ και του Λωτ, ήσαν πολλά και δεν τα εχωρούσε
όλα µαζή η περιοχή εκείνη,
Γεν. 13,7  και εγένετο µάχη ανά µέσον των ποιµένων των κτηνών τού Άβραµ και ανά µέσον των ποιµένων των κτηνών τού
Λώτ· οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι τότε κατώκουν την γήν.
Γεν. 13,7  έγινε φιλονεικία µεταξύ των ποιµένων του Αβραµ και των ποιµένων του Λωτ. Τοτε δε κατοικούσαν την Χαναάν
εκτός των Χαναναίων και οι Φερεζαίοι.
Γεν. 13,8 είπε δε Άβραµ τώ Λώτ· µη έστω µάχη ανά µέσον εµού και σού και ανά µέσον των ποιµένων µου και ανά µέσον των
ποιµένων σου, ότι άνθρωποι αδελφοί εσµεν ηµείς.
Γεν. 13,8  Είπε δε ο ειρηνικός Αβραµ στον Λωτ· “δεν πρέπει να υπάρχουν φιλονεικίαι και έριδες µεταξύ µας ούτε µεταξύ των
ποιµένων µου και των ποιµένων σου, διότι ηµείς είµεθα συγγενείς, είµεθα αδελφοί.
Γεν. 13,9  ουκ ιδού πάσα η γη εναντίον σου εστί; διαχωρίσθητι απ εµού· ει σύ εις αριστερά, εγώ εις δεξιά· ει δε σύ εις δεξιά,
εγώ εις αριστερά.
Γεν. 13,9  Διατί να φιλονεικούµεν; Εις την διάθεσίν µας δεν ευρίσκεται όλη αυτή η χώρα; Λοιπόν ας χωρισθώµεν. Πηγαινε
συ, όπου θέλεις. Εάν µεταβής εις αριστερά, εγώ θα πορευθώ εις τα δεξιά εάν συ υπάγης δεξιά, εγώ θα προχωρήσω
αριστερά”.
Γεν. 13,10   και επάρας Λώτ τους οφθαλµούς αυτού, επείδε πάσαν την περίχωρον τού Ιορδάνου, ότι πάσα ήν ποτιζοµένη πρό
τού καταστρέψαι τον Θεόν Σόδοµα και Γόµορα, ως ο παράδεισος τού Θεού και ως η γη Αιγύπτου, έως ελθείν εις Ζόγορα.
Γεν. 13,10  Ο Λωτ εσηκωσε τα µάτια του, επεθεώρησε µε προσοχήν την περίχωρον του Ιορδάνου. Είδεν ότι όλη αυτή µέχρι
Ζογορα εποτίζετο και είχε πλουσίαν βλάστησιν, και ότι, πριν ο Θεός καταστρέψη τα Σοδοµα και Γοµορρα, εφαίνετο σαν
παράδεισος του Θεού και σαν την χώραν της Αιγύπτου που ποτίζεται από τον Νείλον ποταµόν,
Γεν. 13,11   και εξελέξατο εαυτώ Λώτ πάσαν την περίχωρον τού Ιορδάνου, και απήρε Λώτ από ανατολών, και
διεχωρίσθησαν έκαστος από τού αδελφού αυτού.
Γεν. 13,11  και επροτίµησεν όλην αυτήν την περίχωρον του Ιορδάνου. Επήρε τα υπάρχοντά του και µετέβη προς ανατολάς.
Ετσι δε εχωρίσθησαν µεταξύ των οι δύο αυτοί συγγενείς, ο θείος και ανεψιός.
Γεν. 13,12   Άβραµ δε κατώκησεν εν γη Χαναάν, Λώτ δε κατώκησεν εν πόλει των περιχώρων και εσκήνωσεν εν Σοδόµοις·
Γεν. 13,12  Ο Αβραµ έµεινε και κατώκησεν εις την γην Χαναάν, ο δε Λωτ εις µίαν πόλιν πέραν από τα µέρη του Ιορδάνου και
έστησε την σκηνήν του εις τα Σοδοµα.
Γεν. 13,13   οι δε άνθρωποι οι εν Σοδόµοις πονηροί και αµαρτωλοί εναντίον τού Θεού σφόδρα.
Γεν. 13,13  Οι άνθρωποι των Σοδόµων ήσαν πάρα πολύ πονηροί και αµαρτωλοί ενώπιον του Θεού .
Γεν. 13,14   Ο δε Θεός είπε τώ Άβραµ µετά το διαχωρισθήναι τον Λώτ απ αυτού· ανάβλεψον τοίς οφθαλµοίς σου και ίδε από
τού τόπου, ού νύν σύ εί, προς βοράν και λίβα και ανατολάς και θάλασσαν·
Γεν. 13,14  Αφού ο Λωτ, ιδιοτελώς σκεπτόµενος, εχωρίσθη από τον Αβραµ, είπεν ο Θεός στον πράον και µεγαλόκαρδον
Αβραµ· “σήκωσε τα βλέµµατά σου, ίδε ολόγυρα από τον τόπον όπου τώρα ευρίσκεσαι, προς Βορράν και Νοτον, προς
Ανατολάς και Δυσµάς,
Γεν. 13,15   ότι πάσαν την γήν, ήν σύ οράς, σοί δώσω αυτήν και τώ σπέρµατί σου έως αιώνος.
Γεν. 13,15  διότι όλην αυτήν την γην, την οποίαν βλέπεις, θα την δώσω εις σε και στους απογόνους σου στους αιώνας.
Γεν. 13,16   και ποιήσω το σπέρµα σου ως την άµµον της γής· ει δύναταί τις εξαριθµήσαι την άµµον της γής, και το σπέρµα
σου εξαριθµηθήσεται.
Γεν. 13,16  Και θα πληθύνω τους απογόνους σου ωσάν την άµµον της γης. Εάν κανείς ηµπορή να µετρήση την άµµον της
θαλάσσης θα δυνηθή να µετρήση και τους ιδικούς σου απογόνους.
Γεν. 13,17   αναστάς διόδευσον την γήν είς τε το µήκος αυτής και εις το πλάτος, ότι σοί δώσω αυτήν και τώ σπέρµατί σου εις
τον αιώνα.
Γεν. 13,17  Σηκω, διόδευσε την χώραν αυτήν κατά µήκος και κατά πλάτος, δια να την γνωρίσης καλά, διότι εις σε και στους
απογόνους σου θα την δώσω ως παντοτεινήν κατοικίαν σας”.
Γεν. 13,18   και αποσκηνώσας Άβραµ, ελθών κατώκησε παρά την δρύν την Μαµβρή, ή ήν εν Χεβρώµ, και ωκοδόµησεν εκεί
θυσιαστήριον τώ Κυρίω.
Γεν. 13,18  Επειτα από αυτά ο Αβραµ εσήκωσε την σκηνήν του, επήρε τα υπάρχοντά του και ελθών εγκατεστάθη πλησίον
εις την δρυν Μαµβρή, η οποία ευρίσκετο εις την Χεβρών, εκεί και έκτισε θυσιαστήριον προς τιµήν του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Γεν. 14,1  Εγένετο δε εν τή βασιλεία τή Αµαρφάλ βασιλέως Σενναάρ, και Αριώχ βασιλέως Ελλασάρ, Χοδολλογοµόρ βασιλεύς
Ελάµ και Θαργάλ βασιλεύς εθνών
Γεν. 14,1  Τοτε βασιλεύς της Σενναάρ ήτο ο Αµαρφάλ, βασιλεύς της Ελλασάρ ήτο ο Αριώχ, βασιλεύς της Ελάµ ήτο ο
Χοδολλογοµόρ και βασιλεύς των εθνών ήτο ο Θαργάλ.
Γεν. 14,2  εποίησαν πόλεµον µετά Βαλλά βασιλέως Σοδόµων και µετά Βαρσά βασιλέως Γοµόρας και µετά Σενναάρ βασιλέως
Αδαµά και µετά Συµοβόρ βασιλέως Σεβωείµ, και βασιλέως Βαλάκ (αύτη εστί Σηγώρ).
Γεν. 14,2  Αυτοί εκήρυξαν πόλεµον εναντίον του Βαλλά, βασιλέως των Σοδόµον, εναντίον του Βαρσά βασιλέως της
Γοµόρρας, εναντίον Σενναάρ βασιλέως Αδαµά, εναντίον Συµοβόρ βασιλέως Σεβωείµ και εναντίον του βασιλέως της Βαλάκ,
η οποία Βαλάκ είναι η ίδια µε την Σηγώρ,
Γεν. 14,3  πάντες ούτοι συνεφώνησαν επί την φάραγγα την αλυκήν (αύτη η θάλασσα των αλών).
Γεν. 14,3  Οι πέντε αυτοί βασιλείς συνεκεντρώθησαν, µε τα στρατεύµατά των εις την φάραγγα, η οποία ελέγετο αλµυρά
(αυτή είναι η θάλασσα των αλάτων).



Γεν. 14,4  δώδεκα έτη αυτοί εδούλευσαν τώ Χοδολλογοµόρ, τώ δε τρισκαιδεκάτω έτει απέστησαν.
Γεν. 14,4  Οι πέντε αυτοί βασιλείς επί δώδεκα έτη ήσαν δούλοι στον Χοδολλογοµόρ. Κατά δε το δέκατον τρίτον έτος
επανεστάτησαν.
Γεν. 14,5  εν δε τώ τεσσαρεσκαιδεκάτω έτει ήλθε Χοδολλογοµόρ και οι βασιλείς µετ αυτού και κατέκοψαν τους γίγαντας
τους εν Ασταρώθ και Καρναΐν, και έθνη ισχυρά άµα αυτοίς και τους Οµµαίους τους εν Σαυή τή πόλει
Γεν. 14,5  Κατά το δέκατον τέταρτον όµως έτος επήλθεν εναντίον αυτών ο Χοδολλογοµόρ και µαζή µε αυτόν οι σύµµαχοί
του βασιλείς και κατέκοψαν τους γίγαντας της πόλεως Ασταρώθ και Καρναΐν, µαζή δε µε αυτούς και άλλα έθνη ισχυρά,
τους Οµµαίους της πόλεως Σαυή,
Γεν. 14,6  και τους Χοραίους τους εν τοίς όρεσι Σηείρ, έως της τερεβίνθου της Φαράν, ή εστιν εν τή ερήµω.
Γεν. 14,6  τους Χορραίρυς των ορέων Σηείρ µέχρι της τερεβίνθου της Φαράν, η οποία ευρίσκεται εις την έρηµον, εις τα νότια
µέρη της Χαναάν.
Γεν. 14,7  και αναστρέψαντες ήλθον επί την πηγήν της κρίσεως (αύτη εστί Κάδης) και κατέκοψαν πάντας τους άρχοντας
Αµαλήκ και τους Αµοραίους τους κατοικούντας εν Ασασονθαµάρ.
Γεν. 14,7  Οι τέσσαρες αυτοί πολεµισταί βασιλείς επέστρεψαν από την περιοχήν Φαράν, ήλθον εις την “Πηγήν της
Κρίσεως”, δηλαδή εις την Καδης, και εκεί κατέκοψαν όλους τους άρχοντας των Αµαληκιτών και τους Αµορραίους , οι
οποίοι κατοικούσαν εις Ασασονθαµάρ, κοντά εις την Νεκράν Θαλασσαν.
Γεν. 14,8  εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόµων και βασιλεύς Γοµόρας και βασιλεύς Αδαµά και βασιλεύς Σεβωείµ και βασιλεύς
Βαλάκ (αύτη εστί Σηγώρ) και παρετάξαντο αυτοίς εις πόλεµον εν τή κοιλάδι τή αλυκή,
Γεν. 14,8  Τοτε οι πέντε βασιλείς, δηλαδή ο βασιλεύς Σοδόµων, ο βασιλεύς Γοµόρρας, ο βασιλεύς Αδαµά, ο βασιλεύς Σεβωείµ
και ο βασιλεύς της Βαλάκ (αυτή είναι η πόλις Σηγώρ) εξήλθον και παρετάχθησαν εις την κοιλάδα την αλµυράν, δια να
πολεµήσουν
Γεν. 14,9  προς Χοδολλογοµόρ βασιλέα Ελάµ και Θαργάλ βασιλέα εθνών και Αµαρφάλ βασιλέα Σενναάρ και Αριώχ βασιλέα
Ελλασάρ, οι τέσσαρες βασιλείς προς τους πέντε.
Γεν. 14,9  εναντίον των τεσσάρων βασιλέων, ήτοι εναντίον του Χοδολλογοµόρ βασιλέως Ελάµ, εναντίον Θαργάλ βασιλέως
των εθνών, εναντίον Αµαρφάλ βασιλέως Σενναάρ και εναντίον Αριώχ βασιλέως Ελλασάρ. Οι τέσσαρες αυτοί τελευταίοι
βασιλείς αντιπαρετάχθησαν εναντίον των πέντε βασιλέων.
Γεν. 14,10   η δε κοιλάς η αλυκή, φρέατα ασφάλτου. έφυγε δε βασιλεύς Σοδόµων και βασιλεύς Γοµόρας και ενέπεσαν εκεί, οι
δε καταλειφθέντες εις την ορεινήν έφυγον.
Γεν. 14,10  Η αλµυρά εκείνη κοιλάς είχε φρέατα ασφάλτου. Γενοµένης µάχης µεταξύ των αντιπάλων µερών ενικήθησαν και
ετράπησαν εις φυγήν ο βασιλεύς των Σοδόµων και ο βασιλεύς της Γοµόρρας, οι οποίοι όµως ενέπεσαν εις τα εκεί φρέατα. Οι
υπόλοιποι έφυγον εις την ορεινήν περιοχήν.
Γεν. 14,11   έλαβον δε την ίππον πάσαν την Σοδόµων και Γοµόρας και πάντα τα βρώµατα αυτών και απήλθον.
Γεν. 14,11  Οι νικηταί τέσσαρες βασιλείς επήραν ως λάφυρα όλον το ιππικόν των Σοδόµων και της Γοµόρας και όλα τα
τρόφιµα αυτών και έφυγον.
Γεν. 14,12   έλαβον δε και τον Λώτ τον υιόν τού αδελφού Άβραµ και την αποσκευήν αυτού και απώχοντο· ήν γάρ κατοικών
εν Σοδόµοις.
Γεν. 14,12  Συνέλαβον δε και τον Λωτ, τον υιόν του αδελφού του Αβραµ, επήραν και τα υπάρχοντα αυτού και έφυγαν. Αυτό
δε το επαθεν ο Λωτ, διότι κατοικούσε εις την περιοχήν των Σοδόµων.
Γεν. 14,13   Παραγενόµενος δε των ανασωθέντων τις απήγγειλεν Άβραµ τώ περάτη· αυτός δε κατώκει παρά τή δρυΐ τή
Μαµβρή Αµοραίου τού αδελφού Εσχώλ και τού αδελφού Αυνάν, οί ήσαν συνωµόται τού Άβραµ.
Γεν. 14,13  Ενας δε από τους διασωθέντας ήλθεν στον Αβραµ, στον περάτην όπως τον ωνόµαζον οι εντόπιοι, και του
ανήγγειλε τα θλιβερά γεγονότα. Ο Αβραµ κατοικούσε τότε κοντά εις την δρυν του Μαµβρή του Αµορραίου, αδελφού του
Εσχώλ και του Αυνάν, οι οποίοι είχον συνάψει ένα σύµφωνον φιλίας και συµµαχίας µε τον Αβραµ.
Γεν. 14,14   ακούσας δε Άβραµ ότι ηχµαλώτευται Λώτ ο αδελφιδούς αυτού, ηρίθµησε τους ιδίους οικογενείς αυτού,
τριακοσίους δέκα και οκτώ, και κατεδίωξεν οπίσω αυτών έως Δάν.
Γεν. 14,14  Πληροφορηθείς ο Αβραµ ότι συνελήφθη αιχµάλωτος ο ανεψιός του ο Λωτ επεστράτευσε τους δούλους , που είχαν
γεννηθή και εζούσαν στον οίκον του, τριακοσίους δέκα οκτώ άνδρας, και κατεδίωξε τους νικητάς βασιλείς µέχρι της
πόλεως Δαν.
Γεν. 14,15   και επέπεσεν επ αυτούς την νύκτα αυτός και οι παίδες αυτού, και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως
Χοβά, ή εστιν εν αριστερά Δαµασκού.
Γεν. 14,15  Επέπεσεν εναντίον αυτών κατά την νύκτα, αυτός και οι δούλοι του, εκτύπησε και ενίκησεν αυτούς και τους
κατεδίωξεν έως εις την πόλιν Χοβά, η οποία ευρίσκεται προς τα αριστερά της Δαµασκού.
Γεν. 14,16   και απέστρεψε πάσαν την ίππον Σοδόµων, και Λώτ τον αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα
αυτού και τας γυναίκας και τον λαόν.
Γεν. 14,16  Εκυρίευσεν ο Αβραµ όλον το ιππικόν των Σοδόµων, απηλευθέρωσε τον ανεψιόν του τον Λωτ µε όλα τα
υπάρχοντά του, µε τας γυναίκας και τον λαόν.
Γεν. 14,17   Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόµων εις συνάντησιν αυτώ, µετά το υποστρέψαι αυτόν από της κοπής τού Χοδολλογοµόρ
και των βασιλέων των µετ αυτού, εις την κοιλάδα τού Σαβύ (τούτο ήν το πεδίον των βασιλέων).
Γεν. 14,17  Μετά δε την συντριπτικήν ήτταν του Χοδολλογοµόρ και των συµµάχων του βασιλέων ο Αβραµ επέστρεψε και
έφθασεν έξω από την Ιερουσαλήµ. Εκεί, εις την κοιλάδα του Σαβύ (δηλαδή εις την πεδιάδα των βασιλέων), εξήλθε προς
συνάντησίν του ο βασιλεύς των Σοδόµων.
Γεν. 14,18   και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήµ εξήνεγκεν άρτους και οίνον· ήν δε ιερεύς τού Θεού τού υψίστου.
Γεν. 14,18  Ο δε Μελχισεδέκ, ο οποίος ήτο ιερεύς του Θεού του Υψίστου και βασιλεύς της Ιερουσαλήµ, προσέφερε προς τον
Θεόν ως ευχαριστήριον θυσίαν δια την νίκην του Αβραµ άρτους και οίνον.
Γεν. 14,19   και ευλόγησε τον Άβραµ και είπεν· ευλογηµένος Άβραµ τώ Θεώ τώ υψίστω, ός έκτισε τον ουρανόν και την γήν.
Γεν. 14,19  Αυτός ευλόγησε τον Αβραµ και είπεν “ας είναι ευλογηµένος ο Αβραµ από τον Θεόν τον Υψιστον, ο οποίος
εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην.



Γεν. 14,20   και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ός παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίους σοι. και έδωκεν αυτώ Άβραµ
δεκάτην από πάντων.
Γεν. 14,20  Και δοξασµένος ας είναι ο Θεός ο Υψιστος, ο οποίος παρέδωσε υποχειρίους εις σε τους εχθρούς σου”. Ο Αβραµ
έδωσε τότε στον Μελχισεδέκ το δέκατον από όλα τα λάφυρα, τα οποία είχε κυριεύσει.
Γεν. 14,21   είπε δε βασιλεύς Σοδόµων προς Άβραµ· δός µοι τους άνδρας, την δε ίππον λάβε σεαυτώ.
Γεν. 14,21  Ο δε βασιλεύς των Σοδόµων είπε προς τον Αβραµ· “δος µου τους άνδρας µου, τους οποίους απηλευθέρωσες, και
κράτησε δια τον εαυτόν σου το ιππικόν”.
Γεν. 14,22   είπε δε Άβραµ προς τον βασιλέα Σοδόµων· εκτενώ την χείρά µου προς Κύριον τον Θεόν τον ύψιστον, ός έκτισε τον
ουρανόν και την γήν,
Γεν. 14,22  Απήντησε δε Αβραµ προς τον βασιλέα των Σοδόµων· “απλώνω το χέρι µου και ορκίζοµαι εις Κυριον τον Θεόν τον
Υψιστον, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην,
Γεν. 14,23   ει από σπαρτίου έως σφυρωτήρος υποδήµατος λήψοµαι από πάντων των σών, ίνα µη είπης, ότι εγώ επλούτισα
τον Άβραµ·
Γεν. 14,23  ότι δεν θα πάρω τίποτε, από όσα σου ανήκουν, από κλωστήν έως σχοινί υποδήµατος, δια να µη είπης ότι εγώ
επλούτισα τον Αβραµ.
Γεν. 14,24   πλήν ών έφαγον οι νεανίσκοι και της µερίδος των ανδρών των συµπορευθέντων µετ εµού, Εσχώλ, Αυνάν,
Μαµβρή, ούτοι λήψονται µερίδα.
Γεν. 14,24  Θα λάβω µόνον τας τροφάς, τας οποίας κατηνάλωσαν οι δούλοι µου κατά τον χρόνον της επιθέσεως αυτής.
Επίσης αυτοί που εξεστράτευσαν µαζή µε εµέ, οι άνδρες του Εσχώλ, του Αυνάν και Μαµβρή, θα λάβουν την δικαίαν µερίδα
από τα λάφυρα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Γεν. 15,1  Μετά δε τα ρήµατα ταύτα εγενήθη ρήµα Κυρίου προς Άβραµ εν οράµατι, λέγων· µη φοβού Άβραµ, εγώ
υπερασπίζω σου· ο µισθός σου πολύς έσται σφόδρα.
Γεν. 15,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά παρουσιάσθη ο Θεός µε όραµα στον Αβραµ και του είπε· “Αβραµ, µη φοβήσαι· εγώ
σε υπερασπίζω πάντοτε· ο µισθός σου δια την πίστιν και δικαιοσύνην σου θα είναι πολύς, πάρα πολύς”.
Γεν. 15,2  λέγει δε Άβραµ· δέσποτα Κύριε, τι µοι δώσεις; εγώ δε απολύοµαι άτεκνος· ο δε υιός Μασέκ της οικογενούς µου,
ούτος Δαµασκός Ελιέζερ.
Γεν. 15,2  Είπε δε ο Αβραµ· “Δεσπότα Κυριε, τι θα µου δώσης; Εγώ έπειτα από ολίγον αποθνήσκω άτεκνος. Κληρονόµος µου
θα είναι ο Ελιέζερ, ο καταγόµενος από την Δαµασκόν, ο υιός της δούλης µου Μασέκ, η οποία εγεννήθη στον οίκον µου”.
Γεν. 15,3  και είπεν Άβραµ· επειδή εµοί ουκ έδωκας σπέρµα, ο δε οικογενής µου κληρονοµήσει µοι.
Γεν. 15,3  Και επαναλαµβάνει ο Αβραµ προς τον Θεόν· “ναι, Κυριε, ο δούλος µου ο γεννηθείς στον οίκον µου, αυτός θα µε
κληρονοµήση, διότι εις εµέ δεν έδωσες τέκνον”.
Γεν. 15,4  και ευθύς φωνή Κυρίου εγένετο προς αυτόν λέγουσα· ου κληρονοµήσει σε ούτος, αλλ ός εξελεύσεται εκ σού, ούτος
κληρονοµήσει σε.
Γεν. 15,4  Αµέσως ηκούσθη η φωνή του Κυρίου λέγουσα προς αυτόν· “όχι ! Δεν θα σε κληρονοµήση αυτός, αλλά θα σε
κληρονοµήση εκείνος που θα γεννηθή από σένα”.
Γεν. 15,5  εξήγαγε δε αυτόν έξω και είπεν αυτώ· ανάβλεψον δή εις τον ουρανόν και αρίθµησον τους αστέρας, ει δυνήση
εξαριθµήσαι αυτούς. και είπεν· ούτως έσται το σπέρµα σου.
Γεν. 15,5  Εβγαλε δε ο Θεός τον Αβραµ έξω από την σκηνήν και του είπε· “σήκωσε, λοιπόν, το βλέµµα σου στον ουρανόν και
µέτρησε τα αστέρια του ουρανού, εάν ηµπορής ποτέ να τα µετρήσης”. Και προσέθεσεν ο Θεός· “τόσον πολλοί θα είναι οι
απόγονοί σου”.
Γεν. 15,6  και επίστευσεν Άβραµ τώ Θεώ, και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην.
Γεν. 15,6  Επίστευσεν ο Αβραµ υλοψύχως στον Θεόν και η πίστις του αυτή εθεωρήθη ως µεγάλη αρετή και σύνολον αρετών.
Γεν. 15,7  είπε δε προς αυτόν· εγώ ο Θεός ο εξαγαγών σε εκ χώρας Χαλδαίων, ώστε δούναί σοι την γήν ταύτην
κληρονοµήσαι.
Γεν. 15,7  Είπεν ακόµη ο Θεός προς τον Αβραµ· “εγώ σε έβγαλα από την χώραν των Χαλδαίων, δια να δώσω εις σε και εις
τους απογόνους σου ως κληρονοµίαν την γην αυτήν”.
Γεν. 15,8  είπε δε, Δέσποτα Κύριε, κατά τι γνώσοµαι ότι κληρονοµήσω αυτήν;
Γεν. 15,8  Είπε τότε ο Αβραµ· “Δεσπότα Κυριε, πως εγώ θα πληροφορηθώ σαφώς και θα εννοήσω ότι θα κληρονοµήσω
αυτήν την χώραν;”
Γεν. 15,9  είπε δε αυτώ· λάβε µοι δάµαλιν τριετίζουσαν και αίγα τριετίζουσαν και κριόν τριετίζοντα και τρυγόνα και
περιστεράν.
Γεν. 15,9  Είπε προς αυτόν ο Θεός· “πάρε δι' εµέ µίαν δάµαλιν τριών ετών, αίγα επίσης τριών ετών και κριον τριών ετών,
ακόµη δε µίαν τρυγόνα και µίαν περιστεράν”.
Γεν. 15,10   έλαβε δε αυτώ πάντα ταύτα και διείλεν αυτά µέσα και έθηκεν αυτά αντιπρόσωπα αλλήλοις, τα δε όρνεα ου
διείλε.
Γεν. 15,10  Επήρε ο Αβραµ όλα αυτά, τα εδιχοτόµησε και έθεσε τα τεµάχια τα µεν απέναντι των δε. Τα πτηνά όµως δεν τα
εδιχοτόµησε.
Γεν. 15,11   κατέβη δε όρνεα επί τα σώµατα, επί τα διχοτοµήµατα αυτών, και συνεκάθησεν αυτοίς Άβραµ.
Γεν. 15,11  Εις τα διχοτοµηµένα αυτά σώµατα των ζώων επέπεσαν µε ορµήν αρπακτικά όρνεα και ο Αβραµ εκάθησε κοντά
εις τα διχοτοµηµένα εκείνα σώµατα, δια να διώχνη τα όρνεα.
Γεν. 15,12   περί δε ηλίου δυσµάς έκστασις επέπεσε τώ Άβραµ, και ιδού φόβος σκοτεινός µέγας επιπίπτει αυτώ.
Γεν. 15,12  Κατά δε το ηλιοβασίλεµµα εβυθισθη ο Αβραµ εις έκστασιν και ένας σκοτεινός µεγάλος φόβος τον κατέλαβεν.
Γεν. 15,13   και ερέθη προς Άβραµ· γινώσκων γνώση ότι πάροικον έσται το σπέρµα σου εν γη ουκ ιδία, και δουλώσουσιν
αυτούς και κακώσουσιν αυτούς και ταπεινώσουσιν αυτούς τετρακόσια έτη.
Γεν. 15,13  Εις τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν ευρισκόµενος ήκουσε τον Θεόν να του λέγη · “µάθε και κατανόησε καλά



ότι οι απόγονοί σου επί τετρακόσια ολόκληρα έτη θα ζήσουν ως ξένοι εις ξένην χώραν, οι κάτοικοι της οποίας θα έχουν
αυτούς ως δούλους· θα τους ταλαιπωρήσουν και θα τους εξευτελίσουν επί τετρακόσια έτη.
Γεν. 15,14   το δε έθνος, ώ εάν δουλεύσωσι, κρινώ εγώ· µετά δε ταύτα εξελεύσονται ώδε µετά αποσκευής πολλής.
Γεν. 15,14  Το δε έθνος, το οποίον θα µεταχειρισθή τους απογόνους σου ως δούλους, θα το τιµωρήσω εγώ. Μετά δε τα
τετρακόσια αυτά χρόνια οι απόγονοί σου θα εξέλθουν από την χώραν εκείνην και θα έλθουν εδώ εις την Χαναάν µε πολλά
αγαθά, λαός πολύς.
Γεν. 15,15   σύ δε απελεύση προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, τραφείς εν γήρα καλώ.
Γεν. 15,15  Συ δε µε ένα ειρηνικόν θάνατον, αφού πλέον θα έχεις φθάσει εις ευτυχιαµένα γεράµατα, θα µεταβής στους
προπάτοράς σου εις την αιωνιότητα.
Γεν. 15,16   τετάρτη δε γενεά αποστραφήσονται ώδε· ούπω γάρ αναπεπλήρωνται αι αµαρτίαι των Αµοραίων έως τού νύν .
Γεν. 15,16  Οι απόγονοί σου θα επιστρέψουν εδώ από την ξένην χώραν κατά την τετάρτην γενεάν. Και τούτο, διότι αι κακίαι
των Αµορραίων δεν θα έχουν φθάσει ενωρίτερον στο αποκορύφωµά των , δια να τιµωρηθούν αυτοί όπως τους πρέπει”.
Γεν. 15,17   επεί δε ο ήλιος εγένετο προς δυσµάς, φλόξ εγένετο, και ιδού κλίβανος καπνιζόµενος και λαµπάδες πυρός, αί
διήλθον ανά µέσον των διχοτοµηµάτων τούτων.
Γεν. 15,17  Οταν δε ο ήλιος έδυε, ήναψε µια φλοξ και ιδού εφάνη ένα καµίνι να καπνίζη και λαµπάδες πυρός, αι οποίαι
επέρασαν ανάµεσα από τα διχοτοµηµένα σώµατα των ζώων.
Γεν. 15,18   εν τή ηµέρα εκείνη διέθετο Κύριος τώ Άβραµ διαθήκην λέγων· τώ σπέρµατί σου δώσω την γήν ταύτην, από τού
ποταµού Αιγύπτου έως τού ποταµού τού µεγάλου, ποταµού Ευφράτου,
Γεν. 15,18  Κατά την ηµέραν εκείνην έκαµε διαθήκην ο Θεός προς τον Αβραµ και του έδωσε την υπόσχεσιν λέγων· “στους
απογόνους σου θα δώσω την χώραν αυτήν από τον ποταµόν της Αιγύπτου έως τον µεγάλον ποταµόν της Μεσοποταµίας,
τον Ευφράτην.
Γεν. 15,19   τους Κεναίους και τους Κενεζαίους και τους Κεδµωναίους
Γεν. 15,19  Θα σας δώσω επίσης υπό την εξουσίαν σας τους Κεναίους, τους Κενεζαίους, τους Κεδµωναίους,
Γεν. 15,20   και τους Χετταίους και τους Φερεζαίους και αφαείν και τους Αµοραίους και τους Χαναναίους και τους Ευαίους
και τους Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους.
Γεν. 15,20  τους Χετταίους, τους Φερεζαίους, τους Ραφαείν, τους Αµορραίους, τους Χαναναίους, τους Ευαίους, τους
Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Γεν. 16,1  Σάρα δε γυνή Άβραµ ουκ έτικτεν αυτώ. ήν δε αυτή παιδίσκη Αιγυπτία, ή όνοµα Άγαρ.
Γεν. 16,1  Η Σάρα, η σύζυγος του Αβραµ, δεν εγέννησε τέκνα. Εις την υπηρεσίαν αυτής ευρίσκετο µία δούλη από την
Αίγυπτον, η οποία ωνοµάζετο Άγαρ.
Γεν. 16,2  είπε δε Σάρα προς Άβραµ· ιδού συνέκλεισέ µε Κύριος τού µη τίκτειν· είσελθε ούν προς την παιδίσκην µου, ίνα
τεκνοποιήσωµαι εξ αυτής. υπήκουσε δε Άβραµ της φωνής Σάρας.
Γεν. 16,2  Είπε η Σάρα προς τον Άβραµ· “ιδού, ο Κύριος µε έχει εµποδίσει να συλλάβω και γεννήσω τέκνον. Λοιπόν, πήγαινε
εις την δούλην µου, δια να αποκτήσω, έστω και από αυτήν, ένα τέκνον”. Υπήκουσεν ο Άβραµ στον λόγον αυτόν της Σάρας.
Γεν. 16,3  και λαβούσα Σάρα η γυνή Άβραµ Άγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκην, µετά δέκα έτη τού οικήσαι Άβραµ εν
γη Χαναάν, έδωκεν αυτήν τώ Άβραµ ανδρί αυτής αυτώ γυναίκα.
Γεν. 16,3  Η Σάρα, η γυνή του Άβραµ, έλαβε την Άγαρ την Αιγυπτίαν δούλην της, δέκα έτη µετά την έλευσιν του Άβραµ εις
την Χαναάν και έδωσεν εκείνην εις αυτόν ως γυναίκα.
Γεν. 16,4  και εισήλθε προς Άγαρ, και συνέλαβε. και είδεν ότι εν γαστρί έχει, και ητιµάσθη η κυρία εναντίον αυτής.
Γεν. 16,4  Ο Άβραµ έλαβε την Άγαρ, η οποία και κατέστη κατόπιν έγκυος. Όταν η Άγαρ είδεν ότι είναι έγκυος,
υπερηφανεύθη, πράγµα το οποίον απετέλεσε περιφρόνησιν δια την κυρίαν της την Σάραν.
Γεν. 16,5  είπε δε Σάρα προς Άβραµ· αδικούµαι εκ σού· εγώ δέδωκα την παιδίσκην µου εις τον κόλπον σου, ιδούσα δε ότι εν
γαστρί έχει, ητιµάσθην εναντίον αυτής· κρίναι ο Θεός ανά µέσον εµού και σού.
Γεν. 16,5  Είπε τότε η Σάρα προς τον Άβραµ· “αδικούµαι από σε· εγώ σου έδωσα την δούλην µου εις την αγκάλην σου. Εκείνη
δε, όταν είδεν ότι είναι έγκυος, υπερηφανεύθη εναντίον µου και µε περιεφρόνησε. Ο Θεός ας κρίνη µεταξύ εµού και σου,
διότι φαίνεται ότι συ ανέχεσαι αυτήν την διαγωγήν της”.
Γεν. 16,6  είπε δε Άβραµ προς Σάραν· ιδού η παιδίσκη σου εν ταίς χερσί σου· χρώ αυτή ως αν σοι αρεστόν ή. και εκάκωσεν
αυτήν Σάρα, και απέδρα από προσώπου αυτής.
Γεν. 16,6  Ο Αβραµ είπε τότε προς την Σαραν “η δούλη σου είναι εις τα χέρια σου. Την αφήνω εις την διάθεσίν σου.
Μεταχειρίσου την, όπως σου αρέσει”. Η Σαρα εταλαιπώρησε τότε και εβασάνισε την Αγαρ, η οποία και εδραπέτευσεν από
την σκληράν κυρίαν της.
Γεν. 16,7  Εύρε δε αυτήν άγγελος Κυρίου επί της πηγής τού ύδατος εν τή ερήµω, επί της πηγής εν τή οδώ Σούρ.
Γεν. 16,7  Αγγελος όµως Κυρίου εύρε την Αγαρ περιπλανωµένην εις την έρηµον, πλησίον κάποιας πηγής που ευρίσκετο εις
την οδόν την οδηγούσαν προς την έρηµον Σούρ,
Γεν. 16,8  και είπεν αυτή ο άγγελος Κυρίου. Άγαρ, παιδίσκη Σάρας, πόθεν έρχη και που πορεύη; και είπεν· από προσώπου
Σάρας της κυρίας µου εγώ αποδιδράσκω.
Γεν. 16,8  και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου· “Αγαρ, δούλη της Σαρας, από που έρχεσαι και που πηγαίνεις;” Εκείνη
απήντησε· “εδραπέτευσα από την κυρίαν µου την Σαραν”.
Γεν. 16,9  είπε δε αυτή ο άγγελος Κυρίου· αποστράφηθι προς την κυρίαν σου και ταπεινώθητι υπό τας χείρας αυτής.
Γεν. 16,9  Είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου· “να επιστρέψης εις την κυρίαν σου, να ταπεινωθής και να υποταχθής εις
την εξουσίαν της”.
Γεν. 16,10   και είπεν αυτή ο άγγελος Κυρίου· πληθύνων πληθυνώ το σπέρµα σου, και ουκ αριθµηθήσεται υπό τού πλήθους.
Γεν. 16,10  Και προσέθεσεν ο άγγελος· “θα πληθύνω πολύ τους απογόνους σου, τόσον πολύ ώστε λόγω του πλήθους των να
µη είναι δυνατόν να καταµετρηθούν.
Γεν. 16,11   και είπεν αυτή ο άγγελος Κυρίου· ιδού, σύ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν και καλέσεις το όνοµα αυτού Ισµαήλ, ότι



επήκουσε Κύριος τή ταπεινώσει σου.
Γεν. 16,11  Συ είσαι τώρα έγκυος, θα γεννήσης τέκνον και θα το ονοµάσης Ισµαήλ, διότι Κύριος ο Θεός ήκουσε την δέησίν
σου και διετέθη ευµενώς δια σε εξ αιτίας της θλίψεώς σου αυτής.
Γεν. 16,12   ούτος έσται άγροικος άνθρωπος αι χείρες αυτού επί πάντας, και αι χείρες πάντων επ αυτόν, και κατά πρόσωπον
πάντων των αδελφών αυτού κατοικήσει.
Γεν. 16,12  Αυτός δε ο υιός σου θα είναι άνθρωπος της υπαίθρου, τραχύς· θα στρέφεται εναντίον όλων και όλοι θα
στρέφωνται εναντίον αυτού. Αυτός και οι απόγονοί του θα κατοικήσουν απέναντι όλων των συγγενών των”.
Γεν. 16,13   και εκάλεσεν Άγαρ το όνοµα Κυρίου τού λαλούντος προς αυτήν· σύ ο Θεός ο επιδών µε, ότι είπε· και γάρ ενώπιον
είδον οφθέντα µοι.
Γεν. 16,13  Η Άγαρ επεκαλέσθη τότε µε σεβασµόν και ευγνοµοσύνην το όνοµα του Κυρίου, ο οποίος ωµίλει προς αυτήν, και
είπε· “συ είσαι ο Θεός, ο οποίος έρριψες βλέµµα στοργής προς εµέ την ταλαίπωρον”. Και ωµολόγησεν η Άγαρ· “πράγµατι
είδον ενώπιόν µου να φανερώνεται ο Θεός” !
Γεν. 16,14   ένεκεν τούτου εκάλεσε το φρέαρ Φρέαρ ού ενώπιον είδον· ιδού ανά µέσον Κάδης και ανά µέσον Βαράδ.
Γεν. 16,14  Εξ αιτίας του µεγάλου τούτου γεγονότος ωνόµασε το φρέαρ εκείνο “φρέαρ όπου είδον ενώπιόν µου τον Θεόν”.
Τούτο ευρίσκεται µεταξύ Κάδης και Βαράδ.
Γεν. 16,15   Καί έτεκεν Άγαρ τώ Άβραµ υιόν, και εκάλεσεν Άβραµ το όνοµα τού υιού αυτού, ον έτεκεν αυτώ Άγαρ, Ισµαήλ.
Γεν. 16,15  Η Αγαρ εγέννησε πράγµατι, υστέρα από ολίγον, τέκνον στον Αβραµ. Ο δε Αβραµ ωνόµασε το παιδί του, το οποίον
του εγέννησεν η Αγαρ, µε το όνοµα Ισµαήλ.
Γεν. 16,16   Άβραµ δε ήν ετών ογδοηκονταέξ, ηνίκα έτεκεν Άγαρ τώ Άβραµ τον Ισµαήλ.
Γεν. 16,16  Ητο δε τότε ο Αβραµ, όταν εγέννησεν εις αυτόν η Αγαρ τον Ισµαήλ, ετών ογδοήκοντα εξ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Γεν. 17,1  Εγένετο δε Άβραµ ετών ενενηκονταεννέα, και ώφθη Κύριος τώ Άβραµ και είπεν αυτώ· εγώ ειµι ο Θεός σου·
ευαρέστει ενώπιον εµού και γίνου άµεµπτος,
Γεν. 17,1  Όταν ο Αβραµ έφθασεν εις ηλικίαν ενενήκοντα εννέα ετών, παρουσιάσθη ο Κύριος εις αυτόν και του είπεν· “εγώ
είµαι, ο Θεός σου· γίνε ευάρεστος ενώπιόν µου, ανεπίληπτος και ενάρετος·
Γεν. 17,2  και θήσοµαι την διαθήκην µου ανά µέσον εµού και ανά µέσον σού και πληθυνώ σε σφόδρα.
Γεν. 17,2  και θα συνάψω την διαθήκην µου µεταξύ εµού και σου και θα πληθύνω τους απογόνους σου πάρα πολύ”.
Γεν. 17,3  και έπεσεν Άβραµ επί πρόσωπον αυτού, και ελάλησεν αυτώ ο Θεός λέγων·
Γεν. 17,3  Γεµάτος ιερόν δέος και ευγνωµοσύνην ο Άβραµ έπεσε πρηνής ενώπιον του Θεού, ο οποίος ωµίλησε πάλιν και του
είπεν·
Γεν. 17,4  και εγώ ιδού η διαθήκη µου µετά σού, και έση πατήρ πλήθους εθνών,
Γεν. 17,4  “Ιδού η συµφωνία και η υπόσχεσίς µου προς σε· θα γίνης γενάρχης πολυαρίθµων εθνών.
Γεν. 17,5  και ου κληθήσεται έτι το όνοµά σου Άβραµ, αλλ έσται το όνοµά σου Αβραάµ, ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά
σε.
Γεν. 17,5  Το όνοµά σου δεν θα είναι πλέον Αβραµ, αλλά θα ονοµάζεσαι Αβραάµ, διότι σε έχω προορίσει ως πρόγονον και
πατριάρχην πολλών λαών.
Γεν. 17,6  και αυξανώ σε σφόδρα σφόδρα και θήσω σε εις έθνη, και βασιλείς εκ σού εξελεύσονται.
Γεν. 17,6  Θα σε αυξήσω πολύ, πάρα πολύ, θα σε αναδείξω πρόγονον πολλών εθνών και βασιλείς θα προέλθουν από σε .
Γεν. 17,7  και στήσω την διαθήκην µου ανά µέσον σού και ανά µέσον τού σπέρµατός σου µετά σε, εις τας γενεάς αυτών, εις
διαθήκην αιώνιον, είναί σου Θεός και τού σπέρµατός σου µετά σε.
Γεν. 17,7  Και θα στήσω έγκυρον και ακατάλυτον την συµφωνίαν και την υπόσχεσίν  µου αυτήν και στους απογόνους σου
έπειτα από σε εις όλας τας γενεάς αυτών· υπόσχεσιν παντοτεινήν και ανέκκλητον ότι θα είµαι ιδικός σου Θεός και Θεός
των έπειτα από σε απογόνων σου.
Γεν. 17,8  και δώσω σοι και τώ σπέρµατί σου µετά σε την γήν, ήν παροικείς, πάσαν την γήν Χαναάν, εις κατάσχεσιν αιώνιον
και έσοµαι αυτοίς εις Θεόν.
Γεν. 17,8  Και θα δώσω εις σε και, έπειτα από σε στους απογόνους σου ως αιωνίαν ιδιοκτησίαν όλην αυτήν την γην Χαναάν,
εις την οποίαν τώρα κατοικείς ως ξένος· και θα είµαι στους απογόνους σου ο Θεός των”.
Γεν. 17,9  και είπεν ο Θεός προς Αβραάµ· σύ δε την διαθήκην µου διατηρήσεις, σύ και το σπέρµα σου µετά σε εις τας γενεάς
αυτών.
Γεν. 17,9  Είπε δε ακόµη ο Θεός προς τον Αβραάµ· “συ θα φυλάξης την διαθήκην µου αυτήν, συ και οι απόγονοί σου εις όλας
τας γενεάς των.
Γεν. 17,10   και αύτη η διαθήκη, ήν διατηρήσεις, ανά µέσον εµού και υµών και ανά µέσον τού σπέρµατός σου µετά σε εις τας
γενεάς αυτών· περιτµηθήσεται υµών πάν αρσενικόν,
Γεν. 17,10  Σηµείον δε και εξωτερικόν γνώρισµα της συµφωνίας µεταξύ εµού και υµών και των απογόνων σου έπειτα από σε,
εις όλας τας γενεάς αυτών ότι θα τηρήσετε την διαθήκην µου είναι τούτο· Από τώρα και στο εξής θα περιτέµνεται κάθε
αρσενικόν τέκνον σας.
Γεν. 17,11   και περιτµηθήσεσθε την σάρκα της ακροβυστίας υµών, και έσται εις σηµείον διαθήκης ανά µέσον εµού και
υµών.
Γεν. 17,11  Θα περικόψετε την σαρκίνην ακροβυστίαν σας· και τούτο θα είναι σηµείον της συµφωνίας µας µεταξύ εµού και
υµών.
Γεν. 17,12   και παιδίον οκτώ ηµερών περιτµηθήσεται υµίν, πάν αρσενικόν εις τας γενεάς υµών, ο οικογενής και ο
αργυρώνητος, από παντός υιού αλλοτρίου, ός ουκ έστιν εκ τού σπέρµατός σου.
Γεν. 17,12  Κάθε αρσενικόν παιδί θα περιτέµνεται οκτώ ηµέρας µετά την γέννησίν του, κάθε αρσενικόν εις όλας τας γενεάς
σας, όπως επίσης θα περιτέµνεται και ο δούλος, ο οποίος θα αγορασθή µε χρήµατα, και το παιδί παντός ξένου ο οποίος
κατοικεί µαζή σας, έστω και αν δεν είναι απόγονός σου.
Γεν. 17,13   περιτοµή περιτµηθήσεται ο οικογενής της οικίας σου και ο αργυρώνητος, και έσται η διαθήκη µου επί της



σαρκός υµών εις διαθήκην αιώνιον.
Γεν. 17,13  Θα περιτµηθή όπως δήποτε ο δούλος, που εγεννήθη εις την οικίαν σου, και ο δούλος, που ηγοράσθη µε χρήµατα.
Η περιτοµή αυτή της σαρκός σας θα είναι υποχρέωσις απορρέουσα από την συµφωνίαν µας, η οποία θα έχη αιωνίαν ισχύν.
Γεν. 17,14   και απερίτµητος άρσην, ός ου περιτµηθήσεται την σάρκα της ακροβυστίας αυτού τή ηµέρα τή ογδόη,
εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ τού γένους αυτής, ότι την διαθήκην µου διεσκέδασε.
Γεν. 17,14  Κάθε αρσενικόν, του οποίου δεν περιεκόπη η σαρξ της ακροβυστίας του κατά την ογδόην ηµέραν από της
γεννήσεώς του και έµεινεν απερίτµητον, θα εξολοθρευθή η ύπαρξις αυτή εκ µέσου της φυλής του, διότι κατεφρόνησε και
κατεπάτησε την εντολήν µου”.
Γεν. 17,15   Καί είπεν ο Θεός τώ Αβραάµ· Σάρα η γυνή σου ου κληθήσεται το όνοµα αυτής Σάρα, αλλά Σάρα έσται το όνοµα
αυτής.
Γεν. 17,15  Είπεν ακόµη ο Θεός στον Αβραάµ· “η σύζυγός σου η Σάρα δεν θα λέγεται πλέον Σάρα, αλλά θα ονοµάζεται
Σάρρα.
Γεν. 17,16   ευλογήσω δε αυτήν, και δώσω σοι εξ αυτής τέκνον· και ευλογήσω αυτό, και έσται εις έθνη, και βασιλείς εθνών εξ
αυτού έσονται.
Γεν. 17,16  Θα ευλογήσω δε αυτήν, θα λύσω την ατεκνίαν της και θα δώσω εις σε από αυτήν τέκνον. Εγώ δε θα ευλογήσω
αυτό και θα το αναδείξω πατριάρχην εθνών πολλών, και βασιλείς εθνών θα προέλθουν από αυτό”.
Γεν. 17,17   και έπεσεν Αβραάµ επί πρόσωπον αυτού και εγέλασε και είπεν εν τή διανοία αυτού λέγων· ει τώ εκατονταετεί
γενήσεται υιός; και ει η Σάρα ενενήκοντα ετών τέξεται;
Γεν. 17,17  Έπεσεν ο Αβραάµ πρηνής ενώπιον του Θεού, εχάρη και είπεν από µέσα του· “λοιπόν εις ηλικίαν εκατόν ετών θα
αποκτήσω υιόν και η Σάρρα εις ηλικίαν ενενήκοντα ετών θα γεννήση;”
Γεν. 17,18   είπε δε Αβραάµ προς τον Θεόν· Ισµαήλ ούτος ζήτω εναντίον σου.
Γεν. 17,18  Είπε δε ο Αβραάµ προς τον Θεόν· “ο Ισµαήλ είναι και αυτός υιός µου· ας ζήση και αυτός ενώπιόν σου και µε την
ευλογίαν σου”.
Γεν. 17,19   είπε δε ο Θεός προς Αβραάµ· ναί· ιδού Σάρα η γυνή σου τέξεταί σοι υιόν, και καλέσεις το όνοµα αυτού Ισαάκ, και
στήσω την διαθήκην µου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον, είναι αυτώ Θεός και τώ σπέρµατι αυτού µετ αυτόν.
Γεν. 17,19  Απήντησεν ο Θεός προς τον Αβραάµ· “ναι· ιδού η Σάρρα η σύζυγός σου θα γεννήση προς µεγάλην σου χαράν
υιόν και θα ονοµάσης αυτόν Ισαάκ, και προς αυτόν εγώ θα συνάψω την διαθήκην µου, διαθήκην αιωνίαν, ότι θα είµαι εις
αυτόν και στους απογόνους αυτού ο Θεός των.
Γεν. 17,20   περί δε Ισµαήλ ιδού επήκουσά σου· και ιδού ευλόγηκα αυτόν και αυξανώ αυτόν και πληθυνώ αυτόν σφόδρα·
δώδεκα έθνη γεννήσει και δώσω αυτόν εις έθνος µέγα.
Γεν. 17,20  Την δε παράκλησίν σου περί του Ισµαήλ ιδού την ήκουσα και την εδέχθην· τον έχω ευλογήσει και αυτόν. Θα τον
αυξήσω και θα τον πληθύνω πολύ· δώδεκα έθνη θα προέλθουν από αυτόν και θα αναδείξω αυτόν γενάρχην µεγάλου λαού.
Γεν. 17,21   την δε διαθήκην µου στήσω προς Ισαάκ, ον τέξεταί σοι Σάρα εις τον καιρόν τούτον, εν τώ ενιαυτώ τώ ετέρω.
Γεν. 17,21  Αλλά την διαθήκην µου θα συνάψω και θα πραγµατοποιήσω προς τον Ισαάκ, τον οποίον θα γεννήση εις σε η
Σάρρα την εποχήν αυτήν κατά το επόµενον έτος”.
Γεν. 17,22   συνετέλεσε δε λαλών προς αυτόν και ανέβη ο Θεός από Αβραάµ.
Γεν. 17,22  Ετελείωσε την οµιλίαν του ο Θεός προς τον Αβραάµ και ανεχώρησεν από αυτόν.
Γεν. 17,23   Καί έλαβεν Αβραάµ Ισµαήλ τον υιόν εαυτού και πάντας τους οικογενείς αυτού και πάντας τους αργυρωνήτους
και πάν άρσεν των ανδρών των εν τώ οίκω Αβραάµ και περιέτεµε τας ακροβυστίας αυτών εν τώ καιρώ της ηµέρας εκείνης,
καθά ελάλησεν αυτώ ο Θεός.
Γεν. 17,23  Ο Αβραάµ, την εντολήν του Θεού αµέσως εκτελών, έλαβε τον υιόν του τον Ισµαήλ και όλους τους δούλους, οι
οποίοι εγεννήθησαν στον οίκον του, και όλους όσοι ηγοράσθησαν µε χρήµατα, όλα τα αρσενικά των ανθρώπων, που ήσαν
στον οίκον του, και περιέτεµεν αυτούς κατά την ηµέραν εκείνην σύµφωνα µε την εντολήν, που του είχε δώσει ο Θεός.
Γεν. 17,24   Αβραάµ δε ενενηκονταεννέα ήν ετών, ηνίκα περιετέµετο την σάρκα της ακροβυστίας αυτού.
Γεν. 17,24  Κατά δε την ηµέραν εκείνην, που περιέκοψεν ο Αβραάµ και την ιδικήν του σαρκίνην ακροβυστίαν, ήτο ηλικίας
ενενήκοντα εννέα ετών.
Γεν. 17,25   Ισµαήλ δε ο υιός αυτού ήν ετών δεκατριών, ηνίκα περιετέµετο την σάρκα της ακροβυστίας αυτού.
Γεν. 17,25  Ο δε υιός του ο Ισµαήλ ήτο δέκα τριών ετών, όταν έλαβε την περιτοµήν.
Γεν. 17 ,26  εν δε τώ καιρώ της ηµέρας εκείνης περιετµήθη Αβραάµ και Ισµαήλ ο υιός αυτού·
Γεν. 17,26  Την ιδίαν ηµέραν, που έλαβε την εντολήν από τον Θεόν, περιετµήθη ο Αβραάµ, ο υιός του Ισµαήλ,
Γεν. 17,27   και πάντες οι άνδρες τού οίκου αυτού και οι οικογενείς αυτού και οι αργυρώνητοι εξ αλλογενών εθνών ,
περιέτεµεν αυτούς.
Γεν. 17,27  όλοι οι άνδρες του οίκου του, οι δούλοι οι γεννηθέντες στον οίκον του, οι δούλοι οι αγορασθέντες από άλλους
λαούς· όλους αυτούς περιέτεµεν ο Αβραάµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Γεν. 18,1  Ώφθη δε αυτώ ο Θεός προς τή δρυΐ τή Μαµβρή, καθηµένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού µεσηµβρίας.
Γεν. 18,1  Εφανερώθηκε δε ο Θεός στον Αβραάµ, που ήτο κοντά εις την δρυν Μαµβρή και εκάθητο εις την θύραν της σκηνής
του κατά τον Νότον.
Γεν. 18,2  αναβλέψας δε τοίς οφθαλµοίς αυτού είδε, και ιδού τρεις άνδρες ειστήκεισαν επάνω αυτού· και ιδών προσέδραµεν
εις συνάντησιν αυτοίς από της θύρας της σκηνής αυτού και προσεκύνησεν επί την γήν.
Γεν. 18,2  Εσήκωσε τα µάτια του ο Αβραάµ και είδεν αίφνης τρεις άνδρας ορθίους απέναντι του. Αµέσως ετρεξεν εις
συνάντησίν των από την θύραν της σκηνής του, προσεκύνησεν αυτούς έως στο έδαφος.
Γεν. 18,3  και είπε· κύριε, ει άρα εύρον χάριν εναντίον σου, µη παρέλθης τον παίδά σου·
Γεν. 18,3  Και είπε· “Κύριε, εάν τυχόν ευρήκα χάριν ενώπιόν σου, σε παρακαλώ µη καταφρονήσης τον δούλον σου·
Γεν. 18,4  ληφθήτω δή ύδωρ, και νιψάτωσαν τους πόδας υµών, και καταψύξατε υπό το δένδρον·
Γεν. 18,4  ας µου επιτροπή, λοιπόν, να φέρω νερό και οι δούλοι µου να νίψουν τους πόδας σας, και να δροσισθήτε κάτω από



το δένδρον.
Γεν. 18,5  και λήψοµαι άρτον, και φάγεσθε, και µετά τούτο παρελεύσεσθε εις την οδόν υµών, ού ένεκεν εξεκλίνατε προς τον
παίδα υµών. και είπαν· ούτω ποίησον, καθώς είρηκας.
Γεν. 18,5  Εγώ δε θα ετοιµάσω και θα σας φέρω φαγητόν, δια να φάγετε, έπειτα δε θα συνεχίσετε τον δρόµον σας, από τον
οποίον παρεξεκλίνατε έως εµέ, τον δούλον σας, δια να µου κάµετε την τιµήν να σας περιποιηθώ”. Εκείνοι δε είπαν· “κάµε
όπως είπες”.
Γεν. 18,6  και έσπευσεν Αβραάµ επί την σκηνήν προς Σάραν και είπεν αυτή· σπεύσον και φύρασον τρία µέτρα σεµιδάλεως
και ποίησον εγκρυφίας.
Γεν. 18,6  Έτρεξεν ο Αβραάµ εις την σκηνήν, όπου ευρίσκετο η Σάρρα και της είπε· “τρέξε και ζύµωσε τρία µέτρα σιµιγδάλι
και κάµε το λαγάνες εις την φωτιά”.
Γεν. 18,7  και εις τας βόας έδραµεν Αβραάµ και έλαβεν απαλόν µοσχάριον και καλόν και έδωκε τώ παιδί, και ετάχυνε τού
ποιήσαι αυτό.
Γεν. 18,7  Έτρεξε δε εκεί, που έβοσκαν τα βόδια του, επήρε τρυφερό και παχύ µοσχάρι και το έδωσεν στον υπηρέτην, ο οποίος
έσπευσε να το ετοιµάση.
Γεν. 18,8  έλαβε δε βούτυρον, και γάλα, και το µοσχάριον ό εποίησε, και παρέθηκεν αυτοίς, και έφαγον· αυτός δε
παρειστήκει αυτοίς υπό το δένδρον.
Γεν. 18,8  Έπειτα από ολίγην ώραν έλαβεν ο Αβραάµ βούτυρον και γάλα και το µοσχάρι, το οποίον έψησεν ο υπηρέτης,
παρέθεσεν αυτά στους ξένους και έφαγον. Αυτός δε εστέκετο όρθιος πλησίον αυτών κάτω από το δένδρον.
Γεν. 18,9  Είπε δε προς αυτόν· που Σάρα η γυνή σου; ο δε αποκριθείς είπεν· ιδού εν τή σκηνή.
Γεν. 18,9  Είπε δε προς αυτόν ένας από τους φιλοξενουµένους· “που είναι η γυναίκα σου η Σάρρα;” Ο δε Αβραάµ απεκρίθη·
“ιδού ευρίσκεται εις την σκηνήν”.
Γεν. 18,10   είπε δε· επαναστρέφων ήξω προς σε κατά τον καιρόν τούτον εις ώρας, και έξει υιόν Σάρα η γυνή σου. Σάρα δε
ήκουσε προς τή θύρα της σκηνής, ούσα όπισθεν αυτού.
Γεν. 18,10  Είπε δε ο ξένος αυτός προς τον Άβραµ· “όταν το επόµενον έτος κατά την εποχήν αυτήν επιστρέφων έλθω προς σε,
η Σάρρα, η σύζυγός σου, θα έχη τέκνον”. Η δε Σάρρα, ευρισκοµένη εις την θύραν της σκηνής πίσω από τον Αβραάµ ήκουσε
τα λόγια αυτά του ξένου.
Γεν. 18,11   Αβραάµ δε και Σάρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ηµερών, εξέλιπε δε τή Σάρα γίνεσθαι τα γυναικεία .
Γεν. 18,11  Ο Αβραάµ και η Σάρρα ήσαν γέροντες, προχωρηµένοι εις τα χρόνια, εις δε την Σάρραν έπαυσαν πλέον να
υπάρχουν τα συµπτώµατα της γονιµότητας.
Γεν. 18,12   εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή, λέγουσα· ούπω µέν µοι γέγονεν έως τού νύν, ο δε κύριός µου πρεσβύτερος.
Γεν. 18,12  Εγέλασε δε η Σάρρα από µέσα της λέγουσα· “µέχρι σήµερα δεν απέκτησα υιόν και θα αποκτήσω τώρα ! Άλλωστε
ο σύζυγός µου είναι γέρων”.
Γεν. 18,13   και είπε Κύριος προς Αβραάµ· τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή, λέγουσα· άρά γε αληθώς τέξοµαι; εγώ δε γεγήρακα.
Γεν. 18,13  Είπε δε προς τον Αβραάµ ο ξένος εκείνος, ο οποίος ήτο ο Θεός· “διατί εγέλασεν η Σάρρα από µέσα της λέγουσα·
Θα γεννήσω πράγµατι παιδί; Εγώ έχω πλέον γηράσειν !
Γεν. 18,14   µη αδυνατήσει παρά τώ Θεώ ρήµα; εις τον καιρόν τούτον αναστρέψω προς σε εις ώρας· και έσται τή Σάρα υιός.
Γεν. 18,14  Μήπως υπάρχει τίποτε αδύνατον δια τον Θεόν; Λοιπόν, το επόµενον έτος και κατά την εποχήν αυτήν θα
επιστρέψω εις σε· και η Σάρρα θα έχη παιδί”.
Γεν. 18,15   ηρνήσατο δε Σάρα λέγουσα· ουκ εγέλασα· εφοβήθη γάρ. και είπεν αυτή· ουχί, αλλά εγέλασας.
Γεν. 18,15  Η δε Σάρρα, επειδή εφοβήθη, ηρνήθη λέγουσα· “δεν εγέλασα”. Είπεν όµως προς αυτήν ο Κύριος· “όχι ! εγέλασες”.
Γεν. 18,16   Εξαναστάντες δε εκείθεν οι άνδρες κατέβλεψαν επί πρόσωπον Σοδόµων και Γοµόρας. Αβραάµ δε συνεπορεύετο
µετ αυτών συµπροπέµπων αυτούς.
Γεν. 18,16  Οι φιλοξενούµενοι τρεις άνδρες ηγέρθησαν από το τραπέζι, έστρεψαν το πρόσωπόν των προς τα Σόδοµα και τα
Γόµορρα και επορεύοντο προς αυτά. Μαζή δε µε αυτούς και προπέµπων αυτούς επορεύετο και ο Αβραάµ.
Γεν. 18,17   ο δε Κύριος είπεν· ου µη κρύψω εγώ από Αβραάµ τού παιδός µου, ά εγώ ποιώ.
Γεν. 18,17  Είπε δε τότε ο Κύριος· “δεν θα κρύψω εγώ από τον Αβραάµ, τον δούλον µου, αυτά, τα οποία θα κάµω.
Γεν. 18,18   Αβραάµ δε γινόµενος έσται εις έθνος µέγα και πολύ, και ενευλογηθήσονται εν αυτώ πάντα τα έθνη της γής.
Γεν. 18,18  Ο Αβραάµ θα αναδειχθή γενάρχης, πατριάρχης µεγάλου και ισχυρού έθνους και δι' αυτού θα λάβουν τας θείας
ευλογίας όλοι οι λαοί της γης.
Γεν. 18,19   ήδειν γάρ ότι συντάξει τοίς υιοίς αυτού και τώ οίκω αυτού µετ αυτόν, και φυλάξουσι τας οδούς Κυρίου ποιείν
δικαιοσύνην και κρίσιν, όπως αν επαγάγη Κύριος επί Αβραάµ πάντα, όσα ελάλησε προς αυτόν.
Γεν. 18,19  Διότι εγώ εγνώριζον απ' αρχής ότι ο πιστός και ενάρετος Αβραάµ θα διδάξη τα τέκνα του, εφ' όσον ζη, και δι'
αυτών τους απογόνους του που θα γεννηθούν υστέρα απ' αυτόν, να τηρούν τας εντολάς του Κυρίου, ώστε να ζουν
δικαιοσύνην και να εφαρµόζουν δικαίαν κρίσιν, δια να αποστείλη ο Κυριος στον Αβραάµ και τους απογόνους αυτού όλα
όσα του έχει υποσχεθή”.
Γεν. 18,20   είπε δε Κύριος· κραυγή Σοδόµων και Γοµόρας πεπλήθυνται προς µε, και αι αµαρτίαι αυτών µεγάλαι σφόδρα.
Γεν. 18,20  Είπε δε εν συνεχεία ο Κύριος· “κραυγαί πολλαί από τα Σόδοµα και την Γοµόρραν ανέρχονται προς εµέ· αι
αµαρτίαι των είναι πάρα πολύ µεγάλαι.
Γεν. 18,21   καταβάς ούν όψοµαι, ει κατά την κραυγήν αυτών την ερχοµένην προς µε συντελούνται, ει δε µη, ίνα γνώ.
Γεν. 18,21  Θα καταβώ, λοιπόν, εκεί, δια να ίδω, εάν πράγµατι αι αµαρτίαι των είναι όπως αι κραυγαί που ανέρχονται προς
εµέ η όχι. Οπωσδήποτε θέλω να µάθω”!
Γεν. 18,22   και αποστρέψαντες εκείθεν οι άνδρες ήλθον εις Σόδοµα. Αβραάµ δε έτι ήν εστηκώς εναντίον Κυρίου.
Γεν. 18,22  Δυο δε από τους ξένους αυτούς άνδρας ανεχώρησαν από εκεί και ήλθαν εις τα Σόδοµα . Ο Αβραάµ ήτο όρθιος εκεί
πλησίον του Κυρίου.
Γεν. 18,23   και εγγίσας Αβραάµ είπε· µη συναπολέσης δίκαιον µετά ασεβούς και έσται ο δίκαιος ως ο ασεβής;
Γεν. 18,23  Επλησίασε τον Κύριον και του είπε· “θα κατάστρεψης τάχα τον δίκαιον µαζή µε τον ασεβή και θα είναι ο δίκαιος
εις την αυτήν θέσιν, όπως και ο ασεβής;



Γεν. 18,24   εάν ώσι πεντήκοντα δίκαιοι εν τή πόλει, απολείς αυτούς; ουκ ανήσεις πάντα τον τόπον ένεκεν των πεντήκοντα
δικαίων, εάν ώσιν εν αυτή;
Γεν. 18,24  Εάν ευρίσκωνται πενήντα δίκαιοι εις την πόλιν αυτήν, θα καταστρέψης και αυτούς µαζή µε τους πονηρούς; Δεν
θα αφήσης άθικτον όλην την πόλιν ένεκα των πεντήκοντα αυτών δικαίων, οι οποίοι θα ευρίσκωνται εις αυτήν;
Γεν. 18,25   µηδαµώς σύ ποιήσεις ως το ρήµα τούτο, τού αποκτείναι δίκαιον µετά ασεβούς, και έσται ο δίκαιος ως ο ασεβής.
µηδαµώς· ο κρίνων πάσαν την γήν, ου ποιήσεις κρίσιν;
Γεν. 18,25  Ποτέ συ ο δίκαιος Θεός δεν θα κάµης κάτι τέτοιο, να φονεύσης δηλαδή τον δίκαιον µαζή µε τον ασεβή, ώστε να
έχη ο δίκαιος την αυτήν τύχην µε τον ασεβή. Ποτέ δεν θα κάµης κάτι τέτοιο. Λοιπόν, συ ο δίκαιος κριτής όλης της
οικουµένης δεν θα κάµης και εις την περίστασιν αυτήν δικαίαν κρίσιν;”
Γεν. 18 ,26  είπε δε Κύριος· εάν ώσιν εν Σοδόµοις πεντήκοντα δίκαιοι εν τή πόλει, αφήσω όλην την πόλιν και πάντα τον
τόπον δι αυτούς.
Γεν. 18,26  Απήντησεν ο Κύριος· “εάν υπάρχουν εις την πόλιν των Σοδόµων πενήντα δίκαιοι, εγώ χάριν αυτών θα αφήσω
άθικτον όλην την πόλιν και την περιοχήν αυτής”.
Γεν. 18,27   και αποκριθείς Αβραάµ είπε· νύν ηρξάµην λαλήσαι προς τον Κύριόν µου, εγώ δε ειµι γη και σποδός·
Γεν. 18,27  Λαβών τον λόγον και πάλιν ο Αβραάµ είπε· “έχω ήδη αρχίσει να οµιλώ προς τον Κύριον, αν και εγώ είµαι χώµα
και στάκτη. Επίτρεψέ µου να ερωτήσω και πάλιν.
Γεν. 18,28   εάν δε ελαττονωθώσιν οι πεντήκοντα δίκαιοι εις τεσσαρακονταπέντε, απολείς ένεκεν των πέντε πάσαν την
πόλιν; και είπεν· ου µη απολέσω, εάν εύρω εκεί τεσσσαρακονταπέντε.
Γεν. 18,28  Εάν ελαττωθούν οι πενήντα δίκαιοι εις σαράντα πέντε, ένεκα των πέντε δικαίων που θα λείπουν, θα καταστρέψης
την πόλιν;” Και είπεν ο Θεός· “δεν θα την καταστρέψω, εάν εύρω εκεί σαράντα πέντε δικαίους”.
Γεν. 18,29   και προσέθηκεν έτι λαλήσαι προς αυτόν, και είπεν· εάν δε ευρεθώσιν εκεί τεσσαράκοντα; και είπεν· ου µη
απολέσω ένεκεν των τεσσαράκοντα.
Γεν. 18,29  Ετόλµησεν ο Αβραάµ να οµιλήση ακόµη προς τον Θεόν και είπε· “εάν ευρεθούν εκεί σαράντα δίκαιοι, θα
καταστρέψης την πόλιν;” Απήντησεν ο Θεός· “δεν θα την καταστρέψω ένεκα των τεσισαράκοντα δικαίων”.
Γεν. 18,30   και είπε· µη τι κύριε, εάν λαλήσω; εάν δε ευρεθώσιν εκεί τριάκοντα; και είπεν· ου µη απολέσω ένεκεν των
τριάκοντα.
Γεν. 18,30  Είπεν ακόµη ο Αβραάµ· “µήπως, Κύριε, θα οργισθής, εάν και πάλιν οµιλήσω; Εάν ευρεθούν εκεί τριάκοντα
δίκαιοι;” Και είπεν ο Θεός· “προς χάριν αυτών των τριάκοντα δεν θα καταστρέψω την πόλιν”.
Γεν. 18,31   και είπεν· επειδή έχω λαλήσαι προς τον κύριον· εάν δε ευρεθώσιν εκεί είκοσι; και είπεν· ου µη απολέσω, εάν εύρω
εκεί είκοσι.
Γεν. 18,31  Είπε πάλιν ο Αβραάµ· “Ας µε συγχωρήσα ο Κύριος επειδή έχω ακόµη κάτι να ερωτήσω αυτόν. Εάν ευρεθούν εκεί
είκοσι;” Και είπεν ο Θεός· “Και είκοσι εάν εύρω εκεί, δεν θα καταστρέψω την πόλιν”.
Γεν. 18,32   και είπε· µήτι κύριε, εάν λαλήσω έτι άπαξ· εάν δε ευρεθώσιν εκεί δέκα; και είπεν· ου µη απολέσω ένεκεν των δέκα.
Γεν. 18,32  Είπε δε ο Αβραάµ· “Μήπως Κύριε, θα οργισθής εναντίον µου εάν υποβάλω µίαν ακόµη ερώτησιν; Εάν ευρεθούν
εκεί δέκα;” Απήντησεν ο Θεός· “δεν θα καταστρέψω την πόλιν προς χάριν αυτών των δέκα”.
Γεν. 18,33   απήλθε δε ο Κύριος, ως επαύσατο λαλών τώ Αβραάµ, και Αβραάµ απέστρεψεν εις τον τόπον αυτού.
Γεν. 18,33  Όταν δε έπαυσε πλέον να οµιλή ο Αβραάµ, ανεχώρησεν ο Θεός· και ο Αβραάµ επανήλθεν στον τόπον του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Γεν. 19,1  Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδοµα εσπέρας· Λώτ δε εκάθητο παρά την πύλην Σοδόµων. ιδών δε Λώτ, εξανέστη
εις συνάντησιν αυτοίς και προσεκύνησε τώ προσώπω επί την γήν.
Γεν. 19,1  Κατά δε την εσπέραν έφθασαν οι δύο άγγελοι εις τα Σόδοµα. Ο Λωτ εκάθητο κοντά εις την πύλην των Σοδόµων.
Όταν είδε τους ξένους, ηγέρθη, επροχώρησεν εις συνάντησίν των, τους επροσκύνησε µέχρις εδάφους
Γεν. 19,2  και είπεν· ιδού κύριοι, εκκλίνατε εις τον οίκον τού παιδός υµών και καταλύσατε και νίψασθε τους πόδας υµών, και
ορθρίσαντες απελεύσεσθε εις την οδόν υµών. και είπαν· ουχί, αλλ εν τή πλατεία καταλύσοµεν.
Γεν. 19,2  και είπεν· “ιδού σας παρακαλώ, κύριοι, λοξοδροµήσατε στον οίκον του δούλου σας να καταλύσετε εκεί, να πλύνετε
τους πόδας σας και ενωρίς το πρωί συνεχίζετε τον δρόµον σας”. Εκείνοι είπον· “όχι. Εις την πλατείαν, στο ύπαιθρον θα
διανυκτερεύσωµεν”.
Γεν. 19,3  και κατεβιάζετο αυτούς, και εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις τον οίκον αυτού. και εποίησεν αυτοίς πότον,
και αζύµους έπεψεν αυτοίς, και έφαγον.
Γεν. 19,3  Ο Λωτ παρακλητικώς επίεζεν αυτούς, ώστε εκείνοι υπεχώρησαν. Επήγαν προς αυτόν και εισήλθον στον οίκον του.
Ο Λωτ παρέθεσεν εις αυτούς δείπνον. Εψησεν άζυµον άρτον εις την φωτιά και έφαγον.
Γεν. 19,4  πρό τού κοιµηθήναι δε, οι άνδρες της πόλεως οι Σοδοµίται περικύκλωσαν την οικίαν από νεανίσκου έως
πρεσβυτέρου, άπας ο λαός άµα.
Γεν. 19,4  Αλλά πριν κοιµηθούν, οι άνδρες της πόλεως, οι πονηροί Σοδοµίται από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου, όλος ο
λαός µαζή, περιεκύκλωσαν την οικίαν του Λωτ,
Γεν. 19,5  και εξεκαλούντο τον Λώτ και έλεγον προς αυτόν· που εισιν οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; εξάγαγε
αυτούς προς ηµάς, ίνα συγγενώµεθα αυτοίς.
Γεν. 19,5  και έξω από αυτήν εφώναζον προς τον Λωτ και του έλεγαν· “που είναι οι άνδρες, οι οποίοι κατά την εσπέραν
εισήλθον στο σπίτι σου; Βγάλε τους προς ηµάς έξω, δια να ασελγήσωµεν επάνω εις αυτούς” !
Γεν. 19,6  εξήλθε δε Λώτ προς αυτούς προς το πρόθυρον, την δε θύραν προσέωξεν οπίσω αυτού.
Γεν. 19,6  Εβγήκεν ο Λωτ προς αυτούς έµπροσθεν από την θύραν, την δε θύραν έκλεισεν ασφαλώς οπίσω απ' αυτόν.
Γεν. 19,7  είπε δε προς αυτούς· µηδαµώς αδελφοί, µη πονηρεύσησθε.
Γεν. 19,7  Είπε δε προς αυτούς· “αδελφοί, κατ' ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγµατοποιήσετε το πονηρόν τούτο.
Γεν. 19,8  εισί δε µοι δύο θυγατέρες, αί ουκ έγνωσαν άνδρα· εξάξω αυτάς προς υµάς, και χράσθε αυταίς, καθά αν αρέσκη
υµίν· µόνον εις τους άνδρας τούτους µη ποιήσητε άδικον, ού είνεκεν εισήλθον υπό την σκέπην των δοκών µου.
Γεν. 19,8  Εντός του σπιτιού µου υπάρχουν αι δύο, θυγατέρες µου, παρθένοι, αι οποίαι δεν εγνώρισαν άνδρα. Θα τας φέρω



προς σας και χρησιµοποιήσατέ τας, όπως σας αρέσει. Μόνον στους άνδρας αυτούς µη θελήσετε να κάµετε κάτι το κακόν,
διότι εισήλθον υπό την στέγην µου και ως φιλοξενούµενοι ευρίσκονται υπό την προστασίαν µου”.
Γεν. 19,9  είπαν δε αυτώ· απόστα εκεί. εισήλθες παροικείν· µη και κρίσιν κρίνειν; νύν ούν σε κακώσωµεν µάλλον ή εκείνους.
και παρεβιάζοντο τον άνδρα τον Λώτ σφόδρα. και ήγγισαν συντρίψαι την θύραν.
Γεν. 19,9  Εκείνοι εξηγριωµένοι ειπόν εις αυτόν· “παραµέρισε από εκεί και φύγε· ήλθες από άλλην χώραν και µένεις σαν
ξένος µαζή µας. Μήπως θέλεις να γίνης και δικαστής µας; Λοιπόν τώρα θα κακοποιήσωµεν περισσότερον εσέ παρά
εκείνους”. Όρµησαν εξηγριωµένοι και εχειροδίκουν εναντίον του Λωτ, τον απωθούσαν βιαίως και επλησίασαν δια να
συντρίψουν την θύραν.
Γεν. 19,10   εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας εισεσπάσαντο τον Λώτ προς εαυτούς εις τον οίκον, και την θύραν τού οίκου
απέκλεισαν·
Γεν. 19,10  Οι δύο άνδρες όµως άπλωσαν τα χέρια των, ετράβηξαν προς τον εαυτόν των και έβαλαν τον Λωτ στον οίκον και
έκλεισαν ασφαλώς την θύραν του σπιτιού.
Γεν. 19,11   τους δε άνδρας τους όντας επί της θύρας τού οίκου επάταξαν εν αορασία από µικρού έως µεγάλου, και
παρελύθησαν ζητούντες την θύραν.
Γεν. 19,11  Τους δε άνδρας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την θύραν, τους ετιµώρησαν όλους µε τύφλωσιν από µικρού έως
µεγάλου και έτσι εκείνοι απέκαµαν ψάχνοντες να εύρουν την θύραν.
Γεν. 19,12   Είπαν δε οι άνδρες ή προς Λώτ· εισί σοι ώδε γαµβροί ή υιοί ή θυγατέρες; ή είτις σοι άλλος εστίν εν τή πόλει,
εξάγαγε εκ τού τόπου τούτου·
Γεν. 19,12  Οι δύο ξένοι ειπόν τότε στον Λωτ· µήπως υπάρχουν εδώ εις την πόλιν αυτήν γαµβροί σου η υιοί σου η θυγατέρες
η κανένας άλλος ιδικός σου; Πάρε τους και βγάλε τους από τον τόπον αυτόν.
Γεν. 19,13   ότι ηµείς απόλλυµεν τον τόπον τούτον, ότι υψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, και απέστειλεν ηµάς Κύριος
εκτρίψαι αυτήν.
Γεν. 19,13  Διότι ηµείς καταστρέφοµεν τον τόπον αυτόν, επειδή η κραυγή των φοβερών ανοµιών των έφθασε µεγάλη
ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος µας απέστειλε να καταστρέψωµεν και να εξαφανίσωµεν εξ ολοκλήρου αυτούς και τον
τόπον των”.
Γεν. 19,14   εξήλθε δε Λώτ και ελάλησε προς τους γαµβρούς αυτού τους ειληφότας τας θυγατέρας αυτού και είπεν· ανάστητε
και εξέλθετε εκ τού τόπου τούτου, ότι εκτρίβει Κύριος την πόλιν. έδοξε δε γελοιάζειν εναντίον των γαµβρών αυτού.
Γεν. 19,14  Εξήλθεν ο Λωτ από το σπίτι του, ωµίλησε προς τους µνηστήρας των θυγατέρων του και τους είπε· “σηκωθήτε
αµέσως και φύγετε µακρυά από τον τόπον τούτον, διότι ο Κύριος θα καταστρέψη την πόλιν”. Οι γαµβροί του όµως
ενόµισαν ότι ο Λωτ αστειεύεται µαζή των.
Γεν. 19,15   ηνίκα δε όρθρος εγίνετο, εσπούδαζον οι άγγελοι τον Λώτ λέγοντες· αναστάς λάβε την γυναίκά σου και τας δύο
θυγατέρας σου, ας έχεις, και έξελθε, ίνα µη και σύ συναπόλη ταίς ανοµίαις της πόλεως.
Γεν. 19,15  Κατά δε τα εξηµερώµατα οι δύο άγγελοι επίεζον και εβίαζαν τον Λωτ λέγοντες · “σήκω αµέσως, πάρε την γυναίκα
σου και τας δύο θυγατέρας σου και φύγε έξω, δια να µη καταστραφής και συ µαζή µε τους αµαρτωλούς κατοίκους αυτής
της πόλεως”.
Γεν. 19,16   και εταράχθησαν· και εκράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και της χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών
των δύο θυγατέρων αυτού, εν τώ φείσασθαι Κύριον αυτού.
Γεν. 19,16  Ο Λωτ και οι περί αυτόν εταράχθησαν σαν να τα έχασαν. Οι άγγελοι επήραν τότε το χέρι του Λωτ, το χέρι της
γυναικός του και τα χέρια των δύο θυγατέρων του και τους ωδήγησαν έξω από την πόλιν , διότι ο Κύριος ελυπήθη τον Λωτ.
Γεν. 19,17   και εγένετο, ηνίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπαν· σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν· µη περιβλέψη εις τα οπίσω,
µηδέ στής εν πάση τή περιχώρω· εις το όρος σώζου, µήποτε συµπαραληφθής.
Γεν. 19,17  Οταν δε οι άγγελοι έφερον αυτούς έξω από την πόλιν, είπαν στον Λωτ και τας τρεις γυναίκας· “σπεύσε να σώσης
την ζωήν σου, φύγε από την περιοχήν αυτήν· ούτε να στρέψετε το κεφάλι σας εις τα οπίσω, ούτε και να σταµατήσετε
πουθενά εις τα περίχωρα των Σοδόµων. Σπεύσατε στο απέναντι όρος, δια να σωθήτε, διότι άλλως υπάρχει φόβος να
συµπεριληφθήτε και σεις εις την φοβεράν καταστροφήν”.
Γεν. 19,18   είπε δε Λώτ προς αυτούς· δέοµαι κύριε,
Γεν. 19,18  Είπε δε ο Λωτ προς ένα από αυτούς· “Κύριε, σε παρακαλώ,
Γεν. 19,19   επειδή εύρεν ο παίς σου έλεος εναντίον σου και εµεγάλυνας την δικαιοσύνην σου, ό ποιείς επ εµέ τού ζήν την
ψυχήν µου, εγώ δε ου δυνήσοµαι διασωθήναι εις το όρος, µήποτε καταλάβη µε τα κακά και αποθάνω.
Γεν. 19,19  αφού ο δούλος σου ευρήκεν έλεος απέναντί σου και έδειξες την µεγάλην σου καλωσύνην µε το να ενδιαφερθής
δια την ασφάλειαν της ζωής µου, εγώ δεν θα ηµπορέσω και δεν θα προλάβω να φθάσω στο όρος εκείνο. Φοβούµαι, µήπως
µε προλάβουν αι επερχόµεναι τιµωρίαι και χάσω την ζωήν µου.
Γεν. 19,20   ιδού η πόλις αύτη εγγύς τού καταφυγείν µε εκεί, ή εστι µικρά, και εκεί διασωθήσοµαι· ου µικρά εστι; και ζήσεται
η ψυχή µου ένεκέν σου.
Γεν. 19,20  Ιδού η πόλις εκείνη ευρίσκεται κοντά· εκεί ηµπορώ να καταφύγω. Μικρά δεν είναι αυτή η πόλις; Διατί να
καταστροφή; Εάν µου κάµης αυτήν την χάριν, θα σωθή η ζωη µου από σε”.
Γεν. 19,21   και είπεν αυτώ· ιδού εθαύµασά σου το πρόσωπον και επί τώ ρήµατι τούτω τού µη καταστρέψαι την πόλιν, περί
ής ελάλησας·
Γεν. 19,21  Είπεν εις αυτόν ο άγγελος· “ιδού· εθαύµααα εγώ την καρδίαν σου, εδέχθην την παράκλησίν σου και χάρις εις
αυτήν δεν θα καταστρέψω την µικράν εκείνην πόλιν, δια την οποίαν µε παρεκάλεσες.
Γεν. 19,22   σπεύσον ούν τού σωθήναι εκεί· ου γάρ δυνήσοµαι ποιήσαι πράγµα, έως τού ελθείν σε εκεί. διά τούτο εκάλεσε το
όνοµα της πόλεως εκείνης Σηγώρ.
Γεν. 19,22  Λοιπόν, σπεύσε εκεί να σωθής. Εγώ δεν θα αποστείλω την καταστροφήν, µέχρις ότου συ φθάσης εκεί” Δια τούτο
εκάλεσε το όνοµα της πόλεως εκείνης “Σηγώρ”.
Γεν. 19,23   ο ήλιος εξήλθεν επί την γήν, και Λώτ εισήλθεν εις Σηγώρ,
Γεν. 19,23  Ανέτειλεν ο ήλιος εις την χώραν εκείνην και ο Λωτ έφθασεν ασφαλής εις την Σηγώρ.
Γεν. 19,24   και Κύριος έβρεξεν επί Σόδοµα και Γόµορα θείον, και πύρ παρά Κυρίου εξ ουρανού



Γεν. 19,24  Και τότε ο Κύριος έβρεξεν επάνω εις τα Σόδοµα και Γόµορρα θειάφι και έρριψεν από τον ουρανόν φωτιά
Γεν. 19,25   και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν ταίς πόλεσι και
τα ανατέλλοντα εκ της γής.
Γεν. 19,25  και κατέστρεψεν αυτάς τας πόλεις και όλην την περίχωρον και όλους τους κατοίκους των πόλεων και κάθε τι ,
που εβλάστανεν εις την χώραν εκείνην.
Γεν. 19 ,26  και επέβλεψεν η γυνή αυτού εις τα οπίσω και εγένετο στήλη αλός.
Γεν. 19,26  Η σύζυγος του Λωτ, περίεργος καθώς ήτο και παρά την εντολήν του αγγέλου, έστρεψε την κεφαλήν εις τα οπίσω,
δια να ίδη την καταστροφήν· και αµέσως έγινε στήλη άλατος.
Γεν. 19,27   Ώρθρισε δε Αβραάµ τώ πρωΐ εις τον τόπον, ού ειστήκει εναντίον Κυρίου.
Γεν. 19,27  Ο δε Αβραάµ εσηκώθη από τα χαράµατα και µετέβη στον τόπον, όπου χθες είχε σταθή ενώπιον του Κυρίου.
Γεν. 19,28   και επέβλεψεν επί πρόσωπον Σοδόµων και Γοµόρας και επί πρόσωπον της περιχώρου και είδε, και ιδού ανέβαινε
φλόξ εκ της γής, ωσεί ατµίς καµίνου.
Γεν. 19,28  Προσήλωσε τα βλέµµατά του εις τα Σοδοµα και Γοµορρα και εις την περιοχήν αυτών και είδε· και ιδού ανέβαινεν
φλόγα από την γην, όπως βγαίνει ο καπνός από το καµίνι.
Γεν. 19,29   και εγένετο εν τώ εκτρίψαι Κύριον πάσας τας πόλεις της περιοίκου, εµνήσθη ο Θεός τού Αβραάµ και εξαπέστειλε
τον Λώτ εκ µέσου της καταστροφής, εν τώ καταστρέψαι Κύριον τας πόλεις, εν αίς κατώκει εν αυταίς Λώτ.
Γεν. 19,29  Οταν ο Θεός είχε πάρει την απόφασιν να καταστρέψη τας πόλεις της περιοχής εκείνης, ενδιεφέρθη δια τον
Αβραάµ και απεµάκρυνε τον Λωτ από την φοβεράν εκείνην καταστροφήν, ότε κατέστρεψε τας πόλεις εις τας οποίας
κατοικούσε ο Λωτ.
Γεν. 19,30   Ανέβη δε Λώτ εκ Σηγώρ και εκάθητο εν τώ όρει αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού µετ αυτού· εφοβήθη γάρ
κατοικήσαι εν Σηγώρ. και κατώκησεν εν τώ σπηλαίω, αυτός και αι δύο θυγατέρες αυτού µετ αυτού.
Γεν. 19,30  Ο δε Λωτ ανέβη από την Σηγώρ και εκάθησεν στο όρος αυτός και αι δύο θυγατέρες µαζή του, διότι εφοβήθη να
κατοικήση µέσα εις την Σηγώρ. Εµεινε δε στο σπήλαιον αυτός και αι δύο θυγατέρες µαζή του.
Γεν. 19,31   είπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν· ο πατήρ ηµών πρεσβύτερος, και ουδείς εστιν επί της γής, ός
εισελεύσεται προς ηµάς, ως καθήκει πάση τή γη·
Γεν. 19,31  Είπε δε η µεγαλυτέρα θυγάτηρ εις την µικροτέραν· “ο πατήρ µας είναι ηλικιωµένος και δεν υπάρχει κανείς εις την
περιοχήν, που κατοικούµε, ο οποίος να µας νυµφευθή, όπως γίνεται εις όλην την οικουµένην.
Γεν. 19,32   δεύρο και ποτίσωµεν τον πατέρα ηµών οίνον και κοιµηθώµεν µετ αυτού και εξαναστήσωµεν εκ τού πατρός
ηµών σπέρµα.
Γεν. 19,32  Ελα, λοιπόν, να δώσωµεν κρασί στον πατέρα µας, να κοιµηθώµεν µαζή του και να αποκτήσωµεν απογόνους από
τον πατέρα µας”
Γεν. 19,33   επότισαν δε τον πατέρα αυτών οίνον εν τή νυκτί εκείνη, και εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιµήθη µετά τού πατρός
αυτής εν τή νυκτί εκείνη, και ουκ ήδει εν τώ κοιµηθήναι αυτόν και εν τώ αναστήναι.
Γεν. 19,33  Επότισαν πράγµατι τον πατέρα των κατά την νύκτα εκείνην µε κρασί και η µεγαλυτέρα κόρη εισήλθεν στον
κοιτώνα του πατρός της και εκοιµήθη µαζή του κατά την νύκτα εκείνη. Αυτός δε δεν αντελήφθη τι έκαµεν ούτε όταν
εκοιµήθη µε την κόρην του ούτε και όταν εξύπνησε.
Γεν. 19,34   εγένετο δε εν τή επαύριον και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν· ιδού εκοιµήθην χθές µετά τού πατρός
ηµών· ποτίσωµεν αυτόν οίνον και εν τή νυκτί ταύτη, και εισελθούσα κοιµήθητι µετ αυτού, και εξαναστήσωµεν εκ τού
πατρός ηµών σπέρµα.
Γεν. 19,34  Κατά δε την άλλην ηµέραν είπεν η µεγαλυτέρα προς την νεωτέραν· “ιδού χθες εκοιµήθην εγώ µε τον πατέρα µας.
Ας τον ποτίσωµεν κρασί και κατά την νύκτα αυτήν, και συ πήγαινε και κοιµήσου µαζή µε αυτόν, ώστε να αποκτήσω µεν
απογόνους από τον πατέρα µας”.
Γεν. 19,35   επότισαν δε και εν τή νυκτί εκείνη τον πατέρα αυτών οίνον, και εισελθούσα η νεωτέρα εκοιµήθη µετά τού
πατρός αυτής, και ουκ ήδει εν τώ κοιµηθήναι αυτόν και αναστήναι.
Γεν. 19,35  Επότισαν πράγµατι και κατά την νύκτα εκείνην τον πατέρα των οίνον, τον εµέθυσαν και εισελθούσα η νεωτέρα
εκοιµήθη µαζή του. Εκείνος δε δεν αντελήφθη τίποτε ούτε όταν εκοιµήθη µε την κόρην του ούτε και όταν εξύπνησε.
Γεν. 19,36   και συνέλαβον αι δύο θυγατέρες Λώτ εκ τού πατρός αυτών.
Γεν. 19,36  Συνέλαβον δε και αι δύο θυγατέρες από τον πατέρα των τον Λωτ.
Γεν. 19,37   και έτεκεν η πρεσβυτέρα υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Μωάβ λέγουσα· εκ τού πατρός µου· ούτος πατήρ
Μωαβιτών έως της σήµερον ηµέρας.
Γεν. 19,37  Εγέννησεν η µεγαλύτερα τέκνον και εκάλεσεν αυτό Μωάβ, λέγουσα· “Από τον πατέρα µου απέκτησα υιόν”.
Αυτός έγινε γενάρχης των Μωαβιτών, οι οποίοι και ζουν µέχρι σήµερα.
Γεν. 19,38   έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Αµµάν, λέγουσα· υιός γένους µου· ούτος πατήρ
Αµµανιτών έως της σήµερον ηµέρας.
Γεν. 19,38  Εγέννησε δε και η νεωτέρα θυγάτηρ υιόν και έδωσεν εις αυτόν το όνοµα Αµµάν, το οποίον σηµαίνει “αυτός είναι
υιός εκ του γένους µου”. Αυτός είναι γενάρχης των Αµµανιτών έως σήµερον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Γεν. 20,1  Καί εκίνησεν εκείθεν Αβραάµ ει γήν προς λίβα και ώκησεν ανά µέσον Κάδης και ανά µέσον Σούρ. και παρώκησεν
εν Γεράροις.
Γεν. 20,1  Από την Βαιθήλ εξεκίνησεν ο Αβραάµ προς, Νοτον και κατεσκήνωσε µεταξύ Καδης και της ερήµου Σούρ. Από εκεί
εγκατεστάθη προσωρινώς εις Γέραρα.
Γεν. 20,2  είπε δε Αβραάµ περί Σάρας της γυναικός αυτού, ότι αδελφή µου εστίν· εφοβήθη γάρ ειπείν ότι γυνή µου εστί, µη
ποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες της πόλεως δι αυτήν. απέστειλε δε Αβιµέλεχ, βασιλεύς Γεράρων, και έλαβε την Σάραν.
Γεν. 20,2  Είπε δε ο Αβραάµ περί της γυναικός του της Σαρρας προς τους κατοίκους της περιοχής ότι είναι αδελφή του.
Εφοβήθη να είπη ότι είναι σύζυγός του, µήπως τυχόν και εξ αιτίας της τον φονεύσουν οι άνδρες της πόλεως εκείνης. Ο δε
βασιλεύς των Γεράρων, ο Αβιµέλεχ, έστειλεν ανθρώπους και έλαβε την Σαρραν, δια να την έχη ως συζυγόν του.



Γεν. 20,3  και εισήλθεν ο Θεός προς Αβιµέλεχ εν ύπνω την νύκτα και είπεν· ιδού σύ αποθνήσκεις περί της γυναικός, ής
έλαβες, αύτη δε εστι συνωκηυία ανδρί.
Γεν. 20,3  Ο Θεός όµως παρουσιάσθη στον Αβιµέλεχ κατά την νύκτα στο όνειρόν του και του είπε· “ιδού συ αποθνήσκεις εξ
αιτίας της γυναικός, την οποίαν έλαβες, διότι αυτή είναι σύζυγος άλλου ανδρός, του Αβραάµ”.
Γεν. 20,4  Αβιµέλεχ δε ουχ ήψατο αυτής και είπε· Κύριε, έθνος αγνοούν και δίκαιον απολείς;
Γεν. 20,4  Ο Αβιµέλεχ δεν ήγγισεν αυτήν και είπε· “Κυριε, θα τιµωρήσης µε θάνατον δικαίους ανθρώπους εξ αιτίας της
αγνοίας των;
Γεν. 20,5  ουκ αυτός µοι είπεν, αδελφή µου εστί; και αύτη µοι είπεν, αδελφός µου εστίν; εν καθαρά καρδία και εν δικαιοσύνη
χειρών εποίησα τούτο.
Γεν. 20,5  Δεν µου είπεν ο ίδιος ο Αβραάµ ότι η Σαρρα είναι αδελφή του; Και αυτή δεν µου είπεν ότι εκείνος είναι αδελφός
της; Εποµένως εγώ µε καθαράν καρδίαν και µε δικαίας τας χείρας ηθέλησα να λάβω αυτήν ως σύζυγον”.
Γεν. 20,6  λίγο είπε δε αυτώ ο Θεός καθ ύπνον· καγώ έγνων ότι εν καθαρά καρδία εποίησας τούτο, και εφεισάµην σου τού µη
αµαρτείν σε εις εµέ· ένεκα τούτου ουκ αφήκά σε άψασθαι αυτής.
Γεν. 20,6  Είπε δε ο Θεός προς αυτόν κατά τον ύπνον του· “και εγώ κατενόησα ότι µε καθαράν καρδίαν έκαµες αυτό, σε
ελυπήθηκα και σε επρόλαβα, ώστε να µη αµαρτήσης ενώπιόν µου. Δια τούτο και δεν σε αφήκα να εγγίσης την Σαρραν.
Γεν. 20,7  νύν δε απόδος την γυναίκα τώ ανθρώπω, ότι προφήτης εστί και προσεύξεται περί σού και ζήση· ει δε µη αποδίδως,
γνώση ότι αποθανή σύ και πάντα τα σά.
Γεν. 20,7  Και τώρα απόδωσε την γυναίκα στον σύζυγόν της τον Αβραάµ, διότι είναι προφήτης και θα προσευχηθή υπέρ σου
και θα σου χαρισθή η ζωη. Εάν δε τυχόν και δεν την επιστρέψης εις αυτόν, µάθε ότι θα αποθάνης και συ και όλοι οι ιδικοί
σου”.
Γεν. 20,8  και ώρθρισεν Αβιµέλεχ τώ πρωΐ και εκάλεσε πάντας τους παίδας αυτού και ελάλησε πάντα τα ρήµατα ταύτα εις
τα ώτα αυτών, εφοβήθησαν δε πάντες οι άνθρωποι σφόδρα.
Γεν. 20,8  Ταραγµένος ο Αβιµέλεχ εσηκώθη πολύ πρωϊ, εκάλεσεν όλους τους δούλους του, ανεκοίνωσεν εις αυτούς όλα όσα
του είπεν ο Θεός και όλοι οι άνθρωποι κατελήφθησαν από φόβον µεγάλον.
Γεν. 20,9  και εκάλεσεν Αβιµέλεχ τον Αβραάµ, και είπεν αυτώ· τι τούτο εποίησας ηµίν; µήτι ηµάρτοµεν εις σε, ότι επήγαγες
επ εµέ και επί την βασιλείαν µου αµαρτίαν µεγάλην; έργον, ό ουδείς ποιήσει, πεποίηκάς µοι.
Γεν. 20,9  Εκάλεσε δε τον Αβραάµ και του είπε· “τι είναι αυτό που µας έκαµες; Μηπως επταίσαµεν εις κάτι απέναντί σου και
ηθέλησες να φέρης επάνω εις την κεφαλήν µου και εις την βασιλείαν µου αµαρτίαν και ενοχήν µεγάλην; Εκαµες απέναντί
µου έργον, το οποίον κανείς ποτέ δεν επιτρέπεται να κάµη”.
Γεν. 20,10   είπε δε Αβιµέλεχ τώ Αβραάµ· τι ενιδών εποίησας τούτο;
Γεν. 20,10  Είπε δε ακόµη ο Αβιµέλεχ στον Αβραάµ· “εις τι αποβλέπων έκαµες τούτο;”
Γεν. 20,11   είπε δε Αβραάµ· είπα γάρ, άρα ουκ έστι θεοσέβεια εν τώ τόπω τούτω, εµέ τε αποκτενούσιν ένεκεν της γυναικός
µου.
Γεν. 20,11  Απήντησεν ο Αβραάµ· “το έκαµα, διότι είπα· Δεν υπάρχει ευσέβεια και φόβος Θεού στον τόπον αυτόν. Θα µε
φονεύσουν ένεκα της γυναικός δια να πάρουν αυτήν ως σύζυγόν των.
Γεν. 20,12   και γάρ αληθώς αδελφή µου εστίν εκ πατρός, αλλ ουκ εκ µητρός· εγενήθη δε µοι εις γυναίκα.
Γεν. 20,12  Αλλωστε είναι πράγµατι αδελφή µου εκ πατρός αλλ' όχι εκ µητρός. Δι' αυτό και την επήρα ως σύζυγόν µου.
Γεν. 20,13   εγένετο δε, ηνίκα εξήγαγέ µε ο Θεός εκ τού οίκου τού πατρός µου, και είπα αυτή· ταύτην την δικαιοσύνην
ποιήσεις εις εµέ, εις πάντα τόπον ού εάν εισέλθωµεν εκεί, ειπόν εµέ, ότι αδελφός µου εστίν.
Γεν. 20,13  Οταν δε ο Θεός µε διέταξε να φύγω από τον πατρικόν µου οίκον, είπα εις αυτήν· Αυτήν την δικαίαν αξίωσα έχω
από σε· εις κάθε τόπον, όπου θα εισερχώµεθα να λέγης δι' εµέ ότι είµαι αδελφός σου”.
Γεν. 20,14   έλαβε δε Αβιµέλεχ χίλια δίδραχµα και πρόβατα και µόσχους και παίδας και παιδίσκας και έδωκε τώ Αβραάµ και
απέδωκεν αυτώ Σάραν την γυναίκα αυτού.
Γεν. 20,14  Επήρεν ο Αβιµέλεχ χίλια δίδραχµα και πρόβατα και µοσχάρια και δούλους και δούλας και έδωσεν αυτά ως δώρα
στον Αβραάµ. Επέστρεψε δε εις αυτόν και την Σαρραν την σύζυγόν του.
Γεν. 20,15   και είπεν Αβιµέλεχ τώ Αβραάµ· ιδού η γη µου εναντίον σου· ού εάν σοι αρέσκη, κατοίκει.
Γεν. 20,15  Είπεν ακόµη ο Αβιµέλεχ στον Αβραάµ· “ιδού η χώρα µου είναι ενώπιόν σου. Οπου σου αρέσει, είσαι ελεύθερος να
κατοικής”.
Γεν. 20,16   τή δε Σάρα είπεν· ιδού δέδωκα χίλια δίδραχµα τώ αδελφώ σου· ταύτα έσται σοι εις την τιµή τού προσώπου σου
και πάσαις ταίς µετά σού· και πάντα αλήθευσον.
Γεν. 20,16  Εις δε την Σαρραν είπεν· “ιδού έδωσα χίλια δίδραχµα στον αδελφόν σου. Αυτά είναι το αντίτιµον δια την
εντροπήν, την οποίαν εδοκίµασες συ και αι ακόλουθοί σου εξ αιτίας µου. Αλλά στο εξής να λέγης την αλήθειαν πάντοτε”.
Γεν. 20,17   προσηύξατο δε Αβραάµ προς τον Θεόν, και ιάσατο ο Θεός τον Αβιµέλεχ και την γυναίκα αυτού και τας
παιδίσκας αυτού, και έτεκον·
Γεν. 20,17  Επειδή δε η οικογένεια του Αβιµέλεχ είχε προσβληθή από δυστοκίαν, προσηυχήθη ο Αβραάµ προς τον Θεόν, και
εθεράπευσεν ο Θεός τον Αβιµέλεχ και την γυναίκα αυτού και τας δούλας αυτού από την δυστοκίαν και εγεννούσαν χωρίς
δυσκολίαν.
Γεν. 20,18   ότι συγκλείων συνέκλεισε Κύριος έξωθεν πάσαν µήτραν εν τώ οίκω Αβιµέλεχ, ένεκεν Σάρας της γυναικός
Αβραάµ.
Γεν. 20,18  Διότι ο Θεός είχε κλείσει απολύτως πάσαν µήτραν προς τοκετόν στον οίκον του Αβιµέλεχ εξ αιτίας της Σαρρας
της γυναικός Αβραάµ, την οποίαν εκείνος ηθέλησεν ως σύζυγόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Γεν. 21,1  Καί Κύριος επεσκέψατο την Σάραν, καθά είπε, και εποίησε Κύριος τή Σάρα καθά ελάλησε,
Γεν. 21,1  Ο πανάγαθος Κυριος επεσκέφθη εν τη αγαθότητι αυτού την Σαρραν, καθώς είχεν είπει, και εξεπλήρωσε την
υπόσχεσίν του προς αυτήν.
Γεν. 21,2  και συλλαβούσα έτεκε τώ Αβραάµ υιόν εις το γήρας, εις τον καιρόν, καθά ελάλησεν αυτώ Κύριος.



Γεν. 21,2  Και η Σαρρα κατέστη έγκυος και εγέννησεν στον Αβραάµ υιόν κατά τον καιρόν, που είχεν υποσχεθή εις αυτόν ο
Θεός.
Γεν. 21,3  και εκάλεσεν Αβραάµ το όνοµα τού υιού αυτού τού γενοµένου αυτώ, ον έτεκεν αυτώ Σάρα, Ισαάκ.
Γεν. 21,3  Ωνόµασε δε ο Αβραάµ τον υιόν του αυτόν, τον οποίον του εγέννησεν η Σαρρα, Ισαάκ.
Γεν. 21,4  περιέτεµε δε Αβραάµ τον Ισαάκ τή ηµέρα τή ογδόη, καθά ενετείλατο αυτώ ο Θεός.
Γεν. 21,4  Τον περιέταµε δε κατά την ογδόην ηµέραν από της γεννήσεώς του σύµφωνα µε την εντολήν, που είχε δώσει εις
αυτόν ο Θεός.
Γεν. 21,5  και Αβραάµ ήν εκατόν ετών, ηνίκα εγένετο αυτώ Ισαάκ ο υιός αυτού.
Γεν. 21,5  Οταν δε απέκτησεν ο Αβραάµ τον υιόν του τον Ισαάκ, ήτο ηλικίας εκατόν ετών.
Γεν. 21,6  είπε δε Σάρα· γέλωτά µοι εποίησε Κύριος· ός γάρ αν ακούση, συγχαρείταί µοι.
Γεν. 21,6  Γεµάτη δε χαράν η Σαρρα είπε· “χαρά και γέλοιο µου έδωσεν ο Κυριος. Και όποιος ακόµη ακούση το γεγονός αυτό,
ασφαλώς θα χαρή µαζή µε εµέ.
Γεν. 21,7  και είπε· τις αναγγελεί τώ Αβραάµ, ότι θηλάζει παιδίον Σάρα; ότι έτεκον υιόν εν τώ γήρα µου.
Γεν. 21,7  Ποιός τώρα θα αναγγείλη στον Αβραάµ, ότι θηλάζει η Σαρρα παιδίον; Οτι εγέννησα τέκνον εις τα γεράµατά µου;”
Γεν. 21,8  Καί ηυξήθη το παιδίον και απεγαλακτίσθη, και εποίησεν Αβραάµ δοχήν µεγάλην, ή ηµέρα απεγαλακτίσθη Ισαάκ
ο υιός αυτού.
Γεν. 21,8  Το παιδίον εµεγάλωσε και εις ηλικίαν δύο περίπου ετών απεγαλακτίσθη. Κατά δε την ηµέραν του
απογαλακτισµού του ωργάνωσεν ο Αβραάµ εορτήν και παρέθεσε συµπάσιον, σύµφωνα µε τα έθιµα της εποχής εκείνης.
Γεν. 21,9  ιδούσα δε Σάρα τον υιόν Άγαρ της Αιγυπτίας, ός εγένετο τώ Αβραάµ, παίζοντα µετά Ισαάκ τού υιού αυτής·
Γεν. 21,9  Η Σαρρα όµως, όταν είδε το παιδί της τον Ισαάκ να παίζη µε τον Ισµαήλ, το παιδί του Αβραάµ και της Αγαρ της
Αιγυπτίας, εστενοχωρήθη. Εθεώρησε το γεγονός υποτιµητικόν δια το παιδί της, τον “υιόν της επαγγελίας”.
Γεν. 21,10   και είπε τώ Αβραάµ· έκβαλε την παιδίσκην ταύτην και τον υιόν αυτής· ου γάρ µη κληρονοµήσει ο υιός της
παιδίσκης ταύτης µετά τού υιού µου Ισαάκ.
Γεν. 21,10  Και είπεν στον Αβραάµ· “διώξε αυτήν την δούλην και το παιδί της µαζή µε αυτήν. Διότι κατ' ουδένα τρόπον και
λόγον δεν πρέπει ο υιός αυτής της δούλης να κληρονοµήση µαζή µε το παιδί µου τον Ισαάκ”.
Γεν. 21,11   σκληρόν δε εφάνη το ρήµα σφόδρα εναντίον Αβραάµ περί τού υιού αυτού.
Γεν. 21,11  Βαρύς πολύ και οδυνηρός εφάνη στον Αβραάµ ο λόγος αυτός της Σαρρας δια τον υιόν του τον Ισµαήλ.
Γεν. 21,12 είπε δε ο Θεός τώ Αβραάµ· µη σκληρόν έστω εναντίον σου περί τού παιδίου και περί της παιδίσκης· πάντα αν όσα
είπη σοι Σάρα, άκουε της φωνής αυτής, ότι εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρµα.
Γεν. 21,12  Είπεν όµως ο Θεός στον Αβραάµ· “µη θεωρής τον λόγον αυτόν της Σαρρας εναντίον του παιδιού σου και της
δούλης σου ως σκληρόν. Τουναντίον όσα θα σου είπη η Σαρρα να τα ακούσης, διότι σύµφωνα µε την ιδικήν µου δούλην οι
απόγονοι του Ισαάκ θα αναγνωρισθούν κυρίως ως απόγονοι ιδικοί σου.
Γεν. 21,13   και τον υιόν δε της παιδίσκης ταύτης εις έθνος µέγα ποιήσω αυτόν, ότι σπέρµα σόν εστιν.
Γεν. 21,13  Ως προς δε τον υιόν της δούλης σου θα φροντίσω εγώ. Θα τον αναδείξω γενάρχην µεγάλου λαού, διότι είναι και
αυτός ιδικόν σου τέκνον”.
Γεν. 21,14   ανέστη δε Αβραάµ το πρωΐ και έλαβεν άρτους και ασκόν ύδατος και έδωκε τή Άγαρ και επέθηκεν επί των ώµων
αυτής το παιδίον και απέστειλεν αυτήν. απελθούσα δε επλανάτο κατά την έρηµον, κατά το φρέαρ τού όρκου.
Γεν. 21,14  Επειτα από την εντολήν αυτήν του Θεού ηγέρθη ο Αβραάµ το πρωϊ, επήρεν άρτους και ένα ασκόν γεµάτον νερό,
έδωκεν αυτά εις την Αγαρ, έβαλε το παιδί της στους ώµους της και την απεµάκρυνεν από την κατασκήνωσιν εκείνην. Η δε
Αγαρ αναχωρήσασα περιεπλανάτο εις την έρηµον περιοχήν, νοτίως της Χαναάν, εκεί όπου υπήρχε το φρέαρ του όρκου.
Γεν. 21,15   εξέλιπε δε το ύδωρ εκ τού ασκού, και έριψε το παιδίον υποκάτω µιάς ελάτης.
Γεν. 21,15  Κατά την πολύωρον πεζοπορίαν της εξηντλήθη το ύδωρ του ασκού, τους εβασάνιζεν η δίψα και αυτή έρριψε το
παιδίον κάτω από ένα ελάτον, δια να αποθάνη εκεί.
Γεν. 21,16   απελθούσα δε εκάθητο απέναντι αυτού µακρόθεν ωσεί τόξου βολήν· είπε γάρ, ου µη ίδω τον θάνατον τού
παιδίου µου. και εκάθισεν απέναντι αυτού, αναβοήσαν δε το παιδίον έκλαυσεν.
Γεν. 21,16  Αποµακρυνθείσα δε από εκεί εκάθησαν απέναντι αυτού µακράν, όσον ηµπορεί να ρίψη κανείς µε το τόξον του
ένα βέλος· διότι είπε· “δεν αντέχω να ίδω τον θάνατον του παιδιού µου”. Εκάθησε λοιπόν απέναντί του. Το δε παιδίον
εφώναξε και έκλαυσε.
Γεν. 21,17   εισήκουσε δε ο Θεός της φωνής τού παιδίου εκ τού τόπου, ού ήν, και εκάλεσεν άγγελος Θεού την Άγαρ εκ τού
ουρανού και είπεν αυτή· τι εστιν Άγαρ; µη φοβού· επακήκοε γάρ ο Θεός της φωνής τού παιδίου εκ τού τόπου, ού εστιν.
Γεν. 21,17  Ο Θεός ήκουσε το γοερόν κλάµα του παιδιού από τον τόπον, όπου αυτό ευρίσκετο, και άγγελος από τον ουρανόν
εκάλεσε την Αγαρ και της είπε· “Αγαρ, τι συµβαίνει; Μη φοβήσαι· εισήκουσεν ο Θεός την φωνήν του παιδιού, το οποίον
ευρίσκεται σαν πεταµένο στον τόπον αυτόν.
Γεν. 21,18   ανάστηθι και λαβέ το παιδίον και κράτησον τή χειρί σου αυτό· εις γάρ έθνος µέγα ποιήσω αυτό.
Γεν. 21,18  Σηκω, πάρε το παιδί σου και κράτησέ το µε στοργήν και εµπιστοσύνην από το χέρι, διότι εγώ θα το αναδείξω
γενάρχην έθνους”.
Γεν. 21,19   και ανέωξεν ο Θεός τους οφθαλµούς αυτής, και είδε φρέαρ ύδατος ζώντος και επορεύθη και έπλησε τον ασκόν
ύδατος και επότισε το παιδίον.
Γεν. 21,19  Και αµέσως ο Θεός ήνοιξε τα µάτια της Αγαρ και είδεν αυτή εκεί πλησίον πηγήν, που ανέβλυζε δροσερόν ύδωρ.
Επήγεν εκεί, εγέµισε τον ασκόν µε νερό και επότισε το παιδί της.
Γεν. 21,20   και ήν ο Θεός µετά τού παιδίου, και ηυξήθη. και κατώκησεν εν τή ερήµω, εγένετο δε τοξότης.
Γεν. 21,20  Ο δε Θεός ήτο συµπαραστάτης και βοηθός του παιδιού, το οποίον εµεγάλωσεν, εγκατεστάθη εις την έρηµον
αυτήν και έγινε τοξότης.
Γεν. 21,21   και κατώκησεν εν τή ερήµω τή Φαράν, και έλαβεν αυτώ η µήτηρ γυναίκα εκ γής Αιγύπτου.
Γεν. 21,21  Εγκατεστάθη εις την έρηµον, η οποία λέγεται Φαράν. Η δε µητέρα του εδιάλεξε δι' αυτόν γυναίκα από την
Αίγυπτον, την οποίαν και του έδωσεν ως σύζυγον.
Γεν. 21,22   Εγένετο δε εν τώ καιρώ εκείνω και είπεν Αβιµέλεχ και Οχοζάθ ο νυµφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος



της δυνάµεως αυτού προς Αβραάµ λέγων· ο Θεός µετά σού εν πάσιν, οίς εάν ποιής·
Γεν. 21,22  Κατά την εποχήν εκείνην ο Αβιµέλεχ συνοδευόµενος από τον νυµφαγωγόν του Οχοζάθ και τον αρχιστράτηγον
της στρατιάς του Φιχόλ, επεσκέφθη τον Αβραάµ και του είπε· “γνωρίζω ότι ο Θεός είναι µαζή σου και ευλογεί κάθε τι που
κάµνεις.
Γεν. 21,23   νύν ούν όµοσόν µοι τον Θεόν, µη αδικήσειν µε µηδέ το σπέρµα µου, µηδέ το όνοµά µου· αλλά κατά την
δικαιοσύνην, ήν εποίησα µετά σού, ποιήσεις µετ εµού, και τή γη, ή σύ παρώκησας εν αυτή.
Γεν. 21,23  Τωρα λοιπόν ορκίσου µου στον Θεόν, ότι δεν θα κάµης ποτέ τίποτε κακόν και άδικον ούτε εναντίον µου ούτε
εναντίον των απογόνων µου ούτε εις βάρος του καλού ονόµατός µου. Αλλά, όπως εγώ εφάνηκα δίκαιος και καλός απέναντί
σου, κατά παρόµοιον τρόπον και συ θα φανής καλός προς εµέ και προς την χώραν αυτήν, όπου προσωρινώς έµεινες”.
Γεν. 21,24   και είπεν Αβραάµ· εγώ οµούµαι.
Γεν. 21,24  Ο δε Αβραάµ είπε· “ναι, εγώ ορκίζοµαι ότι δέχοµαι την πρότασίν σου και θα φερθώ, όπως µου ζητείς”.
Γεν. 21,25   και ήλεγξεν Αβραάµ τον Αβιµέλεχ περί των φρεάτων τού ύδατος, ών αφείλοντο οι παίδες τού Αβιµέλεχ.
Γεν. 21,25  Με την ευκαιρίαν δε της συναντήσεως αυτής ο Αβραάµ παρεπονέθη προς τον Αβιµέλεχ δια τα φρέατα, τα οποία,
ενώ τα είχεν ανοίξει ο Αβραάµ, τα ήρπασαν οι υπηρέται του Αβιµέλεχ.
Γεν. 21,,26  και είπεν αυτώ Αβιµέλεχ· ουκ έγνων τις εποίησέ σοι το ρήµα τούτο, ουδέ σύ µοι απήγγειλας, ουδέ εγώ ήκουσα,
αλλ ή σήµερον.
Γεν. 21,26  Απήντησεν ο Αβιµέλεχ στον Αβραάµ και είπε· “δεν επληροφορήθην ποιός έκαµε την κακήν αυτήν πράξιν· ούτε
συ µου έκαµες λόγον δι' αυτήν ούτε εγώ από κανένα άλλον ήκουσα. Πρώτην φοράν την πληροφορούµαι σήµερον”. Και
διέταξε να αποδοθούν τα φρέατα στον Αβραάµ.
Γεν. 21,27   και έλαβεν Αβραάµ πρόβατα και µόσχους, και έδωκε τώ Αβιµέλεχ, και διέθεντο αµφότεροι διαθήκην.
Γεν. 21,27  Επήρε τότε ο Αβραάµ από τα ποίµνιά του πρόβατα και µοσχάρια και τα έδωσεν ως δώρον αγάπης στον Αβιµέλεχ.
Οι δύο των δε κατά την ηµέραν εκείνην συνήψαν σύµφωνον αµοιβαίας φιλίας.
Γεν. 21,28   και έστησεν Αβραάµ επτά αµνάδας προβάτων µόνας.
Γεν. 21,28  Ο Αβραάµ εν συνεχεία εξεχώρισεν επτά αµνάδας ιδιαιτέρως δια τον Αβιµέλεχ.
Γεν. 21,29   και είπεν Αβιµέλεχ τώ Αβραάµ· τι εισιν αι επτά αµνάδες των προβάτων τούτων, ας έστησας µόνας;
Γεν. 21,29  Ο Αβιµέλεχ τον ηρώτησε· “τι σηµαίνουν τα επτά αυτά θηλυκά αρνιά τα οποία εξεχώρισες ιδιαιτέρως;”
Γεν. 21,30   και είπεν Αβραάµ, ότι τας επτά αµνάδας λήψη παρ εµού, ίνα ώσί µοι εις µαρτύριον, ότι εγώ ώρυξα το φρέαρ
τούτο.
Γεν. 21,30  Ο Αβραάµ τότε του είπε· “τας επτά αυτάς αµνάδας θα τας πάρης εκ µέρους µου, δια να είναι µάρτυρες και να σου
υπενθυµίζουν ότι εγώ ήνοιξα τούτο το φρέαρ”.
Γεν. 21,,31  διά τούτο επωνόµασε το όνοµα τού τόπου εκείνου, Φρέαρ ορκισµού, ότι εκεί ώµοσαν αµφότεροι.
Γεν. 21,31  Εξ αιτίας δε αυτού του γεγονότος ωνόµασεν ο Αβραάµ τον τόπον εκείνον Βηρσαβεέ δηλαδή “Φρέαρ του όρκου”,
επειδή εκεί ωρκίσθησαν οι δύο των.
Γεν. 21,32   και διέθεντο διαθήκην εν τώ φρέατι τού ορκισµού. ανέστη δε Αβιµέλεχ και Οχοζάθ ο νυµφαγωγός αυτού και
Φιχόλ ο αρχιστάτητος της δυνάµεως αυτού, και επέστρεψαν εις την γήν των Φυλιστιείµ.
Γεν. 21,32  Εκλεισαν συµφωνίαν µεταξύ των εκεί στο φρέαρ του όρκου. Επειτα από αυτά ηγέρθησαν ο Αβιµέλεχ, ο
νυµφαγωγός του Οχοζάθ, ο αρχιστράτηγος των δυνάµεών του Φιχόλ και επανήλθον εις την χώραν των Φιλισταίων.
Γεν. 21,33   και εφύτευσεν· Αβραάµ άρουραν επί τώ φρέατι τού όρκου και επεκαλέσατο εκεί το όνοµα Κυρίου, Θεός αιώνιος.
Γεν. 21,33  Ο Αβραάµ, εις πιστοποίησιν και ανάµνησιν, εφύτευσε δένδρα στον αγρόν πλησίον του φρέατος του όρκου και
επεκαλέσθη εκεί το όνοµα Κυρίου, “Θεός αιώνιος”.
Γεν. 21,34   παρώκησε δε Αβραάµ εν τή γη των Φυλιστιείµ ηµέρας πολλάς.
Γεν. 21,34  Κατώκησε δε εις την χώραν αυτήν των Φιλισταίων ο Αβραάµ επί αρκετόν χρόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Γεν. 22,1  Καί εγένετο µετά τα ρήµατα ταύτα ο Θεός επείρασε τον Αβραάµ και είπεν αυτώ· Αβραάµ, Αβραάµ. ο δε είπεν· ιδού
εγώ.
Γεν. 22,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, υπέβαλεν ο Θεός εις δοκιµασίαν τον Αβραάµ και του είπεν· “Αβραάµ, Αβραάµ” !
Εκείνος απήντησε· “ιδού εγώ, Κυριε, είµαι παρών”.
Γεν. 22,2  και είπε· λαβέ τον υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και πορεύθητι εις την γήν την υψηλήν και
ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρπωσιν εφ έν των ορέων, ών αν σοι είπω.
Γεν. 22,2  Του είπε δε ο Θεός· “πάρε το παιδί σου το αγαπηµένο, τον Ισαάκ, τον οποίον τόσον πολύ ένεις αγαπήσει, πήγαινε
µαζή µε αυτόν εις την υψηλήν περιοχήν και πρόσφερέ τον ολοκαύτωµα επάνω εις ένα από τους λόφους εκείνους που εγώ
θα σου είπω”.
Γεν. 22,3  αναστάς δε Αβραάµ το πρωΐ επέσαξε την όνον αυτού· παρέλαβε δε µεθ εαυτού δύο παίδας και Ισαάκ τον υιόν
αυτού και σχίσας ξύλα εις ολοκάρπωσιν, αναστάς επορεύθη και ήλθεν επί τον τόπον, ον είπεν αυτώ ο Θεός, τή ηµέρα τή
τρίτη.
Γεν. 22,3  Πειθαρχικός ο Αβραάµ εις την φωνήν του Κυρίου, εσηκώθη αµέσως το πρωϊ, εσαµάρωσε την όνον του, παρέλαβε
µαζή του τον υιόν του τον Ισαάκ και δύο δούλους, έσχισε και εφόρτωσε ξύλα δια την θυσίαν του ολοκαυτώµατος,
εξεκίνησεν από εκεί όπου ευρίσκετο, και κατά την τρίτην ηµέραν έφθασεν στον τόπον, τον οποίον του είχεν ορίσει ο Θεός.
Γεν. 22,4  και αναβλέψας Αβραάµ τοίς οφθαλµοίς αυτού, είδε τον τόπον µακρόθεν.
Γεν. 22,4  Πριν δε φθάση εις αυτόν εσήκωσε τα µάτια του και είδε από µακρυά τον καθωρισµένον δια την θυσίαν του υιού
του τόπον.
Γεν. 22,5  και είπεν Αβραάµ τοίς παισίν αυτού· καθίσατε αυτού µετά της όνου, εγώ δε και το παιδάριον διελευσόµεθα έως
ώδε και προσκυνήσαντες αναστρέψοµεν προς υµάς.
Γεν. 22,5  Είπε δε στους δούλους του· “σεις καθήστε εδώ µε την όνον. Εγώ δε και το παιδί µου θα πορευθώµεν έως εκεί και
αφού προσκυνήσωµεν τον Κυριον θα επανέλθωµεν”.
Γεν. 22,6  έλαβε δε Αβραάµ τα ξύλα της ολοκαρπώσεως και επέθηκεν Ισαάκ τώ υιώ αυτού· έλαβε δε µετά χείρας και το πύρ



και την µάχαιραν, και επορεύθησαν οι δύο άµα.
Γεν. 22,6  Επήρεν ο Αβραάµ τα ξύλα δια την ολοκαύτωσιν και τα εφόρτωσεν στον υιόν του τον Ισαάκ. Αυτός δε επήρεν εις τα
χέρια του το πυρ και την µάχαιραν και εβάδισαν και οι δύο µαζή στον τόπον της θυσίας.
Γεν. 22,7  είπε δε Ισαάκ προς Αβραάµ τον πατέρα αυτού· πάτερ. ο δε είπε· τι εστι, τέκνον; είπε δε· ιδού το πύρ και τα ξύλα· που
εστι το πρόβατον το εις ολοκάρπωσιν;
Γεν. 22,7  Είπε τότε ο Ισαάκ προς τον Αβραάµ, τον πατέρα του· “πάτερ”. Τι είναι παιδί µου;” είπεν εκείνος. “Πατερ, ηρώτησεν
ο Ισαάκ, ιδού η φωτιά και τα ξύλα. Αλλά που είναι το πρόβατον, το οποίον θα προσφέρωµεν ως θυσίαν ολοκαυτώµατος;”
Γεν. 22,8  είπε δε Αβραάµ· ο Θεός όψεται εαυτώ πρόβατον εις ολοκάρπωσιν, τέκνον. πορευθέντες δε αµφότεροι άµα,
Γεν. 22,8  “Παιδί µου, είπεν ο Αβραάµ, ο Θεός θα φροντίση µόνος του δια το πρόβατον της θυσίας”. Βαδίζοντες δε και οι δύο
µαζή,
Γεν. 22,9  ήλθον επί τον τόπον, ον είπεν αυτώ ο Θεός. και ωκοδόµησεν εκεί Αβραάµ το θυσιαστήριον και επέθηκε τα ξύλα,
και συµποδίσας Ισαάκ τον υιόν αυτού, επέθηκεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων.
Γεν. 22,9  έφθασαν εις τον τόπον, που είχεν ορίσει ο Θεός. Κατεσκεύασεν εκεί το θυσιαστήριον ο Αβραάµ, ετοποθέτησεν
επάνω εις αυτό τα ξύλα, έδεσε τα πόδια του παιδιού του του Ισαάκ, ετοποθέτησεν αυτόν επάνω εις τα ξύλα
Γεν. 22,10   και εξέτεινεν Αβραάµ την χείρα αυτού λαβείν την µάχαιραν σφάξαι τον υιόν αυτού.
Γεν. 22,10  και άπλωσε το χέρι του να πάρη την µάχαιραν, δια να σφάξη τον υιόν
Γεν. 22,11   και εκάλεσεν αυτόν άγγελος Κυρίου εκ τού ουρανού και είπεν· Αβραάµ, Αβραάµ. ο δε είπεν· ιδού εγώ.
Γεν. 22,11  Την στιγµήν εκείνην άγγελος Κυρίου από τον ουρανόν τον εκάλεσε και του είπεν· “Αβραάµ, Αβραάµ !” Εκείνος δε
απήντησεν· “ιδού εγώ Κυριε”.
Γεν. 22,12   και είπε· µη επιβάλης την χείρά σου επί το παιδάριον µηδέ ποιήσης αυτώ µηδέν· νύν γάρ έγνων, ότι φοβή σύ τον
Θεόν και ουκ εφείσω τού υιού σου τού αγαπητού δι εµέ.
Γεν. 22,12  Και είπε προς αυτόν ο άγγελος· “µη απλώσης το ωπλισµένον µε την µάχαιραν χέρι σου επάνω στο παιδίον και µη
κάµης εις αυτό κανένα κακόν· διότι τώρα εκατάλαβα καλά ότι συ αέδεσαι και λατρεύστον Θεόν, αφού προς χάριν µου δεν
ελυπήθης τον αγαπητόν σου υιόν”.
Γεν. 22,13   και αναβλέψας Αβραάµ τοίς οφθαλµοίς αυτού είδε, και ιδού κριός είς κατεχόµενος εν φυτώ Σαβέκ των κεράτων·
και επορεύθη Αβραάµ και έλαβε τον κριόν και ανήνεγκεν αυτόν εις ολοκάρπωσιν αντί Ισαάκ τού υιού αυτού.
Γεν. 22,13  Εσήκωσε τα βλέµµατά του ο Αβραάµ και είδεν έξαφνα, εκεί κοντά ένα κριόν, του οποίου τα κέρατα είχον
περιπλακή εις ένα φυτόν υνοµαζόµενον Σαβέκ. Επήγεν ο Αβραάµ εκεί, επήρε τον κριον και προσέφερεν αυτόν ως θυσίαν
ολοκαυτώµατος αντί του παιδιού του του Ισαάκ.
Γεν. 22,14   και εκάλεσεν Αβραάµ το όνοµα τού τόπου εκείνου, Κύριος είδεν, ίνα είπωσι σήµερον, εν τώ όρει Κύριος ώφθη.
Γεν. 22,14  Ωνόµασε δε ο Αβραάµ τον τόπον εκείνον ο Κυριος είδε”· ώστε µέχρι, σήµερον οι άνθρωποι ονοµάζουν αυτόν
“στούτο το όρος εφανερώθη ο Κυριος”.
Γεν. 22,15   και εκάλεσεν άγγελος Κυρίου τον Αβραάµ δεύτερον εκ τού ουρανού, λέγων·
Γεν. 22,15  Δια δευτέραν φοράν άγγελος Κυρίου εκάλεσεν από τον ουρανόν τον Αβραάµ και είπεν·
Γεν. 22,16   κατ εµαυτού ώµοσα, λέγει Κύριος, ού είνεκεν εποίησας το ρήµα τούτο, και ουκ εφείσω τού υιού σου τού
αγαπητού δι εµέ,
Γεν. 22,16  στον εαυτόν µου ωρκίσθηκα, λέγει ο Κυριος, επειδή υπήκουσες και εξεπλήρωσες την εντολήν µου αυτήν και δεν
ελυπήθης προς χάριν µου τον υιόν σου τον αγαπητόν,
Γεν. 22,17   ή µην ευλογών ευλογήσω σε, και πληθύνων πληθυνώ το σπέρµα σου, ως τους αστέρας τού ουρανού και ως την
άµµον την παρά το χείλος της θαλάσσης, και κληρονοµήσει το σπέρµα σου τας πόλεις των υπεναντίων·
Γεν. 22,17  σου υπόσχοµαι ότι πλουσίως θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω πολύ τους απογόνους σου, σαν τα αστέρια του
ουρανού και σαν την άµµον που υπάρχει εις την παραλίαν της θαλάσσης. Οι απόγονοί σου µε την ιδικήν µου προστασίαν
και δύναµιν θα κυριεύσουν τας πόλεις των εχθρών.
Γεν. 22,18   και ενευλογηθήσονται εν τώ σπέρµατί σου πάντα τα έθνη της γής, ανθ ών υπήκουσας της εµής φωνής.
Γεν. 22,18  Επί πλέον, επειδή τόσον προθύµως και πλήρως υπήκουσες εις την εντολήν µου, σου υπόσχοµαι ότι µε ένα από
τους απογόνους σου, τον Χριστόν, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης”.
Γεν. 22,19   απεστράφη δε Αβραάµ προς τους παίδας αυτού, και αναστάντες επορεύθησαν άµα επί το φρέαρ τού όρκου. και
κατώκησεν Αβραάµ επί το φρέαρ τού όρκου.
Γεν. 22,19  Επειτα από αυτά, ο Αβραάµ µε τον Ισαάκ επέστρεψαν προς τους δούλους του, που είχαν αφήσει στους πρόποδας
του όρους, και όλοι µαζή εξεκίνησαν, δια να µεταβούν στο φρέαρ του όρκου. Εκεί, στο φρέαρ του όρκου, εγκατεστάθη
µονίµως πλέον ο Αβραάµ.
Γεν. 22,20   Εγένετο δε µετά τα ρήµατα ταύτα και ανηγγέλη τώ Αβραάµ λέγοντες· ιδού τέτοκε Μελχά και αυτή υιούς τώ
Ναχώρ τώ αδελφώ σου,
Γεν. 22,20     Επειτα από αυτά ανήγγειλαν στον Αβραάµ και ένα άλλο γεγονός ευχάριστον· “ιδού, του είπαν, η νύµφη σου η
Μελχά εγέννησε και αυτή υιούς στον αδελφόν σου τον Ναχώρ,
Γεν. 22,21   τον Ούζ πρωτότοκον και τον Βαύξ αδελφόν αυτού και τον Καµουήλ πατέρα Σύρων
Γεν. 22,21  τον πρωτότοκον Ουζ, τους αδελφούς του Βαυξ και Καµουήλ, γενάρχην των Συρων,
Γεν. 22,22   και τον Χαζάδ και Αζαύ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ·
Γεν. 22,22     και τους Χαζάδ, Αζαύ, Φαλδές, Ιελδάφ και Βαθουήλ.
Γεν. 22,23   Βαθουήλ δε εγέννησε την εβέκκαν. οκτώ ούτοι υιοί, ούς έτεκε Μελχά τώ Ναχώρ τώ αδελφώ Αβραάµ.
Γεν. 22,23     Ο δε Βαθουήλ απέκτησε κόρην την Ρεβέκκαν. Οι οκτώ αυτοί είναι υιοί του Ναχώρ, του αδελφού του Αβραάµ,
τους οποίους απέκτησεν από την Μελχά.
Γεν. 22,24   και η παλλακή αυτού, ή όνοµα εηµά, έτεκε και αυτή τον Ταβέκ και τον Ταάµ και τον Τοχός και τον Μοχά.
Γεν. 22,24     Από δε την παλλακήν αυτού, την δευτέρας σειράς σύζυγόν του, η οποία ωνοµάζετο Ρεηµά, απέκτησεν υιούς τον
Ταβέκ, τον Ταάµ, τον Τοχός και τον Μοχά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23



Γεν. 23,1  Εγένετο δε η ζωή Σάρας έτη εκατόν εικοσιεπτά.
Γεν. 23,1  Η Σαρρα έφθασεν εις την ηλικίαν των εκατόν είκοσι επτά ετών,
Γεν. 23,2  και απέθανε Σάρα εν πόλει Αρβόκ, ή εστιν εν τώ κοιλώµατι (αύτη εστί Χεβρών) εν τή γη Χαναάν. ήλθε δε Αβραάµ
κόψασθαι Σάραν και πενθήσαι.
Γεν. 23,2  οπότε και απέθανεν εις την πόλιν Αρβόκ (αύτη δε είναι η Χεβρών), η οποία ευρίσκεται εις κάποιο βαθύπεδον της
περιοχής Χαναάν. Ο Αβραάµ ήλθεν από την Βηρσαβεέ ει, την Χεβρών, δια να θρηνήση και πενθήση την αποθανούσαν
σύζυγόν του, την Σαρραν.
Γεν. 23,3  και ανέστη Αβραάµ από τού νεκρού αυτού και είπεν Αβραάµ τοίς υιοίς τού Χέτ λέγων·
Γεν. 23,3  Ηγέρθη ο Αβραάµ από το πένθος του αγαπηµένου του αυτού νεκρού και είπεν στους Χετταίους.
Γεν. 23,4  πάροικος και παρεπίδηµος εγώ ειµι µεθ υµών· δότε µοι ούν κτήσιν τάφου µεθ υµών, και θάψω τον νεκρόν µου απ
εµού.
Γεν. 23,4  “Εγώ, όπως γνωρίζετε, είµαι πάροικος και παρεπίδηµος µεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δόστε µου να αγοράσω ως
ιδιοκτησίαν ένα τάφον εις την περιοχήν σας, δια να θάψω την νεκράν µου σύζυγον”.
Γεν. 23,5  απεκρίθησαν δε οι υιοί Χέτ προς Αβραάµ λέγοντες· µη κύριε·
Γεν. 23,5  Απεκρίθησαν δε οι Χετταίοι προς τον Αβραάµ και είπον· “όχι, κύριε, δεν είναι σωστόν αυτό, που λέγεις να
αγοράσης τάφον.
Γεν. 23,6  άκουσον δε ηµών. βασιλεύς παρά Θεού σύ εί εν ηµίν· εν τοίς εκλεκτοίς µνηµείοις ηµών θάψον τον νεκρόν σου·
ουδείς γάρ ηµών ου µη κωλύσει το µνηµείον αυτού από σού τού θάψαι τον νεκρόν σου εκεί.
Γεν. 23,6  Ακουσέ µας· συ είσαι ιµεταξύ µας σαν ένας βασιλεύς εκ µέρους του Θεού σταλµένος. Δια τούτο εις ένα από τα
εκλεκτά µας µνηµεία θάψε τον νεκρόν σου· διότι κανείς από ηµάς δεν θα αρνηθή το µνηµείον του, δια να θάψης εις αυτό
την νεκράν σύζυγόν σου”.
Γεν. 23,7  αναστάς δε Αβραάµ προσεκύνησε τώ λαώ της γής, τοίς υιοίς τού Χέτ,
Γεν. 23,7  Εσηκώθη ο Αβραάµ και γεµάτος ευγνωµοσύνην επροσκύνηοε τους Χετταίους, τους κατοίκους της περιοχής
εκείνης.
Γεν. 23,8  και ελάλησε προς αυτούς Αβραάµ λέγων· ει έχετε τή ψυχή υµών, ώστε θάψαι τον νεκρόν µου από προσώπου µου,
ακούσατέ µου και λαλήσατε περί εµού Εφρών τώ τού Σαάρ,
Γεν. 23,8  Κατόπιν ωµίλησε προς αυτούς και τους είπε· “αφού έχετε την καλωσύνην της ψυχής, ώστε να µου επιτρέψετε να
θάψω τον νεκρόν µου, ακούσατε την παράκλησίν µου. Οµιλήσατε σας παρακαλώ περί εµού στον Εφρών, τον υιόν του
Σαάρ,
Γεν. 23,9  και δότω µοι το σπήλαιον το διπλούν, ό εστιν αυτώ, το ον εν µέρει τού αγρού αυτού· αργυρίου τού αξίου δότω µοι
αυτό εν υµίν εις κτήσιν µνηµείου.
Γεν. 23,9  και πείσατέ τον να µου πωλήση το διπλούν σπήλαιον, που ανήκει εις αυτόν και το οποίον ευρίσκεται εις κάποιο
µέρος του αγρού του. Αντί των χρηµάτων που αξίζει, ας µου δώση τώρα ενώπιόν σας ως ιδιοκτησίαν µου το µνηµείον
αυτό”.
Γεν. 23,10   Εφρών δε εκάθητο εν µέσω των υιών Χέτ· αποκριθείς δε Εφρών ο Χετταίος προς Αβραάµ είπεν, ακουόντων των
υιών Χέτ και των εισπορευοµένων εις την πόλιν πάντων, λέγων·
Γεν. 23,10  Ο Εφρών ήτο και αυτός ένας από τον λαόν των Χετταίων. Αµέσως δε απήντησε προς τον Αβραάµ, εκεί εις την
πύλην της πόλεως, ώστε να τον ακούουν οι Χετταίοι όσοι εισήρχοντο εις την πόλιν, και είπε·
Γεν. 23,11   παρ εµοί γενού, κύριε, και άκουσόν µου· τον αγρόν και το σπήλαιον το εν αυτώ σοί δίδωµι· εναντίον πάντων των
πολιτών µου δέδωκά σοι· θάψον τον νεκρόν σου·
Γεν. 23,11  “πλησίασε κοντά µου, κύριε, και άκουσέ µε· τον αγρόν και το σπήλαιον, που υπάρχει εις αυτόν, σου τον δίδω.
Ενώπιον όλων των συµπολιτών µου σου τα έχω πλέον παραχωρήσει. Θαψε εκεί τον νεκρόν άνθρωπόν σου”.
Γεν. 23,12   και προσεκύνησεν Αβραάµ εναντίον τού λαού της γής
Γεν. 23,12  Ο Αβραάµ ευχαριστών δια την καλωσύνην των προσεκύνησε τον λαόν της χώρας
Γεν. 23,13   και είπε τώ Εφρών εις τα ώτα εναντίον τού λαού της γής· επειδή προς εµού εί, άκουσόν µου· το αργύριον τού
αγρού λάβε παρ εµού, και θάψω τον νεκρόν µου εκεί.
Γεν. 23,13  και είπε προς τον Εφρών, ώστε να τον ακούσουν όλοι οι κάτοικοι της πόλεως· “Εφρών, επειδή ευρίσκεσαι τώρα
ενώπιόν µου και θα συνάψωµεν συµφωνίαν, άκουσέ µε· Παρε εκ µέρους µου τα αργύρια, που πρέπει, ως αξίαν του αγρού,
και εγώ θα θάψω πλέον εκεί τον νεκρόν µου”.
Γεν. 23,14   απεκρίθη δε Εφρών τώ Αβραάµ λέγων·
Γεν. 23,14  Απήντησεν ο Εφρών προς τον Αβραάµ και είπε, µε κάποιαν δόσιν υποκριτικής ευγενείας.
Γεν. 23,15   ουχί κύριε, ακήκοα γάρ, γη τετρακοσίων διδράχµων αργυρίου, αλλά τι αν είη τούτο ανά µέσον εµού και σού; σύ
δε τον νεκρόν σου θάψον.
Γεν. 23,15  “Οχι, κύριε, δεν θέλω χρήµατα. Εχω βέβαια πληροφορηθή ότι ο αγρός αυτός αξίζει τετρακόσια αργυρά δίδραχµα ,
αλλά τι είναι αυτά µεταξύ µας; Θαψε, λοιπόν, τον νεκρόν σου, χωρίς να γίνεται πλέον λόγος δι' αγοραπωλησίαν”.
Γεν. 23,16   και ήκουσεν Αβραάµ τού Εφρών, και αποκατέστησεν Αβραάµ τώ Εφρών το αργύριον, ό ελάλησεν εις τα ώτα των
υιών Χέτ, τετρακόσια δίδραχµα αργυρίου δοκίµου εµπόροις.
Γεν. 23,16  Ο Αβραάµ όµως, όταν ήκουσεν από τον Εφρών την τιµήν του αγρού, έδωσε αµέσως εις αυτόν τα χρήµατα, τα
οποία εις επήκοον του λαού των Χετταίων είχεν ορίσει ούτος εις τετρακόσια αργυρά δίδραχµα εις έγκυρον νόµισµα που
εκυκλοφορούσε τότε µεταξύ των εµπόρων.
Γεν. 23,17   και έστη ο αγρός Εφρών, ός ήν εν τώ διπλώ σπηλαίω, ός εστι κατά πρόσωπον Μαµβρή, ο αγρός και το σπήλαιον,
ό ήν εν αυτώ, και πάν δένδρον, ό ήν εν τώ αγρώ, και πάν ό εστιν εν τοίς ορίοις αυτού κύκλω,
Γεν. 23,17  Κατόπιν αυτής της συµφωνίας παρεδόθη ο αγρός του Εφρών µαζή µε το διπλούν σπήλαιον, που ευρίσκετο
απέναντι εις την Δρυν Μαµβρή, όπως επίσης και όλα τα δένδρα και κάθε τι, που υπήρχεν στον αγρόν και εις τα σύνορα
αυτού κύκλω,
Γεν. 23,18   τώ Αβραάµ, εις κτήσιν εναντίον των υιών Χέτ και πάντων των εισπορευοµένων εις την πόλιν .
Γεν. 23,18  ως ιδιοκτησία πλέον στον Αβραάµ επί παρουσία του λαού των Χετταίων και των εισερχοµένων δια της πύλης εις



την πόλιν.
Γεν. 23,19   µετά ταύτα έθαψεν Αβραάµ Σάραν την γυναίκα αυτού εν τώ σπηλαίω τού αγρού τώ διπλώ, ό εστιν απέναντι
Μαµβρή (αύτη εστί Χεβρών) εν τή γη Χαναάν.
Γεν. 23,19  Επειτα από αυτά έθαψεν ο Αβραάµ την γυναίκα του την Σαρραν στο διπλούν αυτό σπήλαιον του αγρού, ο οποίος
ευρίσκεται απέναντι της Μαµβρή εις Χεβρών της χώρας Χαναάν.
Γεν. 23,20   και εκυρώθη ο αγρός και το σπήλαιον, ό ήν εν αυτώ, τώ Αβραάµ εις κτήσιν τάφου παρά των υιών Χέτ.
Γεν. 23,20     Ετσι δε επεκυρώθη ενώπιον των Χετταίων ο αγρός και το διπλούν σπήλαιον ως ιδιοκτησία πλέον του Αβραάµ
δια µνηµείον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Γεν. 24,1  Καί Αβραάµ ήν πρεσβύτερος προβεβηκώς ηµερών, και ο Κύριος ηυλόγησε τον Αβραάµ κατά πάντα.
Γεν. 24,1  Ο Αβραάµ ήτο πλέον γέρων, προχωρηµένος πολύ εις τας ηµέρας της ζωής του. Ο δε Κυριος ηυλόγησε τον Αβραάµ
εις όλην του την ζωήν και εις όλα του τα έργα.
Γεν. 24,2  και είπεν Αβραάµ τώ παιδί αυτού τώ πρεσβυτέρω της οικίας αυτού τώ άρχοντι πάντων των αυτού· θές την χείρά
σου υπό τον µηρόν µου,
Γεν. 24,2  Είπε δε Αβραάµ στον Ελιέζερ, τον µεγαλύτερον κατά την ηλικίαν δούλον της οικογενείας του, τον επιστάτην όλων
των άλλων δούλων· “βάλε την χείρα σου υπό τον µηρόν µου·
Γεν. 24,3  και εξορκιώ σε Κύριον τον Θεόν τού ουρανού και τον Θεόν της γής, ίνα µη λάβης γυναίκα τώ υιώ µου Ισαάκ από
των θυγατέρων των Χαναναίων, µεθ ών εγώ οικώ εν αυτοίς,
Γεν. 24,3  σε εξορκίζω ενώπιον Κυρίου, του Θεού του ουρανού και της γης, να µη λάβης δια τον υιόν µου τον Ισαάκ σύζυγον
από τας θυγατέρας των κατοίκων Χαναάν, µεταξύ των οποίων εγώ µέχρι σήµερον ζω,
Γεν. 24,4  αλλ ή εις την γήν µου, ού εγεννήθην, πορεύση και εις την φυλήν µου και λήψη γυναίκα τώ υιώ µου Ισαάκ εκείθεν.
Γεν. 24,4  άλλα από την χώραν της καταγωγής µου, όπου εγώ εγεννήθην. Θα υπάγης εκεί εις την φυλήν µου και από τους
εκεί συγγενείς µου θα εκλέξης γυναίκα δια τον υιόν µου τον Ισαάκ”
Γεν. 24,5 είπε δε προς αυτόν ο παίς· µη ποτε ου βούληται η γυνή πορευθήναι µετ εµού οπίσω εις την γήν ταύτην· αποστρέψω
τον υιόν σου εις την γήν, όθεν εξήλθες εκείθεν;
Γεν. 24,5  Ηρώτησε δε αυτόν ο Ελιέζερ, ο δούλος· “εάν τυχόν η γυναίκα, που θα εκλέξω ως σύζυγον του Ισαάκ, δεν θελήση να
µε ακολουθήση εις την χώραν της Χαναάν, θα οδηγήσω τον υιόν σου στον τόπον, από τον οποίον συ ανεχώρησες και
ήλθες;”
Γεν. 24,6  είπε δε προς αυτόν Αβραάµ· πρόσεχε σεαυτώ, µη αποστρέψης τον υιόν µου εκεί.
Γεν. 24,6  Ο Αβραάµ του απήντησε· “πρόσεξε πολύ και βάλε το µέσα στον νουν σου· µη επαναφέρης έκεί τον υιόν µου,
Γεν. 24,7  Κύριος ο Θεός τού ουρανού και ο Θεός της γής, ός έλαβέ µε εκ τού οίκου τού πατρός µου και εκ της γής, ής
εγεννήθην, ός ελάλησέ µοι και ός ώµοσέ µοι λέγων· σοί δώσω την γήν ταύτην και τώ σπέρµατί σου, αυτός αποστελεί τον
άγγελον αυτού έµπροσθέν σου. και λήψη γυναίκα τώ υιώ µου εκείθεν.
Γεν. 24,7  διότι ο Κυριος ο Θεός του ουρανού και της γης, ο οποίος µε επήρε από τον πατρικόν µου οίκον και από την γην, εις
την οποίαν εγεννήθην, και µε έφερεν εδώ, αυτός µου είπε και µου ωρκίσθη λέγων· Εις σε και στους απογόνους σου θα δώσω
την χώραν αυτήν. Αυτός, λοιπόν, ο Θεός θα στείλη ενώπιόν σου άγγελον οδηγόν και θα σε δοηθήση να εκλέξης από εκεί
σύζυγον δια τον υιόν µου.
Γεν. 24,8  εάν δε µη θέλη η γυνή πορευθήναι µετά σού εις την γήν ταύτην, καθαρός έση από τού όρκου µου· µόνον τον υιόν
µου µη αποστρέψης εκεί.
Γεν. 24,8  Εάν δε και δεν θελήση η γυναίκα να έλθη µαζή σου εις την χώραν αυτήν, είσαι απηλλαγµένος από τον όρκον,
στον οποίν σε υπέβαλα. Η µόνη σου υποχρέωσις είναι, να µη οδηγήσης τον υιόν µου εκεί”.
Γεν. 24,9  και έθηκεν ο παίς την χείρα αυτού υπό τον µηρόν Αβραάµ τού κυρίου αυτού και ώµοσεν αυτώ περί τού ρήµατος
τούτου.
Γεν. 24,9  Ο Ελιέζερ, ο δούλος, έθεσε την χείρα αυτού κάτω από τον µηρόν του Αβραάµ, του κυρίου του, και του ωρκίσθη ότι
θα συµµορφωθή µε την εντολήν του.
Γεν. 24,10   Καί έλαβεν ο παίς δέκα καµήλους από των καµήλων τού κυρίου αυτού και από πάντων των αγαθών τού κυρίου
αυτού µεθ εαυτού και αναστάς επορεύθη εις την Μεσοποταµίαν εις την πόλιν Ναχώρ.
Γεν. 24,10  Επήρε, λοιπόν, δέκα καµήλους από τας καµήλους του κυρίου του, επήρεν ακόµη µαζή του από όλα τα αγαθά που
είχεν ο κύριός του και εξεκίνησε δια την Μεσοποταµίαν, δια την πόλιν του Μαχώρ, του αδελφού του Αβραάµ.
Γεν. 24,11   και εκοίµισε τας καµήλους έξω της πόλεως παρά το φρέαρ τού ύδατος το προς οψέ, ηνίκα εκπορεύονται αι
υδρευόµεναι.
Γεν. 24,11  Οταν, από ταξίδιον ηµερών, επλησίασε κατά την εσπέραν έξω από την πόλιν, αφήκεν εκεί κοντά στο φρέαρ να
κατακλιθούν αι κάµηλοι, την ώραν κατά την οποίαν εξέρχονται συνήθως από την πόλιν αι γυναίκες, δια να αντλήσουν
νερό.
Γεν. 24,12   και είπε· Κύριε ο Θεός τού κυρίου µου Αβραάµ, ευόδωσον εναντίον εµού σήµερον και ποίησον έλεος µετά τού
κυρίου µου Αβραάµ.
Γεν. 24,12  Προσηυχήθη δε εκεί προς τον Θεόν ο Ελιέζερ και είπε · “Κυριε, συ ο Θεός του κυρίου µου του Αβραάµ, δώσε καλήν
έκβασιν και επιτυχίαν σήµερον εις τας ενεργείας µου και κάµε το έλεός σου προς τον κύριόν µου τον Αβραάµ.
Γεν. 24,13   ιδού εγώ έστηκα επί της πηγής τού ύδατος, αι δε θυγατέρες των οικούντων την πόλιν εκπορεύονται αντλήσαι
ύδωρ,
Γεν. 24,13  Ιδού εγώ ευρίσκοµαι κοντά εις την πηγήν αυτήν του ύδατος. Αι θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως αυτής
εξέρχονται προς τα εδώ δια να αντλήσουν νερό.
Γεν. 24,14   και έσται η παρθένος, ή αν εγώ είπω, επίκλινον την υδρίαν σου, ίνα πίω, και είπη µοι, πίε σύ, και τας καµήλους
σου ποτιώ, έως αν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ητοίµασας τώ παιδί σου τώ Ισαάκ , και εν τούτω γνώσοµαι ότι εποίησας
έλεος µετά τού κυρίου µου Αβραάµ.
Γεν. 24,14  Δώσε, Κυριε, ώστε η παρθένος, εις την οποίαν εγώ θα είπω “γύρε την στάµναν σου δια να πίω νερό” και εκείνη θα



µου πη “πίε και συ και θα ποτίσω τας καµήλους σου µέχρις ότου χορτάσουν και παύσουν πλέον να πίνουν”, ώσε, ώστε
αυτή να είναι εκείνη, την οποίαν συ έχεις προορίσει ως σύζυγον δια τον δούλόν σου Ισαάκ . Με τον τρόπον δε αυτόν θα
καταλάβω και εγώ, ότι έκαµες το έλεός σου προς τον κύριόν µου τον Αβραάµ και εξεπλήρωσες την επιθυµίαν του”.
Γεν. 24,15   και εγένετο πρό τού συντελέσαι αυτόν λαλούντα εν τή διανοία αυτού, και ιδού εβέκκα εξεπορεύετο η τεχθείσα
Βαθουήλ, υιώ Μελχάς της γυναικός Ναχώρ, αδελφού δε Αβραάµ, έχουσα την υδρίαν επί των ώµων αυτής.
Γεν. 24,15  Πριν ακόµη τελείωση ο Ελιέζερ την νοεράν αυτήν προσευχήν του προς τον Θεόν, ιδού εξήρχετο από την πόλιν η
Ρεβέκκα, η κόρη του Βαθουήλ, υιού της Μελχάς, συζύγου του Ναχώρ, του αδελφού του Αβραάµ. Εφερε δε επάνω στον ώµόν
της την στάµναν.
Γεν. 24,16   η δε παρθένος ήν καλή τή όψει σφόδρα· παρθένος ήν, ανήρ ουκ έγνω αυτήν. καταβάσα δε επί την πηγήν έπλησε
την υδρίαν αυτής και ανέβη.
Γεν. 24,16  Η παρθένος αυτή ήτο εξαιρετικώς ωραία. Ητο παρθένος και κανείς ανήρ δεν είχεν έλθει εις επαφήν µε αυτήν.
Κατέβηκε εις την πηγήν, εγέµισε την στάµναν της και ανέβη πάλιν, δια να επιστρέψη εις την πόλιν.
Γεν. 24,17   επέδραµε δε ο παίς εις συνάντησιν αυτής και είπε· πότισόν µε µικρόν ύδωρ εκ της υδρίας σου.
Γεν. 24,17  Την στιγµήν εκείνην έτρεξε προς συνάντησίν της ο Ελιέζερ και είπε· “δος µου να πιώ ολίγον νερό από την
στάµναν σου”.
Γεν. 24,18   η δε είπε· πίε, κύριε. και έσπευσε και καθείλε την υδρίαν επί τον βραχίονα αυτής και επότισεν αυτόν, έως
επαύσατο πίνων.
Γεν. 24,18  Εκείνη δε είπε· “πίε, κύριε”· κατέβασε την στάµναν και την εστήριξεν στον βραχίονά της, την έγειρε και επότισεν
αυτόν, έως ότου αυτός εχόρτασε και έπαυσε να πίνη.
Γεν. 24,19   και είπε· και ταίς καµήλοις σου υδρεύσοµαι, έως αν πάσαι πίωσι.
Γεν. 24,19  Η Ρεβέκκα είπε· “θα ποτίσω και τας καµήλους σου, έως ότου χορτάσουν όλες”.
Γεν. 24,20   και έσπευσε και εξεκένωσε την υδρίαν εις το ποτιστήριον και έδραµεν επί το φρέαρ αντλήσαι πάλιν και
υδρεύσατο πάσαις ταίς καµήλοις.
Γεν. 24,20     Αµέσως άδειασε την στάµναν της στο παρά το φρέαρ ποτιστήριον των ζώων, έτρεξεν στο φρέαρ να αντλήση
και άλλο ύδωρ, έως ότου επότισεν όλας τας καµήλους.
Γεν. 24,21   ο δε άνθρωπος κατεµάνθανεν αυτήν και παρεσιώπα τού γνώναι, ει ευώδωκε Κύριος την οδόν αυτού ή ού.
Γεν. 24,21  Ο δε Ελιέζερ την παρατηρούσε και την παρακολουθούσε µε πολλήν προσοχήν, χωρίς να βγάζη λέξιν, προσπαθών
να γνωρίση, εάν ο Θεός τον εβοήθησε να επιτύχη η όχι τον σκοπόν του ταξιδίου του.
Γεν. 24,22   εγένετο δε, ηνίκα επαύσαντο πάσαι αι κάµηλοι πίνουσαι, έλαβεν ο άνθρωπος ενώτια χρυσά ανά δραχµήν ολκής
και δύο ψέλλια επί τας χείρας αυτής, δέκα χρυσών ολκή αυτών.
Γεν. 24,22     Οταν πλέον εποτίσθησαν όλαι αι κάµηλοι, επείσθη ο Ελιέζερ ότι αυτή είναι η νύµφη, η από τον Θεόν
προοριζοµένη δια τον Ισαάκ. Επήρε τότε από τας αποσκευάς του ο Ελιέζερ και έδωσεν εις την Ρεβέκκαν σκουλαρίκια
χρυσά, πεντέµισυ περίπου γραµµαρίων βάρους το καθένα, και δύο βραχιόλια χρυσά βάρους και τα δύο διακοσίων είκοσι
περίπου γραµµαρίων,
Γεν. 24,23   και επηρώτησεν αυτήν και είπε· θυγάτηρ τίνος εί; ανάγγειλόν µοι, ει έστι παρά τώ πατρί σου τόπος ηµίν τού
καταλύσαι.
Γεν. 24,23     ηρώτησεν αυτήν και της είπε· “τίνος είσαι κόρη; Ηµπορείς ακόµη να µε πληροφορήσης, αν υπάρχη και για µας
τόπος κοντά στον πατέρα σου, δια να καταλύσωµεν εκεί;”
Γεν. 24,24   η δε είπεν αυτώ· θυγάτηρ Βαθουήλ ειµι τού Μελχάς, ον έτεκε τώ Ναχώρ.
Γεν. 24,24     Εκείνη απήντησεν· “είµαι κόρη του Βαθουήλ, υιού του Ναχώρ και της Μελχάς”.
Γεν. 24,25   και είπεν αυτώ· και άχυρα και χορτάσµατα πολλά παρ ηµίν και τόπος τού καταλύσαι.
Γεν. 24,25     Και προσέθεσε· “βεβαίως υπάρχουν εις ηµάς και άχυρα, και τροφαί πολλαί και τόπος να καταλύσετε”.
Γεν. 24 ,26  και ευδοκήσας ο άνθρωπος προσεκύνησε τώ Κυρίω και είπεν·
Γεν. 24,26     Ο Ελιέζερ γεµάτος χαράν προσεκύνησε µε ευγνωµοσύνην τον Θεόν και είπε·
Γεν. 24,27   ευλογητός Κύριος ο Θεός τού κυρίου µου Αβραάµ, ός ουκ εγκατέλιπε την δικαιοσύνην αυτού και την αλήθειαν
από τού κυρίου µου· εµέ τε ευώδωκε Κύριος εις οίκον τού αδελφού τού κυρίου µου.
Γεν. 24,27     “δοξασιµένος ας είναι ο Θεός του κυρίου µου Αβραάµ, ο οποίος και εις την περίστασιν αυτήν έδειξε την
δικαιοσύνην και την αλήθειάν του, ετήρησε την υπόσχεσίν του απέναντι του κυρίου µου, εµέ δε εβοήθησε να φθάσω
αισίως στον οίκον του Ναχώρ, αδελφού του Αβραάµ”.
Γεν. 24,28   Καί δραµούσα η παίς ανήγγειλεν εις τον οίκον της µητρός αυτής κατά τα ρήµατα ταύτα.
Γεν. 24,28     Η κόρη έτρεξε και ανήγγειλεν στον οίκον της µητρός της όλα αυτά τα συµβάντα.
Γεν. 24,29   τή δε εβέκκα αδελφός ήν ώ όνοµα Λάβαν· και έδραµε Λάβαν προς τον άνθρωπον έξω επί την πηγήν.
Γεν. 24,29     Είχε δε η Ρεβέκκα και αδελφόν ονοµαζόµενον Λαβαν, ο οποίος, όταν ήκουσε αυτά, έτρεξεν έξω εις την πηγήν
προς τον ξένον εκείνον άνθρωπον.
Γεν. 24,30   και εγένετο ηνίκα είδε τα ενώτια και τα ψέλλια εν ταίς χερσί της αδελφής αυτού και ότε ήκουσε τα ρήµατα
εβέκκας της αδελφής αυτού λεγούσης· ούτω λελάληκέ µοι ο άνθρωπος, και ήλθε προς τον άνθρωπον εστηκότος αυτού επί
των καµήλων επί της πηγής
Γεν. 24,30     Οταν δηλαδή είδε τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια εις τα χέρια της αδελφής του , και όταν ήκουσεν αυτήν να
διηγήται και να λέγη όσα της είχεν είπει ο Ελιέζερ, ήλθεν ο Λαβαν προς αυτόν, που εστέκετο ακόµη όρθιος κοντά εις τας
καµήλους του πλησίον της πηγής,
Γεν. 24,31   και είπεν αυτώ· δεύρο είσελθε· ευλογητός Κυρίου· ινατί έστηκας έξω; εγώ δε ητοίµασα την οικίαν και τόπον ταίς
καµήλοις.
Γεν. 24,31  και του είπε· “έλα µαζή µου· κόπιασε στο σπίτι µου· συ είσαι ευλογηµένος από τον Κυριον. Διατί στέκεις έξω
όρθιος; Εγώ έχω ετοιµάσει την οικίαν µου δια σε και τόπον δια τας καµήλους σου”.
Γεν. 24,32   εισήλθε δε ο άνθρωπος εις την οικίαν και απέσαξε τας καµήλους και έδωκεν άχυρα και χορτάσµατα ταίς
καµήλοις και ύδωρ νίψασθαι τοίς ποσίν αυτού και τοίς ποσί των ανδρών των µετ αυτού.
Γεν. 24,32     Εισήλθεν ο Ελιέζερ εις την οικίαν του Λαβαν και εξεσαµάρωσε τας καµήλους. Ο δε Λαβαν έδωσεν εις µεν τας



καµήλους άχυρα και τροφάς, εις δε τον ξένον και τους συνοδούς του ύδωρ, δια να νίψουν τους πόδας των.
Γεν. 24,33   και παρέθηκεν αυτοίς άρτους φαγείν. και είπεν· ου µη φάγω, έως τού λαλήσαί µε τα ρήµατά µου. και είπαν·
λάλησον.
Γεν. 24,33     Επειτα δε παρέθεσε τράπεζαν εις αυτούς, δια να φάγουν. Είπεν όµως ο Ελιέζερ· “δεν θα βάλω τίποτε στο στόµα
µου, αν προηγουµένως δεν σας είπω αυτά, που έχω να σας πω”. Εκείνοι του είπαν· “πές µας· σε ακούοµεν”.
Γεν. 24,34   Καί είπε· παίς Αβραάµ εγώ ειµι.
Γεν. 24,34     Ο Ελιέζερ τότε είπεν· “εγώ είµαι δούλος του Αβραάµ.
Γεν. 24,35   Κύριος δε ηυλόγησε τον κύριόν µου σφόδρα, και υψώθη· και έδωκεν αυτώ πρόβατα και µόσχους και αργύριον
και χρυσίον, παίδας και παιδίσκας, καµήλους και όνους.
Γεν. 24,35     Ο Κυριος και Θεός ηυλόγησε πάρα πολύ τον κύριόν µου και τον εξύψωσεν, ώστε να γίνη µέγας. Του έδωσε
πρόβατα και µόσχους και αργύριον και χρυσίον, δούλους και δούλας, καµήλους και όνους.
Γεν. 24,36   και έτεκε Σάρα η γυνή τού κυρίου µου υιόν ένα τώ κυρίω µου µετά το γηράσαι αυτόν, και έδωκεν αυτώ όσα ήν
αυτώ.
Γεν. 24,36     Η σύζυγος του κυρίου µου, η Σαρρα, εγέννησεν υιόν στον κύριόν µου, όταν πλέον αυτός ήτο προχωρηµένης
ηλικίας. Ο δε κύριός µου παρέδωσεν στον υιόν του αυτόν όλην την περιουσίαν.
Γεν. 24,37   και ώρκισέ µε ο κύριός µου, λέγων· ου λήψη γυναίκα τώ υιώ µου από των θυγατέρων των Χαναναίων, εν οίς εγώ
παροικώ εν τή γη αυτών,
Γεν. 24,37     Με ώρκισε δε ενώπιον του Θεού και µου είπε· πρόσεξε, δεν θα πάρης δια τον υιόν µου γυναίκα από τας
θυγατέρας των κατοίκων Χαναάν, εις την χώραν των οποίων εγώ µένω ως πάροικος,
Γεν. 24,38   αλλ ή εις τον οίκον τού πατρός µου πορεύση και εις την φυλήν µου και λήψη γυναίκα τώ υιώ µου εκείθεν.
Γεν. 24,38     αλλά θα µεταβής στον οίκον του πατρός µου και εις την φυλήν, από την οποίαν κατάγοµαι και από εκεί θα
εκλέξης γυναίκα δια τον υιόν µου.
Γεν. 24,39   είπα δε τώ κυρίω µου· µήποτε ου πορεύσεται η γυνή µετ εµού.
Γεν. 24,39     Είπα στον κύριόν µου, εάν όµως δεν θελήση η γυναίκα αυτή να έλθη µαζή µου, τι θα γίνη;
Γεν. 24,40   και είπέ µοι· Κύριος ο Θεός, ώ ευηρέστησα εναντίον αυτού, αυτός εξαποστελεί τον άγγελον αυτού µετά σού και
ευοδώσει την οδόν σου, και λήψη γυναίκα τώ υιώ µου εκ της φυλής µου και εκ τού οίκου τού πατρός µου.
Γεν. 24,40     Εκείνος µου είπε· ο Κυριος και Θεός, ενώπιον του οποίου εγώ έζησα και έπραξα όπως αρέσει εις αυτόν, θα στείλη
µαζή σου τον άγγελόν του, θα κατευοδώση τον δρόµον σου, θα εκπληρώση τον σκοπόν του ταξιδίου σου και θα πάρης δια
τον υιόν µου γυναίκα από την φυλήν µου και από την οικογένειαν του πατρός µου.
Γεν. 24,41   τότε αθώος έση από της αράς µου· ηνίκα γάρ εάν έλθης εις την φυλήν µου και µη σοι δώσι, και έση αθώος από
τού ορκισµού µου.
Γεν. 24,41  Εάν έτσι προχωρήσης και φερθής, θα είσαι απηλλαγµένος από την κατάραν µου. Εάν όµως έλθης εις την φυλήν
µου και δεν σου δώσουν νύµφην δια τον υιόν µου, θα είσαι αθώος από τον όρκον, στον οποίον σε υπέβαλα.
Γεν. 24,42   και ελθών σήµερον επί την πηγήν είπα· Κύριε ο Θεός τού κυρίου µου Αβραάµ, ει σύ ευοδοίς την οδόν µου, εν ή
νύν εγώ πορεύοµαι εν αυτή,
Γεν. 24,42     Λοιπόν, εγώ ήλθα σήµερον εις την πηγήν, προσηυχήθην προς τον Θεόν και είπα· Κυριε ο Θεός του κυρίου µου
Αβραάµ, κατευόδωσε και φέρε εις αίσιον πέρας τον σκοπόν, δια τον οποίον εγώ ήλθον έως εδώ.
Γεν. 24,43   ιδού εγώ εφέστηκα επί της πηγής τού ύδατος, και αι θυγατέρες των ανθρώπων της πόλεως εκπορεύονται
αντλήσαι ύδωρ, και έσται η παρθένος, ή αν εγώ είπω, πότισόν µε εκ της υδρίας σου µικρόν ύδωρ,
Γεν. 24,43     Ιδού εγώ στέκοµαι όρθιος εις την πηγήν αυτήν του ύδατος· αι θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως αυτής
εξέρχονται προς τα εδώ δια να αντλήσουν ύδωρ . Δώσε, ώστε η παρθένος, εις την οποίαν εγώ θα είπω· Ποτισέ µε λίγο νερό
από την στάµναν σου,
Γεν. 24,44   και είπη µοι, και σύ πίε και ταίς καµήλοις σου υδρεύσοµαι, αύτη η γυνή, ήν ητοίµασε Κύριος τώ εαυτού
θεράποντι Ισαάκ, και εν τούτω γνώσοµαι, ότι πεποίηκας έλεος τώ κυρίω µου Αβραάµ.
Γεν. 24,44     εκείνη δε θα µου πη· πίε και συ και εις τας καµήλους σου εγώ θα δώσω ύδωρ, δώσε ώστε αυτή η γυνή να είναι η
προωρισµένη ως σύζυγος δια τον δούλον σου τον Ισαάκ. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα εννοήσω, ότι και πάλιν έχεις κάµει το
έλεός σου προς τον κύριόν µου τον Αβραάµ.
Γεν. 24,45   και εγένετο πρό τού συντελέσαι µε λαλούντα εν τή διανοία µου, ευθύς εβέκκα εξεπορεύετο έχουσα την υδρίαν επί
των ώµων και κατέβη επί την πηγήν και υδρεύσατο. είπα δε αυτή· πότισόν µε.
Γεν. 24,45     Πριν δε ακόµη τελειώσω την νοεράν προσευχήν µου, εφάνη αµέσως η Ρεβέκκα εξερχοµένη από την πόλιν, µε
την στάµναν στον ώµον της. Κατέβηκε εις την πηγήν και ήντλησεν ύδωρ. Τοτε της είπα· Δος µου να πιώ και εγώ νερό.
Γεν. 24,46   και σπεύσασα καθείλε την υδρίαν επί τον βραχίονα αυτής αφ εαυτής και είπε· πίε σύ, και τας καµήλους σου
ποτιώ. και έπιον και τας καµήλους επότισε.
Γεν. 24,46     Αυτή κατέβασε αµέσως την στάµναν της, την εστήριξεν στον βραχίονά της και µου είπε· Πιέ συ, και θα ποτίσω
και τας καµήλους σου. Αφού έπιον εγώ επότισε πράγµατι και τας καµήλους.
Γεν. 24,47   και ηρώτησα αυτήν· και είπα· θυγάτηρ τίνος εί; ανάγγειλόν µοι. η δε έφη· θυγάτηρ Βαθουήλ ειµι τού υιού Ναχώρ,
ον έτεκεν αυτώ Μελχά. και περιέθηκα αυτή τα ενώτια και τα ψέλλια περί τας χείρας αυτής·
Γεν. 24,47     Τοτε την ηρώτησα και της είπα· πες µου τίνος είσαι θυγάτηρ; Εκείνη απήντησεν· είµαι θυγάτηρ του Βαθουήλ,
υιού του Ναχώρ και της Μελχά. Εδωσα κατόπιν εις αυτήν σκουλαρίκια και έθεσα βραχιόλια εις τα χέρια της.
Γεν. 24,48   και ευδοκήσας προσεκύνησα τώ Κυρίω και ευλόγησα Κύριον τον Θεόν τού κυρίου µου Αβραάµ, ός ευώδωσέ µε
εν οδώ αληθείας, λαβείν την θυγατέρα τού αδελφού τού κυρίου µου τώ υιώ αυτού.
Γεν. 24,48     Κατευχαριστηµένος δε δι' όλα αυτά έσκυψα και επροσκύνησα και εδόξασα τον Θεόν του κυρίου µου Αβραάµ, ο
οποίος κατευώδωσε την πορείαν µου, ώστε να εκλέξω την κόρην του ανεψιού του κυρίου µου ως σύζυγον του υιού του.
Γεν. 24,49   ει ούν ποιείτε υµείς έλεος και δικαιοσύνην προς τον κύριόν µου, απαγγείλατέ µοι, ει δε µη, απαγγείλατέ µοι, ίνα
επιστρέψω εις δεξιάν ή αριστεράν.
Γεν. 24,49     Εάν λοιπόν σεις θελήσετε να φανήτε καλοί και δίκαιοι προς τον κύριόν µου, πέστε µου εάν δέχεσθε τας
προτάσεις µου. Εάν όµως δεν τας δέχεσθε, πέστε µου, ώστε να στραφώ δεξιά και αριστερά, δια να αναζητήσω αλλού



νύµφην δια τον Ισαάκ”.
Γεν. 24,50   Αποκριθείς δε Λάβαν και Βαθουήλ είπαν· παρά Κυρίου εξήλθε το πρόσταγµα τούτο· ου δυνησόµεθα ούν σοι
αντειπείν κακόν ή καλόν.
Γεν. 24,50     Ο Λαβαν και ο Βαθουήλ απεκρίθησαν µε ένα στόµα και είπαν· “ο Θεός έβγαλε αυτήν την διαταγήν και δεν
ηµπορούµεν να αρνηθώµεν και να είπωµεν τίποτε κακόν η καλόν. Δεχόµεθα την πρότασίν σου.
Γεν. 24,51   ιδού εβέκκα ενώπιόν σου· λαβών απότρεχε. και έστω γυνή τώ υιώ τού κυρίου σου, καθά ελάλησε Κύριος.
Γεν. 24,51  Ιδού η Ρεβέκκα είναι εις την διάθεσίν σου· πάρε την µαζή σου και ας γίνη αυτή σύζυγος στον υιόν του κυρίου σου
όπως ο Θεός διέταξε”.
Γεν. 24,52   εγένετο δε εν τώ ακούσαι τον παίδα τού Αβραάµ των ρηµάτων τούτων, προσεκύνησεν επί την γήν τώ Κυρίω.
Γεν. 24,52     Οταν ο Ελιέζερ ήκουσε τα λόγια αυτά επροσκύνησε µέχρις εδάφους τον Θεόν εις έκφρασιν της χαράς και της
ευγνωµοσύνης του.
Γεν. 24,53 και εξενέγκας ο παίς σκεύη αργυρά και χρυσά και ιµατισµόν έδωκε τή εβέκκα και δώρα έδωκε τώ αδελφώ αυτής
και τή µητρί αυτής.
Γεν. 24,53     Εβγαλε τότε ο Ελιέζερ από τας αποσκευάς του χρυσά και αργυρά κοσµήµατα και φορέµατα και τα έδωσε εις
την Ρεβέκκαν. Εδωσεν επίσης δώρα στον αδελφόν της τον Λαβαν και εις την µητέρα της
Γεν. 24,54   και έφαγον και έπιον και αυτός και οι άνδρες οι µετ αυτού όντες, και εκοιµήθησαν. Καί αναστάς το πρωΐ είπεν·
εκπέµψατέ µε, ίνα απέλθω προς τον κύριόν µου.
Γεν. 24,54     Κατόπιν δε αυτών έφαγον και έπιον ο Ελιέζερ και οι άνδρες, που ήσαν µαζή του, και µετά το δείπνον έπεσαν και
εκοιµήθησαν. Το πρωϊ δε σηκώθηκε ο Ελιέζερ και είπε· “κατευοδώσατέ µε τώρα και επιτρέψατέ µου να επανέλθω προς τον
κύριόν µου”.
Γεν. 24,55   είπαν δε οι αδελφοί αυτής και η µήτηρ· µεινάτω η παρθένος µεθ ηµών ηµέρας ωσεί δέκα, και µετά ταύτα
απελεύσεται.
Γεν. 24,55     Οι αδελφοί της Ρεβέκκας και η µητέρα της είπαν· “ας µείνη ακόµη µαζή µας η κόρη µας, έστω και δέκα ηµέρας,
µετά τας οποίας ας αναχωρήση”.
Γεν. 24,56   ο δε είπε προς αυτούς· µη κατέχετέ µε, και Κύριος ευώδωσε την οδόν µου εν εµοί· εκπέµψατέ µε, ίνα απέλθω προς
τον κύριόν µου.
Γεν. 24,56     Ο δε Ελιέζερ είπε προς αυτούς· “µη µε κρατήτε, διότι ο Κυριος έφερεν εις πέρας την αποστολήν µου.
Κατευοδώσατέ µε να επιστρέψω στον κύριόν µου”.
Γεν. 24,57   οι δε είπαν· καλέσωµεν την παίδα και ερωτήσωµεν το στόµα αυτής.
Γεν. 24,57     Εκείνοι απήντησαν· “Ας καλέσωµεν την κόρην να την ερωτήσωµεν και να ακούσωµεν από το στόµα της τι
γνώµην έχει”.
Γεν. 24,58   και εκάλεσαν την εβέκκαν και είπαν αυτή· πορεύση µετά τού ανθρώπου τούτου; η δε είπε· πορεύσοµαι.
Γεν. 24,58     Εκάλεσαν, λοιπόν, την Ρεβέκκαν και της είπαν· “επιθυµείς να αναχωρήσης αµέσως µε τον άνθρωπον αυτόν;
Εκείνη είπεν· “ναι· θα αναχωρήσω”.
Γεν. 24,59   και εξέπεµψαν εβέκκαν την αδελφήν αυτών και τα υπάρχοντα αυτής και τον παίδα τού Αβραάµ και τους µετ
αυτού.
Γεν. 24,59     Κατευώδωσαν τότε την αδελφήν των µε όλα αυτής τα υπάρχοντα και τον δούλον του Αβραάµ µαζή µε τους
συνοδούς του.
Γεν. 24,60   και ευλόγησαν εβέκκαν και είπαν αυτή· αδελφή ηµών εί· γίνου εις χιλιάδας µυριάδων, και κληρονοµησάτω το
σπέρµα σου τας πόλεις των υπεναντίων.
Γεν. 24,60     Ηυχήθησαν δε την Ρεβέκκαν και της είπαν· “είσαι αδελφή µας. Γινε προµήτωρ εις χιλιάδας µυριάδας γενεών
και οι απόγονοί σου ας είναι τόσον ισχυροί, ώστε να κυριεύσουν και να κληρονοµήσουν τας πόλεις των εχθρών των”.
Γεν. 24,61   αναστάσα δε εβέκκα και αι άβραι αυτής, επέβησαν επί τας καµήλους και επορεύθησαν µετά τού ανθρώπου, και
αναλαβών ο παίς την εβέκκαν απήλθεν.
Γεν. 24,61  Ηγέρθη δε η Ρεβέκκα και αι θεραπαινίδες της, ανέβησαν εις τας καµήλους και επορεύθησαν µε τον άνθρωπον
εκείνον. Και ο Ελιέζερ, ο δούλος του Αβραάµ, λαβών την Ρεβέκκαν ανεχώρησε.
Γεν. 2462  Ισαάκ δε διεπορεύετο διά της ερήµου κατά το φρέαρ της οράσεως· αυτός δε κατώκει εν τή γη τή προς λίβα.
Γεν. 24,62     Ο δε Ισαάκ κατά τον καιρόν αυτόν επορεύετο δια µέσου της ερήµου προς το φρέαρ, το οποίον ωνοµάζετο
“Φρέαρ της οράσεως”· κατοικούσε δε εις την νότιον περιοχήν της Χαναάν.
Γεν. 24,63   και εξήλθεν Ισαάκ αδολεσχήσαι εις το πεδίον το προς δείλης και αναβλέψας τοίς οφθαλµοίς αυτού είδε
καµήλους ερχοµένας.
Γεν. 24,63     Καποιο δειλινόν εξήλθεν ο Ισαάκ να περιπατήση προς ψυχαγωγίαν του εις την πεδιάδα. Υψωσε τα µάτια του
και είδεν από µακράν καµήλους να έρχωνται.
Γεν. 24,64   και αναβλέψασα εβέκκα τοίς οφθαλµοίς είδε τον Ισαάκ και κατεπήδησεν από της καµήλου.
Γεν. 24,64     Η Ρεβέκκα ύψωσε και αυτή τους οφθαλµούς της, είδε τον Ισαάκ και από αίσθηµα αιδούς καταληφθείσα
επήδησε κάτω από την κάµηλον.
Γεν. 24,65   και είπε τώ παιδί· τις εστιν ο άνθρωπος εκείνος ο πορευόµενος εν τώ πεδίω εις συνάντησιν ηµίν; είπε δε ο παίς·
ούτός εστιν ο κύριός µου. η δε λαβούσα το θέριστρον περιεβάλετο.
Γεν. 24,65     Ηρώτησε δε τον Ελιέζερ· “ποιός είναι ο άνθρωπος εκείνος, που περιπατεί εις την πεδιάδα και έρχεται προς
συνάντησίν µας;” Είπε δε ο Ελιέζερ· “αυτός είναι ο νέος κύριός µου, ο Ισαάκ”. Εκείνη έλαβε καλύπτραν και εσκεπάσθη.
Γεν. 24,66   και διηγήσατο ο παίς τώ Ισαάκ πάντα τα ρήµατα, ά εποίησεν.
Γεν. 24,66     Οταν συνήντησαν τον Ισαάκ, διηγήθη ο Ελιέζερ όλα όσα έκαµε εις την γην της Χαρράν.
Γεν. 24,67   εισήλθε δε Ισαάκ εις τον οίκον της µητρός αυτού και έλαβε την εβέκκαν, και εγένετο αυτού γυνή, και ηγάπησεν
αυτήν· και παρεκλήθη Ισαάκ περί Σάρας της µητρός αυτού.
Γεν. 24,67     Ο Ισαάκ έλαβε την Ρεβέκκαν, την εισήγαγεν εις την σκηνήν της µητρός του, την ενυµφεύθη και την ηγάπησεν.
Ετσι δε και επαρηγορήθη δια τον θάνατον της µητρός του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Γεν. 25,1  Προσθέµενος δε Αβραάµ έλαβε γυναίκα, ή όνοµα Χεττούρα.
Γεν. 25,1  Ο δε Αβραάµ έλαβε και δευτέραν γυναίκα, η οποία ωνοµάζετο Χεττούρα.
Γεν. 25,2  έτεκε δε αυτώ τον Ζοµβράν και τον Ιεζάν και τον Μαδάλ και τον Μαδιάµ και τον Ιεσβώκ και τον Σωκέ.
Γεν. 25,2  Απέκτησε δε από αυτήν υιούς τον Σοµβράν, τον Ιεζάν, τον Μαδάλ, τον Μαδιάµ, τον Ιεσβώκ και τον Σωκέ.
Γεν. 25,3  Ιεζάν δε εγέννησε και τον Θαιµάν τον Σαβά και τον Δεδάν· υιοί δε Δεδάν εγένοντο αγουήλ και Ναβδεήλ και
Ασσουριείµ και Λατουσιείµ και Λαωµείµ.
Γεν. 25,3  Ο Ιεζάν απέκτησε υιόν τον Θαιµάν, τον Σαβά και τον Δεδάν. Οι υιοί δε του Δεδάν ήσαν ο Ραγουήλ, ο Ναβδεήλ, ο
Ασσουριείµ, ο Λατουσιείµ και ο Λαωµείµ.
Γεν. 25,4  υιοί δε Μαδιάµ Γεφάρ και Αφείρ και Ενώχ και Αβειρά και Ελδαγά. πάντες ούτοι ήσαν υιοί Χεττούρας.
Γεν. 25,4  Οι υιοί δε του Μαδιάµ ήσαν ο Γεφάρ, ο Αφείρ, ο Ενώχ, ο Αβειρά και ο Ελδαγά. Ολοι δε αυτοί ήσαν απόγονοι της
Χεττούρας.
Γεν. 25,5  Έδωκε δε Αβραάµ πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισαάκ τώ υιώ αυτού,
Γεν. 25,5  Ο δε Αβραάµ έδωσεν όλα τα υπάρχοντά του στον Ισαάκ, τον υιόν της επαγγελίας.
Γεν. 25,6  και τοίς υιοίς των παλλακών αυτού έδωκεν Αβραάµ δόµατα και εξαπέστειλεν αυτούς από Ισαάκ τού υιού αυτού,
έτι ζώντος αυτού, προς ανατολάς εις γήν ανατολών.
Γεν. 25,6  Εις δε τους υιούς των γυναικών του της δευτέρας σειράς έδωσε διάφορα δώρα και, ζων ακόµη, απεµάκρυνεν
αυτούς εις διάφορα µέρη, εις την ανατολικώς της Παλαιστίνης χώραν, την Αραβίαν, µακράν από τον υιόν του τον Ισαάκ .
Γεν. 25,7  ταύτα δε τα έτη ηµερών της ζωής Αβραάµ όσα έζησεν, εκατόν εβδοµηκονταπέντε έτη.
Γεν. 25,7  Εζησε δε εν συνόλω ο Αβραάµ εκατόν εβδοµήκοντα πέντε έτη.
Γεν. 25,8  και εκλείπων απέθανεν Αβραάµ εν γήρα καλώ πρεσβύτης και πλήρης ηµερών και προσετέθη προς τον λαόν
αυτού.
Γεν. 25,8  Εγκατέλειψαν αυτόν αι δυνάµστου, απέθανεν εις ευτυχές γήρας, πρεσβύτης πλήρης ηµερών, και προσετέθη στους
εκ του κόσµου τούτου εκδηµήσαντας προγόνους του.
Γεν. 25,9  και έθαψαν αυτόν Ισαάκ και Ισµαήλ οι υιοί αυτού εις το σπήλαιον το διπλούν, εις τον αγρόν Εφρών τού Σαάρ τού
Χετταίου, ός εστιν απέναντι Μαµβρή,
Γεν. 25,9  Εθαψαν αυτόν ο Ισαάκ και ο Ισµαήλ, οι υιοί του, στο διπλούν σπήλαιον, το οποίον ευρίσκετο στον αγρόν του
Εφρών, υιού Σαάρ του Χετταίου, απέναντι από την Δρυν Μαµβρή·
Γεν. 25,10   τον αγρόν και το σπήλαιον, ό εκτήσατο Αβραάµ παρά των υιών τού Χέτ, εκεί έθαψαν Αβραάµ και Σάραν την
γυναίκα αυτού.
Γεν. 25,10  στον αγρόν αυτόν και το σπήλαιον, τα οποία είχεν αγοράσει ο Αβραάµ από τους ανθρώπους της φυλής Χέτ, εκεί
τον έθαψαν, όπου είχε θάψει και την γυναίκα του, την Σαρραν.
Γεν. 25,11   εγένετο δε µετά το αποθανείν Αβραάµ, ευλόγησεν ο Θεός τον Ισαάκ υιόν αυτού· και κατώκησεν Ισαάκ παρά το
φρέαρ της οράσεως.
Γεν. 25,11  Μετά δε τον θάνατον του Αβραάµ ευλόγησεν ο Θεός τον υιόν αυτού τον Ισαάκ , ο οποίος και εγκατεστάθη στο
φρέαρ της οράσεως, δηλαδή εις την Βηρσαβεέ.
Γεν. 25,12   Αύται δε αι γενέσεις Ισµαήλ τού υιού Αβραάµ, ον έτεκεν Άγαρ η Αιγυπτία η παιδίσκη Σάρας τώ Αβραάµ.
Γεν. 25,12  Οι δε απόγονοι του Ισµαήλ, του υιού του Αβραάµ και της Αιγυπτίας δούλης Αγαρ, ήσαν οι εξής·
Γεν. 25,13   και ταύτα τα ονόµατα των υιών Ισµαήλ κατ ονόµατα των γενεών αυτού· πρωτότοκος Ισµαήλ Ναβαιώθ, και
Κηδάρ και Ναβδεήλ και Μασσάµ
Γεν. 25,13  Αυτά ήσαν τα ονόµατα των υιών του Ισµαήλ, κατά τα ονόµατα των απογόνων του. Πρωτότοκος υιός του Ισµαήλ
ήτο ο Ναβαιώθ, µετ' αυτόν δε ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ, ο Μασσάµ,
Γεν. 25,14   και Μασµά και Δουµά και Μασσή
Γεν. 25,14  ο Μασµά, ο Δουµά, ο Μασσή,
Γεν. 25,15   και Χοδδάν και Θαιµάν και Ιετούρ και Ναφές και Κεδµά.
Γεν. 25,15  ο Χοδδάν, ο Θαιµάν, ο Ιετούρ, ο Ναφές και ο Κεδµά.
Γεν. 25,16   ούτοί εισιν οι υιοί Ισµαήλ και ταύτα τα ονόµατα αυτών εν ταίς σκηναίς αυτών και εν ταίς επαύλεσιν αυτών·
δώδεκα άρχοντες κατά έθνη αυτών.
Γεν. 25,16  Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ισµαήλ και αυτά τα ονόµατά των, οι οποίοι κατοικούσαν εις σκηνάς και εις χωρία, και οι
οποίοι ανεδείχθησαν γενάρχαι και άρχοντες δώδεκα λαών, ενός λαού ο καθένας από αυτούς.
Γεν. 25,17   και ταύτα τα έτη της ζωής Ισµαήλ· εκατόν τριακονταεπτά έτη· και εκλείπων απέθανε και προσετέθη προς το
γένος αυτού.
Γεν. 25,17  Τα έτη της ζωής του Ισµαήλ ανήλθον εις εκατόν τριάκοντα επτά. Εξέλιπον τότε αι δυνάµστου, εξεδήµησεν από
τον κόσµον αυτόν και προσετέθη στους προαπελθόντας από το γένος του.
Γεν. 25,18   κατώκησε δε από Ευϊλάτ έως Σούρ, ή εστι κατά πρόσωπον Αιγύπτου, έως ελθείν προς Ασσυρίους· κατά
πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού κατώκησε.
Γεν. 25,18  Οι απόγονοι του Ισµαήλ, οι Ισµαηλίται, εγκατεστάθησαν εις την περιοχήν από Ευϊλάτ, έως την έρηµον Σούρ, η
οποία ευρίσκεται ανατολικώς της Αιγύπτου και µέχρι της Ασσυρίας, εις χώραν δηλαδή ανατολικώς της Παλαιστίνης, επί
της οποίας Παλαιστίνης είχον εγκατασταθή οι απόγονοι του Ισαάκ, αδελφού του Ισµαήλ, οι Ισραηλίται.
Γεν. 25,19   Καί αύται αι γενέσεις Ισαάκ τού υιού Αβραάµ·
Γεν. 25,19  Ιδού δε η ιστορία και αι γενεαλογία του Ισαάκ, υιού του Αβραάµ.
Γεν. 25,20   Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ. ήν δε Ισαάκ ετών τεσσαράκοντα, ότε έλαβε την εβέκκαν θυγατέρα Βαθουήλ τού
Σύρου εκ της Μεσοποταµίας Συρίας, αδελφήν Λάβαν τού Σύρου, εαυτώ εις γυναίκα.
Γεν. 25,20     Ο Αβραάµ απέκτησεν υιόν τον Ισαάκ. Ητο δε ο Ισαάκ τεσσαράκοντα ετών, όταν έλαβεν ως σύζυγον την
Ρεβέκκαν, θυγατέρα Βαθουήλ του Συρου, του καταγοµένου, δηλαδή, από την Μεσοποταµίαν της Συρίας, την αδελφήν του
Λαβαν του Συρου.
Γεν. 25,21   εδέετο δε Ισαάκ Κυρίου περί εβέκκας της γυναικός αυτού, ότι στείρα ήν· επήκουσε δε αυτού ο Θεός, και



συνέλαβεν εν γαστρί εβέκκα η γυνή αυτού.
Γεν. 25,21  Ο Ισαάκ παρεκάλει θερµώς τον Κυριον δια την γυναίκα αυτού την Ρεβέκκαν, επειδή αυτή ήτο στείρα. Ο Θεός
εισήκουσε την δέησίν του, ηυλόγησε την Ρεβέκκαν, την σύζυγον του Ισαάκ, η οποία συνέλαβε και έµεινε έγκυος.
Γεν. 25,22   εσκίρτων δε τα παιδία εν αυτή· είπε δε, ει ούτω µοι µέλλει γίνεσθαι, ίνα τι µοι τούτο; επορεύθη δε πυθέσθαι παρά
Κυρίου.
Γεν. 25,22     Δυο δε παιδιά εσκιρτούσαν και τρόπον τινά διεπληκτίζοντο εις την κοιλίαν της. Η δε Ρεβέκκα είπε τότε· “εάν
επρόκειτο να µου συµβούν αυτά, να διαπληκτίζωνται δηλαδή τα παιδιά µου, πριν ακόµη γεννηθούν, διατί να µείνω
έγκυος;” Μετέβη λοιπόν και ηρώτησε σχετικώς τον Κυριον.
Γεν. 25,23   και είπε Κύριος αυτή· δύο έθνη εν γαστρί σου εισί, και δύο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλήσονται· και λαός
λαού υπερέξει, και ο µείζων δουλεύσει τώ ελάσσονι.
Γεν. 25,23     Είπε δε ο Κυριος εις αυτήν· “δύο λαοί υπάρχουν εις την κοιλίαν σου, δύο διαφορετικαί φυλαί θα ξεχωρίσουν από
σε. Ο ένας εκ των δύο λαών θα αναδειχθή ανώτερος του άλλου, και ο µεγαλύτερος θα είναι υποχείριος και δούλος στον
µικρότερον”.
Γεν. 25,24   και επληρώθησαν αι ηµέραι τού τεκείν αυτήν, και τήδε ήν δίδυµα εν τή κοιλία αυτής.
Γεν. 25,24     Συνεπληρώθησαν αι ηµέραι του τοκετού της Ρεβέκκας, εις την κοιλίαν της οποίας υπήρχον πράγµατι δίδυµα.
Γεν. 25,25   εξήλθε δε ο πρωτότοκος πυράκης, όλος ωσεί δορά δασύς· επωνόµασε δε το όνοµα αυτού Ησαύ.
Γεν. 25,25     Κατά τον τοκετόν εξήλθεν ο πρωτότοκος, ο οποίος είχε χρώµα ερυθρόν και ήτο δασύθριξ σαν τριχωτόν δέρµα
ζώου. Δι' αυτό δε και ωνόµασαν αυτόν Ησαύ.
Γεν. 25,26   και µετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού, και η χείρ αυτού επειληµµένη της πτέρνης Ησαύ· και εκάλεσε το όνοµα
αυτού Ιακώβ. Ισαάκ δε ήν ετών εξήκοντα, ότε έτεκεν αυτούς εβέκκα.
Γεν. 25,26     Εν συνεχεία εξήλθεν ο αδελφός του, του οποίου η χειρ είχε συλλάβει την πτέρναν του Ησαύ. Δια τούτο τον
ωνόµασαν Ιακώβ. Ητο δε τότε ο Ισαάκ εξήκοντα ετών, όταν η Ρεβέκκα εγέννησε τα δίδυµα αυτά παιδιά.
Γεν. 25,27   Ηυξήθησαν δε οι νεανίσκοι, και ήν Ησαύ άνθρωπος ειδώς κυνηγείν, άγροικος, Ιακώβ δε άνθρωπος άπλαστος,
οικών οικίαν.
Γεν. 25,27     Εµεγάλωσαν οι νεαροί αυτοί αδελφοί. Ο Ησαύ ήτο επιτήδειος κυνηγός, άνθρωπος της υπαίθρου, ενώ ο Ιακώβ
ήτο άνθρωπος απλούς και αφελής, ευχαριστούµενος να µένη στο σπίτι.
Γεν. 25,28   ηγάπησε δε Ισαάκ τον Ησαύ, ότι η θήρα αυτού βρώσις αυτώ· εβέκκα δε ηγάπα τον Ιακώβ.
Γεν. 25,28     Ο Ισαάκ ηγάπησε περισσότερον τον Ησαύ, διότι έτρωγε µε ευχαρίστησιν τα θηράµατα από το κυνήγιον αυτού,
η δε Ρεβέκκα ηγάπησε τον Ιακώβ ως άνθρωπον του σπιτιού.
Γεν. 25,29   ήψησε δε Ιακώβ έψηµα· ήλθε δε Ησαύ εκ τού πεδίου εκλείπων,
Γεν. 25,29     Ο Ιακώβ εβραζε κάποτε ένα φαγητόν. Ο Ησαύ επέστρεψε την ηµέραν εκείνην από την πεδιάδα
κατεξηντληµένος,
Γεν. 25,30   και είπεν Ησαύ τώ Ιακώβ· γεύσόν µε από τού εψήµατος τού πυρού τούτου, ότι εκλείπω. διά τούτο εκλήθη το
όνοµα αυτού Εδώµ.
Γεν. 25,30     Και είπεν στον Ιακώβ· “δος µου να γευθώ από αυτό το κόκκινο φαγητό, διότι πεθαίνω από την πείνα”. -Δι' αυτό
ωνοµάσθη ο Ησαύ και Εδώµ (κόκκινος).
Γεν. 25,31   είπε δε Ιακώβ τώ Ησαύ· απόδου µοι σήµερον τα πρωτοτόκιά σου εµοί.
Γεν. 25,31  Ευρήκε τότε ευκαιρίαν ο Ιακώβ και είπεν στον Ησαύ· “παραχώρησέ µου σήµερον τα πρωτοτόκιά σου και εγώ θα
σου δώσω να φάγης”.
Γεν. 25,32   και είπεν Ησαύ· ιδού εγώ πορεύοµαι τελευτάν, και ίνα τι µοι ταύτα τα πρωτοτόκια;
Γεν. 25,32     Και ο Ησαύ απήντησεν· “εγώ κοντεύω να πεθάνω από την πείναν και τι µε ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια;”
Γεν. 25,33   και είπεν αυτώ Ιακώβ· όµοσόν µοι σήµερον. και ώµοσεν αυτώ· απέδοτο δε Ησαύ τα πρωτοτόκια τώ Ιακώβ.
Γεν. 25,33  Είπεν εις αυτόν ο Ιακώβ· “κάµε µου σήµερον όρκον, ότι µου παραχωρείς τα πρωτοτόκιά σου”. Ο Ησαύ ωρκίσθη
και έτσι επώλησεν στον Ιακώβ τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής.
Γεν. 25,34   Ιακώβ δε έδωκε τώ Ησαύ άρτον και έψηµα φακού, και έφαγε και έπιε και αναστάς ώχετο· και εφαύλισεν Ησαύ τα
πρωτοτόκια.
Γεν. 25,34     Τοτε ο Ιακώβ έδωσε ψωµί και µαγειρευµένες φακές στον Ησαύ, ο οποίος έφαγε, έπιε και ανεχώρησε, χωρίς να
δώση καµµίαν σηµασίαν ότι απεξενώθη από τα πρωτοτόκια. Ετσι δε ο Ησαύ περιεφρόνησε και εξηυτέλισε τα πρωτοτόκια .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Γεν. 26,1  Εγένετο δε λιµός επί της γής χωρίς τού λιµού τού πρότερον, ός εγένετο εν τώ καιρώ τού Αβραάµ· επορεύθη δε
Ισαάκ προς Αβιµέλεχ βασιλέα Φυλιστιείµ εις Γέραρα.
Γεν. 26,1  Επεσε κατά την εποχήν εκείνην πείνα, ωσάν εκείνην η οποία είχε γίνει προηγουµένως κατά τους χρόνους του
Αβραάµ. Δια την εξεύρεσιν δε τροφίµων ανεχώρησεν ο Ισαάκ εις Γέραρα προς τον Αβιµέλεχ, βασιλέα των Φιλισταίων, δια
να µεταβή από εκεί εις την Αίγυπτον.
Γεν. 26,2  ώφθη δε αυτώ Κύριος και είπε· µη καταβής εις Αίγυπτον· κατοίκησον δε εν τή γη, ή αν σοι είπω.
Γεν. 26,2  Παρουσιάσθη όµως εις αυτόν ο Κυριος και του είπε· “µη µεταβής εις Αίγυπτον, αλλά να κατοικήσης εις την
χώραν, την οποίαν εγώ θα σου είπω.
Γεν. 26,3  και παροίκει εν τή γη ταύτη, και έσοµαι µετά σού και ευλογήσω σε· σοί γάρ και τώ σπέρµατί σου δώσω πάσαν την
γήν ταύτην και στήσω τον όρκον µου, ον ώµοσα τώ Αβραάµ τώ πατρί σου.
Γεν. 26,3  Μείνε προσωρινώς εις την γην αυτήν των Φιλισταίων, και εγώ θα είµαι µαζή σου και θα σε ευλογήσω· διότι εις σε
και στους απογόνους σου θα δώσω όλην αυτήν την γώραν και θα εκπληρώσω έτσι την ένορκον υπόσχεσιν , την οποίαν
έδωκα στον Αβραάµ τον πατέρα σου.
Γεν. 26,4  και πληθυνώ το σπέρµα σου ως τους αστέρας τού ουρανού και δώσω τώ σπέρµατί σου πάσαν την γήν ταύτην, και
ευλογηθήσονται εν τώ σπέρµατί σου πάντα τα έθνη της γής,
Γεν. 26,4  Θα πληθύνω δε τους απογόνους σου ωσάν τα αστέρια του ουρανού και θα δώσω όλην αυτήν την χώραν στους
απογόνους σου. Δι' ενός δε εκ των Απογόνων σου θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης.



Γεν. 26,5  ανθ ών υπήκουσεν Αβραάµ ο πατήρ σου της εµής φωνής και εφύλαξε τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου
και τα δικαιώµατά µου και τα νόµιµά µου.
Γεν. 26,5  Και ταύτα προς χάριν του πατρός σου του Αβραάµ, ο οποίος υπήκουσεν εις την εντολήν µου, εφύλαξε τα
προστάγµατά µου και τας εντολάς µου, τα δικαιώµατά µου και τον νόµον µου”.
Γεν. 26,6  κατώκησε δε Ισαάκ εν Γεράροις.
Γεν. 26,6  Πράγµατι δε ο Ισαάκ εγκατεστάθη εις τα Γέραρα.
Γεν. 26,7  Επηρώτησαν δε οι άνδρες τού τόπου περί εβέκκας της γυναικός αυτού, και είπεν· αδελφή µου εστίν· εφοβήθη γάρ
ειπείν ότι γυνή µου εστί, µήποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες τού τόπου περί εβέκκας, ότι ωραία τή όψει ήν.
Γεν. 26,7  Καθ' ον χρόνον όµως έµενεν εκεί, οι άνδρες της πόλεως του εζήτησαν πληροφορίας δια την γυναίκα του την
Ρεβέκκαν, ποίαν δηλαδή προς αυτήν συγγένειαν και σχέσιν έχει. Εκείνος απήντησεν ότι είναι αδελφή µου. Εφοβήθη να
είπη ότι είναι σύζυγός µου, µήπως και τον φονεύσουν οι άνδρες της πόλεως εκείνης ένεκα της Ρεβέκκας , διότι αυτή ήτο
ωραία κατά την εµφάνισιν.
Γεν. 26,8  εγένετο δε πολυχρόνιος εκεί· και παρακύψας Αβιµέλεχ ο βασιλεύς Γεράρων διά της θυρίδος, είδε τον Ισαάκ
παίζοντα µετά εβέκκας της γυναικός αυτού.
Γεν. 26,8  Εµεινε δε εκεί ο Ισαάκ επί πολύ χρονικόν διάστηµα. Καποιαν ηµέραν ο βασιλεύς των Γεράρων Αβιµέλεχ έσκυψε
από τα ανάκτορά του και είδε από την ανοικτήν θύραν της σκηνής τον Ισαάκ να χαριεντίζεται µε την Ρεβέκκαν την
σύζυγόν του.
Γεν. 26,9  εκάλεσε δε Αβιµέλεχ τον Ισαάκ και είπεν αυτώ· άρά γε γυνή σου εστί; τι ότι είπας, αδελφή µου εστίν; είπε δε αυτώ
Ισαάκ· είπα γάρ, µήποτε αποθάνω δι αυτήν.
Γεν. 26,9  Εκάλεσε τότε τον Ισαάκ και του είπε· “ώστε λοιπόν είναι γυναίκα σου η Ρεβέκκα; Διατί είπες ότι είναι αδελφή σου;”
Ο Ισαάκ απήντησεν εις αυτόν· “Είπα ότι είναι, αδελφή µου, διότι εφοβήθηκα µήπως εξ αιτίας της φονευθώ”.
Γεν. 26,10   είπε δε αυτώ Αβιµέλεχ· τι τούτο εποίησας ηµίν; µικρού εκοιµήθη τις εκ τού γένους µου µετά της γυναικός σου,
και επήγαγες αν εφ ηµάς άγνοιαν.
Γεν. 26,10  Ο δε Αβιµέλεχ του είπε· “τι είναι αυτό που µας έκαµες; Παρ' ολίγον και να εκοιµάτο µαζή της κάποιος από την
φυλήν µου, και θα εγίνεσο συ αιτιά να πέση επάνω µας αµαρτία και ενοχή δια την άγνοιάν µας αυτήν”.
Γεν. 26,11   συνέταξε δε Αβιµέλεχ παντί τώ λαώ αυτού, λέγων· πάς ο αψάµενος τού ανθρώπου τούτου ή της γυναικός αυτού,
θανάτω ένοχος έσται.
Γεν. 26,11  Εβγαλε δε διαταγήν ο Αβιµέλεχ προς όλον τον λαόν του και είπεν· “Εκείνος ο οποίος θα τολµήση να εγγίση τον
άνθρωπον αυτόν η την σύζυγόν του, θα είναι ένοχος θανάτου”.
Γεν. 26,12   έσπειρε δε Ισαάκ εν τή γη εκείνη και εύρεν εν τώ ενιαυτώ εκείνω εκατοστεύουσαν κριθήν· ευλόγησε δε αυτόν
Κύριος.
Γεν. 26,12  Ο Ισαάκ εκαλλιέργησε και έσπειρε εις την χώραν εκείνην και εθέρισε κριθάρι εκατονταπλάσιον . Ο δε Θεός τον
ευλόγησε πλουσίως.
Γεν. 26,13   και υψώθη ο άνθρωπος. και προβαίνων µείζων εγίνετο, έως ού µέγας εγένετο σφόδρα·
Γεν. 26,13  Δι' αυτό και έγινε πλούσιος. Οσον δε επερνούσεν ο καιρός, τόσον και πλουσιότερος εγίνετο, µέχρις ότου έγινε
µέγας δια τα πολλά του πλούτη και την δόξαν του.
Γεν. 26,14   εγένετο δε αυτώ κτήνη προβάτων και κτήνη βοών και γεώργια πολλά. εζήλωσαν δε αυτόν οι Φυλιστιείµ,
Γεν. 26,14  Απέκτησε δε κοπάδια πρόβατα και βόδια, όπως επίσης και πολλά χωράφια. Ενεκα τούτου οι Φιλισταίοι τον
εζήλευσαν και τον εφθόνησαν.
Γεν. 26,15   και πάντα τα φρέατα, ά ώρυξαν οι παίδες τού πατρός αυτού εν τώ χρόνω τού πατρός αυτού, ενέφραξαν αυτά οι
Φυλιστιείµ και έπλησαν αυτά γής.
Γεν. 26,15  Δια να τον βλάψουν δε επήγαν και εβοώλωσαν και εγέµισαν µε χώµα τα φρέατα, τα οποία είχον ανοίξει οι δούλοι
του πατρός του Αβραάµ, ενώ ακόµη εζούσε.
Γεν. 26,16   είπε δε Αβιµέλεχ προς Ισαάκ· άπελθε αφ ηµών, ότι δυνατώτερος ηµών εγένου σφόδρα.
Γεν. 26,16  Και ο ίδιος ο Αβιµέλεχ, φθονήσας τον Ισαάκ, του είπε· “φύγε µακρυά µας, διότι έγινε πολύ δυνατώτερος από
ηµάς”.
Γεν. 26,17   και απήλθεν εκείθεν Ισαάκ και κατέλυσεν εν τή φάραγγι Γεράρων και κατώκησεν εκεί.
Γεν. 26,17  Τοτε ο Ισαάκ έφυγεν από εκεί, κατέλυσε ει την κοιλάδα των Γεράρων, όπου και εγκατεστάθη µονίµως.
Γεν. 26,18   και πάλιν Ισαάκ ώρυξε τα φρέατα τού ύδατος, ά ώρυξαν οι παίδες Αβραάµ τού πατρός αυτού και ενέφραξαν
αυτά οι Φυλιστιείµ µετά το αποθανείν Αβραάµ τον πατέρα αυτού, και επωνόµασεν αυτοίς ονόµατα κατά τα ονόµατα, ά
ωνόµασεν ο πατήρ αυτού.
Γεν. 26,18  Και πάλιν εκεί ήνοιξε τα φρέατα του ύδατος, τα οποία είχον ανοίξει, ζώντος του Αβραάµ, οι δούλοι του, και τα
οποία µετά τον θάνατο του Αβραάµ είχον βουλώσει οι Φιλισταίοι. Τα φρέατα αυτά τα ωνόµασεν ο Ισαάκ µε τα ίδια
ονόµατα, που τους είχε δώση ο πατέρας του ο Αβραάµ.
Γεν. 26,19   και ώρυξαν οι παίδες Ισαάκ εν τή φάραγγι Γεράρων και εύρον εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος.
Γεν. 26,19  Οι δούλοι του Ισαάκ έσκαψαν άλλο φρέαρ εις τα φάραγγα των Γεράρων, οπού και ευρήκαν πηγαίον ύδωρ.
Γεν. 26,20   και εµαχέσαντο οι ποιµένες Γεράρων µετά των ποιµένων Ισαάκ, φάσκοντες αυτών είναι το ύδωρ. και εκάλεσαν
το όνοµα τού φρέατος Αδικία· ηδίκησαν γάρ αυτόν.
Γεν. 26,20     Οι ποιµένες όµως των Γεράρων εφιλονείκησαν και συνεπλάκησαν µε τους ποιµένας του Ισαάκ λέγοντες, ότι το
πηγαίον αυτό ύδωρ του νέου φρέατος είναι ιδικόν των. Οι ποιµένες του Ισαάκ ωνόµασαν το φρέαρ εκείνο “Αδικία”, διότι οι
Φιλισταίοι ηδίκησαν τον Ισαάκ.
Γεν. 26,21   απάρας δε Ισαάκ εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον, εκρίνοντο δε και περί εκείνου· και επωνόµασε το όνοµα αυτού
Εχθρία.
Γεν. 26,21  Παραλαβών τα υπάρχοντά του ο Ισαάκ ανεχώρησεν από εκεί και ήνοιζε νέον φρέαρ . Αλλά και δι' αυτό
εφιλονείκησαν οι Φιλισταίοι προς αυτόν. Δια τούτο και το ωνόµασεν “Εχθρότης”.
Γεν. 26,22   απάρας δε εκείθεν ώρυξε φρέαρ έτερον, και ουκ εµαχέσαντο περί αυτού· και επωνόµασε το όνοµα αυτού
Ευρυχωρία, λέγων· διότι νύν επλάτυνε Κύριος ηµίν και ηύξησεν ηµάς επί της γής.



Γεν. 26,22     Αναχωρήσας και από εκεί, ήνοιξεν άλλο φρέαρ εις άλλην περιοχήν. Δεν εφιλονίκησαν δι' αυτό οι Φιλισταίοι.
Και το ωνόµασε ο Ισαάκ “Ευρυχωρία” λέγων· “τώρα ο Κυριος µας εχάρισεν ευρυχωρίαν και µας επλούτισεν εις την χώραν
αυτήν”.
Γεν. 26,23   Ανέβη δε εκείθεν επί το φρέαρ τού όρκου.
Γεν. 26,23     Μετά ταύτα µετέβη από εκεί ο Ισαάκ εις την περιοχήν, η οποία ωνοµάζετο “Φρέαρ του όρκου”.
Γεν. 26,24   και ώφθη αυτώ Κύριος εν τή νυκτί εκείνη και είπεν· εγώ ειµι ο Θεός Αβραάµ τού πατρός σου· µη φοβού· µετά σού
γάρ ειµι και ευλογήσω σε και πληθυνώ το σπέρµα σου δι Αβραάµ τον πατέρα σου.
Γεν. 26,24     Εφανερώθη εις αυτόν ο Κυριος κατά την νύκτα εκείνην και του είπεν· “Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ του πατρός
σου. Μη φοβήσαι, διότι είµαι µαζή σου και θα ευλογήσω σε προσωπικώς, θα πληθύνω δε και τους απογόνους σου ένεκα
του Αβραάµ του πατρός σου”.
Γεν. 26,25   και ωκοδόµησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσατο το όνοµα Κυρίου και έπηξεν εκεί την σκηνήν αυτού·
ώρυξαν δε εκεί οι παίδες Ισαάκ φρέαρ εν τή φάραγγι Γεράρων.
Γεν. 26,25     Ο Ισαάκ έκτισεν εκεί θυσιαστήριον στον Κυριον, επεκαλέσθη το όνοµα του Κυρίου, και έστησεν εκεί την
σκηνήν του. Οι δε δούλοι του ήνοιξαν φρέαρ (όπως και εις την φάραγγα των Γεράρων).
Γεν. 26,26   και Αβιµέλεχ επορεύθη προς αυτόν από Γεράρων και Οχοζάθ ο νυµφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος
της δυνάµεως αυτού.
Γεν. 26,26     Ο Αβιµέλεχ µαζή µε τον νυµφαγωγόν του τον Οχοζάθ και τον Φιλόχ, τον αρχιστράτηγον των δυνάµεών του,
µετέβη προς τον Ισαάκ εις την Βηρσαβεέ.
Γεν. 26,27   και είπεν αυτοίς Ισαάκ· ίνα τι ήλθετε προς µε; υµείς δε εµισήσατέ µε και εξαπεστείλατέ µε αφ υµών.
Γεν. 26,27     Ο δε Ισαάκ τους ηρώτησε· “διατί ήλθατε προς εµέ; Σεις µε εµισήσατε και µε εδιώξατε από την χώραν σας”.
Γεν. 26,28   οι δε είπαν· ιδόντες εωράκαµεν, ότι ήν Κύριος µετά σού, και είπαµεν· γενέσθω αρά ανά µέσον ηµών και ανά
µέσον σού, και διαθησόµεθα µετά σού διαθήκην,
Γεν. 26,28     Εκείνοι απήντησαν· “είδαµεν πλέον καθαρά και επείσθηµεν, ότι ο Κυριος είναι µαζή σου και είποµεν·
Γεν. 26,29   µη ποιήσαι µεθ ηµών κακόν, καθότι ουκ εβδελυξάµεθά σε ηµείς, και ον τρόπον εχρησάµεθά σοι καλώς και
εξαπεστείλαµέν σε µετ ειρήνης· και νύν ευλογηµένος σύ υπό Κυρίου.
Γεν. 26,29     ας γίνη συνθήκη µεταξύ ηµών και σου, δια της οποίας θα συµφωνήσωµεν να µη κάµης κανένα κακόν εναντίον
µας, διότι ηµείς δεν σε εµισήσαµεν και να φερθής απέναντί µας καλώς, όπως και ηµείς σου συµπεριεφέρθηµεν και σε
επροπέµψαµεν µε ειρήνην. Ετσι δε θα είσαι συ ευλογηµένος από τον Κυριον”.
Γεν. 26,30   και εποίησεν αυτοίς δοχήν, και έφαγον και έπιον·
Γεν. 26,30     Ο ανεξίκακος Ισαάκ εδέχθη την πρότασιν και τους παρέθεσε τράπεζαν. Ολοι δε µαζή έφαγον και έπιον.
Γεν. 26,31   και αναστάντες το πρωΐ, ώµοσεν έκαστος τώ πλησίον αυτού, και εξαπέστειλεν αυτούς Ισαάκ, και απώχοντο απ
αυτού µετά σωτηρίας.
Γεν. 26,31  Την πρωΐαν δε εγερθέντες ορκίσθησαν ο ένας προς τον άλλον, ότι θα είναι φίλοι µεταξύ των. Ο Ισαάκ τους
κατευώδωσε και εκείνοι ανεχώρησαν από αυτόν ειρηνικοί.
Γεν. 26,32   εγένετο δε εν τή ηµέρα εκείνη και παραγενόµενοι οι παίδες Ισαάκ απήγγειλαν αυτώ περί τού φρέατος, ού
ώρυξαν, και είπαν· ουχ εύροµεν ύδωρ.
Γεν. 26,32     Κατά την ηµέραν εκείνην οι δούλοι του Ισαάκ ήλθαν και του είπαν, ότι δεν ευρήκαν πλέον ύδωρ στο φρέαρ, το
οποίον είχαν ανοίξει.
Γεν. 26,33   και εκάλεσεν αυτό Όρκος· διά τούτο εκάλεσεν όνοµα τή πόλει εκείνη Φρέαρ όρκου έως της σήµερον ηµέρας.
Γεν. 26,33     Ωνόµασεν αυτό το φρέαρ ο Ισαάκ “Ορκος”. Εξ αιτίας αυτού και ωνοµάσθη η πόλις εκείνη µέχρι σήµερον
“Φρέαρ του όρκου”.
Γεν. 26,34   Ήν δε Ησαύ ετών τεσσαράκοντα και έλαβε γυναίκα Ιουδίθ, θυγατέρα Βεώχ τού Χετταίου και την Βασεµάθ,
θυγατέρα Ελών Χετταίου.
Γεν. 26,34     Ο Ησαύ ήτο τεσσαράκοντα ετών, οπότε έλαβε σύζυγόν του την Ιουδίθ, θυγατέρα Βεώχ του Χετταίου και την
Βασεµάθ, θυγατέρα Ελών του Χετταίου.
Γεν. 26,35   και ήσαν ερίζουσαι τώ Ισαάκ και τή εβέκκα.
Γεν. 26,35     Αύται όµως διαρκώς εφιλονεικούσαν και µε την Ρεβέκκαν και µε τον Ισαάκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Γεν. 27,1  Εγένετο δε µετά το γηράσαι τον Ισαάκ και ηµβλύνθησαν οι οφθαλµοί αυτού τού οράν, και εκάλεσεν Ησαύ τον
υιόν αυτού τον πρεσβύτερον και είπεν αυτώ· υιέ µου· και είπεν· ιδού εγώ.
Γεν. 27,1  Οταν εγήρασεν ο Ισαάκ και αδυνάτησαν πλέον οι οφθαλµοί του, εκάλεσε τον µεγαλύτερόν του υιόν, τον Ησαύ, και
του είπε· “παιδί µου”· και εκείνος του απήντησεν· “ιδού εγώ, πάτερ µου”.
Γεν. 27,2  και είπεν· ιδού γεγήρακα και ου γινώσκω την ηµέραν της τελευτής µου·
Γεν. 27,2  “Εγώ έχω πλέον γηράσει και δεν γνωρίζω την ηµέραν, κατά την οποίαν θα λάβη τέλος η ζωη µου.
Γεν. 27,3  νύν ούν λαβέ το σκεύός σου, την τε φαρέτραν και το τόξον, και έξελθε εις το πεδίον και θήρευσόν µοι θήραν
Γεν. 27,3  Παρε λοιπόν τα κυνηγετικά σου σύνεργα, την φαρέτραν µε τα βέλη και το τοξον, έβγα έξω εις την πεδιάδα και
φέρε µου κάτι από το κυνήγιον.
Γεν. 27,4  και ποίησόν µοι εδέσµατα, ως φιλώ εγώ, και ένεγκέ µοι, ίνα φάγω, όπως ευλογήση σε η ψυχή µου πριν αποθανείν
µε.
Γεν. 27,4  Μαγείρευσέ µου φαγητά, που µου αρέσουν, και φέρε µου να φάγω, δια να σε ευλογήσω µε όλην µου την ψυχήν,
πριν αποθάνω.
Γεν. 27,5  εβέκκα δε ήκουσε λαλούντος Ισαάκ προς Ησαύ τον υιόν αυτού. επορεύθη δε Ησαύ εις το πεδίον θηρεύσαι θήραν
τώ πατρί αυτού·
Γεν. 27,5  Η Ρεβέκκα ήκουσε τους λόγους αυτούς, τους οποίους είπεν ο Ισαάκ προς τον υιόν του τον Ησαύ. Ο Ησαύ
υπακούων στον πατέρα εξήλθεν εις την πεδιάδα, δια να κυνηγήση και φέρη εις αυτόν κυνήγιον.
Γεν. 27,6  εβέκκα δε είπε προς Ιακώβ τον υιόν αυτής, τον ελάσσω· ιδέ, ήκουσα τού πατρός σου λαλούντος προς Ησαύ τον



αδελφόν σου λέγοντος·
Γεν. 27,6  Η Ρεβέκκα όµως είπε προς τον Ιακώβ, τον νεώτερον υιόν της· “Για πρόσεξε· ήκουσα τον πατέρα σου να οµιλή και
να λέγη προς τον αδελφόν σου τον Ησαύ·
Γεν. 27,7  ένεγκόν µοι θήραν και ποίησόν µοι εδέσµατα, ίνα φαγών ευλογήσω σε εναντίον Κυρίου πρό τού αποθανείν µε.
Γεν. 27,7  Φέρε µου κυνήγι και µαγείρεψέ µου φαγητά, δια να φάγω και να σου δώσω τας ευλογίας µου ενώπιον του Κυρίου,
πριν αποθάνω.
Γεν. 27,8  νύν ούν, υιέ µου, άκουσόν µου, καθά εγώ σοι εντέλλοµαι.
Γεν. 27,8  Τωρα λοιπόν, παιδί µου, άκουσέ µε και κάµε ο,τι εγώ θα σε συµβουλεύσω.
Γεν. 27,9  και πορευθείς εις τα πρόβατα λαβέ µοι εκείθεν δύο ερίφους απαλούς και καλούς, και ποιήσω αυτούς εδέσµατα τώ
πατρί σου, ως φιλεί,
Γεν. 27,9  Πηγαινε εις τα πρόβατα, πάρε και φέρε µου δύο ερίφια τρυφερά και καλοθρεµµένα και εγώ θα µαγειρεύσω από
αυτά φαγητά, που αγαπά ο πατέρας σου.
Γεν. 27,10   και εισοίσεις τώ πατρί σου και φάγεται, όπως ευλογήση σε ο πατήρ σου πρό τού αποθανείν αυτόν.
Γεν. 27,10  Αυτά θα τα προσφέρης στον πατέρα σου, δια να φάγη και να δώση εις σε τας ευλογίας του, πριν αποθάνη”.
Γεν. 27,11   είπε δε Ιακώβ προς εβέκκαν την µητέρα αυτού· έστιν Ησαύ ο αδελφός µου ανήρ δασύς, εγώ δε ανήρ λείος·
Γεν. 27,11  Είπε δε ο Ιακώβ προς την µητέρα του την Ρεβέκκαν· “ο Ησαύ ο αδελφός µου είναι δασύτριχος, ενώ εγώ είµαι λείος.
Γεν. 27,12   µη ποτε ψηλαφήση µε ο πατήρ, και έσοµαι εναντίον αυτού ως καταφρονών και επάξω επ εµαυτόν κατάραν και
ουκ ευλογίαν.
Γεν. 27,12  Φοβούµαι, λοιπόν, µήπως µε ψηλαφήση ο πατήρ µου, αναγνωρίση ότι είµαι ο Ιακώβ και µε θεωρήση ως ασεβή
και απατεώνα· οπότε υπάρχει φόβος να επισύρω εναντίον µου όχι την ευλογίαν του αλλά την κατάραν”.
Γεν. 27,13   είπε δε αυτώ η µήτηρ· επ εµέ η κατάρα σου, τέκνον· µόνον υπάκουσόν µοι της φωνής και πορευθείς ένεγκέ µοι.
Γεν. 27,13  Απήντησε δε εις αυτόν η µητέρα του· “επάνω µου ας πέση η κατάρα σου αυτή, τέκνον µου· µόνον άκουσε αυτό,
που σου είπα, και πήγαινε να µου φέρης τα ερίφια”.
Γεν. 27,14   πορευθείς δε έλαβε και ήνεγκε τή µητρί, και εποίησεν η µήτηρ αυτού εδέσµατα, καθά εφίλει ο πατήρ αυτού.
Γεν. 27,14  Επήγεν ο Ιακώβ και έφερε τα ερίφια εις την µητέρα του, η οποία και εµαγείρευσεν από αυτά φαγητά, καθώς τα
επροτιµούσε ο πατέρας του.
Γεν. 27,15   και λαβούσα εβέκκα την στολήν Ησαύ τού υιού αυτής τού πρεσβυτέρου την καλήν, ή ήν παρ αυτή εν τώ οίκω,
ενέδυσεν αυτήν Ιακώβ τον υιόν αυτής τον νεώτερον
Γεν. 27,15  Ελαβεν η Ρεβέκκα την στολήν του µεγαλυτέρου υιού της του Ησαύ, την καλήν, που ευρίσκετο στον οίκον της,
ενέδυσε µε αυτήν τον νεώτερον υιόν της τον Ιακώβ,
Γεν. 27,16   και τα δέρµατα των ερίφων περιέθηκεν επί τους βραχίονας αυτού και επί τα γυµνά τού τραχήλου αυτού
Γεν. 27,16  περιέβαλε µε τα δέρµατα των εριφίων τους βραχίονάς του και το γυµνόν µέρος του τραχήλου του
Γεν. 27,17   και έδωκε τα εδέσµατα και τους άρτους, ούς εποίησεν εις τας χείρας Ιακώβ τού υιού αυτής.
Γεν. 27,17  και έδωσε τα φαγητά και τους άρτους, που είχε κατασκευάσει, εις τα χέρια του παιδιού της, του Ιακώβ.
Γεν. 27,18   και εισήνεγκε τώ πατρί αυτού. είπε δε· πάτερ. ο δε είπεν· ιδού εγώ· τις εί σύ τέκνον;
Γεν. 27,18  Ο δε Ιακώβ προσέφερεν αυτά στον πατέρα του και του είπε· “πάτερ”. Εκείνος δε του απήντησε· “εδώ είµαι, ποιός
είσαι, παιδί µου;”
Γεν. 27,19   και είπεν Ιακώβ τώ πατρί· εγώ Ησαύ ο πρωτότοκός σου· πεποίηκα καθά ελάλησάς µοι· αναστάς κάθισον και
φάγε από της θήρας µου, όπως ευλογήση µε η ψυχή σου.
Γεν. 27,19  Και είπεν ο Ιακώβ προς τον πατέρα του· “εγώ είµαι, ο Ησαύ, ο υιός σου ο πρωτότοκος. Εκαµα, όπως µου είπες.
Σηκω κάθισε και φάγε από το κυνήγι µου, δια να µε ευλογήση η ψυχή σου”.
Γεν. 27,20   είπε δε Ισαάκ τώ υιώ αυτού· τι τούτο, ό ταχύ εύρες, ώ τέκνον; ο δε είπεν· ό παρέδωκε Κύριος ο Θεός σου εναντίον
µου.
Γεν. 27,20     Ο Ισαάκ είπεν στο παιδί του· “πως συνέβη αυτό, ώστε τόσον σύντοµα να εύρης το κυνήγι, παιδί µου;” Εκείνος
απήντησεν· “ο Κυριος µου το παρέδωσε ενώπιόν µου”.
Γεν. 27,21   είπε δε Ισαάκ τώ Ιακώβ· έγγισόν µοι και ψηλαφήσω σε, τέκνον, ει σύ εί ο υιός µου Ησαύ ή ού.
Γεν. 27,21  Είπε δε ο Ισαάκ στον Ιακώβ· “έλα κοντά µου, παιδί µου, να σε ψηλαφήσω και να πεισθώ, εάν πράγµατι συ είσαι ο
υιός µου ο Ησαύ η όχι”.
Γεν. 27,22   ήγγισε δε Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού, και εψηλάφησεν αυτόν και είπεν· η µέν φωνή φωνή Ιακώβ, αι δε
χείρες χείρες Ησαύ.
Γεν. 27,22     Επλησίασεν ο Ιακώβ προς τον πατέρα του τον Ισαάκ, ο οποίος τον εψηλάφησε και του είπε· “η µεν φωνή είναι
φωνή του Ιακώβ, οι δε χείρες είναι χείρες του Ησαύ”.
Γεν. 27,23   και ουκ επέγνω αυτόν· ήσαν γάρ αι χείρες αυτού ως αι χείρες Ησαύ τού αδελφού αυτού δασείαι· και ευλόγησεν
αυτόν
Γεν. 27,23     Δεν ανεγνώρισε δε τον Ιακώβ, διότι αι χείρες αυτού, σκεπασµέναι µε τα δέρµατα, ήσαν δασείαι, όπως αι χείρες
του αδελφού του Ησαύ. Ευλόγησεν αυτόν ο Ισαάκ
Γεν. 27,24   και είπε· σύ εί ο υιός µου Ησαύ; ο δε είπεν· εγώ.
Γεν. 27,24     και είπε· “συ λοιπόν είσαι ο υιός µου ο Ησαύ;” Εκείνος απήντησε· “ναι, εγώ είµαι”.
Γεν. 27,25   και είπε· προσάγαγέ µοι, και φάγοµαι από της θήρας σου, τέκνον, ίνα ευλογήση σε η ψυχή µου. και προσήνεγκεν
αυτώ, και έφαγε· και εισήνεγκεν αυτώ οίνον, και έπιε.
Γεν. 27,25     Είπε τότε ο Ισαάκ· “παιδί µου, φέρε µου από το κυνήγι σου, δια να φάγω και να σε ευλογήσω µε όλην µου την
ψυχήν”. Ο Ιακώβ έφερεν στον πατέρα του και έφαγε· του έφερε επίσης οίνον και έπιε.
Γεν. 27,26   και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού· έγγισόν µοι και φίλησόν µε τέκνον.
Γεν. 27,26     Μετά το φαγητόν ο πατήρ του ο Ισαάκ είπεν εις αυτόν· “παιδί µου, έλα κοντά µου και φίλησέ µε”.
Γεν. 27,27   και εγγίσας εφίλησεν αυτόν, και ωσφράνθη την οσµήν των ιµατίων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν· ιδού
οσµή τού υιού µου ως οσµή αγρού πλήρους, ον ευλόγησε Κύριος.
Γεν. 27,27     Ο Ιακώβ επλησίασε και εφίλησε τον πατέρα του. Ο Ισαάκ ωσφράνθη την οσµήν των ενδυµάτων, που είχε



φορέσει ο Ιακώβ, ευλόγησεν αυτόν και είπεν· “ιδού, αυτή είναι η οσµή του υιού µου, ωσάν οσµή αγρού γεµάτου χόρτα και
άνθη, που τον ευλόγησεν ο Κυριος.
Γεν. 27,28   και δώη σοι ο Θεός από της δρόσου τού ουρανού και από της πιότητος της γής και πλήθος σίτου και οίνου.
Γεν. 27,28     Εύχοµαι, παιδί µου, να σου δώση ο Θεός βροχήν από τον ουρανόν και ευφορίαν της γης, ώστε να έχης πλουσίαν
την συγκοµιδήν του σίτου και του οίνου.
Γεν. 27,29   και δουλευσάτωσάν σοι έθνη, και προσκυνησάτωσάν σοι άρχοντες· και γίνου κύριος τού αδελφού σου, και
προσκυνήσουσί σε οι υιοί τού πατρός σου. ο καταρώµενός σε επικατάρατος, ο δε ευλογών σε ευλογηµένος.
Γεν. 27,29     Λαοί να σε υπηρετήσουν και άρχοντες να σε προσκυνήσουν· να γίνης κύριος του αδελφού σου, και θα σε
προσκυνήσουν οι απόγονοι του πατρός σου. Εκείνος που θα σε καταρασθή να είναι κατηραµένος και εκείνος που θα σε
ευλογή, να είναι ευλογηµένος από τον Θεόν”.
Γεν. 27,30   Καί εγένετο µετά το παύσασθαι Ισαάκ ευλογούντα Ιακώβ τον υιόν αυτού και εγένετο, ως εξήλθεν Ιακώβ από
προσώπου Ισαάκ τού πατρός αυτού, και Ησαύ ο αδελφός αυτού ήλθεν από της θήρας.
Γεν. 27,30     Οταν έπαυσεν ο Ισαάκ να δίδη τας ευλογίας του στον υιόν του τον Ιακώβ και ο Ιακώβ ανεχώρησεν από την
σκηνήν του πατρός του, ο Ησαύ, ο αδελφός του, επέστρεψεν από το κυνήγιόν του.
Γεν. 27,31   και εποίησε και αυτός εδέσµατα και προσήνεγκε τώ πατρί αυτού. και είπε τώ πατρί· αναστήτω ο πατήρ µου και
φαγέτω από της θήρας τού υιού αυτού, όπως ευλογήση µε η ψυχή σου.
Γεν. 27,31  Αµέσως δε παρεσκεύασε και αυτός φαγητά, τα προσέφερεν στον πατέρα του και του είπε· “ας σηκωθή ο πατέρας
µου και ας φάγη φαγητά ετοιµασµένα από το Κυνήγιον του παιδιού του, δια να µε ευλογήση µε την ψυχήν του”.
Γεν. 27,32   και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού· τις εί σύ; ο δε είπεν· εγώ ειµι ο υιός σου ο πρωτότοκος Ησαύ.
Γεν. 27,32     Ο πατήρ του ο Ισαάκ είπε προς αυτόν· “ποιός είσαι συ;” Εκείνος του απήντησεν· “εγώ είµαι το παιδί σου, το
πρωτότοκο παιδί σου, ο Ησαύ”.
Γεν. 27,33   εξέστη δε Ισαάκ έκστασιν µεγάλην σφόδρα και είπε· τις ούν ο θηρεύσας µοι θήραν και εισενέγκας µοι; και
έφαγον από πάντων πρό τού ελθείν σε και ευλόγησα αυτόν, και ευλογηµένος έσται.
Γεν. 27,33  Ο Ισαάκ εξεπλάγη πολύ, πάρα πολύ και είπε· “ποιός λοιπόν ήτο εκείνος, ο οποίος εβγήκεν εις κυνήγιον, µου έφερε
και έφαγον από όλα, πριν συ έλθης, και τον ευλόγησα; Λοιπόν, αυτός θα είναι ο ευλογηµένος”.
Γεν. 27,34   εγένετο δε, ηνίκα ήκουσεν Ησαύ τα ρήµατα τού πατρός αυτού Ισαάκ, ανεβόησε φωνήν µεγάλην και πικράν
σφόδρα και είπεν· ευλόγησον δή καµέ, πάτερ.
Γεν. 27,34     Οταν ήκουσεν αυτά τα λόγια του πατρός του ο Ησαύ εκραύγασε µε πολλήν πικρίαν και είπεν· “ευλόγησε,
λοιπόν, και εµέ, πάτερ µου”.
Γεν. 27,35   είπε δε αυτώ· ελθών ο αδελφός σου µετά δόλου έλαβε την ευλογίαν σου.
Γεν. 27,35  Του είπεν ο Ισαάκ· “ήλθεν ο αδελφός σου κα επήρε δολίως την ευλογίαν σου”.
Γεν. 27,36   και είπε· δικαίως εκλήθη το όνοµα αυτού Ιακώβ· επτέρνικε γάρ µε ιδού δεύτερον τούτο· τα τε πρωτοτόκιά µου
είληφε και νύν έλαβε την ευλογίαν µου· και είπεν Ησαύ τώ πατρί αυτού· ουχ υπελίπου µοι ευλογίαν, πάτερ;
Γεν. 27,36     Είπεν ο Ησαύ µε αγανάκτησιν “επιτυχώς και πολύ ταιριαστά του εδόθη το όνοµο Ιακώβ, διότι ιδού δευτέραν
φοράν µε υπεσκέλισε και µε ηπάτησε. Την πρώτην φοράν επήρε τα πρωτοτόκιά µου και τώρα επήρε και την ευλογίαν µου”.
Είπε δε προς τον πατέρα του τον Ισαάκ· “πάτερ µου, δεν έµεινε λοιπόν και δι' εµέ καµµία ευλογία;”
Γεν. 27,37   αποκριθείς δε Ισαάκ είπε τώ Ησαύ· ει κύριον αυτόν πεποίηκά σου και πάντας τους αδελφούς αυτού πεποίηκα
αυτού οικέτας, σίτω και οίνω εστήριξα αυτόν, σοί δε τι ποιήσω, τέκνον;
Γεν. 27,37  Απεκρίθη ο Ισαάκ και του είπε· “τον Ιακώβ, τον έκανα κύριόν σου και όλους τους αδελφούς του τους έκαµα
υπηρετάς του. Τον ευχήθηκα να έχη πλούσια τα προϊόντα της γης, σίτον και οίνον. Τι λοιπόν να κάµω δια σε τώρα, παιδί
µου;”
Γεν. 27,38   είπε δε Ησαύ προς τον πατέρα αυτού· µη ευλογία µία σοί εστι, πάτερ; ευλόγησον δή καµέ, πάτερ. κατανυχθέντος
δε Ισαάκ ανεβόησε φωνή Ησαύ και έκλαυσεν.
Γεν. 27,38     Είπεν ο Ησαύ προς τον πατέρα του· “µήπως µία µόνον ευλογία υπάρχει εις σε, πάτερ µου; Υπάρχουν ασφαλώς
και άλλαι. Πατερ µου, ευλόγησε και εµένα”. Συνεκινήθη βαθύτατα ο Ισαάκ, διότι δεν ηδύνατο να κάµη τίποτε, ο δε Ησαύ
εκραύγασε µε µεγάλην φωνήν και έκλαυσε πικρά.
Γεν. 27,39   αποκριθείς δε Ισαάκ ο πατήρ αυτού είπεν αυτώ· ιδού από της πιότητος της γής έσται η κατοίκησίς σου και από
της δρόσου τού ουρανού άνωθεν.
Γεν. 27,39     Απαντών τότε ο Ισαάκ στους θρήνους του παιδιού του, του είπε· “ιδού· ένα µέρος από την εύφορον γην και από
την δρόσον του ουρανού θα είναι η κατοικία σου.
Γεν. 27,40   και επί τή µαχαίρα σου ζήση και τώ αδελφώ σου δουλεύσεις· έσται δε ηνίκα εάν καθέλης, και εκλύσης τον ζυγόν
αυτού από τού τραχήλου σου.
Γεν. 27,40     Θα ζης µε το σπαθί σου, αλλά θα είσαι δούλος στον αδελφόν σου. Θα έλθουν όµως περιστάσεις, κατά τας
οποίας θα κατεβάσης από τον τράχηλόν σου και θα αποτινάξης τον ζυγόν”.
Γεν. 27,41   Καί ενεκότει Ησαύ τώ Ιακώβ περί της ευλογίας ής ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού· είπε δε Ησαύ εν τή διανοία
αυτού· εγγισάτωσαν αι ηµέραι τού πένθους τού πατρός µου, ίνα αποκτείνω Ιακώβ τον αδελφόν µου.
Γεν. 27,41  Ο Ησαύ από την ηµέραν εκείνην και εντεύθεν εµνησικάκει και αγανακτούσε εναντίον του Ιακώβ δια την
ευλογίαν, την οποίαν µετά δόλου επήρεν από τον πατέρα του. Είπε δε από µέσα του· “ας αποθάνη πρώτα ο πατέρας µου, ας
έλθουν και ας περάσουν αι ηµέραι του πένθους δια τον θάνατον του πατρός µου, και τότε εγώ θα φονεύσω τον αδελφόν
µου τον Ιακώβ”.
Γεν. 27,42   απηγγέλη δε εβέκκα τα ρήµατα Ησαύ τού υιού αυτής τού πρεσβυτέρου, και πέµψασα εκάλεσεν Ιακώβ τον υιόν
αυτής τον νεώτερον και είπεν αυτώ· ιδού Ησαύ ο αδελφός σου απειλεί σοι τού αποκτείναί σε·
Γεν. 27,42     Τα λόγια όµως αυτά του Ησαύ, του πρεσβυτέρου υιού, επληροφορήθη η Ρεβέκκα. Εστειλε άνθρωπον, εκάλεσε
κοντά της τον νεώτερον υιόν της Ιακώβ και του είπε· “ιδού, ο αδελφός σου ο Ησαύ απειλεί να σε φονεύση.
Γεν. 27,43   νύν ούν, τέκνον, άκουσόν µου της φωνής και αναστάς απόδραθι εις την Μεσοποταµίαν προς Λάβαν τον αδελφόν
µου εις Χαράν.
Γεν. 27,43     Τωρα λοιπόν, παιδί µου, άκουσε προσεκτικά τα λόγια µου. Σηκω και φεύγα µυστικά και πήγαινε εις την



Χαρράν της Μεσοποταµίας προς τον αδελφόν µου τον Λαβαν.
Γεν. 27,44   και οίκησον µετ αυτού ηµέρας τινάς,
Γεν. 27,44     Και µείνε µαζή του επί ολίγον χρόνον,
Γεν. 27,45   έως τού αποστρέψαι τον θυµόν και την οργήν τού αδελφού σου από σού, και επιλάθηται ά πεποίηκας αυτώ. και
αποστείλασα µεταπέµψοµαί σε εκείθεν, µη ποτε αποτεκνωθώ από των δύο υµών εν ηµέρα µια.
Γεν. 27,45     µέχρις ότου διαλυθή ο θαµύς και η οργή, που ο αδελφός σου έχει εναντίον σου, και λησµονήση αυτά, που του
έκαµες. Εγώ θα στείλω προς σε άνθρωπον και θα σε καλέσω να επιστρέψης πάλιν από εκεί. Να φύγης τώρα, παιδί µου, δια
να µη χάσω εις µίαν ηµέραν και τα δυο µου παιδιά, τον ένα που θα πέση νεκρός και τον άλλον που θα γίνη φονηάς”.
Γεν. 27,46   Είπε δε εβέκκα προς Ισαάκ· προσώχθικα τή ζωή µου διά τας θυγατέρας των υιών Χέτ· ει λήψεται Ιακώβ γυναίκα
από των θυγατέρων της γής ταύτης, ίνα τι µοι το ζήν;
Γεν. 27,46     Δια να πείση δε η Ρεβέκκα τον Ισαάκ και αφήση τον Ιακώβ να αναχωρήση εις Χαρράν του είπε· “Εβαρέθηκα την
ζώην µου εξ αιτίας των Χετταίων γυναικών, τας οποίας έχει λάβει συζύγους ο Ησαύ. Δεν θέλω, λοιπόν, να λάβη σύζυγον ο
Ιακώβ γυναίκα από τας θυγατέρας της χώρας αυτής, διότι εάν λάβη από αυτάς τι θέλω να ζω; Καλύτερα να πεθάνω”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Γεν. 28,1  Προσκαλεσάµενος δε Ισαάκ τον Ιακώβ ευλόγησεν αυτόν και ενετείλατο αυτώ λέγων· ου λήψη γυναίκα εκ των
θυγατέρων των Χαναναίων·
Γεν. 28,1  Εκάλεσεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και του έδωσε πατρικήν υποθήκην και εντολήν λέγων · “δεν θα πάρης
σύζυγον από τας θυγατέρας των Χαναναίων·
Γεν. 28,2  αναστάς απόδραθι εις την Μεσοποταµίαν, εις τον οίκον Βαθουήλ τού πατρός της µητρός σου και λάβε σεαυτώ
εκείθεν γυναίκα εκ των θυγατέρων Λάβαν τού αδελφού της µητρός σου.
Γεν. 28,2  αλλά σήκω και φύγε εις την Μεσοποταµίαν, στον οίκον του Βαθουήλ, του πατρός της µητρός σου, και πάρε
σύζυγόν σου από εκεί, από τας θυγατέρας του Λαβαν, του αδελφού της µητρός σου.
Γεν. 28,3  ο δε Θεός µου ευλογήσαι σε και αυξήσαι σε και πληθύναι σε, και έση εις συναγωγάς εθνών·
Γεν. 28,3  Ο δε Θεός µου ας σε ευλογήση, ας σε αυξήση και ας σε πληθύνη, και έτσι θα αναδειχθής γενάρχης πολλών λαών.
Γεν. 28,4  και δώη σοι την ευλογίαν Αβραάµ τού πατρός µου σοί και τώ σπέρµατί σου µετά σε, κληρονοµήσαι την γήν της
παροικήσεώς σου, ήν έδωκεν ο Θεός τώ Αβραάµ.
Γεν. 28,4  Είθε να δώση την ευλογίαν του πατρός µου του Αβραάµ εις σε προσωπικώς και στους κατόπιν από σε απογόνους
σου, ώστε να κληρονοµήσης την χώραν, όπου σήµερον µένεις, και την οποίαν ο Θεός έχει δώσει στον Αβραάµ”.
Γεν. 28,5  και απέστειλεν Ισαάκ τον Ιακώβ και επορεύθη εις την Μεσσοποταµίαν προς Λάβαν τον υιόν Βαθουήλ τού Σύρου,
αδελφόν εβέκκας της µητρός Ιακώβ και Ησαύ.
Γεν. 28,5  Εστειλεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ εις την Μεσοποταµίαν, όπου πράγµατι αυτός επορεύθη προς τον Λαβαν, τον υιόν
Βαθουήλ του Συρου, αδελφόν της Ρεβέκκας, της µητρός του Ιακώβ και του Ησαύ.
Γεν. 28,6  Είδε δε Ησαύ ότι ευλόγησεν Ισαάκ τον Ιακώβ, και απώχετο εις την Μεσοποταµίαν Συρίας λαβείν εαυτώ γυναίκα
εκείθεν εν τώ ευλογείν αυτόν και ενετείλατο αυτώ λέγων· ου λήψη γυναίκα εκ των θυγατέρων των Χαναναίων ,
Γεν. 28,6  Είδεν ο Ησαύ ότι ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ λαβών την ευλογίαν του Ισαάκ ανεχώρησεν εις την
Μεσοποταµίαν της Συρίας, δια να πάρη από εκεί σύζυγόν του. Κατά δε την ώραν της ευλογίας του έδωσεν ο πατήρ του την
εντολήν· “δεν θα πάρης σύζυγον από τας θυγατέρας των Χαναναίων”.
Γεν. 28,7  και ήκουσεν Ιακώβ τού πατρός και της µητρός αυτού και επορεύθη εις την Μεσοποταµίαν Συρίας.
Γεν. 28,7  Ο Ιακώβ υπήκουσεν στον πατέρα και την µητέρα του, εδέχθη την εντολήν και επορεύθη εις την Μεσοποταµίαν
της Συρίας.
Γεν. 28,8  ιδών δε και Ησαύ ότι πονηραί εισιν αι θυγατέρες Χαναάν εναντίον Ισαάκ τού πατρός αυτού,
Γεν. 28,8  Ο δε Ησαύ επειδή είδεν ότι ο πατέρας του είχε κακήν ιδέαν δια τας θυγατέρας των Χαναναίων, δια να ευχαριστήση
αυτόν,
Γεν. 28,9  επορεύθη Ησαύ προς Ισµαήλ και έλαβε την Μαελέθ θυγατέρα Ισµαήλ τού υιού Αβραάµ, αδελφήν Ναβεώθ, προς
ταίς γυναιξίν αυτού γυναίκα.
Γεν. 28,9  επορεύθη προς την περιοχήν όπου κατοικούσεν ο Ισµαήλ, και εκτός των δύο γυναικών, που είχε, έλαβεν από εκεί
και άλλην σύζυγον την Μαελέθ, θυγατέρα του Ισµαήλ, υιού του Αβραάµ, αδελφήν του Ναβεώθ.
Γεν. 28,10   Καί εξήλθεν Ιακώβ από τού φρέατος τού όρκου και επορεύθη εις Χαράν.
Γεν. 28,10  Ο Ιακώβ εν τω µεταξύ ανεχώρησεν από το Φρέαρ του Ορκου, δια να µεταβή εις την Χαρράν της Μεσοποταµίας.
Γεν. 28,11   και απήντησε τόπω και εκοιµήθη εκεί· έδυ γάρ ο ήλιος· και έλαβεν από των λίθων τού τόπου, και έθηκε προς
κεφαλής αυτού και εκοιµήθη εν τώ τόπω εκείνω.
Γεν. 28,11  Εφθασεν εις κάποιον τόπον, εις την Βαιθήλ, και εκοιµήθη εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος. Επήρε από τους λίθους του
τόπου, έβαλεν αυτούς ως προσκεφάλαιον κάτω από την κεφαλήν του και εκοιµήθη στον τόπον εκείνον .
Γεν. 28,12   και ενυπνιάσθη, και ιδού κλίµαξ εστηριγµένη εν τή γη, ής η κεφαλή αφικνείτο εις τον ουρανόν, και οι άγγελοι
τού Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ αυτής.
Γεν. 28,12  Εκεί είδεν ένα όνειρον. Είδε µίαν κλίµακα, της οποίας η βάσις ήτο στερεωµένη εις την γην, η δε κορυφή της
έφθανεν στον ουρανόν· άγγελοι δε του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον δι' αυτής.
Γεν. 28,13   ο δε Κύριος επεστήρικτο επ αυτής και είπεν· εγώ ειµι ο Θεός Αβραάµ τού πατρός σου, και ο Θεός Ισαάκ· µη
φοβού· η γη, εφ ής σύ καθεύδεις επ αυτής, σοί δώσω αυτήν, και τώ σπέρµατί σου.
Γεν. 28,13  Ο Θεός είχε στηριχθή στο άνω µέρος της κλίµακος αυτής, και είπεν· “εγώ είµαι ο Θεός Αβραάµ, του πατρός σου,
και ο Θεός του Ισαάκ. Μη φοβήσαι, διότι αυτήν την γην, επί της οποίας συ τώρα κοιµάσαι, θα δώσω εις σε και στους
απογόνους σου.
Γεν. 28,14   και έσται το σπέρµα σου ως η άµµος της γής και πλατυνθήσεται επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν, και επ
ανατολάς, και ενευλογηθήσονται εν σοί πάσαι αι φυλαί της γής και εν τώ σπέρµατί σου.
Γεν. 28,14  Οι δε απόγονοί σου θα πληθυνθούν και θα αυξηθούν εις αριθµόν µέγαν ωσάν την άµµον της θαλάσσης, και θα
επεκταθούν προς Δυσµάς, προς Νοτον, προς Βορράν και προς Ανατολάς. Ολοι δε οι λαοί της γης, θα ευλογηθούν δια µέσου



ενός από τους απογόνους σου (δια του Χριστού).
Γεν. 28,15   και ιδού εγώ ειµι µετά σού διαφυλάσσων σε εν τή οδώ πάση, ού αν πορευθής, και αποστρέψω σε εις την γήν
ταύτην, ότι ου µη σε εγκαταλίπω, έως τού ποιήσαί µε πάντα όσα ελάλησά σοι.
Γεν. 28,15  Και ιδού εγώ είµαι και θα είµαι µαζή σου, θα σε προφυλάσσω και θα σε καθοδηγώ στον κάθε δρόµον σου,
οπουδήποτε και αν µεταβής, και θα σε επαναφέρω εις την γην αυτήν. Δεν θα σε εγκαταλείψω και θα πραγµατοποιήσω όλα,
όσα σου υπεσχέθην”.
Γεν. 28,16   και εξηγέρθη Ιακώβ εκ τού ύπνου αυτού και είπεν· ότι έστι Κύριος εν τώ τόπω τούτω, εγώ δε ουκ ήδειν .
Γεν. 28,16  Εξύπνησεν ο Ιακώβ από τον ύπνον του και γεµάτος ιερόν δέος είπεν· “ο Κυριος υπάρχει στον τόπον αυτόν και εγώ
δεν το εγνώριζα”.
Γεν. 28,17   και εφοβήθη και είπεν· ως φοβερός ο τόπος ούτος· ουκ έστι τούτο αλλ ή οίκος Θεού, και αύτη η πύλη τού
ουρανού.
Γεν. 28,17  Εφοβήθη και είπε· “πόσον φοβερός είναι ο τόπος αυτός ! Αυτός βεβαίως είναι οίκος Θεού και αυτή είναι η πύλη
του ουρανού !”
Γεν. 28,18   και ανέστη Ιακώβ το πρωΐ και έλαβε τον λίθον, ον υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού, και έστησεν αυτόν
στήλην και επέχεεν έλαιον επί το άκρον αυτής.
Γεν. 28,18  Εξύπνησε δε την πρωΐαν, επήρε τον λίθον, τον οποίον είχε θέσει ως προσκεφάλαιον εις την κεφαλήν του, έστησεν
αυτόν ως στήλην εις ανάµνησιν του µεγάλου τούτου γεγονότος, και εις ένδειξιν καθιερώσεως έχυσεν έλαιον εις την
κορυφήν αυτής.
Γεν. 28,19   και εκάλεσε το όνοµα τού τόπου εκείνου Οίκος Θεού· και Ουλαµλούζ ήν όνοµα τή πόλει το πρότερον.
Γεν. 28,19  Ωνόµασε δε τον τόπον εκείνον “Οίκος Θεού”. Η πόλις, κοντά εις την οποίαν εκοιµήθη, ωνοµάζετο την εποχήν
εκείνην Ουλαµλούζ.
Γεν. 28,20   και ηύξατο Ιακώβ ευχήν λέγων· εάν ή Κύριος ο Θεός µετ εµού και διαφυλάξη µε εν τή οδώ ταύτη, ή εγώ
πορεύοµαι, και δώ µοι άρτον φαγείν και ιµάτιον περιβαλέσθαι
Γεν. 28,20     Εκαµε δε εκεί ο Ιακώβ τάξιµον και είπεν· “εάν ο Κυριος και Θεός είναι µαζή µου και µε διαφύλαξη στον δρόµον,
τον οποίον εγώ βαδίζω, και µου δώση άρτον προς τροφήν και ιµάτιον εις ενδυµασίαν, µου δώση όσα µου χρειάζονται κατά
τους χρόνους της ξενητιάς µου,
Γεν. 28,21   και αποστρέψη µε µετά σωτηρίας εις τον οίκον τού πατρός µου, και έσται Κύριός µοι εις Θεόν,
Γεν. 28,21  εάν µε καθοδηγήση και επιστρέψω πάλιν σώος στο σπίτι του πατρός µου, αυτός θα είναι ο Κυριος µου και ο Θεός
µου.
Γεν. 28,22   και ο λίθος ούτος, ον έστησα στήλην, έσται µοι οίκος Θεού, και πάντων, ών εάν µοι δώς, δεκάτην αποδεκατώσω
αυτά σοι.
Γεν. 28,22     Και ο λίθος αυτός, τον οποίον εγώ έστησα όρθιον εις ανάµνησιν του γεγονότος, θα γίνη ο θεµέλιος λίθος του
ναού του Θεού. Από όλα δε τα αγαθά, όσα ήθελε µου δώσει ο Θεός, εγώ θα προσφέρω εις αυτόν το εν δέκατον”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Γεν. 29,1  Καί εξάρας Ιακώβ τους πόδας επορεύθη εις γήν ανατολών προς Λάβαν τον υιόν Βαθουήλ τού Σύρου, αδελφόν δε
εβέκκας µητρός Ιακώβ και Ησαύ.
Γεν. 29,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά εξεκίνησεν ο Ιακώβ πεζή, εβάδισεν εις τας ανατολικάς χώρας προς τον Λαβαν, τον
υιόν Βαθουήλ του Συρου, αδελφόν της Ρεβέκκας της µητρός του Ιακώβ και του Ησαύ.
Γεν. 29,2  και ορά και ιδού φρέαρ εν τώ πεδίω, ήσαν δε εκεί τρία ποίµνια προβάτων αναπαυόµενα επ αυτού· εκ γάρ τού
φρέατος εκείνου επότιζον τα ποίµνια, λίθος δε ήν µέγας επί τώ στόµατι τού φρέατος,
Γεν. 29,2  Οταν δε επλησίασε προς την πόλιν Χαρράν, παρατηρεί και ιδού βλέπει ότι εις την πεδιάδα υπήρχε φρέαρ. Πλησίον
δε αυτού ήσαν τρία ποίµνια προβάτων, τα οποία ανεπαύοντο, διότι από το φρέαρ εκείνο επότιζον οι ποιµένες τα κοπάδια
των. Ενας δε µεγάλος λίθος έκλειε το στόµιον του φρέατος.
Γεν. 29,3  και συνήγοντο εκεί πάντα τα ποίµνια και απεκύλιον τον λίθον από τού στόµατος τού φρέατος και επότιζον τα
πρόβατα και αποκαθίστων τον λίθον επί το στόµα τού φρέατος εις τον τόπον αυτού.
Γεν. 29,3  Εµαζεύοντο εκεί όλα τα κοπάδια, οι δε ποιµένες απεκύλιον τον λίθον από το στόµιον του φρέατος, επότιζον τα
πρόβατα και έπειτα επανέφεραν τον λίθον εις την θέσιν του, στο στόµιον του φρέατος.
Γεν. 29,4  είπε δε αυτοίς Ιακώβ· αδελφοί, πόθεν εστέ υµείς; οι δε είπαν· εκ Χαράν εσµέν.
Γεν. 29,4  Ηρώτησεν ο Ιακώβ τους ποιµένας και είπεν· “αδελφοί, από που είσθε;” Εκείνοι δε απήντησαν· “είµεθα από την
Χαρράν”.
Γεν. 29,5  είπε δε αυτοίς· γινώσκετε Λάβαν τον υιόν Ναχώρ; οι δε είπαν· γινώσκοµεν.
Γεν. 29,5  Τους ηρώτησε πάλιν· “γνωρίζετε τον Λαβαν, τον απόγονον του Ναχώρ;” Εκείνοι είπαν· “βεβαίως τον γνωρίζοµεν”.
Γεν. 29,6  είπε δε αυτοίς· υγιαίνει; οι δε είπαν· υγιαίνει. και ιδού αχήλ η θυγάτηρ αυτού ήρχετο µετά των προβάτων.
Γεν. 29,6  Είπεν εις αυτούς· “είναι καλά εις την υγείαν του;”. Εκείνοι είπαν· “Είναι καλά”. Κατά την ώραν εκείνην ιδού η
Ραχήλ, η θυγάτηρ του Λαβαν, ήρχετο µε τα πρόβατά της στο φρέαρ.
Γεν. 29,7  και είπεν Ιακώβ· έτι εστίν ηµέρα πολλή, ούπω ώρα συναχθήναι τα κτήνη· ποτίσαντες τα πρόβατα απελθόντες
βόσκετε.
Γεν. 29,7  Ο Ιακώβ, θέλων προφανώς να οµιλήση ιδιαιτέρως µε την κόρην του Λαβαν, είπεν στους ποιµένας· “υπολείπονται
ώραι πολλαί της ηµέρας και δεν είναι ακόµη καιρός να συγκεντρωθούν τα ζώα εις τας µάνδρας των. Ποτίσατέ τα λοιπόν,
και πηγαίνετε να τα βοσκήσετε”.
Γεν. 29,8  οι δε είπαν· ου δυνησόµεθα έως τού συναχθήναι πάντας τους ποιµένας, και αποκυλίσουσι τον λίθον από τού
στόµατος τού φρέατος, και ποτιούµεν τα πρόβατα.
Γεν. 29,8  Εκείνοι όµως του απήντησαν· “δεν ηµπορούµεν να τα ποτίσωµεν, πριν η, µαζευθούν εδώ όλοι οι ποιµένες και µαζή
αποκυλίσουν τον λίθον από το στόµιον του φρέατος, οπότε και θα ποτίσωµεν τα πρόβατα”.
Γεν. 29,9  έτι αυτού λαλούντος αυτοίς και ιδού αχήλ η θυγάτηρ Λάβαν ήρχετο µετά των προβάτων τού πατρός αυτής· αυτή
γάρ έβοσκε τα πρόβατα τού πατρός αυτής.



Γεν. 29,9  Καθ' ον χρόνον αυτός συνωµίλει µε τους ποιµένας, ιδού η Ραχήλ, η θυγάτηρ του Λαβαν, ήρχετο µε τα πρόβατα του
πατρός της στο φρέαρ, δια να τα ποτίση, διότι αυτή τα έβοσκεν.
Γεν. 29,10   εγένετο δε, ως είδεν Ιακώβ την αχήλ την θυγατέρα Λάβαν τού αδελφού της µητρός αυτού, και τα πρόβατα Λάβαν
τού αδελφού της µητρός αυτού, και προσελθών Ιακώβ απεκύλισε τον λίθον από τού στόµατος τού φρέατος και επότιζε τα
πρόβατα Λάβαν τού αδελφού της µητρός αυτού.
Γεν. 29,10  Οτε δε ο Ιακώβ είδε την Ραχήλ, την θυγατέρα του Λαβαν, του αδελφού της µητρός του, και τα πρόβατα του
Λαβαν, επλησίασεν στο φρέαρ, απεκύλισε µόνος του από το στόµιον τον λίθον και επότιζε τα πρόβατα του αδελφού της
µητρός του.
Γεν. 29,11   και εφίλησεν Ιακώβ την αχήλ· και βοήσας τή φωνή αυτού έκλαυσε.
Γεν. 29,11  Επλησίασε την Ραχήλ, την ησπάσθη και βαθύτατα συγκεκινηµένος έκραζε και έκλαυσε .
Γεν. 29,12   και απήγγειλε τή αχήλ, ότι αδελφός τού πατρός αυτής εστι και ότι υιός εβέκκας εστί, και δραµούσα απήγγειλε
τώ πατρί αυτής κατά τα ρήµατα ταύτα.
Γεν. 29,12  Επληροφόρησε την Ραχήλ ότι είναι ανεψιός του πατρός της, υιός της Ρεβέκκας της αδελφής του. Εκείνη δε έτρεξε
και ανήγγειλεν στον πατέρα της τα λόγια αυτά.
Γεν. 29,13   εγένετο δε, ως ήκουσε Λάβαν το όνοµα Ιακώβ τού υιού της αδελφής αυτού, έδραµεν εις συνάντησιν αυτώ και
περιλαβών αυτόν εφίλησε και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού. και διηγήσατο τώ Λάβαν πάντας τους λόγους τούτους.
Γεν. 29,13  Αµέσως δε µόλις ο Λαβαν ήκουσε το όνοµα του Ιακώβ, του παιδιού της αδελφής του, έτρεξεν εις συνάντησίν του,
τον ενηγκαλίσθη, τον εφίληοε και τον ωδήγησεν στον οίκον του. Εκεί δε διηγήθη ο Ιακώβ στον Λαβαν όλα, όσα του είχον
συµβή.
Γεν. 29,14   και είπεν αυτώ Λάβαν· εκ των οστών µου και εκ της σαρκός µου εί σύ. και ήν µετ αυτού µήνα ηµερών.
Γεν. 29,14  Ο Λαβαν είπε τότε στον Ιακώβ· “είσαι συ από τα δικά µας κόκκαλα και από την ιδικήν µας σάρκα. Είµεθα
συγγενείς εξ αίµατος”. Ο Ιακώβ έµεινε µαζή του ένα µήνα.
Γεν. 29,15   Είπε δε Λάβαν τώ Ιακώβ· ότι γάρ αδελφός µου εί, ου δουλεύσεις µοι δωρεάν· απάγγειλόν µοι, τις ο µισθός σου
εστί;
Γεν. 29,15  Μετά την πάροδον του µηνός ο Λαβαν είπεν στον Ιακώβ· “επειδή είσαι συγγενής µου, αυτό δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να εργάζεσαι εις εµέ δωρεάν, ωσάν δούλος. Πές µου ποίος πρέπει να είναι ο µισθός σου”.
Γεν. 29,16   τώ δε Λάβαν ήσαν δύο θυγατέρες, όνοµα τή µείζονι Λεία, και όνοµα τή νεωτέρα αχήλ.
Γεν. 29,16  Ο Λαβαν είχε δύο θυγατέρας· η µεγαλυτέρα ωνοµάζετο Λεία και η µικροτέρα ωνοµάζετο Ραχήλ.
Γεν. 29,17   οι δε οφθαλµοί Λείας ασθενείς, αχήλ δε ήν καλή τώ είδει και ωραία τή όψει σφόδρα .
Γεν. 29,17  Οι οφθαλµοί της Λείας ήσαν αδύνατοι, η δε Ραχήλ ήτο ωραία εις όλην της την εµφάνισιν και εξαιρετικώς ωραία
στο, πρόσωπον.
Γεν. 29,18   ηγάπησε δε Ιακώβ την αχήλ και είπε· δουλεύσω σοι επτά έτη περί αχήλ της θυγατρός σου της νεωτέρας.
Γεν. 29,18  Ο Ιακώβ ηγάπησε την Ραχήλ και είπε· “θα εργασθώ εις σε επτά έτη δια την Ραχήλ την νεωτέραν θυγατέρα σου,
την οποίαν µετά τα επτά αυτά έτη θα λάβω ως σύζυγον”.
Γεν. 29,19   είπε δε αυτώ Λάβαν· βέλτιον δούναί µε αυτήν σοι, ή δούναί µε αυτήν ανδρί ετέρω· οίκησον µετ εµού.
Γεν. 29,19  Ο Λαβαν του απήντησεν· “είναι βεβαίως πολύ προτιµότερον για µένα να δώσω αυτήν σύζυγον εις σε, παρά εις
οιονδήποτε άνδρα. Μείνε µαζή µας και εργάσου, όπως είπες”.
Γεν. 29,20   και εδούλευσεν Ιακώβ περί αχήλ επτά έτη, και ήσαν εναντίον αυτού ως ηµέραι ολίγαι, παρά το αγαπάν αυτόν
αυτήν.
Γεν. 29,20     Ο Ιακώβ ειργάσθη πράγµατι επί επτά κατά συνέχειαν έτη, δια να λάβη ως σύζυγον την Ραχήλ. Μαλιστα δε του
εφάνησαν και ολίγα τα έτη αυτά. Διότι αγαπούσε την Ραχήλ.
Γεν. 29,21   είπε δε Ιακώβ τώ Λάβαν· δός µοι την γυναίκά µου, πεπλήρωνται γάρ αι ηµέραι, όπως εισέλθω προς αυτήν.
Γεν. 29,21  Μετά δε την παρέλευσιν των ετών αυτών είπεν ο Ιακώβ στον Λαβαν· “τα επτά έτη της εργασίας µου
συνεπληρώθησαν· δος µου λοιπόν την Ραχήλ, δια να την νυµφευθώ και να την έχω ως σύζυγον”.
Γεν. 29,22   συνήγαγε δε Λάβαν πάντας τους άνδρας τού τόπου και εποίησε γάµον.
Γεν. 29,22     Ο Λαδάν συνεκέντρωσεν όλους τους άνδρας του τόπου και έκαµε τον γάµον.
Γεν. 29,23   και εγένετο εσπέρα, και λαβών Λείαν την θυγατέρα αυτού εισήγαγε προς Ιακώβ και εισήλθε προς αυτήν Ιακώβ.
Γεν. 29,23     Οταν ενύκτωσεν, επήρε ο Λαβαν την Λείαν, την θυγατέρα αυτού, και την ωδήγησεν προς τον Ιακώβ στον
νυµφικόν θάλαµον.
Γεν. 29,24   έδωκε δε Λάβαν Λεία τή θυγατρί αυτού Ζελφάν την παιδίσκην αυτού αυτή παιδίσκην.
Γεν. 29,24     Εδωσε δε εις την θυγατέρα του την Λείαν ως δούλην της την Ζελφάν, ιδικήν του έως τότε δούλην.
Γεν. 29,25   εγένετο δε πρωΐ, και ιδού ήν Λεία. είπε δε Ιακώβ τώ Λάβαν· τι τούτο εποίησάς µοι; ου περί αχήλ εδούλευσα παρά
σοί; και ινατί παρελογίσω µε;
Γεν. 29,25     Οταν εξηµέρωσε, είδεν έξαφνα ο Ιακώβ ότι σύζυγός του έγινεν η Λεία. Διεµαρτυρήθη δε προς τον Λαβαν και του
είπε· “τι είναι αυτό, που µου έκαµες; Επί επτά έτη συνεχώς δεν ειργάσθην κατά την συµφωνίαν µας κοντά σου δια την
Ραχήλ; Διατί µε εξηπάτησες;”
Γεν. 29,26   απεκρίθη δε Λάβαν· ουκ έστιν ούτως εν τώ τόπω ηµών, δούναι την νεωτέραν πριν ή την πρεσβυτέραν·
Γεν. 29,26     Ο Λαβαν του απήντησε· “δεν υπάρχει στον τόπον µας συνήθεια να δίδωµεν εις γάµον την νεωτέραν κόρην, πριν
υπανδρεύσωµεν την µεγαλυτέραν.
Γεν. 29,27   συντέλεσον ούν τα έβδοµα ταύτης, και δώσω σοι και ταύτην αντί της εργασίας, ής εργά παρ εµοί, έτι επτά έτη
έτερα.
Γεν. 29,27     Ας περάση λοιπόν η εβδοµάς του γάµου σου µε την Λείαν και, θα δώσω εις σε και την Ραχήλ έναντι της
εργασίας, την οποίον θα µου προσφέρης επί επτά ακόµη έτη”.
Γεν. 29,28   εποίησε δε Ιακώβ ούτως και ανεπλήρωσε τα έβδοµα ταύτης, και έδωκεν αυτώ Λάβαν αχήλ την θυγατέρα αυτού
αυτώ γυναίκα.
Γεν. 29,28     Εδέχθη ο Ιακώβ την νέαν αυτήν συµφωνίαν, και έκαµεν, όπως του είπεν ο Λαβαν. Μετά την λήξιν της
εβδοµάδος του γάµου του µε την Λείαν, έδωκεν ο Λαβαν εις αυτόν και την θυγατέρα του Ραχήλ ως σύζυγον.



Γεν. 29,29   έδωκε δε Λάβαν τή θυγατρί αυτού Βαλλάν την παιδίσκην αυτού αυτή παιδίσκην.
Γεν. 29,29     Εδωκε δε την δούλην του Βαλλάν ως δούλην εις την θυγατέρα του Ραχήλ .
Γεν. 29,30   και εισήλθε προς αχήλ· ηγάπησε δε αχήλ µάλλον ή Λείαν· και εδούλευσεν αυτώ επτά έτη έτερα.
Γεν. 29,30     Ο Ιακώβ ήλθεν εις γάµου κοινωνίαν µε την Ραχήλ. Ηγάπησε δε περισσότερον την Ραχήλ από την Λείαν. Εν
συνεχεία δε ειργάσθη άλλα επτά έτη στον πενθερόν του τον Λαβαν.
Γεν. 29,31   Ιδών δε Κύριος ο Θεός ότι εµισείτο Λεία, ήνοιξε την µήτραν αυτής· αχήλ δε ήν στείρα·
Γεν. 29,31  Ο Κυριος και Θεός ιδών ότι η Λεία περιεφρονείτο από τον Ιακώβ ως άσχηµη , της έδωσε το χάρισµα της
τεκνογονίας, ενώ η Ραχήλ έµενε στείρα.
Γεν. 29,32   και συνέλαβε Λεία και έτεκεν υιόν τώ Ιακώβ· εκάλεσε δε το όνοµα αυτού ουβήν λέγουσα· διότι είδέ µου Κύριος
την ταπείνωσιν, και έδωκέ µοι υιόν· νύν ούν αγαπήσει µε ο ανήρ µου.
Γεν. 29,32     Η Λεία κατέστη έγκυος και εγέννησεν στον Ιακώβ υιόν. Ωνόµασε δε αυτόν Ρουβήν λέγουσα· “ο Κυριος µου
έδωκεν υιόν, διότι είδε την περιφρόνησίν µου από τον άνδρα µου. Τωρα λοιπόν θα µε αγαπήση ο σύζυγός µου”.
Γεν. 29,33   και συνέλαβε πάλιν και έτεκεν υιόν δεύτερον τώ Ιακώβ και είπεν· ότι ήκουσε Κύριος ότι µισούµαι, και προσέδωκέ
µοι και τούτον· εκάλεσε δε το όνοµα αυτού Συµεών·
Γεν. 29,33     Εµεινε πάλιν έγκυος, εγέννησε δεύτερον υιόν και είπεν· “ήκουσεν ο Κυριος ότι περιφρονούµαι ακόµη από τον
σύζυγόν µου και µου έδωσε και αυτόν τον υιόν”. Δια τούτο ωνόµασε τον δεύτερον υιόν της Συµεών.
Γεν. 29,34   και συνέλαβεν έτι και έτεκεν υιόν και είπεν· εν τώ νύν καιρώ προς εµού έσται ο ανήρ µου, τέτοκα γάρ αυτώ τρεις
υιούς· διά τούτο εκάλεσε το όνοµα αυτού Λευεί.
Γεν. 29,34     Εµεινε και πάλιν έγκυος, εγέννησε υιόν και είπε· “τώρα πλέον θα είναι µαζή µου ο άνδρας µου, διότι του
εγέννησα τρεις υιούς”. Δια τούτο ωνόµασεν αυτόν Λευεί.
Γεν. 29,35   και συλλαβούσα έτι έτεκεν υιόν και είπε· νύν έτι τούτο εξοµολογήσοµαι τώ Κυρίω· διά τούτο εκάλεσε το όνοµα
αυτού Ιούδαν. και έστη τού τίκτειν.
Γεν. 29,35     Κατέστη και πάλιν έγκυος, εγέννησε και άλλον υιόν και είπε· “και πάλιν τώρα θα δοξολογήσω δια τούτο το
γεγονός τον Κυριον”. Δια τούτο ωνόµασε το παιδί της αυτό Ιούδαν και έπαυσε να γεννά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Γεν. 30,1  Ιδούσα δε αχήλ ότι ου τέτοκε τώ Ιακώβ, και εζήλωσε αχήλ την αδελφήν αυτής και είπε τώ Ιακώβ· δός µοι τέκνα· ει
δε µη, τελευτήσω εγώ.
Γεν. 30,1  Οταν η Ραχήλ είδεν ότι δεν εγέννησεν τστον Ιακώβ παιδί, εφθόνησε την αδελφήν της Λείαν και είπεν στον Ιακώβ·
“δος µου τέκνα, ει δ' άλλως θα αποθάνω”.
Γεν. 30,2  θυµατωθείς δε Ιακώβ τή αχήλ είπεν αυτή· µη αντί Θεού εγώ ειµι, ός εστέρησέ σε καρπόν κοιλίας;
Γεν. 30,2  Εθύµωσεν ο Ιακώβ εναντίον της Ραχήλ και της είπε· “µήπως εγώ υπέχω θέσιν Θεού, ο οποίος δεν σου έδωσε
καρπόν κοιλίας;”
Γεν. 30,3  είπε δε αχήλ τώ Ιακώβ· ιδού η παιδίσκη µου Βαλλά· είσελθε προς αυτήν, και τέξεται επί των γονάτων µου, και
τεκνοποιήσοµαι καγώ εξ αυτής.
Γεν. 30,3  Είπεν η Ραχήλ στον Ιακώβ· “Ιδού, η δούλη µου η Βαλλά, πάρε την και θα γεννήση παιδί εις τα γόνατά µου και θα
είναι σαν να έχω γενήσει εγώ. Το τέκνον της θα είναι ιδικόν µου”.
Γεν. 30,4  και έδωκεν αυτώ Βαλλάν την παιδίσκην αυτής αυτώ γυναίκα· και εισήλθε προς αυτήν Ιακώβ.
Γεν. 30,4  Παρέδωσε την δούλην της την Βαλλάν εις αυτόν ως γυναίκα του, ήλθεν εκείνος προς αυτήν εις συζυγικήν
συνάφειαν,
Γεν. 30,5  και συνέλαβε Βαλλά η παιδίσκη αχήλ και έτεκε τώ Ιακώβ υιόν.
Γεν. 30,5  έµεινεν έγκυος η Βαλλά η δούλη της Ραχήλ και εγέννησεν στον Ιακώβ υιόν.
Γεν. 30,6  και είπε αχήλ· έκρινέ µοι ο Θεός και επήκουσε της φωνής µου και έδωκέ µοι υιόν· διά τούτο εκάλεσε το όνοµα
αυτού Δάν.
Γεν. 30,6  Είπε δε η Ραχήλ· “ο Θεός µου έδωσε το δίκαιόν µου, ήκουσε την προσευχήν µου και µου εχάρισε παιδί”. Δια τούτο
ωνόµασεν αυτόν Δαν.
Γεν. 30,7  και συνέλαβεν έτι Βαλλά η παιδίσκη αχήλ και έτεκεν υιόν δεύτερον τώ Ιακώβ.
Γεν. 30,7  Εµεινε πάλιν έγκυος η Βαλλά, η δούλη της Ραχήλ, και εγέννησε δεύτερον υιόν στον Ιακώβ.
Γεν. 30,8  και είπε αχήλ· συναντελάβετό µου ο Θεός, και συνανεστράφην τή αδελφή µου και ηδυνάσθην· και εκάλεσε το
όνοµα αυτού Νεφθαλείµ.
Γεν. 30,8  Είπε τότε η Ραχήλ· “µε εβοήθησεν ο Θεός, ηγωνίσθην σκληρώς κατά της αδελφής µου και την ενίκησα”. Και
ωνόµασε τον υιόν της Νεφθαλείµ.
Γεν. 30,9  Είδε δε Λεία ότι έστη τού τίκτειν, και έλαβε Ζελφάν την παιδίσκην αυτής και έδωκεν αυτήν τώ Ιακώβ γυναίκα . και
εισήλθε προς αυτήν
Γεν. 30,9  Είδεν η Λεία, ότι εσταµάτησεν η τεκνογονία της και έλαβε την δούλην της την Ζελφάν, την παρέδωσεν στον
Ιακώβ ως γυναίκα του, και ήλθεν εκείνος εις συνάφειαν µε αυτήν.
Γεν. 30,10   και συνέλαβε Ζελφά η παιδίσκη Λείας και έτεκε τώ Ιακώβ υιόν.
Γεν. 30,10  Η Ζελφά, η δούλη της Λείας, έµεινεν έγκυος, και εγέννησεν υιόν στον Ιακώβ.
Γεν. 30,11   και είπε Λεία. εν τύχη· και επωνόµασε το όνοµα αυτού Γάδ.
Γεν. 30,11  Είπε τότε η Λεία· “είµαι ευτυχής” ! Ωνόµασε δε τον υιόν της αυτόν Γαδ.
Γεν. 30,12   και συνέλαβεν έτι Ζελφά η παιδίσκη Λείας και έτεκε τώ Ιακώβ υιόν δεύτερον.
Γεν. 30,12  Εµεινε και πάλιν έγκυος η Ζελφά, η δούλη της Λείας, και εγέννησε δεύτερον υιόν του Ιακώβ.
Γεν. 30,13   και είπε Λεία· µακαρία εγώ, ότι µακαριούσί µε αι γυναίκες· και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ασήρ.
Γεν. 30,13  Και η Λεία είπε· “είµαι εγώ ευτυχισµένη, διότι θα µε µακαρίζουν αι γυναίκες”. Δια τούτο ωνόµασε τούτον τον υιόν
Ασήρ.
Γεν. 30,14   Επορεύθη δε ουβήν εν ηµέρα θερισµού πυρών και εύρε µήλα µανδραγορών εν τώ αγρώ και ήνεγκεν αυτά προς
Λείαν την µητέρα αυτού· είπε δε αχήλ Λεία τή αδελφή αυτής· δός µοι των µανδραγορών τού υιού σου.



Γεν. 30,14  Καποιαν ηµέραν του θερισµού των σιτηρών ο Ρουβήν µετέβη εις αγρόν. Εύρεν εκεί καρπούς του φυτού
µανδραγόρου και έφερεν αυτούς προς την µητέρα του την Λείαν. Είπε δε η Ραχήλ προς την αδελφήν της την Λείαν· “δος
µου και µένα από τους καρπούς του µανδραγόρου, που σου έφερε το παιδί σου· (εζήτησε δε αυτούς, διότι επίστευεν ότι
τρωγόµενοι αυτοί λύουν την στείρωσιν).
Γεν. 30,15   είπε δε Λεία· ουχ ικανόν σοι ότι έλαβες τον άνδρα µου; µη και τους µανδραγόρας τού υιού µου λήψη; είπε δε
αχήλ· ουχ ούτως· κοιµηθήτω µετά σού την νύκτα ταύτην αντί των µανδραγορών τού υιού σου.
Γεν. 30,15  Απήντησεν η Λεία· “δεν σου αρκεί ότι µου επήρες τον άνδρα; Μηπως θέλεις να µου πάρης και τους µανδραγόρας
του παιδιού µου;” Η Ραχήλ απήντησεν· “όχι. Ας µη υπάρχη αυτή η διαφορά µεταξύ µας. Αυτήν την νύκτα ας κοιµηθή µαζή
σου ο άνδρας µου αντί των καρπών του µανδραγόρου, που σου έφερε το παιδί σου, τους οποίους θα µου δώσης”.
Γεν. 30,16   εισήλθε δε Ιακώβ εξ αγρού εσπέρας, και εξήλθε Λεία εις συνάντησιν αυτώ και είπε· προς εµέ εισελεύση σήµερον·
µεµίσθωµαι γάρ σε αντί των µανδραγορών τού υιού µου. και εκοιµήθη µετ αυτής την νύκτα εκείνην.
Γεν. 30,16  Την εσπέραν επέστρεψεν από τον αγρόν ο Ιακώβ και η Λεία εξήλθεν εις συνάντησίν του και του είπεν · “αυτήν την
νύκτα θα έλθης προς εµέ, διότι σε έχω εξαγοράσει µε τους µανδραγόρας του παιδιού µου”. Και πράγµατι ο Ιακώβ εκοιµήθη
µαζή της την νύκτα εκείνην.
Γεν. 30,17   και επήκουσεν ο Θεός Λείας, και συλλαβούσα έτεκε τώ Ιακώβ υιόν πέµπτον.
Γεν. 30,17  Ηκουσεν ο Θεός την προσευχήν της Λείας, έµεινεν αυτή έγκυος και εγέννησεν στον Ιακώβ πέµπτον τέκνον.
Γεν. 30,18   και είπε Λεία· δέδωκέ µοι ο Θεός τον µισθόν µου, ανθ ού έδωκα την παιδίσκην µου τώ ανδρί µου· και εκάλεσε το
όνοµα αυτού Ισσάχαρ, ό εστι µισθός.
Γεν. 30,18  Είπε δε η Λεία· “ο Θεός µου έδωσε την αµοιβήν µου δια το γεγονός ότι εγώ είχα δώσει την δούλην µου ως σύζυγον
στον άνδρα µου”. Δια τούτο έδωσεν εις αυτό το όνοµα Ισσάχαρ το οποίον σηµαίνει µισθός.
Γεν. 30,19   και συνέλαβεν έτι Λεία και έτεκεν υιόν έκτον τώ Ιακώβ.
Γεν. 30,19  Και πάλιν η Λεία έµεινεν έγκυος, εγέννησεν έκτον υιόν στον Ιακώβ,
Γεν. 30,20   και είπε Λεία· δεδώρηται ο Θεός µοι δώρον καλόν εν τώ νύν καιρώ· αιρετιεί µε ο ανήρ µου, τέτοκα γάρ αυτώ υιούς
έξ· και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ζαβουλών.
Γεν. 30,20     και είπε· “µου εχάρισεν ο Θεός κατά τον καιρόν τούτον ένα καλόν δώρον. Εµέ πλέον θα προτιµά ο σύζυγός µου,
διότι του έχω γεννήσει έως τώρα εξ παιδιά”. Και εκάλεσε το όνοµα του έκτου αυτού τέκνου Ζαβουλών.
Γεν. 30,21   και µετά τούτο έτεκε θυγατέρα και εκάλεσε το όνοµα αυτής Δείνα.
Γεν. 30,21  Κατόπιν εγέννησεν η Λεία θυγατέρα, την οποίαν ωνόµασε Δείνα.
Γεν. 30,22   Εµνήσθη δε ο Θεός της αχήλ, και επήκουσεν αυτής ο Θεός και ανέωξεν αυτής την µήτραν,
Γεν. 30,22     Ο Θεός ενεθυµήθη την Ραχήλ, ήκουσε την προσευχήν της και της έδωσε το δώρον της τεκνογονίας.
Γεν. 30,23   και συλλαβούσα έτεκε τώ Ιακώβ υιόν. είπε δε αχήλ· αφείλεν ο Θεός µου το όνειδος·
Γεν. 30,23     Εµεινε και αυτή έγκυος, εγέννησεν στον Ιακώβ υιόν και είπεν· “ο Θεός µου αφήρεσε την εντροπήν της ατεκνίας
µου”.
Γεν. 30,24   και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ιωσήφ λέγουσα· προσθέτω ο Θεός µοι υιόν έτερον.
Γεν. 30,24     Δια τούτο ωνόµασε το τέκνον της αυτό Ιωσήφ λέγουσα· “ας µου δώση ο Θεός και άλλον υιόν”.
Γεν. 30,25   Εγένετο δε ως έτεκε αχήλ τον Ιωσήφ, είπεν Ιακώβ τώ Λάβαν· απόστειλόν µε, ίνα απέλθω εις τον τόπον µου και εις
την γήν µου.
Γεν. 30,25     Οταν η Ραχήλ εγέννησε τον Ιωσήφ, είπεν ο Ιακώβ στον Λαβαν· “κατευόδωσέ µε τώρα, δια να επιστρέψω εις την
πατρίδα µου και εις την χώραν µου”.
Γεν. 30,26   απόδος τας γυναίκάς µου και τα παιδία µου, περί ών δεδούλευκά σοι, ίνα απέλθω· σύ γάρ γινώσκεις την
δουλείαν, ήν δεδούλευκά σοι.
Γεν. 30,26     Δος µου τας γυναίκας µου και τα παιδιά µου, δια τας οποίας εγώ σε έχω δουλεύσει, ώστε να επανέλθω εις την
πατρίδα µου· διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά την εργασίαν, που σου έχω προσφέρει”.
Γεν. 30,27   είπε δε αυτώ Λάβαν· ει εύρον χάριν εναντίον σου, οιωνισάµην αν· ευλόγησε γάρ µε ο Θεός επί τή σή εισόδω.
Γεν. 30,27     Απήντησε προς αυτόν ο Λαβαν· “θα γίνη, όπως λέγεις. Εγώ και εις οιωνούς ακόµη θα κατέφευγα, δια να
επιτύχω ειρηνικάς µε σε σχέσεις. Διότι µόλις συ εισήλθες στον οίκον µου, µε ευλόγησεν ο Θεός.
Γεν. 30,28   διάστειλον τον µισθόν σου προς µε, και δώσω.
Γεν. 30,28     Καθόρισέ µου λοιπόν, τον µισθόν, που θέλεις, και εγώ θα σου τον δώσω”.
Γεν. 30,29   είπε δε Ιακώβ· σύ γινώσκεις ά δεδούλευκά σοι και όσα ήν κτήνη σου µετ εµού·
Γεν. 30,29     Απήντησεν ο Ιακώβ· “συ γνωρίζεις τας υπηρεσίας που σου προσέφερα, όπως επίσης και τα ζώα που είχες, όταν
εγώ ήλθα κοντά σου.
Γεν. 30,30   µικρά γάρ ήν όσα σοι εναντίον εµού, και ηυξήθη εις πλήθος, και ευλόγησέ σε Κύριος ο Θεός επί τώ ποδί µου. νύν
ούν πότε ποιήσω καγώ εµαυτώ οίκον;
Γεν. 30,30     Ολίγα ήσαν τότε τα πρόβατά σου, που µου έδωσες να βόσκω. Τωρα όµως έγιναν πολυάριθµα, διότι καθώς
επάτησα το πόδι µου στο σπίτι σου, σε ευλόγησεν ο Θεός. Τωρα, λοιπόν, δεν νοµίζεις ότι είναι καιρός να φτιάσω και εγώ το
σπίτι µου;”
Γεν. 30,31   και είπεν αυτώ Λάβαν· τι σοι δώσω; είπε δε αυτώ Ιακώβ· ου δώσεις µοι ουδέν· εάν ποιήσης µοι το ρήµα τούτο,
πάλιν ποιµανώ τα πρόβατά σου και φυλάξω.
Γεν. 30,31  Ο Λαβαν του είπε· “τι θέλεις να σου δώσω;” Και ο Ιακώβ του απήντησε· “δεν θέλω να µου δώσης τίποτε. Εάν
δεχθής την πρότασιν, την οποίαν θα σου κάµω, πάλιν εγώ θα βόσκω και θα φυλάττω τα πρόβατά σου.
Γεν. 30,32   παρελθέτω πάντα τα πρόβατά σου σήµερον, και διαχώρισον εκείθεν πάν πρόβατον φαιόν εν τοίς άρνασι και πάν
διάλευκον και ραντόν εν ταίς αιξίν· έσται µοι µισθός.
Γεν. 30,32     Ας περάσουν από εµπρός µας σήµερον όλα τα πρόβατά σου. Ξεχώρισε από αυτά κάθε πρόβατον φαιόν, από δε
τα γίδια κάθε αίγα λευκήν η διάστικτον. Αυτά θα είναι ο µισθός µου.
Γεν. 30,33   και επακούσεταί µοι η δικαιοσύνη µου εν τή ηµέρα τή επαύριον, ότι εστίν ο µισθός µου ενώπιόν σου· πάν, ό εάν
µη ή ραντόν και διάλευκον εν ταίς αιξί και φαιόν εν τοίς άρνασι, κεκλεµµένον έσται παρ εµοί.
Γεν. 30,33  Η τιµιότης µου προς σε θα φανή και θα ακουσθή και στο µέλλον, ότι δηλαδή αυτός θα είναι, ο µισθός µου από σε .



Θα είµαι δε κλέπτης, εάν κρατήσω από το κοπάδι σου γίδια, που δεν θα είναι διάστικτα η λευκά και αρνιά που δεν θα είναι
φαια”.
Γεν. 30,34   είπε δε αυτώ Λάβαν· έστω κατά το ρήµά σου.
Γεν. 30,34     Ο Λαβαν, έχων υπ' όψιν του ότι τα αρνιά και τα γίδια του χρώµατος που εζητούσεν ο Ιακώβ είναι σπάνια , του
είπεν· “ας γίνη το θέληµά σου”.
Γεν. 30,35   και διέστειλεν εν τή ηµέρα εκείνη τους τράγους τους ραντούς και τους διαλεύκους και πάσας τας αίγας τας
ραντάς και τας διαλεύκους και πάν, ό ήν φαιόν εν τοίς άρνασι, και πάν ό ήν λευκόν εν αυτοίς, και έδωκε διά χειρός των
υιών αυτού.
Γεν. 30,35  Και εξεχώρισε κατά την ηµέραν εκείνην τους τράγους , που είχαν διάστικτον χρωµατισµόν και τους λευκούς,
όλας τας αίγας τας διαστίκτους και λευκάς, κάθε ζώον στο κοπάδι των αιγών που ήτο λευκόν, όπως επίσης και κάθε
πράβατον φαιόν ανάµεσα εις τα άλλα πρόβατα, και τα παρεχώρησεν εις την εξουσίαν των παιδιών του.
Γεν. 30,36   και απέστησεν οδόν τριών ηµερών ανά µέσον αυτών και ανά µέσον Ιακώβ. Ιακώβ δε εποίµανε τα πρόβατα
Λάβαν τα υπολειφθέντα.
Γεν. 30,36     Ο Λαβαν απεµάκρυνεν εις απόστασιν τριών ηµερών τα ολίγα αυτά γιδοπρόδατα, από εκείνα που θα
εξακολουθούσε να φυλάττη ο Ιακώβ. Πράγµατι ο Ιακώβ, εξακολουθούσε να ποιµαίνη τα υπολειφθέντα πρόβατα του
Λαβαν.
Γεν. 30,37   έλαβε δε εαυτώ Ιακώβ ράβδον στυρακίνην χλωράν και καρυΐνην και πλατάνου, και ελέπισεν αυτάς Ιακώβ
λεπίσµατα λευκά περισύρων το χλωρόν· εφαίνετο δε επί ταίς ράβδοις το λευκόν, ό ελέπισε, ποικίλον.
Γεν. 30,37  Επήρε τότε ο Ιακώβ ράβδους χλωράς στύρακος, καρυδιάς και πλατάνου, αφήρεσεν από αυτάς ένα µέρος του
φλοιού των, ώστε να φαίνεται και τα λευκόν ξυλώδες αυτών µέρος. Ετσι δε παρουσιάζοντο αι ράβδοι αυταί εις ποικίλον
χρωµατισµόν, εις λευκόν από το ξύλον και εις φαιοπράσινον από τον αποµείναντα φλοιόν.
Γεν. 30,38   και παρέθηκε τας ράβδους, ας ελέπισεν εν τοίς ληνοίς των ποτιστηρίων τού ύδατος, ίνα ως αν έλθωσι τα
πρόβατα πιείν ενώπιον των ράβδων, ελθόντων αυτών πιείν, εγκισσήσωσι τα πρόβατα εις τας ράβδους·
Γεν. 30,38     Αυτάς δε τας ράβδους, τας οποίας έτσι είχεν µισοαποφλοιώσει, τας ετοποθέτησεν εις τα ποτιστήρια, ώστε όταν
τα πρόβατα του Λαβαν έλθουν δια πότισµα να έχουν ενώπιόν των αυτάς τας ράβδους . Κατά δε το πότισµα,
διασταυρούµενα και γονιµοποιούµενα, θα βλέπουν τας ράβδους.
Γεν. 30,39   και ενεκίσσων τα πρόβατα εις τας ράβδους και έτικτον τα πρόβατα διάλευκα και ποικίλα και σποδοειδή ραντά.
Γεν. 30,39     Πράγµατι δε τα αιγοπρόβατα συζευγνύµενα εγονιµοποιούντο βλέποντα αυτάς τας ράβδους . Τα περισσότερα δε
αρνία, τα οποία έτσι εγεννώντο, ήοαν λευκά, ποικιλόχρωµα και διάστικτα, αρνιά στακτιά.
Γεν. 30,40   τους δε αµνούς διέστειλεν Ιακώβ και έστησεν εναντίον των προβάτων κριόν διάλευκον και πάν ποικίλον εν τοίς
αµνοίς· και διεχώρισεν εαυτώ ποίµνια καθ εαυτόν και ουκ έµιξεν αυτά εις τα πρόβατα Λάβαν.
Γεν. 30,40     Εξεχώριζε δε ο Ιακώβ τα διάστικτα αυτά προβατα από τα άλλα . Ετοποθετούσε δε ενώπιον των διαστίκτων
προβάτων κριον λευκόν και έτσι εγεννώντο τα περισσότερα πρόβατα διάστικτα. Εξεχώριζεν έπειτα τα διάστικτα πρόβατα,
τα οποία κατά την προηγηθείσαν συµφωνίαν ήσαν ιδικά του και δεν τα αναµίγνυε µε τα άλλα τα λευκά, που ανήκον στον
Λαβαν.
Γεν. 30,41   εγένετο δε εν τώ καιρώ, ώ ενεκίσσων τα πρόβατα εν γαστρί λαµβάνοντα, έθηκεν Ιακώβ τας ράβδους εναντίον
των προβάτων εν τοίς ληνοίς τού εγκισσήσαι αυτά κατά τας ράβδους·
Γεν. 30,41  Κατά δε την κατάλληλον εποχήν, κατά την οποίαν εγονιµοποιούντο τα πρόβατα ετοποθετούσεν ο Ιακώβ τας
ποικιλοχρώµους ράβδους εις τα ποτιστήρια ενώπιόν των ώστε να γίνεται η γονιµοποίησίς των τη ώραν, που θα έβλεπαν
τας ράβδους.
Γεν. 30,42   ηνίκα δ αν έτεκε τα πρόβατα, ουκ ετίθει· εγένετο δε τα µέν άσηµα τού Λάβαν, τα δε επίσηµα τού Ιακώβ.
Γεν. 30,42     Οταν δε ήρχετο ο καιρός να γεννήσουν τα πρόβατα και να συλλάβουν εκ νέου και γεννήσουν , όπως ήτο
επόµενον, ασθενέστερα αρνιά, δεν ετοποθετούσε τας ράβδους ενώπιον αυτών. Κατ' αυτόν τον τρόπον τα µεν πρόβατα του
Λαβαν εγεννώντο ασθενικά, τα δε πρόβατα του Ιακώβ εύρωστα.
Γεν. 30,43   και επλούτισεν ο άνθρωπος σφόδρα σφόδρα, και εγένετο αυτώ κτήνη πολλά και βόες και παίδες, και παιδίσκαι
και κάµηλοι και όνοι.
Γεν. 30,43     Εγινε δε ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, απέκτησε ζώα πολλά και βόδια, δούλους και δούλας, καµήλους και
όνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Γεν. 31,1  Ήκουσε δε Ιακώβ τα ρήµατα των υιών Λάβαν λεγόντων· είληφεν Ιακώβ πάντα τα τού πατρός ηµών και εκ των τού
πατρός ηµών πεποίηκε πάσαν την δόξαν ταύτην.
Γεν. 31,1  Εφθασαν εις τα αυτιά του Ιακώβ πληροφορίαι, ότι τα παιδιά του Λαβαν έλεγαν· “ο Ιακώβ επήρε όλα τα υπάρχοντα
του πατρός µας και από αυτά έκαµε όλην αυτού την µεγάλην περιουσίαν”.
Γεν. 31,2  και είδεν Ιακώβ το πρόσωπον τού Λάβαν, και ιδού ουκ ήν προς αυτόν ωσεί εχθές και τρίτην ηµέραν.
Γεν. 31,2  Είδε δε και ο Ιακώβ σκυθρωπόν το πρόσωπον του Λαβαν και αντελήφθη ότι η διάθεσίς του απέναντι αυτού δεν
ήτο όπως προηγουµένως φιλική, αλλ' είχε γίνει δυσµενής και εχθρική εξ αιτίας του φθόνου του.
Γεν. 31,3  είπε δε Κύριος προς Ιακώβ· αποστρέφου εις την γήν τού πατρός σου και εις την γενεάν σου, και έσοµαι µετά σού.
Γεν. 31,3  Τοτε είπεν ο Κυριος προς τον Ιακώβ· “να επιστρέψης εις την γην του πατρός σου, εις την γενεάν σου, και εγώ θα
είµαι µαζή σου υπερασπιστής και βοηθός”.
Γεν. 31,4  αποστείλας δε Ιακώβ εκάλεσε Λείαν και αχήλ εις το πεδίον, ού ήν τα ποίµνια.
Γεν. 31,4  Εστειλεν ο Ιακώβ άνθρωπον και εκάλεσε την Λείαν και την Ραχήλ να έλθουν εις την πεδιάδα, όπου αυτός έβοσκε
τα πρόβατα.
Γεν. 31,5  και είπεν αυταίς· ορώ εγώ το πρόσωπον τού πατρός υµών, ότι ουκ έστι προς εµού ως εχθές και τρίτην ηµέραν· ο δε
Θεός τού πατρός µου ήν µετ εµού.
Γεν. 31,5  Είπε δε εις τας γυναίκας του· “εγώ βλέπω το πρόσωπον του πατρός σας σκυθρωπόν· η διάθεσίς του απέναντί µου
δεν είναι πλέον φιλική, όπως προηγουµένως. Ο Θεός όµως του πατρός µου ήτο και είναι µαζή µου.



Γεν. 31,6  και αυταί δε οίδατε, ότι εν πάση τή ισχύϊ µου δεδούλευκα τώ πατρί υµών.
Γεν. 31,6  Και σεις αι ίδιαι γνωρίζετε καλά ότι, µε όλην, µου την δύναµιν, µε ευσυνειδησίαν και τιµιότητα, εδούλευσα στον
πατέρα σας.
Γεν. 31,7  ο δε πατήρ υµών παρεκρούσατό µε και ήλλαξε τον µισθόν µου των δέκα αµνών, και ουκ έδωκεν αυτώ ο Θεός
κακοποιήσαί µε.
Γεν. 31,7  Ο πατήρ σας όµως µε ηπάτησε και τον ευτελή µισθόν των δέκα προβάτων τον ήλλαξε· αλλά ο Θεός δεν του
επέτρεψε να µου κάµη κάτι κακόν.
Γεν. 31,8  εάν ούτως είπη, τα ποικίλα έσται σου µισθός, και τέξεται πάντα τα πρόβατα ποικίλα· εάν δε είπη, τα λευκά έσται
σου µισθός, και τέξεται πάντα τα πρόβατα λευκά·
Γεν. 31,8  Ο Θεός ήτο µαζή µου· εάν δε ο Λαβαν έλεγε τα ποικιλόχρωµα πρόβατα θα είναι ο µισθός σου, όλα τα πρόβατα θα
εγεννούσαν ποικιλόχρωµα. Εάν δε έλεγεν ότι τα λευκά πρόβατα θα είναι ο µισθός σου, όλα τα πρόβατα θα εγεννούσαν
λευκά αρνιά.
Γεν. 31,9  και αφείλετο ο Θεός πάντα τα κτήνη τού πατρός υµών και έδωκέ µοι αυτά.
Γεν. 31,9  Ο δίκαιος Θεός αφήρεσεν όλα τα ζώα του πατρός σας και τα έδωσεν εις εµέ·
Γεν. 31,10   και εγένετο ηνίκα ενεκίσσων τα πρόβατα εν γαστρί λαµβάνοντα, και είδον τοίς οφθαλµοίς µου εν τώ ύπνω, και
ιδού οι τράγοι και οι κριοί αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τας αίγας διάλευκοι και ποικίλοι και σποδοειδείς ραντοί.
Γεν. 31,10  και συνέβη, ώστε, όταν τα πρόβατα συζευγνύµενα έµεναν έγκυα, είδον στον ύπνον µου µε τα ίδια µου τα µάτια,
ότι οι τράγοι και οι κριοι αναβαίνοντες επάνω εις τα πρόβατα και τας αίγας ήσαν όλοι λευκοί, παρδαλοί, άτακτοι,
διάστικτοι.
Γεν. 31,11   και είπέ µοι ο άγγελος τού Θεού καθ ύπνον· Ιακώβ· εγώ δε είπα· τι εστι;
Γεν. 31,11  Και µου είπεν ο άγγελος του Θεού στον ύπνον µου· “Ιακώβ” ! Εγώ δε απήντησα· “τι είναι;”
Γεν. 31,12   και είπεν· ανάβλεψον τοίς οφθαλµοίς σου, και ιδέ τους τράγους και τους κριούς αναβαίνοντας επί τα πρόβατα
και τας αίγας διαλεύκους και ποικίλους και σποδοειδείς ραντούς· εώρακα γάρ όσα σοι Λάβαν ποιεί·
Γεν. 31,12  “Σηκωσε τα βλέµατά σου, µου απήντησιν ο άγγελος. και κύτταξε ότι οι τράγοι και οι κριοι αναβαίνοντες εις τα
πρόβατα και τας αίγας είναι λευκοί και ποικιλόχρωµοι και στακτοί και διάστικτοι. Αυτό είναι σηµειον ότι θα
πολλαπλασιάσω τα ιδικά σου πρόβατα, διότι είδα τας αδικίας, τας οποίας εν συνεχεία σου έχει κάµει ο Λαβαν.
Γεν. 31,13   εγώ ειµι ο Θεός ο οφθείς σοι εν τόπω Θεού, ού ήλειψάς µοι εκεί στήλην και ηύξω µοι εκεί ευχήν· νύν ούν
ανάστηθι και έξελθε εκ της γής ταύτης και άπελθε εις την γήν της γενέσεώς σου, και έσοµαι µετά σού.
Γεν. 31,13  Εγώ είµαι ο Θεός, ο οποίος εφανερώθην εις σε στον ιερόν εκείνον τόπον, τον οποίον ωνόµασες συ “Οίκον Θεού”,
εις την Βαιθήλ, όπου συ µου έστησες στήλην, την οποίαν έχρισες µε έλαιον και µου έκαµες ένα τάµα. Σηκω, λοιπόν, τώρα
και φύγε από την γην αυτήν και πήγαινε στον τόπον, όπου εγεννήθης, και εγώ θα είµαι µαζή σου”.
Γεν. 31,14   και αποκριθείσαι αχήλ και Λεία είπαν αυτώ· µη εστιν ηµίν έτι µερίς ή κληρονοµία εν τώ οίκω τού πατρός ηµών;
Γεν. 31,14  Η Ραχήλ και η Λεία απεκρίθησαν εις αυτόν· “µήπως και έχοµεν τάχα ηµείς µερίδιον η κληρονοµίαν εις τα
υπάρχοντα του πατρός µας;
Γεν. 31,15   ουχ ως αι αλλότριαι λελογίσµεθα αυτώ; πέπρακε γάρ ηµάς και καταβρώσει κατέφαγε το αργύριον ηµών.
Γεν. 31,15  Δεν µας εθεώρησεν ως ξένας πλέον απέναντί του; Διότι µας επώλησε και κατέφαγεν αδίκως και παρανόµως το
αργύριόν µας.
Γεν. 31,16   πάντα τον πλούτον και την δόξαν, ήν αφείλετο ο Θεός τού πατρός ηµών, ηµίν έσται και τοίς τέκνοις ηµών. νύν
ούν όσα σοι είρηκεν ο Θεός, ποίει.
Γεν. 31,16  Ολος ο πλούτος και η δόξα, που αφήρεσεν ο Θεός από τον πατέρα µας, ανήκει πλέον κατά λόγον δικαιοσύνης εις
ηµάς και εις τα παιδιά µας. Πράξε λοιπόν τώρα, όπως σου είπεν ο Θεός”.
Γεν. 31,17   Αναστάς δε Ιακώβ έλαβε τας γυναίκας αυτού και τα παιδία αυτού επί τας καµήλους.
Γεν. 31,17  Ηγέρθη ο Ιακώβ, επήρε τας γυναίκας του, εφόρτωσε τα παιδιά του εις τας καµήλους,
Γεν. 31,18   και απήγαγε πάντα τα υπάρχοντα αυτώ, και πάσαν την αποσκευήν αυτού, ήν περιεποιήσατο εν τή
Μεσοποταµία, και πάντα τα αυτού απελθείν προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού εις γήν Χαναάν.
Γεν. 31,18  επήρεν όλα τα υπάρχοντά του και τα παιδιά του, που απέκτησεν εις Μεσοποταµίαν, και όλα τα πράγµατά του,
δια να επιστρέψη προς τον Ισαάκ, τον πατέρα του, εις την γην Χαναάν.
Γεν. 31,19   Λάβαν δε ώχετο κείραι τα πρόβατα αυτού· έκλεψε δε αχήλ τα είδωλα τού πατρός αυτής.
Γεν. 31,19  Τοτε ακριβώς ο Λαβαν είχε µεταβή, δια να κουρεύση τα πρόβατά του. Η δε Ραχήλ έκλεψε τα ειδωλολατρικά
αγαλµάτια του πατρός της.
Γεν. 31,20   έκρυψε δε Ιακώβ Λάβαν τον Σύρον τού µη αναγγείλαι αυτώ, ότι αποδιδράσκει.
Γεν. 31,20  Ο Ιακώβ απέκρυψε την αναχώρησίν του και απέφυγε να αναγγείλη στον Λαβαν τον Συρον, ότι φεύγει από εκεί
δια την πατρίδα του.
Γεν. 31,21   και απέδρα αυτός και τα αυτού πάντα και διέβη τον ποταµόν και ώρµησεν εις το όρος Γαλαάδ.
Γεν. 31,21  Εφυγε κρυφίως αυτός και όλα τα µετ' αυτού, διέβη τον Ευφράτην ποταµόν και κατηυθύνθη ταχέως στο όρος
Γαλαάδ.
Γεν. 31,22   ανηγγέλη δε Λάβαν τώ Σύρω τή ηµέρα τή τρίτη, ότι απέδρα Ιακώβ,
Γεν. 31,22  Αλλά την τρίτην ηµέραν από της αναχωρήσεώς του ανήγγειλαν στον Λαβαν, ότι ο Ιακώβ έφυγε.
Γεν. 31,23   και παραλαβών τους αδελφούς αυτού µεθ εαυτού, εδίωξεν οπίσω αυτού οδόν ηµερών επτά και κατέλαβεν αυτόν
εν τώ όρει Γαλαάδ.
Γεν. 31,23  Ωργισµένος ο Λαβαν επήρε µαζή του τους συγγενείς του, κατεδίωξε τον Ιακώβ επί επτά ηµέρας και τον
επρόφθασεν στο όρος Γαλαάδ.
Γεν. 31,24   ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν τον Σύρον καθ ύπνον την νύκτα και είπεν αυτώ· φύλαξε σεαυτόν, µήποτε λαλήσης
µετά Ιακώβ πονηρά.
Γεν. 31,24  Ο Θεός όµως παρουσιάσθη στον ύπνον κατά την νύκτα προς τον Λαβαν και του είπε· “φυλάξου, µήπως τυχόν και
είπης απειλητικά και εχθρικά λόγια προς τον Ιακώβ”.
Γεν. 31,25   και κατέλαβε Λάβαν τον Ιακώβ· Ιακώβ δε έπηξε την σκηνήν αυτού εν τώ όρει· Λάβαν δε έστησε τους αδελφούς



αυτού εν τώ όρει Γαλαάδ.
Γεν. 31,25  Κατέφθασεν ο Λαβαν τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ είχε στήσει την σκηνήν του στο όρος Γαλαάδ, και ο Λαβαν
κατεσκήνωσε τους συγγενείς του στο ίδιον όρος.
Γεν. 31,26   είπε δε Λάβαν τώ Ιακώβ· τι εποίησας; ινατί κρυφή απέδρας και εκλοποφόρησάς µε και απήγαγες τας θυγατέρας
µου ως αιχµαλώτιδας µαχαίρα;
Γεν. 31,26  Είπε δε ο Λαβαν στον Ιακώβ· “τι είναι αυτό που έκαµες; Διατί εδραπέτευσες κρυφίως και µε έκλεψες και απήγαγες
µαζή σου τας θυγατέρας µου, ως εάν συνέλαβες αυτάς αιχµαλώτους εις πόλεµον;
Γεν. 31,27   και ει ανήγγειλάς µοι, εξαπέστειλα αν σε µετ ευφροσύνης και µετά µουσικών και τυµπάνων και κιθάρας,
Γεν. 31,27  Εάν µου έλεγες ότι είχες αποφασίσει να φύγης, θα σε προέπεµπα µε χαράν, µε µουσικά όργανα, µε τύµπανα και
µε κιθάρας.
Γεν. 31,28   και ουκ ηξιώθην καταφιλήσαι τα παιδία µου και τας θυγατέρας µου. νύν δε αφρόνως έπραξας.
Γεν. 31,28  Ετσι όµως που έφυγες, δεν αξιώθηκα να φιλήσω τα εγγόνια µου και τας θυγατέρας µου. Ενήργησες λοιπόν κατά
ένα τρόπον απερίσκεπτον και προσβλητικόν δι' εµέ.
Γεν. 31,29   και νύν ισχύει η χείρ µου κακοποιήσαί σε· ο δε Θεός τού πατρός σου εχθές είπε προς µε λέγων· φύλαξε σεαυτόν,
µη ποτε λαλήσης µετά Ιακώβ πονηρά.
Γεν. 31,29  Και τώρα έως την δύναµιν να σε τιµωρήσω. Δεν σου κάµνω όµως κανένα κακόν, διότι ο Θεός του πατρός σου µου
ώµιλησε χθες λέγων· Φυλάξου µήπως τυχόν είπης λόγια εχθρικά και απειλητικά εναντίον του Ιακώβ.
Γεν. 31,30   νύν ούν πεπόρευσαι· επιθυµία γάρ επεθύµησας απελθείν εις τον οίκον τού πατρός σου· ινατί έκλεψας τους θεούς
µου;
Γεν. 31,30  Αλλά πολύ καλά· τώρα έχεις πλέον αναχωρήσει, διότι σφοδρώς επεθύµησες να επιστρέψης στον οίκον του
πατρός σου. Διατί όµως έκλεψες τα αγαλµάτια των θεών µου;”
Γεν. 31,31   αποκριθείς δε Ιακώβ είπε τώ Λάβαν· ότι εφοβήθην· είπα γάρ· µη ποτε αφέλης τας θυγατέρας σου απ εµού και
πάντα τα εµά.
Γεν. 31,31  Απεκρίθη ο Ιακώβ και είπεν στον Λαβαν· “ανεχώρησα κρυφίως, διότι εφοβήθηκα. Εσκέφθηκα ότι, εάν σου
ανεκοίνωνα την αναχώρησίν µου, ίσως συ θα µου κρατούσες τας θυγατέρας σου και όλα τα υπάρχοντά µου.
Γεν. 31,32   και είπεν Ιακώβ· παρ ώ αν εύρης τους θεούς σου, ου ζήσεται εναντίον των αδελφών ηµών· επίγνωθι τι εστι παρ
εµοί των σών και λαβέ. και ουκ επέγνω παρ αυτώ ουδέν. ουκ ήδει δε Ιακώβ, ότι αχήλ η γυνή αυτού έκλεψεν αυτούς.
Γεν. 31,32  Ως προς δε την κλοπήν των αγαλµατίων σου, είπεν ο Ιακώβ, σου λέγω τούτο ότι δεν θα ζήση αλλά θα φονευθή
ενώπιον όλων ηµών εκείνος, στον οποίον θα εύρης τους θεούς σου. Ερεύνησε λοιπόν, τι από τα ιδικά σου πράγµατα υπάρχει
µεταξύ εκείνων, που µου ανήκουν, και πάρε τα”. Ελεγε δε αυτά ο Ιακώβ, διότι δεν εγνώριζεν ότι η σύζυγός του η Ραχήλ είχε
κλέψει τα ειδωλολατρικά αγαλµατάκια.
Γεν. 31,33   εισελθών δε Λάβαν ηρεύνησεν εις τον οίκον Λείας και ουχ εύρεν· και εξήλθεν εκ τού οίκου Λείας και ηρεύνησε
τον οίκον Ιακώβ και εν τώ οίκω των δύο παιδισκών και ουχ εύρεν. εισήλθε δε και εις τον οίκον αχήλ.
Γεν. 31,33  Εισήλθεν ο Λαβαν εις την σκηνήν της Λείας, ηρεύνησε και δεν ευρήκε τίποτε. Εξήλθεν από την σκηνήν της Λείας,
ηρεύνησε την σκηνήν του Ιακώβ, όπως επίσης και την σκηνήν των δυό θεραπαινίδων, και σκηνήν της Ραχήλ, όπου επίσης
δεν ευρήκε τίποτε,
Γεν. 31,34   αχήλ δε έλαβε τα είδωλα και ενέβαλεν αυτά εις τα σάγµατα της καµήλου και επεκάθισεν αυτοίς.
Γεν. 31,34  διότι η Ραχήλ επήρε τα ειδωλολατρικά αγαλµάτια, τα ετοποθέτησεν στο σάγµα της καµήλου, εκάθισεν επάνω εις
αυτό,
Γεν. 31,35   και είπε τώ πατρί αυτής· µη βαρέως φέρε, κύριε· ου δύναµαι αναστήναι ενώπιόν σου, ότι τα κατ εθισµόν των
γυναικών µοι εστίν· ηρεύνησε δε Λάβαν εν όλω τώ οίκω και ουχ εύρε τα είδωλα.
Γεν. 31,35  και είπεν στον πατέρα της· “µη οργισθής εναντίον µου, κύριε, που κάθοµαι. Δεν ηµπορώ να σηκωθώ ενώπιόν
σου, διότι µου συµβαίνουν τα συνήθη εις τας γυναίκας φαινόµενα”. Ο Λαβαν έφυγεν από αυτήν, ηρεύνησεν όλην την
σκηνήν και δεν ευρήκε τα είδωλα.
Γεν. 31,36   ωργίσθη δε Ιακώβ και εµαχέσατο τώ Λάβαν· αποκριθείς δε Ιακώβ είπε τώ Λάβαν· τι το αδίκηµά µου και τι το
αµάρτηµά µου, ότι κατεδίωξας οπίσω µου
Γεν. 31,36  Ωργίσθη τότε ο Ιακώβ και απηύθυνε δριµείας φράσεις εναντίον του Λαβαν. Του είπεν· “ποιό είναι λοιπόν το
αδίκηµά µου και ποιό είναι το αµάρτηµά µου, ένεκα του οποίου µε εκυνήγησες έως εδώ;
Γεν. 31,37   και ότι ηρεύνησας πάντα τα σκεύη τού οίκου µου; τι εύρες από πάντων των σκευών τού οίκου σου; θές ώδε
ενώπιον των αδελφών σου και των αδελφών µου, και ελεγξάτωσαν ανά µέσον των δύο ηµών.
Γεν. 31,37  Ηρεύνησες όλα τα πράγµατα των σκηνών µου, τι από τα ιδικά σου σκεύη ευρήκες εις τα πράγµατά µου; Ειπέ εδώ
ενώπιον των ιδικών σου και των ιδικών µου ανθρώπων τα παράπονά σου. Ας κρίνουν και ας δικάσουν αυτοί µεταξύ µας.
Γεν. 31,38   ταύτά µοι είκοσιν έτη εγώ ειµι µετά σού· τα πρόβατά σου και αι αίγές σου ουκ ητεκνώθησαν· κριούς των
προβάτων σου ου κατέφαγον·
Γεν. 31,38  Εγώ είκοσιν ολόκληρα έτη έµεινα και ειργάσθην µαζή σου. Τα πρόβατά σου και τα γίδια σου δεν έµειναν στείρα,
αλλά επολλαπλασιάσθησαν. Τους κριους και τα πρόβατά σου δεν έφαγον.
Γεν. 31,39   θηριάλωτον ουκ ενήνοχά σοι, εγώ απετίννυον παρ εµαυτού κλέµµατα ηµέρας και κλέµµατα νυκτός·
Γεν. 31,39  Δεν σου έφερα ποτέ πρόβατον κατασπαραχθέν από τα θηρία, διότι εφύλαττα άγρυπνος τα κοπάδια σου.
Επλήρωνα από τα ιδικά µου κάθε τι, που συνέβαινε να κλαπή είτε ηµέραν είτε νύκτα.
Γεν. 31,40   εγενόµην της ηµέρας συγκαιόµενος τώ καύµατι και τώ παγετώ της νυκτός, και αφίστατο ο ύπνος µου από των
οφθαλµών µου.
Γεν. 31,40  Δια να φυλάσσω τα πρόβατά σου, εφλογιζόµουν κατά το διάστηµα της ηµέρας από το καύµα του ηλίου και κατά
την νύκτα εξεπάγιαζα από το ψύχος και έφευγεν ο ύπνος από τα µάτια µου.
Γεν. 31,41   ταύτά µοι είκοσιν έτη εγώ ειµι εν τή οικία σου· εδούλευσά σοι δεκατέσσαρα έτη αντί των δύο θυγατέρων σου και
έξ έτη εν τοίς προβάτοις σου, και παρελογίσω τον µισθόν µου δέκα αµνάσιν.
Γεν. 31,41  Ολα αυτά τα είκοσιν έτη µε τέτοιαν πίστιν και αφοσίωσιν έµεινα και εδούλευσα εις σε. Δέκα τέσσαρα έτη σε
εδούλευσα δια τας δύο θυγατέρας σου και εξ έτη δια τα πρόβατά σου. Και παρ' όλα αυτά συ δια τον µισθόν της ποιµάνσεως



των προβάτων σου µε ηπάτησες και µου έδωσες δέκα, ελάχιστα δηλαδή, πρόβατα.
Γεν. 31,42   ει µη ο Θεός τού πατρός µου Αβραάµ και ο φόβος Ισαάκ ήν µοι, νύν αν κενόν µε εξαπέστειλας· την ταπείνωσίν
µου και τον κόπον των χειρών µου είδεν ο Θεός και ήλεγξέ σε εχθές.
Γεν. 31,42  Εάν δε δεν ήτο µαζή µου ο Θεός του πάππου µου Αβραάµ, ο Θεός τον οποίον εφοβείτο ο πατήρ µου Ισαάκ, θα µε
έδιωχνες µε αδειανά τα χέρια. Την αδικίαν σου όµως αυτήν και τον κόπον των χειρών µου είδεν ο Θεός. Δι' αυτό και σε
ήλεγξε χθές”.
Γεν. 31,43   αποκριθείς δε Λάβαν είπε τώ Ιακώβ· αι θυγατέρες θυγατέρες µου, και οι υιοί υιοί µου, και τα κτήνη κτήνη µου,
και πάντα, όσα σύ οράς, εµά εστι και των θυγατέρων µου· τι ποιήσω ταύταις σήµερον ή τοίς τέκνοις αυτών, οίς έτεκον;
Γεν. 31,43  Εντροπιασµένος ο Λαβαν, και θέλων να δικαιολογηθή είπεν στον Ιακώβ· “αι θυγατέρες σου είναι θυγατέρες µου,
τα παιδιά σου παιδιά µου, τα κτήνη σου κτήνη µου και όλα όσα συ βλέπεις είναι ιδικά µου και των θυγατέρων µου. Τι
λοιπόν κακόν ηµπορώ να κάµω εγώ σήµερον εις αυτάς, και εις τα εγγόνια µου, τα οποία αυταί εγέννησαν;
Γεν. 31,44   νύν ούν δεύρο διαθώµεθα διαθήκην εγώ τε και σύ, και έσται εις µαρτύριον ανά µέσον εµού και σού, είπε δε αυτώ·
ιδού ουδείς µεθ ηµών εστιν, ιδέ, ο Θεός µάρτυς ανά µέσον εµού και σού.
Γεν. 31,44  Ελα λοιπόν και ας κάµωµεν µίαν επίσηµον συµφωνίαν εγώ και συ, η οποία θα µένη ως τρανή µαρτυρία φιλίας
µεταξύ εµού και σου”. Προσέθεσεν ακόµη ο Λαβαν· “ιδού κανένας µάρτυς δεν υπάρχει µεταξύ µας, αλλά ως µάρτυς
υπάρχει µεταξύ εµού και σου ο Θεός”.
Γεν. 31,45   λαβών δε Ιακώβ λίθον έστησεν αυτόν στήλην.
Γεν. 31,45  Επήρεν λοιπόν ο Ιακώβ ένα λίθον τον έστησεν ως αναµνηστικήν στήλην της συµφωνίας,
Γεν. 31,46   είπε δε Ιακώβ τοίς αδελφοίς αυτού· συλλέγετε λίθους. και συνέλεξαν λίθους και εποίησαν βουνόν, και έφαγον
εκεί επί τού βουνού.
Γεν. 31,46  και είπεν στους ανθρώπους του· “συλλέξατε λίθους”. Εκείνοι συνέλεξαν λίθους και έκαµαν σωρόν. Πλησίον δε
αυτού του σωρού έφαγον ο Ιακώβ και ο Λαβαν και οι άνθρωποί των εις πίστωσιν της φιλίας των.
Γεν. 31,47   και είπεν αυτώ Λάβαν· ο βουνός ούτος µαρτυρεί ανά µέσον εµού και σού σήµερον.
Γεν. 31,47  Είπε δε ο Λαβαν προς τον Ιακώβ · “ο σωρός αυτός των λίθων είναι µάρτυς της συµφωνίας, η οποία συνήφθη
σήµερον µεταξύ εµού και σου”.
Γεν. 31,48   και εκάλεσεν αυτόν Λάβαν Βουνός της µαρτυρίας. Ιακώβ δε εκάλεσεν αυτόν Βουνός µάρτυς. είπε δε Λάβαν τώ
Ιακώβ· ιδού ο βουνός ούτος και η στήλη, ήν έστησα ανά µέσον εµού και σού, µαρτυρεί ο βουνός ούτος, και µαρτυρεί η
στήλη αύτη· διά τούτο εκλήθη το όνοµα αυτού, Βουνός µαρτυρεί.
Γεν. 31,48  Ωνόµασε δε ο Λαβαν τον σωρόν αυτόν “Βουνόν της µαρτυρίας”, ο δε Ιακώβ τον ωνόµαοε “Βουνός µάρτυς”. Είπε
δε Λαβαν στον Ιακώβ· “ιδού, ο σωρός αυτός και η στήλη, την οποίαν έστησα µεταξύ εµού και σου, είναι µάρτυς της
συµφωνίας, την οποίαν εκλείσαµεν εδώ”. Δια τούτο ωνοµάσθη ο τόπος εκείνος “Βουνός µαρτυρεί” (Γαλαάδ).
Γεν. 31,49   και η Όρασις, ήν είπεν· επίδοι ο Θεός ανά µέσον εµού και σού, ότι αποστησόµεθα έτερος αφ ετέρου.
Γεν. 31,49  “Το βλέµµα του Θεού είναι επάνω µας”. Και είπεν ο Λαβαν στον Ιακώβ · “είθε να ίδη και να κρίνη ο Θεός την
διαγωγήν, που θα δείξωµεν ο ένας απέναντι του αλλού, διότι µετ' ολίγον θα χωρίσωµεν ο ένας από τον άλλον.
Γεν. 31,50   ει ταπεινώσεις τας θυγατέρας µου, ει λήψη γυναίκας προς ταίς θυγατράσι µου, όρα, ουδείς µεθ ηµών εστιν ορών·
Θεός µάρτυς µεταξύ εµού και µεταξύ σού.
Γεν. 31,50  Πρόσεξε, µήπως κακοµεταχειρισθής τας θυγατέρας µου, µήπως τυχόν και λάβης άλλας συζύγους κοντά εις
αυτάς. Πρόσεξε ! Κανείς δεν υπάρχει µεταξύ µας ως µάρτυς, ο οποίος µας βλέπει. Ο Θεός µόνον είναι µάρτυς µεταξύ εµού
και σου και Εκείνος θα σε τιµωρήση, εάν παραβής την συµφωνίαν µας
Γεν. 31,51   και είπε Λάβαν τώ Ιακώβ· ιδού ο βουνός ούτος και µάρτυς η στήλη αύτη.
Γεν. 31,51  Είπεν ακόµη ο Λαβαν στον Ιακώβ· “ιδού ο σωρός αυτός των λίθων και η στήλη αυτή είναι µάρτυρες της
συµφωνίας µας,
Γεν. 31,52   εάν τε γάρ εγώ µη διαβώ προς σε µηδέ σύ διαβής προς µε τον βουνόν τούτον και την στήλην ταύτην επί κακία,
Γεν. 31,52  ότι ούτε εγώ θα διαβώ πρυς το µέρος σου εναντίον σου ούτε και συ θα περάσης τον σωρόν αυτόν και την στήλην
αυτήν µε εχθρικάς διαθέσεις εναντίον µου.
Γεν. 31,53   ο Θεός Αβραάµ και ο Θεός Ναχώρ κρινεί ανά µέσον ηµών.
Γεν. 31,53  Ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του Ναχώρ θα είναι κριτής µεταξύ µας”.
Γεν. 31,54   και ώµοσεν Ιακώβ κατά τού φόβου τού πατρός αυτού Ισαάκ, και έθυσε θυσίαν εν τώ όρει και εκάλεσε τους
αδελφούς αυτού, και έφαγον και έπιον και εκοιµήθησαν εν τώ όρει.
Γεν. 31,54  Και ωρκίσθη ο Ιακώβ ενώπιον του Θεού, τον οποίον επίστευε και εσέβετο ο πατήρ του Ισαάκ, προσέφερε θυσίαν
στο όρος εκείνο, προσεκάλεσε τους ιδικούς του και έφαγον και έπιον και εκοιµήθησαν στο όρος εκείνο.
Γεν. 31,55   αναστάς δε Λάβαν το πρωΐ κατεφίλησε τους υιούς και τας θυγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς, και
αποστραφείς Λάβαν απήλθεν εις τον τόπον αυτού.
Γεν. 31,55  Το πρωϊ ήγερθη ο Λαβαν, κατεφίλησε τα εγγόνια του και τας θυγατέρας του, τους ηυχήθη και επιστρέψας
επανήλθεν στον τόπον του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Γεν. 32,1  Καί Ιακώβ απήλθεν εις την οδόν εαυτού. και αναβλέψας είδε παρεµβολήν Θεού παρεµβεβληκυίαν, και
συνήντησαν αυτώ οι άγγελοι τού Θεού.
Γεν. 32,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά συνέχισεν ο Ιακώβ την πορείαν του δια την Χαναάν. Εις κάποιαν στιγµήν εσήκωσε
τα βλέµµατά του και είδε παρατεταγµένον ένα θείον στράτευµα, που απετελείτο από αγγέλους Θεού, και οι οποίοι τον
συνήντησαν.
Γεν. 32,2  είπε δε Ιακώβ, ηνίκα είδεν αυτούς· παρεµβολή Θεού αύτη· και εκάλεσε το όνοµα τού τόπου εκείνου Παρεµβολαί.
Γεν. 32,2  Οταν τους είδεν ο Ιακώβ είπε· “τούτο το στράτευµα είναι στράτευµα Θεού”. Δια τούτο ωνόµασε τον τόπον εκείνον
“Παρεµβολαί”, δηλαδή στρατόπεδα.
Γεν. 32,3  Απέστειλε δε Ιακώβ αγγέλους έµπροσθεν αυτού προς Ησαύ τον αδελφόν αυτού εις γήν Σηείρ, εις χώραν Εδώµ.
Γεν. 32,3  Οταν δε επλησίαζε προς τα µέρη της Χαναάν, έστειλε προς τον αδελφόν του Ησαύ εις την περιοχήν Σηείρ- η οποία



αργότερα ωνοµάσθη Εδώµ- αγγελιαφόρους,
Γεν. 32,4  και ενετείλατο αυτοίς λέγων· ούτως ερείτε τώ κυρίω µου Ησαύ· ούτως λέγει ο παίς σου Ιακώβ· µετά Λάβαν
παρώκησα, και εχρόνισα έως τού νύν,
Γεν. 32,4  στους οποίους έδωσεν εντολήν· “έτσι θα οµιλήσετε προς τον κύριόν µου τον Ησαύ· Ο δούλός σου ο Ιακώβ σου
ανακοινώνει· παρέµεινα ως ξένος και πάροικος µαζή µε τον Λαβαν και εβράδυνα πλησίον του έως τώρα.
Γεν. 32,5  και εγένοντό µοι βόες και όνοι και πρόβατα και παίδες και παιδίσκαι, και απέστειλα αναγγείλαι τώ κυρίω µου
Ησαύ, ίνα εύρη ο παίς σου χάριν εναντίον σου.
Γεν. 32,5  Απέκτησα βόδια και όνους και πρόβατα και δούλους και δούλας· έστειλα δε αγγελιαφόρους να αναγγείλουν τούτο
στον κύριόν µου τον Ησαύ, δια να εύρω εγώ, ο δούλος σου, χάριν ενώπιόν σου και γίνω ευµενώς δεκτός από σε”.
Γεν. 32,6  και ανέστρεψαν οι άγγελοι προς Ιακώβ λέγοντες· ήλθοµεν προς τον αδελφόν σου Ησαύ, και ιδού αυτός έρχεται εις
συνάντησίν σοι και τετρακόσιοι άνδρες µετ αυτού.
Γεν. 32,6  Οι αγγελιαφόροι εξετελεσαν την παραγγελίαν και επέστρεψαν προς τον Ιακώβ λέγοντες· “µετέβηµεν προς τον
αδελφόν σου τον Ησαύ, του ανηγγείλαµεν όσα µας είπες και ιδού αυτός έρχεται εις συνάντησίν σου µαζή µε τετρακοσίους
άνδρας”.
Γεν. 32,7  εφοβήθη δε Ιακώβ σφόδρα, και ηπορείτο. και διείλε τον λαόν τον µεθ εαυτού και τους βόας και τας καµήλους και
τα πρόβατα εις δύο παρεµβολάς,
Γεν. 32,7  Ο Ιακώβ εφοβήθη πολύ και περιέπεσεν εις µεγάλην απορίαν. Διεχώρισε τους ανθρώπους του και τα βόδια και τας
καµήλους και τα πρόβατα εις δύο µεγάλας οµάδας.
Γεν. 32,8  και είπεν Ιακώβ· εάν έλθη Ησαύ εις παρεµβολήν µίαν και κόψη αυτήν, έσται η παρεµβολή η δευτέρα εις το
σώζεσθαι.
Γεν. 32,8  Φοβούµενος δε εκδίκησιν εκ µέρους του αδελφού του είπεν· “εάν επιτεθή ο Ησαύ εναντίον της πρώτης οµάδος και
την κατακόψη, θα είναι δυνατόν να διασωθή η δευτέρα οµάς”.
Γεν. 32,9  είπε δε Ιακώβ· ο Θεός τού πατρός µου Αβραάµ και ο Θεός τού πατρός µου Ισαάκ, Κύριε σύ ο ειπών µοι, απότρεχε εις
την γήν της γενέσεώς σου και εύ σε ποιήσω,
Γεν. 32,9  Προσηυχήθη δε προς τον Θεόν και είπεν· “ω Θεέ του πάππου µου Αβραάµ και του πατρός µου του Ισαάκ, συ Κυριε,
ο οποίος µου είπες γύρισε ταχέως στον τόπον της γεννήσεώς σου και εγώ θα σε προστατεύσω και θα σε ευλογήσω ,
Γεν. 32,10   ικανούσθω µοι από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας, ής εποίησας τώ παιδί σου· εν γάρ τή ύράβδω
µου ταύτη διέβην τον Ιορδάνην τούτον, νυνί δε γέγονα εις δύο παρεµβολάς.
Γεν. 32,10  όπως προηγουµένως µε ηυλόγησες και έµεινα ευχαριστηµένος από όλας τας ευεργεσίας που µου έκαµες, έτσι
δείξε και τώρα εις εµέ το έλεός σου. Τοτε µε µόνην περιουσίαν το ραβδί µου αυτό επέρασα τον ποταµόν τούτον τον
Ιορδάνην. Τωρα δε επιστρέφω κύριος δύο στρατοπέδων.
Γεν. 32,11   εξελού µε εκ χειρός τού αδελφού µου, εκ χειρός Ησαύ, ότι φοβούµαι εγώ αυτόν, µη ποτε ελθών πατάξη µε και
µητέρα επί τέκνοις.
Γεν. 32,11  Γλύτωσέ µε και τώρα, Κυριε, από τα χέρια του αδελφού µου Ησαύ, διότι εγώ τον φοβούµαι, µήπως και επέλθη
εναντίον µας και φονεύση εµέ και µητέρας και τέκνα.
Γεν. 32,12   σύ δε είπας· εύ σε ποιήσω και θήσω το σπέρµα σου ως την άµµον της θαλάσσης, ή ουκ αριθµηθήσεται από τού
πλήθους.
Γεν. 32,12  Συ µου έχεις υποσχεθή· Εγώ θα σε ευλογήσω και θα αυξήσω τους απογόνους σου ωσάν την άµµον της θαλάσσης,
η οποία δια το πλήθος αυτής δεν είναι δυνατόν να αριθµηθή” !
Γεν. 32,13   και εκοιµήθη εκεί την νύκτα εκείνην. και έλαβεν ών έφερε δώρα και εξαπέστειλεν Ησαύ τώ αδελφώ αυτού,
Γεν. 32,13  Εκοιµήθη ο Ιακώβ εκεί την νύκτα εκείνην. Από τα δώρα δε, τα οποία έφερε µαζή του, επήρε και έστειλε προς τον
αδελφόν του τον Ησαύ, δια να τον εξευµενίση,
Γεν. 32,14   αίγας διακοσίας, τράγους είκοσι, πρόβατα διακόσια, κριούς είκοσι,
Γεν. 32,14  διακοσίας αίγας, είκοσι τράγους, διακόσια πρόβατα, είκοσι κριούς,
Γεν. 32,15   καµήλους θηλαζούσας, και τα παιδία αυτών τριάκοντα, βόας τεσσαράκοντα, ταύρους δέκα, όνους είκοσι και
πώλους δέκα.
Γεν. 32,15  τριάκοντα καµήλους µε τα νεογέννητα παιδιά των, τα οποία και εθήλαζον, τεσσαράκοντα βόδια, δέκα ταύρους,
είκοσιν όνους και δέκα πωλάρια.
Γεν. 32,16   και έδωκεν αυτά τοίς παισίν αυτού ποίµνιον κατά µόνας. είπε δε τοίς παισίν αυτού· προπορεύεσθε έµπροσθέν
µου, και διάστηµα ποιείτε ανά µέσον ποίµνης και ποίµνης.
Γεν. 32,16  Εδωκεν εις ένα έκαστον από τους δούλους του ωρισµένον αριθµόν από αυτά και τους είπεν · “προχωρείτε εµπρός
από εµέ· αφήνετε διαστήµατα µεταξύ της µιας αγέλης των ζώων και της άλλης.
Γεν. 32,17   και ενετείλατο τώ πρώτω, λέγων· εάν σοι συναντήση Ησαύ ο αδελφός µου και ερωτά σε, λέγων· τίνος εί και που
πορεύη, και τίνος ταύτα τα προπορευόµενά σου;
Γεν. 32,17  Εδωσε δε εντολήν στον δούλον, ο οποίος θα επροχωρούσε πρώτος λέγων· “εάν σε συναντήση ο αδελφός µου ο
Ησαύ και σε ερωτήση, τίνος είσαι και που πηγαίνεις και εις ποίον ανήκουν αυτά τα ζώα , που οδηγείς εµπρός σου;
Γεν. 32,18   ερείς· τού παιδός σου Ιακώβ· δώρα απέσταλκε τώ κυρίω µου Ησαύ, και ιδού αυτός οπίσω ηµών.
Γεν. 32,18  Θα απαντήσης· Ανήκουν στον δούλον σου τον Ιακώβ· είναι δώρα, τα οποία αποστέλλει στον κύριόν του, τον
Ησαύ. Αυτός δε ο ίδιος έρχεται πίσω από ηµάς”.
Γεν. 32,19   και ενετείλατο τώ πρώτω και τώ δευτέρω και τώ τρίτω και πάσι τοίς προπορευοµένοις οπίσω των ποιµνίων
τούτων, λέγων· κατά το ρήµα τούτο λαλήσατε Ησαύ εν τώ ευρείν υµάς αυτόν
Γεν. 32,19  Εδωσεν εντολήν στον πρώτον και στον δεύτερον και στον τρίτον και εις όλους εκείνους, οι οποίοι επορεύοντο
εµπρός από αυτόν, πίσω από τα κοπάδια τούτων των ζώων λέγων· “έτσι θα οµιλήσετε όλοι σας προς τον Ησαύ, όταν αυτός
σας συναντήση.
Γεν. 32,20   και ερείτε· ιδού ο παίς σου Ιακώβ παραγίνεται οπίσω ηµών. είπε γάρ· εξιλάσοµαι το πρόσωπον αυτού εν τοίς
δώροις τοίς προπορευοµένοις αυτού, και µετά τούτο όψοµαι το πρόσωπον αυτού· ίσως γάρ προσδέξεται το πρόσωπόν µου.
Γεν. 32,20     Θα του είπετε· Ιδού ο δούλος σου. Ο Ιακώβ, έρχεται έπειτα από ηµάς”. Επραξε δε τοιουτοτρόπως ο Ιακώβ, διότι



εσκέφθη· Θα εξευµενίσω τον αδελφόν µου µε τα δώρα, που θα προηγηθούν και κατόπιν θα ίδω αυτόν προσωπικώς. Διότι
ίσως συγκινηµένος από τα δώρα της αγάπης µου µε υποδεχθή µε ευµένειαν.
Γεν. 32,21   και προεπορεύετο τα δώρα κατά πρόσωπον αυτού, αυτός δε εκοιµήθη την νύκτα εκείνην εν τή παρεµβολή .
Γεν. 32,21  Οι φέροντες τα κοπάδια ως δώρα επροπορεύοντο από τον Ιακώβ. Αυτός δε, κατά την εσπέραν εκείνην, εκοιµήθη
εις την κατασκήνωσιν.
Γεν. 32,22   Αναστάς δε την νύκτα εκείνην έλαβε τας δύο γυναίκας και τας δύο παιδίσκας και τα ένδεκα παιδία αυτού και
διέβη την διάβασιν τού Ιαβώκ·
Γεν. 32,22     Κατά την νύκτα όµως εσηκώθη, επήρε τας δύο γυναίκας του, τας δύο θεραπαινίδας και τα ένδεκα παιδιά του
και επέρασε µαζή µε αυτά εις βατόν σηµείον τον παραπόταµον του Ιορδάνου, τον Ιαβώκ.
Γεν. 32,23   και έλαβεν αυτούς και διέβη τον χειµάρουν και διεβίβασε πάντα τα αυτού.
Γεν. 32,23     Μαζή δε µε τους ανθρώπους του αυτούς διεβίβασε εις την αντίπεραν όχθην του Ιαβώκ και όλα τα υπάρχοντά
του
Γεν. 32,24   υπελείφθη δε Ιακώβ µόνος, και επάλαιεν άνθρωπος µετ αυτού έως πρωΐ.
Γεν. 32,24     Αυτός δε ο ίδιος έµεινε µόνος του εδώθε από τον Ιαβώκ. Εκεί δε ένας άνθρωπος επάλαιεν εναντίον του καθ' όλην
την νύκτα, έως το πρωϊ.
Γεν. 32,25   είδε δε, ότι ου δύναται προς αυτόν, και ήψατο τού πλάτους τού µηρού αυτού, και ενάρκησε το πλάτος τού µηρού
Ιακώβ εν τώ παλαίειν αυτόν µετ αυτού.
Γεν. 32,25     Είδε δε ο αντίπαλος αυτός ότι δεν δύναται να νικήση τον Ιακώβ. Ηγγισε τότε το πλατύ άνω µέρος του µηρού του
Ιακώβ και καθώς συνέχιζε την πάλην κατά του Ιακώβ ενάρκωσε το µέρος αυτό του µηρού.
Γεν. 32,26   και είπεν αυτώ· απόστειλόν µε· ανέβη γάρ ο όρθρος. ο δε είπεν· ου µη σε αποστείλω, εάν µη µε ευλογήσης.
Γεν. 32,26     Ο άνθρωπος εκείνος είπε τότε στον Ιακώβ· “άφησέ µε να φύγω, διότι εξηµέρωσε”. Ο δε Ιακώβ του απήντησε·
“δεν θα σε αφήσω να φύγης, εάν πρώτον δεν µε ευλογήσης”.
Γεν. 32,27   είπε δε αυτώ· τι το όνοµά σου εστίν, ο δε είπεν· Ιακώβ.
Γεν. 32,27     Ο άνθρωπος εκείνος του είπε· “ποίον είναι το όνοµά σου;” Εκείνος του απήντησεν· “Ιακώβ”.
Γεν. 32,28   και είπεν αυτώ· ου κληθήσεται έτι το όνοµά σου Ιακώβ, αλλ Ισραήλ έσται το όνοµά σου, ότι ενίσχυσας µετά
Θεού, και µετ ανθρώπων δυνατός έση.
Γεν. 32,28     Είπε δε εις αυτόν ο άγνωστος εκείνος άνθρωπος· “δεν θα ονοµάζεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ,
διότι εφάνης ισχυρός απέναντι του Θεού. Εποµένως µη φοβήσαι θα είσαι ισχυρός και απέναντι των ανθρώπων”.
Γεν. 32,29   ηρώτησε δε Ιακώβ και είπεν· ανάγγειλόν µοι το όνοµά σου. και είπεν· ινατί τούτο ερωτάς σύ το όνοµά µου; και
ευλόγησεν αυτόν εκεί.
Γεν. 32,29     Τοτε ηρώτησεν αυτόν ο Ιακώβ και του είπε· “πές µου το όνοµά σου”. Εκείνος του είπε· “διατί συ ερωτάς και έχεις
την περιέργειαν να µάθης το όνοµά µου;” Ο άγνωστος εκείνος άνθρωπος, άγγελος Θεού, ηυλόγησε τον Ιακώβ στον τόπον
εκείνον.
Γεν. 32,30   και εκάλεσεν Ιακώβ το όνοµα τού τόπου εκείνου, Είδος Θεού· είδον γάρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και
εσώθη µου η ψυχή.
Γεν. 32,30     Και εκάλεσεν ο Ιακώβ τον τόπον εκείνον· “εµφάνισιν Θεού” (Φανουήλ), διότι είπεν· “είδον τον Θεόν πρόσωπον
προς πρόσωπον και παρ' όλον τούτο εσώθη η ζωη µου και δεν απέθανον”.
Γεν. 32,31   ανέτειλε δε αυτώ ο ήλιος, ηνίκα παρήλθε το είδος τού Θεού· αυτός δε επέσκαζε τώ µηρώ αυτού·
Γεν. 32,31  Οταν δε απήλθεν η θεία εµφάνισις, ανέτειλεν ο ήλιος. Ο δε Ιακώβ εχώλαινεν στον µηρόν του.
Γεν. 32,32   ένεκεν τούτου ου µη φάγωσιν υιοί Ισραήλ το νεύρον, ό ενάρκησεν, ό εστιν επί τού πλάτους τού µηρού, έως της
ηµέρας ταύτης, ότι ήψατο τού πλάτους τού µηρού Ιακώβ τού νεύρου, ό ενάρκησεν.
Γεν. 32,32     Δια τούτο οι Ιουδαίοι δεν τρώγουν το νεύρον µέχρι σήµερον από τον µηρόν των ζώων εις εκείνο το σηµείον, το
οποίον εναρκώθη κατά την πάλην, διότι ο Θεός ήγγισε το νεύρον στο πλάτος τούτο του µηρού, το οποίον και εναρκώθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Γεν. 33,1  Αναβλέψας δε Ιακώβ τοίς οφθαλµοίς αυτού είδε και ιδού Ησαύ ο αδελφός αυτού ερχόµενος και τετρακόσιοι
άνδρες µετ αυτού. και διείλεν Ιακώβ τα παιδία επί Λείαν και επί αχήλ και τας δύος παιδίσκας.
Γεν. 33,1  Επειτα από το γεγονός αυτό και αφού πλέον είχεν ανατείλει ο ήλιος, εσήκωσε τα µάτια του ο Ιακώβ και είδε· και
ιδού ο Ησαύ ο αδελφός του ήρχετο και µαζή µε αυτόν τετρακόσιοι άνδρες, Ο Ιακώβ εµοίρασε τα παιδιά του εις τρεις
οµάδας, την µίαν µε την Λείαν, την άλλην µε την Ραχήλ και την τρίτην µε τας δύο δούλας.
Γεν. 33,2  και έθετο τας δύο παιδίσκας και τους υιούς αυτών εν πρώτοις και Λείαν και τα παιδία αυτής οπίσω και αχήλ και
Ιωσήφ εσχάτους.
Γεν. 33,2  Εβαλε τας δύο δούλας µαζή µε τα παιδιά, που είχεν αποκτήσει από αυτάς, εις την πρώτην σειράν, την Λείαν και τα
παιδιά της πίσω από αυτήν, την δε Ραχήλ µε τον Ιωσήφ έθεσε τελευταία.
Γεν. 33,3  αυτός δε προήλθεν έµπροσθεν αυτών και προσεκύνησεν επί την γήν επτάκις έως τού εγγίσαι τώ αδελφώ αυτού.
Γεν. 33,3  Ο ίδιος δε ο Ιακώβ επροχώρησεν εµπρός από αυτούς. Επτά φορές επρασκύνησε µέχρις εδάφους, έως ότου
πλησιάση τον αδελφόν του.
Γεν. 33,4  και προσέδραµεν Ησαύ εις συνάντησιν αυτώ και περιλαβών αυτόν προσέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και
κατεφίλησεν αυτόν και έκλαυσαν αµφότεροι.
Γεν. 33,4  Ο δε Ησαύ έτρεξεν εις συνάντησιν του αδελφού του, τον ενηγκαλίσθη, έπεσεν στον τράχηλον αυτού και τον
κατεφίλησε. Και οι δύο µε βαθείαν συγκίνησιν έκλαυσαν.
Γεν. 33,5  και αναβλέψας Ησαύ είδε τας γυναίκας και τα παιδία και είπε· τι ταύτά σοι εστίν; ο δε είπε· τα παιδία, οίς ηλέησεν
ο Θεός τον παίδά σου.
Γεν. 33,5  Εσήκωσε τα µάτια του τότε ο Ησαύ, είδε τας γυναίκας και τα παιδιά και τον ηρώτησε· “τι σου είναι αυτά;” Και ο
Ιακώβ απήντησεν· “είναι τα παιδιά, τα οποία ο Θεός ηλέησε τον δούλον σου να αποκτήση”.
Γεν. 33,6  και προσήγγισαν αι παιδίσκαι και τα τέκνα αυτών και προσεκύνησαν,
Γεν. 33,6  Επλησίασαν τον Ησαύ αι δούλαι και τα τέκνα των, και τον προσεκύνησαν.



Γεν. 33,7  και προσήγγισε Λεία και τα τέκνα αυτής και προσεκύνησαν. και µετά ταύτα προσήγγισε αχήλ και Ιωσήφ και
προσεκύνησαν.
Γεν. 33,7  Επλησίασεν η Λεία και τα τέκνα της και τον προσεκύνηοαν. Επειτα δε επλησίασεν η Ραχήλ και ο Ιωσήφ και τον
προσεκύνησαν.
Γεν. 33,8  και είπε· τι ταύτά σοι εστί, πάσαι αι παρεµβολαί αύται, αίς απήντηκα; ο δε είπεν· ίνα εύρη ο παίς σου χάριν
εναντίον σου, κύριε.
Γεν. 33,8  Ηρώτησεν έπειτα ο Ησαύ· “τι είναι όλα αυτά τα κοπάδια των ζώων, τα οποία καθώς ηρχόµην συνήντησα;” Ο δε
Ιακώβ απήντησε· “σου τα προσέφερα, κύριε, εγώ ο δούλος σου, δια να εύρω χάριν ενώπιόν σου και γίνω ευµενώς δεκτός”.
Γεν. 33,9  είπε δε Ησαύ· έστι µοι πολλά, αδελφέ· έστω σοι τα σά.
Γεν. 33,9  “Αδελφέ, είπεν ο Ησαύ, έχω και εγώ πολλά. Κράτησε τα ιδικά σου.
Γεν. 33,10   είπε δε Ιακώβ· ει εύρον χάριν εναντίον σου, δέξαι τα δώρα διά των εµών χειρών· ένεκεν τούτου είδον το πρόσωπόν
σου, ως αν τις ίδοι πρόσωπον Θεού, και ευδοκήσεις µε.
Γεν. 33,10  Είπεν ο Ιακώβ· “επειδή ευρήκα καλωσύνην και ευµένειαν ενώπιόν σου, δέξου σε παρακαλώ τα δώρα, που µε τα
ίδια µου τα χέρια σου προσφέρω. Δια την ευµενή αυτήν υποδοχήν, που µου έκαµες, είδα το πρόσωπόν σου, όπως βλέπει
κανείς το πρόσωπον του Θεού.
Γεν. 33,11   λαβέ τας ευλογίας µου, ας ήνεγκά σοι, ότι ηλέησέ µε ο Θεός και έστι µοι πάντα. και εβιάσατο αυτόν και έλαβε·
Γεν. 33,11  Παρε λοιπόν τα δώρα αυτά της αγάπης και του σεβασµού µου, τα οποία σου προσφέρω, διότι ο Θεός µε ηλέησε
και έχω πλούσια τα πάντα”. Επέµεινε πολύ ο Ιακώβ, ώστε ο Ησαύ υπεχώρησε και τα έλαβε.
Γεν. 33,12   και είπεν· απάραντες πορευσώµεθα επ ευθείαν.
Γεν. 33,12  Ο Ησαύ είπε· “λοιπόν, ας σηκωθώµεν τώρα και ας βαδίσωµεν µαζή επί της ευθείας αυτής οδού”.
Γεν. 33,13   είπε δε αυτώ· ο κύριός µου γινώσκει, ότι τα παιδία απαλώτερα και τα πρόβατα και αι βόες λοχεύονται επ εµέ· εάν
ούν καταδιώξω αυτά ηµέραν µίαν, αποθανούνται πάντα τα κτήνη.
Γεν. 33,13  Ο δε Ιακώβ απήντησεν· “Ο Ησαύ, ο κύριός µου, βλέπει ότι τα παιδιά µου είναι µικρά και τρυφερά, τα πρόβατα και
τα βόδια µου µόλις έχουν γεννήσει· εάν λοιπόν τα εξαναγκάσω να βαδίσουν, έστω και µίαν ηµέραν, θα αποθάνουν όλα τα
ζώα µου από την κόπωσιν.
Γεν. 33,14   προελθέτω ο κύριός µου έµπροσθεν τού παιδός αυτού, εγώ δε ενισχύσω εν τή οδώ κατά σχολήν της πορεύσεως
της εναντίον µου και κατά πόδα των παιδαρίων, έως τού ελθείν µε προς τον κύριόν µου εις Σηείρ.
Γεν. 33,14 Ας προχωρήση ο κύριός µου εµπρός από τον δούλον του και εγώ θα καταβάλω προσπάθειαν να τον ακολουθήσω
στον δρόµον, ανάλογα µε την πορείαν των ζώων, που θα προπορεύωνται από εµέ και ανάλογα της αντοχής, που θα έχουν
τα παιδιά µου στο βάδισµα, έως ότου καταφθάσω και συναντήσω τον κύριόν µου στο όρος Σηείρ.
Γεν. 33,15   είπε δε Ησαύ· καταλείψω µετά σού από τού λαού τού µετ εµού. ο δε είπεν· ινατί τούτο; ικανόν, ότι εύρον χάριν
εναντίον σου, κύριε.
Γεν. 33,15  Ο Ησαύ είπεν στον Ιακώβ· “θα αφήσω τότε µαζή σου µερικούς από τους ανθρώπους µου, δια να σε
συνοδεύσουν”. Ο δε Ιακώβ είπε· “διατί να κάµης τούτο; Είναι αρκετόν, κύριε, ότι έγινα ευµενώς δεκτός από σε”.
Γεν. 33,16   απέστρεψε δε Ησαύ εν τή ηµέρα εκείνη εις την οδόν αυτού εις Σηείρ.
Γεν. 33,16  Επέστρεψεν ο Ησαύ κατά την ιδίαν εκείνην ηµέραν εις Σηείρ δια της αυτής οδού , από την οποίαν είχεν έλθει.
Γεν. 33,17   Καί Ιακώβ απαίρει εις σκηνάς· και εποίησεν εαυτώ εκεί οικίας και τοίς κτήνεσιν αυτού εποίησε σκηνάς· διά
τούτο εκάλεσε το όνοµα τού τόπου εκείνου, Σκηναί.
Γεν. 33,17  Ο Ιακώβ επορεύθη τότε στοποθεσίαν, την οποίαν ωνόµασε “Σκηναί”. Εκεί δε ανοικοδόµησε οικίας δια τον εαυτόν
του, δια δε τα κτήνη του κατεσκεύασε στάνες. Δια τούτο εκάλεσε το όνοµα του τόπου εκείνου “Σκηναί”.
Γεν. 33,18   και ήλθεν Ιακώβ εις Σαλήµ πόλιν Σικίµων, ή εστιν εν γη Χαναάν, ότε επανήλθεν εκ της Μεσοποταµίας Συρίας,
και παρενέβαλε κατά πρόσωπον της πόλεως.
Γεν. 33,18  Μετέβη κατόπιν ο Ιακώβ από εκεί εις την Σαλήµ, πλησίον της πόλεως των Σικίµων (Συχεµιτών), η οποία
ευρίσκεται εις την χώραν Χαναάν. Αυτά δε έγιναν, όταν επέστρεψεν από την Μεσοποταµίαν της Συρίας και εγκοττεστάθη
πλησίον αυτής της πόλεως.
Γεν. 33,19   και εκτήσατο την µερίδα τού αγρού, ού έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού, παρά Εµώρ πατρός Συχέµ εκατόν
αµνών.
Γεν. 33,19  Ηγόρασε δε το τµήµα του αγρού, όπου εγκατεστάθη, από τον Εµµώρ τον πατέρα του Συχέµ, αντί εκατόν αµνών.
Γεν. 33,20   και έστησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσατο τον Θεόν Ισραήλ.
Γεν. 33,20     Εκεί δε έκτισε και αφιέρωσε θυσιαστήριον και προσηυχήθη στον Θεόν του Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Γεν. 34,1  Εξήλθε δε Δείνα η θυγάτηρ Λείας, ήν έτεκε τώ Ιακώβ, καταµαθείν τας θυγατέρας των εγχωρίων.
Γεν. 34,1  Η Δείνα, η θυγάτηρ του Ιακώβ και της Λείας, εβγήκεν από την περιοχήν, όπου είχεν εγκατασταθή ο πατήρ της, δια
να γνωρίση τας γυναίκας της πόλεως Συχέµ.
Γεν. 34,2  και είδεν αυτήν Συχέµ ο υιός Εµµώρ ο Ευαίος, ο άρχων της γής και λαβών αυτήν, εκοιµήθη µετ αυτής και
εταπείνωσεν αυτήν.
Γεν. 34,2  Ο Συχέµ, ο υιός του Εµµώρ, ο ανήκων εις την φυλήν των Ευαίων, άρχων της χώρας εκείνης, ήρπασε την Δείναν,
εκοιµήθη µετ' αυτής και την διέφθειρε.
Γεν. 34,3 και προσέσχε τή ψυχή Δείνας της θυγατρός Ιακώβ και ηγάπησε την παρθένον και ελάλησε κατά την διάνοιαν της
παρθένου αυτή.
Γεν. 34,3  Και προσεκολλήθη µε όλην του την ψυχήν εις την Δείναν, την θυγατέρα του Ιακώβ, ωµίλησε προς αυτήν κατά την
καρδίαν της, ώστε την κατέκτησε.
Γεν. 34,4  είπε Συχέµ προς Εµµώρ τον πατέρα αυτού λέγων· λαβέ µοι την παίδα ταύτην εις γυναίκα.
Γεν. 34,4  Είπε δε ο Συχέµ προς τον πατέρα του τον Εµµώρ· “φρόντισε µε κάθε τρόπον, να πάρω σύζυγόν µου την κόρην
αυτήν”.
Γεν. 34,5  Ιακώβ δε ήκουσεν, ότι εµίανεν ο υιός Εµµώρ Δείναν την θυγατέρα αυτού· οι δε υιοί αυτού ήσαν µετά των κτηνών



αυτού εν τώ πεδίω. παρεσιώπησε δε Ιακώβ έως τού ελθείν αυτούς.
Γεν. 34,5  Ο Ιακώβ επληροφορήθη ότι ο υιός του Εµµώρ διέφθειρε την θυγατέρα του, την Δείναν. Τα παιδιά του ευρίσκοντο
µε τα κοπάδια εις την πεδιάδα. Δεν είπε δε τίποτε, έως ότου επέστρεψαν τα παιδιά του.
Γεν. 34,6  εξήλθε δε Εµµώρ ο πατήρ Συχέµ προς Ιακώβ λαλήσαι αυτώ.
Γεν. 34,6  Εν τω µεταξύ ο Εµµώρ, ο πατήρ του Συχέµ, µετέβη προς τον Ιακώβ, δια να συνοµιλήση µαζή του σχετικά µε την
υπόθεσιν αυτήν.
Γεν. 34,7  οι δε υιοί Ιακώβ ήλθον εκ τού πεδίου· ως δε ήκουσαν, κατενύγησαν οι άνδρες, και λυπηρόν ήν αυτοίς σφόδρα, ότι
άσχηµον εποίησεν εν Ισραήλ κοιµηθείς µετά της θυγατρός Ιακώβ, και ουχ ούτως έσται.
Γεν. 34,7  Τοτε δε τα παιδιά του Ιακώβ επέστρεψαν από την πεδιάδα. Οταν δε ήκουσαν το γεγονός, επληγώθησαν και
ηγανάκτησαν, διότι τους εφάνη πάρα πολύ οδυνηρόν το κακόν, το οποίον ο Συχέµ έκαµεν εναντίον της οικογενείας Ισραήλ
κοιµηθείς µε την θυγατέρα του Ιακώβ. Κατ ουδένα λόγον δεν έπρεπε να έχη γίνει τούτο.
Γεν. 34,8  και ελάλησεν Εµµώρ αυτοίς λέγων· Συχέµ ο υιός µου προείλετο τή ψυχή την θυγατέρα υµών· δότε ούν αυτήν αυτώ
γυναίκα
Γεν. 34,8  Ο Εµµώρ ωµίλησε τότε προς τον πατέρα και τους αδελφούς της Δείνας και είπεν· “η καρδιά του παιδιού µου, του
Συχέµ, έχει ισχυρότατα προσκολληθή εις την θυγατέρα αας. Δώστε λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτήν ως σύζυγόν του.
Γεν. 34,9  και επιγαµβρεύσασθε ηµίν· τας θυγατέρας υµών δότε ηµίν και τας θυγατέρας ηµών λάβετε τοίς υιοίς υµών.
Γεν. 34,9  Από εδώ δε και στο εξής ας γίνωνται αµοιβαίοι γάµοι µεταξύ των λαών µας. Δώστε µας τας θυγατέρας σας ως
συζύγους και πάρετε τας θυγατέρας µας ως συζύγους των υιών σας.
Γεν. 34,10   και εν ηµίν κατοικείτε, και η γη ιδού πλατεία εναντίον υµών· κατοικείτε και εµπορεύεσθε επ αυτής και εγκτάσθε
εν αυτή.
Γεν. 34,10  Να κατοικήτε δε ελευθέρως µαζή µας. Η ιδική µας χώρα είναι µεγάλη και ευρύχωρος ενώπιόν σας. Κατοικείτε εις
αυτήν και κινείσθε µε ελευθερίαν όπου θέλετε, και αποκτήσατε ιδιοκτησίας εις αυτήν”.
Γεν. 34,11   είπε δε Συχέµ προς τον πατέρα αυτής και προς τους αδελφούς αυτής· εύροιµι χάριν εναντίον υµών, και ό εάν
είπητε, δώσοµεν.
Γεν. 34,11  Ο ίδιος δε ο Συχέµ παρεκάλεσε τον πατέρα της Δείνας και τους αδελφούς της λέγων· “ας εύρω χάριν ενώπιόν σας
και ας γίνη δεκτή η αίτησίς µας, και ο,τι µας ζητήσετε θα σας το δώσωµεν.
Γεν. 34,12   πληθύνατε την φερνήν σφόδρα, και δώσω καθότι αν είπητέ µοι, και δώσατέ µοι την παίδα ταύτην εις γυναίκα.
Γεν. 34,12  Αυξήσατε πολύ την προίκα και θα σας δώσω ο,τι µου είπετε, αρκεί να µου δώσετε την κόρην αυτήν ως σύζυγον”.
Γεν. 34,13   απεκρίθησαν δε οι υιοί Ιακώβ τώ Συχέµ και Εµµώρ τώ πατρί αυτού µετά δόλου και ελάλησαν αυτοίς, ότι εµίαναν
Δείνα την αδελφήν αυτών,
Γεν. 34,13  Τα παιδιά του Ιακώβ απεκρίθησαν µε δολιότητα στον Συχέµ και τον Εµµώρ, διότι ήθελαν να τους εκδικηθούν,
επειδή διέφθειραν την αδελφήν των την Δείναν,
Γεν. 34,14   και είπαν αυτοίς Συµεών και Λευί οι αδελφοί Δείνας· ου δυνησόµεθα ποιήσαι το ρήµα τούτο, δούναι την αδελφήν
ηµών ανθρώπω, ός έχει ακροβυστίαν· έστι γάρ όνειδος ηµίν.
Γεν. 34,14  και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί της Δείνας, ο Συµεών και ο Λευϊ· “δεν θα ηµπορέσωµεν να εκπληρώσωµεν το
αίτηµά σας, να δώσωµεν την αδελφήν µας εις άνθρωπον απερίτµητον, διότι τούτο αποτελεί µεγάλην εντροπήν δι' ηµάς.
Γεν. 34,15   µόνον εν τούτω οµοιωθησόµεθα υµίν και κατοικήσοµεν εν υµίν, εάν γένησθε ως ηµείς και υµείς εν τώ
περιτµηθήναι υµών πάν αρσενικόν.
Γεν. 34,15  Μονον δια της πράξεως αυτής θα γίνωµεν όµοιοί σας και θα κατοικήσωµεν µαζή σας, εάν δηλαδή σεις γίνετε
όπως ηµείς, εάν περιτµηθή κάθε αρσενικόν τέκνον σας.
Γεν. 34,16   και δώσοµεν τας θυγατέρας ηµών υµίν και από των θυγατέρων υµών ληψόµεθα ηµίν γυναίκας και οικήσοµεν
παρ υµίν και εσόµεθα ως γένος έν.
Γεν. 34,16  Τοτε θα δώσωµεν τας θυγατέρας µας εις σας ως συζύγους, και ηµείς θα πάρωµεν από τας θυγατέρας σας ως
συζύγους, θα κατοικήσωµεν κοντά σας και θα γίνωµεν ως εάν είµεθα µία φυλή.
Γεν. 34,17   εάν δε µη εισακούσητε ηµών τού περιτεµέσθαι, λαβόντες την θυγατέρα ηµών απελευσόµεθα .
Γεν. 34,17  Εάν όµως δεν δεχθήτε την πρότασίν µας και δεν θελήσετε να περιτµηθήτε, ηµείς θα πάρωµεν την κόρην µας την
Δείναν και θα φύγωµεν”.
Γεν. 34,18   και ήρεσαν οι λόγοι εναντίον Εµµώρ και εναντίον Συχέµ τού υιού Εµµώρ.
Γεν. 34,18  Ηρεσαν οι λόγοι αυτοί στον Εµµώρ και τον υιόν του Συχέµ.
Γεν. 34,19   και ουκ εχρόνισεν ο νεανίσκος τού ποιήσαι το ρήµα τούτο· ενέκειτο γάρ τή θυγατρί Ιακώβ· αυτός δε ήν
ενδοξότατος πάντων των εν τώ οίκω τού πατρός αυτού.
Γεν. 34,19  Δεν εβράδυνε δε ο νεαρός Συχέµ να περιτµηθή, διότι είχε δώσει πλέον την καρδιά του εις την θυγατέρα του Ιακώβ .
Αυτός δε ήτο ενδοξότατος µεταξύ όλων εις την οικογένειαν του πατρός του.
Γεν. 34,20   ήλθε δε Εµµώρ και Συχέµ ο υιός αυτού προς την πύλην της πόλεως αυτών και ελάλησαν προς τους άνδρας της
πόλεως αυτών λέγοντες·
Γεν. 34,20     Ο Εµµώρ και ο Συχέµ, ο υιός του, ήλθον εις την πύλην της πόλεως, στον τόπον της συγκεντρώσεως των ανδρών,
ελάλησαν προς τους άνδρας της πόλεως και είπαν προς αυτούς ·
Γεν. 34,21   οι άνθρωποι ούτοι ειρηνικοί εισι, µεθ ηµών οικείτωσαν επί της γής και εµπορευέσθωσαν αυτήν, η δε γη ιδού
πλατεία εναντίον αυτών. τας θυγατέρας αυτών ληψόµεθα ηµίν γυναίκας και τας θυγατέρας ηµών δώσοµεν αυτοίς.
Γεν. 34,21  “Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειρηνικοί, ας κατοικήσουν µαζή µε ηµάς εις την χώραν αυτήν, ας κινούνται ελευθέρως
εις αυτήν και ας την εκµεταλλεύωνται. Η χώρα µας άλλωστε είναι ευρύχωρος ενώπιον αυτών και έχει ανάγκην από την
εργασίαν των. Τας θυγατέρας των θα τας λάβωµεν ηµείς ως συζύγους και θα δώσωµεν εις αυτούς ως συζύγους τας
θυγατέρας µας.
Γεν. 34,22   εν τούτω µόνον οµοιωθήσονται ηµίν οι άνθρωποι τού κατοικείν µεθ ηµών, ώστε είναι λαόν ένα, εν τώ
περιτεµέσθαι ηµών πάν αρσενικόν, καθά και αυτοί περιτέτµηνται.
Γεν. 34,22     Κατά τούτο µόνον θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί όµοιοι µε ηµάς, δια να κατοικούν µαζή µας, ώστε να γίνωµεν
ένας λαός, εάν περιτµηθή κάθε αρσενικόν τέκνον µας, όπως και αυτοί έχουν περιτµηθή.



Γεν. 34,23   και τα κτήνη αυτών και τα τετράποδα και τα υπάρχοντα αυτών ουχ ηµών έσται· µόνον εν τούτω οµοιωθώµεν
αυτοίς, και οικήσουσι µεθ ηµών.
Γεν. 34,23     Ετσι δε και τα ζώα των, γενικώς δε τα τετράποδά των και όλα τα υπάρχοντά των, δεν θα είναι ιδικά µας; Μονον
ως προς τούτο, ως προς την περιτοµήν, ας γίνωµεν οµοιοι µε αυτούς και εκείνοι θα κατοικούν µαζή µας”.
Γεν. 34,24   και εισήκουσαν Εµµώρ και Συχέµ τού υιού αυτού πάντες οι εµπορευόµενοι την πύλην της πόλεως αυτών και
περιετέµοντο την σάρκα της ακροβυστίας αυτών πάς άρσην.
Γεν. 34,24     Ολοι οι ευρισκόµενοι τότε εις την πύλην της πόλεως και οι διερχόµενοι εδέχθησαν την πρότασιν του Εµµώρ και
του υιού του Συχέµ και έτσι κάθε αρσενικόν των Συχεµιτών περιετµήθη.
Γεν. 34,25   εγένετο δε εν τή ηµέρα τή τρίτη, ότε ήσαν εν τώ πόνω, έλαβον οι δύο υιοί Ιακώβ Συµεών και Λευί αδελφοί Δείνας
έκαστος την µάχαιραν αυτού και εισήλθον εις την πόλιν ασφαλώς και απέκτειναν πάν αρσενικόν·
Γεν. 34,25     Κατά την τρίτην ηµέραν, όταν ευρίσκοντο στον παροξυσµόν του πόνου των, οι δύο υιοί του Ιακώβ, ο Συµεών
και ο Λευϊ, οι αδελφοί της Δείνας επήραν ο καθένας την µάχαιράν του, εισώρµησαν εις την πόλιν, χωρίς να συναντήσουν
δυσκολίαν, και εφόνευσαν κάθε αρσενικόν.
Γεν. 34,26   τον τε Εµµώρ και Συχέµ τον υιόν αυτού απέκτειναν εν στόµατι µαχαίρας. και έλαβον την Δείναν εκ τού οίκου τού
Συχέµ και εξήλθον.
Γεν. 34,26     Εφόνευσαν δια της µαχαίρας των και αυτόν ακόµη τον Εµµώρ και τον υιόν του τον Συχέµ. Επήραν την Δείναν
από τον οίκον του Συχέµ και έφυγαν.
Γεν. 34,27   οι δε υιοί Ιακώβ εισήλθον επί τους τραυµατίας και διήρπασαν την πόλιν, εν ή εµίαναν Δείναν την αδελφήν
αυτών,
Γεν. 34,27     Οι δε άλλοι υιοί του Ιακώβ εισήλθον εις την πόλιν, όπου κατέκειντο οι σφαγιασθέντες και την ελεηλάτησαν
εκδικούµενοι, διότι εις την πόλιν αυτήν είχον µιάνει την αδελφήν των.
Γεν. 34,28   και τα πρόβατα αυτών και τους βόας αυτών και τους όνους αυτών, όσα τε ήν εν τή πόλει και όσα ήν εν τώ πεδίω,
έλαβον.
Γεν. 34,28     Επήραν ακόµη και τα πρόβατα αυτών και τα βόδια των και τους όνους των , όλα όσα υπήρχον εις την πόλιν και
εις την πεδιάδα.
Γεν. 34,29   και πάντα τα σώµατα αυτών και πάσαν την αποσκευήν αυτών και τας γυναίκας αυτών ηχµαλώτευσαν, και
διήρπασαν όσα τε ήν εν τή πόλει και όσα ήν εν ταίς οικίαις.
Γεν. 34,29     Συνέλαβαν δε και έσυραν αιχµαλώτους όλους τους µη φονευθέντας, τα παιδιά και τας γυναίκας των, και
διήρπασαν όσα υπήρχον εις την πόλιν και όσα υπήρχον εις τας οικίας.
Γεν. 34,30   είπε δε Ιακώβ προς Συµεών και Λευί· µισητόν µε πεποιήκατε, ώστε πονηρόν µε είναι πάσι τοίς κατοικούσι την
γήν, έν τε τοίς Χαναναίοις και εν τοίς Φερεζαίοις· εγώ δε ολιγοστός ειµι εν αριθµώ, και συναχθέντες επ εµέ συγκόψουσί µε,
και εκτριβήσοµαι εγώ και ο οίκός µου.
Γεν. 34,30     Καταστενοχωρηµένος δε ο Ιακώβ είπε προς τον Συµεών και τον Λευϊ “µισητόν µε καταστήσατε µε αυτό, που
εκάµατε, ώστε να θεωρούµαι κακός και δόλιος από όλους τους κατοίκους της χώρας αυτής, από τους Χαναναίους και τους
Φερεζαίους. Ηµείς δε είµεθα ολιγάριθµοι, ενώ αυτοί είναι πολυάριθµοι, και εάν συγκεντρωθούν και επιτεθούν εναντίον
µας, θα µας κατακόψουν. Ετσι δε θα καταστραφώ εγώ και όλον µου το σπίτι”.
Γεν. 34,31   οι δε είπαν· αλλ ωσεί πόρνη χρήσονται τή αδελφή ηµών;
Γεν. 34,31  Εκείνοι απήντησαν· “ηµπορεί να είναι βάσιµοι οι φόβοι σου. Αλλά τι; Επρεπε να µεταχειρισθούν την αδελφήν µας
ως πόρνην;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Γεν. 35,1  Είπε δε ο Θεός προς Ιακώβ· αναστάς ανάβηθι εις τον τόπον Βαιθήλ και οίκει εκεί και ποίησον εκεί θυσιαστήριον
τώ Θεώ τώ οφθέντι σοι εν τώ αποδιδράσκειν σε από προσώπου Ησαύ τού αδελφού σου.
Γεν. 35,1  Είπε τότε ο Θεός προς τον Ιακώβ· “σήκω και πήγαινε στον τόπον Βαιθήλ, µένε εκεί και οικοδόµησε θυσιαστήριον
στον Θεόν, ο οποίος σου παρουσιάσθη εκεί, όταν φοβισµένος έφευγες από τον αδελφόν σου τον Ησαύ δια την Χαρράν”.
Γεν. 35,2  είπε δε Ιακώβ τώ οίκω αυτού και πάσι τοίς µετ αυτού· άρατε τους θεούς τους αλλοτρίους τους µεθ υµών εκ µέσου
υµών και καθαρίσθητε και αλλάξατε τας στολάς υµών,
Γεν. 35,2  Ο δε Ιακώβ, εφ' όσον σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού θα µετέβαινεν στον ιερόν εκείνον τόπον, είπεν εις όλα τα
µέλη της οικογενείας του και εις όλους όσοι ήσαν µαζή του· “πετάξετε τα είδωλα των ξένων θεών, που έχετε µαζή σας,
πλυθήτε και καθαρίσατε το σώµα σας, αλλάξατε τα ενδύµατά σας,
Γεν. 35,3  και αναστάντες αναβώµεν εις Βαιθήλ και ποιήσωµεν εκεί θυσιαστήριον τώ Θεώ τώ επακούσαντί µου εν ηµέρα
θλίψεως, ός ήν µετ εµού και διέσωσέ µε εν τή οδώ, ή επορεύθην.
Γεν. 35,3  και κατόπιν ας ξεκινήσωµεν να µεταβώµεν εις την Βαιθήλ. Εκεί ας κτίσωµεν θυσιαστήριον προς τιµήν του Θεού, ο
οποίος ήκουσε την προσευχήν µου κατά την ηµέραν της θλίψεώς, µου, όταν δραπέτης έφυγα δια την Χαρράν και ο οποίος
ήτο µαζή µου και µε διεφύλαξε καθ' όλον το ταξίδιόν µου”.
Γεν. 35,4  και έδωκαν τώ Ιακώβ τους θεούς τους αλλοτρίους, οί ήσαν εν ταίς χερσίν αυτών, και τα ενώτια τα εν τοίς ωσίν
αυτών, και κατέκρυψεν αυτά Ιακώβ υπό την τερέβινθον την εν Σικίµοις και απώλεσαν αυτά έως της σήµερον ηµέρας .
Γεν. 35,4  Εδωσαν στον Ιακώβ οι οικείοι του τα είδωλα των ξένων θεών, που είχον εις χείρας των, και τα σκουλαρίκια των µε
τας ειδωλολατρικάς µορφάς, που εκρέµοντο εις τα αυτιά των. Ο δε Ιακώβ τα έχωσε και τα απέκρυψε κάπου περί την
τερέβινθον, που υπήρχεν εις την Συχέµ, και τα εξηφάνισεν, ώστε να µη έχουν ανευρεθή µέχρι της ηµέρας αυτής.
Γεν. 35,5  και εξήρεν Ισραήλ εκ Σικίµων, και εγένετο φόβος Θεού επί τας πόλεις τας κύκλω αυτών, και ου κατεδίωξαν οπίσω
των υιών Ισραήλ.
Γεν. 35,5  Ανεχώρησεν ο Ιακώβ από την Συχέµ και φόβος Θεού κατέλαβε τους κατοίκους των γύρω από την Συχέµ πόλεων
και δεν ετόλµησαν να καταδιώξουν τον Ιακώβ και τους ανθρώπους του δια την σφαγήν των ανδρών της Συχέµ και δια την
λεηλασίαν.
Γεν. 35,6  ήλθε δε Ιακώβ εις Λουζά, ή εστιν εν γη Χαναάν, ή εστι Βαιθήλ, αυτός και πάς ο λαός, ός ήν µετ αυτού.
Γεν. 35,6  Εφθασεν ο Ιακώβ και όλος ο λαός, που ευρίσκετο µαζή του, εις την Λουζά της Χαναάν, η οποία είναι η αυτή µε την



Βαιθήλ.
Γεν. 35,7  και ωκοδόµησεν εκεί θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνοµα τού τόπου Βαιθήλ. εκεί γάρ εφάνη αυτώ ο Θεός εν τώ
αποδιδράσκειν αυτόν από προσώπου Ησαύ τού αδελφού αυτού.
Γεν. 35,7  Οικοδόµησεν εκεί θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνοµα του τόπου εκείνου Βαιθήλ, διότι εκεί είχε παρουσιασθή εις
αυτόν ο Θεός, όταν αυτός φοβισµένος έφευγεν από τον αδελφόν του τον Ησαύ.
Γεν. 35,8  απέθανε δε Δεβώρα η τροφός εβέκκας και ετάφη κατώτερον Βαιθήλ υπό την βάλανον, και εκάλεσεν Ιακώβ το
όνοµα αυτής Βάλανος πένθους.
Γεν. 35,8  Απέθανε δε εκεί η Δεδώρα, η τροφός της Ρεβέκκας, και ετάφη παρακάτω από την Βαιθήλ, κάτω από µίαν
βαλανιδιάν. Ο Ιακώβ ωνόµασε το σηµείον εκείνο “Βαλανιδιά πένθους”.
Γεν. 35,9  Ώφθη δε ο Θεός τώ Ιακώβ έτι εν Λουζά, ότε παρεγένετο εκ Μεσοποταµίας της Συρίας, και ευλόγησεν αυτόν ο Θεός.
Γεν. 35,9  Παρουσιάσθη δε ο Θεός στον Ιακώβ και πάλιν εις Λουζά τώρα, που είχεν επιστρέψει από την Μεσοποταµίαν της
Συρίας, και τον ευλόγησε.
Γεν. 35,10   και είπεν αυτώ ο Θεός· το όνοµά σου ου κληθήσεται έτι Ιακώβ, αλλ Ισραήλ έσται το όνοµά σου. και εκάλεσε το
όνοµα αυτού Ισραήλ.
Γεν. 35,10  Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· “το όνοµά σου δεν θα λέγεται πλέον Ιακώβ, αλλά θα ονοµασθής Ισραήλ”. Και εκάλεσε
το όνοµα αυτού Ισραήλ.
Γεν. 35,11   είπε δε αυτώ ο Θεός· εγώ ο Θεός σου· αυξάνου και πληθύνου· έθνη και συναγωγαί εθνών έσονται εκ σού, και
βασιλείς εκ της οσφύος σου εξελεύσονται.
Γεν. 35,11  Είπε δε προς αυτόν πάλιν ο, Θεός· “εγώ είµαι ο Θεός σου, σου δίδω την ευλογίαν µου· να αυξάνεσαι και να
πληθύνεσαι. Εθνη και οµάδες εθνών θα προέλθουν από σε, και βασιλείς θα εξέλθουν από την οσφύν σου.
Γεν. 35,12   και την γήν, ήν έδωκα Αβραάµ και Ισαάκ, σοί δέδωκα αυτήν· σοί έσται, και τώ σπέρµατί σου µετά σε δώσω την
γήν ταύτην.
Γεν. 35,12  Την χώραν αυτήν, την οποίαν έδωκα στον Αβραάµ και τον Ισαάκ, την έχω δώσει και εις σε. Ιδική σου θα είναι.
Και ύστερα από σε θα την δώσω στους απογόνους σου.
Γεν. 35,13   ανέβη δε ο Θεός απ αυτού εκ τού τόπου, ού ελάλησε µετ αυτού.
Γεν. 35,13  Μετά την εµφάνισιν αυτήν απήλθεν ο Θεός από τον τόπον εκείνον, όπου ωµίλησε µε τον Ιακώβ.
Γεν. 35,14   και έστησεν Ιακώβ στήλην εν τώ τόπω, ώ ελάλησε µετ αυτού ο Θεός, στήλην λιθίνην, και έσπεισεν επ αυτήν
σπονδήν και επέχεεν επ αυτήν έλαιον.
Γεν. 35,14  Ο Ιακώβ έστησε µίαν λιθίνην στήλην στον τόπον εκείνον, όπου ωµίλησε µε αυτόν ο Θεός, προσέφερε θυσίαν
οίνου και έχυσεν επάνω εις αυτήν έλαιον, δια να την καθιερώση προς τον Θεόν.
Γεν. 35,15   και εκάλεσεν Ιακώβ το όνοµα τού τόπου, εν ώ ελάλησε µετ αυτού εκεί ο Θεός, Βαιθήλ.
Γεν. 35,15  Ωνόµασε δε το µέρος εκείνο, στο οποίον ωµίλησε προς αυτόν ο Θεός, “Βαιθήλ”.
Γεν. 35,16   Απάρας δε Ιακώβ εκ Βαιθήλ, έπηξε την σκηνήν αυτού επέκεινα τού πύργου Γαδέρ. εγένετο δε ηνίκα ήγγισεν εις
Χαβραθά τού ελθείν εις την Εφραθά, έτεκε αχήλ και εδυστόκησεν εν τώ τοκετώ.
Γεν. 35,16  Ανεχώρησε πάλιν ο Ιακώβ από την Βαιθήλ και έστησε την σκηνήν αυτού πέραν από τον πύργον Γαδέρ. Οταν δε
επλησίασεν εις την τοποθεσίαν Χαβραθά, δηλαδή εις την Βηθλεέµ, εγέννησεν η Ραχήλ και εταλαιπωρήθη πολύ κατά τον
τοκετόν.
Γεν. 35,17   εγένετο δε εν τώ σκληρώς αυτήν τίκτειν, είπεν αυτή η µαία· θάρσει, και γάρ ούτός σοί εστιν υιός.
Γεν. 35,17  Την ώραν δε που υπέφερε σκληρά κατά τον τοκετόν, της είπεν η µαία· “έχε θάρρος, διότι το τέκνον σου αυτό είναι
αγόρι”.
Γεν. 35,18   εγένετο δε εν τώ αφιέναι αυτήν την ψυχήν, απέθνησκε γάρ, εκάλεσε το όνοµα αυτού Υιός οδύνης µου· ο δε πατήρ
εκάλεσε το όνοµα αυτού Βενιαµίν.
Γεν. 35,18  Οτε δε πλέον η Ραχήλ άφηνε την ψυχήν της, διότι απέθνησκεν από τον τοκετόν, εκάλεσε τα όνοµα του βρέφους
“Υιός οδύνης”. Ο δε πατήρ το ωνόµασε Βενιαµίν.
Γεν. 35,19   απέθανε δε αχήλ και ετάφη εν τή οδώ τού ιπποδρόµου Εφραθά (αύτη εστί Βηθλεέµ).
Γεν. 35,19  Απέθανε δε εκεί η Ραχήλ και ετάφη κοντά εις την ευρείαν οδόν, όπου ανεµποδίστως ηδύναντο να τρέχουν οι
ίπποι. Η δε Εφραθά είναι αυτή, που σήµερον λέγεται Βηθλεέµ.
Γεν. 35,20   και έστησεν Ιακώβ στήλην επί τού µνηµείου αυτής· αύτη εστίν η στήλη επί τού µνηµείου αχήλ έως της ηµέρας
ταύτης.
Γεν. 35,20     Ο Ιακώβ έστησε µίαν στήλην επάνω στον τάφον της Ραχήλ. Αυτή δε η επί του µνηµείου της Ραχήλ στήλη
υπάρχει µέχρι της ηµέρας που γράφονται αυτά.
Γεν. 35,21   εγένετο δε ηνίκα κατώκησεν Ισραήλ εν τή γη εκείνη, επορεύθη ουβήν και εκοιµήθη µετά Βαλλάς της παλλακής
τού πατρός αυτού Ιακώβ· και ήκουσεν Ισραήλ, και πονηρόν εφάνη εναντίον αυτού.
Γεν. 35,21  Οταν δε εγκατεστάθη ο Ισραήλ εις την περιοχήν εκείνην της Βηθλεέµ, επήγεν ο Ρουβήν και εκοιµήθη µε την
Βαλλάν, την δευτέρας σειράς σύζυγον του πατρός του Ιακώβ. Επληροφορήθη ο Ιακώβ το αµάρτηµα αυτό του παιδιού του
και του εφάνη, όπως ήτο φυσικόν, πολύ κακόν.
Γεν. 35,22   Ήσαν δε οι υιοί Ιακώβ δώδεκα.
Γεν. 35,22     Οι υιοί του Ιακώβ ήσαν δώδεκα, οι εξής·
Γεν. 35,23   υιοί Λείας· πρωτότοκος Ιακώβ ουβήν, Συµεών, Λευί, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών.
Γεν. 35,23  Υιοί από την Λείαν· πρωτότοκος του Ιακώβ ήτο ο Ρουβήν, έπειτα από αυτόν ο Συµεών, ο Λευϊ, ο Ιούδας, ο Ισσάχαρ
και ο Ζαβουλών.
Γεν. 35,24   υιοί δε αχήλ· Ιωσήφ και Βενιαµίν.
Γεν. 35,24     Υιοί από την Ραχήλ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαµίν.
Γεν. 35,25   υιοί δε Βαλλάς παιδίσκης αχήλ· Δάν και Νεφθαλείµ.
Γεν. 35,25  Υιοί δε από την Βαλλάν, την θεραπαινίδα της Ραχήλ, ήσαν ο Δαν και ο Νεφθαλείµ.
Γεν. 35,26   υιοί δε Ζελφάς παιδίσκης Λείας· Γάδ και Ασήρ. ούτοι υιοί Ιακώβ, οί εγένοντο αυτώ εν Μεσοποταµία της Συρίας.
Γεν. 35,26     Υιοί δε από την Ζελφάν, την θερατιαινίδα της Λείας, ήσαν ο Γαδ και ο Ασήρ. Αυτά είναι τα παιδιά του Ιακώβ, τα



οποία απέκτησεν εις την Μεσοποταµίαν της Συρίας.
Γεν. 35,27   Ήλθε δε Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού εις Μαµβρή, εις πόλιν τού πεδίου (αύτη εστί Χεβρών) εν γη Χαναάν,
ού παρώκησεν Αβραάµ και Ισαάκ.
Γεν. 35,27  Από την Βηθλεέµ µετέβη ο Ιακώβ προς τον πατέρα του, τον Ισαάκ, εις την Δρυν Μαµβρή, εις την πόλιν Χεβρών
της πεδιάδος εν Χαναάν, όπου είχον παροικήσει ο Αβραάµ και ο Ισαάκ.
Γεν. 35,28   εγένοντο δε αι ηµέραι Ισαάκ, ας έζησεν, έτη εκατόν ογδοήκοντα,
Γεν. 35,28     Ολαι αι ηµέραι της ζωής του Ισαάκ έφθασαν τα εκατόν ογδοήκοντα έτη.
Γεν. 35,29   και εκλείπων Ισαάκ απέθανε και προσετέθη προς το γένος αυτού πρεσβύτερος και πλήρης ηµερών, και έθαψαν
αυτόν Ησαύ και Ιακώβ οι υιοί αυτού.
Γεν. 35,29     Τοτε πλέον εξηντλήθησαν αι δυνάµστου Ισαάκ, απέθανε και γέρων πλέον πλήρης ηµερών προσετέθη στους
προγόνους αυτού, οι οποίοι είχον απέλθει ενωρίτερον. Εθαψαν δε αυτόν ο Ησαύ και ο Ιακώβ, τα παιδιά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Γεν. 36,1  Αύται δε αι γενέσεις Ησαύ (αυτός εστιν Εδώµ)·
Γεν. 36,1  Αι απόγονοι δε του Ησαύ, ο οποίος λέγεται και Εδώµ, γενάρχης των Ιδουµαίων, είναι οι εξής·
Γεν. 36,2  Ησαύ δε έλαβε τας γυναίκας εαυτώ από των θυγατέρων των Χαναναίων, την Αδά θυγατέρα Αιλώµ τού Χετταίου
και τού Ολιβεµά θυγατέρα Ανά τού υιού Σεβεγών τού Ευαίου
Γεν. 36,2  Ο Ησαύ επήρεν ως συζύγους από τας θυγατέρας των Χαναναίων την Αδά, κόρην Αιλώµ του Χετταίου, και την
Ολιβεµά, κόρην του Ανά, υιού Σεβεγών του Ευαίου,
Γεν. 36,3  και την Βασεµάθ θυγατέρα Ισµαήλ αδελφήν Ναβεώθ.
Γεν. 36,3  και την Βασεµάθ, θυγατέρα του Ισµαήλ και αδελφήν του Ναβαιώθ.
Γεν. 36,4  έτεκε δε αυτώ Αδά τον Ελιφάς, και Βασεµάθ έτεκε τον αγουήλ,
Γεν. 36,4  Απέκτησε δε ο Ησαύ από την Αδά υιόν τον Ελιφάς, και από την Βασεµάθ τον Ραγουήλ ,
Γεν. 36,5  και Ολιβεµά έτεκε τον Ιεούς και τον Ιεγλόµ και τον Κορέ· ούτοι υιοί Ησαύ, οί εγένοντο αυτώ εν γη Χαναάν.
Γεν. 36,5  από δε την Ολιβεµά απέκτησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόµ και τον Κορέ. Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ησαύ, οι οποίοι
εγεννήθησαν εις την χώραν της Χαναάν.
Γεν. 36,6  έλαβε δε Ησαύ τας γυναίκας αυτού και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και πάντα τα σώµατα τού
οίκου αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και πάντα τα κτήνη και πάντα όσα εκτήσατο και πάντα όσα περιεποιήσατο εν
γη Χαναάν, και επορεύθη Ησαύ εκ της γής Χαναάν από προσώπου Ιακώβ τού αδελφού αυτού.
Γεν. 36,6  Επήρεν ο Ησαύ τας γυναίκας του και τους υιούς του και τας θυγατέρας του, όλους τους ανθρώπους του σπιτιού
του και όλα τα υπάρχοντά του, όλα τα κτήνη, όλην την κινητήν περιουσίαν του και όλα όσα είχεν αποκτήσει εις την χώραν
Χαναάν, και ανεχώρησεν από την γώραν αυτήν και από τον αδελφόν του τον Ιακώβ.
Γεν. 36,7  ήν γάρ αυτών τα υπάρχοντα πολλά τού οικείν άµα, και ουκ ηδύνατο η γη της παροικήσεως αυτών φέρειν αυτούς
από τού πλήθους των υπαρχόντων αυτών.
Γεν. 36,7  Ανεχώρησε δε προς άλλην περιοχήν, διότι τα κοπάδια των ζώων, που είχαν οι δύο αδελφοί, ήσαν πολλά και δεν
ήτο δυνατόν να µένουν µαζή· δεν επαρκούσεν η περιοχή, όπου έµεναν, να θρέψη αυτούς λόγω του πλήθους των ζώων, που
είχαν.
Γεν. 36,8  κατώκησε δε Ησαύ εν τώ όρει Σηείρ ( Ησαύ αυτός εστιν Εδώµ).
Γεν. 36,8  Κατώκησεν ο Ησαύ στο όρος Σηείρ, ο δε Ησαύ είναι αυτός, που ονοµάζεται και Εδώµ.
Γεν. 36,9  Αύται δε αι γενέσεις Ησαύ πατρός Εδώµ εν τώ όρει Σηείρ,
Γεν. 36,9  Οι δε απόγονοι του Ησαύ, γενάρχου των Εδωµιτών η Ιδουµαίων, στο όρος Σηείρ, είναι οι εξής·
Γεν. 36,10   και ταύτα τα ονόµατα των υιών Ησαύ· Ελιφάς υιός Αδάς γυναικός Ησαύ και αγουήλ υιός Βασεµάθ γυναικός
Ησαύ.
Γεν. 36,10  Αυτά είναι τα ονόµατα των υιών Ησαύ· Ο Ελιφάς, ο υιός της Αδάς και ο Ραγουήλ ο υιός της Βασεµάθ.
Γεν. 36,11   εγένοντο δε Ελιφάς υιοί· Θαιµάν, Ωµάρ, Σωφάρ, Γοθώµ και Κενέζ·
Γεν. 36,11  Ο Ελιφάς απέκτησεν υιούς τον Θαιµάν, τον Ωµάρ, τον Σωφάρ, τον Γοθώµ και τον Κενέζ.
Γεν. 36,12   Θαµνά δε ήν παλλακή Ελιφάς τού υιού Ησαύ και έτεκε τώ Ελιφάς τον Αµαλήκ· ούτοι υιοί Αδάς γυναικός Ησαύ.
Γεν. 36,12  Η Θαµνά ήτο η δευτέρας σειράς σύζυγος του Ελιφάς, υιού της Αδάς, της γυναικός του Ησαύ.
Γεν. 36,13   ούτοι δε υιοί αγουήλ· Ναχόθ, Ζαρέ, Σοµέ, και Μοζέ· ούτοι ήσαν υιοί Βασεµάθ γυναικός Ησαύ.
Γεν. 36,13  Οι δε υιοί του Ραγουήλ ήσαν· Ο Ναχόθ, ο Ζαρέ, ο Σοµέ και ο Μοζέ, έγγονοι της Βασεµάθ, συζύγου του Ησαύ.
Γεν. 36,14   ούτοι δε υιοί Ολιβεµάς θυγατρός Ανά τού υιού Σεβεγών, γυναικός Ησαύ· έτεκε δε τώ Ησαύ τον Ιεούς και τον
Ιεγλόµ και τον Κορέ.
Γεν. 36,14  Οι δε υιοί της Ολιβεµάς, συζύγου του Ησαύ, θυγατρός Ανά, του υιού του Σεβεγών, ήσαν ο Ιεούς, ο Ιεγλόµ και ο
Κορέ.
Γεν. 36,15   ούτοι ηγεµόνες υιοί Ησαύ· υιοί Ελιφάς πρωτοτόκου Ησαύ· ηγεµών Θαιµάν, ηγεµών Ωµάρ, ηγεµών Σωφάρ,
ηγεµών Κενέζ,
Γεν. 36,15  Αυτοί ήσαν οι απόγονοι του Ησαύ, οι άρχοντες των φυλών, υιοί του Ελιφάς πρωτοτόκου του Ησαύ· Ο φύλαρχος
Θαιµάν, ο φύλαρχος Ωµάρ, ο φύλαρχος Σωφάρ, ο φύλαρχος Κενέζ,
Γεν. 36,16   ηγεµών Κορέ, ηγεµών Γοθώµ, ηγεµών Αµαλήκ· ούτοι ηγεµόνες Ελιφάς εν γη Ιδουµαία· ούτοι υιοί Αδάς.
Γεν. 36,16  ο φύλαρχος Κορέ, ο φύλαρχος Γοθώµ ο φύλαρχος Αµαλήκ. Αυτοί ήσαν οι φύλαρχοι του Ελιφάς εις την χώραν των
Ιδουµαίων, παιδιά της Αδάς.
Γεν. 36,17   και ούτοι υιοί αγουήλ υιού Ησαύ· ηγεµών Ναχώθ, ηγεµών Ζαρέ, ηγεµών Σοµέ, ηγεµών Μοζέ· ούτοι ηγεµόνες
αγουήλ εν γη Εδώµ· ούτοι υιοί Βασεµάθ γυναικός Ησαύ.
Γεν. 36,17  Οι δε υιοί του Ραγουήλ, υιού του Ησαύ, ήσαν· Ο φύλαρχος Ναχώθ, ο φύλαρχος Ζαρέ, ο φύλαρχος Σοµέ, ο
φύλαρχος Μοζέ. Αυτοί είναι οι φύλαρχοι του Ραγουήλ εις την γην Εδώµ, έγγονοι της Βασεµάθ, συζύγου του Ησαύ.
Γεν. 36,18   ούτοι δε υιοί Ολιβεµάς γυναικός Ησαύ· ηγεµών Ιεούλ, ηγεµών Ιεγλόµ, ηγεµών Κορέ· ούτοι ηγεµόνες Ολιβεµάς
θυγατρός Ανά γυναικός Ησαύ.



Γεν. 36,18  Οι δε υιοί της Ολιβεµάς, συζύγου του Ησαύ, ήσαν· Ο φύλαρχος Ιεούλ, ο φύλαρχος Ιεγλόµ, ο φύλαρχος Κορέ. Αυτοί
ήσαν φύλαρχοι εκ της Ολιβεµάς, συζύγου του Ησαύ, κόρης του Ανά.
Γεν. 36,19   ούτοι υιοί Ησαύ, και ούτοι ηγεµόνες αυτών. ούτοί εισιν υιοί Εδώµ.
Γεν. 36,19  Οι ανωτέρω ήσαν υιοί του Ησαύ και αυτοί είναι οι φύλαρχοι τούτων, οι άλλως λεγόµενοι Ιδουµαίοι.
Γεν. 36,20   Ούτοι δε υιοί Σηείρ τού Χοραίου τού κατοικούντος την γήν· Λωτά, Σωβάλ, Σεβεγών, Ανά
Γεν. 36,20     Οι δε κατωτέρω είναι τέκνα του Σείρ, υιού του Χορραίου, ο οποίος κατοικούσεν εις την περιοχήν του όρους
Σηείρ· Ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά,
Γεν. 36,21   και Δησών και Ασάρ και ισών· ούτοι ηγεµόνες τού Χοραίου τού υιού Σηείρ εν τή γη Εδώµ.
Γεν. 36,21  ο Δησών, ο Ασάρ και ο Ρισών. Αυτοί είναι φύλαρχοι του Χορραίου, υιού του Σηείρ εις την χώραν της Εδώµ.
Γεν. 36,22   εγένοντο δε υιοί Λωτάν· Χορί και Αιµάν· αδελφή δε Λωτάν Θαµνά.
Γεν. 36,22     Ο δε Λωτάν απέκτησεν υιούς· Τον Χορρί και τον Αιµάν. Αδελφή δε του Λωτάν ήτο η Θαµνά.
Γεν. 36,23   ούτοι δε υιοί Σωβάλ· Γωλάµ και Μαναχάθ και Γαιβήλ και Σωφάρ και Ωµάρ.
Γεν. 36,23     Υιοί δε του Σωβάλ ήσαν· Ο Γωλάµ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωφάρ και ο Ωµάρ.
Γεν. 36,24   και ούτοι υιοί Σεβεγών· Αϊέ και Ανά· ούτός εστιν Ανά, ός εύρε τον Ιαµείν εν τή ερήµω, ότε ένεµε τα υποζύγια
Σεβεγών τού πατρός αυτού.
Γεν. 36,24     Υιοί δε του Σεβεγών ήσαν· Ο Αϊέ και ο Ανά. Αυτός δε ο Ανά είναι εκείνος που εύρε τον Ιαµείν εις την έρηµον,
όταν έβοσκε τα υποζύγια του πατρός του Σεβεγών.
Γεν. 36,25   ούτοι δε υιοί Ανά· Δησών και Ολιβεµά θυγάτηρ Ανά.
Γεν. 36,25     Υιοί δε του Ανά ήσαν· Ο Δησών και η Ολιβεµά, θυγάτηρ του Ανά.
Γεν. 36,26   ούτοι δε υιοί Δησών· Αµαδά και Ασβάν και Ιθράν και Χαράν.
Γεν. 36,26     Οι δε υιοί του Δησών ήσαν· Ο 'Αµαδα, ο Ασβάν, ο Ιθράν και ο Χαρράν.
Γεν. 36,27   ούτοι δε υιοί Ασάρ· Βαλαάµ και Ζουκάµ και Ιουκάµ.
Γεν. 36,27     Οι υιοί του Ασάρ ήσαν· Ο Βαλαάµ, ο Ζουκάµ και ο Ιουκάµ.
Γεν. 36,28   ούτοι δε υιοί ισών· Ώς και Αράν.
Γεν. 36,28     Οι υιοί του Ρισών ήσαν· Ο Ως και ο Αράν.
Γεν. 36,29   ούτοι δε ηγεµόνες Χορί· ηγεµών Λωτάν, ηγεµών Σωβάλ, ηγεµών Σεβεγών, ηγεµών Ανά,
Γεν. 36,29     Οι φύλαρχοι δε του Χορρί ήσαν· Ο φύλαρχος Λωτάν, ο φύλαρχος Σωβάλ, ο φύλαρχος Σεβεγών, ο φύλαρχος Ανά,
Γεν. 36,30   ηγεµών Δησών, ηγεµών Ασάρ, ηγεµών ισών. ούτοι ηγεµόνες Χορί εν ταίς ηγεµονίαις αυτών εν γη Εδώµ.
Γεν. 36,30     ο φύλαρχος Δησών, ο φύλαρχος Ασάρ, ο φύλαρχος Ρισών. Αυτοί είναι φύλαρχοι, απόγονοι του Χορρί, εις τας
φυλαρχίας των της χώρας Εδώµ.
Γεν. 36,31   Καί ούτοι οι βασιλείς οι βασιλεύσαντες εν Εδώµ πρό τού βασιλεύσαι βασιλέα εν Ισραήλ.
Γεν. 36,31  Οι κατωτέρω είναι βασιλείς, οι οποίοι εβασίλευσαν εις την Ιδουµαίαν, πριν βασιλεύση µεταξύ των Ισραηλιτών
απόγονος του Ιακώβ.
Γεν. 36,32   και εβασίλευσεν εν Εδώµ Βαλάκ υιός Βεώρ, και όνοµα τή πόλει αυτού Δενναβά.
Γεν. 36,32     Εβασίλευσεν εις την Ιδουµαίαν ο Βαλάκ, ο υιός Βεώρ, και η πόλις του ωνοµάσθη Δενναβά.
Γεν. 36,33   απέθανε δε Βαλάκ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Ιωβάβ υιός Ζαρά εκ Βοσόρας.
Γεν. 36,33  Μετά δε τον θάνατον του Βαλάκ εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Ιωβάβ, ο υιός του Ζαρά και της Βοσόρρας.
Γεν. 36,34   απέθανε δε Ιωβάβ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Ασώµ εκ της γής Θαιµανών.
Γεν. 36,34     Μετά τον θάνατον του Ιωβάβ εβασιλευσεν αντ' αυτού ο Ασώµ, ο καταγόµενος από την χώραν Θαιµανών.
Γεν. 36,35   απέθανε δε Ασώµ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Αδάδ υιός Βαράδ ο εκκόψας Μαδιάµ εν τώ πεδίω Μωάβ, και όνοµα
τή πόλει αυτού Γετθαίµ.
Γεν. 36,35  Μετά τον θάνατον του Ασώµ εβασιλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, υιός του Βαράδ, ο οποίος είχε κατακόψει τους
Μαδιανίτας εις την πεδιάδα Μωάβ. Το όνοµα της πόλεώς του ήτο Γετθαίµ.
Γεν. 36,36   απέθανε δε Αδάδ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Σαµαδά εκ Μασεκκάς.
Γεν. 36,36     Μετά τον θάνατον του Αδάδ εβασίλευσεν ο Σαµαδά, ο καταγόµενος εκ της Μασεκκάς.
Γεν. 36,37   απέθανε δε Σαµαδά, και εβασίλευσεν αντ αυτού Σαούλ εκ οωβώθ της παρά ποταµόν.
Γεν. 36,37  Μετά τον θάνατον του Σαµαδά, εβασίλεευσεν αντ' αυτού ο Σαούλ, ο οποίος κατήγετε από την Ροωβώθ, την
ευριοκοµένην πλησίον ποταµού.
Γεν. 36,38   απέθανε δε Σαούλ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Βαλαεννών υιός Αχοβώρ.
Γεν. 36,38     Μετά τον θάνατον του Σαούλ εβασίλευσεν αντ ' αυτού ο Βαλαεννών, υιός του Αχοβώρ.
Γεν. 36,39   απέθανε δε Βαλαεννών υιός Αχοβώρ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Αράδ υιός Βαράδ, και όνοµα τή πόλει αυτού
Φογώρ, όνοµα δε τή γυναικί αυτού Μετεβεήλ, θυγάτηρ Ματραΐθ, υιού Μαιζοώβ.
Γεν. 36,39     Μετά τον θάνατον του Βαλαεννών, υιού Αχοβώρ εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αράδ, υιός του Βαράδ. Η δε πόλις του
ωνοµάζετο Φογώρ. Το όνοµα της γυναικός του ήτο Μετεβεήλ κόρης του Ματραΐθ , υιού του Μαιζοώβ.
Γεν. 36,40   Ταύτα τα ονόµατα των ηγεµόνων Ησαύ εν ταίς φυλαίς αυτών κατά τόπον αυτών, εν ταίς χώραις αυτών και εν
τοίς έθνεσιν αυτών. ηγεµών Θαµνά, ηγεµών Γωλά, ηγεµών Ιεθέρ,
Γεν. 36,40     Αυτά ήσαν τα ονόµατα των φυλάρχων, απογόνων του Ησαύ, του καθ' ενός εις την φυλήν και στον τόπον του,
εις την χώραν και στον λαόν του. Ο φύλαρχος Θαµνά, ο φύλαρχος Γωλά, ο φύλαρχος Ιεθέρ,
Γεν. 36,41   ηγεµών Ολιβεµάς, ηγεµών Ηλάς, ηγεµών Φινών,
Γεν. 36,41  ο φύλαρχος Ολιβεµάς, ο φύλαρχος Ηλάς, ο φύλαρχος Φινών,
Γεν. 36,42   ηγεµών Κενέζ, ηγεµών Θαιµάν, ηγεµών Μαζάρ,
Γεν. 36,42     ο φύλαρχος Κενέζ, ο φύλαρχος Θαιµάν, ο φύλαρχος Μαζάρ,
Γεν. 36,43   ηγεµών Μαγεδιήλ, ηγεµών Ζαφωίν. ούτοι ηγεµόνες Εδώµ εν ταίς κατωκοδοµηµέναις εν τή γη της κτήσεως
αυτών. ούτος Ησαύ πατήρ Εδώµ.
Γεν. 36,43     ο φύλαρχος Μαγεδιήλ, ο φύλαρχος Ζαφωίν. Αυτοί ήσαν Ιδουµαίοι φύλαρχοι, οι οποίοι κατοικούσαν εις πόλεις
οικοδοµηµένας εις περιοχάς της ιδιοκτησίας των. Ο δε Ησαύ είναι ο γενάρχης των Εδωµιτών, οι οποίοι εκαλούντο και
Ιδουµαίοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37
Γεν. 37,1  Κατώκει δε Ιακώβ εν τή γη, ού παρώκησεν ο πατήρ αυτού, εν γη Χαναάν.
Γεν. 37,1  Ο Ιακώβ έµενεν εις την χώραν, όπου και ο πατήρ του ο Ισαάκ είχε παροικήσει, δηλαδή εις την Χαναάν.
Γεν. 37,2  αύται δε αι γενέσεις Ιακώβ· Ιωσήφ δε δέκα και επτά ετών ήν, ποιµαίνων τα πρόβατα τού πατρός αυτού µετά των
αδελφών αυτού, ών νέος, µετά των υιών Βαλλάς και µετά των υιών Ζελφάς των γυναικών τού πατρός αυτού· κατήνεγκαν
δε Ιωσήφ ψόγον πονηρόν προς Ισραήλ τον πατέρα αυτών.
Γεν. 37,2  Αυτή δε είναι εν συνεχεία η ιστορία της οικογενείας του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ εις ηλικίαν δέκα επτά ετών, έφηβος,
έβοσκε τα πρόβατα του πατρός του, µαζή µε τους αδελφούς του, τους υιούς τους οποίους είχεν αποκτήσει ο ποτήρ του εκ
της Βαλλάς και Ζελφάς. Εκείνοι διέβαλαν τον Ιωσήφ προς τον πατέρα των, ότι δήθεν είχε διαπράξει κάποιο µεγάλο
αµάρτηµα.
Γεν. 37,3  Ιακώβ δε ηγάπα τον Ιωσήφ παρά πάντας τους υιούς αυτού, ότι υιός γήρως ήν αυτώ· εποίησε δε αυτώ χιτώνα
ποικίλον.
Γεν. 37,3  Ο Ιακώβ όµως αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερον από όλα τα αλλά παιδιά του, και δια τον λόγον ότι ήτο υιός
γεννηθείς κατά το γήρας αυτού. Από την αγάπην δε αυτήν κινούµενος του κατεσκεύασεν ένα πολύχρωµον χιτώνα.
Γεν. 37,4  ιδόντες δε οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ο πατήρ φιλεί εκ πάντων των υιών αυτού, εµίσησαν αυτόν και ουκ
ηδύναντο λαλείν αυτώ ουδέν ειρηνικόν.
Γεν. 37,4  Οταν οι αδελφοί του είδον ότι ο πατέρας των αγαπά περισσότερον από όλα τα αλλά παιδιά του τον Ιωσήφ, τον
εφθόνησαν και τον εµίσησαν. Δεν ήθελαν να έχουν µε αυτόν σχέσεις αδελφικής αγάπης και εξ αιτίας του φθόνου των δεν
ηµπορούσαν να οµιλήσουν προς αυτόν τίποτε το ειρηνικόν και φιλικόν.
Γεν. 37,5  Ενυπνιασθείς δε Ιωσήφ ενύπνιον απήγγειλεν αυτό τοίς αδελφοίς αυτού.
Γεν. 37,5  Καποτε ο Ιωσήφ είδεν ένα παράδοξον όνειρον, το οποίον και ανέφερεν στους αδελφούς του.
Γεν. 37,6  και είπεν αυτοίς· ακούσατε τού ενυπνίου τούτου, ού ενυπνιάσθην·
Γεν. 37,6  Είπεν εις αυτούς· “ακούσατε αυτό το όνειρον, το οποίον είδα απόψε στον ύπνον µου.
Γεν. 37,7  ώµην υµάς δεσµεύειν δράγµατα εν µέσω τώ πεδίω, και ανέστη το εµόν δράγµα και ωρθώθη, περιστραφέντα δε τα
δράγµατα υµών προσεκύνησαν το εµόν δράγµα.
Γεν. 37,7  Μου εφαίνετο ότι σεις εδένατε δεµάτια από στάχυα στο µέσον των χωραφιών της πεδιάδος. Εσηκώθη το ιδικόν
µου δέµα και έµεινεν όρθιον, τα δε ιδικά σας δεµάτια εστράφησαν προς το ιδικόν µου δεµάτι και το επροσκύνησαν”.
Γεν. 37,8  είπαν δε αυτώ οι αδελφοί αυτού· µη βασιλεύων βασιλεύσεις εφ ηµάς ή κυριεύων κυριεύσεις ηµών; και προσέθεντο
έτι µισείν αυτόν ένεκεν των ενυπνίων αυτού και ένεκεν των ρηµάτων αυτού.
Γεν. 37,8  Απήντησαν δε εις αυτόν οι αδελφοί του· “µήπως θα γίνης βασιλεύς, δια να βασιλεύσης επάνω µας η κύριος και
αφέντης µας;” Εξ αιτίας του ονείρου αυτού και των λόγων, που τους είπε, τον εµίσησαν ακόµη περισσότερον.
Γεν. 37,9  είδε δε ενύπνιον έτερον και διηγήσατο αυτώ τώ πατρί αυτού και τοίς αδελφοίς αυτού, και είπεν· ιδού
ενυπνιασάµην ενύπνιον έτερον, ώσπερ ο ήλιος και η σελήνη και ένδεκα αστέρες προσεκύνουν µε.
Γεν. 37,9  Είδεν όµως και ένα άλλο όνειρον, το οποίον διηγήθη στον πατέρα και τους αδελφούς του, και είπεν· “ιδού εις ένα
άλλο όνειρον, που είδον, µου εφάνη ως εάν ο ήλιος και η σελήνη και ένδεκα αστέρες µε προσκυνούσαν”.
Γεν. 37,10   και επετίµησεν αυτώ ο πατήρ αυτού και είπεν αυτώ· τι το ενύπνιον τούτο, ό ενυπνιάσθης; άρά γε ελθόντες
ελευσόµεθα εγώ τε και η µήτηρ σου και οι αδελφοί σου προσκυνήσαί σοι επί την γήν;
Γεν. 37,10  Ο πατήρ του τον επέπληξε (διότι έσπευσε να ανακοινώση και αυτό το όνειρον) και του είπε· “τι νοµίζεις ότι
σηµαίνει αυτό το όνειρον, που είδες; Μηπως θέλεις να πης ότι εγώ, η µητέρα σου και οι αδελφοί σου θα έλθωµεν να σε
προσκυνήσωµεν µέχρις εδάφους;”
Γεν. 37,11   εζήλωσαν δε αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού διετήρησε το ρήµα.
Γεν. 37,11  Και δια τον λόγον αυτόν οι αδελφοί του τον εφθόνησαν ακόµη περισσότερον. Αλλά ο πατήρ εφύλαξε µέσα εις την
καρδιά του τα λόγια αυτά του Ιωσήφ.
Γεν. 37,12   Επορεύθησαν δε οι αδελφοί αυτού βόσκειν τα πρόβατα τού πατρός αυτών εις Συχέµ.
Γεν. 37,12  Κατά τας ηµέρας εκείνας µετέβησαν οι αδελφοί του Ιωσήφ να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατρός των εις την
περιοχήν της Συχέµ.
Γεν. 37,13   και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ· ουχί οι αδελφοί σου ποιµαίνουσιν εις Συχέµ; δεύρο αποστείλω σε προς αυτούς. είπε
δε αυτώ· ιδού εγώ.
Γεν. 37,13  Ο Ιακώβ (έπειτα ίσως από µερικάς εβδοµάδας) είπε προς τον Ιωσήφ· “οι αδελφοί σου δεν βόσκουν τα πρόβατα εις
την Συχέµ; Λοιπόν θα σε στείλω προς αυτούς”. “Είµαι πρόθυµος να µεταβώ” είπεν ο Ιωσήφ.
Γεν. 37,14   είπε δε αυτώ Ισραήλ· πορευθείς ιδέ, ει υγιαίνουσιν οι αδελφοί σου και τα πρόβατα, και ανάγγειλόν µοι. και
απέστειλεν αυτόν εκ της κοιλάδος της Χεβρών, και ήλθεν εις Συχέµ.
Γεν. 37,14  Είπε δε προς αυτόν ο Ιακώβ· “πήγαινε εκεί να ιδής, εάν είναι καλά εις την υγείαν των οι αδελφοί σου, πως είναι τα
πρόβατα και έλα κατόπιν να µε πληροφορήσης”. Εστειλε δε αυτόν από την κοιλάδα της Χεβρών, εις την οποίαν έµενε, και ο
Ιωσήφ µετέβη εις την Συχέµ.
Γεν. 37,15   και εύρεν αυτόν άνθρωπος πλανώµενον εν τώ πεδίω· ηρώτησε δε αυτόν ο άνθρωπος λέγων· τι ζητείς;
Γεν. 37,15  Καθώς περιεπλανάτο εις την πεδιάδα της Συχέµ τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος και τον ηρώτησε · “τι ζητείς
εδώ;”
Γεν. 37,16   ο δε είπε· τους αδελφούς µου ζητώ· απάγγειλόν µοι, που βόσκουσιν.
Γεν. 37,16  Εκείνος απήντησε· “ζητώ να εύρω τους αδελφούς µου. Πές µου, εάν γνωρίζης που βόσκουν τα πρόβατα”.
Γεν. 37,17   είπε δε αυτώ ο άνθρωπος· απήρκασιν εντεύθεν, ήκουσα γάρ αυτών λεγόντων· πορευθώµεν εις Δωθαείµ. και
επορεύθη Ιωσήφ κατόπισθεν των αδελφών αυτού και εύρεν αυτούς εν Δωθαείµ.
Γεν. 37,17  Ο άνθρωπος εκείνος του είπεν· “έχουν αναχωρήσει από εδώ, διότι τους ήκουσα να λέγουν ότι θα πορευθούν εις
Δωθαείµ”. Και ο Ιωσήφ µετέβη προς την κατεύθυνσιν των αδελφών του και τους ευρήκε πράγµατι εις την Δωθαείµ.
Γεν. 37,18   προείδον δε αυτόν µακρόθεν πρό τού εγγίσαι αυτόν προς αυτούς και επονηρεύοντο τού αποκτείναι αυτόν.
Γεν. 37,18  Εκείνοι τον είδον από µακράν, πριν όµως πλησιάση προς αυτούς και υπό του φθόνου κινούµενοι εσκέφθησαν



πονηρά εναντίον του, εσκέφθησαν δηλαδή και απεφάσισαν να τον φονεύσουν.
Γεν. 37,19   είπε δε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού· ιδού ο ενυπνιαστής εκείνος έρχεται·
Γεν. 37,19  Είπε δε ο ένας αδελφός προς τον άλλον· “να, έρχεται εκείνος που βλέπει τα όνειρα !
Γεν. 37,20   νύν ούν δεύτε αποκτείνωµεν αυτόν και ρίψωµεν αυτόν εις ένα των λάκκων και ερούµεν· θηρίον πονηρόν
κατέφαγεν αυτόν· και οψόµεθα, τι έσται τα ενύπνια αυτού.
Γεν. 37,20     Λοιπόν, ελάτε τώρα να τον φονεύσωµεν, να τον ρίψωµεν εις ένα από τους λάκκους αυτούς και θα είπωµεν στον
πατέρα ότι άγριον θηρίον τον κατέφαγε. Και έτσι θα ιδούµε τι θα πουν τα όνειρά του και ποιά θα είναι η αξία των”!
Γεν. 37,21   ακούσας δε ουβήν εξείλετο αυτόν εκ των χειρών αυτών και είπεν· ου πατάξωµεν αυτόν εις ψυχήν.
Γεν. 37,21  Ο Ρουβήν, ο πρωτότοκος, όταν ήκουσε τας πονηράς αυτάς αποφάσεις των αδελφών του, εγλύτωσε τον Ιωσήφ
από τα αδελφοκτόνα χέρια των ειπών· “ποτε να µη φθάσωµεν µέχρι του σηµείου, ώστε να του αφαιρέσωµεν την ζωήν.
Γεν. 37,22   είπε δε αυτοίς ουβήν· µη εκχέητε αίµα· εµβάλλετε αυτόν εις ένα των λάκκων τούτων των εν τή ερήµω, χείρα δε µη
επενέγκητε αυτώ· όπως εξέληται αυτόν εκ των χειρών αυτών και αποδώ αυτόν τώ πατρί αυτού.
Γεν. 37,22     Μη θελήσετε να χύσετε αδελφικόν αίµα. Ριψατε καλύτερα αυτόν εις ένα από αυτούς τους λάκκους της έρηµου
και µη απλώσετε το χέρι σας εναντίον του”. Αυτός δε τα έλεγε µε τον σκοπόν να σώση τον Ιωσήφ από τα χέρια των, να τον
ανασύρη κρυφίως από τον λάκκον και να τον αποδώση σώον στον πατέρα των.
Γεν. 37,23   εγένετο δε ηνίκα ήλθεν Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδυσαν Ιωσήφ τον χιτώνα τον ποικίλον τον περί
αυτόν
Γεν. 37,23  Συνέβησαν δε τα πράγµατα ως εξής· Οταν ήλθεν ο Ιωσήφ στους αδελφούς του, εκείνοι του αφήρεσαν τον
ποικιλόχρωµον χιτώνα, που εφορούσε.
Γεν. 37,24   και λαβόντες αυτόν έριψαν εις τον λάκκον· ο δε λάκκος κενός, ύδωρ ουκ είχεν.
Γεν. 37,24     Επειτα τον επήραν και τον έρριψαν εις ένα λάκκον. Ο λάκκος ήτο ξηρός, δεν είχε νερό.
Γεν. 37,25   Εκάθισαν δε φαγείν άρτον και αναβλέψαντες τοίς οφθαλµοίς είδον, και ιδού οδοιπόροι Ισµαηλίται ήρχοντο εκ
Γαλαάδ, και αι κάµηλοι αυτών έγεµαν θυµιαµάτων και ρητίνης και στακτής· επορεύοντο δε καταγαγείν εις Αίγυπτον.
Γεν. 37,25  Καθώς όµως εκάθισαν να φάγουν εσήκωσαν τα µάτια των και, να, είδον ότι ταξιδιώται Ισµαηλίται ήρχοντο από
την χώραν Γαλαάδ µε τας καµήλους των φορτωµένος από θυµιάµατα, από ρητινώδη και αρωµατώδη είδη. Επορεύοντο δε,
να φθάσουν εις την Αίγυπτον, δια να πωλήσουν το εµπόρευµά των.
Γεν. 37,26   είπε δε Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού· τι χρήσιµον, εάν αποκτείνωµεν τον αδελφόν ηµών και κρύψωµεν το
αίµα αυτού;
Γεν. 37,26     Είπε τότε ο Ιούδας προς τους αδελφούς του· “τι έχοµεν να ωφεληθώµεν, εάν φονεύσωµεν τον αδελφόν µας και
αποκρύψωµεν τον φόνον του;
Γεν. 37,27   δεύτε αποδώµεθα αυτόν τοίς Ισµαηλίταις τούτοις, αι δε χείρες ηµών µη έστωσαν επ αυτόν, ότι αδελφός ηµών και
σάρξ ηµών εστιν. ήκουσαν δε οι αδελφοί αυτού.
Γεν. 37,27  Ελάτε να τον πωλήσωµεν καλύτερα στους Ισµαηλίτας αυτούς εµπόρους και ας µη απλώσωµεν φονικά τα χέρια
µας εναντίον του, διότι είναι αδελφός µας, είναι σαρξ και αίµα µας”. Οι άλλοι αδελφοί εδέχθησαν την πρότασιν αυτήν του
Ιούδα.
Γεν. 37,28   και παρεπορεύοντο οι άνθρωποι οι Μαδιηναίοι έµποροι, και εξείλκυσαν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ τού
λάκκου και απέδοντο τον Ιωσήφ τοίς Ισµαηλίταις είκοσι χρυσών, και κατήγαγον τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον.
Γεν. 37,28     Οταν δε επλησίασαν οι Μαδιανίται αυτοί έµποροι, οι αδελφοί ανέσυραν και ανέβασαν τον Ιωσήφ από τον
λάκκον και τον επώλησαν στους Ισµαηλίτας αντί είκοσι χρυσών νοµισµάτων. Εκείνοι δε έφεραν τον Ιωσήφ ως δούλον
προς πώλησιν εις την Αίγυπτον.
Γεν. 37,29   ανέστρεψε δε ουβήν επί τον λάκκον και ουχ ορά τον Ιωσήφ εν τώ λάκκω. και διέρηξε τα ιµάτια αυτού.
Γεν. 37,29     Ο Ρουβήν, ο οποίος απουσίαζεν, όταν επωλείτο ο αδελφός του, επέστρεψεν στον λάκκον και δεν είδεν εκεί τον
Ιωσήφ. Εσχισε τα ενδύµατα αυτού από λύπην και αγανάκτησιν,
Γεν. 37,30   και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού. και είπε· το παιδάριον ουκ έστιν, εγώ δε που πορεύοµαι έτι;
Γεν. 37,30  έτρεξε προς τους αδελφούς του και τους είπε· “το παιδάριον Ιωσήφ δεν υπάρχει στον λάκκον. Τι θα γίνω λοιπόν
εγώ τώρα, ο πρωτότοκος και υπεύθυνος αδελφός, και που θα υπάγω;”
Γεν. 37,31   Λαβόντες δε τον χιτώνα τού Ιωσήφ έσφαξαν έριφον αιγών και εµόλυναν τον χιτώνα τώ αίµατι.
Γεν. 37,31  Οι αδελφοί έσφαξαν ένα ερίφιον από τα γίδια των, επήραν τον χιτώνα του Ιωσήφ και τον εβούτηξαν µέσα στο
αίµα.
Γεν. 37,32   και απέστειλαν τον χιτώνα τον ποικίλον και εισήνεγκαν τώ πατρί αυτών. και είπαν· τούτον εύροµεν, επίγνωθι ει
χιτών τού υιού σού εστιν ή ού.
Γεν. 37,32  Με άνθρωπον δε έστειλαν στον Ιακώβ, τον πατέρα αυτών, τον πολύχρωµον χιτώνα και του είπαν· “αυτόν τον
χιτώνα τον ευρήκαµεν κάπου εις την πεδιάδα. Εξέτασέ τον, µήπως είναι ο χιτών του παιδιού σου η όχι”.
Γεν. 37,33   και επέγνω αυτόν και είπε· χιτών τού υιού µου εστι· θηρίον πονηρόν κατέφαγεν αυτόν, θηρίον ήρπασε τον
Ιωσήφ.
Γεν. 37,33  Ο Ιακώβ ανεγνώρισεν αµέσως τον χιτώνα του Ιωσήφ και εφώναξεν· “αυτός ο χιτών είναι του παιδιού µου !
Θηρίον άγριον θα κατέφαγε τον Ιωσήφ ! Θηρίον θα τον ήρπασε και θα τον κατεσπάραξε” !
Γεν. 37,34   διέρηξε δε Ιακώβ τα ιµάτια αυτού και επέθετο σάκκον επί την οσφύν αυτού και επένθει τον υιόν αυτού ηµέρας
πολλάς.
Γεν. 37,34  Γεµάτος δε πόνον ο Ιακώβ έσχισε τα ενδύµατα αυτού, έζωσε από την µέσην του τρίχινον σάκκον και επί πολλάς
ηµέρας εθρηνούσε και έκλαιε τον Ιωσήφ.
Γεν. 37,35   συνήχθησαν δε πάντες οι υιοί αυτού και αι θυγατέρες και ήλθον παρακαλέσαι αυτόν, και ουκ ήθελε
παρακαλείσθαι λέγων ότι· καταβήσοµαι προς τον υιόν µου πενθών εις άδου. και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού.
Γεν. 37,35  Συνεκεντρώθησαν δε γύρω από αυτόν όλοι οι υιοί του και αι θυγατέρες του και ήλθον να τον παρηγορήσουν.
Εκείνος όµως έµενεν απαρηγόρητος. Δεν ήθελε να ακούση λόγους παρηγορίας και έλεγε συνεχώς· “θρηνών και οδυρόµενος
θα καταβώ στον άδην, προς τον υιόν µου τον Ιωσήφ”. Και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού.
Γεν. 37,36   οι δε Μαδιηναίοι απέδοντο τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον τώ Πετεφρή τώ σπάδοντι Φαραώ, αρχιµαγείρω.



Γεν. 37,36  Οι δε Μαδιανίται έµποροι, όταν έφθασαν εις την Αίγυπτον, επώλησαν τον Ιωσήφ στον Πετεφρή, τον αυλικόν και
αρχιµάγειρον του Φαραώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38
Γεν. 38,1  Εγένετο δε εν τώ καιρώ εκείνω, κατέβη Ιούδας από των αδελφών αυτού και αφίκετο έως προς άνθρωπόν τινα
Οδολλαµίτην, ώ όνοµα Ειράς.
Γεν. 38,1  Κατά τον καιρόν εκείνον ο Ιούδας, ένας από τους υιούς του Ιακώβ απεµακρύνθη από τα µέρη, όπου ήσαν οι
αδελφοί του, και µετέβη προς κάποιον άνθρωπον, κάτοικον της πόλεως Οδολλάµ, ονοµαζόµενον Ειράς.
Γεν. 38,2  και είδεν εκεί Ιούδας θυγατέρα ανθρώπου Χαναναίου, ή όνοµα Σαυά, και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν.
Γεν. 38,2  Είδεν εκεί ο Ιούδας την θυγατέρα ενός Χαναναίου, η οποία ωνοµάζετο Σαυα, την έλαβεν ως σύζυγόν του και ήλθεν
εις συνάφειαν µε αυτήν.
Γεν. 38,3  και συλλαβούσα έτεκεν υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ήρ.
Γεν. 38,3  Εκείνη δε έµεινεν έγκυος, εγέννησεν υιόν και έδωσεν εις αυτόν το όνοµα Ηρ.
Γεν. 38,4  και συλλαβούσα έτεκεν υιόν έτι και εκάλεσε το όνοµα αυτού Αυνάν.
Γεν. 38,4  Μείνασα αυτή και πάλιν έγκυος, εγέννησεν υιόν, τον οποίον ωνόµασεν Αυνάν.
Γεν. 38,5  και προσθείσα έτεκεν υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Σηλώµ. αύτη δε ήν εν Χασβί, ηνίκα έτεκεν αυτούς.
Γεν. 38,5  Και πάλιν εγέννησεν άλλον υιόν, τον οποίον ωνόµασε Σηλώµ. Η δε γυναίκα αυτή ευρίσκετο εις την πόλιν Χασβί,
όταν εγέννησεν αυτά τα παιδιά της.
Γεν. 38,6  και έλαβεν Ιούδας γυναίκα Ήρ τώ πρωτοτόκω αυτού, ή όνοµα Θάµαρ.
Γεν. 38,6  Ο Ιούδας εξέλεξε και επήρε δια τον πρωτότοκόν του υιόν, τον Ηρ, σύζυγον, η οποία ωνοµάζετο Θαµαρ.
Γεν. 38,7  εγένετο δε Ήρ πρωτότοκος Ιούδα πονηρός έναντι Κυρίου, και απέκτεινεν αυτόν ο Θεός.
Γεν. 38,7  Ο προτότοκος όµως αυτός υιός του Ιούδα έγινε φαύλος και κακός ενώπιον του Κυρίου, δι' αυτό και ο Θεός τον
εθανάτωσε.
Γεν. 38,8  είπε δε Ιούδας τώ Αυνάν· είσελθε προς την γυναίκα τού αδελφού σου και επιγάµβρευσαι αυτήν και ανάστησον
σπέρµα τώ αδελφώ σου.
Γεν. 38,8  Μετά τον θάνατον του Ηρ είπεν ο Ιούδας στον υιόν του τον Αυνάν· “πάρε ως σύζυγον την χήραν του αδελφού σου,
την Θαµαρ, ελθέ εις συνάφειαν µε αυτήν και απόκτησε τέκνον δια τον αδελφόν σου, ο οποίος απέθανεν άτεκνος”.
Γεν. 38,9  γνούς δε Αυνάν ότι ουκ αυτώ έσται το σπέρµα, εγίνετο όταν εισήρχετο προς την γυναίκα τού αδελφού αυτού,
εξέχεεν επί την γήν τού µη δούναι σπέρµα τώ αδελφώ αυτού.
Γεν. 38,9  Ο Αυνάν, γνωρίζων πολύ καλά ότι το τέκνον, που θα εγεννάτο από την συνάφειάν του προς την γυναίκα του
αδελφού του, δεν θα ήτο ιδικόν του, όταν ήρχετο εις συνάφειαν προς αυτήν, άφηνε το σπέρµα του να χύνεται εις την γην,
δια να µη δώση τέκνον στον άτεκνον αδελφόν του.
Γεν. 38,10   πονηρόν δε εφάνη εναντίον τού Θεού, ότι εποίησε τούτο, και εθανάτωσε και τούτον.
Γεν. 38,10  Το γεγονός αυτό εφάνη στον Θεόν πολύ κακόν, ο δε Θεός εθανάτωσε τον Αυνάν δια την κακήν αυτήν πράξιν.
Γεν. 38,11   είπε δε Ιούδας Θάµαρ τή νύµφη αυτού· κάθου χήρα εν τώ οίκω τού πατρός σου έως µέγας γένηται Σηλώµ ο υιός
µου. είπε γάρ· µη ποτε αποθάνη και ούτος, ώσπερ και οι αδελφοί αυτού. απελθούσα δε Θάµαρ εκάθητο εν τώ οίκω τού
πατρός αυτής.
Γεν. 38,11  Ο δε Ιούδας είπε τότε εις την Θαµαρ· “κάθισε στο πατρικόν σου σπίτι χήρα, έως ότου ανδρωθή ο τρίτος µου υιός ο
Σηλώµ”. Είπε δε ο Ιούδας τα λόγια αυτά, χωρίς και να έχη κατά νουν να δώση την Θαµαρ σύζυγον του Σηλώµ, επειδή
εφοβήθη µήπως και αυτός αποθάνη, όπως και οι δύο άλλοι αδελφοί του. Η Θαµαρ υπακούουσα εις την εντολήν του
πενθερού της µετέβη και έµενεν στο πατρικό της σπίτι.
Γεν. 38,12   Επληθύνθησαν δε αι ηµέραι και απέθανε Σαυά η γυνή Ιούδα· και παρακληθείς Ιούδας ανέβη επί τους κείροντας
τα πρόβατα αυτού, αυτός και Ειράς ο ποιµήν αυτού ο Οδολλαµίτης εις Θαµνά .
Γεν. 38,12  Επέρασεν αρκετόν χρονικόν διάστηµα και απέθανεν η Σαυα, η σύζυγος του Ιούδα. Αφού επέρασε το χρονικόν
διάστηµα του πένθους του κατά τα κρατούντα έθιµα, µετέβη ο Ιούδας και ο ποιµήν του Ειράς ο Οδολλαµίτης εις Θαµνά
προς τους κουρεύοντας τα πρόβατά του.
Γεν. 38,13   και απηγγέλη Θάµαρ τή νύµφη αυτού λέγοντες· ιδού ο πενθερός σου αναβαίνει εις Θαµνά κείραι τα πρόβατα
αυτού.
Γεν. 38,13  Ανήγγειλαν δε εις την Θαµαρ την νύµφην του λέγοντες· “ιδού ο πενθερός σου µεταβαίνει εις Θαµνά δια το
κούρευµα των προβάτων του”.
Γεν. 38,14   και περιελοµένη τα ιµάτια της χηρεύσεως αφ εαυτής, περιεβάλετο θέριστρον και εκαλλωπίσατο και εκάθισε
προς ταίς πύλαις Αινάν, ή εστιν εν παρόδω Θαµνά· είδε γάρ ότι µέγας γέγονε Σηλώµ, αυτός δε ουκ έδωκεν αυτήν αυτώ
γυναίκα.
Γεν. 38,14  Αυτή δε αφήρεσε τα ιµάτια της χηρείας της, έβαλε καλύπτραν στο πρόσωπόν της, εκαλλωπίσθη και εκάθισε
πλησίον εις τας πύλας της πόλεως Αινάν, η οποία ευρίσκεται εις την οδόν την προς Θαµνά. Εκαλλωπίσθη δε κατά τον
προκλητικόν αυτόν τρόπον, δια να δελεάση και παρασύρη τον Ιούδαν, επειδή είδεν ότι αυτός δεν της είχε δώσει ως
σύζυγον τον Σηλώµ ο οποίος εν τω µεταξύ είχεν ανδρωθή.
Γεν. 38,15   και ιδών αυτήν Ιούδας έδοξεν αυτήν πόρνην είναι· κατεκαλύψατο γάρ το πρόσωπον αυτής, και ουκ επέγνω
αυτήν.
Γεν. 38,15  Ο Ιούδας, όταν είδεν αυτήν την εξέλαβεν ως κοινήν γυναίκα, διότι εκείνη είχε κατακρύψει το πρόσωπον µε την
καλύπτραν και δεν την ανεγνώρισε.
Γεν. 38,16   εξέκλινε δε προς αυτήν την οδόν και είπεν αυτή· έασόν µε εισελθείν προς σε· ου γάρ έγνω ότι νύµφη αυτού εστίν.
η δε είπε· τι µοι δώσεις, εάν εισέλθης προς µε;
Γεν. 38,16  Ελοξοδρόµησε λοιπόν προς αυτήν και της είπεν· “άφησέ µε να έλθω εις συνάφειαν µαζή σου”- δεν είχεν
αντιληφθή ότι αυτή ήτο η νύµφη του- εκείνη τον ηρώτησε. “Τι θα µου δώσης εάν έλθης εις συνάφειαν µαζή µου;”
Γεν. 38,17   ο δε είπεν· εγώ σοι αποστελώ έριφον αιγών εκ των προβάτων µου, η δε είπεν· εάν δώς µοι αραβώνα, έως τού
αποστείλαί σε.



Γεν. 38,17  Εκείνος απήντησε· “θα σου στείλω ένα κατσίκι από τα γιδοπρόβατά µου”. Εκείνη του είπε· “θα δεχθώ να έλθης εις
συνάφειαν µαζή µου, εάν µέχρις ότου µου στείλης το κατσίκι, µου δώσης κάποιαν εγγύησιν”.
Γεν. 38,18   ο δε είπε· τίνα τον αραβώνά σοι δώσω; η δε είπε· τον δακτύλιόν σου και τον ορµίσκον, και την ράβδον την εν τή
χειρί σου. και έδωκεν αυτή και εισήλθε προς αυτήν, και εν γαστρί έλαβεν εξ αυτού.
Γεν. 38,18  Εκείνος της είπεν· “τι εγγύησιν θέλεις να σου δώσω;” “Θέλω να εµού δώσης, απήντησεν εκείνη, το δακτυλίδι σου,
την αλυσίδα που φέρεις εις τον λαιµόν σου, και το ραβδί που κρατάς εις τα χέρια σου”. Εκείνος της έδωσεν αυτάς τας
εγγυήσεις, ήλθεν εις συνάφειαν µε αυτήν και την αφήκεν έγκυον.
Γεν. 38,19   και αναστάσα απήλθε και περιείλετο το θέριστρον αυτής αφ εαυτής και ενεδύσατο τα ιµάτια της χηρεύσεως
αυτής.
Γεν. 38,19  Η Θαµαρ αµέσως µετά την πράξιν εσηκώθηκε και ανεχώρησε. Αφήρεσε την καλύπτραν της και εφόρεσε πάλιν
τα ενδύµατα της χηρείας της.
Γεν. 38,20   απέστειλε δε Ιούδας τον έριφον εξ αιγών εν χειρί τού ποιµένος αυτού τού Οδολλαµίτου κοµίσασθαι παρά της
γυναικός τον αραβώνα, και ουχ εύρεν αυτήν.
Γεν. 38,20     Ο Ιούδας έστειλε προς αυτήν µε τον ποιµένα αυτού τον Οδολλαµίτην ένα από τα κατσίκια του, δια να πάρη
πίσω την εγγύησιν, που της είχε δώσει, αλλά δεν την ευρήκε.
Γεν. 38,21   επηρώτησε δε τους άνδρας τους εκ τού τόπου· που εστιν η πόρνη η γενοµένη εν Αινάν επί της οδού; και είπαν·
ουκ ήν ενταύθα πόρνη.
Γεν. 38,21  Εζήτησε πληροφορίας από τους άνδρας του τόπου εκείνου “που είναι η κοινή εκείνη γυναίκα, η οποία εκάθητο
εις την οδόν πλησίον της πόλεως Αινάν;” Εκείνοι του είπαν· “δεν υπάρχει εδώ κοινή γυναίκα”.
Γεν. 38,22   και απεστράφη προς Ιούδαν και είπεν· ουχ εύρον, και οι άνθρωποι οι εκ τού τόπου λέγουσι µη είναι ώδε πόρνην.
Γεν. 38,22     Επέστρεψε δε προς τον Ιούδαν και του είπε· “δεν την ευρήκα, οι δε άνθρωποι του τόπου εκείνου λέγουν, ότι δεν
υπάρχει καµµία κοινή γυναίκα εκεί”.
Γεν. 38,23   είπε δε Ιούδας· εχέτω αυτά, αλλά µη ποτε καταγελασθώµεν· εγώ µέν απέσταλκα τον έριφον τούτον, σύ δε ουχ
εύρηκας.
Γεν. 38,23     Ο Ιούδας είπεν· “ας κρατήση εις τα χέρια αυτής τα ενέχυρα που της έδωσα. Αλλά µόνον να µη
γελοιοποιηθώµεν. Εγώ, όπως υπεσχέθην, της έστειλα αυτό το κατσίκι· εσύ όµως δεν την ευρήκες. Αρα είµαι εν τάξει
απέναντί της”.
Γεν. 38,24   Εγένετο δε µετά τρίµηνον ανηγγέλη τώ Ιούδα λέγοντες· εκπεπόρνευκε Θάµαρ η νύµφη σου και ιδού εν γαστρί
έχει εκ πορνείας. είπε δε Ιούδας· εξαγάγετε αυτήν, και κατακαυθήτω.
Γεν. 38,24     Αφού επέρασαν τρεις µήνες επληροφόρησαν µερικοί τον Ιούδαν, ότι η νύµφη του η Θαµαρ παρεστράτησε και
να ότι έµεινεν έγκυος εκ πορνείας. Είπε δε ο Ιούδας· “βγάλτε την έξω από την πόλιν και καύσατέ την”.
Γεν. 38,25   αυτή δε αγοµένη απέστειλε προς τον πενθερόν αυτής λέγουσα· εκ τού ανθρώπου, ούτινος ταύτά εστιν, εγώ εν
γαστρί έχω. και είπεν· επίγνωθι, τίνος ο δακτύλιος και ο ορµίσκος και η ράβδος αύτη .
Γεν. 38,25     Η Θαµαρ, όταν ωδηγείτο έξω από την πόλιν δια να την παραδώσουν στο πυρ, έστειλε προς τον πενθερόν της τα
ενέχυρα τα οποία είχεν από αυτόν και του παρήγγειλε· “εγώ αν είµαι έγκυος, έµεινα από τον άνδρα, στον οποίον ανήκουν
αυτά. Φρόντισε να µάθης εις ποίον ανήκει το δακτυλίδι, η αλυσίδα και αυτή η ράβδος”.
Γεν. 38,26   επέγνω δε Ιούδας και είπε· δεδικαίωται Θάµαρ ή εγώ, ού ένεκεν ουκ έδωκα αυτήν Σηλών τώ υιώ µου. και ου
προσέθετο έτι τού γνώναι αυτήν.
Γεν. 38,26     Ο Ιούδας τα ανεγνώρισε και είπεν· “η Θαµαρ έχει δίκαιον και όχι εγώ, διότι δεν έδωκα αυτήν ως σύζυγον στον
υιόν µου τον Σηλώµ, όπως της είχα υποσχεθή”. Μετενόησε δε δια το λάθος του και δεν ήλθεν άλλην φοράν εις συνάφειαν
µε αυτήν.
Γεν. 38,27   Εγένετο δε ηνίκα έτικτε, και τήδε ήν δίδυµα εν τή γαστρί αυτής.
Γεν. 38,27     Οταν δε η Θαµαρ επρόκειτο να γεννήση, υπήρχον δίδυµα εις την κοιλίαν της.
Γεν. 38,28   εγένετο δε εν τώ τίκτειν αυτήν, ο είς προεξήνεγκε την χείρα· λαβούσα δε η µαία έδησεν επί την χείρα αυτού
κόκκινον λέγουσα· ούτος εξελεύσεται πρότερος.
Γεν. 38,28     Οταν δε εγεννούσε, το ένα παιδί επρόβαλε το χέρι του. Η µαία έδεσε το χέρι αυτό µε κοκκίνη κλωστή λέγουσα·
“αυτός θα βγη πρώτος και θα είναι ο πρωτότοκος”.
Γεν. 38,29   ως δε επισυνήγαγε την χείρα, και ευθύς εξήλθεν ο αδελφός αυτού. η δε είπε· τι διεκόπη διά σε φραγµός; και
εκάλεσε το όνοµα αυτού Φαρές.
Γεν. 38,29     Επειδή όµως εκείνος απέσυρε το χέρι του, αµέσως δε εγεννήθη ο άλλος αδελφός του, η µαία είπε· “διατί έφυγεν
από το µέσον ο φραγµός του προηγουµένου αδελφού και ήνοιξε δια σε ο δρόµος;” Δια τούτο εκάλεσε το όνοµα του δευτέρου
υιού Φαρές.
Γεν. 38,30   και µετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού, εφ ώ ήν επί τή χειρί αυτού το κόκκινον· και εκάλεσε το όνοµα αυτού
Ζαρά.
Γεν. 38,30     Επειτα από τον Φαρές εγεννήθη ο αδελφός του, ο οποίος είχεν στο χέρι του την κόκκινη κλωστή. Δια τούτο η
µαία τον ωνόµασε Ζαρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39
Γεν. 39,1  Ιωσήφ δε κατήχθη εις Αίγυπτον, και εκτήσατο αυτόν Πετεφρής ο ευνούχος Φαραώ, ο αρχιµάγειρος, ανήρ
Αιγύπτιος, εκ χειρών των Ισµαηλιτών, οί κατήγαγον αυτόν εκεί.
Γεν. 39,1  Ο Ιωσήφ µετεφέρθη από τους Ισµαηλίτας εις την Αίγυπτον. Εκεί δε ηγόρασεν αυτόν από τους Ισµαηλίτας ο
Πετεφρής, ένας από τους αυλικούς, ο αρχιµάγειρος του Φαραώ.
Γεν. 39,2  και ήν Κύριος µετά Ιωσήφ, και ήν ανήρ επιτυγχάνων και εγένετο εν τώ οίκω παρά τώ κυρίω αυτού τώ Αιγυπτίω .
Γεν. 39,2  Ο δε Θεός ήτο πάντοτε µαζή µε τον Ιωσήφ. Δια τούτο και ήρχοντο όλα εις αυτόν κατ' ευχήν. Εµενε δε στον οίκον
του Πετεφρή του Αιγυπτίου αυτού κυρίου του.
Γεν. 39,3  ήδει δε ο κύριος αυτού, ότι ο Κύριος ήν µετ αυτού και όσα εάν ποιή, Κύριος ευοδοί εν ταίς χερσίν αυτού.
Γεν. 39,3  Ο δε κύριος του Ιωσήφ εγνώριζεν ότι ο Θεός ήτο µαζή µε τον Ιωσήφ και ότι όσα αυτός έπραττε, τα έφερεν ο Θεός



εις αίσιον πέρας.
Γεν. 39,4  και εύρεν Ιωσήφ χάριν εναντίον τού κυρίου αυτού, και ευηρέστησεν αυτώ, και κατέστησεν αυτόν επί τού οίκου
αυτού και πάντα, όσα ήν αυτώ, έδωκε διά χειρός Ιωσήφ.
Γεν. 39,4  Απέκτησεν ο Ιωσήφ την εκτίµησιν του κυρίου του, ήτο ευάρεστος και αφωσιωµένος εις αυτόν και εκείνος τον
διώρισεν επιστάτην εις όλον το σπίτι του· και όλα όσα είχε τα παρέδωσε µε εµπιστοσύνην εις τα χέρια του Ιωσήφ.
Γεν. 39,5  εγένετο δε µετά το καταστήναι αυτόν επί τού οίκου αυτού και επί πάντα, όσα ήν αυτώ, και ηυλόγησε Κύριος τον
οίκον τού Αιγυπτίου διά Ιωσήφ, και εγενήθη ευλογία Κυρίου εν πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτώ εν τώ οίκω και εν τώ αγρώ
αυτού.
Γεν. 39,5  Συνέβη δε, ώστε, όταν ο Πετεφρής διώρισεν αυτόν επιστάτην στον οίκον του και εις όλα όσα είχεν, ηυλόγησεν ο
κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου αυτού άρχοντος προς χάριν του Ιωσήφ. Και η ευλογία αυτή απλώθηκε εις όλα όσα
υπήρχον στον οίκον του και στους αγρούς του.
Γεν. 39,6  και επέτρεψε πάντα, όσα ήν αυτώ, εις χείρας Ιωσήφ και ουκ ήδει των καθ αυτόν ουδέν πλήν τού άρτου, ού ήσθιεν
αυτός.Καί ήν Ιωσήφ καλός τώ είδει και ωραίος τή όψει σφόδρα.
Γεν. 39,6  Δια τούτο ο Πετεφρής ενεπιστεύθη όλα όσα είχε πλήρως εις τα χέρια του Ιωσήφ και δεν εγνώριζεν ούτε εφρόντιζε
να µάθη τίποτε άλλο πλην της τροφής αυτού. Είχε δε ο Ιωσήφ καλήν και ελκυστικήν εµφάνισιν, ωραιότατον δε το
πρόσωπον.
Γεν. 39,7  και εγένετο µετά τα ρήµατα ταύτα και επέβαλεν η γυνή τού κυρίου αυτού τους οφθαλµούς αυτής επί Ιωσήφ και
είπε· κοιµήθητι µετ εµού.
Γεν. 39,7  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, η γυναίκα του Πετεφρή έστρεψε µε επιµονήν και µε πόθον τα βλέµµατά της στον
Ιωσήφ και του είπε· “κοιµήσου µαζή µου”.
Γεν. 39,8  ο δε ουκ ήθελεν, είπε δε τή γυναικί τού κυρίου αυτού· ει ο κύριός µου ου γινώσκει δι εµέ ουδέν εν τώ οίκω αυτού,
και πάντα, όσα εστίν αυτώ, έδωκεν εις τας χείράς µου
Γεν. 39,8  Αυτός όµως δεν ήθελε και ηρνείτο συνεχώς λέγων εις την γυναίκα του Πετεφρή· “αφού ο κύριός µου έχει τόσην
εµπιστοσύνην εις εµέ, ώστε τίποτε πλέον δεν γνωρίζει και δεν παρακολουθεί από τα εν τω οίκω του, µου έχει δε παραδώσει
τα πάντα εις τα χέρια µου
Γεν. 39,9  και ουχ υπερέχει εν τή οικία ταύτη ουδέν εµού, ουδέ υπεξήρηται απ εµού ουδέν πλήν σού, διά το σε γυναίκα αυτού
είναι, και πώς ποιήσω το ρήµα το πονηρόν τούτο , και αµαρτήσοµαι εναντίον τού Θεού;
Γεν. 39,9  και κανείς δεν είναι ανώτερός µου εις αυτήν την οικίαν ούτε έχει εξαιρεθή από την δικαιοδοσίαν µου κανείς, πλην
σου η οποία είσαι σύζυγός του, πως εγώ θα πράξω την πονηράν αυτήν πράξιν και θα αµαρτήσω ενώπιον του Θεού;”
Γεν. 39,10   ηνίκα δε ελάλει τώ Ιωσήφ ηµέραν εξ ηµέρας, και ουχ υπήκουεν αυτή καθεύδειν µετ αυτής τού συγγενέσθαι
αυτή.
Γεν. 39,10  Μολονότι δε εκείνη κάθε ηµέραν ωµίλει δελεαστικώς προς τον Ιωσήφ και προσεπάθει να τον παρασύρη , εκείνος
δεν υπεχώρει, ώστε να κοιµηθή µαζή της και να έλθη εις συνάφειαν µε αυτήν.
Γεν. 39,11   εγένετο δε τοιαύτη τις ηµέρα, και εισήλθεν Ιωσήφ εις την οικίαν ποιείν τα έργα αυτού, και ουδείς ήν των εν τή
οικία έσω,
Γεν. 39,11  Καποιαν όµως ηµέραν, όταν ο Ιωσήφ εισήλθεν εις την οικίαν, δια να ασχοληθή µε τα συνήθη έργα του, και
κανείς άλλος δεν ευρίσκετο στο εσωτερικόν του σπιτιού,
Γεν. 39,12   και επεσπάσατο αυτόν των ιµατίων λέγουσα· κοιµήθητι µετ εµού. και καταλιπών τα ιµάτια αυτού εν ταίς χερσίν
αυτής έφυγε και εξήλθεν έξω.
Γεν. 39,12  η γυνή του Πετεφρή επωφελήθη από την ευκαιρίαν αυτήν, ετράβηξεν αυτόν από το ένδυµα και του έλεγε·
“κοιµήσου µαζή µου”. Ο Ιωσήφ αφήκεν εις τα χέρια της το ιµάτιον αυτού, έφυγε, και εβγήκεν έξω από το σπίτι.
Γεν. 39,13   και εγένετο ως είδεν, ότι καταλιπών τα ιµάτια αυτού εν ταίς χερσίν αυτής έφυγε και εξήλθεν έξω,
Γεν. 39,13  Εκείνη, όταν είδεν ότι ο Ιωσήφ αφήσας εις τα χέρια της το ιµάτιόν του, έφυγε και εξήλθεν από το σπίτι,
κατελήφθη από αγρίαν µανίαν εκδικήσεως,
Γεν. 39,14   και εκάλεσε τους όντας εν τή οικία και είπεν αυτοίς λέγουσα· ίδετε, εισήγαγεν ηµίν παίδα Εβραίον εµπαίζειν
ηµίν· εισήλθε προς µε λέγων· κοιµήθητι µετ εµού, και εβόησα φωνή µεγάλη·
Γεν. 39,14  εφώναξε τους ανθρώπους, που ευρισκοντο εις την οικίαν, και τους είπεν· “ιδέτε, το σύζυγός µου έβαλε µέσα στο
σπίτι µας αυτόν τον Εβραίον δούλον, δια να µας εξευτελίση. Αυτός εισήλθεν στον κοιτώνα µου και µου είπε· κοιµήσου µαζή
µου. Εγώ όµως έβγαλα µεγάλην φωνήν.
Γεν. 39,15   εν δε τώ ακούσαι αυτόν ότι ύψωσα την φωνήν µου και εβόησα, καταλιπών τα ιµάτια αυτού παρ εµοί έφυγε και
εξήλθεν έξω.
Γεν. 39,15  Εκείνος όταν ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν µου και έκραζα, αφήκεν εις τα χέρια µου το ιµάτιόν του, έφυγε και
εβγήκεν από το σπίτι”.
Γεν. 39,16   και καταλιµπάνει τα ιµάτια παρ εαυτή, έως ήλθεν ο κύριος εις τον οίκον αυτού.
Γεν. 39,16  Η γυναίκα αυτή αφήκε πλησίον της το ιµάτιον του Ιωσήφ, µέχρις ότου ήλθεν ο σύζυγός της εις την οικίαν,
Γεν. 39,17   και ελάλησεν αυτώ κατά τα ρήµατα ταύτα λέγουσα· εισήλθε προς µε ο παίς ο Εβραίος, ον εισήγαγες προς ηµάς,
εµπαίξαί µοι και είπέ µοι· κοιµηθήσοµαι µετά σού·
Γεν. 39,17  προς τον οποίον αυτή είπε τα ίδια λόγια· “Ο Εβραίος αυτός δούλος, τον οποίον συ εισήγαγες γενικόν επόπτην
στον οίκον, εισήλθεν στον κοιτώνα µου, δια να µε εξευτελίση και µου είπε· θα κοιµηθώ µαζή σου. Αλλά εγώ εφώναξα µε
όλην µου την δύναµιν.
Γεν. 39,18   ως δε ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν µου και εβόησα, καταλιπών τα ιµάτια αυτού παρ εµοί έφυγε και εξήλθεν
έξω.
Γεν. 39,18  Οταν δε εκείνος ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν µου και εφώναξα, αφήκε το ιµάτιόν του κοντά µου, έφυγε και
εβγήκε έξω από το σπίτι”.
Γεν. 39,19   εγένετο δε, ως ήκουσεν ο κύριος αυτού τα ρήµατα της γυναικός αυτού, όσα ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα· ούτως
εποίησέ µοι ο παίς σου, και εθυµώθη οργή.
Γεν. 39,19  Οταν ο κύριος του Ιωσήφ ήκουσε τα λόγια αυτά της γυναικός του, η οποία του είπεν ότι αυτά µου έκαµεν ο



δούλος σου, κατελήφθη από µεγάλην οργήν.
Γεν. 39,20   και λαβών ο κύριος Ιωσήφ ενέβαλεν αυτόν εις το οχύρωµα, εις τον τόπον, εν ώ οι δεσµώται τού βασιλέως
κατέχονται εκεί εν τώ οχυρώµατι.
Γεν. 39,20     Και λαβών τον Ιωσήφ τον έρριψεν εις την οχυράν φυλακήν, στον τόπον, όπου οι φυλακισµένοι του βασιλέως
κρατούνται κλεισµένοι.
Γεν. 39,21   Καί ήν Κύριος µετά Ιωσήφ και κατέχεεν αυτού έλεος και έδωκεν αυτώ χάριν εναντίον τού αρχιδεσµοφύλακος,
Γεν. 39,21  Ο Κυριος όµως και Θεός ήτο µαζή µε τον Ιωσήφ, έστειλεν εις αυτόν το έλεός του, ώστε να βρη ο Ιωσήφ ευµενή
υποδοχήν από τον αρχιδεσµοφύλακα.
Γεν. 39,22   και έδωκεν ο αρχιδεσµοφύλαξ το δεσµωτήριον διά χειρός Ιωσήφ και πάντας τους απηγµένους , όσοι εν τώ
δεσµωτηρίω, και πάντα όσα ποιούσιν εκεί, αυτός ήν ποιών.
Γεν. 39,22     Ο αρχιδεσµοφύλαξ, επειδή εγνώρισε την εντιµότητα του Ιωσήφ, του ενεπιστεύθη την φυλακήν και όλους τους
εγκλείστους στο δεσµωτήριον. Και έτσι περιήλθον εις τα χέρια του Ιωσήφ όλα, όσα γίνονται στο δεσµωτήριον.
Γεν. 39,23 ουκ ήν ο αρχιδεσµοφύλαξ τού δεσµωτηρίου γινώσκων δι αυτόν ουδέν· πάντα γάρ ήν διά χειρός Ιωσήφ διά το τον
Κύριον µετ αυτού είναι, και όσα αυτός εποίει, ο Κύριος ευώδου εν ταίς χερσίν αυτού.
Γεν. 39,23     Ο δε αρχιδεσµοφύλαξ δια την εµπιστοσύνην που είχεν στον Ιωσήφ, τίποτε πλέον δεν εγνώριζεν από όσα
εγίνοντο εις την φυλακήν διότι όλα ευρίσκοντο εις την συνετήν διαχείρισιν του Ιωσήφ, επειδή ο Κυριος ήτο µαζή του. Ολα
δε όσα έπραττεν ο Ιωσήφ, τα κατευώδωνεν ο Κυριος και ευλογούσε τα έργα των χειρών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40
Γεν. 40,1  Εγένετο δε µετά τα ρήµατα ταύτα ήµαρτεν ο αρχιοινοχόος τού βασιλέως Αιγύπτου και ο αρχισιτοποιός τώ κυρίω
αυτών βασιλεί Αιγύπτου.
Γεν. 40,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά συνέβη το εξής επεισόδιον· ο αρχιοινοχόος του βασιλέως της Αιγύπτου, όπως επίσης
και ο αρχισιτοποιός παρηνόµησαν απέναντι του κυρίου των, του βασιλέως της Αιγύπτου, του Φαραώ.
Γεν. 40,2  και ωργίσθη Φαραώ επί τοίς δυσίν ευνούχοις αυτού, επί τώ αρχιοινοχόω και επί τώ αρχισιτοποιώ,
Γεν. 40,2  Ωργίσθη ο Φαραώ εναντίον των δύο αυτών αυλικών του, του αρχιοινοχόου και του αρχισιτοποιού,
Γεν. 40,3  και έθετο αυτούς εν φυλακή εις το δεσµωτήριον, εις τον τόπον, ού Ιωσήφ απήκτο εκεί.
Γεν. 40,3  και έρριψεν αυτούς στο δεσµωτήριον να τους φρουρούν εκεί, όπου είχεν οδηγηθή και ο Ιωσήφ.
Γεν. 40,4  και συνέστησεν ο αρχιδεσµώτης τώ Ιωσήφ αυτούς, και παρέστη αυτοίς· ήσαν δε ηµέρας εν τή φυλακή.
Γεν. 40,4  Ο αρχιδεσµοφύλαξ ανέθεσεν αυτούς στον Ιωσήφ, ο οποίος και εφρόντισε δι' αυτούς. Ευρίσκοντο µερικάς ηµέρας
εις την φυλακήν.
Γεν. 40,5  και είδον αµφότεροι ενύπνιον εν µια νυκτί· η δε όρασις τού ενυπνίου τού αρχιοινοχόου και αρχισιτοποιού, οί ήσαν
τώ βασιλεί Αιγύπτου, οι όντες εν τώ δεσµωτηρίω, ήν αύτη.
Γεν. 40,5  Και οι δύο είδον κατά την ιδίαν νύκτα όνειρον. Τα δε όνειρα, που είδον ο αρχιοινοχόος και ο αρχισιτοποιός, οι
αυλικοί του βασιλέως που ευρίσκοντο εις την φυλακήν, ήσαν τα εξής, όπως τα απεκάλυψαν στον Ιωσήφ.
Γεν. 40,6  εισήλθε δε προς αυτούς Ιωσήφ τώ πρωΐ και είδεν αυτούς, και ήσαν τεταραγµένοι.
Γεν. 40,6  Επλησίασεν ο Ιωσήφ προς αυτούς κατά την πρωΐαν και είδεν ότι ήσαν τεταραγµένοι.
Γεν. 40,7  και ηρώτα τους ευνούχους Φαραώ, οί ήσαν µετ αυτού εν τή φυλακή παρά τώ κυρίω αυτού, λέγων· τι ότι τα
πρόσωπα υµών σκυθρωπά σήµερον;
Γεν. 40,7  Η ρώτησε τους δύο αυτούς αυλικούς του Φαραώ, τους φυλακισµένους εις την φυλακήν του οίκου Πετεφρή, λέγων·
“διατί είναι σήµερον σκυθρωπά τα πρόσωπά σας;”
Γεν. 40,8  οι δε είπαν αυτώ· ενύπνιον είδοµεν, και ο συγκρίνων ουκ έστιν αυτό. είπε δε αυτοίς Ιωσήφ· ουχί διά τού Θεού η
διασάφησις αυτών εστι; διηγήσασθε ούν µοι.
Γεν. 40,8  Εκείνοι του απήντησαν· “είδοµεν ένα όνειρον και δεν υπάρχει κανείς να µας το ερµηνεύση”. Ο Ιωσήφ τους είπεν·
“µε τον φωτισµόν του Θεού δεν γίνεται η ερµηνεία αυτών των ονείρων; Διηγηθήτε µου λοιπόν ποία είναι αυτά τα όνειρα”.
Γεν. 40,9  και διηγήσατο ο αρχιοινοχόος το ενύπνιον αυτού τώ Ιωσήφ και είπεν· εν τώ ύπνω µου ήν άµπελος εναντίον µου·
Γεν. 40,9  Ο αρχιοινοχόος διηγήθηκε το όνειρόν του στον Ιωσήφ και του είπεν· “είδα στον ύπνον, µου ότι ευρίσκετο µία
κληµαταριά ενώπιόν µου.
Γεν. 40,10   εν δε τή αµπέλω τρεις πυθµένες, και αυτή θάλλουσα ανενηνοχυία βλαστούς· πέπειροι οι βότρυες σταφυλής.
Γεν. 40,10  Εις την κληµαταριάν αυτήν υπήρχον τρεις κλάδοι. Η κληµαταριά εβλάστησεν, επέταξε βλαστάρια και έφερε
φύλλα, έπειπα δε ώριµα σταφύλια.
Γεν. 40,11 και το ποτήριον Φαραώ εν τή χειρί µου· και έλαβον την σταφυλήν και εξέθλιψα αυτήν εις το ποτήριον και έδωκα
το ποτήριον εις την χείρα Φαραώ.
Γεν. 40,11  Το ποτήριον του Φαραώ ευρίσκετο στο χέρι µου. Επήρα το σταφύλι, το έστιψα στο ποτήρι και έδωσα αυτό στο
χέρι του Φαραώ.
Γεν. 40,12   και είπεν αυτώ Ιωσήφ· τούτο η σύγκρισις αυτού· οι τρεις πυθµένες τρεις ηµέραι εισίν·
Γεν. 40,12  Είπεν εις αυτόν ο Ιωσήφ· “ιδού ποία είναι η ερµηνεία του ονείρου σου· οι τρεις βλαστοί της κληµαταριάς είναι
τρεις ηµέραι.
Γεν. 40,13   έτι τρεις ηµέραι και µνησθήσεται Φαραώ της αρχής σου και αποκαταστήσει σε επί την αρχιοινοχοΐαν σου, και
δώσεις το ποτήριον Φαραώ εις την χείρα αυτού κατά την αρχήν σου την προτέραν, ως ήσθα οινοχοών.
Γεν. 40,13  Επειτα από τας τρεις αυτάς ηµέρας ο Φαραώ θα ενθυµηθή το αξίωµα, που κατείχες, θα σε αποκαταστήση πάλιν
στο αξίωµα του αρχιοινοχόου και θα δώσης το ποτήρι µε το κρασί στο χέρι του, όπως έπραττες και προηγουµένως, όταν
ήσο ο οινοχόος του.
Γεν. 40,14   αλλά µνήσθητί µου διά σεαυτού, όταν εύ γένηταί σοι, και ποιήσεις εν εµοί έλεος και µνησθήσει περί εµού προς
Φαραώ και εξάξεις µε εκ τού οχυρώµατος τούτου·
Γεν. 40,14  Αλλά, σε παρακαλώ, όταν θα ευτυχήσης πάλιν, να ενθυµηθής και εµέ, να θελήσης να δείξης συµπάθειαν και
καλωσύνην προς εµέ και να µη µε λησµονήσης ενώπιον του Φαραώ. Φρόντισε, ώστε να µε βγάλης από την φυλακήν
αυτήν.



Γεν. 40,15   ότι κλοπή εκλάπην εκ γής Εβραίων και ώδε ουκ εποίησα ουδέν, αλλ ενέβαλόν µε εις τον λάκκον τούτον.
Γεν. 40,15  Αν είµαι δούλος, είµαι διότι µερικοί άνθρωποι µε έκλεψαν από την χώραν των Εβραίων και εδώ εις την χώραν
αυτήν δεν έχω κάµει κανένα κακόν και µε έρριψαν εις αυτήν την φυλακήν αδίκως”.
Γεν. 40,16   και είδεν ο αρχισιτοποιός, ότι ορθώς συνέκρινε, και είπε τώ Ιωσήφ· καγώ είδον ενύπνιον και ώµην τρία κανά
χονδριτών αίρειν επί της κεφαλής µου·
Γεν. 40,16  Ενόησεν ο αρχισιτοποιός ότι ορθώς ηρµήνευσε το όνειρον του αρχιοινοχόου ο Ιωσήφ και του είπε· “και εγώ είδα
επίσης ένα όνειρον· µου εφάνη ότι εσήκωνα επάνω στο κεφάλι µου τρία κάνιστρα χονδροαλεσµένου αλεύρου.
Γεν. 40,17   εν δε κανώ τώ επάνω από πάντων των γενών, ών Φαραώ εσθίει έργον σιτοποιού, και τα πετεινά τού ουρανού
κατήσθιεν αυτά από τού κανού τού επάνω της κεφαλής µου.
Γεν. 40,17  Εις το επάνω κάνιστρον υπήρχον από όλα τα είδη των φαγητών, τα οποία τρώγει ο Φαραώ και τα οποία του
ετοιµάζει ο αρτοποιός. Τα πτηνά του ουρανού κατήρχοντο και έτρωγαν αυτά τα φαγητά από το κάνιστρον, που ευρίσκετο
εις την κεφαλήν µου”.
Γεν. 40,18   αποκριθείς δε Ιωσήφ είπεν αυτώ· αύτη η σύγκρισις αυτού· τα τρία κανά τρεις ηµέραι εισίν·
Γεν. 40,18  Απεκρίθη ο Ιωσήφ και του είπεν· “η ερµηνεία του ονείρου σου είναι αυτή· Τα τρία κάνιστρα σηµαίνουν τρεις
ηµέρας.
Γεν. 40,19   έτι τριών ηµερών και αφελεί Φαραώ την κεφαλήν σου από σού και κρεµάσει σε επί ξύλου, και φάγεται τα όρνεα
τού ουρανού τας σάρκας σου από σού.
Γεν. 40,19  Επειτα από τρεις ηµέρας θα διατάξη ο Φαραώ να σου κόψουν την κεφαλήν, θα σε κρεµάση επάνω εις ένα ξύλον
και τα όρνία του ουρανού θα καταφάγουν τας σάρκας σου”.
Γεν. 40,20   εγένετο δε εν τή ηµέρα τή τρίτη, ηµέρα γενέσεως ήν Φαραώ, και εποίει πότον πάσι τοίς παισίν αυτού. και
εµνήσθη της αρχής τού οινοχόου και της αρχής τού σιτοποιού εν µέσω των παίδων αυτού,
Γεν. 40,20     Οπως είπεν ο Ιωσήφ έτσι και έγινε. Την τρίτην, δηλαδή, ηµέραν, ηµέραν των γενεθλίων του Φαραώ, παρέθεσεν
αυτός συµπόσιον εις όλους τους δούλους του. Ενεθυµήθη τότε µεταξύ των άλλων αυλικών του τον αρχιοινοχόον και τον
αρχισιτοποιόν.
Γεν. 40,21   και αποκατέστησε τον αρχιοινοχόον επί την αρχήν αυτού, και έδωκε το ποτήριον εις την χείρα Φαραώ,
Γεν. 40,21  Διέταξε και αποκατέστησεν στο προηγούµενον αξίωµα τον αρχιοινοχόον, ο οποίος και έδωσε το ποτήρι στο χέρι
του Φαραώ.
Γεν. 40,22   τον δε αρχισιτοποιόν εκρέµασε, καθά συνέκρινεν αυτοίς Ιωσήφ.
Γεν. 40,22     Τον δε αρχισιτοποιόν τον εκρέµασε και έγιναν έτσι τα πράγµατα, όπως ακριβώς είχεν ερµηνεύσει εις αυτούς τα
όνειρά των ο Ιωσήφ.
Γεν. 40,23   και ουκ εµνήσθη ο αρχιοινοχόος τού Ιωσήφ, αλλ επελάθετο αυτού.
Γεν. 40,23     Ο αρχιοινοχόος όµως µέσα εις την χαράν της αποφυλακίσεως και της αποκαταστάσεώς του δεν ενεθυµήθη τον
Ιωσήφ, αλλά τον ελησµόνησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41
Γεν. 41,1  Εγένετο δε µετά δύο έτη ηµερών, Φαραώ είδεν ενύπνιον· ώετο εστάναι επί τού ποταµού,
Γεν. 41,1  Μετά πάροδον όµως δύο ετών είδεν ο Φαραώ ένα όνειρον. Του εφάνη ότι εστέκετο όρθιος κοντά στον Νείλον
ποταµόν.
Γεν. 41,2  και ιδού ώσπερ εκ τού ποταµού ανέβαινον επτά βόες καλαί τώ είδει και εκλεκταί ταίς σαρξί και εβόσκοντο εν τώ
Άχει.
Γεν. 41,2  Και αίφνης του εφάνη, ότι από τον ποταµόν ανέβαιναν επτά αγελάδες ωραίαι κατά την εµφάνισιν και παχείαι, αι
οποίαι έβοσκον στο λεπτόν και τρυφερόν χορτάρι του λειβαδιού παρά τον ποταµόν.
Γεν. 41,3  άλλαι δε επτά βόες ανέβαινον µετά ταύτας εκ τού ποταµού αισχραί τώ είδει και λεπταί ταίς σαρξί και ενέµοντο
παρά τας βόας επί το χείλος τού ποταµού·
Γεν. 41,3  Επειτα από αυτάς, ανέβησαν από τον ποταµόν άλλαι επτά αγελάδες άσχηµοι κατά την εµφάνισιν και
αποσκελετωµέναι και έβοσκαν εις την όχθην του ποταµού, κοντά εις τας προηγουµένας.
Γεν. 41,4  και κατέφαγον αι επτά βόες αι αισχραί και λεπταί ταίς σαρξί τας επτά βόας τας καλάς τώ είδει και τας εκλεκτάς
ταίς σαρξί. ηγέρθη δε Φαραώ.
Γεν. 41,4  Αι επτά αυταί άσχηµοι και αδύνατοι αγελάδες κατέφαγον τας επτά ωραίας κατά την εµφάνισιν και
καλοθρεµµένας αγελάδας. Ο Φαραώ, έκπληκτος δια το όνειρον αυτό εξύπνησεν.
Γεν. 41,5  και ενυπνιάσθη το δεύτερον, και ιδού επτά στάχυες ανέβαινον εν τώ πυθµένι ενί εκλεκτοί και καλοί·
Γεν. 41,5  Εκοιµήθη όµως πάλιν και είδε δεύτερον όνειρον. Είδε να φυτρώνουν από το αυτό στέλεχος επτά γεροί, ωραίοι και
µεστωµένοι στάχυες.
Γεν. 41,6  και ιδού επτά στάχυες λεπτοί και ανεµόφθοροι ανεφύοντο µετ αυτούς·
Γεν. 41,6  Επειτα δε από αυτούς εφύτρωσαν άλλοι επτά στάχυες µαραµµένοι από τον καυστικόν άνεµον, ατροφικοί και
χωρίς κόκκους.
Γεν. 41,7  και κατέπιον οι επτά στάχυες οι λεπτοί και ανεµόφθοροι τους επτά στάχυας τους εκλεκτούς και τους πλήρεις.
ηγέρθη δε Φαραώ, και ήν ενύπνιον.
Γεν. 41,7  Αίφνης οι επτά ατροφικοί και ανεµόδαρτοι στάχυες κατέπιον τους καλούς και µεστωµένους. Εξύπνησε
ταραγµένος ο Φαραώ, αλλά είδεν ότι αυτό ήτο όνειρον. Δεν εξανακοιµήθη όµως.
Γεν. 41,8  Εγένετο δε πρωΐ και εταράχθη η ψυχή αυτού, και αποστείλας εκάλεσε πάντας τους εξηγητάς Αιγύπτου και πάντας
τους σοφούς αυτής, και διηγήσατο αυτοίς Φαραώ το ενύπνιον αυτού, και ουκ ήν ο απαγγέλλων αυτό τώ Φαραώ.
Γεν. 41,8  Ανέτειλεν η πρωΐαν και το πνεύµα του Φαραώ ήτο τεταραγµένον. Απέστειλεν ανθρώπους και εκάλεσεν εις τα
ανάκτορά του όλους τους εξηγητάς της Αιγύπτου και όλους τους σοφούς, στους οποίους και διηγήθη το όνειρόν του.
Κανείς όµως δεν ευρέθη ικανός να ερµηνεύση αυτό στον Φαραώ.
Γεν. 41,9  και ελάλησεν ο αρχιοινοχόος προς Φαραώ λέγων· την αµαρτίαν µου αναµιµνήσκω σήµερον.
Γεν. 41,9  Τοτε ωµίλησεν ο αρχιοινοχόος προς τον Φαραώ και του είπε· “σήµερον έρχεται στον νουν µου η αµαρτία, την



οποίαν είχα διαπράξει.
Γεν. 41,10   Φαραώ ωργίσθη τοίς παισίν αυτού και έθετο ηµάς εν φυλακή εν τώ οίκω τού αρχιµαγείρου, εµέ τε και τον
αρχισιτοποιόν.
Γεν. 41,10  Ο Φαραώ είχεν οργισθή εναντίον των δούλων του και µας έβαλε εις την φυλακήν, στον οίκον του αρχιµαγείρου,
εµέ και τον αρχισιτοποιόν.
Γεν. 41,11   και είδοµεν ενύπνιον αµφότεροι εν νυκτί µια εγώ και αυτός, έκαστος κατά το αυτού ενύπνιον είδοµεν.
Γεν. 41,11  Οι δυο µας, εγώ και ο αρχισιτοποιός, κατά την ιδίαν νύκτα, είδοµεν ένα όνειρον, ο καθένας το ιδικόν του.
Γεν. 41,12   ήν δε εκεί µεθ ηµών νεανίσκος παίς Εβραίος τού αρχιµαγείρου, και διηγησάµεθα αυτώ, και συνέκρινεν ηµίν.
Γεν. 41,12  Εκεί, µαζή µας ήτο φυλακισµένος ένας νεαρός Εβραίος, δούλος του αρχιµαγείρου, στον οποίον και διηγήθηµεν τα
όνειρά µας. Εκείνος δε µας τα εξήγησε.
Γεν. 41,13   εγενήθη δε, καθώς συνέκρινεν ηµίν, ούτω και συνέβη, εµέ τε αποκατασταθήναι επί την αρχήν µου, εκείνον δε
κρεµασθήναι.
Γεν. 41,13  Οπως µας τα εξήγησεν, έτσι ακριβώς και έγιναν τα γεγονότα· εγώ µεν αποκατεστάθην στο αξίωµά µου, ο δε
αρχισιτοποιός εκρεµάσθη”.
Γεν. 41,14   Αποστείλας δε Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ, και εξήγαγον αυτόν από τού οχυρώµατος και εξύρησαν αυτόν και
ήλλαξαν την στολήν αυτού, και ήλθε προς Φαραώ.
Γεν. 41,14  Αµέσως ο Φαραώ απέστειλεν άνθρωπον εις την φυλακήν και προσεκάλεσε τον Ιωσήφ . Τον έβγαλαν από αυτήν,
τον εξύρισαν, του έδωσαν άλλην στολήν να φορέση και έτσι ευπαρουσίαστος ήλθεν ενώπιον του Φαραώ.
Γεν. 41,15   είπε δε Φαραώ προς Ιωσήφ· ενύπνιον εώρακα, και ο συγκρίνων ουκ έστιν αυτό· εγώ δε ακήκοα περί σού
λεγόντων, ακούσαντά σε ενύπνια συγκρίναι αυτά.
Γεν. 41,15  Είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ· “είδα ένα όνειρον και δεν υπάρχει κανείς, που να µου το εξηγήση.
Επληροφορήθην δια σε από µερικούς, οι οποίοι λέγουν ότι, όταν ακούσης τα όνειρα, ηµπορείς και τα ερµηνεύεις”.
Γεν. 41,16   αποκριθείς δε Ιωσήφ τώ Φαραώ είπεν· άνευ τού Θεού ουκ αποκριθήσεται το σωτήριον Φαραώ.
Γεν. 41,16  Απεκρίθη ο Ιωσήφ στον Φαραώ και του είπε· “χωρίς τον φωτισµόν του Θεού τίποτε το ωφέλιµον δεν ηµπορώ να
απαντήσω στον Φαραώ”.
Γεν. 41,17   ελάλησε δε Φαραώ τώ Ιωσήφ λέγων· εν τώ ύπνω µου ώµην εστάναι παρά το χείλος τού ποταµού,
Γεν. 41,17  Είπεν ο Φαραώ τότε στον Ιωσήφ· “κατά τον ύπνον µου εφάνη, ότι εστεκόµουν όρθιος κοντά εις την όχθην του
ποταµού,
Γεν. 41,18   και ώσπερ εκ τού ποταµού ανέβαινον επτά βόες καλαί τώ είδει και εκλεκταί ταίς σαρξί, και ενέµοντο εν τώ Άχει.
Γεν. 41,18  και ότι σαν να ανέβαιναν από το ποτάµι επτά αγελάδες ωραίαι κατά την εµφάνισιν και καλοθρεµµέναι, αι οποίαι
έβοσκαν εις τα χορτάρια του λειβαδιού.
Γεν. 41,19   και ιδού επτά βόες έτεραι ανέβαινον οπίσω αυτών εκ τού ποταµού πονηραί και αισχραί τώ είδει και λεπταί ταίς
σαρξίν, οίας ουκ είδον τοιαύτας εν όλη γη Αιγύπτου αισχροτέρας·
Γεν. 41,19  Και ιδού, οπίσω από αυτάς ανέβαιναν από τον Νείλον άλλαι επτά αγελάδες ελεειναί, άσχηµοι κατά την
εµφάνισιν και απρσκελετωµέναι, χειροτέρας από τας οποίας δεν είδα ποτέ εις όλην την Αίγυπτον.
Γεν. 41,20   και κατέφαγον αι επτά βόες αι αισχραί και λεπταί τας επτά βόας τας πρώτας τας καλάς και τας εκλεκτάς,
Γεν. 41,20  Αι επτά δε αύται άσχηµοι και λιπόσαρκοι αγελάδες κατέφαγον τας πρώτας τας ωραίας και εκλεκτάς.
Γεν. 41,21   και εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών και ου διάδηλοι εγένοντο, ότι εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών, και αι όψεις
αυτών αισχραί, καθά και την αρχήν· εξεγερθείς δε εκοιµήθην
Γεν. 41,21  Αι παχείαι αγελάδες εισήλθον εις τας κοιλίας των ισχνών. Αλλά δεν εφάνη καθόλου ότι εισήλθον εις τας κοιλίας
αυτών, διότι η εµφάνισις των ισχνών αγελάδων έµεινεν η ίδια· ήσαν αυταί και πάλιν αδύνατοι όπως και προηγουµένως.
Εξύπνησα αλλά και πάλιν εκοιµήθην.
Γεν. 41,22   και είδον πάλιν εν τώ ύπνω µου, και ώσπερ επτά στάχυες ανέβαινον εν πυθµένι ενί πλήρεις και καλοί·
Γεν. 41,22  Είδον πάλιν στον ύπνον µου άλλο όνειρον· ότι δηλαδή επτά στάχυα ωραία εις την εµφάνισιν και µεστωµένα
υψώνοντο επάνω εις µίαν µόνην καλαµιάν.
Γεν. 41,23   άλλοι δε επτά στάχυες λεπτοί και ανεµόφθοροι ανεφύοντο εχόµενοι αυτών.
Γεν. 41,23  Αλλα δε επτά ατροφικά, κτυπηµένα από τον καυστικόν άνεµον, εφύτρωναν κατόπιν από αυτά.
Γεν. 41,24   και κατέπιον οι επτά στάχυες οι λεπτοί και ανεµόφθοροι τους επτά στάχυας τους καλούς και τους πλήρεις. είπα
ούν τοίς εξηγηταίς, και ουκ ήν ο απαγγέλλων µοι αυτό.
Γεν. 41,24  Τα επτά αυτά στάχυα τα ατροφικά και τα ανεµοδαρµένα κατέπιαν τα επτά ωραία και µεστωµένα στάχυα. Είπα,
λοιπόν, στους ερµηνευτάς των ονείρων αυτά και δεν ηµπόρεσε κανείς να µου τα ερµηνεύση”.
Γεν. 41,25   Καί είπεν Ιωσήφ τώ Φαραώ· το ενύπνιον Φαραώ έν εστιν· όσα ο Θεός ποιεί, έδειξε τώ Φαραώ.
Γεν. 41,25  Είπε τότε ο Ιωσήφ στον Φαραώ· “τα δύο όνειρα του Φαραώ είναι ένα και το αυτό. Με αυτά έδειξεν ο Θεός στον
Φαραώ όσα µέλλει να πράξη.
Γεν. 41,26   αι επτά βόες αι καλαί επτά έτη εστί, και οι επτά στάχυες οι καλοί επτά έτη εστί· το ενύπνιον Φαραώ έν εστι,
Γεν. 41,26  Αι επτά καλαί αγελάδες σηµαίνουν επτά έτη, και οι επτά καλοί στάχυες σηµαίνουν πάλιν επτά έτη. Το διπλούν
όνειρον του Φαραώ είναι ένα.
Γεν. 41,27   και αι επτά βόες αι λεπταί αι αναβαίνουσαι οπίσω αυτών επτά έτη εστί, και οι επτά στάχυες οι λεπτοί και
ανεµόφθοροι έσονται επτά έτη λιµού.
Γεν. 41,27  Αι επτά ισχναί αγελάδες, αι οποίαι ανέβαινον κατόπιν από τας παχείας δηλώνουν επτά έτη και οι επτά στάχυες οι
ατροφικοί και οι ανεµόπληκτοι δηλώνουν επτά έτη πείνας.
Γεν. 41,28   το δε ρήµα, ό είρηκα Φαραώ, όσα ο Θεός ποιεί, έδειξε τώ Φαραώ,
Γεν. 41,28  Η εξήγησις, την οποίαν είπα στον Φαραώ, µαρτυρεί ότι ο Θεός εφανέρωσεν στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάµη.
Γεν. 41,29   ιδού επτά έτη έρχεται ευθηνία πολλή εν πάση γη Αιγύπτου·
Γεν. 41,29  Ιδού έρχονται επτά έτη, κατά τα οποία µεγάλη ευφορία θα απλωθή εις όλην την γην της Αιγύπτου.
Γεν. 41,30   ήξει δε επτά έτη λιµού µετά ταύτα, και επιλήσονται της πλησµονής της εσοµένης εν όλη Αιγύπτω, και αναλώσει
ο λιµός την γήν,



Γεν. 41,30  Κατόπιν όµως από αυτά θα έλθουν επτά έτη πείνας. Αυτή θα είναι τόσον µεγάλη, ώστε θα λησµονήσουν οι
άνθρωποι την ευφρρίαν, που έγινε προηγουµένως εις όλην την Αίγυπτον. Και η πείνα θα ερηµώση την γώραν.
Γεν. 41,31   και ουκ επιγνωσθήσεται η ευθηνία επί της γής από τού λιµού τού εσοµένου µετά ταύτα· ισχυρός γάρ έσται
σφόδρα.
Γεν. 41,31  Ενεκα δε αυτής της πείνας, που θα επακολουθήση, θα σβήση από την µνήµην των ανθρώπων η προηγουµένη
ευφορία της χώρας· διότι η πείνα θα είναι πολύ µεγάλη.
Γεν. 41,32   περί δε τού δευτερώσαι το ενύπνιον Φαραώ δίς, ότι αληθές έσται το ρήµα το παρά τού Θεού, και ταχυνεί ο Θεός
τού ποιήσαι αυτό.
Γεν. 41,32  Η δευτέρα δε επανάληψις του ονείρου σηµαίνει ότι είναι αληθινόν και βέβαιον το αποκαλυφθέν από τον Θεόν δια
του ονείρου και ότι συντόµως θα πράξη ο Θεός αυτό, που προανήγγειλε.
Γεν. 41,33   νύν ούν σκέψαι άνθρωπον φρόνιµον και συνετόν και κατάστησον αυτόν επί γής Αιγύπτου·
Γεν. 41,33  Τωρα, λοιπόν, που είναι καιρός, σκέψου και έκλεξε άνθρωπον έξυπνον και συνετόν και διόρισε αυτόν εις όλην την
γην της Αιγύπτου.
Γεν. 41,34   και ποιησάτω Φαραώ και καταστησάτω τοπάρχας επί της γής, και αποπεµπτωσάτωσαν πάντα τα γεννήµατα
της γής Αιγύπτου των επτά ετών της ευθηνίας
Γεν. 41,34  Συγχρόνως δε ο Φαραώ ας εκλέξη και ας καταστήση επόπτας εις τας περιοχάς της χώρας, δια να κρατούν το
πέµπτον από όλα τα προϊόντα της γης Αιγύπτου κατά τα επτά έτη της ευφορίας.
Γεν. 41,35   και συναγαγέτωσαν πάντα τα βρώµατα των επτά ετών των ερχοµένων των καλών τούτων, και συναχθήτω ο
σίτος υπό χείρα Φαραώ, βρώµατα εν ταίς πόλεσι φυλαχθήτω·
Γεν. 41,35  Ολα δε αυτά τα τρόφιµα των επτά ερχοµένων ετών της ευφορίας ας συγκεντρωθούν εις αποθήκας. Ας
συγκεντρωθή ο σίτος και ας τεθή εις την εξουσίαν και την διάθεσιν του Φαραώ . Τα τρόφιµα ας αποθηκευθούν ασφαλώς
εις τας πόλεις.
Γεν. 41,36   και έσται τα βρώµατα τα πεφυλαγµένα τή γη εις τα επτά έτη τού λιµού, ά έσονται εν γη Αιγύπτου, και ουκ
εκτριβήσεται η γη εν τώ λιµώ.
Γεν. 41,36  Και θα είναι αυτά φυλαγµένα εις όλην την χώραν δια τα επτά έτη της πείνας, η οποία θα απλωθή εις την χώραν
της Αιγύπτου. Ετσι δε η χώρα αυτή δεν θα εξολοθρευθή από την πείναν.
Γεν. 41,37   Ήρεσε δε το ρήµα εναντίον Φαραώ και εναντίον πάντων των παίδων αυτού,
Γεν. 41,37  Ο λόγος αυτός ήρεσεν στον Φαραώ και εις όλους τους αυλικούς του.
Γεν. 41,38   και είπε Φαραώ πάσι τοίς παισίν αυτού· µη ευρήσοµεν άνθρωπον τοιούτον, ός έχει πνεύµα Θεού εν αυτώ;
Γεν. 41,38  Είπε δε προς αυτούς· “µήπως τάχα θα εύρωµεν τέτοιον άνθρωπον σαν τον Ιωσήφ, ο οποίος έχει Πνεύµα Θεού
εντός του;”
Γεν. 41,39   είπε δε Φαραώ τώ Ιωσήφ· επειδή έδειξεν ο Θεός σοι πάντα ταύτα, ουκ έστιν άνθρωπος φρονιµώτερος και
συνετώτερός σου·
Γεν. 41,39  Δια τούτο είπεν ο Φαραώ στον Ιωσήφ· “επειδή ο Θεός εφανέρωσεν εις σε όλα αυτά, άλλος δε άνθρωπος
εξυπνότερος και σοφώτερος από σε δεν υπάρχει,
Γεν. 41,40   σύ έση επί τώ οίκω µου, και επί τώ στόµατί σου υπακούσεται πάς ο λαός µου· πλήν τον θρόνον υπερέξω σου εγώ.
Γεν. 41,40  συ θα γίνης άρχων εις όλον τον οίκον µου και εις τας διαταγάς σου θα υπακούη όλος ο λαός µου. Μονον δε κατά
τον βασιλικόν θρόνον θα είµαι εγώ ανώτερός σου”.
Γεν. 41,41   είπε δε Φαραώ τώ Ιωσήφ· ιδού καθίστηµί σε σήµερον επί πάσης γής Αιγύπτου.
Γεν. 41,41  Του είπε δε ακόµη ο Φαραώ· “ιδού σε διορίζω σήµερον και σε εγκαθιστώ αντιβασιλέα εις όλην την χώραν της
Αιγύπτου”.
Γεν. 41,42   και περιελόµενος Φαραώ τον δακτύλιον από της χειρός αυτού, περιέθηκεν αυτόν επί την χείρα Ιωσήφ και
ενέδυσεν αυτόν στολήν βυσσίνην και περιέθηκε κλοιόν χρυσούν περί τον τράχηλον αυτού·
Γεν. 41,42  Εβγαλε δε ο Φαραώ από το χέρι του το δακτυλίδι, το έθεσεν στο χέρι του Ιωσήφ, ενέδυσεν αυτόν πολύτιµον λινήν
στολήν από βύσσον και περιέβαλε στον τράχηλον αυτού άλυσιν χρυσήν.
Γεν. 41,43   και ανεβίβασεν αυτόν επί το άρµα το δεύτερον των αυτού, και εκήρυξεν έµπροσθεν αυτού κήρυξ· και κατέστησεν
αυτόν εφ όλης γής Αιγύπτου.
Γεν. 41,43  Ανεβίβασε δε αυτόν στο δεύτερον από τα βασιλικά του άρµατα και ένας κήρυξ επροπορεύετο έµπροσθεν από
αυτόν και τον ανήγγειλεν στον λαόν. Ετσι δε ανέδειξεν αυτόν ο Φαραώ αντιβασιλέα εις όλην την χώραν της Αιγύπτου.
Γεν. 41,44   είπε δε Φαραώ τώ Ιωσήφ· εγώ Φαραώ, άνευ σού ουκ εξαρεί ουδείς την χείρα αυτού επί πάσης γής Αιγύπτου.
Γεν. 41,44  Είπε δε στον Ιωσήφ· “εγώ ο Φαραώ διατάσσω· Κανείς δεν θα κινήση το χέρι του να κάµη κάτι εις όλην την γην
της Αιγύπτου χωρίς την έγκρισίν σου”.
Γεν. 41,45   και εκάλεσε Φαραώ το όνοµα Ιωσήφ, Ψονθοµφανήχ· και έδωκεν αυτώ την Ασεννέθ θυγατέρα Πετεφρή ιερέως
Ηλιουπόλεως αυτώ εις γυναίκα.
Γεν. 41,45  Ωνόµασε δε ο Φαραώ τον Ιωσήφ Ψονθοµφανήχ, δηλαδή τροφοδότην της γης. Εδωσε δε εις αυτόν ως σύζυγον
την Ασεννέθ, θυγατέρα του Πετεφρή, όχι του αρχιµαγείρου, άλλα του ιερέως της Ηλιουπόλεως.
Γεν. 41,46   Ιωσήφ δε ήν ετών τριάκοντα, ότε έστη εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου. Εξήλθε δε Ιωσήφ από προσώπου
Φαραώ, και διήλθε πάσαν γήν Αιγύπτου.
Γεν. 41,46  Ητο δε τότε ο Ιωσήφ τριάκοντα ετών, όταν ενεφανίσθη ενώπιον του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου. Εξήλθε δε ο
Ιωσήφ από τα ανάκτορα του Φαραώ και, ως αντιβασιλεύς πλέον, περιώδευσεν όλην την χώραν της Αιγύπτου.
Γεν. 41,47   και εποίησεν η γη εν τοίς επτά έτεσι της ευθηνίας δράγµατα·
Γεν. 41,47  Η δε χώρα της Αιγύπτου απέδωσε κατά τα επτά έτη της ευφορίας πλούσια τα προϊόντα .
Γεν. 41,48   και συνήγαγε πάντα τα βρώµατα των επτά ετών, εν οίς ήν η ευθυνία εν τή γη Αιγύπτου, και έθηκε τα βρώµατα
εν ταίς πόλεσι, βρώµατα των πεδίων της πόλεως των κύκλω αυτής έθηκεν εν αυτή.
Γεν. 41,48  Και συνεκέντρωσεν ο Ιωσήφ όλα τα είδη των τροφίµων κατά τα επτά αυτά έτη , κατά τα οποία επεκράτει ευφορία
εις την χώραν της Αιγύπτου και τα αποθήκευσεν εις τας πόλεις. Τα δε προϊόντα των πεδιάδων, που ήσαν γύρω από κάθε
πόλιν, τα αποθήκευσεν εις αυτήν την ιδίαν πόλιν.



Γεν. 41,49   και συνήγαγεν Ιωσήφ σίτον ωσεί την άµµον της θαλάσσης πολύν σφόδρα, έως ουκ ηδύνατο αριθµηθήναι, ου
γάρ ήν αριθµός.
Γεν. 41,49  Και συνεκέντρωσεν ο Ιωσήφ σίτον πάρα πολύν ωσάν την άµµον της θαλάσσης, τόσον ώστε δεν ήτο δυνατόν
πλέον να µετρηθή, διότι ήτο ανυπολόγιστος.
Γεν. 41,50   Τώ δε Ιωσήφ εγένοντο υιοί δύο πρό τού ελθείν τα επτά έτη τού λιµού, ούς έτεκεν αυτώ Ασεννέθ η θυγάτηρ
Πετεφρή ιερέως Ηλιουπόλεως.
Γεν. 41,50  Πριν δε έλθουν τα έτη της πείνας απέκτησεν ο Ιωσήφ από την Ασεννέθ την θυγατέρα του Πετεφρή , ιερέως της
Ηλιουπόλεως, δύο παιδιά.
Γεν. 41,51   εκάλεσε δε Ιωσήφ το όνοµα τού πρωτοτόκου Μανασσή, ότι επιλαθέσθαι µε εποίησεν ο Θεός πάντων των πόνων
µου και πάντων των τού πατρός µου.
Γεν. 41,51  Ωνόµασε δε τον πρωτότοκον Μαναασήν λέγων· “ο Θεός µε έκαµεν, ώστε να λησµονήσω όλας τας ταλαιπωρίας
µου και την στέρησιν του πατρός µου”.
Γεν. 41,52   το δε όνοµα τού δευτέρου εκάλεσεν Εφραΐµ, ότι ηύξησέ µε ο Θεός εν γη ταπεινώσεώς µου.
Γεν. 41,52  Το δε δεύτερον τέκνον του ωνόµασεν Εφραίµ λέγων ότι· “ο Θεός µε εµεγάλυνεν εις την χώραν αυτήν της
ταπεινώσεώς µου”.
Γεν. 41,53   Παρήλθε δε τα επτά έτη της ευθηνίας, ά εγένοντο εν τή γη Αιγύπτου,
Γεν. 41,53  Επέρασαν τα επτά έτη της ευφορίας, που έγινεν εις την χώραν της Αιγύπτου.
Γεν. 41,54   και ήρξατο τα επτά έτη τού λιµού έρχεσθαι, καθά είπεν Ιωσήφ. και εγένετο λιµός εν πάση τή γη, εν δε πάση τή
γη Αιγύπτου ήσαν άρτοι.
Γεν. 41,54  Ηρχισαν δε να έρχωνται τα επτά έτη της πείνας, όπως είχεν είπει ο Ιωσήφ και ηπλώθη πείνα εις όλην την γην. Εις
την χώραν όµως της Αιγύπτου υπήρχον άρτοι.
Γεν. 41,55   και επείνασε πάσα η γη Αιγύπτου, έκραξε δε ο λαός προς Φαραώ περί άρτων· είπε δε Φαραώ πάσι τοίς
Αιγυπτίοις· πορεύεσθε προς Ιωσήφ, και ό εάν είπη υµίν, ποιήσατε.
Γεν. 41,55  Αλλά και όλη η χώρα της Αιγύπτου επείνασεν, ο δε λαός έκραξε προς τον Φαραώ ζητών άρτους. Ο δε Φαραώ είπε
προς όλους τους Αιγυπτίους· “πηγαίνετε προς τον Ιωσήφ και ο,τι σας πη, εκείνο πράξατε”.
Γεν. 41,56   και ο λιµός ήν επί προσώπου πάσης της γής· ανέωξε δε Ιωσήφ πάντας τους σιτοβολώνας και επώλει πάσι τοίς
Αιγυπτίοις.
Γεν. 41,56  Η πείνα ήτο απλωµένη εις όλην την γην. Ηνοιξε τότε ο Ιωσήφ όλας τας αποθήκας και ήρχισε να πωλή σίτον εις
όλους τους Αιγυπτίους.
Γεν. 41,57   και πάσαι αι χώραι ήλθον εις Αίγυπτον αγοράζειν προς Ιωσήφ· επεκράτησε γάρ ο λιµός εν πάση τή γη.
Γεν. 41,57  Αλλά και αι άλλαι χώραι ήλθον εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ, δια να αγοράσουν σίτον, διότι η πείνα
επικρατούσεν εις όλην την γην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42
Γεν. 42,1  Ιδών δε Ιακώβ ότι εστί πράσις εν Αιγύπτω, είπε τοίς υιοίς αυτού· ινατί ραθυµείτε;
Γεν. 42,1  Η πείνα είχεν απλωθή και εις την γην Χαναάν, όπου κατοικούσεν ο Ιακώβ. Πληροφορηθείς δε ο Ιακώβ ότι εις την
Αίγυπτον πωλείται σίτος είπεν εις τα παιδιά του· “διατί αµελείτε;
Γεν. 42,2  ιδού ακήκοα ότι εστί σίτος εν Αιγύπτω· κατάβητε εκεί και πρίασθε ηµίν µικρά βρώµατα, ίνα ζήσωµεν και µη
αποθάνωµεν.
Γεν. 42,2  Ιδού, εχω, πληροφορηθή, ότι υπάρχει σιτάρι εις τη Αίγυπτον. Πηγαίνετε εκεί και αγοράσατε δι' ηµάς ολίγα
τρόφιµα, δια να ζήσωµεν και µη αποθάνωµεν από την πείναν”.
Γεν. 42,3  κατέβησαν δε οι αδελφοί Ιωσήφ οι δέκα πρίασθαι σίτον εξ Αιγύπτου·
Γεν. 42,3  Οι δέκα αδελφοί του Ιωσήφ ανεχώρησαν, δια να αγοράσουν σίτον από την Αίγυπτον.
Γεν. 42,4  τον δε Βενιαµίν τον αδελφόν Ιωσήφ ουκ απέστειλε µετά των αδελφών αυτού, είπε γάρ· µη ποτε συµβή αυτώ
µαλακία.
Γεν. 42,4  Ο Ιακώβ δεν έστειλε µαζή µε τους αδελφούς του τον Βενιαµίν, τον αδελφόν του Ιωσήφ εκ της Ραχήλ, διότι
εφοβήθη σκεφθείς µήπως τυχόν συµβή και εις αυτόν κανένα δυστύχηµα.
Γεν. 42,5  Ήλθον δε οι υιοί Ισραήλ αγοράζειν µετά των ερχοµένων· ήν γάρ ο λιµός εν γη Χαναάν.
Γεν. 42,5  Οι υιοί του Ιακώβ ήλθον εις την Αίγυπτον µαζή µε άλλους, οι οποίοι µετέβαιναν επίσης εκεί, δια να αγοράσουν
τρόφιµα, επειδή η πείνα επικρατούσε και εις την χώραν Χαναάν.
Γεν. 42,6  Ιωσήφ δε ήν ο άρχων της γής, ούτος επώλει παντί τώ λαώ της γής· ελθόντες δε οι αδελφοί Ιωσήφ προσεκύνησαν
αυτώ επί πρόσωπον επί την γήν.
Γεν. 42,6  Ο Ιωσήφ ήτο αντιβασιλεύς της Αιγύπτου· αυτός δια των οργάνων του επωλούσε σίτον εις όλον τον λαόν της
Αιγύπτου. Οι δε αδελφοί του ελθόντες εις την Αίγυπτον τον προσεκύνησαν µέχρις εδάφους.
Γεν. 42,7  ιδών δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού επέγνω και ηλλοτριούτο απ αυτών και ελάλησεν αυτοίς σκληρά και είπεν
αυτοίς· πόθεν ήκατε; οι δε είπον· εκ γής Χαναάν αγοράσαι βρώµατα.
Γεν. 42,7  Οταν είδεν ο Ιωσήφ τους αδελφούς του, τους ανεγνώρισεν, αλλά εφέρετο προς αυτούς ώσαν ξένος. Τους ωµίλησε
µάλιστα κατά τρόπον τραχύν και τους είπεν· “από που ήλθατε;” Εκείνοι είπον· “από την γην Χαναάν, δια να αγοράσωµεν
τροφάς”.
Γεν. 42,8  επέγνω δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, αυτοί δε ουκ επέγνωσαν αυτόν.
Γεν. 42,8  Ο Ιωσήφ ανεγνώρισε τους αδελφούς του, εκείνοι όµως δεν τον ανεγνώρισαν.
Γεν. 42,9  και εµνήσθη Ιωσήφ των ενυπνίων αυτού, ών είδεν αυτός, και είπεν αυτοίς· κατάσκοποί εστε, κατανοήσαι τα ίχνη
της χώρας ήκατε.
Γεν. 42,9  Οταν δε είδε τους αδελφούς του να τον προσκυνούν ενεθυµήθη τα όνειρα, τα οποία είχεν ίδει. Επειτα τους είπεν·
“είσθε κατάσκοποι· ήλθατε εδώ, δια να κατασκοπεύσετε τα επίκαιρα σηµεία της χώρας µου”.
Γεν. 42,10   οι δε είπαν· ουχί, κύριε, οι παίδές σου ήλθοµεν πρίασθαι βρώµατα·
Γεν. 42,10  Εκείνοι του απήντησαν· “όχι, κύριε, δεν είµεθα κατάσκοποι. Οι δούλοί σου ήλθοµεν έδω να αγοράσωµεν τροφάς.



Γεν. 42,11   πάντες εσµέν υιοί ενός ανθρώπου· ειρηνικοί εσµεν, ουκ εισίν οι παίδές σου κατάσκοποι.
Γεν. 42,11  Ολοι είµεθα παιδιά ενός πατρός· είµεθα ειρηνικοί και τίµιοι άνθρωποι· οι δούλοί σου δεν είναι κατάσκοποι”.
Γεν. 42,12   είπε δε αυτοίς· ουχί, αλλά τα ίχνη της γής ήλθετε ιδείν.
Γεν. 42,12  Είπε δε εκείνος προς αυτούς· “όχι ! δεν σας πιστεύω· ήλθατε να ανιχνεύσετε τα ασθενή και επίκαιρα σηµεία της
χώρας µου”.
Γεν. 42,13   οι δε είπαν· δώδεκά εσµεν οι παίδες σου αδελφοί εν γη Χαναάν, και ιδού ο νεώτερος µετά τού πατρός ηµών
σήµερον, ο δε έτερος ουχ υπάρχει.
Γεν. 42,13  Εκείνοι πάλιν απήντησαν· “ηµείς, οι δούλοι σου, είµεθα δώδεκα αδελφοί και κατοικούµεν εις την χώραν Χαναάν.
Και ιδού, ο νεώτερος από ηµάς ευρίσκεται σήµερον µαζή µε τον πατέρα µας εις την Χαναάν, ο δε άλλος δεν υπάρχει πλέον”.
Γεν. 42,14   είπε δε αυτοίς Ιωσήφ· τούτό εστιν ό είρηκα υµίν λέγων, ότι κατάσκοποί εστε·
Γεν. 42,14  Είπε δε προς αυτούς, επιµένων ο Ιωσήφ· “αυτό που σας είπα αυτό είναι· είσθε κατάσκοποι.
Γεν. 42,15   εν τούτω φανείσθε· νή την υγίειαν Φαραώ, ου µη εξέλθητε εντεύθεν, εάν µη ο αδελφός υµών ο νεώτερος έλθη
ώδε.
Γεν. 42,15  Αν λέγετε την αλήθειαν θα µου το αποδείξετε µε τούτο· είπατε ότι έχετε ένα νεώτερον αδελφόν. Μα την υγείαν του
Φαραώ, δεν θα φύγετε από εδώ, εάν αυτός ο νεώτερος αδελφάς σας δεν έλθη εδώ.
Γεν. 42,16   αποστείλατε εξ υµών ένα και λάβετε τον αδελφόν υµών, υµείς δε απάχθητε έως τού φανερά γενέσθαι τα ρήµατα
υµών, ει αληθεύετε ή ού· ει δε µη, νή την υγίειαν Φαραώ, ή µην κατάσκοποί εστε.
Γεν. 42,16  Στείλτε λοιπόν ένα από σας και φέρετε εδώ τον αδελφόν σας. Σεις δε οι άλλοι πηγαίνετε εις την φυλακήν, έως
ότου αποδειχθούν, αν είναι η δεν είναι αληθινά τα λόγια σας. Εάν δε δεν φέρετε τον νεώτερον αδελφόν σας, µα την υγείαν
του Φαραώ, είσθε πράγµατι κατάσκοποι”.
Γεν. 42,17   και έθετο αυτούς εν φυλακή ηµέρας τρεις.
Γεν. 42,17  Διέταξε δε και έβαλαν αυτούς τρεις ηµέρας εις την φυλακήν.
Γεν. 42,18   Είπε δε αυτοίς τή ηµέρα τή τρίτη· τούτο ποιήσατε και ζήσεσθε, τον Θεόν γάρ εγώ φοβούµαι·
Γεν. 42,18  Κατά δε την τρίτην ηµέραν τους είπε· “κάµετε αυτό, που σας είπα, δια να µη χάσετε την ζωήν σας ως
κατάσκοποι, διότι εγώ φοβούµαι τον Θεόν.
Γεν. 42,19   ει ειρηνικοί εστε, αδελφός υµών κατασχεθήτω είς εν τή φυλακή, αυτοί δε βαδίσατε και απαγάγετε τον
αγορασµόν της σιτοδοσίας υµών,
Γεν. 42,19  Εάν είσθε πράγµατι ειρηνικοί άνθρωποι, ένας αδελφός σας ας µείνη εις την φυλακήν, σεις δε πηγαίνετε προς την
χώραν σας και φέρετε εκεί τον σίτον, τον οποίον ηγοράσατε.
Γεν. 42,20   και τον αδελφόν υµών τον νεώτερον αγάγετε προς µε, και πιστευθήσονται τα ρήµατα υµών· ει δε µη,
αποθανείσθε. εποίησαν δε ούτως.
Γεν. 42,20     Και τον αδελφόν σας τον νεώτερον φέρετέ τον προς εµέ. Οταν δε τον ίδω, τότε θα πιστεύσω εις τα λόγια σας. Εάν
όµως και δεν τον φέρετε, θα θανατωθήτε”. Οι αδελφοί του Ιωσήφ έκαµαν, όπως εκείνος τους είπε.
Γεν. 42,21   και είπεν έκαστος προς τον αδελφόν αυτού· ναί, εν αµαρτίαις γάρ εσµεν περί τού αδελφού ηµών, ότι υπερείδοµεν
την θλίψιν της ψυχής αυτού, ότε κατεδέετο ηµών, και ουκ εισηκούσαµεν αυτού· και ένεκεν τούτου επήλθεν εφ ηµάς η
θλίψις αύτη.
Γεν. 42,21  Εκεί δε εµπρός στον Ιωσήφ είπαν ο ενας προς τον άλλον· “ναι, τιµωρούµεθα τώρα διότι διεπράξαµεν µεγάλην
αµαρτίαν εναντίον του αδελφού µας. Δεν ελάβοµεν υπ' όψει την θλίψιν της ψυχής του, όταν µας παρακαλούσε τότε, να τον
λυπηθώµεν. Δεν εδώσαµεν καµµίαν προσοχήν εις τα λόγια του. Ενεκα της αµαρτίας µας αυτής έπεσεν επάνω µας αυτή η
θλίψις”.
Γεν. 42,22   αποκριθείς δε ουβήν είπεν αυτοίς· ουκ ελάλησα υµίν λέγων, µη αδικήσητε το παιδάριον; και ουκ ηκούσατέ µου;
και ιδού το αίµα αυτού εκζητείται.
Γεν. 42,22     Αποκριθείς δε ο Ρουβήν τους είπε· “δεν σας είπα και ξαναείπα εγώ να µη διαπράξετε αυτήν την µεγάλην
αδικίαν εναντίον του παιδιού και δεν µε ηκούσατε; Ιδού, ότι το αθώον αίµα του ζητεί τώρα εκδίκησιν εναντίον µας”.
Γεν. 42,23   αυτοί δε ουκ ήδεισαν ότι ακούει Ιωσήφ· ο γάρ ερµηνευτής ανά µέσον αυτών ήν.
Γεν. 42,23     Οι αδελφοί του Ιωσήφ δεν εγνώριζαν ότι εκείνος εκαταλάβαινε την γλώσσαν των , επειδή προηγουµένως
συνεννοούντο µε αυτόν δια µέσου διερµηνέως.
Γεν. 42,24   αποστραφείς δε απ αυτών έκλαυσεν Ιωσήφ. και πάλιν προσήλθε προς αυτούς και είπεν αυτοίς· και έλαβε τον
Συµεών απ αυτών και έδησεν αυτόν εναντίον αυτών.
Γεν. 42,24     Ο Ιωσήφ, όταν ήκουσεν αυτά, συνεκινήθη, απεµακρύνθη από αυτούς, έκλαυσε και πάλιν επανήλθε και
συνωµίλησε µαζή των. Επήρε από αυτούς τον Συµεών και τον έδεσεν ενώπιόν των.
Γεν. 42,25   ενετείλατο δε Ιωσήφ εµπλήσαι τα αγγεία αυτών σίτου και αποδούναι το αργύριον αυτών εκάστω εις τον σάκκον
αυτού και δούναι αυτοίς επισιτισµόν εις την οδόν. και εγενήθη αυτοίς ούτως.
Γεν. 42,25     Διέταξε δε να γεµίσουν τους σάκκους των σιτάρι, να θέσουν κρυφίως στον σάκκον καθενός από αυτούς τα
χρήµατά των και να τους δώσουν τροφάς δια το ταξίδι των. Ετσι και έγινεν εις αυτούς.
Γεν. 42,26   και επιθέντες τον σίτον επί τους όνους αυτών απήλθον εκείθεν.
Γεν. 42,26     Οι αδελφοί εφόρτωσαν τον σίτον στους όνους των και ανεχώρησαν από εκεί.
Γεν. 42,27   λύσας δε είς τον µάρσιππον αυτού δούναι χορτάσµατα τοίς όνοις αυτού, ού κατέλυσαν, και είδε τον δεσµόν τού
αργυρίου αυτού, και ήν επάνω τού στόµατος τού µαρσίππου·
Γεν. 42,27     Εις τον τόπον δε, όπου επί ολίγον εστάθµευσαν, ένας από αυτούς έλυσε τον σάκκον του, δια να δώση τροφήν
στους όνους του. Και είδεν ότι το χρηµατόδεµά του ήτο στο στόµιον του σάκκου.
Γεν. 42,28   και είπε τοίς αδελφοίς αυτού· επεδόθη µοι το αργύριον, και ιδού τούτο εν τώ µαρσίππω µου, και εξέστη η καρδία
αυτών, και εταράχθησαν προς αλλήλους λέγοντες· τι τούτο εποίησεν ο Θεός ηµίν;
Γεν. 42,28     Είπε τότε στους αδελφούς του· “τα χρήµατά µου, αυτά που επλήρωσα δια την αγοράν του σίτου, µου
επεστράφησαν. Ιδού ευρίσκονται στον σάκκον µου”. Ολοι τότε κατελήφθησαν από έκπληξιν, εταράχθησαν και έλεγαν
µεταξύ των· “τι είναι αυτό που µας έκαµεν ο Θεός;”
Γεν. 42,29   Ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις γήν Χαναάν και απήγγειλαν αυτώ πάντα τα συµβάντα αυτοίς,



λέγοντες·
Γεν. 42,29     Εξηκολούθησαν την πορείαν των, έφθασαν εις την γην Χαναάν προς τον πατέρα των και εγνωστοποίησαν εις
αυτόν όλα όσα τους συνέβησαν, λέγοντες·
Γεν. 42,30 λελάληκεν ο άνθρωπος ο κύριος της γής προς ηµάς σκληρά και έθετο ηµάς εν φυλακή ως κατασκοπεύοντας την
γήν.
Γεν. 42,30     “ο άνθρωπος εκείνος, ο άρχων της Αιγύπτου, ωµίλησε και εφέρθη προς ηµάς µε πολλήν σκληρότητα. Μας
έβαλεν εις την φυλακήν, διότι τάχα είµεθα κατάσκοποι της χώρας του.
Γεν. 42,31   είπαµεν δε αυτώ· ειρηνικοί εσµέν, ουκ εσµέν κατάσκοποι·
Γεν. 42,31  Ηµείς του είποµεν· Είµεθα τίµιοι και φιλήσυχοι άνθρωποι και όχι κατάσκοποι.
Γεν. 42,32   δώδεκα αδελφοί εσµεν, υιοί τού πατρός ηµών· ο είς ουχ υπάρχει, ο δε µικρός µετά τού πατρός ηµών σήµερον εν
γη Χαναάν.
Γεν. 42,32     Είµεθα δώδεκα αδελφοί, τέκνα του ιδίου πατρός· ο ένας δεν υπάρχει πλέον· ο δε µικρότερός µας ευρίσκεται
σήµερον µαζή µε τον πατέρα µας εις την Χαναάν.
Γεν. 42,33   είπε δε ηµίν ο άνθρωπος ο κύριος της γής· εν τούτω γνώσοµαι ότι ειρηνικοί εστε· αδελφόν ένα άφετε ώδε µετ
εµού, τον δε αγορασµόν της σιτοδοσίας τού οίκου υµών λαβόντες απέλθατε.
Γεν. 42,33     Ο άρχων αυτός της Αιγύπτου µας είπε τότε· Εγώ θα µάθω και θα πεισθώ ότι είσθε πράγµατι ειρηνικοί
άνθρωποι, εάν κάµετε όπως σας πω. Αφήσατε εδώ εις εµέ ένα αδελφόν. Τον δε σίτον, που αγοράσατε δια τας οικογενείας
σας, παρέτέ τον και φύγετε δια την Χαναάν.
Γεν. 42,34   και αγάγετε προς µε τον αδελφόν υµών τον νεώτερον, και γνώσοµαι ότι ου κατάσκοποί εστε, αλλ ότι ειρηνικοί
εστε, και τον αδελφόν υµών αποδώσω υµίν, και τή γη εµπορεύσεσθε.
Γεν. 42,34     Επειτα δε, φέρετε προς εµέ τον αδελφόν σας τον νεώτερον. Ετσι θα πεισθώ ότι δεν είσθε κατάσκοποι, αλλ' ότι
είσθε πράγµατι τίµιοι και φιλήσυχοι, θα σας αποδώσω τον αδελφόν σας που εκράτησα ως όµηρον και θα σας επιτρέψω να
εισέρχεσθε και να εξέρχεσθε ελεύθερα εις την χώραν”.
Γεν. 42,35   εγένετο δε εν τώ κατακενούν αυτούς τους σάκκους αυτών, και ήν εκάστου ο δεσµός τού αργυρίου εν τώ σάκκω
αυτών· και είδον τους δεσµούς τού αργυρίου αυτών αυτοί και ο πατήρ αυτών, και εφοβήθησαν.
Γεν. 42,35     Οταν δε οι εννέα αδελφοί άδειασαν στο σπίτι τους σάκκους µε τον σίτον ευρέθη στον σάκκον του καθενός το
χρηµατόδεµά του, το αντίτιµον του σίτου. Είδον αυτοί και ο πατήρ των τα χρηµατοδέµατα και εφοβήθησαν.
Γεν. 42,36   είπε δε αυτοίς Ιακώβ ο πατήρ αυτών· εµέ ητεκνώσατε, Ιωσήφ ούκ έστι, Συµεών ουκ έστι, και τον Βενιαµίν
λήψεσθε; επ εµέ εγένετο ταύτα πάντα.
Γεν. 42,36     Είπε δε προς αυτούς ο Ιακώβ, ο πατέρας των· “µε αφήσατε χωρίς παιδιά· ο Ιωσήφ δεν υπάρχει πλέον εις την
ζωήν, ο Συµεών δεν ευρίσκεται µεταξύ µας. Θα µου πάρετε λοιπόν και τον Βενιαµίν; Ολα αυτά τα κακά έπεσαν επάνω µου”.
Γεν. 42,37   είπε δε ουβήν τώ πατρί αυτών λέγων· τους δύο υιούς µου απόκτεινον, εάν µη αγάγω αυτόν προς σε· δός αυτόν εις
την χείρά µου, καγώ ανάξω αυτόν προς σε.
Γεν. 42,37     Είπε δε ο Ρουβήν προς τον πατέρα του· “εµπιστεύσου εις εµέ τον Βενιαµίν και εγώ σου υπόσχοµαι ότι θα σου τον
επαναφέρω σώον και υγιή. Εάν δε δεν τον επαναφέρω, σκότωσε τα δυό παιδιά µου”.
Γεν. 42,38   ο δε είπεν· ου καταβήσεται ο υιός µου µεθ υµών, ότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός µόνος καταλέλειπται·
και συµβήσεται αυτόν µαλακισθήναι εν τή οδώ, ή εάν πορεύησθε, και κατάξετέ µου το γήρας µετά λύπης εις άδου.
Γεν. 42,38     Ο Ιακώβ απήντησεν· “όχι, κατ' ουδένα λόγον δεν θα αναχωρήση µαζή σας δια την Αίγυπτον ο υιός µου αυτός·
διότι ο οµοµήτριος αδελφός του απέθανε και αυτός µόνος µου έχει αποµείνει, υιός της Ραχήλ. Φοβούµαι µήπως τυχόν και
του συµβή τίποτε κακόν στον δρόµον, που θα βαδίζετε, και τότε θα κρηµνίσετε καταλυπηµένον το γήρας µου στον άδην”.
Γεν. 42,39   ο δε λιµός ενίσχυσεν επί της γής.
Γεν. 42,39     Η πείνα όµως εγίνετο ολοένα και περισσότερον µεγάλη και καταθλιπτική εις την χώραν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43
Γεν. 43,1  Εγένετο δε ηνίκα συνετέλεσαν καταφαγείν τον σίτον, ον ήνεγκαν εξ Αιγύπτου, και είπεν αυτοίς ο πατήρ αυτών·
πάλιν πορευθέντες πρίασθε ηµίν µικρά βρώµατα.
Γεν. 43,1  Οταν τα τέκνα του Ιακώβ εξήντλησαν τον σίτον, τον οποίον έφεραν από την Αίγυπτον, τους είπεν ο πατήρ των·
“πηγαίνετε πάλιν εις την Αίγυπτον και αγοράσετε δι' όλους µας ολίγας τροφάς”.
Γεν. 43,2  είπε δε αυτώ Ιούδας λέγων· διαµαρτυρία µεµαρτύρηται ηµίν ο άνθρωπος ο κύριος της γής λέγων· ουκ όψεσθε το
πρόσωπόν µου, εάν µη ο αδελφός υµών ο νεώτερος µεθ υµών ή·
Γεν. 43,2  Ο Ιούδας, ένας εκ των αδελφών, του είπεν· “ο άνθρωπος εκείνος, ο κύριος της χώρας Αιγύπτου, ρητώς και
επιµόνως ετόνισε λέγων· δεν θα παρουσιασθήτε ενώπιόν µου, εάν δεν είναι µαζή σας και ο νεώτερος αδελφός σας.
Γεν. 43,3  ει µέν ούν αποστέλλης τον αδελφόν ηµών µεθ ηµών, καταβησόµεθα, και αγοράσοµέν σοι βρώµατα.
Γεν. 43,3  Εάν λοιπόν θελήσης και αποστείλης µαζή µας τον αδελφόν µας τον Βενιαµίν, θα µεταβώµεν εις την Αίγυπτον και
θα σου αγοράσωµεν τροφάς.
Γεν. 43,4  ει δε µη αποστέλλης τον αδελφόν ηµών µεθ ηµών, ου πορευσόµεθα. ο γάρ άνθρωπος είπεν ηµίν, λέγων· ουκ
όψεσθέ µου το πρόσωπον, εάν µη ο αδελφός υµών ο νεώτερος µεθ υµών ή.
Γεν. 43,4  Εάν όµως δεν τον αποστείλης µαζή µας, δεν θα µεταβώµεν, διότι θα είναι µάταιος ο κόπος µας. Ο άνθρωπος
εκείνος είπε και ζαναιείπεν ότι δεν θα ιδήτε το πρόσωπόν µου, εάν δεν είναι µαζή σας ο αδελφός σας ο νεώτερος”.
Γεν. 43,5  είπε δε Ισραήλ· τι εκακοποιήσατέ µε, αναγγείλαντες τώ ανθρώπω ότι εστίν υµίν αδελφός;
Γεν. 43,5  Ο Ιακώβ απήντησεν· “αντιλαµβάνεσθε, πόσον µεγάλο κακόν µου εκάµατε µε το να αναγγείλετε στον άνθρωπον
εκείνον ότι υπάρχει και άλλος αδελφός σας;”
Γεν. 43,6  οι δε είπαν· ερωτών επηρώτησεν ηµάς ο άνθρωπος και την γενεάν ηµών λέγων· ει έτι ο πατήρ υµών ζή και ει έστιν
υµίν αδελφός; και απηγγείλαµεν αυτώ κατά την επερώτησιν ταύτην. µη ήδειµεν ότι ερεί ηµίν· αγάγετε τον αδελφόν υµών;
Γεν. 43,6  Εκείνοι είπαν· “επιµόνως ο άνθρωπος αυτός µας η ρώτησε, να µάθη δια την οικογένειάν µας λέγων, εάν ακόµη ο
πατέρας σας ζη, και εάν εκτός από σας υπάρχη και άλλος αδελφός. Και του απαντήσαµεν σύµφωνα µε τας ερωτήσστου.
Μηπως τάχα εγνωρίζαµεν ηµείς, ότι θα µας πη· Φέρετε εδώ και τον άλλον αδελφόν σας;”



Γεν. 43,7  είπε δε Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού· απόστειλον το παιδάριον µετ εµού, και αναστάντες πορευσόµεθα,
ίνα ζώµεν και µη αποθάνωµεν και ηµείς και σύ και η αποσκευή ηµών.
Γεν. 43,7  Ο Ιούδας είπε προς τον Ιακώβ τον πατέρα του· “στείλε µαζή µου το παιδίον τον Βενιαµίν, δια να ξεκινήσωµεν και
µεταβώµεν εις την Αίγυπτον. Ετσι µόνον θα αγοράσωµεν τρόφιµα, δια να ζήσωµεν και να µη αποθάνωµεν από την πείναν
και ηµείς και συ και τα παιδιά µας.
Γεν. 43,8  εγώ δε εκδέχοµαι αυτόν, εκ χειρός µου ζήτησον αυτόν· εάν µη αγάγω αυτόν προς σε και στήσω αυτόν εναντίον
σου, ηµαρτηκώς έσοµαι εις σε πάσας τας ηµέρας.
Γεν. 43,8  Εγώ αναλαµβάνω τον Βενιαµίν. Από τα χέρια µου να τον ζητήσης. Εάν τυχόν και δεν τον επαναφέρω και δεν τον
παρουσιάσω ενώπιόν σου, θα είµαι βαρύτατα ένοχος απέναντί σου εις όλην µου την ζωήν.
Γεν. 43,9  ει µη γάρ εβραδύναµεν, ήδη αν υπεστρέψαµεν δίς.
Γεν. 43,9  Εάν έως τώρα δεν εχάναµεν τον καιρόν µας µε τας συζητήσεις αυτάς, θα είχοµεν ήδη µεταβή εις την Αίγυπτον και
θα είχοµεν επιστρέψει δύο φοράς”.
Γεν. 43,10   είπε δε αυτοίς Ισραήλ ο πατήρ αυτών· ει ούτως εστί, τούτο ποιήσατε· λάβετε από των καρπών της γής εν τοίς
αγγείοις υµών και καταγάγετε τώ ανθρώπω δώρα της ρητίνης και τού µέλιτος, θυµίαµά τε και στακτήν και τερέβινθον και
κάρυα.
Γεν. 43,10  Ο Ισραήλ, ο πατήρ των, τους είπε τότε· “αφού έτσι έχουν τα πράγµατα, κάµετε όπως είπατε. Παρτε όµως από τα
προϊόντα της χώρας µας και φέρετε προς τον άνθρωπον εκείνον ως δώρα ευώδη ρητίνην και µέλι, θυµίαµα και στακτήν,
(άρωµα από σµύρναν), τερέβινθον (τερεµεντίναν από σχίνον), και καρύδια.
Γεν. 43,11   και το αργύριον δισσόν λάβετε εν ταίς χερσίν υµών· και το αργύριον το αποστραφέν εν τοίς µαρσίπποις υµών
αποστρέψατε µεθ υµών· µη ποτε αγνόηµά εστι.
Γεν. 43,11  Παρετε επίσης µαζή σας διπλά τα χρήµατα της τιµής του σίτου, ώστε να επιστρέψετε στον άρχοντα της Αιγύπτου
τα χρηµατοδέµατα, που ευρήκατε στους σάκκους σας, µήπως τυχόν και είχε γίνει κανένα λάθος.
Γεν. 43,12   και τον αδελφόν υµών λάβετε και αναστάντες κατάβητε προς τον άνθρωπον.
Γεν. 43,12  Παρτε και τον αδελφόν σας και ξεκινήσατε δια να µεταβήτε στον άρχοντα εκείνον της Αιγύπτου.
Γεν. 43,13   ο δε Θεός µου δώη υµίν χάριν εναντίον τού ανθρώπου, και αποστείλαι τον αδελφόν υµών τον ένα και τον
Βενιαµίν· εγώ µέν γάρ καθάπερ ητέκνωµαι, ητέκνωµαι.
Γεν. 43,13 Ο Θεός να δώση να βρήτε ευµενή υποδοχήν ενώπιον εκείνου του ανθρώπου και να απαστείλη προς εµέ τον άλλον
αδελφόν σας τον Συµεών, που έµεινεν εις την Αίγυπτον, όπως επίσης και τον Βενιαµίν. Αλλωστε είτε ούτως είτε άλλως
θεωρώ πλέον χαµένα και τα δύο παιδιά µου, που απέκτησα από την Ραχήλ”.
Γεν. 43,14   Λαβόντες δε οι άνδρες τα δώρα ταύτα και το αργύριον διπλούν έλαβον εν ταίς χερσίν αυτών και τον Βενιαµίν και
αναστάντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και έστησαν εναντίον Ιωσήφ.
Γεν. 43,14  Ελαβον οι αδελφοί αυτά τα δώρα και διπλά τα χρήµατα της τιµής του σίτου, τόσον εκείνου τον οποίον θα
αγοράσουν όσον και του προηγουµένου, εξεκίνησαν, επήγαν εις την Αίγυπτον και παρουσιάσθησαν ενώπιον του Ιωσήφ.
Γεν. 43,15   είδε δε Ιωσήφ αυτούς και τον Βενιαµίν τον αδελφόν αυτού τον οµοµήτριον και είπε τώ επί της οικίας αυτού·
εισάγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον θύµατα και ετοίµασον· µετ εµού γάρ φάγονται οι άνθρωποι άρτους
την µεσηµβρίαν.
Γεν. 43,15  Τους είδεν ο Ιωσήφ, είδε και τον οµοµήτριον αδελφόν του τον Βενιαµίν και είπεν στον αρχηγόν του οίκου του·
“οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς εις την οικίαν, σφάξε εκλεκτά σφαχτά και ετοίµασε φαγητά, διότι σήµερον την
µεσηµβρίαν θα γευµατίσουν µαζή µου αυτοί οι άνθρωποι”.
Γεν. 43,16   εποίησε δε ο άνθρωπος, καθά είπεν Ιωσήφ, και εισήγαγε τους ανθρώπους εις τον οίκον Ιωσήφ.
Γεν. 43,16  Ο άνθρωπος εκείνος έκαµε, όπως του είπεν ο Ιωσήφ και ωδήγησε τους αδελφούς στο ανάκτορον του Ιωσήφ.
Γεν. 43,17   ιδόντες δε οι άνδρες ότι εισήχθησαν εις τον οίκον τού Ιωσήφ, είπαν· διά το αργύριον το αποστραφέν εν τοίς
µαρσίπποις ηµών την αρχήν ηµείς εισαγόµεθα τού συκοφαντήσαι ηµάς και επιθέσθαι ηµίν τού λαβείν ηµάς εις παίδας και
τους όνους ηµών.
Γεν. 43,17  Ιδόντες οι αδελφοί, ότι ωδηγήθησαν στον οίκον του Ιωσήφ είπον· “οδηγούµεθα ηµείς στον οίκον τούτον εξ αιτίας
των χρηµάτων, που µας επεστράφησαν στους σάκκους µας και µε τα οποία ηµείς είχοµεν πληρώσει την πρώτην φοράν τον
σίτον· αυτό γίνεται δια να µας συκοφαντήσουν, και προς τιµωρίαν µας να µας πάρουν δούλους, να κρατήσουν και τους
όνους µας”.
Γεν. 43,18   προσελθόντες δε προς τον άνθρωπον τον επί τού οίκου τού Ιωσήφ ελάλησαν αυτώ εν τώ πυλώνι τού οίκου
Γεν. 43,18  Επλησίασαν λοιπόν προς τον άνθρωπον, ο οποίος ήτο αρχηγός του οίκου του Ιωσήφ, ωµίλησαν προς αυτόν εις
την µεγάλην θύραν της αυλής του οίκου,
Γεν. 43,19   λέγοντες· δεόµεθα, κύριε, κατέβηµεν την αρχήν πρίασθαι βρώµατα·
Γεν. 43,19  και του είπαν· “κύριε, σας παρακαλούµεν ακούστε αυτά, που θα σας πούµε. Ηµείς ήλθοµεν εις την Αίγυπτον την
πρώτην φοράν να αγοράσωµεν τρόφιµα.
Γεν. 43,20   εγένετο δε ηνίκα ήλθοµεν εις το καταλύσαι και ηνοίξαµεν τους µαρσίππους ηµών, και τόδε το αργύριον εκάστου
εν τώ µαρσίππω αυτού· το αργύριον ηµών εν σταθµώ απεστρέψαµεν νύν εν ταίς χερσίν ηµών
Γεν. 43,20     Οταν δε εφθάσαµεν κάπου, δια να κάµωµεν κατάλυµα και ανοίξαµε τους σάκκους µας, ευρέθη στον σάκκον
εκάστου το αργύριον, µε το οποίον είχε πληρώσει τον σίτον. Το αργύριον, λοιπόν, αυτό σας το επιστρέφοµεν ιδιοχείρως
µετρηµένο και ζυγισµένο.
Γεν. 43,21   και αργύριον έτερον ηνέγκαµεν µεθ εαυτών αγοράσαι βρώµατα· ουκ οίδαµεν, τις ενέβαλε το αργύριον εις τους
µαρσίππους ηµών.
Γεν. 43,21  Εφέραµεν δε άλλα χρήµατα µαζή µας, δια να αγοράσωµεν πάλιν τροφάς. Δεν γνωρίζοµεν ποίος είχε βαλεί το
αργύριον στους σάκκους µας”.
Γεν. 43,22   είπε δε αυτοίς· ίλεως υµίν, µη φοβείσθε· ο Θεός υµών και ο Θεός των πατέρων υµών έδωκεν υµίν θησαυρούς εν
τοίς µαρσίπποις υµών, και το αργύριον υµών ευδοκιµούν απέχω. και εξήγαγε προς αυτούς τον Συµεών
Γεν. 43,22     Είπεν εκείνος προς αυτούς· “ο Θεός σας ηλέησε. Μη φοβείσθε. Ο Θεός σας και ο Θεός των πατέρων σας σας
έδωσεν αυτούς τους θησαυρούς στους σάκκους σας. Το δε αργύριον, το αντίτιµον του σίτου που είχατε αγοράσει



προηγουµένως, εγώ το έχω πάρει”. Εβγαλε δε τότε τον Συµεών από την φυλακήν και τον ωδήγησε προς αυτούς .
Γεν. 43,23   και ήνεγκεν ύδωρ νίψαι τους πόδας αυτών και έδωκε χορτάσµατα τοίς όνοις αυτών.
Γεν. 43,23     Διέταξε δε και εις αυτούς µεν έφεραν ύδωρ δια να νίψουν τους πόδας των, εις δε τους όνους των έδωκαν τροφάς.
Γεν. 43,24   ητοίµασαν δε τα δώρα έως τού ελθείν τον Ιωσήφ µεσηµβρίας· ήκουσαν γάρ ότι εκεί µέλλει αριστάν.
Γεν. 43,24     Οι αδελφοί ετοίµασαν τα δώρα, δια να τα προσφέρουν στον Ιωσήφ και τον επερίµεναν, µέχρις ότου θα ήρχετο
κατά την µεσηµβρίαν στον οίκόν του, διότι επληροφορήθησαν ότι εκεί θα εγευµάτιζε.
Γεν. 43,25   Εισήλθε δε Ιωσήφ εις την οικίαν, και προσήνεγκαν αυτώ τα δώρα, ά είχον εν ταίς χερσίν αυτών, εις τον οίκον και
προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί την γήν.
Γεν. 43,25     Ηλθε πράγµατι ο Ιωσήφ εις την οικίαν του και εκείνοι του προσέφεραν τα δώρα, τα οποία εκρατούσαν εις τα
χέρια των, και τον επροσκύνησαν κύψαντες το πρόσωπόν των µέχρις εδάφους.
Γεν. 43,26   ηρώτησε δε αυτούς, πώς έχετε; και είπεν αυτοίς· ει υγιαίνει ο πατήρ υµών ο πρεσβύτης, ον είπατε;
έτι ζή;
Γεν. 43,26     Ο Ιωσήφ τους ηρώτησε µε καλωσύνην· “πως έχετε;” Και κατόπιν προσέθεσεν· “υγιαίνει ο γέρων πατέρας σας,
δια τον οποίον την πρώτην φοράν µου εκάµατε λόγον; Ζη ακόµη;”
Γεν. 43,27   οι δε είπαν· υγιαίνει ο παίς σου ο πατήρ ηµών, έτι ζή· και είπεν· ευλογηµένος ο άνθρωπος εκείνος τώ Θεώ. και
κύψαντες προσεκύνησαν αυτώ.
Γεν. 43,27     Εκείνοι του απήντησαν· “ο δούλος σου, ο πατέρας µας, υγιαίνει, ζη ακόµη”. Είπε δε ο Ιωσήφ· “ας είναι
ευλογηµένος ο άνθρωπος εκείνος ενώπιον του Θεού”. Και κύψαντες µέχρις εδάφους τον προσεκύνησαν.
Γεν. 43,28   αναβλέψας δε τοίς οφθαλµοίς αυτού Ιωσήφ είδε Βενιαµίν τον αδελφόν αυτού τον οµοµήτριον και είπεν· ούτος ο
αδελφός υµών ο νεώτερος, ον είπατε προς µε αγαγείν; και είπεν· ο Θεός ελεήσαι σε τέκνον.
Γεν. 43,28     Εσήκωσε τα βλέµµατά του ο Ιωσήφ, είδε τον οµοµήτριον αδελφόν του, τον Βενιαµίν, και ηρώτησε τους
αδελφούς· “αυτός είναι ο νεώτερος αδελφός σας, τον οποίον είπατε ότι θα οδηγήσετε προς εµέ;” Και στραφείς προς τον
Βενιαµίν του είπε· “ο Θεός να σε ελεήση, τέκνον µου”.
Γεν. 43,29   εταράχθη δε Ιωσήφ, συνεστρέφετο γάρ τα έγκατα αυτού επί τώ αδελφώ αυτού, και εζήτει κλαύσαι· εισελθών δε
εις το ταµείον έκλαυσεν εκεί.
Γεν. 43,29     Συνεκινήθη βαθύτατα ο Ιωσήφ, ανεστράφησαν τα σπλάγχνα αυτού, όταν είδε τον αδελφόν του τον Βενιαµίν,
και εζήτει να εύρη ιδιαίτερον τινά απόκρυφον τόπον, δια να κλαύση. Εισήλθε πράγµατι στο εσωτερικόν δωµάτιόν του και
εκεί ανελύθη εις δάκρυα.
Γεν. 43,30   και νιψάµενος το πρόσωπον εξελθών ενεκρατεύσατο και είπε· παράθετε άρτους.
Γεν. 43,30     Μετ' ολίγον ένιψε το πρόσωπόν του, συνεκράτησε την συγκίνησίν του, εξήλθεν από το δωµάτιον και είπεν
στους ανθρώπους του· “παραθέσατε το φαγητόν”.
Γεν. 43,31   και παρέθηκαν αυτώ µόνω και αυτοίς καθ εαυτούς και τοίς Αιγυπτίοις τοίς συνδειπνούσι µετ αυτού καθ
εαυτούς· ου γάρ εδύναντο οι Αιγύπτιοι συνεσθίειν µετά των Εβραίων άρτους, βδέλυγµα γάρ εστι τοίς Αιγυπτίοις.
Γεν. 43,31  Εκείνοι παρέθεσαν φαγητόν δια τον Ιωσήφ ιδιαιτέρως, δια τους αδελφούς αυτού ιδιαιτέρως, και δια τους
Αιγυπτίους, οι οποίοι συνέτρωγαν µε αυτόν, επίσης ιδιαιτέρως· διότι δεν ηνείχοντο οι Αιγύπτιοι να συντρώγουν µε τους
Εβραίους, επειδή ήτο τούτο αποτροπιαστικόν δι'αυτούς.
Γεν. 43,32   εκάθισαν δε εναντίον αυτού, ο πρωτότοκος κατά τα πρεσβεία αυτού και ο νεώτερος κατά την νεότητα αυτού·
εξίσταντο δε οι άνθρωποι έκαστος προς τον αδελφόν αυτού.
Γεν. 43,32     Εκάθισαν λοιπόν ενώπιόν του οι αδελφοί του Ιωσήφ κατά την σειράν της ηλικίας των , ώστε ο πρωτότοκος να
κάθεται εις θέσιν ανάλογον της µεγαλυτέρας του ηλικίας και ο νεώτερος εις θέσιν ανάλογον της µικροτέρας του ηλικίας.
Οι αδελφοί παρετήρουν ο ένας τον άλλον και απορούσαν δια την τακτοποίησίν των εις την τράπεζαν ανάλογα µε την
ηλικίαν των.
Γεν. 43,33   ήραν δε µερίδας παρ αυτού προς αυτούς· εµεγαλύνθη δε η µερίς Βενιαµίν παρά τας µερίδας πάντων
πενταπλασίως προς τας εκείνων, έπιον δε και εµεθύσθησαν µετ αυτού.
Γεν. 43,33  Οι υπηρέται έφεραν µερίδας φαγητού από την τράπεζαν του Ιωσήφ προς τους αδελφούς . Η µερίς του Βενιαµίν
ήτο πέντε φορές µεγαλύτερα από τας µερίδας των άλλων αδελφών. Εφαγον όλοι µαζή µε τον Ιωσήφ, έπιον και ήλθον εις
ευθυµίαν µαζή µε αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44
Γεν. 44,1  Καί ενετείλατο ο Ιωσήφ τώ όντι επί της οικίας αυτού λέγων· πλήσατε τους µαρσίππους των ανθρώπων βρωµάτων,
όσα εάν δύνωνται άραι, και εµβάλετε εκάστου το αργύριον επί τού στόµατος τού µαρσίππου
Γεν. 44,1  Επειτα απ' αυτά διέταξεν ο Ιωσήφ τον αρχηγόν του οίκου του λέγων· “γεµίσατε τους σάκκους των ανθρώπων
αυτών από τρόφιµα, όσα ηµπορούν να πάρουν. Βαλτε το αργύριον ενός εκάστου στο στόµιον του σάκκου του,
Γεν. 44,2  και το κόνδυ µου το αργυρούν εµβάλετε εις τον µάρσιππον τού νεωτέρου και την τιµήν τού σίτου αυτού. εγενήθη
δε κατά το ρήµα Ιωσήφ, καθώς είπε.
Γεν. 44,2  και το αργυρούν ποτήριόν µου θέσατε στον σάκκον του νεωτέρου αδελφού όπως και το αντίτιµον της αγοράς του
σίτου του”. Οπως διέταξεν ο Ιωσήφ, έτσι και έγινε.
Γεν. 44,3  το πρωΐ διέφαυσε, και οι άνθρωποι απεστάλησαν, αυτοί και οι όνοι αυτών.
Γεν. 44,3  Την εποµένην ηµέραν κατά το γλυκοχάραµα αφέθησαν ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοι µε τους φορτωµένους όνους
των, δια να αναχωρήσουν.
Γεν. 44,4  εξελθόντων δε αυτών την πόλιν, ουκ απέσχον µακράν, και Ιωσήφ είπε τώ επί της οικίας αυτού· αναστάς επιδίωξον
οπίσω των ανθρώπων και καταλήψη αυτούς και ερείς αυτοίς· τι ότι ανταπεδώκατε πονηρά αντί καλών ; ινατί εκλέψατέ µου
το κόνδυ το αργυρούν;
Γεν. 44,4  Οταν εξήλθον από την πόλιν και δεν απείχον πολύ, είπεν ο Ιωσήφ στον αρχηγόν του οίκου του· “σήκω και τρέξε
όπισθεν αυτών των ανθρώπων, πρόφθασέ τους και θα τους πης· διατί ανταπεδώσατε κακά αντί των καλών που ελάβατε ;
Διατί µου εκλέψατε το ασηµένιο ποτήρι;
Γεν. 44,5  ου τούτό εστιν, εν ώ πίνει ο κύριός µου; αυτός δε οιωνισµώ οιωνίζεται εν αυτώ. πονηρά συντετελέκατε, ά



πεποιήκατε.
Γεν. 44,5  Δεν είναι αυτό το ποτήρι, µε το οποίον πίνει ο κύριός µου; Με αυτό το ποτήρι εκείνος προµαντεύει τα µέλλοντα.
Είναι πολύ κακόν αυτό, που εκάµατε κλέψαντες το ποτήρι”.
Γεν. 44,6  ευρών δε αυτούς είπεν αυτοίς κατά τα ρήµατα ταύτα.
Γεν. 44,6  Ο αρχηγός του οίκου του Ιωσήφ κατέφθασε τους αδελφούς και τους είπε τα λόγια αυτά.
Γεν. 44,7  οι δε είπαν αυτώ· ινατί λαλεί ο κύριος κατά τα ρήµατα ταύτα; µη γένοιτο τοίς παισί σου ποιήσαι κατά το ρήµα
τούτο.
Γεν. 44,7  Εκείνοι του απήντησαν· “διατί ο κύριος µας λέγει αυτά τα λόγια; Μη γένοιτο να πράξουν οι δούλοι σου αυτήν την
πράξιν, δια την οποίαν κατηγορούνται.
Γεν. 44,8  ει το µέν αργύριον, ο εύροµεν εν τοίς µαρσίπποις ηµών, απεστρέψαµεν προς σε εκ γής Χαναάν, πώς αν κλέψαιµεν
εκ τού οίκου τού κυρίου σου αργύριον ή χρυσίον;
Γεν. 44,8  'Εαν ηµείς τα χρήµατα, τα οποία ευρήκαµεν στους σάκκους µας κατά το πρώτον µας ταξίδι τα επεστρέψαµεν από
την χώραν Χαναάν, πως ήτο δυνατόν να κλέψωµεν άργυρον η χρυσόν από τον οίκον του κυρίου σου;
Γεν. 44,9  παρ ώ αν εύρης το κόνδυ των παίδων σου, αποθνησκέτω· και ηµείς δε εσόµεθα παίδες τώ κυρίω ηµών.
Γεν. 44,9  Εκείνος στον οποίον από ηµάς τους δούλους σου θα εύρης το ποτήρι, να θανατωθή· ηµείς δε οι άλλοι θα γίνωµεν
δούλοι στον κύριόν µας”.
Γεν. 44,10   ο δε είπε· και νύν ως λέγετε, ούτως έσται· παρ ώ αν ευρεθή το κόνδυ, έσται µου παίς, υµείς δε έσεσθε καθαροί.
Γεν. 44,10  Εκείνος απήντησεν· “όπως τώρα λέγετε έτσι και θα γίνη· εκείνος στον οποίον θα ευρεθήτό ποτήρι θα γίνη δούλος
µου· αλλά σεις οι άλλοι θα είσθε ανεύθυνοι και ελεύθεροι να επιστρέψετε εις την πατρίδα σας”.
Γεν. 44,11   και έσπευσαν και καθείλαν έκαστος τον µάρσιππον αυτού επί την γήν και ήνοιξαν έκαστος τον µάρσιππον
αυτού.
Γεν. 44,11  Εσπευσαν οι αδελφοί και κατέβασαν έκαστος τον σάκκον αυτού στο έδαφος και ο καθένας ήνοιξε τον ιδικόν του
σάκκον.
Γεν. 44,12   ηρεύνησε δε από τού πρεσβυτέρου αρξάµενος, έως ήλθεν επί τον νεώτερον, και εύρε το κόνδυ εν τώ µαρσίππω
τού Βενιαµίν.
Γεν. 44,12  Ο αρχηγός του οίκου του Ιωσήφ ήρχισε να ερευνά από τον σάκκον του πρεσβυτέρου µέχρις ότου έφθασεν στον
σάκκον του νεωτέρου, του Βενιαµίν, όπου και ευρήκε το ποτήριον.
Γεν. 44,13   και διέρηξαν τα ιµάτια αυτών και επέθηκαν έκαστος τον µάρσιππον αυτού επί τον όνον αυτού, και επέστρεψαν
εις την πόλιν.
Γεν. 44,13  Οι αδελφοί κατάπληκτοι και κατώδυνοι έσχισαν τα ιµάτιά των από την λύπην, εφόρτωσαν ο καθένας τον
σάκκον του στον όνον του και επέστρεψαν όλοι εις την πόλιν.
Γεν. 44,14   εισήλθε δε Ιούδας και οι αδελφοί αυτού προς Ιωσήφ, έτι αυτού όντος εκεί, και έπεσον εναντίον αυτού επί την γήν.
Γεν. 44,14  Ο Ιούδας και οι αδελφοί του εισήλθον στον οίκον του Ιωσήφ, όπου αυτός ευρίσκετο ακόµη εκεί, και έπεσαν κατά
γης ενώπιόν του.
Γεν. 44,15   είπε δε αυτοίς Ιωσήφ· τι το πράγµα τούτο εποιήσατε; ουκ οίδατε ότι οιωνισµώ οιωνιείται ο άνθρωπος, οίος εγώ;
Γεν. 44,15  Τους είπε δε ο Ιωσήφ· “τι είναι αυτό που εκάµατε; Δεν γνωρίζετε ότι άνθρωπος, όπως εγώ, έχει την δύναµιν να
µαντεύη και να γνωρίζη και τας κρυφίας πράξεις;”
Γεν. 44,16   είπε δε Ιούδας· τι αντερούµεν τώ κυρίω, ή τι λαλήσοµεν, ή τι δικαιωθώµεν; ο Θεός δε εύρε την αδικίαν των
παίδων σου. ιδού εσµεν οικέται τώ κυρίω ηµών, και ηµείς και παρ ώ ευρέθη το κόνδυ.
Γεν. 44,16  Απήντησεν ο Ιούδας· “τι να απαντήσωµεν στον κύριον, η τι να είπωµεν, η ποίαν δικαιολογίαν να εύρωµεν, δια να
δικαιωθώµεν απέναντί του; Ο Θεός ενεθυµήθη κάποιαν άλλην µεγάλην αµαρτίαν των δούλων σου και µας τιµωρεί τώρα
δι' αυτήν. Ιδού είµεθα όλοι δούλοι στον κύριόν µας ηµείς και εκείνος στον οποίον ευρέθη το ποτήριον”.
Γεν. 44,17   είπε δε Ιωσήφ· µη µοι γένοιτο ποιήσαι το ρήµα τούτο· ο άνθρωπος, παρ ώ ευρέθη το κόνδυ αυτός έσται µου παίς.
υµείς δε ανάβητε µετά σωτηρίας προς τον πατέρα υµών.
Γεν. 44,17  Απήντησε δε ο Ιωσήφ· “δεν θα συγκατατεθώ ποτέ να κάµω αυτό, που µου προτείνετε· να κρατήσω δηλαδή όλους
σας ως δούλους. Αλλά δούλος µου θα µείνη µόνον εκείνος, στον οποίον ευρέθη το ποτήρι µου. Σεις οι άλλοι πηγαίνετε σώοι
και ελεύθεροι προς τον πατέρα σας”.
Γεν. 44,18   Εγγίσας δε αυτώ Ιούδας είπε· δέοµαι, κύριε· λαλησάτω ο παίς σου ρήµα εναντίον σου, και µη θυµωθής τώ παιδί
σου, ότι σύ εί µετά Φαραώ.
Γεν. 44,18  Επλησίασεν ο Ιούδας προς τον Ιωσήφ και του είπε· “κύριε, σε θερµοπαρακαλώ ας επιτραπή εις εµέ τον δούλον
σου να οµιλήσω ενώπιόν σου και ας µη οργισθής εναντίον µου. Διότι συ είσαι ως προς την εξουσίαν πρώτος µετά τον
Φαραώ.
Γεν. 44,19   κύριε, σύ ηρώτησας τους παίδάς σου, λέγων· ει έχετε πατέρα ή αδελφόν;
Γεν. 44,19  Ακουσε λοιπόν, κύριε, την ιστορίαν µας. Συ ηρώτησας ηµάς τους δούλους σου· έχετε πατέρα η αδελφόν;
Γεν. 44,20   και είπαµεν τώ κυρίω· έστιν ηµίν πατήρ πρεσβύτερος και παιδίον γήρους νεώτερον αυτώ, και ο αδελφός αυτού
απέθανεν, αυτός δε µόνος υπελείφθη τή µητρί αυτού, ο δε πατήρ αυτόν ηγάπησεν.
Γεν. 44,20     Και ηµείς απηντήσαµεν στον κύριον· Εχοµεν γέροντα πατέρα, όπως και ένα νεώτερον αδελφόν µας, παιδί των
γηρατείων του πατρός µας. Αυτού ο αδελφός απέθανε και έτσι έµεινεν ο µόνος από την µητέρα, που τους είχε γεννήσει. Ο
πατήρ µας τον ηγάπησε και τον αγαπά ιδιαιτέρως.
Γεν. 44,21   είπας δε τοίς παισί σου· καταγάγετε αυτόν προς µε, και επιµελούµαι αυτού.
Γεν. 44,21  Συ είπες στους δούλους σου· Φέρετε αυτόν τον νεώτερον αδελφόν προς εµέ και µη φοβηθήτε, διότι εγώ θα
φροντίσω δι' αυτόν.
Γεν. 44,22   και είπαµεν τώ κυρίω· ου δυνήσεται το παιδίον καταλιπείν τον πατέρα αυτού· εάν δε καταλίπη τον πατέρα,
αποθανείται.
Γεν. 44,22     Είπαµεν ηµείς προς τον κύριον µας· Δεν είναι δυνατόν, αυτό το παιδί να εγκαταλείψη τον πατέρα του· εάν και
τον εγκαταλείψη, εκείνος θα αποθάνη.
Γεν. 44,23   σύ δε είπας τοίς παισί σου· εάν µη καταβή ο αδελφός υµών ο νεώτερος µεθ υµών, ου προσθήσεσθε ιδείν το



πρόσωπόν µου.
Γεν. 44,23     Συ δε είπες εις ηµάς τους δούλους σου· Εάν δεν έλθη ο νεώτερος αδελφός σας µαζή σας, δεν πρόκειται να ίδετε
ποτέ το πρόσωπόν µου και να πάρετε τροφάς από την Αίγυπτον.
Γεν. 44,24   εγένετο δε ηνίκα ανέβηµεν προς τον παίδά σου πατέρα ηµών, απηγγείλαµεν αυτώ τα ρήµατα τού κυρίου ηµών.
Γεν. 44,24     Οταν λοιπόν µετέβηµεν στον πατέρα µας, τον δούλον σου, του ανεφέραµεν τα λόγια του κυρίου µας.
Γεν. 44,25   είπε δε ο πατήρ ηµών· βαδίσατε πάλιν και αγοράσατε ηµίν µικρά βρώµατα.
Γεν. 44,25     Οταν αι τροφαί ετελείωσαν, ο πατήρ µας είπε· Πηγαίνετε πάλιν εις την Αίγυπτον και αγοράσατε δι' όλους µας
ολίγας τροφάς.
Γεν. 44,26   ηµείς δε είποµεν· ου δυνησόµεθα καταβήναι. αλλ ει µέν ο αδελφός ηµών ο νεώτερος καταβαίνει µεθ ηµών,
καταβησόµεθα· ου γάρ δυνησόµεθα ιδείν το πρόσωπον τού ανθρώπου, τού αδελφού ηµών τού νεωτέρου µη όντος µεθ
ηµών.
Γεν. 44,26     Ηµείς όµως του απαντήσαµεν· Είναι αδύνατον να µεταβώµεν εις την Αίγυπτον, εκτός εάν έλθη µαζή µας και ο
νεώτερος αδελφός µας. Τοτε θα µεταβώµεν. Διότι δεν θα ηµπορέσωµεν να παρουσιασθώµεν ενώπιον του άρχοντος της
Αιγύπτου, εάν ο νεώτερος αδελφός µας δεν είναι µαζή µας.
Γεν. 44,27   είπε δε ο παίς σου, ο πατήρ ηµών προς ηµάς· υµείς γινώσκετε ότι δύο έτεκέ µοι η γυνή·
Γεν. 44,27     Ο πατήρ µας, ο δούλος σου, µας είπε· Γνωρίζετε και σεις ότι δύο παιδιά µου εγέννησεν η σύζυγός µου η Ραχήλ.
Γεν. 44,28   και εξήλθεν ο είς απ εµού, και είπατε ότι θηριόβρωτος γέγονε, και ουκ είδον αυτόν άχρι νύν·
Γεν. 44,28     Ο ένας από αυτούς έφυγεν από το σπίτι, δια να έλθη εις συνάντησίν σας και µου είπατε ότι άγριον θηρίον τον
κατέφαγε. Δεν τον ξαναείδα πλέον µέχρις αυτής της στιγµής.
Γεν. 44,29   εάν ούν λάβητε και τούτον εκ τού προσώπου µου και συµβή αυτώ µαλακία εν τή οδώ, και κατάξετέ µου το γήρας
µετά λύπης εις άδου.
Γεν. 44,29     Εάν λοιπόν πάρετε και τούτον από κοντά µου και του συµβή στον δρόµον κάποιο δυστύχηµα, θα κρηµνίσετε τα
γεράµατά µου βαθύτατα λυπηµένα στον άδην.
Γεν. 44,30   νύν ούν εάν εισπορεύωµαι προς τον παίδά σου, πατέρα δε ηµών, και το παιδίον µη ή µεθ ηµών, η δε ψυχή αυτού
εκκρέµαται εκ της τούτου ψυχής,
Γεν. 44,30     Κυριε, εάν λοιπόν τώρα µεταβώ και παρουσιασθώ προς τον πατέρα µας, τον δούλον σου, το δε παιδίον τούτο
δεν είναι µαζή µας, εφ' όσον η ζωή του πατρός µας κρέµαται από την ψυχήν του παιδιού,
Γεν. 44,31   και έσται εν τώ ιδείν αυτόν µη ον το παιδίον µεθ ηµών, τελευτήσει, και κατάξουσιν οι παίδές σου το γήρας τού
παιδός σου, πατρός δε ηµών, µετά λύπης εις άδου.
Γεν. 44,31  θα συµβή τούτο· όταν ο πατήρ µας ίδη ότι το νεώτερον τούτο παιδί δεν είναι µαζή µας, θα αποθάνη αµέσως. Και
έτσι ηµείς οι δούλοι σου θα κρηµνίσωµεν τα γεράµατα του πατρός µας βαθύτατα λυπηµένα στον άδην.
Γεν. 44,32   ο γάρ παίς σου παρά τού πατρός εκδέδεκται το παιδίον λέγων· εάν µη αγάγω αυτόν προς σε και στήσω αυτόν
ενώπιόν σου, ηµαρτηκώς έσοµαι εις τον πατέρα πάσας τας ηµέρας.
Γεν. 44,32     Εγώ δε ο δούλος σου ανέλαβον υπ' ευθύνήν µου το παιδίον λέγων προς αυτόν· εάν δεν επαναφέρω σώον και
παρουσιάσω ενώπιόν σου τούτο, θα έχω διαπράξει βαρύτατον αµάρτηµα ενώπιον του πατρός µου δι' όλας τας ηµέρας της
ζωής µου.
Γεν. 44,33   νύν ούν παραµενώ σοι παίς αντί τού παιδίου, οικέτης τού κυρίου· το δε παιδίον αναβήτω µετά των αδελφών
αυτού.
Γεν. 44,33     Τωρα λοιπόν, θα µείνω εγώ δούλος σου αντί του παιδίου, ισόβιος ιδικός σου υπηρέτης. Το δε παιδίον τούτο ας
επιστρέψη προς τον πατέρα µας µαζή µε τους αδελφούς του.
Γεν. 44,34   πώς γάρ αναβήσοµαι προς τον πατέρα, τού παιδίου µη όντος µεθ ηµών; ίνα µη ίδω τα κακά, ά ευρήσει τον
πατέρα µου.
Γεν. 44,34     Διότι πως είναι δυνατόν και νοητόν να επιστρέψω προς τον πατέρα µας, χωρίς να είναι µαζή µας τούτο το
παιδίον; Δεν θα επιστρέψω εις την χώραν µας, δια να µη ίδω τα δεινά, που θα εύρουν τον πατέρα µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45
Γεν. 45,1  Καί ουκ ηδύνατο Ιωσήφ ανέχεσθαι πάντων των παρεστηκότων αυτώ, αλλ είπεν· εξαποστείλατε πάντας απ εµού.
και ου παρειστήκει ουδείς τώ Ιωσήφ, ηνίκα ανεγνωρίζετο τοίς αδελφοίς αυτού.
Γεν. 45,1  Κατασυνεκινήθη ο Ιωσήφ, δεν ηδυνατο πλέον να κυριαρχήση επί του εαυτού του ενώπιον όλων των ακολούθων
του, που ήσαν παρόντες, και είπεν· “αποµακρύνατε όλους τους Αιγυπτίους απ' εµπρός µου”. Και έτσι κανείς από τους
Αιγυπτίους δεν ήτο παρών, όταν ο Ιωσήφ απεκαλύφθη στους αδελφούς του.
Γεν. 45,2  και αφήκε φωνήν µετά κλαυθµού· ήκουσαν δε πάντες οι Αιγύπτιοι, και ακουστόν εγένετο εις τον οίκον Φαραώ.
Γεν. 45,2  Ο Ιωσήφ αφήκε µεγάλην φωνήν µετά κλαυθµού. Ηκουσαν δε τούτο οι Αιγύπτιοι, έγινε δε γνωστόν και στον οίκον
του Φαραώ.
Γεν. 45,3  είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού· εγώ ειµι Ιωσήφ. έτι ο πατήρ µου ζή; και ουκ ηδύναντο οι αδελφοί
αποκριθήναι αυτώ· εταράχθησαν γάρ.
Γεν. 45,3  Είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του (εις την γλώσσαν των πλέον) “εγώ είµαι ο Ιωσήφ ! Ζη ακόµη ο πατήρ
µου;” Οι αδελφοί έµειναν άναυδοι. Δεν ηµπορούσαν να απαντήσουν ούτε λέξιν διότι συνεταράχθησαν, τα έχασαν.
Γεν. 45,4  είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού· εγγίσατε προς µε, και ήγγισαν. και είπεν· εγώ ειµι Ιωσήφ ο αδελφός
υµών, ον απέδοσθε εις Αίγυπτον.
Γεν. 45,4  Είπε προς τους αδελφούς του ο Ιωσήφ· “πλησιάσατέ µε”. Εκείνοι τον επλησίασαν και ο Ιωσήφ τους είπεν· “εγώ
είµαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίον σεις επωλήσατε δια την Αίγυπτον.
Γεν. 45,5  νύν ούν µη λυπείσθε, µηδέ σκληρόν υµίν φανήτω, ότι απέδοσθέ µε ώδε· εις γάρ ζωήν απέστειλέ µε ο Θεός
έµπροσθεν υµών·
Γεν. 45,5  Οµως, µη λυπείσθε τώρα. Και το ότι, µε επωλήσατε ως δούλον, ώστε να έλθω εδώ εις την Αίγυπτον, ας µη σας
φανή πικρόν και οδυνηρόν διότι ο Θεός µε έστειλεν εδώ ενωρίτερον από σας, δια να σώσω και την ιδικήν σας ζωήν.
Γεν. 45,6  τούτο γάρ δεύτερον έτος λιµός επί της γής, και έτι λοιπά πέντε έτη, εν οίς ουκ έστιν αροτρίασις ουδέ άµητος·



Γεν. 45,6  Το έτος τούτο είναι το δεύτερον έτος του λιµού εις την γην. Θα ακολουθήσουν και άλλα πέντε ακόµη, κατά τα
οποία ούτε όργωµα θα γίνεται εις την γην ούτε θερισµός θα υπάρχη, διότι οι αγροί θα µενούν άκαρποι.
Γεν. 45,7  απέστειλε γάρ µε ο Θεός έµπροσθεν υµών, υπολείπεσθαι υµίν κατάλειµµα επί της γής και εκθρέψαι υµών
κατάλειψιν µεγάλην.
Γεν. 45,7  Ο Θεός µε έστειλεν εδώ ενωρίτερα από σας, δια να διατηρήσω σας εν τη ζωή εις την γην αυτήν και να σας
διαθρέψω κατά το διάστηµα της µεγάλης αυτής ανάγκης σας.
Γεν. 45,8  νύν ουχ υµείς µε απεστάλκατε ώδε, αλλ ή ο Θεός, και εποίησέ µε ως πατέρα Φαραώ και κύριον παντός τού οίκου
αυτού και άρχοντα πάσης γής Αιγύπτου.
Γεν. 45,8  Λοιπόν, δεν µε απεστείλατε σεις εδώ, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος και µε ανέδειξε πατέρα του Φαραώ και κύριον
όλου του οίκου του και άρχοντα όλης της Αιγύπτου.
Γεν. 45,9  σπεύσαντες ούν ανάβητε προς τον πατέρα µου και είπατε αυτώ· τάδε λέγει ο υιός σου Ιωσήφ· εποίησέ µε ο Θεός
κύριον πάσης γής Αιγύπτου· κατάβηθι ούν προς µε και µη µείνης·
Γεν. 45,9  Σπεύσατε λοιπόν, πηγαίνετε προς τον πατέρα µου και ειπέτε του· Αυτά λέγει το παιδί σου ο Ιωσήφ· Ο Θεός µε
κατέστησεν άρχοντα όλης της Αιγύπτου. Ελα λοιπόν προς εµέ και µη µείνης άλλο εις την Χαναάν.
Γεν. 45,10   και κατοικήσεις εν γη Γεσέµ Αραβίας και έση εγγύς µου σύ και οι υιοί σου και οι υιοί των υιών σου, τα πρόβατά
σου και οι βόες σου και όσα σοι εστί,
Γεν. 45,10  Θα κατοικήσης εις την χώραν Γεσέµ της Αραβίας και θα είσαι κοντά µου συ και οι υιοί σου και τα παιδιά των
υιών σου, τα πρόβατά σου και τα βόδια σου και όσα άλλα έχεις.
Γεν. 45,11   και εκθρέψω σε εκεί· έτι γάρ πέντε έτη λιµός· ίνα µη εκτριβής σύ και οι υιοί σου και πάντα τα υπάρχοντά σου.
Γεν. 45,11  Εγώ θα σε διαθρέψω εκεί· πέντε έτη θα κρατήση ακόµη ο λιµός. Ελα, δια να µην εξαφανισθήτε από την πείναν συ
και τα παιδιά σου και όλα τα ζώα σου.
Γεν. 45,12   ιδού οι οφθαλµοί υµών βλέπουσι και οι οφθαλµοί Βενιαµίν τού αδελφού µου, ότι το στόµα µου το λαλούν προς
υµάς.
Γεν. 45,12  Ιδού, οι οφθαλµοί σας και οι οφθαλµοί του οµοµητρίου αδελφού µου, του Βενιαµίν, βλέπουν ότι το ιδικόν µου το
στόµα είναι που οµιλεί προς σας.
Γεν. 45,13   απαγγείλατε ούν τώ πατρί µου πάσαν την δόξαν µου την εν Αιγύπτω και όσα είδετε, και ταχύναντες καταγάγετε
τον πατέρα µου ώδε.
Γεν. 45,13  Αναγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα µου όλα τα µεγαλεία µου, που έχω εις την Αίγυπτον και όσα είδατε. Λοιπόν
µη βραδύνετε σπεύσατε και οδηγήσατε εδώ τον πατέρα µου”.
Γεν. 45,14   και επιπεσών επί τον τράχηλον Βενιαµίν τού αδελφού αυτού έκλαυσεν επ αυτώ, και Βενιαµίν έκλαυσεν επί τώ
τραχήλω αυτού.
Γεν. 45,14  Επεσε κατόπιν µε ορµήν στον τράχηλον του αδελφού του του Βενιαµίν, έκλαυσεν επάνω του, όπως επίσης και ο
Βενιαµίν έκλαυσε σφικταγκαλιασµένος στον τράχηλον του αδελφού του του Ιωσήφ.
Γεν. 45,15   και καταφιλήσας πάντας τους αδελφούς αυτού έκλαυσεν επ αυτοίς, και µετά ταύτα ελάλησαν οι αδελφοί αυτού
προς αυτόν.
Γεν. 45,15  Κατεφίλησε κατόπιν ο Ιωσήφ όλους τους αδελφούς του και έκλαυσεν εναγκαλιζόµενος αυτούς. Επειτα δε από
όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα ανεθάρησαν και ωµίλησαν προς αυτόν οι αδελφοί του.
Γεν. 45,16   Καί διεβοήθη η φωνή εις τον οίκον Φαραώ λέγοντες· ήκασιν οι αδελφοί Ιωσήφ. εχάρη δε Φαραώ και η θεραπεία
αυτού.
Γεν. 45,16  Εκαµε κρότον το γεγονός και διεδόθη αµέσως στον οίκον του Φαραώ, ότι ήλθαν οι αδελφοί του Ιωσήφ. Ο Φαραώ
και το περιβάιλλον του εχάρησαν δι' αυτό.
Γεν. 45,17   είπε δε Φαραώ προς Ιωσήφ· ειπόν τοίς αδελφοίς σου, τούτο ποιήσατε· γεµίσατε τα φορεία υµών και απέλθετε εις
γήν Χαναάν
Γεν. 45,17  Είπε δε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ· “πες στους αδελφούς σου· Τούτο να κάµετε· γεµίσατε τους σάκκους,
φορτώσατε τα µεταγωγικά σας ζώα και πηγαίνετε εις την γην Χαναάν.
Γεν. 45,18   και αναλαβόντες τον πατέρα υµών και τα υπάρχοντα υµών ήκετε προς µε, και δώσω υµίν πάντων των αγαθών
Αιγύπτου, και φάγεσθε τον µυελόν της γής.
Γεν. 45,18  Παρετε από εκεί τον πατέρα σας και όλα τα υπάρχοντά σας, ελάτε προς εµέ και εγώ θα σας δώσω από όλα τα
αγαθά της Αιγύπτου, θα φάτε το µεδούλι της χώρας, ο,τι δηλαδή εκλεκτόν έχει αυτή.
Γεν. 45,19   σύ δε έντειλαι ταύτα, λαβείν αυτοίς αµάξας εκ γής Αιγύπτου τοίς παιδίοις υµών και ταίς γυναιξίν υµών. και
αναλαβόντες τον πατέρα υµών παραγίνεσθε·
Γεν. 45,19  Συ δε δώσε αυτήν την εντολήν στους αδελφούς σου· Παρετε αµάξας από την Αίγυπτον και µεταφέρατε µε αυτάς
τα παιδιά σας και τας γυναίκας σας. Παρετε ιδιαιτέρως τον πατέρα σας και ελάτε εδώ.
Γεν. 45,20   και µη φείσησθε τοίς οφθαλµοίς των σκευών υµών, τα γάρ πάντα αγαθά Αιγύπτου υµίν έσται.
Γεν. 45,20     Και µη λυπηθήτε, όταν θα ίδετε ότι ευρεθήκατε εις την ανάγκην να αφήσετε και µερικά σκεύη στο σπίτι σας, τα
οποία θα σας είναι αδύνατον να πάρετε µαζή σας, διότι όλα τα αγαθά της Αιγύπτου θα είναι ιδικά σας”.
Γεν. 45,21   εποίησαν δε ούτως οι υιοί Ισραήλ· έδωκε δε Ιωσήφ αυτοίς αµάξας κατά τα ειρηµένα υπό Φαραώ τού βασιλέως
και έδωκεν αυτοίς επισιτισµόν εις την οδόν,
Γεν. 45,21  Ετσι έκαµαν τα παιδιά του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ τους έδωσεν αµάξας, όπως είχε διατάξει ο Φαραώ ο βασιλεύς της
Αιγύπτου, και τροφάς δια το ταξίδιόν των.
Γεν. 45,22   και πάσιν έδωκε δισσάς στολάς, τώ δε Βενιαµίν έδωκε τριακοσίους χρυσούς και πέντε εξαλλασσούσας στολάς,
Γεν. 45,22     Εις όλους τους άλλους έδωσε διπλάς στολάς, εις δε τον Βενιαµίν έδωσε τριακόσια χρυσά νοµίσµατα και πέντε
διαφορετικάς ωραιοτάτας στολάς.
Γεν. 45,23   και τώ πατρί αυτού απέστειλε κατά τα αυτά και δέκα όνους αίροντας από πάντων των αγαθών Αιγύπτου και
δέκα ηµιόνους αιρούσας άρτους τώ πατρί αυτού εις οδόν.
Γεν. 45,23     Εις τον πατέρα του έστειλεν επίσης τα εξής· Δέκα όνους φορτωµένους από όλα τα αγαθά της Αιγύπτου και δέκα
ηµιόνους φορτωµένους τροφάς δια το ταξίδι.



Γεν. 45,24   εξαπέστειλε δε τους αδελφούς αυτού και επορεύθησαν· και είπεν αυτοίς· µη οργίζεσθε εν τή οδώ.
Γεν. 45,24     Κατευώδωσε δε τους αδελφούς του και όταν ανεχώρουν τους είπε· “µη οργίζεσθε και µη φιλονεικήτε ο ενας
κατά του άλλου στον δρόµον δια την διαγωγήν που εδείξατε προς εµέ”.
Γεν. 45,25   Καί ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθον εις γήν Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών,
Γεν. 45,25     Εκείνοι ανεχώρησαν από την Αίγυπτον και ήλθαν εις την γην Χαναάν προς τον πατέρα των .
Γεν. 45,26   και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες· ότι ο υιός σου Ιωσήφ ζή, και αυτός άρχει πάσης γής Αιγύπτου. και εξέστη τή
διανοία Ιακώβ· ου γάρ επίστευσεν αυτοίς.
Γεν. 45,26     Εκεί, ανήγγειλαν εις αυτόν τα γεγονότα και του είπαν· “ο υιός σου ο Ιωσήφ ζη και είναι άρχων όλης της
Αιγύπτου”. Εµεινε κατάπληκτος ο Ιακώβ και σαν να εσταµάτησεν η διάνοιά του, διότι δεν τους επίστευεν.
Γεν. 45,27   ελάλησαν δε αυτώ πάντα τα ρηθέντα υπό Ιωσήφ, όσα είπεν αυτοίς. ιδών δε τας αµάξας, ας απέστειλεν Ιωσήφ
ώστε αναλαβείν αυτόν, ανεζωπύρησε το πνεύµα Ιακώβ τού πατρός αυτών.
Γεν. 45,27     Ολα δε µαζή τα παιδιά του εγνωστοποίησαν εις αυτόν όλα τα λόγια , τα οποία τους είχεν είπει ο Ιωσήφ. Ο
Ιακώβ, όταν είδε τας αµάξας που έστειλεν ο Ιωσήφ δια να τον παραλάβουν, συνήλθεν από την κατάπληξίν του,
ανεζωογονήθη το πνεύµα του
Γεν. 45,28   είπε δε Ισραήλ· µέγα µοί εστιν, ει έτι Ιωσήφ ο υιός µου ζή· πορευθείς όψοµαι αυτόν πρό τού αποθανείν µε.
Γεν. 45,28     και είπεν· “είναι µεγάλο τούτο το γεγονός δι' εµέ, εάν το παιδί µου ο Ιωσήφ ζη ακόµη, θα µεταβώ λοιπόν προς
αυτόν, δια να τον ίδω, πριν αποθάνω”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46
Γεν. 46,1  Απάρας δε Ισραήλ, αυτός και πάντα τα αυτού, ήλθεν επί το φρέαρ τού όρκου και έθυσε θυσίαν τώ Θεώ τού πατρός
αυτού Ισαάκ.
Γεν. 46,1  Εξεκίνησε, λοιπόν, ο Ιακώβ, αυτός, µε όλα τα υπάρχοντά του και όλοι οι άλλοι µαζή του και ήλθεν στο “Φρέαρ του
όρκου”, εις την Βηρσαβεέ και εκεί προσέφερε θυσίαν στον Θεόν του πατρός του Ισαάκ .
Γεν. 46,2  είπε δε ο Θεός τώ Ισραήλ εν οράµατι της νυκτός, ειπών· Ιακώβ, Ιακώβ, ο δε είπε· τι εστιν;
Γεν. 46,2  Ο δε Θεός είπεν στον Ιακώβ δι' οράµατος κατά την νύκτα· “Ιακώβ Ιακώβ” ! Εκείνος είπε· “τι είναι;”
Γεν. 46,3  ο δε λέγει αυτώ· εγώ ειµι ο Θεός των πατέρων σου· µη φοβού καταβήναι εις Αίγυπτον· εις γάρ έθνος µέγα ποιήσω
σε εκεί,
Γεν. 46,3  Ο ιδέ Θεός λέγει προς αυτόν· “εγώ είµαι ο Θεός των πατέρων σου. Μη φοβηθής να καταβής εις την Αίγυπτον, διότι
εκεί θα σε αναδείξω µεγάλο έθνος.
Γεν. 46,4  και εγώ καταβήσοµαι µετά σού εις Αίγυπτον, και εγώ αναβιβάσω σε εις τέλος, και Ιωσήφ επιβαλεί τας χείρας
αυτού επί τους οφθαλµούς σου.
Γεν. 46,4  Θα µεταβώ και εγώ µαζή σου εις την Αίγυπτον και εγώ πάλιν θα σε επαναφέρω εις την γην Χαναάν, όταν λάβη
τέλος ο καθωρισµένος χρόνος της παραµονής σου εις την Αίγυπτον. Ο δε υιός σου Ιωσήφ µε τα ίδια του τα χέρια θα σου
κλείση τα µάτια.
Γεν. 46,5  ανέστη δε Ιακώβ από τού φρέατος τού όρκου, και ανέλαβον οι υιοί Ισραήλ τον πατέρα αυτών και την αποσκευήν
και τας γυναίκας αυτών επί τας αµάξας ας απέστειλεν Ιωσήφ άραι αυτόν,
Γεν. 46,5  Εσηκώθη ο Ιακώβ, δια να αναχωρήση από το “Φρέαρ του όρκου”. Οι υιοί του Ιακώβ έβαλαν τον πατέρα των, τα
παιδιά των και τας γυναίκας των εις τας αµάξας, τας οποίας είχεν αποστείλει ο Ιωσήφ, δια να τον µταφέρουν εις την
Αίγυπτον.
Γεν. 46,6  και αναλαβόντες τα υπάρχοντα αυτών και πάσαν την κτήσιν, ήν εκτήσαντο εν γη Χαναάν, εισήλθον εις Αίγυπτον,
Ιακώβ και πάν το σπέρµα αυτού µετ αυτού,
Γεν. 46,6  Ελαβον λοιπόν, τα κοπάδια των και όλην την κινητήν περιουσίαν, που είχαν αποκτήσει εις την Χαναάν, και
εισήλθον εις την Αίγυπτον. Εισήλθεν ο Ιακώβ και µαζή µε αυτόν όλοι οι απόγονοί του,
Γεν. 46,7  υιοί και υιοί των υιών αυτού µετ αυτού, θυγατέρες και θυγατέρες των θυγατέρων αυτού· και πάν το σπέρµα αυτού
ήγαγεν εις Αίγυπτον.
Γεν. 46,7  οι υιοί του, τα παιδιά των υιών του µαζή του, αι θυγατέρες του και αι θυγατέρες των θυγατέρων του. Ολους τους
απογόνους του παρέλαβε µαζή του ο Ιακώβ και τους ωδήγησεν εις την Αίγυπτον.
Γεν. 46,8  Ταύτα δε τα ονόµατα των υιών Ισραήλ των εισελθόντων εις Αίγυπτον άµα Ιακώβ τώ πατρί αυτών. Ιακώβ και υιοί
αυτού· πρωτότοκος Ιακώβ ουβήν.
Γεν. 46,8  Αυτά δε είναι τα ονόµατα των παιδιών του Ισραήλ, που εισήλθον εις την Αίγυπτον µαζή µε τον πατέρα των· Ο
Ιακώβ και οι υιοί του. Πρωτότοκος του Ιακώβ ήτο ο Ρουβήν.
Γεν. 46,9  υιοί δε ουβήν· Ενώχ και Φαλλούς, Ασρών και Χαρµί.
Γεν. 46,9  Υιοί δε του Ρουβήν ήσαν, ο Ενώχ και ο Φαλλούς, ο Ασρών και ο Χαρµί.
Γεν. 46,10   υιοί δε Συµεών· Ιεµουήλ και Ιαµείν και Αώδ και Ιαχείν και Σαάρ και Σαούλ υιός της Χανανίτιδος.
Γεν. 46,10  Υιοί του Συµεών ήσαν ο Ιεµουήλ, ο Ιαµείν, ο Αώδ, ο Ιαχείν, ο Σααρ και ο Σαούλ, ο υιός της Χανανίτιδος.
Γεν. 46,11   υιοί δε Λευΐ· Γηρσών, Καάθ και Μεραρί.
Γεν. 46,11  Υιοί του Λευϊ ήσαν ο Γηρσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.
Γεν. 46,12   υιοί δε Ιούδα· Ήρ και Αυνάν και Σηλώµ και Φαρές και Ζαρά· απέθανε δε Ήρ και Αυνάν εν γη Χαναάν· εγένοντο
δε υιοί Φαρές· Εσρών και Ιεµουήλ.
Γεν. 46,12  Υιοί του Ιούδα ήσαν ο Ηρ, ο Αυνάν, ο Σηλώµ, ο Φαρές και ο Ζαρά· ο Ηρ δε και ο Αυνάν απέθανον εις την γην
Χαναάν. Ο δε Φαρές απέκτησεν υιούς τον Εσρών και τον Ιεµουήλ.
Γεν. 46,13   υιοί δε Ισσάχαρ· Θωλά και Φουά και Ιασούβ και Ζαµβράµ.
Γεν. 46,13  Υιοί του Ισσάχαρ ήσαν ο Θωλά, ο Φουα, ο Ιασούβ και ο Ζαµβράµ.
Γεν. 46,14   υιοί δε Ζαβουλών· Σερέδ και Αλλών και Αχοήλ.
Γεν. 46,14  Υιοί του Ζαβουλών ήσαν ο Σερέδ, ο Αλλών και ο Αχοήλ.
Γεν. 46,15   ούτοι υιοί Λείας, ούς έτεκε τώ Ιακώβ εν Μεσοποταµία της Συρίας, και Δείναν την θυγατέρα αυτού· πάσαι αι
ψυχαί, υιοί και θυγατέρες, τριάκοντα τρεις.



Γεν. 46,15  Ολοι αυτοί ήσαν υιοί, τους οποίους απέκτησεν ο Ιακώβ εκ της Λείας εις την Μεσοποταµίαν της Συρίας· επίσης
είχε και θυγατέρα του την Δείναν. Ολαι αυταί αι ψυχαί, υιοί και θυγατέρες, ήσαν τριάκοντα τρεις.
Γεν. 46,16   υιοί δε Γάδ· Σαφών και Αγγίς και Σαυνίς και Θασοβάν και Αηδείς και Αροηδείς και Αρεηλείς.
Γεν. 46,16  Υιοί του Γαδ ήσαν ο Σαφών, ο Αγγίς, ο Σαυνίς, ο Θασοβάν, ο Αηδείς, ο Αροειδείς και ο Αρεηλείς.
Γεν. 46,17   υιοί δε Ασήρ· Ιεµνά, Ιεσσουά και Ιεούλ και Βαριά και Σάρα αδελφή αυτών. υιοί δε Βαριά· Χοβόρ και Μελχιίλ.
Γεν. 46,17  Υιοί του Ασήρ ήσαν ο Ιεµνά, ο Ιεσσουά, ο Ιεούλ, ο Βαριά και η Σαρα η αδελφή αυτών. Υιοί δε του Βαριά ήσαν ο
Χοβόρ και ο Μελχιίλ.
Γεν. 46,18   ούτοι υιοί Ζελφάς, ήν έδωκε Λάβαν Λεία τή θυγατρί αυτού, ή έτεκε τούτους τώ Ιακώβ δεκαέξ ψυχάς.
Γεν. 46,18  Ολοι οι ανωτέρω ήσαν υιοί της Ζελφάς, την οποίαν είχε δώσει ο Λαβαν εις την Λείαν την θυγατέρα αυτού. Από
αυτήν ο Ιακώβ απέκτησε τους δεκαέξ αυτούς απογόνους.
Γεν. 46,19   υιοί δε αχήλ γυναικός Ιακώβ· Ιωσήφ και Βενιαµίν.
Γεν. 46,19  Υιοί δε της Ραχήλ, της γυναικός του Ιακώβ, ήσαν ο Ιωσήφ και ο Βενιαµίν.
Γεν. 46,20   εγένοντο δε υιοί Ιωσήφ εν γη Αιγύπτου, ούς έτεκεν αυτώ Ασεννέθ θυγάτηρ Πετεφρή ιερέως Ηλιουπόλεως, τον
Μανασσή και τον Εφραΐµ. εγένοντο δε υιοί Μανασσή, ούς έτεκεν αυτώ η παλλακή η Σύρα, τον Μαχίρ· Μαχίρ δε εγέννησε
τον Γαλαάδ. υιοί δε Εφραΐµ αδελφού Μανασσή· Σουταλαάµ και Ταάµ. υιοί δε Σουταλαάµ· Εδέµ.
Γεν. 46,20     Οι δε υιοί του Ιωσήφ, τους οποίους απέκτησεν εις την Αίγυπτον από την σύζυγόν του την Ασεννέθ, θυγατέρα
του Πετεφρή ιερέως της Ηλιουπόλεως, ήσαν ο Μανασσής και ο Εφραΐµ. Ο Μανασσής απέκτησεν υιούς από την Σύραν, την
παλλακήν αυτού, ένας εκ των οποίων ήτο ο Μαχίρ. Ο δε Μαχίρ απέκτησε τον Γαλαάδ. Υιοί του Εφραΐµ, αδελφού του
Μανασσή, ήσαν ο Σουταλαάµ και ο Ταάµ. Υιός δε του Σουταλαάµ ήτο ο Εδέµ.
Γεν. 46,21   υιοί δε Βενιαµίν· Βαλά και Χοβώρ και Ασβήλ· εγένοντο δε υιοί Βαλά· Γηρά και Νεοµάν και Αγχίς και ώς και
Μαµφίµ και Οφιµίν. Γηρά δε εγέννησε τον Αράδ.
Γεν. 46,21  Υιοί του Βενιαµίν ήσαν ο Βαλά, ο Χοβώρ και ο ' Ασβήλ. Υιοί του Βαλά ήσαν ο Γηρά, ο Νοεµάν, ο Αγχίς, ο Ρως, ο
Μαµφίµ και ο Οφιµίν. Ο Γηρά απέκτησεν υιόν τον Αράδ.
Γεν. 46,22   ούτοι υιοί αχήλ, ούς έτεκε τώ Ιακώβ· πάσαι αι ψυχαί δεκαοκτώ.
Γεν. 46,22     Αυτοί ήσαν απόγονοι του Ιακώβ και της Ραχήλ, εν συνόλω ψυχαί δέκα οκτώ.
Γεν. 46,23   υιοί δε Δάν· Ασόµ.
Γεν. 46,23     Υιός του Δαν ήτο ο Ασόµ.
Γεν. 46,24   και υιοί Νεφθαλείµ· Ασιήλ και Γωυνί και Ισσάαρ και Συλλήµ.
Γεν. 46,24     Υιοί του Νεφθαλείµ ήσαν ο Ασιήλ, ο Γωυνί, ο Ισσάαρ και ο Συλλήµ.
Γεν. 46,25   ούτοι υιοί Βαλάς, ήν έδωκε Λάβαν αχήλ τή θυγατρί αυτού, ή έτεκε τούτους τώ Ιακώβ· πάσαι αι ψυχαί επτά.
Γεν. 46,25     Αυτοί ήσαν τέκνα της δούλης Βαλάς, την οποίαν ο Λαβαν είχεν δώσει εις την θυγατέρα του Ραχήλ. Από αυτήν
απέκτησεν ο Ιακώβ τους ανωτέρω απογόνους εν όλω επτά.
Γεν. 46,26   πάσαι δε αι ψυχαί αι εισελθούσαι µετά Ιακώβ εις Αίγυπτον, οι εξελθόντες εκ των µηρών αυτού, χωρίς των
γυναικών υιών Ιακώβ, πάσαι ψυχαί εξηκονταέξ.
Γεν. 46,26     Ολοι δε οι άνδρες, οι οποίοι εισήλθον εις την Αίγυπτον µαζή µε τον Ιακώβ, οι γεννηθέντες από αυτόν, πλην των
συζύγων των υιών Ισραήλ, ήσαν εν συνόλω εξήκοντά εξ.
Γεν. 46,27   υιοί δε Ιωσήφ οι γενόµενοι αυτώ εν γη Αιγύπτω ψυχαί εννέα. πάσαι ψυχαί οίκου Ιακώβ αι εισελθούσαι µετά
Ιακώβ εις Αίγυπτον ψυχαί εβδοµηκονταπέντε.
Γεν. 46,27     Υιοί δε και έγγονοι του Ιωσήφ, τους οποίους απέκτησεν εις την Αίγυπτον ήσαν εννέα άνδρες. Εποµένως όλοι οι
άνδρες, υιοί και απόγονοι του Ιακώβ, οι οποίοι εισήλθον µαζή του εις την Αίγυπτον ήσαν εβδοµήκοντα πέντε.
Γεν. 46,28   Τόν δε Ιούδαν απέστειλεν έµπροσθεν αυτού προς Ιωσήφ συναντήσαι αυτώ καθ Ηρώων πόλιν, εις γήν αµεσσή.
Γεν. 46,28     Ο Ιακώβ έστειλε προ αυτού προς τον Ιωσήφ τον Ιούδαν, δια να προετοιµάση την συνάντησίν του µε τον υιόν
του τον Ιωσήφ εις την πόλιν των Ηρώων, εις την χώραν “Ραµεσσή”, την άλλως ονοµαζοµένην Γεσέµ.
Γεν. 46,29   ζεύξας δε Ιωσήφ τα άρµατα αυτού ανέβη εις συνάντησιν Ισραήλ τώ πατρί αυτού καθ Ηρώων πόλιν και οφθείς
αυτώ επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και έκλαυσε κλαυθµώ πίονι.
Γεν. 46,29     Ο Ιωσήφ έζευξε τα άρµατά του και µετέβη προς συνάντησιν του πατρός του Ιακώβ εις την πόλιν των Ηρώων .
Οταν δε τον είδεν, έπεσεν στον τράχηλόν του, τον ενηγκαλίσθη και έκλαυσε µε ασυγκράτητα δάκρυα.
Γεν. 46,30   και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ· αποθανούµαι από τού νύν, επεί εώρακα το πρόσωπόν σου· έτι γάρ σύ ζής.
Γεν. 46,30     Ευτυχισµένος ο γέρων Ιακώβ είπε προς τον Ιωσήφ· “ας αποθάνω από την στιγµήν αυτήν, αφού είδα το
πρόσωπόν σου, διότι είδα ότι ακόµη συ ζης”.
Γεν. 46,31   είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού· αναβάς απαγγελώ τώ Φαραώ και ερώ αυτώ· οι αδελφοί µου και ο
οίκος τού πατρός µου, οί ήσαν εν γη Χαναάν, ήκασι προς µε·
Γεν. 46,31  Είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του· “εγώ θα µεταβώ τώρα στον Φαραώ και θα του είπω· Οι αδελφοί µου και
όλη η οικογένεια του πατρός µου, που ήσαν εις την γην Χαναάν, έχουν έλθει προς εµέ.
Γεν. 46,32   οι δε άνδρες εισί ποιµένες· άνδρες γάρ κτηνοτρόφοι ήσαν· και τα κτήνη και τους βόας και πάντα τα αυτών
αγηόχασιν.
Γεν. 46,32     Οι άνδρες αυτοί είναι ποιµένες· ήσαν πάντοτε κτηνοτρόφοι. Εφεραν δε µαζή των τα κτήνη, τα βόδια των και ο,τι
άλλο είχαν εκεί και όλην την άλλην κινητήν περιουσίαν των έφεραν µαζή των.
Γεν. 46,33   εάν ούν καλέση υµάς Φαραώ και είπη υµίν· τι το έργον υµών εστίν ;
Γεν. 46,33     Εάν λοιπόν σας καλέση ο Φαραώ και σας ερωτήση, ποίον είναι το έργον σας;
Γεν. 46,34   ερείτε· άνδρες κτηνοτρόφοι εσµέν οι παίδές σου εκ παιδός έως τού νύν, και ηµείς και οι πατέρες ηµών, ίνα
κατοικήσητε εν γη Γεσέµ Αραβίας· βδέλυγµα γάρ εστιν Αιγυπτίοις πάς ποιµήν προβάτων.
Γεν. 46,34     Σεις θα απαντήσετε· Ηµείς, οι δούλοί σου, είµεθα άνδρες κτηνοτρόφοι από της παιδικής µας ηλικίας µέχρι
σήµερον, ηµείς και οι πατέρες µας. Θα πήτε δε αυτά, δια να σας αφήση να κατοικήσετε εις την Γεσέµ της Αραβίας, µακράν
από την κεντρικήν Αίγυπτον, διότι οι Αιγύπτιοι αποστρέφονται και δεν θέλουν να έχουν επικοινωνίαν µε ποιµένας
προβάτων”.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47
Γεν. 47,1  Ελθών δε Ιωσήφ απήγγειλε τώ Φαραώ λέγων· ο πατήρ µου και οι αδελφοί µου και τα κτήνη και οι βόες αυτών και
πάντα τα αυτών ήλθον εκ γής Χαναάν και ιδού εισιν εν γη Γεσέµ.
Γεν. 47,1  Επεσκέφθη ο Ιωσήφ τον Φαραώ και του ανήγγειλεν ότι· “ο πατήρ µου, οι αδελφοί µου, τα ποίµνιά των, τα βόδια
των και όλα τα υπάρχοντά των ήλθον από την γην Χαναάν και ιδού, ευρίσκονται τώρα εις την χώραν της Γεσέµ”.
Γεν. 47,2  από δε των αδελφών αυτού παρέλαβε πέντε άνδρας και έστησεν αυτούς εναντίον Φαραώ.
Γεν. 47,2  Είχε δε πάρει µαζή του πέντε από τους αδελφούς του και τους παρουσίασεν ενώπιον του Φαραώ.
Γεν. 47,3  και είπε Φαραώ τοίς αδελφοίς Ιωσήφ· τι το έργον υµών; οι δε είπαν τώ Φαραώ· ποιµένες προβάτων οι παίδές σου,
και ηµείς και οι πατέρες ηµών.
Γεν. 47,3  Ηρώτησε δε ο Φαραώ τους αδελφούς του Ιωσήφ· “ποίον είναι το επάγγελµά σας; Ποία η εργασία σας;” Εκείνοι του
απήντησαν· “ποιµένες προβάτων είµεθα οι δούλοι σου, και ηµείς και οι πρόγονοί µας”.
Γεν. 47,4  είπαν δε τώ Φαραώ· παροικείν εν τή γη ήκαµεν· ου γάρ εστι νοµή τοίς κτήνεσι των παίδων σου, ενίσχυσε γάρ ο
λιµός εν γη Χαναάν· νύν ούν κατοικήσωµεν οι παίδές σου εν γη Γεσέµ.
Γεν. 47,4  Είπαν δε ακόµη στον Φαραώ· “έχοµεν δε έλθει, δια να κατοικήσωµεν προσωρινώς εις την χώραν αυτήν. Και τούτο,
διότι δεν υπάρχει βοσκή δια τα ζώα των δούλων σου επειδή ο λιµός έχει ενταθή πολύ εις την γην Χανααν. Ας
κατοικήσωµεν λοιπόν τώρα οι δούλοι σου εις την περιοχήν Γεσέµ”.
Γεν. 47,5  είπε δε Φαραώ τώ Ιωσήφ· κατοικείτωσαν εν γη Γεσέµ· ει δε επίστη ότι εισίν εν αυτοίς άνδρες δυνατοί, κατάστησον
αυτούς άρχοντας των εµών κτηνών. Ήλθον δε εις Αίγυπτον προς Ιωσήφ Ιακώβ και οι υιοί αυτού, και ήκουσε Φαραώ
βασιλεύς Αιγύπτου.
Γεν. 47,5  Είπε δε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ· “ναι, ας κατοικήσουν εις την Γεσέµ. Εάν δε γνωρίζης ότι µεταξύ αυτών
υπάρχουν άνδρες ικανοί και ισχυροί να τους διορίσης αρχιποίµενας εις τα ιδικά µου κοπάδια των ζώων”. Ετσι ήλθαν εις
την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ ο Ιακώβ και τα παιδιά του και επληροφορήθη τούτο ο Φαραώ , ο βασιλεύς της Αιγύπτου.
Γεν. 47,6  και είπε Φαραώ προς Ιωσήφ λέγων· ο πατήρ σου και οι αδελφοί σου ήκασι προς σε· ιδού η γη Αιγύπτου εναντίον
σου εστίν· εν τή βελτίστη γη κατοίκισον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου.
Γεν. 47,6  Είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ και τα εξής· “είδα ότι ο πατέρας σου και οι αδελφοί σου έχουν έλθει προς σε. Ιδού
ενώπιόν σου ευρίσκεται η χώρα της Αιγύπτου εις την διάθεσίν σου. Εις την καλυτέραν περιοχήν να εγκαταστήσης τον
πατέρα σου και τους αδελφούς σου.
Γεν. 47,7  εισήγαγε δε Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και έστησεν αυτόν εναντίον Φαραώ, και ηυλόγησεν Ιακώβ τον
Φαραώ.
Γεν. 47,7  Ο Ιωσήφ ωδήγησε τον πατέρα του τον Ιακώβ και τον παρουσίασεν ενώπιον του Φαραώ. Ο δε Ιακώβ ευλόγησε τον
Φαραώ.
Γεν. 47,8  είπε δε Φαραώ τώ Ιακώβ· πόσα έτη ηµερών της ζωής σου;
Γεν. 47,8  Ο Φαραώ ηρώτησε τον Ιακώβ· “πόσων ετών είσαι;”
Γεν. 47,9  και είπεν Ιακώβ τώ Φαραώ· αι ηµέραι των ετών της ζωής µου, ας παροικώ, εκατόν τριάκοντα έτη· µικραί και
πονηραί γεγόνασιν αι ηµέραι των ετών της ζωής µου, ουκ αφίκοντο εις τας ηµέρας των ετών της ζωής των πατέρων µου,
ας ηµέρας παρώκησαν.
Γεν. 47,9  Ο δε Ιακώβ του απήντησε· “τα έτη της ζωής µου, κατά τα οποία κατοικώ εις την γην, ανέρχονται εις εκατόν
τριάκοντα. Ολίγα και γεµάτα θλίψεις και περιπετείας είναι τα έτη της ζωής µου. Δεν έφθασα εις τα έτη των προγόνων µου,
τα οποία έζησαν εκείνοι ως πάροικοι εις την γην”.
Γεν. 47,10   και ευλογήσας Ιακώβ τον Φαραώ εξήλθεν απ αυτού.
Γεν. 47,10  Ο Ιακώβ ευχηθείς και πάλιν τον Φαραώ, εξήλθεν από τα ανάκτορα αυτού.
Γεν. 47,11   και κατώκισεν Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκεν αυτοίς κατάσχεσιν εν γη Αιγύπτω
εν τή βελτίστη γη, εν γη αµεσσή, καθά προσέταξε Φαραώ.
Γεν. 47,11  Ο Ιωσήφ εγκατέστησε τον πατέρα και τους αδελφούς του, σύµφωνα µε το πρόσταγµα του Φαραώ, εις την
ωραιοτάτην περιοχήν της Αιγύπτου, εις την χώραν Ραµεσσή, την Γεσέµ, την οποίαν και έδωσεν εις αυτούς ως ιδιοκτησίαν.
Γεν. 47,12   και εσιτοµέτρει Ιωσήφ τώ πατρί αυτού και τοίς αδελφοίς και παντί τώ οίκω τού πατρός αυτού σίτον κατά σώµα .
Γεν. 47,12  Κατά δε την διάρκειαν του λιµού εχορήγει ο Ιωσήφ στον πατέρα του και τους αδελφούς του και εις όλα τα µέλη
των οικογενειών του οίκου του πατρός του, σιτάρι αναλόγως µε τα άτοµα που είχεν εκάστη.
Γεν. 47,13   Σίτος δε ουκ ήν εν πάση τή γη· ενίσχυσε γάρ ο λιµός σφόδρα. εξέλιπε δε η γη Αιγύπτου και η γη Χαναάν από τού
λιµού.
Γεν. 47,13  Σίτος δε δεν υπήρχε πλέον εις όλην την χώραν, διότι ο λιµός ενετάθη πολύ. Η χώρα της Αιγύπτου και η χώρα της
Χαναάν εξηντλήθησαν ένεκα του λιµού.
Γεν. 47,14   συνήγαγε δε Ιωσήφ πάν το αργύριον το ευρεθέν εν γη Αιγύπτου και εν γη Χαναάν τού σίτου, ού ηγόραζον, και
εσιτοµέτρει αυτοίς, και εισήνεγκεν Ιωσήφ πάν το αργύριον εις τον οίκον Φαραώ.
Γεν. 47,14  Ο δε Ιωσήφ συνεκέντρωσεν όλα τα χρήµατα, που υπήρχον εις την Αίγυπτον και εις την Χαναάν, πωλών τον
σίτον, τον οποίον ηγόραζον οι κάτοικοι. Ετσι δε ο Ιωσήφ συνεκέντρωσεν όλον το αργύριον στον οίκον του Φαραώ.
Γεν. 47,15   και εξέλιπε πάν το αργύριον εκ γής Αιγύπτου και εκ γής Χαναάν. ήλθον δε πάντες οι Αιγύπτιοι προς Ιωσήφ,
λέγοντες· δός ηµίν άρτους, και ινατί αποθνήσκοµεν εναντίον σου; εκλέλοιπε γάρ το αργύριον ηµών.
Γεν. 47,15  Ενεκα του συνεχιζόµενου λιµού και της αγοράς του σίτου εξηντλήθησαν τα χρήµατα των ανθρώπων της
Αιγύπτου και της Χαναάν. Δεν είχον πλέον µε τι να αγοράσουν σίτον. Δια τούτο ήλθαν προς τον Ιωσήφ και του είπον· “δος
µας ψωµί· διατί να αποθάνωµεν ενώπιόν σου; Τα χρήµατά µας έχουν πλέον εξαντληθή”.
Γεν. 47,16   είπε δε αυτοίς Ιωσήφ· φέρετε τα κτήνη υµών, και δώσω υµίν άρτους αντί των κτηνών υµών, ει εκλέλοιπε το
αργύριον υµών.
Γεν. 47,16  Ο Ιωσήφ τους είπεν· “αφού δεν έχετε άλλα χρήµατα, φέρετέ µου τα ζώα σας και αντί αυτών θα σας δώσω άρτους,
αφού έχουν εξαντληθή πλέον τα χρήµατά σας”.
Γεν. 47,17   ήγαγον δε τα κτήνη αυτών προς Ιωσήφ, και έδωκεν αυτοίς Ιωσήφ άρτους αντί των ίππων και αντί των
προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων και εξέθρεψεν αυτούς εν άρτοις αντί πάντων των κτηνών αυτών εν τώ



ενιαυτώ εκείνω.
Γεν. 47,17  Εφεραν λοιπόν τα ζώα των οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ και εκείνος τους έδωσεν άρτους αντί των ίππων και αντί
των προβάτων, αντί των βοών και αντί των όνων και διέθρεψεν αυτούς κατά το έτος εκείνο µε άρτους αντί όλων των
κτηνών, που είχε πάρει υπό την κατοχήν του.
Γεν. 47,18   εξήλθε δε το έτος εκείνο, και ήλθον προς αυτόν εν τώ έτει τώ δευτέρω και είπαν αυτώ· µη ποτε εκτριβώµεν από
τού κυρίου ηµών; ει γάρ εκλέλοιπε το αργύριον ηµών και τα υπάρχοντα και τα κτήνη προς σε τον κύριον , και ουχ
υπολέλειπται ηµίν εναντίον τού κυρίου ηµών αλλ ή το ίδιον σώµα και η γη ηµών .
Γεν. 47,18  Επέρασε και το έτος εκείνο της πείνας, έφθασε το δεύτερον έτος, κατά το οποίον επανήλθον οι Αιγύπτιοι προς
αυτόν και του είπαν· “δος µας τρόφιµα. Μηπως, τάχα, και θα επιτρέψης ποτέ συ ο κύριός µας να εξοντωθώµεν όλοι από την
πείναν; Εφ' όσον έχουν εξαντληθή τα χρηιµατά µας, η δε κινητή περιουσία µας και τα ζώα µας είναι πλέον ιδικά σου, δεν
υπολείπεται πλέον εις ηµάς ει µη µόνον να θέσωµεν υπό την εξουσίαν σου τον εαυτόν µας και τα χωράφια µας, να γίνωµεν
ακτήµονες δούλοι σου.
Γεν. 47,19   ίνα ούν µη αποθάνωµεν εναντίον σου και η γη ερηµωθή, κτήσαι ηµάς και την γήν ηµών αντί άρτων, και
εσόµεθα ηµείς και η γη ηµών παίδες τώ Φαραώ· δός σπέρµα, ίνα σπείρωµεν και ζώµεν και µη αποθάνωµεν και η γη ουκ
ερηµωθήσεται.
Γεν. 47,19  Δια να µην αποθάνωµεν, λοιπόν, από την πείναν ενώπιόν σου και µείνη έρηµος από ανθρώπους η χώρα της
Αιγύπτου, αγόρασε ηµάς και τα χωράφια µας, αντί των άρτων, που θα µας δώσης. Θα είµεθα ηµείς δούλοι του Φαραώ και
οι αγροί µας ιδιοκτησία του. Δος µας σίτον προς σποράν, δια να σπείρωµεν και θερίσωµεν, έτσι δε να ζήσωµεν, να µη
αποθάνωµεν και ερηµωθή πλέον ο τόπος”.
Γεν. 47,20   και εκτήσατο Ιωσήφ πάσαν την γήν των Αιγυπτίων τώ Φαραώ· απέδοντο γάρ οι Αιγύπτιοι την γήν αυτών τώ
Φαραώ, επεκράτησε γάρ αυτών ο λιµός· και εγένετο η γη τώ Φαραώ,
Γεν. 47,20     Ετσι δε ο Ιωσήφ ηγόρασε δια τον Φαραώ όλην την χώραν των Αιγυπτίων. Διότι οι Αιγύπτιοι επώλησαν την
χώραν των στον Φαραώ, επειδή ο µεγάλος λιµός διήρκεσε πολύ. Η Αίγυπτος έγινεν ιδιοκτησία του Φαραώ.
Γεν. 47,21   και τον λαόν κατεδουλώσατο αυτώ εις παίδας απ άκρων ορίων Αιγύπτου έως των άκρων,
Γεν. 47,21  Και τον λαόν ακόµη τον έκαµε δούλον στον Φαραώ από το ένα έως το άλλο άκρον και καθ' όλα τα όρια της γης
Αιγύπτου,
Γεν. 47,22   χωρίς της γής των ιερέων µόνον· ουκ εκτήσατο ταύτην Ιωσήφ, εν δόσει γάρ έδωκε δόµα τοίς ιερεύσι Φαραώ, και
ήσθιον την δόσιν, ήν έδωκεν αυτοίς Φαραώ· διά τούτο ουκ απέδοντο την γήν αυτών.
Γεν. 47,22     Εκτός µόνον της χώρας των ιερέων. Αυτήν δεν την ηγόρασεν ο Ιωσήφ, διότι ο Φαραώ έδιδε δωρεάν στους ιερείς
το απαραίτητον ποσόν του σίτου και ετρέφοντο από την χορηγίαν αυτήν, δια τούτο δε και δεν επώλησαν εκείνοι την
περιοχήν των.
Γεν. 47,23   είπε δε Ιωσήφ πάσι τοίς Αιγυπτίοις· ιδού κέκτηµαι υµάς και την γήν υµών σήµερον τώ Φαραώ· λάβετε εαυτοίς
σπέρµα και σπείρατε την γήν,
Γεν. 47,23     Είπε τότε ο Ιωσήφ προς όλους τους άλλους Αιγυπτίους · “ιδού, σήµερον έχω αγοράσει δια τον Φαραώ και σας ως
δούλους του και την χώραν σας ως ιδιοκτησίαν του. Λαβετε λοιπόν τώρα δια τον εαυτόν του ο καθένας σίτον προς σποράν
και σπείρατε τα χωράφια σας.
Γεν. 47,24   και έσται τα γεννήµατα αυτής και δώσετε το πέµπτον µέρος τώ Φαραώ, τα δε τέσσαρα µέρη έσται υµίν αυτοίς
εις σπέρµα τή γη και εις βρώσιν υµίν και πάσι τοίς εν τοίς οίκοις υµών .
Γεν. 47,24 Οµως κατά τον θερισµόν των αγρών σας θα δώσετε το εν πέµπτον του σίτου στον Φαραώ τα δε τέσσερα πέµπτα
θα τα κρατήσετε προς σποράν και προς διατροφήν όλων των ανθρώπων του οίκου σας”.
Γεν. 47,25   και είπαν· σέσωκας ηµάς, εύροµεν χάριν εναντίον τού κυρίου ηµών και εσόµεθα παίδες τώ Φαραώ .
Γεν. 47,25     Εκείνοι δε ευχαριστηµένοι απήντησαν· “µας έσωσες ! Ευρήκαµεν ενώπιόν σου χάριν, ενώπιον του κυρίου µας.
Θα είµεθα δούλοι στον Φαραώ”.
Γεν. 47,26   και έθετο αυτοίς Ιωσήφ εις πρόσταγµα έως της ηµέρας ταύτης, επί γής Αιγύπτου τώ Φαραώ αποπεµπτούν, χωρίς
της γής των ιερέων µόνον· ουκ ήν τώ Φαραώ.
Γεν. 47,26     Τοτε δε εξέδωσε και διαταγήν δια τους Αιγυπτίους ο Ιωσήφ , η οποία ισχύει και µέχρι σήµερον· να δίδεται από
τα προϊόντα της γης Αιγύπτου το εν πέµπτον στον Φαραώ, εκτός της γης των ιερέων. Η γη αυτή δεν ανήκεν στον Φαραώ.
Γεν. 47,27   Κατώκησε δε Ισραήλ εν γη Αιγύπτω επί γής Γεσέµ και εκληρονόµησαν επ αυτής και ηυξήθησαν και
επληθύνθησαν σφόδρα.
Γεν. 47,27     Ο Ιακώβ εγκατεστάθη εις την χώραν της Αιγύπτου, εις την περιοχήν Γεσέµ, την οποίαν επήραν ως ιδιοκτησίαν
των. Εκεί δε οι απόγονοι του Ισραήλ ηυξήθησαν και επληθύνθησαν πάρα πολύ.
Γεν. 47,28   επέζησε δε Ιακώβ εν γη Αιγύπτω δεκαεπτά έτη· και εγένοντο αι ηµέραι Ιακώβ ενιαυτών της ζωής αυτού εκατόν
τεσσαρακονταεπτά έτη.
Γεν. 47,28     Εζησε δε ακόµη ο Ιακώβ εις την χώραν της Αιγύπτου δεκαεπτά έτη· και αι ηµέραι της ζωής του ανήλθον εις
εκατόν τεσσαράκοντα επτά έτη.
Γεν. 47,29   ήγγισαν δε αι ηµέραι Ισραήλ τού αποθανείν, και εκάλεσε τον υιόν αυτού Ιωσήφ και είπεν αυτώ· ει εύρηκα χάριν
εναντίον σου, υπόθες την χείρά σου υπό τον µηρόν µου και ποιήσεις επ εµέ ελεηµοσύνην και αλήθειαν τού µη µε θάψαι εν
Αιγύπτω,
Γεν. 47,29     Επλησίασαν αι ηµέραι να αποθάνη. Προσεκάλεσε τότε τον υιόν του τον Ιωσήφ και του είπεν· “εάν έχω εύρει
χάριν ενώπιόν σου- όπως και πράγµατι ευρήκα- βάλε το χέρι σου κάτω από τον µηρόν µου και ορκίσου ότι θα µου
προσφέρης και αυτήν την καλωσύνην, ότι πιστώς θα εκπληρώσης την τελευταίαν µου εντολήν· να µη µε θάψης εις την
Αίγυπτον.
Γεν. 47,30   αλλά κοιµηθήσοµαι µετά των πατέρων µου, και αρείς µε εξ Αιγύπτου και θάψεις µε εν τώ τάφω αυτών. ο δε
είπεν· εγώ ποιήσω κατά το ρήµά σου.
Γεν. 47,30     Αλλά θα ενταφιασθώ µαζή µε τους πατέρας µου εις την Χαναάν. Θα µε µεταφέρης από την Αίγυπτον και θα µε
θάψης στον τάφον των”. Ο Ιωσήφ είπε· “θα κάµω, όπως µου είπες”.
Γεν. 47,31   είπε δε· όµοσόν µοι. και ώµοσεν αυτώ. και προσεκύνησεν Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού.



Γεν. 47,31  Του είπε δε ο Ιακώβ· “ορκίσου” και ο Ιωσήφ ωρκίσθη ενώπιον του πατρός του. Τοτε ο Ιακώβ προσεκύνησεν στο
άκρον της ράβδου του υιού του, η οποία εσυµβολιζε την βασιλικήν του εξουσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48
Γεν. 48,1  Εγένετο δε µετά τα ρήµατα ταύτα και απηγγέλη τώ Ιωσήφ, ότι ο πατήρ σου ενοχλείται. και αναλαβών τους δύο
υιούς αυτού, τον Μανασσή και τον Εφραΐµ, ήλθε προς Ιακώβ.
Γεν. 48,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά ανήγγειλαν στον Ιωσήφ ότι ασθενεί βαρέως ο πατήρ του. Ο Ιωσήφ επήρε τα δύο
παιδιά του, τον Μανασσή και τον Εφραΐµ, και ήλθε προς τον Ιακώβ.
Γεν. 48,2  απηγγέλη δε τώ Ιακώβ λέγοντες· ιδού ο υιός σου Ιωσήφ έρχεται προς σε. και ενισχύσας Ισραήλ εκάθησεν επί την
κλίνην.
Γεν. 48,2  Ανήγγειλαν δε στον Ιακώβ, ότι ιδού ο υιός σου ο Ιωσήφ έρχεται προς σε. Κατέβαλε προσπάθειαν ο Ιακώβ,
συνεκέντρωσε την δύναµίν του και ανεκάθησεν εις την κλίνην του,
Γεν. 48,3  και είπεν Ιακώβ τώ Ιωσήφ· ο Θεός µου ώφθη µοι εν Λουζά εν γη Χαναάν και ευλόγησέ µε
Γεν. 48,3  και είπεν στον Ιωσήφ· “ο Θεός µου παρουσιάσθη εις εµέ εις την Λουζά της Χαναάν, µε ευλόγησε
Γεν. 48,4  και είπέ µοι· ιδού εγώ αυξανώ σε και πληθυνώ σε και ποιήσω σε εις συναγωγάς εθνών και δώσω σοι την γήν
ταύτην και τώ σπέρµατί σου µετά σε εις κατάσχεσιν αιώνιον.
Γεν. 48,4  και εµού είπεν· Ιδού εγώ θα σε αυξήσω και θα σε πληθύνω· θα σε κάµω γενάρχην πολλών λαών και θα δώσω εις
σε και στους απογόνους σου µετά από σε, ως παντοτεινήν ιδιοκτησίαν σου, την χώραν αυτήν.
Γεν. 48,5  νύν ούν οι δύο υιοί σου οι γενόµενοί σοι εν γη Αιγύπτω πρό τού µε ελθείν προς σε εις Αίγυπτον, εµοί εισιν, Εφραΐµ
και Μανασσή, ως ουβήν και Συµεών έσονταί µοι·
Γεν. 48,5  Τωρα λοιπόν οι δύο υιοί σου, τους οποίους απέκτησες εις την γην της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω εις σε, είναι ιδικά
µου παιδιά. Ο Εφραίµ, και ο Μανασσής θα είναι δι' εµέ, όπως είναι οι πρωτοτόκοί µου, ο Ρουβήν και ο Συµεών.
Γεν. 48,6  τα δε έκγονα, ά εάν γεννήσης µετά ταύτα, έσονται επί τώ ονόµατι των αδελφών αυτών· κληθήσονται επί τοίς
εκείνων κλήροις.
Γεν. 48,6  Εκείνοι όµως τους οποίους θα αποκτήσης κατόπιν, θα φέρουν τα ονόµατα των δύο αυτών αδελφών των και όχι το
ιδικόν µου. Θα κληθούν να λάβουν µερίδιον εις την γην της επαγγελίας από το µερίδιον των δύο αδελφών των.
Γεν. 48,7  εγώ δε ηνίκα ηρχόµην εκ Μεσοποταµίας της Συρίας, απέθανε αχήλ η µήτηρ σου εν γη Χαναάν, εγγίζοντός µου
κατά τον ιππόδροµον Χαβραθά της γής τού ελθείν Εφραθά, και κατώρυξα αυτήν εν τή οδώ τού ιπποδρόµου (αύτη εστί
Βηθλεέµ).
Γεν. 48,7  Οταν εγώ ηρχόµην από την Μεσοποταµίαν της Συρίας, απέθανεν η µητέρα σου η Ραχήλ εις την γην Χαναάν, όταν
επλησίαζα εις την πλατείαν λεωφόρον, όπου ανεµπόδιστα ηµπορούσαν να τρέχουν ίπποι, την Χαβραθά, προς το µέρος της
Εφραθά δηλαδή εις την Βηθλεέµ, εκεί, εις την λεωφόρον αυτήν, έθαψα την µητέρα σου”.
Γεν. 48,8  ιδών δε Ισραήλ τους υιούς Ιωσήφ είπε· τίνες σοι ούτοι;
Γεν. 48,8  Ιδών δε ο Ιακώβ τα δύο παιδιά του Ιωσήφ ηρώτησε· “τίνος είναι τα παιδιά αυτά;”
Γεν. 48,9  είπε δε Ιωσήφ τώ πατρί αυτού· υιοί µου εισιν, ούς έδωκέ µοι ο Θεός ενταύθα. και είπεν Ιακώβ· προσάγαγέ µοι
αυτούς, ίνα ευλογήσω αυτούς.
Γεν. 48,9  Ο Ιωσήφ απήντησεν στον πατέρα του· “αυτά είναι τα παιδιά µου, τα οποία µου έδωσεν ο Θεός εδώ εις την
Αίγυπτον”. Είπεν ο Ιακώβ· “φέρε τα εδώ κοντά µου, δια να τα ευλογήσω”.
Γεν. 48,10   οι οφθαλµοί δε Ισραήλ εβαρυώπησαν από τού γήρως, και ουκ ηδύνατο βλέπειν· και ήγγισεν αυτούς προς αυτόν,
και εφίλησεν αυτούς και περιέλαβεν αυτούς.
Γεν. 48,10  Οι οφθαλµοί του Ιακώβ είχαν βαµβώσει πλέον λόγω των γηρατείων και δεν ηµπορούσε να βλέπη καθαρά . Εφερεν
ο Ιωσήφ κοντά στον πατέρα του τα δυο του παιδιά και εκείνος τα εφίλησε και τα αγκάλιασε.
Γεν. 48,11   και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ· ιδού τού προσώπου σου ουκ εστερήθην, και ιδού έδειξέ µοι ο Θεός και το σπέρµα
σου.
Γεν. 48,11  Είπε ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ· “ιδού, πόσον µε ευηργέτησεν ο Θεός ! Οχι µόνον δεν µε εστέρησεν από την
παρουσίαν σου, αλλά και µου έδειξε τους υιούς σου”.
Γεν. 48,12   και εξήγαγε αυτούς Ιωσήφ από των γονάτων αυτού, και προσεκύνησαν αυτώ επί πρόσωπον επί της γής.
Γεν. 48,12  Επήρεν ο Ιωσήφ τα παιδιά του από τα γόνατα του πατρός του και εκείνα έκλιναν το πρόσωπόν των µέχρι του
εδάφους και επροσκύνησαν τον Ιακώβ.
Γεν. 48,13   λαβών δε Ιωσήφ τους δύο υιούς αυτού, τον τε Εφραΐµ εν τή δεξιά, εξ αριστερών δε Ισραήλ, τον δε Μανασσή εξ
αριστερών, εκ δεξιών δε Ισραήλ, ήγγισεν αυτούς αυτώ.
Γεν. 48,13  Επήρε πάλιν ο Ιωσήφ τους δύο υιούς του τον Εφραίµ εκ δεξιών του, εξ αριστερών δε του Ιακώβ, ως δευτερότοκον,
τον δε Μανασσή εξ αριστερών του, εκ δεξιών δε του Ιακώβ ως πρωτότοκον, και τους επλησίασε προς τον πατέρα του.
Γεν. 48,14   εκτείνας δε Ισραήλ την χείρα την δεξιάν επέβαλεν επί την κεφαλήν Εφραΐµ, ούτος δε ήν ο νεώτερος, και την
αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασσή, εναλλάξ τας χείρας.
Γεν. 48,14  Ηπλωσεν ο Ιακώβ την δεξιάν του χείρα και την έθεσαν εις την κεφαλήν του Εφραΐµ, αυτός δε ήτο ο νεώτερος, και
την αριστεράν του χείρα εις την κεφαλήν του Μανασσή. Εβαλε δηλαδή τας χείρας του σταυρωτά.
Γεν. 48,15   και ευλόγησεν αυτούς και είπεν· ο Θεός, ώ ευηρέστησαν οι πατέρες µου ενώπιον αυτού, Αβραάµ και Ισαάκ, ο
Θεός ο τρέφων µε εκ νεότητος έως της ηµέρας ταύτης,
Γεν. 48,15  Ευλόγησεν αυτούς και είπεν· “ο Θεός, ενώπιον του οποίου, τηρήσαντες το θέληµά του, ευηρέστησαν οι πατέρες
µου, ο Αβραάµ και ο Ισαάκ, ο Θεός ο οποίος µε διατρέφει και µε συντηρεί από την νεαράν µου ηλικίαν µέχρι της ηµέρας
αυτής,
Γεν. 48,16   ο άγγελος ο ρυόµενός µε εκ πάντων των κακών ευλογήσαι τα παιδία ταύτα, και επικληθήσεται εν αυτοίς το
όνοµά µου και το όνοµα των πατέρων µου Αβραάµ και Ισαάκ, και πληθυνθείησαν εις πλήθος πολύ επί της γής.
Γεν. 48,16  ο άγγελος, ο οποίος µε εγλύτωνε συνεχώς από όλα τα δεινά, ας ευλογήση τα παιδιά αυτά, και ας φέρουν αυτά το
όνοµά µου και το όνοµα των πατέρων µου, του Αβραάµ και Ισαάκ· ας πληθυνθούν εις πλήθος πολύ επί της γης”.
Γεν. 48,17   ιδών δε Ιωσήφ ότι επέβαλεν ο πατήρ αυτού την χείρα την δεξιάν αυτού επί την κεφαλήν Εφραΐµ, βαρύ αυτώ



κατεφάνη, και αντελάβετο Ιωσήφ της χειρός τού πατρός αυτού αφελείν αυτήν από της κεφαλής Εφραΐµ επί την κεφαλήν
Μανασσή.
Γεν. 48,17  Ιδών ο Ιωσήφ ότι ο πατέρας του έθεσε την δεξιάν του χείρα εις την κεφαλήν του Εφραΐµ, του νεωτέρου υιού,
εστενοχωρήθη πολύ και εδυσφόρησε. Επιασε δε την δεξιάν χείρα του πατρός του, δια να την αποµακρύνη από την
κεφαλήν του Εφραίµ και να την θέση εις την κεφαλήν του Μανασσή, του πρωτοτόκου.
Γεν. 48,18   είπε δε Ιωσήφ τώ πατρί αυτού· ουχ ούτως, πάτερ, ούτος γάρ ο πρωτότοκος· επίθες την δεξιάν σου επί την
κεφαλήν αυτού.
Γεν. 48,18  Είπε δε στον πατέρα του· “µη θέτης κατ' αυτόν τον τρόπον τας χείρας σου, πάτερ, διότι αυτός είναι ο πρωτότοκος·
εις την κεφαλήν αυτού θέσε την δεξιάν σου”.
Γεν. 48,19   και ουκ ηθέλησεν, αλλά είπεν· οίδα, τέκνον, οίδα· και ούτος έσται εις λαόν, και ούτος υψωθήσεται· αλλά ο
αδελφός αυτού ο νεώτερος µείζων αυτού έσται, και το σπέρµα αυτού έσται εις πλήθος εθνών.
Γεν. 48,19  Ο Ιακώβ όµως δεν συγκατετέθη να πράξη ο,τι του είπεν ο Ιωσήφ, αλλά είπε· “γνωρίζω, τέκνον µου, γνωρίζω ποίος
είναι ο πρωτότοκος και αυτός θα αναδειχθή εις λαόν πολύν, και αυτός θα δοξασθή. Αλλά ο αδελφός του ο νεώτερος, θα
αναδειχθή µεγαλύτερος από αυτόν και οι απόγονοί του θα είναι πλήθος λαών”.
Γεν. 48,20   και ευλόγησεν αυτούς εν τή ηµέρα εκείνη λέγων· εν υµίν ευλογηθήσεται Ισραήλ λέγοντες· ποιήσαι σε ο Θεός ως
Εφραΐµ και ως Μανασσή. και έθηκε τον Εφραΐµ έµπροσθεν τού Μανασσή.
Γεν. 48,20     Ο Ιακώβ ευλόγησεν αυτούς κατά την ηµέραν εκείνην και είπεν· “χάρις εις σας και από σας θα δοξασθή το
όνοµά µου και οι άνθρωποι θα λέγουν· Είθε να σε ευλογή ο Θεός, όπως ευλόγησε τον Εφραίµ και τον Μανασσή”. Ετσι δε ο
Ιακώβ κατέστησε κατά την ευλογίαν τον Εφραίµ ανώτερον από τον πρωτότοκον Μανασσή.
Γεν. 48,21   είπε δε Ισραήλ τώ Ιωσήφ· ιδού εγώ αποθνήσκω, και έσται ο Θεός µεθ υµών και αποστρέψει υµάς εις την γήν των
πατέρων υµών·
Γεν. 48,21  Είπεν ακόµη ο Ιακώβ στον Ιωσήφ· “ιδού ότι εγώ µετ' ολίγον αποθνήσκω. Ο Θεός θα είναι, µαζή σας και θα σας
επαναφέρη εις την γην των πατέρων σας.
Γεν. 48,22   εγώ δε δίδωµί σοι Σίκιµα εξαίρετον υπέρ τους αδελφούς σου, ήν έλαβον εκ χειρός Αµοραίων εν µαχαίρα µου και
τόξω.
Γεν. 48,22     Εγώ δε παραχωρώ εις σε και τους απογόνους σου εκλεκτήν κληρονοµίαν, ανωτέραν από το µερίδιον των άλλών
αδελφών σου, την πόλιν Συχέµ, την οποίαν εγώ ανακατέλαβον από τους Αµορραίους µε την µάχαιράν µου και το τόξον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49
Γεν. 49,1  Εκάλεσε δε Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπεν αυτοίς· συνάχθητε, ίνα αναγγείλω υµίν, τι απαντήσει υµίν επ
εσχάτων των ηµερών·
Γεν. 49,1  Εκάλεσε κοντά του ο Ιακώβ τους υιούς του και είπεν εις αυτούς· “συγκεντρωθήτε πλησίον µου, δια να σας
αναγγείλω τι θα συµβούν εις σας, στους απογόνους σας, εις την ανθρωπότητα µέχρι και των τελευταίων ηµερών.
Γεν. 49,2  αθροίσθητε και ακούσατέ µου, υιοί Ιακώβ, ακούσατε Ισραήλ τού πατρός υµών.
Γεν. 49,2  Μαζευθήτε και ακούσατέ µε, παιδιά του Ισραήλ, ακούσατε τον πατέρα σας Ιακώβ.
Γεν. 49,3  ουβήν, πρωτότοκός µου, σύ ισχύς µου και αρχή τέκνων µου, σκληρός φέρεσθαι και σκληρός αυθάδης.
Γεν. 49,3  Ρουβήν, ο πρωτότοκός µου, συ είσαι η δύναµίς µου, η απαρχή των τέκνων µου. Εφάνης όµως σκληρός εις την
συµπεριφοράν σου, σκληρός και αναίσχυντος απέναντί µου.
Γεν. 49,4  εξύβρισας ως ύδωρ, µη εκζέσης· ανέβης γάρ επί την κοίτην τού πατρός σου· τότε εµίανας την στρωµνήν, ού
ανέβης.
Γεν. 49,4  Ωρµησες σαν χείµαρρος εναντίον της γυναικός µου Βαλλάς και την εταπείνωσες. Δεν θα προοδεύσης και δεν θα
αναδειχθής, διότι ανέβης εις την κλίνην του πατρός σου, εµόλυνες το κρεββάτι του πατέρα, σου, στο οποίον ανέβης.
Γεν. 49,5  Συµεών και Λευΐ αδελφοί· συνετέλεσαν αδικίαν εξ αιρέσεως αυτών.
Γεν. 49,5  Συµεών και Λευϊ, δύο αδελφοί ωλοκλήρωσαν εσκεµµένως µίαν φοβεράν άδικον πράξιν.
Γεν. 49,6  εις βουλήν αυτών µη έλθοι η ψυχή µου, και επί τή συστάσει αυτών µη ερείσαι τα ήπατά µου, ότι εν τώ θυµώ αυτών
απέκτειναν ανθρώπους και εν τή επιθυµία αυτών ενευροκόπησαν ταύρον.
Γεν. 49,6  Η ψυχή µου δεν συγκατατίθεται εις την απόφασίν των, και η καρδία µου δεν επαναπαύεται εις την συνωµοσίαν
των, διότι επάνω στον µεγάλον θυιµόν των εφόνευσαν ανθρώπους και εις την επιθυµίαν της εκδικήσεώς των εφόνευσαν
και ταύρους.
Γεν. 49,7  επικατάρατος ο θυµός αυτών, ότι αυθάδης, και η µήνις αυτών, ότι εσκληρύνθη· διαµεριώ αυτούς εν Ιακώβ και
διασπερώ αυτούς εν Ισραήλ.
Γεν. 49,7  Κατηραµένος ας είναι ο θυµός των, διότι και η οργή των ήτο παράνοµος, ήτο σκληρά. Ενεκα τούτου θα
διασκορπίσω τους απογόνους των µεταξύ των άλλων υιών του Ιακώβ, θα διασπαρούν εν µέσω του ισραηλιτικού λαού.
Γεν. 49,8  Ιούδα, σε αινέσαισαν οι αδελφοί σου· αι χείρές σου επί νώτου των εχθρών σου· προσκυνήσουσί σοι οι υιοί τού
πατρός σου.
Γεν. 49,8  Ιούδα, σε θα υµνήσουν οι αδελφοί σου, θα σε αναγνωρίσουν ως αρχηγόν των, τα χέρια σου θα είναι ισχυρά επάνω
εις την ράχιν των εχθρών σου. Θα σε προσκυνήσουν ως αρχηγόν των οι απόγονοι του πατρός σου.
Γεν. 49,9  σκύµνος λέοντος Ιούδα· εκ βλαστού, υιέ µου, ανέβης· αναπεσών εκοιµήθης ως λέων και ως σκύµνος· τις εγερεί
αυτόν;
Γεν. 49,9  Ληοντάρι, γέννηµα ληονταριού, θα είσαι, Ιούδα· από εµέ σαν από βλαστόν εφύτρωσες συ, άλλο βλαστάρι, υιέ µου.
Εξηπλώθης και εκοιµήθης σαν ληοντάρι, σαν νεαρό εύρωστο ληοντάρι. Ποιός τολµά να τον πλησιάση και να τον
εξυπνήση;
Γεν. 49,10   ουκ εκλείψει άρχων εξ Ιούδα και ηγούµενος εκ των µηρών αυτού, έως εάν έλθη τα αποκείµενα αυτώ, και αυτός
προσδοκία εθνών.
Γεν. 49,10  Δεν θα λείψη άρχων από την φυλην Ιούδα και αρχηγός από τους απογόνους του, µέχρις ότου έλθη εκείνος, εις τα
χέρια του οποίου απόκεινται αι εξουσίαι. Αυτός θα είναι η ελπίς και η προσµονή των λαών, ο Μεσσίας.
Γεν. 49,11   δεσµεύων προς άµπελον τον πώλον αυτού και τή έλικι τον πώλον της όνου αυτού· πλυνεί εν οίνω την στολήν



αυτού και εν αίµατι σταφυλής την περιβολήν αυτού·
Γεν. 49,11  Τοση τότε θα είναι η ευηµερία, ώστε θα δένη αυτός τον όνον του εις την άµπελον και το πουλάρι της όνου του εις
την ψαλλίδα της αµπέλου. Θα πλύνη όχι µε νερό αλλά µε κρασί την στολήν του και µε τον κόκκινον, σαν αίµα, οίνον της
σταφυλής θα καθαρίζη την ενδυµασίαν του.
Γεν. 49,12   χαροποιοί οι οφθαλµοί αυτού από οίνου, και λευκοί οι οδόντες αυτού ή γάλα.
Γεν. 49,12  Οι οφθαλµοί του θα ακτινοβολούν χαράν· θα σπινθηροβολούν σαν εκείνου που πίνει οίνον. Η καθαρότης του θα
είναι άψογος, και οι οδόντες του θα είναι λευκότεροι από το γάλα.
Γεν. 49,13   Ζαβουλών παράλιος κατοικήσει, και αυτός παρ όρµον πλοίων, και παρατενεί έως Σιδώνος.
Γεν. 49,13  Ζαβουλών, η φυλή του θα κατοικήση εις παράλιον χώραν, πλησίον λιµένων, όπου υπάρχουν πλοία, θα εκτείνεται
δε µέχρι και της Σιδώνος.
Γεν. 49,14   Ισσάχαρ το καλόν επεθύµησεν αναπαυόµενος ανά µέσον των κλήρων·
Γεν. 49,14  Ισσάχαρ επεθύµησε και εθεώρησε καλόν να αναπαύεται εις τας περιοχάς , αι οποίαι εκληροδοτήθησαν στους
άλλους αδελφούς του.
Γεν. 49,15   και ιδών την ανάπαυσιν ότι καλή, και την γήν ότι πίων, υπέθηκε τον ώµον αυτού εις το πονείν και εγενήθη ανήρ
γεωργός.
Γεν. 49,15  Αυτός ιδών, ότι η ειρηνική και αναπαυτική ζωή είναι καλή δι' αυτόν και ότι η χώρα του είναι εύφορος, ανέλαβε
να εργασθή µε τα χέρια του και να κοπιάζη εργαζόµενος την γην και έτσι έγινε γεωργός.
Γεν. 49,16   Δάν κρινεί το λαόν αυτού, ωσεί και µία φυλή εν Ισραήλ.
Γεν. 49,16  Ο Δαν θα κυβερνήση δια της φυλής του τον ισραηλιτικόν λαόν, σαν µια αξία φυλή του Ιακώβ.
Γεν. 49,17   και γενηθήτω Δάν όφις εφ οδού, εγκαθήµενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ίππου, και πεσείται ο ιππεύς εις τα
οπίσω,
Γεν. 49,17  Η φυλή του Δαν θα γίνη κακοποιός, σαν όφις κρυµµένος στον δρόµον, όφις ο οποίος παραµονεύει εις την
ατραπόν, δια να δαγκώση την πτέρναν του ίππου και να ανατραπή ο ιππεύς προς τα οπίσω,
Γεν. 49,18   την σωτηρίαν περιµένων Κυρίου.
Γεν. 49,18  ώστε τα θύµατά του να περιµένουν την σωτηρίαν από τον Κύριον.
Γεν. 49,19   Γάδ, πειρατήριον πειρατεύσει αυτόν, αυτός δε πειρατεύσει αυτόν κατά πόδας.
Γεν. 49,19  Ο Γαδ, ενέδρας και πειρατείας θα στήσουν δι' αυτόν, αλλά και αυτός θα στήση ενέδρας εις τα πόδια εκείνου, ο
οποίος τον ενεδρεύει.
Γεν. 49,20   Ασήρ, πίων αυτού ο άρτος, και αυτός δώσει τρυφήν άρχουσι.
Γεν. 49,20     Του Ασήρ η τροφή θα είναι πλουσία και αυτός από την πολλήν καρποφορίαν των αγρών του θα προσφέρη
απολαυστικά εδέσµατα και εις βασιλείς.
Γεν. 49,21   Νεφθαλείµ στέλεχος ανειµένον, επιδιδούς εν τώ γεννήµατι κάλλος.
Γεν. 49,21  Νεφθαλείµ, βλαστάρια υψωµένα θα προσδίδουν ωραιότητα εις αυτόν και εις την καρποφόρον βλάστησιν της
χώρας του.
Γεν. 49,22   υιός ηυξηµένος Ιωσήφ, υιός ηυξηµένος µου ζηλωτός, υιός µου νεώτατος· προς µε ανάστρεψον.
Γεν. 49,22     Ο Ιωσήφ ένδοξον τέκνον, ένδοξον και αγαπηµένον παιδί των γηρατείων µου, επίστρεψε προς εµέ από την
ξενητειά σου.
Γεν. 49,23   εις ον διαβουλευόµενοι ελοιδόρουν, και ενείχον αυτώ κύριοι τοξευµάτων·
Γεν. 49,23     Εναντίον αυτού και των απογόνων του άνθρωποι πονηρά σκεπτόµενοι εξεστόµιζαν ύβρεις, άνθρωποι έχοντες
ικανότητα εις πολέµους µε τόξα εφθόνουν και εµίασουν αυτόν.
Γεν. 49,24   και συνετρίβη µετά κράτους τα τόξα αυτών, και εξελύθη τα νεύρα βραχιόνων χειρός αυτών διά χείρα δυνάστου
Ιακώβ, εκείθεν ο κατισχύσας Ισραήλ· παρά Θεού τού πατρός σου,
Γεν. 49,24     Αλλά τα τόξα των συνετρίβησαν µετά µεγάλης δυνάµεως και τα νεύρα των χειρών των παρέλυσαν από το
κραταιόν χέρι του παντοδυνάµου Θεού του Ιακώβ. Από εκεί, από τον Θεόν του πατρός σου, θα αντλής την δύναµίν σου.
Γεν. 49,25   και εβοήθησέ σοι ο Θεός ο εµός και ευλόγησέ σε ευλογίαν ουρανού άνωθεν και ευλογίαν γής εχούσης πάντα·
είνεκεν ευλογίας µαστών και µήτρας,
Γεν. 49,25     Ο Θεός µου σε εβοήθησε και σε ηυλόγησε ευλογίαν πλουσία από τον ουρανόν άνω και ευλογίαν από την γην
κάτω, η οποία θα καρποφορή πλουσίως δια σε. Αι ευλογίαι αυταί δια σε και δια τα τέκνα σου θα δειχθούν και από το
πλήθος των απογόνων σου.
Γεν. 49,26 ευλογίας πατρός σου και µητρός σου· υπερίσχυσεν υπέρ ευλογίας ορέων µονίµων και επ ευλογίαις θινών αενάων·
έσονται επί κεφαλήν Ιωσήφ και επί κορυφής ών ηγήσατο αδελφών.
Γεν. 49,26     Θα λάβης τας ευλογίας του πατρός σου και της µητρός σου και θα είναι αύται ανώτεραι από την
µεγαλοπρέπειαν και την µακροβιότητα των ορέων και πολυαριθµότεροι από τας αµµώδεις αιωνίας εκτάσεις. Αι ευλογίαι
αυταί θα έλθουν εις την κεφαλήν του Ιωσήφ, εκείνου ο οποίος ανεδείχθη άρχων και προστάτης των αδελφών του.
Γεν. 49,27   Βενιαµίν λύκος άρπαξ· το πρωϊνόν έδεται έτι και εις το εσπέρας δίδωσι τροφήν.
Γεν. 49,27     Ο Βενιαµίν θα είναι λύκος αρπακτικός. Την πρωΐαν θα τρώγη ακόµη από το κυνήγι της προηγουµένης ηµέρας
και την εσπέραν της άλλης ηµέρας θα έχη τόσα νέα θηράµατα, ώστε να δίδη και εις άλλους τροφήν”.
Γεν. 49,28   Πάντες ούτοι υιοί Ιακώβ δώδεκα, και ταύτα ελάλησεν αυτοίς ο πατήρ αυτών και ευλόγησεν αυτούς , έκαστον
κατά την ευλογίαν αυτού ευλόγησεν αυτούς.
Γεν. 49,28     Όλοι αυτοί οι υιοί του Ιακώβ ήσαν δώδεκα, και αυτά είπεν εις αυτούς ο πατήρ των. Ευλόγησεν αυτούς. Εδωκεν
στον καθένα από αυτούς ιδιαιτέραν ευλογίαν και προφητείαν.
Γεν. 49,29   και είπεν αυτοίς· εγώ προστίθεµαι προς τον εµόν λαόν· θάψατέ µε µετά των πατέρων µου εν τώ σπηλαίω, ό εστιν
εν τώ αγρώ Εφρών τού Χετταίου,
Γεν. 49,29     Έπειτα δε από τας ευλογίας τους είπεν· “εγώ υστέρα από ολίγον αποθνήσκω και προστίθεµαι στον λαόν µου, ο
οποίος έχει εκδηµήσει ενωρίτερον. Θέλω να µε θάψετε µαζή µε τους πατέρας µου εντός του σπηλαίου, το οποίον υπάρχει
στον αγρόν του Εφρών του Χετταίου.
Γεν. 49,30   εν τώ σπηλαίω τώ διπλώ, τώ απέναντι Μαµβρή, εν γη Χαναάν, ό εκτήσατο Αβραάµ το σπήλαιον παρά Εφρών



τού Χετταίου εν κτήσει µνηµείου·
Γεν. 49,30     Θάψετέ µε στο διπλούν σπήλαιον, που ευρίσκεται εις την Χαναάν απέναντι από την Δρυν Μαµβρή και το οποίον
σπήλαιον ηγόρασεν ο Αβραάµ από τον Εφρών τον Χετταίον, δια να τα χρησιµοποιήση ως ιδιόκτητον µνηµείον.
Γεν. 49,31   εκεί έθαψαν Αβραάµ και Σάραν την γυναίκα αυτού, εκεί έθαψαν Ισαάκ και εβέκκαν την γυναίκα αυτού, εκεί
έθαψα Λείαν
Γεν. 49,31  Εκεί έθαψαν τον Αβραάµ και την σύζυγον αυτού την Σάρραν. Εκεί έθαψαν τον Ισαάκ και την σύζυγόν του την
Ρεβέκκαν, εκεί έθαψα εγώ την Λείαν,
Γεν. 49,32   εν κτήσει τού αγρού και τού σπηλαίου τού όντος εν αυτώ παρά των υιών Χέτ.
Γεν. 49,32     αφού µας ανήκει ο αγρός αυτός και το σπήλαιον που υπάρχει εις αυτόν, διότι ηγοράσθησαν από τους
Χετταίους”.
Γεν. 49,33   και κατέπαυσεν Ιακώβ επιτάσσων τοίς υιοίς αυτού και εξάρας τους πόδας αυτού επί την κλίνην εξέλιπε και
προσετέθη προς τον λαόν αυτού.
Γεν. 49,33     Έπαυσε τότε ο Ιακώβ να δίδη εντολάς εις τα παιδιά του, άπλωσε τα πόδια του επανώ στο κρεββάτι του,
απέθανεν ειρηνικά και ήρεµα και προσετέθη στον λαόν του, ο οποίος ενωρίτερα από αυτόν είχεν απέλθει από τον κόσµον
τούτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50
Γεν. 50,1  Καί επιπεσών Ιωσήφ επί πρόσωπον τού πατρός αυτού, έκλαυσεν αυτόν και εφίλησεν αυτόν.
Γεν. 50,1  Ο Ιωσήφ ερρίφθη στο πρόσωπον του πατρός του, έκλαυσε δι' αυτόν και τον εφίλησε.
Γεν. 50,2  και προσέταξεν Ιωσήφ τοίς παισίν αυτού τοίς ενταφιασταίς ενταφιάσαι τον πατέρα αυτού, και ενεταφίασαν οι
ενταφιασταί τον Ισραήλ.
Γεν. 50,2  Διέταξε δε τους δούλους του, τους Αιγυπτίους ταριχευτάς, να τον ταριχεύσουν. Εκείνοι δε, ειδικοί στο έργον των,
εταρίχευσαν τον Ιακώβ.
Γεν. 50,3  και επλήρωσαν αυτού τεσσαράκοντα ηµέρας· ούτω γάρ καταριθµούνται αι ηµέραι της ταφής. και επένθησεν
αυτόν Αίγυπτος εβδοµήκοντα ηµέρας.
Γεν. 50,3  Συνεπληρώθησαν αι τεσσαράκοντα ηµέραι, όσαι απαιτούνται δια την ολοκλήρωσιν της ταριχεύσεως. Επένθησε
τον Ιακώβ η Αίγυπτος επί εβδοµήκοντα ηµέρας.
Γεν. 50,4  Επεί δε παρήλθον αι ηµέραι τού πένθους, ελάλησεν Ιωσήφ προς τους δυνάστας Φαραώ λέγων· ει εύρον χάριν
εναντίον υµών λαλήσατε περί εµού εις τα ώτα Φαραώ λέγοντες·
Γεν. 50,4  Όταν δε παρήλθαν αι ηµέραι αύται του πένθους, ο Ιωσήφ, επειδή λόγω της πενθίµου εµφανίσεως του και της
ένεκα του πένθους αφεθείσης γενειάδας του, δεν ηδύνατο αυτοπροσώπως να παρουσιασθή στον Φαραώ, είπε προς τους
αυλικούς να µεσολαβήσουν προς εκείνον λέγων· “εάν ευρήκα χάριν ενώπιόν σας, οµιλήσατε δι' εµέ στον Φαραώ και είπατε,
Γεν. 50,5  ο πατήρ µου ώρκισέ µε λέγων· εν τώ µνηµείω ώ ώρυξα εµαυτώ εν γη Χαναάν, εκεί µε θάψεις· νύν ούν αναβάς θάψω
τον πατέρα µου και επανελεύσοµαι.
Γεν. 50,5  ότι ο πατήρ µου µε ώρκισε λέγων· Θέλω να µε θάψης στο µνηµείον, το οποίον εγώ δια τον εαυτόν µου ήνοιξα εις
την χώραν Χαναάν. Τώρα λοιπόν πρέπει να µεταβώ εις την Χαναάν, να θάψω τον πατέρα µου και πάλιν θα επιστρέψω”.
Γεν. 50,6  και είπε Φαραώ τώ Ιωσήφ· ανάβηθι, θάψον τον πατέρα σου, καθάπερ ώρκισέ σε.
Γεν. 50,6  Ο Φαραώ παρήγγειλες στον Ιωσήφ· “πήγαινε θάψε τον πατέρα σου, όπως εκείνος σε ώρκισεν”.
Γεν. 50,7  και ανέβη Ιωσήφ θάψαι τον πατέρα αυτού, και συνανέβησαν µετ αυτού πάντες οι παίδες Φαραώ και οι
πρεσβύτεροι τού οίκου αυτού και πάντες οι πρεσβύτεροι της γής Αιγύπτου.
Γεν. 50,7  Ο Ιωσήφ ανεχώρησε, δια να θάψη τον πατέρα του. Μαζή δε µε αυτόν επήγαν όλοι οι δούλοι του Φαραώ, οι
γεροντότεροι του οίκου του, όλοι οι πρεσβύτεροι, όλοι δηλαδή όσοι κατείχον αξιώµατα εις την χώραν της Αιγύπτου.
Γεν. 50,8  και πάσα η πανοικία Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού και πάσα η οικία η πατρική αυτού, και την συγγένειαν αυτού
και τα πρόβατα και τους βόας υπελίποντο εν γη Γεσέµ.
Γεν. 50,8  Και όλη η οικογένεια του Ιωσήφ, οι αδελφοί του και όλα τα µέλη του πατρικού οίκου και όλοι οι συγγενείς. Εις την
Γεσέµ έµειναν µόνον τα πρόβατα και τα βόδια και οι φυλάσσοντες αυτά .
Γεν. 50,9  και συνανέβησαν µετ αυτού και άρµατα και ιππείς, και εγένετο η παρεµβολή µεγάλη σφόδρα.
Γεν. 50,9  Μαζή µε αυτόν ανεχώρησαν και άρµατα και ιππείς, ώστε η συνοδεία έγινε πολύ µεγάλη.
Γεν. 50,10   και παρεγένοντο εις άλωνα Ατάδ, ό εστι πέραν τού Ιορδάνου, και εκόψαντο αυτόν κοπετόν µέγαν και ισχυρόν
σφόδρα· και εποίησε το πένθος τώ πατρί αυτού επτά ηµέρας.
Γεν. 50,10  Έφθασαν στο αλώνι του Ατάδ, το οποίον ευρίσκεται ανατολικώς του Ιορδάνου. Εκεί όλοι οι συνοδεύοντες τον
νεκρόν τον εθρήνησαν πολύ, µε θρήνον µεγάλον και ισχυρόν. Έκαµε δε εκεί ο Ιωσήφ και οι περί αυτόν πένθος επτά ηµερών
δια τον πατέρα του.
Γεν. 50,11   και είδον οι κάτοικοι της γής Χαναάν το πένθος επί άλωνι Ατάδ και είπαν· πένθος µέγα τούτό εστι τοίς
Αιγυπτίοις· διά τούτο εκάλεσε το όνοµα αυτού Πένθος Αιγύπτου, ό εστι πέραν τού Ιορδάνου.
Γεν. 50,11  Οι κάτοικοι της γης Χαναάν είδον το πένθος τούτο στο αλώνι του Ατάδ και είπαν· “µεγάλο είναι τούτο το πένθος
στους Αιγυπτίους”. Δια τούτο ωνόµασαν “Πένθος Αιγύπτου” τον τόπον αυτόν, που ευρίσκεται ανατολικώς του Ιορδάνου.
Γεν. 50,12   και εποίησαν αυτώ ούτως οι υιοί αυτού
Γεν. 50,12  Αφού κατ' αυτόν τον τρόπον επένθησαν τον πατέρα των τον Ιακώβ οι υιοί αυτού,
Γεν. 50,13   και ανέλαβον αυτόν οι υιοί αυτού εις γήν Χαναάν και έθαψαν αυτόν εις το σπήλαιον το διπλούν, ό εκτήσατο
Αβραάµ το σπήλαιον εν κτήσει µνηµείου παρά Εφρών τού Χετταίου, κατέναντι Μαµβρή.
Γεν. 50,13  τον επήραν έπειτα αυτοί µόνοι χωρίς την συνοδείαν των Αιγυπτίων, τον µετέφεραν από το αλώνι του Ατάδ, εις
την Χαναάν, και τον έθαψαν στο διπλούν σπήλαιον, το απέναντι της Δρυός Μαµβρή, το οποίον ο Αβραάµ είχεν αγοράσει
ως ιδιόκτητον µνηµείον του από τον Εφρών τον Χετταίον.
Γεν. 50,14   και υπέστρεψεν Ιωσήφ εις Αίγυπτον, αυτός και οι αδελφοί αυτού και οι συναναβάντες θάψαι τον πατέρα αυτού.
Γεν. 50,14  Μετά δε τον ενταφιασµόν επέστρεψεν εις την Αίγυπτον ο Ιωσήφ, οι αδελφοί του και όλοι όσοι είχον έλθει µαζή
του, δια να θάψουν τον πατέρα του.



Γεν. 50,15   Ιδόντες δε οι αδελφοί Ιωσήφ ότι τέθνηκεν ο πατήρ αυτών, είπαν· µη ποτε µνησικακήση ηµίν Ιωσήφ και
ανταπόδοµα ανταποδώ ηµίν πάντα τα κακά, ά ενεδειξάµεθα εις αυτόν.
Γεν. 50,15  Όταν οι αδελφοί του Ιωσήφ είδον ότι απέθανε και δεν υπάρχει µεταξύ των ο πατέρας των, εφοβήθησαν και
διηρωτήθησαν· “Μήπως µνησικακήση εναντίον µας ο Ιωσήφ και µας ανταποδώση όλα εκείνα τα κακά, τα οποία ηµείς
επράξαµεν εναντίον του;”
Γεν. 50,16   και παραγενόµενοι προς Ιωσήφ είπαν· ο πατήρ σου ώρκισε πρό τού τελευτήσαι αυτόν λέγων·
Γεν. 50,16  Και µε τον φόβον αυτόν προσήλθον όλοι προς τον Ιωσήφ και του είπαν· “ο πατήρ σου πριν αποθάνη, µας ώρκισε
και µας είπε·
Γεν. 50,17   ούτως είπατε Ιωσήφ· άφες αυτοίς την αδικίαν και την αµαρτίαν αυτών, ότι πονηρά σοι ενεδείξαντο· και νύν
δέξαι την αδικίαν των θεραπόντων τού Θεού τού πατρός σου. και έκλαυσεν Ιωσήφ λαλούντων αυτών προς αυτόν.
Γεν. 50,17  Αυτά να πήτε στον Ιωσήφ· Συγχώρησε στους αδελφούς σου την αδικίαν και την αµαρτίαν των, διότι πράγµατι
σου έκαµαν µεγάλα κακά. Τώρα, λοιπόν, δέξου την µετάνοιάν των και συγχώρησε την αδικίαν των δούλων τούτων του
Θεού και του πατρός σου”. Συνεκινήθη βαθύτατα ο Ιωσήφ και έκλαυσεν, ενώ εκείνοι του ωµιλούσαν ακόµη.
Γεν. 50,18   και ελθόντες προς αυτόν είπαν· οίδε ηµείς σοί ικέται.
Γεν. 50,18  Αυτοί επλησίασαν περισσότερον τον αδελφόν των και συντετριµµένοι του είπαν· “ιδού, ηµείς είµεθα και θα
µείνωµεν δούλοι σου”.
Γεν. 50,19   και είπεν αυτοίς Ιωσήφ· µη φοβείσθε, τού γάρ Θεού ειµι εγώ.
Γεν. 50,19  Απήντησε προς αυτούς ο Ιωσήφ· “µη φοβείσθε ! Του Θεού άνθρωπος είµαι εγώ, αγαθός και αµνησίκακος.
Γεν. 50,20   υµείς εβουλεύσασθε κατ εµού εις πονηρά, ο δε Θεός εβουλεύσατο περί εµού εις αγαθά, όπως αν γενηθή ως
σήµερον και τραφή λαός πολύς.
Γεν. 50,20     Σεις εσκεφθήκατε και απεφασίσατε κακά εναντίον µου. Ο δε Θεός εσκέφθη αγαθά δι' εµέ, δια να γίνη αυτό το
οποίον και έγινε µέχρι τώρα, να διατραφούν δηλαδή χάρις εις εµέ πολλοί λαοί”.
Γεν. 50,21   και είπεν αυτοίς· µη φοβείσθε· εγώ διαθρέψω υµάς και τας οικίας υµών. και παρεκάλεσεν αυτούς και ελάλησεν
αυτών εις την καρδίαν.
Γεν. 50,21  Και επανέλαβε προς αυτούς· “µη φοβείσθε ! Εγώ, όχι µόνον δεν θα σας εκδικηθώ, αλλά θα διαθρέψω και σας και
τας οικογενείας σας”. Τους παρηγόρησε, τους ενεθάρρυνε και ωµίλησε µε αυτόν τον καλόν τρόπον εις τας καρδίας των.
Γεν. 50,22   Καί κατώκησεν Ιωσήφ εν Αιγύπτω, αυτός και οι αδελφοί αυτού και πάσα η πανοικία τού πατρός αυτού. και
έζησεν Ιωσήφ έτη εκατόν δέκα.
Γεν. 50,22 Και µετά τα γεγονότα αυτά παρέµεινεν ο Ιωσήφ εις την Αίγυπτον αυτός και οι αδελφοί του και όλη η οικογένεια
του πατρός του. Έζησε δε ο Ιωσήφ εκατόν δέκα έτη.
Γεν. 50,23   και είδεν Ιωσήφ Εφραΐµ παιδία έως τρίτης γενεάς, και οι υιοί Μαχείρ τού υιού Μανασσή ετέχθησαν επί µηρών
Ιωσήφ.
Γεν. 50,23     Και είδε παιδιά του υιού του Εφραίµ µέχρι τρίτης γενεάς. Και τα παιδιά του Μαχείρ, υιού του Μανασσή,
εγεννήθησαν εις τα γόνατα του Ιωσήφ.
Γεν. 50,24   και είπεν Ιωσήφ τοίς αδελφοίς αυτού λέγων· εγώ αποθνήσκω· επισκοπή δε επισκέψεται ο Θεός υµάς και ανάξει
υµάς εκ της γής ταύτης εις την γήν, ήν ώµοσεν ο Θεός τοίς πατράσιν ηµών, Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ.
Γεν. 50,24     Όταν δε επλησίασεν ο καιρός της τελευτής του, είπεν στους αδελφούς του ο Ιωσήφ· “εγώ αποθνήσκω. Γνωρίζω
όµως καλά, ότι ο πανάγαθος Θεός θα σας επισκεφθή ως προστάτης και από την γην αυτήν θα σας επαναφέρη εις την
χώραν, την οποίαν δι' όρκου έχει υποσχεθή ίστους πατέρας µας, στον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ”.
Γεν. 50,25   και ώρκισεν Ιωσήφ τους υιούς Ισραήλ λέγων· εν τή επισκοπή, ή επισκέψηται ο Θεός υµάς, και συνανοίσετε τα
οστά µου εντεύθεν µεθ υµών.
Γεν. 50,25     Αµέσως δε µετά τους λόγους αυτούς ώρκισεν ο Ιωσήφ τους αδελφούς του λέγων · “όταν ο Θεός σας επισκεφθή
και σας επαναφέρη εις την γην Χαναάν, θα πάρετε από εδώ και θα φέρετε µαζή σας εκεί τα οστά µου”
Γεν. 50,26   και ετελεύτησεν Ιωσήφ ετών εκατόν δέκα· και έθαψαν αυτόν και έθηκαν εν τή σορώ εν Αιγύπτω.
Γεν. 50,26     Και απέθανεν ο Ιωσήφ εις ηλικίαν εκατόν δέκα ετών. Εταρίχευσαν αυτόν εις την Αίγυπτον και τον έθεσαν εις
την λάρνακα.

Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Εξ. 1,1    Ταύτα τα ονόµατα των υιών Ισραήλ των εισπεπορευµένων εις Αίγυπτον άµα Ιακώβ τώ πατρί αυτών , έκαστος
πανοικί αυτών εισήλθοσαν.
Εξ. 1,1    Αυτά είναι τα ονόµατα των υιών του Ιακώβ, οι οποίοι εισήλθον εις την Αίγυπτον µαζή µε τον πατέρα αυτών και µε
ολόκληρον την οικογένειάν του έκαστος.
Εξ. 1,2    ουβήν, Συµεών, Λευΐ, Ιούδας,
Εξ. 1,2    Ρουβήν, Συµεών, Λευϊ, Ιούδας,
Εξ. 1,3    Ισσάχαρ, Ζαβουλών και Βενιαµίν,
Εξ. 1,3    Ισσάχαρ, Ζαβουλών και Βενιαµίν,
Εξ. 1,4    Δάν και Νεφαθλείµ, Γάδ και Ασήρ.
Εξ. 1,4    Δαν και Νεφθαλείµ, Γαδ και Ασήρ.
Εξ. 1,5    Ιωσήφ δε ήν εν Αιγύπτω. ήσαν δε πάσαι ψυχαί εξ Ιακώβ πέντε και εβδοµήκοντα.
Εξ. 1,5    Ο δε Ιωσήφ ευρίσκετο τότε εις την Αίγυπτον. Ολοι δε οι υιοί και οι απόγονοι του Ιακώβ, που εισήλθον εις την
Αίγυπτον, ήσαν εβδοµήκοντα πέντε.
Εξ. 1,6    ετελεύτησε δε Ιωσήφ και πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσα η γενεά εκείνη .
Εξ. 1,6    Εν τη παρόδω των ετών απέθανεν ο Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού. Και όλη η γενεά εκείνη.
Εξ. 1,7    οι δε υιοί Ισραήλ ηυξήθησαν και επληθύνθησαν και χυδαίοι εγένοντο. και κατίσχυον σφόδρα σφόδρα, επλήθυνε δε
η γη αυτούς.



Εξ. 1,7    Οι απόγονοί των όµως, οι Ισραηλίται, ηυξήθησαν και επληθύνθησαν εις την Αίγυπτον, έγιναν πλήθος πολύ. Χαρις
δε στο πλήθος των και την άλλην πρόοδόν των έγιναν πάρα πολύ ισχυροί, διότι τους ηυνόησεν και η χώρα εις την αύξησιν
και την ισχύν των.
Εξ. 1,8    Ανέστη δε βασιλεύς έτερος επ Αίγυπτον, ός ουκ ήδει τον Ιωσήφ.
Εξ. 1,8    Αλλά, µετά καιρούς, ήλθεν άλλος βασιλεύς εις την Αίγυπτον, ο οποίος δεν εγνώριζε τίποτε περί του Ιωσήφ ούτε και
δια τας υπηρεσίας, τας οποίας εκείνος είχε προσφέρει εις την Αίγυπτον.
Εξ. 1,9    είπε δε τώ έθνει αυτού· ιδού το γένος των υιών Ισραήλ µέγα πλήθος και ισχύει υπέρ ηµάς·
Εξ. 1,9    Δυσµενώς δε διατεθειµένος προς τους υιούς Ισραήλ είπεν στον λαόν του· “ιδού, η φυλή των Ισραηλιτών είναι
µεγάλη εις πληθυσµόν και ισχυροτέρα από ηµάς.
Εξ. 1,10  δεύτε ούν κατασοφισώµεθα αυτούς, µη ποτε πληθυνθή, και ηνίκα αν συµβή ηµίν πόλεµος, προστεθήσονται και
ούτοι προς τους υπεναντίους και εκπολεµήσαντες ηµάς εξελεύσονται εκ της γής.
Εξ. 1,10  Ελάτε λοιπόν και να επινοήσωµεν ταλαιπωρίας εις κατάθλιψιν αυτών και µείωσιν του πληθυσµού των, δια να µη
αυξηθούν περισσότερον. Τούτο δε, διότι υπάρχει φόβος, αν τυχόν κανένα άλλο έθνος µας πολεµήση, να προστεθούν και
ούτοι µε τους εχθρούς µας, να πολεµήσουν εναντίον µας και να µας νικήσουν, οπότε νικηταί θα φύγουν ελεύθεροι από την
χώραν µας και θα στερηθώµεν ηµείς από τας εργασίας των”.
Εξ. 1,11  και επέστησεν αυτοίς επιστάτας των έργων, ίνα κακώσωσιν αυτούς εν τοίς έργοις· και ωκοδόµησαν πόλεις οχυράς
τώ Φαραώ, την τε Πειθώµ και αµεσσή και Ών, ή εστιν Ηλιούπολις.
Εξ. 1,11   Προς τούτο κατέστησεν ο βασιλεύς επιστάτας στους εργαζοµένους Ισραηλίτας, δια να τους ταλαιπωρούν και τους
βασανίζουν µε πολλά και σκληρά έργα. Τοτε και ανοικοδόµησαν οι Ισραηλίται πόλεις οχυράς προς χάριν του Φαραώ, την
Πειθώ, την Ραµεσσή και την Ων· η Ων είναι η άλλως καλουµένη Ηλιούπολις.
Εξ. 1,12  καθότι δε αυτούς εταπείνουν, τοσούτω πλείους εγίγνοντο, και ίσχυον σφόδρα σφόδρα· και εβδελύσσοντο οι
Αιγύπτιοι από των υιών Ισραήλ.
Εξ. 1,12  Αλλά, όσον περισσότερον οι επιστάται κατεπίεζον τους Ισραηλίτας, τόσον περισσότεροι αυτοί εγίνοντο και
εδυνάµωναν πάρα πολύ.
Εξ. 1,13  και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους υιούς Ισραήλ βία
Εξ. 1,13  Δια τούτο και το µίσος των Αιγυπτίων, εναντίον των Ισραηλιτών ήτο άσβεστον.
Εξ. 1,14  και κατωδύνων αυτών την ζωήν εν τοίς έργοις τοίς σκληροίς, τώ πηλώ και τή πλινθεία και πάσι τοίς έργοις τοίς εν
τοίς πεδίοις, κατά πάντα τα έργα, ών κατεδουλούντο αυτούς µετά βίας.
Εξ. 1,14  Κατέθλιβον ακόµη σκληρότερον την ζωήν των µε τας βασανιστικάς βαρείας εργασίας της ζυµώσεως του πηλού,
της κατασκευής πλίνθων και µε όλα τα άλλα έργα, τα οποία έκαµνον οι Ισραηλίται εις τας πεδιάδας της Αιγύπτου και τα
οποία ως δούλους τους υπεχρέωναν να εκτελούν δια της βίας.
Εξ. 1,15  Καί είπεν ο βασιλεύς των Αιγυπτίων ταίς µαίαις των Εβραίων· τή µια αυτών όνοµα Σεπφώρα, και το όνοµα της
δευτέρας Φουά,
Εξ. 1,15  Είπε δε ο βασιλεύς αυτός εις τας Αιγυπτίας µαίας, που εξυπηρετούσαν τας Εβραίας γυναίκας- η µία από αυτάς
ωνοµάζετο Σεπφώρα και η άλλη Φουά-
Εξ. 1,16  και είπεν· όταν µαιούσθε τας Εβραίας και ώσι προς τώ τίκτειν, εάν µέν άρσεν ή, αποκτείνατε αυτό, εάν δε θήλυ,
περιποιείσθε αυτό.
Εξ. 1,16  “όταν πηγαίνετε να ξεγεννήσετε τας επιτόκους Εβραίας, την στιγµήν που το βρέφος γεννάται, εάν µεν είναι
αρσενικόν φονεύσατέ το, εάν είναι θηλυκόν, περιποιηθήτε το”.
Εξ. 1,17  εφοβήθησαν δε αι µαίαι τον Θεόν και ουκ εποίησαν καθότι συνέταξεν αυταίς ο βασιλεύς Αιγύπτου, και εζωογόνουν
τα άρσενα.
Εξ. 1,17  Αι µαίαι όµως αυταί, ευλαβείς καθώς ήσαν, εφοβήθησαν τον Θεόν και δεν έκαµαν το έγκληµα, που τας είχε
διατάξει ο βασιλεύς, αλλά άφηναν εις την ζωήν και τα αρσενικά παιδιά .
Εξ. 1,18  εκάλεσε δε ο βασιλεύς Αιγύπτου τας µαίας και είπεν αυταίς· τι ότι εποιήσατε το πράγµα τούτο και εζωογονείτε τα
άρσενα;
Εξ. 1,18  Εκάλεσε πάλιν ο βασιλεύς της Αιγύπτου τας µαίας και είπεν εις αυτάς· “τι είναι αυτό το οποίον εκάµατε; Αφήνατε
να ζουν και τα άρρενα τέκνα των Εβραίων;”
Εξ. 1,19  είπαν δε αι µαίαι τώ Φαραώ· ουχ ως γυναίκες Αιγύπτου αι Εβραίαι, τίκτουσι γάρ πριν ή εισελθείν προς αυτάς τας
µαίας· και έτικτον.
Εξ. 1,19  Αι µαίαι απήντησαν στον Φαραώ· “δεν είναι, όπως αι γυναίκες των Αιγυπτίων αι Εβραίαι γυναίκες, διότι αυταί
γεννούν, πριν φθάσουν προς αυτάς αι µαίαι”. Και έτσι εγεννούσαν αφόβως αι γυναίκες των Εβραίων.
Εξ. 1,20  εύ δε εποίει ο Θεός τας µαίας, και επλήθυνεν ο λαός και ίσχυε σφόδρα.
Εξ. 1,20   Ο Θεός ηυλόγει τας µαίας δια την καλήν αυτήν πράξιν των, ο δε ισραηλιτικός λαός επληθύνετο και εγίνετο ολονέν
ισχυρότερος.
Εξ. 1,21  επεί δε εφοβούντο αι µαίαι τον Θεόν, εποίησαν εαυταίς οικίας.
Εξ. 1,21  Επειδή δε αι µαίαι εφοβούντο τον Θεόν, τας ευηργέτησεν ο Θεός, ώστε να αποκτήσουν ευτυχείς οικογενείας.
Εξ. 1,22  συνέταξε δε Φαραώ παντί τώ λαώ αυτού λέγων· πάν άρσεν, ό εάν τεχθή τοίς Εβραίοις, εις τον ποταµόν ρίψατε· και
πάν θήλυ, ζωογονείτε αυτό.
Εξ. 1,22   Τοτε ο Φαραώ διέταξεν όλον τον λαόν του λέγων· “κάθε νεογέννητον αρσενικόν τέκνον των Εβραίων ρίψατέ το
στον ποταµόν. Καθε δε θηλυκόν περιποιηθήτε το, ώστε να ζήση”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Εξ. 2,1    Ήν δε τις εκ της φυλής Λευΐ, ός έλαβε των θυγατέρων Λευΐ,
Εξ. 2,1    Υπήρχε τότε ένας εκ των απογόνων της φυλής Λευϊ, ο οποίος επήρεν ως σύζυγον γυναίκα εκ της φυλής του.
Εξ. 2,2    και εν γαστρί έλαβε και έτεκεν άρσεν· ιδόντες δε αυτό αστείον εσκέπασαν αυτό µήνας τρεις.
Εξ. 2,2   Αυτή συνέλαβε και εγέννησεν αρσενικόν. Οι γονείς του, ιδόντες ότι αυτό ήτο ωραίον, το έκρυψαν επί τρεις µήνας.
Εξ. 2,3    επεί δε ουκ ηδύναντο αυτό έτι κρύπτειν, έλαβεν αυτώ η µήτηρ αυτού θίβιν και κατέχρισεν αυτήν ασφαλτοπίσση



και ενέβαλε το παιδίον εις αυτήν και έθηκεν αυτήν εις το έλος παρά τον ποταµόν.
Εξ. 2,3   Επειδή δε δεν ηµπορούσαν επί περισσότερον χρόνον να το κρύπτουν, απεφάσισαν να το ρίψουν στον ποταµόν.
Έλαβεν η µητέρα του ένα καλάθι, το ήλειψε µε πολλήν άσφαλτον και πίσσαν, έβαλε µέσα εις αυτό το παιδίον και έθεσε το
καλάθι στο έλος, κοντά στον Νείλον ποταµόν.
Εξ. 2,4    και κατεσκόπευεν η αδελφή αυτού µακρόθεν µαθείν, τι το αποβησόµενον αυτώ.
Εξ. 2,4   Η αδελφή του βρέφους παρακολουθούσε µετά προσοχής εκ του µακρόθεν κρυµµένη, δια να ίδη τι θα συνέβαινεν
στο παιδίον.
Εξ. 2,5    κατέβη δε η θυγάτηρ Φαραώ λούσασθαι επί τον ποταµόν, και αι άβραι αυτής παρεπορεύοντο παρά τον ποταµόν.
και ιδούσα την θίβιν εν τώ έλει, αποστείλασα την άβραν ανείλατο αυτήν.
Εξ. 2,5   Κατά την ώραν εκείνην κατέβη από τα ανάκτορά της η θυγάτηρ του Φαραώ, δια να λουσθή στον ποταµόν. Οταν
µαζή µε τας θεραπαινίδας της, που την ακολουθούσαν, έφθασαν στον ποταµόν, εβάδιζαν παρά την όχθην του. Η θυγάτηρ
του Φαραώ είδε το καλάθι στο έλος, απέστειλε µίαν υπηρέτριάν της και το επήρε.
Εξ. 2,6    ανοίξασα δε ορά παιδίον κλαίον εν τή θίβει, και εφείσατο αυτού η θυγάτηρ Φαραώ και έφη· από των παιδίων των
Εβραίων τούτο.
Εξ. 2,6   Οταν το άνοιξε, είδε µέσα στο καλάθι ένα παιδί να κλαίη. Το ελυπήθη η θυγάτηρ του Φαραώ και είπε· “αυτό
ασφαλώς είναι από τα παιδιά των Εβραίων”.
Εξ. 2,7    και είπεν η αδελφή αυτού τή θυγατρί Φαραώ· θέλεις καλέσω σοι γυναίκα τροφεύουσαν εκ των Εβραίων και
θηλάσει σοι το παιδίον;
Εξ. 2,7   Η κρυµµένη αδελφή του βρέφους παρουσιάσθη τότε εις την θυγατέρα του Φαραώ και την ηρώτησε· “θέλεις να σου
φωνάξω µια γυναίκα από τας Εβραίας, τροφόν δια να θηλάση προς λογαριασµόν σου το παιδί αυτό ;”
Εξ. 2,8    η δε είπεν η θυγάτηρ Φαραώ· πορεύου. ελθούσα δε η νεάνις εκάλεσε την µητέρα τού παιδίου.
Εξ. 2,8   Η θυγάτηρ του Φαραώ απήντησε· “ναι πήγαινε κάλεσέ την”. Ηλθεν η νεάνις και εκάλεσε την µητέρα του παιδιού.
Εξ. 2,9    είπε δε προς αυτήν η θυγάτηρ Φαραώ· διατήρησόν µοι το παιδίον τούτο και θήλασόν µοι αυτό, εγώ δε δώσω σοι
τον µισθόν. έλαβε δε η γυνή το παιδίον και εθήλαζεν αυτό.
Εξ. 2,9   Η θυγάτηρ του Φαραώ είπε· “ανάλαβε την συντήρησιν αυτού του παιδιού, θήλασέ µου το και εγώ θα σου δώσω την
αµοιβήν σου”. Επήρε η γυναίκα το παιδί και το εθήλαζε.
Εξ. 2,10  αδρυνθέντος δε τού παιδίου, εισήγαγεν αυτό προς την θυγατέρα Φαραώ, και εγενήθη αυτή εις υιόν· επωνόµασε δε
το όνοµα αυτού Μωυσήν λέγουσα· εκ τού ύδατος αυτόν ανειλόµην.
Εξ. 2,10   Οταν το παιδί εµεγάλωσε, το ωδήγησεν η µητέρα του προς την θυγατέρα του Φαραώ. Εκείνη δε το επήρε ως υιόν
της, το υιοθέτησε και το ωνόµασε Μωϋσήν, λέγουσα ότι “του δίνω αυτό το όνοµα, διότι το έβγαλα από το νερό· είναι
υδατόσωστος”.
Εξ. 2,11  Εγένετο δε εν ταίς ηµέραις ταίς πολλαίς εκείναις µέγας γενόµενος Μωυσής, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού τους
υιούς Ισραήλ. κατανοήσας δε τον πόνον αυτών ορά άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντά τινα Εβραίον των εαυτού αδελφών των
υιών Ισραήλ·
Εξ. 2,11  Μετά πάροδον όµως αρκετού χρόνου, όταν ο Μωϋσής έγινε µέγας δια την σοφίαν και την δύναµιν, εξήλθεν από τα
ανάκτορα και επεσκέφθη τους οµοεθνείς του, τους Ισραηλίτας. Ενώ παρακολουθούσε και έβλεπε την ταλαιπωρίαν και την
θλίψιν των, είδεν ένα Αιγύπτιον να κτυπά Εβραίον, ένα από τους αδελφούς του, τους Ισραηλίτας.
Εξ. 2,12  περιβλεψάµενος δε ώδε και ώδε ουχ ορά ουδένα και πατάξας τον Αιγύπτιον, έκρυψεν αυτόν εν τή άµµω.
Εξ. 2,12   Ο Μωϋσής, εκύτταξεν ολόγυρά του από εδώ και από εκεί, δεν είδε κανένα και κτυπήσας θανασίµως τον Αιγύπτιον
τον εφόνευσε, και έκρυψε το πτώµα του εις την άµµον.
Εξ. 2,13  εξελθών δε τή ηµέρα τή δευτέρα ορά δύο άνν αυτόν ραίους διαπληκτιζοµένους και λέγει τώ αδικούντι· διά τι σύ
τύπτεις τον πλησίον;
Εξ. 2,13   Την άλλην ηµέραν εξήλθε πάλιν ο Μωϋσής, είδε δύο Εβραίους να διαπληκτίζωνται και λέγει στον αδικούντα·
“διατί συ κτυπάς τον πλησίον σου;”
Εξ. 2,14  ο δε είπε· τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ ηµών; µη ανελείν µε σύ θέλεις, ον τρόπον ανείλες χθές τον
Αιγύπτιον; εφοβήθη δε Μωυσής, και είπεν· ει ούτως εµφανές γέγονε το ρήµα τούτο ;
Εξ. 2,14   Εκείνος του απήντησε µε αναίδειαν· “ποίος σε διώρισεν άρχοντα και δικαστήν εις ηµάς; Μηπως θέλεις να
φονεύσης και εµέ, όπως χθες εφόνευσες τον Αιγύπτιον;” Εφοβήθη ο Μωϋσής από τους λόγους αυτούς και είπε· “λοιπόν,
έγινε τόσον γνωστή η χθεσινή µου πράξις;”
Εξ. 2,15  ήκουσε δε Φαραώ το ρήµα τούτο και εζήτει ανελείν Μωυσήν· ανεχώρησε δε Μωυσής από προσώπου Φαραώ και
ώκησεν εν γη Μαδιάµ, ελθών δε εις γήν Μαδιάµ εκάθισεν επί τού φρέατος.
Εξ. 2,15   Πράγµατι δε ο Φαραώ είχε πληροφορηθή την πράξιν αυτήν και εζήτει να θανατώση τον Μωϋσέα. Ο Μωϋσής τότε
ανεχώρησε µακράν από τον Φαραώ, ήλθεν εις την γην Μαδιάµ, όπου και εγκατεστάθη. Οταν δε έφθασε εις την χώραν
Μαδιάµ, εκάθησεν εις ένα φρέαρ.
Εξ. 2,16  τώ δε ιερεί Μαδιάµ ήσαν επτά θυγατέρες ποιµαίνουσαι τα πρόβατα τού πατρός αυτών Ιοθόρ· παραγενόµεναι δε
ήντλουν έως έπλησαν τας δεξαµενάς ποτίσαι τα πρόβατα τού πατρός αυτών Ιοθόρ.
Εξ. 2,16   Ο ιερεύς της Μαδιάµ, ο Ιοθόρ, είχεν επτά θυγατέρας, αι οποίαι έβοσκαν τα πρόβατα του πατρός των. Αυταί ήλθαν
στο φρέαρ, ήντλησαν νερό και εγέµισαν τα ποτιστήρια των προβάτων, δια να ποτίσουν το κοπάδι του πατρός των.
Εξ. 2,17  παραγενόµενοι δε οι ποιµένες εξέβαλλον αυτάς· αναστάς δε Μωυσής ερύσατο αυτάς και ήντλησεν αυταίς και
επότισε τα πρόβατα αυτών·
Εξ. 2,17   Αλλά ελθόντες οι άλλοι ποιµένες τας εξεδίωκον. Εσηκώθη όµως τότε ο Μωϋσής τας υπερήσπισε και τας εγλύτωσε
από τους ποιµένας· ήντλησεν ο ίδιος νερό και επότυσε τα πρόβατά των.
Εξ. 2,18  παρεγένοντο δε προς αγουήλ τον πατέρα αυτών. ο δε είπεν αυταίς· διατί εταχύνατε τού παραγενέσθαι σήµερον;
Εξ. 2,18   Εκείναι επέστρεψαν προς τον πατέρα των τον Ραγουήλ, ο οποίος και τας ηρώτησε· “διατί τόσον ενωρίς
επεστρέψατε σήµερον;”
Εξ. 2,19  αι δε είπαν· άνθρωπος Αιγύπτιος ερύσατο ηµάς από των ποιµένων και ήντλησεν ηµίν και επότισε τα πρόβατα
ηµών.



Εξ. 2,19   Αυταί απήντησαν· “ένας Αιγύπτιος µας υπερήσπισε και µας εφύλαξεν από τους άλλους ποιµένας, έβγαλε δε νερό
από το φρέαρ και επότισε τα πρόβατά µας”.
Εξ. 2,20  ο δε είπε ταίς θυγατράσιν αυτού· και που εστι; και ινατί ούτως καταλελοίπατε τον άνθρωπον; καλέσατε ούν αυτόν,
όπως φάγη άρτον.
Εξ. 2,20  Ο ιερεύς ηρώτησε τας θυγατέρας του· “και που είναι τώρα αυτός ο άνθρωπος; Διατί, αφού τόσον σας εξυπηρέτησε,
τον εγκατελείψατε; Πηγαίνετε και καλέσατέ τον να φάγη άρτον µαζή µας”.
Εξ. 2,21  κατωκίσθη δε Μωυσής παρά τώ ανθρώπω, και εξέδοτο Σεπφώραν την θυγατέρα αυτού Μωυσή γυναίκα.
Εξ. 2,21   Ο Μωϋσής εγνωρίσθη µε την οικογένειαν του Ιοθόρ, κατώκησε πλησίον αυτού, ο οποίος και του έδωσεν ως
σύζυγον την θυγατέρα του, την Σεπφώραν.
Εξ. 2,22  εν γαστρί δε λαβούσα η γυνή έτεκεν υιόν, και επωνόµασε Μωυσής το όνοµα αυτού Γηρσάµ λέγων· ότι πάροικός ειµι
εν γη αλλοτρία.
Εξ. 2,22  Η Σεπφώρα συνέλαβε και εγέννησεν υιόν. Ο Μωϋσής ωνόµασεν αυτόν Γηρσάµ, λέγων ότι του δίνω αυτό το όνοµα
“διότι είµαι προσωρινός εις την ξένην αυτήν χώραν”.
Εξ. 2,23  Μετά δε τας ηµέρας τας πολλάς εκείνας ετελεύτησεν ο βασιλεύς Αιγύπτου. και κατεστέναξαν οι υιοί Ισραήλ από
των έργων και ανεβόησαν, και ανέβη η βοή αυτών προς τον Θεόν από των έργων.
Εξ. 2,23   Επειτα από αρκετόν χρόνον απέθανεν ο βασιλεύς εκείνος της Αιγύπτου, ο οποίος κατέθλιβε τους Ισραηλίτας µε τον
πολύν φόρτον σκληρών εργασιών. Ανεστέναξαν βαθύτατα οι Ισραηλίται εξ αιτίας της θλίψεως των καταναγκαστικών
έργων, εβόησαν προς τον Θεόν και η κραυγή των έφθασεν στον Θεόν.
Εξ. 2,24  και εισήκουσεν ο Θεός τον στεναγµόν αυτών, και εµνήσθη ο Θεός της διαθήκης αυτού της προς Αβραάµ και Ισαάκ
και Ιακώβ.
Εξ. 2,24  Ηκουσεν ο Θεός τον στεναγµόν των, ενεθυµήθη την υπόσχεσίν που είχε δώσει προς τον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον
Ιακώβ.
Εξ. 2,25  και επείδεν ο Θεός τους υιούς Ισραήλ και εγνώσθη αυτοίς.
Εξ. 2,25   Ερριψεν ένα βλέµµα ευσπλαγχνίας προς τους ταλαιπωρουµένους Ισραηλίτας και έγινε γνωστός εις αυτούς ως
υπερασπιστής και λυτρωτής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Εξ. 3,1    Καί Μωυσής ήν ποιµαίνων τα πρόβατα Ιοθόρ τού γαµβρού αυτού τού ιερέως Μαδιάµ και ήγαγε τα πρόβατα υπό
την έρηµον και ήλθεν εις το όρος Χωρήβ.
Εξ. 3,1    Ο Μωϋσής εποίµαινε τα πρόβατα του πενθερού του Ιοθόρ, του ιερέως αυτού της χώρας Μαδιάµ και έφερεν αυτά
κάποτε πέραν από την έρηµον στο όρος Χωρήβ.
Εξ. 3,2    ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εν πυρί φλογός εκ τού βάτου, και ορά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου
κατεκαίετο.
Εξ. 3,2   Εκεί εφανερώθη προς αυτόν άγγελος Κυρίου εις φλόγα πυρός, η οποία εξήρχετο από την βάτον. Παραδόξως η βάτος
εκείνη εφλέγετο, άλλα δεν κατεκαίετο.
Εξ. 3,3    είπε δε Μωυσής· παρελθών όψοµαι το όραµα το µέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος.
Εξ. 3,3   Ιδών τούτο ο Μωϋσής είπεν· “ας πλησιάσω εκεί να ίδω το θαυµαστόν τούτο φαινόµενον της βάτου, η οποία
φλέγεται αλλά δεν κατακαίεται”.
Εξ. 3,4    ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ιδείν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ τού βάτου λέγων· Μωυσή, Μωυσή. ο δε είπε· τι
εστι;
Εξ. 3,4   Οταν ο Κυριος είδεν ότι ο Μωϋσής πλησιάζει να ίδη το φαινόµενον, εκάλεσεν αυτόν από την βάτον λέγων· “Μωϋσή,
Μωυσή” ! Εκείνος δε είπε· “τι είναι; Τι συµβαίνει;”
Εξ. 3,5    ο δε είπε· µη εγγίσης ώδε. λύσαι το υπόδηµα εκ των ποδών σου· ο γάρ τόπος, εν ώ σύ έστηκας, γη αγία εστί.
Εξ. 3,5   Ο Θεός απήντησε· “µη πλησιάσης εδώ· λύσε και βγάλε τα υποδήµατά σου, διότι ο τόπος, όπου ίστασαι, είναι γη
αγία”!
Εξ. 3,6    και είπεν· εγώ ειµι ο Θεός τού πατρός σου, Θεός Αβραάµ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. απέστρεψε δε Μωυσής το
πρόσωπον αυτού· ευλαβείτο γάρ κατεµβλέψαι ενώπιον τού Θεού.
Εξ. 3,6   Και προσέθεσεν εν συνεχεία· “εγώ είµαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάµ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του
Ιακώβ”. Γεµάτος ιερόν δέος ο Μωϋσής εγύρισεν αλλού το πρόσωπον, διότι ένεκα φόβου και σεβασµού δεν ετόλµα να ρίψη
τα βλέµµατά του προς τον Θεόν, που ήτο ενώπιόν του.
Εξ. 3,7    είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ιδών είδον την κάκωσιν τού λαού µου τού εν Αιγύπτω και της κραυγής αυτών
ακήκοα από των εργοδιωκτών· οίδα γάρ την οδύνην αυτών,
Εξ. 3,7   Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “είδα πολύ καλά και εγνώρισα την βαρείαν ταλαιπωρίαν του λαού µου εις την
Αίγυπτον και ήκουσα την κραυγήν των, η οποία βγαίνει από τα στήθη των εξ αιτίας της σκληράς καταπιέσεως των
επιστατών εις τα έργα. Εγνώρισα πολύ καλά την οδύνην αυτών,
Εξ. 3,8    και κατέβην εξελέσθαι αυτούς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εξαγαγείν αυτούς εκ της γής εκείνης και εισαγαγείν
αυτούς εις γήν αγαθήν και πολλήν, εις γήν ρέουσαν γάλα και µέλι, εις τον τόπον των Χαναναίων και Χετταίων και
Αµοραίων και Φερεζαίων και Γεργεσαίων και Ευαίων και Ιεβουσαίων
Εξ. 3,8   και κατέβηκα να ελευθερώσω αυτούς από την δουλείαν των Αιγυπτίων, να τους βγάλω από την χώραν της
Αιγύπτου και να τους οδηγήσω εις χώραν εύφορον και µεγάλην, εις γην ρέουσαν γάλα και µέλι, στον τόπον τον οποίον
σήµερον κατέχουν οι Χαναναίοι, οι Χετταίοι, οι Αµορραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Ευαίοι και οι Ιεβουσαίοι.
Εξ. 3,9    και νύν ιδού κραυγή των υιών Ισραήλ ήκει προς µε, καγώ εώρακα τον θλιµµόν, ον οι Αιγύπτιοι θλίβουσιν αυτούς.
Εξ. 3,9   Και τώρα ιδού, η γοερά κραυγή των Ισραηλιτών έχει φθάσει προς εµέ, και είδα εγώ την µεγάλην των θλίψιν, µε την
οποίαν οι Αιγύπτιοι τους καταθλίβουν.
Εξ. 3,10  και νύν δεύρο αποστείλω σε προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου, και εξάξεις τον λαόν µου τους υιούς Ισρήλ εκ γής
Αιγύπτου.
Εξ. 3,10   Ελα, λοιπόν, τώρα και θα σε στείλω προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου, δια να βγάλης συ από την χώραν



της Αιγύπτου τον λαόν µου, τους Ισραηλίτας”.
Εξ. 3,11  και είπε Μωυσής προς τον Θεόν· τις ειµι εγώ, ότι πορεύσοµαι προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου, και ότι εξάξω τους
υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου;
Εξ. 3,11  Απήντησεν ο Μωϋσής προς τον Θεόν· “τι είµαι εγώ, Κυριε, ώστε να µεταβώ προς τον Φαραώ τον βασιλέα της
Αιγύπτου και να βγάλω τους Ισραηλίτας από την Αίγυπτον;”
Εξ. 3,12  είπε δε ο Θεός Μωυσή λέγων· ότι έσοµαι µετά σού, και τούτό σοι το σηµείον, ότι εγώ σε εξαποστέλλω εν τώ
εξαγαγείν σε τον λαόν µου εξ Αιγύπτου και λατρεύσετε τώ Θεώ εν τώ όρει τούτω.
Εξ. 3,12   Ο Θεός είπε προς τον Μωϋσέα· “θα πράξης τούτο, διότι εγώ θα είµαι µαζή σου. Αυτό δε θα είναι δια σε σηµεισν και
απόδειξις ότι εγώ σε αποστέλλω, δια να ελευθερώσης συ τον λαόν µου από την Αίγυπτον και λατρεύσετε τον Θεόν στο όρος
τούτο”.
Εξ. 3,13  και είπε Μωυσής προς τον Θεόν· ιδού εγώ εξελεύσοµαι προς τους υιούς Ισραήλ, και ερώ προς αυτούς· ο Θεός των
πατέρων ηµών απέσταλκέ µε προς υµάς. ερωτήσουσί µε· τι όνοµα αυτώ; τι ερώ προς αυτούς;
Εξ. 3,13  Ο Μωϋσής είπε προς τον Θεόν· “ναι, Κυριε, άλλα όταν εγώ µεταβώ προς τους Ισραηλίτας και είπω προς αυτούς ότι
ο Θεός των πατέρων µας µε έστειλε προς σας, εκείνοι θα µε ερωτήσουν· Ποιό είναι το όνοµά του; Εγώ τι θα απαντήσω προς
αυτούς;”
Εξ. 3,14  και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγων· εγώ ειµι ο ών. και είπεν· ούτως ερείς τοίς υιοίς Ισραήλ· ο ών απέσταλκέ µε
προς υµάς.
Εξ. 3,14   Είπε προς αυτόν ο Θεός· “Εγώ είµαι ο Ων, ο υπάρχων, ο έχων από τον εαυτόν µου και στον εαυτόν µου την
απειροτελείαν και αιωνίαν ύπαρξιν. Ετσι θα οµιλήσης προς τους Ισραηλίτας· Ο Ων µε έχει αποστείλει προς σας”.
Εξ. 3,15  και είπεν ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν· ούτως ερείς τοίς υιοίς Ισραήλ· Κύριος ο Θεός των πατέρων ηµών , Θεός
Αβραάµ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ απέσταλκέ µε προς υµάς· τούτό µου εστιν όνοµα αιώνιον και µνηµόσυνον γενεών
γενεαίς.
Εξ. 3,15  Είπε πάλιν ο Θεός προς τον Μωϋσέα· “κατ' αυτόν τον τρόπον θα οµιλήσης προς τους Ισραηλίτας· Κυριος ο Θεός
των πατέρων µας, ο Θεός του Αβραάµ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ µε έχει στείλει προς σας· τούτο το όνοµά
µου, “ο Ων” θα είναι όνοµα αιώνιον και µε αυτό θα µε ενθυµούνται όλαι αι γενεαί των γενεών.
Εξ. 3,16  ελθών ούν συνάγαγε την γερουσίαν των υιών Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· Κύριος ο Θεός των πατέρων ηµών
ώπταί µοι, Θεός Αβραάµ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, λέγων· επισκοπή επέσκεµµαι υµάς και όσα συµβέβηκεν υµίν εν
Αιγύπτω.
Εξ. 3,16   Πηγαινε, λοιπόν, εις την Αίγυπτον, συγκέντρωσε τους γεροντοτέρους από τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς ·
Κυριος ο Θεός των πατέρων µας εφανερώθη εις εµέ, ο Θεός του Αβραάµ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ και µου
είπε· Εχω παρακολουθήσει µε πολύ ενδιαφέρον και προσοχήν και είδα τας συµφοράς, που σας έχουν συµβή εις την
Αίγυπτον”.
Εξ. 3,17  και είπεν· αναβιβάσω υµάς εκ της κακώσεως των Αιγυπτίων εις την γήν των Χαναναίων και Χετταίων και
Αµοραίων και Φερεζαίων και Γεργεσαίων και Ευαίων και Ιεβουσαίων, εις γήν ρέουσαν γάλα και µέλι.
Εξ. 3,17  Και είπεν εν συνεχεία ο Θεός· “θα σας ελευθερώσω από την ταλαιπωρίαν και την θλίψιν των Αιγυπτίων και θα σας
οδηγήσω εις την χώραν των Χαναναίων, των Χετταίων, των Αµορραίων, των Φερεζαίων, του Γεργεσαίων, των Ευαίων και
των Ιεβουσαίων, εις χώραν ρέουσαν γάλα και µέλι.
Εξ. 3,18  και εισακούσονταί σου της φωνής· και εισελεύση σύ και η γερουσία Ισραήλ προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και
ερείς προς αυτόν· ο Θεός των Εβραίων προσκέκληται ηµάς· πορευσόµεθα ούν οδόν τριών ηµερών εις την έρηµον, ίνα
θύσωµεν τώ Θεώ ηµών.
Εξ. 3,18   Εκείνοι θα ακούσουν τα λόγια σου. Και τότε συ και οι γεροντότεροι από τους Ισραηλίτας θα προσέλθετε προς τον
Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και θα είπης προς αυτόν· Ο Θεός των Εβραίων µας έχει καλέσει να τον λατρεύσωµεν.
Θα µεταβώµεν, λοιπόν, εις την έρηµον, πορείαν τριών ηµερών, δια να προσφέρωµεν θυσίας στον Θεόν µας.
Εξ. 3,19  εγώ δε οίδα ότι ου προήσεται υµάς Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου πορευθήναι, εάν µη µετά χειρός κραταιάς.
Εξ. 3,19   Εγώ όµως γνωρίζω καλά, ότι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, δεν θα σας αφήση να αναχωρήσετε, εάν εγώ δεν
κτυπήσω αυτόν µε την παντοδύναµον δεξιάν µου.
Εξ. 3,20  και εκτείνας την χείρα πατάξω τους Αιγυπτίους εν πάσι τοίς θαυµασίοις µου, οίς ποιήσω εν αυτοίς, και µετά ταύτα
εξαποστελεί υµάς.
Εξ. 3,20   Θα απλώσω την χείρα µου και θα κτυπήσω τους Αιγυπτίους µε έργα θαυµαστά και καταπληκτικά, και κατόπιν θα
σας αφήση ο Φαραώ να φύγετε.
Εξ. 3,21  και δώσω χάριν τώ λαώ τούτω εναντίον των Αιγυπτίων· όταν δε αποτρέχητε , ουκ απελεύσεσθε κενοί·
Εξ. 3,21   Οταν δε θα πρόκειται να φύγετε, θα δώσω δια τον λαόν τούτον των Εβραίων τέτοιαν εύνοιαν εκ µέρους των
Αιγυπτίων, ώστε όταν αναχωρήσετε από την Αίγυπτον να µη φύγετε µε κενάς τας χείρας·
Εξ. 3,22  αλλά αιτήσει γυνή παρά γείτονος και συσκήνου αυτής σκεύη αργυρά και χρυσά και ιµατισµόν , και επιθήσετε επί
τους υιούς υµών και επί τας θυγατέρας υµών και σκυλεύσετε τους Αιγυπτίους.
Εξ. 3,22   αλλά κάθε Εβραία γυναίκα θα ζητήση από την γείτονα η την σύνοικόν της Αιγυπτίαν σκεύη αργυρά και χρυσά
και ιµατισµόν, τα οποία θα φορτώσετε στους υιούς σας και τας θυγατέρας σας. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα
λαφυραγωγήσετε τους Αιγυπτίους και θα απέλθετε µε πλούσια λάφυρα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Εξ. 4,1    Απεκρίθη δε Μωυσής και είπεν· εάν µη πιστεύσωσί µοι, µηδέ εισακούσωσι της φωνής µου, ερούσι γάρ, ότι ουκ
ώπταί σοι ο Θεός, τι ερώ προς αυτούς;
Εξ. 4,1    Ο Μωϋσής απήντησε προς τον Θεόν· “εάν δεν µε πιστεύσουν, εάν δεν υπακούσουν εις τα λόγια µου, διότι είναι
ενδεχόµενον να είπουν ότι δεν εφανερώθη εις σε ο Θεός, τι θα απαντήσω εγώ τότε προς αυτούς;”
Εξ. 4,2    είπε δε αυτώ Κύριος· τι τούτό εστι το εν τή χειρί σου; ο δε είπε· ράβδος.
Εξ. 4,2   Του είπε δε ο Κυριος· “τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου;” Εκείνος είπε· “ράβδος”.
Εξ. 4,3    και είπε· ρίψον αυτήν επί την γήν. και έριψεν αυτήν επί την γήν, και εγένετο όφις· και έφυγε Μωυσής απ αυτού.



Εξ. 4,3   Του είπεν ο Θεός· “ρίψε αυτήν κατά γης”. Ο Μωϋσής την έρριψεν εις την γην και η ράβδος έγινεν όφις. Ο Μωϋσής
φοβηθείς έφυγεν από τον όφιν αυτόν.
Εξ. 4,4    και είπε Κύριος προς Μωυσήν· έκτεινον την χείρα και επιλαβού της κέρκου· εκτείνας ούν την χείρα επελάβετο της
κέρκου, και εγένετο ράβδος εν τή χειρί αυτού·
Εξ. 4,4   Είπε τότε ο Θεός στον Μωϋσήν· “άπλωσε το χέρι σου και πιάσε το φίδι από την ουράν”. Οταν ο Μωϋσής το έπιασεν,
έγινεν ο όφις στο χέρι του πάλιν ράβδος.
Εξ. 4,5    ίνα πιστεύσωσί σοι ότι ώπταί σοι ο Θεός των πατέρων αυτών, Θεός Αβραάµ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ.
Εξ. 4,5   “Αυτό το σηµείον θα κάµης, δια να πιστεύσουν τους λόγους σου οι Εβραίοι, ότι όντως εφανερώθη εις σε ο Θεός του
Αβραάµ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ”.
Εξ. 4,6    είπε δε αυτώ Κύριος πάλιν· εισένεγκον την χείρά σου εις τον κόλπον σου. και εισήνεγκε την χείρα αυτού εις τον
κόλπον αυτού· και εξήνεγκε την χείρα αυτού εκ τού κόλπου αυτού, και εγενήθη η χείρ αυτού ωσεί χιών.
Εξ. 4,6   Είπε δε πάλιν εις αυτόν ο Κυριος· “βάλε το χέρι σου στον κόρφον σου”. Ο Μωϋσής εισήγαγε το χέρι του στον κόρφον
του, το έβγαλε από τον κόρφον του και έγινε το χέρι του λευκό, ωσάν το χιόνι.
Εξ. 4,7    και είπε πάλιν· εισένεγκον την χείρά σου εις τον κόλπον σου. και εισήνεγκε την χείρα εις τον κόλπον αυτού· και
εξήνεγκεν αυτήν εκ τού κόλπου αυτού, και πάλιν αποκατέστη εις την χρόαν της σαρκός αυτής.
Εξ. 4,7   Του είπε πάλιν ο Θεός· “βάλε το χέρι σου στον κόρφον σου”. Εβαλε το χέρι του στον κόρφον του, το έβγαλεν από εκεί,
και το χέρι του αποκατεστάθη και πάλιν εις την φυσικήν του προτέραν υγιά χροιάν.
Εξ. 4,8    εάν δε µη πιστεύσωσί σοι, µηδέ εισακούσωσι της φωνής τού σηµείου τού πρώτου, πιστεύσουσί σοι της φωνής τού
σηµείου τού δευτέρου.
Εξ. 4,8   “Εάν δε δεν σε πιστεύσουν, και δεν πεισθούν εις την µαρτυρίαν του πρώτου θαύµατος, θα πιστεύσουν εις την
µαρτυρίαν του δευτέρου θαύµατος.
Εξ. 4,9    και έσται εάν µη πιστεύσωσί σοι τοίς δυσί σηµείοις τούτοις, µηδέ εισακούσωσι της φωνής σου, λήψη από τού
ύδατος τού ποταµού και εκχεείς επί το ξηρόν, και έσται το ύδωρ, ό εάν λάβης από τού ποταµού, αίµα επί τού ξηρού.
Εξ. 4,9   Εάν όµως δεν πιστεύσουν εις τα δύο αυτά σηµεία και δεν υπακούσουν εις τα λόγια σου, τότε θα πάρης νερό από τον
ποταµόν, θα το χύσης στο ξηρόν έδαφος και θα γίνη το νερό, που θα έχης λάβει από τον ποταµόν, αίµα επάνω στο ξηρόν
έδαφος”.
Εξ. 4,10  είπε δε Μωυσής προς Κύριον· δέοµαι, Κύριε, ουχ ικανός ειµι πρό της χθές, ουδέ πρό της τρίτης ηµέρας, ουδέ αφ ού
ήρξω λαλείν τώ θεράποντί σου· ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ ειµι.
Εξ. 4,10   Περιδεής ο Μωϋσής δια την σοβαρότητα της αποστολής του είπε προς τον Θεόν· “Κυριε, σε παρακαλώ θερµώς, δεν
έχω την ικανότητα εγώ να οµιλώ ούτε από την χθεσινήν ηµέραν ούτε από την προχθεσινήν, από πολύν δηλαδή χρόνον, και
µάλιστα από την στιγµήν, που ήρχισες συ ο Θεός να οµιλής προς εµέ τον δούλον σου! Εγώ έχω αδύνατον την φωνήν, είµαι
δε και βραδύγλωσσος”.
Εξ. 4,11  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· τις έδωκε στόµα ανθρώπω, και τις εποίησε δύσκωφον και κωφόν, βλέποντα και
τυφλόν; ουκ εγώ ο Θεός;
Εξ. 4,11  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ποιός έδωκε στόµα στον άνθρωπον, ποιός έκαµε βαρήκοον και κωφόν,
βλέποντα η τυφλόν; Ουχί εγώ ο Θεός;
Εξ. 4,12  και νύν πορεύου, και εγώ ανοίξω το στόµα σου, και συµβιβάσω σε, ό µέλλεις λαλήσαι.
Εξ. 4,12   Και τώρα πήγαινε και εγώ θα ανοίξω το στόµα σου και θα σε καθοδηγήσω περί του τι πρέπει να είπης”.
Εξ. 4,13  και είπε Μωυσής· δέοµαι, Κύριε, προχείρισαι δυνάµενον άλλον, ον αποστελείς.
Εξ. 4,13   Παλιν ο Μωϋσής είπε· “θερµώς σε παρακαλώ, Κυριε, ανάδειξε κάποιον άλλον ικανόν, τον οποίον και να
αποστείλης δια το έργον αυτό”.
Εξ. 4,14  και θυµωθείς οργή Κύριος επί Μωυσήν είπεν· ουκ ιδού Ααρών ο αδελφός σου ο Λευΐτης; επίσταµαι ότι λαλών
λαλήσει αυτός σοι· και ιδού αυτός εξελεύσεται εις συνάντησίν σοι και ιδών σε χαρήσεται εν εαυτώ.
Εξ. 4,14   Ωργίσθη ο Θεός εναντίον του Μωϋσέως και του είπεν· “ιδού ο Ααρών ο Λευΐτης δεν είναι αδελφός σου; Σου
καθιστώ γνωστόν ότι αυτός αντί σου θα οµιλή. Αυτός θα εξέλθη εις συνάντησίν σου και όταν σε ίδη, θα χαρή µε όλην του
την καρδιά.
Εξ. 4,15  και ερείς προς αυτόν και δώσεις τα ρήµατά µου εις το στόµα αυτού· και εγώ ανοίξω το στόµα σου και το στόµα
αυτού και συµβιβάσω υµάς ά ποιήσετε.
Εξ. 4,15   Συ θα οµιλής προς αυτόν και θα θέτης τα λόγια µου στο στόµα του. Εγώ θα ανοίξω το στόµα σου και το στόµα
εκείνου και θα σας καθοδηγήσω εις εκείνα, τα οποία θα κάµετε.
Εξ. 4,16  και αυτός σοι λαλήσει προς τον λαόν, και αυτός έσται σου στόµα, σύ δε αυτώ έση τα προς τον Θεόν.
Εξ. 4,16   Αυτός θα οµιλή αντί σου προς τον λαόν, αυτός θα είναι το στόµα σου, συ δε θα είσαι εις αυτόν αντί του Θεού, διότι
από εµέ θα λαµβάνης και θα µεταφέρης τας εντολάς.
Εξ. 4,17  και την ράβδον ταύτην την στραφείσαν εις όφιν λήψη εν τή χειρί σου, εν ή ποιήσεις εν αυτή τα σηµεία.
Εξ. 4,17   Την δε ράβδον αυτήν, η οποία µετεβλήθη εις όφιν, θα πάρης στο χέρι σου, και µε αυτήν θα κάµης τα σηµεία, που
σου είπα”.
Εξ. 4,18  Επορεύθη δε Μωυσής και απέστρεψε προς Ιοθόρ τον γαµβρόν αυτού και λέγει· πορεύσοµαι και αποστρέψω προς
τους αδελφούς µου τους εν Αιγύπτω και όψοµαι, ει έτι ζώσι. και είπεν Ιοθόρ Μωυσή· βάδιζε υγιαίνων. µετά δε τας ηµέρας
τας πολλάς εκείνας ετελεύτησεν ο βασιλεύς Αιγύπτου.
Εξ. 4,18   Υπήκουσεν ο Μωϋσής εις την διαταγήν του Θεού, ανεχώρησεν από εκεί, επέστρεψε προς τον πενθερόν του τον
Ιοθόρ και του είπε· “θα υπάγω και θα επανέλθω προς τους αδελφούς µου εις την Αίγυπτον, δια να ίδω, εάν ακόµη ζουν”. Ο
Ιοθόρ είπε προς τον Μωϋσήν· “πήγαινε στο καλό». Επειτα από ικανόν χρόνον, απέθανε κατά τας ηµέρας εκείνας ο βασιλεύς
της Αιγύπτου.
Εξ. 4,19  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν εν Μαδιάµ· βάδιζε, άπελθε εις Αίγυπτον· τεθνήκασι γάρ πάντες οι ζητούντές σου την
ψυχήν.
Εξ. 4,19   Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν, ο οποίος ευρίσκετο ακόµη εις την Μαδιάµ· “βάδιζε και πήγαινε εις την
Αίγυπτον, διότι έχουν πλέον αποθάνει, εκείνοι, οι οποίοι εζητούσαν την ζωήν σου”.



Εξ. 4,20  αναλαβών δε Μωυσής την γυναίκα και τα παιδία ανεβίβασεν αυτά επί τα υποζύγια και επέστρεψεν εις Αίγυπτον·
έλαβε δε Μωυσής την ράβδον την παρά τού Θεού εν τή χειρί αυτού.
Εξ. 4,20  Παρέλαβεν ο Μωϋσής την γυναίκα και τα παιδιά του, ανεβίβασε τα παιδιά του εις τα υποζύγια και επέστρεψεν εις
την Αίγυπτον. Είχε δε στο χέρι του την ράβδον του Θεού.
Εξ. 4,21  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· πορευοµένου σου και αποστρέφοντος εις Αίγυπτον, όρα πάντα τα τέρατα, ά δέδωκα
εν ταίς χερσί σου, ποιήσεις αυτά εναντίον Φαραώ· εγώ δε σκληρυνώ την καρδίαν αυτού, και ου µη εξαποστείλη τον λαόν.
Εξ. 4,21   Είπε δε προς τον Μωυσήν ο Θεός· “τώρα, που µεταβαίνεις και επιστρέφεις εις την Αίγυπτον, πρόσεξε, ώστε να
κάµης ενώπιον του Φαραώ όλα τα µεγάλα θαύµατα, που έδωσα εις τα χέρια σου. Σου προαναγγέλλω όµως ότι εγώ θα
αφήσω να σκληρυνθή η καρδία του, ώστε εκείνος να µη συγκατατεθή και αφήση αµέσως ελεύθερον τον λαόν µου.
Εξ. 4,22  σύ δε ερείς τώ Φαραώ· τάδε λέγει Κύριος· υιός πρωτότοκός µου Ισραήλ·
Εξ. 4,22  Αλλά συ θα είπης στον Φαραώ· Αυτά λέγει ο Κυριος προς σε· ο ισραηλιτικός λαός είναι ο πρωτότοκος υιός µου·
Εξ. 4,23  είπα δε σοι· εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα µοι λατρεύση· ει µέν ούν µη βούλει εξαποστείλαι αυτούς, όρα ούν, εγώ
αποκτενώ τον υιόν σου τον πρωτότοκον.
Εξ. 4,23   σε διατάσσω, άφησε τον λαόν µου ελεύθερον να αναχωρήση, δια να µε λατρεύση εκεί που εγώ θα τον οδηγήσω.
Εάν δε και δεν θελήσης να αφήσης αυτούς ελευθέρους, πρόσεξε πολύ, εγώ θα φονεύσω τον πρωτότοκον υιόν σου”.
Εξ. 4,24  εγένετο δε εν τή οδώ εν τώ καταλύµατι συνήντησεν αυτώ άγγελος Κυρίου και εζήτει αυτόν αποκτείναι .
Εξ. 4,24  Ενώ ο Μωϋσής εβάδιζε προς την Αίγυπτον, καθ' οδόν, εις κάποιο κατάλυµα, συνήντησεν αυτόν άγγελος Κυρίου και
εζήτει να τον θανατώση- διότι το παιδί του ήτο απερίτµητον.
Εξ. 4,25  και λαβούσα Σεπφώρα ψήφον περιέτεµε την ακροβυστίαν τού υιού αυτής και προσέπεσε προς τους πόδας αυτού
και είπεν· έστη το αίµα της περιτοµής τού παιδίου µου.
Εξ. 4,25   Η Σεπφώρα έλαβε τότε µίαν κοπτερήν πέτραν, περιέταµε τον υιόν της, έπεσεν εµπρός εις τα πόδια του αγγέλου και
του είπεν· “η περιτοµή ετελείωσε, διότι εσταµάτησεν η αιµορραγία από την περιτοµήν του παιδιού”.
Εξ. 4,26  και απήλθεν απ αυτού, διότι είπεν· έστη το αίµα της περιτοµής τού παιδίου µου.
Εξ. 4,26  Ο άγγελος του Κυρίου ανεχώρησε, διότι η γυνή του Μωϋσέως του είπεν· Εσταµάτησεν η αιµορροή από την
περιτοµήν του παιδιού µου, γεγονός το οποίον µαρτυρεί ότι η περιτοµή ωλοκληρώθη.
Εξ. 4,27  Είπε δε Κύριος προς Ααρών· πορεύθητι εις συνάντησιν Μωυσή εις την έρηµον· και επορεύθη και συνήντησεν αυτώ
εν τώ όρει τού Θεού, και κατεφίλησαν αλλήλους.
Εξ. 4,27   Καθ' ον χρόνον ο Μωϋσής εβάδιζε προς την Αίγυπτον, είπεν ο Κυριος προς τον Ααρών· “πήγαινε να συναντήσης
τον Μωϋσήν εις την έρηµον”. Επορεύθη ο Ααρών, συνήντησε τον Μωϋσήν στο όρος του Θεού, στο Σινά, και κατεφίλησεν ο
ένας τον άλλον.
Εξ. 4,28  και ανήγγειλε Μωυσής τώ Ααρών πάντας τους λόγους Κυρίου, ούς απέστειλε, και πάντα τα σηµεία, ά ενετείλατο
αυτώ.
Εξ. 4,28  Ανήγγειλεν ο Μωϋσής στον Ααρών όλα όσα του είχεν είπει ο Κυριος και όλα τα σηµεία , τα οποία τον διέταξε να
κάµη.
Εξ. 4,29  επορεύθη δε Μωυσής και Ααρών και συνήγαγον την γερουσίαν των υιών Ισραήλ.
Εξ. 4,29  Επορεύθη ο Μωϋσής µαζή µε τον Ααρών προς τους Ισραηλίτας, συνεκέντρωσαν την γερουσίαν των Ισραηλιτών,
Εξ. 4,30  και ελάλησεν Ααρών πάντα τα ρήµατα ταύτα, ά ελάλησεν ο Θεός προς Μωυσήν, και εποίησε τα σηµεία εναντίον
τού λαού.
Εξ. 4,30   και ο Ααρών ανεκοίνωσεν εις αυτούς όλα αυτά τα λόγια, τα οποία είπεν ο Θεός προς τον Μωϋσήν, ο δε Μωϋσής
έκαµεν ενώπιον του ισραηλιτικού λαού τα σηµεία εκείνα.
Εξ. 4,31  και επίστευσεν ο λαός και εχάρη, ότι επεσκέψατο ο Θεός τους υιούς Ισραήλ και ότι είδεν αυτών την θλίψιν· κύψας
δε ο λαός προσεκύνησε.
Εξ. 4,31   Ο ισραηλιτικός λαός επίστευσεν, εχάρη, διότι ο Θεός είδε τας ταλαιπωρίας των και επεσκέφθη τους Ισραηλίτας.
Ολος ο λαός έσκυψε µε ευγνωµοσύνην και σεβασµόν και προσεκύνησε τον Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Εξ. 5,1    Καί µετά ταύτα εισήλθε Μωυσής και Ααρών προς Φαραώ και είπαν αυτώ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ·
εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα µοι εορτάσωσιν εν τή ερήµω.
Εξ. 5,1    Μετά ταύτα εισήλθεν ο Μωϋσής µε τον Ααρών εις τα ανάκτορα του Φαραώ και του είπαν· “τάδε λέγει Κυριος ο
Θεός του ισραηλιτικού λαού· Αφησε τον λαόν µου ελεύθερον, δια να µεταβή εις την έρηµον και τελέση εορτήν προς τιµήν
µου”.
Εξ. 5,2    και είπε Φαραώ· τις εστιν ού εισακούσοµαι της φωνής αυτού, ώστε εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ; ουκ οίδα τον
Κύριον και τον Ισραήλ ουκ εξαποστέλλω.
Εξ. 5,2   Ο Φαραώ απήντησε µε αγερωχίαν· “ποιός είναι αυτός ο Κυριος και Θεός, εις την εντολήν του οποίου εγώ θα
υπακούσω, ώστε να αφήσω ελευθέρους τους Ισραηλίτας; Δεν γνωρίζω εγώ αυτόν τον Κυριον και δεν θα αφήσω ελευθέρους
τους Ισραηλίτας να αναχωρήσουν”.
Εξ. 5,3    και λέγουσιν αυτώ· ο Θεός των Εβραίων προσκέκληται ηµάς· πορευσόµεθα ούν οδόν τριών ηµερών εις την έρηµον ,
όπως θύσωµεν Κυρίω τώ Θεώ ηµών, µη ποτε συναντήση ηµίν θάνατος ή φόνος.
Εξ. 5,3   Είπον προς αυτόν ο Μωϋσής και ο Ααρών· “ο Θεός των Εβραίων µας έχει καλέσει. Θα πορευθώµεν λοιπόν πορείαν
τριών ηµερών εις την έρηµον, δια να προσφέρωµεν θυσίαν εις Κυριον τον Θεόν µας, ειδ' άλλως θα πέση επάνω µας θάνατος
η θα εξοντωθώµεν από εχθρούς”.
Εξ. 5,4    και είπεν αυτοίς ο βασιλεύς Αιγύπτου· ινατί Μωυσή και Ααρών διαστρέφετε τον λαόν από των έργων ; απέλθατε
έκαστος υµών προς τα έργα αυτού.
Εξ. 5,4   Είπεν εις αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου· “διατί, Μωϋσή και Ααρών, αναταράσσετε τον λαόν και τον αποστρέφετε
από τα έργα του; Πηγαίνετε ο καθένας σας εις τα έργα του”.
Εξ. 5,5    και είπε Φαραώ· ιδού νύν πολυπληθεί ο λαός· µη ούν καταπαύσωµεν αυτούς από των έργων.
Εξ. 5,5   Και, αφού εκείνοι έφυγαν, είπεν ο Φαραώ στους αυλικούς του· “ιδού τώρα, αυτός ο λαός ολονέν και



πολλαπλασιάζεται. Ας µη τους αφήσωµεν να αναπαυθούν καθόλου από τας εργασίας των”.
Εξ. 5,6    συνέταξε δε Φαραώ τοίς εργοδιώκταις τού λαού και τοίς γραµµατεύσι λέγων·
Εξ. 5,6   Διέταξε δε ο Φαραώ τους Αιγυπτίους επιστάτας επί των έργων, που έκανεν ο λαός, και τους Ισραηλίτας γραµµατείς
λέγων·
Εξ. 5,7    ουκέτι προστεθήσεσθε διδόναι άχυρον τώ λαώ εις την πλινθουργίαν καθάπερ χθές και τρίτην ηµέραν· αλλ αυτοί
πορευέσθωσαν και συναγαγέτωσαν εαυτοίς άχυρα.
Εξ. 5,7   “δεν θα συνεχίσετε από εδώ και στο εξής να δίδετε άχυρον στον λαόν δια την κατασκευήν των πλίνθων, όπως
εκάνατε προηγουµένως. Αλλά οι ίδιοι οι Ισραηλίται ας πηγαίνουν να µαζεύουν µόνοι των τα άχυρα, που τους χρειάζονται.
Εξ. 5,8    και την σύνταξιν της πλινθείας, ής αυτοί ποιούσι, καθ εκάστην ηµέραν επιβαλείς αυτοίς, ουκ αφελείς ουδέν·
σχολάζουσι γάρ· διά τούτο κεκράγασι λέγοντες· εγερθώµεν και θύσωµεν τώ Θεώ ηµών .
Εξ. 5,8   Και το ποσόν των πλίνθων, τους οποίους έως τώρα έκαµνον, θα τους υποχρεώσης να τους παρασκευάζουν κάθε
ηµέραν όπως και πρότερον. Δεν θα µειώσης καθόλου την εργασίαν των. Μένουν αργοί και δια τούτο κραυγάζουν λέγοντες·
Θα υπάγωµεν να θυσιάσωµε στον Θεόν µας.
Εξ. 5,9    βαρυνέσθω τα έργα των ανθρώπων τούτων, και µεριµνάτωσαν ταύτα και µη µεριµνάτωσαν εν λόγοις κενοίς.
Εξ. 5,9   Επιβαρύνατε τους ανθρώπους τούτους µε περισσότερα και δυσκολώτερα έργα και δώστε τους να εννοήσουν ότι
πρέπει να φροντίζουν δι' αυτά και να µη κατατρίβωνται εις κούφια λόγια”.
Εξ. 5,10  κατέσπευδεν δε αυτούς οι εργοδιώκται και οι γραµµατείς και έλεγον προς τον λαόν λέγοντες· τάδε λέγει Φαραώ·
ουκέτι δίδωµι υµίν άχυρα·
Εξ. 5,10   Τοιαύτας εντολάς λαβόντες οι Αιγύπτιοι επιστάται και οι Ισραηλίται γραµµατείς, κατεπίεζαν τους Ισραηλίτας να
σπεύδουν εις τα έργα των και έλεγον προς αυτούς· “αυτά διέταζεν ο Φαραώ· Δεν σας δίδοµεν πλέον άχυρα δια τους
πλίνθους.
Εξ. 5,11  αυτοί υµείς πορευόµενοι συλλέγετε εαυτοίς άχυρα, όθεν εάν εύρητε, ου γάρ αφαιρείται από της συντάξεως υµών
ουδέν.
Εξ. 5,11  Σεις οι ίδιοι πηγαίνετε και µαζεύετε, όπου εύρετε άχυρα, δια την εργασίαν σας. Δεν θα µειώσωµεν όµως καθόλου το
ποσόν της εργασίας σας”.
Εξ. 5,12  και διεσπάρη ο λαός εν όλη γη Αιγύπτω, συναγαγείν καλάµην εις άχυρα·
Εξ. 5,12   Διεσκορπίσθησαν οι Ισραηλίται εις όλην την Αίγυπτον να µαζεύουν καλαµιές δι' άχυρα.
Εξ. 5,13  οι δε εργοδιώκται κατέσπευδον αυτούς λέγοντες· συντελείτε τα έργα τα καθήκοντα καθ ηµέραν , καθάπερ και ότε
το άχυρον εδίδοτο υµίν.
Εξ. 5,13  Οι επιστάται δε των έργων τους κατεπίεζον λέγοντες· “εκτελείτε τα έργα της κάθε ηµέρας, όπως και όταν σας
εδίδετο το άχυρον”.
Εξ. 5,14  και εµαστιγώθησαν οι γραµµατείς τού γένους των υιών Ισραήλ, οι κατασταθέντες επ αυτούς υπό των επιστατών
τού Φαραώ, λέγοντες· διατί ου συνετελέσατε τας συντάξεις υµών της πλινθείας καθάπερ χθές και τρίτην ηµέραν, και το της
σήµερον;
Εξ. 5,14   Οι επιστάται δε του Φαραώ εµαστίγωσαν τους Ισραηλίτας γραµµατείς, τους οποίους είχαν καταστήσει οι ιδιοί ως
επόπτας στον λαόν, και τους έλεγαν· “διατί δεν επραγµατοποιήσατε κατά την σηµερινήν ηµέραν παραγωγήν πλίνθων,
όσην είχατε πραγµατοποιήσει προηγουµένως;”
Εξ. 5,15  εισελθόντες δε οι γραµµατείς των υιών Ισραήλ κατεβόησαν προς Φαραώ λέγοντες· ινατί σύ ούτως ποιείς τοίς σοίς
οικέταις;
Εξ. 5,15  Οι γραµµατείς των Ισραηλιτών εισήλθον εις τα ανάκτορα και µε γοεράν φωνήν παρεπονέθησαν στον Φαραώ
λέγοντες· “διατί συ κατ' αυτόν τον τρόπον µεταχειρίζεσαι τους δούλους σου;
Εξ. 5,16  άχυρον ου δίδοται τοίς οικέταις σου, και την πλίνθον ηµίν λέγουσι ποιείν, και ιδού οι παίδές σου µεµαστίγωνται·
αδικήσεις ούν τον λαόν σου.
Εξ. 5,16   Αχυρον δεν δίδεται στους δούλους σου και οι επιστάται σου µας διατάσσουν να κατασκευάσωµεν το αυτό ποσόν
των πλίνθων. Επειδή όµως αυτό είναι αδύνατον, οι δούλοι σου, ηµείς εµαστιγώθηµεν. Θα αδικήσης λοιπόν τον λαόν σου!”
Εξ. 5,17  και είπεν αυτοίς· σχολάζετε, σχολασταί εστε· διά τούτο λέγετε· πορευθώµεν, θύσωµεν τώ Θεώ ηµών.
Εξ. 5,17  Τους είπεν ο Φαραώ· “δεν εργάζεσθε, είσθε τεµπέληδες. Δι' αυτό και λέγετε· Θα πορευθώµεν εις την έρηµον, δια να
θυσιάσωµεν στον Θεόν µας.
Εξ. 5,18  νύν ούν πορευθέντες εργάζεσθε· το γάρ άχυρον ου δοθήσεται υµίν, και την σύνταξιν της πλινθείας αποδώσετε.
Εξ. 5,18   Τωρα λοιπόν πηγαίνετε αµέσως να εργασθήτε, το άχυρον δεν θα σας δοθή και το ποσόν των πλίνθων θα το
αποδίδετε στο ακέραιον” !
Εξ. 5,19 εώρων δε οι γραµµατείς των υιών Ισραήλ εαυτούς εν κακοίς λέγοντες· ουκ απολείψετε της πλινθείας το καθήκον τή
ηµέρα.
Εξ. 5,19   Οι γραµµατείς των Ισραηλιτών έβλεπον ότι ευρίσκονται εις πολύ δύσκολον θέσιν και έλεγον στον λαόν· “δεν θα
µειώσετε καθόλου την καθηµερινήν ποσότητα των πλίνθων”.
Εξ. 5,20  συνήντησαν δε Μωυσή και Ααρών ερχοµένοις εις συνάντησιν αυτοίς, εκπορευοµένων αυτών από Φαραώ.
Εξ. 5,20   Συνήντησαν δε τον Μωυσήν και Ααρών, που ήρχοντο εις συνάντησίν των, όταν αυτοί εξήρχοντο από τα ανάκτορα
του Φαραώ.
Εξ. 5,21  και είπαν αυτοίς· ίδοι ο Θεός υµάς και κρίναι, ότι εβδελύξατε την οσµήν ηµών εναντίον Φαραώ και εναντίον των
θεραπόντων αυτού, δούναι ροµφαίαν εις τας χείρας αυτού, αποκτείναι ηµάς.
Εξ. 5,21   Είπαν δε προς αυτούς οι γραµµατείς· “ο Θεός να ίδη και να σας κρίνη, διότι εκάµατε αποκρουστικήν την
παρουσίαν µας ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των αυλικών του. Εδώσατε εις τα χέρια του µάχαιραν, δια να µας
φονεύση”.
Εξ. 5,22  επέστρεψε δε Μωυσής προς Κύριον και είπε· δέοµαι, Κύριε· τι εκάκωσας τον λαόν τούτον; και ινατί απέσταλκάς µε;
Εξ. 5,22   Ο Μωϋσής εστράφη προς τον Κυριον και µε θερµήν προσευχήν του είπε· “θερµώς σε παρακαλώ, Κυριε· διατί τάσον
πολύ ταλαιπωρείς τον λαόν αυτόν; Και διατί µε απέστειλες προς τον Φαραώ;
Εξ. 5,23  και αφ ού πεπόρευµαι προς Φαραώ λαλήσαι επί τώ σώ ονόµατι, εκάκωσε τον λαόν τούτον, και ουκ ερύσω τον λαόν



σου.
Εξ. 5,23   Από την ηµέραν, που επορεύθην στον Φαραώ να του οµιλήσω εξ ονόµατός σου, εκείνος έθλιψεν ακόµη
περισσότερον τον λαόν τούτον· και συ δεν έσωσες και δεν απηλευθέρωσες τον λαόν από την σκληράν αυτήν τυραννίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Εξ. 6,1    Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· ήδη όψει ά ποιήσω τώ Φαραώ· εν γάρ χειρί κραταιά εξαποστελεί αυτούς και εν
βραχίονι υψηλώ εκβαλεί αυτούς εκ της γής αυτού.
Εξ. 6,1    Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “τώρα θα ίδης, πόσα εγώ θα κάµω εναντίον του Φαραώ. Διότι τιµωρούµενος
από την παντοδύναµον δεξιάν µου θα αναγκασθή να αφήση ελευθέρους τους Ισραηλίτας και εξουθενωµένος από την
µεγαλοπρεπή δύναµίν µου ο ίδιος θα τους συστήση να φύγουν, όσον το δυνατόν συντοµώτερον από την χώραν του” !
Εξ. 6,2    Ελάλησε δε ο Θεός προς Μωυσήν και είπε προς αυτόν· εγώ Κύριος·
Εξ. 6,2   Ωµίλησεν ακόµη ο Θεός προς τον Μωϋσήν και του είπεν· “εγώ είµαι ο Κυριος.
Εξ. 6,3    και ώφθην προς Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ, Θεός ών αυτών, και το όνοµά µου Κύριος ουκ εδήλωσα αυτοίς·
Εξ. 6,3   Ενεφανίσθην στον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ως ο Θεός των ο παντοδύναµος. Αλλά το όνοµά µου
Κυριος δεν το εγνωστοποίησα εις αυτούς.
Εξ. 6,4    και έστησα την διαθήκην µου προς αυτούς ώστε δούναι αυτοίς την γήν των Χαναναίων, την γήν, ήν παρωκήκασιν,
εν ή και παρώκησαν επ αυτής.
Εξ. 6,4   Εκαµα επίσηµον συµφωνίαν µε αυτούς και τους έδωσα την υπόσχεσιν, ότι θα τους δώσω την χώραν των
Χαναναίων, την χώραν εις την οποίαν έζησαν ως προσωρινοί και πάροικοι.
Εξ. 6,5    και εγώ εισήκουσα τον στεναγµόν των υιών Ισραήλ, ον οι Αιγύπτιοι καταδουλούνται αυτούς, και εµνήσθην της
διαθήκης υµών.
Εξ. 6,5   Εγώ ήκουσα τον στεναγµόν των Ισραηλιτών, τον οποίον οι Αιγύπτιοι προκαλούν εις αυτούς µε την σκληράν
δουλείαν, εις την οποίαν τους υποβάλλουν. Ενεθυµήθην την υπόσχεσίν µου προς σας.
Εξ. 6,6    βάδιζε, ειπόν τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· εγώ Κύριος και εξάξω υµάς από της δυναστείας των Αιγυπτίων και ρύσοµαι
υµάς εκ της δουλείας και λυτρώσοµαι υµάς εν βραχίονι υψηλώ και κρίσει µεγάλη
Εξ. 6,6   Πηγαινε λοιπόν και ειπέ στους Ισραηλίτας· Εγώ είµαι ο Κυριος και εγώ θα σας βγάλω από την τυραννίαν των
Αιγυπτίων, θα σας απολυτρώσω από την δουλείαν, και θα σας ελευθερώσω µε την µεγαλοπρεπή δύναµίν µου και µε την
σκληράν τιµωρίαν που θα αποστείλω κατά των Αιγυπτίων.
Εξ. 6,7    και λήψοµαι εµαυτώ υµάς λαόν εµοί και έσοµαι υµών Θεός, και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος ο Θεός υµών ο εξαγαγών
υµάς εκ της καταδυναστείας των Αιγυπτίων,
Εξ. 6,7   Σας θα εκλέξω και θα σας έχω ως ιδιαίτερον λαόν µου· θα είµαι ο Θεός σας και θα µάθετε, ότι εγώ είµαι Κυριος ο
Θεός σας, ο οποίος σας έβγαλα από την καταπίεσιν των Αιγυπτίων.
Εξ. 6,8    και εισάξω υµάς εις την γήν, εις ήν εξέτεινα την χείρά µου, δούναι αυτήν τώ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ, και
δώσω υµίν αυτήν εν κλήρω· εγώ Κύριος.
Εξ. 6,8   Θα σας οδηγήσω και θα σας εγκαταστήσω εις την χώραν, την οποίαν ωρκίσθην µε υψωµένην την χείρα να δώσω
στον Αβραάµ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Αυτήν λοιπόν την χώραν θα την δώσω προς σας ως κληρονοµίαν. Εγώ είµαι ο
Κυριος, ο οποίος εκπληρώνω πάντοτε όσα υπόσχοµαι”.
Εξ. 6,9    ελάλησε δε Μωυσής ούτω τοίς υιοίς Ισραήλ, και ουκ εισήκουσαν Μωυσή από της ολιγοψυχίας και από των έργων
των σκληρών.
Εξ. 6,9   Οπως ο Θεός διέταξεν, έτσι ωµίλησεν ο Μωϋσής στους Ισραηλίτας. Εκείνοι όµως δεν υπήκουσαν στον Μωϋσήν
ένεκα της αποκαρδιώσεως, εις την οποίαν είχαν καταντήσει από τα σκληρά έργα. Είχαν χάσει το ηθικόν των.
Εξ. 6,10  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 6,10   Ο Κυριος είπεν στον Μωυσήν·
Εξ. 6,11  είσελθε, λάλησον Φαραώ βασιλεί Αιγύπτου, ίνα εξαποστείλη τους υιούς Ισραήλ εκ της γής αυτού.
Εξ. 6,11  “πήγαινε εις τα ανάκτορα και ειπέ στον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, να αφήση ελευθέρους τους Ισραηλίτας,
δια να εξέλθουν από την χώραν του”.
Εξ. 6,12  ελάλησε δε Μωυσής έναντι Κυρίου λέγων· ιδού οι υιοί Ισραήλ ουκ εισήκουσάν µου, και πώς εισακούσεταί µου
Φαραώ; εγώ δε άλογός ειµι.
Εξ. 6,12   Ο Μωϋσής απήντησε προς τον Κυριον και του είπεν· “ιδού, οι ίδιοι οι Ισραηλίται δεν υπήκουσαν εις τα λόγια µου,
και θα υπακούση εις εµέ ο Φαραώ; Αλλωστε εγώ δεν έχω και την ικανότητα του λόγου”.
Εξ. 6,13  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών και συνέταξεν αυτοίς προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου , ώστε εξαποστείλαι
τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 6,13   Είπε τότε ο Κυριος στον Μωϋσήν και στον Ααρών και τους διέταξε να οµιλήσουν προς τον Φαραώ τον βασιλέα
Αιγύπτου, να αφήση ελευθέρους τους Ισραηλίτας, δια να αναχωρήσουν από την Αίγυπτον.
Εξ. 6,14  Καί ούτοι αρχηγοί οίκων πατριών αυτών. υιοί ουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ· Ενώχ και Φαλλούς, Ασρών και Χαρµεί·
αύτη η συγγένεια ουβήν.
Εξ. 6,14   Οι αρχηγοί δε των ισραηλιτικών οικογενειών κατά τας φυλάς αυτών ήσαν· Υιοί του Ρουβήν του πρωτοτόκου
Ιακώβ ήσαν ο Ενώχ, ο Φαλλούς, ο Ασρών και ο Χαρµεί. Αυταί ήσαν αι οικογένειαι του Ρουβήν.
Εξ. 6,15  και υιοί Συµεών· Ιεµουήλ και Ιαµείν και Αώδ και Ιαχείν και Σαάρ και Σαούλ ο εκ της Φοινίσσης· αύται αι πατριαί
των υιών Συµεών.
Εξ. 6,15   Υιοί του Συµεών ήσαν· ο Ιεµουήλ, ο Ιαµείν, ο Αώδ, ο Ιαχείν, ο Σαάρ και ο Σαούλ ο γεννηθείς από Φοίνισσαν
γυναίκα. Αυταί ήσαν αι πατριαρχικαί οικογένειαι των υιών του Συµεών.
Εξ. 6,16  και ταύτα τα ονόµατα των υιών Λευί κατά συγγενείας αυτών . Γεδσών, Καάθ και Μεραρεί· και τα έτη της ζωής Λευί
εκατόν τριακονταεπτά.
Εξ. 6,16   Αυτά δε είναι τα ονόµατα των υιών του Λευί κατά τας µεγάλας οικογενείας των· Γεδσών, Καάθ, και Μεραρεί· έζησε
δε ο Λευί εκατόν τριάκοντα επτά έτη.
Εξ. 6,17  και ούτοι υιοί Γεδσών· Λοβενεί και Σεµεεί, οίκοι πατριάς αυτών.



Εξ. 6,17   Οι υιοί του Γεδσών ήσαν· ο Λοβενεί και Σεµεεί, αρχηγός ο καθένας και γενάρχης πατριαρχικής οικογενείας.
Εξ. 6,18  και υιοί Καάθ· Αµβράµ και Ισαάρ, Χεβρών και Οζειήλ· και τα έτη της ζωής Καάθ εκατόν τριακοντατρία έτη.
Εξ. 6,18   Οι υιοί του Καάθ ήσαν ο Αµβράµ, ο Ισσαάρ, ο Χεβρών και ο Οζειήλ. Εζησε δε ο Καάθ εκατόν τριάκοντα τρία έτη.
Εξ. 6,19  και υιοί Μεραρεί· Μοολεί και Οµουσεί. ούτοι οι οίκοι πατριών Λευί κατά συγγενείας αυτών.
Εξ. 6,19   Υιοί του Μεραρεί ήσαν· ο Μοολεί και ο Οµουσεί. Αυταί ήσαν αι µεγάλαι οικογένειαι της φυλής Λευϊ κατά τας
συγγενείας αυτών.
Εξ. 6,20  και έλαβεν Αµβράµ την Ιωχαβέδ θυγατέρα τού αδελφού τού πατρός αυτού εαυτώ εις γυναίκα, και εγέννησεν αυτώ
τον τε Ααρών και τον Μωυσήν και Μαριάµ την αδελφήν αυτών· τα δε έτη της ζωής Αµβράµ εκατόν τριακονταδύο έτη.
Εξ. 6,20  Ο Αµβράµ έλαβεν ως σύζυγον την Ιωχαβέδ, θυγατέρα του αδελφού του πατρός του, και απέκτησεν υιόν τον Ααρών,
τον Μωϋσήν και την αδελφήν αυτών Μαριάµ. Εζησε δε ο Αµβράµ εκατόν τριάκοντα δύο έτη.
Εξ. 6,21  και υιοί Ισσαάρ· Κορέ και Ναφέκ και Ζεχρεί.
Εξ. 6,21   Υιοί του Ισσαάρ ήσαν· ο Κορέ, ο Ναφέκ και ο Ζεχρεί.
Εξ. 6,22  και υιοί Οζειήλ· Μισαήλ και Ελισαφάν και Σεγρεί.
Εξ. 6,22  Υιοί του Οζειήλ ήσαν· ο Μισαήλ, ο Ελισαφάν και ο Σεγρεί.
Εξ. 6,23  έλαβε δε Ααρών την Ελισαβέθ θυγατέρα Αµειναδάβ αδελφήν Ναασσών αυτώ γυναίκα , και έτεκεν αυτώ τον τε
Ναδάβ και Αβιούδ και τον Ελεάζαρ και Ιθάµαρ.
Εξ. 6,23   Ο Ααρών έλαβεν ως σύζυγον την Ελισαβέθ, θυγατέρα του Αµειναδάβ και αδελφήν του Ναασσών. Απέκτησε δε από
αυτήν υιούς τον Ναδάδ, τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάµαρ.
Εξ. 6,24  υιοί δε Κορέ· Ασείρ και Ελκανά και Αβιάσαφ· αύται αι γενέσεις Κορέ.
Εξ. 6,24  Υιοί του Κορέ ήσαν· ο Ασείρ, ο Ελκανά και ο Αβιάσαφ. Αυτοί ήσαν οι απόγονοι του Κορέ.
Εξ. 6,25  και Ελεάζαρ ο τού Ααρών έλαβε των θυγατέρων Φουτιήλ αυτώ γυναίκα, και έτεκεν αυτώ τον Φινεές. αύται αι
αρχαί πατριάς Λευιτών κατά γενέσεις αυτών.
Εξ. 6,25   Ο Ελεάζαρ, ο υιός του Ααρών επήρεν ως σύζυγον µίαν από τας θυγατέρας του Φουτιήλ και απέκτησεν από αυτήν
υιόν, τον Φινεές. Αυταί είναι αι αρχαί των µεγάλων λευϊτικών οικογενειών κατά τας γενέσεις αυτών.
Εξ. 6,26  ούτος Ααρών και Μωυσής, οίς είπεν αυτοίς ο Θεός εξαγαγείν τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου σύν δυνάµει
αυτών·
Εξ. 6,26  Αυτός είναι ο Ααρών και ο Μωϋσής, στους οποίους είπεν ο Θεός να βγάλουν τον ισραηλιτικόν λαόν, µε τον στρατόν
αυτού, από την χώραν της Αιγύπτου.
Εξ. 6,27  ούτοί εισιν οι διαλεγόµενοι προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και εξήγαγον τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου·
αυτός Ααρών και Μωυσής.
Εξ. 6,27   Αυτοί ήσαν εκείνοι, οι οποίοι ωµίλησαν προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και έβγαλαν τον ισραηλιτικόν
λαόν από την Αίγυπτον. Αυτός ήτο ο Ααρών και ο Μωϋσής.
Εξ. 6,28  Ή ηµέρα ελάλησε Κύριος Μωυσή εν γη Αιγύπτω,
Εξ. 6,28  Κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν ο Κυριος ωµίλησεν στον Μωϋσήν εις την Αίγυπτον,
Εξ. 6,29 και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· εγώ Κύριος· λάλησον προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου όσα εγώ λέγω προς
σε.
Εξ. 6,29  του είπεν· “εγώ είµαι ο Κυριος. Εγώ σου δίδω εντολήν· ανακοίνωσε στον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου, όσα εγώ θα
σου λέγω”.
Εξ. 6,30  και είπε Μωυσής εναντίον Κυρίου· ιδού εγώ ισχνόφωνός ειµι, και πώς εισακούσεταί µου Φαραώ;
Εξ. 6,30   Ο Μωϋσής είπεν ενώπιον του Κυρίου· “ιδού εγώ έχω αδύνατον την φωνήν και πως θα δώση προσοχήν εις εµέ και
θα µε ακούση ο Φαραώ;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Εξ. 7,1    Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· ιδού δέδωκά σε θεόν Φαραώ, και Ααρών ο αδελφός σου έσται σου προφήτης·
Εξ. 7,1    Ο Κυριος είπεν στον Μωϋσήν· “ιδού σε καθιστώ είδος θεού, κύριον και κριτήν του Φαραώ, ο δε αδελφός σου ο
Ααρών θα είναι αυτός που θα οµιλή αντί σου.
Εξ. 7,2    σύ δε λαλήσεις αυτώ πάντα, όσα σοι εντέλλοµαι, ο δε Ααρών ο αδελφός σου λαλήσει προς Φαραώ, ώστε
εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ εκ της γής αυτού.
Εξ. 7,2   Συ θα ανακοινώνης στον Ααρών όσα εγώ θα διατάσσω, ο δε Ααρών ο αδελφός σου θα λέγη αυτά προς τον Φαραώ,
δια να αφήση ελευθέρους τους Ισραηλίτας και αναχωρήσουν από την χώραν του.
Εξ. 7,3    εγώ δε σκληρυνώ την καρδίαν Φαραώ και πληθυνώ τα σηµείά µου και τα τέρατα εν γη Αιγύπτω.
Εξ. 7,3   Σου προαναγγέλλω όµως ότι εγώ θα αφήσω να σκληρυνθή δια τας κακίας του η καρδία του Φαραώ , θα κάµω δε
πάρα πολλά σηµεία και θαύµατα προς τιµωρίαν του εις την χώραν της Αιγύπτου.
Εξ. 7,4    και ουκ εισακούσεται υµών Φαραώ· και επιβαλώ την χείρά µου επ Αίγυπτον και εξάξω σύν δυνάµει µου τον λαόν
µου τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου σύν εκδικήσει µεγάλη.
Εξ. 7,4   Παρ' όλα αυτά δεν θα υπακούση εις σας ο Φαραώ. Τοτε θα απλώσω την παντοδύναµον χείρα µου και θα επιφέρω
µεγάλην τιµωρίαν εις την Αίγυπτον και θα βγάλω από εκεί τον στρατόν µου και τον λαόν µου, όλους τους Ισραηλίτας.
Εξ. 7,5    και γνώσονται πάντες οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ ειµι Κύριος εκτείνων την χείρά µου επ Αίγυπτον, και εξάξω τους υιούς
Ισραήλ εκ µέσου αυτών.
Εξ. 7,5   Και θα µάθουν όλοι οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είµαι ο παντοδύναµος Κυριος, ο οποίος εξέτεινα την ακατανίκητον δεξιάν
µου εναντίον των και έβγαλα τους Ισραηλίτας εκ µέσου αυτών”.
Εξ. 7,6    εποίησε δε Μωυσής και Ααρών καθάπερ ενετείλατο αυτοίς Κύριος, ούτως εποίησαν.
Εξ. 7,6   Ο Μωϋσής και ο Ααρών έκαµαν, όπως τους είχε διατάξει ο Θεός. Ετσι ακριβώς έκαµαν.
Εξ. 7,7    Μωυσής δε ήν ετών ογδοήκοντα, Ααρών δε ο αδελφός αυτού ετών ογδοηκοντατριών, ηνίκα ελάλησε προς Φαραώ.
Εξ. 7,7   Ητο δε τότε ο Μωϋσής ογδοήκοντα ετών, ο δε αδελφός του Ααρών ογδοήκοντα τριών, όταν ο Θεός τους έδωσε την
εντολήν να οµιλήσουν προς τον Φαραώ.
Εξ. 7,8    Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·



Εξ. 7,8   Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών·
Εξ. 7,9    και εάν λαλήση προς υµάς Φαραώ λέγων· δότε ηµίν σηµείον ή τέρας, και ερείς Ααρών τώ αδελφώ σου· λάβε την
ράβδον και ρίψον επί την γήν εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού, και έσται δράκων.
Εξ. 7,9   “εάν ο Φαραώ σας είπη, δόστε µου ένα σηµείον η κάµετε ένα θαύµα, δια να πιστεύσω ότι σας στέλλει ο Θεός, θα
είπης στον Ααρών τον αδελφόν σου· πάρε την ράδδον µου και ρίψε αυτήν κατά γης ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των
αυλικών αυτού και θα γίνη µέγας όφις”.
Εξ. 7,10  εισήλθε δε Μωυσής και Ααρών εναντίον Φαραώ και των θεραπόντων αυτού και εποίησαν ούτως , καθάπερ
ενετείλατο αυτοίς Κύριος· και έριψεν Ααρών την ράβδον εναντίον Φαραώ, και εναντίον των θεραπόντων αυτού, και εγένετο
δράκων.
Εξ. 7,10   Ο Μωϋσής και ο Ααρών παρουσιάσθησαν ενώπιον του Φαραώ και των αυλικών αυτού και έκαµαν, όπως τους είχε
δώσει εντολήν ο Κυριος. Ερριψεν ο Ααρών την ράβδον ενώπιον του Φαραώ και των αυλικών του και αυτή έγινε µεγάλος
όφις.
Εξ. 7,11  συνεκάλεσε δε Φαραώ τους σοφιστάς Αιγύπτου και τους φαρµακούς, και εποίησαν και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων
ταίς φαρµακείαις αυτών ωσαύτως.
Εξ. 7,11  Δυσπιστος ο Φαραώ δια την θείαν αποστολήν του Μωϋσή και Ααρών προσεκάλεσε τους µάντεις και τους µάγους
της Αιγύπτου. Αυτοί, µάγοι και εξορκισταί των Αιγυπτίων, έκαµαν το ίδιο µε τας µαγείας των.
Εξ. 7,12  και έριψαν έκαστος την ράβδον αυτών, και εγένοντο δράκοντες· και κατέπιεν η ράβδος η Ααρών τας εκείνων
ράβδους.
Εξ. 7,12   Ερριψαν δηλαδή ο καθένας την ράβδον του και έγιναν όλαι µεγάλοι όφεις. Αλλά η ράβδος του Ααρών, που είχε
γίνει όφις, κατέπιε τας ράβδους των µάγων, αι οποίαι επίσης είχον γίνει όφεις.
Εξ. 7,13  και κατίσχυσεν η καρδία Φαραώ, και ουκ εισήκουσεν αυτών, καθάπερ ενετείλατο αυτοίς Κύριος.
Εξ. 7,13  Εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν υπήκουσεν στον Μωϋσήν και Ααρών, δια να κάµη όσα δια µέσου αυτών
διέταξεν ο Θεός.
Εξ. 7,14  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· βεβάρηται η καρδία Φαραώ τού µη εξαποστείλαι τον λαόν.
Εξ. 7,14   Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “η καρδία του Φαραώ έχει σκληρυνθή και δεν θέλει να αφήση ελεύθερον τον
λαόν.
Εξ. 7,15  βάδισον προς Φαραώ το πρωΐ· ιδού αυτός εκπορεύεται επί το ύδωρ , και έση συναντών αυτώ επί το χείλος τού
ποταµού και την ράβδον την στραφείσαν εις όφιν λήψη εν τή χειρί σου.
Εξ. 7,15  Πηγαινε στον Φαραώ το πρωϊ. Είναι η στιγµή κατά την οποίαν εκείνος εξέρχεται, δια να µεταβή προς το ύδωρ του
Νείλου, θα τον συναντήσης εις την όχθην του ποταµού, θα πάρης στο χέρι σου την ράβδον, η οποία είχε γίνει όφις,
Εξ. 7,16  και ερείς προς αυτόν· Κύριος ο Θεός των Εβραίων απέσταλκέ µε προς σε λέγων· εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα µοι
λατρεύση εν τή ερήµω· και ιδού ουκ εισήκουσας έως τούτου.
Εξ. 7,16   και θα είπης προς αυτόν· Κυριος ο Θεός των Εβραίων µε απέστειλε προς σε δια να σου είπω εκ µέρους του· άφησε
τον λαόν µου ελεύθερον, δια να µε λατρεύση εις την έρηµον. Και ιδού ότι συ µέχρι της ώρας αυτής δεν υπήκουσες.
Εξ. 7,17  τάδε λέγει Κύριος· εν τούτω γνώση ότι εγώ Κύριος· ιδού εγώ τύπτω τή ράβδω τή εν χειρί µου επί το ύδωρ το εν τώ
ποταµώ, και µεταβαλεί εις αίµα·
Εξ. 7,17  Δια τούτο τάδε λέγει Κυριος· Με το σηµείον, που θα επακολουθήση, θα µάθης ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Ιδού εγώ
κτυπώ µε την ράβδον, που κρατώ στο χέρι µου, το ύδωρ του ποταµού, και αυτό θα µεταβληθή εις αίµα.
Εξ. 7,18  και οι ιχθύες οι εν τώ ποταµώ τελευτήσουσι, και εποζέσει ο ποταµός, και ου δυνήσονται οι Αιγύπτιοι πιείν ύδωρ
από τού ποταµού.
Εξ. 7,18   Οι ιχθύες του ποταµού θα ψοφήσουν, ο ποταµός θα βρωµήση και δεν θα ηµπορούν οι Αιγύπτιοι να πίνουν νερό
από τον ποταµόν”.
Εξ. 7,19  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ειπόν Ααρών τώ αδελφώ σου· λάβε την ράβδον σου εν τή χειρί σου και έκτεινον την
χείρά σου επί τα ύδατα Αιγύπτου και επί τους ποταµούς αυτών και επί τας διώρυγας αυτών και επί τα έλη αυτών και επί
πάν συνεστηκός ύδωρ αυτών, και έσται αίµα, και εγένετο αίµα εν πάση γη Αιγύπτου έν τε τοίς ξύλοις και εν τοίς λίθοις.
Εξ. 7,19   Είπεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ειπέ στον αδελφόν σου, τον Ααρών· Παρε στο χέρι σου την ράβδον σου,
άπλωσε το χέρι σου προς όλα τα ύδατα της Αιγύπτου, στους ποταµούς της, εις τας διώρυγας και τα έλη της και γενικώς εις
κάθε σηµείον, όπου υπάρχει συγκεντρωµένον νερό, και θα µεταβληθούν τα ύδατα αυτά εις αίµα. Θα γίνη αίµα εις όλην την
Αίγυπτον και αυτό ακόµη το ύδωρ, που υπάρχει µέσα εις τα ξύλινα και τα λίθινα δοχεία”.
Εξ. 7,20  και εποίησαν ούτως Μωυσής και Ααρών, καθάπερ ενετείλατο αυτοίς Κύριος· και επάρας τή ράβδω αυτού επάταξε
το ύδωρ το εν τώ ποταµώ εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού και µετέβαλε πάν το ύδωρ το εν τώ ποταµώ
εις αίµα.
Εξ. 7,20   Ο Μωϋσής και ο Ααρών έκαµαν, όπως ακριβώς τους είχε διατάξει ο Κυριος· ύψωσε δηλαδή την ράβδον του ο
Ααρών, εκτύπησε το ύδωρ του ποταµού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των αυλικών του και µετέβαλεν όλον το ύδωρ του
ποταµού εις αίµα.
Εξ. 7,21  και οι ιχθύες οι εν τώ ποταµώ ετελεύτησαν, και επώζεσεν ο ποταµός, και ουκ ηδύναντο οι Αιγύπτιοι πιείν ύδωρ εκ
τού ποταµού, και ήν το αίµα εν πάση γη Αιγύπτου.
Εξ. 7,21   Οι ιχθύες του ποταµού εψόφησαν, εβρώµησεν όλος ο ποταµός και οι Αιγύπτιοι δεν ηµπορούσαν να πίουν νερό εκ
του ποταµού. Το αίµα ήτο εις όλα τα νερά της Αιγύπτου.
Εξ. 7,22  εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων ταίς φαρµακείαις αυτών· και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ,
και ουκ εισήκουσεν αυτών, καθάπερ είπε Κύριος.
Εξ. 7,22   Αλλά και οι µάγοι των Αιγυπτίων έκαµαν το ίδιο µε τας µαγείας των. Η καρδία του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν
υπήκουσεν στον Μωϋσήν και Ααρών, εις όσα δηλαδή είχε διατάξει ο Κυριος.
Εξ. 7,23  επιστραφείς δε Φαραώ εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ουκ επέστησε τον νούν αυτού ουδέ επί τούτω .
Εξ. 7,23   Ο Φαραώ επέστρεψεν εσκληρυµµένος εις τα ανάκτορά του και δεν εσκέπτετο πλέον το ζήτηµα αυτό, το να αφήση
δηλαδή ελευθέρους τους Ισραηλίτας, ούτε και κοτόπιν από αυτό το θαύµα.
Εξ. 7,24  ώρυξαν δε πάντες οι Αιγύπτιοι κύκλω τού ποταµού ώστε πιείν ύδωρ , και ουκ ηδύναντο πιείν ύδωρ από τού



ποταµού.
Εξ. 7,24   Ολοι οι Αιγύπτιοι εν τω µεταξύ έσκαψαν λάκκους και ήνοιξαν φρέατα γύρω από τον Νείλον ποταµόν, δια να
εύρουν πόσιµον ύδωρ, επειδή δεν ηµπορούσαν να πίουν ύδωρ από τον ποταµόν.
Εξ. 7,25  και ανεπληρώθησαν επτά ηµέραι µετά το πατάξαι Κύριον τον ποταµόν.
Εξ. 7,25   Επέρασαν επτά ηµέραι από την ηµέραν που εκτύπησεν ο Κυριος τον ποταµόν και µετέβαλε τα ύδατά του εις αίµα.
Εξ. 7,26  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· είσελθε προς Φαραώ και ερείς προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· εξαπόστειλον τον λαόν
µου, ίνα µοι λατρεύσωσιν·
Εξ. 7,26   Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “πήγαινε στον Φαραώ και ειπέ του· Αυτά διατάσσει ο Κυριος. Αφησε ελεύθερον
τον λαόν µου δια να µε λατρεύση εις την έρηµον.
Εξ. 7,27  ει δε µη βούλει σύ εξαποστείλαι, ιδού εγώ τύπτω πάντα τα όριά σου τοίς βατράχοις.
Εξ. 7,27   Εάν δε και δεν θελήσης να τον αφήσης ελεύθερον, ιδού εγώ πλήττω όλην την χώραν σου από τα όριά της και
εντεύθεν δια βατράχων.
Εξ. 7,28  και εξερεύξεται ο ποταµός βατράχους, και αναβάντες εισελεύσονται εις τους οίκους σου και εις τα ταµιεία των
κοιτώνων σου και επί των κλινών σου και επί τους οίκους των θεραπόντων σου και τού λαού σου και εν τοίς φυράµασί σου
και εν τοίς κλιβάνοις σου·
Εξ. 7,28   Ο Νείλος ποταµός θα βγάλη βατράχους, οι οποίοι, ατελείωτα πλήθη, θα ανεβούν από αυτόν, θα εισέλθουν εις τα
ανάκτορά σου, εις τα δωµάτια του ύπνου σου, επάνω εις τα κρεββάτια σου, εις τα σπίτια των αυλικών σου και του λαού
σου, εις τα ζυµάρια του αλεύρου και στους φούρνους σου.
Εξ. 7,29  και επί σε και επί τους θεράποντάς σου και επί τον λαόν σου αναβήσονται οι βάτραχοι .
Εξ. 7,29   Θα ανεβούν επάνω σου, επάνω στους αυλικούς σου, θα ανεβούν επάνω στους κατοίκους της Αιγύπτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Εξ. 8,1 Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ειπόν Ααρών τώ αδελφώ σου· έκτεινον τή χειρί την ράβδον σου επί τους ποταµούς και
επί τας διώρυγας και επί τα έλη και ανάγαγε τους βατράχους·
Εξ. 8,1    Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ειπέ στον αδελφόν σου τον Ααρών· Απλωσε µε το χέρι την ράβδον σου στους
ποταµούς και εις τας διώρυγας και εις τα έλη και βγάλε από εκεί βατράχους”.
Εξ. 8,2    και εξέτεινεν Ααρών την χείρα επί τα ύδατα Αιγύπτου και ανήγαγε τους βατράχους· και ανεβιβάσθη ο βάτραχος
και εκάλυψε την γήν Αιγύπτου.
Εξ. 8,2   Ο Ααρών εξέτεινε την χείρα του µε την ράβδον εις τα ύδατα της Αιγύπτου και έβγαλε βατράχους. Ανέβησαν οι
βάτραχοι από τα ύδατα και εσκέπασαν όλην την χώραν της Αιγύπτου.
Εξ. 8,3    εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων ταίς φαρµακείαις αυτών και ανήγαγον τους βατράχους επί
γήν Αιγύπτου.
Εξ. 8,3   Αλλά και οι µάγοι των Αιγυπτίων έκαµαν τα ίδια µε τας µαγείας των και έφεραν βατράχους εις την γην της
Αιγύπτου.
Εξ. 8,4    και εκάλεσε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών και είπεν· εύξασθε περί εµού προς Κύριον, και περιελέτω τους βατράχους
απ εµού και από τού εµού λαού, και εξαποστελώ αυτούς, και θύσωσι τώ Κυρίω.
Εξ. 8,4   Καταπτοηµένος ο Φαραώ από την πληγήν αυτήν εκάλεσε τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε·
“προσευχηθήτε δι' εµέ στον Θεόν, δια να αποσύρη και αποµακρύνη τους βατράχους από εµέ και από τον λαόν µου, και εγώ
θα αφήσω ελευθέρους τους Ισραηλίτας να προσφέρουν τας θυσίας των προς τον Κυριον”.
Εξ. 8,5    είπε δε Μωυσής προς Φαραώ· τάξαι προς µε πότε εύξοµαι περί σού και περί των θεραπόντων σου και τού λαού σου
αφανίσαι τους βατράχους από σού και από τού λαού σου και εκ των οικιών υµών, πλήν εν τώ ποταµώ υπολειφθήσονται.
Εξ. 8,5   Είπε δε ο Μωϋσής, προς τον Φαραώ· “όρισέ µου, πότε θέλεις να προσευχηθώ δια σε, δια τους αυλικούς και τον λαόν
σου, δια να εξαφανίση ο Θεός τους βατράχους από σένα, από τον λαόν σου και από τας οικίας σας. Δεν θα µείνουν παρά
µόνον στον Νείλον ποταµόν”.
Εξ. 8,6    ο δε είπεν· εις αύριον. είπεν ούν· ως είρηκας, ίνα ειδής ότι ουκ έστι άλλος πλήν Κυρίου·
Εξ. 8,6   “Αύριον”, απήντησεν ο Φαραώ. Ο Μωϋσής είπε· “θα κάµω, όπως µου είπες, δια να µάθης καλά ότι δεν υπάρχει
άλλος Θεός πλην του Κυρίου ηµών.
Εξ. 8,7    και περιαιρεθήσονται οι βάτραχοι από σού και από των οικιών υµών και από των επαύλεων και από των
θεραπόντων σου και από τού λαού σου, πλήν εν τώ ποταµώ υπολειφθήσονται.
Εξ. 8,7   Οι βάτραχοι θα περιµαζευθούν και θα αποµακρυνθούν από σε, από τα σπίτια σας, από τα εξοχικά σας σπίτια, από
τους αυλικούς σου και από τον λαόν σου. Δεν θα µείνουν παρά µόνον στον Νείλον ποταµόν”.
Εξ. 8,8    εξήλθε δε Μωυσής και Ααρών από Φαραώ· και εβόησε Μωυσής προς Κύριον περί τού ορισµού των βατράχων, ως
ετάξατο Φαραώ.
Εξ. 8,8   Εξήλθον ο Μωϋσής και ο Ααρών από τα ανάκτορα του Φαραώ. Ο Μωϋσής προσηυχήθη θερµώς προς τον Κυριον
δια την εκδίωξιν των βατράχων, όπως είχεν υποσχεθή στον Φαραώ.
Εξ. 8,9    εποίησε δε Κύριος καθάπερ είπε Μωυσής και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικιών και εκ των επαύλεων και εκ
των αγρών·
Εξ. 8,9   Ο Κυριος έκαµεν όπως τον είχε παρακαλέσει ο Μωϋσής και εψόφησαν οι βάτραχοι , που υπήρχον εις τας οικίας, εις
τα αγροτικά σπίτια και εις την ύπαιθρον.
Εξ. 8,10  και συνήγαγον αυτούς θηµωνίας θηµωνίας, και ώζεσεν η γη.
Εξ. 8,10   Τους εµαζεψαν εις σωρούς-σωρούς οι Αιγύπτιοι και εγέµισεν η χώρα από την κακοσµίαν των αποσυντεθειµένων
βατράχων.
Εξ. 8,11  ιδών δε Φαραώ ότι γέγονεν ανάψυξις, εβαρύνθη η καρδία αυτού, και ουκ εισήκουσεν αυτών, καθάπερ ελάλησε
Κύριος.
Εξ. 8,11  Ο Φαραώ όµως, όταν είδε ότι ήλθεν αναψυχή εις αυτόν και τον λαόν του από την εξαφάνισιν των βατράχων ,
εσικληρήνθη πάλιν και δεν υπήκουσεν εις όσα ο Κυριος είχε διατάξει δια του Μωϋσέως και του Ααρών.
Εξ. 8,12  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ειπόν Ααρών, έκτεινον τή χειρί την ράβδον σου και πάταξον το χώµα της γής, και



έσονται σκνίφες έν τε τοίς ανθρώποις και εν τοίς τετράποσι και εν πάση γη Αιγύπτου.
Εξ. 8,12   Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ειπέ στον Ααρών· Απλωσε µε το χέρι την ράβδον σου και κτύπησε το χώµα
της γης, και θα γίνουν σκνίπες, αι οποίαι θα επιπέσουν στους ανθρώπους και εις τα τετράποδα καθ ' όλην την χώραν της
Αιγύπτου”.
Εξ. 8,13  εξέτεινεν ούν Ααρών τή χειρί την ράβδον και επάταξε το χώµα της γής, και εγένοντο οι σκνίφες εν τοίς ανθρώποις
και εν τοίς τετράποσι, και εν παντί χώµατι της γής εγένοντο οι σκνίφες.
Εξ. 8,13   Ηπλωσεν ο Ααρών δια της χειρός του την ράβδον, εκτύπησε το χώµα της γης και έγιναν σκνίπες. Εις τους
ανθρώπους, εις τα τετράποδα, εις όλον το χώµα της γης έγιναν σκνίπες.
Εξ. 8,14  εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί ταίς φαρµακείαις αυτών εξαγαγείν τον σκνίφα και ουκ ηδύναντο. και
εγένοντο οι σκνίφες έν τε τοίς ανθρώποις και εν τοίς τετράποσιν.
Εξ. 8,14   Προσπάθησαν και οι µάγοι της Αιγύπτου µε τας µαγείας των να βγάλουν σκνίπες από την γην, αλλά δεν το
κατώρθωσαν. Αι σκνίπες όµως, που µε το χέρι του Ααρών ανεπήδησαν εις ατελείωτα σµήνη από την γην, επέπεσαν στους
ανθρώπους και εις τα ζώα.
Εξ. 8,15  είπαν ούν οι επαοιδοί τώ Φαραώ· δάκτυλος Θεού εστι τούτο . και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ, και ουκ εισήκουσεν
αυτών, καθάπερ ελάλησε Κύριος.
Εξ. 8,15   Είπαν τότε οι µάγοι προς τον Φαραώ· “δάκτυλος Θεού είναι τούτο”. Αλλά η καρδία του Φαραώ εοκληρύνθη
περισσότερον και δεν υπήκουσεν εις όσα δια του Μωϋσέως και Ααρών διέταξεν ο Κυριος.
Εξ. 8,16  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· όρθρισον το πρωΐ και στήθι εναντίον Φαραώ· και ιδού αυτός εξελεύσεται επί το ύδωρ ,
και ερείς προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα µοι λατρεύσωσιν εν τή ερήµω·
Εξ. 8,16   Είπε πάλιν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “Σηκω πολύ πρωί και στάσου ενώπιον του Φαραώ. Κατά την ώραν εκείνην
αυτός θα εξέλθη προς το ύδωρ του Νείλου και είπε προς αυτόν· Αυτά διατάσσει ο Κυριος· άφησε ελεύθερον τον λαόν µου να
µε λατρεύση εις την έρηµον.
Εξ. 8,17  εάν δε µη βούλη εξαποστείλαι τον λαόν µου, ιδού εγώ εξαποστέλλω επί σε και επί τους θεράποντάς σου και επί τον
λαόν σου και επί τους οίκους υµών κυνόµυιαν, και πλησθήσονται αι οικίαι των Αιγυπτίων της κυνοµυίης και εις την γήν,
εφ ής εισιν επ αυτής.
Εξ. 8,17   Εάν δεν θελήσης να αφήσης ελεύθερον τον λαόν µου, εγώ θα εξαποστείλω εναντίον σου και εναντίον των αυλικών
σου και εναντίον του λαού σου και εις τα σπίτια σας σκυλόµυιγα, που κεντά οδυνηρώς ανθρώπους και ζώα. Τα σπίτια των
Αιγυπτίων θα γεµίσουν από αυτήν την σκυλόµυιγαν εις κάθε µέρος της χώρας, όπου υπάρχουν Αιγύπτιοι·
Εξ. 8,18  και παραδοξάσω εν τή ηµέρα εκείνη την γήν Γεσέµ, εφ ής ο λαός µου έπεστιν επ αυτής, εφ ής ουκ έσται εκεί η
κυνόµυια, ίνα ειδής ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός πάσης της γής.
Εξ. 8,18   την ηµέραν εκείνην θα δοξάσω πολύ εγώ την χώραν Γεσέµ, όπου κατοικεί ο λαός µου. Εις αυτήν µόνον δεν θα
υπάρξη σκυλόµυιγα. Και τούτο, δια να µάθης ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός όλης της γης.
Εξ. 8,19  και δώσω διαστολήν ανά µέσον τού εµού λαού και ανά µέσον τού σού λαού· εν δε τή αύριον έσται το σηµείον τούτο
επί της γής.
Εξ. 8,19   Και θα διαχωρίσω τον λαόν µου από τον λαόν σου αύριον θα γίνη το σηµείον τούτο εις την χώραν σου, δια του
οποίου οι Αιγύπτιοι µόνον, και όχι οι Εβραίοι, θα τιµωρηθούν”.
Εξ. 8,20  εποίησε δε Κύριος ούτως, και παρεγένετο η κυνόµυια πλήθος εις τους οίκους Φαραώ και εις τους οίκους των
θεραπόντων αυτού και εις πάσαν την γήν Αιγύπτου, και εξωλοθρεύθη η γη από της κυνοµυίης.
Εξ. 8,20  Εκαµεν ο Κυριος όπως προείπε. Και ήλθαν σµήνη από σκυλόµυιγαν µέσα εις τα ανάκτορα του Φαραώ, εις τα
σπίτια των αυλικών του, ηπλώθησαν εις όλην την γην της Αιγύπτου. Και κατεστράφη η χώρα της Αιγύπτου από την
σκυλόµυιγαν.
Εξ. 8,21  εκάλεσε δε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών λέγων· ελθόντες θύσατε Κυρίω τώ Θεώ υµών εν τή γη .
Εξ. 8,21   Εκάλεσεν ο Φαραώ τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε· “πηγαίνετε και θυσιάσετε στον Κυριον και Θεόν
σας, όχι όµως εις την έρηµον αλλά εντός της χώρας της Αιγύπτου”.
Εξ. 8,22  και είπε Μωυσής· ου δυνατόν γενέσθαι ούτως· τα γάρ βδελύγµατα των Αιγυπτίων θύσοµεν Κυρίω τώ Θεώ ηµών·
εάν γάρ θύσωµεν τα βδελύγµατα των Αιγυπτίων εναντίον αυτών, λιθοβοληθησόµεθα.
Εξ. 8,22  Ο Μωϋσής απήντησε· “δεν είναι δυνατόν να γίνη όπως λέγεις. Διότι ηµείς θα θυσιάσωµεν στον Κυριον και Θεόν
µας ζώα, των οποίων η σφαγή θα θεωρηθή αποκρουστικόν και µισητόν γεγονός ενώπιον των Αιγυπτίων και θα τους
εξερεθίση, ώστε να µας λιθοβολήσουν.
Εξ. 8,23  οδόν τριών ηµερών πορευσόµεθα εις την έρηµον και θύσοµεν τώ Θεώ ηµών , καθάπερ είπε Κύριος ηµίν.
Εξ. 8,23   Θα δαδίσωµεν τρεις ηµέρας προς την έρηµον εκτός της Αιγύπτου και εκεί θα θυσιάσωµεν, όπως µας έχει διατάξει ο
Κυριος”.
Εξ. 8,24  και είπε Φαραώ· εγώ αποστέλλω υµάς, και θύσατε τώ Θεώ υµών εν τή ερήµω, αλλ ου µακράν αποτενείτε
πορευθήναι· εύξασθε ούν περί εµού προς Κύριον.
Εξ. 8,24  Είπε τότε ο Φαραώ· “συγκατατίθεµαι. Εγώ σας αφήνω ελευθέρους να αναχωρήσετε. Θυσιάσατε εις την έρηµον
προς τον Θεόν σας, αλλά µη συνεχίσετε την πορείαν σας και πέραν της ερήµου. Προσευχηθήτε λοιπόν και περί εµού στον
Κυριον”.
Εξ. 8,25  είπε δε Μωυσής· Όδε εγώ εξελεύσοµαι από σού και εύξοµαι προς τον Θεόν, και απελεύσεται η κυνόµυια και από
των θεραπόντων σου και από τού λαού σου αύριον· µη προσθής έτι, Φαραώ, εξαπατήσαι τού µη εξαποστείλαι τον λαόν
θύσαι Κυρίω.
Εξ. 8,25   Είπεν ο Μωυσής· “µάλιστα· ιδού εγώ θα εξέλθω από τα ανάκτορά σου, θα προσευχηθώ προς τον Θεόν και θα
εξαφανισθή αύριον η σκυλόµυιγα από τους αυλικούς σου και από τον λαόν σου . Αλλά µη θελήσης και πάλιν, Φαραώ, να
µας εξαπατήσης και να µη αφήσης ελεύθερον τον λαόν να θυσιάση προς τον Κυριον”.
Εξ. 8,26  εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ και ηύξατο προς τον Θεόν·
Εξ. 8,26  Εξήλθεν ο Μωϋσής από τα ανάκτορα του Φαραώ και προσηυχήθη προς τον Θεόν.
Εξ. 8,27  εποίησε δε Κύριος καθάπερ είπε Μωυσής, και περιείλε την κυνόµυιαν από Φαραώ και των θεραπόντων αυτού και
τού λαού αυτού, και ου κατελείφθη ουδεµία.



Εξ. 8,27   Ο δε Κυριος εξεπλήρωσε την προσευχήν του Μωϋσέως και απεµάκρυνε την σκυλόµυιγαν από τον Φαραώ, από
τους αυλικούς του, από τον λαόν του, ώστε ούτε µία πλέον να µη υπολειφθή.
Εξ. 8,28  και εβάρυνε Φαραώ την καρδίαν αυτού και επί τού καιρού τούτου, και ουκ ηθέλησεν εξαποστείλαι τον λ Εξ. 8,28   Η
καρδία όµως του Φαραώ και κατά την περίστασιν αυτήν εσκληρύνθη πάλιν και δεν ηθέλησε να αποστείλη ελεύθερον τον
ισραηλιτικόν λαόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Εξ. 9,1    Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· είσελθε προς Φαραώ και ερείς αυτώ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων·
εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα µοι λατρεύσωσιν·
Εξ. 9,1    Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “πήγαινε πάλιν προς τον Φαραώ και είπέ του· Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός των
Εβραίων· άφησε ελεύθερον τον λαόν µου, δια να µε λατρεύση.
Εξ. 9,2    ει µέν ούν µη βούλει εξαποστείλαι τον λαόν µου, αλλά έτι εγκρατείς αυτού,
Εξ. 9,2   Εάν όµως δεν θελήσης να αποστείλης ελεύθερον τον λαόν µου, αλλά επιχειρήσης και πάλιν να τον κατακρατήσης,
Εξ. 9,3    ιδού χείρ Κυρίου επέσται εν τοίς κτήνεσί σου τοίς εν τοίς πεδίοις, έν τε τοίς ίπποις και εν τοίς υποζυγίοις και ταίς
καµήλοις και βουσί και προβάτοις, θάνατος µέγας σφόδρα.
Εξ. 9,3   ιδού η τιµωρός χειρ του Κυρίου θα επέλθη εις τα ζώα σου που βόσκουν εις τας πεδιάδας , στους ίππους, εις τα
υποζύγια, εις τας καµήλους, εις τα βόδια και εις τα πρόβατα, και θα επιπέση εις αυτά θανατικό, πολύ µεγάλη καταστροφή.
Εξ. 9,4    και παραδοξάσω εγώ εν τώ καιρώ εκείνω ανά µέσον των κτηνών των Αιγυπτίων και ανά µέσον των κτηνών των
υιών Ισραήλ· ου τελευτήσει από πάντων των τού Ισραήλ υιών ρητόν.
Εξ. 9,4   Παλιν όµως εγώ και εις την περίστασιν αυτήν κατά τρόπον θαυµατουργικόν και εις δόξαν του λαού µου, θα χωρίσω
τα κτήνη των Αιγυπτίων από τα κτήνη του ισραηλιτικού λαού , ώστε κανένα από τα ζώα των υιών του Ισραήλ να µη
αποθάνη”.
Εξ. 9,5    και έδωκεν ο Θεός όρον λέγων· εν τή αύριον ποιήσει Κύριος το ρήµα τούτο επί της γής .
Εξ. 9,5   Ωρισε δε ο Θεός και τον χρόνον του θαύµατος και είπε· “κατά την αυριανήν ηµέραν θα πραγµατοποιήση ο Κυριος
τον λόγον του αυτόν εις την χώραν της Αιγύπτου”.
Εξ. 9,6    και εποίησε Κύριος το ρήµα τούτο τή επαύριον, και ετελεύτησε πάντα τα κτήνη των Αιγυπτίων, από δε των κτηνών
των υιών Ισραήλ ουκ ετελεύτησεν ουδέν.
Εξ. 9,6   Επραγµατοποίησεν όντως ο Κυριος την απειλήν του αυτήν κατά την εποµένην ηµέραν και εψόφησαν όλα τα ζώα
των Αιγυπτίων, ενώ από τα ζώα των Ισραηλιτών δεν απέθανεν ούτε ένα.
Εξ. 9,7    ιδών δε Φαραώ ότι ουκ ετελεύτησεν από πάντων των κτηνών των υιών Ισραήλ ουδέν, εβαρύνθη η καρδία Φαραώ,
και ουκ εξαπέστειλε τον λαόν.
Εξ. 9,7   Οταν επληροφορήθη ο Φαραώ ότι κανένα από τα ζώα των Ισραηλιτών δεν απέθανε, σκεφθείς ίσως ότι αρκούν
αυτά δια τους Αιγυπτίους, εσκλήρυνε την καρδίαν του και δεν αφήκε ελεύθερον τον ισραηλιτικόν λαόν να αναχωρήση.
Εξ. 9,8    Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων· λάβετε υµείς πλήρεις τας χείρας αιθάλης καµιναίας , και πασάτω
Μωυσής εις τον ουρανόν εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού,
Εξ. 9,8   Ο Κυριος είπε τότε προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών· “πάρετε και γεµίστε τα χέρια σας από καπνιά καµίνου και ας
σκορπίση αυτήν ο Μωϋσής στον ουρανόν ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των αυλικών αυτού.
Εξ. 9,9    και γενηθήτω κονιορτός επί πάσαν την γήν Αιγύπτου, και έσται επί τους ανθρώπους και επί τα τετράποδα έλκη,
φλυκτίδες αναζέουσαι, έν τε τοίς ανθρώποις και εν τοίς τετράποσι και εν πάση γη Αιγύπτου.
Εξ. 9,9   Και θα γίνη κονιορτός εις όλην την χώραν της Αιγύπτου. Αυτός ο κονιορτός, καθώς θα πέφτη επάνω στους
ανθρώπους και εις τα τετράποδα, θα προκαλέση έλκη και καυτερές φουσκάλες εις ανθρώπους και εις ζώα καθ' όλην την
χώραν της Αιγύπτου”.
Εξ. 9,10  και έλαβε την αιθάλην της καµιναίας εναντίον Φαραώ, και έπασεν αυτήν Μωυσής εις τον ουρανόν, και εγένετο
έλκη, φλυκτίδες αναζέουσαι, έν τε τοίς ανθρώποις και εν τοίς τετράποσι.
Εξ. 9,10   Ο Μωϋσής επήρε την καπνιάν από την κάµινον και ενώπιον του Φαραώ εσκόρπισεν αυτήν στον ουρανόν. Αµέσως
δε παρουσιάσθησαν πληγαί και καυτερές φουσκάλες στους ανθρώπους και εις τα τετράποδα.
Εξ. 9,11  και ουκ ηδύναντο οι φαρµακοί στήναι εναντίον Μωυσή διά τα έλκη· εγένετο γάρ τα έλκη εν τοίς φαρµακοίς και εν
πάση γη Αιγύπτω.
Εξ. 9,11  Και οι ίδιοι οι µάγοι δεν ηµπορούσαν να σταθούν ενώπιον του Μωϋσέως εξ αιτίας των πληγών των . Διότι αι πληγαί
αυταί επροξενήθησαν στους µάγους και εις ολόκληρον την Αίγυπτον.
Εξ. 9,12  εσκλήρυνε δε Κύριος την καρδίαν Φαραώ, και ουκ εισήκουσεν αυτών, καθά συνέταξε Κύριος.
Εξ. 9,12   Ο Κυριος επέτρεψε να σκληρυνθή και πάλιν η καρδία του αµετανοήτου Φαραώ και έτσι εκείνος δεν υπήκουσεν
στον Μωϋσέα και στον Ααρών, που του διεβίβασαν την εντολήν του Κυρίου.
Εξ. 9,13  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· όρθρισον το πρωΐ και στήθι εναντίον Φαραώ και ερείς προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος
ο Θεός των Εβραίων· εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα λατρεύσωσί µοι·
Εξ. 9,13   Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “σήκω πολύ πρωϊ, στάσου ενώπιον του Φαραώ και είπε προς αυτόν· Ταδε λέγει
Κυριος ο Θεός των Εβραίων· απόστειλε ελεύθερον τον λαόν µου, δια να µε λατρεύσουν.
Εξ. 9,14  εν τώ γάρ νύν καιρώ εγώ εξαποστέλλω πάντα τα συναντήµατά µου εις την καρδίαν σου και των θεραπόντων σου
και τού λαού σου, ίνα ειδής ότι ουκ έστιν ως εγώ άλλος εν πάση τή γη·
Εξ. 9,14   Εάν όµως και πάλιν παρακούσης, θα αποστείλω κατά τον καιρόν αυτόν όλας τας τιµωρίας µου εις την καρδίαν
σου, εις την καρδίαν των αυλικών σου και του λαού σου, δια να µάθης ότι δεν υπάρχει εις όλην την γην άλλος Θεός, όπως
εγώ.
Εξ. 9,15  νύν γάρ αποστείλας την χείρα πατάξω σε, και τον λαόν σου θανατώσω, και εκτριβήση από της γής·
Εξ. 9,15   Διότι τώρα θα απλώσω το παντοδύναµο χέρι µου, θα κτυπήσω σε, θα θανατώσω τον λαόν σου, και θα
ξεπαστρευθής από την γην.
Εξ. 9,16  και ένεκεν τούτου διετηρήθης, ίνα ενδείξωµαι εν σοί την ισχύν µου, και όπως διαγγελή το όνοµά µου εν πάση τή
γη.



Εξ. 9,16   Μέχρι τώρα διετηρήθης εις την ζωήν, δια να σου δείξω την άπειρον δύναµίν µου και να δοξασθή το όνοµά µου εις
όλην την οικουµένην.
Εξ. 9,17  έτι ούν σύ εµποιή τού λαού µου τού µη εξαποστείλαι αυτούς;
Εξ. 9,17   Ακόµη λοιπόν συ θα πράξης τα ίδια εναντίον του λαού µου και δεν θα τον αποστείλης ελεύθερον;
Εξ. 9,18  ιδού εγώ ύω ταύτην την ώραν αύριον χάλαζαν πολλήν σφόδρα, ήτις τοιαύτη ου γέγονεν εν Αιγύπτω, αφ ής ηµέρας
έκτισται έως της ηµέρας ταύτης.
Εξ. 9,18   Ιδού εγώ ρίπτω αυτήν την ώραν αύριον πυκνήν και µεγάλην χάλαζαν, τόσην πολλήν όση ποτέ δεν έχει πέσει επί
της Αιγύπτου, από την ηµέραν που εκτίσθη µέχρι σήµερον.
Εξ. 9,19  νύν ούν κατάσπευσον συναγαγείν τα κτήνη σου και όσα σοί εστιν εν τώ πεδίω· πάντες γάρ οι άνθρωποι και τα
κτήνη, όσα εάν ευρεθή εν τοίς πεδίοις και µη εισέλθη εις οικίαν, πέση δε επ αυτά η χάλαζα, τελευτήσει.
Εξ. 9,19   Τωρα λοιπόν σπεύσε χωρίς αργοπορίαν να µαζέψης τα κατοικίδια ζώα σου και όσα άλλα ακόµη ευρίσκονται εις
τας πεδιάδας, διότι όλοι, άνθρωποι και ζώα, που θα ευρεθούν εις τας πεδιάδας και δεν θα εισέλθουν εις τας οικίας, θα πέση
δε χάλαζα επάνω των, θα θανατωθούν”.
Εξ. 9,20  ο φοβούµενος το ρήµα Κυρίου των θεραπόντων Φαραώ συνήγαγε τα κτήνη αυτού εις τους οίκους·
Εξ. 9,20  Καθένας από τους αυλικούς του Φαραώ, που ευλαβείτο τα λόγια του Κυρίου εµάζευσε τα ζώα του στους σταύλους
των.
Εξ. 9,21  ός δε µη προσέσχε τή διανοία εις το ρήµα Κυρίου, αφήκε τα κτήνη εν τοίς πεδίοις.
Εξ. 9,21   Οποιος όµως δεν έδωσε προσοχήν στον λόγον του Κυρίου, αφήκε τα ζώα του εις τας πεδιάδας.
Εξ. 9,22  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έκτεινον την χείρά σου εις τον ουρανόν, και έσται χάλαζα επί πάσαν γήν Αιγύπτου,
επί τε τους ανθρώπους και τα κτήνη και επί πάσαν βοτάνην την επί της γής.
Εξ. 9,22  Την άλλην ηµέραν είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “άπλωσε το χέρι σου στον ουρανόν και θα πέση χάλαζα εις
όλην την Αίγυπτον εναντίον των ανθρώπων, και των ζώων και επάνω εις όλην την χλόην της γης”.
Εξ. 9,23  εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα εις τον ουρανόν, και Κύριος έδωκε φωνάς και χάλαζαν, και διέτρεχε το πύρ επί της
γής, και έβρεξε Κύριος χάλαζαν επί πάσαν γήν Αιγύπτου.
Εξ. 9,23   Ηπλωσεν ο Μωυσής το χέρι του στον ουρανόν, και ο Κυριος έδωσε βροντάς και έβρεξε χάλαζαν, ενώ το πυρ των
αστραπών διέτρεχε την γην. Και έβρεξεν ο Κυριος φοβεράν χάλαζαν εις όλην την χώραν της Αιγύπτου.
Εξ. 9,24  ήν δε η χάλαζα και το πύρ φλογίζον εν τή χαλάζη· η δε χάλαζα πολλή σφόδρα, ήτις τοιαύτη ου γέγονεν εν
Αιγύπτω, αφ ής ηµέρας γεγένηται επ αυτής έθνος.
Εξ. 9,24  Καθώς δε η χάλαζα έπιπτεν εις την γην φλόγες αστραπών ανεµιγνύοντο µε αυτήν. Η χάλαζα ήτο πολλή πάρα
πολλή, οµοία της οποίας ποτέ άλλοτε δεν είχε πέσει εις την Αίγυπτον από της εποχής, κατά την οποίαν ωργανώθη εις
αυτήν το κράτος των Αιγυπτίων.
Εξ. 9,25  επάταξε δε η χάλαζα εν πάση γη Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους , και πάσαν βοτάνην την εν τώ πεδίω
επάταξεν η χάλαζα, και πάντα τα ξύλα τα εν τοίς πεδίοις συνέτριψεν η χάλαζα·
Εξ. 9,25   Εκτύπησεν η χάλαζα και εφόνευσεν εις όλην την Αίγυπτον ανθρώπους και ζώα. Εκτύπησε και κατέστρεψε όλην
την χλόην των πεδιάδων και συνέτριψεν όλα τα δένδρα της χώρας.
Εξ. 9,26  πλήν εν γη Γεσέµ, ού ήσαν οι υιοί Ισραήλ, ουκ εγένετο η χάλαζα.
Εξ. 9,26  Εις την Γεσέµ όµως, όπου ήσαν οι Ισραηλίται, δεν έπεσε χάλαζα.
Εξ. 9,27  αποστείλας δε Φαραώ εκάλεσε Μωυσήν και Ααρών και είπεν αυτοίς· ηµάρτηκα το νύν· ο Κύριος δίκαιος, εγώ δε και
ο λαός µου ασεβείς.
Εξ. 9,27   Καθ' ον χρόνον έπιπτεν η καταστρεπτική χάλαζα, έστειλεν ο Φαραώ ανθρώπους, εκάλεσε τον Μωϋσήν και τον
Ααρών και καταφοβισµένος από την φοβεράν πληγήν τους είπεν· “ηµάρτησα αυτήν την φοράν ενώπιον του Κυρίου. Ο
Θεός είναι δίκαιος, εγώ δε και ο λαός µου είµεθα ασεβείς.
Εξ. 9,28  εύξασθε ούν περί εµού προς Κύριον, και παυσάσθω τού γενηθήναι φωνάς Θεού και χάλαζαν και πύρ· και
εξαποστελώ υµάς, και ουκέτι προστεθήσεσθε µένειν.
Εξ. 9,28  Προχευχηθήτε, λοιπόν, υπέρ εµού προς τον Θεόν δια να παύσουν αι βρονταί του Θεού, η χάλαζα και το πυρ και εγώ
θα σας αφήσω ελευθέρους να αναχωρήσετε. Δεν θα µείνετε πλέον εδώ”.
Εξ. 9,29  είπε δε αυτώ Μωυσής· ως αν εξέλθω την πόλιν, εκπετάσω τας χείράς µου προς τον Κύριον, και αι φωναί παύσονται,
και η χάλαζα και ο υετός ουκ έσται έτι, ίνα γνώς ότι τού Κυρίου η γη.
Εξ. 9,29  Ο Μωϋσής του απήντησεν· “αµέσως µόλις εξέλθω από την πόλιν θα υψώσω τα χέρια µου προς τον Κυριον και θα
παύσουν αι βρονταί, θα σταµατήση η χάλαζα και η βροχή, δια να µάθης ότι η γη όλη ανηκεί στον Κυριον.
Εξ. 9,30  και σύ και οι θεράποντές σου, επίσταµαι ότι ουδέπω πεφόβησθε τον Κύριον.
Εξ. 9,30   Αλλά γνωρίζω καλά ότι δεν έχετε άκοµη φοβηθή τον Κυριον, ούτε συ, ούτε οι αυλικοί σου”.
Εξ. 9,31  το δε λίνον και η κριθή επλήγη· η γάρ κριθή παρεστηκυία , το δε λίνον σπερµατίζον.
Εξ. 9,31   Από την χάλαζαν είχε καταστραφή και το λινάρι και η κριθή· διότι η µεν κριθή είχε πετάξει τότε µεγάλον βλαστόν,
το δε λινάρι είχε δέσει τα σπέρµατά του.
Εξ. 9,32  ο δε πυρός και η ολύρα ουκ επλήγησαν, όψιµα γάρ ήν.
Εξ. 9,32   Ο σίτος όµως και η ολύρα (είδος λευκού σίτου) δεν κατεστράφησαν, διότι ήσαν όψιµα.
Εξ. 9,33  εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ εκτός της πόλεως και εξέτεινε τας χείρας προς Κύριον, και αι φωναί επαύσαντο και
η χάλαζα, και ο υετός ουκ έσταξεν έτι επί την γήν.
Εξ. 9,33   Εξήλθεν ο Μωϋσής από τα ανάκτορα του Φαραώ και, έξω από την πόλιν, ύψωσε τα χέρια του προς τον Θεόν.
Αµέσως δε αι βρονταί και η χάλαζα εσταµάτησαν και ούτε σταγών βροχής δεν έσταξεν εις την γην .
Εξ. 9,34  ιδών δε Φαραώ ότι πέπαυται ο υετός και η χάλαζα και αι φωναί, προσέθετο τού αµαρτάνειν και εβάρυνεν αυτού
την καρδίαν και των θεραπόντων αυτού.
Εξ. 9,34   Ο Φαραώ ειδών ότι εσταµάτησαν η βροχή και η χάλαζα και οι κεραυνοί, ηµάρτησε και πάλιν ενώπιον του Θεού,
και εσκληρύνθη η καρδία αυτού και των αυλικών του.
Εξ. 9,35  και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ, και ουκ εξαπέστειλε τους υιούς Ισραήλ, καθάπερ ελάλησε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 9,35   Εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν αφήκεν ελευθέρους τους Ισραηλίτας να αναχωρήσουν , όπως τον είχε



διατάξει δια του Μωϋσέως ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Εξ. 10,1  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· είσελθε προς Φαραώ· εγώ γάρ εσκλήρυνα αυτού την καρδίαν και των
θεραπόντων αυτού, ίνα εξής επέλθη τα σηµεία ταύτα επ αυτούς·
Εξ. 10,1  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “είσελθε εις τα ανάκτορα προς τον Φαραώ. Εγώ δια την κακότητά του
παρεχώρησα να σκληρυνθή η καρδία αυτού και των αυλικών του δια να έλθουν εναντίον αυτών ως τιµωρία εν συνεχεία τα
θαύµατά µου.
Εξ. 10,2  όπως διηγήσησθε εις τα ώτα των τέκνων υµών και τοίς τέκνοις των τέκνων υµών , όσα εµπέπαιχα τοίς Αιγυπτίοις,
και τα σηµείά µου, ά εποίησα εν αυτοίς, και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Εξ. 10,2   Θα γίνουν αυτά, δια να διηγήσθε και σεις εις τα τέκνα σας και εις τα παιδιά των τέκνων σας, πως και µε πόσας
τιµωρίας επαίδευσα εγώ τους Αιγυπτίους, να αναφέρετε τα θαύµατά µου, τα οποία έκαµα εις αυτούς, δια να µάθετε ότι εγώ
είµαι ο παντοδύναµος Κυριος”.
Εξ. 10,3  εισήλθε δε Μωυσής και Ααρών εναντίον Φαραώ και είπαν αυτώ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων· έως τίνος
ου βούλη εντραπήναί µε; εξαπόστειλον τον λαόν µου, ίνα λατρεύσωσί µοι.
Εξ. 10,3   Ανήλθεν ο Μωϋσής και ο Ααρών εις τα ανάκτορα του Φαραώ, παρουσιάσθησαν ενώπιον αυτού και του είπαν·
“Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός των Εβραίων· Εως πότε δεν θέλεις να υποχωρήσης εις εµέ; Αφησε ελεύθερον τον λαόν µου, δια να
µε λατρεύσουν.
Εξ. 10,4  εάν δε µη θέλης σύ εξαποστείλαι τον λαόν µου, ιδού εγώ επάγω ταύτην την ώραν αύριον ακρίδα πολλήν επί πάντα
τα όριά σου,
Εξ. 10,4   Εάν όµως δεν θελήσης να αποστείλης ελεύθερον τον λαόν µου, ιδού εγώ επιφέρω αύριον αυτήν την ώραν πολλήν
ακρίδα επάνω εις όλην την έκτασιν της χώρας σου.
Εξ. 10,5  και καλύψει την όψιν της γής, και ου δυνήση κατιδείν την γήν, και κατέδεται πάν το περισσόν της γής το
καταλειφθέν, ό κατέλιπεν υµίν η χάλαζα, και κατέδεται πάν ξύλον το φυόµενον υµίν επί της γής·
Εξ. 10,5   Και θα σκεπάση αυτή την επιφάνειαν της γης και δεν θα ηµπορής να ίδης το έδαφος . Αυτή θα καταφάγη ο,τι
απέµεινεν εις την χώραν σου, ο,τι χλωρό σας αφήκε η χάλαζα. Θα καταφάγη και κάθε δένδρον, το οποίον φυτρώνει εις την
χώραν σας.
Εξ. 10,6  και πλησθήσονταί σου αι οικίαι και αι οικίαι των θεραπόντων σου και πάσαι αι οικίαι εν πάση γη των Αιγυπτίων ,
ά ουδέποτε εωράκασιν οι πατέρες σου, ουδ οι πρόπαπποι αυτών, αφ ής ηµέρας γεγόνασιν επί της γής έως της ηµέρας
ταύτης. και εκκλίνας Μωυσής εξήλθεν από Φαραώ.
Εξ. 10,6   Από το πλήθος των ακρίδων θα γεµίσουν τα ανάκτορά σου, αι οικίαι των αυλικών σου και όλαι αι οικίαι εις όλην
την χώραν της Αιγύπτου. Γεγονότα τα οποία ποτέ δεν είδαν οι πατέρες σου, ούτε οι προπάπποι αυτών από την ηµέραν που
εγεννήθησαν εις την χώραν αυτήν µέχρι σήµερον, θα πραγµατοποιηθούν αύριον”. Είπεν ο Μωϋσής και στραφείς
ανεχώρησεν από τα ανάκτορα του Φαραώ.
Εξ. 10,7  και λέγουσιν οι θεράποντες Φαραώ προς αυτόν· έως τίνος έσται τούτο ηµίν σκώλον; εξαπόστειλον τους ανθρώπους,
όπως λατρεύσωσι τώ Θεώ αυτών· ή ειδέναι βούλη ότι απόλωλεν Αίγυπτος;
Εξ. 10,7   Οι αυλικοί του Φαραώ είπαν τότε προς αυτόν· “έως πότε θα έχωµεν αυτό το βάσανο µε τους Ισραηλίτας; Στειλε
τους ελευθέρους τους ανθρώπους αυτούς να λατρεύσουν τον Θεόν των · η θέλεις να µάθης ότι κατεστράφη η Αίγυπτος και
έπειτα να τους αφήσης;”
Εξ. 10,8  και απέστρεψαν τον τε Μωυσήν και Ααρών προς Φαραώ, και είπεν αυτοίς· πορεύεσθε και λατρεύσατε Κυρίω τώ
Θεώ υµών· τίνες δε και τίνες εισίν οι πορευόµενοι;
Εξ. 10,8   Οι αυλικοί του Φαραώ τροµοκρατηµένοι από τας µέχρι της ηµέρας εκείνης πληγάς ωδήγησαν πάλιν τον Μωϋσήν
και τον Ααρών προς τον Φαραώ. Ο οποίος και τους είπε· “πηγαίνετε να λατρεύσετε Κυριον τον Θεόν σας. Αλλά ποίοι και
ποίοι είναι εκείνοι, οι οποίοι θα πορευθούν δια τον σκοπόν αυτόν;”
Εξ. 10,9  και λέγει Μωυσής· σύν τοίς νεανίσκοις και πρεσβυτέροις πορευσόµεθα , σύν τοίς υιοίς και θυγατράσι και προβάτοις
και βουσίν ηµών· έστι γάρ εορτή Κυρίου τού Θεού ηµών.
Εξ. 10,9   Ο Μωϋσής του απήντησε· “θα πορευθώµεν µαζή µε τους νέους και τους γέροντας, µε τους υιούς και τας θυγατέρας
µας, µε τα πρόβατα και τα βόδια µας και τούτο, διότι η ηµέρα αυτή θα είναι εορτή Κυρίου του Θεού µας”.
Εξ. 10,10  και είπε προς αυτούς· έστω ούτω, Κύριος µεθ υµών· καθότι αποστέλλω υµάς, µη και την αποσκευήν υµών; ίδετε ότι
πονηρία πρόσκειται υµίν.
Εξ. 10,10  Ο Φαραώ είπε προς αυτούς· “ας γίνη όπως είπατε, ο Κυριος ας είναι µαζή σας· επειδή αφήνω σας ελευθέρους να
αναχωρήσετε, µήπως σκέπτεσθε να πάρετε µαζή σας και τα παιδιά σας; Προσέξατε, διότι πιθανόν να κρύπτη κάποιαν
πονηρίαν η πάνδηµος αυτή αναχώρησίς σας. Ισως σκέπτεσθε να δραπετεύσετε.
Εξ. 10,11  µη ούτως· πορευέσθωσαν δε οι άνδρες, και λατρευσάτωσαν τώ Θεώ· τούτο γάρ αυτοί εκζητείτε. εξέβαλον δε
αυτούς από προσώπου Φαραώ.
Εξ. 10,11  Αλλά δεν θα γίνη έτσι η αναχώρησίς σας. Ας πορευθούν µόνον οι άνδρες, και αυτοί ας λατρεύσουν τον Θεόν.
Αλλωστε σεις οι ίδιοι αυτό ζητείτε”. Επειδή όµως ο Μωϋσής και ο Ααρών επέµενον εις την πρότασίν των, τους εξεδίωξαν
από τα ανάκτορα του Φαραώ.
Εξ. 10,12  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έκτεινον την χείρα επί γήν Αιγύπτου, και αναβήτω ακρίς επί την γήν και κατέδεται
πάσαν βοτάνην της γής και πάντα τον καρπόν των ξύλων, ον υπελίπετο η χάλαζα.
Εξ. 10,12  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “άπλωσε το χέρι σου προς όλην την γην της Αιγύπτου· θα αναβούν και θα
επιπέσουν ακρίδες καθ' όλην την έκτασιν της χώρας, αι οποίαι θα καταφάγουν κάθε χλόην της γης και κάθε καρπόν
δένδρου, που αφήκεν η χάλαζα”.
Εξ. 10,13  και επήρε Μωυσής την ράβδον εις τον ουρανόν, και Κύριος επήγαγεν άνεµον νότον επί την γήν, όλην την ηµέραν
εκείνην και όλην την νύκτα· το πρωΐ εγενήθη , και ο άνεµος ο νότος ανέλαβε την ακρίδα
Εξ. 10,13  Υψωσεν ο Μωϋσής την ράβδον του στον ουρανόν, και ο Κυριος ήγειρε νότιον άνεµον εις την γην της Αιγύπτου
όλην την ηµέραν εκείνην και όλην την νύκτα· έγινε πρωϊ και ο νότιος άνεµος παρέσυρε τας ακρίδας,



Εξ. 10,14  και ανήγαγεν αυτήν επί πάσαν την γήν Αιγύπτου, και κατέπαυσεν επί πάντα τα όρια Αιγύπτου πολλή σφόδρα·
προτέρα αυτής ου γέγονε τοιαύτη ακρίς και µετά ταύτα ουκ έσται ούτως.
Εξ. 10,14  και τας έφερεν εις όλην την Αίγυπτον. Αυταί δε επέπεσαν και εκάλυψαν όλην την περιοχήν της Αιγύπτου εις
σµήνη απειροπληθή. Ουδέποτε προηγουµένως παρουσιάσθη τόση πολλή ακρίς και ούτε µετά ταύτα θα παρουσιασθή
τόσον πλήθος.
Εξ. 10,15  και εκάλυψε την όψιν της γής, και εφθάρη η γη· και κατέφαγε πάσαν βοτάνην της γής και πάντα τον καρπόν των
ξύλων, ός υπελείφθη από της χαλάζης· ουχ υπελείφθη χλωρόν ουδέν εν τοίς ξύλοις και εν πάση βοτάνη τού πεδίου, εν πάση
γη Αιγύπτου.
Εξ. 10,15  Τα σµήνη των ακρίδων εσκέπασαν την όψιν της Αιγύπτου και κατεστράφη η χώρα εκείνη , διότι αι ακρίδες
κατέφαγον όλον το χόρτον της γης και όλους τους καρπούς των δένδρων, όσα είχον αποµείνει από την χάλαζαν. Και δεν
έµεινε πλέον τίποτε το χλωρόν ούτε εις τα δένδρα ούτε εις τα χόρτα των πεδιάδων καθ ' όλην την έκτασιν της Αιγύπτου.
Εξ. 10,16  κατέσπευδε δε Φαραώ καλέσαι Μωυσήν και Ααρών λέγων· ηµάρτηκα εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών και εις
υµάς·
Εξ. 10,16  Εστειλε τότε εσπευσµένως ο Φαραώ, εκάλεσε τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε· “ηµάρτησα ενώπιον
Κυρίου του Θεού σας και ενώπιόν σας.
Εξ. 10,17  προσδέξασθε ούν µου την αµαρτίαν έτι νύν και προσεύξασθε προς Κύριον τον Θεόν υµών, και περιελέτω απ εµού
τον θάνατον τούτον.
Εξ. 10,17  Δεχθήτε την µετάνοιάν µου και συγχωρήσατέ µου πάλιν την παρούσαν αµαρτίαν. Προσευχηθήτε προς τον Κυριον
τον Θεόν σας, δια να ευδοκήση και αποµακρύνη από εµέ αυτήν την θανάσιµον καταστροφήν”.
Εξ. 10,18  εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ και ηύξατο προς τον Θεόν.
Εξ. 10,18  Εφυγεν ο Μωϋσής από τα ανάκτορα το Φαραώ και προσηυχήθη προς τον Θεόν.
Εξ. 10,19  και µετέβαλε Κύριος άνεµον από θαλάσσης σφοδρόν, και ανέλαβε τον ακρίδα και έβαλεν αυτήν εις την ερυθράν
θάλασσαν, και ουχ υπελείφθη ακρίς µία εν πάση γη Αιγύπτου.
Εξ. 10,19  Και ο Κυριος ήγειρεν άνεµον σφοδρόν από την Μεσόγειον θάλασσαν, ο οποίος παρέσυρε την ακρίδα και την
έρριψεν εις την Ερυθράν θάλασσαν, ώστε καιµµία ακρίς δεν απέµεινεν εις όλην την γην της Αιγύπτου.
Εξ. 10,20  και εσκλήρυνε Κύριος την καρδίαν Φαραώ. και ουκ εξαπέστειλε τους υιούς Ισραήλ.
Εξ. 10,20  Ο Κυριος παρεχώρησε και εσκληρύνθη πάλιν η καρδία του Φαραώ και δεν αφήκεν ελευθέρους τους υιούς Ισραήλ
να αναχωρήσουν.
Εξ. 10,21  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έκτεινον την χείρά σου εις τον ουρανόν, και γενηθήτω σκότος επί γής Αιγύπτου,
ψηλαφητόν σκότος.
Εξ. 10,21  Ο Κυριος είπεν στον Μωϋσήν· “άπλωσε το χέρι σου στον ουρανόν και ας απλωθή σκότος εις όλην την χώραν της
Αιγύπτου· πυκνό, ψηλαφητό σκοτάδι”.
Εξ. 10,22  εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα εις τον ουρανόν, και εγένετο σκότος γνόφος, θύελλα επί πάσαν γήν Αιγύπτου τρεις
ηµέρας,
Εξ. 10,22  Ηπλωσεν ο Μωϋσής την χείρα του στον ουρανόν και έγινε κατ' αρχάς ελαφρό σκοτάδι, έπειτα βαθύ σκοτάδι και
θύελλα εις όλην την γην της Αιγύπτου επί τρεις ηµέρας.
Εξ. 10,23  και ουκ είδεν ουδείς τον αδελφόν αυτού τρεις ηµέρας, και ουκ εξανέστη ουδείς εκ της κοίτης αυτού τρεις ηµέρας·
πάσι δε τοίς υιοίς Ισραήλ φώς ήν εν πάσιν, οίς κατεγίνοντο.
Εξ. 10,23  Εξ αιτίας του πυκνοτάτου αυτού σκότους κανείς δεν είδεν ούτε τον πλησίον αδελφόν του και κανείς δεν εσηκώθη
από την κλίνην του κατά τας τρεις αυτάς ηµέρας. Μονον δε εις την περιοχήν, εις την οποίαν κατοικούσαν οι Ισραηλίται,
ήτο φως και εις όλα τα έργα, µε τα οποία ησχολούντο.
Εξ. 10,24  και εκάλεσε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών λέγων· βαδίζετε, λατρεύσατε Κυρίω τώ Θεώ υµών, πλήν των προβάτων
και των βοών υπολείπεσθε· και η αποσκευή υµών αποτρεχέτω µεθ υµών,
Εξ. 10,24  Εκάλεσε πάλιν ο Φαραώ τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε· “πηγαίνετε όπου θέλετε, λατρεύσατε Κυριον
τον Θεόν σας, πάρετε µαζή σας και τα παιδιά σας, αλλά τα πρόβατα και τα βόδια σας θα τα αφήσετε εδώ”.
Εξ. 10,25  και είπε Μωυσής· αλλά και σύ δώσει ηµίν ολοκαυτώµατα και θυσίας, ά ποιήσοµεν Κυρίω τώ Θεώ ηµών·
Εξ. 10,25  Του είπε τότε ο Μωϋσής· “όχι µόνον θα πάρωµε µαζή µας τα πρόβατα και τα βόδια µας, αλλά και συ ο ίδιος θα µας
δώσης ζώα δια τα ολοκαυτώµατά µας και δια τας άλλας θυσίας, τας οποίας θα προσφέρωµεν στον Κυριον και Θεόν µας.
Εξ. 10,26  και τα κτήνη ηµών πορεύσεται µεθ ηµών, και ουχ υπολειψόµεθα οπλήν· απ αυτών γάρ ληψόµεθα λατρεύσαι
Κυρίω τώ Θεώ ηµών, ηµείς δε ουκ οίδαµεν τι λατρεύσοµεν Κυρίω τώ Θεώ ηµών, έως τού ελθείν ηµάς εκεί.
Εξ. 10,26  Λοιπόν και τα ζώα µας θα έλθουν µαζή µας, και δεν θα αφήσωµεν ούτε ένα νύχι των. Διότι από αυτά τα ζώα θα
πάρωµεν, δια να προσφέρωµεν θυσίαν εις Κυριον τον Θεόν µας. Ηµείς, άλλωστε, δεν γνωρίζοµεν ποία ζώα θα προσφέρωµεν
θυσίαν εις Κυριον τον Θεόν µας, έως ότου φθάσωµεν εκεί, όπου θα πρασφερθή η θυσία”.
Εξ. 10,27  εσκλήρυνε δε Κύριος την καρδίαν Φαραώ και ουκ εβουλήθη εξαποστείλαι αυτούς.
Εξ. 10,27  Ο Κυριος παρεχώρησε και πάλιν να σκληρυνθή δια την κακότητά της η καρδιά του Φαραώ , ο οποίος και δεν
ηθέλησε να αφήση ελευθέρους τους Ισραηλίτας.
Εξ. 10,28  και λέγει Φαραώ· άπελθε απ εµού· πρόσεχε σεαυτώ έτι προσθείναι ιδείν µου το πρόσωπον· ή δ αν ηµέρα οφθής µοι,
αποθανή.
Εξ. 10,28  Γεµάτος δε οργήν εφώναξε προς τον Μωϋσήν “φύγε από εµπρός µου. Πρόσεχε, µήπως τυχόν και θελήσης να
ξαναδής το πρόσωπόν µου. Την ηµέραν που θα τολµήσης να παρουσιασθής εµπρός µου,θα θανατωθής”.
Εξ. 10,29  λέγει δε Μωυσής· είρηκας· ουκ έτι οφθήσοµαί σοι εις πρόσωπον.
Εξ. 10,29  Ο Μωϋσής µε δικαίαν αγανάκτησιν του απήντησε· “το είπες ! Δεν θα παρουσιασθώ πλέον ενώπιόν σου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Εξ. 11,1  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έτι µίαν πληγήν εγώ επάξω επί Φαραώ και επ Αίγυπτον, και µετά ταύτα εξαποστελεί
υµάς εντεύθεν· όταν δε εξαποστέλλη υµάς, σύν παντί εκβαλεί υµάς εκβολή.
Εξ. 11,1   Επειτα από τα γεγονότα αυτά είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “µίαν ακόµη πληγήν θα επιφέρω εγώ εναντίον του



Φαραώ και της Αιγύπτου, και µετά ταύτα θα σας αφήση ελευθέρους να φύγετε από εδώ. Οταν δε θα σας αποστείλη, θα σας
αφήση να φύγετε µε όλα τα υπάρχοντά σας.
Εξ. 11,2  λάλησον ούν κρυφή εις τα ώτα τού λαού, και αιτησάτω έκαστος παρά τού πλησίον σκεύη αργυρά και χρυσά και
ιµατισµόν.
Εξ. 11,2  Λαλησε λοιπόν κρυφίως εις τα αυτιά του λαού σου και ειπέ εις αυτούς να ζητήση ο καθένας από τον γείτονά του
Αιγύπτιον αργυρά και χρυσά σκεύη και ιµατιαµόν”.
Εξ. 11,3  Κύριος δε έδωκε την χάριν τώ λαώ αυτού εναντίον των Αιγυπτίων, και έχρησαν αυτοίς· και ο άνθρωπος Μωυσής
µέγας εγενήθη σφόδρα εναντίον των Αιγυπτίων και εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού.
Εξ. 11,3  Εδωκεν ο Κυριος αυτήν την χάριν στον λαόν του απέναντι των Αιγυπτίων, ώστε εκείνοι έδωσαν εις αυτούς όσα τους
εχρειάζοντο. Ο δε Μωϋσής ανεδείχθη µέγας, πολύ µέγας και ένδοξος ενώπιον των Αιγυπτίων, ενώπιον του Φαραώ και
ενώπιον των αυλικών αυτού.
Εξ. 11,4  Καί είπε Μωυσής· τάδε λέγει Κύριος· περί µέσας νύκτας εγώ εισπορεύοµαι εις µέσον Αιγύπτου,
Εξ. 11,4  Είπε δε ο Μωϋσής στον Φαραώ· “αυτά λέγει ο Κυριος· Κατά το µεσονύκτιον εισέρχοµαι εις την Αίγυπτον.
Εξ. 11,5  και τελευτήσει πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, από πρωτοτόκου Φαραώ, ός κάθηται επί τού θρόνου, και έως
πρωτοτόκου της θεραπαίνης της παρά τον µύλον και έως πρωτοτόκου παντός κτήνους,
Εξ. 11,5  Και θα αποθάνη κάθε πρωτότοκον εις όλην την χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ, ο οποίος,
κάθεται στον βασιλικόν θρόνον, έως το πρωτότοκον της δούλης η οποία κάθεται στον χειρόµυλόν της, και µέχρι το
πρωτότοκον παντός ζώου.
Εξ. 11,6  και έσται κραυγή µεγάλη κατά πάσαν γήν Αιγύπτου, ήτις τοιαύτη ου γέγονε και τοιαύτη ουκ έτι προστεθήσεται.
Εξ. 11,6  Εξ αιτίας του θανάτου των πρωτοτόκων θα γίνη µεγάλη γοερά κραυγή καθ' όλην την χώραν της Αιγύπτου, τέτοια,
οποία δεν έγινε µέχρι τώρα και ούτε θα γίνη στο µέλλον.
Εξ. 11,7  και εν πάσι τοίς υιοίς Ισραήλ ου γρύξει κύων τή γλώσση αυτού από ανθρώπου έως κτήνους , όπως ειδής όσα
παραδοξάσει Κύριος ανά µέσον των Αιγυπτίων και τού Ισραήλ.
Εξ. 11,7  Μεταξύ όµως των Ισραηλιτών ούτε κύων δεν θα µουρµουρίση µε την γλώσσαν του. Θα επικρατήση απόλυτος
ηρεµία από ανθρώπου έως κτήνους. Αυτά δε όλα θα γίνουν, δια να γνωρίσης πόσα θαύµατα κάµνει ο Θεός δια να δοξάση
τους Ισραηλίτας απέναντι των Αιγυπτίων.
Εξ. 11,8  και καταβήσονται πάντες οι παίδές σου ούτοι προς µε και προσκυνήσουσί µε λέγοντες· έξελθε σύ και πάς ο λαός
σου, ού σύ αφηγή· και µετά ταύτα εξελεύσοµαι. εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ µετά θυµού.
Εξ. 11,8  Επειτα από αυτά όλοι οι δούλοι σου θα έλθουν προς εµέ, θα µε προσκυνήσουν και θα είπουν· Αναχώρησε από την
χώραν µας συ και όλος ο λαός, του οποίου είσαι αρχηγός. Και έπειτα από αυτά θα αναχωρήσω ελεύθερος πλέον από την
Αίγυπτον”. Γεµάτος δε ιεράν αγανάκτησα εξήλθεν ο Μωϋσής από τα ανάκτορα του Φαραώ.
Εξ. 11,9  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ουκ εισακούσεται υµών Φαραώ, ίνα πληθύνων πληθυνώ µου τα σηµεία και τα
τέρατα εν γη Αιγύπτω.
Εξ. 11,9  Είπεν ο Κυριος στον Μωϋσήν· “Δεν θα σας ακούση και πάλιν ο Φαραύ· ώστε εγώ θα αναγκασθώ να πληθύνω
ακόµη περισσότερον τα σηµεία και τα τέρατα εις την Αίγυπτον”.
Εξ. 11,10  Μωυσής δε και Ααρών εποίησαν πάντα τα σηµεία και τα τέρατα ταύτα εν γη Αιγύπτω εναντίον Φαραώ·
εσκλήρυνε δε Κύριος την καρδίαν Φαραώ, και ουκ εισήκουσεν εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 11,10  Ο Μωϋσής και ο Ααρών έκαµαν όλα αυτά τα καταπληκτικά σηµεία και τέρατα εις την χώραν της Αιγύπτου
εναντίον του Φαραώ. Ο δε Κυριος παρεχώρησε να σκληρυνθή η καρδία του Φαραώ, ο οποίος και δεν υπήκουσεν εις την
θείαν εντολήν να αποστείλη ελευθέρους τους Ισραηλίτας από την γην της Αιγύπτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Εξ. 12,1  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών εν γη Αιγύπτου λέγων .
Εξ. 12,1  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών, όταν ακόµη ήσαν εις την Αίγυπτον·
Εξ. 12,2  ο µην ούτος υµίν αρχή µηνών, πρώτός εστιν υµίν εν τοίς µησί τού ενιαυτού.
Εξ. 12,2   “ο µην αυτός θα είναι δια σας η αρχή των άλλων µηνών, ο πρώτος µεταξύ των µηνών του έτους.
Εξ. 12,3  λάλησον προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ λέγων· τή δεκάτη τού µηνός τούτου λαβέτωσαν έκαστος πρόβατον
κατ οίκους πατριών, έκαστος πρόβατον κατ οικίαν.
Εξ. 12,3   Λαλησε προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και ειπέ εις αυτούς· Την δεκάτην αυτού του µηνός θα πάρη κάθε
οικογενειάρχης ανά εν πρόβατον δια την οικογένειάν του, δια την οικίαν του.
Εξ. 12,4  εάν δε ολιγοστοί ώσιν εν τή οικία, ώστε µη είναι ικανούς εις πρόβατον, συλλήψεται µεθ εαυτού τον γείτονα τον
πλησίον αυτού κατά αριθµόν ψυχών· έκαστος το αρκούν αυτώ συναριθµήσεται εις πρόβατον.
Εξ. 12,4   Εάν δε τα µέλη της οικογενείας του είναι ολίγα, ώστε να µη ηµπορούν να φάγουν τα πρόβατον, ο οικογενειάρχης
θα προσκαλέση από την οικογένειαν του γείτονός του ανάλογον αριθµόν ανθρώπων, εις έκαστον από των οποίων θα
υπολογισθή η ανάλογος µερίς από το πρόβατον.
Εξ. 12,5  πρόβατον τέλειον, άρσεν, ενιαύσιον έσται υµίν· από των αρνών και των ερίφων λήψεσθε.
Εξ. 12,5   Το πρόβατον θα είναι αρτιµελές, χωρίς σωµατικήν τινα βλάβην, αρσενικόν ενός έτους. Ηµπορείτε να πάρετε η
αµνόν η ερίφιον.
Εξ. 12,6  και έσται υµίν διατετηρηµένον έως της τεσσαρεσκαιδεκάτης τού µηνός τούτου, και σφάξουσιν αυτό πάν το πλήθος
συναγωγής υιών Ισραήλ προς εσπέραν.
Εξ. 12,6   Τούτο θα διατηρηθή εν ζωή µέχρι της δεκάτης τετάρτης του µηνός, οπότε όλοι οι Ισραηλίται θα σφάξουν αυτό
κατά την εσπέραν της ηµέρας αυτής.
Εξ. 12,7  και λήψονται από τού αίµατος και θήσουσιν επί των δύο σταθµών και επί την φλιάν εν τοίς οίκοις , εν οίς εάν
φάγωσιν αυτά εν αυτοίς,
Εξ. 12,7   Οι οικογενειάρχαι θα πάρουν από το αίµα του σφαγίου αυτού και θα θέσουν στους δύο παραστάτας και στο
ανώφλιον των θυρών των οικιών των, εντός των οποίων αυτοί θα φάγουν τον αµνόν η το ερίφιον.
Εξ. 12,8  και φάγονται τα κρέα τή νυκτί ταύτη· οπτά πυρί και άζυµα επί πικρίδων έδονται.



Εξ. 12,8   Θα φάγουν δε το κρέας κατά την νύκτα αυτήν, ψηµένον εις την φωτιά. Θα το φάγουν µε άζυµον άρτον και πικρά
χόρτα.
Εξ. 12,9  ουκ έδεσθε απ αυτών ωµόν ουδέ ηψηµένον εν ύδατι, αλλ ή οπτά πυρί, κεφαλήν σύν τοίς ποσί και τοίς ενδοσθίοις.
Εξ. 12,9   Δεν θα φάγετε το κρέας ωµόν η, βραστόν αλλά ψηµένον εις την φωτιάν. Και θα φάγετε όλον τον αµνόν και το
κεφάλι και τα πόδια και τα εντόσθια.
Εξ. 12,10  ουκ απολείψετε απ αυτού έως πρωΐ και οστούν ου συντρίψετε απ αυτού· τα δε καταλειπόµενα απ αυτού έως πρωΐ
εν πυρί κατακαύσετε.
Εξ. 12,10  Εως το πρωϊ τίποτε δεν θα αφήσετε από αυτό και οστούν δεν θα συντρίψετε από αυτό . Εάν όµως και µείνη κάτι
µέχρι το πρωϊ, θα το καύσετε εις την φωτιάν.
Εξ. 12,11  ούτω δε φάγεσθε αυτό· αι οσφύες υµών περιεζωσµέναι, και τα υποδήµατα εν τοίς ποσίν υµών, και αι βακτηρίαι εν
ταίς χερσίν υµών· και έδεσθε αυτό µετά σπουδής· πάσχα εστί Κυρίω.
Εξ. 12,11  Κατ' αυτόν τον τρόπον θα το φάγετε· η µέση σας θα είναι ζωσµένη, τα υποδήµατά σας φορεµένα εις τα πόδια σας
και αι ράβδοι εις τα χέρια σας. Θα φάτε αυτό βιαστικά. Αυτό είναι Πασχα (=Διάβασις) Κυρίου.
Εξ. 12,12  και διελεύσοµαι εν γη Αιγύπτω εν τή νυκτί ταύτη και πατάξω πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από ανθρώπου έως
κτήνους και εν πάσι τοίς θεοίς των Αιγυπτίων ποιήσω την εκδίκησιν· εγώ Κύριος.
Εξ. 12,12  Διότι κατά την νύκτα αυτήν θα περάσω την χώραν της Αιγύπτου και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκον της
Αιγύπτου από ανθρώπου έως ζώου και θα εκδικηθώ όλους τους ψευδείς θεούς των Αιγυπτίων. Εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός.
Εξ. 12,13  και έσται το αίµα υµίν εν σηµείω επί των οικιών, εν αίς υµείς εστε εκεί, και όψοµαι το αίµα και σκεπάσω υµάς, και
ουκ έσται εν υµίν πληγή τού εκτριβήναι, όταν παίω εν γη Αιγύπτω.
Εξ. 12,13  Το αίµα τούτο του αµνού εις τας οικίας σας, εις τας οποίας µένετε, θα είναι σηµείον δι' εµέ. Θα ίδω το αίµα τούτο,
θα σας προφυλάξω από την τιµωρίαν και δεν θα σας κτυπήση η θανατική πληγή, όταν εγώ θα κτυπώ την χώραν της
Αιγύπτου.
Εξ. 12,14  και έσται η ηµέρα υµίν αύτη µνηµόσυνον· και εορτάσετε αυτήν εορτήν Κυρίω εις πάσας τας γενεάς υµών· νόµιµον
αιώνιον εορτάσετε αυτήν.
Εξ. 12,14  Την ηµέραν αυτήν του Πασχα πρέπει να την ενθυµήσθε πάντοτε. Θα την καθιερώσετε ως εορτήν προς τιµήν και
δόξαν του Κυρίου εις όλας τας δια µέσου των αιώνων γενεάς σας. Θα την ορίσετε και θα την εορτάζετε ως αιώνιον
απαράβατον νόµον.
Εξ. 12,15  επτά ηµέρας άζυµα έδεσθε, από δε της ηµέρας της πρώτης αφανιείτε ζύµην εκ των οικιών υµών· πάς ός αν φάγη
ζύµην, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ από της ηµέρας της πρώτης έως της ηµέρας της εβδόµης.
Εξ. 12,15  Επί επτά ηµέρας θα τρώγετε άζυµα, ψωµί χωρίς προζύµι. Από την πρώτην ηµέραν θα εξαφανίζετε από το σπίτι
σας κάθε ένζυµον άρτον. Οποιος θα φάγη ένζυµον άρτον (ψωµί ζυµωµένο µε προζύµι) από την πρώτην µέχρι την εβδόµην
ηµέραν του Πασχα θα εξολοθρευθή ο άνθρωπος εκείνος εκ µέσου των Ισραηλιτών.
Εξ. 12,16  και η ηµέρα η πρώτη κληθήσεται αγία, και η ηµέρα η εβδόµη κλητή αγία έσται υµίν· πάν έργον λατρευτόν ου
ποιήσετε εν αυταίς, πλήν όσα ποιηθήσεται πάση ψυχή, τούτο µόνον ποιηθήσεται υµίν.
Εξ. 12,16  Η πρώτη ηµέρα θα θεωρηθή και θα κληθή αγία και επίσηµος, όπως επίσης αγία και επίσηµος θα είναι και η
εβδόµη ηµέρα. Κατά τας ηµέρας της εορτής του Πασχα δεν θα επιδοθήτε εις έργα, που απαιτούν ολόκληρον την φροντίδα
σας, πλην µόνον εις εκείνα που είναι απαραίτητα δια την συντήρησίν σας. Αυτά µόνον τα έργα θα κάµνετε.
Εξ. 12,17  και φυλάξετε την εντολήν ταύτην· εν γάρ τή ηµέρα ταύτη εξάξω την δύναµιν υµών εκ γής Αιγύπτου, και ποιήσετε
την ηµέραν ταύτην εις γενεάς υµών νόµιµον αιώνιον.
Εξ. 12,17  Θα φυλάξετε αυτήν την εντολήν δια την εορτήν του Πασχα, διότι κατά την ηµέραν αυτήν θα απελευθερώσω την
δύναµίν σας και θα σας βγάλω από την Αίγυπτον, και θα καθιερώσετε την ηµέραν αυτήν εις όλας τας γενεάς σας ως
παντοτεινήν εορτήν.
Εξ. 12,18  εναρχόµενοι τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τού πρώτου αφ εσπέρας έδεσθε άζυµα έως ηµέρας µιάς και
εικάδος τού µηνός, έως εσπέρας.
Εξ. 12,18  Θα αρχίσετε να τρώγετε άζυµα από την εσπέραν που αρχίζει η δεκάτη τετάρτη του πρώτου µηνός µέχρι της
εσπέρας της εικοστής πρώτης του αυτού µηνός.
Εξ. 12,19  επτά ηµέρας ζύµη ουχ ευρεθήσεται εν ταίς οικίαις υµών· πάς ός αν φάγη ζυµωτόν, εξολοθρευθήσεται η ψυχή
εκείνη εκ συναγωγής Ισραήλ, έν τε τοίς γειώραις και αυτόχθοσι της γής·
Εξ. 12,19  Επί επτά ηµέρας δεν θα ευρεθή ένζυµος άρτος εις τας οικίας σας. Οποιος δε φάγη ένζυµον άρτον, θα εξολοθρευθή
ο άνθρωπος αυτός εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού, είτε ως ξένος παρεπιδηµεί εις την χώραν σας είτε ανήκει στους
εντοπίους.
Εξ. 12,20  πάν ζυµωτόν ουκ έδεσθε, εν παντί δε κατοικητηρίω υµών έδεσθε άζυµα.
Εξ. 12,20  Τιποτε το ενζυµον δεν θα φάγετε. Εις όλας δε τας κατοικίας σας θα τρώγετε άζυµον άρτον”.
Εξ. 12,21  Εκάλεσε δε Μωυσής πάσαν γερουσίαν υιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς· απελθόντες λάβετε υµίν αυτοίς
πρόβατον κατά συγγενείας υµών και θύσατε το πάσχα.
Εξ. 12,21  Προσεκάλεσεν ο Μωϋσής όλην την γερουσίαν των Ισραηλιτών και τους είπε· “πηγαίνετε και πάρετε ο καθένας δια
την οικογένειάν του ανά εν πρόβατον και θυσιάσατε τον πασχάλιον αυτόν αµνόν.
Εξ. 12,22  λήψεσθε δε δέσµην υσσώπου, και βάψαντες από τού αίµατος τού παρά την θύραν καθίξετε της φλιάς και επ
αµφοτέρων των σταθµών από τού αίµατος, ό εστι παρά την θύραν· υµείς δε ουκ εξελεύσεσθε έκαστος την θύραν τού οίκου
αυτού έως πρωΐ.
Εξ. 12,22  Θα λάβετε δέσµην από ύσσωπον θα βυθίσετε αυτήν στο αίµα , που θα το έχετε εντός δοχείου πλησίον της θύρας.
θα αλείψετε το ανώφλιον της θύρας και τους δύο παραστάτας αυτής µε το αίµα, που θα είναι πλησίον εις την θύραν.
Κανείς δε από σας δεν θα βγη από την θύραν του σπιτιού του µέχρι της πρωΐας.
Εξ. 12,23  και παρελεύσεται Κύριος πατάξαι τους Αιγυπτίους και όψεται το αίµα επί της φλιάς και επ αµφοτέρων των
σταθµών, και παρελεύσεται Κύριος την θύραν και ουκ αφήσει τον ολοθρεύοντα εισελθείν εις τας οικίας υµών πατάξαι.
Εξ. 12,23  Διότι θα διέλθη ο Κυριος και θα θανατώση τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Θα ίδη δε το αίµα στο ανώφλιον και
στους δύο παραστάτας της θύρας και θα προσπεράση ο Κυριος την θύραν σας. Δεν θα αφήση τον εξολοθρευτήν άγγελον



να εισέλθη εις τας οικίας σας και να πλήξη δια θανάτου.
Εξ. 12,24  και φυλάξασθε το ρήµα τούτο νόµιµον σεαυτώ, και τοίς υιοίς σου έως αιώνος.
Εξ. 12,24  Θα φυλάξετε αυτήν την εντολήν ως νόµον απαράβατον δια τον εαυτόν σας και τους απογόνους σας στους αιώνας .
Εξ. 12,25  εάν δε εισέλθητε εις την γήν, ήν αν δώ Κύριος υµίν, καθότι ελάλησε, φυλάξασθε την λατρείαν ταύτην.
Εξ. 12,25  Οταν δε εισέλθετε εις την γην, την οποίαν ο Κυριος, καθώς έχει υποσχεθή, θα σας δώση, θα φυλάξετε την εορτήν
αυτήν.
Εξ. 12,26  και έσται εάν λέγωσι προς υµάς οι υιοί υµών· τις η λατρεία αύτη;
Εξ. 12,26  Οταν δε σας ερωτούν τα παιδιά σας, τι είναι και τι σηµαίνει αυτή η εορτή;
Εξ. 12,27  και ερείτε αυτοίς· θυσία το πάσχα τούτο Κυρίω, ως εσκέπασε τους οίκους των υιών Ισραήλ εν Αιγύπτω, ηνίκα
επάταξε τους Αιγυπτίους, τους δε οίκους ηµών ερύσατο. και κύψας ο λαός προσεκύνησε.
Εξ. 12,27  Θα απαντήσετε εις αυτά· το Πασχα τούτο είναι θυσία προς τον Κυριον, ο οποίος επροστάτευσε τας οικογενείας
των Ισραηλιτών εις την Αίγυπτον, όταν εθανάτωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, τας δε ιδικάς µας οικογενείας
επροφύλαξεν από τον όλεθρον”. Ηκουσεν αυτά ο λαός, έσκυψαν µε ευλάβειαν και µε ευγνωµοσύνην προσεκύνησαν τον
Κυριον.
Εξ. 12,28  και απελθόντες εποίησαν οι υιοί Ισραήλ καθά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή και Ααρών , ούτως εποίησαν.
Εξ. 12,28  Απεχώρησαν οι Ισραηλίται και έκαµαν όσα είχε διατάξει ο Κυριος στον Μωϋσήν και τον Ααρών. Ετσι ακριβώς
έκαµαν.
Εξ. 12,29  Εγενήθη δε µεσούσης της νυκτός και Κύριος επάταξε πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, από πρωτοτόκου Φαραώ
τού καθηµένου επί τού θρόνου έως πρωτοτόκου της αιχµαλωτίδος της εν τώ λάκκω και έως πρωτοτόκου παντός κτήνους.
Εξ. 12,29  Οταν δε ήλθε το µεσονύκτιον της νυκτός εκείνης, εκτύπησεν ο Κυριος δια θανάτου κάθε πρωτότοκον εις την
χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ που κάθεται στον θρόνον, έως το πρωτότοκον της αιχµαλώτου που
είναι φυλακισµένη στον λάκκον, µέχρι και του πρωτοτόκου παντός κτήνους.
Εξ. 12,30  και αναστάς Φαραώ νυκτός και οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και εγενήθη κραυγή µεγάλη εν
πάση γη Αιγύπτω· ου γάρ ήν οικία, εν ή ουκ ήν εν αυτή τεθνηκώς.
Εξ. 12,30  Κατά την νύκτα εκείνην ηγέρθη ο Φαραώ και όλοι οι αυλικοί αυτού και όλοι οι Αιγύπτιοι και έγινε µεγάλη γοερά
κραυγή εις όλην την χώραν της Αιγύπτου, διότι δεν υπήρχεν οικία, όπου δεν κατέκειτο και ένας νεκρός.
Εξ. 12,31 και εκάλεσε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών νυκτός και είπεν αυτοίς· ανάστητε και εξέλθετε εκ τού λαού µου και υµείς
και οι υιοί Ισραήλ· βαδίζετε και λατρεύσατε Κυρίω τώ Θεώ υµών, καθά λέγετε·
Εξ. 12,31  Ο Φαραώ εκάλεσε κατά την νύκτα τον Μωϋσήν και τον Ααρών και τους είπε· “σηκωθήτε και φύγετε εκ µέσου του
λαού µου και σεις και όλοι οι Ισραηλίται. Πηγαίνετε και λατρεύσατε Κυριον τον Θεόν σας, όπως είπατε.
Εξ. 12,32  και τα πρόβατα και τους βόας υµών αναλαβόντες πορεύεσθε, ευλογήσατε δε καµέ.
Εξ. 12,32  Παρετε µαζή σας τα πρόβατα και τα βόδια σας και πηγαίνετε· προσευχηθήτε δε και υπέρ εµού”.
Εξ. 12,33  και κατεβιάζοντο οι Αιγύπτιοι τον λαόν σπουδή εκβαλείν αυτούς εκ της γής· είπαν γάρ, ότι πάντες ηµείς
αποθνήσκοµεν.
Εξ. 12,33  Και οι Αιγύπτιοι επιµόνως εβίαζον τους Ισραηλίτας να φύγουν όσον το δυνατόν συντοµώτερον από την χώραν
των, διότι έλεγον· “αν δεν φύγουν αυτοί από την Αίγυπτον, ηµείς όλοι θα αποθάνωµεν”.
Εξ. 12,34  ανέλαβε δε ο λαός το σταίς αυτών πρό τού ζυµωθήναι τα φυράµατα αυτών ενδεδεµένα εν τοίς ιµατίοις αυτών επί
των ώµων.
Εξ. 12,34  Ο ισραηλιτικός λαός χωρίς αργοπορίαν έσπευσε να αναχωρήση. Και εν τη βία των ετύλιξαν εις τα ιµάτιά των το
ζυµάρι πριν ακόµη αυτό ζυµωθή µε την ζύµην, το εφορτώθησαν στους ώµους των και εξεκίνησαν.
Εξ. 12,35  οι δε υιοί Ισραήλ εποίησαν καθά συνέταξεν αυτοίς Μωυσής, και ήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και
χρυσά και ιµατισµόν·
Εξ. 12,35  Οι Ισραηλίται έκαµαν προηγουµένως όπως τους είχε συµβουλεύσει ο Μωϋσής· εζήτησαν δηλαδή από τους
Αιγυπτίους αργυρά και χρυσά σκεύη, όπως επίσης και ιµατισµόν.
Εξ. 12,36  και έδωκε Κύριος την χάριν τώ λαώ αυτού εναντίον των Αιγυπτίων, και έχρησαν αυτοίς· και εσκύλευσαν τους
Αιγυπτίους.
Εξ. 12,36  Ο δε Κυριος έδωκε κάποιαν ιδιαιτέραν χάριν στον λαόν του ενώπιον των Αιγυπτίων, και οι Αιγύπτιοι προθύµως
έδωκαν εις αυτούς ο,τι τους είχαν ζητήσει. Ετσι δε οι Ισραηλίται επήραν µαζή των, ωσάν λάφυρα, πολλά αντικείµενα αξίας
από τους Αιγυπτίους.
Εξ. 12,37  Απάραντες δε οι υιοί Ισραήλ εκ αµεσσή εις Σοκχώθ εις εξακοσίας χιλιάδας πεζών , οι άνδρες, πλήν της αποσκευής,
Εξ. 12,37  Εξεκίνησαν λοιπόν οι Ισραηλίται από την περιοχήν Ραµεσσή και ήλθον εις Σοκχώθ. Οι άνδρες, οι οποίοι
απετέλουν τον πεζικόν στρατόν, ήσαν εξακόσιαι χιλιάδες, πλην, φυσικά, των παιδιών και του αµάχου πληθυσµού.
Εξ. 12,38  και επίµικτος πολύς συνανέβη αυτοίς και πρόβατα και βόες και κτήνη πολλά σφόδρα .
Εξ. 12,38  Μαζή µε τους Ισραηλίτας έφυγε και άλλος ανάµικτος λαός από Αιγυπτίους και ετέρους αλλοεθνείς . Παρέλαβον δε
οι Ισραηλίται µαζή των και τα πρόβατα και τα βόδια και τα κτήνη των, κοπάδια πολλά.
Εξ. 12,39  και έπεψαν το σταίς, ό εξήνεγκαν εξ Αιγύπτου, εγκρυφίας αζύµους· ου γάρ εζυµώθη· εξέβαλον γάρ αυτούς οι
Αιγύπτιοι, και ουκ ηδυνήθησαν επιµείναι ουδέ επισιτισµόν εποίησαν εαυτοίς εις την οδόν.
Εξ. 12,39  Εζύµωσαν δε εις Σοκχώθ τα προζύµια, που είχαν πάρει µαζή των από την Αίγυπτον και έψησαν λαγάνες εις την
φωτιάν. Το φύραµα δεν είχε υποστή ζύµωσιν την ώραν, που οι Αιγύπτιοι τους εξηνάγκασαν να φύγουν, αυτοί δε δεν
ηµπορούσαν να παραµείνουν ώστε να ζυµώσουν αυτό, ούτε δε και επρόλαβαν να παραλάβουν τρόφιµα δια τον δρόµον
των.
Εξ. 12,40  η δε κατοίκησις των υιών Ισραήλ, ήν κατώκησαν εν γη Αιγύπτω και εν γη Χαναάν, έτη τετρακόσια τριάκοντα.
Εξ. 12,40  Ο χρόνος της παραµονής των Ισραηλιτών εις την Αίγυπτον, από τότε που έφυγαν από την Χαναάν, ήσαν
τετρακόσια τριάκοντα έτη.
Εξ. 12,41  και εγένετο µετά τα τετρακόσια τριάκοντα έτη, εξήλθε πάσα η δύναµις Κυρίου εκ γής Αιγύπτου νυκτός.
Εξ. 12,41  Επειτα δε από τα τετρακόσια τριάκοντα αυτά έτη εξήλθεν όλος αυτός ο στρατός του Κυρίου από την Αίγυπτον εν
καιρώ νυκτός.



Εξ. 12,42  προφυλακή εστι τώ Κυρίω, ώστε εξαγαγείν αυτούς εκ γής Αιγύπτου· εκείνη η νύξ αύτη προφυλακή Κυρίω , ώστε
πάσι τοίς υιοίς Ισραήλ είναι εις γενεάς αυτών.
Εξ. 12,42  Αγρυπνοι κατά διαταγήν του Κυρίου έµειναν οι Ισραηλίται κατά την νύκτα εκείνην, κατά την οποίαν ο Θεός τους
εξήγαγεν από την Αίγυπτον. Νυξ αγρυπνίας θα είναι η ηµεροµηνία αυτή στο µέλλον χάριν του Κυρίου, ώστε όλοι οι
Ισραηλίται να την τιµούν ως εορτήν εις όλας αυτών τας γενεάς.
Εξ. 12,43  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών· ούτος ο νόµος τού πάσχα· πάς αλλογενής ουκ έδεται απ αυτού·
Εξ. 12,43  Ο Κυριος είπε τότε στον Μωϋσήν και τον Ααρών· “αυτός είναι ο νόµος του Πασχα· κανείς αλλοεθνής δεν θα τρώγη
από αυτό.
Εξ. 12,44  και πάντα οικέτην ή αργυρώνητον περιτεµείς αυτόν, και τότε φάγεται απ αυτού·
Εξ. 12,44  Καθε δούλον η δια χρηµάτων αγορασθέντα δούλον θα τον περιτάµης και τότε θα έχη το δικαίωµα να φάγη από
τον πασχάλιον αµνόν.
Εξ. 12,45  πάροικος ή µισθωτός ουκ έδεται απ αυτού.
Εξ. 12,45  Ο ξένος, όπως και ο ηµεροµίσθιος εργάτης δεν θα φάγουν από αυτό.
Εξ. 12,46  εν οικία µια βρωθήσεται, και ουκ εξοίσετε εκ της οικίας των κρεών έξω· και οστούν ου συντρίψετε απ αυτού .
Εξ. 12,46  Μέσα εις την ιδίαν οικίαν θα φαγωθή και εκτός της οικίας δεν θα εξέλθη κρέας. Δεν θα σπάσετε κανένα οστούν
από τον πασχάλιον αµνόν.
Εξ. 12,47  πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ ποιήσει αυτό.
Εξ. 12,47  Αυτό θα κάµουν όλοι οι Ισραηλίται.
Εξ. 12,48  εάν δε τις προσέλθη προς υµάς προσήλυτος ποιήσαι το πάσχα Κυρίω, περιτεµείς αυτού πάν αρσενικόν, και τότε
προσελεύσεται ποιήσαι αυτό και έσται ώσπερ και ο αυτόχθων της γής· πάς απερίτµητος ουκ έδεται απ αυτού.
Εξ. 12,48  Εάν δε από άλλην τινά χώραν έλθη προς σας ξένος να κάµη το Πασχα Κυρίου, θα περιτάµη κάθε αρσενικόν αυτού
και κατόπιν θα προσέλθη να κάµη το Πασχα τούτο µε τα ίδια δικαιώµατα, που έχει και ο Εβραίος. Αλλά κανείς
απερίτµητος δεν θα φάγη από τον αµνόν του Πασχα.
Εξ. 12,49  νόµος είς έσται τώ εγχωρίω και τώ προσελθόντι προσηλύτω εν υµίν.
Εξ. 12,49  Ο ίδιος νόµος θα είναι δια τον εντόπιον Εβραίον και δια τον προσελθόντα µεταξύ σας ξένον προς εορτασµόν του
Πασχα”.
Εξ. 12,50  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ καθά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή και Ααρών προς αυτούς , ούτως εποίησαν.
Εξ. 12,50  Οι Ισραηλίται έκαµαν, όπως ο Θεός δια του Μωϋσέως και του Ααρών τους είχε διατάξει. Ετσι ακριβώς έκαµαν.
Εξ. 12,51  και εγένετο εν τή ηµέρα εκείνη, εξήγαγε Κύριος τους υιούς Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου σύν δυνάµει αυτών.
Εξ. 12,51  Κατά την ηµέραν εκείνην απηλευθέρωσεν ο Κυριος τους Ισραηλίτας και τους έβγαλεν από την γην της Αιγύπτου
µε όλην αυτών την δύναµιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Εξ. 13,1  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 13,1  Είπεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν·
Εξ. 13,2  αγίασόν µοι πάν πρωτότοκον πρωτογενές διανοίγον πάσαν µήτραν εν τοίς υιοίς Ισραήλ από ανθρώπου έως
κτήνους· εµοί εστιν.
Εξ. 13,2   “να αφιερώσης εις εµέ κάθε πρωτότοκον, κάθε πρωτογέννητον µεταξύ των Ισραηλιτών από ανθρώπου έως
κτήνους, το οποίον ανοίγει µήτραν, διότι τούτο ανήκει εις εµέ”.
Εξ. 13,3  Είπε δε Μωυσής προς τον λαόν· µνηµονεύετε την ηµέραν ταύτην, εν ή εξήλθετε εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας·
εν γάρ χειρί κραταιά εξήγαγεν υµάς Κύριος εντεύθεν· και ου βρωθήσεται ζύµη.
Εξ. 13,3  Είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν· “να ενθυµήσθε την ηµέραν αυτήν, κατά την οποίον εξήλθατε από την χώραν της
Αιγύπτου, από τον οίκον αυτόν της φοβεράς δουλείας. Διότι κατά την ηµέραν αυτήν δια της παντοδυνάµου δεξιάς του σας
έβγαλεν ο Θεός από εδώ. Κατά την ηµέραν αυτήν δεν θα φάγεται άρτον, που έχει προζύµι.
Εξ. 13,4  εν γάρ τή σήµερον υµείς εκπορεύεσθε εν µηνί των νέων.
Εξ. 13,4   Διότι σήµερον κατά τον µήνα τούτον των νέων σιτηρών εξέρχεσθε σεις ελεύθεροι από την Αίγυπτον.
Εξ. 13,5  και έσται ηνίκα εάν εισαγάγη σε Κύριος ο Θεός σου εις την γήν των Χαναναίων και Χετταίων και Αµοραίων και
Ευαίων και Ιεβουσαίων και Γεργεσαίων και Φερεζαίων, ήν ώµοσε τοίς πατράσι σου δούναί σοι γήν ρέουσαν γάλα και µέλι,
και ποιήσεις την λατρείαν ταύτην εν τώ µηνί τούτω.
Εξ. 13,5  Οταν δε Κυριος ο Θεός σε εισαγάγη εις την χώραν των Χαναναίων, των Χετταίων, των Αµορραίων, των Ευαίων, των
Ιεβουσαίων, των Γεργεσαίων και των Φερεζαίων, εις την χώραν την οποίαν δι' όρκου υπεσχέθη στους πατέρας σου να
δώση εις σε, και εις την οποίαν ρέει γάλα και µέλι, πρέπει να προσφέρης την λατρείαν αυτήν κατά τον µήνα τούτον.
Εξ. 13,6  έξ ηµέρας έδεσθε άζυµα, τή δε ηµέρα τή εβδόµη εορτή Κυρίου·
Εξ. 13,6   Επί εξ ηµέρας θα τρώγετε άρτον χωρίς προζύµι. Η εβδόµη ηµέρα- όπως και η πρώτη- θα είναι επίσηµος εορτή του
Κυρίου.
Εξ. 13,7  άζυµα έδεσθε επτά ηµέρας, ουκ οφθήσεταί σοι ζυµωτόν, ουδέ έσται σοι ζύµη εν πάσι τοίς ορίοις σου.
Εξ. 13,7  Αρτον χωρίς προζύµι θα τρώγετε επί επτά ηµέρας. Δεν θα παρουσιασθή άρτος ένζυµος στο τραπέζι σου, ούτε θα
υπάρξη ένζυµος άρτος εις την περιοχήν σου.
Εξ. 13,8  και αναγγελείς τώ υιώ σου εν τή ηµέρα εκείνη λέγων· διά τούτο εποίησε Κύριος ο Θεός µοι, ως εξεπορευόµην εξ
Αιγύπτου.
Εξ. 13,8   Κατά την ηµέραν εκείνον θα πληροφορήσης τον υιόν σου, ότι τούτο γίνεται εις ανάµνησιν εκείνου, το οποίον
έκαµεν υπέρ ηµών ο Θεός, όταν µε την ιδικήν του προστασίαν εξηρχόµεθα ελεύθεροι από την Αίγυπτον.
Εξ. 13,9  και έσται σοι σηµείον επί της χειρός σου και µνηµόσυνον πρό οφθαλµών σου, όπως αν γένηται ο νόµος Κυρίου εν
τώ στόµατί σου· εν γάρ χειρί κραταιά εξήγαγέ σε Κύριος ο Θεός εξ Αιγύπτου.
Εξ. 13,9   Θα βάλης δε και κάποιο σηµάδι στο χέρι σου, δια να το βλέπης και να ενθυµήσαι το γεγονός αυτό της
απελευθερώσεώς σου. Ετσι δε ο Νοµος του Κυρίου θα ευρίσκεται πάντοτε στο στόµα σου. Διότι µε την παντοδύναµον
δεξιάν του σε έβγαλεν ο Κυριος ελεύθερον από την Αίγυπτον.



Εξ. 13,10  και φυλάξασθε τον νόµον τούτον κατά καιρούς ωρών, αφ ηµερών εις ηµέρας.
Εξ. 13,10  Θα φυλάξετε αυτόν τον Νοµον κάθε χρόνον και εις τας ηµέρας του µηνός, που έχει ορίσει ο Κυριος.
Εξ. 13,11  και έσται ως αν εισαγάγη σε Κύριος ο Θεός σου εις την γήν των Χαναναίων, ον τρόπον ώµοσε τοίς πατράσι σου,
και δώσει σοι αυτήν,
Εξ. 13,11 Οταν δε Κυριος ο Θεός σε εγκαταστήση εις την γην των Χαναναίων και δώση εις σε αυτήν την χώραν σύµφωνα µε
την ένορκον υπόσχεσίν του προς τους πατέρας σου,
Εξ. 13,12  και αφελείς πάν διανοίγον µήτραν, τα αρσενικά, τώ Κυρίω· πάν διανοίγον µήτραν εκ βουκολίων ή εν τοίς κτήνεσί
σου, όσα εάν γένηταί σοι, τα αρσενικά αγιάσεις τώ Κυρίω.
Εξ. 13,12  θα βάλης κατά µέρος και θα αφιερώσης προς τον Κυριον κάθε αρσενικόν πρωτογέννητον. Καθε, λοιπόν,
πρωτογέννητον αρσενικόν από τα βόδια σου και από τα ζώα σου, όσα θα γεννηθούν µεταξύ σας, θα τα αφιερώσης στον
Κυριον.
Εξ. 13,13  πάν διανοίγον µήτραν όνου αλλάξεις προβάτω· εάν δε µη αλλάξης, λυτρώση αυτό. πάν πρωτότοκον ανθρώπου
των υιών σου λυτρώση.
Εξ. 13,13  Οµως κάθε πρωτογέννητον όνου θα το αντικαταστήσης µε πρόβατον. Εάν δεν το αντικαταστήσης µε πρόβατον,
θα προσφέρης αντ' αυτού το ανάλογον χρήµα. Επίσης δια καθ' πρωτότοκον ανθρώπου θα καταβάλης στον ναόν το
καθοριζόµενον χρήµα.
Εξ. 13,14  εάν δε ερωτήση σε ο υιός σου µετά ταύτα λέγων· τι τούτο; και ερείς αυτώ, ότι εν χειρί κραταιά εξήγαγε Κύριος
ηµάς εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας·
Εξ. 13,14  Εάν µετά ταύτα σε ερωτήση ο υιός σου· Τι είναι αυτό που κάνεις; Θα του απαντήσης· αυτό το κάµνω, δια να
ενθυµούµεθα πάντοτε ότι ο Κυριος µε το παντοδύναµον χέρι του µας έβγαλεν ελευθέρους από την Αίγυπτον, από την
χώραν της δουλείας.
Εξ. 13,15  ηνίκα δε εσκλήρυνε Φαραώ εξαποστείλαι ηµάς, απέκτεινε πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, από πρωτοτόκων
ανθρώπων έως πρωτοτόκων κτηνών· και διά τούτο εγώ θύω πάν διανοίγον µήτραν, τα αρσενικά, τώ Κυρίω, και πάν
πρωτότοκον των υιών µου λυτρώσοµαι.
Εξ. 13,15  Οταν ο Φαραώ εσκληρύνετο απέναντί µας και µε κανένα τρόπον δεν ήθελε να µας αφήση ελευθέρους, ο Θεός, δια
να τον εξαναγκάση, εθανάτωσε κάθε πρωτότοκον εις την χώραν των Αιγυπτίων από ανθρώπου µέχρι κτήνους. Δια τούτο
και εγώ κάθε αρσενικόν πρωτότοκον από τα ζώα το προσφέρω θυσίαν στον Κυριον, δια κάθε δε πρωτότοκον των υιών
Ισραήλ καταβάλλοµεν εις εξαγοράν χρήµα στον ναόν, ώστε το πρωτότοκον να µένη στον οίκον του πατρός του.
Εξ. 13,16  και έσται εις σηµείον επί της χειρός σου και ασάλευτον πρό οφθαλµών σου· εν γάρ χειρί κραταιά εξήγαγέ σε
Κύριος εξ Αιγύπτου.
Εξ. 13,16  Και εις ανάµνησιν αυτού του γεγονότος θα έχης κάποιο σηµείον στο χέρι σου, το οποίον βλέπων πάντοτε, θα
ενθυµήσαι ότι ο Κυριος µε το παντοδύναµον χέρι του σε έβγαλεν ελεύθερον από την Αίγυπτον”.
Εξ. 13,17  Ως δε εξαπέστειλε Φαραώ τον λαόν, ουχ ωδήγησεν αυτούς ο Θεός οδόν γής Φυλιστιείµ, ότι εγγύς ήν· είπε γάρ ο
Θεός· µήποτε µεταµελήση τώ λαώ ιδόντι πόλεµον, και αποστρέψη εις Αίγυπτον.
Εξ. 13,17  Οταν δε ο Φαραώ αφήκεν ελεύθερον τον ισραηλιτικόν λαόν, ο Θεός δεν τους ωδήγησε κατ' ευθείαν εις την Χαναάν
δια µέσου της χώρας των Φιλισταίων, διότι η χώρα αυτή ήτο πλησίον της Αιγύπτου. Ο Θεός εσκέφθη, µήπως τυχόν
συναντήση πόλεµον εκ µέρους των Φιλισταίων ο ισραηλιτικός λαός και µεταµεληθείς επιστρέψη εις την Αίγυπτον.
Εξ. 13,18  και εκύκλωσεν ο Θεός τον λαόν οδόν την εις την έρηµον, εις την ερυθράν θάλασσαν, πέµπτη δε γενεά ανέβησαν οι
υιοί Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 13,18  Δι' αυτό διέταξεν ο Θεός να πορευθούν οι Ισραηλίται κυκλικώς δια της οδού, που οδηγεί εις την έρηµον και εις την
Ερυθράν Θαλασσαν. Οι Ισραηλίται κατά την πέµπτην γενεάν, από τότε που εισήλθον εις την Αίγυπτον, εξήλθον από
αυτήν.
Εξ. 13,19  και έλαβε Μωυσής τα οστά Ιωσήφ µεθ εαυτού· όρκω γάρ ώρκισε τους υιούς Ισραήλ λέγων· επισκοπή επισκέψεται
υµάς Κύριος και συνανοίσετέ µου τα οστά εντεύθεν µεθ υµών.
Εξ. 13,19  Ο δε Μωϋσής επήρε µαζή του και τα οστά του Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ είχεν ορκίσει τους Ισραηλίτας λέγων· “θα σας
επισκεφθή ασφαλώς και βεβαίως ο παντοδύναµος Κυριος, δια να σας επαναφέρη εις την Χαναάν. Να πάρετε τότε µαζή σας
από εδώ τα οστά µου”.
Εξ. 13,20  εξάραντες δε οι υιοί Ισραήλ εκ Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Οθώµ παρά την έρηµον.
Εξ. 13,20  Εξεκίνησαν οι Ισραηλίται από την Σοκχώθ και στρατοπέδευσαν εις Οθώµ, πλησίον της ερήµου.
Εξ. 13,21  ο δε Θεός ηγείτο αυτών, ηµέρας µέν εν στύλω νεφέλης, δείξαι αυτοίς την οδόν, την δε νύκτα εν στύλω πυρός·
Εξ. 13,21  Ο δε Θεός ωδηγούσεν αυτούς και τους εδείκνυε την οδόν κατά µεν την ηµέραν µε νεφέλην υπό µορφήν στύλου,
την δε νύκτα µε πύρινον στύλον, ώστε και να τους φωτίζη.
Εξ. 13,22  ουκ εξέλιπε δε ο στύλος της νεφέλης ηµέρας και ο στύλος τού πυρός νυκτός εναντίον τού λαού παντός.
Εξ. 13,22  Ποτέ δε ο στύλος της νεφέλης κατά την ηµέραν και ο στύλος του πυρός κατά την νύκτα δεν έλειψαν ενώπιον του
ισραηλιτικού λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Εξ. 14,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 14,1  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και του είπε·
Εξ. 14,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και αποστρέψαντες στρατοπεδευσάτωσαν απέναντι της επαύλεως, ανά µέσον
Μαγδώλου και ανά µέσον της θαλάσσης, εξεναντίας Βεελσεπφών, ενώπιον αυτών στρατοπεδεύσεις επί της θαλάσσης.
Εξ. 14,2   “ειπέ στους Ισραηλίτας να επιστρέψουν από την Οθώµ και να στρατοπεδεύσουν απέναντι, της Επαύλεως, που
κείται µεταξύ της Μαγδώλου και της Ερυθράς Θαλάσσης, καταντικρύ της Βεελσεπφών. Απέναντι αυτών θα
στρατοπεδεύσης, πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης.
Εξ. 14,3  και ερεί Φαραώ τώ λαώ αυτού· οι υιοί Ισραήλ πλανώνται ούτοι εν τή γη· συγκέκλεικε γάρ αυτούς η έρηµος.
Εξ. 14,3   Ο Φαραώ, όταν ίδη τούτο, θα είπη στον λαόν του· Αυτοί οι Ισραηλίται περιπλανώνται εις την περιοχήν εκείνην,
διότι τους έχει κλείσει η έρηµος και δεν γνωρίζουν που να κατευθυνθούν.



Εξ. 14,4  εγώ δε σκληρυνώ την καρδίαν Φαραώ, και καταδιώξεται οπίσω αυτών· και ενδοξασθήσοµαι εν Φαραώ και εν πάσι
τή στρατιά αυτού, και γνώσονται πάντες οι Αιγύπτιοι ότι εγώ ειµι Κύριος. και εποίησαν ούτως.
Εξ. 14,4   Εγώ θα παραχωρήσω να σκληρυνθή η καρδία του Φαραώ και παρά τας τιµωρίας που έλαβε, θα εξέλθη
αµετανόητος εις καταδίωξιν των Ισραηλιτών. Τοτε θα δοξασθώ εγώ δια τις ολοκληρωτικής συντριβής του Φαραώ και
όλου του στρατού του, και θα µάθουν όλοι οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”. Οι Ισραηλίται έκαµαν όπως διέταξεν ο
Θεός.
Εξ. 14,5  και ανηγγέλη τώ βασιλεί των Αιγυπτίων ότι πέφευγεν ο λαός· και µετεστράφη η καρδία Φαραώ και των
θεραπόντων αυτού επί τον λαόν, και είπαν· τι τούτο εποιήσαµεν τού εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ, τού µη δουλεύειν
ηµίν;
Εξ. 14,5   Ανηγγέλθη στον βασιλέα των Αιγυπτίων, ότι έχει φύγει ο ισραηλιτικός λαός και µετεστράφη η καρδία αυτού και
των αυλικών του εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, και είπαν· “τι είναι αυτό που εκάµαµεν, να αφήσωµεν ελευθέρους να
φύγουν τους Ισραηλίτας και έτσι να µη εργάζονται δι' ηµάς ως δούλοι;”
Εξ. 14,6  έζευξεν ούν Φαραώ τα άρµατα αυτού και πάντα τον λαόν αυτού συναπήγαγε µεθ εαυτού
Εξ. 14,6   Ο Φαραώ διέταξε και έζευξαν τα πολεµικά του άρµατα και παρέλαβε µαζή του όλον τον στρατόν του.
Εξ. 14,7  και λαβών εξακόσια άρµατα εκλεκτά και πάσαν την ίππον των Αιγυπτίων και τριστάτας επί πάντων .
Εξ. 14,7   Ελαβεν εξακόσια εκλεκτά άρµατα, όλον το ιππικόν των Αιγυπτίων και τους εµπείρους εις πόλεµον αρχηγούς, και
εξήλθε εναντίον των Ισραηλιτών.
Εξ. 14,8  και εσκλήρυνε Κύριος την καρδίαν Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και των θεραπόντων αυτού , και κατεδίωξεν οπίσω
των υιών Ισραήλ· οι δε υιοί Ισραήλ εξεπορεύοντο εν χειρί υψηλή.
Εξ. 14,8   Ο Κυριος είχε παραχωρήσει να σκληρυνθή η καρδία του βασιλέως της Αιγύπτου και των αυλικών του, και έτσι
αµετανόητος ο Φαραώ από τας τόσας τιµωρίας εκινήθη οπίσω των Ισραηλιτών εις καταδίωξιν αυτών. Οι Ισραηλίται όµως
επροχωρούσαν προστατευόµενοι από την ένδοξον και παντοδύναµον χείρα του Θεού.
Εξ. 14,9  και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι οπίσω αυτών και εύροσαν αυτούς παρεµβεβληκότας παρά την θάλασσαν , και πάσα η
ίππος και τα άρµατα Φαραώ και οι ιππείς και η στρατιά αυτού απέναντι της επαύλεως εξεναντίας Βεελσεπφών .
Εξ. 14,9   Οι Αιγύπτιοι τους εκυνήγησαν και τους έφθασαν στρατοπεδευµένους πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης. Ολον το
ιππικόν, τα άρµατα του Φαραώ, οι ιππείς και όλη η στρατιά αυτού εστρατοπέδευσαν πλησίον της Επαύλεως απέναντι από
την Βεελσεπφών.
Εξ. 14,10  και Φαραώ προσήγε· και αναβλέψαντες οι υιοί Ισραήλ τοίς οφθαλµοίς ορώσι, και οι Αιγύπτιοι εστρατοπέδευσαν
οπίσω αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα· ανεβόησαν δε οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον,
Εξ. 14,10  Ο Φαραώ ωδηγούσε το στράτευµά του. Οι Ισραηλίται υψώσαντες τα βλέµµατά των είδον κατάπληκτοι ότι οι
Αιγύπτιοι είχον στρατοπεδεύσει όπισθεν αυτών. Τροµαγµένοι εβόησαν προς τον Κυριον·
Εξ. 14,11  και είπαν προς Μωυσήν· παρά το µη υπάρχειν µνήµατα εν γη Αιγύπτω εξήγαγες ηµάς θανατώσαι εν τή ερήµω; τι
τούτο εποίησας ηµίν εξαγαγών εξ Αιγύπτου;
Εξ. 14,11  και φοβούµενοι σφαγήν των εις την έρηµον είπον εν τη ολιγοπιστία των προς τον Μωϋσήν· “µήπως, επειδή δεν
υπάρχουν τάφοι εις την Αίγυπτον, µας έβγαλες να φονευθώµεν εις την έρηµον; Τι είναι αυτό που µας έκαµες βγάζοντας
ηµάς από την Αίγυπτον;
Εξ. 14,12  ου τούτο ήν το ρήµα, ό ελαλήσαµεν προς σε εν Αιγύπτω, λέγοντες· πάρες ηµάς, όπως δουλεύσωµεν τοίς Αιγυπτίοις;
κρείσσον γάρ ηµάς δουλεύειν τοίς Αιγυπτίοις ή αποθανείν εν τή ερήµω ταύτη.
Εξ. 14,12  Μηπως ηµείς, όταν ευρισκόµεθα εις την Αίγυπτον, δεν σου είχαµεν είπει, άφησέ µας εδώ να είµεθα και να
εργαζώµεθα ως δούλοι δια τους Αιγυπτίους; Διότι είναι προτιµότερον να είµεθα δούλοι στους Αιγυπτίους, παρά να
αποθάνωµεν εις αυτήν την έρηµον”.
Εξ. 14,13  είπε δε Μωυσής προς τον λαόν· θαρσείτε, στήτε και οράτε την σωτηρίαν την παρά τού Κυρίου, ήν ποιήσει ηµίν
σήµερον· ον τρόπον γάρ εωράκατε τους Αιγυπτίους σήµερον, ου προσθήσεσθε έτι ιδείν αυτούς εις τον αιώνα χρόνον·
Εξ. 14,13  Απήντησε δε ο Μωϋσής προς τον λαόν· “έχετε θάρρος. Σταθήτε ακλόνητοι και ανδρείοι και θα ιδήτε την
σωτηρίαν, την οποίαν σήµερον θα πραγµατοποιήση ο Θεός προς χάριν σας. Διότι, όπως βλέπετε τα αιγυπτιακά
στρατεύµατα σήµερον, δεν πρόκειται ποτέ πλέον να τα ίδετε στο µέλλον.
Εξ. 14,14  Κύριος πολεµήσει περί υµών, και υµείς σιγήσετε.
Εξ. 14,14  Ο Κυριος θα πολεµήση δια την σωτηρίαν σας. Λοιπόν σταµατήσατε τα παράπονα και περιµένετε µε πίστιν”. Και ο
Μωϋσής επεδόθη εις θερµήν προσευχήν προς τον Κυριον.
Εξ. 14,15  Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· τι βοάς προς µε; λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και αναζευξάτωσαν·
Εξ. 14,15  Του είπε δε ο Κυριος· “τι φωνάζεις προς εµέ προσευχόµενος; Ειπέ στους Ισραηλίτας να ετοιµασθούν δια να
αναχωρήσουν.
Εξ. 14,16  και σύ έπαρον τή ράβδω σου και έκτεινον την χείρά σου επί την θάλασσαν και ρήξον αυτήν, και εισελθάτωσαν οι
υιοί Ισραήλ εις µέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν.
Εξ. 14,16  Συ δε σήκωσε την ράβδον σου, άπλωσε το χέρι σου εις την θάλασσαν και διαχώρισε αυτήν εις τα δύο . Και αφού
διαχωρισθή η θάλασσα, ας εισέλθουν οι Ισραηλίται εις την ξηράν δια µέσου αυτής οδόν.
Εξ. 14,17  και ιδού εγώ σκληρυνώ την καρδίαν Φαραώ και των Αιγυπτίων πάντων , και εισελεύσονται οπίσω αυτών· και
ενδοξασθήσοµαι εν Φαραώ και εν πάση τή στρατιά αυτού και εν τοίς άρµασι και εν τοίς ίπποις αυτού.
Εξ. 14,17  Εγώ δε θα παραχωρήσω να σκληρυνθή η καρδία του Φαραώ και όλων των Αιγυπτίων, ώστε αµετανόητοι αυτοί
και από τούτο το θαύµα να εισέλθουν εις την θάλασσαν οπίσω από τους Ισραηλίτας. Τοτε θα φανή η δόξα µου, διότι ο
Φαραώ και όλη η στρατιά του και τα άρµατα και το ιππικόν του θα πνιγούν εις την θάλασσαν, ενώ σεις θα σωθήτε υγιείς
εις την απέναντι ακτήν.
Εξ. 14,18  και γνώσονται πάντες οι Αιγύπτιοι ότι εγώ ειµι Κύριος, ενδοξαζοµένου µου εν Φαραώ και εν τοίς άρµασι και
ίπποις αυτού.
Εξ. 14,18  Και όταν έτσι δοξασθώ µε την καταστροφήν του Φαραώ και των αρµάτων και του ιππικού, θα µάθουν όλοι οι
Αιγύπτιοι ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός”.
Εξ. 14,19  εξήρε δε ο άγγελος τού Θεού ο προπορευόµενος της παρεµβολής των υιών Ισραήλ και επορεύθη εκ των όπισθεν·



εξήρε δε και ο στύλος της νεφέλης από προσώπου αυτών και έστη εκ των οπίσω αυτών.
Εξ. 14,19  Επειτα από αυτά ο άγγελος του Θεού, ο οποίος επροπορεύετο από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών ανήλθε προς
τα άνω και µετέβη όπισθεν του στρατοπέδου. Υψώθη επίσης και η στήλη της νεφέλης που ευρίσκετο εµπρός από αυτούς
και εστάθη όπισθεν αυτών.
Εξ. 14,20  και εισήλθεν ανά µέσον της παρεµβολής των Αιγυπτίων και ανά µέσον της παρεµβολής Ισραήλ και έστη· και
εγένετο σκότος και γνόφος, και διήλθεν η νύξ, και ου συνέµιξαν αλλήλοις όλην την νύκτα·
Εξ. 14,20  Η νεφέλη δηλαδή αυτή παρενετέθη µεταξύ του στρατοπέδου των Αιγυπτίων και του στρατοπέδου των
Ισραηλιτών και εκεί εστάθη. Εγινε δε σκότος και πυκνή οµίχλη. Επέρασεν η νύκτα και δεν ήλθον εις επαφήν το ένα µε το
άλλο τα δύο στρατόπεδα.
Εξ. 14,21  εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα επί την θάλασσαν, και υπήγαγε Κύριος την θάλασσαν εν ανέµω νότω βιαίω όλην
την νύκτα και εποίησε την θάλασσαν ξηράν, και εσχίσθη το ύδωρ.
Εξ. 14,21  Ο Μωϋσής άπλωσε το χέρι του εις την Ερυθράν Θαλασσαν και αµέσως ο Θεός εξαπέλυσε καθ ' όλην την νύκτα
ισχυρότατον νότιον άνεµον εις την θάλασσαν, διηρέθη το ύδωρ εις δύο και έκαµε ξηρόν τον πυθµένα της θαλάσσης.
Εξ. 14,22  και εισήλθον οι υιοί Ισραήλ εις µέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν, και το ύδωρ αυτής τείχος εκ δεξιών και τείχος
εξ ευωνύµων·
Εξ. 14,22  Οι Ισραηλίται εισήλθαν εις την ξηράν αυτήν οδόν του πυθµένος της θαλάσσης, τα δε ύδατα αυτής εκατέρωθεν
της διόδου είχαν γίνει ακίνητα ωσάν δύο τείχη, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών, δια τους διερχοµένους Ισραηλίτας.
Εξ. 14,23  και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι και εισήλθον οπίσω αυτών, πάς ίππος Φαραώ και τα άρµατα και οι αναβάται, εις
µέσον της θαλάσσης.
Εξ. 14,23  Οι Αιγύπτιοι κατεδίωξαν τους Ισραηλίτας, ηκολούθησαν οπίσω αυτών, όλον τα ιππικόν του Φαραώ και τα
άρµατα και οι αναβάται και επροχωρούσαν δια του ξηρού βυθού µεταξύ των διαχωρισµένων υδάτων της Ερυθράς
Θαλάσσης.
Εξ. 14,24  εγενήθη δε εν τή φυλακή τή εωθινή και επέβλεψε Κύριος επί την παρεµβολήν των Αιγυπτίων εν στύλω πυρός και
νεφέλης και συνετάραξε την παρεµβολήν των Αιγυπτίων
Εξ. 14,24  Κατά τας µεταµεσονυκτίους ώρας και προς το γλυκοχάραµα έρριψεν ο Θεός δια του πυρίνου στύλου ωργισµένον
βλέµµα κατά των Αιγυπτίων και επροκάλεσε ταραχήν και σύγχυσιν στον στρατόν των.
Εξ. 14,25  και συνέδησε τους άξονας των αρµάτων αυτών και ήγαγεν αυτούς µετά βίας. και είπαν οι Αιγύπτιοι· φύγωµεν από
προσώπου Ισραήλ, ο γάρ Κύριος πολεµεί περί αυτών τους Αιγυπτίους.
Εξ. 14,25  Ενέπλεξε τους άξονας και τους τροχούς των αρµάτων µάχης µεταξύ των και ώθησεν αυτούς ορµητικώς εις
καταστροφήν. Εντροµοι τότε οι Αιγύπτιοι είπαν· “ας φύγωµεν από τους Ισραηλίτας, διότι ο Κυριος πολεµεί εναντίον µας εις
υπεράσπισιν αυτών”.
Εξ. 14,26  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έκτεινον την χείρά σου επί την θάλασσαν, και αποκαταστήτω το ύδωρ και
επικαλυψάτω τους Αιγυπτίους, επί τε τα άρµατα και τους αναβάτας.
Εξ. 14,26  Οταν δε εξήλθον οι Ισραηλίται από την θάλασσαν εις την αντίπεραν ακτήν, είπεν ο Κυριος στον Μωϋσήν·
“άπλωσε το χέρι σου εις την θάλασσαν, και εγώ θα επαναφέρω τα ύδατα εις την θέσιν των και θα καταποντίσω τους
Αιγυπτίους, τα άρµατά των και τους αναβάτας αυτών”.
Εξ. 14,27  εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα επί την θάλασσαν, και αποκατέστη το ύδωρ προς ηµέραν επί χώρας· οι δε Αιγύπτιοι
έφυγον υπό το ύδωρ, και εξετίναξε Κύριος τους Αιγυπτίους µέσον της θαλάσσης.
Εξ. 14,27  Απλωσε πράγµατι το χέρι του ο Μωϋσής εις την θάλασσαν και το ύδωρ αποκατεστάθη κατά την πρωΐαν, εις την
προτέραν αυτού θέσιν. Οι Αιγύπτιοι προσεπάθησαν να διαφύγουν από το κατακαλύπτον αυτούς ύδωρ. Ο Κυριος όµως
εξετίναξε τους Αιγυπτίους µε τα επερχόµενα κύµατα και τους διεσκόρπισεν εντός της θαλάσσης.
Εξ. 14,28  και επαναστραφέν το ύδωρ εκάλυψε τα άρµατα και τους αναβάτας και πάσαν την δύναµιν Φαραώ , τους
εισπορευοµένους οπίσω αυτών, εις την θάλασσαν, και ου κατελήφθη εξ αυτών ουδέ είς.
Εξ. 14,28  Τα ύδατα επανελθόντα εις την προτέραν των θέσιν εσκέπασαν τα πολεµικά άρµατα, τους αναβάτας αυτών, όλην
την δύναµιν του Φαραώ, όλους εκείνους που είχαν εισέλθει εις την θάλασσαν, δια να καταδιώξουν τους Ισραηλίτας. Δεν
απέµεινεν ούτε ένας από αυτούς.
Εξ. 14,29  οι δε υιοί Ισραήλ επορεύθησαν διά ξηράς εν µέσω της θαλάσσης, το δε ύδωρ αυτής τείχος εκ δεξιών, και τείχος εξ
ευωνύµων.
Εξ. 14,29  Οι δε Ισραηλίται επροχώρησαν χαίροντες δια της ξηράς του βυθού εν  µέσω της θαλάσσης, τα δε ύδατα αυτής
είχον σταθή ακίνητα, τείχος εκ δεξιών και τείχος εξ αριστερών.
Εξ. 14,30  και ερύσατο Κύριος τον Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη εκ χειρός των Αιγυπτίων· και είδεν Ισραήλ τους Αιγυπτίους
τεθνηκότας παρά το χείλος της θαλάσσης.
Εξ. 14,30  Και έσωσεν έτσι ο Κυριος τους Ισραηλίτας κατά την ηµέραν εκείνην από τα χέρια των Αιγυπτίων. Είδον οι
Ισραηλίται νεκρούς πλέον τους Αιγυπτίους να εκβράζωνται από τα κύµατα εις την παραλίαν,
Εξ. 14,31  είδε δε Ισραήλ την χείρα την µεγάλην, ά εποίησε Κύριος τοίς Αιγυπτίοις· εφοβήθη δε ο λαός τον Κύριον και
επίστευσαν τώ Θεώ και Μωυσή τώ θεράποντι αυτού.
Εξ. 14,31  Είδον όµως ακόµη και το παντοδύναµον χέρι του Θεού· όσα ο παντοδύναµος Κυριος δια την προστασίαν αυτών
έπραξε κατά των Αιγυπτίων. Εφοβήθησαν το Κυριον, επίστευσαν εις αυτόν περισσότερον και στον δούλον του τον
Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Εξ. 15,1  Τότε ήσε Μωυσής και οι υιοί Ισραήλ την ωδήν ταύτην τώ Θεώ και είπαν λέγοντες· άσωµεν τώ Κυρίω , ενδόξως γάρ
δεδόξασται· ίππον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν.
Εξ. 15,1  Τοτε έψαλεν ο Μωϋσής, και ίµαζή µε αυτού οι Ισραηλίται, αυτόν τον ευχαριστήριον ύµνον προς τον Θεόν λέγοντες·
“ας ψάλωµεν και ας δοξολογήσωµεν τον Κυριον, διότι µε θαυµαστόν τρόπον µεγάλως εδοξάσθη. Ερριψε και κατεπόντισεν
εις την θάλασσαν τους ίππους των Αιγυπτίων µαζή µε τους ιππείς.
Εξ. 15,2  βοηθός και σκεπαστής εγένετό µοι εις σωτηρίαν· ούτός µου Θεός, και δοξάσω αυτόν, Θεός τού πατρός µου, και



υψώσω αυτόν.
Εξ. 15,2   Εις ηµάς όµως έγινε βοηθός και προστάτης και µας εχάρισε σωτηρίαν και ασφάλειαν. Αυτός είναι ο Θεός µας και
αυτόν θα δοξάσωµεν. Είναι ο Θεός των πατέρων µας και αυτόν θα µεγαλύνωµεν.
Εξ. 15,3  Κύριος συντρίβων πολέµους, Κύριος όνοµα αυτώ.
Εξ. 15,3  Είναι ο Κυριος, που συντρίβει τους εχθρούς και νικά στους πολέµους. Κυριος είναι το όνοµά του.
Εξ. 15,4  άρµατα Φαραώ και την δύναµιν αυτού έριψεν εις θάλασσαν, επιλέκτους αναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν εν
ερυθρά θαλάσση,
Εξ. 15,4   Τα πολεµικά άρµατα του Φαραώ και την πολεµικήν του δύναµιν έρριψε και κατεπόντισεν εις την θάλασσαν,
εκλεκτούς άνδρας των πολεµικών αρµάτων, µεγάλους και εµπείρους ερχηγούς εβύθισεν εις την Ερυθράν Θαλασσαν.
Εξ. 15,5  πόντω εκάλυψεν αυτούς, κατέδυσαν εις βυθόν ωσεί λίθος.
Εξ. 15,5  Τους εσκέπασε το πέλαγος, εβυθίσθησαν στον πυθµένα σαν λίθος.
Εξ. 15,6  η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύϊ· η δεξιά σου χείρ, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς.
Εξ. 15,6   Η παντοδύναµος δεξιά σου, Κυριε, εδοξάσθη δια της δυνάµεώς της, η δεξιά σου χείρ, Κυριε, συνέτριψε τους
εχθρούς.
Εξ. 15,7  και τώ πλήθει της δόξης σου συνέτριψας τους υπεναντίους· απέστειλας την οργήν σου και κατέφαγεν αυτούς ως
καλάµην.
Εξ. 15,7  Με την απέραντον θεϊκήν σου δόξαν κατέστρεψες τους αντιθέτους . Εξαπέστειλες εναντίον αυτών την οργήν σου
και τους κατέφαγεν εξ ολοκλήρου, όπως η φλόγα κατατρώγει την καλαµιά.
Εξ. 15,8  και διά πνεύµατος τού θυµού σου διέστη το ύδωρ· επάγη ωσεί τείχος τα ύδατα, επάγη τα κύµατα εν µέσω της
θαλάσσης.
Εξ. 15,8   Με την πνοήν και µόνον του θυµού σου διηρέθη εις δύο το ύδωρ της θαλάσσης, τα ύδατα αυτής έγιναν στερεά
ωσάν τείχος, έγιναν σαν πάγος σκληρά τα κύµατά της εν τω µέσω αυτής.
Εξ. 15,9  είπεν ο εχθρός, διώξας καταλήψοµαι, µεριώ σκύλα, εµπλήσω ψυχήν µου, ανελώ τή µαχαίρα µου, κυριεύσει η χείρ
µου.
Εξ. 15,9   Ο Αιγύπτιος εχθρός είπε τότε· Θα καταδιώξω και θα συλλάβω τους Ισραηλίτας, θα πάρω και θα µοιράσω την
περιουσίαν των σαν λάφυρα, θα χορτάση η ψυχή µου, θα σφάξω µε το µαχαίρι µου, θα κυριεύση το χέρι µου αυτούς και τα
υπάρχοντά των.
Εξ. 15,10  απέστειλας το πνεύµά σου, εκάλυψεν αυτούς θάλασσα· έδυσαν ωσεί µόλιβος εν ύδατι σφοδρώ.
Εξ. 15,10  Συ όµως εξαπέλυσες τον άνεµον, ωσάν ιδικήν σου πνοήν, και τους εσκέπασεν η θάλασσα. Εβυθίσθησαν εις
απροσµέτρητον βάθος βαρείς σαν το µολύβι.
Εξ. 15,11  τις όµοιός σοι εν θεοίς, Κύριε; τις όµοιός σοι, δεδοξασµένος εν αγίοις, θαυµαστός εν δόξαις, ποιών τέρατα.
Εξ. 15,11  Ποιός από τους άλλους θεούς είναι όµοιος µε σένα, Κυριε; Ποιός είναι όµοιός σου, τόσον πολύ ένδοξος στους
αγίους, τόσον θαυµαστός εις ενδόξους ενεργείας, δηµιουργός τόσων καπληκτικών θαυµάτων;
Εξ. 15,12  εξέτεινας την δεξιάν σου, κατέπιεν αυτούς γη.
Εξ. 15,12  Απλωσες την παντοδύναµον δεξιάν σου και κατέπιεν η γη τους Αιγυπτίους.
Εξ. 15,13  ωδήγησας τή δικαιοσύνη σου τον λαόν σου τούτον, ον ελυτρώσω, παρεκάλεσας τή ισχύϊ σου εις κατάλυµα άγιόν
σου.
Εξ. 15,13  Ωδήγησες µε την χάριν και την αγαθότητά σου τον λαόν τούτον, τον οποίον ηλευθέρωσες από την τυραννίαν των
Αιγυπτίων. Λιπόψυχον και αποκαρδιωµένον, τον ενίσχυσες µε την δύναµίν σου και τον φέρεις τώρα εις τόπον άγιον, εις την
γην της επαγγελίας.
Εξ. 15,14  ήκουσαν έθνη και ωργίσθησαν· ωδίνες έλαβον κατοικούντας Φυλιστιείµ.
Εξ. 15,14  Τα καταπληκτικά αυτά γεγονότα τα επληροφορήθησαν ειδωλολατρικά έθνη και συνεταράχθησαν. Φοβοι και
πόνοι κατέλαβαν τους κατοικούντας την χώραν των Φιλισταίων.
Εξ. 15,15  τότε έσπευσαν ηγεµόνες Εδώµ, και άρχοντες Μωαβιτών, έλαβεν αυτούς τρόµος, ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες
Χαναάν.
Εξ. 15,15  Ανεστατώθησαν τότε οι ηγεµόνες της Ιδουµαίας και οι άρχοντες των Μωαβιτών, διότι κατέλαβεν αυτούς τρόµος·
έλυωσαν από τον πανικόν των όλοι οι κάτοικοι της Χαναάν.
Εξ. 15,16  επιπέσοι επ αυτούς τρόµος και φόβος, µεγέθει βραχίονός σου απολιθωθήτωσαν, έως αν παρέλθη ο λαός σου,
Κύριε, έως αν παρέλθη ο λαός σου ούτος, ον εκτήσω.
Εξ. 15,16  Ας πέση επάνω των φόβος και τρόµος· ας απολιθωθούν, καθώς θα αντικρύζουν την µεγαλοπρεπή δύναµιν της
παντοδυνάµου δεξιάς σου και ας µένουν παράλυτοι από τον πανικόν των, έως ότου διαβή ο λαός σου, αυτός ο λαός σου τον
οποίον συ έκαµες ιδικόν σου, έως ότου διαβή και εισέλθη εις την γην της επαγγελίας.
Εξ. 15,17  εισαγαγών καταφύτευσον αυτούς εις όρος κληρονοµίας σου, εις έτοιµον κατοικητήριόν σου, ό κατηρτίσω, Κύριε,
αγίασµα, Κύριε, ό ητοίµασαν αι χείρές σου.
Εξ. 15,17  Οταν δε οδηγήσης µέσα εις την γην της επαγγελίας τους Ισραηλίτας, εγκατάστησε αυτούς µονίµως και ασφαλώς
εις την περιοχήν, την οποίαν συ τους έδωσες κληρονοµίαν των, εις κατοικητήριόν σου έτοιµον, το οποίον συ δι' αυτούς,
Κυριε, ητοίµασες, στο αγίασµα το οποίον έχουν ετοιµάσει αι χείρες σου.
Εξ. 15,18  Κύριος βασιλεύων τον αιώνα και επ αιώνα και έτι.
Εξ. 15,18  Ο Κυριος είναι αυτός, που βασιλεύει πάντοτε εις όλους τους αιώνας και πέραν των αιώνων.
Εξ. 15,19  ότι εισήλθεν ίππος Φαραώ σύν άρµασι και αναβάταις εις θάλασσαν, και επήγαγεν επ αυτούς Κύριος το ύδωρ της
θαλάσσης· οι δε υιοί Ισραήλ επορεύθησαν διά ξηράς εν µέσω της θαλάσσης.
Εξ. 15,19  Ας είναι δοξασµένος ο Θεός, διότι αυτός εξαπέλυσε τα ύδατα εναντίον του Φαραώ και των αρµάτων του και των
αναβατών, όταν αυτοί εισήλθον εις την θάλασσαν, δια να καταδιώξουν τους Ισραηλίτας. Οι Ισραηλίται όµως επρρεύθησαν
δια ξηράς ανάµεσα εις την θάλασσαν”.
Εξ. 15,20  Λαβούσα δε Μαριάµ, η προφήτις, η αδελφή Ααρών, το τύµπανον εν τή χειρί αυτής, και εξήλθοσαν πάσαι αι
γυναίκες οπίσω αυτής µετά τυµπάνων και χορών,
Εξ. 15,20  Η Μαριάµ, η προφήτις, αδελφή του Ααρών, επήρεν στο χέρι της τύµπανον, και µαζή µε αυτήν και οπίσω από



αυτήν εβγήκαν όλαι αι γυναίκες των Ισραηλιτών µε τύµπανα και χορούς, δια να πανηγυρίσουν την θαυµαστήν σωτηρίαν
των.
Εξ. 15,21  εξήρχε δε αυτών Μαριάµ λέγουσα· άσωµεν τώ Κυρίω, ενδόξως γάρ δεδόξασται· ίππον και αναβάτην έριψεν εις
θάλασσαν.
Εξ. 15,21  Επρωτοστατούσε µεταξύ αυτών η Μαριάµ και όλαι αντιφωνικώς έψαλλον· “ας υµνολογήσωµεν και ας δοξάσωµεν
τον Κυριον, διότι µεγάλως εδοξάσθη· ίππους και ιππείς έρριψεν εις την θάλασσαν”.
Εξ. 15,22  Εξήρε δε Μωυσής τους υιούς Ισραήλ από θαλάσσης ερυθράς και ήγαγεν αυτούς εις την έρηµον Σούρ· και
επορεύοντο τρεις ηµέρας εν τή ερήµω και ουχ ηύρισκον ύδωρ ώστε πιείν.
Εξ. 15,22  Επειτα από αυτά ανέλαβε και ωδήγησεν ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας από την Ερυθράν Θαλασσαν και τους έφερεν
εις την έρηµον Σούρ. Τρεις ηµέρας εβάδιζαν εις την έρηµον αυτήν και δεν εύρισκον νερό να πίουν.
Εξ. 15,23  ήλθον δε εις Μερά και ουκ ηδύναντο πιείν εκ Μεράς, πικρόν γάρ ήν· διά τούτο επωνόµασε το όνοµα τού τόπου
εκείνου Πικρία.
Εξ. 15,23  Ηλθον εις Μερρά, όπου υπήρχεν ύδωρ αλλά δεν ηµπορούσαν να το πίουν, διότι ήτο πικρόν. Δια τούτο έδωσε ένα
άλλο όνοµα στον τόπον αυτόν ο Μωϋσής, το όνοµα “Πικρία”.
Εξ. 15,24  και διεγόγγυζεν ο λαός επί Μωυσή λέγοντες· τι πιόµεθα;
Εξ. 15,24  Ο λαός ένεκα της δίψης, που τον εβασάνιζεν, ήρχισε να γογγύζη κατά του Μωϋσέως λέγων, “τι θα πίωµεν;”
Εξ. 15,25  εβόησε δε Μωυσής προς Κύριον, και έδειξεν αυτώ Κύριος ξύλον, και ενέβαλεν αυτό εις το ύδωρ, και εγλυκάνθη το
ύδωρ. εκεί έθετο αυτώ δικαιώµατα και κρίσεις και εκεί αυτόν επείρασε.
Εξ. 15,25  Ο Μωϋσής προσηυχήθη βαβύτατα προς τον Κυριον, και ο Κυριος απαντών εις την προσευχήν του έδειξεν εις
αυτόν ένα ξύλον και έβαλεν ο Μωυσής αυτό στο ύδωρ και αµέσως το ύδωρ έγινε εύγευστον, πόσιµον. Εκεί δε δ Θεός έδωσε
δια του Μωυσέως εις τον λαόν εντολάς, αλλά και δοκιµασίας, δια να φανή η πίστις και η υπακοή του.
Εξ. 15,26  και είπεν· εάν ακοή ακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού σου και τα αρεστά εναντίον αυτού ποιήσης και ενωτίση
ταίς εντολαίς αυτού και φυλάξης πάντα τα δικαιώµατα αυτού, πάσαν νόσον, ήν επήγαγον τοίς Αιγυπτίοις, ουκ επάξω επί
σε· εγώ γάρ ειµι Κύριος ο Θεός σου ο ιώµενός σε.
Εξ. 15,26  Είπε δηλαδή· “εάν µε προσοχήν υπακούσης εις τας εντολάς αυτάς του Κυρίου και Θεού σου και πράξης όσα είναι
ευάρεστα εις αυτόν και βάλης µέσα εις την καρδίαν σου τας εντολάς του και φυλάξης όλα τα προστάγµατά του, τότε δεν
θα επιφέρω εναντίον σου καµµίαν ασθένειαν, από εκείνας που επέφερα κατά των Αιγυπτίων. Διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός
σου, που έχω την δύναµιν να σε θεραπεύω και να σε προφυλάσσω από νόσους και συµφοράς” !
Εξ. 15,27  Καί ήλθοσαν εις Αιλείµ, και ήσαν εκεί δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδοµήκοντα στελέχη φοινίκων· παρενέβαλον δε
εκεί παρά τα ύδατα.
Εξ. 15,27  Οι Ισραηλίται ανεχώρησαν από την Μερράν και ήλθον εις Αιλείµ, όπου υπήρχον δώδεκα πηγαί υδάτων και
εβδοµήκοντα φοίνικες. Εκεί, πλησίον εις τα ύδατα εστρατοπέδευσαν οι Ισραηλίται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Εξ. 16,1  Απήραν δε εξ Αιλείµ και ήλθοσαν πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ εις την έρηµον Σίν, ό εστιν ανά µέσον Αιλείµ και
ανά µέσον Σινά. τή δε πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τώ µηνί τώ δευτέρω εξεληλυθότων αυτών εκ γής Αιγύπτου,
Εξ. 16,1  Ολος ο λαός των Ισραηλιτών ανεχώρησαν από την Αιλείµ και ήλθον εις την έρηµον Σιν, η οποία ευρίσκεται µεταξύ
της Αιλείµ και του όρους Σινά. Εκεί, κατά την δεκάτην πέµπτην του δευτέρου µηνός από της αναχωρήσεώς των εκ της
Αιγύπτου,
Εξ. 16,2  διεγόγγυζε πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ επί Μωυσήν και Ααρών,
Εξ. 16,2   εγόγγυζεν όλον το πλήθος των Ισραηλιτών κατά του Μωϋσέως και του Ααρών και είπαν εις αυτούς· “καλύτερα να
είχαµε πεθάνει εις την Αίγυπτον κτυπηµένοι µε µίαν από τας πληγάς, που είχε στείλει εκεί ο Κυριος εις την Αίγυπτον, όπου
επί τέλους εκαθήµεθα πλησίον εις τα καζάνια τα γεµάτα κρέας και εχορταίναµεν ψωµί και φαγητόν,
Εξ. 16,3  και είπαν προς αυτούς οι υιοί Ισραήλ· όφελον απεθάνοµεν πληγέντες υπό Κυρίου εν γη Αιγύπτω , όταν εκαθίσαµεν
επί των λεβήτων των κρεών και ησθίοµεν άρτους εις πλησµονήν· ότι εξήγαγε ηµάς εις την έρηµον ταύτην αποκτείναι
πάσαν την συναγωγήν ταύτην εν λιµώ.
Εξ. 16,3   παρά που µας εβγάλατε εις την έρηµον αυτήν να µας θανατώσετε όλους µε την πείναν”.
Εξ. 16,4  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ιδού εγώ ύω υµίν άρτους εκ τού ουρανού, και εξελεύσεται ο λαός και συλλέξουσι το
της ηµέρας εις ηµέραν, όπως πειράσω αυτούς, ει πορεύσονται τώ νόµω µου ή ού·
Εξ. 16,4   Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ιδού εγώ θα βρέξω δια σας άρτους από τον ουρανόν. Και ο ισραηλιτικός λαός
θα εξέλθη και θα συλλέγουν όλοι κάθε ηµέραν όσον τους είναι αρκετόν δια την ηµέραν. Η εντολή µου αυτή είναι και
δοκιµασία δι' αυτούς, δια να ίδω, εάν θα συµµορφωθούν µε αυτήν η, όχι.
Εξ. 16,5  και έσται εν τή ηµέρα τή έκτη και ετοιµάσουσιν ό αν εισενέγκωσι, και έσται διπλούν ό εάν συναγάγωσι το καθ
ηµέραν εις ηµέραν.
Εξ. 16,5   Κατά την έκτην όµως ηµέραν, την παραµονήν δηλαδή του Σαβάτου, θα προµηθευθούν και θα φέρουν στο σπίτι
των µεγαλυτέραν ποσότητα· διπλήν από εκείνην την οποίαν συλλέγουν κατά τας άλλας ηµέρας”.
Εξ. 16,6  και είπε Μωυσής και Ααρών προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ· εσπέρας γνώσεσθε ότι Κύριος εξήγαγεν υµάς εκ
γής Αιγύπτου,
Εξ. 16,6   Ο Μωϋσής και ο Ααρών είπαν προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών· “αυτήν την εσπέραν θα µάθετε, ότι ο Κυριος
σας έβγαλεν από την Αίγυπτον, όχι δια να σας θανατώση µε την πείναν.
Εξ. 16,7  και πρωΐ όψεσθε την δόξαν Κυρίου εν τώ εισακούσαι τον γογγυσµόν υµών επί τώ Θεώ· ηµείς δε τι εσµεν ότι
διαγογγύζετε καθ ηµών;
Εξ. 16,7   Αύριον το πρωϊ θα ιδήτε την δόξαν του Κυρίου, ο οποίος ήκουσε τον εναντίον του γογγυσµόν σας, διότι οι
γογγυσµοί σας εναντίον αυτού στρέφονται. Ηµείς τι είµεθα, ώστε να γογγύζετε εναντίον µας;”
Εξ. 16,8  και είπε Μωυσής· εν τώ διδόναι Κύριον υµίν εσπέρας κρέα φαγείν και άρτους το πρωΐ εις πλησµονήν διά το
εισακούσαι Κύριον τον γογγυσµόν υµών, ον υµείς διαγογγύζετε καθ ηµών· ηµείς δε τι εσµεν; ου γάρ καθ ηµών εστιν ο
γογγυσµός υµών· αλλ ή κατά τού Θεού.



Εξ. 16,8   Και προσέθεσεν ακόµη ο Μωϋσής· “θα ιδήτε την πανάγαθον πρρστασίαν του Κυρίου, όταν την µεν εσπέραν θα
σας δώση κρέατα να φάγετε, το δε πρωϊ άφθονο ψωµί, ώστε να χορτάσετε, διότι ήκουσε τους γογγυσµούς σας εναντίον
ηµών. Τι είµεθα ηµείς και γογγύζετε εναντίον µας; Είµεθα απλοί υπηρέται του Θεού. Εποµένως ο γογγυαµός σας δεν
στρέφεται εναντίον µας, αλλά εναντίον του Θεού”.
Εξ. 16,9  είπε δε Μωυσής προς Ααρών· ειπόν πάση συναγωγή υιών Ισραήλ· προσέλθετε εναντίον τού Θεού· εισακήκοε γάρ
τον γογγυσµόν υµών.
Εξ. 16,9   Ο Μωϋσής είπεν στον Ααρών· “ειπέ εις όλους τους Ισραηλίτας· Προσέλθετε ενώπιον του Κυρίου, παβρουσιασθήτε
εις αυτόν µε ευλάβειαν, διότι ήκουσε τους γογγυσµούς σας”.
Εξ. 16,10  ηνίκα δε ελάλει Ααρών πάση συναγωγή υιών Ισραήλ, και επεστράφησαν εις την έρηµον, και η δόξα Κυρίου ώφθη
εν νεφέλη.
Εξ. 16,10  Την ώραν, που ο Ααρών ωµιλούσεν στο πλήθος των Ισραηλιτών, έστρεψαν εκείνοι τα βλέµµατά των εις την
έρηµον και ιδού, εφάνηκε η δόξα του Κυρίου υπό µορφήν νεφέλης.
Εξ. 16,11  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 16,11  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Εξ. 16,12  εισακήκοα τον γογγυσµόν των υιών Ισραήλ· λάλησον προς αυτούς λέγων· το προς εσπέραν έδεσθε κρέα και το
πρωΐ πλησθήσεσθε άρτων· και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Εξ. 16,12  “ήκουσα τον γογγυσµόν των Ισραηλιτών. Ειπέ εις αυτούς· Την εσπέραν θα φάγετε κρέατα και το πρωϊ θα
χορτάσετε από άρτους· έτσι θα µάθετε ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Εξ. 16,13  εγένετο δε εσπέρα, και ανέβη ορτυγοµήτρα και εκάλυψε την παρεµβολήν· το πρωΐ εγένετο καταπαυοµένης της
δρόσου κύκλω της παρεµβολής
Εξ. 16,13  Οταν ήλθεν η εσπέρα, έπεσαν πλήθος ορτύκια εις την περιοχήν, τόσα πολλά ώστε εσκέπασαν την κατασκήνωσιν
των Εβραίων. Την δε πρωΐαν, καθώς έπαυεν η πτώσις της δρόσου γύρω από την κατασκήνωσιν,
Εξ. 16,14  και ιδού επί πρόσωπον της ερήµου λεπτόν ωσεί κόριον λευκόν, ωσεί πάγος επί της γής.
Εξ. 16,14  εφάνη αίφνης απλωµένον εις την έρηµον κάτι λεπτόν, όπως είναι οι σπόροι από το κεχρί, και λευκόν όπως ο πάγος
επάνω εις την γην.
Εξ. 16,15  ιδόντες δε αυτό οι υιοί Ισραήλ είπαν έτερος τώ ετέρω· τι εστι τούτο; ου γάρ ήδεισαν, τι ήν. είπε δε Μωυσής αυτοίς·
ούτος ο άρτος, ον έδωκε Κύριος υµίν φαγείν·
Εξ. 16,15  Οταν το είδον οι Ισραηλίται, ερωτούσαν ο ένας τον άλλον· “τι είναι τούτο;” Διότι δεν εγνώριζαν τι πράγµατι ήτο
εκείνο. Ο Μωϋσής όµως τους είπεν· “αυτός είναι ο άρτος, τον οποίον ο Κυριος σας έδωκε να φάγετε.
Εξ. 16,16  τούτο το ρήµα ό συνέταξε Κύριος· συναγάγετε απ αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας, γοµόρ κατά κεφαλήν κατά
αριθµόν ψυχών υµών, έκαστος σύν τοίς συσκηνίοις υµών συλλέξατε.
Εξ. 16,16  Αυτή δε είναι η εντολή, που σας έδωσεν ο Κυριος· Συλλέξατε από αυτό ο καθένας τόσον, όσον είναι αρκετόν δια τα
µέλη της οικογενείας σας. Ενα γοµόρ θα συλλέγετε δια το κάθε µέλος της οικογενείας σας, δια τον κάθε οµόσκηνόν σας”.
Εξ. 16,17  εποίησαν δε ούτως οι υιοί Ισραήλ και συνέλεξαν ο το πολύ και ο το έλαττον.
Εξ. 16,17  Ετσι έκαµαν οι Ισραηλίται και εµάζεψαν άλλος πολύ και άλλος ολίγον
Εξ. 16,18  και µετρήσαντες γοµόρ, ουκ επλεόνασεν ο το πολύ, και ο το έλαττον ουκ ηλαττόνησεν· έκαστος εις τους
καθήκοντας παρ εαυτώ συνέλεξαν.
Εξ. 16,18  Οταν όµως εµέτρησαν το συλλεγέν ποσόν δια του δοχείου, που εχωρούσεν ένα γοµόρ, είδαν ότι όποιος είχε
συλλέξει πολύ δεν εξεπέρασε το ένα γοµόρ, και όποιος εµάζεψεν ολίγον δεν είχεν ολιγώτερον από ένα γοµόρ. Ο καθένας
δηλαδή είχεν εις την διάθεσίν του ένα γοµόρ δια το κάθε άτοµον της οικογενείας του
Εξ. 16,19  είπε δε Μωυσής προς αυτούς· µηδείς καταλειπέτω απ αυτού εις το πρωΐ.
Εξ. 16,19  Είπε δε προς αυτούς ο Μωϋσής· “κανείς δεν θα αφήση περίσσευµα από αυτό δια την εποµένην ηµέραν”.
Εξ. 16,20  και ουκ εισήκουσαν Μωυσή, αλλά κατέλιπόν τινες απ αυτού εις το πρωΐ· και εξέζεσε σκώληκας και επώζεσε· και
επικράνθη επ αυτοίς Μωυσής.
Εξ. 16,20  Μερικοί όµως δεν υπήκουσαν στον Μωυσήν και αφήκαν περίσσευµα δια το άλλο πρωϊ. Αυτό όµως έβγαλε
σκουλήκια και εβρώµησε. Επικράνθη ο Μωϋσής από την παρακοήν των αυτήν.
Εξ. 16,21  και συνέλεξαν αυτό πρωΐ πρωΐ, έκαστος το καθήκον αυτώ· ηνίκα δε διεθέρµαινεν ο ήλιος, ετήκετο.
Εξ. 16,21  Καθε πρωϊ οι Ιοραηλίται συνέλεγαν αυτό. Καθένας το καθωρισµένον δια την οικογένειάν του ποσόν. Οταν δε
ανέτελλεν ο ήλιος και ηύξανεν η θερµότης, αυτό έλυωνε.
Εξ. 16,22  εγένετο δε τή ηµέρα τή έκτη, συνέλεξαν τα δέοντα διπλά, δύο γοµόρ τώ ενί· εισήλθοσαν δε πάντες οι άρχοντες της
συναγωγής και ανήγγειλαν Μωυσή·
Εξ. 16,22  Κατά την έκτην ηµέραν συνέλεξαν διπλήν ποσότητα, δύο γοµόρ περί τα εξ κιλά) δια κάθε άτοµον. Οι άρχοντες
των Ισραηλιτών επληροφόρησαν τον Μωϋσέα σχετικώς.
Εξ. 16,23  είπε δε Μωυσής προς αυτούς· ου τούτο το ρήµά εστιν, ό ελάλησε Κύριος; σάββατα ανάπαυσις αγία τώ Κυρίω
αύριον· όσα εάν πέσσητε, πέσσετε, και όσα εάν έψητε, έψετε· και πάν το πλεονάζον καταλείπετε αυτό εις αποθήκην εις το
πρωΐ.
Εξ. 16,23  Ο δε Μωϋσής τους είπεν· “αυτή δεν είναι η εντολή, που σας έδωσεν ο Κυριος; Αύριον είναι Σαββατον, ηµέρα
αναπαύσεως, αφιερωµένη στον Κυριον. Οσος άρτος σας χρειάζεται να ζυµώσετε δια τας δύο ηµέρας, ζυµώσατέ τους
σήµερον· και όσα έχετε να ψήσετε, ψήσατέ τα σήµερον. Οσα δε από αυτά, αφού φάγετε σήµερον, σας περισσεύσουν,
φυλάξατέ τα ως απόθεµα δια την αυριανήν ηµέραν”.
Εξ. 16,24  και κατελίποσαν απ αυτού εις το πρωΐ, καθώς συνέταξεν αυτοίς Μωυσής· και ουκ επώζεσεν, ουδέ σκώληξ εγένετο
εν αυτώ.
Εξ. 16,24  Αφήκαν το περισσεύσαν από αυτό µέχρι την άλλην ηµέραν, όπως τους είχε διατάξει ο Μωϋσής. Είδαν δε ότι ούτε
εβρώµησεν ούτε έβγαλε σκώληκας.
Εξ. 16,25  είπε δε Μωυσής· φάγετε σήµερον, έστι γάρ σάββατα σήµερον τώ Κυρίω· ουχ ευρεθήσεται εν τώ πεδίω.
Εξ. 16,25  Τους είπεν ο Μωϋσής· “φάγετε σήµερον από το χθεσινόν περίσσευµα, διότι σήµερον είναι Σαββατον, αφιερωµένον
στον Κυριον και δεν θα υπάρξη µάνα εις την πεδιάδα.



Εξ. 16,26  έξ ηµέρας συλλέξετε· τή δε ηµέρα τή εβδόµη σάββατα, ότι ουκ έσται εν αυτή.
Εξ. 16,26  Εξ ηµέρας θα συλλέγετε, την εβδόµην την ηµέραν είναι Σαββατον, ανάπαυσις· δεν θα υπάρχη εις την πεδιάδα ο
άρτος αυτός”.
Εξ. 16,27  εγένετο δε εν τή ηµέρα τή εβδόµη εξήλθοσάν τινες εκ τού λαού συλλέξαι και ουχ εύρον.
Εξ. 16,27  Εν τούτοις κατά την εβδόµην ηµέραν εξήλθον µερικοί από την κατασκήνωσιν του λαού, δια να συλλέξουν από
αυτόν τον άρτον, αλλά δεν ευρήκαν.
Εξ. 16,28  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· έως τίνος ου βούλεσθε εισακούειν τας εντολάς µου και τον νόµον µου;
Εξ. 16,28  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “έως πότε δεν θέλετε να υπακούετε εις τας έντρλάς µου και στον νόµον µου;
Εξ. 16,29  ίδετε, ο γάρ Κύριος έδωκεν υµίν σάββατα την ηµέραν ταύτην· διά τούτο αυτός έδωκεν υµίν τή ηµέρα τή έκτη
άρτους δύο ηµερών· καθήσεσθε έκαστος εις τους οίκους υµών, µηδείς εκπορευέσθω εκ τού τόπου αυτού τή ηµέρα τή
εβδόµη.
Εξ. 16,29  Ιδέτε, ο Κυριος σας διέταξε να τηρήτε αργίαν κατά την ηµέραν αυτήν του Σαββάτου. Δια τούτο και την έκτην
ηµέραν, την Παρασκευήν, σας έδωκεν άρτους δια δύο ηµέρας. Καθήσατε λοιπόν όλοι µέσα εις τας κατοικίας σας. Κανείς
δεν θα εξέλθη από τον τόπον του κατά την εβδόµην ηµέραν”.
Εξ. 16,30  και εσαββάτισεν ο λαός τή ηµέρα τή εβδόµη.
Εξ. 16,30  Υπήκουσεν ο λαός και ετήρησεν αργίαν, κατά την εβδόµην ηµέραν.
Εξ. 16,31  και επωνόµασαν οι υιοί Ισραήλ το όνοµα αυτού, µάν· ήν δε ωσεί σπέρµα κορίου λευκόν, το δε γεύµα αυτού ως
εγκρίς εν µέλιτι.
Εξ. 16,31  Οι Ισραηλίται ωνόµασαν αυτόν τον άρτον “µανά”. Ητο δε λευκόν σαν σπόροι κορίου, η δε γεύσις του σαν
τηγανίτα µε µέλι.
Εξ. 16,32  είπε δε Μωυσής· τούτο το ρήµα, ό συνέταξε Κύριος· πλήσατε το γοµόρ τού µάν εις αποθήκην εις τας γενεάς υµών,
ίνα ίδωσι τον άρτον, ον εφάγετε υµείς εν τή ερήµω, ως εξήγαγεν υµάς Κύριος εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 16,32  Ο Μωϋσής είπεν· “ακούστε την εντολήν, που έδωσεν ο Κυριος· γεµίσατε ένα γοµόρ από το µάνα και φυλάξατέ το
δια τας γενεάς, που θα έλθουν ύστερον από σας, να ίδουν τον άρτον τον οποίον εφάγατε σεις εις την έρηµον, όταν σας
έβγαλεν ελευθέρους ο Κυριος από την χώραν της Αιγύπτου”.
Εξ. 16,33  και είπε Μωυσής προς Ααρών· λάβε στάµνον χρυσούν ένα και έµβαλε εις αυτόν πλήρες το γοµόρ τού µάν και
αποθήσεις αυτό εναντίον τού Θεού εις διατήρησιν εις τας γενεάς υµών.
Εξ. 16,33  Εις δε τον Ααρών είπεν ο Μωϋσής· “πάρε µίαν χρυσήν στάµναν και βάλε εις αυτήν ένα γοµόρ από το µάνα.
Τοποθέτησε αυτήν εις την σκηνήν του Μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου, δια να διατηρηθή εις τας επερχοµένας γενεάς σας”.
Εξ. 16,34  ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή, και απέθηκεν Ααρών εναντίον τού µαρτυρίου εις διατήρησιν.
Εξ. 16,34  Οπως διέταξεν ο Θεός τον Μωϋσήν, έτσι και έκαµεν ο Ααρών· επήρε την χρυσήν στάµναν µε το µάνα και έθεσεν
αυτήν εις την σκηνήν του Μαρτυρίου προς διαφύλαξιν.
Εξ. 16,35  οι δε υιοί Ισραήλ έφαγον το µάν έτη τεσσαράκοντα, έως ήλθον εις γήν οικουµένην· εφάγοσαν το µάν, έως
παρεγένοντο εις µέρος της Φοινίκης.
Εξ. 16,35  Οι Ισραηλίται έτρωγον κατά συνέχειαν το µάνα επί σαράντα έτη εις την έρηµον έως ότου ήλθον εις χώραν
κατοικουµένην· έφαγον το µάνα, έως ότου ήλθαν εις περιοχήν της Φοινίκης.
Εξ. 16,36  το δε γοµόρ το δέκατον των τριών µέτρων ήν.
Εξ. 16,36  Το γοµόρ είναι, το εν δέκατον των τριών µέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Εξ. 17,1  Καί απήρε πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ εκ της ερήµου Σίν κατά παρεµβολάς αυτών διά ρήµατος Κυρίου και
παρενεβάλοσαν εν αφιδείν· ουκ ήν δε ύδωρ τώ λαώ πιείν.
Εξ. 17,1  Ολον το πλήθος των Ισραηλιτών, κατόπιν εντολής του Κυρίου, εξεκίνησαν από την έρηµον Σιν κατά τµήµατα και
κατεσκήνωσαν εις Ραφιδείν. Εκεί όµως δεν υπήρχε νερό, δια να πίη ο λαός.
Εξ. 17,2  και ελοιδορείτο ο λαός προς Μωυσήν λέγοντες· δός ηµίν ύδωρ , ίνα πίωµεν. και είπεν αυτοίς Μωυσής· τι λοιδορείσθέ
µοι, και τι πειράζετε Κύριον;
Εξ. 17,2   Και οι ' Ισραηλίται ύβριζον τον Μωϋσήν λέγοντες· “δος µας νερό να πιούµε” ! Και εκείνος τους απήντησε· “διατί µε
υβρίζετε; Διατί πειράζετε τον Κυριον;”
Εξ. 17,3  εδίψησε δε εκεί ο λαός ύδατι, και διεγόγγυζεν εκεί ο λαός προς Μωυσήν λέγοντες· ινατί τούτο; ανεβίβασας ηµάς εξ
Αιγύπτου αποκτείναι ηµάς και τα τέκνα ηµών και τα κτήνη τώ δίψει;
Εξ. 17,3  Ο ισραηλιτικός λαός εδίψησε πολύ εκεί για νερό και εγόγγυζων εναντίον του Μωϋσέως λέγοντες · “διατί µας το
έκαµες αυτό; Μας έβγαλες από την Αίγυπτον, δια να φονεύσης ηµάς και τα παιδιά µας και τα ζώα µας µε την φοβεράν
δίψαν;”
Εξ. 17,4  εβόησε δε Μωυσής προς Κύριον λέγων· τι ποιήσω τώ λαώ τούτω ; έτι µικρόν και καταλιθοβολήσουσί µε.
Εξ. 17,4   Με θερµήν προσευχήν ετόνισεν ο Μωϋσής προς τον Θεόν· “τι να κάµω, Κυριε, στον λαόν αυτόν; Ολίγον ακόµη και
θα µε λιθοβολήσουν µε µανίαν”.
Εξ. 17,5  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· προπορεύου τού λαού τούτου, λαβέ δε σεαυτώ από των πρεσβυτέρων τού λαού· και
την ράβδον, εν ή επάταξας τον ποταµόν, λαβέ εν τή χειρί σου και πορεύση.
Εξ. 17,5  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “προχώρησε εµπρός από τον λαόν αυτόν, πάρε µαζή σου µερικούς από τους
γεροντοτέρους του λαού· πάρε εις τα χέρια σου την ράβδον, µε την οποίαν εκτύπησες τον Νείλον ποταµόν, και προχώρει.
Εξ. 17,6  όδε εγώ έστηκα εκεί πρό τού σε επί της πέτρας εν Χωρήβ· και πατάξεις την πέτραν, και εξελεύσεται εξ αυτής ύδωρ,
και πίεται ο λαός. εποίησε δε Μωυσής ούτως εναντίον των υιών Ισραήλ.
Εξ. 17,6   Εγώ δε θα έχώ σταθή εκεί πριν από σε εις την γυµνήν πέτραν του όρους Χωρήβ. Κτύπησε την πέτραν και θα
αναπηδήση ύδωρ από αυτήν, δια να πίη όλος ο λαός”. Οπως είπεν ο Θεός, έτσι έκαµεν ο Μωϋσής ενώπιον των Ισραηλιτών.
Εξ. 17,7  και επωνόµασε το όνοµα τού τόπου εκείνου Πειρασµός και Λοιδόρησις , διά την λοιδορίαν των υιών Ισραήλ και διά
το πειράζειν Κύριον λέγοντας· ει έστι Κύριος εν ηµίν ή ού;
Εξ. 17,7  Εδωσε δε στον τόπον εκείνον το όνοµα “Πειρασµός και Λοιδόρησις” δια τας ύβρεις των υιών Ισραήλ και διότι



επίκραναν τον Κυριον λέγοντες· “είναι άραγε ο Θεός µαζή µας η όχι;”
Εξ. 17,8  Ήλθε δε Αµαλήκ και επολέµει Ισραήλ εν αφιδείν.
Εξ. 17,8   Εκεί δε εις την Ραφιδείν επήλθον οι Αµαληκίται και επολεµούσαν τους Ισραηλίτας.
Εξ. 17,9  είπε δε Μωυσής τώ Ιησού· επίλεξον σεαυτώ άνδρας δυνατούς και εξελθών παράταξαι τώ Αµαλήκ αύριον, και ιδού
εγώ έστηκα επί της κορυφής τού βουνού, και η ράβδος τού Θεού εν τή χειρί µου.
Εξ. 17,9   Είπε δε ο Μωϋσής στον Ιησούν, τον υιόν του Ναυή· “διάλεξε και πάρε µαζή σου άνδρας δυνατούς και αύριον έβγα
να αντιπαραταχθής εις πόλεµον εναντίον των Αµαληκιτών. Εγώ δε θα είµαι εις την κορυφήν του λόφου και η ράβδος του
Θεού θα είναι στο χέρι µου”.
Εξ. 17,10  και εποίησεν Ιησούς καθάπερ είπεν αυτώ Μωυσής, και εξελθών παρετάξατο τώ Αµαλήκ· και Μωυσής και Ααρών
και Ώρ ανέβησαν επί την κορυφήν τού βουνού.
Εξ. 17,10  Εκαµεν ο Ιησούς του Ναυη, όπως του είπεν ο Μωϋσής· έξήλθεν από το στρατόπεδον των Εβραίων και ήρχισε
πόλεµον κατά των Αµαληκιτών. Ο Μωϋσής, ο Ααρών και ο Ωρ ανέβησαν εις την κορυφήν του λόφου.
Εξ. 17,11  και εγίνετο όταν επήρε Μωυσής τας χείρας, κατίσχυεν Ισραήλ· όταν δε καθήκε τας χείρας, κατίσχυεν Αµαλήκ.
Εξ. 17,11  Και συνέβαινε τούτο το παράδοξον· όταν ο Μωϋσής προσευχόµενος ύψωνε τας χείρας, ενικούσαν οι Ισραηλίται.
Οταν δε κατεβίβαζε τας χείρας του, ενικούσαν οι Αµαληκίται.
Εξ. 17,12  αι δε χείρες Μωυσή βαρείαι· και λαβόντες λίθον υπέθηκαν υπ αυτόν, και εκάθητο επ αυτού, και Ααρών και Ώρ
εστήριζον τας χείρας αυτού, εντεύθεν είς και εντεύθεν είς· και εγένοντο αι χείρες Μωυσή εστηριγµέναι έως δυσµών ηλίου .
Εξ. 17,12  Αι χείρες όµως του Μωϋσέως, γέροντος πλέον, ήσαν αδύνατοι, του εφαίνοντο βαρείαι και οψούµεναι τον
εκούραζον. Δια τούτο έλαβον λίθον και τον έθεσαν κάτω από τον Μωϋσήν, όπου αυτός εκάθισεν. Ο δε Ααρών και ο Ωρ, ο
ένας από το ένα µέρος και ο άλλος από το άλλο εστήριζον τας υψωµένας χείρας του Μωϋσέως . Ετσι δε αι υψωµέναι χείρες
του προσευχοµένου Μωϋσή υπεβαστάζοντο µέχρι της δύσεως του ηλίου.
Εξ. 17,13  και ετρέψατο Ιησούς τον Αµαλήκ και πάντα τον λαόν αυτού εν φόνω µαχαίρας.
Εξ. 17,13  Κατά τας ώρας δε αυτάς ο Ιησούς του Ναυή έτρεψεν εις φυγήν τους Αµαληκίτας στρατιώτας και όλον αυτόν τον
λαόν τον εφόνευσε µε µαχαίρας.
Εξ. 17,14  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· κατάγραψον τούτο εις µνηµόσυνον εν βιβλίω και δός εις τα ώτα Ιησού, ότι αλοιφή
εξαλείψω το µνηµόσυνον Αµαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν.
Εξ. 17,14  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “γράψε αυτό το γεγονός εις βιβλίον, δια να µένη πάντοτε εις ανάµνησιν και ειπέ
στον Ιησούν του Ναυή να το ακούση καλά ότι οπωσδήποτε θα εξαλείψω την µνήµην των Αµαληκιτών από όλην την γην,
την υπό τον ουρανόν”.
Εξ. 17,15  και ωκοδόµησε Μωυσής θυσιαστήριον Κυρίω και επωνόµασε το όνοµα αυτού Κύριος καταφυγή µου·
Εξ. 17,15  Οικοδήµησεν εκεί ο Μωϋσής θυσιαστήριον προς τιµήν και λατρείαν του Κυρίου και ωνόµασεν αυτό “Κυριος
καταφυγή µου”.
Εξ. 17,16  ότι εν χειρί κρυφαία πολεµεί Κύριος επί Αµαλήκ από γενεών εις γενεάς.
Εξ. 17,16  Διότι ο Κυριος αοράτως και µυστικώς µε το παντοδύναµο χέρι του πολεµεί τους Αµαληκίτας από γενεών εις
γενεάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Εξ. 18,1  Ήκουσε δε Ιοθόρ ιερεύς Μαδιάµ ο γαµβρός Μωυσή πάντα όσα εποίησε Κύριος Ισραήλ τώ εαυτού λαώ· εξήγαγε γάρ
Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου.
Εξ. 18,1  Ο Ισθόρ, ο ιερεύς εις την Μαδιάµ, ο πενθερός του Μωϋσέως, επληροφορήθη όσα µεγάλα και θαυµαστά έκαµεν ο
Κυριος στον ιδικόν του λαόν τον ισραηλιτικόν, ότι δηλαδή απηλευθέρωσε και έβγαλε τον λαόν αυτόν κατά τρόπον
θαυµαστόν από την Αίγυπτον.
Εξ. 18,2  έλαβε δε Ιοθόρ ο γαµβρός Μωυσή Σεπφώραν την γυναίκα Μωυσή µετά την άφεσιν αυτής
Εξ. 18,2   Ο Ιοθόρ, ο πενθερός του Μωϋσέως, επήρε µαζή του την Σεπφώραν, την γυναίκα του Μωϋσέως, η οποία µετά την
αποµάκρυνσίν της δεν είχεν επανέλθει προς τον Μωϋσήν,
Εξ. 18,3  και τους δύο υιούς αυτής· όνοµα τώ ενί αυτών Γηρσάµ λέγων· πάροικος ήµην εν γη αλλοτρία·
Εξ. 18,3   επήρε επίσης και τους δύο υιούς αυτής. Τον ένα εξ αυτών είχεν ονοµάσει ο Μωϋσής Γηρσάµ δηλώνων µε αυτό ότι
“ξένος ήµην εις ξένην γην”.
Εξ. 18,4  και το όνοµα τού δευτέρου Ελιέζερ λέγων· ο γάρ Θεός τού πατρός µου βοηθός µου και εξείλατό µε εκ χειρός Φαραώ.
Εξ. 18,4   Τον δεύτερον ωνόµασεν Ελιέζερ λέγων· “ο Θεός του πατρός µου είναι βοηθός µου και µε έβγαλε από το χέρι του
Φαραώ”.
Εξ. 18,5  και εξήλθεν Ιοθόρ ο γαµβρός Μωυσή και οι υιοί και η γυνή προς Μωυσήν εις την έρηµον , ού παρενέβαλεν επ όρους
τού Θεού.
Εξ. 18,5   Ο Ιοθόρ, λοιπόν, ο πενθερός του Μωϋσέως, τα παιδιά και η γυναίκα του Μωϋσέως, εξήλθον εις την έρηµον, όπου ο
Μωϋσής είχε κατασκηνώσει στους πρόποδας του όρους του Θεού, δηλαδή του Σινά.
Εξ. 18,6  ανηγγέλη δε Μωυσή λέγοντες· ιδού ο γαµβρός σου Ιοθόρ παραγίνεται προς σε, και η γυνή και οι δύο υιοί σου µετ
αυτού.
Εξ. 18,6   Μερικοί Ισραηλίται ανήγγειλαν στον Μωϋσήν λέγοντες· “ιδού, ο πενθερός σου ο Ιοθόρ έρχεται εις επίσκεψίν σου,
και µαζή µε αυτόν είναι η σύζυγός σου και τα δύο παιδιά σου”.
Εξ. 18,7  εξήλθε δε Μωυσής εις συνάντησιν τώ γαµβρώ και προσεκύνησεν αυτώ και εφίλησεν αυτόν, και ησπάσαντο
αλλήλους· και εισήγαγεν αυτούς εις την σκηνήν.
Εξ. 18,7   Ο Μωϋσής εβγήκεν αµέσως προς συνάντησιν του πενθερού του, και όταν τον συνήντησε τον προσεκύνησε και τον
εφίλησε· και οι δύο ησπάσθησαν ο ένας τον άλλον. Ο Μωϋσής ωδήγησεν αυτούς εις την σκηνήν του.
Εξ. 18,8  και διηγήσατο Μωυσής τώ γαµβρώ πάντα, όσα εποίησε Κύριος τώ Φαραώ και πάσι τοίς Αιγυπτίοις ένεκεν τού
Ισραήλ, και πάντα τον µόχθον τον γενόµενον αυτοίς εν τή οδώ και ότι εξείλατο αυτούς Κύριος εκ χειρός Φαραώ και εκ
χειρός των Αιγυπτίων.
Εξ. 18,8   Διηγήθη δε ο Μωϋσής στον πενθερόν του όσα θαυµαστά έκαµεν ο Θεός εναντίον του Φαραώ και όλων των



Αιγυπτίων δια την απελευθέρωσιν των Ισραηλιτών, όλας τας ταλαιπωρίας, τας οποίας υπέστησαν καθ' οδόν, και προ
παντός ότι έβγαλεν αυτούς ο Κυριος ελευθέρους από τα χέρια του Φαραώ και των Αιγυπτίων.
Εξ. 18,9  εξέστη δε Ιοθόρ επί πάσι τοίς αγαθοίς, οίς εποίησεν αυτοίς Κύριος, ότι εξείλατο αυτούς εκ χειρός Αιγυπτίων και εκ
χειρός Φαραώ.
Εξ. 18,9   Εξεπλάγη δε πολύ ο Ιοθόρ δι' όλας τας ευεργεσίας, τας οποίας έκαµεν εις αυτούς ο Κυριος και ιδίως διότι τους
απηλευθέρωσεν από τας χείρας των Αιγυπτίων και του Φαραώ.
Εξ. 18,10  και είπεν Ιοθόρ· ευλογητός Κύριος, ότι εξείλατο αυτούς εκ χειρός Αιγυπτίων και εκ χειρός Φαραώ·
Εξ. 18,10  Είπε δε γεµάτος θαυµασµόν ο Ιοθόρ· “δοξασµένος ας είναι ο Κυριος, διότι σας εγλύτωσεν από τα χέρια των
Αιγυπτίων και από τα χέρια του Φαραώ.
Εξ. 18,11  νύν έγνων ότι µέγας Κύριος παρά πάντας τους θεούς, ένεκεν τούτου ότι επέθεντο αυτοίς.
Εξ. 18,11  Τωρα κατάλαβα καλά ότι είναι µέγας ο Κυριος υπεράνω από όλους τους ψευδείς θεούς, διότι παντοδύναµος
παρουσιάσθη αυτός, όταν κατεδούλωναν και κατεπίεζον τους Ισραηλίτας οι Αιγύπτιοι”.
Εξ. 18,12  και έλαβεν Ιοθόρ ο γαµβρός Μωυσή ολοκαυτώµατα και θυσίας τώ Θεώ· παρεγένετο δε Ααρών και πάντες οι
πρεσβύτεροι Ισραήλ συµφαγείν άρτον µετά τού γαµβρού Μωυσή εναντίον τού Θεού.
Εξ. 18,12  Ο Ιοθόρ, ο πενθερός του Μωϋσέως, επήρε και προσέφερεν ολοκαυτώµατα και θυσίας στον Θεόν. Ηλθον δε ο
Ααρών και όλοι οι γεροντότεροι από τους Ισραηλίτας και συνέφαγον εις κοινόν συµπόσιον µε τον πενθερόν του Μωϋσέως
ενώπιον του Θεού.
Εξ. 18,13  Καί εγένετο µετά την επαύριον συνεκάθισε Μωυσής κρίνειν τον λαόν· παρειστήκει δε πάς ο λαός Μωυσή από
πρωΐθεν έως δείλης.
Εξ. 18,13  Κατά την εποµένην ηµέραν εκάθισεν ο Μωϋσής να δικάση τας διαφοράς του λαού, ο οποίος και παρουσιάζετο
ενώπιόν του, από το πρωϊ έως το βράδυ.
Εξ. 18,14  και ιδών Ιοθόρ πάντα όσα ποιεί τώ λαώ, λέγει· τι τούτο, ό σύ ποιείς τώ λαώ; διατί σύ κάθησαι µόνος, πάς δε ο λαός
παρέστηκέ σοι από πρωΐθεν έως δείλης;
Εξ. 18,14  Οταν είδεν ο Ιοθόρ όλα όσα έκαµνεν ο Μωϋσής στον λαόν, του είπε· “τι είναι αυτό, το οποίον κάµνεις συ στον
λαόν; Διατί κάθεσαι και δικάζεις συ αυτοπροσώπως όλας τας υποθέσεις, και ο λαός στέκει όρθιος από το πρωϊ έως το
βραδύ;”
Εξ. 18,15  και λέγει Μωυσής τώ γαµβρώ, ότι παραγίνεται προς µε ο λαός εκζητήσαι κρίσιν παρά τού Θεού.
Εξ. 18,15  Είπεν ο Μωϋσής στον πενθερόν του· “πράττω αυτό, διότι εις εµέ έρχεται ο λαός να ζητήση, σαν από αντιπρόσωπον
του Θεού, το δίκαιόν του.
Εξ. 18,16  όταν γάρ γένηται αυτοίς αντιλογία και έλθωσι προς µε, διακρίνω έκαστον και συµβιβάζω αυτούς τα
προστάγµατα τού Θεού και τον νόµον αυτού.
Εξ. 18,16  Διότι όταν έχουν διαφοράς και φιλονεικίας και έλθουν προς εµέ, εγώ δικάζω τον καθένα και συγχρόνως διδάσκω
αυτούς τας εντολάς του Θεού και τον νόµον του”.
Εξ. 18,17  είπε δε ο γαµβρός Μωυσή προς αυτόν· ουκ ορθώς σύ ποιείς το ρήµα τούτο·
Εξ. 18,17  Είπεν ο πενθερός του Μωϋσέως προς αυτόν· “Δεν πράττεις ορθώς εις την περίστασιν αυτήν,
Εξ. 18,18  φθορά καταφθαρήση ανυποµονήτω και σύ και πάς ο λαός ούτος, ός εστι µετά σού· βαρύ σοι το ρήµα τούτο, ου
δυνήση ποιείν σύ µόνος.
Εξ. 18,18  διότι µε την συνεχή αυτήν εργασίαν θα αποκάµης και θα καταβληθής και όλος αυτός ο λαός , που είναι µαζή σου.
Είναι βαρύ το έργον αυτό και δεν δύνασαι να το εκτελής µόνος σου.
Εξ. 18,19  νύν ούν άκουσόν µου και συµβουλεύσω σοι, και έσται ο Θεός µετά σού. γίνου σύ τώ λαώ τα προς τον Θεόν και
ανοίσεις τους λόγους αυτών προς τον Θεόν,
Εξ. 18,19  Τωρα, λοιπόν, θα σου δώσω µίαν συµβουλήν· άκουσέ µε και ο Θεός θα είναι µαζή σου· γίνε συ δια τον λαόν αυτόν
αντιπρόσωπος του Θεού και ανάφερε προς τον Θεόν τας υποθέσστου λαού του.
Εξ. 18,20  και διαµαρτύρη αυτοίς τα προστάγµατα τού Θεού και τον νόµον αυτού και σηµανείς αυτοίς τας οδούς , εν αίς
πορεύσονται εν αυταίς, και τα έργα ά ποιήσουσι.
Εξ. 18,20  Συ, εντόνως θα καθιστάς εις αυτούς γνωστάς τας εντολάς του Θεού και τον Νοµον του και θα δεικνύης εις αυτούς
τας οδούς, όπου πρέπει να πορεύωνται, και τα έργα τα οποία πρέπει να πράττουν.
Εξ. 18,21  και σύ σεαυτώ σκέψαι από παντός τού λαού άνδρας δυνατούς , θεοσεβείς, άνδρας δικαίους, µισούντας
υπερηφανίαν, και καταστήσεις επ αυτόν χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκαδάρχους,
Εξ. 18,21  Σκέψου όµως και έκλεξε µε πολλήν προσοχήν, ως βοηθούς σου, άνδρας από όλον τον λαόν σου, ικανούς και
θεοσεβείς, άνδρας δικαίους, ταπεινούς και αποστρεφοµένους την υπερηφάνειαν, τους οποίους θα διορίσης στον λαόν σου
αρχηγούς και δικαστάς, άλλους µεν επί χλίων ανθρώπων, άλλους επί εκατόν, άλλους εις πεντήκοντα και άλλους επί δέκα.
Εξ. 18,22  και κρινούσι τον λαόν πάσαν ώραν· το δε ρήµα το υπέρογκον ανοίσουσιν επί σε, τα δε βραχέα των κριµάτων
κρινούσιν αυτοί και κουφιούσιν από σού και συναντιλήψονταί σοι.
Εξ. 18,22  Αυτοί θα δικάζουν τον λαόν πάντοτε. Τας σπουδαίας όµως υποθέσεις θα τας αναφέρουν εις σε , ενώ τα ελαφρότερα
πληµµελήµατα θα τα δικάζουν αυτοί. Ετσι δε θα σε ξεκουράσουν και θα σε βοηθήσουν.
Εξ. 18,23  εάν το ρήµα τούτο ποιήσης, κατισχύσει σε ο Θεός, και δυνήση παραστήναι, και πάς ο λαός ούτος εις τον εαυτού
τόπον µετ ειρήνης ήξει.
Εξ. 18,23  Εάν εφαρµήσης αυτό το σύστηµα, θα σε ενισχύση ο Θεός και θα ηµπορέσης να ανθέξης, και όλος αυτός ο λαός θα
επιστρέψη µε ειρήνην εις τας σκηνάς του”.
Εξ. 18,24  ήκουσε δε Μωυσής της φωνής τού γαµβρού και εποίησεν όσα είπεν αυτώ.
Εξ. 18,24  Ο Μωϋσής εδέχθη την συµβουλήν του πενθερού του και έθεσεν εις εφαρµογήν όσα εκείνος του είπε.
Εξ. 18,25  και επέλεξε Μωυσής άνδρας δυνατούς από παντός Ισραήλ και εποίησεν αυτούς επ αυτών χιλιάρχους και
εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκαδάρχους.
Εξ. 18,25  Εξέλεξεν ο Μωϋσής από όλους τους Ισραηλίτας άνδρας ικανούς και τους διώρισεν επί των Ισραηλιτών ως
χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και δεκαδάρχους.
Εξ. 18,26  και εκρίνοσαν τον λαόν πάσαν ώραν· πάν δε ρήµα υπέρογκον ανεφέροσαν επί Μωυσήν, πάν δε ρήµα ελαφρόν



εκρίνοσαν αυτοί.
Εξ. 18,26  Αυτοί εδίκαζαν τας υποθέσστου λαού πάντοτε. Τας µεν σοβαράς υποθέσεις ανέφερον στον Μωϋσήν, τας δε
ελαφράς εδίκαζαν εκείνοι.
Εξ. 18,27  εξαπέστειλε δε Μωυσής τον εαυτού γαµβρόν, και απήλθεν εις την γήν αυτού.
Εξ. 18,27  Επειτα από αυτά κατευώδωσεν ο Μωϋσής τον πενθερόν του, ο οποίος και επανήλθεν εις την χώραν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Εξ. 19,1  Τού δε µηνός τού τρίτου της εξόδου των υιών Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου τή ηµέρα ταύτη ήλθοσαν εις την έρηµον τού
Σινά.
Εξ. 19,1  Κατά τον τρίτον µήνα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον, ηλθαν οι Ισραηλίται αυθηµερόν από την
Ραφιδείν εις την έρηµον Σινά.
Εξ. 19,2  και απήραν εκ αφιδείν και ήλθοσαν εις την έρηµον τού Σινά, και παρενέβαλεν εκεί Ισραήλ κατέναντι τού όρους.
Εξ. 19,2   Εξεκίνησαν από την Ραφιδείν, ήλθον εις την έρηµον του όρους Σινά και κατεσκήνωσαν απέναντι από το όρος.
Εξ. 19,3  και Μωυσής ανέβη εις το όρος τού Θεού· και εκάλεσεν αυτόν ο Θεός εκ τού όρους λέγων· τάδε ερείς τώ οίκω Ιακώβ
και αναγγελείς τοίς υιοίς Ισραήλ·
Εξ. 19,3   Ο Μωϋσής ανέβη στο όρος του Θεού. Εκάλεσεν αυτόν ο Θεός από το όρος και του είπεν· “αυτά θα είπης στους
απογόνους του Ιακώβ, αυτά θα αναγγείλης στους απογόνους του Ισραήλ.
Εξ. 19,4  αυτοί εωράκατε όσα πεποίηκα τοίς Αιγυπτίοις, και ανέλαβον υµάς ωσεί επί πτερύγων αετών και προσηγαγόµην
υµάς προς εµαυτόν.
Εξ. 19,4   Σεις οι ίδιοι µε τα ίδια σας τα µάτια είδατε πόσα εγώ έκαµα εις τιµωρίαν των Αιγυπτίων, πως δε επήρα σας ωσάν
εις πτέρυγας αετών και σας έκαµα ιδικούς µου, λαόν ιδικόν µου.
Εξ. 19,5  και νύν εάν ακοή ακούσητε της εµής φωνής και φυλάξητε την διαθήκην µου, έσεσθέ µοι λαός περιούσιος από
πάντων των εθνών· εµή γάρ εστι πάσα η γη·
Εξ. 19,5   Και τώρα εάν προσεκτικά ακούσετε την εντολήν µου και φυλάξετε την διαθήκην µου, θα είσθε εις εµέ λαός
εκλεκτός µεταξύ όλων των άλλων εθνών, τα οποία, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι και αυτά υπό την εξουσίαν µου, διότι ιδική
µου είναι όλη η γη.
Εξ. 19,6  υµείς δε έσεσθέ µοι βασίλειον ιεράτευµα και έθνος άγιον. ταύτα τα ρήµατα ερείς τοίς υιοίς Ισραήλ.
Εξ. 19,6   Σεις όµως θα είσθε ιδικόν µου ιδιαίτερον βασίλειον ιερέων και έθνος άγιον. Αυτά τα λόγια θα πης στους
Ισραηλίτας”.
Εξ. 19,7  ήλθε δε Μωυσής και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους τού λαού και παρέθηκεν αυτοίς πάντας τους λόγους τούτους , ούς
συνέταξεν αυτώ ο Θεός.
Εξ. 19,7   Ηλθεν ο Μωϋσής, εκάλεσε τους γεροντοτέρους του λαού και έθεσεν ενώπιον αυτών όλους αυτούς τους λόγους , που
είχε παραγγείλει εις αυτόν ο Θεός.
Εξ. 19,8  απεκρίθη δε πάς ο λαός οµοθυµαδόν και είπαν· πάντα, όσα είπεν ο Θεός, ποιήσοµεν και ακουσόµεθα. ανήνεγκε δε
Μωυσής τους λόγους τούτους προς τον Θεόν.
Εξ. 19,8   Ολος ο λαός µε µίαν ψυχήν και φωνήν απεκρίθη· “όλα όσα διέταξεν ο Θεός θα εφαρµόσωµεν και θα
υπακούσωµεν”. Ανέφερεν ο Μωϋσής την απάντησιν αυτήν των Ισραηλιτών στον Θεόν.
Εξ. 19,9  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· ιδού εγώ παραγίνοµαι προς σε εν στύλω νεφέλης, ίνα ακούση ο λαός λαλούντός µου
προς σε και σοί πιστεύσωσιν εις τον αιώνα. ανήγγειλε δε Μωυσής τα ρήµατα τού λαού προς Κύριον.
Εξ. 19,9   Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ιδού εγώ θα έλθω προς σε δια στύλου νεφέλης, δια να µε ακούση ο λαός, όταν
λαλώ προς σε και αποκτήση έτσι ισόβιον ακλόνητον εµπιστοσύνην προς σε”. Ο Μωϋσής ανήγγειλε την απάντησιν του
λαού προς τον Κυριον.
Εξ. 19,10  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· καταβάς διαµάρτυραι τώ λαώ και άγνισον αυτούς σήµερον και αύριον, και
πλυνάτωσαν τα ιµάτια·
Εξ. 19,10  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “κατέβα, εντόνως µίλησε προς τον λαόν να καθαρισθούν σωµατικώς και
ψυχικώς σήµερον και αύριον, να πλύνουν τα ιµάτιά των,
Εξ. 19,11  και έστωσαν έτοιµοι εις την ηµέραν την τρίτην· τή γάρ ηµέρα τή τρίτη καταβήσεται Κύριος επί το όρος το Σινά
εναντίον παντός τού λαού.
Εξ. 19,11  και να είναι έτοιµοι την τρίτην ηµέραν. Διότι κατά την τρίτην ηµέραν θα καταβή ο Κυριος στο όρος Σινά ενώπιον
όλου του λαού.
Εξ. 19,12  και αφοριείς τον λαόν κύκλω λέγων· προσέχετε εαυτοίς τού αναβήναι εις το όρος και θίγειν τι αυτού· πάς ο
αψάµενος τού όρους θανάτω τελευτήσει.
Εξ. 19,12  Θα περιορίσης και θα τοποθετήσης τον λαόν εις µικράν απόστασιν κύκλω από το όρος Σινά και θα τους είπης·
Προσέχετε πολύ, µήπως τυχόν και αναβή κανείς στο όρος και εγγίση κάτι από αυτό. Εκείνος που θα εγγίση τα όρος, θα
θανατωθή αµέσως.
Εξ. 19,13  ουχ άψετε αυτού χείρ· εν γάρ λίθοις λιθοβοληθήσεται ή βολίδι κατατοξευθήσεται· εάν τε κτήνος εάν τε άνθρωπος ,
ου ζήσεται. όταν αι φωναί και αι σάλπιγγες και η νεφέλη απέλθη από τού όρους , εκείνοι αναβήσονται επί το όρος.
Εξ. 19,13  Καµµία χειρ δεν θα εγγίση αυτό. Οποιος το εγγίση, θα λιθοβοληθή η θα τοξευθή µε βέλος και θα φονευθή. Είτε
ζώον είναι αυτό, είτε άνθρωπος, δεν θα ζήση. Οταν αι βρονται και οι ήχοι των σαλπίγγων παύσουν να ακούωνται στο όρος
και η νεφέλη απέλθη, τότε οι Ισραηλίται θα αναβούν εις αυτό”.
Εξ. 19,14  κατέβη δε Μωυσής εκ τού όρους προς τον λαόν και ηγίασεν αυτούς, και έπλυναν τα ιµάτια.
Εξ. 19,14  Κατέβη ο Μωϋσής από το όρος, ήλθε προς τον λαόν και τους ανήγγειλεν όσα του είπεν ο Θεός. Εκείνοι
εκαθαρίσθησαν, έπλυναν τα ιµάτιά των και ητοιµάσθησαν.
Εξ. 19,15  και είπε τώ λαώ· γίνεσθε έτοιµοι τρεις ηµέρας, µη προσέλθητε γυναικί.
Εξ. 19,15  Είπεν ακόµη ο Μωϋσής προς τον λαόν· “να είσθε έτοιµοι επί τρεις ηµέρας και µη πλησιάσετε γυναίκα”.
Εξ. 19,16  εγένετο δε τή ηµέρα τή τρίτη γενηθέντος προς όρθρον και εγίνοντο φωναί και αστραπαί και νεφέλη γνοφώδης επ
όρους Σινά, φωνή της σάλπιγγος ήχει µέγα· και επτοήθη πάς ο λαός ο εν τή παρεµβολή.



Εξ. 19,16  Ενωρίς το πρωϊ κατά την τρίτην ηµέραν έγιναν βρονταί και αστραπαί και νεφέλη σκοτεινή επάνω στο όρος Σινά , ο
ήχος της σάλπιγγος αντηχούσε πολύ δυνατά. Ολος ο λαός, που ευρίσκετο ακόµη εις την κατασκήνωσίν του, εφοβήθη και
ετρόµαξε.
Εξ. 19,17  και εξήγαγε Μωυσής τον λαόν εις συνάντησιν τού Θεού εκ της παρεµβολής, και παρέστησαν υπό το όρος.
Εξ. 19,17  Εδωσεν εντολήν ο Μωϋσής στον ισραηλιτικόν λαόν να εξέλθη από την κατασκήνωσίν του προς συνάντησιν του
Θεού. Εξήλθον πράγµατι και εσταµάτησαν όρθιοι στους πρόποδας του όρους.
Εξ. 19,18  το όρος το Σινά εκαπνίζετο όλον διά το καταβεβηκέναι επ αυτό τον Θεόν εν πυρί, και ανέβαινεν ο καπνός ωσεί
καπνός καµίνου, και εξέστη πάς ο λαός σφόδρα·
Εξ. 19,18  Το όρος Σινά εκάπνιζεν όλο, διότι ωσάν πυρ είχε καταβή επάνω εις αυτό ο Θεός. Ανέβαινεν ο καπνός πυκνός όπως
ο καπνός της ασβεστοκαµίνου. Ο ισραηλιτικός λαός εκυριεύθη από κατάπληξιν και δέος πολύ.
Εξ. 19,19  εγίνοντο δε αι φωναί της σάλπιγγος προβαίνουσαι ισχυρότεραι σφόδρα· Μωυσής ελάλει, ο δε Θεός απεκρίνατο
αυτώ φωνή·
Εξ. 19,19  Οι ήχοι των σαλπίγγων εγίνοντο ολονέν και δυνατώτεροι. Κατά την ώραν αυτήν ο Μωϋσής ηρώτα τον Θεόν και ο
Θεός απεκρίνετο προς αυτόν µε φωνήν.
Εξ. 19,20  κατέβη δε Κύριος επί το όρος το Σινά επί την κορυφήν τού όρους· και εκάλεσε Κύριος Μωυσήν επί την κορυφήν
τού όρους, και ανέβη Μωυσής.
Εξ. 19,20  Ο Κυριος κατέβη εις την κορυφήν του όρους Σινά. Εκάλεσε τον Μωϋσήν εις την κορυφήν του όρους και ο Μωϋσής
ανέβη.
Εξ. 19,21  και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγων· καταβάς διαµάρτυραι τώ λαώ, µη ποτε εγγίσωσι προς τον Θεόν
κατανοήσαι και πέσωσιν εξ αυτών πλήθος·
Εξ. 19,21  Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· “κατέβα και εντόνως είπε στον λαόν να µη πλησιάσουν, δια να ίδουν τον Θεόν, και ότι
αν παρακούσουν, θα φονευθούν πολλοί από αυτούς.
Εξ. 19,22  και οι ιερείς οι εγγίζοντες Κυρίω τώ Θεώ αγιασθήτωσαν, µη ποτε απαλλάξη απ αυτών Κύριος.
Εξ. 19,22  Και οι ιερείς, οι οποίοι πλησιάζουν τον Θεόν και υπηρετούν αυτόν, ας καθαρισθούν ψυχικώς και σωµατικώς δια
να µη αφαιρέση και από αυτούς την ζωήν αν τον παρακούσουν”.
Εξ. 19,23  και είπε Μωυσής προς τον Θεόν· ου δυνήσεται ο λαός προσαναβήναι προς το όρος το Σινά· σύ γάρ
διαµεµαρτύρησαι ηµίν λέγων· αφόρισαι το όρος και αγίασαι αυτό.
Εξ. 19,23  Ο Μωϋσής είπε προς τον Θεόν· “ο λαός υπακούων εις την εντολήν σου, δεν θα αναβή στο όρος Σινά· διότι συ
ρητώς µας έχεις διατάξει, χώρισε τον λαόν από το όρος και κήρυξε αυτό άγιον και άβατον”.
Εξ. 19,24  είπε δε αυτώ Κύριος· βάδιζε, κατάβηθι και ανάβηθι σύ και Ααρών µετά σού· οι δε ιερείς και ο λαός µη βιαζέσθωσαν
αναβήναι προς τον Θεόν, µη ποτε απολέση απ αυτών Κύριος.
Εξ. 19,24  Είπεν εις αυτόν ο Κυριος· “πήγαινε, κατέβα από το όρος και ανέβα πάλιν έχων µαζή σου και τον Ααρών. Οι δε
ιερείς και ο λαός ας µη βιασθούν να ανεβούν προς τον Θεόν, δια να µη τους εξολοθρεύση ο Κυριος”.
Εξ. 19,25  κατέβη δε Μωυσής προς τον λαόν και είπεν αυτοίς.
Εξ. 19,25  Ο Μωϋσής κατέβη, ήλθε προς τον λαόν και διεβίβασεν εις αυτούς τας εντολάς του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Εξ. 20,1  Καί ελάλησε Κύριος πάντας τους λόγους τούτους λέγων·
Εξ. 20,1   Και ελάλησε τότε ο Κυριος όλους τους λόγους τούτους λέγων ·
Εξ. 20,2  εγώ ειµι Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.
Εξ. 20,2  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλα από την Αίγυπτον, από την χώραν εκείνην της δουλείας.
Εξ. 20,3  ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εµού.
Εξ. 20,3   Δεν θα υπάρχουν δια σε άλλοι θεοί πλην εµού.
Εξ. 20,4  ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός οµοίωµα, όσα εν τώ ουρανώ άνω και όσα εν τή γη κάτω και όσα εν τοίς
ύδασιν υποκάτω της γής.
Εξ. 20,4  Δεν θα κατασκευάσης ποτέ δια τον εαυτόν σου είδωλον ούτε εικόνα από όσα υπάρχουν στον ουρανόν άνω , όσα εις
την γην κάτω και όσα εις τα ύδατα κάτω από την γην.
Εξ. 20,5  ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ µη λατρεύσεις αυτοίς· εγώ γάρ ειµι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς
αµαρτίας πατέρων επί τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς τοίς µισούσί µε
Εξ. 20,5   Δεν θα προσκυνήσης αυτά, ούτε θα τα λατρεύσης· διότι Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, Θεός ζηλότυπος, ο οποίος
επιβάλλει τιµωρίας εις τα τέκνα δια τας αµαρτίας των γονέων των µέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εις όσους µε µισούν.
Εξ. 20,6  και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοίς αγαπώσί µε και τοίς φυλάσσουσι τα προστάγµατά µου.
Εξ. 20,6  Αλλά στέλλω το έλεός µου εις τας χιλιάδας εκείνων, που µε αγαπούν και φυλάσσουν τας εντολάς µου.
Εξ. 20,7  ου λήψει το όνοµα Κυρίου τού Θεού σου επί µαταίω· ου γάρ µη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαµβάνοντα το
όνοµα αυτού επί µαταίω.
Εξ. 20,7   Δεν θα πάρης στο στόµα σου το όνοµα του Κυρίου µαταίως και χωρίς λόγον, διότι ο Κυριος δεν θα θεωρήση αθώον
εκείνον, ο οποίος προφέρει το όνοµά του µαταίως και ανευλαβώς.
Εξ. 20,8  µνήσθητι την ηµέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν.
Εξ. 20,8  Ενθυµήσου να αφιερώνης την ηµέραν του Σαββάτου εις εµέ και να τηρής κατά την ηµέραν αυτήν αργίαν .
Εξ. 20,9  έξ ηµέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου·
Εξ. 20,9  Εξ ηµέρας πρέπει να εργάζεσαι και να κάνης όλα τα έργα σου·
Εξ. 20,10  τή δε ηµέρα τή εβδόµη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον, σύ και ο υιός σου και η
θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και πάν κτήνός σου και ο προσήλυτος ο
παροικών εν σοί.
Εξ. 20,10  την δε ηµέραν την εβδόµην, ηµέραν αναπαύσεως, θα την αφιερώνης εις Κυριον τον Θεόν σου. Κατ' αυτήν δεν θα
κάµης κανένα έργον συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου , το βόδι σου, το υποζύγιόν σου
και κάθε ζώον σου· και αυτός ακόµη ο ξένος, ο οποίος παραµένει προσωρινώς κοντά σου.



Εξ. 20,11  εν γάρ έξ ηµέραις εποίησε Κύριος τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς και
κατέπαυσε τή ηµέρα τή εβδόµη· διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ηµέραν την εβδόµην και ηγίασεν αυτήν.
Εξ. 20,11  Διότι εις εξ ηµέρας εδηµιούργησεν ο Θεός τον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά.
Και κατέπαυσε κατά την εβδόµην ηµέραν. Δια τούτο ο Κυριος ευλόγησε την εβδόµην ηµέραν και την έκαµε και δι' ηµάς
αγίαν, αφιερωµένην εις αυτόν.
Εξ. 20,12  τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα µακροχρόνιος γένη επί της γής της αγαθής,
ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Εξ. 20,12  Τιµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου, δια να ευηµερήσης και γίνης µακροχρόνιος εις την πλουσίαν και
εύφορον χώραν, την οποίαν θα σου δώση ο Κυριος.
Εξ. 20,13  ου µοιχεύσεις.
Εξ. 20,13  Δεν θα µοιχεύσης.
Εξ. 20,14  ου κλέψεις.
Εξ. 20,14  Δεν θα κλέψης.
Εξ. 20,15  ου φονεύσεις.
Εξ. 20,15  Δεν θα φονεύσης.
Εξ. 20,16  ου ψευδοµαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου µαρτυρίαν ψευδή.
Εξ. 20,16  Δεν θα καταθέσης ποτε µαρτυρίαν ψευδή εναντίον του πλησίον σου.
Εξ. 20,17  ουκ επιθυµήσεις την γυναίκα τού πλησίον σου. ουκ επιθυµήσεις την οικίαν τού πλησίον σου ούτε τον αγρόν
αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε τού βοός αυτού ούτε τού υποζυγίου αυτού ούτε παντός
κτήνους αυτού ούτε όσα τώ πλησίον σου εστί.
Εξ. 20,17  Δεν θα επιθυµήσης την γυναίκα του πλησίον σου. Δεν θα επιθυµήσης την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν
του, ούτε τον δούλον του, ούτε την δούλην του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιόν του, ούτε κανένα άλλο από τα κτήνη του
και γενικώς τίποτε από όσα ανήκουν στον πλησίον σου”.
Εξ. 20,18  Καί πάς ο λαός εώρα την φωνήν και τας λαµπάδας και την φωνήν της σάλπιγγος και το όρος το καπνίζον·
φοβηθέντες δε πάς ο λαός έστησαν µακρόθεν.
Εξ. 20,18  Ολος ο λαός ήκουε την φωνήν του Θεού και τον ήχον των σαλπίγγων , έβλεπε τας φλόγας και το καπνίζον όρος
Σινά, εφοβήθησαν δε όλοι και εστάθησαν µακράν από το όρος Σινά.
Εξ. 20,19  και είπαν προς Μωυσήν· λάλησον σύ ηµίν, και µη λαλείτω προς ηµάς ο Θεός, µη αποθάνωµεν.
Εξ. 20,19  Καταπτοηµένοι τότε οι Ισραηλίται είπαν προς τον Μωϋσήν· “µίλησε συ προς ηµάς και ας µη λαλή ο Θεός προς
ηµάς, δια να µη αποθάνωµεν”.
Εξ. 20,20  και λέγει αυτοίς Μωυσής· θαρσείτε, ένεκεν γάρ τού πειράσαι υµάς παρεγενήθη ο Θεός προς υµάς, όπως αν γένηται
ο φόβος αυτού εν υµίν, ίνα µη αµαρτάνητε.
Εξ. 20,20  Απήντησε προς αυτούς ο Μωϋσής· “έχετε θάρρος ! Ηλθεν ο Θεός κοντά σας, δια να σας θέση υπό δοκιµασίαν, δια
να αισθανθήτε µέσα σας τον φόβον του και να µη αµαρτάνετε πλέον”.
Εξ. 20,21  ειστήκει δε ο λαός µακρόθεν, Μωυσής δε εισήλθεν εις τον γνόφον, ού ήν ο Θεός.
Εξ. 20,21  Ο λαός εστέκετο όρθιος µακράν από το όρος, ο δε Μωϋσής εισήλθεν εις την σκιεράν νεφέλην, όπου ήτο ο Θεός.
Εξ. 20,22  είπε δε Κύριος προς Μωυσήν· τάδε ερείς τώ οίκω Ιακώβ και αναγγελείς τοίς υιοίς Ισραήλ· υµείς εωράκατε ότι εκ
τού ουρανού λελάληκα προς υµάς·
Εξ. 20,22  Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “αυτά θα πης στο έθνος του Ιακώβ, αυτά θα αναγγείλης στους απογόνους του
Ισραήλ· Με τα ίδια σας τα µάτια είδατε ότι σας ωµίλησα εγώ ο Θεός από τον ουρανόν !
Εξ. 20,23  ου ποιήσετε υµίν αυτοίς θεούς αργυρούς και θεούς χρυσούς ου ποιήσετε υµίν αυτοίς.
Εξ. 20,23  Λοιπόν, δεν θα κατασκευάσετε δια τον εαυτόν σας θεούς ασηµένιους, ούτε θεούς χρυσούς θα κάµετε δια τον
εαυτόν σας.
Εξ. 20,24  θυσιαστήριον εκ γής ποιήσετέ µοι και θύσετε επ αυτού τα ολοκαυτώµατα υµών και τα σωτήρια υµών και τα
πρόβατα και τους µόσχους υµών εν παντί τόπω, ού εάν επονοµάσω το όνοµά µου εκεί, και ήξω προς σε και ευλογήσω σε.
Εξ. 20,24  Θα κτίσετε δι' εµέ θυσιαστήριον από χώµα και επάνω εις αυτό θα θυσιάζετε τα ολοκαυτώµατά σας, θα
προσφέρετε τας ευχαριστηρίους δια την σωτηρίαν σας θυσίας, τα προς θυσίαν πρόβατα, τα βόδια σας και τα µοσχάρια
σας. Εις κάθε τόπον, τον οποίον εγώ θα θελήσω να αφιερωθή στο όνοµά µου, εκεί θα έρχωµαι προς σε και θα σε ευλογώ.
Εξ. 20,25  εάν δε θυσιαστήριον εκ λίθων ποιής µοι, ουκ οικοδοµήσεις αυτούς τµητούς· το γάρ εγχειρίδιόν σου επιβέβληκας
επ αυτούς, και µεµίανται.
Εξ. 20,25  Εάν δε κατασκευάσης θυσιαοτήριον από λίθους, δεν θα πελεκήσης αυτούς τους λίθους, διότι, εάν θα έχης βάλει
σµίλην στους λίθους αυτούς, θα είναι αυτοί µολυσµένοι.
Εξ. 20,26  ουκ αναβήση εν αναβαθµίσιν επί το θυσιαστήριόν µου, όπως αν µη αποκαλύψης την ασχηµοσύνην σου επ αυτού.
Εξ. 20,26  Δεν θα ανέλθης στο θυσιαστήριόν µου µε σκαλοπάτια, δια να µη φανή επάνω εις αυτό η γυµνότης και απρέπεια
των ποδών σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Εξ. 21,1  Καί ταύτα τα δικαιώµατα, ά παραθήση ενώπιον αυτών.
Εξ. 21,1  Αυταί είναι, αι εντολαί, τας οποίας θα παραθέσης ενώπιον των Ισραηλιτών.
Εξ. 21,2  εάν κτήση παίδα Εβραίον, έξ έτη δουλεύσει σοι· τώ δε εβδόµω έτει απελεύσεται ελεύθερος δωρεάν.
Εξ. 21,2   Εάν αποκτήσης Εβραίον ως δούλον, εξ έτη θα είναι δούλος σου. Κατά το έβδοµον έτος θα απέλθη ελεύθερος
δωρεάν, χωρίς να καταβάλη εις σε εξαγοράν.
Εξ. 21,3  εάν αυτός µόνος εισέλθη, και µόνος εξελεύσεται· εάν δε γυνή συνεισέλθη µετ αυτού, εξελεύσεται και η γυνή αυτού.
Εξ. 21,3   Εάν αυτός µόνος, χωρίς σύζυγον και τέκνα, άγαµος γίνη δούλος σου, µόνος πάλιν θα απέλθη από σε ελεύθερος.
Εάν όµως, όταν θα γίνη εις σε δούλος, έχη µαζή του και την σύζυγόν του, θα εξέλθη ελεύθερος κατά το έβδοµον έτος µαζή
µε την σύζυγόν του.
Εξ. 21,4  και εάν δε ο κύριος δώ αυτώ γυναίκα, και τέκη αυτώ υιούς ή θυγατέρας, η γυνή και τα παιδία έσται τώ κυρίω



αυτού, αυτός δε µόνος εξελεύσεται.
Εξ. 21,4   Εάν όµως ο κύριος του αγάµου δούλου του δώση σύζυγον και αποκτήση ο δούλος υιούς και θυγατέρας, η γυνή και
τα παιδιά θα ανήκουν στον κύριον. Οταν δε αυτός, ο Εβραίος δούλος, κατά το έβδοµον έτος εξέλθη ελεύθερος, µόνος θα
αναχωρήση χωρίς την σύζυγον και τα παιδιά.
Εξ. 21,5  εάν δε αποκριθείς είπη ο παίς, ηγάπησα τον κύριόν µου και την γυναίκα και τα παιδία, ουκ αποτρέχω ελεύθερος·
Εξ. 21,5   Εάν όµως ο δούλος αυτός είπη· Εγώ έχω αγαπήσει τον κύριόν µου και την γυναίκα µου και τα παιδιά µου και δεν
θέλω να φύγω, δια να ζήσω ελεύθερος,
Εξ. 21,6  προσάξει αυτόν ο κύριος αυτού προς το κριτήριον τού Θεού και τότε προσάξει αυτόν επί την θύραν επί τον
σταθµόν, και τρυπήσει ο κύριος αυτού το ούς τώ οπητίω, και δουλεύσει αυτώ εις τον αιώνα.
Εξ. 21,6   ο κύριός του θα τον οδηγήση ενώπιον των δικαστών, τους οποίους ο Θεός ώρισε, δια να οµολογήση εκεί ο δούλος
την απόφασίν του. Επειτα θα τον φέρη εις την θύραν της οικίας του, πλησίον του παραστάτου, και θα τρυπήση το αυτί του
δούλου εκείνου µε σουβλάκι, και έτσι ο Εβραίος αυτός θα µείνη ισοβίως, σύµφωνα µε την θέλησίν του, δούλος στον κύριόν
του.
Εξ. 21,7  εάν δε τις αποδώται την εαυτού θυγατέρα οικέτιν, ουκ απελεύσεται, ώσπερ αποτρέχουσιν αι δούλαι.
Εξ. 21,7   Εάν Εβραίος πωλήση εις άλλον Εβραίον την θυγατέρα του ως δούλην, αυτή δεν θα εξέλθη ελευθέρα, όπως
εξέρχονται αι δούλαι των ειδωλολατρών,
Εξ. 21,8  εάν µη ευαρεστήση τώ κυρίω αυτής ήν αυτώ καθωµολογήσατο, απολυτρώσει αυτήν· έθνει δε αλλοτρίω ου κύριός
εστι πωλείν αυτήν, ότι ηθέτησεν εν αυτή.
Εξ. 21,8   αλλά εάν δεν ευχαριστήση τον κύριόν της, στον οποίον αυτή έχει δοθή ως δούλη, η ως σύζυγος δευτέρας σειράς,
δύναται ο κύριός της να την πωλήση εις οµοεθνή του. Δεν έχει όµως το δικαίωµα, επειδή την κατεφρόνησε και την
απέρριψε, να την πωλήση εις ειδωλολάτρην.
Εξ. 21,9  εάν δε τώ υιώ καθοµολογήσηται αυτήν, κατά το δικαίωµα των θυγατέρων ποιήσει αυτή.
Εξ. 21,9   Εάν ο κύριος της δούλης υπανδρεύση αυτήν µε τον υιόν του, θα θεωρή αυτήν ως θυγατέρα του και έτσι θα φέρεται
προς αυτήν.
Εξ. 21,10  εάν δε άλλην λάβη εαυτώ, τα δέοντα και τον ιµατισµόν και την οµιλίαν αυτής ουκ αποστερήσει.
Εξ. 21,10  Εάν ο κύριος ούτος λάβη άλλην ως σύζυγον, δεν θα στερήση αυτήν από τα µέσα της συντηρήσεως της, από τον
ιµατισµόν και τα συζυγικά του προς αυτήν καθήκοντα.
Εξ. 21,11  εάν δε τα τρία ταύτα µη ποιήση αυτή, εξελεύσεται δωρεάν άνευ αργυρίου.
Εξ. 21,11  Εάν δεν εκπληρώση ο κύριος τας τρεις αυτάς προς εκείνην υποχρεώσστου, δύναται αυτή να αναχωρήση δωρεάν,
χωρίς να καταβάλη χρηµατικόν τι ποσόν.
Εξ. 21,12  Εάν δε πατάξη τις τινα, και αποθάνη, θανάτω θανατούσθω·
Εξ. 21,12  Εάν κανείς κτυπήση κάποιον και αποθάνη, ο φονεύς θα τιµωρηθή µε θάνατον.
Εξ. 21,13  ο δε ουχ εκών, αλλ ο Θεός παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού, δώσω σοι τόπον, ού φεύξεται εκεί ο φονεύσας.
Εξ. 21,13  Εκείνος όµως, που θα φονεύση χωρίς να το θέλη, αλλά διότι ο Θεός παρεχώρησε να γίνη κάτι τέτοιο, δια τον
ακούσιον αυτόν φονέα θα παραχωρήσω εις σε ωρισµένον τόπον, όπου θα καταφύγη προς ασφάλειάν του.
Εξ. 21,14  εάν δε τις επιθήται τώ πλησίον αποκτείναι αυτόν δόλω και καταφύγη, από τού θυσιαστηρίου µου λήψη αυτόν
θανατώσαι.
Εξ. 21,14  Εάν κανείς εκ προµελέτης αποφασίση φόνον και δια δόλου φονεύση τον πλησίον του, καταφύγη δε στο
θυσιαστήριόν µου δια να σωθή, θα τον πάρης από το θυσιαστήριον αυτό, δια να δικασθή και θανατωθή.
Εξ. 21,15  ός τύπτει πατέρα αυτού ή µητέρα αυτού, θανάτω θανατούσθω.
Εξ. 21,15  Εκείνος που κτυπά τον πατέρα του η την µητέρα του, να τιµωρήται µε θάνατον.
Εξ. 21,16  ο κακολογών πατέρα αυτού ή µητέρα αυτού τελευτήσει θανάτω.
Εξ. 21,16  Εκείνος επίσης που υβρίζει τον πατέρα του η την µητέρα του, να τιµωρήται µε θάνατον.
Εξ. 21,17  ός εάν κλέψη τις τινα των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν αποδώται, και ευρεθή εν αυτώ, θανάτω
τελευτάτω.
Εξ. 21,17  Εκείνός που θα αρπάξη κρυφίως ένα Ισραηλίτην και τον βασανίση και τον πωλήση κατόπιν ως δούλον θα
τιµωρήται µε θάνατον, εάν αποδειχθή η ενοχή του.
Εξ. 21,18  εάν δε λοιδορώνται δύο άνδρες και πατάξη τις τον πλησίον λίθω ή πυγµή, και µη αποθάνη, κατακλιθή δε επί την
κοίτην,
Εξ. 21,18  Εάν δύο άνδρες φιλονεικούν και ο ένας κτυπήση τον άλλον µε λιθάρι η µε την γροθιάν του, και ο κτυπηθείς δεν
αποθάνη, αλλά µείνη εις την κλίνην του,
Εξ. 21,19  εάν εξαναστάς ο άνθρωπος περιπατήση έξω επί ράβδου, αθώος έσται ο πατάξας· πλήν της αργίας αυτού αποτίσει
και τα ιατρεία.
Εξ. 21,19  κατόπιν δε εγερθή και περιπατήση στηριζόµενος εις την ράδδον του, ο κτυπήσας αυτόν θα είναι αθώος· µόνον θα
πληρώση εις αυτόν τα νοσήλεια και τας ηµέρας της αργίας του.
Εξ. 21,20  εάν δε τις πατάξη τον παίδα αυτού ή την παιδίσκην αυτού εν ράβδω και αποθάνη υπό τας χείρας αυτού, δίκη
εκδικηθήσεται.
Εξ. 21,20  Εάν κανείς κτυπήση µε ράβδον τον δούλον του η την δούλην του και αποθάνη κατά την ώραν που δέρεται, θα
τιµωρηθή ο κύριος ούτος, διότι είναι ένοχος.
Εξ. 21,21  εάν δε διαβιώση ηµέραν µίαν ή δύο, ουκ εκδικηθήσεται· το γάρ αργύριον αυτού εστιν.
Εξ. 21,21  Εάν όµως ο δούλος ούτος ζήση µίαν η δύο ηµέρας, δεν θα τιµωρηθή ο κύριος ούτος, διότι ο δούλος θεωρείται ότι
είναι χρήµα του, ιδιοκτησία του.
Εξ. 21,22  εάν δε µάχωνται δύο άνδρες και πατάξωσι γυναίκα εν γαστρί έχουσαν και εξέλθη το παιδίον αυτής µη
εξεικονισµένον, επιζήµιον ζηµιωθήσεται· καθότι αν επιβάλη ο ανήρ της γυναικός, δώσει µετά αξιώµατος·
Εξ. 21,22  Εάν συµπλακούν δύο άνδρες και κτυπήσουν γυναίκα έγκυον, εξέλθη δε το παιδίον ασχηµάτιστον, ο ένοχος θα
πληρώση αποζηµίωσιν, την οποίαν θα ζητήση ο σύζυγος της γυναικός και την οποίαν θα επιβάλη το δικαστήριον.
Εξ. 21,23  εάν δε εξεικονισµένον ή, δώσει ψυχήν αντί ψυχής,



Εξ. 21,23  Εάν όµως το παιδί είναι τελείως διαµορφωµένον, ο ένοχος θα δώση ζωήν αντί ζωής· θα καταδικασθή εις θάνατον,
σύµφωνα µε τον νόµον της ανταποδόσεως,
Εξ. 21,24  οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός,
Εξ. 21,24  οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός,
Εξ. 21,25  κατάκαυµα αντί κατακαύµατος, τραύµα αντί τραύµατος, µώλωπα αντί µώλωπος.
Εξ. 21,25  έγκαυµα αντί εγκαύµατος, τραύµα αντί τραύµατος, µώλωπα αντί µώλωπος.
Εξ. 21,26  εάν δε τις πατάξη τον οφθαλµόν τού οικέτου αυτού ή τον οφθαλµόν της θεραπαίνης αυτού, και εκτυφλώση,
ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί τού οφθαλµού αυτών.
Εξ. 21,26  Εάν κανείς κτυπήση και καταστρέψη τον οφθαλµόν του δούλου του η κτυπήση τον οφθαλµόν της δούλης του και
τους τυφλώση, θα τους αφήση ελευθέρους αντί του οφθαλµού των.
Εξ. 21,27  εάν δε τον οδόντα τού οικέτου ή τον οδόντα της θεραπαίνης αυτού εκκόψη, ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί
τού οδόντος αυτών.
Εξ. 21,27  Εάν κανείς ξερριζώση το δόντι του δούλου του η της δούλης του, θα τους αφήση ελευθέρους αντί του
καταστραφέντος δοντιού.
Εξ. 21,28  Εάν δε κερατίση ταύρος άνδρα ή γυναίκα και αποθάνη , λίθοις λιθοβοληθήσεται ο ταύρος, και ου βρωθήσεται τα
κρέα αυτού· ο δε κύριος τού ταύρου αθώος έσται.
Εξ. 21,28  Εάν ταύρος κτυπήση και θανατώση µε τα κέρατα αυτού άνδρα η γυναίκα, ο ταύρος αυτός πρέπει να λιθοβοληθή
και το κρέας του δεν θα φαγωθή. Ο κύριος όµως του ταύρου θα είναι αθώος.
Εξ. 21,29  εάν δε ο ταύρος κερατιστής ή πρό της χθές και πρό της τρίτης, και διαµαρτύρωνται τώ κυρίω αυτού, και µη
αφανίση αυτόν, ανέλη δε άνδρα ή γυναίκα, ο ταύρος λιθοβοληθήσεται και ο κύριος αυτού προσαποθανείται.
Εξ. 21,29  Εάν όµως ο ταύρος από αρκετού χρόνου εκτυπούσε µε τα κέρατα και έγιναν διαµαρτυρίαι στον κύριόν του, εκείνος
δε δεν ηθέλησε να φονεύση τον ταύρον, όταν ο ταύρος αυτός φονεύση άνδρα η γυναίκα, θα φονευθή δια λιθοβολισµού,
µαζή δε µε αυτόν θα θανατωθή και ο κύριός του.
Εξ. 21,30  εάν δε λύτρα επιβληθή αυτώ, δώσει λύτρα της ψυχής αυτού όσα εάν επιβάλωσιν αυτώ.
Εξ. 21,30  Εάν όµως επιβάλλουν στον κύριον του ταύρου αυτού χρηµατικήν αποζηµίωσιν, θα πληρώση αυτήν, δια να
γλυτώση έτσι την ζωήν του.
Εξ. 21,31  εάν δε υιόν ή θυγατέρα κερατίση, κατά το δικαίωµα τούτο ποιήσωσιν αυτώ.
Εξ. 21,31  Εάν ο ταύρος κτυπήση και θανατώση υιόν η θυγατέρα, ο ίδιος νόµος θα εφαρµοσθή και εις την περίστασιν αυτήν.
Εξ. 21,32  εάν δε παίδα κερατίση ο ταύρος ή παιδίσκην, αργυρίου τριάκοντα δίδραχµα δώσει τώ κυρίω αυτών, και ο ταύρος
λιθοβοληθήσεται.
Εξ. 21,32  Εάν ο ταύρος κτυπήση µε τα κέρατα δούλον η δούλην, ο µεν ταύρος θα φονευθή δια λιθοβολισµού, ο δε κύριος του
ταύρου θα πληρώση στον κύριον του δούλου τριάκοντα αργυρά δίδραχµα.
Εξ. 21,33  εάν δε τις ανοίξη λάκκον ή λατοµήση λάκκον και µη καλύψη αυτόν, και εµπέση εκεί µόσχος ή όνος,
Εξ. 21,33  Εάν κανείς ανοίξη λάκκον η λατοµήση εις πετρώδη περιοχήν και δεν σκεπάση τον λάκκον, πέση δε εκεί και
φονευθή µοσχάρι η όνος,
Εξ. 21,34  ο κύριος τού λάκκου αποτίσει· αργύριον δώσει τώ κυρίω αυτών, το δε τετελευτηκός αυτώ έσται.
Εξ. 21,34  αυτός που ήνοιξε τον λάκκον θα πληρώση πρόστιµον στον κύριον του ζώου, το δε συντριβέν ζώον θα ανήκη εις
αυτόν.
Εξ. 21,35  εάν δε κερατίση τινός ταύρος τον ταύρον τού πλησίον και τελευτήση, αποδώσονται τον ταύρον τον ζώντα και
διελούνται το αργύριον αυτού, και τον ταύρον τον τεθνηκότα διελούνται.
Εξ. 21,35  Εάν ένας ταύρος κτυπήση µε τα κέρατα και φονεύση τον ταύρον του πλησίον, θα πωληθή ο ζων ταύρος και θα
µοιρασθούν το χρήµα οι κύριοι των ταύρων, οι οποίοι θα µοιρασθούν επίσης και τα κρέας του φονευθέντος ταύρου.
Εξ. 21,36  εάν δε γνωρίζηται ο ταύρος ότι κερατιστής εστι πρό της χθές και πρό της τρίτης ηµέρας , και διαµεµαρτυρηµένοι
ώσι τώ κυρίω αυτού, και µη αφανίση αυτόν, αποτίσει ταύρον αντί ταύρου, ο δε τετελευτηκώς αυτώ έσται.
Εξ. 21,36  Εάν όµως ήτο γνωστόν ότι ο κερατίσας ταύρος από αρκετού χρόνου εκτυπούσε µε τα κέρατα και είχον
διαµαρτυρηθή οι άλλοι άνθρωποι στον κύριόν του, εκείνος δε δεν τον εξηφάνισε, θα δώση τον ζώντα ταύρον αντί του
φονευθέντος και ο φονευθείς ταύρος θα ανήκη πάλιν στον κύριόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Εξ. 22,1  Εάν δε τις κλέψη µόσχον ή πρόβατον και σφάξη ή αποδώται, πέντε µόσχους αποτίσει αντί τού µόσχου και τέσσαρα
πρόβατα αντί τού προβάτου.
Εξ. 22,1   Εάν κανείς κλέψη µοσχάρι η πρόβατον και το σφάξη, δια να το φάγη η το πωλήση, θα πληρώση πέντε µόσχους
αντί του ενός και τέσσαρα πρόβατα αντί του ενός προβάτου.
Εξ. 22,2  εάν δε εν τώ διορύγµατι ευρεθή ο κλέπτης και πληγείς αποθάνη, ουκ έστιν αυτώ φόνος·
Εξ. 22,2  Εάν δε ο κλέπτης γίνη αντιληπτός την ώραν, που επιχειρεί την διάρρηξιν, και κτυπηθείς αποθάνη, δεν θα
καταλογισθή ενοχή φόνου στον φονέα.
Εξ. 22,3  εάν δε ανατείλη ο ήλιος επ αυτώ, ένοχός εστιν, ανταποθανείται. εάν δε µη υπάρχη αυτώ, πραθήτω αντί τού
κλέµµατος.
Εξ. 22,3   Εάν όµως φονεύση κανείς τον νυκτερινόν κλέπτην µετά την ανατολήν του ηλίου, ο φονεύς είναι ένοχος και θα
καταδικασθή εις θάνατον. Εάν ο κλέπτης δεν έχη να πληρώση την επιβληθείσαν ποινήν, να πωληθή ως δούλος, δια να
πληρώση το κλοπιµαίον.
Εξ. 22,4  εάν δε καταληφθή και ευρεθή εν τή χειρί αυτού το κλέµµα από τε όνου έως προβάτου ζώντα, διπλά αυτά αποτίσει.
Εξ. 22,4  Εάν ο κλέπτης συλληφθή και ευρεθή εις την κατοχήν του το κλεµµένον ζώον, από όνου µέχρι προβάτου, θα
πληρώση στο διπλούν αυτά που έκλεψε.
Εξ. 22,5  εάν δε καταβοσκήση τις αγρόν ή αµπελώνα και αφή το κτήνος αυτού καταβοσκήσαι αγρόν έτερον , αποτίσει εκ τού
αγρού αυτού κατά το γέννηµα αυτού· εάν δε πάντα τον αγρόν καταβοσκήση, τα βέλτιστα τού αγρού αυτού και τα βέλτιστα
τού αµπελώνος αυτού αποτίσει.



Εξ. 22,5   Εάν κανείς βόσκη το ζώον του στον αγρόν η την άµπελόν του και το αφήση να βοσκήση άλλον αγρόν, θα
πληρώση από τον ιδικόν του αγρόν την ζηµία, την οποίαν έχει προκαλέσει στον άλλον. Εάν δε βοσκήση και καταστρέψη
όλον τον αγρόν, θα καταβάλη ως αποζηµίωσιν τα καλύτερα προϊόντα του αγρού του και του αµπελώνας του.
Εξ. 22,6  εάν δε εξελθόν πύρ εύρη ακάνθας και προσεµπρήση άλωνα ή στάχυς ή πεδίον, αποτίσει ο το πύρ εκκαύσας.
Εξ. 22,6  Εάν κανείς ανάψη φωτιά, αυτή δε επεκταθή εις ακάνθας και γίνη πυρκαϊά και καταστρέψη αλώνι η χωράφι µε
στάχεις η πεδιάδα, θα πληρώση πρόστιµον αυτός που ήναψε την φωτιάν.
Εξ. 22,7  εάν δε τις δώ τώ πλησίον αργύριον ή σκεύη φυλάξαι, και κλαπή εκ της οικίας τού ανθρώπου, εάν ευρεθή ο κλέψας,
αποτίσει το διπλούν·
Εξ. 22,7   Εάν κανείς δώση στον πλησίον του χρήµατα η σκεύη προς φύλαξιν, και κλαπούν από την οικίαν του ανθρώπου
αυτού, εάν ο κλέπτης συλληφθή θα καταβάλη εκείνος στον ιδιοκτήτην τα διπλάσια
Εξ. 22,8  εάν δε µη ευρεθή ο κλέψας, προσελεύσεται ο κύριος της οικίας ενώπιον τού Θεού και οµείται ή µην µη αυτόν
πεπονηρεύσθαι εφ όλης της παρακαταθήκης τού πλησίον.
Εξ. 22,8  Εάν όµως δεν ευρεθή ο κλέπτης, θα παρουσιασθή ο κύριος της οικίας ενώπιον του υπό του Θεού ορισθέντος
δικαστηρίου και θα ορκισθή ότι ουδέποτε εσκέφθη κάτι πονηρόν, δεν εσκέφθη ποτέ να καταχρασθή την κατάθεσιν του
πλησίον.
Εξ. 22,9  κατά πάν ρητόν αδίκηµα, περί τε µόσχου και υποζυγίου και προβάτου και ιµατίου και πάσης απωλείας της
εγκαλουµένης, ό,τι ούν αν ή, ενώπιον τού Θεού ελεύσεται η κρίσις αµφοτέρων, και ο αλούς διά τού Θεού αποτίσει διπλούν
τώ πλησίον·
Εξ. 22,9  Αυτό θα γίνεται δια κάθε αδίκηµα, είτε το κλαπέν είναι µόσχος η υποζύγιον η πρόβατον η ιµάτιον, δια κάθε
καταγγελλοµένην απώλειαν, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, ενώπιον του Θεού θα γίνη η κρίσις των αντιδίκων. Εάν από το
δικαστήριον ευρεθή ένοχος κατακρατήσεως ξένης περιουσίας εκείνος στον οποίον είχε γίνει η κατάθεσις, θα καταδικασθή
να πληρώση στον πλησίον του διπλασίαν την αξίαν του απολεσθέντος.
Εξ. 22,10  εάν δε τις δώ τώ πλησίον υποζύγιον ή µόσχον ή πρόβατον ή πάν κτήνος φυλάξαι, και συντριβή ή τελευτήση ή
αιχµάλωτον γένηται, και µηδείς γνώ,
Εξ. 22,10  Εάν κανείς δώση στον πλησίον του προς φύλαξιν υποζύγιον η µοσχάρι η πρόβατον η οιονδήποτε άλλο
κατοικίδιον ζώον, και συµβή ώστε αυτό να πάθη κάταγµα η να αποθάνη η να κλαπή και δεν υπάρχη κανείς µάρτυς να
επιβεβαίωση τούτο,
Εξ. 22,11  όρκος έσται τού Θεού ανά µέσον αµφοτέρων, ή µην µη αυτόν πεπονηρεύσθαι καθόλου της παρακαταθήκης τού
πλησίον· και ούτως προσδέξεται ο κύριος αυτού, και ουκ αποτίσει.
Εξ. 22,11  θα γίνη ενώπιον του δικαστηρίου του Θεού όρκος από τον λαβόντα προς φύλαξιν το απολεσθέν ζώον, ότι ποτέ δεν
είχε σκεφθή κάτι το πονηρόν εις βάρος της εµπιστευθείσης εις αυτόν καταθέσεως . Η ένορκος αυτή διαβεβαίωσις πρέπει να
γίνη δεκτή και θα απαλλαγή πάσης αποζηµιώσεως ο ορκισθείς.
Εξ. 22,12  εάν δε κλαπή παρ αυτού, αποτίσει τώ κυρίω.
Εξ. 22,12  Εάν όµως αποδειχθή ότι ο φύλαξ του ζώου το έκλεψε, θα πληρώση στον κύριον του ζώου αποζηµίωσιν.
Εξ. 22,13  εάν δε θηριάλωτον γένηται, άξει αυτόν επί την θήραν και ουκ αποτίσει.
Εξ. 22,13  Εάν το παραδοθέν προς φάλαξιν ζώον κατασπαραχθή υπό θηρίου, θα οδηγήση ο φύλαξ τον κύριον του ζώου εκεί,
όπου αυτό είχε φαγωθή από το θηρίον, και δεν θα πληρώση αποζηµίωσιν.
Εξ. 22,14  εάν δε αιτήση τις παρά τού πλησίον, και συντριβή ή αποθάνη ή αιχµάλωτον γένηται, ο δε κύριος µη ή µετ αυτού,
αποτίσει·
Εξ. 22,14  Εάν ζητήση κανείς και πάρη από τον πλησίον σκεύος η ζώον και συµβή ώστε το σκεύος να συντριβή η το ζώον να
αποθάνη η κλαπή, αν ο δανεισθείς δεν ευρίσκετο εις την περιοχήν εκείνην, θα πληρώση αποζηµίωσιν.
Εξ. 22,15  εάν δε ο κύριος ή µετ αυτού, ουκ αποτίσει· εάν δε µισθωτός ή, έσται αυτώ αντί τού µισθού αυτού.
Εξ. 22,15  Εάν όµως ο δανεισθείς ήτο πλησίον των δανεισθέντων και αυτά χαθούν, δεν θα πληρώση αποζηµίωσιν. Εάν ο
λαβών ήτο ηµεροµίσθιος εργάτης, θα κρατηθή ο µισθός αυτού ως αποζηµίωσις δια το απολεσθέν αντικείµενον.
Εξ. 22,16  Εάν δε απατήση τις παρθένον αµνήστευτον και κοιµηθή µετ αυτής, φερνή φερνιεί αυτήν αυτώ γυναίκα.
Εξ. 22,16  Εάν κανείς απατήση παρθένον, η οποία δεν έχει µνηστευθή και κοιµηθή µε αυτήν, θα καταβάλη την προίκα της
στον πατέρα της και θα την νυµφευθή.
Εξ. 22,17  εάν δε ανανεύων ανανεύση και µη βούληται ο πατήρ αυτής δούναι αυτήν αυτώ γυναίκα, αργύριον αποτίσει τώ
πατρί καθ όσον εστίν η φερνή των παρθένων.
Εξ. 22,17  Εάν όµως ο πατήρ επιµόνως αρνήται και δεν συγκατατίθεται να δώση την θυγατέρα του εις εκείνον γυναίκα ,
εκείνος θα καταβάλη στον πατέρα την κανονικήν προίκα των παρθένων.
Εξ. 22,18  φαρµακούς ου περιποιήσετε.
Εξ. 22,18  Μαγους δεν θα αφήσετε να ζουν.
Εξ. 22,19  πάν κοιµώµενον µετά κτήνους, θανάτω αποκτενείτε αυτούς.
Εξ. 22,19  Καθε κτηνοβάτην θα τον τιµωρήτε µε θάνατον.
Εξ. 22,20  ο θυσιάζων θεοίς θανάτω εξολοθρευθήσεται, πλήν Κυρίω µόνω.
Εξ. 22,20  Εκείνος που προσφέρει θυσίαν εις τα είδωλα, θα καταδικάζεται, και θα εξολοθρεύεται δια θανάτου. Μονον στον
Κυριον θα προσφέρετε θυσίας.
Εξ. 22,21  και προσήλυτον ου κακώσετε, ουδέ µη θλίψητε αυτόν· ήτε γάρ προσήλυτοι εν γη Αιγύπτω.
Εξ. 22,21  Δεν θα αδικήσετε και δεν θα στενοχωρήσετε ξένον, διότι και σεις υπήρξατε κάποτε ξένοι εις την Αίγυπτον.
Εξ. 22,22  πάσαν χήραν και ορφανόν ου κακώσετε·
Εξ. 22,22  Καµµίαν χήραν και κανένα ορφανόν δεν θα αδικήσετε.
Εξ. 22,23  εάν δε κακία κακώσητε αυτούς, και κεκράξαντες καταβοήσωσι προς µε, ακοή εισακούσοµαι της φωνής αυτών
Εξ. 22,23  Εάν αδικήσετε αυτούς και κράξουν προς εµέ εναντίον σας, εγώ θα ακούσω την φωνήν των
Εξ. 22,24  και οργισθήσοµαι θυµώ και αποκτενώ υµάς µαχαίρα, και έσονται αι γυναίκες υµών χήραι και τα παιδία υµών
ορφανά.
Εξ. 22,24  και θα οργισθώ, και θα επιτρέψω να φονευθήτε εν στόµατι µαχαίρας και έτσι αι γυναίκες σας θα γίνουν χήραι και



τα παιδιά σας ορφανά, ωσάν εκείνα που σεις ηδικήσατε.
Εξ. 22,25  εάν δε αργύριον εκδανείσης τώ αδελφώ τώ πενιχρώ παρά σοί, ουκ έση αυτόν κατεπείγων, ουκ επιθήσεις αυτώ
τόκον.
Εξ. 22,25  Εάν δανείσης χρήµατα στον πτωχόν αδελφόν σου, δεν θα καταπιέσης αυτόν να σου επιστρέψη το δάνειον, ούτε θα
του επιβάλης τόκον.
Εξ. 22 ,26   εάν δε ενεχύρασµα ενεχυράσης το ιµάτιον τού πλησίον, πρό δυσµών ηλίου αποδώσεις αυτώ·
Εξ. 22,26  Εάν δε πάρης ως ενέχυρον το ιµάτιον του πλησίον, να του το επιστρέψης πριν δύση ο ήλιος.
Εξ. 22,27  έστι γάρ τούτο περιβόλαιον αυτού, µόνον τούτο το ιµάτιον ασχηµοσύνης αυτού· εν τίνι κοιµηθήσεται; εάν ούν
καταβοήση προς µε, εισακούσοµαι αυτού· ελεήµων γάρ ειµι.
Εξ. 22,27  Διότι αυτό είναι το σκέπασµά του στον ύπνον του, το µοναδικόν του ένδυµα, µε το οποίον καλύπτει την γύµνωσίν
του. Αν εσύ το κρατήσης, µε τι εκείνος θα σκεπασθή; Εάν δε κράξη αυτός προς εµέ εναντίον σου, εγώ θα ακούσω την
φωνήν του, διότι είµαι εύσπλαγχνος.
Εξ. 22,28  θεούς ου κακολογήσεις και άρχοντα τού λαού σου ου κακώς ερείς.
Εξ. 22,28  Να µην κακολογής τους δικαστάς και γενικώς τους ανωτέρους σου, ούτε να κατακρίνης τον άρχοντα του λαού
σου.
Εξ. 22,29  απαρχάς άλωνος και ληνού σου ου καθυστερήσεις· τα πρωτότοκα των υιών σου δώσεις εµοί.
Εξ. 22,29  Τας απαρχάς του σίτου από το αλώνι σου και του οίνου από τον ληνόν σου δεν πρέπει να καθυστερήσης να τα
δώσης στον Κυριον. Τα πρωτοτόκα εκ των παιδιών σου θα τα δώσης εις εµέ.
Εξ. 22,30  ούτω ποιήσεις τον µόσχον σου και το πρόβατόν σου και το υποζύγιόν σου· επτά ηµέρας έσται υπό την µητέρα, τή
δε ογδόη ηµέρα αποδώσεις µοι αυτό.
Εξ. 22,30  Το ίδιο επίσης θα κάµης και δια το µοσχάρι σου και δια το πρόβατόν σου και δια το µεταφορικόν σου µέσον. Επτά
ηµέρας θα θηλάζη την µητέρα του, κατά δε την ογδόην ηµέραν θα το προσφέρης εις εµέ .
Εξ. 22,31  και άνδρες άγιοι έσεσθέ µοι. και κρέας θηριάλωτον ουκ έδεσθε, τώ κυνί απορίψατε αυτό.
Εξ. 22,31  Εάν τηρήσετε όλα αυτά, θα είσθε αγνοί και καθαροί ενώπιόν µου. Κρέας ζώου κατασπαραχθέντος από θηρίον δεν
θα το φάγετε, θα το ρίψετε στο σκυλί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Εξ. 23,1  Ου παραδέξη ακοήν µαταίαν. ου συγκαταθήση µετά τού αδίκου γενέσθαι µάρτυς άδικος.
Εξ. 23,1   Εάν είσαι δικαστής, δεν πρέπει να παραδεχθής ποτέ επιπολαίαν και αναπόδεικτον κατηγορίαν. Εάν κληθής ως
µάρτυς, ποτέ δεν πρέπει να έλθης εις συµφωνίαν µε τον αδικησαντα, ώστε να γίνης ψευδοµάρτυς.
Εξ. 23,2  ουκ έση µετά πλειόνων επί κακία. ου προστεθήση µετά πλήθους εκκλίναι µετά των πλειόνων, ώστε εκκλίναι
κρίσιν.
Εξ. 23,2   Ποτέ δεν θα συνταυτισθής µε την πλειοψηφίαν, δια να κάµης κάτι κακόν. Δεν θα ακολουθήσης το πολύ πλήθος,
ώστε να παρεκτροπής και συ µε τους πολλούς και να παρεκκλίνης από την δικαίαν κρίσιν. Ο καθένας είναι υπεύθυνος δια
τας πράξστου.
Εξ. 23,3  και πένητα ουκ ελεήσεις εν κρίσει.
Εξ. 23,3   Ούτε παρασυρόµενος από συµπάθειαν θα µεροληπτήσης υπέρ του πτωχού κατά την δίκην.
Εξ. 23,4  εάν δε συναντήσης τώ βοΐ τού εχθρού σου ή τώ υποζυγίω αυτού πλανωµένοις , αποστρέψας αποδώσεις αυτώ.
Εξ. 23,4   Εάν συναντήσης το βόδι του εχθρού σου η το υποζύγιον του εχθρού σου περιπλανώµενα, γύρισέ τα και δόσε τα εις
αυτόν.
Εξ. 23,5  εάν δε ίδης το υποζύγιον τού εχθρού σου πεπτωκός υπό τον γόνον αυτού, ου παρελεύση αυτό, αλλά συναρείς αυτό
µετ αυτού.
Εξ. 23,5   Εάν ίδης το υποζύγιον του εχθρού σου να έχει πέσει υπό το βάρος του φορτίου του, δεν θα το προσπεράσης µε
αδιαφορίαν, αλλά µαζή µε αυτόν θα το σηκώσης.
Εξ. 23,6  ου διαστρέψεις κρίµα πένητος εν κρίσει αυτού.
Εξ. 23,6   Δεν θα διαστρέψης και δεν θα καταπατήσης το δίκαιον του πτωχού κατά την δίκην.
Εξ. 23,7  από παντός ρήµατος αδίκου αποστήση· αθώον και δίκαιον ουκ αποκτενείς και ου δικαιώσεις τον ασεβή ένεκεν
δώρων.
Εξ. 23,7   Φυγε µακράν από κάθε αδικίαν. Δεν θα καταδικάσης εις θάνατον αθώον και δίκαιον. Δεν θα δικαιώσης τον ασεβή
δελεαζόµενος από τα δώρα του.
Εξ. 23,8  και δώρα ου λήψη· τα γάρ δώρα εκτυφλοί οφθαλµούς βλεπόντων και λυµαίνεται ρήµατα δίκαια .
Εξ. 23,8   Ως δικαστής δεν θα λάβης ποτέ δώρα, διότι τα δώρα τυφλώνουν τους οφθαλµούς και αυτών ακόµη των συνετών
ανθρώπων και γίνονται αφορµή καταδολιεύσεως της δικαιοσύνης.
Εξ. 23,9  και προσήλυτον ου θλίψετε· υµείς γάρ οίδατε την ψυχήν τού προσηλύτου· αυτοί γάρ προσήλυτοι ήτε εν γη
Αιγύπτω.
Εξ. 23,9   Δεν θα στενοχωρήσετε ξένον. Διότι και σεις γνωρίζετε την ζωήν του ξένου, επειδή και οι ίδιοι εζήσατε ως ξένοι εις
την Αίγυπτον.
Εξ. 23,10  Έξ έτη σπερείς την γήν σου και συνάξεις τα γεννήµατα αυτής·
Εξ. 23,10  Εξ έτη κατά συνέχειαν θα σπείρης τους αγρούς σου και θα µαζεύης τα γεννήµατά των.
Εξ. 23,11  τώ δε εβδόµω άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν, και έδονται οι πτωχοί τού έθνους σου, τα δε υπολειπόµενα
έδεται τα άγρια θηρία. ούτω ποιήσεις τον αµπελώνά σου και τον ελαιώνά σου.
Εξ. 23,11  Κατά το έβδοµον όµως έτος θα αφήσης αυτούς ακαλλιεργήτους , τα δε αυτοφυή προϊόντα των αγρών σου κατά το
έτος τούτο θα τα φάγουν οι πτωχοί, και όσα υπολειφθούν θα τα φάγουν τα άγρια θηρία. Το ίδιο πράγµα θα κάµης και δια
τον αµπελώνά σου και δια τον ελαιώνά σου.
Εξ. 23,12  έξ ηµέρας ποιήσεις τα έργα σου, τή δε ηµέρα τή εβδόµη ανάπαυσις, ίνα αναπαύσηται ο βούς σου και το υποζύγιόν
σου, και ίνα αναψύξη ο υιός της παιδίσκης σου και ο προσήλυτος.
Εξ. 23,12  Εξ ηµέρας θα εκτελής όλα τα έργα σου, κατά δε την εβδόµην ηµέραν θα γίνεται ανάπαυσις, δια να αναπαυθή το



βόδι σου και το υποζύγιόν σου, να εύρη αναψυχήν το παιδί της δούλης σου και ο ξένος, που εργάζεται κοντά σου.
Εξ. 23,13  πάντα, όσα είρηκα προς υµάς, φυλάξασθε. Καί όνοµα θεών ετέρων ουκ αναµνησθήσεσθε, ουδέ µη ακουσθή εκ τού
στόµατος υµών.
Εξ. 23,13  Ολα όσα σας έχω πει θα τα φυλάξετε. Ονοµα άλλων θεών δεν θα φέρετε εις την µνήµην σας ούτε πρέπει να
ακουσθή λεγόµενον από το στόµα σας.
Εξ. 23,14  τρεις καιρούς τού ενιαυτού εορτάσατέ µοι.
Εξ. 23,14  Εις τρεις εποχάς του έτους θα εµού αφιερώσετε εορτάς.
Εξ. 23,15  την εορτήν των αζύµων φυλάξασθε ποιείν· επτά ηµέρας έδεσθε άζυµα, καθάπερ ενετειλάµην σοι, κατά τον καιρόν
τού µηνός των νέων· εν γάρ αυτώ εξήλθες εξ Αιγύπτου, ουκ οφθήση ενώπιόν µου κενός.
Εξ. 23,15  Προσέξατε, ώστε να τηρήτε την εορτήν των αζύµων, δηλαδή το Πασχα. Επί επτά ηµέρας, όπως σας έχω διατάξει,
θα τρώγετε άζυµον άρτον κατά την εποχήν του µηνός των νέων γεννηµάτων, διότι κατά τον καιρόν αυτόν εξήλθες
ελεύθερος από την Αίγυπτον. Δεν θα εµφανισθής στο θυσιαστήριον ενώπιόν µου µε τα χέρια αδειανά, χωρίς προσφοράν
θυσίας.
Εξ. 23,16  και εορτήν θερισµού πρωτογεννηµάτων ποιήσεις των έργων σου, ών εάν σπείρης εν τώ αγρώ σου, και εορτήν
συντελείας επ εξόδου τού ενιαυτού εν τή συναγωγή των έργων σου των εκ τού αγρού σου .
Εξ. 23,16  Θα εορτάσης επίσης εορτήν θερισµού των πρωτογεννηµάτων από τα σιτηρά, τα οποία έσπειρες στον αγρόν σου
και άλλην εορτήν κατά το τέλος του γεωργικού έτους µε την συγκοµιδήν των προϊόντων του αγρού σου.
Εξ. 23,17  τρεις καιρούς τού ενιαυτού οφθήσεται πάν αρσενικόν σου ενώπιον Κυρίου τού Θεού σου.
Εξ. 23,17  Κατά τας εορτάς των τριών αυτών εποχών θα παρουσιάσης ενώπιον του Κυρίου κάθε αρσενικόν εις την Σκηνήν
του Μαρτυρίου.
Εξ. 23,18  όταν γάρ εκβάλω τα έθνη από προσώπου σου και εµπλατύνω τα όριά σου, ου θύσεις επί ζύµη αίµα θυσιάσµατός
µου, ου δε µη κοιµηθή στέαρ της εορτής µου έως πρωΐ.
Εξ. 23,18  Οταν διώξω εγώ προς χάριν σας από την γην Χαναάν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη και µεγαλώσω τα όρια της
χώρας σου, δεν θα προσφέρης αιµατηράν κατά το Πασχα θυσίαν προς εµέ µε ένζυµον άρτον· ούτε θα µείνουν µέχρι πρωΐας
τα λίπη και τα κρέατα των θυσιαζοµένων κατά την εορτήν µου (κατά το Πασχα) αµνών, αλλά θα φαγωθούν κατά την
διάρκειαν της νυκτός.
Εξ. 23,19  τας απαρχάς των πρωτογεννηµάτων της γής σου εισοίσεις εις τον οίκον Κυρίου τού Θεού σου. ουχ εψήσεις άρνα
εν γάλακτι µητρός αυτού.
Εξ. 23,19  Τα πρωτογεννήµατα από τους αγρούς σου θα τα προσφέρης αφιέρωµα στον οίκον Κυρίου του Θεού σου- εις την
Σκηνήν του Μαρτυρίου και βραδύτερον στον ναόν. Δεν θα βράσης αρνί µέσα στο γάλα της µητρός του.
Εξ. 23,20  Καί ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν µου πρό προσώπου σου, ίνα φυλάξη σε εν τή οδώ, όπως εισαγάγη σε εις την
γήν, ήν ητοίµασά σοι.
Εξ. 23,20  Ιδού εγώ στέλλω εµπρός από σε τον άγγελόν µου, δια να σε προφυλάξη εις την οδόν σου, να σε οδηγήση και
εγκαταστήση εις την χώραν, την οποίαν έχω ετοιµάσει δια σε.
Εξ. 23,21  πρόσεχε σεαυτώ και εισάκουε αυτού και µη απείθει αυτώ· ου γάρ µη υποστείληταί σε, το γάρ όνοµά µου εστιν επ
αυτώ.
Εξ. 23,21  Πρόσεχε στον εαυτόν σου, ακούε πάντοτε τον οδηγόν σου άγγελον και µη δείξης απείθειαν προς αυτόν. Διότι
αυτός δεν θα υποχωρή εις τας παραβάσεις και τας ανοµίας σου, επειδή θα ενεργή εξ ονόµατός µου.
Εξ. 23,22  εάν ακοή ακούσητε της εµής φωνής και ποιήσης πάντα, όσα αν εντείλωµαί σοι, και φυλάξητε την διαθήκην µου,
έσεσθέ µοι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών· εµή γάρ εστι πάσα η γη , υµείς δε έσεσθέ µοι βασίλειον ιεράτευµα και
έθνος άγιον. ταύτα τα ρήµατα ερείς τοίς υιοίς Ισραήλ· εάν ακοή ακούσητε της φωνής µου και ποιήσητε πάντα όσα αν είπω
σοι, εχθρεύσω τοίς εχθροίς σου και αντικείσοµαι τοίς αντικειµένοις σοι·
Εξ. 23,22  Εάν ακούσετε µε προσοχήν τους λόγους µου και κάµετε όσα εγώ διατάσσω και φυλάξετε την διαθήκην µου, θα
είσθε δι' εµέ ο εκλεκτός λαός µεταξύ όλων των άλλων εθνών. Ιδική µου βέβαια είναι η γη και όλα τα έθνη, αλλά σεις µόνον
θα είσθε δι' εµέ βασίλειον ιερέων, έθνος άγιον, θεοκρατικός λαός. Αυτά θα είπης στους Ισραηλίτας· Εάν υπακούσετε στους
λόγους µου και κάµετε όλα όσα θα σας είπω, θα είµαι εχθρός στους εχθρούς σας και θα αντιπαρατάσσωµαι εναντίον
εκείνων, που ανθίστανται εις σας. Θα έχετε δε αυτήν την προστασίαν µου,
Εξ. 23,23  πορεύσεται γάρ ο άγγελός µου ηγούµενός σου και εισάξει σε προς τον Αµοραίον και Χετταίον και Φερεζαίον και
Χαναναίον και Γεργεσαίον και Ευαίον και Ιεβουσαίον, και εκτρίψω αυτούς.
Εξ. 23,23  διότι ο άγγελός µου θα προπορεύεται ως οδηγός σας και θα σας εισαγάγη εις την Χαναάν, όπου σήµερον
κατοικούν οι Αµορραίοι, οι Χετταίοι, οι Φερεζαίοι, οι Χαναναίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Ευαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Αυτούς εγώ θα
τους ξεπαστρέψω.
Εξ. 23,24  ου προσκυνήσεις τοίς θεοίς αυτών, ου δε µη λατρεύσης αυτοίς· ου ποιήσεις κατά τα έργα αυτών, αλλά καθαιρέσει
καθελείς και συντρίβων συντρίψεις τας στήλας αυτών.
Εξ. 23,24  Προσέξατε, δεν θα προσκυνήσετε τους θεούς αυτών ούτε θα τους λατρεύσετε, ούτε θα κάµετε τα έργα, που εκείνοι
κάµνουν, αλλά θα κρηµνίσετε εκ θεµελίων και θα συντρίψετε εξ ολοκλήρου τας ειδωλολατρικάς των στήλας .
Εξ. 23,25  και λατρεύσεις Κυρίω τώ Θεώ σου, και ευλογήσω τον άρτον σου και τον οίνόν σου και το ύδωρ σου, και
αποστρέψω µαλακίαν αφ υµών.
Εξ. 23,25  Θα λατρεύσετε µόνον Κυριον τον Θεόν σας και εγώ θα ευλογήσω και θα πληθύνω τον άρτον σας, τον οίνον σας,
τα ύδατά σας και θα αποµακρύνω από σας και την πιο µικράν αδιαθεσίαν.
Εξ. 23,26  ουκ έσται άγονος ουδέ στείρα επί της γής σου· τον αριθµόν των ηµερών σου αναπληρών αναπληρώσω.
Εξ. 23,26  Δεν θα υπάρχη εις την χώραν σου άγονος ανήρ ούτε στείρα γυνή. Θα µεγαλώνω πάντοτε τα έτη της ζωής σας και
θα γίνουν πλήρη ευτυχισµένων ηµερών.
Εξ. 23,27  και τον φόβον αποστελώ ηγούµενόν σου και εκστήσω πάντα τα έθνη, εις ούς σύ εισπορεύη εις αυτούς, και δώσω
πάντας τους υπεναντίους σου φυγάδας.
Εξ. 23,27  Καθώς σεις θα προχωρήτε δια την γην της επαγγελίας, θα στείλω εµπρός από σας τον φόβον µου, θα
κατατροµάξω όλα τα έθνη, όπου σεις θα εισέλθετε, και θα εµβάλω πανικόν στους εχθρούς σας, ώστε να τραπούν εις φυγήν.



Εξ. 23,28  και αποστελώ τας σφηκίας προτέρας σου, και εκβαλείς τους Αµοραίους και τους Ευαίους και τους Χαναναίους και
τους Χετταίους από σού.
Εξ. 23,28  Θα στείλω εµπρός από σας εναντίον των εχθρών σας σµήνη από σφήκας, ώστε σεις εύκολα να εκδιώξετε από
εµπρός σας τους Αµορραίους, τους Ευαίους, τους Χαναναίους και τους Χετταίους.
Εξ. 23,29  ουκ εκβαλώ αυτούς εν ενιαυτώ ενί, ίνα µη γένηται η γη έρηµος και πολλά γένηται επί σε τα θηρία της γής.
Εξ. 23,29  Αλλά δεν θα εκδιώξω αυτούς εντός ενός έτους, δια να µη µείνη έρηµος και ακαλλιέργητος η χώρα και
πολλαπλασιασθούν τα θηρία της γης εναντίον σας.
Εξ. 23,30  κατά µικρόν εκβαλώ αυτούς από σού, έως αν αυξηθής και κληρονοµήσης την γήν.
Εξ. 23,30  Ολίγον κατ' ολίγον θα τους εκδιώκω, έως ότου σεις αυξηθήτε και απλωθήτε και κληρονοµήσετε όλην την χώραν.
Εξ. 23,31  και θήσω τα όριά σου από της ερυθράς θαλάσσης, έως της θαλάσσης της Φυλιστιείµ και από της ερήµου έως τού
µεγάλου ποταµού Ευφράτου· και παραδώσω εις τας χείρας υµών τους εγκαθηµένους εν τή γη και εκβαλώ αυτούς από σού.
Εξ. 23,31  Θα εκτείνω και θα θέσω τα όρια της χώρας σας από την Ερυθράν Θαλασσαν έως την θάλασσαν των Φιλισταίων ,
την Μεσόγειον Θαλασσαν, και από την έρηµον Σουρ έως τον Ευφράτην, τον µεγάλον ποταµόν. Και θα παραδώσω εις τας
χείρας σας τους κατοίκους της χώρας αυτής, ενώ άλλους από αυτούς θα τους εκδιώξω από έµπροσθέν σας.
Εξ. 23,32  ου συγκαταθήση αυτοίς και τοίς θεοίς αυτών διαθήκην,
Εξ. 23,32  Δεν θα συνάψετε µε αυτούς ούτε µε τους θεούς των καµµίαν διαθήκην.
Εξ. 23,33  και ουκ εγκαθήσονται εν τή γη σου, ίνα µη αµαρτείν σε ποιήσωσι προς µε· εάν γάρ δουλεύσης τοίς θεοίς αυτών,
ούτοι έσονταί σοι πρόσκοµµα.
Εξ. 23,33  Δεν θα παραµείνουν αυτοί εις την χώραν σας, δια να µη σας παρασύρουν και αµαρτήσετε ενώπιόν µου. Διότι εάν
σεις λατρεύσετε και υπηρετήσετε τους θεούς των, θα γίνουν αυτοί πρόσκοµµα εις σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Εξ. 24,1  Καί Μωυσή είπεν· ανάβηθι προς τον Κύριον σύ και Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και εβδηµήκοντα των
πρεσβυτέρων Ισραήλ, και προσκυνήσουσι µακρόθεν τώ Κυρίω·
Εξ. 24,1   Είπεν ο Θεός στον Μωϋσήν· “άνεβα στο όρος προς εµέ συ, ο Ααρών, ο Ναδάβ, ο Αδιούδ και οι εβδοµήκοντα από
τους γεροντοτέρους Ισραηλίτας. Θα προσκυνήσουν εµέ τον Κυριον από µακρυνής αποστάσεως.
Εξ. 24,2  και εγγιεί Μωυσής µόνος προς τον Θεόν, αυτοί δε ουκ εγγιούσιν· ο δε λαός ου συναναβήσεται µετ αυτών.
Εξ. 24,2  Συ, ο Μωϋσής, µόνον θα έλθης πλησίον προς εµέ τον Θεόν εις την κορυφήν του όρους· οι άλλοι συνοδοί σου δεν θα
πλησιάσουν. Ο δε λαός δεν θα ανεβή καθόλου στο όρος µαζή των, αλλά θα παραµείνη στους πρόποδας”.
Εξ. 24,3  εισήλθε δε Μωυσής και διηγήσατο τώ λαώ πάντα τα ρήµατα τού Θεού και τα δικαιώµατα· απεκρίθη δε πάς ο λαός
φωνή µια λέγοντες· πάντας τους λόγους, ούς ελάλησε Κύριος, ποιήσοµεν και ακουσόµεθα.
Εξ. 24,3   Ο Μωϋσής ήλθεν εις την κατασκήνωσιν των Ισραηλιτών και διηγήθη στον λαόν όλους τους λόγους του Θεού και
τας εντολάς. Συσσωµος ο λαός απεκρίθη µε µίαν φωνήν λέγων· “όλους τους λόγους, τους οποίους µίλησε ο Κυριος, θα
εφαρµόσωµεν και θα υπακούσωµεν”.
Εξ. 24,4  και έγραψε Μωυσής πάντα τα ρήµατα Κυρίου. ορθρίσας δε Μωυσής το πρωΐ ωκοδόµησε θυσιαστήριον υπό το όρος
και δώδεκα λίθους εις τας δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ·
Εξ. 24,4  Εγραψεν ο Μωϋσής όλας αυτάς τας εντολάς του Κυρίου. Εγερθείς δε πολύ πρωϊ έκτισε κατά την πρωΐαν
θυσιαστήριον στους πρόποδας του όρους και ετοποθέτησε δώδεκα λίθους δια τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
Εξ. 24,5  και εξαπέστειλε τους νεανίσκους των υιών Ισραήλ, και ανήνεγκαν ολοκαυτώµατα και έθυσαν θυσίαν σωτηρίου τώ
Θεώ µοσχάρια.
Εξ. 24,5   Απέστειλε κατόπιν νεαρούς Ισραηλίτας και έφεραν µοσχάρια, τα οποία προσέφεραν ολοκαυτώµατα ως θυσίαν
ευχαριστίας προς τον Θεόν δια την σωτηρίαν των.
Εξ. 24,6  λαβών δε Μωυσής το ήµισυ τού αίµατος ενέχεεν εις κρατήρας, το δε ήµισυ τού αίµατος προσέχεε προς το
θυσιαστήριον.
Εξ. 24,6  Ο Μωϋσής έλαβε το ήµισυ από το αίµα των θυσιασθέντων ζώων και το έθεσεν εις δοχεία , το δε άλλο ήµισυ το έχυσε
πλησίον στο θυσιαστήριον.
Εξ. 24,7  και λαβών το βιβλίον της διαθήκης ανέγνω εις τα ώτα τού λαού , και είπαν· πάντα όσα ελάλησε Κύριος, ποιήσοµεν
και ακουσόµεθα.
Εξ. 24,7   Ελαβε κατόπιν το βιβλίον της Διαθήκης, όπου είχε γράψει τας εντολάς, ανέγνωσεν αυτό εις επήκοον του λαού και
οι Ισραηλίται είπαν· “όλα όσα διέταξεν ο Κυριος, θα εφαρµόσωµεν και θα ακούσωµεν”.
Εξ. 24,8  λαβών δε Μωυσής το αίµα κατεσκέδασε τού λαού και είπεν· ιδού το αίµα της διαθήκης , ής διέθετο Κύριος προς
υµάς περί πάντων των λόγων τούτων.
Εξ. 24,8  Λαβών έπειτα ο Μωϋσής τα δοχεία µε το αίµα ερράντισε µε αυτό τον λαόν και είπεν· “ιδού το αίµα της Διαθήκης,
την οποίαν έκαµεν ο Κυριος προς σας, δια να εφαρµόσετε όλας αυτάς τας εντολάς του”.
Εξ. 24,9  Καί ανέβη Μωυσής και Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και εβδοµήκοντα της γερουσίας Ισραήλ
Εξ. 24,9  Ανέβη κατόπιν ο Μωϋσής στο όρος και µαζή µε αυτόν ο Ααρών, ο Ναδάβ, ο Αβιούδ και εβδαµήκοντα από την
γερουσίαν των Ισραηλιτών. Εκεί αυτοί δεν είδον τον Θεόν.
Εξ. 24,10  και είδον τον τόπον, ού ειστήκει ο Θεός τού Ισραήλ· και τα υπό τους πόδας αυτού ωσεί έργον πλίνθου σαπφείρου
και ώσπερ είδος στερεώµατος τού ουρανού τή καθαριότητι.
Εξ. 24,10  Είδον όµως τον τόπον, όπου εστάθη ο Θεός του Ισραήλ. Και ο τόπος αυτός εφαίνετο σαν να ήτο κατασκευασµένος
από πλίνθους σαπφείρου. Είχε δε την διαύγειαν και την λάµψιν του καθαρού ουρανού.
Εξ. 24,11  και των επιλέκτων τού Ισραήλ ου διεφώνησεν ουδέ είς· και ώφθησαν εν τώ τόπω τού Θεού και έφαγον και έπιον .
Εξ. 24,11  Κανείς από τους άρχοντας του ισραηλιτικού λαού, που ανέβησαν στο όρος όχι µόνον δεν απέθανεν αλλ' ουδέ την
φωνήν του έχασε από την παρουσίαν του Θεού. Οι άνδρες αυτοί, στον θείον εκείνον τόπον έφαγον και έπιον
φιλοξενηθέντες εις θείον συµπόσιον.
Εξ. 24,12  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ανάβηθι προς µε εις το όρος και ίσθι εκεί· και δώσω σοι τα πυξία τα λίθινα, τον
νόµον και τας εντολάς, ας έγραψα νοµοθετήσαι αυτοίς.



Εξ. 24,12  Είπε κατόπιν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ανέβα προς εµέ στο υψηλότερον µέρος του όρους και µείνε εκεί. Θα σου
δώσω τας λιθίνας πλάκας, εις τας οποίας είναι γραµµένος ο νόµος και αι εντολαί µου, τας οποίας έγραψα ως νοµοθεσίαν
δια τους Ισραηλίτας”.
Εξ. 24,13  και αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστηκώς αυτώ ανέβησαν εις το όρος τού Θεού·
Εξ. 24,13  Ηγέρθη ο Μωϋσής και ο ακόλουθος αυτού Ιησούς του Ναυή και ανέβησαν στο υψηλότερον µέρος του όρους του
Θεού.
Εξ. 24,14  και τοίς πρεσβυτέροις είπαν· ησυχάζετε αυτού, έως αναστρέψωµεν προς υµάς· και ιδού Ααρών και Ώρ µεθ υµών·
εάν τινι συµβή κρίσις, προσπορευέσθωσαν αυτοίς.
Εξ. 24,14  Εις δε τους πρεσβυτέρους είπαν· “µείνατε ήσυχοι στο µέρος αυτό, έως ότου επιστρέψωµεν προς σας. Ο Ααρών και ο
Ωρ ιδού είναι µαζή σας. Εάν συµβή καµµιά διαφορά, κανένα ζήτηµα εις Ισραηλίτην, ας πορευθούν αυτοί προς εκείνους δια
να εξοµαλύνουν την διαφοράν”.
Εξ. 24,15  και ανέβη Μωυσής και Ιησούς εις το όρος, και εκάλυψεν η νεφέλη το όρος.
Εξ. 24,15  Ο Μωϋσής και ο Ιησούς του Ναυή ανέβησαν στο όρος και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό.
Εξ. 24,16  και κατέβη η δόξα τού Θεού επί το όρος το Σινά, και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη έξ ηµέρας· και εκάλεσε Κύριος τον
Μωυσήν τή ηµέρα τή εβδόµη εκ µέσου της νεφέλης.
Εξ. 24,16  Κατέβη ως λάµψις η δόξα του Θεού στο όρος Σινά και εσκέπασεν αυτό η νεφέλη επί εξ ηµέρας. Την εβδόµην
ηµέραν ο Κυριος µέσα από την νεφέλην εκάλεσε τον Μωϋσήν.
Εξ. 24,17  το δε είδος της δόξης Κυρίου ωσεί πύρ φλέγον επί της κορυφής τού όρους εναντίον των υιών Ισραήλ.
Εξ. 24,17  Το είδος της δόξης του Κυρίου ήτο σαν πυρ που εκπέµπει συνεχώς φλόγας επάνω εις την κορυφήν του όρους,
ορατόν από όλους τους Ισραηλίτας.
Εξ. 24,18  και εισήλθε Μωυσής εις το µέσον της νεφέλης και ανέβη εις το όρος και ήν εκεί εν τώ όρει τεσσαράκοντα ηµέρας
και τεσσαράκοντα νύκτας.
Εξ. 24,18  Ο Μωϋσής, κατόπιν της προσκλήσεως του Θεού, εισήλθε µέσα εις την νεφέλην, ανέβη στο υψηλότερον σηµείον
του όρους και ήτο εκεί τεσσαράκοντα ηµερονύκτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Εξ. 25,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 25,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Εξ. 25,2  ειπόν τοίς υιοίς Ισραήλ, και λάβετε απαρχάς παρά πάντων, οίς αν δόξη τή καρδία, και λήψεσθε τας απαρχάς µου.
Εξ. 25,2   “ειπέ στους Ισραηλίτας να φέρουν όλοι συνεισφοράς, ελευθέρως και αυτοπροαιρέτως κατά την διάθεσιν της
καρδίας του έκαστος, και θα λάβετε σεις δι' εµέ αυτάς τας συνεισφοράς.
Εξ. 25,3  και αύτη εστίν η απαρχή, ήν λήψεσθε παρ αυτών· χρυσίον και αργύριον και χαλκόν
Εξ. 25,3   Αυτή η συνεισφορά, που θα λάβετε από αυτούς, θα είναι χρυσός, άργυρος και χαλκός,
Εξ. 25,4  και υάκινθον και πορφύραν και κόκκινον διπλούν και βύσσον κεκλωσµένην και τρίχας αιγείας
Εξ. 25,4   πορφύρα κυανή, πορφύρα ροδίνη, πορφύρα βαθέως ερυθρά δύο φοράς βαµµένη, κλωστές εκ βύσσου, τρίχας από
αίγας,
Εξ. 25,5  και δέρµατα κριών ηρυθροδανωµένα και δέρµατα υακίνθινα και ξύλα άσηπτα
Εξ. 25,5   δέρµατα κριών βαµµένα κόκκινα και άλλα δέρµατα βαµµένα κυανά και ξύλα, που δεν σαπίζουν.
Εξ. 25,6  και λίθους σαρδίου και λίθους εις την γλυφήν εις την επωµίδα και τον ποδήρη .
Εξ. 25,6   Θα λάβετε επίσης πολυτίµους λίθους σαρδίρυ και άλλους πολυτίµους λίθους δια την ανάγλυφον διακόσµησιν της
επωµίδος και του ποδήρους χιτώνος.
Εξ. 25,7  και ποιήσεις µοι αγίασµα, και οφθήσοµαι εν υµίν·
Εξ. 25,7   Θα κατασκευάσης δι' εµέ Σκηνήν, εις τόπον άγιον, όπου θα εµφανίζωµαι εις σας.
Εξ. 25,8  και ποιήσεις µοι κατά πάντα όσα σοι δεικνύω εν τώ όρει, το παράδειγµα της σκηνής και το παράδειγµα πάντων
των σκευών αυτής· ούτω ποιήσεις.
Εξ. 25,8   Θα κατασκευάσης αυτά σύµφωνα µε εκείνα, που θα σου δείξω εγώ τώρα στο όρος, καττά το υπόδειγµα της
Σκηνής και κατά το υπόδειγµα των σκευών αυτής, που θα σου δείξω. Ετσι θα τα κάµης.
Εξ. 25,9  Καί ποιήσεις κιβωτόν µαρτυρίου εκ ξύλων ασήπτων, δύο πήχεων και ηµίσους το µήκος και πήχεως και ηµίσους το
πλάτος και πήχεως και ηµίσους το ύψος.
Εξ. 25,9   Θα κάµης την κιβωτόν του Μαρτυρίου από ξύλα, που δεν σαπίζουν. Το µήκος της θα είναι δυόµισυ πήχεις, το
πλάτος της ένας και ήµισυς πήχυς και το ύψος της ένας και ήµισυς πήχυς.
Εξ. 25,10  και καταχρυσώσεις αυτήν χρυσίω καθαρώ, έσωθεν και έξωθεν χρυσώσεις αυτήν· και ποιήσεις αυτή κυµάτια
χρυσά στρεπτά κύκλω.
Εξ. 25,10  Θα καλύψης αυτήν µε καθαρόν χρυσίον, θα την χρυσώσης από µέσα και απ' έξω, θα κατασκευάσης και θα
τοποθετήσης γύρω από αυτήν χρυσήν στεφάνην που θα φαίνεται σαν συστρεφόµενα κυµάτια.
Εξ. 25,11  και ελάσεις αυτή τέσσαρας δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις επί τα τέσσαρα κλίτη , δύο δακτυλίους επί το κλίτος
το έν και δύο δακτυλίους επί το κλίτος το δεύτερον.
Εξ. 25,11  Θα χύσης δι' αυτήν τέσσαρας χρυσούς κρίκους και θα τους προσαρµόσης εις τας τέσσαρας γωνίας, δύο κρίκους
εις την µίαν πλευράν και δύο κρίκους εις την άλλην.
Εξ. 25,12  ποιήσεις δε αναφορείς ξύλα άσηπτα και καταχρυσώσεις αυτά χρυσίω·
Εξ. 25,12  Θα κατασκευάσης δια την µεταφοράν της κιβωτού µοχλούς από ξύλον άσηπτον, τους οποίους θα καλύψης µε
χρυσόν
Εξ. 25,13  και εισάξεις τους αναφορείς εις τους δακτυλίους τους εν τοίς κλίτεσι της κιβωτού αίρειν την κιβωτόν εν αυτοίς·
Εξ. 25,13  και θα εισάγης τους µοχλούς αυτούς στους κρίκους των δύο πλευρών της κιβωτού, δια να σηκώνεται και
µεταφέρεται δι' αυτών η κιβωτός.
Εξ. 25,14  εν τοίς δακτυλίοις της κιβωτού έσονται οι αναφορείς ακίνητοι.
Εξ. 25,14  Οι µοχλοί αυτοί θα είναι µόνιµοι στους κρίκους της κιβωτού.



Εξ. 25,15  και εµβαλείς εις την κιβωτόν τα µαρτύρια, ά αν δώ σοι.
Εξ. 25,15  Μέσα δε εις την κιβωτόν θα θέσης αντικείµενα, που µαρτυρούν την παρουσίαν µου και τα οποία εγώ θα σου
δώσω.
Εξ. 25,16  και ποιήσεις ιλαστήριον επίθεµα χρυσίου καθαρού, δύο πήχεων και ηµίσους το µήκος και πήχεως και ηµίσους το
πλάτος.
Εξ. 25,16  Το σκέπασµα της κιβωτού, το ιλαστήριον, θα το κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν. Θα έχη µήκος µεν δύο και
ήµισυν πήχεις, πλάτος δε ένα και ήµισυν πήχυν.
Εξ. 25,17  και ποιήσεις δύο Χερουβίµ χρυσοτορευτά και επιθήσεις αυτά εξ αµφοτέρων των κλιτών τού ιλαστηρίου.
Εξ. 25,17  Θα κατασκευάσης δύο Χερουβίµ σκαλιστά εκ χρυσού και θα τοποθετήσης αυτά απέναντι αλλήλων, το ένα εις την
µίαν πλευράν του ιλαστηρίου και το έτερον εις την άλλην.
Εξ. 25,18  ποιηθήσονται Χερούβ είς εκ τού κλίτους τούτου και Χερούβ είς εκ τού κλίτους τού δευτέρου τού ιλαστηρίου· και
ποιήσεις τους δύο Χερουβίµ επί τα δύο κλίτη.
Εξ. 25,18  Θα κατασκευασθούν δύο Χερουβίµ και θα τοποθετηθούν ένα από την µίαν πλευράν του ιλαστηρίου, το δεύτερον
από την άλλην πλευράν. Ετσι τα δύο Χερουβίµ θα ευρίσκωνται απέναντι αλλήλων εις τας δύο πλευράς του ιλαστηρίου.
Εξ. 25,19  έσονται οι Χερουβίµ εκτείνοντες τας πτέρυγας επάνωθεν, συσκιάζοντες εν ταίς πτέρυξιν αυτών επί τού ιλαστηρίου,
και τα πρόσωπα αυτών εις άλληλα· εις το ιλαστήριον έσονται τα πρόσωπα των Χερουβίµ.
Εξ. 25,19  Θα έχουν απλωµένας τας πτέρυγάς των επάνω από το ιλαστήριον, θα ριπτούν την σκιαν των πτερύγων των επ'
αυτού και τα πρόσωπά των θα είναι το ένα απέναντι του άλλου. Θα είναι δε εστραµµένα κάτω, ώστε να βλέπουν το
ιλαστήριον.
Εξ. 25,20  και επιθήσεις το ιλαστήριον επί την κιβωτόν άνωθεν· και εις την κιβωτόν εµβαλείς τα µαρτύρια, ά αν δώ σοι.
Εξ. 25,20  Το ιλαστήριον θα το τοποθητήσης επάνω εις την κιβωτόν του Μαρτυρίου· µέσα δε εις την κιβωτόν θα βάλης
αντικείµενα, που µαρτυρούν την παρουσίαν µου και τα οποία εγώ θα σου δώσω.
Εξ. 25,21  και γνωσθήσοµαί σοι εκείθεν και λαλήσω σοι άνωθεν τού ιλαστηρίου ανά µέσον των δύο Χερουβίµ των όντων επί
της κιβωτού τού µαρτυρίου και κατά πάντα, όσα εάν εντείλωµαί σοι προς τους υιούς Ισραήλ.
Εξ. 25,21  Θα φανερώνωµαι και θα γίνωµαι γνωστός εις σε από εκεί, και θα σου οµιλώ δια του άνωθεν της κιβωτού
ιλαστηρίου από το µέσον των δύο χερουβίµ, τα οποία θα ευρίσκωνται εις την κιβωτόν του Μαρτυρίου. Θα λέγω εις σε όλα
όσα θα σε διατάσσω να λέγης προς τους Ισραηλίτας.
Εξ. 25,22  Καί ποιήσεις τράπεζαν χρυσήν χρυσίου καθαρού, δύο πήχεων το µήκος και πήχεως το εύρος και πήχεως και
ηµίσους το ύψος.
Εξ. 25,22  Θα κατασκευάσης χρυσήν τράπεζαν από καθαρόν χρυσόν, της οποίας το µήκος θα είναι δύο πήχεις, το πλάτος
ένας πήχυς, το δε ύψος ένας και ήµισυς πήχυς.
Εξ. 25,23  και ποιήσεις αυτή στρεπτά κυµάτια χρυσά κύκλω. και ποιήσεις αυτή στεφάνην παλαιστού κύκλω·
Εξ. 25,23  Και θα περιβάλης αυτήν µε χρυσήν στεφάνην, που θα έχη συστρεφόµενα κυµάτια. Θα κάµης και άλλην στεφάνην
πέριξ του χείλους αυτής, πλάτους µιας παλάµης.
Εξ. 25,24  και ποιήσεις στρεπτόν κυµάτιον τή στεφάνη κύκλω.
Εξ. 25,24  Θα κατασκευάσης και επί της στεφάνης αυτής γύρω συστρεφόµενα κυµάτια.
Εξ. 25,25  και ποιήσεις τέσσαρας δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις τους τέσσαρας δακτυλίους επί τα τέσσερα µέρη των
ποδών αυτής υπό την στεφάνην,
Εξ. 25,25  Θα κατασκευάσης τέσσαρας χρυσούς κρίκους, τους οποίους θα τοποθετήσης στους τέσσαρας πόδας της
τραπέζης υπό την στεφάνην.
Εξ. 25,26  και έσονται οι δακτύλιοι εις θήκας τοίς αναφορεύσιν, ώστε αίρειν εν αυτοίς την τράπεζαν.
Εξ. 25,26  Οι δακτύλιοι αυτοί θα είναι θήκη δια τους αναφορείς, ώστε να σηκώνουν και να µεταφέρουν δι' αυτών την
τράπεζαν.
Εξ. 25,27  και ποιήσεις τους αναφορείς εκ ξύλων ασήπτων και καταχρυσώσεις αυτούς χρυσίω καθαρώ , και αρθήσεται εν
αυτοίς η τράπεζα.
Εξ. 25,27  Αυτούς δε τους αναφορείς, τους µοχλούς, θα τους καττασκευάσης από ξύλα άσηπτα και θα τους καλύψης µε
καθαρόν χρυσίον. Δι' αυτών θα σηκώνεται και θα µεταφέρεται η τράπεζα.
Εξ. 25,28  και ποιήσεις τα τρυβλία αυτής και τας θυΐσκας και τα σπονδεία και τους κιάθους, εν οίς σπείσεις εν αυτοίς· εκ
χρυσίου καθαρού ποιήσεις αυτά.
Εξ. 25,28  Θα κατασκευάσης τους δίσκους, τας θήκας δια το λιβάνι, τας φιάλας και τα ποτήρια δια την τέλεσιν των
σπονδών. Από καθαρόν χρυσόν θα κάµης αυτά.
Εξ. 25,29  και επιθήσεις επί την τράπεζαν άρτους ενωπίους εναντίον µου διαπαντός.
Εξ. 25,29  Επάνω εις την τράπεζαν θα θέσης άρτους, οι οποίοι θα ευρίσκωνται δια παντός ενώπιόν µου και θα
αντικαθίστανται κατά περιόδους.
Εξ. 25,30  Καί ποιήσεις λυχνίαν εκ χρυσίου καθαρού, τορευτήν ποιήσεις την λυχνίαν· ο καυλός αυτής και οι καλαµίσκοι και
οι κρατήρες και οι σφαιρωτήρες και τα κρίνα εξ αυτής έσται.
Εξ. 25,30  Θα κατασκευάσης λυχνίαν από καθαρόν χρυσόν, σκαλιστήν θα κάµης την λυχνίαν. Αυτή θα έχη κύριον στέλεχος
και εκατέρωθεν αυτού βραχίονας. Τα οµοιώµατα των ποτηρίων και αι σφαιρικαί διογκώσεις και τα οµοιώµατα των κρίνων
θα είναι όλα από την αυτήν ύλην, από χρυσόν.
Εξ. 25,31  έξ δε καλαµίσκοι εκπορευόµενοι εκ πλαγίων, τρεις καλαµίσκοι της λυχνίας εκ τού κλίτους τού ενός αυτής και
τρεις καλαµίσκοι της λυχνίας εκ τού κλίτους τού δευτέρου.
Εξ. 25,31  Εξ βραχίονες θα εξέρχωνται εκ των πλαγίων του κεντρικού στελέχους, τρεις βραχίονες από το ένα κλίτος της
λυχνίας και τρεις βραχίονες από το άλλο.
Εξ. 25,32  και τρεις κρατήρες εκτετυπωµένοι καρυΐσκους εν τώ ενί καλαµίσκω, σφαιρωτήρ και κρίνον· ούτω τοίς έξ
καλαµίσκοις τοίς εκπορευοµένοις εκ της λυχνίας.
Εξ. 25,32  Τρία ποτήρια έχοντα σχήµα καρυδιού θα ευρίσκωνται ανάγλυφα στον κάθε βραχίονα . Εις κάθε βραχίονα επίσης
πλησίον των ποτηρίων, θα υπάρχουν σφαιροειδείς διογκώσεις και οµοιώµατα κρίνων. Ετσι θα είναι και οι εξ βραχίονες της



λυχνίας.
Εξ. 25,33  και εν τή λυχνία τέσσαρες κρατήρες εκτετυπωµένοι καρυΐσκους· εν τώ ενί καλαµίσκω σφαιρωτήρες και τα κρίνα
αυτής.
Εξ. 25,33  Εις το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας θα υπάρχουν τέσσαρα ανάγλυφα ποτήρια υπό µορφήν καρυδιού. Εις το
αυτό στέλεχος θα υπάρχουν σφαιρικαί διογκώσεις και οµοιώµατα κρίνων.
Εξ. 25,34  ο σφαιρωτήρ υπό τους δύο καλαµίσκους εξ αυτής, και σφαιρωτήρ υπό τους τέσσαρας καλαµίσκους εξ αυτής·
ούτω τοίς έξ καλαµίσκοις τοίς εκπορευοµένοις εκ της λυχνίας.
Εξ. 25,34  Εις το κύριον αυτό στέλεχος θα υπάρχη η πρώτη σφαιρική διόγκωσις, που θα συνδέη τους δύο εκατέρωθεν
βραχίονας, και άλλαι δύο σφαιρικαί διογκώσεις, που θα συνδέουν µε το κεντρικόν στέλεχος τους άλλους τέσσαρας
βραχίονας. Ετσι θα συνδέωνται οι εξ βραχίονες, οι εξερχόµενοι από το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας.
Εξ. 25,35  και εν τή λυχνία τέσσαρες κρατήρες εκτετυπωµένοι καρυΐσκους.
Εξ. 25,35  Εις το κεντρικόν στέλεχος της λυχνίας θα υπάρχουν ανάγλυφα τέσσαρα οµοιώµατα ποτηρίων υπό µορφήν
καρυδιού.
Εξ. 25,36  οι σφαιρωτήρες και οι καλαµίσκοι εξ αυτής έστωσαν· όλη τορευτή εξ ενός χρυσίου καθαρού.
Εξ. 25,36  Αι σφαιρικαί διογκώσεις και οι βραχίονες θα εξέρχωνται από το στέλεχος της λυχνίας. Ολη δε η λυχνία θα είναι
σκαλιστή από χρυσόν καθαρόν.
Εξ. 25,37  και ποιήσεις τους λύχνους αυτής επτά· και επιθήσεις τους λύχνους , και φανούσιν εκ τού ενός προσώπου.
Εξ. 25,37 Θα κατασκευάσης τους επτά λύχνους αυτής και θα τους θέσης στο άνω µέρος των καλαµίσκων και του κεντρικού
στελέχους και θα φωτίζουν εις την µίαν πρόσοψιν προς τα άγια των αγίων.
Εξ. 25,38  και τον επαρυστήρα αυτής και τα υποθέµατα αυτής εκ χρυσίου καθαρού ποιήσεις.
Εξ. 25,38  Τα λυχνοψάλιδα και τα δοχεία των απορριµµάτων αυτής θα τα κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν.
Εξ. 25,39  πάντα τα σκεύη ταύτα τάλαντον χρυσίου καθαρού.
Εξ. 25,39  Ολα αυτά µαζή τα χρυσά σκεύη θα είναι βάρους ενός ταλάντου χρυσού.
Εξ. 25,40  όρα, ποιήσεις κατά τον τύπον τον δεδειγµένον σοι εν τώ όρει.
Εξ. 25,40  Πρόσεχε, θα κατασκευάσης όλα αυτά κατά το σχέδιον, που σου υπεδείχθη επί του όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Εξ. 26,1  Καί την σκηνήν ποιήσεις δέκα αυλαίας εκ βύσσου κεκλωσµένης και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου
κεκλωσµένου· Χερουβίµ εργασία υφάντου ποιήσεις αυτάς.
Εξ. 26,1 Δια το πρώτον εσωτερικόν κάλυµµα της σκηνής θα κατασκευάσης δέκα τεµάχια από ύφασµα λινόν υφασµένον µε
στριµµένην κλωστήν χρώµατος κυανού, βαθέως ερυθρού και κόκκινου. Επάνω εις αυτά θα υφάνης µορφάς χερουβίµ.
Εξ. 26,2  µήκος της αυλαίας της µιάς οκτώ και είκοσι πήχεων και εύρος τεσσάρων πήχεων η αυλαία η µία έσται· µέτρον το
αυτό έσται πάσαις ταίς αυλαίαις.
Εξ. 26,2  Το µήκος του ενός τεµαχίου υφάσµατος θα είναι είκοσι οκτώ πήχεις, το δε πλάτος τέσσαρες πήχεις. Αι διαστάσεις
αυταί θα είναι και δια τα άλλα εννέα τεµάχια.
Εξ. 26,3  πέντε δε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων εχόµεναι η ετέρα εκ της ετέρας, και πέντε αυλαίαι έσονται συνεχόµενοι ετέρα
τή ετέρα.
Εξ. 26,3   Τα πέντε από τα τεµάχια αυτά θα ραφούν το ένα µε το άλλο, ώστε να αποτελούν ένα τεµάχιον, µίαν αυλαίαν.
Οµοίως και τα άλλα πέντε τεµάχια θα ραφούν το ένα µε το άλλο, δια να αποτελέσουν δευτέραν αυλαίαν.
Εξ. 26,4 και ποιήσεις αυταίς αγκύλας υακινθίνας επί τού χείλους της αυλαίας της µιάς εκ τού ενός µέρους εις την συµβολήν
και ούτω ποιήσεις επί τού χείλους της αυλαίας της εξωτέρας προς τή συµβολή τή δευτέρα .
Εξ. 26,4  Θα κατασκευάσης, δια τα δύο αυτά, λωρία συνδέσεως χρώµατος κυανού, τα οποία θα τοποθετήσης στο άκρον του
ενός µεγάλου τεµαχίου, εκεί όπου θα γίνη η σύνδεσις µε το άλλο τεµάχιον. Το αυτό θα κάµης και δια το άκρον του άλλου
µεγάλου τεµαχίου.
Εξ. 26,5  πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις τή αυλαία τή µια, και πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις εκ τού µέρους της αυλαίας
κατά την συµβολήν της δευτέρας, αντιπρόσωποι αντιπίπτουσαι αλλήλαις εις εκάστην.
Εξ. 26,5   Πεντήκοντα τέτοια λωρία συνδέσεως θα κάµης δια την µίαν αυλαίαν και άλλα πεντήκοντα λωρία δια την άλλην,
εκεί όπου θα γίνεται η σύνδεσις. Τα λωρία συνδέσεως εκάστης αυλαίας θα είναι το ένα απέναντι του άλλου.
Εξ. 26,6  και ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσούς. και συνάψεις τας αυλαίας ετέραν τή ετέρα τοίς κρίκοις. και έσται η
σκηνή µία.
Εξ. 26,6  Θα κατασκευάσης πεντήκοντα χρυσούς κρίκους και µε αυτούς δια των λωρίων, που έχουν αι δύο αυλαίαι, θα
συνδέσης αυτάς εις µίαν. Ούτω το πρώτον εσωτερικόν κάλυµµα της σκηνής θα είναι ένα.
Εξ. 26,7  και ποιήσεις δέρεις τριχίνας σκέπην επί της σκηνής, ένδεκα δέρεις ποιήσεις αυτάς.
Εξ. 26,7   Εις κάλυψιν του πρώτου θα κατασκευάσης δεύτερον κάλυµµα. Ενδεκα τρίχινα τέτοια παραπετάσµατα θα
κατασκευάσης.
Εξ. 26,8  το µήκος της δέρεως της µιάς, τριάκοντα πήχεων, και τεσσάρων πήχεων το εύρος της δέρεως της µιάς· το αυτό
µέτρον έσται ταίς ένδεκα δέρεσι.
Εξ. 26,8  Το µήκος του παραπετάσµατος θα είναι τριάκοντα πήχστο δε πλάτος αυτού θα είναι τέσσαρες πήχεις. Τας αυτάς
διαστάσεις θα έχουν και το καθένα από τα ένδεκα αυτά παραπετάσµατα.
Εξ. 26,9  και συνάψεις τας πέντε δέρεις επί το αυτό, και τας έξ δέρεις επί το αυτό. και επιδιπλώσεις την δέριν την έκτην κατά
πρόσωπον της σκηνής.
Εξ. 26,9  Θα ράψης τα πέντε παραπετάσµατα εις ένα και τα άλλα εξ εις άλλο ένα . Το έκτον τεµάχιον του µεγάλου αυτού
παραπετάσµατος θα το διπλώσης εις την είσοδον της σκηνής.
Εξ. 26,10  και ποιήσεις αγκύλας πεντήκοντα επί τού χείλους της δέρεως της µιάς, της ανά µέσον κατά συµβολήν. και
πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις επί τού χείλους της δέρεως, της συναπτούσης της δευτέρας.
Εξ. 26,10  Θα κατασκευάσης στο άκρον του ενός παραπετάσµατος πεντήκοντα λωρία συνδέσεως , εκεί όπου θα γίνεται η
σύνδεσις µε το άλλο, και πεντήκοντα κρίκους στο άκρον του άλλου παραπετάσµατος εκεί όπου αυτό θα συνδέεται µε το



πρώτον.
Εξ. 26,11  και ποιήσεις κρίκους χαλκούς πεντήκοντα. και συνάψεις τους κρίκους εκ των αγκυλών, και συνάψεις τας δέρεις,
και έσται έν.
Εξ. 26,11  Θα κατασκευάσης πεντήκοντα χαλκούς κρίκους και δια µέσου αυτών θα συνδέσης τα λωρία συνδέσεως, ώστε τα
δύο παραπετάσµατα να γίνουν ένα κάλυµµα.
Εξ. 26,12  και υποθήσεις το πλεονάζον εν ταίς δέρεσι της σκηνής. το ήµισυ της δέρεως το υπολελειµµένον υποκαλύψεις εις
το πλεονάζον των δέρεων της σκηνής. υποκαλύψεις οπίσω της σκηνής.
Εξ. 26,12  Μετά την κάλυψιν της σκηνής, το πλεονάζον τµήµα των παραπετασµάτων θα πέση εις τα πλάγια της σκηνής. Το
ήµισυ του παραπετάσµατος, το οποίον περισσεύει, θα κρέµαται άνωθεν και όπισθεν της σκηνής. Ούτω θα καλύψης το
όπισθεν αυτής µέρος.
Εξ. 26,13  πήχυν εκ τούτου, και πήχυν εκ τούτου, εκ τού υπερέχοντος των δέρεων, εκ τού µήκους των δέρεων της σκηνής,
έσται συγκαλύπτον επί τα πλάγια της σκηνής ένθεν και ένθεν, ίνα καλύπτη.
Εξ. 26,13  Εκ δε των δύο πήχεων, κατά τους οποίους είναι µεγαλύτερον το τρίχινον κάλυµµα από το εσωτερικόν λίνον
κάλυµµα κατά πλάτος, θα καλύψης τα πλάγια της σκηνής, ένα πήχυν από εδώ και ένα πήχυν από εκεί.
Εξ. 26,14  και ποιήσεις κατακάλυµµα τή σκηνή δέρµατα κριών ηρυθροδανωµένα, και επικαλύµµατα δέρµατα υακίνθινα
επάνωθεν.
Εξ. 26,14  Επάνω από το τρίχινον αυτό δεύτερον κάλυµµα θα κατασκευάσης και τρίτον κάλυµµα δια την σκηνήν από
δέρµατα κριών βαµµένα ερυθρά µε ερυθρόδανον. Και τέταρτον ακόµη δερµάτινον κάλυµµα χρώµατος κυανού θα
κατασκευάσης.
Εξ. 26,15  και ποιήσεις στύλους της σκηνής εκ ξύλων ασήπτων.
Εξ. 26,15  Θα κατασκευάσης στύλους, σανιδώµατα, δια το στήριγµα της σκηνής από ξύλα, που δεν σήπονται.
Εξ. 26,16  δέκα πήχεων ποιήσεις τον στύλον τον ένα, και πήχεως ενός και ηµίσους το πλάτος τού στύλου τού ενός.
Εξ. 26,16  Καθε στύλος θα έχη µήκος µεν δέκα πήχεις, πλάτος δε ένα και ήµισυ πήχυν.
Εξ. 26,17  δύο αγκωνίσκους τώ στύλω τώ ενί, αντιπίπτοντας έτερον τώ ετέρω. ούτω ποιήσεις πάσι τοίς στύλοις της σκηνής.
Εξ. 26,17  Εκαστος από τους στύλους θα έχει στο κάτω άκρον δύο προεξοχάς την µίαν απέναντι της άλλης. Ετσι θα
κατασκευάσης όλους τους στύλους της σκηνής.
Εξ. 26,18  και ποιήσεις στύλους τή σκηνή, είκοσι στύλους εκ τού κλίτους τού προς βοράν.
Εξ. 26,18  Είκοσι τέτοια σανιδώµατα θα κατασκευάσης δια την βορείαν πλευράν της σκηνής.
Εξ. 26,19  και τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς ποιήσεις τοίς είκοσι στύλοις. δύο βάσεις τώ στύλω τώ ενί εις αµφότερα τα µέρη
αυτού. και δύο βάσεις τώ στύλω τώ ενί εις αµφότερα τα µέρη αυτού.
Εξ. 26,19  Δια τους είκοσι αυτούς στύλους θα κατασκευάσης τεσσαράκοντα αργυράς βάσεις. Δυο βάσεις δια τον κάθε
στύλον εις τα δύο µέρη αυτού.
Εξ. 26,20  και το κλίτος το δεύτερον το προς νότον, είκοσι στύλους.
Εξ. 26,20  Η δευτέρα πλευρά, η προς νότον, θα έχη είκοσι επίσης στύλους.
Εξ. 26,21  και τεσσαράκοντα βάσεις αυτών αργυράς. δύο βάσεις τώ στύλω τώ ενί εις αµφότερα τα µέρη αυτού, και δύο
βάσεις τώ στύλω τώ ενί εις αµφότερα τα µέρη αυτού.
Εξ. 26,21  Θα κατασκευάσης επίσης δι' αυτούς τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς· δύο βάσεις δι' αµφοτέρας τας προεξοχάς του
ενός στύλου, και ανά δύο βάσεις δια τον καθένα από τους άλλους.
Εξ. 26,22  και εκ των οπίσω της σκηνής κατά το µέρος το προς θάλασσαν ποιήσεις έξ στύλους.
Εξ. 26,22  Εις το όπισθεν µέρος της σκηνής το προς την θάλασσαν θα κατασκευάσης εξ επίσης στύλους.
Εξ. 26,23  και δύο στύλους ποιήσεις επί των γωνιών της σκηνής εκ των οπισθίων.
Εξ. 26,23  Θα κατασκευάσης δύο στύλους εις τας γωνίας του όπισθεν µέρους της σκηνής.
Εξ. 26,24  και έσται εξ ίσου κάτωθεν. κατά το αυτό έσονται ίσοι εκ των κεφαλών εις σύµβλησιν µίαν. ούτω ποιήσεις
αµφοτέραις ταίς δυσί γωνίαις. ίσαι έστωσαν.
Εξ. 26,24  Οι στύλοι αυτοί θα είναι ίσου πάχους από κάτω έως άνω, ώστε θα αποτελούν ένα σώµα µε τους γωνιαίους
στύλους. Έτσι θα κάµης και δια τους δύο γωνιαίους στύλους . Θα είναι ίσου πάχους και ύψους.
Εξ. 26,25  και έσονται οκτώ στύλοι, και αι βάσεις αυτών αργυραί δέκα έξ. δύο βάσεις τώ ενί στύλω εις αµφότερα τα µέρη
αυτού, και δύο βάσεις τώ στύλω τώ ενί.
Εξ. 26,25  Κατ' αυτόν τον τρόπον προς δυσµάς θα υπάρχουν οκτώ στύλοι και δέκα εξ αργυραί βάσεις, δύο βάσεις δι'
αµφοτέρας τας προεξοχάς εκάστου στύλου.
Εξ. 26,26  και ποιήσεις µοχλούς εκ ξύλων ασήπτων· πέντε τώ ενί στύλω εκ τού ενός µέρους της σκηνής,
Εξ. 26,26  Θα κατασκευάσης µοχλούς από ξύλα άσηπτα. Πέντε µοχλοί θα διέρχωνται από κάθε στύλον από το ένα µέρος της
σκηνής, το βόρειον.
Εξ. 26,27  και πέντε µοχλούς τώ στύλω τώ ενί κλίτει της σκηνής τώ δευτέρω, και πέντε µοχλούς τώ στύλω τώ οπισθίω τώ
κλίτει της σκηνής τώ προς θάλασσαν.
Εξ. 26,27  Πέντε µοχλοί θα διέρχωνται από κάθε στύλον του δευτέρου κλίτους, του νοτίου, και πέντε επίσης µοχλοί από κάθε
στύλον του όπισθεν µέρους της σκηνής, του δυτικού του προς την θάλασσαν.
Εξ. 26,28  και ο µοχλός ο µέσος αναµέσον των στύλων διικνείσθω από τού ενός κλίτους εις το έτερον κλίτος.
Εξ. 26,28  Ο µεσαίος µοχλός, ο κεντρικός, θα διέρχεται ανά µέσον των στύλων από την µίαν πλευράν εις την άλλην.
Εξ. 26,29  και τους στύλους καταχρυσώσεις χρυσίω. και τους δακτυλίους ποιήσεις χρυσούς, εις ούς εισάξεις τους µοχλούς.
και καταχρυσώσεις τους µοχλούς χρυσίω.
Εξ. 26,29  Τους στύλους αυτούς θα τους επιχρυσώσης. Τους δακτυλίους, από τους οποίους θα διέρχωνται οι µοχλοί, θα τους
κάµης χρυσούς. Και τους µοχλούς επίσης θα επιχρυσώσης.
Εξ. 26,30  και αναστήσεις την σκηνήν κατά το είδος το δεδειγµένον σοι εν τώ όρει.
Εξ. 26,30  Θα στήσης την σκηνήν σύµφωνα µε το υπόδειγµα, το οποίον σου εδείχθη στο όρος Σινά.
Εξ. 26,31  και ποιήσεις καταπέτασµα εξ υακίνθου, και πορφύρας, και κοκκίνου κεκλωσµένου, και βύσσου νενησµένης.
έργον υφαντόν ποιήσεις αυτό Χερουβίµ.



Εξ. 26,31  Θα κατασκευάσης καταπέτασµα από στριµµένον νήµα χρώµατος κυανού, βαθέος ερυθρού και κοκκίνου. Το
ύφασµα θα είναι από γνεσµένον λινόν. Θα υφάνης δε εις αυτό µορφάς Χερουβίµ.
Εξ. 26,32  και επιθήσεις αυτό επί τεσσάρων στύλων ασήπτων κεχρυσωµένων χρυσίω. και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί, και αι
βάσεις αυτών τέσσαρες αργυραί.
Εξ. 26,32  Το καταπέτασµα αυτό θα κρεµάσης από τέσσαρας επιχρυσωµένους στύλους ασήπτου ξύλου. Αι κεφαλαί αυτών
θα είναι χρυσαί και αι τέσσαρες βάσεις των αργυραί.
Εξ. 26,33  και θήσεις το καταπέτασµα επί των στύλων. και εισοίσεις εκεί εσώτερον τού καταπετάσµατος την κιβωτόν τού
µαρτυρίου. και διοριεί το καταπέτασµα υµίν ανά µέσον τού αγίου και ανά µέσον τού αγίου των αγίων.
Εξ. 26,33  Το καταπέτασµα θα το κρεµάσης στους στύλους, όπισθεν του καταπετάσµατος, στο εσωτερικόν, θα τοποθετήσης
την Κιβωτόν του Μαρτυρίου. Το καταπέτασµα θα χωρίζη τα Άγια από τα Άγια των Αγίων.
Εξ. 26,34  και κατακαλύψεις τώ καταπετάσµατι την κιβωτόν τού µαρτυρίου εν τώ αγίω των αγίων.
Εξ. 26,34  Έτσι, µε το καταπέτασµα αυτό θα αποκρύψης από τα ιµάτια των ανθρώπων την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, η οποία
θα ευρίσκεται εις τα Άγια των Αγίων.
Εξ. 26,35  και θήσεις την τράπεζαν έξωθεν τού καταπετάσµατος και την λυχνίαν απέναντι της τραπέζης επί µέρους της
σκηνής το προς νότον και την τράπεζαν θήσεις επί µέρους της σκηνής το προς βοράν.
Εξ. 26,35  Εξω από το καταπέτασµα θα τοποθετήσης την τράπεζαν της Προθέσεως και απέναντι της τραπέζης την
επτάφωτον λυχνίαν προς το νότιον µέρος της σκηνής. Εις το βόρειον µέρος θα τοποθετήσης την τράπεζαν.
Εξ. 26,36  και ποιήσεις επίσπαστρον τή θύρα της σκηνής εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσµένου και βύσσου
κεκλωσµένης, έργον ποικιλτού.
Εξ. 26,36  Θα κατασκευάσης εις την θύραν της σκηνής του Μαρτυρίου ένα άλλο παραπέτασµα από ύφασµα εκ στριµµένου
νήµατος χρώµατος κυανού, βσθέος ερυθρού και κοκκίνου. Αυτό θα είναι εξαίρετον λινόν υφασµα, από στριµµένον νήµα,
έργον ειδικού διακοσµητού.
Εξ. 26,37  και ποιήσεις τώ καταπετάσµατι πέντε στύλους και χρυσώσεις αυτούς χρυσίω , και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί, και
χωνεύσεις αυτοίς πέντε βάσεις χαλκάς.
Εξ. 26,37  Δια το ύφασµα αυτό θα κατασκευάσης πέντε στύλους, τους οποίους θα επιχρυσώσης, ενώ αι κεφαλαί αυτών, τα
κιονόκρανα, θα είναι χρυσά, αι δε πέντε αυτών βάσεις θα είναι χυταί από χαλκόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Εξ. 27,1  Καί ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων, πέντε πήχεων το µήκος και πέντε πήχεων το εύρος, τετράγωνον
έσται το θυσιαστήριον, και τριών πήχεων το ύψος αυτού.
Εξ. 27,1   Θα κατασκευάσης θυσιαστήριον από ξύλα άσηπτα. Το µήκος του θα είναι πέντε πήχεις και πέντε πήχστο πλάτος,
θα είναι τετράγωνον, το δε ύψος του θα είναι τρεις πήχεις.
Εξ. 27,2  και ποιήσεις τα κέρατα επί των τεσσάρων γωνιών· εξ αυτού έσται τα κέρατα· και καλύψεις αυτά χαλκώ .
Εξ. 27,2   Επάνω εις τας τέσσαρας αυτού γωνίας θα τοποθετήσης τέσσαρα εξέχοντα κέρατα, τα οποία θα καλύψης µε
χαλκόν.
Εξ. 27,3  και ποιήσεις στεφάνην τώ θυσιαστηρίω και τον καλυπτήρα αυτού και τας φιάλας αυτού και τας κρεάγρας αυτού
και το πυρείον αυτού· και πάντα τα σκεύη αυτού ποιήσεις χαλκά.
Εξ. 27,3   Εις το θυσιαστήριον θα κατασκευάσης στεφάνην, όπως επίσης και τον καλυπτήρα αυτού. Θα κατασκευάσης τας
φιάλας, τας λαβίδας δια τα κρέατα και το πυραδοχείον, όλα αυτά θα είναι χάλκινα.
Εξ. 27,4  και ποιήσεις αυτώ εσχάραν έργω δικτυωτώ χαλκήν· και ποιήσεις τή εσχάρα τέσσαρας δακτυλίους χαλκούς υπό τα
τέσσαρα κλίτη.
Εξ. 27,4   Θα κατασκευάσης επί του θυσιαστηρίου τούτου δυκτυωτήν εσχάραν από χαλκόν. Εις τας τέσσαρας πλευράς
αυτής θα κατασκευάσης τέσσαρας χαλκίνους κρίκους.
Εξ. 27,5  και υποθήσεις αυτούς υπό την εσχάραν τού θυσιαστηρίου κάτωθεν· έσται δε η εσχάρα έως τού ηµίσους τού
θυσιαστηρίου.
Εξ. 27,5   Θα θέσης τους χαλκίνους αυτούς κρίκους κάτω από την εσχάραν του θυσιαστηρίου, θα φθάνη δε αυτή µέχρι την
µέσην του θυσιαστηρίου.
Εξ. 27,6  και ποιήσεις τώ θυσιαστηρίω αναφορείς εκ ξύλων ασήπτων και περιχαλκώσεις αυτούς χαλκώ.
Εξ. 27,6   Θα κατασκευάσης δια το θυσιαστήριον αναφορείς από ξύλον άσηπτον, τους οποίους θα περιβάλης µε χαλκόν.
Εξ. 27,7  και εισάξεις τους αναφορείς εις τους δακτυλίους, και έστωσαν αναφορείς κατά πλευρά τού θυσιαστηρίου εν τώ
αίρειν αυτό.
Εξ. 27,7   Θα εισάγης τους αναφορείς αυτούς στους δακτυλίους και θα υπάρχουν αυτοί εις τα πλευρά του θυσιαστηρίου,
όταν θα το σηκώνουν δια να το µεταφέρουν.
Εξ. 27,8  κοίλον σανιδωτόν ποιήσεις αυτό· κατά το παραδεχθέν σοι εν τώ όρει, ούτω ποιήσεις αυτό.
Εξ. 27,8   Το θυσιαστήριον τούτο θα το κατασκευάσης µε σανίδας εσωτερικώς κοίλον, όχι συµπαγές, σύµφωνα, µε το
υποδειγµα, που σου έδειξα στο όρος Σινά. Ετσι θα το κάµης.
Εξ. 27,9  Καί ποιήσεις αυλήν τή σκηνή· εις το κλίτος το προς λίβα ιστία της αυλής εκ βύσσου κεκλωσµένης , µήκος εκατόν
πήχεων τώ ενί κλίτει·
Εξ. 27,9   Θα κάµης αυλήν δια την σκηνήν. Την νοτίαν αυτής πλευράν θα κλείσης µε παραπετάσµατα από λινόν ύφασµα εκ
κλωστής στριµµένης. Το µήκος της πλευράς θα είναι εκατόν πήχεις.
Εξ. 27,10  και οι στύλοι αυτών είκοσι, και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί, και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αργυραί.
Εξ. 27,10  Οι στύλοι των παραπετασµάτων αυτών θα είναι είκοσι και αι βάσεις των στύλων χαλκαί, είκοσι. Οι δε κρίκοι και
τα άγκιστρα αναρτήσεως αργυρά.
Εξ. 27,11  ούτως τώ κλίτει τώ προς απηλιώτην ιστία, εκατόν πήχεων µήκος· και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών
είκοσι χαλκαί, και οι κρίκοι και αι ψαλίδες των στύλων, και αι βάσεις αυτών περιηργυρωµέναι αργυρίω.
Εξ. 27,11  Έτσι θα είναι και η πλευρά η προς βορράν, µήκους εκατόν πήχεων. Οι στύλοι των παραπετασµάτων και αυτής της
πλευράς θα είναι είκοσι, αι βάσεις αυτών χαλκαί, οι κρίκοι και τα άγκιστρα αναρτήσεως επηργυρωµένα.



Εξ. 27,12  το δε εύρος της αυλής το κατά θάλασσαν ιστία πεντήκοντα πήχεων· στύλοι αυτών δέκα, και βάσεις αυτών δέκα.
Εξ. 27,12  Εις τον χώρον της αυλής, προς δυσµάς, τα παραπετάσµατα θα είναι µήκους πεντήκοντα πήχεων, οι στύλοι αυτών
δέκα και αι βάσεις των δέκα.
Εξ. 27,13  και εύρος της αυλής της προς νότον, ιστία πεντήκοντα πήχεων· στύλοι αυτών δέκα, και βάσεις αυτών δέκα.
Εξ. 27,13  Εις τον χώρον της αυλής, τον προς νότον (αλ. γρ. ανατολάς), τα παραπετάσµατα θα εκτείνωνται εις πεντήκοντα
πήχεις. Οι στύλοι αυτών θα είναι δέκα και αι βάσεις των στύλων δέκα.
Εξ. 27,14  και πεντεκαίδεκα πήχεων το ύψος των ιστίων τώ κλίτει τώ ενί· στύλοι αυτών τρεις, και αι βάσεις αυτών τρεις.
Εξ. 27,14  Εκατέρωθεν της πύλης της ανατολικής αυτής πλευράς θα υπάρχουν δύο κλίτη. Το ύψος των παραπετασµάτων
του ενός θα είναι δέκα πέντε πήχεων, οι δε στύλοι των παραπετασµάτων θα είναι τρεις, και τρεις αι βάσεις των.
Εξ. 27,15  και το κλίτος το δεύτερον δεκαπέντε πήχεων των ιστίων το ύψος· στύλοι αυτών τρεις, και αι βάσεις αυτών τρεις.
Εξ. 27,15  Το άλλο κλίτος της πύλης θα έχη παραπετάσµατα ύψους δεκαπέντε επίσης πήχεων , οι στύλοι αυτών θα είναι τρεις
και αι βάσεις των στύλων τρεις.
Εξ. 27,16  και τή πύλη της αυλής κάλυµµα, είκοσι πήχεων το ύψος, εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσµένου
και βύσσου κεκλωσµένης τή ποικιλία τού ραφιδευτού· στύλοι αυτών τέσσαρες και αι βάσεις αυτών τέσσαρες.
Εξ. 27,16  Εις το κέντρον της πλευράς, όπου ευρίσκεται η πύλη η εισάγουσα εις την αυλήν, θα υπάρχη παραπέτασµα. Το
ύψος αυτού θα είναι είκοσι πήχεων, το δε ύφασµά του θα είναι κυανούν, βαθέως ερυθρόν και κόκκινον, υφασµένον από
στρµµµένα νήµατα λινού, κεντηµένου από ειδικόν τεχνίτην. Οι στύλοι αυτών θα είναι τέσσαρες και αι βάσεις των στύλων
τέσσαρες.
Εξ. 27,17  πάντες οι στύλοι της αυλής κύκλω κατηργυρωµένοι αργυρίω, και αι κεφαλίδες αυτών αργυραί, και αι βάσεις
αυτών χαλκαί.
Εξ. 27,17  Όλοι οι στύλοι κύκλω της αυλής θα είναι επηργυρωµένοι· τα κιονόκρανα αυτών θα είναι αργυρά και αι βάσεις
των χάλκιναι.
Εξ. 27,18  το δε µήκος της αυλής εκατόν εφ εκατόν, και εύρος πεντήκοντα επί πεντήκοντα, και ύψος πέντε πήχεων, εκ
βύσσου κεκλωσµένης, και αι βάσεις αυτών χαλκαί.
Εξ. 27,18  Το µήκος της αυλής θα είναι εκατόν πήχεις προς βορράν και εκατόν προς νότον, το δε πλάτος θα είναι πεντήκοντα
προς δυσµάς και πεντήκοντα προς ανατολάς. Το ύψος των παραπετασµάτων της αυλής θα είναι πέντε πήχεις. Αυτά τα
παραπετάσµατα θα είναι από στριµµένον νήµα λινού αι δε βάσεις των στύλων χαλκαί.
Εξ. 27,19  και πάσα η κατασκευή και πάντα τα εργαλεία και οι πάσσαλοι της αυλής χαλκοί .
Εξ. 27,19  Όλη αυτή η κατασκευή και όλα τα εργαλεία και οι πάσσαλοι της αυλής θα είναι από χαλκόν.
Εξ. 27,20  Καί σύ σύνταξον τοίς υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσάν σοι έλαιον εξ ελαιών άτρυγον καθαρόν κεκοµµένον εις φώς
καύσαι, ίνα καίηται λύχνος διαπαντός.
Εξ. 27,20  Δώσε συ εντολήν στους Ισραηλίτας να σου φέρουν ελαιόλαδον χωρίς κατακάθι, καθαρόν, από κοπανισµένας
ελαίας, προς φωτισµόν, δια να καίεται µε το λάδι αυτό δια παντός η επτάφωτος λυχνία.
Εξ. 27,21  εν τή σκηνή τού µαρτυρίου έξωθεν τού καταπετάσµατος τού επί της διαθήκης καύσει αυτό Ααρών και οι υιοί
αυτού αφ εσπέρας έως πρωΐ εναντίον Κυρίου· νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών παρά των υιών Ισραήλ.
Εξ. 27,21  Εντός της σκηνής του Μαρτυρίου, έξω από το καταπέτασµα, το οποίον κρύπτει από τους οφθαλµούς σας την
Κιβωτόν του Μαρτυρίου, ο Ααρών και οι απόγονοί του θα καίουν το έλαιον τούτο από το βράδυ έως το πρωΐ ενώπιον του
Κυρίου. Αυτό θα είναι αιώνιος νόµος δι' όλας τας γενεάς των Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Εξ. 28,1  Καί σύ προσαγάγου προς σεαυτόν τον τε Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού εκ των υιών Ισραήλ
ιερατεύειν µοι, Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάµαρ υιούς Ααρών.
Εξ. 28,1   Κάλεσε από όλους τους Ισραηλίτας να προσέλθουν εις σε, ο αδελφός σου ο Ααρών και οι υιοί του, δια να
αναλάβουν ως έργον και αποστολήν των να ιερατεύουν εις εµέ· ο Ααρών και οι υιοί του Ναβάδ, Αδιούδ, Ελεάζαρ και
Ιθάµαρ αυτοί θα είναι ιερείς.
Εξ. 28,2  και ποιήσεις στολήν αγίαν Ααρών τώ αδελφώ σου εις τιµήν και δόξαν.
Εξ. 28,2  Θα κατασκευάσης ιερατικήν στολήν δια τον αδελφόν σου τον Ααρών προς τιµήν και δόξαν του ιερατικού του
έργου.
Εξ. 28,3  και σύ λάλησον πάσι τοίς σοφοίς τή διανοία, ούς ενέπλησαν πνεύµατος σοφίας και αισθήσεως, και ποιήσουσι την
στολήν την αγίαν Ααρών εις το άγιον, εν ή ιερατεύσει µοι.
Εξ. 28,3   Προς τούτο οµίλησε προς όλους τους σοφούς κατά την διάνοιαν, τους οποίους εγώ εγέµισα µε πνεύµα σοφίας και
καλαισθησίας, να κατασκευάσουν αγίας ιερατικάς στολάς του Ααρών δια τον ναόν, όπου αυτός θα ιερουργή εις λατρείαν
ιδικήν µου.
Εξ. 28,4  και αύται αι στολαί, ας ποιήσουσι· το περιστήθιον και την επωµίδα και τον ποδήρη και χιτώνα κοσυµβωτόν και
κίδαριν και ζώνην· και ποιήσουσι στολάς αγίας Ααρών και τοίς υιοίς αυτού εις το ιερατεύειν µοι.
Εξ. 28,4  Αυταί θα είναι αι στολαί, τας οποίας θα κατασκευάσουν· Το περιστήθιον, η επωµίς, ο ποδήρης χιτών, ο κροσσωτός
χιτών, η µίτρα και η ζώνη. Οι ειδικοί τεχνίται θα κατασκευάσουν τας ιερατικάς στολάς του Ααρών και των τέκνων του, δια
να ιερουργούν εις εµέ.
Εξ. 28,5  και αυτοί λήψονται το χρυσίον και τον υάκινθον και την πορφύραν και το κόκκινον και την βύσσον .
Εξ. 28,5   Οι τεχνίται δια την κατασκευήν αυτών των στολών θα πάρουν χρυσόν, και βαφάς κυανάς, βαθέως ερυθράς,
κοκκίνας και λευκόν λινόν ύφασµα.
Εξ. 28,6  και ποιήσουσι την επωµίδα εκ βύσσου κεκλωσµένης, έργον υφαντόν ποικιλτού·
Εξ. 28,6  Θα κατασκευάσουν την επωµίδα από στριµµένον λινόν ύφασµα, το οποίον θα υφάνη ειδικός διακοσµητής.
Εξ. 28,7  δύο επωµίδες συνέχουσαι έσονται αυτώ ετέρα την ετέραν, επί τοίς δυσί µέρεσιν εξηρτηµέναι·
Εξ. 28,7   Η επωµίς θα αποτελήται από δύο τεµάχια συγκρατούµενα το ένα µε το άλλο επί του ώµου και θα πίπτουν το εν
έµπροσθεν και το άλλο όπισθεν του ώµου του αρχιερέως.
Εξ. 28,8  και το ύφασµα των επωµίδων, ό εστιν επ αυτώ, κατά την ποίησιν εξ αυτού έσται εκ χρυσίου καθαρού και υακίνθου



και πορφύρας και κοκκίνου διανενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης·
Εξ. 28,8  Το ύφασµα των τεµαχίων αυτών της επωµίδος κατά την κατασκευήν του θα γίνεται από καθαρόν χρυσόν , από
κλωστάς χρώµατος κυανού, βαθέος ερυθρού, και κοκκίνου και από λινήν κλωστήν στριµµένην.
Εξ. 28,9  και λήψη τους δύο λίθους, λίθους σµαράγδου, και γλύψεις εν αυτοίς τα ονόµατα των υιών Ισραήλ,
Εξ. 28,9  Θα λάβης τους δύο πολυτίµους λίθους σµαράγδου και θα χαράξης επάνω εις αυτούς τα δώδεκα ονόµατα των υιών
Ισραήλ.
Εξ. 28,10  έξ ονόµατα επί τον λίθον τον ένα και τα έξ ονόµατα τα λοιπά επί τον λίθον τον δεύτερον κατά τας γενέσεις αυτών .
Εξ. 28,10  Εξ ονόµατα στον ένα λίθον και τα υπόλοιπα εξ στον άλλον λίθον κατά την χρονολογίαν της γεννήσεως των.
Εξ. 28,11  έργον λιθουργικής τέχνης, γλύµµα σφραγίδος, διαγλύψεις τους δύο λίθους επί τοίς ονόµασι των υιών Ισραήλ.
Εξ. 28,11  Αυτό θα είναι έργον γλυπτικής τέχνης, ώστε να έχουν ανάγλυφον όψιν σφραγίδος· θα χαράξης στους δύο αυτούς
πολυτίµους λίθους τα ονόµατα των υιών του Ιακώβ.
Εξ. 28,12  και θήσεις τους δύο λίθους επί των ώµων της επωµίδος· λίθοι µνηµοσύνου εισί τοίς υιοίς Ισραήλ· και αναλήψεται
Ααρών τα ονόµατα των υιών Ισραήλ έναντι Κυρίου επί των δύο ώµων αυτού, µνηµόσυνον περί αυτών.
Εξ. 28,12  Θα τοποθετήσης τους δύο αυτούς πολυτίµους λίθους στους δύο ώµους της επωµίδος. Οι δύο αυτοί πολύτιµοι λίθοι
θα είναι εις υπόµνησιν προς τον Θεόν δια τους υιούς Ισραήλ. Και έτσι ο Ααρών θα φέρη επί των δύο ώµων του τα ονόµατα
των υιών του Ιακώβ ενώπιον του Κυρίου, δια να ενθυµήται ο Θεός πάντοτε τους Ισραηλίτας.
Εξ. 28,13  και ποιήσεις ασπιδίσκας εκ χρυσίου καθαρού·
Εξ. 28,13  Θα κατασκευάσης από καθαρόν χρυσόν πόρπας εις σχήµα µικρών ασπίδων.
Εξ. 28,14  και ποιήσεις δύο κροσσωτά εκ χρυσίου καθαρού, καταµεµιγµένα εν άνθεσιν, έργον πλοκής· και επιθήσεις τα
κροσσωτά τα πεπλεγµένα επί τας ασπιδίσκας κατά τας παρωµίδας αυτών εκ των εµπροσθίων.
Εξ. 28,14  Θα πλέξης από καθαρόν χρυσόν δύο αλυσίδας, αι οποίαι θα έχουν εις τα άκρα κρόσσια, ποικιλµένα µε οµοιώµατα
ανθέων. Θα δέσης τας πλεγµένας αυτάς χρυσάς αλυσίδας εις τας πόρπας, αι οποίαι θα είναι στερεωµέναι πλησίον των
ώµων προς το µέρος του στήθους.
Εξ. 28,15  και ποιήσεις λογείον των κρίσεων, έργον ποικιλτού· κατά τον ρυθµόν της επωµίδος ποιήσεις αυτό· εκ χρυσίου και
υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσµένου και βύσσου κεκλωσµένης ποιήσεις αυτό.
Εξ. 28,15  Θα κατασκευάσης επίσης το Λογείον των Κρίσεων, πολύχρωµον έργον ειδικού διακοσµητού. Θα το κάµης όµοιον
από απόψεως υλικού και µορφής µε την επωµίδα, δηλαδή από χρυσήν κλωστήν και από λινόν ύφασµα χρώµατος κυανού,
βαθέος ερυθρού, και κοκκίνου στριµµένον και από λευκόν λινόν επίσης στριµµένον.
Εξ. 28,16  τετράγωνον έσται, διπλούν, σπιθαµής το µήκος αυτού και σπιθαµής το εύρος.
Εξ. 28,16  Θα είναι τετράγωνον, διπλωνόµενον εις δύο, µήκους και πλάτους µιας σπιθαµής.
Εξ. 28,17  και καθυφανείς εν αυτώ ύφασµα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων έσται, σάρδιον, τοπάζιον και σµάραγδος, ο
στίχος ο είς·
Εξ. 28,17  Θα υφάνης στο πλέγµα αυτό τέσσαρας σειράς πολυτίµων λίθων. Η πρώτη σειρά θα έχη υφαισµένους λίθους·
Σάρδιον, τοπάζιον και σµάραγδον.
Εξ. 28,18  και ο στίχος ο δεύτερος, άνθραξ και σάπφειρος και ίασπις·
Εξ. 28,18  Η δευτέρα σειρά θα περιέχη πολύτιµον άνθρακα, σάπφειρον και ίασπιν.
Εξ. 28,19  και ο στίχος ο τρίτος, λιγύριον, αχάτης και αµέθυστος·
Εξ. 28,19  Η τρίτη σειρά θα περιέχη λιγύριον, αχάτην και αµέθυστον.
Εξ. 28,20  και ο στίχος ο τέταρτος, χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον· περικεκαλυµµένα χρυσίω, συνδεδεµένα εν χρυσίω,
έστωσαν κατά στίχον αυτών.
Εξ. 28,20  Και η τετάρτη σειρά θα περιέχη χρυσόλιθον, βηρύλλιον και ονύχιον. Ούτοι θα είναι περιχρυσωµένοι και
συνδεδεµένοι µε χρυσόν ειδικόν πλέγµα κατά την σειράν των.
Εξ. 28,21  και οι λίθοι έστωσαν εκ των ονοµάτων των υιών Ισραήλ δεκαδύο κατά τα ονόµατα αυτών· γλυφαί σφραγίδων,
έκαστος κατά το όνοµα, έστωσαν εις δεκαδύο φυλάς.
Εξ. 28,21  Οι πολύτιµοι αυτοί λίθοι θα είναι δώδεκα, όσα είναι τα ονόµατα των υιών Ιακώβ. Θα είναι ανάγλυφοι ως
σφραγίδες, καθένας από τους οποίους θα αναγράφη και εν όνοµα των υιών Ιακώβ. Δώδεκα λίθοι δια τας δώδεκα φυλάς
του Ιακώβ.
Εξ. 28,22  και ποιήσεις επί το λογείον κρωσσούς συµπεπλεγµένους , έργον αλυσιδωτόν εκ χρυσίου καθαρού.
Εξ. 28,22  Δια να συνδέσης το Λογείον µε την επωµίδα θα κατασκευάσης από νήµατα καθαρού χρυσού αλυσιδωτόν πλέγµα .
Εξ. 28,23  και λήψεται Ααρών τα ονόµατα των υιών Ισραήλ επί τού λογείου της κρίσεως επί τού στήθους , εισιόντι εις το
άγιον, µνηµόσυνον εναντίον τού Θεού.
Εξ. 28,23  Ο Ααρών θα φέρη τα ονόµατα των υιών του Ιακώβ στο Λογείον της Κρίσεως, το οποίον θα είναι επί του στήθους
του, δια να ενθυµήται ο Θεός τους Ισραηλίτας, όταν ο Ααρών εισέρχεται εις την σκηνήν.
Εξ. 28,24  και θήσεις επί το λογείον της κρίσεως τους κρωσσούς· τα αλυσιδωτά επ αµφοτέρων των κλιτών τού λογείου
επιθήσεις
Εξ. 28,24  Θα θέσης στο Λογείον τούτο της Κρίσεως τας κροσσωτάς αλυσίδας, θα θέσης αυτάς εις τα άκρα της άνω πλευράς
του Λογείου,
Εξ. 28,25  και τας δύο ασπιδίσκας επιθήσεις επ αµφοτέρους τους ώµους της επωµίδος κατά πρόσωπον.
Εξ. 28,25  και θα συνδέσης αυτάς µε τας δύο ασπυδοειδείς πόρπας, αι οποίαι ευρίσκονται στο εµπρόσθιον, το προς το
στήθος, µέρος της επωιµίδος.
Εξ. 28,26  και επιθήσεις επί το λογείον της κρίσεως την δήλωσιν και την αλήθειαν, και έσται επί τού στήθους Ααρών, όταν
εισπορεύηται εις το άγιον έναντι Κυρίου. και οίσει Ααρών τας κρίσεις των υιών Ισραήλ επί τού στήθους έναντι Κυρίου
διαπαντός.
Εξ. 28,26  Θα θέσης επί του Λογείου της Κρίσεως την Δηλωσιν, δια να συµβολίζη τα θεία µηνύµατα, και την αλήθειαν, δια
να συµβολίζη το αψευδές αυτών. Αυτά θα είναι πάντοτε στο στήθος του Ααρών, όταν εισέρχεται ούτος στον άγιον χώρον
ενώπιον του Κυρίου.
Εξ. 28,27  και ποιήσεις υποδύτην ποδήρη όλον υακίνθινον.



Εξ. 28,27  Θα κατασκευάσης εσωτερικόν χιτώνα µέχρι των ποδών, ολόκληρον κυανού χρώµατος.
Εξ. 28,28  και έσται το περιστόµιον εξ αυτού µέσον, ώαν έχον κύκλω τού περιστοµίου, έργον υφάντου, την συµβολήν
συνυφασµένην εξ αυτού, ίνα µη ραγή.
Εξ. 28,28  Εις το άνω και µέσον αυτού θα έχη ανοιγµα, κύκλω του οποίου θα υπάρχη ούγια υφαντή. Η ένωσις ούγιας και
περιοτοµίου του ποδήρους χιτώνος θα είναι συνυφασµένα, δια να µη σχίζεται το πιριστόµιον.
Εξ. 28,29  και ποιήσεις επί το λώµα τού υποδύτου κάτωθεν, ωσεί εξανθούσης ρόας ροΐσκους εξ υακίνθου και πορφύρας και
κοκκίνου διανενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης επί τού λώµατος τού υποδύτου κύκλω· το αυτό είδος ροΐσκους χρυσούς
και κώδωνας αναµέσον τούτων περικύκλω·
Εξ. 28,29  Εις την κάτω άκραν του υποδύτου, γύρω από αυτόν θα κατασκευάσης από ύφασµα χρώµατος κυανού, βαθέος
ερυθρού και κοκκίνου, του οποίου η κλωστή θα είναι λινή στριµµένη, µικρά οµοιώµατα ανθισµένης και καρπρφορούσης
ροδιάς. Επίσης εις την αυτήν µορφήν θα κατασκευάσης χρυσά οµοιώµατα µικρών καρπών ροδιάς και αναµέσον αυτών
κωδωνίσκους χρυσούς κύκλω στον υποδύτην.
Εξ. 28,30  παρά ροΐσκον χρυσούν κώδωνα και άνθινον επί τού λώµατος τού υποδύτου κύκλω.
Εξ. 28,30  Εις κάθε χρυσούν οµοίωµα καρπού και άνθους ροδιάς επί του κάτω και ολόγυρα τµήµατος του υποδύτου θα
αντιστοιχή και ένας χρυσούς κώδων.
Εξ. 28,31  και έσται Ααρών εν τώ λειτουργείν ακουστή η φωνή αυτού, εισιόντι εις το άγιον έναντι Κυρίου και εξιόντι, ίνα µη
αποθάνη.
Εξ. 28,31  Όταν δε ο Ααρών εισέρχεται, δια να λειτουργήση στον άγιον χώρον της Σκηνής, ενώπιον του Κυρίου είτε όταν
εξέρχεται, θα ακούεται ο ήχος των κωδώνων, θα προσέξη, µήπως παραλείψη τούτο και τιµωρηθή δια θανάτου.
Εξ. 28,32  και ποιήσεις πέταλον χρυσούν καθαρόν και εκτυπώσεις εν αυτώ εκτύπωµα σφραγίδος Αγίασµα Κυρίου.
Εξ. 28,32  Θα κατασκευάσης έλασµα από καθαρόν χρυσόν εις σχήµα πετάλου και θα χαράξης εις αυτό αναγλύφους υπό
µορφήν σφραγίδος τας λέξεις “Αγίασµα Κυρίου”· δηλαδή αφιερωµένον στον Κύριον.
Εξ. 28,33  και επιθήσεις αυτό επί υακίνθου κεκλωσµένης, και έσται επί της µίτρας· κατά πρόσωπον της µίτρας έσται.
Εξ. 28,33  Θα τοποθετήσης το χρυσούν αυτό έλασµα επάνω εις κυανούν λινόν ύφασµα καµωµένον από στριµµένην
κλωστήν. Ολον δε αυτό θα το θέσης επί της µίτρας, στο εµπρόσθιον µέρος της µίτρας.
Εξ. 28,34  και έσται επί τού µετώπου Ααρών, και εξαρεί Ααρών τα αµαρτήµατα των αγίων, όσα αν αγιάσωσιν οι υιοί Ισραήλ,
παντός δόµατος των αγίων αυτών· και έσται επί τού µετώπου Ααρών διαπαντός, δεκτόν αυτοίς έναντι Κυρίου.
Εξ. 28,34  Αυτό θα υπάρχη στο µέτωπον του Ααρών, ο οποίος θα αφαιρή τας αµαρτίας των Ισραηλιτών, τας οποίας ήθελον
διαπράξει αυτοί, καθ' ην στιγµήν θα προσέφεραν τας παντός είδους προσφοράς των. Αυτό θα είναι πάντοτε στο µέτωπον
του Ααρών, δια να κάµνη δεκτάς ο Κύριος τας προσευχάς και τας προσφοράς των Ισραηλιτών.
Εξ. 28,35  και οι κοσυµβωτοί των χιτώνων εκ βύσσου· και ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην και ζώνην ποιήσεις , έργον ποικιλτού.
Εξ. 28,35  Ο εσωτερικός, ο φέρων κρόσσια, χιτών του αρχιερέως, θα είναι κατασκευασµένος από λινόν ύφασµα. Θα κάµης
κίδαριν από λινόν ύφασµα και ζώνην ποικιλόχρωµον, έργον ειδικού διακοσµητού.
Εξ. 28,36  και τοίς υιοίς Ααρών ποιήσεις χιτώνας και ζώνας και κιδάρεις ποιήσεις αυτοίς εις τιµήν και δόξαν.
Εξ. 28,36  Και δια τους υιούς του Ααρών θα κατασκευάσης ιερατικά άµφια, χιτώνας, ζώνας και κιδάρεις εις τιµήν και δόξαν
της θείας λατρείας.
Εξ. 28,37  και ενδύσεις αυτά Ααρών τον αδελφόν σου, και τους υιούς αυτού µετ αυτού· και χρίσεις αυτούς και εµπλήσεις
αυτών τας χείρας και αγιάσεις αυτούς, ίνα ιερατεύωσί µοι.
Εξ. 28,37  Με αυτά θα ενδύσης τον αδελφόν σου τον Ααρών και τους υιούς του. Θα χρίσης αυτούς µε το ειδικόν έλαιον, θα
γεµίσης τας χείρας των, θα καθαρίσης από κάθε ηθικόν µολυσµόν και θα τους αφιερώσης εις εµέ, δια να ιερουργούν εις
λατρείαν µου.
Εξ. 28,38  και ποιήσεις αυτοίς περισκελή λινά καλύψαι ασχηµοσύνην χρωτός αυτών· από οσφύος έως µηρών έσται.
Εξ. 28,38  θα κατασκευάσης ακόµη δι' αυτούς περισκελίδας λινάς, δια να σκεπάζουν την γυµνότητα του δέρµατός των από
την µέσην µέχρι και των µηρών.
Εξ. 28,39  και έξει Ααρών αυτά και υιοί αυτού, ως αν εισπορεύωνται εις την σκηνήν τού µαρτυρίου ή όταν προσπορεύωνται
λειτουργείν προς το θυσιαστήριον τού αγίου, και ουκ επάξονται προς εαυτούς αµαρτίαν, ίνα µη αποθάνωσι· νόµιµον
αιώνιον αυτώ και τώ σπέρµατι αυτού µετ αυτόν.
Εξ. 28,39  Θα φορούν αυτά ο Ααρών και οι υιοί του, όταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου η όταν προπορεύωνται
δια να προσφέρουν θυσίαν στο θυσιαστήριον των αγίων, δια να µην επισύρουν εις εαυτούς αµαρτίαν και καταδικασθούν
εις θάνατον. Τούτο θα είναι αιώνιος και απαράβατος νόµος δι' αυτόν και δια τους απογόνους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Εξ. 29,1  Καί ταύτά εστιν, ά ποιήσεις αυτοίς αγιάσαι αυτούς, ώστε ιερατεύειν µοι αυτούς. λήψη µοσχάριον εκ βοών έν και
κριούς αµώµους δύο
Εξ. 29,1   Είπεν ο Θεός εν συνεχεία προς τον Μωϋσήν· “αυτά είναι εκείνα τα οποία θα κάµης δια τον Ααρών και τους υιούς
του, δια να τους χειροτονήσης και καθιερώσης, ώστε να µε υπηρετούν ως ιερείς. Θα λάβης ένα µοσχάρι από τα βόδια και
δύο αρτιµελείς κριούς.
Εξ. 29,2  και άρτους αζύµους πεφυραµένους εν ελαίω και λάγανα άζυµα κεχρισµένα εν ελαίω· σεµίδαλιν εκ πυρών ποιήσεις
αυτά.
Εξ. 29,2  Θα λάβης άρτους χωρίς προζύµι, ζυµωµένους µε έλαιον, και λαγάνες χωρίς προζύµι αλειµµένες µε έλαιον· αυτά θα
τα κάµης από σηµιγδάλι σίτου.
Εξ. 29,3  και επιθήσεις αυτά επί κανούν έν και προσοίσεις αυτά επί τώ κανώ και το µοσχάριον και τους δύο κριούς.
Εξ. 29,3   Θα τα τοποθετήσης εις ένα κάνιστρον και θα µου τα προσφέρης µε το κάνιστρον αυτό µαζή δε θα προσφέρστο
µοσχάρι και τους δύο κριούς.
Εξ. 29,4  και Ααρών και τους υιούς αυτού προσάξεις επί τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου και λούσεις αυτούς εν ύδατι.
Εξ. 29,4  Θα οδηγήσης έπειτα τον Ααρών και τους υιούς του εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα τους λούσης,
µε νερό.



Εξ. 29,5  και λαβών τας στολάς ενδύσεις Ααρών τον αδελφόν σου και τον χιτώνα τον ποδήρη και την επωµίδα και το
λογείον και συνάψεις αυτώ το λογείον προς την επωµίδα.
Εξ. 29,5   Θα λάβης κατόπιν τας στολάς και θα ενδύσης τον αδελφόν σου Ααρών µε τον ποδήρη χιτώνα, µε την επωµίδα και
το Λογείον. Θα συνδέσης το Λογείον µε την επωµίδα επ' αυτού.
Εξ. 29,6  και επιθήσεις την µίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επιθήσεις το πέταλον το Αγίασµα επί τή µίτραν.
Εξ. 29,6  Θα θέσης την µίτραν εις την κεφαλήν του και θα τοποθετήσης επί της µίτρας το χρυσούν µετάλλινον έλασµα το
έχον την επιγραφήν “Αγίασµα”.
Εξ. 29,7  και λήψη τού ελαίου τού χρίσµατος και επιχεείς αυτό επί την κεφαλήν αυτού και χρίσεις αυτόν.
Εξ. 29,7   Θα λάβης από το προς χρίσιν έλαιον, θα χύσης εις την κεφαλήν του και θα χρίσης αυτόν.
Εξ. 29,8  και τους υιούς αυτού προσάξεις και ενδύσεις αυτούς χιτώνας
Εξ. 29,8  Και τους υιούς του θα οδηγήσης προς την Σκηνήν, θα ενδύσης αυτούς µε τους καθορισθέντας χιτώνας.
Εξ. 29,9  και ζώσεις αυτούς ταίς ζώναις, και περιθήσεις αυτοίς τας κιδάρεις, και έσται αυτοίς ιερατεία µοι εις τον αιώνα. και
τελειώσεις Ααρών τας χείρας αυτού και τας χείρας των υιών αυτού.
Εξ. 29,9  Θα ζώσης αυτούς µε τας ζώνας και θα φορέσης εις τας κεφαλάς των τας κιδάρεις. Και έτσι θα είναι εις αυτούς η
ιερωσύνη παντοτεινή. Θα ολοκληρώσης έτσι και θα καθαγιάσης τας χείρας του Ααρών και τας χείρας των υιών του , ώστε
να ιερουργούν.
Εξ. 29,10  και προσάξεις τον µόσχον επί τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου, και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας
χείρας αυτών επί την κεφαλήν τού µόσχου έναντι Κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου·
Εξ. 29,10  Θα φέρης το µοσχάρι εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα θέσουν ο Ααρών και οι υιοί του τας χείρας
των επάνω εις την κεφαλήν του ενώπιον του Κυρίου, πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Εξ. 29,11  και σφάξεις τον µόσχον έναντι Κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Εξ. 29,11  Θα σφάξης έπειτα τον µόσχον ενώπιον του Κυρίου πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Εξ. 29,12  και λήψη από τού αίµατος τού µόσχου και θήσεις επί των κεράτων τού θυσιαστηρίου τώ δακτύλω σου· το δε
λοιπόν πάν αίµα εκχεείς παρά την βάσιν τού θυσιαστηρίου.
Εξ. 29,12  Θα λάβης από το αίµα του µόσχου και µε τον δάκτυλόν σου θα θέσης εις τα κέρατα του θυσιαστηρίου των
ολοκαυτωµάτων, όλον δε το υπόλοιπον αίµα του µόσχου θα το χύσης εις την βάσιν του θυσιαστηρίου.
Εξ. 29,13  και λήψη πάν το στέαρ το επί της κοιλίας και τον λοβόν τού ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ
αυτών και επιθήσεις επί το θυσιαστήριον.
Εξ. 29,13  Θα λάβης όλον το λίπος που υπάρχει εις την κοιλίαν του µόσχου, τον λοβόν, το κάτω δηλαδή λεπτόν άκρον, από
το σηκώτι, και τους δύο νεφρούς και το λίπος το επάνω αυτών και θα θέσης αυτά επάνω στο πυρ του θυσιαστηρίου.
Εξ. 29,14  τα δε κρέατα τού µόσχου και το δέρµα και την κόπρον κατακαύσεις πυρί έξω της παρεµβολής· αµαρτίας γάρ εστι.
Εξ. 29,14  Τα δε υπόλοιπα κρέατα του µόσχου, και το δέρµα και την κόπρον αυτού θα κατακαύσης έξω από την περιοχήν
της κατασκηνώσεως· και τούτο διότι η θυσία αυτή είναι θυσία περί αµαρτίας.
Εξ. 29,15  και τον κριόν λήψη τον ένα, και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν τού
κριού·
Εξ. 29,15  Θα λάβης έπειτα από τους δύο κριούς τον ένα, επί της κεφαλής του οποίου θα θέσουν τα χέρια των ο Ααρών και οι
υιοί του.
Εξ. 29,16  και σφάξεις αυτόν και λαβών το αίµα προσχεείς προς το θυσιαστήριον κύκλω .
Εξ. 29,16  Θα σφάξης αυτόν και το αίµα αυτού θα το χύσης κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου.
Εξ. 29,17  και τον κριόν διχοτοµήσεις κατά µέλη και πλυνείς τα ενδόσθια και τους πόδας ύδατι και επιθήσεις επί τα
διχοτοµήµατα σύν τή κεφαλή.
Εξ. 29,17  Θα διαµελίσης τον κριόν εις τεµάχια, θα πλύνης τα εντόσθια και τους πόδας µε νερό και θα θέσης αυτά µαζή µε
την κεφαλήν επάνω εις τα άλλα τεµάχια.
Εξ. 29,18  και ανοίσεις όλον τον κριόν επί το θυσιαστήριον, ολοκαύτωµα τώ Κυρίω εις οσµήν ευωδίας· θυσίασµα Κυρίω εστί.
Εξ. 29,18  Θα προσφέρης όλον αυτόν τον κριον στο θασιαστήριον των ολοκαυτωµάτων ως ολοκαύτωµα στον Κύριον , εις
οσµήν ευωδίας, διότι αυτή η θυσία είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένη εις Αυτόν.
Εξ. 29,19  και λήψη τον κριόν τον δεύτερον, και επιθήσει Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν τού
κριού·
Εξ. 29,19  Θα λάβης έπειτα τον δεύτερον κριόν. Ο Ααρών και οι υιοί του θα θέσουν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν
του κριού τούτου.
Εξ. 29,20  και σφάξεις αυτόν, και λήψη τού αίµατος αυτού και επιθήσεις επί τον λοβόν τού ωτός Ααρών τού δεξιού και επί το
άκρον της δεξιάς χειρός και επί το άκρον τού ποδός τού δεξιού, και επί τους λοβούς των ώτων των υιών αυτού των δεξιών
και επί τα άκρα των χειρών αυτών των δεξιών και επί τα άκρα των ποδών αυτών των δεξιών.
Εξ. 29,20  Θα σφάξης αυτόν, θα λάβης από το αίµα του και θα, θέσης από αυτό στο κάτω άκρον του δεξιού αυτιού του
Ααρών, στο άκρον της δεξιάς χειρός του και εις το άκρον του δεξιού ποδός του. Επίσης θα θέσης από το αίµα όχι το εις τα
κάτω άκρα των δεξιών αυτιών και εις τα άκρα των δεξιών χειρών και εις τα άκρα των δεξιών ποδών των υιών του Ααρών .
Εξ. 29,21  και λήψη από τού αίµατος τού από τού θυσιαστηρίου και από τού ελαίου της χρίσεως και ρανείς επί Ααρών και
επί την στολήν αυτού και επί τους υιούς αυτού και επί τας στολάς των υιών αυτού µετ αυτού, και αγιασθήσεται αυτός και
η στολή αυτού και οι υιοί αυτού και αι στολαί των υιών αυτού µετ αυτού· το δε αίµα τού κριού προσχεείς προς το
θυσιαστήριον κύκλω.
Εξ. 29,21  Θα λάβης από το αίµα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων και από το έλαιον της χρίσεως και θα ραντίσης µε
αυτά τον Ααρών και την στολήν του και µετά από αυτόν τους υιούς του και τας στολάς των και έτσι θα καθιερωθούν εις
εµέ αυτός και η στολή του, και µαζή µε αυτόν οι υιοί του και αι στολαί αυτών. Το υπόλοιπον αίµα του κριού θα το χύσης
κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Εξ. 29,22  και λήψη από τού κριού το στέαρ αυτού και το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν και τον λοβόν τού ήπατος και
τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών και τον βραχίονα τον δεξιόν· έστι γάρ τελείωσις αύτη·
Εξ. 29,22  Θα λάβης από τον κριόν το λίπος, το λίπος το καλύπτον την κοιλίαν, τον λοβόν του ήπατος, τους δύο νεφρούς και



το λίπος το επάνω αυτών και την δεξιάν ωµοπλάτην. Η θυσία αυτή έγινε δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών
και των υιών του·
Εξ. 29,23  και άρτον ένα εξ ελαίου και λάγανον έν από τού κανού των αζύµων των προτεθειµένων έναντι Κυρίου
Εξ. 29,23  θα λάβης από το κάνιστρον των αζύµων άρτων, που ευρίσκεται ενώπιον του Κυρίου, ένα χωρίς προζύµι άρτον
ζυµωµένον µε λάδι και µίαν λαγάναν·
Εξ. 29,24  και επιθήσεις τα πάντα επί τας χείρας Ααρών και επί τας χείρας των υιών αυτού και αφοριείς αυτά αφόρισµα
έναντι Κυρίου.
Εξ. 29,24  και θα θέσης όλα αυτά εις τα χέρια του Ααρών και εις τα χέρια των παιδιών του , θα τα ξεχωρίσης δηλαδή από τα
άλλα, που υπάρχουν στο κάνιστρον, και θα τα προσφέρης ως αφιέρωµα προς τον Κύριον.
Εξ. 29,25  και λήψη αυτά εκ των χειρών αυτών και ανοίσεις επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως εις οσµήν ευωδίας
έναντι Κυρίου· κάρπωµά εστι Κυρίω.
Εξ. 29,25  Θα τα λάβης από τα χέρια εκείνων και θα τα προσφέρης στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων εις οσµήν
ευωδίας ενώπιον του Κυρίου. Είναι αυτή θυσία δια τον Κύριον.
Εξ. 29,26  και λήψη το στηθύνιον από τού κριού της τελειώσεως, ό εστιν Ααρών, και αφοριείς αυτό αφόρισµα έναντι Κυρίου,
και έσται σοι εν µερίδι.
Εξ. 29,26  Θα λάβης το στήθος από τον κριόν, τον προσφερθέντα δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών και θα το
προσφέρης ως αφιέρωµα στον Κύριον. Και θα είναι τούτο ιδικόν σου µερίδιον.
Εξ. 29,27  και αγιάσεις το στηθύνιον αφόρισµα και τον βραχίονα τού αφαιρέµατος, ός αφώρισται και ός αφήρηται από τού
κριού της τελειώσεως από τού Ααρών και από των υιών αυτού,
Εξ. 29,27  Θα καθαγιάσης το χωρισθέν αυτό στήθος και την ωµοπλάτην του κριού, η οποία καθηγιάσθη και ετέθη χωριστά
από τον κριόν τον θυσιασθέντα δια την χειροτονίαν και καθιέρωσιν του Ααρών και των υιών του.
Εξ. 29,28  και έσται Ααρών και τοίς υιοίς αυτού νόµιµον αιώνιον παρά των υιών Ισραήλ· έστι γάρ αφαίρεµα τούτο και
αφαίρεµα έσται παρά των υιών Ισραήλ από των θυµάτων των σωτηρίων των υιών Ισραήλ, αφαίρεµα Κυρίω.
Εξ. 29,28  Αυτό θα είναι αιώνιος νόµος δια τον Ααρών και τους υιούς αυτού µεταξύ όλων των Ισραηλιτών. Το στήθος και η
ωµοπλάτη που αφαιρούνται τώρα, θα αφαιρούνται και στο µέλλον υπό των Ισραηλιτών από τας ευχαριστηρίους δια την
σωτηρίαν των θυσίας και θα προσφέρωνται στον Κύριον.
Εξ. 29,29  και η στολή τού αγίου, ή εστιν Ααρών, έσται τοίς υιοίς αυτού µετ αυτόν, χρισθήναι αυτούς εν αυτοίς και τελειώσαι
τας χείρας αυτών.
Εξ. 29,29  Η καθιερωµένη στολή, η οποία ανήκει στον Ααρών, θα περιέλθη στους υιούς του ύστερα απ' αυτόν, δια να
χρισθούν αυτοί δια του ελαίου της χρίσεως µαζή µε την στολήν αυτήν και καθαγιασθούν και τα χέρια αυτών.
Εξ. 29,30  επτά ηµέρας ενδύσεται αυτά ο ιερεύς ο αντ αυτού εκ των υιών αυτού, ός εισελεύσεται εις την σκηνήν τού
µαρτυρίου λειτουργείν εν τοίς αγίοις.
Εξ. 29,30  Επί επτά ηµέρας θα ενδύεται την ιεράν αυτήν στολήν ο αντικαταστάτης του Ααρών , ο οποίος θα προέρχεται από
τους απογόνους του και θα εισέρχεται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να λειτουργή εις τα Αγια.
Εξ. 29,31  και τον κριόν της τελειώσεως λήψη και εψήσεις τα κρέα εν τόπω αγίω,
Εξ. 29,31  Θα πάρης τον κριόν της καθιερώσεως του Ααρών και θα ψήσης τα κρέατα αυτού στον ιερόν τόπον .
Εξ. 29,32  και έδονται Ααρών και οι υιοί αυτού τα κρέα τού κριού και τους άρτους τους εν τώ κανώ παρά τας θύρας της
σκηνής τού µαρτυρίου·
Εξ. 29,32  Ο Ααρών και οι υιοί αυτού θα φάγουν τα κρέατα του κριού και τους άρτους , οι οποίοι ευρίσκονται στο κάνιστρον,
πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Εξ. 29,33  έδονται αυτά, εν οίς ηγιάσθησαν εν αυτοίς τελειώσαι τας χείρας αυτών, αγιάσαι αυτούς, και αλλογενής ουκ έδεται
απ αυτών· έστι γάρ άγια.
Εξ. 29,33  Θα φάγουν αυτά, δια των οποίων εξιλεώθησαν, ώστε να καθιερωθούν ως ιερείς και να καταστούν ικαναί αι χείρες
αυτών να προσφέρουν προς τον Κύριον. Κανείς ξένος δεν θα φάγη από τα κρέατα αυτά, διότι είναι ηγιασµένα.
Εξ. 29,34  εάν δε καταλειφθή από των κρεών της θυσίας της τελειώσεως και των άρτων έως πρωΐ, κατακαύσεις τα λοιπά
πυρί· ου βρωθήσεται, αγίασµα γάρ εστι.
Εξ. 29,34  Εάν δε περισσεύσουν από τα κρέατα της θυσίας του καθαγιασµού του Ααρών και από τους άρτους έως το πρωϊ ,
αυτά τα υπόλοιπα θα τα καύσης στο πυρ. Δεν θα φαγωθούν διότι είναι ηγιασµένα.
Εξ. 29,35  και ποιήσεις Ααρών και τοίς υιοίς αυτού ούτω κατά πάντα, όσα ενετειλάµην σοι· επτά ηµέρας τελειώσεις τας
χείρας αυτών.
Εξ. 29,35  Κατ' αυτόν τον τρόπον θα κάµης όλα όσα σε διέταξα στον Ααρών και τους υιούς αυτού, ώστε να χειροτονηθούν
και να είναι ιερείς.
Εξ. 29,36  και το µοσχάριον της αµαρτίας ποιήσεις τή ηµέρα τού καθαρισµού και καθαριείς το θυσιαστήριον εν τώ αγιάζειν
σε επ αυτώ και χρίσεις αυτό ώστε αγιάσαι αυτό.
Εξ. 29,36  Το µοσχάρι, το οποίον θα προσφέρετε θυσίαν δια την άφεσιν αµαρτιών, θα το προσφέρης κάθε ηµέραν του
καθαρισµού και θα καθαρίζης το θυσιαστήριον, δια να αγιάζης συ αυτό και θα το χρίης δια να είναι άγιον.
Εξ. 29,37  επτά ηµέρας καθαριείς το θυσιαστήριον και αγιάσεις αυτό, και έσται το θυσιαστήριον άγιον τού αγίου· πάς ο
απτόµενος τού θυσιαστηρίου αγιασθήσεται.
Εξ. 29,37  Επί επτά ηµέρας θα καθαρίζης το θυσιαστήριον και θα το αγιάσης· τότε θα είναι αυτό αγιώτατον. Καθένας ο
οποίος θα το εγγίζη µε ευλάβειαν, θα αγιασθή.
Εξ. 29,38  Καί ταύτά εστιν, ά ποιήσεις επί τού θυσιαστηρίου· αµνούς ενιαυσίους αµώµους δύο την ηµέραν επί το
θυσιαστήριον ενδελεχώς, κάρπωµα ενδελεχισµού.
Εξ. 29,38  Αυταί είναι αι θυσίαι, τας οποίας θα προσφέρης επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων . Εκάστην ηµέραν
θα προσφέρης δύο αµνούς αρτιµελείς, χωρίς κανένα ελάττωµα. Αυτή θα είναι και θα λέγεται θυσία καθηµερινή.
Εξ. 29,39  τον αµνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αµνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν·
Εξ. 29,39  Τον ένα αµνόν θα τον προσφέρης το πρωϊ και τον δεύτερον αµνόν το δειλινόν.
Εξ. 29,40  και δέκατον σεµιδάλεως πεφυραµένης εν ελαίω κεκοµµένω τώ τετάρτω τού είν και σπονδήν το τέταρτον τού είν



οίνου τώ αµνώ τώ ενί·
Εξ. 29,40 Τέσσαρα κιλά σηµιγδάλι ζυµωµένο µε καθαρόν έλαιον ηµίσεος περίπου κιλού και ήµισυ περίπου κιλόν οίνου προς
σπονδήν θα προσφέρης δια κάθε αµνόν.
Εξ. 29,41  και τον αµνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν, κατά την θυσίαν την πρωϊνήν και κατά την σπονδήν αυτού
ποιήσεις εις οσµήν ευωδίας, κάρπωµα Κυρίω,
Εξ. 29,41  Τον δεύτερον αµνόν θα τον προσφέρης κατά το δειλινόν. Όπως προσέφερες την πρωϊνήν θυσίαν και σπονδήν, έτσι
θα προσφέρης και την απογευµατινήν θυσίαν εις ευάρεστον οσµήν ευωδίας, θυσίαν στον Κυριον.
Εξ. 29,42  θυσίαν ενδελεχισµού εις γενεάς υµών, επί θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου έναντι Κυρίου, εν οίς γνωσθήσοµαί σοι
εκείθεν, ώστε λαλήσαί σοι.
Εξ. 29,42  Η καθηµερινή αυτή θυσία θα προσφέρεται πάντοτε εις όλας τας γενεάς σας πλησίον της θύρας της Σκηνής του
Μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Δια των θυσιών αυτών και από την Σκηνήν του Μαρτυρίου θα γίνοµαι εγώ γνωστός εις
σας και θα οµιλώ προς σας.
Εξ. 29,43  και τάξοµαι εκεί τοίς υιοίς Ισραήλ και αγιασθήσοµαι εν δόξη µου·
Εξ. 29,43  Εκεί θα δίδω τας εντολάς µου και θα φαίνωµαι άγιος εις την δόξαν µου.
Εξ. 29,44  και αγιάσω την σκηνήν τού µαρτυρίου και το θυσιαστήριον και Ααρών και τους υιούς αυτού αγιάσω ιερατεύειν
µοι.
Εξ. 29,44  Θα αγιάσω και θα δοξάσω την Σκηνήν του Μαρτυρίου και το θυσιαστήριον, όπως επίσης θα αγιάσω τον Ααρών
και τους υιούς του, δια να ιερουργούν εις λατρείαν.
Εξ. 29,45  και επικληθήσοµαι εν τοίς υιοίς Ισραήλ και έσοµαι αυτών Θεός,
Εξ. 29,45  Θα µε επικαλούνται οι Ισραηλίται και θα είµαι ο Θεός των.
Εξ. 29,46  και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γής Αιγύπτου, επικληθήναι αυτοίς και
είναι αυτών Θεός.
Εξ. 29,46  Και θα µάθουν ότι εγώ είµαι Κύριος ο Θεός των, ο οποίος τους έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον, ώστε να µε
επικαλούνται και να είµαι ο Θεός των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Εξ. 30,1  Καί ποιήσεις θυσιαστήριον θυµιάµατος εκ ξύλων ασήπτων·
Εξ. 30,1   Θα κάµης θυσιαστήριον θυµιάµατος από ξύλα, που δεν σήπονται.
Εξ. 30,2  και ποιήσεις αυτό πήχεως το µήκος και πήχεως το εύρος, τετράγωνον έσται, και δύο πήχεων το ύψος· εξ αυτού
έσται τα κέρατα αυτού.
Εξ. 30,2   Το µήκος αυτού θα είναι ένας πήχυς και το πλάτος ένας επίσης πήχυς. Θα είναι τετράγωνον. Το δε ύψος του θα
είναι δύο πήχεις. Από αυτό θα εξέχουν τα κέρατά του.
Εξ. 30,3  και καταχρυσώσεις αυτά χρυσίω καθαρώ, την εσχάραν αυτού και τους τοίχους αυτού κύκλω και τα κέρατα αυτού,
και ποιήσεις αυτώ στρεπτήν στεφάνην χρυσήν κύκλω.
Εξ. 30,3   Θα επιχρυσώσης µε καθαρόν χρυσίον τα µέρη του, δηλαδή την εσχάραν, τας κύκλω αυτού πλευράς και τα κέρατα
αυτού. Θα κατασκευάσης κύκλω αυτού στεφάνην ελικοειδή.
Εξ. 30,4  και δύο δακτυλίους χρυσούς καθαρούς ποιήσεις υπό την στρεπτήν στεφάνην αυτού , εις τα δύο κλίτη ποιήσεις εν
τοίς δυσί πλευροίς· και έσονται ψαλίδες ταίς σκυτάλαις, ώστε αίρειν αυτό εν αυταίς.
Εξ. 30,4   Εις τας δύο γωνίας των πλευρών, κάτω από την ελικοειδή στεφάνην του, θα κάµης δύο κρίκους από καθαρόν
χρυσόν δι' εκάστην των δύο πλευρών του. Δια τας δύο ράβδους, που θα χρησιµοποιούνται εις µεταφοράν του, θα υπάρχουν
άγκιστρα.
Εξ. 30,5  και ποιήσεις σκυτάλας εκ ξύλων ασήπτων και καταχρυσώσεις αυτάς χρυσίω .
Εξ. 30,5   Θα κατασκευάσης από ξύλα άσηπτα τας ράβδους αυτάς, τας οποίας και θα επιχρυσώσης.
Εξ. 30,6  και θήσεις αυτό απέναντι τού καταπετάσµατος τού όντος επί της κιβωτού των µαρτυρίων, εν οίς γνωσθήσοµαί σοι
εκείθεν.
Εξ. 30,6   Το θυσιαστήριον αυτό του θυµιάµατος θα το θέσης απέναντι του καταπετάσµατος, το οποίον ευρίσκεται προ της
Κιβωτού των Μαρτυρίων, από όπου εγώ θα οµιλώ και θα γίνωµαι γνωστός εις σε .
Εξ. 30,7  και θυµιάσει απ αυτού Ααρών θυµίαµα σύνθετον λεπτόν· το πρωΐ πρωΐ, όταν επισκευάζη τους λύχνους, θυµιάσει επ
αυτού,
Εξ. 30,7   Επάνω εις αυτό θα προσφέρη ο Ααρών ειδικώς παρασκευασµένον λεπτόν θυµίαµα. Θα θυµιάζη δε επ' αυτού πρωϊ-
πρωϊ, όταν ετοιµάζη τους λύχνους της επταφώτου λυχνίας.
Εξ. 30,8  και όταν εξάπτη Ααρών τους λύχνους οψέ, θυµιάσει επ αυτού· θυµίαµα ενδελεχισµού διά παντός έναντι Κυρίου εις
γενεάς αυτών.
Εξ. 30,8   Και την εσπέραν, όταν θα ανάπτη τους λύχνους, θα θυµιάζη πάλιν επάνω εις αυτό. Το θυµίαµα αυτό θα γίνεται
πάντοτε ενώπιον του Κυρίου εις όλας τας γενεάς σας.
Εξ. 30,9  και ουκ ανοίσεις επ αυτού θυµίαµα έτερον, κάρπωµα, θυσίαν· και σπονδήν ου σπείσεις επ αυτού.
Εξ. 30,9 Δεν θα προσφέρης επάνω εις αυτό το θυσιαστήριον άλλου είδους θυµίαµα ούτε θα προσφέρης θυσίαν αιµατηράν η
αναίµακτον, ούτε σπονδήν οίνου θα προσφέρης εκεί.
Εξ. 30,10  και εξιλάσεται επ αυτού Ααρών επί των κεράτων αυτού άπαξ τού ενιαυτού· από τού αίµατος τού καθαρισµού
καθαριεί αυτό εις γενεάς αυτών· άγιον των αγίων εστί Κυρίω.
Εξ. 30,10  Επί των κεράτων του θυσιαστηρίου αυτού θα κάµνη ο Ααρών µίαν φοράν το έτος εξιλέωσιν των αµαρτιών. Με το
αίµα της θυσίας υπέρ του καθαρισµού από τας αµαρτίας θα καθαρίση ο Ααρών τούτο το θυσιαστήριον. Αυτή δε η πράξις
θα γίνεται εις όλας τας γενεάς σας. Το θυσιαστήριον τούτο είναι αγιώτατον αφιέρωµα στον Κύριον”.
Εξ. 30,11  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 30,11  Ωµίλησεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Εξ. 30,12  εάν λάβης τον συλλογισµόν των υιών Ισραήλ εν τή επισκοπή αυτών, και δώσουσιν έκαστος λύτρα της ψυχής
αυτού Κυρίω, και ουκ έσται εν αυτοίς πτώσις εν τή επισκοπή αυτών.



Εξ. 30,12  “εάν θελήσης να αριθµήσης τους Ισραηλίτας και να µάθης το πλήθος αυτών, ας δώση ο καθένας στον ναόν του
Κυρίου ωρισµένον ποσόν χρηµάτων ως λύτρον της ψυχής του και κανείς από αυτούς δεν θα πάθη τίποτε κατά την
αρίθµησιν.
Εξ. 30,13  και τούτό εστιν ό δώσουσιν όσοι αν παραπορεύωνται την επίσκεψιν· το ήµισυ τού διδράχµου , ό εστιν κατά το
δίδραχµον το άγιον· είκοσιν οβολοί το δίδραχµον, το δε ήµισυ τού διδράχµου εισφορά Κυρίω.
Εξ. 30,13  Όσοι θα συµπεριληφθούν εις την αρίθµησιν αυτήν, θα δώσουν ως λύτρον της ψυχής των τούτο· Το ήµισυ του
διδράχµου, το οποίον κυκλοφορεί στον ναόν. Είκοσι οβολούς έχει τούτο το δίδραχµον. Το ήµισυ αυτού του διδράχµου θα
δίδετε σεις ως προσφοράν στον Κύριον.
Εξ. 30,14  πάς ο παραπορευόµενος εις την επίσκεψιν από εικοσαετούς και επάνω, δώσουσι την εισφοράν Κυρίω.
Εξ. 30,14  Εκείνος ο οποίος θα περάση εις την αρίθµησιν αυτήν, δηλαδή εκείνος που θα είναι είκοσι ετών και άνω, θα δώση
αυτήν την εισφοράν στον Κύριον.
Εξ. 30,15  ο πλουτών ου προσθήσει και ο πενόµενος ουκ ελαττονήσει από τού ηµίσους τού διδράχµου εν τώ διδόναι την
εισφοράν Κυρίω εξιλάσασθαι περί των ψυχών υµών.
Εξ. 30,15  Ο πλούσιος δεν θα δώση περισσότερα και ο πτωχός δεν θα δώση ολιγώτερα απο το ήµισυ ενός διδράχµου κατά
την καταβολήν αυτής της εισφοράς σας στον Κύριον προς εξιλέωσιν των ψυχών σας.
Εξ. 30,16  και λήψη το αργύριον της εισφοράς παρά των υιών Ισραήλ και δώσεις αυτό εις το κάτεργον της σκηνής τού
µαρτυρίου, και έσται τοίς υιοίς Ισραήλ µνηµόσυνον έναντι Κυρίου εξιλάσασθαι περί των ψυχών υµών.
Εξ. 30,16  Θα λάβης το αργύριον αυτό της προσφοράς των Ισραηλιτών και θα το δώσης δια την κατεργασίαν και
κατασκευήν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Η προσφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε εκ µέρους των Ισραηλιτών, δια να σας
ενθυµήται ο Θεός και να γίνεται ίλεως εις τας αµαρτίας σας υπέρ των ψυχών σας”.
Εξ. 30,17  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 30,17  Ωµίλησεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Εξ. 30,18  ποίησον λουτήρα χαλκούν και βάσιν αυτώ χαλκήν, ώστε νίπτεσθαι· και θήσεις αυτόν ανά µέσον της σκηνής τού
µαρτυρίου και ανά µέσον τού θυσιαστηρίου και εκχεείς εις αυτόν ύδωρ,
Εξ. 30,18  “να κατασκευάσης λουτήρα χάλκινον και βάσιν εις αυτόν χαλκίνην, δια να νίπτεσθε. Θα τοποθετήσης αυτόν
µεταξύ της Σκηνής του Μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θα χύσης εις αυτόν ύδωρ.
Εξ. 30,19  και νίψεται Ααρών και οι υιοί αυτού εξ αυτού τας χείρας και τους πόδας ύδατι.
Εξ. 30,19  Ο Ααρών και οι υιοί του θα νίψουν µε το ύδωρ αυτού τας χείρας και τους πόδας.
Εξ. 30,20  όταν εισπορεύωνται εις την σκηνήν τού µαρτυρίου, νίψονται ύδατι και ου µη αποθάνωσιν· ή όταν
προσπορεύωνται προς το θυσιαστήριον λειτουργείν και αναφέρειν τα ολοκαυτώµατα Κυρίω,
Εξ. 30,20  Όταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα νίπτονται µε νερό, δια να µη αποθάνουν η όταν προχωρούν
προς το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, δια να υπηρετήσουν εκεί και προσφέρουν τα ολοκαυτώµατα στον Κυριον,
Εξ. 30,21  νίψονται τας χείρας και τους πόδας ύδατι· όταν εισπορεύωνται εις την σκηνήν τού µαρτυρίου, νίψονται ύδατι, ίνα
µη αποθάνωσι· και έσται αυτοίς νόµιµον αιώνιον, αυτώ και ταίς γενεαίς αυτού µετ αυτόν.
Εξ. 30,21  θα πλύνουν τας χείρας και τους πόδας των µε νερό. Όταν εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα
πλύνωνται µε νερό, δια να µη αποθάνουν. Αυτό θα είναι αιώνιος νόµος δια τον Ααρών και τους µετ' αυτόν απογόνους του
εις όλας τας γενεάς”.
Εξ. 30,22  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 30,22  Ωµίλησεν ακόµη ο Κύριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Εξ. 30,23  και σύ λάβε ηδύσµατα, το άνθος σµύρνης εκλεκτής πεντακοσίους σίκλους και κινναµώµου ευώδους το ήµισυ
τούτου διακοσίους πεντήκοντα και καλάµου ευώδους διακοσίους πεντήκοντα
Εξ. 30,23  “πάρε τα εξής αρωµατικά είδη· Άνθος από εκλεκτήν σµύρναν πεντακοσίους σίκλους (πεντέµισυ περίπου κιλά),
ευώδη κανέλλαν το ήµισυ του ποσού τούτου δηλαδή διακοσίους πεντήκοντα σίκλους, ευώδη κάλαµον διακοσίους
πεντήκοντα σίκλους
Εξ. 30,24  και ίρεως πεντακοσίους σίκλους τού αγίου και έλαιον εξ ελαιών είν
Εξ. 30,24  και κασσίαν πεντακοσίους σίκλους τους χρησιµοποιουµένους στο ιερόν και µίαν ειν ελαιόλαδον.
Εξ. 30,25  και ποιήσεις αυτό έλαιον χρίσµα άγιον, µύρον µυρεψικόν τέχνη µυρεψού· έλαιον χρίσµα άγιον έσται.
Εξ. 30,25  Με όλα αυτά θα κάµης έλαιον προς χρίσιν αγίαν, µύρον αρωµατικόν δια της τέχνης του αρωµατοποιού. Αυτό θα
είναι έλαιον προς αγίαν χρίσιν.
Εξ. 30 ,26   και χρίσεις εξ αυτού την σκηνήν τού µαρτυρίου και την κιβωτόν της σκηνής τού µαρτυρίου
Εξ. 30,26  Με αυτό θα χρίσης την Σκηνήν του Μαρτυρίου και την Κιβωτόν της Σκηνής του Μαρτυρίου ,
Εξ. 30,27  και πάντα τα σκεύη αυτής και την λυχνίαν και πάντα τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον τού θυµιάµατος
Εξ. 30,27  και όλα τα σκεύη αυτής, την λυχνίαν και όλα τα σκεύη της, το θυσιαστήριον του θυµιάµατος,
Εξ. 30,28  και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και πάντα αυτού τα σκεύη και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη
αυτής και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού
Εξ. 30,28  το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και όλα τα σκεύη του, την τράπεζαν και όλα τα σκεύη της, τον λουτήρα
και την βάσιν αυτού.
Εξ. 30,29  και αγιάσεις αυτά, και έσται άγια των αγίων· πάς ο απτόµενος αυτών αγιασθήσεται.
Εξ. 30,29  Θα καθαγιάσης αυτά και θα είναι αγιώτατα. Καθένας που θα τα εγγίζη µε ευλάβειαν, θα αγιάζεται.
Εξ. 30,30  και Ααρών και τους υιούς αυτού χρίσεις και αγιάσεις αυτούς ιερατεύειν µοι.
Εξ. 30,30  Θα χρίσης µε το αρωµατικόν αυτό έλαιον της χρίσεως τον Ααρών και τους υιούς του και θα τους καθαγιάσης,
ώστε να ιερατεύουν εις εµέ.
Εξ. 30,31  και τοίς υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων· έλαιον άλειµµα χρίσεως άγιον έσται τούτο υµίν εις τας γενεάς υµών.
Εξ. 30,31  Θα οµιλήσης προς τους Ισραηλίτας και θα τους είπης· Το δια την χρίσιν αρωµατικόν αυτό έλαιον θα είναι δια σας
και δια τας γενεάς σας εις χρίσιν αγίαν.
Εξ. 30,32  επί σάρκα ανθρώπου ου χρισθήσεται, και κατά την σύνθεσιν ταύτην ου ποιήσετε υµίν εαυτοίς ωσαύτως· άγιόν
εστι και αγίασµα έσται υµίν.



Εξ. 30,32  Με αυτό σάρκα ανθρώπου δεν θα χρισθή ποτέ και όµοιον προς αυτό ως προς την σύνθεσιν και παρασκευήν δεν
θα κατασκευάσετε ποτέ δια τον εαυτόν σας προς ατοµικήν σας χρήσιν. Είναι ηγιασµένον και προωρισµένον δι' αγίαν και
ιεράν χρήσιν.
Εξ. 30,33  ός αν ποιήση ωσαύτως, και ός αν δώ απ αυτού αλλογενεί, εξολοθρευθήσεται εκ τού λαού αυτού.
Εξ. 30,33  Εκείνος που θα παρασκευάση όµοιον προς αυτό και θα το δώση προς χρήσιν εις κοσµικόν πρόσωπον, θα
εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του”.
Εξ. 30,34  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· λάβε σεαυτώ ηδύσµατα, στακτήν, όνυχα, χαλβάνην ηδυσµού και λίβανον διαφανή,
ίσον ίσω έσται·
Εξ. 30,34  Είπεν ακόµη ο Κύριος προς τον Μωϋσήν· “πάρε δια τον εαυτόν σου αρωµατικά είδη, δηλαδή στακτήν, όνυχα
(αρωµατικόν κογχύλιον), χαλβάνην ηδυσµού (αρωµατώδη ρητίνην) και λιβάνι διαφανές, ίσην ποσότητα από κάθε είδος.
Εξ. 30,35  και ποιήσουσιν εν αυτώ θυµίαµα, µυρεψικόν έργον µυρεψού, µεµιγµένον, καθαρόν, έργον άγιον.
Εξ. 30,35  Θα παρασκευάσουν µε τα είδη αυτά θυµίαµα ευώδες, έργον ειδικού µυροποιού, σύνθετον από τας ανωτέρω
ουσίας, καθαρόν, έργον αφιερωµένον στον Θεόν.
Εξ. 30,36  και συγκόψεις εκ τούτων λεπτόν και θήσεις απέναντι των µαρτυρίων εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, όθεν
γνωσθήσοµαί σοι εκείθεν· άγιον των αγίων έσται υµίν.
Εξ. 30,36  Θα κύψης και θα κοπανίσης αυτό εις λεπτά τεµάχια, θα το θέσης εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου απέναντι της
Κιβωτού, από όπου εγώ θα φανερώνωµαι προς σε και θα σου οµιλώ . Το θυµίαµα αυτά θα είναι αγιώτατον δια σας.
Εξ. 30,37  θυµίαµα κατά την σύνθεσιν ταύτην ου ποιήσετε υµίν εαυτοίς· αγίασµα έσται υµίν Κυρίω·
Εξ. 30,37  Θυµίαµα όµοιον µε αυτό κατά την σύνθεσιν δεν θα παρασκευάσετε σεις δια ταν εαυτόν σας. Θα είναι
αφιερωµένον εκ µέρους σας προς τον Κύριον.
Εξ. 30,38  ός αν ποιήση ωσαύτως ώστε οσφραίνεσθαι εν αυτώ, απολείται εκ τού λαού αυτού.
Εξ. 30,38  Εκείνος που θα παρασκευάση παρόµοιον θυµίαµα, δια να το οσφραίνεται ο ίδιος, θα εξολοθρευθή εκ µέσου του
λαού”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Εξ. 31,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 31,1  Ωµίλησεν ακόµη ο Κύριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Εξ. 31,2  ιδού ανακέκληµαι εξ ονόµατος τον Βεσελεήλ τον τού Ουρείου τον Ώρ, εκ της φυλής Ιούδα,
Εξ. 31,2   “ιδού ονοµαστικώς έχω προσκαλέσει τον Βεσελεήλ, υιόν του Ουρείου, υιού του Ωρ από την φυλήν Ιούδα.
Εξ. 31,3  και ενέπλησα αυτόν πνεύµα θείον σοφίας και συνέσεως και επιστήµης εν παντί έργω διανοείσθαι
Εξ. 31,3  Αυτόν ενέπλησα µε θείον Πνεύµα σοφίας και συνέσεως και επιστήµης, ώστε να σκέπτεται ορθώς δια κάθε ιερόν
έργον που θα αναλάβη.
Εξ. 31,4  και αρχιτεκτονήσαι, εργάζεσθαι το χρυσίον και το αργύριον και τον χαλκόν και την υάκινθον και την πορφύραν
και το κόκκινον το νηστόν
Εξ. 31,4   Του έχω δώσει θείον Πνεύµα, ώστε να είναι ικανός αρχιτέκτων και να κατεργάζεται τον χρυσόν, τον άργυρον, τον
χαλκόν, τα διάφορα είδη χρωµάτων, το κυανούν, το βαθέως ερυθρόν, το κόκκινον και το γνεσµένον ύφασµα·
Εξ. 31,5  και τα λιθουργικά και εις τα έργα τα τεκτονικά των ξύλων , εργάζεσθαι κατά πάντα τα έργα.
Εξ. 31,5  να είναι ικανός εις την λιθουρνικήν, την ξυλουργικήν και να εκτελή µε επιτυχίαν όλα τα έργα.
Εξ. 31,6  και εγώ έδωκα αυτόν και τον Ελιάβ τον τού Αχισαµάχ εκ φυλής Δάν και παντί συνετώ καρδία δέδωκα σύνεσιν , και
ποιήσουσι πάντα όσα συνέταξά σοι,
Εξ. 31,6   Εγώ έδωκα εις αυτόν ως βοηθόν του τον Ελιάβ, υιόν του Αχισαµάχ από την φυλήν του Δαν, και εις πολλούς άλλους
βοηθούς του συνετούς κατά την διάνοιαν έδωσα φωτισµόν και ικανότητα, δια να κάµουν όσα σε έχω διατάξει.
Εξ. 31,7  την σκηνήν τού µαρτυρίου και την κιβωτόν της διαθήκης και το ιλαστήριον το επ αυτής και την διασκευήν της
σκηνής
Εξ. 31,7  Αυτοί θα κατασκευάσουν την Σκηνήν του Μαρτυρίου, την Κιβωτόν της Διαθήκης και το ιλαστήριον το επάνω
αυτής και όσα άλλα χρειάζονται εις απαρτισµόν και εξυπηρέτησιν της Σκηνής, στύλους, καλύµµατα, καταπετάσµατα·
Εξ. 31,8  και τα θυσιαστήρια και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λυχνίαν την καθαράν και πάντα τα
σκεύη αυτής
Εξ. 31,8   τα δύο θυσιαστήρια (των ολοκαυτωµάτων και του θυµιάµατος), την τράπεζαν και όλα τα σκεύη αυτής, την
καθαράν εκ χρυσού επτάφωτον λυχνίαν και όλα τα εξαρτήµατά της,
Εξ. 31,9  και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού
Εξ. 31,9   τον χάλκινον λουτήρα και την βάσιν του,
Εξ. 31,10  και τας στολάς τας λειτουργικάς Ααρών και τας στολάς των υιών αυτού ιερατεύειν µοι
Εξ. 31,10  τας ιερατικάς στολάς του Ααρών και των υιών του, δια να τας φορούν όταν θα λειτουργούν εις εµέ·
Εξ. 31,11  και το έλαιον της χρίσεως και το θυµίαµα της συνθέσεως τού αγίου· κατά πάντα , όσα εγώ ενετειλάµην σοι,
ποιήσουσι.
Εξ. 31,11  το δια την χρίσιν έλαιον, το εκ πολλών αρωµατικών ειδών σύνθετον θυµίαµα προς αγίαν χρήσιν και γενικώς
αυτοί θα κάµουν όλα όσα εγώ σε διέταξα”.
Εξ. 31,12  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 31,12  Ωµίλησεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Εξ. 31,13  και σύ σύνταξον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· οράτε, και τα σάββατά µου φυλάξεσθε· σηµείόν εστι παρ εµοί και εν εµοί
εις τας γενεάς υµών, ίνα γνώτε ότι εγώ Κύριος ο αγιάζων υµάς.
Εξ. 31,13  “συ να διατάξης τους Ισραηλίτας και να τους είπης· Προσέχετε ! Φυλάξατε την ιερότητα και την αργίαν του
Σαββάτου. Αυτή η τήρησις της αργίας του Σαββάτου θα είναι σηµείον ιδικόν µου προς σας, τεθέν από εµέ δι' όλας τας
γενεάς σας, δια να µάθετε και κατανοήσετε ότι εγώ είµαι ο Κύριος, ο οποίος σας αγιάζω.
Εξ. 31,14  και φυλάξεσθε τα σάββατα, ότι άγιον τούτό εστι Κυρίω υµίν· ο βεβηλών αυτό θανάτω θανατωθήσεται· πάς ός
ποιήσει εν αυτώ έργον, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ µέσου τού λαού αυτού.



Εξ. 31,14  Θα τηρήσετε την αργίαν και ιερότητα του Σαββάτου, διότι αυτό πρέπει να είναι από σας αφιερωµένον στον
Κύριον. Εκείνος, που θα το βεβηλώση, θα θανατωθή. Εκείνος ο οποίος θα εργασθή κατά την ηµέραν αυτήν, θα
εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του.
Εξ. 31,15  έξ ηµέρας ποιήσεις έργα, τή δε ηµέρα τή εβδόµη σάββατα, ανάπαυσις αγία τώ Κυρίω· πάς ός ποιήσει έργον τή
ηµέρα τή εβδόµη, θανατωθήσεται.
Εξ. 31,15  Εξ ηµέρας θα εργάζεσαι, κατά δε την εβδόµην ηµέραν θα είναι Σαββατον, δηλαδή ηµέρα αναπαύσεως, ηµέρα
αφιερωµένη στον Κυριον. Εκείνος ο οποίος θα εργασθή κατά την εβδόµην ηµέραν, θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Εξ. 31,16  και φυλάξουσιν οι υιοί Ισραήλ τα σάββατα ποιείν αυτά εις τας γενεάς αυτών· διαθήκη αιώνιος.
Εξ. 31,16  Οι Ισραηλίται πρέπει να φυλάξουν την αργίαν του Σαββάτου, όσα εγώ έχω νοµοθετήσει δι' αυτό, εις όλας τας
γενεάς των. Αυτή είναι αιωνία και ακατάλυτος διαθήκη µου.
Εξ. 31,17 εν εµοί και τοίς υιοίς Ισραήλ σηµείόν εστιν εν εµοί αιώνιον· ότι έξ ηµέραις εποίησε Κύριος τον ουρανόν και την γήν
και τή ηµέρα τή εβδόµη επαύσατο και κατέπαυσε.
Εξ. 31,17  Μεταξύ εµού και των Ισραηλιτών θα είναι σηµείον η αργία και ο αγιασµός του Σαββάτου , διότι εις εξ ηµέρας ο
Κύριος εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην, κατά δε την εβδόµην ηµέραν έπαυσε την δηµιουργίαν και ανεπαύθη”.
Εξ. 31,18  Καί έδωκε Μωυσή, ηνίκα κατέπαυσε λαλών αυτώ εν τώ όρει τώ Σινά, τας δύο πλάκας τού µαρτυρίου, πλάκας
λιθίνας γεγραµµένας τώ δακτύλω τού Θεού.
Εξ. 31,18  Όταν έπαυσε να οµιλή προς τον Μωϋσήν ο Κύριος επάνω στο όρος Σινά , του έδωκε τας δύο πλάκας του
µαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, αι οποίαι είχαν γραφή θαυµατουργικώς µε το χέρι του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Εξ. 32,1  Καί ιδών ο λαός ότι κεχρόνικε Μωυσής καταβήναι εκ τού όρους, συνέστη ο λαός επί Ααρών και λέγουσιν αυτώ·
ανάστηθι και ποίησον ηµίν θεούς, οί προπορεύσονται ηµών· ο γάρ Μωυσής ούτος ο άνθρωπος, ός εξήγαγεν ηµάς εκ γής
Αιγύπτου, ουκ οίδαµεν τι γέγονεν αυτώ.
Εξ. 32,1   Ο ισραηλιτικός λαός ιδών ότι ο Μωϋσής εβράδυνε να κατεβή από το όρος Σινά, συνηθροίσθη αναστατωµένος
γύρω από τον Ααρών και έλεγον προς αυτόν· “σήκω και κατασκεύασέ µας θεούς, οι οποίοι θα προπορεύονται και θα µας
οδηγούν. Διότι δεν γνωρίζοµεν τι έχει συµβή στον άνθρωπον αυτόν, τον Μωϋσέα, ο οποίος µας έβγαλε από την χώραν της
Αιγύπτου”.
Εξ. 32,2  και λέγει αυτοίς Ααρών· περιέλεσθε τα ενώτια τα χρυσά τα εκ τοίς ωσί των γυναικών υµών και θυγατέρων και
ενέγκατε προς µε.
Εξ. 32,2   Ο Ααρών απήντησεν εις αυτούς· “αφαιρέσατε από τα αυτιά των συζύγων σας και τον θυγατέρων σας τα χρυσά
σκουλαρίκια και φέρετέ τα εις εµέ”.
Εξ. 32,3  και περιείλαντο πάς ο λαός τα ενώτια τα χρυσά τα εν τοίς ωσίν αυτών και ήνεγκαν προς Ααρών .
Εξ. 32,3   Όλος ο λαός αφήρεσε προθύµως τα χρυσά σκουλαρίκια από τα αυτιά των γυναικών και τα έφεραν προς τον
Ααρών.
Εξ. 32,4  και εδέξατο εκ των χειρών αυτών και έπλασεν αυτά εν τή γραφίδι και εποίησεν αυτά µόσχον χωνευτόν και είπεν·
ούτοι οι θεοί σου, Ισραήλ, οίτινες ανεβίβασάν σε εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 32,4   Εκείνος τα επήρε από τα χέρια των, τα επεξειργάσθη και τα εκαθάρισε µε την σµίλην, τα έρριψε στο χυτήριον και
έκαµε µόσχον χυτόν. Και είπεν στον λαόν· “Ισραηλίται, αυτοί είναι οι θεοί σου, οι οποίοι σε επήραν από την γην της
Αιγύπτου και σε ανεβίβασαν εδώ”.
Εξ. 32,5  και ιδών Ααρών ωκοδόµησε θυσιαστήριον κατέναντι αυτού, και εκήρυξεν Ααρών λέγων· εορτήν τού Κυρίου
αύριον.
Εξ. 32,5 Ιδών δε δ Ααρών ότι αυτό ηυχαρίστησε τους Ισραηλίτας έκτισε θυσιαστήριον απέναντι του χρυσού µόσχου και δια
κήρυκος εφώναξε προς τον λαόν· “αύριον είναι εορτή προς τιµήν του Κυρίου” !
Εξ. 32,6  και ορθρίσας τή επαύριον ανεβίβασεν ολοκαυτώµατα και προσήνεγκε θυσίαν σωτηρίου , και εκάθισεν ο λαός
φαγείν και πιείν και ανέστησαν παίζειν.
Εξ. 32,6   Εγερθείς δε λίαν πρωί την εποµένην ηµέραν ανεβίβασεν στο θυσιαστήριον ολοκαυτώµατα και προσέφερεν
ευχαριστήριον θυσίαν δια την σωτηρίαν του λαού από την δουλείαν των Αιγυπτίων. Ο λαός µετά την προσφοράν των
θυσιών εκάθισεν, έφαγε και έπιε και µετά το φαγοπότι εσηκώθησαν δια να παίξουν και να χορεύσουν .
Εξ. 32,7  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· βάδιζε το τάχος, κατάβηθι εντεύθεν· ηνόµησε γάρ ο λαός σου, ον
εξήγαγες εκ γής Αιγύπτου·
Εξ. 32,7   Ελάλησε τότε ο Κύριος προς τον Μωϋσήν και του είπε· “κατέβα από εδώ και πήγαινε ταχέως κάτω, διότι ο λαός
σου, τον οποίον έβγαλες συ από την Αίγυπτον, κατεπάτησε τον νόµον και ηµάρτησε.
Εξ. 32,8  παρέβησαν ταχύ εκ της οδού, ής ενετείλω αυτοίς· εποίησαν εαυτοίς µόσχον και προσκεκυνήκασιν αυτώ και
τεθύκασιν αυτώ και είπαν· ούτοι οι θεοί σου, Ισραήλ, οίτινες ανεβίβασάν σε εκ γής Αιγύπτου.
Εξ. 32,8   Πολύ σύντοµα έφυγαν από τον δρόµον, τον οποίον εγώ διέταξα εις αυτούς. Κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν των
µόσχον, προσεκύνησαν αυτόν, του προσέφεραν θυσίας και είπαν· Ισραηλίται, αυτοί είναι οι θεοί σου, οι οποίοι σε
ανεβίβασαν εδώ από την γην της Αιγύπτου.
Εξ. 32,9  και νύν έασόν µε και θυµωθείς οργή εις αυτούς εκτρίψω αυτούς
Εξ. 32,9   Και τώρα άφησέ µε να καταστρέψω αυτούς επάνω εις την δικαίαν µου οργήν,
Εξ. 32,10  και ποιήσω σε εις έθνος µέγα.
Εξ. 32,10  και να κάµω σε και τους απογόνους σου έθνος µέγα”.
Εξ. 32,11  και εδεήθη Μωυσής έναντι Κυρίου τού Θεού και είπεν· ινατί, Κύριε, θυµοί οργή εις τον λαόν σου, ούς εξήγαγες εκ
γής Αιγύπτου εν ισχύϊ µεγάλη και εν τώ βραχίονί σου τώ υψηλώ;
Εξ. 32,11  Ο Μωυσής παρεκάλεσε θερµώς τον Κύριον και Θεόν και του είπε· “διατί, Κύριε, θυµώνεις και οργίζεσαι εναντίον
του λαού σου, τον οποίον συ ηλευθέρωσες και έβγαλες από την χώραν της Αιγύπτου µε ακατανίκητον δύναµιν και µε την
παντοδύναµον δεξιάν σου;
Εξ. 32,12  µη ποτε είπωσιν οι Αιγύπτιοι λέγοντες· µετά πονηρίας εξήγαγεν αυτούς αποκτείναι εν τοίς όρεσι και εξαναλώσαι



αυτούς από της γής. παύσαι της οργής τού θυµού σου και ίλεως γενού επί τή κακία τού λαού σου,
Εξ. 32,12  Δεν πρέπει να τους εξολοθρεύσης, δια να µη είπουν οι Αιγύπτιοι ότι µε πονηρίαν τους έβγαλες από την χώραν των,
δια να τους θανατώσης εις τα όρη και να τους ξεπαστρέψης από την γην. Παύσε την οργήν και τον θυµόν σου, γίνε ίλεως
εις την κακίαν αυτήν του λαού σου.
Εξ. 32,13  µνησθείς Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ των σών οικετών, οίς ώµοσας κατά σεαυτού και ελάλησας προς αυτούς
λέγων· πολυπληθυνώ το σπέρµα υµών ωσεί τα άστρα τού ουρανού τώ πλήθει, και πάσαν την γήν ταύτην, ήν είπας δούναι
τώ σπέρµατι αυτών, και καθέξουσιν αυτήν εις τον αιώνα.
Εξ. 32,13  Ενθυµήσου τους δούλους σου, τον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, στους οποίους ωρκίσθης επί του εαυτού σου
και τους είπες· Θα αυξήσω και θα πολλαπλασιάσω εγώ τους απογόνους σας, θα τους αναδείξω αµέτρητον πλήθος, ωσάν
το πλήθος των αστέρων του ουρανού, και υπεσχέθης ότι όλην αυτήν την χώραν θα την δώσης στους απογόνους των , δια
να την έχουν πάντοτε υπό την κυριότητα και κατοχήν των”.
Εξ. 32,14  και ιλάσθη Κύριος περί της κακίας, ής είπε ποιήσαι τον λαόν αυτού.
Εξ. 32,14  Ο Κύριος ήκουσε την δέησιν του Μωϋσέως, εφάνη ίλεως εις την κακίαν αυτήν των Ισραηλιτών, δια την οποίαν και
ηθέλησε να τους τιµωρήση.
Εξ. 32,15  Καί αποστρέψας Μωυσής κατέβη από τού όρους, και αι δύο πλάκες τού µαρτυρίου εν ταίς χερσίν αυτού, πλάκες
λίθιναι καταγεγραµµέναι εξ αµφοτέρων των µερών αυτών, ένθεν και ένθεν ήσαν γεγραµµέναι·
Εξ. 32,15  Ο Μωϋσής επέστρεψε και κατέβη από το όρος κρατών εις τας χείρας του τας δύο πλάκας του µαρτυρίου. Αυταί αι
πλάκες ήσαν λίθιναι γραµµέναι και από τας δύο πλευράς, από εδώ και από εκεί.
Εξ. 32,16  και αι πλάκες έργον Θεού ήσαν, και η γραφή γραφή Θεού κεκολαµµένη εν ταίς πλαξί.
Εξ. 32,16  Ήσαν δε έργον του Θεού, τα γεγραµµένα εις αυτάς ήσαν θεία γραφή χαραγµένη επάνω εις τας πλάκας.
Εξ. 32,17  και ακούσας Ιησούς της φωνής τού λαού κραζόντων λέγει προς Μωυσήν· φωνή πολέµου εν τή παρεµβολή .
Εξ. 32,17  Καθώς κατέβαιναν και επλησίαζον, ήκουσεν ο Ιησούς του Ναυή φωνάς του λαού, ο οποίος εκραύγαζε, και λέγει
προς τον Μωϋσήν· “πολεµικαί κραυγαί ακούονται στο στρατόπεδόν µας” !
Εξ. 32,18  και λέγει· ουκ έστι φωνή εξαρχόντων κατ ισχύν, ουδέ φωνή εξαρχόντων τροπής, αλλά φωνήν εξαρχόντων οίνου
εγώ ακούω.
Εξ. 32,18  Ο Μωϋσής του απήντησε· “δεν είναι αυταί φωναί ανθρώπων, που αρχίζουν τον πόλεµον και αλαλάζουν δια την
νίκην, ούτε κραυγαί ανθρώπων οι οποίοι ηττήθησαν και φεύγουν πανικόβλητοι, αλλ' εγώ ακούω φωνάς µεθυσµένων”.
Εξ. 32,19  και ηνίκα ήγγιζε τή παρεµβολή, ορά τον µόσχον και τους χορούς, και οργισθείς θυµώ Μωυσής έριψεν από των
χειρών αυτού τας δύο πλάκας, και συνέτριψεν αυτάς υπό το όρος.
Εξ. 32,19  Οταν επλησίαζεν ο Μωϋσής στο στρατόπεδον, βλέπει τον µόσχον και τους χορούς και καταληφθείς από οργήν και
θυµόν επέταξεν από τας χείρας του τας δύο πλάκας και τας συνέτριψεν στους πρόποδας του όρους .
Εξ. 32,20  και λαβών τον µόσχον, ον εποίησαν, κατέκαυσεν αυτόν εν πυρί και κατήλεσεν αυτόν λεπτόν και έσπειρεν αυτόν
επί το ύδωρ και επότισεν αυτό τους υιούς Ισραήλ.
Εξ. 32,20  Αµέσως λαβών τον µόσχον, που είχαν κατασκευάσει οι Ισραηλίται, έρριψε και κατέκαυσεν αυτόν στο πυρ, τον
άλεσε εις λεπτήν σκόνιν και έρριψεν αυτήν στο ύδωρ και µε αυτό επότισε τους Ισραηλίτας.
Εξ. 32,21  και είπε Μωυσής τώ Ααρών· τι εποίησέ σοι ο λαός ούτος, ότι επήγαγες επ αυτούς αµαρτίαν µεγάλην;
Εξ. 32,21  Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών και του είπε· “τι σου έκαµε αυτός ο λαός και επέσυρες επάνω του τόσον µεγάλην
αµαρτίαν και ενοχήν;”
Εξ. 32,22  και είπεν Ααρών προς Μωυσήν· µη οργίζου, κύριε· σύ γάρ οίδας το όρµηµα τού λαού τούτου.
Εξ. 32,22  Ο Ααρών απήντησε προς τον Μωϋσήν· “µη οργίζεσαι, κύριε, εναντίον µου, διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά την
ορµητικότητα αυτού του λαού.
Εξ. 32,23  λέγουσι γάρ µοι· ποίησον ηµίν θεούς, οί προπορεύσονται ηµών· ο γάρ Μωυσής ούτος ο άνθρωπος, ός εξήγαγεν
ηµάς εξ Αιγύπτου, ουκ οίδαµεν τι γέγονεν αυτώ.
Εξ. 32,23  Αυτοί µου είπαν· Κατασκεύασε δι' ηµάς θεούς, οι οποίοι θα πραπορεύωνται και θα µας οδηγούν, διότι δεν
γνωρίζοµεν, τι συνέβη στον Μωϋσήν, στον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος µας έβγαλε από την Αίγυπτον.
Εξ. 32,24  και είπα αυτοίς· εί τινι υπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. και έδωκάν µοι· και έριψα εις το πύρ, και εξήλθεν ο µόσχος
ούτος.
Εξ. 32,24  Εγώ τότε τους είπα· Ο,τι χρυσάφι υπάρχει στον καθένα σας συγκεντρώσατέ το και δόστε το εις εµέ. Μου το
έδωσαν, το έρριψα στο πυρ και από εκεί εβγήκε αυτός ο χρυσός µόσχος”.
Εξ. 32,25  και ιδών Μωυσής τον λαόν ότι διεσκέδασται, διεσκέδασε γάρ αυτούς Ααρών επίχαρµα τοίς υπεναντίοις αυτών,
Εξ. 32,25  Είδεν ο Μωϋσής ότι ο µεθυσµένος πλέον λαός είχε διασκορπισθή, διότι τους έφερε εις έξαλλον κατάστασιν και
τους διεσκόρπισεν ο Ααρών προς µεγάλην χαράν των εχθρών των,
Εξ. 32,26  έστη δε Μωυσής επί της πύλης της παρεµβολής και είπε· τις προς Κύριον; ίτω προς µε. συνήλθον ούν προς αυτόν
πάντες οι υιοί Λευί.
Εξ. 32,26  εστάθη όρθιος ο Μωϋσής εις την είσοδον του στρατοπέδου και είπεν· “όποιος είναι µε τον Κυριον, ας έλθη προς
εµέ”. Συνεκεντρώθησαν άµεσως γύρω από αυτόν όλοι οι της φυλής Λευϊ.
Εξ. 32,27 και λέγει αυτοίς· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· θέσθε έκαστος την εαυτού ροµφαίαν επί τον µηρόν και διέλθατε
και ανακάµψατε από πύλης επί πύλην διά της παρεµβολής και αποκτείνατε έκαστος τον αδελφόν αυτού και έκαστος τον
πλησίον αυτού και έκαστος το έγγιστα αυτού.
Εξ. 32,27  Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής· “τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ· Ζωσθήτε ο καθένας σας και θέσατε την ροµφαίαν
σας στον µηρόν, διέλθετε και επανέλθετε από την µίαν είσοδον του στρατοπέδου µέχρι της άλλης, περάσατε δια µέσου του
στρατοπέδου και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”.
Εξ. 32,28  και εποίησαν οι υιοί Λευί καθά ελάλησεν αυτοίς Μωυσής, και έπεσαν εκ τού λαού εν εκείνη τή ηµέρα εις
τρισχιλίους άνδρας.
Εξ. 32,28  Οι Λευίται έκαµαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και εθανατώθησαν κατά την ηµέραν εκείνην τρεις χιλιάδες
άνδρες.
Εξ. 32,29  και είπεν αυτοίς Μωυσής· επληρώσατε τας χείρας υµών σήµερον Κυρίω, έκαστος εν τώ υιώ ή εν τώ αδελφώ αυτού,



δοθήναι εφ υµάς ευλογίαν.
Εξ. 32,29  Είπε τότε στους λευΐτας ο Μωϋσής· “σήµερόν µε τους φόνους αυτούς εξεπληρώσατε µε τας χείρας σας υπηρεσίαν
προς τον Κύριον, θανατώσαντες ο άλλος τον υιόν του και άλλος τον αδελφόν του. Δι' αυτήν σας την πράξιν θα δοθή εις σας
ειδική ευλογία του Θεού”.
Εξ. 32,30  Καί εγένετο µετά την αύριον είπε Μωυσής προς τον λαόν· υµείς ηµαρτήκατε αµαρτίαν µεγάλην· και νύν
αναβήσοµαι προς τον Θεόν, ίνα εξιλάσωµαι περί της αµαρτίας υµών.
Εξ. 32,30  Την εποµένην ηµέραν είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν· “σεις διεπράξατε αµαρτίαν µεγάλην· και τώρα θα αναβώ
στον Θεόν, να τον παρακαλέσω να φανή ίλεως δια την αµαρτίαν σας αυτήν”.
Εξ. 32,31  υπέστρεψε δε Μωυσής προς Κύριον και είπε· δέοµαι, Κύριε· ηµάρτηκεν ο λαός ούτος αµαρτίαν µεγάλην και
εποίησαν εαυτοίς θεούς χρυσούς.
Εξ. 32,31  Επέστρεψεν ο Μωϋσής προς τον Κυριον και είπε· “Κύριε, θερµώς σε παρακαλώ· ο λαός αυτός υπέπεσεν εις βαρείαν
αµαρτίαν, διότι ελησµόνησε σε και κατεσκεύασε δια τον εαυτόν του χρυσούς θεούς .
Εξ. 32,32  και νύν ει µέν αφείς αυτοίς την αµαρτίαν αυτών, άφες· ει δε µη, εξάλειψόν µε εκ της βίβλου σου, ής έγραψας.
Εξ. 32,32  Και τώρα εάν φανής ίλεως και συγχωρήσης την αµαρτίαν των αυτήν, συγχώρεσέ τους. Εάν όµως δεν τους
συγχωρήσης, εξάλειψε µαζή µε αυτούς και εµέ από το βιβλίον σου, στο οποίον µε έχεις γραµµένον”.
Εξ. 32,33  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· εί τις ηµάρτηκεν ενώπιόν µου, εξαλείψω αυτούς εκ της βίβλου µου.
Εξ. 32,33  Ο Κύριος απήντησε προς τον Μωϋσήν· “εκείνον, ο οποίος έχει αµαρτήσει ενώπιόν µου, αυτόν θα εξαλείψω από το
βιβλίον µου.
Εξ. 32,34  νυνί δε βάδιζε, κατάβηθι και οδήγησον τον λαόν τούτον εις τον τόπον, ον είπά σοι· ιδού ο άγγελός µου
προπορεύσεται πρό προσώπου σου· ή δ αν ηµέρα επισκέπτωµαι, επάξω επ αυτούς την αµαρτίαν αυτών.
Εξ. 32,34  Τώρα βάδιζε, κατέβα από το όρος και οδήγησε τον λαόν αυτόν στον τόπον, που σου είπα· ιδού ο άγγελός µου θα
προπορεύεται ως οδηγός έµπροσθέν σου. Όταν δε αποφασίσω δια την ηµέραν της τιµωρίας των, θα τους επισκεφθώ και θα
επιφέρω επάνω των την τιµωρίαν δια την αµαρτίαν των αυτήν”.
Εξ. 32,35  και επάταξε Κύριος τον λαόν περί της ποιήσεως τού µόσχου, ού εποίησεν Ααρών.
Εξ. 32,35  Και πράγµατι, όταν ο Κύριος έκρινε κατάλληλον τον καιρόν, ετιµώρησε τον λαόν δια τον µόσχον, τον οποίον κατ'
απαίτησίν των κατεσκεύασεν ο Ααρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Εξ. 33,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· προπορεύου, ανάβηθι εντεύθεν σύ και ο λαός σου, ούς εξήγαγες εκ γής Αιγύπτου, εις
την γήν, ήν ώµοσα τώ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ λέγων· τώ σπέρµατι υµών δώσω αυτήν.
Εξ. 33,1  Είπεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν· “προχώρει, ανέβα από εδώ συ και ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από την γην
της Αιγύπτου, και βάδιζε δια την χώραν, την οποίαν ωρκίσθην να δώσω στον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ λέγων· Εις
τους απογόνους σας θα δώσω αυτήν την χώραν.
Εξ. 33,2  και συναποστελώ τον άγγελόν µου πρό προσώπου σου, και εκβαλεί τον Αµοραίον και Χετταίον και Φερεζαίον και
Γεργεσαίον και Ευαίον και Ιεβουσαίον και Χαναναίον.
Εξ. 33,2   Μαζή σου, ως οδηγόν σου, θα στείλω τον άγγελόν µου έµπροσθέν σου, ο οποίος θα εκδιώξη τον Αµορραίον, τον
Χετταίον, τον Φερεζαίον, τον Γεργεσαίον, τον Ευαίον, τον Ιεβουσαίον και τον Χαναναίον.
Εξ. 33,3  και εισάξω σε εις γήν ρέουσαν γάλα και µέλι· ου γάρ µη συναναβώ µετά σού, διά το λαόν σκληροτράχηλόν σε είναι,
ίνα µη εξαναλώσω σε εν τή οδώ.
Εξ. 33,3   Θα εισαγάγω και θα εγκαταστήσω σε εις την γην της επαγγελίας, εις χώραν ρέουσαν γάλα και µέλι. Αλλά εγώ δεν
θα ανεβώ µαζή σου, ισραηλιτικέ λαέ, διότι είσαι σκληροκάρδιος και ανυπότακτος, δια να µη σε εξολοθρεύσω καθ' οδόν, αν
τυχόν και αµαρτήσης απέναντί µου”.
Εξ. 33,4  και ακούσας ο λαός το ρήµα το πονηρόν τούτο , κατεπένθησεν εν πενθικοίς.
Εξ. 33,4   Ακούσας ο λαός την βαρείαν αυτην απόφασιν του Θεού κατελήφθη από πένθος και εφόρεσε τα ενδύµατα του
πένθους.
Εξ. 33,5  και είπε Κύριος τοίς υιοίς Ισραήλ· υµείς λαός σκληροτράχηλος· οράτε , µη πληγήν άλλην επάξω εγώ εφ υµάς και
εξαναλώσω υµάς. νύν ούν αφέλεσθε τας στολάς των δοξών υµών και τον κόσµον, και δείξω σοι ά ποιήσω σοι.
Εξ. 33,5   Όταν επέρασε το πένθος των και εφόρεσαν πάλιν τας λαµπράς στολάς των λησµονήσαντες την αµαρτίαν των,
είπεν ο Κυριος προς αυτούς· “σεις είσθε λαός σκληροτράχηλος, προσέχετε, µήπως και αµαρτήσετε πάλιν ενώπιόν µου και
επιφέρω εναντίον σας άλλην τιµωρίαν και σας εξολοθρεύσω όλους. Τώρα, λοιπόν, βγάλετε από πάνω σας τας λαµπράς
στολάς σας και τα κοσµήµατα και θα σας δείξω όσα εγώ θα πράξω προς χάριν σας”.
Εξ. 33,6  και περιείλαντο οι υιοί Ισραήλ τον κόσµον αυτών και την περιστολήν από τού όρους τού Χωρήβ.
Εξ. 33,6   Οι Ισραηλίται πράγµατι εκεί στο όρος Χωρήβ έβγαλαν τα κοσµήµατα και τας λαµπράς στολάς των.
Εξ. 33,7  Καί λαβών Μωυσής την σκηνήν αυτού έπηξεν έξω της παρεµβολής, µακράν από της παρεµβολής, και εκλήθη
σκηνή µαρτυρίου· και εγένετο, πάς ο ζητών Κύριον εξεπορεύετο εις την σκηνήν την έξω της παρεµβολής.
Εξ. 33,7   Ο Μωϋσής επήρε την σκηνήν του και την έστησεν έως και µακράν από την κατασκήνωσιν των Εβραίων, και
ωνοµάσθη η σκηνή του, σκηνή µαρτυρίου. Καθένας δε, ο οποίος εζήτει να προσέλθη στον Κύριον, έβγαινε έξω από την
κατασκήνωσιν και επήγαινε εις την σκηνήν του Μωϋσέως.
Εξ. 33,8  ηνίκα δ αν εισεπορεύετο Μωυσής εις την σκηνήν έξω της παρεµβολής, ειστήκει πάς ο λαός σκοπεύοντες έκαστος
παρά τας θύρας της σκηνής αυτού και κατενοούσαν απιόντος Μωυσή έως τού εισελθείν αυτόν εις την σκηνήν .
Εξ. 33,8   Όταν ο Μωϋσής εισήρχετο εις την έξω από το στρατόπεδον των Εδραίων σκηνήν του, όλος ο ισραηλιτικός λαός, ο
καθένας όρθιος κοντά εις την θύραν της σκηνής του, παρετήρει µε σεβασµόν τον Μωϋσήν, καθώς αυτός αναχωρούσεν από
το στρατόπεδον, έως ότου εισήρχετο εις την σκηνήν του.
Εξ. 33,9  ως δ αν εισήλθε Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στύλος της νεφέλης, και ίστατο επί την θύραν της σκηνής,
και ελάλει Μωυσή·
Εξ. 33,9   Όταν δε εισήρχετο ο Μωϋσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στύλος της νεφέλης και ίστατο εις την θύραν της
σκηνής του, ο δε Θεός ωµίλει εκεί προς τον Μωϋσήν.



Εξ. 33,10  και εώρα πάς ο λαός τον στύλον της νεφέλης εστώτα επί της θύρας της σκηνής, και στάντες πάς ο λαός
προσεκύνησαν έκαστος από της θύρας της σκηνής αυτού.
Εξ. 33,10  Ολος δε ο ισραηλιτικός λαός έβλεπε τον στύλον της νεφέλης να ίσταται εις την θύραν της σκηνής του Μωϋσέως
και γεµάτοι σεβασµόν όλοι προσεκύνουν ο καθένας από την θύραν της σκηνής του την νεφέλην αυτήν του Θεού.
Εξ. 33,11  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίω, ως εί τις λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. και απελύετο εις την
παρεµβολήν, ο δε θεράπων Ιησούς υιός Ναυή νέος ουκ εξεπορεύετο εκ της σκηνής.
Εξ. 33,11  Εκεί ωµίληοεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν κατά τρόπον προσωπικόν και οικείον, όπως οµιλεί κανείς προς τον
φίλον του. Όταν ο Μωϋσής, αναχωρών από την σκηνήν του, επεσκέπτετο το στρατόπεδον, ο Ιησούς, ο υιός του Ναυή, νέος
που τον υπηρέτει, δεν εξήρχετο από την σκηνήν, αλλά έµενε µέσα εις αυτήν.
Εξ. 33,12  Καί είπε Μωυσής προς Κύριον· ιδού σύ µοι λέγεις· ανάγαγε τον λαόν τούτον, σύ δε ουκ εδήλωσάς µοι, ον
συναποστελείς µετ εµού· σύ δε µοι είπας· οίδά σε παρά πάντας, και χάριν έχεις παρ εµοί.
Εξ. 33,12  Είπε δε ο Μωϋσής προς τον Κύριον· “ιδού, συ µου λέγεις· Οδήγησε τον λαόν αυτόν. Αλλά συ δεν µου εφανέρωσες,
ποίος είναι εκείνος, τον οποίον θα αποστείλης µαζή µου. Συ µου είπες· Γνωρίζω ότι συ είσαι από όλους τους ανθρώπους ο
πλέον εκλεκτός και δι' αυτό έχεις την αγάπην µου και την εύνοιάν µου.
Εξ. 33,13  ει ούν εύρηκα χάριν εναντίον σου, εµφάνισόν µοι σεαυτόν γνωστώς, ίνα ίδω σε, όπως αν ώ ευρηκώς χάριν
εναντίον σου, και ίνα γνώ ότι λαός σου το έθνος το µέγα τούτο.
Εξ. 33,13  Εάν λοιπόν ευρήκα χάριν ενώπιόν σου, φανέρωσε εις εµέ τον εαυτόν σου κατά ένα τρόπον αισθητόν, δια να σε ίδω
µε τα ίδια µου τα µάτια και έτσι να πεισθώ ότι έχω εύρει χάριν ενώπιόν σου και ότι το µέγα τούτο έθνος είναι λαός ιδικός
σου”.
Εξ. 33,14  και λέγει· αυτός προπορεύσοµαί σου και καταπαύσω σε.
Εξ. 33,14  Ο Κυριος του απήντησεν· “εγώ θα προπορευθώ ως οδηγός, θα σε οδηγήσω και θα σε αναπαύσω εις την γην της
επαγγελίας”.
Εξ. 33,15  και λέγει προς αυτόν· ει µη αυτός σύ συµπορεύη, µη µε αναγάγης εντεύθεν·
Εξ. 33,15  Είπεν ο Μωϋσής προς τον Θεόν· “εάν συ ο ίδιος δεν συµπορευθής µαζή µου, µη µε µετακινήσης από εδώ.
Εξ. 33,16  και πώς γνωστόν έσται αληθώς, ότι εύρηκα χάριν παρά σοί, εγώ τε και ο λαός σου, αλλ ή συµπορευοµένου σου
µεθ ηµών; και ενδοξασθήσοµαι εγώ τε και ο λαός σου παρά πάντα τα έθνη, όσα επί της γής εστι.
Εξ. 33,16  Πως δε θα µάθω και θα πεισθώ απολύτως ότι εγώ και ο λαός σου έχοµεν εύρει χάριν ενώπιόν σου , παρά µόνον
όταν συ συµπορεύεσαι µαζή µας; Τοτε θα δοξασθώ εγώ και ο λαός σου περισσότερον από όλα τα έθνη, που υπάρχουν επί
της γης”.
Εξ. 33,17  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· και τούτόν σοι τον λόγον, ον είρηκας, ποιήσω· εύρηκας γάρ χάριν ενώπιον εµού,
και οίδά σε παρά πάντας.
Εξ. 33,17  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “και αυτό το αίτηµά σου, το οποίον µου είπες, θα το πραγµατοποιήσω. Θα
συµπορευθώ µαζή σας, διότι έχεις εύρει χάριν ενώπιόν µου και σε γνωρίζω ως εκλεκτόν και άξιον της αγάπης µου
περισσότερον από κάθε άλλον”.
Εξ. 33,18  και λέγει· εµφάνισόν µοι σεαυτόν,
Εξ. 33,18  Τοτε ο Μωϋσής του είπε· “δείξε εις εµέ τον εαυτόν σου”.
Εξ. 33,19  και είπεν· εγώ παρελεύσοµαι πρότερός σου τή δόξη µου και καλέσω τώ ονόµατί µου, Κύριος εναντίον σου· και
ελεήσω ον αν ελεώ, και οικτειρήσω ον αν οικτείρω.
Εξ. 33,19  Ο Κυριος απήντησεν· “εγώ θα διέλθω και θα προχωρήσω εµπρός από σε µε την θείαν δόξαν µου, θα αναγγείλω
και θα ακούσης το όνοµά µου “Κυριος είναι ενώπιόν σου”. Εγώ ελεώ εκείνον τον οποίον θέλω να ελεήσω, λυπούµαι και
συµπαθώ εκείνον που θέλω να συµπαθήσω, χωρίς κανείς να µε υποχρεώνη προς τούτο”.
Εξ. 33,20  και είπεν· ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν µου· ου γάρ µη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν µου και ζήσεται.
Εξ. 33,20  Και ο Θεός εξηκολούθησε· “δεν θα ηµπορέσης να ίδης το πρόσωπόν µου· διότι κανείς άνθρωπος δεν ηµπορεί να µε
αντικρύση εις όλην µου την δόξαν και να ζήση”.
Εξ. 33,21  και είπε Κύριος· ιδού τόπος παρ εµοί, στήση επί της πέτρας·
Εξ. 33,21  Και συνέχισεν ο Κυριος· “ιδού τόπος εδώ πλησίον. Στάσου όρθιος επάνω εις αυτόν τον βράχον.
Εξ. 33,22  ηνίκα δ αν παρέλθη η δόξα µου, και θήσω σε εις οπήν της πέτρας και σκεπάσω τή χειρί µου επί σε, έως αν
παρέλθω·
Εξ. 33,22  Οταν διέρχεται η θεία µου δόξα, θα σε θέσω εις την οπήν του βράχου, θα σκεπάσω µε το χέρι µου το πρόσωπόν
σου, έως ότου περάσω.
Εξ. 33,23  και αφελώ την χείρα, και τότε όψει τα οπίσω µου, το δε πρόσωπόν µου ουκ οφθήσεταί σοι.
Εξ. 33,23  Θα αφαιρέσω το χέρι µου από το πρόσωπόν σου και θα µε ίδης εκ των όπισθεν, αλλά το πρόσωπόν µου δεν θα το
ίδης”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Εξ. 34,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· λάξευσον σεαυτώ δύο πλάκας λιθίνας, καθώς και αι πρώται και ανάβηθι προς µε εις
το όρος, και γράψω επί των πλακών τα ρήµατα, ά ήν εν ταίς πλαξί ταίς πρώταις, αίς συνέτριψας.
Εξ. 34,1   Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “κόψε συ ο ίδιος και πελέκησε δύο λιθίνας πλάκας, οµοίας προς τας
προηγουµένας, άνεβα προς εµέ στο όρος Σινά και εγώ θα γράψω επάνω εις αυτάς τας πλάκας τας εντολάς , αι οποίαι ήσαν
γραµµέναι εις τας πρώτας πλάκας, που συ συνέτριψες.
Εξ. 34,2  και γίνου έτοιµος εις το πρωΐ και αναβήση επί το όρος το Σινά και στήσει µοι εκεί επ άκρου τού όρους.
Εξ. 34,2   Γινε έτοιµος το πρωϊ, διότι θα ανεβής στο όρος Σινά και εκεί εις την κορυφήν του όρους θα σταθής όρθιος κοντά
µου.
Εξ. 34,3  και µηδείς αναβήτω µετά σού µηδέ οφθήτω εν παντί τώ όρει· και τα πρόβατα και βόες µη νεµέσθωσαν πλησίον τού
όρους εκείνου.
Εξ. 34,3   Κανείς άλλος δεν θα ανεβή µαζή σου ούτε και θα κάµη την εµφάνισίν του εις κανένα σηµείον του όρους. Και τα
πρόβατα και τα βόδια να µη τα αφήσετε να βοσκήσουν πλησίον του όρους”.



Εξ. 34,4  και ελάξευσε δύο πλάκας λιθίνας, καθάπερ και αι πρώται· και ορθρίσας Μωυσής ανέβη εις το όρος το Σινά, καθότι
συνέταξεν αυτώ Κύριος· και έλαβε Μωυσής τας δύο πλάκας τας λιθίνας.
Εξ. 34,4   Ο Μωϋσής επελέκησε δύο λιθίνας πλάκας κατά τον τύπον των προηγουµένων και εγερθείς λίαν πρωϊ ανέβη στο
όρος Σινά, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος. Επήρε δε µαζή του και τας δύο λιθίνας πλάκας
Εξ. 34,5  και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτώ εκεί· και εκάλεσε τώ ονόµατι Κυρίου .
Εξ. 34,5   ο Κυριος κατέβη τότε δια νεφέλης στο όρος. Ο Μωϋσής εστάθη όρθιος πλησίον του και επεκαλέσθη το όνοµα του
Κυρίου.
Εξ. 34,6  και παρήλθε Κύριος πρό προσώπου αυτού και εκάλεσε· Κύριος ο Θεός οικτίρµων και ελεήµων , µακρόθυµος και
πολυέλεος και αληθινός,
Εξ. 34,6   Ο Κυριος επέρασεν εµπρός από τον Μωϋσέα και ηκούσθησαν τα λόγια· “Κυριος ο Θεός είναι οικτίρµων και
ελεήµων, µακρόθυµος και πολυέλεος και αληθινός.
Εξ. 34,7  και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας, αφαιρών ανοµίας και αδικίας και αµαρτίας, και ου καθαριεί τον
ένοχον, επάγων ανοµίας πατέρων επί τέκνα και επί τέκνα τέκνων, επί τρίτην και τετάρτην γενεάν.
Εξ. 34,7   Εφαρµόζει και εκδηλώνει πάντοτε όλας τας αρετάς του, µάλιστα δε την αγάπην και το έλεός του εις χιλιάδας
ανθρώπων, συγχωρών ανοµίας, αδικίας και αµαρτίας εις κάθε µετανοούντα. Αλλά δεν απαλλάσσει από την ενοχήν και
από την τιµωρίαν τον αµετανόητον αµαρτωλόν, εξαποστέλλει την δικαίαν τιµωρίαν στους αµετανοήτους , τιµωρών τα
τέκνα δια τας αµαρτίας των πατέρων µέχρις ακόµη τρίτης και τετάρτης γενεάς” !
Εξ. 34,8  και σπεύσας Μωυσής, κύψας επί την γήν προσεκύνησε
Εξ. 34,8   Εσπευσεν ο Μωϋσής και κύψας προς την γην προσεκύνησε τον Θεόν,
Εξ. 34,9  και είπεν· ει εύρηκα χάριν ενώπιόν σου, συµπορευθήτω ο Κύριός µου µεθ ηµών· ο λαός γάρ σκληροτράχηλός εστι,
και αφελείς σύ τας αµαρτίας ηµών και τας ανοµίας ηµών, και εσόµεθα σοί.
Εξ. 34,9   και είπεν· “εάν έχω εύρει χάριν ενώπιόν σου, ας πορευθής συ, ο Κυριος µου, µαζή µας έως την γην της επαγγελίας.
Διότι ο ισραηλιτικος λαός είναι σκληροκάρδιος και ανυπότακτος εις τας εντολάς σου. Συ όµως ως ελεήµων και
µακρύθυµος θα συγχωρήσης τας αµαρτίας µας και τας ανοµίας µας, και έτσι θα είµεθα πάλιν ιδικοί σου”.
Εξ. 34,10  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ιδού εγώ τίθηµί σοι διαθήκην· ενώπιον παντός τού λαού σου ποιήσω ένδοξα, ά ου
γέγονεν εν πάση τή γη και εν παντί έθνει, και όψεται πάς ο λαός, εν οίς εί σύ, τα έργα Κυρίου, ότι θαυµαστά εστιν, ά εγώ
ποιήσω σοι.
Εξ. 34,10  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ιδού εγώ σου δίδω µίαν επίσηµον υπόσχεσιν ενώπιον όλου του λαού σου θα
κάµω έργα θαυµαστά, τα οποία δεν έγιναν έως τώρα εις όλην την γην και εις κανένα άλλο έθνος. Ολος δε αυτός ο λαός,
στον οποίον και συ ανήκεις, θα ίδη τα έργα του Κυρίου ότι είναι άξια παντός θαυµασµού, αυτά τα οποία θα κάµω εγώ προς
χάριν σου.
Εξ. 34,11  πρόσεχε σύ πάντα, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι. ιδού εγώ εκβάλλω πρό προσώπου υµών τον Αµοραίον και Χαναναίον
και Φερεζαίον και Χετταίον και Ευαίον και Γεργεσαίον και Ιεβουσαίον·
Εξ. 34,11  Συ δε πρόσεξε όλα όσα εγώ σε διατάσσω. Ιδού εγώ θα εκδιώξω από εµπρός σας τον Αµορραίον, τον Χαναναίον, τον
Φερεζαίον, τον Χετταίον, τον Ευαίον, τον Γεργεσαίον και τον Ιεβουσαίον.
Εξ. 34,12  πρόσεχε σεαυτώ, µη ποτε θής διαθήκην τοίς εγκαθηµένοις επί της γής, εις ήν εισπορεύη εις αυτήν, µη σοι γένηται
πρόσκοµµα εν υµίν.
Εξ. 34,12  Προσέχετε τον εαυτόν σας, µη τυχόν παρασυρθήτε και συνάψετε συµφωνίαν τινα µε τους κατοίκους της χώρας,
εις την οποίον θα εισέλθετε, δια να µη γίνη η πράξις σας αυτή πρόσκοµµα στον δρόµον σας και αιτία της καταστροφής
σας.
Εξ. 34,13  τους βωµούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκκόψετε, και τα γλυπτά των
θεών αυτών κατακαύσετε εν πυρί·
Εξ. 34,13  Αντιθέτως θα κρηµνίσετε τους βωµούς των, θα συντρίψετε τας ειδωλολατρικάς στήλας των, θα κόψετε από την
ρίζαν τα ιερά των δάση και θα κατακαύσετε στο πυρ τα ξυλόγλυπτα αγάλµατα των θεών των.
Εξ. 34,14  ου γάρ µη προσκυνήσητε θεοίς ετέροις· ο γάρ Κύριος ο Θεός ζηλωτόν όνοµα, Θεός ζηλωτής εστι.
Εξ. 34,14  Δεν θα προσκυνήσετε άλλους θεούς, διότι Κυριος ο Θεός ονοµάζεται ζηλωτής, είναι Θεός ζηλότυπος, θέλει δηλαδή
δια τον εαυτόν του την αγάπην σας.
Εξ. 34,15  µη ποτε θής διαθήκην τοίς εγκαθηµένοις επί της γής, και εκπορνεύσωσιν οπίσω των θεών αυτών και θύσωσι τοίς
θεοίς αυτών, και καλέσωσί σε, και φάγης των αιµάτων αυτών,
Εξ. 34,15  Ουδέποτε θα συνάψης συµφωνίαν µε τους κατοίκους της Χαναάν, δια να µη παρασυρθούν οι Ισραηλίται οπίσω
από τους θεούς εκείνων και εκτραπούν εις διαφθοράν και προσφέρουν θυσίας στους θεούς των και σας καλέσωσιν εκείνοι
εις τα θρησκευτικά των συµπόσια και φάγετε από τα αίµατα των θυσιών των.
Εξ. 34,16  και λάβης των θυγατέρων αυτών τοίς υιοίς σου και των θυγατέρων σου δώς τοίς υιοίς αυτών , και εκπορνεύσωσιν
αι θυγατέρες σου οπίσω των θεών αυτών, και εκπορνεύσωσιν οι υιοί σου οπίσω των θεών αυτών.
Εξ. 34,16  Δεν θα πάρετε δια τους υιούς σας συζύγους από τας θυγατέρας των και τας θυγατέρας σου δεν θα τας δώσης
συζύγους εις τα τέκνα εκείνων, δια να µη παρασυρθούν αι θυγατέρες σου και εκτραπούν εις ανοµήµατα οπίσω των θεών
εκείνων, δια να µη παρασυρθούν οι υιοί σου οπίσω των θεών εκείνων και εκτραπούν εις ανοµήµατα.
Εξ. 34,17  και θεούς χωνευτούς ου ποιήσεις σεαυτώ.
Εξ. 34,17  Δεν θα κατασκευάσης θεούς χωνευτούς εις χυτήρια, δια να µη παρασυρθής εις την ειδωλολατρείαν.
Εξ. 34,18  και την εορτήν των αζύµων φυλάξη· επτά ηµέρας φαγή άζυµα, καθάπερ εντέταλµαί σοι, εις τον καιρόν εν µηνί
των νέων· εν γάρ µηνί των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου.
Εξ. 34,18  Θα τηρήσης την εορτήν των αζύµων, την εορτήν του Πασχα. Επτά ηµέρας θα τρώγης άζυµα, όπως εγώ σε
διέταξα, κατά τον µήνα που συµπίπτει µε τα νέα σιτηρά. Διότι κατά τον µήνα των νέων σιτηρών εξήλθατε από την
Αίγυπτον.
Εξ. 34,19  πάν διανοίγον µήτραν εµοί, τα αρσενικά, πάν πρωτότοκον µόσχου και πρωτότοκον προβάτου.
Εξ. 34,19  Καθε πρωτογέννητον αρσενικό παιδί ανήκει εις εµέ, όπως και κάθε πρωτογέννητον προβάτου και µόσχου.
Εξ. 34,20  και πρωτότοκον υποζυγίου λυτρώση προβάτω· εάν δε µη λυτρώση αυτό, τιµήν δώσεις. πάν πρωτότοκον των υιών



σου λυτρώση· ουκ οφθήση ενώπιόν µου κενός.
Εξ. 34,20  Καθε πρωτότοκον όνου θα το ανταλλάξης µε πρόβατον. Εάν δε δεν το ανταλλάξης θα καταβάλης εις χρήµα την
αξίαν του. Δια κάθε όµως πρωτότοκον εκ των υιών σας θα καταβάλλετε ωρισµένον χρηµατικόν ποσόν στον ναόν . Δεν θα
εµφανίζεσαι στον ναόν µε αδειανά τα χέρια. Κατι θα πρέπει να προσφέρης.
Εξ. 34,21  έξ ηµέρας εργά, τή δε εβδόµη καταπαύσεις· τώ σπόρω και τώ αµήτω κατάπαυσις.
Εξ. 34,21  Εξ ηµέρας θα εργάζεσαι, την δε εβδόµην ηµέραν θα παύσης από τα έργα σου και θα αναπαυθής. Κατά την ηµέραν
αυτήν θα γίνεται επίσης ανάπαυσις από την σποράν και τον θερισµόν.
Εξ. 34,22  και εορτήν εβδοµάδων ποιήσεις µοι, αρχήν θερισµού πυρού, και εορτήν συναγωγής µεσούντος τού ενιαυτού.
Εξ. 34,22  Θα τελής επίσης δι' εµέ την εορτήν των εβδοµάδων, την Πεντηκοστήν, κατά την οποίαν αρχίζει ο θερισµός των
σιτηρών, όπως επίσης και την εορτήν της συγκοµιδής των καρπών κατά το µέσον του έτους (δηλαδή κατά Οκτώβριον). Εξ.
Εξ. 34,23  τρεις καιρούς τού ενιαυτού οφθήσεται πάν αρσενικόν σου ενώπιον Κυρίου τού Θεού Ισραήλ·
34,23     Τρεις εποχάς κατά το διάστηµα του έτους θα εµφανίζεται κάθε ανήρ Ισραηλίτης ενώπιον Κυρίου του Θεού του
Ισραήλ.
Εξ. 34,24  όταν γάρ εκβάλω τα έθνη πρό προσώπου σου και πλατύνω τα όριά σου, ουκ επιθυµήσει ουδείς της γής σου, ηνίκα
αν αναβαίνης οφθήναι εναντίον Κυρίου τού Θεού σου τρεις καιρούς τού ενιαυτού.
Εξ. 34,24  Διότι, όταν εκδιώξω από εµπρός σου τα ειδωλολατρικά έθνη και µεγαλώσω τα όρια του κράτους σου, κανείς δεν
θα επιθυµίση καν την κατάκτησιν της χώρας σου, εφ' όσον συ αναβαίνεις κατά τας τρεις αυτάς εορτάς του έτους, δια να
παρουσιασθής ενώπιον του Θεού σου.
Εξ. 34,25  ου σφάξεις επί ζύµη αίµα θυσιασµάτων µου, και ου κοιµηθήσεται εις το πρωΐ θύµατα εορτής τού πάσχα.
Εξ. 34,25  Δεν θα προσφέρης εις εµέ το αίµα των θυσιών σου µετά ενζύµου άρτου και δεν θα µείνουν µέχρι της πρωΐας
υπολείµµατα από τας θυσίας της εορτής του Πασχα. Θα τρώγωνται κατά την εσπέραν.
Εξ. 34,26  τα πρωτογεννήµατα της γής σου θήσεις εις τον οίκον Κυρίου τού Θεού σου. ουχ εψήσεις άρνα εν γάλακτι µητρός
αυτού.
Εξ. 34,26  Τα πρωτογεννήµατα των αγρών σου θα τα προσφέρης στον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θα µαγειρεύσης αρνί
µε το γάλα της µητρός του”.
Εξ. 34,27  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· γράψον σεαυτώ τα ρήµατα ταύτα· επί γάρ των λόγων τούτων τέθειµαί σοι
διαθήκην και τώ Ισραήλ.
Εξ. 34,27  Ο Κυριος είπε στον Μωϋσήν· “γράψε συ ο ίδιος τα λόγια µου αυτά. Διότι επί των λόγων µου αυτών συνάπτω
συµψωνίαν µε σε και µε τον ισραηλιτικόν λαόν”.
Εξ. 34,28 και ήν εκεί Μωυσής εναντίον Κυρίου τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας· άρτον ουκ έφαγε και ύδωρ
ουκ έπιε· και έγραψεν επί των πλακών τα ρήµατα ταύτα της διαθήκης, τους δέκα λόγους.
Εξ. 34,28  Ο Μωϋσής έµενεν εκεί εις την κορυφήν του όρους Σινά τεσσαράκοντα ηµερονύκτια. Ούτε άρτον έφαγεν ούτε ύδωρ
έπιεν. Εγραψεν επάνω εις τας πλάκας τους λόγους αυτούς της συµφωνίας του Θεού και του Ισραήλ , τον Δεκάλογον.
Εξ. 34,29  ως δε κατέβαινε Μωυσής εκ τού όρους, και αι δύο πλάκες επί των χειρών Μωυσή· καταβαίνοντος δε αυτού εκ τού
όρους, Μωυσής ουκ ήδει ότι δεδόξασται η όψις τού χρώµατος τού προσώπου αυτού εν τώ λαλείν αυτόν αυτώ.
Εξ. 34,29  Οταν δε κατέβη ο Μωϋσής από το όρος εκρατούσε εις τα χέρια του τας δύο πλάκας. Καταβαίνων δε από το όρος
δεν εγνώριζεν ότι το πρόσωπόν του είχεν αποκτήσει κάποιαν θείαν λάµψιν, την οποίαν έλαβε καθώς ωµιλούσε προς αυτόν
ο Θεός.
Εξ. 34,30  και είδεν Ααρών και πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ τον Μωυσήν και ήν δεδοξασµένη η όψις τού χρώµατος τού
προσώπου αυτού, και εφοβήθησαν εγγίσαι αυτώ.
Εξ. 34,30  Ο Ααρών όµως και όλοι οι πρεσβύτεροι του ισραηλιτικού λαού είδον ότι η όψις του προσώπου του Μωϋσέως ήτο
λαµπρά και ακτινοβόλος και εφοβήθησαν να τον πλησιάσουν.
Εξ. 34,31  και εκάλεσεν αυτούς Μωυσής, και επεστράφησαν προς αυτόν Ααρών και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής, και
ελάλησεν αυτοίς Μωυσής.
Εξ. 34,31  Ο Μωϋσής τους εκάλεσε και επλησίασαν προς αυτόν ο Ααρών και όλοι οι άρχοντες του λαού , προς τους οποίους
και ωµίλησεν ο Μωϋσής.
Εξ. 34,32  και µετά ταύτα προσήλθον προς αυτόν πάντες οι υιοί Ισραήλ, και ενετείλατο αυτοίς πάντα, όσα ενετείλατο Κύριος
προς αυτόν εν τώ όρει Σινά.
Εξ. 34,32  Κατόπιν δε ήλθον προς τον Μωϋσήν όλοι οι Ισραηλίται και ανεκοίνωσεν εις αυτούς όλα όσα είχε διατάξει ο
Κυριος προς αυτόν στο όρος Σινά.
Εξ. 34,33  και επειδή κατέπαυσε λαλών προς αυτούς, επέθηκεν επί το πρόσωπον αυτού κάλυµµα.
Εξ. 34,33  Οταν έπαυσε να οµιλή προς αυτούς, έθεσε κάλυµµα στο πρόσωπόν του.
Εξ. 34,34  ηνίκα δ αν εισεπορεύετο Μωυσής έναντι Κυρίου λαλείν αυτώ, περιηρείτο το κάλυµµα έως τού εκπορεύεσθαι. και
εξελθών ελάλει πάσι τοίς υιοίς Ισραήλ όσα ενετείλατο αυτώ Κύριος,
Εξ. 34,34  Οσες όµως φορές ο Μωϋσής προσήρχετο ενώπιον του Κυρίου, δια να οµιλήση προς αυτόν, αφαιρούσε το κάλυµµα
του προσώπου µέχρι της στιγµής, που εξήρχετο από τον Κυριον. Εξερχόµενος δε ανεκοίνωνε εις όλους τους Ισραηλίτας,
όσας εντολάς έδιδεν εις αυτόν ο Θεός.
Εξ. 34,35  και είδον οι υιοί Ισραήλ το πρόσωπον Μωυσέως ότι δεδόξασται, και περιέθηκε Μωυσής κάλυµµα επί το
πρόσωπον εαυτού, έως αν εισέλθη συλλαλείν αυτώ.
Εξ. 34,35  Εβλεπαν οι Ισραηλίται ότι το πρόσωπον του Μωϋσέως ακτινοβολούσε. Ο δε Μωϋσής περιέβαλλε µε κάλυµµα το
πρόσωπόν του, µέχρις ότου επέστρεφε προς τον Κυριον, δια να συνοµιλή µε αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Εξ. 35,1  Καί συνήθροισε Μωυσής πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ και είπεν· ούτοι οι λόγοι, ούς είπε Κύριος ποιήσαι αυτούς.
Εξ. 35,1  Συνεκέντρωσεν ο Μωϋσής όλον τον λαόν των Ισραηλιτών και είπεν· “αυτοί είναι οι λόγοι, τους οποίους διέταξεν ο
Θεός να εφαρµόζωµεν·
Εξ. 35,2  έξ ηµέρας ποιήσεις έργα, τή δε ηµέρα τή εβδόµη κατάπαυσις, άγια σάββατα, ανάπαυσις Κυρίω· πάς ο ποιών έργον



εν αυτή τελευτάτω.
Εξ. 35,2   Εξ ηµέρας θα εργάζεσθε, κατά δε την ηµέραν την εβδόµη θα καταπαύετε τας εργασίας σας, διότι αυτή θα είναι
άγιον Σαββατον, ανάπαυσις χάριν του Κυρίου. Εκείνος δε ο οποίος θα εργασθή κατ' αυτήν, θα τιµωρηθή µε θάνατον.
Εξ. 35,3  ου καύσετε πύρ εν πάση κατοικία υµών τή ηµέρα των σαββάτων· εγώ Κύριος.
Εξ. 35,3   Δεν θα ανάψετε φωτιά εις καµµίαν από τας κατοικίας σας κατά την ηµέραν του Σαββάτου. Εγώ είµαι ο Κυριος, που
διατάσσω”.
Εξ. 35,4  Καί είπε Μωυσής προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ λέγων· τούτο το ρήµα, ό συνέταξε Κύριος λέγων·
Εξ. 35,4   Ο Μωϋσής είπε και αυτά ακόµη προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών· “αυτό, οµιλών προς εµέ, διέταξεν ο Κυριος·
Εξ. 35,5  λάβετε παρ υµών αυτών αφαίρεµα Κυρίω· πάς ο καταδεχόµενος τή καρδία οίσουσι τας απαρχάς Κυρίω , χρυσίον,
αργύριον, χαλκόν,
Εξ. 35,5   Αφαιρέσατε από τον εαυτόν σας και συλλέξατε δια τον Κυριον αφιερώµατα. Εκαστος κατά την ελευθέραν αυτού
βούλησιν θα προσφέρη προς τον Κυριον τας δωρεάς του, χρυσόν, άργυρον, χαλκόν,
Εξ. 35,6  υάκινθον, πορφύραν, κόκκινον διπλούν διανενησµένον και βύσσον κεκλωσµένην και τρίχας αιγείας
Εξ. 35,6   ύφασµα βαµµένον κυανούν, βαθέως ερυθρόν, κόκκινον, στριµµένον λινόν ύφασµα, τρίχας αιγών,
Εξ. 35,7  και δέρµατα κριών ηρυθροδανωµένα και δέρµατα υακίνθινα και ξύλα άσηπτα .
Εξ. 35,7   δέρµατα κριών βαµµένα κόκκινα µε ερυθρόδανον, δέρµατα κυανά και ξύλα που δεν σαπίζουν .
Εξ. 35,8  και λίθους σαρδίου και λίθους εις την γλυφήν εις την επωµίδα και τον ποδήρη .
Εξ. 35,8   Επίσης θα προσφέρετε πολυτίµους λίθους σαρδίου και άλλους πολυτίµους λίθους, δια να σκαλισθούν επάνω των
ονόµατα και χρησιµοποιηθούν δια την επωµίδα και τον ποδήρη χιτώνα .
Εξ. 35,9  και πάς σοφός τή καρδία εν υµίν ελθών εργαζέσθω πάντα, όσα συνέταξε Κύριος·
Εξ. 35,9   Καθε ευφυής κατά την διάνοιαν και ικανός εργάτης από σας ας έλθη να εργασθή δι' όλα τα ιερά σκεύη και έργα
που διέταξεν ο Κυριος.
Εξ. 35,10  την σκηνήν και τα παραρύµατα και τα κατακαλύµµατα και τα διατόνια και τους µοχλούς και τους στύλους
Εξ. 35,10  Δηλαδή δια το στήσιµο της Σκηνής, δια τα δερµάτινα και τα τρίχινα και από κλωστήν υφασµένα καλύµµατα της
Σκηνής, δια τας δοκούς της οροφής, δια τους µοχλούς και τους στύλους,
Εξ. 35,11  και την κιβωτόν τού µαρτυρίου και τους αναφορείς αυτής και το ιλαστήριον αυτής και το καταπέτασµα
Εξ. 35,11  δια την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, τους αναφοφορείς και το ιλαστήριον αυτής, δια το καταπέτασµα,
Εξ. 35,12  και τα ιστία της αυλής και τους στύλους αυτής
Εξ. 35,12  δια τα παραπετάσµατα της αυλής και τους στύλους αυτής,
Εξ. 35,13  και τους λίθους τους της σµαράγδου
Εξ. 35,13  τους πολύτιµους λίθους του σµαράγδου,
Εξ. 35,14  και το θυµίαµα και το έλαιον τού χρίσµατος
Εξ. 35,14  το θυµίαµα του ναού και το δια την χρίσιν ιερόν έλαιον,
Εξ. 35,15  και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής
Εξ. 35,15  δια την τράπεζαν και όλα τα σκεύη αυτής,
Εξ. 35,16  και την λυχνίαν τού φωτός και πάντα τα σκεύη αυτής
Εξ. 35,16  την γρυσήν επτάφωτον λυχνίαν και όλα τα σκεύη της,
Εξ. 35,17  και το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού
Εξ. 35,17  το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και όλα τα εξαρτήµατά του,
Εξ. 35,18  και τας στολάς τας αγίας Ααρών τού ιερέως και τας στολάς, εν αίς λειτουργήσουσιν εν αυταίς,
Εξ. 35,18  τα ιερά άµφια του αρχιερέως Ααρών, και τας ιερατικάς στολάς των υιών του, µε τας οποίας θα λειτουργούν,
Εξ. 35,19  και τους χιτώνας τοίς υιοίς Ααρών της ιερατείας και το έλαιον τού χρίσµατος και το θυµίαµα της συνθέσεως .
Εξ. 35,19  δια τους ιερατικούς χιτώνας των υιών Ααρών, δια το προς χρίσιν άγιον έλαιον και δια το σύνθετον από πολλάς
ευώδεις ουσίας θυιµίαµα”.
Εξ. 35,20  και εξήλθε πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ από Μωυσή
Εξ. 35,20  Ολον τότε το πλήθος των υιών Ισραήλ, όταν ήκουσαν αυτά, ανεχώρησαν από τον τόπον, όπου ίστατο ο Μωϋσής,
δια να µεταβούν και φέρουν τα αφιερώµατα.
Εξ. 35,21  και ήνεγκαν έκαστος, ών έφερεν η καρδία αυτών, και όσοις έδοξε τή ψυχή αυτών, ήνεγκαν αφαίρεµα Κυρίω εις
πάντα τα έργα της σκηνής τού µαρτυρίου και εις πάντα τα κάτεργα αυτής, και εις πάσας τας στολάς τού αγίου.
Εξ. 35,21  Επιστρέψαντες δε έφερεν ο καθένας κατά την διάθεσιν της καρδίας του όσα ενόµισε καλόν ως προσφοράν προς
τον Κυριον, δι' όλα τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου, δι' όλα τα εξαρτήµατα αυτής και δι' όλας τας ιερατικάς στολάς.
Εξ. 35,22  και ήνεγκαν οι άνδρες παρά των γυναικών, πάς ώ έδοξε τή διανοία, ήνεγκαν σφραγίδας και ενώτια και
δακτυλίους και εµπλόκια και περιδέξια, πάν σκεύος χρυσούν, και πάντες όσοι ήνεγκαν αφαιρέµατα χρυσίου Κυρίω.
Εξ. 35,22  Οι άνδρες έλαβον από τας γυναίκας των και έφεραν ο,τι ο καθένας εσκέφθη. Εφεραν σφραγίδας, σκουλαρίκια,
δακτυλίδια, κοσµήµατα γυναικείας κόµης, βραχιόλια, κάθε χρυσούν κόσµηµα. Ολοι όσοι προσέφεραν, προσέφεραν
αφιερώµατα χρυσού δια τον Κυριον.
Εξ. 35,23  και παρ ώ ευρέθη βύσσος και δέρµατα υακίνθινα και δέρµατα κριών ηρυθροδανωµένα, ήνεγκαν.
Εξ. 35,23  Αλλά και καθένας ο οποίος είχε λινόν ύφασµα, δέρµατα χρώµατος κυανού, δέρµατα κριών βαµµένα µε
ερυθρόδανον, τα προσέφεραν.
Εξ. 35,24  και πάς ο αφαιρών αφαίρεµα, ήνεγκαν αργύριον και χαλκόν, τα αφαιρέµατα Κυρίω, και παρ οίς ευρέθη ξύλα
άσηπτα εις πάντα τα έργα της παρασκευής ήνεγκαν.
Εξ. 35,24  Καθένας, που ηδύνατο να δώση κάποιαν προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έδωσεν αυτά ως αφιέρωµα στον
Κυριον. Οσοι είχαν ξύλα άσηπτα τα προσέφεραν δια τα έργα της κατασκευής.
Εξ. 35,25  και πάσα γυνή σοφή τή διανοία ταίς χερσί νήθειν ήνεγκαν νενησµένα , την υάκινθον και την πορφύραν και το
κόκκινον και την βύσσον·
Εξ. 35,25  Καθε δε γυναίκα, συνετή και ικανή να γνέθη µε τα χέρια, έφερε νήµατα γνεσµένα και βαµµένα κυανά, βαθέως
ερυθρά και κόκκινα, όπως επίσης και λινά λευκά.



Εξ. 35,26  και πάσαι αι γυναίκες, αίς έδοξε τή διανοία αυτών εν σοφία, ένησαν τας τρίχας τας αιγείας.
Εξ. 35,26  Ολαι αι γυναίκες αι συνεταί και ικαναί έκλωσαν εις νήµατα τας τρίχας των αιγών.
Εξ. 35,27  και οι άρχοντες ήνεγκαν τους λίθους της σµαράγδου και τους λίθους της πληρώσεως εις την επωµίδα και το
λογείον
Εξ. 35,27  Οι άρχοντες των Ισραηλιτών προσέφεραν πολυτίµους λίθους σµαράγδου και άλλους πολυτίµους λίθους δια τον
απαρτισµόν της επωµίδος και του Λογείου,
Εξ. 35,28  και τας συνθέσεις, και εις το έλαιον της χρίσεως και την σύνθεσιν τού θυµιάµατος.
Εξ. 35,28  και δια τας συνδέσεις αυτών. Προσέφεραν ακόµη τα υλικά δια την κατασκευήν του ιερού, έλαιον προς χρίσιν, και
αρωµατικάς ύλας δια την σύνθεσιν του θυµιάµατος.
Εξ. 35,29  και πάς ανήρ και γυνή, ών έφερεν η διάνοια αυτών εισελθόντας ποιείν πάντα τα έργα , όσα συνέταξε Κύριος
ποιήσαι αυτά διά Μωυσή, ήνεγκαν οι υιοί Ισραήλ αφαίρεµα Κυρίω.
Εξ. 35,29  Καθε ανήρ και κάθε γυνή από τους Ισραηλίτας, των οποίων η καρδία επόθει να εισφέρουν εις την
πραγιµατοποίησιν όλων των έργων, που ο Θεός δια του Μωϋσέως διέταξε, προσέφερε το αφιέρωµά του στον Κυριον.
Εξ. 35,30  Καί είπε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ· ιδού ανακέκληκεν ο Θεός εξ ονόµατος τον Βεσελεήλ τον τού Ουρίου τον Ώρ , εκ
της φυλής Ιούδα,
Εξ. 35,30  Είπεν ο Μωϋσής στους Ισραηλίτας· “ιδού, ο ίδιος ο Θεός εκάλεσεν ονοµαστικώς τον Βεσελεήλ, υιόν του Ουρίου,
έγγονον του Ωρ από την φυλήν του Ιούδα·
Εξ. 35,31  και ενέπλησεν αυτόν πνεύµα θείον σοφίας και συνέσεως και επιστήµης πάντων
Εξ. 35,31  και εγέµισεν αυτόν µε θείον Πνεύµα σοφίας και συνέσεως και αρτίας γνώσεως όλων των έργων,
Εξ. 35,32  αρχιτεκτονείν κατά πάντα τα έργα της αρχιτεκτονίας, ποιείν το χρυσίον και το αργύριον και τον χαλκόν
Εξ. 35,32  ώστε να είναι αυτός αρχιτέκτων εις όλα τα έργα της αρχιτεκτονικής, να έχη την ικανότητα κατεργασίας του
χρυσού, του αργύρου και του χαλκού,
Εξ. 35,33  και λιθουργήσαι τον λίθον και κατεργάζεσθαι τα ξύλα και ποιείν εν παντί έργω σοφίας·
Εξ. 35,33  να πελεκά τον λίθον, να κατεργάζεται τα ξύλα και να κάµνη κάθε σοφόν έργον.
Εξ. 35,34  και προβιβάσαι γε έδωκεν εν τή διανοία αυτώ τε και τώ Ελιάβ τώ τού Αχισαµάχ, εκ φυλής Δάν.
Εξ. 35,34  Τον κατέστησεν ικανόν να διδάσκη και άλλους, όπως επίσης και τον βοηθόν αυτού τον Ελιάβ, τον υιόν του
Αχισαµάχ από την φυλήν Δαν.
Εξ. 35,35  και ενέπλησεν αυτούς σοφίας, συνέσεως, διανοίας, πάντα συνιέναι ποιήσαι τα έργα τού αγίου και τα υφαντά και
ποικιλτά υφάναι τώ κοκκίνω και τή βύσσω, ποιείν πάν έργον αρχιτεκτονίας ποικιλίας.
Εξ. 35,35  Εγέµισεν αυτούς µε σοφίαν και σύνεσιν και νουν φωτισµένον, δια να είναι εις θέσιν να κάµνουν όλα τα έργα της
Σκηνής του Μαρτυρίου, και τα υφαντά, ακόµη δε να υφαίνουν κεντητά υφάσµατα µε ερυθρά νήµατα και µε κλωστάς
λινάς, και γενικώς να συνθέτουν κάθε έντεχνον έργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Εξ. 36,1  Καί εποίησε Βεσελεήλ και Ελιάβ και πάς σοφός τή διανοία , ώ εδόθη σοφία και επιστήµη εν αυτοίς συνιέναι ποιείν
πάντα τα έργα κατά τα άγια καθήκοντα, κατά πάντα όσα συνέταξε Κύριος.
Εξ. 36,1   Ειργάσθη ο Βεσελεήλ, και ο Ελιάβ και κάθε Ισραηλίτης µε εφευρετικήν διάνοιαν, στους οποίους ο Θεός έδωσε
σοφίαν και επιστήµην, οστε να εµπνέωνται και να εκτελούν όλα τα έργα που εταίριαζαν εις τα άγια εκείνα ιδρύµατα, να
κάµνουν όλα όσα διέταξεν ο Κυριος.
Εξ. 36,2  και εκάλεσε Μωυσής Βεσελεήλ και Ελιάβ και πάντας τους έχοντας την σοφίαν, ώ έδωκεν ο Θεός επιστήµην εν τή
καρδία, και πάντας τους εκουσίως βουλοµένους προσπορεύεσθαι προς τα έργα, ώστε συντελείν αυτά,
Εξ. 36,2   Ο Μωϋσής εκάλεσε τον Βεσελεήλ, τον Ελιάβ και καθένα που είχε ειδικήν ικανότητα, στον οποίον ο Θεός έδωσε
σοφίαν δια τα έργα εκείνα, εκάλεσεν όλους όσοι εκουσίως προσεφέρθησαν να συνεργασθούν εις αποπεράτωσιν του έργου.
Εξ. 36,3  και έλαβον παρά Μωυσή πάντα τα αφαιρέµατα, ά ήνεγκαν οι υιοί Ισραήλ εις πάντα τα έργα τού αγίου ποιείν αυτά ,
και αυτοί προσεδέχοντο έτι τα προσφερόµενα παρά των φερόντων το πρωΐ.
Εξ. 36,3   Ελαβον αυτοί από τον Μωϋσήν όλα τα αφιερώµατα των υιών Ισραήλ, δια να κάµουν τα έργα της Σκηνής του
Μαρτυρίου. Εκάστην δε πρωΐαν εδέχοντο και νέα αφιερώµατα από τους ανθρώπους, οι οποίοι τα προσέφεραν.
Εξ. 36,4  και παρεγίνοντο πάντες οι σοφοί οι ποιούντες τα έργα τού αγίου, έκαστος κατά το αυτού έργον, ό ειργάζοντο αυτοί,
Εξ. 36,4   Ολοι οι ικανοί εργάται, ο καθένας εις την ειδικότητα αυτού, προσήλθον δια το έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου,
Εξ. 36,5  και είπαν προς Μωυσήν· ότι πλήθος φέρει ο λαός κατά τα έργα , όσα συνέταξε Κύριος ποιήσαι.
Εξ. 36,5   και είπαν προς τον Μωϋσήν, ότι ο λαός προσφέρει δια τα έργα, τα οποία διέταξεν ο Κυριος πολλά αφιερώµατα,
περισσότερα από όσα χρειάζονται.
Εξ. 36,6  και προσέταξε Μωυσής και εκήρυξεν εν τή παρεµβολή λέγων· ανήρ και γυνή µηκέτι εργαζέσθωσαν εις τας
απαρχάς τού αγίου· και εκωλύθη ο λαός έτι προσφέρειν.
Εξ. 36,6   Τοτε ο Μωϋσής µε κήρυκα διεκήρυξεν εις την κατασκήνωσιν λέγων· “οι άνδρες και αι γυναίκες, να σταµατήσουν
πλέον την προσφοράν αφιερωµάτων προς συγκρότησιν της Σκηνής του Μαρτυρίου”. Ετσι δε ηµποδίσθη ο λαός και έπαυσε
να προσφέρη άλλα αφιερώµατα.
Εξ. 36,7  και τα έργα ήν αυτοίς ικανά εις την κατασκευήν ποιήσαι, και προσκατέλιπον.
Εξ. 36,7   Δια τα έργα, που έµελλαν να γίνουν, ήσαν αρκετά τα προσφερθέντα αφιερώµατα, και µάλιστα επερίσσευσαν.
Εξ. 36,8  Καί εποίησε πάς σοφός εν τοίς εργαζοµένοις (Κεφ. ΛΘ ,1—) τας στολάς των αγίων, αί εισιν Ααρών τώ ιερεί, καθά
συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 36,8   Ο πλέον σοφός και ικανός καλλιτέχνης από τους εργάτας ανέλαβε και κατεσκεύασε τας ιερατικάς στολάς του
αρχιερέως Ααρών, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 36,9  και εποίησε την επωµίδα εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησµένου και βύσσου
κεκλωσµένης.
Εξ. 36,9   Κατεσκεύασε, δηλαδή, την επωµίδα από χρυσά νήµατα, από ύφασµα χρώµατος κυανού, βαθέως ερυθρού και
κοκκίνου. Εχρησιµοποίησεν επίσης και ύφασµα από στριµµένον λινόν.



Εξ. 36,10  και ετµήθη τα πέταλα τού χρυσίου τρίχες, ώστε συνυφάναι σύν τή υακίνθω και τή πορφύρα και σύν τώ κοκκίνω
τώ διανενησµένω και τή βύσσω τή κεκλωσµένη, έργον υφαντόν εποίησαν αυτό·
Εξ. 36,10  Εκοψε δια την επωµίδα και ελέπτυνε φύλλα χρυσού εις τρίχας, ώστε να συνυφανθούν αυταί µε το λινόν ύφασµα,
χρώµατος κυανού, βαθέως ερυθρού και κοκκίνου, κλωσµένου και στριµµένου· έργον υφαντόν ήτο αυτό που έκαµαν.
Εξ. 36,11  επωµίδας συνεχούσας εξ αµφοτέρων των µερών, έργον υφαντόν εις άλληλα συµπεπλεγµένον καθ εαυτό
Εξ. 36,11  Κατεσκεύασαν τας επωµίδας, δύο υφάσµατα, ώστε να πίπτουν έµπροσθεν και όπισθεν των ώµων, συνδεδεµένα
µεταζύ των µε ταινίας.
Εξ. 36,12  εξ αυτού εποίησαν κατά την αυτού ποίησιν εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησµένου
και βύσσου κεκλωσµένης, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 36,12  Τα τεµάχια αυτά είχον κατασκευασθή εκ της αυτής ύλης, δηλαδή µε χρυσά νήµατα, µε νήµατα λινού κυανά,
πορφυρά, κόκκινα µε κλωστάς στριµµένας, όπως είχε διατάξει ο Κυριος.
Εξ. 36,13  και εποίησαν αµφοτέρους τους λίθους της σµαράγδου συµπεπορπηµένους και περισεσιαλωµένους χρυσίω,
γεγλυµµένους και εκκεκολαµµένους εγκόλαµµα σφραγίδος εκ των ονοµάτων των υιών Ισραήλ·
Εξ. 36,13  Εκαµαν και τους δύο λίθους του σµαράγδου να κουµβώνουν µε πόρπην επιχρυσωµένους, λείους, επί των οποίων
είχον σκαλίσει κατά τρόπον ανάγλυφον, όπως εις σφραγίδα, τα ονόµατα των υιών Ιακώβ.
Εξ. 36,14  και επέθηκεν αυτούς επί τους ώµους της επωµίδος, λίθους µνηµοσύνου των υιών Ισραήλ, καθά συνέταξε Κύριος
τώ Μωυσή.
Εξ. 36,14  Ετοποθέτησεν αυτούς στους ωµούς της επωµίδος, δια να ενθυµήται ο Θεός τας φυλάς του Ισραήλ, όπως ο ίδιος
είχε διατάξει στον Μωϋσήν.
Εξ. 36,15  Καί εποίησαν λογείον, έργον υφαντόν ποικιλία κατά το έργον της επωµίδος εκ χρυσίου και υακίνθου και
πορφύρας και κοκκίνου διανενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης·
Εξ. 36,15  Κατεσκεύασαν έπειτα το Λογείον, υφαντόν κεντητόν, επεξειργασµένον, όπως ήτο και η επωµίς, µε χρυσά νήµατα
συνυφασµένα µε λινά στριµµένα νήµατα χρώµατος κυανού και βαθέως ερυθρού και κοκκίνου.
Εξ. 36,16  τετράγωνον διπλούν εποίησαν το λογείον, σπιθαµής το µήκος και σπιθαµής το εύρος, διπλούν.
Εξ. 36,16  Διπλωνόµενον εις δύο το Λογείον είχε σχήµα τετράγωνον µιας σπιθαµής το µήκος και µιας σπιθαµής το πλάτος.
Εξ. 36,17  και συνυφάνθη εν αυτώ ύφασµα κατάλιθον τετράστιχον· στίχος λίθων , σάρδιον και τοπάζιον και σµάραγδος, ο
στίχος ο είς·
Εξ. 36,17  Με αυτό συνυφάνθη και ύφασµα, γεµάτο από πολυτίµους λίθους εις τέσσαρας σειράς. Η πρώτη σειρά των
πολυτίµων λίθων ήσαν· Σαρδιον, τοπάζιον και σµάραγδος.
Εξ. 36,18  και ο στίχος ο δεύτερος, άνθραξ και σάπφειρος και ίασπις·
Εξ. 36,18  Η δευτέρα σειρά ήτο· Ανθραξ πολύτιµος, σάπφειρος και ίασπις.
Εξ. 36,19  και ο στίχος ο τρίτος λιγύριον και αχάτης και αµέθυστος·
Εξ. 36,19  Η τρίτη σειρά ήσαν λιγύριον, αχάτης και αµέθυστος.
Εξ. 36,20  και ο στίχος ο τέταρτος χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον· περικεκυκλωµένα χρυσίω και συνδεδεµένα
χρυσίω.
Εξ. 36,20  Η τετάρτη σειρά ήτο· Χρυσόλιθος, βηρύλλιον και ονύχιον. Αυτά ήσαν περιχρυσωµένα και συνδεδεµένα µεταξύ των
µε χρυσά νήµατα.
Εξ. 36,21  και οι λίθοι ήσαν εκ των ονοµάτων των υιών Ισραήλ δώδεκα εκ των ονοµάτων αυτών, εγγεγλυµµένα εις
σφραγίδας, έκαστος εκ τού εαυτού ονόµατος, εις τας δώδεκα φυλάς.
Εξ. 36,21  Οι πολύτιµοι αυτοί λίθοι ήσαν δώδεκα κατά τον αριθµόν των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, χαραγµένοι ωσάν
σφραγίδες, έκαστος από τους οποίους είχε σκαλισµένον ένα όνοµα εκ των δώδεκα φυλών του Ισραήλ.
Εξ. 36,22  και εποίησαν επί το λογείον κρωσσούς συµπεπλεγµένους, έργον εµπλοκίου εκ χρυσίου καθαρού·
Εξ. 36,22  Κατεσκεύασαν δια το Λογείον κρόσσια πλεγµένα µεταξύ των εν είδει πλεκτού σχοινίου από νήµατα εκ καθαρού
χρυσού.
Εξ. 36,23  και εποίησαν δύο ασπιδίσκας χρυσάς και δύο δακτυλίους χρυσούς
Εξ. 36,23  Κατεσκεύασαν δύο χρυσάς πόρπας, µε µορφήν µιικράς ασπίδος και δύο χρυσούς δακτυλίους.
Εξ. 36,24  και επέθηκαν τους δύο δακτυλίους τους χρυσούς επ αµφοτέρας τας αρχάς τού λογείου·
Εξ. 36,24  Εθεσαν τους δύο χρυσούς δακτυλίους εις τας δύο άνω γωνίας του Λογείου,
Εξ. 36,25  και επέθηκαν τα εµπλόκια εκ χρυσίου επί τους δακτυλίους επ αµφοτέρων των µερών τού λογείου και εις τας δύο
συµβολάς τα δύο εµπλόκια
Εξ. 36,25  επέρασαν τα χρυσά σχοινία στους δακτυλίους των δύο γωνιών του Λογείου και τα δύο άλλα άκρα των σχοινίων
συνέδεσαν µε δύο κρίκους,
Εξ. 36,26  και επέθηκαν επί τας δύο ασπιδίσκας και επέθηκαν επί τους ώµους της επωµίδος εξεναντίας κατά πρόσωπον .
Εξ. 36,26  που έθεσαν εις τας δύο πόρπας, τας υπό µορφήν µικρών ασπίδων, τας ευρισκοµένας στους ώµους της επωµίδος
προς το πρόσθιον µέρος. Ετσι δε συνέδεσαν το Λογείον και την επωµίδα στο άνω µέρος.
Εξ. 36,27  και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επί τα δύο πτερύγια επ άκρου τού λογείου και επί το άκρον
τού οπισθίου της επωµίδος έσωθεν.
Εξ. 36,27  Κατεσκεύασαν ακόµη δύο άλλους χρυσούς δακτυλίους, τους οποίους έθεσαν εις τα δύο άλλα, τα κάτω, άκρα του
Λογείου, εις τα άκρα του οπισθίου µέρους της επωµίδος έσωθεν.
Εξ. 36,28  και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επ αµφοτέρους τους ώµους της επωµίδος κάτωθεν αυτού
κατά πρόσωπον κατά την συµβολήν άνωθεν της συνυφής της επωµίδος.
Εξ. 36,28  Κατεακεύασαν επίσης δύο άλλους δακτυλίους χρυσούς, τους οποίους έθεσαν εις τα δύο τµήµατα της επωµίδος
αριστερά και δεξιά εµπρός στο κάτω µέρος εκεί, όπου γίνεται η σύνδεσις Λογείου και επωµίδος άνωθεν της ζώνης, µε την
οποίαν δένεται η επωµίς.
Εξ. 36,29  και συνέσφιγξε το λογείον από των δακτυλίων των επ αυτού εις τους δακτυλίους της επωµίδος, συνεχοµένους εκ
της υακίνθου, συµπεπλεγµένους εις το ύφασµα της επωµίδος, ίνα µη χαλάται το λογείον από της επωµίδος, καθά συνέταξε
Κύριος τώ Μωυσή.



Εξ. 36,29  Συνέσφιξε το Λογείον δια των δακτυλίων του µε τους δακτυλίους της επωµίδος, συνδεοµένους µεταξύ των µε
ταινίαν κυανήν και προσδεδεµένους στο ύφασµα της επωµίδος, δια να µη χαλαρώνεται και πίπτει από την επωµίδα το
Λογείον, όπως είχε διατάξει τον Μωϋσήν ο Κυριος.
Εξ. 36,30  Καί εποίησαν τον υποδύτην υπό την επωµίδα, έργον υφαντόν, όλον υακίνθινον·
Εξ. 36,30  Κατεσκεύασαν τον υποδύτην υπό την επωµίδα έργον υφαντόν εξ ολοκλήρου κυανούν.
Εξ. 36,31  το δε περιστόµιον τού υποδύτου εν τώ µέσω διϋφασµένον συµπλεκτόν, ώαν έχον κύκλω το περιστόµιον αδιάλυτον.
Εξ. 36,31  Το περιστόµιον του υποδύτου ήτο στο µέσον αυτού ιδιαιτέρως υφασµένον, πλεκτόν και έχον κύκλω του
περιστοµίου ούγιαν αντοχής, ώστε να µη σχίζεται.
Εξ. 36,32  και εποίησαν επί τού λώµατος τού υποδύτου κάτωθεν ως εξανθούσης ρόας ροΐσκους, εξ υακίνθου και πορφύρας
και κοκκίνου νενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης
Εξ. 36,32  Εις το κάτω µέρος του υποδύτου εκέντησαν ανθισµένης ροϊδιάς ροϊδάκια από νήµα λινόν γνεσµένον, χρώµατος
κυανού, πορφυρού και κοκκίνου από νήµατα λινά στριµµένα.
Εξ. 36,33  και εποίησαν κώδωνας χρυσούς και επέθηκαν τους κώδωνας επί το λώµα τού υποδύτου κύκλω ανά µέσον των
ροΐσκων·
Εξ. 36,33  Κατεσκεύασαν µικρούς κώδωνας χρυσούς, τους οποίους έθεσαν κύκλω στο κάτω µέρος του υποδύτου ανάµεσα εις
τα οµοιώµατα των καρπών της ροδιάς.
Εξ. 36,34  κώδων χρυσούς και ροΐσκος επί τού λώµατος τού υποδύτου κύκλω εις το λειτουργείν, καθά συνέταξε Κύριος τώ
Μωυσή.
Εξ. 36,34  Ετσι δε κύκλω στο κάτω µέρος του υποδύτου υπήρχεν ανά ένας χρυσούς κωδωνίσκος και ανά εν οµοίωµα καρπού
ροδιάς, δια να λειτουργή ο αρχιερεύς, φέρων τα άµφια αυτά, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 36,35  Καί εποίησαν χιτώνας βυσσίνους, έργον υφαντόν, Ααρών και τοίς υιοίς αυτού
Εξ. 36,35  Κατεσκεύασαν επίσης δια τον Ααρών και τους υιούς του χιτώνας από λινόν ύφασµα υφαντούς .
Εξ. 36,36  και τας κιδάρεις εκ βύσσου και την µίτραν εκ βύσσου και τα περισκελή εκ βύσσου κεκλωσµένης
Εξ. 36,36  Και τας κιδάρεις και την µίτραν από λινόν εκλεκτόν ύφασµα, όπως επίσης και τας περισκελίδας των από λεπτόν
και στριµµένον λινόν ύφασµα,
Εξ. 36,37  και τας ζώνας αυτών εκ βύσσου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησµένου, έργον ποικιλτού, ον
τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 36,37  και τας ζώνας αυτών από νήµατα στριµµένα λινά χρώµατος κυανού, πορφυρού και κοκκίνου, έργον ειδικού
τεχνίτου διακοσµητού, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 36,38  Καί εποίησαν το πέταλον το χρυσούν, αφόρισµα τού αγίου, χρυσίου καθαρού·
Εξ. 36,38  Κατεσκεύασαν από καθαρόν χρυσίον το χρυσούν πέταλον, αφιερωµένον στον άγιον Θεόν.
Εξ. 36,39  και έγραψεν επ αυτού γράµµατα εκτετυπωµένα σφραγίδος Αγίασµα Κυρίω·
Εξ. 36,39  Εχάραξε δε επ' αυτού ειδικός τεχνίτης ανάγλυφα γράµµατα εις µορφήν σφραγίδος τας λέξεις “Αγίασµα Κυρίω”.
Εξ. 36,40  και επέθηκαν επί το λώµα υακίνθυνον, ώστε επικείσθαι επί την µίτραν άνωθεν, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ
Μωυσή.
Εξ. 36,40  Εις το κάτω µέρος αυτού έθυσαν κυανήν ταινίαν, ώστε να προσδένεται στερεά στο άνω µέρος της µίτρας, όπως
διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37 (Μασ.36, 8)
Εξ. 37,1  Καί εποίησαν τή σκηνή δέκα αυλαίας,
Εξ. 37,1  Κατεσκεύασαν δια την Σκηνήν του Μαρτυρίου δέκα τεµάχια υφάσµατος.
Εξ. 37,2  οκτώ και είκοσι πήχεων µήκος της αυλαίας της µιάς (το αυτό ήν πάσαις) και τεσσάρων πήχεων το εύρος της
αυλαίας της µιάς.
Εξ. 37,2   Το µήκος εκάστου από αυτά ήτο είκοσι οκτώ πήχεις και το πλάτος του τέσσαρες πήχεις, αυτάς τας διαστάσεις
είχον όλα τα τεµάχια.
Εξ. 37,3  και εποίησαν το καταπέτασµα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης ,
έργον υφάντου Χερουβίµ,
Εξ. 37,3   Κατεσκεύασαν το καταπέτασµα από λινόν γνεσµένον ύφασµα, χρώµατος κυανού, πορφυρού και κοκκίνου, από
λεπτόν λινόν στριµµένον ύφασµα. Επ' αυτού ειδικός τεχνίτης ύφανε Χερουβίµ.
Εξ. 37,4  και επέθηκαν αυτό επί τέσσαρας στύλους ασήπτους κατακεχρυσωµένους εν χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών
χρυσαί, και αι βάσεις αυτών τέσσαρες αργυραί.
Εξ. 37,4   Το καταπέτασµα τούτο έθεσαν εις τέσσαρας από ξύλα άσηπτα στύλους, επιχρυσωµένους και των οποίων τα
κιονόκρανα ήσαν χρυσά, αι δε τέσσαρες βάσεις των αργυραί.
Εξ. 37,5  και εποίησαν το καταπέτασµα της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου
νενησµένου και βύσσου κεκλωσµένης, έργον υφάντου Χερουβίµ,
Εξ. 37,5   Κατεσκεύασαν το καταπέτασµα της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου από νήµατα χρώµατος κυανού, πορφυρού
και κοκκίνου, από λινόν στριµµένον ύφασµα, και επ' αυτού ειδικός τεχνίτης ύφανε Χερουβίµ.
Εξ. 37,6  και τους στύλους αυτού πέντε και τους κρίκους· και τας κεφαλίδας αυτών και τας ψαλίδας αυτών κατεχρύσωσαν
χρυσίω, και αι βάσεις αυτών πέντε χαλκαί. (Μασ. 38, 9)
Εξ. 37,6   Δια την ανάρτησιν αυτού κατεσκεύασαν πέντε στύλους και τους κρίκους. Τα κιονόκρανα και τας ράβδους
αναρτήσεως επεχρύσωσαν. Τα πέντε βάθρα, επί των οποίων εστηρίζοντο οι στύλοι, ήσαν χαλκά.
Εξ. 37,7  Καί εποίησαν την αυλήν· τα προς λίβα ιστία της αυλής εκ βύσσου κεκλωσµένης εκατόν εφ εκατόν ,
Εξ. 37,7   Κατεσκεύασαν την αυλήν. Τα προς νότον παραπετάσµατα της αυλής ήσαν κατασκευασµένα από λινόν
στριµµένον ύφασµα δια µήκος χώρου εκατόν πήχεων. Οµοίας κατασκευής και ίσων διαστάσεων ήσαν και τα
παραπετάσµατα της βορείου πλευράς.
Εξ. 37,8  και οι στύλοι αυτών είκοσι, και αι βάσεις αυτών είκοσι·
Εξ. 37,8   Οι στύλοι εκάστης πλευράς δια την ανάρτησιν των παραπετασµάτων ήσαν είκοσι, τα δε βάθρα των στύλων



επίσης είκοσι.
Εξ. 37,9  και το κλίτος το προς βοράν εκατόν εφ εκατόν και το κλίτος το προς νότον εκατόν εφ εκατόν , και οι στύλοι αυτών
είκοσι, και αι βάσεις αυτών είκοσι·
Εξ. 37,9   Η βορεία πλευρά της αυλής ήτο εκατόν πήχεων µήκους και η νοτία πλευρά αυτής εκατόν πήχεων µήκους. Οι
στύλοι εκάστης πλευράς ήσαν είκοσι και τα βάθρα των στύλων είκοσι.
Εξ. 37,10  και το κλίτος το προς θάλασσαν αυλαίαι πεντήκοντα πήχεων, στύλοι αυτών δέκα, και αι βάσεις αυτών δέκα·
Εξ. 37,10  Προς δυσµάς ήσαν παραπετάσµατα µήκους πεντήκοντα πήχεων, οι στύλοι αυτών δέκα και αι βάσεις των στύλων
δέκα.
Εξ. 37,11  και το κλίτος το προς ανατολάς πεντήκοντα πήχεων, ιστία
Εξ. 37,11  Η ανατολική πλευρά ήτο µήκους πεντήκοντα πήχεων. Τα παραπετάσµατα αυτής,
Εξ. 37,12  πεντεκαίδεκα πήχεων το κατά νώτου, και οι στύλοι αυτών τρεις, και αι βάσεις αυτών τρεις,
Εξ. 37,12  προς το εν µέρος ήσαν µήκους δεκαπέντε πήχεων, οι στύλοι αυτών ήσαν τρεις και τα βάθρα των στύλων τρία.
Εξ. 37,13  και επί τού νώτου τού δευτέρου ένθεν και ένθεν κατά την πύλην της αυλής αυλαίαι πεντεκαίδεκα πήχεων , και οι
στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις.
Εξ. 37,13  Το αυτό ήτο και δια το άλλο µέρος, ώστε εκατέρωθεν της πύλης της αυλής ήσαν παραπετάσµατα µήκους
δεκαπέντε πήχεων κρεµάµενα εις τρεις στύλους, οι οποίοι πάλιν εστηρίζοντο εις τρία βάθρα.
Εξ. 37,14  πάσαι αι αυλαίαι της σκηνής εκ βύσου κεκλωσµένης,
Εξ. 37,14  Ολα τα παραπετάσµατα της Σκηνής ήσαν από λινόν στριµµένον ύφασµα.
Εξ. 37,15  και αι βάσεις των στύλων αυτών χαλκαί, και αι αγκύλαι αυτών αργυραί, και αι κεφαλίδες αυτών
περιηργυρωµέναι αργυρίω, και οι στύλοι περιηργυρωµένοι αργυρίω, πάντες οι στύλοι της αυλής.
Εξ. 37,15  Αι βάσεις των στύλων ήσαν χαλκαί και τα άγκιστρα αυτών αργυρά, τα κιονόκρανά των επηργυρωµένα, όπως
επίσης επηργυρωµένοι ήσαν όλοι οι στύλοι της αυλής.
Εξ. 37,16  και το καταπέτασµα της πύλης της αυλής έργον ποικιλτού εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησµένου
και βύσσου κεκλωσµένης, είκοσι πήχεων το µήκος, και το ύψος και το εύρος πέντε πήχεων εξισούµενον τοίς ιστίοις της
αυλής·
Εξ. 37,16  Το παραπέτασµα της πύλης επί της ανατολικής πλευράς της αυλής ήτο έργον κεντητόν, από λινόν στριµµένον
ύφασµα χρώµατος κυανού, πορφυρού και κοκκίνου, µήκους είκοσι πήχεων. Το ύψος των στύλων, όπως και η µεταξύ των
απόστασις, ήσαν πέντε πήχεις, όσον ήτο το ύψος των άλλων παραπετασµάτων της αυλής.
Εξ. 37,17  και οι στύλοι αυτών τέσσαρες, και αι βάσεις αυτών τέσσαρες χαλκαί, και αι αγκύλαι αυτών αργυραί, και αι
κεφαλίδες αυτών περιηργυρωµέναι αργυρίω·
Εξ. 37,17  Οι στύλοι της πύλης αυτής ήσαν τέσσαρες και τα βάθρα των τέσσαρα χαλκά, τα άγκιστρά των αργυρά, τα δε
κιονόκρανά των επηργυρωµένα.
Εξ. 37,18  και πάντες οι πάσσαλοι της αυλής κύκλω χαλκοί, και αυτοί περιηργυρωµένοι αργυρίω.
Εξ. 37,18  Ολοι οι πάσσαλοι γύρω από την αυλήν ήσαν χαλκοί ειτηργυρωµένοι.
Εξ. 37,19  Καί αύτη η σύνταξις της σκηνής τού µαρτυρίου, καθά συνετάγη Μωυσή, την λειτουργίαν είναι των Λευιτών διά
Ιθάµαρ τού υιού Ααρών τού ιερέως.
Εξ. 37,19  Αυτή ήτο η σύνθεσις, η κατασκευή, της Σκηνής του Μαρτυρίου σύµφωνα µε την διαταγήν του Θεού προς τον
Μωϋσήν, δια να λειτουργούν εις αυτήν οι Λευίται εποπτευόµενοι από τον Θαµαρ, υιόν του Ααρών του αρχιερέως.
Εξ. 37,20  και Βεσελεήλ ο τού Ουρίου, εκ φυλής Ιούδα, εποίησε καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή,
Εξ. 37,20  Ο Βεσελεήλ, ο υιός του Ουρίου, από την φυλήν Ιούδα, έκαµεν, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 37,21  και Ελιάβ ο τού Αχισαµάχ, εκ φυλής Δάν, ός ηρχιτεκτόνησε τα υφαντά και τα ραφιδευτά και ποικιλτικά υφάναι
τώ κοκκίνω και τή βύσσω.
Εξ. 37,21  Και ο Ελιάβ, ο υιός του Αχισαµάχ από την φυλήν του Δαν, ήτο εκείνος ο οποίος επρωτοστάτησε και επεστάτησεν
εις τα υφαντά, τα ραπτά και τα κεντητά υφάσµατα, χρώµατος κοκκίνου και από νήµατα λινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38 (Μασ. 37,1)
Εξ. 38,1  Καί εποίησε Βεσελεήλ την κιβωτόν.
Εξ. 38,1   Ο Βεσελεήλ κατεσκεύασεν ακόµη και την Κιβωτόν του Μαρτυρίου.
Εξ. 38,2  και κατεχρύσωσεν αυτήν χρυσίω καθαρώ έσωθεν και έξωθεν .
Εξ. 38,2   Την επεχρύσωσεν εσωτερικώς και εξωτερικώς µε καθαρόν χρυσόν.
Εξ. 38,3  και εχώνευσεν αυτή τέσσαρας δακτυλίους χρυσούς, δύο επί το κλίτος το έν και δύο επί το κλίτος το δεύτερον,
Εξ. 38,3   Κατεσκεύασεν στο χυτήριον και ετοποθέτησεν εις αυτήν τέσσαρας χρυσούς δακτυλίους, δύο εις την µίαν πλευράν
και δύο εις την άλλην,
Εξ. 38,4  ευρείς τοίς διωστήρσιν ώστε αίρειν αυτήν εν αυτοίς.
Εξ. 38,4   ευρείς, ώστε να εισέρχωνται ευκόλως οι αναφορείς δια την άρσιν και µεταφοράν αυτής.
Εξ. 38,5  και εποίησε το ιλαστήριον επάνωθεν της κιβωτού εκ χρυσίου καθαρού
Εξ. 38,5   Επάνω εις την Κιβωτόν κατεσκεύασε το ιλαστήριον από καθαρόν χρυσόν,
Εξ. 38,6  και τους δύο Χερουβίµ χρυσούς,
Εξ. 38,6   και τα δύο χρυσά Χερουβίµ.
Εξ. 38,7  Χερούβ ένα επί το άκρον τού ιλαστηρίου το έν και Χερούβ ένα επί το άκρον τού ιλαστηρίου το δεύτερον,
Εξ. 38,7   Ενα Χερουβίµ στο ένα άκρον του ιλαστηρίου και άλλο Χερουβίµ στο άλλο άκρον,
Εξ. 38,8  σκιάζοντα ταίς πτέρυξιν αυτών επί το ιλαστήριον.
Εξ. 38,8   τα οποία µε τας πτέρυγας αυτών σκιάζουν το ιλαστήριον.
Εξ. 38,9  Καί εποίησε την τράπεζαν την προκειµένην εκ χρυσίου καθαρού·
Εξ. 38,9   Κατεσκεύασε την τράπεζαν της Προθέσεως από καθαρόν χρυσόν.
Εξ. 38,10  και εχώνευσεν αυτή τέσσαρας δακτυλίους, δύο επί τού κλίτους τού ενός και δύο επί τού κλίτους τού δευτέρου,
ευρείς ώστε αίρειν τοίς διωστήρσιν εν αυτοίς.



Εξ. 38,10  Εις το χυτήριον κατασκεύασε τέσσαρες δακτυλίους και προσήρµοσε δύο επί της µιας πλευράς και δύο επί της
άλλης, ευρείς, ώστε να διέρχωνται εντός αυτών οι αναφορείς δια την άρσιν και µεταφορών αυτής.
Εξ. 38,11  και τους διωστήρας της κιβωτού και της τραπέζης εποίησε και κατεχρύσωσεν αυτούς χρυσίω.
Εξ. 38,11  Κατεσκεύασε τους αναφορείς της Κιβωτού και τους αναφορείς της Τραπέζης, τους οποίους και επεχρύσωσε.
Εξ. 38,12  και εποίησε τα σκεύη της τραπέζης, τα τε τρυβλία και τας θυΐσκας και τους κυάθους και τα σπονδεία, εν οίς
σπείσει εν αυτοίς, χρυσά.
Εξ. 38,12  Κατεσκεύασε τα σκεύη της Τραπέζης, τα πινάκια, τας λιβανοθήκας, τα ποτήρια και τα άλλα ποτήρια δια τας
σπονδάς του οίνου, που θα προσέφεραν οι ιερείς, όλα χρυσά.
Εξ. 38,13  Καί εποίησε την λυχνίαν, ή φωτίζει, χρυσήν,
Εξ. 38,13  Κατεσκεύασε την επτάφωτον λυχνίαν, η οποία φωτίζει, χρυσήν, στερεάν·
Εξ. 38,14  στερεάν τον καυλόν, και τους καλαµίσκους εξ αµφοτέρων των µερών αυτής·
Εξ. 38,14  έκαµε τον κεντρικόν στύλον και τους πλαγίους βραχίονας εκατέρωθεν του κεντρικού στύλου .
Εξ. 38,15  εκ των καλαµίσκων αυτής οι βλαστοί εξέχοντες, τρεις εκ τούτου, και τρεις εκ τούτου, εξισούµενοι αλλήλοις·
Εξ. 38,15  Οι βραχίονες ανήρχοντο ως βλαστοί πλαγίως και άνω, τρεις από το ένα µέρος και τρεις από το άλλο,
καταλήγοντες στο αυτό ύψος µεταξύ των.
Εξ. 38,16  και τα λαµπάδια αυτών, ά εστιν επί των άκρων, καρυωτά εξ αυτών· και τα ενθέµια εξ αυτών, ίνα ώσιν οι λύχνοι επ
αυτών, και το ενθέµιον το έβδοµον, το επ άκρου τού λαµπαδίου, επί της κορυφής άνωθεν, στερεόν όλον χρυσούν·
Εξ. 38,16  Εις τα άνω άκρα αυτών υπήρχον ανοικτά εις σχήµα καρύου τα λαµπάδια . Εις τα λαµπάδια αυτά υπήρχον
υποδοχαί, εντός των οποίων ετίθεντο οι λύχνοι του ελαίου. Η εβδόµη υποδοχή ευρίσκετο στο άκρον του λαµπαδίου άνω εις
την κορυφήν. Η λυχνία αυτή είναι στερεά και εξ ολοκλήρου χρυσή.
Εξ. 38,17  και επτά λύχνους επ αυτής χρυσούς και τας λαβίδας αυτής χρυσάς και τας επαρυστρίδας αυτών χρυσάς . (Μασ.
ΛΣΤ 34-36)
Εξ. 38,17  Επάνω εις αυτήν την λυχνίαν υπήρχον επτά λύχνοι χρυσοί, όπως επίσης χρυσαί ήσαν οι λαβίδες και χρυσοί οι
ελαιοχύται (τα λαδικά).
Εξ. 38,18  Ούτος περιηργύρωσε τους στύλους και εχώνευσε τώ στύλω δακτυλίους χρυσούς και εχρύσωσε τους µοχλούς
χρυσίω και κατεχρύσωσε τους στύλους τού καταπετάσµατος χρυσίω και εποίησε τας αγκύλας χρυσάς.
Εξ. 38,18  Ο Βεσελεήλ ούτος επηργύρωσε τους στύλους της Σκηνής και δι' έκαστον στύλον έκαµε χυτούς και προσήρµοσε
χρυσούς δακτυλίους. Επεχρύσωσε τους µοχλούς, επεχρύσωσε τους στύλους του παραπετάσµατος και κατεσκεύασε χρυσά
τα άγκιστρα.
Εξ. 38,19  ούτος εποίησε και τους κρίκους της σκηνής χρυσούς και τους κρίκους της αυλής και κρίκους εις το εκτείνειν το
κατακάλυµµα άνωθεν χαλκούς.
Εξ. 38,19  Αυτός επίσης κατεσκεύασε χρυσούς τους κρίκους της Σκηνής και χαλκούς τους κρίκους της αυλής και τους
κρίκους, δια των οποίων απλώνεται το επάνω σκέπασµα της Σκηνής.
Εξ. 38,20  ούτος εχώνευσε τας κεφαλίδας τας αργυράς της σκηνής και τας κεφαλίδας τας χαλκάς της θύρας της σκηνής και
την πύλην της αυλής και αγκύλας εποίησε τοίς στύλοις αργυράς επί των στύλων· ούτος περιηργύρωσεν αυτάς. (Μασ. ΛΗ
20)
Εξ. 38,20  Αυτός κατεσκεύασεν εις χυτήριον τα αργυρά κιονόκρανα των στύλων της Σκηνής και τα χαλκά κιονόκρανα των
στύλων της θύρας της Σκηνής, της θύρας της αυλής και τα αργυρά άγκιστρα επί των στύλων. Αυτός τα επαργύρωσε.
Εξ. 38,21  ούτος εποίησε τους πασσάλους της σκηνής και τους πασσάλους της αυλής χαλκούς .
Εξ. 38,21  Αυτός κατεσκεύασε τους πασσάλους της Σκηνής και τους πασσάλους της αυλής χαλκούς.
Εξ. 38,22  ούτος εποίησε το θυσιαστήριον το χαλκούν εκ των πυρείων των χαλκών , ά ήσαν τοίς ανδράσι τοίς
καταστασιάσασι µετά της Κορέ συναγωγής.
Εξ. 38,22  Αυτός έκαµε το χαλκούν θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, από τα χαλκά πυροδοχεία, τα οποία ανήκον στους
άνδρας, τους επαναστατήσαντας κατά του Μωϋσέως µαζή µε την οµάδα του Κορέ.
Εξ. 38,23  ούτος εποίησε πάντα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου και το πυρείον αυτού και την βάσιν και τας φιάλας και τας
κρεάγρας τας χαλκάς.
Εξ. 38,23  Αυτός κατεσκεύασεν όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, το πυροδοχείον, το βάθρον, τας φιάλας και τας χαλκάς
λαβίδας του κρέατος.
Εξ. 38,24  ούτος εποίησε θυσιαστηρίω παράθεµα, έργον δικτυωτόν κάτωθεν τού πυρείου υπό αυτό έως τού ηµίσους αυτού,
και επέθηκεν αυτώ τέσσαρας δακτυλίους εκ των τεσσάρων µερών τού παραθέµατος τού θυσιαστηρίου χαλκούς, ευρείς τοίς
µοχλοίς ώστε αίρεν εν αυτοίς το θυσιαστήριον. (Μασ. ΛΖ 29)
Εξ. 38,24  Αυτός κατασκεύασε περικάλυµµα δια τας πλευράς του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, έργον δικτυωτόν
κάτω από την εστίαν του πυρός. Αυτό έφθανε έως το ήµισυ ύψος του θυσιαστηρίου. Εις τας τέσσαρας γωνίας του
δικτυωτού αυτού περικαλύµµατος έθεσε τέσσαρας χαλκούς δακτυλίους, ευρείς, ώστε ευκόλως να εισέρχονται οι µοχλοί δια
την άρσιν και µεταφοράν του θυσιαστηρίου.
Εξ. 38,25  ούτος εποίησε το έλαιον της χρίσεως το άγιον και την σύνθεσιν τού θυµιάµατος, καθαρόν έργον µυρεψού. (Μασ.
ΛΗ 8)
Εξ. 38,25  Αυτός κατεσκεύασε το άγιον έλαιον της χρίσεως, όπως επίσης και το σύνθετον από ευώδεις ύλας θυµίαµα, αγνόν
και σπουδαίον έργον αρωµατοποιού.
Εξ. 38,26  ούτος εποίησε τον λουτήρα τον χαλκούν και την βάσιν αυτού χαλκήν εκ των κατόπτρων των νηστευσασών , αί
ενήστευσαν παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου, εν ή ηµέρα έπηξεν αυτήν· (Μασ. Μ 30-31)
Εξ. 38,26  Ο ίδιος κατεσκεύασε τον χαλκούν λουτήρα και την χαλκήν του βάσιν από τα χάλκινα κάτοπτρα των γυναικών, αι
οποίαι µάλιστα ενήστευσαν πλησίον εις τας θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου, κατά την ηµέραν κατά την οποίαν
εστήνετο η Σκηνή.
Εξ. 38,27  και εποίησε τον λουτήρα, ίνα νίπτωνται εξ αυτού Μωυσής και Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών και τους
πόδας· εισπορευοµένων αυτών εις την σκηνήν τού µαρτυρίου ή όταν προσπορεύωνται προς το θυσιαστήριον λειτουργείν,
ενίπτοντο εξ αυτού, καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.



Εξ. 38,27  Κατεσκεύασε τον λουτήρα, δια να νίπτουν από το ύδωρ αυτού τας χείρας και τους πόδας των ο Μωϋσής, ο Ααρών
και οι υιοί του. Αυτοί, όταν εισήρχοντο εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου όταν πρασήρχοντο να προσφέρουν θυσίας στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, ενίπτοντο από το ύδωρ του λουτήρος, όπως είχε διατάξει ο Θεός στον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39 (Μασ. 38,24)
Εξ. 39,1  Πάν το χρυσίον, ό κατειργάσθη εις τα έργα κατά πάσαν την εργασίαν των αγίων, εγένετο χρυσίου τού της
απαρχής, εννέα και είκοσι τάλαντα και επτακόσιοι είκοσι σίκλοι κατά τον σίκλον τον άγιον·
Εξ. 39,1   Ολος ο χρυσός, ο οποίος εχρησιµοποιήθη δια την κατασκευήν όλων των ιερών σκευών προήρχετο από την
αυθόρµητον προσφοράν του λαού. Εφθασε δε τα είκοσι εννέα τάλαντα και επτακοσίους είκοσι σίκλους , από αυτούς που
κυκλοφορούν εις την ιεράν Σκηνήν.
Εξ. 39,2  και αργυρίου αφαίρεµα παρά των επεσκεµµένων ανδρών της συναγωγής εκατόν τάλαντα και χίλιοι επτακόσιοι
εβδοµήκοντα πέντε σίκλοι, δραχµή µία τή κεφαλή το ήµισυ τού σίκλου, κατά τον σίκλον τον άγιον,
Εξ. 39,2   Τα αφιερώµατα του αργύρου από τους αριθµηθέντας άνδρας, κατά την απογραφήν, εκ του όλου πλήθους των
Ισραηλιτών ανήλθον εις εκατόν τάλαντα και χιλίους επτακοσίους εβδοµήκοντα πέντε σίκλους. Καθένας προσέφερε µίαν
δραχµήν, η οποία ήτο το ήµισυ του σίκλου και ο οποίος σίκλος αυτός µόνος εγίνετο δεκτός εις την Σκηνήν.
Εξ. 39,3  πάς ο παραπορευόµενος την επίσκεψιν από εικοσαετούς και επάνω εις τας εξήκοντα µυριάδας και τρισχίλιοι
πεντακόσιοι και πεντήκοντα.
Εξ. 39,3   Ητο δε το ποσόν του αργύρου τόσον, διότι όλοι οι Ισραηλίται οι αριθµηθέντες κατά την απογραφήν από
εικοσαετούς και άνω ανήλθον εις εξακοσίας τρεις χιλιάδες πεντακοσίους πενήντα.
Εξ. 39,4  και εγενήθη τα εκατόν τάλαντα τού αργυρίου εις την χώνευσιν των εκατόν κεφαλίδων της σκηνής και εις τας
κεφαλίδας τού καταπετάσµατος,
Εξ. 39,4   Τα εκατόν τάλαντα του προσφερθέντος αργύρου εχρησιµοποίησαν δια την χώνευσιν και χύσιν των εκατόν
κιονοκράνων της Σκηνής και των εκατόν κιονοκράνων του παραπετάσµατος.
Εξ. 39,5  εκατόν κεφαλίδες εις τα εκατόν τάλαντα, τάλαντον τή κεφαλίδι.
Εξ. 39,5   Εκατόν ήσαν τα κιονόκρανα, εκατόν ήσαν και τα διατεθέντα τάλαντα, ένα τάλαντον δια κάθε κιονόκρανον.
Εξ. 39,6  και τους χιλίους επτακοσίους εβδοµήκοντα πέντε σίκλους εποίησεν εις τας αγκύλας τοίς στύλοις , και κατεχρύσωσε
τας κεφαλίδας αυτών και κατεκόσµησεν αυτούς.
Εξ. 39,6   Τους δε χιλίους επτακοσίους εβδοµήκοντα πέντε σίκλους εχρησιµοποίησε δια τα άγκιστρα (κρίκους). Αυτών δε
των στύλων τα κιονόκρανα τα επεχρύσωσε, τους δε στύλους διακόσµησε.
Εξ. 39,7  και ο χαλκός τού αφαιρέµατος εβδοµήκοντα τάλαντα και χίλιοι πεντακόσιοι σίκλοι.
Εξ. 39,7   Τα αφιερώµατα του χαλκού έφθασαν τα εβδοµήκοντα τάλαντα και τους χιλίους πεντακοσίους σίκλους.
Εξ. 39,8  και εποίησαν εξ αυτού τας βάσεις της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου
Εξ. 39,8   Από τον χαλκόν αυτόν κατεσκεύασαν τας βάσεις της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου,
Εξ. 39,9  και τας βάσεις της αυλής κύκλω και τας βάσεις της πύλης της αυλής και τους πασσάλους της σκηνής και τους
πασσάλους της αυλής κύκλω
Εξ. 39,9   τας κύκλω από την αυλήν βάσεις, τας βάσεις της πύλης της αυλής, τους πασσάλους της Σκηνής και τους
πασσάλους κύκλω της αυλής.
Εξ. 39,10  και το παράθεµα το χαλκούν τού θυσιαστηρίου και πάντα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου και πάντα τα εργαλεία της
σκηνής τού µαρτυρίου. (Μασ. ΛΘ 32)
Εξ. 39,10  Κατεσκεύασαν ακόµη και το δικτυωτόν περικάλυµµα των πλευρών του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, όλα
τα σκεύη του θυσιαστηρίου και όλα τα εργαλεία της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Εξ. 39,11  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή, ούτως εποίησαν.
Εξ. 39,11  Ολα δε αυτά τα κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 39,12  Τό δε λοιπόν χρυσίον τού αφαιρέµατος εποίησαν σκεύη εις το λειτουργείν εν αυτοίς έναντι Κυρίου .
Εξ. 39,12  Με το υπόλοιπον χρυσίον των αφιερωµάτων κατεσκεύασαν ιερά σκεύη, δια να λειτουργούν µε αυτά οι ιερείς
ενώπιον του Κυρίου.
Εξ. 39,13  και την καταλειφθείσαν υάκινθον και πορφύραν και το κόκκινον εποίησαν στολάς λειτουργικάς Ααρών , ώστε
λειτουργείν εν αυταίς εν τώ αγίω.
Εξ. 39,13  Από το υπόλοιπον ύφασµα το κυανούν, το πορφυρούν και το κόκκινον κατεσκεύασαν ιερατικάς στολάς δια τον
Ααρών, ώστε φορών αυτάς να λειτουργή εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Εξ. 39,14  Καί ήνεγκαν τας στολάς προς Μωυσήν και την σκηνήν και τα σκεύη αυτής και τας βάσεις και τους µοχλούς
αυτής και τους στύλους
Εξ. 39,14  Εφεραν στον Μωϋσήν τας ιερατικάς στολάς, την Σκηνήν του Μαρτυρίου, τα σκεύη αυτής, τα βάθρα, τους µοχλούς
και τους στύλους της·
Εξ. 39,15  και την κιβωτόν της διαθήκης και τους διωστήρας αυτής και το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού
Εξ. 39,15  έφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης, τους αναφορείς αυτής, το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και τα σκεύη
αυτού·
Εξ. 39,16  και το έλαιον της χρίσεως και το θυµίαµα της συνθέσεως και την λυχνίαν την καθαράν
Εξ. 39,16  το ιερόν έλαιον της χρίσεως, το παρασκευασθέν θυµίαµα, την από καθαρόν χρυσόν λυχνίαν,
Εξ. 39,17  και τους λύχνους αυτής, λύχνους της καύσεως, και το έλαιον τού φωτός
Εξ. 39,17  τους λύχνους αυτής, τους λύχνους φωτισµού, το έλαιον το προοριζόµενον δια το φως·
Εξ. 39,18  και την τράπεζαν της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής, και τους άρτους τους προκειµένους,
Εξ. 39,18  την τράπεζαν της προθέσεως, όλα τα σκεύη αυτής και τους αποτεθειµένους εις αυτήν άρτους
Εξ. 39,19  και τας στολάς τού αγίου, αί εισιν Ααρών, και τας στολάς των υιών αυτού εις την ιερατείαν
Εξ. 39,19  τας ιερατικάς στολάς δια την ιερουργίαν στον ιερόν τόπον, αι οποίαι είναι δια τον Ααρών και τας στολάς των υιών
του, τας προς ιερατικήν χρήσιν.
Εξ. 39,20  και τα ιστία της αυλής και τους στύλους και το καταπέτασµα της θύρας της σκηνής και της πύλης της αυλής ,



Εξ. 39,20  Εφεραν ακόµη τα παραπετάσµατα της αυλής και τους στύλους, το καταπέτασµα της θύρας της σκηνής και της
πύλης της αυλής,
Εξ. 39,21  και πάντα τα σκεύη της σκηνής και πάντα τα εργαλεία αυτής, και τας διφθέρας δέρµατα κριών ηρυθροδανωµένα
και τα καλύµµατα υακίνθινα και των λοιπών τα επικαλύµµατα και τους πασσάλους και πάντα τα εργαλεία τα εις τα έργα
της σκηνής τού µαρτυρίου·
Εξ. 39,21  όλα τα σκεύη της Σκηνής και όλα τα εργαλεία αυτής, τα κατεργασµένα δέρµατα των κριών, τα βαµµένα µε
ερυθρόδανον, τα κυανά καλύµµατα και όλα τα άλλα επικαλύµµατα, τους πασσάλους και όλα τα εργαλεία τα
προοριζόµενα δια τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου·
Εξ. 39,22  όσα συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή, ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ πάσαν την αποσκευήν.
Εξ. 39,22  όσα διέταξεν ο Κυριος στον Μωϋσήν, έτσι κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται όλα τα ιερά αυτά σκεύη.
Εξ. 39,23  και είδε Μωυσής πάντα τα έργα, και ήσαν πεποιηκότες αυτά ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή, ούτως
εποίησαν αυτά· και ευλόγησεν αυτούς Μωυσής.
Εξ. 39,23  Ο Μωϋσής είδεν όλα αυτά τα έργα, και ότι αυτά είχον κατασκευασθή όπως ο Κυριος διέταξεν αυτόν. Κατ' αυτόν
τον τρόπον τα κατεσκεύασαν οι Ισραηλίται. Και ο Μωϋσής ευλόγησεν αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40
Εξ. 40,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Εξ. 40,1   Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·
Εξ. 40,2  εν ηµέρα µια τού µηνός τού πρώτου νουµηνία στήσεις την σκηνήν τού µαρτυρίου
Εξ. 40,2  κατά την πρώτην ηµέραν του πρώτου µηνός, εις την εορτήν της πρωτοµηνιάς, θα στήσης την Σκηνήν του
Μαρτυρίου.
Εξ. 40,3  και θήσεις την κιβωτόν τού µαρτυρίου και σκεπάσεις την κιβωτόν τώ καταπετάσµατι
Εξ. 40,3   Θα θέσης εντός αυτής την Κιβωτόν του Μαρτυρίου και θα καλύψης την Κιβωτόν του Μαρτυρίου µε το
καταπέτασµα, το οποίον θα κρεµάσης εµπρός από αυτήν.
Εξ. 40,4  και εισοίσεις την τράπεζαν και προθήσεις την πρόθεσιν αυτής και εισοίσεις την λυχνίαν και επιθήσεις τους
λύχνους αυτής.
Εξ. 40,4  Θα φέρης εντός της Σκηνής την τράπεζαν και θα θέσης επάνω εις αυτήν τους άρτους της προθέσεως . Θα φέρης την
επτάφωτον λυχνίαν και θα τοποθετήσης επάνω εις αυτήν τους λύχνους της.
Εξ. 40,5  και θήσεις το θυσιαστήριον το χρυσούν εις το θυµιάν εναντίον της κιβωτού και επιθήσεις κάλυµµα
καταπετάσµατος επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου
Εξ. 40,5   Θα θέσης το χρυσούν θυσιαστήριον του θυµιάµατος, δια να θυµιάτε ενώπιον της Κιβωτού. Θα τοποθετήσης το
άλλο καταπέτασµα εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Εξ. 40,6  και το θυσιαστήριον των καρπωµάτων θήσεις παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου και περιθήσεις την
σκηνήν και πάντα τα αυτής αγιάσεις κύκλω.
Εξ. 40,6  Θα θέσης το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων πλησίον και απέναντι της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα
σκεπάσης όλην την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα αγιάσης και θα καθιερώσης όλον τον κύκλω αυτής χώρον.
Εξ. 40,7  και λήψη το έλαιον τού χρίσµατος και χρίσεις την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και αγιάσεις αυτήν και πάντα τα
σκεύη αυτής και έσται αγία.
Εξ. 40,7   Θα λάβης το προς χρίσιν άγιον έλαιον και θα χρίσης µε αυτό την Σκηνήν του Μαρτυρίου και όλα όσα υπάρχουν
εντός αυτής. Με την χρίσιν αυτήν θα αγιάσης και θα καθιερώσης αυτήν και όλα τα σκεύη αυτής και έτσι θα είναι η Σκηνή
αγία.
Εξ. 40,8  και χρίσεις το θυσιαστήριον των καρπωµάτων και πάντα τα σκεύη αυτού.
Εξ. 40,8  Θα χρίσης µε το άγιον αυτό έλαιον το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και όλα τα σκεύη του .
Εξ. 40,9  και αγιάσεις το θυσιαστήριον, και έσται το θυσιαστήριον άγιον των αγίων.
Εξ. 40,9  Ετσι θα αγιάσης το θυσιαστήριον τούτο και θα είναι αυτό αγιώτατον.
Εξ. 40,10  και προσάξεις Ααρών και τους υιούς αυτού επί τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου και λούσεις αυτούς ύδατι
Εξ. 40,10  Θα οδηγήσης τον Ααρών και τους υιούς αυτού εµπρός εις τας θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα λούσης
αυτούς µε το ύδωρ.
Εξ. 40,11  και ενδύσεις Ααρών τας στολάς τας αγίας και χρίσεις αυτόν και αγιάσεις αυτόν, και ιερατεύσει µοι·
Εξ. 40,11  Θα ενδύσης τον Ααρών µε τας ιερατικάς στολάς, θα τον χρίσης µε το ιερόν έλαιον, θα καθιερώσης έτσι αυτόν και
τότε θα αξιωθή αυτός να λειτουργή εις εµέ.
Εξ. 40,12  και τους υιούς αυτού προσάξεις και ενδύσεις αυτούς χιτώνας
Εξ. 40,12  Θα οδηγήσης επίσης τους υιούς του εκεί προ της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα ενδύσης αυτούς µε τους ιερούς
χιτώνας·
Εξ. 40,13  και αλείψεις αυτούς, ον τρόπον ήλειψας τον πατέρα αυτών, και ιερατεύσουσί µοι· και έσται ώστε είναι αυτοίς
χρίσµα ιερατείας εις τον αιώνα, εις τας γενεάς αυτών.
Εξ. 40,13  θα χρίσης αυτούς, όπως έχρισες και τον πατέρα των, δια να αξιωθούν να ιερατεύουν δι' εµέ εις την Σκηνήν. Αυτό
δε το χρίσµα µε το ιερόν έλαιον θα είναι χρίσµα ιερωσύνης παντοτεινόν στους απογόνους αυτών”.
Εξ. 40,14  και εποίησε Μωυσής πάντα, όσα ενετείλατο αυτώ Κύριος, ούτως εποίησε.
Εξ. 40,14  Ο Μωϋσής εξετέλεσεν όλα όσα διέταξεν αυτόν ο Κυριος. Ετσι έκαµε.
Εξ. 40,15  Καί εγένετο εν τώ µηνί τώ πρώτω, τώ δευτέρω έτει, εκπορευοµένων αυτών εξ Αιγύπτου, νουµηνία εστάθη η σκηνή·
Εξ. 40,15  Κατά τον πρώτον µήνα του δευτέρου έτους από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου κατά την εορτήν της
πρωτοµηνιάς έστηθη η Σκηνή.
Εξ. 40,16  και έστησε Μωυσής την σκηνήν, και επέθηκε τας κεφαλίδας και διενέβαλε τους µοχλούς και έστησε τους στύλους
Εξ. 40,16  Εστησεν ο Μωϋσής, (δια των ειδικών τεχνιτών) τους στύλους και τα άλλα ξύλα της Σκηνής, ετοποθέτησε τα
κιονόκρανα των στύλων, και διεπέρασε τους µοχλούς στους κρίκους των στύλων, αφού είχε στήσει τους στύλους.
Εξ. 40,17  και εξέτεινε τας αυλαίας επί την σκηνήν, και επέθηκε το κατακάλυµµα της σκηνής επ αυτήν άνωθεν, καθά



συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 40,17  Απλωσε επάνω εις την Σκηνήν τα εσωτερικά της καλύµµατα και επάνω εις αυτά ετοποθέτησε τα εξωτερικά
σκεπάσµατα της Σκηνής, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Εξ. 40,18  και λαβών τα µαρτύρια ενέβαλεν εις την κιβωτόν και υπέθηκε τους διωστήρας υπό την κιβωτόν
Εξ. 40,18  Ελαβε τα Μαρτύρια, δηλαδή τας λιθίνας πλάκας των εντολών, τας έθεσε εντός της Κιβωτού, προσήρµοσε τους
αναφορείς εις την Κιβωτόν,
Εξ. 40,19  και εισήνεγκε την κιβωτόν εις την σκηνήν, και επέθηκε το κατακάλυµµα τού καταπετάσµατος και εσκέπασε την
κιβωτόν τού µαρτυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 40,19  και εισήγαγε την Κιβωτόν εις την Σκηνήν (στον χώρον Αγια Αγίων). Ετοποθέτησε το καταπέτασιµα εµπρός και
έτσι εσκέπασε την Κιβωτόν του Μαρτυρίου από τα µάτια των ανθρώπων, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Μωϋσήν.
Εξ. 40,20  και επέθηκε την τράπεζαν εις την σκηνήν τού µαρτυρίου επί το κλίτος της σκηνής τού µαρτυρίου το προς βοράν,
έξωθεν τού καταπετάσµατος της σκηνής,
Εξ. 40,20  Εθεσε την Τράπεζαν της προθέσεως εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου (στον χώρον τον λεγόµενον Αγια) προς την
βορείαν πλευράν της Σκηνής έξω από το καταπέτασµα, το οποίον χωρίζει τα Αγια των Αγίων από τα Αγια .
Εξ. 40,21  και προέθηκεν επ αυτής άρτους της προθέσεως έναντι Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 40,21  Επάνω εις την τράπεζαν αυτήν έθεσε τους άρτους της προθέσεως ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε διατάξει ο Κυριος.
Εξ. 40,22  και έθηκε την λυχνίαν εις την σκηνήν τού µαρτυρίου εις το κλίτος της σκηνής το προς νότον
Εξ. 40,22  Εθεσε την επτάφωτον χρυσήν λυχνίαν εντός της Σκηνής (εις τα Αγια) προς την νοτίαν πλευράν αυτής.
Εξ. 40,23  και επέθηκε τους λύχνους αυτής έναντι Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 40,23  Ετοποθέτησεν επί της λυχνίας αυτής τους λύχνους ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Μωϋσήν.
Εξ. 40,24  και έθηκε το θυσιαστήριον το χρυσούν εν τή σκηνή τού µαρτυρίου απέναντι τού καταπετάσµατος
Εξ. 40,24  Ετοποθέτησε το χρυσούν θυσιαστήριον εις τα Αγια εµπρός στο παραπέτασµα, που χωρίζει τα Αγια των Αγίων.
Εξ. 40,25  και εθυµίασεν επ αυτού θυµίαµα της συνθέσεως, καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Εξ. 40,25  Επάνω εις αυτό έρριψε το παρεσκευασµένον θυµίαµα και εθυµίασεν, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος.
Εξ. 40,26  και το θυσιαστήριον των καρπωµάτων έθηκε παρά τας θύρας της σκηνής
Εξ. 40,26  Εις την αυλήν απέναντι της θύρας της Σκηνής έθεσε το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Εξ. 40,27  και έστησε την αυλήν κύκλω της σκηνής και τού θυσιαστηρίου. και συνετέλεσε Μωυσής πάντα τα έργα.
Εξ. 40,27  Κυκλω από την Σκηνήν και από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων έστησε τα παραπετάσµατα της Σκηνής .
Ετσι ο Μωϋσής ετελείωσεν όλα αυτά τα έργα.
Εξ. 40,28  Καί εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν τού µαρτυρίου, και δόξης Κυρίου επλήσθη η σκηνή·
Εξ. 40,28  Και τότε η νεφέλη εσκέπασε την Σκηνήν του Μαρτυρίου, η οποία και εγέµισεν από θείον λάµψιν.
Εξ. 40,29  και ουκ ηδυνάσθη Μωυσής εισελθείν εις την σκηνήν τού µαρτυρίου, ότι επεσκίαζεν επ αυτήν η νεφέλη και δόξης
Κυρίου ενεπλήσθη η σκηνή.
Εξ. 40,29  Ο Μωϋσής δεν ηµπόρεσε να εισέλθη εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου κατά την ώραν εκείνην , διότι η νεφέλη
εκάλυπτεν αυτήν και θεία λάµψις την εγέµιζεν.
Εξ. 40,30  ηνίκα δ αν ανέβη η νεφέλη από της σκηνής, ανεζεύγνυσαν οι υιοί Ισραήλ σύν τή απαρτία αυτών·
Εξ. 40,30  Οταν δε η νεφέλη υψώνετο από την Σκηνήν, τότε οι Ισραηλίται ανεχώρουν µε όλα τα υπάρχοντά των.
Εξ. 40,31  ει δε µη ανέβη η νεφέλη, ουκ ανεζεύγνυσαν έως ηµέρας, ής ανέβη η νεφέλη·
Εξ. 40,31  Και στο εξής εάν δεν ανυψώνετο η νεφέλη, δεν ανεχώρουν οι Ισραηλίται µέχρι της ηµέρας που θα ανυψώνετο η
νεφέλη.
Εξ. 40,32  νεφέλη γάρ ήν επί της σκηνής ηµέρας και πύρ ήν επ αυτής νυκτός εναντίον παντός Ισραήλ, εν πάσαις ταίς
αναζυγαίς αυτών.
Εξ. 40,32  Διότι η νεφέλη ήτο υπεράνω της Σκηνής κατά την ηµέραν, ενώ κατά την νύκτα ήτο υπεράνω αυτής πυρ ενώπιον
όλων των Ισραηλιτών εις όλας τας στρατοπεδεύσεις και αναχωρήσεις αυτών.

Λ Ε Υ Ι Τ Ι Κ Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Λευ. 1,1  Καί ανεκάλεσε Μωυσήν, και ελάλησε Κύριος αυτώ εκ της σκηνής τού µαρτυρίου λέγων·
Λευ. 1,1  Ο Κυριος προσεκάλεσε πάλιν τον Μωϋσήν, ωµίλησε προς αυτόν από την Σκηνήν του Μαρτυρίου λέγων·
Λευ. 1,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς προς αυτούς· άνθρωπος εξ υµών εάν προσαγάγη δώρα τώ Κυρίω, από των
κτηνών και από των βοών και από των προβάτων προσοίσετε τα δώρα υµών .
Λευ. 1,2   “λάλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Αν ένας από σας θελήση να προσφέρη θυσίαν προς τον
Κυριον από τα θρέµµατά σας, εκ των βοών και των προβάτων θα προσφέρετε τα δώρα σας έχοντες υπ' όψει τα εξής·
Λευ. 1,3  εάν ολοκαύτωµα το δώρον αυτού εκ των βοών, άρσεν άµωµον προσάξει· προς την θύραν της σκηνής τού
µαρτυρίου προσοίσει αυτό δεκτόν εναντίον Κυρίου.
Λευ. 1,3  Εάν η προσφορά είναι ολοκαύτωµα θα προσφέρη ο άνθρωπος αυτός από τα βόδια του µόσχον αρσενικόν,
αρτιµελή, χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα. Θα τον φέρη πλησίον της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου ευλαβώς κατά
τρόπον ευπρόσδεκτον στον Κυριον.
Λευ. 1,4  και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν τού καρπώµατος, δεκτόν αυτώ εξιλάσασθαι περί αυτού.
Λευ. 1,4   Ο προσφέρων θα θέση την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν του προσφεροµένου ζώου, δια να γίνη αυτό
ευπρόσδεκτον από τον Θεόν και εξιλεωθούν αι αµαρτίαι του προσφέροντος.
Λευ. 1,5  και σφάξουσι τον µόσχον έναντι Κυρίου, και προσοίσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίµα, και προσχεούσι το αίµα
επί το θυσιαστήριον κύκλω το επί των θυρών της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 1,5  Οι προσφέροντες θα σφάξουν τον µόσχον ενώπιον του Κυρίου, οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα λάβουν και θα
χύσουν το αίµα του µόσχου κύκλω προς την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, το οποίον ευρίσκεται πλησίον
της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου.



Λευ. 1,6  και εκδείραντες το ολοκαύτωµα µελιούσιν αυτό κατά µέλη,
Λευ. 1,6   Αφού δε εκδάρουν το προς ολρκαύτωσιν ζώον, θα το τεµαχίσουν
Λευ. 1,7  και επιθήσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς πύρ επί το θυσιαστήριον και επιστοιβάσουσι ξύλα επί το πύρ.
Λευ. 1,7  και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα ανάψουν πυρ επάνω εις την εσχάραν του θυσιαστηρίου, θα στοιβάσουν ξύλα
επάνω στο πυρ,
Λευ. 1,8  και επιστοιβάσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς τα διχοτοµήµατα και την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί τού
πυρός τα όντα επί τού θυσιαστηρίου,
Λευ. 1,8   και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα θέσουν τα τεµάχια του ζώου και την κεφαλήν και το λίπος επάνω εις τα
αναµµένα ξύλα, που είναι επί του θυσιαστηρίου.
Λευ. 1,9  τα δε εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι, και επιθήσουσιν οι ιερείς τα πάντα επί το θυσιαστήριον· κάρπωµά
εστι, θυσία, οσµή ευωδίας τώ Κυρίω.
Λευ. 1,9   Τα εντόσθια, όπως και τους πόδας του ζώου, θα τα πλύνουν µε νερό και οι ιερείς θα θέσουν και αυτά όλα επάνω
στο θυσιαστήριον. Ολα θα τεθούν και θα καούν εκεί, διότι η θυσία αυτή είναι ολοκαύτωµα, ευχάριστος και ευπρόσδεκτος
οσµή ευωδίας στον Κυριον.
Λευ. 1,10  Εάν δε από των προβάτων το δώρον αυτού τώ Κυρίω, από τε των αρνών και των ερίφων, εις ολοκαυτώµατα, άρσεν
άµωµον προσάξει αυτό και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν αυτού.
Λευ. 1,10  Εάν η προσφορά του ολοκαυτώµατος προς τον Κυριον είναι από τα αιγοπρόβατα , θα προσφέρονται από αυτά
αµνός η ερίφιον, αρσενικόν, χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, και ο προσφέρων θα θέση την χείρα του επάνω εις την
κεφαλήν του ζώου.
Λευ. 1,11  και σφάξουσιν αυτό εκ πλαγίων τού θυσιαστηρίου προς βοράν έναντι Κυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι
ιερείς το αίµα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλω.
Λευ. 1,11  Θα σφάξουν αυτό στο πλάγιον µέρος του θυσιαστηρίου, το προς βορράν, ενώπιον του Κυρίου και οι ιερείς, οι υιοί
του Ααρών, θα λάβουν το αίµα και θα το χύσουν πλησίον και ολόγυρα από το θυσιαστήριον.
Λευ. 1,12  και διελούσιν αυτό κατά µέλη και την κεφαλήν και το στέαρ, και επιστοιβάσουσιν οι ιερείς αυτά επί τα ξύλα τα
επί τού πυρός τα επί τού θυσιαστηρίου.
Λευ. 1,12  Θα τεµαχίσουν το προσφερόµενον ζώον και τα τεµάχια, την κεφαλήν και το λίπος, θα τα συσσωρεύσουν οι ιερείς
επάνω εις τα αναµµένα ξύλα, τα ευρισκόµενα επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 1,13  και τα εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι. και προσοίσει ο ιερεύς τα πάντα και επιθήσει επί το
θυσιαστήριον· κάρπωµά εστι, θυσία, οσµή ευωδίας τώ Κυρίω.
Λευ. 1,13  Τα εντόσθια και τους πόδας θα πλύνουν µε νερό, ο δε ιερεύς θα προσφέρη και θα θέση και αυτά όλα επάνω στο
θυσιαστήριον. Θα θέση όλα αυτά εκεί, διότι η θυσία αυτή είναι ολοκαύτωµα, ευχάριστος και ευπρόσδεκτος οσµή ευωδίας
στον Κυριον.
Λευ. 1,14  Εάν δε από των πετεινών κάρπωµα προσφέρη δώρον αυτού τώ Κυρίω, και προσοίσει από των τρυγόνων, ή από
των περιστερών το δώρον αυτού.
Λευ. 1,14  Εάν δε κανείς προσφέρη δώρον προς τον Κυριον, ολοκαύτωµα από τα πτηνά του, θα προσφέρη από τας τρυγόνας
η από τας περιστεράς του.
Λευ. 1,15  και προσοίσει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και αποκνίσει την κεφαλήν, και επιθήσει ο ιερεύς επί το
θυσιαστήριον και στραγγιεί το αίµα προς την βάσιν τού θυσιαστηρίου.
Λευ. 1,15  Ο ιερεύς να προσφέρη αυτό στο θυσιαστήριον, θα κόψη την κεφαλήν του πτηνού και αφού στραγγίση το αίµα
προς την βάσιν του θυσιαστηρίου, θα θέση το πτηνόν επάνω εις αυτό.
Λευ. 1,16  και αφελεί τον πρόλοβον σύν τοίς πτεροίς και εκβαλεί αυτό παρά το θυσιαστήριον κατά ανατολάς εις τον τόπον
της σποδού.
Λευ. 1,16  Θα αφαιρέση τον πρόλοβον του πτηνού µαζή µε τα πτερά, τα οποία θα απορρίψη στο µέρος, όπου ρίπτεται η
στάκτη, εις την ανατολικήν πλευράν του θυσιαστηρίου.
Λευ. 1,17  και εκκλάσει αυτό εκ των πτερύγων και ου διελεί, και επιθήσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, επί τα ξύλα τα
επί τού πυρός· κάρπωµά εστι, θυσία, οσµή ευωδίας τώ Κυρίω.
Λευ. 1,17  Κρατών αυτό ο ιερεύς από τας πτέρυγας θα το σπάση και δεν θα το διαµελίση , θα το θέση επάνω εις τα αναµµένα
ξύλα του θυσιαστηρίου και η αιµατηρά αυτή θυσία είναι ολοκαύτωµα ευχάριστος και ευπρόσδεκτος οσµή ευωδίας στον
Κυριον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Λευ. 2,1  Εάν δε ψυχή προσφέρη δώρον θυσίαν τώ Κυρίω, σεµίδαλις έσται το δώρον αυτού, και επιχεεί επ αυτό έλαιον και
επιθήσει επ αυτό λίβανον· θυσία εστί.
Λευ. 2,1   Εάν δε κανείς προσφέρη ως δώρον προς τον Κυριον αναίµακτον θυσίαν, η προσφορά του θα είναι σηµιγδάλι. Θα
χύση επάνω εις αυτό έλαιον και θα θέση επ' αυτού λιβάνι. Η προσφορά αυτή είναι αναίµακτος θυσία.
Λευ. 2,2  και οίσει προς τους υιούς Ααρών τους ιερείς, και δραξάµενος απ αυτής πλήρη την δράκα από της σεµιδάλεως σύν
τώ ελαίω και πάντα τον λίβανον αυτής, και επιθήσει ο ιερεύς το µνηµόσυνον αυτής επί το θυσιαστήριον· θυσία, οσµή
ευωδίας τώ Κυρίω.
Λευ. 2,2   Θα φέρη τα προς θυσίαν δώρα του προς τους ιερείς, τους υιούς του Ααρών. Ενας δε από αυτούς θα πάρη από την
προσφοράν αυτήν του σηµιγδαλιού µίαν χούφταν, όλον το έλαιον και όλον το λιβάνι, θα θέση αυτά στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων, δια να ενθυµηθή ο Θεός τον προσφέροντα. Είναι η προσφορά αυτή θυσία, οσµή ευωδίας ευχάριστος και
ευπρόσδεκτος από τον Κυριον.
Λευ. 2,3  και το λοιπόν από της θυσίας Ααρών και τοίς υιοίς αυτού· άγιον των αγίων από των θυσιών Κυρίου.
Λευ. 2,3   Το υπολειφθέν από την χούφταν της προσφοράς σηµιγδάλι θα ανήκη στον Ααρών και στους υιούς του. Είναι αυτή
προσφορά αγιωτάτη από τας προσφεροµένας στον Κυριον θυσίας.
Λευ. 2,4  εάν δε προσφέρη δώρον θυσίαν πεπεµµένην εν κλιβάνω, δώρον Κυρίω εκ σεµιδάλεως, άρτους αζύµους
πεφυραµένους εν ελαίω και λάγανα άζυµα διακεχρισµένα εν ελαίω.



Λευ. 2,4   Εάν προσφέρη θυσίαν αναίµακτον, ζυµωµένην και ψηµένην στον φούρνον, το προς τον Κυριον τούτο δώρον θα
είναι χωρίς προζύµι άρτοι από σηµιγδάλι ζυµωµένοι µε λάδι, και λαγάνες χωρίς προζύµι αλειµµένες µε λάδι.
Λευ. 2,5  εάν δε θυσία από τηγάνου το δώρόν σου, σεµίδαλις πεφυραµένη εν ελαίω, άζυµά εστι.
Λευ. 2,5   Εάν δε η αναίµακτος προσφορά σου είναι από τηγάνι (τηγανόψωµο) και αυτή θα είναι σηµιγδάλι ζυµωµένο µε
λάδι, χωρίς προζύµι.
Λευ. 2,6  και διαθρύψεις αυτά κλάσµατα, και επιχεείς επ αυτά έλαιον. θυσία εστί Κυρίω.
Λευ. 2,6   Αυτό, το χωρίς προζύµι µε σηµιγδάλι και λάδι τηγανόψωµο, θα το κόψης εις τεµάχια, επάνω εις τα οποία θα
χύσης λάδι. Είναι και αυτό αναίµακτος θυσία προς τον Κυριον.
Λευ. 2,7  εάν δε θυσία από τηγάνου το δώρόν σου, σεµίδαλις εν ελαίω ποιηθήσεται.
Λευ. 2,7   Εάν η αναίµακτος θυσία σου, αυτό το δώρον σου, είναι από άλλο είδος τηγανιού, θα προσφέρης σηµιγδάλι
ζυµωµένον και βρασµένον στο λάδι.
Λευ. 2,8  και προσοίσει την θυσίαν, ήν αν ποιήση εκ τούτων τώ Κυρίω, και προσοίσει προς τον ιερέα· και προσεγγίσας προς
το θυσιαστήριον
Λευ. 2,8   Οποιανδήποτε από τας ανωτέρω αναιµάκτους θυσίας θελήση κανείς να προσφέρη προς τον Κυριον, θα την
προσφέρη στον ιερέα· ο δε ιερεύς, αφού την λάβη, θα πλησίαση προς το θυσιαστήριον,
Λευ. 2,9  αφελεί ο ιερεύς από της θυσίας το µνηµόσυνον αυτής, και επιθήσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον· κάρπωµα, οσµή
ευωδίας τώ Κυρίω.
Λευ. 2,9   θα αφαιρέση από αυτήν την θυσίαν το δια τον Θεόν προοριζόµενον µέρος εις µνηµόσυνον του προσφέροντος και
θα θέση αυτό στο θυσιαστήριον. Θα είναι η θυσία αυτή οσµή ευωδίας ευχάριστος και ευπρόσδεκτος στον Κυριον.
Λευ. 2,10  το δε καταλειφθέν από της θυσίας, Ααρών και τοίς υιοίς αυτού· άγια των αγίων από των καρπωµάτων Κυρίου.
Λευ. 2,10  Το δε υπόλοιπον από την θυσίαν θα ανήκη στον Ααρών και στους υιούς του τους ιερείς. Από τας προς τον Κυριον
θυσίας θα είναι αυτή αγιωτάτη.
Λευ. 2,11  Πάσαν θυσίαν, ήν αν προσφέρητε Κυρίω, ου ποιήσετε ζυµωτόν· πάσαν γάρ ζύµην και πάν µέλι ου προσοίσετε απ
αυτού, καρπώσαι Κυρίω.
Λευ. 2,11  Καθε θυσία, που θα προσφέρετε στον Κυριον, θα είναι χωρίς προζύµι. Καµµίαν ένζυµον προσφοράν ούτε και µέλι
θα προσφέρετε ως αναίµακτον θυσίαν προς τον Θεόν.
Λευ. 2,12  δώρον απαρχής προσοίσετε αυτά Κυρίω, επί δε το θυσιαστήριον ουκ αναβιβασθήσεται εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Λευ. 2,12  Αυτά, ένζυµον δηλαδή προσφοράν και µέλι, θα προσφέρετε στον Κυριον από τα πρωτογεννήµατα των αγρών σας.
Εις δε το θυσιαστήριον δεν θα προσφερθούν αυτά ως θυσία, δια να τα οσφρανθή ο Θεός ως οσµήν ευωδίας.
Λευ. 2,13  και πάν δώρον θυσίας υµών αλί αλισθήσεται· ου διαπαύσατε άλας διαθήκης Κυρίου από θυσιασµάτων υµών, επί
παντός δώρου υµών προσοίσετε Κυρίω τώ Θεώ υµών άλας.
Λευ. 2,13  Καθε δώρον σας ως θυσία θα συνοδεύεται και από αλάτι, ουδέποτε θα παύσετε από τας θυσίας σας το άλας της
συµφωνίας σας µετά του Θεού. Εις κάθε θυσίαν σας θα προσφέρετε προς Κυριον τον Θεόν σας και άλας.
Λευ. 2,14  εάν δε προσφέρης θυσίαν πρωτογεννηµάτων τώ Κυρίω, νέα πεφρυγµένα χίδρα ερικτά τώ Κυρίω, και προσοίσεις
την θυσίαν των πρωτογεννηµάτων
Λευ. 2,14  Εάν δε προσφέρης θυσίαν προς τον Κυριον από τα πρωτογεννήµατα, αυτή θα είναι από χλωρά καψαλισµένα
στάχυα, χονδροκοµµένος σίτος. Θα προσφέρης δε προς τον Κυριον την θυσίαν αυτήν από τα πρωτογεννήµατα ως εξής ·
Λευ. 2,15  και επιχεείς επ αυτήν έλαιον και επιθήσεις επ αυτήν λίβανον· θυσία εστί.
Λευ. 2,15  Θα χύσης επάνω εις αυτήν λάδι και θα θέσης επάνω εις αυτήν λιβάνι. Αυτό είναι θυσία προς τον Κυριον.
Λευ. 2,16  και ανοίσει ο ιερεύς το µνηµόσυνον αυτής από των χίδρων σύν τώ ελαίω και πάντα τον λίβανον αυτής· κάρπωµά
εστι τώ Κυρίω.
Λευ. 2,16  Ο δε ιερεύς θα προσφέρη προς θυσίαν, εις ανάµνησιν του προσφέροντος µέρος από το χονδροκοπανισµένο αυτό
σιτάρι και όλον το έλαιον και όλον το λιβάνι. Είναι και τούτο θυσία αναίµακτος προς τον Κυριον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Λευ. 3,1  Εάν δε θυσία σωτηρίου το δώρον αυτού τώ Κυρίω, εάν µέν εκ των βοών αυτού προσαγάγη, εάν τε άρσεν, εάν τε
θήλυ, άµωµον προσάξει αυτό έναντι Κυρίου.
Λευ. 3,1  Εάν δε προσφέρη κανείς προς τον Κυριον αιµατηράν θυσίαν ευχαριστήριον δια την διάσωσίν του , δύναται να
προσφέρη αυτήν από τα βόδια του αρσενικόν η θηλυκόν· θα είναι όµως χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα εκείνο που θα
προσφέρη στον Κυριον.
Λευ. 3,2  και επιθήσει τας χείρας επί την κεφαλήν τού δώρου, και σφάξει αυτό εναντίον Κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής
τού µαρτυρίου, και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίµα επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων κύκλω.
Λευ. 3,2   Ο προσφέρων θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του ζώου και θα σφάξη αυτό ενώπιον του Κυρίου
πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα χύσουν το αίµα κύκλω κοντά στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 3,3  και προσάξουσιν από της θυσίας τού σωτηρίου κάρπωµα Κυρίω, το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν και πάν
το στέαρ το επί της κοιλίας
Λευ. 3,3   Από την ευχαριστήριον αυτήν προσφοράν θα προσφέρουν οι ιερείς στον Κυριον το λίπος, που καλύπτει την
κοιλίαν, και όλον το λίπος που υπάρχει εις αυτήν.
Λευ. 3,4  και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών, το επί των µηρίων, και τον λοβόν τον επί τού ήπατος σύν τοίς
νεφροίς περιελεί.
Λευ. 3,4   Θα προσφέρουν επίσης τους δύο νεφρούς και το επάνω εις αυτούς λίπος το οποίον φθάνει µέχρι του άνω µέρους
των µηρών, και τον λοβόν του ήπατος µαζή µε τους νεφρούς, τα οποία και θα αφαιρέση ο προσφέρων την θυσίαν και θα τα
δώση στους ιερείς.
Λευ. 3,5  και ανοίσουσιν αυτά οι υιοί Ααρών οι ιερείς επί το θυσιαστήριον επί τα ολοκαυτώµατα επί τα ξύλα τα επί τού
πυρός επί τού θυσιαστηρίου· κάρπωµα, οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Λευ. 3,5   Οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα προσφέρουν αυτά στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, επάνω εις τα καιόµενα



ξύλα του θυσιαστηρίου. Είναι τούτο θυσία εις άσµην ευωδίας προς τον Κυριον.
Λευ. 3,6  Εάν δε από των προβάτων το δώρον αυτού θυσία σωτηρίου τώ Κυρίω, άρσεν ή θήλυ, άµωµον προσοίσει αυτό.
Λευ. 3,6   Εάν όµως προσφέρη κανείς ευχαριστήριον δια την διάσωσίν του θυσίαν προς τον Κυριον από τα πρόβατά του,
δύναται το προσφερόµενον ζώον να είναι αρσενικόν η θηλυκόν, χωρίς όµως σωµατικόν ελάττωµα.
Λευ. 3,7  εάν άρνα προσαγάγη το δώρον αυτού, προσάξει αυτό έναντι Κυρίου,
Λευ. 3,7   Εάν αυτή η προσφεροµένη θυσία είναι αρνί, θα προσφέρη τούτο εις την Σκηνήν ενώπιον του Κυρίου,
Λευ. 3,8  και επιθήσει τας χείρας επί την κεφαλήν τού δώρου αυτού και σφάξει αυτό παρά τας θύρας της σκηνής τού
µαρτυρίου, και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίµα επί το θυσιαστήριον κύκλω.
Λευ. 3,8   θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του προσφεροµένου δώρου και θα σφάξη αυτό πλησίον εις την
θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι δε ιερείς, οι υιοί του Ααρών, θα πάρουν το αίµα της θυσίας και θα το χύσουν πλησίον
κύκλω του θυσιαστηρίου.
Λευ. 3,9  και προσοίσει από της θυσίας τού σωτηρίου κάρπωµα τώ Κυρίω, το στέαρ και την οσφύν άµωµον (σύν ταίς ψόαις
περιελεί αυτό) και πάν το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν, και πάν το στέαρ το επί της κοιλίας
Λευ. 3,9   Από την αιµατηράν αυτήν ευχαριστήριον θυσίαν ο προσφέρων αυτήν θα προσφέρη στον Κυριον τυ λίπος και
ολύκληρον το κρέας το περί την οσφύν µαζή µε τους µυς, που υπάρχουν από την οσφύν µέχρι και τα περί τα νεφρά κρέατα
και λίπη (τα νεφροµήτορα θα αφαιρέση όλα) και όλον το λίπος που σκεπάζει την κοιλίαν και το εντός της κοιλίας λίπος·
Λευ. 3,10  και αµφοτέρους τους νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών, το επί των µηρίων, και τον λοβόν τον επί τού ήπατος σύν
τοίς νεφροίς περιελών,
Λευ. 3,10  τους δύο νεφρούς και το επ' αυτών λίπος, το οποίον φθάνει µέχρι του άνω µέρους των µηρών, τον λοβόν του
ήπατος µαζή µε τους νεφρούς. Ολα έχη τα θα τα αφαιρέση από το θυσιαζόµενον ζώον και θα τα δώση στον ιερέα.
Λευ. 3,11  ανοίσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον· οσµή ευωδίας, κάρπωµα Κυρίω.
Λευ. 3,11  Ο δε ιερεύς θα προσφέρη όλα αυτά επάνω στο θασιαστήριον των ολοκαυτωµάτων. Θα είναι αυτή θυσία εις οσµήν
ευωδίας προς τον Κυριον.
Λευ. 3,12  Εάν δε από των αιγών το δώρον αυτού, και προσάξει έναντι Κυρίου.
Λευ. 3,12  Εάν το δια θυσίαν δώρον του πρασφερθέντος είναι από τας αίγας, θα προσφέρη και αυτό στο θυσιαστήριον
ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 3,13  και επιθήσει τας χείρας επί την κεφαλήν αυτού, και σφάξουσιν αυτό έναντι Κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής
τού µαρτυρίου, και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίµα επί το θυσιαστήριον κύκλω.
Λευ. 3,13  Θα θέση τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν του ζώου. Θα σφάξουν αυτό ενώπιον του Κυρίου πλησίον της
θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θα λάβουν το αίµα του σφαζοµένου ζώου και θα χύσουν
αυτό πλησίον και κύκλω του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 3,14 και ανοίσει απ αυτού κάρπωµα Κυρίω το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν και πάν το στέαρ το επί της κοιλίας
Λευ. 3,14  Από την προσφοράν αυτήν, θα προσφερθή υπό του ιερέως ως θυσία προς τον Κυριον το λίπος, που σκεπάζει την
κοιλίαν, και όλον γενικώς το λίπος το εντός της κοιλίας,
Λευ. 3,15  και αµφοτέρους τους νεφρούς και πάν το στέαρ το επ αυτών, το επί των µηρίων, και τον λοβόν τού ήπατος σύν
τοίς νεφροίς περιελεί.
Λευ. 3,15  τους δύο νεφρούς, το επάνω εις αυτούς λίπος, και το στο επάνω µέρος των µηρών λίπος, και τον λοβόν του
ήπατος, όλα αυτά µαζή µε τους νεφρούς θα τα αφαιρέση,
Λευ. 3,16  και ανοίσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον· κάρπωµα, οσµή ευωδίας τώ Κυρίω. πάν το στέαρ τώ Κυρίω·
Λευ. 3,16  και ο ιερεύς θα τα προσφέρη επάνω στο θυσιαστήριον. Είναι τούτο θυσία ευάρεστος και ευπρόσδεκτος οσµή
ευωδίας προς τον Κυριον. Ολον το λίπος ανήκει στον Κυριον.
Λευ. 3,17  νόµιµον εις τον αιώνα εις τας γενεάς υµών, εν πάση κατοικία υµών· πάν στέαρ και πάν αίµα ουκ έδεσθε.
Λευ. 3,17  Νοµος απαράβατος και παντοτεινός εις τας γενεάς σας και εις όλους τους τύπους της διαµονής σας είναι τούτο·
Ουδέποτε θα τρώγετε ούτε λίπος ούτε αίµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Λευ. 4,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 4,1   Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 4,2  λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ, λέγων· ψυχή εάν αµάρτη έναντι Κυρίου ακουσίως από πάντων των
προσταγµάτων Κυρίου, ών ου δεί ποιείν, και ποιήσει έν τι απ αυτών·
Λευ. 4,2   “µίλησε και ειπέ προς τους Ισραηλίτας, εάν κανείς εξ αγνοίας και χωρίς να το θέλη αµαρτήση απέναντι του
Κυρίου και παραβή µίαν από τας θείας εντολάς και διαπράξη κάτι, το οποίον απαγορεύεται από αυτάς,
Λευ. 4,3  εάν µέν ο αρχιερεύς ο κεχρισµένος αµάρτη τού τον λαόν αµαρτείν, και προσάξει περί της αµαρτίας αυτού, ής
ήµαρτε, µόσχον εκ βοών άµωµον τώ Κυρίω περί της αµαρτίας.
Λευ. 4,3   εάν µεν ο αµαρτήσας είναι αρχιερεύς, ο χρισθείς µε το άγιον έλαιον, είναι ωσάν να αµαρτάνη όλος ο λαός. Δια την
αµαρτίαν λοιπόν αυτήν, που διέπραξε, θα προσφέρη στον Κυριον ένα µόσχον αρτιµελή, χωρίς σωµατικόν ελάττωµα.
Λευ. 4,4  και προσάξει τον µόσχον παρά την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου έναντι Κυρίου, και επιθήσει την χείρα αυτού
επί την κεφαλήν τού µόσχου έναντι Κυρίου, και σφάξει τον µόσχον ενώπιον Κυρίου.
Λευ. 4,4   Θα φέρη τον µόσχον πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, ενώπιον του Κυρίου, θα θύση την χείρα
αυτού επάνω εις την κεφαλήν του µόσχου και θα σφάξη εκεί τον µάσχον.
Λευ. 4,5  και λαβών ο ιερεύς ο χριστός ο τετελειωµένος τας χείρας από τού αίµατος τού µόσχου και εισοίσει αυτό εις την
σκηνήν τού µαρτυρίου
Λευ. 4,5   Θα λάβη ο αρχιερεύς, ο οποίος έχει χρισθή όταν ελάµβανε την ιερωσύνην µε το άγιον έλαιον, ο έχων ως εκ τούτου
καθηγιασµένας τας χείρας, θα λάβη από το αίµα του θυσιαζοµένου µόσχου και θα φέρη αυτό εντός της Σκηνής του
Μαρτυρίου.
Λευ. 4,6  και βάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον εις το αίµα, και προσρανεί από τού αίµατος επτάκις έναντι Κυρίου, κατά το
καταπέτασµα το άγιον·



Λευ. 4,6   Θα βυθίση ο αρχιερεύς τον δάκτυλόν του στο αίµα και από το αίµα αυτό θα ραντίση επτά φορές ενώπιον του
Κυρίου στο καταπέτασµα, το οποίον χωρίζει τα Αγια από τα Αγια των Αγίων.
Λευ. 4,7  και επιθήσει ο ιερεύς από τού αίµατος τού µόσχου επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου τού θυµιάµατος της συνθέσεως
τού εναντίον Κυρίου, ό εστιν εν τή σκηνή τού µαρτυρίου· και πάν το αίµα τού µόσχου εκχεεί παρά την βάσιν τού
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, ό εστι παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 4,7   Θα θέση από το αίµα αυτό του µόσχου εις τα άκρα του θυσιαστηρίου του θυµιάµατος, το οποίον ευρίσκεται εντός
της Σκηνής του Μαρτυρίου και επί του οποίου προσφέρεται το παρεσκευασµένον θυµίαµα. Ολον δε το υπόλοιπον αίµα του
µόσχου θα το χύση εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, το οποίον υπάρχει πλησίον της θύρας της
Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 4,8  και πάν το στέαρ τού µόσχου τού της αµαρτίας περιελεί απ αυτού, το στέαρ το κατακαλύπτον τα ενδόσθια και πάν
το στέαρ το επί των ενδοσθίων
Λευ. 4,8   Από όλον δε το λίπος του θυσιαζοµένου δια την αµαρτίαν αυτήν µόσχου θα αφαιρέση το λίπος, που καλύπτει τα
εντόσθια και το λίπος που ευρίσκεται εντός αυτών,
Λευ. 4,9  και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών, ό εστιν επί των µηρίων, και τον λοβόν τον επί τού ήπατος σύν τοίς
νεφροίς περιελεί αυτό,
Λευ. 4,9   τους δύο νεφρούς και το επάνω εις αυτούς λίπος το οποίον φθάνει µέχρι του άνω µέρους των µηρών, θα αφαιρέση
τον λοβόν του ήπατος µαζή µε τους νεφρούς,
Λευ. 4,10  ον τρόπον αφαιρείται αυτό από τού µόσχου τού της θυσίας τού σωτηρίου, και ανοίσει ο ιερεύς επί το
θυσιαστήριον της καρπώσεως.
Λευ. 4,10  όπως αυτό αφαιρείται από τον µόσχον τον προσφερόµενον ως ευχαριστήριος θυσία δια την σωτηρίαν, και θα
προσφέρη αυτά ο ιερεύς στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 4,11  και το δέρµα τού µόσχου και πάσαν αυτού την σάρκα σύν τή κεφαλή και τοίς ακρωτηρίοις και τή κοιλία και τή
κόπρω
Λευ. 4,11  Και όλον το δέρµα του µόσχου και όλην την σάρκα αυτού µαζή µε τα οστά και την κεφαλήν και τους πόδας και
την κοιλίαν και την κόπρον,
Λευ. 4,12  και εξοίσουσιν όλον τον µόσχον έξω της παρεµβολής εις τόπον καθαρόν, ού εκχεούσι την σποδιάν, και
κατακαύσουσιν αυτόν επί ξύλων εν πυρί· επί της εκχύσεως της σποδιάς καυθήσεται.
Λευ. 4,12  ολόκληρον τον µόσχον θα τον βγάλουν έξω από την κατασκήνωσιν, εις τόπον καθαρόν, όπου χύνουν την
στάκτην και θα καύσουν αυτόν επάνω στο πυρ καιοµένων ξύλων. Εκεί όπου χύνεται η στάκτη θα καυθή ο µόσχος.
Λευ. 4,13  Εάν δε πάσα συναγωγή Ισραήλ αγνοήση ακουσίως και λάθη ρήµα εξ οφθαλµών της συναγωγής και ποιήσωσι
µίαν από πασών των εντολών Κυρίου, ή ου ποιηθήσεται, και πληµµελήσωσι,
Λευ. 4,13  Εάν όµως όλον το πλήθος των Ισραηλιτών, εξ αγνοίας και χωρίς να το θέλη, πλανηθή και παραβή µίαν των
εντολών του Κυρίου, πράγµα το οποίον δεν έπρεπε να γίνη, και τοιουτοτρόπως αµαρτήσουν,
Λευ. 4,14  και γνωσθή αυτοίς η αµαρτία, ήν ήµαρτον εν αυτή, και προσάξει η συναγωγή µόσχον εκ βοών άµωµον περί της
αµαρτίας, και προσάξει αυτόν παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 4,14  αµέσως µόλις το πλήθος γνωρίση την αµαρτίαν, την οποίαν διέπραξαν και συναισθανθή το σφάλµα του πρέπει
να προσφέρη δια την αµαρτίαν αυτήν µόσχον χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, να τον οδηγήση πλησίον της θύρας της
Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 4,15  και επιθήσουσιν οι πρεσβύτεροι της συναγωγής τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν τού µόσχου έναντι Κυρίου και
σφάξουσι τον µόσχον έναντι Κυρίου
Λευ. 4,15  Οι εκ του πλήθους γεροντότεροι θα επιθέσουν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν του µόσχου και θα σφάξουν
τον µόσχον ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου.
Λευ. 4,16  και εισοίσει ο ιερεύς ο χριστός από τού αίµατος τού µόσχου εις την σκηνήν τού µαρτυρίου·
Λευ. 4,16  Ο χρισθείς µε το άγιον έλαιον αρχιερεύς θα πρασφέρη από το αίµα του µόσχου εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου·
Λευ. 4,17  και βάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον από τού αίµατος τού µόσχου και ρανεί επτάκις έναντι Κυρίου, κατενώπιον τού
καταπετάσµατος τού αγίου·
Λευ. 4,17  θα βάψη τον δάχτυλόν του στο αίµα του µόσχου και θα ραντίση επτά φορές ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή ενώπιον
του καταπετάσµατος, το οποίον χωρίζει τα Αγια από τα Αγια των Αγίων.
Λευ. 4,18  και από τού αίµατος επιθήσει ο ιερεύς επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου των θυµιαµάτων της συνθέσεως, ό εστιν
ενώπιον Κυρίου, ό εστιν εν τή σκηνή τού µαρτυρίου· και το πάν αίµα εκχεεί προς την βάσιν τού θυσιαστηρίου των
καρπώσεων, τού προς τή θύρα της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 4,18  Από το αίµα αυτό θα θέση ο ιερεύς εις τα εξέχοντα τέσσερα άκρα του θυσιαστηρίου, επί του οποίου προσφέρεται
το παρεσκευασµένον θυµίαµα, και το οποίον ευρίσκεται ενώπιον του Κυρίου, εντός δηλαδή της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Ολον δε το υπόλοιπον αίµα θα το χύση εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, το οποίον ευρίσκεται εµπρός
από την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 4,19  και το πάν στέαρ περιελεί απ αυτού και ανοίσει επί το θυσιαστήριον.
Λευ. 4,19  Ολον δε το λίπος θα το αφαιρέση από τον µόσχον και θα το προσφέρη στο θυσιαστήριον.
Λευ. 4,20  και ποιήσει τον µόσχον, ον τρόπον εποίησε τον µόσχον τον της αµαρτίας, ούτω ποιηθήσεται· και εξιλάσεται περί
αυτών ο ιερεύς, και αφεθήσεται αυτοίς η αµαρτία.
Λευ. 4,20  Οπως δε έκαµε δια τον µόσχον τον προσφερθέντα δια την αµαρτίαν αρχιερέως, έτσι θα κάµη και δια τον µόσχον
αυτόν τον προσφερόµενον δια την αµαρτίαν του πλήθους. Θα προσφέρη ο αρχιερεύς την εξιλαστικήν αυτήν θυσίαν περί
του λαού, και θα συγχωρηθή η αµαρτία του.
Λευ. 4,21  και εξοίσουσι τον µόσχον όλον έξω της παρεµβολής και κατακαύσουσι τον µόσχον, ον τρόπον κατέκαυσαν τον
µόσχον τον πρότερον. αµαρτία συναγωγής εστιν.
Λευ. 4,21  Ολον τον µόσχον θα τον βγάλουν έξω από την κατασκήνωσιν, και θα τον κατακαύσουν, όπως κατέκαυσαν τον
προηγούµενον µόσχον· διότι αυτή η θυσία του µόσχου προσφέρεται δια την εξιλέωσιν αµαρτίας όλου του λαού.
Λευ. 4,22  εάν δε ο άρχων αµάρτη, και ποιήση µίαν από πασών των εντολών Κυρίου τού Θεού αυτού, ή ου ποιηθήσεται,



ακουσίως, και αµάρτη και πληµµελήση,
Λευ. 4,22  Εάν δε ένας άρχων αµαρτήση από άγνοιαν και ακουσίως και παραβή µία από τας εντολάς Κυρίου του Θεού του,
την οποίαν δεν έπρεπε να παραβή, και αµαρτήση τοιουτοτρόπως κατά τροπον βέβαια συγγνωστόν,
Λευ. 4,23  και γνωσθή αυτώ η αµαρτία, ήν ήµαρτεν εν αυτή, και προσοίσει το δώρον αυτού χίµαρον εξ αιγών, άρσεν
άµωµον.
Λευ. 4,23  κατανοήση και συναισθανθή την αµαρτίαν, την οποίαν έκαµε, θα πρσσφέρη θυσίαν ένα τράγον ο οποίος δεν θα
έχη κανένα σωµατικόν ελάττωµα.
Λευ. 4,24  και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν τού χιµάρου, και σφάξουσιν αυτόν εν τόπω, ού σφάζουσι τα
ολοκαυτώµατα ενώπιον Κυρίου· αµαρτία εστί.
Λευ. 4,24 Θα θέση την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν του τράγου και οι προς τούτο εντεταλµένοι θα σφάξουν τον τράγον
στον τόπον, όπου σφάζουν τα ζώα τα προοριζόµενα δι' ολοκαυτώµατα ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία είναι θυσία περί
αµαρτίας.
Λευ. 4,25  και επιθήσει ο ιερεύς από τού αίµατος τού της αµαρτίας τώ δακτύλω επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου των
ολοκαυτωµάτων και το πάν αίµα αυτού εκχεεί παρά την βάσιν τού θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 4,25  Ο ιερεύς µε το δάκτυλόν του θα θέση από το αίµα του θυσιασθέντος περί αµαρτίας ζώου εις τα εξέχοντα τέσσαρα
άκρα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων και όλον το αίµα του θα το χύση εις την βάσιν του θυσιαστηρίου αυτού.
Λευ. 4,26  και το πάν στέαρ αυτού ανοίσει επί το θυσιαστήριον, ώσπερ το στέαρ θυσίας σωτηρίου. και εξιλάσεται περί αυτού
ο ιερεύς από της αµαρτίας αυτού, και αφεθήσεται αυτώ.
Λευ. 4,26  Ολον το λίπος αυτού θα το προσφέρη στο θυσιαστήριον, όπως προσφέρεται το λίπος της ευχαριστηρίου θυσίας
δια σωτηρίαν. Ετσι δε ο ιερεύς θα προσφέρη την θυσίαν δια την εξιλέωσιν της αµαρτίας του άρχοντος. Και θα του
συγχωρηθή αυτή η αµαρτία.
Λευ. 4,27  εάν δε ψυχή µία αµάρτη ακουσίως εκ τού λαού της γής, εν τώ ποιήσαι µίαν από πασών των εντολών Κυρίου, ή ου
ποιηθήσεται, και πληµµελήση,
Λευ. 4,27  Εάν ένας άνθρωπος από το πολύ πλήθος αµαρτήση ακουσίως και εξ αγνοίας και παραβή µίαν από τας εντολάς
του Κυρίου, την οποίαν δεν έπρεπε να παραβή, και διαπράξη αµαρτίαν, όχι βέβαια βαρείαν,
Λευ. 4,28  και γνωσθή αυτώ η αµαρτία, ήν ήµαρτεν εν αυτή, και οίσει χίµαιραν εξ αιγών, θήλειαν άµωµον οίσει περί της
αµαρτίας, ής ήµαρτε.
Λευ. 4,28  κατανοήση δε έπειτα και συναισθανθή την αµαρτίαν, την οποίαν διέπραξε µε αυτήν του την παράβασιν, θα
προσφέρη µίαν χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα αίγα δια την αµαρτίαν, την οποίαν διέπραξε.
Λευ. 4,29  και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν τού αµαρτήµατος αυτού και σφάξουσι την χίµαιραν την της αµαρτίας εν
τώ τόπω, ού σφάζουσι τα ολοκαυτώµατα.
Λευ. 4,29  Θα θέση την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν της αιγός, που προσφέρεται δια την αµαρτίαν του, και θα σφάξουν
αυτήν οι εντεταλµένοι στον τόπον, όπου σφάζουν τα προς ολοκαύτωσιν ζώα.
Λευ. 4,30  και λήψεται ο ιερεύς από τού αίµατος αυτής τώ δακτύλω, και επιθήσει επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου των
ολοκαυτωµάτων· και πάν το αίµα αυτής εκχεεί παρά την βάσιν τού θυσιαστηρίου.
Λευ. 4,30  Ο ιερεύς θα λάβη µε το δάκτυλόν του από το αίµα του σφαζοµένου ζώου και θα θέση εις τα κέρατα του
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων. Ολον δε το άλλο αίµα της αιγός θα το χύση εις την βάσιν του θυσιαστηρίου.
Λευ. 4,31  και πάν το στέαρ περιελεί, ον τρόπον περιαιρείται στέαρ από θυσίας σωτηρίου, και ανοίσει ο ιερεύς επί το
θυσιαστήριον εις οσµήν ευωδίας Κυρίω· και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς, και αφεθήσεται αυτώ.
Λευ. 4,31  Θα αφαιρέση από το σφαγέν ζώον όλον το λίπος, όπως αυτό αφαιρείται και από την ευχαριστήριον δια την
σωτηρίαν θυσίαν, και θα το φέρη ο ιερεύς επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων εις οσµήν ευωδίας προς τον
Κυριον. Θα προσφέρη έτσι ο ιερεύς την εξιλαστικήν δι' αυτόν θυσίαν και θα του συγχωρηθή η αµαρτία.
Λευ. 4,32  εάν δε πρόβατον προσενέγκη το δώρον αυτού περί της αµαρτίας, θήλυ άµωµον προσοίσει αυτό.
Λευ. 4,32  Εάν δε προσφέρη προς θυσίαν δια την αµαρτίαν του πρόβατον, αυτό θα είναι θήλυ, χωρίς κανένα σωµατικόν
ελάττωµα.
Λευ. 4,33  και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν τού της αµαρτίας, και σφάξουσιν αυτό εν τόπω, ού σφάζουσι τα
ολοκαυτώµατα.
Λευ. 4,33  Θα θέση ο προσφέρων την χείρα του επάνω εις την κεφαλήν του προβάτου του προσφεροµένου δι' αµαρτίαν και
θα σφάξουν αυτό οι εντεταλµένοι στον τόπον, όπου σφάζουν τα ολοκαυτώµατα.
Λευ. 4,34  και λαβών ο ιερεύς από τού αίµατος τού της αµαρτίας τώ δακτύλω, επιθήσει επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου της
ολοκαρπώσεως. και πάν αυτού το αίµα εκχεεί παρά την βάσιν τού θυσιαστηρίου της ολοκαυτώσεως.
Λευ. 4,34 Ο ιερεύς θα λάβη µε τον δάκτυλόν του από το αίµα του προβάτου του θυσιασθέντος δια την αµαρτίαν και θα θέση
αυτό εις τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων. Ολον δε το άλλο αίµα θα χύση πλησίον εις την βάσιν του
θυσιαστηρίου.
Λευ. 4,35  και πάν αυτού το στέαρ περιελεί, ον τρόπον περιαιρείται στέαρ προβάτου εκ της θυσίας τού σωτηρίου, και
επιθήσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον επί το ολοκαύτωµα Κυρίου. και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς περί της
αµαρτίας, ής ήµαρτε, και αφεθήσεται αυτώ.
Λευ. 4,35  Θα αφαιρέση όλον αυτού το λίπος, όπως αφαιρείται το λίπος προβάτου, του προσφεροµένου ως ευχαριστήριος
θυσία δια την σωτηρίαν, και θα θέση αυτό ο ιερεύς επάνω στο θυσιαστήριον του Κυρίου, το δια τα ολοκαυτώµατα· έτσι δε
ο ιερεύς θα προσφέρη την εξιλαστικήν θυσίαν δια την αµαρτίαν του προσφέροντος και θα του συγχωρηθή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Λευ. 5,1  Εάν δε ψυχή αµάρτη, και ακούση φωνήν ορκισµού, και ούτος µάρτυς, ή εώρακεν, ή σύνοιδεν, εάν µη απαγγείλη,
λήψεται την αµαρτίαν.
Λευ. 5,1  Εάν κανείς αµαρτήση δι' απόκρυψιν αληθείας, όταν καλούµενος ως αυτόπτης η ως πληροφορηµένος εξ ακοής
µάρτυς να καταθέση ενόρκως, αυτός δε αρνηθή να καταθέση ο,τι γνωρίζει, θα του καταλογισθή αµαρτία και ενοχή.
Λευ. 5,2  η ψυχή εκείνη, ήτις εάν άψηται παντός πράγµατος ακαθάρτου, ή θνησιµαίου, ή θηριαλώτου ακαθάρτου, ή των



θνησιµαίων βδελυγµάτων των ακαθάρτων, ή των θνησιµαίων κτηνών των ακαθάρτων,
Λευ. 5,2   Εάν κανείς εγγίση οιονδήποτε ακάθαρτον πράγµα, δηλαδή θνησιµαίον ζώον η ζώον κατασπαραχθέν υπό θηρίου,
είτε τούτο είναι από τα βδελυκτά ακάθαρτα ζώα άλλων λαών είτε από τα συνήθη κατοικίδια ζώα των Εβραίων ,
Λευ. 5,3  ή άψηται από ακαθαρσίας ανθρώπου, από πάσης ακαθαρσίας αυτού, ής αν αψάµενος µιανθή, και έλαθεν αυτόν,
µετά τούτο δε γνώ, και πληµµελήση·
Λευ. 5,3   η εγγίση ακαθαρσίαν ανθρώπου, κάθε είδος ακαθαρσίας αυτού, δια της οποίας ο εγγίσας µολύνεται, και έπραξε
τούτο εξ αγνοίας, κατόπιν δε κατενόησε και συνησθάνθη τον µολυσµόν, είναι ένοχος ενώπιον του θείου Νοµου και πρέπει
να καθαρισθή.
Λευ. 5,4  η ψυχή, ή αν οµόση διαστέλλουσα τοίς χείλεσι κακοποιήσαι ή καλώς ποιήσαι κατά πάντα, όσα εάν διαστείλη ο
άνθρωπος µεθ όρκου, και λάθη αυτόν πρό οφθαλµών, και ούτος γνώ, και αµάρτη έν τι τούτων,
Λευ. 5,4   Εάν κανείς υποσχεθή να κάµη τούτο η εκείνο και βεβαιώση την υπόσχεσίν του µε προφορικόν όρκον οιονδήποτε
και αν είναι αυτό που ενόρκως υπεσχέθη να κάµη, του διαφύγη όµως από τον νουν και το ενθυµηθή κατόπιν, είναι ένοχος
δι' αυτό που ωρκίσθη να κάµη και δεν το έκαµε.
Λευ. 5,5  και εξαγορεύσει την αµαρτίαν, περί ών ηµάρτηκε κατ αυτής,
Λευ. 5,5   Αυτός πρέπει να οµολογήση την αµαρτίαν αυτήν, την οποίαν έκαµε λησµονήσας τον όρκον του.
Λευ. 5,6  και οίσει περί ών επληµµέλησε Κυρίω, περί της αµαρτίας ής ήµαρτε, θήλυ από των προβάτων, αµνάδα ή χίµαιραν
εξ αιγών, περί αµαρτίας· και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς περί της αµαρτίας αυτού, ής ήµαρτε, και αφεθήσεται αυτώ η
αµαρτία.
Λευ. 5,6   Θα φέρη εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου δια την διαπραχθείσαν αµαρτίαν του αµνάδα η αίγα δια την συγχώρησιν
της αµαρτίας. Ο ιερεύς θα προσφέρη την περί αµαρτίας εξιλαστήριον αυτήν θυσίαν, και θα του συγχωρηθή αυτή η
αµαρτία του.
Λευ. 5,7  Εάν δε µη ισχύη η χείρ αυτού το ικανόν εις το πρόβατον, οίσει περί της αµαρτίας αυτού, ής ήµαρτε, δύο τρυγόνας, ή
δύο νεοσσούς περιστερών Κυρίω, ένα περί αµαρτίας και ένα εις ολοκαύτωµα.
Λευ. 5,7   Εάν όµως ο παραβάτης δεν έχη την δυνατότητα και την οικονοµικήν ευχέρειαν να δώση πρόβατον, θα προσφέρη
δια την αµαρτίαν, την οποίαν διέπραξε, δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών. Το ένα ως θυσίαν δια την αµαρτίαν και
το άλλο ως ολοκαύτωµα προς τον Κυριον.
Λευ. 5,8  και οίσει αυτά προς τον ιερέα, και προσάξει ο ιερεύς το περί της αµαρτίας πρότερον· και αποκνίσει ο ιερεύς την
κεφαλήν αυτού από τού σφονδύλου, και ου διελεί·
Λευ. 5,8   Θα φέρη αυτάς προς τον ιερέα ο οποίος θα προσφέρη θυσίαν πρώτον το περί αµαρτίας. Θα αποκόψη µε τα νύχια
του την κεφαλήν του πτηνού από τον σπόνδυλον, χωρίς να την αποχωρίση από τον κορµόν.
Λευ. 5,9  και ρανεί από τού αίµατος τού περί της αµαρτίας επί τον τοίχον τού θυσιαστηρίου, το δε κατάλοιπον τού αίµατος
καταστραγγιεί επί την βάσιν τού θυσιαστηρίου· αµαρτία γάρ εστι.
Λευ. 5,9   Θα ραντίση από το αίµα του προσφεροµένου πτηνού περί αµαρτίας εις την πλευράν του θυσιαστηρίου, το δε
υπόλοιπον αίµα θα το στραγγίση εις την βάσιν του θυσιαστηρίου. Τούτο δε, διότι η θυσία αυτή προσφέρεται δι' άφεσιν
αµαρτίας.
Λευ. 5,10  και το δεύτερον ποιήσει ολοκάρπωµα, ως καθήκει. και εξιλάσεται ο ιερεύς περί της αµαρτίας αυτού, ής ήµαρτε,
και αφεθήσεται αυτώ.
Λευ. 5,10  Το δεύτερον πτηνόν θα το προσφέρη ολοκαύτωµα, όπως είναι καθωρισµένον και πρέπον. Και µε τον τρόπον
αυτόν θα εξιλεώση ο ιερεύς τον Θεόν δια την αµαρτίαν, την οποίαν ο προσφέρων και θα του συγχωρηθή αυτή .
Λευ. 5,11  εάν δε µη ευρίσκη η χείρ αυτού ζεύγος τρυγόνων, ή δύο νεοσσούς περιστερών, και οίσει το δώρον αυτού, περί ού
ήµαρτε, το δέκατον τού οιφί σεµιδάλεως περί αµαρτίας· ουκ επιχεεί επ αυτό έλαιον, ουδέ επιθήσει επ αυτώ λίβανον, ότι περί
αµαρτίας εστί·
Λευ. 5,11  Εάν όµως δεν έχη την οικονοµικήν δυνατότητα να αγοράση και προσφέρη ζεύγος τρυγόνων η δύο νεοσσούς
περιστεριών, θα προσφέρη ως θυσίαν δια την αµαρτίαν, που διέπραξε το εν δέκατον του οιφί σηµιγδάλι (δύο περίπου
χιλιόγραµµα). Δεν θα χύση επάνω εις αυτό έλαιον ούτε θα θέση λιβάνι, διότι πρόκειται περί θυσίας εις εξιλέωσιν αµαρτίας.
Λευ. 5,12  και οίσει αυτό προς τον ιερέα. και δραξάµενος ο ιερεύς απ αυτής πλήρη την δράκα, το µνηµόσυνον αυτής
επιθήσει επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων Κυρίω· αµαρτία εστί.
Λευ. 5,12  Θα φέρη αυτό στον ιερέα. Ο δε ιερεύς, εις ανάµνησιν υπέρ του προσφέροντας θα πάρη από αυτό µίαν γεµάτην
χούφταν και θα το βάλη επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων δια τον Κυριον. Τούτο, επειδή η θυσία αυτή είναι
περί αµαρτίας.
Λευ. 5,13  και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς περί της αµαρτίας αυτού, ής ήµαρτεν, αφ ενός τούτων, και αφεθήσεται αυτώ.
το δε καταλειφθέν έσται τώ ιερεί, ως η θυσία της σεµιδάλεως.
Λευ. 5,13  Ετσι δε ο ιερεύς θα εξιλεώση αυτόν δια την αµαρτίαν, την οποίαν διέπραξε και η οποία θα του συγχωρηθή . Το
υπόλοιπον από την θυσίαν αλεύρι θα ανήκη στον ιερέα, όπως η θυσία του σηµιγδαλιού”.
Λευ. 5,14  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν, λέγων·
Λευ. 5,14  Ωµίλησεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 5,15  ψυχή ή αν λάθη αυτόν λήθη και αµάρτη ακουσίως από των αγίων Κυρίου, και οίσει της πληµµελείας αυτού τώ
Κυρίω κριόν άµωµον εκ των προβάτων, τιµής αργυρίου σίκλων, τώ σίκλω των αγίων, περί ού επληµµέλησε.
Λευ. 5,15  “εάν κανείς ακουσίως και εξ αγνοίας αµαρτήση ασυναισθήτως εις τα άγια του Κυρίου πράγµατα, θα προσφέρη
θυσίαν προς τον Κυριον δια το εξ αγνοίας αυτό πληµµέληµά του ένα κριον από τα πρόβατά του, χωρίς κανένα σωµατικόν
ελάττωµα, αξίας δύο τουλάχιστον αργυρών σίκλων από τους σίκλους τους κυκλοφορούντας ως νόµισµα εις την περιοχήν
της Σκηνής του Μαρτυρίου (τέσσαρες αττικαί δραχµαί).
Λευ. 5,16  και ό ήµαρτεν από των αγίων αποτίσει αυτό. και το επίπεµπτον προσθήσει επ αυτό και δώσει αυτό τώ ιερεί· και ο
ιερεύς εξιλάσεται περί αυτού εν τώ κριώ της πληµµελείας, και αφεθήσεται αυτώ.
Λευ. 5,16  Θα πληρώση δε και την ζηµίαν, που επροξένησεν εις τα άγια πράγµατα, θα προσθέση επί πλέον και το εν
πέµπτον της αξίας, αυτά δε θα τα δώση στον ιερέα. Ο ιερεύς προσφέρων τον κριον θυσίαν θα εξιλεώση αυτόν δια την
αµαρτίαν του και θα του συγχωρηθή αυτή η αµαρτία.



Λευ. 5,17  Καί η ψυχή ή αν αµάρτη και ποιήση µίαν από πασών των εντολών Κυρίου, ών ου δεί ποιείν, και ουκ έγνω, και
πληµµελήση και λάβη την αµαρτίαν,
Λευ. 5,17  Εάν κανείς από άγνοιαν αµαρτήση παραβαίνων µίαν από όλας τας εντολάς του Κυρίου, την οποίαν δεν θα έπρεπε
να παραβή, είναι ένοχος δια την αµαρτίαν αυτήν.
Λευ. 5,18  και οίσει κριόν άµωµον εκ των προβάτων, τιµής αργυρίου εις πληµµέλειαν προς τον ιερέα. και εξιλάσεται περί
αυτού ο ιερεύς περί της αγνοίας αυτού, ής ηγνόησε, και αυτός ουκ ήδει, και αφεθήσεται αυτώ·
Λευ. 5,18  Δια την συγχώρησιν της αµαρτίας του θα προσφέρη από τα πρόβατά του αρτιµελή κριον αξίας ενός αργυρού
σίκλου, προς τον ιερέα· ο δε ιερεύς προσφέρων αυτήν την θυσίαν θα εξιλεώση αυτόν δια την αµαρτίαν, την οποίαν αυτός εξ
αγνοίας και χωρίς να γνωρίζη διέπραξε, η οποία και θα του συγχωρηθή.
Λευ. 5,19  επληµµέλησε γάρ πληµµελεία έναντι Κυρίου.
Λευ. 5,19  Ηµάρτησε, διότι εφάνη τόσον επιπόλαιος και αµελής ενώπιον του Κυρίου”.
Λευ. 5,20  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 5,20  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν
Λευ. 5,21  ψυχή ή εάν αµάρτη και παριδών παρίδη τας εντολάς Κυρίου και ψεύσηται τα προς τον πλησίον εν παραθήκη ή
περί κοινωνίας ή περί αρπαγής ή ηδίκησέ τι τον πλησίον
Λευ. 5,21  “εάν κανείς αµαρτήση παραβλέπων και παραβαίνων τας εντολάς του Κυρίου, και είπη ψέµατα προς τον πλησίον
του δια πράγµα που έχει κατατεθή εις αυτόν προς φύλαξιν η δι' ενέχυρον η δι' αρπαγήν η δι' άλλην τινά αδικίαν εναντίον
του πλησίον,
Λευ. 5,22  ή εύρεν απώλειαν και ψεύσηται περί αυτής και οµόση αδίκως περί ενός από πάντων, ών εάν ποιήση ο άνθρωπος,
ώστε αµαρτείν εν τούτοις,
Λευ. 5,22  η εύρε χαµένον πράγµα και είπη ψέµατα δι' αυτό και ορκισθή ψευδώς, και γενικώς αν διαπράξη άλλην τινά
αµαρτίαν παραβαίνων τας εντολάς του Κυρίου, ώστε να γίνη παραβάτης αυτών,
Λευ. 5,23  και έσται ηνίκα εάν αµάρτη και πληµµελήση, και αποδώ το άρπαγµα, ό ήρπασεν, ή το αδίκηµα, ό ηδίκησεν, ή
την παραθήκην, ήτις παρετέθη αυτώ, ή την απώλειαν, ήν εύρεν,
Λευ. 5,23  εάν λοιπόν αµαρτήση και κατόπιν συναισθανθή το αµάρτηµά του, θα αποδώση αυτό το οποίον ήρπασεν η θα
αποκαταστήση την αδικίαν που διέπραξεν η θα επιοτρέψη την παρακαταθήκην που του είχαν εµπιστευθή η θα αποδώση
το χαιµένον πράγµα που ευρήκεν στον κύριόν του,
Λευ. 5,24  από παντός πράγµατος, ού ώµοσε περί αυτού αδίκως, και αποτίσει αυτό το κεφάλαιον και το επίπεµπτον
προσθήσει επ αυτό· τίνος εστίν, αυτώ αποδώσει ή ηµέρα ελεγχθή.
Λευ. 5,24  δια κάθε γενικώς πράγµα, δια το οποίον εψευδόρκησε θα δώση ολόκληρον το κεφάλαιον και επί πλέον το εν
πέµπτον του κεφαλαίου ως πρόστιµον. Θα επιστρέψη αυτό στον ιδιοκτήτην του, όταν συναισθανθή και κατανοήση το
σφάλµα του.
Λευ. 5,25  και της πληµµελείας αυτού οίσει τώ Κυρίω κριόν από των προβάτων άµωµον, τιµής, εις ό επληµµέλησε.
Λευ. 5,25  Δια την αδικίαν αυτήν, που διέπραξε, θα προσφέρη προς τον Κυριον από τα πρόβατά του προς θυσίαν κριον
αρτιµελή αξίας αναλόγου προς την αδικίαν, που διέπραξε.
Λευ. 5,26  και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι Κυρίου, και αφεθήσεται αυτώ περί ενός από πάντων, ών εποίησε και
επληµµέλησεν αυτώ.
Λευ. 5,26  Ο ιερεύς δια της θυσίας του κριου θα εξιλεώση υπέρ αυτού τον Κυριον δια την παράβασιν και θα του συγχωρηθή
η οιαδήποτε αµαρτία, την οποίαν διέπραξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Λευ. 6,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 6,1   Οµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 6,2  έντειλαι Ααρών και τοίς υιοίς αυτού, λέγων· ούτος ο νόµος της ολοκαυτώσεως· αυτή η ολοκαύτωσις επί της
καύσεως αυτής επί τού θυσιαστηρίου όλην την νύκτα έως το πρωΐ, και το πύρ τού θυσιαστηρίου καυθήσεται επ αυτού, ου
σβεσθήσεται.
Λευ. 6,2   “Δώσε τας ακολούθους εντολάς στον Ααρών και τους υιούς του· Αυτός είναι ο Νοµος δια την θυσίαν των
ολοκαυτωµάτων. Το επί του θυσιαστηρίου προς ολοκαύτωσιν προσφερόµενον ζώον θα µείνη επί του θυσιαστηρίου καθ'
όλην την νύκτα µέχρι της πρωΐας και καθ' όλον αυτό το διάστηµα το πυρ του θυσιαστηρίου θα είναι αναµµένον και δεν θα
σβήση.
Λευ. 6,3  και ενδύσεται ο ιερεύς χιτώνα λινούν και περισκελές λινούν ενδύσεται περί το σώµα αυτού, και αφελεί την
κατακάρπωσιν, ήν αν καταναλώση το πύρ, την ολοκαύτωσιν, από τού θυσιαστηρίου, και παραθήσει αυτό εχόµενον τού
θυσιαστηρίου.
Λευ. 6,3   Την πρωΐαν ο ιερεύς θα φορέση τον λινόν χιτώνα χαι επί της σαρκός αυτού θα φορέση την λινήν περιισκελίδα. Θα
αφαιρέση από το θυσιαστήριον την στάκτην του καέντος ολοκαυτώµατος και θα θέση αυτήν πλησίον του θυσιαστηρίου.
Λευ. 6,4  και εκδύσεται την στολήν αυτού και ενδύσεται στολήν άλλην, και εξοίσει την κατακάρπωσιν έξω της παρεµβολής
εις τόπον καθαρόν.
Λευ. 6,4   Κατόπιν θα αφαιρέση την ιερατικήν αυτήν στολήν και θα ενδυθή την άλλην, την καθηµερινήν, και θα φέρη την
στάκτην έξω από την κατασκήνωσιν εις καθαρόν ωρισµένον τόπον.
Λευ. 6,5  και πύρ επί το θυσιαστήριον καυθήσεται απ αυτού και ου σβεσθήσεται, και καύσει επ αυτού ο ιερεύς ξύλα το πρωΐ
πρωΐ· και στοιβάσει επ αυτού την ολοκαύτωσιν και επιθήσει επ αυτό το στέαρ τού σωτηρίου·
Λευ. 6,5   Το πυρ επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων θα διατηρήται άσβεστον και δεν θα σβήση ποτέ. Προς τον
σκοπόν τούτον ο ιερεύς κάθε πρωί και εν συνεχεία θα στοιβάζη ξύλα και θα θέση επάνω εις τα καιόµενα ξύλα το προς
ολοκαύτωσιν προσφερθέν ζώον όπως επίσης και το λίπος του ζώου, όταν πρόκειται περί ευχαριστηρίου θυσίας.
Λευ. 6,6  και πύρ διά παντός καυθήσεται επί το θυσιαστήριον, ου σβεσθήσεται.
Λευ. 6,6   Το πυρ θα καίη πάντοτε νυχθηµερόν επάνω στο θυσιαστήριον. Δεν θα σβησθή ποτέ.
Λευ. 6,7  Ούτος ο νόµος της θυσίας, ήν προσάξουσιν αυτήν οι υιοί Ααρών έναντι Κυρίου απέναντι τού θυσιαστηρίου·



Λευ. 6,7   Η τυπική διάταξις δια την θυσίαν, την οποίαν θα προσφέρουν ενώπιον του Κυρίου προ του θυσιαστηρίου οι υιοί
του Ααρών, οι ιερείς, είναι η εξής·
Λευ. 6,8  και αφελεί απ αυτού τή δρακί από της σεµιδάλεως της θυσίας σύν τώ ελαίω αυτής και σύν παντί τώ λιβάνω αυτής
τα όντα επί της θυσίας και ανοίσει επί το θυσιαστήριον κάρπωµα, οσµήν ευωδίας, το µνηµόσυνον αυτής τώ Κυρίω.
Λευ. 6,8   Θα αφαιρέση ο ιερεύς από το προς θυσίαν προσφερθέν µίαν χούφταν από το σηµιγδάλι το αναµεµιγµένον µε το
προσφερθέν έλαιον, θα πάρη ακόµη ολο το λιβάνι το προσφερθέν προς θυσίαν, και όλα αυτά θα τα φέρη ως ολοκαύτωσιν
προς τον Κυριον. Αυτή θα είναι ευάρεστος και ευπρόσδεκτος οσµή προς τον Κυριον εις µνήµην του προσφέροντος.
Λευ. 6,9  το δε καταλειφθέν απ αυτής έδεται Ααρών και οι υιοί αυτού· άζυµα βρωθήσεται εν τόπω αγίω , εν αυλή της σκηνής
τού µαρτυρίου έδονται αυτήν.
Λευ. 6,9   Το υπόλοιπον της θυσίας αυτής θα φάγουν ο Ααρών και οι υιοί του. Τα άζυµα αυτά θα φαγωθούν στον άγιον
τόπον, δηλαδή εις την αυλήν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Εκεί θα τα φάγουν.
Λευ. 6,10  ου πεφθήσεται εζυµωµένη· µερίδα αυτήν έδωκα αυτοίς από των καρπωµάτων Κυρίου· άγια αγίων εστίν, ώσπερ το
της αµαρτίας και ώσπερ το της πληµµελείας.
Λευ. 6,10  Το σηµιγδάλι, που προσφέρεται προς θυσίαν, δεν θα ψηθή ζυµωµένον µε προζύµι. Το φύραµα θα είναι άζυµον.
Αυτό το υπόλοιπον σηµιγδάλι το έδωκα εις αυτούς ως µερίδιόν των από την προς τον Κυριον θυσίαν. Είναι αγιώτατον· το
ίδιο θα γίνεται και όταν πρόκειται είτε περί θυσίας προσφεροµένης υπέρ αµαρτίας ελαφράς είτε περί θυσίας
προσφεροµένης δια βαρυτέραν αµαρτίαν.
Λευ. 6,11  πάν αρσενικόν των ιερέων έδονται αυτήν· νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών από των καρπωµάτων Κυρίου.
πάς ός εάν άψηται αυτών, αγιασθήσεται.
Λευ. 6,11  Καθε άρρεν µέλος των οικογενειών των ιερέων θα τρώγουν αυτήν. Αυτό είναι νόµος παντοτεινός εις όλας τας
γενεάς σας σχετικώς µε τας θυσίας τας προσφεροµένας προς τον Κυριον. Καθε άλλος, ο οποίος ήθελεν εγγίσει τας θυσίας
αυτάς, είναι υπεύθυνος και πρέπει να καθαρθή, να αγιασθή”.
Λευ. 6,12  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 6,12  Ελάλησεν άκοµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Λευ. 6,13  τούτο το δώρον Ααρών και των υιών αυτού, ό προσοίσουσι Κυρίω εν τή ηµέρα, ή αν χρίσης αυτόν· το δέκατον τού
οιφί σεµιδάλεως εις θυσίαν διά παντός, το ήµισυ αυτής το πρωΐ, και το ήµισυ αυτής το δειλινόν.
Λευ. 6,13  “αυτή θα είναι η προς θυσίαν προσφορά του Ααρών και των υιών του, που θα προσφέρουν αυτοί προς τον Κυριον
την ηµέραν κατά την οποίαν θα χρίσης ένα από αυτούς ως αρχιερέα. Θα προσφέρη αυτός το εν δέκατον του οιφί (δύο
περίπου κιλά σηµιγδάλι ως καθηµερινήν θυσίαν, το ήµισυ από αυτό θα το προσφέρη το πρωϊ και το άλλο ήµισυ το
δειλινόν.
Λευ. 6,14  επί τηγάνου εν ελαίω ποιηθήσεται, πεφυραµένην οίσει αυτήν, ελικτά, θυσίαν εκ κλασµάτων, θυσίαν εις οσµήν
ευωδίας Κυρίω.
Λευ. 6,14  Η θυσία αυτή ζυµωµένη µε λάδι θα κατασκευασθή στο τηγάνι και θα την προσφέρης διπλωµένην εις τεµάχια
χωριστά το καθένα. Αυτή είναι θυσία εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον.
Λευ. 6,15  ο ιερεύς ο χριστός αντ αυτού εκ των υιών αυτού ποιήσει αυτήν· νόµος αιώνιος, άπαν επιτελεσθήσεται.
Λευ. 6,15  Αυτήν την καθηµερινήν θυσίαν θα την προσφέρη και ο υιός του Ααρών, ο διάδοχός του στο λειτούργηµα της
ιερωσύνης. Ο νόµος ούτος θα είναι παντοτεινός και απαράβατος και η θυσία αυτή θα προσφέρεται εξ ολοκλήρου στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 6,16  και πάσα θυσία ιερέως ολόκαυτος έσται και ου βρωθήσεται.
Λευ. 6,16  Καθε θυσία του ιερέως θα είναι ολοκαύτωµα στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων . Θα καίεται εξ ολοκλήρου
και κανένα µέρος αυτής δεν θα τρώγεται”.
Λευ. 6,17  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 6,17  Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 6,18  λάλησον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού λέγων· ούτος ο νόµος της αµαρτίας· εν τόπω , ού σφάζουσι το ολοκαύτωµα,
σφάξουσι τα περί της αµαρτίας έναντι Κυρίου· άγια αγίων εστίν.
Λευ. 6,18  “Ειπέ στον Ααρών και τους υιούς του αυτά· Ούτος είναι ο νόµος, το τυπικόν, σύµφωνα µε το οποίον θα
προσφέρεται η θυσία δια την αµαρτίαν. Εκεί, όπου σφάζουν το προς ολοκαύτωσιν ζώον, θα σφάξουν και τα ζώα, που
προσφέρονται ως θυσία περί αµαρτίας, δηλαδή εις την αυλήν ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου· είναι αυτά αγιώτατα.
Λευ. 6,19  ο ιερεύς ο αναφέρων αυτήν έδεται αυτήν· εν τόπω αγίω βρωθήσεται, εν αυλή της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 6,19  Ο ιερεύς, που προσφέρει την θυσίαν, θα φάγη αυτήν. Θα φαγωθή στον τόπον τον άγιον δηλαδή εις την αυλήν της
Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 6,20  πάς ο απτόµενος των κρεών αυτής αγιασθήσεται· και ώ εάν επιραντισθή από τού αίµατος αυτής επί το ιµάτιον , ός
εάν ραντισθή επ αυτό, πλυθήσεται εν τόπω αγίω.
Λευ. 6,20  Καθε άλλος, που εγγίζει τα κρέατα αυτά, είναι υπεύθυνος και πρέπει να καθαρθή , να αγιασθή. Και εκείνός που θα
ραντισθή µε το αίµα αυτό της θυσίας, πρέπει να πλύνη το ιµάτιόν του στον ιερόν τόπον της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 6,21  και σκεύος οστράκινον, ού εάν εψηθή εν αυτώ, συντριβήσεται· εάν δε εν σκεύει χαλκώ εψηθή, εκτρίψει αυτό και
εκκλύσει ύδατι.
Λευ. 6,21  πήλινον σκεύος, επί του οποίου θα ψηθή κάποια θυσία, πρέπει να συντρίβεται. Εάν δε το δοχείον, όπου θα ψηθή η
θυσία, είναι χάλκινον, πρέπει να το τρίψης καλά και να το πλύνης µε πολύ νερό.
Λευ. 6,22  πάς άρσην εν τοίς ιερεύσι φάγεται αυτά· άγια αγίων εστί Κυρίω.
Λευ. 6,22  Μονον αρσενικόν µέλος από την οικογένειαν των ιερέων θα φάγη αυτά, διότι είναι αγιώτατα, αφιερωµένα στον
Κυριον.
Λευ. 6,23  και πάντα τα περί της αµαρτίας, ών εάν εισενεχθή από τού αίµατος αυτών εις την σκηνήν τού µαρτυρίου
εξιλάσασθαι εν τώ αγίω, ου βρωθήσεται· εν πυρί κατακαυθήσεται.
Λευ. 6,23  Από θυσίας, αι οποίαι προσφέρονται περί αµαρτίας και από το αίµα των ζώων, που φέρετε εµπρός εις τα άγια της
Σκηνής του Μαρτυρίου προς εξιλασµόν, δεν θα φάγετε. Θα καίωνται εξ ολοκλήρου στο θυσιαστήριον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Λευ. 7,1  Καί ούτος ο νόµος τού κριού τού περί της πληµµελείας· άγια αγίων εστίν.
Λευ. 7,1  Αυτός είναι ο νόµος, η τυπική διάταξις, περί της προσφοράς θυσίας κριου δια βαρύτερον αµάρτηµα. Η θυσία αυτή
είναι αγιωτάτη.
Λευ. 7,2  εν τόπω ού σφάζουσι το ολοκαύτωµα, σφάξουσι τον κριόν της πληµµελείας έναντι Κυρίου, και το αίµα προσχεεί
επί την βάσιν τού θυσιαστηρίου κύκλω.
Λευ. 7,2   Εκεί όπου σφάζουν τα ολοκαυτώµατα, εις την αυλήν της Σκηνής του Μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου, θα σφάξουν
και τον κριον τον πρασφερόµενον δια σοβαρωτέραν τινα αµαρτίαν. Το αίµα τούτου θα χυθή υπό του ιερέως κύκλω περί την
βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 7,3  και πάν το στέαρ αυτού προσοίσει απ αυτού, και την οσφύν και πάν το στέαρ το κατακαλύπτον τα ενδόσθια και
πάν το στέαρ το επί των ενδοσθίων
Λευ. 7,3   Επάνω στο θυσιαστήριον θα προσφέρη ο ιερεύς όλον το λίπος του κριου, το περί την οσφύν κρέας, το λίπος το
οποίον καλύπτει τα εντόσθια και όλον το λίπος το οποίον υπάρχει εσωτερικώς µεταξύ των εντοσθίων.
Λευ. 7,4  και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών, το επί των µηρίων, και τον λοβόν τον επί τού ήπατος σύν τοίς
νεφροίς, περιελεί αυτά,
Λευ. 7,4   Θα αφαιρέση προηγουµένως ο ιερεύς τους νεφρούς και το λίπος, που υπάρχει επάνω εις αυτούς και το οποίον
φθάνει έως εις τα επάνω µέρη του µηρού. Θα προσφέρη τον λοβόν του συκωτιού µαζή µε τα νεφρά.
Λευ. 7,5  και ανοίσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον κάρπωµα τώ Κυρίω· περί πληµµελείας εστί.
Λευ. 7,5   Ολα αυτά θα τα προσφέρη ο ιερεύς θυσίαν προς τον Κυριον στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων. Αυτή
προσφέρεται δια βαρυτέραν αµαρτίαν.
Λευ. 7,6  πάς άρσην εκ των ιερέων έδεται αυτά , εν τόπω αγίω έδονται αυτά· άγια αγίων εστίν.
Λευ. 7,6   Μονον οι άρρενες εκ των µελών της ιερατικής οικογενείας θα φάγουν αυτά και στον άγιον τόπον, διότι είναι
αγιώτατα.
Λευ. 7,7  ώσπερ το περί της αµαρτίας, ούτω και το της πληµµελείας, νόµος είς αυτών· ο ιερεύς όστις εξιλάσσεται εν αυτώ,
αυτώ έσται.
Λευ. 7,7   Οπως γίνεται η προσφορά θυσίας δι' ελαφρόν αµάρτηµα, έτσι θα γίνεται και δια βαρυτέραν αµαρτίαν. Ενα
τυπικόν θα διέπη αυτά. Ο ιερεύς δε ο οποίος θα προσφέρη προς εξιλέωσιν τας θυσίας αυτάς, θα παίρνη ως ιδικά του τα
υπόλοιπα από αυτάς τας θυσίας.
Λευ. 7,8  και ο ιερεύς ο προσάγων ολοκαύτωµα ανθρώπου, το δέρµα της ολοκαυτώσεως, ής προσφέρει αυτός, αυτώ έσται.
Λευ. 7,8   Ο ιερεύς επίσης ο οποίος προσφέρει θυσίαν ολοκαυτώµατος, προσφοράν Ισραηλίτου τινός, θα λαµβάνη το δέρµα
του θυσιασθέντος ζώου.
Λευ. 7,9  και πάσα θυσία, ήτις ποιηθήσεται εν τώ κλιβάνω, και πάσα, ήτις ποιηθήσεται επ εσχάρας ή επί τηγάνου, τού
ιερέως τού προσφέροντος αυτήν, αυτώ έσται.
Λευ. 7,9   Αλλά και τα υπολείµµατα πάσης άλλης θυσίας, η οποία θα γίνη στον κλίβανον και εκείνης η οποία θα γίνη εις
την εσχάραν η το τηγάνι, ανήκουν στον ιερέα, ο οποίος τα προσέφερε.
Λευ. 7,10  και πάσα θυσία αναπεποιηµένη εν ελαίω και µη αναπεποιηµένη πάσι τοίς υιοίς Ααρών έσται, εκάστω το ίσον.
Λευ. 7,10  Τα υπόλοιπα όµως πάσης άλλης θυσίας, η οποία είναι αναµεµιγµένη µε έλαιον, η και δεν είναι αναµεµιγµένη µε
έλαιον, θα ανήκη εις όλους τους ιερείς τους υιούς του ' Ααρών, κατά ίσον µερίδιον εις καθένα από αυτούς.
Λευ. 7,11  Ούτος ο νόµος θυσίας σωτηρίου, ήν προσοίσουσι Κυρίω.
Λευ. 7,11  Ο κατωτέρω νόµος θα κανονίζη ευχαριστήριον δια σωτηρίαν θυσίαν, την οποίαν οι Ισραηλίται εις ένδειξιν
ευγνωµοσύνης θα προσφέρουν στον Κυριον.
Λευ. 7,12  εάν µέν περί αινέσεως προσφέρη αυτήν, και προσοίσει επί της θυσίας της αινέσεως άρτους εκ σεµιδάλεως
αναπεποιηµένους εν ελαίω, λάγανα άζυµα διακεχρισµένα εν ελαίω και σεµίδαλιν πεφυραµένην εν ελαίω·
Λευ. 7,12  Εάν µεν προσφέρη κανείς αυτήν εις δοξολογίαν προς τον Θεόν, θα προσφέρη εις απαρτισµόν αυτής άρτους από
σηµιγδάλι αναµεµιγµένους µε λάδι, λαγάνες χωρίς προζύµι αλειµµένες µε λάδι και σηµιγδάλι ζυµωµένον και ψηµένον µε
λάδι.
Λευ. 7,13  επ άρτοις ζυµίταις προσοίσει τα δώρα αυτού επί θυσία αινέσεως σωτηρίου.
Λευ. 7,13  Μαζή µε ενζύµους άρτους θα προσφέρη αυτά τα δώρα του προς θυσίαν δοξολογίας στον Θεόν δια την σωτηρίαν.
Λευ. 7,14  και προσάξει έν από πάντων των δώρων αυτού, αφαίρεµα Κυρίω. τώ ιερεί τώ προσχέοντι το αίµα τού σωτηρίου,
αυτώ έσται.
Λευ. 7,14  Ενα µέρος από τα δώρα, που θα προσφέρη προς τον Κυριον, θα ανήκη στον ιερέα, ο οποίος θα χύση το αίµα, της
δια την σωτηρίαν αυτής θυσίας γύρω από την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 7,15  και τα κρέα θυσίας αινέσεως σωτηρίου αυτώ έσται, και εν ή ηµέρα δωρείται, βρωθήσεται· ου καταλείψουσιν απ
αυτού εις το πρωΐ.
Λευ. 7,15  Τα κρέατα της θυσίας προς δοξολογίαν του Κυρίου δια την σωτηρίαν θα ανήκουν στον ιερέα , που τα προσφέρει.
Θα φαγωθούν δε κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν προσφέρονται και δεν θα αφεθή τίποτε από αυτά δια την εποµένην
ηµέραν.
Λευ. 7,16  και εάν ευχή ή, ή εκούσιον θυσιάζη το δώρον αυτού, ή αν ηµέρα προσαγάγη την θυσίαν αυτού, βρωθήσεται, και
τή αύριον·
Λευ. 7,16  Εάν προοφέρη κανείς θυσίαν, την οποίαν έκαµε τάµα η άλλην αυτοπροαίρετον, θα φαγωθή το προς βρώσιν µέρος
της θυσίας κατά την ηµέραν της προσφοράς και κατά την εποµένην.
Λευ. 7,17  και το καταλειφθέν από των κρεών της θυσίας έως ηµέρας τρίτης, εν πυρί κατακαυθήσεται.
Λευ. 7,17  Το υπόλοιπον, το οποίον τυχόν θα µείνη από τα κρέατα της θυσίας δια την τρίτην ηµέραν, θα καή εξ ολοκλήρου.
Λευ. 7,18  εάν δε φαγών φάγη από των κρεών τή ηµέρα τή τρίτη, ου δεχθήσεται αυτώ τώ προσφέροντι αυτό, ου
λογισθήσεται αυτώ, µίασµά εστιν· η δε ψυχή, ήτις εάν φάγη απ αυτού, την αµαρτίαν λήψεται.
Λευ. 7,18  Εάν δε κανείς φάγη από τα κρέατα της θυσίας αυτής κατά την τρίτην ηµέραν, δεν θα γίνη δεκτή από τον Θεόν η
θυσία αυτή και δεν θα του φέρη καµµίαν χάριν, δεν θα ληφθή υπ' όψει υπέρ αυτού, διότι έγινεν αυτή µολυσµός. Ο



άνθρωπος, που θα φάγη από αυτήν κατά την τρίτην ηµέραν, θα έχει ενοχήν ενώπιον του Θεού.
Λευ. 7,19  και κρέα όσα εάν άψηται παντός ακαθάρτου, ου βρωθήσεται, εν πυρί κατακαυθήσεται. πάς καθαρός φάγεται
κρέα.
Λευ. 7,19  Κρέας, το οποίον θα ήρχετο εις έπαφήν µε κάποιο ακάθαρτον αντικείµενον, δεν θα φαγωθή αλλά θα καi εξ
ολοκλήρου. Μονον ο καθαρός, ο εξαγνισθείς, θα φάγη από τα κρέατα των προσφεροµένων θυσιών.
Λευ. 7,20  η δε ψυχή, ήτις εάν φάγη από των κρεών της θυσίας τού σωτηρίου, ό εστι Κυρίου, και η ακαθαρσία αυτού επ
αυτώ, απολείται η ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής.
Λευ. 7,20  Εάν δε κανείς είναι ακάθαρτος, και δεν έχη φροντίσει προηγουµένως να εξαγνισθή, φάγη δε από κρέας
ευχαριστηρίου θυσίας προσφερθείσης στον Κυριον, αυτός ο άνθρωπος θα χαθή εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 7,21  και ψυχή, ή αν άψηται παντός πράγµατος ακαθάρτου, ή από ακαθαρσίας ανθρώπου, ή των τετραπόδων των
ακαθάρτων, ή παντός βδελύγµατος ακαθάρτου, και φάγη από των κρεών της θυσίας τού σωτηρίου, ό εστι Κυρίου,
απολείται η ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής.
Λευ. 7,21  Καθένας ο οποίος θα εγγίση ακάθαρτον πράγµα, ακαθαρσίαν ανθρώπου η ακάθαρτον τετράποδον η κάθε άλλο
βδελυκτόν και ακάθαρτον, και φάγη από το κρέας της ειρηνικής θυσίας, η οποία προσεφέρθη και ανήκει στον Κυριον, θα
εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του”.
Λευ. 7,22  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 7,22  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 7,23  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· πάν στέαρ βοών, και προβάτων, και αιγών ουκ έδεσθε.
Λευ. 7,23  “λάλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε· Το λίπος των βοών και των προβάτων και των αιγών δεν θα το φάγετε.
Λευ. 7,24  και στέαρ θνησιµαίων και θηριαλώτων ποιηθήσεται εις πάν έργον, και εις βρώσιν ου βρωθήσεται.
Λευ. 7,24  Λίπος από σώµατα θνησιµαίων η υπό θηρίων σπαραχθέντων ζώων θα το χρησιµοποιήτε εις άλλας χρήσεις, ποτέ
όµως δια φαγητόν.
Λευ. 7,25  πάς ο έσθων στέαρ από των κτηνών, ών προσάξει απ αυτών κάρπωµα Κυρίω, απολείται η ψυχή εκείνη από τού
λαού αυτής.
Λευ. 7,25  Εκείνος που θα φάγη λίπος από τα θρέµµατα, τα οποία θα προσφέρη ως θυσίαν ολοκαυτώµατος προς τον Κυριον,
αυτός θα εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού.
Λευ. 7,26  πάν αίµα ουκ έδεσθε εν πάση τή κατοικία υµών από τε των κτηνών και από των πετεινών .
Λευ. 7,26  Ποτέ και εις καµµίαν από τας κατοικίας σας δεν θα φάγετε αίµα από τα κατοικίδια ζώα και από τα πτηνά.
Λευ. 7,27  πάσα ψυχή, ή αν φάγη αίµα, απολείται η ψυχή εκείνη από τού λαού αυτής.
Λευ. 7,27  Εκείνος που θα φάγη αίµα, θα καταστραφή εκ µέσου του λαού του”.
Λευ. 7,28  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 7,28  Ωµίλησεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 7,29  και τοίς υιοίς Ισραήλ λαλήσεις, λέγων· ο προσφέρων θυσίαν σωτηρίου, οίσει το δώρον αυτού Κυρίω και από της
θυσίας τού σωτηρίου.
Λευ. 7,29  “στους Ισραηλίτας θα είπης και τα εξής· Εκείνος που προσφέρει ευχαριστήριον ειρηνικήν θυσίαν, θα προσφέρη
από την θυσίαν του αυτήν ως δώρον προς τον Κυριον ένα µέρος αυτής.
Λευ. 7,30  αι χείρες αυτού προσοίσουσι τα καρπώµατα Κυρίω· το στέαρ το επί τού στηθυνίου, και τον λοβόν τού ήπατος,
προσοίσει αυτά, ώστε επιτιθέναι δόµα έναντι Κυρίου.
Λευ. 7,30  Με τα ίδια του τα χέρια θα προσφέρη το µιρίδιον τούτο ίστον Κυριον. Το λίπος όµως του στήθους και τον λοβόν
του συκωτιού θα προσφέρη στον ιερέα, δια να τα θέση εκείνος επί του θυσιαστηρίου θυσίαν προς τον Κυριον.
Λευ. 7,31  και ανοίσει ο ιερεύς το στέαρ επί τού θυσιαστηρίου, και έσται το στηθύνιον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού.
Λευ. 7,31  Ο ιερεύς, δηλαδή, θα λάβη και θα προσφέρη το λίπος τούτο επάνω στο θυσιαστήριον, το δε στήθος αφού αγιασθή
θα ανήκη στον Ααρών και τους υιούς του.
Λευ. 7,32  και τον βραχίονα τον δεξιόν δώσετε αφαίρεµα τώ ιερεί από των θυσιών τού σωτηρίου υµών·
Λευ. 7,32  Εκτός δε του στήθους και η δεξιά ωµοπλάτη του ζώου, του προς ειρηνικήν θυσίαν σφαγέντος, θα δοθή στον ιερέα.
Λευ. 7,33  ο προσφέρων το αίµα τού σωτηρίου και το στέαρ το από των υιών Ααρών, αυτώ έσται ο βραχίων ο δεξιός εν
µερίδι·
Λευ. 7,33  Εις τον ιερέα, τον προσφέροντα επί του θυσιαστηρίου το αίµα και το λίπος του προς ειρηνικήν θυσίαν σφαγέντος
ζώου, θα ανήκη ο δεξιός εµπρόσθιος πούς, η δεξιά ωµοπλάτη.
Λευ. 7,34  το γάρ στηθύνιον τού επιθέµατος και τον βραχίονα τού αφαιρέµατος είληφα παρά των υιών Ισραήλ από των
θυσιών τού σωτηρίου υµών και έδωκα αυτά Ααρών τώ ιερεί και τοίς υιοίς αυτού, νόµιµον αιώνιον παρά των υιών Ισραήλ.
Λευ. 7,34  Διότι το στήθος και η δεξιά ωµοπλάτη από το προσφερθέν ως θυσία ζώον έλαβα, λέγει ο Θεός, από τας ειρηνικάς
θυσίας των Ισραηλιτών και έδωκα αυτά εις τον Ααρών τον αρχιερέα και στους υιούς του. Αυτό θα είναι νόµος παντοτεινός
και απαράβατος δι' όλους τους Ισραηλίτας”.
Λευ. 7,35  Αύτη η χρίσις Ααρών και η χρίσις των υιών αυτού από των καρπωµάτων Κυρίου, εν ή ηµέρα προσηγάγετο αυτούς
τού ιερατεύειν τώ Κυρίω.
Λευ. 7,35  Την ηµέραν κατά την οποίαν ο Κυριος ωδήγησε τον Ααρών και τους υιούς αυτού και έχρισεν αυτούς , ώστε να
ασκούν τα ιερατικά των καθήκοντα, τους έδωσε και αυτό το δικαίωµα, το απορρέον από την χρίσιν των µε το άγιον έλαιον,
να λαµβάνουν, δηλαδή, ένα µέρος από τας προσφεροµένας ειρηνικάς θυσίας.
Λευ. 7,36  καθά ενετείλατο Κύριος δούναι αυτοίς ή ηµέρα έχρισεν αυτούς παρά των υιών Ισραήλ· νόµιµον αιώνιον εις τας
γενεάς αυτών.
Λευ. 7,36  Οπως διέταξεν ο Κυριος να δώσουν εις αυτούς προσφοράς κατά την ηµέραν, που τους εξέλεξεν από όλους τους
Ισραηλίτας και τους έχρισεν ιερείς, έτσι και έγινε. Αυτό έγινε και µένει νόµος παντοτεινός και απαράβατος εις τας γενεάς
των Ισραηλιτών.
Λευ. 7,37  ούτος ο νόµος των ολοκαυτωµάτων και θυσίας και περί αµαρτίας και της πληµµελείας και της τελειώσεως και
της θυσίας τού σωτηρίου,
Λευ. 7,37  Αυτός είναι ο νόµος ο οποίος κανονίζει τα ολοκαυτώµατα, τας θυσίας περί ελαφρών και βαρέων αµαρτηµάτων,



τας της χειροτονίας και καθιερώσεως των ιερέων και τας ευχαριστηρίους δια την σωτηρίαν,
Λευ. 7,38  ον τρόπον ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή εν τώ όρει Σινά, ή ηµέρα ενετείλατο τοίς υιοίς Ισραήλ προσφέρειν τα
δώρα αυτών έναντι Κυρίου εν τή ερήµω Σινά.
Λευ. 7,38  Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν στο όρος Σινά, τη ηµέραν, κατά την οποίαν έδωσεν εντολάς στους
Ισραηλίτας να προσφέρουν τα θυσίας των ενώπιον του Κυρίου εις την έρηµον Σινά , έτσι και έγινε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Λευ. 8,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 8,1   Ο Κυριος οµίλησε προς τον Μωϋσέα λέγων·
Λευ. 8,2  λάβε Ααρών και τους υιούς αυτού και τας στολάς αυτού και το έλαιον της χρίσεως και τον µόσχον τον περί της
αµαρτίας και τους δύο κριούς και το κανούν των αζύµων,
Λευ. 8,2   “λάβε τον Ααρών και τους υιούς του, τας ιερατικάς ,στολάς του, το έλαιον της χρίσεως, τον µόσχον, ο οποίος θα
προσφερθή θυσία περί αµαρτίας, τους δύο κριους και το κάνιστρον µε τα άζυµα.
Λευ. 8,3  και πάσαν την συναγωγήν εκκλησίασον επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 8,3   Συγκέντρωσε δε όλους τους Ισραηλίτας εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου”.
Λευ. 8,4  και εποίησε Μωυσής ον τρόπον συνέταξεν αυτώ Κύριος, και εξεκκλησίασε την συναγωγήν επί την θύραν της
σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 8,4   Ο Μωϋσής, σύµφωνα µε την διαταγήν του Κυρίου, συνήθροισε όλον τον λαόν του Ισραήλ εµπρός εις την θύραν
της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 8,5  και είπε Μωυσής τή συναγωγή· τούτό εστι το ρήµα, ό ενετείλατο Κύριος ποιήσαι.
Λευ. 8,5   Είπε δε στο πλήθος των Ισραηλιτών· “αυτή είναι η εντολή του Κυρίου, η κανονίζουσα την χειροτονίαν των ιερέων,
όπως ο ίδιος ο Θεός διέταξε να κάµωµεν”.
Λευ. 8,6  και προσήνεγκε Μωυσής τον Ααρών και τους υιούς αυτού, και έλουσεν αυτούς ύδατι·
Λευ. 8,6   Επήρεν ο Μωϋσής τον Ααρών και τους υιούς του, ωδήγησεν αυτούς στον λουτήρα της αυλής της Σκηνής του
Μαρτυρίου και έλουσεν αυτούς δι' ύδατος.
Λευ. 8,7  και ενέδυσεν αυτόν τον χιτώνα και έζωσεν αυτόν την ζώνην και ενέδυσεν αυτόν τον υποδύτην και επέθηκεν επ
αυτόν την επωµίδα και συνέζωσεν αυτόν κατά την ποίησιν της επωµίδος και συνέσφιγξεν αυτόν εν αυτή,
Λευ. 8,7   Επειτα ενέδυσε τον Ααρών µε τον χιτώνα και τον έζωσε µε την ζώνην. Ενέδυσεν αυτόν µε τον υποδύτην και έθεσεν
επ' αυτού την επωµίδα, έζωσεν αυτόν δια της ζώνης της επωµίδος και τον έσφιξε µε αυτήν.
Λευ. 8,8  και επέθηκεν επ αυτήν το λογείον και επέθηκεν επί το λογείον την δήλωσιν και την αλήθειαν·
Λευ. 8,8   Επάνω στο επίσηµον αυτό ένδυµα της επωµίδος έθεσε το αρχιερατικόν ένδυµα, το Λογείον, και επ' αυτού την
φράσιν “Δηλωσις και Αλήθεια”.
Λευ. 8,9  και επέθηκε την µίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επέθηκεν επί την µίτραν κατά πρόσωπον αυτού το πέταλον το
χρυσούν το καθηγιασµένον άγιον, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,9   Εθεσεν εις την κεφαλήν του Ααρών την µίτραν, επάνω δε και στο έµπροσθεν µέρος της µίτρας ετοποθέτησε το
χρυσούν πέταλον, το καθηγιασµένον στον Κυριον, όπως είχε διατάξει αυτόν ο Θεός.
Λευ. 8,10  και έλαβε Μωυσής από τού ελαίου της χρίσεως
Λευ. 8,10  Ελαβεν ο Μωϋσής από το έλαιον της χρίσεως,
Λευ. 8,11  και έρανεν απ αυτού επί το θυσιαστήριον επτάκις και έχρισε το θυσιαστήριον και ηγίασεν αυτό και πάντα τα εν
αυτώ και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού, και ηγίασεν αυτά· και έχρισε την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής και
ηγίασεν αυτήν.
Λευ. 8,11  και ερράντισε µε αυτό το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων επτά φοράς, το έχρισε και έτσι ηγίασε και
καθιέρωσεν αυτό και όλα τα επ' αυτού σκεύη. Με τον ίδιον τρόπον ηγίασε και καθιέρωσε τον λουτήρα και την βάσιν του.
Εχρισε την Σκηνήν του Μαρτυρίου και όλα τα σκεύη αυτής και έτσι καθηγίασε και αφιέρωσεν αυτήν και τα σκεύη της
στον Κυριον.
Λευ. 8,12  και επέχεε Μωυσής από τού ελαίου της χρίσεως επί την κεφαλήν Ααρών και έχρισεν αυτόν και ηγίασεν αυτόν .
Λευ. 8,12  Εχυσεν από το έλαιον τούτο της χρίσεως εις την κεφαλήν του Ααρών, και έτσι τον έχρισε και τον καθηγίασεν.
Λευ. 8,13 και προσήγαγε Μωυσής τους υιους Ααρών και ενέδυσεν αυτούς χιτώνας και έζωσεν αυτούς ζώνας και περιέθηκεν
αυτοίς κιδάρεις, καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,13  Εδωσεν εντολήν ο Μωϋσής και ήλθον ενώπιόν του οι υιοί του Ααρών. Ενέδυσεν αυτούς µε τους χιτώνας, τους
έζωσε µε τας ζώνας και εφόρεσεν εις τας κεφαλάς των τας κιδάρεις, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος.
Λευ. 8,14  και προσήγαγε Μωυσής τον µόσχον τον περί της αµαρτίας, και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας επί
την κεφαλήν τού µόσχου τού της αµαρτίας.
Λευ. 8,14  Διέταξε και έφεραν τον µόσχον, ο οποίος θα εθυσιάζετο δια τας αµαρτίας, και ο Ααρών και οι υιοί του έθεσαν τας
χείρας των επάνω στον µόσχον αυτόν.
Λευ. 8,15  και έσφαξεν αυτόν, και έλαβε Μωυσής από τού αίµατος και επέθηκεν επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου κύκλω τώ
δακτύλω και εκαθάρισε το θυσιαστήριον· και το αίµα εξέχεεν επί την βάσιν τού θυσιαστηρίου και ηγίασεν αυτό , τού
εξιλάσασθαι επ αυτού.
Λευ. 8,15  Ο εντεταλµένος έσφαξε τον µόσχον και επήρεν ο Μωϋσής από το αίµα αυτού και έθεσε κύκλω δια του δακτύλου
του εις τα κέρατα του θυσιαστηρίου και έτσι εκαθάρισε και καθιέρωσεν αυτό δια τας θυσίας. Το υπόλοιπον αίµα έχυσεν εις
την βάσιν του θυσιαστηρίου, και έτσι το καθηγίασε και το καθιέρωσε, ώστε επάνω εις αυτό να προσφέρονται αι θυσίαι δια
την εξιλέωσιν των αµαρτιών.
Λευ. 8,16  και έλαβε Μωυσής πάν το στέαρ το επί των ενδοσθίων και τον λοβόν τον επί τού ήπατος και αµφοτέρους τους
νεφρούς και το στέαρ το επ αυτών, και ανήνεγκε Μωυσής επί το θυσιαστήριον.
Λευ. 8,16  Επήρεν ο Μωϋσής όλον το λίπος, που υπήρχεν εις τα εντόσθια, τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς µε το
λίπος που τους εσκέπαζε, και προσέφερεν αυτά θυσίαν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 8,17  και τον µόσχον και την βύρσαν αυτού και τα κρέα αυτού και την κόπρον αυτού κατέκαυσεν αυτά πυρί έξω της



παρεµβολής, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,17  Το υπόλοιπον µέρος του µόσχου, δηλαδή, το δέρµα, τας σάρκας και την κόπρον έκαυσαν εξ ολοκλήρου έξω από
την κατασκήνωσιν, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Λευ. 8,18  και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον εις ολοκαύτωµα, και επέθηκεν Ααρών και υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί
την κεφαλήν τού κριού.
Λευ. 8,18  Εδωσεν εντολήν ο Μωϋσής και έφεραν τον κριόν, τον προωρισµένον δι' ολοκαύτωσιν. Ο Ααρών και οι υιοί του,
κατόπιν εντολής του Μωϋσέως, έθεσαν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν του κριου.
Λευ. 8,19  και έσφαξε Μωυσής τον κριόν, και προσέχεε Μωυσής το αίµα επί το θυσιαστήριον κύκλω.
Λευ. 8,19  Εσφαξεν ο Μωϋσής τον κριον και έχυσε το αίµα αυτού κύκλω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων .
Λευ. 8,20  και τον κριόν εκρεανόµησε κατά µέλη και ανήνεγκε Μωυσής την κεφαλήν και τα µέλη και το στέαρ·
Λευ. 8,20  Τον δε κριον έκοψεν εις τεµάχια και ο ίδιος ο Μωϋσής προσέφερε την κεφαλήν, τα τεµάχια και το λίπος στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 8,21  και την κοιλίαν και τους πόδας έπλυνεν ύδατι, και ανήνεγκε Μωυσής όλον τον κριόν επί το θυσιαστήριον·
ολοκαύτωµά εστιν εις οσµήν ευωδίας, κάρπωµά εστι τώ Κυρίω, καθάπερ ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,21  Την κοιλίαν και τους πόδας, αφού τα έπλυνε µε νερό, τα προσέφερε και αυτά στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων. Ολον τον κριον τον προσέφερε . Είναι αυτός ολοκαύτωµα, ευωδία ευάρεστος στον Κυριον, θυσία προς
αυτόν, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Λευ. 8,22  και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον δεύτερον, κριόν τελειώσεως· και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας
χείρας αυτών επί την κεφαλήν τού κριού.
Λευ. 8,22  Διέταξεν ο Μωϋσής και έφεραν και τον δεύτερον κριόν, δια να ολοκληρωθή η χειροτονία και καθιέρωσις των
ιερέων. Ο Ααρών και οι υιοί του έθεσαν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν του δευτέρου αυτού κριου.
Λευ. 8,23  και έσφαξεν αυτόν και έλαβε Μωυσής από τού αίµατος αυτού και επέθηκεν επί τον λοβόν τού ωτός Ααρών τού
δεξιού και επί το άκρον της χειρός της δεξιάς και επί το άκρον τού ποδός τού δεξιού.
Λευ. 8,23  Ο εντεταλµένος έσφαξεν αυτόν, και ο Μωϋσής επήρε από το αίµα αυτού και έθεσε στο κάτω άκρον του δεξιού
ωτίου του Ααρών, στο άκρον της δεξιάς χειρός του και στο άκρον του δεξιού ποδός του.
Λευ. 8,24  και προσήγαγε Μωυσής τους υιούς Ααρών, και επέθηκε Μωυσής από τού αίµατος επί τους λοβούς των ώτων των
δεξιών και επί τα άκρα των χειρών αυτών των δεξιών και επί τα άκρα των ποδών αυτών των δεξιών , και προσέχεε Μωυσής
το αίµα επί το θυσιαστήριον κύκλω.
Λευ. 8,24  Διέταξεν ο Μωϋσής και προσήλθον οι υιοί του Ααρών και έθεσεν από το αίµα του κριου στους λοβούς των δεξιών
αυτιών των, εις τα άκρα των δεξιών χεριών και εις τα άκρα των δεξιών ποδών των , το δε υπόλοιπον αίµα έχυσεν ο Μωϋσής
εις την βάσιν κύκλω του θυσιαστηρίου.
Λευ. 8,25  και έλαβε το στέαρ και την οσφύν και το στέαρ το επί της κοιλίας και τον λοβόν τού ήπατος και τους δύο νεφρούς
και το στέαρ το επ αυτών και τον βραχίονα τον δεξιόν·
Λευ. 8,25  Επήρε το λίπος, το κρέας το περί την οσφύν, το λίπος της κοιλίας, τον λοβόν του συκωτιού, τους δύο νεφρούς και
το επάνω εις αυτούς λίπος και τον δεξιόν εµπρόσθιον πόδα.
Λευ. 8,26  και από τού κανού της τελειώσεως, τού όντος έναντι Κυρίου, έλαβεν άρτον ένα άζυµον και άρτον εξ ελαίου ένα και
λάγανον έν και επέθηκεν επί το στέαρ και τον βραχίονα τον δεξιόν·
Λευ. 8,26  Από δε το κάνιστρον, εντός του οποίου υπήρχον αι αναίµακτοι προσφοραί δια την καθιέρωσιν των ιερέων και το
οποίον ευρίσκετο ενώπιον του Κυρίου, επήρεν ο Μωϋσής ένα άζυµον άρτον, ένα άρτον ζυµωµένον µε λάδι και µίαν
λαγάναν και έθεσαν αυτά επάνω στο λίπος και και στον εµπρόσθιον πόδα του κριου του προσφερθέντος ως θυσίαν.
Λευ. 8,27  και επέθηκεν άπαντα επί τας χείρας Ααρών και επί τας χείρας των υιών αυτού· και ανήνεγκεν αυτά αφαίρεµα
έναντι Κυρίου.
Λευ. 8,27  Ολα αυτά τα έθεσεν εις τα χέρια του Ααρών και εις τα χέρια των υιών του και κατόπιν τα προοέφερεν ως
αφιέρωµα στον Κυριον.
Λευ. 8,28  και έλαβε Μωυσής από των χειρών αυτών, και ανήνεγκεν αυτά Μωυσής επί το θυσιαστήριον, επί το ολοκαύτωµα
της τελειώσεως, ό εστιν οσµή ευωδίας· κάρπωµά εστι τώ Κυρίω.
Λευ. 8,28  Τα επήρεν από τα χέρια του Ααρών και των παιδιών του και τα προσέφερεν επάνω στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων, ως ολοκαυτώµατα δια την χειροτονίαν και καθιέρωσίν των. Τούτο ήτο ευάρεοτος και ευπρόσδεκτος
οσµή ευωδίας, θυσία δεκτή στον Κυριον.
Λευ. 8,29  και λαβών Μωυσής το στηθύνιον αφείλεν αυτό επίθεµα έναντι Κυρίου από τού κριού της τελειώσεως, και εγένετο
Μωυσή εν µερίδι, καθά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,29  Αφήρεσεν όµως από τον προσφερόµενον κριον το στήθος και προσέφερεν αυτό ως αφιέρωµα στον Κυριον. Αυτό
δε έγινε το ιδιαίτερον µερίδιον του Μωϋσέως, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος.
Λευ. 8,30 και έλαβε Μωυσής από τού ελαίου της χρίσεως και από τού αίµατος τού επί τού θυσιαστηρίου και προσέρανεν επί
Ααρών και τας στολάς αυτού και τους υιούς αυτού και τας στολάς των υιών αυτού µετ αυτού, και ηγίασεν Ααρών και τας
στολάς αυτού και τους υιούς αυτού και τας στολάς των υιών αυτού µετ αυτού.
Λευ. 8,30  Επήρεν ο Μωϋσής από το έλαιον της χρίσεως και από το αίµα του µέλλοντος να χυθή κύκλω του θυσιαστηρίου
των ολοκαυτωµάτων και ερράντισε µε αυτό τον Ααρών και τας στολάς του, τους υιούς του και τας ιερατικάς στολάς των
υιών του, και έτσι ο Μωϋσής καθηγίασε και καθιέρωσε τον Ααρών και τας αρχιερατικάς στολάς του και µαζή µε αυτόν
τους υιούς του και τας ιερατικάς στολάς των.
Λευ. 8,31  και είπε Μωυσής προς Ααρών και τους υιούς αυτού· εψήσατε τα κρέα εν τή αυλή της σκηνής τού µαρτυρίου εν
τόπω αγίω και εκεί φάγεσθε αυτά και τους άρτους τους εν τώ κανώ της τελειώσεως , ον τρόπον συντέτακταί µοι, λέγων·
Ααρών και οι υιοί αυτού φάγονται αυτά·
Λευ. 8,31  Είπεν ο Μωϋσής προς τον Ααρών και τους υιούς αυτού· “βράσατε τα κρέατα εις την αυλήν της Σκηνής του
Μαρτυρίου, στον ιερόν αυτόν τόπον. Εκεί θα φάγετε αυτά και τους άρτους, που υπάρχουν στο κάνιστρον των προσφορών,
δια την χειροτονίαν, όπως µε διέταξεν ο Θεός λέγων· Ο Ααρών και οι υιοί του θα φάγουν αυτά”.
Λευ. 8,32  και το καταλειφθέν των κρεών και των άρτων εν πυρί κατακαύσατε.



Λευ. 8,32  Ο,τι υπόλοιπον µείνη από τα κρέατα και τους άρτους δια την εποµένην ηµέραν θα τα καύσετε εξ ολοκλήρου.
Λευ. 8,33  και από της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου ουκ εξελεύσεσθε επτά ηµέρας, έως ηµέρα πληρωθή, ηµέρα
τελειώσεως υµών· επτά γάρ ηµέρας τελειώσει τας χείρας υµών,
Λευ. 8,33  Σεις, δεν θα εξέλθετε από την Σκηνήν του Μαρτυρίου επί επτά κατά συνέχειαν ηµέρας, µέχρι της ηµέρας κατά την
οποίαν θα συµπληρωθή το επταήµερον µετά την χειροτονίαν σας. Διότι επτά ηµέραι απαιτούνται δια να τελειωθή η
καθιέρωσίς σας και γίνετε ικανοί δια τα ιερατικά σας καθήκοντα.
Λευ. 8,34  καθάπερ εποίησεν εν τή ηµέρα ταύτη, ή ενετείλατο Κύριος τού ποιήσαι, ώστε εξιλάσασθαι περί υµών.
Λευ. 8,34  Οπως έγινε εις την περίστασιν αυτήν η χειροτονία σας, σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου δια τον καθαρισµόν
σας από τας αµαρτίας σας, έτσι θα γίνεται πάντοτε κατά την χειροτονίαν και καθιέρωσιν αρχιερέων και ιερέων.
Λευ. 8,35  και επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου καθήσεσθε επτά ηµέρας, ηµέραν και νύκτα· φυλάξεσθε τα
φυλάγµατα Κυρίου, ίνα µη αποθάνητε· ούτω γάρ ενετείλατό µοι Κύριος ο Θεός.
Λευ. 8,35  Εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου θα καθήσετε επί επτά ηµέρας, νυχθηµερόν. Θα φυλάξετε µαζή µε τας
εντολάς του Κυρίου και αυτήν την εντολήν, δια να µη τιµωρηθήτε µε θάνατον. Διότι έτσι µε διέταξεν ο Κυριος να κάνετε”.
Λευ. 8,36  και εποίησεν Ααρών και οι υιοί αυτού πάντας τους λόγους, ούς συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 8,36  Ο Ααρών και οι υιοί αυτού ετήρησαν πιστώς όλας αυτάς τας εντολάς, τας οποίας ο Κυριος είχε δώσει στον
Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Λευ. 9,1  Καί εγενήθη τή ηµέρα τή ογδόη, εκάλεσε Μωυσής Ααρών και τους υιούς αυτού και την γερουσίαν Ισραήλ.
Λευ. 9,1   Την ογδόην ηµέραν από της χειροτονίας πρασεκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών, τους υιούς αυτού και τους
άρχοντας του Ισραήλ,
Λευ. 9,2  και είπε Μωυσής προς Ααρών· λάβε σεαυτώ µοσχάριον εκ βοών περί αµαρτίας και κριόν εις ολοκαύτωµα, άµωµα,
και προσένεγκε αυτά έναντι Κυρίου·
Λευ. 9,2   και είπεν ενώπιον όλον προς τον Ααρών· “λάβε δια τον εαυτόν σου ένα µοσχάριον προς θυσίαν περί αµαρτίας και
ένα κριον δι' ολοκαύτωµα, και τα δύο αρτιµελή χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, και πρόσφερε αυτά θυσίαν ενώπιον
του Κυρίου”.
Λευ. 9,3  και τή γερουσία Ισραήλ λάλησον, λέγων· λάβετε χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, και µοσχάριον, και αµνόν
ενιαύσιον εις ολοκάρπωσιν, άµωµα,
Λευ. 9,3   Εις τους άρχοντας του Ισραήλ είπε· “λάβετε από τα γίδια σας ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας, ένα µοσχάρι
και ένα αµνόν ενός έτους, αµφότερα χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, δια να τα προσφέρετε θυσίαν.
Λευ. 9,4 και µόσχον και κριόν εις θυσίαν σωτηρίου έναντι Κυρίου και σεµίδαλιν πεφυραµένην εν ελαίω· ότι σήµερον Κύριος
οφθήσεται εν υµίν.
Λευ. 9,4   Λαβετε ακόµη ένα µόσχον και ένα κριόν, δια να τα προσφέρετε ευχαριστήριον δια την σωτηρίαν θυσίαν ενώπιον
του Κυρίου και σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι. Αυτά θα προσφερθούν θυσία, διότι σήµερον θα εµφανισθή προς σας ο
Κυριος”.
Λευ. 9,5  και έλαβον, καθό ενετείλατο Μωυσής, απέναντι της σκηνής τού µαρτυρίου, και προσήλθε πάσα συναγωγή και
έστησαν έναντι Κυρίου.
Λευ. 9,5   Ελαβον εκείνοι ο,τι τους είχε διατάξει ο Μωϋσής, έφεραν και έθεσαν αυτά απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου,
και προσήλθεν όλον το πλήθος των Ισραηλιτών. Εστάθησαν εκεί όρθιοι ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 9,6  και είπε Μωυσής· τούτο το ρήµα, ό είπε Κύριος, ποιήσατε, και οφθήσεται εν υµίν η δόξα Κυρίου.
Λευ. 9,6   Ο Μωϋσής είπε προς το πλήθος· “κάµετε αυτό το οποίον σας διέταξεν ο Κυριος και θα εµφανισθή ενώπιόν σας η
δόξα Κυρίου”.
Λευ. 9,7  και είπε Μωυσής τώ Ααρών· πρόσελθε προς το θυσιαστήριον και ποίησον το περί της αµαρτίας σου και το
ολοκαύτωµά σου και εξίλασαι περί σεαυτού και τού οίκου σου· και ποίησον τα δώρα τού λαού και εξίλασαι περί αυτών,
καθάπερ ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 9,7   Προς τον Ααρών ειδικώτερα είπεν ο Μωϋσής· “πλησίασε στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και πρόσφερε
εκεί την θυσίαν δια την αµαρτίαν σου και το ολοκαύτωµά σου δια την εξιλέωσιν την ιδικήν σου και του οίκου σου . Επειτα
πρόσφερε τα δώρα του λαού και εξιλέωσε αυτούς, όπως ο Κυριος διέταξεν εµέ, τον Μωυσήν”.
Λευ. 9,8  και προσήλθεν Ααρών προς το θυσιαστήριον και έσφαξε το µοσχάριον το περί της αµαρτίας αυτού.
Λευ. 9,8   Ο Ααρών προσήλθεν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και έσφαξεν ιδιοχείρως το µοσχάριον δια τας
αµαρτίας του.
Λευ. 9,9  και προσήνεγκαν οι υιοί Ααρών το αίµα προς αυτόν, και έβαψε τον δάκτυλον εις το αίµα και επέθηκεν επί τα
κέρατα τού θυσιαστηρίου και το αίµα εξέχεεν επί την βάσιν τού θυσιαστηρίου·
Λευ. 9,9   Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν το αίµα του µόσχου προς αυτόν, έβαψεν ο Ααρών τον δάκτυλόν του στο αίµα και
ήλειψε τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων. Το δε υπόλοιπον αίµα έχυσεν εις την βάσιν γύρω από το
θυσιαστήριον.
Λευ. 9,10  και το στέαρ και τους νεφρούς και τον λοβόν τού ήπατος τού περί της αµαρτίας ανήνεγκεν επί το θυσιαστήριον,
ον τρόπον ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 9,10  Το λίπος, τους νεφρούς και τον λοβόν του συκωτιού του µόσχου του θυσιασθέντος περί αµαρτίας, έφερεν ο Ααρών
επάνω στο θυσιαστήριον και έκαυσεν αυτά, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωυσήν.
Λευ. 9,11  και τα κρέα και την βύρσαν κατέκαυσεν αυτά πυρί, έξω της παρεµβολής.
Λευ. 9,11  Τα δε αλλά κρέατα και το δέρµα του µόσχου διέταξε και έκαυσαν αυτά εξ ολοκλήρου έξω από την κατασκήνωσιν.
Λευ. 9,12  και έσφαξε το ολοκαύτωµα· και προσήνεγκαν οι υιοί Ααρών το αίµα προς αυτόν. και προσέχεεν επί το
θυσιαστήριον κύκλω·
Λευ. 9,12  Κατόπιν έσφαξε το ζώον, το προοριζόµενον προς ολοκαύτωσιν. Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν προς αυτόν το
αίµα του σφαγέντος ζώου και αυτός το έχυσε γύρω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 9,13  και το ολοκαύτωµα προσήνεγκαν αυτό κατά µέλη, αυτά και την κεφαλήν επέθηκεν επί το θυσιαστήριον·



Λευ. 9,13  Εφεραν κατόπιν προς τον Ααρών τεµαχισµένον τούτο το ζώον εις κοµµάτια, τα οποία εκείνος έθεσε µαζή µε την
κεφαλήν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 9,14  και έπλυνε την κοιλίαν και τους πόδας ύδατι και επέθηκεν επί το ολοκαύτωµα επί το θυσιαστήριον.
Λευ. 9,14  Διέταξε και έπλυναν την κοιλίαν και τους πόδας µε νερό και έθεσεν επίσης αυτά µαζή µε το τεµαχισµένον
ολοκαύτωµα επάνω στο θυσιαστήριον.
Λευ. 9,15  και προσήνεγκε το δώρον τού λαού· και έλαβε τον χίµαρον τον περί της αµαρτίας τού λαού και έσφαξεν αυτόν ,
και εκαθάρισεν αυτόν, καθά και τον πρώτον.
Λευ. 9,15  Κατόπιν προσέφερεν ο Ααρών τα προς θυσίαν υπέρ του λαού ζώα. Ελαβε τον τράγον, ο οποίος θα προσεφέρετο
θυσία δια τας αµαρτίας του λαού, τον έσφαξε, τον εκαθάρισε και τον προσέφερε θυσίαν, όπως και τον πρώτον.
Λευ. 9,16  και προσήνεγκε το ολοκαύτωµα και εποίησεν αυτό, ως καθήκει.
Λευ. 9,16  Προσέφερεν επίσης υπέρ του λαού και το προς ολοκαύτωσιν ζώον και έκαµε δι' αυτό ο,τι έπρεπε.
Λευ. 9,17  και προσήνεγκε την θυσίαν, και έπλησε τας χείρας απ αυτής και επέθηκεν επί το θυσιαστήριον χωρίς τού
ολοκαυτώµατος τού πρωϊνού.
Λευ. 9,17  Προσέφερεν ακόµη την αναίµακτον θυσίαν, εγέµισεν από αυτήν τα χέρια του και την εθεσεν στο θυσιαστήριον
των ολοκαυτωµάτων. Ολαι αυταί αι θυσίαι έγιναν έκτος του καθιερωµένου καθηµερινού ολοκαυτώµατος.
Λευ. 9,18  και έσφαξε τον µόσχον, και τον κριόν της θυσίας τού σωτηρίου της τού λαού· και προσήνεγκαν οι υιοί Ααρών το
αίµα προς αυτόν, και προσέχεε προς το θυσιαστήριον κύκλω·
Λευ. 9,18  Εσφαξεν ο Ααρών και προσέφερεν υπέρ του λαού ένα µόσχον και ένα κριον ως ευχαριστήριον προς τον Θεόν
θυσίαν δια την σωτηρίαν. Οι υιοί του Ααρών προσέφεραν προς αυτόν το αίµα των θυσιασθέντων, το οποίον εκείνος έχυσε
κύκλω εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 9,19  και το στέαρ το από τού µόσχου και τού κριού, την οσφύν και το στέαρ το κατακαλύπτον επί της κοιλίας και τους
δύο νεφρούς, και το στέαρ το επ αυτών και τον λοβόν τον επί τού ήπατος,
Λευ. 9,19  Επίσης προσέφερε το καθωρισµένον λίπος από τον µόσχον και τον κριόν, τα κρέατα της οσφύος, το λίπος που
καλύπτει την κοιλίαν, τους δύο νεφρούς και το επάνω εις αυτούς λίπος και τον λοβόν του συκωτιού.
Λευ. 9,20  και επέθηκε τα στέατα επί τα στηθύνια, και ανήνεγκε τα στέατα επί το θυσιαστήριον.
Λευ. 9,20  Εθεσεν όλα αυτά τα λίπη εις τα στήθη των ζώων, και τα µεν λίπη τα προσέφερεν στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων,
Λευ. 9,21  και το στηθύνιον, και τον βραχίονα τον δεξιόν αφείλεν Ααρών αφαίρεµα έναντι Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε
Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 9,21  το δε στήθος και την δεξιάν ωµοπλάτην τα αφήρεσεν από το σώµα των ζώων και τα προσέφερε θυσίαν υψώσεως
ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Λευ. 9,22  και εξάρας Ααρών τας χείρας επί τον λαόν, ευλόγησεν αυτούς· και κατέβη ποιήσας το περί της αµαρτίας και τα
ολοκαυτώµατα και τα τού σωτηρίου.
Λευ. 9,22  Επειτα από τας θυσίας αυτάς ύψωσεν ο Ααρών τας χείρας του στον λαόν και ευλόγησεν αυτόν. Αφού δε ετελείωσε
την προσφοράν των θυσιών περί αµαρτίας, την προσφοράν της ολοκαυτώσεως και την ειρηνικήν προσφοράν, κατέβη από
το θυσιαστήριον.
Λευ. 9,23  και εισήλθε Μωυσής και Ααρών εις την σκηνήν τού µαρτυρίου και εξελθόντες ευλόγησαν πάντα τον λαόν, και
ώφθη η δόξα Κυρίου παντί τώ λαώ.
Λευ. 9,23  Ο Μωϋσής και ο Ααρών εισήλθον εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, και εξελθόντες ευλόγησαν όλον τον λαόν. Τοτε
εφάνη η θεία λάµψις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.
Λευ. 9,24  και εξήλθε πύρ παρά Κυρίου και κατέφαγε τα επί τού θυσιαστηρίου, τα τε ολοκαυτώµατα και τα στέατα, και είδε
πάς ο λαός και εξέστη και έπεσαν επί πρόσωπον.
Λευ. 9,24  Εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και έκαυσεν ο,τι υπήρχεν επάνω στο θυσιαστήριον, τα ολοκαυτώµατα και τα λίπη.
Ολος ο λαός κατεπλάγη από το υπερφυές αυτό όραµα και έπεσαν πρηνείς επί του εδάφους εις προσκύνησιν του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Λευ. 10,1  Καί λαβόντες οι δύο υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ έκαστος το πυρείον αυτού επέθηκαν επ αυτό πύρ και επέβαλον
επ αυτό θυµίαµα και προσήνεγκαν έναντι Κυρίου πύρ αλλότριον, ό ου προσέταξε Κύριος αυτοίς.
Λευ. 10,1  Οι δύο υιοί του Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, έλαβον ο καθένας το θυµιατήριόν του, έθεσαν εις αυτό πυρ άλλο
και όχι από το πυρ του θυσιαστηρίου, έθηκαν επάνω εις αυτό θυµίαµα και µε τον τρόπον των αυτόν προσέφεραν ενώπιον
του Κυρίου πυρ ξένον, κοσµικόν, πράγµα το οποίον είχεν απαγαρεύσει εις αυτούς ο Κυριος.
Λευ. 10,2  και εξήλθε πύρ παρά Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς, και απέθανον έναντι Κυρίου.
Λευ. 10,2  Εις τιµωρίαν των δια την βεβήλωσιν εξήλθε πυρ πάρα Κυρίου, κατέφαγεν αυτούς και απέθανον αυτοστιγµεί εκεί
ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 10,3  και είπε Μωυσής προς Ααρών· τούτό εστιν, ό είπε Κύριος λέγων· εν τοίς εγγίζουσί µοι αγιασθήσοµαι και εν πάση
τή συναγωγή δοξασθήσοµαι. και κατενύχθη Ααρών.
Λευ. 10,3  Είπε τότε ο Μωϋσής προς τον Ααρών· “αυτή η τιµωρία επεβλήθη, διότι ο Κυριος εφήρµοσεν εκείνο το οποίον
ρητώς είχε προαναγγείλει· Εις αυτούς και δι' αυτών που µε πλησιάζουν µε ευλάβειαν και σεβασµόν, θα δείξω την αγιότητά
µου και θα δοξασθώ ενώπιον όλου του λαού του ισραηλιτικού”. Επόνεσεν ο Ααρών βαθύτατα, αλλά και εσιώπησεν.
Λευ. 10,4  και εκάλεσε Μωυσής τον Μισαδάη και τον Ελισαφάν, υιούς Οζιήλ, υιούς τού αδελφού τού πατρός Ααρών, και
είπεν αυτοίς· προσέλθατε και άρατε τους αδελφούς υµών εκ προσώπου των αγίων έξω της παρεµβολής.
Λευ. 10,4  Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Μισαδάη και τον Ελισαφάν, παιδιά του Οζιήλ, ο οποίος ήτο αδελφός του πατρός του
Ααρών, και είπεν εις αυτούς· “πηγαίνετε και πάρετε τους αδελφούς σας από τον τόπον των αγίων και βγάλτε τους έξω από
την κατασκήνωσιν”.
Λευ. 10,5  και προσήλθον και ήραν αυτούς εν τοίς χιτώσιν αυτών έξω της παρεµβολής, ον τρόπον είπε Μωυσής.
Λευ. 10,5  Επήγαν αυτοί και εσήκωσαν αυτούς µε τους χιτώνας των και τους έφεραν έξω από την κατασκήνωσιν, όπως είχε
διατάξει ο Μωϋσής και τους έθαψαν εκεί.



Λευ. 10,6  και είπε Μωυσής προς Ααρών και Ελεάζαρ και Ιθάµαρ τους υιούς αυτού τους καταλελειµµένους· την κεφαλήν
υµών ουκ αποκιδαρώσετε και τα ιµάτια υµών ου διαρήξετε, ίνα µη αποθάνητε, και επί πάσαν την συναγωγήν έσται θυµός·
οι δε αδελφοί υµών πάς ο οίκος Ισραήλ κλαύσονται τον εµπυρισµόν, ον ενεπυρίσθησαν υπό Κυρίου.
Λευ. 10,6  Είπε δε ο Μωϋσής προς τυν Ααρών και προς τους δύο υπαλειφθέντας υιούς του, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάµαρ· “δια
τον θάνατον των δύο πληγέντων υπό του Κυρίου δεν θα αποβάλετε το κάλυµµα της κεφαλής σας και δεν θα σχίσετε τα
ιµάτιά σας εις ένδειξιν πένθους, δια να µη τιµωρηθήτε και σεις µε θάνατον, και στραφή ο θυµός του Κυρίου και πέση
τιµωρία προς όλον το πλήθος. Οι αδελφοί σας, όλοι οι Ισραηλίται, ας κλαύσουν αυτούς, οι οποίοι εξ αιτίας της παραβάσεως
των εθανατώθησαν δια πυρός.
Λευ. 10,7  και από της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου ουκ εξελεύσεσθε, ίνα µη αποθάνητε· το έλαιον γάρ της χρίσεως το
παρά Κυρίου εφ υµίν. και εποίησαν κατά το ρήµα Μωυσή.
Λευ. 10,7  Επίσης από την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου σεις δεν θα εξέλθετε, δια να παρακολουθήσετε την κηδείαν,
διότι άλλως θα τιµωρηθήτε µε θάνατον. Το έλαιον του Κυρίου, µε το οποίον εχρίσθητε δια τα ιερατικά σας καθήκοντα,
είναι νωπόν ακόµη επάνω στο σώµα σας”. Εκείνοι έκαµαν σύµφωνα µε τα λόγια του Μωϋσέως.
Λευ. 10,8  Καί ελάλησε Κύριος τώ Ααρών, λέγων·
Λευ. 10,8  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Ααρών και είπεν·
Λευ. 10,9  οίνον και σίκερα ου πίεσθε, σύ και οι υιοί σου µετά σού, ηνίκα εάν εισπορεύησθε εις την σκηνήν τού µαρτυρίου, ή
προσπορευοµένων υµών προς το θυσιαστήριον, και ου µη αποθάνητε (νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών)
Λευ. 10,9  “οίνον και οινοπνευµατώδη ποτά δεν θα πίετε συ και οι υιοί σου, όταν εισέρχεσθε εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου,
δια να προσφέρετε τας ιεράς υπηρεσίας σας η όταν πηγαίνετε προς το θυσιαστήριον, ίνα µη τιµωρηθήτε δια θανάτου. Η
αποχή από τα ποτά και η νηφαλιότης θα είναι νόµος απαράβατος εις όλας τας γενεάς σας .
Λευ. 10,10  διαστείλαι ανά µέσον των αγίων και των βεβήλων, και ανά µέσον των ακαθάρτων και των καθαρών.
Λευ. 10,10  Οταν είσθε νηφάλιοι, τότε και θα έχετε την δυνατότητα να διακρίνετε και να ξεχωρίζετε τα άγια από τα
µολυσµένα πράγµατα, τα ακάθαρτα ζώα από τα καθαρά.
Λευ. 10,11  και συµβιβάσεις τους υιούς Ισραήλ άπαντα τα νόµιµα, ά ελάλησε Κύριος προς αυτούς διά χειρός Μωυσή.
Λευ. 10,11  Θα είσθε εις θέσιν να διδάξετε στους Ισραηλίτας όλους τους νόµους, τους οποίους παρέδωσεν ο Κυριος προς
αυτούς δια χειρός του Μωϋσέως”.
Λευ. 10,12  Καί είπε Μωυσής προς Ααρών και προς Ελεάζαρ και Ιθάµαρ τους υιούς Ααρών τους καταλειφθέντας· λάβετε την
θυσίαν την καταλειφθείσαν από των καρπωµάτων Κυρίου, και φάγεσθε άζυµα παρά το θυσιαστήριον· άγια αγίων εστί.
Λευ. 10,12  Είπεν ο Μωϋσής προς τον Ααρών, προς τον Ελεάζαρ και τον Ιθάµαρ, τους, υπολειφθέντας υιούς του Ααρών·
“πάρετε τα υπόλοιπα από την αναίµακτον θυσίαν των αζύµων προς τον Κυριον και φάγετε αυτά πλησίον του
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, διότι αυτά είναι αγιώτατα.
Λευ. 10,13  και φάγεσθε αυτήν εν τόπω αγίω· νόµιµον γάρ σοί εστι, και νόµιµον τοίς υιοίς σου τούτο από των καρπωµάτων
Κυρίου· ούτω γάρ εντέταλταί µοι.
Λευ. 10,13  Αυτά θα τα τρώγετε πάντοτε στον άγιον τούτον τόπον· διότι τούτο είναι νόµος δια σε και νόµος δια τους υιούς
σου· να τρέφεσθε από τας θυσίας, που ποοσφέρονται στον Κυριον. Ετσι µε διέταξεν ο Κυριος.
Λευ. 10,14  και το στηθύνιον τού αφορίσµατος και τον βραχίονα τού αφαιρέµατος φάγεσθε εν τόπω αγίω, σύ και οι υιοί σου
και ο οίκός σου µετά σού· νόµιµον γάρ σοί και νόµιµον τοίς υιοίς σου εδόθη από των θυσιών τού σωτηρίου των υιών
Ισραήλ.
Λευ. 10,14  Το στήθος του προσφεροµένου ως θυσία ζώου και την δεξιάν ωµοπλάτην, µετά την προσφερθείσαν θυσίαν, θα
τα φάγετε στον ιερόν τόπον της αυλής συ και οι υιοί σου, η οικογένειά σου και οι απόγονοί σου έπειτα από σ. Τούτο είναι
νόµος πάρα του Θεού δια σε και δια τους υιούς σου, δια του οποίους επετράπη να τρώγετε από τας θυσίας ευχαριστίας, τας
οποίας θα προσφέρουν οι Ισραηλίται.
Λευ. 10,15  τον βραχίονα τού αφαιρέµατος και το στηθύνιον τού αφορίσµατος επί των καρπωµάτων των στεάτων
προσοίσουσιν, αφόρισµα αφορίσαι έναντι Κυρίου· και έσται σοι και τοίς υιοίς σου και ταίς θυγατράσι σου µετά σού
νόµιµον αιώνιον, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 10,15  Αυτό δε το δεξιόν πρόσθιον µέρος του προσφεροµένου ζώου και το κατά µέρος τεθέν στήθος αυτού θα
προσφερθούν µαζή µε τα λίπη και µε τα άλλα µέρη του ζώου στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, θα τεθούν έπειτα
κατά µέρος ως προσφορά ενώπιον του Κυρίου. Αυτά έτσι αγιαζόµενα θα ανήκουν εις σε, στους υιούς και τας θυγατέρας
σου ως παντοτεινός νόµος, τον οποίον εθέσπισεν ο Κυριος εις εµέ, τον Μωϋσήν”.
Λευ. 10,16  Καί τον χίµαρον τον περί της αµαρτίας ζητών εξεζήτησε Μωυσής. και όδε ενεπεπύριστο· και εθυµώθη Μωυσής
επί Ελεάζαρ και Ιθάµαρ τους υιούς Ααρών τους καταλελειµµένους, λέγων·
Λευ. 10,16  Ο Μωϋσής εποπτεύων και ερευνών τα της προσφοράς των θυσιών εύρεν ότι το υπόλοιπον του τράγου, που είχε
προσφερθή ως θυσία περί αµαρτίας και το οποίον δεν είχε φαγωθή, είχε παρατύπως καή. Δια την παρανοµίαν αυτήν
ωργίσθη ο Μωϋσής εναντίον του Ελεάζαρ και του Ιθάµαρ, των υπολειφθέντων υιών του Ααρών, και είπεν εναντίον αυτών
και του πατρός των·
Λευ. 10,17  διατί ουκ εφάγετε το περί της αµαρτίας εν τόπω αγίω; ότι γάρ άγια αγίων εστί, τούτο έδωκεν υµίν φαγείν, ίνα
αφέλητε την αµαρτίαν της συναγωγής και εξιλάσησθε περί αυτών έναντι Κυρίου·
Λευ. 10,17  “διατί δεν εφάγατε στον άγιον τόπον το υπόλοιπον της θυσίας, η οποία είχε προσφερθή περί αµαρτίας; Επειδή
αυτή η θυσία είναι αγιωτάτη, δια τούτο σας διέταξεν ο Θεός να φάγετε αυτήν, δια να εξαλείψετε µε την βρώσιν σας τας
αµαρτίας του ισραηλιτικού λαού και τους εξιλεώσετε ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 10,18  ου γάρ εισήχθη τού αίµατος αυτού εις το άγιον· κατά πρόσωπον έσω φάγεσθε αυτό εν τόπω αγίω, ον τρόπον µοι
συνέταξε Κύριος.
Λευ. 10,18  Εφ' όσον από το αίµα της θυσίας αυτής δεν εισήχθη εις τα Αγια , ώστε αυτή να καή ως ολοκαύτωµα επάνω στο
θυσιαστήριον, έπρεπε να φάγετε αυτήν στον ιερόν τόπον, όπως µε διέταξεν ο Κυριος”.
Λευ. 10,19  και ελάλησεν Ααρών προς Μωυσήν, λέγων· ει σήµερον προσαγηόχασι τα περί της αµαρτίας αυτών και τα
ολοκαυτώµατα αυτών έναντι Κυρίου, και συµβέβηκέ µοι τοιαύτα· και φάγοµαι τα περί της αµαρτίας σήµερον, µη αρεστόν
έσται Κυρίω;



Λευ. 10,19  Ο Ααρών απήντησε προς τον Μωϋσήν και είπε· “σήµερον προσεφέρθησαν αι περί αµαρτίας θυσίαι, όπως επίσης
και τα ολοκαυτώµατα ενώπιον του Κυρίου, σήµερον που µου συνέβησαν τα θλιβερά αυτά γεγονότα. Εάν έτρωγα από τας
περί αµαρτίας θυσίας, εφοβούµην, µήπως αυτό δεν ήτο ευάρεστον στον Κυριον”.
Λευ. 10,20  και ήκουσε Μωυσής, και ήρεσεν αυτώ.
Λευ. 10,20     Ηκουσεν ο Μωϋσής την δικαιολογίαν αυτήν, του ήρεσε και έµεινεν ικανοποιηµένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Λευ. 11,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Λευ. 11,1  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·
Λευ. 11,2  λαλήσατε τοίς υιοίς Ισραήλ λέγοντες· ταύτα τα κτήνη, ά φάγεσθε από πάντων των κτηνών των επί της γής·
Λευ. 11,2  “είπατε στους Ισραηλίτας τα εξής· Αυτά είναι τα ζώα, τα οποία θα έχετε το δικαίωµα να τρώγετε από όλα τα επί
της γης ζώα.
Λευ. 11,3  πάν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγον µηρυκισµόν εν τοίς κτήνεσι, ταύτα
φάγεσθε.
Λευ. 11,3  Καθε ζώον δίχηλον, αυτό που έχει σχισµένην εις δύο την οπλήν, και το οποίον µηρυκάζει, αυτά θα τρώγετε.
Λευ. 11,4  πλήν από τούτων ου φάγεσθε, από των αναγόντων µηρυκισµόν και από των διχηλούντων τας οπλάς και
ονυχιζόντων ονυχιστήρας· τον κάµηλον, ότι ανάγει µηρυκισµόν τούτο, οπλήν δε ου διχηλεί, ακάθαρτον τούτο υµίν·
Λευ. 11,4  Δεν θα τρώγετε από τα ζώα εκείνα, τα οποία είναι µηρυκαστικά, χωρίς να είναι δίχηλα, όπως είναι η κάµηλος,
διότι αυτή είναι µεν µηρυκαστικόν, αλλά δεν έχει τα νύχια της δίχηλα. Αυτό είναι ζώον ακάθαρτον.
Λευ. 11,5  και τον δασύποδα, ότι ουκ ανάγει µηρυκισµόν τούτο, και οπλήν ου διχηλεί, ακάθαρτον τούτο υµίν·
Λευ. 11,5  Επίσης δεν θα τρώγετε τον λαγωόν, διότι αυτός δεν είναι µηρυκαστικόν και δεν έχει δίχηλον οπλήν. Αυτός είναι
ακάθαρτος δια σας.
Λευ. 11,6  και τον χοιρογρύλλιον, ότι ουκ ανάγει µηρυκισµόν τούτο, και οπλήν ου διχηλεί, ακάθαρτον τούτο υµίν·
Λευ. 11,6  Δεν θα τρώγετε τον ακανθόχοιρον, διότι δεν είναι µηρυκαστικόν και δεν είναι δίχηλον. Ακάθαρτον θα είναι και
τούτο δια σας.
Λευ. 11,7  και τον ύν, ότι διχηλεί οπλήν τούτο, και ονυχίζει όνυχας οπλής, και τούτο ουκ ανάγει µηρυκισµόν, ακάθαρτον
τούτο υµίν·
Λευ. 11,7  Δεν θα τρώγετε τον χοίρον, διότι είναι µεν δίχηλον καθ' ο έχον δύο σχιστά νύχια, δεν είναι όµως µηρυκαστικόν.
Και τούτο θα είναι ακάθαρτον δια σας.
Λευ. 11,8  από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιµαίων αυτών ουχ άψεσθε, ακάθαρτα ταύτα υµίν.
Λευ. 11,8  Ούτε το κρέας αυτών θα φάγετε ούτε τα πτώµατά των θα εγγίσετε. Αυτά θα είναι ακάθαρτα δια σας.
Λευ. 11,9  Καί ταύτα, ά φάγεσθε από πάντων των εν τοίς ύδασι· πάντα όσα εστίν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες εν τοίς ύδασι
και εν ταίς θαλάσσαις και εν τοίς χειµάροις, ταύτα φάγεσθε.
Λευ. 11,9  Αυτά τα οποία θα φάγετε από τα ζώα των υδάτων είναι τα εξής· Ολα όσα ευρίσκονται, εις τας θαλάσσας και
στους χειµάρρους και τα οποία έχουν πτερύγια και λέπια· αυτά ηµπορείτε να τα τρώγετε.
Λευ. 11,10  και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια, ουδέ λεπίδες εν τώ ύδατι, ή εν ταίς θαλάσσαις και εν τοίς χειµάροις,
από πάντων, ών ερεύγεται τα ύδατα, και από πάσης ψυχής της ζώσης εν τώ ύδατι, βδέλυγµά εστι·
Λευ. 11,10  Ολα όµως όσα δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια και ζουν εις τα ύδατα, εις τας θαλάσσας και τους χειµάρρους, κάθε
ζωντανόν, που προέρχεται από τα ύδατα αλλά δεν έχει πτερύγια και λέπια είναι ακάθαρτον.
Λευ. 11,11  και βδελύγµατα έσονται υµίν· από των κρεών αυτών ουκ έδεσθε και τα θνησιµαία αυτών βδελύξεσθε·
Λευ. 11,11  Ακάθαρτα θα είναι για σας· τα κρέατά των δεν θα τα τρώγετε και τα πτώµατά των δεν θα τα εγγίζετε , καθ' ο
µολυσµένα.
Λευ. 11,12  και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια, ουδέ λεπίδες, των εν τοίς ύδασι, βδέλυγµα τούτό εστιν υµίν.
Λευ. 11,12  Ολα όσα ζουν εις τα ύδατα, αλλά δεν έχουν πτερύγια και λέπια, θα είναι ακάθαρτα και βδελυκτά δια σας.
Λευ. 11,13  Καί ταύτα, ά βδελύξεσθε από των πετεινών, και ου βρωθήσεται, βδέλυγµά εστι· τον αετόν και τον γρύπα και τον
αλιαίετον
Λευ. 11,13  Αυτά δε είναι τα πτηνά, τα οποία θα αποστρέφεσθε, διότι είναι ακάθαρτα και δεν θα τα τρώγετε ως σιχαµερά· Ο
αετός, ο γρυπάετος, ο θαλάσσιος αετός,
Λευ. 11,14  και τον γύπα και τον ίκτινον και τα όµοια αυτώ
Λευ. 11,14  ο γυψ, ο ιέραξ και οι όµοιοι προς αυτόν ιέρακες.
Λευ. 11,15  και στρουθόν και γλαύκα και λάρον και τα όµοια αυτώ
Λευ. 11,15  Δεν θα τρώγετε το στρουθίον, την γλαύκα, τον γλάρον και τα οµοία προς αυτόν·
Λευ. 11,16  και πάντα κόρακα και τα όµοια αυτώ και ιέρακα και τα όµοια αυτώ
Λευ. 11,16  κάθε είδος κόρακος και τα όµοια προς αυτόν, τον ιέρακα και τα όµοια προς αυτόν,
Λευ. 11,17  και νυκτικόρακα και καταράκτην και ίβιν
Λευ. 11,17  τον νυκτοκόρακα, τον καταρράκτην και την ίβιν.
Λευ. 11,18  και πορφυρίωνα και πελεκάνα και κύκνον
Λευ. 11,18  Τον πορφυρίωνα, τον πελεκάνον και τον κύκνον.
Λευ. 11,19  και ερωδιόν και χαραδριόν, και τα όµοια αυτώ και έποπα και νυκτερίδα
Λευ. 11,19  Τον ερωδιόν, τον χαραδριόν και τα όµοια προς αυτόν, όπως επίσης τον τσαλαπετεινόν και την νυκτερίδα,
Λευ. 11,20  και πάντα τα ερπετά των πετεινών, ά πορεύεται επί τέσσαρα, βδελύγµατά εστιν υµίν.
Λευ. 11,20  όλα τα ερπετά που πετούν και βαδίζουν επίσης µε τα τέσσερα θα είναι σιχαµερά και δεν θα τα τρώγετε.
Λευ. 11,21  αλλά ταύτα φάγεσθε από των ερπετών των πετεινών, ά πορεύεται επί τέσσαρα, ά έχει σκέλη ανώτερον των
ποδών αυτού, πηδάν εν αυτοίς επί της γής.
Λευ. 11,21  Επιτρέπεται να τρώγετε από τα ερπετά-πτηνά εκείνα, τα οποία βαδίζουν µε τα τέσσερα πόδια και έχουν τα πίσω
πόδια µεγαλύτερα από τα εµπρόσθια, δια να πηδούν στο έδαφος.
Λευ. 11,22  και ταύτα φάγεσθε απ αυτών· τον βρούχον και τα όµοια αυτώ και τον αττάκην και τα όµοια αυτώ και



οφιοµάχην και τα όµοια αυτώ και την ακρίδα και τα όµοια αυτή.
Λευ. 11,22  Ηµπορείτε να τρώγετε από αυτά τα εξής είδη των ακρίδων· Τον βρούχον και τα όµοια µε αυτόν, τον αττάκην και
τα όµοια προς αυτόν, τον οφιοµάχην και τα όµοια προς αυτόν, την κυρίως ακρίδα και τα όµοια προς αυτήν.
Λευ. 11,23  πάν ερπετόν από των πετεινών, οίς εισι τέσσαρες πόδες, βδελύγµατά εστιν υµίν,
Λευ. 11,23  Καθε άλλο ερπετόν, που πετά και το οποίον έχει τέσσερα πόδια, θα είναι δια σας ακάθαρτον.
Λευ. 11,24  και εν τούτοις µιανθήσεσθε, πάς ο απτόµενος των θνησιµαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας,
Λευ. 11,24  Με αυτά µολύνεται ο άνθρωπος. Μολύνεται επίσης και εκείνος, που εγγίζει τα θνησιµαία αυτών· θα είναι
ακάθαρτος µέχρις εσπέρας.
Λευ. 11,25  και πάς ο αίρων των θνησιµαίων αυτών πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 11,25  Εάν όµως ευρεθή κανείς εις την ανάγκην να σηκώση και να πετάξη ένα πτώµα από τα ακάθαρτα αυτά ζώα, θα
πλύνη τα ιµάτιά του και θα είναι ακάθαρτος µέχρις εσπέρας.
Λευ. 11,26  και εν πάσι τοίς κτήνεσιν, ό εστι διχηλούν οπλήν, και ονυχιστήρας ονυχίζει και µηρυκισµόν ου µηρυκάται,
ακάθαρτα έσονται υµίν· πάς ο απτόµενος των θνησιµαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 11,26  Μεταξύ των κτηνών καθένα, το οποίον είναι δίχηλον, έχει δηλαδή δύο νύχια σχιστά, δεν µηρυκάζει όµως, θα
είναι δια σας ακάθαρτον. Και καθένας που εγγίζει τα πτώµατα αυτών θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 11,27  και πάς ός πορεύεται επί χειρών εν πάσι τοίς θηρίοις, ά πορεύεται επί τέσσαρα, ακάθαρτά εστιν υµίν· πάς ο
απτόµενος των θνησιµαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας,
Λευ. 11,27  Καθε άγριον ζώον το οποίον βαδίζει µε τα τέσσερα, αλλά χρησιµοποιεί τους εµπροσθίους πόδας και ως χέρια θα
είναι ακάθαρτον δια σας και οποίος εγγίζει τα πτώµατα αυτών θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 11,28  και ο αίρων των θνησιµαίων αυτών πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας· ακάθαρτα ταύτά
εστιν υµίν.
Λευ. 11,28  Εκείνος που θα σηκώση εξ ανάγκης ένα πτώµα από τα ζώα αυτά, δια να το πετάξη, θα πλύνη τα ενδύµατά του,
και θα είναι δια σας ακάθαρτος έως την εσπέραν. Αυτά είναι ακάθαρτα δια σας.
Λευ. 11,29  Καί ταύτα υµίν ακάθαρτα από των ερπετών των επί της γής· η γαλή και ο µύς και ο κροκόδειλος ο χερσαίος,
Λευ. 11,29  Από τα ζώα, τα οποία περιπατούν στο έδαφος, αυτά είναι τα ακάθαρτα. Η γάτα, ο ποντικός, ο χερσαίος
κροκόδειλος.
Λευ. 11,30  µυγάλη και χαµαιλέων, και χαλαβώτης και σαύρα και ασπάλαξ.
Λευ. 11,30  Ο αρουραίος, ο χαµαιλέων, η παρδαλή σαύρα, η σαύρα και ο τυφλοπόντικας.
Λευ. 11,31  ταύτα ακάθαρτα υµίν από πάντων των ερπετών των επί της γής· πάς ο απτόµενος αυτών τεθνηκότων
ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 11,31  Αυτά είναι ακάθαρτα από τα άλλα ζώα, που περιπατούν στο έδαφος. Και καθένας που εγγίζει τα πτώµατά των,
θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 11,32  και πάν, εφ ό αν επιπέση απ αυτών επ αυτό τεθνηκότων αυτών, ακάθαρτον έσται από παντός σκεύους ξυλίνου ή
ιµατίου ή δέρµατος ή σάκκου· πάν σκεύος, ό αν ποιηθή έργον εν αυτώ, εις ύδωρ βαφήσεται και ακάθαρτον έσται έως
εσπέρας· και καθαρόν έσται.
Λευ. 11,32  Καθε πράγµα, επάνω στο οποίον θα πέση το πτώµα ενός από αυτά τα ζώα, θα είναι ακάθαρτον, είτε ξύλινον
σκεύος είναι τούτο η ένδυµα η δέρµα η σάκκος. Καθε σκεύος, στο οποίον θα συµβή να πέση ένα τέτοιο ζώον, θα πλυθή µε
νερό και θα µείνη ακάθαρτον έως την εσπέραν. Κατόπιν θα είναι καθαρόν.
Λευ. 11,33  και πάν σκεύος οστράκινον, εις ό εάν πέση από τούτων ένδον, όσα εάν ένδον ή, ακάθαρτα έσται, και αυτό
συντριβήσεται.
Λευ. 11,33  Και κάθε πήλινον δοχείον, µέσα στο οποίον θα πέση ένα από τα ακάθαρτα αυτά ζώα , το περιεχόµενον του
δοχείου θα είναι ακάθαρτον και το δοχείον πρέπει να συντριβή.
Λευ. 11,34  και πάν βρώµα, ό έσθεται, εις ό αν επέλθη επ αυτό ύδωρ, ακάθαρτον έσται· και πάν ποτόν, ό πίνεται εν παντί
αγγείω, ακάθαρτον έσται.
Λευ. 11,34  Από τα µολυσµένα αυτά δοχεία, εντός των οποίων έπεσεν ένα τέτοιο ακάθαρτον ζώον, εάν πέση νερό εις κάθε
φαγώσιµον είδος, αυτό θα είναι ακάθαρτον. Επίσης κάθε ποτόν στο δοχείον, εντός του οποίου ευρίσκεται, εάν πέση
ακάθαρτον νερό, θα είναι και αυτό ακάθαρτον.
Λευ. 11,35  και πάν, ό εάν επιπέση από των θνησιµαίων αυτών επ αυτό, ακάθαρτον έσται· κλίβανοι και χυτρόποδες
καθαιρεθήσονται· ακάθαρτα ταύτά εστι και ακάθαρτα ταύτα υµίν έσονται·
Λευ. 11,35  Αλλά και κάθε αντικείµενον, στο οποίον θα πέση κάποιο από αυτά τα θνησιµαία, θα είναι ακάθαρτον, κλίβανοι,
χύτραι µε πόδας θα καταστραφούν. Είναι αυτά ακάθαρτα, και ακάθαρτα πρέπει να θεωρούνται από σας.
Λευ. 11,36  πλήν πηγών υδάτων και λάκκου και συναγωγής ύδατος, έσται καθαρόν· ο δε απτόµενος των θνησιµαίων αυτών
ακάθαρτος έσται.
Λευ. 11,36  Εάν όµως εις πηγήν υδάτων η εις φρέαρ η εις δεξαµένην ύδατος πέση ένα θνησιµαίον, αυτά θα είναι καθαρά
αλλά ο εγγίζων τα πτώµατα των ακαθάρτων ζώων, που έπεσαν εις αυτά τα ύδατα, θα είναι ακάθαρτος.
Λευ. 11,37  εάν δε επιπέση από των θνησιµαίων αυτών επί πάν σπέρµα σπόριµον, ό σπαρήσεται, καθαρόν έσται.
Λευ. 11,37  Εάν πτώµα ακάθαρτον ζώου πέση εις ξηρόν σπέρµα, που προορίζεται δια σποράν, το σπέρµα αυτό θα είναι
καθαρόν.
Λευ. 11,38  εάν δε επιχυθή ύδωρ επί πάν σπέρµα και επιπέση των θνησιµαίων αυτών επ αυτό, ακάθαρτόν εστιν υµίν.
Λευ. 11,38  Εάν όµως πέση νερό εις αυτό το σπέρµα, επάνω δε εις αυτό πέση πτώµα ακαθάρτου ζώου, το σπέρµα αυτό θα
είναι δια σας ακάθαρτον.
Λευ. 11,39  εάν δε αποθάνη των κτηνών, ό εστιν υµίν φαγείν τούτο, ο απτόµενος των θνησιµαίων αυτών ακάθαρτος έσται
έως εσπέρας·
Λευ. 11,39  Εάν ένα από τα καθαρά ζώα, το οποίον σας επιτρέπεται να φάγετε, αποθάνη, ο έγγιζων το πτώµα αυτού θα είναι
ακάθαρτος µέχρι την εσπέραν.
Λευ. 11,40  και ο εσθίων από των θνησιµαίων τούτων πλυνεί τα ιµάτια και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας· και ο αίρων από
θνησιµαίων αυτών πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.



Λευ. 11,40  Εκείνος που τρώγει από το θνησιµαίον, έστω και καθαρού ζώου, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή ο ίδιος µε
νερό και θα είναι ακάθαρτος έως εσπέρας.
Λευ. 11,41  Καί πάν ερπετόν, ό έρπει επί της γής, βδέλυγµα έσται τούτο υµίν, ου βρωθήσεται.
Λευ. 11,41  Καθε ερπετόν, που έρπει επί του εδάφους, θα είναι δια σας ακάθαρτον και δεν θα φαγωθή.
Λευ. 11,42  και πάς ο πορευόµενος επί κοιλίας και πάς ο πορευόµενος επί τέσσαρα διαπαντός, ό πολυπληθεί ποσίν εν πάσι
τοίς ερπετοίς τοίς έρπουσιν επί της γής, ου φάγεσθε αυτό, ότι βδέλυγµα υµίν εστι.
Λευ. 11,42  Καθε ζώον, το οποίον σύρεται µε την κοιλίαν του και κάθε ένα το οποίον σύρεται πάντοτε µε τα τέσσερα, όπως
επίσης παν ερπετόν το οποίον έχει πολυάριθµα πόδια µεταξύ των άλλων ερπετών που έρπουν επί της γης, δεν θα φάγετε
αυτό, διότι είναι ακάθαρτον.
Λευ. 11,43  και ου µη βδελύξητε τας ψυχάς υµών εν πάσι τοίς ερπετοίς τοίς έρπουσιν επί της γής και ου µιανθήσεσθε εν
τούτοις και ουκ ακάθαρτοι έσεσθε εν αυτοίς,
Λευ. 11,43  Τηρήσατε αυτά και µη καταστήσετε ακαθάρτους τας ψυχάς σας τρώγοντες τα ερπετά αυτά, που σύρονται επί
της γης· προσέξετε να µη µολυνθήτε τρώγοντες αυτά και γίνετε έτσι, εξ αιτίας των, ακάθαρτοι.
Λευ. 11,44  ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών, και αγιασθήσεσθε και άγιοι έσεσθε, ότι άγιός ειµι εγώ Κύριος ο Θεός υµών, και
ου µιανείτε τας ψυχάς υµών εν πάσι τοίς ερπετοίς τοίς κινουµένοις επί της γής·
Λευ. 11,44  Εγώ παραγγέλλω αυτά, διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας· θα αγιάζεσθε και θα είσθε άγιοι, διότι εγώ ο Κυριος
και Θεός σας είµαι άγιος. Μη µολύνεσθε µε τα ερπετά, τα οποία κινούνται επάνω εις την γην.
Λευ. 11,45  ότι εγώ ειµι Κύριος ο αναγαγών υµάς εκ της Αιγύπτου είναι υµών Θεός, και έσεσθε άγιοι, ότι άγιός ειµι εγώ
Κύριος.
Λευ. 11,45  Εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος σας έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, δια να είµαι πάντοτε ο Θεός
σας· να είσθε άγιοι, διότι άγιος είµαι εγώ ο Κυριος.
Λευ. 11,46 Ούτος ο νόµος περί των κτηνών και των πετεινών και πάσης ψυχής της κινουµένης εν τώ ύδατι και πάσης ψυχής
ερπούσης επί της γής,
Λευ. 11,46  Αυτός είναι ο νόµος ο περί των ζώων, και των πτηνών και πάσης ζωϊκής υπάρξεως, που ζη εις τα ύδατα και
παντός ζώου, που έρπει εις την γην.
Λευ. 11,47  διαστείλαι ανά µέσον των ακαθάρτων και ανά µέσον των καθαρών και ανά µέσον των ζωογονούντων τα
εσθιόµενα, και ανά µέσον των ζωογονούντων τα µη εσθιόµενα.
Λευ. 11,47  Αυτός είναι ο νόµος του διαχωρισµού µεταξύ των ακαθάρτων και των καθαρών, των ζωϊκών υπάρξεων που θα
τρώγωνται, και των ζωϊκών υπάρξεων που δεν πρέπει να τρώγωνται”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Λευ. 12,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 12,1  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 12,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· γυνή , ήτις εάν σπερµατισθή και τέκη άρσεν, και ακάθαρτος
έσται επτά ηµέρας, κατά τας ηµέρας τού χωρισµού της αφέδρου αυτής, ακάθαρτος έσται·
Λευ. 12,2  “λάλησε στους Ισραηλίτας και ειπέ λέγων προς αυτούς· Γυνή έγκυος, εάν γεννήση άρρεν, θα είναι ακάθαρτος επί
επτά ηµέρας· όσας ηµέρας είναι ακάθαρτος και κατά την έµµηνον ρύσιν της.
Λευ. 12,3  και τή ηµέρα τή ογδόη περιτεµεί την σάρκα της ακροβυστίας αυτού·
Λευ. 12,3  Κατά την ογδόην ηµέραν από της γεννήσεως θα γίνη η περιτοµή της ακροβυστίας του τέκνου της .
Λευ. 12,4  και τριάκοντα και τρεις ηµέρας καθήσεται εν αίµατι ακαθάρτω αυτής, παντός αγίου ουχ άψεται και εις το
αγιαστήριον ουκ εισελεύσεται, έως αν πληρωθώσιν αι ηµέραι καθάρσεως αυτής.
Λευ. 12,4  Τριάκοντα τρεις ηµέρας θα παραµείνη ακόµη αυτή ακάθαρτος λόγω του ακαθάρτου αίµατός της. Κανέν άγιον
δεν θα εγγίζη αυτή και στον ναόν δεν θα εισέρχεται, µέχρις ότου συµπληρωθούν αι σαράντα ηµέραι της καθάρσεώς της.
Λευ. 12,5  εάν δε θήλυ τέκη, και ακάθαρτος έσται δίς επτά ηµέρας, κατά την άφεδρον αυτής· και εξήκοντα ηµέρας και έξ
καθεσθήσεται εν αίµατι ακαθάρτω αυτής.
Λευ. 12,5  Εάν δε γεννήση θήλυ, θα είναι επί δεκατέσσαρας ηµέρας ακάθαρτος όπως ακάθαρτος είναι κατά την έµµηνον
ρύσιν. Θα παραµείνη δε ακόµη ακάθαρτος, λόγω του ακαθάρτου αίµατός της, επί εξήκοντα εξ ηµέρας.
Λευ. 12,6  και όταν αναπληρωθώσιν αι ηµέραι καθάρσεως αυτής εφ υιώ ή επί θυγατρί , προσοίσει αµνόν ενιαύσιον άµωµον,
εις ολοκαύτωµα, και νεοσσόν περιστεράς ή τρυγόνα περί αµαρτίας επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου προς τον
ιερέα,
Λευ. 12,6  Οταν δε συµπληρωθούν αι ηµέραι, αι οποίαι απαιτούνται προς καθαρισµόν της δια τον υιόν η την θυγατέρα που
απέκτησε, θα προσφέρη εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου προς τον ιερέα αρνί ενός έτους, χωρίς κανένα σωµατικόν
ελάττωµα, προς ολοκαύτωσιν και ένα νεοσσόν περιστεράς η µίαν τρυγόνα, θυσίαν περί αµαρτίας.
Λευ. 12,7  και προσοίσει αυτόν έναντι Κυρίου και εξιλάσεται περί αυτής ο ιερεύς και καθαριεί αυτήν από της πηγής τού
αίµατος αυτής. ούτος ο νόµος της τικτούσης άρσεν ή θήλυ.
Λευ. 12,7  Ο ιερεύς θα προσφέρη αυτά θυσίαν ενώπιον του Κυρίου, θα εξιλεώση αυτήν και θα την καθαρίση από την
ακαθαρσίαν του ρεύσαντος αίµατός της. Αυτός είναι ο νόµος δια την κάθαρσιν της γυναικός, που γεννά άρρεν η θήλυ.
Λευ. 12,8  εάν δε µη ευρίσκη η χείρ αυτής το ικανόν εις αµνόν, και λήψεται δύο τρυγόνας ή δύο νεοσσούς περιστερών, µίαν
εις ολοκαύτωµα και µίαν περί αµαρτίας, και εξιλάσεται περί αυτής ο ιερεύς, και καθαρισθήσεται.
Λευ. 12,8  Εάν όµως δεν έχηι αυτή την οικονοµικήν ευχέρειαν να προσφέρη αµνόν, θα λάβη δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς
περιστερών, την µίαν εις ολοκαύτωσιν και την άλλην ως θυσίαν περί αµαρτίας, και ο ιερεύς θα προσφέρη την εξιλεωτικήν
αυτήν θυσίαν και ούτω θα τελεσθή ο νόµος περί καθάρσεώς της”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Λευ. 13,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Λευ. 13,1  Ο Κυριος οµίλησε προς τον Μωϋσήν και Ααρών και είπεν·
Λευ. 13,2  ανθρώπω εάν τινι γένηται εν δέρµατι χρωτός αυτού ουλή σηµασίας τηλαυγής, και γένηται εν δέρµατι χρωτός



αυτού αφή λέπρας, αχθήσεται προς Ααρών τον ιερέα, ή ένα των υιών αυτού των ιερέων.
Λευ. 13,2  “εάν στο δέρµα του σώµατος ενός ανθρώπου παρουσιασθή πληγή εµφανή, στίλβουσα, ώστε να φαίνεται ότι
πρόκειται περί προσβολής λέπρας, θα οδηγηθή αυτός προς τον Ααρών τον αρχιερέα η εις ένα από τους υιούς του τους
ιερείς.
Λευ. 13,3  και όψεται ο ιερεύς την αφήν εν δέρµατι τού χρωτός αυτού, και η θρίξ εν τή αφή µεταβάλη λευκή, και η όψις της
αφής ταπεινή από τού δέρµατος τού χρωτός, αφή λέπτρας εστί· και όψεται ο ιερεύς, και µιανεί αυτόν.
Λευ. 13,3  Ο ιερεύς θα παρατηρήση και θα εξετάση την πληγήν αυτήν του δέρµατος, και εάν αι τρίχες στο σηµείον της
πληγής είναι λευκαί και το προσβληθέν µέρος είναι χαµηλότερον από το άλλο δέρµα, τότε η πληγή αυτή είναι πληγή
λέπρας. Αφού δε ο ιερεύς ίδη αυτά, θα χαρακτηρίση και θα κηρύξη αυτόν ακάθαρτον.
Λευ. 13,4  εάν δε τηλαυγής λευκή ή εν τώ δέρµατι τού χρωτός αυτού, και ταπεινή µη ή η όψις αυτής από τού δέρµατος, και η
θρίξ αυτού ου µετέβαλε τρίχα λευκήν, αυτή δε εστιν αµαυρά, και αφοριεί ο ιερεύς την αφήν επτά ηµέρας.
Λευ. 13,4  Εάν όµως η στίλβουσα πληγή του δέρµατος δεν είναι χαµηλοτέρα από την επιφάνειαν του άλλου δέρµατος, ούτε
έχουν µεταβληθή αι τρίχες αυτού εις λευκάς, αλλά παραµένουν µαύραι, ο ιερεύς θα χωρίση αυτόν ως ακάθαρτον επί επτά
ηµέρας.
Λευ. 13,5  και όψεται ο ιερεύς την αφήν τή ηµέρα τή εβδόµη, και ιδού η αφή µένει εναντίον αυτού, ου µετέπεσεν η αφή εν τώ
δέρµατι, και αφοριεί αυτόν ο ιερεύς επτά ηµέρας το δεύτερον.
Λευ. 13,5  Θα εξετάση όµως ο ιερεύς την πληγήν πάλιν κατά την εβδόµην ηµέραν και εάν αυτή παραµένη, όπως και πριν
και δεν εξηπλώθη επί πλέον επί του δέρµατος, θα χωρίση αυτόν δια δευτέραν φοράν επί άλλας επτά ηµέρας.
Λευ. 13,6  και όψεται ο ιερεύς αυτόν τή ηµέρα τή εβδόµη το δεύτερον. και ιδού αµαυρά η αφή, ου µετέπεσεν η αφή εν τώ
δέρµατι· και καθαριεί αυτόν ο ιερεύς· σηµασία γάρ εστι· και πλυνάµενος τα ιµάτια αυτού καθαρός έσται.
Λευ. 13,6  Παλιν δε ο ιερεύς κατά την εβδόµην ηµέραν θα ίδη αυτόν δια δευτάραν φοράν και εάν η πληγή είναι θαµβή και
όχι στίλβουσα, και δεν έχη απλωθή περισσότερον επί του δέρµατος, ο ιερεύς θα κηρύξη αυτόν καθαρόν, διότι τα σηµεία
πείθουν ότι δεν πρόκειται περί λέπρας. Αυτός δε αφού πλύνη τα ιµάτιά του, θα είναι καθαρός.
Λευ. 13,7  εάν δε µεταβαλούσα µεταπέση η σηµασία εν τώ δέρµατι, µετά το ιδείν αυτόν τον ιερέα τού καθαρίσαι αυτόν, και
οφθήσεται το δεύτερον τώ ιερεί.
Λευ. 13,7  Εάν όµως κατόπιν αυτών η πληγή µεταδοθή στο άλλο δέρµα, θα παρουσιασθή και πάλιν αυτός στον ιερέα.
Λευ. 13,8  και όψεται αυτόν ο ιερεύς, και ιδού µετέπεσεν η σηµασία εν τώ δέρµατι, και µιανεί αυτόν ο ιερεύς· λέπρα εστί.
Λευ. 13,8  Ο ιερεύς θα τον εξετάση και εάν ίδη ότι η πληγή εξηπλώθη στο άλλο δέρµα , θα τον κηρύξη ακάθαρτον, διότι
πρόκειται πλέον περί λέπρας.
Λευ. 13,9  και αφή λέπρας εάν γένηται εν ανθρώπω, και ήξει προς τον ιερέα·
Λευ. 13,9  Εάν λοιπόν παρουσιασθή εις κάποιον άνθρωπον πληγή λέπρας, θα έλθη αυτός προς τον ιερέα·
Λευ. 13,10  και όψεται ο ιερεύς, και ιδού ουλή λευκή εν τώ δέρµατι, και αύτη µετέβαλε τρίχα λευκήν, και από τού υγιούς της
σαρκός της ζώσης εν τή ουλή,
Λευ. 13,10  ο ιερεύς θα τον εξετάση µετά προσοχής και εάν ίδη ότι η στο δέρµα πληγή είναι λευκή, έχη δε µεταβάλει τας
τρίχας εις λευκάς και υπάρχουν σηµεία τινά υγιούς σαρκός εν τη πληγή,
Λευ. 13,11  λέπρα παλαιουµένη εστίν εν τώ δέρµατι τού χρωτός, και µιανεί αυτόν ο ιερεύς και αφοριεί αυτόν, ότι ακάθαρτός
εστιν.
Λευ. 13,11  τότε η λέπρα είναι παλαιά στο δέρµα του. Ο δε ιερεύς θα κηρύξη αυτόν ακάθαρτον και θα τον χωρίση µακράν
από τον λαόν, διότι είναι ακάθαρτος.
Λευ. 13,12  εάν δε ανθούσα εξανθήση η λέπρα εν τώ δέρµατι, και καλύψη η λέπρα πάν το δέρµα της αφής από κεφαλής έως
ποδών, καθ όλην την όρασιν τού ιερέως,
Λευ. 13,12  Εάν η λέπρα, προοδεύουσα συνεχώς, καλύψη όλον το δέρµα από κεφαλής µέχρι ποδών,
Λευ. 13,13  και όψεται ο ιερεύς και ιδού εκάλυψεν η λέπρα πάν το δέρµα τού χρωτός, και καθαριεί αυτόν ο ιερεύς την αφήν,
ότι πάν µετέβαλε λευκόν, καθαρόν εστι.
Λευ. 13,13  ίδη δε αυτόν ο ιερεύς και διαπιστώση ότι η λέπρα εκάλυψεν όλον αυτού το δέρµα, θα κηρύξη ο ιερεύς καθαράν
την ασθένειαν και αυτόν καθαρόν διότι όλον του το σώµα έγινε λευκόν (άρα δεν πρόκειται περί λέπρας αλλά περί
λευκοπλασίας).
Λευ. 13,14  και ή αν ηµέρα οφθή εν αυτώ χρώς ζών, µιανθήσεται,
Λευ. 13,14  Κατά την ηµέραν όµως, κατά την οποίαν θα φανή στο λευκόν αυτού δέρµα σαρξ υγιής µε το προηγούµενον
φυσικόν αυτής χρώµα, ο άνθρωπος αυτός θα είναι ακάθαρτος.
Λευ. 13,15  και όψεται ο ιερεύς τον χρώτα τον υγιή, και µιανεί αυτόν ο χρώς ο υγιής, ότι ακάθαρτός εστι· λέπρα εστί.
Λευ. 13,15  Ο ιερεύς θα ίδη τα υγιά µέρη του δέρµατος εν αντιπαραβολή προς τα ασθενή και θα κηρύξη αυτόν ακάθαρτον,
διότι πρόκειται περί λέπρας.
Λευ. 13,16  εάν δε αποκαταστή ο χρώς ο υγιής, και µεταβάλη λευκή, και ελεύσεται προς τον ιερέα,
Λευ. 13,16  Εάν έως µεταβληθή και πάλιν το υγιές µέρος του δέρµατος και γίνη πάλιν λευκόν, ο ασθενής θα µεταβή προς τον
ιερέα·
Λευ. 13,17  και όψεται ο ιερεύς, και ιδού µετέβαλεν η αφή εις το λευκόν, και καθαριεί ο ιερεύς την αφήν· καθαρός εστι.
Λευ. 13,17  θα τον εξετάση ο ιερεύς και εάν ίδη ότι η νόσος έγινε λευκή, θα κηρύξη αυτήν καθαράν και ο ασθενής θα είναι
καθαρός.
Λευ. 13,18  Καί σάρξ εάν γένηται εν τώ δέρµατι αυτού έλκος και υγιασθή,
Λευ. 13,18  Εάν δε δηµιουργηθή έλκος στο δέρµα ενός ανθρώπου, το οποίον έλκος εθεραπεύθη,
Λευ. 13,19  και γένηται εν τώ τόπω τού έλκους ουλή λευκή, ή τηλαυγής λευκαίνουσα, ή πυρίζουσα, και οφθήσεται τώ ιερεί,
Λευ. 13,19  αλλά εις την περιοχήν του έλκους αυτού παρουσιασθή πληγή λευκή η στίλβουσα η ξανθή, ο ασθενής θα
παρουσιασθή εις τον ιερέα.
Λευ. 13,20  και όψεται ο ιερεύς, και ιδού η όψις ταπεινοτέρα τού δέρµατος, και η θρίξ αυτής µετέβαλεν εις λευκήν, και µιανεί
αυτόν ο ιερεύς, ότι λέπρα εστίν, εν τώ έλκει εξήνθησεν.
Λευ. 13,20  Ο ιερεύς θα τον εξετάση και εάν ίδη ότι η επιφάνεια της πληγής είναι χαµηλοτέρα από το άλλο δέρµα και ότι αι



εκεί τρίχες µετεβλήθησαν εις λευκάς, θα κηρύξη αυτόν ο ιερεύς λεπρόν, διότι πρόκειται περί λέπρας, η οποία εφυτρωσεν
στο έλκος.
Λευ. 13,21  εάν δε ίδη ο ιερεύς, και ιδού ουκ έστιν εν αυτώ θρίξ λευκή, και ταπεινόν µη ή από τού δέρµατος τού χρωτός, και
αυτή ή αµαυρά, και αφοριεί αυτόν ο ιερεύς επτά ηµέρας.
Λευ. 13,21  Εάν όµως ο ιερεύς ίδη ότι δεν υπάρχει εις την περιοχήν του έλκους λευκή τρίχα, αλλά αµαυρά, όπως και
προηγουµένως, το δε προσβληθέν µέρος δεν είναι χαµηλότερον του άλλου δέρµατος, θα χωρίση αυτόν ο ιερεύς επί επτά
ηµέρας.
Λευ. 13,22  εάν δε διαχύσει διαχέηται εν τώ δέρµατι, και µιανεί αυτόν ο ιερεύς, αφή λέπρας εστίν, εν τώ έλκει εξήνθησεν.
Λευ. 13,22  Εάν δε διαχυθή και µεταδοθή και εις άλλα µέρη του δέρµατος η πληγή αυτή, θα κηρύξη ο ιερεύς αυτόν
ακάθαρτον, διότι πρόκειται πλέον περί λέπρας, η οποία εβγήκεν από το έλκος.
Λευ. 13,23  εάν δε κατά χώραν µείνη το τηλαύγηµα και µη διαχέηται, ουλή τού έλκους εστί, και καθαριεί αυτόν ο ιερεύς.
Λευ. 13,23  Εάν όµως η γυαλίζουσα αυτή πληγή µείνη στάσιµος και δεν µεταδοθή, είναι πληγή έλκους. Ο ιερεύς θα κηρύξη
τον ασθενή καθαρόν.
Λευ. 13,24  Καί σάρξ εάν γένηται εν τώ δέρµατι αυτού κατάκαυµα πυρός, και γένηται εν τώ δέρµατι αυτού το υγιασθέν τού
κατακαύµατος αυγάζον τηλαυγές λευκόν, υποπυρίζον ή έκλευκον,
Λευ. 13,24  Εάν στο δέρµα κάποιου ανθρώπου γίνη έγκαυµα από πυρ, θεραπευθή δε το έγκαυµα, µείνη όµως στο θεραπευθέν
µέρος εµφανές γυαλιστερόν λευκόν σηµείον, υπέρυθρον η ολόλευκον,
Λευ. 13,25  και όψεται αυτόν ο ιερεύς, και ιδού µετέβαλε θρίξ λευκή εις το αυγάζον, και η όψις αυτού ταπεινή από τού
δέρµατος, λέπρα εστίν, εν τώ κατακαύµατι εξήνθησε· και µιανεί αυτόν ο ιερεύς, αφή λέπρας εστίν.
Λευ. 13,25 θα τον ίδη ο ιερεύς και εάν διαπιστώση ότι στο γυαλιστερόν αυτό σηµείον αι τρίχες µετεβλήθησαν εις λευκάς και
η επιφάνεια αυτού είναι χαµηλοτέρα από την του δέρµατος, πρόκειται περί λέπρας, η οποία εφύτρωσεν από το έγκαυµα. Ο
ιερεύς θα κηρύξη τον ασθενή ακάθαρτον, διότι η ασθένειά του είναι λέπρα.
Λευ. 13,26  εάν δε ίδη ο ιερεύς, και ιδού ουκ έστιν εν τώ αυγάζοντι θρίξ λευκή, και ταπεινόν µη ή από τού δέρµατος, αυτό δε
αµαυρόν, και αφοριεί αυτόν ο ιερεύς επτά ηµέρας.
Λευ. 13,26  Εάν όµως ο ιερεύς ίδη ότι στο ασθενούν µέρος δεν υπάρχει λευκή τρίχα, ότι τούτο δεν είναι χαµηλότερον από το
άλλο δέρµα, ότι το χρώµα του είναι θαµβόν, ο ιερεύς θα τον χωρίση επί επτά ηµέρας.
Λευ. 13,27  και όψεται αυτόν ο ιερεύς τή ηµέρα τή εβδόµη· εάν δε διαχύσει διαχέηται εν τώ δέρµατι, και µιανεί αυτόν ο
ιερεύς· αφή λέπρας εστίν, εν τώ έλκει εξήνθησεν.
Λευ. 13,27  Κατά την εβδόµην ηµέραν θα τον εξετάση και πάλιν και εάν ίδη ότι η πληγή εξηπλώθη και στο άλλο δέρµα, θα
κηρύξη αυτόν ακάθαρτον, διότι πρόκειται περί λέπρας, η οποία ανεφάνη στο έλκος.
Λευ. 13,28  εάν δε κατά χώραν µείνη το αυγάζον, και µη διαχυθή εν τώ δέρµατι, αυτή δε αµαυρά ή, ουλή τού
κατακαύµαστός εστι, και καθαριεί αυτόν ο ιερεύς· ο γάρ χαρακτήρ τού κατακαύµατός εστι.
Λευ. 13,28  Εάν η αναφανείσα πληγή µείνη στο σηµείον, που υπήρχε, και δεν απλωθή στο άλλο δέρµα, έχει δε χρώµα
θαµβόν, η πληγή αυτή είναι από το έγκαυµα, και θα κηρύξη αυτόν ο ιερεύς καθαρόν, διότι η πληγή έχει το
χαρακτηριστικόν γνώρισµα του εγκαύµατος µόνον.
Λευ. 13,29  Καί ανδρί ή γυναικί εάν γένηται εν αυτοίς αφή λέπρας εν τή κεφαλή ή εν τώ πώγωνι,
Λευ. 13,29  Εάν εις την κεφαλήν η στου πώγωνα ανδρός η γυναικός παρουσιασθ·η πληγή λέπρας,
Λευ. 13,30  και όψεται ο ιερεύς την αφήν, και ιδού η όψις αυτής εγκοιλοτέρα τού δέρµατος, εν αυτή δε θρίξ ξανθίζουσα
λεπτή, και µιανεί αυτόν ο ιερεύς· θραύσµά εστι, λέπρα της κεφαλής ή λέπρα τού πώγωνός εστι.
Λευ. 13,30  ο ιερεύς θα εξετάση αυτήν. Και εάν η επιφάνεια αυτής εινα χαµηλοτέρα από την του άλλου δέρµατος και αι
εντός αυτής τρίχες είναι ξανθαί και λεπταί, θα κηρύξη τον άνθρωπον αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον, διότι πρόκειται περί
προσβολής λέπρας της κεφαλής η λέπρας του πώγωνος.
Λευ. 13,31  και εάν ίδη ο ιερεύς την αφήν τού θραύσµατος, και ιδού ουχ η όψις εγκοιλοτέρα τού δέρµατος, και θρίξ
ξανθίζουσα ουκ έστιν εν αυτή, και αφοριεί ο ιερεύς την αφήν τού θραύσµατος επτά ηµέρας.
Λευ. 13,31  Εάν ο ιερεύς εξετάση την προσβολήν και ίδη ότι η εκεί επιφάνεια του δέρµατος δεν είναι χαµηλοτέρα και τρίχα
ξανθή δεν υπάρχει εις αυτήν, θα ξεχωρίση ο ιερεύς τον έχοντα την προσβολήν αυτήν επί επτά ηµέρας.
Λευ. 13,32  και όψεται ο ιερεύς την αφήν τή ηµέρα τή εβδόµη, και ιδού ου διεχύθη το θραύσµα, και θρίξ ξανθίζουσα ουκ
έστιν εν αυτή, και η όψις τού θραύσµατος ουκ έστι κοίλη από τού δέρµατος.
Λευ. 13,32  Την εβδόµην ηµέραν θα εξετάση και πάλιν ο ιερεύς την πληγήν και εάν ίδη ότι η πληγή δεν εξηπλώθη και ότι
δεν υπάρχει εκεί τρίχα χρώµατος ξανθού, η δε επιφάνεια του ασθενούντος δέρµατος δεν είναι χαµηλοτέρα από την του
άλλου δέρµατος,
Λευ. 13,33  και ξυρηθήσεται το δέρµα, το δε θραύσµα ου ξυρηθήσεται, και αφοριεί ο ιερεύς το θραύσµα επτά ηµέρας το
δεύτερον.
Λευ. 13,33  θα δώση εντολήν ο ιερεύς να ξυρισθή το υγιές δέρµα, το δε προσβεβληµένον να µείνη αξύριστον. Και πάλιν θα
αποµονώση ο ιερεύς τον ασθενή επί άλλας επτά ηµέρας.
Λευ. 13,34  και όψεται ο ιερεύς το θραύσµα τή ηµέρα τή εβδόµη, και ιδού ου διεχύθη το θραύσµα εν τώ δέρµατι µετά το
ξυρηθήναι αυτόν, και η όψις τού θραύσµατος ουκ έστι κοίλη από τού δέρµατος, και καθαριεί αυτήν ο ιερεύς, και
πλυνάµενος τα ιµάτια καθαρός έσται.
Λευ. 13,34  Ο ιερεύς θα εξετάση την πληγήν κατά την εβδόµην ηµέραν και εάν ίδη ότι η βλάβη δεν ηπλώθη στο άλλο δέρµα
µετά το ξύρισµα, που είχε γίνει εις αυτό, η δε επιφάνεια της πληγής δεν είναι χαµηλοτέρα από την του άλλου δέρµατος, θα
κηρύξη αυτήν ο ιερεύς καθαράν, και ο ασθενής, αφού πλύνη τα ιµάτιά του, θα είναι καθαρός.
Λευ. 13,35  εάν δε διαχύσει διαχέηται το θραύσµα εν τώ δέρµατι µετά το καθαρισθήναι αυτόν,
Λευ. 13,35  Εάν όµως η πληγή µετά την ανακήρυξιν αυτού ως καθαρού αρχίση να επεκτείνεται και στο άλλο δέρµα,
Λευ. 13,36  και όψεται ο ιερεύς, και ιδού διακέχυται το θραύσµα εν τώ δέρµατι, ουκ επισκέψεται ο ιερεύς περί της τριχός της
ξανθής, ότι ακάθαρτός εστιν.
Λευ. 13,36  θα ίδη ο ιερεύς ότι έχει απλωθή η βλάβη στο δέρµα και δεν θα εξετάση πλέον αν η τρίχα είναι ξανθή, διότι ο
ασθενής είναι πλέον λεπρός, ακάθαρτος.



Λευ. 13,37  εάν δε ενώπιον µείνη επί χώρας το θραύσµα, και θρίξ µέλαινα ανατείλη εν αυτώ, υγίακε το θραύσµα· καθαρός
εστι, και καθαριεί αυτόν ο ιερεύς.
Λευ. 13,37  Εάν όµως η πληγή µείνη επί του αυτού σηµείου, φυτρώσουν δε εντός της περιοχής της µαύρες τρίχες, η ασθένεια
έχει θεραπευθή, ο ασθενής είναι καθαρός από της λέπρας και ο ιερεύς θα τον κηρύξη καθαρόν.
Λευ. 13,38  Καί ανδρί ή γυναικί, εάν γένηται εν δέρµατι της σαρκός αυτού αυγάσµατα αυγάζοντα λευκανθίζοντα,
Λευ. 13,38  Εάν στο δέρµα ανδρός η γυναικός παρουσιασθούν φανερά νοσηρά συµπτώµατα στίλβοντα υπόλευκα,
Λευ. 13,39  και όψεται ο ιερεύς, και ιδού εν δέρµατι της σαρκός αυτού αυγάσµατα αυγάζοντα λευκανθίζοντα, αλφός εστιν
εξανθεί εν τώ δέρµατι της σαρκός αυτού, καθαρός εστι.
Λευ. 13,39  θα εξετάση αυτόν ο ιερεύς και εάν ίδη τα στίλβοντα και λεακάζοντα αυτά συµπτώµατα, ο ασθενής είναι
υπόλευκος, έχει στο δέρµα του λευκήν µη µεταδοτικήν λεπράν. Ο ασθενής αυτός είναι καθαρός.
Λευ. 13,40  Εάν δε τινι µαδήση η κεφαλή αυτού, φαλακρός εστι, καθαρός εστιν.
Λευ. 13,40  Εάν κανενός µαδήση η κεφαλή, αυτός είναι φαλακρός και όχι λεπρός. Είναι καθαρός.
Λευ. 13,41  εάν δε κατά πρόσωπον µαδήση η κεφαλή αυτού, αναφάλαντός εστι, καθαρός εστιν.
Λευ. 13,41  Εάν στο άνω µέρος του προσώπου επί της κεφαλής πέσουν αι τρίχες, αυτός είναι φαλακρός στο σηµείον εκείνο.
Είναι καθαρός.
Λευ. 13,42  εάν δε γένηται εν τώ φαλακρώµατι αυτού ή εν τώ αναφαλαντώµατι αυτού αφή λευκή ή πυρίζουσα, λέπρα εστίν
εν τώ φαλακρώµατι αυτού, ή εν τώ αναφαλαντώµατι αυτού.
Λευ. 13,42  Εάν όµως στο φαλάκρωµα της κεφαλής αυτού η του προσώπου παρουσιασθή λευκή πληγή η υπέρυθρος, είναι
λέπρα στο φαλάκρωµα του κρανίου του η, του προσώπου του.
Λευ. 13,43  και όψεται αυτόν ο ιερεύς, και ιδού η όψις της αφής λευκή ή πυρίζουσα εν τώ φαλακρώµατι αυτού ή εν τώ
φαλαντώµατι αυτού, ως είδος λέπρας εν δέρµατι της σαρκός αυτού,
Λευ. 13,43  Ο ιερεύς θα εξετάση αυτόν και εάν η εµψάνισις της πληγής είναι λευκή η υπέρυθρος εις την φαλάκραν του
κρανίου η του προσώπου, ωσάν είδος λέπρας στο δέρµα του,
Λευ. 13,44  άνθρωπος λεπρός εστι· µιάνσει µιανεί αυτόν ο ιερεύς, εν τή κεφαλή αυτού η αφή αυτού.
Λευ. 13,44  ο άνθρωπος αυτός είναι λεπρός. Ο ιερεύς θα τον κηρύξη ακάθαρτον, διότι η λέπρα ευρίσκεται εις την κεφαλήν
του.
Λευ. 13,45  Καί ο λεπρός εν ώ εστιν η αφή, τα ιµάτια αυτού έστω παραλελυµένα και η κεφαλή αυτού ακάλυπτος, και περί το
στόµα αυτού περιβαλέσθω, και ακάθαρτος κεκλήσεται·
Λευ. 13,45  Καθε λεπρός, ο οποίος έχει τα συµπτώµατα της λέπρας, θα φορή τα ιµάτια αυτού σχισµένα, θα έχη την κεφαλήν
ακάλυπτον µε λυµένην την κόµην, το στόµα σκεπασµένον, δια να αναγνωρίζεται και να λέγεται “ακάθαρτος”.
Λευ. 13,46  πάσας τας ηµέρας, όσας εάν ή επ αυτόν η αφή, ακάθαρτος ών ακάθαρτος έσται, κεχωρισµένος καθήσεται, έξω
της παρεµβολής αυτού έσται η διατριβή.
Λευ. 13,46  Καθ' όλον το διάστηµα, κατά το οποίον, καθ' ο λεπρός, θα είναι ακάθαρτος, θα µένη αποµονωµένος και θα ζη
έξω από την κατασκήνωσιν.
Λευ. 13,47  Καί ιµατίω εάν γένηται αφή εν αυτώ λέπρας εν ιµατίω ερέω, ή εν ιµατίω στυππυίνω,
Λευ. 13,47  Εάν πληγή λέπρας παρατηρηθή εις ένδυµα µάλλινον η λινόν,
Λευ. 13,48  ή εν στήµονι, ή εν κρόκη, ή εν τοίς λινοίς, ή εν τοίς ερέοις, ή εν δέρµατι, ή εν παντί εργασίµω δέρµατι,
Λευ. 13,48  στο στηµόνι η το υφάδι, εις λινά η µάλλινα, εις δέρµα ακατέργαστον η κατειργασµένον χρησιµοποιούµενον ως
ένδυµα
Λευ. 13,49  και γένηται η αφή χλωρίζουσα ή πυρίζουσα εν τώ δέρµατι, ή εν τώ ιµατίω, ή εν τώ στήµονι, ή εν τή κρόκη, ή εν
παντί σκεύει εργασίµω δέρµατος, αφή λέπρας εστί, και δείξει τώ ιερεί.
Λευ. 13,49  και η προσβολή είναι κιτρίνη η υπέρυθρος στο δέρµα η στο ιµάτιον η στο στηµόνι η στο υφάδι η εις κάθε είδος
κατειργασµένου δέρµατος, είναι προσβολή λέπρας και ο κάτοχος του ενδύµατος θα δείξη αυτό στον ιερέα.
Λευ. 13,50  και όψεται ο ιερεύς την αφήν, και αφοριεί ο ιερεύς την αφήν επτά ηµέρας.
Λευ. 13,50  Ο ιερεύς θα ίδη τα συµπτώµατα αυτά και θα αποµονώση το ένδυµα αυτό επί επτά ηµέρας.
Λευ. 13,51  και όψεται ο ιερεύς την αφήν εν τή ηµέρα τή εβδόµη· εάν δε διαχέηται η αφή εν τώ ιµατίω, ή εν τώ στήµονι, ή εν
τή κρόκη, ή εν τώ δέρµατι, κατά πάντα όσα εάν ποιηθή δέρµατα εν τή εργασίω, λέπρα έµµονός εστιν η αφή, ακάθαρτός
εστι.
Λευ. 13,51  Κατά την εβδόµην ηµέραν θα ίδη πάλιν ο ιερεύς αυτό το σύµπτωµα. Εάν η προσβολή έχη εξαπλωθή στο υµάτιον
η στο στηµόνι η στο υφάδι η στο ακατέργαστον δέρµα η εις κάθε τι που έχει κατασκευασθή µε κατειργασµένον δέρµα, η
προσβολή αυτή είναι µόνιµος λέπρα, και το ένδυµα είναι ακάθαρτον.
Λευ. 13,52  κατακαύσει το ιµάτιον, ή τον στήµονα, ή την κρόκην εν τοίς ερέοις, ή εν τοίς λινοίς, ή εν παντί σκεύει δερµατίνω,
εν ώ αν ή εν αυτώ η αφή, ότι λέπρα έµµονός εστιν, εν πυρί κατακαυθήσεται.
Λευ. 13,52  Αυτό δε το ένδυµα, το στηµόνι η το υφάδι, από το οποίον έχει υφανθή το µάλλινον η τα λινόν, και κάθε
δερµάτινον είδος επάνω εις το οποίον ήθελε παρουσιασθή αυτή η προσβολή, επειδή είναι λέπρα µόνιµος και αθεράπευτος,
θα κατακαούν στο πυρ όλα αυτά τα αντικείµενα.
Λευ. 13,53  εάν δε ίδη ο ιερεύς, και µη διαχέηται η αφή εν τώ ιµατίω, ή εν τώ στήµονι, ή εν τή κρόκη, ή εν παντί σκεύει
δερµατίνω,
Λευ. 13,53  Εάν ο ιερεύς ίδη ότι η προσβολή αυτή δεν µετεδόθη εις άλλα σηµεία του ιµατίου, του στηµονιού, του υφαδιού και
εις κάθε δερµάτινον είδος,
Λευ. 13,54  και συντάξει ο ιερεύς, και πλυνεί εφ ού εάν ή επ αυτού η αφή, και αφοριεί ο ιερεύς την αφήν επτά ηµέρας το
δεύτερον·
Λευ. 13,54  θα διατάξη να πλυθή το ιµάτιον, επί του οποίου παρετηρήθη η προσβολή, και θα αποµονώση αυτό επί άλλας
επτά ηµέρας.
Λευ. 13,55  και όψεται ο ιερεύς µετά το πλυθύναι αυτό την αφήν, και ήδε ου µη µετέβαλεν η αφή την όψιν, και η αφή ου
διαχείται, ακάθαρτόν εστιν, εν πυρί κατακαυθήσεται· εστήρικται εν τώ ιµατίω, ή εν τώ στήµονι, ή εν τή κρόκη.
Λευ. 13,55 Ο ιερεύς µετά το πλύσιµον του ιµατίου θα εξετάση και πάλιν την προσβολήν και εάν αυτή δεν µετεβλήθη προς το



καλύτερον ως προς την εµφάνισιν, έστω και αν δεν έχη επεκταθή, το ένδυµα είναι ακάθαρτον και πρέπει να κατακαή στο
πυρ· η προσβολή στο ιµάτιον η στο στηµόνι η στο υφάδι είναι πλέον µόνιµος.
Λευ. 13,56  και εάν ίδη ο ιερεύς, και ή αµαυρά η αφή µετά το πλυθήναι αυτό, απορήξει αυτό από τού ιµατίου, ή από τού
στήµονος, ή από της κρόκης, ή από τού δέρµατος.
Λευ. 13,56  Εάν όµως ο ιερεύς παρατηρήση ότι η προσβολή επήρε σκούρο χρώµα µετά το πλύσιµο του ιµατίου, θα αποκόψη
το προσβληθέν µέρος του ιµατίου η του στηµονιού η του υφαδιού η παντός δερµατίνου είδους.
Λευ. 13,57  εάν δε οφθή έτι εν τώ ιµατίω, ή εν τώ στήµονι, ή εν τή κρόκη, ή εν παντί σκεύει δερµατίνω, λέπρα εξανθούσά
εστιν· εν πυρί κατακαυθήσεται εν ώ εστιν η αφή.
Λευ. 13,57  Εάν εµφανισθή και πάλιν στο ένδυµα η στο στηµόνι η στο υφάδι η εις κάθε δερµάτινον είδος νέα προσβολή, τότε
πρόκειται περί λέπρας η οποία αναπτύσσεται. Το αντικείµενον, επί του οποίου υπάρχει αυτή η λέπρα, πρέπει να καή.
Λευ. 13,58  και το ιµάτιον, ή ο στήµων, ή η κρόκη, ή πάν σκεύος δερµάτινον, ό πλυθήσεται, και αποστήσεται απ αυτού η
αφή, και πλυθήσεται το δεύτερον, και καθαρόν έσται.
Λευ. 13,58  Το ιµάτιον όµως η το στηµόνι η το υφάδι η κάθε δερµάτινον είδος, το οποίον θα πλυθή και από το οποίον θα
εκλείψη η προσβολή, θα πλυθή δευτέραν φοράν και τότε θα είναι καθαρόν.
Λευ. 13,59  ούτος ο νόµος αφής λέπρας ιµατίου ερέου, ή στυππυίνου, ή στήµονος, ή κρόκης, ή παντός σκεύους δερµατίνου,
εις το καθαρίσαι αυτό, ή µιάναι αυτό.
Λευ. 13,59  Αυτός είναι ο νόµος της λέπρας µαλλίνου η, λινού ιµατίου, στηµονιου η υφαδιού και κάθε είδους δερµατίνου
αντικειµένου, δια να κηρυχθή τούτο καθαρόν η ακάθαρτον”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Λευ. 14,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 14,1  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 14,2  ούτος ο νόµος τού λεπρού, ή αν ηµέρα καθαρισθή· και προσαχθήσεται προς τον ιερέα,
Λευ. 14,2  “αυτή είναι η νοµική διάταξις δια τον λεπρόν, η οποία θα τηρηθή κατά την ηµέραν που αυτός θα έχη θεραπευθή
από την λέπραν· θα οδηγηθή αυτός προς τον ιερέα,
Λευ. 14,3  και εξελεύσεται ο ιερεύς έξω της παρεµβολής, και όψεται ο ιερεύς, και ιδού ιάται η αφή της λέπρας από τού
λεπρού.
Λευ. 14,3  ο οποίος θα εξέλθη από την κατασκήνωσιν προς το µέρος, στο οποίον ευρίσκεται ο λεπρός. Θα εξετάση αυτόν και
θα πεισθή ότι έχει θεραπευθή πλέον η λέπρα.
Λευ. 14,4  και προστάξει ο ιερεύς, και λήψονται τώ κεκαθαρισµένω δύο ορνίθια ζώντα καθαρά και ξύλον κέδρινον και
κεκλωσµένον κόκκινον και ύσσωπον·
Λευ. 14,4  Θα διατάξη κατόπιν ο ιερεύς να φέρουν δια τον θεραπευθέντα λεπρόν δύο µικρά ζωντανά πτηνά, από τα καθαρά,
δηλ. από εκείνα των οποίων επιτρέπεται η βρώσις, ένα κέδρινον ξύλον, ταινίαν από στριµµένον κόκκινον νήµα και
κλωναράκι υσσώπου.
Λευ. 14,5  και προστάξει ο ιερεύς, και σφάξουσι το ορνίθιον το έν εις αγγείον οστράκινον εφ ύδατι ζώντι.
Λευ. 14,5  Θα διατάξη έπειτα ο ιερεύς να σφάξουν το ένα µικρόν πτηνόν εις πήλινον δοχείον, εντός του οποίου υπάρχει ύδωρ
πηγαίον.
Λευ. 14,6  και το ορνίθιον το ζών λήψεται αυτό και το ξύλον το κέδρινον και το κλωστόν κόκκινον και τον ύσσωπον , και
βάψει αυτά και το ορνίθιον το ζών εις το αίµα τού ορνιθίου τού σφαγέντος εφ ύδατι ζώντι·
Λευ. 14,6  Θα λάβη κατόπιν το ζωντανόν πτηνόν, το κέδρινον ξύλον, την ερυθράν κλωστήν και τον ύσσωπον, θα βυθίση
αυτά και το ζων πτηνόν στο αίµα του σφαγέντος πτηνού επάνω από το πηγαίον ύδωρ.
Λευ. 14,7  και περιρανεί επί τον καθαρισθέντα από της λέπρας επτάκις, και καθαρός έσται· και εξαποστελεί το ορνίθιον το
ζών εις το πεδίον.
Λευ. 14,7  Με αυτό θα ραντίση τον θεραπευθέντα λεπρόν επτά φοράς και αυτός θα είναι τότε καθαρός. Ο ιερεύς θα αφήση
κατόπιν ελεύθερον το ζωντανόν πτηνόν να πετάξη εις την πεδιάδα.
Λευ. 14,8  και πλυνεί ο καθαρισθείς τα ιµάτια αυτού και ξυρηθήσεται αυτού πάσαν την τρίχα, και λούσεται εν ύδατι, και
καθαρός έσται, και µετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεµβολήν, και διατρίψει έξω τού οίκου αυτού επτά ηµέρας.
Λευ. 14,8  Ο θεραπευθείς λεπρός θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα ξυρίση όλας τας τρίχας του σώµατός του, θα λουσθή στο
νερό και θα είναι πλέον καθαρός από την λέπραν. Κατόπιν θα εισέλθη εις την κατασκήνωσιν, αλλά επί επτά ηµέρας θα ζη
έξω από το σπίτι του.
Λευ. 14,9  και έσται τή ηµέρα τή εβδόµη, ξυρηθήσεται πάσαν την τρίχα αυτού, την κεφαλήν αυτού και τον πώγωνα και τας
οφρύς και πάσαν την τρίχα αυτού ξυρηθήσεται· και πλυνεί τα ιµάτια, και λούσεται το σώµα αυτού ύδατι, και καθαρός
έσται.
Λευ. 14,9  Κατά την εβδόµην ηµέραν θα ξυρίση και πάλιν ο θεραπευθείς όλας τας τρίχας του σώµατός του , την κεφαλήν,
τον πώγωνά του, τα φρύδια του και κάθε τρίχα που υπάρχει στο σώµα του, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λούση το σώµα
του µε νερό και θα είναι πλέον καθαρός ενώπιον όλων µε το δικαίωµα της ελευθέρας πλέον επικοινωνίας.
Λευ. 14,10  και τή ηµέρα τή ογδόη λήψεται δύο αµνούς αµώµους ενιαυσίους και πρόβατον άµωµον ενιαύσιον και τρία
δέκατα σεµιδάλεως εις θυσίαν περυραµένης εν ελαίω και κοτύλην ελαίου µίαν.
Λευ. 14,10  Κατά την ογδόην ηµέραν θα πάρη ο θεραπευθείς δύο αµνούς ενός έτους χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, ένα
πρόβατον ενός έτους, αρτιµελές και τρία δέκατα (εξ περίπου κιλά) σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δι' αναίµακτον θυσίαν και
µίαν κοτύλην (διακόσια ογδόντα περίπου γραµ.) λάδι.
Λευ. 14,11  και στήσει ο ιερεύς ο καθαρίζων τον άνθρωπον τον καθαριζόµενον και ταύτα έναντι Κυρίου, επί την θύραν της
σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 14,11  Ο ιερεύς, ο οποίος θα επιτελέση τον νοµικόν καθαρισµόν, θα θέση τον άνθρωπον αυτόν και αυτάς τας
προσφοράς απέναντι του Κυρίου εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 14,12  και λήψεται ο ιερεύς τον αµνόν τον ένα, και προσάξει αυτόν της πληµµελείας, και την κοτύλην τού ελαίου, και
αφοριεί αυτά αφόρισµα έναντι Κυρίου·



Λευ. 14,12  Θα λάβη τον ένα αµνόν, τον οποίον θα θυσιάση εις εξάλειψιν αµαρτίας και την κοτύλην του ελαίου. Θα
προσφέρη δε αυτά ως θυσίαν αναφεροµένην στον Κυριον.
Λευ. 14,13  και σφάξουσι τον αµνόν εν τόπω, ού σφάζουσι τα ολοκαυτώµατα και τα περί αµαρτίας, εν τόπω αγίω· έστι γάρ
το περί αµαρτίας, ώσπερ το της πληµµελείας εστί τώ ιερεί, άγια αγίων εστί.
Λευ. 14,13  Θα σφάξουν τον αµνόν στον τόπον, όπου σφάζονται τα προς ολοκαύτωσιν και τα περί αµαρτίας ζώα, εις τόπον
δηλαδή άγιον. Τα υπολειφθέντα από την υπέρ αµαρτίας θυσίαν, όπως και τα υπολειφθέντα από την θυσίαν περί βαρυτέρας
ενοχής, θα ανήκουν στον ιερέα· είναι αγιώτατα.
Λευ. 14,14  και λήψεται ο ιερεύς από τού αίµατος τού της πληµµελείας, και επιθήσει ο ιερεύς επί τον λοβόν τού ωτός τού
καθαριζοµένου τού δεξιού, και επί το άκρον της χειρός της δεξιάς και επί το άκρον τού ποδός τού δεξιού.
Λευ. 14,14  Θα πάρη ο ιερεύς από το αίµα της θυσίας περί πληµµελείας και θα θέση στο κάτω άκρον του δεξιού ωτός του
καθοριζοµένου, εις τυ άκρον της δεξιάς χειρός του και στο άκρον του δεξιού ποδός του.
Λευ. 14,15  και λαβών ο ιερεύς από της κοτύλης τού ελαίου επιχεεί επί την χείρα τού ιερέως την αριστεράν
Λευ. 14,15  Λαβών δε από το έλαιον της κοτύλης θα θέση εις την χούφταν της αριστεράς χειρός του,
Λευ. 14,16  και βάψει τον δάκτυλον τον δεξιόν από τού ελαίου τού όντος επί της χειρός αυτού της αριστεράς και ρανεί τώ
δακτύλω επτάκις έναντι Κυρίου·
Λευ. 14,16  θα βουτήξη τον δεξιόν δάκτυλόν του στο έλαιον που ευρίσκεται εις την αριστεράν του χείρα και θα ραντίση δια
του δακτύλου του επτά φοράς ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 14,17  το δε καταλειφθέν έλαιον το ον εν τή χειρί επιθήσει ο ιερεύς επί τον λοβόν τού ωτός τού καθαριζοµένου τού
δεξιού και επί το άκρον της χειρός της δεξιάς και επί το άκρον τού ποδός τού δεξιού. επί τον τόπον τού αίµατος τού της
πληµµελείας·
Λευ. 14,17  Από δε το υπολειφθέν έλαιον εις την αριστεράν του χείρα θα θέση ο ιερεύς στο κάτω µέρος του δεξιού ωτός του
καθοριζοµένου, στο άκρον της δεξιάς χειρός του, στο άκρον του δεξιού ποδός του, στον τόπον όπου τίθεται το αίµα της
θυσίας περί πληµµελείας.
Λευ. 14,18  το δε καταλειφθέν έλαιον το επί της χειρός τού ιερέως επιθήσει ο ιερεύς επί την κεφαλήν τού καθαρισθέντος, και
εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι Κυρίου.
Λευ. 14,18  Το στο χέρι του υπόλοιπον έλαιον θα θέση ο ιερεύς εις την κεφαλήν του καθοριζοµένου λεπρού και έτσι θα τον
εξιλεώση ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 14,19  και ποιήσει ο ιερεύς το περί της αµαρτίας, και εξιλάσεται ο ιερεύς περί τού καθαριζοµένου από της αµαρτίας
αυτού· και µετά τούτο σφάξει ο ιερεύς το ολοκαύτωµα.
Λευ. 14,19  Θα προσφέρη ο ιερεύς την θυοίαν περί αµαρτίας και θα εξιλεώση τας αµαρτίας του καθοριζοµένου· κατόπιν δε
θα σφάξη ο ιερεύς το ζώον, το προοριζόµενον δι' ολοκαύτωσιν.
Λευ. 14,20  και ανοίσει ο ιερεύς το ολοκαύτωµα και την θυσίαν επί το θυσιαστήριον έναντι Κυρίου· και εξιλάσεται περί
αυτού ο ιερεύς, και καθαρισθήσεται.
Λευ. 14,20     Θα προσφέρη το ολοκαύτωµα και την θυσίαν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων ενώπιον του
Κυρίου. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα εξιλεώση αυτόν από την αµαρτίαν του και έτσι θα καθαρισθή ούτος σύµφωνα µε την
νοµικήν διάταξιν.
Λευ. 14,21  Εάν δε πένηται και η χείρ αυτού µη ευρίσκη, λήψεται αµνόν ένα εις ό επληµµέλησεν εις αφαίρεµα, ώστε
εξιλάσασθαι περί αυτού, και δέκατον σεµιδάλεως πεφυραµένης εν ελαίω εις θυσίαν, και κοτύλην ελαίου µίαν,
Λευ. 14,21  Εαν όµως είναι πτωχός και δεν έχη την οικονοµικήν δυνατότητα να προσφέρη όλα αυτά, θα πάρη ένα µόνον
αµνόν, τον οποίον θα θυσιάση κατά τον καθοριζόµενον τρόπον ως θυσίαν πληµµελείας, ώστε να εξιλεωθή η αµαρτία του.
Επίσης θα προσφέρη σηµιγδάλι τέσσερα περίπου χιλιόγραµµα ζυµωµένο µε λάδι και διακόσια ογδοήκοντα περίπου γραµ.
έλαιον.
Λευ. 14,22  και δύο τρυγόνας, ή δύο νεοσσούς περιστερών, όσα εύρεν η χείρ αυτού, και έσται η µία περί αµαρτίας και η µία
εις ολοκαύτωµα·
Λευ. 14,22     Θα προσφέρη µαζή µε αυτά και δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών, αυτά που αντέχει οικονοµικώς. Το
ένα θα το προσφέρη περί αµαρτίας και το άλλο προς ολοκαύτωσιν .
Λευ. 14,23  και προσοίσει αυτά τή ηµέρα τή ογδόη εις το καθαρίσαι αυτόν προς τον ιερέα, επί την θύραν της σκηνής τού
µαρτυρίου έναντι Κυρίου.
Λευ. 14,23  Θα προσφέρη αυτά στον ιερέα κατά την ογδόην ηµέραν, δια να καθαρισθή εις την θύραν της Σκηνής του
Μαρτυρίου, απέναντι του Κυρίου.
Λευ. 14,24  και λαβών ο ιερεύς τον αµνόν της πληµµελείας και την κοτύλην τού ελαίου, επιθήσει αυτά επίθεµα έναντι
Κυρίου.
Λευ. 14,24     Ο ιερεύς θα πάρη τον αµνόν περί της πληµµελείας και την κοτύλην του ελαίου και θα τα προσφέρη κατά
ειδικόν τρόπον, που λέγεται “επίθεµα ενώπιον του Κυρίου”.
Λευ. 14,25  και σφάξει τον αµνόν τον της πληµµελείας, και λήψεται ο ιερεύς από τού αίµατος τού της πληµµελείας και
επιθήσει επί τον λοβόν τού ωτός τού καθαριζοµένου τού δεξιού και επί το άκρον της χειρός της δεξιάς και επί το άκρον τού
ποδός τού δεξιού.
Λευ. 14,25  Θα σφάξη τον αµνόν της πληµµελείας ο ιερεύς, θα πάρη από το αίµα του σφαγέντος ζώου και θα θέση στο
δεξιόν κάτω άκρον του ωτός του καθαριζοµένου, στο άκρον της δεξιάς χειρός του, και στο άκρον του δεξιού του ποδός.
Λευ. 14,26  και από τού ελαίου επιχεεί ο ιερεύς επί την χείρα τού ιερέως την αριστεράν,
Λευ. 14,26     Από το έλαιον θα χύση ο ιερεύς εις την χούφταν του αριστερού χεριού του,
Λευ. 14,27  και ρανεί ο ιερεύς τώ δακτύλω τώ δεξιώ από τού ελαίου τού εν τή χειρί αυτού τή αριστερά επτάκις έναντι Κυρίου·
Λευ. 14,27  θα ραντίση µε το δάκτυλόν του το δεξιόν από το έλαιον τούτο επτά φοράς ενώπιον του Κυρίου,
Λευ. 14,28  και επιθήσει ο ιερεύς από τού ελαίου τού επί της χειρός αυτού επί τον λοβόν τού ωτός τού καθαριζοµένου τού
δεξιού και επί το άκρον της χειρός αυτού της δεξιάς και επί το άκρον τού ποδός αυτού τού δεξιού, επί τον τόπον τού
αίµατος τού της πληµµελείας·
Λευ. 14,28     θα θέση από το έλαιον αυτό, που υπάρχει στο χέρι του, στο κάτω άκρον του δεξιού αυτιού του καθαριζοµένου,



στο άκρον της δεξιάς χειρός του, στο άκρον του δεξιού ποδός του, στον τόπον όπου τίθεται και το αίµα της περί
πληµµελείας θυσίας.
Λευ. 14,29  το δε καταλειφθέν από τού ελαίου το ον επί της χειρός τού ιερέως επιθήσει επί την κεφαλήν τού καθαρισθέντος,
και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι Κυρίου.
Λευ. 14,29     Το δε υπόλοιπον έλαιον, που έχει ο ιερεύς στο χέρι του, θα το θέση εις την κεφαλήν του καθορισθέντος και θα
εξιλεώση αυτόν ενώπιον του Κυρίου.
Λευ. 14,30  και ποιήσει µίαν από των τρυγόνων ή από των νεοσσών των περιστερών, καθότι εύρεν αυτού η χείρ,
Λευ. 14,30  Θα προσφέρη ο τέως λεπρός, εάν είναι πτωχός, µίαν από τας τρυγόνας, η από τους νεοσσούς των περιστερών,
κατά την οικονοµικήν του δυνατότητα·
Λευ. 14,31  την µίαν περί αµαρτίας και την µίαν εις ολοκαύτωµα σύν τή θυσία, και εξιλάσεται ο ιερεύς περί τού
καθαριζοµένου έναντι Κυρίου.
Λευ. 14,31  την µεν µίαν περί αµαρτίας, και την άλλην δι' ολοκαύτωµα µαζή µε την αναίµακτον θυσίαν. Ετσι δε ο ιερεύς θα
εξιλεώση ενώπιον του Κυρίου τον καθαριζόµενον τέως λεπρόν.
Λευ. 14,32  ούτος ο νόµος, εν ώ εστιν η αφή της λέπρας, και τού µη ευρίσκοντος τή χειρί εις τον καθαρισµόν αυτού.
Λευ. 14,32  Αυτή είναι η νοµική διάταξις δια τον καθαρισµόν του λεπρού, ο οποίος δεν έχει οικονοµικάς δυνατότητας”.
Λευ. 14,33  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Λευ. 14,33  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·
Λευ. 14,34  ως αν εισέλθητε εις την γήν των Χαναναίων, ήν εγώ δίδωµι υµίν εν κτήσει, και δώσω αφήν λέπρας εν ταίς οικίαις
της γής της εγκτήτου υµίν,
Λευ. 14,34  “όταν εισέλθετε εις την χώραν των Χαναναίων, την οποίαν εγώ θα σας δώσω ως ιδικήν σας, και παραχωρήσω να
εµφανισθή λέπρα εις τας οικίας της χώρας, που θα κατακτήσετε,
Λευ. 14,35  και ήξει τινός αυτού η οικία, και αναγγελεί τώ ιερεί λέγων· ώσπερ αφή εώραταί µοι εν τή οικία.
Λευ. 14,35  εκείνος του οποίου η οικία θα έχη προσβληθή από λέπραν θα έλθη στον ιερέα και θα το αναγγείλη λέγων · “κάτι
σαν πληγή λέπρας έχει φανή εις την οικίαν µου”.
Λευ. 14,36  και προστάξει ο ιερεύς αποσκευάσαι την οικίαν, πρό τού εισελθόντα τον ιερέα ιδείν την αφήν, και ου µη
ακάθαρτα γένηται όσα αν ή εν τή οικία, και µετά ταύτα εισελεύσεται ο ιερεύς καταµαθείν την οικίαν.
Λευ. 14,36  Θα διατάξη ο ιερεύς να εκκενωθή η οικία από όλα τα σκεύη και έπιπλα, πριν εισέλθη αυτός (ο ιερεύς) και ίδη την
προσβολήν της λέπρας· έτσι δε εάν η οικία είναι ακάθαρτος δεν θα θεωρηθούν ακάθαρτα και όσα πράγµατα θα
ευρίσκωνται εις αυτήν. Αφού αδειάση η οικία, θα εισέλθη ο ιερεύς, δια να την εξετάση.
Λευ. 14,37  και όψεται την αφήν, και ιδού η αφή εν τοίς τοίχοις της οικίας, κοιλάδας χλωριζούσας, ή πυριζούσας, και η όψις
αυτών ταπεινοτέρα των τοίχων,
Λευ. 14,37  Θα ίδη τα συµπτώµατα στους τοίχους της οικίας και εάν κατά τόπους αυτά είναι πρασινοκίτρινα η ερυθρωπά
και η επιφάνεια αυτών χαµηλοτέρα από την άλλην επιφάνειαν των τοίχων,
Λευ. 14,38  και εξελθών ο ιερεύς εκ της οικίας επί την θύραν της οικίας, και αφοριεί ο ιερεύς την οικίαν επτά ηµέρας.
Λευ. 14,38  θα εξέλθη ο ιερεύς από την οικίαν αυτήν, θα κλείση την θύραν της και θα αποµονώση αυτήν επί επτά ηµέρας.
Λευ. 14,39  και επανήξει ο ιερεύς τή εβδόµη και όψεται την οικίαν, και ιδού διεχύθη η αφή εν τοίς τοίχοις της οικίας,
Λευ. 14,39  Θα επανέλθη κατά την εβδόµην ηµέραν, θα εξετάση πάλιν την οικίαν και εάν ίδη ότι η προσβολή έχει απλωθή
και εις άλλα µέρη των τοίχων,
Λευ. 14,40  και προστάξει ο ιερεύς, και εξελούσι τους λίθους, εν οίς εστιν η αφή, και εκβαλούσιν αυτούς έξω της πόλεως εις
τόπον ακάθαρτον.
Λευ. 14,40     θα διατάξη ο ιερεύς να αποσπάσουν τους λίθους, όπου έχει παρουσιασθή η προσβολή, και να τους βγάλουν έξω
από την πόλιν εις τόπον ακάθαρτον.
Λευ. 14,41  και την οικίαν αποξύσουσιν έσωθεν κύκλω και εκχεούσι τον χούν τον απεξυσµένον έξω της πόλεως εις τόπον
ακάθαρτον.
Λευ. 14,41  Θα ξύσουν την οικίαν εσωτερικώς ολόγυρα από το προσβληθέν µέρος, και το αποξεσθέν χώµα θα το πετάξουν
έξω από την πόλιν εις τόπον ακάθαρτον.
Λευ. 14,42  και λήψονται λίθους απεξυσµένους ετέρους, και αντιθήσουσιν αντί των λίθων και χούν έτερον λήψονται και
εξαλείψουσι την οικίαν.
Λευ. 14,42     Θα πάρουν έπειτα άλλους λίθους ξυσµένους, καθαρούς και θα τους θέσουν εις αντικατάστασιν των
αφαιρεθέντων λίθων, θα πάρουν επίσης άλλο χώµα και θα κάµουν πηλόν, δια να αλείψουν εκ νέου την οικίαν.
Λευ. 14,43  εάν δε επέλθη πάλιν αφή και ανατείλη εν τή οικία µετά το εξελείν τους λίθους και µετά το αποξυσθήναι την
οικίαν και µετά το εξαλειφθήναι,
Λευ. 14,43  Εάν όµως παρουσιασθή πάλιν προσβολή της λέπρας και αναφανή εις την οικίαν µετά την αφαίρεσιν του λίθου
και την απόξεσιν της οικίας και µετά την επάλειψιν αυτής,
Λευ. 14,44  και εισελεύσεται ο ιερεύς και όψεται· ει διακέχυται η αφή εν τή οικία, λέπρα έµµονός εστιν εν τή οικία,
ακάθαρτός εστι.
Λευ. 14,44     θα εισέλθη ο ιερεύς και θα εξετάση πάλιν την οικίαν εάν η προσβολή διεδόθη εις την οικίαν, τότε η λέπρα είναι
µόνιµος εις την οικίαν και αυτή είναι ακάθαρτος.
Λευ. 14,45  και καθελούσι την οικίαν και τα ξύλα αυτής και τους λίθους αυτής και πάντα τον χούν εξοίσουσιν έξω της
πόλεως εις τόπον ακάθαρτον.
Λευ. 14,45  Θα κρηµνίσουν την οικίαν και τα ξύλα της και τους λίθους της και όλον το χώµα της και θα µεταφέρουν αυτά
έξω από την πόλιν εις τόπον ακάθαρτον.
Λευ. 14,46  και ο εισπορευόµενος εις την οικίαν πάσας τας ηµέρας, ας αφωρισµένη εστίν, ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 14,46     Εκείνος δε που θα εισέλθη εις την οικίαν κατά τας ηµέρας, κατά τας οποίας αυτή είναι αποµονωµένη, θα είναι
ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 14,47  και ο κοιµώµενος εν τή οικία πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας· και ο έσθων εν τή οικία
πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.



Λευ. 14,47  Εκείνος που θα κοιµηθή εις αυτήν την οικίαν, θα πλύνη τα ενδύµατά του και θα είναι ακάθαρτος έως την
εσπέραν. Εκείνος επίσης που θα φάγη εις την οικίαν αυτήν, θα πλύνη τα ενδύµατά του και θα είναι ακάθαρτος έως την
εσπέραν.
Λευ. 14,48  εάν δε παραγενόµενος εισέλθη ο ιερεύς και ίδη, και ιδού διαχύσει ου διαχείται η αφή εν τή οικία µετά το
εξαλειφθήναι την οικίαν, και καθαριεί ο ιερεύς την οικίαν, ότι ιάθη η αφή.
Λευ. 14,48     Εάν δε εισέλθη ο ιερεύς εις την οικίαν και ίδη ότι δεν έχει διαδοθή η προσβολή εις αυτήν µετά την µερικήν
κάθαρσιν που είχε γίνει, θα κηρύξη αυτήν ο ιερεύς καθαράν, διότι η προσβολή έχει πλέον θεραπευθή.
Λευ. 14,49  και λήψεται αφαγνίσαι την οικίαν δύο ορνίθια ζώντα καθαρά και ξύλον κέδρινον και κεκλωσµένον κόκκινον
και ύσσωπον·
Λευ. 14,49     Δια τον αγνισµόν δε της οικίας θα πάρη ο ιερεύς δύο µικρά ζώντα πτηνά καθαρά, των οποίων επιτρέπεται η
βρώσις, ένα κέδρινο ξύλο, σχοινί από στριµµένην κοκκίνην κλωστήν και ένα κλωναράκι υσσώπου.
Λευ. 14,50  και σφάξει το ορνίθιον το έν εις σκεύος οστράκινον εφ ύδατι ζώντι,
Λευ. 14,50  Θα σφάξη το ένα µικρόν πτηνόν εις ένα πήλινον δοχείον που περιέχει πηγαίον ύδωρ.
Λευ. 14,51  και λήψεται το ξύλον το κέδρινον και το κεκλωσµένον κόκκινον και τον ύσσωπον και το ορνίθιον το ζών, και
βάψει αυτό εις το αίµα τού ορνιθίου τού εσφαγµένου εφ ύδατι ζώντι, και περιρανεί εν αυτοίς επί την οικίαν επτάκις,
Λευ. 14,51  Θα πάρη το κέδρινον ξύλο και το σχοινί το καµωµένον µε την κοκκίνην στρυµµένην κλωστήν, το κλωναράκι
του υσσώπου, και το ζωντανόν µικρόν πτηνόν, θα βυθίση αυτά στο αίµα του µικρού πτηνού, που εσφάγη επάνω από το
πηγαίον ύδωρ, και θα ραντίση µε το ύδωρ αυτό την οικίαν επτά φοράς.
Λευ. 14,52  και αφαγνιεί την οικίαν εν τώ αίµατι τού ορνιθίου και εν τώ ύδατι τώ ζώντι και εν τώ ορνιθίω τώ ζώντι και εν τώ
ξύλω τώ κεδρίνω και εν τώ υσσώπω και εν τώ κεκλωσµένω κοκκίνω.
Λευ. 14,52  Θα εξαγνίση έτσι την οικίαν µε το αίµα του σφαγέντος µικρού πτηνού και µε το πηγαίον ύδωρ, µε το ζων µικρόν
πτηνόν, µε το κέδρινον ξύλον και µε το σχοινί το καµώµενον από κοκκίνην στρυµµένην κλωστήν.
Λευ. 14,53  και εξαποστελεί το ορνίθιον το ζών έξω της πόλεως εις το πεδίον και εξιλάσεται περί της οικίας, και καθαρά
έσται.
Λευ. 14,53  Θα αφήση ελεύθερον το ζωντανόν µικρόν πτηνόν έξω από την πόλιν εις την πεδιάδα, θα εξιλεώση έτσι την
οικίαν και θα είναι αυτή καθαρά.
Λευ. 14,54  Ούτος ο νόµος κατά πάσαν αφήν λέπρας και θραύσµατος
Λευ. 14,54  Αυτή η νοµική διάταξις, που θα εφαρµόζεται κάθε φοράν κατά την οποίαν ήθελε παρουσιασθή προσβολή
λέπρας,
Λευ. 14,55  και της λέπρας ιµατίου και οικίας
Λευ. 14,55  όπως επίσης και επί της λέπρας, που ήθελε παρουσιασθή εις ένδυµα η εις οικίαν.
Λευ. 14,56  και ουλής και σηµασίας και τού αυγάζοντος
Λευ. 14,56  Αυτή είναι επίσης η νοµική διάταξις και δια τας υποτιθεµένας πληγάς λέπρας, όπως επίσης και δια τα
λευκάζοντα σηµεία του δέρµατος εξ αιτίας της λευκοπλασίας.
Λευ. 14,57  και τού εξηγήσασθαι ή ηµέρα ακάθαρτον, και ή ηµέρα καθαρισθήσεται. ούτος ο νόµος της λέπρας.
Λευ. 14,57  Αυτός είναι ο νόµος, δια του οποίου καθορίζεται πότε είναι κάποιος ακάθαρτος και πότε είναι ούτος καθαρός.
Αυτός γενικώς είναι ο νόµος της λέπρας των ανθρώπων, των ενδυµάτων και των οικιών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Λευ. 15,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Λευ. 15,1  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μοϋσήν και τον Ααρών και είπε·
Λευ. 15,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς αυτοίς· ανδρί ανδρί, ώ εάν γένηται ρύσις εκ τού σώµατος αυτού, η ρύσις
αυτού ακάθαρτός εστι.
Λευ. 15,2  “µίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς· εις κάθε άνδρα, στον οποίον θα γίνη ρεύσις εκ του σώµατός
του, η ρεύσις αυτή είναι ακάθαρτος.
Λευ. 15,3  και ούτος ο νόµος της ακαθαρσίας αυτού· ρέων γόνον εκ σώµατος αυτού, εκ της ρύσεως, ής συνέστηκε το σώµα
αυτού διά της ρύσεως, αύτη η ακαθαρσία αυτού εν αυτώ· πάσαι αι ηµέραι ρύσεως σώµατος αυτού, ή συνέστηκε το σώµα
αυτού διά της ρύσεως, ακαθαρσία αυτού εστι.
Λευ. 15,3  Αυτός είναι ο νόµος της ακαθαρσίας του· Οταν εκ του σώµατός του εξέλθη το σπέρµα, εκ του οποίου λαµβάνει
σύστασιν το ανθρώπινον σώµα, η ρεύσις αυτή είναι ακάθαρτος εις αυτόν. Ολαι αι ηµέραι της εκ του σώµατος ρεύσεως, εκ
της οποίας λαµβάνει ύπαρξιν το ανθρώπινον σώµα, είναι ηµέραι ακαθαρσίας και αυτού του ιδίου.
Λευ. 15,4  πάσα κοίτη, εφ ής εάν κοιµηθή επ αυτής ο γονορυής, ακάθαρτός εστι, και πάν σκεύος εφ ό αν καθίση επ αυτό ο
γονορυής, ακάθαρτον έσται.
Λευ. 15,4  Καθε κλίνη επί της οποίας θα κοιµηθή, ο πάσχων την ρεύσιν είναι ακάθαρτος. Και κάθε σκεύος, επάνω στο
οποίον θα καθήση, είναι ακάθαρτον.
Λευ. 15,5  και άνθρωπος, ός εάν άψηται της κοίτης αυτού, πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται
έως εσπέρας·
Λευ. 15,5  Ο δε άνθρωπος, ο οποίος θα εγγίση την κλίνην εκείνου, θα πλύνη τα ιµάτιά του, θα λουσθή ο ίδιος µε νερό και θα
είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,6  και ο καθήµενος επί τού σκεύους, εφ ό εάν καθίση ο γονορυής, πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται ύδατι και
ακάθαρτος έσται έως εσπέρας·
Λευ. 15,6  Εκείνος που θα καθήση εις σκεύος, επάνω στο οποίον εκάθισεν ο πάσχων την ρεύσιν, θα πλύνη τα ιµάτια αυτού,
θα λουσθή ο ίδιος µε νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,7  και ο απτόµενος τού χρωτός τού γονορυούς πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως
εσπέρας.
Λευ. 15,7  Εκείνος, που θα εγγίση το σώµα του έχοντος την ρεύσιν, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή, µε νερό και θα
είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.



Λευ. 15,8  εάν δε προσσιελίση ο γονορυής επί τον καθαρόν, πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται
έως εσπέρας.
Λευ. 15,8  Εάν δε ο παθών αυτήν την ρεύσιν ρίψη τον σίελόν του εις καθαρόν άνθρωπον, αυτός πρέπει να πλύνη τα
ενδύµατά του, να λουσθή µε νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,9  και πάν επίσαγµα όνου, εφ ό αν επιβή επ αυτό ο γονορυής, ακάθαρτον έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,9  Και το σαµάρι του όνου, επάνω στο οποίον θα καθήση ο πάσχων την ρεύσιν, θα είναι ακάθαρτον έως την
εσπέραν.
Λευ. 15,10  και πάς ο απτόµενος όσα αν ή υποκάτω αυτού, ακάθαρτος έσται έως εσπέρας· και ο αίρων αυτά πλυνεί τα ιµάτια
αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,10  Οιοσδήποτε δε εγγίση κάθε αντικείµενον, που ευρίσκεται κάτω από το σώµα του πάσχοντος την ρεύσιν, θα είναι
ακάθαρτος µέχρι την εσπέραν. Και εκείνος που θα σηκώση αυτά τα αντικείµενα, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή µε
νερό και θα είναι ακάθαρτος µέχρι της εσπέρας.
Λευ. 15,11  και όσον εάν άψηται ο γονορυής, και τας χείρας ου νένιπται ύδατι , πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται το σώµα ύδατι
και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,11  Εκείνοι τους οποίους θα εγγίση ο έχων την ρεύσιν, αν δεν έχη ο ίδιος πλύνει τα χέρια του µε νερύ, θα πλύνουν τα
ενδύµατά των, θα λουσθούν µε νερό και θα είναι ακάθαρτοι έως την εσπέραν.
Λευ. 15,12  και σκεύος οστράκινον, ού αν άψηται ο γονορυής, συντριβήσεται· και σκεύος ξύλινον νιφήσεται ύδατι και
καθαρόν έσται.
Λευ. 15,12  Σκεύος πήλινον, το οποίον θα εγγίση ο έχων την ρεύσιν, θα συντριβή· αν δε είναι ξύλινον σκεύος, θα πλυθή µε
ύδωρ και θα είναι καθαρόν.
Λευ. 15,13  εάν δε καθαρισθή ο γονορυής εκ της ρύσεως αυτού, και εξαριθµηθήσεται αυτώ επτά ηµέρας εις τον καθαρισµόν
αυτού, και πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται το σώµα ύδατι και καθαρός έσται.
Λευ. 15,13  Οταν θεραπευθή και µέλλει να καθαρισθή εκ της ρεύσεως αυτής ο παθών, θα µετρηθούν επτά ηµέραι δια τον
καθαρισµόν του, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή µε νερό και θα είναι καθαρός.
Λευ. 15,14  και τή ηµέρα τή ογδόη λήψεται εαυτώ δύο τρυγόνας ή δύο νεοσσούς περιστερών και οίσει αυτά έναντι Κυρίου
επί τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου και δώσει αυτά τώ ιερεί.
Λευ. 15,14  Την ογδόην ηµέραν θα πάρη αυτός δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών, θα φέρη αυτά απέναντι του
Κυρίου, εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα τα δώση στον ιερέα.
Λευ. 15,15  και ποιήσει αυτά ο ιερεύς µίαν περί αµαρτίας και µίαν εις ολοκαύτωµα. και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς έναντι
Κυρίου από της ρύσεως αυτού.
Λευ. 15,15  Από αυτάς την µίαν θα προσφέρη ο ιερεύς θυσίαν περί αµαρτίας και την άλλην εις ολοκαύτωσιν . Ετσι δε θα
εξιλεώση αυτόν απέναντι του Κυρίου δια την ρεύσιν του αυτήν.
Λευ. 15,16  Καί άνθρωπος, ώ αν εξέλθη εξ αυτού κοίτη σπέρµατος, και λούσεται ύδατι πάν το σώµα αυτού και ακάθαρτος
έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,16  Ανθρωπος, ο οποίος θα πάθη νυκτερινήν εις την κλίνην του ρεύσιν θα λουσθή εις όλον του το σώµα µε νερό και
θα είναι ακάθαρτος µέχρις εσπέρας.
Λευ. 15,17  και πάν ιµάτιον και πάν δέρµα, αφ ό εάν ή επ αυτό κοίτη σπέρµατος, και πλυθήσεται ύδατι και ακάθαρτον έσται
έως εσπέρας.
Λευ. 15,17  Καθε ένδυµα είτε από ύφασµα είτε από δέρµα είναι αυτό, επί του οποίου ήθελε συµβή η κατά την νύκτα ρεύσις
αυτή, θα πλυθή µε νερό, και θα είναι ακάθαρτον έως την εσπέραν.
Λευ. 15,18  και γυνή εάν κοιµηθή ανήρ µετ αυτής κοίτην σπέρµατος, και λούσονται ύδατι και ακάθαρτοι έσονται έως
εσπέρας.
Λευ. 15,18  Εάν γυνή κοιµηθή µε τον άνδρα της και έλθουν εις ένωσιν, θα λουσθούν και οι δύο µε νερό και θα είναι
ακάθαρτοι έως την εσπέραν.
Λευ. 15,19  Καί γυνή, ήτις εάν ή ρέουσα αίµατι, και έσται η ρύσις αυτής εν τώ σώµατι αυτής, επτά ηµέρας έσται εν τή
αφέδρω αυτής· πάς ο απτόµενος αυτής ακάθαρτος έσται έως εσπέρας,
Λευ. 15,19  Γυνή, εις την οποίαν ήθελε συµβή ρύσις αίµατος, πρόκειται δε περί της φυσιολογικής εµµήνου ρύσεως, θα είναι
επί επτά ηµέρας κατά την περίοδον της ρύσεως αυτής ακάθαρτος. Οποιος δε την εγγίση θα είναι ακάθαρτος έως την
εσπέραν.
Λευ. 15,20  και πάν, εφ ό εάν κοιτάζηται επ αυτό εν τή αφέδρω αυτής, ακάθαρτον έσται. και πάν εφ ό εάν επικαθίση επ αυτό,
ακάθαρτον έσται.
Λευ. 15,20  Καθε δε αντικείµενον, επάνω στο οποίον θα κοιµάται αυτή κατά την έµµηνον περίοδόν της, θα είναι ακάθαρτον.
Λευ. 15,21  και πάς ός εάν άψηται της κοίτης αυτής, πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και λούσεται το σώµα αυτού ύδατι και
ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,21  Οποιος θα εγγίση την κλίνην αυτής, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή εις ολόκληρον το σώµα µε νερό και
θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,22  και πάς ο απτόµενος παντός σκεύους, ού εάν καθίση επ αυτό, πλυνεί τα ιµάτια αυτού, και λούσεται ύδατι και
ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,22  Καθένας που εγγίζει σκεύος, επί του οποίου εκείνη εκάθησε, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή µε νερό και
θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,23  εάν δε εν τή κοίτη αυτής ούσης, ή επί τού σκεύους, ού εάν καθίση επ αυτώ εν τώ άπτεσθαι αυτόν αυτής,
ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Λευ. 15,23  Εάν δε κανείς εγγίση αυτήν κοιµωµένην επί της κλίνης της κατά την περίοδόν της η καθηµένην εις κάποιο
σκεύος, αυτός θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,24  εάν δε κοίτη κοιµηθή τις µετ αυτής και γένηται η ακαθαρσία αυτής επ αυτώ, ακάθαρτος έσται επτά ηµέρας. και
πάσα κοίτη, εφ ή αν κοιµηθή επ αυτή, ακάθαρτος έσται.
Λευ. 15,24  Εάν δε ο ανήρ κοιµηθή µαζή της και η έµµηνος ρύσις της πέση στο σώµα του, θα είναι αυτός ακάθαρτος επί



επτά ηµέρας. Και η κλίνη, επί της οποίας αυτή θα κοιµηθή, θα είναι ακάθαρτος.
Λευ. 15,25  Καί γυνή εάν ρέη ρύσει αίµατος ηµέρας πλείους, ουκ εν καιρώ της αφέδρου αυτής, εάν και ρέη µετά την άφεδρον
αυτής, πάσαι αι ηµέραι ρύσεως ακαθαρσίας αυτής, καθάπερ αι ηµέραι της αφέδρου αυτής, έσται ακάθαρτος.
Λευ. 15,25  Εάν γυνή έχη ρύσιν αίµατος περισσοτέρας ηµέρας των κανονικών, πέραν δηλαδή του χρόνου της κανονικής
εµµήνου ροής, όλαι αι ηµέραι της ρύσεως αυτής είναι ηµέραι ακαθαρσίας, όπως και αι της κανονικής. Κατ' αυτάς η γυνή
θα είναι ακάθαρτος.
Λευ. 15,26  και πάσα κοίτη, εφ ής εάν κοιµηθή επ αυτής πάσας τας ηµέρας της ρύσεως, κατά την κοίτην της αφέδρου έσται
αυτή, και πάν σκεύος, εφ ό εάν καθίση επ αυτό, ακάθαρτον έσται κατά την ακαθαρσίαν της αφέδρου.
Λευ. 15,26  Και η κλίνη, επί της οποίας θα κοιµηθή αυτή όλας τας επί πλέον αυτάς ηµέρας της ρύσεως , τας πέραν των
κανονικών της εµµήνου ρύσεως, θα είναι ακάθαρτος, και κάθε αντικείµενον επί του οποίου ήθελε καθήσει θα είναι
ακάθαρτον, όπως και κατά την φυσιολογικήν της περίοδον.
Λευ. 15,27  πάς ο απτόµενος αυτής ακάθαρτος έσται, και πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται το σώµα ύδατι και ακάθαρτος έσται
έως εσπέρας.
Λευ. 15,27  Καθένας που εγγίζει αυτήν θα είναι ακάθαρτος, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λούση το σώµα του µε νερό και
θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Λευ. 15,28  εάν δε καθαρισθή από της ρύσεως, και εξαριθµήσεται αυτή επτά ηµέρας και µετά ταύτα καθαρισθήσεται.
Λευ. 15,28  Εάν δε σταµατήση η µη φυσιολογική αυτή ρύσις, θα περάσουν επτά ηµέραι, µετά τας οποίας θα προσφέρη την
θυσίαν προς καθαρισµόν της.
Λευ. 15,29  και τή ηµέρα τή ογδόη λήψεται αύτη δύο τρυγόνας, ή δύο νεοσσούς περιστερών, και οίσει αυτά προς τον ιερέα
επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου.
Λευ. 15,29  Κατά την ογδόην ηµέραν θα πάρη η γυνή αυτή δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών, και θα πρασφέρη
αυτά προς τον ιερέα, εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Λευ. 15,30  και ποιήσει ο ιερεύς την µίαν περί αµαρτίας και την µίαν εις ολοκαύτωµα. και εξιλάσεται περί αυτής ο ιερεύς
έναντι Κυρίου από ρύσεως ακαθαρσίας αυτής.
Λευ. 15,30  Ο ιερεύς θα πρσσφέρη την µίαν από αυτάς θυσίαν περί αµαρτίας και την άλλην εις ολοκαύτωσιν. Ετσι δε θα
εξιλεώση αυτήν απέναντι του Κυρίου από την ακάθαρτον αυτήν ρύσιν.
Λευ. 15,31  Καί ευλαβείς ποιήσεται τους υιούς Ισραήλ από των ακαθαρσιών αυτών, και ουκ αποθανούνται διά την
ακαθαρσίαν αυτών εν τώ µιαίνειν αυτούς την σκηνήν µου την εν αυτοίς.
Λευ. 15,31  Θα καταστήσετε τους υιούς σας προσεκτικούς από τας ακαθαρσίας των αυτάς, δια να µη θανατωθούν, εάν δεν
τας προσέξουν και εισερχόµενοι εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου την µολύνουν µε αυτάς.
Λευ. 15,32  ούτος ο νόµος τού γονορυούς. και εάν τινι εξέλθη εξ αυτού κοίτη σπέρµατος, ώστε µιανθήναι εν αυτή,
Λευ. 15,32  Αυτός είναι ο νόµος του καθαρισµού δι' εκείνον, ο οποίος πάσχει παθολογικήν ρεύσιν και δι' εκείνον ο οποίος
έπαθε νυκτερινήν ρεύσιν, ώστε να µολυνθή από αυτήν.
Λευ. 15,33  και τή αιµοροούση εν τή αφέδρω αυτής, και ο γονορυής εν τή ρύσει αυτού, τώ άρσενι ή τή θηλεία, και τώ ανδρί,
ός εάν κοιµηθή µετά αποκαθηµένης.
Λευ. 15,33  Αυτός είναι ο νόµος δια την γυναίκα, η οποία αιµορροεί κατά και µετά την φυσιολογικήν της περίοδον, και δια
πάντα άνδρα πάσχοντα ρεύσιν, δια πάντα άνδρα και πάσαν γυναίκα. Αυτός ακόµη είναι ο νόµος δια τον άνδρα, ο οποίος
εκοιµήθη µε γυναίκα, ευρισκοµένην εις την έµµηνον περίοδόν της”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Λευ. 16,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν µετά το τελευτήσαι τους δύο υιούς Ααρών εν τώ προσάγειν αυτούς πύρ
αλλότριον έναντι Κυρίου και ετελεύτησαν.
Λευ. 16,1  Μετά τον θάνατον των δύο υιών του Ααρών, οι οποίοι απέθανον, διότι προσέφεραν ξένον πυρ ενώπιον του Κυρίου,
ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν
Λευ. 16,2  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· λάλησον προς Ααρών τον αδελφόν σου, και µη εισπορευέσθω πάσαν ώραν εις το
άγιον εσώτερον τού καταπετάσµατος εις πρόσωπον τού ιλαστηρίου, ό εστιν επί της κιβωτού τού µαρτυρίου, και ουκ
αποθανείται· εν γάρ νεφέλη οφθήσοµαι επί τού ιλαστηρίου.
Λευ. 16,2  και είπεν· “ειπέ στον αδελφόν σου τον Ααρών να µη εισέρχεται κατά οιανδήποτε ώραν και ηµέραν εις τα Αγια των
Αγίων, στο εσωτερικόν του καταπετάσµατος, ενώπιον του ιλαστηρίου, το οποίον ευρίσκεται επάνω εις την Κιβωτόν του
Μαρτυρίου, δια να µη τιµωρηθή µε θάνατον. Διότι εγώ θα παρουσιάζωµαι επί του ιλαστηρίου δια νεφέλης.
Λευ. 16,3  ούτως εισελεύσεται Ααρών εις το άγιον· εν µόσχω εκ βοών περί αµαρτίας, και κριόν εις ολοκαύτωµα·
Λευ. 16,3  Ετσι θα εισέρχεται ο Ααρών εις τα Αγια των Αγίων αφού δηλαδή προσφέρη προηγουµένως θυσίαν περί αµαρτίας
ένα µοσχάρι και ένα κριον προς ολοκαύτωσιν.
Λευ. 16,4  και χιτώνα λινούν ηγιασµένον ενδύσεται, και περισκελές λινούν έσται επί τού χρωτός αυτού, και ζώνη λινή
ζώσεται και κίδαριν λινήν περιθήσεται, ιµάτια άγιά εστι, και λούσεται ύδατι πάν το σώµα αυτού, και ενδύσεται αυτά.
Λευ. 16,4  Θα ενδυθή τον ηγιασµένον λινόν χιτώνα, θα φορέση κατάσαρκα την λινήν περισκελίδα, θα ζωσθή µε την λινήν
ζώνην, θα φορέση εις την κεφαλήν του την λινήν κίδαριν, όλα αυτά είναι καθιερωµένα ιερατικά ενδύµατα. Προηγουµένως
θα λούση όλον το σώµά του µε νερό και κατόπιν θα τα φορέση.
Λευ. 16,5  και παρά της συναγωγής των υιών Ισραήλ λήψεται δύο χιµάρους εξ αιγών περί αµαρτίας και κριόν ένα εις
ολοκαύτωµα.
Λευ. 16,5  Θα πάρη κατόπιν ο Ααρών δύο τράγους από τα κοπάδια των Ισραηλιτών δια την θυσίαν περί αµαρτίας και ένα
κριον δι' ολοκαύτωµα.
Λευ. 16,6  και προσάξει Ααρών τον µόσχον τον περί της αµαρτίας αυτού, και εξιλάσεται περί αυτού και τού οίκου αυτού.
Λευ. 16,6  Θα προσφέρη, θυσίαν περί αµαρτίας, τον µόσχον, και µε την θυσίαν αυτήν θα εξιλεωθή ο ίδιος και η οικογένειά
του.
Λευ. 16,7  και λήψεται τους δύο χιµάρους και στήσει αυτούς έναντι Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου·
Λευ. 16,7  Θα λάβη τους δύο τράγους, τους οποίους θα τοποθετήση ενώπιον του Κυρίου, πλησίον εις την θύραν της Σκηνής



του Μαρτυρίου.
Λευ. 16,8  και επιθήσει Ααρών επί τους δύο χιµάρους κλήρους, κλήρον ένα τώ Κυρίω και κλήρον ένα τώ αποποµπαίω.
Λευ. 16,8  Θα βάλη ο Ααρών κλήρους δια τους δύο αυτούς τράγους, ένα κλήρον δι' εκείνον, που θα προσφερθή θυσία προς
τον Κυριον, και ένα άλλον δια τον δεύτερον τράγον, τον αποποµπαίον.
Λευ. 16,9  και προσάξει Ααρών τον χίµαρον, εφ ον επήλθεν επ αυτόν ο κλήρος τώ Κυρίω, και προσοίσει περί αµαρτίας·
Λευ. 16,9  Τον τράγον, στον οποίον έπεσεν ο κλήρος δια τον Κυριον, θα τον πάρη ο Ααρών και θα τον προσφέρη θυσίαν περί
αµαρτίας.
Λευ. 16,10  και τον χίµαρον, εφ ον επήλθεν επ αυτόν ο κλήρος τού αποποµπαίου, στήσει αυτόν ζώντα έναντι Κυρίου, τού
εξιλάσασθαι επ αυτού, ώστε αποστείλαι αυτόν εις την αποποµπήν, και αφήσει αυτόν εις την έρηµον.
Λευ. 16,10  Και τον τράγον, στον οποίον έπεσεν ο κλήρος του αποποµπαίου, θα τον τοποθετήση ζώντα ενώπιον του Κυρίου,
δια να κάµη εξιλέωσιν µε αυτόν, ώστε να τον απσστείλη κατόπιν εις την εξορίαν και να τον εγκαταλείψη εις την έρηµον.
Λευ. 16,11  και προσάξει Ααρών τον µόσχον τον περί της αµαρτίας αυτού, και εξιλάσεται περί εαυτού και τού οίκου αυτού.
και σφάξει τον µόσχον περί της αµαρτίας αυτού.
Λευ. 16,11  Θα προσφέρη ο Ααρών τον µάσχον θυσίαν δια τας αµαρτίας του, δια να εξιλεώση τον εαυτόν του και την
οικογένειάν του, θα σφάξη και θα θυσιάση τον µόσχον τούτον ο ίδιος ο Ααρών περί της αµαρτίας του.
Λευ. 16,12  και λήψεται το πυρείον πλήρες ανθράκων πυρός από τού θυσιαστηρίου, τού απέναντι Κυρίου, και πλήσει τας
χείρας θυµιάµατος συνθέσεως λεπτής και εισοίσει εσώτερον τού καταπετάσµατος .
Λευ. 16,12  Θα λάβη έπειτα το δοχείον του πυρός, γεµάτο αναµµένους άνθρακας από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων,
που ευρίσκεται απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα γεµίση τα χέρια του από το λεπτόν παρεσκευασµένον θυµίαµα και
θα εισέλθη στο εσωτερικόν του καταπετάσµατος.
Λευ. 16,13  και επιθήσει το θυµίαµα επί το πύρ έναντι Κυρίου· και καλύψει η ατµίς τού θυµιάµατος το ιλαστήριον το επί των
µαρτυρίων, και ουκ αποθανείται.
Λευ. 16,13  Θα θέση το θυµίαµα στους άνθρακας του πυροδοχείου ενώπιον του Κυρίου. Ο καπνός του θυµιάµατος θα
σκεπάση το ιλαστήριον, το οποίον ευρίσκεται επάνω από την Κιβωτόν των Μαρτυρίων. Με αυτόν τον τρόπον, ευλαβώς
εισερχόµενος εις τα Αγια των Αγίων, δεν θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Λευ. 16,14  και λήψεται από τού αίµατος τού µόσχου και ρανεί τώ δακτύλω επί το ιλαστήριον κατά ανατολάς· κατά
πρόσωπον τού ιλαστηρίου ρανεί επτάκις από τού αίµατος τώ δακτύλω.
Λευ. 16,14  Θα λάβη δια του δακτύλου του από το αίµα του µόσχου και θα ραντίση το ιλαστήριον προς ανατολάς. Κατά
πρόσωπον δε του ιλαστηρίου θα ραντίση επτά φορές δια του δακτύλου του από το αίµα του µόσχου.
Λευ. 16,15  και σφάξει τον χίµαρον τον περί αµαρτίας, τον περί τού λαού, έναντι Κυρίου και εισοίσει τού αίµατος αυτού
εσώτερον τού καταπετάσµατος και ποιήσει το αίµα αυτού, ον τρόπον εποίησε το αίµα τού µόσχου. και ρανεί το αίµα αυτού
επί το ιλαστήριον, κατά πρόσωπον τού ιλαστηρίου
Λευ. 16,15  Επειτα δε θα σφάξη τον τράγον τον περί αµαρτίας του λαού ενώπιον του Κυρίου, θα φέρη από το αίµα αυτού στο
εσωτερικόν του καταπετάσµατος, εις τα Αγια των Αγίων, και θα κάµη µε το αίµα αυτού ο,τι και µε το αίµα του µόσχου. Θα
ραντίση δηλαδή ενώπιον του ιλαστηρίου.
Λευ. 16,16  και εξιλάσεται το άγιον από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ και από των αδικηµάτων αυτών περί πασών των
αµαρτιών αυτών. και ούτω ποιήσει τή σκηνή τού µαρτυρίου τή εκτισµένη εν αυτοίς εν µέσω της ακαθαρσίας αυτών.
Λευ. 16,16  Κατ' αυτόν τον τρόπον θα εξαγνίση τα Αγια των Αγίων από τας µιάνσεις των Ισραηλιτών, δηλαδή από τας
αδικίας αυτών και γενικώς από όλας τας αµαρτίας των. Το ιδιο θα κάµη και δια την Σκηνήν του Μαρτυρίου, η οποία είναι
στηµένη εν µέσω της κατασκηνώσεως των Ισραηλιτών, δια να καθαρίση και αυτήν από τους ηθικούς µολυσµούς των
Ισραηλιτών.
Λευ. 16,17  και πάς άνθρωπος ουκ έσται εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, εισπορευοµένου αυτού εξιλάσασθαι εν τώ αγίω, έως αν
εξέλθη· και εξιλάσεται περί εαυτού και τού οίκου αυτού και περί πάσης συναγωγής υιών Ισραήλ.
Λευ. 16,17  Κανείς όµως Ισραηλίτης δεν θα ευρίσκεται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, όταν θα εισέρχεται ο Ααρών εις τα
Αγια των Αγίων, δια να κάµη την εξιλέωσιν αυτήν, και µέχρις ότου εξέλθη. Ο Ααρών θα κάµη εξιλέωσιν δια τον εαυτόν
του, δια την οικογένειάν του και δι' όλον τον λαόν του Ισραήλ.
Λευ. 16,18  και εξελεύσεται επί το θυσιαστήριον το ον απέναντι Κυρίου και εξιλάσεται επ αυτού. και λήψεται από τού
αίµατος τού µόσχου και από τού αίµατος τού χιµάρου και επιθήσει επί τα κέρατα τού θυσιαστηρίου κύκλω
Λευ. 16,18  Θα εξέλθη έπειτα προς το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, το οποίον ευρίσκεται απέναντι του Κυρίου και θα
εξιλεώση και αυτό. Θα λάβη από το αίµα του µόσχου και από το αίµα του τράγου και θα θέση κύκλω εις τα εξέχοντα άκρα
του θυσιαστηρίου.
Λευ. 16,19  και ρανεί επ αυτό από τού αίµατος τώ δακτύλω επτάκις, και καθαριεί αυτό και αγιάσει αυτό από των
ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ.
Λευ. 16,19  Θα ραντίση το θυσιαστήριον από το αίµα µε το δάκτυλόν του επτά φοράς και έτσι θα το εξαγνίση και θα το
αγιάση από τας αµαρτίας των Ισραηλιτών.
Λευ. 16,20  και συντελέσει εξιλασκόµενος το άγιον και την σκηνήν τού µαρτυρίου και το θυσιαστήριον, και περί των ιερέων
καθαριεί· και προσάξει τον χίµαρον τον ζώντα.
Λευ. 16,20     Θα τελειώση κατ' αυτόν τον τρόπον τον εξαγνισµόν των Αγίων της Σκηνής του Μαρτυρίου και του
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων. Θα εξαγνίση έπειτα και τους ιερείς. Δια το έργον αυτό του εξαγνισµού θα φέρη τον
ζώντα τράγον,
Λευ. 16,21  και επιθήσει Ααρών τας χείρας αυτού επί την κεφαλήν τού χιµάρου τού ζώντος και εξαγορεύσει επ αυτού πάσας
τας ανοµίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας αδικίας αυτών και πάσας τας αµαρτίας αυτών και επιθήσει αυτάς επί την
κεφαλήν τού χιµάρου τού ζώντος και εξαποστελεί εν χειρί ανθρώπου ετοίµου εις την έρηµον,
Λευ. 16,21και θα θέση τα χέρια του ο Ααρών επάνω εις την κεφαλήν του ζώντος τράγου και θα εξοµολογηθή όλας τας
ανοµίας των Ισραηλιτών, όλας τας αδικίας των και όλας τας αµαρτίας των, τας οποίας θα µεταφέρη και θα επιρρίψη εις
την κεφαλήν του ζώντος τράγου, και θα αποπέµψη αυτόν, µε άνθρωπον έτοιµον προ τούτο, εις την έρηµον.
Λευ. 16,22  και λήψεται ο χίµαρος εφ εαυτώ τας αδικίας αυτών εις γήν άβατον, και εξαποστελεί τον χίµαρον εις την έρηµον.



Λευ. 16,22     Ο αποποµπαίος αυτός τράγος θα πάρη επάνω του όλας τας αµαρτίας των Ισραηλιτών και θα περιπλανηθή εις
µέρος άβατον από ανθρώπους. Θα τον αποπέµψη Ααρών εις περιοχήν έρηµον.
Λευ. 16,23  και εισελεύσεται Ααρών εις την σκηνήν τού µαρτυρίου και εκδύσεται την στολήν την λινήν, ήν ενδεδύκει
εισπορευοµένου αυτού εις το άγιον, και αποθήσει αυτήν εκεί.
Λευ. 16,23  Θα εισέλθη έπειτα ο Ααρών εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, θα εκδυθή την λινήν λευκήν στολήν, την οποίαν είχε
φορέσει όταν εισήλθεν εις τα Αγια των Αγίων, και θα αποθέση αυτήν εκεί.
Λευ. 16,24  και λούσεται το σώµα αυτού ύδατι εν τόπω αγίω και ενδύσεται την στολήν αυτού, και εξελθών ποιήσει το
ολοκαύτωµα αυτού και το ολοκάρπωµα τού λαού και εξιλάσεται περί αυτού και περί τού οίκου αυτού και περί τού λαού, ως
περί των ιερέων.
Λευ. 16,24     Θα λούση το σώµα του µε νερό στον ιερόν τόπον, θα ενδυθή την πολυτελή στολήν του, θα εξέλθη από την
Σκηνήν και θα προσφέρη θυσίαν το ολοκαύτωµά του και το ολοκάρπωµα του λαού. Θα εξιλεώση τον εαυτόν του, την
οικογένειάν του, τον λαόν και τους ιερείς.
Λευ. 16,25  και το στέαρ το περί των αµαρτιών ανοίσει επί το θυσιαστήριον.
Λευ. 16,25  Το λίπος των θυσιών αυτών, που προσφέρονται υπέρ των αµαρτιών, θα το θέση στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων.
Λευ. 16,26  και ο εξαποστέλλων τον χίµαρον τον διεσταλµένον εις άφεσιν πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται το σώµα αυτού
ύδατι και µετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεµβολήν.
Λευ. 16,26     Εκείνος που θα εκδιώξη τον τράγον, τον αποποµπαίον δια την άφεσιν των αµαρτιών του λαού, θα πλύνη τα
ενδύµατά του και θα λούση το σώµα του µε νερό και κατόπιν θα ευσέλθη εις την κατασκήνωσιν .
Λευ. 16,27  και τον µόσχον τον περί της αµαρτίας και τον χίµαρον τον περί της αµαρτίας, ών το αίµα εισηνέχθη
εξιλάσασθαι εν τώ αγίω, εξοίσουσιν αυτά έξω της παρεµβολής και κατακαύσουσιν αυτά εν πυρί, και τα δέρµατα αυτών και
τα κρέα αυτών και την κόπρον αυτών.
Λευ. 16,27  Τον µόσχον και τον τράγον, που προσεφέρθησαν δια τας αµαρτίας όλων και των οποίων το αίµα εισήχθη εις τα
Αγια των Αγίων προς εξιλέωσιν των αµαρτιών, θα τους βγάλουν έξω από την κατασκήνωσιν και θα τους καύσουν εξ
ολοκλήρου µαζή µε τα δέρµατά των, µε τα κρέατα και την κόπρον αυτών.
Λευ. 16,28  ο δε κατακαίων αυτά πλυνεί τα ιµάτια και λούσεται το σώµα αυτού ύδατι και µετά ταύτα εισελεύσεται εις την
παρεµβολήν.
Λευ. 16,28     Εκείνος που θα καύση αυτά, θα πλύνη κατόπιν τα ενδύµατά του, θα λούση το σώµα του µε νερό και κατόπιν θα
εισέλθη εις την κατασκήνωσιν.
Λευ. 16,29 Καί έσται τούτο υµίν νόµιµον αιώνιον· εν τώ µηνί τώ εβδόµω δεκάτη τού µηνός ταπεινώσετε τας ψυχάς υµών και
πάν έργον ου ποιήσετε ο αυτόχθων και ο προσήλυτος ο προσκείµενος εν υµίν·
Λευ. 16,29     Η τελετή αυτή της εξιλεώσεως, η εορτή του εξιλασµού, θα είναι δια σας νόµος παντοτεινός και απαράβατος.
Την δεκάτην του εβδόµου µηνός θα συναισθανθήτε τας αµαρτίας σας, θα συντριβήτε και θα µετανοήσετε δι' αυτάς, και
δεν θα κάµετε καµµίαν εργασίαν κατά την ηµέραν αυτήν, ούτε ο εντόπιος Ισραηλίτης, ούτε ο ξένος που ήλθεν από άλλην
χώραν και µένει µαζή σας.
Λευ. 16,30  εν γάρ τή ηµέρα ταύτη εξιλάσεται περί υµών, καθαρίσαι υµάς από πασών των αµαρτιών υµών έναντι Κυρίου,
και καθαρισθήσεσθε.
Λευ. 16,30  Διότι κατά την ηµέραν αυτήν θα γίνη η τελετή της εξιλεώσεώς σας, δια να καθαρίση σας από όλας τας αµαρτίας
σας ενώπιον του Κυρίου, ώστε να είσθε κατόπιν καθαροί.
Λευ. 16,31  σάββατα σαββάτων ανάπαυσις αύτη έσται υµίν, και ταπεινώσετε τας ψυχάς υµών, νόµιµον αιώνιον.
Λευ. 16,31  Σαββατα σαββάτων είναι αυτό, πλήρης και ολοκληρωτική ανάπαυσις θα επικρατήση µεταξύ σας και θα
ταπεινώσετε δια µετανοίας και νηστείας τας ψυχάς σας. Νοµος παντοτεινός θα είναι αυτός.
Λευ. 16,32  εξιλάσεται ο ιερεύς, ον αν χρίσωσιν αυτόν και ον αν τελειώσωσι τας χείρας αυτού, ιερατεύειν µετά τον πατέρα
αυτού, και ενδύσεται την στολήν την λινήν, στολήν αγίαν.
Λευ. 16,32  Την εξιλέωσιν θα τελή ο εκάστοτε αρχιερεύς, τον οποίον θα έχουν χρίσει µε το άγιον έλαιον και τας χείρας του
και θα έχουν καταστήσει ικανάς δια το έργον του, ώστε να αρχιερατεύη µετά τον πατέρα του, τον οποίον θα διαδεχθή.
Αυτός θα ενδυθή την λινήν αρχιερατικήν στολήν, την αγίαν στολήν.
Λευ. 16,33  και εξιλάσεται το άγιον τού αγίου και την σκηνήν τού µαρτυρίου και το θυσιαστήριον εξιλάσεται, και περί των
ιερέων και περί πάσης συναγωγής εξιλάσεται.
Λευ. 16,33  Ως αρχιερεύς θα εξιλεώνη τα Αγια των 'Αγιων, την Σκηνήν του Μαρτυρίου, το θυσιαστήριον, τους ιερείς και όλον
τον λαόν των Ισραηλιτών.
Λευ. 16,34  και έσται τούτο υµίν νόµιµον αιώνιον εξιλάσκεσθαι περί των υιών Ισραήλ από πασών των αµαρτιών αυτών·
άπαξ τού ενιαυτού ποιηθήσεται, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Λευ. 16,34  Η εξιλέωσις των Ισραηλιτών από όλας τας αµαρτίας των θα είναι νόµος παντοτεινός και απαράβατος δια σας.
Μιαν φοράν το έτος θα γίνεται η τελετή αυτή, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Λευ. 17,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 17,1  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 17,2  λάλησον προς Ααρών και προς τους υιούς αυτού και προς πάντας υιούς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· τούτο το
ρήµα, ό ενετείλατο Κύριος, λέγων·
Λευ. 17,2  “µίλησε προς τον Ααρών, προς τους υιούς του και προς όλους τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς · Αυτή είναι, η
εντολή, την οποίαν έδωσεν ο Κυριος·
Λευ. 17,3  άνθρωπος άνθρωπος των υιών Ισραήλ ή των προσηλύτων των προσκειµένων εν υµίν, ός εάν σφάξη µόσχον ή
πρόβατον ή αίγα εν τή παρεµβολή και ός αν σφάξη έξω της παρεµβολής,
Λευ. 17,3  Εάν κανείς από τους Ισραηλίτας η ξένος που µένει µαζή σας, σφάξη µόσχον η, πρόβατον η αίγα εντός της
κατασκηνώσεως η έξω από την κατασκήνωσιν και δεν φέρη αυτό εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, ώστε να το



προσφέρη η θυσίαν ολοκαυτώµατος η εθυχαριστήριον ειρηνικήν θυσίαν, η οποία είναι δεκτή εις οσµήν ευωδίας από τον
Κυριον, η εκείνος που θα σφάξη έξω από την κατασκήνωσιν
Λευ. 17,4  και επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου µη ενέγκη, ώστε ποιήσαι αυτό εις ολοκαύτωµα ή σωτήριον Κυρίω
δεκτόν εις οσµήν ευωδίας, και ός αν σφάξη έξω και επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου µη ενέγκη αυτό, ώστε
προσενέγκαι δώρον τώ Κυρίω απέναντι της σκηνής Κυρίου, και λογισθήσεται τώ ανθρώπω εκείνω αίµα· αίµα εξέχεεν,
εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής·
Λευ. 17,4  και δεν θα φέρη αυτό εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, δια να το σφάξη εκεί και το προσφέρη δώρον
προς τον Κυριον ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου, θα θεωρηθή τόσον ένοχος, όσον και εκείνος που έχυσεν αίµα ανθρώπου.
Επειδή θα θεωρηθή ως φονεύς, θα εξολοθρευθή ο άνθρωπος αυτός εκ µέσου του λαού.
Λευ. 17,5  όπως αναφέρωσιν οι υιοί Ισραήλ τας θυσίας αυτών, όσας αν αυτοί σφάξουσιν εν τοίς πεδίοις, και οίσουσι τώ
Κυρίω επί τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου προς τον ιερέα και θύσουσι θυσίαν σωτηρίου τώ Κυρίω αυτά.
Λευ. 17,5  Αυτά νοµοθετούνται, δια να φέρουν οι Ισραηλίται τα προς θυσίαν ζώα των, όσα µέχρι τώρα έσφαζον εις τας
πεδιάδας, να τα φέρουν στον Κυριον, προς τον ιερέα, εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, όπου και θα σφάζουν αυτά
ως ειρηνικήν ευχαριστήριον θυσίαν στον Κυριον.
Λευ. 17,6  και προσχεεί ο ιερεύς το αίµα επί το θυσιαστήριον κύκλω απέναντι Κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής τού
µαρτυρίου και ανοίσει το στέαρ εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Λευ. 17,6  Ο ιερεύς θα χύση το αίµα κύκλω από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων απέναντι από τον Κυριον πλησίον εις
την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα προσφέρη το λίπος εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον.
Λευ. 17,7  και ου θύσουσιν έτι τας θυσίας αυτών τοίς µαταίοις, οίς αυτοί εκπορνεύουσιν οπίσω αυτών· νόµιµον αιώνιον
έσται υµίν εις τας γενεάς υµών.
Λευ. 17,7  Δεν θα προσφέρουν ποτέ πλέον οι Ισραηλίται τας θυσίας των εις τα είδωλα , µε τα οποία πλανώνται και
διαφθείρονται οι ακολουθούντες οπίσω από τα είδωλα αυτά. Αυτό θα είναι δια σας παντοτεινός και απαράβατος νόµος εις
όλας τας γενεάς σας.
Λευ. 17,8  Καί ερείς προς αυτούς· άνθρωπος άνθρωπος των υιών Ισραήλ ή από των υιών των προσηλύτων των
προσκειµένων εν υµίν, ός αν ποιήση ολοκαύτωµα ή θυσίαν
Λευ. 17,8  Θα είπης πάλιν προς αυτούς· Εάν Ισραηλίτης η ξένος από αυτούς, οι οποίοι µένουν µαζή σας, προσφέρη
ολοκαύτωµα η κάποιαν άλλην θυσίαν
Λευ. 17,9  και επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου µη ενέγκη ποιήσαι αυτό τώ Κυρίω, εξολοθρευθήσεται ο άνθρωπος
εκείνος εκ τού λαού αυτού.
Λευ. 17,9  και δεν προσφέρη αυτήν εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου προς θυσίαν δια τον Κυριον, θα εξολοθρευθή ο
άνθρωπος αυτός εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 17,10  Καί άνθρωπος άνθρωπος των υιών Ισραήλ ή των προσηλύτων των προσκειµένων εν υµίν, ός αν φάγη πάν αίµα,
και επιστήσω το πρόσωπόν µου επί την ψυχήν την έσθουσαν το αίµα και απολώ αυτήν εκ τού λαού αυτής·
Λευ. 17,10  Εάν ένας άνθρωπος από τους Ισραηλίτας η, από τους ξένους, που ευρίσκονται µαζή σας, φάγη αίµα, εγώ θα
στρέψω ωργισµένος το πρόσωπόν µου εναντίον του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έφαγεν αίµα, και θα εξοντώσω αυτόν εκ του
λαού του.
Λευ. 17,11  η γάρ ψυχή πάσης σαρκός αίµα αυτού εστι, και εγώ δέδωκα αυτό υµίν επί τού θυσιαστηρίου εξιλάσκεσθαι περί
των ψυχών υµών· το γάρ αίµα αυτού αντί ψυχής εξιλάσεται.
Λευ. 17,11  Και τούτο, διότι η ζωή κάθε ζωντανού όντος υπάρχει στο αίµα αυτού. Εγώ δε, ως χορηγός της ζωής, σας έχω
νοµοθετήσει ως καθήκον να χύνεται τούτο στο θυσιαστήριον, δια να εξιλεώνωνται αι αµαρτίαι των ψυχών σας. Δια του
αίµατος της θυσίας του ζώου εξιλεώνεται ο άνθρωπος δια τας αµαρτίας του.
Λευ. 17,12  διά τούτο είρηκα τοίς υιοίς Ισραήλ· πάσα ψυχή εξ υµών ου φάγεται αίµα, και ο προσήλυτος ο προσκείµενος εν
υµίν ου φάγεται αίµα.
Λευ. 17,12  Δια τούτο είπα στους Ισραηλίτας· κανείς Ισραηλίτης και κανείς ξένος παρεπιδηµών κοντά σας δεν θα φάγη
αίµα. Το αίµα θα προσφέρεται προς εξιλέωσίν σας.
Λευ. 17,13  και άνθρωπος άνθρωπος των υιών Ισραήλ ή των προσηλύτων των προσκειµένων εν υµίν, ός αν θηρεύση
θήρευµα θηρίον ή πετεινόν, ό έσθεται, και εκχεεί το αίµα και καλύψει αυτό τή γη·
Λευ. 17,13  Εάν κανείς από τους Ισραηλίτας η από τους ξένους, που µένουν µαζή σας, συλλάβη δια κυνηγίου θηρίον τι η
πτηνόν και πρόκειται να το φάγη, θα χύση το αίµα αυτού εις την γην και θα το σκεπάση µε χώµα.
Λευ. 17,14  η γάρ ψυχή πάσης σαρκός αίµα αυτού εστι. και είπα τοίς υιοίς Ισραήλ· αίµα πάσης σαρκός ου φάγεσθε, ότι η
ψυχή πάσης σαρκός αίµα αυτού εστι· πάς ο έσθων αυτό εξολοθρευθήσεται.
Λευ. 17,14  Διότι η ζωή παντός εµβίου όντος είναι στο αίµα αυτού. Δια τούτο είπα στους Ισραηλίτας, δεν θα φάγετε αίµα
παντός εµβίου όντος, διότι η ζωή αυτού υπάρχει στο αίµα. Εκείνος που τρώγει το αίµα, θα εξολοθρευθή.
Λευ. 17,15  Καί πάσα ψυχή, ήτις φάγεται θνησιµαίον ή θηριάλωτον εν τοίς αυτόχθοσιν ή εν τοίς προσηλύτοις , πλυνεί τα
ιµάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και καθαρός έσται.
Λευ. 17,15  Καθε άνθρωπος, είτε εντόπιος Ισραηλίτης η από τους ξένους που θα φάγη ζώον θνησιµαίον η κατασπαραγθέν
από θηρίον, είναι ένοχος. Θα πλύνη τα ενδύµατα αυτού, θα λουσθή µε νερό και θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Κατόπιν θα είναι καθαρός.
Λευ. 17,16  εάν δε µη πλύνη τα ιµάτια και το σώµα µη λούσηται ύδατι, και λήψεται ανόµηµα αυτού.
Λευ. 17,16  Εάν δεν πλύνη τα ενδύµατα αυτού και δεν λούση το σώµα αυτού µε νερό, θα έχη ενοχήν δια την παραινοµίαν του
και θα τιµωρηθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Λευ. 18,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 18,1  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν
Λευ. 18,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· εγώ Κύριος ο Θεός υµών .
Λευ. 18,2  “µίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.



Λευ. 18,3  κατά τα επιτηδεύµατα Αιγύπτου, εν ή κατωκήσατε επ αυτή, ου ποιήσετε και κατά τα επιτηδεύµατα γής Χαναάν,
εις ήν εγώ εισάγω υµάς εκεί, ου ποιήσετε και τοίς νοµίµοις αυτών ου πορεύσεσθε.
Λευ. 18,3  Τας αµαρτωλάς συνηθείας της Αιγύπτου, εις την οποίαν είχατε κατοικήσει, δεν θα τας ακολουθήσετε, και κατά
τας αµαρτωλάς συνηθείας της χώρας Χαναάν, εις την οποίαν εγώ σας εισάγω, δεν θα ζήσετε και µε τους νόµους αυτών δεν
θα πορευθήτε.
Λευ. 18,4  τα κρίµατά µου ποιήσετε και τα προστάγµατά µου φυλάξεσθε και πορεύεσθε εν αυτοίς· εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 18,4  Τας ιδικάς µου αποφάσεις θα τηρήτε, τας εντολάς µου θα φυλάσσετε και θα πορεύεσθε σύµφωνα µε αυτά. Εγώ
είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 18,5  και φυλάξεσθε πάντα τα προστάγµατά µου και πάντα τα κρίµατά µου και ποιήσετε αυτά, ά ποιήσας αυτά
άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς· εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 18,5  Φυλάξατε όλας τας εντολάς µου και όλας τας αποφάσεις µου εφαρµόσατέ τας εις την ζωήν σας. Ανθρωπος ο
οποίος θα εφαρµόση αυτά θα ζη ειρηνικός και ασφαλής µέσα εις αυτά. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 18,6  Άνθρωπος άνθρωπος προς πάντα οικεία σαρκός αυτού ου προσελεύσεται αποκαλύψαι ασχηµοσύνην· εγώ Κύριος.
Λευ. 18,6  Κανείς άνθρωπος δεν θα έλθη εις γάµον προς γυναίκα συγγενή του και δεν θα αποκαλύψη όσα δι ' εντροπήν
πρέπει να είναι κρυµµένα. Εγώ ο Κυριος διατάσσω.
Λευ. 18,7  ασχηµοσύνην πατρός σου και ασχηµοσύνην µητρός σου ουκ αποκαλύψεις, µήτηρ γάρ σού εστιν, ουκ
αποκαλύψεις την ασχηµοσύνην αυτής.
Λευ. 18,7  Εκ σεβασµού και αιδούς προς τον πατέρα σου δεν θα έλθης εις σχέσιν γάµου µε την µητέρα σου και δεν θα
αποκαλύψης όσα δι' εντροπήν πρέπει να είναι κεκρυµµένα, διότι είναι µήτηρ σου.
Λευ. 18,8  ασχηµοσύνην γυναικός πατρός σου ουκ αποκαλύψεις, ασχηµοσύνη πατρός σού εστιν.
Λευ. 18,8  Δεν θα έλθης εις σχέσιν γάµου µε την γυναίκα του πατρός σου, διότι άλλως θα δείξης αδιαντροπιάν προς τον
πατέρα σου.
Λευ. 18,9  ασχηµοσύνην της αδελφής σου εκ πατρός σου ή εκ µητρός σου ενδογενούς ή γεγεννηµένης έξω, ουκ
αποκαλύψεις ασχηµοσύνην αυτών.
Λευ. 18,9  Δεν πρέπει να έλθης εις ισχέσιν γάµου µε την αδελφήν σου, από τον ίδιο πατέρα η από την ίδια µητέρα, η οποία
εγεννήθη εντός η εκτός του σπιτιού σας. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι' αιδώ πρέπει να είναι γραµµένα.
Λευ. 18,10  ασχηµοσύνην θυγατρός υιού σου ή θυγατρός θυγατρός σου ουκ αποκαλύψεις την ασχηµοσύνην αυτών, ότι σή
ασχηµοσύνη εστίν.
Λευ. 18,10  Δεν πρέπει να αποκαλύψης την γυµνότητα της θυγατρός του υιού σου η της θυγατρός της κόρης σου. Η εντροπή
θα είναι ιδική σου.
Λευ. 18,11  ασχηµοσύνην θυγατρός γυναικός πατρός σου ουκ αποκαλύψεις, οµοπατρία αδελφή σού εστιν, ουκ αποκαλύψεις
την ασχηµοσύνην αυτής.
Λευ. 18,11  Δεν θα έλθης εις σχέσιν γάµου µε την κόρην της γυναικός του πατρός σου, µε ετεροθαλή αδελφήν σου, διότι
είναι οµοπατρία αδελφή σου. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι' αιδώ πρέπει να είναι κεκρυµµένα.
Λευ. 18,12  ασχηµοσύνην αδελφής πατρός σου ουκ αποκαλύψεις, οικεία γάρ πατρός σού εστιν.
Λευ. 18,12  Δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε την αδελφήν του πατρός σου, µε την θείαν σου, διότι είναι συγγενής του πατρός
σου.
Λευ. 18,13  ασχηµοσύνην αδελφής µητρός σου ουκ αποκαλύψεις, οικεία γάρ µητρός σού εστιν.
Λευ. 18,13  Δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε την αδελφήν της µητρός σου, µε την θείαν σου, διότι είναι συγγενής της µητρός
σου.
Λευ. 18,14  ασχηµοσύνην αδελφού τού πατρός σου ουκ αποκαλύψεις και προς την γυναίκα αυτού ουκ εισελεύση, συγγενής
γάρ σού εστιν.
Λευ. 18,14  Συ, η ανεψιά, δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε τον αδελφόν του πατρός σου· και συ ο ανεψιός δεν θα έλθης εις
συνάφειαν προς την γυναίκα του αδελφού του πατρός σου, διότι είναι συγγενής σου.
Λευ. 18,15  ασχηµοσύνην νύµφης σου ουκ αποκαλύψεις, γυνή γάρ υιού σού εστιν, ουκ αποκαλύψεις την ασχηµοσύνην
αυτής.
Λευ. 18,15  Δεν θα έλθη ς εις συνάφειαν µε την νάµφην σου, διότι είναι σύζυγος του υιού σου. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι'
αιδώ πρέπει να µένουν κρυµµένα.
Λευ. 18,16  ασχηµοσύνην γυναικός αδελφού σου ουκ αποκαλύψεις, ασχηµοσύνη αδελφού σού εστιν.
Λευ. 18,16  Δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε την γυναίκα του αδελφού σου, την νύµφην σου είναι σύζυγος του αδελφού σου.
Λευ. 18,17  ασχηµοσύνην γυναικός και θυγατρός αυτής ουκ αποκαλύψεις· την θυγατέρα τού υιού αυτής και την θυγατέρα
της θυγατρός αυτής ου λήψη αποκαλύψαι την ασχηµοσύνην αυτών , οικείαι γάρ σού εισιν· ασέβηµά εστι.
Λευ. 18,17  Δεν θα λάβης συγχρόνως ως συζύγους σου µητέρα και κόρην. Δεν θα λάβης ως σύζυγον την θυγατέρα του υιού
της, ούτε την κόρην της θυγατρός της, διότι αυταί είναι συγγενείς σου. Η πράξις σου είναι ασέβεια.
Λευ. 18,18  γυναίκα επ αδελφή αυτής ου λήψη αντίζηλον αποκαλύψαι την ασχηµοσύνην αυτής επ αυτή, έτι ζώσης αυτής.
Λευ. 18,18  Δεν θα λάβης την αδελφήν της γυναικός σου ως σύζυγον, δια να µη καταστήσης αυτήν αντίζηλον της γυναικός
σου, εφ' όσον η γυναίκα σου ζη.
Λευ. 18,19  Καί προς γυναίκα εν χωρισµώ ακαθαρσίας αυτής ουκ εισελεύση αποκαλύψαι την ασχηµοσύνην αυτής.
Λευ. 18,19  Δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε την σύζυγόν σου κατά το διάστηµα, που αυτή είναι, εν αποµονώσει λόγω της
εµµήνου ακαθαρσίας της.
Λευ. 18,20  και προς την γυναίκα τού πλησίον σου ου δώσεις κοίτην σπέρµατός σου, εκµιανθήναι προς αυτήν.
Λευ. 18,20     Δεν θα έλθης εις συνάφειαν µε την γυναίκα του πλησίον σου, ώστε να µολυνθής µε αυτήν.
Λευ. 18,21  και από τού σπέρµατός σου ου δώσεις λατρεύειν άρχοντι και ου βεβηλώσεις το όνοµα το άγιον· εγώ Κύριος·
Λευ. 18,21 Κανένα από τους απογόνους σου δεν πρέπει να αφιερώσης ως υπηρέτην εις ξένον άρχοντα και δεν θα µολύνης το
άγιον Ονοµά µου. Εγώ είµαι ο Κυριος.
Λευ. 18,22  και µετά άρσενος ου κοιµηθήση κοίτην γυναικείαν, βέλυγµα γάρ εστι.
Λευ. 18,22     Δεν θα κοιµηθής µε άρρενα, όπως κοιµάσαι µε γυναίκα, διότι η πράξις αυτή είναι µυσαρά.



Λευ. 18,23  και προς πάν τετράπουν ου δώσεις την κοίτην σου εις σπερµατισµόν, εκµιανθήναι προς αυτό. και γυνή ου
στήσεται προς πάν τετράπουν βιβασθήναι, µυσαρόν γάρ εστι.
Λευ. 18,23  Με κανένα ζώον δεν θα έλθης εις σαρκικήν συνάφειαν, ώστε να µολυνθής µαζή του. Ούτε η γυνή θα σταθή,
ώστε να βιασθή από τετράποδον, διότι η πράξις αυτή είναι µυσαρά.
Λευ. 18,24  Μή µιαίνεσθε εν πάσι τούτοις· εν πάσι γάρ τούτοις εµιάνθησαν τα έθνη, ά εγώ εξαποστέλλω πρό προσώπου
υµών,
Λευ. 18,24     Μη µολύνεσθε µε όλα αυτά τα βρωµερά παραπτώµατα. Με όλα αυτά εµολύνθησαν τα έθνη, τα οποία εγώ
εκδιώκω από εµπρός σας.
Λευ. 18,25  και εξεµιάνθη η γη, και ανταπέδωκα αδικίαν αυτοίς δι αυτήν, και προσώχθισεν η γη τοίς εγκαθηµένοις επ
αυτής.
Λευ. 18,25  Εµολύνθη η γη και εγώ ανταπέδωσα την πρέπουσαν τιµωρίαν δια την αµαρτίαν των αυτήν. Η γη εµίσησε τους
κατοίκους της δια τα φοβερά αµαρτήµατά των !
Λευ. 18,26  και φυλάξεσθε πάντα τα νόµιµά µου και πάντα τα προστάγµατά µου, και ου ποιήσετε από πάντων των
βδελυγµάτων τούτων, ο εγχώριος και ο προσγενόµενος προσήλυτος εν υµίν·
Λευ. 18,26     Θα φυλάξετε όλους τους νόµους µου και όλας τας εντολάς µου και δεν θα πράξετε τίποτε από όλα τα µυσαρά
αµαρτήµατα των ειδωλολατρών, τόσον ο εντόπιος όσον και ο εκ της αλλοδαπής ξένος, που διαµένει µαζή σας·
Λευ. 18,27  πάντα γάρ τα βδελύγµατα ταύτα εποίησαν οι άνθρωποι της γής οι όντες πρότερον υµών, και εµιάνθη η γη.
Λευ. 18,27  διότι όλα αυτά τα συχαµερά αµαρτήµατα έκαµαν οι άνθρωποι της χώρας, οι οποίοι ήσαν εις αυτήν ενωρίτερα
από σας, και εµολύνθη εξ αιτίας των η γη.
Λευ. 18,28  και ίνα µη προσοχθίση υµίν η γη εν τώ µιαίνειν υµάς αυτήν, ον τρόπον προσώχθισε τοίς έθνεσι τοίς πρό υµών.
Λευ. 18,28     Αποφύγετε τα διεφθαρµένα έργα εκείνων, δια να µη αγανακτήση εναντίον σας η γη, την οποίαν θα µιάνετε,
όπως ηγανάκτησεν εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών, που ήσαν εκεί ενωρίτερα από σας.
Λευ. 18,29  ότι πάς, ός εάν ποιήση από πάντων των βδελυγµάτων τούτων, εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι ποιούσαι εκ τού
λαού αυτών.
Λευ. 18,29     Διότι οιοσδήποτε θα διαπράξη τα µυσαρά αυτά αµαρτήµατα, θα εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 18,30  και φυλάξετε τα προστάγµατά µου, όπως µη ποιήσητε από πάντων των νοµίµων των εβδελυγµένων, ά γέγονε
πρό τού υµάς, και ου µιανθήσεσθε εν αυτοίς, ότι εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 18,30  Φυλάξατε τας εντολάς µου, δια να προφυλαχθήτε έτσι οι ίδιοι και µη παρασυρθήτε εις τας µυσαράς συνηθείας
των ειδωλολατρών, οι οποίοι έζησαν εις την περιοχήν αυτήν ενωρίτερα από σας. Δεν θα µολυνθήτε µαζή µε αυτούς. Εγώ
είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος δίδω τας εντολάς αυτάς”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Λευ. 19,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 19,1  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 19,2  λάλησον τή συναγωγή των υιών Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· άγιοι έσεσθε, ότι άγιος εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,2  “µίλησε προς όλους τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς· Γινετε άγιοι, διότι εγώ ο Κυριος και Θεός σας είµαι άγιος.
Λευ. 19,3  έκαστος πατέρα αυτού και µητέρα αυτού φοβείσθω, και τα σάββατά µου φυλάξεσθε· εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,3  Ο καθένας να σέβεται τον πατέρα του και την µητέρα του. Να τηρήτε τα σάββατά µου. Εγώ ο Κυριος και Θεός σας
δίδω την εντολήν.
Λευ. 19,4  ουκ επακολουθήσετε ειδώλοις και θεούς χωνευτούς ου ποιήσετε υµίν· εγώ Κύριος ο Θεός υµών .
Λευ. 19,4  Δεν θα ακολουθήσετε και δεν θα προσκυνήσετε είδωλα και δεν θα κάµετε ποτέ δια τον εαυτόν σας θεούς χυτούς.
Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 19,5  και εάν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τώ Κυρίω, δεκτήν υµών θύσετε.
Λευ. 19,5  Εάν προσφέρετε θυσίαν ειρηνικήν και ευχαριστήριον στον Κυριον, να την προσφέρετε κατά τρόπον ευλαβή, ώστε
να γίνη δεκτή.
Λευ. 19,6  ή αν ηµέρα θύσετε, βρωθήσεται και τή αύριον· και εάν καταλειφθή έως ηµέρας τρίτης, εν πυρί κατακαυθήσεται.
Λευ. 19,6  Η θυσία που θα προσφέρετε, πρέπει να φαγωθή κατά την ιδίαν ηµέραν η και κατά την εποµένην. Εάν όµως
υπολειφθή κάτι µέχρι της τρίτης ηµέρας, πρέπει να κατακαή.
Λευ. 19,7  εάν δε βρώσει βρωθή τή ηµέρα τή τρίτη, άθυτόν εστιν, ου δεχθήσεται.
Λευ. 19,7  Εάν όµως φαγωθή κατά την τρίτην ηµέραν είναι σαν να µη έχη προσφερθή προς θυσίαν. Η προσφορά της ως
θυσίας δεν θα είναι δεκτή από τον Θεόν.
Λευ. 19,8  ο δε έσθων αυτό αµαρτίαν λήψεται, ότι τα άγια Κυρίου εβεβήλωσε· και εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι έσθουσαι
εκ τού λαού αυτών.
Λευ. 19,8  Εκείνος δε ο οποίος θα φάγη αυτό κατά την τρίτην ηµέραν, θα αµαρτήση, διότι εµόλυνε τα άγια του Κυρίου. Θα
εξολοθρευθούν εκ µέσου του λαού εκείνοι, οι οποίοι τρώγουν έτσι τας θυσίας.
Λευ. 19,9  Καί εκθεριζόντων υµών τον θερισµόν της γής υµών, ου συντελέσετε τον θερισµόν υµών τού αγρού σου εκθερίσαι,
και τα αποπίπτοντα τού θερισµού σου ου συλλέξεις.
Λευ. 19,9  Οταν θερίζετε τα χωράφια σας να µη κάµετε ολοκληρωτικόν και πλήρη τον θερισµόν των αγρών σας. Τα
πίπτοντα κατά τον θερισµόν στάχυα δεν θα τα µαζεύσης.
Λευ. 19,10  και τον αµπελώνά σου ουκ επανατρυγήσεις, ουδέ τας ρώγας τού αµπελώνός σου συλλέξεις· τώ πτωχώ και τώ
προσηλύτω καταλείψεις αυτά· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,10  Την άµπελόν σου δεν θα επανέλθης να την τρυγήσης δια δευτέραν φοράν ούτε τας ρώγας των κληµάτων σου θα
συλλέξης. Θα αφήσης αυτά δια τον πτωχόν και τον ξένον. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, που δίδω αυτήν την εντολήν.
Λευ. 19,11  Ου κλέψετε, ου ψεύσεσθε, ουδέ συκοφαντήσει έκαστος τον πλησίον.
Λευ. 19,11  Δεν θα κλέψετε, δεν θα πήτε ψέµατα, δεν θα συκοφαντήσετε ο ένας τον άλλον.
Λευ. 19,12 και ουκ οµείσθε τώ ονόµατί µου επ αδίκω και ου βεβηλώσετε το όνοµα το άγιον τού Θεού υµών· εγώ ειµι Κύριος ο
Θεός υµών.



Λευ. 19,12  Δεν θα ορκισθήτε ψευδώς στο όνοµά µου, δεν θα αδικήσετε κάποιον, και δεν θα µολύνετε το άγιον όνοµα του
Θεού σας. Εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός σας.
Λευ. 19,13  ουκ αδικήσεις τον πλησίον και ουχ αρπάσεις και ου µη κοιµηθήσεται ο µισθός τού µισθωτού σου παρά σοί έως
πρωΐ.
Λευ. 19,13  Δεν θα αδικήσης τον πλησίον σου, δεν θα αρπάσης ο,τι του ανήκει. Το ηµεροµίσθιον του εργάτου σου δεν θα
µείνη µαζή σου έως το πρωϊ. Θα πληρώσης αυτόν το ίδιο βράδυ.
Λευ. 19,14  ου κακώς ερείς κωφόν, και απέναντι τυφλού ου προσθήσεις σκάνδαλον, και φοβηθήση Κύριον τον Θεόν σου· εγώ
ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,14  Δεν θα κακολογήσης τον κωφόν, και στον δρόµον του τυφλού δεν θα βάλης πρόσκοµµα δια να σκοντάψη. Θα
φοβηθής Κυριον τον Θεόν σου και θα αποφύγης αυτά . Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου.
Λευ. 19,15  Ου ποιήσετε άδικον εν κρίσει· ου λήψη πρόσωπον πτωχού, ουδέ µη θαυµάσης πρόσωπον δυνάστου· εν
δικαιοσύνη κρινείς τον πλησίον σου.
Λευ. 19,15  Δεν θα επιζητήσετε να αδικήσετε κανένα, όταν θα γίνεται δίκη. Ως δικαστής δεν θα επηρεασθής δυσµενώς από
το πρόσωπον του πτωχού ούτε θα καταληφθής από θαυµασµόν και θα επηρεασθής ευµενώς από πρόσωπον άρχοντος.
Δικαίως θα κρίνης τον πλησίον σου, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός.
Λευ. 19,16  ου πορεύση δόλω εν τώ έθνει σου, ουκ επιστήση εφ αίµα τού πλησίον σου· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,16  Δεν θα συµπεριφέρεσαι δολίως µεταξύ των οµοεθνών σου και ποτέ δεν θα λάβης φονικάς αποφάσεις εναντίον
του πλησίον σου. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 19,17  ου µισήσεις τον αδελφόν σου τή διανοία σου· ελεγµώ ελέγξεις τον πλησίον σου και ου λήψη δι αυτόν αµαρτίαν.
Λευ. 19,17  Δεν θα τρέφης εις την καρδίαν σου µίσος εναντίον του αδελφού σου. Θα ελέγξης τον πλησίον σου, εάν σου
προτείνη κάτι κακόν και δεν θα θελήσης ποτέ να αναλάβης ενοχήν αµαρτίας προς χάριν αυτού.
Λευ. 19,18  και ουκ εκδικάταί σου η χείρ, και ου µηνιείς τοίς υιοίς τού λαού σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν·
εγώ ειµι Κύριος.
Λευ. 19,18  Δεν θα χειροδικής και δεν θα τρέφης οργήν εναντίον των συµπατριωτών σου. Θα αγαπήσης τον πλησίον σου
όπως τον εαυτόν σου. Εγώ είµαι ο Κυριος, που διατάσσω αυτά.
Λευ. 19,19  Τόν νόµον µου φυλάξεσθε· τα κτήνη σου ου κατοχεύσεις ετεροζύγω, και τον αµπελώνά σου ου κατασπερείς
διάφορον, και ιµάτιον εκ δύο υφασµένον κίβδηλον ουκ επιβαλείς σεαυτώ.
Λευ. 19,19  Θα φυλάξετε τον Νοµον µου. Δεν θα ζευγαρώσής προς ένωσιν ζώα διαφόρων γενών. Δεν θα σπείρης στον
αµπελώνα σου διαφόρους άλλους σπόρους. Να µη ενδυθής ιµάτιον κίβδηλον, υφασµένον από νήµατα διαφόρων
ποιοτήτων.
Λευ. 19,20  Καί εάν τις κοιµηθή µετά γυναικός κοίτην σπέρµατος, και αύτη ή οικέτις διαπεφυλαγµένη ανθρώπω, και αυτή
λύτροις ου λελύτρωται, ή ελευθερία ουκ εδόθη αυτή, επισκοπή έσται αυτοίς, ουκ αποθανούνται, ότι ουκ απηλευθερώθη.
Λευ. 19,20     Εάν ένας ανήρ έλθη, εις σαρκικήν συνάφειαν µε γυναίκα δούλην, η οποία όµως ήτο προωρισµένη δι' άλλον
άνθρωπον, εφ' όσον αυτή δεν είχεν εξαγορασθή µε χρήµατα, ούτε κατ' άλλον τινά τρόπον της εδόθη ελευθερία, θα
υποβληθούν και οι δύο εις ανάκρισιν και δίκην, και θα τιµωρηθούν, όχι όµως δια θανάτου, διότι η δούλη αυτή γυνή δεν
είχεν αποκτήσει την ελευθερίαν της.
Λευ. 19,21  και προσάξει της πληµµελείας αυτού τώ Κυρίω παρά την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου κριόν πληµµελείας·
Λευ. 19,21  Ο εξαπατήσας αυτήν, εις ένδειξιν µετανοίας δια την κακήν του αυτήν πράξιν, θα προσφέρη εις την θύραν της
Σκηνής του Μαρτυρίου κριον της πληµµελείας του.
Λευ. 19,22  και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς εν τώ κριώ της πληµµελείας έναντι Κυρίου περί της αµαρτίας, ής ήµαρτε, και
αφεθήσεται αυτώ η αµαρτία, ήν ήµαρτεν.
Λευ. 19,22     Ο ιερεύς θα προσφέρη την εξιλεωτικήν θυσίαν υπέρ αυτού δια του κριου της πληµµελείας ενώπιον του Κυρίου
και θα του συγχωρηθή η αµαρτία, την οποίαν διέπραξε.
Λευ. 19,23  Όταν δε εισέλθητε εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός υµών δίδωσιν υµίν, και καταφυτεύσετε πάν ξύλον βρώσιµον και
περικαθαριείτε την ακαθαρσίαν αυτού· ο καρπός αυτού τρία έτη έσται υµίν απερικάθαρτος, ου βρωθήσεται.
Λευ. 19,23  Οταν εισέλθετε εις την γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός θα σας δώση, θα καταφυτεύσετε εις αυτήν κάθε
καρποφόρον δένδρον, τους δε πρώτους αυτού καρπούς θα τους απορρίψετε ως ακαθάρτους. Ο καρπός του νεοφυτευµένου
δένδρου θα είναι ακάθαρτος επί τρία έτη και δεν πρέπει να τρώγεται.
Λευ. 19,24  και τώ έτει τώ τετάρτω έσται πάς ο καρπός αυτού άγιος αινετός τώ Κυρίω.
Λευ. 19,24     Κατά το τέταρτον έτος ο καρπός του θα είναι άγιος, άξιος να προσφερθή εις δόξαν του Κυρίου.
Λευ. 19,25  εν δε τώ έτει τώ πέµπτω φάγεσθε τον καρπόν, πρόσθεµα υµίν τα γενήµατα αυτού· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,25  Κατά το πέµπτον έτος θα φάγετε σστον καρπόν και από του έτους αυτού και εφεξής τα προϊόντα αυτού θα
προστίθενται εις τα εισοδήµατά σας. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, που διατάσσω αυτά.
Λευ. 19,26  Μή έσθετε επί των ορέων και ουκ οιωνιείσθε, ουδέ ορνιθοσκοπήσεσθε.
Λευ. 19,26     Μη αναβαίνετε εις τα όρη κατ' αποµίµησιν των ειδωλολατρών, δια να τρώγετε εκεί. Μη δίδετε πίστιν εις την
µαντείαν και µη προσπαθήτε να γνωρίσετε το µέλλον από το πέταγµα των πτηνών.
Λευ. 19,27  ου ποιήσετε σισόην εκ της κόµης της κεφαλής υµών, ουδέ φθερείτε την όψιν τού πώγωνος υµών.
Λευ. 19,27  Δεν θα κάµετε εις την κεφαλήν σας κόρυµβον (κότσον) όπως οι ειδωλολάτραι και δεν θα ξυρίζετε το έµπροσθεν
της γιενειάδος σας.
Λευ. 19,28  και εντοµίδας ου ποιήσετε επί ψυχή εν τώ σώµατι υµών και γράµµατα στικτά ου ποιήσετε εν υµίν· εγώ ειµι
Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,28     Δεν θα κάµετε εντοµάς στο σώµα σας, ούτε θα χαράξετε γράµµατα στο δέρµα σας. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός
σας.
Λευ. 19,29  ου βεβηλώσεις την θυγατέρα σου εκπορνεύσαι αυτήν και ουκ εκπορνεύσει η γη, και η γη πλησθήσεται ανοµίας.
Λευ. 19,29     Δεν θα µολύνης την θυγατέρα σου εκδίδων αυτήν εις διαφθοράν, και δεν θα µολύνης την γην µε τοιαύτα
µυσαρά έργα, δια να µη γέµιση αυτή από αµαρτίας.
Λευ. 19,30  Τά σάββατά µου φυλάξεσθε και από των αγίων µου φοβηθήσεσθε· εγώ ειµι Κύριος.



Λευ. 19,30  Θα φυλάξετε τα Σαββατα µου και θα τρέφετε σεβασµόν και φόβον προς τα άγιά µου πράγµατα. Εγώ είµαι ο
Κυριος !
Λευ. 19,31  ουκ επακολουθήσετε εγγαστριµύθοις και τοίς επαοιδοίς ου προσκολληθήσεσθε, εκµιανθήναι εν αυτοίς· εγώ ειµι
Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,31  Δεν θα ακολουθήσετε τους εγγαστριµύθους και δεν θα προσκολληθήτε εις αυτούς, που ψάλλουν µαγικάς ωδάς.
Προσέχετε να µη µολυνθήτε δι' αυτών. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 19,32  από προσώπου πολιού εξαναστήση και τιµήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήση τον Θεόν σου· εγώ ειµι
Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,32  Θα εγερθής µε σεβασµόν ενώπιον ανθρώπου, που έχει λευκήν την κόµην, και θα τιµήσης το πρόσωπον του
γέροντος, και θα φοβήσαι πάντοτε τον Θεόν σου. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεάς σας.
Λευ. 19,33  Εάν δε τις προσέλθη υµίν προσήλυτος εν τή γη υµών, ου θλίψετε αυτόν·
Λευ. 19,33  Εάν ξένος τις έλθη εις την χώραν σας, δεν θα τον θλίψετε.
Λευ. 19,34  ως ο αυτόχθων εν υµίν έσται ο προσήλυτος ο προσπορευόµενος προς υµάς, και αγαπήσεις αυτόν ως σεαυτόν, ότι
προσήλυτοι εγενήθητε εν γη Αιγύπτω· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 19,34  Ο ξένος αυτός ο ερχόµενος από άλλην χώραν προς σας θα είναι, όπως ο εντόπιος, ο συµπατριώτης σας. Θα
αγαπήσης και αυτόν όπως τον εαυτόν σου, διότι και σεις υπήρξατε ξένοι εις την Αίγυπτον. Εγώ είµαι ο Κυριος ο Θεός σας,
που διατάσσω αυτά.
Λευ. 19,35  ου ποιήσετε άδικον εν κρίσει, εν µέτροις και εν σταθµοίς και εν ζυγοίς.
Λευ. 19,35  Δεν θα αδικήσετε κανένα, ούτε στο δικαστήριον ούτε εις τα µέτρα µήκους, βάρους και χωρητικότητος· µε κανένα
από τα ζυγίσµατά σας.
Λευ. 19,36  ζυγά δίκαια και σταθµία δίκαια και χούς δίκαιος έσται εν υµίν· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών, ο εξαγαγών υµάς εκ
γής Αιγύπτου.
Λευ. 19,36  Η ζυγαριά σας να είναι ακριβής, τα σταθµά δίκαια, το πήλινον µέτρον των υγρών προϊόντων πρέπει να είναι
σωστόν. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος σας έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου.
Λευ. 19,37  Καί φυλάξεσθε πάντα τον νόµον µου και πάντα τα προστάγµατά µου και ποιήσετε αυτά· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός
υµών.
Λευ. 19,37  Θα φυλάξετε όλον τον νόµον και όλας τας εντολάς µου· θα εφαρµόσετε αυτάς. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, που
σας δίδω αυτάς τας εντολάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Λευ. 20,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 20,1  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 20,2  και τοίς υιοίς Ισραήλ λαλήσεις· εάν τις από των υιών Ισραήλ ή από των γεγενηµένων προσηλύτων εν Ισραήλ, ός
αν δώ τού σπέρµατος αυτού άρχοντι, θανάτω θανατούσθω· το έθνος το επί της γής λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις .
Λευ. 20,2  “αυτά θα είπης στους Ισραηλίτας· Εάν κανείς από τους Ισραηλίτας, η από τους ξένους που εγεννήθησαν µεταξύ
των Ισραηλιτών, δώση κάποιον εκ των απογόνων του εις ειδωλολάτρην άρχοντα , πρέπει να θανατώνεται. Η κοινωνία της
περιοχής εκείνης πρέπει να τον φονεύση µε λιθοβολισµόν.
Λευ. 20,3  και εγώ επιστήσω το πρόσωπόν µου επί τον άνθρωπον εκείνον και απολώ αυτόν εκ τού λαού αυτού, ότι τού
σπέρµατος αυτού έδωκεν άρχοντι, ίνα µιάνη τα άγιά µου και βεβηλώση το όνοµα των ηγιασµένων µοι.
Λευ. 20,3  Εγώ θα στρέψω µε οργήν το πρόσωπόν µου εναντίον του ανθρώπου αυτού και θα τον εξολοθρεύσω εκ µέσου του
λαού του, διότι έδωσε εκ των απογόνων του εις ειδωλολάτρην άρχοντα και δια της πράξεώς του αυτής εµόλυνε τα άγιά
µου, εβεβήλωσε το όνοµα των ηγιασµένων και αφιερωµένων εις εµέ.
Λευ. 20,4  εάν δε υπερόψει υπερίδωσιν οι αυτόχθονες της γής τοίς οφθαλµοίς αυτών από τού ανθρώπου εκείνου , εν τώ
δούναι αυτόν τού σπέρµατος αυτού άρχοντι, τού µη αποκτείναι αυτόν,
Λευ. 20,4  Εάν όµως δείξουν οι εντόπιοι αδιαφορίαν δια την πράξιν του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος έδωκε απόγονόν του ως
υπηρέτην εις ειδωλολάτρην άρχοντα και δεν τον θανατώσουν,
Λευ. 20,5 και επιστήσω το πρόσωπόν µου επί τον άνθρωπον εκείνον και την συγγένειαν αυτού και απολώ αυτόν και πάντας
τους οµονοούντας αυτώ, ώστε εκπορνεύειν αυτόν εις τους άρχοντας εκ τού λαού αυτών.
Λευ. 20,5  εγώ θα στρέψω µε οργήν το πρόσωπόν µου εναντίον του ανθρώπου εκείνου και της συγγενείας του και θα
εξολοθρεύσω αυτόν και όλους εκείνους, που συµφωνούν µε αυτόν και συγκατατίθενται, ώστε αυτός αρνούµενος τον
αληθινόν Θεόν να παραδοθή εις αλλοφύλους άρχοντας.
Λευ. 20,6  και ψυχή, ή εάν επακολουθήση εγγαστριµύθοις ή επαοιδοίς, ώστε εκπορνεύσαι οπίσω αυτών, επιστήσω το
πρόσωπόν µου επί την ψυχήν εκείνην και απολώ αυτήν εκ τού λαού αυτής.
Λευ. 20,6  Εάν κανείς ακολουθήση εγγαστριµύθους η αυτούς που ψάλλουν µαγικάς ωδάς, ώστε αρνούµενος τον αληθινόν
Θεόν να ακολουθή εκείνους, εγώ θα στραφώ εναντίον του και θα τον εξολοθρεύσω εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 20,7  και έσεσθε άγιοι, ότι άγιος εγώ Κύριος ο Θεός υµών·
Λευ. 20,7  Αγιοι θα είσθε, διότι εγώ ο Κυριος και Θεός σας είµαι άγιος.
Λευ. 20,8  και φυλάξεσθε τα προστάγµατά µου και ποιήσετε αυτά· εγώ Κύριος ο αγιάζων υµάς.
Λευ. 20,8  Θα φυλάξετε τας εντολάς µου και θα τας εφαρµόσετε. Εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος σας αγιάζω.
Λευ. 20,9  άνθρωπος άνθρωπος, ός αν κακώς είπη τον πατέρα αυτού ή την µητέρα αυτού, θανάτω θανατούσθω· πατέρα
αυτού ή µητέρα αυτού κακώς είπεν; ένοχος έσται.
Λευ. 20,9  Ανθρωπος, ο οποίος θα κακολογήση τον πατέρα του η την µητέρα του, να τυµωρηθή µε θάνατον. Εκακολόγησεν
ένας υιός τον πατέρα του η την µητέρα του; Είναι ένοχος θανάτου.
Λευ. 20,10  άνθρωπος ός αν µοιχεύσηται γυναίκα ανδρός, ή ός αν µοιχεύσηται γυναίκα τού πλησίον, θανάτω
θανατούσθωσαν, ο µοιχεύων και η µοιχευοµένη.
Λευ. 20,10     Ανθρωπος, ο οποίος θα κοιµηθή µε γυναίκα ύπανδρον η µε την γυναίκα του πλησίον του, θα τιµωρηθούν και
οι δύο µε θάνατον και ο µοιχός και η µοιχαλίς.



Λευ. 20,11  και εάν τις κοιµηθή µετά γυναικός τού πατρός αυτού, ασχηµοσύνην τού πατρός αυτού απεκάλυψε, θανάτω
θανατούσθωσαν, αµφότεροι ένοχοί εισι.
Λευ. 20,11  Εάν κανείς κοιµηθή µε την µητρυιάν του, προσέβαλε τον πατέρα του. Είναι και οι δύο ένοχοι θανάτου και πρέπει
να θανατωθούν.
Λευ. 20,12  και εάν τις κοιµηθή µετά νύµφης αυτού, θανάτω θανατούσθωσαν αµφότεροι· ησεβήκασι γάρ, ένοχοί εισι.
Λευ. 20,12     Εάν κανείς κοιµηθή µε την νύµφην του, και οι δύο πρέπει να τιµωρηθούν µε θάνατον. Διότι ησέβησαν και είναι
ένοχοι.
Λευ. 20,13  και ός αν κοιµηθή µετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγµα εποίησαν αµφότεροι· θανάτω θανατούσθωσαν,
ένοχοί εισιν.
Λευ. 20,13  Και εκείνος που εκοιµήθη µε άρρενα, ως µε γυναίκα, και οι δύο διέπραξαν µυσαράν αµαρτίαν. ΕΙναι ένοχοι και
πρέπει να τιµωρηθούν µε θάνατον.
Λευ. 20,14  ός αν λάβη γυναίκα και την µητέρα αυτής, ανόµηµά εστιν, εν πυρί κατακαύσουσιν αυτόν και αυτάς, και ουκ
έσται ανοµία εν υµίν.
Λευ. 20,14     Εκείνός που θα λάβη ως συζύγους κόρην και µητέρα, διαπράττει ανόµηµα. Αυτός και εκείναι πρέπει να καούν,
δια να µη υπάρχη τέτοια παρανοµία µεταξύ σας.
Λευ. 20,15  και ός αν δώ κοιτασίαν αυτού εν τετράποδι, θανάτω θανατούσθω, και το τετράπουν αποκτενείτε.
Λευ. 20,15  Εκείνος ο οποίος θα διαπράξη κτηνοβασίαν, θα τιµωρηθή µε θάνατον, το δε τετράποδον πρέπει να το φονεύσετε.
Λευ. 20,16  και γυνή, ήτις προσελεύσεται προς πάν κτήνος βιβασθήναι αυτήν υπ αυτού, αποκτενείτε την γυναίκα και το
κτήνος· θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοί εισιν.
Λευ. 20,16     Η γυνή, η οποία ήθελε προσέλθει εις οιονδήποτε ζώον δια να αµαρτήση δι' αυτού, διαπράττει µεγάλην
αµαρτίαν και πρέπει να θανατώσετε αυτήν και το κτήνος. Θα τιµωρηθούν δια θανάτου, διότι είναι ένοχοι.
Λευ. 20,17  ός αν λάβη την αδελφήν αυτού εκ πατρός αυτού ή εκ µητρός αυτού και ίδη την ασχηµοσύνην αυτής και αύτη
ίδη την ασχηµοσύνην αυτού, όνειδός εστιν, εξολοθρευθήσονται ενώπιον υιών γένους αυτών· ασχηµοσύνην αδελφής αυτού
απεκάλυψεν, αµαρτίαν κοµιούνται.
Λευ. 20,17  Εκείνος ο οποίος ήθελε πλησιάσει την οµοπάτριον η οµοµήτριον αδελφήν του δια να ίδη την ασχηµοσύνην της
και αυτή να ίδη την ασχηµοσύνην εκείνου, διέπραξαν και οι δύο επονείδιστον πράξιν. Θα εξολοθρευθούν ενώπιον των
συµπατριωτύν του, διότι αυτός απεκάλυψεν ο,τι δια λόγους αιδούς έπρεπε να είναι κεκρυµεµένον. Θα λάβουν την τιµωρίαν
της αµαρτίας των.
Λευ. 20,18  και ανήρ, ός αν κοιµηθή µετά γυναικός αποκαθηµένης και αποκαλύψη την ασχηµοσύνην αυτής, την πηγήν
αυτής απεκάλυψε, και αύτη απεκάλυψε την ρύσιν τού αίµατος αυτής· εξολοθρευθήσονται αµφότεροι εκ της γενεάς αυτών.
Λευ. 20,18     Εάν κάποιος άνδρας κουµηθή µετά γυναικός, η οποία ευρίσκεται εις την έµµηνον περίοδόν της, και
ξεσικεπάση την ασχηµοσύνην αυτής, την πηγήν της εκροής του αίµατος, και αυτή εκουσίως απεκάλυψε την ροήν του
αίµατος αυτής, θα εξολοθρευθούν και οι δύο εκ µέσου της γενεάς αυτών.
Λευ. 20,19  και ασχηµοσύνην αδελφής πατρός σου και αδελφής µητρός σου ουκ αποκαλύψεις· την γάρ οικειότητα
απεκάλυψεν, αµαρτίαν αποίσονται.
Λευ. 20,19     Δεν θα ξεσκεπάσης την ασχηµοσύνην της αδελφής του πατρός σου η της αδελφής της µητρός σου, της θείας
σου (δια να έλθης εις γάµον µε αυτήν). Αυτός διαπράττει µεγάλην αµαρτίαν, διότι απογυµνώνει στενήν συγγενή του. Και οι
δύο φέρουν την ευθύνην της ανοµίας των.
Λευ. 20,20  ός αν κοιµηθή µετά της συγγενούς αυτού, ασχηµοσύνην της συγγενείας αυτού απεκάλυψεν, άτεκνοι
αποθανούνται.
Λευ. 20,20     Οιοσδηποτε θα κοιµηθή µε συγγενικόν πρόσωπον και θα αποκαλύψη την ασχηµοσύνην του συγγενούς αυτού,
αυτός και εκείνη θα αποθάνουν άτεκνοι.
Λευ. 20,21  ός εάν λάβη γυναίκα τού αδελφού αυτού, ακαθαρσία εστίν· ασχηµοσύνην τού αδελφού αυτού απεκάλυψεν,
άτεκνοι αποθανούνται.
Λευ. 20,21     Εκείνος ο οποίος θα λάβη ως σύζυγον την γυναίκα του αδελφού του, διαπράττει ακάθαρτον πράξιν. Απεκάλυψε
την ασχηµοσύνην του αδελφού του. Αυτός και εκείνη θα αποθάνουν άτεκνοι.
Λευ. 20,22  Καί φυλάξασθε πάντα τα προστάγµατά µου, και τα κρίµατά µου και ποιήσετε αυτά, και ου µη προσοχθίση υµίν
η γη, εις ήν εγώ εισάγω υµάς εκεί κατοικείν επ αυτής.
Λευ. 20,22     Προσέχετε ! Θα φυλάξετε όλας τας εντολάς µου και θα εφαρµόσετε όλας τας αποφάσεις µου, δια να µη
αγανακτήση και σας µισήση η γη, εις την οποίαν εγώ σας οδηγώ δια να κατοικήσετε εις αυτήν.
Λευ. 20,23  και ουχί πορεύεσθε τοίς νοµίµοις των εθνών, ούς εξαποστέλλω αφ υµών· ότι ταύτα πάντα εποίησαν, και
εβδελυξάµην αυτούς.
Λευ. 20,23     Δεν θα πορευθήτε σύµφωνα µε τα έθιµα των εθνών, τα οποία εγώ εκδιώκω από το πρόσωπόν σας. Επειδή
ακριβώς τα έθνη αυτά διέπραξαν τοιαύτας µυσαράς πράξεις, τα εµίσησα.
Λευ. 20,24  και είπα υµίν· υµείς κληρονοµήσετε την γήν αυτών, και εγώ δώσω υµίν αυτήν εν κτήσει, γήν ρέουσαν γάλα και
µέλι· εγώ Κύριος ο Θεός υµών, ός διώρισα υµάς από πάντων των εθνών.
Λευ. 20,24     Και είπα προς σας· σεις θα κληρονοµήσετε την χώρα των και εγώ θα δώσω εις σας ως ιδιοκτησίαν σας αυτήν,
γην ρέουσαν γάλα και µέλι. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος σας εξεχώρισα και σας εξέλεξα από όλα τα έθνη.
Λευ. 20,25  και αφοριείτε αυτούς ανά µέσον των κτηνών των καθαρών και ανά µέσον των κτηνών των ακαθάρτων και ανά
µέσον των πετεινών των καθαρών και των ακαθάρτων, και ου βδελύξετε τας ψυχάς υµών εν τοίς κτήνεσι, και εν τοίς
πετεινοίς και εν πάσι τοίς ερπετοίς της γής, ά εγώ αφώρισα υµίν εν ακαθαρσία.
Λευ. 20,25     Σεις δε θα διαχωρίσετε τα καθαρά ζώα από τα ακάθαρτα, τα καθαρά πτηνά από τα ακάθαρτα και δεν θα
µολύνετε την ζωήν σας τρώγοντες ακάθαρτα κτήνη και ακάθαρτα πτηνά και από όλα τα ερπετά της γης τα ακάθαρτα, τα
οποία εγώ έχω ορίσει ως ακάθαρτα.
Λευ. 20,26  και έσεσθέ µοι άγιοι, ότι εγώ άγιός ειµι Κύριος ο Θεός υµών, ο αφορίσας υµάς από πάντων των εθνών, είναι εµοί.
Λευ. 20,26     Θα είσθε άγιοι εις εµέ, διότι είµαι άγιος εγώ, ο Κυριος και ο Θεός σας, ο οποίος σας εξεχώρισα, από όλα τα έθνη,
δια να είσθε ιδικοί µου.



Λευ. 20,27  Καί ανήρ ή γυνή, ός αν γένηται αυτών εγγαστρίµυθος ή επαοιδός, θανάτω θανατούσθωσαν αµφότεροι· λίθοις
λιθοβολήσετε αυτούς, ένοχοί εισι.
Λευ. 20,27     Ανήρ η γυνή οι οποίοι ήθελον γίνει εγγαστρίµυθοι η µάγοι ψάλλοντες µαγικάς ωδάς, θα τιµωρηθούν και οι δύο
δια θανάτου, θα τους εκτελέσετε δια λιθοβολισµού. Είναι ένοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Λευ. 21,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· είπον τοίς ιερεύσι τοίς υιοίς Ααρών και ερείς προς αυτούς· εν ταίς ψυχαίς ου
µιανθήσονται εν τώ έθνει αυτών,
Λευ. 21,1  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “Λαλησε προς τους υιούς του Ααρών, τους ιερείς, και ειπέ προς αυτούς· Δεν
πρέπει να µιανθούν και να καταστούν ακάθαρτοι πλησιάζοντες νεκρόν από τους οµοεθνείς των·
Λευ. 21,2  αλλ ή εν τώ οικείω τώ έγγιστα αυτών, επί πατρί και µητρί και υιοίς και θυγατράσιν, επ αδελφώ
Λευ. 21,2  µόνον επί τω θανάτω των πολύ στενών συγγενών των, δηλαδή του πατρός, της µητρός, των υιών και θυγατέρων,
του αδελφού των,
Λευ. 21,3  και επ αδελφή παρθένω τή εγγιζούση αυτώ, τή µη εκδεδοµένη ανδρί, επί τούτοις µιανθήσεται.
Λευ. 21,3  της αδελφής των η οποία είναι παρθένος, µένει µαζή των και δεν έχει ακόµη υπανδρευθή, επιτρέπεται να
µιανθούν πλησιάζοντες αυτούς ως νεκρούς.
Λευ. 21,4  ου µιανθήσεται εξάπινα εν τώ λαώ αυτού εις βεβήλωσιν αυτού.
Λευ. 21,4  Δεν επιτρέπεται κανείς από τους υιούς Ααρών τους ιερείς να µιανθή και να γίνη ακάθαρτος, βεβηλώνων έτσι το
αξίωµά του, µε το να πλησιάση άλλον τινά νεκρόν εκ του λαού.
Λευ. 21,5  και φαλάκρωµα ου ξυρηθήσεσθε την κεφαλήν επί νεκρώ και την όψιν τού πώγωνος ου ξυρήσονται και επί τας
σάρκας αυτών ου κατατεµούσιν εντοµίδας.
Λευ. 21,5  Δεν θα ξυρίσουν την κεφαλήν των εις ένδειξιν πένθους δια τον θάνατον τινος, ούτε θα ξυρίσουν το έµπρασθεν από
την γενειάδα των και δεν θα κάµουν εντοµάς στο σώµα των .
Λευ. 21,6  άγιοι έσονται τώ Θεώ αυτών και ου βεβηλώσουσι το όνοµα τού Θεού αυτών· τας γάρ θυσίας Κυρίου δώρα τού
Θεού αυτών αυτοί προσφέρουσι και έσονται άγιοι.
Λευ. 21,6  Πρέπει να είναι άγιοι αφιερωµένοι στον Θεόν και να µη µιαίνουν το όνοµα του Θεού των µε τοιαύτας νοµικώς
ακαθάρτους πράξεις, διότι αυτοί προσφέρουν τας αιµατηράς και αναιµάκτους θυσίας προς τον Θεόν των. Δι' αυτό και
πρέπει να είναι καθαροί και αµόλυντοι.
Λευ. 21,7  γυναίκα πόρνην και βεβηλωµένην ου λήψονται και γυναίκα εκβεβληµένην από ανδρός αυτής, ότι άγιός εστι
Κυρίω τώ Θεώ αυτού.
Λευ. 21,7  Οι ιερείς δεν θα νυµφευθούν γυναίκα πόρνην η και απλώς απωλέσασαν την τιµήν της η γυναίκα την οποίαν
διεζεύχθη ο ανήρ της, διότι ο ιερεύς είναι άγιος, αφιερωµένος εις Κυριον τον Θεόν του.
Λευ. 21,8  και αγιάσεις αυτόν. τα δώρα Κυρίου τού Θεού υµών ούτος προσφέρει· άγιος έσται, ότι άγιος εγώ Κύριος ο αγιάζων
αυτούς.
Λευ. 21,8  Αυτόν τον καθαρόν και αµόλυντον ιερέα θα αφιερώσης εις την υπηρεσίαν του Θεού. Αυτός θα προσφέρη τας
θυσίας προς Κυριον τον Θεόν. Θα είναι άγιος, διότι και εγώ, τον οποίον αυτός υπηρετεί, είµαι άγιος Κυριος, και εγώ αγιάζω
αυτούς.
Λευ. 21,9  και θυγάτηρ ανθρώπου ιερέως εάν βεβηλωθή τού εκπορνεύσαι, το όνοµα τού πατρός αυτής αυτή βεβηλοί, επί
πυρός κατακαυθήσεται.
Λευ. 21,9  Εάν θυγάτηρ ιερέως µολυνθή εκτραπείσα εις πορνείαν και κηλυδώση έτσι το όνοµα του πατρός της, θα
καταδικάζεται στον δια πυρός θάνατον.
Λευ. 21,10  Καί ο ιερεύς ο µέγας από των αδελφών αυτού, τού επικεχυµένου επί την κεφαλήν τού ελαίου τού χριστού και
τετελειωµένου ενδύσασθαι τα ιµάτια, την κεφαλήν ουκ αποκιδαρώσει και τα ιµάτια ου διαρήξει,
Λευ. 21,10  Ο µέγας όµως ιερεύς, ο αρχιερεύς µεταξύ όλου του λαού, εις την κεφαλήν του οποίου εχύθη το άγιον έλαιον και
εχρίσθη και έγινε χριστός Κυρίου και κατέστη ικανός να ενδύεται τα αρχιερατικά άµφια, δεν θα αφαιρέση το κάλυµµα της
κεφαλής του, δεν θα γυµνώση αυτήν εις ένδειξιν πένθους και δεν θα διαρρήξη τα ιµάτιά του.
Λευ. 21,11  και επί πάση ψυχή τετελευτηκυία ουκ εισελεύσεται, επί πατρί αυτού ουδέ επί µητρί αυτού ου µιανθήσεται.
Λευ. 21,11  Δεν θα πλησιάση κανένα απολύτως νεκρόν. Ούτε τον νεκρόν πατέρα του, ούτε την νεκράν µητέρα του, δια να µη
µολυνθή και καταστή νοµικώς ακάθαρτος πλησιάζων τα νεκρά σώµατα εκείνων .
Λευ. 21,12  και εκ των αγίων ουκ εξελεύσεται και ου βεβηλώσει το ηγιασµένον τού Θεού αυτού, ότι το άγιον έλαιον το
χριστόν τού Θεού επ αυτώ· εγώ Κύριος.
Λευ. 21,12  Δεν θα εξέλθη από την περιοχήν των ιερών τόπων, δια να παρακολουθήση την κηδείαν, έστω και των γονέων
του, δια να µη µολύνη το αγιαστήριον του Θεού του, διότι αυτός ως χριστός Κυρίου εχρίσθη µε το άγιον έλαιον του Θεού, το
οποίον εχύθη εις την κεφαλήν του και ευρίσκεται εις αυτόν. Εγώ ο Κυριος παραγγέλλω !
Λευ. 21,13  ούτος γυναίκα παρθένον εκ τού γένους αυτού λήψεται·
Λευ. 21,13  Ο αρχιερεύς θα λάβη ως σύζυγον παρθένον εκ του γένους του.
Λευ. 21,14  χήραν δε και εκβεβληµένην και βεβηλωµένην και πόρνην, ταύτας ου λήψεται, αλλ ή παρθένον εκ τού λαού
αυτού λήψεται γυναίκα.
Λευ. 21,14  Δεν θα νυµφευθή χήραν η διεζευµένην η απολέσαααν την τιµήν της η πόρνην. Θα νυµφευθή παρθένον εκ του
λαού του.
Λευ. 21,15  και ου βεβηλώσει το σπέρµα αυτού εν τώ λαώ αυτού· εγώ Κύριος ο αγιάζων αυτόν.
Λευ. 21,15  Δεν θα µολύνη τους απογόνους του εγκαταλείπων υιούς από διαβεβληµένην σύζυγόν του. Εγώ είµαι ο Κυριος, ο
οποίος αγιάζω και θέλω άγιον αυτόν”.
Λευ. 21,16  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 21,16  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 21,17  είπον Ααρών· άνθρωπος εκ τού γένους σου εις τας γενεάς υµών, τινί εάν ή εν αυτώ µώµος, ου προσελεύσεται
προσφέρειν τα δώρα τού Θεού αυτού.



Λευ. 21,17  “ειπέ στον Ααρών· άνθρωπος από το γένος σου και εις τας µετέπειτα γενεάς, ο οποίος θα έχη κάποιο σωµατικόν
ελάττωµα, δεν θα προσέλθη να γίνη ιερεύς και να προσφέρη τας θυσίας προς τον Θεόν αυτού .
Λευ. 21,18  πάς άνθρωπος, ώ εστιν εν αυτώ µώµος, ου προσελεύσεται, άνθρωπος τυφλός ή χωλός ή κολοβόριν ή ωτότµητος
Λευ. 21,18  Καθε άνθρωπος, δηλαδή, από τους απογόνους του Ααρών, ο οποίος έχει κάποιο σωµατικόν ελάττωµα, κάποιαν
αναπηρίαν, ο οποίος είναι τυφλός η χωλός η έχει κολοβήν και αντιφυσιολογικώς µικράν την ρίνα η έχει κοµµένα τα αυτιά,
Λευ. 21,19  ή άνθρωπος, ώ αν ή εν αυτώ σύντριµµα χειρός, ή σύντριµµα ποδός
Λευ. 21,19  η άνθρωπος ο οποίος έχει σπασµένον το χέρι η σπασµένον το ποδί,
Λευ. 21,20  ή κυρτός ή έφηλος ή πτίλλος τους οφθαλµούς ή άνθρωπος, ώ αν ή εν αυτώ ψώρα αγρία, ή λειχήν ή µονόρχις,
Λευ. 21,20     η είναι κύρτος η έχει στίγµατα ωσάν καρφιά στο πρόσωπόν του η έχει πρησµένα και µαδηµένα τα βλέφαρα η
έχει, αγρίαν ψώραν η λειχήνας, η είναι µονόρχις,
Λευ. 21,21  πάς ώ εστιν εν αυτώ µώµος εκ τού σπέρµατος Ααρών τού ιερέως, ουκ εγγιεί τού προσενεγκείν τας θυσίας τώ Θεώ
σου, ότι µώµος εν αυτώ· τα δώρα τού Θεού ου προσελεύσεται προσενεγκείν.
Λευ. 21,21  οιοσδήποτε από τους απογόνους του Ααρών, ο οποίος έχει κάποιο σωµατικόν ελάττωµα, δεν θα πλησιάση στο
θυσιαστήριον, δια να προσφέρη θυσίας στον Θεόν, διότι έχει σωµατικόν µειονέκτηµα· όχι, δεν θα πλησιάση να προσφέρη
τα δώρα του Θεού.
Λευ. 21,22  τα δώρα τού Θεού τα άγια των αγίων, και από των αγίων φάγεται·
Λευ. 21,22     Τα δώρα του Θεού είναι αγιώτατα, και από τα άγια αυτά επιτρέπεται να φάγη ο ιερεύς ο έχων σωµατικόν
ελάττωµα.
Λευ. 21,23  πλήν προς το καταπέτασµα ου προσελεύσεται και προς το θυσιαστήριον ουκ εγγιεί, ότι µώµον έχει· και ου
βεβηλώσει το άγιον τού Θεού αυτού, ότι εγώ ειµι Κύριος ο αγιάζων αυτούς.
Λευ. 21,23  Αλλά δεν θα πλησιάση στο καταπέτασµα και δεν θα εγγίση στο θυσιαστήριον, διότι έχει σωµατικήν αναπηρίαν.
Δεν θα µολύνη τον ιερόν χώρον του Θεού του, διότι εγώ είµαι ο Κυριος ο οποίος αγιάζω τους ιερείς”.
Λευ. 21,24  και ελάλησε Μωυσής προς Ααρών και τους υιούς αυτού και προς πάντας υιούς Ισραήλ.
Λευ. 21,24     Αυτάς τας εντολάς του Θεού τας ανεκοίνωσεν ο Μωϋσής στον Ααρών , στους υιούς του Ααρών και εις όλους
τους Ισραηλίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Λευ. 22,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 22,1  Ο Κυριος οµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 22,2  είπον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού· και προσεχέτωσαν από των αγίων των υιών Ισραήλ, και ου βεβηλώσουσι το
όνοµα το άγιόν µου, όσα αυτοί αγιάζουσί µοι· εγώ Κύριος.
Λευ. 22,2  “ειπέ στον Ααρών και τους υιούς του τους ιερείς· Να προσέχουν τας θυσίας, τας οποίας προσφέρουν οι Ισραηλίται,
ώστε να είναι καθαραί και άγιαι, δια να µη µολύνουν το άγιον όνοµά µου µε όσα αυτοί θα µου προσφέρουν. Εγώ είµαι ο
Κυριος !
Λευ. 22,3  είπον αυτοίς· εις τας γενεάς υµών πάς άνθρωπος, ός αν προσέλθη από παντός τού σπέρµατος υµών προς τα άγια,
όσα αν αγιάζωσιν οι υιοί Ισραήλ τώ Κυρίω, και η ακαθαρσία αυτού επ αυτώ ή, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη απ εµού·
εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 22,3  Ειπέ εις αυτούς· εάν εις τας δια µέσου των αιώνων γενεάς σας ένας άνθρωπος εκ των απογόνων της ιερατικής
φυλής σας προσέλθη προς τα Αγια της Σκηνής του Μαρτυρίου, δια να προσφέρη τας θυσίας, τας οποίας οι Ισραηλίται
φέρουν δια τον Θεόν, και είναι αυτός ακάθαρτος, θα εξολοθρευθή ο ιερεύς εκείνος από εµέ. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο
οποίος διατάσσω αυτά.
Λευ. 22,4  και άνθρωπος εκ τού σπέρµατος Ααρών τού ιερέως και ούτος λεπρά ή γονορυεί, των αγίων ουκ έδεται, έως αν
καθαρισθή· και ο απτόµενος πάσης ακαθαρσίας ψυχής ή άνθρωπος, ώ αν εξέλθη εξ αυτού κοίτη σπέρµατος,
Λευ. 22,4  Ανθρωπος, απόγονος του αρχιερέως Ααρών, λεπρός η γονορρυής, δεν θα φάγη από τας αγίας θυσίας, µέχρις ότου
καθαρισθή. Εκείνος επίσης ο οποίος εγγίζει ακάθαρτον άνθρωπον η ο ίδιος είναι ακάθαρτος, διότι έπαθε νυκτερινήν
ρεύσιν,
Λευ. 22,5  ή όστις αν άψηται παντός ερπετού ακαθάρτου, ό µιανεί αυτόν, ή επ ανθρώπω, εν ώ µιανεί αυτόν κατά πάσαν
ακαθαρσίαν αυτού·
Λευ. 22,5  η εκείνος ο οποίος θα εγγίση οιονδήποτε ακάθαρτον ζώον, το οποίον θα µολύνη αυτόν η άνθρωπος ο οποίος κατά
κάποιον οιονδήποτε τρόπον κατέστη ακάθαρτος και µολυσµένος από κάποιον άλλον,
Λευ. 22,6  ψυχή ήτις εάν άψηται αυτών, ακάθαρτος έσται έως εσπέρας· ουκ έδεται από των αγίων, εάν µη λούσηται το σώµα
αυτού ύδατι
Λευ. 22,6  Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος, έστω και ακουσίως, ήγγισεν αυτούς, θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν. Δεν θα
φάγη από τα προσφερθέντα άγια, εάν πρώτον δεν λούση το σώµα αυτού µε νερό.
Λευ. 22,7  και δύη ο ήλιος και καθαρός έσται, και τότε φάγεται των αγίων, ότι άρτος αυτού εστι.
Λευ. 22,7  Θα δύση ο ήλιος και τότε αυτός θα είναι καθαρός, οπότε και θα δυνηθή να φάγη από τας προσφερθείσας θυσίας
διότι αυταί είναι η καθηµερινή του διατροφή.
Λευ. 22,8  θνησιµαίον και θηριάλωτον ου φάγεται, µιανθήναι αυτόν εν αυτοίς· εγώ Κύριος.
Λευ. 22,8  Θνησιµαίον και ζώον κατασπαραχθέν από θηρίον δεν θα φάγη ο ιερεύς, δια να µη µολυνθή µε αυτά. Εγώ είµαι ο
Κυριος !
Λευ. 22,9  και φυλάξονται τα φυλάγµατά µου, ίνα µη λάβωσι δι αυτά αµαρτίαν και αποθάνωσι δι αυτά, εάν βεβηλώσωσιν
αυτά· εγώ Κύριος ο Θεός ο αγιάζων αυτούς.
Λευ. 22,9  Θα φυλάξουν τα προστάγµατά µου, δια να µη διαπράξουν αµαρτίαν και τιµωρηθούν µε θάνατον, εάν τα
παραβούν. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός, ο οποίος καθιστώ και θέλω αγίους τους ιερείς.
Λευ. 22,10  και πάς αλλογενής ου φάγεται άγια· πάροικος ιερέως ή µισθωτός ου φάγεται άγια.
Λευ. 22,10     Κανένας που δεν κατάγεται από ιερατικόν γένος, δεν θα φάγη από τας αγιασθείσας αυτάς τροφάς ούτε ο
φιλοξενούµενος ξένος του ιερέως ούτε ο ηµεροµίσθιος εργάτης θα φάγη ιεράς τροφάς.



Λευ. 22,11  εάν δε ιερεύς κτήσηται ψυχήν έγκτητον αργυρίου, ούτος φάγεται εκ των άρτων αυτού· και οι οικογενείς αυτού,
και ούτοι φάγονται τον άρτον αυτού.
Λευ. 22,11  Εάν όµως ο ιερεύς αγοράση δια χρηµάτων και αποκτήση άνθρωπον ως δούλον, αυτός ηµπορεί να φάγη από τας
ηγιασµένας τροφάς του ιερέως. Επίσης όσοι, γεννηθούν στον οίκον του ιερέως από τον δούλον του και θα είναι δούλοι του
ηµπορούν να φάγουν από τας τροφάς αυτάς.
Λευ. 22,12  και θυγάτηρ ανθρώπου ιερέως εάν γένηται ανδρί αλλογενεί, αυτή των απαρχών αγίου ου φάγεται.
Λευ. 22,12     Θυγάτηρ ιερέως, η οποία ήθελεν υπανδρευθή άνδρα µη ανείκοντα εις την φυλήν Λευϊ, δεν δύναται να φάγη
από τας προσφεροµένας στον ναόν θυσίας.
Λευ. 22,13  και θυγάτηρ ιερέως εάν γένηται χήρα ή εκβεβληµένη, σπέρµα δε µη ή αυτή, επαναστρέψει επί τον οίκον τον
πατρικόν κατά την νεότητα αυτής, από των άρτων τού πατρός αυτής φάγεται· και πάς αλλογενής ου φάγεται απ αυτών .
Λευ. 22,13  Εάν όµως η θυγάτηρ του ιερέως χηρεύση η διαζευχθή, δεν έχη δε αποκτήσει παιδί και επιστρέψη στον πατρικόν
της οίκον, δύναται να φάγη από την τροφήν του πατρός της. Αλλά κανείς µη ανήκων εις την ιερατικήν οικογένειαν, κανείς
δηλαδή εξ άλλης φυλής, δεν πρέπει να φάγη από αυτά.
Λευ. 22,14  και άνθρωπος, ός αν φάγη άγια κατ άγνοιαν, και προσθήσει το επίπεµπτον αυτού επ αυτό και δώσει τώ ιερεί το
άγιον.
Λευ. 22,14     Ο Ισραηλίτης, ο οποίος από άγνοιαν θα φάγη από τας αγίας τροφάς του ιερέως, θα επιστρέψη την τροφήν
αυτήν, προσθέτων ως πρόστιµον το εν πέµπτον επί πλέον της τροφής και θα τα δώση στον ιερέα.
Λευ. 22,15  και ου βεβηλώσουσι τα άγια των υιών Ισραήλ, ά αυτοί αφαιρούσι τώ Κυρίω,
Λευ. 22,15  Δεν πρέπει όσοι δεν είναι ιερείς να τρώγουν και να βεβηλώνουν έτσι τας ηγιασµένας προσφοράς, τας οποίας οι
Ισραηλίται αφιερώνουν στον Κυριον,
Λευ. 22,16  και επάξουσιν εφ εαυτούς ανοµίαν πληµµελείας εν τώ εσθίειν αυτούς τα άγια αυτών· ότι εγώ Κύριος ο αγιάζων
αυτούς.
Λευ. 22,16     διότι άλλως θα επισύρουν την τιµωρίαν εκ µέρους του Θεού δια την παρανοµίαν των αυτήν και την αµαρτίαν
των να φάγουν τας ηγιασµένας τροφάς. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός, ο οποίος αγιάζω τους ιερείς και διατάσσω αυτά”.
Λευ. 22,17  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 22,17  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 22,18  λάλησον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού και πάση συναγωγή Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· άνθρωπος άνθρωπος
από των υιών Ισραήλ, ή των προσηλύτων των προσκειµένων προς αυτούς εν Ισραήλ, ός αν προσενέγκη τα δώρα αυτού
κατά πάσαν οµολογίαν αυτών ή κατά πάσαν αίρεσιν αυτών, όσα αν προσενέγκωσι τώ Θεώ εις ολοκαύτωµα,
Λευ. 22,18     “οµίλησε προς τον Ααρών, προς τους υιούς του τους ιερείς και προς όλον τον λαόν του Ισραήλ και ειπέ προς
αυτούς· Εάν ένας άνθρωπος από τους Ισραηλίτας η από τους ξένους οι οποίοι κατοικούν µεταξύ σας προσφέρη την θυσίαν
αυτού δι' οιονδήποτε τάξιµόν του η δια χάποιαν άλλην αυτοπροαίρετον προσφοράν, αυτά τα οποία θα προσφέρουν οι
ιερείς ως ολοκαυτώµατα προς τον Κυριον
Λευ. 22,19  δεκτά υµίν άµωµα άρσενα εκ των βουκολίων ή εκ των προβάτων και εκ των αιγών.
Λευ. 22,19     θα γίνωνται δεκτά από σας, εάν είναι άρρενα χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα από την αγέλην των βοών η
των προβάτων η των αιγών σας.
Λευ. 22,20  πάντα, όσα αν έχη µώµον εν αυτώ, ου προσάξουσι Κυρίω, διότι ου δεκτόν έσται υµίν.
Λευ. 22,20     Εάν κανένα από αυτά έχη σωµατικόν τι ελάττωµα, δεν θα το προσφέρουν στον Κυριον, διότι δεν θα γίνεται
δεκτόν από σας.
Λευ. 22,21  και άνθρωπος ός αν προσενέγκη θυσίαν σωτηρίου τώ Κυρίω διαστείλας ευχήν ή κατά αίρεσιν ή εν ταίς εορταίς
υµών, εκ των βουκολίων ή εκ των προβάτων άµωµον έσται εισδεκτόν, πάς µώµος ουκ έσται εν αυτώ.
Λευ. 22,21     Ανθρωπος, ο οποίος θα προσφέρη ειρηνικήν ευχαριστήριον θυσίαν προς τον Κυριον εις εκτέλεσιν ταξίµατός
του η άλλης τινός καλής επιθυµίας του η λόγω των εορτών σας, το προσφερόµενον προς θυσίαν ζώον από την αγέλην των
βοών η των προβάτων θα γίνεται δεκτόν από σας, εφ' όσον θα είναι σωµατικώς αρτιµελές. Ουδέν ελάττωµα πρέπει να
υπάρχη εις αυτό.
Λευ. 22,22  τυφλόν ή συντετριµµένον ή γλωσσότµητον ή µυρµηκιώντα ή ψωραγριώντα ή λειχήνας έχοντα, ου προσάξουσι
ταύτα τώ Κυρίω. και εις κάρπωσιν ου δώσετε απ αυτών επί το θυσιαστήριον τώ Κυρίω.
Λευ. 22,22     Ζώον τυφλόν η έχον κάταγµα η κοµµένην την γλώσσαν, πάσχον από φαγούραν η από αγρίαν ψώραν η έχει
λειχήνας, δεν θα προσφέρουν τέτοια ζώα στον Κυριον. Δεν θα τα δώσετε να θυσιασθούν στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων ως πρόσφοράν στον Κυριον.
Λευ. 22,23  και µόσχον ή πρόβατον ωτότµητον ή κολοβόκερκον σφάγια ποιήσεις αυτά σεαυτώ, εις δε ευχήν σου ου
δεχθήσεται.
Λευ. 22,23     Μοσχάρι η πρόβατον που έχουν κοµµένα τα αυτιά των η κολοβήν την ουράν των θα τα δεχθήτε και θα τα
σφάξετε ως τροφήν ιδικήν σας. Ως θυσίαν όµως δια το τάξιµόν σου δεν θα γίνωνται δεκτά.
Λευ. 22,24  θλαδίαν και εκτεθλιµµένον και εκτοµίαν και απεσπασµένον ου προσάξεις αυτά τώ Κυρίω και επί της γής υµών
ου ποιήσετε.
Λευ. 22,24     Ζώον του οποίου οι όρχεις είναι ολίγον η πολύ σπασµένοι δια συνθλίψεως η κοµµένοι η απεσπασµένοι, δεν θα
το προσφέρης στον Κυριον και εις την περιοχήν που κατοικείτε δεν θα κάµνετε σεις δι' ευνουχισµού τέτοια ζώα.
Λευ. 22,25  και εκ χειρός αλλογενούς ου προσοίσετε τα δώρα τού Θεού υµών από πάντων τούτων, ότι φθάρµατά εστιν εν
αυτοίς, µώµος εν αυτοίς, ου δεχθήσεται ταύτα υµίν.
Λευ. 22,25     Και από τα χέρια ξένου δεν θα δεχθήτε τέτοια ζώα, δια να τα προσφέρετε θυσίαν στον Θεόν, διότι αυτά έχουν
υποστή φθοράν, ακρωτηριασµόν· υπάρχει σωµατικόν ελάττωµα εις αυτά. Δεν θα τα δεχθήτε, δια να τα προσφέρετε
θυσίαν”.
Λευ. 22,26  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 22,26     Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 22,27  µόσχον ή πρόβατον ή αίγα, ως αν τεχθή, και έσται επτά ηµέρας υπό την µητέρα, τή δε ηµέρα τή ογδόη και
επέκεινα δεχθήσεται εις δώρα, κάρπωµα Κυρίω.



Λευ. 22,27     “µοσχάρι η πρόβατον η, ερίφιον, όταν γεννηθή, θα µείνη επτά ηµέρας κοντά εις την µητέρα του. Από την
ογδόην ηµέραν και πέραν δύναται να προσφερθή και να γίνη δεκτόν ως θυσία δια τον Κυριον.
Λευ. 22,28  και µόσχον και πρόβατον, αυτήν και τα παιδία αυτής, ου σφάξεις εν ηµέρα µια.
Λευ. 22,28     Μοσχάρι και πρόβατον, την µητέρα και τα τέκνα της δεν θα τα σφάξης κατά την αυτήν ηµέραν.
Λευ. 22,29  εάν δε θύσης θυσίαν ευχήν χαρµοσύνην Κυρίω, εισδεκτόν υµίν θύσετε αυτό·
Λευ. 22,29     Εάν προσφέρης θυσίαν στον Κυριον εις εκπλήρωσιν χαρµοσύνου τάµατος, θα την προσφέρης κατά τον
πρέποντα τρόπον, ώστε να γίνη δεκτή από τον Θεόν.
Λευ. 22,30  αυτή τή ηµέρα εκείνη βρωθήσεται, ουκ απολείψετε από των κρεών εις το πρωΐ· εγώ ειµι Κύριος.
Λευ. 22,30     Θα φαγωθή η θυσία αυτή κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν και θα προσφερθή. Δεν θα αφήσετε υπολείµµατα
από τα κρέατα αυτά έως το πρωί της εποµένης ηµέρας. Εγώ είµαι ο Κυριος!
Λευ. 22,31  Καί φυλάξετε τας εντολάς µου και ποιήσετε αυτάς.
Λευ. 22,31  Θα φυλάξετε τας εντολάς µου και θα τας εφαρµόσετε.
Λευ. 22,32  και ου βεβηλώσετε το όνοµα τού αγίου, και αγιασθήσοµαι εν µέσω των υιών Ισραήλ· εγώ Κύριος ο αγιάζων υµάς,
Λευ. 22,32     Τηρούντες αυτάς δεν θα µολύνετε το άγιον όνοµά µου. Ετσι θα είµαι άγιος µεταξύ σας και θα δοξάζωµαι από
τους Ισραηλίτας. Εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος σας ηγίασα και σας καθιέρωσα εις την διακονίαν µου.
Λευ. 22,33  ο εξαγαγών υµάς εκ γής Αιγύπτου, ώστε είναι υµών Θεός, εγώ Κύριος.
Λευ. 22,33     Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος σας έβγαλα από την δουλείαν της Αιγύπτου, ώστε να είµαι ο Θεός σας. Εγώ είµαι ο
Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Λευ. 23,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 23,1  Ο Κυριος ώµιλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 23,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς προς αυτούς· αι εορταί Κυρίου, ας καλέσετε αυτάς κλητάς αγίας, αύταί εισιν
αι εορταί µου.
Λευ. 23,2  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Αι προς τιµήν του Κυρίου εορταί, τας οποίας θα
αναγνωρίσετε ως καθιερωµένας αγίας εορτάς, είναι αι εξής·
Λευ. 23,3  έξ ηµέρας ποιήσεις έργα, τή δε ηµέρα τή εβδόµη σάββατα ανάπαυσις κλητή αγία τώ Κυρίω· πάν έργον ου
ποιήσεις, σάββατά εστι τώ Κυρίω εν πάση κατοικία υµών.
Λευ. 23,3  εξ ηµέρας θα εργάζεσαι, η δε εβδόµη ηµέρα θα είναι δια σε σάβατα, δηλαδή ανάπαυσις. Η ηµέρα αυτή θα είναι
αγία, καθιερωµένη στον Κυριον. Κατά την ηµέραν αυτήν καµµίαν εργασίαν δεν θα κάµης, διότι θα είναι ανάπαυσις προς
χάριν του Κυρίου εις όλους τους οίκους σας.
Λευ. 23,4  Αύται αι εορταί τώ Κυρίω κληταί άγιαι, ας καλέσετε αυτάς εν τοίς καιροίς αυτών.
Λευ. 23,4  Αυταί είναι αι εορταί, αι προς τιµήν του Κυρίου, αι οποίαι θα είναι καθωρισµέναι άγιαι και τας οποίας θα τηρήτε
και θα εορτάζετε στους ορισµένους δι' αυτάς καιρούς.
Λευ. 23,5  εν τώ πρώτω µηνί εν τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός, ανά µέσον των εσπερινών πάσχα τώ Κυρίω.
Λευ. 23,5  Κατά την δεκάτην τετάρτην του πρώτου µηνός, την εσπέραν, θα εορτάζετε το Πασχα προς τιµήν του Κυρίου.
Λευ. 23,6  και εν τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τούτου εορτή των αζύµων τώ Κυρίω· επτά ηµέρας άζυµα έδεσθε.
Λευ. 23,6  Κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του ιδίου µηνός θα είναι η εορτή των αζύµων προς τιµήν του Κυρίου. Επί επτά
ηµέρας θα τρώγετε άρτον χωρίς προζύµι.
Λευ. 23,7  και ηµέρα η πρώτη κλητή αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε·
Λευ. 23,7  Η πρώτη ηµέρα θα είναι δια σας αφιερωµένη προς τον Κυριον και αγία. Καµµίαν εργασίαν δεν θα κάµετε κατά
την ηµέραν αυτήν.
Λευ. 23,8  και προσάξετε ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω επτά ηµέρας· και η ηµέρα η εβδόµη κλητή αγία έσται υµίν , πάν έργον
λατρευτόν ου ποιήσετε.
Λευ. 23,8  Κατά τας επτά ηµέρας θα προσφέρετε στον Κυριον τας θυσίας των ολοκαυτωµάτων . Η εβδόµη ηµέρα θα είναι δια
σας επίσης καθιερωµένη προς τον Θεόν, αγία. Καµµίαν βαρείαν εργασίαν δεν θα κάµετε κατά την ηµέραν αυτήν”.
Λευ. 23,9  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 23,9  Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 23,10  είπον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς προς αυτούς· όταν εισέλθητε εις την γήν, ήν εγώ δίδωµι υµίν, και θερίζητε τον
θερισµόν αυτής, και οίσετε το δράγµα απαρχήν τού θερισµού υµών προς τον ιερέα·
Λευ. 23,10  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Οταν εισέλθετε εις την γην, την οποίαν εγώ σας δίδω και
θα θερίζετε τα σιτηρά αυτής, θα φέρετε στον ιερέα προς ευλογίαν ένα δεµάτι, απαρχήν του θερισµού σας.
Λευ. 23,11  και ανοίσει το δράγµα έναντι Κυρίου δεκτόν υµίν, τή επαύριον της πρώτης ανοίσει αυτό ο ιερεύς.
Λευ. 23,11  Ο δε ιερεύς θα προσφέρη το δεµάτι αυτό ενώπιον του Κυρίου, δια να γίνη δεκτόν από αυτόν προς χάριν ιδικήν
σας. Θα το προσφέρ δε την εποµένην ηµέραν της πρώτης του Πασχα.
Λευ. 23,12  και ποιήσετε εν τή ηµέρα, εν ή αν φέρητε το δράγµα, πρόβατον άµωµον ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα τώ Κυρίω.
Λευ. 23,12  Την ηµέραν, κατά την οποίαν θα φέρετε το δεµάτι αυτό, θα προσφέρετε και ως ολοκαύτωµα δια τον Κυριον
πρόβατον ενός έτους, αρτιµελές.
Λευ. 23,13  και την θυσίαν αυτού δύο δέκατα σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω· θυσία τώ Κυρίω, οσµή ευωδίας Κυρίω·
και σπονδήν αυτού το τέταρτον τού είν οίνου.
Λευ. 23,13  Μαζή µε αυτό θα προσφέρετε ως αναίµακτον θυσίαν προς τον Κυριον δύο δέκατα (επτά και ήµισυ περίπου κιλά)
σηµιγδάλι ζυµωµένον µε λάδι. Είναι αυτό θυσία προς τον Κυριον, ευάρεστος οσµή ευωδίας προς αυτόν. Και ως σπονδήν θα
προσφέρετε ένα τέταρτον του ειν (ένα και ήµισυ περίπου χιλιόγραµµον) οίνου.
Λευ. 23,14  και άρτον και πεφρυγµένα χίδρα νέα ου φάγεσθε έως εις αυτήν την ηµέραν ταύτην, έως αν προσενέγκητε υµείς
τα δώρα τώ Θεώ υµών· νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών εν πάση κατοικία υµών.
Λευ. 23,14  Μέχρι δε της ηµέρας κατά την οποίαν θα προσφέρετε αυτά τα δώρα προς τον Θεόν σας, δεν θα φάγετε νέον
άρτον ούτε ξεροψηµένο χονδροκοµµένο φρέσκο σιτάρι. Η εντολή µου αυτή θα είναι αιώνιος νόµος εις όλας τας γενεάς σας



και εις κάθε κατοικίαν σας.
Λευ. 23,15  Καί αριθµήσετε υµίν από της επαύριον των σαββάτων, από της ηµέρας ής αν προσενέγκητε το δράγµα τού
επιθέµατος, επτά εβδοµάδας ολοκλήρους,
Λευ. 23,15  Θα µετρήσετε από την εποµένην της προς ανάπαυσιν ηµέρας εκείνης, κατά την οποίαν προσεφέρατε και
παρεθέσατε ενώπιον του Κυρίου το δεµάτι επτά ολοκλήρους εβδοµάδας.
Λευ. 23,16  έως της επαύριον της εσχάτης εβδοµάδος αριθµήσετε πεντήκοντα ηµέρας και προσοίσετε θυσίαν νέαν τώ Κυρίω .
Λευ. 23,16  Αι ηµέραι αυταί υπολογιζοµεναι µέχρι της εποµένης ηµέρας της τελευταίας εβδοµάδος είναι πεντήκοντα. Κατά
την πεντηκοστήν αυτήν ηµέραν θα προσφέρετε νέαν θυσίαν στον Κυριον.
Λευ. 23,17  από της κατοικίας υµών προσοίσετε άρτους επίθεµα, δύο άρτους· εκ δύο δεκάτων σεµιδάλεως έσονται,
εζυµωµένοι πεφθήσονται πρωτογεννηµάτων τώ Κυρίω.
Λευ. 23,17  Από τον οίκον σας δηλαδή, θα προσφέρετε ως θυσίαν παρουσιάσεως προς τον Κυριον δύο άρτους· αυτοί θα είναι
ζυµωµένοι µε δύο δέκατα σηµιγδάλι (επτά και ήµισυ περίπου κιλά) και ψηµένοι, από τα πρωτογεννήµατα του αγρού σας,
χάριν του Κυρίου.
Λευ. 23,18  και προσάξετε µετά των άρτων επτά αµνούς αµώµους ενιαυσίους και µόσχον ένα εκ βουκολίου και κριούς δύο
αµώµους, και έσονται ολοκαύτωµα τώ Κυρίω και αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών θυσία οσµή ευωδίας τώ Κυρίω .
Λευ. 23,18  Μαζή µε τους άρτους αυτούς θα προσφέρετε επτά αµνούς, ενός έτους έκαστον και χωρίς κανένα σωµατικόν
ελάττωµα, ένα µοσχάρι από την αγέλην των βοών και δύο κριους χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα. Αυτά θα
προσφερθούν ως θυσία ολοκαυτώµατος προς τον Κυριον· και αι αναίµακτοι θυσίαι και αι µαζή µε αυτάς σπονδαί του
οίνου θα είναι θυσίαι ευάρεστοι εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον.
Λευ. 23,19  και ποιήσουσι χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας και δύο αµνούς ενιαυσίους εις θυσίαν σωτηρίου µετά των
άρτων τού πρωτογεννήµατος·
Λευ. 23,19  Μαζή µε τους άρτους των πρωτογεννηµάτων του θερισµού θα προσφέρουν ως θυσίαν περί αµαρτίας ένα τράγον
και δύο αµνούς ενός έτους έκαστον ως θυσίαν περί σωτηρίας.
Λευ. 23,20 και επιθήσει αυτά ο ιερεύς µετά των άρτων τού πρωτογεννήµατος επίθεµα εναντίον Κυρίου µετά των δύο αµνών·
άγια έσονται τώ Κυρίω, τώ ιερεί τώ προσφέροντι αυτά αυτώ έσται.
Λευ. 23,20     Αυτά, θα τα προσφέρη ο ιερεύς µαζή µε τους άρτους των πρωτογεννηµάτων, οι οποίοι θα προσφερθούν ως
θυσία παρουσιάσεως ενώπιον του Κυρίου µαζή µε τους δύο αµνούς, θα είναι άγια ενώπιον του Θεού, θα ανήκουν δε στον
ιερέα, ο οποίος τα προσέφερε .
Λευ. 23,21  και καλέσετε ταύτην την ηµέραν κλητήν· αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε εν αυτή· νόµιµον
αιώνιον εις τας γενεάς υµών εν πάση τή κατοικία υµών.
Λευ. 23,21  Θα έχετε και θα θεωρήτε την ηµέραν αυτήν ως επίσηµον και καθιερωµένην. Θα είναι αγία δια σας και κατ'
αυτήν δεν θα κάµετε καµµίαν βαρείαν εργασίαν. Το προσταγµά µου αυτό θα είναι αιώνιος νόµος εις τας γενεάς σας και εις
κάθε κατοικίαν σας.
Λευ. 23,22  και όταν θερίζητε τον θερισµόν της γής υµών, ου συντελέσετε το λοιπόν τού θερισµού τού αγρού σου εν τώ
θερίζειν σε και τα αποπίπτοντα τού θερισµού σου ου συλλέξεις, τώ πτωχώ και τώ προσηλύτω υπολείψεις αυτά· εγώ Κύριος
ο Θεός υµών.
Λευ. 23,22     Οταν θα θερίζετε τα σιτηρά της γης σας, δεν θα ολοκληρώσετε τον θερισµόν του αγρού σας επιστρέφοντες δια
να θερίσετε τα απολειφθέντα στάχυα η δια να συλλέξετε όσα έπεσαν εις την γην. Αυτά θα τα αφήσης δια τον πτωχόν και
τον ξένον. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός, που δίδω αυτήν την εντολήν”.
Λευ. 23,23  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 23,23     Ο Κυριος ωµίλησεν ακόµη προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Λευ. 23,24  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, λέγων· τού µηνός τού εβδόµου µια τού µηνός έσται υµίν ανάπαυσις, µνηµόσυνον
σαλπίγγων, κλητή αγία έσται υµίν·
Λευ. 23,24     “ειπέ στους Ισραηλίτας· Κατά την πρώτην του εβδόµου µηνός, θα έχετε αργίαν και ανάπαυσιν, η οποία θα
εξαγγέλλεται στον λαόν δια σαλπίγγων· θα είναι επίσηµος καθωρισµένη ηµέρα δια σας, αφιερωµένη στον Κυριον.
Λευ. 23,25  πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε, και προσάξετε ολοκαύτωµα Κυρίω.
Λευ. 23,25     Και ένα βαρύ έργον δεν θα εκτελέσετε, και θα προσφέρετε κατά την ηµέραν αυτήν ολοκαυτώµατα στον Κυριον.
Λευ. 23,26  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 23,26     Ο Κυριος ώµιλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 23,27  και τή δεκάτη τού µηνός τού εβδόµου τούτου ηµέρα εξιλασµού, κλητή αγία έσται υµίν, και ταπεινώσετε τας
ψυχάς υµών, και προσάξετε ολοκαύτωµα τώ Κυρίω.
Λευ. 23,27     “η δεκάτη του εβδόµου αυτού µηνός θα είναι ηµέρα εξιλασµού. Καθιερωµένη και αγία θα είναι δια σας. Θα
ταπεινώσετε µε νηστείαν και µετάνοιαν τας ψυχάς σας και θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα στον Κυριον.
Λευ. 23,28  πάν έργον ου ποιήσετε εν αυτή τή ηµέρα ταύτη· έστι γάρ ηµέρα εξιλασµού αύτη υµίν, εξιλάσασθαι περί υµών
έναντι Κυρίου τού Θεού υµών.
Λευ. 23,28     Καµµίαν απολύτως εργασίαν δεν θα κάµετε κατά την ηµέραν αυτήν, διότι αυτή είναι δια σας ηµέρα εξιλασµού,
δια να εξιλεώνεσθε από τας αµαρτίας σας ενώπιον Κυρίου του Θεού σας.
Λευ. 23,29  πάσα ψυχή, ήτις µη ταπεινωθήσεται εν αυτή τή ηµέρα ταύτη, εξολοθρευθήσεται εκ τού λαού αυτής.
Λευ. 23,29     Καθε Ισραηλίτης ο οποίος κατά την ηµέραν αυτήν δεν θα θλιβή και δεν θα ταπεινωθή ενώπιον του Κυρίου, θα
εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 23,30  και πάσα ψυχή, ήτις ποιήσει έργον εν αυτή τή ηµέρα ταύτη, απολείται η ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής.
Λευ. 23,30     Και κάθε ισραηλίτης, ο οποίος κατά την ηµέραν αυτήν θα εκτελέση οιανδήποτε εργασίαν, έστω και ελαφράν,
θα εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού του.
Λευ. 23,31  πάν έργον ου ποιήσετε· νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών εν πάσαις κατοικίαις υµών.
Λευ. 23,31  Ουδεµιαν απολύτως εργασίαν θα κάµετε. Αυτό θα είναι νόµος αιώνιος εις τας γενεάς σας και εις όλους τους
οίκους σας.
Λευ. 23,32  σάββατα σαββάτων έσται υµίν, και ταπεινώσετε τας ψυχάς υµών· από ενάτης τού µηνός, από εσπέρας έως



εσπέρας σαββατιείτε τα σάββατα υµών.
Λευ. 23,32     Σαββατα σαββάτων καθιερωµένη επίσηµος ηµέρα αργίας θα είναι αυτή δια σας, κατά την οποίαν θα
ταπεινώσετε τας ψυχάς σας µε νηστείαν και µετάνοιαν. Από την εσπέραν της ενάτης του µηνός αυτού έως την εσπέραν της
άλλης ηµέρας θα έχετε πλήρη ανάπαυσιν και αποχήν από κάθε εργασίαν”.
Λευ. 23,33  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 23,33     Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Λευ. 23,34  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, λέγων· τή πεντεκαιδεκάτη τού µηνός τού εβδόµου τούτου εορτή σκηνών επτά ηµέρας
τώ Κυρίω.
Λευ. 23,34     “οµίλησε και είπε στους Ισραηλίτας· Κατά την δεκάτην πέµπτην του εβδόµου αυτού µηνός θα τελήτε επί επτά
ηµέρας την εορτήν της Σκηνοπηγίας προς τιµήν και δόξαν του Κυρίου.
Λευ. 23,35  και η ηµέρα η πρώτη η κλητή αγία· πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε.
Λευ. 23,35     Η πρώτη ηµέρα θα είναι καθιερωµένη, αγία. Κανένα βαρύ έργον δεν θα κάµετε κατ' αυτήν.
Λευ. 23,36  επτά ηµέρας προσάξετε ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω, και η ηµέρα η ογδόη κλητή αγία έσται υµίν, και προσάξετε
ολοκαυτώµατα Κυρίω· εξόδιόν εστι, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε.
Λευ. 23,36     Καθ' όλας δε τας επτά αυτάς ηµέρας θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα στον Κυριον. Και η ογδόη ηµέρα θα είναι
δια σας επίσηµος και καθιερωµένη, αγία. Θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα προς τον Κυριον. Είναι η τελευταία εόρτιος ηµέρα
και κατ' αυτήν δεν θα κάµετε κανένα βαρύ έργον.
Λευ. 23,37  Αύται εορταί Κυρίω, ας καλέσετε κλητάς αγίας, ώστε προσενέγκαι καρπώµατα τώ Κυρίω, ολοκαυτώµατα και
θυσίας αυτών και σπονδάς αυτών το καθ ηµέραν εις ηµέραν·
Λευ. 23,37     Αυταί είναι αι εορταί προς τιµήν του Κυρίου, τας οποίας θα έχετε και θα θεωρήτε καθιερωµένας και αγίας,
ώστε να προσφέρετε κάθε ηµέραν στον Κυριον θυσίας αιµατηράς, ολοκαυτώµατα και µαζή µε αυτάς αναιµάκτους θυσίας,
όπως επίσης και τας σπονδάς του οίνου.
Λευ. 23,38  πλήν των σαββάτων Κυρίου και πλήν των δοµάτων υµών και πλήν πασών των ευχών υµών και πλήν των
εκουσίων υµών, ά αν δώτε τώ Κυρίω.
Λευ. 23,38     Αυτά θα προσφέρωνται, εκτός των άλλων καθιερωµένων θυσιών προς τον Κυριον κατά τα σάββατα, εκτός των
άλλων προσφορών σας, εκτός των θυσιών δια τα τάµατα υµών και εκτός των άλλων εκουσίων προσφορών σας, τας οποίας
θα προσφέρετε προς τον Κυριον.
Λευ. 23,39  Καί εν τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τού εβδόµου τούτου, όταν συντελέσητε τα γενήµατα της γής,
εορτάσετε τώ Κυρίω επτά ηµέρας· τή ηµέρα τή πρώτη ανάπαυσις και τή ηµέρα τή ογδόη ανάπαυσις .
Λευ. 23,39     Κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του εβδόµου αυτού µηνός, όταν τελειώσετε την συγκοµιδήν των διαφόρων
προϊόντων της γης, θα εορτάσετε προς τιµήν του Κυρίου επτά ηµέρας. Κατά την πρώτην και την ογδόην ηµέραν θα έχετε
αργίαν και ανάπαυσιν.
Λευ. 23,40  και λήψεσθε τή ηµέρα τή πρώτη καρπόν ξύλου ωραίον και κάλλυνθρα φοινίκων, και κλάδους ξύλου δασείς και
ιτέας και άγνου κλάδους εκ χειµάρου, ευφρανθήναι έναντι Κυρίου τού Θεού υµών επτά ηµέρας τού ενιαυτού·
Λευ. 23,40     Κατά την πρώτην ηµέραν θα λάβετε ωραίον ώριµον καρπόν καλού δένδρου, κλάδους φοινίκων, πυκνοφύλλους
κλάδους δένδρων, κλάδους ιτέας και λυγαριάς από χείµαρρον, δια να ευφρανθήτε ενώπιον του Κυρίου και θεού σας κατά
τας επτά αυτάς ηµέρας του έτους.
Λευ. 23,41  νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών, εν τώ µηνί τώ εβδόµω εορτάσετε αυτήν.
Λευ. 23,41  Η εντολή µου αυτή θα είναι παντοτεινός νόµος εις τας γενεάς σας· κατά τον έβδοµον µήνα θα πανηγυρίσετε την
εορτήν αυτήν.
Λευ. 23,42  εν σκηναίς κατοικήσετε επτά ηµέρας· πάς ο αυτόχθων εν Ισραήλ κατοικήσει εν σκηναίς,
Λευ. 23,42     Θα κατοικήσετε επί επτά ηµέρας εις σκηνάς. Ολοι οι εντόπιοι Ισραηλίται θα κατοικήσουν εις σκηνάς,
Λευ. 23,43  όπως ίδωσιν αι γενεαί υµών, ότι εν σκηναίς κατώκισα τους υιούς Ισραήλ, εν τώ εξαγαγείν µε αυτούς εκ γής
Αιγύπτου· εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 23,43     δια να ίδουν αι γενεαί και οι απόγονοί σας ότι εις σκηνάς εγώ εγκατέστησα τους Ισραηλίτας, όταν ελευθέρους
τους έβγαλα από την χώραν της Αιγύπτου. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας” !
Λευ. 23,44  Καί ελάλησε Μωυσής τας εορτάς Κυρίου τοίς υιοίς Ισραήλ.
Λευ. 23,44     Αυτά ανεκοίνωσεν ο Μωϋσής και ώρυσεν στους Ισραηλίτας δια τας εορτάς του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Λευ. 24,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 24,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·
Λευ. 24,2  έντειλαι τοίς υιοίς Ισραήλ, και λαβέτωσάν σοι έλαιον ελάϊνον καθαρόν κεκοµµένον εις φώς, καύσαι λύχνον διά
παντός.
Λευ. 24,2  “δώσε εκ µέρους µου εντολήν στους Ισραηλίτας να πάρουν και να φέρουν εις σε ελαιόλαδον καθαρόν,
κοπανισµένον, κατάλληλον προς φωτισµόν, δια να καίη πάντοτε η λυχνία της Σκηνής.
Λευ. 24,3  έξωθεν τού καταπετάσµατος εν τή σκηνή τού µαρτυρίου καύσουσιν αυτό Ααρών και οι υιοί αυτού από εσπέρας
έως πρωΐ ενώπιον Κυρίου ενδελεχώς· νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών.
Λευ. 24,3  Εντός της Σκηνής του Μαρτυρίου και έξω από το καταπέτασµα, που καλύπτει τα Αγια των Αγίων, θα ανάπτουν
και θα καίουν το φως αυτό ο Ααρών και οι υιοί αυτού ενώπιον του Κυρίου από την εσπέραν έως το πρωϊ πάντοτε . Αυτό θα
είναι αιώνιος νόµος εις τας γενεάς σας.
Λευ. 24,4  επί της λυχνίας της καθαράς καύσετε τους λύχνους εναντίον Κυρίου έως εις το πρωΐ.
Λευ. 24,4  Θα ανάψετε και θα µένουν έως το πρωϊ αναµµένοι ενώπιον του Κυρίου οι λύχνοι, οι οποίοι ευρίσκονται επάνω εις
την επτάφωτον εκ καθαρού χρυσού λυχνίαν.
Λευ. 24,5  Καί λήψεσθε σεµίδαλιν και ποιήσετε αυτήν δώδεκα άρτους, δύο δεκάτων έσται ο άρτος ο είς·
Λευ. 24,5  Θα λάβετε σηµιγδάλι και θα κάµετε µε αυτό δώδεκα άρτους. Ο καθε άρτος θα είναι δύο δέκατα (επτά και ήµισυ
πιρίπου κιλά).



Λευ. 24,6  και επιθήσετε αυτούς δύο θέµατα, έξ άρτους το έν θέµα επί την τράπεζαν την καθαράν έναντι Κυρίου.
Λευ. 24,6  Θα θέσετε αυτούς επάνω εις την εκ καθαρού χρυσού τράπεζαν της προθέσεως ενώπιον του Κυρίου, εις δύο στήλας
εξ άρτους εις την κάθε µίαν.
Λευ. 24,7  και επιθήσετε επί το θέµα λίβανον καθαρόν και άλα, και έσονται εις άρτους εις ανάµνησιν προκείµενα τώ Κυρίω.
Λευ. 24,7  Εις κάθε µίαν από τας δύο αυτάς στήλας των άρτων θα θέσετε καθαρό λιβάνι και αλάτι και θα είναι οι άρτοι
αυτοί προσφορά ενώπιον του Κυρίου εις ανάµνησιν των δώδεκα φυλών του Ισραήλ.
Λευ. 24,8  τή ηµέρα των σαββάτων προσθήσεται έναντι Κυρίου διά παντός ενώπιον των υιών Ισραήλ, διαθήκην αιώνιον.
Λευ. 24,8  Παντοτε κάθε Σαββατον θα αντικαθιστάτε ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των Ισραηλιτών τους δώδεκα αυτούς
άρτους εις διαρκή ανάµνησιν της συµφωνίας εµού και των Ισραηλιτών.
Λευ. 24,9  και έσται Ααρών και τοίς υιοίς αυτού, και φάγονται αυτά εν τόπω αγίω· έστι γάρ άγια των αγίων τούτο αυτών
από των θυσιαζοµένων τώ Κυρίω, νόµιµον αιώνιον.
Λευ. 24,9  Αυτοί οι άρτοι θα ανήκουν στον Ααρών και τους υιούς του, οι οποίοι και θα τους τρώγουν στον ιερόν τόπον, διότι
είναι αγιωτάτη προσφορά από τας προσφεροµένας ως θυσία προς τον Κυριον. Αυτό θα είναι αιώνιος νόµος για σας”.
Λευ. 24,10  Καί εξήλθεν υιός γυναικός Ισραηλίτιδος, και ούτος ήν υιός Αιγυπτίου εν τοίς υιοίς Ισραήλ, και εµαχέσαντο εν τή
παρεµβολή ο εκ της Ισραηλίτιδος και ο άνθρωπος ο Ισραηλίτης·
Λευ. 24,10 Μαζή µε τους Ισραηλίτας οι οποίοι έφυγαν από την Αίγυπτον εξήλθε και ο υιός µιας γυναικός Ισραηλίτιδος και
Αιγυπτίου ανδρός. Ο υιός αυτός της Ισραηλίτιδος εφιλονείκησε και συνεπλάκη µε ένα Ισραηλίτην.
Λευ. 24,11  και επονοµάσας ο υιός της γυναικός της Ισραηλίτιδος το όνοµα κατηράσατο. και ήγαγον αυτόν προς Μωυσήν·
και το όνοµα της µητρός αυτού Σαλωµείθ θυγάτηρ Δαβρεί εκ της φυλής Δάν.
Λευ. 24,11  Επάνω δε εις την µάχην αυτήν ο υιός της Ισραηλίτιδος ανέφερε το άγιον όνοµα του Θεού, το οποίον και
εβλασφήµησε. Αµέσως ωδήγησαν αυτόν προς τον Μωϋσήν. Η µήτηρ του ωνοµάζετο Σαλωµείθ και ήτό θυγάτηρ Δαβρεί
από την φυλήν Δαν.
Λευ. 24,12  και απέθεντο αυτόν εις φυλακήν διακρίναι αυτόν διά προστάγµατος Κυρίου.
Λευ. 24,12     Εθεσαν τον βλάσφηµον εις την φυλακήν, δια να αποφασίσουν περί της τύχης του κατόπιν εντολής του Κυρίου.
Λευ. 24,13  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 24,13  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 24,14  εξάγαγε τον καταρασάµενον έξω της παρεµβολής, και επιθήσουσι πάντες οι ακούσαντες τας χείρας αυτών επί
την κεφαλήν αυτού και λιθοβολήσουσιν αυτόν πάσα η συναγωγή.
Λευ. 24,14     “βγάλε τον βλάσφηµον αυτόν έξω από την κατασκήνωσιν. Ολοι εκείνοι οι οποίοι ήκουσαν την βλασφηµίαν
του, θα θέσουν τας χείρας των επάνω εις την κεφαλήν αυτού και θα καταθέσουν την µαρτυρίαν των εναντίον του. Επειτα
δε θα τον λιθοβολήσουν όλος ο λαός των Ισραηλιτών.
Λευ. 24,15  και τοίς υιοίς Ισραήλ λάλησον και ερείς προς αυτούς· άνθρωπος ός εάν καταράσηται Θεόν, αµαρτίαν λήψεται·
Λευ. 24,15  Οµίλησε προς τους Ισραλίτας και είπε προς αυτούς· Οιοσδήποτε άνθρωπος θα βλασφηµήση τον Θεόν θα λάβη
ενοχήν και τιµωρίαν δια την αµαρτίαν.
Λευ. 24,16  ονοµάζων δε το όνοµα Κυρίου, θανάτω θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αυτόν πάσα η συναγωγή Ισραήλ· εάν τε
προσήλυτος, εάν τε αυτόχθων, εν τώ ονοµάσαι αυτόν το όνοµα Κυρίου, τελευτάτω.
Λευ. 24,16     Εκείνος, δηλαδή, ο οποίος ασεβώς θα αναφέρη το όνοµα του Θεού πρέπει να τιµωρήται δια θανάτου. Ολος ο
λαός των Ισραηλιτών θα θανατώση δια λιθοβολισµού αυτόν. Είτε ξένος είναι είτε εντόπιος αυτός, που θα αναφέρη ασεβώς
το όνοµα του Κυρίου, θα τιµωρήται δια θανάτου.
Λευ. 24,17  και άνθρωπος ός αν πατάξη ψυχήν ανθρώπου και αποθάνη, θανάτω θανατούσθω.
Λευ. 24,17  Οπως επίσης και οποιοσδήποτε κτυπήση άνθρωπον και θανάτωση αυτόν θα τιµωρήται δια θανάτου.
Λευ. 24,18  και ός αν πατάξη κτήνος και αποθάνη, αποτισάτω ψυχήν αντί ψυχής.
Λευ. 24,18     Εκείνος που θα κτυπήση ζώον και το ζώο θα αποθάνη εκ του κτυπήµατος, θα δώση στον ιδιοκτήτην άλλο
ζώον αντί του θανατωθέντος.
Λευ. 24,19  και εάν τις δώ µώµον τώ πλησίον, ως εποίησεν αυτώ, ωσαύτως αντιποιηθήσεται αυτώ·
Λευ. 24,19     Και εκείνος ο οποίος θα πράξη κακόν τι εις βάρος του πλησίον, θα υποστή το ίδιον κακόν, το οποίον έπραξεν
εναντίον του πλησίον.
Λευ. 24,20  σύντριµµα αντί συντρίµµατος, οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, καθότι αν δώ µώµον τώ
ανθρώπω, ούτω δοθήσεται αυτώ.
Λευ. 24,20     Κάταγµα αντί κατάγµατος, οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, ο,τι κακόν και οιανδήποτε βλάβην
έκαµεν στον πλησίον θα υποστή και ο ίδιος.
Λευ. 24,21  ός αν πατάξη άνθρωπον και αποθάνη, θανάτω θανατούσθω·
Λευ. 24,21     Εκείνος ο οποίος θα κτυπήση άνθρωπον και ο κτυπηθείς αποθάνη, θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Λευ. 24,22  δικαίωσις µία έσται τώ προσηλύτω και τώ εγχωρίω, ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 24,22     Μια και η αυτή θα είναι η απόδοσις δικαιοσύνης και η επιβολή κυρώσεων δια τον ξένον και δια τον εντόπιον .
Εγώ δίδω αυτάς τας εντολάς, διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας”.
Λευ. 24,23  και ελάλησε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ, και εξήγαγον τον καταρασάµενον έξω της παρεµβολής και
ελιθοβόλησαν αυτόν εν λίθοις· και οι υιοί Ισραήλ εποίησαν καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή .
Λευ. 24,23 Διέταξεν ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας και έβγαλαν έξω από την κατασκήνωσιν τον βλάσφηµον και εθανάτωσαν
αυτόν δια λιθοβολισµού. έκαµαν οι Ισραηλίται, όπως ακριβώς διέταξεν ο Κυριος στον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Λευ. 25,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τώ όρει Σινά λέγων·
Λευ. 25,1  Επάνω στο όρος Σινά µίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 25,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· όταν εισέλθητε εις την γήν, ήν εγώ δίδωµι υµίν, και
αναπαύσεται η γη, ήν εγώ δίδωµι υµίν, σάββατα τώ Κυρίω.
Λευ. 25,2  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Οταν εισέλθετε εις την γην της Χαναάν, την οποίαν εγώ θα



σας δώσω, θα αναπαύεται η γη αυτή που σας δίδω, θα έχη και αυτή σάββατα Κυρίου, δηλαδή ανάπαυσιν.
Λευ. 25,3  έξ έτη σπερείς τον αγρόν σου και έξ έτη τεµείς την άµπελόν σου και συνάξεις τον καρπόν αυτής .
Λευ. 25,3  Εξ έτη κατά συνέχειαν θα σπείρης τον αγρόν σου και επί εξ έτη θα κλαδεύης την άµπελόν σου και θα συγκοµίζης
τον καρπόν της·
Λευ. 25,4  τώ δε έτει τώ εβδόµω σάββατα, ανάπαυσις έσται τή γη, σάββατα τώ Κυρίω· τον αγρόν σου ου σπερείς και την
άµπελόν σου ου τεµείς,
Λευ. 25,4  το δε έβδοµον έτος θα είναι σάββατον, δηλαδή ανάπαυσις, θα έχη και γη το σάββατον αυτής, την προς τιµήν του
Κυρίου ανάπαυσίν της. Κατά το έτος αυτό δεν θα σπείρης τον αγρόν σου και δεν θα κλαδεύσης το αµπέλι σου.
Λευ. 25,5  και τα αυτόµατα αναβαίνοντα τού αγρού σου ουκ εκθερίσεις και την σταφυλήν τού αγιάσµατός σου ουκ
εκτρυγήσεις· ενιαυτός αναπαύσεως έσται τή γη.
Λευ. 25,5  Τα αυτοφυή προϊόντα του αγρού σου δεν θα τα θερίσης και τα σταφύλια, των οποίων τας απαρχάς προσέφερες
στον Θεόν, δεν θα τα τρυγήσης. Ετος αναπαύσεως θα είναι αυτό δια την γην σου.
Λευ. 25,6  και έσται τα σάββατα της γής βρώµατά σοι. και τώ παιδί σου και τή παιδίσκη σου και τώ µισθωτώ σου και τώ
παροίκω τώ προσκειµένω προς σε
Λευ. 25,6  Τα δε αυτοφυή προϊόντα κατά τα έτη της αναπαύσεως θα είναι τροφή δια σε, δια τον δούλον σου, την δούλην
σου, τον ηµεροµίσθιον εργατήν σου και τον ξένον, ο οποίος παροικεί πλησίον σου,
Λευ. 25,7  και τοίς κτήνεσί σου, και τοίς θηρίοις τοίς εν τή γη σου έσται πάν το γένηµα αυτού εις βρώσιν .
Λευ. 25,7  και δια τα ζώα σου, δια τα άγρια θηρία της χώρας σου, όλα τα αυτοφυή προϊόντα των αγρών σου θα είναι εις
τροφήν όλων.
Λευ. 25,8  Καί εξαριθµήσεις σεαυτώ επτά αναπαύσεις αυτών, επτά έτη επτάκις, και έσονταί σοι επτά εβδοµάδες ετών εννέα
και τεσσαράκοντα έτη.
Λευ. 25,8  Από το έτος τούτο της αγραναπαύσεως θα µετρήσης επτά φοράς επτά έτη και θα έχης εν όλω επτά εβδοµάδας
ετών, δηλαδή τεσσαράκοντα εννέα έτη.
Λευ. 25,9  και διαγγελείτε σάλπιγγος φωνή εν πάση τή γη υµών εν τώ µηνί τώ εβδόµω τή δεκάτη τού µηνός· τή ηµέρα τού
ιλασµού διαγγελείτε σάλπιγγι εν πάση τή γη υµών.
Λευ. 25,9  Κατά την δεκάτην του εβδόµου, µηνός, του πεντηκοστού έτους, θα αναγγείλετε τούτο εις όλην την χώραν σας µε
σάλπιγγας. Κατά την ηµέραν του εξιλασµού θα αναγγείλετε µε σάλπιγγας εις όλην την χώραν σας την έλευσιν τούτου του
έτους.
Λευ. 25,10  και αγιάσετε το έτος τον πεντηκοστόν ενιαυτόν και διαβοήσετε άφεσιν επί της γής πάσι τοίς κατοικούσιν αυτήν·
ενιαυτός αφέσεως σηµασία αύτη έσται υµίν, και απελεύσεται είς έκαστος εις την κτήσιν αυτού, και έκαστος εις την
πατριάν αυτού απελεύσεσθε.
Λευ. 25,10  Θα αγιάσετε το πεντηκοστόν αυτό έτος και θα διακηρύξετε εις την χώραν σας ελευθερίαν εις όλους τους
κατοίκους της. Ετος αφέσεως, έτος δηλαδή ελευθερίας θα είναι το νόηµα του σαλπίσµατος. Ο καθένας από σας θα
επανέλθη ως κύριος εις την ιδιοκτησίαν του, κάθε δούλος θα επανέλθη ελεύθερος εις την φυλήν του.
Λευ. 25,11  αφέσεως σηµασία αύτη, το έτος το πεντηκοστόν ενιαυτός έσται υµίν· ου σπερείτε, ουδέ αµήσετε τα αυτόµατα
αναβαίνοντα αυτής, και ου τρυγήσετε τα ηγιασµένα αυτής,
Λευ. 25,11  Το πεντηκοστόν έτος, το οποίον θα σηµάνουν αι σάλπιγγες, θα είναι έτος απελευθερώσεως ανθρώπων,
αποσβέσεως χρεών και αποδόσεως αγορασθέντων κτηµάτων στον τέως ιδιοκτητήν των. Κατά το έτος αυτό δεν θα σπείρετε
ούτε θα θερίσετε τα αυτοφυή προϊόντα των αγρών σας και δεν θα τρυγήσετε τα αµπέλια σας, δια να προσφέρετε θυσίας
προς τον Κυριον,
Λευ. 25,12  ότι αφέσεως σηµασία εστίν, άγιον έσται υµίν, από των πεδίων φάγεσθε τα γενήµατα αυτής.
Λευ. 25,12  διότι το έτος τούτο είναι έτος γενικής ελευθερίας. Θα είναι δια σας άγιον και αφιερωµένον στον Κυριον και θα
τραφήτε από τα αυτοφυή γεννήµατα των πεδιάδων σας.
Λευ. 25,13  Εν τώ έτει της αφέσεως σηµασίας αυτής επανελεύσεται έκαστος εις την κτήσιν αυτού.
Λευ. 25,13  Οταν σηµάνη το έτος της αφέσεως, θα επανέλθη ο κάθε ιδιοκτήτης στο κτήµα του.
Λευ. 25,14  εάν δε αποδώ πράσιν τώ πλησίον σου, εάν δε και κτήση παρά τού πλησίον σου, µη θλιβέτω άνθρωπος τον
πλησίον·
Λευ. 25,14  Εάν δε πωλήση κανείς εις άλλον η, αγοράση κάτι από τον άλλον, δεν πρέπει, εν όψει του έτους της αφέσεως, να
εκµεταλλευθή και απατήση ο ένας τον άλλον.
Λευ. 25,15  κατά αριθµόν ετών µετά την σηµασίαν κτήση παρά τού πλησίον, κατά αριθµόν ενιαυτών γενηµάτων
αποδώσεταί σοι.
Λευ. 25,15  Θα αγοράσης από τον πλησίον σου ένα κτήµα υπολογίζων τον αριθµόν των ετών, τα οποία παρεντίθενται µέχρι
του έτους της αφέσεως, θα πωλήσης το κτήµα βάσει των καρπών, που θα αποδώση αυτό κατά τα έτη τα µέχρι του έτους
της αφέσεως.
Λευ. 25,16  καθότι αν πλείον των ετών, πληθυνεί την κτήσιν αυτού, και καθότι αν έλαττον των ετών, ελαττονώσει την
κτήσιν αυτού, ότι αριθµόν γενηµάτων αυτού ούτως αποδώσεταί σοι.
Λευ. 25,16  Οσον περισσότερα είναι τα έτη έχρι του έτους της αφέσεως, τόσον ακριβώτερα θα αγοράσης το κτήµα όσον δε
ολιγώτερα είναι αυτά, τόσον και θα αλατώσης την αξίαν αυτού, διότι αυτό θα πωληθή εις σε εις τιµήν ανάλογον µε τα
προϊόντα, που θα σου αποδώση.
Λευ. 25,17  µη θλιβέτω άνθρωπος τον πλησίον, και φοβηθήση Κύριον τον Θεόν σου· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 25,17  Ας µη εκµεταλλεύεται, λοιπόν, και ας µη εκβιάζη κανείς άνθρωπος τον πλησίον του. Πρέπει να φοβήσαι πάντοτε
Κυριον τον Θεόν σου. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας !
Λευ. 25,18  και ποιήσετε πάντα τα δικαιώµατά µου και πάσας τας κρίσεις µου και φυλάξεσθε και ποιήσετε αυτά και
κατοικήσετε επί της γής πεποιθότες.
Λευ. 25,18  Θα εφαρµόσετε όλας τας εντολάς µου και όλας τας αποφάσεις µου· θα φυλάξετε και θα τηρήσετε αυτάς και έτσι
θα κατοικήσετε εις την χώραν σας ασφαλείς µε την πεποίθησιν εις την προστασίαν µου.
Λευ. 25,19  και δώσει η γη τα εκφόρια αυτής και φάγεσθε εις πλησµονήν και κατοικήσετε πεποιθότες επ αυτής.



Λευ. 25,19  Η χώρα σας τότε θα αποδώση πλούσια τα προϊόντα της, θα φάγετε και θα χορτάσετε και θα κατοικήσετε
ασφαλείς εις αυτήν έχοντες πεποίθησιν εις την προστασίαν µου.
Λευ. 25,20  εάν δε λέγητε, τι φαγόµεθα εν τώ έτει τώ εβδόµω τούτω, εάν µη σπείρωµεν µηδέ συναγάγωµεν τα γενήµατα
ηµών;
Λευ. 25,20     Εάν σας γεννηθή η απορία και είπετε· Εάν δεν σπείρωµεν και εάν δεν συγκοµίσωµεν τα προϊόντα ηµών, τι θα
φάγωµεν κατά το έβδοµον τούτο έτος της αγραναπαύσεως;
Λευ. 25,21  και αποστέλλω την ευλογίαν µου υµίν εν τώ έτει τώ έκτω, και ποιήσει τα γενήµατα αυτής εις τα τρία έτη.
Λευ. 25,21  Σας πληροφορώ ότι εγώ κάθε έκτον έτος θα αποστέλλω την ευλογίαν µου, ώστε η χώρα σας να αποδώση
καρπούς δια τρία ολόκληρα έτη.
Λευ. 25,22  και σπερείτε το έτος το όγδοον και φάγεσθε από των γενηµάτων παλαιά έως τού έτους τού ενάτου, έως αν έλθη
το γένηµα αυτής, φάγεσθε παλαιά παλαιών.
Λευ. 25,22     Θα σπείρετε το όγδοον έτος και θα έχετε παλαιά προϊόντα από το έκτον έτος να τρώγετε έως το ένατον έτος.
Μέχρις ότου έλθουν τα γεννήµατα του ενάτου έτους, σεις θα τρώγετε από τους καρπούς του προπερασµένου έτους.
Λευ. 25,23  και η γη ου πραθήσεται εις βεβαίωσιν. εµή γάρ εστιν η γη, διότι προσήλυτοι και πάροικοι υµείς εστε εναντίον
µου·
Λευ. 25,23     Τα χωράφια σας δεν θα πωλούνται οριστικώς και αµετακλήτως, διότι ιδική µου είναι η γη και σεις που
κατοικείτε εις αυτήν, είσθε ξένοι και παρεπίδηµοι ενώπιόν µου.
Λευ. 25,24  και κατά πάσαν γήν κατασχέσεως υµών λύτρα δώσετε της γής.
Λευ. 25,24     Δι' αυτό, όλα τα χωράφια, τα οποία θα αποκτάτε µε αγοράν, θα είναι δυνατόν να εξαγορασθούν από τον
πρώτον ιδιοκτήτην των.
Λευ. 25,25  εάν δε πένηται ο αδελφός σου ο µετά σού και αποδώται από της κατασχέσεως αυτού, και έλθη ο αγχιστεύων ο
εγγίζων αυτώ, και λυτρώσεται την πράσιν τού αδελφού αυτού.
Λευ. 25,25     Εάν, λοιπόν, ο πτωχός αδελφός σου, ο πλησίον σου, ευρεθή εις την ανάγκην και πωλήση το κτήµα του και έλθη
ο πλησιέστερος συγγενής του, δύναται να εξαγοράση το πωληθέν υπό του συγγενούς του κτήµα.
Λευ. 25,26  εάν δε µη ή τινι ο αγχιστεύων και ευπορηθή τή χειρί και ευρεθή αυτώ το ικανόν λύτρα αυτού,
Λευ. 25,26     Εάν δε αυτός, που επώλησε το κτήµα, δεν έχη εύπορον συγγενή, ευπορήση όµως ο ίδιος και εύρη τα
απαιτούµενα χρήµατα δια την εξαγοράν του πωληθέντος κτήµατός του, έχει το δικαίωµα να το εξαγοράση.
Λευ. 25,27  και συλλογιείται τα έτη της πράσεως αυτού και αποδώσει ό υπερέχει τώ ανθρώπω, ώ απέδοτο αυτό αυτώ, και
απελεύσεται εις την κατάσχεσιν αυτού.
Λευ. 25,27     Θα υπολογίση και θα αφαιρέση τα έτη της πωλήσεως του κτήµατος και θα καταβάλη τα υπόλοιπα στον
άνθρωπον, προς τον οποίον το είχε πωλήσει και θα επιστρέφη πάλιν ως ιδιοκτήτης στο κτήµα, το οποίον και
προηγουµένως κατείχε.
Λευ. 25,28  εάν δε µη ευπορηθή αυτού η χείρ το ικανόν, ώστε αποδούναι αυτώ, και έσται η πράσις τώ κτησαµένω αυτά έως
τού έκτου έτους της αφέσεως· και εξελεύσεται εν τή αφέσει, και απελεύσεται εις την κατάσχεσιν αυτού.
Λευ. 25,28     Εάν όµως ο πωλητής δεν ευπορηθή οικονοµικώς ώστε να αγοράση το κτήµά του δια να επαναποκτήση αυτό , η
ισχύς της πωλήσεως θα παραταθή µέχρι του έκτου έτους της αφέσεως. Κατά το έτος αυτό της αφέσεως ο αγοραστής θα
εγκαταλείψη το κτήµα και αυτό θα περιέλθη εις την κυριότητα του πωλήσαντος.
Λευ. 25,29  Εάν δε τις αποδώται οικίαν οικητήν εν πόλει τετειχισµένη, και έσται η λύτρωσις αυτής, έως πληρωθή ενιαυτός
ηµερών, έσται η λύτρωσις αυτής.
Λευ. 25,29     Εάν κανείς πωλήση κατοικήσιµον οικίαν εις πόλιν περιτειχισµένην, ηµπορεί να εξαγοράση αυτήν, µέχρις ότου
συµπληρωθή ένα έτος από της ηµέρας της πωλήσεώς της.
Λευ. 25,30  εάν δε µη λυτρωθή έως αν πληρωθή αυτής ενιαυτός όλος, κυρωθήσεται η οικία η ούσα εν πόλει τή εχούση τείχος
βεβαίως τώ κτησαµένω αυτήν εις τας γενεάς αυτού, και ουκ εξελεύσεται εν τή αφέσει.
Λευ. 25,30     Εάν όµως κατά το διάστηµα του έτους αυτού δεν καταβληθούν τα χρήµατα προς εξαγοράν της οικίας, θα
κατακυρωθή οριστικώς και αµετακλήτως η εντός της περιτειχισµένης πόλεως αυτή οικία στον αγοράσαντα αυτήν και
στους απογόνους του και δεν θα εξέλθη αυτός από εκείνην ούτε κατά το έτος της αφέσεως .
Λευ. 25,31  αι δε οικίαι αι εν επαύλεσιν, αίς ουκ έστιν εν αυταίς τείχος κύκλω, προς τον αγρόν της γής λογισθήσονται·
λυτρωταί διαπαντός έσονται και εν τή αφέσει εξελεύσονται.
Λευ. 25,31  Αλλά αι οικίαι που είναι στους αγρούς, όπου δεν υπάρχει ολόγυρα τείχος, θα θεωρηθούν κατά την πώλησιν ως
αγροί. Θα είναι εξαγορασταί δια χρηµάτων πάντοτε και οι αγοράσαντες αυτάς θα εξέρχωνται από αυτάς υποχρεωτικώς
κατά το έτος της αφέσεως.
Λευ. 25,32  και αι πόλεις των Λευιτών, οικίαι των πόλεων κατασχέσεως αυτών, λυτρωταί διαπαντός έσονται τοίς Λευίταις·
Λευ. 25,32     Αι οικίαι όµως των Λευϊτών, που υπάρχουν εις τας πόλεις, τας οποίας αυτοί κατέχουν εκ κληρονοµίας, θα
εξαγοράζωνται δια παντός από τους Λευΐτας καταβαλλοµένου από αυτούς του αναλόγου τιµήµατος.
Λευ. 25,33 και ός αν λυτρώσηται παρά των Λευιτών και εξελεύσεται η διάπρασις αυτών οικιών πόλεως κατασχέσεως αυτών
εν τή αφέσει, ότι οικίαι των πόλεων των Λευιτών κατάσχεσις αυτών εν µέσω υιών Ισραήλ.
Λευ. 25,33     Εάν κανείς αγοράση οικίαν Λευΐτου θα εξέλθη από αυτήν οπωσδήποτε κατά το έτος της αφέσεως, διότι λήγει
το δικαίωµα της δι' αγοράς κατοχής της οικίας αυτής· και τούτο επειδή και αι πόλεις εντός των οποίων ευρίσκονται αι
λευϊτικαί οικίαι είναι ιδιοκτησία εις µόνιµον κατοικίαν των Λευϊτών εν µέσω των περιοχών του Ισραηλιτικού λαού.
Λευ. 25,34  και οι αγροί αφωρισµένοι ταίς πόλεσιν αυτών ου πραθήσονται, ότι κατάσχεσις αιωνία τούτο αυτών εστιν.
Λευ. 25,34     Και οι ωρισµένοι αγροί γύρω από τας πόλεις των Λευϊτών δεν θα πωλούνται ανεκκλήτως, διότι η κατοχή
αυτών από τους Λευΐτας θα είναι πάντοτεινή.
Λευ. 25,35  Εάν δε πένηται ο αδελφός σου ο µετά σού και αδυνατήση ταίς χερσί παρά σοί, αντιλήψη αυτού ως προσηλύτου
και παροίκου και ζήσεται ο αδελφός σου µετά σού.
Λευ. 25,35     Εάν ο αδελφός σου, που ζη κοντά σου, είναι πτωχός και ευρεθή εις αδυναµίαν να επαρκέση µε την εργασίαν
των χεριών του εις τας οικονοµικάς του ανάγκας, συ πρέπει να ενδιαφερθής δι' αυτόν, ως εάν πρόκειται περί ξένου και
παρεπιδήµου και έτσι θα ζήση µαζή σου ο πτωχός αδελφός σου.



Λευ. 25,36  ου λήψη παρ αυτού τόκον, ουδέ επί πλήθει· και φοβηθήση τον Θεόν σου, εγώ Κύριος, και ζήσεται ο αδελφός σου
µετά σού.
Λευ. 25,36     Δεν θα λάβης από αυτόν τόκον δια τα χρήµατα, που του εδάνεισες, ούτε και περισσότερα είδη από όσα του
έδωσες· να φοβήσαι τον Θεόν σου, διότι εγώ είµαι Κυριος που διατάσσω, και θα ζήση ο αδελφός σου µαζή σου.
Λευ. 25,37  το αργύριόν σου ου δώσεις αυτώ επί τόκω και επί πλεονασµώ ου δώσεις αυτώ τα βρώµατά σου.
Λευ. 25,37     Δεν θα δανείσης εις αυτόν τον πτωχόν αδελφόν σου χρήµατα µε τόκον και ούτε θα του δώσης τροφάς µε τον
σκοπόν να ζητήσης από αυτόν περισσοτέρας.
Λευ. 25,38  εγώ Κύριος ο Θεός υµών, ο εξαγαγών υµάς εκ γής Αιγύπτου, δούναι υµίν την γήν Χαναάν, ώστε είναι υµών Θεός.
Λευ. 25,38     Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος σας έβγαλα ελευθέρους από την γην της Αιγύπτου, δια να σας δώσω την
γην Χαναάν, ώστε να είµαι πάντοτε Θεός σας σεβαστός και ακουστός από σας.
Λευ. 25,39  Εάν δε ταπεινωθή ο αδελφός σου παρά σοί, και πραθή σοι, ου δουλεύσει σοι δουλείαν οικέτου·
Λευ. 25,39     Εάν δε ο αδελφός σου ευρεθή εις απόλυτον ανάγκην και ταπεινωθή ενώπιόν σου και πωληθή εις σε ως δούλος,
δεν θα εργασθή κοντά σου σκληράν δουλείαν του συνήθους δούλου.
Λευ. 25,40  ως µισθωτός ή πάροικος έσται σοι, έως τού έτους της αφέσεως εργάται παρά σοί,
Λευ. 25,40     Αλλά θα είναι δια σε ως ηµεροµίσθιος εργάτης η ως παρεπίδηµος και θα εργάζεται κοντά σου µέχρι του
ιωβηλαίου έτους της αφέσεως.
Λευ. 25,41  και εξελεύσεται τή αφέσει και τα τέκνα αυτού µετ αυτού και απελεύσεται εις την γενεάν αυτού, εις την
κατάσχεσιν την πατρικήν αποδραµείται,
Λευ. 25,41  Κατά το έτος αυτό της αφέσεως ελεύθερος πλέον θα φύγη από σε αυτός µαζή µε τα τέκνα του και θα επανέλθη
εις την φυλήν αυτού, θα τρέξη εις την πατρικήν του κληρονοµίαν,
Λευ. 25,42  διότι οικέται µου εισιν ούτοι, ούς εξήγαγον εκ γής Αιγύπτου· ου πραθήσεται εν πράσει οικέτου.
Λευ. 25,42     διότι δούλοι ιδικοί µου είναι αυτοί, τους οποίους έβγαλα από την γην της Αιγύπτου. Δια τούτο δεν θα
πωλούνται, όπως οι άλλοι, οι αλλοεθνείς δούλοι.
Λευ. 25,43  ου κατατενείς αυτόν εν τώ µόχθω, και φοβηθήση Κύριον τον Θεόν σου.
Λευ. 25,43     Δεν θα καταβαρύνης αυτόν µε πολλήν και εξαντλητικήν εργασίαν. Πρέπει να σε συνέχη πάντοτε ο φόβος
Κυρίου του Θεού σου.
Λευ. 25,44  και παίς και παιδίσκη, όσοι αν γένωνταί σοι από των εθνών, όσοι κύκλω σού εισιν, απ αυτών κτήσεσθε δούλον
και δούλην·
Λευ. 25,44     Δούλον και δούλην θα αποκτήσετε από τα ειδωλολατρικά έθνη, που ευρίσκονται γύρω σας. Από αυτά θα
αποκτήσετε δούλους και δούλας.
Λευ. 25,45  και από των υιών των παροίκων των όντων εν υµίν, από τούτων κτήσεσθε και από των συγγενών αυτών, όσοι αν
γένωνται εν γη υµών, έστωσαν υµίν εις κατάσχεσιν.
Λευ. 25,45     Επίσης από τα παιδιά των ξένων, που ευρίσκονται µαζή σας από αυτά θα αποκτήσετε δούλους και δούλας και
από τους συγγενείς των· όσοι θα γεννηθούν εις την χώραν σας θα είναι εις ιδιοκτησίαν σας.
Λευ. 25,46  και καταµεριείτε αυτούς τοίς τέκνοις υµών µεθ υµάς, και έσονται υµίν κατόχιµοι εις τον αιώνα· των δε αδελφών
υµών των υιών Ισραήλ, έκαστος τον αδελφόν αυτού ου κατατενεί αυτόν εν τοίς µόχθοις.
Λευ. 25, 46    Και θα κατανείµετε αυτούς ως κληρονοµίαν εις τα τέκνα σας τα κατόπιν από σας. Θα είναι υπό την κατοχήν
σας πάντοτε. Κανένας όµως από τους Ισραηλίτας δεν θα καταβαρύνη τον αδελφόν του ως δούλον µε έργα συνεχή και
επίπονα.
Λευ. 25,47  Εάν δε εύρη η χείρ τού προσηλύτου ή τού παροίκου τού παρά σοί, και απορηθείς ο αδελφός σου πραθή τώ
προσηλύτω ή τώ παροίκω τώ παρά σοί ή εκ γενετής προσηλύτω,
Λευ. 25,47     Εάν ο ξένος η ο παρεπίδηµος, που ευρίσκεται κοντά σου ευηµερήση οικονοµικώς, και ο αδελφός σου ο
Ισραηλίτης πωληθή ως δούλος εις αυτόν τον ξένον η τον παρεπίδηµρν η εις κάποιον γεννηθέντα από οικογένειαν ξένον ,
Λευ. 25,48  µετά το πραθήναι αυτώ, λύτρωσις έσται αυτού· είς των αδελφών αυτού λυτρώσεται αυτόν.
Λευ. 25,48     δύναται και πρέπει να εξαγορασθή µετά την πώλησίν του. Ενας εκ των συµπατριωτών του Ισραηλιτών, κατά
πρώτον λόγον συγγενής του, πρέπει να τον εξαγοράση.
Λευ. 25,49  αδελφός πατρός αυτού ή υιός αδελφού πατρός λυτρώσεται αυτόν ή από των οικείων των σαρκών αυτού, εκ της
φυλής αυτού, λυτρούται αυτόν· εάν δε ευπορηθείς ταίς χερσί λυτρώται εαυτόν,
Λευ. 25,49     Θα τον εξαγοράση ο αδελφός του πατρός του η ο υιός του αδελφού του πατρός του η κάποιος από τους κατά
σάρκα συγγενείς του από την φυλήν του οπωσδήποτε κάποιος πρέπει να τον εξαγοράση . Εάν δε ο ίδιος ευπορηθή
οικονοµικώς, θα ελευθερώση τον εαυτόν του από την δουλείαν
Λευ. 25,50  και συλλογιείται προς τον κεκτηµένον αυτόν από τού έτους, ού απέδοτο εαυτόν αυτώ έως τού ενιαυτού της
αφέσεως, και έσται το αργύριον της πράσεως αυτού ως µισθίου· έτος εξ έτους έσται µετ αυτού.
Λευ. 25,50     Θα υπολογίση το χρέος του προς τον αγοράσαντα αυτόν από το έτος κατά το οποίον επωλήθη µέχρι του
ιωβηλαίου, του έτους της γενικής αφέσεως. Τα οφειλόµενα χρήµατα θα υπολογισθούν ως ηµεροµίσθια εργάτου. Το ένα
µετά το άλλο έτος θα υπολογίζωνται έτσι.
Λευ. 25,51  εάν δε τινι πλείον των ετών ή, προς ταύτα αποδώσει τα λύτρα αυτού από τού αργυρίου της πράσεως αυτού·
Λευ. 25,51  Εαν δε στον πωληθέντα ως δούλον υπολείπωνται πολλά έτη µέχρι του ιωβηλαίου, ο θέλων να εξαγοράση αυτόν
θα καταβάλη τα ανάλογα χρήµατα δια την εξαγοράν του.
Λευ. 25,52  εάν δε ολίγον καταλειφθή από των ετών εις τον ενιαυτόν της αφέσεως, και συλλογιείται αυτώ κατά τα έτη
αυτού, και αποδώσει τα λύτρα αυτού.
Λευ. 25,52     Εάν δε ολίγα έτη υπολείπωνται µέχρι του έτους της αφέσεως, θα υπολογίση και κατά τον αριθµόν των
υπολειποµένων ετών θα καταβάλη τα ανάλογα χρήµατα.
Λευ. 25,53  ως µισθωτός ενιαυτόν εξ ενιαυτού έσται µετ αυτού· ου κατατενείς αυτόν εν τώ µόχθω ενώπιόν σου.
Λευ. 25,53     Ο δούλος αυτός θα θεωρήται ως ηµεροµίσθιος εργάτης σου δια τα έτη που θα είναι µαζή σου. Δεν θα τον
καταθλίβης µε εξαντλητικάς εργασίας.
Λευ. 25,54  εάν δε µη λυτρώται κατά ταύτα, εξελεύσεται εν τώ έτει της αφέσεως αυτός και τα παιδία αυτού µετ αυτού·



Λευ. 25,54     Εάν δε δεν εξαγορασθή αυτος σύµφωνα µε τα προηγούµενα, θα φύγη οπωσδήποτε ελεύθερος κατά το έτος της
αφέσεως αυτός και τα παιδιά του.
Λευ. 25,55  ότι εµοί οι υιοί Ισραήλ οικέται εισί, παίδές µου ούτοί εισιν, ούς εξήγαγον εκ γής Αιγύπτου· εγώ Κύριος ο Θεός
υµών.
Λευ. 25,55     Αυτά τα διατάσσω εγώ, διότι όλοι οι Ισραηλίται είναι οικέται µου, είναι ιδικοί σου δουλοί, αυτοί τους οποίους
εγώ απηλευθέρωσα από την Αίγυπτον. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Λευ. 26,1  Ου ποιήσετε υµίν αυτοίς χειροποίητα, ουδέ γλυπτά, ουδέ στήλην αναστήσετε υµίν, ουδέ λίθον σκοπόν θήσετε εν
τή γη υµών προσκυνήσαι αυτώ· εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών.
Λευ. 26,1  Δεν θα κατασκευάσετε ποτέ δια τον εαυτόν σας χειροιποίητα είδωλα ούτε γλυπτά αγάλµατα θεών , ούτε θα
στήσετε ποτέ ειδωλολατρικήν στήλην, ούτε θα θέσετε εις κανένα σηµείον της χώρας σας περίοπτον λίθον, ώστε να
προσκυνήτε αυτόν. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Λευ. 26,2  τα σάββατά µου φυλάξεσθε, και από των αγίων µου φοβηθήσεσθε· εγώ ειµι Κύριος.
Λευ. 26,2  Θα φυλάξετε την αργίαν και αγιότητα των σαββάτων, θα σέβεσθε και θα φοβήσθε τα άγια µου, (την Σκηνήν του
Μαρτυρίου και τα εν αυτή). Εγώ είµαι ο Κυριος.
Λευ. 26,3  Εάν τοίς προστάγµασί µου πορεύησθε και τας εντολάς µου φυλάσσησθε και ποιήσητε αυτάς,
Λευ. 26,3  Εάν πορεύεσθε σύµφωνα µε τα προστάγµατά µου, εάν φυλάττετε και εφαρµόζετε τας εντολάς µου,
Λευ. 26,4  και δώσω τον υετόν υµίν εν καιρώ αυτού, και η γη δώσει τα γενήµατα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει
τον καρπόν αυτών.
Λευ. 26,4  εγώ θα δώσω στον κατάλληλον καιρόν την βροχήν και η γη θα αποδώση τα γεννήµατά της και τα καρποφόρα
δένδρα των πεδιάδων θα δώσουν τους καρπούς των.
Λευ. 26,5  και καταλήψεται υµίν ο αλοητός τον τρυγητόν, και ο τρυγητός καταλήψεται τον σπόρον, και φάγεσθε τον άρτον
υµών εις πλησµονήν και κατοικήσετε µετά ασφαλείας επί της γής υµών, και πόλεµος ου διελεύσεται διά της γής υµών.
Λευ. 26,5  Η γη θα καρποφορή πλουσίως, ώστε το αλώνισµα των σιτηρών, πλούσιον καθώς θα είναι, θα διαρκή µέχρι του
τρυγητού των αµπέλων και το τρύγηµα των σταφυλών θα διαρκή έως την εποχήν της νέας σποράς . Θα φάγετε πλούσια τα
αγαθά της γης, θα χορτάσετε από αυτά, θα κατοικήτε ασφαλείς εις την χώραν σας και πόλεµος δεν θα πέραση από αυτήν.
Λευ. 26,6  και δώσω ειρήνην εν τή γη υµών, και κοιµηθήσεσθε, και ουκ έσται υµάς ο εκφοβών, και απολώ θηρία πονηρά εκ
της γής υµών.
Λευ. 26,6  Θα δώσω ειρήνην εις την χώραν σας, θα κοιµάσθε ήσυχοι και δεν θα υπάρχη κανείς, που να σας εκφοβίζη. Θα
καταστρέψω τα άγρια και αιµοβόρα θηρία από την χώραν σας·
Λευ. 26,7  και διώξεσθε τους εχθρούς υµών, και πεσούνται εναντίον υµών φόνω·
Λευ. 26,7  θα καταδιώξετε και θα κατανικήσετε τους εχθρούς σας και θα τους ίδετε να πίπτουν φονευµένοι ενώπιόν σας .
Λευ. 26,8  και διώξονται εξ υµών πέντε εκατόν, και εκατόν υµών διώξονται µυριάδας. και πεσούνται οι εχθροί υµών
εναντίον υµών µαχαίρα.
Λευ. 26,8  Πέντε από σας θα καταδιώκουν εκατόν εχθρούς και εκατόν από σας θα καταδιώκουν αναριθµήτους εχθρούς · και
οι εχθροί σας θα πίπτουν εν στόµατι µαχαίρας νεκροί ενώπιόν σας.
Λευ. 26,9  και επιβλέψω εφ υµάς και αυξανώ υµάς και πληθυνώ υµάς και στήσω την διαθήκην µου µεθ υµών.
Λευ. 26,9  Εγώ θα επιβλέψω εις σας µε στοργήν και ευµένειαν. Θα σας πληθύνω εις λαόν πολύν και θα κρατήσω και θα
εκπληρώσω την υπόσχεσίν µου προς σας.
Λευ. 26,10  και φάγεσθε παλαιά και παλαιά παλαιών, και παλαιά εκ προσώπου νέων εξοίσετε.
Λευ. 26,10     Θα έχετε υπερπαραγωγήν αγαθών, ώστε να τρώγετε παλαιά και παλαιότερα προϊόντα της γης. Θα ρίπτετε έξω
από τας αποθήκας σας παλαιά γεννήµατα, δια να γεµίζετε αυτάς µε τα πλούσια εισοδήµατα νέας συγκοµιδής.
Λευ. 26,11  και θήσω την σκηνήν µου εν υµίν, και ου βδελύξεται η ψυχή µου υµάς,
Λευ. 26,11  Θα στήσω την Σκηνήν µου και το κατοικητήριόν µου ανά µέσον σας και δεν θα σας αηδιάση η ψυχή µου.
Λευ. 26,12  και εµπεριπατήσω εν υµίν· και έσοµαι υµών Θεός, και υµείς έσεσθέ µοι λαός.
Λευ. 26,12     Θα περιπατώ εν µέσω υµών. Θα είµαι ο Θεός σας και σεις θα είσθε ο λαός µου.
Λευ. 26,13  εγώ ειµι Κύριος ο Θεός υµών, ο εξαγαγών υµάς εκ γής Αιγύπτου, όντων υµών δούλων, και συνέτριψα τον δεσµόν
τού ζυγού υµών και ήγαγον υµάς µετά παρησίας.
Λευ. 26,13  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος, όταν ήσθε δούλοι εις την Αίγυπτον, σας έβγαλα από εκεί ελευθέρους και
συνέτριψα τον ζυγόν της δουλείας σας και σας οδήγησα µε δύναµιν εις την γην της επαγγελίας.
Λευ. 26,14  εάν δε µη υπακούσητέ µου, µη δε ποιήσητε τα προστάγµατά µου ταύτα,
Λευ. 26,14     Εάν όµως δεν µε υπακούσετε και δεν εφαρµόσετε αυτάς τας εντολάς µου,
Λευ. 26,15  αλλά απειθήσητε αυτοίς και τοίς κρίµασί µου προσοχθίση η ψυχή υµών, ώστε υµάς µη ποιείν πάσας τας εντολάς
µου, ώστε διασκεδάσαι την διαθήκην µου,
Λευ. 26,15  αλλά παρακούσετε και παραβήτε αυτάς, αποστραφή δε και αηδιάση η ψυχή σας τας αποφάσεις µου, ώστε µε
την παρακοήν σας αυτήν να διαλύσετε την συµφωνίαν µου,
Λευ. 26,16  και εγώ ποιήσω ούτως υµίν· και επιστήσω εφ υµάς την απορίαν, την τε ψώραν, και τον ίκτερα σφακελίζοντα
τους οφθαλµούς υµών, και την ψυχήν υµών εκτήκουσαν, και σπερείτε διακενής τα σπέρµατα υµών, και έδονται οι
υπεναντίοι υµών.
Λευ. 26,16     και εγώ θα κάµω το ίδιο προς σας θα παραµερίσω την υπόσχεσιν, που σας έχω δώσει, και θα αποστείλω
εναντίον σας φτώχειαν και ψώραν και ίκτερον, που εξασθενίζει τους οφθαλµούς σας και λυώνει την ζωήν σας. Θα σπείρετε
εις τα χαµένα τους σπόρους σας και τα προϊόντα των αγρών σας θα τα τρώγουν οι εχθροί σας.
Λευ. 26,17  και επιστήσω το πρόσωπόν µου εφ υµάς, και πεσείσθε εναντίον των εχθρών υµών, και διώξονται υµάς οι
µισούντες υµάς, και φεύξεσθε ουδενός διώκοντος υµάς.
Λευ. 26,17  Θα στρέψω ωργισµένον το πρόσωπόν µου εναντίον σας και θα πέσετε νικηµένοι ενώπιον των εχθρών σας και
αυτοί, που σας µισούν, θα σας καταδιώκουν. Θα ελθουν δε και περιστάσεις, κατά τας οποίας πανικόβλητοι θα φύγετε,



χωρίς κανείς να σας καταδιώκη.
Λευ. 26,18  και εάν έως τούτου µη υπακούσητέ µου, και προσθήσω τού παιδεύσαι υµάς επτάκις επί ταίς αµαρτίαις υµών.
Λευ. 26,18     Και εάν, παρ' όλας τας τιµωρίας αυτάς, δεν µετανοήσετε και δεν µε υπακούσετε, θα προσθέσω νέας και θα σας
τιµωρήσω επτά φοράς περισσότερον δια τας αµαρτίας σας.
Λευ. 26,19  και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας υµών, και θήσω τον ουρανόν υµίν σιδηρούν και την γήν υµών ωσεί
χαλκήν.
Λευ. 26,19     Θα συντρίψω την αλαζονείαν της υπερηφανείας σας και δεν θα στείλω βροχάς, ώστε ο ουρανός να φαίνεται
σαν σίδηρος και η γη από την ξηρασίαν σαν χαλκός.
Λευ. 26,20  και έσται εις κενόν η ισχύς υµών, και ου δώσει η γη υµών τον σπόρον αυτής, και το ξύλον τού αγρού υµών ου
δώσει τον καρπόν αυτού.
Λευ. 26,20     Η δύναµίς σας και οι κόποι σας θα είναι επί µαταίω. Η γη δεν θα δώση ούτε τον σπόρον, που ερρίψατε εις
αυτήν, και τα καρποφόρα δένδρα των αγρών σας δεν θα φέρουν καρπούς.
Λευ. 26,21  και εάν µετά ταύτα πορεύησθε πλάγιοι, και µη βούλησθε υπακούειν µου, προσθήσω υµίν πληγάς επτά κατά τας
αµαρτίας υµών.
Λευ. 26,21     Και εάν παρ' όλα αυτά εξακολουθήτε να ζήτε αµετανόητοι και να φέρεσθε µε δολιότητα απέναντι, µου και δεν
θελήσετε να υπακούσετε εις τας εντολάς µου, εγώ θα επιφέρω εναντίον σας και άλλας πολλάς τιµωρίας, σύµφωνα µε τας
αµαρτίας που θα διαπράττετε.
Λευ. 26,22  και αποστελώ εφ υµάς τα θηρία τα άγρια της γής και κατέδεται υµάς και εξαναλώσει τα κτήνη υµών, και
ολιγοστούς ποιήσω υµάς, και ερηµωθήσονται αι οδοί υµών.
Λευ. 26,22     Θα εξαπολύσω εναντίον σας τα άγρια θηρία της γης, τα οποία και σας θα κατασπαράξουν και τα ζώα σας θα
καταστρέψουν· και έτσι θα σας κάµω ολιγοστούς εις την χώραν σας και θα µείνουν έρηµοι από ανθρώπους οι δρόµοι σας.
Λευ. 26,23  και επί τούτοις εάν µη παιδευθήτε, αλλά πορεύησθε προς µε πλάγιοι,
Λευ. 26,23     Και αν πάλιν µε αυτά δεν παιδαγωγηθήτε και δεν αλλάξετε ζωήν, αλλά εξακολουθήτε να φέρεσθε µε
υποκρισίαν και πονηρίαν απέναντί µου,
Λευ. 26,24  πορεύσοµαι καγώ µεθ υµών θυµώ πλαγίω, και πατάξω υµάς καγώ επτάκις αντί των αµαρτιών υµών.
Λευ. 26,24     θα φερθώ και εγώ απέναντί σας µε θυµόν αιφνίδιον και θα σας τιµωρήσω πολλαπλασίως δια τας αµαρτίας
σας.
Λευ. 26,25  και επάξω εφ υµάς µάχαιραν εκδικούσαν δίκην διαθήκης, και καταφεύξεσθε εις τας πόλεις υµών· και
εξαποστελώ θάνατον εις υµάς, και παραδοθήσεσθε εις χείρας των εχθρών.
Λευ. 26,25     Θα φέρω εναντίον σας εκδικητικήν των εχθρών σας την µάχαιραν, η οποία θα σας τιµωρήση δια την
καταπάτησιν της διαθήκης µου. Και δια τον φόρον της σφαγής σας θα καταφύγετε από την ύπαιθρον εις τας πόλεις . Αλλά
και εκεί δεν θα είσθε ασφαλείς· θα αποστείλω εναντίον σας θάνατον και θα παραδοθήτε εις τας χείρας των εχθρών σας.
Λευ. 26,26  εν τώ θλίψαι υµάς σιτοδεία άρτων, και πέψουσι δέκα γυναίκες τους άρτους υµών εν κλιβάνω ενί, και
αποδώσουσι τους άρτους υµών εν σταθµώ, και φάγεσθε και ου µη εµπλησθήτε.
Λευ. 26,26     Οταν θα σας τιµωρήσω µε έλλειψιν άρτων, δέκα γυναίκες, διότι δεν θα υπάρχουν άλευρα ικανά, θα ψήνουν
τους ολίγους άρτους σας εις ένα µόνον κλίβανον. Θα σας δίδουν το ψωµί µε το ζύγι και δεν θα χορταίνετε.
Λευ. 26,27  εάν δε επί τούτοις µη υπακούσητέ µου, και πορεύησθε προς µε πλάγιοι,
Λευ. 26,27     Εάν δε παρ' όλα αυτά και πάλιν δεν υπακούσετε εις εµέ, αλλά πορεύεσθε εις δρόµους πλαγίους, που
αποµακρύνουν από εµέ,
Λευ. 26,28  και αυτός πορεύσοµαι µεθ υµών εν θυµώ πλαγίω, και παιδεύσω υµάς εγώ επτάκις κατά τας αµαρτίας υµών.
Λευ. 26,28     και εγώ θα φερθώ απέναντί σας µε θυµόν που δεν περιµένετε, και θα σας τιµωρήσω σκληρότερον ανάλογα µε
τας αµαρτίας σας.
Λευ. 26,29  και φάγεσθε τας σάρκας των υιών υµών και τας σάρκας των θυγατέρων υµών φάγεσθε,
Λευ. 26,29     Τοση δε θα είναι η πείνα σας και η αλλοφροσύνη σας, ώστε θα φάγετε τας σάρκας των υιών σας και τας
σάρκας των θυγατέρων σας.
Λευ. 26,30  και ερηµώσω τας στήλας υµών, και εξολοθρεύσω τα ξύλινα χειροποίητα υµών, και θήσω τα κώλα υµών επί τα
κώλα των ειδώλων υµών, και προσοχθιεί η ψυχή µου υµίν.
Λευ. 26,30     Θα κάµω ερήµους εγώ τας ειδωλολατρικάς σας στήλας, θα εξολοθρεύσω τα ξύλινα χειροποίητα αγάλµατά σας
και θα απορρίψω τα µέλη του σώµατός σας επάνω εις τα συντρίµµατα των ειδώλων σας, θα σας αποστραφή και θα σας
αηδιάση η ψυχή µου.
Λευ. 26,31  και θήσω τας πόλεις υµών ερήµους και εξερηµώσω τα άγια υµών, και ου µη οσφρανθώ της οσµής των θυσιών
υµών.
Λευ. 26,31  Θα καταστήσω τας πόλεις σας ερήµους, έρηµα θα κάµω τα άγια µέρη της Σκηνής του Μαρτυρίου και δεν θα
οσφρανθώ πλέον την οσµήν των θυσιών σας.
Λευ. 26,32  και εξερηµώσω εγώ την γήν υµών, και θαυµάσονται επ αυτή οι εχθροί υµών οι ενοικούντες εν αυτή.
Λευ. 26,32     Θα καταστήσω εγώ έρηµον την χώραν σας, ώστε και αυτοί ακόµη οι εχθροί σας, οι οποίοι θα την κατοικήσουν,
να µένουν κατάπληκτοι.
Λευ. 26,33  και διασπερώ υµάς εις τα έθνη, και εξαναλώσει υµάς επιπορευοµένη η µάχαιρα· και έσται η γη υµών έρηµος, και
αι πόλεις υµών έσονται έρηµοι.
Λευ. 26,33     Θα σας διασκορπίσω εις τα διάφορα έθνη και εκεί θα σας εξολοθρεύση εναντίον σας επερχοµένη µάχαιρα. Η
χώρα σας θα ερηµωθή από κατοίκους και αι πόλεις σας θα µείνουν έρηµοι και ακατοίκητοι.
Λευ. 26,34  τότε ευδοκήσει η γη τα σάββατα αυτής πάσας τας ηµέρας της ερηµώσεως αυτής, και υµείς έσεσθε εν τή γη των
εχθρών υµών· τότε σαββατιεί η γη, και ευδοκήσει η γη τα σάββατα αυτής.
Λευ. 26,34     Τοτε που σεις θα έχετε απαχθή ως δούλοι εις τα διάφορα έθνη, η ερηµωµένη χώρα σας θα χαρή την αργίαν των
σαββάτων, τότε η γη θα αναπαυθή και θα χαρή τον σαββατισµόν της αγραναπαύσεώς της, διότι δεν θα ζήτε πλέον σεις
εκεί, δια να καταλύετε την αργίαν του Σαββάτου και την αγρανάπαυσιν του έτους της αφέσεως .
Λευ. 26,35  πάσας τας ηµέρας της ερηµώσεως αυτής σαββατιεί, ά ουκ εσαββάτισεν εν τοίς σαββάτοις υµών, ηνίκα κατωκείτε



αυτήν.
Λευ. 26,35     Καθ' όλον το διάστηµα της ερηµώσεώς της η χώρα σας θα αναπαυθή και θα έχη σάββατα , δι' όσα σάββατα δεν
ανεπαύθη, όταν σεις εµένατε εις αυτήν και µε την εργασίαν σας εβεβηλώνατε τα σάββατα.
Λευ. 26,36  και τοίς καταλειφθείσιν εξ υµών επάξω δουλείαν εις την καρδίαν αυτών εν τή γη των εχθρών αυτών, και
διώξεται αυτούς φωνή φύλλου φεροµένου, και φεύξονται ως φεύγοντες από πολέµου, και πεσούνται ουδενός διώκοντος·
Λευ. 26,36     Οσοι απολειφθούν από την σφαγήν και τον θάνατον θα γίνουν δούλοι, θα έχουν δουλικόν και περί φόβον
φρόνηµα εις την χώραν των εχθρών των. Το ελαφρόν θρόϊσµα του φύλλου, που παρασύρεται από τον άνεµον. Θα τους
τροµάζη και θα τους τρέπη εις φυγήν. Θα φεύγουν πανικόβλητοι ωσάν εις επιδροµήν εχθρών και θα πίπτουν χωρίς κανείς
να τους καταδιώκη.
Λευ. 26,37  και υπερόψεται ο αδελφός τον αδελφόν ωσεί εν πολέµω, ουδενός κατατρέχοντος, και ου δυνήσεσθε αντιστήναι
τοίς εχθροίς υµών.
Λευ. 26,37     Θα αδιαφορήση ο αδελφός δια τον αδελφόν του, όπως εις καιρόν µάχης· και ενώ κανείς δεν θα σας καταδιώκη,
σεις δεν θα έχετε ψυχικόν σθένος να αντισταθήτε στους εχθρούς σας.
Λευ. 26,38  και απολείσθε εν τοίς έθνεσι, και κατέδεται υµάς η γη των εχθρών υµών.
Λευ. 26,38     Θα αποθάνετε ως ξένοι και δούλοι ανάµεσα στους ειδωλολατρικούς λαούς και η ξένη γη, η γη των εχθρών σας,
θα σας καταφάγη.
Λευ. 26,39  και οι καταλειφθέντες αφ υµών καταφθαρήσονται διά τας αµαρτίας αυτών και διά τας αµαρτίας των πατέρων
αυτών, εν τή γη των εχθρών αυτών τακήσονται.
Λευ. 26,39     Και όσοι από σας απολειφθούν, θα καταστραφούν δια τας ιδικάς των αµαρτίας και δια τας αµαρτίας των
πατέρων των (τας οποίας και αυτοί θα έχουν υιοθετήσει) και θα λυώσουν αιχµάλωτοι εις την χώραν των εχθρών των.
Λευ. 26,40  και εξαγορεύσουσι τας αµαρτίας αυτών και τας αµαρτίας των πατέρων αυτών, ότι παρέβησαν και υπερείδόν µε,
και ότι επορεύθησαν εναντίον µου πλάγιοι,
Λευ. 26,40     Και τότε συντετριµµένοι από το βάρος της ενοχής των θα εξοµολογηθούν εν µετανοία τας ιδικάς των αµαρτίας
και τας των πατέρων των, θα οµολογήσουν ότι παρέβησαν τας εντολάς µου, ότι δεν µε ελογάριασαν ως Θεόν των και ότι
επορεύθησαν δολίως εναντίον µου.
Λευ. 26,41  και εγώ επορεύθην µετ αυτών εν θυµώ πλαγίω, και απολώ αυτούς εν τή γη των εχθρών αυτών· τότε
εντραπήσεται η καρδία αυτών η απερίτµητος, και τότε ευδοκήσουσι τας αµαρτίας αυτών.
Λευ. 26,41     Θα αναγνωρίσουν ότι και εγώ εξ αιτίας των εφέρθην προς αυτούς µε θυµόν και αγανάκτησιν και κατέστρεψα
αυτούς εις την χώραν των εχθρών των. Τοτε η σκληρά των καρδιά θα συγκινηθή και θα εντραπή, θα κατανοήσουν και θα
αισθανθούν το βάρος των αµαρτιών των.
Λευ. 26,42  και µνησθήσοµαι της διαθήκης Ιακώβ και της διαθήκης Ισαάκ, και της διαθήκης Αβραάµ µνησθήσοµαι, και
της γής µνησθήσοµαι.
Λευ. 26,42     Και εγώ θα ενθυµηθώ την υπόσχεσιν, την οποίαν έδωσα στον Ιακώβ, στον Ισαάκ και στον Αβραάµ· και την
χώραν θα ενθυµηθώ.
Λευ. 26,43  και η γη εγκαταλειφθήσεται απ αυτών· τότε προσδέξεται η γη τα σάββατα αυτής, εν τώ ερηµωθήναι αυτήν δι
αυτούς, και αυτοί προσδέξονται τας αυτών ανοµίας, ανθ ών τα κρίµατά µου υπερείδον, και τοίς προστάγµασί µου
προσώχθισαν τή ψυχή αυτών.
Λευ. 26,43     Θα ενθυµηθώ ότι η γη Χαναάν εγκατελείφθη από σας τους Ισραηλίτας. Και καθώς έµεινεν έρηµος και
ακατοίκητος έλαβεν όλα τα σάββατά της, τας αργίας και αναπαύσεις της, δια την ερήµωσίν της εξ αιτίας των κατοίκων
της. Και αυτοί οι ίδιοι έλαβον τιµωρίας κατά τας ανοµίας αυτών, διότι κατεφρόνησαν τας εντολάς µου, εδυσφόρησαν και
εβαρύνθησαν τα προστάγµατά µου µε όλην των την ψυχήν.
Λευ. 26,44  και ουδ ως όντων αυτών εν τή γη των εχθρών αυτών ουχ υπερείδον αυτούς, ουδέ προσώχθισα αυτοίς ώστε
εξαναλώσαι αυτούς, τού διασκεδάσαι την διαθήκην µου την προς αυτούς· εγώ γάρ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών.
Λευ. 26,44     Εγώ, και όταν ακόµη αυτοί ευρίσκοντο δούλοι εις την χώραν των εχθρών των , δεν τους κατεφρόνησα, δεν τους
απεστράφην, ούτε ηγανάκτησα εναντίον των, ώστε να τους καταστρέψω και να διαλύσω την διαθήκην µου, την οποίαν
έκαµα µε αυτούς. Διότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός των.
Λευ. 26,45  και µνησθήσοµαι διαθήκης αυτών της προτέρας, ότε εξήγαγον αυτούς εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας
έναντι των εθνών, τού είναι αυτών Θεός· εγώ ειµι Κύριος.
Λευ. 26,45     Θα ενθυµηθώ την υπόσχεσιν, που τους είχα δώσει προηγουµένως, όταν ελευθέρους τους είχα βγάλει από την
γην της Αιγύπτου, από τον τόπον εκείνον της δουλείας, ενώπιον των ειδωλολατρικών εθνών, ότι θα είµαι ο Θεός των. Εγώ
είµαι ο Κυριος.
Λευ. 26,46  ταύτα τα κρίµατά µου και τα προστάγµατά µου και ο νόµος, ον έδωκε Κύριος ανά µέσον αυτού και ανά µέσον
των υιών Ισραήλ, εν τώ όρει Σινά, εν χειρί Μωυσή.
Λευ. 26,46     Αυταί είναι αι κρίσεις µου και αι εντολαί µου και ο νόµος, τον οποίον έδωκεν ο Κυριος µεταξύ αυτού και των
Ισραηλιτών στο όρος Σινά δια µέσου του Μωϋσέως”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Λευ. 27,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Λευ. 27,1  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Λευ. 27,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς αυτοίς· ός αν εύξηται ευχήν ώστε τιµήν της ψυχής αυτού τώ Κυρίω ,
Λευ. 27,2  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Ανθρωπος, ο οποίος έταξε τον εαυτόν του στον Θεόν,
επιθυµεί δε να απαλλαγή αυτού του ταξίµατος, η αξία δια την ζωήν του που θα καταβάλη στον Κυριον,
Λευ. 27,3  έσται η τιµή τού άρσενος από εικοσαετούς έως εξηκονταετούς, έσται αυτού η τιµή πεντήκοντα δίδραχµα
αργυρίου τώ σταθµώ τώ αγίω,
Λευ. 27,3  θα είναι δια µεν τον άρρενα, από είκοσι έως εξήκοντα ετών, πεντήκοντα αργυρά δίδραχµα ζυγισµένα µε τα ζύγια
που ισχύουν στον ιερόν τόπον (το δίδραχµον είχε βάρος 10,4   γραµµαρ.).
Λευ. 27,4  της δε θηλείας έσται η συντίµησις τριάκοντα δίδραχµα.



Λευ. 27,4  Εάν όµως είναι θήλυ, η τιµή της εξαγοράς θα είναι τριάκοντα δίδραχµα.
Λευ. 27,5  εάν δε από πεντεαετούς έως είκοσιν ετών, έσται η τιµή τού άρσενος είκοσι δίδραχµα, της δε θηλείας δέκα
δίδραχµα.
Λευ. 27,5  Εάν είναι από πέντε έως είκοσιν ετών, το τίµηµα της εξαγοράς του άρρενος θα είναι είκοσι δίδραχµα, του δε
θήλεος δέκα δίδραχµα.
Λευ. 27,6  από δε µηνιαίου έως πενταετούς έσται η τιµή τού άρσενος πέντε δίδραχµα, της δε θηλείας τρία δίδραχµα
αργυρίου.
Λευ. 27,6  Εάν δε είναι ενός µηνός µέχρι πέντε ετών, του άρρενος η εξαγορά θα είναι πέντε δίδραχµα αργυρά, του δε θήλεος
τρία.
Λευ. 27,7  εάν δε από εξηκονταετών και επάνω, εάν µέν άρσεν ή, έσται η τιµή αυτού πεντεκαίδεκα δίδραχµα αργυρίου, εάν
δε θήλεια, δέκα δίδραχµα.
Λευ. 27,7  Εάν δε είναι εξήκοντα ετών και άνω, αν µεν είναι άρρην η τιµή της εξαγοράς αυτού θα είναι δεκαπέντε αργυρά
δίδραχµα, εάν δε είναι θήλυ, δέκα.
Λευ. 27,8  εάν δε ταπεινός ή τή τιµή, στήσεται εναντίον τού ιερέως, και τιµήσεται αυτόν ο ιερεύς· καθάπερ ισχύει η χείρ τού
ευξαµένου, τιµήσεται αυτόν ο ιερεύς.
Λευ. 27,8  Εάν όµως κανείς είναι πτωχός και αδυνατή να καταβάλη την τιµήν της εξαγοράς του, θα παρουσιασθή ενώπιον
του ιερέως, και ο ιερεύς θα κανονίση την τιµήν. Θα την κανονίση αναλόγως της οικονοµικής αντοχής αυτού, ο οποίος
έκαµε το τάµα.
Λευ. 27,9  Εάν δε από των πτηνών των προσφεροµένων απ αυτών δώρον τώ Κυρίω, ός αν δώ από τούτων τώ Κυρίω, έσται
άγιον.
Λευ. 27,9  Εάν κανείς έχη τάξει στον Κυριον ένα από τα καθαρά πτηνά, που προσφέρονται ως θυσία, θα προσφέρη στον
Κυριον αυτό τούτο το πτηνόν.
Λευ. 27,10  ουκ αλλάξει αυτό καλόν πονηρώ, ουδέ πονηρόν καλώ· εάν δε αλλάσσων αλλάξη αυτό κτήνος κτήνει, έσται αυτό
και το άλλαγµα άγια.
Λευ. 27,10  Δεν θα αντικαταστήση το καθαρόν τούτο πτηνόν µε άλλο κατώτερον ούτε το κατώτερον µε άλλο καλύτερον. Εάν
δε τάξης ένα από τα ζώα σου και αλλάξης αυτό µε άλλο, θα προσφέρης στον Θεόν και το ζώον που έταξες, και το ζώον που
προσέφερες ως αντάλλαγµα.
Λευ. 27,11  εάν δε πάν κτήνος ακάθαρτον, αφ ών ου προσφέρεται απ αυτών δώρον τώ Κυρίω, στήσει το κτήνος έναντι τού
ιερέως,
Λευ. 27,11  Εάν όµως τάξης προς τον Θεόν ζώον ακάθαρτον, από εκείνα τα οποία δεν πρέπει να πρασφέρωνται θυσία προς
τον Θεόν, θα παρουσιάσης το ζώον ενώπιον του ιερέως,
Λευ. 27,12  και τιµήσεται αυτό ο ιερεύς ανά µέσον καλού και ανά µέσον πονηρού, και καθότι αν τιµήσηται αυτό ο ιερεύς,
ούτω στήσεται.
Λευ. 27,12  ο δε ιερεύς θα εκτιµήση αυτό κατά τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που έχει, και κατά την εκτίµησιν του
ιερέως θα κανονισθή εις χρήµα η αξία του.
Λευ. 27,13  εάν δε λυτρούµενος λυτρώσηται αυτό, προσθήσει το επίπεµπτον προς την τιµήν αυτού.
Λευ. 27,13  Οταν, λοιπόν, θεληση ο ιδιοκτήτης του, να εξαγοράση το ζώον του ταξίµατός του, θα πληρώση την τιµήν, που
καθώρισεν ο ιερεύς, εις την οποίαν θα προσθέση και το εν πέµπτον της καθορισθείσης τιµής.
Λευ. 27,14  Καί άνθρωπος, ός αν αγιάση την οικίαν αυτού αγίαν τώ Κυρίω, και τιµήσεται αυτήν ο ιερεύς, ανά µέσον καλής
και ανά µέσον πονηράς· ως αν τιµήσηται αυτήν ο ιερεύς, ούτω σταθήσεται.
Λευ. 27,14  Εάν ένας άνθρωπος θελήση να αφιερώση στον Κυριον την οικίαν του, ο ιερεύς θα εκτιµήση αυτήν αναλόγως των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της και η εκτίµησις αυτή του ιερέως θα έχη υσχύν.
Λευ. 27,15  εάν δε ο αγιάσας αυτήν λυτρώται την οικίαν αυτού, προσθήσει επ αυτό το επίπεµπτον τού αργυρίου της τιµής,
και έσται αυτώ.
Λευ. 27,15  Εάν δε αυτός που έταξε την οικίαν του, θελήση να την εξαγοράση, θα προσθέση και το εν πέµπτον της αξίας της
εις άργυρον, και η οικία θα είναι και θα µείνη ιδική του.
Λευ. 27,16  Εάν δε από τού αγρού της κατασχέσεως αυτού αγιάση άνθρωπος τώ Κυρίω, και έσται η τιµή κατά τον σπόρον
αυτού, κόρου κριθών πεντήκοντα δίδραχµα αργυρίου.
Λευ. 27,16  Εάν δε κανείς τάξη στον Κυριον αγρόν από την κληρονοµίαν του, η τιµή δια την εξαγοράν αυτού θα κανονισθή
αναλόγως του ριπτοµένου εις αυτόν σπόρου. Εάν ο σπόρος είναι βάρους ενός κόρου (201  περίπου κιλά), θα καταβάλη
πεντήκοντα αργυρά δίδραχµα.
Λευ. 27,17  εάν δε από τού ενιαυτού της αφέσεως αγιάση τον αγρόν αυτού, κατά την τιµήν αυτού στήσεται.
Λευ. 27,17  Εάν κανείς τάξη τον αγρόν του από την αρχήν του έτους της αφέσεως, θα υπολογισθή ολόκληρος η αξία του,
Λευ. 27,18  εάν δε έσχατον µετά την άφεσιν αγιάση τον αγρόν αυτού, προσλογιείται αυτώ ο ιερεύς το αργύριον επί τα έτη τα
επίλοιπα, έως εις τον ενιαυτόν της αφέσεως, και ανθυφαιρεθήσεται από της συντιµήσεως αυτού.
Λευ. 27,18  Εάν όµως τάξη τον αγρόν του µετά το έτος της αφέσεως, ο ιερεύς θα υπολογίση το αργύριον, που πρέπει να
καταβληθή, αναλόγως του αριθµού των ετών, τα οποία υπολείπονται µέχρι του έτους της αφέσεως και θα αφαιρέση από
την αξίαν του αγρού το σχετικόν ποσόν.
Λευ. 27,19  εάν δε λυτρώται τον αγρόν ο αγιάσας αυτόν, προσθήσει το επίπεµπτον τού αργυρίου προς την τιµήν αυτού, και
έσται αυτώ.
Λευ. 27,19  Οπωσδήποτε εκείνος ο οποίος θα θελήση να εξαγοράση τον αγρόν του ταξίµατός του, θα προσθέση εις την
τιµήν, που θα καθορισθή, και το εν πέµπτον ακόµη, και έτσι ο αγρός θα είναι ιδικός του.
Λευ. 27,20  εάν δε µη λυτρώται τον αγρόν, και αποδώται τον αγρόν ανθρώπω ετέρω, ουκέτι µη λυτρώσηται αυτόν.
Λευ. 27,20     Εάν όµως δεν θέλη να εξαγοράση τον αγρόν του, τον πωλήση δε βεβαρηµένον, όπως είναι, εις άλλον άνθρωπον,
δεν δύναται πλέον να τον εξαγοράση·
Λευ. 27,21  αλλ έσται ο αγρός εξεληλυθυίας της αφέσεως άγιος τώ Κυρίω, ώσπερ η γη η αφωρισµένη· τώ ιερεί έσται
κατάσχεσις αυτού.



Λευ. 27,21  αλλά όταν θα έλθη το έτος της αφέσεως, ο αγρός θα είναι αφιερωµένος στον Κυριον, όπως άλλωστε όλη η γη
ανήκει στον Κυριον. Ο αγρός θα γίνη ιδιοκτησία των ιερέων.
Λευ. 27,22  Εάν δε από τού αγρού ού κέκτηται, ός ουκ έστιν από τού αγρού της κατασχέσεως αυτού, αγιάση τώ Κυρίω,
Λευ. 27,22     Εάν τάξη αγρόν, ο οποίος δεν περιήλθεν εις την ιδιοκτησίαν του από κληρονοµίαν αλλά από αγοράν,
Λευ. 27,23  ο ιερεύς λογιείται προς αυτόν το τέλος της τιµής εκ τού ενιαυτού της αφέσεως , και αποδώσει την τιµήν εν τή
ηµέρα εκείνη άγιον τώ Κυρίω.
Λευ. 27,23     ο ιερεύς θα λογαριάση την αξαν του αγρού αναλόγως των ετών, που υπολείπονται µέχρι του έτους της
αφέσεως, και ο θέλων να εξαγοράση αυτόν τον αγρόν του ταξίµατός του θα καταβάλη προς τον Κυριον κατά την ηµέραν
αυτήν το κανονισθέν τίµηµα.
Λευ. 27,24  και εν τώ ενιαυτώ της αφέσεως αποδοθήσεται ο αγρός τώ ανθρώπω παρ ού κέκτηται αυτόν , ού ήν η κατάσχεσις
της γής.
Λευ. 27,24     Κατά δε το έτος της αφέσεως ο αγρός θα αποδοθή στον πρώτον αυτού ιδιοκτήτην, ο οποίος εκ κληρονοµίας
είχεν αυτόν ως ιδιοκτησίαν.
Λευ. 27,25  και πάσα τιµή έσται σταθµίοις αγίοις· είκοσιν οβολοί έσται το δίδραχµον.
Λευ. 27,25     Καθε εκτίµησις θα γίνεται σύµφωνα µε τα ιερά ζύγια. Είκοσι οβολοί θα είναι ένα δίδραχµον.
Λευ. 27,26  Καί πάν πρωτότοκον ό εάν γένηται εν τοίς κτήνεσί σου, έσται τώ Κυρίω, και ου καθαγιάσει αυτό ουδείς· εάν τε
µόσχον εάν τε πρόβατον, τώ Κυρίω εστίν.
Λευ. 27,26     Καθε πρωτότοκον, το οποίον θα γεννήσουν τα ζώα σου ανήκει στον Κυριον, και άρα δεν ηµπορεί κανείς να το
τάξη, διότι είτε µόσχος είναι είτε πρόβατον, ανήκει στον Κυριον.
Λευ. 27,27  εάν δε των τετραπόδων των ακαθάρτων αλλάξη κατά την τιµήν αυτού, και προσθήσει το επίπεµπτον προς αυτό,
και έσται αυτώ· εάν δε µη λυτρώται, πραθήσεται κατά το τίµηµα αυτού.
Λευ. 27,27     Εάν τάξη ένα από τα τετράποδα ακάθαρτα ζώα, θα ανταλλάξη αυτό µε χρήµατα, θα προσθέση το εν πέµπτον
της αξίας επί πλέον, και έτσι το ζώον του ταξίµατος θα του ανήκη. Εάν όµως δεν το εξαγοράση, τότε αυτό θα πωληθή εις
άλλον εις την τιµήν, την οποίαν έχει ορίσει ο ιερεύς.
Λευ. 27,28  πάν δε ανάθεµα, ό εάν αναθή άνθρωπος τώ Κυρίω από πάντων, όσα αυτώ εστιν, από ανθρώπου έως κτήνους και
από αγρού κατασχέσεως αυτού, ουκ αποδώσεται, ουδέ λυτρώσεται· πάν ανάθεµα άγιον αγίων έσται τώ Κυρίω.
Λευ. 27,28     Καθε τι που έχει αφιερώσει κανείς προς τον Θεόν, από όλα όσα του ανήκουν, µε τάξιµον ανέκκλητον, από
άνθρωπον έως ζώον και από αγρόν της κληρονοµίας του, δεν επιτρέπεται να το πωλήση εις άλλον ούτε να το εξαγοράση.
Καθε τέτοιο αφιέρωµα θα είναι αγιώτατον, αφιερωµένον οριστικώς στον Κυριον.
Λευ. 27,29  και πάν, ό εάν ανατεθή από των ανθρώπων, ου λυτρωθήσεται, αλλά θανάτω θανατωθήσεται.
Λευ. 27,29     Καθε άνθρωπος, ο οποίος δια ταξίµατος ανεκκλήτου θα ταχθή εξ ολοκλήρου στον Κυριον, δεν είναι δυνατόν να
εξαγορασθή αλλά θα µένη αφιερωµένος µέχρι θανάτου στον Θεόν.
Λευ. 27,30  Πάσα δεκάτη της γής από τού σπέρµατος της γής και τού καρπού τού ξυλίνου τώ Κυρίω εστίν , άγιον τώ Κυρίω.
Λευ. 27,30     Το εν δέκατον από όσα σπείρονται στους αγρούς και το εν δέκατον από τους καρπούς των καρποφόρων
δένδρων ανήκει στον Κυριον· θα είναι αφιερωµένον εις αυτόν.
Λευ. 27,31  εάν δε λυτρώται λύτρω άνθρωπος την δεκάτην αυτού, το επίπεµπτον προσθήσει προς αυτόν, και έσται αυτώ.
Λευ. 27,31  Εάν όµως θελήση κανείς να εξαγοράση αυτήν την δεκάτην, θα καταβάλη επί πλέον και το εν πέµπτον της αξίας
της, και η δεκάτη θα είναι ιδική του.
Λευ. 27,32  και πάσα δεκάτη βοών, και προβάτων και πάν, ό εάν έλθη εν τώ αριθµώ υπό την ράβδον, το δέκατον έσται άγιον
τώ Κυρίω.
Λευ. 27,32     Το εν δέκατον των βοών και των προβάτων, όπως επίσης και το εν δέκατον παντός άλλου ζώου, από εκείνα που
αριθµούνται µε την ειδικώς βαµµένην δι' ερυθρού χρώµατος ράβδον, θα ανήκη στον Κυριον.
Λευ. 27,33  ουκ αλλάξεις καλόν πονηρώ, ουδέ πονηρόν καλώ· εάν δε αλλάσσων αλλάξης αυτό, και το άλλαγµα αυτού έσται
άγιον, ου λυτρωθήσεται.
Λευ. 27,33     Δεν θα αντικαταστήσης το καλόν µε το κατώτερον, ούτε το κατώτερον µε το καλύτερον. Εάν τυχόν και κάµης
αυτήν την ανταλλαγήν, θα αφιερώσης και τα δύο ζώα στον Κυριον και δεν επιτρέπεται να εξαγοράσης αυτά”.
Λευ. 27,34  Αύταί εισιν αι εντολαί, ας ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή προς τους υιούς Ισραήλ εν τώ όρει Σινά.
Λευ. 27,34     Αυταί είναι αι εντολαί, τας οποίας έδωσεν ο Κυριος δια του Μωϋσέως προς τους Ισραηλίτας στο όρος Σινά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αρ. 1,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τή ερήµω τή Σινά, εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, εν µια τού µηνός τού δευτέρου,
έτους δευτέρου εξελθόντων αυτών εκ γής Αιγύπτου λέγων·
Αρ. 1,1    Εντός της Σκηνής του Μαρτυρίου εις την έρηµον Σινά κατά την πρώτην του δευτέρου µηνός του δευτέρου έτους
από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της χώρας Αιγύπτου, ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 1,2   λάβετε αρχήν πάσης συναγωγής Ισραήλ κατά συγγενείας, κατ οίκους πατριών αυτών, κατ αριθµόν εξ ονόµατος
αυτών, κατά κεφαλήν αυτών.
Αρ. 1,2   “συ και ο Ααρών να κάµετε απογραφήν όλου του λαού των Ισραηλιτών κατά τας φυλάς και κατά τας
πατριαρχικάς οικογενείας αυτών και αριθµήσατε κατ' άτοµον αυτούς.
Αρ. 1,3   πάς άρσην από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν δυνάµει Ισραήλ, επισκέψασθε αυτούς σύν δυνάµει
αυτών, σύ και Ααρών επισκέψασθε αυτούς.
Αρ. 1,3   Ολους δηλαδή τους άρρενας από είκοσι ετών και άνω, καθένα από τους Ισραηλίτας, που δύναται να φέρη όπλα. Συ
και ο Ααρών θα εξετάσετε και θα καταµετρήσετε αυτούς κατά οµάδας ωργανωµένας.
Αρ. 1,4   και µεθ υµών έσονται έκαστος κατά φυλήν εκάστου αρχόντων, κατ οίκους πατριών έσονται.
Αρ. 1,4   Μαζή σας βοηθοί εις την καταµέτρησιν θα είναι και ένας από κάθε φυλήν και συγκεκριµένως ο άρχων της
πατριαρχικής οικογενείας.



Αρ. 1,5   και ταύτα τα ονόµατα των ανδρών, οίτινες παραστήσονται µεθ υµών· των ουβήν, Ελισούρ υιός Σεδιούρ·
Αρ. 1,5   Αυτά είναι τα ονόµατα των βοηθών, οι οποίοι θα ευρίσκωνται µαζή σας κατά την αρίθµησιν· Από την φυλήν
Ρουβήν, ο Ελισσούρ υιός Σεδιούρ.
Αρ. 1,6   των Συµεών, Σαλαµιήλ υιός Σουρισαδαί·
Αρ. 1,6   Από την φυλήν του Συµεών, ο Σαλαµιήλ ο υιός του Σουρισαδαί.
Αρ. 1,7   των Ιούδα, Ναασσών υιός Αµιναδάβ·
Αρ. 1,7   Από την φυλήν του Ιούδα, ο Ναασσών ο υιός του Αµιναδάβ.
Αρ. 1,8   των Ισσάχαρ, Ναθαναήλ υιός Σωγάρ·
Αρ. 1,8   Από την φυλήν του Ισσάχαρ, ο Ναθαναήλ ο υιός του Σωγάρ.
Αρ. 1,9   των Ζαβουλών, Ελιάβ υιός Χαιλών·
Αρ. 1,9   Από την φυλήν του Ζαβουλών, ο Ελιάβ ο υιός του Χαιλών.
Αρ. 1,10  των υιών Ιωσήφ, των Εφραίµ, Ελισαµά υιός Εµιούδ, των Μανασσή, Γαµαλιήλ υιός Φαδασούρ·
Αρ. 1,10   Από τας φυλάς των υιών Ιωσήφ, του µεν Εφραίµ ο Ελισαµά ο υιός του Εµιούδ, από δε του Μανασσή ο Γαµαλιήλ ο
υιός του Φαδασούρ.
Αρ. 1,11  των Βενιαµίν, Αβιδάν υιός Γαδεωνί·
Αρ. 1,11  Από την φυλήν του Βενιαµίν, ο Αβιδάν ο υιός του Γαδεωνί.
Αρ. 1,12  των Δάν, Αχιέζερ υιός Αµισαδαΐ·
Αρ. 1,12   Από την φυλήν του Δαν, ο Αχιέζερ ο υιός του Αµισαδαΐ.
Αρ. 1,13  των Ασήρ, Φαγαϊήλ υιός Εχράν·
Αρ. 1,13  Από την φυλήν του Ασήρ, ο Φαγαϊήλ ο υιός του Εχράν.
Αρ. 1,14  των Γάδ, Ελισάφ υιός αγουήλ·
Αρ. 1,14   Από την φυλήν του Γαδ, ο Ελοσαφ ο υιός του Ραγουήλ.
Αρ. 1,15  των Νεφθαλί, Αχιρέ υιός Αινάν.
Αρ. 1,15  Από την φυλήν του Νεφθαλί, ο Αχιρέ ο υιός του Αινάν.
Αρ. 1,16  ούτοι επίκλητοι της συναγωγής, άρχοντες των φυλών κατά πατριάς αυτών, χιλίαρχοι Ισραήλ εισι.
Αρ. 1,16   Αυτοί είναι οι επίσηµοι εκείνοι που εκλήθησαν, µεταξύ των Ισραηλιτών, άρχοντες των φυλών κατά τας
πατριαρχικάς οικογενείας των, έκαστος από αυτούς άρχων χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών.
Αρ. 1,17  και έλαβε Μωυσής και Ααρών τους άνδρας τούτους τους ανακληθέντας εξ ονόµατος
Αρ. 1,17  Ο Μωϋσής και ο Ααρών έλαβον ως βοηθούς των αυτούς τους άνδρας, οι οποίοι είχον ονοµαστικώς κληθή,
Αρ. 1,18  και πάσαν την συναγωγήν συνήγαγον εν µιιά τού µηνός τού δευτέρου έτους και επηξονούσαν κατά γενέσεις
αυτών, κατά πατριάς αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων αυτών, από εικοσαετούς και επάνω, πάν αρσενικόν κατά κεφαλήν
αυτών,
Αρ. 1,18   συνεκέντρωσαν όλον το πλήθος των Ισραηλιτών κατά την πρώτην του δευτέρου µηνός του δευτέρου έτους από
της εξόδου εκ της Αιγύπτου και κατέγραψαν τους αρρένας κατά τας µεγάλας αυτών συγγενείας και τους πατριαρχικούς
οίκους κατ' άτοµον και οµαδικώς από είκοσι ετών και άνω.
Αρ. 1,19  ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή· και επεσκέπησαν εν τή ερήµω τού Σινά.
Αρ. 1,19   Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν, έτσι και εµέτρησαν τους Ισραηλίτας εις την έρηµον Σινά.
Αρ. 1,20  Καί εγένοντο οι υιοί ουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών
αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο
εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,20   Εγινε λοιπόν η αρίθµησις των αρρένων της φυλής Ρουβήν, του πρωτοτόκου υιού του Ιακώβ, από εικοσαετούς και
άνω, όλων εκείνων οι οποίοι ηµπορούσαν να φέρουν όπλα, κατά τας µεγάλας αυτών συγγενείας, κατά τους δήµους και
κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας συνολικώς και ονοµαστικώς.
Αρ. 1,21  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής ουβήν έξ και τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 1,21   Η αρίθµησις των ανδρών εκ της φυλής Ρουβήν έφθασε τας σαράντα εξ χιλιάδας πεντακοσίους.
Αρ. 1,22  τοίς υιοίς Συµεών κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,22   Εγινεν αρίθµησις των αρρένων της φυλής του Συµεών κατά τας µεγάλας συγγενείας των, κατά τους δήµους, κατά
τας πατριαρχικάς οικογενείας συνολικώς και ατοµικώς, όλων των από είκοσι ετών και άνω, των δυναµένων να φέρουν
όπλα.
Αρ. 1,23  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Συµεών εννέα και πεντήκοντα χιλιάδες και τριακόσιοι.
Αρ. 1,23   Οι αριθµηθέντες άνδρες εκ της φυλής Συµεών ανήλθον εις πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τριακοσίους .
Αρ. 1,24  τοίς υιοίς Ιούδα κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων
αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,24   Εγινεν αρίθµησις όλων των αρρένων εκ της φυλής Ιούδα, από είκοσιν ετών και άνω των δυναµένων να φέρουν
όπλα, κατά τας µεγάλας συγγενείας, κατά τους δήµους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτοµον.
Αρ. 1,25  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Ιούδα τέσσαρες και εβδοµήκοντα χιλιάδες και εξακόσιοι.
Αρ. 1,25   Οι αρίθµηθεντες άνδρες εκ της φυλής Ιούδα ανήλθον εις εβδοµήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εξακοσίους.
Αρ. 1,26  τοίς υιοίς Ισσάχαρ κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,26   Εγινεν η απογραφή της φυλής Ισσάχαρ κατά τας µεγάλας συγγενείας αυτών, κατά τους δήµους, κατά τας
πατριαρχικάς οικογενείας, συνολικώς και ατοµικώς, από είκοση ετών και άνω, όλων των ανδρών, που ηδύναντο να φέρουν
όπλα,
Αρ. 1,27  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Ισσάχαρ τέσσαρες και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 1,27   και ο αριθµός αυτός εκ της φυλής Ισσάχαρ άφθασε τας πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 1,28  τοίς υιοίς Ζαβουλών κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατ αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,



Αρ. 1,28   Εγινεν αρίθµησις των υιών της φυλής Ζαβουλών κατά τας µεγάλας συγγενείας των, κατά τους δήµους, κατά τας
πατριαρχικάς οικογενείας των, συνολικώς και ατοµικώς, δι' όλους τους από είκοσιν ετών και άνω άρρενας, τους
δυναµένους να φέρουν όπλα,
Αρ. 1,29  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Ζαβουλών επτά και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 1,29   και ο αριθµός αυτών από την φυλήν Ζαβουλών ανήλθεν εις πεντήκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 1,30  τοίς υιοίς Ιωσήφ υιοίς Εφραίµ κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά
αριθµόν ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή
δυνάµει,
Αρ. 1,30   Εγινεν αρίθµησις εις τας φυλάς των δύο υιών του Ιωσήφ, του Εφραίµ πρώτον κατά τας µεγάλας συγγενείας, κατά
τους δήµους, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των, συνολικώς και ατοµικώς όλων των αρρένων, οι οποίοι ηδύναντο να
φέρουν όπλα.
Αρ. 1,31  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Εφραίµ τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 1,31  Ο αριθµός των απογραφέντων από την φυλήν Εφραίµ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα χιλιάδας πεντακοσίους.
Αρ. 1,32  τοίς υιοίς Μανασσή κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,32   Εγινεν αρίθµησις της φυλής του Μανασσή, υιού του Ιωσήφ, κατά τας µεγάλας συγγενείας, κατά δήµους, κατά
πατριαρχικάς οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτοµον, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω, των δυναµένων να
φέρουν όπλα.
Αρ. 1,33  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Μανασσή δύο και τριάκοντα χιλιάδες και διακόσιοι.
Αρ. 1,33   Το σύνολον των απογραφέντων από την φυλήν Μανασσή ανήλθεν εις τριάκοντα δύο χιλιάδας διακοσίους .
Αρ. 1,34  τοίς υιοίς Βενιαµίν κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,34   Εγινεν αρίθµησις της φυλής Βενιαµίν κατά τας µεγάλας συγγενείας, κατά δήµους, κατά πατριαρχικάς
οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτοµον, όλων των αρρένων, όσοι ηδύναντο να φέρουν όπλα, από είκοσι ετών και άνω
Αρ. 1,35  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Βενιαµίν πέντε και τριάκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 1,35   και το σύνολον των απογραφέντων εκ της φυλής Βενιαµίν ανήλθεν εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας τετρακοσίους .
Αρ. 1,36  τοίς υιοίς Γάδ κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων
αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,36   Εγινεν απογραφή των υιών της φυλής Γαδ κατά τας µεγάλας συγγενείας, κατά δήµους, κατά πατριαρχικάς
οικογενείας, συνολικώς και ατοµικώς, όλων των αρρένων, των δυναµένων να φέρουν όπλα από είκοσι ετών και άνω.
Αρ. 1,37  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Γάδ πέντε και τεσσαράκοντα χιλιάδες και εξακόσιοι και πεντήκοντα.
Αρ. 1,37   Το σύνολον των απογραφέντων από την φυλήν Γαδ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας εξακοσίους
πεντήκοντα.
Αρ. 1,38  τοίς υιοίς Δάν κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων
αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,38   Εγινεν αρίθµησις των υιών της φυλής Δαν κατά τας µεγάλας αυτών συγγενείας, κατά δήµους, κατά πατριαρχικάς
οικογενείας, συνολικώς και ατοµικώς, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω των δυναµένων να φέρουν όπλα.
Αρ. 1,39  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Δάν δύο και εξήκοντα χιλιάδες και επτακόσιοι.
Αρ. 1,39   Οι απογραφέντες εκ της φυλής του Δαν ανήλθον εις εξήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους.
Αρ. 1,40  τοίς υιοίς Ασήρ κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν ονοµάτων
αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,40   Εγινεν αρίθµησις των υιών της φυλής Ασήρ κατά τας µεγάλας συγγενείας των, κατά δήµους, κατά πατριαρχικάς
οικογενείας, συνολικώς και ατοµικώς, όλων των άνω των είκοσι ετών αρρένων, των δυναµένων να φέρουν όπλα.
Αρ. 1,41  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Ασήρ µία και τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 1,41   Ο αριθµός των απογραφέντων εκ της φυλής του Ασήρ ανήλθεν εις τεσσαράκοντα µίαν χιλιάδας πεντακοσίους.
Αρ. 1,42  τοίς υιοίς Νεφθαλί κατά συγγενείας αυτών, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, κατά αριθµόν
ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, πάντα αρσενικά από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος εν τή δυνάµει,
Αρ. 1,42   Εγινε αρίθµησις της φυλής του Νεφθαλίµ κατά τας µεγάλας συγγενείας αυτών, κατά δήµους, κατά πατριαρχικάς
οικογενείας, εν συνόλω και κατ' άτοµον, όλων των αρρένων από είκοσι ετών και άνω των δυναµένων να φέρουν όπλα.
Αρ. 1,43  η επίσκεψις αυτών εκ της φυλής Νεφθαλί τρεις και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 1,43   Ο αριθµός των απογραφέντων εκ της φυλής του Νεφθαλίµ ανήλθεν εις πεντήκοντα τρεις χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 1,44  αύτη η επίσκεψις, ήν επεσκέψαντο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ, δώδεκα άνδρες· ανήρ είς κατά
φυλήν µίαν, κατά φυλήν οίκων πατριάς ήσαν.
Αρ. 1,44   Αυτή ήτο η αρίθµησις και η απογραφή, την οποίαν έκαµαν ο Μωϋσής, ο Ααρών και οι δώδεκα Ισραηλίται
άρχοντες, ένας από κάθε φυλήν, φύλαρχος µιας πατριαρχικής οικογενείας.
Αρ. 1,45  και εγένετο πάσα η επίσκεψις υιών Ισραήλ σύν δυνάµει αυτών από εικοσαετούς και επάνω, πάς ο εκπορευόµενος
παρατάξασθαι εν Ισραήλ,
Αρ. 1,45   Απαντες οι αριθµηθέντες και καταγραφέντες Ισραηλίται, κατά οµάδας ωργανωµένας, από εικοσαετούς και άνω,
οι οποίοι ηδύναντο να φέρουν όπλα και να παραταχθούν εις πόλεµον,
Αρ. 1,46  εξακόσιαι χιλιάδες και τρισχίλιοι και πεντακόσιοι και πεντήκοντα.
Αρ. 1,46   ήσαν εξακόσιαι τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι πεντήκοντα.
Αρ. 1,47  Οι δε Λευίται εκ της φυλής πατριάς αυτών ουκ επεσκέπησαν εν τοίς υιοίς Ισραήλ.
Αρ. 1,47   Οι δε καταγόµενοι εκ της φυλής και πατριάς Λευϊ, οι Λευΐται, δεν ηριθµήθησαν και δεν κατεγράφησαν µεταξύ
των Ισραηλιτών,
Αρ. 1,48  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 1,48   διότι ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 1,49  όρα, την φυλήν Λευί ου συνεπισκέψη, και τον αριθµόν αυτών ου λήψη εν µέσω υιών Ισραήλ.



Αρ. 1,49   “πρόσεχε ! Την φυλήν του Λευϊ δεν θα την καταµετρήσης και δεν θα συµπεριλάβης τον αριθµόν των Λευϊτών
µεταξύ των άλλων Ισραηλιτών,
Αρ. 1,50  και σύ επίστησον τους Λευίτας επί την σκηνήν τού µαρτυρίου και επί πάντα τα σκεύη αυτής και επί πάντα όσα
εστίν εν αυτή· αυτοί αρούσι την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής, και αυτοί λειτουργήσουσιν εν αυτή και κύκλω της
σκηνής παρεµβαλούσι.
Αρ. 1,50   αλλά να ορίσης τους Λευΐτας εις την υπηρεσίαν της Σκηνής του Μαρτυρίου, να αναθέσης εις αυτούς την φροντίδα
δι' όλα τα σκεύη της Σκηνής και δι' όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν. Αυτοί θα σηκώνουν και θα µεταφέρουν την Σκηνήν και
όλα τα σκεύη της, αυτοί θα υπηρετούν εις αυτήν και γύρω από την Σκηνήν θα κατασκηνώνουν.
Αρ. 1,51  και εν τώ εξαίρειν την σκηνήν, καθελούσιν αυτήν οι Λευίται, και εν τώ παρεµβάλλειν την σκηνήν, αναστήσουσι·
και ο αλλογενής ο προσπορευόµενος αποθανέτω.
Αρ. 1,51  Οταν πρόκειται να µεταφέρουν την Σκηνήν, αυτοί θα την διαλύουν και όταν πρόκειται να κατασκηνώσετε , αυτοί
θα την στήνουν. Καθε άλλος µη Λευΐτης, ο οποίος ήθελε πλησιάσει την Σκηνήν, θα αποθνήσκη.
Αρ. 1,52  και παρεµβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ, ανήρ εν τή εαυτού τάξει και ανήρ κατά την εαυτού ηγεµονίαν σύν δυνάµει
αυτών.
Αρ. 1,52   Οι δε άλλοι Ισραηλίται θα στρατοπεδεύουν καθένας κατά την καθωρισµένην οµάδα αυτού υπό τον αρχηγόν
αυτού και κατά την φυλήν εις την οποίαν ανήκει.
Αρ. 1,53  οι δε Λευίται παρεµβαλλέτωσαν εναντίοι κύκλω της σκηνής τού µαρτυρίου, και ουκ έσται αµάρτηµα εν υιοίς
Ισραήλ· και φυλάξουσιν οι Λευίται αυτοί την φυλακήν της σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 1,53 Οι Λευίται όµως θα κατασκηνώσουν απέναντι των άλλων Ισραηλιτών κύκλω εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου ώστε
οι Ισραηλίται να µη έρχωνται εις επαφήν µε την Σκηνήν και έτσι αµαρτάνουν. Μονον οι Λευίται θα είναι οι φρουροί και οι
φύλακες της Σκηνής του Μαρτυρίου”.
Αρ. 1,54  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ κατά πάντα, ά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή και Αραρών, ούτως εποίησαν.
Αρ. 1,54   Οι Ισραηλίται εξετέλεσαν κατά πάντα, όλα όσα ο Κυριος είχε διατάξει τον Μωϋσήν και τον Ααρών. Οπως είχε
διατάξει, έτσι και έκαµαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Αρ. 2,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 2,1   Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών και είπεν·
Αρ. 2,2   άνθρωπος εχόµενος αυτού κατά τάγµα, κατά σηµαίας, κατ οίκους πατριών αυτών, παρεµβαλλέτωσαν οι υιοί
Ισραήλ· εναντίοι κύκλω της σκηνής τού µαρτυρίου παρεµβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 2,2  “ας παραταχθούν οι Ισραηλίται ο ένας πλησίον του αλλού εις τα τάγµατά των, υπό την ωρισµένην σηµαίαν των,
κατά τας φυλάς των, εις κάποιαν απόστασιν και κύκλω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, εκεί ας στρατοπεδεύσουν.
Αρ. 2,3   και οι παρεµβάλλοντες πρώτοι κατά ανατολάς, τάγµα παρεµβολής Ιούδα σύν δυνάµει αυτών, και ο άρχων των
υιών Ιούδα, Ναασσών υιός Αµιναδάβ·
Αρ. 2,3   Το τάγµα της φυλής Ιούδα µε τας στρατιωτικάς του δυνάµεις και µε αρχηγόν εκ της φυλής Ιούδα τον Ναασσών,
υιόν του Αµιναδάβ, ας στρατοπεδεύσουν πρώτοι προς το ανατολικόν µέρος.
Αρ. 2,4   δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι τέσσαρες και εβδοµήκοντα χιλιάδες και εξακόσιοι.
Αρ. 2,4  Η αριθµηθείσα στρατιωτική δύναµις της φυλής αυτής ανήλθεν εις εβδοµήκοντα τέσσαρας χιλιάδας εξακοσίους.
Αρ. 2,5   και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι φυλής Ισσάχαρ, και ο άρχων των υιών Ισσάχαρ, Ναθαναήλ υιός Σωγάρ·
Αρ. 2,5   Οι της φυλής Ισσάχαρ ας στρατοπεδεύσουν πλησίον της φυλής Ιούδα. Αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ ήτο ο
Ναθαναήλ υιός του Σωγάρ.
Αρ. 2,6   δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, τέσσαρες και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 2,6  Η αριθµηθείσα στρατιωτική αυτού δύναµις ανήλθεν εις πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 2,7   και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι φυλής Ζαβουλών, και ο άρχων των υιών Ζαβουλών, Ελιάβ υιός Χαιλών·
Αρ. 2,7   Πλησίον αυτών θα είναι στρατοπεδευµένοι οι εκ της φυλής Ζαβουλών. Αρχηγός δε της φυλής Ζαβουλών ήτο ο
Ελιάβ υιός του Χαιλών.
Αρ. 2,8   δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, επτά και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 2,8  Η καταγραφείσα στρατιωτική αυτού δύναµις ανήλθεν εις πεντήκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 2,9   πάντες οι επεσκεµµένοι εκ της παρεµβολής Ιούδα εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδες και εξακισχίλιοι και τετρακόσιοι ,
σύν δυνάµει αυτών πρώτοι εξαιρούσι.
Αρ. 2,9  Ολοι οι αριθµηθέντες και καταγραφέντες της στρατιωτικής δυνάµεως υπό την αρχηγίαν της φυλής Ιούδα ανήλθον
εις εκατόν ογδοήκοντα εξ χιλιάδας τετρακοσίους. Αυτοί δε πρώτοι θα εκκινούν κατά την αναχώρησιν.
Αρ. 2,10  τάγµα παρεµβολής ουβήν προς λίβα δύναµις αυτών, και ο άρχων των υιών ουβήν, Ελισούρ υιός Σεδιούρ·
Αρ. 2,10   Το στρατιωτικόν σώµα της φυλής Ρουβήν θα ευρίσκεται προς νότον και αρχηγός αυτού ήτο ο Ελισούρ υιός του
Σεδιούρ.
Αρ. 2,11  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, έξ και τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 2,11   Η αριθµηθείσα στρατιωτική του δύναµις ανήλθεν εις τεσσαράκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίους .
Αρ. 2,12  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι αυτού φυλής Συµεών, και ο άρχων των υιών Συµεών, Σαλαµιήλ υιός Σουρισαδαί·
Αρ. 2,12   Πλησίον της φυλής αυτής στρατοπεδευµένοι θα είναι οι της φυλής Συµεών και αρχηγός αυτών ήτο ο Σαλαµιήλ,
υιός του Σουρισαδαί.
Αρ. 2,13  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, εννέα και πεντήκοντα χιλιάδες και τριακόσιοι.
Αρ. 2,13   Η αριθµηθείσα στρατιωτική της φυλής Συµεών δύναµις ήτο πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τριακόσιοι.
Αρ. 2,14  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι αυτού φυλής Γάδ, και ο άρχων των υιών Γάδ, Ελισάφ υιός αγουήλ·
Αρ. 2,14   Πλησίον της φυλής Συµεών θα στρατοπεδεύη η φυλή Γαδ. Αρχηγός αυτής της φυλής ήτο ο Ελισάφ υιός του
Ραγουήλ.
Αρ. 2,15  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, πέντε και τεσσαράκοντα χιλιάδες και εξακόσιοι και πεντήκοντα.
Αρ. 2,15   Η αριθµηθείσα στρατιωτική δύναµις της φυλής αυτής ανήλθεν εις τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας εξακοσίους



πεντήκοντα.
Αρ. 2,16  πάντες οι επεσκεµµένοι της παρεµβολής ουβήν, εκατόν πεντήκοντα µία χιλιάδες και τετρακόσιοι και πεντήκοντα,
σύν δυνάµει αυτών δεύτεροι εξαρούσι.
Αρ. 2,16   Ολοι οι αριθµηθέντες της στρατιωτικής δυνάµεως υπό την αρχηγίαν της φυλής Ρουβήν ανήλθον εις εκατόν
πεντήκοντα µίαν χιλιάδας τετρακοσίους πεντήκοντα. Αυταί αι στρατιωτικαί µονάδες θα ακολουθούν δεύτεραι κατά την
εκκίνησιν.
Αρ. 2,17  και αρθήσεται η σκηνή τού µαρτυρίου και η παρεµβολή των Λευιτών µέσον των παρεµβολών· ως και
παρεµβαλούσιν, ούτω και εξαρούσιν έκαστος εχόµενος καθ ηγεµονίας.
Αρ. 2,17   Επειτα θα ακολουθήση η Σκηνή του Μαρτυρίου µε την παράταξιν των Λευϊτών στο µέσον των άλλων
στρατοπέδων. Αυτοί όπως θα στρατοπεδεύουν έτσι και θα βαδίζουν, ο καθένας πλησίον του αρχηγού του.
Αρ. 2,18  Τάγµα παρεµβολής Εφραίµ παρά θάλασσαν σύν δυνάµει αυτών και ο άρχων των υιών Εφραίµ, Ελισαµά υιός
Εµιούδ·
Αρ. 2,18   Το στρατιωτικόν σώµα της φυλής του Εφραίµ θα στρατοπεδεύη προς δυσµάς. Αρχων της φυλής Εφραίµ ήτο ο
Ελισσαµά, υιός του Εµιούδ.
Αρ. 2,19  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 2,19   Η αριθµηθείσα στρατιωτική του δύναµις ανήλθεν εις τεσσαράκοντα χιλιάδας πεντακοσίους.
Αρ. 2,20  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι φυλής Μανασσή, και ο άρχων των υιών Μανασσή, Γαµαλιήλ υιός Φαδασσούρ·
Αρ. 2,20  Πλησίον της φυλής Εφραίµ θα στρατοπεδεύη η φυλή του Μανασσή. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Γαµαλιήλ, υιός
Φαδασσούρ.
Αρ. 2,21  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, δύο και τριάκοντα χιλιάδες και διακόσιοι.
Αρ. 2,21   Η αριθµηθείσα στρατιωτική δύναµις αυτής της φυλής ανήλθεν εις τριάκοντα δύο χιλιάδας διακοσίους.
Αρ. 2,22  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι φυλής Βενιαµίν, και ο άρχων των υιών Βενιαµίν, Αβιδάν υιός Γαδεωνί·
Αρ. 2,22  Πλησίον της φυλής Μανασσή θα στρατοπεδεύη η φυλή Βενιαµίν. Αρχων αυτής ήτο ο Αβιδάν, υιός του Γαδεωνί.
Αρ. 2,23  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, πέντε και τριάκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 2,23  Η απογραφείσα στρατιωτική δύναµις αυτής της φυλής ανήλθεν εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 2,24  πάντες οι επεσκεµµένοι της παρεµβολής Εφραίµ, εκατόν χιλιάδες και οκτακισχίλιοι και εκατόν, σύν δυνάµει
αυτών τρίτοι εξαρούσι.
Αρ. 2,24  Ολοι οι αριθµηθέντες του στρατεύµατος υπό την αρχηγίαν της φυλής του Εφραίµ ήσαν εκατόν οκτώ χιλιάδες
εκατόν. Αυτοί θα ξεκινούν τρίτοι εις εκάστην αναχώρησιν.
Αρ. 2,25  Τάγµα παρεµβολής Δάν προς βοράν σύν δυνάµει αυτών, και ο άρχων των υιών Δάν, Αχιέζερ υιός Αµισαδαί·
Αρ. 2,25  Προς βορράν θα στρατοπεδεύη το σώµα της φυλής του Δαν µε την στρατιωτικήν του δύναµιν. Αρχων της φυλής
αυτής ήτο ο Αχιέζερ, υιός του Αµισαδαί.
Αρ. 2,26  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, δύο και εξήκοντα χιλιάδες και επτακόσιοι.
Αρ. 2,26  Η καταριθµηθείσα στρατιωτική δύναµις αυτής ανήλθεν εις εξήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους.
Αρ. 2,27  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι αυτού φυλή Ασήρ, και ο άρχων των υιών Ασήρ, Φαγεήλ υιός Εχράν·
Αρ. 2,27  Πλησίον της φυλής Δαν θα στρατοπεδεύη η φυλή του Ασήρ. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Φαγεήλ, υιός του
Εχράν.
Αρ. 2,28  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, µία και τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 2,28  Η αριθµηθείσα και απογραφείσα στρατιωτική δύναµις αυτής ανήλθεν εις τεσσαράκοντα µίαν χιλιάδας
πεντακοσίους.
Αρ. 2,29  και οι παρεµβάλλοντες εχόµενοι φυλής Νεφθαλί, και ο άρχων των υιών Νεφθαλί, Αχιρέ υιός Αινάν·
Αρ. 2,29  Πλησίον της φυλής Ασήρ θα στρατοπεδεύουν οι της φυλής Νεφθαλείµ. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Αχιρέ, υιός
του Αινάν.
Αρ. 2,30  δύναµις αυτού οι επεσκεµµένοι, τρεις και πεντήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 2,30  Η αριθµηθείσα στρατιωτική δύναµις αυτού ανήλθεν εις πενήκοντα τρεις χιλιάδας τετρακοσίους.
Αρ. 2,31 πάντες οι επεσκεµµένοι της παρεµβολής Δάν εκατόν και πεντηκονταεπτά χιλιάδες και εξακόσιοι· έσχατοι εξαρούσι
κατά τάγµα αυτών.
Αρ. 2,31   Ολοι οι αριθµηθέντες και καταγραφέντες στο στρατιωτικόν σώµα υπό την αρχηγίαν της φυλής του Δαν
ανήρχοντο εις εκατόν πεντήκοντα επτά χιλιάδας εξακοσίους . Τελευταίοι αυτοί θα ξεκινούν, κατά τα τάγµατα αυτών εις
εκάστην αναχώρησιν.
Αρ. 2,32  αύτη η επίσκεψις των υιών Ισραήλ κατ οίκους πατριών αυτών· πάσα η επίσκεψις των παρεµβολών σύν ταίς
δυνάµεσιν αυτών, εξακόσιαι χιλιάδες και τρισχίλιοι πεντακόσιοι πεντήκοντα.
Αρ. 2,32  Αυτή είναι η αρίθµησις και καταγραφή των Ισραηλιτών κατά τας φυλάς αυτών. Το σύνολον των αριθµηθέντων µε
τας στρατιωτικάς των δυνάµεις, ανήλθον εις εξακοσίας τρεις χιλιάδας πεντακοσίους πεντήκοντα.
Αρ. 2,33  οι δε Λευίται ου συνεπεσκέπησαν εν αυτοίς, καθά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 2,33  Οι Λευϊται όµως δεν απεγράφησαν µαζή µε τους άλλους Ισραηλίτας, διότι αυτήν την εντολήν είχε δώσει ο Κυριος
στον Μωϋσήν.
Αρ. 2,34  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ πάντα, όσα συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή· ούτω παρενέβαλον κατά τάγµα αυτών και
ούτως εξήρον, έκαστος εχόµενοι κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών.
Αρ. 2,34  Οι Ισραηλίται εξετέλεσαν όλα όσα διέταξεν ο Κυριος δια του Μωϋσέως. Παρετάχθησαν κατά τα σώµατα αυτών
και έτσι εξεκινούσαν πάντοτε, ο ένας πλησίον του άλλου τακτοποιηµένοι κατά δήµους και πατριαρχικάς οικογενείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Αρ. 3,1   Καί αύται αι γενέσεις Ααρών και Μωυσή, εν ή ηµέρα ελάλησε Κύριος τώ Μωυσή εν όρει Σινά.
Αρ. 3,1   Οι απόγονοι του Ααρών και του Μωϋσή κατά την ηµέραν, που ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν επάνω στο όρος
Σινά, ήσαν οι εξής·
Αρ. 3,2   και ταύτα τα ονόµατα των υιών Ααρών· πρωτότοκος Ναδάβ, και Αβιούδ, Ελεάζαρ, και Ιθάµαρ.



Αρ. 3,2   Τα ονόµατα των υιών του Ααρών είναι· Πρωτότοκος υιός του Ααρών ήτο ο Ναβάδ· ηκολούθησαν έπειτα ο Αβιούδ, ο
Ελεάζαρ και ο Ιθάµαρ.
Αρ. 3,3   ταύτα τα ονόµατα των υιών Ααρών, οι ιερείς οι ηλειµµένοι, ούς ετελείωσαν τας χείρας αυτών ιερατεύειν.
Αρ. 3,3   Αυτά είναι τα ονόµατα των υιών του Ααρών, οι οποίοι και έγιναν ιερείς χρισµένοι µε το άγιον έλαιον και των
οποίων τα χέρια έλαβον την χάριν να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα.
Αρ. 3,4   και ετελεύτησε Ναδάβ και Αβιούδ έναντι Κυρίου, προσφερόντων αυτών πύρ αλλότριον έναντι Κυρίου εν τή ερήµω
Σινά, και παιδία ουκ ήν αυτοίς· και ιεράτευσεν Ελεάζαρ και Ιθάµαρ µετά Ααρών τού πατρός αυτών.
Αρ. 3,4   Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ ετιµωρήθησαν και απέθανον ενώπιον του Κυρίου, διότι είχον προσφέρει ενώπιόν του ξένον
κοσµικόν πυρ εις την έρηµον του Σινά. Αυτοί απέθανον άτεκνοι, τα δε ιερατικά καθήκοντα εξεπλήρωναν ο Ελεάζαρ και ο
Ιθάµαρ µαζή µε τον πατέρα των, τον αρχιερέα Ααρών.
Αρ. 3,5   και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 3,5   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 3,6   λάβε την φυλήν Λευί και στήσεις αυτούς εναντίον Ααρών τού ιερέως και λειτουργήσουσιν αυτώ,
Αρ. 3,6   “να πάρης την φυλήν Λευϊ και να την παρουσιάσης εµπρός στον αρχιερέα Ααρών, δια να υπηρετούν αυτόν εις τα
ιερατικά του καθήκοντα.
Αρ. 3,7   και φυλάξουσι τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ έναντι της σκηνής τού µαρτυρίου,
εργάζεσθαι τα έργα της σκηνής.
Αρ. 3,7   Αυτοί, αντί του Ααρών και αντί των άλλων Ισραηλιτών, θα φρουρούν νύκτα και ηµέραν κύκλω από την Σκηνήν
του Μαρτυρίου κα θα υπηρετούν εις τα έργα της Σκηνής.
Αρ. 3,8   και φυλάξουσι πάντα τα σκεύη της σκηνής τού µαρτυρίου, και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ κατά πάντα τα έργα
της σκηνής.
Αρ. 3,8   Θα φυλάττουν όλα τα σκεύη της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα προσφέρουν εις αυτήν όλας τας υπηρεσίας υπέρ
των Ισραηλιτών.
Αρ. 3,9   και δώσεις τους Λευίτας Ααρών και τοίς υιοίς αυτού τοίς ιερεύσι· δεδοµένοι δόµα ούτοί µοί εισιν από των υιών
Ισραήλ.
Αρ. 3,9   Θα δώσης τους Λευΐτας ως βοηθούς στον Ααρών τον αρχιερέα και στους υιούς του, τους ιερείς. Δώρον έχουν δοθή
αυτοί εις εµέ εκ µέρους των άλλων Ισραηλιτών.
Αρ. 3,10  και Ααρών και τους υιούς αυτού καταστήσεις επί της σκηνής τού µαρτυρίου, και φυλάξουσι την ιερατείαν αυτών
και πάντα τα κατά τον βωµόν και έσω τού καταπετάσµατος· και ο αλλογενής ο απτόµενος αποθανείται.
Αρ. 3,10   Τον Ααρών τον αρχιερέα και τους υιούς του τους ιερείς θα ορίσης δια τα της Σκηνής του Μαρτυρίου, να εκτελούν
δηλαδή τα ιερατικά των καθήκοντα, τόσον τα αναφερόµενα στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, όσον και τα
αναφερόµενον το εσωτερικόν του καταπετάσµατος εις τα άγια. Ανθρωπος από άλλην φυλήν, ο οποίος θα εγγίση τα
καθιερωµένα αυτά σκεύη, θα αποθάνη”.
Αρ. 3,11  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 3,11  Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 3,12  και ιδού εγώ είληφα τους Λευίτας εκ µέσου των υιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος µήτραν παρά
των υιών Ισραήλ· λύτρα αυτών έσονται και έσονται εµοί οι Λευίται·
Αρ. 3,12   “ιδού εγώ έχω πάρει τους Λευΐτας εκ µέσου των Ισραηλιτών αντί όλων των πρωτοτόκων, εκείνων δηλαδή οι οποίοι
δια της γεννήσεώς των ανοίγουν την µήτραν. Οι Λευίται θα αντικαθιστούν και θα λυτρώνουν τους πρωτοτόκους εκ των
Ισραηλιτών. Ως εκ τούτου θα ανήκουν εις εµέ,
Αρ. 3,13  εµοί γάρ πάν πρωτότοκον· εν ή ηµέρα επάταξα πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, ηγίασα εµοί πάν πρωτότοκον εν
Ισραήλ από ανθρώπου έως κτήνους· εµοί έσονται, εγώ Κύριος.
Αρ. 3,13   διότι εις εµέ ανήκει κάθε πρωτότοκον. Κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν εθανάτωσα κάθε πρωτότοκον εις την
χώραν της Αιγύπτου, έδωσα εντολήν να αφιερώνεται εις εµέ κάθε πρωτότοκον των Ισραηλιτών από άνθρωπου έως
κτήνους. Ιδικά µου είναι τα πρωτότοκα· εγώ δε είµαι ο Κυριος αυτών”.
Αρ. 3,14  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τή ερήµω Σινά λέγων·
Αρ. 3,14   Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν εις την έρηµον Σινά λέγων·
Αρ. 3,15  επίσκεψαι τους υιούς Λευί κατ οίκους πατριών αυτών, κατά δήµους αυτών, κατά συγγενείας αυτών· πάν
αρσενικόν από µηνιαίου και επάνω επισκέψασθε αυτούς.
Αρ. 3,15   “κάµε επιθεώρησιν και αρίθµησιν της φυλής Λευϊ κατά τους πατριαρχικούς αυτών οίκους, κατά δήµους, κατά
συγγενείας. Καταγράψατε και αριθµήσατε παν άρρεν τέκνον των από ενός µηνός και άνω”.
Αρ. 3,16  και επεσκέψαντο αυτούς Μωυσής και Ααρών διά φωνής Κυρίου, ον τρόπον συνέταξεν αυτοίς Κύριος.
Αρ. 3,16   Ο Μωϋσής και ο Ααρών επεθεώρησαν και ηρίθµησαν αυτούς σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, όπως τους
διέταξεν ο Κυριος.
Αρ. 3,17  και ήσαν ούτοι οι υιοί Λευί εξ ονοµάτων αυτών· Γεδσών, Καάθ, και Μεραρί.
Αρ. 3,17   Οι δε υιοί του Λευϊ ήσαν κατά τα ονόµατα αυτών ο Γεδσών, ο Κααθ, και ο Μεραρί.
Αρ. 3,18  και ταύτα τα ονόµατα των υιών Γερσών κατά δήµους αυτών· Λοβενί και Σεµεΐ.
Αρ. 3,18   Τα ονόµατα των υιών του Γεδσών και των δήµων αυτών ήσαν, Λοβενί και Σιεµεΐ.
Αρ. 3,19  και υιοί Καάθ κατά δήµους αυτών· Αµράµ και Ισσαάρ, Χεβρών και Οζιήλ.
Αρ. 3,19   Οι υιοί του Καάθ µε τους οµωνύµους δήµους των ήσαν, Αµράµ, Ιασαάρ, Χέβρων και Οζιήλ.
Αρ. 3,20  και υιοί Μεραρί κατά δήµους αυτών· Μοολί και Μουσί. ούτοί εισι δήµοι των Λευιτών κατ οίκους πατριών αυτών.
Αρ. 3,20  Οι υιοί του Μεραρί µε τους οµωνύµους δήµους των ήσαν, ο Μοολί και ο Μουσί. Αυτοί είναι οι δήµοι των Λευϊτών
κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των.
Αρ. 3,21  τώ Γερσών δήµος τού Λοβενί και δήµος τού Σεµεΐ· ούτοι οι δήµοι τού Γεδσών.
Αρ. 3,21   Από τον Γεδσών κατάγεται ο δήµος του Λοβενί και ο δήµος του Σεµεΐ. Αυτοί είναι οι δήµοι του Γεδσών .
Αρ. 3,22  η επίσκεψις αυτών κατά αριθµόν παντός αρσενικού από µηνιαίου και επάνω, η επίσκεψις αυτών επτακισχίλιοι και
πεντακόσιοι.



Αρ. 3,22  Εγινεν επιθεώρησις και αρίθµησις παντός αρσενικού από µηνός και επάνω και ευρέθησαν επτά χιλιάδες
πεντακόσιοι.
Αρ. 3,23  και οι υιοί Γερσών οπίσω της σκηνής παρεµβαλούσι παρά θάλασσαν,
Αρ. 3,23  Οι υιοί του Γεδσών θα στρατοπεδεύουν προς δυσµάς, όπισθεν από την Σκηνήν.
Αρ. 3,24  και ο άρχων οίκου πατριάς τού δήµου τού Γεδσών, Ελισάφ υιός Δαήλ.
Αρ. 3,24  Αρχηγός της πατριαρχικής οικογενείας του δήµου του Γεδσών ήτο ο Ελισάφ, υιός του Δαήλ.
Αρ. 3,25  και η φυλακή υιών Γεδσών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου· η σκηνή και το κάλυµµα, και το κατακάλυµµα της θύρας
της σκηνής τού µαρτυρίου
Αρ. 3,25  Από τους υιούς του Γεδσών εφυλάσσοντο εκ της Σκηνής του Μαρτυρίου, αυτή αύτη η Σκηνή, το κάλυµµά της, το
παραπέτασµα το επί της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου,
Αρ. 3,26  και τα ιστία της αυλής και το καταπέτασµα της πύλης της αυλής της ούσης επί της σκηνής και τα κατάλοιπα
πάντων των έργων αυτού.
Αρ. 3,26  τα παραπετάσµατα της αυλής, το καταπέτασµα της θύρας της αυλής, η οποία είναι απέναντι από την Σκηνήν µε
όλα τα εξαρτήµατα αυτού.
Αρ. 3,27  τώ Καάθ δήµος ο Αµράν είς, και δήµος ο Ισαάρ είς, και δήµος ο Χεβρών είς, και δήµος ο Οζιήλ είς· ούτοί εισιν οι
δήµοι τού Καάθ, κατά αριθµόν.
Αρ. 3,27  Εκ του Καάθ προήλθε πρώτος ο δήµος Αµράµ, δεύτερος ο δήµος Ισαάρ, τρίτος ο δήµος Χεβρών και τέταρτος ο
δήµος Οζιήλ. Αυτοί είναι, οι τέσσαρες κατά σειράν δήµοι οι προελθόντες από τον Καάθ.
Αρ. 3,28  πάν αρσενικόν από µηνιαίου και επάνω, οκτακισχίλιοι και εξακόσιοι φυλάσσοντες τας φυλακάς των αγίων.
Αρ. 3,28  Εις τους δήµους αυτούς κατεµετρήθησαν αρσενικά από ενός µηνός και άνω οκτώ χιλιάδες εξακόσια. Λυτοί είχον
καθήκον να φρουρούν τα ιερά αντικείµενα της Σκηνής.
Αρ. 3,29  οι δήµοι των υιών Καάθ παρεµβαλούσιν εκ πλαγίων της σκηνής κατά λίβα,
Αρ. 3,29  Οι δήµοι των υιών του Καάθ θα στρατοπεδεύουν νοτίως της Σκηνής.
Αρ. 3,30  και ο άρχων οίκου πατριών των δήµων τού Καάθ Ελισαφάν, υιός Οζιήλ.
Αρ. 3,30  Αρχων δε των πατριαρχικών οίκων, των δήµων του Καάθ ήτο ο Ελισαφάν, ο υιός του Οζιήλ.
Αρ. 3,31  και η φυλακή αυτών, η κιβωτός και η τράπεζα και η λυχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη τού αγίου, όσα
λειτουργούσιν εν αυτοίς και το κατακάλυµµα και πάντα τα έργα αυτών.
Αρ. 3,31   Αυτοί είχον καθήκον να φροντίζουν δια την κιβωτόν, δια την τράπεζαν της προθέσεως, δια την επτάφωτον
λυχνίαν, δια τα θυσιαστήρια και δι' όλα τα σκεύη του αγίου, µε τα οποία λειτουργούν, δια το επάνω σκέπασµα της Σκηνής
και τα εξαρτήµατα όλων αυτών.
Αρ. 3,32  και ο άρχων επί των αρχόντων των Λευιτών, Ελεάζαρ ο υιός Ααρών τού ιερέως, καθεσταµένος φυλάσσειν τας
φυλακάς των αγίων.
Αρ. 3,32  Αρχηγός δε των αρχόντων της φυλής Λευί ήτο ο Ελεάζαρ, ο υιός του αρχιερέως Ααρών, έχων ως καθήκον να
µεριµνά δια τήρησιν και φρούρησιν όλων γενικώς των αγίων αυτών αντικειµένων.
Αρ. 3,33  τώ Μεραρί δήµος ο Μοολί και δήµος ο Μουσί· ούτοί εισι δήµοι τού Μεραρί.
Αρ. 3,33   Από τον Μεραρί προήλθεν ο δήµος Μοολί και ο δήµος Μουσί. Αυτοί είναι οι δήµοι του Μεραρί.
Αρ. 3,34  η επίσκεψις αυτών κατά αριθµόν, πάν αρσενικόν από µηνιαίου και επάνω, εξακισχίλιοι και πεντήκοντα·
Αρ. 3,34  Εγινεν επιθέωρησις και καταγραφή παντός αρσενικού από µηνός και άνω και ευρέθησαν εξ χιλιάδες πεντήκοντα.
Αρ. 3,35  και ο άρχων οίκου πατριών τού δήµου τού Μεραρί, Σουριήλ υιός Αβιχαίλ· εκ πλαγίων της σκηνής παρεµβαλούσι
προς βοράν.
Αρ. 3,35   Αρχηγός του πατριαρχικού οίκου του δήµου Μεραρί ήτο ο Σουριήλ, ο υιός του Αβιχαίλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν
εις τα πλάγια της Σκηνής προς βορράν.
Αρ. 3,36  η επίσκεψις της φυλακής υιών Μεραρί, τας κεφαλίδας της σκηνής και τους µοχλούς αυτής και τους στύλους
αυτής, και τας βάσεις αυτής και πάντα τα σκεύη αυτών και τα έργα αυτών
Αρ. 3,36  Ως έργον στους υιούς Μεραρί είχεν ανατεθή η φροντίς δια τα κιονόκρανα της Σκηνής, τους µοχλούς, τους στύλους
και τα βάθρα και δι' όλα γενικώς τα εξαρτήµατά των,
Αρ. 3,37  και τους στύλους της αυλής κύκλω και τας βάσεις αυτών και τους πασσάλους και τους κάλους αυτών.
Αρ. 3,37   δια τους στύλους της αυλής κύκλω, δια τας βάσεις αυτών, τους πασσάλους και τα σχοινία των.
Αρ. 3,38  οι παρεµβάλλοντες κατά πρόσωπον της σκηνής τού µαρτυρίου από ανατολής, Μωυσής και Ααρών και οι υιοί
αυτού φυλάσσοντες τας φυλακάς τού αγίου εις τας φυλακάς των υιών Ισραήλ· και ο αλλογενής ο απτόµενος αποθανείται .
Αρ. 3,38  Κατά πρόσωπον της Σκηνής του Μαρτυρίου και προς ανατολάς θα είναι στρατοπεδευµένοι ο Μωϋσής και ο
Ααρών µε τους υιούς του, δια να έχουν την φοοντίδα της Σκηνής και να προσφέρουν τας υπηρεσίας των προς τους
Ισραηλίτας. Καθε άνθρωπος από άλλην φυλήν, ο οποίος θα εγγίση τα ιερά αυτά αντικείµενα, θα αποθνήσκη.
Αρ. 3,39  πάσα η επίσκεψις των Λευιτών, ούς επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής Κυρίου κατά δήµους αυτών, πάν
αρσενικόν από µηνιαίου και επάνω, δύο και είκοσι χιλιάδες.
Αρ. 3,39  Ολα τα άρρενα των Λευϊτών, τα οποία επεσκέφθη και ηρίθµησεν ο Μωϋσής και ο Ααρών κατά τους δήµους αυτών ,
σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, από ενός µηνός και άνω ευρέθησαν είκοσι δύο χιλιάδες.
Αρ. 3,40  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· επίσκεψαι πάν πρωτότοκον άρσεν των υιών Ισραήλ από µηνιαίου και επάνω
και λάβε τον αριθµόν εξ ονόµατος·
Αρ. 3,40  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “αρίθµησε τώρα κάθε αρσενικόν πρωτότοκον των Ισραηλιτών από ενός µηνός
και άνω και κράτησε τον συνολικόν αριθµόν.
Αρ. 3,41  και λήψη τους Λευίτας εµοί, εγώ Κύριος, αντί πάντων των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ και τα κτήνη των
Λευιτών αντί πάντων των πρωτοτόκων εν τοίς κτήνεσι των υιών Ισραήλ.
Αρ. 3,41   Θα λάβης και θα αφιερώσης εις εµέ τους Λευΐτας- εγώ είµαι ο Κυριος που διατάσσω- αντί όλων των πρωτοτόκων
των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί όλων των πρωτοτόκων, που έχουν γεννηθή από τα ζώα των Ισραηλιτών”.
Αρ. 3,42  και επεσκέψατο Μωυσής, ον τρόπον ενετείλατο Κύριος πάν πρωτότοκον εν τοίς υιοίς Ισραήλ·
Αρ. 3,42  Ο Μωϋσής επεθεώρησε και ηρίθµησεν όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος.



Αρ. 3,43  και εγένοντο πάντα τα πρωτότοκα τα αρσενικά κατά αριθµόν εξ ονόµατος από µηνιαίου και επάνω εκ της
επισκέψεως αυτών δύο και είκοσι χιλιάδες και τρεις και εβδοµήκοντα και διακόσιοι.
Αρ. 3,43  Ολα δε τα πρωτότοκα αρσενικά, τα αριθµηθέντα ατοµικώς από ενός µηνός και άνω ευρέθησαν ότι είναι είκοσι δύο
χιλιάδες διακόσια εβδοµήκοντα τρία.
Αρ. 3,44  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 3,44  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 3,45  λάβε τους Λευίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων υιών Ισραήλ και τα κτήνη των Λευιτών αντί των κτηνών αυτών,
και έσονται εµοί οι Λευίται· εγώ Κύριος.
Αρ. 3,45  “πάρε τους Λευΐτας αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί των ζώων των
άλλων Ισραηλιτών. Οι Λευίται θα είναι ιδικοί µου, θα είναι αφιερωµένοι εις την υπηρεσίαν µου, Εγώ ο Κυριος δίδω την
εντολήν.
Αρ. 3,46  και τα λύτρα τριών και εβδοµήκοντα και διακοσίων, οι πλεονάζοντες παρά τους Λευίτας από των πρωτοτόκων
των υιών Ισραήλ,
Αρ. 3,46  Δια δε τα διακόσια εβδοµήκοντα τρία πρωτότοκα των Ισραηλιτών, αυτά που πλεονάζουν εν συγκρίσει µε τον
αριθµόν των Λευϊτών, θα λάβης χρήµατα δια την λύτρωσίν των.
Αρ. 3,47  και λήψη πέντε σίκλους κατά κεφαλήν, κατά το δίδραχµον το άγιον λήψη, είκοσιν οβολούς τού σίκλου,
Αρ. 3,47  Θα πάρης δι' έκαστον άτοµον πέντε σίκλους αργυρίου (60  περίπου γραµµάρια) τα οποία θα καταβληθούν βάσει
του χρησιµοποιουµένου διδράχµου στον ναόν. Ο σίκλος έχει είκοσι οβολούς.
Αρ. 3,48  και δώσεις το αργύριον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού, λύτρα των πλεοναζόντων εν αυτοίς.
Αρ. 3,48  Το αργύριον αυτό από την εξαγοράν των πρωτοτόκων θα το παραδώσης στον Ααρών και τους υιούς του”.
Αρ. 3,49  και έλαβε Μωυσής το αργύριον τα λύτρα των πλεοναζόντων εις την εκλύτρωσιν των Λευιτών,
Αρ. 3,49  Ελαβον ο Μωϋσής δια την εξαγοράν των πλεοναζόντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών το καθορισθέν αργύριον ως
λύτρον δια τους αρθµητικώς υστερούντας Λευΐτας.
Αρ. 3,50  παρά των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ έλαβε το αργύριον, χιλίους τριακοσίους εξηκονταπέντε σίκλους, κατά τον
σίκλον τον άγιον.
Αρ. 3,50  Από τους πρωτοτόκους Ισραηλίτας επήρεν αργύριον, το οποίον ανήλθεν εις χίλιους τριακόσιους εξήκοντα πέντε
σίκλους, (δέκα τέσσαρα και ήµισυ περίπου κιλά) σύµφωνα µε τον σίκλον ο οποίος εκυκλοφόρει και εχρησιµοπουείτο στον
ιερόν χώρον της Σκηνής.
Αρ. 3,51  και έδωκε Μωυσής τα λύτρα των πλεοναζόντων Ααρών και τοίς υιοίς αυτού, διά φωνής Κυρίου, ον τρόπον
συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 3,51   Παρέδωσε δε τα χρήµατα αυτά, τα λύτρα των πλεοναζόντων πρωτοτόκων των Ισραηλιτών, στον Ααρών και τους
υιούς του σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, όπως ο Κυριος είχε διατάξει τον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Αρ. 4,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 4,1   Ωµίλησεν ο Κυριος στον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·
Αρ. 4,2   λάβε το κεφάλαιον των υιών Καάθ εκ µέσου υιών Λευί, κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών,
Αρ. 4,2  “αρίθµησε και λάβε από την φυλήν Λευϊ όλους τους απογόνους του Καάθ κατά τους δήµους αυτών, κατά τας
πατριαρχικάς οικογενείας,
Αρ. 4,3   από είκοσι και πέντε ετών και επάνω έως πεντήκοντα ετών, πάς ο εισπορευόµενος λειτουργείν ποιήσαι πάντα τα
έργα εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,3   ηλικίας από είκοσι πέντε έως πεντήκοντα ετών, όλους αυτούς οι οποίοι θα εισέρχωνται εις την Σκηνήν του
Μαρτυρίου, δια να υπηρετούν και εκτελούν όλα τα έργα, που χρειάζονται.
Αρ. 4,4   και ταύτα τα έργα των υιών Καάθ εν τή σκηνή τού µαρτυρίου· άγιον των αγίων.
Αρ. 4,4  Αυταί θα είναι αι υπηρεσίαι των υιών Καάθ εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου· θα αναφέρονται εις τα άγια σκεύη και
αντικείµενα της Σκηνής.
Αρ. 4,5   και εισελεύσεται Ααρών και οι υιοί αυτού, όταν εξαίρη η παρεµβολή, και καθελούσι το καταπέτασµα το συσκιάζον
και κατακαλύψουσιν εν αυτώ την κιβωτόν τού µαρτυρίου,
Αρ. 4,5   Οταν πρόκειται να αναχωρήση ο λαός του Ισραήλ από τον τόπον της κατασκηνώσεώς του , θα εισέλθουν ο Ααρών
και οι υιοί του εις την Σκηνήν, θα κατεβάσουν το καταπέτασµα, που χωρίζει τα άγια από τα άγια των αγίων και µε αυτό θα
σκεπάσουν εξ ολοκλήρου την κιβωτόν του Μαρτυρίου.
Αρ. 4,6   και επιθήσουσιν επ αυτό κατακάλυµµα δέρµα υακίνθινον και επιβαλούσιν επ αυτήν ιµάτιον όλον υακίνθινον
άνωθεν και διεµβαλούσι τους αναφορείς.
Αρ. 4,6  Επάνω από αυτήν θα θέσουν και ένα άλλο σκέπασµα από δέρµα χρώµατος κυανού. Επάνω δε και από αυτό θα
θέσουν τρίτον κάλυµµα από ύφασµα χρώµατος κυανού. Θα περάσουν δε τους αναφορείς στους δακτυλίους της κιβωτού.
Αρ. 4,7 και επί την τράπεζαν την προκειµένην επιβαλούσιν επ αυτήν ιµάτιον ολοπόρφυρον και τα τρυβλία και τας θυΐσκας
και τους κυάθους και τα σπονδεία, εν οίς σπένδει, και οι άρτοι οι διαπαντός επ αυτής έσονται.
Αρ. 4,7   Την τράπεζαν της προθέσεως, η οποία ευρίσκεται εµπρός από το καταπέτασµα το χωρίζον τα άγια των αγίων, θα
καλύψουν µε ολοπύρφυρον ύφασµα, όπως επίσης και τα πινάκια, τα οποία ευρίσκονται επάνω εις αυτήν, τα θυµιατήρια,
τα ποτήρια και τα δοχεία, δια των οποίων γίνεται η σπονδή του οίνου. Θα καλυφθούν επίσης και οι δώδεκα άρτοι, οι οποίοι
πρέπει να ευρίσκωνται πάντοτε επάνω εις αυτήν.
Αρ. 4,8   και επιβαλούσιν επ αυτήν ιµάτιον κόκκινον και καλύψουσιν αυτήν καλύµµατι δερµατίνω υακινθίνω και
διεµβαλούσι δι αυτής τους αναφορείς.
Αρ. 4,8  Επάνω εις την τράπεζαν αυτήν της προθέσεως θα θέσουν ως δεύτερον κάλυµµα ύφασµα ερυθρού χρώµατος και
τρίτον κάλυµµα δερµάτινον επάνω από όλα, χρώµατος κυανού. Κατόπιν δε θα περάσουν από τους δακτυλίους της τους
αναφορείς.
Αρ. 4,9   και λήψονται ιµάτιον υακίνθινον και καλύψουσι την λυχνίαν την φωτίζουσαν και τους λύχνους αυτής και τας



λαβίδας αυτής και τας επαρυστρίδας αυτής και πάντα τα αγγεία τού ελαίου, οίς λειτουργούσιν εν αυτοίς,
Αρ. 4,9  Θα λάβουν ύφασµα χρώµατος κυανού και θα σκεπάσουν την επτάφωτον λυχνίαν, τους λύχνους της, τας λαβίδας,
τους ελαιοχύτας και όλα τα δοχεία του ελαίου τα χρησιµοποιούµενα δι' αυτήν.
Αρ. 4,10  και εµβαλούσιν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής εις κάλυµµα δερµάτινον υακίνθινον και επιθήσουσιν αυτήν επ
αναφορέων.
Αρ. 4,10   Θα θέσουν αυτήν και όλα τα σκεύη της εις ένα δερµάτινον κυανούν δεύτερον σκέπασµα. Ετσι δε σκεπασµένην θα
την θέσουν στους αναφορείς.
Αρ. 4,11  και επί το θυσιαστήριον το χρυσούν επικαλύψουσιν ιµάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτό καλύµµατι
δερµατίνω υακινθίνω και διεµβαλούσι τους αναφορείς αυτού.
Αρ. 4,11   Θα σκεπάσουν επίσης το χρυσούν θυσιαστήριον των θυµιαµάτων µε ύφασµα χρώµατος κυανού, θα το καλύψουν
και µε δερµάτινον κάλυµµα χρώµατος κυανού και θα περάσουν από τους δακτυλίους του τους αναφορείς, τους µοχλούς
της µεταφοράς του.
Αρ. 4,12  και λήψονται πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά, όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς εν τοίς αγίοις, και εµβαλούσιν εις
ιµάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτά καλύµµατι δερµατίνω υακινθίνω και επιθήσουσιν επί αναφορείς.
Αρ. 4,12   Θα λάβουν οι ιερείς όλα τα λειτουργικά σκεύη, τα οποία χρησιµοποιούν µέσα εις τα Αγια, θα τα θέσουν εις
ύφασµα κυανούν, θα τα καλύψουν µε δερµάτινον κυανούν κάλυµµα και θα τα θέσουν έτσι τυλιγµένα επάνω εις αναφορείς.
Αρ. 4,13  και τον καλυπτήρα επιθήσει επί το θυσιαστήριον και επικαλύψουσιν επ αυτό ιµάτιον ολοπόρφυρον.
Αρ. 4,13   Το δε σκέπασµα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων θα το θέση επάνω στο θυσιαστήριον ένας από τους
ιερείς, το οποίον οι άλλοι ιερείς θα σκεπάσουν µε ύφασµα ολοπόρφυρον.
Αρ. 4,14  και επιθήσουσιν επ αυτό πάντα τα σκεύη, όσοις λειτουργούσιν επ αυτώ εν αυτοίς, και τα πυρεία και τας κρεάγρας
και τας φιάλας και τον καλυπτήρα και πάντα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου· και επιβαλούσιν επ αυτό κάλυµµα δερµάτινον
υακίνθινον, και διεµβαλούσι τους αναφορείς αυτού· και λήψονται ιµάτιον πορφυρούν και συγκαλύψουσι τον λουτήρα και
την βάσιν αυτού και εµβαλούσιν αυτά εις κάλυµµα δερµάτινον υακίνθινον και επιθήσουσιν επί αναφορείς.
Αρ. 4,14   Επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων θα γίνουν οι ιερείς όλα τα σκεύη, τα οποία χρησιµοποιούν κατά τας
θυσίας δι' αυτό, δηλαδή τα πυρσδοχεία, τας κρεάγρας, τας φιάλας, την εσχάραν και όλα γενικώς τα σκεύη του
θυσιαστηρίου. Θα θέσουν επάνω εις αυτό δερµάτινον κυανούν κάλυµµα και θα περάσουν δια των δακτυλίων τους µοχλούς
της µεταφοράς του. Θα λάβουν επίσης ύφασµα πορφυρούν, µε το οποίον θα σκεπάσουν τον λουτήρα και την βάσιν αυτού,
και θα θέσουν αυτά εις κυανούν δερµάτινον κάλυµµα. Ολα δε θα τα βάλουν επάνω στους αναφορείς.
Αρ. 4,15  και συντελέσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού καλύπτοντες τα άγια και πάντα τα σκεύη τα άγια εν τώ εξαίρειν την
παρεµβολήν, και µετά ταύτα εισελεύσονται υιοί Καάθ αίρειν και ουχ άψονται των αγίων, ίνα µη αποθάνωσι· ταύτα
αρούσιν οι υιοί Καάθ εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,15   Ο Ααρών και οι υιοί του θα αποπερατώσουν πρώτον αυτοί το έργον των σκεπάζοντες τα άγια αντικείµενα και όλα
αυτών τα εξαρτήµατα, όταν πρόκειται να µετακινηθή το στρατόπεδον, και έπειτα θα έλθουν οι υιοί Καάθ να µεταφέρουν
αυτά. Δεν θα εγγίσουν τα άγια, δια να µη αποθάνουν. Θα µεταφέρουν µόνον αυτοί όλα τα αντικείµενα και σκεύη της
Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 4,16  επίσκοπος Ελεάζαρ υιός Ααρών τού ιερέως· το έλαιον τού φωτός και το θυµίαµα της συνθέσεως και η θυσία η καθ
ηµέραν και το έλαιον της χρίσεως, η επισκοπή όλης της σκηνής και όσα εστίν εν αυτή εν τώ αγίω, εν πάσι τοίς έργοις.
Αρ. 4,16   Επόπτης δε όλων αυτών των έργων θα είναι ο Ελεάζαρ, ο υιός του αρχιερέως Ααρών. Αυτός θα φροντίζη δια το
φωτιστικόν έλαιον, δια το παρεσκευασµένον θυµίαµα, δια την καθηµερινήν θυσίαν, δια το ιερόν έλαιον της χρίσεως και
γενικώς θα έχη την εποπτείαν επί όλης της Σκηνής, επί όλων όσα άγια υπάρχουν εις αυτήν και δι' όλα όσα γίνονται εν
αυτή”.
Αρ. 4,17  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 4,17   Ωµίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 4,18  µη ολοθρεύσητε της φυλής τον δήµον τον Καάθ εκ µέσου των Λευιτών·
Αρ. 4,18   “προσέξατε µήπως τυχόν απροσεκτούντες εξαφανίσετε εκ της φυλής Λευϊ τους ανθρώπους του δήµου Καάθ.
Αρ. 4,19  τούτο ποιήσατε αυτοίς και ζήσονται και ου µη αποθάνωσι, προσπορευοµένων αυτών προς τα άγια των αγίων·
Ααρών και οι υιοί αυτού προσπορευέσθωσαν και καταστήσουσιν αυτούς έκαστον κατά την αναφοράν αυτού,
Αρ. 4,19   Αυτό θα κάµετε δι' αυτούς, ώστε να ζήσουν και να µη αποθάνουν, όταν πλησιάζουν τα αγιώτατα σκεύη και
αντικείµενα της Σκηνής· ο Ααρών και οι υιοί του θα προηγηθούν, δια να διαλύσουν την Σκηνήν. Θα αναθέσουν κατόπιν
την εντεταλµένην εις να έκαστον υπηρεσίαν.
Αρ. 4,20  και ου µη εισέλθωσιν ιδείν εξάπινα τα άγια και αποθανούνται.
Αρ. 4,20  Δεν θα εισέλθουν εις την Σκηνήν οι υιοί του Καάθ, ίνα µη τυχόν ρίψουν, έστω, και ένα βλέµµα εις τα άγια
αντικείµενα και αποθάνουν δια την ασέβειάν των”.
Αρ. 4,21  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 4,21   Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωυσήν λέγων·
Αρ. 4,22  λάβε την αρχήν των υιών Γεδσών, και τούτους κατ οίκους πατριών αυτών, κατά δήµους αυτών,
Αρ. 4,22   “πάρε όλους τους υιούς Γεδσών κατά πατριαρχικάς οικογενείας, κατά τους δήµους αυτών,
Αρ. 4,23  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς επίσκεψαι αυτούς, πάς ο εισπορευόµενος λειτουργείν
και ποιείν τα έργα αυτού εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,23  από εικοσιπέντε ετών και άνω έως πεντήκοντα. Προσεκτικώς παρατήρησε αυτούς, που θα εισέρχονται δια να
υπηρετούν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και να εκτελούν τα καθωρισµένα δι' αυτούς έργα.
Αρ. 4,24  αύτη η λειτουργία τού δήµου τού Γεδσών, λειτουργείν και αίρειν·
Αρ. 4,24  Αυτή είναι η υπηρεσία των ανηκόντων στον δήµον του Γεδσών, η εργασία των µεταφορών που θα κάµνουν.
Αρ. 4,25  και αρεί τας δέρεις της σκηνής και την σκηνήν τού µαρτυρίου και το κάλυµµα αυτής και το κατακάλυµµα το
υακίνθινον το ον επ αυτής άνωθεν και το κάλυµµα της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου
Αρ. 4,25  Θα πάρουν τα τρίχινα υφάσµατα του δευτέρου καλύµµατος της Σκηνής, ολόκληρον την στέγην της Σκηνής του
Μαρτυρίου, το τρίτον δερµάτινον κάλυµµα και το επάνω από όλα τέταρτον κυανούν κάλυµµα, όπως επίσης και το



παραπέτασµα της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 4,26  και τα ιστία της αυλής, όσα επί της σκηνής τού µαρτυρίου, και τα περισσά και πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά,
όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς, ποιήσουσι.
Αρ. 4,26  Θα µεταφέρουν τα παραπετάσµατα της αυλής, η οποία είναι γύρω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, τα
πλεονάζοντα και όλα τα σκεύη της ιεράς υπηρεσίας όσα χρειάζονται δια την υπηρεσίαν εις την Σκηνήν .
Αρ. 4,27  κατά στόµα Ααρών και των υιών αυτού έσται η λειτουργία των υιών Γεδσών κατά πάσας τας λειτουργίας αυτών
και κατά πάντα τα έργα αυτών· και επισκέψη αυτούς εξ ονόµατος πάντα τα αρτά υπ αυτών.
Αρ. 4,27  Υπό την καθοδήγησιν και την εντολήν του Ααρών και των υιών του θα εκτελήται η υπηρεσία των υιών Γεδσών εις
όλας τας εργασίας και µεταφοράς. Θα καθορίσης ονοµαστικώς στον καθένα, ποία αντικείµενα θα µεταφέρουν.
Αρ. 4,28  αύτη η λειτουργία των υιών Γεδσών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, και η φυλακή αυτών εν χειρί Ιθάµαρ τού υιού
Ααρών τού ιερέως.
Αρ. 4,28  Αυτή η υπηρεσία των υιών Γεδσών εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου θα γίνεται υπό την εποπτείαν και δικαιοδοσίαν
του Ιθάµαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών.
Αρ. 4,29  οι υιοί Μεραρί κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών επισκέψασθε αυτούς,
Αρ. 4,29  Αριθµήσατε τους υιούς Μεραρί κατά τους δήµους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των,
Αρ. 4,30  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς επισκέψασθε αυτούς, πάς ο εισπορευόµενος
λειτουργείν τα έργα της σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,30  αριθµήσατε αυτούς από ηλικίας εικοσιπέντε ετών και άνω έως πεντήκοντα ετών εκείνους, οι οποίοι θα
εισέρχωνται να υπηρετούν εις τα έργα της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 4,31  και ταύτα τα φυλάγµατα των αιροµένων υπ αυτών κατά πάντα τα έργα αυτών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου· τας
κεφαλίδας της σκηνής και τους µοχλούς και τους στύλους αυτής και τας βάσεις αυτής, και το κατακάλυµµα και αι βάσεις
αυτών, και οι στύλοι αυτών και το κατακάλυµµα της θύρας της σκηνής
Αρ. 4,31   Τα καθήκοντα της υπ' αυτών µεταφοράς αντικειµένων της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι· Να µεταφέρουν τα
κιονόκρανα της Σκηνής, τους µοχλούς, τους στύλους αυτής και τα βάθρα της, το εξωτερικόν σκέπασµα της Σκηνής, τα
βάθρα των στύλων της, τους στύλους και το παραπέτασµα της θύρας της Σκηνής.
Αρ. 4,32  και τους στύλους της αυλής κύκλω, και αι βάσεις αυτών και τους στύλους τού καταπετάσµατος της πύλης της
αυλής, και τας βάσεις αυτών, και τους πασσάλους αυτών και τους κάλους αυτών και πάντα τα σκεύη αυτών και πάντα τα
λειτουργήµατα αυτών, εξ ονοµάτων επισκέψασθε αυτούς και πάντα τα σκεύη της φυλακής των αιροµένων υπ αυτών.
Αρ. 4,32  Θα µεταφέρουν ακόµη αυτοί τους γύρω από την αυλήν στύλους και τας βάσεις των , τους στύλους του
καταπετάσµατος της πύλης της αυλής και τας βάσεις αυτών, τους πασσάλους και τα σχοινία των, όλα τα σκεύη των και
παν ο,τι χρησιµεύει ως στήριγµα της Σκηνής. Ονοµαστικώς εκλέξατε αυτούς και όλα τα αντικείµενα, δια την µεταφοράν
των οποίων αυτοί θα έχουν την φροντίδα και ευθύνην.
Αρ. 4,33  αύτη η λειτουργία δήµου υιών Μεραρί εν πάσι τοίς έργοις αυτών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου εν χειρί Ιθάµαρ τού
υιού Ααρών τού ιερέως.
Αρ. 4,33  Αυτή είναι η υπηρεσία των ανηκόντων στον δήµον Μεραρί δι' όλα τα ανατιθέµενα εις αυτούς έργα εις
εξυπηρέτησιν της Σκηνής, η οποία υπηρεσία θα γίνεται υπό την εποπτείαν και καθοδήγησιν του Ιθάµαρ, υιού του
αρχιερέως Ααρών”.
Αρ. 4,34  και επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους υιούς Καάθ κατά δήµους αυτών, κατ οίκους
πατριών αυτών,
Αρ. 4,34  Ο Μωϋσής, ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ ηρίθµησαν τους υιούς Καάθ κατά τους δήµους και τας
πατριαρχικάς οικογενείας των
Αρ. 4,35  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς, πάς ο εισπορευόµενος λειτουργείν και ποιείν εν τή
σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,35  από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλους εκείνους, οι οποίοι θα εισηρχοντο εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια
να υπηρετούν εις αυτήν.
Αρ. 4,36  και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήµους αυτών δισχίλιοι επτακόσιοι πεντήκοντα.
Αρ. 4,36  Εγινεν αυτή η κατά δήµους αρίθµησις και ο αριθµός αυτών ανήλθεν εις δύο χιλιάδας επτακοσίους πεντήκοντα.
Αρ. 4,37  αύτη η επίσκεψις δήµου Καάθ, πάς ο λειτουργών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, καθά επεσκέψατο Μωυσής και
Ααρών διά φωνής Κυρίου, εν χειρί Μωυσή.
Αρ. 4,37  Αυτή είναι η αρίθµησις του δήµου Καάθ, η οποία περιέλαβε κάθε δυνάµενον να υπηρετήση εις την Σκηνήν του
Μαρτυρίου, και η οποία αρίθµησις έγινεν υπό του Μωϋσέως και του Ααρών σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου προς τον
Μωϋσήν.
Αρ. 4,38  και επεσκέπησαν υιοί Γεδσών κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών,
Αρ. 4,38  Εγένετο αρίθµησις των υιών Γεδσών κατά τους δήµους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας.
Αρ. 4,39  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς, πάς ο εισπορευόµενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα
εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,39  Από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, δι' όλους εκείνους οι οποίοι θα εισήρχοντο να υπηρετούν και να εκτελούν
τα καθωρισµένα έργα εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 4,40  και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, δισχίλιοι εξακόσιοι τριάκοντα.
Αρ. 4,40  Η αρίθµησις έγινε κατά δήµους και κατά πατριαρχικάς οικογενείας και οι απογραφέντες ανήλθαν εις δύο
χιλιάδας εξακοσίους τριάκοντα.
Αρ. 4,41  αύτη η επίσκεψις δήµου υιών Γεδσών, πάς ο λειτουργών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, ούς επεσκέψατο Μωυσής και
Ααρών διά φωνής Κυρίου, εν χειρί Μωυσή.
Αρ. 4,41   Αυτή είναι η αρίθµησις του δήµου των υιών Γεδσών, δι' όλους εκείνους οι οποίοι θα υπηρετούσαν εις την Σκηνήν
του Μαρτυρίου. Αυτούς ηρίθµησεν ο Μωϋσής και ο Ααρών κατόπιν εντολής Κυρίου προς τον Μωϋσήν.
Αρ. 4,42  επεσκέπησαν δε και δήµος υιών Μεραρί κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών,
Αρ. 4,42  Ηριθµήθησαν δε οι υιοί Μεραρί κατά δήµους και πατριαρχικάς οικογενείας,



Αρ. 4,43  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς, πάς ο εισπορευόµενος λειτουργείν προς τα έργα της
σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 4,43  από εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλοι οι δυνάµενοι να εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και να
υπηρετούν εις τα έργα αυτής.
Αρ. 4,44  και εγενήθη η επίσκεψις αυτών κατά δήµους αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, τρισχίλιοι και διακόσιοι·
Αρ. 4,44  Η κατά δήµους αυτή και πατριαρχικάς οικογενείας αρίθµησις ανήλθεν εις τρεις χιλιάδας διακοσίους.
Αρ. 4,45  αύτη η επίσκεψις δήµου υιών Μεραρί, ούς επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής Κυρίου, εν χειρί Μωυσή.
Αρ. 4,45  Αυτή είναι η αρίθµησις του δήµου των υιών Μεραρί, η οποία έγινε από τον Μωϋσήν και τον Ααρών κατόπιν
εντολής Κυρίου προς τον Μωϋσήν.
Αρ. 4,46  πάντες οι επεσκεµµένοι, ούς επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους Λευίτας, κατά δήµους
και κατ οίκους πατριών αυτών,
Αρ. 4,46  Ολοι αυτοί οι Λευίται οι αριθµηθέντες υπό του Μωϋσέως, του Ααρών και των αρχόντων του Ισραήλ, κατά δήµους
και κατά πατριαρχικάς οικογενείας των,
Αρ. 4,47  από πέντε και εικοσαετούς και επάνω έως πεντηκονταετούς, πάς ο εισπορευόµενος προς το έργον των έργων και τα
έργα τα αιρόµενα εν τή σκηνή τού µαρτυρίου,
Αρ. 4,47  ηλικίας εικοσιπέντε ετών έως πεντήκοντα, όλοι οι οποίοι ηδύναντο να εισέρχωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου
να εκτελούν τα διάφορα έργα και τα έργα της µεταφοράς,
Αρ. 4,48  και εγενήθησαν οι επισκεπέντες οκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ογδοήκοντα.
Αρ. 4,48  ανήλθον εν συνόλω εις οκτώ χιλιάδας πεντακοσίους ογδοήκοντα.
Αρ. 4,49  διά φωνής Κυρίου επεσκέψατο αυτούς εν χειρί Μωυσή, άνδρα κατά άνδρα επί των έργων αυτών και επί ών
αίρουσιν αυτοί· και επεσκέπησαν, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 4,49  Η αρίθµησις αυτή έγινε κατόπιν εντολής Κυρίου δια του Μωϋσέως χωριστά δι ' ένα έκαστον άνδρα δια τα έργα, τα
οποία θα εξετέλουν και δια τα αντικείµενα, τα οποία θα µετέφερον. Εµετρήθησαν και ετακτοποιήθησαν, όπως διέταξεν ο
Κυριος τον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Αρ. 5,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 5,1   Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 5,2   πρόσταξον τοίς υιοίς Ισραήλ και εξαποστειλάτωσαν εκ της παρεµβολής πάντα λεπρόν και πάντα γονορυή και
πάντα ακάθαρτον επί ψυχή·
Αρ. 5,2   “διάταξέ τους Ισραηλίτας να αποµακρύνουν έξω από την κατασκήνωσίν των κάθε λεπρόν, κάθε γονορρυή και
καθένα, ο οποίος εµιάνθη διότι ήγγισε νεκρόν.
Αρ. 5,3   από αρσενικού έως θηλυκού εξαποστείλατε έξω της παρεµβολής, και ου µη µιανούσι τας παρεµβολάς αυτών, εν οίς
εγώ καταγίνοµαι εν αυτοίς.
Αρ. 5,3   Καθε ακάθαρτον, είτε άρρην είτε θήλυς είναι, αποµακρύνατε έξω από το στρατόπεδον, δια να µη µολύνουν τους
τόπους τούτους των κατασκηνώσεων, στους οποίους εγώ παρίσταµαι”.
Αρ. 5,4   και εποίησαν ούτως οι υιοί Ισραήλ και εξαπέστειλαν αυτούς έξω της παρεµβολής· καθά ελάλησε Κύριος Μωυσή,
ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 5,4   Οι Ισραηλίται έκαµαν, όπως διέταξεν ο Θεός, και απεµάκρυναν τους ακαθάρτους έξω από το στρατόπεδον. Οπως
έδωσεν εντολήν ο Κυριος στον Μωϋσήν, έτσι έκαµαν οι Ισραηλίται.
Αρ. 5,5   και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 5,5   Ωµιλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 5,6   λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· ανήρ ή γυνή, ός τις αν ποιήση από πασών των αµαρτιών των ανθρωπίνων, και
παριδών παρίδη και πληµµελήση η ψυχή εκείνη,
Αρ. 5,6   “ειπέ προς τους Ισραηλίτας τα εξής· Εάν ανήρ η γυνή διαπράξουν κάποιο εκ των ανθρωπίνων αµαρτηµάτων και
ζηµιώσουν τον πλησίον των και δια λόγους αγνοίας η αµελείας καταπατήσουν ούτω τον θείον νόµον και αµαρτήσουν,
είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού.
Αρ. 5,7   εξαγορεύσει την αµαρτίαν, ήν εποίησε, και αποδώσει την πληµµέλειαν το κεφάλαιον και το επίπεµπτον αυτού
προσθήσει επ αυτό, και αποδώσει, τίνι επληµµέλησεν αυτώ.
Αρ. 5,7   Ο αµαρτήσας θα οµολογήση προς εξιλέωσίν του την αµαρτίαν, την οποίαν έκαµε, θα πληρώση στον αδικηθέντα
την ζηµίαν εξ ολοκλήρου και θα δώση επί πλέον και το εν πέµπτον της αξίας.
Αρ. 5,8   εάν δε µη ή τώ ανθρώπω ο αγχιστεύων, ώστε αποδούναι αυτώ το πληµµέληµα προς αυτόν, το πληµµέληµα το
αποδιδόµενον Κυρίω τώ ιερεί έσται, πλήν τού κριού τού ιλασµού, δι ού εξιλάσεται εν αυτώ περί αυτού.
Αρ. 5,8   Εάν όµως δεν υπάρχη ούτε ο ζηµιωθείς ούτε άλλος τις συγγενής του, στον οποίον να καταβληθή η αποζηµίωσις,
τότε αυτή θα δοθή στον Κυριον και θα ανήκη στον ιερέα , στον οποίον επίσης θα ανήκη και ο εξιλαστήριος κριός, δια του
οποίου θα εξιλεωθή από την αµαρτίαν του ο διαπράξας την αδικίαν.
Αρ. 5,9   και πάσα απαρχή κατά πάντα τα αγιαζόµενα εν υιοίς Ισραήλ, όσα εάν προσφέρωσι Κυρίω, τώ ιερεί αυτώ έσται.
Αρ. 5,9   Ολα τα πρωτόλεια, οι πρώτοι ώριµοι καρποί, που θα προσφέρουν οι Ισραηλίται στον Κυριον, θα ανήκουν στον
ιερέα.
Αρ. 5,10  και εκάστου τα ηγιασµένα αυτού έσται· και ανήρ, ός αν δώ τώ ιερεί, αυτώ έσται.
Αρ. 5,10   Και ο,τι άλλο οιοσδήποτε από τους Ισραηλίτας προσφέρει στον ναόν, θα ανήκη στον ιερέα. Και γενικώς στον ιερέα
θα ανήκη ο,τι θα δώση κανείς εις αυτόν δι' οιανδήποτε αιτίαν”.
Αρ. 5,11  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 5,11  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 5,12  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ, και ερείς προς αυτούς· ανδρός ανδρός, εάν παραβή η γυνή αυτού, και υπεριδούσα
παρίδη αυτόν
Αρ. 5,12   “λάλησον και ειπέ στους Ισραηλίτας· εάν µία ύπανδρος γυνή καταφρονήση τον άνδρα της, καταπατήση την



συζυγικήν πίστιν
Αρ. 5,13  και κοιµηθή τις µετ αυτής κοίτην σπέρµατος, και λάθη εξ οφθαλµών τού ανδρός αυτής και κρύψη, αυτή δε ή
µεµιασµένη και µάρτυς µη ήν µετ αυτής, και αυτή µη ή συνειληµµένη,
Αρ. 5,13   και κοιµηθή µε άλλον εις διάπραξιν αµαρτίας και διαφύγη την αντίληψιν του ανδρός της, κρύψη δε η ιδία το
αµάρτηµά της, είναι αυτή οπωσδήποτε µολυσµένη, έστω και αν δεν συνελήφθη επ' αυτοφώρω.
Αρ. 5,14  και επέλθη αυτώ πνεύµα ζηλώσεως και ζηλώση την γυναίκα αυτού, αυτή δε µεµίανται, ή επέλθη αυτώ πνεύµα
ζηλώσεως και ζηλώση την γυναίκα αυτού, αυτή δε µη ή µεµιασµένη,
Αρ. 5,14   Εάν ο σύζυγός της την υποψιασθή και την ζηλοτυπήση όχι αδίκως , διότι αυτή έχει ήδη µολυνθή, εάν ακόµη
κάποιος σύζυγος εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η σύζυγός του δεν έχει µολυνθή, υποψιασθή αυτήν αδίκως και την
ζηλοτυπήση, εις τας περιπτώσεις αυτάς
Αρ. 5,15  και άξει ο άνθρωπος την γυναίκα αυτού προς τον ιερέα και προσοίσει το δώρον περί αυτής, το δέκατον τού οιφί
άλευρον κρίθινον, ουκ επιχεεί επ αυτό έλαιον, ουδέ επιθήσει επ αυτό λίβανον· έστι γάρ θυσία ζηλοτυπίας, θυσία
µνηµοσύνου, αναµιµνήσκουσα αµαρτίαν.
Αρ. 5,15   ο σύζυγος αυτός θα οδηγήση την σύζυγόν του εις τον ιερέα, θα προσφέρη το δώρον του δι' αυτήν, θα προσφέρη εν
δέκατον του οιφί (δύο περίπου χιλιόγραµµα) αλεύρι κρίθινον, χωρίς να χύση επάνω εις αυτό έλαιον και χωρίς να θέση
επάνω εις αυτό λιβάνι, διότι πρόκειται περί θυσίας ζηλοτυπίας, θυσίας η οποία υπενθυµίζει αµαρτίαν καταπατήσεως
συζυγικής πίστεως.
Αρ. 5,16  και προσάξει αυτήν ο ιερεύς και στήσει αυτήν έναντι Κυρίου,
Αρ. 5,16   Ο ιερεύς θα οδηγήση και θα στήση αυτήν ορθίαν ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου,
Αρ. 5,17  και λήψεται ο ιερεύς ύδωρ καθαρόν ζών εν αγγείω οστρακίνω και της γής της ούσης επί τού εδάφους της σκηνής
τού µαρτυρίου, και λαβών ο ιερεύς εµβαλεί εις το ύδωρ.
Αρ. 5,17   θα λάβη ύδωρ καθαρόν από πηγήν µέσα εις πήλινον δοχείον, θα πάρη χώµα από το έδαφος, όπου ευρίσκεται η
Σκηνή του Μαρτυρίου, το οποίον θα ρίψη µέσα στο δοχείον του ύδατος.
Αρ. 5,18 και στήσει ο ιερεύς την γυναίκα έναντι Κυρίου και αποκαλύψει την κεφαλήν της γυναικός και δώσει επί τας χείρας
αυτής την θυσίαν τού µνηµοσύνου, την θυσίαν της ζηλοτυπίας, εν δε τή χειρί τού ιερέως έσται το ύδωρ τού ελεγµού τού
επικαταρωµένου τούτου.
Αρ. 5,18   Ο ιερεύς θα τοποθετήση την γυναίκα ενώπιον της Σκηνής του Κυρίου, θα ξεσκεπάση την κεφαλήν της και θα
δώση εις τα χέρια της την θυσίαν, που υπενθυµίζει την αµαρτίαν της, την θυσίαν της ζηλοτυπίας. Ο δε ιερεύς θα κρατή εις
τα χέρια του το νερό, δια της κατάρας του οποίου θα εξακριβωθή η αθωότης η ενοχή της γυναικός.
Αρ. 5,19  και ορκιεί αυτήν ο ιερεύς, και ερεί τή γυναικί· ει µη κεκοίµηταί τις µετά σού, ει µη παραβέβηκας µιανθήναι υπό τον
άνδρα τον σεαυτής, αθώα ίσθι από τού ύδατος τού ελεγµού τού επικαταρωµένου τούτου·
Αρ. 5,19   Θα ορκίση αυτήν ο ιερεύς και θα της είπη· Εάν δεν εκοιµήθη κανείς ανήρ µετά σου, εάν δεν κατεπάτησες την
συζυγικήν πίστιν του ανδρός σου, ώστε να µολυνθής, θα είσαι ανέπαφος από, το κατηραµένον αυτό ύδωρ του ελεγµού.
Αρ. 5,20  ει δε σύ παραβέβηκας ύπανδρος ούσα, ή µεµίανσαι και έδωκέ τις την κοίτην αυτού εν σοί, πλήν τού ανδρός σου·
Αρ. 5,20  Εάν όµως συ εξ εαυτής παρέβης την συζυγικήν πίστιν, καίτοι είσαι ύπανδρος, η οπωσδήποτε υπεχώρησες και
εµολύνθης από άλλον άνδρα, που δεν είναι ιδικός σου, θα σε υποβάλω στον όρκον του ελεγµού.
Αρ. 5,21  και ορκιεί ο ιερεύς την γυναίκα εν τοίς όρκοις της αράς ταύτης, και ερεί ο ιερεύς τή γυναικί· δώη σε Κύριος εν αρά
και ενόρκιον εν µέσω τού λαού σου, εν τώ δούναι Κύριον τον µηρόν σου διαπεπτωκότα, και την κοιλίαν σου πεπρησµένην,
Αρ. 5,21   Θα ορκίση ο ιερεύς την γυναίκα αυτήν µε τους όρκους της κατάρας και θα της είπη· Ο Κυριος να σε καταρασθή,
να σε καταστήση αποκρουστικόν παράδειγµα κατηραµένου ανθρώπου εν µέσω του λαού σου, να σαπίση και πέση ο µηρός
σου, να πρησθή η κοιλία σου,
Αρ. 5,22  και εισελεύσεται το ύδωρ το επικαταρώµενον τούτο εις την κοιλίαν σου πρήσαι γαστέρα και διαπεσείν µηρόν σου.
και ερεί η γυνή· γένοιτο, γένοιτο.
Αρ. 5,22  να εισέλθη το ύδωρ τούτο της κατάρας εις την κοιλίαν σου, ώστε αυτή να πρησθή και να πέση σάπιος ο µηρός
σου”. Η γυνή θα απαντήση· “Γένοιτο, γένοιτο”.
Αρ. 5,23  και γράψει ο ιερεύς τας αράς ταύτας εις βιβλίον, και εξαλείψει εις το ύδωρ τού ελεγµού τού επικαταρωµένου.
Αρ. 5,23  Ο ιερεύς θα γράψη εις ένα χαρτί τας κατάρας αυτάς, τας οποίας θα σβήση βυθίζων το χαρτί στο κατηραµένον
ύδωρ.
Αρ. 5,24  και ποτιεί την γυναίκα το ύδωρ τού ελεγµού τού επικαταρωµένου, και εισελεύσεται εις αυτήν το ύδωρ το
επικαταρώµενον τού ελεγµού.
Αρ. 5,24  Θα ποτίση την γυναίκα µε το κατηραµένον ύδωρ του ελεγµού και θα εισέλθη εις αυτήν το ύδωρ τούτο.
Αρ. 5,25  και λήψεται ο ιερεύς εκ χειρός της γυναικός την θυσίαν της ζηλοτυπίας και επιθήσει την θυσίαν έναντι Κυρίου και
προσοίσει αυτήν προς το θυσιαστήριον,
Αρ. 5,25  Θα λάβη έπειτα ο ιερεύς από το χέρι της γυναικός αυτής την θυσίαν της ζηλοτυπίας, θα παρουσιάση αυτήν
ενώπιον του Κυρίου και θα την προσφέρη στο θυσιαστήριον.
Αρ. 5,26  και δράξεται ο ιερεύς από της θυσίας το µνηµόσυνον αυτής και ανοίσει αυτό επί το θυσιαστήριον και µετά ταύτα
ποτιεί την γυναίκα το ύδωρ.
Αρ. 5,26  Θα πάρη µίαν χούφταν από την θυσίαν την υπενθυµίζουσαν την αµαρτίαν της, θα προσφέρη το περιεχόµενον της
χούφτας στο θυσιαστήριον και µετά ταύτα θα ποτίση την γυναίκα µε το κατηραµένον ύδωρ του ελεγµού.
Αρ. 5,27  και έσται, εάν ή µεµιασµένη και λήθη λάθη τον άνδρα αυτής, και εισελεύσεται εις αυτήν το ύδωρ τού ελεγµού το
επικαταρώµενον, και πρησθήσεται την κοιλίαν, και διαπεσείται ο µηρός αυτής, και έσται η γυνή εις αράν τώ λαώ αυτής.
Αρ. 5,27  Τοτε θα συµβη εν εκ των δύο. Εάν η γυνή είναι όντως µολυσµένη και έχη διαφύγει την προσοχήν του ανδρός της,
θα εισέλθη το κατηραµένον ύδωρ του ελεγµού εις αυτήν, θα πρησθή η κοιλία τας, θα σαπίση και θα πέση ο µηρός της, και
αυτή θα είναι κατηραµένη εν µέσω του λαού.
Αρ. 5,28  εάν δε µη µιανθή η γυνή και καθαρά ή, και αθώα έσται και εκσπερµατιεί σπέρµα .
Αρ. 5,28  Εάν όµως δεν έχη µολυνθή και είναι καθαρά και αθώα, δεν θα πάθη τίποτε και θα αποκτήση τέκνα.
Αρ. 5,29  ούτος ο νόµος της ζηλοτυπίας, ώ αν παραβή η γυνή ύπανδρος ούσα και µιανθή·



Αρ. 5,29  Αυτός είναι ο νόµος της ζηλοτυπίας δια την περίπτωσιν, κατά την οποίαν η ύπανδρος γυνή θα καταπατήση την
συζυγικήν πίστιν και θα µολυνθή,
Αρ. 5,30  ή άνθρωπος, ώ εάν επέλθη επ αυτόν πνεύµα ζηλώσεως και ζηλώση την γυναίκα αυτού, και στήση την γυναίκα
αυτού έναντι Κυρίου, και ποιήση αυτή ο ιερεύς πάντα τον νόµον τούτον·
Αρ. 5,30  η, εάν ο σύζυγός της καταληφθή υπό αδικαιολογήτου ζηλοτυπίας και υποψιασθή αναιτίως την γυναίκα του,
αυτός θα την παρουσιάση ενώπιον του Κυρίου και ο ιερεύς θα κάµη όλα όσα ο νόµος της ζηλοτυπίας ορίζει.
Αρ. 5,31  και αθώος έσται ο άνθρωπος από αµαρτίας, και η γυνή εκείνη λήψεται την αµαρτίαν αυτής.
Αρ. 5,31   Εάν η γυνή αποδειχθή ένοχος θα λάβη την ποινήν της αµαρτίας της, ο δε σύζυγός της θα είναι απηλλαγµένος από
κάθε ευθύνην”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Αρ. 6,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 6,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 6,2   λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· ανήρ ή γυνή , ός εάν µεγάλως εύξηται ευχήν αφαγνίσασθαι
αγνείαν Κυρίω,
Αρ. 6,2  “κάλεσε τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Εάν ένας άνδρας η µία γυναίκα τάξη να αφιερωθή προς τον Κυριον
επί χρονικόν τι διάστηµα, να γίνη δηλαδή Ναζηραίος,
Αρ. 6,3   από οίνου και σίκερα αγνισθήσεται και όξος εξ οίνου και όξος εκ σίκερα ου πίεται και όσα κατεργάζεται εκ
σταφυλής ου πίεται και σταφυλήν πρόσφατον και σταφίδα ου φάγεται.
Αρ. 6,3   θα απέχη αυτός από οίνον και οινοπνευµατώδη ποτά, από ξύδι κατασκευασµένον από κρασί η από άλλα
οινοπνευµατώδη ποτά. Γενικώς δεν θα πίη κάθε τι, το οποίον γίνεται από την κατεργασίαν της σταφυλής, δεν θα φάγη
νωπόν σταφύλι ούτε ξηράν σταφίδα.
Αρ. 6,4   πάσας τας ηµέρας της ευχής αυτού· από πάντων όσα γίνεται εξ αµπέλου, οίνον από στεµφύλων έως γιγάρτου ου
φάγεται.
Αρ. 6,4  Καθ' όλας τας ηµέρας του ταξίµατός του δεν θα φάγη τίποτε από όσα γίνονται εκ της αµπέλου, απόσταγµα
στεµφύλων (τσίπουρο) µέχρι κουκούτσι σταφυλής.
Αρ. 6,5   πάσας τας ηµέρας τού αγνισµού ξυρόν ουκ επελεύσεται επί την κεφαλήν αυτού, έως αν πληρωθώσιν αι ηµέραι,
όσας ηύξατο Κυρίω· άγιος έσται τρέφων κόµην τρίχα κεφαλής.
Αρ. 6,5   Ολας τας ηµέρας του εξαγνισµού ξυράφι δεν θα πέραση στο κεφάλι του, µέχρις ότου συµπληρωθούν αι ηµέραι, τας
οποίας έχει τάξει προς τον Κυριον. Θα είναι αφιερωµένος στον Κυριον και δια τούτο θα αφήση ανέπαφον την κόµην του.
Αρ. 6,6   πάσας τας ηµέρας της ευχής Κυρίω επί πάση ψυχή τετελευτηκυία ουκ εισελεύσεται·
Αρ. 6,6  Ολας τας ηµέρας, που διαρκεί το τάξιµό του, δεν θα εισέλθη εις δωµάτιον, όπου υπάρχει νεκρός.
Αρ. 6,7   επί πατρί και µητρί και επ αδελφώ και επ αδελφή, ου µιανθήσεται επ αυτοίς αποθανόντων αυτών, ότι ευχή Θεού
αυτού επ αυτώ επί κεφαλής αυτού.
Αρ. 6,7   Δεν θα µιανθή εισερχόµενος στο δωµάτιον, όπου υπάρχει το νεκρόν σώµα του πατρός του η , της µητρός του η του
αδελφού του η της αδελφής του. Δεν θα µολυνθή πλησιάζων αυτούς τους νεκρούς, διότι επάνω εις την κεφαλήν αυτού
υπάρχει το τάξιµό του προς τον Θεόν.
Αρ. 6,8   πάσας τας ηµέρας της ευχής αυτού άγιος έσται Κυρίω.
Αρ. 6,8  Ολας τας ηµέρας του ταξίµατός του θα είναι άγιος αφιερωµένος στον Κυριον.
Αρ. 6,9   εάν δε τις αποθάνη επ αυτώ εξάπινα, παραχρήµα µιανθήσεται η κεφαλή ευχής αυτού, και ξυρήσεται την κεφαλήν
αυτού ή αν ηµέρα καθαρισθή· τή ηµέρα τή εβδόµη ξυρηθήσεται.
Αρ. 6,9  Εάν όµως αποθάνη κανείς έξαφνα εµπρός του, αµέσως η κεφαλή του που ζει το τάξιµο θα µολυνθή· δι' αυτό θα
ξυρίση την κεφαλήν του κατά την ηµέραν της (µολύνσεως, οπότε η ηµέρα αυτή θα είναι ηµέρα καθαρισµού του, και θα
ξυρίση αυτήν δια δευτέρου φοράν µετά επτά ηµέρας.
Αρ. 6,10  και τή ηµέρα τή ογδόη οίσει δύο τρυγόνας ή δύο νεοσσούς περιστερών προς τον ιερέα, επί τας θύρας της σκηνής
τού µαρτυρίου,
Αρ. 6,10   Κατά την ογδόην ηµέραν θα φέρη δύο τρυγόνας η δύο νεοσσούς περιστερών προς τον ιερέα εις την θύραν της
Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 6,11  και ποιήσει ο ιερεύς µίαν περί αµαρτίας και µίαν εις ολοκαύτωµα, και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς περί ών
ήµαρτε περί της ψυχής και αγιάσει την κεφαλήν αυτού εν εκείνη τή ηµέρα,
Αρ. 6,11   Ο ιερεύς θα θυσιάση την µίαν περί αµαρτίας, την δε άλλην θα προσφέρη ως ολοκαύτωµα και θα εξιλεώση αυτόν
δια την αµαρτίαν, εις την οποίαν υπέπεσεν ιδών νεκρόν, και θα αφιερώση πάλιν την κεφαλήν αυτού κατά την ηµέραν
εκείνην προς τον Κυριον,
Αρ. 6,12  ή ηγιάσθη Κυρίω, τας ηµέρας της ευχής, και προσάξει αµνόν ενιαύσιον εις πληµµέλειαν, και αι ηµέραι αι πρότεραι
άλογοι έσονται, ότι εµιάνθη η κεφαλή ευχής αυτού.
Αρ. 6,12   όπως είχεν αφιερωθή στον Κυριον κατά τας προ της αµαρτίας του ηµέρας του ταξίµατος. Θα προσφέρη αυτός εν
συνεχεία αµνόν ενός έτους δια την αµαρτίαν του. Αι προηγούµεναι ηµέραι του ταξίµατός του δεν θα ληφθούν υπ' όψει,
διότι η κεφαλή του, η αφιερωµένη στον Κυριον, εµολύνθη εν τω µεταξύ.
Αρ. 6,13  Καί ούτος ο νόµος τού ευξαµένου· ή αν ηµέρα πληρώση ηµέρας ευχής αυτού, προσοίσει αυτός παρά τας θύρας της
σκηνής τού µαρτυρίου
Αρ. 6,13   Αυτος είναι ο νόµος δια τον έχοντα τάξιµον, δια τον Ναζηραίον. Κατά την ηµέραν δε που θα συµπληρωθούν αι
ηµέραι του ταξίµατός του, θα οδηγήση αυτόν ο ιερεύς πλησίον εις τας θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου·
Αρ. 6,14  και προσάξει το δώρον αυτού Κυρίω αµνόν ενιαύσιον άµωµον ένα εις ολοκαύτωσιν και αµνάδα ενιαυσίαν µίαν
άµωµον εις αµαρτίαν και κριόν ένα άµωµον εις σωτήριον
Αρ. 6,14   και θα προσφέρη αυτός προς τον Κυριον το δώρον του, αµνόν ενός έτους, υγιή και αρτιµελή προς ολοκαύτωσιν,
µίαν αµνάδα χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα δια θυσίαν περί αµαρτίας και ένα κριον υγιή και αρτιµελή δια θυσίαν
ειρηνικήν.



Αρ. 6,15  και κανούν αζύµων σεµιδάλεως άρτους αναπεποιηµένους εν ελαίω και λάγανα άζυµα κεχρισµένα εν ελαίω και
θυσίαν αυτών και σπονδήν αυτών.
Αρ. 6,15   Θα προσφέρη επίσης ένα κάνιστρον µε άρτους, καµωµένους από σηµιγδάλι χωρίς προζύµι, ζυµωµένους µε λάδι,
και λαγάνες, χωρίς προζύµι, αλειµµένες µε λάδι και µαζή µε αυτά οίνον δια την σπονδήν.
Αρ. 6,16  και προσοίσει ο ιερεύς έναντι Κυρίου και ποιήσει το περί αµαρτίας αυτού και το ολοκαύτωµα αυτού
Αρ. 6,16   Ολα αυτά θα τα προσφέρή ο ιερεύς ενώπιον του Κυρίου και θα τελέση την θυσίαν περί αµαρτίας και την θυσίαν
του ολοκαυτώµατος.
Αρ. 6,17  και τον κριόν ποιήσει θυσίαν σωτηρίου τώ Κυρίω επί τώ κανώ των αζύµων, και ποιήσει ο ιερεύς την θυσίαν αυτού
και την σπονδήν αυτού.
Αρ. 6,17   Ο ιερεύς θα προσφέρη επίσης τον κριον ως ειρηνικήν θυσίαν προς τον Κυριον, µε το κάνιστρον των αζύµων άρτων
και µαζή µε αυτά την σπονδήν του οίνου.
Αρ. 6,18  και ξυρήσεται ο ηυγµένος παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου την κεφαλήν της ευχής αυτού και επιθήσει
τας τρίχας επί το πύρ, ό εστιν υπό την θυσίαν τού σωτηρίου.
Αρ. 6,18   Αµέσως κατόπιν ο έχων το τάξιµον θα ξυρίση την καθιερωµένην στον Κυριον κεφαλήν αυτού πλησίον εις τας
θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα θέση τας τρίχας στο πυρ του θυσιαστήριου των ολοκαυτωµάτων, στο οποίον
προσεφέρθη η ειρηνική θυσία.
Αρ. 6,19  και λήψεται ο ιερεύς τον βραχίονα εφθόν από τού κριού και άρτον ένα άζυµον από τού κανού και λάγανον άζυµον
έν και επιθήσει επί τας χείρας τού ηυγµένου µετά το ξυρήσασθαι αυτόν την ευχήν αυτού·
Αρ. 6,19   Ο ιερεύς θα πάρη από τον κριον την πλάτην, αφού πρώτα την βράση, ένα άζυµον άρτον από το κάνιστρον, µίαν
λαγάναν άζυµον και θα θέση αυτά εις τα χέρια του έχοντος το τάξιµον µετά το ξύρισµα της κεφαλής του.
Αρ. 6,20  και προσοίσει αυτά ο ιερεύς επίθεµα έναντι Κυρίου, άγιον έσται τώ ιερεί επί τού στηθυνίου τού επιθέµατος και επί
τού βραχίονος τού αφαιρέµατος, και µετά ταύτα πίεται ο ηυγµένος οίνον.
Αρ. 6,20  Θα προσφέρη αυτά ο ιερεύς ως θυσίαν αφιερωµένην στον Κυριον, ως θυσίαν “επιθέµατος”. Αυτή η προσφορά θα
είναι αγία, προωρισµένη δια τον ιερέα µαζή µε το στήθος το οποίον πρρσεφέρθη ως θυσία επίσης επιθέµατος και µε το πόδι
που προσεφέρθη ως “αφαίρεµα”, δια υψώσεως, προς τον Κυριον. Κατόπιν από όλα αυτά θα πίη οίνον αυτός, που είχε κάµει
το τάξιµον.
Αρ. 6,21  ούτος ο νόµος τού ευξαµένου, ός αν εύξηται Κυρίω δώρον αυτού Κυρίω περί της ευχής, χωρίς ών αν εύρη η χείρ
αυτού, κατά δύναµιν της ευχής αυτού, ήν αν εύξηται κατά νόµον αγνείας.
Αρ. 6,21   Αυτός είναι ο νόµος του Ναζηραίου, ο οποίος έκαµε τάξιµο αφιερώσεώς του επί τι διάστηµα στον Κυριον και η
υποχρέωσίς του να προσφέρη την σχετικήν θυσίαν δια την καθιέρωσίν του προς τον Κυριον, εκτός φυσικά άλλης τινός
αυτοπροαιρέτου και κατά την οικονοµικήν του δυνατότητα προσφοράς.
Αρ. 6,22  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 6,22  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 6,23  λάλησον Ααρών και τοίς υιοίς αυτού λέγων· ούτως ευλογήσετε τους υιούς Ισραήλ, λέγοντες αυτοίς·
Αρ. 6,23  “οµίλησε στον Ααρών και προς τους υιούς του, τους ιερείς, και ειπέ, ότι κατ' αυτόν τον τρόπον θα ευλογήτε τους
Ισραηλίτας λέγοντες προς αυτούς·
Αρ. 6,24  ευλογήσαι σε Κύριος και φυλάξαι σε·
Αρ. 6,24  Είθε να σε ευλογήση και να σε διαφυλάξη ο Κυριος !
Αρ. 6,25  επιφάναι Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσαι σε·
Αρ. 6,25  Είθε να φανέρωση εις σε το πρόσωπόν του και να σε ελεήση.
Αρ. 6 ,26   επάραι Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώη σοι ειρήνην.
Αρ. 6,26  Είθε να στρέψη ευµενές και στοργικόν το πρόσωπόν του ο Κυριος προς σε και να σου δώση ειρήνην !
Αρ. 6,27  και επιθήσουσι το όνοµά µου επί τους υιούς Ισραήλ, και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς.
Αρ. 6,27  Κατ' αυτόν τον τροπον θα θέσουν οι ιερείς το όνοµά µου εις τας ευλογίας των προς τους Ισραηλίτας. Εγώ δε ο
Κυριος θα ευλογήσω αυτούς”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Αρ. 7,1   Καί εγένετο ή ηµέρα συνετέλεσε Μωυσής, ώστε αναστήσαι την σκηνήν και έχρισεν αυτήν και ηγίασεν αυτήν και
πάντα τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού και έχρισεν αυτά και ηγίασεν αυτά,
Αρ. 7,1   Οταν έφθασεν η ηµέρα, κατά την οποίαν επεράτωσεν ο Μωϋσής την κατασκευήν της Σκηνής και ήτο ετοίµη αυτή ,
ώστε να την στήση, την έχρισε µε έλαιον, την ηγίασε και την καθιέρωσεν στον Θεόν µε όλα τα σκεύη της, όπως επίσης και
το θυσιαστήριον µε όλα τα σκεύη του. Τα έχρισεν όλα αυτά µε έλαιον, τα ηγίασε και τα αφιέρωσεν στον Θεόν.
Αρ. 7,2   και προσήνεγκαν οι άρχοντες Ισραήλ, δώδεκα άρχοντες οίκων πατριών αυτών, ούτοι οι άρχοντες φυλών, ούτοι οι
παρεστηκότες επί της επισκοπής,
Αρ. 7,2   Τοτε οι άρχοντες του Ισραήλ, οι δώδεκα αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, οι άρχοντες των φυλών, οι οποίοι
είχον λάβει µέρος, ως βοηθοί του Μωϋσέως, εις την απογραφήν των Ισραηλιτών,
Αρ. 7,3   και ήνεγκαν το δώρον αυτών έναντι Κυρίου, έξ αµάξας λαµπηνικάς και δώδεκα βόας, άµαξαν παρά δύο αρχόντων,
και µόσχον παρά εκάστου, και προσήγαγον εναντίον της σκηνής.
Αρ. 7,3   προσέφεραν ως δώρα αυτών προς τον Κυριον εξ κλειστάς αµάξας και δώδεκα βόδια , ανά δύο άρχοντες µίαν
άµαξαν, και έκαστος άρχων ανά ένα µόσχον. Τα προσέφεραν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 7,4   και είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 7,4   Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν·
Αρ. 7,5   λάβε παρ αυτών, και έσονται προς τα έργα τα λειτουργικά της σκηνής τού µαρτυρίου, και δώσεις αυτά τοίς
Λευίταις, εκάστω κατά την αυτού λειτουργίαν.
Αρ. 7,5   “Παρε από αυτούς τα δώρα, δια να χρησιµοποιηθούν αυτά εις τα υπηρετικά της Σκηνής του Μαρτυρίου έργα. Θα
µοιράσης τα δώρα αυτά στους Λευΐτας, αναλόγως της υπηρεσίας την οποίαν αυτοί προσφέρουν”.
Αρ. 7,6   και λαβών Μωυσής τας αµάξας και τους βόας, έδωκεν αυτά τοίς Λευίταις·



Αρ. 7,6   Επήρεν ο Μωϋσής τας αµάξας και τα βόδια και έδωκεν αυτά στους Λευΐτας.
Αρ. 7,7   και τας δύο αµάξας και τους τέσσαρας βόας έδωκε τοίς υιοίς Γεδσών κατά τας λειτουργίας αυτών
Αρ. 7,7   Τας δύο αµάξας και τα τέσσερα βόδια έδωκεν στους υιούς του Γεδσών, δια να χρησιµοποιηθούν εις τας προς την
Σκηνήν υπηρεσίας των.
Αρ. 7,8   και τας τέσσαρας αµάξας και τους οκτώ βόας έδωκε τοίς υιοίς Μεραρί κατά τας λειτουργίας αυτών, διά Ιθάµαρ
υιού Ααρών τού ιερέως.
Αρ. 7,8   Τας τέσσαρας αµάξας και τα οκτώ υπολειπόµενα βόδια έδωκεν στους υιούς του Μεραρί δια τας υπηρεσίας αυτών
προς τον ναόν υπό την εποπτείαν του Ιθάµαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών.
Αρ. 7,9   και τοίς υιοίς Καάθ ου δέδωκεν, ότι τα λειτουργήµατα τού αγίου έχουσιν· επ ώµων αρούσιν.
Αρ. 7,9   Εις δε τους υιούς του Καάθ δεν έδωκεν αµάξας, διότι αυτοί είχον ως υπηρεσίαν των να µεταφέρουν τα άγια
αντικείµενα. Αυτά έπρεπε να τα φέρουν στους ώµους των.
Αρ. 7,10  και προσήνεγκαν οι άρχοντες εις τον εγκαινισµόν τού θυσιαστηρίου, εν τή ηµέρα ή έχρισεν αυτό, και
προσήνεγκαν οι άρχοντες τα δώρα αυτών απέναντι τού θυσιαστηρίου.
Αρ. 7,10   Οταν ετελούντο τα εγκαίνια του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων , την ηµέραν κατά την οποίαν οι ιερείς
έχρισαν και καθιέρωσαν αυτό, οι άρχοντες προσέφεραν τα δώρα των απέναντι του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Αρ. 7,11  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· άρχων είς καθ ηµέραν, άρχων καθ ηµέραν προσοίσουσι τα δώρα αυτών εις τον
εγκαινισµόν τού θυσιαστηρίου.
Αρ. 7,11  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ένας άρχων εκάστην ηµέραν θα προσφέρη τα δώρα του κατά τα εγκαίνια του
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων”.
Αρ. 7,12  Καί ήν ο προσφέρων εν τή ηµέρα τή πρώτη το δώρον αυτού Ναασσών υιός Αµιναδάβ, άρχων της φυλής Ιούδα.
Αρ. 7,12   Την πρώτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Ναασσών, υιός του Αµιναδάβ, αρχηγός της φυλής του Ιούδα.
Αρ. 7,13  και προσήνεγκε το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν
εβδοµήκοντα σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,13   Αυτός προσέφερεν ως δώρον του ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων (δηλ. 1466  γραµµάρ.),
µίαν αργυράν φιάλην εβδοµηκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον που χρησιµοποιείται στον ναόν. Και τα δύο αυτά
ήσαν πλήρη από σηµιγδάλι ζυµωµένον µε λάδι προς θυσίαν.
Αρ. 7,14  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,14   Προσέφερεν επίσης µίαν λιβανοθήκην χρυσήν βάρους δέκα σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,15  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,15   ένα µόσχον από τα βόδια, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους ως θυσίαν ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,16  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,16   ένα τράγον από την αγέλην των αιγών προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,17  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο δώρον
Ναασών υιού Αµιναδάβ.
Αρ. 7,17   Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους, πέντε αµνάδας ενός έτους.
Αυτή ήτο η προσφορά του Ναασσών υιού του Αµιναδάβ.
Αρ. 7,18  τή ηµέρα τή δευτέρα προσήνεγκε Ναθαναήλ υιός Σωγάρ, ο άρχων της φυλής Ισσάχαρ.
Αρ. 7,18   Κατά την δευτέραν ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Ναθαναήλ υιός του Σωγάρ, ο αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ.
Αρ. 7,19  και προσήνεγκε το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν
εβδοµήκοντα σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,19   Το δώρον, που προσέφερεν, ήτο ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µίαν αργυράν φιάλην
εβδοµήκοντα σίκλων, (αµφότερα βάρους δύο κιλών, και 100   περίπου γραµµαρίων), σύµφωνα µε τον σίκλον του ναού, και
τα δύο γεµάτα από σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δι' αναίµακτον θυσίαν.
Αρ. 7,20  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,20  Προσέφερεν ακόµη µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,21  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,21   ένα µόσχον, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους εις ολοκαύτωσιν,
Αρ. 7,22  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,22  ένα τράγον από τα γίδια δια θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,23  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Ναθαναήλ υιού Σωγάρ.
Αρ. 7,23  Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αµνάδας ενός
έτους. Αυτή ήτο η προσφορά του Ναθαναήλ, υιού του Σωγάρ.
Αρ. 7,24  τή ηµέρα τή τρίτη άρχων των υιών Ζαβουλών Ελιάβ υιός Χαιλών.
Αρ. 7,24  Κατά την τρίτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο άρχων της φυλής Ζαβουλών ο Ελιάβ, υιός του Χαιλών.
Αρ. 7,25  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,25  Προσέφερεν ως δώρον του ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µίαν αργυράν φιάλην
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον που χρησιµοποιείται στο ιερόν και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε
λάδι, δι' αναίµακτον θυσίαν,
Αρ. 7,26  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,26  µίαν λιβανοθήκην βάρους δέκα χρυσών σίκλων, γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,27  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,27  ένα µόσχον από τα βόδια, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους δια την θυσίαν του ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,28  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,28  ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,29  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε, τούτο το δώρον



Ελιάβ υιού Χαιλών.
Αρ. 7,29  Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αµνάδας ενός
έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Ελιάβ υιού του Χαιλών.
Αρ. 7,30  τή ηµέρα τή τετάρτη άρχων των υιών ουβήν Ελισούρ υιός Σεδιούρ.
Αρ. 7,30  Κατά την τετάρτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Ελισούρ, υιός του Σεδιούρ, ο άρχων της φυλής Ρουβήν.
Αρ. 7,31  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,31   Το δώρον του ήτο πινάκιον αργυρούν, βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία φιάλη αργυρά βάρους εβδοµήκοντα
σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον του ιερού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δι' αναίµακτον θυσίαν
Αρ. 7,32  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος.
Αρ. 7,32  µία λιβανοθήκη δέκα χρυσών σίκλων, γεµάτη θυµίαµα,
Αρ. 7,33  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,33   ένα µοσχάρι, ένας κριός, ένας αµνός ενός έτους προς ολοκαύτωσιν,
Αρ. 7,34  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,34  ένας τράγος προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,35  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε, τούτο το δώρον
Ελισούρ υιού Σεδιούρ.
Αρ. 7,35   Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αµνάδας ενός
έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Ελισούρ, υιού του Σεδιούρ.
Αρ. 7,36  τή ηµέρα τή πέµπτη άρχων των υιών Συµεών Σαλαµιήλ υιός Σουρισαδαί.
Αρ. 7,36  Κατά δε την πέµπτην ηµέραν ο Σαλαµιήλ, υιός του Σουρισαδαί, ο άρχων της φυλής Συµεών, προσέφερε το δώρον
του.
Αρ. 7,37  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,37   Το δώρον του ήτο ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία αργυρά φιάλη βάρους
εβδοµήκοντά σίκλων, κατά τον σίκλον του ιερού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δι' αναιµακτον θυσίαν.
Αρ. 7,38  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,38  Προσέφερεν επίσης µίαν λιβανοθήκην βάρους δέκα χρυσών σίκλων, γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,39  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,39  ένα µόσχον, ένα κριόν, και αµνόν ενός έτους δι' ολοκάρπωσιν,
Αρ. 7,40  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,40  ένα τράγον δια θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,41  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Σαλαµιήλ υιού Σουρισαδαί.
Αρ. 7,41   Δια δε την ειρηνικήν θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε
αµνάδας ενός έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Σαλαµιήλ, υιού του Σουρισαδαί.
Αρ. 7,42  τή ηµέρα τή έκτη άρχων των υιών Γάδ, Ελισάφ υιός αγουήλ.
Αρ. 7,42  Κατά την έκτην ηµέραν ο άρχων της φυλής Γαδ, ο Ελισάφ υιός του Ραγουήλ προσέφερε το δώρον του.
Αρ. 7,43  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,43  Το δώρον αυτού ήτο ένα πινάκιον αργυρούν βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία φιάλη αργυρά βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον του ναού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι προς θυσίαν.
Αρ. 7,44  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,44  Προσέφερεν ακόµη µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,45  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,45  ένα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ένας έτους δι' ολοκαύτωµα,
Αρ. 7,46  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,46  ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,47  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Ελισάφ υιού αγουήλ.
Αρ. 7,47  Δια δε την ειρηνικήν θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε
αµνάδας ενός έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Ελισάφ, υιού του Ραγουήλ.
Αρ. 7,48  τή ηµέρα τή εβδόµη άρχων των υιών Εφραίµ Ελισαµά υιός Εµιούδ.
Αρ. 7,48  Κατά την εβδόµην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Ελισαµά, υιός του Εµιούδ, ο άρχων της φυλής Εφραίµ.
Αρ. 7,49  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,49  Το δώρον του ήτο ένα πινάκιον αργυρούν βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία φιάλη αργυρά βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον του ιερού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι, ζυµωµένο µε λάδι, προς θυσίαν.
Αρ. 7,50  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών, πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,50  Προσέφερεν ακόµη µίαν λιβανοθήκην βάρους δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,51  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,51   ένα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους δι' ολοκαυτωµα,
Αρ. 7,52  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,52  ένα τράγον δια θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,53  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Ελισαµά υιού Εµιούδ.
Αρ. 7,53   Δια δε την ειρηνικήν θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε



αµνάδας ενός έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Ελισαµά, υιού του Εµιούδ.
Αρ. 7,54  τή ηµέρα τή ογδόη άρχων των υιών Μανασσή Γαµαλιήλ υιός Φαδασσούρ.
Αρ. 7,54  Κατά την ογδόην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Γαµαλιήλ, υιός του Φαδαασούρ, άρχων της φυλής Μανασσή.
Αρ. 7,55  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,55   Το δώρον αυτού ήτο ένα αργυρούν πινάκιον, βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία αργυρά φιάλη βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, κατά τον σίκλον τον χρησιµοποιούµενον στον ναόν, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι
προς αναίµακτον θυσίαν.
Αρ. 7,56  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,56  Προσέφερεν ακόµη µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων, γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,57  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,57   ένα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους δια την θυσίαν του ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,58  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,58  και ένα τράγον δια την θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,59  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Γαµαλιήλ υιού Φαδασσούρ.
Αρ. 7,59  Δια δε την ειρηνικήν θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε προς θυσίαν δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και
πέντε αµνάδας ενός έτους. Αυτό ήτο το δώρον του Γαµαλιήλ, υιού του Φαδασσούρ.
Αρ. 7,60  τή ηµέρα τή ενάτη άρχων των υιών Βενιαµίν Αβιδάν υιός Γαδεωνί.
Αρ. 7,60  Κατά την ενάτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Αβιδάν, υιός του Γαδεωνί, άρχων της φυλής Βενιαµίν.
Αρ. 7,61  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,61   Το δώρον αυτού ήτο ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία αργυρά φιάλη βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον τον χρησιµοποιούµενον στο ιερόν, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο
µε λάδι προς θυσίαν.
Αρ. 7,62  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,62  Προσέφερεν επίσης µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,63  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,63  ένα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους δια θυσίαν ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,64  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,64  ένα τράγον δια θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,65  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Αβιδάν υιού Γαδεωνί.
Αρ. 7,65  Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αµνάδας ενός
έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Αβιδάν, υιού του Γαδεωνί.
Αρ. 7,66  τή ηµέρη τή δεκάτη άρχων των υιών Δάν Αχιέζερ υιός Αµισαδαί.
Αρ. 7,66  Κατά την δεκάτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Αχιέζαρ υιός του Αµισαδαί, ο άρχων της φυλής Δαν.
Αρ. 7,67  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,67  Το δώρον του ήτο ένα πινάκιον αργυρούν βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία φιάλη αργυρά βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον του ιερού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι, δι' αναίµακτον
θυσίαν.
Αρ. 7,68  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,68  Προσέφερεν επίσης µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,69  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,69  Ενα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους εις ολοκαύτωσιν
Αρ. 7,70  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,70  και ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,71  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Αχιέζερ υιού Αµισαδαί.
Αρ. 7,71   Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αµνάδας ενός
έτους εκάστην. Αυτή ήτα η προσφορά του Αχιέζερ, υιού του Αµισαδαί.
Αρ. 7,72  τή ηµέρα τή ενδεκάτη άρχων των υιών Ασήρ, Φαγεήλ υιός Εχράν.
Αρ. 7,72  Κατά δε την ενδεκάτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Φαγεήλ υιός του Εχράν, άρχων της φυλής Ασήρ.
Αρ. 7,73  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν, έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,73   Το δώρον του ήτο ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία αργυρά φιάλη βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, σύµφωνα µε τον σίκλον του ιερού, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δια θυσίαν.
Αρ. 7,74  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος·
Αρ. 7,74  Προσέφερεν ακόµη µία λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,75  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ενιαύσιον ένα εις ολοκαύτωµα·
Αρ. 7,75   ένα µοσχάρι, ένα κριόν, ένα αµνόν ενός έτους δια την θυσίαν του ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,76  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,76  και ένα τράγον δια την θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,77  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Φαγεήλ υιού Εχράν.
Αρ. 7,77   Δια δε την ειρηνικήν θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε



αµνάδας ενός έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Φαγεήλ, υιού του Εχράν.
Αρ. 7,78  τή ηµέρα τή δωδεκάτη άρχων των υιών Νεφθαλί Αχιρέ υιός Αινάν.
Αρ. 7,78  Κατά την δωδεκάτην ηµέραν προσέφερε το δώρον του ο Αχιρέ, υιός του Αινάν, άρχων της φυλής Νεφθαλίµ.
Αρ. 7,79  το δώρον αυτού τρυβλίον αργυρούν έν, τριάκοντα και εκατόν ολκή αυτού, φιάλην µίαν αργυράν εβδοµήκοντα
σίκλων κατά τον σίκλον τον άγιον, αµφότερα πλήρη σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν·
Αρ. 7,79  Το δώρον του ήτο ένα αργυρούν πινάκιον βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, µία αργυρά φιάλη βάρους
εβδοµήκοντα σίκλων, κατά τον ιερόν σίκλον, και τα δύο γεµάτα σηµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι δι' αναίµακτον θυσίαν.
Αρ. 7,80  θυΐσκην µίαν δέκα χρυσών πλήρη θυµιάµατος.
Αρ. 7,80  Προσέφερεν επίσης µίαν λιβανοθήκην δέκα χρυσών σίκλων γεµάτην θυµίαµα,
Αρ. 7,81  µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνόν ένα ενιαύσιον εις ολοκαύτωµα.
Αρ. 7,81   ένα µοσχάρι, ένα κριόν, αµνόν ενός έτους δια την θυσίαν του ολοκαυτώµατος,
Αρ. 7,82  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας·
Αρ. 7,82  και ένα τράγον δια θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 7,83  και εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις δύο, κριούς πέντε, τράγους πέντε, αµνάδας ενιαυσίας πέντε. τούτο το δώρον
Αχιρέ υιού Αινάν.
Αρ. 7,83  Δια δε την θυσίαν του σωτηρίου προσέφερε δύο δαµάλεις, πέντε κριούς, πέντε τράγους και πέντε αρνάδας ενός
έτους εκάστην. Αυτή ήτο η προσφορά του Αχιρέ υιού του Αινάν.
Αρ. 7,84  ούτος ο εγκαινισµός τού θυσιαστηρίου, ή ηµέρα έχρισεν αυτό παρά των αρχόντων των υιών Ισραήλ· τρυβλία
αργυρά δώδεκα, φιάλαι αργυραί δώδεκα, θυΐσκαι χρυσαί δώδεκα,
Αρ. 7,84  Αυτά ήσαν τα δώρα τα προσφερθέντα από τους άρχοντας των Ισραηλιτών κατά τα εγκαίνια του θυσιαστηρίου,
όταν αυτό εχρίσθη µε το άγιον έλαιον· δώδεκα αργυρά πινάκια, δώδεκα αργυραί φιάλαι, δώδεκα χρυσαί λιβανοθήκαι.
Αρ. 7,85  τριάκοντα και εκατόν σίκλων το τρυβλίον το έν και εβδοµήκοντα σίκλων η φιάλη η µία, πάν το αργύριον των
σκευών δισχίλιοι και τετρακόσιοι σίκλοι, σίκλοι εν τώ σίκλω τώ αγίω·
Αρ. 7,85  Το κάθε πινάκιον ήτο βάρους εκατόν τριάκοντα σίκλων, και η κάθε φιάλη εβδοµήκοντα σίκλων. Ολος ο αργυρός
των σκευών αυτών ήτο βάρους δύο χιλιάδων τετρακοσίων σίκλων (25  περίπου κιλά), σύµφωνα µε τον σίκλον τον
χρησιµοποιούµενον στο ιερόν.
Αρ. 7,86  θυΐσκαι χρυσαί δώδεκα πλήρεις θυµιάµατος· πάν το χρυσίον των θυϊσκών είκοσι και εκατόν χρυσοί.
Αρ. 7,86  Ησαν ακόµη δώδεκα χρυσαί λιβανοθήκαι, πλήρεις από θυµίαµα. Ολον δε το βάρος του χρυσού των λιβανοθηκών
ήτο εκατόν είκοσι χρυσοί σίκλοι (ένα κιλό και 440   γραµ.).
Αρ. 7,87  πάσαι αι βόες αι εις ολοκαύτωσιν µόσχοι δώδεκα, κριοί δώδεκα, αµνοί ενιαύσιοι δώδεκα και αι θυσίαι αυτών και
αι σπονδαί αυτών· και χίµαροι εξ αιγών δώδεκα περί αµαρτίας.
Αρ. 7,87  Ολα τα προς ολοκαύτωσιν ζώα ήσαν δώδεκα µοσχάρια, δώδεκα κριοι, δώδεκα αµνοί ενός έτους, αυτά µαζή µε τας
αναιµάκτους θυσίας και τας σπονδάς του οίνου, και δώδεκα τράγοι περί αµαρτίας.
Αρ. 7,88  πάσαι αι βόες εις θυσίαν σωτηρίου δαµάλεις εικοσιτέσσαρες, κριοί εξήκοντα, τράγοι εξήκοντα ενιαύσιοι, αµνάδες
εξήκοντα ενιαύσιοι άµωµοι. αύτη η εγκαίνωσις τού θυσιαστηρίου, µετά το πληρώσαι τας χείρας αυτού και µετά το χρίσαι
αυτόν,
Αρ. 7,88  Ολαι αι αγελάδες δια την θυσίαν σωτηρίου ήσαν είκοσι τέσσαρες δαµάλεις, επίσης εξήκοντα κριοι, εξήκοντα
τράγοι ενός έτους έκαστος, εξήκοντα αµνάδες ενός έτους εκάστη, όλα υγιή και αρτιµελή. Αυταί ήσαν αι προσφοραί εις τα
εγκαίνια του θυσιαστηρίου, µετά την χρίσιν του Ααρών, του οποίου αι χείρες εξηγιάσθησαν και κατέστησαν ικαναί εις
προσφοράν.
Αρ. 7,89  εν τώ εισπορεύεσθαι Μωυσήν εις την σκηνήν τού µαρτυρίου λαλήσαι αυτώ και ήκουσε την φωνήν Κυρίου
λαλούντος προς αυτόν άνωθεν τού ιλαστηρίου, ό εστιν επί της κιβωτού τού µαρτυρίου, ανά µέσον των δύο Χερουβίµ, και
ελάλει προς αυτόν.
Αρ. 7,89  Οταν ο Μωϋσής εισήλθεν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να οµιλήση προς τον Θεόν, ήκουσε την φωνήν του
Κυρίου, ο οποίος ελάλει προς αυτόν άνωθεν του ιλαστηρίου, που ευρίσκεται επάνω εις την κιβωτόν του Μαρτυρίου από τον
χώρον µεταξύ των δύο Χερουβίµ. Από εκεί ωµίλει προς αυτόν ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Αρ. 8,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 8,1   Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Αρ. 8,2   λάλησον τώ Ααρών και ερείς προς αυτόν· όταν επιτιθής τους λύχνους, εκ µέρους κατά πρόσωπον της λυχνίας
φωτιούσιν οι επτά λύχνοι.
Αρ. 8,2  “οµίλησε προς τον Ααρών και ειπέ προς αυτόν· Οταν θα τοποθετής τους λύχνους επάνω εις την λυχνίαν, θα
φωτίζουν και οι επτά λύχνοι το εµπρός µέρος της λυχνίας”.
Αρ. 8,3   και εποίησεν ούτως Ααρών· εκ τού ενός µέρους κατά πρόσωπον της λυχνίας εξήψε τους λύχνους αυτής, καθά
συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 8,3   Ετσι έκαµεν ο Ααρών· ήναψε από το ένα µέρος τους λύχνους να φωτίζουν το πρόσθιον αυτής τµήµα (και προς τον
σκοπόν αυτόν έθηκεν όπισθεν εκάστου λύχνου αδιαπέραστον οπό το φως κάλυµµα), όπως διέταξεν ο Κυριος.
Αρ. 8,4   και αύτη η κατασκευή της λυχνίας· στερεά χρυσή , ο καυλός αυτής και τα κρίνα αυτής, στερεά όλη· κατά το είδος, ό
έδειξε Κύριος τώ Μωυσή, ούτως εποίησε την λυχνίαν.
Αρ. 8,4  Η κατασκευή της λυχνίας ήτο αυτή· Ολόκληρος η λυχνία ήτο χρυσή και συµπαγής όλη από το στέλεχος αυτής
µέχρι των κρίνων της, σύµφωνα µε τον τύπον τον οποίον έδειξεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν στο όρος Σινά· έτσι
κατεσκεύασεν ο Μωϋσής την λυχνίαν.
Αρ. 8,5   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 8,5   'Ωµιλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 8,6   λάβε τους Λευίτας εκ µέσου υιών Ισραήλ και αφαγνιείς αυτούς.
Αρ. 8,6  “πάρε τους Λευΐτας ανάµεσα από όλους τους Ισραηλίτας και άγνισε αυτούς, δια να γίνουν άξιοι προς εκτέλεσιν των



ιερών των καθηκόντων.
Αρ. 8,7   και ούτω ποιήσεις αυτοίς τον αγνισµόν αυτών· περιρανείς αυτούς ύδωρ αγνισµού, και επελεύσεται ξυρόν επί πάν το
σώµα αυτών, και πλυνούσι τα ιµάτια αυτών, και καθαροί έσονται.
Αρ. 8,7   Κατ' αυτόν τον τρόπον θα κάµης τον αγνισµόν των· θα ραντίσης αυτούς µε το ηγιασµένον ύδωρ, θα ξυρισθούν εις
ολόκληρον το σώµα των, θα πλύνουν τα ενδύµατά των και έτσι θα είναι καθαροί.
Αρ. 8,8   και λήψονται µόσχον ένα εκ βοών και τούτου θυσίαν σεµίδαλιν αναπεποιηµένην εν ελαίω , και µόσχον ενιαύσιον εκ
βοών λήψη περί αµαρτίας.
Αρ. 8,8  Θα πάρουν κατόπιν ένα µοσχάρι από τα βόδια µε την ανάλογον προσφορών προς αναίµακτον θυσίαν σηµιγδαλιού
ζυµωµένου µε λάδι, θα πάρουν επίσης από τα βόδια ένα άλλο µοσχάρι ενός έτους προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 8,9   και προσάξεις τους Λευίτας έναντι της σκηνής τού µαρτυρίου και συνάξεις πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ
Αρ. 8,9  Θα οδηγήσης τους Λευΐτας ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου, όπου και θα συγκεντρώσης όλους τους
Ισραηλίτας.
Αρ. 8,10  και προσάξεις τους Λευίτας έναντι Κυρίου, και επιθήσουσιν οι υιοί Ισραήλ τας χείρας αυτών επί τους Λευίτας,
Αρ. 8,10   Θα οδηγήσης τους Λευΐτας ενώπιον του Κυρίου και οι Ισραηλίται θα θέσουν τας χείρας των επάνω στους Λευΐτας.
Αρ. 8,11  και αφοριεί Ααρών τους Λευίτας απόδοµα έναντι Κυρίου παρά των υιών Ισραήλ, και έσονται ώστε εργάζεσθαι τα
έργα Κυρίου.
Αρ. 8,11   Ο Ααρών θα ξεχωρίση τότε αυτούς και θα τους αφιερώση ως δώρον των Ισραηλιτών προς τον Κυριον, δια να είναι
στο εξής οι υπηρέται του ιερού, ώστε να εργάζωνται τα έργα του Κυρίου εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 8,12  οι δε Λευίται επιθήσουσι τας χείρας επί τας κεφαλάς των µόσχων, και ποιήσεις τον ένα περί αµαρτίας και τον ένα
εις ολοκαύτωµα Κυρίω εξιλάσασθαι περί αυτών.
Αρ. 8,12   Οι δε Λευΐται θα θέσουν τας χείρας των επάνω εις τας κεφαλάς των δύο µόσχων, και θα θυσιάσης τον ένα µόσχον
περί αµαρτίας, τον δε άλλον ως ολοκαύτωµα προς τον Κυριον, δια να εξιλεωθούν αι αµαρτίαι των Λευϊτών.
Αρ. 8,13  και στήσεις τους Λευίτας έναντι Κυρίου και έναντι Ααρών και έναντι των υιών αυτού και αποδώσεις αυτούς
απόδοµα έναντι Κυρίου·
Αρ. 8,13   Θα τοποθετήσης τους Λευΐτας ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του Ααρών και των υιών του, και θα προσφέρης
αυτούς ως δώρον προς τον Κυριον.
Αρ. 8,14  και διαστελείς τους Λευίτας εκ µέσου υιών Ισραήλ, και έσονται εµοί.
Αρ. 8,14   Θα ξεχωρίσης τους Λευΐτας εκ µέσου των άλλων Ισραηλιτών, θα τους αφιερώσης και έτσι θα ανήκουν εις εµέ.
Αρ. 8,15  και µετά ταύτα εισελεύσονται οι Λευίται εργάζεσθαι τα έργα της σκηνής τού µαρτυρίου, και καθαριείς αυτούς και
αποδώσεις αυτούς έναντι Κυρίου·
Αρ. 8,15   Επειτα από αυτά θα εισέλθουν οι Λευΐται εις την Σκηνή του Μαρτυρίου, δια να υπηρετούν εις αυτήν. Θα
καθαρίσης λοιπόν αυτούς και θα τους προσφέρης ως δώρον στον Κυριον,
Αρ. 8,16  ότι απόδοµα αποδεδοµένοι ούτοί µοί εισιν εκ µέσου υιών Ισραήλ· αντί των διανοιγόντων πάσαν µήτραν
πρωτοτόκων πάντων εκ των υιών Ισραήλ είληφα αυτούς εµοί.
Αρ. 8,16   διότι αυτοί οι Λευίται έχουν δοθή εις εµέ ως δώρον εκ µέρους των Ισραηλιτών και είναι ιδικοί µου. Τους έλαβα δια
τον εαυτόν µου αντί των πρωτογεννήτων, των πρωτοτόκων από τους υιούς των Ισραηλιτών.
Αρ. 8,17  ότι εµοί πάν πρωτότοκον εν υιοίς Ισραήλ από ανθρώπων έως κτήνους· ή ηµέρα επάταξα πάν πρωτότοκον εν γη
Αιγύπτου, ηγίασα αυτούς εµοί
Αρ. 8,17   Διότι εις εµέ ανήκει κάθε πρωτότοκον από ανθρώπων έως κτήνους. Διότι, όταν εγώ εθανάτωσα όλα τα πρωτότοκα
των Αιγυπτίων, εξεχώρισα και αφιέρωσα εις εµέ τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών
Αρ. 8,18  και έλαβον τους Λευίτας αντί παντός πρωτοτόκου εν υιοίς Ισραήλ.
Αρ. 8,18   και ελαβά τους Λευΐτας αντί των πρωτοτόκων µεταξύ των υιών του Ισραήλ.
Αρ. 8,19  και απέδωκα τους Λευίτας απόδοµα δεδοµένους Ααρών και τοίς υιοίς αυτού εκ µέσου υιών Ισραήλ εργάζεσθαι τα
έργα των υιών Ισραήλ εν τή σκηνή τού µαρτυρίου και εξιλάσκεσθαι περί των υιών Ισραήλ, και ουκ έσται εν τοίς υιοίς
Ισραήλ προσεγγίζων προς τα άγια.
Αρ. 8,19   Αυτούς τους Λευΐτας έδωκα ως δώρον στον Ααρών και τους υιούς του µεταξύ όλων των Ισραηλιτών, δια να
εργάζωνται εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου τα έργα των Ισραηλιτών και να προσφέρουν δι' αυτούς τας εξιλαστήριους
θυσίας. Κανείς άλλος από τους Ισραηλίτας δεν θα πλησιάζη εις τα άγια”.
Αρ. 8,20  και εποίησε Μωυσής και Ααρών και πάσα η συναγωγή υιών Ισραήλ τοίς Λευίταις καθά ενετείλατο Κύριος τώ
Μωυσή περί των Λευιτών, ούτως εποίησαν αυτοίς οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 8,20  Ο Μωϋσής, ο Ααρών και όλος ο λαός των Ισραηλιτών έκαµαν στους Λευΐτας, όπως έδωσεν εντολήν ο Κυριος στον
Μωϋσήν. Ετσι έκαµαν.
Αρ. 8,21  και ηγνίσαντο οι Λευίται και επλύναντο τα ιµάτια, και απέδωκεν αυτούς Ααρών απόδοµα έναντι Κυρίου, και
εξιλάσατο περί αυτών Ααρών αφαγνίσασθαι αυτούς.
Αρ. 8,21   Οι Λευΐται ηγνίθσθησαν και έπλυναν τα ενδύµατά των. Ο Ααρών έδωκεν αυτούς, ως δώρον, προς τον Κυριον, και
έκαµε τας εξιλαστικάς δι' αυτούς και δια τον εξαγνισµόν των θυσίας.
Αρ. 8,22  και µετά ταύτα εισήλθον οι Λευίται λειτουργείν την λειτουργίαν αυτών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου έναντι Ααρών
και έναντι των υιών αυτού· καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή περί των Λευιτών, ούτως εποίησαν αυτοίς.
Αρ. 8,22  Μετά ταύτα οι Λευίται εισήλθον εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να προσφέρουν τας υπηρεσίας των ενώπιον
του Ααρών και ενώπιον των υιών του. Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν δια τους Λευΐτας, έτσι έκαµαν δι' αυτούς.
Αρ. 8,23  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 8,23  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 8,24  τούτό εστι το περί των Λευιτών· από πέντε και εικοσαετούς και επάνω εισελεύσονται ενεργείν εν τή σκηνή τού
µαρτυρίου·
Αρ. 8,24  “αυτή η εντολή µου θα ισχύη δια τους Λευΐτας· θα εισέρχωνται και θα υπηρετούν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου
από ηλικίας είκοσι πέντε ετών και άνω.
Αρ. 8,25  και από πεντηκονταετούς αποστήσεται από της λειτουργίας και ουκ εργάται έτι.



Αρ. 8,25  Κατά δε το πεντηκοστόν έτος θα αποχωρούν αυτοί εκ της υπηρεσίας των και δεν θα εργάζωνται πλέον·
Αρ. 8,26  και λειτουργήσει ο αδελφός αυτού εν τή σκηνή τού µαρτυρίου φυλάσσειν φυλακάς, έργα δε ουκ εργάται. ούτως
ποιήσεις τοίς Λευίταις εν ταίς φυλακαίς αυτών.
Αρ. 8,26  µόνον δύναται ο απερχόµενος εκ της υπηρεσίας αδελφός Λευΐτης να προσφερθή οικειοθελώς, δια να φρουρή και
βοηθή εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Δεν του επιτρέπεται όµως να εκτελή υπηρεσίαν. Κατ' αυτόν τον τρόπον θα πράξης
και θα κανονίσης σχετικώς µε τους Λευΐτας και τας υπηρεσίας των”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Αρ. 9,1   Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τή ερήµω Σινά εν τώ έτει τώ δευτέρω , εξελθόντων αυτών εκ γής Αιγύπτου εν
τώ µηνί τώ πρώτω, λέγων·
Αρ. 9,1   Κατά τον πρώτον µήνα του δευτέρου έτους από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου ωµίλησεν ο Κυριος
προς τον Μωϋσήν εις την έρηµον Σινά λέγων·
Αρ. 9,2   είπον και ποιείτωσαν οι υιοί Ισραήλ το πάσχα καθ ώραν αυτού·
Αρ. 9,2  “ειπέ να τελέσουν οι Ισραηλίται το Πασχα στον καθωρισµένον χρόνον, δηλαδή
Αρ. 9,3   τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τού πρώτου προς εσπέραν ποιήσεις αυτό κατά καιρούς, κατά τον νόµον
αυτού και κατά την σύγκρισιν αυτού ποιήσεις αυτό.
Αρ. 9,3   την εσπέραν της δεκάτης τετάρτης του πρώτου µηνός θα τελέσης το Πασχα στον καθωριαµένον χρόνον σύµφωνα
µε τον νόµον και την ερµηνείαν του νόµου, που εγώ σας έχω δώσει”.
Αρ. 9,4   και ελάλησε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ ποιήσαι το πάσχα.
Αρ. 9,4  Εδωσεν ο Μωϋσής την εντολήν του Θεού στους Ισραηλίτας να τελέσουν το Πασχα.
Αρ. 9,5   εναρχοµένου τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός εν τή ερήµω τού Σινά, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή,
ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 9,5   Κατά την αρχήν της δεκάτης τετάρτης ηµέρας του πρώτου µηνός έκαµαν οι Ισραηλίται το Πασχα εις την έρηµον
του Σινά, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Αρ. 9,6   Καί παρεγένοντο οι άνδρες, οί ήσαν ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου, και ουκ ηδύναντο ποιήσαι το πάσχα εν τή
ηµέρα εκείνη. και προσήλθον εναντίον Μωυσή και Ααρών εν εκείνη τή ηµέρα,
Αρ. 9,6  Παρουσιάσθησαν όµως εκεί µερικοί άνδρες νοµικώς ακάθαρτοι, διότι είχαν πλησιάσει άνθρωπον νεκρόν, και οι
οποίοι, καθ' ο µολυσµένοι, δεν είχον το δικαίωµα να τελέσουν το Πασχα κατά την ηµέραν εκείνην. Προσήλθον λοιπόν προς
τον Μωϋσήν και τον Ααρών κατά την ηµέραν εκείνην
Αρ. 9,7   και είπαν οι άνδρες εκείνοι προς αυτόν· ηµείς ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου, µη ούν υστερήσωµεν προσενέγκαι το
δώρον Κυρίω κατά καιρόν αυτού εν µέσω υιών Ισραήλ;
Αρ. 9,7   οι άνδρες εκείνοι και είπον προς τον Μωϋσήν· “ηµείς είµεθα ακάθαρτοι, διότι επλησιάσαµεν εις νεκρόν άνθρωπον.
Μηπως λοιπόν θα αποκλεισθώµεν από του να προσφέρωµεν προς τον Κυριον κατά την ηµέραν αυτήν του Πασχα τας
θυσίας µας, ηµείς µόνοι εκ µέσου ολών των Ισραηλιτών;”
Αρ. 9,8   και είπε προς αυτούς Μωυσής· στήτε αυτού, και ακούσοµαι τι εντελείται Κύριος περί υµών.
Αρ. 9,8  Ο Μωϋσής απήντησε προς αυτούς· “σταθήτε αυτού και εγώ θα ακούσω, τι θα διατάξη ο Κυριος σχετικώς µε σας”.
Αρ. 9,9   και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 9,9  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 9,10  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· άνθρωπος άνθρωπος, ός εάν γένηται ακάθαρτος επί ψυχή ανθρώπου, ή εν οδώ
µακράν υµίν, ή εν ταίς γενεαίς υµών, και ποιήσει το πάσχα Κυρίω·
Αρ. 9,10   “οµίλησε και ειπέ προς τους Ισραηλίτας· Εάν κανείς από σας η από τους απογόνους σας ήθελε γίνει ακάθαρτος εξ
αιτίας προσεγγίσεώς του εις νεκρόν η ήθελεν ευρεθή µακράν κατά τον χρόνον της εορτής του Πασχα, θα κάµη και αυτός
Πασχα.
Αρ. 9,11  εν τώ µηνί τώ δευτέρω, εν τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα, το προς εσπέραν ποιήσουσιν αυτό, επ αζύµων και
πικρίδων φάγονται αυτό,
Αρ. 9,11   Κατά την εσπέραν της δεκάτης τετάρτης ηµέρας του δευτέρου µηνός θα εορτάσουν και αυτοί το Πασχα, θα
φάγουν τον πασχάλιον αµνόν µε αζύµους άρτους και πικρά χόρτα.
Αρ. 9,12  ου καταλείψουσιν απ αυτού εις το πρωΐ, και οστούν ου συντρίψουσιν απ αυτού· κατά τον νόµον τού πάσχα
ποιήσουσιν αυτό.
Αρ. 9,12   Από τον πασχαλινόν αµνόν δεν θα µείνη τίποτε δια την εποµένην ηµέραν και κανένα οστούν αυτού δεν θα
συντρίψουν. Οι Ισραηλίται οφείλουν να εορτάζουν το Πασχα σύµφωνα µε τον νόµον, που καθορίζει τα του εορτασµού.
Αρ. 9,13  και άνθρωπος, ός εάν καθαρός ή και εν οδώ µακράν ουκ έστι και υστερήση ποιήσαι το πάσχα, εξολοθρευθήσεται η
ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής, ότι το δώρον Κυρίω ου προσήνεγκε κατά τον καιρόν αυτού, αµαρτίαν αυτού λήψεται ο
άνθρωπος εκείνος.
Αρ. 9,13   Ο Ισραηλίτης εκείνος, ο οποίος είναι καθαρός και δεν ευρίσκεται µακράν εις ταξίδιον, αµελήση δε να εορτάση τα
Πασχα και δεν προσφέρη την καθωρισµένην θυσίαν, θα εξολοθρευθή αυτός ο άνθρωπος εκ µέσου του λαού του· διότι δεν
προσέφερε την θυσίαν του προς τον Κυριον κατά ταν ωρισµένον χρόνον και θα λάβη την πρέπουσαν τιµωρίαν δια την
αµέλειάν του αυτήν.
Αρ. 9,14  εάν δε προσέλθη προς υµάς προσήλυτος εν τή γη υµών και ποιήση το πάσχα Κυρίω, κατά τον νόµον τού πάσχα
και κατά την σύνταξιν αυτού ποιήσει αυτό· νόµος είς έσται υµίν και τώ προσηλύτω και τώ αυτόχθονι της γής.
Αρ. 9,14   Εάν ένας ξένος προσέλθη εις την χώραν σας και εκφράση την επιθυµίαν να εορτάση το Πασχα του Κυρίου, θα το
εορτάση σύµφωνα µε τον νόµον και την ερµηνείαν του νόµου, που ορίζουν, τον χρόνον και τον τρόπον του εορτασµού.
Ενας νόµος θα ισχύη δι' όλους ως προς την εορτήν του Πασχα, και δια τον ξένον, που ήλθεν από άλλην χώραν, και δια τον
εντόπιον.
Αρ. 9,15  Καί τή ηµέρα, ή εστάθη η σκηνή, εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν, τον οίκον τού µαρτυρίου· και το εσπέρας ήν επί
της σκηνής ως είδος πυρός έως πρωΐ.
Αρ. 9,15   Την ηµέραν κατά την οποίαν εστήθη η Σκηνή, εσκέπασεν η νεφέλη την Σκηνήν, τον οίκον αυτόν του Μαρτυρίου.



Η νεφέλη από την εσπέραν καθ' όλην την νύκτα και έως το πρωϊ η το επάνω εις την Σκηνήν ωσάν είδος πυρός.
Αρ. 9,16  ούτως εγίνετο διαπαντός· η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν ηµέρας και είδος πυρός την νύκτα.
Αρ. 9,16   Ετσι εγίνετο πάντοτε· νεφέλη εκάλυπτε την Σκηνήν κατά το διάστηµα της ηµέρας και είδος τι πυρός κατά τα
διάστηµα της νύκτας.
Αρ. 9,17  και ηνίκα ανέβη η νεφέλη από της σκηνής, και µετά ταύτα απήραν οι υιοί Ισραήλ· και εν τώ τόπω, ού αν έστη η
νεφέλη, εκεί παρενέβαλον οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 9,17   Οταν δε ανυψώνετο και απεσύρετο η νεφέλη από την Σκηνήν, οι Ισραηλίται ανεχώρουν και εστρατοπέδευαν στον
τόπον, στον οποίον θα εσταµατούσεν η νεφέλη.
Αρ. 9,18  διά προστάγµατος Κυρίου παρεµβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και διά προστάγµατος Κυρίου απαρούσι· πάσας τας
ηµέρας, εν αίς σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής, παρεµβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ·
Αρ. 9,18   Δια της προσταγής αυτής του Κυρίου, της στάσεως δηλαδή και της αναχωρήσεως της νεφέλης, έπρεπε οι
Ισραηλίται να στρατοπεδεύουν και να αναχωρούν. Ολας τας ηµέρας κατά τας οποίας η νεφέλη θα ευρίσκεται επάνω από
την Σκηνήν ρίπτουσα την σκιάν της εις αυτήν, θα στρατοπεδεύουν εκεί οι Ισραηλίται.
Αρ. 9,19  και όταν εφέλκηται η νεφέλη επί της σκηνής ηµέρας πλείους, και φυλάξονται οι υιοί Ισραήλ την φυλακήν τού
Θεού και ου µη εξάρωσι.
Αρ. 9,19   Οταν δηλαδή η νεφέλη παραµένη πολλάς ηµέρας επάνω από την Σκηνήν, οι Ισραηλίται δεν θα αναχωρήσουν,
αλλά θα τηρήσουν την εντολήν του Θεού και θα παραµείνουν εκεί στρατοπεδευµένοι.
Αρ. 9,20  και έσται όταν σκεπάζη η νεφέλη ηµέρας αριθµώ επί της σκηνής, διά φωνής Κυρίου παρεµβαλούσι, και διά
προστάγµατος Κυρίου απαρούσι·
Αρ. 9,20  Το αυτό θα γίνεται και όταν επί ολίγας ηµέρας σκεπάζη η νεφέλη την Σκηνήν. Οι Ισραηλίται πάντοτε θα
στρατοπεδεύουν κατόπιν εντολής του Κυρίου, που δίδεται µε το σηµείον της νεφέλης, και κατόπιν εντολής Κυρίου πάλιν
θα αναχωρούν.
Αρ. 9,21  και έσται όταν γένηται η νεφέλη αφ εσπέρας έως πρωΐ και αναβή η νεφέλη το πρωΐ, και απαρούσιν ηµέρας ή
νυκτός·
Αρ. 9,21   Οταν η νεφέλη σκεπάζη την Σκηνήν από το βράδυ έως το πρωϊ, το δε πρωί αποσυρθή, οι Ισραηλίται θα
αναχωρήσουν κατά την ηµέραν η κατά την νύκτα, σύµφωνα µε την εντολήν, που θα σηµάνη δι' αυτούς η νεφέλη.
Αρ. 9,22  µηνός ηµέρας πλεοναζούσης της νεφέλης σκιαζούσης επ αυτής παρεµβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ, και ου µη
απάρωσιν·
Αρ. 9,22  Οταν η νεφέλη σκεπάζη και σκιάζη την Σκηνήν του Μαρτυρίου περισσότερον και από ένα µήνα, οι Ισραηλίται δεν
θα βιασθούν δι' αναχώρησιν. Θα σταθµεύσουν καθ' όλον αυτό το διάστηµα εκεί και δεν θα αναχωρήσουν.
Αρ. 9,23  ότι διά προστάγµατος Κυρίου απαρούσι, την φυλακήν Κυρίου εφυλάξαντο διά προστάγµατος Κυρίου εν χειρί
Μωυσή.
Αρ. 9,23  Κατόπιν εντολής Κυρίου θα αναχωρούν”. Αυτήν την εντολήν του Κυρίου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός δια του
Μωυσέως, την ετήρησαν οι Ισραηλίται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Αρ. 10,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 10,1   Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 10,2  ποίησον σεαυτώ δύο σάλπιγγας αργυράς, ελατάς ποιήσεις αυτάς, και έσονταί σοι ανακαλείν την συναγωγήν και
εξαίρειν τας παρεµβολάς.
Αρ. 10,2   “να κατασκευάσης δύο αργυράς σάλπιγγας· µε σφυρηλασίαν θα κατεργασθής αυτάς. Θα χρησιµοποιής αυτάς
δια την συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών και την κατά τάξιν εκκίνησιν των τµηµάτων του στρατοπέδου.
Αρ. 10,3  και σαλπιείς εν αυταίς και συναχθήσεται πάσα η συναγωγή επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου·
Αρ. 10,3   Οταν θα σαλπισης και µε τας δύο, θα συγκεντρωθή όλον το πλήθος εµπρός εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 10,4  εάν δε εν µια σαλπίσωσι, προσελεύσονται προς σε πάντες οι άρχοντες αρχηγοί Ισραήλ.
Αρ. 10,4   Εάν σαλπίσουν µε την µίαν σάλπιγγα, θα έλθουν και θα παρουσιασθούν ενώπιόν σου όλοι οι άρχοντες των
Ισραηλιτών.
Αρ. 10,5  και σαλπιείτε σηµασίαν, και εξαρούσιν αι παρεµβολαί αι παρεµβάλλουσαι ανατολάς·
Αρ. 10,5   Εάν σαλπίσετε ένα ωρισµένον σάλπισµα, τότε θα ξεκινήσουν εις πορείαν τα τµήµατα εκείνα, τα οποία είναι
στρατοπεδευµένα προς ανατολάς.
Αρ. 10,6  και σαλπιείτε σηµασίαν δευτέραν, και εξαρούσιν αι παρεµβολαί αι παρεµβάλλουσαι λίβα· και σαλπιείτε σηµασίαν
τρίτην, και εξαρούσιν αι παρεµβολαί αι παρεµβάλλουσαι παρά θάλασσαν· και σαλπιείτε σηµασίαν τετάρτην, και
εξαρούσιν αι παρεµβολαί αι παρεµβάλλουσαι προς βοράν· σηµασία σαλπιούσιν εν τή εξάρσει αυτών.
Αρ. 10,6   Θα σαλπίσετε µε δεύτερον είδος σαλπίσµατος και τα τµήµατα τα στρατοπεδευµένα προς νότον θα αναχωρήσουν.
Θα σαλπίσετε τρίτον είδος σαλπίσµατος και θα αναχωρήσουν τα τµήµατα, τα οποία είναι στοοθµευµένα προς δυσµάς. Θα
σαλπίσετε τέταρτον είδος σαλπίσµατος και θα αναχωρήσουν τα τµήµατα τα ευρισκόµενα προς βορράν. Ειδικόν σάλπισµα
θα σαλπίζουν δια την αναχώρησιν εκάστου τµήµατος.
Αρ. 10,7  και όταν συναγάγητε την συναγωγήν, σαλπιείτε και ου σηµασία
Αρ. 10,7   Οταν όµως πρόκειται δια γενικήν συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών, θα σαλπίζετε απλώς χωρίς κανένα ιδιαίτερον
σάλπισµα.
Αρ. 10,8  και οι υιοί Ααρών οι ιερείς σαλπιούσι ταίς σάλπιγξι, και έσται υµίν νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς υµών.
Αρ. 10,8   Μονον οι υιοί του Ααρών θα σαλπίσουν µε τας σάλπιγγας. Αυτό θα είναι κανών παντοτεινός δι' όλας τας γεγενάς
σας.
Αρ. 10,9  έναντι Κυρίου και διασωθήσεσθε από των εχθρών υµών.
Αρ. 10,9   Εάν δε εις την χώραν σας εξέλθετε εις πόλεµον εναντίον των εχθρών σας, οι οποίοι σας παρενοχλούν και σας
πιέζουν, θα σαλπίσετε µε τας σάλπιγγας. Θα σας ενθυµηθή ο Θεός, δια να σας δώση βοήθειαν και θα διασωθήτε από τους
εχθρούς σας, τους οποίους και θα νικήσετε.



Αρ. 10,10  και εν ταίς ηµέραις της ευφροσύνης υµών και εν ταίς εορταίς υµών και εν ταίς νουµηνίαις υµών σαλπιείτε ταίς
σάλπιγξιν επί τοίς ολοκαυτώµασι και επί ταίς θυσίαις των σωτηρίων υµών, και έσται υµίν ανάµνησις έναντι τού Θεού
υµών· εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Αρ. 10,10  Κατά τας ηµέρας της ευφροσύνης σας, κατά τας εορτάς σας και την εορτήν της πρώτης εκάστου µηνός, θα
σαλπίζετε, µε τας σάλπιγγας αυτάς, όταν θα προσφέρετε τα ολοκαυτώµατα και τας θυσίας του σωτηρίου, και εγώ ο Θεός
θα σας ενθυµούµαι. Εγώ είµαι ο Κυριος ο Θεός σας”.
Αρ. 10,11  Καί εγένετο εν τώ ενιαυτώ τώ δευτέρω εν τώ µηνί τώ δευτέρω εικάδι τού µηνός ανέβη η νεφέλη από της σκηνής
τού µαρτυρίου,
Αρ. 10,11  Κατά την εικοστήν του δευτέρου µηνός του δευτέρου έτους από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου
ανέβη η νεφέλη από την Σκηνήν του Μαρτυρίου,
Αρ. 10,12  και εξήραν οι υιοί Ισραήλ σύν απαρτίαις αυτών εν τή ερήµω Σινά , και έστη η νεφέλη εν τή ερήµω τού Φαράν.
Αρ. 10,12  και οι Ισραηλίται ανεχώρησαν µε όλας τας αποσκευάς των από την έρηµον Σινά. Η νεφέλη εσταµάτησεν εις την
έρηµον Φαράν.
Αρ. 10,13  και εξήραν πρώτοι διά φωνής Κυρίου εν χειρί Μωυσή.
Αρ. 10,13  Εξεκίνησαν από την έρηµον Σινά πρώτην φοράν εις πορείαν οι Ισραηλίται, κατόπιν εντολής του Κυρίου, η οποία
τους εδόθη δια του Μωϋσέως.
Αρ. 10,14  και εξήραν τάγµα παρεµβολής υιών Ιούδα πρώτοι σύν δυνάµει αυτών· και επί της δυνάµεως αυτών Ναασσών
υιός Αµιναδάβ,
Αρ. 10,14  Πρώτον εξεκίνησε το τµήµα της φυλής του Ιούδα µε όλην την πολεµικήν του δύναµιν. Επί της πολεµικής αυτής
δυνάµεως αρχηγός ήτο ο Ναασών, υιός του Αµιναδάβ.
Αρ. 10,15  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Ισσάχαρ Ναθαναήλ υιός Σωγάρ,
Αρ. 10,15  Επί της πολεµικής δυνάµεως της φυλής Ισσάχαρ ήτο ο Ναθαναήλ, υιός του Σωγάρ.
Αρ. 10,16  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Ζαβουλών Ελιάβ υιός Χαιλών.
Αρ. 10,16  Της πολεµικής δυνάµεως της φυλής Ζαβουλών αρχηγός ήτο ο Ελιάβ, υιός του Χαιλών.
Αρ. 10,17  και καθελούσι την σκηνήν και εξαρούσιν οι υιοί Γεδσών και οι υιοί Μεραρί, οι αίροντες την σκηνήν.
Αρ. 10,17  Επειτα από αυτούς οι υιοί του Γεδσών και οι υιοί του Μεραρί λύσαντες την Σκηνήν του Μαρτυρίου ανεχώρησαν
µεταφέροντες αυτήν.
Αρ. 10,18  και εξήραν τάγµα παρεµβολής ουβήν σύν δυνάµει αυτών· και επί της δυνάµεως αυτών Ελισούρ υιός Σεδιούρ,
Αρ. 10,18  Επειτα από αυτούς εξεκίνησε το τµήµα της στρατοπεδεύσεως της φυλής Ρουβήν µε την στρατιωτικήν του
δύναµιν. Της στρατιωτικής αυτής δυνάµεως αρχηγός ήτο ο Ελισούρ, υιός του Σεδιούρ.
Αρ. 10,19  και επί της δυνάµεως φυλής Συµεών, Σαλαµιήλ υιός Σουρισαδαί,
Αρ. 10,19  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής του Συµεών αρχηγός ήτο ο Σαλαµιήλ, υιός του Σουρισαδαΐ,
Αρ. 10,20  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Γάδ Ελισάφ ο τού αγουήλ.
Αρ. 10,20  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής του Γαδ αρχηγός ήτο ο Ελισάφ, υιός του Ραγουήλ.
Αρ. 10,21  και εξαρούσιν υιοί Καάθ αίροντες τα άγια και στήσουσι την σκηνήν, έως παραγένωνται.
Αρ. 10,21  Επειτα από αυτούς εξεκίνησαν οι υιοί του Καάθ µεταφέροντες τα άγια σκεύη και λοιπά αντικείµενα της Σκηνής,
έως ότου φθάσουν όπου η νεφέλη σταµατήση, δια να στήσουν εκεί την Σκηνήν.
Αρ. 10,22  και εξαρούσι τάγµα παρεµβολής Εφραΐµ σύν δυνάµει αυτών· και επί της δυνάµεως αυτών Ελισαµά υιός Σεµιούδ ,
Αρ. 10,22  Κατόπιν από τους υιούς του Καάθ θα αναχωρήση εκ της στρατοπεδεύσεως το τµήµα της φυλής Εφραίµ µε την
στρατιωτικήν αυτού δύναµιν. Της στρατιωτικής αυτής δυνάµεως αρχηγός ήτο ο Ελισαµά, υιός του Σεµιούδ.
Αρ. 10,23  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Μανασσή Γαµαλιήλ ο τού Φαδασσούρ,
Αρ. 10,23  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής του Μανασσή αρχηγός ήτο ο Γαµαλιήλ, υιός του Φαδασσούρ.
Αρ. 10,24  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Βενιαµίν Αβιδάν ο τού Γαδεωνί.
Αρ. 10,24  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής Βενιαµίν ήτο ο Αβιδάν, υιός του Γαδεωνί.
Αρ. 10,25  και εξαρούσι τάγµα παρεµβολής υιών Δάν, έσχατοι πασών των παρεµβολών, σύν δυνάµει αυτών· και επί της
δυνάµεως αυτών Αχιέζερ ο τού Αµισαδαΐ,
Αρ. 10,25  Το δε στρατοπεδευµένον τµήµα της φυλής του Δαν θα αναχωρήση τελευταίον από τα άλλα τµήµατα µε την
στρατιωτικήν του δύναµιν. Της στρατιωτικής δυνάµεως τούτων αρχηγός ήτο ο Αχιέζερ, υιός του Αµισαδαΐ.
Αρ. 10,26  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Ασήρ Φαγεήλ υιός Εχράν,
Αρ. 10,26  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής του Ασήρ αρχηγός ήτο ο Φαγεήλ, υιός του Εχράν.
Αρ. 10,27  και επί της δυνάµεως φυλής υιών Νεφθαλί Αχιρέ υιός Αινάν.
Αρ. 10,27  Επί της στρατιωτικής δυνάµεως της φυλής Νεφθαλίµ ήτο ο Αχιρέ, υιός του Αινάν.
Αρ. 10,28  αύται αι στρατιαί υιών Ισραήλ, και εξήραν σύν δυνάµει αυτών.
Αρ. 10,28  Αυτά ήσαν τα στρατοπεδευµένα τιµήµατα των Ισραηλιτών και κατ' αυτήν την σειράν εξεκίνησαν µε όλας τας
στρατιωτικάς των δυνάµεις.
Αρ. 10,29  Καί είπε Μωυσής τώ Οβάβ υιώ αγουήλ τώ Μαδιανίτη τώ γαµβρώ Μωυσή· εξαίροµεν ηµείς εις τον τόπον ον είπε
Κύριος, τούτον δώσω υµίν· δεύρο µεθ ηµών, και εύ σε ποιήσοµεν, ότι Κύριος ελάλησε καλά περί Ισραήλ.
Αρ. 10,29  Ο Μωϋσής είπεν στον Οβάβ, τον υιόν του πενθερού του Ραγουήλ του Μαδιανίτου· “ηµείς αναχωρούµεν τώρα, δια
να µεταβώµεν στον τόπον, τον οποίον υπεσχέθη ο Κυριος ότι θα µας δώση. Ελα και συ µαζή µας, και ηµείς θα σε
περιποιηθώµεν, θα σου προσφέρωµεν πολλά αγαθά· διότι ο Κυριος πολλά αγαθά και ευχάριστα πράγµατα υπεσχέθη δια
τους Ισραηλίτας”.
Αρ. 10,30  και είπε προς αυτόν· ου πορεύσοµαι, αλλά εις την γήν µου και εις την γενεάν µου.
Αρ. 10,30  Ο Οβάβ απήντησε προς αυτόν· “δεν θα έλθω µαζή σας, αλλά θα επιστρέψω εις την πατρίδα µου και στους
συγγενείς µου”.
Αρ. 10,31  και είπε· µη εγκαταλίπης ηµάς, ού ένεκεν ήσθα µεθ ηµών εν τή ερήµω, και έση εν ηµίν πρεσβύτης·
Αρ. 10,31  Ο Μωϋσής είπε και πάλιν προς αυτόν· “µη µας εγκαταλίπης. Αφού µαζή µας έµεινες εις την έρηµον, µαζή µας θα
είσαι και ωσάν µεγαλύτερος και ωσάν οδηγός προς την Χαναάν.



Αρ. 10,32  και έσται εάν πορευθής µεθ ηµών, και έσται τα αγαθά εκείνα, όσα αν αγαθοποιήση Κύριος ηµάς, και εύ σε
ποιήσοµεν.
Αρ. 10,32  Εάν λοιπόν έλθης µαζή µας, τα αγαθά εκείνα, τα οποία ο Κυριος εν τη καλωσύνη του θα µας δώση, θα είναι και
δικά σου. Ηµείς θα σε περιποιηθώµεν και θα σε ευεργετήσωµεν”.
Αρ. 10,33  Καί εξήραν εκ τού όρους Κυρίου οδόν τριών ηµερών, και η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου προεπορεύετο προτέρα
αυτών οδόν τριών ηµερών κατασκέψασθαι αυτοίς ανάπαυσιν.
Αρ. 10,33  Οι Ισραηλίται ανεχώρησαν από το όρος του Κυρίου, το Σινά, και έκαµαν πορείαν τριών ηµερών. Η κιβωτός της
Διαθήκης του Κυρίου επήγαινε εµπρός από αυτούς κατά τας τρεις αυτάς ηµέρας, δια να ορίση δι' αυτής ο Θεός τον τόπον
της νέας σταθµεύσεως και αναπαύσεώς των.
Αρ. 10,34  και εγένετο εν τώ εξαίρειν την κιβωτόν και είπε Μωυσής· εξεγέρθητι, Κύριε, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί
σου, φυγέτωσαν πάντες οι µισούντές σε.
Αρ. 10,34  Οταν η κιβωτός επρόκειτο να ζεκινήση, προσηυχήθη ο Μωϋσής προς τον Θεόν και είπε· “σήκω, Κυριε, και έλα
µαζή µας και ας διασκορπισθούν από εµπρός µας οι εχθροί σου, ας τραπούν εις φυγήν όλοι όσοι σε µισούν”.
Αρ. 10,35  και εν τή καταπαύσει είπεν· επίστρεφε, Κύριε, χιλιάδας µυριάδας εν τώ Ισραήλ.
Αρ. 10,35  Και όταν η κιβωτός εσταµατούσεν ο Μωϋσής προσηύχετο πάλιν και έλεγε· “έλα, Κυριε, εν µέσω ηµών των
Ισραηλιτών, δια να είσαι υπερασπιστής µας περισσότερον από χιλιάδας και µυριάδας”.
Αρ. 10,36  και η νεφέλη εγένετο σκιάζουσα επ αυτοίς ηµέρας εν τώ εξαίρειν αυτούς εκ της παρεµβολής .
Αρ. 10,36  Οταν οι Ισραηλίται εξεκινούσαν κατ' εντολήν του Θεού από την κατασκήνωσίν των, η νεφέλη έρριπτεν εις αυτούς
την σκιάν της κατά το διάστηµα της ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Αρ. 11,1  Καί ήν ο λαός γογγύζων πονηρά έναντι Κυρίου, και ήκουσε Κύριος και εθυµώθη οργή, και εξεκαύθη εν αυτοίς πύρ
παρά Κυρίου και κατέφαγε µέρος τι της παρεµβολής.
Αρ. 11,1  Μετά πορείαν τριών ηµερών έφθασαν οι Ισραηλίται εις έρηµον περιοχήν. Εκεί ο λαός εγόγγυζε και εξεφράζετο µε
ασέβειαν εναντίον του Κυρίου. Ηκουσεν ο Κυριος αυτά, ωργίσθη και ηγανάκτησεν εναντίον αυτών. Φωτιά εκ µέρους του
Κυρίου ήναψε µεταξύ των Ισραηλιτών και κατέφαγεν ένα µέρος από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών.
Αρ. 11,2  και εκέκραξεν ο λαός προς Μωυσήν, και ηύξατο Μωυσής προς Κύριον, και εκόπασε το πύρ.
Αρ. 11,2   Εκραύγασε τότε ο λαός προς τον Μωϋσήν ζητών την επέµβασίν του προς τον Θεόν, ο δε Μωϋσής προσηυχήθη
προς τον Κυριον και εσταµάτησε το πυρ.
Αρ. 11,3  και εκλήθη το όνοµα τού τόπου εκείνου Εµπυρισµός, ότι εξεκαύθη εν αυτοίς παρά Κυρίου.
Αρ. 11,3  “Εµπυρισµός” ωνοµάσθη ο τόπος εκείνος, διότι εκεί ήναψε φωτιά εκ µέρους του Κυρίου εναντίον των Ισραηλιτών.
Αρ. 11,4  Καί ο επίµικτος ο εν αυτοίς επεθύµησεν επιθυµίαν, και καθίσαντες έκλαιον και οι υιοί Ισραήλ και είπαν· τις ηµάς
ψωµιεί κρέα;
Αρ. 11,4   Πολλοί Αιγύπτιοι αναµιχθέντες µε τους Ισραηλίτας εις την έρηµον και ακολουθήσαντες αυτούς εκυριεύθησαν
από πολλάς υλικάς επιθυµίας. Εκάθισαν λοιπόν αυτοί, µαζή δε µε αυτούς και οι Ισραηλίται, και έκλαιον και έλεγον· “ποιός
θα µας δώση κρέας να φάγωµεν;
Αρ. 11,5  εµνήσθηµεν τους ιχθύας, ούς ησθίοµεν εν Αιγύπτω δωρεάν, και τους σικύους και τους πέπονας και τα πράσα και
τα κρόµµυα και τα σκόρδα·
Αρ. 11,5  Ενθαµούµεθα τα ψάρια, που ετρώγαµεν δωρεάν εις την Αίγυπτον, όπως επίσης τα αγγούρια, τα πεπόνια, τα πράσα,
τα κρεµµύδια και τα σκόρδα.
Αρ. 11,6  νυνί δε η ψυχή ηµών κατάξηρος, ουδέν πλήν εις το µάννα οι οφθαλµοί ηµών·
Αρ. 11,6   Τωρα δε η ψυχή µας είναι κατάξηρος, τίποτε άλλο δεν βλέποµεν εκτός από το µάννα”.
Αρ. 11,7  το δε µάννα ωσεί σπέρµα κορίου εστί, και το είδος αυτού είδος κρυστάλλου·
Αρ. 11,7  Το δε µάννα ήτο ωσάν σπόροι κοριού, και η µορφή του σαν κρύσταλλον.
Αρ. 11,8  και διεπορεύετο ο λαός και συνέλεγον και ήληθον αυτό εν τώ µύλω και έτριβον εν τή θυΐα και ήψουν αυτό εν τή
χύτρα και εποίουν αυτό εγκρυφίας, και ήν η ηδονή αυτού ωσεί γεύµα εγκρίς εξ ελαίου·
Αρ. 11,8   Ο λαός επορεύετο γύρω από την κατασκήνωσιν, εµάζευαν αυτό, το άλεθαν στον χειρόµυλον, το έτριβαν εις ξύλινο
γουδί, το έβραζαν εις την χύτραν και κατεσκεύαζαν έπειτα µε αυτό πίττες. Η ευχάριστος γεύσίς του ήτο ωσάν γεύσις
τηγανίτας µε λάδι.
Αρ. 11,9  και όταν κατέβη η δρόσος επί την παρεµβολήν νυκτός, κατέβαινε το µάννα επ αυτής.
Αρ. 11,9   Οταν έπιπτε κατά το διάστηµα της νυκτός η δροσιά στο στρατόπεδον, µαζή µε αυτήν κατέβαινε και το µάννα.
Αρ. 11,10  και ήκουσε Μωυσής κλαιόντων αυτών κατά δήµους αυτών, έκαστον επί της θύρας αυτού· και εθυµώθη οργή
Κύριος σφόδρα, και έναντι Μωυσή ήν πονηρόν.
Αρ. 11,10  Ηκουσεν ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας να κλαίουν κατά τους δήµους αυτών, ο καθένας εις την θύραν της σκηνής
του. Ο Κυριος ηγανάκτησε και ωργίσθη πολύ εναντίον των. Αλλά και στον Μωϋσέα εφάνη πολύ κακός ο θρήνος αυτός των
Ισραηλιτών.
Αρ. 11,11  και είπε Μωυσής προς Κύριον· ινατί εκάκωσας τον θεράποντά σου, και διατί ουχ εύρηκα χάριν εναντίον σου,
επιθείναι την ορµήν τού λαού τούτου επ εµέ;
Αρ. 11,11  Ο Μωϋσής είπε τότε προς τον Κυριον· “διατί εταλαιπώρησες και επίκρανες εµέ τον υπηρέτην σου και διατί δεν
ευρήκα κάποιαν ευµένειαν ενώπιόν σου, ώστε να µου φορτώσης τον απερίσκεπτον και ορµητικόν αυτόν λαόν;
Αρ. 11,12  µη εγώ εν γαστρί έλαβον πάντα τον λαόν τούτον, ή εγώ έτεκον αυτούς, ότι λέγεις µοι, λάβε αυτόν εις τον κόλπον
σου, ωσεί άραι τιθηνός τον θηλάζοντα, εις την γήν ήν ώµοσας τοίς πατράσιν αυτών;
Αρ. 11,12  Μηπως εγώ συνέλαβα εις την κοιλίαν µου όλον αυτόν τον λαόν η εγώ τον εγέννησα, ώστε να µου λέγης, πάρε
αυτόν τον λαόν εις την αγκάλην σου, όπως η τροφός παίρνει εις την αγκάλην της το θηλάζον νήπιον, και οδήγησέ τους εις
την γην, την οποίαν ωρκίσθης στους πατέρας των;
Αρ. 11,13  πόθεν µοι κρέα δούναι παντί τώ λαώ τούτω; ότι κλαίουσιν επ εµοί, λέγοντες· δός ηµίν κρέα, ίνα φάγωµεν.
Αρ. 11,13  Που θα εύρω εγώ κρέατα να δώσω εις όλον αυτό το πλήθος; Διότι κλαίουν ολόγυρά µου και µε στενοχωρούν



λέγοντες· Δος µας κρέας να φάγωµεν !
Αρ. 11,14  ου δυνήσοµαι εγώ µόνος φέρειν τον λαόν τούτον, ότι βαρύτερόν µοί εστι το ρήµα τούτο.
Αρ. 11,14  Δεν ηµπορώ εγώ µόνος µου να οδηγώ και να υποφέρω αυτόν τον λαόν, διότι, αυτό το έργον είναι πολύ βαρύτερον,
από όσον δύναµαι και αντέχω.
Αρ. 11,15  ει δ ούτω σύ ποιείς µοι, απόκτεινόν µε αναιρέσει, ει εύρηκα έλεος παρά σοί, ίνα µη ίδω την κάκωσίν µου.
Αρ. 11,15  Εάν όµως συ επιµένης να καταθλίβοµαι εις την κατάστασιν αυτήν, πάρε την ζωήν µου, εάν έχω εύρει κάποιο
έλεος κοντά σου, δια να µη βλέπω πλέον αυτήν την ταλαιπωρίαν µου από τον γογγύζοντα αυτόν λαόν”.
Αρ. 11,16  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· συνάγαγέ µοι εβδοµήκοντα άνδρας από των πρεσβυτέρων Ισραήλ, ούς αυτός σύ
οίδας, ότι ούτοί εισι πρεσβύτεροι τού λαού και γραµµατείς αυτών. και άξεις αυτούς προς την σκηνήν τού µαρτυρίου, και
στήσονται εκεί µετά σού.
Αρ. 11,16  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωυσήν· “συγκέντρωσέ µου εβδοµήκοντά άνδρας, από τους γεροντότερους Ισραηλίτας,
τους οποίους συ γνωρίζεις ότι είναι οι γεροντότεροι του λαού , συγκέντρωσέ µου και τους γραµµατείς των Ισραηλιτών. Θα
τους φέρης εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και εκεί θα σταθούν όρθιοι µαζή µε σε.
Αρ. 11,17  και καταβήσοµαι και λαλήσω εκεί µετά σού και αφελώ από τού πνεύµατος τού επί σοί και επιθήσω επ αυτούς,
και συναντιλήψονται µετά σού την ορµήν τού λαού, και ουκ οίσεις αυτούς σύ µόνος.
Αρ. 11,17  Εγώ δε θα κατεβώ εκεί, θα οµιλήσω µαζή σου, θα πάρω από την χάριν και την ικανότητα που έχω δώσει εις σε,
και θα δώσω εις αυτούς. Ετσι δε αυτοί, προικισµένοι µε οµοίας προς τας ιδικάς σου ικανότητας, θα σε βοηθήσουν στο
έργον σου, ώστε να βαστάζης την απερίσκεπτον ορµήν του λαού τούτου και δεν θα τους οδηγής πλέον µόνος σου.
Αρ. 11,18  και τώ λαώ ερείς· αγνίσασθε εις αύριον, και φάγεσθε κρέα, ότι εκλαύσατε έναντι Κυρίου λέγοντες· τις ηµάς ψωµιεί
κρέα; ότι καλόν ηµίν εστιν εν Αιγύπτω. και δώσει Κύριος υµίν φαγείν κρέα, και φάγεσθε κρέα.
Αρ. 11,18  Εις δε τον λαόν θα είπης· Αγνισθήτε δια την εποµένην ηµέραν, διότι εκλαύσατε ενώπιον του Κυρίου λέγοντες·
Ποιός θα µας δώση κρέας να φάγωµεν; Καλύτερα είµεθα εις την Αίγυπτον. Λοιπόν ο Κυριος θα σας δώση να φάγετε κρέας,
και θα φάγετε κρέας, που τόσον πολύ επιθυµήσατε.
Αρ. 11,19  ουχ ηµέραν µίαν φάγεσθε, ουδέ δύο, ουδέ πέντε ηµέρας, ουδέ δέκα ηµέρας, ουδέ είκοσιν ηµέρας.
Αρ. 11,19  Και θα φάγετε όχι µόνον µίαν ηµέραν, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ούτε είκοσι ηµέρας.
Αρ. 11,20  έως µηνός ηµερών φάγεσθε, έως αν εξέλθη εκ των µυκτήρων υµών. και έσται υµίν εις χολέραν, ότι ηπειθήσατε
Κυρίω, ός εστιν εν υµίν, και εκλαύσατε εναντίον αυτού λέγοντες· ινατί ηµίν εξελθείν εξ Αιγύπτου;
Αρ. 11,20  Ολας τας ηµέρας ενός µηνός ολοκλήρου θα τρώγετε κρέας, έως ότου εξέλθη από τις µύτες σας, και θα γίνη δια
σας χολέρα η πολυφαγία, διότι εδείξατε παρακοήν στον Κυριον, που είναι πάντοτε µαζή σας βοηθός, και γογγύζοντες
εκλαύσατε ενώπιόν του λέγοντες· Διατί εφύγαµεν από την Αίγυπτον;”
Αρ. 11,21  και είπε Μωυσής· εξακόσιαι χιλιάδες πεζών ο λαός, εν οίς ειµι εν αυτοίς. και σύ είπας, κρέα δώσω αυτοίς φαγείν,
και φάγονται µήνα ηµερών.
Αρ. 11,21  Ο Μωϋσής είπε προς τον Θεόν· “εξακόσιαι χιλιάδες πολεµιστών ανδρών είναι αυτός ο λαός, εν µέσω του οποίου
εγώ ευρίσκοµαι. Και συ µου είπες να δώσω να φάγουν αυτοί κρέας επί ένα κατά συνέχειαν µήνα !
Αρ. 11,22  µη πρόβατα και βόες σφαγήσονται αυτοίς, και αρκέσει αυτοίς; ή πάν το όψος της θαλάσσης συναχθήσεται
αυτοίς, και αρκέσει αυτοίς;
Αρ. 11,22  Μηπως και αν σφαγούν όλα τα πρόβατα και όλα τα βόδια, είναι δυνατόν να επαρκέσουν δι' αυτούς; Η αν
συγκεντρώσωµεν όλα τα ψάρια της θαλάσσης, θα αρκέσουν δι' αυτούς;”
Αρ. 11,23  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· µη χείρ Κυρίου ουκ εξαρκέσει; ήδη γνώση ει επικαταλήψεταί σε ο λόγος µου ή ού.
Αρ. 11,23  Απήντησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “µήπως η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου δεν είναι ικανή να
πραγµατοποιήση το έργον του χορτασµού του λαού αυτού; Τωρα θα ίδης και θα µάθης, εάν ο λόγος µου θα
πραγµατοποιηθή αµέσως ενώπιόν µου η όχι”.
Αρ. 11,24  και εξήλθε Μωυσής και ελάλησε προς τον λαόν τα ρήµατα Κυρίου και συνήγαγεν εβδοµήκοντα άνδρας από των
πρεσβυτέρων τού λαού και έστησεν αυτούς κύκλω της σκηνής.
Αρ. 11,24  Ο Μωϋσής εβγήκε και ανεκοίνωσε προς τον λαόν τα λόγια αυτά του Κυρίου , συνήθροισε τους εβδοµήκοντα
πρεσβυτέρους από τους γεροντοτέρους του λαού και έθεσεν αυτούς ορθίους κύκλω από την Σκηνήν.
Αρ. 11,25  και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και ελάλησε προς αυτόν· και παρείλατο από τού πνεύµατος τού επ αυτώ και
επέθηκεν επί τους εβδοµήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους· ως δε επανεπαύσατο πνεύµα επ αυτούς, και επροφήτευσαν και
ουκ έτι προσέθεντο.
Αρ. 11,25  Κατέβηκεν ο Κυριος εις την νεφέλην και ωµίλησε προς αυτόν. Επήρε από το πνεύµα, που είχε δώσει στον Μωϋσήν,
και έδωσεν αυτό στους εβδοµήκοντα πρεσβυτέρους. Οταν δε το Πνεύµα επανεπαύθη εις αυτούς και τους εφώτισεν, εκείνοι
φωτισµένοι πλέον ωµίλησαν τότε λόγια Θεού. Αλλην όµως φοράν δεν επανελήφθη αυτό.
Αρ. 11,26  και κατελείφθησαν δύο άνδρες εν τή παρεµβολή, όνοµα τώ ενί Ελδάδ και όνοµα τώ δευτέρω Μωδάδ, και
επανεπαύσατο επ αυτούς πνεύµα· και ούτοι ήσαν των καταγεγραµµένων και ουκ ήλθον προς την σκηνήν· και
επροφήτευσαν εν τή παρεµβολή.
Αρ. 11,26  Από τους εβδοµήκοντα πρεσβυτέρους έµειναν δύο άνδρες εις την κατασκήνωσιν , ο ένας εκ των οποίων
ωνοµάζετο Ελδάδ, ο δε δεύτερος Μωδάδ. Το πνεύµα ήλθε και εις αυτούς. Ησαν και αυτοί γραµµένοι µεταξύ των
εβδοµήκοντα αλλά (δια λόγους ίσως ταπεινοφροσύνης) δεν ήλθον µαζή µε τους άλλους εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου·
φωτισµένοι και αυτοί από τον Θεόν ωµίλησαν στο στρατόπεδον τα λόγια του Θεού.
Αρ. 11,27  και προσδραµών ο νεανίσκος απήγγειλε Μωυσή και είπε λέγων· Ελδάδ και Μωδάδ προφητεύουσιν εν τή
παρεµβολή.
Αρ. 11,27  Ενας νεαρός ανήρ έτρεξε προς τον Μωϋσήν και είπεν· “ο Ελδάδ και ο Μωδάδ προφητεύουν εις την
κατασκήνωσιν”.
Αρ. 11,28  και αποκριθείς Ιησούς ο τού Ναυή ο παρεστηκώς Μωυσή, ο εκλεκτός, είπε· κύριε Μωυσή, κώλυσον αυτούς.
Αρ. 11,28  Ο Ιησούς του Ναυή ο εκλεκτός του Μωϋσέως, ο ευρισκόµενος πάντοτε πλησίον αυτού, είπε· “κύριε Μωϋσή,
εµπόδισαν αυτούς να οµιλούν ως εκπρόσωποι του Θεού” !
Αρ. 11,29  και είπε Μωυσής αυτώ· µη ζηλοίς εµέ; και τις δώη πάντα τον λαόν Κυρίου προφήτας, όταν δώ Κύριος το πνεύµα



αυτού επ αυτούς;
Αρ. 11,29  Είπε προς αυτόν ο Μωϋσής· “διατί σε κατέλαβε ζηλοφθονία προς χάριν µου; Είθε όλον το πλήθος των Ισραηλιτών
να αναδειχθούν προφήται του Θεού, όταν ο Κυριος δώση το Πνεύµα του εις αυτούς” !
Αρ. 11,30  και απήλθε Μωυσής εις την παρεµβολήν αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ.
Αρ. 11,30  Επειτα από αυτά επέστρεψεν ο Μωϋσής στο στρατόπεδον και µαζή µε αυτόν οι βοηθοί του, οι πρεσβύτεροι του
ισραηλιτικού λαού.
Αρ. 11,31  και πνεύµα εξήλθε παρά Κυρίου και εξεπέρασεν ορτυγοµήτραν από της θαλάσσης και επέβαλεν επί την
παρεµβολήν οδόν ηµέρας εντεύθεν και οδόν ηµέρας εντεύθεν, κυκλω της παρεµβολής, ωσεί δίπηχυ από της γής.
Αρ. 11,31  Ηγέρθη τότε παρά του Κυρίου άνεµος, ο οποίος έφερεν από το µέρος της θαλάσσης πλήθος ορτύκια και τα
έρριψεν εις την περιοχήν της κατασκηνώσεως από εδώ και από εκεί κύκλω από την κατασκήνωσιν εις έκτασιν πορείας
µιας ηµέρας. Το στρώµα των ορτυκιών επάνω στο έδαφος έφθασε τους δύο πήχεις (ένα και πλέον µέτρον).
Αρ. 11,32  και αναστάς ο λαός όλην την ηµέραν και όλην την νύκτα και όλην την ηµέραν την επαύριον και συνήγαγον την
ορτυγοµήτραν, ο το ολίγον, συνήγαγε δέκα κόρους, και έψυξαν εαυτοίς ψυγµούς κύκλω της παρεµβολής.
Αρ. 11,32  Ο λαός εσηκώθηκε όλην την ηµέραν εκείνην και όλην την νύκτα και όλην την εποµένην ηµέραν και εµάζευαν
ορτύκια. Τοσον πολύ ήτο το πλήθος των ορτυκιών, ώστε και ο τα ολιγώτερα µαζεύσας έφθασε τους δέκα κόρους (υπέρ τα
2000  κιλά). Εξήραναν αυτά κύκλω από την κατασκήνωσιν.
Αρ. 11,33  τα κρέα έτι ήν εν τοίς οδούσιν αυτών πρινή εκλείπειν, και Κύριος εθυµώθη εις τον λαόν, και επάταξε Κύριος τον
λαόν πληγήν µεγάλην σφόδρα.
Αρ. 11,33  Τα κρέατα από τα ορτύκια ήσαν ακόµη εις τα δόντια των και δεν είχαν ακόµη σταµατήσει να τρώγουν , όταν ο
Κυριος εξωργίσθη εναντίον του λαού δια την λαιµαργίαν και εθανάτωσε πολλούς από αυτούς.
Αρ. 11,34  και εκλήθη το όνοµα τού τόπου εκείνου Μνήµατα της επιθυµίας, ότι εκεί έθαψαν τον λαόν τον επιθυµητήν.
Αρ. 11,34  Εδόθη δε στον τόπον εκείνον το όνοµα “Μνήµατα της επιθυµίας”, διότι εκεί έθαψαν πολλούς από τον λαίµαργον
αυτόν λαόν.
Αρ. 11,35  Από Μνηµάτων επιθυµίας εξήρεν ο λαός εις Ασηρώθ, και εγένετο ο λαός εν Ασηρώθ.
Αρ. 11,35  Από τα “Μνήµατα της επιθυµίας” ανεχώρησεν ο λαός δια την Ασηρώθ, όπου και έφθασε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Αρ. 12,1  Καί ελάλησε Μαριάµ και Ααρών κατά Μωυσή, ένεκεν της γυναικός της Αιθιοπίσσης ήν έλαβε Μωυσής, ότι
γυναίκα Αιθιόπισσαν έλαβε,
Αρ. 12,1   Εις Ασηρώθ ωµίλησεν η Μαριάµ και ο Ααρών απρεπώς κατά του Μωϋσέως ένεκα της Αιθιοπίσσης συζύγου του,
την οποίαν αυτός είχε λάβει ως σύζυγον, διότι πράγµατι είχε λάβει γυναίκα Αιθιόπισσαν.
Αρ. 12,2  και είπαν· µη Μωυσή µόνω λελάληκε Κύριος; ουχί και ηµίν ελάλησε; και ήκουσε Κύριος.
Αρ. 12,2   Και είπαν· “µήπως στον Μωϋσήν µόνον ωµίλησεν ο Θεός; Δεν ωµίλησε και εις ηµάς;” Ηκουσεν ο Θεός αυτόν τον
γογγυσµόν.
Αρ. 12,3  και ο άνθρωπος Μωυσής πραΰς σφόδρα παρά πάντας τους ανθρώπους τους όντας επί της γής.
Αρ. 12,3   Ο Μωϋσής όµως ήτο άνθρωπος πολύ πράος, πραότερος από όλους τους ανθρώπους που ευρίσκοντο εις την γην,
και δεν εθύµωσε δι' όσα έλεγον εναντίον του οι αδελφοί του.
Αρ. 12,4  και είπε Κύριος παραχρήµα προς Μωυσήν και Ααρών και Μαριάµ· εξέλθετε υµείς οι τρεις εις την σκηνήν τού
µαρτυρίου·
Αρ. 12,4   Ο Κυριος όµως είπεν αµέσως προς τον Μωϋσήν, τον Ααρών και την Μαριάµ· “πηγαίνετε και οι τρεις σας εις την
Σκηνήν του Μαρτυρίου”.
Αρ. 12,5  και εξήλθον οι τρεις εις την σκηνήν τού µαρτυρίου. και κατέβη Κύριος εν στύλω νεφέλης και έστη επί της θύρας
της σκηνής τού µαρτυρίου, και εκλήθησαν Ααρών και Μαριάµ και εξήλθοσαν αµφότεροι.
Αρ. 12,5   Εκείνοι µετέβησαν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Κατέβη ο Κυριος εις νεφέλην, που είχε την µορφήν στύλου,
εστάθη εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και εκάλεσε τον Ααρών και την Μαριάµ, οι οποίοι και προσήλθον.
Αρ. 12,6  και είπε προς αυτούς· ακούσατε των λόγων µου· εάν γένηται προφήτης υµών Κυρίω, εν οράµατι αυτώ
γνωσθήσοµαι και εν ύπνω λαλήσω αυτώ.
Αρ. 12,6   Είπεν ο Κυριος προς αυτούς· “ακούσατε προσεκτικά τους λόγους µου· εάν κανείς από σας γίνη προφήτης Κυρίου,
έγω ο Κυριος θα γίνω γνωστός και θα οµιλήσω προς αυτόν η εν οράµατι η κατά τον ύπνον του.
Αρ. 12,7  ουχ ούτως ο θεράπων µου Μωυσής· εν όλω τώ οίκω µου πιστός εστι·
Αρ. 12,7   Δεν έγινεν όµως το ίδιον και δια τον υπηρέτην µου τον Μωϋσήν. Αυτός είναι ο έµπιστός µου δι' όλον τον
ισραηλιτικόν λαόν µου.
Αρ. 12,8  στόµα κατά στόµα λαλήσω αυτώ, εν είδει και ου δι αινιγµάτων, και την δόξαν Κυρίου είδε· και διατί ουκ
εφοβήθητε καταλαλήσαι κατά τού θεράποντός µου Μωυσή;
Αρ. 12,8   Στόµα µε στόµα ωµίλησα προς αυτόν, κατά πρόσωπον και όχι µε παραβολάς και σύµβολα. Αυτός είδε την δόξαν
Κυρίου. Σεις διατί δεν εφοβηθήκατε να καταλαλήσετε ένα τέτοιον υπηρέτην µου, όπως είναι ο Μωϋσής;”
Αρ. 12,9  και οργή θυµού Κυρίου επ αυτοίς, και απήλθε.
Αρ. 12,9   Ωργίσθη και ηγανάκτησεν εναντίον αυτών ο Κυριος, και πλήρης θυµού απήλθεν.
Αρ. 12,10  και η νεφέλη απέστη από της σκηνής, και ιδού Μαριάµ λεπρώσα ωσεί χιών· και επέβλεψεν Ααρών επί Μαριάµ,
και ιδού λεπρώσα.
Αρ. 12,10  Η νεφέλη απεµακρύνθη τότε από την Σκηνήν και ιδού η Μαριάµ εγέµισε λέπραν και έγινε λευκή ωσάν το χιόνι.
Ερριψε το βλέµµα του ο Ααρών εις την Μαριάµ και την είδε γεµάτην λέπραν.
Αρ. 12,11  και είπεν Ααρών προς Μωυσήν· δέοµαι, κύριε, µη συνεπιθή ηµίν αµαρτίαν, διότι ηγνοήσαµεν καθ ότι ηµάρτοµεν·
Αρ. 12,11  Εντροµος τότε είπε προς τον Μωυσήν· “κύριε, σε παρακαλώ να µη µας αποδώση ο Θεός κατά την αµαρτίαν, την
οποίαν χωρίς επίγνωσιν του βάρους της διεπράξαµεν·
Αρ. 12,12  µη γένηται ωσεί ίσον θανάτω, ωσεί έκτρωµα εκπορευόµενον εκ µήτρας µητρός και κατεσθίει το ήµισυ των
σαρκών αυτής.



Αρ. 12,12  ας µη καταντήση η Μαριάµ εξ αιτίας της λέπρας της ωσάν νεκρά, ωσάν ένα έκτρωµα, το οποίον εξέρχεται από
την κοιλίαν της µητρός του παράκαιρα µε φαγωµένον το ήµισυ από τας σάρκας του”.
Αρ. 12,13  και εβόησε Μωυσής προς Κύριον λέγων· ο Θεός δέοµαί σου, ίασαι αυτήν.
Αρ. 12,13  Και ο ανεξίκακος Μωϋσής εβόησε προς τον Κυριον λέγων· “ω ! Θεέ µου ! Σε θερµοπαρακαλώ θεράπευσε αυτήν” !
Αρ. 12,14  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ει ο πατήρ αυτής πτύων ενέπτυσεν εις το πρόσωπον αυτής, ουκ εντραπήσεται επτά
ηµέρας; αφορισθήτω επτά ηµέρας έξω της παρεµβολής και µετά ταύτα εισελεύσεται.
Αρ. 12,14  Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “εάν ο πατέρας της την έφτυνεν στο πρόσωπον, δεν θα εντρέπετο; Και επί επτά
ηµέρας δεν θα έµενεν αποµονωµένη λόγω εντροπής; Προς τιµωρίαν της ας απαµακρυνθή έξω από την κατασκήνωσιν επτά
ηµέρας και µετά ταύτα θα επανέλθη”.
Αρ. 12,15  και αφωρίσθη Μαριάµ έξω της παρεµβολής επτά ηµέρας· και ο λαός ουκ εξήρεν, έως εκαθαρίσθη Μαριάµ.
Αρ. 12,15  Και έχωρισθη η Μαριάµ και έµεινεν έξω από την κατασκήνωσιν επτά ηµέρας. Ο δε λαός δεν ανεχώρησεν από την
Ασηρώθ, έως ότου εκαθαρίσθη η Μαριάµ από την λέπραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Αρ. 13,1  Καί µετά ταύτα εξήρεν ο λαός εξ Ασηρώθ, και παρενέβαλον εν τή ερήµω τού Φαράν.
Αρ. 13,1  Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο λαός από Ασηρώθ και κατεσκήνωσαν εις την έρηµον του Φαράν.
Αρ. 13,2  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 13,2   Εκεί µίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 13,3  απόστειλον σεαυτώ άνδρας, και κατασκεψάσθωσαν την γήν των Χαναναίων, ήν εγώ δίδωµι τοίς υιοίς Ισραήλ εις
κατάσχεσιν, άνδρα ένα κατά φυλήν, κατά δήµους πατριών αυτών αποστελείς αυτούς, πάντα αρχηγόν εξ αυτών.
Αρ. 13,3   “διάλεξε και στείλε συ ο ίδιος άνδρας, δια να κατασκοπεύσουν την χώραν των Χαναναίων, την οποίαν εγώ θα
δώσω ως ιδιοκτησίαν στους Ισραηλίτας. Θα εκλέξης ανά ένα άνδρα από κάθε φυλήν, άρχοντα κατά τας πατριαρχικάς των
οικογενείας και θα στείλης αυτούς εις κατασκόπευσιν της Χαναάν”.
Αρ. 13,4  και εξαπέστειλεν αυτούς Μωυσής εκ της ερήµου Φαράν διά φωνής Κυρίου· πάντες άνδρες αρχηγοί υιών Ισραήλ
ούτοι.
Αρ. 13,4   Ο Μωϋσής εξέλεξε και έστειλεν αυτούς από την έρηµον Φαράν σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου. Ολοι αυτοί οι
άνδρες ήσαν αρχηγοί των Ισραηλιτών.
Αρ. 13,5  και ταύτα τα ονόµατα αυτών· της φυλής ουβήν Σαµουήλ υιός Ζαχούρ·
Αρ. 13,5   Αυτά δε είναι τα ονόµατά των· Της φυλής Ρουβήν ο Σαιµουήλ, υιός του Ζαχούρ·
Αρ. 13,6  της φυλής Συµεών Σαφάτ υιός Σουρί·
Αρ. 13,6   της φυλής Συµεών ο Σαφάτ, υιός του Σουρί·
Αρ. 13,7  της φυλής Ιούδα Χάλεφ υιός Ιεφοννή·
Αρ. 13,7   της φυλής Ιούδα ο Χαλεφ, υιός του Ιεφοννή·
Αρ. 13,8  της φυλής Ισσάχαρ Ιλαάλ υιός Ιωσήφ·
Αρ. 13,8   της φυλής Ισσάχαρ ο Ιλαάλ, υιός του Ιωσήφ·
Αρ. 13,9  της φυλής Εφραίµ Αυσή υιός Ναυή·
Αρ. 13,9   της φυλής Εφραίµ ο Αυη, υιός του Ναυή·
Αρ. 13,10  της φυλής Βενιαµίν Φαλτί υιός αφού·
Αρ. 13,10  της φυλής Βενιαµίν ο Φαλτί, υιός του Ραφού·
Αρ. 13,11  της φυλής Ζαβουλών Γουδιήλ υιός Σουδί·
Αρ. 13,11  της φυλής Ζαβουλών ο Γουδιήλ, υιός του Σουδί·
Αρ. 13,12  της φυλής Ιωσήφ των υιών Μανασσή, Γαδί υιός Σουσί·
Αρ. 13,12  της φυλής Ιωσήφ από τους απογόνους του Μανασσή ο Γαδί, υιός του Σουσί·
Αρ. 13,13  της φυλής Δάν Αµιήλ υιός Γαµαλί·
Αρ. 13,13  της φυλής Δαν ο Αµιήλ, υιός του Γαµαλί·
Αρ. 13,14  της φυλής Ασήρ Σαθούρ υιός Μιχαήλ·
Αρ. 13,14  της φυλής Ασήρ ο Σαθούρ, υιός του Μιχαήλ·
Αρ. 13,15  της φυλής Νεφθαλί Ναβί υιός Σαβί·
Αρ. 13,15  της φυλής Νεφθαλίµ ο Ναβί, υιός του Σαβί·
Αρ. 13,16  της φυλής Γάδ Γουδιήλ υιός Μακχί·
Αρ. 13,16  της φυλής Γαδ ο Γουδιήλ, υιός του Μακχί·
Αρ. 13,17  ταύτα τα ονόµατα των ανδρών, ούς απέστειλε Μωυσής κατασκέψασθαι την γήν. και επωνόµασε Μωυσής τον
Αυσή υιόν Ναυή Ιησούν.
Αρ. 13,17  Αυτά ήσαν τα ονόµατα των ανδρών, τους οποίους απέστειλεν ο Μωϋσής να κατασκοπεύσουν την χώραν Χαναάν.
Ο Μωϋσής επωνόµασεν Ιησούν τον Αυσή, τον υιόν του Ναυή.
Αρ. 13,18  και απέστειλεν αυτούς Μωυσής κατασκέψασθαι την γήν Χαναάν και είπε προς αυτούς· ανάβητε ταύτη τή ερήµω
και αναβήσεσθε εις το όρος,
Αρ. 13,18  Αυτούς απέστειλεν ο Μωϋσής να κατασκοπεύσουν την Χαναάν και είπε προς αυτούς· “θα ανεβήτε αυτήν την
έρηµον και εν συνεχεία θα ανεβήτε στο όρος·
Αρ. 13,19  και όψεσθε την γήν, τις εστι, και τον λαόν τον εγκαθήµενον επ αυτής, ει ισχυρός εστιν ή ασθενής, ει ολίγοι εισίν ή
πολλοί·
Αρ. 13,19  και θα ίδετε την χώραν τι λογής είναι αυτή , τον λαόν ο οποίος κατοικεί εις αυτήν, εάν είναι ισχυρός η ασθενής,
εάν είναι ολίγοι η πολλοί.
Αρ. 13,20  και τις η γη, εις ήν ούτοι εγκάθηνται επ αυτής, ει καλή εστιν ή πονηρά· και τίνες αι πόλεις, ας ούτοι κατοικούσιν
εν αυταίς, ει εν τειχήρεσιν ή εν ατειχίστοις·
Αρ. 13,20  Εξακριβώσατε οποία τις είναι η γη, εις την οποίαν αυτοί κατοικούν, εάν είναι ωραία και εύφορος η εάν είναι
άγονος και ξηρά· ποίαι είναι αι πόλεις, εις τας οποίας αυτοί κατοικούν, εάν είναι περιτειχισµέναι η ατείχιστοι·



Αρ. 13,21  και τις η γη, ει πίων ή παρειµένη, ει έστιν εν αυτή δένδρα ή ού· και προσκαρτερήσαντες λήψεσθε από των καρπών
της γής. και αι ηµέραι ηµέραι έαρος, πρόδροµοι σταφυλής.
Αρ. 13,21  ποία είναι η γη αυτή, εάν είναι πλούσια η παραµεληµένη, εάν έχη δένδρα η όχι. Θα µείνετε επί ολίγον διάστηµα
εις την χώραν και θα πάρετε από τους ίκαρπούς αυτής”. Τοτε δε που απεστάλησαν ήσαν αι τελευταίαι ηµέραι του έαρος
και η αρχή του θέρους, όταν πλέον είχον ωριµάσει τα πρώϊµα σταφύλια.
Αρ. 13,22  και αναβάντες κατεσκέψαντο την γήν από της ερήµου Σίν έως οόβ, εισπορευοµένων Αιµάθ.
Αρ. 13,22  Ανέβησαν οι δώδεκα αυτοί κατάσκοποι και κατεσκόπευσαν την χώραν από την έρηµον Σιν έως την Ροόβ, που
κείται επί της οδού, δια της οποίας εισέρχονται εις Αιµάθ.
Αρ. 13,23  και ανέβησαν κατά την έρηµον και απήλθον έως Χεβρών, και εκεί Αχιµάν και Σεσσί και Θελαµί, γενεαί Ενάχ· και
Χεβρών επτά έτεσιν ωκοδοµήθη πρό τού Τανίν Αιγύπτου.
Αρ. 13,23  Εν συνεχεία επέστρεψαν εις την έρηµον, έφθασαν έως την Χεβρών, οπού κατοικούσαν οι Αχιµάν, οι Σεσσί και οι
Θελαµί, απόγονοι του Ενάχ. Η δε Χεβρών είχεν οικοδοµηθή επτά έτη, πριν κτισθή η Τανίν της Αιγύπου.
Αρ. 13,24  και ήλθοσαν έως Φάραγγος βότρυος, και κατεσκέψαντο αυτήν· και έκοψαν εκείθεν κλήµα και βότρυν σταφυλής
ένα επ αυτού και ήραν αυτόν επ αναφορεύσι και από των ροών, και από των συκών.
Αρ. 13,24  Εφθασσε εις µίαν φάραγγα, η οποία ωνοµάσθη “Φαραγξ βότρυος”, δια τα πολλά και εκλεκτά σταφύλια της, και
την κατεσκόπευσαν. Από έχει έκοψαν ένα κλήµα µε µίαν σταφυλήν εις αυτό, εσήκωσαν αυτό µε αναφορείς, έκοψαν πίσης
και επήραν µαζή των ρόδια και σύκα.
Αρ. 13,25  και τον τόπον εκείνον επωνόµασαν Φάραγξ βότρυος διά τον βότρυν, ον έκοψαν εκείθεν οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 13,25  Τον τόπον δε αυτόν ωνόµοοσαν “Φαραγξ βότρυος” δια το σταφύλι, το οποίον έκοψαν από εκεί οι Ισραηλίται.
Αρ. 13,26  Καί απέστρεψαν εκείθεν κατασκεψάµενοι την γήν µετά τεσσαράκοντα ηµέρας.
Αρ. 13,26  Αφού κατεσκόπευσαν επί τεσσαράκοντα ηµέρας την χώραν, επέστρεψαν στο στρατόπεδον των Ισραηλιτών.
Αρ. 13,27  και πορευθέντες ήλθον προς Μωυσήν και Ααρών και προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ, εις την έρηµον Φαράν
Κάδης και απεκρίθησαν αυτοίς ρήµα και πάση συναγωγή και έδειξαν τον καρπόν της γής .
Αρ. 13,27  Επορεύθησαν και ήλθαν προς τον Μωϋσήν, προς τον Ααρών και προς όλον τον λαόν των Ισραηλιτών εις την
έρηµον Φαράν στον τόπον Καδης, διηγήθησαν εις αυτούς και στον λαόν όσα είδον και έδειξαν τον καρπόν της χώρας .
Αρ. 13,28  και διηγήσαντο αυτώ και είπαν· ήλθαµεν εις την γήν, εις ήν απέστειλας ηµάς, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι, και
ούτος ο καρπός αυτής·
Αρ. 13,28  Διηγήθησαν δηλαδή στον Μωϋσήν και είπαν· “επήγαµε εις την χώραν, εις την οποίαν µας έστειλες να
κατασκοπεύσωµεν, εις την χώραν την ρέουσαν γάλα και µέλι, και αυτός είναι ο καρπός της.
Αρ. 13,29  αλλ ή ότι θρασύ το έθνος το κατοικούν επ αυτής, και αι πόλεις οχυραί τετειχισµέναι µεγάλαι σφόδρα, και την
γενεάν Ενάχ εωράκαµεν εκεί,
Αρ. 13,29  Αλλά ο λαός, που κατοικεί εις αυτήν, είναι ισχυρός, αι πόλεις είναι πολύ µεγάλαι, ωχυρωµέναι µε τείχη ολόγυρά
των. Εκεί είδοµεν την γενεάν Ενάχ, τους γίγαντας.
Αρ. 13,30  και Αµαλήκ κατοικεί εν τή γη τή προς νότον, και ο Χετταίος και ο Ευαίος και ο Ιεβουσαίος και ο Αµοραίος
κατοικεί εν τή ορεινή, και ο Χαναναίος κατοικεί παρά θάλασσαν και παρά τον Ιορδάνην ποταµόν.
Αρ. 13,30  Ο Αµαλήκ επίσης κατοικεί εις την νότιον περιοχήν της χώρας, ο δε Χετταίος, ο Ευαίος, ο Ιεβουσαίος και ο
Αµορραίος κατοικούν εις την ορεινήν περιοχήν, ο δε Χαναναίος κατοικεί την περιοχήν µεταξύ Μεσογείου Θαλάσσης και
Ιορδάνου ποταµού”. Ο λαός έµεινεν σιωπηλός και κατηφής.
Αρ. 13,31  και κατεσιώπησε Χάλεβ τον λαόν προς Μωυσήν και είπεν αυτώ· ουχί, αλλά αναβάντες αναβησόµεθα και
κατακληρονοµήσοµεν αυτήν, ότι δυνατοί δυνησόµεθα προς αυτούς.
Αρ. 13,31  Ο Χαλεβ όµως καθησύχασε τον λαόν, ο οποίος είχεν αρχίσει να δασφορή κατά του Μωϋσέως, και είπε προς όλους·
“Οχι ! Θα προχωρήσωµεν, θα κατακτήσωµεν και θα κληρονοµήσωµεν την χώραν αυτήν, διότι είµεθα ισχυροί και θα
υπερισχύσωµεν απέναντι των κατοίκων της” !
Αρ. 13,32  και οι άνθρωποι οι συναναβάντες µετ αυτού είπαν· ουκ αναβαίνοµεν, ότι ου µη δυνώµεθα αναβήναι προς το
έθνος, ότι ισχυρότερον ηµών εστι µάλλον.
Αρ. 13,32  Οι άλλοι όµως κατάσκοποι, οι οποίοι είχαν ανέβη µαζή µε αυτόν, έλεγαν και ξαναέλεγαν· “όχι ! Δεν αναβαίνοµεν
προς την χώραν αυτήν, διότι δεν ηµπορούµεν να αντιπαραταχθώµεν προς τον λαόν της, επειδή είναι πολύ ισχυρότερος από
ηµάς”.
Αρ. 13,33  και εξήνεγκαν έκστασιν της γής, ήν κατεσκέψαντο αυτήν προς τους υιούς Ισραήλ, λέγοντες· την γήν, ήν
παρήλθοµεν αυτήν κατασκέψασθαι, γη κατέσθουσα τους κατοικούντας επ αυτής εστι· και πάς ο λαός, ον εωράκαµεν εν
αυτή, άνδρες υπερµήκεις·
Αρ. 13,33  Οι άνδρες αυτοί έδωσαν προς τους Ισραηλίτας πολύ αποθαρρυντικήν περιγραφήν δια την χώραν, που είχαν
κατασκοπεύσει, λέγοντες· “η γη, την οποίαν επήγαµε να κατασκοπεύσωµεν, είναι γη που κατατρώγει τους κατοίκους της·
ο δε λαός, τον οποίον εις αυτήν είδοµεν, είναι άνδρες υπερµεγέθεις.
Αρ. 13,34  και εκεί εωράκαµεν τους γίγαντας και ήµεν ενώπιον αυτών ωσεί ακρίδες, αλλά και ούτως ήµεν ενώπιον αυτών.
Αρ. 13,34  Εκεί είδοµεν τους γίγαντας, ενώπιον των οποίων ηµείς εφαινόµεθα, όπως και πράγµατι είµεθα, σαν ακρίδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Αρ. 14,1  Καί αναλαβούσα πάσα η συναγωγή ενέδωκε φωνήν, και έκλαιεν ο λαός όλην την νύκτα εκείνην.
Αρ. 14,1   Εξ αιτίας των αποθαρρυντικών αυτών πληροφοριών συνεκλονίσθη και ηγέρθη όλος ο λαός του Ισραήλ, ύψωσαν
την φωνήν και εθρηναλογούσαν ολόκληρον την νύκτα.
Αρ. 14,2  και διεγόγγυζον επί Μωυσήν και Ααρών πάντες οι υιοί Ισραήλ, και είπαν προς αυτούς πάσα η συναγωγή· όφελον
απεθάνοµεν εν τή Αιγύπτω, ή εν τή ερήµω ταύτη ει απεθάνοµεν.
Αρ. 14,2   Ολοι εγόγγυζον εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών. Ολον αυτό το πλήθος είπαν προς αυτούς. “Είθε να είχοµεν
αποθάνει εις την Αίγυπτον παρά να αποθάνωµεν εις την έρηµον αυτήν τώρα.
Αρ. 14,3  και ινατί Κύριος εισάγει ηµάς εις την γήν ταύτην πεσείν εν πολέµω; αι γυναίκες ηµών και τα παιδία έσονται εις
διαρπαγήν· νύν ούν βέλτιον ηµίν εστιν αποστραφήναι εις Αίγυπτον.



Αρ. 14,3   Διατί ο Κυριος µας εισάγει εις την χώραν αυτήν, ώστε ηµείς µεν να φονευθώµεν στον πόλεµον, αι δε γυναίκες και
τα παιδιά µας να πέσουν αιχµάλωτοι εις τα χέρια εκείνων; Το καλύτερον λοιπόν που έχοµεν να κάµωµεν τώρα, είναι να
επιστρέψωµεν εις την Αίγυπτον.
Αρ. 14,4  και είπαν έτερος τώ ετέρω· δώµεν αρχηγόν και αποστρέψωµεν εις Αίγυπτον.
Αρ. 14,4   Εν συνεχεία δε εξερεθισµένοι είπαν ο ένας προς τον άλλον· ας εκλέξωµεν αρχηγόν, δια να µας οδηγήση αυτός
πλέον και να επιστρέψωµεν εις την Αίγυπτον.
Αρ. 14,5  και έπεσε Μωυσής και Ααρών επί πρόσωπον εναντίον πάσης συναγωγής υιών Ισραήλ.
Αρ. 14,5   Οταν ήκουσεν αυτά ο Μωϋσής και ο Ααρών έπεσαν κατά γης ενώπιον όλου του λαού των Ισραηλιτών
παρακαλούντες αυτούς, να µη προχωρήσουν εις την ανταρσίαν αυτήν.
Αρ. 14,6  Ιησούς δε ο τού Ναυή και Χάλεβ ο τού Ιεφοννή, των κατασκεψαµένων την γήν, διέρηξαν τα ιµάτια αυτών
Αρ. 14,6   Ο δε Ιησούς του Ναυή και ο Χαλεβ ο υιός του Ιεφονν, εξ εκείνων που κατεσκόπευσαν την χώραν, ακούσαντες αυτά
έσχισαν τα ενδύµατά των
Αρ. 14,7  και είπαν προς πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ λέγοντες· η γη, ήν κατεσκεψάµεθα αυτήν, αγαθή εστι σφόδρα
σφόδρα·
Αρ. 14,7   και είπαν προς όλον το πλήθος των Ισραηλιτών· “η γη την οποίαν κατεσκοπεύσαµεν είναι πολύ πάρα πολύ ωραία
και εύφορος.
Αρ. 14,8  ει αιρετίζει ηµάς Κύριος, εισάξει ηµάς εις την γήν ταύτην και δώσει αυτήν ηµίν, γη ήτις εστί ρέουσα γάλα και µέλι.
Αρ. 14,8   Εφ' όσον δε ο Κυριος µας έχει εκλέξει ως λαόν του. Θα µας εισαγάγη ως κατακτητάς και κυρίους και θα δώση εις
ηµάς την γην αυτήν, η οποία ρέει γάλα και µέλι.
Αρ. 14,9  αλλά από τού Κυρίου µη αποστάται γίνεσθε· υµείς δε µη φοβηθήτε τον λαόν της γής, ότι κατάβρωµα ηµίν εστιν·
αφέστηκε γάρ ο καιρός απ αυτών, ο δε Κύριος εν ηµίν· µη φοβηθήτε αυτούς.
Αρ. 14,9   Λοιπόν µη επαναστατήτε εναντίον του Κυρίου και µη φοφηθήτε τον λαόν της χώρας αυτής, διότι θα τον
κατακτήσωµεν και θα τον καταφάγωµεν ωσάν ένα κοµµάτι ψωµιού. Εχει πλέον λήξει ο καιρός της προστασίας των
ανθρώπων αυτών υπό του Θεού. Ο Κυριος είναι µαζή µας. Μη φοβηθήτε αυτούς” !
Αρ. 14,10  και είπε πάσα η συναγωγή καταλιθοβολήσαι αυτούς εν λίθοις. και η δόξα Κυρίου ώφθη εν τή νεφέλη επί της
σκηνής τού µαρτυρίου πάσι τοίς υιοίς Ισραήλ.
Αρ. 14,10  Ολον όµως το πλήθος των Ισραηλιτών, εξαγριωµένον και έξαλλον, ώρµησε να λιθοβολήση τον Ιησούν του Ναυή
και τον Χαλεβ. Αλλά θεία λάµψις εφάνη εις την νεφέλην επάνω από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, ενώπιον όλων των
Ισραηλιτών και τους ανεχαίτισεν από το έγκληµα.
Αρ. 14,11  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· έως τίνος παροξύνει µε ο λαός ούτος και έως τίνος ου πιστεύουσί µοι επί πάσι τοίς
σηµείοις, οίς εποίησα εν αυτοίς;
Αρ. 14,11  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “έως πότε θα µε εξοργίζη αυτός ο λαός; Εως πότε δεν θα πιστεύουν εις όλα
τα θαύµατά µου, τα οποία έκαµα εις αυτούς;
Αρ. 14,12  πατάξω αυτούς θανάτω και απολώ αυτούς και ποιήσω σε και τον οίκον τού πατρός σου εις έθνος µέγα και πολύ
µάλλον ή τούτο.
Αρ. 14,12  Και λοιπόν θα τους κτυπήσω δια θανάτου, θα τους εξολοθρεύσω και θα αναδείξω σε και τον πατρικόν σου οίκον
έθνός µέγα, πολύ ισχυρότερον από τον λαυν αυτόν”.
Αρ. 14,13  και είπε Μωυσής προς Κύριον· και ακούσεται Αίγυπτος, ότι ανήγαγες τή ισχύϊ σου τον λαόν τούτον εξ αυτών,
Αρ. 14,13  Ο Μωϋσής είπε τότε προς τον Κυριον· “οι Αιγύπτιοι έχουν πλέον ακούσει και µάθει ότι συ µε την ακατανίκητον
δύναµίν σου έβγαλες ελεύθερον τον λαόν τούτον εκ µέσου αυτών.
Αρ. 14,14  αλλά και πάντες οι κατοικούντες επί της γής ταύτης ακηκόασιν , ότι σύ εί Κύριος εν τώ λαώ τούτω, όστις
οφθαλµοίς κατ οφθαλµούς οπτάζη, Κύριε, και η νεφέλη σου εφέστηκεν επ αυτών, και εν στύλω νεφέλης σύ πορεύη
πρότερος αυτών την ηµέραν και εν στύλω πυρός την νύκτα.
Αρ. 14,14  Αλλά και όλοι όσοι κατοικούν την χώραν αυτήν έχουν ακούσει δια τα θαύµατά σου και έχουν πεισθή, ότι συ είσαι
ο Κυριος και Θεός του λαού τούτου, του λαού ο οποίος σε βλέπει πρόσωπον προς πρόσωπον, και ότι η νεφέλη σου
ευρίσκεται επάνω από αυτούς, συ δε προπορεύεσαι εις αυτούς ως οδηγός κατά µεν την ηµέραν σαν στήλη νεφέλης κατά δε
την νύκτα σαν στήλη πυρός.
Αρ. 14,15  και εκτρίψεις τον λαόν τούτον ωσεί άνθρωπον ένα, και ερούσι τα έθνη, όσοι ακηκόασι το όνοµά σου, λέγοντες·
Αρ. 14,15  Εάν λοιπόν εξοντώσης τον λαόν αυτόν αµέσως, ως εάν πρόκειται δι' ένα άνθρωπον, όσα έθνη έχουν ακούσει δια
το θαυµαστόν και παντοδύναµον όνοµα σου, θα είπουν·
Αρ. 14,16  παρά το µη δύνασθαι Κύριον εισαγαγείν τον λαόν τούτον εις την γήν, ήν ώµοσεν αυτοίς, κατέστρωσεν αυτούς εν
τή ερήµω.
Αρ. 14,16  Επειδή δεν κατόρθωσε να οδηγήση ο Θεός και φέρη τον λαόν τούτον εις την χώραν, την οποίαν µε όρκον είχεν
υποσχεθή να τους δώση, τους κατέστρωσε νεκρούς εις την έρηµον αυτήν γην !
Αρ. 14,17  και νύν υψωθήτω η ισχύς, Κύριε, ον τρόπον είπας λέγων·
Αρ. 14,17  Αλλά, Κυριε, ας φανή και ας υψωθή και τώρα το µεγαλείον της δυνάµεώς σου, όπως άλλοτε είχες διακηρύξει
λέγων ότι είσαι
Αρ. 14,18  Κύριος µακρόθυµος και πολυέλεος και αληθινός, αφαιρών ανοµίας και αδικίας και αµαρτίας, και καθαρισµώ ου
καθαριεί τον ένοχον αποδιδούς αµαρτίας πατέρων επί τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς.
Αρ. 14,18  Κυριος, µακρόθυµος και πολυέλεος και αξιόπιστος εις τα λόγια σου. Είσαι συ Κυριος, ο οποίος συγχωρεί και
εξαλείφει παρανοµίας και αδικίας και γενικώς τας αµαρτίας, αλλά και δεν αφήνει ατιµώρητον τον ένοχον φθάνων µέχρι
του σηµείου να καταλογίζη ευθύνην και να τιµωρή τα τέκνα µέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς δια τας αµαρτίας των
πατέρων των.
Αρ. 14,19  άφες την αµαρτίαν τώ λαώ τούτω κατά το µέγα έλεός σου, καθάπερ ίλεως εγένου αυτοίς απ Αιγύπτου έως τού
νύν.
Αρ. 14,19  Αλλά, συγχώρησε, Κυριε, κατά το µέγα σου έλεος την αµαρτίαν στον λαόν τούτον. Γινε εύσπλαγχνος, όπως
εύσπλαγχνος έγινες εις αυτούς από την ηµέραν της εξόδου των από της Αιγύπτου µέχρι τώρα” !



Αρ. 14,20  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ίλεως αυτοίς ειµι κατά το ρήµά σου·
Αρ. 14,20  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “θα γίνω εις αυτούς ίλεως σύµφωνα µε την παράκλησίν σου.
Αρ. 14,21  αλλά ζώ εγώ και ζών το όνοµά µου και εµπλήσει η δόξα Κυρίου πάσαν την γήν,
Αρ. 14,21  Αλλά εγώ ζω και ζων είναι το όνοµα µου, και θα πληµµυρίση ολόκληρον την γην η δόξα και η δύναµις της
δικαιοσύνης µου
Αρ. 14,22  ότι πάντες οι άνδρες οι ορώντες την δόξαν µου και τα σηµεία, ά εποίησα εν Αιγύπτω και εν τή ερήµω, και
επείρασάν µε τούτο δέκατον, και ουκ εισήκουσαν της φωνής µου,
Αρ. 14,22  διότι όλοι οι Ισραηλίται, οι οποίοι είδον την δόξαν µου και τα θαύµατα, τα οποία έκαµα εις την Αίγυπτον και εις
την έρηµον, και παρ' όλον τούτο µε παρώργισαν τώρα δια δεκάτην φοράν και δεν υπήκουσαν εις την εντολήν µου,
Αρ. 14,23  ή µην ουκ όψονται την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών, αλλ ή τα τέκνα αυτών, ά εστι µετ εµού ώδε, όσοι ουκ
οίδασιν αγαθόν ουδέ κακόν, πάς νεώτερος άπειρος, τούτοις δώσω την γήν, πάντες δε οι παροξύναντές µε ουκ όψονται
αυτήν.
Αρ. 14,23  κατ' αµετάκλητον απόφασίν µου δεν θα ίδουν την χώραν, την οποίαν δι' όρκου υπεσχέθην στους πατέρας των,
αλλά θα την ίδουν µόνον τα τέκνα των, τα οποία είναι εδώ µαζή µου, που δεν ηµπορούν ακόµη να κάµουν διάκρισιν
µεταξύ καλού και κακού, κάθε νεώτερος και άπειρος. Εις αυτά εγώ θα δώσω την χώραν. Ολοι δε εκείνοι, που µε παρώξυναν
δεν θα την ιδούν.
Αρ. 14,24  ο δε παίς µου Χάλεβ, ότι πνεύµα έτερον εν αυτώ και επηκολούθησέ µοι, εισάξω αυτόν εις την γήν, εις ήν εισήλθεν
εκεί, και το σπέρµα αυτού κληρονοµήσει αυτήν.
Αρ. 14,24  Τον δούλον µου όµως τον Χαλεβ, διότι είναι αλλού πνεύµατος από τον λαόν αυτόν και µε ηκολούθησε, θα τον
εισαγάγω εις την χώραν, όπου εισήλθεν ως κατάσκοπος και οι απόγονοί του θα κληρονοµήσουν αυτήν.
Αρ. 14,25  ο δε Αµαλήκ και ο Χαναναίος κατοικούσιν εν τή κοιλάδι· αύριον επιστράφητε και απάρατε υµείς εις την έρηµον,
οδόν θάλασσαν ερυθράν.
Αρ. 14,25  Ο Αµαλήκ και ο Χαναναίος θα κατοικούν τώρα αυτήν την κοιλάδα . Σεις δε αύριον αναχωρήσατε και επιστρέψατε
εις την έρηµον προς την κατεύθυνσιν της Ερυθράς Θαλάσσης”.
Αρ. 14,26  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 14,26  Είπεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών·
Αρ. 14,27  έως τίνος την συναγωγήν την πονηράν ταύτην; ά αυτοί γογγύζουσιν εναντίον µου, την γόγγυσιν των υιών
Ισραήλ, ήν εγόγγυσαν περί υµών, ακήκοα.
Αρ. 14,27  “έως πότε θα ανέχωµαι τον πονηρόν αυτόν λαόν; Οσα αυτοί γογγύζουν εναντίον µου, όπως και τον γογγυσµόν
αυτόν εναντίον σας, όλα τα έχω ακούσει.
Αρ. 14,28  ειπόν αυτοίς· ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ή µην ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ώτά µου, ούτω ποιήσω υµίν.
Αρ. 14,28  Είπε λοιπόν εις αυτούς· Ζω εγώ, λέγει Κυριος, κατ' αµετάκλητον απόφασίν µου, ακριβώς όπως µου είπατε και
ήκουσα, έτσι θα κάµω εις σας·
Αρ. 14,29  εν τή ερήµω ταύτη πεσείται τα κώλα υµών, και πάσα η επισκοπή υµών και οι κατηριθµηµένοι υµών από
εικοσαετούς και επάνω, όσοι εγόγγυζον επ εµοί·
Αρ. 14,29  δηλαδή εις την έρηµον θα πέσουν νεκρά τα σώµατά σας. Εδώ θα αποθάνετε όλοι όσοι κατά την απογραφήν, που
έγινε και ηριθµήθησαν από είκοσιν ετών και άνω, όλοι όσοι εγόγγυσαν εναντίον µου.
Αρ. 14,30  ει υµείς εισελεύσεσθε εις την γήν, εφ ήν εξέτεινα την χείρά µου κατασκηνώσαι υµάς επ αυτής, αλλ ή Χάλεβ υιός
Ιεφοννή και Ιησούς ο τού Ναυή·
Αρ. 14,30  Κανείς από σας δεν θα εισέλθη εις την γην, επάνω από την οποίαν άπλωσα εγώ τα παντοδύναµον χέρι µου και
ωρκίσθην να σας εγκαταστήσω, αλλά θα εισέλθουν εις αυτήν µόνον ο Χαλεβ υιός του Ιεφοννή, και ο Ιησούς ο υιός του
Ναυη·
Αρ. 14,31  και τα παιδία, ά είπατε εν διαρπαγή έσεσθαι, εισάξω αυτούς εις την γήν, και κληρονοµήσουσι την γήν, ήν υµείς
απέστητε απ αυτής.
Αρ. 14,31  και τα παιδιά, δια τα οποία είπατε ότι θα πέσουν, τάχα, αιχµάλωτα εις τα χέρια των εχθρών, θα οδηγήσω εις την
γην της επαγγελίας και θα κληρονοµήσουν την χώραν, την οποίαν σεις δια τας αµαρτίας σας εχάσατε.
Αρ. 14,32  και τα κώλα υµών πεσείται εν τή ερήµω ταύτη,
Αρ. 14,32  Τα µέλη του σώµατός σας θα πέσουν και θα µείνουν εις την έρηµον αυτήν,
Αρ. 14,33  οι δε υιοί υµών έσονται νεµόµενοι εν τή ερήµω τεσσαράκοντα έτη και ανοίσουσι την πορνείαν υµών , έως αν
αναλωθή τα κώλα υµών εν τή ερήµω,
Αρ. 14,33  τα δε παιδιά σας, όσα είναι κάτω των είκοσιν ετών, θα περιπλανώνται εις την έρηµον επί τεσσαράκοντα έτη και
θα υποφέρουν τας συνεπείας της αποστασίας σας από τον Θεόν, µέχρις ότου αποθάνουν εις την έρηµον όλοι οι άνω των
εικοσιν ετών.
Αρ. 14,34  κατά τον αριθµόν των ηµερών, όσας κατεσκέψασθε την γήν, τεσσαράκοντα ηµέρας, ηµέραν τού ενιαυτού,
λήψεσθε τας αµαρτίας υµών τεσσαράκοντα έτη και γνώσεσθε τον θυµόν της οργής µου.
Αρ. 14,34  Δια τας αµαρτίας που διεπράξατε, θα υποστήτε την τιµωρίαν της δικαίας αγανακτήσεως και οργής µου επί
τεσσαράκοντα έτη, κατά τον αριθµόν των ηµερών, τας οποίας κατεσκοπεύσατε την χώραν. Καθε ηµέρα θα υπολογισθή εις
εν έτος.
Αρ. 14,35  εγώ Κύριος ελάλησα· ή µην ούτω ποιήσω τή συναγωγή τή πονηρά ταύτη τή επισυνισταµένη επ εµέ· εν τή ερήµω
ταύτη εξαναλωθήσονται και εκεί αποθανούνται.
Αρ. 14,35  Εγώ ο Κυριος ωµίλησα. Οριστικώς και αµετακλήτως θα κάµω ο,τι είπα στον αµαρτωλόν αυτόν λαόν, ο οποίος
εστασίασεν εναντίον µου. Εις την έρηµον αυτήν θα εξοντωθούν και θα αποθάνουν”.
Αρ. 14,36  και οι άνθρωποι, ούς απέστειλε Μωυσής κατασκέψασθαι την γήν και παραγενηθέντες διεγόγγυσαν κατ αυτής
προς την συναγωγήν εξενέγκαι ρήµατα πονηρά περί της γής,
Αρ. 14,36  Οι άνδρες, τους οποίους έστειλεν ο Μωϋσής να κατασκοπεύσουν την χώραν και οι οποίοι επιστρέφοντες
εξηρέθισαν τον λαόν εις γογγυσµόν κατά της χώρας αυτής µε το να είπουν δόλια και ψευδή δι' αυτήν,
Αρ. 14,37  και απέθανον οι άνθρωποι οι κατείπαντες πονηρά κατά της γής εν τή πληγή έναντι Κυρίου



Αρ. 14,37  οι άνδρες αυτοί, οι οποίοι µε πείσµα είπαν και διέδωσαν πονηράς πληροφορίας δια την χώραν, εκτυπήθησαν
ρώτοι από τον Κυριον και απέθανον.
Αρ. 14,38  και Ιησούς υιός Ναυή, και Χάλεβ υιός Ιεφοννή έζησαν από των ανθρώπων εκείνων των πεπορευµένων
κατασκέψασθαι την γήν.
Αρ. 14,38  Από τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι µετέβησαν δια να κατασκοπεύσουν την χώραν, έζησαν µόνον ο Ιησούς υιός
Ναυη, και ο Χαλεβ υιός Ιεφοννή.
Αρ. 14,39  Καί ελάλησε Μωυσής τα ρήµατα ταύτα προς πάντας υιούς Ισραήλ, και επένθησεν ο λαός σφόδρα.
Αρ. 14,39  Ο Μωϋσής ανεκοίνωσεν εις όλους τους Ισραηλίτας τα λόγια αυτά του Κυρίου. Ο λαός ακούσας επένθησε πολύ.
Αρ. 14,40  και ορθρίσαντες το πρωΐ ανέβησαν εις την κορυφήν τού όρους λέγοντες· ιδού οίδε ηµείς αναβησόµεθα εις τον
τόπον, ον είπε Κύριος, ότι ηµάρτοµεν.
Αρ. 14,40  Δια να επανορθώσουν δε, τάχα, την παρακοήν των και αποφύγουν την τιµωρίαν, ηγέρθησαν οι Ισραηλίται πολύ
πρωϊ, ανέβησαν εις την κορυφήν του όρους, λέγοντες προς τον Μωυσήν· “ιδού, ηµείς τώρα θα εισέλθωµεν στον τόπον, τον
οποίον είπεν ο Κυριος, διότι πράγµατι µε την παρακοήν µας ηµαρτήσαµεν ενώπιόν του” !
Αρ. 14,41  και είπε Μωυσής· ινατί υµείς παραβαίνετε το ρήµα Κυρίου; ουκ εύοδα έσται υµίν.
Αρ. 14,41  Ο Μωϋσής απήντησε· “διατί και τώρα σεις παραβαίνετε πάλιν την εντολήν του Κυρίου; Δεν θα ευοδωθή η
απόπειρά σας.
Αρ. 14,42  µη αναβαίνετε· ου γάρ εστι Κύριος µεθ υµών, και πεσείσθε πρό προσώπου των εχθρών υµών.
Αρ. 14,42  Μη προχωρήτε διότι ο Κυριος δεν είναι µαζή σας, θα νικηθήτε και θα πέσετε ενώπιον των εχθρών σας.
Αρ. 14,43  ότι ο Αµαλήκ και ο Χαναναίος εκεί έµπροσθεν υµών, και πεσείσθε µαχαίρα, ού είνεκεν απεστράφητε απειθούντες
Κυρίω, και ουκ έσται Κύριος εν υµίν.
Αρ. 14,43  Οι Αµαληκίται και οι Χαναναίοι ευρίσκονται εκεί αντιµέτωποι έµπροσθέν σας και θα πέσετε εν στόµατι µαχαίρας,
επειδή απεστατήσατε και παρηκούσατε τον Κυριον και ο Κυριος δεν θα είναι πλέον µαζή σας”.
Αρ. 14,44  και διαβιασάµενοι ανέβησαν επί την κορυφήν τού όρους· η δε κιβωτός της διαθήκης Κυρίου και Μωυσής ουκ
εκινήθησαν εκ της παρεµβολής.
Αρ. 14,44  Εκείνοι όµως επέµειναν εις την απερίσκεπτον απόφασίν των, επροχώρησαν και ανέβησαν εις την κορυφήν του
όρους, αλλά η κιβωτός της Διαθήκης και ο Μωϋσής δεν εκινήθησαν από το στρατόπεδον.
Αρ. 14,45  και κατέβη ο Αµαλήκ και ο Χαναναίος ο εγκαθήµενος εν τώ όρει εκείνω και ετρέψαντο αυτούς και κατέκοψαν
αυτούς έως Ερµάν· και απεστράφησαν εις την παρεµβολήν.
Αρ. 14,45  Οι δε Αµαληκίται και οι Χαναναίοι, οι κατοικούντες στο όρος εκείνο, κατέβησαν και επετέθησαν εναντίον των
Ισραηλιτών, τους έτρεψαν εις φυγήν και κατέκοψαν αυτούς µέχρις Ερµάν. Οι δε διασωθέντες από την σφαγήν Ισραηλίται
επέστρεψαν στο στρατόπεδον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Αρ. 15,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 15,1  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν·
Αρ. 15,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· όταν εισέλθητε εις την γήν της κατοικήσεως υµών, ήν εγώ
δίδωµι υµίν,
Αρ. 15,2   “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Οταν εισέλθετε εις την χώραν της οριστικής εγκαταστάσεώς
σας, την οποίαν εγώ σας δίδω,
Αρ. 15,3  και ποιήσεις ολοκαυτώµατα Κυρίω, ολοκάρπωµα ή θυσίαν, µεγαλύναι ευχήν ή καθ εκούσιον ή εν ταίς εορταίς
υµών ποιήσαι οσµήν ευωδίας τώ Κυρίω, ει µέν από των βοών ή από των προβάτων,
Αρ. 15,3   θα προσφέρετε προς τον Κυριον θυσίας ολοκαυτωµάτων, αιµατηράν η αναίµακτον θυσίαν δια την εκπλήρωσιν
ταξίµατος η άλλην εκουσίαν προσφοράν η θυσίαν κατά τας εορτάς σας, ώστε αυτή να γίνη ευπρόσδεκτος ως οσµή
ευωδίας προς τον Κυριον. Αν µεν η προσφορά είναι από τα βόδια η από τα πρόβατα,
Αρ. 15,4  και προσοίσει ο προσφέρων το δώρον αυτού Κυρίω θυσίαν σεµιδάλεως δέκατον τού οιφί αναπεποιηµένης εν ελαίω
εν τετάρτω τού ίν·
Αρ. 15,4   ο προσφέρων αυτήν την αιµατηράν θυσίαν προς τον Κυριον θα προσφέρη συγχρόνως και εν δέκατον του οιφί (δύο
περίπου κιλά) σεµιγδάλι, ζυµωµένο µε λάδι ενός τετάρτου του ιν (840  περίπου γραµµάρ.).
Αρ. 15,5  και οίνον εις σπονδήν το τέταρτον τού ίν ποιήσετε επί της ολοκαυτώσεως, ή επί της θυσίας· τώ αµνώ τώ ενί
ποιήσεις τοσούτο, κάρπωµα οσµήν ευωδίας τώ Κυρίω.
Αρ. 15,5 Εις την αιµατηράν θυσίαν του ολοκαυτώµατος η εις την αναίµακτον θυσίαν θα προσφέρετε προς σπονδήν και ένα
τέταρτον του ιν οίνου (840   περίπου γραµ.) εις κάθε θυσίαν αµνού θα προσφέρης και θυσίαν του οίνου, ώστε αυτή να
γίνεται ευάρεστος οσµή ευωδίας στον Κυριον.
Αρ. 15,6  και τώ κριώ, όταν ποιήτε αυτόν εις ολοκαύτωµα ή εις θυσίαν, ποιήσεις θυσίαν σεµιδάλεως δύο δέκατα
αναπεποιηµένης εν ελαίω, το τρίτον τού ίν·
Αρ. 15,6   Και δι' εκάστην θυσίαν κριου, που προσφέρετε ως ολοκαύτωµα η ως θυσίαν άλλου είδους, θα προσφέρης και
θυσίαν δύο δέκατα σεµιγδάλι ζυµωµένο µε εν τρίτον του ιν ελαίου.
Αρ. 15,7  και οίνον εις σπονδήν το τρίτον τού ίν προσοίσετε εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Αρ. 15,7   Θα προσφέρετε επίσης και εν τρίτον του ιν οίνου εις σπονδήν, ώστε η θυσία σας να γίνη ευπρόσδεκτος οσµή
ευωδίας στον Κυριον.
Αρ. 15,8  εάν δε ποιήτε από των βοών εις ολοκαύτωσιν ή εις θυσίαν µεγαλύναι ευχήν, ή εις σωτήριον Κυρίω,
Αρ. 15,8   Οταν δε προσφέρετε βόδια ως θυσίαν ολοκαυτώµατος η ως θυσίαν εις εκτέλεσιν ταξίµατος η ως σωτήριον προς
τον Κυριον,
Αρ. 15,9  και προσοίσει επί τού µόσχου θυσίαν σεµιδάλεως τρία δέκατα αναπεποιηµένης εν ελαίω ήµισυ τού ίν
Αρ. 15,9   ο προσφέρων θα προσθέση στον θυσιαζόµενον µόσχον, ως αναίµακτον θυσίαν, τρία δέκατα σεµιγδάλι, ζυµωµένο
µε λάδι ηµίσεως ιν,
Αρ. 15,10  και οίνον εις σπονδήν το ήµισυ τού ίν, κάρπωµα οσµήν ευωδίας Κυρίω.



Αρ. 15,10  και οίνον προς σπονδήν ήµισυ του ιν, ώστε η θυσία να γίνη ευπρόσδεκτος οσµή ευωδίας στον Κυριον.
Αρ. 15,11  ούτω ποιήσεις τώ µόσχω τώ ενί ή τώ κριώ τώ ενί ή τώ αµνώ τώ ενί εκ των προβάτων ή εκ των αιγών·
Αρ. 15,11  Το αυτό θα κάµης δια την θυσίαν ενός µόσχου η ενός κριου η ενός αµνού από τα πρόβατα η από τα γίδια.
Αρ. 15,12  κατά τον αριθµόν ών εάν ποιήσητε, ούτως ποιήσετε τώ ενί κατά τον αριθµόν αυτών.
Αρ. 15,12  Αναλόγως του αριθµού των προσφεροµένων, ως θυσίαν, ζώων θα κάµετε και δια την αναίµακτον προσφοράν
σύµφωνα µε τον αριθµόν ενός εκάστου από αυτά.
Αρ. 15,13  πάς ο αυτόχθων ποιήσει ούτως τοιαύτα, προσενέγκαι καρπώµατα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Αρ. 15,13  Καθε εντόπιος Ισραηλίτης έτσι θα κάµνη προκειµένου να προσφέρη θυσίαν στον Κυριον, δια να γίνη
ευπρόσδεκτος ως οσµή ευωδίας στον Κυριον.
Αρ. 15,14  εάν δε προσήλυτος εν υµίν προσγένηται εν τή γη υµών, ή ός αν γένηται εν υµίν εν ταίς γενεαίς υµών, και ποιήσει
κάρπωµα οσµήν ευωδίας Κυρίω, ον τρόπον ποιείτε υµείς, ούτω ποιήσει η συναγωγή Κυρίω.
Αρ. 15,14  Εάν έλθη ξένος εις την χώραν σας η άλλος κανείς ευρεθή µεταξύ σας σήµερον και εις τας κατόπιν γενεάς σας και
θελήση να προσφέρη θυσίαν ευπρόσδεκτον, ως ευάρεστον ευωδίαν στον Κυριον, θα πράξη όπως και σεις κάµνετε. Ετσι θα
προσφέρη τας θυσίας του προς τον Κυριον όλος ο λαός του Ισραήλ.
Αρ. 15,15  νόµος είς έσται υµίν και τοίς προσηλύτοις τοίς προσκειµένοις εν υµίν, νόµος αιώνιος εις τας γενεάς υµών· ως υµείς
και ο προσήλυτος έσται έναντι Κυρίου.
Αρ. 15,15  Ενας νόµος θα υπάρχη δια σας και δια τους ξένους, οι οποίοι ευρίσκονται µεταξύ σας, νόµος παντοτεινός εις όλας
τας γενεάς σας. Οπως σεις, έτσι και ο ξένος θα είναι και θα ενεργή απέναντι του Κυρίου.
Αρ. 15,16  νόµος είς έσται και δικαίωµα έν έσται υµίν και τώ προσηλύτω τώ προσκειµένω εν υµίν.
Αρ. 15,16  Νοµος ένας, καθήκον ένα θα υπάρχη και δια σας και δια τον ξένον, που κατοικεί µεταξύ σας”.
Αρ. 15,17  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 15,17  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 15,18  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· εν τώ εισπορεύεσθαι υµάς εις την γήν, εις ήν εγώ εισάγω υµάς
εκεί,
Αρ. 15,18  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Οταν εισέλθετε εις την χώραν, εις την οποίαν εγώ θα σας
εισαγάγω,
Αρ. 15,19  και έσται όταν έσθητε υµείς από των άρτων της γής, αφελείτε αφαίρεµα αφόρισµα Κυρίω· απαρχήν φυράµατος
υµών
Αρ. 15,19  και όταν πρόκειται να φάγετε σεις από τους άρτους της γης εκείνης, θα αφαιρέσετε, δια να αφιερώσετε στον
Κυριον, την απαρχήν από τους ενζύµους άρτους σας.
Αρ. 15,20  άρτον αφοριείτε αφαίρεµα αυτό· ως αφαίρεµα από άλω, ούτως αφελείτε αυτόν,
Αρ. 15,20  Θα ξεχωρίσετε ένα άρτον ως αφιέρωµα θυσίας, ως “αφαίρεµα” προς τον Κυριον. Οπως προσφέρετε τας απαρχάς
από το αλώνι, έτσι θα προσφέρετε και τον ένζυµον άρτον.
Αρ. 15,21  απαρχήν φυράµατος υµών, και δώσετε Κυρίω αφαίρεµα εις τας γενεάς υµών.
Αρ. 15,21  Αυτός ο άρτος θα είναι η απαρχή, την οποίαν ως αφιέρωµα θα δώσετε στον Κυριον. Αυτό θα το τηρήτε εις όλας
τας γενεάς σας.
Αρ. 15,22  Όταν δε διαµάρτητε και µη ποιήσητε πάσας τας εντολάς ταύτας, ας ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν,
Αρ. 15,22  Οταν δε αµαρτήσετε και δεν εκτελέσετε αυτάς τας εντολάς, τας οποίας έδωσε προς τον Μωϋσήν ο Κυριος,
Αρ. 15,23  καθά συνέταξε Κύριος προς υµάς εν χειρί Μωυσή από της ηµέρας, ή συνέταξε Κύριος προς υµάς και επέκεινα εις
τας γενεάς υµών,
Αρ. 15,23  όπως διέταξε δια του Μωϋσέως εις σας από την ηµέραν, κατά την οποίαν έδωσε τας εντολάς αυτάς ο Κυριος προς
σας και εις όλας τας κατόπιν γενεάς σας,
Αρ. 15,24  και έσται εάν εξ οφθαλµών της συναγωγής γενηθή ακουσίως, και ποιήσει πάσα η συναγωγή µόσχον ένα εκ βοών
άµωµον εις ολοκαύτωµα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω και θυσίαν τούτου και σπονδήν αυτού κατά την σύνταξιν και χίµαρον
εξ αιγών ένα περί αµαρτίας.
Αρ. 15,24  εάν µεν η αµαρτία αυτή δεν υποπέση εις την αντίληψιν της συναγωγής και γίνη ακουσίως εκ µέρους του λαού,
όλος ο λαός θα προσφέρη ένα µοσχάρι υγιές και αρτιµελές εις θυσίαν ολοκαυτώµατος, δια να γίνη αυτή ευάρεστος ως
οσµή ευωδίας στον Κυριον. Θα προσθέσετε εις την αιµατηράν αυτήν θυσίαν και την ανάλογον θυσίαν του οίνου, σύµφωνα
µε την προαναφερθείσαν εντολήν, και ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας.
Αρ. 15,25  και εξιλάσεται ο ιερεύς περί πάσης συναγωγής υιών Ισραήλ, και αφεθήσεται αυτοίς· ότι ακούσιόν εστι, και αυτοί
ήνεγκαν το δώρον αυτών κάρπωµα Κυρίω περί της αµαρτίας αυτών έναντι Κυρίου, περί των ακουσίων αυτών.
Αρ. 15,25  Ο ιερεύς µε όλα αυτά θα εξιλεώση ενώπιον του Θεού όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και θα συγχωρηθή εις
αυτούς η αµαρτία, διότι είναι ακουσία και διότι οι παραβάται προσέφεραν δια την αµαρτίαν των αυτήν προς τον Κυριον
θυσίαν, όπως ορίζει ο νόµος δια τα ακούσια αµαρτήµατά των.
Αρ. 15,26  και αφεθήσεται κατά πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ και τώ προσηλύτω τώ προσκειµένω προς υµάς , ότι παντί
τώ λαώ ακούσιον.
Αρ. 15,26  Θα δοθή δε άφεσις εις όλον το πλήθος των Ισραηλιτών και στον ξένον, ο οποίος ευρίσκεται µεταξύ σας, διότι η
ακουσία αυτή αµαρτία είναι όλου του λαού.
Αρ. 15,27  εάν τε ψυχή µία αµάρτη ακουσίως, προσάξει αίγα µίαν ενιαυσίαν περί αµαρτίας,
Αρ. 15,27  Εάν ένας άνθρωπος αµαρτήση ακουσίως θα προσφέρη προς θυσίαν περί αµαρτίας µίαν αίγα ενός έτους.
Αρ. 15,28  και εξιλάσεται ο ιερεύς περί της ψυχής της ακουσιασθείσης και αµαρτούσης ακουσίως έναντι Κυρίου
εξιλάσασθαι περί αυτού.
Αρ. 15,28  Ο ιερεύς δια της θυσίας της αιγός θα εξιλεώση ενώπιον του Κυρίου τον άνθρωπον, ο οποίος ακουσίως και εν
αγνοία του ηµάρτησεν ενώπιον του Κυρίου.
Αρ. 15,29  τώ εγχωρίω εν υιοίς Ισραήλ και τώ προσηλύτω τώ προσκειµένω εν αυτοίς νόµος είς έσται αυτοίς , ός εάν ποιήση
ακουσίως.
Αρ. 15,29  Δια τον εντόπιον Ισραηλίτην, όπως και δια τον ξένον που ευρίσκεται µεταξύ των Ισραηλιτών, ένας νόµος θα



ισχύη δι' αυτούς, όταν κανείς ακουσίως αµαρτήση.
Αρ. 15,30  και ψυχή, ήτις ποιήσει εν χειρί υπερηφανίας από των αυτοχθόνων ή από των προσηλύτων, τον Θεόν ούτος
παροξυνεί, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ τού λαού αυτής,
Αρ. 15,30  Εκείνος όµως ο άνθρωπος, ο οποίος από υπερηφάνειαν και πείσµα θα αµαρτήση ενσυνειδήτως και εγωϊστικώς ,
είτε εντόπιος είναι είτε ξένος, αυτός θα εξοργίση τον Θεόν και θα εξολοθρευθή εκ µέσου του λαού,
Αρ. 15,31  ότι το ρήµα Κυρίου εφαύλισε και τας εντολάς αυτού διεσκέδασεν· εκτρίψει εκτριβήσεται η ψυχή εκείνη , η αµαρτία
αυτής εν αυτή.
Αρ. 15,31  διότι κατεφρόνησε τον λόγον του Κυρίου και διεσκόρπισεν ως στους ανέµους τας εντολάς αυτού. Θα εξοντωθή ο
άνθρωπος αυτός, διότι η εν επιγνώσει αυτή αµαρτία του είναι ασυγχώρητος”.
Αρ. 15,32  Καί ήσαν οι υιοί Ισραήλ εν τή ερήµω και εύρον άνδρα συλλέγοντα ξύλα τή ηµέρα των σαββάτων .
Αρ. 15,32  Εµεναν τότε οι Ισραηλίται εις την έρηµον. Είδον ένα άνθρωπον να µαζεύη ξύλα κατά την ηµέραν του Σαββάτου
και να καταλύη έτσι την σαββατικήν αργίαν.
Αρ. 15,33  και προσήγαγον αυτόν οι ευρόντες συλλέγοντα ξύλα τή ηµέρα των σαββάτων προς Μωυσήν και Ααρών και προς
πάσαν συναγωγήν υιών Ισραήλ.
Αρ. 15,33  Αυτοί, που τον εύρον να µαζεύη ξύλα κατά την ηµέραν του Σαββάτου, τον ωδήγησαν προς τον Μωϋσήν και τον
Ααρών και προς όλον τον λαόν των Ισραηλιτών.
Αρ. 15,34  και απέθεντο αυτόν εις φυλακήν, ου γάρ συνέκριναν τι ποιήσωσιν αυτόν.
Αρ. 15,34  Τον έθεσαν εις την φυλακήν, διότι δεν εγνώριζαν τι να κάµουν εις αυτόν, ποίαν τιµωρίαν να του επιβάλουν.
Αρ. 15,35  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· θανάτω θανατούσθω ο άνθρωπος, λιθοβολήσατε αυτόν λίθοις πάσα η
συναγωγή.
Αρ. 15,35  Ο Κυριος οµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν· “ο άνθρωπος αυτός πρέπει να τιµωρηθή µε θάνατον· να τον
λιθοβολήση όλος ο λαός”.
Αρ. 15,36  και εξήγαγον αυτόν πάσα η συναγωγή έξω της παρεµβολής, και ελιθοβόλησεν αυτόν πάσα η συναγωγή λίθοις
έξω της παρεµβολής, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 15,36  Ωδήγησεν αυτόν όλος ο λαός έξω από το στρατόπεδον και ελιθοβόλησαν όλοι αυτόν έξω από το στρατόπεδον,
όπως δίεταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν.
Αρ. 15,37  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 15,37  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν·
Αρ. 15,38  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς και ποιησάτωσαν εαυτοίς κράσπεδα επί τα πτερύγια των
ιµατίων αυτών εις τας γενεάς αυτών και επιθήσετε επί τα κράσπεδα των πτερυγίων κλώσµα υακίνθινον.
Αρ. 15,38  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Να ράψουν ταινίαν εις τα κάτω άκρα των ενδυµάτων των,
να θέσουν εις τα άκρα των ιµατίων των κλώσµα κυανούν. Αυτό θα γίνεται εις όλας των τας γενεάς.
Αρ. 15,39  και έσται υµίν εν τοίς κρασπέδοις και όψεσθε αυτά και µνησθήσεσθε πασών των εντολών Κυρίου και ποιήσετε
αυτάς, και ου διαστραφήσεσθε οπίσω των διανοιών υµών και των οφθαλµών υµών, εν οίς υµείς εκπορνεύετε οπίσω αυτών,
Αρ. 15,39  Θα υπάρχουν αυτά εις τα άκρα των ενδυµάτων σας, θα τα βλέπετε και θα ενθυµήσθε όλας τας εντολάς του
Κυρίου, δια να τας εφαρµόζετε· και δεν θα διαφθαρήτε παρασυρόµενοι από τας αµαρτωλάς επιθυµίας της καρδίας σας και
τα αµαρτωλά θεάµατα των οφθαλµών σας, δια των οποίων αποµακρύνεσθε από τον Θεόν εις παραστρατηµένην ζωήν.
Αρ. 15,40  όπως αν µνησθήτε και ποιήσητε πάσας τας εντολάς µου και έσεσθε άγιοι τώ Θεώ υµών.
Αρ. 15,40  Δι' αυτών θα ενθυµήσθε τας εντολάς εµού του Κυρίου, θα τας τηρήτε και θα γίνεσθε άγιοι ενώπιον του Θεού σας.
Αρ. 15,41  εγώ Κύριος ο Θεός υµών ο εξαγωγών υµάς εκ γής Αιγύπτου είναι υµών Θεός, εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Αρ. 15,41  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος σας έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον, δια να είµαι Θεός σας. Εγώ,
Κυριος ο Θεός σας, δίδω αυτάς τας εντολάς”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Αρ. 16,1  Καί ελάλησε Κορέ υιός Ισσάαρ υιού Καάθ υιού Λευί και Δαθάν και Αβειρών υιοί Ελιάβ και Αύν υιός Φαλέθ υιού
ουβήν,
Αρ. 16,1   Ο Κορέ, υιός του Ισσαάρ υιού του Καάθ, υιού του Λευϊ, συνεσκέφθη και συνώµοσε µε τον Δαθάν και τον Αβειρών,
οι οποίοι ήσαν υιοί του Ελιάβ, και µε τον Αυν, υιόν του Φαλέθ υιού του Ρουβήν,
Αρ. 16,2  και ανέστησαν έναντι Μωυσή, και άνδρες των υιών Ισραήλ πεντήκοντα και διακόσιοι, αρχηγοί συναγωγής,
σύγκλητοι βουλής και άνδρες ονοµαστοί,
Αρ. 16,2   και εστασίασαν εναντίον του Μωϋσέως. Μαζή δε µε αυτούς εστασίασαν και διακόσιοι πεντήκοντα από τους
Ισραηλίτας, οι οποίοι ήσαν άρχοντες του λαού, εκλεκτά µέλη των συνελεύσεων του λαού, άνδρες µε φήµην.
Αρ. 16,3  συνέστησαν επί Μωυσήν και Ααρών και είπαν· εχέτω υµίν, ότι πάσα η συναγωγή πάντες άγιοι, και εν αυτοίς
Κύριος, και διατί κατανίστασθε επί την συναγωγήν Κυρίου;
Αρ. 16,3   Αυτοί επαναστάτησαν εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών και είπαν προς αυτούς· “ακούσατε και µάθετε σεις,
ότι ο λαός είναι άγιος, και ο Κυριος είναι µαζή µε τον λαόν. Διατί, λοιπόν, σεις υψώνετε τον εαυτόν σας απέναντι του λαού
και κατακρατείτε την αρχηγίαν;”
Αρ. 16,4  και ακούσας Μωυσής έπεσεν επί πρόσωπον,
Αρ. 16,4   Οταν ο Μωϋσής ήκουσεν αυτά, έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης (προφανώς ένεκα του πόνου του και δια να
προσευχηθή µυστικώς προς τον Κυριον).
Αρ. 16,5  και ελάλησε προς Κορέ και προς πάσαν αυτού την συναγωγήν λέγων· επέσκεπται και έγνω ο Θεός τους όντας
αυτού και τους αγίους, και προσηγάγετο προς εαυτόν, και ούς εξελέξατο εαυτώ, προσηγάγετο προς εαυτόν.
Αρ. 16,5   Ωµίλησε προς τον Κορέ και τους στασιαστάς, που τον είχον ακολουθήσει, λέγων· “ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος
επεσκέφθη, εγνώρισε και εξέλεξε τους ιδικούς του ανθρώπους ως αφιερωµένους και τους ωδήγησεν εις την υπηρεσίαν του .
Αυτούς, τους οποίους εξέλεξε δια τον εαυτόν του, αυτούς οδήγησε και τους κατέστησεν αξίους να τον υπηρετούν.
Αρ. 16,6  τούτο ποιήσατε· λάβετε υµίν αυτοίς πυρεία, Κορέ και πάσα η συναγωγή αυτού,
Αρ. 16,6   Δια να καταδειχθή όµως, εάν εκείνοι η σεις είσθε οι εκλεκτοί του Θεού, κάµετε τούτο· λάβετε σεις, ο Κορέ και όλοι



όσοι τον ακολουθούν, πυροδοχεία,
Αρ. 16,7  και επίθετε επ αυτά πύρ, και επίθετε επ αυτά θυµίαµα έναντι Κυρίου αύριον· και έσται ο ανήρ, ον εκλέλεκται
Κύριος, ούτος άγιος· ικανούσθω υµίν υιοί Λευί.
Αρ. 16,7   θέσατε εις αυτά πυρ και επάνω στο πυρ θυµίαµα, δια να θυµιάσετε ενώπιον του Κυρίου αύριο. Αυτός δε ο
άνθρωπος τον οποίον θα εκλέξη ο Κυριος, δεχόµενος το θυµίαµά του, αυτός θα είναι ο ιερεύς. Ας θεωρηθή αυτό αξιόπιστος
και ικανή µαρτυρία προς σας, Λευίται επαναστάται”.
Αρ. 16,8  και είπε Μωυσής προς Κορέ· εισακούσατέ µου, υιοί Λευί.
Αρ. 16,8   Είπεν ακόµη ο Μωϋσής προς τον Κορέ και τους ακολούθους του· “ακούσατε τα λόγια µου σεις, που είσθε απόγονοι
του Λευι·
Αρ. 16,9  µη µικρόν εστι τούτο υµίν, ότι διέστειλεν ο Θεός Ισραήλ υµάς εκ συναγωγής Ισραήλ και προσηγάγετο υµάς προς
εαυτόν λειτουργείν τας λειτουργίας της σκηνής Κυρίου και παρίστασθαι έναντι της σκηνής λατρεύειν αυτοίς;
Αρ. 16,9 µικρόν πράγµα για σας είναι το ότι ο Θεός του Ισραήλ σας εξεχώρισεν από όλον τον λαόν των Ισραηλιτών και σας
προσέλαβε δια τον εαυτόν του, ώστε να υπηρετήτε και να προσφέρετε ιεράς υπηρεσίας εις την Σκηνήν του Κυρίου και να
παρίστασθε ενώπιον αυτής της Σκηνής και να προσφέρετε λατρευτικάς διαικονίας υπέρ των αδελφών σας ;
Αρ. 16,10  και προσηγάγετό σε και πάντας τους αδελφούς σου υιούς Λευί µετά σού και ζητείτε και ιερατεύειν;
Αρ. 16,10  Είναι µικρόν πράγµα ότι προσέλαβεν ο Θεός σε και µαζή µε σε όλους τους αδελφούς σου από την φυλήν Λευί ως
υπηρέτας εις την Σκηνήν και ζητείτε τώρα να γίνετε και ιερείς;
Αρ. 16,11  ούτως σύ και πάσα η συναγωγή σου η συνηθροισµένη προς τον Θεόν· και Ααρών τις εστιν , ότι διαγογγύζετε κατ
αυτού;
Αρ. 16,11  Ετσι λοιπόν φέρεσθε συ, Κορέ και οι οµόφρονές σου, οι οποίοι ωργανώσατε συνωµοσίαν εναντίον του Θεού! Τι δε
είναι ο Ααρών, εναντίον του οποίου σεις γογγύζετε; Δεν είναι αυτός, που έχει εκλεγή από τον Θεόν;”
Αρ. 16,12  και απέστειλε Μωυσής καλέσαι Δαθάν και Αβειρών υιούς Ελιάβ· και είπαν· ουκ αναβαίνοµεν·
Αρ. 16,12  Εστειλεν ο Μωϋσής και εκάλεσε τον Δαθάν και τον Αβειρών, τους υιούς του Ελιάβ, και εκείνοι απήντησαν· “δεν
ερχόµεθα·
Αρ. 16,13  µη µικρόν τούτο, ότι ανήγαγες ηµάς εις γήν ρέουσαν γάλα και µέλι αποκτείναι ηµάς εν τή ερήµω , ότι κατάρχεις
ηµών άρχων;
Αρ. 16,13  µήπως είναι µικρόν αυτό που µας έκαµες, ότι µας έβγαλές από την Αίγυπτον δια να µας οδηγήσης εις γην
ρέουσαν γάλα και µέλι, εις δε την πραγµατικότητα µας έφερες εις την έρηµον, δια να µας θανατώσης; Και θέλεις δια της
βίας να καθήσης επάνω µας ως άρχων;
Αρ. 16,14  ει και εις γήν ρέουσαν γάλα και µέλι εισήγαγες ηµάς και έδωκας ηµίν κλήρον αγρού και αµπελώνας, τους
οφθαλµούς των ανθρώπων εκείνων αν εξέκοψας· ουκ αναβαίνοµεν.
Αρ. 16,14  Που είναι η γη η ρέουσα γάλα και µέλι, εις την οποίαν µας εισήγαγες και της οποίας τους αγρούς και τους
αµπελώνας µας έδωκες κληρονοµίαν; Ασφαλώς προσπαθείς να τυφλώσης τους οφθαλµούς των ανθρώπων τούτων . Ηµείς
δεν ερχόµεθα”.
Αρ. 16,15  και εβαρυθύµησε Μωυσής σφόδρα και είπε προς Κύριον· µη πρόσχης εις την θυσίαν αυτών· ουκ επιθύµηµα
ουδενός αυτών είληφα, ουδέ εκάκωσα ουδένα αυτών.
Αρ. 16,15  Ελυπήθη και επικράνθη πάρα πολύ ο Μωϋσής και είπε προς τον Κυριον· “µη δώσης σηµασίαν, Κυριε, και µη
δεχθής την θυσίαν θυµιάµατος, που θα σου προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ τίποτε δεν επεθύµησα και τίποτε δεν
έλαβα από τα πράγµατα των ανθρώπων αυτών και κανένα από αυτούς δεν έχω αδικήσει”.
Αρ. 16,16  και είπε Μωυσής προς Κορέ· αγίασον την συναγωγήν σου και γίνεσθε έτοιµοι έναντι Κυρίου σύ και Ααρών και
αυτοί αύριον.
Αρ. 16,16  Είπεν ο Μωϋσής προς τον Κορέ· “αύριον πάρε µαζή σου και ξεχώρισε τους οµόφρονάς σου και γίνεσθε έτοιµοι
ενώπιον του Κυρίου συ και οι δικοί σου από το ένα µέρος, ο Ααρών δε από το άλλο.
Αρ. 16,17  και λάβετε έκαστος το πυρείον αυτού και επιθήσετε επ αυτά θυµίαµα και προσάξετε έναντι Κυρίου έκαστος το
πυρείον αυτού, πεντήκοντα και διακόσια πυρεία, και σύ και Ααρών έκαστος το πυρείον αυτού.
Αρ. 16,17  Ο καθένας σας ας πάρη το πυροδοχείον του και ας θέση εις αυτό θυµίαµα . Θα προσφέρετε ενώπιον του Κυρίου ο
καθένας σας το πυροδοχείον του, διακόσια πεντήκοντα πυροδοχεία των οµοφρόνων σου και συ το ιδικόν σου, ο δε Ααρών
το ιδικόν του πυροδοχείον”.
Αρ. 16,18  και έλαβεν έκαστος το πυρείον αυτού και επέθηκαν επ αυτά πύρ και επέβαλον επ αυτά θυµίαµα . και έστησαν
παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου Μωυσής και Ααρών.
Αρ. 16,18  Την εποµένην ηµέραν επήρεν ο καθένας από αυτούς το πυροδοχείον του, έθεσεν εις αυτό πυρ και επάνω στο πυρ
το θυµίαµα. Ο Μωϋσής και ο Ααρών εστάθησαν ορθοί πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 16,19  και επισυνέστησεν επ αυτούς Κορέ την πάσαν αυτού συναγωγήν παρά την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου. και
ώφθη η δόξα Κυρίου πάση τή συναγωγή.
Αρ. 16,19  Ο δε Κορέ και οι οµόφρονές του συνεκεντρώθησαν απέναντι αυτών πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του
Μαρτυρίου. Αµέσως δε θεία λάµψις εφάνη εις όλον το πλήθος του Ισραήλ.
Αρ. 16,20  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 16,20  Και ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·
Αρ. 16,21  αποσχίσθητε εκ µέσου της συναγωγής ταύτης, και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ.
Αρ. 16,21  “αποµακρυνθήτε µέσα από την συγκέντρωσιν του λαού αυτού, διότι εγώ µε ένα µου κτύπηµα θα τους εξοντώσω”.
Αρ. 16,22  και έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και είπαν· Θεός, Θεός των πνευµάτων και πάσης σαρκός, ει άνθρωπος είς
ήµαρτεν, επί πάσαν την συναγωγήν οργή Κυρίου;
Αρ. 16,22  Ο Μωϋσής και ο Ααρών έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης και είπον· “ω Θεέ ! Συ ο Θεός των πνευµάτων και πάσης
σαρκός, εάν ένας µόνον άνθρωπος ηµάρτησεν απέναντί σου, θα εξαποστείλης την οργήν σου εναντίον όλης της
συναγωγής;”
Αρ. 16,23  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 16,23  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·



Αρ. 16,24  λάλησον τή συναγωγή λέγων· αναχωρήσατε κύκλω από της συναγωγής Κορέ.
Αρ. 16,24  “οµίλησε στον λαόν και ειπέ εις αυτούς· Φυγετε και αποµακρυνθήτε γύρω από τους συνωµότας του Κορέ”.
Αρ. 16,25  και ανέστη Μωυσής και επορεύθη προς Δαθάν και Αβειρών, και συνεπορεύθησαν µετ αυτού πάντες οι
πρεσβύτεροι Ισραήλ.
Αρ. 16,25  Ηγέρθη ο Μωϋσής, µετέβη προς τον Δαθάν και τον Αβειρών και µαζή µε αυτόν επορεύθησαν όλοι οι γεροντώτεροι
Ισραηλίται.
Αρ. 16,26  και ελάλησε προς την συναγωγήν λέγων· αποσχίσθητε από των σκηνών των ανθρώπων των σκληρών τούτων ,
και µη άπτεσθε από πάντων, ών εστιν αυτοίς, µη συναπόλησθε εν πάση τή αµαρτία αυτών.
Αρ. 16,26  Ο Μωϋσής ωµίλησε προς τον λαόν του Ισραήλ και είπε· “αποµακρυνθήτε από τας σκηνάς των σκληρών αυτών
ανθρώπων και µη εγγίζετε τίποτε, από όσα πράγµατα ανήκουν εις αυτούς, δια να µη καταστραφήτε µαζή των εξ αιτίας
της αµαρτίας των”.
Αρ. 16,27  και απέστησαν από της σκηνής Κορέ κύκλω· και Δαθάν και Αβειρών εξήλθον και ειστήκεισαν παρά τας θύρας
των σκηνών αυτών και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών και η αποσκευή αυτών.
Αρ. 16,27  Οι Ισραηλίται απεµακρύνθησαν ολόγυρα από την σκηνήν του Κορέ. Ο Δαθάν όµως και ο Αβειρών εβγήκαν από
τας σκηνάς των και εστάθησαν εγωϊσταί και πείσµονες εις τας θύρας των σκηνών των αυτοί και αι γυναίκες των και τα
τέκνα των και αι αποσκευαί των.
Αρ. 16,28  και είπε Μωυσής· εν τούτω γνώσεσθε ότι Κύριος απέστειλέ µε ποιήσαι πάντα τα έργα ταύτα, ότι ουκ απ εµαυτού·
Αρ. 16,28  Είπεν ο Μωϋσής προς όλους αυτούς· “µε όσα θα γίνουν τώρα θα µάθετε ότι ο Κυριος µε έστειλε να κάµω αυτά τα
έργα, ότι δεν ήλθα από τον εαυτόν µου αυτόκλητος.
Αρ. 16,29  ει κατά θάνατον πάντων ανθρώπων αποθανούνται ούτοι, ει και κατ επίσκεψιν πάντων ανθρώπων επισκοπή έσται
αυτών, ουχί Κύριος απέσταλκέ µε·
Αρ. 16,29  Εάν ο Δαθάν και ο Αβειρών αποθάνουν φυσιολογικόν θάνατον, όπως όλοι οι άνθρωποι, εάν η επίσκεψις του
Κυρίου προς αυτούς είναι όπως και προς όλους τους ανθρώπους, τότε αυτό θα είναι δείγµα, ότι δεν µε έχει στείλει ο Κυριος.
Αρ. 16,30  αλλ ή εν φάσµατι δείξει Κύριος, και ανοίξασα η γη το στόµα αυτής καταπίεται αυτούς και τους οίκους αυτών και
τας σκηνάς αυτών και πάντα, όσα εστίν αυτοίς, και καταβήσονται ζώντες εις άδου, και γνώσεσθε, ότι παρώξυναν οι
άνθρωποι ούτοι τον Κύριον.
Αρ. 16,30  Αλλ' εάν ο Κυριος δείξη θαύµα τροµερόν και ανοίξη η γη το στόµα της και καταπίη αυτούς και τας οικογενείας
των και τας σκηνάς των και όλα όσα τους ανήκουν, και καταβούν έτσι εις στιγµήν χρόνου ζωντανοί στον άδην, τότε θα
µάθετε καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί εξώργισαν τον Κυριον µε την επανάστασίν των”.
Αρ. 16,31  ως δε επαύσατο λαλών πάντας τους λόγους τούτους, εράγη η γη υποκάτω αυτών,
Αρ. 16,31  Μολις δε ο Μωϋσής έπαυσε να λέγη τα λόγια αυτά, εσχίσθη η γη κάτω από τα πόδια εκείνων,
Αρ. 16,32  και ηνοίχθη η γη και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντας τους ανθρώπους τους όντας µετά Κορέ
και τα κτήνη αυτών.
Αρ. 16,32  ήνοιξεν η γη και κατέπιεν αυτούς και τας οικογενείας των και όλους όσοι ήσαν µε τον Κορέ, και τα ζώα των,
Αρ. 16,33  και κατέβησαν αυτοί και όσα εστίν αυτών ζώντα εις άδου, και εκάλυψεν αυτούς η γη, και απώλοντο εκ µέσου της
συναγωγής.
Αρ. 16,33  και κατέβησαν αυτοί, και όσοι άλλοι ήσαν µε το µέρος των, ζωντανοί στον άδην, τους εσκέπασεν η γη και
εχάθησαν εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού.
Αρ. 16,34  και πάς Ισραήλ οι κύκλω αυτών έφυγον από της φωνής αυτών, ότι λέγοντες· µη ποτε καταπίη ηµάς η γη.
Αρ. 16,34  Οι δε άλλοι Ισραηλίται, που ήσαν γύρω και εις απόστασιν από αυτούς, όταν ήκουσαν τας σπαρακτικάς φωνάς
εκείνων, ετράπησαν εις φυγήν λέγοντες· “ας φύγωµεν µήπως καταπίη και ηµάς η γη” !
Αρ. 16,35  και πύρ εξήλθε παρά Κυρίου και κατέφαγε τους πεντήκοντα και διακοσίους άνδρας τους προσφέροντας το
θυµίαµα.
Αρ. 16,35  Πυρ δε προερχόµενον κατ' ευθείαν από τον Κυριον εξήλθε και κατέφαγε τους διακοσίους πεντήκοντα άνδρας, οι
οποίοι προσέφεραν τότε το θυµίαµά των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Αρ. 17,1  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν
Αρ. 17,1  Μετά ταύτα είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν,
Αρ. 17,2  και προς Ελεάζαρ τον υιόν Ααρών τον ιερέα· ανέλεσθε τα πυρεία τα χαλκά εκ µέσου των κατακεκαυµένων και το
πύρ το αλλότριον τούτο σπείρον εκεί,
Αρ. 17,2   και προς τον Ελεάζαρ τον ιερέα, τον υιόν του Ααρών· “πάρετε τα χάλκινα θυµιατήρια από τους κατακαέντας
αυτούς άνδρας και διασκορπίσατε το ξένον πυρ εκεί µακράν·
Αρ. 17,3  ότι ηγίασαν τα πυρεία των αµαρτωλών τούτων εν ταίς ψυχαίς αυτών· και ποίησον αυτά λεπίδας ελατάς περίθεµα
τώ θυσιαστηρίω, ότι προσηνέχθησαν έναντι Κυρίου και ηγιάσθησαν και εγένοντο εις σηµείον τοίς υιοίς Ισραήλ .
Αρ. 17,3   διότι και τα πυροδοχεία αυτά ηγιάσθησαν, εφ' όσον οι αµαρτωλοί αυτοί άνθρωποι επλήρωσαν µε την ζωήν των
την ενοχήν των. Καµε αυτά ελάσµατα δια σφυρηλατήσεως και βάλε τα ως περίβληµα στο θυσιαστήριον, διότι, εφ' όσον
προσεφέρθησαν προς τον Κυριον, ηγιάσθησαν και έγιναν πλέον δια τους Ισραηλίτας σηµείον της δικαιοσύνης του Θεού”.
Αρ. 17,4  και έλαβεν Ελεάζαρ υιός Ααρών τού ιερέως τα πυρεία τα χαλκά, όσα προσήνεγκαν οι κατακεκαυµένοι, και
προσέθηκαν αυτά περίθεµα τώ θυσιαστηρίω,
Αρ. 17,4   Ο Ελεάζαρ, ο υιός του αρχιερέως Ααρών, επήρε τα χάλκινα πυροδοχεία, όσα προσέφεραν δια να θυµιάσουν οι
κατακαέντες άνδρες, τα κατειργάσθησαν και τα έθεσαν ως περίβληµα στο θυσιαστήριον των ολοκαύτωµατων.
Αρ. 17,5  µνηµόσυνον τοίς υιοίς Ισραήλ, όπως αν µη προσέλθη µηδείς αλλογενής, ός ουκ έστιν εκ τού σπέρµατος Ααρών,
επιθείναι θυµίαµα έναντι Κυρίου και ουκ έσται ώσπερ Κορέ και η επισύστασις αυτού, καθά ελάλησε Κύριος εν χειρί Μωυσή
αυτώ.
Αρ. 17,5   Αυτό έγινε, δια να υπενθυµίζη στους Ισραηλίτας ότι δεν πρέπει κανείς ξένος, κανείς ο οποίος δεν κατάγεται από
τους απογόνους του Ααρών, να προσέλθη και να προσφέρη θυµίαµα ενώπιον του Κυρίου, δια να µη συµβή εις αυτόν ο,τι



στον Κορέ και τους αυστασιαστάς του. Εις τον Κορέ ουνέβη ο,τι ακριβώς ανήγγειλεν ο Θεός δια του Μωϋσέως .
Αρ. 17,6  Καί εγόγγυσαν οι υιοί Ισραήλ τή επαύριον επί Μωυσήν και Ααρών λέγοντες· υµείς απεκτάγκατε τον λαόν Κυρίου.
Αρ. 17,6   Την εποµένην ηµέραν εγόγγυσαν πάλιν οι Ισραηλίται εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών κατηγορούντες
αυτούς και λέγοντες· “σεις εφονεύσατε τον λαόν του Κυρίου” !
Αρ. 17,7  και εγένετο εν τώ επισυστρέφεσθαι την συναγωγήν επί Μωυσήν και Ααρών και ώρµησαν επί την σκηνήν τού
µαρτυρίου, και τήνδε εκάλυψεν αυτήν η νεφέλη και ώφθη η δόξα Κυρίου.
Αρ. 17,7   Και όταν ο λαός έξαλλος εστράφη και ώρµησεν εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών, αυτοί έσπευσαν εις την
Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να αποφύγουν την µανίαν των Ισραηλιτών. Αµέσως δε εκάλυψε την Σκηνήν η νεφέλη και
εφάνη θεία λάµψις περιφρουρούσα αυτούς.
Αρ. 17,8  και εισήλθε Μωυσής και Ααρών κατά πρόσωπον της σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 17,8   Ο Μωυσής και ο Ααρών ήλθον εµπρός εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 17,9  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 17,9   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωυσήν και τον Ααρών λέγων·
Αρ. 17,10  εκχωρήσατε εκ µέσου της συναγωγής ταύτης, και εξαναλώσω αυτούς εισάπαξ. και έπεσον επί πρόσωπον αυτών.
Αρ. 17,10  “αποµακρυνθήτε ανάµεσα από τον λαόν αυτόν, διότι εγώ θα τους εξοντώσω όλους δια µιας”. Εκείνοι όµως
έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης, (παρακαλούντες προφανώς τον Θεόν δια τον στασιάσαντα λαόν),
Αρ. 17,11  και είπε Μωυσής προς Ααρών· λάβε το πυρείον και επίθες επ αυτό πύρ από τού θυσιαστηρίου και επίβαλε επ αυτό
θυµίαµα και απένεγκε το τάχος εις την παρεµβολήν και εξίλασαι περί αυτών· εξήλθε γάρ οργή από προσώπου Κυρίου,
ήρκται θραύειν τον λαόν.
Αρ. 17,11  εγερθείς δε ο Μωϋσής είπε προς τον Ααρών· “πάρε το πυροδοχείον, θέσε επάνω εις αυτό πυρ από το θυσιαστήριον,
και βάλε επάνω θαµίαµα και φέρε το, όσον το δυνατόν ταχύτερα, στο στρατόπεδον, δια να εξευµενίσης τον Θεόν δι'
αυτούς”. Διότι οργή του Θεού είχεν εκσπάσει και θραύσις µεγάλη είχεν αρχίσει εναντίον του αποστάτου λαού.
Αρ. 17,12  και έλαβεν Ααρών, καθάπερ ελάλησεν αυτώ Μωυσής, και έδραµεν εις την συναγωγήν· και ήδη ενήρκτο η
θραύσις εν τώ λαώ· και επέβαλε το θυµίαµα και εξιλάσατο περί τού λαού
Αρ. 17,12  Ο Ααρών επήρεν ο,τι είχεν είπει εις αυτόν ο Μωϋσής, έτρεξεν εις τον λαόν, εν µέσω του οποίου είχεν ήδη αρχίσει η
θραύσις, έβαλε το θυµίαµα, εθυµίασε και εξιλέωσε τον Θεόν υπέρ του λαού.
Αρ. 17,13  και έστη αναµέσον των τεθνηκότων και των ζώντων, και εκόπασεν η θραύσις.
Αρ. 17,13  Ο Ααρών εστάθη µεταξύ των νεκρών και των ζωντανών και εσταµάτησε το θανατικό.
Αρ. 17,14  και εγένοντο οι τεθνηκότες εν τή θραύσει τεσσαρεσκαίδεκα χιλιάδες και επτακόσιοι, χωρίς των τεθνηκότων
ένεκεν Κορέ.
Αρ. 17,14  Ο αριθµός των αποθανόντων από το κτύπηµα εκείνο του Θεού ανήλθεν εις δέκα τέσσαρας χιλιάδας επτακοσίους ,
πλην εκείνων που είχαν αποθάνει εξ αιτίας του Κορέ.
Αρ. 17,15  και επέστρεψεν Ααρών προς Μωυσήν επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου, και εκόπασεν η θραύσις.
Αρ. 17,15  Ο Ααρών επέστρεψε προς τον Μωϋσήν εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, και κατέπαυσε το κτύπηµα του
θανάτου.
Αρ. 17,16  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 17,16  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 17,17  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και λάβε παρ αυτών ράβδον ράβδον κατ οίκους πατριών παρά πάντων των αρχόντων
αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, δώδεκα ράβδους, και εκάστου το όνοµα αυτού επίγραψον επί της ράβδου.
Αρ. 17,17  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας, πάρε από αυτούς ράβδον, µίαν ράδδον από κάθε φυλήν, από τους αρχηγούς της
φυλής, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας, δώδεκα ράβδου κατά τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Γράψε το όνοµα εκάστου
αρχηγού επάνω εις την ράβδον του.
Αρ. 17,18  και το όνοµα Ααρών επίγραψον επί της ράβδου Λευί· έστι γάρ ράβδος µία, κατά φυλήν οίκου πατριών αυτών
δώσουσι.
Αρ. 17,18  Το όνοµα του Ααρών να το επιγράψης εις την ράβδον της φυλής του Λευι , διότι κάθε φυλή θα δώση µίαν ράβδον.
Αρ. 17,19  και θήσεις αυτάς εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, κατέναντι τού µαρτυρίου, εν οίς γνωσθήσοµαί σοι εκεί.
Αρ. 17,19  Τας ράβδους αυτάς θα τας θέσης εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου απέναντι της Κιβωτού του Μαρτυρίου, και δι'
αυτών θα αποκαλυφθώ εγώ εκεί.
Αρ. 17,20  και έσται ο άνθρωπος, ον αν εκλέξωµαι αυτόν, η ράβδος αυτού εκβλαστήσει· και περιελώ απ εµού τον γογγυσµόν
υιών Ισραήλ, ά αυτοί γογγύζουσιν εφ υµίν.
Αρ. 17,20  Εκείνον, του οποίου η ράβδος θα βλαστήση, θα τον εκλέξω εγώ ως αρχιερέα. Ετσι δε θα αφαιρέσω τον εναντίον
σας γογγυσµόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εις την πραγµατικότητα στρέφεται εναντίον εµού”.
Αρ. 17,21  και ελάλησε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ, και έδωκαν αυτώ πάντες οι άρχοντες αυτών ράβδον, τώ άρχοντι τώ ενί
ράβδον κατ άρχοντα, κατ οίκους πατριών αυτών, δώδεκα ράβδους, και η ράβδος Ααρών ανά µέσον των ράβδων αυτών.
Αρ. 17,21  Ανεκοίνωσεν αυτά ο Μωϋσής προς τους Ισραηλίτας και όλοι οι αρχηγοί αυτών του έδωσαν τας ράβδους των .
Εκαστος δηλαδή αρχηγός έδωσε ανά µίαν ράβδον, µίαν ράβδον δι' εκάστην φυλήν, δώδεκα εν συνόλω ράβδους. Μεταξύ δε
αυτών ήτο και η ράβδος του Ααρών.
Αρ. 17,22  και απέθηκε Μωυσής τας ράβδους έναντι Κυρίου εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 17,22  Ο Μωϋσής έθεσε τας ράβδους αυτάς ενώπιον του Κυρίου εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 17,23  και εγένετο τή επαύριον και εισήλθε Μωυσής και Ααρών εν τή σκηνή τού µαρτυρίου, και ιδού εβλάστησεν η
ράβδος Ααρών εις οίκον Λευί και εξήνεγκε βλαστόν και εξήνθησεν άνθη και εβλάστησε κάρυα.
Αρ. 17,23  Την εποµένην ηµέραν εισήλθον εις την Σκηνήν ο Μωϋσής και ο Ααρών και ιδού, είχε βλαστήσει η ράβδος του
Ααρών εκ της φυλής Λευι. Εβγαλε βλαστόν, άνθη και καρύδια.
Αρ. 17,24  και εξήνεγκε Μωυσής πάσας τας ράβδους από προσώπου Κυρίου προς πάντας υιούς Ισραήλ, και είδον και έλαβον
έκαστος την ράβδον αυτού.
Αρ. 17,24  Ο Μωϋσής επήρεν όλας τας ράβδους από την κιβωτόν του Κυρίου και έδειξεν αυτάς προς όλους τους Ισραηλίτας .
Αυτοί είδον το θαύµα εις την ράβδον του Ααρών και κάθε αρχηγός της φυλής επήρε την ράβδον του.



Αρ. 17,25  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· απόθες την ράβδον Ααρών ενώπιον των µαρτυρίων εις διατήρησιν, σηµείον τοίς
υιοίς των ανηκόων, και παυσάσθω ο γογγυσµός αυτών απ εµού, και ου µη αποθάνωσι.
Αρ. 17,25  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “απόθεσε την ράβδον ενώπιον των άλλων µαρτυρίων, δια να µένη ως
σηµείον στους απογόνους των απειθάρχων τούτων και να παύση έτσι ο γογγυσµός των από εµπρός µου, δια να µη
αποθάνουν όλοι των”.
Αρ. 17,26  και εποίησε Μωυσής και Ααρών, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή, ούτως εποίησαν.
Αρ. 17,26  Εκαµαν ο Μωϋσής και ο Ααρών, όπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν. Ετσι έκαµαν.
Αρ. 17,27  και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς Μωυσήν λέγοντες· ιδού εξανηλώµεθα, απολώλαµεν, παρανηλώµεθα·
Αρ. 17,27  Είπαν τότε οι Ισραηλίται προς τον Μωϋσήν· “εχάθηµεν, εξωντώθηµεν, εξεδαπανήθηµεν !
Αρ. 17,28  πάς ο απτόµενος της σκηνής Κυρίου αποθνήσκει· έως εις τέλος αποθάνωµεν;
Αρ. 17,28  Επείσθηµεν πλέον ότι εκείνος, που τολµά και εγγίζει την Σκηνήν του Μαρτυρίου, αποθνήσκει αµέσως. Λοιπόν,
έως τέλος θα αποθάνωµεν όλοι; (Παρακάλεσε τον Θεόν δι' ηµάς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Αρ. 18,1  Καί είπε Κύριος προς Ααρών λέγων· σύ και οι υιοί σου και ο οίκος τού πατρός σου λήψεσθε τας αµαρτίας των
αγίων, και σύ και οι υιοί σου λήψεσθε τας αµαρτίας της ιερατείας υµών.
Αρ. 18,1   Είπεν ο Κυριος προς τον Ααρών· “συ και οι υιοί σου και ο πατρικός σου οίκος θα αναλάβετε την ευθύνην και θα
είσθε υπόλογοι δι' απρόσεκτον συµπεριφοράν ιδικήν σας και άλλων κατά των αγίων τούτων και ιερών σκευών , συ και οι
υιοί σου θα επωµισθήτε την ευθύνην των σφαλµάτων, τα οποία τυχόν θα διαπράξετε κατά την άσκησιν των ιερατικών σας
καθηκόντων.
Αρ. 18,2  και τους αδελφούς σου, φυλήν Λευί, δήµον τού πατρός σου, προσαγάγου προς σεαυτόν, και προστεθήτωσάν σοι
και λειτουργείτωσάν σοι, και σύ και οι υιοί σου µετά σού απέναντι της σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 18,2   Τους αδελφούς σου, την φυλήν δηλαδή του Λευϊ, τους απογόνους του προπάτορός σου Λευϊ, πάρε µαζή σου, ως
βοηθούς. Ας προστεθούν εις σε να σε υπηρετούν. Αλλά συ, και µαζή µε σε οι υιοί σου, θα ιερουργήτε εις την Σκηνήν του
Μαρτυρίου.
Αρ. 18,3  και φυλάξονται τας φυλακάς σου και τας φυλακάς της σκηνής, πλήν προς τα σκεύη τα άγια και προς το
θυσιαστήριον ου προσελεύσονται, και ουκ αποθανούνται και ούτοι και υµείς.
Αρ. 18,3   Οι άλλοι Λευίται θα είναι φύλακες, άγρυπνοι βοηθοί εις την υπηρεσίαν της Σκηνής, αλλά εις τα άγια σκεύη και
στο θυσιαστήριον δεν θα προσεγγίζουν, δια να µη τιµωρηθούν δια θανάτου και εκείνοι και σεις.
Αρ. 18,4 και προστεθήσονται προς σε και φυλάξονται τας φυλακάς της σκηνής τού µαρτυρίου κατά πάσας τας λειτουργίας
της σκηνής· και ο αλλογενής ου προσελεύσεται προς σε.
Αρ. 18,4   Θα προστεθούν βοηθοί εις σε, θα είναι άγρυπνοι και έτοιµοι βοηθοί εις την υπηρεσίαν της Σκηνής του Μαρτυρίου,
εις όλας τας υπηρετικάς ανάγκας της Σκηνής. Κανείς άλλος από άλλην φυλήν δεν θα έλθη µαζή σου δια την εξυπηρέτησιν
της Σκηνής.
Αρ. 18,5  και φυλάξεσθε τας φυλακάς των αγίων και τας φυλακάς τού θυσιαστηρίου, και ουκ έσται θυµός εν τοίς υιοίς
Ισραήλ.
Αρ. 18,5   Σεις όµως οι ιερείς θα αγρυπνήτε εις την υπηρεσίαν της Σκηνής, των αγίων και του θυσιαστηρίου, έτσι δε δεν θα
δώσετε στον Κυριον αιτίαν να οργισθή κατά των Ισραηλιτών.
Αρ. 18,6  και εγώ είληφα τους αδελφούς υµών τους Λευίτας εκ µέσου των υιών Ισραήλ δόµα δεδοµένον Κυρίω, λειτουργείν
τας λειτουργίας της σκηνής τού µαρτυρίου·
Αρ. 18,6   Εγώ επήρα ανάµεσα από όλους τους Ισραηλίτας τους αδελφούς σου τους Λευΐτας, ως δώρον εκ µέρους αυτών, δια
να υπηρετούν εις τας διαφόρους υπηρεσίας της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 18,7  και σύ και οι υιοί σου µετά σού διατηρήσετε την ιερατείαν υµών, κατά πάντα τρόπον τού θυσιαστηρίου και το
ένδοθεν τού καταπετάσµατος και λειτουργήσετε τας λειτουργίας δόµα της ιερατείας υµών· και ο αλλογενής ο
προσπορευόµενος αποθανείται.
Αρ. 18,7   Αλλά συ, και έπειτα από σε οι υιοί σου, θα κρατήσετε και θα συνεχίσετε την ιερωσύνην σας και τας ιερατικάς
υπηρεσίας σας δια κάθε τι, που αναφέρεται στο θυσιαστήριον και στον χώρον που είναι πίσω από το καταπέτασµα, και θα
εκτελήτε εκεί τα λειτουργικά σας καθήκοντα, τα οποία σας εδόθησαν από τον Θεόν. Ανθρωπος άλλης φυλής, ο οποίος θα
τολµήση να πλησιάση εις τα Αγια και θα θελήση να επιτελέση ιδικήν σας ιερουργίαν, θα τιµωρηθή µε θάνατον”.
Αρ. 18,8  Καί ελάλησε Κύριος προς Ααρών· και ιδού εγώ δέδωκα υµίν την διατήρησιν των απαρχών· από πάντων των
ηγιασµένων µοι παρά των υιών Ισραήλ σοί δέδωκα αυτά εις γέρας και τοίς υιοίς σου µετά σε νόµιµον αιώνιον.
Αρ. 18,8   Ελάλησε κατόπιν ο Κυριος προς τον Ααρών· “ιδού έγω έδωκα εις σας όλας τας απαρχάς, αι οποίαι προσφέρονται
προς εµέ όλα δηλαδή όσα εκ µέρους των Ισραηλιτών αφιερώνονται εις εµέ τα έχω δώσει εις σε και τους απογόνους σου ως
αµοιβήν σας και προνόµιον παντοτεινόν.
Αρ. 18,9  και τούτο έστω υµίν από των ηγιασµένων αγίων των καρπωµάτων, από πάντων των δώρων αυτών και από
πάντων των θυσιασµάτων αυτών και από πάσης πληµµελείας αυτών και από πασών των αµαρτιών αυτών, όσα
αποδιδόασί µοι από πάντων των αγίων, σοί έσται και τοίς υιοίς σου.
Αρ. 18,9   Από αυτά, που προσφέρονται εις εµέ ως θυσίαι, θα ανήκουν εις σας· Ολαι αι αναίµακτοι θυσίαι, όλαι αι αιµατηραί
θυσίαι αι οποίαι προσφέρονται δια πληµµέλειαν η βαρυτέραν αµαρτίαν. Ολαι αυταί αι προσφοραί,αι οποίαι προς εµέ
προσφέρονται και είναι δια τούτο ηγιασµέναι, θα ανήκουν εις σε και στους υιούς σου.
Αρ. 18,10  εν τώ αγίω των αγίων φάγεσθε αυτά· πάν αρσενικόν φάγεται αυτά , σύ και οι υιοί σου· άγια έσται σοι.
Αρ. 18,10  Θα τρώγετε αυτάς εις τόπους αγίους. Αλλά µόνον οι άρρενες, συ και οι υιοί σου, θα τα τρώγετε. Θα είναι αυτά άγια
δια σε.
Αρ. 18,11  και τούτο έσται υµίν απαρχή δοµάτων αυτών· από πάντων των επιθεµάτων των υιών Ισραήλ σοί δέδωκα αυτά
και τοίς υιοίς σου και ταίς θυγατράσι σου µετά σού, νόµιµον αιώνιον· πάς καθαρός εν τώ οίκω σου έδεται αυτά .
Αρ. 18,11  Και τούτο ακόµη θα ανήκη εις σας· αι απαρχαί των προϊόντων, που θα προσφέρονται από τους Ισραηλίτας
επίσης όλαι αι θυσίαι των “επιθεµάτων” που προσφέρουν οι Ισραηλίται, τας έχω δώσει εις σε και εις τα παιδιά σου και εις



τας θυγατέρας σου, στους απογόνους σου ως παντοτεινόν δικαίωµα. Καθε καθαρός από την οικογένειάν σου και τον οίκον
σου θα έχη δικαίωµα να τρώγη αυτά.
Αρ. 18,12  πάσα απαρχή ελαίου και πάσα απαρχή οίνου και σίτου, απαρχή αυτών, όσα αν δώσι τώ Κυρίω, σοί δέδωκα αυτά.
Αρ. 18,12  Καθε απαρχήν ελαίου, απαρχήν οίνου και σίτου, γενικώς κάθε απαρχήν των προϊόντων, που θα προσφέρουν στον
Κυριον οι Ισραηλίται, τα δίδω εγώ εις σε.
Αρ. 18,13  τα πρωτογεννήµατα πάντα, όσα εν τή γη αυτών, όσα αν ενέγκωσι Κυρίω, σοί έσται· πάς καθαρός εν τώ οίκω σου
έδεται αυτά.
Αρ. 18,13  Ολα τα πρωτογεννήµατα των καρπών, όσα παράγονται εις την χώραν σας και τα οποία θα προσφέρουν οι
Ισραηλίται στον Κυριον, θα είναι ιδικά σου. Καθε καθαρός από την οικογένειάν σου θα έχη το δικαίωµα να τρώγη από
αυτά.
Αρ. 18,14  πάν ανατεθεµατισµένον εν υιοίς Ισραήλ σοί έσται.
Αρ. 18,14  Καθε αυτοπροαίρετον αφιέρωµα των Ισραηλιτών προς εµέ θα είναι ιδικόν σου.
Αρ. 18,15  και πάν διανοίγον µήτραν από πάσης σαρκός, όσα προσφέρουσι Κυρίω από ανθρώπου έως κτήνους, σοί έσται·
αλλ ή λύτροις λυτρωθήσεται τα πρωτότοκα των ανθρώπων, και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων λυτρώση.
Αρ. 18,15  Καθε πρωτότοκον παντός ζώου, όσα προσφέρουν οι Ισραηλίται στον Κυριον, από ανθρώπου έως κατοικιδίου
ζώου, θα ανήκουν εις σε. Αλλά τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτότοκα των ακαθάρτων ζώων θα εξαγοράζονται
µε χρήµατα.
Αρ. 18,16  και η λύτρωσις αυτού από µηνιαίου· η συντίµησις πέντε σίκλων, κατά τον σίκλον τον άγιον, είκοσιν οβολοί εισι.
Αρ. 18,16  Η εξαγορά αυτών θα γίνεται ένα µήνα µετά την γέννησιν, η δε καταβαλλοµένη τιµή θα είναι πέντε σίκλοι, κατά
τον ιερόν σίκλον της Σκηνής, ο οποίος έχει είκοσι οβολούς.
Αρ. 18,17  πλήν πρωτότοκα µόσχων και πρωτότοκα προβάτων και πρωτότοκα αιγών ου λυτρώση, άγιά εστι· και το αίµα
αυτών προσχεείς προς το θυσιαστήριον και το στέαρ ανοίσεις κάρπωµα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω,
Αρ. 18,17  Τα πρωτότοκα όµως των µόσχων, τα πρωτότοκα των προβάτων και των αιγών δεν θα εξαγοράζονται· αυτά
προορίζονται δια θυσίαν. Το δε αίµα αυτών θα το χύσης κάτω από το θυσιαστήριον και το λίπος των θα προσφέρης θυσίαν
ευάρεστον στον Κυριον.
Αρ. 18,18  και τα κρέα έσται σοί· καθά και το στηθύνιον τού επιθέµατος και κατά τον βραχίονα τον δεξιόν σοί έσται .
Αρ. 18,18  Τα κρέατα όµως αυτών θα ανήκουν εις σε , όπως επίσης εις σε θα ανήκη το στήθος, που έχει προσφερθή ως θυσία
επιθέµατος, και η δεξιά ωµοπλάτη.
Αρ. 18,19  πάν αφαίρεµα των αγίων, όσα εάν αφέλωσιν οι υιοί Ισραήλ Κυρίω, δέδωκά σοι και τοίς υιοίς σου και ταίς
θυγατράσι σου µετά σού, νόµιµον αιώνιον· διαθήκη αλός αιωνίου έστιν έναντι Κυρίου σοί και τώ σπέρµατί σου µετά σε.
Αρ. 18,19  Γενικώς κάθε αφιέρωµα από τας αγίας προσφοράς, τας οποίας οι Ισραηλίται θα προσφέρουν προς τον Κυριον, το
έχω δώσει εις σε, στους υιούς σου και τας θυγατέρας σου ως παντοτεινόν δικαίωµα. Αυτά θα είναι “συµφωνία άλατος”,
παντοτεινή δηλαδή συµφωνία µεταξύ εµού του Κυρίου, σου και των απογόνων σου”.
Αρ. 18,20  Καί ελάλησε Κύριος προς Ααρών· εν τή γη αυτών ου κληρονοµήσεις , και µερίς ουκ έσται σοι εν αυτοίς, ότι εγώ
µερίς σου και κληρονοµία σου εν µέσω των υιών Ισραήλ.
Αρ. 18,20  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Ααρών· “συ δεν θα πάρης καµµίαν κληρονοµίαν εις την χώραν σας, κανένα µερίδιον
δεν θα πάρης µεταξύ των Ισραηλιτών, διότι εγώ είµαι µερίδιόν σου και κληρονοµία σου µεταξύ των υιών Ισραήλ.
Αρ. 18,21  και τοίς υιοίς Λευί ιδού δώδεκα πάν επιδέκατον εν Ισραήλ εν κλήρω αντί των λειτουργιών αυτών , όσα αυτοί
λειτουργούσι λειτουργίαν εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 18,21  Εις δε τους Λευΐτας έδωκα το δέκατον από όλα τα εισοδήµατα των Ισραηλιτών αντί των υπηρεσιών , τας οποίας
αυτοί προσφέρουν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 18,22  και ου προσελεύσονται έτι οι υιοί Ισραήλ εις την σκηνήν τού µαρτυρίου λαβείν αµαρτίαν θανατηφόρον.
Αρ. 18,22  Οι άλλοι Ισραηλίται δεν θα προσεγγίζουν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να µη διαπράξουν αµαρτίαν
θανατηφόρον.
Αρ. 18,23  και λειτουργήσει ο Λευίτης αυτός την λειτουργίαν της σκηνής τού µαρτυρίου, και αυτοί λήψονται τα
αµαρτήµατα αυτών, νόµιµον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών· και εν µέσω υιών Ισραήλ ου κληρονοµήσουσι κληρονοµίαν·
Αρ. 18,23  Οι Λευίται µόνον θα υπηρετούν εις τας υπηρεσίας της Σκηνής του Μαρτυρίου και θα υποβοηθούν τους ιερείς εις
την κάθαρσιν του λαού από τα αµαρτήµατά του. Αυτό θα είναι παντοτεινός νόµος εις τας γενεάς σας. Και οι Λευίται επίσης
δεν θα πάρουν καµµίαν κληρονοµίαν γης εν µέσω των Ισραηλιτών.
Αρ. 18,24  ότι τα επιδέκατα των υιών Ισραήλ, όσα εάν αφορίσωσι Κυρίω, αφαίρεµα δέδωκα τοίς Λευίταις εν κλήρω· διά
τούτο είρηκα αυτοίς, εν µέσω υιών Ισραήλ ου κληρονοµήσουσι κλήρον.
Αρ. 18,24  Διότι τα δέκατα των εισοδηµάτων, τα οποία οι Ισραηλίται θα προσφέρουν εις εµέ ως αφιέρωµα, τα έδωκα στους
Λευΐτας ως κληρονοµίαν. Δια τούτο και είπα εις αυτούς ότι δεν θα πάρουν κληρονοµίαν από την γην της επαγγελίας, όπως
θα πάρουν αι άλλαι φυλαί του Ισραήλ”.
Αρ. 18,25  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 18,25  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 18,26  και τοίς Λευίταις λαλήσεις και ερείς προς αυτούς· εάν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ το επιδέκατον , ό δέδωκα
υµίν παρ αυτών εν κλήρω, και αφελείτε υµείς απ αυτού αφαίρεµα Κυρίω επιδέκατον από τού επιδεκάτου.
Αρ. 18,26  “θα οµιλήσης προς τους Λευΐτας και θα είπης προς αυτούς· Οταν θα λαµβάνετε από τους Ισραηλίτας το δέκατον,
το οποίον επήρα από αυτούς και το έδωκα αντί κληρονοµίας εις σας, θα αφαιρήτε από αυτό το εν δέκατον, το επιδέκατον,
το οποίον θα αφιερώνετε στον Κυριον.
Αρ. 18,27  και λογισθήσεται υµίν τα αφαιρέµατα υµών ως σίτος από άλω και αφαίρεµα από ληνού.
Αρ. 18,27  Ως τέτοια αφιερώµατα επιδεκάτου θα θεωρούνται το επιδέκατον από το σιτάρι που ευρίσκεται στο αλώνι µέχρι
και του οίνου που θα είναι στον ληνόν.
Αρ. 18,28  ούτως αφελείτε αυτούς και υµείς από πάντων των αφαιρεµάτων Κυρίου από πάντων των επιδεκάτων υµών , όσα
εάν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ, και δώσετε απ αυτών αφαίρεµα Κυρίω Ααρών τώ ιερεί.
Αρ. 18,28  Ετσι λοιπόν και σεις από όλα τα δέκατα των προϊόντων, που θα προσφέρουν οι Ισραηλίται προς τον Θεόν και θα



είναι ιδικά σας, θα δώσετε από αυτά το εν δέκατον, αφιέρωµα προς τον Κυριον, στον αρχιερέα τον Ααρών.
Αρ. 18,29  από πάντων των δοµάτων υµών αφελείτε αφαίρεµα Κυρίω ή από πάντων των απαρχών το ηγιασµένον απ αυτού .
Αρ. 18,29  Από όλα τα δέκατα, που θα παίρνετε, θα αφαιρήτε το δέκατον ως αφιέρωµα προς τον Κυριον και από όλας τας
απαρχάς θα ξεχωρίζετε το προοριζόµενον δια τον Κυριον.
Αρ. 18,30  και ερείς προς αυτούς· όταν αφαιρήτε την απαρχήν απ αυτού, και λογισθήσεται τοίς Λευίταις ως γένηµα από άλω
και ως γένηµα από ληνού.
Αρ. 18,30  Θα είπης προς τους Λευΐτας· Οταν σεις οι Λευίται θα αφιερώνετε τας απαρχάς ως προσφοράς προς τον Θεόν,
αυταί θα είναι από το σιτάρι, που ευρίσκεται στο αλώνι, έως τον οίνον που είναι στο πατητήρι.
Αρ. 18,31  και έδεσθε αυτό εν παντί τόπω υµείς και οι οίκοι υµών, ότι µισθός ούτος υµίν εστιν αντί των λειτουργιών υµών
των εν τή σκηνή τού µαρτυρίου.
Αρ. 18,31  Θα τρώγετε αυτά τα αφιερώµατα σεις και αι οικογένειαί σας εις κάθε τόπον , όπου θα ευρεθήτε, διότι αυτός είναι ο
µισθός σας αντί των υπηρεσιών, τας οποίας προσφέρετε εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Αρ. 18,32  και ου λήψεσθε δι αυτό αµαρτίαν, ότι αν αφαιρήτε την απαρχήν απ αυτού· και τα άγια των υιών Ισραήλ ου
βεβηλώσετε, ίνα µη αποθάνητε.
Αρ. 18,32  Θα είσθε δε απηλλαγµένοι από κάθε ενοχήν αµαρτίας, εάν από τας απαρχάς, τας οποίας θα λάβετε ως αφιέρωµα,
προσφέρετε το καλύτερον µέρος. Οταν δε κατ' αυτόν τον τρόπον φέρεσθε και πράττετε, δεν θα βεβηλώσετε τας προσφοράς
των Ισραηλιτών και δεν θα τιµωρηθήτε δια θανάτου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Αρ. 19,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων·
Αρ. 19,1   Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·
Αρ. 19,2  αύτη η διαστολή τού νόµου, όσα συνέταξε Κύριος λέγων· λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσαν προς σε
δάµαλιν πυράν άµωµον, ήτις ουκ έχει εν αυτή µώµον, και ή ουκ επεβλήθη επ αυτήν ζυγός.
Αρ. 19,2   “ιδού, η τελετουργική διάταξις του νόµου, την οποίαν ο Κυριος έδωσε δια τους Ισραηλίτας· ειπέ στους Ισραηλίτας
να πάρουν και να φέρουν εις σε µίαν ερυθρωπήν δάµαλιν, άµωµον, χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα, και επάνω εις την
οποίαν δεν ετέθη ζυγός.
Αρ. 19,3  και δώσεις αυτήν προς Ελεάζαρ τον ιερέα, και εξάξουσιν αυτήν έξω της παρεµβολής εις τόπον καθαρόν και
σφάξουσιν αυτήν ενώπιον αυτού.
Αρ. 19,3   Θα δώσης αυτήν προς τον Ελεάζαρ τον ιερέα µερικοί δε άνδρες θα οδηγήσουν αυτήν έξω από το στρατόπεδον, εις
καθαρόν τόπον και θα την σφάξουν ενώπιον αυτού.
Αρ. 19,4 και λήψεται Ελεάζαρ από τού αίµατος αυτής και ρανεί απέναντι τού προσώπου της σκηνής τού µαρτυρίου από τού
αίµατος αυτής επτάκις.
Αρ. 19,4   Ο Ελεάζαρ θα πάρη από το αίµα αυτής, θα ραντίση προς το έµπροσθεν µέρος της Σκηνής του Μαρτυρίου επτά
φορές.
Αρ. 19,5  και κατακαύσουσιν αυτήν εναντίον αυτού, και το δέρµα και τα κρέα αυτής και το αίµα αυτής σύν τή κόπρω αυτής
κατακαυθήσεται.
Αρ. 19,5   Κατόπιν δε θα καύσουν εξ ολοκλήρου αυτήν ενώπιόν του· θα καούν το δέρµα της, το κρέας, το αίµα και αυτή
ακόµη η κόπρος της.
Αρ. 19,6  και λήψεται ο ιερεύς ξύλον κέδρινον και ύσσωπον και κόκκινον και εµβαλούσιν εις µέσον τού κατακαύµατος της
δαµάλεως.
Αρ. 19,6   Θα λάβη ο ιερεύς ένα ξύλον κέδρινον, ένα κλωναράκι υσσώπου, µίαν κλωστήν κοκκίνην και θα ρίψη αυτά µέσα
στο πυρ της καιοµένης δαµάλεως.
Αρ. 19,7  και πλυνεί τα ιµάτια αυτού ο ιερεύς και λούσεται το σώµα αυτού ύδατι και µετά ταύτα εισελεύσεται εις την
παρεµβολήν, και ακάθαρτος έσται ο ιερεύς έως εσπέρας.
Αρ. 19,7   Θα πλύνη κατόπιν τα ιµάτιά του ο ιερεύς, θα λούση το σώµα του µε νερό και θα εισέλθη εις την κατασκήνωσιν.
Αλλά και εκεί θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Αρ. 19,8  και ο κατακαίων αυτήν πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται το σώµα αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Αρ. 19,8   Και ο Ισραηλίτης επίσης, ο οποίος ανέλαβε και έκαυσε την δάµαλιν, θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λούση το
σώµα του, και θα είναι πάλιν ακάθαρτος έως την εσπέραν.
Αρ. 19,9  και συνάξει άνθρωπος καθαρός την σποδόν της δαµάλεως και αποθήσει έξω της παρεµβολής εις τόπον καθαρόν,
και έσται τή συναγωγή υιών Ισραήλ εις διατήρησιν, ύδωρ ραντισµού, άγνισµά εστι.
Αρ. 19,9   Ενας δε άλλος άνθρωπος, καθαρός, θα µαζεύση την στάκτην της καείσης δαµάλεως και θα τοποθετήση αυτήν εις
τόπον καθαρόν, έξω από το στρατόπεδον. Θα φυλάσσεται εκεί από τον ισραηλιτικόν λαόν, να του χρησιµεύη δια το ύδωρ
του ραντισµού, θα είναι προς εξαγνισµόν, θα είναι άγνισµα.
Αρ. 19,10  και ο συνάγων την σποδιάν της δαµάλεως πλυνεί τα ιµάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας. και έσται
τοίς υιοίς Ισραήλ και τοίς προσηλύτοις προσκειµένοις νόµιµον αιώνιον.
Αρ. 19,10  Ο άνθρωπος, που θα µαζεύση την στάκτην της δαµάλεως, θα πλύνη και αυτός τα ενδύµατά του και θα είναι
ακάθαρτος έως την εσπέραν. Αυτό θα είναι διάταξις παντοτεινή τόσον δια τους Ισραηλίτας όσον και δια τους ξένους , οι
οποίοι µένουν µεταξύ αυτών.
Αρ. 19,11  Ο απτόµενος τού τεθνηκότος πάσης ψυχής ανθρώπου ακάθαρτος έσται επτά ηµέρας·
Αρ. 19,11  Εκείνος που θα εγγίση το σώµα νεκρού ανθρώπου, θα είναι ακάθαρτος επί επτά ηµέρας.
Αρ. 19,12  ούτος αγνισθήσεται τή ηµέρα τή τρίτη και τή ηµέρα τή εβδόµη και καθαρός έσται· εάν δε µη αφαγνισθή τή
ηµέρα τή τρίτη και τή ηµέρα τή εβδόµη, ου καθαρός έσται.
Αρ. 19,12  Αυτός θα καθαρισθή (δια ραντισµού) την τρίτην και την εβδόµην ηµέραν, και θα είναι κατόπιν καθαρός. Εάν
όµως δεν καθαρισθή την τρίτην και την εβδόµην ηµέραν, δεν θα είναι καθαρός.
Αρ. 19,13  πάς ο απτόµενος τού τεθνηκότος από ψυχής ανθρώπου, εάν αποθάνη, και µη αφαγνισθή, την σκηνήν Κυρίου
εµίανεν· εκτριβήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ, ότι ύδωρ ραντισµού ου περιεραντίσθη επ αυτόν, ακάθαρτός εστιν, έτι η



ακαθαρσία αυτού εν αυτώ εστι.
Αρ. 19,13  Εκείνος ο οποίος θα εγγίση το νεκρόν σώµα οιουδήποτε ανθρώπου και δεν καθαρισθή, όπως ελέχθη ανωτέρω,
εµόλυνε την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Αυτός ο άνθρωπος θα ξερριζωθή ανάµεσα από τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι δεν
ερραντίσθη µε το ύδωρ του εξαγνισµού, και είναι ακάθαρτος· ο µολυσµός µένει και θα µένη εις αυτόν.
Αρ. 19,14  Καί ούτος ο νόµος· άνθρωπος εάν αποθάνη εν οικία, πάς ο εισπορευόµενος εις την οικίαν και όσα εστίν εν τή
οικία, ακάθαρτα έσται επτά ηµέρας.
Αρ. 19,14  Αυτός είναι ο νόµος του καθαρισµού ειδικώτερον· εάν ένας άνθρωπος αποθάνη εις την οικίαν. Καθένας που
εισέρχεται εις αυτήν και όσα υπάρχουν εις αυτήν, θα είναι ακάθαρτα επί επτά ηµέρας.
Αρ. 19,15  και πάν σκεύος ανεωγµένον, όσα ουχί δεσµόν καταδέδεται επ αυτώ, ακάθαρτά εστι.
Αρ. 19,15  Καθε δοχείον ανοικτόν και όλα τα δοχεία, τα οποία δεν είναι σκεπασµένα µε το κάλυµµά των, θα θεωρούνται
ακάθαρτα.
Αρ. 19,16  και πάς, ός εάν άψηται επί προσώπου τού πεδίου τραυµατίου ή νεκρού ή οστέου ανθρωπίνου ή µνήµατος, επτά
ηµέρας ακάθαρτος έσται.
Αρ. 19,16  Εκείνος ο οποίος θα εγγίση στο έδαφος πεδιάδος νεκρόν φονευθέντα η φυσικώς αποθανόντα η άνθρωπινον
οστούν, η µνήµα, θα είναι ακάθαρτος επί επτά ηµέρας.
Αρ. 19,17  και λήψονται τώ ακαθάρτω από της σποδιάς της κατακεκαυµένης τού αγνισµού και εκχεούσιν επ αυτήν ύδωρ
ζών εις σκεύος·
Αρ. 19,17  Δια κάθε τέτοιον ακάθαρτον θα πάρουν από την προς εξαγνισµόν στάκτην της καείσης δαµάλεως θα την θέσουν
εις δοχείον, που περιέχει πηγαίον ύδωρ.
Αρ. 19,18  και λήψεται ύσσωπον και βάψει εις το ύδωρ ανήρ καθαρός, και περιρανεί επί τον οίκον και επί τα σκεύη και επί
τας ψυχάς, όσαι αν ώσιν εκεί, και επί τον ηµµένον τού οστέου τού ανθρωπίνου ή τού τραυµατίου ή τού τεθνηκότος ή τού
µνήµατος·
Αρ. 19,18  και, άνθρωπος καθαρός θα πάρη ύσσωπον, θα βυθίση αυτόν στο ύδωρ και θα ραντίση το σπίτι και τα σκεύη και
όλους τους ανθρώπους, που υπάρχουν εκεί, θα ραντίση και εκείνον που ήγγισεν ανθρώπινον οστούν η φονευµένον η
φυσιολογικώς αποθανόντα η µνήµα.
Αρ. 19,19  και περιρανεί ο καθαρός επί τον ακάθαρτον εν τή ηµέρα τή τρίτη και εν τή ηµέρα τή εβδόµη , και αφαγνισθήσεται
τή ηµέρα τή εβδόµη και πλυνεί τα ιµάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας.
Αρ. 19,19  Ενας καθαρός άνθρωπος θα ραντίση τον ακάθαρτον τούτον την τρίτην ηµέραν και την εβδόµην η µέραν, και
κατά την εβδόµην ηµέραν θα εξαγνισθή αυτός από τον µολυσµόν. Θα πλύνη τα ενδύµατά του, θα λουσθή µε νερό και θα
είναι ακάθαρτος έως το βράδυ.
Αρ. 19,20  και άνθρωπος, ός εάν µιανθή και µη αφαγνισθή, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ µέσου της συναγωγής, ότι
τα άγια Κυρίου εµίανεν, ότι ύδωρ ραντισµού ου περιεραντίσθη επ αυτόν, ακάθαρτός εστι.
Αρ. 19,20  Ο άνθρωπος όµως, ο οποίος θα µολυνθή και δεν θα θελήση να εξαγνισθή κατά τα ανωτέρω , θα εξολοθρευθή
ανάµεσα από τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι εµόλυνε τα Αγια του Θεού, δεν ερραντίσθη µε το ύδωρ του εξαγνισµού και είναι
ακάθαρτος.
Αρ. 19,21  και έσται υµίν νόµιµον αιώνιον· και ο περιραίνων ύδωρ ραντισµού πλυνεί τα ιµάτια αυτού , και ο απτόµενος τού
ύδατος τού ραντισµού ακάθαρτος έσται έως εσπέρας·
Αρ. 19,21  Αυτό θα είναι παντοτεινός νόµος δια σας. Και εκείνος ο οποίος θα ραντίση τον ακάθαρτον µε το ύδωρ του
εξαγνισµού, θα πλύνη τα ενδύµατά του. Και εκείνος ακόµη που εγγίζει το ύδωρ του ραντισµού, θα είναι ακάθαρτος έως την
εσπέραν.
Αρ. 19,22  και παντός ού εάν άψηται αυτού ο ακάθαρτος, ακάθαρτον έσται, και ψυχή η απτοµένη ακάθαρτος έσται έως
εσπέρας.
Αρ. 19,22  Καθε τι το οποίον θα εγγίζη ο ακάθαρτος, θα είναι ακάθαρτον· και εκείνος ακόµη που θα εγγίση τον ακάθαρτον,
θα είναι ακάθαρτος έως την εσπέραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Αρ. 20,1  Καί ήλθον οι υιοί Ισραήλ πάσα η συναγωγή εις την έρηµον Σίν, εν τώ µηνί τώ πρώτω, και κατέµεινεν ο λαός εν
Κάδης, και ετελεύτησεν εκεί Μαριάµ και ετάφη εκεί.
Αρ. 20,1   Ηλθον οι Ισραηλίται, όλος ο ισραηλιτικός λαός, εις την έρηµον Σιν κατά τον πρώτον µήνα και εγκατεστάθησαν
εις Καδης. Εκεί απέθανε και ετάφη η Μαριάµ, αδελφή του Μωϋσέως.
Αρ. 20,2  και ουκ ήν ύδωρ τή συναγωγή, και ηθροίσθησαν επί Μωυσήν και Ααρών.
Αρ. 20,2  Εις Καδης δεν υπήρχεν ύδωρ δια τον λαόν. Οι Ισραηλίται δυσφορούντες και αγανακτούντες συνεκεντρώθησαν και
ήλθον προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών.
Αρ. 20,3  και ελοιδορείτο ο λαός προς Μωυσήν λέγοντες· όφελον απεθάνοµεν εν τή απωλεία των αδελφών ηµών έναντι
Κυρίου·
Αρ. 20,3  Αυτοί ύβριζον και κατεφέροντο εναντίον του Μωϋσέως λέγοντες· “είθε να είχαµεν αποθάνει και ηµείς µαζή µε τους
αδελφούς µας, τον Κορέ και τους άλλους στασιαστάς ενώπιον του Κυρίου (αντί να ταλαιπωρούµεθα από την δίψαν εις την
κατάξηρον αυτήν περιοχήν).
Αρ. 20,4  και ινατί ανηγάγετε την συναγωγήν Κυρίου εις την έρηµον ταύτην αποκτείναι ηµάς και τα κτήνη ηµών;
Αρ. 20,4  Διατί σεις εφέρατε ηµάς, τον λαόν του Κυρίου, εις την έρηµον αυτήν γην; Θέλετε να φονεύσετε ηµάς και τα ζώα
µας;
Αρ. 20,5  και ινατί τούτο; ανηγάγετε ηµάς εξ Αιγύπτου παραγενέσθαι εις τον τόπον τον πονηρόν τούτον, τόπος ού ου
σπείρεται, ουδέ συκαί, ουδέ άµπελοι, ούτε ροαί, ούτε ύδωρ εστί πιείν.
Αρ. 20,5  Διατί το εκάµατε αυτό; Μας εβγάλατε από την Αίγυπτον, δια να έλθωµεν στον άγονον και ξηρόν αυτόν τόπον,
όπου ούτε σπορά υπάρχει, ούτε συκιές, ούτε αµπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πίωµεν” !
Αρ. 20,6  και ήλθε Μωυσής και Ααρών από προσώπου της συναγωγής επί την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου και έπεσον
επί πρόσωπον, και ώφθη η δόξα Κυρίου προς αυτούς.



Αρ. 20,6  Ο Μωϋσής και ο Ααρών στενοχωρηµένοι δια τον νέον αυτόν γογγυσµόν, έφυγαν από την συγκέντρωσιν εκείνην
του λαού. Ηλθον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης. Εφάνη τότε θεία λάµψις
προς αυτούς.
Αρ. 20,7  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 20,7  Και µίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 20,8  λάβε την ράβδον σου και εκκλησίασον την συναγωγήν σύ και Ααρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την
πέτραν εναντίον αυτών, και δώσει τα ύδατα αυτής, και εξοίσετε αυτοίς ύδωρ εκ της πέτρας, και ποτιείτε την συναγωγήν
και τα κτήνη αυτών.
Αρ. 20,8  “πάρε την ράβδον σου, συγκέντρωσε συ και ο Ααρών ο αδελφός σου τον λαόν και διατάξατε τον βράχον , που είναι
ενώπιόν σας, και αυτός θα αναβλύση πολλά ύδατα. Θα βγάλετε από τον βράχον ύδωρ δι' αυτούς και θα δώσετε να πίουν
όλος ο λαός και τα ζώα των”.
Αρ. 20,9  και έλαβε Μωυσής την ράβδον την απέναντι Κυρίου, καθά συνέταξε Κύριος,
Αρ. 20,9  Επήρεν ο Μωϋσής την ράβδον, η οποία ευρίσκετο απέναντι της Κιβωτού του Μαρτυρίου, όπως διέταξεν ο Κυριος,
Αρ. 20,10  και εξεκλησίασε Μωυσής και Ααρών την συναγωγήν απέναντι της πέτρας και είπε προς αυτούς· ακούσατέ µου, οι
απειθείς· µη εκ της πέτρας ταύτης εξάξοµεν υµίν ύδωρ;
Αρ. 20,10  και µαζή µε τον Ααρών συνεκέντρωσε τον λαόν απέναντι από τον βράχον και είπε προς αυτούς· “ακούσατέ µου,
σεις οι ανυπάκοοι και οι ανυπότακτοι· µήπως είναι δυνατόν να βγάλωµεν νερό από τον βράχον αυτόν;” ( Αν κάτι τέτοιο
γίνη, θα είναι θαύµα Θεού).
Αρ. 20,11  και επάρας Μωυσής την χείρα αυτού επάταξε την πέτραν τή ράβδω δίς, και εξήλθεν ύδωρ πολύ, και έπιεν η
συναγωγή και τα κτήνη αυτών.
Αρ. 20,11  Εσήκωσεν ο Μωϋσής το χέρι του, εκτύπησε δύο φορές µε την ράβδον του τον βράχον και αµέσως ανέβλυσεν
άφθονον ύδωρ και έπιε όλος ο Ισραηλιτικός λαός και τα ζώα αυτών.
Αρ. 20,12  και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών· ότι ουκ επιστεύσατε αγιάσαι µε εναντίον των υιών Ισραήλ, διά τούτο
ουκ εισάξετε υµείς την συναγωγήν ταύτην εις την γήν, ήν δέδωκα αυτοίς.
Αρ. 20,12  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών· “επειδή δεν επιστεύσατε αδιστάκτως εις εµέ, ώστε µε την
ζωντανήν σας πίστιν να µε ευπροσωπήσετε και να µε δοξάσετε ενώπιον των Ισραηλιτών, δια τούτο δεν θα οδηγήσετε και
δεν θα εγκαταστήσετε σστον λαόν αυτόν εις την γην, την οποίαν υπεσχέθην ότι θα δώσω εις αυτούς”.
Αρ. 20,13  τούτο το ύδωρ αντιλογίας, ότι ελοιδορήθησαν οι υιοί Ισραήλ έναντι Κυρίου και ηγιάσθη εν αυτοίς.
Αρ. 20,13  Αυτός ο βράχος και η πηγή ωνοµάσθη “ύδωρ αντιλογίας”, διότι οι Ισραηλίται έφεραν εκεί αντιρρήσεις και
εξεφράσθησαν ανευλαβώς ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος εν τούτοις έκαµεν εκεί θαύµα και έδειξεν εις αυτούς την δόξαν του.
Αρ. 20,14  Καί απέστειλε Μωυσής αγγέλους εκ Κάδης προς βασιλέα Εδώµ λέγων· τάδε λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ· σύ
επίστη πάντα τον µόχθον τον ευρόντα ηµάς,
Αρ. 20,14  Ο Μωϋσής από την περιοχήν Καδης, όπου ευρίσκοντο, έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Ιδουµαίων
λέγων· “αυτά λέγει ο αδελφός σου ο Ισραηλιτικός λαός· συ γνωρίζεις όλας τας ταλαιπωρίας και τας πικρίας, αι οποίαι µας
ευρήκαν.
Αρ. 20,15  και κατέβησαν οι πατέρες ηµών εις Αίγυπτον, και παρωκήσαµεν εν Αιγύπτω ηµέρας πλείους, και εκάκωσαν ηµάς
οι Αιγύπτιοι και τους πατέρας ηµών,
Αρ. 20,15  Πως δηλαδή οι προπάτορές µας επήγαν εις την Αίγυπτον, όπου ως ξένοι και παρεπίδηµοι κατοικήσαµεν χρόνον
πολύν, πως οι Αιγύπτιοι κατεβασάνισαν ηµάς και τους προγόνους µας.
Αρ. 20,16  και ανεβοήσαµεν προς Κύριον, και εισήκουσε Κύριος της φωνής ηµών και αποστείλας άγγελον εξήγαγεν ηµάς εξ
Αιγύπτου, και νύν εσµεν εν Κάδης πόλει, εκ µέρους των ορίων σου·
Αρ. 20,16  Εκραυγάσαµεν µε θερµάς προσευχάς προς τον Κυριον και ο Κυριος ήκουσε την ικεσίαν µας. Εστειλεν άγγελον και
µας έβγαλεν ελευθέρους από την Αίγυπτον. Και ιδού τώρα ευρισκόµεθα εις την περιοχήν Καδης κοντά εις τα σύνορά σου.
Αρ. 20,17  παρελευσόµεθα διά της γής σου, ου διελευσόµεθα δι αγρών, ουδέ δι αµπελώνων, ουδέ πιόµεθα ύδωρ εκ λάκκου
σου, οδώ βασιλική πορευσόµεθα, ουκ εκκλινούµεν δεξιά ουδέ ευώνυµα, έως αν παρέλθωµεν τα όριά σου.
Αρ. 20,17  Σε παρακαλούµεν να µας επιτρέψης, όπως διέλθωµεν δια µέσου της χώρας σου. Σε διαβεβαιούµεν ότι δεν θα
περάσωµεν δια µέσου των αγρών σου, ούτε δια µέσου των αµπελώνων σου, ούτε καν θα πίωµεν νερά από τα φρέατά σου.
Θα βαδίσωµεν στον δηµόσιον, στον κεντρικόν δρόµον· δεν θα παρεκκλίνωµεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά και έτσι θα
περάσωµεν τα όρια της χώρας σου”.
Αρ. 20,18  και είπε προς αυτόν Εδώµ· ου διελεύση δι εµού, ει δε µη, εν πολέµω εξελεύσοµαι εις συνάντησίν σοι.
Αρ. 20,18  Οι Ιδουµαίοι απήντησαν προς αυτούς· “δεν θα περάσετε από την χώραν µας. Εάν τολµήσετε κάτι τέτοιο, θα
εξέλθωµεν εις πόλεµον εναντίον σας”.
Αρ. 20,19  και λέγουσιν αυτώ οι υιοί Ισραήλ· παρά το όρος παρελευσόµεθα, εάν δε τού ύδατός σου πίωµεν εγώ τε και τα
κτήνη µου, δώσω τιµήν σοι· αλλά το πράγµα ουδέν εστι, παρά το όρος παρελευσόµεθα.
Αρ. 20,19  Οι Ισραηλίται λέγουν πάλιν εις αυτούς µε αγγελιαφόρους· “θα περάσωµεν πλησίον από το όρος. Εάν πίωµεν ύδωρ
ηµείς και τα ζώα µας, θα σας πληρώσωµεν την αξίαν του. Δεν θα σας δηµιουργήσωµεν ουδέν ζήτηµα· κοντά στο όρος θα
περάσωµεν”.
Αρ. 20,20  ο δε είπεν· ου διελεύση δι εµού. και εξήλθεν Εδώµ εις συνάντησιν αυτώ εν όχλω βαρεί και εν χειρί ισχυρά.
Αρ. 20,20  Οι Ιδουµαίοι απήντησαν· “κατ' ουδένα τρόπον δεν θα περάσετε από την χώραν µας”. Εξήλθον δε µε πολύν λαόν
ισχυρώς εξωπλισµένον, δια να πολεµήσουν, κατά του ισραηλιτικού λαού.
Αρ. 20,21  και ουκ ηθέλησεν Εδώµ δούναι τώ Ισραήλ παρελθείν διά των ορίων αυτού· και εξέκλινεν Ισραήλ απ αυτού .
Αρ. 20,21  Δεν ηθέλησαν οι Ιδουµαίοι να δώσουν δίοδον δια µέσου των ορίων των στους Ισραηλίτας και έτσι ο Ισραηλιτικός
λαός ηναγκάσθη να παρακάµψη την χώραν των Ιδουµαίων.
Αρ. 20,22  Καί απήραν εκ Κάδης· και παρεγένοντο οι υιοί Ισραήλ, πάσα η συναγωγή εις Ώρ το όρος.
Αρ. 20,22  Ανεχώρησαν οι Ισραηλίται από την περιοχήν Καδης και όλον το πλήθος αυτών ήλθον στο όρος Ωρ .
Αρ. 20,23  και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών εν Ώρ τώ όρει επί των ορίων της γής Εδώµ λέγων·
Αρ. 20,23  Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών εκεί στο όρος Ωρ, που ευρίσκετο εις τα σύνορα της χώρας των



Ιδουµαίων·
Αρ. 20,24  προστεθήτω Ααρών προς τον λαόν αυτού, ότι ου µη εισέλθητε εις την γήν, ήν δέδωκα τοίς υιοίς Ισραήλ, διότι
παρωξύνατέ µε επί τού ύδατος της λοιδορίας.
Αρ. 20,24  “εδώ ας αποθάνη εν ειρήνη ο Ααρών και ας προστεθή στον εκδηµήσαντα λαόν του, διότι και εκείνος και συ δεν
θα εισέλθετε εις την χώραν, την οποίαν υπεσχέθην να δώσω στους Ισραηλίτας, επειδή µε παρωργίσατε στο ύδωρ της
αντιλογίας.
Αρ. 20,25  λάβε τον Ααρών και Ελεάζαρ τον υιόν αυτού και αναβίβασον αυτούς εις Ώρ το όρος έναντι πάσης της συναγωγής
Αρ. 20,25  Παρε τον Ααρών και τον υιόν αυτού τον Ελεάζαρ, ανέβασέ τους στο όρος Ωρ ενώπιον όλου του λαού.
Αρ. 20,26  και έκδυσον Ααρών την στολήν αυτού και ένδυσον Ελεάζαρ τον υιόν αυτού, και Ααρών προστεθείς αποθανέτω
εκεί.
Αρ. 20,26  Βγάλε από τον Ααρών την αρχιερατικήν στολήν του και ένδυσε µε αυτήν τον υιόν του τον Ελεάζαρ. Ο δε Ααρών
ας αποθάνη εκεί, δια να προστεθή στους προγόνους του”.
Αρ. 20,27  και εποίησε Μωυσής καθά συνέταξε Κύριος αυτώ, και ανεβίβασεν αυτόν εις Ώρ το όρος εναντίον πάσης της
συναγωγής.
Αρ. 20,27  Ο Μωϋσής έκαµε, όπως τον διέταξεν ο Κυριος. Ωδήγησε τον Ααρών στο όρος Ωρ ενώπιον όλου του ισραηλιτικού
λαού.
Αρ. 20,28  και εξέδυσε τον Ααρών τα ιµάτια αυτού και ενέδυσεν αυτά Ελεάζαρ τον υιόν αυτού· και απέθανεν Ααρών επί της
κορυφής τού όρους, και κατέβη Μωυσής και Ελεάζαρ εκ τού όρους.
Αρ. 20,28  Εβγαλε από αυτόν τα αρχιερατικά ιµάτια και ενέδυσε µε αυτά τον υιόν του τον Ελεάζαρ. Εις την κορυφήν του
όρους απέθανεν ο Ααρών, ο δε Μωϋσής και ο Ελεάζαρ κατέβησαν από το όρος.
Αρ. 20,29  και είδε πάσα η συναγωγή, ότι απελύθη Ααρών, και έκλαυσαν τον Ααρών τριάκοντα ηµέρας πάς οίκος Ισραήλ.
Αρ. 20,29  Ολος ο λαός είδεν ότι απέθανεν εν ειρήνη ο Ααρών και όλοι τον έκλαυσαν επί τριάκοντα ηµέρας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Αρ. 21,1  Καί ήκουσεν ο Χανανείς βασιλεύς Αράδ ο κατοικών κατά την έρηµον, ότι ήλθεν Ισραήλ οδόν Αθαρείν, και
επολέµησε προς Ισραήλ και καταπροενόµευσεν εξ αυτών αιχµαλωσίαν.
Αρ. 21,1   Ο βασιλεύς της Αράδ, ο Χανανείς ο οποίος κατοικούσε προς την έρηµον (νοτίως της Παλαιστίνης) επληροφορήθη
ότι οι Ισραηλίται ήρχοντο από την οδόν Αθαρείν. Εκινήθη εναντίον των και συνέλαβε µερικούς αιχµαλώτους από αυτούς.
Αρ. 21,2  και ηύξατο Ισραήλ ευχήν Κυρίω και είπεν· εάν µοι παραδώς τον λαόν τούτον υποχείριον, αναθεµατιώ αυτόν και
τας πόλεις αυτού.
Αρ. 21,2   Οι Ισραηλίται, δικαίως αγανακτήσαντες, έκαµαν τάµα προς τον Κυριον και είπαν· “εάν δώσης εις τα χέρια µας
νικηµένον τον λαόν αυτόν, θα αφιερώσωµεν ως ανάθεµα αυτόν και τας πόλστου”.
Αρ. 21,3  και εισήκουσε Κύριος της φωνής Ισραήλ και παρέδωκε τον Χανανείν υποχείριον αυτού, και ανεθεµάτισεν αυτόν
και τας πόλεις αυτού· και επεκάλεσαν το όνοµα τού τόπου εκείνου Ανάθεµα.
Αρ. 21,3   Ο Κυριος ήκουσε την δέησιν και το τάµα των Ισραηλιτών και παρέδωκεν εις τα χέρια των τον βασιλέα Χανανείν
και το βασίλειόν του. Εκείνοι δε αφιέρωσαν προς τον Θεόν ως ανάθεµα αυτόν και τας πόλστου, καταστρέψαντες αυτάς,
χωρίς να πάρουν τίποτε από αυτάς ως λάφυρον. Δια τούτο επωνόµασαν τον τόπον εκείνον “Ανάθεµα”.
Αρ. 21,4  Καί απάραντες εξ Ώρ τού όρους οδόν επί θάλασσαν ερυθράν περιεκύκλωσαν γήν Εδώµ· και ωλιγοψύχησεν ο λαός
εν τή οδώ.
Αρ. 21,4   Κατόπιν οι Ισραηλίται εξεκίνησαν από το όρος Ωρ, επήραν κατέθυνσιν προς την Ερυθράν Θαλασσαν και βάδισαν
κύκλω από την χώραν των Ιδουµαίων. Κατά την πορείαν όµως αυτήν ωλιγοψύχησεν ο λαός·
Αρ. 21,5  και κατελάλει ο λαός προς τον Θεόν και κατά Μωυσή λέγοντες· ινατί τούτο; εξήγαγες ηµάς εξ Αιγύπτου,
αποκτείναι εν τή ερήµω; ότι ουκ έστιν άρτος ουδέ ύδωρ, η δε ψυχή ηµών προσώχθισεν εν τώ άρτω τώ διακένω τούτω.
Αρ. 21,5   εγόγγυζον και κατεφέροντο πάλιν εναντίον του Θεού και του Μωυσέως λέγοντες· τι είναι αυτό που επάθαµεν; Μας
έβγαλες από την Αίγυπτον, δια να µας θανατώσης εις την έρηµον; Διότι εδώ δεν υπάρχει, ούτε ψωµί ούτε νερό. Η ψυχή µας
εβαρύνθη πλέον και αηδίασε τον άνοστον και κούφιον αυτόν άρτον, το µάννα”.
Αρ. 21,6  και απέστειλε Κύριος εις τον λαόν τους όφεις τους θανατούντας, και έδακνον τον λαόν, και απέθανε λαός πολύς
των υιών Ισραήλ.
Αρ. 21,6   Ηγανάκτησεν ο Κυριος εναντίον του αχαρίστου αυτού λαού και έστειλε δηλητηριώδεις θανατηφόρους όφεις, οι
οποίοι εδάγκωναν τους Ισραηλίτας, ώστε πολλοί από αυτούς απέθανον.
Αρ. 21,7  και παραγενόµενος ο λαός προς Μωυσήν έλεγον· ότι ηµάρτοµεν, ότι κατελαλήσαµεν κατά τού Κυρίου και κατά
σού· εύξαι ούν προς Κύριον, και αφελέτω αφ ηµών τον όφιν. και ηύξατο Μωυσής προς Κύριον περί τού λαού.
Αρ. 21,7   Συντετριµµένος τότε ο ισραηλιτικός λαός ήλθε προς τον Μωϋσήν και έλεγον εν µετανοία· “ηµαρτήσαµεν, διότι
κατεφέρθηµεν εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Προσευχήσου προς τον Κυριον και παρακάλεσέ τον να µας
συγχωρήση και να διώξη εκ µέσου ηµών τα φίδια”. Ο Μωυσής παρεκάλεσε πράγµατι τον Κυριον υπέρ του λαού.
Αρ. 21,8  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ποίησον σεαυτώ όφιν και θές αυτόν επί σηµείου, και έσται εάν δάκη όφις
άνθρωπον, πάς ο δεδηγµένος ιδών αυτόν ζήσεται.
Αρ. 21,8   Ο δε Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· κατασκεύασε χάλκινον όφιν, θέσε αυτόν εις σηµείον εµφανές, επάνω εις
υψηλόν πάσσαλον. Εκείνος ο οποίος θα δαγκωθή από τα δηλητηριώδη φίδια, θα βλέπη προς τον χάλκινον όφιν, θα
θεραπεύεται και θα διαφεύγη τον θάνατον.
Αρ. 21,9  και εποίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σηµείου, και εγένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον, και
επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη.
Αρ. 21,9   Ο Μωϋσής κατεσκεύασεν ένα χάλκινον όφιν, εστερέωσεν αυτόν εις ένα υψηλόν πάσσαλον και όταν ένα φίδι
εδάγκωνεν Ισραηλίτην, αυτός έστρεφε τα βλέµµατά του προς τον χάλκινον όφιν, εθεραπεύετο και διέφευγε τον θάνατον.
Αρ. 21,10  Καί απήραν οι υιοί Ισραήλ και παρενέβαλον εν Ωβώθ.
Αρ. 21,10  Από εκεί ανεχώρησαν οι Ισραηλίται και εστρατοπέδευσαν εις Ωβώθ .
Αρ. 21,11  και εξάραντες εξ Ωβώθ, και παρενέβαλον εν Αχαλγαί εκ τού πέραν εν τή ερήµω, ή εστι κατά πρόσωπον Μωάβ, κατ



ανατολάς ηλίου.
Αρ. 21,11  Και από εκεί όµως ανεχώρησαν και εστρατοπέδευσαν πέραν από την πόλιν Αχαλγαί, µέσα εις την έρηµον, η
οποία ευρίσκεται εµπρός εις την Μωάβ ανατολικά από αυτήν.
Αρ. 21,12  και εκείθεν απήραν και παρενέβαλον εις φάραγγα Ζαρέδ .
Αρ. 21,12  Από εκεί ανεχώρησαν και εστρατοπέδευσαν εις την κοιλάδα Ζαρέδ.
Αρ. 21,13  και εκείθεν απάραντες παρενέβαλον εις το πέραν Αρνών εν τή ερήµω, το εξέχον από των ορίων των Αµοραίων·
έστι γάρ Αρνών όρια Μωάβ ανά µέσον Μωάβ και ανά µέσον τού Αµοραίου.
Αρ. 21,13  Αναχωρήσαντες και από εκεί, εστρατοπέδευσαν πέραν από τον χείµαρρον Αρνών εις την έρηµον, εις περιοχήν που
εξέρχεται από τα όρια των Αµορραίων. Διότι ο χείµαρρος Αρνών είναι σύνορον µεταξύ της χώρας των Μωαβιτών και των
Αµορραίων.
Αρ. 21,14  διά τούτο λέγεται εν βιβλίω· πόλεµος τού Κυρίου την Ζωόβ εφλόγιζε, και τους χειµάρους Αρνών,
Αρ. 21,14  Δια τούτο και έχει γραφή στο βιβλίον των πολέµων του Κυρίου· Ο πόλεµος του Κυρίου εφλόγισε την Ζωόβ και τον
χείµαρρον Αρνών
Αρ. 21,15  και τους χειµάρους κατέστησε κατοικίσαι Ήρ, και πρόσκειται τοίς ορίοις Μωάβ.
Αρ. 21,15  και ωσάν χειµάρρους ωδήγησε τους Ισραηλίτας να κατοικήσουν πλησίον της Ηρ, η οποία κείται µέσα εις τα όρια
της χώρας των Μωαβιτών.
Αρ. 21,16  και εκείθεν το φρέαρ· τούτο το φρέαρ, ό είπε Κύριος προς Μωυσήν· συνάγαγε τον λαόν, και δώσω αυτοίς ύδωρ
πιείν.
Αρ. 21,16  Από εκεί εβάδισαν και έφθασαν εις µέρος ονοµαζόµενον φρέαρ. Αυτό το φρέαρ είναι εκείνο, δια το οποίον είπεν ο
Κυριος προς τον Μωϋσήν· “συγκέντρωσε τον λαόν, και εγώ θα δώσω εις αυτούς νερό να πίουν”.
Αρ. 21,17  τότε ήσεν Ισραήλ το άσµα τούτο επί τού φρέατος· εξάρχετε αυτώ· φρέαρ,
Αρ. 21,17  Τοτε έψαλαν οι Ισραηλίται εκεί στο φρέαρ τούτο το άσµα· “ας αρχίσωµεν άσµα γύρω από το φρέαρ· Φρέαρ !
Αρ. 21,18  ώρυξαν αυτό άρχοντες, εξελατόµησαν αυτό βασιλείς εθνών εν τή βασιλεία αυτών, εν τώ κυριεύσαι αυτών. και από
φρέατος εις Μανθαναείν·
Αρ. 21,18  Αρχοντες το ήνοιξαν, βασιλείς λαών επάνω εις την δόξαν της βασιλικής των δυνάµεως έκοψαν πέτρες δια το
κτίσιµον του φρέατος, όταν εκυρίευσαν τας περιοχάς εκείνας” ! Από την περιοχήν του φρέατος αυτού ήλθον οι Ισραηλίται
εις Μανθαναείν.
Αρ. 21,19  και από Μανθαναείν εις Νααλιήλ· και από Νααλιήλ εις Βαµώθ· και από Βαµώθ εις Ιανήν, ή εστιν εν τώ πεδίω
Μωάβ από κορυφής τού λελαξευµένου το βλέπον κατά πρόσωπον της ερήµου.
Αρ. 21,19  Από Μανθαναείν ήλθον εις Νααλιήλ. Από Νααλιήλ επορεύθησαν εις Βαµώθ, και από Βαµώθ ήλθον εις Ιανήν, η
οποία ευρίσκεται εις τας πεδιάδας των Μωαβιτών ολίγον απέχουσα από την κορυφήν του Λελαξευµένου (Φασγά του όρους
Ναβαύ), από όπου φαίνεται η έκτασις της ερήµου.
Αρ. 21,20  Καί απέστειλε Μωυσής πρέσβεις προς Σηών βασιλέα Αµοραίων λόγοις ειρηνικοίς λέγων·
Αρ. 21,20  Εστειλεν ο Μωυσής πρέσβεις προς τον Σηών, βασιλέα των Αµορραίων, παρακαλών αυτόν µε ειρηνικούς λόγους·
Αρ. 21,21  παρελευσόµεθα διά της γής σου· τή οδώ πορευσόµεθα, ουκ εκκλινούµεν ούτε εις αγρόν ούτε εις αµπελώνα,
Αρ. 21,21  “θα περάσωµεν δια µέσου της χώρας σου, θα βαδίσωµεν τον δηµόσιον δρόµον, δεν θα παρεκκλίνωµεν ούτε στους
αγρούς σας ούτε στους αµπελώνας σας·
Αρ. 21,22  ου πιόµεθα ύδωρ εκ φρέατός σου· οδώ βασιλική πορευσόµεθα, έως παρέλθωµεν τα όριά σου.
Αρ. 21,22  ούτε νερό θα πίωµεν από τα φρέατά σας. Εις τον δηµόσιον δρόµον θα βαδίσωµεν, έως ότου εξέλθωµεν από τα όριά
σας”.
Αρ. 21,23  και ουκ έδωκε Σηών τώ Ισραήλ παρελθείν διά των ορίων αυτού, και συνήγαγε Σηών πάντα τον λαόν αυτού και
εξήλθε παρατάξασθαι τώ Ισραήλ εις την έρηµον και ήλθεν εις Ιασσά και παρετάξατο τώ Ισραήλ.
Αρ. 21,23  Ο Σηών όµως δεν επέτρεψεν στους Ισραηλίτας να διέλθουν δια µέσου της χώρας των, αλλά συνεκέντρωσε όλον
τον λαόν του, εξήλθεν εις πόλεµον εναντίον του Ισραηλιτικού λαού εις την έρηµον, ήλθεν εις πόλιν Ιασσά και
αντιπαρετάχθη δια να πολεµήση κατά των Ισραηλιτών.
Αρ. 21,24  και επάταξεν αυτόν Ισραήλ φόνω µαχαίρας και κατεκυρίευσαν της γής αυτού από Αρνών έως Ιαβόκ, έως υιών
Αµµάν· ότι Ιαζήρ όρια υιών Αµµάν εστι.
Αρ. 21,24  Οι Ισραηλίται όµως τον εκτύπησαν και τον εθανάτωσαν µε τας µαχαίρας των, και εκυρίευσαν την χώραν του από
τον χείµαρρον Αρνών έως τον παραπόταµον του Ιορδάνου Ιαβόκ, της χώρας των Αµµωνιτών. Η Ιαζήρ ήτο το νότιον
σύνορον των Αµµωνιτών.
Αρ. 21,25  και έλαβεν Ισραήλ πάσας τας πόλεις ταύτας, και κατώκησεν Ισραήλ εν πάσαις ταίς πόλεσι των Αµοραίων, εν
Εσεβών και εν πάσαις ταίς συγκυρούσαις αυτή.
Αρ. 21,25  Οι Ισραηλίται κατέλαβον όλας τας πόλεις της περιοχής αυτής και εγκατεστάθησαν εις τας πόλεις των
Αµορραίων, εις την Εσεβών και τας πλησιοχώρους περιοχάς.
Αρ. 21,26  έστι γάρ Εσεβών πόλις Σηών τού βασιλέως των Αµοραίων, και ούτος επολέµησε βασιλέα Μωάβ το πρότερον και
έλαβον πάσαν την γήν αυτού από Αροήρ έως Αρνών.
Αρ. 21,26  Η πόλις Εσεβών ήτο η πρωτεύουσα του βασιλέως των Αµορραίων Σηών . Αυτός είχε πολεµήσει προ καιρού τον
βασιλέα της Μωάβ και εκυρίευσεν όλην την χώραν αυτού από της πόλεως Αροήρ έως του ποταµού Αρνών.
Αρ. 21,27  διά τούτο ερούσιν οι αινιγµατισταί· έλθετε εις Εσεβών, ίνα οικοδοµηθή και κατασκευασθή πόλις Σηών.
Αρ. 21,27  Δια τούτο και οι ποιηταί της περιοχής ψάλλουν “ελάτε εις την Εσεβών, δια να ανοικοδοµηθή και κατασκευασθή
εις κατοικίαν των ανθρώπων η πόλις αυτή του βασιλέως Σηών.
Αρ. 21,28  ότι πύρ εξήλθεν εξ Εσεβών, φλόξ εκ πόλεως Σηών και κατέφαγεν έως Μωάβ και κατέπιε στήλας Αρνών .
Αρ. 21,28  Διότι φωτιά εβγήκεν από την Εσεβών, φλόγα από την πόλιν αυτήν του βασιλέως Σηών και κατέφαγεν έως τα
άκρα την χώραν των Μωαβιτών· και κατέστρεψε τας προς τιµήν των ειδώλων στήλας του ποταµού Αρνών.
Αρ. 21,29  ουαί σοι, Μωάβ· απώλου, λαός Χαµώς. απεδόθησαν οι υιοί αυτών διασώζεσθαι και αι θυγατέρες αυτών
αιχµάλωτοι τώ βασιλεί των Αµοραίων Σηών·
Αρ. 21,29  Αλλοίµονον ! αλλοίµονόν σου Μωάβ ! Εχάθηκε ο λαός του Θεού σου Χαµώς. Οι υιοί των Μωαβιτών παρεδόθησαν



αιχµάλωτοι δια να σώσουν την ζωήν των και αι θυγατέρες των έγιναν αιχµάλωτοι του Σηών, βασιλέως των Αµορραίων.
Αρ. 21,30  και το σπέρµα αυτών απολείται, Εσεβών έως Δαιβών, και αι γυναίκες έτι προσεξέκαυσαν πύρ επί Μωάβ.
Αρ. 21,30  Οι απόγονοι αυτών εξωλοθρεύθησαν, η Εσεβών µέχρι της Δαιβών κατεστράφη. Και αυταί ακόµη αι γυναίκες των
Αµορραίων άναψαν πυρκαϊάς εις τας πόλεις των Μωαβιτών”.
Αρ. 21,31  Κατώκησε δε Ισραήλ εν πάσαις ταίς πόλεσι των Αµοραίων.
Αρ. 21,31  Ο ισραηλιτικός λαός εγκατεστάθη εις τας πόλεις των Αµορραίων εις την περιοχήν , που κατείχον προηγουµένως
οι Μωαβίται.
Αρ. 21,32  και απέστειλε Μωυσής κατασκέψασθαι την Ιαζήρ, και κατελάβοντο αυτήν και τας κώµας αυτής και εξέβαλον
τον Αµοραίον τον κατοικούντα εκεί.
Αρ. 21,32  Από εκεί έστειλεν ο Μωϋσής ανθρώπους, δια να κατασκοπεύσουν την πόλιν Ιαζήρ. Κατόπιν δε οι Ισραηλίται
κατέλαβον αυτήν και τας γύρω κώµας και εξεδίωξαν τους Αµορραίους, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί.
Αρ. 21,33  και επιστρέψαντες ανέβησαν οδόν την εις Βασάν· και εξήλθεν Ώγ βασιλεύς της Βασάν εις συνάντησιν αυτοίς και
πάς ο λαός αυτού εις πόλεµον εις Εδραείν.
Αρ. 21,33  Από εκεί οι Ισραηλίται εξεκίνησαν και εβάδισαν βορειότερον δια της οδού, η οποία οδηγεί προς την χώραν Βασάν.
Ο Ωγ όµως, ο βασιλεύς της Βασάν, µαζή µε όλον τον λαόν του εξήλθεν εις Εδραείν, δια να συναντήση και πολεµήση τους
Ισραηλίτας.
Αρ. 21,34  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· µη φοβηθής αυτόν, ότι εις τας χείράς σου παραδέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν
αυτού και πάσαν την γήν αυτού, και ποιήσεις αυτώ καθώς εποίησας τώ Σηών βασιλεί των Αµοραίων, ός κατώκει εν
Εσεβών.
Αρ. 21,34  Αλλά ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “µη φοβηθής αυτόν, διότι εγώ έχω ήδη παραδώσει εις τα χέρια σου αυτόν,
όλον τον λαόν του και όλην την χώραν του. Θα κάµης εις αυτόν, ο,τι έπραξες στον βασιλέα των Αµορραίων Σηών, ο οποίος
κατοικούσε εις την Εσεβών”.
Αρ. 21,35  και επάταξεν αυτόν και τους υιούς αυτού και πάντα τον λαόν αυτού, έως τού µη καταλιπείν αυτού ζωγρείαν· και
εκληρονόµησαν την γήν αυτού.
Αρ. 21,35  Πράγµατι ο Μωϋσής εκτύπησε τον Ωγ, τους υιούς του και όλον τον λαόν του, ώστε δεν έµεινε κανείς ζωντανός,
δια να συλληφθή αιχµάλωτος. Οι Ισραηλίται κατέκτησαν την χώραν του Ωγ, την Βασάν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Αρ. 22,1  Καί απάραντες οι υιοί Ισραήλ παρενέβαλον επί δυσµών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ.
Αρ. 22,1   Από εκεί εξεκίνησαν και επροχώρησαν οι Ισραηλίται και στρατοπέδευσαν προς δυσµάς της χώρας Μωάβ, παρά
τον Ιορδάνην ποταµόν απέναντι από την Ιεριχώ.
Αρ. 22,2  και ιδών Βαλάκ υιός Σεπφώρ πάντα όσα εποίησεν Ισραήλ τώ Αµοραίω,
Αρ. 22,2  Ο Βαλάκ, υιός του Σεπφώρ, όταν είδε όσα έκαµαν οι Ισραηλίται εναντίον των Αµορραίων,
Αρ. 22,3  και εφοβήθη Μωάβ τον λαόν σφόδρα ότι πολλοί ήσαν, και προσώχθισε Μωάβ από προσώπου υιών Ισραήλ.
Αρ. 22,3  εφοβήθη πολύ, αυτός και οι Μωαβίται, τους Ισραηλίτας, διότι ήσαν πολλοί. Οι δε Μωαβίται είχον κυριευθή από
µίσος και αγανάκτησιν εναντίον των Ισραηλιτών.
Αρ. 22,4  και είπε Μωάβ τή γερουσία Μαδιάµ· νύν εκλείξει η συναγωγή αύτη πάντας τους κύκλω υµών, ωσεί εκλείξαι ο
µόσχος τα χλωρά εκ τού πεδίου. και Βαλάκ υιός Σεπφώρ βασιλεύς Μωάβ ήν κατά τον καιρόν εκείνον.
Αρ. 22,4  Είπον δε εις την γερουσίαν των Μαδιανιτών· “ο λαός αυτός των Ισραηλιτών τώρα πλέον θα σαρώση όλους τους
γύρω µας λαούς και θα γλείψη την περιοχήν, όπως το µοσχάρι γλείφει το χλωρό χορτάρι της πεδιάδος”. Ο δε Βαλακ, ο υιός
του Σεπφώρ, ήτο βασιλεύς των Μωαβιτών κατά τον καιρόν εκείνον.
Αρ. 22,5  και απέστειλε πρέσβεις προς Βαλαάµ υιόν Βεώρ Φαθουρά, ό εστιν επί τού ποταµού γής υιών λαού αυτού, καλέσαι
αυτόν λέγων· ιδού λαός εξελήλυθεν εξ Αιγύπτου και ιδού κατεκάλυψε την όψιν της γής και ούτος εγκάθηται εχόµενός µου·
Αρ. 22,5  Αυτός λοιπόν έστειλε πρεσβευτάς προς τον Βαλαάµ, υιόν του Βεώρ, εις Φαθουρά, η οποία ευρίσκεται πλησίον του
ποταµού Ευφράτου, εις την χώραν του λαού του Βαλαάµ, δια να προσκαλέσουν αυτόν, λέγοντες· “ιδού ένας λαός ισχυρός
εβγήκεν από την Αίγυπτον και εκάλυψε την επιφάνειαν της γης. Αυτός είναι τώρα εγκατεστηµένος πλησίον µου.
Αρ. 22,6  και νύν δεύρο άρασαί µοι τον λαόν τούτον, ότι ισχύει ούτος ή υµείς· εάν δυνώµεθα πατάξαι εξ αυτών, και εκβαλώ
αυτούς εκ της γής· ότι οίδα ούς εάν ευλογήσης σύ, ευλόγηνται, και ούς εάν καταράση σύ, κεκατήρανται.
Αρ. 22,6  Ελα λοιπόν τώρα εδώ και καταράσου προς χάριν µου τον λαόν αυτόν, διότι είναι πολύ ισχυρότερος από ηµάς. Ισως
τότε ηµπορέσωµεν να κτυπήσωµεν αυτούς, να τους νικήσωµεν και να τους εκδιώξωµεν από την χώραν µας. Σου ζητώ να
τους καταρασθής, διότι γνωρίζω, ότι εκείνοι, τους οποίους συ θα ευλογήσης, θα είναι ευλογηµένοι· και εκείνοι, τους
οποίους συ θα κοταρασθής, θα είναι καταραµένοι”.
Αρ. 22,7  και επορεύθη η γερουσία Μωάβ και η γερουσία Μαδιάµ, και τα µαντεία εν ταίς χερσίν αυτών, και ήλθον προς
Βαλαάµ και είπαν αυτώ τα ρήµατα Βαλάκ.
Αρ. 22,7  Η γερουσία των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών, έχοντες εις τα χέρια των και την αµοιβήν που θα έδιναν στον
Βαλαάµ δια τα µαντικά, επορεύθησαν και ήλθαν προς τον Βαλαάµ και του διεβίδασαν τα λόγια του Βαλάκ.
Αρ. 22,8  και είπε προς αυτούς· καταλύσατε αυτού την νύκτα, και αποκριθήσοµαι υµίν πράγµατα, ά αν λαλήση Κύριος προς
µε· και κατέµειναν οι άρχοντες Μωάβ παρά Βαλαάµ.
Αρ. 22,8  Ο Βαλαάµ απήντησεν εις αυτούς· “µείνατε εδώ την νύκτα αυτήν και θα απαντήσω εις σας όσα ο Κυριος θα
φανερώση εις εµέ”. Οι άρχοντες των Μωαβιτών έµειναν πλησίον του Βαλαάµ.
Αρ. 22,9  και ήλθεν ο Θεός προς Βαλαάµ και είπεν αυτώ· τι οι άνθρωποι ούτοι παρά σοι;
Αρ. 22,9  Ηλθεν ο Θεός προς τον Βαλαάµ και του είπε. “Τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ευρίσκονται πλησίον σου;”
Αρ. 22,10  και είπε Βαλαάµ προς τον Θεόν· Βαλάκ υιός Σεπφώρ, βασιλεύς Μωάβ, απέστειλεν αυτούς προς µε λέγων·
Αρ. 22,10  Ο Βαλαάµ απήντησεν προς τον Θεόν· “ο Βαλάκ, υιός του Σεπφώρ και βασιλεύς των Μωαβιτών, έστειλε αυτούς
τους πρεσβευτάς εις εµέ, λέγων·
Αρ. 22,11  ιδού λαός εξελήλυθεν εξ Αιγύπτου και κεκάλυφε την όψιν της γής και ούτος εγκάθηται εχόµενός µου· και νύν
δεύρο άρασαί µοι αυτόν, ει άρα δυνήσοµαι πατάξαι αυτόν και εκβαλώ αυτόν από της γής.



Αρ. 22,11  Ιδού λαός πολύς και ισχυρός εβγήκεν από την Αίγυπτον και εσκέπασεν εξ ολοκλήρου την όψιν της γης · έχει δε
εγκατασταθή πλησίον µου. Ελα λοιπόν τώρα να καταρασθής προς χάριν µου αυτόν τον λαόν, µήπως και ηµπορέσω να τον
κτυπήσω και τον εκδιώξω από την χώραν µου”.
Αρ. 22,12  και είπεν ο Θεός προς Βαλαάµ· ου πορεύση µετ αυτών, ουδέ καταράση τον λαόν· έστι γάρ ευλογηµένος.
Αρ. 22,12  Είπεν ο Θεός προς τον Βαλαάµ· “δεν θα πορευθής µαζή µε τους άρχοντας αυτούς, ούτε και θα καταρασθής τον
λαόν αυτόν, διότι είναι ευλογηµένος”.
Αρ. 22,13  και αναστάς Βαλαάµ το πρωΐ είπε τοίς άρχουσι Βαλάκ· αποτρέχετε προς τον κύριον υµών· ουκ αφίησί µε ο Θεός
πορεύεσθαι µεθ υµών.
Αρ. 22,13  Εγερθείς ο Βαλαάµ την πρωΐαν είπεν στους άρχοντας του Βαλάκ· “επιστρέψατε προς τον κύριόν σας. Ο Θεός δεν
µε αφήνει να έλθω µαζή σας”.
Αρ. 22,14  και αναστάντες οι άρχοντες Μωάβ ήλθον προς Βαλάκ και είπαν· ου θέλει Βαλαάµ πορευθήναι µεθ ηµών.
Αρ. 22,14  Οι άρχοντες των Μωαβιτών ανεχώρησαν άπρακτοι, ήλθον προς τον Βαλάκ και του είπαν· “δεν θέλει ο Βαλαάµ να
έλθη µαζή µας”.
Αρ. 22,15  Καί προσέθετο Βαλάκ έτι αποστείλαι άρχοντας πλείους και εντιµοτέρους τούτων.
Αρ. 22,15  Ο Βαλάκ απέστειλε και πάλιν περισσοτέρους άρχοντας και περισσότερον επισήµους από τους πρώτους.
Αρ. 22,16  και ήλθον προς Βαλαάµ και λέγουσιν αυτώ· τάδε λέγει Βαλάκ ο τού Σεπφώρ· αξιώ σε, µη οκνήσης ελθείν προς µε·
Αρ. 22,16  Ηλθον αυτοί προς τον Βαλαάµ και του είπαν· “αυτά λέγει ο βασιλεύς Βαλάκ, ο υιός του Σεπφώρ· Εχω την αξίωσιν
από σε να µη βραδύνης να έλθης προς εµέ.
Αρ. 22,17  εντίµως γάρ τιµήσω σε, και όσα εάν είπης, ποιήσω σοι· και δεύρο επικατάρασαί µοι τον λαόν τούτον.
Αρ. 22,17  Οταν δε έλθης εγώ θα σε τιµήσω και θα σε αµείψω πλουσίως και όσα µου είπης θα τα εκτελέσω. Ελα λοιπόν εδώ,
δια να καταρασθής προς χάριν µου αυτόν τον λαόν”.
Αρ. 22,18  και απεκρίθη Βαλαάµ και είπε τοίς άρχουσι Βαλάκ· εάν δώ µοι Βαλάκ πλήρη τον οίκον αυτού αργυρίου και
χρυσίου, ου δυνήσοµαι παραβήναι το ρήµα Κυρίου τού Θεού, ποιήσαι αυτό µικρόν ή µέγα εν τή διανοία µου·
Αρ. 22,18  Ο Βαλαάµ απήντησεν στους άρχοντας του Βαλάκ, λέγων· “και αν ακόµη ο Βαλάκ µου δώση όλον τον οίκον του
γεµάτον αργύριον και χρυσίον, δεν θα ηµπορέσω να παραβώ τον λόγον Κυρίου του Θεού και να σκεφθώ κάτι µικρόν η
µεγάλον ανίιθετον προς εκείνα που µου είπεν ο Θεός.
Αρ. 22,19  και νύν υποµείνατε αυτού και υµείς την νύκτα ταύτην, και γνώσοµαι τι προσθήσει Κύριος λαλήσαι προς µε.
Αρ. 22,19  Αλλά τώρα µείνατε και σεις εδώ αυτήν την νύκτα και θα µάθω τι θα θελήση ο Θεός να µου φανέρωση πάλιν”.
Αρ. 22,20  και ήλθεν ο Θεός προς Βαλαάµ νυκτός και είπεν αυτώ· ει καλέσαι σε πάρεισιν οι άνθρωποι ούτοι, αναστάς
ακολούθησον αυτοίς· αλλά το ρήµα, ό εάν λαλήσω προς σε, τούτο ποιήσεις.
Αρ. 22,20  Ηλθεν ο Θεός προς τον Βαλαάµ κατά το διάστηµα της νυκτός και είπε προς τον Βαλαάµ· “εφ' όσον οι άνθρωποι
αυτοί ήλθαν να σε καλέσουν, σήκω και ακολούθησέ τους. Αλλά θα κάµης σύµφωνα µε εκείνα, τα οποία εγώ θα σου
φανερώσω”.
Αρ. 22,21  και αναστάς Βαλαάµ το πρωΐ επέσαξε την όνον αυτού και επορεύθη µετά των αρχόντων Μωάβ.
Αρ. 22,21  Ηγέρθη το πρωϊ ο Βαλαάµ, εσαµάρωσε την όνον του και επορεύθη µαζή µε τους άρχοντας των Μωαβιτών,
(δελεασθείς και από την µεγάλην αµοιβήν).
Αρ. 22,22  και ωργίσθη θυµώ ο Θεός, ότι επορεύθη αυτός, και ανέστη ο άγγελος τού Θεού διαβαλείν αυτόν, και αυτός
επιβεβήκει επί της όνου αυτού, και δύο παίδες αυτού µετ αυτού.
Αρ. 22,22  Δια τούτο ωργίσθη ο Θεός, διότι ο Βαλαάµ επορεύθη µε τους άρχοντας και άγγελος Θεού παρουσιάσθη, δια να
αποτρέψη αυτόν. Αυτός δε εκάθητο επάνω εις την όνον, είχε δε µαζή του και δύο υπηρέτας.
Αρ. 22,23  και ιδούσα η όνος τον άγγελον τού Θεού ανθεστηκότα εν τή οδώ και την ροµφαίαν εσπασµένην εν τή χειρί αυτού,
και εξέκλινεν η όνος εκ της οδού και επορεύετο εις το πεδίον· και επάταξε την όνον εν τή ράβδω αυτού τού ευθύναι αυτήν εν
τή οδώ.
Αρ. 22,23  Η όνος, όταν είδε τον άγγελον του Θεού να της εµποδίζη τον δρόµον και να κρατή ροµφαίαν γυµνήν στο χέρι του,
παρεξέκλινε από την οδόν και επήγαινε εις την πεδιάδα. Ο Βαλαάµ εκτύπησεν αυτήν µε την ράβδον του, δια να την
επαναφέρη και κατευθύνη εις την οδόν.
Αρ. 22,24  και έστη ο άγγελος τού Θεού εν ταίς αύλαξι των αµπέλων, φραγµός εντεύθεν και φραγµός εντεύθεν·
Αρ. 22,24  Ο άγγελος του Θεού εστάθη εµπρός από την όνον εις τα αυλάκια των αµπέλων· από την µία µεριά των οποίων και
την άλλη υπήρχον τοίχοι προς περίφραγµα αυτών.
Αρ. 22,25  και ιδούσα η όνος τον άγγελον τού Θεού προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τοίχον και απέθλιψε τον πόδα Βαλαάµ
προς τον τοίχον· και προσέθετο έτι µαστίξαι αυτήν.
Αρ. 22,25  Οταν η όνός είδε τον άγγελον του Θεού εστριµώχθη στον τοίχον και επίεσε προς αυτόν τον πόδα του Βαλαάµ. Ο δε
Βαλαάµ την εκτύπησε και πάλιν.
Αρ. 22,26  και προσέθετο ο άγγελος τού Θεού και απελθών υπέστη εν τόπω στενώ , εις ον ουκ ήν εκκλίναι δεξιάν ή
αριστεράν.
Αρ. 22,26  Ο άγγελος του Θεού επροχώρησεν, εσταµάτησεν εις δίοδον στενήν, όπου δεν ήτο δυνατόν εις την όνον να
παρεκκλίνη δεξιά η αριστερά.
Αρ. 22,27  και ιδούσα η όνος τον άγγελον τού Θεού συνεκάθισεν υποκάτω Βαλαάµ· και εθυµώθη Βαλαάµ και έτυπτε την
όνον τή ράβδω.
Αρ. 22,27  Οταν είδεν η όνος τον άγγελον του Θεού εµπρός, εκάθησεν στο έδαφος έχουσα επάνω της τον Βαλαάµ. Αυτός
εθύµωσε και εκτυπούσε συνεχώς την όνον µε την ράβδον του.
Αρ. 22,28  και ήνοιξεν ο Θεός το στόµα της όνου, και λέγει τώ Βαλαάµ· τι εποίησά σοι ότι πέπαικάς µε τρίτον τούτο;
Αρ. 22,28  Ηνοιξε τότε ο Θεός το στόµα της όνου, η οποία και είπε προς αυτόν· “τι σου έκαµα, ώστε τρίτην αυτήν φοράν να
µε κτυπάς;”
Αρ. 22,29  και είπε Βαλαάµ τή όνω· ότι εµπέπαιχάς µοι· και ει είχον µάχαιραν εν τή χειρί, ήδη αν εξεκέντησά σε.
Αρ. 22,29  Και ο Βαλαάµ είπεν εις την όνον· “σε κτυπώ, διότι µε περιπαίζεις, και αν είχα στο χέρι µου µαχαίρι, θα σε είχα
σφάξει”.



Αρ. 22,30  και λέγει η όνος τώ Βαλαάµ· ουκ εγώ η όνος σου, εφ ής επέβαινες από νεότητός σου έως της σήµερον ηµέρας; µη
υπεροράσει υπεριδούσα εποίησά σοι ούτως; ο δε είπεν· ουχί.
Αρ. 22,30  Η όνος είπε προς τον Βαλαάµ· “δεν είµαι εγώ η όνος σου, επάνω εις την οποίαν εκάθησο από την νεότητά σου
µέχρι της σηµερινής ηµέρας; Πές µου, µήπως τυχόν µέχρι σήµερα σε παρήκουσα και εφέρθην όπως τώρα;” Εκείνος της
απήντησεν “όχι”.
Αρ. 22,31  απεκάλυψε δε ο Θεός τους οφθαλµούς Βαλαάµ, και ορά τον άγγελον Κυρίου ανθεστηκότα εν τή οδώ και την
µάχαιραν εσπασµένην εν τή χειρί αυτού και κύψας προσεκύνησε τώ προσώπω αυτού.
Αρ. 22,31  Τοτε ο Θεός ήνοιξεν τα µάτια του Βαλαάµ και είδε τον άγγελον του Θεού να αντιστέκεται στον δρόµον και να
κρατή στο χέρι του γυµνήν την µάχαιραν. Ο Βαλαάµ έσκυψε το πρόσωπόν του κατά γης και επροσκύνησε τον άγγελον.
Αρ. 22,32  και είπεν αυτώ ο άγγελος τού Θεού· διατί επάταξας την όνον σου τούτο τρίτον; και ιδού εγώ εξήλθον εις διαβολήν
σου, ότι ουκ αστεία η οδός σου εναντίον µου,
Αρ. 22,32  Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού· “διατί εκτύπησες την όνον σου, τρίτην µάλιστα φοράν; Ιδού εγώ εβγήκα
εις τον δρόµον σου, δια να σε παρεµποδίσω, διότι η πορεία σου αυτή δεν µου είναι αρεστή.
Αρ. 22,33  και ιδούσά µε η όνος εξέκλινεν απ εµού τρίτον τούτο· και ει µη εξέκλινεν, νύν ούν σε µέν απέκτεινα, εκείνην δ αν
περιεποιησάµην.
Αρ. 22,33  Η όνος µε είδε, παραµέρισεν από εµέ τρίτην φοράν. Εάν δε δεν ελοξοδροµούσε, σε µεν θα εφόνευον, εκείνην δε θα
την άφηνα να ζήση”.
Αρ. 22,34  και είπε Βαλαάµ τώ αγγέλω Κυρίου· ηµάρτηκα, ου γάρ ηπιστάµην ότι σύ µοι ανθέστηκας εν τή οδώ εις
συνάντησιν· και νύν ει µη σοι αρκέσει, αποστραφήσοµαι.
Αρ. 22,34  Συντετριµµένος τότε ο Βαλαάµ είπε προς τον άγγελον του Κυρίου· “ηµάρτησα, διότι δεν εγνώριζα ότι συ εστάθης
απέναντί µου και έφραξες τον δρόµον µου. Και τώρα εάν δεν είναι αρεστόν εις σε, θα επιστρέψω στον τόπον µου”.
Αρ. 22,35  και είπεν ο άγγελος τού Θεού προς Βαλαάµ· συµπορεύθητι µετά των ανθρώπων· πλήν το ρήµα, ό εάν είπω προς σε,
τούτο φυλάξη λαλήσαι. και επορεύθη Βαλαάµ µετά των αρχόντων Βαλάκ.
Αρ. 22,35  Ο δε άγγελος του Θεού, είπε προς αυτόν· “πήγαινε µαζή µε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά πρόσεξε τα λόγια, τα
οποία εγώ θα είπω προς σε, αυτά συ θα είπης προς τον Βαλάκ”. Ο Βαλαάµ επορεύθη µαζή µε τους άρχοντας του Βαλάκ.
Αρ. 22,36  Καί ακούσας Βαλάκ ότι ήκει Βαλαάµ, εξήλθεν εις συνάντησιν αυτώ, εις πόλιν Μωάβ, ή εστιν επί των ορίων
Αρνών, ό εστιν εκ µέρους των ορίων.
Αρ. 22,36  Ο Βαλάκ, όταν ήκουσεν ότι έρχεται ο Βαλαάµ, εβγήκεν εις συνάντησίν του εις µίαν πόλιν των Μωαβιτών, η οποία
ευρίσκεται πλησίον του πόταµου Αρνών εις κάποιο µέρος των ορίων της χώρας Μωάβ.
Αρ. 22,37  και είπε Βαλάκ προς Βαλαάµ· ουχί απέστειλα προς σε καλέσαι σε ; διατί ουκ ήρχου προς µε; όντως ου δυνήσοµαι
τιµήσαί σε;
Αρ. 22,37  Είπε δε ο Βαλάκ προς τον Βαλαάµ· “δεν απέστειλα προς σε ανθρώπους µου και σε εκάλεσα; Διατί δεν ήθελες να
έλθης προς εµέ; Μηπως ενόµισες ότι δεν θα ηµπορούσα να σε αµείψω, όπως σου αξίζει;”
Αρ. 22,38  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· ιδού ήκω προς σε νύν· δυνατός έσοµαι λαλήσαί τι; το ρήµα, ό εάν εµβάλη ο Θεός εις
το στόµα µου, τούτο λαλήσω.
Αρ. 22,38  Ο Βαλαάµ απήντησεν προς τον Βαλάκ· “ιδού τώρα έχω έλθει προς σε. Μηπως όµως και έχω την δύναµιν να σου
µιλήσω κάτι από τον εαυτόν µου; Εγώ θα σου ειπώ ο,τι ο Θεός θα βάλη στο στόµα µου”.
Αρ. 22,39  και επορεύθη Βαλαάµ µετά Βαλάκ, και ήλθον εις πόλεις επαύλεων.
Αρ. 22,39  Ο Βαλαάµ επορεύθη µαζή µε τον Βαλάκ και ήλθαν εις πόλεις αγροτικών περιοχών.
Αρ. 22,40  και έθυσε Βαλάκ πρόβατα και µόσχους και απέστειλε τώ Βαλαάµ και τοίς άρχουσι τοίς µετ αυτού.
Αρ. 22,40  Ο Βαλάκ εθυσίασεν εκεί πρόβατα και µοσχάρια και έστειλε τεµάχια από αυτά στον Βαλαάµ και τους άρχοντας,
που ήσαν µαζή του.
Αρ. 22,41  και εγενήθη πρωΐ και παραλαβών Βαλάκ τον Βαλαάµ ανεβίβασεν αυτόν επί την στήλην τού Βαάλ και έδειξεν
αυτώ εκείθεν µέρος τι τού λαού.
Αρ. 22,41  Οταν δε εξηµέρωσε, παρέλαβεν ο Βαλάκ τον Βαλαάµ, τους ανεβίβασεν εις υψηλόν τόπον, όπου υπήρχε η
ειδωλολατρική στήλη προς τιµήν του ειδώλου Βαάλ, και από εκεί, έδειξεν εις αυτόν ένα µέρος του ισραηλιτικού λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Αρ. 23,1  Καί είπε Βαλαάµ τώ Βαλάκ· οικοδόµησόν µοι ενταύθα επτά βωµούς και ετοίµασόν µοι ενταύθα επτά µόσχους και
επτά κριούς.
Αρ. 23,1   Ο Βαλαάµ είπεν στον Βαλάκ· “κτίσε µου εδώ επτά βωµούς και ετοίµασέ µου επτά µοσχάρια και επτά κριούς”.
Αρ. 23,2  και εποίησε Βαλάκ ον τρόπον είπεν αυτώ Βαλαάµ, και ανήνεγκε µόσχον και κριόν επί τον βωµόν.
Αρ. 23,2  Ο Βαλάκ έκαµε όπως του είπεν ο Βαλαάµ και έφερεν ένα µοσχάρι και ένα κριον δια τον κάθε βωµόν.
Αρ. 23,3  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· παράστηθι επί της θυσίας σου, και πορεύσοµαι εί µοι φανείται ο Θεός εν συναντήσει,
και ρήµα, ό εάν µοι δείξη, αναγγελώ σοι. και παρέστη Βαλάκ επί της θυσίας αυτού, και Βαλαάµ επορεύθη επερωτήσαι τον
Θεόν και επορεύθη ευθείαν.
Αρ. 23,3  Του είπε δε ο Βαλαάµ· “στάσου εδώ κοντά εις την θυσίαν σου, και εγώ θα προχωρήσω µήπως τυχόν και φανή ο
Θεός εις συνάντησίν µου. Εάν ναι, τον λόγον τον οποίον θα µου φανερώση, θα σου τον γνωστοποιήσω”. Ο Βαλάκ εστάθη
πράγµατι κοντά στον βωµόν της θυσίας, ενώ ο Βαλαάµ επροχώρησε να ερωτήση τον Θεόν. Κατ' ευθείαν εµπρός εβάδισε.
Αρ. 23,4  και εφάνη ο Θεός τώ Βαλαάµ, και είπε προς αυτόν Βαλαάµ· τους επτά βωµούς ητοίµασα και ανεβίβασα µόσχον και
κριόν επί τον βωµόν.
Αρ. 23,4  Παρουσιάσθη όντως ο Θεός στον Βαλαάµ, και προς Αυτόν είπεν ο Βαλαάµ· “ητοίµασα επτά βωµούς, έθεσα επάνω
στον καθένα από αυτούς ένα µοσχάρι και ένα κριόν”.
Αρ. 23,5  και ενέβαλεν ο Θεός ρήµα εις το στόµα Βαλαάµ και είπεν· επιστραφείς προς Βαλάκ ούτω λαλήσεις.
Αρ. 23,5  Ο Θεός έβαλεν στο στόµα του Βαλαάµ τον λόγον, που έπρεπε να πη, και του είπε· “γύρισε προς τον Βαλάκ και θα
οµιλήσης προς αυτόν, όπως εγώ σε ωδήγησα”.
Αρ. 23,6  και απεστράφη προς αυτόν, και όδε εφειστήκει επί των ολοκαυτωµάτων αυτού, και πάντες οι άρχοντες Μωάβ µετ



αυτού. και εγενήθη πνεύµα Θεού επ αυτώ,
Αρ. 23,6  Επέστρεψεν ο Βαλαάµ προς τον Βαλάκ. Εκείνος δε ήτο όρθιος κοντά εις τα ολοκαυτώµατα, µαζή δε µε αυτόν και οι
Μωαβίται άρχοντες. Πνεύµα Θεού ήλθεν στον Βαλαάµ,
Αρ. 23,7  και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπεν· εκ Μεσοποταµίας µετεπέµψατό µε Βαλάκ, βασιλεύς Μωάβ, εξ ορέων απ
ανατολών λέγων· δεύρο άρασαί µοι τον Ιακώβ και δεύρο επικατάρασαί µοι τον Ισραήλ.
Αρ. 23,7  ο οποίος ήρχισε παραβολικόν λόγον και είπεν· “ο Βαλάκ, ο βασιλεύς των Μωαβιτών, έστειλε και µε εκάλεσε από
την Μεσοποταµίαν, από τα όρη της Ανοτολής, και µου είπε· Ελα εδώ και προς χάριν µου καταράσου τον ισραηλιτικόν
λαόν.
Αρ. 23,8  τι αράσωµαι ον µη αράται Κύριος, ή τι καταράσωµαι ον µη καταράται ο Θεός;
Αρ. 23,8  Πως όµως εγώ θα καταρασσθώ εκείνον, τον οποίον ο Κυριος δεν καταράται; Τι ειδός κατάρας θα είπω εναντίον
εκείνου, τον οποίον ο Θεός δεν καταράται;
Αρ. 23,9  ότι από κορυφής ορέων όψοµαι αυτόν και από βουνών προσνοήσω αυτόν. ιδού λαός µόνος κατοικήσει και εν
έθνεσιν ου συλλογισθήσεται.
Αρ. 23,9  Διότι βλέπω τον λαόν αυτόν από την κορυφήν των ορέων, τον εννοώ πολύ καλά από τα βουνά, επί των οποίων
ευρίσκοµαι. Και ιδού ότι ο λαός αυτός θα κατοική µόνος του, δεν θα σαγκαταριθµήται και δεν θα κατατάσσεται µεταξύ
των άλλων λαών.
Αρ. 23,10  τις εξηκριβάσατο το σπέρµα Ιακώβ, και τις εξαριθµήσεται δήµους Ισραήλ; αποθάνοι η ψυχή µου εν ψυχαίς
δικαίων, και γένοιτο το σπέρµα µου ως το σπέρµα τούτων.
Αρ. 23,10  Ποιός εξηκρίβωσε το πλήθος των απογόνων του Ιακώβ και ποιός θα ηµπορέση να µετρήση τας φυλάς του
Ισραήλ; Κανείς. Είθε δε να απέθνησκα και εγώ µαζή µε τους δικαίους αυτούς ανθρώπους και οι απόγονοί µου να γίνουν
πολυάριθµοι και ισχυροί, όπως είναι οι απόγονοι αυτών”.
Αρ. 23,11  και είπε Βαλάκ προς Βαλαάµ· τι πεποίηκάς µοι; εις κατάρασιν εχθρών µου κέκληκά σε, και ιδού ευλόγηκας
ευλογίαν.
Αρ. 23,11  Ο Βαλάκ είπε τότε προς τον Βαλαάµ· “τι µου έκαµες; Εγώ σε εκάλεσα να καταρασθής τους εχθρούς µου και ιδού
ότι συ τους ευλόγησες ευλογίαν µεγάλην”.
Αρ. 23,12  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· ουχί όσα αν εµβάλη ο Θεός εις το στόµα µου, τούτο φυλάξω λαλήσαι;
Αρ. 23,12  Είπεν ο Βαλαάµ προς τον Βαλάκ· “δεν σου είπα, ότι όσα θα βάλη ο Θεός στο στόµα µου, αυτά θα προσέξω να σου
είπω;”
Αρ. 23,13  Καί είπε προς αυτόν Βαλάκ· δεύρο έτι µετ εµού εις τόπον άλλον, εξ ού ουκ όψει αυτόν εκείθεν, αλλ ή µέρος τι αυτού
όψει, πάντας δε ου µη ίδης, και κατάρασαί µοι αυτόν εκείθεν.
Αρ. 23,13  Ο Βαλάκ είπε προς τον Βαλαάµ· “έλα και πάλιν µαζή µου εις άλλον τόπον, από τον οποίον δεν θα ίδης όλους τους
Ισραηλίτας, αλλά ένα µέρος από τον λαόν αυτών. Δεν θα τους ίδης όλους. Από εκεί καταράσου αυτόν τον λαόν προς χάριν
µου”.
Αρ. 23,14  και παρέλαβεν αυτόν εις αγρού σκοπιάν επί κορυφήν λελαξευµένου και ωκοδόµησεν εκεί επτά βωµούς και
ανεβίβασε µόσχον και κριόν επί τον βωµόν.
Αρ. 23,14  Παρέλαβεν αυτόν και τον ωδήγησεν εις υψηλόν µέρος ένος ορεινού αγρού εις την κορυφήν του “Λελαξευµένου”,
του όρους δηλ. Ναβαύ. Εκτισεν εκεί επτά βωµούς και επάνω στον κάθε βωµόν έθεσεν ανά ένα µοσχάρι και ανά ένα κριόν.
Αρ. 23,15  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· παράστηθι επί της θυσίας σου, εγώ δε πορεύσοµαι επερωτήσαι τον Θεόν.
Αρ. 23,15  Ο Βαλαάµ είπε προς τον Βαλάκ· “στάσου κοντά εις την θυσίαν σου και εγώ θα προχωρήσω να ερωτήσω τον
Θεόν”.
Αρ. 23,16  και συνήντησεν ο Θεός τώ Βαλαάµ και ενέβαλε ρήµα εις το στόµα αυτού και είπεν· αποστράφηθι προς Βαλάκ και
τάδε λαλήσεις.
Αρ. 23,16  Ο Θεός συνήντησε τον Βαλαάµ, έβαλε λόγον στο στόµα του και του είπε· “γύρισε προς τον Βαλάκ και θα του
είπης, ο,τι εγώ θα θέσω στο στόµα σου”.
Αρ. 23,17  και απεστράφη προς αυτόν, και όδε εφειστήκει επί της ολοκαυτώσεως αυτού, και πάντες οι άρχοντες Μωάβ µετ
αυτού. και είπεν αυτώ Βαλάκ· τι ελάλησε Κύριος;
Αρ. 23,17  Επέστρεψεν ο Βαλαάµ προς αυτόν, που ήτο όρθιος κοντά εις τα ολοκαυτώµατά του· µαζή του δε ήσαν και όλοι οι
άρχοντες των Μωαβιτών. Ηρώτησε δε αυτόν ο Βαλάκ· “τι σου είπεν ο Κυριος;”
Αρ. 23,18  και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπεν· ανάστηθι Βαλάκ, και άκουε· ενώτισαι µάρτυς, υιός Σεπφώρ.
Αρ. 23,18  Ο Βαλαάµ ήρχισε τον αλληγορικόν του λόγον και είπε· “σήκω, Βαλάκ, και άκουε· παιδί του Σεπφώρ, άνοιξε τα
αυτιά σου να ακούσης ο ίδιος.
Αρ. 23,19  ουχ ως άνθρωπος ο Θεός διαρτηθήναι, ουδ ως υιός ανθρώπου απειληθήναι· αυτός είπας, ουχί ποιήσει; λαλήσει,
και ουχί εµµενεί;
Αρ. 23,19  Ο αληθινός Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος, ώστε να εξαπατηθή, δεν είναι όπως οι υιοί των ανθρώπων, ώστε να
φοβηθή απειλάς. Αυτός είπε και δεν θα το εκτελέση; Θα οµιλήση αυτός και δεν θα επιµείνη µέχρι τέλους εις αυτό που είπε;
Αρ. 23,20  ιδού ευλογείν παρείληµµαι· ευλογήσω και ου µη αποστρέψω.
Αρ. 23,20  Ιδού εγώ έλαβα την διαταγήν να ευλογήσω, θα ευλογήσω και δεν θα κάµω διαφορετικά.
Αρ. 23,21  ουκ έσται µόχθος εν Ιακώβ, ουδέ οφθήσεται πόνος εν Ισραήλ· Κύριος ο Θεός αυτού µετ αυτού, τα ένδοξα
αρχόντων εν αυτώ·
Αρ. 23,21  Δεν θα υπάρχη κατάθλιψις και βαρύς σωµατικός κόπος στους απογόνους του Ιακώβ, καµµία λύπη και αγωνία
δεν θα παρουσιασθή στους Ισραηλίτας. Κυριος ο Θεός αυτών είναι µαζή των, όλαι αι τιµαί και αι δόξαι των αρχόντων
υπάρχουν στον λαόν αυτόν.
Αρ. 23,22  Θεός ο εξαγαγών αυτούς εξ Αιγύπτου· ως δόξα µονοκέρωτος αυτώ.
Αρ. 23,22  Ο Θεός είναι εκείνος, που έβγαλεν αυτούς ελευθέρους από την Αίγυπτον. Η δύναµις του λαού αυτού είναι όµοια
προς την δύναµιν του ισχυρού ρινοκέρωτος.
Αρ. 23,23  ου γάρ εστιν οιωνισµός εν Ιακώβ, ουδέ µαντεία εν Ισραήλ· κατά καιρόν ρηθήσεται Ιακώβ και τώ Ισραήλ, τι
επιτελέσει ο Θεός.



Αρ. 23,23  Δεν ισχύει δια τους απογόνους του Ιακώβ κανένας ειδωλολατρικός οιωνός, ούτε µαγεία και µαντεία, διότι ο Θεός
κατά τον κατάλληλον καιρόν αποκαλύπτει στους Ισραηλίτας τι θα κάµη.
Αρ. 23,24  ιδού λαός ως σκύµνος αναστήσεται και ως λέων γαυρωθήσεται· ου κοιµηθήσεται, έως φάγη θήραν, και αίµα
τραυµατιών πίεται.
Αρ. 23,24  Ιδού ο λαός αυτός θα εγερθή ωσάν νεαρός λέων, θα καµαρώση την µεγαλοπρέπειάν του ως µεγάλος λέων. Δεν θα
κοιµηθή πριν κατασπαράξη την λεία του και πριν πίη το αίµα εκείνων , που θα φονεύση”.
Αρ. 23,25  και είπε Βαλάκ προς Βαλαάµ· ούτε κατάραις καταράση µοι αυτόν ούτε ευλογών µη ευλογήσης αυτόν.
Αρ. 23,25  Καταστενοχωρηµένος ο Βαλάκ είπε προς τον Βαλαάµ· “ούτε µε κατάρες θα µου καταρασθής αυτόν τον λαόν, αλλ'
ούτε πάλιν µε ευλογίας θα τον ευλογήσης”.
Αρ. 23,26  και αποκριθείς Βαλαάµ είπε τώ Βαλάκ· ουκ ελάλησά σοι λέγων, το ρήµα, ό εάν λαλήση ο Θεός, τούτο ποιήσω;
Αρ. 23,26  Απεκρίθη ο Βαλαάµ και του είπεν· “δεν ωµίλησα και δεν σου είπα, ότι εγώ θα κάµω σύµφωνα µε εκείνο που θα
µου είπη ο Θεός;”
Αρ. 23,27  Καί είπε Βαλάκ προς Βαλαάµ· δεύρο παραλάβω σε εις τόπον άλλον, ει αρέσει τώ Θεώ, και κατάρασαί µοι αυτόν
εκείθεν.
Αρ. 23,27  Είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλαάµ· “έλα θα σε πάρω και θα σε οδηγήσω εις άλλον τόπον· µήπως τυχόν και αρέσει
αυτό στον Θεόν και από εκεί µου καταρασθής τον ισραηλιτικόν λαόν”.
Αρ. 23,28  και παρέλαβε Βαλάκ τον Βαλαάµ επί κορυφήν τού Φογώρ το παρατείνον εις την έρηµον.
Αρ. 23,28  Παρέλαβε, λοιπόν, ο Βαλάκ τον Βαλαάµ και τον ωδήγησεν εις την κορυφήν του όρους Φογώρ, το οποίον
εκτείνεται εις την έρηµον.
Αρ. 23,29  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· οικοδόµησόν µοι ώδε επτά βωµούς και ετοίµασόν µοι ώδε επτά µόσχους και επτά
κριούς.
Αρ. 23,29  Είπεν ο Βαλαάµ προς τον Βαλάκ· “κτίσε µου πάλιν εδώ επτά βωµούς και ετοίµασέ µου επτά µοσχάρια και επτά
κριούς”.
Αρ. 23,30  και εποίησε Βαλάκ καθάπερ είπεν αυτώ Βαλαάµ, και ανήνεγκε µόσχον και κριόν επί τον βωµόν.
Αρ. 23,30  Ο Βαλάκ έκαµεν, όπως ακριβώς του είπεν ο Βαλαάµ, και έθεσεν επάνω στον κάθε βωµόν ανά ένα µοσχάρι και ανά
ένα κριόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Αρ. 24,1  Καί ιδών Βαλαάµ ότι καλόν εστιν εναντίον Κυρίου ευλογείν τον Ισραήλ, ουκ επορεύθη κατά το ειωθός εις
συνάντησιν τοίς οιωνοίς και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού εις την έρηµον.
Αρ. 24,1   Ο Βαλαάµ επειδή είδεν ότι είναι ευάρεστον στον Θεόν να ευλογή τον ισραηλιτικόν λαόν, δεν επήγεν, όπως
εσυνήθιζε προηγουµένως, να συµβουλευθή τους οιωνούς, αλλά έστρεψε κατ' ευθείαν το πρόσωπόν του εις την έρηµον, όπου
ήσαν στρατοπεδευµένοι οι Ισραηλίται.
Αρ. 24,2  και εξάρας Βαλαάµ τους οφθαλµούς αυτού καθορά τον Ισραήλ εστρατοπεδευκότα κατά φυλάς, και εγένετο
πνεύµα Θεού εν αυτώ,
Αρ. 24,2  Εσήκωσε τα µάτια του και είδε τους Ισραηλίτας να έχουν στρατοπεδεύσει κατά φυλάς. Πνεύµα δε Θεού ήλθεν εις
αυτόν.
Αρ. 24,3  και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπε· φησί Βαλαάµ υιός Βεώρ, φησίν ο άνθρωπος ο αληθινώς ορών,
Αρ. 24,3  Ηρχισε τον αλληγορικόν αυτού λόγον και είπεν· “εγώ ο Βαλαάµ, ο υιός του Βεώρ, οµιλώ ωσάν άνθρωπος, ο οποίος
βλέπει πραγµατικά το µέλλον.
Αρ. 24,4  φησίν ακούων λόγια ισχυρού, όστις όρασιν Θεού είδεν εν ύπνω, αποκεκαλυµµένοι οι οφθαλµοί αυτού·
Αρ. 24,4  Οµιλεί αυτός, που ακούει τα λόγια του παντοδυνάµου Θεού, αυτός που βλέπει κατά τον ύπνον του οράµατα Θεού.
Οµιλεί εκείνος, του οποίου τα µάτια είναι ανοικτά, ώστε να βλέπη το µέλλον. Οµιλεί και λέγει·
Αρ. 24,5  ως καλοί οι οίκοί σου Ιακώβ, αι σκηναί σου Ισραήλ!
Αρ. 24,5  Ποσον ωραίοι είναι οι οίκοι σου, Ιακώβ, αι σκηναί σου, Ισραηλιτικέ λαέ !
Αρ. 24,6  ωσεί νάπαι σκιάζουσαι και ωσεί παράδεισοι επί ποταµώ και ωσεί σκηναί, ας έπηξε Κύριος, και ωσεί κέδροι παρ
ύδατα.
Αρ. 24,6  Είναι ωσάν κοιλάδες µε βαθύσκια δένδρα, ωσάν κήποι πλησίον ποταµού, ωσάν σκηναί, τας οποίας έστησεν ο
Κυριος, ωσάν κέδροι πλησίον εις νερά !
Αρ. 24,7  εξελεύσεται άνθρωπος εκ τού σπέρµατος αυτού και κυριεύσει εθνών πολλών, και υψωθήσεται ή Γώγ βασιλεία
αυτού, και αυξηθήσεται βασιλεία αυτού.
Αρ. 24,7  Από τους απογόνους του λαού αυτού θα προέλθη ένας ανήρ, ο οποίος θα γίνη κύριος εις πολλά έθνη και του
οποίου η βασιλεία θα υψωθή περιοσότερον από την βασιλείαν του Γωγ. Η βασιλεία του θα µεγαλυνθή !
Αρ. 24,8  Θεός ωδήγησεν αυτόν εξ Αιγύπτου, ως δόξα µονοκέρωτος αυτώ· έδεται έθνη εχθρών αυτού και τα πάχη αυτών
εκµυελιεί και ταίς βολίσιν αυτού κατατοξεύσει εχθρόν·
Αρ. 24,8  Ο Θεός ωδήγησε τον λαόν αυτόν από την Αίγυπτον, και η δύναµίς του είναι ωσάν την δύναµιν του ρινοκέρωτος.
Θα καταβροχθίση τα εχθρικά προς αυτόν έθνη, θα σπάση τα κόκκαλά των και θα αποµυζήση το µεδούλι των, µε τα βέλη
του θα κατατοξεύση και θα εξοντώση τους εχθρούς του !
Αρ. 24,9  κατακλιθείς ανεπαύσατο ως λέων και ως σκύµνος· τις αναστήσει αυτόν; οι ευλογούντές σε ευλόγηνται, και οι
καταρώµενοί σε κεκατήρανται.
Αρ. 24,9  Κατακλιθείς θα αναπαυθή ωσάν λέων και ωσάν νεαρό λιοντάρι γεµάτο δύναµιν ! Ποιός θα τολµήση να εξυπνήση
αυτόν; Λαέ του Ισραήλ, εκείνοι που θα σε ευλογούν, θα είναι ευλογηµένοι και όσοι σε καταρώνται, θα είναι κατηραµένοι”.
Αρ. 24,10  και εθυµώθη Βαλάκ επί Βαλαάµ και συνεκρότησε ταίς χερσίν αυτού, και είπε Βαλάκ προς Βαλαάµ· καταράσθαι
τον εχθρόν µου κέκληκά σε, και ιδού ευλογών ευλόγησας τρίτον τούτο·
Αρ. 24,10  Εθύµωσεν ο Βαλάκ εναντίον του Βαλαάµ, εκτύπησε µε οργήν τα χέρια του και του είπε· “σε εκάλεσα να
καταρασθής τον εχθρόν µου και ιδού ότι συ τρίτην αυτήν φοράν τον ευλόγησες.
Αρ. 24,11  νύν ούν φεύγε εις τον τόπον σου· είπα, τιµήσω σε, και νύν εστέρησέ σε Κύριος της δόξης.



Αρ. 24,11  Τωρα λοιπόν φύγε και πήγαινε στον τόπον σου. Είπα ότι θα σε αµείψω· αλλά τώρα ο Θεός σε εστέρησεν από την
αµοιβήν αυτήν, την οποίαν είχα προορίσει δια σε”.
Αρ. 24,12  και είπε Βαλαάµ προς Βαλάκ· ουχί και τοίς αγγέλοις σου, ούς απέστειλας προς µε, ελάλησα λέγων·
Αρ. 24,12  Είπε ο Βαλαάµ προς τον Βαλαάκ· “εγώ και προς τους αγγελιαφόρους , που µου έστειλες, δεν τους είπα ρητώς·
Αρ. 24,13  εάν µοι δώ Βαλάκ πλήρη τον οίκον αυτού αργυρίου και χρυσίου, ου δυνήσοµαι παραβήναι το ρήµα Κυρίου
ποιήσαι αυτό καλόν ή πονηρόν παρ εµαυτού· όσα εάν είπη ο Θεός, ταύτα ερώ.
Αρ. 24,13  Εάν ο Βαλάκ µου δώση τον οίκον του γεµάτον αργύριον και χρυσίον, δεν θα ηµπορέσω να παραβώ αυθαιρέτως
την εντολήν του Κυρίου, ώστε να µεταβάλω την καλήν προφητείαν εις κακήν η την κακήν εις καλήν; Οσα θα µου
αποκαλύψη ο Θεός, αυτά εγώ θα είπω.
Αρ. 24,14  και νύν ιδού αποτρέχω εις τον τόπον µου· δεύρο συµβουλεύσω σοι, τι ποιήσει ο λαός ούτος τον λαόν σου επ
εσχάτου των ηµερών.
Αρ. 24,14  Λοιπόν, ιδού εγώ τώρα επιστρέφω εις τον τόπον µου. Ελα όµως να σου φανερώσω, τι θα κάµη ο λαός αυτός στον
λαόν σου κατά τους εποµένους καιρούς”.
Αρ. 24,15  και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπε· φυσί Βαλαάµ υιός Βεώρ, φησίν ο άνθρωπος ο αληθινώς ορών,
Αρ. 24,15  Ηρχισεν ο Βαλαάµ τον αλληγορικόν λόγον και είπεν· “οµιλεί ο Βαλαάµ, ο υιός του Βεώρ· οµιλεί ο άνθρωπος, ο
οποίος πράγµατι βλέπει το µέλλον·
Αρ. 24,16  ακούων λόγια Θεού, επιστάµενος επιστήµην παρά υψίστου και όρασιν Θεού ιδών εν ύπνω, αποκεκαλυµµένοι οι
οφθαλµοί αυτού·
Αρ. 24,16  αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού, που κατέχει την αληθινήν γνώσιν από τον Θεόν· αυτός που κατά τον ύπνον
του βλέπει οράσεις Θεού και του οποίου τα µάτια είναι ανοικτά, ώστε να εισδύουν στο µέλλον.
Αρ. 24,17  δείξω αυτώ, και ουχί νύν· µακαρίζω, και ουκ εγγίζει· ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ
και θραύσει τους αρχηγούς Μωάβ και προνοµεύσει πάντας υιούς Σήθ.
Αρ. 24,17  Θα τον ίδω και θα τον δείξω τον Μεσσίαν, όχι όµως τώρα. Μακαρίζω αυτόν, αλλά δεν είναι πλησίον. Αργότερα θα
ανατείλη άστρον από τους απογόνους του Ιακώβ, θα αναδειχθή άνθρωπος από τον ισραηλιτικόν λαόν και θα συντρίψη
τους αρχηγούς των Μωαβιτών και θα λαφυραγωγήση όλους τους απογόνους του Σηθ .
Αρ. 24,18  και έσται Εδώµ κληρονοµία, και έσται κληρονοµία Ησαύ ο εχθρός αυτού· και Ισραήλ εποίησεν εν ισχύϊ.
Αρ. 24,18  Αυτός θα κληρονοµήση την Ιδουµαίαν. Κληρονοµία του θα είναι οι απόγονοι του Ησαύ, οι εχθροί του. Ο
ισραηλιτικός λαός επραγµατοποίησεν όλα αυτά µε την δύναµίν του.
Αρ. 24,19  και εξεγερθήσεται εξ Ιακώβ και απολεί σωζόµενον εκ πόλεως.
Αρ. 24,19  Και θα προέλθη από την φυλήν Ιακώβ ο άνθρωπος αυτός και θα εξολοθρεύση κάθε εχθρόν του , ο οποίος θα
θελήση να σωθή φεύγων από την πόλιν”.
Αρ. 24,20  και ιδών τον Αµαλήκ και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπεν· αρχή εθνών Αµαλήκ, και το σπέρµα αυτών
απολείται.
Αρ. 24,20  Στρέψας δε το βλέµµα του ο Βαλαάµ προς τους Αµαληκίτας, είπεν άλλον αλληγορικόν λόγον· “πρώτοι µεταξύ των
εθνών, που επολέµησαν τους Ισραηλίτας, είναι οι Αµαληκίται. Δια τούτο οι απόγονοί των θα καταστραφούν”.
Αρ. 24,21 και ιδών τον Κεναίον και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπεν· ισχυρά η κατοικία σου· και εάν θής εν πέτρα την
νοσσιάν σου,
Αρ. 24,21  Ιδών δε τους Κεναίους, είπε νέον χρησµόν· “ισχυρά είναι η κατοικία σας. Αλλά εάν κτίσετε την φωλεάν σας στον
βράχον,
Αρ. 24,22  και εάν γένηται τώ Βεώρ νοσσιά πανουργίας, Ασσύριοι αιχµαλωτεύσουσί σε.
Αρ. 24,22  και εάν ακόµη κτισθή η φωλεά σας µε την επιτηδειότητα του Βεώρ, οι Ασσύριοι θα σας αιχµαλωτίσουν”.
Αρ. 24,23  και ιδών τον Ώγ και αναλαβών την παραβολήν αυτού είπεν· ώ ώ , τις ζήσεται, όταν θή ταύτα ο Θεός;
Αρ. 24,23  Ιδών τον Ωγ, είπε νέον παραβολικόν λόγον· “Ω ! Ω ! Ποις θα ζήση, όταν θα στείλη ο Θεός την τιµωρίαν εναντίον
σου;
Αρ. 24,24  και εξελεύσεται εκ χειρών Κιτιαίων και κακώσουσιν Ασσούρ και κακώσουσιν Εβραίους, και αυτοί οµοθυµαδόν
απολούνται.
Αρ. 24,24  Στρατιωτικαί δυνάµεις θα εξέλθουν από την Κυπρον, θα ταλαιπωρήσουν και θα ταπεινώσουν τους Ασσυρίους
και τους Εβραίους. Αλλά όλοι αυτοί οι λαοί και οι καταστρέψαντες αυτούς, θα καταστραφούν µαζή!”
Αρ. 24,25  και αναστάς Βαλαάµ απήλθεν αποστραφείς εις τον τόπον αυτού, και Βαλάκ απήλθε προς εαυτόν.
Αρ. 24,25  Ο Βαλαάµ εξεκίνησε και επέστρεψεν στον τόπον του, ο δε Βαλάκ επανήλθεν στον οίκον του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Αρ. 25,1  Καί κατέλυσεν Ισραήλ εν Σαττείν· και εβεβηλώθη ο λαός εκπορνεύσαι εις τας θυγατέρας Μωάβ.
Αρ. 25,1   Ο ισραηλιτικός λαός εστρατοπέδευσεν εις την περιοχήν Σαττείν. Εκεί όµως εµολύνθη, διότι εκυλίσθη εις πορνείαν
µε τας θυγατέρας των Μωαβιτών.
Αρ. 25,2  και εκάλεσαν αυτούς εις τας θυσίας των ειδώλων αυτών, και έφαγεν ο λαός των θυσιών αυτών και προσεκύνησαν
τοίς ειδώλοις αυτών.
Αρ. 25,2  Οι Μωαβίται προσεκάλεσαν τους Ισραηλίτας εις τας θυσίας των ειδώλων των. Και οι Ισραηλίται προσήλθον και
έφαγον από τας θυσίας τας ειδωλολατρικάς και επροσκύνησαν τα είδωλα των Μωαβιτών.
Αρ. 25,3  και ετελέσθη Ισραήλ τώ Βεελφεγώρ· και ωργίσθη θυµώ Κύριος τώ Ισραήλ.
Αρ. 25,3  Ετσι δε ο Ισραηλιτικός λαός έλαβε µέρος εις τας ειδωλολατρικάς τελετάς του Βεελφεγώρ. Ο Κυριος ωργίσθη και
εθυµώθη εναντίον του ισραηλιτικού λαού δια την παρανοµίαν αυτήν.
Αρ. 25,4  και είπε Κύριος τώ Μωυσή· λαβέ πάντας τους αρχηγούς τού λαού και παραδειγµάτισον αυτούς Κυρίω κατέναντι
τού ηλίου, και αποστραφήσεται οργή θυµού Κυρίου από Ισραήλ.
Αρ. 25,4  Είπε δε προς τον Μωϋσήν· “πάρε όλους τους παραστρατήσαντας αρχηγούς του λαού και εν πλήρει ηµέρα
τιµώρησέ τοες παραδειγµατικώς ενώπιον όλων και έτσι θα παύση η οργή µου από τον ισραηλιτικόν λαόν”.
Αρ. 25,5  και είπε Μωυσής ταίς φυλαίς Ισραήλ· αποκτείνατε έκαστος τον οικείον αυτού τον τετελεσµένον τώ Βεελφεγώρ.



Αρ. 25,5  Εις την εντολήν του Θεού υπακούων ο Μωϋσής είπε προς τους Ισραηλίτας· “ο καθένας σας να φονεύση τον
συγγενή του, ο οποίος συµµετέσχε εις τας ειδωλαλατρικάς τελετάς του Βεελφεγώρ”. Και οι Ισραηλίται υπήκουσαν.
Αρ. 25,6  Καί ιδού άνθρωπος των υιών Ισραήλ ελθών προσήγαγε τον αδελφόν αυτού προς την Μαδιανίτιν εναντίον Μωυσή
και εναντίον πάσης συναγωγής υιών Ισραήλ, αυτοί δε έκλαιον παρά την θύραν της σκηνής τού µαρτυρίου.
Αρ. 25,6  Αλλά αίφνης ένας Ισραηλίτης ελθών ωδήγησε τον αδελφόν του προς µία γυναίκα Μαδιανίτιν, δια να αµαρτήση
ενώπιον του Μωϋσέως και ενώπιον όλου του πλήθους των Ισραηλιτών, όταν αυτοί συντετριµµένοι δια τας αµαρτίας του
λαού έκλαιον πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Αρ. 25,7  και ιδών Φινεές υιός Ελεάζαρ υιού Ααρών τού ιερέως εξανέστη εκ µέσου της συναγωγής και λαβών σειροµάστην
εν τή χειρί
Αρ. 25,7  Ο Φινεές, υιός του Ελεάζαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών, όταν είδε την αναισχυντίαν αυτήν, ηγέρθη εκ µέσου του
ισραηλιτικού λαού, επήρε στο χέρι του λόγχην ακιδωτήν,
Αρ. 25,8  εισήλθεν οπίσω τού ανθρώπου τού Ισραηλίτου εις την κάµινον και απεκέντησεν αµφοτέρους, τον τε άνθρωπον τον
Ισραηλίτην και την γυναίκα διά της µήτρας αυτής· και επαύσατο η πληγή από υιών Ισραήλ.
Αρ. 25,8  εισήλθεν εις την σκηνήν οπίσω από τον Ισραηλίτην αυτόν στον κοιτώνα του, διεπέρασε µε την λόγχην και τους
δύο, τον Ισραηλίτην και την γυναίκα δια της µήτρας της. Αµέσως δε έπαυσεν η εκ µέρους του Θεού τιµωρία των
Ισραηλιτών.
Αρ. 25,9  και εγένοντο οι τεθνηκότες εν τή πληγή τέσσαρες και είκοσι χιλιάδες.
Αρ. 25,9  Ο αριθµός εκείνων, οι οποίοι εφονεύθησαν κατά την πληγήν αυτήν, έφθασε τας είκοσι τέσσαρας χιλιάδας.
Αρ. 25,10  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 25,10  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Αρ. 25,11  Φινεές υιός Ελεάζαρ υιού Ααρών τού ιερέως κατέπαυσε τον θυµόν µου από υιών Ισραήλ εν τώ ζηλώσαί µου τον
ζήλον εν αυτοίς, και ουκ εξανήλωσα τους υιούς Ισραήλ εν τώ ζήλω µου.
Αρ. 25,11  “Ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του αρχιερέως Ααρών, κατέπαυσε τον θυµόν µου εναντίον των Ισραηλιτών,
διότι µε ζήλον ιερόν και αγανάκτησιν ιεράν εφόνευσε τους ενόχους και έτσι δεν κατέστρεψα τους Ισραηλίτας επάνω εις την
ιεράν αγανάκτησίν µου.
Αρ. 25,12  ούτως είπον· ιδού εγώ δίδωµι αυτώ διαθήκην ειρήνης,
Αρ. 25,12  Δια την θεάρεστον αυτήν διαγωγήν του, είπα· ιδού εγώ ο Θεός συνάπτω µε αυτόν ένα συµβόλαιον ιδιαιτέρας
ειρήνης.
Αρ. 25,13  και έσται αυτώ και τώ σπέρµατι αυτού µετ αυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνία, ανθ ών εζήλωσε τώ Θεώ αυτού και
εξιλάσατο περί των υιών Ισραήλ.
Αρ. 25,13  Υπόσχοµαι να δώσω εις αυτόν και στους απογόνους του, έπειτα από αυτόν, παντοτεινήν την ιερωσύνην, ένεκα
του γεγονότος, ότι έδειξε ζήλον υπέρ εµού του Θεού του και εξιλέωσε απέναντί µου τους Ισραηλίτας από τας αµαρτίας
των”.
Αρ. 25,14  το δε όνοµα τού ανθρώπου τού Ισραηλίτου τού πεπληγότος, ός επλήγη µετά της Μαδιανίτιδος, Ζαµβρί υιός Σαλώ,
άρχων οίκου πατριάς των Συµεών·
Αρ. 25,14  Το δε όνοµα του Ισραηλίτου, ο οποίος εθανατώθη µαζή µε την Μαδιανίτιδα ήτο Ζαµβρί, παιδί του Σαλώ, ο οποίος
ήτο άρχων από την φυλήν του Συµεών.
Αρ. 25,15  και όνοµα τή γυναικί τή Μαδιανίτιδι τή πεπληγυία Χασβί, θυγάτηρ Σούρ άρχοντος έθνους Οµµώθ, οίκου πατριάς
εστι των Μαδιάµ.
Αρ. 25,15  Το δε όνοµα της φονευθείσης γυναικός, της Μαδιανίτιδος, ήτο Χασβί. Αυτή ήτο θυγάτηρ του Σούρ, του άρχοντος
στο έθνος Οµµώθ, το οποίον ήτο φυλή των Μαδιανιτών.
Αρ. 25,16  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων·
Αρ. 25,16  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν· “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς.
Αρ. 25,17  εχθραίνετε τοίς Μαδιηναίοις και πατάξατε αυτούς,
Αρ. 25,17  Να θεωρήτε πάντοτε εχθρούς τους Μαδιανίτας. Κτυπήσατέ τους,
Αρ. 25,18  ότι εχθραίνουσιν αυτοί υµίν εν δολιότητι, όσα δολιούσιν υµάς διά Φογώρ και διά Χασβί θυγατέρα άρχοντος
Μαδιάµ αδελφήν αυτών την πεπληγυίαν εν τή ηµέρα της πληγής διά Φογώρ.
Αρ. 25,18  διότι είναι δόλιοι εχθροί σας, όπως εφάνη εκ της δολιότητος που έδειξαν εναντίον σας εις Φογώρ και δια της
Χασβί, της θυγατρός του άρχοντος των Μαδιανιτών, της αδελφής των, η οποία εφονεύθη κατά την ηµέραν που
ετιµωρούντο οι Ισραηλίται δια το ανοσιούργηµα, το οποίον διέπραξαν εις την πόλιν Φογώρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Αρ. 26,1  Καί εγένετο µετά την πληγήν και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν και Ελεάζαρ τον ιερέα λέγων·
Αρ. 26,1   Επειτα από την τιµωρίαν αυτήν, ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και τον Ελεάζαρ τον αρχιερέα, λέγων·
Αρ. 26,2  λαβέ την αρχήν πάσης συναγωγής υιών Ισραήλ από εικοσαετούς και επάνω κατ οίκους πατριών αυτών, πάς ο
εκπορευόµενος παρατάξασθαι εν Ισραήλ.
Αρ. 26,2  “κάµε αρίθµησιν όλου του ισραηλιτικού λαού κατά φυλάς από είκοσι ετών και άνω , όλων αυτών οι οποίοι
δύνανται να λάβουν µέρος εις πόλεµον”.
Αρ. 26,3  και ελάλησε Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς εν Αραβώθ Μωάβ επί τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ λέγων·
Αρ. 26,3  Ο Μωϋσής και Ελεάζαρ ο αρχιερεύς ωµίλησαν προς τον ισραηλιτικόν λαόν εις την περιοχήν Αραβώθ της χώρας
των Μωαβιτών, πλησίον του Ιορδάνου απέναντι από την Ιεριχώ και είπαν·
Αρ. 26,4  από εικοσαετούς και επάνω, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή. και οι υιοί Ισραήλ οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου·
Αρ. 26,4  “όλοι οι Ισραηλίται όσοι εξήλθαν από την γην Αιγύπτου και είναι σήµερον ηλικίας είκοσι ετών και άνω , ας
αριθµηθούν, σύµφωνα µε την διαταγήν που έδωσεν ο Κυριος στον Μωϋσήν.
Αρ. 26,5  ουβήν πρωτότοκος Ισραήλ. υιοί δε ουβήν· Ενώχ και δήµος τού Ενώχ· τώ Φαλλού δήµος τού Φαλλουΐ·
Αρ. 26,5  Ο Ρουβήν ήτο πρωτότοκος υιός του Ιακώβ. Υιοί δε του Ρουβήν ήσαν· Ο Ενώχ και ο δήµος, ο οποίος προήλθεν από
τον Ενώχ. Ο Φαλλού, στον οποίον ανήκει ο δήµος Φαλλουΐ.



Αρ. 26,6  τώ Ασρών δήµος τού Ασρωνί· τώ Χαρµί δήµος τού Χαρµί.
Αρ. 26,6  Ο Ασρών και ο δήµος του Ασρών· ο Χαρµί και ο δήµος που ανήκει στον Χαρµί.
Αρ. 26,7  ούτοι δήµοι ουβήν· και εγένετο η επίσκεψις αυτών τρεις και τεσσαράκοντα χιλιάδες και επτακόσιοι και τριάκοντα .
Αρ. 26,7  Αυτοί ήσαν οι δήµοι της φυλής του Ρουβήν. Εγινε καταµέτρησις αυτών και ευρέθη ότι ήσαν τεσσαράκοντα τρεις
χιλιάδες επτακόσιοι τριάκοντα.
Αρ. 26,8  και υιοί Φαλλού Ελιάβ.
Αρ. 26,8  Υιός του Φαλλού ήτο ο Ελιάβ.
Αρ. 26,9  και υιοί Ελιάβ· Ναµουήλ και Δαθάν και Αβειρών· ούτοι επίκλητοι της συναγωγής, ούτοί εισιν οι επισυστάντες επί
Μωυσήν και Ααρών εν τή συναγωγή Κορέ, εν τή επισυστάσει Κυρίου,
Αρ. 26,9  Υιοί του Ελιάβ ήσαν, ο Ναµουήλ, ο Δαθάν και ο Αβειρών. Αυτοί ήσαν επίσηµοι µεταξύ των Ισραηλιτών. Αυτοί
ήσαν που επανεστάτησαν εναντίον του Μωϋσέως και του Ααρών µαζή µε τους οπαδούς του Κορέ, τότε που έκαναν
επανάστασιν κατά του Κυρίου,
Αρ. 26,10  και ανοίξασα η γη το στόµα αυτής κατέπιεν αυτούς και Κορέ εν τώ θανάτω της συναγωγής αυτού, ότε κατέφαγε
το πύρ τους πεντήκοντα και διακοσίους, και εγενήθησαν εν σηµείω,
Αρ. 26,10 ότέ ήνοιξεν η γη το στόµα της και κατέπιε και εθανάτωσεν αυτούς µαζή µε τον Κορέ και τους οπαδούς του και ότε
πυρ κατέφαγε και τους άλλους διακοσίους πεντήκοντα στασιαστάς. Ολοι αυτοί έγιναν σηµείον και σωφρονιστικόν
γεγονός στους άλλους δια της τιµωρίας των εκ µέρους της δικαιοσύνης του Θεού.
Αρ. 26,11  οι δε υιοί Κορέ ουκ απέθανον.
Αρ. 26,11  Οι υιοί όµως του Κορέ δεν απέθανον.
Αρ. 26,12  και οι υιοί Συµεών· ο δήµος των υιών Συµεών· τώ Ναµουήλ δήµος ο Ναµουηλί· τώ Ιαµίν δήµος ο Ιαµινί· τώ Ιαχίν
δήµος Ιαχινί·
Αρ. 26,12  Οι υιοί του Συµεών µαζή µε τους δήµους αυτών ήσαν· Ο Ναµουήλ και ο δήµος Ναµουηλί· ο Ιαµίν και ο δήµος
Ιαµινί, ο Ιαχίν και ο δήµος Ιαχινί·
Αρ. 26,13  τώ Ζαρά δήµος ο Ζαραΐ· τώ Σαούλ δήµος ο Σαουλί.
Αρ. 26,13  ο Ζαρά και ο δήµος Ζαραΐ· ο Σαούλ και ο δήµος Σαουλί.
Αρ. 26,14  ούτοι δήµοι Συµεών εκ της επισκέψεως αυτών, δύο και είκοσι χιλιάδες και διακόσιοι.
Αρ. 26,14  Αυτοί είναι οι δήµοι της φυλής Συµεών, των οποίων οι άνδρες αριθµηθέντες ανήλθον εις είκοσιδυο χιλιάδας
διακοσίους.
Αρ. 26,15  υιοί δε Ιούδα· Ήρ και Αυνάν· και απέθανεν Ήρ και Αυνάν εν γη Χαναάν.
Αρ. 26,15  Υιοί δε του Ιούδα ήσαν, εκτός εκείνων που αναφέρονται κατωτέρω, ο Ηρ και ο Αυνάν. Αυτοί όµως, ο Ηρ και ο
Αυνάν, απέθανον εις την χώραν Χαναάν.
Αρ. 26,16  και εγένοντο οι υιοί Ιούδα κατά δήµους αυτών· τώ Σηλώµ δήµος ο Σηλωνί· τώ Φαρές δήµος ο Φαρεσί· τώ Ζαρά
δήµος ο Ζαραΐ.
Αρ. 26,16  Οι άλλοι υιοί του Ιούδα και οι δήµοι αυτών ήσαν· Ο Σηλώµ και ο δήµος Σηλωνί· ο Φαρές και ο δήµος Φαρεσί· ο
Ζαρά και ο δήµος Ζαραΐ.
Αρ. 26,17  και εγένοντο οι υιοί Φαρές· τώ Ασρών δήµος ο Ασρωνί· τώ Ιαµούν , δήµος ο Ιαµουνί.
Αρ. 26,17  Υιοί δε του Φαρές ήσαν· ο Ασρών και ο δήµος Ασρωνί· ο Ιαµούν και ο δήµος Ιαµουνί.
Αρ. 26,18  ούτοι δήµοι τού Ιούδα κατά την επίσκεψιν αυτών, έξ και εβδοµήκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 26,18  Αυτοί ήσαν οι δήµοι της φυλής Ιούδα. Κατά δε την καταµέτρησίν των ευρέθη ότι ήσαν εβδοµήκοντα εξ χιλιάδες
πεντακόσιοι.
Αρ. 26,19  και υιοί Ισσάχαρ κατά δήµους αυτών· τώ Θωλά δήµος ο Θωλαΐ· τώ Φουά δήµος ο Φουαΐ·
Αρ. 26,19  Υιοί του Ισσάχαρ και οι δήµοι αυτών ήσαν· Ο Θωλά και ο δήµος Θωλαΐ· ο Φουά και ο δήµος Φουαΐ.
Αρ. 26,20  τώ Ιασούβ δήµος ο Ιασουβί· τώ Σαµράµ δήµος ο Σαµραµί.
Αρ. 26,20  ο Ιασούβ και ο δήµος Ιασουβί· ο Σαµράµ και ο δήµος Σαµραµί.
Αρ. 26,21  ούτοι δήµοι Ισσάχαρ εξ επισκέψεως αυτών, τέσσαρες και εξήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 26,21  Αυτοί ήσαν οι δήµοι της φυλής Ισσάχαρ. Κατά δε την καταµέτρησίν των ευρέθη ότι ήσαν εξήκοντα τεσσάρες
χιλιάδες τετρακόσιοι άνδρες.
Αρ. 26,22  υιοί Ζαβουλών κατά δήµους αυτών· τώ Σαρέδ δήµος ο Σαρεδί· τώ Αλλών δήµος ο Αλλωνί· τώ Αλλήλ δήµος ο
Αλληλί·
Αρ. 26,22  Υιοί του Ζαβουλών µαζή µε τους δήµους των ήσαν· Ο Σαρέδ και ο δήµος Σαρεδί· ο Αλλών και ο δήµος Αλλωνί· ο
Αλλήλ και ο δήµος Αλληλί.
Αρ. 26,23  ούτοι δήµοι Ζαβουλών εξ επισκέψεως αυτών, εξήκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 26,23  Αυτοί ήσαν οι καταµετρηθέντες δήµοι Ζαβουλών, εκ της αριθµήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες ήσαν
εξήκοντά χιλιάδας πεντακόσιοι.
Αρ. 26,24  υιοί Γάδ κατά δήµους αυτών· τώ Σαφών δήµος ο Σαφωνί· τώ Αγγί δήµος ο Αγγί· τώ Σουνί δήµος ο Σουνί·
Αρ. 26,24  Υιοί του Γαδ µαζή µε τους δήµους των ήσαν· Ο Σαφών και ο δήµος Σαφωνί· ο Αγγί και ο δήµος Αγγί· ο Σουνί και ο
δήµος Σουνί·
Αρ. 26,25  τώ Αζενί δήµος ο Αζενί· τώ Αδδί δήµος ο Αδδί·
Αρ. 26,25  ο Αζενί και ο δήµος 'Αζενι· ο Αδδί και ο δήµος Αδδί·
Αρ. 26,26  τώ Αροαδί δήµος ο Αροαδί· τώ Αριήλ δήµος ο Αριηλί.
Αρ. 26,26  ο Αροαδί και ο δήµος Αροαδί· ο Αριήλ και ο δήµος Αριηλί.
Αρ. 26,27  ούτοι δήµοι υιών Γάδ εξ επισκέψεως αυτών, τέσσαρες και τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 26,27  Αυτοί ήσαν οι καταµετρηθέντες δήµοι Γαδ, των οποίων οι άνδρες ευρέθη ότι ήσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες
πεντακόσιοι.
Αρ. 26,28  υιοί Ασήρ κατά δήµους αυτών· τώ Ιαµίν δήµος ο Ιαµινί· τώ Ιεσού δήµος ο Ιεσουΐ· τώ Βαριά δήµος ο Βαριαΐ·
Αρ. 26,28  Υιοί του Ασήρ µαζή µε τους δήµους των ήσαν· Ο Ιαµίν και ο δήµος Ιαµινί· ο Ιεσού και ο δήµος Ιεσουΐ· ο Βαιριά και
ο δήµος Βαριαΐ.



Αρ. 26,29  τώ Χοβέρ δήµος ο Χοβερί· τώ Μελχιήλ δήµος ο Μελχιηλί.
Αρ. 26,29  Ο Χοβέρ και ο δήµος Χοβερί· ο Μελχιήλ και ο δήµος Μελχιηλί.
Αρ. 26,30  και το όνοµα θυγατρός Ασήρ Σάρα.
Αρ. 26,30  Η θυγάτηρ του Ασήρ ωνοµάζετο Σαρα.
Αρ. 26,31  ούτοι δήµοι Ασήρ εξ επισκέψεως αυτών, τρεις και τεσσαράκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 26,31  Αυτοί ήσαν οι δήµοι Ασήρ, εκ της καταµετρήσεως των οποίων ευρέθή ότι οι άνδρες ήσαν τεσσαράκοντα τρεις
χιλιάδες τετρακόσιοι.
Αρ. 26,32  υιοί Ιωσήφ κατά δήµους αυτών· Μανασσή και Εφραίµ.
Αρ. 26,32  Υιοί του Ιωσήφ µε τους δήµους των ήσαν, ο Μανασσή και ο Εφραίµ.
Αρ. 26,33  υιοί Μανασσή· τώ Μαχίρ δήµος ο Μαχιρί· και Μαχίρ εγέννησε τον Γαλαάδ· τώ Γαλαάδ δήµος ο Γαλααδί.
Αρ. 26,33  Υιοί του Μανασσή ήσαν· Ο Μαχίρ και ο δήµος Μαχιρί. Ο Μαχίρ απέκτησε υιόν τον Γαλαάδ. Εκ δε του Γαλαάδ
κατήγετο ο δήµος Γαλααδί.
Αρ. 26,34  και ούτοι υιοί Γαλαάδ· Αχιέζερ δήµος ο Αχιεζερί· τώ Χελέγ δήµος ο Χελεγί·
Αρ. 26,34  Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Γαλαάδ· Αχιέζερ και ο δήµος Αχιεζερί· ο Χελέγ και ο δήµος Χελεγί·
Αρ. 26,35  τώ Εσριήλ δήµος ο Εσριηλί· τώ Συχέµ δήµος ο Συχεµί·
Αρ. 26,35  ο Εσριήλ και ο δήµος Εσριηλί· ο Συχέµ και ο δήµος Συχεµί·
Αρ. 26,36  τώ Συµαέρ δήµος ο Συµαερί· και τώ Οφέρ δήµος ο Οφερί·
Αρ. 26,36  ο Συµαέρ και ο δήµος Συµαερί· ο Οφέρ και ο δήµος Οφερί.
Αρ. 26,37  και τώ Σαλπαάδ υιώ Οφέρ ουκ εγένοντο αυτώ υιοί, αλλ ή θυγατέρες, και ταύτα τα ονόµατα των θυγατέρων
Σαλπαάδ· Μαλά και Νουά και Εγλά και Μελχά και Θερσά.
Αρ. 26,37  Ο Σαλπαάδ, υιός του Οφέρ, δεν απέκτησεν υιούς αλλά µόνον θυγατέρας. Αι θυγατέρες δε του Σαλπαάδ
ωνοµάζοντο· Μαλά, Νουα, Εγλά, Μελχά και Θερσά.
Αρ. 26,38  ούτοι δήµοι Μανασσή εξ επισκέψεως αυτών, δύο και πεντήκοντα χιλιάδες και επτακόσιοι.
Αρ. 26,38  Αυτοί ήσαν οι καταµετρηθέντες δήµοι Μανασσή , εκ της αριθµήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες ανήρχοντο
εις πεντήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίους.
Αρ. 26,39  και ούτοι υιοί Εφραίµ· τώ Σουθαλά δήµος ο Σουθαλαΐ· τώ Τανάχ δήµος ο Ταναχί.
Αρ. 26,39  Υιοί του Εφραίµ ήσαν οι εξής· Ο Σουθαλά και ο δήµος Σουθαλαΐ· ο Τανάχ και ο δήµος Ταναχί.
Αρ. 26,40  ούτοι υιοί Σουθαλά· τώ Εδέν δήµος ο Εδενί.
Αρ. 26,40  Υιοί δε του Σουθαλά ήσαν, ο Εδέν και ο δήµος Εδενί.
Αρ. 26,41  ούτοι δήµοι Εφραίµ εξ επισκέψεως αυτών, δύο και τριάκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι. ούτοι δήµοι υιών Ιωσήφ
κατά δήµους αυτών.
Αρ. 26,41  Αυτοί ήσαν οι δήµοι Εφραίµ, εκ της καταµετρήσεως των οποίων ευρέθη, ότι οι άνδρες ανήρχοντο εις τριάκοντα
δύο χιλιάδας πεντακοσίους. Αυτοί ήσαν οι υιοί του Ιωσήφ και οι δήµοι αυτών.
Αρ. 26,42  υιοί Βενιαµίν κατά δήµους αυτών· τώ Βαλέ δήµος ο Βαλί· τώ Ασυβήρ δήµος ο Ασυβηρί· τώ Ιαχιράν δήµος ο
Ιαχιρανί·
Αρ. 26,42  Υιοί του Βενιαµίν και οι δήµοι αυτών ήσαν· Ο Βαλέ και ο δήµος Βαλί· ο Ασυβήρ και ο δήµος Ασυβηρί· ο Ιαχιράν
και ο δήµος Ιαχιρανί·
Αρ. 26,43  τώ Σωφάν δήµος ο Σωφανί.
Αρ. 26,43  ο Σωφάν και ο δήµος Σωφανί.
Αρ. 26,44  και εγένοντο οι υιοί Βαλέ Αδάρ και Νοεµάν· τώ Αδάρ δήµος ο Αδαρί και τώ Νοεµάν δήµος ο Νοεµανί .
Αρ. 26,44  Υιοί του Βαλέ ήσαν, ο Αδάρ και ο Νοεµάν· εκ του Αδάρ κατήγετο ο δήµος Αδαρί και εκ του Νοεµάν ο δήµος
Νοεµανί.
Αρ. 26,45  ούτοι οι υιοί Βενιαµίν κατά δήµους αυτών εξ επισκέψεως αυτών, πέντε και τριάκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
Αρ. 26,45  Αυτοί ήσαν οι υιοί του Βενιαµίν και οι δήµοι των, εκ της αριθµήσεως των οποίων ευρέθη, ότι οι άνδρες ανήρχοντο
εις τριάκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίους.
Αρ. 26,46  και υιοί Δάν κατά δήµους αυτών· τώ Σαµέ δήµος ο Σαµεΐ· ούτοι δήµοι Δάν κατά δήµους αυτών .
Αρ. 26,46  Υιοί του Δαν και οι δήµοι αυτών ήσαν· Ο Σαµέ και ο δήµος Σαµεΐ. Αυτός µόνος ήτο ο δήµος της φυλής Δαν.
Αρ. 26,47  πάντες οι δήµοι Σαµεΐ κατ επισκοπήν αυτών τέσσαρες και εξήκοντα χιλιάδες και τετρακόσιοι.
Αρ. 26,47  Ολοι οι άνδρες του δήµου Σαµεΐ, οι καταµετρηθέντες τότε, ευρέθη ότι ανήρχοντο εις εξήκοντα τέσσαρας χιλιάδας
τετρακοσίους.
Αρ. 26,48  υιοί Νεφθαλί κατά δήµους αυτών· τώ Ασιήλ δήµος ο Ασιηλί· τώ Γαυνί δήµος ο Γαυνί·
Αρ. 26,48  Υιοί του Νεφθαλί µε τους δήµους αυτών ήσαν· Ο Ασιήλ και ο δήµος Ασιηλί· ο Γαυνί και ο δήµος Γαυνί·
Αρ. 26,49  τώ Ιεσέρ δήµος ο Ιεσερί· τώ Σελλήµ δήµος ο Σελληµί.
Αρ. 26,49  ο Ιεσέρ και ο δήµος Ιεσερί· ο Σελλήµ και ο δήµος Σελληµί.
Αρ. 26,50  ούτοι δήµοι Νεφθαλί εξ επισκέψεως αυτών, τεσσαράκοντα χιλιάδες και τριακόσιοι.
Αρ. 26,50  Αυτοί ήσαν οι δήµοι Νεφθαλί, εκ της αριθµήσεως των οποίων ευρέθη ότι οι άνδρες της ήσαν τεσσαράκοντα
χιλιάδες τριακόσιοι.
Αρ. 26,51  αύτη η επίσκεψις υιών Ισραήλ, εξακόσιαι χιλιάδες και χίλιοι και επτακόσιοι και τριάκοντα.
Αρ. 26,51  Αυτή ήτο η νέα αρίθµησις των Ισραηλιτών κατ' αυτήν δε ευρέθη ότι οι άνδρες του Ισραήλ ανήρχοντο εν συνόλω
εις εξακοσίας χιλιάδας χιλίους επτακοσίους τριάκοντα.
Αρ. 26,52  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 26,52  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Αρ. 26,53  τούτοις µερισθήσεται η γη κληρονοµείν εξ αριθµού ονοµάτων·
Αρ. 26,53  “εις αυτούς οι οποίοι ηριθµήθησαν θα κατανεµηθή η χώρα της Χαναάν ως κληρονοµία αναλόγως του αριθµού
των ατόµων.
Αρ. 26,54  τοίς πλείοσι πλεονάσεις την κληρονοµίαν και τοίς ελάττοσιν ελαττώσεις την κληρονοµίαν αυτών· εκάστω καθώς
επεσκέπησαν, δοθήσεται η κληρονοµία αυτών.



Αρ. 26,54  Οπου δηλαδή υπάρχουν µεγαλύτεραι οµάδες, θα δώσης µεγαλύτερον κλήρον γης, και όπου υπάρχουν
µικρότεραι, θα δώσης µικρότερον κλήρον. Εις κάθε φυλήν και δήµον θα κατανεµηθή η γη αναλόγως του αριθµού των .
Αρ. 26,55  διά κλήρων µερισθήσεται η γη· τοίς ονόµασι, κατά φυλάς πατριών αυτών κληρονοµήσουσιν·
Αρ. 26,55  Τα τµήµατα, εις τα οποία θα διαιρεθή η γη, θα δοθούν δια κληρώσεως. Κατά τα άτοµα των φυλών θα γίνη η
κλήρωσις
Αρ. 26,56  εκ τού κλήρου µεριείς την κληρονοµίαν αυτών ανά µέσων πολλών και ολίγων.
Αρ. 26,56  Δια της κληρώσεως θα κατανείµης τας περιοχάς της χώρας ως κληρονοµίαν εις τας µεγαλυτέρας οµάδας και εις
τας µικροτέρας”.
Αρ. 26,57  Καί υιοί Λευί κατά δήµους αυτών· τώ Γεδσών δήµος ο Γεδσωνί· τώ Καάθ δήµος ο Κααθί· τώ Μεραρί δήµος ο
Μεραρί.
Αρ. 26,57  Υιοί του Λευί µε τους δήµους αυτών ήσαν· Ο Γεδσών και ο δήµος Γεδσωνί· ο Καάθ και ο δήµος Κααθί· ο Μεραρί
και ο δήµος Μεραρί.
Αρ. 26,58  ούτοι οι δήµοι υιών Λευί· δήµος ο Λοβενί, δήµος ο Χεβρωνί, δήµος ο Κορέ και δήµος ο Μουσί. και Καάθ εγέννησε
τον Αµράµ.
Αρ. 26,58  Και οι επόµενοι ήσαν επίσης δήµοι των υιών Λευϊ· Ο δήµος Λοβενί, ο δήµος Χεβρωνί, ο δήµος Κορέ και ο δήµος
Μουσί. Ο Καάθ απέκτησε υιόν τον Αµράµ.
Αρ. 26,59  το δε όνοµα της γυναικός αυτού Ιωχαβέδ, θυγάτηρ Λευί, ή έτεκε τούτους τώ Λευΐ εν Αιγύπτω· και έτεκε τώ Αµράµ
τον Ααρών και Μωυσήν και Μαριάµ την αδελφήν αυτών.
Αρ. 26,59  Η σύζυγός του ωνοµάζετο Ιωχαβέδ και ήτο απόγονος της φυλής του Λευϊ . Αυτή εις την Αίγυπτον εγέννησεν εις
την φυλήν του Λευϊ τους εξής. Εκ του συζύγου της Αµράµ εγέννησε τον Ααρών, τον Μωϋσήν και Μαριάµ την αδελφήν των.
Αρ. 26,60  και εγεννήθησαν τώ Ααρών ό τε Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάµαρ.
Αρ. 26,60  Ο Ααρών απέκτησεν υιούς τον Ναδάβ, τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάµαρ.
Αρ. 26,61  και απέθανε Ναδάβ και Αβιούδ εν τώ προσφέρειν αυτούς πύρ αλλότριον έναντι Κυρίου εν τή ερήµω Σινά.
Αρ. 26,61  Ο Ναβάδ και ο Αβιούδ απέθανον, τιµωρηθέντες παρά του Θεού, όταν εκεί εις την έρηµον Σινά προσέφερον ξένον
κοσµικόν πυρ στο θυσιστήριον του Κυρίου.
Αρ. 26,62  και εγενήθησαν εξ επισκέψεως αυτών τρεις και είκοσι χιλιάδες, πάν αρσενικόν από µηνιαίου και επάνω· ου γάρ
συνεπεσκέπησαν εν µέσω υιών Ισραήλ, ότι ου δίδοται αυτοίς κλήρος εν µέσω υιών Ισραήλ.
Αρ. 26,62  Από την αρίθµησιν που έγινεν εις την φυλήν Λεί ευρλεθη ότι όλοι οι άρρενες , από ενός µηνός και επάνω, ήσαν
είκοσι τρεις χιλιάδες. Δεν συµπεριελήφθησαν αυτοί εις την καταµέτρησιν µαζή µε τους άλλους Ισραηλίτας, διότι δεν θα
εδίδετο εις αυτούς κλήρος γης ανά µέσον των άλλων Ισραηλιτών.
Αρ. 26,63  και αύτη η επίσκεψις Μωυσή και Ελεάζαρ τού ιερέως, οί επεσκέψαντο τους υιούς Ισραήλ εν Αραβώθ Μωάβ, επί
τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ.
Αρ. 26,63  Αυτή είναι η καταµέτρησις των Ισραηλιτών, η οποία έγινεν από τον Μωϋσήν και τον αρχιερέα Ελεάζαρ, όταν
ηρίθµησαν τους Ισραηλίτας εις την περιοχήν Αραβώθ της χώρας Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου, απέναντι από την Ιεριχώ.
Αρ. 26,64  και εν τούτοις ουκ ήν άνθρωπος των επεσκεµµένων υπό Μωυσή και Ααρών, ούς επεσκέψαντο τους υιούς Ισραήλ
εν τή ερήµω Σινά·
Αρ. 26,64  Μεταξύ αυτών, που κατεµετρήθησαν, δεν υπήρχε κανείς από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχον καταµετρηθή κατά
την πρώτην φοράν υπό του Μωϋσέως και του Ααρών εις την έρηµον Σινά,
Αρ. 26,65  ότι είπε Κύριος αυτοίς· θανάτω αποθανούνται εν τή ερήµω· και ου κατελείφθη εξ αυτών ουδέ είς , πλήν Χάλεβ υιός
Ιεφοννή και Ιησούς ο τού Ναυή.
Αρ. 26,65  επειδή εν τω µεταξύ είχε πραγµατοποιηθή δι' αυτούς η προαναγγελθείσα παρά του Κυρίου τιµωρία. Διότι ο
Κυριος είπεν ότι θα αποθάνουν όλοι εις την έρηµον. Και τράγµατι κανείς από αυτούς δεν έµενε, πλην του Χαλεβ, υιού του
Ιεφοννή, και Ιησού του υιού του Ναυή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Αρ. 27,1  Καί προσελθούσαι αι θυγατέρες Σαλπαάδ υιού Οφέρ, υιού Γαλαάδ, υιού Μαχίρ, τού δήµου Μανασσή, των υιών
Ιωσήφ (και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Μααλά και Νουά και Εγλά και Μελχά και Θερσά)
Αρ. 27,1   Τοτε προσήλθον προς τον Μωϋσήν αι θυγατέρες του Σαλπαάδ, υιού του Οφέρ, υιού του Γαλαάδ, ο οποίος ήτο υιός
του Μαχίρ, καταγόµενοι όλοι από την φυλήν Μανασσή, ενός από τους υιούς του Ιωσήφ. (Τα δε ονόµατα των θυγατέρων
του Σαλπαάδ ήσαν, Μααλά, Νουα, Εγλά, Μελχά και Θερσά).
Αρ. 27,2  και στάσαι έναντι Μωυσή και έναντι Ελεάζαρ τού ιερέως και έναντι των αρχόντων και έναντι πάσης συναγωγής
επί της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου λέγουσιν·
Αρ. 27,2  Εστάθησαν ενώπιον του Μωϋσέως, ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ, ενώπιον των αρχόντων και όλου του λαού, εις
την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, και είπον·
Αρ. 27,3  ο πατήρ ηµών απέθανεν εν τή ερήµω, και αυτός ουκ ήν εν µέσω της συναγωγής της επισυστάσης έναντι Κυρίου εν
τή συναγωγή Κορέ, ότι δι αµαρτίαν αυτού απέθανε , και υιοί ουκ εγένοντο αυτώ· µη εξαλειφθήτω το όνοµα τού πατρός
ηµών εκ µέσου τού δήµου αυτού, ότι ουκ έστιν αυτώ υιός· δότε ηµίν κατάσχεσιν εν µέσω αδελφών πατρός ηµών.
Αρ. 27,3  “ο πατήρ ηµών απέθανεν εις την έρηµον. Δεν ανήκεν αυτός εις την οµάδα, η οποία επανεστάτησεν εναντίον του
Κυρίου µαζή µε τους οπαδούς του Κορέ. Απέθανεν όµως εις την έρηµον δια την άλλην αµαρτίαν, όπως και οι άλλοι
Ισραηλίται. Υιούς δεν επέκτησεν. Ας µη σβήση όµως το όνοµα του πατρός µας από τον δήµον, στον οποίον ανήκεν, επειδή
δεν απέκτησεν υιούς. Οταν θα µοιράζετε την γην της Χαναάν δώσατε εις ηµάς ανάµεσα στους Ισραηλίτας τον κλήρον, που
ανήκει στον πατέρα µας”.
Αρ. 27,4  και προσήγαγε Μωυσής την κρίσιν αυτών έναντι Κυρίου.
Αρ. 27,4  Ο Μωϋσής έφερεν την υπόθεσιν αυτήν ενώπιον του Κυρίου.
Αρ. 27,5  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 27,5  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν·
Αρ. 27,6  ορθώς θυγατέρες Σαλπαάδ λελαλήκασι· δόµα δώσεις αυταίς κατάσχεσιν κληρονοµίας εν µέσω αδελφών πατρός



αυτών και περιθήσεις τον κλήρον τού πατρός αυτών αυταίς.
Αρ. 27,6  “Ορθώς ωµίλησα αι θυγατέρες Σαλπαάδ. Θα δώσης, ως ιδιοκτησίαν των, κληρονοµίαν εις αυτάς µεταξύ των
αδελφών του πατρός των και θα µεταβιβάσης εις αυτάς τον κλήρον, που εδικαιούτο ο πατήρ των.
Αρ. 27,7  και τοίς υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων·
Αρ. 27,7  Εις δε τους Ισραηλίτας θα είπης τα εξής·
Αρ. 27,8  άνθρωπος εάν αποθάνη και υιός µη ή αυτώ, περιθήσετε την κληρονοµίαν αυτού τή θυγατρί αυτού·
Αρ. 27,8  Εάν ένας άνθρωπος αποθάνη, και δεν έχει αποκτήσει υιόν, η κληρονοµία του θα περιέλθη εις την θυγατέρα του.
Αρ. 27,9  εάν δε µη ή θυγάτηρ αυτώ, δώσετε την κληρονοµίαν τώ αδελφώ τού πατρός αυτού·
Αρ. 27,9  Εάν όµως δεν έχη αυτός θυγατέρα, θα δώσετε την κληρονοµίαν στον αδελφόν του αποθανόντος πατρός.
Αρ. 27,10  εάν δε µη ώσιν αυτώ αδελφοί, δώσετε την κληρονοµίαν τώ αδελφώ τού πατρός αυτού·
Αρ. 27,10  Εάν αυτός δεν έχη αδελφούς, θα δώσετε την κληρονοµίαν στον αδελφόν του πατρός του, τον θείον του.
Αρ. 27,11  εάν δε µη ώσιν αδελφοί τού πατρός αυτού, δώσετε την κληρονοµίαν τώ οικείω τώ έγγιστα αυτού εκ της φυλής
αυτού κληρονοµήσαι τα αυτού. και έσται τούτο τοίς υιοίς Ισραήλ δικαίωµα κρίσεως, καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 27,11  Εάν δε δεν υπάρχουν αδελφοί του πατρός του, θα δώσετε την κληρονοµίαν στον πλησιέστερον συγγενή εκ της
φυλής του, δια να παραλάβη αυτός την κληρονοµίαν εκείνου”. Αυτό θα είναι δια τους Ισραηλίτας το κληρονοµικόν
δίκαιον, σύµφωνα µε την εντολήν που έδωσε ο Κυριος στον Μωϋσήν.
Αρ. 27,12  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· ανάβηθι εις το όρος το εν τώ πέραν τού Ιορδάνου (τούτο το όρος Ναβαύ) και ιδέ την
γήν Χαναάν, ήν εγώ δίδωµι τοίς υιοίς Ισραήλ εν κατασχέσει·
Αρ. 27,12  Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ανέβα επάνω στο όρος, που ευρίσκεται ανατολικά από τον Ιορδάνην στο όρος
Νααύ - και από εκεί ιδέ την χώραν της Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω προς κατάκτησιν στους Ισραηλίτας.
Αρ. 27,13  και όψη αυτήν και προστεθήση προς τον λαόν σου και σύ, καθά προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου εν Ώρ τώ όρει,
Αρ. 27,13  Θα ίδης αυτήν και κατόπιν θα αποθάνης, δια να προστεθής και συ στον λαόν σου, όπως προσετέθη ο αδελφός
σου ο Ααρών, ο οποίος απέθανεν επάνω στο όρος Ωρ.
Αρ. 27,14 διότι παρέβητε το ρήµά µου εν τή ερήµω Σίν εν τώ αντιπίπτειν την συναγωγήν αγιάσαι µε· ουχ ηγιάσατέ µε επί τώ
ύδατι έναντι αυτών (τούτ έστι το ύδωρ αντιλογίας εν Κάδης εν τή ερήµω Σίν).
Αρ. 27,14  Και θα αποθάνετε, χωρίς να εισέλθητε εις την γην της Επαγγελίας, διότι παρέβητε την εντολήν µου εις την έρηµον
Σιν και δεν µε ευπροσωπήσατε ούτε µε εδοξάσατε ενώπιον των Ισραηλιτών, όταν το πλήθος αυτών κατεφέρετο εναντίον
µου δια την έλλειψιν του ύδατος εις την έρηµον Σιν (επρόκειτο δια το ύδωρ που εδόθη στους Ισραηλίτας µετά τον
γογγυσµόν των εις την πόλιν Καδης εν τη ερήµω Σιν δια το ύδωρ της αντιλογίας).
Αρ. 27,15  και είπε Μωυσής προς Κύριον·
Αρ. 27,15  Παρεκάλεσε δε ο Μωϋσής τον Θεόν και είπε·
Αρ. 27,16  επισκεψάσθω Κύριος ο Θεός των πνευµάτων και πάσης σαρκός άνθρωπον επί της συναγωγής ταύτης,
Αρ. 27,16  “Συ, Κυριος ο Θεός των πνευµάτων και πάσης σαρκός, αφού εν τη δικαιοσύνη σου ώρισες να αποθάνω εγώ εν τη
ερήµω, ας θελήσης να εκλέξης άνθρωπον ικανόν από τον λαόν αυτόν,
Αρ. 27,17  όστις εξελεύσεται πρό προσώπου αυτών και όστις εισελεύσεται πρό προσώπου αυτών και όστις εξάξει αυτούς και
όστις εισάξει αυτούς, και ουκ έσται η συναγωγή Κυρίου ωσεί πρόβατα οίς ουκ έστι ποιµήν.
Αρ. 27,17  ο οποίος ως αρχηγός θα ηγήται και θα προηγήται από όλους αυτούς και θα εισέρχεται µε εξουσίαν εν µέσω
αυτών και ο οποίος θα εξαγάγη αυτούς από εδώ και θα τους οδηγήση ασφαλείς και νικητάς εις την Χαναάν , και δεν θα
είναι ο λαός του Κυρίου ωσάν πρόβατα, εις τα οποία δεν υπάρχει ποιµήν.
Αρ. 27,18  και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων· λάβε προς σεαυτόν Ιησούν υιόν Ναυή, άνθρωπον ός έχει πνεύµα εν
εαυτώ, και επιθήσεις τας χείράς σου επ αυτόν
Αρ. 27,18  Ο Κυριος ωµίλησεν προς τον Μωϋσήν και είπεν· “πάρε µαζή σου τον Ιησούν, τον υιόν του Ναυή, άνδρα ο οποίος
έχει πνεύµα Θεού µέσα του, θα θέσης επάνω εις αυτόν τα χέρια σου,
Αρ. 27,19  και στήσεις αυτόν έναντι Ελεάζαρ τού ιερέως και εντελή αυτώ έναντι πάσης συναγωγής και εντελή περί αυτού
εναντίον αυτών
Αρ. 27,19  θα παρουσιάσης αυτόν ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ και θα δώσης εις αυτόν την εντολήν και το δικαίωµα του
αρχηγού ενώπιον όλου του λαού· θα τον περιβάλης µε αυτήν την εξουσίαν ενώπιον όλων·
Αρ. 27,20  και δώσεις της δόξης σου επ αυτόν, όπως αν εισακούσωσιν αυτού οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 27,20  και θα του δώσης ένα µέρος από το ιδικόν σου κύρος και από την ιδικήν σου εξουσίαν, ώστε οι Ισραηλίται να
υπακούουν πλέον εις αυτόν.
Αρ. 27,21  και έναντι Ελεάζαρ τού ιερέως στήσεται, και επερωτήσουσιν αυτόν την κρίσιν των δήλων έναντι Κυρίου· επί τώ
στόµατι αυτού εξελεύσονται και επί τώ στόµατι αυτού εισελεύσονται αυτός και οι υιοί Ισραήλ οµοθυµαδόν και πάσα η
συναγωγή.
Αρ. 27,21  Ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ θα παρουσιασθή αυτός. Ο λαός και ο Ιησούς του Ναυή τον Ελεάζαρ θα ερωτούν
και αυτός θα αποκαλύπτη την γνώµην και το θέληµα του Κυρίου. Κατόπιν εντολής αυτού θα κινούνται και θα ενεργούν ο
Ιησούς του Ναυη και οι Ισραηλίται, όλοι µαζή, όλος ο λαός του Ισραήλ µε µία ψυχή”.
Αρ. 27,22  και εποίησε Μωυσής, καθά ενετείλατο αυτώ Κύριος, και λαβών τον Ιησούν έστησεν αυτόν εναντίον Ελεάζαρ τού
ιερέως και εναντίον πάσης συναγωγής
Αρ. 27,22  Ο Μωϋσής έκαµε όπως τον διέταξε ο Κυριος. Επήρε τον Ιησούν του Ναυή, τον παρουσίασεν ενώπιον του
αρχιερέως Ελεάζαρ και ενώπιον όλου του λαού,
Αρ. 27,23  και επέθηκε τας χείρας αυτού επ αυτόν, και συνέστησεν αυτόν καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 27,23  έθεσε τα χέρια του επάνω εις αυτόν και εγκατέστησεν αυτόν ως αρχηγόν του λαού, όπως ο Κυριος είχε διατάξει
τον Μωϋσήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Αρ. 28,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 28,1   Ο Κυριος οµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπεν·



Αρ. 28,2  έντειλαι τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς λέγων· τα δώρά µου δόµατά µου καρπώµατά µου εις οσµήν
ευωδίας διατηρήσετε προσφέρειν εµοί εν ταίς εορταίς µου.
Αρ. 28,2  “δώσε εκ µέρους µου εντολήν στους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· Αι προς εµέ προσφοραί σας, αναίµακτοι και
αιµατηραί, δια να είναι ευπρόσδεκτοι ως οσµή ευωδίας εις εµέ, θα φροντίζετε να µου τας προσφέρετε κατά τας εορτάς, που
εγώ έχω ορίσει.
Αρ. 28,3  και ερείς προς αυτούς· ταύτα τα καρπώµατα όσα προσάξετε Κυρίω· αµνούς ενιαυσίους αµώµους δύο την ηµέραν
εις ολοκαύτωσιν ενδελεχώς,
Αρ. 28,3  Θα είπης προς αυτούς· αυταί είναι αι αιµατηραί θυσίαι που θα προσφέρετε προς τον Κυριον. Δυο αµνούς ενός
έτους, υγιείς και αρτιµελείς κάθε ηµέραν πάντοτε προς ολοκαύτωσιν.
Αρ. 28,4  τον αµνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αµνόν τον δεύτερον ποιήσεις το προς εσπέραν·
Αρ. 28,4  Τον ένα αµνόν θα προσφέρης θυσίαν το πρωϊ και τον άλλον αµνόν θα τον προσφέρης κατά την εσπέραν.
Αρ. 28,5  και ποιήσεις το δέκατον τού οιφί σεµίδαλιν εις θυσίαν αναπεποιηµένην εν ελαίω εν τετάρτω τού ίν.
Αρ. 28,5  Μαζή µε αυτόν θα προσφέρης προς θυσίαν το εν δέκατον του οιφί (δύο περίπου κιλά) σεµιγδάλι ζυµωµένον µε ένα
τέταρτον του ιν ελαίου (840  περίπου γραµµάρια).
Αρ. 28,6  ολοκαύτωµα ενδελεχισµού, η γενοµένη εν τώ όρει Σινά εις οσµήν ευωδίας Κυρίω·
Αρ. 28,6  Αυτά είναι τα καθηµερινά ολοκαυτώµατα, θυσία η οποία προσεφέρθη στο όρος Σινά ως οσµή ευωδίας προς τον
Κυριον.
Αρ. 28,7  και σπονδήν αυτού το τέταρτον τού ίν τώ αµνώ τώ ενί, εν τώ αγίω σπείσεις σπονδήν σίκερα Κυρίω.
Αρ. 28,7  Θα προσφέρης ακόµα ως σπονδήν και ένα τέταρτόν του ιν οίνου (840 περίπου γραµµάρια) µαζή µε κάθε αµνόν. Εις
τον ιερόν χώρον θα προοφέρης προς τον Κυριον την θυσίαν αυτού του οίνου.
Αρ. 28,8  και τον αµνόν τον δεύτερον ποιήσεις το προς εσπέραν· κατά την θυσίαν αυτού και κατά την σπονδήν αυτού
ποιήσετε εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Αρ. 28,8  Τον δεύτερον αµνόν θα τον θυσιάσης την εσπέραν. Μαζή µε αυτόν θα προσφέρης την προαναφερθείσαν θυσίαν
του σεµιγδαλιού και του οίνου εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον.
Αρ. 28,9  Καί τή ηµέρα των σαββάτων προσάξετε δύο αµνούς ενιαυσίους αµώµους και δύο δέκατα σεµιδάλεως
αναπεποιηµένης εν ελαίω εις θυσίαν και σπονδήν,
Αρ. 28,9  Κατά δε την ηµέραν του Σαββάτου θα προσφέρης και δύο ακόµη αµνούς ενός έτους, υγιείς και αρτιµελείς, δύο
δέκατα σεµιγδάλι ζυµωµένον µε έλαιον, ως θυσίαν αναίµακτον και την ανάλογον θυσίαν του οίνου.
Αρ. 28,10  ολοκαύτωµα σαββάτων εν τοίς σαββάτοις, επί της ολοκαυτώσεως της διά παντός και την σπονδήν αυτού.
Αρ. 28,10  Αυτοί οι δύο αµνοί είναι το επί πλέον ολοκαύτωµα του Σαββάτου, το οποίον θα προσφέρεται πάντοτε κάθε
Σαββατο, πλην της καθηµερινής αιµατηράς θυσίας µε την σχετικήν προσφοράν του οίνου.
Αρ. 28,11  Καί εν ταίς νεοµηνίαις προσάξετε ολοκαύτωµα τώ Κυρίω µόσχους εκ βοών δύο και κριόν ένα, αµνούς ενιαυσίους
επτά αµώµους,
Αρ. 28,11  Κατά την πρώτην εκάστου µηνός θα προσφέρετε ολοκαύτωµα προς τον Κυριον δύο µοσχάρια, ένα κριον και επτά
αµνούς, ενός έτους υγιείς και αρτιµελείς.
Αρ. 28,12  τρία δέκατα σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω τώ µόσχω τώ ενί και δύο δέκατα σεµιδάλεως αναπεποιηµένης
εν ελαίω τώ κριώ τώ ενί,
Αρ. 28,12  Θα προσφέρετε µαζή µε κάθε µοσχάρι τρία δέκατα σεµιγδάλι (6   περίπου κιλά) ζυµωµένον µε λάδι και µαζή µε
τον κριον δύο δέκατα σεµιγδάλι (4   περίπου κιλά) ζυµωµένο µε λάδι.
Αρ. 28,13  δέκατον δέκατον σεµιδάλεως αναπεποιηµένης εν ελαίω τώ αµνώ τώ ενί, θυσίαν οσµήν ευωδίας κάρπωµα Κυρίω.
Αρ. 28,13  Μαζή δε µε κάθε αµνόν, θα προσφέρετε εν δέκατον σεµιγδάλι (δύο περίπου κιλά) ζυµωµένο µε λάδι. Θα
προσφερθή αυτό ολοκαύτωµα, ως οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον.
Αρ. 28,14  η σπονδή αυτών το ήµισυ τού ίν έσται τώ µόσχω τώ ενί, και το τρίτον τού ίν έσται τώ κριώ τώ ενί, και το τέταρτον
τού ίν έσται τώ αµνώ τώ ενί οίνου. τούτο το ολοκαύτωµα µήνα εκ µηνός εις τους µήνας τού ενιαυτού.
Αρ. 28,14  Η σπονδή του οίνου, το ήµισυ του ιν, (χίλια επτακόσια γραµ. περίπου) θα είναι δι' έκαστον µόσχον· δια κάθε κριον
το εν τρίτον του ιν οίνου και δια κάθε αµνόν το εν τέταρτόν του ιν οίνου. Το ολοκαύτωµα αύτο θα προσφέρεται την πρώτην
εκάστου µηνός καθ' όλους τους µήνας του έτους.
Αρ. 28,15  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας Κυρίω· επί της ολοκαυτώσεως της διά παντός ποιηθήσεται και η σπονδή
αυτού.
Αρ. 28,15  Θα προσφέρετε ακόµη ένα τράγον ως θυσίαν περί αµαρτίας στον Κυριον επί πλέον της καθηµερινής
ολοκαυτώσεως και της σχετικής θυσίας του οίνου.
Αρ. 28,16  Καί εν τώ µηνί τώ πρώτω τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός πάσχα Κυρίω.
Αρ. 28,16  Κατά δε την δεκάτην τετάρτην του πρώτου µηνός θα εορτάσετε το Πασχα προς τιµήν του Κυρίου.
Αρ. 28,17  και τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τούτου εορτή· επτά ηµέρας άζυµα έδεσθε.
Αρ. 28,17  Την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του µηνός αυτού θα είναι η εορτή. Επί επτά ηµέρας που τρώγετε ψωµιά άζυµα.
Αρ. 28,18  και η ηµέρα η πρώτη επίκλητος αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε.
Αρ. 28,18  Η πρώτη ηµέρα θα είναι δια σας η κατ' εξοχήν επίσηµος, Αγία ηµέρα. Κανένα βαρύ έργον δεν θα κάµετε κατά το
διάστηµα αυτής.
Αρ. 28,19  και προσάξετε ολοκαυτώµατα κάρπωµα Κυρίω µόσχους εκ βοών δύο, κριόν ένα, αµνούς ενιαυσίους επτά, άµωµοι
έσονται υµίν·
Αρ. 28,19  Την ηµέραν αυτήν θα προσφέρετε ως θυσίαν ολοκαυτώσεως προς τον Κυριον δύο µοσχάρια, ένα κριόν, επτά
αµνούς ενός έτους, χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα.
Αρ. 28,20  και η θυσία αυτών σεµίδαλις αναπεποιηµένη εν ελαίω, τρία δέκατα τώ µόσχω τώ ενί και δύο δέκατα τώ κριώ τώ
ενί,
Αρ. 28,20  Η δε αναίµακτος µαζή µε αυτά θυσία θα είναι δια κάθε µοσχάριον σεµιγδάλι τρία δέκατα (εξ περίπου κιλά)
ζυµωµένο µε λάδι και δια τον κάθε κριον δύο δέκατα,
Αρ. 28,21  δέκατον δέκατον ποιήσεις τώ αµνώ τώ ενί, τοίς επτά αµνοίς·



Αρ. 28,21  δια τον καθένα δε από τους επτά αµνούς ανά εν δέκατον σεµιγδάλι.
Αρ. 28,22  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας εξιλάσασθαι περί υµών·
Αρ. 28,22  Θα προσφέρετε επίσης ένα τράγον, δια να εξιλεωθούν απέναντι του Κυρίου αι αµαρτίαι σας.
Αρ. 28,23  πλήν της ολοκαυτώσεως της διά παντός της πρωϊνής, ό εστιν ολοκαύτωµα ενδελεχισµού.
Αρ. 28,23  Ολα αυτά θα προσφέρωνται εκτός της καθηµερινής πρωϊνής ολοκαυτώσεως , η οποία θα προσφέρεται, πάντοτε.
Αρ. 28,24  ταύτα κατά ταύτα ποιήσετε την ηµέραν εις τας επτά ηµέρας, δώρον κάρπωµα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω· επί τού
ολοκαυτώµατος τού διά παντός ποιήσεις την σπονδήν αυτού.
Αρ. 28,24  Αυτά θα τα προσφέρετε κατά τας επτά ηµέρας του Πασχα, ως αιµατηράν και αναίµακτον θυσίαν, ευάρεστον
οσµήν ευωδίας στον Κυριον. Την παντοτεινήν θυσίαν της ολοκαυτώσεως θα την προσφέρετε µαζή µε την σχετικήν
σπονδήν του οίνου.
Αρ. 28,25  και ηµέρα η εβδόµη κλητή αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε εν αυτή.
Αρ. 28,25  Η εβδόµη ηµέρα του Πασχα θα είναι επίσης δια σας, ιδιαιτέρως επίσηµος, αγία. Κατ' αυτήν δεν θα κάνετε
καµµίαν βαρείαν εργασίαν.
Αρ. 28,26  Καί τή ηµέρα των νέων, όταν προσφέρητε θυσίαν νέαν Κυρίω των εβδοµάδων, επίκλητος αγία έσται υµίν, πάν
έργον λατρευτόν ου ποιήσετε.
Αρ. 28,26  Κατά την ηµέραν των νέων σιτηρών, των πρωτογεννηµάτων, όταν προσφέρετε θυσίαν από τα νέα σιτηρά,
δηλαδή την εορτήν των “εβδοµάδων”, την Πεντηκοστήν, θα την θεωρήτε ιδιαιτέρως επίσηµον και αγίαν ηµέραν. Κατ'
αυτήν δεν θα κάνετε κανένα βαρύ έργον.
Αρ. 28,27  και προσάξετε ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω µόσχους εκ βοών δύο, κριόν ένα, αµνούς ενιαυσίους επτά
αµώµους·
Αρ. 28,27  Θα προσφέρετε εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον ολοκαυτώµατα, δύο µοσχάρια, ένα κριον και επτά αµνούς
ενός έτους, υγιείς και αρτιµελείς.
Αρ. 28,28  η θυσία αυτών σεµίδαλις αναπεποιηµένη εν ελαίω, τρία δέκατα τώ µόσχω τώ ενί και δύο δέκατα τώ κριώ τώ ενί,
Αρ. 28,28  Εις τας θυσίας αυτάς θα πραστεθή και η ανάλογος αναίµακτος θυσία του σεµιγδαλιού ζυµωµένου µε λάδι, τρία
δέκατα δια τον κάθε µόσχον, δύο δέκατα δια τον κριον και ένα δέκατον δια τον κάθε αµνόν.
Αρ. 28,29  δέκατον δέκατον τώ αµνώ τώ ενί, τοίς επτά αµνοίς·
Αρ. 28,29  Ενα δέκατον σεµιγδαλιού δια τον κάθε ένα από τους επτά αµνούς .
Αρ. 28,30  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας εξιλάσασθαι περί υµών·
Αρ. 28,30  Θα προσφέρετε ακόµη και ένα τράγον εις θυσίαν περί αµαρτίας δια την εξιλέωσίν σας.
Αρ. 28,31  πλήν τού ολοκαυτώµατος τού διά παντός· και την θυσίαν αυτών ποιήσετέ µοι. άµωµοι έσονται υµίν, και τας
σπονδάς αυτών.
Αρ. 28,31  Ολα αυτά θα τα προσφέρετε, εκτός της καθηµερινής θυσίας του ολοκαυτώµατος. Μαζή µε τας θυσίας αυτάς των
ζώων, τα οποία πρέπει να είναι υγιή και αρτιµελή, θα προσφέρετε και τας αναλόγους θυσίας του σεµιγδαλιού και του
οίνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Αρ. 29,1  Καί τώ µηνί τώ εβδόµω, µια τού µηνός, επίκλητος αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε· ηµέρα
σηµασίας έσται υµίν.
Αρ. 29,1   Η πρώτη ηµέρα του εβδόµου µηνός θα είναι δια σας επίσηµος και αγία ηµέρα . Κατ' αυτήν δεν θα κάνετε κανένα
βαρύ έργο. Η ηµέρα αυτή θα αναγγέλλεται µε ειδικά σαλπίσµατα.
Αρ. 29,2  και ποιήσετε ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω, µόσχον ένα εκ βοών, κριόν ένα, αµνούς ενιαυσίους επτά
αµώµους·
Αρ. 29,2  Κατ' αυτήν θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα, εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον, ένα µοσχάρι, ένα κριον και επτά
αµνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιµελή.
Αρ. 29,3  η θυσία αυτών σεµίδαλις αναπεποιηµένη εν ελαίω, τρία δέκατα τώ µόσχω τώ ενί, και δύο δέκατα τώ κριώ τώ ενί,
Αρ. 29,3  Η αναίµακτος θυσία θα είναι σεµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι, τρία δέκατα δια τον κάθε µόσχον, δύο δέκατα δια τον
κάθε κριόν,
Αρ. 29,4  δέκατον δέκατον τώ αµνώ τώ ενί, τοίς επτά αµνοίς·
Αρ. 29,4  και ένα δέκατον δια τον καθένα από τους επτά αµνούς.
Αρ. 29,5  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας εξιλάσασθαι περί υµών·
Αρ. 29,5  Θα προσφέρετε επίσης θυσίαν, περί αµαρτίας δια την εξιλέωσίν σας, ένα τράγον.
Αρ. 29,6  πλήν των ολοκαυτωµάτων της νουµηνίας, και αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών και το ολοκαύτωµα το
διαπαντός και αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών κατά την σύγκρισιν αυτών εις οσµήν ευωδίας Κυρίω.
Αρ. 29,6  Εκτός όµως από τα ολοκαυτώµατα της πρώτης εκάστου µηνός, θα προσφέρετε κατά την ηµέραν αυτήν και τας
άλλας αναιµάκτους θυσίας του σεµιγδαλιού και του οίνου, όπως επίσης και το καθηµερινόν παντοτεινόν ολοκαύτωµα
µαζή µε την αναίµακτον προσφοράν του σεµιγδαλιού και του οίνου, σύµφωνα µε τας δοθείσας εντολάς, εις οσµήν ευωδίας
προς τον Κυριον.
Αρ. 29,7  Καί τή δεκάτη τού µηνός τούτου επίκλητος αγία έσται υµίν, και κακώσετε τας ψυχάς υµών και πάν έργον ου
ποιήσετε.
Αρ. 29,7  Και η δεκάτη ηµέρα του εβδόµου αυτού µηνός θα είναι δια σας επίσηµος και αγία· θα την διέλθετε µε νηστείαν και
συντριβήν και κανένα έργον δεν θα κάνετε κατ' αυτήν.
Αρ. 29,8  και προσοίσετε ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω, καρπώµατα Κυρίω, µόσχον εκ βοών ένα, κριόν ένα,
αµνούς ενιαυσίους επτά, άµωµοι έσονται υµίν·
Αρ. 29,8  Θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον, θυσίας αιµατηράς, ένα µοσχάρι, ένα κριόν,
επτά αµνούς ενός έτους· όλα αυτά υγιή και αρτιµελή.
Αρ. 29,9  η θυσία αυτών σεµίδαλις αναπεποιηµένη εν ελαίω, τρία δέκατα τώ µόσχω τώ ενί και δύο δέκατα τώ κριώ τώ ενί,
Αρ. 29,9  Η µαζή µε αυτά αναίµακτος θυσία θα είναι σεµιγδάλι ζυµωµένο µε λάδι, τρία δέκατα δια τον µόσχον, δύο δέκατα



δια τον κριον
Αρ. 29,10  δέκατον δέκατον τώ αµνώ τώ ενί εις τους επτά αµνούς·
Αρ. 29,10  και ανά εν δέκατον δια τον κάθε ένα από τους επτά αµνούς .
Αρ. 29,11  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας εξιλάσασθαι περί υµών· πλήν το περί της αµαρτίας της εξιλάσεως και η
ολοκαύτωσις η διά παντός, η θυσία αυτής και η σπονδή αυτής κατά την σύγκρισιν εις οσµήν ευωδίας κάρπωµα Κυρίω .
Αρ. 29,11  Να προσφέρετε ακόµη ένα τράγον θυσίαν περί αµαρτίας δια την εξιλέωσίν σας. Πλην όµως της θυσίας αυτής περί
αµαρτίας προς εξιλέωσίν σας θα προσφέρετε και την παντοτεινήν καθηµερινήν θυσίαν της ολοκαυτώσεως προς τον
Κυριον µαζή µε την προσφοράν του σεµιγδαλιού και του οίνου, σύµφωνα µε την εντολήν, εις οσµήν ευωδίας προς τον
Κυριον.
Αρ. 29,12  Καί τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τού εβδόµου τούτου επίκλητος αγία έσται υµίν, πάν έργον λατρευτόν ου
ποιήσετε. και εορτάσατε αυτήν εορτήν Κυρίω επτά ηµέρας.
Αρ. 29,12  Η δεκάτη πέµπτη ηµέρα του εβδόµου σύτου µηνός, θα είναι δια σας επίσηµος και αγία ηµέρα. Καµµίαν βαρείαν
εργασίαν δεν θα κάνετε την ηµέραν αυτήν. Θα εορτάσετε αυτήν προς τιµήν του Κυρίου, εορτήν επί επτά ηµέρας.
Αρ. 29,13  και προσάξατε ολοκαυτώµατα κάρπωµα εις οσµήν ευωδίας Κυρίω , τή ηµέρα τή πρώτη µόσχους εκ βοών τρεις και
δέκα, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους δεκατέσσαρας, άµωµοι έσονται·
Αρ. 29,13  Θα προσφέρετε ολοκαυτώµατα προς θυσίαν, οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον, κατά µεν την πρώτην ηµέραν
δεκατρία µοσχάρια, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αµνούς ενός έτους, όλα υγιή και αρτιµελή.
Αρ. 29,14  αι θυσίαι αυτών σεµίδαλις αναπεποιηµένη εν ελαίω, τρία δέκατα τώ µόσχω τώ ενί, τοίς τρισκαίδεκα µόσχοις, και
δύο δέκατα τώ κριώ τώ ενί, επί τους δύο κριούς,
Αρ. 29,14  Αι αναίµακτοι θυσίαι, που θα συνοδεύουν αυτά, θα είναι σεµιγδάλι, ζυµωµένο µε λάδι, δια τον κάθε µόσχον τρία
δέκατα, δια τον κάθε κριον δύο δέκατα,
Αρ. 29,15  δέκατον δέκατον τώ αµνώ τώ ενί, επί τους τέσσαρας και δέκα αµνούς·
Αρ. 29,15  δια δε τον κάθε αµνόν από τους δεκατέσσαρας αµνούς, ένα δέκατον.
Αρ. 29,16  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,16  Θα προσφέρετε ακόµη ένα τράγον εις θυσίαν περί αµαρτίας, εκτός της καθηµερινής ολοκαυτώσεως µε τας
σχετικάς αναιµάκτους θυσίας σεµιγδαλιού και οίνου.
Αρ. 29,17  και τή ηµέρα τή δευτέρα µόσχους δώδεκα, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους τέσσαρας και δέκα αµώµους·
Αρ. 29,17  Κατά την δευτέραν ηµέραν θα θυσιάζετε δώδεκα µοσχάρια, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αµνούς, όλα αυτά υγιή και
αρτιµελή.
Αρ. 29,18  η θυσία αυτών και η σπονδή αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,18  Η µαζή µε αυτά αναίµακτος θυσία σεµιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογος προς τον αριθµόν αυτών , προς τον
αριθµόν δηλαδή των µόσχων, των κριών και των αµνών, σύµφωνα µε τας σχετικάς πιρί αυτών διατάξεις του Θεού.
Αρ. 29,19  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,19  Θα προοφέρετε ακόµη προς θυσίαν περί αµαρτίας και ένα τράγον, πλην της καθηµερινής ολοκαυτώσεως, µαζή
µε τας ανάλογους αναιµάκτους προσφοράς του σεµιγδαλιού και του οίνου.
Αρ. 29,20  τή ηµέρα τή τρίτη µόσχους ένδεκα, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους τέσσαρας και δέκα αµώµους·
Αρ. 29,20  Κατά την τρίτην ηµέραν θα προσφέρετε θυσίαν ένδεκα µοσχάρια, δύο κριους και δεκατέσσαρας αµνούς ενός
έτους, όλα υγιή και αρτιµελή.
Αρ. 29,21  η θυσία αυτών και η σπονδή αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,21  Η µαζή µε αυτά αναίµακτος θυσία σεµιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογος προς τον αριθµόν των µόσχων, των
κριών και των αµνών, σύµφωνα µε τας περί αυτών διατάξστου Θεού.
Αρ. 29,22  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,22  Θα προσφέρετε ακόµη κατά την ηµέραν αυτήν προς θυσίαν περί αµαρτίας και ένα τράγον, εκτός της
καθηµερινής ολοκαυτώσεως, µαζή µε τας καθωρισµένας αναιµάκτους θυσίας σεµιγδαλιού και οίνου.
Αρ. 29,23  τή ηµέρα τή τετάρτη µόσχους δέκα, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους τέσσαρας και δέκα αµώµους·
Αρ. 29,23  Κατά την τετάρτην ηµέραν θα προσφέρετε εις θυσίαν δέκα µόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρας αµνούς ενός
έτους, όλα υγιή και αρτιµελή.
Αρ. 29,24  αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,24  Ολαι αι καθωρισµέναι αναίµακτοι θυσίαι του σεµιγδαλιού και του οίνου θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµόν των
µόσχων, των κριών και των αµνών σύµφωνα µε τας εντολάς του Θεού.
Αρ. 29,25  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,25  Θα προσφέρετε ακόµη θυσίαν περί αµαρτίας ένα τράγον, πλην της καθηµερινής ολοκαυτώσεως, µαζή µε τας
αναλόγους αναιµάκτους θυσίας σεµιγδαλιού και οίνου.
Αρ. 29,26  τή ηµέρα τή πέµπτη µόσχους εννέα, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους τέσσαρας και δέκα αµώµους·
Αρ. 29,26  Κατά δε την πέµπτην ηµέραν θα προσφέρετε εννέα µόσχους, δύο κριους και δεκατέσσαρας αµνούς· όλα υγιή και
αρτιµελή.
Αρ. 29,27  αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,27  Αι µαζή µε αυτά αναίµακτοι θυσίαι του σεµιγδαλιού και του οίνου, θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµόν των
µόσχων, των κριών και των αµνών, σύµφωνα µε τας περί αυτών διατάξστου Θεού.



Αρ. 29,28  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διά παντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,28  Θα προσφέρετε ακόµη προς θυσίαν περί αµαρτίας ένα τράγον, πλην της καθηµερινής ολοκαυτώσεως, µαζή δε µε
αυτά και τας σχετικάς αναιµάκτους θυσίας, σεµιγδαλιού και οίνου.
Αρ. 29,29  τή ηµέρα τή έκτη µόσχους οκτώ, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους δεκατέσσαρας αµώµους·
Αρ. 29,29  Κατά την έκτην ηµέραν θα προσφέρετε οκτώ µόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρες αµνούς ενός έτους, χωρίς
κανένα σωµατικόν ελάττωµα.
Αρ. 29,30  αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,30  Αι µαζή µε αυτά αναίµακτοι θυσίαι του σεµιγδαλιού και του οίνου θα είναι ανάλογοι προς τον αριθµόν των
µόσχων, των κριών και των αµνών, όπως έχει διατάξει δι' αυτά ο Θεός.
Αρ. 29,31  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,31  Θα προσφέρετε ακόµη προς θυσίαν περί αµαρτίας ένα τράγον, εκτός της καθηµερινής θυσίας, µαζή µε τας
σχετικάς αναιµάκτους θυσίας σεµιγδαλιού και οίνου.
Αρ. 29,32  τή ηµέρα τή εβδόµη µόσχους επτά, κριούς δύο, αµνούς ενιαυσίους δεκατέσσαρας αµώµους·
Αρ. 29,32  Κατά την εβδόµην ηµέραν θα προσφέρετε επτά µοσχάρια, δύο κριους και δεκατέσσαρας αµνούς, όλα χωρίς
κανένα σωµατικόν ελάττωµα.
Αρ. 29,33  αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών τοίς µόσχοις και τοίς κριοίς και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών·
Αρ. 29,33  Αι µαζή µε αυτά αναίµακτοι θυσίαι του σεµιγδαλιού και του οίνου, θα είναι ανάλογοι προς τον αριθµόν των
µόσχων, των κριών και των αµνών, όπως έχει διατάξει δι' αυτά ο Θεός.
Αρ. 29,34  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,34  Τέλος θα προσφέρετε ένα τράγον προς θυσίαν περί αµαρτίας, εκτός της καθηµερινής ολοκαυτώσεως, µαζή µε τας
καθωρισµένας αναιµάκτους θυσίας του σεµιγδαλιού και του οίνου.
Αρ. 29,35  και τή ηµέρα τή ογδόη εξόδιον έσται υµίν. πάν έργον λατρευτόν ου ποιήσετε εν αυτή.
Αρ. 29,35  Η δε ογδόη ηµέρα θα είναι η τελευταία της εορτής. Κανένα βαρύ έργον δεν θα κάνετε κατ' αυτήν.
Αρ. 29,36  και προσάξετε ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας καρπώµατα τώ Κυρίω, µόσχον ένα, κριόν ένα, αµνούς
ενιαυσίους επτά αµώµους.
Αρ. 29,36  Θα προσφέρετε προς θυσίαν ολοκαυτώµατα εις οσµήν ευωδίας προς τον Κυριον, ένα µόσχον, ένα κριον και επτά
αµνούς ενός έτους, χωρίς κανένα σωµατικόν ελάττωµα.
Αρ. 29,37  αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί αυτών τώ µόσχω και τώ κριώ και τοίς αµνοίς κατά αριθµόν αυτών, κατά την
σύγκρισιν αυτών.
Αρ. 29,37  Αι θυσίαι αυτών και αι µαζή µε αυτά αναίµακτοι θυσίαι σεµιγδαλιού και οίνου θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµόν
των ζώων, του µόσχου, του κριου και των αµνών, σύµφωνα µε όσα σχετικώς έχει διατάξει ο Θεός.
Αρ. 29,38  και χίµαρον εξ αιγών ένα περί αµαρτίας, πλήν της ολοκαυτώσεως της διαπαντός· αι θυσίαι αυτών και αι σπονδαί
αυτών.
Αρ. 29,38  Θα προσφέρετε επίσης ένα τράγον θυσίαν περί αµαρτίας εκτός της καθηµερινής ολοκαυτώσεως µαζή µε τας
αναλόγους αναιµάκτους θυσίας του σεµιγδαλιού και του οίνου.
Αρ. 29,39  Ταύτα ποιήσετε Κυρίω εν ταίς εορταίς υµών, πλήν των ευχών υµών, και τα εκούσια υµών και τα ολοκαυτώµατα
υµών και τας θυσίας υµών και τας σπονδάς υµών και τα σωτήρια υµών.
Αρ. 29,39  Αυτάς τας θυσίας θα προσφέρετε προς τον Κυριον κατά τας ηµέρας των εορτών σας, εκτός των θυσιών που θα
προσφέρετε εις εκπλήρωσιν των ταξιµάτων σας, εκτός από τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς σας, τα ολοκαυτώµατά σας,
τας άλλας αναιµάκτους θυσίας σας, τας θυσίας του οίνου και γενικώς εκτός από τας ευχαριστηρίους και ειρηνικάς θυσίας
σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Αρ. 30,1  Καί ελάλησε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ κατά πάντα, όσα ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 30,1   Ο Μωϋσής ανεκοίνωσεν στους Ισραηλίτας όλα όσα τον είχε διατάξει ο Θεός.
Αρ. 30,2  και ελάλησε Μωυσής προς τους άρχοντας των φυλών υιών Ισραήλ λέγων· τούτο το ρήµα, ό συνέταξε Κύριος·
Αρ. 30,2  Και ωµίλησε προς τους άρχοντας των φυλών του Ισραήλ, λέγων· “Αυτή είναι η εντολή, την οποίαν διέταξεν ο
Κυριος σχετικώς µε τα ταξίµατα.
Αρ. 30,3  άνθρωπος άνθρωπος, ός αν εύξηται ευχήν Κυρίω ή οµόση όρκον ή ορίσηται ορισµώ περί της ψυχής αυτού, ου
βεβηλώσει το ρήµα αυτού· πάντα όσα αν εξέλθη εκ τού στόµατος αυτού, ποιήσει·
Αρ. 30,3  Ενας άνθρωπος, ο οποίος έκανε τάξιµο προς τον Κυριον η, ωρκίσθη ότι θα στερηθή κάτι δια τον Κυριον, δεν πρέπει
να παραβή τον λόγον του και να µολύνη το τάξιµό του. Ολα όσα έχει υποσχεθή πρέπει να τα εκτελέση.
Αρ. 30,4  εάν δε εύξηται γυνή ευχήν Κυρίω ή ορίσηται ορισµόν εν τώ οίκω τού πατρός αυτής εν τή νεότητι αυτής και
ακούση ο πατήρ αυτής τας ευχάς αυτής και τους ορισµούς αυτής, ούς ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, και παρασιωπήση
αυτής ο πατήρ, και στήσονται πάσαι αι ευχαί αυτής,
Αρ. 30,4  Εάν δε µία γυναίκα έκαµε τάξιµο προς τον Κυριον η δια λόγους ευλαβείας ώρισε να στερηθή κάτι, όταν νέα ακόµη
ευρίσκετο στον οίκον του πατρός της, ήκουσε δε ο πατήρ της το τάξιµο της η την απόφασίν της να στερηθή κάτι δια τον
Κυριον, δεν έφερε δε αντίρρησιν ο πατήρ, αλλά εσιώπησε και δια της σιωπής του έδειξε ότι συγκατατίθεται στο τάξιµο,
τότε το τάξιµον είναι έγκυρον και πρέπει να εκπληρωθή.
Αρ. 30,5  και πάντες οι ορισµοί, ούς ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, µενούσιν αυτή.
Αρ. 30,5  Οσα ώρισεν η γυνή να στερηθή δια τον εαυτόν της προς χάριν του Κυρίου, µένουν έγκυρα και πρέπει να
εκτελεθούν.



Αρ. 30,6  εάν δε ανανεύων ανανεύση ο πατήρ αυτής, ή αν ηµέρα ακούση πάσας τας ευχάς αυτής και τους ορισµούς, ούς
ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, ου στήσονται· και Κύριος καθαριεί αυτήν, ότι ανένευσεν ο πατήρ αυτής.
Αρ. 30,6  Εάν όµως ο πατήρ αρνηθή να εγκρίνη τα ταξίµατα της κόρης του, την ηµέραν που θα τα ακούση, όπως επίσης και
τας αποφάσεις της περί στερήσεως της από κάποιον πράγµα, τας οποίας αυτή ανεκοίνωσε, το τάξιµό της και αι αποφάσεις
της δεν είναι έγκυροι. Ο δε Κυριος θεωρεί αυτήν καθαράν και άπηλλαγµένην από τας σχετικάς υποχρεώσεις , διότι ο πατήρ
της δεν τας ενέκρινεν.
Αρ. 30,7  εάν δε γενοµένη γένηται ανδρί και αι ευχαί αυτής επ αυτή κατά την διαστολήν των χειλέων αυτής, ούς ωρίσατο
κατά της ψυχής αυτής,
Αρ. 30,7  Εάν δε αυτή υπανδρευθή, και µε το ίδιο της το στόµα είχε κάµει, πριν η έλθη εις γάµον, τάξιµον προς τον Κυριον η
είχεν εκφράσει την απόφασιν να υποβληθή υπέρ της ψυχής της εις ωρισµένας στερήσεις,
Αρ. 30,8  και ακούση ο ανήρ αυτής και παρασιωπήση αυτή, ή αν ηµέρα ακούση, και ούτω στήσονται πάσαι αι ευχαί αυτής
και οι ορισµοί αυτής, ούς ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, στήσονται.
Αρ. 30,8  µετά δε τον γάµον της ο σύζυγός της πληροφορηθή το τάµα της και σιωπηρώς συγκατατεθή, το τάξιµό της και αι
άλλαι ευχαί της περί στερήσεώς της εκ πραγµάτων τινών, είναι έγκυρα και πρέπει να εκπληρωθούν.
Αρ. 30,9  εάν δε ανανεύων ανανεύση ο ανήρ αυτής, ή εάν ηµέρα ακούση, πάσαι αι ευχαί αυτής και οι ορισµοί αυτής, ούς
ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, ου µενούσιν, ότι ο ανήρ ανένευσεν απ αυτής, και Κύριος καθαριεί αυτήν.
Αρ. 30,9  Εάν όµως ο σύζυγός της, όταν πληροφορηθή το τάξιµόν της, τας ευχάς της και τας αποφάσεις της δια την
στέρησίν της από κάποιον πράγµα, και αρνηθή να τας αναγνωρίση, τότε αυταί δεν είναι έγκυροι· διότι ο σύζυγός της τας
ηρνήθη και ο Κυριος θεωρεί αυτήν καθαράν από την υποχρέωσιν της εκπληρώσεως του τάµατος η της ευχής της .
Αρ. 30,10  και ευχή χήρας και εκβεβληµένης όσα εάν εύξηται κατά της ψυχής αυτής, µενούσιν αυτή.
Αρ. 30,10  Το τάξιµο όµως της χήρας και της διεζευγµένης και όσα αυτή θα είχεν ευχηθή προς τον Κυριον δια τον εαυτόν
της, µένουν έγκυρα και πρέπει να εκπληρωθούν.
Αρ. 30,11  εάν δε εν τώ οίκω τού ανδρός αυτής η ευχή αυτής ή ο ορισµός κατά της ψυχής αυτής µεθ όρκου
Αρ. 30,11  Εάν όµως το τάξιµον και η ένορκος υπόσχεσις περί στερήσεως πράγµατός τινος έγινε µετά τον γάµον της,
Αρ. 30,12  και ακούση ο ανήρ αυτής και παρασιωπήση αυτή και µη ανανεύση αυτή, και στήσονται πάσαι αι ευχαί αυτής,
και πάντες οι ορισµοί αυτής, ούς ωρίσατο κατά της ψυχής αυτής, στήσονται κατ αυτής.
Αρ. 30,12  ο δε ανήρ ήκουσεν αυτά και δεν τα ηρνήθη, αλλά σιωπηρώς τα παρεδέχθη, όλα τα ταξίµατά της και όσα άλλα
είχεν ορίσει δια τον Κυριον είναι έγκυρα και πρέπει να εκπληρωθούν.
Αρ. 30,13  εάν δε περιελών περιέλη ο ανήρ αυτής, ή αν ηµέρα ακούση, πάντα όσα εάν εξέλθη εκ των χειλέων αυτής κατά τας
ευχάς αυτής και κατά τους ορισµούς τους κατά της ψυχής αυτής, ου µενεί αυτή· ο ανήρ αυτής περιείλε, και Κύριος
καθαριεί αυτήν.
Αρ. 30,13  Εάν όµως ο σύζυγός της αρνηθή όλα, όσα κατά την ηµέραν εκείνην ήθελεν ακούσει να εξέρχωνται από τα χείλη
της συζύγου του ως ταξίµατα δια τον Κυριον η ευλαβείς αποφάσεις της περί στερήσεως πράγµατός τινος , αυτά δεν θα
έχουν κύρος, διότι ο σύζυγός της τα ηρνήθη και ο Θεός θεωρεί αυτήν απηλλαγµένην από τας σχετικάς υποχρεώσεις .
Αρ. 30,14  πάσα ευχή και πάς όρκος δεσµού κακώσαι ψυχήν, ο ανήρ αυτής στήσει αυτή και ο ανήρ αυτής περιελεί.
Αρ. 30,14  Καθε τάξιµον της συζύγου και κάθε ένορκον δέσµευσιν και ευλαβή απόφασιν περί στερήσεως από κάποιο
πράγµα και σχετικής ταλαιπωρίας της, ο σύζυγός της θα καταστήση αυτάς εγκύρους και υποχρεωτικάς δια την σύζυγόν
του η ακύρους και ανεκτελέστους.
Αρ. 30,15  εάν δε σιωπών παρασιωπήση αυτή ηµέραν εξ ηµέρας, και στήσει αυτή πάσας τας ευχάς αυτής, και τους ορισµούς
τους επ' αυτής στήσει αυτή, ότι εσιώπησεν αυτή τή ηµέρα, ή ήκουσεν.
Αρ. 30,15  Εάν ο σύζυγος ακούων το τάξιµον σιωπήση επί αρκετάς ηµέρας, δια της σιωπής του αυτής θα καταστήση
αποδεκτάς και εγκύρους τας ιεράς ευχάς και τας υποσχέσεις της γυναικός του, διότι ενώ τας ήκουσεν εσιώπησε και δεν
διεµαρτυρήθη κατά την ηµέραν, που ελέχθησαν.
Αρ. 30,16  εάν δε περιελών περιέλη ο ανήρ αυτής µετά την ηµέραν, ήν ήκουσε, και λήψεται την αµαρτίαν αυτού.
Αρ. 30,16  Εάν όµως ο ανήρ αρνηθή το τάξιµο της γυναικός του µετά την ηµέραν, που το ήκουσεν, θα είναι αυτός υπεύθυνος
ενώπιον του Θεού δια την µη εκπλήρωσιν”.
Αρ. 30,17  ταύτα τα δικαιώµατα, όσα ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή, ανά µέσον ανδρός και γυναικός αυτού και αναµέσον
πατρός και θυγατρός εν νεότητι εν οίκω πατρός.
Αρ. 30,17  Αυταί είναι αι εντολαί, τας οποίας ο Θεός έδωσεν στον Μωϋσήν αναφορικώς µε τα ταξίµατα και τας άλλας ευχάς
σχετικώς µε τον σύζυγον και την σύζυγον, σχετικώς µε τον πατέρα και την θυγατέρα, όταν αυτή είναι νέα και ανύπανδρος
στον οίκον του πατρός της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Αρ. 31,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 31,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·
Αρ. 31,2  εκδίκει την εκδίκησιν υιών Ισραήλ εκ των Μαδιανιτών, και έσχατον προστεθήση προς τον λαόν σου.
Αρ. 31,2   “πάρε προηγουµένως την εκδίκησιν των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών και κατόπιν θα απέλθης από τον
κόσµον αυτόν και θα προστεθής στον λαόν σου”.
Αρ. 31,3  και ελάλησε Μωυσής προς τον λαόν λέγων· εξοπλίσατε εξ υµών άνδρας και παρατάξασθε έναντι Κυρίου επί
Μαδιάν αποδούναι εκδίκησιν παρά τού Κυρίου τή Μαδιάν·
Αρ. 31,3   Ο Μωϋσής ωµίλησε τότε προς τους Ισραηλίτας, λέγων· “εξοπλίσατε άνδρας από σας και σύµφωνα µε την εντολήν
του Κυρίου παραταχθήτε εις πόλεµον εναντίον των Μαδιανιτών, δια να τιµωρήσετε αυτούς κατά διαταγήν του Κυρίου.
Αρ. 31,4  χιλίους εκ φυλής, χιλίους εκ φυλής, εκ πασών φυλών υιών Ισραήλ αποστείλατε παρατάξασθαι.
Αρ. 31,4   Θα πάρετε και θα στείλετε εις πόλεµον εναντίον των Μαδιανιτών χίλιους άνδρας από κάθε φυλήν των
Ισραηλιτών”.
Αρ. 31,5  και εξηρίθµησαν εκ των χιλιάδων Ισραήλ χιλίους εκ φυλής, δώδεκα χιλιάδας ενωπλισµένοι εις παράταξιν.
Αρ. 31,5   Κατόπιν αυτής της εντολής εµέτρησαν από όλας τας χιλιάδας των Ισραηλιτών χίλιους από κάθε φυλήν, δώδεκα



εν όλω χιλιάδας άνδρας εξωπλισµένους, ικανούς προς πόλεµον.
Αρ. 31,6  και απέστειλεν αυτούς Μωυσής χιλίους εκ φυλής, χιλίους εκ φυλής σύν δυνάµει αυτών και Φινεές υιόν Ελεάζαρ
υιού Ααρών τού ιερέως, και τα σκεύη τα άγια και αι σάλπιγγες των σηµασιών εν ταίς χερσίν αυτών.
Αρ. 31,6   Ο Μωϋσής απέστειλεν αυτούς τους χίλιους άνδρας από κάθε φυλήν αρτίως εξωπλισµένους, µαζή δε µε αυτούς τον
Φινεές, υιόν του Ελεαζάρου, υιού του αρχιερέως Ααρών, και τα ιερά σκευή µαζή µε αυτούς και τας σάλπιγγας εις τα χέρια
αυτών δια τα καθωρισµένα σαλπίσµατα.
Αρ. 31,7  και παρετάξαντο επί Μαδιάν, καθά ενετείλατο Κύριος Μωυσή, και απέκτειναν πάν αρσενικόν·
Αρ. 31,7   Εξήλθον αυτοί και επολέµησαν εναντίον των Μαδιανιτών, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Μωϋσήν, κατενίκησαν
αυτούς και εξώντωσαν κάθε αρσενικόν αυτών.
Αρ. 31,8  και τους βασιλείς Μαδιάν απέκτειναν άµα τοίς τραυµατίαις αυτών, και τον Ευίν και τον οκόν και τον Σούρ και τον
Ούρ και τον οβόκ, πέντε βασιλείς Μαδιάν· και τον Βαλαάµ υιόν Βεώρ απέκτειναν εν ροµφαία σύν τοίς τραυµατίαις αυτών.
Αρ. 31,8   Εκτός των άλλων φονευθέντων, εφόνευσαν συγχρόνως και τους βασιλείς των Μαδιανιτών,τον Ευίν, τον Ροκόν, τον
Σούρ, τον Ουρ και τον Ροβόκ, τους πέντε αυτούς βασιλείς των Μαδιανιτών. Εφόνευσαν επίσης δια µαχαίρας, µαζή µε τους
άλλους φονευθέντας και τον Βαλαάµ, τον υιόν του Βεώρ.
Αρ. 31,9  και επρονόµευσαν τας γυναίκας Μαδιάν και την αποσκευήν αυτών, και τα κτήνη αυτών και πάντα τα έγκτητα
αυτών και την δύναµιν αυτών επρονόµευσαν·
Αρ. 31,9   Επήραν δε ως αιχµαλώτους τας γυναίκας των Μαδιανιτών, τα παιδιά των, τα ζώα των και όλην την κινητήν
περιουσίαν των, και γενικώς ελεηλάτησαν όλα τα υπάρχοντά των.
Αρ. 31,10  και πάσας τας πόλεις αυτών τας εν ταίς κατοικίαις αυτών και τας επαύλεις αυτών ενέπρησαν εν πυρί .
Αρ. 31,10  Ολας δε τας πόλεις, όπου κατοικούσαν οι Μαδιανίται, και τας αγροτικάς ακόµη οικίας των παρέδωσαν στο πυρ.
Αρ. 31,11  και έλαβον πάσαν την προνοµήν αυτών και πάντα τα σκύλα αυτών από ανθρώπου έως κτήνους
Αρ. 31,11  Επήραν όλην αυτήν την λείαν και όλα τα λάφυρά των από ανθρώπου έως ζώου,
Αρ. 31,12  και ήγαγον προς Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς πάντας υιούς Ισραήλ την αιχµαλωσίαν και τα
σκύλα και την προνοµήν εις την παρεµβολήν εις Αραβώθ Μωάβ, ή εστιν επί τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ.
Αρ. 31,12  και τα έφεραν προς τον Μωϋσήν προς τον αρχιερέα τον Ελεάζαρ και προς όλους τους Ισραηλίτας , όλα όσα
εκυρίευσαν, και τα λάφυρα και την λείαν, τα έφεραν στο στρατόπεδον που ευρίσκετο εις την περιοχήν Αραβώθ της χώρας
Μωάβ, η οποία είναι πλησίον του Ιορδάνου απέναντι από την Ιεριχώ.
Αρ. 31,13  Καί εξήλθε Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής εις συνάντησιν αυτοίς έξω της
παρεµβολής.
Αρ. 31,13  Ο Μωϋσής, ο αρχιερεύς Ελεάζαρ και όλοι οι άρχοντες του Ισραηλιτικού λαού εξήλθον εις συνάντησιν των
νικητών έξω από το στρατόπεδον του Ισραήλ.
Αρ. 31,14  και ωργίσθη Μωυσής επί τοίς επισκόποις της δυνάµεως, χιλιάρχοις και εκατοντάρχοις τοίς ερχοµένοις εκ της
παρατάξεως τού πολέµου,
Αρ. 31,14  Ο Μωϋσής, όταν είδε και γυναίκας Μαδιανίτας αιχµαλώτους, ωργίσθη εναντίον των χιλιάρχων και των
εκατοντάρχων, οι οποίοι επανήρχοντο από την πολεµικήν αυτήν επιχείρησιν,
Αρ. 31,15  και είπεν αυτοίς Μωυσής· ινατί εζωγρήσατε πάν θήλυ;
Αρ. 31,15  και είπεν εις αυτούς· “διατί συνελάβατε αιχµαλώτους και τας εφέρατε ζωντανάς εδώ;
Αρ. 31,16  αύται γάρ ήσαν τοίς υιοίς Ισραήλ κατά το ρήµα Βαλαάµ τού αποστήσαι και υπεριδείν το ρήµα Κυρίου ένεκεν
Φογώρ, και εγένετο η πληγή εν τή συναγωγή Κυρίου.
Αρ. 31,16  Δεν έπρεπε αύται να ζήσουν, διότι αυταί ήσαν η αιτία, σύµφωνα µε την συµβουλήν του Βαλαάµ, να
αποστατήσουν οι Ισραηλίται από τον Θεόν, να καταφρονήσουν τας εντολάς του Κυρίου, να λατρεύσουν το είδωλον
Φογώρ, και έτσι να αποσταλή εκ µέρους του Κυρίου µεγάλη τιµωρία στον ισραηλιτικόν λαόν.
Αρ. 31,17  και νύν αποκτείνατε πάν αρσενικόν εν πάση τή απαρτία, πάσαν γυναίκα, ήτις έγνω κοίτην άρσενος, αποκτείνατε·
Αρ 31,17   Τωρα λοιπόν φονεύσατε όλους γενικώς τους άρρενας και κάθε γυναίκα , η οποία έχει έλθει εις συνάφειαν µε
άνδρα.
Αρ. 31,18  και πάσαν την απαρτίαν των γυναικών, ήτις ουκ οίδε κοίτην άρσενος, ζωγρήσατε αυτάς.
Αρ. 31,18  Ολας δε τας αλλάς γυναίκας, τας παρθένους, αι οποίαι δεν ήλθον εις συνάφειαν µε άνδρα τινά, κρατήσατέ τας
αιχµαλώτους.
Αρ. 31,19  και υµείς παρεµβάλετε έξω της παρεµβολής επτά ηµέρας· πάς ο ανελών και ο απτόµενος τού τετρωµένου
αγνισθήσεται τή ηµέρα τή τρίτη και τή ηµέρα τή εβδόµη υµείς και η αιχµαλωσία υµών·
Αρ. 31,19  Σεις δε όλοι να στρατοπεδεύσετε επί επτά ηµέρας έξω από το στρατόπεδόν µας. Εκείνος ο οποίος εφόνευσεν
εχθρόν η ήγγισεν φονευµένον πρέπει να εξαγνισθή την τρίτην και την εβδόµην ηµέραν, σεις και όλοι οι αιχµάλωτοί σας.
Αρ. 31,20  και πάν περίβληµα και πάν σκεύος δερµάτινον και πάσαν εργασίαν εξ αιγείας και πάν σκεύος ξύλινον
αφαγνιείτε.
Αρ. 31,20  Θα καθαρίσετε δε κάθε ένδυµά σας, κάθε δερµάτινον σκεύος, κάθε τι που έχει κατασκευασθή από δέρµα αιγός
και κάθε ξύλινον σκεύος”.
Αρ. 31,21  και είπεν Ελεάζαρ ο ιερεύς προς τους άνδρας της δυνάµεως τους ερχοµένους εκ της παρατάξεως τού πολέµου·
τούτο το δικαίωµα τού νόµου, ό συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 31,21  Ο αρχιερεύς Ελεάζαρ, είπε προς τους άνδρας του στρατού, οι οποίοι είχαν επιστρέψει από τον πόλεµον· “Αυτή
είναι η εντολή του Νοµου, την οποίαν έδωσεν ο Κυριος στον Μωϋσήν.
Αρ. 31,22  πλήν τού χρυσίου και τού αργυρίου και χαλκού και σιδήρου και µολίβου και κασσιτέρου,
Αρ. 31,22  Εκτός από το χρυσίον, τον άργυρον, τον χαλκόν, τον σίδηρον, τον µόλυβδον και τον κασσίτερον,
Αρ. 31,23  πάν πράγµα, ό διελεύσεται εν πυρί, και καθαρισθήσεται, αλλ ή τώ ύδατι τού αγνισµού αγνισθήσεται· και πάντα
όσα εάν µη διαπορεύηται διά πυρός, διελεύσεται δι ύδατος.
Αρ. 31,23  και κάθε άλλον αντικείµενον το οποίον αντέχει στο πυρ , θα καθαρισθή δια του πυρός, αλλά και µε το ύδωρ του
εξαγνισµού θα εξαγνισθή. Ολα δε όσα δεν αντέχουν στο πυρ θα περάσουν από το ύδωρ του εξαγνισµού , ώστε να
καθαρισθούν.



Αρ. 31,24  και πλυνείσθε τα ιµάτια τή ηµέρα τή εβδόµη και καθαρισθήσεσθε και µετά ταύτα εισελεύσεσθε εις την
παρεµβολήν.
Αρ. 31,24  Και σεις οι ίδιοι θα πλύνετε τα ενδύµατά σας κατά την εβδόµην ηµέραν και θα καταστήτε έτσι καθαροί. Μετά
ταύτα θα εισέλθετε στο στρατόπεδον του Ισραήλ”.
Αρ. 31,25  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 31,25  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·
Αρ. 31,26  λάβε το κεφάλαιον των σκύλων της αιχµαλωσίας από ανθρώπου έως κτήνους , σύ και Ελεάζαρ ο ιερεύς και οι
άρχοντες των πατριών της συναγωγής,
Αρ. 31,26  “συ, ο αρχιερεύς Ελεάζαρ και οι άρχοντες των φυλών του λαού, αριθµήσατε και καταγράψατε όλα τα λάφυρα,
που επήρατε από τους Μαδιανίτας, από ανθρώπου µέχρι ζώου·
Αρ. 31,27  και διελείτε τα σκύλα ανά µέσον των πολεµιστών των εκπεπορευµένων εις την παράταξιν, και ανά µέσον πάσης
συναγωγής.
Αρ. 31,27  και διαµοιράσατε τα λάφυρα αυτά εις δύο ίσα µέρη, ένα µέρος δια τους άνδρας, οι οποίοι εξήλθον στον πόλεµον,
και το άλλο δι' όλον το άλλο πλήθος των Ισραηλιτών.
Αρ. 31,28  και αφελείτε τέλος Κυρίω παρά των ανθρώπων των πολεµιστών των εκπεπορευµένων εις την παράταξιν µίαν
ψυχήν από πεντακοσίων, από των ανθρώπων και από των κτηνών και από των βοών και από των προβάτων και από των
όνων·
Αρ. 31,28  Θα αφαιρέσετε όµως, ως φόρον δια τον Κυριον, από την µερίδα των ανδρών, που εξήλθον στον πόλεµον, ένα
άνδρα επί πεντακοσίων αιχµαλώτων, ένα ζώον επί πεντακοσίων ζώων βοών, προβάτων και όνων.
Αρ. 31,29  και από τού ηµίσους αυτών λήψεσθε και δώσεις Ελεάζαρ τώ ιερεί τας απαρχάς Κυρίου.
Αρ. 31,29  Αυτό που θα βγάλετε ως φόρον δια τον Κυριον, από το ήµισυ, που θα έχουν πάρει οι πολεµισταί, θα το δώσης στον
αρχιερέα Ελεάζαρ, ως απαρχήν προς τον Κυριον.
Αρ. 31,30  και από τού ηµίσους τού των υιών Ισραήλ λήψη ένα από πεντήκοντα από των ανθρώπων και από των βοών και
από των προβάτων και από των όνων και από πάντων των κτηνών και δώσεις αυτά τοίς Λευίταις τοίς φυλάσσουσι τας
φυλακάς εν τή σκηνή Κυρίου.
Αρ. 31,30  Από δε το άλλο ήµιισυ, από το µερίδιον δηλαδή του ισραηλιτικού λαού, θα πάρετε ένα επί πεντήκοντα
αιχµαλώτων ανθρώπων, επί πεντήκοντα βοών και προβάτων και όνων και επί όλων γενικώς των ζώων και θα δώσης αυτά
στους Λευΐτας, οι οποίοι έχουν την επίβλεψιν και προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις την Σκηνήν του Κυρίου”.
Αρ. 31,31  και εποίησε Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 31,31  Ο Μωϋσής και ο αρχιερεύς Ελεάζαρ έκαµαν, όπως διέταξεν ο Θεός τον Μωϋσήν.
Αρ. 31,32  και εγενήθη το πλεόνασµα της προνοµής, ό προενόµευσαν οι άνδρες οι πολεµισταί από των προβάτων, εξακόσιαι
χιλιάδες και εβδοµήκοντα και πέντε χιλιάδες
Αρ. 31,32  Το πλήθος δε των λαφύρων, τα οποία οι άνδρες οι πολεµήσαντες έφεραν, ήτο εξακόσιαι εβδοµήκοντα πέντε
χιλιάδες πρόβατα,
Αρ. 31,33  και βόες δύο και εβδοµήκοντα χιλιάδες
Αρ. 31,33  εβδοµήκοντα δύο χιλιάδες βόδια
Αρ. 31,34  και όνοι µία και εξήκοντα χιλιάδες
Αρ. 31,34  και εξήκοντά µία χιλιάδες όνοι.
Αρ. 31,35  και ψυχαί ανθρώπων από των γυναικών, αί ουκ έγνωσαν κοίτην ανδρός, πάσαι ψυχαί δύο και τριάκοντα
χιλιάδες.
Αρ. 31,35  Από τους αιχµαλωτισθέντας ανθρώπους ήσαν γυναίκες παρθένοι, αι οποίαι δεν είχον έλθει εις συνάφειαν µε
άνδρα, τριάκοντα δύο χιλιάδες.
Αρ. 31,36  και εγενήθη το ηµίσευµα η µερίς των εκπεπορευµένων εις τον πόλεµον εκ τού αριθµού των προβάτων τριακόσιαι
και τριάκοντα χιλιάδες και επτακισχίλια και πεντακόσια.
Αρ. 31,36  Και άρα το ήµισυ από όλα αυτά, το µερίδιον δηλαδή των λαβόντων µέρος στον πόλεµον, ήτο από µεν τα πρόβατα
τριακόσιαι τριάκοντα επτά χιλιάδες πεντακόσια
Αρ. 31,37  και εγένετο το τέλος Κυρίω από των προβάτων εξακόσιαι εβδοµήκοντα πέντε·
Αρ. 31,37  και ο φόρος από αυτά δια τον Κυριον ήτο εξακόσια εβδοµήκοντα πέντε πρόβατα .
Αρ. 31,38  και βόες έξ και τριάκοντα χιλιάδες, και το τέλος Κυρίω δύο και εβδοµήκοντα·
Αρ. 31,38  Τα δε βόδια στο µερίδιον των πολεµιστών, ήσαν τριάκοντα εξ χιλιάδες, ο φόρος από αυτά προς τον Κυριον
εβδοµήκοντα δύο.
Αρ. 31,39  και όνοι τριάκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι, και το τέλος Κυρίω είς και εξήκοντα·
Αρ. 31,39  Οι όνοι ήσαν τριάκοντα χιλιάδες πεντακόσιοι ο δε φόρος προς τον Κυριον εξήκοντα ένας.
Αρ. 31,40  και ψυχαί ανθρώπων εκκαίδεκα χιλιάδες, και το τέλος αυτών Κυρίω δύο και τριάκοντα ψυχαί.
Αρ. 31,40  Αιχµάλωτοι δε άνθρωποι, ήσαν δέκα εξ χιλιάδες και ο φόρος προς τον Κυριον τριάκοντα δύο ψυχαί.
Αρ. 31,41  και έδωκε Μωυσής το τέλος Κυρίω το αφαίρεµα τού Θεού Ελεάζαρ τώ ιερεί , καθά συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 31,41  Ο Μωϋσής αυτόν τον προς τον Κυριον φόρον, τον ως αφιέρωµα προς τον Θεόν, παρέδωκε προς τον Ελεάζαρ τον
αρχιερέα, όπως τον είχε διατάξει ο Θεός.
Αρ. 31,42  από τού ηµισεύµατος των υιών Ισραήλ, ούς διείλε Μωυσής από των ανδρών των πολεµιστών.
Αρ. 31,42  Το άλλο ήµισυ των λαφύρων, το οποίον ο Μωϋσής κατόπιν της διανοµής που είχε κάµει µεταξύ των πολεµιστών
και του λαού, το έδωσεν στον λαόν.
Αρ. 31,43  και εγένετο το ηµίσευµα από της συναγωγής από των προβάτων τριακόσιαι και τριάκοντα χιλιάδες και
επτακισχίλια και πεντακόσια
Αρ. 31,43  Το ήµισυ αυτό ήτο τριακόσιοι τριάκοντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πρόβατα,
Αρ. 31,44  και βόες έξ και τριάκοντα χιλιάδες,
Αρ. 31,44  τριάκοντα εξ χιλιάδες βόδια,
Αρ. 31,45  όνοι τριάκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι



Αρ. 31,45  τριάκοντα χιλιάδες πεντακόσιοι όνοι
Αρ. 31,46  και ψυχαί ανθρώπων έξ και δέκα χιλιάδες.
Αρ. 31,46  και δέκα εξ χιλιάδες άνθρωποι.
Αρ. 31,47  και έλαβε Μωυσής από τού ηµισεύµατος των υιών Ισραήλ το έν από των πεντήκοντα, από των ανθρώπων και
από των κτηνών, και έδωκεν αυτά τοίς Λευίταις τοίς φυλάσσουσι τας φυλακάς της σκηνής Κυρίου , ον τρόπον συνέταξε
Κύριος τώ Μωυσή.
Αρ. 31,47  Από αυτό το ήµισυ µερίδιον του ισραηλιτικού λαού επήρεν ο Μωϋσής ένα επί πεντήκοντα ανθρώπων και ένα επί
πεντήκοντα ζώων και έδωκεν αυτά στους Λευΐτας, οι οποίοι επέβλεπον και προσέφεραν τας υπηρεσίας των εις την Σκηνήν
του Μαρτυρίου, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος.
Αρ. 31,48  Καί προσήλθον προς Μωυσήν πάντες οι καθεσταµένοι εις τας χιλιαρχίας της δυνάµεως , χιλίαρχοι και
εκατόνταρχοι, και είπαν προς Μωυσήν·
Αρ. 31,48  Προσήλθον προς τον Μωϋσήν όλοι οι διοικηταί των στρατιωτικών µονάδων, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και
είπον προς τον Μωϋσήν·
Αρ. 31,49  οι παίδές σου ειλήφασι το κεφάλαιον των ανδρών των πολεµιστών των παρ ηµίν , και ου διαπεφώνηκεν απ αυτών
ουδέ είς·
Αρ. 31,49  “ηµείς, οι δούλοι σου, ηριθµήσαµεν τους άνδρας µας τους πολεµιστάς και είδοµεν ότι κανείς δεν λείπει από
αυτούς.
Αρ. 31,50  και προσενηνόχαµεν το δώρον Κυρίω, ανήρ ό εύρε σκεύος χρυσούν και χλιδώνα και ψέλλιον και δακτύλιον και
περιδέξιον και εµπλόκιον, εξιλάσασθαι περί ηµών έναντι Κυρίου.
Αρ. 31,50  Δια τούτο εις ένδειξιν ευγνωµοσύνης µας, έχοµεν φέρει στον Κυριον, ως δώρον ο καθένας µας, ο,τι του ευρίσκετο,
δηλαδή χρυσούν δοχείον, βραχιόλι, κρίκον χρυσόν, δακτυλίδι, βραχιόλι δεξιάς χειρός, κοσµήµατα κόµης γυναικών, προς
εξιλέωσίν µας ενώπιον του Κυρίου”.
Αρ. 31,51  και έλαβε Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρ αυτών πάν σκεύος ειργασµένον·
Αρ. 31,51  Ο Μωϋσής και ο Ελεάζαρ ο αρχιερεύς επήραν από αυτούς τα κατειργασµένα αυτά χρυσά αντικείµενα.
Αρ. 31,52  και εγένετο πάν το χρυσίον το αφαίρεµα, ό αφείλον Κυρίω, εκκαίδεκα χιλιάδες και επτακόσιοι και πεντήκοντα
σίκλοι παρά των χιλιάρχων και παρά των εκατοντάρχων.
Αρ. 31,52  Ολον δε το αφιερωθέν αυτό χρυσίον προς τον Κυριον εκ µέρους των χιλιάρχων και εκατοντάρχων ανήλθεν εις
δέκα εξ χιλιάδας επτακοσίους πεντήκοντα σίκλους (εκατόν εβδοµήκοντα περίπου χιλιόγραµµα).
Αρ. 31,53  και οι άνδρες οι πολεµισταί επρονόµευσαν έκαστος εαυτώ.
Αρ. 31,53  Αλλά και οι άνδρες, οι οποίοι είχον λάβει µέρος στον πόλεµον επήραν λάφυρα ο καθένας δια τον εαυτόν του.
Αρ. 31,54  και έλαβε Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά των χιλιάρχων και παρά των εκατοντάρχων και
εισήνεγκεν αυτά εις την σκηνήν τού µαρτυρίου, µνηµόσυνον των υιών Ισραήλ έναντι Κυρίου.
Αρ. 31,54  Ο Μωϋσής και ο αρχιερεύς Ελεάζαρ έλαβον το χρυσίον αυτό, το αφιερωθέν εκ µέρους των χιλιάρχων και
εκατοντάρχων, και το προσέφεραν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, εις µνηµόσυνον των Ισραηλιτών ενώπιον του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Αρ. 32,1  Καί κτήνη πλήθος ήν τοίς υιοίς ουβήν και τοίς υιοίς Γάδ, πλήθος σφόδρα· και είδον την χώραν Ιαζήρ και την
χώραν Γαλαάδ, και ήν ο τόπος τόπος κτήνεσι.
Αρ. 32,1   Εις την φυλήν του Ρουβήν και του Γαδ υπήρχε πολύ µεγάλο πλήθος ζώων. Παρετήρησαν την χώραν Ιαζήρ και
Γαλαάδ και είδον, ότι ο τόπος αυτός ήτο βοσκότοπος, κατάλληλος δια τα ζώα των.
Αρ. 32,2  και προσελθόντες οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ είπαν προς Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς τους
άρχοντας της συναγωγής λέγοντες·
Αρ. 32,2  Προσήλθον λοιπόν εκ της φυλής Ρουβήν και Γαδ προς τον Μωϋσήν, προς τον αρχιερέα Ελεάζαρ και προς τους
άρχοντας του λαού και είπον·
Αρ. 32,3  Αταρώθ και Δαιβών και Ιαζήρ και Ναµρά και Εσεβών, και Ελεαλή και Σεβαµά και Ναβαύ και Βαιάν,
Αρ. 32,3  “αι πόλεις Αταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναµρά, Εσεβών, Ελεαλή, Σαβαµά, Ναβαύ και Βαιάν
Αρ. 32,4  την γήν ήν παραδέδωκε Κύριος ενώπιον των υιών Ισραήλ, γη κτηνοτρόφος εστί, και τοίς παισί σου κτήνη υπάρχει.
Αρ. 32,4  είναι εις την ανατολικώς του Ιορδάνου χώραν, την οποίαν έχει παραδώσει ο Κυριος στους Ισραηλίτας. Η χώρα
αυτή είναι κτηνοτροφική, έχει βοσκότοπους. Εις ηµάς δε, τους δούλους σου, υπάρχουν ζώα”.
Αρ. 32,5  και έλεγον· ει εύροµεν χάριν ενώπιόν σου, δοθήτω η γη αύτη τοίς οικέταις σου εν κατασχέσει, και µη διαβιβάσης
ηµάς τον Ιορδάνην.
Αρ. 32,5  Και προσέθεσαν αυτοί απευθυνόµενοι προς τον Μωϋσήν ειδικώτερον· “Εάν έχωµεν χάριν ενώπιόν σου, ας δοθή
αυτή η χώρα ως ιδιοκτησία εις ηµάς τους δούλους σου και µη θελήσης να µας διαπεράσης εκείθεν από τον Ιορδάνην”.
Αρ. 32,6  και είπε Μωυσής τοίς υιοίς Γάδ και τοίς υιοίς ουβήν· οι αδελφοί υµών πορεύονται εις τον πόλεµον, και υµείς
καθήσεσθε αυτού;
Αρ. 32,6  Ο Μωϋσής είπεν στους υιούς των φυλών Γαδ και Ρουβήν. “Οι αδελφοί σας πορεύονται στον πόλεµον και σεις
θέλετε να καθήσετε ήσυχοι εδώ;
Αρ. 32,7  και ινατί διαστρέφετε τας διανοίας των υιών Ισραήλ µη διαβήναι εις την γήν, ήν Κύριος δίδωσιν αυτοίς;
Αρ. 32,7  Διατί µε τας ιδιοτελείς αυτάς προτάσεις σας διαστρέφετε τας διαθέσεις των Ισραηλιτών και τους αποθαρρύνετε,
ώστε να µη διαβούν εις την γην Χαναάν, την οποίαν ο Κυριος δίδει εις αυτούς;
Αρ. 32,8  ουχ ούτως εποίησαν οι πατέρες υµών, ότε απέστειλα αυτούς εκ Κάδης Βαρνή κατανοήσαι την γήν;
Αρ. 32,8  Το ίδιο δεν έκαναν και οι πατέρες σας, όταν εγώ απέστειλα τους κατασκόπους από την περιοχήν Καδης Βαρνή, δια
να κατασκοπεύσουν την χώραν και να µας πληροφορήσουν περί αυτής;
Αρ. 32,9  και ανέβησαν Φάραγγα βότρυος και κατενόησαν την γήν και απέστησαν την καρδίαν των υιών Ισραήλ, όπως µη
εισέλθωσιν εις την γήν, ήν έδωκε Κύριος αυτοίς.
Αρ. 32,9  Μετέβησαν αυτοί εις την “Κοιλάδα της σταφυλής”, είδον και επείσθησαν, ότι η χώρα ήτο εύφορος, αλλά
επανελθόντες διέστρεψαν και απεµάκρυναν τας καρδίας των Ισραηλιτών από τον Θεόν, ώστε να µη θέλουν να εισέλθουν



εις την γην, την οποίαν ο Κυριος είχεν αποφασίσει να τους δώση.
Αρ. 32,10  και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τή ηµέρα εκείνη και ώµοσε λέγων·
Αρ. 32,10  Δι' αυτό δε και ωργίσθη πολύ ο Κυριος κατά την ηµέραν εκείνην και ωρκίσθη λέγων·
Αρ. 32,11  ει όψονται οι άνθρωποι ούτοι οι αναβάντες εξ Αιγύπτου από εικοσαετούς και επάνω, οι επιστάµενοι το αγαθόν και
το κακόν, την γήν ήν ώµοσα τώ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ, ου γάρ συνεπηκολούθησαν οπίσω µου,
Αρ. 32,11  “Δεν θα ίδουν οι άνθρωποι αυτοί, που εξήλθον ελεύθεροι από την Αίγυπτον, όσοι είναι ηλικίας είκοσι ετών και
άνω και οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι καλόν και τι κακόν, την γην την οποίαν ωρκίσθην στον Αβραάµ, στον Ισαάκ και τον
Ιακώβ. Οχι, ποτέ δεν θα την ίδουν, διότι δεν συνεµορφώθησαν προς τας εντολάς µου, δεν ηκολούθησαν τον Κυριον.
Αρ. 32,12  πλήν Χάλεβ υιός Ιεφοννή ο διακεχωρισµένος και Ιησούς ο τού Ναυή , ότι συνεπηκολούθησαν οπίσω Κυρίου.
Αρ. 32,12  Κανείς από αυτούς δεν θα εισέλθη, πλην του Χαλεβ, του υιού Ιεφοννή, ο οποίος εξεχώρισε τον εαυτόν του από
εκείνους, και του Ιησού, υιού του Ναυη, διότι οι δύο αυτοί µόνοι υπήκουσαν και ηκολούθησαν τον Κυριον.
Αρ. 32,13  και ωργίσθη θυµώ Κύριος επί τον Ισραήλ και κατερόµβευσεν αυτούς εν τή ερήµω τεσσαράκοντα έτη, έως
εξανηλώθη πάσα η γενεά οι ποιούντες τα πονηρά έναντι Κυρίου.
Αρ. 32,13  Και ωργίσθη πολύ ο Κυριος εναντίον των Ισραηλιτών και τους περιέφερε πλάνητας µέσα εις την έρηµον επί
τεσσαράκοντα έτη, µέχρις ότου εξωλοθρεύθη όλη εκείνη η γενεά, η οποία είχε φερθή κατά ένα τρόπον τόσον ασεβή και
κακόν προς τον Κυριον !
Αρ. 32,14  ιδού ανέστητε αντί των πατέρων υµών, σύντριµµα ανθρώπων αµαρτωλών, προσθείναι έτι επί τον θυµόν της
οργής Κυρίου επί Ισραήλ,
Αρ. 32,14  Και ιδού ότι τώρα αντί των πατέρων σας παρουσιασθήκατε σεις, ελεεινά κατάλοιπα ανθρώπων αµαρτωλών, δια
να αυξήσετε ακόµη περισσότερον την οργήν του Κυρίου εναντίον των Ισραηλιτών.
Αρ. 32,15  ότι αποστραφήσεσθε απ αυτού προσθείναι έτι καταλιπείν αυτόν εν τή ερήµω και ανοµήσετε εις όλην την
συναγωγήν ταύτην.
Αρ. 32,15  Διότι σεις εάν αποµακρυνθήτε τώρα από τον Θεόν, θα γίνετε αφορµή να εγκατάλειψη πάλιν ο Θεός τον λαόν εις
την έρηµον και σεις θα είσθε οι ένοχοι της νέας αυτής παρανοµίας και τιµωρίας όλου αυτού του λαού”.
Αρ. 32,16  και προσήλθον αυτώ και έλεγον· επαύλεις προβάτων οικοδοµήσοµεν ώδε τοίς κτήνεσιν ηµών και πόλεις ταίς
αποσκευαίς ηµών,
Αρ. 32,16  Επλησίασαν µε ταπείνωσιν τον Μωϋσήν οι εκπρόσωποι των φυλών Γαδ και Ρουβήν και του είπον · “δεν θα
παρακούσωµεν ηµείς την εντολήν του Κυρίου να εισέλθωµεν µαζή µε τους άλλους αδελφούς µας εις την γην Χαναάν. Αλλά
απλώς επιθυµούµεν να κτίσωµεν εδώ µάνδρας δια τα πρόβατα και τα κτήνη µας και πόλεις δια τα παιδιά µας και τον
άλλον άµαχον πληθυσµόν µας.
Αρ. 32,17  και ηµείς ενοπλισάµενοι προφυλακήν πρότεροι των υιών Ισραήλ, έως αν αγάγωµεν αυτούς εις τον εαυτών τόπον·
και κατοικήσει η αποσκευή ηµών εν πόλεσι τετειχισµέναις διά τους κατοικούντας την γήν.
Αρ. 32,17  Ηµείς δε οι άνδρες, όταν έλθη η στιγµή, θα οπλισθώµεν και θα προπορευθώµεν από τους άλλους Ισραηλίτας στον
πόλεµον, µέχρις ότου κατακτήσωµεν την γην Χαναάν και εγκαταστήσωµεν αυτούς εις τας περιοχάς των . Ο άµαχος µόνον
πληθυσµός µας θα κατοικήση εις τας εντεύθεν του Ιορδάνου τειχισµένας πόλεις , δια να είναι ασφαλής από τους κατοίκους
της χώρας αυτής.
Αρ. 32,18  ου µη αποστραφώµεν εις τας οικίας ηµών, έως αν καταµερισθώσιν οι υιοί Ισραήλ, έκαστος εις την κληρονοµίαν
αυτού·
Αρ. 32,18  Δεν θα επιστρέψωµεν εις τας οικίας µας, µέχρις ότου νικηταί οι Ισραηλίται, και κύριοι της Χαναάν διαµοιρασθούν
αυτήν και εγκατασταθούν κύριοι εις την κληρονοµίαν των.
Αρ. 32,19  και ουκέτι κληρονοµήσοµεν εν αυτοίς από τού πέραν τού Ιορδάνου και επέκεινα, ότι απέχοµεν τους κλήρους
ηµών εν τώ πέραν τού Ιορδάνου εν ανατολαίς.
Αρ. 32,19 Ηµείς δε καµµίαν απολύτως αξίωσιν δεν θα έχωµεν να κληρονοµήσωµεν κάτι µεταξύ των άλλων Ισραηλιτών από
την πέραν του Ιορδάνου Χαναάν, διότι θα έχωµεν λάβει ως κληρονοµίαν µας τας ανατολικώς του Ιορδάνου περιοχάς”.
Αρ. 32,20  και είπε προς αυτούς Μωυσής· εάν ποιήσητε κατά το ρήµα τούτο , εάν εξοπλίσησθε έναντι Κυρίου εις πόλεµον
Αρ. 32,20  Ο Μωϋσής είπε προς αυτούς· “εάν εκτελέσετε αυτό το οποίον υπόσχεσθε, εάν δηλαδή οπλισθήτε δια τον πόλεµον
αυτόν, τον οποίον ο Κυριος έχει διατάξει
Αρ. 32,21  και παρελεύσεται υµών πάς οπλίτης τον Ιορδάνην έναντι Κυρίου, έως αν εκτριβή ο εχθρός αυτού από προσώπου
αυτού
Αρ. 32,21  και κάθε ένας από σας που ηµπορεί να φέρη όπλα διαβή τον Ιορδάνην σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου και
λάβη µέρος στον πόλεµον, έως ότου συντριβή ο εχθρός του Θεού από εµπρός του
Αρ. 32,22  και κατακυριευθή η γη έναντι Κυρίου, και µετά ταύτα αποστραφήσεσθε, και έσεσθε αθώοι έναντι Κυρίου και από
Ισραήλ, και έσται η γη αύτη υµίν εν κατασχέσει έναντι Κυρίου.
Αρ. 32,22  και κατακτηθή η πέραν του Ιορδάνου χώρα όπως ο Κυριος θέλει, έπειτα δε επιστρέψετε εις την χώραν που θέλετε
να κατοικήσετε, τότε θα είσθε καθαροί και αθώοι απέναντι του Κυρίου και των Ισραηλιτών, και δικαιωµατικώς µε την
ευλογίαν του Κυρίου θα είναι εις την κυριότητά σας η γη αυτή.
Αρ. 32,23  εάν δε µη ποιήσητε ούτως, αµαρτήσεσθε έναντι Κυρίου και γνώσεσθε την αµαρτίαν υµών, όταν υµάς καταλάβη
τα κακά.
Αρ. 32,23  Εάν όµως τυχόν και δεν πράξετε έτσι, θα αµαρτήσετε και θα είσθε ένοχοι ενώπιον του Κυρίου και θα εννοήσετε
καλά το µέγεθος της αµαρτίας σας, όταν επιπέσουν εναντίον σας αι συµφοραί, ως τιµωρία εκ µέρους του Θεού.
Αρ. 32,24  και οικοδοµήσετε υµίν αυτοίς πόλεις τή αποσκευή υµών και επαύλεις τοίς κτήνεσιν υµών και το εκπορευόµενον
εκ τού στόµατος υµών ποιήσετε.
Αρ. 32,24  Λοιπόν, οικοδοµήσατε δια τους εαυτούς σας και δια τον άµαχον πληθυσµόν πόλεις , µανδριά και σταύλους δια τα
ζώα σας και όσα αυτήν την ώραν υπεσχέθητε, αυτά και θα κάµετε”.
Αρ. 32,25  και είπαν οι υιοί ουβήν και υιοί Γάδ προς Μωυσήν λέγοντες· οι παίδές σου ποιήσουσι καθά ο Κύριος ηµών
εντέλλεται·
Αρ. 32,25  Απήντησαν αι φυλαί του Ρουβήν και του Γαδ προς τον Μωϋσήν και είπον· “ηµείς οι δούλοι σου, θα κάµωµεν,



όπως µας διατάσσει ο Κυριος·
Αρ. 32,26  η αποσκευή ηµών και αι γυναίκες ηµών και πάντα τα κτήνη ηµών έσονται εν ταίς πόλεσι Γαλαάδ ,
Αρ. 32,26  τα µεν παιδιά µας και αι γυναίκες µας και οι γέροντες και όλα τα κτήνη µας θα µείνουν εις τας πόλεις Γαλαάδ,
Αρ. 32,27  οι δε παίδές σου παρελεύσονται πάντες ενωπλισµένοι και εκτεταγµένοι έναντι Κυρίου εις τον πόλεµον, ον τρόπον
ο Κύριος λέγει.
Αρ. 32,27  ηµείς δε οι άνδρες, οι δούλοι σου, θα περάσωµεν όλοι πάνοπλοι και συντεταγµένοι ενώπιον του Κυρίου, δια να
λάβωµεν µέρος στον πόλεµον, όπως ο Κυριος λέγει”.
Αρ. 32,28  και συνέστησεν αυτοίς Μωυσής Ελεάζαρ τον ιερέα και Ιησούν υιόν Ναυή και τους άρχοντας πατριών των φυλών
Ισραήλ,
Αρ. 32,28  Τοτε ο Μωϋσής ενώπιον των εκπροσώπων της φυλής Ρουβήν και Γαδ έδωκε σχετικώς µε αυτούς οδηγίας στον
Ελεάζαρ τον αρχιερέα, στον Ιησούν, υιόν του Ναυή, και στους άρχοντας των φυλών του Ισραήλ
Αρ. 32,29  και είπε προς αυτούς Μωυσής· εάν διαβώσιν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ µεθ υµών τον Ιορδάνην, πάς
ενωπλισµένος εις πόλεµον έναντι Κυρίου, και κατακυριεύσητε της γής απέναντι υµών, και δώσετε αυτοίς την γήν Γαλαάδ
εν κατασχέσει·
Αρ. 32,29  και είπε προς αυτούς· “εάν µεν οι άνδρες της φυλής Ρουβήν και Γαδ διαβούν µαζή σας τον Ιορδάνην ωπλισµένοι
προς πόλεµον ενώπιον του Κυρίου και κατακτήσετε την απέναντί σας χώραν, θα δώσετε εις την κυριότητά των την
περιοχήν Γαλαάδ.
Αρ. 32,30  εάν δε µη διαβώσιν ενωπλισµένοι µεθ υµών εις τον πόλεµον έναντι Κυρίου, και διαβιβάσετε την αποσκευήν αυτών
και τας γυναίκας αυτών και τα κτήνη αυτών πρότερα υµών εις γήν Χαναάν, και συγκατακληρονοµηθήσονται εν υµίν εν
τή γη Χαναάν.
Αρ. 32,30  Εάν όµως δεν διαβούν µαζή µε σας ωπλισµένοι εις πόλεµον ενώπιον του Κυρίου, θα µεταφέρετε εις την Χαναάν τα
παιδιά και τας γυναίκας των και τα ζώα των, πριν ακόµα σεις περάσετε και θα λάβουν και αυτοί κληρονοµίαν µαζή µε σας
εις την Χαναάν και όχι εις την Γαλαάδ”.
Αρ. 32,31  και απεκρίθησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ λέγοντες· όσα ο Κύριος λέγει τοίς θεράπουσιν, ούτω ποιήσωµεν
ηµείς·
Αρ. 32,31  Οι εκπρόσωποι της φυλής του Ρουβήν και του Γαδ, απεκρίθησαν και είπν· “όσα διατάσσει ο Θεός τους δούλους
του, έτσι και θα κάνωµεν.
Αρ. 32,32  διαβησόµεθα ενωπλισµένοι έναντι Κυρίου εις γήν Χαναάν, και δώσετε την κατάσχεσιν ηµίν εν τώ πέραν τού
Ιορδάνου.
Αρ. 32,32  Θα διαβώµεν ωπλισµένοι ενώπιον του Κυρίου εις την χώραν Χαναάν, και θα δώσετε από την κατοχήν µας την
ανατολικώς του Ιορδάνου περιοχήν, που σας εζητήσαµεν”.
Αρ. 32,33  και έδωκεν αυτοίς Μωυσής τοίς υιοίς Γάδ και τοίς υιοίς ουβήν και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή υιών Ιωσήφ, την
βασιλείαν Σηών βασιλέως Αµοραίων και την βασιλείαν Ώγ βασιλέως της Βασάν, την γήν και τας πόλεις σύν τοίς ορίοις
αυτής, πόλεις της γής κύκλω.
Αρ. 32,33  Πράγµατι ο Μωϋσής έδωκεν εις αυτούς, δηλαδή εις την φυλήν Γαδ και εις την φυλήν Ρουβήν και εις την ηµίσειαν
φυλήν του Μανασσή, ενός από τα παιδιά του Ιωσήφ, το βασίλειον του βασιλέως των Αµορραίων Σηών και το βασίλειον του
Ωγ, βασιλέως της χώρας Βασάν· έδωκεν εις αυτούς όλας αυτάς τας χώρας και τας περιεχοµένας πόλεις µε τα περίχωρά των.
Αρ. 32,34  Καί ωκοδόµησαν οι υιοί Γάδ την Δαιβών και την Αταρώθ και την Αροήρ
Αρ. 32,34  Οι άνθρωποι της φυλής του Γαδ έκτισαν την Δαιβών, την Αταρώθ, την Αροήρ,
Αρ. 32,35  και την Σοφάρ και την Ιαζήρ και ύψωσαν αυτάς,
Αρ. 32,35  την Σοφάρ και την Ιαζήρ, τας οποίας περιέβαλον µε υψηλά τείχη·
Αρ. 32,36  και την Ναµράµ και την Βαιθαράν, πόλεις οχυράς και επαύλεις προβάτων.
Αρ. 32,36  επίσης οικοδόµηοαν την Ναµράµ και την Βαιθαράν, πόλις οχυράς, και στάνες προβάτων.
Αρ. 32,37  και οι υιοί ουβήν ωκοδόµησαν την Εσεβών και Ελεάλην και Καριαθάµ
Αρ. 32,37  Οι δε άνθρωποι της φυλής Ρουβήν έκτισαν την Εσεβών, την Ελεάλην, την Καριαθάµ,
Αρ. 32,38  και την Βεελµεών, περικεκυκλωµένας, και την Σεβαµά και επωνόµασαν κατά τα ονόµατα αυτών τα ονόµατα των
πόλεων, ας ωκοδόµησαν.
Αρ. 32,38  και την Βεελµεών, περιτειχισµένας, και την Σεβαµά. Εδωκαν δε εις αυτάς τας πόλεις, τας οποίας έκτισαν, τα
ονόµατα τα οποία και προηγουµένως είχον.
Αρ. 32,39  και επορεύθη υιός Μαχίρ υιού Μανασσή εις Γαλαάδ και έλαβεν αυτήν και απώλεσε τον Αµοραίον τον
κατοικούντα εν αυτή.
Αρ. 32,39  Οι απόγονοι του Μαχίρ, υιού του Μανασσή, εβάδισαν κατά της Γαλαάδ, την κατέλαβον και εξόντωσαν τους
Αµορραίους, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί.
Αρ. 32,40  και έδωκε Μωυσής την Γαλαάδ τώ Μαχίρ υιώ Μανασσή, και κατώκησεν εκεί.
Αρ. 32,40  Ο δε Μωϋσής έδωσε την χώραν Γαλαάδ στους απογόνους του Μαχίρ, υιού του Μανασσή, οι οποίοι και
εγκατεστάθησαν εκεί.
Αρ. 32,41  και Ιαΐρ ο τού Μανασσή επορεύθη και έλαβε τας επαύλεις αυτών και επωνόµασεν αυτάς Επαύλεις Ιαΐρ .
Αρ. 32,41  Ο Ιαΐρ, υιός και αυτός του Μανασσή εβάδισε και κατέλαβε τας αγροτικάς και κτηνοτροφικάς περιοχάς των
ανθρωπων της Γαλαάδ και ωνόµασεν αυτάς, αγροτικάς κατουκίας του Ιαΐρ.
Αρ. 32,42  και Ναβαύ επορεύθη και έλαβε την Καάθ και τας κώµας αυτής και επωνόµασεν αυτάς Ναβώθ εκ τού ονόµατος
αυτού.
Αρ. 32,42  Ο δε Ναβαύ εβάδισε και κατέλαβε την Καάθ και τας κώµας της και ωνόµασεν αυτάς µε το όνοµά του, Ναβώθ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Αρ. 33,1  Καί ούτοι οι σταθµοί των υιών Ισραήλ, ως εξήλθον εκ γής Αιγύπτου σύν δυνάµει αυτών εν χειρί Μωυσή και
Ααρών·
Αρ. 33,1   Αυτοί είναι οι σταθµοί, τους οποίους έκαµαν οι Ισραηλίται, όταν µαζή µε τον στρατόν των και υπό την οδηγίαν



του Μωϋσέως και του Ααρών εξήλθον από την χώραν της Αιγύπτου.
Αρ. 33,2  και έγραψε Μωυσής τας απάρσεις αυτών και τους σταθµούς αυτών διά ρήµατος Κυρίου, και ούτοι οι σταθµοί της
πορείας αυτών.
Αρ. 33,2  Ο Μωϋσής έγραψε τας αναχωρήσεις και τας σταθµεύσεις των Ισραηλιτών, αι οποίαι έγιναν κατά διαταγήν του
Κυρίου. Αυτοί λοιπόν είναι οι σταθµοί κατά την πορείαν των.
Αρ. 33,3  απήραν εκ αµεσσή τώ µηνί τώ πρώτω τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός τού πρώτου· τή επαύριον τού πάσχα
εξήλθον οι υιοί Ισραήλ εν χειρί υψηλή εναντίον πάντων των Αιγυπτίων,
Αρ. 33,3   Κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του πρώτου µηνός ανεχώρησαν οι Ισραηλίται από την Ραµεσσή· την
εποµένην δηλαδή ηµέραν του Πασχα ανεχώρησαν οι Ισραηλίται, από την παντοδύναµον προστασίαν του Θεού, ενώπιον
όλων των Αιγυπτίων,
Αρ. 33,4  και οι Αιγύπτιοι έθαπτον εξ αυτών τους τεθνηκότας πάντας, ούς επάταξε Κύριος, πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω,
και εν τοίς θεοίς αυτών εποίησε την εκδίκησιν Κύριος.
Αρ. 33,4  όταν οι Αιγύπτιοι έθαπτον κατά την ηµέραν εκείνην όλους τους νεκρούς των, τα πρωτότοκα τα οποία εθανάτωσεν
ο Κυριος εις την χώραν της Αιγύπτου και εξεδικήθη τότε ο Κυριος τους θεούς των Αιγυπτίων.
Αρ. 33,5  και απάραντες οι υιοί Ισραήλ εκ αµεσσή παρενέβαλον εις Σοκχώθ.
Αρ. 33,5   Αναχωρήσαντες έπειτα οι Ισραηλίται από την Ραµεσσή εστρατοπέδευσαν εις Σοκχώθ.
Αρ. 33,6  και απάραντες εκ Σοκχώθ παρενέβαλον εις Βουθάν, ό εστι µέρος τι της ερήµου.
Αρ. 33,6  Αναχωρήσαντες από Σοκχώθ, εστρατοπέδευσαν εις την Βουθάν, η οποία είναι µέρος της ερήµου περιοχής.
Αρ. 33,7  και απήραν εκ Βουθάν και παρενέβαλον επί το στόµα Ειρώθ, ό εστιν απέναντι Βεελσεπφών, και παρενέβαλον
απέναντι Μαγδώλου.
Αρ. 33,7   Ανεχώρησαν από την Βουθάν και εστρατοπέδευσαν πλησίον της Ερώθ, η οποία ευρίσκεται απέναντι της
Βεελσεπφών και εστρατοπέδευσαν απέναντι της Μαγδώλου.
Αρ. 33,8  και απήραν απέναντι Ειρώθ και διέβησαν µέσον της θαλάσσης εις την έρηµον και επορεύθησαν οδόν τριών
ηµερών διά της ερήµου αυτοί και παρενέβαλον εν Πικρίαις.
Αρ. 33,8  Ανεχώρησαν από την απέναντι της Ειρώθ περιοχήν, διέβησαν δια µέσου της Ερυθράς Θαλάσσης εις την έρηµον
Σούρ, εβάδισαν δια µέσου της ερήµου δρόµον τριών ηµερών και εστρατοπέδευσαν εις την περιοχήν την ονοµαζοµένην
Πικρίαι.
Αρ. 33,9  και απήραν εκ Πικριών και ήλθον εις Αιλίµ· και εν Αιλίµ δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδοµήκοντα στελέχη
φοινίκων, και παρενέβαλον εκεί παρά το ύδωρ.
Αρ. 33,9  Ανεχώρησαν από τας Πικρίας και ήλθον εις την Αιλίµ. Εις δε την Αιλίµ υπήρχον δώδεκα πηγαί υδάτων και
εβδοµήκοντά υψηλοί φοίνικες και κατεσκήνωσαν εκεί πλησίον εις τα ύδατα.
Αρ. 33,10  και απήραν εξ Αιλίµ και παρενέβαλον επί θάλασσαν ερυθράν.
Αρ. 33,10  Ανεχώρησαν από την Αιλίµ και εστρατοπέδευσαν πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης.
Αρ. 33,11  και απήραν από θαλάσσης ερυθράς, και παρενέβαλον εις την έρηµον Σίν.
Αρ. 33,11  Ανεχώρησαν από την Ερυθράν θάλασσαν και έστρατοπεδευσαν εις την έρηµον Σιν.
Αρ. 33,12  και απήραν εκ της ερήµου Σίν και παρενέβαλον εις αφακά.
Αρ. 33,12  Ανεχώρησαν από την έρηµον Σιν και εστρατοπέδευσαν εις Ραφακά.
Αρ. 33,13  και απήραν εκ αφακά και παρενέβαλον εν Αιλούς.
Αρ. 33,13  Ανεχώρησαν από Ραφακά και εστρατοπέδευσαν εις Αιλούς.
Αρ. 33,14  και απήραν εξ Αιλούς και παρενέβαλον εν αφιδίν, και ουκ ήν εκεί ύδωρ τώ λαώ πιείν.
Αρ. 33,14  Ανεχώρησαν από Αιλούς και κατεσκήνωσαν εις Ραφιδίν· αλλ' εκεί δεν υπήρχεν ύδωρ δια να πίη ο λαός.
Αρ. 33,15  και απήραν εκ αφιδίν και παρενέβαλον εν τή ερήµω Σινά.
Αρ. 33,15  Ανεχώρησαν από την Ραφιδίν και εστρατοπέδευσαν εις την έρηµον Σινά .
Αρ. 33,16  και απήραν εκ της ερήµου Σινά και παρενέβαλον εν Μνήµασι της επιθυµίας.
Αρ. 33,16  Ανεχώρησαν από την έρηµον Σινά και εστρατοπέδευσαν εις την περιοχήν, την οποίαν είχον ονοµάσει Μνήµατα
Επιθυµίας.
Αρ. 33,17  και απήραν εκ Μνηµάτων της επιθυµίας και παρενέβαλον εν Ασηρώθ.
Αρ. 33,17  Ανεχώρησαν από την θέσιν Μνήµατα Επιθυµίας και εστρατοπέδευσαν εις Ασηρώθ.
Αρ. 33,18  και απήραν εξ Ασηρώθ και παρενέβαλον εν αθαµά.
Αρ. 33,18  Ανεχώρησαν από Ασηρώθ και εστρατοπέδευσαν εις Ραθαµά.
Αρ. 33,19  και απήραν εκ αθαµά και παρενέβαλον εν εµµών Φαρές.
Αρ. 33,19  Ανεχώρησαν από Ραθαµά και εστρατοπέδευσαν εις Ρεµµών Φαρές.
Αρ. 33,20  και απήραν εκ εµµών Φαρές και παρενέβαλον εν Λεβωνά.
Αρ. 33,20  Ανεχώρησαν από Ρεµµών Φαρές και εστρατοπέδευσαν εις Λεβωνά.
Αρ. 33,21  και απήραν εκ Λεβωνά και παρενέβαλον εις εσσάν.
Αρ. 33,21  Ανεχώρησαν από Λεβωνά και εστρατοπέδευσαν εις Ρεσσάν.
Αρ. 33,22  και απήραν εκ εσσάν και παρενέβαλον εις Μακελλάθ.
Αρ. 33,22  Ανεχώρησαν από Ρεσσάν και εστρατοπέδευσαν εις Μακελλάθ.
Αρ. 33,23  και απήραν εκ Μακελλάθ και παρενέβαλον εις Σαφάρ.
Αρ. 33,23  Ανεχώρησαν από Μακελλάθ και εστρατοπέδευσαν εις Σαφάρ.
Αρ. 33,24  και απήραν εκ Σαφάρ και παρενέβαλον εις Χαραδάθ.
Αρ. 33,24  Ανεχώρησαν από Σαφάρ και εστρατοπέδευσαν εις Χαραδάθ.
Αρ. 33,25  και απήραν εκ Χαραδάθ και παρενέβαλον εις Μακηλώθ.
Αρ. 33,25  Ανεχώρησαν από Χαραδάθ και εστρατοπέδευσαν εις Μακηλώθ.
Αρ. 33,26  και απήραν εκ Μακηλώθ και παρενέβαλον εις Καταάθ.
Αρ. 33,26  Ανεχώρησαν από Μακηλώθ και εστρατοπέδευσαν εις Καταάθ.
Αρ. 33,27  και απήραν εκ Καταάθ και παρενέβαλον εις Ταράθ.



Αρ. 33,27  Ανεχώρησαν από Καταάθ και εστρατοπέδευσαν εις Ταράθ.
Αρ. 33,28  και απήραν εκ Ταράθ και παρενέβαλον εις Μαθεκκά.
Αρ. 33,28  Ανεχώρησαν από την Ταράθ και εστρατοπέδευσαν εις Μαθεκκά.
Αρ. 33,29  και απήραν εκ Μαθεκκά και παρενέβαλον εις Σελµωνά.
Αρ. 33,29  Ανεχώρησαν από την Μαθεκκά και εστρατοπέδευσαν εις Σελµωνά .
Αρ. 33,30  και απήραν εκ Σελµωνά και παρενέβαλον εις Μασουρούθ .
Αρ. 33,30  Ανεχώρησαν από Σελµωνά και εστρατοπέδευσαν εις Μασουρούθ .
Αρ. 33,31  και απήραν εκ Μασουρούθ και παρενέβαλον εις Βαναία.
Αρ. 33,31  Ανεχώρησαν από Μασουρούθ και εστρατοπέδευσαν εις Βαναίαν.
Αρ. 33,32  και απήραν εκ Βαναία και παρενέβαλον εις το όρος Γαδγάδ.
Αρ. 33,32  Ανεχώρησαν από Βαναίαν και εστρατοπέδευσαν στο όρος Γαδγάδ.
Αρ. 33,33  και απήραν εκ τού όρους Γαδγάδ και παρενέβαλον εις Ετεβαθά.
Αρ. 33,33  Ανεχώρησαν εκ του όρους Γαδγάδ και εστρατοπέδευσαν εις Ετεβαθά .
Αρ. 33,34  και απήραν εξ Ετεβαθά και παρενέβαλον εις Εβρωνά.
Αρ. 33,34  Ανεχώρησαν από τον Ετεβαθά και εστρατοπέδευσαν εις Εβρωνά.
Αρ. 33,35  και απήραν εξ Εβρωνά και παρενέβαλον εις Γεσιών Γάβερ.
Αρ. 33,35  Ανεχώρησαν από την Εβρωνά και εστρατοπέδευσαν εις Γεσιών Γαβερ.
Αρ. 33,36  και απήραν εκ Γεσιών Γάβερ και παρενέβαλον εν τή ερήµω Σίν. και απήραν εκ της ερήµου Σίν και παρενέβαλον
εις την έρηµον Φαράν· αύτη εστί Κάδης.
Αρ. 33,36  Ανεχώρησαν από Γεσιών Γαβερ και εστρατοπέδευσαν εις την έρηµον Σιν. Ανεχώρησαν από την έρηµον Σιν και
εστρατοπέδευσαν εις την έρηµον Φαράν· αυτή είναι η έρηµος Καδης.
Αρ. 33,37  και απήραν εκ Κάδης και παρενέβαλον εις Ώρ το όρος πλησίον γής Εδώµ·
Αρ. 33,37  Ανεχώρησαν από την έρηµον Καδης και εστρατοπέδευσαν εις όρος Ωρ, πλησίον της χώρας Εδώµ.
Αρ. 33,38  και ανέβη Ααρών ο ιερεύς διά προστάγµατος Κυρίου και απέθανεν εκεί εν τώ τεσσαρακοστώ έτει της εξόδου των
υιών Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου τώ µηνί τώ πέµπτω µια τού µηνός·
Αρ. 33,38  Εκεί ο αρχιερεύς Ααρών, κατόπιν εντολής του Κυρίου, ανέβη στο όρος, όπου και απέθανε κατά την πρώτην του
πέµπτου µηνός του τεσσαρακοστού έτους από την έξοδον των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου.
Αρ. 33,39  και Ααρών ήν τριών και είκοσι και εκατόν ετών, ότε απέθνησκεν εν Ώρ τώ όρει.
Αρ. 33,39  Ητο δε ο Ααρών εκατόν είκοσι τριών ετών, όταν απέθανεν επάνω στο όρος Ωρ.
Αρ. 33,40  και ακούσας ο Χανανίς βασιλεύς Αράδ, και ούτος κατώκει εν γη Χαναάν, ότε εισεπορεύοντο οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 33,40  Ο δε Χανανίς βασιλεύς του Αράδ, ο οποίος κατοικούσε εις την χώραν Χαναάν, ήκουσεν ότι οι Ισραηλίται
ητοιµάζοντο να εισβάλουν εις την Χαναάν.
Αρ. 33,41  και απήραν εξ Ώρ τού όρους και παρενέβαλον εις Σελµωνά.
Αρ. 33,41  Οι Ισραηλίται όµως ανεχώρησαν από το όρος Ωρ και εστρατοπέδευσαν εις Σελµωνά .
Αρ. 33,42  και απήραν εκ Σελµωνά και παρενέβαλον εις Φινώ.
Αρ. 33,42  Ανεχώρησαν από Σελµωνά και εστρατοπέδευσαν εις Φινώ.
Αρ. 33,43  και απήραν εκ Φινώ και παρενέβαλον εν Ωβώθ.
Αρ. 33,43  Ανεχώρησαν από Φινώ και εστρατοπέδευσαν εις Ωβώθ.
Αρ. 33,44  και απήραν εξ Ωβώθ και παρενέβαλον εν Γαΐ, εν τώ πέραν επί των ορίων Μωάβ.
Αρ. 33,44  Ανεχώρησαν από Ωδώθ και εστρατοπέδευσαν εν Γαϊ, ανατολικώς από τον Ιορδάνην εις τα όρια της Μωάβ.
Αρ. 33,45  και απήραν εκ Γαΐ και παρενέβαλον εις Δαιβών Γάδ.
Αρ. 33,45  Ανεχώρησαν από την Γαί και εστρατοπέδευσαν εις την Δαιδών, πόλιν την οποίαν αργότερα έκτισαν οι της φυλής
Γαδ.
Αρ. 33,46  και απήραν εκ Δαιβών Γάδ και παρενέβαλον εν Γελµών Δεβλαθαίµ.
Αρ. 33,46  Ανεχώρησαν από την Δαιβών της Γαδ και εστρατοπέδευσαν εις Γελµών Δεβλαθαίµ.
Αρ. 33,47  και απήραν εκ Γελµών Δεβλαθαίµ και παρενέβαλον επί τα όρη τα Αβαρίµ, απέναντι Ναβαύ.
Αρ. 33,47  Ανεχώρησαν από Γελµών Δεβλαθαίµ και εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίµ, απέναντι από το όρος Ναβαύ.
Αρ. 33,48  και απήραν από των ορέων Αβαρίµ και παρενέβαλον επί δυσµών Μωάβ, επί τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ,
Αρ. 33,48  Ανεχώρησαν από τα όρη Αβαρίµ και εστρατοπέδευσαν προς δυσµάς της χώρας των Μωαβιτών, πλησίον του
Ιορδάνου απέναντι της Ιεριχούς.
Αρ. 33,49  και παρενέβαλον παρά τον Ιορδάνην ανά µέσον Αισιµώθ έως Βελσατίµ κατά δυσµάς Μωάβ.
Αρ. 33,49  Εστρατοπέδευσαν πλησίον του Ιορδάνου, µεταξύ Αισιµώθ και Βελσατίµ, προς δυσµάς της Μωάβ.
Αρ. 33,50  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν επί δυσµών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ λέγων·
Αρ. 33,50  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν, εκεί προς δυσµάς της Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου ποταµού, απέναντι από
την Ιεριχώ και είπεν·
Αρ. 33,51  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γήν Χαναάν
Αρ. 33,51  “οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Σεις διέρχεσθε τώρα τον Ιορδάνην, δια να εισέλθετε εις την
χώραν Χαναάν.
Αρ. 33,52  και απολείτε πάντας τους κατοικούντας εν τή γη πρό προσώπου υµών και εξαρείτε τας σκοπιάς αυτών και πάντα
τα είδωλα τα χωνευτά αυτών απολείτε αυτά και πάσας τας στήλας αυτών εξαρείτε.
Αρ. 33,52  Θα εξοντώσετε όλους τους κατοίκους της χώρας από εµπρός σας και θα κατακρηµνίσετε τα υψώµατα τα προς
τιµήν των ειδώλων των, θα καταστρέψετε όλους τους ειδωλολατρικούς χωνευτούς θεούς των και θα διαλύσετε όλας τας
ειδωλολατρικάς των στήλας.
Αρ. 33,53  και απολείτε πάντας τους κατοικούντας την γήν και κατοικήσετε εν αυτή· υµίν γάρ δέδωκα την γήν αυτών εν
κλήρω.
Αρ. 33,53  Θα εξολοθρεύσετε όλους τους κατοίκους της χώρας και θα κατοικήσετε σεις εις αυτήν· διότι εις σας ως
κληρονοµίαν έδωκα την χώραν αυτών.



Αρ. 33,54  και κατακληρονοµήσετε την γήν αυτών εν κλήρω κατά φυλάς υµών· τοίς πλείοσι πληθυνείτε την κατάσχεσιν
αυτών και τοίς ελάττοσιν ελαττώσετε την κατάσχεσιν αυτών· εις ό αν εξέλθη το όνοµα αυτού εκεί, αυτού έσται· κατά φυλάς
πατριών υµών κληρονοµήσετε.
Αρ. 33,54  Θα διαµοιράσετε δια κλήρου εις τας φυλάς σας την χώραν αυτήν, αναλόγως προς τον πληθυσµόν εκάστης
φυλής. Εις τας φυλάς που έχουν µεγαλύτερον αριθµόν θα δώσετε µεγαλυτέραν κληρονοµίαν, και εις τας φυλάς που έχουν
ολιγώτερον πληθυσµόν, θα δώσετε µικροτέραν κληρονοµίαν. Η περιοχή, δια την οποίαν κατά την κλήρωσιν θα εξέλθη το
όνοµα της φυλής, θα είναι ιδική της. Η διανοµή θα γίνη σύµφωνα µε τας φυλάς των Ισραηλιτών.
Αρ. 33,55  εάν δε µη απολέσητε τους κατοικούντας επί της γής από προσώπου υµών , και έσται ούς εάν καταλίπητε εξ
αυτών, σκόλοπες εν τοίς οφθαλµοίς υµών και βολίδες εν ταίς πλευραίς υµών και εχθρεύσουσιν υµίν επί της γής, εφ ήν υµείς
κατοικήσετε,
Αρ. 33,55  Εάν όµως δεν εξοντώσετε από εµπρός σας τελείως τους κατοίκους της χώρας αυτής, εκείνοι τους οποίους θα
αφήσετε, θα γίνουν δια σας καρφί εις τα µάτια σας και µάχαιρα εις τα πλευρά σας. Θα είναι οι παντοτεινοί εχθροί σας εις
την χώραν, όπου θα κατοικήσετε.
Αρ. 33,56  και έσται καθότι διεγνώκειν ποιήσαι αυτούς, ποιήσω υµάς.
Αρ. 33,56  Εγώ δε δια την παρακοήν σας αυτήν θα πράξω εναντίον σας ο,τι είχα την απόφασιν να κάµω εναντίον εκείνων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Αρ. 34,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 34,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν, λέγων·
Αρ. 34,2  έντειλαι τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· υµείς εισπορεύεσθε εις την γήν Χαναάν· αύτη έσται υµίν εις
κληρονοµίαν, γη Χαναάν σύν τοίς ορίοις αυτής.
Αρ. 34,2  “δώσε εντολήν στους Ισραηλίτας και ειπέ εις αυτούς· Σεις εισέρχεσθε εις την γην Χαναάν· αυτή θα είναι η
κληρονοµία σας, η χώρα Χαναάν εις όλην αυτής την έκτασιν.
Αρ. 34,3  και έσται υµίν το κλίτος το προς λίβα από ερήµου Σίν έως εχόµενον Εδώµ, και έσται υµίν τα όρια προς λίβα από
µέρους της θαλάσσης της αλυκής από ανατολών·
Αρ. 34,3  Το νότιον αυτής τµήµα από την έρηµον Σιν, εν συνεχεία καθ' όλην την έκτασιν της Ιδουµαίας· τα νότια σύνορα θα
αρχίζουν εξ ανατολών από την Νεκράν Θαλασσαν,
Αρ. 34,4  και κυκλώσει υµάς τα όρια από λιβός προς ανάβασιν Ακραβίν και παρελεύσεται Σεννά, και έσται η διέξοδος αυτού
προς λίβα Κάδης τού Βαρνή. και εξελεύσεται εις έπαυλιν Αράδ και παρελεύσεται Ασεµωνά·
Αρ. 34,4  θα προχωρούν κυκλικώς από τον νότον και θα ανέρχωνται προς το όρος Ακραβίν , θα διέρχωνται την ταποθεσίαν
Σεννά, θα φθάνουν πάλιν προς νότον, µέχρι της Καδης του Βαρνή, θα διέρχωνται τους αγροτικούς καταυλισµούς Αράδ και
θα περάσουν πλησίον της τοποθεσίας Ασεµωνά.
Αρ. 34,5  και κυκλώσει τα όρια από Ασεµωνά χειµάρουν Αιγύπτου, και έσται η διέξοδος η θάλασσα.
Αρ. 34,5  Τα όρια αυτά θα περιγράψουν κύκλον, από Ασεµωνά προς τον χείµαρρον της Αιγύπτου και θα εξέλθουν έως την
Μεσόγειον Θαλασσαν.
Αρ. 34,6  και τα όρια της θαλάσσης έσται υµίν· η θάλασσα η µεγάλη οριεί, τούτο έσται υµίν τα όρια της θαλάσσης.
Αρ. 34,6  Τα προς την Μεσόγειον Θαλασσαν σύνορά σας τα προς δυσµάς θα είναι· Η µεγάλη θάλασσα, η Μεσόγειος, το προς
δυσµάς σύνορον. Αυτή θα είναι το δυτικον σύνορον όλης της γης Χαναάν.
Αρ. 34,7  και τούτο έσται υµίν τα όρια προς βοράν· από της θαλάσσης της µεγάλης καταµετρήσετε υµίν αυτοίς παρά το
όρος το όρος·
Αρ. 34,7  Τα προς βορράν σύνορα θα είναι τα εξής· Παρετε ευθείαν γραµµήν από την Μεσόγειον θάλασσαν µέχρι του
µεγάλου όρους, που λέγεται “Ορος” (ίσως το Ερµών η ο Λιβανος).
Αρ. 34,8  και από τού όρους το όρος καταµετρήσετε αυτοίς εισπορευοµένων εις Εµάθ, και έσται η διέξοδος αυτού τα όρια
Σαραδάκ·
Αρ. 34,8  Από το Ορος πάρετε νέαν γραµµήν µέχρις ότου φθάσατε εις Εµάθ. Η γραµµή αυτή θα διέρχεται µέχρις Σαραδάκ.
Αρ. 34,9  και εξελεύσεται τα όρια Δεφρωνά, και έσται η διέξοδος αυτού Αρσεναΐν· τούτο έσται υµίν όρια από βορά .
Αρ. 34,9  Από εκεί θα εξέρχεται εις τα όρια Δεφρωνά και θα φθάνη µέχρι της Αρσεναΐν. Αυτά θα είναι τα από βορρά σύνορά
σας.
Αρ. 34,10  και καταµετρήσετε υµίν αυτοίς τα όρια ανατολών από Αρσεναΐν Σεπφαµάρ·
Αρ. 34,10  Τα δε σύνορά σας προς Ανατολάς θα είναι· Παρετε µίαν γραµµήν από την Αρσεναΐν µέχρι Σεπφαµάρ.
Αρ. 34,11  και καταβήσεται τα όρια από Σεπφάµ Αρβηλά από ανατολών επί πηγάς, και καταβήσεται τα όρια Βηλά επί
νώτου θαλάσσης Χενερέθ από ανατολών·
Αρ. 34,11  Η γραµµή αυτή θα κατεβή από Σεπφάµ εις Αρβηλά, από τα ανατολικά πάντοτε µέρη, πλησίον εις τας πηγάς, θα
προχωρή εις Βηλά κατά µήκος της θαλάσσης Γεννησαρέτ προς ανατολάς αυτής.
Αρ. 34,12  και καταβήσεται τα όρια επί τον Ιορδάνην, και έσται η διέξοδος θάλασσα η αλυκή. αύτη έσται υµίν η γη και τα
όρια αυτής κύκλω.
Αρ. 34,12  Η γραµµή αυτή, η καθοριστική των ορίων, κατέρχεται προς τα νότια µέρη παρά τον Ιορδάνην ποταµόν και
καταλήγει µέχρι της Νεκράς Θαλάσσης. Αυτή θα είναι η χώρα σας και αυτά θα είναι τα σύνορα της κύκλω”.
Αρ. 34,13  και ενετείλατο Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· αύτη η γη, ήν κατακληρονοµήσετε αυτήν µετά κλήρου, ον
τρόπον συνέταξε Κύριος δούναι αυτήν ταίς εννέα φυλαίς και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή·
Αρ. 34,13  Διέταξεν ακόµη ο Μωϋσής τους Ισραηλίτας και είπεν· “αυτή είναι η χώρα, την οποίαν θα κληρονοµήσετε και θα
διαµοιρασθήτε µε κλήρον εις τας φυλάς σας. Οπως διέταξεν ο Κυριος, θα διανείµετε αυτήν εις τας εννέα φυλάς σας και στο
ήµισυ της φυλής Μανασσή,
Αρ. 34,14  ότι έλαβε φυλή υιών ουβήν και φυλή υιών Γάδ κατ οίκους πατριών αυτών, και το ήµισυ φυλής Μανασσή
απέλαβον τους κλήρους αυτών,
Αρ. 34,14  διότι η φυλή Ρουβήν και η φυλή του Γαδ, όπως επίσης και το ήµισυ της φυλής Μανασσή, εζήτησαν ήδη και
έλαβον δια τον εαυτόν των την κληρονοµίαν των.



Αρ. 34,15  δύο φυλαί και ήµισυ φυλής έλαβον τους κλήρους αυτών πέραν τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ από νότου κατά
ανατολάς.
Αρ. 34,15  Δηλαδή αι δύο φυλαί Γαδ και Ρουβήν και το ήµισυ της φυλής Μανασσή έλαβον ως κληρονοµίαν των την πέραν
του Ιορδάνου περιοχήν, απέναντι της Ιεριχούς, η οποία εκτείνεται από τον νότον προς τα βορειοανατολικά”.
Αρ. 34,16  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 34,16  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·
Αρ. 34,17  ταύτα τα ονόµατα των ανδρών, οί κληρονοµήσουσιν υµίν την γήν· Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο τού Ναυή.
Αρ. 34,17  “αυτά είναι τα ονόµατα των ανδρών, οι οποίοι, ως Επιτροπή, θα µοιράσουν την χώραν Χαναάν· Ο αρχιερεύς
Ελεάζαρ και ο Ιησούς ο του Ναυη.
Αρ. 34,18  και άρχοντα ένα εκ φυλής λήψεσθε κατακληρονοµήσαι υµίν την γήν.
Αρ. 34,18  Θα πάρετε έπειτα ένα άρχοντα από κάθε φυλήν δια την κατανοµήν της χώρας εις σας.
Αρ. 34,19  και ταύτα τα ονόµατα των ανδρών· της φυλής Ιούδα Χάλεβ υιός Ιεφοννή·
Αρ. 34,19  Αυτά είναι τα ονόµατα των ανδρών από κάθε φυλήν· Από την φυλήν του Ιούδα ο Χαλεβ, ο υιός του Ιεφοννή.
Αρ. 34,20  της φυλής Συµεών Σαλαµιήλ υιός Εµιούδ·
Αρ. 34,20  Από την φυλή του Συµεών ο Σαλαµιήλ, υιός του Εµιούδ.
Αρ. 34,21  της φυλής Βενιαµίν Ελδάδ υιός Χασλών·
Αρ. 34,21  Από την φυλήν Βενιαµίν ο Ελδάδ, υιός του Χασλών.
Αρ. 34,22  της φυλής Δάν άρχων Βακχίρ υιός Εγλί·
Αρ. 34,22  Από την φυλήν Δαν ο άρχων Βακχίρ, υιός του Εγλί.
Αρ. 34,23  των υιών Ιωσήφ φυλής υιών Μανασσή άρχων Ανιήλ υιός Σουφί·
Αρ. 34,23  Από δε τους υιούς του Ιωσήφ εκ της φυλής Μανασσή ο άρχων Ανιήλ, υιός του Σουφί.
Αρ. 34,24  της φυλής υιών Εφραίµ άρχων Καµουήλ υιός Σαβαθάν·
Αρ. 34,24  Από την φυλήν Εφραίµ ο άρχων Καµουήλ, υιός του Σαβαθάν.
Αρ. 34,25  της φυλής Ζαβουλών άρχων Ελισαφάν υιός Φαρνάχ·
Αρ. 34,25  Από την φυλήν Ζαβουλών ο άρχων Ελισαφάν, υιός του Φαρνάχ.
Αρ. 34,26  της φυλής υιών Ισσάχαρ άρχων Φαλτιήλ υιός Οζά·
Αρ. 34,26  Από την φυλήν Ισσάχαρ ο άρχων Φαλιήλ, υιός του Οζά.
Αρ. 34,27  της φυλής υιών Ασήρ άρχων Αχιώρ υιός Σελεµί·
Αρ. 34,27  Από την φυλήν Ασήρ, ο άρχων Αχιώρ, υιός του Σελεµί.
Αρ. 34,28  της φυλής Νεφθαλί άρχων Φαδαήλ υιός Ιαµιούδ.
Αρ. 34,28  Και από την φυλήν Νεφθαλί, ο άρχων Φαδαήλ, υιός του Ιαµιούδ”.
Αρ. 34,29  τούτοις ενετείλατο Κύριος καταµερίσαι τοίς υιοίς Ισραήλ εν γη Χαναάν.
Αρ. 34,29  Εις αυτούς έδωσεν ο Κυριος την εντολήν να διαµοιράσουν την χώραν της Χαναάν στους Ισραηλίτας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Αρ. 35,1  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν επί δυσµών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ λέγων·
Αρ. 35,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν εκεί στο δυτικόν µέρος της χώρας Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου, απέναντι
από την Ιεριχώ και είπεν·
Αρ. 35,2  σύνταξον τοίς υιοίς Ισραήλ και δώσουσι τοίς Λευίταις από των κλήρων κατασχέσεως αυτών πόλεις κατοικείν και
τα προάστεια των πόλεων κύκλω αυτών δώσουσι τοίς Λευίταις,
Αρ. 35,2  “διάταξέ τους Ισραηλίτας να παραχωρήσουν στους Λευΐτας από την χώραν της κληρονοµίας των , πόλεις προς
εγκατάστασίν των· θα δώσουν επίσης εις αυτούς και περιοχήν γύρω από αυτάς τας πόλεις .
Αρ. 35,3  και έσονται αυτοίς αι πόλεις κατοικείν, και τα αφορίσµατα αυτών έσται τοίς κτήνεσιν αυτών και πάσι τοίς
τετράποσιν αυτών.
Αρ. 35,3   Αυταί αι πόλεις θα είναι εις κατοικίαν των Λευϊτών, αι δε καθωρισµέναι περί αυτάς περιοχαί θα είναι δια την
βασκήν των ζώων των και δι' όλα τα τετράποδα αυτών.
Αρ. 35,4  και τα συγκυρούντα των πόλεων, ας δώσετε τοίς Λευίταις, από τείχους της πόλεως και έξω δισχιλίους πήχεις
κύκλω·
Αρ. 35,4  Τα όρια των περί τας πόλεις περιοχών, που θα δώσετε στους Λευΐτας, θα εκτείνωνται γύρω από το τείχος κάθε
πόλεως κύκλω χίλια περίπου µέτρα.
Αρ. 35,5  και µετρήσεις έξω της πόλεως το κλίτος το προς ανατολάς δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς λίβα δισχιλίους
πήχεις και το κλίτος το προς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς βοράν δισχιλίους πήχεις, και η πόλις µέσον
τούτου έσται υµίν και τα όµορα των πόλεων.
Αρ. 35,5   Προς τούτο θα µετρήσης δύο χιλιάδας πήχεις (χίλια περίπου µέτρα) προς το ανατολικόν µέρος της πόλεως, δύο
χιλιάδας πήχεις προς το νότιον, δύο χιλιάδας πήχεις προς δυσµάς και δύο χιλιάδας πήχεις προς βορράν. Η περιοχή αυτή,
όπως και η πόλις που θα ευρίσκεται στο µέσον αυτής, θα ανήκουν στους Λιευΐτας.
Αρ. 35,6  και τας πόλεις δώσετε τοίς Λευίταις, τας έξ πόλεις των φυγαδευτηρίων, ας δώσετε φυγείν εκεί τώ φονεύσαντι, και
προς ταύταις τεσσαράκοντα και δύο πόλεις·
Αρ. 35,6  Πολεις, τας οποίας θα δώσετε επίσης στους Λευΐτας, θα είναι και αι εξ πόλεις καταφύγια, εις τας οποίας θα
παρέχεται άσυλον εις κάθε ακούσιον φονέα, ώστε να καταφεύγη εις αυτάς δι' ασφάλειαν. Και επί πλέον από τας πόλεις
αυτάς θα δώσετε άλλας τεσσαράκοντα δύο πόλεις.
Αρ. 35,7  πάσας τας πόλεις δώσετε τοίς Λευίταις τεσσαράκοντα και οκτώ πόλεις, ταύτας, και τα προάστεια αυτών.
Αρ. 35,7   Ολαι δηλαδή αι πόλεις, τας οποίας µετά των περιοχών αυτών θα δώσετε στους Λευΐτας, θα είναι τεσσαράκοντά
οκτώ.
Αρ. 35,8  και τας πόλεις, ας δώσετε από της κατασχέσεως υιών Ισραήλ, από των τα πολλά πολλά. και από των ελαττόνων
ελάττω· έκαστος κατά την κληρονοµίαν αυτού, ήν κατακληρονοµήσουσι δώσουσιν από των πόλεων τοίς Λευίταις.
Αρ. 35,8  Αι πόλεις, τας οποίας από την χώραν, που κάθε φυλή κληρονοµεί, θα δώσετε στους Λευΐτας, θα είναι πολλαί από



τας φυλάς που έλαβον πολλάς πόλεις, και θα είναι ολίγαι, από τας φυλάς που έλαβον ολίγας. Καθε φυλή αναλόγως της
εκτάσεως, την οποίαν κληρονοµεί θα δώση και τον αριθµόν των πόλεων προς τους Λευΐτας”.
Αρ. 35,9  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων·
Αρ. 35,9  Ωµίλησεν ακόµη ο Κυριος προς τον Μωυσήν λέγων·
Αρ. 35,10  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γήν Χαναάν
Αρ. 35,10  “Οµίλησε προς τους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς· Σεις διαβαίνετε τώρα τον Ιορδάνην, δια να καταλάβετε την
χώραν Χαναάν.
Αρ. 35,11  και διαστελείτε υµίν αυτοίς πόλεις· φυγαδευτήρια έσται υµίν φυγείν εκεί τον φονευτήν, πάς ο πατάξας ψυχήν
ακουσίως.
Αρ. 35,11  Οταν εγκατσοσταθήτε εις αυτήν θα ξεχωρίσετε δια τον εαυτόν σας µερικάς πόλεις, αι οποίαι θα είναι καταφύγια,
δια να καταφεύγη εις αυτάς και ευρίσκη ασφάλειαν εκείνος, ο οποίος ακουσίως διέπραξε φόνον.
Αρ. 35,12  και έσονται αι πόλεις υµίν φυγαδευτήρια από τού αγχιστεύοντος το αίµα, και ου µη αποθάνη ο φονεύων έως αν
στή έναντι της συναγωγής εις κρίσιν.
Αρ. 35,12  Αι πόλεις αυταί θα είναι άσυλα, δια να προφυλάξουν τον ακούσιον φονέα από εκδίκησιν συγγενούς του
φονευθέντος· εις αυτάς θα διαφεύγη τον θάνατον ο φονεύς και θα µένη ατιµώρητος, έως ότου οδηγηθή ενώπιον του λαού
και δικασθή.
Αρ. 35,13  και αι πόλεις ας δώσετε, τας έξ πόλεις, φυγαδευτήρια έσονται υµίν·
Αρ. 35,13  Αι εξ πόλεις, τας οποίας θα δώσετε ως καταφύγια, θα είναι·
Αρ. 35,14  τας τρεις πόλεις δώσετε πέραν τού Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις δώσετε εν γη Χαναάν·
Αρ. 35,14  Αι τρεις από αυτάς θα ευρίσκωνται πέραν από τον Ιορδάνην και αι τρεις άλλαι δυτικώς από τον Ιορδάνην εις την
χώραν Χαναάν.
Αρ. 35,15  φυγαδείον έσται τοίς υιοίς Ισραήλ, και τώ προσηλύτω και τώ παροίκω τώ εν υµίν έσονται αι πόλεις αύται εις
φυγαδευτήριον, φυγείν εκεί παντί πατάξαντι ψυχήν ακουσίως.
Αρ. 35,15  Καταφύγια θα είναι αυταί αι πόλεις, όχι µόνον δια τους Ισραηλίτας, αλλά και δια τους ξένους, που ευρίσκονται
µαζή σας και δια τους παρεπιδηµούντας. Αι πόλεις αυταί θα είναι καταφύγια, δια να καταφεύγη και ασφαλίζεται εις
αυτάς από κάθε εκδίκησιν ο ακουσίως φονεύσας άνθρωπον.
Αρ. 35,16  εάν δε εν σκεύει σιδήρου πατάξη αυτόν, και τελευτήση, φονευτής εστι· θανάτω θανατούσθω ο φονευτής.
Αρ. 35,16  Εάν κανείς εκουσίως κτυπήση θανασίµως κάποιον µε σιδερένιο ρόπαλον και αποθάνη εκείνος, ο κτυπήσας είναι
φονεύς και θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Αρ. 35,17  εάν δε εν λίθω εκ χειρός, εν ώ αποθανείται εν αυτώ, πατάξη αυτόν, και αποθάνη, φονευτής εστι· θανάτω
θανατούσθω ο φονευτής.
Αρ. 35,17  Εάν κτυπήση κάποιον µε λίθον και συνεπεία του κτυπήµατος αποθάνη ο πληγείς, ο πλήξας αυτόν είναι φονεύς.
Με θάνατον θα τιµωρηθή και αυτός ο φονεύς.
Αρ. 35,18  εάν δε εν σκεύει ξυλίνω εκ χειρός, εξ ού αποθανείται εν αυτώ, πατάξη αυτόν, και αποθάνη, φονευτής εστι· θανάτω
θανατούσθω ο φονευτής.
Αρ. 35,18  Εάν µε ξύλινον σκεύος, που κρατεί εις την χείρα του, κτυπήση κάποιον και εκείνος αποθάνη, είναι φονεύς. Με
θάνατον θα τυµωρηθή και ο φονεύς αυτός.
Αρ. 35,19  ο αγχιστεύων το αίµα, ούτος αποκτενεί τον φονεύσαντα· όταν συναντήση αυτώ, ούτος αποκτενεί αυτόν.
Αρ. 35,19  Ο συγγενής του φονευθέντος θα φονεύση τον φονέα· θα τον φονεύση, όπου και όταν τον συναντήση.
Αρ. 35,20  εάν δε δι έχθραν ώση αυτόν και επιρίψη επ αυτόν πάν σκεύος εξ ενέδρου, και αποθάνη,
Αρ. 35,20  Εάν κανείς από εχθρότητα κινούµενος, σπρώξη κάποιον η ενεδρεύων ρίψη εναντίον του κάποιο αντικείµενον και
αποθάνη ο κτυπηθείς,
Αρ. 35,21  ή διά µήνιν επάταξεν αυτόν τή χειρί, και αποθάνη, θανάτω θανατούσθω ο πατάξας, φονευτής εστι· θανάτω
θανατούσθω ο φονεύων· ο αγχιστεύων το αίµα αποκτενεί τον φονεύσαντα εν τώ συναντήσαι αυτώ.
Αρ. 35,21  η δια λόγους οργής κτυπήση αυτόν µε το χέρι του και αποθάνη, ο κτυπήσας είναι φονεύς και πρέπει να τιµωρηθή
µε θάνατον. Ο συγγενής του φονευθέντος θα θανατώση τον φονέα, όταν και όπου τον συναντήση.
Αρ. 35,22  εάν δε εξάπινα ου δι έχθραν ώση αυτόν ή επιρίψη επ αυτόν πάν σκεύος ουκ εξ ενέδρου
Αρ. 35,22  Εάν όµως εξ απροσεξίας, όχι από εχθρότητα και µίσος, σπρώξη κανείς κάποιον η ρίψη εναντίον του κάποιο
αντικείµενον, όχι πονηρώς ενεδρεύων,
Αρ. 35,23  ή παντί λίθω, εν ώ αποθανείται εν αυτώ, ουκ ειδώς, και επιπέση επ αυτόν, και αποθάνη, αυτός δε ουκ εχθρός
αυτού ήν, ουδέ ζητών κακοποιήσαι αυτόν,
Αρ. 35,23  η λίθον, από το πλήγµα του οποίου θα αποθάνη ο κτυπηθείς, αυτά δε γίνουν ασυναισθήτως και ακουσίως, ο δε
φονεύς δεν είχε καµµίαν προς εκείνον εχθρότητα και ούτε είχεν επιδιώξει ποτέ να του κάµη κακόν,
Αρ. 35,24  και κρινεί η συναγωγή ανά µέσον τού πατάξαντος και ανά µέσον τού αγχιστεύοντος το αίµα, κατά τα κρίµατα
ταύτα,
Αρ. 35,24  ο φονεύς αυτός θα κριθή και θα δικασθή υπό του λαού ενώπιον του συγγενούς του φονευθέντος και θα γίνη
έρευνα εάν από τας ανωτέρω ελαφρυντικάς συνθήκας έγινεν ο φόνος.
Αρ. 35,25  και εξελείται η συναγωγή τον φονεύσαντα από τού αγχιστεύοντος το αίµα, και αποκαταστήσουσιν αυτόν η
συναγωγή εις την πόλιν τού φυγαδευτηρίου αυτού, ού κατέφυγε, και κατοικήσει εκεί έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο µέγας, ον
έχρισαν αυτόν τώ ελαίω τώ αγίω.
Αρ. 35,25  Εάν ναι, ο λαός θα αποσπάση από τα χέρια του συγγενούς του φονευθέντος τον φονέα, θα τον οδηγήσουν εις την
πόλιν καταφύγιον, όπου είχε και προηγουµένως καταφύγει, δια να ζήση εκεί µέχρι ότου αποθάνη ο αρχιερεύς, τον οποίον
έχρισαν µε το άγιον έλαιον.
Αρ. 35,26  εάν δε εξόδω εξέλθη ο φονεύσας τα όρια της πόλεως εις ήν κατέφυγεν εκεί,
Αρ. 35,26  Εάν όµως ο φονεύς εξέλθη από τα όρια της πόλεως, εις την οποίαν ως προς άσυλον κατέφυγεν,
Αρ. 35,27  και εύρη αυτόν ο αγχιστεύων το αίµα έξω των ορίων της πόλεως καταφυγής αυτού και φονεύση ο αγχιστεύων το
αίµα τον φονεύσαντα, ουκ ένοχός εστιν·



Αρ. 35,27  και ο συγγενής του φονευθέντος εύρη αυτόν έξω από τα όρια της πόλεως- καταφύγιον και τον φονεύση, δεν θα
είναι ένοχος φόνου.
Αρ. 35,28  εν γάρ τή πόλει της καταφυγής κατοικείτω, έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο µέγας, και µετά το αποθανείν τον ιερέα
τον µέγαν επαναστραφήσεται ο φονεύσας εις την γήν της κατασχέσεως αυτού.
Αρ. 35,28  Εις την πόλιν καταφύγιον πρέπει να µένη ο φονεύς µέχρι του θανάτου του αρχιερέως. Οταν αποθάνη ο αρχιερεύς,
θα επιστρέψη ο φονεύς ελεύθερος εις την πατρίδα του και εις την κληρονοµίαν του.
Αρ. 35,29  και έσται ταύτα υµίν εις δικαίωµα κρίµατος εις τας γενεάς υµών εν πάσαις ταίς κατοικίαις υµών.
Αρ. 35,29  Αυτά θα είναι και θα ισχύουν δια σας, ως νόµοι αποδόσεως δικαιοσύνης, εις όλους τους απογόνους σας και εις
όλας τας περιοχάς, εις τας οποίας θα κατοικήτε.
Αρ. 35,30  πάς πατάξας ψυχήν, διά µαρτύρων φονεύσεις τον φονεύσαντα, και µάρτυς είς ου µαρτυρήσει επί ψυχήν
αποθανείν.
Αρ. 35,30  Καθένας που εφόνευσεν άνθρωπον, θα τιµωρηθή δια θανάτου επί τη βάσει µαρτύρων. Δεν αρκεί η µαρτυρία ενός
µάρτυρος, δια να καταδικασθή κανείς εις θάνατον.
Αρ. 35,31  και ου λήψεσθε λύτρα περί ψυχής παρά τού φονεύσαντος τού ενόχου όντος αναιρεθήναι· θανάτω γάρ
θανατωθήσεται.
Αρ. 35,31  Δεν θα δεχθήτε χρήµατα από τον φονέα προς εξαγοράν της ζωής του, εφόσον είναι ένοχος θανάτου. Αυτός πρέπει
να τιµωρηθή δια θανάτου.
Αρ. 35,32  ου λήψεσθε λύτρα τού φυγείν εις πόλιν των φυγαδευτηρίων, τού πάλιν κατοικείν επί της γής, έως αν αποθάνη ο
ιερεύς ο µέγας.
Αρ. 35,32   Δεν θα λάβετε επίσης χρήµατα, δια να φυγαδεύσετε φονέα εις την πόλι- καταφύγιον η δια να αφήσετε αυτόν να
επιστρέψη εις την πατρίδα του, πριν αποθάνη ο αρχιερεύς.
Αρ. 35,33  και ου µη φονοκτονήσητε την γήν, εις ήν υµείς κατοικείτε· το γάρ αίµα τούτο φονοκτονεί την γήν, και ουκ
εξιλασθήσεται η γη από τού αίµατος τού εκχυθέντος επ αυτής, αλλ επί τού αίµατος τού εκχέοντος.
Αρ. 35,33  Εάν τηρήσετε αυτά θα αποφύγετε τους φόνους εις την χώραν, όπου κατοικείτε. Το αδίκως χυνόµενον αίµα
πληθύνει τους φόνους εις την χώραν, εφόσον µένει ατιµώρητος ο φονεύς. Και αυτή δεν ηµπορεί να εξιλεωθή από το αδίκως
χυνόµενον αίµα, ειµή µόνον µε το αίµα του φονέως.
Αρ. 35,34  και ου µιανείτε την γήν, εφ ής κατοικείτε επ αυτής, εφ ής εγώ κατασκηνώ εν υµίν· εγώ γάρ ειµι Κύριος
κατασκηνών εν µέσω των υιών Ισραήλ.
Αρ. 35,34  Δεν θα µολύνετε την χώραν, εις την οποίαν κατοικείτε, και επί της οποίας εν µέσω υµών κατοικώ και εγώ. Εγώ
είµαι ο Κυριος, ο οποίος κατοικώ µεταξύ των Ισραηλιτών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Αρ. 36,1  Καί προσήλθον οι άρχοντες φυλής υιών Γαλαάδ υιού Μαχίρ υιού Μανασσή εκ της φυλής υιών Ιωσήφ και
ελάλησαν έναντι Μωυσή και έναντι Ελεάζαρ τού ιερέως και έναντι των αρχόντων οίκων πατριών των υιών Ισραήλ
Αρ. 36,1   Οι αρχηγοί της οικογενείας του Γαλαάδ, ο οποίος ήτο υιός Μαχίρ υιού του Μανασσή, ενός από τους υιούς του
Ιωσήφ, προσήλθον ενώπιον του Μωϋσέως, ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ και ενώπιον των αρχηγών των φυλών του
Ισραήλ,
Αρ. 36,2  και είπαν· τώ κυρίω ηµών ενετείλατο Κύριος αποδούναι την γήν της κληρονοµίας εν κλήρω τοίς υιοίς Ισραήλ, και
τώ κυρίω συνέταξε Κύριος δούναι την κληρονοµίαν Σαλπαάδ τού αδελφού ηµών ταίς θυγατράσιν αυτού.
Αρ. 36,2  και είπαν· “ο Κυριος διέταξε τον κύριόν µας (τον Μωϋσήν) να διαµοιράση δια κλήρου την χώραν Χαναάν στους
Ισραηλίτας. Διέταξεν επίσης τον κύριόν µας να δοθή η κληρονοµία του αδελφού Σαλπαάδ εις τας θυγατέρας του.
Αρ. 36,3  και έσονται ενί των φυλών υιών Ισραήλ γυναίκες, και αφαιρεθήσεται ο κλήρος αυτών εκ της κατασχέσεως των
πατέρων ηµών και προστεθήσεται εις κληρονοµίαν της φυλής, οίς αν γένωνται γυναίκες, και εκ τού κλήρου της
κληρονοµίας ηµών αφαιρεθήσεται.
Αρ. 36,3  Εάν όµως αυταί υπανδρευθούν κάποιον από τας άλλας φυλάς των Ισραηλιτών, θα αφαιρεθή η κληρονοµία των
από την ιδιοκτησίαν της φυλής των και θα προστεθή εις την φυλήν του συζύγου των και έτσι θα αφαιρεθή από την ιδικήν
µας κληρονοµίαν το µερίδιον αυτών.
Αρ. 36,4  εάν δε γένηται η άφεσις των υιών Ισραήλ, και προστεθήσεται η κληρονοµία αυτών επί την κληρονοµίαν της
φυλής, οίς αν γένωνται γυναίκες, και από της κληρονοµίας φυλής πατριάς ηµών αφαιρεθήσεται η κληρονοµία αυτών.
Αρ. 36,4  Οταν δε έλθη δια τους Ισραηλίτας το πεντηκοστόν έτος, το έτος της αφέσεως, το µερίδιον των γυναικών αυτών θα
ενσωµατωθή οριστικώς εις την κληρονοµίαν της φυλής, εις την οποίαν ανήκουν οι σύζυγοί των, και έτσι από την
κληρονοµικώς δοθείσαν χώραν εις την φυλήν των πατέρων µας θα αφαιρεθή οριστικώς το µερίδιον εκείνων”.
Αρ. 36,5  και ενετείλατο Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ διά προστάγµατος Κυρίου λέγων· ούτως φυλή υιών Ιωσήφ λέγουσι·
Αρ. 36,5  Ο Μωϋσής κατόπιν εντολής του Κυρίου, διέταξεν στους Ισραηλίτας τα εξής· “αυτά λέγουν οι της φυλής του Ιωσήφ.
Αρ. 36,6  τούτο το ρήµα, ό συνέταξε Κύριος τοίς θυγατράσι Σαλπαάδ, λέγων· ού αρέσκη εναντίον αυτών, έστωσαν γυναίκες,
πλήν εκ τού δήµου τού πατρός αυτών έστωσαν γυναίκες,
Αρ. 36,6  Αυτή δε είναι η εντολή, την οποίαν διέταξεν ο Κυριος εις τας θυγατέρας Σαλπαάδ, λέγων· Ας γίνουν σύζυγοι,
οιουδήποτε ανδρός, ο οποίος αρέσει εις αυτάς, αλλά από την φυλήν του πατρός των πρέπει να κατάγωνται οι σύζυγοι της
προτιµήσεώς των,
Αρ. 36,7  και ουχί περιστραφήσεται κληρονοµία τοίς υιοίς Ισραήλ από φυλής επί φυλήν, ότι έκαστος εν τή κληρονοµία της
φυλής της πατριάς αυτού προσκολληθήσονται οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 36,7  δια να µη περιφέρεται η κληρονοµία από φυλής εις φυλήν, διότι καθένας από τους Ισραηλίτας θα προακολληθή
εις την κληροδοτηθείσαν εις την φυλήν του χώραν.
Αρ. 36,8  και πάσα θυγάτηρ αγχιστεύουσα κληρονοµίαν εκ των φυλών υιών Ισραήλ ενί των εκ τού δήµου τού πατρός αυτής
έσονται γυναίκες, ίνα αγχιστεύσωσιν οι υιοί Ισραήλ έκαστος την κληρονοµίαν την πατρικήν αυτού·
Αρ. 36,8  Καθε κόρη, εις την οποίαν θα περιέλθη κληρονοµία από κάποιον φυλήν των Ισραηλιτών, θα λάβη ως σύζυγον ένα
από την φυλήν των πατέρων της, ίνα και νυµφευόµενοι οι Ισραηλίται, διατηρούν ο καθένας την πατρικήν του



κληρονοµίαν,
Αρ. 36,9  και ου περιστραφήσεται ο κλήρος εκ φυλής επί φυλήν ετέραν, αλλ έκαστος εν τή κληρονοµία αυτού
προσκολληθήσονται οι υιοί Ισραήλ.
Αρ. 36,9  και δεν θα περιέρχεται η κληρονοµία της µιας φυλής εις την άλλην, αλλά καθένας από τους Ισραηλίτας θα
προσκολλάται εις την κληρονοµίαν του”.
Αρ. 36,10  ον τρόπον συνέταξε Κύριος Μωυσή, ούτως εποίησαν θυγατράσι Σαλπαάδ,
Αρ. 36,10  Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν, έτσι έκαµαν αι θυγατέρες Σαλπαάδ.
Αρ. 36,11  και εγένοντο Θερσά και Εγλά και Μελχά και Νούα και Μαλαά θυγατέρες Σαλπαάδ τοίς ανεψιοίς αυτών·
Αρ. 36,11  Η Θερσά, η Εγλά, η Μελχά, η Νούα, και η Μαλαά έλαβον συζύγους τους υιούς των θείων των.
Αρ. 36,12  εκ τού δήµου τού Μανασσή υιών Ιωσήφ εγενήθησαν γυναίκες, και εγενήθη η κληρονοµία αυτών επί την φυλήν
δήµου τού πατρός αυτών.
Αρ. 36,12  Ελαβον ως συζύγους άνδρας εκ της φυλής του Μανασσή , ενός από τους υιούς του Ιωσήφ, και παρέµεινεν ούτω η
κληρονοµία των εις την φυλήν των πατέρων των.
Αρ. 36,13  Αύται αι εντολαί και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, ά ενετείλατο Κύριος εν χειρί Μωυσή επί δυσµών Μωάβ επί
τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ.
Αρ. 36,13  Αυταί είναι αι εντολαί και οι νόµοι και αι κρίσεις, τας οποίας δια του Μωϋσέως διέταξεν ο Θεός στους Ισραηλίτας,
εις τα δυτικά µέρη της Μωάβ, πλησίον του Ιορδάνου και απέναντι από την Ιεριχώ.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Δευτ. 1,1  Ούτοι οι λόγοι, ούς ελάλησε Μωυσής παντί Ισραήλ πέραν τού Ιορδάνου εν τή ερήµω προς δυσµαίς πλησίον της
ερυθράς θαλάσσης ανά µέσον Φαράν Τοφόλ και Λοβόν και Αυλών και Καταχρύσεα·
Δευτ. 1,1  Αυτοί είναι οι λόγοι, τους οποίους ο Μωϋσής είπεν εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν, ανατολικώς από τον Ιορδάνην,
εις την προς δυσµάς έρηµον, η οποία ευρίσκεται πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης, εις την ερήµον Φαράν και εις τας πόλεις
Τοφόλ, Λοβόν, Αυλών και Καταχρύσεα.
Δευτ. 1,2  ένδεκα ηµερών εκ Χωρήβ οδός επ όρος Σηείρ έως Κάδης Βαρνή.
Δευτ. 1,2  Ενδεκα ηµερών πορεία είναι από το όρος Χωρήβ δια του όρους Σηείρ µέχρι της Καδης Βαρνή.
Δευτ. 1,3  και εγενήθη εν τώ τεσσαρακοστώ έτει εν τώ ενδεκάτω µηνί µια τού µηνός ελάλησε Μωυσής προς πάντας υιούς
Ισραήλ κατά πάντα, όσα ενετείλατο Κύριος αυτώ προς αυτούς.
Δευτ. 1,3  Κατά την πρώτην του ενδεκάτου µηνός του τεσσαρακοστού έτους από την ηµέραν της αναχωρήσεως των
Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου, είπεν ο Μωϋσής προς όλους τους Ισραηλίτας όλα όσα διέταξεν αυτόν ο Κυριος να είπη προς
αυτούς.
Δευτ. 1,4  µετά το πατάξαι Σηών βασιλέα Αµοραίων τον κατοικήσαντα εν Εσεβών και τον Ώγ βασιλέα της Βασάν τον
κατοικήσαντα εν Ασταρώθ και εν Εδραΐν,
Δευτ. 1,4  Τα είπεν αυτά ο Μωϋσής µετά την νίκην των Ισραηλιτών εναντίον του Σηών του βασιλέως των Αµορραίων, ο
οποίος κατοικούσε εις Εσεβών, και µετά την υποταγήν του Ωγ, βασιλέως της χώρας Βασάν, ο οποίος κατοικούσε εις την
πόλιν Ασταρώθ και την πόλιν Εδραΐν.
Δευτ. 1,5  εν τώ πέραν τού Ιορδάνου εν γη Μωάβ, ήρξατο Μωυσής διασαφήσαι τον νόµον τούτον λέγων·
Δευτ. 1,5  Εις αυτήν την πέραν του Ιορδάνου περιοχήν, και ακριβέστερον, εις την χώραν Μωάβ, ήρχισεν ο Μωϋσής να
εξαγγέλλη και αποσαφηνίζη τον Νοµον τούτον, λέγων·
Δευτ. 1,6  Κύριος ο Θεός ηµών ελάλησεν ηµίν εν Χωρήβ λέγων· ικανούσθω υµίν κατοικείν εν τώ όρει τούτω·
Δευτ. 1,6  “Κυριος, ο Θεός ηµών, ελάλησε προς ηµάς στο όρος Χωρήβ και είπε· Αρκετόν πλέον χρόνον παροικήσατε στο όρος
τούτο.
Δευτ. 1,7  επιστράφητε και απάρατε υµείς και εισπορεύεσθε εις όρος Αµοραίων και προς πάντας τους περιοίκους Άραβα, εις
όρος και πεδίον και προς λίβα και παραλίαν γήν Χαναναίων και Αντιλίβανον έως τού ποταµού τού µεγάλου Ευφράτου.
Δευτ. 1,7  Στραφήτε τώρα και ξεκινήσατε, δια να εισέλθετε εις την ορεινήν περιοχήν των Αµορραίων, εις την χώραν των
κατοίκων Αραβα, εις την ορεινήν και πεδινήν περιοχήν της Χαναάν, στο νότιον µέρος αυτής, στο δυτικόν προς την
παραλίαν µέρος, προς δε βορράν από το όρος Αντιλίβανον µέχρι του Ευφράτου, του µεγάλου ποταµού.
Δευτ. 1,8  ίδετε, παραδέδωκεν ενώπιον υµών την γήν· εισπορευθέντες κληρονοµήσατε την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν
υµών, τώ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ δούναι αυτοίς και τώ σπέρµατι αυτών µετ αυτούς.
Δευτ. 1,8  Ιδέτε· έχω παραδώσει εις τα χέρια σας την χώραν αυτήν. Εισέλθετε και κληρονοµήσατε την γην, την οποίαν
ωρκίσθην να δώσω στους πατέρας σας, τον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και στους απογόνους των έπειτα από
αυτούς.
Δευτ. 1,9  και είπα προς υµάς εν τώ καιρώ εκείνω λέγων· ου δυνήσοµαι µόνος φέρειν υµάς·
Δευτ. 1,9  Κατά τον καιρόν εκείνον, ότε ανεχωρήσαµεν από την Αίγυπτον, είπα προς σας, ότι δεν θα ηµπορέσω µόνος µου να
σας οδηγώ και σας κυβερνώ·
Δευτ. 1,10  Κύριος ο Θεός υµών επλήθυνεν υµάς, και ιδού εστε σήµερον ωσεί τα άστρα τού ουρανού τώ πλήθει·
Δευτ. 1,10  διότι Κυριος ο Θεός σας σας επλήθυνε και ιδού ότι σήµερον είσθε πλήθος πολύ , ωσάν τα άστρα του ουρανού.
Δευτ. 1,11  Κύριος ο Θεός των πατέρων υµών προσθείη υµίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσαι υµάς, καθότι ελάλησεν
υµίν.
Δευτ. 1,11  Είθε ο Κυριος και Θεός των πατέρων σας, να σας ευλογήση και να σας πληθύνη χίλιες φορές περισσότερον από
ο,τι είσθε σήµερα, όπως άλλωστε και έχει υποσχεθή προς σας.
Δευτ. 1,12  πώς δυνήσοµαι µόνος φέρειν τον κόπον υµών και την υπόστασιν υµών και τας αντιλογίας υµών;
Δευτ. 1,12  Πως θα ηµπορέσω εγώ µόνος µου να βαστάσω όλον το βάρος σας, την ύπαρξιν και την διαβίωσίν σας και τας
αντιδικίας, που παρουσιάζετε µεταξύ σας;
Δευτ. 1,13  δότε εαυτοίς άνδρας σοφούς και επιστήµονας και συνετούς εις τας φυλάς υµών, και καταστήσω εφ υµών



ηγουµένους υµών.
Δευτ. 1,13  Δια τούτο και σας είπα τότε· εκλέξατε δια την εξυπηρέτησίν σας άνδρας σοφούς, επιστήµονας και συνετούς από
τας φυλάς σας, και εγώ θα καταστήσω αυτούς αρχηγούς σας.
Δευτ. 1,14  και απεκρίθητέ µοι και είπατε· καλόν το ρήµα ό ελάλησας ποιήσαι.
Δευτ. 1,14  Τοτε αποκριθήκατε εις εµέ και είπατε· καλόν είναι αυτό το έργον, που µας είπες να κάµωµεν.
Δευτ. 1,15  και έλαβον εξ υµών άνδρας σοφούς και επιστήµονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς ηγείσθαι εφ υµών
χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραµµατοεισαγωγείς τοίς κριταίς υµών.
Δευτ. 1,15  Επήρα τότε από σας άνδρας σοφούς και επιστήµονας και συνετούς και ανέθεσα εις αυτούς να σας διοικούν ,
κατέστησα από αυτούς µεταξύ σας χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και αρχηγούς δέκα ανδρών,
διδασκάλους και δικαστάς µεταξύ σας.
Δευτ. 1,16  και ενετειλάµην τοίς κριταίς υµών εν τώ καιρώ εκείνω λέγων· διακούετε ανά µέσον των αδελφών υµών και
κρίνατε δικαίως ανά µέσον ανδρός και ανά µέσον αδελφού και ανά µέσον προσηλύτου αυτού.
Δευτ. 1,16  Εδωσα εντολήν στους δυκαστάς σας κατά τον καιρόν εκείνον, λέγων· Να ακούετε µε προσοχήν τας µεταξύ των
αδελφών σας παρουσιαζοµένας διαφοράς, να κρίνετε δικαίως τας διαφοράς µεταξύ των Ισραηλιτών, όπως επίσης και τας
µεταξύ αυτών και ξένου τινός.
Δευτ. 1,17  ουκ επιγνώση πρόσωπον εν κρίσει, κατά τον µικρόν και κατά τον µέγαν κρινείς, ου µη υποστείλη πρόσωπον
ανθρώπου, ότι η κρίσις τού Θεού εστι· και το ρήµα, ό εάν σκληρόν ή αφ υµών, ανοίσετε αυτό επ εµέ, και ακούσοµαι αυτό.
Δευτ. 1,17  Κατά την δίκην δεν θα λαµβάνης υπ' όψει σου πρόσωπον. Οπως θα κρίνης τον ταπεινόν και άσηµον, έτσι θα
κρίνης τον αξιωµατούχον και επίσηµον. Δεν θα συστέλλεσαι και δεν θα δυστάζης ενώπιον ουδενός από τους διαδίκους,
διότι η απονοµή δικαιοσύνης είναι έργον Θεού. Εάν δε και παρουσιασθή καµµιά δύσκολος υπόθεσις, θα αναφέρετε εις εµέ
την υπόθεσιν αυτήν· εγώ θα την εξετάζω, θα την κρίνω και θα αποφασίζω.
Δευτ. 1,18  και ενετειλάµην υµίν εν τώ καιρώ εκείνω πάντας τους λόγους , ούς ποιήσετε.
Δευτ. 1,18  Κατά τον καιρόν εκείνον σας εδωσα εντολήν δι' όλα όσα πρέπει να κάµετε.
Δευτ. 1,19  και απάραντες εκ Χωρήβ επορεύθηµεν πάσαν την έρηµον την µεγάλην και την φοβεράν εκείνην, ήν είδετε, οδόν
όρους τού Αµοραίου, καθότι ενετείλατο Κύριος ο Θεός ηµών ηµίν, και ήλθοµεν έως Κάδης Βαρνή.
Δευτ. 1,19  Εξεκινήσαµεν από το όρος Χωρήβ, εβαδίσαµεν όλην την µεγάλην και φοβεράν εκείνην έρηµον, την οποίαν
είδατε, επορεύθηµεν προς την κατεύθυνσιν του όρους των Αµορραίων, όπως µας διέταξεν ο Κυριος και Θεός µας, και
ήλθοµεν έως την πόλιν Καδης Βαρνή.
Δευτ. 1,20  και είπα προς υµάς· ήλθατε έως τού όρους τού Αµοραίου, ό Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν υµίν.
Δευτ. 1,20  Και είπα προς σας· εφθάσατε έως το όρος των Αµορραίων, σύνορον της Χαναάν, την οποίαν ο Κυριος παραδίδει
τώρα εις σας.
Δευτ. 1,21  ίδετε, παραδέδωκεν ηµίν Κύριος ο Θεός υµών πρό προσώπου υµών την γήν· αναβάντες κληρονοµήσατε, ον
τρόπον είπε Κύριος ο Θεός των πατέρων υµών υµίν· µη φοβείσθε µηδέ δειλιάσητε.
Δευτ. 1,21  Ιδέτε ! Ο Κυριος και Θεός σας έχει πλέον παραδώσει εις τα χέρια σας την χώραν αυτήν. Εισέλθετε εις αυτήν,
κυριεύσατέ την ως κληρονοµίαν σας, όπως είπεν εις σας ο Θεός των προγόνων σας. Μη φοβηθήτε κανένα και µη
δειλιάσετε.
Δευτ. 1,22  και προσήλθατέ µοι πάντες και είπατε· αποστείλωµεν άνδρας προτέρους ηµών, και εφοδευσάτωσαν ηµίν την
γήν και αναγγειλάτωσαν ηµίν απόκρισιν την οδόν, δι ής αναβησόµεθα εν αυτή, και τας πόλεις εις ας εισπορευσόµεθα εις
αυτάς.
Δευτ. 1,22  Ηλθατε τότε προς εµέ όλοι και µου είπατε· Πριν ηµείς εισέλθωµεν, ας αποστείλωµεν άνδρας κατασκόπους να
επιθεωρήσουν και ερευνήσουν την χώραν και να µας δώσουν πληροφορίαν δια την οδόν, από την οποίαν θα διαβώµεν
προς αυτήν και δια τας πόλεις, εις τας οποίας θα εισέλθωµεν.
Δευτ. 1,23  και ήρεσεν εναντίον µου το ρήµα, και έλαβον εξ υµών δώδεκα άνδρας, άνδρα ένα κατά φυλήν.
Δευτ. 1,23  Μου ήρεσεν αυτή η πρότασίς σας και εξέλεξα από σας δώδεκα άνδρας, ένα από κάθε φυλήν.
Δευτ. 1,24  και επιστραφέντες ανέβησαν εις το όρος και ήλθοσαν έως Φάραγγος βότρυος και κατεσκόπευσαν αυτήν .
Δευτ. 1,24  Αυτοί δε ετράπησαν προς την Χαναάν, ανέβησαν προς την ορεινήν χώραν της Παλαιστίνης, έφθασαν µέχρι της
κοιλάδας, που ονοµάζεται “Φαραγξ Βοτρυος”, και κατεσκόπευσαν την χώραν.
Δευτ. 1,25  και ελάβοσαν εν ταίς χερσίν αυτών από τού καρπού της γής και κατήνεγκαν προς υµάς και έλεγον· αγαθή η γη ,
ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν ηµίν.
Δευτ. 1,25  Επήραν εις τα χέρια των από τον καρπόν της γης αυτής, έφεραν αυτόν ως δείγµα προς ηµάς και έλεγαν· Εύφορος
και πλουσία είναι η χώρα αυτή, την οποίαν µας δίδει ο Κυριος.
Δευτ. 1,26  και ουκ ηθελήσατε αναβήναι, αλλ ηπειθήσατε τώ ρήµατι Κυρίου τού Θεού ηµών
Δευτ. 1,26  Αλλά σεις δεν ηθελήσατε να εισέλθετε εις αυτήν· δεν υπηκούσατε εις την εντολήν Κυρίου του Θεού ηµών·
Δευτ. 1,27  και διεγογγύζετε εν ταίς σκηναίς υµών και είπατε· διά το µισείν Κύριον ηµάς, εξήγαγεν ηµάς εκ γής Αιγύπτου
παραδούναι ηµάς εις χείρας Αµοραίων, εξολοθρεύσαι ηµάς.
Δευτ. 1,27  µάλιστα δε και εγογγύζατε εις τας σκηνάς σας, πικρώς παραπονούµενοι κατά του Θεού και λέγοντες· Μας
έβγαλεν ο Κυριος από την χώραν της Αιγύπτου, επειδή µας µισεί, δια να µας παραδώση εις τα χέρια των Αµορραίων και να
µας εξολοθρεύση !
Δευτ. 1,28  που ηµείς αναβαίνοµεν; οι δε αδελφοί υµών απέστησαν την καρδίαν υµών λέγοντες· έθνος µέγα και πολύ και
δυνατώτερον ηµών και πόλεις µεγάλαι και τετειχισµέναι έως τού ουρανού, αλλά και υιούς γιγάντων εωράκαµεν εκεί.
Δευτ. 1,28  Που λοιπόν ηµείς τώρα θα πορευθώµεν; Οι αδελφοί µας οι κατάσκοποι κατεπτόησαν και κατέθλιψαν τας
καρδίας µας, λέγοντες· Οι άνδρες της Παλαιστίνης είναι µεγαλόσωµοι και πολύ δυνατώτεροι από ηµάς, αι πόλεις των
µεγάλαι και οχυραί µε τείχη, που φθάνουν έως στον ουρανόν. Εκτός δε τούτου είδοµεν εκεί και απογόνους των ονοµαστών
εκείνων γιγάντων !
Δευτ. 1,29  και είπα προς υµάς· µη πτήξετε, µηδέ φοβηθήτε απ αυτών·
Δευτ. 1,29  Εγώ όµως είπα προς σας. Μη πτοηθήτε, µη φοβηθήτε από αυτούς.
Δευτ. 1,30  Κύριος ο Θεός υµών ο προπορευόµενος πρό προσώπου υµών αυτός συνεκπολεµήσει αυτούς µεθ υµών κατά



πάντα, όσα εποίησεν υµίν εν γη Αιγύπτω
Δευτ. 1,30  Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος ως οδηγός και προστάτης προπορεύεται έµπροσθέν σας, αυτός θα πολεµήση µαζή
σας και θα κατανικήση αυτούς, θα κάµη και εις την περίστασιν αυτήν, όσα έκαµε προς χάριν σας εις την χώραν της
Αιγύπτου.
Δευτ. 1,31  και εν τή ερήµω ταύτη, ήν είδετε, οδόν όρους τού Αµοραίου, ως ετροφοφόρησέ σε Κύριος ο Θεός σου, ως εί τις
τροφοφορήσαι άνθρωπος τον υιόν αυτού, κατά πάσαν την οδόν εις ήν επορεύθητε, έως ήλθετε εις τον τόπον τούτον.
Δευτ. 1,31  Είδατε και σεις οι ίδιοι, πως εις την φοβεράν εκείνην έρηµον Φαράν, την οποία διηρχόµεθα κατευθυνόµενοι προς
την Παλαιστίνην, πως Κυριος ο Θεός σας σας διέθρεψε µε τόσην στοργήν, όπώς δ στοργικός πατέρας διατρέφει το παιδί
του. Και αύτο εις όλην την διαδροµήν που εκάµετε, µέχρις που εφθάσετε στούτον τον τόπον.
Δευτ. 1,32  και εν τώ λόγω τούτω ουκ ενεπιστεύσατε Κυρίω τώ Θεώ ηµών,
Δευτ. 1,32  Παρ' όλα όµως τα θαυµαστά αυτά δείγµατα της θείας δυνάµεως και προστασίας δεν επιστεύσατε εις Κυριον τον
Θεόν µας,
Δευτ. 1,33  ός προπορεύεται πρότερος υµών εν τή οδώ εκλέγεσθαι υµίν τόπον, οδηγών υµάς εν πυρί νυκτός, δεικνύων υµίν
την οδόν καθ ήν πορεύεσθε επ αυτής, και εν νεφέλη ηµέρας.
Δευτ. 1,33  ο οποίος προπορεύεται εµπρός µας στον δρόµον, να εκλέξη δια σας τόπον, οδηγών συνεχώς σας κατά µεν την
νύκτα δια πυρός, κατά δε την ηµέραν δια νεφέλης, δεικνύων προς σας τον δρόµον, τον οποίον πρέπει να ακολουθήσετε.
Δευτ. 1,34  και ήκουσε Κύριος την φωνήν των λόγων υµών και παροξυνθείς ώµοσε λέγων·
Δευτ. 1,34  Ο Θεός ήκουσε τα λόγια του γογγυσµού και της αχαριστίας σας, ωργίσθη και ωρκίσθη λέγων·
Δευτ. 1,35  ει όψεταί τις των ανδρών τούτων την γήν αγαθήν ταύτην, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών,
Δευτ. 1,35  Αν ποτέ κανείς ίδη από τους ανθρώπους αυτούς την έφορον και πλουσίαν χώραν, την οποίαν ωρκίσθην στους
προπάτοράς σας !
Δευτ. 1,36  πλήν Χάλεβ υιός Ιεφοννή, ούτος όψεται αυτήν, και τούτω δώσω την γήν, εφ ήν επέβη, και τοίς υιοίς αυτού διά το
προσκείσθαι αυτόν τα προς Κύριον.
Δευτ. 1,36  Πλην µόνον ο Χαλεβ, ο υιός του Ιεφοννή, αυτός θα ίδη την χώραν αυτήν και εις αυτόν θα δώσω την χώραν, την
οποίαν επάτησε, δια να κατασκοπεύση, εις αυτόν και στους απογόνους του, διότι εστάθη µε το µέρος του Κυρίου.
Δευτ. 1,37  και εµοί εθυµώθη Κύριος δι υµάς λέγων· ουδέ σύ ου µη εισέλθης εκεί·
Δευτ. 1,37  Εξ αιτίας σας ωργίσθη και εναντίον µου ο Θεός και µου είπε· Ούτε συ θα εισέλθης εκεί.
Δευτ. 1,38  Ιησούς υιός Ναυή ο παρεστηκώς σοι, ούτος εισελεύσεται εκεί· αυτόν κατίσχυσον, ότι αυτός κατακληρονοµήσει
αυτήν τώ Ισραήλ.
Δευτ. 1,38  Αλλά ο Ιησούς, ο υιός του Ναυή, ο οποίος ευρίσκεται πάντοτε παρά το πλευρόν σου, αυτός θα εισέλθη εκεί. Αυτόν
δε συ ενίσχυσέ τον και κατάρτισέ τον, διότι αυτός θα καταλάβη και δια κλήρου θα διαµοιράση την γην της Χαναάν ει τους
Ισραηλίτας.
Δευτ. 1,39  και πάν παιδίον νέον, όστις ουκ οίδε σήµερον αγαθόν ή κακόν, ούτοι εισελεύσονται εκεί, και τούτοις δώσω
αυτήν, και αυτοί κληρονοµήσουσιν αυτήν.
Δευτ. 1,39  Επίσης τα µικρά παιδιά, τα οποία σήµερον δεν ηµπορούν να ξεχωρίσουν καλόν και κακόν, αυτοί θα εισέλθουν
εκεί· εις αυτούς θα δώσω την χώραν· αυτοί θα την κληρονοµήσουν.
Δευτ. 1,40  και υµείς επιστραφέντες εστρατοπεδεύσατε εις την έρηµον, οδόν την επί της ερυθράς θαλάσσης.
Δευτ. 1,40  Σεις δε τότε εγυρίσατε και εστρατοπεδεύσατε εις την έρηµον Σιν µε κατεύθυνσιν προς την Ερυθράν Θαλασσαν.
Δευτ. 1,41  και απεκρίθητε και είπατε· ηµάρτοµεν έναντι Κυρίου τού Θεού ηµών· ηµείς αναβάντες πολεµήσοµεν κατά πάντα ,
όσα ενετείλατο Κύριος ο Θεός ηµών ηµίν. και αναλαβόντες έκαστος τα σκεύη τα πολεµικά αυτού και συναθροισθέντες
ανεβαίνετε εις το όρος.
Δευτ. 1,41  Αποκριθήκατε και είπατε· Ηµαρτήσαµεν ενώπιον Κυρίου του Θεού µας. Μετανοούµεν και αποφασίζοµεν τώρα
να εισέλθοµεν εις την Χαναάν και να πολεµήσωµεν σύµφωνα µε τας εντολάς, που έχει δώσει Κυριος ο Θεός µας. Ο κάθε
Ισραηλίτης ανέλαβε τα πολεµικά αυτού όπλα και συγκεντρωθέντες εβαδίζατε όλοι προς το όρος (δια την Παλαιστίνην).
Δευτ. 1,42  και είπε Κύριος προς µε· ειπόν αυτοίς· ουκ αναβήσεσθε ουδέ µη πολεµήσετε, ου γάρ ειµι µεθ υµών· και ου µη
συντριβήτε ενώπιον των εχθρών υµών·
Δευτ. 1,42  Ο Κυριος όµως είπε τότε προς εµέ· Ειπέ προς αυτούς· δεν θα ανεβήτε εις την Παλαιστίνην και δεν θα πολεµήσετε
τους κατοίκους της, διότι εγώ δεν είµαι πλέον µαζή σας. Αποφύγετε τον µάταιον αυτόν πόλεµον, δια να µη συντριβήτε από
τους εχθρούς σας.
Δευτ. 1,43  και ελάλησα υµίν, και ουκ εισηκούσατέ µου και παρέβητε το ρήµα Κυρίου και παραβιασάµενοι ανέβητε εις το
όρος.
Δευτ. 1,43  Αυτά εγώ σας τα είπα, αλλά σεις δεν µε ακούσατε. Και έτσι καταπατήσατε την εντολήν του Κυρίου και
παραβάται ενώπιον του Θεού επροχωρήσατε προς το όρος (δια την Παλαιστίνην).
Δευτ. 1,44  και εξήλθεν ο Αµοραίος ο κατοικών εν τώ όρει εκείνω εις συνάντησιν υµίν και κατεδίωξαν υµάς, ωσεί
ποιήσαισαν αι µέλισσαι, και ετίτρωσκον υµάς από Σηείρ έως Ερµά.
Δευτ. 1,44  Οι Αµορραίοι όµως, οι οποίοι κατοικούσαν την ορεινήν εκείνην περιοχήν της νοτίου Παλαιστίνης, εξήλθον εις
πόλεµον εναντίον σας. Σας ενίκησαν και σας κατεδίωξαν, ωσάν εξερεθισµέναι µέλισσαι, και σας ετραυµάτιζαν µε τα βέλη
και τας µαχαίρας των, από το όρος Σηείρ έως την πόλιν Ερµά.
Δευτ. 1,45  και καθίσαντες εκλαίετε εναντίον Κυρίου τού Θεού ηµών, και ουκ εισήκουσε Κύριος της φωνής υµών ουδέ
προσέσχεν υµίν.
Δευτ. 1,45  Μετά το τραγικόν αυτό πάθηµά σαςεκαθήσατε και εκλαίατε ενώπιον Κυρίου του Θεού µας, αλλά ο Κυριος δεν
ήκουσε την φωνήν σας ούτε και σας επρόσεξε.
Δευτ. 1,46  και ενεκάθησθε εν Κάδης ηµέρας πολλάς, όσας ποτέ ηµέρας ενεκάθησθε.
Δευτ. 1,46  Και εκαθήσατε τότε εις Καδης επί τόσον µακρόν χρόνον, όσον εµείνατε εκεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Δευτ. 2,1  Καί επιστραφέντες απήραµεν εις την έρηµον, οδόν θάλασσαν ερυθράν, ον τρόπον ελάλησε Κύριος προς µε, και



εκυκλώσαµεν το όρος το Σηείρ ηµέρας πολλάς.
Δευτ. 2,1  Εστράφηµεν τότε και εξεκινήσαµεν προς νότον εις την έρηµον, πέραν από τον Ελανιτικόν κόλπον, όπως µε
διέταξεν ο Κυριος, εβαδίσαµεν ηµέρας πολλάς και επορεύθηµεν κύκλω από το όρος Σηείρ.
Δευτ. 2,2  και είπε Κύριος προς µε·
Δευτ. 2,2  Τοτε µου είπεν ο Κυριος·
Δευτ. 2,3  ικανούσθω υµίν κυκλούν το όρος τούτο, επιστράφητε ούν επί βοράν·
Δευτ. 2,3  Αρκετόν χρόνον εβαδίσατε κύκλω από το όρος τούτο· τώρα λοιπόν στραφήτε προς βορράν.
Δευτ. 2,4  και τώ λαώ έντειλαι λέγων· υµείς παραπορεύεσθε διά των ορίων των αδελφών υµών υιών Ησαύ, οί κατοικούσιν εν
Σηείρ, και φοβηθήσονται υµάς και ευλαβηθήσονται υµάς σφόδρα.
Δευτ. 2,4  Δώσε εντολήν στον ισραηλιτικόν λαόν και ειπέ προς αυτούς· θα περάσετε πρώτα από τα σύνορα της χώρας των
αδελφών σας, των Ιδουµαίων, των απογόνων του Ησαύ, οι οποίοι κατοικούν στο όρος Σηείρ. Αυτοί θα σας φοβηθούν και
θα προσέξουν πολύ, ώστε να µη έλθουν εις σύγκρουσιν µε σας.
Δευτ. 2,5  µη συνάψητε προς αυτούς πόλεµον· ου γάρ δώ υµίν από της γής αυτών ουδέ βήµα ποδός, ότι εν κλήρω δέδωκα
τοίς υιοίς Ησαύ το όρος το Σηείρ.
Δευτ. 2,5  Αλλά και σεις να µου κάµετε προς αυτούς πόλεµον εναντίον των διότι εγώ δεν θα σας δώσω ούτε ένα βήµα ποδός
από την χώραν των, επειδή το όρος Σηείρ και την περιοχήν του εκληροδότησα στους απογόνους του Ησαύ.
Δευτ. 2,6  αργυρίου βρώµατα αγοράσατε παρ αυτών και φάγεσθε και ύδωρ µέτρω λήψεσθε παρ αυτών αργυρίου και πίεσθε·
Δευτ. 2,6  Με χρήµατα θα αγοράζετε από αυτούς τρόφιµα δια να τρώγετε, και εν µέτρω αντί χρηµάτων θα παίρνετε από
αυτούς νερό δια να πίνετε.
Δευτ. 2,7  ο γάρ Κύριος ο Θεός ηµών ευλόγησέ σε εν παντί έργω των χειρών σου· διάγνωθι πώς διήλθες την έρηµον την
µεγάλην και την φοβεράν εκείνην· ιδού τεσσαράκοντα έτη Κύριος ο Θεός σου µετά σού, ουκ επεδεήθης ρήµατος.
Δευτ. 2,7  Να ενθυµήσθε δε ότι Κυριος ο Θεός σας σας ευλόγησεν εις κάθε έργον των χειρών σας. Μαθετε καλά και µη
λησµονήτε, πως επεράσατε την µεγάλην εκείνην και φοβεράν έρηµον Φαράν. Ιδού επί τεσσαράκοντα κατά συνέχειαν έτη
Κυριος ο Θεός είναι µαζή σας και δεν εστερηθήκατε από τίποτε.
Δευτ. 2,8  και παρήλθοµεν τους αδελφούς ηµών υιούς Ησαύ, τους κατοικούντας εν Σηείρ παρά την οδόν την Άραβα από
Αιλών και από Γεσιών Γάβερ και επιστρέψαντες παρήλθοµεν οδόν έρηµον Μωάβ.
Δευτ. 2,8  Υπακούσαντες κατά την περίστασιν αυτήν στον Θεόν παρεκάµψαµεν και δεν ενοχλήσαµεν τους αδελφούς µας,
απογόνους του Ησαύ, οι οποίοι κατοικούν στο όρος Σηείρ. Εβαδίσαµεν την οδόν, η οποία διέρχεται την περιοχήν Αραβα,
επεράσαµεν από τας πόλεις Αιλών και Γεσιών Γαβερ. Επειτα εστρέψαµεν και εκινήθηµεν προς την έρηµον της χώρας
Μωάβ.
Δευτ. 2,9  και είπε Κύριος προς µε· µη εχθραίνετε τοίς Μωαβίταις και µη συνάψητε προς αυτούς πόλεµον· ου γάρ µη δώ υµίν
από της γής αυτών εν κλήρω, τοίς γάρ υιοίς Λώτ δέδωκα την Αροήρ κληρονοµείν.
Δευτ. 2,9  Είπε δε προς εµέ ο Κυριος· Μη τρέφετε εχθρικάς διαθέσεις κατά των Μωαβιτών και µη αναλάβετε πόλεµον
εναντίον των· διότι εγώ δεν θα σας δώσω κληρονοµίαν από την χώραν αυτών, επειδή στους απογόνους του Λωτ έχω δώσει
ως κληρονοµίαν την Αροήρ, την Μωάβ.
Δευτ. 2,10  (οι Οµµίν πρότεροι ενεκάθηντο επ αυτής έθνος µέγα και πολύ και ισχύοντες, ώσπερ οι Ενακίµ·
Δευτ. 2,10  (Προ αυτών είχαν εγκατασταθή εις την χώραν Μωάβ, οι Οµµίν, άνδρες µεγάλου αναστήµατος, πολυάριθµοι και
ισχυροί όπως οι Ενακίµ.
Δευτ. 2,11  αφαΐν λογισθήσονται και ούτοι ώσπερ και οι Ενακίµ, και οι Μωαβίται επονοµάζουσιν αυτούς Οµµίν.
Δευτ. 2,11  Εθεωρούντο Ραφαΐν, δηλαδή γίγαντες και αυτοί, όπως και οι Ενακίµ. Οι Μωαβίται ονοµάζουν αυτούς Οµµίν.
Δευτ. 2,12  και εν Σηείρ ενεκάθητο ο Χοραίος το πρότερον, και υιοί Ησαύ απώλεσαν αυτούς και εξέτριψαν αυτούς από
προσώπου αυτών και κατωκίσθησαν αντ αυτών, ον τρόπον εποίησεν Ισραήλ την γήν της κληρονοµίας αυτού, ήν δέδωκε
Κύριος αυτοίς).
Δευτ. 2,12  Αλλά και εις την χώραν Σηείρ κάτοικοι προηγουµένως ήσαν οι Χορραίοι, τους οποίους οι απόγονοι του Ησαύ, οι
Ιδουµαίοι, τους κατέστρεψαν και τους εξολόθρευσαν από εµπρός των και εγκατεστάθησαν αυτοί εις την χώραν αντί
εκείνων. Εκαµαν οι Ιδουµαίοι στους παλαιούς κατοίκους της χώρας, ο,τι οι Ισραηλίται θα κάµουν εις την χώραν, την
οποίαν ως κληρονοµίαν των θα τους δώση ο Κυριος).
Δευτ. 2,13  νύν ούν ανάστητε και απάρατε υµείς και παραπορεύεσθε την φάραγγα Ζαρέτ .
Δευτ. 2,13  Τωρα λοιπόν εγερθήτε, ξεκινήσατε και βαδίσατε παρά την φάραγγα Ζαρέτ.
Δευτ. 2,14  και αι ηµέραι, ας παρεπορεύθηµεν από Κάδης Βαρνή έως ού παρήλθοµεν την φάραγγα Ζαρέτ, τριάκοντα και
οκτώ έτη, έως ού διέπεσε πάσα γενεά ανδρών πολεµιστών αποθνήσκοντες εκ της παρεµβολής, καθότι ώµοσε Κύριος ο Θεός
αυτοίς·
Δευτ. 2,14  Το χρονικόν διάστηµα, κατά το οποίον επορεύθηµεν από Καδης Βαρνή, µέχρις ότου διήλθαµεν την φάραγγα
Ζαρέτ, ήτο τριάκοντα και οκτώ έτη, έως ότου όλη η γενεά εκείνη των ανδρών των δυναµένων να φέρουν όπλα απέθανον
και εξέλιπον από το στρατόπεδον, όπως Κυριος ο Θεός είχεν ορκισθή δι' αυτούς.
Δευτ. 2,15  και η χείρ τού Θεού ήν επ αυτοίς εξαναλώσαι αυτούς εκ µέσου της παρεµβολής, έως ού διέπεσαν.
Δευτ. 2,15  Η παντοδύναµος και τιµωρός χειρ του Θεού επέπεσεν εναντίον των, δια να τους εξοντώση εκ µέσου του
στρατοπέδου, µέχρις ότου όλοι πράγµατι εχάθησαν.
Δευτ. 2,16  και εγενήθη επειδή έπεσαν πάντες οι άνδρες οι πολεµισταί αποθνήσκοντες εκ µέσου τού λαού,
Δευτ. 2,16  Οτε απέθαναν και έλειψαν εκ µέσου του λαού όλοι οι άνδρες οι δυνάµενοι να φέρουν όπλα ,
Δευτ. 2,17  και ελάλησε Κύριος προς µε λέγων·
Δευτ. 2,17  ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Δευτ. 2,18  σύ παραπορεύση σήµερον τα όρια Μωάβ την Σηείρ
Δευτ. 2,18  Συ θα διαβής σήµερον τα σύνορα της Μωάβ και Σηείρ το όρος αυτής.
Δευτ. 2,19  και προσάξετε εγγύς υιών Αµµάν· µη εχθραίνετε αυτοίς µηδέ συνάψητε αυτοίς εις πόλεµον· ου γάρ µη δώ από
της γής υιών Αµµάν σοι εν κλήρω, ότι τοίς υιοίς Λώτ δέδωκα αυτήν εν κλήρω.
Δευτ. 2,19  Θα φθάσετε πλησίον των Αµµανιτών. Μη δείξετε εχθρικάς διαθέσεις εναντίον των και ούτε να αναλάβετε



πόλεµον κατ' αυτών, διότι από την χώραν των υιών Αµµάν δεν θα σας δώσω κανένα µέρος προς κληρονοµίαν σας, διότι
έχω δώσει αυτήν την χώραν ως κληρονοµίαν στους απογόνους του Λωτ.
Δευτ. 2,20  (γη αφαΐν λογισθήσεται· και γάρ επ αυτής κατώκουν οι αφαΐν το πρότερον, και οι Αµµανίται επονοµάζουσιν
αυτούς Ζοµζοµµίν,
Δευτ. 2,20     (Και η χώρα αυτή θα θεωρηθή ως γη Ραφαΐν, δηλαδή χώρα γιγάντων, διότι προηγουµένως κατοικούσαν εις
αυτήν οι γίγαντες, τους οποίους οι Αµµανίται, επωνόµασαν Ζοµζοµµίν.
Δευτ. 2,21  έθνος µέγα και πολύ και δυνατώτερον υµών, ώσπερ και οι Ενακίµ, και απώλεσεν αυτούς Κύριος πρό προσώπου
αυτών, και κατεκληρονόµησαν και κατωκίσθησαν αντ αυτών έως της ηµέρας ταύτης·
Δευτ. 2,21  Αυτοί ήσαν ένα πολυάριθµον έθνος, του οποίου οι άνδρες ήσαν µεγαλόσωµοι και πολύ ισχυρότεροι από σας
όπως και οι Ενακίµ. Αυτούς κατέστρεψεν ο Κυριος από το πρόσωπον των Αµµανιτών και έτσι οι Αµµανίται κατέλαβον αντ'
αυτών την χώραν και εγκατεστάθησαν εις αυτήν, µέχρι σήµερον·
Δευτ. 2,22  ώσπερ εποίησαν τοίς υιοίς Ησαύ κατοικούσιν εν Σηείρ, ον τρόπον εξέτριψαν τον Χοραίον από προσώπου αυτών
και κατεκληρονόµησαν αυτούς και κατωκίσθησαν αντ αυτών έως της ηµέρας ταύτης·
Δευτ. 2,22     όπως ακριβώς έκαµεν ο Κυριος και µε τους απογόνους Ησαύ, οι οποίοι κατοικούν τώρα το όρος Σηείρ,
συνέτριψε δηλαδή από έµπροσθεν τους τους Χορραίους και κατέλαβον αυτοί την χώραν των και εγκατεστάθησαν αντ'
αυτών µέχρι σήµερον.
Δευτ. 2,23  και οι Ευαίοι οι κατοικούντες εν Ασηδώθ έως Γάζης, και οι Καππάδοκες οι εξελθόντες εκ Καππαδοκίας εξέτριψαν
αυτούς και κατωκίσθησαν αντ αυτών).
Δευτ. 2,23     Το αυτό έγινε και µε τους Ευαίους, οι οποίοι κατουκούσαν από Ασηδώθ έως Γαζαν. Ηλθον εναντίον των οι
Καππαδόκες, ξεκινήσαντες από την Καππαδοκίαν, συνέτριψαν αυτούς και εγκατεστάθησαν αντ' αυτών εις την χώραν
των).
Δευτ. 2,24  νύν ούν ανάστητε και απάρατε και παρέλθατε υµείς την φάραγγα Αρνών· ιδού παραδέδωκα εις τας χείράς σου
τον Σηών βασιλέα Εσεβών τον Αµοραίον και την γήν αυτού· ενάρχου κληρονοµείν, σύναπτε προς αυτόν πόλεµον.
Δευτ. 2,24     Τωρα λοιπόν σηκωθήτε, ξεκινήσατε από εδώ και περάσατε την φάραγγα του ποταµού. Αρνών. Ιδού! Εχω
παραδώσει εις τα χέρια σας τον Σηών, τον Αµορραίον, τον βασιλέα που µένει εις την πόλιν Εσεβών, και την χώραν αυτού.
Αρχισε λοιπόν Ισραήλ, να κατακτάς την χώραν, κάµνε εναντίον αυτού πόλεµον.
Δευτ. 2,25  εν τή ηµέρα ταύτη ενάρχου δούναι τον τρόµον σου και τον φόβον σου επί προσώπου πάντων των εθνών των
υποκάτω τού ουρανού, οίτινες ακούσαντες το όνοµά σου ταραχθήσονται και ωδίνας έξουσιν από προσώπου σου.
Δευτ. 2,25     Από την ηµέραν αυτήν, κάµε αρχήν να εµπνέης τον τρόµον και τον φόβον σου, ενώπιον όλων των εθνών, που
κατοικούν κάτω από τον ουρανόν, και τα οποία, όταν ακούουν το όνοµά σου, θα καταλαµβάνωνται από ταραχήν, και θα
κυριεύονται από ωδίνας, όταν σε αντικρύζουν.
Δευτ. 2,26  Καί απέστειλα πρέσβεις εκ της ερήµου Κεδαµώθ προς Σηών βασιλέα Εσεβών λόγοις ειρηνικοίς λέγων·
Δευτ. 2,26     Εστειλα κατόπιν από την έρηµον Κεδαµώθ πρέσβεις προς τον Σηών, βασιλέα της Εσεβών, και ειρηνικώς είπα
προς αυτόν·
Δευτ. 2,27  παρελεύσοµαι διά της γής σου, εν τή οδώ πορεύσοµαι, ουκ εκκλινώ δεξιά ουδ αριστερά·
Δευτ. 2,27     θα περάσω δια µέσου της χώρας σου, θα βαδίσω στον δρόµον, δεν θα παρεκκλίνω δεξιά η αριστερά από τον
δρόµον.
Δευτ. 2,28  βρώµατα αργυρίου αποδώση µοι, και φάγοµαι, και ύδωρ αργυρίου αποδώση µοι, και πίοµαι· πλήν ότι
παρελεύσοµαι τοίς ποσί,
Δευτ. 2,28     Τρόφιµα θα µου δώσης δια πληρωµής, δια να φάγω από αυτά. Νερό θα µου δώσης, αφού σου καταβάλω το
ανάλογον αργύριον, και έτσι θα πίω. Το µόνον, που σου ζητώ, είναι να µου επιτραπή να διέλθω πεζοπορών την χώραν σου.
Δευτ. 2,29  καθώς εποίησάν µοι οι υιοί Ησαύ οι κατοικούντες εν Σηείρ και οι Μωαβίται οι κατοικούντες εν Αροήρ , έως αν
παρέλθω τον Ιορδάνην εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν ηµίν.
Δευτ. 2,29     Οπως έκαµαν προς εµέ οι απόγονοι του Ησαύ, οι οποίοι κατοικούν εις Σηείρ, και οι Μωαβίται οι οποίοι
κατοικούν εις Αροήρ, έτσι θα κάµης και συ προς εµέ, έως ότου περάσω τον Ιορδάνην και εισέλθω εις την χώραν, την οποίαν
Κυριος ο Θεός δίδει εις ηµάς.
Δευτ. 2,30  και ουκ ηθέλησε Σηών βασιλεύς Εσεβών παρελθείν ηµάς δι αυτού, ότι εσκλήρυνε Κύριος ο Θεός ηµών το πνεύµα
αυτού και κατίσχυσε την καρδίαν αυτού, ίνα παραδοθή εις τας χείράς σου ως εν τή ηµέρα ταύτη.
Δευτ. 2,30     Αλλα ο Σηών, ο βασιλεύς της Εσεβών, δεν ηθέλησε να περάσωµεν δια της χώρας του, διότι Κυριος ο Θεός ηµών
επέτρεψε να σκληρυνθή το πνεύµα του και έκαµε ανάλγητον την καρδίαν του, δια να παραδοθή, εξ αιτίας των αµαρτιών
του, εις τα χέρια µας µέχρι σήµερον.
Δευτ. 2,31  και είπε Κύριος προς µε· ιδού ήργµαι παραδούναι πρό προσώπου σου τον Σηών βασιλέα Εσεβών τον Αµοραίον
και την γήν αυτού· έναρξαι κληρονοµήσαι την γήν αυτού.
Δευτ. 2,31  Είπε δε τότε ο Κυριος προς εµέ· Ιδού ! Εχω αρχίσει να παραδίδω εις την εξουσίαν σου τον Σηών τον Αµορραίον,
βασιλέα της Εσεβών, και την χώραν του. Καµε αρχήν να κατακτάς την χώραν του.
Δευτ. 2,32  και εξήλθε Σηών βασιλεύς Εσεβών εις συνάντησιν ηµίν, αυτός και πάς ο λαός αυτού, εις πόλεµον εις Ιασσά.
Δευτ. 2,32     Ο Σηών, ο βασιλεύς της Εσεβών, εξήλθε να πολεµήση εναντίον µας αυτός και ο λαός του, εις την πόλιν Ιασσά.
Δευτ. 2,33  και παρέδωκεν αυτόν Κύριος ο Θεός ηµών πρό προσώπου ηµών, και επατάξαµεν αυτόν και τους υιούς αυτού και
πάντα τον λαόν αυτού·
Δευτ. 2,33  Οµως Κυριος ο Θεός ηµών παρέδωκεν αυτόν εις τα χέρια µας, και ηµείς εκτυπήσαµεν µέχρις αφανισµού αυτόν
και τους υιούς του και όλον τον λαόν του.
Δευτ. 2,34  και εκρατήσαµεν πασών των πόλεων αυτού εν τώ καιρώ εκείνω και εξωλοθρεύσαµεν πάσαν πόλιν εξής, και τας
γυναίκας αυτών και τα τέκνα αυτών, ου κατελίποµεν ζωγρείαν·
Δευτ. 2,34     Κατελάβοµεν και εκρατήσαµεν υπό την εξουσίαν µας όλας τας πόλεις αυτού, κατεστρέψαµεν κάθε πόλιν την
µίαν µετά την άλλην, εθανατώσαµεν τας γυναίκας και τα τέκνα αυτών, δεν αφήσαµεν αιχµαλώτους ζωντανούς.
Δευτ. 2,35  πλήν τα κτήνη επρονοµεύσαµεν και τα σκύλα των πόλεων ελάβοµεν.
Δευτ. 2,35  Μονον τα ζώα των κρατήσαµεν δια τον εαυτόν µας και τα λάφυρα των πόλεων επήραµεν.



Δευτ. 2,36  εξ Αροήρ, ή εστι παρά το χείλος χειµάρου Αρνών, και την πόλιν την ούσαν εν τή φάραγγι και έως όρους τού
Γαλαάδ ουκ εγενήθη πόλις, ήτις διέφυγεν ηµάς, τας πάσας παρέδωκε Κύριος ο Θεός ηµών εις τας χείρας ηµών·
Δευτ. 2,36     Από την πόλιν Αροήρ, η οποία ευρίσκεται παρά την όχθην του χειµάρρου Αρνών, και την πόλιν, η οποία
ευρίσκεται εις την κοιλάδα του ποταµού τούτου, µέχρι του όρους Γαλαάδ, δεν υπήρξε πόλις και περιοχή, που διέφυγε την
κατάκτησίν µας. Ολας τας πόλεις των Αµορραίων τας παρέδωκεν εις τα χέρια µας Κυριος ο Θεός ηµών.
Δευτ. 2,37  πλήν εγγύς υιών Αµµάν ου προσήλθοµεν, πάντα τα συγκυρούντα χειµάρου Ιαβόκ και τας πόλεις τας εν τή
ορεινή, καθότι ενετείλατο Κύριος ο Θεός ηµών ηµίν.
Δευτ. 2,37  Δεν επλησιάσαµεν όµως στους Αµµανίτας, εις όλα τα γειτονικά µέρη προς τον χείµαρρον Ιαβόκ και εις τας
ορεινάς πόλεις των, διότι έτσι µας διέταξε Κυριος ο Θεός ηµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Δευτ. 3,1  Καί επιστραφέντες ανέβηµεν οδόν την εις Βασάν, και εξήλθεν Ώγ βασιλεύς της Βασάν εις συνάντησιν ηµίν, αυτός
και πάς ο λαός αυτού, εις πόλεµον εις Εδραΐµ.
Δευτ. 3,1  Κατόπιν εστράφηµεν προς τα βόρεια µέρη και ανέβηµεν την οδόν προς την Βασάν. Εκεί ο Ωγ, ο βασιλεύς της
Βασάν, εξήλθε να πολεµήση εναντίον µας, αυτός και όλος ο λαός του, εις την πόλιν Εδραΐµ.
Δευτ. 3,2  και είπε Κύριος προς µε· µη φοβηθής αυτόν, ότι εις τας χείράς σου παραδέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν αυτού
και πάσαν την γήν αυτού. και ποιήσεις αυτͺώ ώσπερ εποίησας Σηών βασιλεί των Αµοραίων, ός κατώκει εν Εσεβών.
Δευτ. 3,2  Είπε τότε ο Κυριος προς εµέ· Μη φοβηθής αυτόν, διότι έχω ήδη παραδώσει εις τα χέρια σου αυτόν, όλον τον λαόν
του και όλην την χώραν του. Θα κάµης δε εις αυτόν ο,τι ακριβώς έκαµες στον βασιλέα των Αµορραίων Σηών, που
κατοικούσε εις την πόλιν Εσεβών.
Δευτ. 3,3  και παρέδωκεν αυτόν Κύριος ο Θεός ηµών εις τας χείρας ηµών, και τον Ώγ βασιλέα της Βασάν και πάντα τον λαόν
αυτού, και επατάξαµεν αυτόν έως τού µη καταλιπείν αυτού σπέρµα.
Δευτ. 3,3  Πράγµατι Κυριος ο Θεός ηµών παρέδωκεν εις τα χέρια µας και αυτόν τον ίδιον τον Ωγ, βασιλέα της Βασάν, και
όλον τον λαόν του και εξωντώσαµεν αυτόν και όλους, ώστε να µη µείνη πλέον απόγονος από αυτούς.
Δευτ. 3,4  και εκρατήσαµεν πασών των πόλεων αυτού εν τώ καιρώ εκείνω· ουκ ήν πόλις, ήν ουκ ελάβοµεν παρ αυτών,
εξήκοντα πόλεις, πάντα τα περίχωρα Αργόβ βασιλέως Ώγ εν Βασάν,
Δευτ. 3,4  Τοτε δε και κατελάβαµεν όλας τας πόλεις των και δεν υπήρξε πόλις, που να µη την έχωµεν κυριεύσει· εξήντα
πόλεις, µαζή µε όλην την περιοχήν Αργόβ εις Βασάν, όπου βασιλεύς ήτο ο Ωγ.
Δευτ. 3,5  πάσαι πόλεις οχυραί, τείχη υψηλά, πύλαι και µοχλοί, πλήν των πόλεων των Φερεζαίων των πολλών σφόδρα.
Δευτ. 3,5  Ολαι αυταί αι πόλεις ήσαν οχυραί, περιεβάλλοντο από τείχη υψηλά, είχον στερεάς πύλας και µοχλούς πίσω από
αυτάς. Και εν τούτοις κατελάβοµεν όλας αυτάς, εκτός βέβαια από τας πολυαρίθµους πόλεις των Φερεζαίων.
Δευτ. 3,6  εξωλοθρεύσαµεν αυτούς, ώσπερ εποιήσαµεν τον Σηών βασιλέα Εσεβών, και εξωλοθρεύσαµεν πάσαν πόλιν εξής
και τας γυναίκας και τα παιδία·
Δευτ. 3,6  Εξωλοθρεύσαµεν αυτούς, όπως ακριβώς και τον Σηών, βασιλέα της Εσεβών, κατεστρέψαµεν κάθε πόλιν του Ωγ,
την µίαν µετά την άλλην, και εξωντώσαµεν και αυτάς ακόµη τας γυναίκας και τα παιδιά.
Δευτ. 3,7  και πάντα τα κτήνη, και τα σκύλα των πόλεων επρονοµεύσαµεν εαυτοίς.
Δευτ. 3,7  Ολα δε τα ζώα και τα λάφυρα των πόλεων τα ελεηλατήσαµεν και τα επήραµεν δια τον εαυτόν µας.
Δευτ. 3,8  Καί ελάβοµεν εν τώ καιρώ εκείνω την γήν εκ χειρών δύο βασιλέων των Αµοραίων, οί ήσαν πέραν τού Ιορδάνου
από τού χειµάρου Αρνών και έως Αερµών
Δευτ. 3,8  Ετσι τότε κατελάβοµεν την χώραν των δύο Αµορραίων βασιλέων, του Σηών και του Ωγ, οι οποίοι ήσαν εις τα
ανατολικά µέρη του Ιορδάνου, από τον χείµαρρον Αρνών έως το όρος Αερµών.
Δευτ. 3,9  (οι Φοίνικες επονοµάζουσι το Αερµών Σανιώρ, και ο Αµοραίος επωνόµασεν αυτό Σανίρ),
Δευτ. 3,9  (Οι Φοίνικες το όρος Αερµών έχουν επονοµάσει Σανιώρ, οι δε Αµορραίοι το µετωνόµασαν Σανίρ).
Δευτ. 3,10  πάσαι πόλεις Μισώρ και πάσα Γαλαάδ και πάσα Βασάν έως Ελχά και Εδραΐµ, πόλεις βασιλείας τού Ώγ εν τή
Βασάν.
Δευτ. 3,10  Κατελάβοµεν όλας τας πόλεις Μισώρ, όλην την περιοχήν Γαλαάδ και την χώραν Βασάν, µέχρι της Ελχά και της
Εδραΐµ, αι οποίαι είναι πόλστου βασιλείου του Ωγ εις την χώραν Βασάν.
Δευτ. 3,11  ότι πλήν Ώγ βασιλεύς Βασάν κατελείφθη από των αφαΐν· ιδού η κλίνη αυτού κλίνη σιδηρά , ιδού αύτη εν τή άκρα
των υιών Αµµάν, εννέα πήχεων το µήκος αυτής και τεσσάρων πήχεων το εύρος αυτής εν πήχει ανδρός.
Δευτ. 3,11  Ο Ωγ, ο βασιλεύς της Βασάν, ήτο ο µόνος που είχεν αποµείνει από την γενεάν των γιγάντων. Η κλίνη του ήτο
κλίνη σιδερένια. Ευρίσκεται δε αύτη σήµερον εις την ακρόπολιν των Αµµανιτών. Το µήκος της ήτο εννέα πήχεις, (υπέρ τα
τέσσερα και ήµισυ µέτρα) το δε πλάτος της τέσσαρες πήχεις, σύµφωνα µε το εν χρήσει µέτρον.
Δευτ. 3,12  και την γήν εκείνην εκληρονοµήσαµεν εν τώ καιρώ εκείνω από Αροήρ, ή εστι παρά το χείλος χειµάρου Αρνών,
και το ήµισυ τού όρους Γαλαάδ και τας πόλεις αυτού έδωκα τώ ουβήν και τώ Γάδ .
Δευτ. 3,12  Κατά την εποχήν λοιπόν εκείνην εκυριεύσαµεν, ως ιδικά µας πλέον µέρη, την νότιον περιοχήν από την Αροήρ, η
οποία ευρίσκεται πλησίον της όχθης του χειµάρρου Αρνών µέχρι και του ηµίσεως του όρους Γαλαάδ, µετά των πόλεων.
Ολα δε αυτά τα έδωκα εις την φυλήν Ρουβήν και εις την φυλήν Γαδ.
Δευτ. 3,13 και το κατάλοιπον τού Γαλαάδ και πάσαν την Βασάν βασιλείαν Ώγ έδωκα τώ ηµίσει φυλής Μανασσή και πάσαν
περίχωρον Αργόβ, πάσαν Βασάν εκείνην· γη αφαΐν λογισθήσεται.
Δευτ. 3,13  Το δε υπόλοιπον της χώρας Γαλαάδ και όλην την χώραν Βασάν, βασίλειον του Ωγ, έδωκα στο ήµισυ της φυλής
του Μανασσή, όπως επίσης και όλην την περίχωρον Αργόβ και όλην την χώραν Βασάν. Η χώρα δε αυτή εθεωρείτο ως χώρα
των γιγάντων.
Δευτ. 3,14  και Ιαΐρ υιός Μανασσή έλαβε πάσαν την περίχωρον Αργόβ έως των ορίων Γαργασί και Μαχαθί· επωνόµασεν
αυτάς επί τώ ονόµατι αυτού την Βασάν Αυώθ Ιαΐρ έως της ηµέρας ταύτης.
Δευτ. 3,14  Ο δε Ιαίρ, υιός του Μανασσή, έλαβεν όλην την περιοχήν Αργόβ, έως εις τα όρια του Γαργασί και Μαχαθί.
Επωνόµασε δε αυτάς µε το όνοµά του, δηλαδή Ιαΐρ την Βασάν Αυώθ µέχρι σήµερον.
Δευτ. 3,15  και τώ Μαχίρ έδωκα την Γαλαάδ.



Δευτ. 3,15  Εις τον Μαχίρ έδωκα προς νότον την περιοχήν Γαλαάδ.
Δευτ. 3,16  και τώ ουβήν και τώ Γάδ δέδωκα από της Γαλαάδ έως χειµάρου Αρνών (µέσον τού χειµάρου όριον) και έως τού
Ιαβόκ· ο χειµάρους όριον τοίς υιοίς Αµµάν.
Δευτ. 3,16  Εις τον Ρουβήν κααι τον Γαδ έδωκα, από την χώραν Γαλαάδ µέχρι του χειµάρρου Αρνών (ακριβέστερον, µέχρι του
µέσου της κοίτης του χειµάρρου), προς βορράν δε µέχρι του χειµάρρου Ιαβόκ. Ο χείµαρρος αυτός Ιαβόκ είναι το σύνορον
των Αµµανιτών.
Δευτ. 3,17  και η Άραβα και ο Ιορδάνης όριον Μαχαναρέθ, και έως θαλάσσης Άραβα, θαλάσσης αλυκής υπό Ασηδώθ την
Φασγά ανατολών
Δευτ. 3,17  Εις τας δύο αυτάς φυλάς θα ανήκη επίσης και ο Ιορδάνης, η κοιλάς του Ιορδάνου, από την λίµνην Γεννησαρέτ
µέχρι της κοιλάδος, που ευρίσκεται εις την Αλµυράν (Νεκράν) θάλασσαν. Η θάλασσα αυτή ευρίσκεται εις τας υπωρείας
Ασηδώθ του όρους Φασγά προς ανατολάς.
Δευτ. 3,18  και ενετειλάµην υµίν εν τώ καιρώ εκείνω λέγων· Κύριος ο Θεός υµών έδωκεν υµίν την γήν ταύτην εν κλήρω·
ενοπλισάµενοι προπορεύεσθε πρό προσώπου των αδελφών υµών υιών Ισραήλ, πάς δυνατός·
Δευτ. 3,18  Τοτε σας διέταξα, λέγων· Κυριος ο Θεός ηµών έδωκεν εις κληρονοµίαν σας, την γην αυτήν. Ολοι όσοι ηµπορούν
να φέρουν όπλα ας οπλισθούν και ας προπορεύωνται από τους άλλους πολεµιστάς αδελφούς σας Ισραηλίτας.
Δευτ. 3,19  πλήν αι γυναίκες υµών και τα τέκνα υµών και τα κτήνη υµών, οίδα ότι πολλά κτήνη υµίν, κατοικείτωσαν εν ταίς
πόλεσιν υµών, αίς έδωκα υµίν,
Δευτ. 3,19  Αι γυναίκες όµως και τα τέκνα σας και τα ζώα σας, γνωρίζω ότι έχετε πολλά ζώα, ας µείνουν εις τας πόλεις, τας
οποίας σας έδωκα,
Δευτ. 3,20  έως αν καταπαύση Κύριος ο Θεός υµών τους αδελφούς υµών, ώσπερ και υµάς, και κατακληρονοµήσωσι και
ούτοι την γήν, ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν αυτοίς εν τώ πέραν τού Ιορδάνου, και επαναστραφήσεσθε έκαστος εις την
κληρονοµίαν αυτού, ήν έδωκα υµίν.
Δευτ. 3,20     µέχρις ότου Κυριος ο Θεός σας εγκαταστήση τους αδελφούς σας, όπως και σας, και κληρονοµήσουν και αυτοί
την προς δυσµάς του Ιορδάνου χώραν, την οποίαν Κυριος ο Θεός ηµών έχει δώσει εις αυτούς. Μετά δε την τακτοποίησιν
αυτήν, θα επανέλθη ο καθένας από σας εις την κληρονοµίαν του, την οποίαν σας έχω δώσει.
Δευτ. 3,21  Καί τώ Ιησοί ενετειλάµην εν τώ καιρώ εκείνω λέγων· οι οφθαλµοί υµών εωράκασι πάντα , όσα εποίησε Κύριος ο
Θεός ηµών τοίς δυσί βασιλεύσι τούτοις· ούτως ποιήσει Κύριος ο Θεός ηµών πάσας τας βασιλείας, εφ ας σύ διαβαίνεις εκεί·
Δευτ. 3,21  Κατά τον καιρόν δε εκείνον έδωσα εντολήν στον Ιησούν του Ναυή , λέγων· Είδαν τα µάτια σας όλα όσα Κυριος ο
Θεός ηµών έκαµεν στους δύο αυτούς βασιλείς των Αµορραίων. Ετσι θα κάµη Κυριος ο Θεός σας και θα παραδώση εις τα
χέρια σας όλας τας βασιλείας, που θα συναντήσετε, αφού διαβήτε τον Ιορδάνην.
Δευτ. 3,22  ου φοβηθήσεσθε απ αυτών, ότι Κύριος ο Θεός ηµών αυτός πολεµήσει περί υµών.
Δευτ. 3,22     Μη φοβηθήτε τους ανθρώπους αυτών των εθνών, διότι Κυριος ο Θεός ηµών θα πολεµήση δια σας και µαζή µε
σας.
Δευτ. 3,23  και εδεήθην Κυρίου εν τώ καιρώ εκείνω λέγων·
Δευτ. 3,23  Παρεκάλεσα δε τον Κυριον κατά τον καιρόν εκείνον λέγων ·
Δευτ. 3,24  Κύριε Θεέ, σύ ήρξω δείξαι τώ σώ θεράποντι την ισχύν σου και την δύναµίν σου και την χείρα την κραταιάν και
τον βραχίονα τον υψηλόν· τις γάρ εστι Θεός εν τώ ουρανώ ή επί της γής, όστις ποιήσει καθά εποίησας σύ και κατά την
ισχύν σου;
Δευτ. 3,24     Κυριε, Θεέ, Συ ήρχισες να φανερώνης εις εµέ τον δούλον σου την ισχύν και την δύναµίν σου, την παντοδύναµον
δεξιάν σου και το απροσµέτρητον µεγαλείον σου· διότι ποίος άλλος Θεός υπάρχει στον ουρανόν η εις την γην, που θα
ηµπορέση να κάµη όσα έκαµες Συ µε την παντοδυναµίαν σου;
Δευτ. 3,25  διαβάς ούν όψοµαι την γήν την αγαθήν ταύτην την ούσαν πέραν τού Ιορδάνου, το όρος τούτο το αγαθόν και τον
Αντιλίβανον.
Δευτ. 3,25  Σε παρακαλώ δώσε µου την άδειαν, αφού διαβώ τον Ιορδάνην ποταµόν, να ίδω την εύφορον και πλουσίαν αυτήν
χώραν, την πέραν του Ιορδάνου, την ωραίαν αυτήν ορεινήν χώραν έως στον Αντιλίβανον !
Δευτ. 3,26  και υπερείδε Κύριος εµέ ένεκεν υµών και ουκ εισήκουσέ µου, και είπε Κύριος προς µε· ικανούσθω σοι, µη προσθής
έτι λαλήσαι τον λόγον τούτον·
Δευτ. 3,26     Ο Κυριος όµως, εξ αιτίας των ιδικών σας αµαρτιών, απέστρεψε το πρόσωπόν του από εµέ και δεν άκουσε την
παράκλησίν µου, αλλά µου είπε· “αρκετόν έως εδώ. Μη θελήσης και άλλην φοράν να επαναλάβης αυτήν την παράκλησίν
σου,
Δευτ. 3,27  ανάβηθι επί την κορυφήν τού Λελαξευµένου και αναβλέψας τοίς οφθαλµοίς σου κατά θάλασσαν και βοράν και
λίβα και ανατολάς και ιδέ τοίς οφθαλµοίς σου, ότι ου διαβήση τον Ιορδάνην τούτον.
Δευτ. 3,27  αλλά ανέβα εις την κορυφήν του όρους Λελαξευµένον (Ναβαύ), άφησε το βλέµµα σου να επιθεωρήση την χώραν
προς δυσµάς (όπου η Μεσόγειος Θαλασσα) προς βορράν, προς νότον και προς ανατολάς. Ιδέ µε τα µάτια σου και απόλαυσε
την θέαν της χώρας αυτής, διότι συ δεν θα διαβής τον Ιορδάνην τούτον ποταµόν.
Δευτ. 3,28  και έντειλαι Ιησοί και κατίσχυσον αυτόν και παρακάλεσον αυτόν, ότι ούτος διαβήσεται πρό προσώπου τού λαού
τούτου, και ούτος κατακληρονοµήσει αυτοίς πάσαν την γήν, ήν εώρακας.
Δευτ. 3,28     Δώσε εντολήν στον Ιησούν του Ναυή, ενίσχυσέ τον και καθοδήγησέ τον καταλλήλως, διότι αυτός θα διαβή τον
Ιορδάνην, ως αρχηγός του λαού τούτου. Αυτός θα κυριεύση και δια κλήρου θα διανείµη εις τας φυλάς όλην την χώραν την
οποίαν είδες”.
Δευτ. 3,29  και ενεκαθήµεθα εν νάπη σύνεγγυς οίκου Φογώρ.
Δευτ. 3,29     Και έτσι εµείναµε εις κάποιαν δασώδη περιοχήν πλησίον στον ναόν του ειδώλου Φογώρ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Δευτ. 4,1  Καί νύν, Ισραήλ, άκουε των δικαιωµάτων και των κριµάτων, όσα εγώ διδάσκω υµάς σήµερον ποιείν, ίνα ζήτε και
πολυπλασιασθήτε και εισελθόντες κληρονοµήσητε την γήν, ήν Κύριος ο Θεός των πατέρων υµών δίδωσιν υµίν.
Δευτ. 4,1  Και τώρα, λαέ του Ισραήλ, άκουσε τον Νοµον και τας κρίσστου Θεού, όσα εγώ σας διδάσκω σήµερον να τηρήτε,



δια να ζήτε και πολλαπλασιασθήτε και, εισελθόντες εις την γην της Επαγγελίας, να κληρονοµήσετε αυτήν, την οποίαν
Κυριος ο Θεός των πατέρων σας δίδει προς σας.
Δευτ. 4,2  ου προσθήσετε προς το ρήµα ό εγώ εντέλλοµαι υµίν, και ουκ αφελείτε απ αυτού· φυλάσσεσθε τας εντολάς Κυρίου
τού Θεού υµών, όσα εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον.
Δευτ. 4,2  Εις τας εντολάς, τας οποίας εγώ σας δίδω, δεν θα προσθέσετε τίποτε ούτε και θα αφαιρέσετε τίποτε από αυτάς.
Προσέξατε και προσπαθήσατε, ώστε να τηρήτε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, όσα εγώ σήµερον σας διατάσσω.
Δευτ. 4,3  οι οφθαλµοί υµών εωράκασι πάντα, όσα εποίησε Κύριος ο Θεός ηµών τώ Βεελφεγώρ, ότι πάς άνθρωπος, όστις
επορεύθη οπίσω Βεελφεγώρ, εξέτριψεν αυτόν Κύριος ο Θεός υµών εξ υµών.
Δευτ. 4,3  Με τα ίδια σας τα µάτια είδατε όλα όσα έκαµε Κυριος ο Θεός µας στο είδωλον Βεελφεγώρ· ότι δηλαδή κάθε
άνθρωπος από σας, ο οποίος εξέκλινε και ηκολούθησε τον ειδωλικόν θεόν Βεελφεγώρ, συνετρίβη εκ µέρους Κυρίου του
Θεού σας και εξηφανίσθη απ' ανάµεσά σας.
Δευτ. 4,4  υµείς δε οι προσκείµενοι Κυρίω τώ Θεώ υµών ζήτε πάντες εν τή σήµερον.
Δευτ. 4,4  Αλλά σεις, οι οποίοι εµείνατε πιστοί κοντά στον Κυριον, ζήτε όλοι σήµερον.
Δευτ. 4,5  ίδετε, δέδειχα υµίν δικαιώµατα και κρίσεις, καθά ενετείλατό µοι Κύριος, ποιήσαι ούτως εν τή γη, εις ήν υµείς
εισπορεύεσθε εκεί κληρονοµείν αυτήν·
Δευτ. 4,5  Ιδέτε ! Σας έδειξα τον Νοµον του Θεού και τας κρίσστου Θεού, όπως ο Κυριος µε διέταξε να εφαρµόζετε αυτά εις
την γην, εις την οποίαν εισέρχεσθε, δια να την κληρονοµήσετε και εγκατασταθήτε εις αυτήν.
Δευτ. 4,6  και φυλάξεσθε και ποιήσετε, ότι αύτη η σοφία και η σύνεσις υµών εναντίον πάντων των εθνών, όσοι εάν
ακούσωσι πάντα τα δικαιώµατα ταύτα και ερούσιν· ιδού λαός σοφός και επιστήµων το έθνος το µέγα τούτο.
Δευτ. 4,6  Θα φυλάξετε και θα εφαρµόσετε όλα αυτά, διότι αυτά είναι η σοφία και η σύνεσις, το καύχηµα και η υπεροχή σας
ενώπιον όλων των εθνών. Οσοι δε θα ακούσουν όλους αυτούς τους νόµους του Θεού, θα είπουν· Ιδού λαός σοφός και
συνετός, το ισχυρόν και ένδοξον αυτό έθνος !
Δευτ. 4,7  ότι ποίον έθνος µέγα, ώ εστιν αυτώ Θεός εγγίζων αυτοίς, ως Κύριος ο Θεός ηµών εν πάσιν, οίς εάν αυτόν
επικαλεσώµεθα;
Δευτ. 4,7  Διότι ποίον άλλο έθνος είναι τόσον µέγα, εφόσον πλησίον αυτού ευρίσκεται ο ίδιος ο Θεός και επικοινωνεί µε
αυτό, όπως Κυριος ο Θεός ηµών, εις κάθε τι και δια κάθε τι, δια το οποίον θα τον επικαλεσθώµεν;
Δευτ. 4,8  και ποίον έθνος µέγα, ώ εστιν αυτώ δικαιώµατα και κρίµατα δίκαια κατά πάντα τον νόµον τούτον, ον εγώ δίδωµι
ενώπιον υµών σήµερον;
Δευτ. 4,8  Ποίον άλλο έθνος είναι τόσον µέγα, στο οποίον υπάρχουν οι νόµοι και αι δίκαιαι εντολαί, όπως είναι ο Νοµος
αυτός, τον οποίον εγώ δίδω προς σας σήµερον;
Δευτ. 4,9  πρόσεχε σεαυτώ και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα, µη επιλάθη πάντας τους λόγους, ούς εωράκασιν οι
οφθαλµοί σου· και µη αποστήτωσαν από της καρδίας σου πάσας τας ηµέρας της ζωής σου, και συµβιβάσεις τους υιούς σου
και τους υιούς των υιών σου
Δευτ. 4,9  Ισραηλιτικέ λαέ ! Πρόσεχε στον εαυτόν σου, φύλαξε πολύ την ψυχήν σου, µήπως τυχόν και λησµονήσης όλους
αυτούς τους λόγους και τα γεγονότα, που είδον οι οφθαλµοί σου ! Να µη φύγουν ποτέ από την καρδίαν σου όλας τας
ηµέρας της ζωής σου. Θα κρατής αυτά µε πολλήν επιµέλειαν και θα τα διδάξης εις τα παιδιά σου και εις τα παιδιά των
παιδιών σου.
Δευτ. 4,10  ηµέραν, ήν έστητε ενώπιον Κυρίου τού Θεού ηµών εν Χωρήβ τή ηµέρα της εκκλησίας, ότι είπε Κύριος προς µε·
εκκλησίασον προς µε τον λαόν, και ακουσάτωσαν τα ρήµατά µου, όπως µάθωσι φοβείσθαί µε πάσας τας ηµέρας, ας αυτοί
ζώσιν επί της γής, και τους υιούς αυτών διδάξουσι.
Δευτ. 4,10  Κρατήστε καλά εις την µνήµην σας την ηµέραν, κατά την οποίαν όρθιοι εσταθήκατε ενώπιον Κυρίου του Θεού
σας εις Χωρήβ, κατά την ηµέραν που σας συνεκέντρωσα εκεί διότι τότε ο Κυριος µου είχε πει· Συγκέντρωσε ενώπιόν µου
όλον τον λαόν και ας ακούσουν τα λόγια µου, δια να µάθουν να µε ευλαβούνται και να µε υπακούουν όλας τας ηµέρας, που
θα ζουν επί της γης και να διδάξουν αυτά εις τα παιδιά των.
Δευτ. 4,11  και προσήλθετε και έστητε υπό το όρος, και το όρος εκαίετο πυρί έως τού ουρανού, σκότος, γνόφος, θύελλα,
φωνή µεγάλη.
Δευτ. 4,11  Προσήλθατε τότε και εσταθήκατε όρθιοι κοντά εις τας υπωρείας του όρους Σινά. Το όρος εκαίετο από πυρ, το
οποίον έφθανεν έως τον ουρανόν, εκαλύπτετο από σκότος και γνόφον, συνεκλονίζετο από θύελλαν και ηκούετο ισχυρά η
φωνή του Θεού.
Δευτ. 4,12  και ελάλησε Κύριος προς υµάς εκ µέσου τού πυρός φωνήν ρηµάτων, ήν υµείς ηκούσατε, και οµοίωµα ουκ είδετε,
αλλ ή φωνήν·
Δευτ. 4,12  Ωµίλησε τότε ο Κυριος προς σας µέσα από το πυρ του όρους και είπε αυτά τα λόγια , τα οποία σεις µε τα αυτιά
σας ηκούσατε. Την µορφήν του Θεού δεν την είδατε, αλλά µόνον την φωνήν αυτού ηκούσατε.
Δευτ. 4,13  και ανήγγειλεν υµίν την διαθήκην αυτού, ήν ενετείλατο υµίν ποιείν, τα δέκα ρήµατα, και έγραψεν αυτά επί δύο
πλάκας λιθίνας.
Δευτ. 4,13  Ανήγγειλεν εις σας την διαθήκην του, την οποίαν σας διέταξε να τηρήτε, τας δέκα δηλαδή εντολάς, τας οποίας ο
ίδιος εχάραξεν επάνω εις δύο λιθίνας πλάκας.
Δευτ. 4,14  και εµοί ενετείλατο Κύριος εν τώ καιρώ εκείνω διδάξαι υµάς δικαιώµατα και κρίσεις , ποιείν υµάς αυτά επί της
γής, εις ήν υµείς εισπορεύεσθε εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 4,14  Κατά τον καιρόν εκείνον διέταξεν ο Κυριος και εµέ τον ίδιον να σας διδάξω τον Νοµον και τας εντολάς του , δια
να εφαρµόζετε αυτά πάντοτε, µάλιστα δε εις την γην της Επαγγελίας, προς την οποίον εβαδίζατε, δια να την καταλάβετε
και την κληρονοµήσετε.
Δευτ. 4,15  και φυλάξεσθε σφόδρα τας ψυχάς υµών, ότι ουκ είδετε οµοίωµα εν τή ηµέρα, ή ελάλησε Κύριος προς υµάς εν
Χωρήβ εν τώ όρει εκ µέσου τού πυρός.
Δευτ. 4,15  Προσέξατε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτόν σας, διότι δεν είδατε καµµίαν εικόνα, κανένα οµοίωµα κατά την
ηµέραν που ωµίλησε προς σας στο όρος Χωρήβ εκ µέσου του πυρός,
Δευτ. 4,16  µη ανοµήσητε και ποιήσητε υµίν εαυτοίς γλυπτόν οµοίωµα πάσαν εικόνα οµοίωµα αρσενικού ή θηλυκού ,



Δευτ. 4,16  προσέξατε µη παρασυρθήτε εις παρανοµίαν και κατασκευάσετε δια τον εαυτόν σας εικόνα τινά γλυπτήν ,
οµοίωµα προς οιονδήποτε ον, αρσενικόν η θηλυκόν,
Δευτ. 4,17  οµοίωµα παντός κτήνους των όντων επί της γής, οµοίωµα παντός ορνέου πτερωτού, ό πέταται υπό τον ουρανόν,
Δευτ. 4,17  οµοίωµα προς οιονδήποτε ζώον από όσα υπάρχουν επάνω εις την γην, οµοίωµα παντός πτηνού που πετάει στον
ουρανόν,
Δευτ. 4,18  οµοίωµα παντός ερπετού, ό έρπει επί της γής, οµοίωµα παντός ιχθύος, όσα εστίν εν τοίς ύδασιν υποκάτω της γής.
Δευτ. 4,18  εικόνα οιουδήποτε ερπετού, που σύρεται εις την γην η οιουδήποτε ιχθύος, από αυτούς που υπάρχουν εις τα υπό
την επιφάνειαν της γης ύδατα, (στους ποταµούς και τας θαλάσσας).
Δευτ. 4,19  και µη αναβλέψας εις τον ουρανόν και ιδών τον ήλιον και την σελήνην και τους αστέρας και πάντα τον κόσµον
τού ουρανού, πλανηθείς προσκυνήσης αυτοίς και λατρεύσης αυτοίς, ά απένειµε Κύριος ο Θεός σου αυτά πάσι τοίς έθνεσι
τοίς υποκάτω τού ουρανού.
Δευτ. 4,19  Προσέξατε επίσης µήπως τυχόν παρατηρούντες τον ουρανόν άνω και βλέποντες τον ήλιον και την σελήνην και
τους αστέρας και όλον τον διάκοσµον του ουρανού, πλανηθήτε και προσκυνήσετε αυτά και λατρεύσετε αυτά , τα οποία
Κυριος ο Θεός σας έδωσεν εις όλα τα έθνη, όσα ζουν κάτω από τον ουρανόν.
Δευτ. 4,20  υµάς δε έλαβεν ο Θεός και εξήγαγεν υµάς εκ της καµίνου της σιδηράς, εξ Αιγύπτου, είναι αυτώ λαόν έγκληρον
ως εν τή ηµέρα ταύτη.
Δευτ. 4,20     Σας επήρεν ο Θεός και σας έβγαλε από την σιδηράν χοάνην της καµίνου, από την σκληράν δουλείαν της
Αιγύπτου, δια να είσθε λαός του και κληρονόµοι της γης της επαγγελίας, όπως ακριβώς βλέπετε να πραγµατοποιήται αυτό
σήµερον.
Δευτ. 4,21  και Κύριος ο Θεός εθυµώθη µοι περί των λεγοµένων υφ υµών και ώµοσεν ίνα µη διαβώ τον Ιορδάνην τούτον και
ίνα µη εισέλθω εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω·
Δευτ. 4,21  Ενθυµηθήτε ακόµη ότι Κυριος ο Θεός, ωργίσθη εναντίον µου, εξ αιτίας των γογγυσµών και µεµψιµοιριών σας,
και ωρκίσθη να µη διαβώ εγώ τούτον τον Ιορδάνην και να µη εισέλθω εις την γην της Επαγγελίας την οποίον ο Κυριος σας
δίδει ως κληρονοµίαν σας.
Δευτ. 4,22  εγώ γάρ αποθνήσκω εν τή γη ταύτη και ου διαβαίνω τον Ιορδάνην τούτον, υµείς δε διαβαίνετε και
κληρονοµήσετε την γήν την αγαθήν ταύτην.
Δευτ. 4,22     Εγώ θα αποθάνω εις την ξένην αυτήν γην, που τώρα ευρισκόµεθα, και δεν θα διαβώ τον Ιορδάνην. Αλλά σεις
θα τον διαβήτε, θα γίνετε κληρονόµοι και κύριοι της ευφόρου και πλουσίας αυτής χώρας.
Δευτ. 4,23  προσέχετε υµείς, µη επιλάθησθε την διαθήκην Κυρίου τού Θεού ηµών, ήν διέθετο προς υµάς, και ανοµήσητε, και
ποιήσητε υµίν εαυτοίς γλυπτόν οµοίωµα πάντων, ών συνέταξέ σοι Κύριος ο Θεός σου·
Δευτ. 4,23     Παλιν σας λέγω, προσέξατε, µήπως τυχόν και λησµονήσετε την διαθήκην Κυρίου του Θεού ηµών, την οποίαν
συνήψε µε σας, και κατασκευάσετε ως θεόν σας γλυπτήν εικόνα από όλα εκείνα, τα οποάα σας έχει απαγορεύσει Κυριος ο
Θεός σας.
Δευτ. 4,24  ότι Κύριος ο Θεός σου πύρ καταναλίσκον εστί, Θεός ζηλωτής.
Δευτ. 4,24     Διότι Κυριος ο Θεός σου είναι φωτιά, που καταφλέγει και εξαφανίζει, είναι Θεός ζηλότυπος.
Δευτ. 4,25  Εάν δε γεννήσης υιούς και υιούς των υιών σου και χρονίσητε επί της γής και ανοµήσητε και ποιήσητε γλυπτόν
οµοίωµα παντός και ποιήσητε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου τού Θεού υµών παροργίσαι αυτόν,
Δευτ. 4,25     Εάν δε αποκτήσετε παιδιά και εγγονούς και ζέσετε επί µακρά έτη εις την γην και τυχόν παρανοµήσετε, ώστε να
κατασκευάσετε γλυπτήν εικόνα οιουδήποτε όντος και διαπράξετε αυτό το πονηρόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σας , ώστε να
τον παροργίσετε εναντίον σας,
Δευτ. 4,26  διαµαρτύροµαι υµίν σήµερον τον τε ουρανόν και την γήν, ότι απωλεία απολείσθε από της γής, εις ήν υµείς
διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονοµήσαι αυτήν. ουχί πολυχρονιείτε ηµέρας επ αυτής, αλλ ή εκτριβή εκτριβήσεσθε.
Δευτ. 4,26     εγώ επικαλούµαι σήµερον ως µάρτυρας εναντίον σας τον ουρανόν και την γην, και σας διαβεβαιώνω, ότι
ασφαλώς και βεβαίως θα καταστραφήτε και θα εξαφανισθήτε από την ώραν, την οποίαν, διαβαίνοντες τον Ιορδάνην,
πηγαίνετε να την κληρονοµήσετε. Το τονίζω· δεν θα ζήσετε πολύν χρόνον πάνω εις αυτήν, αλλά ολοκληρωτικώς θα
ξεριζωθήτε από εκεί.
Δευτ. 4,27  και διασπερεί Κύριος υµάς εν πάσι τοίς έθνεσι και καταλειφθήσεσθε ολίγοι αριθµώ εν πάσι τοίς έθνεσιν , εις ούς
εισάξει Κύριος υµάς εκεί.
Δευτ. 4,27     Θα σας διασκορπίση ο Κυριος εις όλα τα έθνη και θα αποµείνετε ολίγοι µεταξύ των εθνών, ανάµεσα εις τα
οποία θα σας διασκορπίση ο Κυριος,
Δευτ. 4,28  και λατρεύσετε εκεί θεοίς ετέροις, έργοις χειρών ανθρώπων, ξύλοις και λίθοις, οί ουκ όψονται ουδέ µη ακούσωσιν
ούτε µη φάγωσιν ούτε µη οσφρανθώσι.
Δευτ. 4,28     Εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθους, θεούς, οι οποίοι δεν θα βλέπουν, δεν
θα ακούουν, δεν θα τρώγουν, ούτε θα οσφραίνωνται, διότι θα είναι άψυχα είδωλα.
Δευτ. 4,29  και ζητήσετε εκεί Κύριον τον Θεόν υµών και ευρήσετε αυτόν, όταν εκζητήσητε αυτόν εξ όλης της καρδίας σου
και εξ όλης της ψυχής σου εν τή θλίψει σου·
Δευτ. 4,29     Εκεί εις την θλίψιν της ξορίας σας θα αναζητήσετε Κυριον τον Θεόν σας και θα τον εύρετε , όταν υπό το βάρος
της θλίψεώς σας τον ζητήσετε µε όλην την καρδίαν σας και µε όλην την ψυχήν σας.
Δευτ. 4,30  και ευρήσουσί σε πάντες οι λόγοι ούτοι επ εσχάτω των ηµερών, και επιστραφήση προς Κύριον τον Θεόν σου και
εισακούση της φωνής αυτού·
Δευτ. 4,30     Ολα αυτά, που λέγω εις σας σήµερον, θα σας εύρουν, µέχρις ότου κατά τας τελευταίας ηµέρας θα επιστρέψτε εν
µετανοία προς Κυριον τον Θεόν σας και θα ακούσετε την φωνήν αυτού.
Δευτ. 4,31  ότι Θεός οικτίρµων Κύριος ο Θεός σου, ουκ εγκαταλείψει σε ουδέ µη εκτρίψη σε, ουκ επιλήσεται την διαθήκην
των πατέρων σου, ήν ώµοσεν αυτοίς Κύριος.
Δευτ. 4,31  Ο Κυριος θα σας δεχθή, διότι Κυριος Θεός σου είναι εύσπλαγχνος, δεν θα σας εγκαταλείψη, ούτε θα σας
ξεριζώση εξ ολοκλήρου, ούτε θα λησµονήση την διαθήκην, την οποίαν µε όρκον έκαµε προς τους πατέρας σας ο Κυριος.
Δευτ. 4,32  επερωτήσατε ηµέρας προτέρας τας γενοµένας προτέρας σου από της ηµέρας, ής έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί



της γής, και επί το άκρον τού ουρανού έως τού άκρου τού ουρανού, ει γέγονε κατά το ρήµα το µέγα τούτο, ει ήκουσται
τοιούτο·
Δευτ. 4,32     Ερωτήσατε τους ανθρώπους των προηγουµένων γενεών, από την ηµέραν κατά την οποίαν εδηµιούργησεν ο
Θεός τον άνθρωπον επί της γης, ερωτήσατε την υφήλιον από το ένα άκρον του ουρανού έως το άλλο, εάν άλλην ποτέ
φοράν έγινε κανένα άλλο πράγµα όµοιον µε το µεγάλο τούτο γεγονός, η εάν ποτέ ηκούσθη κάτι τέτοιο·
Δευτ. 4,33  ει ακήκοεν έθνος φωνήν Θεού ζώντος λαλούντος εκ µέσου τού πυρός, ον τρόπον ακήκοας σύ και έζησας·
Δευτ. 4,33  εάν δηλαδή ποτέ κανένα έθνος ήκουσε την φωνήν του Θεού του ζώντος να οµιλή εκ µέσου του πυρός, όπως
ηκούσατε σεις, και οι οποίοι εν τούτοις εζήσατε και δεν απεθάνατε, υπό το βάρος του µεγαλειώδους γεγονότος.
Δευτ. 4,34  ει επείρασεν ο Θεός εισελθών λαβείν εαυτώ έθνος εκ µέσου έθνους εν πειρασµώ και εν σηµείοις και εν τέρασι και
εν πολέµω και εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλώ και εν οράµασι µεγάλοις κατά πάντα, όσα εποίησε Κύριος ο Θεός
ηµών εν Αιγύπτω ενώπιόν σου βλέποντος·
Δευτ. 4,34     Η εάν ο Θεός επεχείρησε να έλθη και να πάρη δια τον εαυτόν του έθνος από άλλο έθνος , χρησιµοποιών την
πανταδυναµίαν του, µε δοκιµασίας και µε θαύµατα και µε καταπληκτικά γεγονότα και µε πόλεµον, δια της παντοδυνάµου
δεξιάς του και της ενδόξου δυνάµεώς του, µε οράµατα και γεγονότα µεγάλα και τροµερά, όσα έκαµε Κυριος ο Θεός µας εις
την Αίγυπτον, εµπρός εις τα µάτια σας.
Δευτ. 4,35  ώστε ειδήσαί σε ότι Κύριος ο Θεός σου, ούτος Θεός εστι, και ουκ έστιν έτι πλήν αυτού.
Δευτ. 4,35  Ολα αυτά έγιναν, δια να γνωρίσης συ καλά, ότι Κυριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει
άλλος πλην αυτού.
Δευτ. 4,36  εκ τού ουρανού ακουστή εγένετο η φωνή αυτού παιδεύσαί σε, και επί της γής έδειξέ σοι το πύρ αυτού το µέγα,
και τα ρήµατα αυτού ήκουσας εκ µέσου τού πυρός.
Δευτ. 4,36     Από τον ουρανόν ηκούσθη η φωνή αυτού προς σε, δια να σε παιδαγωγήση και µορφώση, και επί της γης
έδειξεν εις σε το ισχυρόν και θαυµαστόν αυτού πυρ, και ήκουσες τα λόγια του να βγαίνουν µέσα από το πυρ.
Δευτ. 4,37  διά το αγαπήσαι αυτόν τους πατέρας σου και εξελέξατο το σπέρµα αυτών µετ αυτούς υµάς και εξήγαγέ σε αυτός
εν τή ισχύϊ αυτού τή µεγάλη εξ Αιγύπτου
Δευτ. 4,37  Και αυτά, διότι ο Θεός ηγάπησε τους προπάτοράς σου, εξέλεξε σας τους απογόνους των, υστέρα από αυτούς, και
αυτός σε έφερε µε την παντοδύναµον δεξιάν του ελεύθερον από την Αίγυπτον,
Δευτ. 4,38  εξολοθρεύσαι έθνη µεγάλα και ισχυρότερά σου πρό προσώπου σου, εισαγαγείν σε δούναί σοι την γήν αυτών
κληρονοµείν, καθώς έχεις σήµερον.
Δευτ. 4,38     δια να εξολοθρεύση από εµπρός σου έθνη µεγάλα και ισχυρότερά σου, να σε εισαγάγη και να δώση την χώραν
αυτών εις σε ως κληρονοµίαν σου, όπως βλέπετε να πραγµατοποιήται αυτό σήµερον.
Δευτ. 4,39 και γνώση σήµερον και επιστραφήση τή διανοία ότι Κύριος ο Θεός σου ούτος Θεός εν τώ ουρανώ άνω και επί της
γής κάτω, και ουκ έστιν έτι πλήν αυτού·
Δευτ. 4,39     Θα µάθης σήµερον και θα εντυπώσης στον νουν και την καρδίαν σου, ότι Κυριος ο Θεός σου αυτός είναι ο
αληθινός Θεός, άνω στον ουρανόν και κάτω εις την γην, και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού.
Δευτ. 4,40  και φυλάξασθε τας εντολάς αυτού και τα δικαιώµατα αυτού, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, ίνα εύ σοι
γένηται και τοίς υιοίς σου µετά σε, όπως µακροήµεροι γένησθε επί της γής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι πάσας τας
ηµέρας.
Δευτ. 4,40     Προσέξατε, ώστε να φυλάξετε τας εντολάς του και τον Νοµον του, όλα όσα εγώ σας διατάσσω σήµερον δια να
ζήσετε ευτυχείς, συ και τα παιδιά σου έπειτα από σε, να γίνετε µακροχρόνιοι εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν σας
δίδει ο Κυριος ως παντοτεινήν ιδιοκτησίαν σας”.
Δευτ. 4,41  Τότε αφώρισε Μωυσής τρεις πόλεις πέραν τού Ιορδάνου από ανατολών ηλίου
Δευτ. 4,41  Τοτε ο Μωϋσής εξεχώρισε και ώρισε τρεις πόλεις προς ανατολάς του Ιορδάνου,
Δευτ. 4,42  φυγείν εκεί τον φονευτήν, ός αν φονεύση τον πλησίον ουκ ειδώς, και ούτος ου µισών αυτόν πρό της χθές και της
τρίτης, και καταφεύξεται εις µίαν των πόλεων τούτων και ζήσεται·
Δευτ. 4,42     δια να καταφεύγη εκεί ο φονεύς, ο οποίος εφόνευσε τον πλησίον του εξ αγνοίας και χωρίς να το θέλη, χωρίς να
έχη κανένα µίσος εναντίον αυτού κατά το παρελθόν. Αυτός ο φονεύς θα καταφύγη εις µίαν από τας τρεις αυτάς πόλεις και
θα σώση εκεί την ζωήν του.
Δευτ. 4,43  την Βοσόρ εν τή ερήµω εν τή γη τή πεδινή τώ ουβήν και την αµώθ εν Γαλαάδ τώ Γαδδί και την Γαυλών εν Βασάν
τώ Μανασσή.
Δευτ. 4,43     Αι πόλεις αυταί είναι· Η Βοσόρ εις την ακατοίκητον πεδινήν περιοχήν, η οποία ανήκει εις την φυλήν Ρουβήν, η
Ραµώθ εις Γαλαάδ που ανήκει εις την φυλήν Γαδ, και η Γαυλών της χώρας Βοσάν, που ανήκει εις την φυλήν Μανασσή.
Δευτ. 4,44  Ούτος ο νόµος, ον παρέθετο Μωυσής ενώπιον υιών Ισραήλ·
Δευτ. 4,44     Αυτός είναι ο Νοµος, τον οποίον παρέδωκεν ο Μωϋσής στους Ισραηλίτας.
Δευτ. 4,45  ταύτα τα µαρτύρια και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα ελάλησε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ, εξελθόντων
αυτών εκ γής Αιγύπτου
Δευτ. 4,45     Αυταί είναι αι εντολαί, οι νόµοι και οι θεσµοί, τους οποίους είπεν ο Μωϋσής προς τους Ισραηλίτας, ότε εξήλθον
από την Αίγυπτον,
Δευτ. 4,46  εν τώ πέραν τού Ιορδάνου, εν φάραγγι, εγγύς οίκου Φογώρ, εν γη Σηών βασιλέως των Αµοραίων, ός κατώκει εν
Εσεβών, ον επάταξε Μωυσής και οι υιοί Ισραήλ, εξελθόντων αυτών εκ γής Αιγύπτου
Δευτ. 4,46     εις την ανατολικώς του Ιορδάνου περιοχήν, εις κάποια κοιλάδα, κοντά στον ναόν του ειδωλολατρικού θεού
Φογώρ, εις την χώραν του Σηών, βασιλέως των Αµορραίων, ο οποίος κατοικούσε εις την Εσεβών και τον οποίον εκτύπησαν
µέχρις εξοντώσεως ο Μωϋσής και οι Ισραηλίται, όταν εξήλθον από την Αίγυπτον.
Δευτ. 4,47  και εκληρονόµησαν την γήν αυτού και την γήν Ώγ βασιλέως της Βασάν, δύο βασιλέων των Αµοραίων, οί ήσαν
πέραν τού Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου,
Δευτ. 4,47     Εγιναν τότε κληρονόµοι και κόποχοι της χώρας του, όπως επίσης και της χώρας του Ωγ, βασιλέως της Βασάν·
οι δύο αυτοί Αµορραίοι βασιλείς ήσαν πέραν από τον Ιορδάνην προς ανατολάς,
Δευτ. 4,48  από Αροήρ, ή εστιν επί τού χείλους χειµάρου Αρνών, και επί τού όρους τού Σηών ό εστιν Αερµών,



Δευτ. 4,48     και κατείχον τας χώρας από Αροήρ, η οποία ευρίσκεται εις την όχθην του χειµάρρου Αρνών, µέχρι του όρους
Σηών, του επονοµαζοµένου Ερµών,
Δευτ. 4,49  πάσαν την Άραβα πέραν τού Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου υπό Ασηδώθ την λαξευτήν .
Δευτ. 4,49     όλην την κοιλάδα ανατολικώς πέραν του Ιορδάνου, έως τας υπωρείας Ασηδώθ του όρους Ναυάβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Δευτ. 5,1  Καί εκάλεσε Μωυσής πάντα Ισραήλ, και είπε προς αυτούς· άκουε, Ισραήλ, τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα
εγώ λαλώ εν τοίς ωσίν υµών εν τή ηµέρα ταύτη, και µαθήσεσθε αυτά και φυλάξεσθε ποιείν αυτά.
Δευτ. 5,1  Εκάλεσεν ο Μωϋσής όλους τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· “Ακουε λαέ του Ισραήλ, τον Νοµον και τας
εντολάς, όσα εγώ κατά την ηµέραν αυτήν λέγω εις τα αυτιά σας, δια να µάθετε αυτά και να προσέξετε, ώστε να τα τηρήτε.
Δευτ. 5,2  Κύριος ο Θεός υµών διέθετο προς υµάς διαθήκην εν Χωρήβ·
Δευτ. 5,2  Κυριος ο Θεός σας έκαµεν επίσηµον συιµφωνίαν µαζή σας στο όρος Χωρήβ.
Δευτ. 5,3  ουχί τοίς πατράσιν υµών διέθετο Κύριος την διαθήκην ταύτην, αλλ ή προς υµάς, υµείς ώδε πάντες ζώντες
σήµερον·
Δευτ. 5,3  Αυτήν την συµφωνίαν δεν την έκαµε ο Κυριος µόνον µε τους προπάτοράς σας, αλλά και µε σας όλους, οι οποίοι
ζήτε εδώ σήµερον.
Δευτ. 5,4  πρόσωπον κατά πρόσωπον ελάλησε Κύριος προς υµάς εν τώ όρει εκ µέσου τού πυρός,
Δευτ. 5,4  Πρόσωπον προς πρόσωπον ωµίλησεν ο Κυριος προς σας στο όρος Χωρήβ εκ µέσου του πυρός.
Δευτ. 5,5  καγώ ειστήκειν ανά µέσον Κυρίου και υµών εν τώ καιρώ εκείνω αναγγείλαι υµίν τα ρήµατα Κυρίου, ότι
εφοβήθητε από προσώπου τού πυρός και ουκ ανέβητε εις το όρος, λέγων·
Δευτ. 5,5  Εγώ δε όρθιος έστεκα τότε, ως µεσίτης ανάµεσα στον Κυριον και εις σας, δια να σας αναγγείλω τα ιερά λόγια του
Κυρίου, επειδή σεις είχατε φοβηθή το πυρ και δεν ανεβήκατε στο όρος. Ο Κυριος είπε τότε·
Δευτ. 5,6  εγώ ειµι Κύριος ο Θεός σου ο εξαγαγών σε εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.
Δευτ. 5,6  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλα ελεύθερον από την Αίγυπτον, από τον οίκον της δουλείας.
Δευτ. 5,7  ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πρό προσώπου µου.
Δευτ. 5,7  Δεν θα υπάρχουν εις σε άλλοι θεοί εκτός από εµέ.
Δευτ. 5,8  ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός οµοίωµα, όσα εν τώ ουρανώ άνω και όσα εν τή γη κάτω και όσα εν τοίς
ύδασιν υποκάτω της γής.
Δευτ. 5,8  Δεν θα κατασκευάσης δια τον εαυτόν σου άγαλµα ούτε εικόνα οιουδήποτε όντος, από όσα υπάρχουν άνω στον
ουρανόν, από όσα υπάρχουν κάτω εις την γην και από όσα ευρίσκονται εις τα ύδατα ποταµών και θαλάσσης και κάτω από
την επιφάνειαν της γης.
Δευτ. 5,9  ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ µη λατρεύσης αυτοίς, ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς
αµαρτίας πατέρων επί τέκνα επί τρίτην και τετάρτην γενεάν τοίς µισούσί µε.
Δευτ. 5,9  Δεν θα προσκυνήσης αυτά ούτε θα τα λατρεύσης, διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, Θεός ζηλότυπος, τιµωρών
τέκνα δια τας αµαρτίας των γονέων µέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εις εκείνους οι οποίοι µε µισούν.
Δευτ. 5,10  και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοίς αγαπώσί µε και τοίς φυλάσσουσι τα προστάγµατά µου.
Δευτ. 5,10  Είµαι όµως και Θεός ελεήµων, ο οποίος δεικνύω και δίδω έλεος εις χιλιάδας ανθρώπων, οι οποίοι µε αγαπούν και
φυλάσουν τας εντολάς µου.
Δευτ. 5,11  ου λήψη το όνοµα Κυρίου τού Θεού σου επί µαταίω· ου γάρ µη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαµβάνοντα το
όνοµα αυτού επί µαταίω.
Δευτ. 5,11  Δέν θα προφέρης επιπόλαια και µάταια το όνοµα Κυρίου του Θεού σου, διότι ο Κυριος δεν θα απαλλάξη από την
ενοχήν, αλλά τουναντίον θα τιµωρήση οποίον παίρνει στο στόµα του το όνοµα του Θεού επιπολαίως και ανωφελώς.
Δευτ. 5,12  φύλαξαι την ηµέραν των σαββάτων αγιάζειν αυτήν, ον τρόπον ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου.
Δευτ. 5,12  Πρόσεξε, ώστε την ηµέραν του Σαββάτου να την αφιερώνης ως αγίαν προς τον Θεόν, όπως σε διέταξε Κυριος ο
Θεός σου.
Δευτ. 5,13  έξ ηµέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου·
Δευτ. 5,13  Εξ ηµέρας θα εργάζεσαι και κατ' αυτάς θα κάµνης όλα τα έργα σου.
Δευτ. 5,14  τή δε ηµέρα τή εβδόµη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον, σύ και ο υιός σου και η
θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και πάν κτήνός σου και προσήλυτος ο
παροικών εν σοί, ίνα αναπαύσηται ο παίς σου και η παιδίσκη σου και το υποζύγιόν σου, ώσπερ και σύ·
Δευτ. 5,14  Κατά δε την εβδόµην ηµέραν θα έχης σάββατον, ανάπαυσιν και αγιασµόν, ηµέραν αφιερωµένην εις Κυριον τον
Θεόν σου. Κανένα έργον δεν θα κάνης κατά την ηµέραν αυτήν, συ και ο υιός σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και
η δούλη σου και το βόδι σου και το φορτηγόν ζώον σου και οιονδήποτε άλλο ζώον, και ο ξένος που ζη κοντά σου. Τούτο δε,
δια να αναπαυθούν ο δούλος σου και η δούλη σου και το υποζύγιόν σου, όπως και συ.
Δευτ. 5,15  και µνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω και εξήγαγέ σε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν εν χειρί κραταιά και εν
βραχίονι υψηλώ, διά τούτο συνέταξέ σοι Κύριος ο Θεός σου, ώστε φυλάσσεσθαι την ηµέραν των σαββάτων και αγιάζειν
αυτήν.
Δευτ. 5,15  Πρέπει να ενθυµήσαι ότι και συ ήσουν δούλος εις την Αίγυπτον, και Κυριος ο Θεός σου σε έβγαλεν από εκεί
ελεύθερον, µε την παντοδύναµον δεξιάν του και µε την µεγαλειώδη δύναµίν του. Δια τούτο και σε διέταξε Κυριος ο Θεός
σου να τηρής την αργίαν της ηµέρας του Σαββάτου και να αφιερώνης την ηµέραν αυτήν στον Κυριον .
Δευτ. 5,16  τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου, ον τρόπον ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου, ίνα εύ σοι γένηται και ίνα
µακροχρόνιος γένη επί της γής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Δευτ. 5,16  Τιµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου, όπως Κυριος ο Θεός σου σε διέταξε, δια να σου έλθουν όλα καλά εις
την ζωήν σου και να γίνης µακροχρόνιος εις την γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου δίδει.
Δευτ. 5,17  ου φονεύσεις.
Δευτ. 5,17  Δεν θα φονεύσης.
Δευτ. 5,18  ου µοιχεύσεις.



Δευτ. 5,18  Δεν θα µοιχεύσης.
Δευτ. 5,19  ου κλέψεις.
Δευτ. 5,19  Δεν θα κλέψης.
Δευτ. 5,20  ου ψευδοµαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου µαρτυρίαν ψευδή.
Δευτ. 5,20     Δεν θα γίνης ψευδοµάρτυς και δεν θα καταθέσης ποτέ ψευδοµαρτυρίαν κατά του πλησίον σου.
Δευτ. 5,21  ουκ επιθυµήσεις την γυναίκα τού πλησίον σου· ουκ επιθυµήσεις την οικίαν τού πλησίον σου ούτε τον αγρόν
αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε τού βοός αυτού ούτε τού υποζυγίου αυτού ούτε παντός
κτήνους αυτού ούτε πάντα όσα τώ πλησίον σού εστι.
Δευτ. 5,21  Δεν θα επιθυµήσης την γυναίκα του πλησίον σου· δεν θα επιθυµήσης την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν
του, ούτε τον δούλον του, ούτε την δούλην του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιόν του, ούτε κανένα άλλο από τα κτήνη του
και γενικώς τίποτε από όλα, όσα ανήκουν στον πλησίον σου.
Δευτ. 5,22  Ταύτα τα ρήµατα ελάλησε Κύριος προς πάσαν συναγωγήν υµών εν τώ όρει εκ µέσου τού πυρός, σκότος, γνόφος,
θύελλα, φωνή µεγάλη, και ου προσέθηκε· και έγραψεν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και έδωκέ µοι.
Δευτ. 5,22     Αυτά είναι τα λόγια, το οποία είπε προς όλους σας τους Ισραηλίτας ο Κυριος στο όρος Χωρήβ εκ µέσου του
πυρός, όταν σκότος και γνόφος εκάλυπτε το όρος, η θύελλα το συνεκλόνιζε και ηκούετο ισχυρά η φωνή. Τιποτε άλλο δεν
προσέθεσεν. Εχάραζε δε αυτά εις δύο λιθίνας πλάκας, τας οποίας και έδωκεν εις εµέ.
Δευτ. 5,23  και εγένετο ως ηκούσατε την φωνήν εκ µέσου τού πυρός και το όρος εκαίετο πυρί, και προσήλθετε προς µε
πάντες οι ηγούµενοι των φυλών υµών και η γερουσία υµών,
Δευτ. 5,23  Συνέβη δε και τούτο τότε· όταν σεις ηκούσατε την φωνήν του Θεού εκ µέσου του πυρός και είδατε ότι το όρος
εκαίετο υπό του πυρός, προσήλθατε όλοι προς εµέ, οι αρχηγοί των φυλών και οι γεροντότεροι από σας,
Δευτ. 5,24  και ελέγετε· ιδού έδειξεν ηµίν Κύριος ο Θεός ηµών την δόξαν αυτού, και την φωνήν αυτού ηκούσαµεν εκ µέσου
τού πυρός· εν τή ηµέρα ταύτη είδοµεν ότι λαλήσει ο Θεός προς άνθρωπον, και ζήσεται.
Δευτ. 5,24     και ελέγατε· Ιδού ! Κυριος ο Θεός ηµών έδειξεν εις ηµάς κατά την ηµέραν αυτήν την δόξαν του· και την φωνήν
του εκ µέσου του πυρός την ηκούσαµεν· κατά την ηµέραν αυτήν είδοµεν ότι οµιλεί ο Θεός µε τον άνθρωπον και ο
άνθρωπος ζη, δεν αποθνήσκει.
Δευτ. 5,25  και νύν µη αποθάνωµεν, ότι εξαναλώσει ηµάς το πύρ το µέγα τούτο, εάν προσθώµεθα ηµείς ακούσαι την φωνήν
Κυρίου τού Θεού ηµών έτι, και αποθανούµεθα·
Δευτ. 5,25  Και τώρα, ας µη αποθάνωµεν. Διότι εάν συνεχίσωµεν να ακούωµεν την φωνήν Κυρίου του Θεού µας θα
απαθάνωµεν. Το φοβερόν αυτό πυρ θα µας εξοντώση,
Δευτ. 5,26  τις γάρ σάρξ, ήτις ήκουσε φωνήν Θεού ζώντος λαλούντος εκ µέσου τού πυρός, ως ηµείς, και ζήσεται;
Δευτ. 5,26     διότι ποίος ποτέ άνθρωπος ακούσας την φωνήν του Θεού του ζώντος να λαλή εκ µέσου του πυρός, όπως ηµείς,
έζησε;
Δευτ. 5,27  πρόσελθε σύ και άκουσον πάντα, όσα αν είπη Κύριος ο Θεός ηµών, και σύ λαλήσεις προς ηµάς πάντα, όσα αν
λαλήση Κύριος ο Θεός ηµών προς σε, και ακουσόµεθα και ποιήσοµεν.
Δευτ. 5,27  Συ µόνος πλησίασε τον Κυριον και άκουσε όλα όσα θα είπη εις σε Κυριος ο Θεός ηµών , συ δε θα µας είπης όλα
όσα ο Κυριος θα σου φανερώση, ηµείς δε θα τα ακούσωµεν και θα τα εφαρµόσωµεν.
Δευτ. 5,28  και ήκουσε Κύριος την φωνήν των λόγων υµών λαλούντων προς µε, και είπε Κύριος προς µε· ήκουσα την φωνήν
των λόγων τού λαού τούτου, όσα ελάλησαν προς σε· ορθώς πάντα, όσα ελάλησαν.
Δευτ. 5,28     Ο Κυριος ήκουσε τους λόγους αυτούς, τους οποίους είπατε προς εµέ, και µου είπε· Ηκουσα τα λόγια του λαού
αυτού, που είπαν εις σε. Ολα όσα σου είπαν είναι ορθά.
Δευτ. 5,29  τις δώσει είναι ούτω την καρδίαν αυτών εν αυτοίς, ώστε φοβείσθαί µε και φυλάσσεσθαι τας εντολάς µου πάσας
τας ηµέρας, ίνα εύ ή αυτοίς και τοίς υιοίς αυτών δι αιώνος;
Δευτ. 5,29     Ποιός θα δώση εις αυτούς µίαν τέτοιαν καρδίαν, ώστε να µε ευλαβούνται, να µε υπακούουν και να τηρούν τας
εντολάς µου, όλας τας ηµέρας της ζωής των, δια να είναι πάντοτε ευτυχείς αυτοί και τα παιδιά των;
Δευτ. 5,30  βάδισον, ειπόν αυτοίς· αποστράφητε υµείς εις τους οίκους υµών·
Δευτ. 5,30  Πηγαινε και ειπέ προς αυτούς· Γυρίστε σεις εις τας σκηνάς σας.
Δευτ. 5,31  σύ δε αυτού στήθι µετ εµού, και λαλήσω προς σε τας εντολάς και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα διδάξεις
αυτούς, και ποιείτωσαν ούτως εν τή γη, ήν εγώ δίδωµι αυτοίς εν κλήρω.
Δευτ. 5,31  Συ όµως έλα και στάσου κοντά εις εµέ, και εγώ θα σου είπω όλας τας εντολάς µου και τον Νοµον µου και τας
κρίσεις µου, όλα όσα θα διδάξης εις αυτούς. Αυτοί δε ας τα εφαρµόσουν και ας ζήσουν σύµφωνα µε αυτά εις την γην της
επαγγελίας, την οποίαν, ως κληρονοµίαν των εγώ τους δίδω.
Δευτ. 5,32  και φυλάξεσθε ποιείν ον τρόπον ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου· ουκ εκκλινείτε εις δεξιά ουδέ εις αριστερά ,
Δευτ. 5,32  Θα φροντίσετε, ώστε να τηρήτε τας εντολάς αυτάς, όπως Κυριος ο Θεός σας διέταξε. Δεν θα παρεκλίνετε ούτε
δεξιά ούτε αριστερά.
Δευτ. 5,33  κατά πάσαν την οδόν, ήν ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου πορεύεσθαι εν αυτή, όπως καταπαύση σε και εύ σοι ή
και µακροηµερεύσητε επί της γής, ήν κληρονοµήσετε.
Δευτ. 5,33  Την οδόν, την οποίαν ο Κυριος σου έδειξε και σε διέταξε να βαδίζης, έτσι θα πορευθής αυτήν, δια να σε
επαναπαύση και σε καταστήση ευτυχή και σου χαρίση µακρότητα ηµερών εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν θα
καταλάβετε και θα κατέχετε ως ιδικήν σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Δευτ. 6,1  Καί αύται αι εντολαί και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα ενετείλατο Κύριος ο Θεός ηµών διδάξαι υµάς ποιείν
ούτως εν τή γη, εις ήν υµείς εισπορεύεσθε εκεί κληρονοµήσαι αυτήν,
Δευτ. 6,1  Αυταί είναι αι εντολαί και οι νόµοι, που Κυριος ο Θεός ηµών µε διέταξε να σας διδάξω, ώστε έτσι να τας
εφαρµόζετε και να ζήτε εις την χώραν, εις την οποίαν σεις τώρα εισέρχεσθε, να την κληρονοµήσετε ως ιδικήν σας·
Δευτ. 6,2  ίνα φοβήσθε Κύριον τον Θεόν υµών, φυλάσσεσθαι πάντα τα δικαιώµατα αυτού και τας εντολάς αυτού, όσας εγώ
εντέλλοµαί σοι σήµερον, σύ και οι υιοί σου και οι υιοί των υιών σου πάσας τας ηµέρας της ζωής σου, ίνα µακροηµερεύσητε.



Δευτ. 6,2  δια να φοβήσθε Κυριον τον Θεόν σας, ώστε να φυλάσσετε όλους τους νόµους και τας εντολάς του, όσας εγώ
διατάσσω προς σας σήµερον, να τηρήτε αυτάς σεις και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας όλας τας ηµέρας της
ζωής σας, δια να έχετε µακρά και ευτυχισµένα χρόνια.
Δευτ. 6,3  και άκουσον, Ισραήλ, και φύλαξον ποιείν, όπως εύ σοι ή και ίνα πληθυνθήτε σφόδρα, καθάπερ ελάλησε Κύριος ο
Θεός των πατέρων σου δούναί σοι γήν ρέουσαν γάλα και µέλι. και ταύτα τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα ενετείλατο
Κύριος τοίς υιοίς Ισραήλ εν τή ερήµω, εξελθόντων αυτών εκ γής Αιγύπτου.
Δευτ. 6,3  Ακουσε, λαέ του Ισραήλ, και πρόσεξε να τηρής όλα αυτά, δια να ζης ευτυχισµένος, δια να αυξηθής και πληθυνθής
πολύ, όπως είπε και υπεσχέθη Κυριος ο Θεός των πατέρων σου, να δωσ εις σε την γην της Επαγγελίας, την ρέουσαν γάλα
και µέλι. Αυτοί είναι οι νόµοι και αι εντολαί, τας οποίας διέταξεν ο Κυριος στους Ισραηλίτας, όταν εξήλθον ελεύθεροι από
την Αίγυπτον και ήσαν εις την έρηµον Σινά·
Δευτ. 6,4  Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ηµών Κύριος είς εστι·
Δευτ. 6,4  Ακουε, λαέ του Ισραήλ, Κυριος ο Θεός ηµών ένας και µοναδικός Κυριος είναι.
Δευτ. 6,5 και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάµεώς
σου.
Δευτ. 6,5  Να αγαπήσης Κυριον τον Θεόν σου µε όλην σου την καρδίαν και µε όλην την ψυχήν σου και µε όλην την δύναµίν
σου.
Δευτ. 6,6  και έσται τα ρήµατα ταύτα, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, εν τή καρδία σου και εν ψυχή σου·
Δευτ. 6,6  Τα λόγια, τα οποία εγώ σήµερον σε διατάσσω, θα είναι εντυπωµένα και µόνιµα εις την καρδίαν σου και την
διάνοιάν σου.
Δευτ. 6,7  και προβιβάσεις αυτά τους υιούς σου, και λαλήσεις εν αυτοίς καθήµενος εν οίκω και πορευόµενος εν οδώ και
κοιταζόµενος και διανιστάµενος·
Δευτ. 6,7  Θα τα µεταβιβάσης και θα τα διδάξης εις τα παιδιά σου. Θα οµιλής περί αυτών και όταν κάθεσαι στον οίκον σου,
πριν κοιµηθής, και όταν πορεύεσαι στον δρόµον σου και όταν εξυπνάς από τον ύπνον.
Δευτ. 6,8  και αφάψεις αυτά εις σηµείον επί της χειρός σου, και έσται ασάλευτον πρό οφθαλµών σου·
Δευτ. 6,8  Θα τα κολλήσης και θα τα δέσης επάνω στο χέρι σου, δια να ευρίσκωνται πάντοτε σταθερώς κάτω από τα µάτια
σου.
Δευτ. 6,9  και γράψετε αυτά επί τας φλιάς των οικιών υµών και των πυλών υµών.
Δευτ. 6,9  Θα γράψετε αυτά στους παραστάτας των οικιών σας και εις τας θύρας των αυλών σας, δια να τα έχετε παντού και
πάντοτε εµπρός εις τα µάτια σας.
Δευτ. 6,10  Καί έσται όταν εισαγάγη σε Κύριος ο Θεός σου εις την γήν, ήν ώµοσε τοίς πατράσι σου, τώ Αβραάµ και τώ Ισαάκ
και τώ Ιακώβ δούναί σοι, πόλεις µεγάλας και καλάς, ας ουκ ωκοδόµησας,
Δευτ. 6,10  Οταν δε Κυριος ο Θεός σου, σε εισαγάγη εις την γην, την οποίαν ενόρκως υπεσχέθη στους προπάτοράς σου, τον
Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να δώση εις σε την χώραν η οποία έχει πόλεις µεγάλας και ωραίας, τας οποίας δεν
έκτισες συ,
Δευτ. 6,11  οικίας πλήρεις πάντων αγαθών ας ουκ ενέπλησας, λάκκους λελατοµηµένους, ούς ουκ εξελατόµησας, αµπελώνας
και ελαιώνας, ούς ου κατεφύτευσας, και φαγών και εµπλησθείς
Δευτ. 6,11  οικίας πλήρεις από όλα τα αγαθά, τας οποίας δεν εγέµισες συ, φρέατα και δεξαµενάς λαξευµένας και κτισµένας,
τας οποίας δεν ελάξευσες και δεν έκτισες συ, αµπέλια και ελαιώνας που δεν εφύτευσες συ. Αυτά θα είναι ιδικά σου. Θα
φάγης και θα χορτάσης.
Δευτ. 6,12  πρόσεχε σεαυτώ, µη επιλάθη Κυρίου τού Θεού σου τού εξαγαγόντος σε εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.
Δευτ. 6,12  Πρόσεχε όµως στον εαυτόν σου, µήπως τυχόν και λησµονήσης Κυριον τον Θεόν σου, ο οποίος σε έβγαλε
ελεύθερον από την Αίγυπτον, από τον οίκον εκείνο της δουλείας.
Δευτ. 6,13 Κύριον τον Θεόν σου φοβηθήση και αυτώ µόνω λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήση και επί τώ ονόµατι αυτού
οµή.
Δευτ. 6,13  Κυριον τον Θεόν σου θα ευλαβήσαι και θα υπακούης, και αυτόν µόνον θα λατρεύης, και εις αυτόν θα
προσκολληθής, και στο όνοµά του θα ορκίζεσαι.
Δευτ. 6,14  ου πορεύεσθε οπίσω θεών ετέρων από των θεών των εθνών των περικύκλω υµών ,
Δευτ. 6,14  Μη πορευθήτε πίσω από άλλους θεούς, µη λατρεύσετε θεούς από εκείνους που έχουν τα ολόγυρά σας
ειδωλολατρικά έθνη,
Δευτ. 6,15  ότι ο Θεός ζηλωτής Κύριος ο Θεός σου εν σοί, µη οργισθείς θυµώ Κύριος ο Θεός σού σοι εξολοθρεύση σε από
προσώπου της γής.
Δευτ. 6,15  διότι Κυριος ο Θεός σου είναι Θεός ζηλότυπος δια σε. Μηπως οργισθή εναντίον σου και σε εξολοθρεύση από το
πρόσωπον της γης, εάν τυχόν λατρεύσης ξένους θεούς.
Δευτ. 6,16  ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου, ον τρόπον εξεπειράσατε εν τώ Πειρασµώ.
Δευτ. 6,16  Δεν θα θέσης εις πειρασµόν και δοκιµασίαν τον Κυριον, όπως ασεβώς φερόµενος επίκρανες τον Κυριον µε τους
γογγυσµούς σου στον τόπον εκείνον, ο οποίος ωνοµάσθη δια τούτο “Πειρασµός”.
Δευτ. 6,17  φυλάσσων φυλάξη τας εντολάς Κυρίου τού Θεού σου, τα µαρτύρια και τα δικαιώµατα, όσα ενετείλατό σοι·
Δευτ. 6,17  Με κάθε επιµέλειαν θα φυλάττης πάντοτε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου , τας διατάξεις και τους νόµους, όσα
σε διέταξε.
Δευτ. 6,18  και ποιήσεις το αρεστόν και το καλόν έναντι Κυρίου τού Θεού σου, ίνα εύ σοι γένηται και εισέλθης και
κληρονοµήσης την γήν την αγαθήν, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν υµών,
Δευτ. 6,18  Θα πράττης ο,τι είναι ευάρεστον και αγαθόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, δια να ζήσης ευτυχής, να εισέλθης
ασφαλής και να κληρονοµήσης δια παντός την γην, την εύφορον και πλουσίαν, την οποίαν ωρκίσθη ο Κυριος στους
προπάτοράς σας,
Δευτ. 6,19  εκδιώξαι πάντας τους εχθρούς σου πρό προσώπου σου, καθά ελάλησε Κύριος.
Δευτ. 6,19  ότι θα σας την δώση και θα εκδιώξη όλους τους εχθρούς σας από εµπρός σας, όπως ο Κυριος είπε.
Δευτ. 6,20  Καί έσται όταν ερωτήση σε ο υιός σου αύριον λέγων· τι εστι τα µαρτύρια και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, όσα



ενετείλατο Κύριος ο Θεός ηµών ηµίν;
Δευτ. 6,20     Οταν δε στο µέλλον, θα σε ερωτήση ο υιός σου λέγων· τι είναι αύται αι εντολαί, οι νόµοι και αι διατάξεις, όλα
όσα Κυριος ο Θεός µας διατάσσει ηµάς;
Δευτ. 6,21  και ερείς τώ υιώ σου· οικέται ήµεν τώ Φαραώ εν γη Αιγύπτω, και εξήγαγεν ηµάς Κύριος εκείθεν εν χειρί κραταιά
και εν βραχίονι υψηλώ.
Δευτ. 6,21  Συ θα απαντήσης στο παιδί σου. Υπήρξαµεν δούλοι του Φαραώ εις την χώραν της Αιγύπτου, και ο Κυριος µας
έβγαλεν ελευθέρους από εκεί, µε την παντοδύναµον δεξιάν Του και την µεγαλειώδη ισχύν του.
Δευτ. 6,22  και έδωκε Κύριος σηµεία και τέρατα µεγάλα και πονηρά εν Αιγύπτω εν Φαραώ και εν τώ οίκω αυτού ενώπιον
ηµών·
Δευτ. 6,22     Εκαµε τότε ο Κυριος θαύµατα καταπληκτικά, θαύµατα µεγάλα και φοβερά δια τους Αιγυπτίους, δια τον
Φαραώ και τον οίκον του, εµπρός εις τα µάτια µας.
Δευτ. 6,23  και ηµάς εξήγαγεν εκείθεν δούναι ηµίν την γήν ταύτην, ήν ώµοσε δούναι τοίς πατράσιν ηµών.
Δευτ. 6,23     Μας έβγαλε από εκεί ελευθέρους, δια να µας δώση την χώραν αυτήν, την οποίαν ωρκίσθη στους προπάτοράς
µας ότι θα µας έδιδε.
Δευτ. 6,24  και ενετείλατο ηµίν Κύριος ποιείν πάντα τα δικαιώµατα ταύτα φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν ηµών , ίνα εύ ή ηµίν
πάσας τας ηµέρας, ίνα ζώµεν ώσπερ και σήµερον.
Δευτ. 6,24     Μας διέταξε δε ο Κυριος να τηρούµεν όλους αυτούς τους νόµους , να φοβούµεθα Κυριον τον Θεόν µας, δια να
είµεθα ευτυχείς όλας τας ηµέρας της ζωής µας και να ζώµεν, όπως σήµερον, ασφαλείς κάτω από την προστασίαν του.
Δευτ. 6,25  και ελεηµοσύνη έσται ηµίν, εάν φυλασσώµεθα ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας εναντίον Κυρίου τού Θεού
ηµών, καθά ενετείλατο ηµίν.
Δευτ. 6,25     Το δε έλεος του Κυρίου θα είναι πάντοτε µαζή µας, εάν φροντίζωµεν και προσπαθούµεν να τηρούµεν όλας
αυτάς τας εντολάς, ενώπιον Κυρίου του Θεού ηµών, όπως µας διέταξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Δευτ. 7,1  Εάν δε εισάγη σε Κύριος ο Θεός σου εις την γήν, εις ήν εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι αυτήν, και εξάρη έθνη
µεγάλα από προσώπου σου, τον Χετταίον και Γεργεσσαίον και Αµοραίον και Χαναναίον και Φερεζαίον και Ευαίον και
Ιεβουσαίον, επτά έθνη πολλά και ισχυρότερα υµών,
Δευτ. 7,1  Οταν δε Κυριος ο Θεός σου σε εισαγάγη εις την χώραν, προς την οποίαν τώρα πορεύεσαι, δια να την
κληρονοµήσης ως ιδικήν σου, και εκβάλη από εµπρός σου έθνη µεγάλα, τους Χετταίους, τους Γεργεσαίους, τους
Αµορραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους, επτά έθνη πολυαριθµότερα και
ισχυρότερα από σας
Δευτ. 7,2  και παραδώσει αυτούς Κύριος ο Θεός σου εις τας χείράς σου και πατάξεις αυτούς, αφανισµώ αφανιείς αυτούς, ου
διαθήση προς αυτούς διαθήκην, ουδέ µη ελεήσητε αυτούς,
Δευτ. 7,2  και θα παραδώση αυτούς Κυριος ο Θεός σου εις τα χέρια σου, θα κτυπήσης αυτούς, θα τους εξαφανίσης τελείως,
δεν θα συνάψης καµµίαν συνθήκην µαζή των και δεν θα τους λυπηθήτε καθόλου.
Δευτ. 7,3  ουδέ µη γαµβρεύσητε προς αυτούς· την θυγατέρα σου ου δώσεις τώ υιώ αυτού, και την θυγατέρα αυτού ου λήψη
τώ υιώ σου·
Δευτ. 7,3  Δεν θα έλθετε εις γάµους µαζή των. Ούτε την θυγατέρα σου θα δώσης ως σύζυγον στον υιόν κάποιου από αυτούς ,
ούτε την θυγατέρα εκείνου θα πάρης ως νύµφην δια τον υιόν σου.
Δευτ. 7,4  αποστήσει γάρ τον υιόν σου απ εµού, και λατρεύσει θεοίς ετέροις, και οργισθήσεται θυµώ Κύριος εις υµάς και
εξολοθρεύσει σε το τάχος.
Δευτ. 7,4  Διότι η αλλοεθνής νύµφη θα αποµακρύν τον υιόν σου από εµέ και θα λατρεύση αυτός άλλους θεούς, οπότε θα
οργισθή πολύ ο Κυριος εναντίον σας και θα σε εξολοθρεύση το ταχύτερον.
Δευτ. 7,5  αλλ ούτω ποιήσετε αυτοίς· τους βωµούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών
εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε πυρί·
Δευτ. 7,5  Αλλά και αυτά ακόµη θα πράξης εναντίον των ειδωλολατρών αλλοεθνών· Θα κρηµνίσετε τους βωµούς των, θα
συντρίψετε τας ειδωλολατρικάς των στήλας, θα κατακάψετε τα ιερά δάση των και θα κάψετε εις την φωτιά τα ξυλόγλυπτα
αγάλµατά των.
Δευτ. 7,6  ότι λαός άγιος εί Κυρίω τώ Θεώ σου, και σε προείλετο Κύριος ο Θεός σου είναι αυτώ λαόν περιούσιον παρά πάντα
τα έθνη, όσα επί προσώπου της γής.
Δευτ. 7,6  Διότι συ εν αντιθέσει προς εκείνους είσαι λαός άγιος, αφιερωµένος στον Κυριον και Θεόν σου. Κυριος ο Θεός σου
σε εξέλεξεν ανάµεσα από όλα τα άλλα έθνη της γης να είσαι ιδική του εκλεκτή περιουσία .
Δευτ. 7,7  ουχ ότι πολυπληθείτε παρά πάντα τα έθνη, προείλετο Κύριος υµάς και εξελέξατο Κύριος υµάς, υµείς γάρ εστε
ολιγοστοί παρά πάντα τα έθνη,
Δευτ. 7,7  Σας εξέλεξε δε ο Κυριος ανάµεσα από όλα τα άλλα έθνη, όχι διότι είσθε πολυάριθµοι, τουναντίον είσθε
ολιγάριθµοι εν συγκρίσει προς όλα τα αλλά έθνη,
Δευτ. 7,8  αλλά παρά το αγαπάν Κύριον υµάς και διατηρών τον όρκον, ον ώµοσε τοίς πατράσιν υµών, εξήγαγεν υµάς
Κύριος εν χειρί κραταιά και βραχίονι υψηλώ και ελυτρώσατό σε Κύριος εξ οίκου δουλείας , εκ χειρός Φαραώ βασιλέως
Αιγύπτου.
Δευτ. 7,8  αλλά διότι σας αγαπά ο Κυριος και διότι τηρεί τον όρκον, τον οποίον έδωσεν στους προπάτοράς σας. Ο Κυριος
σας έβγαλεν ελευθέρους µε την παντοδύναµον αυτού δεξιάν και την ακατανίκητον δύναµίν του και σας απήλλαξεν από
την χώραν της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου.
Δευτ. 7,9  και γνώση ότι Κύριος ο Θεός σου, ούτος Θεός, Θεός πιστός, ο φυλάσσων διαθήκην και έλεος τοίς αγαπώσιν αυτόν
και τοίς φυλάσσουσι τας εντολάς αυτού εις χιλίας γενεάς
Δευτ. 7,9  Από όλα αυτά, και από όσα άλλα θα κάµη προς χάριν σου ο Θεός, θα µάθης, ότι Κυριος ο Θεός σου αυτός είναι ο
αληθινός Θεός, Θεός αξιόπιστος, ο οποίος τηρεί την υπόσχεσίν του και εκδηλώνει το έλεός του εις αυτούς που τον αγαπούν
και τηρούν τας εντολάς του µέχρι χιλίων γενεών.



Δευτ. 7,10  και αποδιδούς τοίς µισούσι κατά πρόσωπον εξολοθρεύσαι αυτούς· και ουχί βραδυνεί τοίς µισούσι, κατά
πρόσωπον αποδώσει αυτοίς.
Δευτ. 7,10  Αλλά είναι και Θεός δίκαιος, ο οποίος ανταποδίδει προσωπικώς στους µισούντας αυτόν και αµετανοήτους κατά
τα έργα αυτών και εξολοθρεύει αυτούς. Δεν θα βραδύνη δε να τιµωρήση προσωπικώς τους µισούντας αυτόν και να
ανταποδώση εις αυτούς κατά τα έργα των.
Δευτ. 7,11  και φυλάξη τας εντολάς και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα ταύτα , όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον ποιείν.
Δευτ. 7,11  Λοιπόν, προσέξατε, ώστε να τηρήσετε τας εντολάς, τους νόµους και τας διατάξεις αυτάς, όλα όσα εγώ εκ µέρους
του Θεού σας διατάσσω σήµερον να πράττετε.
Δευτ. 7,12  Καί έσται ηνίκα αν ακούσητε τα δικαιώµατα ταύτα και φυλάξητε και ποιήσητε αυτά , και διαφυλάξει Κύριος ο
Θεός σού σοι την διαθήκην και το έλεος, ό ώµοσε τοίς πατράσιν υµών,
Δευτ. 7,12  Εάν δε σεις ακούσετε µε προσοχήν τας εντολάς αυτάς και φροντίσετε, ώστε να τας τηρήτε, θα τηρήση και Κυριος
ο Θεός σας την υπόσχεσίν του και το έλεός του που ωρκίσθη στους προπάτοράς σας.
Δευτ. 7,13  και αγαπήσει σε και ευλογήσει σε και πληθυνεί σε και ευλογήσει τα έκγονα της κοιλίας σου και τον καρπόν της
γής σου, τον σίτόν σου και τον οίνόν σου και το έλαιόν σου, τα βουκόλια των βοών σου και τα ποίµνια των προβάτων σου
επί της γής, ής ώµοσε Κύριος τοίς πατράσι σου δούναί σοι.
Δευτ. 7,13  Θα σε αγαπήση ο Κυριος, θα σε ευλογήση, θα σε πληθύνη, θα ευλογήση τα παιδιά σου και τα προϊόντα της
χώρας σου, το σιτάρι σου, το κρασί σου, το λάδι σου, τα κοπάδια των βοών σου, τα κοπάδια των προβάτων σου εις την
χώραν, την οποίαν ο Κυριος ωρκίσθη στους προπάτοράς σου, ότι θα δώση εις σε.
Δευτ. 7,14  ευλογητός έση παρά πάντα τα έθνη· ουκ έσται εν υµίν άγονος ουδέ στείρα και εν τοίς κτήνεσί σου.
Δευτ. 7,14  Θα είσαι ευλογηµένος περισσότερον από όλα τα άλλα έθνη. Κανένας άνδρας από σας δεν θα είναι άγονος και
καµµιά γυνή δεν θα είναι στείρα. Το ίδιο θα συµβή και εις τα ζώα σου· δεν θα υπάρξη εις αυτά στειρότης.
Δευτ. 7,15  και περιελεί Κύριος ο Θεός σου από σού πάσαν µαλακίαν· και πάσας νόσους Αιγύπτου τας πονηράς, ας εώρακας,
και όσα έγνως, ουκ επιθήσει επί σε και επιθήσει αυτά επί πάντας τους µισούντάς σε.
Δευτ. 7,15  Θα αφαιρέση και θα αποµακρύνη Κυριος ο Θεός από σε και κάθε αδιαθεσίαν ακόµη . Από όλας τας ασθενείας
της Αιγύπτου, τας βαρείας και σκληράς που είδες και εγνώρισες, καµµίαν δεν θα σου στείλη ο Θεός. Θα τας επιρρίψη όµως
εις εκείνους, οι οποίοι σε µισούν.
Δευτ. 7,16  και φαγή πάντα τα σκύλα των εθνών, ά Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι· ου φείσεται ο οφθαλµός σου επ αυτοίς , και
ου µη λατρεύσης τοίς θεοίς αυτών, ότι σκώλον τούτό εστί σοι.
Δευτ. 7,16  Συ θα απολαύσης τα λάφυρα των εθνών, τα οποία ο Κυριος σου δίδει. Πρόσεξε όµως· δεν θα λυπηθή το µάτι σου
αυτούς και δεν θα λατρεύσης τους θεούς των, διότι άλλως, θα αποβή αυτό πρόσκοµµα και συµφορά εις σε.
Δευτ. 7,17  εάν δε λέγης εν τή διανοία σου, ότι πολύ το έθνος τούτο ή εγώ, πώς δυνήσοµαι εξολοθρεύσαι αυτούς;
Δευτ. 7,17  Εάν είπης κατά νουν, ότι το εχθρικον αυτό έθνος είναι πολυαριθµότερον από εµέ και πως θα ηµπορέσω εγώ να
τους εξολοθρεύσω;
Δευτ. 7,18  ου φοβηθήση αυτούς· µνεία µνησθήση όσα εποίησε Κύριος ο Θεός σου τώ Φαραώ και πάσι τοίς Αιγυπτίοις ,
Δευτ. 7,18  Μη τους φοβηθής ! Επανάφερε ζωηρά εις την µνήµην σου, όσα έκαµε Κυριος ο Θεός σου στον Φαραώ και και εις
όλους τους Αιγυπτίους, οι οποίοι, φυσικά, ήσαν ασυγκρίτως πολυαριθµότεροι από σε.
Δευτ. 7,19  τους πειρασµούς τους µεγάλους, ούς είδοσαν οι οφθαλµοί σου, τα σηµεία και τα τέρατα τα µεγάλα εκείνα, την
χείρα την κραταιάν και τον βραχίονα τον υψηλόν, ως εξήγαγέ σε Κύριος ο Θεός σου, ούτω ποιήσει Κύριος ο Θεός υµών
πάσι τοίς έθνεσιν, ούς σύ φοβή από προσώπου αυτών.
Δευτ. 7,19  Ενθυµήσου τας µεγάλας τιµωρίας, που είδον οι οφθαλµοί σου, τα καταπληκτικά και µεγάλα εκείνα σηµεία και
τέρατα, την παντοδύναµον δεξιάν του Κυρίου και την ακατανίκητον δύναµίν του, όταν Κυριος ο Θεός σου, ελεύθερον σε
έβγαλε από την Αίγυπτον. Τα ίδια και τώρα θα κάµη εναντίον όλων των ειδωλολατρικών και εχθρικών προς σε εθνών ,
ενώπιον των οποίων συ σήµερον φοβείσαι.
Δευτ. 7,20  και τας σφηκίας αποστελεί Κύριος ο Θεός σου εις αυτούς , έως αν εκτριβώσιν οι καταλελειµµένοι και οι
κεκρυµµένοι από σού.
Δευτ. 7,20     Και σµήνη ακόµη από σφήκας θα αποστείλη Κυριος ο Θεός σου εναντίον αυτών, µέχρις ότου συντριβούν και
εξαφανισθούν, όσοι θα έχουν γλυτώσει από την µάχην και θα έχουν κρυβή από τα µάτια σου.
Δευτ. 7,21  ου τρωθήση από προσώπου αυτών, ότι Κύριος ο Θεός σου εν σοί, Θεός µέγας και κραταιός,
Δευτ. 7,21  Συ δε ούτε καν θα πληγωθής από αυτούς, διότι Κυριος ο Θεός σου είναι µαζί σου, είναι µεταξύ σας, ο Θεός ο
µέγας και παντοδύναµος.
Δευτ. 7,22  και καταναλώσει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη ταύτα από προσώπου σου κατά µικρόν µικρόν· ου δυνήση
εξαναλώσαι αυτούς το τάχος, ίνα µη γένηται η γη έρηµος και πληθυνθή επί σε τα θηρία τα άγρια.
Δευτ. 7,22     Κυριος ο Θεός σου θα καταστρέψη και θα εξαφανίση ολίγον κατ ' ολίγον τα έθνη αυτά από εµπρός σου. Δεν θα
ηµπορέσης, και δεν πρέπει, να εξαφανίσης αυτούς ταχέως, δια να µη µείνη έρηµος και ακατοίκητος η χώρα από
ανθρώπους και πληθυνθούν τα άγρια θηρία εναντίον σου.
Δευτ. 7,23  και παραδώσει αυτούς Κύριος ο Θεός σου εις τας χείράς σου και απολείς αυτούς απωλεία µεγάλη, έως αν
εξολοθρεύσητε αυτούς.
Δευτ. 7,23  Αυτούς Κυριος ο Θεός σου θα τους παραδώση εις τα χέρια σου και θα καταστρέφης αυτούς ολοκληρωτικώς ,
µέχρις ότου εξολοθρευθούν και εξαφανισθούν πλήρως.
Δευτ. 7,24  και παραδώσει τους βασιλείς αυτών εις τας χείρας υµών, και απολείται το όνοµα αυτών εκ τού τόπου εκείνου·
ουκ αντιστήσεται ουδείς κατά πρόσωπόν σου, έως αν εξολοθρεύσης αυτούς.
Δευτ. 7,24     Ο Θεός θα παραδώση εις τα χέρια σας τους βασιλείς των εθνών αυτών , θα τους εξοντώσετε, ώστε να χαθούν και
τα ονόµατα αυτών από τον τόπον, όπου εβασίλευον. Κανείς δεν θα ηµπορέση να αντισταθή απέναντί σας, µέχρις ότου τους
εξολοθρεύσετε όλους.
Δευτ. 7,25  τα γλυπτά των θεών αυτών καύσετε πυρί· ουκ επιθυµήσεις αργύριον ουδέ χρυσίον απ αυτών σύ λήψη σεαυτώ , µη
πταίσης δι αυτό, ότι βδέλυγµα Κυρίω τώ Θεώ σού εστι·
Δευτ. 7,25  Τα αγάλµατα των θεών των θα τα παραδώσετε στο πυρ, δια να καούν. Δεν θα επιθυµήσης και δεν θα πάρης δια



τον εαυτόν σου το χρυσίον και το αργύριον από αυτά. Μη θελήσης να αµαρτήσης λαµβάνων το χρυσίον αυτό, διότι είναι
πολύ µισητόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 7,26  και ουκ εισοίσεις βδέλυγµα εις τον οίκόν σου και ανάθεµα έση ώσπερ τούτο· προσοχθίσµατι προσοχθιείς και
βδελύγµατι βδελύξη, ότι ανάθηµά εστι.
Δευτ. 7,26     Τέτοια βδελύγµατα δεν θα εισαγάγης στο σπίτι σου, διότι άλλως θα είσαι και συ αναθεµατισµένος, όπως και
εκείνο. Θα το αποστρέφεσαι µε όλην σου την δύναµιν και θα αισθάνεσαι κάθε βδελυγµίαν εναντίον των αγαλµάτων
αυτών, διότι είναι κατηραµένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Δευτ. 8,1  Πάσας τας εντολάς, ας εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον, φυλάξεσθε ποιείν, ίνα ζήτε και πολυπλασιασθήτε και
εισέλθητε και κληρονοµήσητε την γήν, ήν ώµοσε Κύριος ο Θεός υµών τοίς πατράσιν υµών.
Δευτ. 8,1  Ολας αυτάς τας εντολάς, τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω φροντίσατε να τας τηρήσετε , δια να ζήτε ασφαλείς
και µακροχρόνιοι και να πολλαπλασιασθήτε, να εισέλθετε και να κληρονοµήσετε ως ιδικήν σας την χώραν, την οποίαν
Κυριος ο Θεός σας ωρκίσθη στους προπάτοράς σας, ότι θα δώση εις σας.
Δευτ. 8,2  και µνησθήση πάσαν την οδόν, ήν ήγαγέ σε Κύριος ο Θεός σου εν τή ερήµω, όπως αν κακώση σε και πειράση σε
και διαγνωσθή τα εν τή καρδία σου, ει φυλάξη τας εντολάς αυτού ή ού.
Δευτ. 8,2  Θα ενθυµήσθε όλην την πορείαν, κατά την οποίαν ο Κυριος και Θεός σας σας ωδηγούσε δια µέσου της ερήµου δια
να σας ταλαιπωρήση παιδαγωγικώς και σας υποβάλη εις δοκιµασίας, δια να φανερωθούν έτσι αι διαθέσεις της καρδίας
σας, εάν δηλαδή θα είχατε την απόφασιν να τηρήσετε η όχι τας εντολάς του.
Δευτ. 8,3  και εκάκωσέ σε και ελιµαγχόνησέ σε και εψώµισέ σε το µάννα, ό ουκ ήδεισαν οι πατέρες σου, ίνα αναγγείλη σοι,
ότι ουκ επ άρτω µόνω ζήσεται ο άνθρωπος, αλλ επί παντί ρήµατι τώ εκπορευοµένω διά στόµατος Θεού ζήσεται ο
άνθρωπος.
Δευτ. 8,3  Σας εταλαιπώρησε, σας αφήκε να πεινάσετε και κατόπιν σας έδωσε ως καθηµερινόν σας ψωµί το µάννα, το
οποίον δεν εγνώριζαν οι προπάτορές σας, δια να διδάξη εις σας, ότι δέιν ζη ο άνθρωπος µόνον µε τον συνήθη άρτον,άλλα
ζη και µε κάθε λόγον, ο οποίος εξέρχεται από το στόµα του Θεού (µε θαύµατα δηλαδή που κάνει ο Θεός).
Δευτ. 8,4  τα ιµάτιά σου ουκ επαλαιώθη από σού, τα υποδήµατά σου ου κατετρίβη από σού, οι πόδες σου ουκ ετυλώθησαν,
ιδού τεσσαράκοντα έτη.
Δευτ. 8,4  Και ιδού ότι επί τεσσαράκοντα έτη τα ενδύµατά σας και τα υποδήµατά σας δεν επάληωσαν και δεν εφθάρησαν ,
τα δε πόδια σας δεν έκαµαν κάλους.
Δευτ. 8,5  και γνώση τή καρδία σου ότι ως εί τις άνθρωπος παιδεύση τον υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου παιδεύσει σε,
Δευτ. 8,5  Από όλα αυτά θα µάθετε, ότο, όπως ένας πατέρας θα παιδαγωγήση τα παιδί του δια µέσου διαφόρων δοκιµασιών,
έτσι και Κυριος ο Θεός σας δια των θλίψεων θα σας παιδαγωγήση.
Δευτ. 8,6  και φυλάξη τας εντολάς Κυρίου τού Θεού σου πορεύεσθαι εν ταίς οδοίς αυτού και φοβείσθαι αυτόν·
Δευτ. 8,6  Αυτά έχοντες υπ' όψει, θα φυλάξετε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, ώστε να πορεύεσθε την οδόν των εντολών
του και να φοβείσθε αυτόν.
Δευτ. 8,7  ο γάρ Κύριος ο Θεός σου εισάξει σε εις γήν αγαθήν και πολλήν, ού χείµαροι υδάτων και πηγαί αβύσσων
εκπορευόµεναι διά των πεδίων και διά των ορέων·
Δευτ. 8,7  Διότι Κυριος ο Θεός σας θα σας εισαγάγη εις την γην, την εύφορον και µεγάλην, όπου υπάρχουν άφθονα ύδατα
χειµάρρων και πηγαί αναβλύζουσαι από τα έγκατα της γης, των οποίων τα ύδατα θα ρέουν δια µέσου των πεδιάδων και
επάνω ακόµη εις τα όρη.
Δευτ. 8,8  γη πυρού και κριθής, άµπελοι, συκαί, ροαί, γη ελαίας ελαίου και µέλιτος·
Δευτ. 8,8  Η γη αυτή παράγει σίτον και κριθήν, έχει αµπέλους, συκιές και ροδιές· είναι γη της εληάς, του λαδιού και του
µέλιτος.
Δευτ. 8,9  γη, εφ ής ου µετά πτωχείας φαγή τον άρτον σου και ουκ ενδεηθήση επ αυτής ουδέν· γη, ής οι λίθοι σίδηρος, και εκ
των ορέων αυτής µεταλλεύσεις χαλκόν·
Δευτ. 8,9  Χωρα, επί της οποίας δεν θα τρώγετε ολιγοστόν τον άρτον σας και δεν θα στερηθήτε τίποτε από αυτήν. Είναι
χώρα, της οποίας οι λίθοι είναι ωσάν σίδηρος και από τα όρη αυτής θα βγάνετε µεταλλεύµατα χαλκού.
Δευτ. 8,10  και φαγή και εµπλησθήση και ευλογήσεις Κύριον τον Θεόν σου επί της γής της αγαθής, ής δέδωκέ σοι.
Δευτ. 8,10  Θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε Κυριον τον Θεόν σας, εγκατεστηµένοι πλέον εις την εύφορον και
πλουσίαν αυτήν γην, την οποίαν ο Κυριος σας έδωσε.
Δευτ. 8,11  πρόσεχε σεαυτώ, µη επιλάθη Κυρίου τού Θεού σου τού µη φυλάξαι τας εντολάς αυτού και τα κρίµατα και τα
δικαιώµατα αυτού, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον,
Δευτ. 8,11  Προσέχετε όµως στον εαυτόν σας, µήπως τυχόν και λησµονήσετε Κυριον τον Θεόν σας και δεν τηρήσετε τας
εντολάς αυτού, τας διατάξεις και τους νόµους του, όσα εγώ σήµερον σας παραγγέλλω.
Δευτ. 8,12  µη φαγών και εµπλησθείς και οικίας καλάς οικοδοµήσας και κατοικήσας εν αυταίς
Δευτ. 8,12  Προσέχετε, µήπως, αφού φάγετε καλά και χορτασθήτε και οικοδοµήσετε ωραίας και ανέτους οικίας και
εγκατασταθήτε εις αυτάς,
Δευτ. 8,13  και των βοών σου και των προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, αργυρίου και χρυσίου πληθυνθέντος σοι και
πάντων, όσων σοι έσται, πληθυνθέντων σοι,
Δευτ. 8,13  πολλαπλασιασθούν δε τα βόδια σας και τα πρόβατά σας, πληθυνθή το αργύριον και το χρυσάφι σας και γενικώς
αυξηθούν όλα τα υπάρχοντά σου,
Δευτ. 8,14  υψωθής τή καρδία και επιλάθη Κυρίου τού Θεού σου τού εξαγαγόντος σε εκ γής Αιγύπτου , εξ οίκου δουλείας,
Δευτ. 8,14  µήπως τυχόν και υπερηφανευθή η καρδία σας και λησµονήσετε Κυριον τον Θεόν σας, ο οποίος σας ηλευθέρωσε
από την Αίγυπτον, την χώραν αυτήν της δουλείας,
Δευτ. 8,15  τού αγαγόντος σε διά της ερήµου της µεγάλης και της φοβεράς εκείνης, ού όφις δάκνων και σκορπίος και δίψα,
ού ουκ ήν ύδωρ, τού εξαγαγόντος σοι εκ πέτρας ακροτόµου πηγήν ύδατος,
Δευτ. 8,15  σας ωδήγησε δια µέσου της µεγάλης εκείνης και φοβεράς ερήµου, όπου τα δηλητηριώδη φίδια και οι σκορπιοί



και η δίψα, εις τας περιοχάς που δεν υπήρχε ύδωρ· προσέχετε µήπως λησµονήσετε τον Θεόν, ο οποίος έβγαλε από
απόκρηµνον βράχον πλουσίαν πηγήν ύδατος·
Δευτ. 8,16  τού ψωµίσαντός σε το µάννα εν τή ερήµω, ό ουκ ήδεις σύ και ουκ ήδεισαν οι πατέρες σου, ίνα κακώση σε και
εκπειράση σε και εύ σε ποιήση επ εσχάτων των ηµερών σου.
Δευτ. 8,16  τον Θεόν, ο οποίος αντί άρτου σας έδωσε εις την έρηµον το µάννα, το οποίον ούτε σεις ούτε οι πρόγονοί σας
εγνωρίσατε, και σας έστειλε δσκιµασίας, δια να σας θλίψη και καταρτίση, έπειτα δε κατά τους τελευταίους τούτους
καιρούς, να σας ευλογήση.
Δευτ. 8,17  µη είπης εν τή καρδία σου· η ισχύς µου και το κράτος της χειρός µου εποίησέ µοι την δύναµιν την µεγάλην
ταύτην·
Δευτ. 8,17  Προσέξατε µήπως τυχόν και πήτε κατά διάνοιαν· Η ισχύς µου και η δύναµις της χειρός µου, µου προσεπόρισαν
την µεγάλην αυτήν ευηµερίαν.
Δευτ. 8,18  και µνησθήση Κυρίου τού Θεού σου, ότι αυτός σοι δίδωσιν ισχύν τού ποιήσαι δύναµιν και ίνα στήση την
διαθήκην αυτού, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσι σου, ως σήµερον.
Δευτ. 8,18  Αλλά πρέπει να ενθυµήσθε Κυριον τον Θεόν σας, διότι αυτός σας έδωκε την δύναµιν να αποκτήσετε τα πλούσια
αυτά αγαθά, δια να τηρήση την υπόσχεσίν του, που είχε δώσει µε όρκον στους προπάτοράς σας, πράγµα το οποίον και
έκαµε σήµερον.
Δευτ. 8,19  και έσται εάν λήθη επιλάθη Κυρίου τού Θεού σου και πορευθής οπίσω θεών ετέρων και λατρεύσης αυτοίς και
προσκυνήσης αυτοίς, διαµαρτύροµαι υµίν σήµερον τον τε ουρανόν και την γήν, ότι απωλεία απολείσθε·
Δευτ. 8,19  Εάν όµως λησµονήσετε Κυριον τον Θεόν σας, εκτραπήτε δε οπίσω άλλων ψευδών θεών και λατρεύσετε αυτούς
και προσκυνήσετε αυτούς, σας διαβεβαιώνω σήµερον ενώπιον του ουρανού και της γης, ότι θα υποστήτε πανωλεθρίαν.
Δευτ. 8,20  καθά και τα λοιπά έθνη, όσα Κύριος ο Θεός απολλύει πρό προσώπου υµών, ούτως απολείσθε, ανθ ών ουκ
ηκούσατε της φωνής Κυρίου τού Θεού υµών.
Δευτ. 8,20     Οπως Κυριος ο Θεός καταστρέφει σήµερον από εµπρός σας τα αλλά έθνη δια τας αµαρτίας των , έτσι και σεις
θα καταστραφήτε, διότι δεν ηκούσατε τα λόγια Κυρίου του Θεού σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Δευτ. 9,1  Άκουε, Ισραήλ· σύ διαβαίνεις σήµερον τον Ιορδάνην εισελθείν κληρονοµήσαι έθνη µεγάλα και ισχυρότερα
µάλλον ή υµείς, πόλεις µεγάλας και τειχήρεις έως τού ουρανού,
Δευτ. 9,1  Ακουσε, λαέ του Ισραήλ, θα διαβής κατά τον χρόνον αυτόν τον Ιορδάνην, θα εισέλθης εις την γην της Επαγγελίας
δια να γίνης κύριος και κληρονόµος λαών µεγάλων κατά πολύ ισχυροτέρων από σε, πόλεων µεγάλων, των οποίων τα
οχυρά τείχη φθάνουν έως τον ουρανόν.
Δευτ. 9,2  λαόν µέγαν και πολύν και ευµήκη, υιούς Ενάκ, ούς σύ οίσθα και σύ ακήκοας· τις αντιστήσεται κατά πρόσωπον
υιών Ενάκ;
Δευτ. 9,2  Θα κυριεύσετε λαόν ισχυρόν πολυάριθµον, ανθρώπους µεγάλου αναστήµατος, τους απογόνους Ενάκ, τους
οποίους γνωρίζεις και έχεις ακούσει να λέγεται δι' αυτούς· “ποιός ηµπορεί να αντισταθή εµπρός στους Ενακίτας;”
Δευτ. 9,3  και γνώση σήµερον, ότι Κύριος ο Θεός σου, ούτος προπορεύσεται πρό προσώπου σου· πύρ καταναλίσκον εστίν·
ούτος εξολοθρεύσει αυτούς, και ούτος αποστρέψει αυτούς από προσώπου σου, και απολεί αυτούς εν τάχει, καθάπερ είπέ σοι
Κύριος.
Δευτ. 9,3  Θα µάθης όµως σήµερον, ότι Κυριος ο Θεός σου θα προχωρή εµπρός από σε , ωσάν καταστρεπτικόν πυρ δια τους
εχθρούς σου. Αυτός θα τους εξολοθρεύση. Αυτός θα τους τρέψη εις φυγήν από εµπρός σου και ταχέως θα τους καταστρέψη,
όπως σου έχει υποσχεθή ο Κυριος.
Δευτ. 9,4  µη είπης εν τή καρδία σου εν τώ εξαναλώσαι Κύριον τον Θεόν σου τα έθνη ταύτα πρό προσώπου σου λέγων· διά
τας δικαιοσύνας µου εισήγαγέ µε Κύριος κληρονοµήσαι την γήν την αγαθήν ταύτην·
Δευτ. 9,4  Οταν όµως Κυριος ο Θεός σου συντρίψη και εξαφανίση εµπρός από τα µάτια σου τα έθνη αυτά, µη σου έλθη ποτέ
στον νουν η σκέψις και είπης· ο Κυριος µε εισήγαγε, δια να καταλάβω ως κληροναµίαν µου την εύφορον και πλουσίαν
αυτήν χώραν, ένεκα των αρετών µου.
Δευτ. 9,5  ουχί διά την δικαιοσύνην σου, ουδέ διά την οσιότητα της καρδίας σου σύ εισπορεύη κληρονοµήσαι την γήν
αυτών, αλλά διά την ασέβειαν των εθνών τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου και ίνα στήση την
διαθήκην αυτού, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν ηµών, τώ Αβραάµ και τώ Ισαάκ και τώ Ιακώβ.
Δευτ. 9,5  Οχι δια τας αρετάς σου· ούτε δια την αγνότητα και ευσέβειαν της καρδίας σου εισέρχεσαι συ να κληρονοµήσης
την χώραν αυτών των εθνών, αλλά δια την αθεράπευτον ασέβειαν αυτών των εθνών, θα τα εξολοθρεύση ο Κυριος από
εµπρός σου, δια να εκπληρώση και την υπόσχεσίν του, την οποίαν µε όρκον επεβεβαίωσεν στους προπάτοράς µας, τον
Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.
Δευτ. 9,6  και γνώση σήµερον ότι ουχί διά τας δικαιοσύνας σου Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι την γήν την αγαθήν ταύτην
κληρονοµήσαι, ότι λαός σκληροτράχηλος εί.
Δευτ. 9,6  Και θα µάθης σήµερον, ότι Κυριος ο Θεός σου σου παραχωρεί την ευλογηµένην αυτήν γην ως κληρονοµίαν, όχι
δια τας αρετάς σου, διότι εις την πραγµατικότητα και συ είσαι λαός ανυπότακτος και σκληρός.
Δευτ. 9,7  µνήσθητι, µη επιλάθη όσα παρώξυνας Κύριον τον Θεόν σου εν τή ερήµω· αφ ής ηµέρας εξήλθετε εξ Αιγύπτου έως
ήλθετε εις τον τόπον τούτον, απειθούντες διετελείτε τα προς Κύριον.
Δευτ. 9,7  Ενθυµήσου, και ποτέ µη λησµονήσης, πόσον πολύ και πόσας φοράς παρώργισες Κυριον τον Θεόν σου εις την
έρηµον. Από την ηµέραν που ανεχωρήσατε ελεύθεροι από την Αίγυπτον, µέχρις ότου ήλθατε στον τόπον τούτον, κατά
συνέχειαν εφερθήκατε µε δυστροπίαν και απείθειαν απέναντι του Κυρίου.
Δευτ. 9,8  και εν Χωρήβ παρωξύνατε Κύριον, και εθυµώθη Κύριος εφ υµίν εξολοθρεύσαι υµάς,
Δευτ. 9,8  Ιδιαιτέρως στο όρος Χωρήβ παρωργίσατε πολύ τον Κυριον και ο Κυριος ηγανάκτησε εναντίον σας, ώστε
απεφάσισε να σας εξολοθρεύση,
Δευτ. 9,9  αναβαίνοντός µου εις το όρος λαβείν τας πλάκας τας λιθίνας, πλάκας διαθήκης, ας διέθετο Κύριος προς υµάς. και
κατεγινόµην εν τώ όρει τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας· άρτον ουκ έφαγον και ύδωρ ουκ έπιον.



Δευτ. 9,9  τότε που εγώ ανέβαινα στο όρος Σινά, δια να πάρω τας πλάκας της Διαθήκης, την οποίαν συνήψε µε σας ο Κυριος.
Επί τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας παρέµεινα στο όρος. Αρτον εκεί δεν έφαγον και νερό δεν έπιον.
Δευτ. 9,10  και έδωκέ µοι Κύριος τας δύο πλάκας τας λιθίνας γεγραµµένας εν τώ δακτύλω τού Θεού, και επ αυταίς
εγέγραπτο πάντες οι λόγοι, ούς ελάλησε Κύριος προς υµάς εν τώ όρει ηµέρα εκκλησίας·
Δευτ. 9,10  Και µου έδωκε τότε ο Κυριος τας δύο λιθίνας πλάκας, γραµµένας µε το θείον του δάκτυλον. Επάνω εις αυτάς
ήσαν χαραγµέναι αι εντολαί, τας οποίας ο Κυριος είπε προς σας στους πρόποδας του όρους, κατά την ηµέραν της γενικής
συγκεντρώσεώς σας.
Δευτ. 9,11  και εγένετο διά τεσσαράκοντα ηµερών και διά τεσσαράκοντα νυκτών έδωκε Κύριος εµοί τας δύο πλάκας τας
λιθίνας, πλάκας διαθήκης.
Δευτ. 9,11  Μετά δεκτεσσάρα κοντά ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας µου έδωσεν ο Κυριος τας δύο λιθίνας αυτάς πλάκας
της Διαθήκης
Δευτ. 9,12  και είπε Κύριος προς µε· ανάστηθι, κατάβηθι το τάχος εντεύθεν, ότι ηνόµησεν ο λαός σου, ούς εξήγαγες εκ γής
Αιγύπτου· παρέβησαν ταχύ εκ της οδού, ής ενετείλω αυτοίς· και εποίησαν εαυτοίς χώνευµα.
Δευτ. 9,12  και µου είπε ο Κυριος· σήκω, κατέβα αµέσως από εδώ, διότι ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες ελεύθερον από την
χώραν της Αιγύπτου, παρηνάµησεν, εξέκλινε και εξετράπη ταχέως από την οδόν, την οποίαν διέταξες αυτούς να
πορεύωνται. Κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν των είδωλον εις χωνευτήοιον.
Δευτ. 9,13  και είπε Κύριος προς µε λέγων· λελάληκα προς σε άπαξ και δίς λέγων· εώρακα τον λαόν τούτον, και ιδού λαός
σκληροτράχηλός εστι·
Δευτ. 9,13  Είπε δε πάλιν ο Κυριος προς εµέ· Εχω οµιλήσει προς σε και µίαν και δύο φοράς και σου είπα· είδα και
παρακολούθησα τον λαόν τούτον και ιδού, ότι ο λαός αυτός είναι σκληρός και ανυπότακτος !
Δευτ. 9,14  και νύν έασόν µε εξολοθρεύσαι αυτούς, και εξαλείψω το όνοµα αυτών υποκάτωθεν τού ουρανού και ποιήσω σε
εις έθνος µέγα και ισχυρόν και πολύ µάλλον ή τούτο.
Δευτ. 9,14  Και τώρα άφησέ µε να τους εξολοθρεύσω και να εξαλείψω το όνοµα αυτών από την υφήλιον και αναδείξω σε
λαόν µεγάλον και ισχυρόν πολύ περισσότερον από αυτόν.
Δευτ. 9,15  και επιστρέψας κατέβην εκ τού όρους, και το όρος εκαίετο πυρί έως τού ουρανού, και αι δύο πλάκες των
µαρτυρίων επί ταίς δυσί χερσί µου.
Δευτ. 9,15  Επέστρεψα εγώ τότε και κατέβην από το όρος, ενώ το όρος εκαίετο µε φωτιά που έφθανεν έως τον ουρανόν, και αι
δύο πλάκες της Διαθήκης ευρίσκοντο εις τα δύο µου χέρια.
Δευτ. 9,16  και ιδών ότι ηµάρτετε εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών και εποιήσατε υµίν αυτοίς χωνευτόν και παρέβητε από
της οδού, ής ενετείλατο Κύριος υµίν ποιείν,
Δευτ. 9,16  Είδα τότε και εγώ, ότι όντως είχατε αµαρτήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σας και είχατε κατασκευάσει σεις οι
ίδιοι δια τον εαυτόν σας ειδωλικόν άγαλµα χυτόν και έτσι εξεκλίνατε από την οδόν, εις την οποίαν ο Κυριος σας είχε
διατάξει να βαδίσετε.
Δευτ. 9,17  και επιλαβόµενος των δύο πλακών έριψα αυτάς από των δύο χειρών µου, και συνέτριψα εναντίον υµών.
Δευτ. 9,17  Λαβών τας δύο πλάκας τας επέταξα µε ορµήν από τα δύο χέρια µου και τας εθρυµµάτισα ενώπιόν σας.
Δευτ. 9,18  και εδεήθην εναντίον Κυρίου δεύτερον καθάπερ και το πρότερον τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα
νύκτας, άρτον ουκ έφαγον και ύδωρ ουκ έπιον, περί πασών των αµαρτιών υµών, ών ηµάρτετε ποιήσαι το πονηρόν εναντίον
Κυρίου τού Θεού παροξύναι αυτόν.
Δευτ. 9,18  Ικέτευσα εκ βάθους καρδίας τον Κυριον, δευτέραν αυτήν φοράν, όπως ακριβώς και προηγουµένως επί
τεσσαράκοντα ηµέρας και νύκτας, κατά τας οποίας άρτον δεν έφαγον και ύδωρ δεν έπιον, τον ικέτευσα δι' όλας τας
αµαρτίας, τας οποίας διειπράξατε, ώστε να καταπέσετε µέχρι τέτοιου σηµείου, να διαπράξετε αύτο το φοβερόν αµάρτηµα
της ειδωλοποιΐας ενώπιον Κυρίου του Θεού σας και να τον παροργίσετε τόσον πολύ εναντίον σας.
Δευτ. 9,19  και έκφοβός ειµι διά τον θυµόν και την οργήν, ότι παρωξύνθη Κύριος εφ υµίν τού εξολοθρεύσαι υµάς και
εισήκουσε Κύριος εµού και εν τώ καιρώ τούτω.
Δευτ. 9,19  Ενώπιον του µεγάλου θυµού και της οργής του Κυρίου κατελήφθην από µέγαν φόβον, διότι τόσον πολύ
ηγανάκτησεν εναντίον σας ο Κυριος, ώστε επήρε την απόφασιν να σας εξολοθρεύση. Αλλά ο Κυριος εισήκουσε την δέησίν
µου κατά τον καιρόν εκείνον.
Δευτ. 9,20  και επί Ααρών εθυµώθη εξολοθρεύσαι αυτόν, και ηυξάµην και περί Ααρών εν τώ καιρώ εκείνω.
Δευτ. 9,20     Και εναντίον του Ααρών ηγανάκτησε τότε ο Κυριος και ηθέλησε να τον εξολοθρεύση , αλλά εγώ προσευχήθην
και δι' αυτόν κατά τον καιρόν εκείνον.
Δευτ. 9,21  και την αµαρτίαν υµών, ήν εποιήσατε, τον µόσχον, έλαβον αυτόν και κατέκαυσα αυτόν εν πυρί και συνέκοψα
αυτόν καταλέσας σφόδρα, έως ού εγένετο λεπτόν· και εγένετο ωσεί κονιορτός, και έριψα τον κονιορτόν εις τον χειµάρουν
τον καταβαίνοντα εκ τού όρους.
Δευτ. 9,21  Αυτήν δε την µεγάλην αµαρτίαν που εκάµατε, το είδωλον δηλαδή του χρυσού µόσχου που ανεκηρύξατε ως θεόν
σας, εγώ το επήρα και τα µεν ξύλινα αυτού εξαρτήµατα κατέκαυσα, το δε υπόλοιπον χρυσόν τµήµα το έκοψα εις µικρά
κοµµάτια, το άλεσα έως ότου έτινε λεπτότατη σκόνι, την οποίαν έρριψα στον χείµαρρον, που κατεβαίνει από το όρος Σινά.
Δευτ. 9,22  και εν τώ Εµπυρισµώ και εν τώ Πειρασµώ, και εν τοίς Μνήµασι της επιθυµίας παροξύναντες ήτε Κύριον τον Θεόν
υµών.
Δευτ. 9,22     Αλλά και εις άλλας περιστάσεις εξοργίσατε Κυριον τον Θεόν σας, όπως συνέβη εις τας τοποθεσίας, που
ωνοµάζοντο Εµπυρισµός, Πειρασµός, Μνήµατα Επιθυµίας.
Δευτ. 9,23  και ότε εξαπέστειλεν υµάς Κύριος εκ Κάδης Βαρνή λέγων· ανάβητε και κληρονοµήσατε την γήν, ήν δίδωµι υµίν,
και ηπειθήσατε τώ ρήµατι Κυρίου τού Θεού υµών και ουκ επιστεύσατε αυτώ και ουκ εισηκούσατε της φωνής αυτού .
Δευτ. 9,23     Και ότε ο Κυριος ηθέλησε να σας αποστείλη προς την Παλαιστίνην από την Καδης Βαρνή και σας είπε ·
Προχωρήσατε και καταλάβετε ως δικήν σας κληρονοµίαν την χώραν, την οποίαν εγώ σας δίδω· σεις παρηκούσατε την
εντολήν Κυρίου του Θεού ηµών, δεν επιστεύσατε εις αυτόν και δεν υπετάχθητε εις την εντολήν του.
Δευτ. 9,24  απειθούντες ήτε τα προς Κύριον από της ηµέρας, ής εγνώσθη υµίν.
Δευτ. 9,24     Υπήρξατε και εφανήκατε απειθείς κατά συνέχειαν εις τας προς Κυριον σχέσεις σας από την ηµέραν , κατά την



οποίαν τον εγνωρίσατε, και εντεύθεν.
Δευτ. 9,25  και εδεήθην έναντι Κυρίου τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας, όσας εδεήθην· είπε γάρ Κύριος
εξολοθρεύσαι υµάς·
Δευτ. 9,25     Εγώ δε ικέτευσα τον Κυριον επί τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και τον παρεκάλουν κατά το
διάστηµα αυτό δια σας, διότι ο Κυριος είχεν είπει ότι θα σας εξολοθρεύση.
Δευτ. 9,26  και ηυξάµην προς τον Θεόν και είπα· Κύριε βασιλεύ των θεών, µη εξολοθρεύσης τον λαόν σου και την µερίδα
σου, ήν ελυτρώσω, ούς εξήγαγες εκ γής Αιγύπτου εν τή ισχύϊ σου τή µεγάλη και εν τή χειρί σου τή κραταιά και εν τώ
βραχίονί σου τώ υψηλώ·
Δευτ. 9,26     Προσευχήθην προς τον Θεόν και είπα· Κυριε, βασιλεύ των θεών, µη εξολοθρεύσης τον λαόν σου, την εκλεκτήν
αυτήν µερίδα σου, την οποίαν απηλευθέρωσες, του Ισραηλίτας δηλαδή τους οποίους ελευθέρους έβγαλες από την χώραν
της Αιγύπτου, µε την µεγάλην σου δύναµιν, τη παντοδύναµον δεξιάν σου και την µεγαλειώδη ισχύν σου.
Δευτ. 9,27  µνήσθητι Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ των θεραπόντων σου, οίς ώµοσας κατά σεαυτού· µη επιβλέψης επί την
σκληρότητα τού λαού τούτου και τα ασεβήµατα, και τα αµαρτήµατα αυτών,
Δευτ. 9,27     Ενθυµήσου τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους δούλους σου, στους οποίους ωρκίσθης επί του
εαυτού σου υπέρ του λαού αυτού· µη βλέπης την σκληρότητα του λαού αυτού, την ασέβειάν του και τα αµαρτήµατά του.
Δευτ. 9,28  µη είπωσιν οι κατοικούντες την γήν, όθεν εξήγαγες ηµάς εκείθεν, λέγοντες· παρά το µη δύνασθαι Κύριον
εισαγαγείν αυτούς εις την γήν, ήν είπεν αυτοίς, και παρά το µισήσαι αυτούς εξήγαγεν αυτούς εν τή ερήµω αποκτείναι
αυτούς.
Δευτ. 9,28     Μη τους καταστρέψης, Κυριε, δια να µη είπουν οι κάτοικοι της γης, από όπου µας έβγαλες ελευθέρους· Επειδή ο
Κυριος δεν ηµπόρεσε να εισαγάγη αυτούς εις την χώραν, την οποίαν είχεν υποσχεθή και επειδή εµίσησεν αυτούς, τους
έβγαλε εις την έρηµον, δια να τους θανατώση !
Δευτ. 9,29  και ούτοι λαός σου και κλήρός σου, ούς εξήγαγες εκ γής Αιγύπτου εν τή ισχύϊ σου τή µεγάλη και εν τή χειρί σου
τή κραταιά και εν τώ βραχίονί σου τώ υψηλώ.
Δευτ. 9,29     Αλλά αυτοί είναι ιδικός σου λαός, ιδική σου κληρονοµία αυτοί, τους οποίους έβγαλες από την χώραν της
Αιγύπτου µε την µεγάλην σου ισχύν, µε την παντοδύναµον δεξιάν σου, µε την µεγαλοπρεπή δύναµίν σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Δευτ. 10,1  Εν εκείνω τώ καιρώ είπε Κύριος προς µε· λάξευσον σεαυτώ δύο πλάκας λιθίνας, ώσπερ τας πρώτας, και ανάβηθι
προς µε εις το όρος· και ποιήσεις σεαυτώ κιβωτόν ξυλίνην·
Δευτ. 10,1  Κατ' εκείνον τον καιρόν µου είπεν ο Κυριος· Πελέκησε συ ο ίδιος δύο λιθίνας πλάκας, όπως ήσαν αι δύο
προηγούµεναι, και ανέβα στο όρος, προς εµέ. Επίσης συ ο ίδιος να κατασκευάσης και ένα ξύλινο κιβώτιον.
Δευτ. 10,2  και γράψεις επί τας πλάκας τα ρήµατα, ά ήν εν ταίς πλαξί ταίς πρώταις, ας συνέτριψας, και εµβαλείς αυτάς εις
την κιβωτόν.
Δευτ. 10,2  Θα γράψης εις τας λιθίνας αυτάς πλάκας τας εντολάς, αι οποίαι ήσαν χαραγµέναι εις τας δύο προηγουµένας
πλάκας, που συνέτριψες, και θα τοποθετήσης αυτάς στο κιβώτιον, την Κιβωτόν του Μαρτυρίου.
Δευτ. 10,3  και εποίησα κιβωτόν εκ ξύλων ασήπτων και ελάξευσα τας πλάκας λιθίνας, ως αι πρώται· και ανέβην εις το όρος
και αι δύο πλάκες επί ταίς χερσί µου.
Δευτ. 10,3  Εκαµα όπως µου είπεν ο Θεός. Κατεσκεύασα την κιβωτόν από ξύλα που δεν σήπονται, επελέκησα τας δύο
λιθίνας πλάκας, όπως ήσαν αι προηγούµεναι, και ανέβηκα στο όρος κρατών εις τας χείρας µου τας δύο πλάκας.
Δευτ. 10,4  και έγραψεν επί τας πλάκας κατά την γραφήν την πρώτην τους δέκα λόγους , ούς ελάλησε Κύριος προς υµάς εν
τώ όρει εκ µέσου τού πυρός, και έδωκεν αυτάς Κύριος εµοί.
Δευτ. 10,4  Ο δε Κυριος έγραψεν επάνω εις τας δύο αυτάς πλάκας, ο,τι είχε γράψει εις τας προηγουµένας, δηλαδή τον
Δεκάλογον, τας δέκα εντολάς, τας οποίας είχεν είπει προς σας ο Κυριος στο όρος το Σινά µέσα από το πυρ. Αυτάς δε και µου
τας έδωκεν.
Δευτ. 10,5  και επιστρέψας κατέβην εκ τού όρους και ενέβαλον τας πλάκας εις την κιβωτόν, ήν εποίησα, και ήσαν εκεί, καθά
ενετείλατό µοι Κύριος.
Δευτ. 10,5  Εγώ επέστρεψα, κατέβηκα από το όρος και έβαλα τας πλάκας µέσα εις την κιβωτόν, την οποίαν είχα
κατασκευάσει, έµειναν δε και µένουν αυταί εκεί, όπως µε διέταξεν ο Κυριος. Επειτα, όπως ενθυµείσθε,
Δευτ. 10,6  και οι υιοί Ισραήλ απήραν εκ Βηρώθ υιών Ιακίµ Μισαδαΐ· εκεί απέθανεν Ααρών και ετάφη εκεί, και ιεράτευσεν
Ελεάζαρ υιός αυτού αντ αυτού.
Δευτ. 10,6  ανεχώρησαν οι Ισραηλίται από την Βηρώθ, την περιοχήν της φυλής Ιακίµ, και κατηυθύνθησαν προς Μισαδαΐ.
Εκεί απέθανε και ετάφη ο Ααρών ο αρχιερεύς. Αντί δε του Ααρών έγινεν αρχιερεύς ο υιός του, ο Ελεάζαρ.
Δευτ. 10,7  εκείθεν απήραν εις Γαδγάδ και από Γαδγάδ εις Ετεβαθά, γη χείµαροι υδάτων.
Δευτ. 10,7  Από εκεί επροχώρησαν οι Ισραηλίται εις Γαδγάδ και από την περιοχήν Γαδγάδ εις την διεύθυνσιν Ετεβαθά , εις
περιοχήν όπου υπάρχουν ύδατα και χείµαρροι.
Δευτ. 10,8  εν εκείνω τώ καιρώ διέστειλε Κύριος την φυλήν την Λευί αίρειν την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου , παρεστάναι
έναντι Κυρίου, λειτουργείν και επεύχεσθαι επί τώ ονόµατι αυτού έως της ηµέρας ταύτης.
Δευτ. 10,8  Κατά την εποχήν δε εκείνην εξεχώρισεν ο Κυριος την φυλήν Λευί από τας αλλάς φυλάς και ώρισε να µεταφέρη
αυτή την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, να παρίσταται ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργή και εν τω ονόµατι του
Κυρίου, να ευλογή τον λαόν, όπως γίνεται µέχρι σήµερον.
Δευτ. 10,9  διά τούτο ουκ έστι τοίς Λευίταις µερίς και κλήρος εν τοίς αδελφοίς αυτών· Κύριος αυτός κλήρος αυτού, καθότι
είπεν αυτώ.
Δευτ. 10,9  Δια τούτο δεν υπάρχει µερίδιον γης και κληρονοµία στους Λευΐτας µεταξύ των άλλων Ισραηλιτών, διότι αυτός ο
ίδιος ο Κυριος, είναι η κληρονοµία της φυλής Λευϊ, όπως είπεν εις αυτήν.
Δευτ. 10,10  καγώ ειστήκειν εν τώ όρει τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας, και εισήκουσε Κύριος εµού και εν
τώ καιρώ τούτω, και ουκ ηθέλησε Κύριος εξολοθρεύσαι υµάς.
Δευτ. 10,10    Εγώ έµεινα στο όρος Σινά τεσσαράκοντα ηµέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και προσηυχόµην δια σας· και ο



Κυριος ήκουσε την πρασευχήν µου κατά τον καιρόν εκείνον και δεν ηθέλησε να σας εξολοθρεύση.
Δευτ. 10,11  και είπε Κύριος προς µε· βάδιζε, άπαρον εναντίον τού λαού τούτου, και εισπορευέσθωσαν και κληρονοµήτωσαν
την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών δούναι αυτοίς.
Δευτ. 10,11     Αλλά είπεν ο Κυριος προς εµέ· Πηγαινε, αναχώρησε ως αρχηγός και προπορευόµενος του λαού αυτού, και ας
εισέλθουν οι Ισραηλίται, δια να κληρονοµήσουν την χώραν, την οποίαν µε όρκον στους προπάτοράς των υπεσχέθην εγώ
να δώσω εις αυτούς.
Δευτ. 10,12  Καί νύν, Ισραήλ, τι Κύριος ο Θεός σου αιτείται παρά σού, αλλ ή φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν σου και πορεύεσθαι
εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού και αγαπάν αυτόν και λατρεύειν Κυρίω τώ Θεώ σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της
ψυχής σου,
Δευτ. 10,12    Και τώρα, λαέ του Ισραήλ, τι άλλο ζητεί από σένα ο Θεός σου αντί όλων των ευεργεσιών του, ειµή µόνον να
φοβήσαι τον Θεόν σου, να βαδίζης εις όλας τας οδούς αυτού, να αγαπάς και να λατρεύης Κυριον τον Θεόν σου, µε όλην σου
την καρδίαν και µε όλην σου την ψυχήν,
Δευτ. 10,13  φυλάσσεσθαι τας εντολάς Κυρίου τού Θεού σου και τα δικαιώµατα αυτού, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, ίνα
εύ σοι ή;
Δευτ. 10,13    να τηρής τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου και τους νόµους του, όσα εγώ σήµερον σε διατάσσω, δια να είσαι
έτσι ευτυχής;
Δευτ. 10,14  ιδού Κυρίου τού Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός τού ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή·
Δευτ. 10,14    Ιδού ο ουρανός και ο υπεράνω του γηΐνου ουρανού έναστρος ουρανός, η γη και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν,
ανήκουν στον Κυριον και Θεόν σου.
Δευτ. 10,15  πλήν τους πατέρας υµών προείλετο Κύριος αγαπάν αυτούς, και εξελέξατο το σπέρµα αυτών µετ αυτούς υµάς
παρά πάντα τα έθνη κατά την ηµέραν ταύτην.
Δευτ. 10,15    Εν τούτοις από όλους τους εν τη γη λαούς εξέλεξεν ο Κυριος τους προγόνους σας να τους αγαπά και τους
προστατεύη ιδιαιτέρως και έπειτα από αυτούς εξέλεξε τους απογόνους των, δηλαδή σας, ανάµεσα από όλα τα έθνη κατά
τους χρόνους τούτους.
Δευτ. 10,16  και περιτεµείσθε την σκληροκαρδίαν υµών και τον τράχηλον υµών ου σκληρυνείτε έτι·
Δευτ. 10,16    Απέναντι λοιπόν των δωρεών αυτών του Θεού πρέπει και σεις να περικόψετε και να πετάξετε από επάνω σας
την σκληρότητα και ανυπακοήν της καρδίας σας και να µη κρατήτε σκληρόν και άκαµπτον τον τράχηλόν σας απέναντι
των εντολών του Κυρίου.
Δευτ. 10,17  ο γάρ Κύριος ο Θεός υµών ούτος Θεός των θεών και Κύριος των κυρίων, ο Θεός ο µέγας· και ισχυρός και
φοβερός, όστις ου θαυµάζει πρόσωπον, ουδ ου µη λάβη δώρον,
Δευτ. 10,17    Διότι Κυριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, Θεός των θεών και Κυριος των κυρίων, ο Θεός ο µέγας, ο
ισχυρός και φοβερός, ο οποίος δεν καταπλήσσεται από πρόσωπα, όσον έξοχα και αν είναι αυτά, και δεν θα δελεασθή µε
δώρα, ώστε να µη κρίνη δικαίως.
Δευτ. 10,18  ποιών κρίσιν προσηλύτω και ορφανώ και χήρα, και αγαπά τον προσήλυτον δούναι αυτώ άρτον και ιµάτιον.
Δευτ. 10,18    Είναι Θεός δίκαιος, ο οποίος κρίνει δικαίως και αποδίδει το δίκαιον στον ξένον, στο ορφανόν, εις την χήραν,
και αγαπά τον ξένον, ώστε να δίδη και εις αυτόν άρτον και ένδυµα.
Δευτ. 10,19  και αγαπήσετε τον προσήλυτον· προσήλυτοι γάρ ήτε εν γη Αιγύπτω.
Δευτ. 10,19    Και σεις πρέπει να αγαπήσετε τον ξένον, διότι κάποτε, εκεί εις την Αίγυπτον, υπήρξατε και σεις ξένοι.
Δευτ. 10,20 Κύριον τον Θεόν σου φοβηθήση και αυτώ λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήση και επί τώ ονόµατι αυτού οµή·
Δευτ. 10,20   Κυριον τον Θεόν σου µόνον αυτόν να φοβήσαι και αυτόν να λατρεύης και εις αυτόν θα προσκολληθής και στο
όνοµα αυτού θα ορκίζεσαι.
Δευτ. 10,21  ούτος καύχηµά σου και ούτος Θεός σου, όστις εποίησεν εν σοί τα µεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, ά είδοσαν οι
οφθαλµοί σου.
Δευτ. 10,21    Αυτός ο Θεός σου θα είναι το καύχηµά σου, ο οποίος επραγµατοποίησεν εις σε τα µεγάλα και ένδοξα αυτά, τα
οποία είδον τα µάτια σου.
Δευτ. 10,22  εν εβδοµήκοντα ψυχαίς κατέβησαν οι πατέρες σου εις Αίγυπτον, νυνί δε εποίησέ σε Κύριος ο Θεός σου ωσεί τα
άστρα τού ουρανού τώ πλήθει.
Δευτ. 10,22   Ενθυµήσου, ότι εβδοµήκοντα ήσαν όλοι-όλοι οι, πρόγονοί σου, ο Ιακώβ µε τους απογόνους του, οι οποίοι
κατέβησαν από την Χαναάν εις την Αίγυπτον. Τωρα δε ο Κυριος σας επλήθυνε τόσον πολύ, ώστε κατά τον αριθµόν να είσθε
όσα είναι τα άστρα του ουρανού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Δευτ. 11,1  Καί αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και φυλάξη τα φυλάγµατα αυτού και τα δικαιώµατα αυτού και τας εντολάς
αυτού και τας κρίσεις αυτού πάσας τας ηµέρας.
Δευτ. 11,1  Πρέπει, λοιπόν, να αγαπήσης Κυριον τον Θεόν σου και να τηρήσης όσα σου ζητεί να φυλάξης, δηλαδή τους
νόµους του, τας εντολάς του και τας διατάξστου, όλας τας ηµέρας της ζωής σου.
Δευτ. 11,2  και γνώσεσθε σήµερον, ότι ουχί τα παιδία υµών, όσοι ουκ οίδασιν ουδέ είδοσαν την παιδείαν Κυρίου τού Θεού
σου και τα µεγαλεία αυτού και την χείρα την κραταιάν και τον βραχίονα τον υψηλόν
Δευτ. 11,2  Σας καλώ σήµερον να κατανοήσετε τας δωρεάς του Θεού. Δεν απευθύνοµαι εις τα παιδιά σας, τα οποία δεν
εγνώρισαν και ούτε είδον την στοργικήν και παιδαγωγικήν φροντίδα του Κυρίου δια σας, τα µεγάλα του έργα, την
παντοδύναµον δεξιάν του, την µεγαλειώδη δύναµίν του,
Δευτ. 11,3  και τα σηµεία αυτού και τα τέρατα αυτού, όσα εποίησεν εν µέσω Αιγύπτου Φαραώ βασιλεί Αιγύπτου και πάση
τή γη αυτού,
Δευτ. 11,3  τα σηµάδια της παντοδυνάµου παρουσίας του και τα καταπληκτικά θαύµατα , όσα έκαµε εις όλην την Αίγυπτον,
εναντίον του Φαραώ και εναντίον όλης της χώρας του,
Δευτ. 11,4  και όσα εποίησε την δύναµιν των Αιγυπτίων, τα άρµατα αυτών και την ίππον αυτών, και την δύναµιν αυτών, ως
επέκλυσε το ύδωρ της θαλάσσης της ερυθράς επί προσώπου αυτών καταδιωκόντων αυτών εκ των οπίσω υµών και



απώλεσεν αυτούς Κύριος έως της σήµερον ηµέρας,
Δευτ. 11,4  όσα έκαµε εναντίον της στρατιωτικής δυνάµεως των Αιγυπτίων, των πολεµικών αρµάτων, του ιππικού των,
εναντίον όλης της ισχυράς δυνάµεώς των, πως, δηλαδή, το ύδωρ της Ερυθράς Θαλάσσης κατεπληµµύρησεν εναντίον
αυτών, τότε που σας κατεδίωκον κατά πόδας, και τους κατέστρεψεν ο Κυριος, όπως και µέχρι σήµερον το βλέπει κανείς.
Δευτ. 11,5  και όσα εποίησεν υµίν εν τή ερήµω, έως ήλθετε εις τον τόπον τούτον,
Δευτ. 11,5  Οµιλώ προς σας, δια να ενθυµηθήτε πόσα άλλα θαύµατα έκαµε προς χάριν σας ο Θεός, εις την έρηµον, µέχρις
ότου ήλθατε στον τόπον τούτον.
Δευτ. 11,6  και όσα εποίησε τώ Δαθάν και Αβειρών υιούς Ελιάβ υιού ουβήν, ούς ανοίξασα η γη το στόµα αυτής κατέπιεν
αυτούς και τους οίκους αυτών και τας σκηνάς αυτών και πάσαν αυτών την υπόστασιν την µετ αυτών εν µέσω παντός
Ισραήλ,
Δευτ. 11,6  Οσα έκαµε εναντίον του Δαθάν και του Αβειρών, οι οποίοι ήσαν υιοί του Ελιάβ, υιού του Ρουβήν, τους οποίους
ήνοιξεν η γη το στόµα της και κατέπιεν αυτούς και τας οικογενείας των και τας σκηνάς των και όλα τα υπάρχοντά των, εν
µέσω όλου του ισραηλιτικού λαού.
Δευτ. 11,7  ότι οι οφθαλµοί υµών εώρακαν πάντα τα έργα Κυρίου τα µεγάλα, όσα εποίησεν εν υµίν σήµερον.
Δευτ. 11,7  Είδατε, µε τα ίδια σας τα µάτια, όλα τα µεγάλα και θαυµαστά έργα του Κυρίου, όσα έκαµεν ο Θεός µέχρις
σήµερον ενώπιόν σας.
Δευτ. 11,8  και φυλάξεσθε πάσας τας εντολάς αυτού, όσας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, ίνα ζήτε και πολυπλασιασθήτε και
εισελθόντες κληρονοµήσετε την γήν, εις ήν υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονοµήσαι αυτήν,
Δευτ. 11,8  Φυλάξατε, λοιπόν, όλας τας εντολάς του, τας οποίας εγώ σήµερον σας παραγγέλλω, δια να ζήτε και πληθυνθήτε,
δια να εισέλθετε και καταλάβετε ως ιδικήν σας την γην της Επαγγελίας, προς την οποίαν διαβαίνετε τώρα τον Ιορδάνην
ποταµόν, δια να γίνετε κύριοι αυτής.
Δευτ. 11,9  ίνα µακροηµερεύσητε επί της γής, ής ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν υµών δούναι αυτοίς και τώ σπέρµατι αυτών
µετ αυτούς, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι·
Δευτ. 11,9  Συµµορφωθήτε προς το θέληµα του Θεού, δια να ζήσετε πολλάς ηµέρας εις την χώραν, την οποίαν µε όρκον
υπεσχέθη να την δώση ο Κυριος στους προπάτοράς σας και έπειτα από αυτούς εις σας, τους απογόνους των, την γην της
Επαγγελίας, την ρέουσαν γάλα και µέλι.
Δευτ. 11,10  έστι γάρ η γη, εις ήν εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι αυτήν, ουχ ώσπερ γη Αιγύπτου εστίν, όθεν εκπεπόρευσθε
εκείθεν, όταν σπείρωσι τον σπόρον και ποτίζωσι τοίς ποσίν αυτών ωσεί κήπον λαχανείας·
Δευτ. 11,10     Είναι δε η χώρα, προς την οποίαν βαδίζετε δια να την κληρονοµήσετε, όχι όπως είναι η χώρα της Αιγύπτου,
από την οποίαν εξήλθατε. Εκεί όταν ρίπτουν τον σπόρον, ποτίζουν την γην, ως εάν είναι λαχανόκηπος, µε ποτιστικά µέσα,
που τα κινούν µε τα πόδια των.
Δευτ. 11,11  η δε γη, εις ήν εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι αυτήν, γη ορεινή και πεδεινή, εκ τού υετού τού ουρανού πίεται
ύδωρ,
Δευτ. 11,11  Ενώ η χώρα, εις την οποίαν σεις πορεύεσθε δια να την καταλάβετε ως ιδιοκτησίαν σας, είναι χώρα ορεινή και
πεδινή, ποτίζεται δε και χορταίνει από το νερό της βροχής που έρχεται εκ του ουρανού.
Δευτ. 11,12  γη, ήν Κύριος ο Θεός σου επισκοπείται αυτήν διαπαντός, οι οφθαλµοί Κυρίου τού Θεού σου επ αυτής απ αρχής
τού ενιαυτού και έως συντελείας τού ενιαυτού.
Δευτ. 11,12     Είναι χώρα, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε και επιµελείται, επί της οποίας οι οφθαλµοί του
Κυρίου µε στοργήν επιβλέπουν από την αρχήν έως το τέλος εκάστου έτους.
Δευτ. 11,13  Εάν δε ακοή ακούσητε πάσας τας εντολάς, ας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, αγαπάν Κύριον το Θεόν σου και
λατρεύειν αυτώ εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου,
Δευτ. 11,13     Εάν, λοιπόν, ακούσετε και υπακούσετε εις πάσας τας εντολάς, τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω, δηλαδή να
αγαπάτε Κυριον τον Θεόν σας και αυτόν να λατρεύετε µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την διάνοιαν,
Δευτ. 11,14  και δώσει τον υετόν τή γη σου καθ ώραν πρώϊµον και όψιµον, και εισοίσεις τον σίτόν σου και τον οίνόν σου και
το έλαιόν σου·
Δευτ. 11,14     Ο Θεός θα στέλλη (ποτιστικήν) βροχήν εις την γην σας, πρώϊµον και όψιµον, εις τον κατάλληλον καιρόν, και
θα συγκοµίζετε το σιτάρι σας, τον οίνον σας και το έλαιόν σας.
Δευτ. 11,15  και δώσει χορτάσµατα εν τοίς αγροίς σου τοίς κτήνεσί σου·
Δευτ. 11,15     Θα δίδη επίσης ο Θεός πλούσια χόρτα στους αγρούς σας, άφθονον βοσκήν δια τα ζώα σας.
Δευτ. 11,16  και φαγών και εµπλησθείς πρόσεχε σεαυτώ, µη πλατυνθή η καρδία σου και παραβήτε και λατρεύσητε θεοίς
ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς,
Δευτ. 11,16     Οταν όµως φάγετε και χορτασθήτε, προσέχετε στον εαυτόν σας, µήπως τυχόν ανοίξη εις τα υλικά διάπλατα η
καρδιά σας και δελεαζόµενοι από τας τέρψεις παραβήτε το θέληµα του Κυρίου και λατρεύσετε άλλους θεούς και
προσκυνήσετε αυτούς,
Δευτ. 11,17  και θυµωθείς οργή Κύριος εφ υµίν και συσχή τον ουρανόν, και ουκ έσται υετός, και η γη ου δώσει τον καρπόν
αυτής, και απολείσθε εν τάχει από της γής της αγαθής, ής Κύριος έδωκεν υµίν.
Δευτ. 11,17     Οπότε θα οργισθή ο Κυριος εναντίον σας και θα κλείση τον ουρανόν. Και τότε δεν θα πέση βροχή εις την γην
και η χώρα δεν θα δώση τους καρπούς της και σεις θα καταστραφήτε αµέσως από το πρόσωπον της ευφόρου και πλουσίας
γης, την οποίαν σας έδωκεν ο Κυριος.
Δευτ. 11,18 και εµβαλείτε τα ρήµατα ταύτα εις την καρδίαν υµών και εις την ψυχήν υµών· και αφάψετε αυτά εις σηµείον επί
της χειρός υµών, και έσται ασάλευτον πρό οφθαλµών υµών·
Δευτ. 11,18     Βαλετε τα λόγια αυτά εις την διάνοιάν σας και εις την καρδίαν σας, δέσατέ τα, ως σηµείον Θεού, εις τα χέρια
σας, δια να είναι πάντοτε σταθερά εµπρός εις τα µάτια σας.
Δευτ. 11,19  και διδάξετε αυτά τα τέκνα υµών λαλείν εν αυτοίς καθηµένους εν οίκω και πορευοµένους εν οδώ και
καθεύδοντας και διανισταµένους.
Δευτ. 11,19     Αυτά τα λόγια του Θεού πρέπει να τα διδάξετε εις τα παιδιά σας, δια να συνοµιλούν γύρω από αυτά, όταν
κάθωνται στο σπίτι, όταν περιπατούν στον δρόµον, όταν ετοιµάζωνται να κοιµηθούν και όταν σηκώνωνται από τον ύπνον.



Δευτ. 11,20  και γράψετε αυτά επί τας φλιάς των οικιών υµών και των πυλών υµών,
Δευτ. 11,20    Θα γράψετε αυτά στους παραστάτας της θύρας των οικιών σας και εις όλας τας θύρας σας.
Δευτ. 11,21  ίνα µακροηµερεύσητε και αι ηµέραι των υιών υµών επί της γής, ής ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν υµών δούναι
αυτοίς, καθώς αι ηµέραι τού ουρανού επί της γής.
Δευτ. 11,21     Θα τηρήσετε όλα αυτά δια να µακροηµερεύσετε σεις οι ίδιο, και δια να γίνουν πολλαί και µακραί αι ηµέραι
των παιδιών σας επάνω εις την γην, την οποίαν ωρκίσθη ο Κυριος στους προπάτοράς σας να τους την δώση , να γίνουν
όσαι αι ηµέραι του ουρανού επί της γης, να διαρκέσουν µέχρι τέλους του κόσµου.
Δευτ. 11,22  και έσται εάν ακοή ακούσητε πάσας τας εντολάς ταύτας, ας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον ποιείν, αγαπάν Κύριον
τον Θεόν ηµών και πορεύεσθαι εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού και προσκολλάσθαι αυτώ,
Δευτ. 11,22    Εάν µε την καρδιά και την ψυχήν σας υπακούσετε εις όλας αυτάς τας εντολάς, τας οποίας εγώ σας δίδω δια να
τηρήσετε, εάν δηλαδή αγαπάτε Κυριον τον Θεόν σας και βαδίζετε στον δρόµον των εντολών του και είσθε
προσκολληµµένοι µε πίστιν εις αυτόν,
Δευτ. 11,23  και εκβαλεί Κύριος πάντα τα έθνη ταύτα από προσώπου υµών, και κληρονοµήσετε έθνη µεγάλα και ισχυρά
µάλλον ή υµείς.
Δευτ. 11,23    τότε ο Κυριος θα εκδιώξη από εµπρός σας όλα τα εχθρικά προς σας ειδωλολατρικά έθνη και θα
κληρονοµήσετε σεις την χώραν και τα αγαθά εθνών πολύ µεγαλυτέρων και ισχυρότερων από σας.
Δευτ. 11,24  πάντα τον τόπον, ού εάν πατήση το ίχνος τού ποδός υµών, υµίν έσται· από της ερήµου και Αντιλιβάνου και από
τού ποταµού τού µεγάλου, ποταµού Ευφράτου, και έως της θαλάσσης της επί δυσµών έσται τα όριά σου.
Δευτ. 11,24    Καθε τόπος, τον οποίον θα πατήσουν τα πόδια σας θα είναι ιδικός σας. Από την έρηµον περιοχήν του νότου
έως το όρος Αντιλίβανον προς βρραν, από τον µεγάλον ποταµόν τον Ευφράτην και δυτικώς µέχρι της Μεσογείου
Θαλάσσης θα εκταθούν τα όρια της χώρας σας.
Δευτ. 11,25  ουκ αντιστήσεται ουδείς κατά πρόσωπον υµών· τον φόβον υµών και τον τρόµον υµών επιθήσει Κύριος ο Θεός
υµών επί πρόσωπον πάσης της γής, εφ ής αν επιβήτε επ αυτής, ον τρόπον ελάλησε προς υµάς.
Δευτ. 11,25    Κανείς δεν θα αντισταθή ενώπιόν σας. Τον φόβον και τον τρόµον σας, θα εµβάλη Κυριος ο Θεός σας στους
ανθρώπους όλων των χωρών, προς τας οποίας σεις θα απλωθήτε, όπως σας υπεσχέθη ο Θεός.
Δευτ. 11,26  Ιδού εγώ δίδωµι ενώπιον υµών σήµερον την ευλογίαν και την κατάραν·
Δευτ. 11,26    Ιδού, εγώ σας δίδω σήµερον και παραθέτω ενώπιόν σας την ευλογίαν µου και την κατάραν µου.
Δευτ. 11,27  την ευλογίαν, εάν ακούσητε τας εντολάς Κυρίου τού Θεού υµών, όσας εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον,
Δευτ. 11,27    Την ευλογίαν, εάν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, όσας εγώ σήµερον παραγγέλλω προς σας.
Δευτ. 11,28  και την κατάραν, εάν µη ακούσητε τας εντολάς Κυρίου τού Θεού ηµών, όσα εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον, και
πλανηθήτε από της οδού, ής ενετειλάµην υµίν, πορευθέντες· λατρεύειν θεοίς ετέροις, ούς ουκ οίδατε.
Δευτ. 11,28    Την κατάραν δε, εάν δεν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού µας, τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω,
εάν παρεκκλίνετε και αποµακρυνθήτε από την οδόν, την οποίαν σας διέταξα, και πορευθήτε να λατρεύσετε θεούς άλλους,
τους οποίους προηγουµένως δεν εγνωρίζατε.
Δευτ. 11,29  και έσται όταν εισαγάγη σε Κύριος ο Θεός σου εις την γήν, εις ήν διαβαίνεις εκεί κληρονοµήσαι αυτήν, και
δώσεις την ευλογίαν επ όρος Γαριζίν και την κατάραν επ όρος Γαιβάλ.
Δευτ. 11,29    Οταν δε Κυριος ο Θεός σας σας εισαγάγη εις την χώραν, προς την όποίαν µεταβαίνετε δια να την καταλάβετε,
θα απαγγείλετε τας µεν ευλογίας στο όρος Γαριζίν, τας δε κατάρας στο όρος Γαιβάλ.
Δευτ. 11,30  (ουκ ιδού ταύτα πέραν τού Ιορδάνου οπίσω οδόν δυσµών ηλίου εν γη Χαναάν το κατοικούν επί δυσµών
εχόµενον τού Γολγόλ πλησίον της δρυός της υψηλής;)
Δευτ. 11,30    (Τα όρη αυτά δεν ευρίσκονται πέραν του Ιορδάνου, οπίσω της οδού, που οδηγεί προς δυσµάς, εις την χώραν
των Χαναναίων, οι οποίοι κατοικούν δυτικώς πλησίον του Γολγόλ και πλησίον της υψηλής δρυός;)
Δευτ. 11,31  υµείς γάρ διαβαίνετε τον Ιορδάνην εισελθόντες κληρονοµήσαι την γήν, ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν υµίν εν
κλήρω πάσας τας ηµέρας, και κατοικήσετε εν αυτή·
Δευτ. 11,31     Ανακοινώνω αυτά προς σας τώρα, διότι εντός ολίγου θα διαβήτε τον Ιορδάνην ποταµόν, δια να εισέλθετε και
κληρονοµήσετε την γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός σας δίδει ως κλήρον σας όλας τας ηµέρας της ζωής σας, δια να
κατοικήσετε εις αυτήν.
Δευτ. 11,32  και φυλάξεσθε τού ποιείν πάντα τα προστάγµατα αυτού και τας κρίσεις ταύτας, όσας εγώ δίδωµι ενώπιον υµών
σήµερον.
Δευτ. 11,32    Θα προσέξετε, λοιπόν, ώστε να τηρήτε όλας τας εντολάς του, όλα τα προστάγµατά του και τας κρίσστου, όσας
εγώ σήµερον παραθέτω ενώπιόν σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Δευτ. 12,1  Καί ταύτα τα προστάγµατα και αι κρίσεις, ας φυλάξετε τού ποιείν εν τή γη, ήν Κύριος ο Θεός των πατέρων υµών
δίδωσιν υµίν εν κλήρω πάσας τας ηµέρας, ας υµείς ζήτε επί της γής.
Δευτ. 12,1  Αυτά δε είναι τα προστάγµατα κα αι διατάξεις, τας οποίας θα φροντίσετε να τηρήτε εις την χώραν, την οποίαν
Κυριος ο Θεός των πατέρων σας δίδει ως κληρονοµίαν σας όλας τας ηµέρας, που θα ζήσετε επί της γης.
Δευτ. 12,2  απωλεία απολείτε πάντας τους τόπους, εν οίς ελάτρευσαν εκεί τοίς θεοίς αυτών, ούς υµείς κληρονοµείτε αυτούς,
επί των ορέων των υψηλών και επί των θινών και υποκάτω δένδρου δασέος.
Δευτ. 12,2  Θα καταστρέψετε εξ ολοκλήρου όλους τους τόπους, επάνω στους οποίους οι ειδωλολάτραι ελάτρευσαν τους
θεούς των- τόπους οι οποίοι θα γίνουν πλέον ιδικοί σας- επάνω εις τα υψηλά όρη και στους λόφους και κάτω από βαθύσκια
δένδρα.
Δευτ. 12,3  και κατασκάψετε τους βωµούς αυτών και συντρίψετε τας στήλας αυτών και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα
γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε πυρί, και απολείται το όνοµα αυτών εκ τού τόπου εκείνου.
Δευτ. 12,3  Θα κατασκάψετε εκ θεµελίων τους βωµούς των, θα συντρίψετε τας ειδωλολατρικάς στήλας των, θα κόψετε από
την ρίζαν τα ιερά δάση των, θα καύσετε στο πυρ τα αγάλµατα των θεών των, και αυτά ακόµη τα ονόµατά των θα τα
εξαλείψετε από εκείνους τους τόπους.



Δευτ. 12,4  ου ποιήσετε ούτω Κυρίω τώ Θεώ υµών,
Δευτ. 12,4  Δεν θα κάµετε όµως το ίδιον πράγµα δια τον Κυριον και Θεόν σας.
Δευτ. 12,5  αλλ ή εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου εν µια των πόλεων υµών επονοµάσαι το όνοµα αυτού εκεί
και επικληθήναι, και εκζητήσετε και εισελεύσεσθε εκεί
Δευτ. 12,5  Αλλά θα προσέρχεσθε να ζητήτε αυτόν, στον τόπον, τον οποίον θα εκλέξη Κυριος ο Θεός σας, εις µίαν από τας
πόλεις σας, δια να τιµάται ιδιαιτέρως εκεί το όνοµά του.
Δευτ. 12,6  και οίσετε εκεί τα ολοκαυτώµατα υµών και τα θυσιάσµατα υµών και τας απαρχάς υµών και τας ευχάς υµών και
τα εκούσια υµών και τας οµολογίας υµών, τα πρωτότοκα των βοών υµών και των προβάτων υµών
Δευτ. 12,6  Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώµατά σας, τας θυσίας σας, τους πρώτους καρπούς από τα προϊόντα σας, τα
ταξίµατά σας, τας άλλας αυτοπροαιρέτους προσφοράς σας, ο,τι άλλο ηθέλατε ξεχωρίσει δια τον Κυριον, τα πρωτότοκα από
τα βόδια σας και από τα πρόβατά σας.
Δευτ. 12,7  και φάγεσθε εκεί εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών και ευφρανθήσεσθε επί πάσιν , ού εάν επιβάλητε την χείρα,
υµείς και οι οίκοι υµών, καθότι ευλόγησέ σε Κύριος ο Θεός σου.
Δευτ. 12,7  Εκεί θα φάτε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας και θα ευφρανθήτε δι' όλα αυτά, τα οποία προσφέρετε µε το χέρι σας·
θα είσθε ευτυχείς σεις και αι οικογενέιαί σας, µε όλα όσα σας ηυλόγησεν Κυριος ο Θεός σας.
Δευτ. 12,8  ου ποιήσετε πάντα όσα ηµείς ποιούµεν ώδε σήµερον, έκαστος το αρεστόν ενώπιον αυτού·
Δευτ. 12,8  Δεν θα κάµετε αυτά, που ηµείς σήµερον κάµνοµεν εδώ, όπου ο καθένας κάµνει ο,τι του αρέσει,
Δευτ. 12,9  ου γάρ ήκατε έως τού νύν εις την κατάπαυσιν και εις την κληρονοµίαν ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν υµίν .
Δευτ. 12,9  διότι δεν έχετε εισέλθει ακόµη εις την ανάπαυσιν και εις την κληρονοµίαν την οποίαν ο Κυριος ο Θεός µας δίδει
εις σας.
Δευτ. 12,10  και διαβήσεσθε τον Ιορδάνην, και κατοικήσετε επί της γής, ής Κύριος ο Θεός ηµών κατακληρονοµεί υµίν, και
καταπαύσει υµάς από πάντων των εχθρών υµών των κύκλω, και κατοικήσετε µετά ασφαλείας.
Δευτ. 12,10    Οταν όµως διαβήτε τον Ιορδάνην και εγκατασταθήτε εις την γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός µας κληροδοτεί
εις σας, εκεί όπου θα σας αναπαύση και θα σας κατασφαλίση από όλους τους γύρω εχθρούς σας, και σεις θα κατοικήτε
εκεί µε ασφάλειαν,
Δευτ. 12,11  και έσται ο τόπος, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί, εκεί οίσετε πάντα, όσα
εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον, τα ολοκαυτώµατα υµών και τα θυσιάσµατα υµών και τα επιδέκατα υµών και τας απαρχάς
των χειρών υµών και πάν εκλεκτόν των δώρων υµών, όσα αν εύξησθε Κυρίω τώ Θεώ υµών,
Δευτ. 12,11     τότε στον τόπον, τον οποίον θα εκλέξη ο Κυριος δια να λατρεύετε το όνοµά του, εκεί θα προσφέρετε όσα εγώ
σήµερον σας διατάσσω, δηλαδή τα ολοκαυτώµατά σας, τας θυσίας σας, τα δέκατα των εισοδηµάτων σας, τα
πρωτογεννήµατα από τους κόπους των χειρών σας και κάθε τι εκλεκτόν δώρον από τα δώρα σας , όσα ηθέλατε τάξει προς
Κυριον τον Θεόν σας.
Δευτ. 12,12  και ευφρανθήσεσθε εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών, υµείς και οι υιοί υµών και αι θυγατέρες υµών και οι παίδες
υµών και αι παιδίσκαι υµών και ο Λευίτης ο επί των πυλών υµών, ότι ουκ έστιν αυτώ µερίς ουδέ κλήρος µεθ υµών.
Δευτ. 12,12    Θα ευφρανθήτε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, σεις και οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, οι δούλοι σας και αι
δούλαι σας και ο Λευΐτης, ο οποίος ευρίσκεται έξω από την θύραν σας, διότι αυτός δεν έχει µερίδιον και κλήρον µαζή µε
σας εις την γην της Επαγγελίας.
Δευτ. 12,13  πρόσεχε σεαυτώ, µη ανενέγκης τα ολοκαυτώµατά σου εν παντί τόπω, ού εάν ίδης,
Δευτ. 12,13    Προσέχετε στον εαυτόν σας να µη προσφέρετε τα ολοκαυτώµατά σας εις οιονδήποτε τόπον, τον οποίον σεις
ηθέλατε ίδει και προτιµήσει,
Δευτ. 12,14  αλλ ή εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτόν εν µια των φυλών σου, εκεί ανοίσετε τα
ολοκαυτώµατα υµών και εκεί ποιήσεις πάντα, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον.
Δευτ. 12,14    αλλά µόνον στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου, τον ωρισµένον τόπον εις µίαν από τας
δώδεκα φυλάς σας, εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώµατά σας και όλα όσα εγώ σας διατάσσω σήµερον.
Δευτ. 12,15  αλλ ή εν πάση επιθυµία σου θύσεις και φαγή κρέα κατά την ευλογίαν Κυρίου τού Θεού σου, ήν έδωκέ σοι εν
πάση πόλει· ο ακάθαρτος εν σοί και ο καθαρός επί το αυτό φάγεται αυτό , ως δορκάδα ή έλαφον.
Δευτ. 12,15    Εάν όµως επιθυµήσης να σφάξης ένα ζώον σου και να φάγης το κρέας του, δώρον το οποίον Κυριος ο Θεός σου
σου έδωκεν, ηµπορείς να το σφάξης και να το φάγης εις οιανδήποτε πόλιν. Από αυτό δύναται να φάγη όχι µόνον ο
καθαρός κατά τον Νοµον του Θεού, αλλά και ο ακάθαρτος, όπως αδιαφόρως τρώγετε το ζαρκάδι η το ελάφι.
Δευτ. 12,16  πλήν το αίµα ου φάγεσθε, επί την γήν εκχεείτε αυτό ως ύδωρ
Δευτ. 12,16    Αλλά το αίµα αυτών δεν θα το φάγετε· θα το χύσετε εις την γην, όπως χύνετε το νερό.
Δευτ. 12,17  ου δυνήση φαγείν εν ταίς πόλεσί σου το επιδέκατον τού σίτου σου και τού οίνου σου και τού ελαίου σου, τα
πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου και πάσας τας ευχάς, όσας αν εύξησθε, και τας οµολογίας υµών και τας
απαρχάς των χειρών υµών,
Δευτ. 12,17    Δεν επιτρέπεται όµως να φάγης µέσα εις τας οιασδήποτε πόλεις σου το δέκατον του σίτου σου και του οίνου
σου και του ελαίου σου, τα πρωτότοκα των βοών και των προβάτων σου, τα ταξίµατα που ήθελες κάµει προς τον Θεόν, τας
αυτοπροαιρέτους προσφοράς και τα πρωτογεννήµατα των αγρών σου, που συλλέγετε µε τα χέρια σας.
Δευτ. 12,18  αλλ ή εναντίον Κυρίου τού Θεού σου φαγή αυτό εν τώ τόπω, ώ αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτώ, σύ και ο
υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη σου και ο προσήλυτος ο εν ταίς πόλεσιν υµών, και ευφρανθήση
εναντίον Κυρίου τού Θεού σου επί πάντα, ού εάν επιβάλης την χείρά σου.
Δευτ. 12,18    Αυτά, δώρα του Κυρίου και προσφοραί προς τον Κυριον, θα φαγωθούν στον ιερόν τόπον, τον οποίον θα εκλέξη
δια τον εαυτόν του Κυριος ο Θεός σου. Θα φάγης αυτά συ, ο υιός σου και η κόρη σου, ο δούλος και η δούλη σου και ο ξένος,
που θα ευρίσκεται εις τας πόλεις σας. Θα ευφρανθήτε ενώπιον Κυρίου του Θεού σας από όλα αυτά , που θα είναι και των
ιδικών σας χειρών έργα.
Δευτ. 12,19  πρόσεχε σεαυτώ, µη εγκαταλίπης τον Λευίτην πάντα τον χρόνον, όσον αν ζής επί της γής.
Δευτ. 12,19    Προσέχετε να µη εγκαταλείψετε αβοηθήτον τον Λευΐτην όλον τον καιρόν, που θα ζήτε εις την χώραν σας.
Δευτ. 12,20  Εάν δε εµπλατύνη Κύριος ο Θεός σου τα όριά σου, καθάπερ ελάλησέ σοι, και ερείς· φάγοµαι κρέα, εάν



επιθυµήση η ψυχή σου ώστε φαγείν κρέα, εν πάση επιθυµία της ψυχής σου φαγή κρέα.
Δευτ. 12,20   Εάν Κυριος ο Θεός σας ευρύνη τα όριά σας, όπως σας υπεσχέθη, και σας δώση τα αγαθά του, συ δε είπης· Θα
φάγω κρέας. Εάν επιθυµή η ψυχή σου να φάγη κρέας, φάγε κατά την επιθυµίαν σου.
Δευτ. 12,21  εάν δε µακράν απέχη σου ο τόπος, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου εκεί επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί, και
θύσεις από των βοών σου και από των προβάτων σου, ών αν δώ ο Θεός σοι, ον τρόπον ενετειλάµην σοι και φαγή εν ταίς
πόλεσί σου κατά την επιθυµίαν της ψυχής σου·
Δευτ. 12,21    Εαν ο τόπος, εις τον οποίον µένεις, ευρίσκεται µακράν από τον τόπον, τον οποίον εξέλεξε Κυριος ο Θεός σου, δια
να λατρεύεται εκεί το όνοµά του, θα σφάξης από τα βόδια του και από τα πρόβατά σου, που σου έχει δώσει ο Θεός, και,
όπως σε διέταξα, θα φάγης από αυτά εις τας πόλεις σου σύµφωνα µε την επιθυµίαν και την διάθεσίν σου.
Δευτ. 12,22  ως έσθεται η δορκάς και η έλαφος, ούτω φαγή αυτό, ο ακάθαρτος εν σοί και ο καθαρός ωσαύτως έδεται.
Δευτ. 12,22   Οπως αδιαφόρως τρώγεται το ζαρκάδι και το ελάφι, έτσι και συ θα φάγης αυτό. Από αυτό θα φάγη επίσης, όχι
µόνον ο κατά τον Νοµον του Θεού καθαρός, αλλά και ο ακάθαρτος.
Δευτ. 12,23  πρόσεχε ισχυρώς τού µη φαγείν αίµα, ότι το αίµα αυτού ψυχή· ου βρωθήσεται ψυχή µετά των κρεών,
Δευτ. 12,23    Πρόσεχε όµως πολύ να µη φάγης αίµα, διότι το αίµα του ζώου είναι η ζωη του (κάθε δε ζωή ανήκει στον Θεόν).
Δεν πρέπει να φαγωθή η ζωή µαζή µε το κρέας.
Δευτ. 12,24  ου φάγεσθε, επί την γήν εκχεείτε αυτό ως ύδωρ·
Δευτ. 12,24   Δεν θα φάγετε το αίµα, αλλά θα το χύσετε στο χώµα, όπως το νερό.
Δευτ. 12,25  ου φαγή αυτό, ίνα εύ σοι γένηται και τοίς υιοίς σου µετά σε, εάν ποιήσης το καλόν και το αρεστόν εναντίον
Κυρίου τού Θεού σου.
Δευτ. 12,25    Δεν θα φάγης, λοιπόν, το αίµα του ζώου, δια να ζήσης έτσι ευτυχής συ και οι υιοί σου έπειτα από σε , εάν θα
πράξετε το καλόν και ευάρπτον ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 12,26  πλήν τα άγιά σου, εάν γένηταί σοι, και τας ευχάς σου λαβών ήξεις εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός
σου επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί,
Δευτ. 12,26   Οµως τας αγίας προσφοράς σου, όταν αυτάς θα τας ετοιµάσης, και τα ταξίµατά σου, λάβε τα και πρόσφερέ τα
στον τόπον, τον οποίον θα εκλέξη Κυριος ο Θεός σου, δια να λατρεύεται εκεί το όνοµά του.
Δευτ. 12,27  και ποιήσεις τα ολοκαυτώµατά σου· τα κρέα ανοίσεις επί το θυσιαστήριον Κυρίου τού Θεού σου , το δε αίµα των
θυσιών σου προσχεείς προς την βάσιν τού θυσιαστηρίου Κυρίου τού Θεού σου, τα δε κρέα φαγή.
Δευτ. 12,27    Εκεί θα πρασφέρης τα ολοκαυτώµατά σου, το κρέας µε το αίµα επάνω στο θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου.
Το αίµα όµως των άλλων θυσιών, θα το χύσης εις την βάσιν του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου, το δε κρέας αυτών θα
το φάγετε σεις.
Δευτ. 12,28  φυλάσσου και άκουε και ποιήσεις πάντας τους λόγους , ούς εγώ εντέλλοµαί σοι, ίνα εύ σοι γένηται και τοίς υιοίς
σου δι αιώνος, εάν ποιήσης το αρεστόν και το καλόν εναντίον Κυρίου τού Θεού σου.
Δευτ. 12,28   Πρόσεχε, άκουε, και θέσε εις εφαρµογήν όλας τας εντολάς, τας οποίας εγώ σε διατάσσω, δια να ζήσης ευτυχής
συ και τα τέκνα σου πάντοτε, εφόσον θα πράττης το καλόν και ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 12,29  Εάν δε εξολοθρεύση Κύριος ο Θεός σου τα έθνη, εις ούς εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι την γήν αυτών, από
προσώπου σου και κατακληρονοµήσης αυτήν, και κατοικήσης εν τή γη αυτών,
Δευτ. 12,29   Οταν δε ο Κυριος εξολοθρεύση τα έθνη, εις τα οποία συ πορεύεσαι, δια να καταλάβης ως ιδικήν σου
κληρονοµίαν την χώραν αυτών, και την κληρονοµήσης και εγκατασταθής εις αυτήν,
Δευτ. 12,30  πρόσεχε σεαυτώ, µη εκζητήσης επακολουθήσαι αυτοίς µετά το εξολοθρευθήναι αυτούς από προσώπου σου
λέγων· πώς ποιούσι τα έθνη ταύτα τοίς θεοίς αυτών, ποιήσω καγώ.
Δευτ. 12,30    πρόσεχε τον εαυτόν σου, µήπως τυχόν και ζητήσης να ακολουθήσης τρόπους ζωής των εθνών αυτών µετά την
εξολόθρευσίν των, λέγων, ότι όπως κάµνουν τα έθνη αυτά στους θεούς των, έτσι θα κάµνω και εγώ στον Θεόν µου.
Δευτ. 12,31  ου ποιήσεις ούτω τώ Θεώ σου· τα γάρ βδελύγµατα Κυρίου, ά εµίσησεν, εποίησαν εν τοίς θεοίς αυτών, ότι τους
υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών κατακαίουσιν εν πυρί τοίς θεοίς αυτών.
Δευτ. 12,31    Οχι· δεν θα κάµης συ έτσι στον Θεόν σου· διότι αηδιαστικά και αποκρουστικά πράγµατα, τα οποία εµίσησεν ο
Θεός, έκαµαν αυτοί προς τους θεούς των, αφού έφθασαν µέχρι του σηµείου να καίουν τους υιούς και τας θυγατέρας των εις
την φωτιάν χάριν των θεών των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Δευτ. 13,1  Πάν ρήµα ό εγώ εντέλλοµαι υµίν σήµερον, τούτο φυλάξη ποιείν· ου προσθήσεις επ αυτό ουδέ αφελείς απ αυτού.
Δευτ. 13,1  Καθε εντολήν, την οποίαν εγώ σήµερα σας δίδω, θα επιµεληθήτε να την εφαρµόσετε. Ούτε θα προσθέσετε τίποτε
εις αυτάς, ούτε και θα αφαιρέσετε.
Δευτ. 13,2  εάν δε αναστή εν σοί προφήτης ή ενυπνιαζόµενος το ενύπνιον και δώ σοι σηµείον ή τέρας
Δευτ. 13,2  Εάν δε παρουσιασθή µεταξύ σας προφήτης (διδάσκαλος ψευδής) η άνθρωπος, ο οποίος βλέπει και ερµηνεύει
όνειρα και σας, είπη ότι θα δώση κάποιο σηµάδι η, θα κάµη κάποιο καταπληκτικό θαύµα,
Δευτ. 13,3  και έλθη το σηµείον ή το τέρας, ό ελάλησε προς σε λέγων· πορευθώµεν και λατρεύσωµεν θεοίς ετέροις , ούς ουκ
οίδατε,
Δευτ. 13,3  και πραγµατοποιήση έστω το σηµάδι η το θαύµα , που σας προανήγγειλε, έπειτα δε σας είπη· “Ας πάµε να
λατρεύσωµεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν γνωρίζετε”,
Δευτ. 13,4  ουκ ακούσεσθε των λόγων τού προφήτου εκείνου ή τού ενυπνιαζοµένου το ενύπνιον εκείνο, ότι πειράζει Κύριος ο
Θεός σου υµάς ειδέναι, ει αγαπάτε τον Θεόν υµών εξ όλης της καρδίας υµών και εξ όλης της ψυχής υµών .
Δευτ. 13,4  δεν θα δώσετε καµµίαν προσοχήν εις τα λόγια του ψεύδους εκείνου προφήτου η του ενιπνιαστού αλλά να
σκεφθήτε ότι Κυριος ο Θεός σου επέτρεψε να γίνουν τα σηµεία αυτά, δια να σας δοκιµάση και να γνωρίση, εάν πράγµατι
αγαπάτε τον Θεόν σας µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την ψυχήν.
Δευτ. 13,5  οπίσω Κυρίου τού Θεού υµών πορεύσεσθε και τούτον φοβηθήσεσθε και της φωνής αυτού ακούσεσθε και αυτώ
προστεθήσεσθε.
Δευτ. 13,5  Κυριον τον Θεόν σας, αυτόν µόνον θα ακολουθήστε, αυτόν θα φοβήσθε, αυτού τας εντολάς θα ακούετε και εις



αυτόν θα προσκολληθήτε.
Δευτ. 13,6  και ο προφήτης εκείνος ή ο το ενύπνιον ενυπνιαζόµενος εκείνος αποθανείται· ελάλησε γάρ πλανήσαί σε από
Κυρίου τού Θεού σου τού εξαγαγόντος σε εκ γής Αιγύπτου, τού λυτρωσαµένου σε εκ της δουλείας, εξώσαί σε από της οδού,
ής ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου πορεύεσθαι εν αυτή· και αφανιείς το πονηρόν εξ υµών αυτών.
Δευτ. 13,6  Ο δε προφήτης εκείνος η ο ενυπνιαστής πρέπει να τιµωρηθή δια θανάτου, διότι εδίδαξε ψευδή δια να σε
παραπλανήση και σε αποµακρύνη από Κυριον τον Θεόν σου, ο οποίος σε έβγαλεν από την χώραν της Αιγύπτου και σε
ηλευθέρωσε από την δουλείαν. Αυτός ο προφήτης ηθέλησε να σε ωθήση έξω από τον δρόµον, τον οποίον ο Θεός σε διέταξε
να ακολουθής. Πρέπει να τον τιµωρήσης µε θάνατον, δια να εξαφανίσης από ανάµεσά σας το κακόν, το οποίον εκείνος
ήθελε να σας κάµη.
Δευτ. 13,7 Εάν δε παρακαλέση σε ο αδελφός σου εκ πατρός σου ή εκ µητρός σου ή ο υιός σου ή η θυγάτηρ ή η γυνή σου η εν
κόλπω σου ή φίλος ίσος τή ψυχή σου λάθρα λέγων· βαδίσωµεν και λατρεύσωµεν θεοίς ετέροις, ούς ουκ ήδεις σύ και οι
πατέρες σου,
Δευτ. 13,7  Εάν δε ακόµη και αυτός ο αδελφός σου, ο οµοπάτριος σε παρακαλέση η ο οµοµήτριος, η ο υιός σου, η η κόρη
σου, η η σύζυγος, που κρατείς εις την αγκάλην σου, η ο ισόψυχος φίλος σου και σου είπη κρυφίως “πάµε να λατρεύσωµεν
άλλους θεούς, τους οποίους ούτε συ εγνώριζες, ούτε οι πατέρες σου,
Δευτ. 13,8  από των θεών των εθνών των περικύκλω υµών, των εγγιζόντων σοι ή των µακράν από σού, απ άκρου της γής
έως άκρου της γής,
Δευτ. 13,8  οι οποίοι θεοί είναι από τους θεούς των γύρω µας ειδωλολατρικών λαών”, αυτών που ευρίσκονται πλησίον σου η
µακράν από σε, στο ένα η, στο άλλο άκρον της γης,
Δευτ. 13,9  ου συνθελήσεις αυτώ και ουκ εισακούση αυτού και ου φείσεται ο οφθαλµός σου επ αυτώ , ουκ επιποθήσεις επ
αυτώ ουδ ου µη σκεπάσης αυτόν·
Δευτ. 13,9  όχι µόνον δεν θα συµφωνήσης µε αυτόν και δεν θα δεχθής τας πονηράς προτάσστου, αλλά δεν θα τον λυπηθή το
µάτι σου, δεν θα τον λυπηθής και ούτε θα τον συγκαλύψης.
Δευτ. 13,10  αναγγέλων αναγγελείς περί αυτού, και αι χείρές σου έσονται επ αυτόν εν πρώτοις αποκτείναι αυτόν, και αι
χείρες παντός τού λαού επ εσχάτω,
Δευτ. 13,10    Θα τον καταγγείλης αµέσως, δια να καταδικασθή εις θάνατον· και στον λιθοδολισµόν του αι χείρες σου θα
ρίψουν πρώται τον λίθον εναντίον του, διότι συ υπήρξες ο µάρτυς της κατηγορίας, και έπειτα αι χείρες του λαού θα τον
λιθοβολήσουν.
Δευτ. 13,11  και λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις, και αποθανείται, ότι εζήτησεν αποστήσαί σε από Κυρίου τού Θεού σου τού
εξαγαγόντος σε εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.
Δευτ. 13,11     Θα τον θανατώσουν δια λιθοβολισµού, θα τιµωρηθή δια θανάτου, διότι επεζήτησε να σε αποµακρύνη από τον
Κυριον και Θεόν σου, ο οποίος σε έβγαλε από την Αίγυπτον, από την χώραν της δουλείας.
Δευτ. 13,12  και πάς Ισραήλ ακούσας φοβηθήσεται και ου προσθήσωσι ποιήσαι έτι κατά το ρήµα το πονηρόν τούτο εν υµίν .
Δευτ. 13,12    Οταν δε οι Ισραηλίται πληροφορηθούν την τιµωρίαν αυτήν, θα φοβηθούν και δεν θα τολµήση κανείς να
επαναλάβη την κακήν αυτήν πράξιν µεταξύ σας.
Δευτ. 13,13  Εάν δε ακούσης εν µια των πόλεών σου, ών Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κατοικείν σε εκεί, λεγόντων·
Δευτ. 13,13     Εάν δε εις µίαν από τας πόλεις, την οποίαν Κυριος ο Θεός σας έδωσε ως κατοικίαν σας, ακούσης να λέγουν·
Δευτ. 13,14  εξήλθοσαν άνδρες παράνοµοι εξ υµών και απέστησαν πάντας τους κατοικούντας την γήν αυτών λέγοντες·
πορευθώµεν και λατρεύσωµεν θεοίς ετέροις, ούς ουκ ήδειτε,
Δευτ. 13,14    “εβγήκαν παράνοµοι άνδρες από σας και απεµάκρυναν από τον Θεόν τους κατοίκους της πολεώς των ,
λέγοντες δολίως, ας πάµε να λατρεύσωµεν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίζατε”,
Δευτ. 13,15  και ετάσεις και ερωτήσεις και ερευνήσεις σφόδρα, και ιδού αληθής σαφώς ο λόγος, γεγένηται το βδέλυγµα
τούτο εν υµίν,
Δευτ. 13,15     συ, θα εξετάσης, θα ερωτήσης, θα ερευνήσης µε πολλήν επιµέλειαν και προσοχήν και εάν αποδειχθή αληθινή
και βεβαία αυτή η κατηγορία, εάν δηλαδή όντως έλαβε χώραν µεταξύ σας αυτό το βδελυρόν γεγονός,
Δευτ. 13,16  αναιρών ανελείς πάντας τους κατοικούντας εν τή γη εκείνη εν φόνω µαχαίρας, αναθέµατι αναθεµατιείτε αυτήν
και πάντα τα εν αυτή
Δευτ. 13,16    σεις τότε θα φονεύσετε όλους τους κατοίκους της πόλεως εκείνης εν στόµατι µαχαίρας, θα αναθεµατίσετε εξ
ολοκλήρου αυτήν και όσα υπάρχουν εις αυτήν.
Δευτ. 13,17  και πάντα τα σκύλα αυτής συνάξεις εις τας διόδους αυτής και εµπρήσεις την πόλιν εν πυρί και πάντα τα σκύλα
αυτής πανδηµεί εναντίον Κυρίου τού Θεού σου, και έσται αοίκητος εις τον αιώνα, ουκ ανοικοδοµηθήσεται έτι.
Δευτ. 13,17     Ολα δε τα λάφυρα αυτής θα τα συγκεντρώσετε στους δρόµους της και θα παραδώσετε στο πυρ , την πόλιν και
όλα τα λάφυρά της, ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θα µείνη η πόλις εκείνη ακατοίκητος παντοτεινά· ουδέποτε πλέον θα
ανοικοδοµηθή.
Δευτ. 13,18  και ου προσκολληθήσεται ουδέν από τού αναθέµατος εν τή χειρί σου, ίνα αποστραφή Κύριος από θυµού της
οργής αυτού και δώση σοι έλεος και ελεήση σε και πληθύνη σε, ον τρόπον ώµοσε τοίς πατράσι σου,
Δευτ. 13,18    Τιποτε από τα αναθεµατισµένα πράγµατα της πόλεως εκείνης δεν θα κρατήση το χέρι σου, δια να αποστρέψη
έτσι ο Κυριος τον θυµόν και την οργήν του από σας, να σας ευσπλαγχνισθή, να σας ελεήση, να σας αυξήση και
πολλαπλασιάση, όπως ωρκίσθη στους προγόνους σας.
Δευτ. 13,19  εάν ακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού σου, φυλάσσειν τας εντολάς αυτού, όσας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον,
ποιείν το καλόν και το αρεστόν εναντίον Κυρίου τού Θεού σου.
Δευτ. 13,19    Και η ευλογία αυτή του Κυρίου θα έλθη και θα µείνη εις σας, εάν ακούσετε την φωνήν του, ώστε να τηρήτε τας
εντολάς του, τας οποίας εγώ σήµερον σας διατάσσω, να πράττετε το κολόν και το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Δευτ. 14,1  Υιοί εστε Κυρίου τού Θεού υµών· ουκ επιθήσετε φαλάκρωµα ανά µέσον των οφθαλµών υµών επί νεκρώ·
Δευτ. 14,1  Σεις είσθε τέκνα Κυρίου του Θεού σας. Δεν θα ξυρίσετε την κεφαλήν η το πρόσωπόν σας δια τον θάνατον



οιουδήποτε οικείου σας·
Δευτ. 14,2  ότι λαός άγιος εί Κυρίω τώ Θεώ σου, και σε εξελέξατο Κύριος ο Θεός σου γενέσθαι σε λαόν αυτώ περιούσιον από
πάντων των εθνών των επί προσώπου της γής.
Δευτ. 14,2  διότι είσαι συ λαός εκλεκτός και ξεχωριστός ενώπιον Κυρίου του Θεού σου· ο Θεός σε εξέλεξεν ανάµεσα από όλα
τα έθνη της υφηλίου, δια να είσαι ιδιαιτέρα του περιουσία, ο εκλεκτός λαός του.
Δευτ. 14,3  Ου φάγεσθε πάν βδέλυγµα.
Δευτ. 14,3  Δεν θα φάγης κανένα ακάθαρτον ζώον.
Δευτ. 14,4  ταύτα κτήνη, ά φάγεσθε, µόσχον εκ βοών και αµνόν εκ προβάτων και χίµαρον εξ αιγών,
Δευτ. 14,4  Αυτά δε είναι τα καθαρά ζώα, που έχετε δικαίωµα να τρώγετε· µοσχάρι από τα βόδια, αµνόν από τα πρόβατα,
τράγον από τα γίδια.
Δευτ. 14,5  έλαφον και δορκάδα και πύγαργον, όρυγα και καµηλοπάρδαλιν·
Δευτ. 14,5  Επίσης έχετε δικαίωµα να τρώγετε ελάφι, ζαρκάδι, πύγαργον (είδος δορκάδος), όρυγα (είδος αιγάγρου) και
καµηλοπάρδαλιν.
Δευτ. 14,6  πάν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγον µηρυκισµόν εν τοίς κτήνεσι,
ταύτα φάγεσθε.
Δευτ. 14,6  Γενικώς έχετε το δικαίωµα να τρώγετε κάθε ζώον δίχηλον, ζώον δηλαδή που έχει δύο όνυχας στο κάθε πόδι του,
χωρισµένους αναµεταξύ των, και το οποίον αναµασά την τροφήν του.
Δευτ. 14,7  και ταύτα ου φάγεσθε από των αναγόντων µηρυκισµόν και από των διχηλούντων τας οπλάς και ονυχιζόντων
ονυχιστήρας· τον κάµηλον και δασύποδα και χοιρογρύλλιον, ότι ανάγουσι µηρυκισµόν και οπλήν ου διχηλούσιν,
ακάθαρτα ταύτα υµίν εστι·
Δευτ. 14,7  Αλλά και από αυτά τα µηρυκαστικά ζώα, η τα δίχηλα, αυτά που έχουν τους δύο ονυχάς των ξεχωριστούς, δεν θα
φάγετε τα εξής· Την κάµηλον, τον λαγωόν, τον ακανθόχοιρον, τα οποία ναι µεν µηρυκάζουν αλλά δεν είναι δίχηλα. Αυτά
λοιπόν θα είναι ακάθαρτα δια σας.
Δευτ. 14,8  και τον ύν, ότι διχηλεί οπλήν τούτο και ονυχίζει ονυχιστήρας οπλής, και τούτο µηρυκισµόν ου µηρυκάται,
ακάθαρτον τούτο υµίν· από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιµαίων αυτών ουχ άψεσθε .
Δευτ. 14,8  Δεν θα φάτε επίσης τον χοίρον, διότι ναι µεν είναι δίχηλον ζώον, έχει δηλαδή στους πόδας του δύο όνυχας
χωρισµένους, αλλά δεν µηρυκάζει την τροφήν του· είναι δια σας ακάθαρτον ζώον. Τα κρέατα των ζώων αυτών δεν θα τα
φάγετε και τα νεκρά σώµατά των δεν θα τα εγγίσετε.
Δευτ. 14,9  και ταύτα φάγεσθε από πάντων των εν τώ ύδατι· πάντα όσα εστίν εν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες , φάγεσθε.
Δευτ. 14,9  Από τα ζώα που υπάρχουν εις τα ύδατα, έχετε το δικαίωµα να τρώγετε, όσα από αυτά έχουν πτερύγια και λέπια.
Δευτ. 14,10  και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες, ου φάγεσθε, ακάθαρτα υµίν εστι.
Δευτ. 14,10    Ολα όµως όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, δεν θα τα τρώγετε. Θα είναι δια σας ακάθαρτα.
Δευτ. 14,11  πάν όρνεον καθαρόν φάγεσθε.
Δευτ. 14,11     Καθε πτηνόν καθαρόν έχετε το δικαίωµα να τρώγετε.
Δευτ. 14,12  και ταύτα ου φάγεσθε απ αυτών· τον αετόν και τον γρύπα και τον αλιαίετον
Δευτ. 14,12    Αυτά δε είναι τα πτηνά, από τα οποία δεν επιτρέπεται να τρώγετε· Ο αετός, ο γρυψ (είδος αετού), ο αλιάετος
Δευτ. 14,13  και τον γύπα και τον ίκτινον και τα όµοια αυτώ
Δευτ. 14,13    ο γυψ (πτηνόν που τρώγει πτώµατα), ο ιέραξ και τα όµοια προς αυτόν.
Δευτ. 14,14  και πάντα κόρακα και τα όµοια αυτώ
Δευτ. 14,14    Δεν θα φάτε κανένα είδος κόρακος και τα όµοια προς αυτόν.
Δευτ. 14,15  και στρουθόν και γλαύκα και λάρον
Δευτ. 14,15    Επίσης στρουθίον, γλαύκα, γλάρον,
Δευτ. 14,16  και ερωδιόν και κύκνον και ίβιν
Δευτ. 14,16    τον ερωδιόν, τον τσικνιάν, την ίβιν,
Δευτ. 14,17  και καταράκτην και ιέρακα και τα όµοια αυτώ και έποπα και νυκτικόρακα
Δευτ. 14,17    τον καταράκτην (είδος ορµητικοπύ γλάρου), τον ιέρακα και τα όµοια προς αυτόν, τον τσαλαπετεινόν και τον
νυκτοκόρακα,
Δευτ. 14,18  και πελεκάνα και χαραδριόν και τα όµοια αυτώ και πορφυρίωνα και νυκτερίδα.
Δευτ. 14,18    τον πελεκάνο, τον χαραδριόν (υποκίτρινον λαίµαργον πτηνόν) και τα όµοια προς αυτόν, τον πορφυρίωνα
(πτηνόν καλοβατικόν) και την νυκτερίδα.
Δευτ. 14,19  πάντα τα ερπετά των πετεινών ακάθαρτά εστιν υµίν, ου φάγεσθε απ αυτών.
Δευτ. 14,19    Επίσης όλα όσα έρπουν και πετούν, δηλαδή τα έντοµα, θα είναι δια σας ακάθαρτα και δεν θα τρώγετε από
αυτά.
Δευτ. 14,20  πάν πετεινόν καθαρόν φάγεσθε.
Δευτ. 14,20   Εχετε όµως το δικαίωµα να τρώγετε κάθε καθαρόν πτηνόν.
Δευτ. 14,21  πάν θνησιµαίον ου φάγεσθε· τώ παροίκω τώ εν ταίς πόλεσί σου δοθήσεται, και φάγεται, ή αποδώση τώ
αλλοτρίω· ότι λαός άγιος εί Κυρίω τώ Θεώ σου. ουχ εψήσεις άρνα εν γάλακτι µητρός αυτού.
Δευτ. 14,21    Κανένα θνησιµαίον δεν θα φάγετε. Οσα ο νόµος ορίζει δια σας ακάθαρτα ηµπορείτε να τα δίδετε στον ξένον,
που φιλοξενείτε εις την πόλιν σας δια να φάγη από αυτά η να τα πωλήσετε εις µη Ισραηλίτην. Σεις όµως δεν πρέπει να
τρώγετε από τα ακάθαρτα, διότι είσθε λαός άγιος αφιερωµένος στον Κυριον. Δεν θα βράσης αρνί µε το γάλα της µητρός
του.
Δευτ. 14,22  Δεκάτην αποδεκατώσεις παντός γενήµατος τού σπέρµατός σου, το γένηµα τού αγρού σου ενιαυτόν κατ
ενιαυτόν,
Δευτ. 14,22   Από όλα τα προϊόντα των σπαρτών σας, από όλα δηλαδή όσα οι αγροί σας κάθε χρόνον σας δίδουν, θα
αφαιρέσης το εν δέκατον.
Δευτ. 14,23  και φαγή αυτό εν τώ τόπω ώ εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου, επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί· οίσετε τα
επιδέκατα τού σίτου σου και τού οίνου σου και τού ελαίου σου, τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου, ίνα



µάθης φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν σου πάσας τας ηµέρας.
Δευτ. 14,23    Θα φάγετε αυτό στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σας δια να αφιερωθή στο όνοµά του
(δηλαδή στον ναόν). Εκεί θα φέρετε το εν δέκατον από τον σίτον σας, από τον οίνον, από το έλαιον, όπως επίσης και τα
πρωτότοκα από τα βόδια και τα πρόβατά σας, δια να µάθετε να ευλαβήσθε Κυριον τον Θεόν σας όλας τας ηµέρας της ζωής
σας.
Δευτ. 14,24  εάν δε µακράν γένηται η οδός από σού και µη δύνη αναφέρειν αυτά, ότι µακράν από σού ο τόπος, ον αν
εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί, ότι ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου,
Δευτ. 14,24   Εάν όµως είναι µακρά η απόστασις από την κατοικίαν σου µέχρι του ναού και δεν σου είναι δυνατόν να φέρης
εκεί αυτά τα δέκατα, στον τόπον δηλαδή που εξέλεξεν ο Κυριος δια να λατρεύετε το όνοµά του , συ δε θέλης πράγµατι να
προσφέρης, από όσα η ευλογία του Κυρίου σου έδωσε,
Δευτ. 14,25  και αποδώση αυτά αργυρίου και λήψη το αργύριον εν ταίς χερσί σου και πορεύση εις τον τόπον, ον αν
εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτόν,
Δευτ. 14,25    θα πωλήσης αυτά, θα πάρης το αντίτιµον αυτών εις τα χέρια σου και θα µεταβής στον τόπον, τον οποίον
εξέλεξε Κυριος ο Θεός σου.
Δευτ. 14,26  και δώσεις αργύριον επί παντός, ού αν επιθυµή η ψυχή σου, επί βουσίν ή επί προβάτοις, επ οίνω ή επί σίκερα ή
επί παντός, ού αν επιθυµή η ψυχή σου, και φαγή εκεί εναντίον Κυρίου τού Θεού σου και ευφρανθήση σύ και ο οίκός σου
Δευτ. 14,26   Εκεί δύνασαι να δαπανήσης αυτά τα χρήµατα και να αγοράσης ο,τι η ψυχή σου επιθυµεί να προσφέρης προς
τον Θεόν, βόδια, πρόβατα, οίνον, οινοπνευµατώδη ποτά και ο,τι άλλο επιθυµείς. ' Εκεί δε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου θα
φάγης και θα ευφρανθής συ και η οικογένειά σου.
Δευτ. 14,27  και ο Λευίτης ο εν ταίς πόλεσί σου, ότι ουκ έστιν αυτώ µερίς ουδέ κλήρος µετά σού.
Δευτ. 14,27    Μαζή σου δε εκεί θα φάγη και ο Λευΐτης, που ευρίσκεται εις τας πόλεις σου, διότι αυτός δεν έχει µερίδιον
κληρονοµίας, όπως συ έχεις.
Δευτ. 14,28  µετά τρία έτη εξοίσεις πάν το επιδέκατον των γενηµάτων σου· εν τώ ενιαυτώ εκείνω θήσεις αυτό εν ταίς πόλεσί
σου,
Δευτ. 14,28   Καθε τρία χρόνια θα βάζης κατά µέρος ένά δέκατον από τα προϊόντα σου. Κατά το τρίτον δε αυτό έτος θα θέτης
αυτό εις την πόλιν σου· δεν θα το προσφέρης στον ναόν.
Δευτ. 14,29  και ελεύσεται ο Λευίτης, ότι ουκ έστιν αυτώ µερίς ουδέ κλήρος µετά σού, και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η
χήρα η εν ταίς πόλεσί σου και φάγονται και εµπλησθήσονται, ίνα ευλογήση σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσι τοίς έργοις, οίς
εάν ποιής.
Δευτ. 14,29   Θα έλθη δε ο Λευΐτης, διότι αυτός δεν έχει µερίδιον και κληρονοµίαν εις την γην της Επαγγελίας, θα έλθη ο
ξένος και το ορφανόν και η χήρα, που ευρίσκεται εις τας πόλεις σας, και θα φάγουν από το δέκατον αυτό και θα
χορτάσουν. Δια την καλήν σου δε αυτήν πράξιν θα σε ευλογήση ο Θεός εις όλα τα έργα, τα οποία θα έκαµνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Δευτ. 15,1  Δι επτά ετών ποιήσεις άφεσιν.
Δευτ. 15,1  Καθε επτά έτη θα παρέχης άφεσιν των χρεών.
Δευτ. 15,2  και ούτω το πρόσταγµα της αφέσεως· αφήσεις πάν χρέος ίδιον, ό οφείλει σοι ο πλησίον, και τον αδελφόν σου ουκ
απαιτήσεις, επικέκληται γάρ άφεσις Κυρίω τώ Θεώ σου.
Δευτ. 15,2  Ως εξής θα εφαρµόζεται ο νόµος της αφέσεως των χρεών· δηλαδή κάθε χρέος, το οποίον σου οφείλει ο πλησίον
και ο αδελφός σου, δεν θα το ζητήσης, αλλά θα το χαρίσης, διότι εκ µέρους Κυρίου του Θεού σου ορίζεται και επιβάλλεται
αυτή η άφεσις των χρεών.
Δευτ. 15,3  τον αλλότριον απαιτήσεις όσα εάν ή σοι παρ αυτώ, τώ δε αδελφώ σου άφεσιν ποιήσεις τού χρέους σου·
Δευτ. 15,3  Από τον ξένον θα απαιτήσης να σου δώση το χρέος του. Εις τον αδελφόν σου όµως τον Ισραηλίτην θα χαρίσης το
χρέος κατά το έτος της αφέσεως.
Δευτ. 15,4  ότι ουκ έσται εν σοί ενδεής, ότι ευλογών ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν τή γη, ή Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι
εν κλήρω κατακληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 15,4  Τούτο δε, διότι δεν πρέπει να υπάρχη µεταξύ σας πτωχός (χρεοφειλέτης αδυνατών να πληρώση τα χρέη του).
Εφόσον δε συ χαρίζστο χρέος, θα σε ευλογήση ο Κυριος εις την χώραν, την οποίαν σου έδωκε ως κληρονοµίαν.
Δευτ. 15,5  εάν δε ακοή εισακούσητε της φωνής Κυρίου τού Θεού υµών φυλάσσειν και ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας ,
όσας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον,
Δευτ. 15,5  Εάν προθύµως υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας, ώστε να φυλάσσετε και να πράττετε όλας τας
εντολάς, τας οποίας εγώ σήµερον σας διατάσσω,
Δευτ. 15,6  ότι Κύριος ο Θεός σου ευλόγησέ σε , ον τρόπον ελάλησέ σοι, και δανειείς έθνεσι πολλοίς, σύ δε ου δανειή, και
άρξεις εθνών πολλών, σού δε ουκ άρξουσιν.
Δευτ. 15,6  τότε Κυριος ο Θεός σας θα σας ευλογήση, όπως σας έχει υποσχεθή. Θα έχης αφθονίαν αγαθών και χρήµατα,
ώστε να δανείζης έθνη πολλά, ενώ συ δεν θα ευρεθής εις την ανάγκην να ζητήσης δάνειον. Θα είσαι άρχων εις πολλούς
λαούς, ενώ κανείς δεν θα είναι άρχων και αυθέντης εις σε.
Δευτ. 15,7  Εάν δε γένηται εν σοί ενδεής εκ των αδελφών σου εν µια των πόλεών σου εν τή γη, ή Κύριος ο Θεός σου δίδωσί
σοι, ουκ αποστέρξεις την καρδίαν σου ουδ ου µη συσφίγξης την χείρά σου από τού αδελφού σου τού επιδεοµένου·
Δευτ. 15,7  Εάν συµβή, ώστε εις µίαν από τας πόλεις της χώρας, που σας έδωσε Κυριος ο Θεός, να υπάρξη πτωχός µεταξύ
των αδελφών σου, συ να µη κλείσης τα σπλάγχνα σου, να µη σκληρύνης και αποτραβήξης την καρδίαν σου από αυτόν, να
µη κλείσης σφικτά τα χέρια σου, δια να µη δώσης τίποτε στον πεινασµένον και πονεµένον αδελφόν σου.
Δευτ. 15,8  ανοίγων ανοίξεις τας χείράς σου αυτώ και δάνειον δανειείς αυτώ όσον επιδέεται, καθότι ενδεείται.
Δευτ. 15,8  Αλλά πλούσια θα ανοίξης τα χέρια σου προς αυτόν. Θα του προσφέρης και θα του δανείσης όσον και ο,τι του
χρειάζεται, αφού ευρίσκεται εις ανάγκην.
Δευτ. 15,9  πρόσεχε σεαυτώ, µη γένηται ρήµα κρυπτόν εν τή καρδία σου ανόµηµα λέγων· εγγίζει το έτος το έβδοµον, έτος
της αφέσεως, και πονηρεύσηται ο οφθαλµός σου τώ αδελφώ σου τώ επιδεοµένω, και ου δώσεις αυτώ, και καταβοήσεται



κατά σού προς Κύριον, και έσται εν σοί αµαρτία µεγάλη.
Δευτ. 15,9  Πρόσεχε στον εαυτόν σου, µήπως µέσα εις την διάνοιαν και την καρδίαν σου σκεφθής κατά παράνοµον τρόπον
και είπης “πλησιάζει το έβδοµον έτος, το έτος αυτό της αφέσεως των χρεών”· και έτσι βλέπων µε πονηρόν βλέµµα τον
αδελφόν σου και σκεπτόµενος ότι µετ' ολίγον θα είσαι υποχρεωµένος να του χαρίσης τα χρέος- και δεν τον δανείσης, τότε ο
αδελφός σου αυτός θα φωνάξη προς τον Κυριον εναντίον σου και θα είναι µεγάλη η ενοχή σου δια την πονηρίαν αυτήν.
Δευτ. 15,10  διδούς δώσεις αυτώ και δάνειον δανειείς αυτώ όσον επιδέεται, και ου λυπηθήση τή καρδία σου διδόντος σου
αυτώ, ότι διά το ρήµα τούτο ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσι τοίς έργοις και εν πάσιν , ού αν επιβάλης την χείρά σου·
Δευτ. 15,10    Ολοπρόθυµα πρέπει να δώσης εις αυτόν δάνειον, ανάλογον προς την ανάγκην του· δεν πρέπει δε να λυπηθή η
καρδία σου δια το δάνειον, που θα δώσης στον αδελφόν σου, διότι δια την καλήν σου αυτήν πράξιν θα σε ευλογήση ο Θεός
εις όλας τας εργασίας σου, θα ευλογήση όλα τα έργα των χειρών σου.
Δευτ. 15,11  ου γάρ µη εκλίπη ενδεής από της γής σου. διά τούτο εγώ σοι εντέλλοµαι ποιείν το ρήµα τούτο λέγων· ανοίγων
ανοίξεις τας χείράς σου τώ αδελφώ σου τώ πένητι και τώ επιδεοµένω τώ επί της γής σου .
Δευτ. 15,11     Επειδή ποτέ δεν θα λείψη πτωχός από την χώραν σου, δια τούτο σου δίδω εγώ αυτήν την εντολήν και σε
διατάσσω· Απλόχερα θα ανοιξης τα χέρια σου στον πτωχόν αδελφόν σου που κατοικεί εις την χώραν σου και ευρίσκεται εις
ανάγκην.
Δευτ. 15,12  Εάν δε πραθή σοι ο αδελφός σου ο Εβραίος ή Εβραία, δουλεύσει σοι έξ έτη, και τώ εβδόµω εξαποστελείς αυτόν
ελεύθερον από σού.
Δευτ. 15,12    Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος η Εβραία, πωληθή εις σε ένεκα των οικονοµικών του αναγκών ως δούλος, επί εξ
έτη θα σε δουλεύση. Κατά το έβδοµον έτος θα αποστείλης αυτόν ελεύθερον.
Δευτ. 15,13  όταν δε εξαποστέλλης αυτόν ελεύθερον από σού, ουκ εξαποστελείς αυτόν κενόν·
Δευτ. 15,13     Οταν δε τον αφήσης να αναχωρήση ελεύθερον πλέον από τον οίκον σου, δεν θα τον αποστείλης µε αδειανά τα
χέρια.
Δευτ. 15,14  εφόδιον εφοδιάσεις αυτόν από των προβάτων σου και από τού σίτου σου και από τού οίνου σου· καθά ευλόγησέ
σε Κύριος ο Θεός σου, δώσεις αυτώ.
Δευτ. 15,14    Θα τον εφοδιάσης από τα πρόβατά σου, από το σιτάρι σου, από το κρασί σου. Θα δώσης εις αυτόν ανάλογα µε
τας ευλογίας και δωρεάς, που έχεις λάβει και συ από τον Κυριον,
Δευτ. 15,15  και µνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτου και ελυτρώσατό σε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν· διά τούτο εγώ
σοι εντέλλοµαι ποιείν το ρήµα τούτο.
Δευτ. 15,15     Να ενθυµηθής δε, ότι και συ υπήρξες δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου και σε ηλευθέρωσεν ο Κυριος από
εκεί. Δια τούτο και εγώ σου δίδω την εντολήν να φέρεσαι µε γενναιοδωρίαν προς τον απελεύθερον δούλον σου.
Δευτ. 15,16  εάν δε λέγη προς σε, ουκ εξελεύσοµαι από σού, ότι ηγάπηκέ σε και την οικίαν σου, ότι εύ εστιν αυτώ παρά σοί,
Δευτ. 15,16    Εάν όµως ο δούλος αυτός σου είπη, δεν θα φύγω από σε, διότι έχω αγαπήσει και σε και την οικογένειάν σου και
ότι είµαι ευτυχισµένος µένων πλησίον σου,
Δευτ. 15,17  και λήψη το οπήτιον, και τρυπήσεις το ωτίον αυτού προς την θύραν, και έσται σοι οικέτης εις τον αιώνα· και
την παιδίσκην σου ωσαύτως ποιήσεις.
Δευτ. 15,17     θα λάβης το τρυπητήρι, θα τρυπήσης το αυτί του εις την θύραν σου, και θα µένη αυτός δούλος σου ισοβίως. Το
ίδιο θα κάµης και δια την δούλην σου, εάν και αυτή εκφράση την αυτήν επιθυµίαν.
Δευτ. 15,18  ου σκληρόν έσται εναντίον σου εξαποστελλοµένων αυτών ελευθέρων από σού, ότι επέτειον µισθόν τού
µισθωτού εδούλευσέ σοι έξ έτη· και ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσιν, οίς εάν ποιής.
Δευτ. 15,18    Δεν θα στενοχωρθής και δεν θα δυσφορήσης εναντίον των δούλων , τους οποίους αφήνεις ελευθέρους, διότι
αυτοί επί εξ έτη σε υπηρέτησαν ως δούλοι, σου προσέφεραν ως δούλοι εξ ετησίων υπηρεσιών µισθούς. Υπακούων εις όσα
εγώ σε διατάσσω θα έχεις την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου εις όλα τα έργα σου.
Δευτ. 15,19  Πάν πρωτότοκον, ό εάν τεχθή εν ταίς βουσί σου και εν τοίς προβάτοις σου, τα αρσενικά, αγιάσεις Κυρίω τώ Θεώ
σου· ουκ εργά εν τώ πρωτοτόκω µόσχω σου και ου µη κείρης τα πρωτότοκα των προβάτων σου·
Δευτ. 15,19    Καθε πρωτότοκον αρσενικόν, που θα γεννηθή εις τα βόδια σου και εις τα πρόβατά σου, θα το αφιερώσης εις
Κυριον τον Θεόν σου. Δεν θα χρησιµοποιήσης δι' ιδικάς σου εργασίας το πρωτότοκον µοσχάρι σου ούτε και θα κουρεύσης
δια λογαριασµόν σου τα πρωτότοκα εκ των προβάτων σου.
Δευτ. 15,20  έναντι Κυρίου φαγή αυτό ενιαυτόν εξ ενιαυτού εν τώ τόπω, ώ εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου, σύ και ο οίκός
σου.
Δευτ. 15,20    Ενώπιον του Κυρίου και στον τόπον, τον οποίον εκείνος ήθελεν εκλέξει, θα τρώγης συ και η οικογένειά σου
κάθε χρόνον τα πρωτότοκα αυτά.
Δευτ. 15,21  εάν δε ή εν αυτώ µώµος, χωλόν ή τυφλόν ή και πάς µώµος πονηρός, ου θύσεις αυτό Κυρίω τώ Θεώ σου·
Δευτ. 15,21    Εάν όµως το προσφερόµενον πρωτότοκον έχη κάποιο ελάττωµα, είναι δηλαδή χωλόν η τυφλόν η µε άλλο τι
σωµατικόν ελάττωµα, δεν θα το θυσιάσης εις Κυριον τον Θεόν σου.
Δευτ. 15,22  εν ταίς πόλεσί σου φαγή αυτό, ο ακάθαρτος εν σοί και ο καθαρός ωσαύτως έδεται ως δορκάδα ή έλαφον·
Δευτ. 15,22    Εις τας πόλεις σου θα το σφάξης και θα το φάγης. Από αυτό έχει το δικαίωµα να φάγη όχι µόνον ο νοµικώς
καθαρός αλλά και ο ακάθαρτος που µένει κοντά σου, όπως αδιαφόρως τρώγετε το κρέας της δορκάδος η της ελάφου.
Δευτ. 15,23  πλήν αίµα ου φάγεσθε, επί την γήν εκχεείς αυτό ως ύδωρ.
Δευτ. 15,23    Το αίµα όµως δεν θα το φάγετε. Θα το χύσετε εις την γην, όπως το νερό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Δευτ. 16,1  Φύλαξαι τον µήνα των νέων και ποιήσεις το πάσχα Κυρίω τώ Θεώ σου, ότι εν τώ µηνί των νέων εξήλθες εξ
Αιγύπτου νυκτός.
Δευτ. 16,1  Να φυλάττης τον µήνα των νέων σιτηρών (τον Νισάν). Κατ' αυτόν θα εορτάσης το Πασχα εις δόξαν και τιµήν
Κυρίου του Θεού σου, διότι κατά τον µήνα αυτόν των νέων σιτηρών εξήλθες ελεύθερος δια νυκτός από την Αίγυπτον.
Δευτ. 16,2  και θύσεις το πάσχα Κυρίω τώ Θεώ σου πρόβατα και βόας εν τώ τόπω, ώ εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτόν
επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί.



Δευτ. 16,2  Προς τιµήν Κυρίου του Θεού σου θα θυσιάσης κατά το Πασχα πρόβατα και βόδια στον τόπον , τον οποίον ο
Κυριος ήθελεν εκλέξει, δια να τιµάται εκεί και λατρεύεται το όνοµά του.
Δευτ. 16,3  ου φαγή επ αυτού ζύµην· επτά ηµέρας φαγή επ αυτού άζυµα , άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ
Αιγύπτου· ίνα µνησθήτε την ηµέραν της εξοδίας υµών εκ γής Αιγύπτου πάσας τας ηµέρας της ζωής υµών.
Δευτ. 16,3  Με τον πασχάλιον αµνόν δεν θα φάγης ψωµί ένζυµον. Επτά ηµέρας θα τρώγης µαζή µε τας πασχαλινάς θυσίας
άζυµα, άρτον που θα συµβολίζη ταλαιπωρίαν και θλίψιν, διότι µε πολλήν βίαν εφύγατε τότε από την Αίγυπτον. Ετσι θα
πράττετε, δια να ενθυµήσθε την ηµέραν της αναχωρήσεώς σας από την Αίγυπτον, όλας τας ηµέρας της ζωής σας.
Δευτ. 16,4  ουκ οφθήσεταί σοι ζύµη εν πάσι τοίς ορίοις σου επτά ηµέρας, και ου κοιµηθήσεται από των κρεών, ών εάν θύσης
το εσπέρας τή ηµέρα τή πρώτη εις το πρωΐ.
Δευτ. 16,4  Επί επτά ηµέρας εντός των ορίων όλης της περιοχής σου δεν θα παρουσιασθή καν προζύµι , από δε τα κρέατα
των ζώων, που θα θυσιάσης την εσπέραν της πρώτης ηµέρας, δεν θα µείνη τίποτε έως το πρωϊ.
Δευτ. 16,5  ου δυνήση θύσαι το πάσχα εν ουδεµιά των πόλεών σου, ών Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι,
Δευτ. 16,5  Δεν σου επιτρέπεται να τελέσης τας θυσίας του Πασχα εις καµµίαν από τας πόλεις, που σου έδωκεν ο Κυριος,
Δευτ. 16,6  αλλ ή εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί, θύσεις το πάσχα
εσπέρας προς δυσµάς ηλίου εν τώ καιρώ, ώ εξήλθες εξ Αιγύπτου,
Δευτ. 16,6  αλλά µόνον στον τόπον τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου, δια να ακούεται και τιµάται εκεί το όνοµά
του. Εκεί θα προσφέρης την θυσίαν του Πασχα την εσπέραν µε την δύσιν του ηλίου εις ανάµνησιν της ώρας, κατά την
οποίαν έφυγες από την Αίγυπτον.
Δευτ. 16,7  και εψήσεις και οπτήσεις και φαγή εν τώ τόπω, ού εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτόν, και αποστραφήση το
πρωΐ και ελεύση εις τους οίκους σου.
Δευτ. 16,7  Θα βράσης και θα ψήσης και θα φάγης τον θυσιαζόµενον αµνόν στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο
Θεός σου και την πρωΐαν θα επιστρέψης και θα µεταβής εις την οικίαν σου.
Δευτ. 16,8  έξ ηµέρας φαγή άζυµα, και τή ηµέρα τή εβδόµη εξόδιον, εορτή Κυρίω τώ Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον
πλήν όσα ποιηθήσεται ψυχή.
Δευτ. 16,8  Επί εξ ηµέρας θα τρώγης άζυµον άρτον ηµέρά δε η εβδόµη θα είναι η τελευταία των εορτών του Πασχα,
επίσηµος εορτή προς τιµήν Κυρίου του Θεού σου. Κατ' αυτήν δεν θα κάµης καµµίαν εργασίαν πλην εκείνων, που είναι
απαραίτητοι δια την συντήρησιν της ζωής σου.
Δευτ. 16,9  επτά εβδοµάδας εξαριθµήσεις σεαυτώ· αρξαµένου σου δρέπανον επ αµητόν, άρξη εξαριθµήσαι επτά εβδοµάδας.
Δευτ. 16,9  Θα µετρήσης επτά εβδοµάδας, τεσσαράκοντα εννέα ηµέρας, θα αρχίσης να µετράς από την ηµέραν, που θα
πάρης το δρεπάνι δια τον θερισµόν.
Δευτ. 16,10  και ποιήσεις εορτήν εβδοµάδων Κυρίω τώ Θεώ σου καθώς η χείρ σου ισχύει, όσα αν δώ Κύριος ο Θεός σου·
Δευτ. 16,10    Την τελευταίαν ηµέραν, δηλαδή την πεντηκαστήν, θα τελέσης την εορτήν των εβδοµάδων, την Πεντηκοστής,
προς χάριν Κυρίου του Θεού σου και θα προσφέρης από τα πρωτογεννήµατα των αγρών σου, αναλόγως µε την
οικονοµικήν σου κατάστασιν, αναλόγως µε όσα Κυριος ο Θεός σου θα σου δώση.
Δευτ. 16,11  και ευφρανθήση εναντίον Κυρίου τού Θεού σου, σύ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη
σου και ο Λευίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χήρα η ούσα εν υµίν, εν τώ τόπω, ώ εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός
σου αυτόν επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί,
Δευτ. 16,11     Κατά την εορτήν αυτήν της Πεντηκοστής θα φάγης και θα ευφρανθής ενώπιον Κυρίου του Θεού σου , συ και ο
υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο δούλος και η δούλη σου, ο Λευΐτης και ο ξένος, ο ορφανός και η χήρα, που ευρίσκεται µεταξύ
σας, θα φάγετε στον τόπον, τον οποίον ήθελεν εκλέξει Κυριος ο Θεός σου, δια να επικαλήται εκεί και λατρεύεται το Ονοµά
του.
Δευτ. 16,12  και µνησθήση ότι οικέτης εγένου εν γη Αιγύπτω, και φυλάξη και ποιήσεις τας εντολάς ταύτας.
Δευτ. 16,12    Να ενθυµηθής δε τότε, ότι υπήρξες και συ δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου. Δι' αυτό και πρέπει να φυλάξης
και αφαρµόσης τας εντολάς µου αυτάς.
Δευτ. 16,13  εορτήν σκηνών ποιήσεις σεαυτώ επτά ηµέρας εν τώ συναγαγείν σε εκ της άλωνός σου και από της ληνού σου·
Δευτ. 16,13    Την εορτήν των Σκηνών, δηλαδή την εορτήν της Σκηνοπηγίας, επί επτά επίσης ηµέρας θα την εορτάσης, όταν
συγκεντρώσης από το αλώνι σου το σιτάρι και από τον ληνόν σου τον οίνον.
Δευτ. 16,14  και ευφρανθήση εν τή εορτή σου, σύ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη σου και ο
Λευίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χήρα η ούσα εν ταίς πόλεσί σου.
Δευτ. 16,14    Και κατά την εορτήν αυτήν θα ευφρανθής συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο δούλος σου και η δούλη σου,
ο Λευΐτης και ο ξένος, ο αρφανός και η χήρα, που ευρίσκεται εις τας πόλεις σου.
Δευτ. 16,15  επτά ηµέρας εορτάσεις Κυρίω τώ Θεώ σου εν τώ τόπω, ώ αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου αυτώ· εάν δε ευλογήση
σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσι τοίς γενήµασί σου και εν παντί έργω των χειρών σου, και έση ευφραινόµενος.
Δευτ. 16,15    Επί επτά ηµέρας θα εορτάσης την Σκηνοπηγίαν προς τιµήν και δόξαν Κυρίου του Θεού σου στον τόπον, στον
οποίον ήθελεν εκλέξει δια τον εαυτόν του Κυριος ο Θεός σου. Ετσι δε Κυριος ο Θεός σου θα σε ευλογήση εις όλα τα προϊόντα
σου, εις όλα τα έργα των χειρών σου. Και εφ' όσον θα σε έχη ευλογήσει θα είσαι ευχαριστηµένος και χαρούµενος.
Δευτ. 16,16  τρεις καιρούς τού ενιαυτού οφθήσεται πάν αρσενικόν σου εναντίον Κυρίου τού Θεού σου εν τώ τόπω, ώ εάν
εκλέξηται αυτόν Κύριος, εν τή εορτή των αζύµων και εν τή εορτή των εβδοµάδων και εν τή εορτή της σκηνοπηγίας. ουκ
οφθήση ενώπιον Κυρίου τού Θεού σου κενός·
Δευτ. 16,16    Εις τρεις καιρούς του έτους θα παρουσιάζεται κάθε άρρην Ισραηλίτης ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου στον
τόπον, τον οποίον ο Κυριος ήθελεν εκλέξει δια τον εαυτόν του κατά την εορτήν των αζύµων, δηλαδή το Πασχα, κατά την
εορτήν των επτά εβδοµάδων, δηλαδή την Πεντηκοστήν, και κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας. Δεν θα παρουσιασθής
ενώπιον Κυρίου του Θεού σου µε αδειανά τα χέρια.
Δευτ. 16,17  έκαστος κατά δύναµιν των χειρών υµών, κατά την ευλογίαν Κυρίου τού Θεού σου, ήν έδωκέ σοι.
Δευτ. 16,17    Ο καθένας θα προσφέρη τα δώρα του αναλόγως της οικονοµικής του δυνατότητος, αναλόγως των ευλογιών
και δωρεών, τας οποίας του έδωκεν ο Κυριος.
Δευτ. 16,18  Κριτάς και γραµµατοεισαγωγείς ποιήσεις σεαυτώ εν ταίς πόλεσί σου, αίς Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, κατά



φυλάς, και κρινούσι τον λαόν κρίσιν δικαίαν.
Δευτ. 16,18    Θα διορίσης κατά φυλάς, δικαστάς και διδασκάλους εις τας πόλεις σου, τας οποίας Κυριος ο Θεός σου σου
δίδει, δια να δικάζουν τον λαόν µε δικαιοσύνην.
Δευτ. 16,19  ουκ εκκλινούσι κρίσιν, ουδέ επιγνώσονται πρόσωπον ουδέ λήψονται δώρον· τα γάρ δώρα αποτυφλοί
οφθαλµούς σοφών και εξαίρει λόγους δικαίων.
Δευτ. 16,19    Δεν θα παρεκκλίνουν κατά την απόδοσιν της δικαιοσύνης, δεν θα επηρεασθούν από πρόσωπα, ούτε και θα
λάβουν δώρα, διότι τα δώρα τυφλώνουν τους οφθαλµούς των σοφών και εκτρέπουν από την αλήθειαν και την δικαιοσύνην
τους λόγους και τας αποφάσεις των δικαίων.
Δευτ. 16,20  δικαίως το δίκαιον διώξη, ίνα ζήτε και εισελθόντες κληρονοµήσητε την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Δευτ. 16,20   Κατά λόγον δικαιοσύνης θα αποδίδης αυστηρώς το δίκαιον, δια να ζήτε και εισέλθετε και κληρονοµήσετε την
γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου δίδει εις σε.
Δευτ. 16,21  Ου φυτεύσεις σεαυτώ άλσος, πάν ξύλον, παρά το θυσιαστήριον τού Θεού σου ου ποιήσεις σεαυτώ.
Δευτ. 16,21    Δεν θα φυτεύσης ιερόν άλσος, όπως φυτεύουν οι ειδωλολάτραι προς τιµήν των ειδώλων των, ούτε και κανένα
δένδρον θα φυτεύσης πλησίον στο θυσιαστήριον του Θεού σου.
Δευτ. 16,22  ου στήσεις σεαυτώ στήλην, ά εµίσησε Κύριος ο Θεός σου.
Δευτ. 16,22   Δεν θα κτίσης ούτε θα στήσης ειδωλολατρικήν στήλην. Αυτά τα εµίσησε και τα µισεί Κυριος ο Θεός σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Δευτ. 17,1  Ου θύσεις Κυρίω τώ Θεώ σου µόσχον ή πρόβατον, εν ώ εστιν εν αυτώ µώµος, πάν ρήµα πονηρόν, ότι βδέλυγµα
Κυρίω τώ Θεώ σού εστιν.
Δευτ. 17,1  Δεν θα θυσιάσης εις Κυριον τον Θεόν σου µοσχάρι η πρόβατον, στο οποίον υπάρχει κάποιο ελάττωµα η
οιαδήποτε άλλη αναπηρία η ασθένεια, διότι µία τέτοια προσφορά είναι αποκρουστική ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 17,2  Εάν δε ευρεθή εν µια των πόλεών σου, ών Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, ανήρ ή γυνή, ός ποιήσει το πονηρόν
εναντίον Κυρίου τού Θεού σου παρελθύειν την διαθήκην αυτού,
Δευτ. 17,2  Εάν εις κάποιαν από τας πόλεις, τας οποίας Κυριος ο Θεός σου δίδει, ευρεθή άνδρας η γυναίκα, που θα
διαπράξουν πονηρίαν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ώστε να παραβούν και καταπατήσουν την εντολήν του,
Δευτ. 17,3  και ελθόντες λατρεύσωσι θεοίς ετέροις και προσκυνήσωσιν αυτοίς , τώ ηλίω ή τή σελήνη ή παντί των εκ τού
κόσµου τού ουρανού, ά ου προσέξατέ σοι,
Δευτ. 17,3  και µεταβούν αλλού δια να λατρεύσουν άλλους θεούς και προσκυνήσουν αυτούς, τον ήλιον, την σελήνην, η
ο,τιδήποτε άλλο από τον ουράνιον κόσµον, τα οποία σε διέταξεν ο Κυριος να µη λατρεύης,
Δευτ. 17,4  και αναγγελή σοι, και εκζητήσεις σφόδρα, και ιδού αληθώς γέγονε το ρήµα, γεγένηται το βδέλυγµα τούτο εν
Ισραήλ,
Δευτ. 17,4  και σου αναγγελή το γεγονός αυτό, τότε θα ερευνήσης µε υποµονήν, δια να εξακριβώσης την αλήθειαν. Εάν δε
διαπιστώσης ότι πράγµατι έγινεν αυτή η παρανοµία, τούτο σηµαίνει ότι έγινε µία µισητή και αποκρουστική πράξις µεταξύ
των Ισραηλιτών.
Δευτ. 17,5  και εξάξεις τον άνθρωπον εκείνον ή την γυναίκα εκείνην και λιθοβολήσετε αυτούς εν λίθοις , και τελευτήσουσιν.
Δευτ. 17,5  Αυτόν τον άνδρα η εκείνην την γυναίκα, που διέπραξαν αυτήν την παράβασιν, θα τους βγάλετε έξω από την
πόλιν και θα τους λιθοβολήσετε, ώστε να αποθάνουν.
Δευτ. 17,6  επί δυσί µάρτυσιν ή επί τρισί µάρτυσιν αποθανείται ο αποθνήσκων· ουκ αποθανείται εφ ενί µάρτυρι.
Δευτ. 17,6  Κατόπιν µαρτυρίας δύο η τριών µαρτύρων θα καταδικάζεται εις θάνατον και θα εκτελήται ο ένοχος . Κανείς δεν
θα καταδικάζεται εις θάνατον βάσει της µαρτυρικής καταθέσεως ενός µόνον.
Δευτ. 17,7  και η χείρ των µαρτύρων έσται επ αυτώ εν πρώτοις θανατώσαι αυτόν, και η χείρ τού λαού επ εσχάτων· και
εξαρείς τον πονηρόν εξ υµών αυτών.
Δευτ. 17,7  Κατά δε την εκτέλεσιν του δια λιθοβολισµού θανάτου πρώτη η χειρ των µαρτύρων θα ρίψη τον λίθον κατά του
καταδίκου, και κατόπιν θα ρίψουν λίθους τα χέρια του λαού. Ετσι δε θα αφαιρέσετε από ανάµεσά σας τον παραβάτην της
θείας εντολής.
Δευτ. 17,8  Εάν δε αδυνατήση από σού ρήµα εν κρίσει αναµέσον αίµα αίµατος και αναµέσον κρίσις κρίσεως και αναµέσον
αφή αφής και αναµέσον αντιλογία αντιλογίας, ρήµατα κρίσεως εν ταίς πόλεσιν υµών, και αναστάς αναβήση εις τον τόπον,
ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου εκεί,
Δευτ. 17,8  Εάν δε ως δικαστής ευρίσκεσαι εις αδυναµίαν να αποφανθής εις κάποιαν δίκην, αν πρόκειται περί φόνου και τι
είδους φόνου, η υπάρχη διαφορά γνώµης µεταξύ των δικαστών και αναζητήται ποία είναι η ορθή η εις περίπτωσιν
τρααµατισµού περί του είδους αυτού και άρα της ενοχής του κατηγορουµένου η γενικώς εις περίπτωσιν απορίας δια την
λήψιν δικαίας αποφάσεως εις δίκας που διεξάγονται εις τας πόλεις σας, θα σηκωθής και θα µεταβής στον τόπον, τον
οποίον θα εκλέξη Κυριος ο Θεός σου, στον ναόν,
Δευτ. 17,9  και ελεύση προς τους ιερείς τους Λευίτας και προς τον κριτήν, ός αν γένηται εν ταίς ηµέραις εκείναις, και
εκζητήσαντες αναγγελούσί σοι την κρίσιν.
Δευτ. 17,9  θα προσέλθης στους Λευΐτας ιερείς και προς τον καθωρισµένον δια τας ηµέρας εκείνας δικαστήν . Αυτοί θα
ερευνήσουν επιµελώς την υπόθεσιν και θα σου αναγγείλουν την δικαίαν κρίσιν.
Δευτ. 17,10  και ποιήσεις κατά το πράγµα, ό αν αναγγείλωσί σοι εκ τού τόπου, ού εάν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου, και
φυλάξη ποιήσαι πάντα όσα αν νοµοθετηθή σοι·
Δευτ. 17,10    Συ δε πρέπει να συµµορφωθής προς την απόφασιν, την οποίαν θα εκδώσουν και θα αναγγείλουν εις σε οι
αρµόδιοι αυτοί εκ του τόπου, τον οποίον θα εκλέξη Κυριος ο Θεός σου, και θα φροντίσης να τηρήσης εκείνο πλέον, το
οποίον ως νόµος θα διατυπωθή εις σε.
Δευτ. 17,11  κατά τον νόµον και κατά την κρίσιν, ήν αν είπωσί σοι, ποιήσεις, ουκ εκκλινείς από τού ρήµατος, ού εάν
αναγγείλωσί σοι, δεξιά ουδέ αριστερά.
Δευτ. 17,11     Συµφωνα µε τον νόµον και µε την απόφασιν, που εξέδωκαν και ανήγγειλαν εις σε εκείνοι, θα πράξης και δεν
θα παρεκκλίνης ούτε δεξιά ούτε αριστερά από την απόφασιν, που σου έχουν αναγγείλει.



Δευτ. 17,12  και ο άνθρωπος, ός εάν ποιήση εν υπερηφανία ώστε µη υπακούσαι τού ιερέως τού παρεστηκότος λειτουργείν
επί τώ ονόµατι Κυρίου τού Θεού σου ή τού κριτού, ός αν ή εν ταίς ηµέραις εκείναις, και αποθανείται ο άνθρωπος εκείνος,
και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ·
Δευτ. 17,12    Ο Ισραηλίτης δε εκείνος, ο οποίος εν τω εγωϊσµώ του δεν θα ήθελε να υπακούση εις την απόφασιν του
αρχιερέως του προσφέροντος τας υπηρεσίας του πλησίον του Κυρίου και εις δόξαν του Κυρίου, η δεν ήθελε να υπακούση
στον εντεταλµένον κριτήν, ο οποίος δικάζει κατά την περίοδον εκείνην, ο ανυπάκουος αυτός ο άνθρωπος θα τιµωρηθή δια
θανάτου και έτσι θα αποβάλης τον πονηρόν εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού.
Δευτ. 17,13  και πάς ο λαός ακούσας φοβηθήσεται και ουκ ασεβήσει έτι.
Δευτ. 17,13     Οι άλλοι δε Ισραηλίται, όταν ακούσουν την τιµωρίαν αυτήν, θα φοβηθούν και δεν θα εκτραπούν στο εξής εις
ασεβείας.
Δευτ. 17,14  Εάν δε εισέλθης εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, και κληρονοµήσης αυτήν και κατοικήσης επ
αυτήν και είπης· καταστήσω επ εµαυτόν άρχοντα, καθά και τα λοιπά έθνη τα κύκλω µου,
Δευτ. 17,14    Οταν δε εισέλθης εις την γην της επαγγελίας, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου δίδει εις σε, και την καταλάβης ως
ιδικήν σου και κατοικήσης εις αυτήν και είπης· Λοιπόν θα εγκαταστήσω τώρα άρχοντα και βασιλέα µου, όπως έχουν και
τα γύρω µου ειδωλολατρικά έθνη, µη λησµονήσης Κυριον τον Θεόν σου.
Δευτ. 17,15  καθιστών καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός αυτόν. εκ των αδελφών σου
καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα· ου δυνήση καταστήσαι επί σεαυτόν άνθρωπον αλλότριον, ότι ουκ αδελφός σού εστι.
Δευτ. 17,15     Θα εγκαταστήσης βεβαίως βασιλέα δια τον εαυτόν σου, εκείνον όµως τον οποίον ο Θεός θα εκλέξη εκ µέσου
των αδελφών σου και θα ορίση ως βασιλέα και άρχοντα δια σε. Δεν θα εγκαταστήσης βασιλέα επί του εαυτού σου
άνθρωπον ξένον, διότι αυτός δεν είναι αδελφός σου.
Δευτ. 17,16  διότι ου πληθυνεί εαυτώ ίππον ουδέ µη αποστρέψη τον λαόν εις Αίγυπτον, όπως µη πληθύνη αυτώ ίππον, ο δε
Κύριος είπεν· ου προσθήσεσθε αποστρέψαι τή οδώ ταύτη έτι.
Δευτ. 17,16    Ο εκ των αδελφών σου βασιλεύς, που πιστεύει εις την προστασίαν του Θεού, δεν θα συγκροτήση ιππικόν δια
τον εαυτόν του, οπότε θα επαναφέρη τον λαόν εις την Αίγυπτον δια να λάβη από εκεί και άλλο ιππικόν δια τον εαυτόν του,
διότι ο Κυριος είπεν· ουδέποτε θα θελήσετε να επιστρέψετε πλέον εις την οδόν προς την Αίγυπτον.
Δευτ. 17,17  και ου πληθυνεί εαυτώ γυναίκας, ίνα µη µεταστή αυτού η καρδία· και αργύριον και χρυσίον ου πληθυνεί εαυτώ
σφόδρα.
Δευτ. 17,17     Ο βασιλεύς αυτός δεν θα έχη δια τον εαυτόν του πολλάς γυναίκας, δια να µη δοθή η καρδία του εις την
σαρκολατρείαν. Δεν θα συγκεντρώνη πολύν χρυσόν και άργυρον δια τον εαυτόν του.
Δευτ. 17,18  και όταν καθίση επί της αρχής αυτού, και γράψει αυτώ το δευτερονόµιον τούτο εις βιβλίον παρά των ιερέων των
Λευιτών,
Δευτ. 17,18    Οταν δε εγκατασταθή στον θρόνον και την εξουσίαν του, θα αντιγράψη δια τον εαυτόν του το δευτερονόµιον
τούτο εις βιβλίον από το πρωτότυπον, το οποίον φυλάσσεται παρά των ιερέων της φυλής των Λευϊτών.
Δευτ. 17,19  και έσται µετ αυτού, και αναγνώσεται εν αυτώ πάσας τας ηµέρας της ζωής αυτού, ίνα µάθη φοβείσθαι Κύριον
τον Θεόν σου και φυλάσσεσθαι πάσας τας εντολάς ταύτας και τα δικαιώµατα ταύτα ποιείν,
Δευτ. 17,19    Θα έχη πάντοτε µαζή του το βιβλίον τούτο, θα το µελετά όλας τας ηµέρας της ζωής του, δια να µάθη να
φοβήται Κυριον τον Θεόν σου και να φροντίζη, ώστε να εφαρµόζη όλας αυτάς τάςεντολάς και τους νόµους .
Δευτ. 17,20  ίνα µη υψωθή η καρδία αυτού από των αδελφών αυτού, ίνα µη παραβή από των εντολών δεξιά ή αριστερά,
όπως αν µακροχρονίση επί της αρχής αυτού, αυτός και οι υιοί αυτού εν τοίς υιοίς Ισραήλ.
Δευτ. 17,20    Τούτο δε, δια να µη αλαζονευθή η καρδία του απέναντι των αδελφών του, δια να µη παρεκκλίνη από τας
εντολάς του Κυρίου, δεξιά η αριστερά, και δια να µείνη έτσι επί πολλά έτη εις την εξουσίαν του αυτός και µετ' αυτόν οι
απόγονοί του εν µέσω των Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Δευτ. 18,1  Ουκ έσται τοίς ιερεύσι τοίς Λευίταις, όλη φυλή Λευί, µερίς ουδέ κλήρος µετά Ισραήλ· καρπώµατα Κυρίου ο
κλήρος αυτών, φάγονται αυτά.
Δευτ. 18,1  Δεν θα υπάρξη και δεν θα δοθή στους ιερείς εκ της φυλής Λευϊ και εις ολόκληρον την φυλήν Λευϊ µερίδιον ούτε
κληρονοµία µεταξύ του ισραηλιτικού λαού. Πρόσοδος και κληρονοµία αυτών και µέσα διατροφής των θα είναι αι προς
Κυριον θυσίαι και προσφοραί των Ισραηλιτών.
Δευτ. 18,2  κλήρος δε ουκ έσται αυτοίς εν τοίς αδελφοίς αυτών· Κύριος αυτός κλήρος αυτού , καθότι είπεν αυτώ.
Δευτ. 18,2  Δεν θα έχουν αυτοί κληροναµίαν γης µεταξύ των αδελφών των Ισραηλιτών· κληρονοµία των θα είναι, ο ίδιος ο
Θεός, όπως και είπεν εις αυτούς.
Δευτ. 18,3  και αύτη η κρίσις των ιερέων, τα παρά τού λαού, παρά των θυόντων τα θύµατα, εάν τε µόσχον εάν τε πρόβατον·
και δώσεις τον βραχίονα τώ ιερεί και τα σιαγόνια και το ένυστρον.
Δευτ. 18,3  Τα δικαιώµατα των ιερέων εκ µέρους του λαού από τας θυσίας των µόσχων και των προβάτων , που θα
προσφέρουν οι Ισραηλίται, είναι τα εξής· Θα δώσετε στον ιερέα από τας θυσίας αυτάς την δεξιάν ωµοπλάτην µαζή µε το
πόδι, τας δύο σιαγόνας και τον στάµαχον του θυσιαζοµένου ζώου.
Δευτ. 18,4  και τας απαρχάς τού σίτου σου και τού οίνου σου και τού ελαίου σου και την απαρχήν των κουρών των
προβάτων σου δώσεις αυτώ·
Δευτ. 18,4  Επίσης θα δώσης τας απαρχάς του σίτου σου και του οίνου σου και του ελαίου σου, όπως επίσης και την
απαρχήν της κουράς των προβάτων σου. Θα δώσης αυτά στους Λευΐτας,
Δευτ. 18,5  ότι αυτόν εξελέξατο Κύριος εκ πασών των φυλών σου παρεστάναι έναντι Κυρίου τού Θεού, λειτουργείν και
ευλογείν επί τώ ονόµατι αυτού, αυτός και οι υιοί αυτού εν τοίς υιοίς Ισραήλ.
Δευτ. 18,5  διότι αυτούς εξέλεξεν ο Κυριος από όλας τας φυλάς σας να παρίστανται πλησίον Κυρίου του Θεού , να υπηρετούν
αυτόν και εν τω ονόµατι αυτού να σας ευλογούν. Αυτούς και τους υιούς των µεταξύ όλων των Ισραηλιτών εξέλεξεν ο Θεός
δια τα διάκονηµατα αυτά.
Δευτ. 18,6  εάν δε παραγένηται ο Λευίτης εκ µιάς των πόλεων εκ πάντων των υιών Ισρήλ, ού αυτός παροικεί, καθ ότι



επιθυµεί η ψυχή αυτού, εις τον τόπον ον αν εκλέξηται Κύριος.
Δευτ. 18,6  Εάν δε ένας Λευΐτης από κάποιαν πόλιν των Ισραηλιτών, όπου κατοικεί, έλθη, σύµφωνα µε την επιθυµίαν της
καρδίας του, στον τόπον τον οποίον ο Κυριος θα εκλέξη δια τον εαυτόν του,
Δευτ. 18,7  και λειτουργήσει τώ ονόµατι Κυρίου τού Θεού αυτού, ώσπερ πάντες οι αδελφοί αυτού οι Λευίται οι παρεστηκότες
εκεί εναντίον Κυρίου τού Θεού σου·
Δευτ. 18,7  θελήση δε και αποφασίση να υπηρετή εκεί εν ονόµατι Κυρίου του Θεού καθ' όλην του την ζωήν, όπως και όλοι οι
εκεί αδελφοί του Λευίται, οι οποίοι παρίστανται ενώπιον Κυρίου του Θεού σου,
Δευτ. 18,8  µερίδα µεµερισµένην φάγεται, πλήν της πράσεως της κατά πατριάν.
Δευτ. 18,8  θα λάβη και αυτός εις διατροφήν του την κανονισµένην και δια τους άλλους Λευΐτας µερίδα, και θα εισπράττη
επί πλέον τα χρήµατα εκ της πωλήσεως των εισοδηµάτων της πατρικής του κληρονοµίας.
Δευτ. 18,9  Εάν δε εισέλθης εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, ου µαθήση ποιείν κατά τα βδελύγµατα των εθνών
εκείνων.
Δευτ. 18,9  Οταν δε εισέλθης εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν σου προσφέρει Κυριος ο Θεός σου, πρόσεχε, µήπως
τυχόν και µάθης να πράττης τα µισητά και αηδή έργα των λαών εκείνων.
Δευτ. 18,10  ουχ ευρεθήσεται εν σοί περικαθαίρων τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρί, µαντευόµενος µαντείαν,
κληδονιζόµενος και οιωνιζόµενος,
Δευτ. 18,10    Και συγκεκριµένως· δεν πρέπει να υπάρξη ποτέ µεταξύ σας Ισραηλίτης, ο οποίος, δια να εξαγνίση τάχα τον
υιόν η την θυγατέρα του, θα περνά αυτούς δια του πυρός. Η άλλος ο οποίος θα ζητή µαντείας η θα λέγη µαντείας, η θα
παρατηρή σηµεία και οιωνούς, δια να εξακριβώνη το µέλλον.
Δευτ. 18,11  φαρµακός επαείδων επαοιδήν, εγγαστρίµυθος και τερατοσκόπος, επερωτών τους νεκρούς.
Δευτ. 18,11     Δεν θα υπάρχη µεταξύ σας µάγος, που θα ψάλλη µαγικάς ωδάς, ούτε άνθρωπος που θα φαίνεται οµιλών από
την κοιλίαν, ούτε τερατοσκόπος που θα παρατηρή τάχα τέρατα στον ουρανόν δια να προλέγη το µέλλον, ούτε άλλος
(πνευµατιστής) που θα ερωτά τους νεκρούς.
Δευτ. 18,12  έστι γάρ βδέλυγµα Κυρίω τώ Θεώ σου πάς ποιών ταύτα· ένεκεν γάρ των βδελυγµάτων τούτων Κύριος
εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου.
Δευτ. 18,12    Εκείνος, που θα πράττη αυτά, είναι µισητός και αποκρουστικός εκ µέρους Κυρίου του Θεού σου. Δια τας
βδελυρίας αυτάς των κατοίκων της Χαναάν, θα εξολοθρεύση αυτούς ο Κυριος από τα µάτια σας.
Δευτ. 18,13  τέλειος έση εναντίον Κυρίου τού Θεού σου·
Δευτ. 18,13    Θα προσπαθής να είσαι τέλειος και άµεµπτος ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 18,14  τα γάρ έθνη ταύτα, ούς σύ κατακληρονοµείς αυτούς, ούτοι κληδόνων και µαντειών ακούσονται, σοί δε ουχ
ούτως έδωκε Κύριος ο Θεός σου.
Δευτ. 18,14    Οι ειδωλολατρικοί λαοί, τους οποίους συ θα κληρονοµήσης, θέλουν να ακούουν και να συµβουλεύονται
σηµεία και µαντείας. Εις σε όµως δεν εδίδαξεν ούτε επιτρέπει Κυριος ο Θεός σου τοιαύτας µαγείας.
Δευτ. 18,15  προφήτην εκ των αδελφών σου ως εµέ αναστήσει σοι Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεσθε
Δευτ. 18,15    Κυριος ο Θεός σου θα αναδείξη ανάµεσα οπό τους αδελφούς σου Ισραηλίτας ένα προφήτην ωσάν εµέ· εις
αυτόν πλέον θα υπακούετε.
Δευτ. 18,16  κατά πάντα, όσα ητήσω παρά Κυρίου τού Θεού σου εν Χωρήβ τή ηµέρα της εκκλησίας λέγοντες· ου
προσθήσοµεν ακούσαι την φωνήν Κυρίου τού Θεού σου και το πύρ τούτο το µέγα ουκ οψόµεθα έτι, ουδέ µη αποθάνωµεν.
Δευτ. 18,16    Συµφωνα µε όλα όσα εζητήσατε από τον Κυριον και Θεόν σας στο όρος Χωρήβ, κατά την ηµέραν της γενικής
σας συγκεντρώσεως, όταν είπατε να µη οµιλή κατ' ευθείαν πρας σας ο Θεός αλλ' ο Μωϋσής “διότι δεν θα ηµπορέσωµεν
ηµείς να ακούσωµεν την φωνήν Κυρίου του Θεού ούτε θα δυνηθώµεν να αντικρύσωµεν το µέγα εκείνο πυρ και να
διαφύγωµεν τον θάνατον”,
Δευτ. 18,17  και είπε Κύριος προς µε· ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προς σε·
Δευτ. 18,17    ο Κυριος είπε τότε εις εµέ· Ορθά είναι όλα όσα εκείνοι ωµίλησαν και εζήτησαν από σε.
Δευτ. 18,18  προφήτην αναστήσω αυτοίς εκ των αδελφών αυτών, ώσπερ σε, και δώσω τα ρήµατα εν τώ στόµατι αυτού, και
λαλήσει αυτοίς καθ ότι αν εντείλωµαι αυτώ·
Δευτ. 18,18    Δια τούτο θα αναδείξω ένα προφήτην εκ µέσου των Ισραηλιτών όµοιον µε σε, θα βάλω τα λόγια µου στο στόµα
του και αυτός θα αναγγέλλη εις εκείνους κάθε τι, το οποίον εγώ θα δίδω εις αυτόν ως εντολήν µου.
Δευτ. 18,19  και ο άνθρωπος, ός εάν µη ακούση όσα αν λαλήση ο προφήτης εκείνος επί τώ ονόµατί µου, εγώ εκδικήσω εξ
αυτού.
Δευτ. 18,19    Καθε δε άνθρωπον, ο οποίος θα παρακούση όσα εν τω ονόµατί µου θα είπη ο προφήτης εκείνος, εγώ θα τον
τιµωρήσω.
Δευτ. 18,20  πλήν ο προφήτης, ός αν ασεβήση λαλήσαι επί τώ ονόµατί µου ρήµα, ό ου προσέταξα λαλήσαι, και ός αν
λαλήση εν ονόµατι θεών ετέρων, αποθανείται ο προφήτης εκείνος.
Δευτ. 18,20   Εάν δε και υπάρξη προφήτης, ο οποίος, ασεβών απέναντί µου, θα οµιλήση εξ ονόµατός µου και θα αναγγείλη
λόγον, τον οποίον εγώ δεν διέταξα, και εκείνος ο ψευδοπροφήτης ο οποίος θα οµιλήση προς τον λαόν µου εξ ονόµατος
άλλων θεών, θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Δευτ. 18,21  εάν δε είπης εν τή καρδία σου· πώς γνωσόµεθα το ρήµα, ό ουκ ελάλησε Κύριος;
Δευτ. 18,21    Εάν σου γενηθή απορία και διαλογισθής, πως θα ξεχωρίσω εγώ τον λόγον που ο Κυριος ελάλησε, από τα λόγια
του ψευδοπροφήτου; Σε πληροφορώ,
Δευτ. 18,22  όσα εάν λαλήση ο προφήτης εκείνος τώ ονόµατι Κυρίου, και µη γένηται και µη συµβή, τούτο το ρήµα ό ουκ
ελάλησε Κύριος· εν ασεβεία ελάλησεν ο προφήτης εκείνος, ουκ εφέξεσθε αυτού.
Δευτ. 18,22   ότι όσα θα προείπη εξ ονόµατος του Κυρίου ένας προφήτης και δεν πραγµατοποιηθή εκείνο το οποίον είπε, να
σκεφθής ότι εις αυτόν τον προφήτην δεν ωµίλησεν ο Κυριος. Ασεβώς και ψευδώς µίλησε. Αυτόν τον προφήτην δεν θα τον
σεβασθήτε καθόλου ούτε και θα τον λυπηθήτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19



Δευτ. 19,1  Εάν δε αφανίση Κύριος ο Θεός σου τα έθνη, ά ο Θεός δίδωσί σοι την γήν αυτών, και κατακληρονοµήσητε αυτούς
και κατοικήσετε εν ταίς πόλεσιν αυτών και εν τοίς οίκοις αυτών,
Δευτ. 19,1  Οταν Κυριος ο Θεός σου εξαφανίση τους λαούς, των οποίων την χώραν θα δώση εις σας, και θα κληρονοµήσετε
αυτούς και θα εγκατασταθήτε εις τας πόλεις των και εις τας οικίας των,
Δευτ. 19,2  τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ εν µέσω της γής σου, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Δευτ. 19,2  θα ξεχωρίσης µέσα εις την χώραν, που σου δίδει ο Κυριος ως ιδιοκτησίαν σου, τρεις πόλεις ως καταφύγια.
Δευτ. 19,3  στόχασαί σοι την οδόν και τριµεριείς τα όρια της γής σου, ήν καταµερίζει σοι Κύριος ο Θεός σου, και έσται εκεί
καταφυγή παντί φονευτή.
Δευτ. 19,3  Δια την θέσιν των πόλεων αυτών υπολόγισε καλά το µήκος των οδών, αι οποίαι οδηγούν εις αυτάς· µοίρασε την
περιοχήν που ο Κυριος σου δίδει εις τρία ίσα µέρη, ώστε εις τας πόλεις- καταφύγια των τριών αυτών περιοχών να
προλαµβάνη και καταφεύγη κάθε φονεύς.
Δευτ. 19,4  τούτο δε έσται το πρόσταγµα τού φονευτού, ός αν φύγη εκεί και ζήσεται· ός αν πατάξη τον πλησίον αυτού ουκ
ειδώς και ούτος ου µισών αυτόν πρό της χθές και τρίτης,
Δευτ. 19,4  Αυτός δε είναι ο νόµος, τον οποίον θα τηρήτε προκειµένου περί του φονέως που καταφεύγει εκεί, δια να
εξασφαλίση την ζωήν του· άνθρωπος ο οποίος θα φονεύση τον πλησίον του εν αγνοία του, χωρίς να έχη κανένα
προηγουµένως µίσος εναντίον αυτού, θα σωθή εις την πόλιν αυτήν.
Δευτ. 19,5  και ός εάν εισέλθη µετά τού πλησίον εις τον δρυµόν συναγαγείν ξύλα, και εκκρουσθή η χείρ αυτού τή αξίνη
κόπτοντος το ξύλον, και εκπεσόν το σιδήριον από τού ξύλου τύχη τού πλησίον, και αποθάνη, ούτος καταφεύξεται εις µίαν
των πόλεων τούτων και ζήσεται,
Δευτ. 19,5  Εάν π.χ. εισέλθη κανείς µε κάποιον άλλον στο δάσος δια να κόψη και συλλέξη ξύλα και καθ' ον χρόνον µε το
τσεκούρι θα κόβη το ξύλον σκοντάψη το χέρι και ξεφύγη το σίδηρον από το στυλιάρι , επιτύχη δε τον πλησίον του και
φονεύση αυτόν, ο φονεύς αυτός θα καταφύγη εις µίαν από τας τρεις πόλεις και θα ασφαλίση εκεί την ζωήν του. Κανείς δεν
έχει δικαίωµα να τον φονεύση.
Δευτ. 19,6  ίνα µη διώξας ο αγχιστεύων τού αίµατος οπίσω τού φονεύσαντος, ότι παρατεθέρµανται τή καρδία, και
καταλάβη αυτόν, εάν µακροτέρα ή η οδός, και πατάξη αυτού ψυχήν, και αποθάνη, και τούτω ουκ έστι κρίσις θανάτου, ότι
ου µισών ήν αυτόν πρό της χθές, ουδέ πρό της τρίτης.
Δευτ. 19,6  Αι αποστάσεις των καταφυγίων πόλεων θα είναι κανονικαί, ώστε ο στενώτερος συγγενής του φονευθέντος, υπό
την επήρειαν της αγανακτήσεως από τας πρώτας εντυπώσεις, να µη δυνηθή να καταδιώξη και καταφθάση τον ακούσιον
φονέα και τον φονεύση, ενώ είναι αθώος και ενώ δεν υπάρχει ενοχή θανάτου, διότι ο φονεύς δεν εµισούσε προηγουµένως
και δεν αντιπαθούσε τον φονευθέντα. Εάν όµως είναι µακρά η οδός προς το καταφύγιον, υπάρξει φόβος να τον καταφθάση
και τον φονεύση αδίκως.
Δευτ. 19,7  διά τούτο εγώ σοι εντέλλοµαι το ρήµα τούτο λέγων· τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ·
Δευτ. 19,7  Δια να αποφευχθή, λοιπόν ένας δεύτερος άδικος θάνατος, σου δίδω εγώ αυτήν την εντολήν· Θα ξεχωρίσης τρεις
πόλεις εις την περιοχήν σου εις αναλόγους αποστάσεις.
Δευτ. 19,8  εάν δε εµπλατύνη Κύριος ο Θεός σου τα όριά σου, ον τρόπον ώµοσε τοίς πατράσι σου, και δώ σοι Κύριος πάσαν
την γήν, ήν είπε δούναι τοίς πατράσι σου,
Δευτ. 19,8  Οταν Κυριος ο Θεός ευρύνη τα όρια της χώρας σου, όπως ωρκίσθη στους προπάτοράς σου, και δώση εις σε όλην
την γην, που υπεσχέθη εις εκείνους,
Δευτ. 19,9  εάν ακούσης ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας, ας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου,
πορεύεσθαι εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού πάσας τας ηµέρας, προσθήσεις σεαυτώ έτι τρεις πόλεις προς τας τρεις ταύτας,
Δευτ. 19,9  υπό την προυπόθεσιν βέβαια, ότι συ θα υπακούης και θα τηρής όλας τας εντολάς, τας οποίας εγώ σου δίδω
σήµερον, να αγαπάς δηλαδή Κυριον τον Θεόν σου, να πορεύεσαι τον δρόµον των εντολών του όλας τας ηµέρας της ζωής
σου, θα προσθέσης τρεις ακόµη πόλεις εις τας τρεις προηγουµένας, ώστε να είναι εν συνόλω εξ.
Δευτ. 19,10  και ουκ εκχυθήσεται αίµα αναίτιον εν τή γη, ή Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω, και ουκ έσται εν σοί
αίµατι ένοχος.
Δευτ. 19,10    Τούτο δε δια να διευκολύνεται η σωτηρία των αθελήτων φονέων και να µη χύνεται αθώον αίµα εις την γην,
την οποίαν σου δίδει δια κλήρου Κυριος ο Θεός σου και δια να µη υπάρχη έτσι µεταξύ σας ένοχος αθώου αίµατος.
Δευτ. 19,11  εά δε γένηται εν σοί άνθρωπος µισών τον πλησίον και ενεδρεύση αυτόν και επαναστή επ αυτόν και πατάξη
αυτού ψυχήν, και αποθάνη, και φύγη εις µίαν των πόλεων τούτων,
Δευτ. 19,11     Εάν όµως υπάρχη µεταξύ σας άνθρωπος, ο οποίος µισεί τον πλησίον του και στήση ενέδραν δι' αυτόν και
επιτεθή εναντίον του και τον κτυπήση θανασίµως, ο κτυπηθείς δε αποθάνη και ο εκ προµελέτης φονεύς καταφύγη εις µίαν
από τας πόλεις αυτάς,
Δευτ. 19,12  και αποστελούσιν η γερουσία της πόλεως αυτού και λήψονται αυτόν εκείθεν και παραδώσουσιν αυτόν εις
χείρας των αγχιστευόντων τού αίµατος, και αποθανείται·
Δευτ. 19,12    η γερουσία της πόλεως του φονέως θα στείλουν και θα συλλάβουν αυτόν από εκεί και θα τον παραδώσουν εις
τα χέρια των στενωτέρων εξ αίµατος συγγενών του φονευθέντος, και εκείνοι θα θανατώσουν τον ένοχον.
Δευτ. 19,13  ου φείσεται ο οφθαλµός σου επ αυτώ και καθαριείς το αίµα το αναίτιον εξ Ισραήλ, και εύ σοι έσται.
Δευτ. 19,13    Τον εκ προµελέτης αυτόν φονέα δεν θα τον λυπηθή το µάτι σου, αλλά θα εκπλύνης την ενοχήν του αθώου
αίµατος εκ µέσου των Ισραηλιτών και θα ευτυχήσης.
Δευτ. 19,14  Ου µετακινήσεις όρια τού πλησίον, ά έστησαν οι πατέρες σου εν τή κληρονοµία, ή κατεκληρονοµήθης εν τή γη,
ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω.
Δευτ. 19,14    Δεν θα µετακινήσης εις τα κτήµατα του πλησίον σου τα σύνορα τα οποία εχάραξαν και έβαλαν οι πρόγονοί
σου εις την κληρονοµίαν, την οποίαν απέκτησες εις την χώραν, που ο Κυριος δια κλήρου σου έδωκε.
Δευτ. 19,15  Ουκ εµµενεί µάρτυς είς µαρτυρήσαι κατά ανθρώπου κατά πάσαν αδικίαν και κατά πάν αµάρτηµα και κατά
πάσαν αµαρτίαν, ήν εάν αµάρτη· επί στόµατος δύο µαρτύρων και επί στόµατος τριών µαρτύρων στήσεται πάν ρήµα.
Δευτ. 19,15    Δεν θα είναι αρκετός ένας µάρτυς, δια να καταθέση µαρτυρίαν κατά ανθρώπου, ο οποίος διέπραξεν
οιανδήποτε αδικίαν εναντίον του πλησίον η οιουδήποτε είδους αµαρτίαν κατά του Θεού. Η καταδικαστική απόφασις



πρέπει να στηρίζεται εις την µαρτυρίαν δύο και τριών µαρτύρων.
Δευτ. 19,16  εάν δε καταστή µάρτυς άδικος κατά ανθρώπου καταλέγων αυτού ασέβειαν,
Δευτ. 19,16    Εάν δε κανείς ψευδοµαρτυρήση εναντίον άλλου κατηγορών ψευδώς αυτόν δι' ασέβειαν προς τον Θεόν,
Δευτ. 19,17  και στήσονται οι δύο άνθρωποι, οίς εστιν αυτοίς η αντιλογία, έναντι Κυρίου και έναντι των ιερέων και έναντι
των κριτών, οί αν ώσιν εν ταίς ηµέραις εκείναις,
Δευτ. 19,17    οι δύο αυτοί άνθρωποι, µεταξύ των οποίων υπάρχει η αντιδικία, θα παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου,
δηλαδή ενώπιον των ιερέων και των εντεταλµένων δικαστών, οι οποίοι θα δικάζουν κατά τας ηµέρας εκείνας.
Δευτ. 19,18  και εξετάσωσιν οι κριταί ακριβώς, και ιδού µάρτυς άδικος εµαρτύρησεν άδικα, αντέστη κατά τού αδελφού
αυτού,
Δευτ. 19,18    Οι δικασταί θα εξετάσουν ακριβώς την υπόθεσιν και θα διαπιστώσουν ότι ο µάρτυς υπήρξεν άδικος και
εψευδοµαρτύρησε και κατεφέρθη κατά του αδελφού του.
Δευτ. 19,19  και ποιήσετε αυτώ ον τρόπον επονηρεύσατο ποιήσαι κατά τού αδελφού αυτού , και εξαρείς το πονηρόν εξ υµών
αυτών.
Δευτ. 19,19    Τοτε θα κάµετε εις αυτόν ο,τι κακόν ηθέλησε να κάµη εναντίον του αθώου αδελφού του, (θα του επιβάλλετε
την ποινήν, µε την οποίαν θα ετιµωρούσατε τον κατηγορηθέντα, εάν ήτο αληθής η κατηγορία). Ετσι δε και θα εκλείψη το
κακόν της ψευδοµαρτυρίας εκ µέσου των Ισραηλιτών.
Δευτ. 19,20  και οι επίλοιποι ακούσαντες φοβηθήσονται και ου προσθήσουσιν έτι ποιήσαι κατά το ρήµα το πονηρόν τούτο
εν υµίν.
Δευτ. 19,20   Διότι οι άλλοι Ισραηλίται, όταν ακούσουν την τιµωρίαν, που επεβλήθη στον ψευδοµάρτυρα, θα φοβηθούν και
δεν θα τολµήσουν πλέον να κάµουν παροµοίαν πονηράν πράξιν µεταξύ σας.
Δευτ. 19,21  ου φείσεται ο οφθαλµός σου επ αυτώ· ψυχήν αντί ψυχής, οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα
αντί χειρός, πόδα αντί ποδός.
Δευτ. 19,21    Το µάτι σου δεν θα λυπηθή τον ψευδοµάρτυρα και γενικώτερον τον ένοχον . Θα τον τιµωρήσης κατά τον νόµον
της ανταποδόσεως· ζωήν αντί ζωής, οφθαλµόν αντί οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Δευτ. 20,1  Εάν δε εξέλθης εις πόλεµον επί τους εχθρούς σου και ίδης ίππον και αναβάτην και λαόν πλείονά σου , ου
φοβηθήση απ αυτών, ότι Κύριος ο Θεός σου µετά σού ο αναβιβάσας σε εκ γής Αιγύπτου.
Δευτ. 20,1  Εάν δε εξέλθης εις πόλεµον εναντίον των εχθρών σου και ίδης ιππικόν και ιππείς και στρατόν πολυαριθµότερον
από σε, µη φοβηθής από αυτούς, διότι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλεν από την Αίγυπτον και σε έφερε µέχρις εδώ,
θα είναι µαζή σου.
Δευτ. 20,2  και έσται όταν εγγίσης τώ πολέµω, και προσεγγίσας ο ιερεύς λαλήσει τώ λαώ και ερεί προς αυτούς·
Δευτ. 20,2     Οταν δε πλησιάζη η ώρα του πολέµου, ο αρχιερεύς θα έλθη, θα οµιλήση προς τον λαόν και θα είπη·
Δευτ. 20,3  άκουε, Ισραήλ· υµείς πορεύεσθε σήµερον εις τον πόλεµον επί τους εχθρούς υµών, µη εκλυέσθω η καρδία υµών,
µη φοβείσθε µηδέ θραύεσθε µηδέ εκκλίνετε από προσώπου αυτών,
Δευτ. 20,3     Ακούσατε Ισραηλίται· σεις εξέρχεσθε σήµερον εις πόλεµον εναντίον των εχθρών σας· µη λιποψυχήσετε, µη
φοβηθήτε τους εχθρούς σας, µη πτοηθήτε, µη διασκορπισθήτε ενώπιον αυτών,
Δευτ. 20,4  ότι Κύριος ο Θεός υµών ο προπορευόµενος µεθ υµών συνεκπολεµήσαι υµίν τους εχθρούς υµών, διασώσαι υµάς.
Δευτ. 20,4     διότι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος πορεύεται εµπρός από σας, θα πολεµήση µαζή σας εναντίον των εχθρών σας
και θα σας διασώση.
Δευτ. 20,5  και λαλήσουσιν οι γραµµατείς προς τον λαόν λέγοντες· τις ο άνθρωπος ο οικοδοµήσας οικίαν καινήν και ουκ
ενεκαίνισεν αυτήν; πορευέσθω και αποστραφήτω εις την οικίαν αυτού, µη αποθάνη εν τώ πολέµω και άνθρωπος έτερος
εγκαινιεί αυτήν.
Δευτ. 20,5     Οι δε γραµµατείς θα οµιλήσουν προς τον λαόν και θα είπουν · Ποιός από σας έκτισε οικίαν καινουργή και δεν
την ενεκαινίασε; Ας επιστρέψη και ας υπάγη εις την οικίαν του, µήπως τυχόν και φονευθή κατά τον πόλεµον και άλλος
άνθρωπος εγκαινιάση και χαρή την οικίαν του.
Δευτ. 20,6  και τις ο άνθρωπος, όστις εφύτευσεν αµπελώνα και ουκ ευφράνθη εξ αυτού; πορευέσθω και αποστραφήτω εις
την οικίαν αυτού, µη αποθάνη εν τώ πολέµω και άνθρωπος έτερος ευφρανθήσεται εξ αυτού.
Δευτ. 20,6     Ποιός από σας εφύτευσεν αµπέλι και δεν έφαγε σταφύλια , ώστε να ευφρανθή από αυτό; Ας επιστρέψη και ας
µεταβή εις την οικίαν του, µήπως τυχόν φονευθή κατά τον πόλεµον και άλλος άνθρωπος χαρή το αµπέλι του.
Δευτ. 20,7  και τις ο άνθρωπος, όστις µεµνήστευται γυναίκα και ουκ έλαβεν αυτήν; πορευέσθω και αποστραφήτω εις την
οικίαν αυτού, µη αποθάνη εν τώ πολέµω και άνθρωπος έτερος λήψεται αυτήν.
Δευτ. 20,7     Ποιός από σας έχει µνηστευθήη αλλά δεν έλαβεν ακόµη ως σύζυγον την µνηστήν του; Ας επιστρέψη και ας
µεταβή εις την οικίαν του, µήπως τυχόν φονευθή κατά τον πόλεµον και άλλος άνθρωπος λάβη αυτήν ως σύζυγον.
Δευτ. 20,8  και προσθήσουσιν οι γραµµατείς λαλήσαι προς τον λαόν και ερούσι· τις ο άνθρωπος ο φοβούµενος και δειλός τή
καρδία; πορευέσθω και αποστραφήτω εις την οικίαν αυτού, ίνα µη δειλιάνη την καρδίαν τού αδελφού αυτού ώσπερ η
αυτού.
Δευτ. 20,8     Επί πλέον οι γραµµατείς θα οµιλήσουν προς τον λαόν και θα ειπούν· Ποιός από σας είναι φοβιτσάρης, δειλός
και λιπόψυχος; Ας επιστρέψη και ας µεταβή εις το σπίτι του, δια να µη µεταδώση πανικόν εις την καρδίαν του αδελφού του
και κάµη και εκείνον δειλόν, όπως είναι αυτός.
Δευτ. 20,9  και έσται όταν παύσωνται οι γραµµατείς λαλούντες προς τον λαόν, και καταστήσουσιν άρχοντας της στρατιάς
προηγουµένους τού λαού.
Δευτ. 20,9     Οταν δε θα παύσουν οι γραµµατείς τας ανακοινώσεις των αυτάς προς τον λαόν, θα διορίσουν αρχηγούς του
στρατού, οι οποίοι θα διοικούν αυτόν κατά τον πόλεµον.
Δευτ. 20,10  Εάν δε προσέλθης προς πόλιν εκπολεµήσαι αυτούς, και εκκαλέσαι αυτούς µετ ειρήνης·
Δευτ. 20,10   Εάν δε πλησιάσετε προς µίαν πόλιν δια να πολεµήσετε αυτήν και να καταλάβετε τους κατοίκους της, πρέπει
προηγουµένως να καλέσετε αυτούς εις ειρήνην.



Δευτ. 20,11  εάν µέν ειρηνικά αποκριθώσί σοι και ανοίξωσί σοι, έσται πάς ο λαός οι ευρεθέντες εν αυτή έσονταί σοι
φορολόγητοι και υπήκοοί σου·
Δευτ. 20,11    Εάν δε οι κάτοικοι ανταποκριθούν εις τας ειρηνικάς σας προτάσεις , ανοίξουν τας πύλας και παραδοθούν εις
σας, θα είναι όλοι αυτοί που κατοικούν εις την πόλιν υπήκοοί σας και φόρου υποτελείς.
Δευτ. 20,12  εάν δε µη υπακούσωσί σοι και ποιώσι προς σε πόλεµον, περικαθαριείς αυτήν,
Δευτ. 20,12   Εάν όµως δεν δεχθούν τας ειρηνικάς σας προτάσεις και θελήσουν να κάµουν πόλεµον εναντίον σας, θα
πολιορκήσετε την πόλιν,
Δευτ. 20,13  έως αν παραδώ σοι αυτήν Κύριος ο Θεός σου εις τας χείράς σου, και πατάξεις πάν αρσενικόν αυτής εν φόνω
µαχαίρας,
Δευτ. 20,13    µέχρις ότου Κυριος ο Θεός σας παραδώση αυτήν εις τα χέρια σας, οπότε σεις θα περάσετε εν στόµατι µαχαίρας
πάντα αρσενικόν της πόλεως.
Δευτ. 20,14  πλήν των γυναικών και της αποσκευής και πάντα τα κτήνη και πάντα, όσα αν υπάρχη εν τή πόλει, και πάσαν
την απαρτίαν προνοµεύσεις σεαυτώ και φαγή πάσαν την προνοµήν των εχθρών σου , ών Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Δευτ. 20,14   Τας γυναίκας όµως και τα παιδιά και τα κτήνη και όλα όσα υπάρχουν εις την πόλιν και όλην την περιουσίαν
αυτής θα την πάρετε δια τον εαυτόν σας ως λείαν πολέµου, θα φάγετε και θα απολαύσετε τα τρόφιµα και τα λάφυρα των
εχθρών σας, τα οποία ο Κυριος σας δίδει.
Δευτ. 20,15  ούτω ποιήσεις πάσας τας πόλεις τας µακράν ούσας σου σφόδρα, αι ουχί εκ των πόλεων των εθνών τούτων, ών
Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κληρονοµείν την γήν αυτών.
Δευτ. 20,15    Ετσι θα πράξετε εναντίον όλων των πόλεων, αι οποίαι ευρίσκονται πολύ µακράν από σας και δεν είναι από τας
πόλεις των εθνών, των οποίων την χώραν Κυριος ο Θεός σας έδωκεν εις σας ως κληρονοµίαν.
Δευτ. 20,16  ιδού δε από των πόλεων των εθνών τούτων, ών ο Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κληρονοµείν την γήν αυτών, ου
ζωγρήσετε απ αυτών πάν εµπνέον,
Δευτ. 20,16   Ιδού όµως πως θα συµπεριφερθήτε προς τας πόλεις των λαών τούτων, των οποίων τας χώρας έδωσε Κυριος ο
Θεός σας εις σας ως κληρονοµίαν· δεν θα αφήσετε εις την ζωήν και δεν θα συλλάβετε ζωντανόν ως αιχµάλωτον κανένα ,
που αναπνέει,
Δευτ. 20,17  αλλ ή αναθέµατι αναθεµατιείτε αυτούς, τον Χετταίον και Αµοραίον και Χαναναίον και Φερεζαίον και Ευαίον
και Ιεβουσαίον και Γεργεσαίον, ον τρόπον ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου,
Δευτ. 20,17    αλλά θα αναθεµατίσετε και θα φονεύσετε όλους αυτούς· Τους Χετταίους, τους Αµορραίους, τους Χαναναίους,
τους Φερεζαίους, τους Ευαίους, τους Ιεβουσαίους και τους Γεργεσαίους, όπως σας έχει διατάξει Κυριος ο Θεός σας·
Δευτ. 20,18  ίνα µη διδάξωσι ποιείν υµάς πάντα τα βδελύγµατα αυτών, όσα εποίησαν τοίς θεοίς αυτών, και αµαρτήσεσθε
εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών.
Δευτ. 20,18   και τούτο, µήπως αυτοί µένοντες εν τη ζωή και επικοινωνούντες µαζή σας σας διδάξουν και σας παρασύρουν,
να πράξετε όλα τα µισητά και αηδιαστικά ενώπιον του Θεού έργα των, τα οποία αυτοί τελούν εις λατρείαν των θεών των,
και αµαρτήσετε έτσι ενώπιον Κυρίου του Θεού σας.
Δευτ. 20,19  Εάν δε περικαθήσης περί πόλιν µίαν ηµέρας πλείους εκπολεµήσαι αυτήν εις κατάληψιν αυτής, ουκ
εξολοθρεύσεις τα δένδρα αυτής επιβαλείν επ αυτά σίδηρον, αλλ ή απ αυτού φαγή, αυτό δε ουκ εκκόψεις. µη άνθρωπος το
ξύλον το εν τώ αγρώ εισελθείν από προσώπου σου εις τον χάρακα;
Δευτ. 20,19   Εάν δε πολιορκήσετε κάποιαν πόλιν επί πολύν χρόνον, πολεµούντες εναντίον αυτής δια να την καταλάβετε, δεν
θα βάλετε τσεκούρι και δεν θα καταστρέψετε τα καρποφόρα δένδρα αυτής, αλλά µόνον θα φάγετε από τους καρπούς
αυτών. Μηπως το δένδρον που υπάρχει στον αγρόν είναι άνθρωπος, ώστε να φύγη από εµπρός σου και να εισέλθη εις
αµυντικόν χαράκωµα;
Δευτ. 20,20  αλλά ξύλον, ό επίστασαι ότι ου καρπόβρωτόν εστι, τούτο ολοθρεύσεις και εκκόψεις και οικοδοµήσεις
χαράκωσιν επί την πόλιν, ήτις ποιεί προς σε τον πόλεµον, έως αν παραδοθή.
Δευτ. 20,20   Τα δένδρα όµως, τα οποία γνωρίζεις ότι δεν κάµνουν φαγωσίµους καρπούς, θα τα κόψης σύρριζα και µε τα
ξύλα των θα κατασκευάσης πολιορκητικάς µηχανάς και θα εγείρης χαράκωµα γύρω από την πόλιν, η οποία πόλεµεί
εναντίον σας, µέχρις ότου παραδοθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Δευτ. 21,1  Εάν δε ευρεθή τραυµατίας εν τή γη, ή Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κληρονοµήσαι, πεπτωκώς εν τώ πεδίω και
ουκ οίδασι τον πατάξαντα,
Δευτ. 21,1  Εάν ευρεθή κάποιος νεκρός εξ αιτίας θανασίµου τραύµατος και κείται στο υπαιθρον της χώρας , την οποίαν
Κυριος ο Θεός σου σου έχει δώσει ως κληρονοµίαν, και κανείς δεν γνωρίζη τον φονέα αυτού,
Δευτ. 21,2  εξελεύσεται η γερουσία σου και οι κριταί σου και εκµετρήσουσιν επί τας πόλεις τας κύκλω τού τραυµατίου ,
Δευτ. 21,2  θα εξέλθουν από τας πλησίον πόλεις οι γεροντότεροι και οι κριταί του λαού και θα µετρήσουν την απόστασιν
των γύρω πόλεων µέχρι του τόπου, όπου κείται ο φονευθείς.
Δευτ. 21,3  και έσται η πόλις η εγγίζουσα τώ τραυµατία και λήψεται η γερουσία της πόλεως εκείνης δάµαλιν εκ βοών , ήτις
ουκ είργασται, και ήτις ουχ είλκυσε ζυγόν,
Δευτ. 21,3  Οι γεροντότεροι της πόλεως εκείνης, η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα προς τον φονευθέντα, θα λάβουν από τα
βόδια δάµαλιν, η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθή εις εργασίαν και δεν έχει σύρει ζυγόν.
Δευτ. 21,4  και καταβιβάσουσιν η γερουσία της πόλεως εκείνης δάµαλιν εις φάραγγα τραχείαν, ήτις ουκ είργασται ουδέ
σπείρεται, και νευροκοπήσουσι την δάµαλιν εν τή φάραγγι.
Δευτ. 21,4  Αυτοί οι γεροντότεροι της πόλεως θα κατεβάσουν την δάµαλιν εις ανώµαλον φάραγγα η οποία δεν έχει οργωθή
ούτε σπαρή, και εις την φάραγγα αυτήν θα φονεύσουν την δάµαλιν κόπτοντες το νεύρον του τραχήλου της.
Δευτ. 21,5  και προσελεύσονται οι ιερείς οι Λευίται, ότι αυτούς επέλεξε Κύριος ο Θεός παρεστηκέναι αυτώ και ευλογείν επί
τώ ονόµατι αυτού, και επί τώ στόµατι αυτών έσται πάσα αντιλογία και πάσα αφή.
Δευτ. 21,5  Θα προσέλθουν εκεί οι ιερείς, που ανήκουν εις την φυλήν Λευϊ, διότι αυτούς έχει εκλέξει Κυριος ο Θεός να είναι
πλησίον του δια να τον υπηρετούν και να ευλογούν εξ ονόµατός του τον λαόν και τους έδωσε το δικαίωµα να



αποφαίνωνται επί πάσης αµφισβητήσεως και αδικίας,
Δευτ. 21,6  και πάσα η γερουσία της πόλεως εκείνης οι εγγίζοντες τώ τραυµατία νίψονται τας χείρας επί την κεφαλήν της
δαµάλεως της νενευροκοπηµένης εν τή φάραγγι
Δευτ. 21,6  και όλοι οι άνθρωποι της γερουσίας της πόλεως εκείνης, που ευρίσκεται πλησιέστερα προς τον φονευθέντα, θα
νίψουν τα χέρια των επάνω εις την κεφαλήν της δαµάλεως, η οποία έχει νευροκοπηθή εις την φάραγγα,
Δευτ. 21,7  και αποκριθέντες ερούσιν· αι χείρες ηµών ουκ εξέχεαν το αίµα τούτο, και οι οφθαλµοί ηµών ουχ εωράκασιν·
Δευτ. 21,7  και θα είπουν ενώπιον όλων· “τα χέρια µας δεν έχυσαν το αίµα τούτο και τα µάτια µας δεν είδαν εκείνον, που το
έχυσε,
Δευτ. 21,8  ίλεως γενού τώ λαώ σου Ισραήλ, ούς ελυτρώσω, Κύριε, ίνα µη γένηται αίµα αναίτιον εν τώ λαώ σου Ισραήλ. και
εξιλασθήσεται αυτοίς το αίµα.
Δευτ. 21,8  δείξε, Κυριε, την ευσπλαγχνίαν και το έλεός σου προς τον ισραηλιτικόν λαόν, τον οποίον συ ηλευθέρωσας από
την Αίγυπτον, ώστε να µη καταλογισθή στον λαόν σου το αθώον αίµα”. Ετσι δε αυτοί θα εξιλεωθούν και δεν θα είναι
ένοχοι δια το αθώον εκείνο αίµα.
Δευτ. 21,9  σύ δε εξαρείς το αίµα· το αναίτιον εξ υµών αυτών, εάν ποιήσης το καλόν και το αρεστόν έναντι Κυρίου τού Θεού
σου.
Δευτ. 21,9  Συ θα αποβάλης από τυν εαυτόν σου την ενοχήν δια το χυθέν αθώον αίµα , εάν πράττης το καλόν και αυάρεστον
ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 21,10  Εάν δε εξελθών εις πόλεµον επί τους εχθρούς σου και παραδώ σοι Κύριος ο Θεός σου εις τας χείράς σου και
προνοµεύσης την προνοµήν αυτών
Δευτ. 21,10    Εάν εξέλθης εις πόλεµον εναντίον των εχθρών σου και Κυριος ο Θεός σου παραδώση αυτούς εις τα χέρια σου,
και κυριεύσης λάφυρα και αιχµαλώτους,
Δευτ. 21,11  και ίδης εν τή προνοµή γυναίκα καλήν τώ είδει και ενθυµηθής αυτής και λάβης αυτήν σεαυτώ γυναίκα
Δευτ. 21,11     ίδης δε µεταξύ των αιχµαλώτων γυναίκα ωραίαν εις την εµφάνισιν, και επιθυµήσης αυτήν δια να την λάβης
ως γυναίκα σου.
Δευτ. 21,12  και εισάξης αυτήν ένδον εις την οικίαν σου, και ξυρήσεις την κεφαλήν αυτής και περιονυχιείς αυτήν
Δευτ. 21,12    Θα την εισαγάγης εις την οικίαν σου, θα ξυρίσης την κεφαλήν της, θα κόψης τα νύχια της,
Δευτ. 21,13  και περιελείς τα ιµάτια της αιχµαλωσίας απ αυτής και καθιείται εν τή οικία σου και κλαύσεται τον πατέρα και
την µητέρα µηνός ηµέρας, και µετά ταύτα εισελεύση προς αυτήν και συνοικισθήση αυτή, και έσται σου γυνή.
Δευτ. 21,13    θα αφαιρέσης από αυτήν τα ενδύµατα της αιχµαλωσίας της. Αυτή θα καθήση εις την οικίαν σου και θα
κλαύση τον πατέρα και την µητέρα της επί ένα µήνα, κατόπιν δε συ θα έλθης εις συνάφειαν µε αυτήν, θα συγκατοικής µε
αυτήν και θα είναι νόµιµος σύζυγός σου.
Δευτ. 21,14  και έσται εάν µη θέλης αυτήν, εξαποστελείς αυτήν ελευθέραν και πράσει ου πραθήσεται αργυρίου· ουκ
αθετήσεις αυτήν, διότι εταπείνωσας αυτήν.
Δευτ. 21,14    Εάν όµως κατόπιν δεν θέλης να κρατήσης αυτήν ως συζυγον, θα την αφήσης ελευθέραν· κατ' ουδένα δε λόγον
θα πωληθή αυτή αντί χρηµάτων. Δεν θα την αρνηθής, ώστε να την πωλήσης ως δούλην, διότι συ την είχες προηγουµένως
ως σύζυγον και την διέφθειρες.
Δευτ. 21,15  Εάν δε γένωνται ανθρώπω δύο γυναίκες, µία αυτών ηγαπηµένη και µία αυτών µισουµένη, και τέκωσιν αυτώ η
ηγαπηµένη και η µισουµένη και γένηται υιός πρωτότοκος της µισουµένης,
Δευτ. 21,15    Εάν ένας Ισραηλίτης λάβη δύο γυναίκας, την µίαν εκ των οποίων αγαπά την δε άλλην µισεί, γεννήσουν δε και
αι δύο η αγαπωµένη και η µισουµένη, η δε µισουµένη γεννήση πρώτη υιόν πρωτότοκον, έπειτα δε από αυτήν γεννήση η
αγαπωµένη,
Δευτ. 21,16  και έσται ή αν ηµέρα κατακληρονοµή τοίς υιοίς αυτού τα υπάρχοντα αυτού, ου δυνήσεται πρωτοτοκεύσαι τώ
υιώ της ηγαπηµένης, υπεριδών τον υιόν της µισουµένης τον πρωτότοκον,
Δευτ. 21,16    κατά την ηµέραν κατά την οποίαν ο πατήρ ούτος θα διανείµη εις τα παιδιά του την περιουσίαν του, δεν θα
δώση τα πρωτοτόκια στον πρωτότοκον της ηγαπηµένης του, καταφρονών έτσι τον πρωτότοκον υιόν της µισουµένης,
Δευτ. 21,17  αλλά τον πρωτότοκον υιόν της µισουµένης επιγνώσεται δούναι αυτώ διπλά από πάντων, ών αν ευρεθή αυτώ,
ότι ούτός εστιν αρχή τέκνων αυτού, και τούτω καθήκει τα πρωτοτοκεία.
Δευτ. 21,17    αλλά ως πρωτότοκον υιόν του θα αναγνωρίση τον υιόν της µισουµένης και θα δώση διπλάσιον εις αυτόν
µερίδιον από όλα τα υπάρχοντά του, διότι αυτός είναι η αρχή των τέκνων του και εις αυτόν ανήκουν τα δικαιώµατα ως
πρωτοτόκου.
Δευτ. 21,18  Εάν δε τινι ή υιός απειθής και ερεθιστής, ουχ υπακούων φωνήν πατρός και φωνήν µητρός, και παιδεύωσιν
αυτόν και µη εισακούη αυτών,
Δευτ. 21,18    Εάν ένας Ισραηλίτης έχη υιόν απειθή, φιλόνεικον και υβριστήν, ανυπάκουον εις τα λόγια του πατρός και της
µητρός του και ο οποίος, παρά τας παιδαγωγικάς τιµωρίας εκ µέρους των γονέων του, δεν σέβεται και δεν υπακούει εις
αυτούς,
Δευτ. 21,19  και συλλαβόντες αυτόν ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού και εξάξουσιν αυτόν επί την γερουσίαν της πόλεως
αυτού και επί την πύλην τού τόπου
Δευτ. 21,19    θα τον πάρουν ο πατέρας και η µητέρα του και θα τον οδηγήσουν εις την γερουσίαν της πόλεως, η οποία
ευρίσκεται εις την πύλην της πόλεως, τόπον του δικαστηρίου.
Δευτ. 21,20  και ερούσι τοίς ανδράσι της πόλεως αυτών· ο υιός ηµών ούτος απειθεί και ερεθίζει, ουχ υπακούει της φωνής
ηµών, συµβολοκοπών οινοφλυγεί·
Δευτ. 21,20   Εκεί οι γονείς θα είπουν στους πρεσβυτέρους και δικαστάς της πόλεώς των · Αυτός ο υιός µας είναι απειθής,
φιλόνεικος και υβριστής, δεν υπακούει εις τα λόγια µας και µεθοκοπάει εις συµπόσια.
Δευτ. 21,21  και λιθοβολήσουσιν αυτόν οι άνδρες της πόλεως αυτού εν λίθοις, και αποθανείται· και εξαρείς τον πονηρόν εξ
υµών αυτών, και οι επίλοιποι ακούσαντες φοβηθήσονται.
Δευτ. 21,21    Οι άνδρες της πόλεως θα καταδικάσουν τον απειθή υιόν να εκτελεσθή δια λιθοβολισµού. Κατ' αυτόν τον
τρόπον θα βγάλετε τον απειθή υιόν από ανάµεσά σας, οι δε άλλοι υιοί, όταν ακούσουν, θα καταληφθούν από φόβον και θα



προσέχουν την συµπεριφοράν των.
Δευτ. 21,22  Εάν δε γένηται έν τινι αµαρτία κρίµα θανάτου και αποθάνη και κρεµάσητε αυτόν επί ξύλου,
Δευτ. 21,22   Εάν κανείς διαπράξη βαρύ αµάρτηµα συνεπαγόµενον την ποινήν του θανάτου και καταδικασθή εις θάνατον ,
και τον κρεµάσετε στο ξύλον,
Δευτ. 21,23  ου κοιµηθήσεται το σώµα αυτού επί τού ξύλου, αλλά ταφή θάψετε αυτό εν τή ηµέρα εκείνη, ότι κεκατηραµένος
υπό Θεού πάς κρεµάµενος επί ξύλου· και ου µη µιανείτε την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω.
Δευτ. 21,23    το πτώµα αυτού δεν θα παραµείνη έτη του ξύλου κατά το διάστηµα της νυκτός, αλλά θα το θάψετε κατά την
ιδίαν ηµέραν της εκτελέσεώς του, διότι κάθε κρεµάµενος επί ξύλου είναι κατηραµένος από τον Θεόν. Ετσι δε δεν θα
µολύνετε την χώραν, την οποίαν ο Κυριος σας έχει δώσει ως κληρονοµίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Δευτ. 22,1  Μή ιδών τον µόσχον τού αδελφού σου ή το πρόβατον αυτού πλανώµενα εν τή οδώ υπερίδης αυτά· αποστροφή
αποστρέψεις αυτά τώ αδελφώ σου, και αποδώσεις αυτώ.
Δευτ. 22,1  Μη αδιαφορήσης, όταν ίδης το µοσχάρι του αδελφού σου η το προβάτον αυτού να πλανώνται στον δρόµον. Θα
ενδιαφερθής να επιστρέψης αυτά στον αδελφόν σου τον Ισραηλίτην και θα τα παραδώσης εις αυτόν.
Δευτ. 22,2  εάν δε µη εγγίζη ο αδελφός σου προς σε µηδέ επίστη αυτόν, συνάξεις αυτά ένδον εις την οικίαν σου, και έσται
µετά σού, έως αν ζητήση αυτά ο αδελφός σου, και αποδώσεις αυτώ.
Δευτ. 22,2     Εάν όµως ο οµοεθνής αδελφός σου δεν µένη πλησίον σου και δεν τον γνωρίζης, θα φυλάξης αυτά τα
πλανώµενα ζώα εντός του περιβόλου της οικίας σου και θα είναι µαζή σου, µέχρις ότου τα αναζητήση ο αδελφός σου ο
Ισραηλίτης, στον οποίον και θα τα αποδώσης.
Δευτ. 22,3  ούτω ποιήσεις τον όνον αυτού και ούτω ποιήσεις το ιµάτιον αυτού και ούτω ποιήσεις κατά πάσαν απώλειαν τού
αδελφού σου, όσα εάν απολήται παρ αυτού και εύρης· ου δυνήση υπεριδείν.
Δευτ. 22,3     Το ίδιο θα κάµης και δια τον όνον του αδελφού σου και δια το ένδυµά του και δια κάθε τι, το οποίον εκείνος
έχασε και το οποίον ευρήκες συ. Δεν πρέπει να αδιαφορήσης δι' αυτά.
Δευτ. 22,4  ουκ όψη τον όνον τού αδελφού σου ή τον µόσχον αυτού πεπτωκότας εν τή οδώ, µη υπερίδης αυτούς· ανιστών
αναστήσεις µετ αυτού.
Δευτ. 22,4     Δεν θα αδιαφορήσης επίσης δια τον όνον του αδελφού σου η δια το µοσχάρι αυτού, όταν τα ίδης να έχουν πέσει
στον δρόµον. Αλλά µαζή µε τον αδελφόν σου θα βοηθήσης να τα σηκώσετε.
Δευτ. 22,5  Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ µη ενδύσηται ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλυγµα Κυρίω τώ Θεώ
σού εστι πάς ποιών ταύτα.
Δευτ. 22,5     Δεν επιτρέπεται εις γυναίκα να φορή ανδρικά ενδύµατα, ούτε στον άνδρα να φορή γυναικεία ενδύµατα, διότι
καθένας που κάµνει αυτά, είναι αποκρουστικός και αηδιαστικός ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 22,6  Εάν δε συναντήσης νοσσιά ορνέων πρό προσώπου σου εν τή οδώ ή επί παντί δένδρω ή επί της γής , νεοσσοίς ή
ωοίς, και η µήτηρ θάλπη επί των νεοσσών ή επί των ωών, ου λήψη την µητέρα µετά των τέκνων·
Δευτ. 22,6     Εάν συναντήσης φωληά µικρών πουλιών στον δρόµον σου η επάνω εις δένδρον η κάτω εις την γην, µέσα εις
την οποίαν υπάρχουν πουλάκια η αυγά και η µητέρα θερµαίνη τα πουλάκια η τα αυγά, δεν θα πάρης την µητέρα µε τα
παιδιά της.
Δευτ. 22,7  αποστολή αποστελείς την µητέρα, τα δε παιδία λήψη σεαυτώ, ίνα εύ σοι γένηται και πολυήµερος γένη.
Δευτ. 22,7     Θα αφήσης ελευθέραν την µητέρα και θα πάρης δια τον εαυτόν σου µόνον τα πουλιά της και έτσι θα ζήσης
ευτυχής και µακροχρόνιος εις την γην.
Δευτ. 22,8  Εάν δε οικοδοµήσης οικίαν καινήν, και ποιήσεις στεφάνην τώ δώµατί σου· και ου ποιήσεις φόνον εν τή οικία
σου, εάν πέση ο πεσών απ αυτού.
Δευτ. 22,8     Εάν κτίσης καινούργια οικία, πρέπει να κάµης στηθαίον γύρω από την ταράτσαν, µήπως τυχόν και πέση
κανείς από την ταράτσαν και λάβη χώραν φόνος εις την οικίας σου (δια τον οποίον λόγω αµελείας συ θα είσαι υπεύθυνος).
Δευτ. 22,9  Ου κατασπερείς τον αµπελώνά σου διάφορον, ίνα µη αγιασθή το γένηµα και το σπέρµα , ό εάν σπείρης µετά τού
γενήµατος τού αµπελώνός σου.
Δευτ. 22,9     Δεν θα σπείρης στο αµπέλι σου άλλο είδος σποράς, διότι δεν θα είναι δυνατόν να προσφερθούν κατά την ιδίαν
ηµέραν προς αγιασµόν αι απαρχαί του αµπελώνος και της άλλης σποράς.
Δευτ. 22,10  ουκ αροτριάσεις εν µόσχω και όνω επί το αυτό.
Δευτ. 22,10   Δεν πρέπει να οργώσης το χωράφι σου χρησιµοποιών στον ίδιον ζυγόν βόδι και όνον.
Δευτ. 22,11  ουκ ενδύση κίβδηλον, έρια και λίνον, εν τώ αυτώ.
Δευτ. 22,11    Δεν θα φορέσης ένδυµα κίβδηλον, το οποίον είναι υφασµένον µε λινήν και µαλλίνην κλωστήν.
Δευτ. 22,12  Στρεπτά ποιήσεις σεαυτώ επί των τεσσάρων κρασπέυδων των περιβολαίων σου, ά εάν περιβάλη εν αυτοίς.
Δευτ. 22,12   Θα κατασκευάσης κρόσσια εις τα τέσσαρα κάτω άκρα του ιµατίου σου, µε το οποίον ενδύεσαι.
Δευτ. 22,13  Εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή και µισήση αυτήν
Δευτ. 22,13    Εάν κανείς λάβη σύζυγον και συνοικήση µε αυτήν, κατόπιν δε την αποστραφή και την µισήση,
Δευτ. 22,14  και επιθή αυτή προφασιστικούς λόγους και κατενέγκη αυτής όνοµα πονηρόν και λέγη· την γυναίκα ταύτην
είληφα και προσελθών αυτή ουκ εύρηκα αυτής τα παρθένια,
Δευτ. 22,14   και επιβαρύνη αυτήν µε ψευδείς κατηγορίας και προσάψη εις αυτήν δυσφηµισµένον και ανυπόληπτον όνοµα
και είπη· Ελαβαν την γυναίκα αυτήν ως σύζυγόν µου και ελθών εις επαφήν µε αυτήν, δεν την ευρήκα παρθένον,
Δευτ. 22,15  και λαβών ο πατήρ της παιδός και η µήτηρ εξοίσουσι τα παρθένια της παιδός προς την γερουσίαν επί την
πύλην,
Δευτ. 22,15    τότε ο πατήρ και η µήτηρ της γυναικός αυτής θα λάβουν τα δείγµατα της παρθενικότητός της και θα τα
φέρουν εις την γερουσίαν κοντά εις την πύλην της πόλεως.
Δευτ. 22,16  και ερεί ο πατήρ της παιδός τή γερουσία· την θυγατέρα µου ταύτην δέδωκα τώ ανθρώπω τούτω γυναίκα, και
µισήσας αυτήν
Δευτ. 22,16   Εκεί θα είπη ο πατήρ της γυναικός αυτής εις την γερουσίαν· έδωκα την κόρην µου αυτήν ως σύζυγον στον



άνθρωπον αυτόν. Και αυτός, επειδή την εµίσησεν,
Δευτ. 22,17  νύν ούτος επιτίθησιν αυτή προφασιστικούς λόγους λέγων· ουχ εύρηκα τή θυγατρί σου παρθένια , και ταύτα τα
παρθένια της θυγατρός µου· και αναπτύξουσι το ιµάτιον εναντίον της γερουσίας της πόλεως .
Δευτ. 22,17    επιρρίπτει εναντίον της ψευδείς κατηγορίας λέγων· δεν ευρήκα την κόρην σου παρθένον. Εκείνος θα είπη αυτά
είναι τα σηµάδια της παρθενίας της κόρης µου και οι γονείς θα ξεδιπλώσουν το ιµάτιον της θυγατρός των ενώπιον της
γερουσίας της πόλεως.
Δευτ. 22,18  και λήψεται η γερουσία της πόλεως εκείνης τον άνθρωπον εκείνον και παιδεύσουσιν αυτόν
Δευτ. 22,18   Η γερουσία της πόλεως θα συλλάβη τον άνθρωπον εκείνον και θα τον τιµωρήση .
Δευτ. 2219  και ζηµιώσουσιν αυτόν εκατόν σίκλους και δώσουσι τώ πατρί της νεάνιδος, ότι εξήνεγκεν όνοµα πονηρόν επί
παρθένον Ισραηλίτιν· και αυτού έσται γυνή, ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον.
Δευτ. 22,19   Θα καταδικάσουν αυτόν εις πρόστιµον εκατόν σίκλων (1120  γραµµάρια) αργυρίου, το οποίον θα δώσουν στον
πατέρα της νεάνιδος, διότι διέβαλε και εξηυτέλισε το όνοµα αυτής της παρθένου Ισραηλίτιδος. Επί πλέον δε θα
υποχρεωθήη να κρατήση αυτήν ισοβίως ως σύζυγόν του, χωρίς να δυνηθή ποτέ να την διαζευχθή.
Δευτ. 22,20  εάν δε επ αληθείας γένηται ο λόγος ούτος και µη ευρεθή παρθένια τή νεάνιδι,
Δευτ. 22,20   Εάν όµως η κατηγορία του συζύγου είναι αληθής και όντως δεν ευρεθή παρθένος η νεάνις ,
Δευτ. 22,21  και εξάξουσι την νεάνιν επί τας θύρας τού οίκου τού πατρός αυτής, και λιθοβολήσουσιν αυτήν εν λίθοις, και
αποθανείται, ότι εποίησεν αφροσύνην εν υιοίς Ισραήλ εκπορνεύσαι τον οίκον τού πατρός αυτής· και εξαρείς τον πονηρόν εξ
υµών αυτών.
Δευτ. 22,21   θα οδηγήσουν την γυναίκα αυτήν εις την θύραν της οικίας του πατρός της και θα την θανατώσουν δια
λιθοβολισµού, διότι διέπραξεν αυτήν την αφροσύνην µεταξύ των Ισραηλιτών, και εξετράπη εις πορνείαν, όταν ευρίσκετο
στον οίκον του πατρός της. Ετσι θα βγάλετε από ανάµεσά σας τον πονηρόν αυτόν άνθρωπον.
Δευτ. 22,22  Εάν δε ευρεθή άνθρωπος κοιµώµενος µετά γυναικός συνωκισµένης ανδρί, αποκτενείτε αµφοτέρους, τον άνδρα
τον κοιµώµενον µετά της γυναικός και την γυναίκα· και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ.
Δευτ. 22,22   Εάν ευρεθή ανήρ κοιµώµενος µε γυναίκα υπανδρευµένην, θα φονεύσετε και τους δύο, τον άνδρα που εκοιµήθη
µε την γυναίκα και την γυναίκα. Ετσι θα βγάλετε από ανάµεσά σας τον πονηρόν άνθρωπον.
Δευτ. 22,23  Εάν δε γένηται παίς παρθένος µεµνηστευµένη ανδρί και ευρών αυτήν άνθρωπος εν πόλει κοιµηθή µετ αυτής,
Δευτ. 22,23   Εάν κόρην παρθένον µνηστευµένην την συναντήση ένας ανήρ εντός της πόλεως και κοιµηθή µαζή της,
Δευτ. 22,24  εξάξετε αµφοτέρους επί την πύλην της πόλεως αυτών και λιθοβοληθήσονται εν λίθοις και αποθανούνται· την
νεάνιν, ότι ουκ εβόησεν εν τή πόλει, και τον άνθρωπον, ότι εταπείνωσε την γυναίκα τού πλησίον· και εξαρείς τον πονηρόν
εξ υµών αυτών.
Δευτ. 22,24   θα οδηγήσετε και τους δύο εις την πύλην της πόλεως, όπου το δικαστήριον της γερουσίας, και θα
καταδικάσετε αυτούς στον δια λιθοβολισµού θάνατον. Την µεν κόρην διότι, καίτοι ευρισκοµένη εις την πόλιν, δεν εφώναξε,
τον δε άνδρα διότι διέφθειρε την µνηστήν του πλησίον. Ετσι θα βγάλετε εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού τον πονηρόν.
Δευτ. 22,25  εάν δε εν πεδίω εύρη άνθρωπος την παίδα την µεµνηστευµένην και βιασάµενος κοιµηθή µετ αυτής, αποκτενείτε
τον κοιµώµεµον µετ αυτής µόνον
Δευτ. 22,25   Εάν ένας ανήρ συναντήση εις την ύπαιθρον κόρην µνηστευµένην και χρησιµοποιών βίαν κοιµηθή µαζή της,
θα φονεύσετε µόνον τον άνδρα, που εκοιµήθη µε αυτήν.
Δευτ. 22,26  και τή νεάνιδι ου ποιήσετε ουδέν· ουκ έστιν αµάρτηµα θανάτου, ότι ως εί τις επαναστή άνθρωπος επί τον
πλησίον και φονεύση αυτού ψυχήν, ούτω το πράγµα τούτο,
Δευτ. 22,26   Εις την κόρην δεν θα επιβάλετε καµµίαν τιµωρίαν. Δεν διέπραξεν αυτή αµάρτηµα συνεπαγόµενον τον θάνατον·
διότι το πάθηµα της νεάνιδος είναι, ως εάν ένας ωπλισµένος άνθρωπος επιτεθή εναντίον αόπλου και τον φονεύση.
Δευτ. 22,27  ότι εν τώ αγρώ εύρεν αυτήν, εβόησεν η νεάνις η µεµνηστευµένη, και ουκ ήν ο βοηθήσων αυτή.
Δευτ. 22,27   Εις τον αγρόν ευρήκεν εκείνος την µνηστευµένην κόρην. Εφώναξεν εκείνη, αλλά δεν υπήρχε κανείς να σπεύση
εις βοήθειάν της.
Δευτ. 22,28  Εάν δε τις εύρη την παίδα την παρθένον, ήτις ου µεµνήστευται, και βιασάµενος κοιµηθή µετ αυτής και ευρεθή,
Δευτ. 22,28   Εάν ανήρ τις συναντήση κόρην παρθένον, η οποία δεν είναι µνηστεαµένη και βιάση αυτήν κοιµηθείς µαζή της,
και ανακαλυφθή ο διαπράξας το αδίκηµα αυτό,
Δευτ. 22,29  δώσει ο άνθρωπος ο κοιµηθείς µετ αυτής τώ πατρί της νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχµα αργυρίου, και αυτού
έσται γυνή, ανθ ών εταπείνωσεν αυτήν· ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον.
Δευτ. 22,29   θα δώση ο άνθρωπος αυτός στον πατέρα της παρθένου κόρης πεντήκοντα δίδραχµα αργυρίου και θα λάβη
αυτήν ως σύζυγόν του, διότι την διέφθειρε. Δεν θα δυνηθή δε αυτός ποτέ να την διαζευχθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Δευτ. 23,1  Ου λήψεται άνθρωπος την γυναίκα τού πατρός αυτού και ουκ αποκαλύψει συγκάλυµµα τού πατρός αυτού.
Δευτ. 23,1  Δεν επιτρέπεται εις κανένα να λάβη ως σύζυγόν του την γυναίκα του πατρός του και να ανασύρη έτσι από αυτήν
το κάλυµµα του πατρός του.
Δευτ. 23,2  Ουκ εισελεύσεται θλαδίας ουδέ αποκεκοµµένος εις την εκκλησίαν Κυρίου.
Δευτ. 23,2     Δεν επιτρέπεται εις συγκεντρώσεις ενώπιον του Κυρίου να προσέρχεται άνθρωπος, του οποίου τα απόκρυφα
µέλη είναι σπασµένα η κοµµένα.
Δευτ. 23,3  ουκ εισελεύσεται εκ πόρνης εις εκκλησίαν Κυρίου.
Δευτ. 23,3  Επίσης εις τας συναθροίσεις αυτάς δεν επιτρέπεται να προσέλθη νόθος, υιός πόρνης.
Δευτ. 23,4  ουκ εισελεύσεται Αµµανίτης και Μωαβίτης εις εκκλησίαν Κυρίου· και έως δεκάτης γενεάς ουκ εισελεύσεται εις
την εκκλησίαν Κυρίου και έως εις τον αιώνα,
Δευτ. 23,4     Εις την ενώπιον του Κυρίου συνάθροισιν δεν επιτρέπεται να προσέλθη Αµµανίτης και Μωαβίτης και έως
δεκάτης ακόµη γενεάς. Εις τον αιώνα τον άπαντα δεν θα εισέλθη κανείς από αυτούς εις συγκέντρωσιν Κυρίου.
Δευτ. 23,5  παρά το µη συναντήσαι αυτούς υµίν µετά άρτων και ύδατος εν τή οδώ, εκπορευοµένων υµών εξ Αιγύπτου, και
ότι εµισθώσαντο επί σε τον Βαλαάµ υιόν Βεώρ εκ της Μεσοποταµίας καταράσθαί σε·



Δευτ. 23,5  Και τούτο, διότι αυτοί δεν σας υπήντησαν µε άρτους και ύδωρ στον δρόµον σας, όταν εφεύγατε από την
Αίγυπτον, και διότι ακόµη επλήρωσαν τον Βαλαάµ, υιόν του Βεώρ από την Μεσοποταµίαν, δια να σας καταρασθή.
Δευτ. 23,6  και ουκ ηθέλησε Κύριος ο Θεός σου εισακούσαι τού Βαλαάµ, και µετέστρεψε Κύριος ο Θεός σου τας κατάρας εις
ευλογίαν, ότι ηγάπησέ σε Κύριος ο Θεός σου.
Δευτ. 23,6     Κυριος όµως ο Θεός σου δεν ηθέλησε να ακούση τον Βαλαάµ, αλλά µετέστρεψε τας κατάρας του Βαλαάµ εις
ευλογίαν, διότι σε ηγάπησε Κυριος ο Θεός σου.
Δευτ. 23,7  ου προσαγορεύσεις ειρηνικά αυτοίς και συµφέροντα αυτοίς πάσας τας ηµέρας σου εις τον αιώνα.
Δευτ. 23,7  Δεν θα έχης ειρηνικάς οµιλίας και σχέσεις µε αυτούς· ούτε και θα επιδιώξης ποτέ στον αιώνα να εξυπηρετήσης
τα συµφέροντά των.
Δευτ. 23,8  ου βδελύξη Ιδουµαίον, ότι αδελφός σού εστιν· ου βδελύξη Αιγύπτιον, ότι πάροικος εγένου εν τή γη αυτού·
Δευτ. 23,8     Δεν θα µισήσης όµως τον Ιδουµαίον, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θα µισήσης ακόµη ούτε τον Αιγύπτιον, διότι
είχες φιλοξενηθή εις την χώραν του.
Δευτ. 23,9  υιοί εάν γεννηθώσιν αυτοίς, γενεά τρίτη εισελεύσονται εις εκκλησίαν Κυρίου.
Δευτ. 23,9     Οι απόγονοι, οι οποίοι ενδεχοµένως θα γεννηθούν από αυτούς, γενεά τρίτη, θα έχουν το δικαίωµα να εισέλθουν
εις τας συγκεντρώσεις σας ενώπιον του Κυρίου, στον ναόν.
Δευτ. 23,10  Εάν δε εξέλθης παρεµβαλείν επί τους εχθρούς σου, και φυλάξη από παντός ρήµατος πονηρού.
Δευτ. 23,10    Εάν πρόκειται να εξέλθης εις πόλεµον εναντίον των εχθρών σου, πρόσεξε να αποφύγης κάθε µολυσµόν, τον
οποίον απαγορεύει ο Θεός.
Δευτ. 23,11  εάν ή εν σοί άνθρωπος, ός ουκ έσται καθαρός εκ ρύσεως αυτού νυκτός, και εξελεύσεται έξω της παρεµβολής και
ουκ εισελεύσεται εις την παρεµβολήν·
Δευτ. 23,11    Εάν δηλαδή υπάρξη µεταξύ του λαού άνθρωπος, ο οποίος εξ αιτίας νυκτερινής ρεύσεως δεν είναι καθαρός, θα
εξέλθη από το στρατόπεδον και δεν θα επανέλθη εις αυτό .
Δευτ. 23,12  και έσται το προς εσπέραν λούσεται το σώµα αυτού ύδατι και δεδυκότος ηλίου εισελεύσεται εις την
παρεµβολήν.
Δευτ. 23,12    Οταν δε πλησιάζη η εσπέρα θα λούση το σώµα του µε νερό και µετά την δύσιν του ηλίου θα εισέλθη στο
στρατόπεδον.
Δευτ. 23,13  και τόπος έσται σοι έξω της παρεµβολής, και εξελεύση εκεί έξω·
Δευτ. 23,13    Εξω από το στρατόπεδον θα υπάρχη ωρισµένος τόπος δια τας ανάγκας σας και εκεί θα εξέρχεσθε.
Δευτ. 23,14  και πάσσαλος έσται σοι επί της ζώνης σου, και έσται όταν διακαθιζάνης έξω, και ορύξεις εν αυτώ και επαγαγών
καλύψεις την ασχηµοσύνην σου εν αυτώ·
Δευτ. 23,14    Θα έχεις εις την ζώνην σου ένα πάσσαλον, και όταν πρόκειται να καθήσης εκεί έξω προς σωµατικήν σου
ανάγκην, θα ανοίξης δια του πασσάλου λάκκον και στραφείς προς τα εκεί κατόπιν θα σκεπάσης την ακαθαρσίαν σου µε
χώµατα χρησιµοποιών προς τούτο τον πάσσαλον.
Δευτ. 23,15  ότι Κύριος ο Θεός σου εµπεριπατεί εν τή παρεµβολή σου εξελέσθαι σε και παραδούναι τον εχθρόν σου πρό
προσώπου σου, και έσται η παρεµβολή σου αγία, και ουκ οφθήσεται εν σοί ασχηµοσύνη πράγµατος και αποστρέψει από
σού.
Δευτ. 23,15    Τούτο δε, διότι Κυριος ο Θεός σου ευρίσκεται και τρόπον τινά περιπατεί στο στρατόπεδόν σου , δια να σε
απελευθερώση από τον εχθρόν σου και να παραδώση αυτόν εις την εξουσίαν σου. Το στρατόπεδον είναι άγιον και δεν
πρέπει να εµφανίζεται εις αυτό κανένα άσχηµον πράγµα και αποµακρυνθή έτσι ο Θεός από σε.
Δευτ. 23,16  Ου παραδώσεις παίδα τώ κυρίω αυτού, ός προστέθειταί σοι παρά τού κυρίου αυτού·
Δευτ. 23,16    Δούλον, ο οποίος οικειοθελώς έφυγεν από τον τυραννικόν κύριόν του και ήλθε να µένη πλησίον σου, δεν πρέπει
να τον παραδώσης στον κύριόν του.
Δευτ. 23,17  µετά σού κατοικήσει, εν υµίν κατοικήσει ού αν αρέση αυτώ, ου θλίψεις αυτόν.
Δευτ. 23,17    Θα κατοική µαζή σου, θα µένη εις την πόλιν σας, όπου αρέσει εις αυτόν. Δεν θα τον καταπιέσης.
Δευτ. 23,18  Ουκ έσται πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ, και ουκ έσται πορνεύων από υιών Ισραήλ· ουκ έσται τελεσφόρος από
θυγατέρων Ισραήλ, και ουκ έσται τελεισκόµενος από υιών Ισραήλ.
Δευτ. 23,18    Δεν πρέπει να υπάρξη πόρνη µεταξύ των θυγατέρων του Ισραήλ, και δεν πρέπει να υπάρξη πόρνος µεταξύ των
Ισραηλιτών. Δεν θα υπάρξη ιερόδουλος µεταξύ των θυγατέρων του ισραηλιτικού λαού και δεν πρέπει να υπάρξη
προαγωγός εις πορνείαν µεταξύ των Ισραηλιτών.
Δευτ. 23,19  ου προσοίσεις µίσθωµα πόρνης ουδέ άλλαγµα κυνός εις τον οίκον Κυρίου τού Θεού σου προς πάσαν ευχήν, ότι
βδέλυγµα Κυρίω τώ Θεώ σού εστι και αµφότερα.
Δευτ. 23,19    Συ, η γυναίκα, δεν θα προσφέρης δώρον στον οίκον του Κυρίου την αµοιβήν σου ως πόρνης, ούτε συ ο οποίος
είσαι ανήρ, χρήµατα που έλαβες ως κίναιδος, δεν θα προσφέρετε αυτά στον οίκον του Θεού δι' οιονδήποτε τάξιµόν σας,
διότι και αι δύο αυταί πρώξεις είναι µισηταί και αποκρουστικαί ενώπιον του Κυρίου.
Δευτ. 23,20  Ουκ εκτοκιείς τώ αδελφώ σου τόκον αργυρίου και τόκον βρωµάτων και τόκον παντός πράγµατος, ού εάν
εκδανείσης.
Δευτ. 23,20   Δεν θα δώσης στον αδελφόν σου τον Ισραηλίτην δάνειον χρηµάτων µε τόκον, ούτε θα ζητήσης τόκον δια τα
τρόφιψια η δι' οιονδήποτε άλλο πράγµα, που εδάνεισες εις αυτόν.
Δευτ. 23,21  τώ αλλοτρίω εκτοκιείς, τώ δε αδελφώ σου ουκ εκτοκιείς, ίνα ευλογήση σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσι τοίς έργοις
σου επί της γής, εις ήν εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 23,21    Εις τον ξένον όµως, στον αλλοεθνή, θα δανείσης χρήµατα επί τόκω όχι όµως στον αδελφόν σου, δια να σε
ευλογήση ο Κυριος εις όλα τα έργα σου, εις την χώραν, προς την οποίαν εισέρχεσαι δια να την κληρονοµήσης.
Δευτ. 23,22  Εάν δε εύξη ευχήν Κυρίω τώ Θεώ σου, ου χρονιείς αποδούναι αυτήν, ότι εκζητών εκζητήσει Κύριος ο Θεός σου
παρά σού, και έσται εν σοί αµαρτία·
Δευτ. 23,22   Εάν δε κάµης τάξιµον εις Κυριον τον Θεόν σου, δεν πρέπει να βραδύνης εις την εκπλήρωσίν του· διότι άλλως θα
σου ζητήση ευθύνην Κυριος ο Θεός σου και θα είναι ενοχή παραβάσεως εις σε.
Δευτ. 23,23  εάν δε µη θέλης εύξασθαι, ουκ έστιν εν σοί αµαρτία.



Δευτ. 23,23   Εάν όµως δεν θέλης να κάµης τάξιµον, δεν έχεις καµµίαν ενοχήν.
Δευτ. 23,24  τα εκπορευόµενα διά των χειλέων σου φυλάξη και ποιήσεις ον τρόπον ηύξω Κυρίω τώ Θεώ σου δόµα , ό
ελάλησας τώ στόµατί σου.
Δευτ. 23,24   Ο,τι εξέρχεται από τα χείλη σου ως τάξιµον θα φροντίσης να το εκπληρώσης. Οπως έταξες έτσι και θα δώσης
το δώρον εις Κυριον τον Θεόν σου, ο,τι υπεσχέθης µε το στόµα σου.
Δευτ. 23,25  Εάν δε εισέλθης εις αµητόν τού πλησίον σου, και συλλέξης εν ταίς χερσί σου στάχυς και δρέπανον ου µη
επιβάλης επ αµητόν τού πλησίον σου.
Δευτ. 23,25   Εάν συ ο πτωχός εισέλθης στον αγρόν του πλησίον σου κατά την ώραν του θερισµού, ηµπορείς να µαζεύσης µε
τα χέρια σου στάχυα. Δρεπάνι όµως δεν θα βάλης στον θερισµόν του αγρού του πλησίον σου.
Δευτ. 23,26  εάν δε εισέλθης εις τον αµπελώνα τού πλησίον σου, φαγή σταφυλήν όσον ψυχήν σου εµπλησθήναι, εις δε άγγος
ουκ εµβαλείς.
Δευτ. 23,26   Εάν δε εισέλθης στο αµπέλι του πλησίον σου, θα φάγης σταφύλια, έως ότου χορτάσης· δεν θα βάλης όµως εις
δοχείον δια να πάρης µαζή σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Δευτ. 24,1  Εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή, και έσται εάν µη εύρη χάριν εναντίον αυτού, ότι εύρεν εν αυτή
άσχηµον πράγµα, και γράψει αυτή βιβλίον αποστασίου και δώσει εις τας χείρας αυτής και εξαποστελεί αυτήν εκ της οικίας
αυτού,
Δευτ. 24,1  Εάν κανείς λάβη σύζυγον και συγκατοικήση µε αυτήν, βραδύτερον δε δεν του αρέση διότι ευρήκεν εις αυτήν
άσχηµον πράγµα, (κάτι που του είναι αποκρουστικόν) δύναται να δώση εις αυτήν γραπτόν διαζύγιον και αφού της το
εγχειρίση θα την διώξη από το σπίτι του.
Δευτ. 24,2  και απελθούσα γένηται ανδρί ετέρω ,
Δευτ. 24,2     Εκείνη όταν φύγη από τον πρώτον σύζυγήν της, δύναται να υπανδρευθή άλλον.
Δευτ. 24,3  και µισήση αυτήν ο ανήρ ο έσχατος και γράψει αυτή βιβλίον αποστασίου και δώσει εις τας χείρας αυτής και
εξαποστελεί αυτήν εκ της οικίας αυτού, ή αποθάνη ο ανήρ ο έσχατος, ός έλαβεν αυτήν εαυτώ γυναίκα,
Δευτ. 24,3     Εάν όµως και ο δεύτερος ανήρ την αποστραφή και γραψη δι' αυτήν διαζύγιον και το παραδώση εις τα χέρια
της και την διώξη από την οικίαν του, η εάν συµβή να αποθάνη ο δεύτερος αυτός ανήρ, που την είχε λάβει ως σύζυγόν του,
Δευτ. 24,4  ου δυνήσεται ο ανήρ ο πρότερος ο εξαποστείλας αυτήν επαναστρέψας λαβείν αυτήν εαυτώ γυναίκα , µετά το
µιανθήναι αυτήν, ότι βδέλυγµά εστιν εναντίον Κυρίου τού Θεού σου· και ου µιανείτε την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί
σοι εν κλήρω.
Δευτ. 24,4     ο πρώτος σύζυγός της, ο οποίος την είχεν αποπέµψει, δεν επιτρέπεται να επανέλθη και να την πάρη πάλιν ως
σύζυγόν του, αφού αυτή ήλθεν εις συζυγικήν ένωσιν µε άλλον, διότι τούτο είναι µισητόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δεν
πρέπει να µολύνετε την χώραν, την οποίαν ο Κυριος σας δίδει ως κληρονοµίαν.
Δευτ. 24,5  Εάν δε τις λάβη γυναίκα προσφάτως, ουκ εξελεύσεται εις πόλεµον, και ουκ επιβληθήσεται αυτώ ουδέν πράγµα·
αθώος έσται εν τή οικία αυτού ενιαυτόν ένα, ευφρανεί την γυναίκα αυτού, ήν έλαβεν.
Δευτ. 24,5     Αυτός που µόλις προ ολίγου καιρού έχει νυµφευθή, δεν θα λάβη µέρος εις πόλεµον και δεν θα επιβληθή εις
αυτόν κανένα άλλο δηµόσιον καθήκον. Θα είναι ελεύθερος και ανένοχος να µείνη εις την οικίαν του επί ένα έτος, δια να
δώση χαράν εις την συζυγον, την οποίαν έλαβε.
Δευτ. 24,6  Ουκ ενεχυράσεις µύλον, ουδέ επιµύλιον, ότι ψυχήν ούτος ενεχυράζει.
Δευτ. 24,6     Δεν θα πάρης ως ενέχυρον, δια δάνειον που έδωσες, τον χειρόµυλον η την επάνω πέτρα του χειροµύλου, διότι
έτσι είναι ως εάν λαµβάνης ενέχυρον αυτήν την ζωήν του πτωχού.
Δευτ. 24,7  Εάν δε αλώ άνθρωπος κλέπτων ψυχήν εκ των αδελφών αυτού των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν
αποδώται, αποθανείται ο κλέπτης εκείνος· και εξαρείς τον πονηρόν εξ υµών αυτών .
Δευτ. 24,7     Εάν υπάρξη άνθρωπος Ισραηλίτης και αρπάξη δολίως η βιαίως τον αδελφόν του και αφού τον κατατυραννήση ,
τον πωλήση ως δούλον, αυτός ο κλέπτης πρέπει να τιµωρηθή δια θανάτου. Ετσι θα βγάλης τον πονηρόν ανάµεσα από τους
Ισραηλίτας.
Δευτ. 24,8  Πρόσεχε σαυτώ εν τή αφή της λέπρας· φυλάξη σφόδρα ποιείν κατά πάντα τον νόµον , ον αν αναγγείλωσιν υµίν οι
ιερείς οι Λευίται· ον τρόπον ενετειλάµην υµίν, φυλάξασθε ποιείν.
Δευτ. 24,8     Πρόσεχε κατά την εµφάνισιν της λέπρας. Φρόντισε επιµελώς να τηρήσης όλα όσα λέγει ο Νοµος, τον οποίον οι
ιερείς Λευΐται θα σας διδάξουν. Οπως σας διέταξα, έτσι και θα φροντίσετε να τον τηρήσετε.
Δευτ. 24,9  µνήσθητι όσα εποίησε Κύριος ο Θεός σου τή Μαριάµ εν τή οδώ, εκπορευοµένων υµών εξ Αιγύπτου.
Δευτ. 24,9     Ενθυµήσου την τιµωρίαν, την οποίαν επέβαλε Κυριος ο Θεός σου εις την Μαριάµ καθ' οδόν, όταν εβγαίνατε από
την Αίγυπτον.
Δευτ. 24,10  Εάν οφείληµα ή εν τώ πλησίον σου, οφείληµα οτιούν, ουκ εισελεύση εις την οικίαν αυτού ενεχυράσαι το
ενέχυρον αυτού·
Δευτ. 24,10   Εάν ο πλησίον σου οφείλη κάτι εις σε, οιονδήποτε και αν είναι αυτό το χρέος, δεν θα εισέλθης εις την οικίαν του,
δια να λάβης ενέχυρον απέναντι του χρέους.
Δευτ. 24,11  έξω στήση, και ο άνθρωπος ού το δάνειόν σού εστιν εν αυτώ, εξοίσει σοι το ενέχυρον έξω.
Δευτ. 24,11    Θα σταθής έξω από την οικίαν, και ο άνθρωπος, που έλαβεν από σε το δάνειον, θα φέρη έξω και θα δώση εις σε
το ενέχυρον.
Δευτ. 24,12  εάν δε ο άνθρωπος πένηται, ου κοιµηθήση εν τώ ενεχύρω αυτού·
Δευτ. 24,12   Εάν δε ο άνθρωπος αυτός είναι πτωχός, δεν θα κοιµηθής µε το ενέχυρόν του, το οποίον αυτός χρησιµοποιεί ως
σκέπασµά του.
Δευτ. 24,13  αποδόσει αποδώσεις το ενέχυρον αυτού προς δυσµάς ηλίου, και κοιµηθήσεται εν τώ ιµατίω αυτού και
ευλογήσει σε, και έσται σοι ελεηµοσύνη εναντίον Κυρίου τού Θεού σου.
Δευτ. 24,13    Θα αποδώσης εις αυτόν το ενέχυρόν του κατά την δύσιν του ηλίου, δια να σκεπασθή και κοιµηθή µε το ιµάτιόν
του, να σε ευλογήση και προσευχηθή δια σε και έτσι η ελεηµοσύνη σου αυτή προς τον πτωχόν θα είναι προς τιµήν σου



ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 24,14  Ουκ απαδικήσεις µισθόν πένητος και ενδεούς εκ των αδελφών σου ή εκ των προσηλύτων των εν ταίς πόλεσί
σου·
Δευτ. 24,14 Δεν θα ελαττώσης ούτε θα κατακρατήσης το ηµεραµίσθιον πτωχού και ενδεούς τόσον εκ των αδελφών σου των
Ισραηλιτών, όσον και από τους ξένους που ευρίσκονται εις τας πόλεις σας.
Δευτ. 24,15  αυθηµερόν αποδώσεις τον µισθόν αυτού, ουκ επιδύσεται ο ήλιος επ αυτώ, ότι πένης εστί και εν αυτώ έχει την
ελπίδα· και καταβοήσεται κατά σού προς Κύριον, και έσται εν σοί αµαρτία.
Δευτ. 24,15    Θα πληρώσης αυτόν την ιδίαν ηµέραν. Δεν θα δύση ο ήλιος, χωρίς αυτός να έχη λάβει το ηµεραµίσθιόν του,
διότι είναι πτωχός και εις αυτό στηρίζει την ελπίδα του. Εάν δεν τον πληρώσης εγκαίρως, θα φωνάξη κατά σου µε
αγανάκτησιν προς τον Κυριον και θα καταλογισθή εις σε αµαρτία.
Δευτ. 24,16  Ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων, και οι υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων· έκαστος εν τή εαυτού
αµαρτία αποθανείται.
Δευτ. 24,16   Δεν θα τιµωρηθούν δια θανάτου πατέρες εξ αιτίας των τέκνων των, ούτε και τα παιδιά εξ αιτίας των πατέρων
των. Ο καθένας θα τιµωρήται δια την ιδικήν του αµαρτίαν.
Δευτ. 24,17  Ουκ εκκλινείς κρίσιν προσηλύτου και ορφανού και χήρας, ουκ ενεχυράσεις ιµάτιον χήρας·
Δευτ. 24,17    Δεν θα διαστρέψης το δίκαιον του ξένου, του ορφανού και της χήρας. Δεν θα λάβης ως ενέχυρον το ιµάτιον της
χήρας.
Δευτ. 24,18  και µνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω και ελυτρώσατό σε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν· διά τούτο εγώ σοι
εντέλλοµαι ποιείν το ρήµα τούτο.
Δευτ. 24,18   Να ενθυµήσαι δε ότι υπήρξες και συ δούλος εις την Αίγυπτον, ο δε Κυριος και Θεός σου σε απηλευθέρωσεν από
εκεί. Δια τούτο εγώ σε διατάσσω να τηρής αυτάς τας εντολάς µου.
Δευτ. 24,19  Εάν δε αµήσης αµητόν εν τώ αγρώ σου και επιλάθη δράγµα εν τώ αγρώ σου, ουκ αναστραφήση λαβείν αυτό· τώ
προσηλύτω και τώ ορφανώ και τή χήρα έσται, ίνα ευλογήση σε Κύριος ο Θεός σου εν πάσι τοίς έργοις των χειρών σου.
Δευτ. 24,19   Εάν θερίσης τον αγρόν σου και λησµονήσης εκεί ένα δεµάτι, δεν θα επιστρέψης να το πάρης. Αυτό θα είναι δια
τον ξένον, δια το ορφανόν και την χήραν, δια να σε ευλογήση Κυριος ο Θεός σου εις όλα τα έργα των χειρών σου.
Δευτ. 24,20  εάν δε ελαιολογής, ουκ επαναστρέψεις καλαµήσασθαι τα οπίσω σου· τώ προσηλύτω και τώ ορφανώ και τή
χήρα έσται και µνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω, διά τούτο εγώ σοι εντέλλοµαι ποιείν το ρήµα τούτο.
Δευτ. 24,20   Εάν δε µαζεύης τις εληές σου, δεν θα επιστρέψης να µαζέψης και εκείνες που έµειναν πίσω. Αυτές θα είναι δια
τον ξένον και το ορφανόν και την χήραν· να ενθυµηθής δε ότι και συ υπήρξες δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου, δια
τούτο και εγώ σε διατάσσω να πράττης αυτά.
Δευτ. 24,21  εάν δε τρυγήσης τον αµπελώνά σου, ουκ επανατρυγήσεις αυτόν τα οπίσω σου· τώ προσηλύτω και τώ ορφανώ
και τή χήρα έσται·
Δευτ. 24,21   Εάν δε τρυγήσης το αµπέλι σου, δεν θα γυρίσης να το ξανατρυγήσης, δια να µαζεύσης όσα τυχόν απέµειναν·
αυτά θα είναι δια τον ξένον, δια το ορφανόν και την χήραν.
Δευτ. 24,22  και µνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω, διά τούτο εγώ σοι εντέλλοµαι ποιείν το ρήµα τούτο.
Δευτ. 24,22   Να ενθυµηθής ότι και συ ήσουνα δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου, δια τούτο εγώ σου δίδω την εντολήν να
πράττης έτσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Δευτ. 25,1  Εάν δε γένηται αντιλογία ανά µέσον ανθρώπων και προσέλθωσιν εις κρίσιν και κρίνωσι και δικαιώσωσι το
δίκαιον και καταγνώσι τού ασεβούς,
Δευτ. 25,1  Εάν δύο άνθρωποι έλθουν εις αντίθεσιν και φιλονεικίαν, θα παρουσιασθούν αυτοί στο δικαστήριον και θα
κριθούν. Οι δικασταί θα αθωώσουν τον δίκαιον και θα καταδικάσουν τον ένοχον.
Δευτ. 25,2  και έσται εάν άξιος ή πληγών ο ασεβών, καθιείς αυτόν έναντι των κριτών και µαστιγώσουσιν αυτόν εναντίον
αυτών κατά την ασέβειαν αυτού.
Δευτ. 25,2     Εάν δε ο ένοχος καταδικασθή µε την ποινήν του ραβδισµού, θα τον καθίσετε ενώπιον των δικαστών, και
ενώπιον αυτών θα τον µαστιγώσουν αναλόγως της ενοχής του.
Δευτ. 25,3  αριθµώ τεσσαράκοντα µαστιγώσουσιν αυτόν, ου προσθήσουσιν· εάν δε προσθής µαστιγώσαι υπέρ ταύτας τας
πληγάς πλείους, ασχηµονήσει ο αδελφός σου εναντίον σου.
Δευτ. 25,3  Με τεσσαράκοντα ραβδισµούς θα τον µαστιγώσουν· δεν θα προσθέσουν κανένα επί πλέον. Εάν δε τυχόν και
θελήσης να καταφέρης εναντίον αυτού ραβδισµούς περισσοτέρους, θα σκυθρωπάση και θα δυσφορήση ο αδελφός σου
εναντίον σου.
Δευτ. 25,4  Ου φιµώσεις βούν αλοώντα.
Δευτ. 25,4     Δεν πρέπει να βάλης φύµωτρον στο βόδι που αλωνίζει.
Δευτ. 25,5  Εάν δε κατοικώσιν αδελφοί επί το αυτό και αποθάνη είς εξ αυτών, σπέρµα δε µη ή αυτώ, ουκ έσται η γυνή τού
τεθνηκότος έξω ανδρί µη εγγίζοντι· ο αδελφός τού ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λήψεται αυτήν εαυτώ
γυναίκα και συνοικήσει αυτή.
Δευτ. 25,5  Εάν δύο αδελφοί κατοικούν µαζή και αποθάνη ο ένας από αυτούς, χωρίς να αφήση τέκνον, η χήρα του
αποθανόντος δεν θα υπανδρευθή άνδρα έξω από την συγγένειαν του ανδρός της. Αλλά ο αδελφός του ανδρής της θα
εισέλθη προς αυτήν, θα την λάβη συζυγον και θα συγκατοικήση µαζή της.
Δευτ. 25,6  και έσται το παιδίον, ό εάν τέκη, κατασταθήσεται εκ τού ονόµατος τού τετελευτηκότος, και ουκ εξαλειφθήσεται
το όνοµα αυτού εξ Ισραήλ.
Δευτ. 25,6     Το δε πρώτο παιδί, το οποίον αυτή θα γεννήση, θα λάβη την θέσιν και το όνοµα του αποθανόντος και έτσι δεν
θα εξαλειφθή εκ µέσου των Ισραηλιτών το όνοµα του αποθανόντος.
Δευτ. 25,7  εάν δε µη βούληται ο άνθρωπος λαβείν την γυναίκα τού αδελφού αυτού, και αναβήσεται η γυνή επί την πύλην
επί την γερουσίαν και ερεί· ου θέλει ο αδελφός τού ανδρός µου αναστήσαι το όνοµα τού αδελφού αυτού εν Ισραήλ, ουκ
ηθέλησεν ο αδελφός τού ανδρός µου.



Δευτ. 25,7  Εάν όµως ο αδελφός δεν θέλη να λάβη σύζυγον την γυναίκα του αποθανόντος αδελφού του, τότε η χήρα θα
µεταβη εις την πύλην της πόλεως, όπου η γερουσία δικάζει, και θα είπη· Ο αδελφός του ανδρός µου δεν θέλει να αναστήση
και να δώση συνέχειαν στο όνοµα του αδελφού του µεταξύ των Ισραηλιτών· δεν θέλει ο αδελφός του ανδρός µου να µε
λάβη ως σύζυγον και να αποκτήσω τέκνον δια τον αποθανόντα.
Δευτ. 25,8  και καλέσουσιν αυτόν η γερουσία της πόλεως αυτού και ερούσιν αυτώ , και στάς είπη· ου βούλοµαι λαβείν αυτήν·
Δευτ. 25,8     Οι αποτελούντες την γερουσίαν της πόλεως πρεσβύτεροι θα καλέσουν αυτόν και θα του ανακοινώσουν όσα η
χήρα είπεν. Εάν εκείνος όρθιος ενώπιόν των είπη· Δεν θέλω να λάβω αυτήν σύζυγόν µου,
Δευτ. 25,9 και προσελθούσα η γυνή τού αδελφού αυτού έναντι της γερουσίας και υπολύσει το υπόδηµα αυτού το έν από τού
ποδός αυτού και εµπτύσεται κατά πρόσωπον αυτού και αποκριθείσα ερεί· ούτω ποιήσουσι τώ ανθρώπω, ός ουκ
οικοδοµήσει τον οίκον τού αδελφού αυτού εν Ισραήλ·
Δευτ. 25,9     τότε η νύµφη του θα έλθη ενώπιον της γερουσίας, θα λύση το ένα υπόδηµα από το πόδι του ανθρώπου αυτού,
θα τον πτύση κατά πρόσωπον και θα διακηρύξη “έτσι θα κάµουν εις εκείνον τον άνθρωπον, ο οποίος δεν θέλει να δώση
συνέχειαν εις την οικογένειαν του αδελφού του µεταξύ των Ισραηλιτών” !
Δευτ. 25,10  και κληθήσεται το όνοµα αυτού εν Ισραήλ Οίκος τού υπολυθέντος το υπόδηµα.
Δευτ. 25,10    Θα ονοµασθή δε το όνοµα του ανθρώπου αυτού µεταξύ των Ισραηλιτών “οίκος εκείνου που του αφηρέθη το
ένα υπόδηµα” (οίκος µονοσανδάλου).
Δευτ. 25,11  Εάν δε µάχωνται άνθρωποι επί το αυτό, άνθρωπος µετά τού αδελφού αυτού, και προσέλθη η γυνή ενός αυτών
εξελέσθαι τον άνδρα αυτής εκ χειρός τού τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα επιλάβηται των διδύµων αυτού,
Δευτ. 25,11    Εάν συµπλακούν δύο άνθρωποι, Ισραηλίτης µε Ισραηλίτην, και η σύζυγος του ενός δια να απαλλάξη τον
σύζυγόν της από τα χέρια εκείνου που τον δέρει, πλησιάση και απλώση το χέρι της και συλλάβη τα απόκρυφα µέλη του
δέροντος,
Δευτ. 25,12  αποκόψεις την χείρα αυτής· ου φείσεται ο οφθαλµός σου επ αυτή.
Δευτ. 25,12    θα κόψετε το χέρι της γυναικός αυτής· δεν θα την λυπηθη το µάτι σας.
Δευτ. 25,13  Ουκ έσται εν τώ µαρσίππω σου στάθµιον και στάθµιον, µέγα ή µικρόν·
Δευτ. 25,13    Δεν πρέπει να υπάρχουν στο σακκούλι σου δύο ζύγια, το ένα βαρύτερον από το κανονικόν και το άλλο
ελαφρότερον.
Δευτ. 25,14  ουκ έσται εν τή οικία σου µέτρον και µέτρον, µέγα ή µικρόν·
Δευτ. 25,14    Δεν πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι σου δύο µέτρα, το ένα µεγαλύτερον και το άλλο µικρότερον από το
κανονικόν.
Δευτ. 25,15  στάθµιον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι, και µέτρον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι, ίνα πολυήµερος γένη επί
της γής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω·
Δευτ. 25,15    Ζυγια αληθινά και δίκαια θα υπάρχουν εις σε, µέτρα αληθινά και δίκαια θα χρησιµοποιής, δια να ζήσης
χρόνια πολλά εις την χώραν, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε ως κληρονοµίαν·
Δευτ. 25,16  ότι βδέλυγµα Κυρίω τώ Θεώ σου πάς ποιών ταύτα, πάς ποιών άδικον.
Δευτ. 25,16    διότι είναι µισητός και αποκρουστικός εις Κυριον τον Θεόν σου εκείνος, που χρησιµοποιεί δόλια ζύγια και
διαπράττει αδικίαν.
Δευτ. 25,17  Μνήσθητι όσα εποίησέ σοι Αµαλήκ εν τή οδώ εκπορευοµένου σου εκ γής Αιγύπτου,
Δευτ. 25,17    Ενθυµήσου όσα σου εκαµαν οι Αµαληκίται στον δρόµον σου, όταν έβγαινες από την Αίγυπτον,
Δευτ. 25,18  πώς αντέστη σοι εν τή οδώ, και έκοψέ σου την ουραγίαν, τους κοπιώντας οπίσω σου, σύ δε επείνας και εκοπίας,
και ουκ εφοβήθη τον Θεόν.
Δευτ. 25,18    πως αντεστάθησαν καθ' οδόν εναντίον σου, πως εφόνευσαν τους βραδυπορούντας, αυτούς που ένεκα
κοπώσεως έµειναν οπίσω σου, συ δε τότε επεινούσες και υπέφερες και εκείνοι δεν εφοβήθησαν τον Θεόν,
Δευτ. 25,19  και έσται ηνίκα εάν καταπαύση σε Κύριος ο Θεός σου από πάντων των εχθρών σου των κύκλω σου εν τή γη , ή
Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κληρονοµήσαι, εξαλείψεις το όνοµα Αµαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν και ου µη επιλάθη.
Δευτ. 25,19    Δια τούτο, όταν σε αναπαύση Κυριος ο Θεός σου εκ των κόπων σου και σε ασφαλίση από τους γύρω εχθρούς
σου εις την χώραν την οποίαν ο Κυριος σου δίδει ως κληρονοµίαν, τότε θα εξαλείψστο όνοµα των Αµαληκιτών εις την υπό
τον ουρανόν. Αυτό δεν πρέπει να το λησµονήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Δευτ. 26,1  Καί έσται εάν εισέλθης εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι κληρονοµήσαι, και κατακληρονοµήσης
αυτήν και κατοικήσης επ αυτής,
Δευτ. 26,1  Οταν δε εισέλθης εις την γην, την οποίον Κυριος ο Θεός σου δίδει εις σε ως κληρονοµίαν, και κατακτήσης αυτήν
και εγκατασταθής εις αυτήν,
Δευτ. 26,2  και λήψη από της απαρχής των καρπών της γής σου, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, και εµβαλείς εις
κάρταλλον και πορεύση εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος ο Θεός σου επικληθήναι το όνοµα αυτού εκεί,
Δευτ. 26,2     θα λάβης ένα µέρος από τα πρωτογεννήµατα των καρπών της χώρας, την οποίαν Κυριος ο Θεός σου έχει δώσει
εις σε, θα τα θέσης εις ένα κάνιστρον και θα µεταβής στον τόπον, τον οποίον Κυριος ο Θεός σου θα έχη εκλέξει, δια να
ακούεται εκεί και δοξάζεται το όνοµά του.
Δευτ. 26,3  και ελεύση προς τον ιερέα, ός έσται εν ταίς ηµέραις εκείναις, και ερείς προς αυτόν· αναγγέλλω σήµερον Κυρίω τώ
Θεώ µου ότι εισελήλυθα εις την γήν, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν ηµών δούναι ηµίν.
Δευτ. 26,3     Θα προσέλθης στον ιερέα, ο οποίος κατά τας ηµέρας εκείνας θα υπηρετή εκεί, και θα του είπης· “διακηρύττω
σήµερον και οµολογώ προς Κυριον τον Θεόν µου ότι έχω εισέλθει εις την χώραν, την οποίαν ο Κυριος ωρκίσθη στους
προπάτοράς µας ότι θα δώση εις ηµάς”.
Δευτ. 26,4  και λήψεται ο ιερεύς τον κάρταλλον εκ των χειρών σου και θήσει αυτόν απέναντι τού θυσιαστηρίου Κυρίου τού
Θεού σου,
Δευτ. 26,4     Ο ιερεύς θα πάρη από τα χέρια σου το κάνιστρον και θα το θέση απέναντι από το θυσιαστήριον του Θεού σου .
Δευτ. 26,5  και αποκριθείς ερείς έναντι Κυρίου τού Θεού σου· Συρίαν απέβαλεν ο πατήρ µου και κατέβη εις Αίγυπτον και



παρώκησεν εκεί εν αριθµώ βραχεί και εγένετο εκεί εις έθνος µέγα και πλήθος πολύ·
Δευτ. 26,5     Επειτα συ θα διακηρύξης και θα οµολογήσης ενώπιον Κυρίου του Θεού σου ότι “ο προγονός µου, ο Ιακώβ,
εγκατέλειψε την Συρίαν, κατέβη εις την Αίγυπτον, εγκατεστάθη εκεί ως ξένος µαζή µε ολίγους ιδικούς του, και ανεδείχθη
εκεί έθνος µέγα και πολυάριθµον.
Δευτ. 26,6  και εκάκωσαν ηµάς οι Αιγύπτιοι και εταπείνωσαν ηµάς και επέθηκαν ηµίν έργα σκληρά·
Δευτ. 26,6     Οι Αιγύπτιοι όµως µας κατέθλιψαν και µας εξηυτέλισαν και µας υπεχρέωσαν να κάµνωµεν έργα βαρειά και
επίπονα.
Δευτ. 26,7  και ανεβοήσαµεν προς Κύριον τον Θεόν ηµών, και εισήκουσε Κύριος της φωνής ηµών και είδε την ταπείνωσιν
ηµών και τον µόχθον ηµών και τον θλιµµόν ηµών·
Δευτ. 26,7     Εκράξαµεν τότε προς Κυριον τον Θεόν µας και ο Κυριος ήκουσε την ικεσίαν µας, είδε τον εξευτελισµόν µας, τον
µόχθον µας και την θλίψιν µας,
Δευτ. 26,8  και εξήγαγεν ηµάς Κύριος εξ Αιγύπτου αυτός εν ισχύϊ αυτού τή µεγάλη και εν χειρί κραταιά και βραχίονι υψηλώ
και εν οράµασι µεγάλοις και εν σηµείοις και εν τέρασι
Δευτ. 26,9  και εισήγαγεν ηµάς εις τον τόπον τούτον και έδωκεν ηµίν την γήν ταύτην, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι·
Δευτ. 26,9     αυτός, µας εισήγαγεν στον τόπον τούτον και µας έδωκε την χώραν αυτήν, η οποία ρέει γάλα και µέλι.
Δευτ. 26,10  και νύν ιδού ενήνοχα την απαρχήν των γενηµάτων της γής, ής έδωκάς µοι, Κύριε, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι.
και αφήσεις αυτά απέναντι Κυρίου τού Θεού σου και προσκυνήσεις έναντι Κυρίου τού Θεού σου·
Δευτ. 26,10   Και τώρα, ιδού, έχω φέρει τα πρωτογεννήµατα της χώρας, την οποίαν συ, Κυριε, µου έχεις δώσει και η οποία
ρέει γάλα και µέλι”. Θα αφήσης αυτά ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, θα προσκυνήσης ενώπιον αυτού,
Δευτ. 26,11  και ευφρανθήση εν πάσι τοίς αγαθοίς, οίς έδωκέ σοι Κύριος ο Θεός σου, και η οικία σου και ο Λευίτης και ο
προσήλυτος ο εν σοί.
Δευτ. 26,11    και έπειτα θα απολαύσης και θα χαρής όλα τα αγαθά, που σου έδωκε Κυριος ο Θεός σου, συ, η οικογένειά σου,
ο Λευΐτης και ο ξένος που τυχόν θα ευρίσκεται κοντά σου.
Δευτ. 26,12  Εάν δε συντελέσης αποδεκατώσαι πάν το επιδέκατον των γενηµάτων σου εν τώ έτει τώ τρίτω , το δεύτερον
επιδέκατον δώσεις τώ Λευίτη και τώ προσηλύτω και τώ ορφανώ και τή χήρα, και φάγονται εν ταίς πόλεσί σου και
ευφρανθήσονται.
Δευτ. 26,12   Οταν δε κάθε τρίτον έτος τελειώσης την συγκέντρωσιν των δεκάτων , το δεύτερον τούτο είδος από τα δέκατά
σου, θα τα δώσης στον Λευΐτην, στον ξένον και το ορφανόν και την χήραν και θα φάγουν αυτά εις τας πόλεις σου και θα
ευφρανθούν.
Δευτ. 26,13  και ερείς έναντι Κυρίου τού Θεού σου· εξεκάθαρα τα άγια εκ της οικίας µου και έδωκα αυτά τώ Λευίτη και τώ
προσηλύτω και τώ ορφανώ και τή χήρα κατά πάσας τας εντολάς, ας ενετείλω µοι, ου παρήλθον την εντολήν σου και ουκ
επελαθόµην·
Δευτ. 26,13    Θα είπης τότε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου· “έξεχώρισα και έβγαλα από το σπίτι µου τα προς αφιέρωσιν
προορισµένα αυτά δέκατα και τα έδωσα στον Λευΐτην, στον ξένον, εις το ορφανόν και την χήραν, σύµφωνα µε όλας τας
εντολάς, τας οποίας συ µου έδωκες. Δεν παρέβην καµµίαν εντολήν σου και δεν ελησµόνησα καµµίαν.
Δευτ. 26,14  και ουκ έφαγον εν οδύνη µου απ αυτών, ουκ εκάρπωσα απ αυτών εις ακάθαρτον, ουκ έδωκα απ αυτών τώ
τεθνηκότι· υπήκουσα της φωνής Κυρίου τού Θεού ηµών, εποίησα καθά ενετείλω µοι.
Δευτ. 26,14   Εις καιρόν πόνου και πένθους δεν έφαγα τίποτε από αυτά · δεν προσέφερα εις ακάθαρτον άνθρωπον· δεν έδωσα
από αυτά στο σπίτι πεθαµένου. Υπήκουσα εις την εντολήν σου, του Κυρίου και Θεού µας, και έπραξα, όπως µε διέταξες.
Δευτ. 26,15  κάτιδε εκ τού οίκου τού αγίου σου εκ τού ουρανού και ευλόγησον τον λαόν σου τον Ισραήλ και την γήν, ήν
έδωκας αυτοίς, καθά ώµοσας τοίς πατράσιν ηµών δούναι ηµίν γήν ρέουσαν γάλα και µέλι.
Δευτ. 26,15    Και τώρα, Κυριε, επίβλεψε από τον άγιον οίκον σου, από τον ουράνιον θρόνον σου, και ευλόγησε τον
ισραηλιτικόν λαόν και την γην, την οποίαν έδωκες εις αυτόν, όπως είχες ορκισθή στους προπάτοράς µας, ότι εις ηµάς θα
δώσης χώραν, την οποίαν θα ρέη γάλα και µέλι”.
Δευτ. 26,16  Εν τή ηµέρα ταύτη Κύριος ο Θεός σου ενετείλατό σοι ποιήσαι πάντα τα δικαιώµατα και τα κρίµατα, και
φυλάξεσθε και ποιήσετε αυτά εξ όλης της καρδίας υµών και εξ όλης της ψυχής υµών.
Δευτ. 26,16   Κατά την ηµέραν αυτήν Κυριος ο Θεός σου σε διέταξε να τηρήσης όλους τους νόµους του και τα προστάγµατά
του· θα φυλάξετε αυτά και θα τα εφαρµόσετε µε όλην σας την καρδιά και µε όλην σας την ψυχήν.
Δευτ. 26,17  τον Θεόν είλου σήµερον είναί σου Θεόν και πορεύεσθαι εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού και φυλάσσεσθαι τα
δικαιώµατα και τα κρίµατα και υπακούειν της φωνής αυτού.
Δευτ. 26,17    Τον αληθινόν Θεόν εξέλεξες σήµερον να είναι Θεός σου, να πορεύεσαι εις όλας τας οδούς των εντολών του, να
φυλάσσης τον Νοµον του και τα προστάγµατά του και να υπακούης εις την φωνήν του.
Δευτ. 26,18  και Κύριος είλατό σε σήµερον γενέσθαι σε αυτώ λαόν περιούσιον, καθάπερ είπέ σοι, φυλάττειν τας εντολάς
αυτού
Δευτ. 26,18   Αλλά και ο Θεός εξέλεξε σε σήµερον να γίνης λαός εκλεκτός ιδικός του, όπως σου είχεν υποσχεθή, εάν
φυλάττης τας εντολάς του,
Δευτ. 26,19  και είναί σε υπεράνω πάντων των εθνών, ως εποίησέ σε ονοµαστόν και καύχηµα και δοξαστόν, είναί σε λαόν
άγιον Κυρίω τώ Θεώ σου, καθώς ελάλησε.
Δευτ. 26,19   και να είσαι ανώτερος από όλα τα έθνη, όπως άλλωστε και σε έκαµεν ονοµαστόν και καύχηµα και δοξασµένον ,
δια να είσαι λαός αφιερωµένος εις Κυριον τον Θεόν σου, όπως σου έχει υποσχεθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Δευτ. 27,1  Καί προσέταξε Μωυσής και η γερουσία Ισραήλ λέγων· φυλάσσεσθε πάσας τας εντολάς ταύτας , όσας εγώ
εντέλλοµαι υµίν σήµερον.
Δευτ. 27,1  Ο Μωϋσής επί παρουσία και της γερουσίας των Ισραηλιτών διέταξε τους Ισραηλίτας λέγων · “να φυλάσσετε όλας
αυτάς τας εντολάς, τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω.
Δευτ. 27,2  και έσται ή αν ηµέρα διαβήτε τον Ιορδάνην εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι, και στήσεις σεαυτώ



λίθους µεγάλους και κονιάσεις αυτούς κονία
Δευτ. 27,2     Την ηµέραν δε, κατά την οποίαν θα διαβήτε τον Ιορδάνην, δια να εισέλθετε εις την γην που Κυριος ο Θεός σας
δίδει εις σας, θα στήσετε λίθους µεγάλους, θα συνδέσετε και θα χρίσετε αυτούς µε αµµοκονίαµα.
Δευτ. 27,3  και γράψεις επί των λίθων τούτων πάντας τους λόγους τού νόµου τούτου, ως αν διαβήτε τον Ιορδάνην, ηνίκα αν
εισέλθητε εις την γήν, ήν Κύριος ο Θεός των πατέρων σου δίδωσί σοι, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι, ον τρόπον είπε Κύριος ο
Θεός των πατέρων σού σοι·
Δευτ. 27,3  Επάνω δε στο ασβεστοκονίαµα αυτών των λίθων θα γράψετε όλας τας εντολάς του νόµου τούτου , αµέσως µόλις
διαβήτε τον Ιορδάνην και εισέλθετε εις την χώραν, την οποίαν Κυριος ο Θεός των πατέρων σας δίδει εις σας, χώραν
ρέουσαν γάλα και µέλι, όπως Κυριος ο Θεός των πατέρων σας υπεσχέθη εις σας.
Δευτ. 27,4  και έσται ως αν διαβήτε τον Ιορδάνην, στήσετε τους λίθους τούτους, ούς εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, εν όρει
Γαιβάλ και κονιάσεις αυτούς κονία.
Δευτ. 27,4     Οταν λοιπόν διαβήτε τον Ιορδάνην θα κτίσετε εις στήλην τους λίθους αυτούς , όπως εγώ σήµερον σας
διατάσσω, στο όρος Γαιβάλ και θα τους χρίσετε µε ασβεστοκονίαµα.
Δευτ. 27,5  και οικοδοµήσεις εκεί θυσιαστήριον Κυρίω τώ Θεώ σου, θυσιαστήριον εκ λίθων, ουκ επιβαλείς επ αυτό σίδηρον·
Δευτ. 27,5  Εκεί θα οικοδοµήσετε θυσιαστήριον προς τιµήν και λατρείαν Κυρίου του Θεού σου, θυσιαστήριον από λίθους,
χωρίς να χρησιµοποιήσης δι' αυτό εργαλεία σιδηρά.
Δευτ. 27,6  λίθους ολοκλήρους οικοδοµήσεις θυσιαστήριον Κυρίω τώ Θεώ σου και ανοίσεις επ αυτό ολοκαυτώµατα Κυρίω
τώ Θεώ σου
Δευτ. 27,6     Με ακατεργάστους και απελεκήτους λίθους θα κτίσης το θυσιαστήριον τούτο προς τιµήν Κυρίου του Θεού και
επάνω εις αυτό θα προσφέρης ως θυσίαν ολοκαυτώµατα προς Κυριον τον Θεόν σου .
Δευτ. 27,7  και θύσεις εκεί θυσίαν σωτηρίου και φαγή και εµπλησθήση και ευφρανθήση έναντι Κυρίου τού Θεού σου .
Δευτ. 27,7  Εκεί θα προσφέρης επίσης ευχαριστήριον θυσίαν σωτηρίου, θα φάγης από τας θυσίας αυτάς, θα χορτάσης και
θα ευφρανθής ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.
Δευτ. 27,8  και γράψεις επί των λίθων πάντα τον νόµον τούτον σαφώς σφόδρα .
Δευτ. 27,8     Κατόπιν θα γράψετε επάνω στους λίθους αυτούς όλον τούτον τον Νοµον καθαρά και ευανάγνωστα”.
Δευτ. 27,9  Καί ελάλησε Μωυσής και οι ιερείς οι Λευίται παντί Ισραήλ λέγοντες· σιώπα και άκουε, Ισραήλ· εν τή ηµέρα
ταύτη γέγονας εις λαόν Κυρίω τώ Θεώ σου·
Δευτ. 27,9     Ο Μωϋσής και οι ιερείς από την φυλήν Λευϊ ωµίλησαν ενώπιον όλων των Ισραηλιτών και είπαν· “Ισραηλίται,
σιωπάτε και ακούσατε ! Κατά την ηµέραν αυτήν έχετε γίνει λαός Κυρίου του Θεού σας.
Δευτ. 27,10  και εισακούση της φωνής Κυρίου τού Θεού σου και ποιήσεις πάσας τας εντολάς αυτού και τα δικαιώµατα
αυτού, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον.
Δευτ. 27,10    Θα ακούσετε και θα υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας και θα τηρήσετε όλας τας εντολάς αυτού
και τα προστάγµατά του, όσα εγώ σήµερον σας δίδω”.
Δευτ. 27,11  Καί ενετείλατο Μωυσής τώ λαώ εν τή ηµέρα εκείνη λέγων·
Δευτ. 27,11    Ο Μωϋσής διέταξε τον λαόν κατά την ηµέραν εκείνην λέγων·
Δευτ. 27,12  ούτοι στήσονται ευλογείν τον λαόν εν όρει Γαριζίν διαβάντες τον Ιορδάνην· Συµεών , Λευί, Ιούδας, Ισσάχαρ,
Ιωσήφ και Βενιαµίν.
Δευτ. 27,12    “όταν θα διαβήτε τον Ιορδάνην θα σταθούν όρθιοι στο όρος Γαριζίν και θα ευλογούν τον λαόν αι φυλαί
Συµεών, Λευϊ, Ιούδα. Ισσάχαρ, Ιωσήφ και Βενιαµίν.
Δευτ. 27,13  και ούτοι στήσονται επί της κατάρας εν όρει Γαιβάλ· ουβήν, Γάδ και Ασήρ, Ζαβουλών, Δάν και Νεφθαλί.
Δευτ. 27,13    Αι δε φυλαί Ρουβήν, Γαδ, Ασήρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλί θα σταθούν όρθιοι στο όρος Γαιβάλ, δια να
απαγγείλουν κατάρας.
Δευτ. 27,14  και αποκριθέντες ερούσιν οι Λευίται παντί Ισραήλ φωνή µεγάλη·
Δευτ. 27,14    Οι δε Λευΐται θα λάβουν τον λόγον και µε µεγάλην φωνήν θα διακηρύξουν εις όλους τους Ισραηλίτας·
Δευτ. 27,15  Επικατάρατος άνθρωπος, όστις ποιήσει γλυπτόν και χωνευτόν, βδέλυγµα Κυρίω, έργον χειρών τεχνιτών, και
θήσει αυτό εν αποκρύφω· και αποκριθείς πάς ο λαός ερούσι· γένοιτο.
Δευτ. 27,15    Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα κατασκευάση γλυπτόν ειδωλολατρικόν άγαλµα η χυτόν,
διότι είναι µισητόν και αποκοουστικόν στον Κυριον το ειδωλολατρικόν τούτο έργον των τεχνιτών, το οποίον
κατεσκευάσθη, δια να τοποθετηθή εις τόπον απόκρυφον προς λατρείαν. Απαντών δε όλος ο ισραηλιτικός λαός θα είπη·
Γένοιτο !
Δευτ. 27,16  επικατάρατος ο ατιµάζων πατέρα αυτού ή µητέρα αυτού· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,16    Επικατάρατος εκείνος, που δεν τιµά αλλά καταφρονεί τον πατέρα του η την µητέρα του. Και όλοι οι Ισραηλίται
θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,17  επικατάρατος ο µετατιθείς όρια τού πλησίον· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο .
Δευτ. 27,17    Επικατάρατος εκείνος, που µετατοπίζει εις όφελός του τα σύνορα των αγρών του πλησίον. Και όλοι οι
Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,18  επικατάρατος ο πλανών τυφλόν εν οδώ· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,18    Επικατάρατος εκείνος, που παραπλανά τυφλόν στον δρόµον του. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,19  επικατάρατος ός αν εκκλίνη κρίσιν προσηλύτου και ορφανού και χήρας· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο .
Δευτ. 27,19    Επικατάρατος εκείνος, που διαστρέφει και παραβιάζει το δίκαιον του ξένου, του ορφανού και της χήρας. Και
όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,20  επικατάρατος ο κοιµώµενος µετά γυναικός τού πατρός αυτού, ότι απεκάλυψε συγκάλυµµα τού πατρός αυτού·
και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,20   Επικατάρατος εκείνος, που κοιµάται µε την σύζυγον του πατρός του, την µητέρα του δηλαδή η την µητρυιάν
του, διότι εξεσκέπασε το κλινοσκέπασµα του πατρός του. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,21  επικατάρατος ο κοιµώµενος µετά παντός κτήνους· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,21    Επικατάρατος εκείνος, που κοιµάται µε οιοδήποτε κτήνος. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !



Δευτ. 27,22  επικατάρατος ο κοιµώµενος µετά αδελφής εκ πατρός ή µητρός αυτού· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,22   Επικατάρατος εκείνος που κοιµάται µε την αδελφήν του πατρός του η µε την αδελφήν της µητρός του. Και όλοι
οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,23  επικατάρατος ο κοιµώµενος µετά πενθεράς αυτού· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο. επικατάρατος ο κοιµώµενος
µετά της αδελφής της γυναικός αυτού· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,23   Επικατάρατος εκείνος, που κοιµάται µε την πενθεράν του. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Επικατάρατος εκείνος, που κοιµάται µε την αδελφήν της συζύγου του. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,24  επικατάρατος ο τύπτων τον πλησίον δόλω· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο .
Δευτ. 27,24   Επικατάρατος εκείνος, που κτυπά τον πλησίον του δολίως. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !
Δευτ. 27,25  επικατάρατος ός αν λάβη δώρα πατάξαι ψυχήν αίµατος αθώου· και ερούσι πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,25   Επικατάρατος εκείνος που θα πληρωθή, δια να φονεύση αθώον. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο!
Δευτ. 27,26  επικατάρατος πάς άνθρωπος ός ουκ εµµενεί εν πάσι τοίς λόγοις τού νόµου τούτου ποιήσαι αυτούς· και ερούσι
πάς ο λαός· γένοιτο.
Δευτ. 27,26   Επικατάρατος κάθε άνθρωπος, που δεν µένει σταθερός εις όλας τας εντολάς του Νοµου τούτου και δεν επιµένει
να τηρή αυτάς. Και όλοι οι Ισραηλίται θα είπουν· Γένοιτο !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Δευτ. 28,1  Καί έσται ως αν διαβήτε τον Ιορδάνην εις την γήν ήν Κύριος ο Θεός υµών δίδωσιν υµίν , εάν ακοή ακούσης της
φωνής Κυρίου τού Θεού σου, φυλάσσειν και ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας, ας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, και δώσει
σε Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γής,
Δευτ. 28,1  Οταν θα διαβήτε τον Ιορδάνην και εισέλθετε εις την χώραν, την οποίαν ο Κυριος σας και ο Θεός σας δίδει, εάν µε
προσοχήν ακούσετε την φωνήν Κυρίου του Θεού σας, ώστε να τηρήτε και να εφαρµόζετε τας εντολάς αυτάς, τας οποίας
εγώ σήµερον σας δίδω, Κυριος ο Θεός σας θα σας αναδείξη ανωτέρους από όλα τα έθνη της γης.
Δευτ. 28,2  και ήξουσιν επί σε πάσαι αι ευλογίαι αύται και ευρήσουσί σε , εάν ακοή ακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού
σου.
Δευτ. 28,2     Θα έλθουν εις σε όλαι αι ευλογίαι του Θεού και θα σε εύρουν , εάν µε προσοχήν ακούσης την φωνήν Κυρίου του
Θεού σου.
Δευτ. 28,3  ευλογηµένος σύ εν πόλει και ευλογηµένος σύ εν αγρώ·
Δευτ. 28,3     Θα είσαι ευλογηµένος εις την πόλιν και ευλογηµένος στον αγρόν.
Δευτ. 28,4  ευλογηµένα τα έκγονα της κοιλίας σου και τα γενήµατα της γής σου και τα βουκόλια των βοών σου και τα
ποίµνια των προβάτων σου·
Δευτ. 28,4     Ευλογηµένα θα είναι τα παιδιά σου και τα προϊόντα των αγρών σου και αι αγέλαι των βοδιών σου και τα
ποίµνια των προβάτων σου.
Δευτ. 28,5  ευλογηµέναι αι αποθήκαί σου και τα εγκαταλείµµατά σου·
Δευτ. 28,5     Ευλογηµέναι αι αποθήκαι σου και τα πλεονάσµατά σου.
Δευτ. 28,6  ευλογηµένος σύ εν τώ εισπορεύεσθαί σε, και ευλογηµένος σύ εν τώ εκπορεύεσθαί σε.
Δευτ. 28,6     Ευλογηµένος θα είσαι, όταν εισέρχεσαι κάπου, και ευλογηµένος όταν θα εξέρχεσαι.
Δευτ. 28,7  παραδώ Κύριος ο Θεός σου τους εχθρούς σου τους ανθεστηκότας σοι συντετριµµένους πρό προσώπου σου· οδώ
µια εξελεύσονται προς σε και εν επτά οδοίς φεύξονται από προσώπου σου.
Δευτ. 28,7     Κυριος ο Θεός σου θα παραδώση εις τα χέρια σου συντετριµµένους τους εχθρούς, οι οποίοι ανθίστανται
εναντίον σου. Θα πάθουν τόσην πανωλεθρίαν, ώστε, ενώ από ένα δρόµον συµπαγείς ήλθον εναντίον σου, από επτά
δρόµους θα φύγουν πανικόβλητοι από εµπρός σου.
Δευτ. 28,8  αποστείλαι Κύριος επί σε την ευλογίαν εν τοίς ταµιείοις σου και επί πάντα , ού αν επιβάλης την χείρά σου, επί της
γής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι.
Δευτ. 28,8     Είθε ο Κυριος να αποστείλη πλουσίαν εις σε την ευλογίαν του, εις τας αποθήκας σου, εις όλα τα έργα που θα
απλώσης το χέρι σου, εις την χώραν που σου δίδει ο Κυριος.
Δευτ. 28,9  αναστήσαι σε Κύριος εαυτώ λαόν άγιον, ον τρόπον ώµοσε τοίς πατράσι σου, εάν ακούσης της φωνής Κυρίου τού
Θεού σου και πορευθής εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού·
Δευτ. 28,9     Είθε να σε αναδείξη και να σε αξιώση να γίνης δι' αυτόν λαός άγιος όπως ωρκίσθη στους προγόνους σου, εάν
ακούσης την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και πορευθής εις όλους τους δρόµους του θελήµατός του.
Δευτ. 28,10  και όψονταί σε πάντα τα έθνη της γής, ότι το όνοµα Κυρίου επικέκληταί σοι, και φοβηθήσονταί σε.
Δευτ. 28,10   Θα σε ίδουν τότε όλοι οι λαοί της γης, θα σε θαυµάσουν, αλλά και θα σε φοβηθούν, διότι φέρεις ως
προσωνυµίαν σου το όνοµα του Θεού.
Δευτ. 28,11  και πληθυνεί σε Κύριος ο Θεός σου εις αγαθά εν τοίς εκγόνοις της κοιλίας σου, και επί τοίς εκγόνοις των κτηνών
σου και επί τοίς γενήµασι της γής σου, επί της γής σου ής ώµοσε Κύριος τοίς πατράσι σου δούναί σοι.
Δευτ. 28,11    Κυριος ο Θεός σου θα σου δώση πλούσια τα αγαθά του πληθύνων τα παιδιά σου , τα κτήνη σου, τα προϊόντα
των αγρών σου εις την χώραν, την οποίαν ο Κυριος ωρκίσθη στους προπάτοράς σου ότι θα σου δώση.
Δευτ. 28,12  ανοίξαι σοι Κύριος τον θησαυρόν αυτού τον αγαθόν, τον ουρανόν, δούναι τον υετόν τή γη σου επί καιρού αυτού·
ευλογήσαι πάντα τα έργα των χειρών σου, και δανειείς έθνεσι πολλοίς, σύ δε ου δανειή, και άρξεις σύ εθνών πολλών, σού δε
ουκ άρξουσι.
Δευτ. 28,12   Είθε να ανοίξη δια σε ο Κυριος τον αγαθόν του θησαυρόν, τον ουρανόν δια να δίδη εις τα χωράφια σου βροχήν
κατά τον κατάλληλον καιρόν. Είθε να ευλογήση όλα τα έργα των χειρών σου, ώστε να δανείζης εις πολλούς λαούς, συ
όµως να µη ευρίσκεσαι εις την ανάγκην να δανείζεσαι· να άρχης και να εξουσιάζης επάνω εις πολλά έθνη, κανένας όµως
να µη εξουσιάζη εις σε.
Δευτ. 28,13  καταστήσαι σε Κύριος ο Θεός σου εις κεφαλήν και µη εις ουράν, και έση τότε επάνω και ουκ έση υποκάτω, εάν
ακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού σου, όσα εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον φυλάσσειν και ποιείν·
Δευτ. 28,13    Είθε Κυριος ο Θεός σου να σε αναδείξη πρώτον και όχι τελευταίον, να είσαι επάνω από όλους και όχι υποκάτω.



Και αυτά θα γίνουν, εάν ακούσης την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, όσα εγώ σήµερον σε διατάσσω να φυλάττης και να
εφαρµόζης.
Δευτ. 28,14  ου παραβήση από πασών των εντολών, ών εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, δεξιά ουδέ αριστερά πορεύεσθαι οπίσω
θεών ετέρων λατρεύειν αυτοίς.
Δευτ. 28,14   Καµµίαν εντολήν, από όσας εγώ σου δίδω σήµερον, δεν θα παραβής, ώστε να βαδίζης δεξιά η αριστερά, να
πορεύεσαι οπίσω από άλλους θεούς και να λατρεύης αυτούς.
Δευτ. 28,15  Καί έσται εάν µη εισακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού σου, φυλάσσειν και ποιείν πάσας τας εντολάς αυτού,
όσας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, και ελεύσονται επί σε πάσαι αι κατάραι αύται και καταλήψονταί σε .
Δευτ. 28,15    Εάν δεν ακούσης και δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης και να εφαρµόζης
όλας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ σήµερον σου δίδω, θα έλθουν και θα ξεσπάσουν εναντίον σου όλαι αυταί αι
κατάραι.
Δευτ. 28,16  επικατάρατος σύ εν πόλει, και επικατάρατος σύ εν αγρώ·
Δευτ. 28,16   Θα είσαι κατηραµένος εις την πόλιν και στον αγρόν.
Δευτ. 28,17  επικατάρατοι αι αποθήκαί σου και τα εγκαταλείµµατά σου·
Δευτ. 28,17    Κατηραµέναι θα είναι αι αποθήκαι σου και τα περισσεύµατά σου.
Δευτ. 28,18  επικατάρατα τα έκγονα της κοιλίας σου και τα γενήµατα της γής σου, τα βουκόλια των βοών σου και τα
ποίµνια των προβάτων σου·
Δευτ. 28,18   Κατηραµένα τα παιδιά σου και τα προϊόντα των αγρών σου, αι αγέλαι των βοδιών σου και τα ποίµνια των
προβάτων σου.
Δευτ. 28,19  επικατάρατος σύ εν τώ εισπορεύεσθαί σε και επικατάρατος σύ εν τώ εκπορεύεσθαί σε .
Δευτ. 28,19   Κατηραµένος θα είσαι συ, όταν εισέρχεσαι και όταν θα εξέρχεσαι από το σπίτι σου, από την πατρίδα σου, από
παντού.
Δευτ. 28,20  αποστείλαι Κύριος επί σε την ένδειαν και την εκλιµίαν και την ανάλωσιν επί πάντα, ού εάν επιβάλης την χείρά
σου, έως αν εξολοθρεύση σε και έως αν απολέση σε εν τάχει διά τα πονηρά επιτηδεύµατά σου, διότι εγκατέλιπές µε.
Δευτ. 28,20   Θα στείλη εναντίον σου ο Κυριος την φτώχειαν, την µεγάλην πείναν, την φθοράν εις όλα επί των οποίων θα
βάλης το χέρι σου, µέχρις ότου σε εξολοθρεύση, µέχρις ότου σε καταστρέψη συντόµως δι' όλας τας πονηρίας σου, επειδή µε
εγκατέλιπες, θα είπη ο Θεός.
Δευτ. 28,21  προσκολλήσαι Κύριος εις σε τον θάνατον, έως αν εξαναλώση σε επί της γής, εις ήν εισπορεύη εκεί
κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 28,21   Ο Κυριος θα κολλήση επάνω σου αρρώστιες που φέρουν τον θάνατον, µέχρις ότου σε εξολοθρεύση µέσα εις την
χώραν, προς την οποίαν πορεύεσαι τώρα να την κληρονοµήσης.
Δευτ. 28,22  πατάξαι σε Κύριος εν απορία και πυρετώ και ρίγει και ερεθισµώ και ανεµοφθορία και τή ώχρα, και
καταδιώξονταί σε, έως αν απολέσωσί σε.
Δευτ. 28,22   Θα σε κτυπήση ο Κυριος µε εξαντλητικήν αδυναµίαν, µε πυρετόν και ρίγος και φαγούραν και ελονοσίαν και
κιτρίνισµα. Ολαι αυταί αι ασθένειαι θα σε καταδιώξουν, µέχρις ότου σε εξολοθρεύσουν.
Δευτ. 28,23  και έσται σοι ο ουρανός ο υπέρ κεφαλής σου χαλκούς, και η γη η υποκάτω σου σιδηρά.
Δευτ. 28,23   Ο ουρανός επάνω από το κεφάλι σου θα είναι κατάξηρος, όπως ο χαλκός, και η γη κάτω από τα πόδια σου ξηρά
και στεγνή σαν σίδηρος.
Δευτ. 28,24  δώη Κύριος ο Θεός σου τον υετόν της γής σου κονιορτόν, και χούς εκ τού ουρανού καταβήσεται επί σε, έως αν
εκτρίψη σε και έως αν απολέση σε εν τάχει.
Δευτ. 28,24   Κυριος ο Θεός σου θα δώση αντί της ευεργετικής βροχής κονιορτόν· χώµα από τον ουρανόν σαν βροχή θα πέση
επάνω σου, µέχρις ότου σε ξεπαστρέψη και σε καταστρέψη.
Δευτ. 28,25  δώη σε Κύριος επισκοπήν εναντίον των εχθρών σου· εν οδώ µια εξελεύση προς αυτούς, και εν επτά οδοίς φεύξη
από προσώπου αυτών· και έση εν διασπορά εν πάσαις βασιλείαις της γής.
Δευτ. 28,25   Ο Κυριος θα σε επισκεφθή µε οργήν αποστέλλων προς τιµωρίαν σου τους εχθρούς σου. Θα νικηθής από αυτούς·
και ενώ από ένα δρόµον συµπαγής και οργανωµένος θα επιτεθής εναντίον αυτών, από επτά δρόµους θα φύγης
πανικόβλητος καταδιωκόµενος από αυτούς. Και διασπαρήτε ως σιχµάλωτοι εις όλας τας βοσιλείας του κόσµου.
Δευτ. 28,26  και έσονται οι νεκροί υµών κατάβρωµα τοίς πετεινοίς τού ουρανού και τοίς θηρίοις της γής , και ουκ έσται ο
αποσοβών.
Δευτ. 28,26   Οι νεκροί σου θα µένουν άταφοι, τροφή των πτηνών του ουρανού και των θηρίων της γης. Κανείς δεν θα
ηµπορέση να προλάβη και να σταµατήση την καταστροφήν σου.
Δευτ. 28,27  πατάξαι σε Κύριος έλκει Αιγυπτίω εις την έδραν και ψώρα αγρία και κνήφη , ώστε µη δύνασθαί σε ιαθήναι.
Δευτ. 28,27   Ο Κυριος θα σε κτυπήση µε τας πληγάς της Αιγύπτου στο δέρµα σου, µε αγρίαν ψώραν και µε φαγούραν, ώστε
να µη ηµπορής να εύρης θεραπείαν.
Δευτ. 28,28  πατάξαι σε Κύριος παραπληξία και αορασία και εκστάσει διανοίας,
Δευτ. 28,28   Θα σε κτυπήση ο Κυριος µε παράλυσιν, µε τύφλωσιν και φρενοοβλάδειαν.
Δευτ. 28,29  και έση ψηλαφών µεσηµβρίας, ωσεί τις ψηλαφήσαι τυφλός εν τώ σκότει, και ουκ ευοδώσει τας οδούς σου· και
έση τότε αδικούµενος και διαρπαζόµενος πάσας τας ηµέρας, και ουκ έσται σοι ο βοηθών.
Δευτ. 28,29   Εις το καταµεσήµερον θα ψηλαφής, δια να εύρης διάφορα αντικείµενα, όπως ψηλαφή ο τυφλός στο σκότος, και
δεν θα κατευοδοθούν αι προσπάθειαί σου. Αλλοι θα σε αδικούν και θα αρπάζουν τα υπάρχοντά σου όλας τας ηµέρας, και
κανείς δεν θα υπάρχη να σε βοηθήση.
Δευτ. 28,30  γυναίκα λήψη, και ανήρ έτερος έξει αυτήν· οικίαν οικοδοµήσεις, και ουκ οικήσεις εν αυτή· αµπελώνα φυτεύσεις,
και ου µη τρυγήσης αυτόν·
Δευτ. 28,30   Συζυγον θα λάβης και άλλος άνδρας θα την έχη· οικίαν θα οικοδοµήσης και δεν θα κατοικήσης εις αυτήν.
Αµπέλι θα φυτεύσης και δεν θα το τρυγήσης.
Δευτ. 28,31  ο µόσχος σου εσφαγµένος εναντίον σου, και ου φάγη εξ αυτού· ο όνος σου ηρπασµένος από σού, και ουκ
αποδοθήσεταί σοι· τα πρόβατά σου δεδοµένα τοίς εχθροίς σου, και ουκ έσται σοι ο βοηθών·



Δευτ. 28,31    Αλλος θα σφάξη εµπρός εις τα µάτια σου το µοσχάρι σου και συ δεν θα φάγης από αυτό. Τον όνον σου θα τον
αρπάσουν από εµπρός σου και δεν θα σου τον αποδώσουν· τα πρόβατά σου θα δίδωνται στους εχθρούς σου και δεν θα
υπάρξη κανείς να σε βοηθήση.
Δευτ. 28,32  οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου δεδοµέναι έθνει ετέρω και οι οφθαλµοί σου βλέψονται σφακελίζοντες εις αυτά ,
ουκ ισχύσει η χείρ σου·
Δευτ. 28,32   Οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου θα παραδοθούν εις αλλοεθνείς και οι οφθαλµοί σου θα βλέπουν αυτούς
απαγοµένους µέχρις ότου ατονίσουν και καταληφθούν από σπασµούς. Το χέρι σου θα είναι ανίκανον να βοηθήση αυτούς.
Δευτ. 28,33  τα εκφόρια της γής σου και πάντας τους πόνους σου φάγεται έθνος, ό ουκ επίστασαι, και έση αδικούµενος και
τεθραυσµένος πάσας τας ηµέρας·
Δευτ. 28,33   Τα προϊόντα των αγρών σου και όλους τους κόπους σου θα τους φάγη λαός, τον οποίον δεν γνωρίζεις. Θα
αδικήσαι και θα συντρίβεσαι όλας τας ηµέρας της ζωής σου.
Δευτ. 28,34  και έση παράκλητος διά τα οράµατα των οφθαλµών σου, ά βλέψη.
Δευτ. 28,34   Θα µένης άναυδος και έξαλλος εµπρός εις εκείνα, που θα βλέπουν οι οφθαλµοί σου.
Δευτ. 28,35  πατάξαι σε Κύριος εν έλκει πονηρώ επί τα γόνατα και επί τας κνήµας, ώστε µη δύνασθαι ιαθήναί σε από ίχνους
των ποδών σου έως της κορυφής σου.
Δευτ. 28,35   Θα σε κτυπήση ο Κυριος µε σκληράς πληγάς εις τα γόνατα, εις τας κνήµας, από το πέλµα των ποδιών σου έως
στο κεφάλι σου, τόσον βαρειά, ώστε να µη ηµπορής να θεραπευθής.
Δευτ. 28,36  απαγάγοι Κύριός σε και τους άρχοντάς σου, ούς αν καταστήσης επί σεαυτόν, επ έθνος, ό ουκ επίστασαι σύ και
οι πατέρες σου, και λατρεύσεις εκεί θεοίς ετέροις, ξύλοις και λίθοις.
Δευτ. 28,36   Θα απαγάγη ο Κυριος σε και τους άρχοντάς σου, τους οποίους θα έχης εκλέξει δια τον εαυτόν σου, εις άλλον
λαόν τον οποίον ούτε συ ούτε οι πατέρες σου εγνωρίζατε. Και εκεί θα λατρεύσης άλλους θεούς, ξύλα και λιθάρια.
Δευτ. 28,37  και έση εκεί εν αινίγµατι και παραβολή και διηγήµατι εν πάσι τοίς έθνεσιν , εις ούς αν απαγάγη σε Κύριος εκεί.
Δευτ. 28,37   Και θα είσαι ανεξήγητον αίνιγµα, παροιµία και µολόγηµα µεταξύ όλων των εθνών, εις τα οποία θα σε απαγάγη
ο Κυριος.
Δευτ. 28,38  σπέρµα πολύ εξοίσεις εις το πεδίον και ολίγα εισοίσεις, ότι κατέδεται αυτά η ακρίς.
Δευτ. 28,38   Πολύν σπόρον θα ρίχνης στον αγρόν σου και ολίγα εισοδήµατα θα παίρνης, διότι θα καταφάγη αυτά η ακρίδα.
Δευτ. 28,39  αµπελώνα φυτεύσεις και κατεργά, και οίνον ου πίεσαι, ουδέ ευφρανθήση εξ αυτού, ότι καταφάγεται αυτά ο
σκώληξ.
Δευτ. 28,39   Θα φυτεύσης αµπέλι και θα το εργασθής, αλλά δεν θα πίης οίνον, δεν θα ευφρανθής από αυτό, διότι το
σκουλήκι θα καταφάγη τα σταφύλια.
Δευτ. 28,40  ελαίαι έσονταί σοι εν πάσι τοίς ορίοις σου, και έλαιον ου χρίση, ότι εκρυήσεται η ελαία σου.
Δευτ. 28,40   Εληές θα υπάρχουν εις όλην την έκτασιν της χώρας σου, αλλά δεν θα έχης λάδι ούτε να αλειφθής, διότι θα
πέση παράκαιρα ο καρπός των ελαιών σου.
Δευτ. 28,41  υιούς και θυγατέρας γεννήσεις και ουκ έσονταί σοι, απελεύσονται γάρ εν αιχµαλωσία.
Δευτ. 28,41   Θα αποκτήσης υιούς και θυγατέρας, αλλά δεν θα τους έχης κοντά σου, διότι θα απαχθούν αιχµάλωτοι.
Δευτ. 28,42  πάντα τα ξύλινά σου και τα γενήµατα της γής σου εξαναλώσει η ερισύβη .
Δευτ. 28,42   Ολα τα δένδρα σου και τα γενήµατα των αγρών σου θα τα καταστρέψη αρρώστια των φυτών , η σκωρίασις.
Δευτ. 28,43  ο προσήλυτος, ός εστιν εν σοί, αναβήσεται επί σε άνω άνω, σύ δε καταβήση κάτω κάτω·
Δευτ. 28,43   Ο ξένος, που θα είναι κοντά σου, θα ευδοκιµήση και θα ανέλθη πολύ υψηλότερα από σε, συ δε θα πέσης πολύ
χαµηλά.
Δευτ. 28,44  ούτος δανειεί σοι, σύ δε τούτω ου δανειείς, σύ δε τούτω ου δανειείς· ούτος έσται κεφαλή, σύ δε έση ουρά.
Δευτ. 28,44   Εκείνος θα πλουτήση ώστε να σε δανείζη, ενώ συ δεν θα έχης την δυνατότητα να τον δανείζης. Εις τον τόπον
σου εκείνος θα είναι κεφαλή και συ θα είσαι η ουρά.
Δευτ. 28,45  και ελεύσονται επί σε πάσαι αι κατάραι αύται και καταδιώξονταί σε και καταλήψονταί σε, έως αν εξολοθρεύση
σε και έως αν απολέση σε, ότι ουκ εισήκουσας της φωνής Κυρίου τού Θεού σου, φυλάξαι τας εντολάς αυτού και τα
δικαιώµατα, όσα ενετείλατό σοι.
Δευτ. 28,45   Θα επιπέσουν εναντίον σου όλαι αυταί αι κατάραι, θα σε καταδιώξουν και θα σε καταλάβουν, έως ότου σε
εξολοθρεύσουν, έως ότου σε καταστρέψουν, διότι δεν υπήκουσες εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου να φυλάξης τας
εντολάς του και τα προστάγµατά του, όσα σε διέταξε.
Δευτ. 28,46  και έσται εν σοί σηµεία και τέρατα εν τώ σπέρµατί σου έως τού αιώνος,
Δευτ. 28,46   Αυταί δε αι τιµωρίαι θα είναι σηµάδια και καταπληκτικά γεγονότα , όχι µόνον δια σε, αλλά και δια τους
απογόνους σου πάντοτε,
Δευτ. 28,47  ανθ ών ουκ ελάτρευσας Κυρίω τώ Θεώ σου εν ευφροσύνη και αγαθή διανοία διά το πλήθος πάντων.
Δευτ. 28,47   ένεκα του γεγονότος ότι συ δεν ελάτρευσες Κυριον τον Θεόν σου µε χαράν και µε ευγνώµονα καρδίαν δι' όλα τα
αναρίθµητα αγαθά που σου έδωκε.
Δευτ. 28,48  και λατρεύσεις τοίς εχθροίς σου, ούς εξαποστελεί Κύριος επί σε, εν λιµώ και εν δίψει και εν γυµνότητι και εν
εκλείψει πάντων· και επιθήση κλοιόν σιδηρούν επί τον τράχηλόν σου, έως αν εξολοθρεύση σε.
Δευτ. 28,48   Θα γίνης ευτελής δούλος στους εχθρούς σου, τους οποίους θα στείλη ο Κυριος εναντίον σου· θα πεινάς, θα
διψάς, θα είσαι γυµνός, θα στερήσαι από όλα· ο δε εχθρός σου θα θέση γύρω από τον τράχηλόν σου σιδερένιον κρίκον,
µέχρις ότου σε εξολοθρεύση.
Δευτ. 28,49  επάξει επί σε Κύριος έθνος µακρόθεν απ εσχάτου της γής ωσεί όρµηµα αετού, έθνος, ό ουκ ακούση της φωνής
αυτού,
Δευτ. 28,49   Ο Κυριος θα οδηγήση εναντίον σου από µακράν, από τα άκρα της γης, έθνος ορµητικόν και ταχύ ωσάν τον
αετόν, έθνος του οποίου δεν θα εννοής την γλώσσαν·
Δευτ. 28,50  έθνος αναιδές προσώπω, όστις ου θαυµάσει πρόσωπον πρεσβύτου και νέον ουκ ελεήσει,
Δευτ. 28,50   λαόν αναίσχυντον και αδιάντροπον, ο οποίος δεν θα σεβασθή τον γέροντα και δεν θα λυπηθή το παιδί.
Δευτ. 28,51  και κατέδεται τα έκγονα των κτηνών σου και τα γενήµατα της γής σου, ώστε µη καταλιπείν σοι σίτον, οίνον,



έλαιον, τα βουκόλια των βοών σου, και τα ποίµνια των προβάτων σου, έως αν απολέση σε
Δευτ. 28,51    Αυτός θα καταφάγη αυτά, που θα γεννούν τα ζώα σου, θα καταφάγη τα προϊόντα της γης σου, και δεν θα
αφήση δια σε σιτάρι, οίνον, έλαιον, τα κοπάδια των βοών σου και τα ποίµνια των προβάτων σου, µέχρις ότου σε
καταστρέψη,
Δευτ. 28,52  και εκτρίψη σε εν ταίς πόλεσί σου, έως αν καθαιρεθώσι τα τείχη τα υψηλά και τα οχυρά, εφ οίς σύ πέποιθας επ
αυτοίς, εν πάση τή γη σου, και θλίψει σε εν ταίς πόλεσί σου, αίς έδωκέ σοι.
Δευτ. 28,52   και σε εξοντώση από τας πόλεις σου, µέχρις ότου κρηµνισθούν τα υψηλά και τα οχυρά τείχη, επί των οποίων συ
είχες πεποίθησιν, εις όλην την έκτασιν της χώρας σου. Θα σε βασανίση και θα σε ταλαιπωρήση εις όλας τας πόλεις, τας
οποίας σου έδωσεν ο Θεός.
Δευτ. 28,53  και φαγή τα έκγονα της κοιλίας σου, κρέα υιών σου και θυγατέρων σου, όσα έδωκέ σοι Κύριος ο Θεός σου, εν τή
στενοχωρία σου και εν τή θλίψει σου, ή θλίψει σε ο εχθρός σου.
Δευτ. 28,53   Και συ, παραζαλισµένος από την συµφοράν και την πείναν, θα φάγης τον καρπόν των σπλάγχνων σου, τα
κρέατα των παιδιών σου και των θυγατέρων σου, όσα σου έδωκεν ο Θεός, εξ αιτίας της απογνώσεως και της θλίψεως, εις
την οποίαν σε κατήντησεν ο εχθρός σου.
Δευτ. 28,54  ο απαλός ο εν σοί και ο τρυφερός σφόδρα βασκανεί τώ οφθαλµώ τον αδελφόν και την γυναίκα την εν τώ κόλπω
αυτού και τα καταλελειµµένα τέκνα, ά αν καταλειφθή αυτώ,
Δευτ. 28,54   Ο πλέον λεπτεπίλεπτος µεταξύ σας και ο πλέον τρυφερός, θα φθονή τον αδελφόν του, την γυναίκα του, που
αυτός θα την έχη εις την αγκάλην του, και όσα παιδιά του απέµειναν από την πείναν·
Δευτ. 28,55  ώστε δούναι ενί αυτών από των σαρκών των τέκνων αυτού, ών αν κατέσθη, διά το µη καταλειφθήναι αυτώ
ουδέν εν τή στενοχωρία σου και εν τή θλίψει σου, ή αν θλίψωσί σε οι εχθροί σου εν πάσαις ταίς πόλεσί σου.
Δευτ. 28,55   θα σκληρυνθή τόσον, ώστε να µη δώση εις κανένα εξ αυτών από τα κρέατα των τέκνων του, τα οποία αυτός θα
τρώγη, διότι δεν θα του έχη αποµείνει τίποτε άλλο προς χορτασµόν της πείνας του . Τοσον µεγάλη θα είναι η στενοχωρία
σου και η θλίψις σου, µε την οποίαν θα σε καταθλίβουν οι εχθροί σου εις όλας τας πόλεις σου.
Δευτ. 28,56  και η απαλή εν υµίν και η τρυφερά, ής ουχί πείραν έλαβεν ο πούς αυτής βαίνειν επί της γής διά την
τρυφερότητα και διά την απαλότητα, βασκανεί τώ οφθαλµώ αυτής τον άνδρα αυτής τον εν κόλπω αυτής και τον υιόν και
την θυγατέρα αυτής
Δευτ. 28,56   Η καλοµαθηµένη µεταξύ σας και η τρυφερά γυνή, η οποία δια την µεγάλην της µαλθακότητα και
τρυφερότητα δεν είχε πατήσει το πόδι της εις την γην, θα φθονή τον άνδρα της και το παιδί της και την θυγατέρα της,
Δευτ. 28,57  και το χόριον αυτής το εξελθόν διά των µηρών αυτής και το τέκνον, ό εάν τέκη· καταφάγεται γάρ αυτά διά την
ένδειαν πάντων κρυφή εν τή στενοχωρία σου και εν τή θλίψει σου, ή θλίψει σε ο εχθρός σου εν ταίς πόλεσί σου.
Δευτ. 28,57   θα ίδη µε ζηλότυπον βλέµµα τον υµένα που καλύπτει το έµβρυον, το οποίον εξήλθεν από τους µηρούς της, και
το τέκνον το οποίον εγέννησε. Επάνω εις την αβάστακτον στενοχωρίαν και θλίψιν, µε την οποίαν θα σε καταθλίψη ο
εχθρός σου εις όλας τας πόλεις σου, η καλοµαθηµένη γυναίκα σου, παραζαλισµένη από την πολλήν πείναν, θα καταφάγη
αυτά κρυφίως.
Δευτ. 28,58  εάν µη εισακούσης ποιείν πάντα τα ρήµατα τού νόµου τούτου τα γεγραµµένα εν τώ βιβλίω τούτω φοβείσθαι το
όνοµα το έντιµον το θαυµαστόν τούτο, Κύριον τον Θεόν σου,
Δευτ. 28,58   Εάν δεν υπακούσης, ώστε να τηρήσης όλας τας εντολάς του Νοµου τούτου, αυτάς που έχουν καταγραφή στο
βιβλίον τούτο, και δεν ευλαβηθής το πανέντιµον και θαυµαστόν τούτο Ονοµα, δηλαδή Κυριον τον Θεόν σου,
Δευτ. 28,59  και παραδοξάσει Κύριος τας πληγάς σου και τας πληγάς τού σπέρµατός σου, πληγάς µεγάλας και θαυµαστάς,
και νόσους πονηράς και πιστάς
Δευτ. 28,59   τότε θα στείλη ο Κυριος αυτάς τας πληγάς εναντίον σου και εναντίον των απογόνων σου , πληγάς µεγάλας και
τροµεράς, νόσους οδυνηράς και µακροχρονίους,
Δευτ. 28,60  και επιστρέψει πάσαν την οδύνην Αιγύπτου την πονηράν, ήν διευλαβού από προσώπου αυτών, και
κολληθήσονται εν σοί.
Δευτ. 28,60   και θα στρέψη εναντίον σου όλην την φρικτήν οδύνην της Αιγύπτου, την οποίαν και συ εφοβείσο και έτρεµες,
όταν ευρίσκεσο εκεί· όλα αυτά θα πέσουν και θα κολλήσουν επάνω σου.
Δευτ. 28,61  και πάσαν µαλακίαν και πάσαν πληγήν την µη γεγραµµένην και πάσαν την γεγραµµένην εν τώ βιβλίω τού
νόµου τούτου επάξει Κύριος επί σε, έως αν εξολοθρεύση σε.
Δευτ. 28,61   Και κάθε άλλην εσθένειαν και κάθε άλλην θλίψιν, η οποία αναφέρεται και δεν αναφέρεται στο βιβλίον τούτο
του Νοµου, θα εξαποστείλη επάνω σου ο Κυριος, έως ότου σε εξολοθρεύση.
Δευτ. 28,62  και καταλειφθήσεσθε εν αριθµώ βραχεί, ανθ ών ότι ήτε ωσεί τα άστρα τού ουρανού τώ πλήθει, ότι ουκ
εισήκουσας της φωνής Κυρίου τού Θεού σου.
Δευτ. 28,62   Και θα µείνετε ολίγοι κατά τον αριθµόν, ενώ προηγουµένως υπήρξατε πολυπληθείς ωσάν τα άστρα του
ουρανού, διότι δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας.
Δευτ. 28,63  και έσται ον τρόπον ευφράνθη Κύριος εφ υµίν εύ ποιήσαι υµάς και πληθύναι υµάς, ούτως ευφρανθήσεται
Κύριος εφ υµίν εξολοθρεύσαι υµάς, και εξαρθήσεσθε εν τάχει από της γής, εις ήν εισπορεύεσθε εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 28,63   Και όπως προηγουµένως ο Κυριος ηυχαριστήθη δια σας και σας ηυλόγησε και σας επλήθυνε , έτσι τώρα θα
ευχαριστηθή εις βάρος σας ο Κυριος µε το να σας εξολοθρεύση. Θα εξολοθρευθήτε ταχύτατα από την χώραν, εις την
οποίαν τώρα εισέρχεσθε να κληρονοµήσετε.
Δευτ. 28,64  και διασπερεί σε Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απ άκρου της γής έως άκρου της γής , και δουλεύσεις εκεί
θεοίς ετέροις, ξύλοις και λίθοις, ούς ουκ ηπίστω σύ και οι πατέρες σου.
Δευτ. 28,64   Κυριος ο Θεός σας θα σας διασκορπίση εις όλα τα έθνη, από το ένα έως το άλλο άκρον της γης, και θα γίνετε
εκεί δούλοι εις άλλους θεούς ψευδείς, εις ξυλίνους και λιθίνους, τους οποίους δεν εγνώριζες ούτε συ ούτε οι προπάτορές σου.
Δευτ. 28,65  αλλά και εν τοίς έθνεσιν εκείνοις ουκ αναπαύσει σε, ουδ ου µη γένηται στάσις τώ ίχνει τού ποδός σου, και δώσει
σοι Κύριος εκεί καρδίαν αθυµούσαν και εκλείποντας οφθαλµούς και τηκοµένην ψυχήν.
Δευτ. 28,65   Αλλά και µεταξύ των εθνών εκείνων δεν θα έχης ανάπαυσιν και ησυχίαν, ούτε και θα σταµατήσουν κάπου τα
πόδια σου εις µόνιµον κατοικίαν σου. Ο Κυριος θα δώση εις σε καρδίαν άθυµον και µελαγχολικήν, οφθαλµούς αλαµπείς



και µισοσβηµένους, ζωήν, η οποία θα λυώνη ηµέραν µε την ηµέραν.
Δευτ. 28,66  και έσται η ζωή σου κρεµαµένη απέναντι των οφθαλµών σου, και φοβηθήση ηµέρας και νυκτός και ου
πιστεύσεις τή ζωή σου·
Δευτ. 28,66   Η ζωη σου θα είναι ενώπιόν σου αβεβαία και ασταθής. Θα φοβήσαι ηµέραν και νύκτα και δεν θα έχης
πεποίθησιν και ελπίδα ότι θα ζήσης.
Δευτ. 28,67  το πρωΐ ερείς· πώς αν γένοιτο εσπέρα; και το εσπέρας ερείς· πώς αν γένοιτο πρωΐ; από τού φόβου της καρδίας
σου, ά φοβηθήση, και από των οραµάτων των οφθαλµών σου, ών όψη.
Δευτ. 28,67   Το πρωϊ θα λέγης· Ποτε θα έλθη το βράδυ; Και το βράδυ θα λέγης· Ποτε θα ξηµερώση; Και αυτά εξ αιτίας του
φόβου, που θα πληµµυρίζη την καρδίαν σου, και των τραγικών γεγονότων που θα βλέπουν τα µάτια σου.
Δευτ. 28,68  και αποστρέψει σε Κύριος εις Αίγυπτον εν πλοίοις και εν τή οδώ, ή είπα· ου προσθήση έτι ιδείν αυτήν· και
πραθήσεσθε εκεί τοίς εχθροίς υµών εις παίδας και παιδίσκας, και ουκ έσται ο κτώµενος.
Δευτ. 28,68   Ο Κυριος θα σε ξαναφέρη οπίσω εις την Αίγυπτον αιχµάλωτον δια πλοίων , θα σε υποχρεώση να βαδίσης οδόν,
δια την οποίαν σας είχα πει, ότι δεν θα την ίδης πλέον. Εκεί θα πωληθήτε εις όφελος των εχθρών σας ως δούλοι και ως
δούλαι. Θα εκτίθεσθε προς πώλησιν και δεν θα υπάρχη αγοραστής” !
Δευτ. 28,69  Ούτοι οι λόγοι της διαθήκης, ούς ενετείλατο Κύριος Μωυσή στήσαι τοίς υιοίς Ισραήλ εν γη Μωάβ, πλήν της
διαθήκης, ής διέθετο αυτοίς εν Χωρήβ.
Δευτ. 28,69   Αυτοί είναι οι λόγοι της διαθήκης, την οποίαν διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν να συνάψη µε τους Ισραηλίτας
εις την χώραν Μωάβ, πλην της διαθήκης την οποίαν ο Κυριος συνήψε µε αυτούς στο όρος Χωρήβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Δευτ. 29,1  Καί εκάλεσε Μωυσής πάντας τους υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς· υµείς εωράκατε πάντα , όσα εποίησε
Κύριος εν γη Αιγύπτω ενώπιον υµών Φαραώ και τοίς θεράπουσιν αυτού και πάση τή γη αυτού ,
Δευτ. 29,1  Ο Μωϋσής συνεκάλεσε όλους τους Ισραηλίτας και είπε προς αυτούς· “είδατε σεις όλα όσα έκαµεν ο Κυριος εις
την Αίγυπτον εµπρός εις τα µάτια σας εναντίον του Φαραώ και των αυλικών του και όλης της χώρας του·
Δευτ. 29,2  τους πειρασµούς τους µεγάλους, ούς εωράκασιν οι οφθαλµοί σου, τα σηµεία και τα τέρατα τα µεγάλα εκείνα·
Δευτ. 29,2     δηλαδή τας µεγάλας δοκιµασίας, που είδαν τα µάτια σας, τα καταπληκτικά σηµεία και τα συγκλονιστικά
εκείνα θαύµατα.
Δευτ. 29,3  και ουκ έδωκε Κύριος ο Θεός υµίν καρδίαν ειδέναι και οφθαλµούς βλέπειν και ώτα ακούειν έως της ηµέρας
ταύτης.
Δευτ. 29,3     Δεν τα εκαταλαβάτε όµως καλά, διότι ο Κυριος, επειδή δεν ηθελήσατε, δεν σας έδωκε µέχρι της σηµερινής
ηµέρας καρδίαν δια να γνωρίζετε, µάτια δια να βλέπετε, αυτιά δια να ακούετε.
Δευτ. 29,4  και ήγαγεν υµάς τεσσαράκοντα έτη εν τή ερήµω· ουκ επαλαιώθη τα ιµάτια υµών , και τα υποδήµατα υµών ου
κατετρίβη από των ποδών υµών·
Δευτ. 29,4     Εν τούτοις σας καθωδήγησεν επί τεσσαράκοντα έτη εις την έρηµον. Τα ενδύµατά σας δεν επάληωσαν και δεν
εφθάρησαν, και τα υποδήµατα σας δεν έλυωσαν κάτω από τα πόδια σας.
Δευτ. 29,5  άρτον ουκ εφάγετε, οίνον και σίκερα ουκ επίετε, ίνα γνώτε, ότι Κύριος ο Θεός υµών εγώ.
Δευτ. 29,5     Συνηθισµένον άρτον δεν εφάγατε, οίνον και οινοπνευµατώδη ποτά δεν επίετε, επίνετε όµως ύδωρ που ανέβλυζε
δια θαύµατος Θεού, δια να µάθετε, ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Δευτ. 29,6  και ήλθετε έως τού τόπου τούτου, και εξήλθε Σηών βασιλεύς Εσεβών και Ώγ βασιλεύς Βασάν εις συνάντησιν ηµίν
εν πολέµω, και επατάξαµεν αυτούς
Δευτ. 29,6     Και εφθάσατε έως αυτόν τον τόπον. Εξήλθον δε από την χώραν των, δια να σας πολεµήσουν Σηών ο βασιλεύς
της πρωτευούσης Εσεβών και Ωγ ο βασιλεύς της Βασάν. Αλλ' ηµείς τους κατενικήσαµεν,
Δευτ. 29,7  και ελάβοµεν την γήν αυτών, και έδωκα αυτήν εν κλήρω τώ ουβήν και τώ Γαδδί και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή.
Δευτ. 29,7     και κατελάβαµεν την χώραν των, την οποίαν έδωκα ως κληρονοµίαν εις την φυλήν Ρουβήν, εις την ψυλήν Γαδ
και στο ήµισυ της φυλής του Μανασσή.
Δευτ. 29,8  και φυλάξεσθε ποιείν πάντας τους λόγους της διαθήκης ταύτης, ίνα συνήτε πάντα, όσα ποιήσετε.
Δευτ. 29,8     Φροντίσατε να τηρήτε όλας τας εντολάς της διαθήκης αυτής, δια να κατανοήτε όλα και να επιτυγχάνετε εις
όλα όσα θα κάνετε.
Δευτ. 29,9  Υµείς εστήκατε πάντες σήµερον εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών, οι αρχίφυλοι υµών και η γερουσία υµών και οι
κριταί υµών, και οι γραµµατοεισαγωγείς υµών, πάς ανήρ Ισραήλ,
Δευτ. 29,9     Σεις όλοι σήµερον έχετε παρουσιασθή ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι
γεροντότεροι από σας, οι δικασταί σας, οι αξιωµατούχοι σας, όλοι οι Ισραηλίται,
Δευτ. 29,10  αι γυναίκες υµών και τα έκγονα υµών και ο προσήλυτος ο εν µέσω της παρεµβολής υµών, από ξυλοκόπου υµών
και έως υδροφόρου υµών,
Δευτ. 29,10   αι γυναίκες σας, τα παιδιά σας, οι ξένοι οι οποίοι ευρίσκονται στο στρατόπεδόν σας, όλοι µέχρι των ξυλοκόπων
και των υδροφόρων,
Δευτ. 29,11  παρελθείν εν τή διαθήκη Κυρίου τού Θεού υµών και εν ταίς αραίς αυτού, όσα Κύριος ο Θεός σου διατίθεται προς
σε σήµερον,
Δευτ. 29,11    έχετε παρουσιασθή, δια να περιληφθήτε εις την διαθήκην Κυρίου του Θεού σας και εις τας κατάρας αυτού εις
περίπτωσιν, κατά την οποίαν θα παραβήτε όσα Κυριος ο Θεός σας διατάσσει προς σας σήµερον.
Δευτ. 29,12  ίνα στήση σε αυτώ εις λαόν, και αυτός έσται σου Θεός, ον τρόπον είπέ σοι, και ον τρόπον ώµοσε τοίς πατράσι
σου, Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ.
Δευτ. 29,12   Εάν όµως φανήτε υπάκοοι και ευπειθείς προς αυτόν, θα σας αναδείξη λαόν του και αυτός θα είναι ο Θεός σας,
όπως έχει υποσχεθή στους προπάτοράς σας, τον Αβραάµ, τον 'Ισαακ και τον Ιακώβ.
Δευτ. 29,13  και ουχ υµίν µόνοις εγώ διατίθεµαι την διαθήκην ταύτην και την αράν ταύτην,
Δευτ. 29,13    Και δεν συνάπτω εγώ ο Μωϋσής µε σας µόνον την διαθήκην αυτήν και εις περίπτωσιν παρανοµιών σας την
κατάραν αυτήν,



Δευτ. 29,14  αλλά και τοίς ώδε ούσι µεθ υµών σήµερον εναντίον Κυρίου τού Θεού υµών και τοίς µη ούσι µεθ υµών ώδε
σήµερον.
Δευτ. 29,14   αλλά και µε εκείνους που σήµερον είναι εδώ µαζή σας, καθώς και µε εκείνους που δεν ευρίσκονται εις την
συγκέντρωσιν αυτήν, δηλαδή µε τους απογόνους σας, οι οποίοι δεν έχουν ακόµη γεννηθή. Αυτά δε ενώπιον Κυρίου του
Θεού σας.
Δευτ. 29,15  ότι υµείς οίδατε πώς κατωκήσαµεν εν γη Αιγύπτω, ως παρήλθοµεν εν µέσω των εθνών, ούς παρήλθετε,
Δευτ. 29,15    Διότι σεις γνωρίζετε καλά πως κατοικήσαµεν εις την Αίγυπτον και πως διήλθοµεν δια µέσου των λαών από
τας χώρας των οποίων επεράσατε.
Δευτ. 29,16  και ίδετε τα βδελύγµατα αυτών και τα είδωλα αυτών, ξύλον και λίθον, αργύριον και χρυσίον, ά εστι παρ αυτοίς.
Δευτ. 29,16   Είδατε τα µισητά και αηδή αυτών πράγµατα, τα είδωλά των τα ξύλινα και τα λίθινα, τα αργυρά και χρυσά, που
έχουν.
Δευτ. 29,17  µη τις εστιν εν υµίν ανήρ ή γυνή ή πατριά ή φυλή, τίνος η διάνοια εξέκλινεν από Κυρίου τού Θεού υµών
πορεύεσθαι λατρεύειν τοίς θεοίς των εθνών εκείνων; µη τις εστιν εν υµίν ρίζα άνω φύουσα εν χολή και πικρία;
Δευτ. 29,17    Μηπως, τυχόν, παρ' όλα αυτά υπάρχει µεταξύ σας άνδρας η γυναίκα, πατριά η φυλή των οποίων η καρδία έχει
ξεµακρύνει και ξεκόψει από Κυριον τον Θεόν σας, ώστε να ακολουθή και να λατρεύη τους ειδωλικούς θεούς των εθνών
εκείνων; Μηπως υπάρχει µεταξύ σας καµµιά δηλητηριασµένη ρίζα, από την οποίαν φυτρώνει χολή και πικρία;
Δευτ. 29,18  και έσται εάν ακούση τα ρήµατα της αράς ταύτης και επιφηµίσηται εν τή καρδία αυτού λέγων· όσιά µοι
γένοιτο, ότι ενή αποπλανήσει της καρδίας µου πορεύσοµαι, ίνα µη συναπολέση ο αµαρτωλός τον αναµάρτητον.
Δευτ. 29,18   Ας έχετε πάντοτε υπ' όψιν σας ότι, εάν κανείς ακούση τας κατάρας αυτής της διαθήκης και αλαζονευθή λέγων
καθ' εαυτόν “εγώ θα ζήσω σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας της καρδίας µου και όλα θα µου πάνε καλά”, θα επέµβη
και θα τον τιµωρήση ο Θεός, δια να µη επιδράση ο αµαρτωλός αυτός επιβλαβώς επί τον δίκαιον και τον παρασύρη στον
δρόµον της αµαρτίας.
Δευτ. 29,19  ου µη θελήσει ο Θεός ευϊλατεύσαι αυτώ, αλλ ή τότε εκκαυθήσεται οργή Κυρίου και ο ζήλος αυτού εν τώ
ανθρώπω εκείνω, και κολληθήσονται εν αυτώ πάσαι αι αραί της διαθήκης ταύτης αι γεγραµµέναι εν τώ βιβλίω τού νόµου
τούτου, και εξαλείψει Κύριος το όνοµα αυτού εκ της υπό τον ουρανόν·
Δευτ. 29,19   Δεν θα θελήση ο Θεός να ελεήση τον αλαζόνα αυτόν, αλλά θα ανάψη η οργή του Κυρίου και η ζηλοτυπία
εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα πέσουν επάνω του όλαι αι κατάραι αυτής της διαθήκης, που είναι γραµµένοι στο
βιβλίον του Νοµου, και θα εξαλείψη Κυριος το όνοµά του από την υπό τον ουρανόν.
Δευτ. 29,20  και διαστελεί αυτόν Κύριος εις κακά εκ πάντων υιών Ισραήλ κατά πάσας τας αράς της διαθήκης τας
γεγραµµένας εν τώ βιβλίω τού νόµου τούτου.
Δευτ. 29,20   Θα αποχωρίση αυτόν ο Κυριος και θα τον αποκόψη από τους άλλους Ισραηλίτας, δια να τον παραδώση εις
θλίψεις και συµφοράς, σύµφωνα µε όλας τας κατάρας της διαθήκης, αι οποίαι είναι γραµµένοι στο βιβλίον του Νοµου
τούτου.
Δευτ. 29,21  και ερούσιν η γενεά η ετέρα, οι υιοί υµών, οί αναστήσονται µεθ υµάς, και ο αλλότριος, ός αν έλθη εκ γής
µακρόθεν, και όψονται τας πληγάς της γής εκείνης και τας νόσους αυτής, ας απέστειλε Κύριος επ αυτήν,
Δευτ. 29,21   Η δε κατόπιν γενεά, οι απόγονοί σας, οι οποίοι θα έλθουν έπειτα από σας, και ο ξένος που θα έλθη από
µακρυνήν χώραν, όταν ίδουν τας συµφοράς του έθνους σας και τας νόσους που έστειλεν εναντίον της χώρας σας ο Κυριος,
Δευτ. 29,22  θείον και άλα κατακεκαυµένον, πάσα η γη αυτής ου σπαρήσεται ουδέ ανατελεί, ουδέ µη αναβή επ αυτήν πάν
χλωρόν, ώσπερ κατεστράφη Σόδοµα και Γόµορα, Αδαµά και Σεβωΐµ, ας κατέστρεψε Κύριος εν θυµώ και οργή,
Δευτ. 29,22   το θειάφι και το αλάτι που θα καίωνται, όλην την χώραν η οποία θα σπείρεται και δεν θα καρποφορή και δεν
θα υπάρχη εις αυτήν κανένα χλωρόν δένδρον, διότι θα έχη καταστραφή, όπως τα Σοδοµα και Γοµορρα, η Αδαµά και η
Σεβωΐµ, τας οποίας ο Κυριος επάνω εις την δικαίαν του αγανάκτησιν και οργήν κατέστρεψε,
Δευτ. 29,23  και ερούσι πάντα τα έθνη· διατί εποίησε Κύριος ούτω τή γη ταύτη; τις ο θυµός της οργής ο µέγας ούτος;
Δευτ. 29,23   όλοι αυτοί και όλα τα έθνη θα ερωτήσουν· Διατί εξαπέστειλεν ο Κυριος τας τροµεράς καταστροφάς εναντίον
αυτής της χώρας; Εις τι οφείλεται η µεγάλη αυτού αγανάκτησις και οργή;
Δευτ. 29,24  και ερούσιν· ότι κατέλιπον την διαθήκην Κυρίου τού Θεού των πατέρων αυτών, ά διέθετο τοίς πατράσιν αυτών,
ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γής Αιγύπτου,
Δευτ. 29,24   Και θα απαντήσουν· Αυτά έγιναν διότι οι Ισραηλίται κατεπάτησαν την διαθήκην Κυρίου του Θεού των
πατέρων των, την οποίαν συνήψε µε τους προπάτοράς των, όταν εβγαλε αυτούς ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου·
Δευτ. 29,25  και πορευθέντες ελάτρευσαν θεοίς ετέροις, ούς ουκ ηπίσταντο, ουδέ διένειµεν αυτοίς·
Δευτ. 29,25   διότι ηκολούθησαν και ελάτρευσαν άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώριζον προηγουµένως και τους οποίους
ούτε είχε ποτέ επιτρέψει ο αληθινός Θεός.
Δευτ. 29,26  και ωργίσθη θυµώ Κύριος επί την γήν εκείνην επαγαγείν επ αυτήν κατά πάσας τας κατάρας τας γεγραµµένας
εν τώ βιβλίω τού νόµου τούτου,
Δευτ. 29,26   Δια τούτο ωργίσθη ο Κυριος εναντίον της χώρας εκείνης και έστειλε κατ' αυτής όλας τας κατάρας, αι οποίαι
είναι γραµµέναι στο βιβλίον τούτου του Νοµου.
Δευτ. 29,27  και εξήρεν αυτούς Κύριος από της γής αυτών εν θυµώ και οργή και παροξυσµώ µεγάλω σφόδρα, και εξέβαλεν
αυτούς εις γήν ετέραν ωσεί νύν.
Δευτ. 29,27   Τους εξερρίζωσεν ο Κυριος από την χώραν των µε θυµόν και οργήν, µε πολύ µεγάλον εξερεθισµόν, τους
εξεδίωξεν εις άλλην χώραν όπου σήµερον υπάρχουν.
Δευτ. 29,28  τα κρυπτά Κυρίω τώ Θεώ ηµών, τα δε φανερά ηµίν και τοίς τέκνοις ηµών εις τον αιώνα, ποιείν πάντα τα ρήµατα
τού νόµου τούτου.
Δευτ. 29,28   Αι απόκρυφοι και βαθείαι βουλαί ανήκουν εις Κυριον τον Θεόν µας. Γνωσταί δε και φανεραί είναι εις ηµάς και
εις τα τέκνα µας δια µέσου των αιώνων όλαι αι εντολαί του θείου τούτου Νοµου, τας οποίας πρέπει να τηρούµεν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Δευτ. 30,1  Καί έσται ως αν έλθωσιν επί σε πάντα τα ρήµατα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα, ήν έδωκα πρό προσώπου σου,



και δέξη εις την καρδίαν σου εν πάσι τοίς έθνεσιν, ού εάν διασκορπίση σε Κύριος εκεί,
Δευτ. 30,1  Οταν όλα αυτά τα λόγια του Θεού πραγµατοποιηθούν εις σας, η ευλογία του Θεού και η κατάρα που εγώ
παρουσίασα ενώπιόν σας, και αποδεχθήτε αυτά µε όλην σας την καρδίαν εκεί εις τα έθνη, εις τα οποία θα σας έχη
διασκορπίσεις δια τας αµαρτίας σας ο Κυριος,
Δευτ. 30,2  και επιστραφήση επί Κύριον τον Θεόν σου και εισακούση της φωνής αυτού κατά πάντα , όσα εγώ εντέλλοµαί σοι
σήµερον, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου,
Δευτ. 30,2     και εν µετανοία επιστρέψετε προς Κυριον τον Θεόν σας, υπακούοντες µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας
την ψυχήν εις εκείνα, τα οποία εγώ σήµερον σας διατάσσω,
Δευτ. 30,3  και ιάσεται Κύριος τας αµαρτίας σου και ελεήσει σε και πάλιν συνάξει σε εκ πάντων των εθνών , εις ούς
διεσκόρπισέ σε Κύριος εκεί.
Δευτ. 30,3  ο Κυριος θα συγχωρήση και θα θεραπεύση τας αµαρτίας σας, θα σας ελεήση και θα σας συγκεντρώση πάλιν εις
την πατρίδα σας από όλα τα έθνη, ανάµεσα εις τα οποία σας είχε διασκορπίσει.
Δευτ. 30,4  εάν ή η διασπορά σου απ άκρου τού ουρανού έως άκρου τού ουρανού, εκείθεν συνάξει σε Κύριος ο Θεός σου, και
εκείθεν λήψεταί σε Κύριος ο Θεός σου·
Δευτ. 30,4     Και αν ακόµη έχετε διασκορπισθή από το ένα έως το άλλο άκρον του ουρανού , και από εκεί θα σας επαναφέρη
Κυριος ο Θεός σας εις την πατρίδα σας και από εκεί θα σας παραλάβη.
Δευτ. 30,5  και εισάξει σε ο Θεός σου εκείθεν εις την γήν, ήν εκληρονόµησαν οι πατέρες σου, και κληρονοµήσεις αυτήν· και
εύ σε ποιήσει και πλεοναστόν σε ποιήσει υπέρ τους πατέρας σου.
Δευτ. 30,5  Ο Θεός σας θα σας επαναφέρη και θα σας εισαγάγη από εκεί εις την χώραν, την οποίαν εκληρονόµησαν οι
πρόγονοί σας, και την οποίαν θα κληρονοµήσετε τώρα σεις. Θα σας ευλογήση ο Θεός και θα σας αναδείξη πολύ
περισσοτέρους εις αριθµόν, παρ' όσον τους προπάτοράς σας.
Δευτ. 30,6  και περικαθαριεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν τού σπέρµατός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ίνα ζής σύ.
Δευτ. 30,6     Ο Κυριος θα καθαρίση και θα εξαγνίση την καρδίαν σας και την καρδίαν των απογόνων σας , δια να αγαπάτε
Κυριον τον Θεόν σας µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την ψυχήν, και να σας δώσει έτσι ο Θεός µακρότητα βίου.
Δευτ. 30,7  και δώσει Κύριος ο Θεός σου τας αράς ταύτας επί τους εχθρούς σου και επί τους µισούντάς σε, οί εδίωξάν σε.
Δευτ. 30,7  Εάν σεις µετανοήσετε και συµµορφωθήτε προς το θείον θέληµα, τότε ο Κυριος θα εξαποστείλη αυτάς τας
κατάρας εναντίον των εχθρών σας, εναντίον εκείνων που σας µισούν και σας έχουν καταδιώξει.
Δευτ. 30,8  και σύ επιστραφήση και εισακούση της φωνής Κυρίου τού Θεού σου και ποιήσεις τας εντολάς αυτού, όσα εγώ
εντέλλοµαί σοι σήµερον,
Δευτ. 30,8     Σεις δε θα επιστρέψετε εν µετανοία προς το Κυριον, θα υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας και θα
τηρήσετε τα εντολάς του, αυτάς τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω,
Δευτ. 30,9  και πολυωρήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν παντί έργω των χειρών σου, εν τοίς εκγόνοις της κοιλίας σου και εν τοίς
εκγόνοις των κτηνών σου και εν τοίς γενήµασι της γής σου· ότι επιστρέψει Κύριος ο Θεός σου ευφρανθήναι επί σοί εις
αγαθά, καθότι ευφράνθη επί τοίς πατράσι σου,
Δευτ. 30,9     ο δε Κυριος θα ενδιαφερθή, θα φροντίση και θα ευλογήση σας εις όλα τα έργα των χειρών σας, εκ τα παιδιά
σας, εις τα γεννήµατα των ζώων σας και εις τα προϊόντα της χώρας σας. Διότι Κυριος ο Θεός σας θα επιστρέψη µε ευλογίας
προς σας και θα ευφρανθή µε τα αγαθά που θα σας δώση, όπως ηυφράνθη µε τα αγαθά που είχε δώσει στους προπάτοράς
σας.
Δευτ. 30,10  εάν εισακούσης της φωνής Κυρίου τού Θεού σου, φυλάσσεσθαι τας εντολάς αυτού και τα δικαιώµατα αυτού
και τας κρίσεις αυτού τας γεγραµµένας εν τώ βιβλίω τού νόµου τούτου, εάν επιστραφής επί Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης
της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου.
Δευτ. 30,10    Αυτά θα γίνουν, εάν υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας και τηρήσετε τας εντολάς αυτού, τον
νόµον του και τα προστάγµατά του, που είναι γραµµένα στο βιβλίον του Νοµου τούτου, εάν δηλαδή επιστρέψετε προς
Κυριον τον Θεόν σας µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την ψυχήν.
Δευτ. 30,11  Ότι η εντολή αύτη, ήν εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, ουχ υπέρογκός εστιν ουδέ µακράν από σού εστιν.
Δευτ. 30,11    Αυτή δε η εντολή, την οποίαν εγώ σήµερον σας δίδω, δεν είναι βαρεία και υπερβολική, ούτε ευρίσκεται µακράν
από σας.
Δευτ. 30,12  ουκ εν τώ ουρανώ άνω εστί λέγων· τις αναβήσεται ηµίν εις τον ουρανόν και λήψεται ηµίν αυτήν , και
ακούσαντες αυτήν ποιήσοµεν;
Δευτ. 30,12    Δεν είναι επάνω στον ουρανόν, ώστε να αναγκασθήτε να είπητε· Ποιός είναι δυνατόν να ανεβή στον ουρανόν,
να πάρη την εντολήν αυτήν, να µας την ανακοινώση, και ηµείς ακούσαντες να την εφαρµόσωµεν;
Δευτ. 30,13  ουδέ πέραν της θαλάσσης εστί λέγων· τις διαπεράσει ηµίν εις το πέραν της θαλάσσης και λήψεται ηµίν αυτήν ,
και ακουστήν ηµίν ποιήση αυτήν, και ποιήσοµεν;
Δευτ. 30,13    Ούτε ευρίσκεται πέραν από την θάλασσαν, ώστε να είπη κανείς· Ποιός θα διαπλεύση προς χάριν ηµών στο
άλλο άκρον της θαλάσσης, δια να πάρη προς χάριν µας την εντολήν, να µας την καταστήση γνωστήν, ώστε ηµείς να την
εφαρµόσωµεν;
Δευτ. 30,14  εγγύς σού εστι το ρήµα σφόδρα εν τώ στόµατί σου και εν τή καρδία σου και εν ταίς χερσί σου ποιείν αυτό .
Δευτ. 30,14    Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ πλησίον σας, στο στόµα σας δια να τον οµολογήτε, εις την καρδίαν σας δια να
τον πιστεύετε, εις τα χέρια σας δια να τον εφαρµόζετε.
Δευτ. 30,15  Ιδού δέδωκα πρό προσώπου σου σήµερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν.
Δευτ. 30,15    Ιδού έχω θέσει ενώπιόν σας σήµερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν.
Δευτ. 30,16  εάν εισακούσης τας εντολάς Κυρίου τού Θεού σου, ας εγώ εντέλλοµαί σοι σήµερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν
σου, πορεύεσθαι εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού και φυλάσσεσθαι τα δικαιώµατα αυτού και τας κρίσεις αυτού, και ζήσεσθε,
και πολλοί έσεσθε, και ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός σου εν πάση τή γη, εις ήν εισπορεύη εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 30,16    Εάν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ σήµερον σας δίδω, να αγαπάτε δηλαδή
Κυριον τον Θεόν σας, να πορεύεσθε εις όλας τας οδούς αυτού, να τηρήτε τους νόµους του και τας διατάξστου, τότε θα



ζήσετε και θα γίνετε πολυάριθµοι θα σας ευλογήση Κυριος ο Θεός σας εις όλην την χώραν , εις την οποίαν εισέρχεσθε, δια
να την καταλάβετε.
Δευτ. 30,17  και εάν µεταστή η καρδία σου και µη εισακούσης και πλανηθείς προσκυνήσης θεοίς ετέροις και λατρεύσης
αυτοίς,
Δευτ. 30,17    Εάν όµως αλλάξη η καρδία σας και δεν υπακούσετε τον Κυριον σας, πλανώµενοι δε προσκυνήσετε και
λατρεύσετε θεούς άλλους,
Δευτ. 30,18  αναγγέλλω σοι σήµερον ότι απωλεία απολείσθε και ου µη πολυήµεροι γένησθε επί της γής, εις ήν υµείς
διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 30,18    αναγγέλλω σήµερον προς σας ότι ολακληρωτικώς θα καταστραφήτε και δεν θα ζήσετε επί πολύ εις την
χώραν, προς την οποίαν διαβαίνοντες τον Ιορδάνην ποταµόν πηγαίνετε να την κληρονοµήσετε.
Δευτ. 30,19  διαµαρτύροµαι υµίν σήµερον τον τε ουρανόν και την γήν, την ζωήν και τον θάνατον δέδωκα πρό προσώπου
υµών, την ευλογίαν και την κατάραν· έκλεξαι την ζωήν σύ, ίνα ζήσης σύ και το σπέρµα σου,
Δευτ. 30,19    Επικαλούµαι σήµερον ενώπιόν σας µάρτυρας τον ουρανόν και την γην, ότι έχω θέσει εµπρός εις σας την ζωήν
και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Διαλέξετε λοιπόν την ζωήν, δια να ζήσετε ευτυχισµένοι, σεις και οι
απόγονοί σας.
Δευτ. 30,20  αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου, εισακούειν της φωνής αυτού και έχεσθαι αυτού· ότι τούτο η ζωή σου και η
µακρότης των ηµερών σου, κατοικείν επί της γής, ής ώµοσε Κύριος τοίς πατράσι σου Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ δούναι
αυτοίς.
Δευτ. 30,20   Μα αγαπάτε Κυριον τον Θεόν σας, να υπακούετε εις την φωνήν του, να µένετε µε σταθερότητα κοντά του. Διότι
αυτό είναι η ζωη σας, η µακροβιότης σας, η παραµονή σας και η µόνιµος εγκατάστασίς σας εις την χώραν, την οποίαν ο
Κυριος ωρκίσθη στους προπάτοράς σας, τον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι θα δώση εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Δευτ. 31,1  Καί συνετέλεσε Μωυσής λαλών πάντας τους λόγους τούτους προς πάντας υιούς Ισραήλ,
Δευτ. 31,1  Ο Μωϋσής ετελείωσε διδάσκων όλα αυτά τα λόγια του Θεού προς όλους τους Ισραηλίτας.
Δευτ. 31,2  και είπε προς αυτούς· εκατόν και είκοσιν ετών εγώ ειµι σήµερον· ου δυνήσοµαι έτι εισπορεύεσθαι και
εκπορεύεσθαι, Κύριος δε είπε προς µε· ου διαβήση τον Ιορδάνην τούτον.
Δευτ. 31,2  Κατόπιν δε είπε προς αυτούς· “εγώ είµαι σήµερον εκατόν είκοσι έτων· δεν ηµπορώ πλέον να πηγαινοέρχοµαι. Εξ
άλλου ο Κυριος µου είχε πει· Δεν θα διαβής συ αυτόν τον Ιορδάνην ποταµόν.
Δευτ. 31,3  Κύριος ο Θεός σου ο προπορευόµενος πρό προσώπου σου, αυτός εξολοθρεύσει τα έθνη ταύτα από προσώπου σου,
και κατακληρονοµήσεις αυτούς· και Ιησούς ο προπορευόµενος πρό προσώπου σου, καθά ελάλησε Κύριος.
Δευτ. 31,3  Επαναλαµβάνω προς σας και πάλιν· Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος προπορεύεται ενώπιόν σας, αυτός θα
εξολοθρεύση από εµπρός σας αυτά τα έθνη, και σεις θα τα κληρονοµήσετε. Ο δε Ιησούς του Ναυή θα είναι πλέον ο αρχηγός
σας, όπως είπε προς εµέ ο Κυριος.
Δευτ. 31,4  και ποιήσει Κύριος ο Θεός σου αυτοίς καθώς εποίησε Σηών και Ώγ, τοίς δυσί βασιλεύσι των Αµοραίων, οί ήσαν
πέραν τού Ιορδάνου, και τή γη αυτών, καθότι εξωλόθρευσεν αυτούς·
Δευτ. 31,4  Εναντίον των λαών εκείνων, που κατέχουν την γην της Επαγγελίας, θα κάµη ο Κυριος ο,τι έκαµε στους δύο
βασιλείς των Αµορραίων, τον Σηών και τον Ωγ, οι οποίοι ήσαν ανατολικώς του Ιορδάνου, ο,τι έκαµε και εις την χώραν των,
διότι, όπως γνωρίζετε, εξωλόθρευσεν αυτούς και τους λαούς των.
Δευτ. 31,5  και παρέδωκεν αυτούς Κύριος υµίν, και ποιήσετε αυτοίς, καθότι ενετειλάµην υµίν.
Δευτ. 31,5  Ετσι έχει παραδώσει τους λαούς της Χαναάν εις τα χέρια σας ο Κυριος, και θα κάµετε εις αυτούς ο,τι εγώ σας
διέταξα.
Δευτ. 31,6  ανδρίζου και ίσχυε, µη φοβού µηδέ δειλιάσης µηδέ πτοηθής από προσώπου αυτών, ότι Κύριος ο Θεός σου ο
προπορευόµενος µεθ υµών εν υµίν, ούτε µη σε ανή, ούτε µη σε εγκαταλίπη.
Δευτ. 31,6  Να είσθε λοιπόν ανδρείοι και θαρραλέοι· µη φοβηθήτε, µη δειλιάσετε, µη πτοηθήτε από αυτούς, διότι Κυριος ο
Θεός σας, που είναι µαζή σας, προπορεύεται από σας και ούτε προς στιγµήν θα σας αφήση ούτε, πολύ περισσότερον,
ολοτελώς θα σας εγκαταλείψη”.
Δευτ. 31,7  και εκάλεσε Μωυσής Ιησούν και είπεν αυτώ έναντι παντός Ισραήλ· ανδρίζου και ίσχυε , σύ γάρ εισελεύση πρό
προσώπου τού λαού τούτου εις την γήν, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν υµών δούναι αυτοίς, και σύ κατακληρονοµήσεις
αυτήν αυτοίς·
Δευτ. 31,7  Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ιησούν και είπε προς αυτόν ενώπιον όλου του Ισραηλιτικού λαού· “έχε θάρρος, να είσαι
γενναίος. Διότι συ, προπορευόµενος ως αρχηγός του λαού τούτου θα εισέλθης εις την χώραν, την οποίαν Κυριος ο Θεός
ωρκίσθη στους προπάτοράς µας, ότι θα τους δώση. Συ θα κατακτήσης αυτήν και θα την διανείµης εις αυτούς.
Δευτ. 31,8  και Κύριος ο συµπορευόµενος µετά σού ουκ ανήσει σε, ουδέ µη σε εγκαταλίπη· µη φοβού µηδέ δειλία.
Δευτ. 31,8  Ο δε Κυριος, ο οποίος πορεύεται µαζή σου, δεν θα σε αφήση ουδέ προς στιγµήν ούτε ποτέ θα σε εγκαταλείψη
µόνον. Μη φοβήσαι λοιπόν και µη δειλιάζης”.
Δευτ. 31,9  Καί έγραψε Μωυσής τα ρήµατα τού νόµου τούτου εις βιβλίον και έδωκε τοίς ιερεύσι τοίς υιοίς Λευί τοίς αίρουσι
την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου, και τοίς προσβυτέροις των υιών Ισραήλ.
Δευτ. 31,9  Ο Μωϋσής κατέγραψε τους λόγους του Νοµου τούτου εις βιβλίον, το οποίον έδωκεν στους ιερείς της φυλής Λευϊ,
τους µεταφέροντας την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και στους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών.
Δευτ. 31,10  και ενετείλατο Μωυσής αυτοίς εν τή ηµέρα εκείνη λέγων· µετά επτά έτη εν καιρώ ενιαυτού αφέσεως εν εορτή
σκηνοπηγίας,
Δευτ. 31,10    Κατά δε την ηµέραν εκείνην διέταξεν αυτούς ο Μωϋσής λέγων · “κάθε επτά έτη κατά το έτος της
απελευθερώσεως των δούλων και της αφέσεως των χρεών, κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας,
Δευτ. 31,11  εν τώ συµπορεύεσθαι πάντα Ισραήλ οφθήναι ενώπιον Κυρίου τού Θεού υµών , εν τώ τόπω ώ αν εκλέξηται
Κύριος, αναγνώσεσθε τον νόµον τούτον εναντίον παντός Ισραήλ εις τα ώτα αυτών·
Δευτ. 31,11     όταν όλοι οι Ισραηλίται θα πηγαίνουν να εµφανισθούν ενώπιον Κυρίου του Θεού σας στον τόπον, τον οποίον



θα εκλέξη ο Κυριος ως ναόν του, θα αναγνώσετε τον Νοµον τούτον ενώπιον όλων των Ισραηλιτών, δια να τον ακούσουν
όλοι.
Δευτ. 31,12  εκκλησιάσας τον λαόν, τους άνδρας και τας γυναίκας και τα έκγονα και τον προσήλυτον τον εν ταίς πόλεσιν
υµών, ίνα ακούσωσι και ίνα µάθωσι φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν υµών, και ακούσονται ποιείν πάντας τους λόγους τού
νόµου τούτου·
Δευτ. 31,12    Αφού συγκεντρώσετε τον λαόν, τους άνδρας, τας γυναίκας, τα παιδιά και τους ξένους που υπάρχουν εις τας
πόλεις σας, θα αναγνώσετε τον νόµον, δια να τον ακούσουν όλοι και να µάθουν έτσι να ευλαβούνται και να φοβούνται
Κυριον τον Θεόν σας και να τηρούν όλας τας εντολάς του νόµου τούτου.
Δευτ. 31,13  και οι υιοί αυτών, οί ουκ οίδασιν, ακούσονται και µαθήσονται φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν σου πάσας τας
ηµέρας, όσας αυτοί ζώσιν επί της γής, εις ήν υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 31,13     Και τα παιδιά των, τα οποία δεν γνωρίζουν τον νόµον, θα τον ακούσουν και θα µάθουν να φοβούνται Κυριον
τον Θεόν σας όλας τας ηµέρας, κατά τας οποίας θα ζουν εις την χώραν, προς την οποίαν σεις διαβαίνοντες τον Ιορδάνην
πηγαίνετε, δια να την κληρονοµήσετε”.
Δευτ. 31,14  Καί είπε Κύριος προς Μωυσήν· ιδού εγγίκασιν αι ηµέραι τού θανάτου σου· κάλεσον Ιησούν και στήτε παρά τας
θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου, και εντελούµαι αυτώ. και επορεύθη Μωυσής και Ιησούς εις την σκηνήν τού µαρτυρίου,
και έστησαν παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Δευτ. 31,14    Ο δε Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ιδού επλησίασαν αι ηµέραι του θανάτου σου· κάλεσε τον Ιησούν του
Ναυή, σταθήτε πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου και εγώ θα δώσω εις αυτόν εντολάς”. Ο Μωϋσής µαζή µε
τον Ιησούν του Ναυή επορεύθη εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και εστάθησαν πλησίον εις την θύραν της Σκηνής του
Μαρτυρίου.
Δευτ. 31,15  και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και έστη παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου, και έστη ο στύλος της
νεφέλης παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Δευτ. 31,15     Κατέβη ο Κυριος µέσα εις την νεφέλην και εστάθη εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου. Εκεί, παρά την
θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου, εστάθη και ο στύλος της νεφέλης.
Δευτ. 31,16  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ιδού σύ κοιµά µετά των πατέρων σου, και αναστάς ούτος ο λαός εκπορνεύσει
οπίσω θεών αλλοτρίων της γής, εις ήν ούτος εισπορεύεται, και καταλείψουσί µε και διασκεδάσουσι την διαθήκην µου, ήν
διεθέµην αυτοίς.
Δευτ. 31,16    Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “ιδού, έφθασεν ο καιρός κατά τον οποίον θα κοιµηθής συ µαζή µε τους
πατέρας σου. Αλλά ο λαός αυτός θα ξεσηκωθή και εγκαταλείπων εµέ τον αληθινόν Θεόν θα εκτραπή εις πορνείαν
ακολουθών τους ξένους, τους φαύλους θεούς της χώρας, εις την οποίαν αυτός σήµερον εισέρχεται. Ετσι δε θα µε
εγκαταλείψουν και θα διαλύσουν την συµφωνίαν, την οποίαν είχα συνάψει µε αυτούς.
Δευτ. 31,17 και οργισθήσοµαι θυµώ εις αυτούς εν τή ηµέρα εκείνη και καταλείψω αυτούς και αποστρέψω το πρόσωπόν µου
απ αυτών, και έσται κατάβρωµα, και ευρήσουσιν αυτόν κακά πολλά και θλίψεις, και ερεί εν τή ηµέρα εκείνη· διότι ουκ έστι
Κύριος ο Θεός µου εν εµοί, εύροσάν µε τα κακά ταύτα.
Δευτ. 31,17     Τοτε δε θα οργισθώ οργήν µεγάλην εναντίον των κατά την ηµέραν εκείνην, θα τους εγκαταλείψω, θα
αποστρέψω από αυτούς το πρόσωπόν µου και αβοήθητοι πλέον αυτοί από εµέ, θα καταφαγωθούν και θα καταστραφούν
από τους εχθρούς των. Θα τους εύρουν πολλά κακά και πολλαί θλίψεις, και τότε θα είπουν· Μας ευρήκαν αυταί αι
συµφοραί, διότι δεν υπάρχει πλέον µαζή µας Κυριος ο Θεός µας.
Δευτ. 31,18  εγώ δε αποστροφή αποστρέψω το πρόσωπόν µου απ αυτών εν τή ηµέρα εκείνη διά πάσας τας κακίας, ας
εποίησαν, ότι απέστρεψαν επί θεούς αλλοτρίους.
Δευτ. 31,18    Εγώ δε θα αποστρέψω µε αγανάκτησιν το πρόσωπόν µου από αυτούς κατά την ηµέραν εκείνην δι' όλας τας
παρανοµίας, τας οποίας διέπραξαν µε το να στραφούν και ακολουθήσουν ξένους θεούς.
Δευτ. 31,19  και νύν γράψατε τα ρήµατα της ωδής ταύτης και διδάξατε αυτήν τους υιούς Ισραήλ και εµβαλείτε αυτήν εις το
στόµα αυτών, ίνα γένηταί µοι η ωδή αύτη κατά πρόσωπον µαρτυρούσα εν υιοίς Ισραήλ.
Δευτ. 31,19    Γράψατε, λοιπόν, τώρα τα λόγια της εποµένης ωδής, διδάξατέ την στους Ισραηλίτας, θέσατέ την εις τα
στόµατά των, ώστε αυτή η ωδή να γίνη µία καταµαρτυρία εναντίον των Ισραηλιτών.
Δευτ. 31,20  εισάξω γάρ αυτούς εις την γήν την αγαθήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών δούναι αυτοίς, γήν ρέουσαν γάλα
και µέλι, και φάγονται και εµπλησθέντες κορήσουσι· και επιστραφήσονται επί θεούς αλλοτρίους και λατρεύσουσιν αυτοίς
και παροξυνούσί µε και διασκεδάσουσι την διαθήκην µου.
Δευτ. 31,20    Διότι εγώ µεν θα εισαγάγω αυτούς εις την εύφορον και πλουσίαν γην, την οποίαν ωρκίσθην στους προπάτοράς
των ότι θα τους δώσω, την γην που ρέει γάλα και µέλι. Εκεί θα φάγουν και θα εµπλησθούν µέχρι κορεσµού. Επειτα όµως θα
στραφούν και θα ακολουθήσουν ξένους θεούς και θα λατρεύσουν αυτούς και θα διαλύσουν την διαθήκην µου και θα
γίνουν αιτία να εξοργισθώ εναντίον των.
Δευτ. 31,21  και αντικαταστήσεται η ωδή αύτη κατά πρόσωπον µαρτυρούσα, ου γάρ µη επιλησθή από στόµατος αυτών και
από στόµατος τού σπέρµατος αυτών· εγώ γάρ οίδα την πονηρίαν αυτών, όσα ποιούσιν ώδε σήµερον πρό τού εισαγαγείν µε
αυτούς εις την γήν την αγαθήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών.
Δευτ. 31,21    Τοτε δε θα ορθωθή εναντίον των αυτή η ωδή, καταµαρτυρούσα εις βάρος των· διότι δεν θα λησµονηθή αυτή
και δεν θα παύση να απαγγέλλεται από το στόµα των και από το στόµα των απογόνων των. Θα γίνουν αυτά, διότι εγώ
γνωρίζω πολύ καλά τας πονηρίας των, όσα διαπράττουν εδώ σήµερον πριν τους εισαγάγω εις την εύφορον και πλουσίαν
γην, την οποίαν ωρκίσθηκα στους πατέρας των”.
Δευτ. 31,22  και έγραψε Μωυσής την ωδήν ταύτην εν εκείνη τή ηµέρα και εδίδαξεν αυτήν τους υιούς Ισραήλ.
Δευτ. 31,22    Ο Μωϋσής έγραψεν αυτήν την ωδήν κατά την ηµέραν εκείνην και την εδίδαξεν στους Ισραηλίτας.
Δευτ. 31,23  και ενετείλατο Μωυσής Ιησοί και είπεν· ανδρίζου και ίσχυε , σύ γάρ εισάξεις τους υιούς Ισραήλ εις την γήν, ήν
ώµοσεν αυτοίς Κύριος, και αυτός έσται µετά σού.
Δευτ. 31,23    Εδωσε δε εντολήν στον Ιησούν του Ναυή και του είπε· “να είσαι ανδρείος, να είσαι γενναίος, διότι συ θα
οδηγήσης τους Ισραηλίτας µέσα εις την γην, την οποίαν ωρκίσθη προς αυτούς ο Κυριος. Αυτός δε ο Κυριος θα είναι µαζή
σου”.



Δευτ. 31,24  Ηνίκα δε συνετέλεσε Μωυσής γράφων πάντας τους λόγους τού νόµου τούτου εις βιβλίον έως εις τέλος,
Δευτ. 31,24    Οτε ο Μωϋσής ετελείωσε γράφων όλους τους λόγους του νόµου τούτου εις βιβλίον µέχρι τέλους,
Δευτ. 31,25  και ενετείλατο τοίς Λευίταις τοίς αίρουσι την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου λέγων·
Δευτ. 31,25    διέταξέ τους Λευΐτας, τους µεταφέροντας την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου λέγων ·
Δευτ. 31,26  λαβόντες το βιβλίον τού νόµου τούτου θήσετε αυτό εκ πλαγίων της κιβωτού της διαθήκης Κυρίου τού Θεού
υµών, και έσται εκεί εν σοί εις µαρτύριον.
Δευτ. 31,26    “λάβετε το βιβλίον του Νοµου τούτου και θέσατέ το παραπλεύρως της Κιβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού
σας· εκεί θα είναι πάντοτε δια να µαρτυρή εις σας το θέληµα του Θεού. Θα είναι και µάρτυς κατηγορίας,
Δευτ. 31,27  ότι εγώ επίσταµαι τον ερεθισµόν σου και τον τράχηλόν σου τον σκληρόν· έτι γάρ εµού ζώντος µεθ υµών
σήµερον, παραπικραίνοντες ήτε τα προς τον Θεόν, πώς ουχί και έσχατον τού θανάτου µου;
Δευτ. 31,27    διότι εγώ γνωρίζω ότι είσθε λαός ευερέθιστος και σκληροτράχηλος, αφού, ενώ εγώ ζω ακόµη µαζή σας µέχρι
σήµερον, σεις επικραίνετε συνεχώς Κυριον τον Θεόν, πως και µετά τον θάνατόν µου δεν θα πράξετε τα ίδια;
Δευτ. 31,28  εκκλησιάσατε προς µε τους φυλάρχους υµών και τους πρεσβυτέρους υµών και τους κριτάς υµών και τους
γραµµατοεισαγωγείς υµών, ίνα λαλήσω εις τα ώτα αυτών πάντας τους λόγους τούτους, και διαµαρτύρωµαι αυτοίς τον τε
ουρανόν και την γήν·
Δευτ. 31,28    Συγκεντρώσατε ενώπιόν µου τους αρχηγούς των φυλών, τους πρεσβυτέρους σας, τους δικαστάς σας και τους
γραµµατείς σας, δια να οµιλήσω εις τα αυτιά των όλους αυτούς τους λόγους και να καλέσω τον ουρανόν και την γην
µάρτυρας εναντίον των.
Δευτ. 31,29  οίδα γάρ ότι έσχατον της τελευτής µου ανοµία ανοµήσετε και εκκλινείτε εκ της οδού, ής ενετειλάµην υµίν, και
συναντήσεται υµίν τα κακά έσχατον των ηµερών, ότι ποιήσετε τα πονηρά εναντίον Κυρίου παροργίσαι αυτόν εν τοίς
έργοις των χειρών υµών.
Δευτ. 31,29    Γνωρίζω πολύ καλά ότι µετά τον θάνατόν µου θα παρανοµήσετε, θα παρεκκλίνετε από τον δρόµον, τον οποίον
εγώ σας έδωσα εντολήν να ακολουθήτε. Και το αποτέλεσµα θα είναι ότι θα σας εύρουν πολλαί συµφοραί έπειτα από ολίγον
χρόνον, διότι θα διαπράξετε πονηρίας εναντίον του Κυρίου, ώστε να τον παροργίσετε µε τα αµαρτωλά έργα των χειρών
σας”.
Δευτ. 31,30  και ελάλησε Μωυσής εις τα ώτα πάσης εκκλησίας τα ρήµατα της ωδής ταύτης έως εις τέλος.
Δευτ. 31,30    Μετά ταύτα ο Μωϋσής µίλησε εις τα αυτιά όλης της συγκεντρώσεως τα λόγια της εποµένης ωδής µέχρι
τέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Δευτ. 32,1  Πρόσεχε ουρανέ, και λαλήσω, και ακουέτω η γη ρήµατα εκ στόµατός µου.
Δευτ. 32,1  Πρόσεχε ουρανέ, διότι θα οµιλήσω και ας ακούση η γη τα λόγια του στόµατός µου.
Δευτ. 32,2  προσδοκάσθω ως υετός το απόφθεγµά µου, και καταβήτω ως δρόσος τα ρήµατά µου, ωσεί όµβρος επ άγνωστιν
και ωσεί νιφετός επί χόρτον.
Δευτ. 32,2     Οπως περιµένει η γη την βροχήν, έτσι και οι άνθρωποι ας περιµένουν τα βαθυστόχαστα αυτά λόγια µου. Ας
κατεβούν εις την γην τα λόγια µου, όπως η δροσιά και η πλουσία βροχή εις την χλόην και όπως η χιών στο χάρτον.
Δευτ. 32,3  ότι το όνοµα Κυρίου εκάλεσα· δότε µεγαλωσύνην τώ Θεώ ηµών.
Δευτ. 32,3  Διότι το όνοµα του Κυρίου ανέφερα. Δοξάσατε και µεγαλύνατε τον Θεόν µας !
Δευτ. 32,4  Θεός, αληθινά τα έργα αυτού, και πάσαι αι οδοί αυτού κρίσεις· Θεός πιστός, και ουκ έστιν αδικία, δίκαιος και
όσιος Κύριος.
Δευτ. 32,4     Αυτός είναι Θεός, του οποίου τα έργα είναι γνήσια και αληθινά και όλαι αι εντολαί του δίκαιαι. Είναι Θεός
αξιόπιστος, δεν υπάρχει εις αυτόν τίποτε το άδικον. Ο Κυριος είναι δίκαιος και άγιος.
Δευτ. 32,5  ηµάρτοσαν ουκ αυτώ τέκνα µωµητά, γενεά σκολιά και διεστραµµένη.
Δευτ. 32,5  Οι Ισραηλίται ηµάρτησαν εναντίον του. Δια τούτο και δεν είναι ιδικά του παιδιά, είναι παιδιά γεµάτα πτώσεις
και µοµφάς, γενεά άδικος και διεστραµµένη.
Δευτ. 32,6  ταύτα Κυρίω ανταποδίδοτε; ούτω λαός µωρός και ουχί σοφός; ουκ αυτός ούτός σου πατήρ εκτήσατό σε και
εποίησέ σε και έπλασέ σε;
Δευτ. 32,6     Αυτά λοιπόν ανταποδίδετε στον Κυριον; Τοσον πολύ µωρός λαός και ασύνετος είσθε; Ο Θεός αυτός δεν είναι ο
πατήρ, ο οποίος σας έκαµε ιδικούς του υιούς, σας έδωσε ύπαρξιν και σας έπλασε;
Δευτ. 32,7  µνήσθητε ηµέρας αιώνος, σύνετε έτη γενεάς γενεών· επερώτησον τον πατέρα σου, και αναγγελεί σοι, τους
πρεσβυτέρους σου, και ερούσί σοι.
Δευτ. 32,7  Ενθυµηθήτε τους περασµένους αιώνας, αναλογισθήτε τα έτη των περασµένων γενεών. Ρωτησε τον πατέρα σου
και θα σου αναγγείλη ποίος είναι ο Θεός σου, ρώτησε τους γεροντοτέρους σου και αυτοί θα σου είπουν.
Δευτ. 32,8  ότε διεµέριζεν ο Ύψιστος έθνη, ως διέσπειρεν υιούς Αδάµ, έστησεν όρια εθνών κατά αριθµόν αγγέλων Θεού,
Δευτ. 32,8     Οτε ο Θεός διεµέριζε τα έθνη εις τα διάφορα µέρη της γης και ώριζε τας περιοχάς όπου θα µένουν, όταν
διέσπειρε τους απογόνους του Αδάµ εις τα διάφορα σηµεία της γης, καθώριζε και τα σύνορα των εθνών σύµφωνα µε τον
αριθµόν των αγγέλων, που θα ήσαν οι φύλακές των.
Δευτ. 32,9  και εγενήθη µερίς Κυρίου λαός αυτού Ιακώβ, σχοίνισµα κληρονοµίας αυτού Ισραήλ.
Δευτ. 32,9     Ο Ιακώβ όµως, οι Ισραηλίται που προήλθον από αυτόν, έγιναν το ιδιαίτερον µερίδιον του Κυρίου, λαός ως
ιδιαιτέρα του κληρονοµική µερίς.
Δευτ. 32,10  αυτάρκησεν αυτόν εν γη ερήµω, εν δίψει καύµατος εν γη ανύδρω· εκύκλωσεν αυτόν και επαίδευσεν αυτόν και
διεφύλαξεν αυτόν ως κόρην οφθαλµού,
Δευτ. 32,10    Ο Θεός έκαµε τον λαόν αυτόν αυτάρκη εις περιοχήν έρηµον και άγονον, και εν καιρώ δίψης και καύµατος
ηλίου εις την γην, εις τόπον ξηρόν και άνυδρον τους έδωσεν ύδωρ. Ωδήγησεν αυτούς κύκλω δια της ερήµου, τους
επαιδαγώγησε µε θλίψεις, τους διεφύλαξεν ωσάν κόρην οφθαλµού.
Δευτ. 32,11  ως αετός σκεπάσαι νοσσιάν αυτού και επί τοίς νεοσσοίς αυτού επεπόθησε, διείς τας πτέρυγας αυτού εδέξατο
αυτούς και ανέλαβεν αυτούς επί τώ µεταφρένων αυτού.



Δευτ. 32,11    Ο Θεός είναι σαν τον αετόν ο οποίος σκεπάζει και προστατεύει την φωλεάν του , αγαπά µε πάθος τους
νεοσσούς του και απλώσας τας πτέρυγάς του έλαβε και ετοποθέτησεν αυτούς επάνω εις την ράχιν του.
Δευτ. 32,12  Κύριος µόνος ήγεν αυτούς και ουκ ήν µετ αυτών θεός αλλότριος.
Δευτ. 32,12    Ο Κυριος, αυτός µόνος ωδηγούσε τους προπάτοράς µας και δεν υπήρχε ξένος Θεός µαζή µε αυτούς.
Δευτ. 32,13  ανεβίβασεν αυτούς επί την ισχύν της γής, εψώµισεν αυτούς γενήµατα αγρών· εθήλασαν µέλι εκ πέτρας και
έλαιον εκ στερεάς πέτρας,
Δευτ. 32,13    Ανεβίβασεν αυτούς εις ισχυρά µέρη της γης, εις τα όρη της γης της Επαγγελίας, έδωκεν εις αυτούς άρτους τα
γενήµατα των αγρών. Εθήλασαν µέλι από βράχους και έλαιον από ελαιόδενδρα φυτευµένα εις πετρώδη βουνά.
Δευτ. 32,14  βούτυρον βοών και γάλα προβάτων µετά στέατος αρνών και κριών, υιών ταύρων και τράγων, µετά στέατος
νεφρών πυρού, και αίµα σταφυλής έπιον οίνον.
Δευτ. 32,14    Εφαγαν βούτυρον βοών, έπιαν γάλα προβάτων, εχόρτασαν µε παχείς κριους και αµνούς, µε µοσχάρια και
τράγους· έφαγον µεστωµένον σίτον, όµοιον µε λιπαρούς νεφρούς και σαν κατακόκκινον αίµα έπιαν κρασί από σταφύλια .
Δευτ. 32,15  και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλήσθη, και απελάκτισεν ο ηγαπηµένος, ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη· και
εγκατέλιπε τον Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού.
Δευτ. 32,15    Εφαγεν ο ισραηλιτικός λαός και εχόρτασε µε το παραπάνω. Και όµως ο ηγαπηµένος αυτός λαός εκλώτσησε
τον Θεόν. Ελιπάνθη, επαχύνθη, ηυξήθη εις λαόν πολύν και όµως εγκατέλιπε τον Θεόν τον δηµιουργόν του και
απεµακρύνθη από τον Θεόν τον σωτήρα του.
Δευτ. 32,16  παρώξυνάν µε επ αλλοτρίοις, εν βδελύγµασιν αυτών παρεπίκρανάν µε·
Δευτ. 32,16    Με παρώργισαν εναντίον των, διότι ελάτρευσαν ξένους θεούς, µε κατεπίκραναν µε τα αηδιαστικά είδωλα, που
προσεκύνησαν.
Δευτ. 32,17  έθυσαν δαιµονίοις και ου Θεώ, θεοίς, οίς ουκ ήδεισαν· καινοί και πρόσφατοι ήκασιν, ούς ουκ ήδεισαν οι πατέρες
αυτών.
Δευτ. 32,17    Προσέφεραν θυσίας εις τα δαιµόνια και όχι εις εµέ τον αληθινόν Θεόν, εις ειδωλολατρικούς θεούς, τους οποίους
δεν εγνώριζον· ήσαν αυτοί θεοί καινούργιοι, που τώρα τελευταία έχουν έλθει, και τους οποίους δεν εγνώριζαν οι πρόγονοί
των.
Δευτ. 32,18  Θεόν τον γεννήσαντά σε εγκατέλιπες και επελάθου Θεού τού τρέφοντός σε.
Δευτ. 32,18    Αφήκες, ισραηλιτικέ λαέ, τον Θεόν που σε εγέννησε, και ελησµόνησες τον Θεόν που σε έθρεψε και σε τρέφει.
Δευτ. 32,19  και είδε Κύριος και εζήλωσε και παρωξύνθη δι οργήν υιών αυτού και θυγατέρων
Δευτ. 32,19    Και ο Θεός είδε την αγάπην και την λατρείαν σου προς τα είδωλα, εζηλοτύπησε και ωργίσθη µε θυµόν
µεγάλον εναντίον τέτοιων υιών και θυγατέρων,
Δευτ. 32,20  και είπεν· αποστρέψω το πρόσωπόν µου απ αυτών και δείξω τι έσται αυτοίς επ εσχάτων ηµερών· ότι γενεά
εξεστραµµένη εστίν, υιοί, οίς ουκ έστι πίστις εν αυτοίς.
Δευτ. 32,20   και είπε· θα αποστρέψω το πρόσωπόν µου από αυτούς, θα φανερώσω εις αυτούς τι θα τους συµβή αργότερα εξ
αιτίας της αποστασίας των, διότι είναι γενεά διεστραµµένη, υιοί από τους οποίους έχει λείψει η πίστις των προς εµέ.
Δευτ. 32,21  αυτοί παρεζήλωσάν µε επ ου Θεώ, παρώξυνάν µε εν τοίς ειδώλοις αυτών· καγώ παραζηλώσω αυτούς επ ουκ
έθνει, επί έθνει ασυνέτω παροργιώ αυτούς.
Δευτ. 32,21    Αυτοί έγιναν αιτία να ζηλοτυπήσω, διότι ελάτρευσαν ανύπαρκτον Θεόν, µε εξηρέθισαν να οργισθώ, διότι
ελάτρευσαν τα είδωλα. Θα τους κάµω και εγώ να ζηλοτυπήσουν παραδίδων αυτούς δούλους εις ειδωλολατρικά έθνη, θα
τους κάµω να δυσφορήσουν και αγανακτήσουν, όταν τους παραδώσω εις βάρβαρον ειδωλολατρικόν έθνος.
Δευτ. 32,22  ότι πύρ εκκέκαυται εκ τού θυµού µου, καυθήσεται έως άδου κάτω, καταφάγεται γήν και τα γενήµατα αυτής,
φλέξει θεµέλια ορέων.
Δευτ. 32,22   Διότι άναψε πλέον η φωτιά του θυµού µου· το πυρ της οργής µου θα φθάση κάτω έως στον άδην, θα καταφάγη
την γην και τα προϊόντα της, θα καταφλέξη και θα ζώση µε φλόγες τα θεµέλια των ορέων.
Δευτ. 32,23  συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη µου συντελέσω εις αυτούς.
Δευτ. 32,23   Πολυαρίθµους θα επισωρεύσω εναντίον των θλίψεις και συµφοράς· θα εξαντλήσω τα βέλη µου κτυπών αυτούς.
Δευτ. 32,24  τηκόµενοι λιµώ και βρώσει ορνέων και οπισθότονος ανίατος· οδόντας θηρίων επαποστελώ εις αυτούς µετά
θυµού συρόντων επί γήν.
Δευτ. 32,24   Θα λυώνουν από την πείναν, θα γίνουν τροφή εις τα όρνεα, θα συσπάται οδυνηρώς και αθεραπεύτως η ράχις
των. Θηρία που θα τρίζουν τα δόντια των θα στείλω εναντίον των· δηλητηριώδη ερπετά εξερεθισµένα θα σύρωνται εις την
γην των, δια να τους πλήξουν.
Δευτ. 32,25  έξωθεν ατεκνώσει αυτούς µάχαιρα και εκ των ταµιείων φόβος· νεανίσκος σύν παρθένω, θηλάζων µετά
καθεστηκότος πρεσβύτου.
Δευτ. 32,25   Εξω από τας οικίας των η εχθρική µάχαιρα θα αφήση τους γονείς χωρίς τέκνα, µέσα εις τα σπίτια θα κυριαρχή
ο φόβος. Τροµοκρατηµένοι θα είναι ο νεανίσκος και η παρθένος, το βρέφος που θηλάζει και ο γέρων της προχωρηµένης
ηλικίας.
Δευτ. 32,26  είπα· διασπερώ αυτούς, παύσω δε εξ ανθρώπων το µνηµόσυνον αυτών,
Δευτ. 32,26   Είχα πει και αποφασίσει να διασκορπίσω αυτούς ανάµεσα εις τα έθνη και να εξαλείψω την ανάµνησίν των
µεταξύ των ανθρώπων.
Δευτ. 32,27  ει µη δι οργήν εχθρών, ίνα µη µακροχρονίσωσιν, ίνα µη συνεπιθώνται οι υπεναντίοι, µη είπωσιν· η χείρ ηµών η
υψηλή και ουχί Κύριος εποίησε ταύτα πάντα.
Δευτ. 32,27   Και θα επραγµατοποίουν αυτήν µου την απόφασιν, εάν δεν είχα οργισθή εναντίον των εχθρών των. Δεν θέλω
να γίνουν οι εχθροί των µακροχρονιώτεροι και ισχυρότεροι από αυτούς, δια να µη καυχώνται και λέγουν· Η ιδική µας
µεγάλη δύναµις επέφερε κατά των Ισραηλιτών αυτάς τας καταστροφάς και όχι ο Κυριος.
Δευτ. 32,28  ότι έθνος απολωλεκός βουλήν εστι, και ουκ έστιν εν αυτοίς επιστήµη.
Δευτ. 32,28   Ο ισραηλιτικός λαός έχει χάσει τα λογικά του, έχασε την ορθοφροσύνην του, δεν γνωρίζει τι πράττει.
Δευτ. 32,29  ουκ εφρόνησαν συνιέναι ταύτα· καταδεξάσθωσαν εις τον επιόντα χρόνον.
Δευτ. 32,29   Δεν θέλησαν να συνετισθούν και να κατανοήσουν αυτά . Ας υποστούν λοιπόν κατά τον επακολουθούντα



καιρόν τας συνεπείας της αφροσύνης και πονηρίας των.
Δευτ. 32,30  πώς διώξεται είς χιλίους και δύο µετακινήσουσι µυριάδας, ει µη ο Θεός απέδοτο αυτούς και Κύριος παρέδωκεν
αυτούς;
Δευτ. 32,30   Είναι άφρονες, διότι δεν εννοούν, πως είναι δυνατόν ένας εχθρός να καταδιώξη χιλίους άνδρας του Ισραήλ, και
δύο εχθροί να τρέψουν εις φυγήν δεκάδας χιλιάδων Ισραηλίτας, εάν δεν εγκατέλιπεν αυτούς ο Κυριος και δεν τους
παρέδιδεν στους εχθρούς των;
Δευτ. 32,31  ότι ουκ εισίν ως ο Θεός ηµών οι θεοί αυτών· οι δε εχθροί ηµών ανόητοι.
Δευτ. 32,31    Διάτι ο Θεός µας δεν είναι ανίσχυρος, σαν τους θεούς των ειδωλολατρών· οι εχθροί µας είναι ανόητοι και δεν
ηµπορούν να ίδουν και να εννοήσουν αυτά.
Δευτ. 32,32  εκ γάρ αµπέλου Σοδόµων η άµπελος αυτών, και η κληµατίς αυτών εκ Γοµόρας· η σταφυλή αυτών σταφυλή
χολής, βότρυς πικρίας αυτοίς·
Δευτ. 32,32   Αµπελος ιδική µου ήτο ο ισραηλιτικός λαός· τώρα όµως είναι αµπέλι που προέρχεται από τα διεφθαρµένα
Σοδοµα, τα κλήµατά των από την διεφθαρµένην Γοµόρραν. Ο καρπός της αποστασίας των, τα σταφύλια της αµπέλου
αυτής, είναι χολή και πικρία.
Δευτ. 32,33  θυµός δρακόντων ο οίνος αυτών και θυµός ασπίδων ανίατος.
Δευτ. 32,33   Ο οίνος των τους µεθά και τους εξερεθίζει µέχρι του θυµού δρακόντων, τους επιφέρει αθεράπευτον θυµόν σαν
της εξωργισµένης οχιάς.
Δευτ. 32,34  ουκ ιδού ταύτα συνήκται παρ εµοί και εσφράγισται εν τοίς θησαυροίς µου;
Δευτ. 32,34   Μηπως τάχα αι αποστασίαι αυταί και αι συνέπειαί των δεν έχουν συγκεντρωθή και καταγραφή εις βιβλίον που
έχει σφραγισθή και αποτεθή στους θησαυρούς µου;
Δευτ. 32,35  εν ηµέρα εκδικήσεως ανταποδώσω, εν καιρώ, όταν σφαλή ο πούς αυτών, ότι εγγύς ηµέρα απωλείας αυτοίς, και
πάρεστιν έτοιµα υµίν.
Δευτ. 32,35   Αναµφιβόλως θα τιµωρήσω αυτούς εις ηµέραν, που θα εκδηλωθή η οργή µου, όταν θα σκοντάψουν τα πόδια
των. Πλησιάζει η ηµέρα της καταστροφής των, όλα είναι έτοιµα δια την τιµωρίαν των.
Δευτ. 32,36  ότι κρινεί Κύριος τον λαόν αυτού και επί τοίς δούλοις αυτού παρακληθήσεται· είδε γάρ παραλελυµένους αυτούς
και εκλελοιπότας εν επαγωγή και παρειµένους.
Δευτ. 32,36   Ο δίκαιος Θεός θα κρίνη και θα τιµωρήση τον λαόν του και θα πάρη ικανοποίησιν εν τη δικαιοσύνη του από
τους αποοτατήσαντας δούλους του· διότι θα τους ίδη παραλελυµένους λιπόψυχους και εξηντληµένους από την εξορίαν,
εγκαταλελειµµένουν και απροστατεύτους.
Δευτ. 32,37  και είπε Κύριος· που εισιν οι θεοί αυτών, εφ οίς επεποίθεισαν επ αυτοίς;
Δευτ. 32,37   Και ο Κυριος θα είπη τότε· που είναι οι θεοί των, στους οποίους είχον πεποίθησιν;
Δευτ. 32,38  ών το στέαρ των θυσιών αυτών ησθίετε και επίνετε τον οίνον των σπονδών αυτών ; αναστήτωσαν και
βοηθησάτωσαν υµίν και γενηθήτωσαν υµίν σκεπασταί.
Δευτ. 32,38   Που είναι οι θεοί, των οποίων το λίπος των θυσιών των ετρώγατε και τον οίνον των σπονδών των επίνατε; Ας
σηκωθούν τώρα, ας σας βοηθήσουν, ας γίνουν προστάται σας !
Δευτ. 32,39  ίδετε ίδετε ότι εγώ ειµι, και ουκ έστι Θεός πλήν εµού· εγώ αποκτενώ και ζήν ποιήσω, πατάξω καγώ ιάσοµαι, και
ουκ έστιν ός εξελείται εκ των χειρών µου.
Δευτ. 32,39   Ιδέτε καλά, ιδέτε ότι εγώ είµαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εµέ. Εγώ θανατώνω και
εγώ ζωοποιώ· εγώ θα πλήξω και εγώ θα θεραπεύσω. Δεν υπάρχει κανείς οποίος θα ηµπορέση να βγάλη άνθρωπον από τα
χέρια µου.
Δευτ. 32,40  ότι αρώ εις τον ουρανόν την χείρά µου και οµούµαι τή δεξιά µου και ερώ· ζώ εγώ εις τον αιώνα,
Δευτ. 32,40   Σηκώνω στον ουρανόν το χέρι µου, ορκίζοµαι εις την υψωµένην παντοδύναµον δεξιάν µου και λέγω· Εγώ είµαι
ο αιώνιος και αναλλοίωτος Θεός.
Δευτ. 32,41  ότι παροξυνώ ως αστραπήν την µάχαιράν µου, και ανθέξεται κρίµατος η χείρ µου, και αποδώσω δίκην τοίς
εχθροίς και τοίς µισούσί µε ανταποδώσω·
Δευτ. 32,41    Ορκίζοµαι ότι θα κάµω κοπτεράν την µάχαιράν µου ωσάν την αστραπήν, ότι το χέρι µου θα αποστείλη την
δικαίαν τιµωρίαν κατά πάσης κακίας· θα τιµωρήσω τους εχθρούς και θα ανταποδώσω ο,τι πρέπει εις εκείνους, που µε
µισούν.
Δευτ. 32,42  µεθύσω τα βέλη µου αφ αίµατος, και η µάχαιρά µου φάγεται κρέα, αφ αίµατος τραυµατιών και αιχµαλωσίας,
από κεφαλής αρχόντων εχθρών.
Δευτ. 32,42   Τα βέλη µου θα µεθύσουν από το αίµα, που θα χυθή, η µάχαιρά µου θα φάγη κρέατα αµαρτωλών, θα
ικανοποιηθή η δικαιοσύνη µου από το αίµα των φονευοµένων και των αιχµαλώτων, από κεφάλια αρχόντων, που θα
πέσουν.
Δευτ. 32,43  ευφράνθητε, ουρανοί, άµα αυτώ, και προσκυνησάτωσαν αυτώ πάντες άγγελοι Θεού· ευφράνθητε, έθνη µετά τού
λαού αυτού, και ενισχυσάτωσαν αυτώ πάντες υιοί Θεού· ότι το αίµα των υιών αυτού εκδικάται, και εκδικήσει και
ανταποδώσει δίκην τοίς εχθροίς και τοίς µισούσιν ανταποδώσει, και εκκαθαριεί Κύριος την γήν τού λαού αυτού.
Δευτ. 32,43   Δια την απόδοσιν αυτήν της δικαιοσύνης ας χαρούν οι ουρανοί µαζή µε τον Κυριον, ας προσκυνήσουν αυτόν
όλοι οι άγγελοί του. Χαρήτε λαοί µαζή µε τον λαόν του Θεού· ας ενισχύσουν τον λαόν του Θεού όλοι όσοι είναι υιοί του
Θεού, διότι ο Θευς εκδικείται το αίµα των υιών του. Θα αποδώση το δίκαιον, θα τιµωρήση τους εχθρούς του και στους
µισούντας αυτόν θα ανταποδώση κατά τα έργα των και έτσι θα καθαρίση την χώραν του λαού του από τα κακά στοιχεία”.
Δευτ. 32,44  Καί έγραψε Μωυσής την ωδήν ταύτην εν τή ηµέρα εκείνη και εδίδαξεν αυτήν τους υιούς Ισραήλ. και εισήλθε
Μωυσής και ελάλησε πάντας τους λόγους τού νόµου τούτου εις τα ώτα τού λαού, αυτός και Ιησούς ο τού Ναυή.
Δευτ. 32,44   Αυτήν την ωδήν την έγραψεν ο Μωϋσής κατά την ηµέραν εκείνην και την εδίδαξεν στους Ισραηλίτας . Εισήλθε
δε στον ισραηλιτικόν λαόν και είπε εις τα αυτιά του λαού, αυτός και ο Ιησούς του Ναυή, όλους τους λόγους του νόµου
τούτου.
Δευτ. 32,45  και συνετέλεσε Μωυσής λαλών παντί Ισραήλ.
Δευτ. 32,45   Ετελείωσεν έτσι ο Μωϋσής οµιλών προς τους Ισραηλίτας.



Δευτ. 32,46  και είπε προς αυτούς· προσέχετε τή καρδία επί πάντας τους λόγους τούτους, ούς εγώ διαµαρτύροµαι υµίν
σήµερον, ά εντελείσθε τοίς υιοίς υµών φυλάσσειν και ποιείν πάντας τους λόγους τού νόµου τούτου·
Δευτ. 32,46   Οµως προσέθεσε προς αυτούς και τα εξής· “δώσατε προσοχήν από την καρδιά σας εις όλους τους λόγους
αυτούς, τους οποίους εγώ σήµερον κατά τον πλέον επίσηµον και έντονον τρόπο σας ανεκοίνωσα, ότι θα διατάξετε τα
παιδιά σας να φυλάσσουν και να τηρούν όλους τους λόγους του Νοµου τούτου.
Δευτ. 32,47  ότι ουχί λόγος κενός ούτος υµίν, ότι αύτη η ζωή υµών, και ένεκεν τού λόγου τούτου µακροηµερεύσετε επί της
γής, εις ήν υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονοµήσαι αυτήν.
Δευτ. 32,47   Διότι δεν είναι λόγος αυτός κενός και µάταιος, αλλά αυτή αύτη η ζωη σας· διότι εφ' όσον θα εφαρµόσετε τον
νόµον τούτον του Θεού, θα µακροηµερεύσετε ασφαλείς και ευτυχείς εις την γην, δια την κληρονοµίαν της οποίας τώρα
διαβαίνετε τον Ιορδάνην.
Δευτ. 32,48  Καί ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τή ηµέρα ταύτη λέγων·
Δευτ. 32,48   Και ο Κυριος ωµίλησε προς τον Μωϋσήν κατά την ηµέραν εκείνην λέγων ·
Δευτ. 32,49  ανάβηθι εις το όρος το Αβαρίµ τούτο, όρος Ναβαύ, ό εστιν εν γη Μωάβ κατά πρόσωπον Ιεριχώ, και ιδέ την γήν
Χαναάν, ήν εγώ δίδωµι τοίς υιοίς Ισραήλ, εις κατάσχεσιν,
Δευτ. 32,49   “ανέβα εις την οροσειράν αυτήν Αβαρίµ, στο όρος Ναβαύ, που υπάρχει εις την χώραν Μωάβ, απέναντι από την
Ιεριχώ, και ιδέ την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω στους Ισραηλίτας προς κατάκτησιν,
Δευτ. 32,50  και τελεύτα εν τώ όρει, εις ό αναβαίνεις εκεί, και προστέθητι προς τον λαόν σου, ον τρόπον απέθανεν Ααρών ο
αδελφός σου εν Ώρ τώ όρει, και προσετέθη προς τον λαόν αυτού,
Δευτ. 32,50   και απόθανε εκεί επάνω στο όρος που θα ανεβής, και έτσι θα πρσατεθής στον λαόν σου, όπως και ο Ααρών ο
αδελφός σου, ο οποίος απέθανεν στο όρος Ωρ, και προσετέθη στον λαόν του.
Δευτ. 32,51  ότι ηπειθήσατε τώ ρήµατί µου εν τοίς υιοίς Ισραήλ επί τού ύδατος αντιλογίας Κάδης εν τή ερήµω Σίν, διότι ουχ
ηγιάσατέ µε εν τοίς υιοίς Ισραήλ·
Δευτ. 32,51    Αποθνήσκετε, συ και ο Ααρών, χωρίς να εισέλθετε εις την γην της Επαγγελίας, διότι παρηκούσατε την εντολήν
µου ενώπιον των Ισραηλιτών εις την θέσιν “ύδωρ αναλογίας”, που ευρίσκεται εις Καδης µέσα εις την έρηµον Σιν. Εδείξατε
ανυπακοήν και δεν µε εδοξάσατε ενώπιον των Ισραηλιτών.
Δευτ. 32,52  ότι απέναντι όψη την γήν και εκεί ουκ εισελεύση.
Δευτ. 32,52   Ανέβα λοιπόν στο όρος, διότι από εκεί θα ίδης την γην της Επαγγελίας, εις την οποίαν όµως δεν θα εισέλθης”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Δευτ. 33,1  Καί αύτη η ευλογία ήν ηυλόγησε Μωυσής άνθρωπος τού Θεού τους υιούς Ισραήλ πρό της τελευτής αυτού·
Δευτ. 33,1  Αυτή δε είναι η ευλογία, µε την οποίαν ο Μωϋσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους Ισραηλίτας προ της
τελευτής του,
Δευτ. 33,2  και είπε· Κύριος εκ Σινά ήκει και επέφανεν εκ Σηείρ ηµίν και κατέσπευσεν εξ όρους Φαράν σύν µυριάσι Κάδης, εκ
δεξιών αυτού άγγελοι µετ αυτού.
Δευτ. 33,2  και είπε· “ο Κυριος ήλθεν από το όρος Σινά, έλαµψεν η παρουσία του προς σας στο όρος Σηείρ, έφθασε ταχέως
στο οροπέδιον Φαράν, εφάνηκε µε τας µυριάδας των αγγέλων του ως συνοδούς του εις Καδης· µαζή του και εκ δεξιών του
υπήρχον τα τάγµατα των αγγέλων.
Δευτ. 33,3  και εφείσατο τού λαού αυτού, και πάντες οι ηγιασµένοι υπό τας χείράς σου· και ούτοι υπό σε εισι , και εδέξατο
από των λόγων αυτού
Δευτ. 33,3  Ελυπήθη ο Κυριος τον λαόν του και τον έσωσε. Ολοι αυτοί οι Ισραηλίται, οι αφιερωµένοι εις σε, ευρίσκονται υπό
την προστασίαν σου· επήραν από το στόµα αυτού του Θεού
Δευτ. 33,4  νόµον, ον ενετείλατο ηµίν Μωυσής, κληρονοµίαν συναγωγαίς Ιακώβ.
Δευτ. 33,4  νόµον, τον οποίον διέταξεν ο Μωϋσής εις ηµάς ως πολύτιµον πνευµατικήν κληρονοµίαν δια τας φυλάς του
Ιακώβ.
Δευτ. 33,5  και έσται εν τώ ηγαπηµένω άρχων, συναχθέντων αρχόντων λαών άµα φυλαίς Ισραήλ.
Δευτ. 33,5  Αυτός ο Θεός θα είναι άρχων του ηγαπηµένου του ισραηλιτικού λαού τώρα, αλλά και όταν αι φυλαί του Ισραήλ
και οι άρχοντές των συναχθούν εις την γην της Επαγγελίας.
Δευτ. 33,6  ζήτω ουβήν και µη αποθανέτω και έστω πολύς εν αριθµώ.
Δευτ. 33,6  Ας ζη η φυλή του Ρουβήµ και ας µη αποθάνη και πολυάριθµοι ας είναι οι απόγονοί της.
Δευτ. 33,7  και αύτη Ιούδα. εισάκουσον, Κύριε, φωνής Ιούδα, και εις τον λαόν αυτού εισέλθοισαν· αι χείρες αυτού
διακρινούσιν αυτώ, και βοηθός εκ των εχθρών αυτού έση.
Δευτ. 33,7  Ιδού και η ευλογία του Ιούδα· Ακουσον, Κυριε, την δέησιν του Ιούδα. Ας ενταχθή και η φυλή αυτή στον λαόν του
Θεού, τα χέρια των ανδρών αυτής θα διοικούν τον λαόν και συ ο Θεός θα είσαι βοηθός του λαού αυτού εναντίον των
εχθρών του”.
Δευτ. 33,8  και τώ Λευί είπε· δότε Λευί δήλους αυτού και αλήθειαν αυτού, τώ ανδρί τώ οσίω, ον επείρασαν αυτόν εν πείρα,
ελοιδόρησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας·
Δευτ. 33,8  Δια δε την φυλήν του Λευϊ είπεν ο Μωϋσής· “δώσατε στον από την φυλήν του Λευϊ καταγόµενον όσιον άνδρα,
στον Ααρών τον οποίον οι Ισραηλίται έθλιψαν στον τόπον του “Πειρασµού”, τον ενέπαιξαν στο “Υδωρ της αντιλογίας”,
δώσατε ως αρχιερατικά διάσηµά του την “Δηλωσιν” και την “Αλήθειαν”.
Δευτ. 33,9  ο λέγων τώ πατρί και τή µητρί· ουχ εώρακά σε, και τους αδελφούς αυτού ουκ επέγνω και τους υιούς αυτού
απέγνω· εφύλαξε τα λόγιά σου και την διαθήκην σου διετήρησε.
Δευτ. 33,9  Η φυλή του Λευϊ γεµάτη ιερόν ζήλον είπε κατά την κατασκευήν του χρυσού µόσχου, προς τους στενωτάτους
συγγενείς, τα τέκνα προς τον πατέρα και την µητέρα· Δεν σε έχω ίδει άλλην φοράν· προς τους αδελφούς· Δεν σας
αναγνωρίζω ως αδελφούς· και προς τους υιούς· σας απαρνούµαι. Η φυλή του Λευϊ µε την σαµπεριφοράν της αυτήν
εφύλαξε τα λόγια σου, ετήρησε την διαθήκην σου.
Δευτ. 33,10  δηλώσουσι τα δικαιώµατά σου τώ Ιακώβ και τον νόµον σου τώ Ισραήλ· επιθήσουσι θυµίαµα εν οργή σου διά
παντός επί το θυσιαστήριόν σου.



Δευτ. 33,10    Οι Λευΐται θα διδάξουν και θα κάµουν γνωστά στους Ισραηλίτας τας εντολάς και τους νόµους σου αυτοί θα
θέτουν θυµίαµα πάντοτε στο θυσιαστήριόν σου, δια να σε εξευµενίζουν, όταν δικαίως οργίζεσαι κατά των Ισραηλιτών.
Δευτ. 33,11  ευλόγησον, Κύριε, την ισχύν αυτού και τα έργα των χειρών αυτού δέξαι· κάταξον οσφύν εχθρών επανεστηκότων
αυτώ, και οι µισούντες αυτόν µη αναστήτωσαν.
Δευτ. 33,11     Ευλόγησε λοιπόν, Κυριε, και ενίσχυσε την δύναµιν της φυλής αυτής και πρόσδεξαι τας θυσίας των χειρών των .
Συντριψε την σπονδυλικήν στήλην των εχθρών της, οι οποίοι ήθελον επαναστατήσει εναντίον αυτής. Οσοι δε µισούν
αυτήν την φυλήν ας µη σηκωθούν ποτέ από το χώµα”.
Δευτ. 33,12  και τώ Βενιαµίν είπεν· ηγαπηµένος υπό Κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς, και ο Θεός σκιάζει επ αυτώ πάσας τας
ηµέρας, και ανά µέσον των ώµων αυτού κατέπαυσε.
Δευτ. 33,12    Εις δε την φυλήν Βενιαµίν είπε· “αγαπηµένη από τον Θεόν αυτή η φυλή θα κατοική µε πίστιν και πεποίθησιν, ο
δε Θεός θα σκεπάζη προστατευτικώς αυτήν όλας τας ηµέρας και ασφαλή θα την φέρη στον ωµόν του και θα την
αναπαύση”.
Δευτ. 33,13  και τώ Ιωσήφ είπεν· απ ευλογίας Κυρίου η γη αυτού, από ωρών ουρανού και δρόσου και από αβύσσων πηγών
κάτωθεν
Δευτ. 33,13    Εις δε την φυλήν του Ιωσήφ είπε· “ευλογηµένη από τον Κυριον και πλουσία θα είναι η χώρα της φυλής αυτής·
θα απολαµβάνη τας δωρεάς των εποχών του ουρανού, την ευεργετικήν δρόσον και τα πηγαία ύδατα, που θα αναβλύζουν
από την γην.
Δευτ. 33,14  και καθ ώραν γενηµάτων ηλίου τροπών και από συνόδων µηνών,
Δευτ. 33,14    Από τα προϊόντα εκάστης εποχής, η οποία θα κανονίζεται από τας θέσστου ηλίου και την διαδοχήν των
µηνών,
Δευτ. 33,15  από κορυφής ορέων αρχής και από κορυφής βουνών αενάων
Δευτ. 33,15    από τους καρπούς της κορυφής αιωνοβίων ορέων, από τους καρπούς αρχαιοτάτων λόφων·
Δευτ. 33,16  και καθ ώραν γής πληρώσεως. και τα δεκτά τώ οφθέντι εν τή βάτω έλθοισαν επί κεφαλήν Ιωσήφ, και επί
κορυφής δοξασθείς επ αδελφοίς.
Δευτ. 33,16    εις εκάστην εποχήν η χώρα της φυλής αυτής θα είναι γεµάτη από αγαθά. Και κάθε τι άλλο ευάρεστον στον
Θεόν, ο οποίος είχε παρουσιασθή εις την βάτον, ας έλθη ως ευλογία εις την κεφαλήν του Ιωσήφ, εις την φυλήν εκείνου ο
οποίος είχε δοξασθή µεταξύ των αδελφών του.
Δευτ. 33,17  πρωτότοκος ταύρου το κάλλος αυτού, κέρατα µονοκέρωτος τα κέρατα αυτού· εν αυτοίς έθνη κερατιεί άµα έως
απ άκρου γής. αύται µυριάδες Εφραΐµ, και αύται χιλιάδες Μανασσή.
Δευτ. 33,17    Θα είναι ρωµαλέα και ωραία ωσάν τον πρωτότοκον µόσχον ταύρου, η δύναµίς της, ωσάν την δύναµιν του
µονοκέρωτος. Με την ισχύν της θα καταβάλη συγχρόνως λαούς µέχρι των άκρων της γης. Τέτοιοι θα είναι οι αναρίθµητοι
απόγονοι της φυλής του Εφραίµ και τέτοιοι θα είναι αι χιλιάδες απόγονοι του Μανασσή, των δύο αυτών τέκνων του
Ιωσήφ”.
Δευτ. 33,18  και τώ Ζαβουλών είπεν· ευφράνθητι, Ζαβουλών, εν εξοδία σου και Ισσάχαρ εν τοίς σκηνώµασιν αυτού.
Δευτ. 33,18    Δια δε την φυλήν του Ζαβουλών είπεν· “ας ευφρανθή ο Ζαβουλών µε τα ταξίδια και τας συναλλαγάς του προς
άλλους λαούς και ο Ισσάχαρ εις τας αγροτικάς του περιοχάς.
Δευτ. 33,19  έθνη εξολοθρεύσουσι, και επικαλέσεσθε εκεί και θύσετε εκεί θυσίαν δικαιοσύνης, ότι πλούτος θαλάσσης
θηλάσει σε και εµπόρια παράλιον κατοικούντων.
Δευτ. 33,19    Πολλούς εχθρικούς λαούς θα καταστρέψουν αι δύο αυταί φυλαί. Εις τα µέρη εκείνα θα προσφέρετε θυσίαν
δικαιοσύνης προς τον Θεόν και θα επικαλήσθε το όνοµά του. Θα απολαύσετε τον πλούτον της θαλάσσης και το εµπόριον
αυτών, που κατοικούν εις τας παραλίας”.
Δευτ. 33,20  και τώ Γάδ είπεν· ευλογηµένος εµπλατύνων Γάδ· ως λέων ενεπαύσατο, συντρίψας βραχίονα και άρχοντα.
Δευτ. 33,20   Δια την φυλήν του Γαδ είπε· “δοξασµένος ας είναι ο Θεός, ο οποίος ευρύνει την περιοχήν της φυλής Γαδ. Η φυλή
αυτή, αφού ως λέων συνέτριψεν εχθρικάς χείρας και άρχοντας λαών, ανεπαύθη.
Δευτ. 33,21  και είδεν απαρχήν αυτού, ότι εκεί εµερίσθη γη αρχόντων συνηγµένων άµα αρχηγοίς λαών· δικαιοσύνην Κύριος
εποίησε και κρίσιν αυτού µετά Ισραήλ.
Δευτ. 33,21    Είδε και επροτίµησε τας πρώτας ευφόρους κατακτήσεις των Ισραηλιτών ανατολικώς του Ιορδάνου, έλαβεν ως
µερίδιόν της αυτήν την γην εις συγκέντρωσιν των αρχόντων του Ισραήλ, του Μωϋσέως και του Ιησού του Ναυή µαζή µε
τους αρχηγούς των φυλών. Ο Κυριος δικαίαν κρίσιν και απόφασιν έκαµε δια την φυλήν αυτήν, όπως και αυτή δικαίως και
φιλαδέλφως έφερθη προς τας άλλας φυλάς”.
Δευτ. 33,22  και τώ Δάν είπε· Δάν σκύµνος λέοντος και εκπηδήσεται εκ τού Βασάν.
Δευτ. 33,22   Δια την φυλήν Δαν είπε· “η φυλή Δαν είναι νεαρός λέων, ορµά από την χώραν Βασάν”.
Δευτ. 33,23  και τώ Νεφθαλί είπε· Νεφθαλί πλησµονή δεκτών και εµπλησθήτω ευλογίας παρά Κυρίου· θάλασσαν και λίβα
κληρονοµήσει.
Δευτ. 33,23   Δια την φυλήν του Νεφθαλι είπε· “Νεφθαλί, γεµάτη από θείας ευλογίας, ας χορτάση από τας δωρεάς του
Κυρίου. Θα πάρη ως κληρονοµίας της περιοχάς προς θάλασσαν και προς Νοτον”.
Δευτ. 33,24  και τώ Ασήρ είπεν· ευλογηµένος από τέκνων Ασήρ και έσται δεκτός τοίς αδελφοίς αυτού. βάψει εν ελαίω τον
πόδα αυτού·
Δευτ. 33,24   Δια την φυλήν Ασήρ είπεν· “ευλογηµένη η φυλή Ασήρ µεταξύ των άλλων φυλών. Θα είναι η ευνοουµένη και
αγαπηµένη µεταξύ των άλλων φυλών· η περιοχή της θα είναι πλουσία εις ελαιόδενδρα.
Δευτ. 33,25  σίδηρος και χαλκός το υπόδηµα αυτού έσται, ως αι ηµέραι σου η ισχύς σου.
Δευτ. 33,25   Το υπόδηµά της θα είναι από σίδηρον και χαλκόν· η δύναµίς της θα είναι καθ' όλην την διάρκειαν της ζωής
της.
Δευτ. 33,26  ούκ εστιν ώσπερ ο Θεός τού ηγαπηµένου· ο επιβαίνων επί τον ουρανόν βοηθός σου και ο µεγαλοπρεπής τού
στερεώµατος.
Δευτ. 33,26   Δεν υπάρχει άλλος Θεός, όπως ο Θεός του αγαπηµένου ισραηλιτικού λαού. Ο Θεός, που επιβαίνει εις τα νέφη
του ουρανού και είναι µεγαλοπρεπής στο στερέωµα της γης, θα έρχεται εις βοήθειάν σου.



Δευτ. 33,27  και σκεπάσει σε Θεού αρχή και υπό ισχύ βραχιόνων αενάων και εκβαλεί από προσώπου σου εχθρόν λέγων·
απόλοιο.
Δευτ. 33,27   Θα σε προστατεύση η εξουσία του Θεού, οι αιώνιοι ακατανίκητοι βραχίονές του. Αυτός θα εκδιώξη από εµπρός
σου τους εχθρούς σου λέγων· “Κρηµνισθήτε εις την καταιστροφήν !
Δευτ. 33,28  και κατασκηνώσει Ισραήλ πεποιθώς µόνος επί γής Ιακώβ, επί σίτω και οίνω, και ο ουρανός αυτώ συνεφφής
δρόσω.
Δευτ. 33,28   Θα κατοικήση ο Ισραηλιτικός λαός ασφαλής και σταθερός εις την γην του Ιακώβ, η οποία θα είναι πλουσία εις
σίτον και οίνον, ο δε ουρανός της θα στέλλη από τα νέφη του την κατάλληλον βροχήν.
Δευτ. 33,29  µακάριος σύ, Ισραήλ· τις όµοιός σοι λαός σωζόµενος υπό Κυρίου; υπερασπιεί ο βοηθός σου, και η µάχαιρα
καύχηµά σου· και ψεύσονταί σε οι εχθροί σου, και σύ επί τον τράχηλον αυτών επιβήση.
Δευτ. 33,29   Μακάριος είσαι συ, λαέ του Ισραήλ. Ποιός άλλος λαός είναι όµοιος µε σε, ο οποίος ευρίσκεις και ασφαλίζεις την
σωτηρίαν σου υπό του Κυρίου; Ο Θεός, ο βοηθός σου, θα σε υπερασπίζεται και τότε η µαχαιρά σου θα είναι καύχηµα νίκης
δια σε. Οι εχθροί σου θα πλανηθούν και θα οµιλήσουν ψεέδη δια σε, αλλά συ θα πατήσης επάνω στον τράχηλόν των” !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Δευτ. 34,1  Καί ανέβη Μωυσής από Αραβώθ Μωάβ επί το όρος Ναβαύ, επί κορυφήν Φασγά, ή εστιν επί προσώπου Ιεριχώ.
και έδειξεν αυτώ Κύριος πάσαν την γήν Γαλαάδ έως Δάν
Δευτ. 34,1  Ανέβη ο Μωϋσής από την Αραβώθ της χώρας Μωάβ στο όρος Ναβαύ, εις την κορυφήν Φασγά, η οποία
ευρίσκεται απέναντι από την Ιεριχώ. Και από την κορυφήν εκείνην έδειξεν εις αυτόν ο Κυριος όλην την χώραν Γαλαάδ
µέχρι της χώρας της φυλής Δαν·
Δευτ. 34,2  και πάσαν την γήν Νεφθαλί και πάσαν την γήν Εφραΐµ και Μανασσή και πάσαν την γήν Ιούδα έως της
θαλάσσης της εσχάτης
Δευτ. 34,2     όλην την χώραν του Εφραίµ και του Μανασσή και όλην την γην της φυλής Ιούδα µέχρι της Μεσογείου
Θαλάσσης.
Δευτ. 34,3  και την έρηµον και τα περίχωρα Ιεριχώ, πόλιν φοινίκων έως Σηγώρ.
Δευτ. 34,3  Εδειξεν επίσης εις αυτόν την έρηµον και τα περίχωρα της Ιεριχούς, η οποία είναι πόλις των φοινίκων, µέχρι της
πόλεως Σηγώρ.
Δευτ. 34,4  και είπε Κύριος προς Μωυσήν· αύτη η γη, ήν ώµοσα τώ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ λέγων· τώ σπέρµατι υµών
δώσω αυτήν· και έδειξα τοίς οφθαλµοίς σου, και εκεί ουκ εισελεύση.
Δευτ. 34,4     Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “αυτή είναι η γη της Επαγγελίας, δια την οποίαν ωρκίσθην στον Αβραάµ
και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ λέγων· στους απογόνους σας θα δώσω αυτήν. Λοιπόν, αυτήν την χώραν έδειξα τώρα εις τα
µάτια σου. Συ όµως εκεί δεν θα εισέλθης” !
Δευτ. 34,5  και ετελεύτησε Μωυσής ο οικέτης Κυρίου εν γη Μωάβ διά ρήµατος Κυρίου.
Δευτ. 34,5  Ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου, επέθανεν εις την χώραν Μωάβ, σύµφωνα µε τον λόγον του Κυρίου.
Δευτ. 34,6  και έθαψαν αυτόν εν Γαί εγγύς οίκου Φογώρ· και ουκ είδεν ουδείς την ταφήν αυτού έως της ηµέρας ταύτης .
Δευτ. 34,6     Εθαψαν αυτόν εις την Γαι, πλησίον του ναού του Φογώρ. Κανείς δεν είδε τον τάφον του µέχρις αυτής της
ηµέρας.
Δευτ. 34,7  Μωυσής δε ήν εκατόν και είκοσιν ετών εν τώ τελευτάν αυτόν· ουκ ηµαυρώθησαν οι οφθαλµοί αυτού , ουδέ
εφθάρησαν τα χελώνια αυτού.
Δευτ. 34,7  Ητο δε ο Μωϋσής όταν απέθανεν εκατόν είκοσιν ετών. Η όρασίς του δεν αδυνάτισε και αι φυσικαί του δυνάµεις
δεν ωλιγόστευσαν.
Δευτ. 34,8  και έκλαυσαν οι υιοί Ισραήλ Μωυσήν εν Αραβώθ Μωάβ επί τού Ιορδάνου κατά Ιεριχώ τριάκοντα ηµέρας· και
συνετελέσθησαν αι ηµέραι πένθους κλαυθµού Μωυσή.
Δευτ. 34,8     Οι Ισραηλίται έκλαυσαν τον Μωϋσήν εις την Αραβώθ της Μωάβ πλησίον του Ιορδάνου, απέναντι από την
Ιεριχώ, επί τριάκοντα ηµέρας. Ετσι δε ετελείωσαν αι ηµέραι του πένθους και του κλαυθµού δια τον Μωϋσήν.
Δευτ. 34,9  και Ιησούς υιός Ναυή ενεπλήσθη πνεύµατος συνέσεως, επέθηκε γάρ Μωυσής τας χείρας αυτού επ αυτόν· και
εισήκουσαν αυτού οι υιοί Ισραήλ και εποίησαν καθότι ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή .
Δευτ. 34,9     Ο δε Ιησούς, ο υιός του Ναυή, εγέµισεν από πνεύµα σοφίας, διότι ο Μωϋσής είχε θέσει τας χείρας του επάνω εις
αυτόν και του µετεβίβασε την εξουσίαν. Οι Ισραηλίται υπήκουσαν εις αυτόν και έκαµαν όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον
Μωϋσήν.
Δευτ. 34,10  και ουκ ανέστη έτι προφήτης εν Ισραήλ ως Μωυσής, ον έγνω Κύριος αυτόν πρόσωπον κατά πρόσωπον,
Δευτ. 34,10    Δεν ενεφανίσθη πλέον προφήτης όµοιος µε τον Μωϋσήν, τον οποίον εγνώρισε και προς τον οποίον ωµίλησεν ο
Κυριος πρόσωπον προς πρόσωπον,
Δευτ. 34,11  εν πάσι τοίς σηµείοις και τέρασιν, ον απέστειλεν αυτόν Κύριος ποιήσαι αυτά εν γη Αιγύπτω Φαραώ και τοίς
θεράπουσιν αυτού και πάση τή γη αυτού,
Δευτ. 34,11    εις όλα τα σηµεία και θαύµατα, προς εκτέλεσιν των οποίων έστειλεν αυτόν ο Κυριος εις την Αίγυπτον ενώπιον
του Φαραώ και των αρχόντων του και όλης της Αιγύπτου,
Δευτ. 34,12  τα θαυµάσια τα µεγάλα και την χείρα την κραταιάν, ά εποίησε Μωυσής έναντι παντός Ισραήλ.
Δευτ. 34,12    τα αξιοθαύµαστα και τα µεγάλα έργα και την ακατανίκητον δύναµιν, τα οποία έκαµεν ο Μωϋσής ενώπιον των
Ισραηλιτών.

Ι Η Σ Ο Υ Σ    Τ Ο Υ   Ν Α Υ Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
ΙτΝ. 1,1  Καί εγένετο µετά την τελευτήν Μωυσή, είπε Κύριος τώ Ιησοί υιώ Ναυή τώ υπουργώ Μωυσή λέγων·
ΙτΝ. 1,1  Οταν ο Μωϋσής ετελεύτησεν, είπεν ο Κυριος στον Ιησούν του Ναυη, τον βοηθόν του Μωϋσέως τα εξής·
ΙτΝ. 1,2  Μωυσής ο θεράπων µου τετελεύτηκε· νύν ούν αναστάς διάβηθι τον Ιορδάνην, σύ και πάς ο λαός ούτος εις την γήν,



ήν εγώ δίδωµι αυτοίς.
ΙτΝ. 1,2   “Ο Μωϋσής, ο δούλος µου, απέθανε. Τωρα, λοιπόν, σήκω να διαβής τον Ιορδάνην, συ και όλος ο ισραηλιτικός
αυτός λαός, δια να εισέλθετε εις την χώραν, την οποίαν εγώ δίδω εις όλους σας.
ΙτΝ. 1,3  πάς ο τόπος, εφ ον αν επιβήτε τώ ίχνει των ποδών υµών, υµίν δώσω αυτόν, ον τρόπον είρηκα τώ Μωυσή,
ΙτΝ. 1,3  Θα δώσω εις σας όλην την περιοχήν, την οποίαν θα πατήσουν τα πόδια σας, όπως έχω υποσχεθή στον Μωϋσήν.
ΙτΝ. 1,4  την έρηµον και τον Αντιλίβανον έως τού ποταµού τού µεγάλου ποταµού Ευφράτου, και έως της θαλάσσης της
εσχάτης αφ ηλίου δυσµών έσται τα όρια υµών.
ΙτΝ. 1,4   Τα όρια της χώρας αυτής θα είναι προς νότον µεν η έρηµος (Καδης), προς βορράν το όρος Αντιλίβανος, προς
ανατολάς έως τον µεγάλον ποταµόν τον Ευφράτην, προς δε δυσµάς µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης.
ΙτΝ. 1,5  ουκ αντιστήσεται άνθρωπος κατενώπιον υµών πάσας τας ηµέρας της ζωής σου, και ώσπερ ήµην µετά Μωυσή,
ούτως έσοµαι και µετά σού και ουκ εγκαταλείψω σε, ουδ υπερόψοµαί σε.
ΙτΝ. 1,5  Κανείς άνθρωπος δεν θα ηµπορέση να αντισταθή ενώπιόν σας καθ' όλον το διάστηµα της ζωής σου· και όπως
ήµην πάντοτε κοντά στον Μωϋσήν, δύναµις και προστασία του, έτσι θα είµαι και µαζή µε σε. Δεν θα σε εγκαταλείψω και
ούτε ποτέ θα σε παραβλέψω.
ΙτΝ. 1,6  ίσχυε και ανδρίζου, σύ γάρ αποδιελείς τώ λαώ τούτω την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν υµών δούναι αυτοίς.
ΙτΝ. 1,6   Εχε θάρρος και ανδρείαν. Διότι συ θα κατακτήσης και θα διανείµης στον λαόν αυτόν την χώραν την οποίαν
υπεσχέθην να δώσω στους προπάτοράς σας.
ΙτΝ. 1,7  ίσχυε ούν και ανδρίζου, φυλάσσεσθαι και ποιείν καθότι ενετείλατό σοι Μωυσής ο παίς µου, και ουκ εκκλινείς απ
αυτών εις δεξιά ουδέ εις αριστερά, ίνα συνής εν πάσιν οίς εάν πράσσης.
ΙτΝ. 1,7  Εχε λοιπόν θάρρος και ανδρείαν, και πρόσεχε να εφαρµόζης πιστώς, ο,τι έχει διατάξει ο δούλος µου Μωϋσής στον
Νοµον. Από τας εντολάς του Νοµου δεν θα παρεκκλίνης καθόλου, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, δια να αποκτήσης έτσι
σύνεσιν και να φέρης εις πέρας επιτυχώς όλα τα έργα σου.
ΙτΝ. 1,8  και ουκ αποστήσεται η βίβλος τού νόµου τούτου εκ τού στόµατός σου, και µελετήσεις εν αυτώ ηµέρας και νυκτός,
ίνα ειδής ποιείν πάντα τα γεγραµµένα· τότε ευοδωθήση, και ευοδώσεις τας οδούς σου και τότε συνήσεις.
ΙτΝ. 1,8   Ποτέ δεν πρέπει να αφήσης από τα χέρια σου, από την καρδίαν και το στόµα σου το βιβλίον του Νοµου τούτου. Θα
το µελετάς ηµέραν και νύκτα, δια να µάθης καλά και να εφαρµόζης πιστώς όλα, όσα είναι γραµµένα εις αυτό. Τοτε θα
ευοδωθής και θα φέρης εις αίσιον πέρας τους σκοπούς σου και θα αναδειχθής συνετός δια τον εαυτόν σου και δια τον
λαόν.
ΙτΝ. 1,9  ιδού εντέταλµαί σοι· ίσχυε και ανδρίζου, µη δειλιάσης, µηδέ φοβηθής, ότι µετά σού Κύριος ο Θεός σου εις πάντα, ού
εάν πορεύη.
ΙτΝ. 1,9   Ιδού σου έχω δώσει την εντολήν· λάβε δύναµιν και ανδρείαν, µη δειλιάσης ποτέ, µη φοβηθής κανένα, διότι εγώ,
Κυριος ο Θεός σου, είµαι µαζή σου εις όλας τας ενεργείας σου και όπου θα πορευθής”.
ΙτΝ. 1,10  Καί ενετείλατο Ιησούς τοίς γραµµατεύσι τού λαού λέγων·
ΙτΝ. 1,10  Ο Ιησούς του Ναυή διέταξε τότε τους γραµµατείς του Ισραηλιτικού λαού, λέγων·
ΙτΝ. 1,11  εισέλθατε κατά µέσον της παρεµβολής τού λαού και εντείλασθε τώ λαώ λέγοντες· ετοιµάζεσθε επισιτισµόν, ότι έτι
τρεις ηµέραι και υµείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην τούτον εισελθόντες κατασχείν την γήν, ήν Κύριος ο Θεός των πατέρων
υµών δίδωσιν υµίν.
ΙτΝ. 1,11  “εισέλθετε ανά µέσον του στρατοπέδου και παραγγείλατε στον λαόν τα εξής· Ετοιµάσατε τροφάς, διότι έπειτα από
τρεις ηµέρας θα διαβήτε τούτον τον Ιορδάνην ποταµόν, δια να εισέλθετε και κατακτήσετε την χώραν, την οποίαν ο Κυριος
ο Θεός των πατέρων σας δίδει εις σας”.
ΙτΝ. 1,12  και τώ ουβήν και τώ Γάδ και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή είπεν Ιησούς·
ΙτΝ. 1,12  Εις τας φυλάς του Ρουβήν και του Γαδ και στο ήµισυ της φυλής του Μανασσή ο Ιησούς του Ναυη, είπεν·
ΙτΝ. 1,13  µνήσθητε το ρήµα, ό ενετείλατο υµίν Μωυσής ο παίς Κυρίου λέγων· Κύριος ο Θεός υµών κατέπαυσεν υµάς και
έδωκεν υµίν την γήν ταύτην.
ΙτΝ. 1,13  “ενθυµηθήτε την εντολήν, την οποίαν ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε λέγων· Κυριος ο Θεός σας
παρεχώρησεν εις σας αυτήν την ανατολικώς του Ιορδάνου χώραν και σας ανέπαυσεν από τας άλλας ταλαιπωρίας.
ΙτΝ. 1,14  αι γυναίκες υµών και τα παιδία υµών και τα κτήνη υµών κατοικείτωσαν εν τή γη, ή έδωκεν υµίν, υµείς δε
διαβήσεσθε εύζωνοι πρότεροι των αδελφών υµών, πάς ο ισχύων, και συµµαχήσετε αυτοίς,
ΙτΝ. 1,14  Αι γυναίκες σας και τα παιδιά σας και τα κτήνη σας, ας παραµείνουν εις την γην, που σας έδωκεν ο Κυριος. Σεις
όµως οι άνδρες µε ελαφρόν οπλισµόν θα διαβήτε τον Ιορδάνην ποταµόν, προηγούµενοι από τους άλλους αδελφούς σας.
Ολοι οι δυνάµενοι από σας θα συµπολεµήσουν µε τους αδελφούς σας εναντίον των κατοίκων της Χαναάν,
ΙτΝ. 1,15  έως αν καταπαύση Κύριος ο Θεός ηµών τους αδελφούς υµών, ώσπερ και υµάς, και κληρονοµήσωσι και ούτοι την
γήν, ήν Κύριος ο Θεός ηµών δίδωσιν αυτοίς. και απελεύσεσθε έκαστος εις την κληρονοµίαν αυτού, ήν έδωκεν υµίν Μωυσής
εις το πέραν τού Ιορδάνου επ ανατολών ηλίου.
ΙτΝ. 1,15  µέχρις ότου Κυριος ο Θεός µας εγκαταστήση τους αδελφούς σας, όπως και σας, και κατακτήσουν και αυτοί την
χώραν, την οποίαν Κυριος ο Θεός µας δίδει εις αυτούς. Επειτα δε θα επιστρέψη ο καθένας σας εις την κληρονοµίαν του, την
οποίαν σας έδωκεν ο Μωϋσής, προς ανατολάς, εις την πέραν του Ιορδάνου χώραν”.
ΙτΝ. 1,16  και αποκριθέντες τώ Ιησού είπαν· πάντα όσα εάν εντείλη ηµίν, ποιήσοµεν και εις πάντα τόπον, ού εάν αποστείλης
ηµάς, πορευσόµεθα·
ΙτΝ. 1,16  Εκείνοι απεκρίθησαν στον Ιησούν του Ναυή και είπαν· “όλα όσα θα µας διατάξης θα τα εκτελέσωµεν και εις κάθε
τόπον, στον οποίον θα µας αποστείλης, θα µεταβώµεν.
ΙτΝ. 1,17  κατά πάντα, όσα ηκούσαµεν Μωυσή, ακουσόµεθά σου, πλήν έστω Κύριος ο Θεός ηµών µετά σού, ον τρόπον ήν
µετά Μωυσή.
ΙτΝ. 1,17  Οπως δε υπηκούσαµεν εις όλα, όσα µας διέταξεν ο Μωϋσής, θα υπακούσωµεν και εις σε. Μονον ευχόµεθα να είναι
µαζή σου Κυριος ο Θεός µας, όπως ήτο και µαζή µε τον Μωϋσήν.
ΙτΝ. 1,18  ο δε άνθρωπος, ός αν απειθήση σοι, και όστις µη ακούση των ρηµάτων σου καθότι εάν εντείλη αυτώ, αποθανέτω.
αλλά ίσχυε και ανδρίζου.



ΙτΝ. 1,18  Εκείνος δε ο Ισραηλίτης, ο οποίος θα δειχθή απειθής εις σε και δεν θα υπακούση εις κάθε τι, που συ θα τον
διατάξης, ας τιµωρηθή δια θανάτου. Συ δε λάβε δύναµιν και θάρρος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
ΙτΝ. 2,1  Καί απέστειλεν Ιησούς υιός Ναυή εκ Σαττίν δύο νεανίσκους κατασκοπεύσαι λέγων· ανάβητε και ίδετε την γήν και
την Ιεριχώ. και πορευθέντες οι δύο νεανίσκοι εισήλθοσαν εις Ιεριχώ και εισήλθοσαν εις οικίαν γυναικός πόρνης, ή όνοµα
αάβ, και κατέλυσαν εκεί.
ΙτΝ. 2,1   Ο Ιησούς του Ναυή έστειλεν από την Σαττίν, δύο νεαρούς Ισραηλίτας να κατασκοπεύσουν την χώραν, και τους
είπε· “πηγαίνετε και παρατηρήσατε µε προσοχήν την χώραν και ιδιαιτέρως την Ιεριχώ”. Οι δύο αυτοί νέοι µετέβησαν και
εισήλθον εις την Ιεριχώ. Εισήλθον δε και έµειναν εις την οικίαν µιας γυναικός πόρνης, η οποία ωνοµάζετο Ραάβ, και
διενυκτέρευσαν εκεί.
ΙτΝ. 2,2  και απηγγέλη τώ βασιλεί Ιεριχώ λέγοντες· εισπεπόρευνται ώδε άνδρες των υιών Ισραήλ κατασκοπεύσαι την γήν.
ΙτΝ. 2,2   Μερικοί όµως κάτοικοι της Ιεριχούς προσήλθον στον βασιλέα της πόλεως και είπον· “έχουν εισχωρήσει εδώ
άνδρες Ισραηλίται, δια να κατασκοπεύσουν την χώραν µας”.
ΙτΝ. 2,3  και απέστειλεν ο βασιλεύς Ιεριχώ και είπε προς αάβ λέγων· εξάγαγε τους άνδρας τους εισπεπορευµένους εις την
οικίαν σου την νύκτα, κατασκοπεύσαι γάρ την γήν ήκασι.
ΙτΝ. 2,3   Ο δε βασιλεύς της Ιεριχούς έστειλεν ανθρώπους, δια να είπουν προς την Ραάβ· “βγάλε και παράδωσέ µας τους
άνδρας, οι οποίοι εισήλθον εις την οικίαν σου κατά την νύκτα, διότι έχουν έλθει να κατασκοπεύσουν την χώραν µας”.
ΙτΝ. 2,4  και λαβούσα η γυνή τους δύο άνδρας έκρυψεν αυτούς και είπεν αυτοίς λέγουσα· εισεληλύθασι προς µε οι άνδρες·
ΙτΝ. 2,4   Η γυναίκα εκείνη επήρε τους δύο άνδρας, τους έκρυψεν ασφαλώς και κατόπιν είπεν στους απεσταλµένους του
βασιλέως· “πράγµαι εισήλθον εις την οικίαν µου οι άνδρες αυτοί.
ΙτΝ. 2,5  ως δε η πύλη εκλείετο εν τώ σκότει, και οι άνδρες εξήλθον, ουκ επίσταµαι που πεπόρευνται· καταδιώξατε οπίσω
αυτών, ει καταλήψεσθε αυτούς.
ΙτΝ. 2,5   Καθώς δε έπεφτε το σκοτάδι και επρόκειτο να κλεισθή η πύλη της πόλεως, οι άνδρες εκείνοι έφυγαν από την
οικίαν µου και δεν γνωρίζω, που έχουν πορευθή. Καταδιώξατέ τους και πιθανόν να τους συλλάβετε”.
ΙτΝ. 2,6  αύτη δε ανεβίβασεν αυτούς επί το δώµα και έκρυψεν αυτούς εν τή λινοκαλάµη τή εστοιβασµένη αυτή επί τού
δώµατος.
ΙτΝ. 2,6   Η Ραάβ είχεν αναβιβάσει τους κατασκόπους στο ηλιακωτό της οικίας της και είχε κρύψει αυτούς κάτω από την
καλαµιά του λιναριού, οποία ήτο στοιβαγµένη στο ηλιακωτό
ΙτΝ. 2,7  και οι άνδρες κατεδίωξαν οπίσω αυτών οδόν την επί τού Ιορδάνου επί τας διαβάσεις, και η πύλη εκλείσθη.
ΙτΝ. 2,7   Οι απεσταλµένοι του βασιλέως έτρεξαν εις καταδίωξιν των κατασκόπων, επήραν τον δρόµον, που οδηγεί εις τας
διαβάσστου ποταµού Ιορδάνου, και µετά την έξοδόν των εκλείσθη πάλιν η πύλη.
ΙτΝ. 2,8  και εγένετο ως εξήλθοσαν οι διώκοντες οπίσω αυτών και αυτοί δε πριν ή κοιµηθήναι αυτούς , αύτη δε ανέβη προς
αυτούς επί το δώµα
ΙτΝ. 2,8   Οταν εκείνοι εξήλθον εις καταδίωξιν των δύο νέων και πριν ακόµη αυτοί κοιµηθούν στο ηλιακωτόν, όπου
ευρίσκοντο, ανέβη προς αυτούς η Ραάβ,
ΙτΝ. 2,9  και είπε προς αυτούς· επίσταµαι ότι έδωκεν υµίν Κύριος την γήν, επιπέπτωκε γάρ ο φόβος υµών εφ ηµάς·
ΙτΝ. 2,9   και τους είπε· “γνωρίζω πλέον πολύ καλά ότι ο Κυριος έχει παραδώσει εις σας την χώραν αυτήν. Το συµπεραίνω εκ
του γεγονότος ότι έχοµεν φοβηθή και πανικοβληθή ηµείς οι κάτοικοι της Ιεριχούς από σας.
ΙτΝ. 2,10  ακηκόαµεν γάρ ότι κατεξήρανε Κύριος ο Θεός την ερυθράν θάλασσαν από προσώπου υµών, ότε εξεπορεύεσθε εκ
γής Αιγύπτου, και όσα εποίησε τοίς δυσί βασιλεύσι των Αµοραίων, οί ήσαν πέραν τού Ιορδάνου, τώ Σηών και Ώγ, ούς
εξωλοθρεύσατε αυτούς.
ΙτΝ. 2,10  Και τούτο, διότι επληροφορήθηµεν, ότι ο Κυριος, όταν σεις εφεύγατε από την χώραν της Αιγύπτου, κατεξήρανε
ενώπιόν σας την Ερυθράν Θαλασσαν. Επληροφορήθηµεν ακόµη όλα όσα ο Θεός έκαµε στους δύο βασιλείς των Αµοιραίων,
τους πέραν από τον Ιορδάνην, στον Σηών και τον Ωγ, τους οποίους σεις µε την δύναµιν του Θεού εξωλοθρεύσατε.
ΙτΝ. 2,11  και ακούσαντες ηµείς εξέστηµεν τή καρδία ηµών, και ουκ έστη έτι πνεύµα εν ουδενί ηµών από προσώπου υµών,
ότι Κύριος ο Θεός υµών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γής κάτω.
ΙτΝ. 2,11  Οταν λοιπόν επληροφορήθηµεν αυτά, κατεπλάγηµεν, εχάσαµεν τα λογικά µας, δεν έµεινεν εις κανένα από ηµάς
πνοή και θάρρος να αντισταθώµεν προς σας, διότι επείσθηµεν ότι Κυριος ο Θεός σας είναι ο µόνος αληθινός Θεός στον
ουρανόν άνω και εις την γη κάτω.
ΙτΝ. 2,12  και νύν οµόσατέ µοι Κύριον τον Θεόν, ότι ποιώ υµίν έλεος και ποιήσατε και υµείς έλεος εν τώ οίκω τού πατρός µου
ΙτΝ. 2,12  Και τώρα σας παρακαλώ, να µου ορκισθήτε στο όνοµα Κυρίου του Θεού, ότι, όπως εγώ τώρα σας ελεώ, ετσι και
σεις να ελεήσετε όλην την οικογένειαν του πατρός µου·
ΙτΝ. 2,13  και ζωγρήσατε τον οίκον τού πατρός µου, την µητέρα µου και τους αδελφούς µου και πάντα τον οίκόν µου και
πάντα, όσα εστίν αυτοίς, και εξελείσθε την ψυχήν µου εκ θανάτου.
ΙτΝ. 2,13  να διαφυλάξετε εις την ζωήν τον πατρικόν µου οίκον, την µητέρα µου, τους αδελφούς µου, και όλην την
οικογένειάν µου, όπως επίσης να µη θίξετε τα υπάρχοντά των. Μαζή δε µε αυτούς να διαφυλάξετε από τον θάνατον και την
ιδικήν µου την ζωήν”.
ΙτΝ. 2,14  και είπαν αυτή οι άνδρες· η ψυχή ηµών ανθ υµών εις θάνατον. και αυτή είπεν· ως αν παραδώ Κύριος υµίν την
πόλιν, ποιήσετε εις εµέ έλεος και αλήθειαν.
ΙτΝ. 2,14  Απήντησαν δε εις αυτήν οι δυο κατάσκοποι· “θα προτιµήσωµεν εν ανάγκη να αποθάνωµεν ηµείς προς χάριν σας,
δια να σώσωµεν την ζωήν σας”. Είπε δε η Ραάβ προς αυτούς· “όταν, λοιπόν, ο Κυριος παραδώση εις τα χέρια σας την πόλιν
αυτήν, δείξατε προς εµέ έλεος και επικυρώσατε έτσι την αλήθειαν των λόγων σας”.
ΙτΝ. 2,15  και κατεχάλασεν αυτούς διά της θυρίδος
ΙτΝ. 2,15  Επειτα κατεβίβασεν αυτούς δια σχοινίου από κάποιο παράθυρον,
ΙτΝ. 2,16  και είπεν αυτοίς· εις την ορεινήν απέλθετε, µη συναντήσωσιν υµίν οι καταδιώκοντες, και κρυβήσεσθε εκεί τρεις
ηµέρας, έως αν αποστρέψωσιν οι καταδιώκοντες οπίσω υµών, και µετά ταύτα απελεύσεσθε εις την οδόν υµών.



ΙτΝ. 2,16  και είπεν ακόµη εις αυτούς· “πηγαίνετε εις την ορεινήν περιοχήν, δια να µη σας συναντήσουν αυτοί, που σας
καταδιώκουν. Κρυφθήτε εκεί επί τρεις ηµέρας, µέχρις ότου επιστρέψουν οι διώκται σας και κατόπιν πηγαίνετε στον δρόµον
σας, πέραν από τον Ιορδάνην”.
ΙτΝ. 2,17  και είπαν προς αυτήν οι άνδρες· αθώοί εσµεν τώ όρκω σου τούτω·
ΙτΝ. 2,17  Οι δύο άνδρες είπαν τότε προς αυτήν· “ηµείς θα είµεθα απηλλαγµένοι από τον όρκον, που σου εδώσαµεν, εάν συ
δεν συµµορφωθής προς αυτό που θα σου είπωµεν.
ΙτΝ. 2,18  ιδού ηµείς εισπορευόµεθα εις µέρος της πόλεως, και θήσεις το σηµείον, το σπαρτίον το κόκκινον τούτο εκδήσεις
εις την θυρίδα, δι ής κατεβίβασας ηµάς δι αυτής, τον δε πατέρα σου και την µητέρα σου και τους αδελφούς σου και πάντα
τον οίκον τού πατρός σου συνάξεις προς σεαυτήν εις την οικίαν σου.
ΙτΝ. 2,18  Οταν δηλαδή ηµείς θα εισέλθωµεν ως κατακτηταί εις την πόλιν, θα βάλης συ το εξής σηµάδι· θα δέσης το
κόκκινο αυτό σχοινί στο παράθυρον, από το οποίον µας κατεβίβασες, τον δε πατέρα σου και την µητέρα σου και τους
αδελφούς σου και όλην την οικογένειαν του πατρός σου θα συγκεντρώσης πλησίον σου µέσα εις την οικίαν αυτήν.
ΙτΝ. 2,19  και έσται πάς, ός αν εξέλθη την θύραν της οικίας σου έξω, ένοχος εαυτώ έσται, ηµείς δε αθώοι τώ όρκω σου τούτω.
και όσοι εάν γένωνται µετά σού εν τή οικία σου, ηµείς ένοχοι εσόµεθα.
ΙτΝ. 2,19  Εάν δε κανείς θελήση να βγη από την θύραν της οικίας σοι έξω, αυτός θα φέρη την ευθύνην δι' ο,τι του συµβή·
ηµείς δε θα είµεθα αθώοι από τον όρκον, που σου εδώσαµεν. Θα είµεθα µόνον υπεύθυνοι δι' όλους εκείνους, οι οποίοι θα
παραµείνουν µαζή σου εντός της οικίας.
ΙτΝ. 2,20  εάν δε τις ηµάς αδικήση ή και αποκαλύψη τους λόγους ηµών τούτους , εσόµεθα αθώοι τώ όρκω σου τούτω.
ΙτΝ. 2,20  Σου λέγοµεν δε και τούτο· εάν κανείς από σας µας βλάψη η τολµήση και φανερώση και προδώση τους λόγους µας
αυτούς, ηµείς θα είµεθα απηλλαγµένοι από τον όρκον τούτον, που σου εδώσαµεν”.
ΙτΝ. 2,21  και είπεν αυτοίς· κατά το ρήµα υµών έστω· και εξαπέστειλεν αυτούς.
ΙτΝ. 2,21  Η Ραάβ απήντησε προς αυτούς· “όπως είπατε, έτσι ας γίνη”. Επειτα δε τους αφήκε να φύγουν.
ΙτΝ. 2,22  και επορεύθησαν και ήλθοσαν εις την ορεινήν και κατέµειναν εκεί τρεις ηµέρας· και εξεζήτησαν οι
καταδιώκοντες πάσας τας οδούς και ουχ εύροσαν.
ΙτΝ. 2,22  Εκείνοι εβάδισαν και έφθασαν εις την ορεινήν περιοχήν, όπου και έµειναν τρεις ηµέρας. Οι διώκται των τους
ανεζήτησαν εις όλας τας οδούς, αλλά δεν τους εύρον.
ΙτΝ. 2,23  και υπέστρεψαν οι δύο νεανίσκοι και κατέβησαν εκ τού όρους και διέβησαν προς Ιησούν υιόν Ναυή και
διηγήσαντο αυτώ πάντα τα συµβεβηκότα αυτοίς.
ΙτΝ. 2,23  Μετά τας τρεις αυτάς ηµέρας οι δύο νεαροί κατάσκοποι κατέβησαν από το όρος, διέβησαν τον Ιορδάνην, ήλθον
προς τον Ιησούν του Ναυή και διηγήθησαν εις αυτόν όλα, όσα τους συνέβησαν.
ΙτΝ. 2,24  και είπαν προς Ιησούν ότι παραδέδωκε Κύριος πάσαν την γήν εν χειρί ηµών , και κατέπτηχε πάς ο κατοικών την
γήν εκείνην αφ ηµών.
ΙτΝ. 2,24  Είπαν δε ακόµη προς τον Ιησούν, ότι ο Κυριος έχει παραδώσει πλέον όλην την χώραν, διότι όλοι οι κάτοικοι αυτής
έχουν καταπτοηθή εξ αιτίας µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
ΙτΝ. 3,1  Καί ώρθρισεν Ιησούς το πρωΐ, και απήραν εκ Σαττίν και ήλθοσαν έως τού Ιορδάνου και κατέλυσαν εκεί πρό τού
διαβήναι.
ΙτΝ. 3,1  Ο Ιησούς του Ναυή εξύπνησε λίαν πρωί και ανεχώρησε µαζή µε όλους τους Ισραηλίτας από την Σαττίν, ήλθον έως
τον ποταµόν Ιορδάνην, όπου, πριν τον διαβούν, εστάθµευσαν.
ΙτΝ. 3,2  και εγένετο µετά τρεις ηµέρας διήλθον οι γραµµατείς διά της παρεµβολής
ΙτΝ. 3,2   Μετά δε τρεις ηµέρας διήρχοντο οι Γραµµατείς δια µέσου όλου του στρατοπέδου·
ΙτΝ. 3,3  και ενετείλαντο τώ λαώ λέγοντες· όταν ίδητε την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου τού Θεού ηµών και τους ιερείς
ηµών και τους Λευίτας αίροντας αυτήν, απαρείτε από τον τόπον υµών και πορεύσεσθε οπίσω αυτής·
ΙτΝ. 3,3   και έδιδαν στον λαόν την εντολήν· “όταν ίδητε την Κιβωτόν της Διαθήκης Κυρίου του Θεού ηµών και τους ιερείς
ηµών και τους Λευΐτας να την σηκώνουν, δια να την µεταφέρουν, θα ξεκινήσετε από τον τόπον, που ευρίσκεσθε, και θα
ακολουθήσετε οπίσω από αυτήν.
ΙτΝ. 3,4  αλλά µακράν έστω ανά µέσον υµών και εκείνης, όσον δισχιλίους πήχεις στήσεσθε· µη προσεγγίσητε αυτή, ίνα
επίστησθε την οδόν, ήν πορεύσεσθε αυτήν· ου γάρ πεπόρευσθε την οδόν απ εχθές και τρίτης ηµέρας.
ΙτΝ. 3,4   Προσέξατε όµως θα κρατήτε απόστασιν από αυτήν δύο χιλιάδες πήχεις (χίλια περίπου µέτρα). Μη την πλησιάσετε,
αλλά θα την παρακολουθήτε από την απόστασιν αυτήν, δια να γνωρίσετε τον δρόµον, που πρέπει να ακολουθήσετε. Διότι
αυτόν τον δρόµον ποτέ άλλοτε έως τώρα δεν τον έχετε βαδίσει”.
ΙτΝ. 3,5  και είπεν Ιησούς τώ λαώ· αγνίσασθε εις αύριον, ότι αύριον ποιήσει Κύριος εν υµίν θαυµαστά.
ΙτΝ. 3,5   Είπεν ο Ιησούς του Ναυή προς τον λαόν· “αγνισθήτε δια την αυριανήν ηµέραν, διότι αύριον θα κάµη ο Κυριος
ενώπιόν σας θαυµαστά έργα”.
ΙτΝ. 3,6  και είπεν Ιησούς τοίς ιερεύσιν· άρατε την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου και προπορεύεσθε τού λαού . και ήραν οι
ιερείς την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου και επορεύοντο έµπροσθεν τού λαού.
ΙτΝ. 3,6   Εις δε τους ιερείς είπε· “πάρετε την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και βαδίσατε εµπρός από τον λαόν”. Οι ιερείς
έλαβαν την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και επορεύοντο εµπρός από τον λαόν .
ΙτΝ. 3,7  και είπε Κύριος προς Ιησούν· εν τή ηµέρα ταύτη άρχοµαι υψώσαί σε κατενώπιον πάντων υιών Ισραήλ, ίνα γνώσιν
ότι καθότι ήµην µετά Μωυσή, ούτως έσοµαι και µετά σού.
ΙτΝ. 3,7   Είπε τότε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “από την ηµέραν αυτήν θα αρχίσω να σε εξυψώνω και να σε αναδεικνύω
ενώπιον όλων των Ισραηλιτών, δια να µάθουν ότι, όπως ήµουν µαζή µε τον Μωϋσήν, έτσι θα είµαι και µαζή µε σε.
ΙτΝ. 3,8  και νύν έντειλαι τοίς ιερεύσι τοίς αίρουσι την κιβωτόν της διαθήκης λέγων· ως αν εισέλθητε επί µέρους τού ύδατος
τού Ιορδάνου, και εν τώ Ιορδάνη στήσεσθε.
ΙτΝ. 3,8   Και τώρα δώσε εντολή στους ιερείς, που µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης, και είπε προς αυτούς· Οταν
φθάσετε εκεί, όπου ρέουν τα ύδατα του Ιορδάνου, και µόλις πατήσετε µέρος τι των υδάτων, σταµατήσατε”.



ΙτΝ. 3,9  και είπεν Ιησούς τοίς υιοίς Ισραήλ· προσαγάγετε ώδε και ακούσατε το ρήµα Κυρίου τού Θεού ηµών .
ΙτΝ. 3,9   Ο Ιησούς του Ναυή είπεν προς τους Ισραηλίτας· “πλησιάσατε εδώ και ακούσατε µε προσοχήν τον λόγον Κυρίου
του Θεού µας, δια του οποίου προαναγγέλλω σηµείον µέγα.
ΙτΝ. 3,10  εν τούτω γνώσεσθε ότι Θεός ζών εν υµίν και ολοθρεύων ολοθρεύσει από προσώπου ηµών τον Χαναναίον και τον
Χετταίον και τον Φερεζαίον και τον Ευαίον και τον Αµοραίον και τον Γεργεσαίον και τον Ιεβουσαίον·
ΙτΝ. 3,10  Δια του σηµείου αυτού θα µάθετε και θα πεισθήτε ότι ο ζων Θεός υπάρχει µεταξύ µας· αυτός θα εξολόθρεύση εξ
ολοκλήρου ενώπιόν σας τους Χαναναίους και τους Χετταίους και τους Φερεζαίους και τους Ευαίους και τους Αµορραίους
και τους Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους.
ΙτΝ. 3,11  ιδού η κιβωτός διαθήκης Κυρίου πάσης της γής διαβαίνει τον Ιορδάνην.
ΙτΝ. 3,11  Ιδού· η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου και Θεού όλης της γης διαβαίνει τώρα τον Ιορδάνην.
ΙτΝ. 3,12  προχειρίσασθε υµίν δώδεκα άνδρας από των υιών Ισραήλ, ένα αφ εκάστης φυλής.
ΙτΝ. 3,12  Εκλέξατε δώδεκα άνδρας από τους Ισραηλίτας, ένα από κάθε φυλήν.
ΙτΝ. 3,13  και έσται ως αν καταπαύσωσιν οι πόδες των ιερέων των αιρόντων την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου πάσης της
γής εν τώ ύδατι τού Ιορδάνου, το ύδωρ τού Ιορδάνου εκλείψει, το δε ύδωρ το καταβαίνον στήσεται.
ΙτΝ. 3,13  Αµέσως δε µόλις οι πόδες των ιερέων, οι οποίοι µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Θεού και Κυρίου
πάσης της γης, πατήσουν το ύδωρ του Ιορδάνου, τότε το ύδωρ του Ιορδάνου, που ρέει προς τα κάτω, θα συνεχίση την ροήν
του και θα φύγη εντελώς, το δε ύδωρ που έρχεται από βορράν θα σταθή”.
ΙτΝ. 3,14  και απήρεν ο λαός εκ των σκηνωµάτων αυτών διαβήναι τον Ιορδάνην, οι δε ιερείς ήροσαν την κιβωτόν της
διαθήκης Κυρίου πρότεροι τού λαού.
ΙτΝ. 3,14  Ο λαός εβγήκε από τας σκηνάς του, δια να διαβή τον Ιορδάνην. Οι δε ιερείς, οι οποίοι µετέφεραν την Κιβωτόν της
Διαθήκης του Κυρίου, επορεύοντο εµπρός από τον λαόν.
ΙτΝ. 3,15  ως δε εισεπορεύοντο οι ιερείς οι αίροντες την κιβωτόν της διαθήκης επί τον Ιορδάνην και οι πόδες των ιερέων των
αιρόντων την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου εβάφησαν εις µέρος τού ύδατος τού Ιορδάνου· ο δε Ιορδάνης επληρούτο καθ
όλην την κρηπίδα αυτού ωσεί ηµέραι θερισµού πυρών·
ΙτΝ. 3,15  Την στιγµήν δε κατά την οποίαν οι ιερείς, οι µεταφέροντες την Κιβωτόν της Διαθήκης, εισήλθον στον Ιορδάνην
και οι πόδες αυτών των ιερέων εβράχησαν εις µικρόν τι µέρος του ύδατος του Ιορδάνου, ο δε Ιορδάνης είχε πληµµυρίσει
τότε καθ' όλην την κοίτην αυτού, όπως συνήθως συµβαίνει κατά τας ηµέρας του θερισµού των σιτηρών,
ΙτΝ. 3,16  και έστη τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν, έστη πήγµα έν αφεστηκός µακράν σφόδρα σφοδρώς έως µέρους
Καριαθιαρίµ, το δε καταβαίνον κατέβη εις την θάλασσαν Άραβα, θάλασσαν αλός, έως εις το τέλος εξέλιπε· και ο λαός
ειστήκει απέναντι Ιεριχώ.
ΙτΝ. 3,16  εσταµάτησαν τα ύδατα, που κατέβαινον εκ των άνω, εσταµάτησαν σαν ένας εκτεταµένος πάγος εις µεγάλην,
πολύ µεγάλην απόστασιν, µέχρι της πόλεως Καριαθιαρίµ, ενώ το άλλο, το κατερχόµενον ύδωρ, κατέβη εις την θάλασσαν
του βαθυπέδου Αραβα, την Αλµυράν, την Νεκράν Θαλασσαν, µέχρις ότου εξέλιπε πλήρως. Ο δε λαός κατάπληκτος είχε
σταµατήσει όρθιος εις την όχθην απέναντι από την Ιεριχώ.
ΙτΝ. 3,17  και έστησαν οι ιερείς οι αίροντες την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου επί ξηράς εν µέσω τού Ιορδάνου· και πάντες οι
υιοί Ισραήλ διέβαινον διά ξηράς, έως συνετέλεσε πάς ο λαός διαβαίνων τον Ιορδάνην.
ΙτΝ. 3,17  Οι ιερείς, οι οποίοι µετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, επροχώρησαν και εστάθησαν στο µέσον της
ξηράς κοίτης του Ιορδάνου. Ολοι δε οι Ισραηλίται διέβαινον ως δια ξηράς, µέχρις ότου ολόκληρος ο ισραηλιτικός λαός
ετελείωσε διαβαίνων τον Ιορδάνην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
ΙτΝ. 4,1  Καί επεί συνετέλεσε πάς ο λαός διαβαίνων τον Ιορδάνην, και είπε Κύριος τώ Ιησοί λέγων·
ΙτΝ. 4,1   Οταν δε όλος ο Ισραηλιτικός λαός ετελείωσε την διάδασιν του Ιορδάνου, είπεν ο Κυριος στον Ιησούν·
ΙτΝ. 4,2  παραλαβών άνδρας από τού λαού, ένα αφ εκάστης φυλής,
ΙτΝ. 4,2   “πάρε δώδεκα άνδρας από τον λαόν, ένα από κάθε φυλήν·
ΙτΝ. 4,3  σύνταξον αυτοίς λέγων· ανέλεσθε εκ µέσου Ιορδάνου ετοίµους δώδεκα λίθους και τούτους διακοµίσαντες άµα υµίν
αυτοίς, θέτε αυτούς εν τή στρατοπεδεία υµών, ού εάν παρεµβάλητε εκεί την νύκτα.
ΙτΝ. 4,3   διάταξέ τους και ειπέ· “Παρέτε εκ του µέσου της κοίτης του Ιορδάνου δώδεκα οµαλούς λίθους, µεταφέρατε αυτούς
µαζή σας και θέσατέ τους στο στρατόπεδον, όπου κατά την νύκτα θα κατασκηνώσετε”.
ΙτΝ. 4,4  και ανακαλεσάµενος Ιησούς δώδεκα άνδρας των ενδόξων από των υιών Ισραήλ, ένα αφ εκάστης φυλής,
ΙτΝ. 4,4   Ο Ιησούς του Ναυή εκάλεσε πλησίον του δώδεκα άνδρας από τους επισήµους µεταξύ του ισραηλιτικού λαού, ένα
από κάθε φυλήν,
ΙτΝ. 4,5  είπεν αυτοίς· προσαγάγετε έµπροσθέν µου πρό προσώπου Κυρίου εις µέσον τού Ιορδάνου, και ανελόµενος εκείθεν
έκαστος λίθον αράτω επί των ώµων αυτού κατά τον αριθµόν των δώδεκα φυλών τού Ισραήλ,
ΙτΝ. 4,5   και τους είπε· “προχωρήσατε ενώπιόν µου, εµπρός από την Κιβωτόν του Κυρίου, εισέλθετε εις το µέσον της κοίτης
του Ιορδάνου, και ο καθένας από σας ας πάρη στους ώµους του ένα λίθον, κατά τον αριθµόν των δώδεκα φυλών του
Ισραήλ,
ΙτΝ. 4,6  ίνα υπάρχωσιν υµίν ούτοι εις σηµείον κείµενον διαπαντός, ίνα όταν ερωτά σε ο υιός σου αύριον λέγων, τι εισιν οι
λίθοι ούτοι ηµίν;
ΙτΝ. 4,6   δια να υπάρχουν αυτοί εις σας και να µένουν ως αιώνιον σηµείον, ίνα, όταν στο µέλλον σε ερωτά ο υιός σου· Διατί
και προς τι υπάρχουν αυτοί οι λίθοι εις ηµάς;
ΙτΝ. 4,7  και σύ δηλώσεις τώ υιώ σου λέγων· ότι εξέλιπεν ο Ιορδάνης ποταµός από προσώπου κιβωτού διαθήκης Κυρίου
πάσης της γής, ως διέβαινεν αυτόν· και έσονται οι λίθοι ούτοι υµίν µνηµόσυνον τοίς υιοίς Ισραήλ έως τού αιώνος.
ΙτΝ. 4,7   Συ θα απαντήσης στον υιόν σου λέγων· Οι λίθοι ούτοι µας υπενθυµίζουν ότι ο Ιορδάνης ποταµός εσταµάτησε την
ροήν των υδάτων του ενώπιον της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου όλης της γης, καθώς αυτή διέβαινε τον ποταµόν. Οι
λίθοι αυτοί θα είναι εις αιωνίαν ανάµνησιν δια σας τους Ισραηλίτας”.
ΙτΝ. 4,8  και εποίησαν ούτως οι υιοί Ισραήλ, καθότι ενετείλατο Κύριος τώ Ιησοί, και αναλαβόντες δώδεκα λίθους εκ µέσου



τού Ιορδάνου, καθάπερ συνέταξε Κύριος τώ Ιησοί εν τή συντελεία της διαβάσεως των υιών Ισραήλ, και διεκόµισαν άµα
εαυτοίς εις την παρεµβολήν και απέθηκαν εκεί.
ΙτΝ. 4,8   Οι Ισραηλίται έπραξαν, όπως ακριβώς διέταξεν ο Κυριος τον Ιησούν του Ναυη. Επήραν δώδεκα λίθους από το
µέσον της κοίτης του Ιορδάνου, όπως είχε διατάξει ο Κυριος τον Ιησούν, όταν είχε τελειώσει η διάβασις των Ισραηλιτών,
έφεραν µαζή των τους λίθους αυτούς εις το στρατόπεδον και εκεί τους απέθεσαν.
ΙτΝ. 4,9  έστησε δε Ιησούς και άλλους δώδεκα λίθους εν αυτώ τώ Ιορδάνη εν τώ γενοµένω τόπω υπό τους πόδας των ιερέων
των αιρόντων την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου, και εισιν εκεί έως της σήµερον ηµέρας.
ΙτΝ. 4,9   Ο Ιησούς του Ναυή έστησε και άλλους δώδεκα λίθους εντός του Ιορδάνου στον τόπον όπου είχον πατήσει οι πόδες
των ιερέων των µεταφερόντων την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου. Οι λίθοι δε αυτοί ευρίσκονται εκεί µέχρι της ηµέρας
που γράφονται αυτά.
ΙτΝ. 4,10  ειστήκεισαν δε οι ιερείς οι αίροντες την κιβωτόν της διαθήκης εν τώ Ιορδάνη, έως ού συνετέλεσεν Ιησούς πάντα, ά
ενετείλατο Κύριος αναγγείλαι τώ λαώ, και έσπευσεν ο λαός και διέβησαν.
ΙτΝ. 4,10  Οι ιερείς, που µετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης, ήσαν όρθιοι µέσα εις την κοίτην του Ιορδάνου, έως ότου ο
Ιησούς έφερεν εις πέρας όλα όσα είχε διατάξει ο Κυριος να αναγγείλη στον λαόν. Οι δε Ισραηλίται έσπευσαν και διέβησαν
τον ποταµόν.
ΙτΝ. 4,11  και εγένετο ως συνετέλεσε πάς ο λαός διαβήναι, και διέβη η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου, και οι λίθοι έµπροσθεν
αυτών.
ΙτΝ. 4,11  Οταν όλος ο λαός ετελείωσε την διάβασιν, τότε και η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου διέβη τον ποταµόν.
Εµπροσθεν δε από όλους εβάδιζαν οι άνδρες που εκρατούσαν στους ώµους των τους δώδεκα λίθους.
ΙτΝ. 4,12  και διέβησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και οι ηµίσεις φυλής Μανασσή διεσκευασµένοι έµπροσθεν των υιών
Ισραήλ, καθάπερ ενετείλατο αυτοίς Μωυσής.
ΙτΝ. 4,12  Μαζή µε τους άλλους Ισραηλίτας διέβησαν η φυλή του Ρουβήν, η φυλή του Γαδ και το ήµισυ από την φυλήν του
Μανασσή εξωπλισµένοι, εµπρός στους Ισραηλίτας, όπως είχε διατάξει αυτούς ο Μωϋσής.
ΙτΝ. 4,13  τετρακισµύριοι εύζωνοι εις µάχην διέβησαν εναντίον Κυρίου εις πόλεµον προς την Ιεριχώ πόλιν.
ΙτΝ. 4,13  Σαράντα χιλιάδες ήσαν οι ελαφρώς ωπλισµένοι των δυόµισυ αυτών φυλών, οι οποίοι διέβησαν τον Ιορδάνην
ενώπιον του Κυρίου, δια να πολεµήσουν την πόλιν Ιεριχώ.
ΙτΝ. 4,14  εν εκείνη τή ηµέρα ηύξησε Κύριος τον Ιησούν εναντίον τού παντός γένους Ισραήλ, και εφοβούντο αυτόν, ώσπερ
Μωυσήν, όσον χρόνον έζη.
ΙτΝ. 4,14  Κατά την ηµέραν εκείνην ο Κυριος εµεγάλυνε και εξύψωσε τον Ιησούν του Ναυή ενώπιον όλου του ισραηλιτικού
γένους. Εφοβούντο δε και εσέβοντο αυτόν οι Ισραηλίται, όπως εφοβούντο και τον Μωϋσήν, όσον χρόνον έζη.
ΙτΝ. 4,15  Καί είπε Κύριος τώ Ιησοί λέγων·
ΙτΝ. 4,15  Ο Κυριος είπεν στον Ιησούν·
ΙτΝ. 4,16  έντειλαι τοίς ιερεύσι τοίς αίρουσι την κιβωτόν της διαθήκης τού µαρτυρίου Κυρίου εκβήναι εκ τού Ιορδάνου.
ΙτΝ. 4,16  “δώσε εντολήν στους ιερείς, που µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Μαρτυρίου του Κυρίου να εξέλθουν
τώρα από τον Ιορδάνην”.
ΙτΝ. 4,17  και ενετείλατο Ιησούς τοίς ιερεύσι λέγων· έκβητε εκ τού Ιορδάνου.
ΙτΝ. 4,17  Ο Ιησούς έδωσεν στους ιερείς την εντολήν αυτήν και τους είπε· “Λβγήτε τώρα από τον Ιορδάνην”.
ΙτΝ. 4,18  και εγένετο ως εξέβησαν οι ιερείς οι αίροντες την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου εκ τού Ιορδάνου και έθηκαν τους
πόδας επί της γής, ώρµησε το ύδωρ τού Ιορδάνου κατά χώραν και επορεύετο καθά χθές και τρίτην ηµέραν δι όλης της
κρηπίδος.
ΙτΝ. 4,18  Αµέσως δε συνέβη τούτο το παράδοξον· µόλις οι ιερείς, οι µεταφέροντες την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου
βγήκαν από την κοίτην του Ιορδάνου και επάτησαν εις την δυτικήν όχθην του, ώρµησε το ύδωρ του Ιορδάνου στον τόπον
του και έρρεεν, όπως και προηγουµένως, µέσα εις ολο το ύψος και πλάτος της κοίτης.
ΙτΝ. 4,19  και ο λαός ανέβη εκ τού Ιορδάνου δεκάτη τού µηνός τού πρώτου· και κατεστρατοπέδευσαν οι υιοί Ισραήλ εν
Γαλγάλοις κατά µέρος το προς ηλίου ανατολάς από της Ιεριχώ.
ΙτΝ. 4,19  Η ηµέρα δε, κατά την οποίαν ο λαός εβγήκεν από τον Ιορδάνην, ήτο η δεκάτη του πρώτου µηνός, του Νισάν. Οι
Ισραηλίται εστρατοπέδευσαν εις τα Γαλγαλα, εις την περιοχήν την προς ανατολάς της Ιεριχούς.
ΙτΝ. 4,20  και τους δώδεκα λίθους τούτους, ούς έλαβεν εκ τού Ιορδάνου, έστησεν Ιησούς εν Γαλγάλοις
ΙτΝ. 4,20  Τους δε δώδεκα λίθους, τους οποίους επήραν από την κοίτην του Ιορδάνου, έστησεν ο Ιησούς εις Γαλγαλα,
ΙτΝ. 4,21  λέγων· όταν ερωτώσιν υµάς οι υιοί υµών λέγοντες· τι εισιν οι λίθοι ούτοι;
ΙτΝ. 4,21  λέγων· “όταν σας ερωτούν τα παιδιά σας και σας λέγουν· τι είναι αυτοί οι λίθοι;
ΙτΝ. 4,22  αναγγείλατε τοίς υιοίς υµών, ότι επί ξηράς διέβη Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον,
ΙτΝ. 4,22  Σεις θα αναγγείλετε εις τα παιδιά σας, ότι ωσάν από ξηράν επέρασαν οι Ισραηλίται τον Ιορδάνην τούτον ποταµόν,
ΙτΝ. 4,23  αποξηράναντος Κυρίου τού Θεού ηµών το ύδωρ τού Ιορδάνου εκ των έµπροσθεν αυτών, µέχρις ού διέβησαν·
καθάπερ εποίησε Κύριος ο Θεός ηµών την ερυθράν θάλασσαν, ήν απεξήρανε Κύριος ο Θεός ηµών έµπροσθεν ηµών, έως
παρήλθοµεν,
ΙτΝ. 4,23  διότι Κυριος ο Θεός ηµών εξήρανεν ενώπιόν µας το ύδωρ του Ιορδάνου, µέχρις ότου διέβηµεν αυτόν όλοι. Και εις
την περίστασιν αυτήν Κυριος ο Θεός µας έκαµεν ο,τι και εις την Ερυθράν Θαλασσαν, την οποίαν απεξήρανεν ενώπιόν µας,
έως ότου την διέβηµεν.
ΙτΝ. 4,24  όπως γνώσι πάντα τα έθνη της γής, ότι η δύναµις τού Κυρίου ισχυρά εστι, και ίνα υµείς σέβησθε Κύριον τον Θεόν
ηµών εν παντί χρόνω.
ΙτΝ. 4,24  Και ταύτα, δια να µάθουν όλα τα έθνη της οικουµένης, ότι η δύναµις του Κυρίου είναι ισχυρά, να µάθετε δε και
σεις να σέβεσθε πάντοτε Κυριον τον Θεόν µας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
ΙτΝ. 5,1  Καί εγένετο ως ήκουσαν οι βασιλείς των Αµοραίων, οί ήσαν πέραν τού Ιορδάνου, και οι βασιλείς της Φοινίκης οι
παρά την θάλασσαν, ότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός τον Ιορδάνην ποταµόν εκ των έµπροσθεν των υιών Ισραήλ εν τώ



διαβαίνειν αυτούς, και ετάκησαν αυτών αι διάνοιαι και κατεπλάγησαν και ουκ ήν εν αυτοίς φρόνησις ουδεµία από
προσώπου των υιών Ισραήλ.
ΙτΝ. 5,1  Οι βασιλείς των Αµορραίων, οι οποίοι ήσαν δυτικώς από τον Ιορδάνην ποταµόν, και οι βασιλείς της Φοινίκης, οι
οποίοι κατοικούσαν πλησίον της Μεσογείου Θαλάσσης, όταν επληροφορήθησαν ότι Κυριος ο Θεός απεξήρανε τον
Ιορδάνην ποταµόν ενώπιον των Ισραηλιτών, καθ' ον χρόνον τον διέβαιναν, έµειναν κατάπληκτοι, έλυωσαν οι καρδιές των
από τον φόβον, τα έχασαν και έπεσαν εις πλήρη αµηχανίαν απέναντι των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 5,2  υπό δε τούτον τον καιρόν είπε Κύριος τώ Ιησοί· ποίησον σεαυτώ µαχαίρας πετρίνας εκ πέτρας ακροτόµου και
καθίσας περίτεµε τους υιούς Ισραήλ εκ δευτέρου.
ΙτΝ. 5,2   Κατά τον καιρόν δε αυτόν των µεγάλων τούτων γεγονότων είπεν ο Κυριος στον Ιησούν· “κατασκεύασε πέτρινα
µαχαίρια από λιθάρι αιχµηρό και κάθησε να κάµης περιτοµήν στους Ισραηλίτας δια δεύτεραν φοράν”.
ΙτΝ. 5,3  και εποίησεν Ιησούς µαχαίρας πετρίνας ακροτόµους και περιέτεµε τους υιούς Ισραήλ επί τού καλουµένου τόπου
Βουνός των ακροβυστιών.
ΙτΝ. 5,3   Ο Ιησούς κατεσκεύασε λίθινα αιχµηρά µαχαίρια και µε αυτά περιέταµε τους Ισραηλίτας, στοποθεσίαν, που
εκλήθη “Βουνός Ακροβυστιών”.
ΙτΝ. 5,4  ον δε τρόπον περιεκάθαρεν Ιησούς τους υιούς Ισραήλ, όσοι ποτέ εγένοντο εν τή οδώ και όσοι ποτέ απερίτµητοι
ήσαν των εξεληλυθότων εξ Αιγύπτου, πάντας τούτους περιέτεµεν Ιησούς·
ΙτΝ. 5,4   Αυτός δε ήτο ο τρόπος, µε τον οποίον ο Ιησούς εκαθάρισε δια της περιτοµής τους υιούς Ισραήλ. Οσοι είχον
γιεννηθή κατά την περιπλάνησιν των Ισραηλιτών εις την έρηµον και όσοι άλλοι από τους εξελθόντας εκ της Αιγύπτου
ήσαν απερίτµητοι, όλους αυτούς τους περιέταµεν ο Ιησούς του Ναυη.
ΙτΝ. 5,5  τεσσαράκοντα γάρ και δύο έτη ανέστραπται Ισραήλ εν τή ερήµω τή Μαβδαρίτιδι,
ΙτΝ. 5,5   Διότι επί τεσσαράκοντα δύο έτη οι Ισραηλίται περιεπλανώντο εις την Μαβδαρίτιδα έρηµον, όπου δεν είχαν
περιτµηθή.
ΙτΝ. 5,6  διό απερίτµητοι ήσαν οι πλείστοι αυτών των µαχίµων των εξεληλυθότων εκ γής Αιγύπτου οι απειθήσαντες των
εντολών τού Θεού, οίς και διώρισε µη ιδείν αυτούς την γήν, ήν ώµοσε Κύριος τοίς πατράσιν αυτών δούναι, γήν ρέουσαν
γάλα και µέλι.
ΙτΝ. 5,6   Δια τον λόγον αυτόν ήσαν απερίτµητοι οι πλείστοι από τους µαχίµους άνδρας, εκτός εκείνων, οι οποίοι είχον
απειθήσει εις τας εντολάς του Θεού και εναντίον των οποίων απεφάσισε και ώρισεν ο Θεός να µη ίδουν την γην της
Επαγγελίας, την οποίαν είχεν ορκισθή ο Κυριος στους προπάτοράς των να δώση, την γην την ρέουσαν γάλα και µέλι.
ΙτΝ. 5,7  αντί δε τούτων αντικατέστησε τους υιούς αυτών, ούς Ιησούς περιέτεµε, διά το αυτούς γεγεννήσθαι κατά την οδόν
απεριτµήτους.
ΙτΝ. 5,7   Αντί δε τούτων, που ηπείθησαν, έφερεν ο Θεός τους υιούς των, τους οποίους ο Ιησούς του Ναυή περιέταµε, διότι
ούτοι είχαν γεννηθή κατά την διάρκειαν της περιπλανήσεως εις την έρηµον και είχαν µείνει απερίτµητοι.
ΙτΝ. 5,8  περιτµηθέντες δε ησυχίαν είχον αυτόθι καθήµενοι εν τή παρεµβολή, έως υγιάσθησαν.
ΙτΝ. 5,8   Ούτοι δε, µετά την περιτοµήν των, εκάθησαν ήσυχοι στο στρατόπεδον, έως ότου εθεραπεύθη η πληγή και
αποκατεστάθη η υγεία των.
ΙτΝ. 5,9  και είπε Κύριος τώ Ιησοί υιώ Ναυή· εν τή σήµερον ηµέρα αφείλον τον ονειδισµόν Αιγύπτου αφ υµών . και εκάλεσε
το όνοµα τού τόπου εκείνου Γάλγαλα.
ΙτΝ. 5,9   Είπεν ο Κυριος στον Ιησούν, τον υιόν του Ναυη· “κατά την σηµερινήν ηµέρα αφήρεσα από σας το όνειδος της
Αιγύπτου”· δια τούτο και εκάλεσε το όνοµα του τόπου εκείνου Γαλγαλα (=αφαιρεσις).
ΙτΝ. 5,10  Καί εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πάσχα τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός αφ εσπέρας επί δυσµών Ιεριχώ εν
τώ πέραν τού Ιορδάνου εν τώ πεδίω
ΙτΝ. 5,10  Οι Ισραηλίται εώρτασαν το Πασχα την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του µηνός Νισάν κατά την δύσιν του ηλίου εις
την πεδιάδα της Ιεριχούς, την εκτεινοµένην δυτικώς του Ιορδάνου.
ΙτΝ. 5,11  και εφάγοσαν από τού σίτου της γής άζυµα και νέα .
ΙτΝ. 5,11  Εφαγαν δε οι Ισραηλίται άζυµον άρτον, τον οποίον παρεσκεύασαν από τον νέον σίτον της χώρας εκείνης.
ΙτΝ. 5,12  εν ταύτη τή ηµέρα εξέλιπε το µάννα µετά το βεβρωκέναι αυτούς εκ τού σίτου της γής, και ουκέτι υπήρχε τοίς υιοίς
Ισραήλ µάννα· εκαρπίσαντο δε την χώραν των Φοινίκων εν τώ ενιαυτώ εκείνω.
ΙτΝ. 5,12  Και κατά την ηµέραν αυτήν, όταν έφαγαν οι Ισραηλίται σιτάρι από την χώραν εκείνην, εξέλιπε το µάννα. Δεν
υπήρχε πλέον το µάννα δια τους Ισραηλίτας. Εκαρπούντο αυτοί κατά το έτος εκείνο τα προϊόντα της χώρας των Φοινίκων ,
της περιοχής που ανήκεν εις την Ιεριχώ.
ΙτΝ. 5,13  Καί εγένετο ως ήν Ιησούς εν Ιεριχώ, και αναβλέψας τοίς οφθαλµοίς είδεν άνθρωπον εστηκότα εναντίον αυτού, και
η ροµφαία εσπασµένη εν τή χειρί αυτού. και προσελθών Ιησούς είπεν αυτώ· ηµέτερος εί ή των υπεναντίων;
ΙτΝ. 5,13  Συνέβη δε τότε και τούτο· Οταν ο Ιησούς ήτο πλησίον της Ιεριχούς, εσήκωσε τα µάτια του και είδεν ένα άνδρα
όρθιον ενώπιόν του, στο χέρι του οποίου υπήρχε γυµνή ροµφαία. Ο Ιησούς επλησίασεν αυτόν και του είπεν· “ιδικός µας
είσαι συ η µήπως είσαι από τους εχθρούς;”
ΙτΝ. 5,14  ο δε είπεν αυτώ· εγώ αρχιστράτηγος δυνάµεως Κυρίου νυνί παραγέγονα. και Ιησούς έπεσεν επί πρόσωπον επί την
γήν και είπεν αυτώ· δέσποτα, τι προστάσσεις τώ σώ οικέτη;
ΙτΝ. 5,14  Εκείνος απήντησεν· “εγώ είµαι ο αρχιστράτηγος της δυνάµεως του Κυρίου· µόλις δε τώρα δα ήλθα εδώ”. Ο Ιησούς
έπεσε πρηνής κάτω εις την γην και είπεν εις αυτόν· “Δεσπότα, τι διατάσσεις εµέ τον δούλον σου;”
ΙτΝ. 5,15  και λέγει ο αρχιστράτηγος Κυρίου προς Ιησούν· λύσαι το υπόδηµα εκ των ποδών σου· ο γάρ τόπος, εφ ώ νύν
έστηκας επ αυτού, άγιός εστι.
ΙτΝ. 5,15  Ο δε αρχιστράτηγος του Κυρίου απήντησε προς τον Ιησούν· “λύσε και αφαίρεσε το υπόδηµα από τα πόδια σου,
διότι ο τόπος, στον οποίον τώρα στέκεσαι, είναι άγιος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
ΙτΝ. 6,1  Καί Ιεριχώ συγκεκλεισµένη και ωχυρωµένη, και ουδείς εξεπορεύετο εξ αυτής ουδέ εισεπορεύετο.
ΙτΝ. 6,1   Η Ιεριχώ ήτο οχυρωµένη και αι πύλαι αυτής κατάκλειστοι. Κανείς δεν εξήρχετο από αυτήν ούτε και εισήρχετο.



ΙτΝ. 6,2  και είπε Κύριος προς Ιησούν· ιδού εγώ παραδίδωµι υποχείριόν σοι την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής τον εν αυτή,
δυνατούς όντας εν ισχύϊ·
ΙτΝ. 6,2   Είπε δε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “ιδού εγώ παραδίδω υπό την εξουσίαν σου την Ιεριχώ, τον εις αυτήν
ευρισκόµενον βασιλέα της και όλους τους ισχυρούς της πόλεως.
ΙτΝ. 6,3  σύ δε περίστησον αυτή τους µαχίµους κύκλω,
ΙτΝ. 6,3   Συ τοποθέτησε κύκλω από αυτήν τους πολεµιστάς.
ΙτΝ. 6,4  και έσται ως αν σαλπίσητε τή σάλπιγγι, ανακραγέτω πάς ο λαός άµα·
ΙτΝ. 6,4   Οταν δε σαλπίσετε µε τας ιεράς σάλπιγγας, ας κραυγάση όλος ο λαός συγχρόνως.
ΙτΝ. 6,5  και ανακραγόντων αυτών πεσείται αυτόµατα τα τείχη της πόλεως, και εισελεύσεται πάς ο λαός ορµήσας έκαστος
κατά πρόσωπον εις την πόλιν.
ΙτΝ. 6,5   Και καθ' ον χρόνον θα κραυγάσουν, θα πέσουν µόνα των τα τείχη της πόλεως και όλος ο λαός ορµητικώς θα
εισέλθη εις την πόλιν, ο καθένας από το µέρος που ευρίσκεται απέναντί του”.
ΙτΝ. 6,6  και εισήλθεν Ιησούς ο τού Ναυή προς τους ιερείς
ΙτΝ. 6,6   Μετέβη ο Ιησούς του Ναυή προς τους ιερείς
ΙτΝ. 6,7  και είπεν αυτοίς λέγων· παραγγείλατε τώ λαώ περιελθείν και κυκλώσαι την πόλιν , και οι µάχιµοι
παραπορευέσθωσαν ενωπλισµένοι εναντίον Κυρίου·
ΙτΝ. 6,7   και είπε προς αυτούς· “παραγγείλατε στον λαόν να περιέλθη και κυκλώση την πόλιν, οι δε µάχιµοι ας πορευθούν
ωπλισµένοι εµπρός από την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου.
ΙτΝ. 6,8  και επτά ιερείς έχοντες επτά σάλπιγγας ιεράς παρελθέτωσαν ωσαύτως εναντίον τού Κυρίου και σηµαινέτωσαν
ευτόνως, και η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου επακολουθείτω·
ΙτΝ. 6,8   Επτά ιερείς, κρατούντες τας επτά ιεράς σάλπιγγας, ας προπορευθούν επίσης ενώπιον της Κιβωτού του Κυρίου και
ας σαλπίσουν µε δύναµιν, η δε Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ας ακολουθή αυτούς.
ΙτΝ. 6,9  οι δε µάχιµοι παραπορευέσθωσαν έµπροσθεν και οι ιερείς οι ουραγούντες οπίσω της κιβωτού της διαθήκης Κυρίου
πορευόµενοι σαλπίζοντες.
ΙτΝ. 6,9   Οι µάχιµοι άνδρες θα προπορεύωνται από την Κιβωτόν, οι δε ιερείς, οι οποίοι θα ακολουθούν όπισθεν από την
Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, προχωρούντες θα σαλπίζουν”.
ΙτΝ. 6,10  τώ δε λαώ ενετείλατο Ιησούς λέγων· µη βοάτε, µηδέ ακουσάτω µηδείς την φωνήν υµών, έως αν ηµέραν διαγγείλη
αυτός αναβοήσαι, και τότε αναβοήσετε.
ΙτΝ. 6,10  Εις δε τον λαόν ο Ιησούς του Ναυή παρήγγειλε, λέγων· “µη κραυγάσετε· ούτε την φωνήν της οµιλίας σας να
ακούση κανείς µέχρι της ηµέρας, κατά την οποίαν εγώ ο ίδιος θα παραγγείλω εις σας να φωνάξετε· τότε θα φωνάξετε”.
ΙτΝ. 6,11  και περιελθούσα η κιβωτός της διαθήκης τού Θεού ευθέως απήλθεν εις την παρεµβολήν και εκοιµήθη εκεί .
ΙτΝ. 6,11  Η Κιβωτός της Διαθήκης αφού µε την συνοδείαν της περιήλθε τα τείχη της πόλεως, µετεφέρθη αµέσως στο
στρατόπεδον και παρέµεινεν εκεί κατά την νύκτα.
ΙτΝ. 6,12  και τή ηµέρα τή δευτέρα ανέστη Ιησούς το πρωΐ, και ήραν οι ιερείς την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου,
ΙτΝ. 6,12  Ο Ιησούς κατά την δευτέραν ηµέραν ηγέρθη πρωϊ. Οι ιερείς επήραν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου.
ΙτΝ. 6,13  και οι επτά ιερείς οι φέροντες τας σάλπιγγας τας επτά προεπορεύοντο εναντίον Κυρίου , και µετά ταύτα
εισεπορεύοντο οι µάχιµοι και ο λοιπός όχλος όπισθεν της κιβωτού της διαθήκης Κυρίου· και οι ιερείς εσάλπισαν ταίς
σάλπιγξι, και ο λοιπός όχλος άπας περιεκύκλωσε την πόλιν εξάκις εγγύθεν
ΙτΝ. 6,13  Οι δε άλλοι επτά ιερείς, οι οποίοι είχον τας επτά σάλπιγγας, επροπορεύοντο από την Κιβωτόν της Διαθήκης.
Κατόπιν ηκολούθουν οι µάχιµοι όπισθεν από την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και όλος ο άλλος λαός. Οι ιερείς
εσάλπισαν µε τας ιεράς σάλπιγγας και όλος ο άλλος λαός περιήλθεν εκ του πλησίον την πόλιν εξ φοράς,
ΙτΝ. 6,14  και απήλθε πάλιν εις την παρεµβολήν. ούτως εποίει επί έξ ηµέρας.
ΙτΝ. 6,14  και επέστρεψαν πάλιν στο στρατόπεδον. Ετσι έκαµαν επί εξ ηµέρας.
ΙτΝ. 6,15  και τή ηµέρα τή εβδόµη ανέστησαν όρθρου και περιήλθοσαν την πόλιν εν τή ηµέρα εκείνη επτάκις·
ΙτΝ. 6,15  Κατά δε την εβδόµην ηµέραν ηγέρθησαν πολύ πρωί και περιήλθαν την πόλιν επτά φοράς κατά την ηµέραν
εκείνην.
ΙτΝ. 6,16  και εγένετο τή περιόδω τή εβδόµη εσάλπισαν οι ιερείς, και είπεν Ιησούς τοίς υιοίς Ισραήλ· κεκράξατε, παρέδωκε
γάρ Κύριος υµίν την πόλιν.
ΙτΝ. 6,16  Κατά τον έβδοµον γύρον οι ιερείς εσάλπισαν, ο δε Ιησούς του Ναυή είπεν στους Ισραηλίτας· “κραυγάσατε, διότι ο
Κυριος παρέδωκεν εις σας την πόλιν.
ΙτΝ. 6,17  και έσται η πόλις ανάθεµα, αυτή και πάντα, όσα εστίν εν αυτή, Κυρίω Σαβαώθ· πλήν αάβ την πόρνην
περιποιήσασθε, αυτήν και πάντα όσα εστίν εν τώ οίκω αυτής.
ΙτΝ. 6,17  Αυτή η πόλις και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν θα είναι αφιέρωµα πρυς τον Κυριον Σαβαώθ , πλην της Ραάβ της
πόρνης. Αυτήν και όσους άλλους εύρετε εις την οικίαν της, θα ασφαλίσετε και θα περιποιηθήτε.
ΙτΝ. 6,18  αλλά υµείς φυλάξεσθε σφόδρα από τού αναθέµατος, µήποτε ενθυµηθέντες υµείς αυτοί λάβητε από τού
αναθέµατος και ποιήσητε την παρεµβολήν των υιών Ισραήλ ανάθεµα και εκτρίψητε ηµάς·
ΙτΝ. 6,18  Σεις όµως προσέξατε πολύ και φυλαχθήτε από το ανάθεµα της πόλεως αυτής, µήπως τυχόν επιθυµήσετε και
λάβετε κάτι από όσα θα είναι αφιερωµένα εις τυν Κυριον· και κάµετε ανάθεµα το στρατόπεδον των Ισραηλιτών και γίνετε
αιτία να καταστραφώµεν.
ΙτΝ. 6,19  και πάν αργύριον ή χρυσίον ή χαλκός ή σίδηρος άγιον έσται τώ Κυρίω, εις θησαυρόν Κυρίου εισενεχθήσεται.
ΙτΝ. 6,19  Δηλαδή όλος ο άργυρος και ο χρυσός και ο χαλκός και ο σίδηρος της πόλεως θα αφιερωθούν στον Κυριον· θα
ενταχθούν στον θησαυρόν του Κυρίου”.
ΙτΝ. 6,20  και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξιν οι ιερείς· ως δε ήκουσεν ο λαός των σαλπίγγων , ηλάλαξε πάς ο λαός άµα αλαλαγµώ
µεγάλω και ισχυρώ και έπεσεν άπαν το τείχος κύκλω, και ανέβη πάς ο λαός εις την πόλιν.
ΙτΝ. 6,20  Οι ιερείς εσάλπισαν µε τας ιεράς σάλπιγγας. Μολις δε ο λαός ήκουσε τον ήχον των σαλπίγγων όλος µαζή
εκραύγασε µε αλαλαγµόν µεγάλον και ισχυρόν, και τότε όλα τα τείχη κύκλω από την Ιεριχώ έπεσαν, και όλος ο
Ισραηλιτικός λαός εισήλθεν ορµητικώς εις την πόλιν.



ΙτΝ. 6,21  και ανεθεµάτισεν αυτήν Ιησούς και όσα ήν εν τή πόλει από ανδρός και έως γυναικός, από νεανίσκου και έως
πρεσβύτου και έως µόσχου και υποζυγίου, εν στόµατι ροµφαίας.
ΙτΝ. 6,21  Ο Ιησούς του Ναυή ανεθεµάτισε την πόλιν και παρέδωσεν εις στόµα µαχαίρας όλα όσα εζούσαν εις αυτήν, από
ανδρός έως γυναικός, από µικρού έως µεγάλου και από µόσχου έως όνου.
ΙτΝ. 6,22 και τοίς δυσί νεανίσκοις τοίς κατασκοπεύσασιν είπεν Ιησούς· εισέλθατε εις την οικίαν της γυναικός και εξαγάγετε
αυτήν εκείθεν και όσα εστίν αυτή.
ΙτΝ. 6,22  Είπε δε στους δύο νεαρούς κατασκόπους· “πηγαίνετε εις την οικίαν της Ραάβ και βγάλετε αυτήν από εκεί και
όλους όσοι ευρίσκονται µαζή της”.
ΙτΝ. 6,23  και εισήλθον οι δύο νεανίσκοι οι κατασκοπεύσαντες την πόλιν εις την οικίαν της γυναικός και εξηγάγοσαν αάβ
την πόρνην και τον πατέρα αυτής και την µητέρα αυτής και τους αδελφούς αυτής και την συγγένειαν αυτής και πάντα,
όσα ήν αυτή, και κατέστησαν αυτήν έξω της παρεµβολής Ισραήλ.
ΙτΝ. 6,23  Οι δύο νεαροί, οι οποίοι είχον κατασκοπεύσει προηγουµένως την πόλιν, εισήλθον εις την οικίαν Ραάβ της πόρνης,
έβγαλαν αυτήν και τον πατέρα της και την µητέρα της και τους αδελφούς της, τους συγγενείς της και όσα πράγµατα
υπήρχον εκεί, και εγκατέστησαν αυτήν και τους ιδικούς της έξω από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 6,24  και η πόλις ενεπρήσθη εν πυρισµώ σύν πάσι τοίς εν αυτή, πλήν αργυρίου και χρυσίου και χαλκού και σιδήρου
έδωκαν εις θησαυρόν Κυρίου εισενεχθήναι.
ΙτΝ. 6,24  Η δε πόλις επυρπολήθη µαζή µε όλα όσα υπήρχον εντός αυτής, πλην του αργύρου, του χρυσού, του χαλκού και
του σιδήρου, τα οποία οι Ισραηλίται παρέδωσαν, δια να κατατεθούν ως θησαυρός του Κυρίου.
ΙτΝ. 6,25  και αάβ την πόρνην και πάντα τον οίκον αυτής τον πατρικόν εζώγρησεν Ιησούς, και κατώκησεν εν τώ Ισραήλ
έως της σήµερον ηµέρας, διότι έκρυψε τους κατασκοπεύσαντας, ούς απέστειλεν Ιησούς κατασκοπεύσαι την Ιεριχώ.
ΙτΝ. 6,25  Την Ραάβ όµως την πόρνην και όλην την πατρικήν της οικογένειαν διετήρησεν εν ζωή ο Ιησούς του Ναυή και
εγκατέστησεν αυτούς µεταξύ του ισραηλιτικού λαού µέχρι της ηµέρας που γράφονται αυτά. Και τούτο, διότι αυτή έκρυψε
και έσωσε τους κατασκόπους, τους οποίους είχεν αποστείλει ο Ιησούς του Ναυη, δια να κατασκοπεύσουν την πόλιν.
ΙτΝ. 6,26  και ώρκισεν Ιησούς εν τή ηµέρα εκείνη εναντίον Κυρίου λέγων· επικατάρατος ο άνθρωπος, ός οικοδοµήσει την
πόλιν εκείνην· εν τώ προωτοτόκω αυτού θεµελιώσει αυτήν και εν τώ ελαχίστω αυτού επιστήσει τας πύλας αυτής. και ούτως
εποίησεν Οζάν ο εκ Βαιθήλ εν τώ Αβιρών τώ πρωτοτόκω εθεµελίωσεν αυτήν και εν τώ ελαχίστω διασωθέντι επέστησε τας
πύλας αυτής.
ΙτΝ. 6,26  Ορκον δε αναθέµατος έκαµεν ο Ιησούς του Ναυή κατά την ηµέραν εκείνην ενώπιον του Κυρίου και είπε·
“Κατηραµένος θα είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα ανοικοδοµήση και θα οχυρώση την πόλιν αυτήν. Αν τολµήση να
κάµη κάτι τέτοιο, νεκρόν θα θέση ως θεµέλιον της πόλεως τον πρωτότοκον υιόν του και µε το νεκρόν σώµα του µικροτέρου
υιού του θα στήση τας πύλας αυτής”. Αυτό έκαµε αλλά και αυτό έπαθε ο Οζάς, ο εκ της Βαιθήλ. Αυτός δια του Αβιρών, του
πρωτοτόκου υιού του, εθεµελίωσε την πόλιν και µε το µικρό του παιδί που του είχε αποµείνει έστησε τας πύλας αυτής.
ΙτΝ. 6,27  και ήν Κύριος µετά Ιησού, και ήν το όνοµα αυτού κατά πάσαν την γήν.
ΙτΝ. 6,27  Ο δε Κυριος ήτο µετά του Ιησού, του οποίου το όνοµα έγινε και έµεινε γνωστόν και θαυµαστόν εις όλην την
χώραν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
ΙτΝ. 7,1  Καί επληµµέλησαν οι υιοί Ισραήλ πληµµέλειαν µεγάλην και ενοσφίσαντο από τού αναθέµατος· και έλαβεν Άχαρ
υιός Χαρµί υιού Ζαµβρί υιού Ζαρά εκ της φυλής Ιούδα από τού αναθέµατος· και εθυµώθη Κύριος οργή τοίς υιοίς Ισραήλ.
ΙτΝ. 7,1  Οι Ισραηλίται όµως περιέπεσαν εις µεγάλο παράπτωµα, διότι κάποιος από αυτούς επήρε και εκράτησε δια τον
εαυτόν του από τα αφιερωµένα στον Κυριον λάφυρα της Ιεριχούς. Ο Αχαρ δηλαδή, υιός του Χαρµί, ο οποίος το υιός του
Ζαµβρί, υιού του Ζαρά, από την φυλήν του Ιούδα, εκράτησεν από τα αφιερωθέντα στον Κυριον. Και ωργίσθη ο Κυριος
οργήν µεγάλην εναντίον όλων των Ισραηλιτών και η οργή του εξεδηλώθη κατά τον ακόλουθον τρόπον.
ΙτΝ. 7,2  και απέστειλεν Ιησούς άνδρας εις Γαί, ή εστι κατά Βαιθήλ, λέγων· κατασκέψασθε την Γαί·
ΙτΝ. 7,2   Ο Ιησούς έστειλεν άνδρας εις την Γαι, η οποία ευρίσκεται απέναντι από την Βαιθήλ, λέγων· “κατασκοπεύσατε την
πόλιν Γαι”.
ΙτΝ. 7,3  και ανέβησαν οι άνδρες και κατεσκέψαντο την Γαί. και ανέστρεψαν προς Ιησούν και είπαν προς αυτόν· µη
αναβήτω πάς ο λαός, αλλ ωσεί δισχίλιοι ή τρισχίλιοι άνδρες αναβήτωσαν και εκπολιορκησάτωσαν την πόλιν· µη
αναγάγης εκεί τον λαόν άπαντα, ολίγοι γάρ εισι.
ΙτΝ. 7,3   Οι άνδρες αυτοί ανήλθον εις την περιοχήν της Γαι, παρετήρησαν την πόλιν, και επέστρεψαν και είπον στον
Ιησούν· “Ας µη αναβή όλος ο στρατός, αλλά µόνον δύο έως τρεις χιλιάδες και ας πολιορκήσουν την πόλιν. Μη οδηγήσης
εκεί όλον τον στρατόν, διότι οι κάτοικοι της πόλεως είναι ολίγοι”.
ΙτΝ. 7,4  και ανέβησαν ωσεί τρισχίλιοι άνδρες και έφυγον από προσώπου ανδρών Γαί.
ΙτΝ. 7,4   Ανέβησαν πράγµατι τρεις περίπου χιλιάδες άνδρες, οι οποίοι όµως καθώς αντίκρυσαν τους άνδρας της Γαι,
ετράπησαν εις φυγήν.
ΙτΝ. 7,5  και απέκτειναν απ αυτών άνδρες Γαί εις τριακονταέξ άνδρας και κατεδίωξαν αυτούς από της πύλης και
συνέτριψαν αυτούς από τού καταφερούς· και επτοήθη η καρδία τού λαού και εγένετο ώσπερ ύδωρ.
ΙτΝ. 7,5   Οι δε άνδρες της Γαι εφόνευσαν τριανταέξ από τους Ισραηλίτας, τους δε άλλους τους κατεδίωξαν από την πύλην
της πόλεως µέχρι κάποιας κατωφρερείας, όπου και τους συνέτριψαν. Ο λαός κατελήφθη από πανικόν και η καρδία του
έγινεν, ωσάν το νερό.
ΙτΝ. 7,6  και διέρηξεν Ιησούς τα ιµάτια αυτού, και έπεσεν Ιησούς επί την γήν επί πρόσωπον εναντίον Κυρίου έως εσπέρας,
αυτός και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ, και επεβάλοντο χούν επί τας κεφαλάς αυτών.
ΙτΝ. 7,6   Εσχισε τα ιµάτιά του από την λύπην του ο Ιησούς του Ναυη, έπεσε πρηνής κάτω εις την γην ενώπιον της Σκηνής
του Μαρτυρίου µέχρις εσπέρας και µαζή µε αυτόν οι πρεσβύτεροι του λαού. Ερριψαν χώµα εις τα κεφάλια των, δια να
εκφράσουν την φοβεράν λύπην, που τους κατέλαβεν.
ΙτΝ. 7,7  και είπεν Ιησούς· δέοµαι Κύριε· ινατί διεβίβασεν ο παίς σου τον λαόν τούτον τον Ιορδάνην παραδούναι αυτόν τώ
Αµοραίω απολέσαι ηµάς; και ει κατεµείναµεν και κατωκίσθηµεν παρά τον Ιορδάνην.



ΙτΝ. 7,7   Ο Ιησούς του Ναυή προσηυχήθη και είπε· “σε ικετεύω, Κυριε, φανέρωσέ µου, διατί διεπεραίωσα εγώ ο δούλός σου
τον λαόν τούτον από τον Ιορδάνην ποταµόν; Μηπως δια να παραδώσης αυτόν στους Αµορραίους και εκείνοι να µας
καταστρέψουν; Είθε να εµέναµεν µονίµως και να κατοικούσαµεν εις τας πέραν του Ιορδάνου περιοχάς.
ΙτΝ. 7,8  και τι ερώ, επεί µετέβαλεν Ισραήλ αυχένα απέναντι τού εχθρού αυτού;
ΙτΝ. 7,8   Τι θα σκεφθώ και τι θα είπω εγώ τώρα, που βλέπω ότι οι Ισραηλίται έστρεψαν τα νώτα στους εχθρούς των;
Τροµεροί κίνδυνοι µας απειλούν.
ΙτΝ. 7,9  και ακούσας ο Χαναναίος και πάντες οι κατοικούντες την γήν περικυκλώσουσιν ηµάς και εκτρίψουσιν ηµάς από
της γής· και τι ποιήσεις το όνοµά σου το µέγα;
ΙτΝ. 7,9   Διότι όταν πληροφορηθούν το γεγονός οι Χαναναίοι και όλοι οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα µας περικυκλώσουν
και θα µας εξολοθρεύσουν. Και τι θα πράξης τότε δια το µέγα και Ενδοξον Ονοµά Σου;”
ΙτΝ. 7,10  και είπε Κύριος προς Ιησούν· ανάστηθι, ινατί τούτο σύ πέπτωκας επί πρόσωπόν σου;
ΙτΝ. 7,10  Είπε δε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “σήκω· διατί συ έπεσες πρηνής και καταπτοηµένος κάτω εις την γην;
ΙτΝ. 7,11  ηµάρτηκεν ο λαός και παρέβη την διαθήκην, ήν διεθέµην προς αυτούς, και κλέψαντες από τού αναθέµατος
ενέβαλον εις τα σκεύη αυτών.
ΙτΝ. 7,11  Ο λαός ηµάρτησε και παρέβη την εντολήν, την οποίαν έδωκα προς αυτούς. Εκλεψαν από τα αφιερωµένα εις εµέ
και τα έκρυψαν εις τας αποσκευάς των.
ΙτΝ. 7,12  και ου µη δύνωνται οι υιοί Ισραήλ υποστήναι κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών· αυχένα επιστρέψουσιν έναντι
των εχθρών αυτών, ότι εγενήθησαν ανάθεµα· ου προσθήσω έτι είναι µεθ υµών, εάν µη εξάρητε το ανάθεµα εξ υµών αυτών.
ΙτΝ. 7,12  Δια τούτο οι Ισραηλίται δεν ηµπορούν να αντικρούσουν και αντισταθούν ενώπιον των εχθρών των. Θα στρέφουν
τα νώτα και θα τρέπωνται εις φυγήν ενώπιον των εχθρών των, διότι έγιναν οι ίδιοι αναθεµατισµένοι. Δεν θα µείνω πλέον
µαζή σας, εάν δεν βγάλετε από ανάµεσά σας εκείνον, που διέπραξε το ανάθεµα.
ΙτΝ. 7,13 αναστάς αγίασον τον λαόν και ειπόν αγιασθήναι εις αύριον· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· το ανάθεµά εστιν εν
υµίν, ου δυνήσεσθε αντιστήναι απέναντι των εχθρών υµών, έως αν εξάρητε το ανάθεµα εξ υµών αυτών.
ΙτΝ. 7,13  Σηκω λοιπόν να αγιάσης τον λαόν· διάταξε αυτούς να αγιασθούν και απαλλαγούν από τον ένοχον εντός της
αύριον. Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Εκείνος που διέπραξε το ανάθεµα ευρίσκεται µεταξύ σας και δια τούτο δεν
είναι δυνατόν να αντισταθήτε κατά των εχθρών σας, έως ότου βγάλετε τον αναθεµατισµένον από ανάµεσά σας.
ΙτΝ. 7,14  και συναχθήσεσθε πάντες το πρωΐ κατά φυλάς, και έσται η φυλή, ήν αν δείξη Κύριος, προσάξετε κατά δήµους· και
τον δήµον, ον εάν δείξη Κύριος, προσάξετε κατ οίκον· και τον οίκον, ον εάν δείξη Κύριος, προσάξετε κατ άνδρα·
ΙτΝ. 7,14  Αύριον το πρωϊ θα συναχθήτε όλοι κατά φυλάς. Του ενόχου δε την φυλήν, την οποίαν θα αποκαλύψη ο Κυριος, θα
την οδηγήσετε κατά τους δήµους αυτής. Τον δήµον στον οποίον θα ανήκη ο ένοχος, θα τον παρουσιάσετε κατά
οικογενείας· και την οικογένειαν, που θα φανερώση ο Κυριος, θα την οδηγήσετε κατ' άνδρα.
ΙτΝ. 7,15  και ός αν ενδειχθή, κατακαυθήσεται εν πυρί και πάντα, όσα εστίν αυτώ, ότι παρέβη την διαθήκην Κυρίου και
εποίησεν ανόµηµα εν Ισραήλ.
ΙτΝ. 7,15  Εκείνον, ο οποίος θα καταδειχθή από τον Κυριον ως ένοχος, θα τον παραδώσετε στο πυρ αυτόν και όλα τα
υπάρχοντά του, διότι παρέβη την εντολήν του Κυρίου και διέπραξε παρανοµίαν µεταξύ του ισραηλιτικού λαού”.
ΙτΝ. 7,16  και ώρθρισεν Ιησούς και προσήγαγε τον λαόν κατά φυλάς, και ενεδείχθη η φυλή Ιούδα·
ΙτΝ. 7,16  Ο Ιησούς ηγέρθη πρωί και διέταξεν τον λαόν να παρουσιασθή κατά φυλάς. Ως ένοχος εδείχθη από τον Κυριον η
φυλή του Ιούδα.
ΙτΝ. 7,17  και προσήχθη κατά δήµους, και ενεδείχθη δήµος Ζαραΐ·
ΙτΝ. 7,17  Η φυλή αυτή παρουσιάσθη κατά δήµους και υπεδείχθη ένοχος ο δήµος Ζαραΐ.
ΙτΝ. 7,18  και προσήχθη κατ άνδρα, και ενεδείχθη Άχαρ υιός Ζαµβρί υιού Ζαρά.
ΙτΝ. 7,18  Παρουσιάσθη ο δήµος αυτός κατ' άνδρα και υπεδείχθη ένοχος ο Αχαρ, υιός του Ζαµβρί, υιού του Ζαρά.
ΙτΝ. 7,19  και είπεν Ιησούς τώ Άχαρ· δός δόξαν σήµερον τώ Κυρίω Θεώ Ισραήλ και δός την εξοµολόγησιν και ανάγγειλόν
µοι τι εποίησας και µη κρύψης απ εµού.
ΙτΝ. 7,19  Είπε δε ο Ιησούς στον Αχαρ· “δόξασε σήµερον τον Θεόν, οµολόγησε και ανάγγειλον τι έπραξες και µη µου κρύψης
τίποτε”.
ΙτΝ. 7,20  και απεκρίθη Άχαρ τώ Ιησοί και είπεν· αληθώς ήµαρτον εναντίον Κυρίου τού Θεού Ισραήλ· ούτως και ούτως
εποίησα·
ΙτΝ. 7,20  Απεκρίθη ο Αχαρ στον Ιησούν και είπεν· “αληθώς ηµάρτησα ενώπιον Κυρίου του Θεού Ισραήλ. Ετσι και έτσι
έκαµα.
ΙτΝ. 7,21  είδον εν τή προνοµή ψιλήν ποικίλην καλήν και διακόσια δίδραχµα αργυρίου και γλώσσαν µίαν χρυσήν
πεντήκοντα διδράχµων και ενθυµηθείς αυτών έλαβον, και ιδού αυτά εγκέκρυπται εν τή σκηνή µου και το αργύριον
κέκρυπται υποκάτω αυτών.
ΙτΝ. 7,21  Είδα µεταξύ των λαφύρων ωραίαν πολύχρωµον στολήν, διακόσια δίδραχµα αργυρίου και µίαν ράβδον χρυσήν
οµοίαν προς γλώσσαν αξίας πεντήκοντα διδράχµων, επεθύµησα αυτά και τα επήρα. Ιδού όλα αυτά είναι κρυµµένα εις την
σκηνήν µου και κάτω από αυτά τα αργυρά δίδραχµα”.
ΙτΝ. 7,22  και απέστειλεν Ιησούς αγγέλους, και έδραµον εις την σκηνήν εις την παρεµβολήν· και ταύτα ήν κεκρυµµένα εις
την σκηνήν αυτού, και το αργύριον υποκάτω αυτών.
ΙτΝ. 7,22  Εστειλεν ο Ιησούς απεσταλµένους, οι οποίοι έσπευσαν εις την σκηνήν, που ευρίσκετο στο στρατόπεδον. Και είδον
ότι πράγµατι τα αντικείµενα αυτά ήσαν κρυµµένα εις την σκηνήν του Αχαρ και τα αργυρά δίδραχµα κάτω από αυτά.
ΙτΝ. 7,23  και εξήνεγκαν αυτά εκ της σκηνής και ήνεγκαν προς Ιησούν και τους πρεσβυτέρους Ισραήλ, και έθηκαν αυτά
έναντι Κυρίου.
ΙτΝ. 7,23  Τα έβγαλαν από την σκηνήν, τα έφεραν στον Ιησούν και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τα απέθεσαν ενώπιον
της Σκηνής του Μαρτυρίου.
ΙτΝ. 7,24  και έλαβεν Ιησούς τον Άχαρ υιόν Ζαρά και ανήγαγεν αυτόν εις φάραγγα Αχώρ και τους υιούς αυτού και τας
θυγατέρας αυτού και τους µόσχους αυτού και τα υποζύγια αυτού και πάντα τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και
πάντα τα υπάρχοντα αυτού, και πάς ο λαός µετ αυτού· και ανήγαγεν αυτούς εις Εµεκαχώρ.



ΙτΝ. 7,24  Επήρε τότε ο Ιησούς τον Αχαρ, τον υιόν του Ζαρά, και τον ωδήγησεν εις την φάραγγα Αχώρ, αυτόν και τα παιδιά
του και τας θυγατέρας του και τα µοσχάρια του, τα υποζύγιά του και όλα τα πρόβατά του, την σκηνήν και όλα τα
υπάρχοντά του. Μαζή δε µε αυτόν επορεύθη και όλος ο λαός. Ωδήγησε δε αυτούς ο Ιησούς του Ναυή εις την κοιλάδα του
Αχώρ.
ΙτΝ. 7,25  και είπεν Ιησούς τώ Άχαρ· τι ωλόθρευσας ηµάς; εξολοθρεύσαι σε Κύριος καθά και σήµερον. και ελιθοβόλησαν
αυτόν λίθοις πάς Ισραήλ.
ΙτΝ. 7,25  Εκεί δε είπεν ο Ιησούς του Ναυή στον Αχαρ· “διατί µας κατέστρεψες; Ετσι και σε σήµερον θα καταστρέψη ο Θεός”.
Και όλοι οι Ισραηλίται ελιθοβόλησαν αυτόν και τον εφόνευσαν µε τους λίθους.
ΙτΝ. 7,26  και επέστησαν αυτώ σωρόν λίθων µέγαν. και επαύσατο Κύριος τού θυµού της οργής· διά τούτο επωνόµασεν αυτό
Εµεκαχώρ έως της ηµέρας ταύτης.
ΙτΝ. 7,26  Εµάζεψαν δε και έστησαν µεγάλον σωρόν λίθων επάνω στο πτώµα του. Ετσι δε κατέπαυσεν η οργή του Κυρίου
εναντίον του λαού. Δια τούτο ο τόπος εκείνος ωνοµάσθη µέχρι της σήµερον Εµέκ Αχώρ, δηλαδή κοιλάς του Αχώρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
ΙτΝ. 8,1  Καί είπε Κύριος προς Ιησούν· µη φοβηθής µηδέ δειλιάσης, λάβε µετά σού πάντας τους άνδρας τους πολεµιστάς και
αναστάς ανάβηθι εις Γαί· ιδού δέδωκα εις τας χείράς σου τον βασιλέα Γαί και την γήν αυτού.
ΙτΝ. 8,1   Είπεν ο Κυριος προς τον Ιησούν· “µη φοβηθής, ούτε και να δειλιάσης. Παρε µαζή σου όλους τους πολεµιστάς
άνδρας και ξεκίνα, δια να αναβής εις την Γαι. Ιδού έχω παραδώσει εις τα χέρια σου τον βασιλέα της Γαι και την χώραν του.
ΙτΝ. 8,2  και ποιήσεις την Γαί ον τρόπον εποίησας την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής, και την προνοµήν των κτηνών
προνοµεύσεις σεαυτώ. κατάστησον δε σεαυτώ ένεδρα τή πόλει εις τα οπίσω.
ΙτΝ. 8,2   Θα κάµης εναντίον της Γαι, ο,τι εναντίον της Ιεριχούς και του βασιλέως αυτής. Από τα λάφυρα µόνον τα ζώα θα
πάρης δια τον εαυτόν σου. Πισω από την πόλιν να στήσης ενέδραν”.
ΙτΝ. 8,3  και ανέστη Ιησούς και πάς ο λαός ο πολεµιστής ώστε αναβήναι εις Γαί. επέλεξε δε Ιησούς τριάκοντα χιλιάδας
ανδρών δυνατούς εν ισχύϊ και απέστειλεν αυτούς νυκτός.
ΙτΝ. 8,3   Εσηκώθη και ητοιµάσθη ο Ιησούς και όλοι οι µάχιµοι άνδρες µε αυτόν, δια να αναβούν εις την Γαι. Εξέλεξε δε ο
Ιησούς τριάκοντα χιλιάδας γενναίους άνδρας, τους έστειλε κατά την νύκτα,
ΙτΝ. 8,4  και ενετείλατο αυτοίς λέγων· υµείς ενεδρεύσατε οπίσω της πόλεως· µη µακράν γίνεσθε από της πόλεως και έσεσθε
πάντες έτοιµοι.
ΙτΝ. 8,4   και διέταξεν αυτούς λέγων· “σεις θα στήσετε ενέδραν πίσω από την πόλιν, οχι όµως µακράν από αυτήν, και να
είσθε όλοι έτοιµοι.
ΙτΝ. 8,5  και εγώ και πάντες οι µετ εµού προσάξοµεν προς την πόλιν, και έσται ως αν εξέλθωσιν οι κατοικούντες Γαί εις
συνάντησιν ηµίν, καθάπερ και πρώην, και φευξόµεθα από προσώπου αυτών.
ΙτΝ. 8,5   Εγώ δε και όλοι οι άνδρες, που θα είναι µαζή µου, θα πλησιάσωµεν εις την πόλιν. Οταν δε οι κάτοικοι της Γαι
εξέλθουν εναντίον µας, όπως έκαµαν και προηγουµένως, ηµείς θα προσποιηθώµεν ότι τρεπόµεθα εις φυγήν από εµπρός
των.
ΙτΝ. 8,6  και ως αν εξέλθωσιν οπίσω ηµών, αποσπάσοµεν αυτούς από της πόλεως, και ερούσι· φεύγουσιν ούτοι από
προσώπου ηµών, ον τρόπον και έµπροσθεν.
ΙτΝ. 8,6   Οταν δε εκείνοι εξέλθουν από την πόλιν, δια να µας καταδιώξουν, ηµείς θα τους παρασύρωµεν φεύγοντες µακράν
από την πόλιν και εκείνοι θα λέγουν· φεύγουν αυτοί από εµπρός µας, όπως και την προηγουµένην φοράν. Ας τους
καταδιώξωµεν.
ΙτΝ. 8,7  υµείς δε εξαναστήσεσθε εκ της ενέδρας και πορεύσεσθε εις την πόλιν.
ΙτΝ. 8,7   Σεις τότε θα σηκωθήτε από την ενέδραν σας και θα εισέλθετε εις την πόλιν.
ΙτΝ. 8,8  κατά το ρήµα τούτο ποιήσετε· ιδού εντέταλµαι υµίν.
ΙτΝ. 8,8   Οπως σας είπα, έτσι θα κάµετε. Ιδού τι σας διατάσσω”.
ΙτΝ. 8,9  και απέστειλεν αυτούς Ιησούς, και επορεύθησαν εις την ενέδραν και ενεκάθισαν ανά µέσον Βαιθήλ και ανά µέσον
Γαί, από θαλάσσης της Γαί.
ΙτΝ. 8,9   Ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς και εκείνοι επορεύθησαν να στήσουν την ενέδραν. Εκρύβησαν µεταξύ των πόλεων
Βαιθήλ και Γαι, προς δυσµάς της Γαι.
ΙτΝ. 8,10  και ορθρίσας Ιησούς το πρωΐ επεσκέψατο τον λαόν· και ανέβησαν αυτός και οι πρεσβύτεροι κατά πρόσωπον τού
λαού επί Γαί.
ΙτΝ. 8,10  Ο Ιησούς ηγέρθη λίαν πρωί και επεθεώρησε τον λαόν. Επειτα δε αυτός και οι πρεσβύτεροι προπορευόµενοι του
στρατού εβάδισαν κατά της πόλεως Γαι.
ΙτΝ. 8,11  και πάς ο λαός ο πολεµιστής µετ αυτού ανέβησαν και πορευόµενοι ήλθον εξεναντίας της πόλεως από ανατολών,
ΙτΝ. 8,11  Ολος δε ο µάχιµος ισραηλιτικός λαός ανέβαινε µαζή του. Πορευόµενοι δε ήλθον απέναντι της πόλεως Γαι από το
ανατολικόν µέρος.
ΙτΝ. 8,12  και τα ένεδρα της πόλεως από θαλάσσης.
ΙτΝ. 8,12  Η ενέδρα ευρίσκετο δυτικώς της πόλεως.
ΙτΝ. 8,14  και εγένετο ως είδε βασιλεύς Γαί, έσπευσε και εξήλθεν εις συνάντησιν αυτοίς επ ευθείας εις τον πόλεµον, αυτός και
πάς ο λαός ο µετ αυτού. και αυτός ουκ ήδει ότι ένεδρα αυτώ εστιν οπίσω της πόλεως.
ΙτΝ. 8,14  Οταν ο βασιλεύς της Γαι είδε τον στρατόν του Ισραήλ έσπευσε και εξήλθεν από την πόλιν, δια να επιτεθή εναντίον
των κατ' ευθείαν, χωρίς να ασφαλίση τα νώτα του, αυτός και όλος ο λαός που ευρίσκετο µαζή του. Δεν εγνώριζε δε ότι πίσω
από την πόλιν είχε στηθή ενέδρα εναντίον του.
ΙτΝ. 8,15  και είδε και ανεχώρησεν Ιησούς και Ισραήλ από προσώπου αυτών .
ΙτΝ. 8,15  Ο Ιησούς και οι Ισραηλίται πολεµισταί, όταν είδαν εξερχοµένους αυτούς, έφυγαν απ' αυτούς, τραπέντες τάχα εις
φυγήν.
ΙτΝ. 8,16  και κατεδίωξαν οπίσω των υιών Ισραήλ και αυτοί απέστησαν από της πόλεως·
ΙτΝ. 8,16  Εκείνοι κατεδίωξαν τους Ισραηλίτας και έτσι απεµακρύνθησαν από την πόλιν.



ΙτΝ. 8,17  ου κατελείφθη ουδείς εν τή Γαί, ός ου κατεδίωξεν οπίσω Ισραήλ· και κατέλιπον την πόλιν ηνεωγµένην και
κατεδίωξαν οπίσω Ισραήλ.
ΙτΝ. 8,17  Κανείς δεν έµεινεν εις την Γαι, ο οποίος να µη εξήλθεν εις καταδίωξιν των Ισραηλιτών. Εγκατέλειψαν την πόλιν
ανοικτήν και αφρούρητον και κατεδίωξαν τους Ισραηλίτας.
ΙτΝ. 8,18  και είπε Κύριος προς Ιησούν· έκτεινον την χείρά σου εν τώ γαισώ τώ εν τή χειρί σου επί την πόλιν, εις γάρ τας
χείράς σου παραδέδωκα αυτήν, και τα ένεδρα εξαναστήσονται εν τάχει εκ τού τόπου αυτών. και εξέτεινεν Ιησούς την χείρα
αυτού, τον γαισόν, επί την πόλιν,
ΙτΝ. 8,18  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “ύψωσε το χέρι σου και τον κοντόν που κρατάς προς το µέρος της πόλεως,
διότι παρέδωκα αυτήν εις τα χέρια σου, και οι ενεδρεύοντες στρατιώται θα εγερθούν αµέσως από τον τόπον των και θα
ορµήσουν”. Υψωσεν ο Ιησούς το χέρι του και τον κοντόν προς την κατεύθυνσιν της πόλεως.
ΙτΝ. 8,19  και τα ένεδρα εξανέστησαν εν τάχει εκ τού τόπου αυτών και εξήλθοσαν, ότε εξέτεινε την χείρα, και εισήλθοσαν
επί την πόλιν και κατελάβοντο αυτήν και σπεύσαντες ενέπρησαν την πόλιν εν πυρί.
ΙτΝ. 8,19  Οι ενεδρεύοντες τότε Ισραηλίται εσηκώθησαν από τον τόπον της ενέδρας των αµέσως µόλις ύψωσε το χέρι του ο
Ιησούς, εισήλθον εις την πόλιν, την κατέλαβον και την παρέδωσαν αµέσως στο πυρ.
ΙτΝ. 8,20  και περιβλέψαντες οι κάτοικοι Γαί εις τα οπίσω αυτών και εθεώρουν καπνόν αναβαίνοντα εκ της πόλεως εις τον
ουρανόν· και ουκ έτι είχον που φύγωσιν ώδε ή ώδε.
ΙτΝ. 8,20  Οι κάτοικοι της Γαι όταν έστρεψαν τα βλέµατά των προς τα οπίσω, είδον έντροµοι καπνόν να ανεβαίνη από την
πόλιν των στον ουρανόν. Και δεν είχον πλέον που να φύγουν από έδω η από εκεί.
ΙτΝ. 8,21  και Ιησούς και πάς Ισραήλ είδον ότι έλαβον τα ένεδρα την πόλιν και ότι ανέβη ο καπνός της πόλεως εις τον
ουρανόν, και µεταβαλόµενοι επάταξαν τους άνδρας της Γαί.
ΙτΝ. 8,21  Ο Ιησούς και όλος ο στρατός του Ισραήλ είδον ότι κατέλαβον την πόλιν οι ενεδρεύοντες και ότι ο καπνός από την
καιοµένην πόλιν ανέβαινεν στον ουρανόν. Εκαµαν µεταβολήν και επετέθησαν εναντίον των ανδρών της Γαι.
ΙτΝ. 8,22  και ούτοι εξήλθοσαν εκ της πόλεως εις συνάντησιν και εγενήθησαν ανά µέσον της παρεµβολής, ούτοι εντεύθεν
και ούτοι εντεύθεν· και επάταξαν αυτούς έως τού µη καταλειφθήναι αυτών σεσωσµένον και διαπεφευγότα.
ΙτΝ. 8,22  Οι ενεδρεύοντες δε, που κατέλαβον την πόλιν, εξήλθαν από αυτήν εις συνάντησιν των εχθρών και έτσι οι κάτοικοι
της Γαι ευρέθησαν ανάµεσα στους δύο στρατούς του Ισραήλ, διότι ούτοι µεν από τους Ισραηλίτας ευρίσκοντο από έδω και
οι άλλοι από εκεί. Οι Ισραηλίται εκτύπησαν και εφόνευσαν όλους, µέχρις ότου κανείς δεν εσώθη και κανείς δεν κατώρθωσε
να διαφύγη.
ΙτΝ. 8,23  και τον βασιλέα της Γαί συνέλαβον ζώντα και προσήγαγον αυτόν προς Ιησούν.
ΙτΝ. 8,23  Συνέλαβον δε ζώντα και τον βασιλέα της Γαι και τον οδήγησαν ενώπιον του Ιησού.
ΙτΝ. 8,24  και ως επαύσαντο οι υιοί Ισραήλ αποκτείνοντες πάντας τους εν τή Γαί, τους εν τοίς πεδίοις και εν τώ όρει επί της
καταβάσεως, ού κατεδίωξαν αυτούς απ αυτής εις τέλος, και επέστρεψεν Ιησούς εις Γαί και επάταξεν αυτήν εν στόµατι
ροµφαίας.
ΙτΝ. 8,24  Οταν οι Ισραηλίται ετελείωσαν να φονεύουν όλους τους κατοίκους της Γαι, οι οποίοι ήσαν εις τας πεδιάδας και
στο όρος και εις την κατωφέρειαν, όπου και κατεδίωξαν αυτούς εκεί µέχρι τέλους, επέστρεψεν ο Ιησούς εις την Γαι και
επέρασεν εν στόµατι µαχαίρας όσους είχαν αποµείνει εκεί.
ΙτΝ. 8,25  και εγενήθησαν οι πεσόντες εν τή ηµέρα εκείνη από ανδρός και έως γυναικός δώδεκα χιλιάδες , πάντας τους
κατοικούντας Γαί,
ΙτΝ. 8,25  Κατά την ηµέραν εκείνην όλοι οι φονευθέντες από ανδρός έως γυναικός, όλοι οι κάτοικοι της Γαι, έφθασαν τας
δώδεκα χιλιάδας.
ΙτΝ. 8,27  πλήν των κτηνών και των σκύλων των εν τή πόλει, πάντα ά επρονόµευσαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ κατά
πρόσταγµα Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Ιησοί.
ΙτΝ. 8,27  Από όσα υπήρχον εις την πόλιν µόνον τα ζώα και τα λάφυρα επήραν οι Ισραηλίται, τα οποία επήραν ως λείαν
πολέµου, σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, όπως διέταξεν ο Κυριος.
ΙτΝ. 8,28  και ενεπύρισεν Ιησούς την πόλιν εν πυρί· χώµα αοίκητον εις τον αιώνα έθηκεν αυτήν έως της ηµέρας ταύτης .
ΙτΝ. 8,28  Ο Ιησούς κατέκαυσεν εξ ολοκλήρου την πόλιν. Εις ερείπια και εις χώµα ακατοίκητον µετέβαλεν αυτήν έως
σήµερα.
ΙτΝ. 8,29  και τον βασιλέα της Γαί εκρέµασεν επί ξύλου διδύµου, και ήν επί τού ξύλου έως εσπέρας· και επιδύνοντος τού
ηλίου συνέταξεν Ιησούς και καθείλοσαν το σώµα αυτού από τού ξύλου και έριψαν αυτό εις τον βόθρον και επέστησαν
αυτώ σωρόν λίθων, έως της ηµέρας ταύτης.
ΙτΝ. 8,29  Τον δε βασιλέα της Γαι εκρέµασεν εις διχαλωτόν ξύλον και τον αφήκεν εκεί έως την εσπέραν. Κατά την δύσιν του
ηλίου διέταξεν ο Ιησούς και κατεβίβασαν το πτώµα του από το ξύλον, το έρριψαν στον λάκκον και εσώριασαν επάνω εις
αυτό λίθους, οι οποίοι και υπάρχουν εκεί µέχρι σήµερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
ΙτΝ. 9,1  Ως δε ήκουσαν οι βασιλείς των Αµοραίων οι εν τώ πέραν τού Ιορδάνου, οι εν τή ορεινή και οι εν τή πεδινή και οι εν
πάση τή παραλία της θαλάσσης της µεγάλης και οι προς τώ Αντιλιβάνω και οι Χετταίοι και οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι
και οι Ευαίοι και οι Αµοραίοι και οι Γεργεσαίοι και οι Ιεβουσαίοι,
ΙτΝ. 9,1   Οταν δε επληροφορήθησαν τα γεγονότα αυτά οι βασιλείς των Αµορραίων που ευρίσκοντο εις την ορεινήν και
πεδινήν περιοχήν δυτικύς του Ιορδάνου, και όσοι κατοικούσαν εις όλην την παραλίαν της µεγάλης θαλάσσης, της
Μεσογείου, και οι προς τα µέρη του Αντιλιβάνου, όπως επίσης οι Χετταίοι και οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι, οι
Αµορραίοι, οι Γεργεσαίοι και οι Ιεβουσαίοι,
ΙτΝ. 9,2  συνήλθοσαν επί το αυτό εκπολεµήσαι Ιησούν και Ισραήλ άµα πάντες.
ΙτΝ. 9,2   συνεκεντρώθησαν όλοι συγχρόνως επί το αυτό, δια να πολεµήσουν µαζή τον Ιησούν και τον ίσραηλιτικόν λαόν.
ΙτΝ. 9,2α  Τότε ωκοδόµησεν Ιησούς θυσιαστήριον Κυρίω τώ Θεώ Ισραήλ εν όρει Γαιβάλ,
ΙτΝ. 9,2α  Τοτε ο Ιησούς έκτισε θυσιαστήριον στο όρος Γαιβάλ, προς τιµήν και λατρείαν Κυρίου του Θεού του Ισραήλ,
ΙτΝ. 9,2β  καθότι ενετείλατο Μωυσής ο θεράπων Κυρίου τοίς υιοίς Ισραήλ, καθά γέγραπται εν τώ νόµω Μωυσή,



θυσιαστήριον λίθων ολοκλήρων, εφ ούς ουκ επεβλήθη σίδηρος, και ανεβίβασεν εκεί ολοκαυτώµατα Κυρίω και θυσίαν
σωτηρίου.
ΙτΝ. 9,2β  όπως ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε δώσει εντολήν στους Ισραηλίτας, σύµφωνα µε όσα έχουν γραφή στον
Νοµον του Μωϋσή, να κτισθή δηλαδή θυσιαστήριον από ακατεργάστους λίθους,επί των οποίων δεν εκτύπησε και δεν
ειργάσθη σιδηρούν εργαλείον. Ο Ιησούς εθυσίασεν εκεί ολοκαυτώµατα εις τιµήν του Κυρίου και ευχαριστήριον θυσίαν δια
την σωτηρίαν των.
ΙτΝ. 9,2γ  και έγραψεν Ιησούς επί των λίθων το δευτερονόµιον, νόµον Μωυσή, ον έγραψεν ενώπιον των υιών Ισραήλ
ΙτΝ. 9,2γ  Εχάραξε δε επάνω στους λίθους το Δευτερονόµιον, τον νόµον του Μωϋσή, τον οποίον αυτός είχε γράψει εµπρός
στους Ισραηλίτας.
ΙτΝ. 9,2δ  και πάς Ισραήλ και οι πρεσβύτεροι αυτών και οι δικασταί και οι γραµµατείς αυτών παρεπορεύοντο ένθεν και
ένθεν της κιβωτού απέναντι, και οι ιερείς και οι Λευίται ήραν την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου, και ο προσήλυτος και ο
αυτόχθων, οί ήσαν ήµισυ πλησίον όρους Γαριζίν, και οί ήσαν ήµισυ πλησίον όρους Γαιβάλ, καθότι ενετείλατο Μωυσής ο
θεράπων Κυρίου ευλογήσαι τον λαόν εν πρώτοις.
ΙτΝ. 9,2δ  Ολος ο ισραηλιτικός λαός, οι πρεσβύτεροι, οι δικασταί και οι γραµµατείς αυτών επορεύοντο από το ένα και από το
άλλο µέρος της Κιβωτού και απέναντι. Οι δε ιερείς και οι Λευίται µετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου. Οι ξένοι
και οι Ισραηλίται, ήσαν οι µισοί από αυτούς πλησίον του όρους Γαριζίν και οι άλλοι µισοί πλησίον του όρους Γαιβάλ, όπως
είχε διατάξει προηγουµένως ο Μωϋσής ο υπηρέτης του Θεού, δια να ευλογηθή ο λαός κατά πρώτον.
ΙτΝ. 9,2ε  και µετά ταύτα ούτως ανέγνω Ιησούς πάντα τα ρήµατα τού νόµου τούτου, τας ευλογίας και τας κατάρας, κατά
πάντα τα γεγραµµένα εν τώ νόµω Μωυσή·
ΙτΝ. 9,2ε  Μετά ταύτα ανέγνωσε µεγαλοφώνως ο Ιησούς όλους τους λόγους του Νοµου τούτου, τας ευλογίας δηλαδή και τας
κατάρας, όπως ακριβώς ήσαν γραµµένα στον Νοµον του Μωϋσή.
ΙτΝ. 9,2ζ   ουκ ήν ρήµα από πάντων ών ενετείλατο Μωυσής τώ Ιησοί, ό ουκ ανέγνω Ιησούς εις τα ώτα πάσης εκκλησίας
υιών Ισραήλ, τοίς ανδράσι και ταίς γυναιξί και τοίς παιδίοις και τοίς προσηλύτοις τοίς προσπορευοµένοις τώ Ισραήλ .
ΙτΝ. 9,2ζ  Δεν υπήρξε κανένας λόγος, από όσους διέταξεν ο Μωϋσής στον Ιησούν, τον οποίον να µη ανέγνωσεν ο Ιησούς εις
επήκοον όλης της συγκεντρώσεως των Ισραηλιτών, στους άνδρας και τας γυναίκας και τα παιδία και τους ξένους , οι
οποίοι συνεβάδιζαν µε τους Ισραηλίτας.
ΙτΝ. 9,3  Καί οι κατοικούντες Γαβαών ήκουσαν πάντα, όσα εποίησε Κύριος τή Ιεριχώ και τή Γαί.
ΙτΝ. 9,3   Οι κάτοικοι της Γαβαών επληροφορήθησαν όλα, όσα έκαµεν ο Κυριος εις την Ιεριχώ και την Γαι.
ΙτΝ. 9,4  και εποίησαν και γε αυτοί µετά πανουργίας και ελθόντες επεσιτίσαντο και ητοιµάσαντο και λαβόντες σάκκους
παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς οίνου παλαιούς και κατερωγότας αποδεδεµένους,
ΙτΝ. 9,4   Αυτοί όµως επενόησαν ένα πανούργον τρόπον διαφυγής των. Εξεκίνησαν εις συνάντησιν των Ισραηλιτών, αφού
έλαβον προµηθείας δια την πορείαν των. Ελαβον δηλαδή και εφόρτωσαν στους όνους των παλαιούς σάκκους και ασκούς
µε κρασί παλαιούς, σκισµένους και δεµένους.
ΙτΝ. 9,5  και τα κοίλα των υποδηµάτων αυτών, και τα σανδάλια αυτών παλαιά και καταπεπελµατωµένα εν τοίς ποσίν
αυτών. και τα ιµάτια αυτών πεπαλαιωµένα επάνω αυτών, και ο άρτος αυτών τού επισιτισµού ξηρός και ευρωτιών και
βεβρωµένος.
ΙτΝ. 9,5   Τα πέλµατα των υποδηµάτων των και τα υποδήµατά των ήσαν παλαιά και µπαλωµένα. Επίσης δε και τα
ενδύµατα που έφεραν επάνω τους ήσαν παλαιά. Ολο το ψωµί το οποίον έφεραν µαζή των προς διατροφήν των, ήτο ξηρόν,
µουχλιασµένον και αποσυντεθειµένον.
ΙτΝ. 9,6  και ήλθοσαν προς Ιησούν εις την παρεµβολήν Ισραήλ εις Γάλγαλα και είπαν προς Ιησούν και Ισραήλ· εκ γής
µακρόθεν ήκαµεν, και νύν διάθεσθε ηµίν διαθήκην.
ΙτΝ. 9,6   Αυτοί ήλθαν προς τον Ιησούν στο ισραηλιτικόν στρατόπεδον, που ευρίσκετο εις τα Γαλγαλα, και είπον προς αυτόν
και τους Ισραηλίτας· “έχοµεν έλθει από µακρυνήν χώραν· και τώρα σας παρακαλούµεν συνάψατε συµφωνίαν µε ηµάς”.
ΙτΝ. 9,7  και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς τον Χοραίον· όρα µη εν εµοί κατοικείς, και πώς σοι διαθώµαι διαθήκην;
ΙτΝ. 9,7   Οι Ισραηλίται απήντησαν προς αυτούς, τους Χορραίους· “προσέξατε µήπως µένετε πολύ πλησίον µας. Διότι έτσι
πως είναι δυνατόν να συνάψωµεν µε σας συµφωνίαν φιλίας;”
ΙτΝ. 9,8  και είπαν προς Ιησούν· οικέται σού εσµεν. και είπε προς αυτούς Ιησούς· πόθεν εστέ και πόθεν παραγεγόνατε;
ΙτΝ. 9,8   Εκείνοι απήντησαν προς τον Ιησούν· “είµεθα δούλοι σου”. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς· “από που κατάγεσθε και
από που ήλθατε;”
ΙτΝ. 9,9  και είπαν· εκ γής µακρόθεν σφόδρα ήκασιν οι παίδές σου εν ονόµατι Κυρίου τού Θεού σου· ακηκόαµεν γάρ το
όνοµα αυτού και όσα εποίησεν εν Αιγύπτω
ΙτΝ. 9,9   Εκείνοι απήντησαν· “ηµείς οι δούλοι σου, έχοµεν έλθει από χώραν πολύ µακρυνήν εν ονόµατι Κυρίου του Θεού
σας. Διότι ηκούσαµεν το όνοµά του και όσα θαύµατα έκαµεν εις την Αίγυπτον.
ΙτΝ. 9,10  και όσα εποίησε τοίς βασιλεύσι των Αµοραίων, οί ήσαν πέραν τού Ιορδάνου, τώ Σηών βασιλεί των Αµοραίων και
τώ Ώγ βασιλεί της Βασάν, ός κατώκει εν Ασταρώθ και εν Εδραΐν.
ΙτΝ. 9,10  Και όσα έκαµεν εναντίον των βασιλέων των Αµορραίων, οι οποίοι ήσαν ανατολικώς πέραν του Ιορδάνου, στον
Σηών, τον βασιλέα των Αµορραίων και στον Ωγ, βασιλέα της χώρας Βασάν, ο οποίος κατοικούσε εις τας πόλεις Ασταρώθ
και Εδραΐν.
ΙτΝ. 9,11  και ακούσαντες είπαν προς ηµάς οι πρεσβύτεροι ηµών και πάντες οι κατοικούντες την γήν ηµών λέγοντες· λάβετε
εαυτοίς επισιτισµόν εις την οδόν και πορεύθητε εις συνάντησιν αυτών και ερείτε προς αυτούς· οικέται σού εσµεν , και νύν
διάθεσθε ηµίν την διαθήκην.
ΙτΝ. 9,11  Πληροφορηθέντες τα γεγονότα αυτά οι πρεσβύτεροι αρχηγοί µας και όλοι οι κάτοικοι της χώρας µας είπαν·
Παρέτε µαζή σας τροφοδοσίαν δια τον δρόµον, πηγαίνετε να συναντήσετε τους Ισραηλίτας και θα είπετε προς αυτούς·
είµεθα δούλοι σας, κλείσατε µαζή µας συµφωνίαν φιλίας.
ΙτΝ. 9,12  ούτοι οι άρτοι, θερµούς εφωδιάσθηµεν αυτούς εν τή ηµέρα, ή εξήλθοµεν παραγενέσθαι προς υµάς. νύν δε
εξηράνθησαν και γεγόνασι βεβρωµένοι.
ΙτΝ. 9,12  Αυτοί οι άρτοι, µε τους οποίους εφωδιάσθηµεν, ήσαν ζεστοί την ηµέραν που εξήλθοµεν προς συνάντησίν σας.



Τωρα έγιναν ξηροί και µουχλιασµένοι.
ΙτΝ. 9,13  και ούτοι οι ασκοί τού οίνου, ούς επλήσαµεν καινούς, και ούτοι ερώγασι· και τα ιµάτια ηµών και τα υποδήµατα
ηµών πεπαλαίωται από της πολλής οδού σφόδρα.
ΙτΝ. 9,13  Οι ασκοί αυτοί του οίνου ήσαν καινούργιοι, όταν τους εγεµίσαµεν, και τώρα έχουν σχισθή. Τα ενδύµατά µας και
τα υποδήµατά µας επάληωσαν και εφθάρησαν από την πολύ µακρυνήν πορείαν, που εκάµαµε έως εδώ”.
ΙτΝ. 9,20  και έλαβον οι άρχοντες τού επισιτισµού αυτών και Κύριον ουκ επηρώτησαν.
ΙτΝ. 9,20  Οι άρχοντες του ισραηλιτικού λαού επήραν από τους άρτους εκείνων (τους είδαν µουχλιασµένους και
παρεδέχθησαν ως αληθινήν την ιστορίαν των Γαβαωνιτών) και επροχώρησαν εις σύναψιν συνθήκης, χωρίς να ερωτήσουν
τον Κυριον.
ΙτΝ. 9,21  και εποίησεν Ιησούς προς αυτούς ειρήνην και διέθεντο προς αυτούς διαθήκην τού διασώσαι αυτούς , και ώµοσαν
αυτοίς οι άρχοντες της συναγωγής.
ΙτΝ. 9,21  Ο Ιησούς έκλεισε µε αυτούς ειρήνην και συνήψε µαζή των συνθήκην να σεβασθή την ζωήν των. Οι άρχοντες του
λαού ωρκίσθησαν εις αυτούς δια την συµφωνίαν.
ΙτΝ. 9,22  και εγένετο µετά τρεις ηµέρας µετά το διαθέσθαι προς αυτούς διαθήκην, ήκουσαν ότι εγγύθεν αυτών εισι, και ότι
εν αυτοίς κατοικούσι.
ΙτΝ. 9,22  Μετά τρεις ηµέρας αφού συνήφθη η συνθήκη µε τους Γαβαωνίτας, επληροφορήθησαν ότι αυτοί ευρίσκοντο
πλησίον των, ότι κατοικούν εκεί κοντά των.
ΙτΝ. 9,23  και απήραν οι υιοί Ισραήλ και ήλθον εις τας πόλεις αυτών· αι δε πόλεις αυτών Γαβαών και Κεφιρά και Βηρώθ και
πόλεις Ιαρίν.
ΙτΝ. 9,23  Οι Ισραηλίται ανεχώρησαν και ήλθαν εις τας πόλεις των Γαβαωνιτών . Αι πόλεις των ήσαν· Η Γαβαών, η Κεφιρά, η
Βηρώθ και αι πόλεις Ιαρίν.
ΙτΝ. 9,24  και ουκ εµαχέσαντο αυτοίς οι υιοί Ισραήλ, ότι ώµοσαν αυτοίς πάντες οι άρχοντες Κύριον τον Θεόν Ισραήλ· και
διεγόγγυσαν πάσα η συναγωγή επί τοίς άρχουσι.
ΙτΝ. 9,24  Οι Ισραηλίται δεν επολέµησαν εναντίον των και δεν τους εφόνευσαν, διότι όλοι οι άρχοντες είχαν δώσει δι' αυτό
όρκον εις Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ. Δια τούτο όλον το πλήθος του ισραηλιτικού λαού εγόγγυζαν εναντίον των
αρχόντων.
ΙτΝ. 9,25  και είπαν οι άρχοντες πάση τή συναγωγή· ηµείς ωµόσαµεν αυτοίς Κύριον τον Θεόν Ισραήλ και νύν ου
δυνησόµεθα άψασθαι αυτών·
ΙτΝ. 9,25  Είπαν τότε οι άρχοντες εις όλην την συγκέντρωσιν του λαού· “ηµείς εδώσαµεν δι' αυτούς όρκον ενώπιον Κυρίου
του Θεού των Ισραηλιτών. Εχοµεν δεσµευθή και δεν ηµπορούµεν να τους εγγίσωµεν.
ΙτΝ. 9,26  τούτο ποιήσοµεν, ζωγρήσαι αυτούς, και περιποιησόµεθα αυτούς, και ουκ έσται καθ ηµών οργή διά τον όρκον, ον
ωµόσαµεν αυτοίς·
ΙτΝ. 9,26  Τούτο µόνον θα κάµωµεν. Θα τους αφήσωµεν ζωντανούς, θα σεβασθώµεν την ζωήν των και έτσι δεν θα οργισθή
ο Κυριος εναντίον µας, διότι ετηρήσαµεν τον όρκον που εδώσαµεν εις αυτούς.
ΙτΝ. 9,27  ζήσονται και έσονται ξυλοκόποι και υδροφόροι πάση τή συναγωγή, καθάπερ είπαν αυτοίς οι άρχοντες.
ΙτΝ. 9,27  Θα ζήσουν λοιπόν αυτοί, θα είναι όµώς ξυλοκόποι και νεροφόροι όλου του Εβραϊκού λαού, όπως είπαν προς
αυτούς οι άρχοντες”.
ΙτΝ. 9,28  και συνεκάλεσεν αυτούς Ιησούς και είπεν αυτοίς· διατί παρελογίσασθέ µε λέγοντες, µακράν από σού εσµεν
σφόδρα, υµείς δε εγχώριοί εστε των κατοικούντων εν ηµίν;
ΙτΝ. 9,28  Προσεκάλεσε κατόπιν ο Ιησούς τους Γαβαωνίτας και τους είπε· “διατί µε εξηπατήσατε και µου είπατε ότι ανήκετε
εις χώραν πολύ µακρυνήν, ενώ σεις είσθε εις την πραγµατικότητα εντόπιοι και κατοικείτε εις την περιοχήν µας;
ΙτΝ. 9,29  και νύν επικατάρατοί εστε· ου µη εκλίπη εξ υµών δούλος ουδέ ξυλοκόπος ουδέ υδροφόρος εµοί και τώ Θεώ µου.
ΙτΝ. 9,29  Επικατάρατοι να είσθε τώρα. Ποτέ δεν θα λείψουν από σας δούλοι, ξυλοκόποι και υδροφόροι δι' εµέ και τον Θεόν”.
ΙτΝ. 9,30  και απεκρίθησαν τώ Ιησοί λέγοντες· ανηγγέλη ηµίν όσα συνέταξε Κύριος ο Θεός σου Μωυσή τώ παιδί αυτού,
δούναι υµίν την γήν ταύτην και εξολοθρεύσαι ηµάς και πάντας τους κατοικούντας επ αυτής πρό προσώπου υµών, και
εφοβήθηµεν σφόδρα περί των ψυχών ηµών από προσώπου υµών και εποιήσαµεν το πράγµα τούτο.
ΙτΝ. 9,30  Οι Γαβαωνίται απεκρίθησαν στον Ιησούν και είπαν· “ανηγγέλθησαν εις ηµάς όλα εκείνα, που διέταξε Κυριος ο
Θεός σου στον Μωϋσήν τον δούλον του, ότι δηλαδή θα δώση εις σας την χώραν αυτήν και θα εξολοθρεύση από εµπρός σας
όλους ηµάς που κατοικούµεν εις αυτήν, και εφοβήθηµεν πάρα πολύ από σας δια την ζωήν µας, δια τούτο δε και
κατεφύγαµεν εις την πράξιν αυτήν.
ΙτΝ. 9,31  και νύν ιδού ηµείς υποχείριοι υµίν· ως αρέσκει υµίν και ως δοκεί υµίν, ποιήσατε ηµίν.
ΙτΝ. 9,31  Και τώρα ιδού, ηµείς είµεθα δούλοι σας. Οπως θέλετε και όπως νοµίζετε, κάµετε εις ηµάς”.
ΙτΝ. 9,32  και εποίησαν αυτοίς ούτως· και εξείλατο αυτούς Ιησούς εν τή ηµέρα εκείνη εκ χειρών υιών Ισραήλ , και ουκ
ανείλον αυτούς.
ΙτΝ. 9,32  Οι Ισραηλίται έκαµαν εις αυτούς, όπως είχαν είπει. Ο Ιησούς του Ναυή τους εγλύτωσεν από τα χέρια των
Ισραηλιτών και δεν τους εφόνευσαν.
ΙτΝ. 9,33  και κατέστησεν αυτούς Ιησούς εν τή ηµέρα εκείνη ξυλοκόπους και υδροφόρους πάση τή συναγωγή και τώ
θυσιαστηρίω τού Θεού· διά τούτο εγένοντο οι κατοικούντες Γαβαών ξυλοκόποι και υδροφόροι τού θυσιαστηρίου τού Θεού
έως της σήµερον ηµέρας, και εις τον τόπον, ον αν εκλέξηται Κύριος.
ΙτΝ. 9,33  Αλλά από την ηµέραν εκείνην υπεχρέωσεν αυτούς να είναι ξυλοκόποι και νεροφόροι εις όλον τον εβραϊκόν λαόν
και στο θυσιαστήριον του Θεού. Δια τούτο έγιναν οι κάτοικοι της Γαβαών ξυλοκόποι και νεροφόροι στο θυσιαστήριον του
Θεού, δηλαδή την Σκηνήν του Μαρτυρίου, µέχρι σήµερον, θα είναι δε και βραδύτερον εις ιερόν τόπον, τον οποίον θα εκλέξη
ο Κυριος, ως ναόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
ΙτΝ. 10,1  Ως δε ήκουσεν Αδωνιβεζέκ βασιλεύς Ιερουσαλήµ ότι έλαβεν Ιησούς την Γαί και εξωλόθρευσεν αυτήν, ον τρόπον
εποίησαν την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής, ούτως εποίησαν και την Γαί και τον βασιλέα αυτής, και ότι ηυτοµόλησαν οι



κατοικούντες Γαβαών προς Ιησούν και προς Ισραήλ,
ΙτΝ. 10,1  Ο Αδωνιβεζέκ, βασιλεύς της Ιερουσαλήµ, όταν επληροφορήθη, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε την Γαι και
εξωλόθρευσεν αυτήν, όταν µάλιστα ειδικώτερον έµαθεν όσα οι Ισραηλίται έκαναν εις την Γαι και τον βασιλέα της , ο,τι
είχαν κάµει εις την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής, όταν ακόµη έµαθεν ότι οι κάτοικοι της Γαβαών παρεδόθησαν στον
Ιησούν και τους Ισραηλίτας,
ΙτΝ. 10,2  και εφοβήθησαν απ αυτών σφόδρα· ήδει γάρ ότι πόλις µεγάλη Γαβαών, ωσεί µία των µητροπόλεων, και πάντες οι
άνδρες αυτής ισχυροί·
ΙτΝ. 10,2  αυτός και ο λαός του εφοβήθησαν πάρα πολύ. Εφοβήθησαν, διότι εγνώριζαν ότι η Γαβαών είναι πόλις µεγάλη,
όπως είναι αι µητροπόλεις, και ότι όλοι οι άνδρες της είναι δυνατοί και ανδρείοι.
ΙτΝ. 10,3  και απέστειλεν Αδωνιβεζέκ βασιλεύς Ιερουσαλήµ προς Ελάµ βασιλέα Χεβρών και προς Φιδών βασιλέα Ιεριµούθ
και προς Ιεφθά βασιλέα Λαχίς και προς Δαβίν βασιλέα Οδολλάµ λέγων·
ΙτΝ. 10,3  Ο Αδωνιδεζέκ λοιπόν, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήµ, έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Ελάµ, βασιλέα της Χεβρών,
προς τον Φιδών, βασιλέα Ιεριµούθ, προς τον Ιεφθά, βασιλέα Λαχίς και προς τον Δαδίν, βασιλέα της Οδολλάµ και είπεν·
ΙτΝ. 10,4  δεύτε, ανάβητε προς µε και βοηθήσατέ µοι, και εκπολεµήσωµεν Γαβαών· ηυτοµόλησαν γάρ προς Ιησούν και προς
τους υιούς Ισραήλ.
ΙτΝ. 10,4  “ελάτε, αναβήτε προς εµέ και βοηθήσατέ µε να πολεµήσωµεν µαζή εναντίον των Γαβαωνιτών, διότι αυτοί
ηυτοµόλησαν προς τον Ιησούν και τους Ισραηλίτας”.
ΙτΝ. 10,5  και ανέβησαν οι πέντε βασιλείς των Ιεβουσαίων, βασιλεύς Ιερουσαλήµ και βασιλεύς Χεβρών και βασιλεύς
Ιεριµούθ και βασιλεύς Λαχίς και βασιλεύς Οδολλάµ, αυτοί και πάς ο λαός αυτών και περιεκάθισαν την Γαβαών και
εξεπολιόρκουν αυτήν.
ΙτΝ. 10,5  Συνεννοήθησαν µεταξύ των, συνεφώνησαν οι πέντε βασιλείς των Ιεβουσαίων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήµ, ο
βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιεριµούθ, ο βασιλεύς της Λαχίς και ο βασιλεύς της Οδολλάµ και ανέβησαν αυτοί και
όλος ο στρατός των, εστρατοπέδευσαν γύρω από την Γαβαών και ήρχισαν να την πολιορκούν στενά.
ΙτΝ. 10,6  και απέστειλαν οι κατοικούντες Γαβαών προς Ιησούν εις την παρεµβολήν Ισραήλ εις Γάλγαλα λέγοντες·  µη
εκλύσης τας χείράς σου από των παίδων σου· ανάβηθι προς ηµάς το τάχος και βοήθησον ηµίν και εξελού ηµάς· ότι
συνηγµένοι εισίν εφ ηµάς πάντες οι βασιλείς των Αµοραίων, οι κατοικούντες την ορεινήν.
ΙτΝ. 10,6  Οι κάτοικοι της Γαβαών έστειλαν τότε αγελλιαφόρους προς τον Ιησούν στο Ισραηλιτικόν στρατόπεδον, που
ευρίσκετο εις Γαλγαλα και είπαν· “µη αποσύρης τα προστατευτικά σου χέρια από τους δούλους σου. Ελα όσον το δυνατόν
συντοµώτερον, βοήθησέ µας και γλύτωσέ µας, διότι συνησπίσθησαν εναντίον µας και συνεκεντρώθησαν γύρω από την
πόλιν όλοι οι βασιλείς των Αµορραίων, οι οποίοι κατοικούν την ορεινήν περιοχήν”.
ΙτΝ. 10,7  και ανέβη Ιησούς εκ Γαλγάλων, αυτός και πάς ο λαός ο πολεµιστής µετ αυτού, πάς δυνατός εν ισχύϊ.
ΙτΝ. 10,7  Ο Ιησούς και όλος ο µάχιµος λαός, όλοι οι πολεµισταί, κάθε ενας που ήτο ισχυρός να κρατή όπλα ανέβησαν από
τα Γαλγαλα, δια να βοηθήσουν τους Γαβαωνίτας.
ΙτΝ. 10,8  και είπε Κύριος προς Ιησούν· µη φοβηθής αυτούς, εις γάρ τας χείράς σου παραδέδωκα αυτούς, ουχ
υπολειφθήσεται εξ αυτών ουδείς ενώπιον υµών.
ΙτΝ. 10,8  Ο δε Κυριος είπε προς τον Ιησούν. “Μη φοβηθής αυτούς τους βασιλείς και τους στρατούς των. Τους έχω ήδη
παραδώσει εις τα χέρια σας. Κανείς δεν θα υπολειφθή ενώπιόν σας”.
ΙτΝ. 10,9  και επεί παρεγένετο Ιησούς επ αυτούς άφνω, όλην την νύκτα εισεπορεύθη εκ Γαλγάλων.
ΙτΝ. 10,9  Και ο λόγος του Κυρίου επραγµατοιήθη· διότι ο Ιησούς του Ναυή κατέφθασεν αιφνιδίως εναντίον των όλην την
νύκτα επορεύθη µε τον στρατόν του από τα Γαλγαλα εις Γαβαών.
ΙτΝ. 10,10   και εξέστησεν αυτούς Κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ, και συνέτριψεν αυτούς Κύριος συντρίψει µεγάλη
εν Γαβαών, και κατεδίωξαν αυτούς οδόν αναβάσεως Ωρωνίν και κατέκοπτον αυτούς έως Αζηκά και έως Μακηδά.
ΙτΝ. 10,10  Ο δε Κυριος ενέβαλε τρόµον και πανικόν εις αυτούς, καθώς αντίκρυσαν τους Ισραηλίτας, και τους συνέτριψεν ο
Κυριος δια µεγάλης καταστροφής εις την περιοχήλ Γαβαών. Οι δε Ισραηλίται κατεδίωκαν και εφόνευαν αυτούς στον
δρόµον, που ανέβαινεν εις Ωρωνίν µέχρι της Αζηκά και Μακηδά.
ΙτΝ. 10,11   εν δε τώ φεύγειν αυτούς από προσώπου των υιών Ισραήλ επί της καταβάσεως Ωρωνίν και Κύριος επέριψεν
αυτοίς λίθους χαλάζης εκ τού ουρανού έως Αζηκά, και εγένοντο πλείους οι αποθανόντες διά τους λίθους της χαλάζης ή ούς
απέκτειναν οι υιοί Ισραήλ µαχαίρα εν τώ πολέµω.
ΙτΝ. 10,11  Καθώς δε εκείνοι πανικόβλητοι έφευγαν ενώπιον των Ισραηλιτών εις την κατάβασιν Ωρωνίν , έρριψεν ο Κυριος
εναντίον των χαλάζι ωσάν πέτρες από τον ουρανόν µέχρι της Αζηκά. Περισσότεροι δε ήσαν εκείνοι που εφονεύθησαν από
τα λιθάρια της χαλάζης, παρά εκείνοι που εσφάγησαν από τους Ισραηλίτας κατά την µάχην.
ΙτΝ. 10,12   Τότε ελάλησεν Ιησούς προς Κύριον, ή ηµέρα παρέδωκεν ο Θεός τον Αµοραίον υποχείριον Ισραήλ, ηνίκα
συνέτριψεν αυτούς εν Γαβαών και συνετρίβησαν από προσώπου υιών Ισραήλ, και είπεν Ιησούς· στήτω ο ήλιος κατά
Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών.
ΙτΝ. 10,12  Κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν είχεν ήδη αποφασίσει και παραδώσει ο Κυριος υποχειρίους τους
Αµορραίους στους Ισραηλίτας, όταν δηλαδή συνέτριψεν αυτούς ο Ιησούς εις την Γαβαών και συνετρίβησαν πράγµατι
ενώπιον των Ισραηλιτών, είπε τότε ο Ιησούς προς τον Κυριον· “ας σταθή ο ήλιος επάνω από την Γαβαών και η σελήνη
επάνω από την κοιλάδα Αιλών”.
ΙτΝ. 10,13   και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει, έως ηµύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών. και έστη ο ήλιος κατά µέσον
τού ουρανού, ου προεπορεύετο εις δυσµάς εις τέλος ηµέρας µιάς.
ΙτΝ. 10,13  Και πράγµατι εστάθη ο ήλιος και έµεινεν εις την θέσιν της η σελήνη, µέχρις ότου ο Θεός απέκρουσε τελείως τους
εχθρούς των Ισραηλιτών. Ο ήλιος εσταµάτησεν ακίνητος στο µέσον του ουρανού. Δεν επροχώρει προς δυσµάς επί µίαν
ολόκληρον ηµέραν.
ΙτΝ. 10,14   και ουκ εγένετο ηµέρα τοιαύτη ουδέ το πρότερον ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσαι Θεόν ανθρώπου, ότι Κύριος
συνεξεπολέµησε τώ Ισραήλ.
ΙτΝ. 10,14  Τοσον µεγάλη και επιφανής ηµέρα δεν έγινεν ποτέ προηγουµένως, ούτε στο απώτατον, ούτε στο εγγύς παρελθόν,
να ακούση δηλαδή ο Θεός τοιαύτην αίτησιν από άνθρωπον. Εγινε δε αυτό το πρωτοφανές και µοναδικόν θαύµα, διότι ο



Κυριος επολέµησε µαζή µε τους Ισραηλίτας.
ΙτΝ. 10,16   Καί έφυγον οι πέντε βασιλείς ούτοι και κατεκρύβησαν εις το σπήλαιον το εν Μακηδά.
ΙτΝ. 10,16  Οι πέντε βασιλείς πανικόβλητοι ετράπησαν εις φυγήν και εκρύφθησαν επιµελώς στο σπήλαιον, που ευρίσκετο
εις Μακηδά.
ΙτΝ. 10,17   και απηγγέλη τώ Ιησού λέγοντες· εύρηνται οι πέντε βασιλείς κεκρυµµένοι εν τώ σπηλαίω τώ εν Μακηδά.
ΙτΝ. 10,17  Μερικοί όµως που τους είδαν, ανήγγειλαν στον Ιησούν, ότι οι πέντε βασιλείς ευρίσκονται κρυµµένοι στο
σπήλαιον της Μακηδά.
ΙτΝ. 10,18   και είπεν Ιησούς· κυλίσατε λίθους επί το στόµα τού σπηλαίου και καταστήσατε άνδρας φυλάσσειν επ αυτούς,
ΙτΝ. 10,18  Ο Ιησούς είπεν στους στρατιώτας του· “κυλίσατε λίθους µεγάλους εις την είσοδον του σπηλαίου και
εγκαταστήσατε άνδρας να τους φυλάσσουν·
ΙτΝ. 10,19   υµείς δε µη εστήκατε καταδιώκοντες οπίσω των εχθρών υµών και καταλάβετε την ουραγίαν αυτών και µη
αφήτε εισελθείν εις τας πόλεις αυτών· παρέδωκε γάρ αυτούς Κύριος ο Θεός ηµών εις τας χείρας ηµών.
ΙτΝ. 10,19  σεις δε µη σταµατήσετε την καταδίωξιν των εχθρών σας. Κτυπήσατε τα µετόπισθεν αυτών τµήµατα και µη τους
αφήσετε να εισέλθουν εις τας πόλεις των· διότι Κυριος ο Θεός τους παρέδωκεν εις τα χέρια σας”.
ΙτΝ. 10,20   και εγένετο ως κατέπαυσεν Ιησούς και πάς υιός Ισραήλ κόπτοντες αυτούς κοπήν µεγάλην σφόδρα έως εις τέλος,
και οι διασωζόµενοι διεσώθησαν εις τας πόλεις τας οχυράς,
ΙτΝ. 10,20     Οταν τέλος ο Ιησούς και όλος ο Ισραηλιτικός λαός έπαυσαν την εξοντωτικήν καταστροφήν των Αµορραίων ,
εκείνοι που κατώρθωσαν να διασωθούν, κατέφυγαν δι' ασφάλειάν των εις τας οχυράς πόλεις των.
ΙτΝ. 10,21   και απεστράφη πάς ο λαός προς Ιησούν εις Μακηδά υγιείς, και ουκ έγρυξεν ουδείς των υιών Ισραήλ τή γλώσση
αυτού.
ΙτΝ. 10,21  Τοτε όλος ο ισραηλιτικός λαός σώος και ακέραιος επέστρεψε προς τον Ιησούν εις Μακηδά , κανείς δεν εγκρίνιαξε
και δεν εµουρµούρισέ µε την γλώσσαν του, µολονότι επίπονος και θυελλώδης υπήρξεν ο πόλεµος.
ΙτΝ. 10,22   και είπεν Ιησούς· ανοίξατε το σπήλαιον και εξαγάγετε τους πέντε βασιλείς τούτους εκ τού σπηλαίου.
ΙτΝ. 10,22     Είπεν ο Ιησούς· “ανοίξατε το σπήλαιον και βγάλτε από αυτό τους πέντε βασιλείς”.
ΙτΝ. 10,23   και εξηγάγοσαν τους πέντε βασιλείς εκ τού σπηλαίου, τον βασιλέα Ιερουσαλήµ και τον βασιλέα Χεβρών και τον
βασιλέα Ιεριµούθ και τον βασιλέα Λαχίς και τον βασιλέα Οδολλάµ.
ΙτΝ. 10,23  Εβγαλαν τους πέντε βασιλείς από το σπήλαιον , τον βασιλέα της Ιερουσαλήµ, τον βασιλέα της Χεβρών, τον
βασιλέα της Ιεριµούθ, τον βασιλέα της Λαχίς και τον βασιλέα της Οδολλάµ.
ΙτΝ. 10,24   και επεί εξήγαγον αυτούς προς Ιησούν, και συνεκάλεσεν Ιησούς πάντα Ισραήλ, και τους εναρχοµένους τού
πολέµου τους συµπορευοµένους αυτώ, λέγων αυτοίς· προπορεύεσθε και επίθετε τους πόδας υµών επί τους τραχήλους
αυτών. και προσελθόντες επέθηκαν τους πόδας αυτών επί τους τραχήλους αυτών.
ΙτΝ. 10,24     Ο Ιησούς, όταν έφεραν αυτούς ενώπιόν του, συνεκάλεσεν όλους τους Ισραηλίτας, και τους αρχηγούς του
πολέµου που είχαν συνεκστρατεύσει µε αυτό και τους είπε· “πλησιάσατε προς τους βασιλείς και θέσατε τα ποδια σας στους
τραχήλους των”. Προσήλθαν οι αρχηγοί και έθεσαν τα πόδια των στους τραχήλους των πέντε βασιλέων .
ΙτΝ. 10,25   και είπεν Ιησούς προς αυτούς· µη φοβηθήτε αυτούς µηδέ δειλιάσητε· ανδρίζεσθε και ισχύετε, ότι ούτω ποιήσει
Κύριος πάσι τοίς εχθροίς υµών, ούς υµείς καταπολεµείτε αυτούς.
ΙτΝ. 10,25  Είπεν ο Ιησούς προς τους αρχηγούς του στρατού· “µη φοβηθήτε από αυτούς και µη δειλιάσετε ενώπιον των
οιωνδήποτε εχθρών σας. Φανήτε ανδρείοι και γενναίοι, διότι ο Κυριος έτσι θα κάµη εναντίον όλων των εχθρών σας, τους
οποίους σεις θα καταπολεµήσετε.
ΙτΝ. 10,26   και απέκτεινεν αυτούς Ιησούς και εκρέµασεν αυτούς επί πέντε ξύλων , και ήσαν κρεµάµενοι επί των ξύλων έως
εσπέρας.
ΙτΝ. 10,26     Κατόπιν διέταξεν ο Ιησούς και εφόνευσαν αυτούς και τους εκρέµασαν εις πέντε ξύλα. Εµειναν δε κρεµασµένοι
επί των ξύλων µέχρι της εσπέρας.
ΙτΝ. 10,27   και εγενήθη προς ηλίου δυσµάς ενετείλατο Ιησούς και καθείλον αυτούς από των ξύλων και έριψαν αυτούς εις το
σπήλαιον, εις ό κατεφύγοσαν εκεί, και επεκύλισαν λίθους επί το σπήλαιον έως της σήµερον ηµέρας.
ΙτΝ. 10,27  Κατά την δύσιν του ηλίου διέταξεν ο Ιησούς και τους εξεκρέµασαν από τα ξύλα , τους έρριψαν στο σπήλαιον στο
οποίον είχον καταφύγει και εκύλισαν λίθους µεγάλους εις την είσοδον του σπηλαίου, οι οποίοι και υπάρχουν µέχρι
σήµερον.
ΙτΝ. 10,28   Καί την Μακηδά ελάβοσαν εν τή ηµέρα εκείνη και εφόνευσαν αυτήν εν στόµατι ξίφους και εξωλόθρευσαν πάν
εµπνέον, ό ήν εν αυτή, και ου κατελείφθη ουδείς εν αυτή διασεσωσµένος και διαπεφευγώς· και εποίησαν τώ βασιλεί
Μακηδά ον τρόπον εποίησαν τώ βασιλεί Ιεριχώ.
ΙτΝ. 10,28     Κατά την ιδίαν ηµέραν κατέλαβον οι Ισραηλίται την πόλιν Μακηδά, επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας κάθε
άνθρωπον και εξωλόθρευσαν κάθε τι που ανέπνεε και εζούσε εις την πόλιν αυτήν, ώστε δεν απέµεινε κανείς εις αυτήν, δεν
διεσώθη και δεν διέφυγε τον θάνατον κανείς. Εφέρθησαν προς τον βασιλέα της Μακηδά, όπως εφέρθησαν προς τον
βασιλέα της Ιεριχούς.
ΙτΝ. 10,29   και απήλθεν Ιησούς και πάς Ισραήλ µετ αυτού εκ Μακηδά εις Λεβνά και επολιόρκει Λεβνά.
ΙτΝ. 10,29     Επειτα ο Ιησούς µε όλον τον ισραηλιτικόν λαόν µαζή του µετέβη από την Μακηδά εις την πόλιν Λεβνά και την
επολιόρκει.
ΙτΝ. 10,30   και παρέδωκεν αυτήν Κύριος εις χείρας Ισραήλ, και έλαβον αυτήν και τον βασιλέα αυτής και εφόνευσαν αυτήν
εν στόµατι ξίφους και πάν εµπνέον εν αυτή, και ου κατελείφθη εν αυτή διασεσωσµένος και διαπεφευγώς· και εποίησαν τώ
βασιλεί αυτής ον τρόπον εποίησαν τώ βασιλεί Ιεριχώ.
ΙτΝ. 10,30  Ο δε Κυριος παρέδωκε και αυτήν την πόλιν εις τα χέρια των Ισραηλιτών , οι οποίοι και την κατέλαβον. Επέρασαν
εν στόµατι µαχαίρας τον βασιλέα της, τον λαόν της και κάθε τι που ανέπνεε και εζούσε εις αυτήν. Δεν διεσώθη και δεν
διέφυγε κανείς. Εκαµαν στον βασιλέα αυτής, ο,τι είχαν κάµει στον βασιλέα της Ιεριχούς.
ΙτΝ. 10,31   και απήλθεν Ιησούς και πάς Ισραήλ µετ αυτού εκ Λεβνά εις Λαχίς και περιεκάθισεν αυτήν και επολιόρκει αυτήν.
ΙτΝ. 10,31  Επειτα ο Ιησούς µαζή µε όλον τον ισραηλιτικόν λαόν ανεχώρησεν από την Λεβνά εις την Λαχίς, περιεκύκλωσεν
αυτήν και την επολιόρκησεν.



ΙτΝ. 10,32   και παρέδωκε Κύριος την Λαχίς εις τας χείρας Ισραήλ, και έλαβεν αυτήν εν τή ηµέρα τή δευτέρα και εφόνευσαν
αυτήν εν στόµατι ξίφους και εξωλόθρευσαν αυτήν, ον τρόπον εποίησαν την Λεβνά.
ΙτΝ. 10,32  Ο Κυριος παρέδωκε την Λαχίς εις τας χείρας των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς κατέλαβεν αυτήν την εποµένην ηµέραν
της πολιορκίας της. Οι Ισραηλίται επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας τους κατοίκους της και εξωλόθρευσαν αυτήν όπως είχον
εξολοθρεύσει την Λεβνά.
ΙτΝ. 10,33   τότε ανέβη Ελάµ βασιλεύς Γαζέρ βοηθήσων τή Λαχίς, και επάταξεν αυτόν Ιησούς εν στόµατι ξίφους και τον
λαόν αυτού έως τού µη καταλειφθήναι αυτών σεσωσµένον και διαπεφευγότα.
ΙτΝ. 10,33  Τοτε ο βασιλεύς της πόλεως Γαζέρ µετέβη να βοηθήση την Λαχίς. Ο Ιησούς όµως εκτύπησεν αυτόν, τον ενίκησε
και επέρασεν εν στόµατι µαχαίρας αυτόν και τον λαόν του, ώστε κανείς δεν εσώθη από τον θάνατον. Κανείς δεν εγλύτωσε
δια φυγής.
ΙτΝ. 10,34   και απήλθεν Ιησούς και πάς Ισραήλ µετ αυτού εκ Λαχίς εις Οδολλάµ και περιεκάθισεν αυτήν και
εξεπολιόρκησεν αυτήν.
ΙτΝ. 10,34  Επειτα ο Ιησούς και όλος ο ισραηλιτικός λαός µαζή του επροχώρησαν από την Λαχίς εις την πόλιν Οδολλάµ, την
περιεκύκλωσε και την επολιόρκησεν.
ΙτΝ. 10,35   και παρέδωκεν αυτήν Κύριος εν χειρί Ισραήλ, και έλαβεν αυτήν εν τή ηµέρα εκείνη και εφόνευσεν αυτήν εν
στόµατι ξίφους, και πάν εµπνέον εν αυτή εφόνευσαν, ον τρόπον εποίησαν τή Λαχίς.
ΙτΝ. 10,35  Ο Κυριος παρέδωκεν και αυτήν εις τα χέρια των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς την κατέλαβε κατά την ιδίαν εκείνην
ηµέραν, επέρασεν εν στόµατι µαχαίρας κάθε άνθρωπον, εξωλόθρευσε κάθε τι που είχε ζωήν και αναπνοήν, όπως είχαν
κάµει και εις την Λαχίς.
ΙτΝ. 10,36   και απήλθεν Ιησούς και πάς Ισραήλ µετ αυτού εις Χεβρών και περιεκάθισεν αυτήν.
ΙτΝ. 10,36  Από εκεί µετέβη ο Ιησούς και όλος ο ισραηλιτικός λαός µαζή µε αυτόν εις την Χεβρών και την περιεκύκλωσαν.
ΙτΝ. 10,37   και επάταξεν αυτήν εν στόµατι ξίφους και πάν το εµπνέον, όσα ήν εν αυτή, ουκ ήν διασεσωσµένος· ον τρόπον
εποίησαν την Οδολλάµ, εξωλόθρευσαν αυτήν και όσα ήν εν αυτή.
ΙτΝ. 10,37  Την εκτύπησαν, την κατέλαβον και επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας τους κατοίκους της και κάθε τι που εζούσε
και ανέπνεεν εις αυτήν. Τιποτε δεν διέφυγε τον όλεθρον. Οπως έκαµαν εις την Οδολλάµ, έτσι εξωλόθρευσαν και την Χεβρών
και όλα όσα εζούσαν εις αυτήν.
ΙτΝ. 10,38   και απέστρεψεν Ιησούς και πάς Ισραήλ εις Δαβίρ και περικαθίσαντες αυτήν
ΙτΝ. 10,38  Ο Ιησούς και όλος ο Ισραηλιτικός λαός εστράφησαν εναντίον της πόλεως Δαβίρ και την περιεκύκλωσαν .
ΙτΝ. 10,39   έλαβον αυτήν και τον βασιλέα αυτής και τας κώµας αυτής και επάταξεν αυτήν εν στόµατι ξίφους και
εξωλόθρευσαν αυτήν και πάν εµπνέον εν αυτή και ου κατέλιπον αυτή ουδένα διασεσωσµένον· ον τρόπον εποίησαν τή
Χεβρών και τώ βασιλεί αυτής, ούτως εποίησαν τή Δαβίρ και τώ βασιλεί αυτής.
ΙτΝ. 10,39  Κατέλαβαν αυτήν και τον βασιλέα της και τας κωµοπόλεις αυτής. Επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας τους
κατοίκους της και κάθε τι που ανέπνεεν εντός αυτής, και δεν αφήκαν τίποτε να διαφύγη τον όλεθρον. Οπως έκαµαν εις την
Χεβρών και τον βασιλέα της έτσι έκαµαν εις την Δαβίρ και τον βασιλέα της.
ΙτΝ. 10,40   και επάταξεν Ιησούς πάσαν την γήν της ορεινής και την Ναγέβ και την πεδινήν και την Ασηδώθ και τους
βασιλείς αυτής, ου κατέλιπον αυτών σεσωσµένον· και πάν εµπνέον ζωής εξωλόθρευσεν, ον τρόπον ενετείλατο Κύριος ο
Θεός Ισραήλ,
ΙτΝ. 10,40     Ο Ιησούς εκτύπησε και κατενίκησεν όλην την ορεινήν περιοχήν της νοτίου Παλαιστίνης , την Ναγέβ της νοτίου
Παλαιστίνης, την πεδινήν περιοχήν και την Ασιδώθ και τους βασιλείς αυτής. Δεν αφήκαν κανένα εν ζωή. Εξωλόθρευσαν
κάθε ζώσαν ύπαρξιν, όπως τους είχε διατάξει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ.
ΙτΝ. 10,41   από Κάδης Βαρνή έως Γάζης, πάσαν την Γοσόµ έως της Γαβαών,
ΙτΝ. 10,41  Από την Καδης Βαρνή έως την Γαζαν, όλην την χώραν Γοσόµ µέχρι της Γαβαών,
ΙτΝ. 10,42   και πάντας τους βασιλείς αυτών και την γήν αυτών επάταξεν Ιησούς εισάπαξ, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ
συνεπολέµει τώ Ισραήλ.
ΙτΝ. 10,42     όλους τους βασιλείς και τους κατοίκους των χωρών αυτών ενίκησε και συνέτριψεν ο Ιησούς κατά µίαν και
µόνην εκστρατείαν, διότι Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού επολεµούσε µαζή µε τον λαόν εναντίον των εχθρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
ΙτΝ. 11,1  Ως δε ήκουσεν Ιαβίν βασιλεύς Ασώρ, απέστειλε προς Ιαβάβ βασιλέα Μαρών και προς βασιλέα Συµοών και προς
βασιλέα Αζίφ
ΙτΝ. 11,1  Ο Ιαβίν, ο βασιλεύς της Ασώρ, όταν επληροφορήθη αυτά τα γεγονότα, έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Ιωβάβ,
βασιλέα της Μαρών, προς τον βασιλέα της Συµοών, προς τον βασιλέα της Αζίφ
ΙτΝ. 11,2  και προς βασιλείς τους κατά Σιδώνα την µεγάλην, εις την ορεινήν και εις Άραβα απέναντι Κενερώθ και εις το
πεδίον και εις Φεναεδδώρ
ΙτΝ. 11,2  και προς τους βασιλείς, οι οποίοι ήσαν εις την Σιδώνα την µεγάλην πόλιν, εις την ορεινήν χώραν, εις την Αραβα
απέναντι της Γεννησαρέτ, εις την πεδιάδα και εις την Φεναεδδώρ.
ΙτΝ. 11,3  και εις τους παραλίους Χαναναίους από ανατολών και εις τους παραλίους Αµοραίους και τους Χετταίους και
Φερεζαίους και Ιεβουσαίους τους εν τώ όρει και τους Ευαίους και τους υπό την Αερµών εις γήν Μασσηφά.
ΙτΝ. 11,3  Εστειλεν στους προς δυσµάς και τους προς ανατολάς Χαναναίους, στους Αµορραίους που κατοικούσαν τα
παράλια της Μεσογείου και στους Χετταίους, στους Φερεζαίους και τους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν την ορεινήν
περιοχήν, στους Ευαίους και τους κατοικούντας εις τας υπωρείας του Αερµών εις την χώραν Μασσηφά.
ΙτΝ. 11,4  και εξήλθον αυτοί και οι βασιλείς αυτών µετ αυτών, ώσπερ η άµµος της θαλάσσης τώ πλήθει, και ίπποι και
άρµατα πολλά σφόδρα.
ΙτΝ. 11,4  Εκάλεσεν όλους αυτούς εις πόλεµον κατά των Ισραηλιτών. Εξήλθαν οι λαοί αυτοί µαζή µε τους βασιλείς των,
αναρίθµητοι όπως η άµµος της θαλάσσης, µε ίππους και άρµατα πάρα πολλά.
ΙτΝ. 11,5  και συνήλθον πάντες οι βασιλείς αυτοί και παρεγένοντο επί το αυτό και παρενέβαλον επί τού ύδατος Μαρών
πολεµήσαι τον Ισραήλ.



ΙτΝ. 11,5  Συνεκεντρώθησαν όλοι αυτοί οι βασιλείς, επροχώρησαν µαζή και εστρατοπέδευσαν πλησίον των υδάτων της
λίµνης Μαρών, δια να πολεµήσουν εναντίον των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 11,6  και είπε Κύριος προς Ιησούν· µη φοβηθής από προσώπου αυτών, ότι αύριον ταύτην την ώραν εγώ παραδίδωµι
τετροπωµένους αυτούς εναντίον τού Ισραήλ· τους ίππους αυτών νευροκοπήσεις και τα άρµατα αυτών κατακαύσεις εν πυρί.
ΙτΝ. 11,6  Ο Κυριος είπε τότε προς τον Ιησούν· “µη φοβηθής από αυτούς, διότι αύριον, αυτήν την ώραν θα παραδώσω
αυτούς πανικοβλήτους εις φυγήν ενώπιον των Ισροηλιτών. Θα κόψης τα νεύρα των ίππων δια να τους αχρηστεύσης, τα δε
άρµατά των θα τα παραδώσης στο πυρ.
ΙτΝ. 11,7  και ήλθεν Ιησούς και πάς ο λαός ο πολεµιστής επ αυτούς επί το ύδωρ Μαρών εξάπινα και επέπεσαν επ αυτούς εν
τή ορεινή.
ΙτΝ. 11,7  Ο Ιησούς και όλος ο µάχιµος λαός ήλθεν αιφνιδίως εναντίον αυτών εις την λίµνην Μαρών και επέπεσε κατ' αυτών
εις την ορεινήν περιοχήν.
ΙτΝ. 11,8  και παρέδωκεν αυτούς Κύριος υποχειρίους Ισραήλ, και κόπτοντες αυτούς κατεδίωκον έως Σιδώνος της µεγάλης
και έως Μασερών και έως των πεδίων Μασσώχ κατ ανατολάς και κατέκοψαν αυτούς έως τού µη καταλειφθήναι αυτών
διασεσωσµένον.
ΙτΝ. 11,8  Ο Κυριος παρέδωκεν αυτούς εις τα χέρια των Ισραηλιτών. Οι δε Ισραηλίται εκτυπούσαν και κατεδίωκον αυτούς
έως την Σιδώνα την πόλιν την µεγάλην, έως την λίµνην Μασερών και έως εις τας πεδιάδας Μασσώχ προς ανατολάς.
Κατετρόπωσαν και εφόνευσαν αυτούς µέχρις ότου κανείς δεν διεσώθη.
ΙτΝ. 11,9  και εποίησεν αυτοίς Ιησούς ον τρόπον ενετείλατο αυτώ Κύριος· τους ίππους αυτών ενευροκόπησε και τα άρµατα
αυτών ενέπρησε πυρί.
ΙτΝ. 11,9  Εκαµεν ο Ιησούς εις αυτούς, όπως τον είχε διατάξει ο Κυριος· έκοψε τα νεύρα των ίππων και παρέδωσεν εις την
φωτιάν τα άρµατά των.
ΙτΝ. 11,10   Καί απεστράφη Ιησούς εν τώ καιρώ εκείνω και κατελάβετο Ασώρ και τον βασιλέα αυτής· ήν δε Ασώρ το
πρότερον άρχουσα πασών των βασιλειών τούτων.
ΙτΝ. 11,10  Χωρίς δε να σταµατήση εστράφη και κατέλαβε την Ασώρ και τον βασιλέα της. Η Ασώρ ήτο προηγουµένως
πρωτεύουσα εις όλας αυτάς τας βασιλείας.
ΙτΝ. 11,11   και απέκτειναν πάν εµπνέον εν αυτή εν ξίφει και εξωλόθρευσαν πάντας, και ου κατελείφθη εν αυτή εµπνέον· και
την Ασώρ ενέπρησαν εν πυρί.
ΙτΝ. 11,11  Οι Ισραηλίται επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας κάθε τι που ανέπνεε και εζούσε, εξωλόθρευσαν όλους και δεν
αφήκαν τίποτε το ζωντανόν. Την δε Ασώρ παρέδωσαν στο πυρ.
ΙτΝ. 11,12   και πάσας τας πόλεις των βασιλειών και τους βασιλείς αυτών έλαβεν Ιησούς και ανείλεν αυτούς εν στόµατι
ξίφους, και εξωλόθρευσαν αυτούς, ον τρόπον συνέταξε Μωυσής ο παίς Κυρίου.
ΙτΝ. 11,12  Ο Ιησούς κατέλαβεν όλας τας πόλεις των βασιλείων αυτών, συνέλαβε τους βασιλείς των και επέρασεν όλους
αυτούς εν στόµατι µαχαίρας, τους εξωλόθρευσεν, όπως είχε διατάξει ο Μωϋοής ο δούλος του Κυρίου.
ΙτΝ. 11,13   αλλά πάσας τας πόλεις τας κεχωµατισµένας ουκ ενέπρησεν Ισραήλ, πλήν Ασώρ µόνην ενέπρησεν Ισραήλ
ΙτΝ. 11,13  Αλλά οι Ισραηλίται δεν έκαυσαν τας πόλεις που ήσαν κτισµένες επάνω εις υψώµατα , πλην της Ασώρ, την οποίαν
και µόνην επυρπόλησαν.
ΙτΝ. 11,14   και πάντα τα σκύλα αυτής επρονόµευσαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ, αυτούς δε πάντας εξωλόθρευσαν εν στόµατι
ξίφους, έως απώλεσεν αυτούς, ου κατέλιπον εξ αυτών ουδέν εµπνέον.
ΙτΝ. 11,14  Επίσης δεν έκαυσαν τα λάφυρα των εχθρών, άλλα τα επήραν δια τον εαυτόν των. Ολους όµως τους άλλους τους
εξωλόθρευσαν εν στόµατι µαχαίρας µέχρις ότου τους κατέστρεψαν τελείως και δεν αφήκαν καµµίαν ζωντανήν ύπαρξιν.
ΙτΝ. 11,15   ον τρόπον συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή τώ παιδί αυτού, και Μωυσής ωσαύτως ενετείλατο τώ Ιησοί, και ούτως
εποίησεν Ιησούς· ου παρέβη ουδέν από πάντων, ών συνέταξεν αυτώ Μωυσής.
ΙτΝ. 11,15  Οπως διέταξεν ο Κυριος τον δούλον του Μωϋσήν και όπως επίσης διέταξεν ο Μωϋσής τον Ιησούν , έτσι έκαµεν ο
Ιησούς. Δεν παρέβη τίποτε από όλα όσα τον διέταξεν ο Μωϋσής.
ΙτΝ. 11,16   Καί έλαβεν Ιησούς πάσαν την γήν την ορεινήν και πάσαν την γήν Ναγέβ και πάσαν την γήν Γοσόµ και την
πεδινήν και την προς δυσµαίς και το όρος Ισραήλ και τα ταπεινά τα προς τώ όρει
ΙτΝ. 11,16  Ο Ιησούς κατέλαβεν όλην την ορεινήν χώραν , όλην την χώραν Ναγέβ, όλην την χώραν Γοσόµ και την πεδινήν
πεοιοχήν, την προς δυσµάς, το όρος του Ισραήλ και τα χαµηλώµατα τα πλησίον του όρους τούτου.
ΙτΝ. 11,17   από όρους Χελχά και ό προσαναβαίνει εις Σηείρ και έως Βααλγάδ και τα πεδία τού Λιβάνου υπό το όρος το
Αερµών και πάντας τους βασιλείς αυτών έλαβε και ανείλε και απέκτεινε.
ΙτΝ. 11,17  Κατέλαβεν επίσης από το όρος Χελχά, το οποίον υψώνεται εις την περιοχήν Σηείρ έως Βααλγάδ και τας πεδιάδας
του Λιβάνου έως πρόποδας του Αερµών. Συνέλαβε δε και όλους τους βασιλείς αυτών των χωρών τους οποίους και
εφόνευσεν.
ΙτΝ. 11,18   και ηµέρας πλείους εποίησεν Ιησούς προς τους βασιλείς τούτους τον πόλεµον ,
ΙτΝ. 11,18  Επί αρκετόν χρόνον επολέµησεν ο Ιησούς κατά των βασιλέων τούτων.
ΙτΝ. 11,19   και ουκ ήν πόλις, ήν ουκ έλαβεν Ισραήλ, πάντα ελάβοσαν εν πολέµω.
ΙτΝ. 11,19  Αλλά και δεν υπήρξε πόλις, την οποίαν δεν κατέλαβον οι Ισραηλίται. Τα πάντα κατέλαβον δια του νικηφόρου
πολέµου των.
ΙτΝ. 11,20   ότι διά Κυρίου εγένετο κατισχύσαι αυτών την καρδίαν συναντάν εις πόλεµον προς Ισραήλ, ίνα εξολοθρευθώσιν,
όπως µη δοθή αυτοίς έλεος, αλλ ίνα εξολοθρευθώσιν, ον τρόπον είπε Κύριος προς Μωυσήν.
ΙτΝ. 11,20  Τούτο δε έγινε µε την δύναµιν του Κυρίου, ο οποίος έκαµε τας καρδίας των λαών αυτών να σκληρυνθούν, να
επιχειρήσουν πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών δια να εξολοθρευθούν και να µη εύρουν έλεος· να εξολοθρευθούν όπως
είχεν είπει ο Κυριος προς τον Μωϋσήν.
ΙτΝ. 11,21   Καί ήλθεν Ιησούς εν τώ καιρώ εκείνω και εξωλόθρευσε τους Ενακίµ εκ της ορεινής, εκ Χεβρών και εκ Δαβίρ και
εξ Αναβώθ και εκ παντός γένους Ισραήλ και εκ παντός όρους Ιούδα σύν ταίς πόλεσιν αυτών, και εξωλόθρευσεν αυτούς
Ιησούς.
ΙτΝ. 11,21  Ο Ιησούς κατά τον καιρόν εκείνον επροχώρησε και εξωλόθρευσε τους Ενακίµ (τους γίγαντας) από τας ορεινάς



περιοχάς, από την Χεβρών, από την Δαβίρ, από την Αναβώθ και από παντού όπου είχεν απλωθή ο ισραηλιτικός λαός , από
τα όρη της φυλής Ιούδα µαζή µε τας πόλεις των· εξωλόθρευσεν όλους αυτούς.
ΙτΝ. 11,22   ου κατελείφθη των Ενακίµ από των υιών Ισραήλ, αλλά πλήν εν Γάζη και εν Γέθ και εν Ασεδώθ κατελείφθη .
ΙτΝ. 11,22  Δεν απέµεινε κανείς από τους Ενακίµ µεταξύ των Ισραηλιτών. Μονον υπελείφθησαν µερικοί εις την Γαζαν, εις
την Γεθ και εις την Ασεδώθ.
ΙτΝ. 11,23   και έλαβεν Ιησούς πάσαν την γήν, καθότι ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή και έδωκεν αυτούς Ιησούς εν
κληρονοµία Ισραήλ εν µερισµώ κατά φυλάς αυτών. και η γη κατέπαυσε πολεµουµένη.
ΙτΝ. 11,23  Ο Ιησούς κατέλαβεν όλην την χώραν, όπως ο Κυριος είχε διατάξει στον Μωϋσήν, και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς ως
κληρονοµίαν στους Ισραηλίτας, δια διανοµής αυτής κατά τµήµατα εις τας φυλάς των Ισραηλιτών. Ετσι δε ησύχασε και
ανεπαύθη η χώρα από τον πόλεµον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
ΙτΝ. 12,1  Καί ούτοι οι βασιλείς της γής, ούς ανείλον οι υιοί Ισραήλ και κατεκληρονόµησαν την γήν αυτών πέραν τού
Ιορδάνου αφ ηλίου ανατολών από φάραγγος Αρνών έως τού όρους Αερµών και πάσαν την γήν Άραβα απ ανατολών·
ΙτΝ. 12,1  Οι βασιλείς των χωρών τους οποίους εφόνευσαν οι Ισροηλίται και εκληρονόµησαν τας χώρας των πέραν του
Ιορδάνου προς ανατολάς, από την κοιλάδα Αρνών έως το όρος Αερµών και το βαθύπεδον Αραβα το ανατολικώς του
Ιορδάνου είναι οι εξής·
ΙτΝ. 12,2  Σηών τον βασιλέα των Αµοραίων, ός κατώκει εν Εσεβών κυριεύων από Αροήρ, ή εστιν εν τή φάραγγι, κατά µέρος
της φάραγγος, και το ήµισυ της Γαλαάδ έως Ιαβόκ, όρια υιών Αµµών,
ΙτΝ. 12,2  Ο Σηών, ο βασιλεύς των Αµορραίων, ο οποίος κατοικούσεν εις την πόλιν Εσεβών. Αυτός εκυριαρχούσε από την
Αροήρ, η οποία ευρίσκετο εις την κοιλάδα, παραπλεύρως της κοιλάδος µέχρι και του ηµίσεος Γαλαάδ έως στον χείµαρρον
Ιαβόκ και τα σύνορα των Αµµωνιτών·
ΙτΝ. 12,3  και Άραβα έως της θαλάσσης Χενερέθ κατ ανατολάς και έως της θαλάσσης Άραβα, θάλασσαν των αλών από
ανατολών, οδόν την κατά Ασειµώθ, από Θαιµάν την υπό Ασηδώθ Φασγά·
ΙτΝ. 12,3  από Αραβα το βαθύπεδον του Ιορδάνου, προς βορράν µέχρι της λίµνης Γεννησαρέτ και προς ανατολάς µέχρι της
λίµνης που κείται στο βαθύπεδον αυτό, µέχρι δηλαδή της Νεκράς Θαλάσσης που περνά ο δρόµος προς την Ασειµώθ,
δηλαδή από Θαιµάν προς την Ασηδώθ, η οποία ευρίσκετο στο όρος Φασγά.
ΙτΝ. 12,4  και Ώγ βασιλεύς Βασάν υπελείφθη εκ των γιγάντων ο κατοικών εν Ασταρώθ και εν Εδραΐν,
ΙτΝ. 12,4  Ο Ωγ, ο βασιλεύς της Βασάν, ο µόνος από την γενεάν των γιγάντων, ο οποίος κατοικούσε εις τας πόλεις Ασταρώθ
και Εδραΐν.
ΙτΝ. 12,5  άρχων από όρους Αερµών και από Σελχοί και πάσαν την γήν Βασάν έως ορίων Γεσουρί και την Μαχί και το ηµισυ
Γαλαάδ ορίων Σηών βασιλέως Εσεβών.
ΙτΝ. 12,5  Η κυριαρχία αυτού εξετείνετο από το όρος Αερµών από Σελχούς εις όλην την χώραν Βασάν µέχρι των συνόρων
Γεσουρί και Μαχί, και στο ήµισυ της χώρας Γαλαάδ, η οποία ευρίσκετο εις τα σύνορα του Σηών, του βασιλέως της Εσεβών.
ΙτΝ. 12,6  Μωυσής ο παίς Κυρίου και υιοί Ισραήλ επάταξαν αυτούς, και έδωκεν αυτήν Μωυσής εν κληρονοµία ουβήν και
Γάδ και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή.
ΙτΝ. 12,6  Ο Μωϋσής ο δούλος του Κυρίου εκτύπησε και κατενίκησεν αυτούς, κατέλαβε την χώραν των, την οποίαν ο
Μωϋσής έδωκεν ως κληρονοµίαν εις τας δύο φυλάς Ρουβήν και Γαδ και στο το ήµισυ της φυλής Μανασσή.
ΙτΝ. 12,7  Καί ούτοι οι βασιλείς των Αµοραίων, ούς ανείλεν Ιησούς και υιοί Ισραήλ εν τώ πέραν τού Ιορδάνου παρά
θάλασσαν Βααλγάδ εν τώ πεδίω τού Λιβάνου και έως όρους τού Χελχά αναβαινόντων εις Σηείρ, και έδωκεν αυτήν Ιησούς
ταίς φυλαίς Ισραήλ κληρονοµείν κατά κλήρον αυτών,
ΙτΝ. 12,7  Αυτοί δε ήσαν οι βασιλείς των Αµορραίων, που τους εφόνευσαν οι Ισραηλίται εις την δυτικώς του Ιορδάνου
περιοχήν, από της Βααλγάδ εις την πεδιάδα του Λιβάνου, έως το όρος Χελχά, το οποίον ανυψώνεται εις Σηείρ και τας
οποίας περιοχάς εµοίρασε δια κλήρου ο 'Ιησους του Ναυή εις τας φυλάς του Ισραήλ.
ΙτΝ. 12,8  εν τώ όρει και εν τώ πεδίω και εν Άραβα και εν Ασηδώθ και εν τή ερήµω και Ναγέβ, τον Χετταίον και τον
Αµοραίον και τον Χαναναίον και τον Φερεζαίον και τον Ευαίον και τον Ιεβουσαίον·
ΙτΝ. 12,8  Εκυρίευσεν επίσης ο Ιησούς του Ναυή την ορεινήν περιοχήν, όπως και την πεδινήν έως στο βαθύπεδον του
Ιορδάνου και εις την Ασηδώθ, έως εις την έρηµον και την Ναγέβ. Κατέλαβον δε τους Χετταίους, τους Αµορραίους, τους
Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους. Αυτοί δε είναι οι νικηθέντες και συλληφθέντες βασιλείς·
ΙτΝ. 12,9  τον βασιλέα Ιεριχώ και τον βασιλέα της Γαί, ή εστι πλησίον Βαιθήλ,
ΙτΝ. 12,9  Ο βασιλεύς της Ιεριχούς και ο βασιλεύς της Γαι, η οποία ευρίσκεται πλησίον της Βαιθήλ,
ΙτΝ. 12,10   βασιλέα Ιερουσαλήµ, βασιλέα Χεβρών,
ΙτΝ. 12,10  ο βασιλεύς της Ιερουσαλήµ και ο βασιλεύς της Χεβρών,
ΙτΝ. 12,11   βασιλέα Ιεριµούθ, βασιλέα Λαχίς,
ΙτΝ. 12,11  ο βασιλεύς της Ιεριµούθ και ο βασιλεύς της Λαχίς,
ΙτΝ. 12,12   βασιλέα Αιλάµ, βασιλέα Γαζέρ,
ΙτΝ. 12,12  ο βασιλεύς του Αιλάµ και ο βασιλεύς της Γαζέρ,
ΙτΝ. 12,13   βασιλέα Δαβίρ, βασιλέα Γαδέρ,
ΙτΝ. 12,13  ο βασιλεύς της Δαβίρ και ο βασιλεύς της Γαδέρ,
ΙτΝ. 12,14   βασιλέα Ερµάθ, βασιλέα Αράθ,
ΙτΝ. 12,14  ο βασιλεύς Ερµάθ και ο βασιλεύς Αράθ,
ΙτΝ. 12,15   βασιλέα Λεβνά, βασιλέα Οδολλάµ,
ΙτΝ. 12,15  ο βασιλεύς της Λεβνά και ο βασιλεύς της Οδολλάµ,
ΙτΝ. 12,16   βασιλέα Ηλάθ,
ΙτΝ. 12,16  ο βασιλεύς Ηλάθ,
ΙτΝ. 12,17   βασιλέα Ταφούγ, βασιλέα Οφέρ,
ΙτΝ. 12,17  ο βασιλεύς Ταφούγ και ο βασιλεύς Οφέρ,



ΙτΝ. 12,18-22     βασιλέα Αφέκ της Σαρών, βασιλέα Ασώρ, βασιλέα Συµοών, βασιλέα Μαρών, βασιλέα Αζίφ, βασιλέα Κάδης,
βασιλέα Τανάχ, βασιλέα Μαγεδών, βασιλέα Ιεκονάµ τού Χερµέλ,
ΙτΝ. 12,18-22  ο βασιλεύς της Αφέκ, της πεδιάδος Σαρών, ο βασιλεύς Ασώρ, ο βασιλεύς Συµοών, ο βασιλεύς Μαρών, ο
βασιλεύς Αζίφ, ο βασιλεύς Καδης, ο βασιλεύς Τανάχ, ο βασιλεύς Μαγεδών, ο βασιλεύς Ιεκονάµ του όρους Καρµηλος
ΙτΝ. 12,23   βασιλέα Δώρ τού Ναφεδδώρ, βασιλέα Γωΐµ της Γαλιλαίας,
ΙτΝ. 12,23  ο βασιλεύς Δωρ του Ναφεδδώρ, ο βασιλεύς Γωΐµ της Γαλιλαίας
ΙτΝ. 12,24   βασιλέα Θαρσά· πάντες ούτοι βασιλείς είκοσιν εννέα.
ΙτΝ. 12,24     και ο βασιλεύς Θαρσά. Είκοσι εννέα ήσαν εν συνόλω αυτοί οι βασιλείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
ΙτΝ. 13,1  Καί Ιησούς πρεσβύτερος προβεβηκώς των ηµερών. και είπε Κύριος προς Ιησούν· σύ προβέβηκας των ηµερών, και
η γη υπολέλειπται πολλή εις κληρονοµίαν.
ΙτΝ. 13,1  Ο Ιησούς του Ναυή ήτο γέρων πλέον προχωρηµένος εις την ηλικίαν. Είπε δε τότε ο Κυριος προς τον Ιησούν· “συ
έχεις πλέον προχωρήσει πολύ εις την ηλικίαν, η δε χώρα που υπολείπεται εις κατάκτησιν είναι µεγάλη.
ΙτΝ. 13,2  και αύτη η γη καταλελειµµένη· όρια Φυλιστιείµ, ο Γεσιρί και ο Χαναναίος·
ΙτΝ. 13,2  Η χώρα που περικλείεται εις τα όρια των Φιλισταίων, χώρα των Γεσιρί και των Χαναναίων.
ΙτΝ. 13,3  από της αοικήτου της κατά πρόσωπον Αιγύπτου έως των ορίων Ακκαρών εξ ευωνύµων των Χαναναίων
προσλογίζεται ταίς πέντε σατραπείαις των Φυλιστιείµ, τώ Γαζαίω και τώ Αζωτίω και τώ Ασκαλωνίτη και τώ Γετθαίω και
τώ Ακκαρωνίτη· και τώ Ευαίω
ΙτΝ. 13,3  Επίσης η χώρα η οποία αρχίζει νοτίως από την έρηµον ανατολικώς της Αιγύπτου και προς βορράν φθάνει µέχρι
της Ακκαρών, αριστερά της χώρας των Χαναναίων. Η χώρα αυτή περιλαµβάνει τας πέντε σατραπείας των Φιλισταίων,
δηλαδή των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων, των Ακκαρωνιτών και των Ευαίων.
ΙτΝ. 13,4  εκ Θαιµάν και πάση γη Χαναάν εναντίον Γάζης, και οι Σιδώνιοι έως Αφέκ, έως των ορίων των Αµοραίων,
ΙτΝ. 13,4  Επίσης η χώρα από Θαιµάν, η οποία περιλαµβάνει όλην την χώραν των Χαναναίων που είναι απέναντι της Γαζης,
και την χώραν των Σιδωνίων έως την Αφέκ και έως τα σύνορα των Αµορραίων.
ΙτΝ. 13,5  και πάσαν την γήν Γαβλί Φυλιστιείµ· και πάντα τον Λίβανον από ανατολών ηλίου, από Γαλγάλ υπό το όρος το
Αερµών έως της εισόδου Εµάθ·
ΙτΝ. 13,5  Επίσης όλη η χώρα των Γαβλιτών Φιλισταίων, όλον το όρος Λιβανον προς ανατολάς από το Γαλγάλ, το κείµενον
εις τας υπωρείας του όρους Αερµών µέχρι και της εισόδου της χώρας Εµάθ.
ΙτΝ. 13,6  πάς ο κατοικών την ορεινήν από τού Λιβάνου έως της Μασερεφωθαίµ, πάντας τους Σιδωνίους, εγώ αυτούς
εξολοθρεύσω από προσώπου Ισραήλ· αλλά διάδος αυτήν εν κλήρω τώ Ισραήλ, ον τρόπον σοι ενετειλάµην.
ΙτΝ. 13,6  Ολους αυτούς που κατοικούν εις την ορεινήν περιοχήν του Λιβάνου µέχρι της Μασερεφωθαίµ και όλους τους
Σιδωνίους, εγώ θα τους εξολοθρεύσω από το πρόσωπον των Ισραηλιτών. Συ όµως διαµοίρασε από τώρα µε κλήρον στους
Ισραηλίτας τας χώρας όπως εγώ σε διέταξα.
ΙτΝ. 13,7  και νύν µέρισον την γήν ταύτην εν κληρονοµία ταίς εννέα φυλαίς και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή· από τού
Ιορδάνου έως της θαλάσσης της µεγάλης κατά δυσµάς ηλίου δώσεις αυτήν, η θάλασσα η µεγάλη οριεί.
ΙτΝ. 13,7  Τωρα δηλαδή µοίρασε την χώραν αυτήν εις κληρονοµίαν των εννέα φυλών και του ηµίσεος της φυλής Μανασσή,
από την ανατολικώς του Ιορδάνου περιοχήν και µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσµάς. Η Μεσόγειος θα αποτελή τα
όρια της χώρας την οποίαν δια κλήρου θα δώσης στους Ισραηλίτας”.
ΙτΝ. 13,8  ταίς δυσί φυλαίς και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή, τώ ουβήν και τώ Γάδ, έδωκε Μωυσής εν τώ πέραν τού Ιορδάνου·
κατ ανατολάς ηλίου δέδωκεν αυτήν Μωυσής ο παίς Κυρίου,
ΙτΝ. 13,8  Εις τας δύο φυλάς Ρουβήν και Γαδ και στο ήµισυ της φυλής Μανασσή, ο Μωϋσής έδωκε προς κληρονοµίαν την
πέραν του Ιορδάνου χώραν· την ανατολικώς του Ιορδάνου την έδωσεν εις αυτούς ο Μωϋσής ο δούλος Κυρίου.
ΙτΝ. 13,9  από Αροήρ, ή εστιν επί τού χείλους χειµάρου Αρνών, και την πόλιν την εν µέσω της φάραγγος και πάσαν την
Μισώρ από Μαιδαβά έως Δαιβάν,
ΙτΝ. 13,9  Η χώρα αυτή αρχίζει από την Αροήρ, η οποία ευρίσκεται επί της όχθης του Χειµάρρου Αρνών, από την πόλιν, η
οποία ευρίσκεται, στο µέσον της κοιλάδος, όλην την περιοχήν Μισώρ από Μαιδαβά έως Δαιβάν.
ΙτΝ. 13,10   πάσας τας πόλεις Σηών βασιλέως Αµοραίων, ός εβασίλευσεν εν Εσεβών, έως των ορίων υιών Αµµών,
ΙτΝ. 13,10  ''Ολας τας πόλστου Σηών, βασιλέως των Αµορραίων, ο οποίος εβασίλευσεν εις την πόλιν Εσεβών, µέχρι των
συνόρων των Αµµωνιτών.
ΙτΝ. 13,11   και την Γαλααδίτιδα και τα όρια Γεσιρί και τού Μαχατί, πάν όρος Αερµών και πάσαν την Βασανίτιν έως Σελλά,
ΙτΝ. 13,11  Ολην την χώραν Γαλαάδ, την περιοχήν Γεσιρί και Μαχατί, όλον το όρος Αερµών και όλην την Βασανίτιδα χώραν
έως την Σελλά.
ΙτΝ. 13,12   πάσαν την βασιλείαν Ώγ εν τή Βασανίτιδι, ός εβασίλευσεν εν Ασταρώθ και εν Εδραΐν· ούτος κατελείφθη από των
γιγάντων, και επάταξεν αυτόν Μωυσής και εξωλόθρευσε.
ΙτΝ. 13,12  Ολην την χώραν Βασάν, βασιλείαν του Ωγ, ο οποίος είχεν ως πρωτεύουσαν την Ασταρώθ και την Εδραΐν. Ο Ωγ
είναι ο µόνος που απέµεινε από την φυλήν των γιγάντων. Αυτόν εκτύπησεν ο Μωϋσής και τον εξωλόθρευσεν.
ΙτΝ. 13,13   και ουκ εξωλόθρευσαν οι υιοί Ισραήλ τον Γεσιρί και τον Μαχατί και τον Χαναναίον, και κατώκει βασιλεύς Γεσιρί
και ο Μαχατί εν τοίς υιοίς Ισραήλ έως της σήµερον ηµέρας.
ΙτΝ. 13,13  Οι Ισραηλίται δεν εδωλόθρευσαν όµως τους Γεσιρί, τους Μαχατί και τους Χαναναίους. Ο δε βασιλεύς των Γεσιρί
και των Μαχατί ευρίσκεται µέχρι της ηµέρας αυτής µεταξύ των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 13,14   πλήν της φυλής Λευί ουκ εδόθη κληρονοµία· Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ούτος κληρονοµία αυτών, καθά είπεν αυτοίς
Κύριος. και ούτος ο καταµερισµός, ον κατεµέρισε Μωυσής τοίς υιοίς Ισραήλ εν Αραβώθ Μωάβ εν τώ πέραν τού Ιορδάνου
κατά Ιεριχώ.
ΙτΝ. 13,14  Εις την φυλήν όµώς του Λευϊ δεν εδόθη καµµία κληρονοµία. Κληρονοµία αυτών είναι Κυριος ο Θεός του Ισραήλ,
όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή είναι η διανοµή την οποίαν έκαµεν ο Μωϋσής µεταξύ των Ισραηλιτών, των δυόµισυ
δηλαδή φυλών, όταν ήτο εις την Αραβώθ Μωάβ, ανατολικώς του Ιορδάνου, απέναντι από την Ιεριχώ.



ΙτΝ. 13,15   Καί έδωκε Μωυσής τή φυλή ουβήν κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 13,15  Ο Μωϋσής διένειµεν εις την φυλήν του Ρουβήν την κληρονοµίαν κατά τους δήµους αυτής .
ΙτΝ. 13,16   και εγενήθη αυτών τα όρια από Αροήρ, ή εστι κατά πρόσωπον φάραγγος Αρνών, και η πόλις η εν τή φάραγγι
Αρνών. και πάσαν την Μισώρ έως Εσεβών
ΙτΝ. 13,16  Τα όρια της φυλής αυτής ήρχιζαν από την Αροήρ, η οποία ευρίσκεται επί της όχθης ανατολικώς του χειµάρρου
Αρνών. Εις την περιοχήν του Ρουβήν, ήσαν· Η πόλις που ευρίσκεται εις την κοιλάδα Αρνών, όλη η περιοχή Μισώρ έως την
Εσεβών·
ΙτΝ. 13,17   και πάσας τας πόλεις τας ούσας εν τή Μισώρ και Δαιβών και Βαµωθβάαλ και οίκου Βεελµών
ΙτΝ. 13,17  Ολαι αι πόλεις αι οποίαι ευρίσκονται εις την περιοχήν Μισώρ, η Δαιβών, η Βαµωθβάαλ, ο οίκος Βεελµών,
ΙτΝ. 13,18   και Ιασσά και Κεδηµώθ και Μεφαάθ
ΙτΝ. 13,18  η Ιασσά, η Κεδηµώθ, η Μεφαάθ,
ΙτΝ. 13,19   και Καριαθαίµ και Σεβαµά και Σεραδά και Σιώρ εν τώ όρει Εµάκ
ΙτΝ. 13,19  η Καριαθαίµ, η Σεβαµά, η Σεραδά, η Σιώρ στο όρος Εµάκ·
ΙτΝ. 13,20   και Βαιθφογόρ και Ασηδώθ Φασγά και Βαιθασειµώθ
ΙτΝ. 13,20  η Βαιθφογόρ, η Ασηδώθ Φασγά και η Βαιθασειµώθ·
ΙτΝ. 13,21   και πάσας τας πόλεις τού Μισώρ και πάσαν την βασιλείαν τού Σηών βασιλέως των Αµοραίων, ον επάταξε
Μωυσής αυτόν και τους ηγουµένους Μαδιάµ και τον Ευί και τον οκόµ και τον Σούρ και τον Ούρ και τον οβέ άρχοντας
παρά Σηών και τους κατοικούντας την γήν.
ΙτΝ. 13,21  όλαι αι πόλεις της περιοχής Μισώρ, εν συνόλω η βασιλεία του Σηών του βασιλέως των Αµορραίων. Αυτόν
εφόνευσεν ο Μωϋσής, όπως επίσης τους αρχηγούς της Μαδιάµ, τον Ευϊ, τον Ροκόµ, τον Σούρ, τον Ουρ και τον Ροβέ,
αξιωµατούχους πλησίον του βασιλέως Σηών και όσους κατοικούσαν εις την γην αυτήν·
ΙτΝ. 13,22   και τον Βαλαάµ τον τού Βεώρ, τον µάντιν, απέκτειναν εν τή ροπή.
ΙτΝ. 13,22  Και ο µάγος Βαλαάµ, ο υιός του Βεώρ ήτο εξ εκείνων που, µεταξύ των άλλων, εφόνευσαν εις την επίθεσιν.
ΙτΝ. 13,23   εγένετο δε τα όρια ουβήν· Ιορδάνης όριον, αύτη η κληρονοµία υιών ουβήν κατά δήµους αυτών , αι πόλεις αυτών
και αι επαύλεις αυτών.
ΙτΝ. 13,23  Τα δυτικά όρια της φυλής Ρουβήν ήτο ο Ιορδάνης ποταµός. Αυτή είναι η κληρονοµία, αι πόλεις και αι αγροικίαι
της φυλής Ρουβήν κατά δήµους.
ΙτΝ. 13,24   έδωκε δε Μωυσής τοίς υιοίς Γάδ κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 13,24  Ο Μωϋσής έδωκεν στους υιούς Γαδ κατά δήµους άλλας χώρας.
ΙτΝ. 13,25   και εγένετο τα όρια αυτών Ιαζήρ, πάσαι πόλεις Γαλαάδ και το ήµισυ γής υιών Αµµών έως Αροήρ, ή εστι κατά
πρόσωπον αββά,
ΙτΝ. 13,25  Τα σύνορα αυτών ήρχιζαν από την Ιαζήρ. Περιελαµβάνοντο εις αυτά αι πόλεις Γαλαάδ, το ήµισυ της χώρας των
Αµµωνιτών µέχρι της Αροήρ, η οποία ευρίσκεται απέναντι της Ραββά,
ΙτΝ. 13,26   και από Εσεβών έως αµώθ κατά την Μασσηφά και Βοτανίµ και Μααναΐν έως των ορίων Δαβίρ,
ΙτΝ. 13,26  από την Εσεβών έως την Ραµώθ πλησίον της Μασσηφά, την Βοτανίµ και Μααναΐν έως τα όρια της Δαβίρ·
ΙτΝ. 13,27   και Εµέκ Βαιθαράµ Βανθαναβρά και Σοκχωθά και Σαφάν και την λοιπήν βασιλείαν Σηών βασιλέως Εσεβών , και
ο Ιορδάνης οριεί έως µέρους της θαλάσσης Χενερέθ πέραν τού Ιορδάνου απ ανατολών.
ΙτΝ. 13,27  την Εµέκ, την Βαιθαράµ, την Βανθαναβρά, την Σοκχωθά και την Σαφάν και το υπόλοιπον της βασιλείας του
Σιών, βασιλέως της Εσεβών. Οριον προς δυσµάς ήτο ο Ιορδάνης ποταµός µέχρι της λίµνης Γεννησαρέτ όλη η προς
ανατολάς αυτού περιοχή.
ΙτΝ. 13,28   αύτη η κληρονοµία υιών Γάδ κατά δήµους αυτών, αι πόλεις αυτών και αι επαύλεις αυτών.
ΙτΝ. 13,28  Αυτή ήτο η κληρονοµία εις πόλεις και αγροικίας της φυλής Γαδ, η διανεµηθείσα κατά τους δήµους αυτής.
ΙτΝ. 13,29   και έδωκε Μωυσής τώ ηµίσει φυλής Μανασσή κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 13,29  Εδωκεν ο Μωυσής στο ήµισυ της φυλής Μανασσή , κατά τους δήµους αυτής την εξής χώραν·
ΙτΝ. 13,30   και εγένετο τα όρια αυτών από Μααναΐµ και πάσα βασιλεία Βασανί και πάσα βασιλεία Ώγ βασιλέως της Βασάν
και πάσας τας κώµας Ιαΐρ, αί εισιν εν τή Νασανίτιδι, εξήκοντα πόλεις,
ΙτΝ. 13,30  Τα όρια της χώρας αυτής ήρχιζαν από την Μααναΐµ και περιελάµβαναν όλην την βασιλείαν Βασάν, όλην την
χώραν του βασιλέως της Βασάν Ωγ, όλας τας κώµας της περιοχής Ιαΐρ, εξήκοντα εν όλω πόλεις αι οποίαι ευρίσκοντο εις
την χώραν Βασάν·
ΙτΝ. 13,31   και το ήµισυ της Γαλαάδ και εν Ασταρώθ και εν Εδραΐν, πόλεις βασιλείας Ώγ εν τή Βασανίτιδι και εδόθησαν τοίς
υιοίς Μαχίρ υιού Μανασσή, κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 13,31  το ήµισυ της χώρας Γαλαάδ, τας πόλεις Ασταρώθ και Εδραΐν της βασιλείας του Ωγ εις την χώραν Βασάν, αι
οποίαι εδόθησαν εις τας οικογενείας Μαχίρ, υιού του Μανασσή κατά τους δήµους αυτών.
ΙτΝ. 13,32   ούτοι ούς κατεκληρονόµησε Μωυσής πέραν τού Ιορδάνου εν Αραβώθ Μωάβ εν τώ πέραν τού Ιορδάνου τού κατά
Ιεριχώ απ ανατολών.
ΙτΝ. 13,32  Αυταί είναι αι χώραι, αι πέραν του Ιορδάνου, τας οποίας ο Μωϋσής έδωκεν εις εκείνους κληρονοµίαν, όταν
ευρίσκετο εις Αραβώθ της Μωάβ, ανατολικώς του Ιορδάνου απέναντι της Ιεριχούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
ΙτΝ. 14,1  Καί ούτοι οι κατακληρονοµήσαντες υιών Ισραήλ εν τή γη Χαναάν, οίς κατεκληρονόµησαν αυτοίς Ελεάζαρ ο
ιερεύς και Ιησούς ο τού Ναυή και οι άρχοντες πατριών φυλών των υιών Ισραήλ.
ΙτΝ. 14,1  Αυτοί είναι οι Ισραηλίται που επήραν κληρονοµίαν εις την χώραν Χαναάν Εις αυτούς δια κλήρου εµοίρασαν την
χώραν Ελεάζαρ ο αρχιερεύς, Ιησούς του Ναυή και οι αρχηγοί των φυλών και των πατριών των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 14,2  κατά κλήρους εκληρονόµησαν, ον τρόπον ενετείλατο Κύριος εν χειρί Ιησού ταίς εννέα φυλαίς και τώ ηµίσει φυλής
από τού πέραν τού Ιορδάνου,
ΙτΝ. 14,2  Δια κλήρου έλαβον αυτοί την κληρονοµίαν των όπως είχε διατάξει ο Κυριος. Δια της χειρός του Ιησού του Ναυή
έγινεν η διανοµή αυτή εις τας δυτικώς του Ιορδάνου εννέα φυλάς και στο ήµισυ της µιας φυλής



ΙτΝ. 14,3  και τοίς Λευίταις ουκ έδωκε κλήρον εν αυτοίς,
ΙτΝ. 14,3  Εις τους Λευΐτας δεν έδωκε κληρονοµίαν µεταξύ αυτών.
ΙτΝ. 14,4  ότι ήσαν οι υιοί Ιωσήφ δύο φυλαί Μανασσή και Εφραίµ, και ουκ εδόθη µερίς εν τή γη τοίς Λευίταις, αλλ ή πόλεις
κατοικείν και τα αφωρισµένα αυτών τοίς κτήνεσι και τα κτήνη αυτών.
ΙτΝ. 14,4  Οι δε υιοί του Ιωσήφ απετέλουν δύο φυλάς την φυλήν Μανασσή και την φυλήν Εφραίµ. Εις του Λευΐτας δεν εδόθη
µερίδιον γης παρά µόνον πόλεις να κατοικούν αυτοί και αι γύρω βοσκήσιµοι περιοχαί δια τα κτήνη των
ΙτΝ. 14,5  ον τρόπον ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή, ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ και εµέρισαν την γήν.
ΙτΝ. 14,5  Οπως διέταξεν ο Κυριος τον Μωϋσήν έτσι εκαµαν οι Ισραηλίται και διεµοίρασαν την χώραν .
ΙτΝ. 14,6  Καί προσήλθοσαν οι υιοί Ιούδα προς Ιησούν εν Γαλγάλ, και είπε προς αυτόν Χάλεβ ο τού Ιεφονή ο Κενεζαίος· σύ
επίστη το ρήµα, ό ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν άνθρωπον τού Θεού περί εµού και σού εν Κάδης Βαρνή·
ΙτΝ. 14,6  Οι της φυλής του Ιούδα προσήλθον εις τα Γαλγαλα προς τον Ιησούν, και είπε προς αυτόν ο Χαλεβ ο υιός του
Ιεφονή ο Κενεζαίος· “συ γνωρίζστον λόγον τον οποίον είπεν ο Κυριος προς το Μωϋσήν, τον άνθρωπον του Θεού, περί εµού
και σου εις Καδης Βαρνή.
ΙτΝ. 14,7  τεσσαράκοντα γάρ ετών ήµην ότε απέστειλέ µε Μωυσής ο παίς τού Θεού εκ Κάδης Βαρνή κατασκοπεύσαι την
γήν, και απεκρίθην αυτώ λόγον κατά τον νούν αυτού,
ΙτΝ. 14,7  Τεσσαράκοντα ετών ήµην, όταν ο Μωϋσής ο δούλος του Θεού µε έστειλεν από την Καδης Βαρνή να
κατασκοπεύσω την γην. Και όταν επέστρεψα έδωσα απάντησιν εις αυτόν σύµφωνα µε την αγαθήν του διάθεσιν.
ΙτΝ. 14,8  οι αδελφοί µου οι αναβάντες µετ εµού µετέστησαν την καρδίαν τού λαού, εγώ δε προσετέθην επακολουθήσαι
Κυρίω τώ Θεώ µου,
ΙτΝ. 14,8  Οι άλλοι όµως αδελφοί µου, ο οποίοι ανέβησαν µαζή µε εµέ να κατασκοπεύσουν την χώραν, µετέστρεψαν και
κατεπτόησαν την καρδίαν του λαού, εν εγώ ηκολούθησα Κυριον τον Θεόν µου και είπα την αλήθειαν.
ΙτΝ. 14,9  και ώµοσε Μωυσής εν εκείνη τή ηµέρα λέγων· η γη, εφ ήν επέβης, σοί έσται εν κλήρω και τοίς τέκνοις σου εις τον
αιώνα, ότι προσετέθης επακολουθήσαι οπίσω Κυρίου τού Θεού ηµών.
ΙτΝ. 14,9  Κατά την ηµέραν εκείνην ο Μωϋσής υπεσχέθη µε όρκον και είπεν· η χώρα εις την οποία εισήλθες θα είναι δική
σου κληρονοµία και των παιδιών σου δια παντός, διότι συ ηκολούθησες πιστώς Κυριον τον Θεο µας.
ΙτΝ. 14,10   και νύν διέθρεψέ µε Κύριος, ον τρόπον είπε, τούτο τεσσαρακοστόν και πέµπτον έτος, αφ ού ελάλησε Κύριος το
ρήµα τούτο προς Μωυσήν και επορεύθη Ισραήλ εν τή ερήµω. και νύν ιδού εγώ σήµερον ογδοήκοντα και πέντε ετών·
ΙτΝ. 14,10  Ιδού λοιπόν τώρα, ότι ο Κυριος µε διετήρησεν εις την ζωήν όπως µου υπεσχέθη. Αυτό δε είναι το τεσσαροκοστόν
πέµπτον έτος, από τότε που είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν τον λόγο αυτόν, όταν οι Ισραηλίται εβάδιζαν ακόµη εις την
έρηµον. Και να ότι τώρα είµαι εγώ ογδόηκοντα πέντε ετών.
ΙτΝ. 14,11   έτι ειµί σήµερον ισχύων, ωσεί ότε απέστειλέ µε Μωυσής, ωσαύτως ισχύω νύν εξελθείν και εισελθείν εις τον
πόλεµον.
ΙτΝ. 14,11  Είµαι ακόµη σήµερον ισχυρός και ακµαίος όπως τότε που µε έστειλεν ο Μωϋσής. Εχω και τώρα επίσης την ιδίαν
δύναµιν να εξέρχωµαι από τας πόλεις και να λαµβάνω µέρος εις τας µάχας.
ΙτΝ. 14,12   και νύν αιτούµαί σε το όρος τούτο, καθά είπε Κύριος τή ηµέρα εκείνη· ότι σύ ακήκοας το ρήµα τούτο εν τή ηµέρα
εκείνη. νύν δε οι Ενακίµ εκεί εισι, πόλεις οχυραί και µεγάλαι· εάν ούν Κύριος µετ εµού ή, εξολοθρεύσω αυτούς, ον τρόπον
ειπέ µοι Κύριος.
ΙτΝ. 14,12  Και τώρα σε παρακαλώ δος µου το όρος τούτο, όπως υπεσχέθη ο Κυριος κατά την ηµέραν εκείνην· διότι και συ
ήκουσες τον λόγον αυτόν κατά την ηµέραν εκείνην. Τωρα υπάρχουν ακόµη εκεί οι Ενακίµ, οι γίγαντες, υπάρχουν πόλεις
µεγάλαι και ωχυρωµέναι. Αλλά, εφόσον ο Κυριος είναι µαζή µου, θα εξολοθρεύσω αυτούς, όπως µου το είπεν ο Κυριος”.
ΙτΝ. 14,13   και ευλόγησεν αυτόν Ιησούς και έδωκε Χεβρών τώ Χάλεβ υιώ Ιεφονή υιώ Κενέζ εν κλήρω.
ΙτΝ. 14,13  Ο Ιησούς ευλόγησεν αυτόν και έδωκεν στον Χαλεβ, τον υιόν του Ιεφονή, υιόν του Κενέζ, την Χεβρών ως
κληρονοµίαν.
ΙτΝ. 14,14   διά τούτο εγενήθη η Χεβρών τώ Χάλεβ τώ τού Ιεφονή τού Κενεζαίου εν κλήρω έως της ηµέρας ταύτης, διά το
αυτόν επακολουθήσαι τώ προστάγµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ.
ΙτΝ. 14,14  Διο τούτο η πόλις Χεβρών Εγινε πλέον κληρονοµία και ιδιοκτησία στον Χαλεβ, τον υιόν του Ιεφονή του
Κενεζαίου, µέχρι της ηµέρας αυτής, διότι αυτός ηκολούθησε πιστώς την εντολήν Κυρίου του Θεού των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 14,15   το δε όνοµα της Χεβρών ήν το πρότερον πόλις Αρβόκ· µητρόπολις των Ενακίµ αύτη. και η γη εκόπασε τού
πολέµου.
ΙτΝ. 14,15  Το δε όνοµα της Χεβρών ήτο προηγουµένως Αρβόκ, πρωτεύουσα των Ενακίµ. Η χώρα πλέον ησύχασεν από τον
πόλεµον και ανεπαύθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
ΙτΝ. 15,1  Καί εγένετο τα όρια φυλής Ιούδα κατά δήµους αυτών από των ορίων της Ιδουµαίας από της ερήµου Σίν έως
Κάδης προς λίβα.
ΙτΝ. 15,1  Τα όρια της χώρας η οποία εδόθη εις την φυλήν του Ιούδα και διενεµήθη κατά τους δήµους αυτής είναι προς τα
νοτιοδυτικά από τα σύνορα της Ιδουµαίας και της ερήµου Σιν µέχρι Καδης.
ΙτΝ. 15,2  και εγενήθη αυτών τα όρια από λιβός έως µέρους θαλάσσης της αλυκής, από της λοφιάς της φερούσης επί λίβα
ΙτΝ. 15,2  Δηλαδή τα όρια της περιοχής αυτής εκτείνονται νοτιοδυτικώς µέχρι της Νεκράς Θαλάσσης και από την λωρίδα
της θαλάσσης κατευθύνονται προς νότον,
ΙτΝ. 15,3  και διαπορεύεται απέναντι της προσαναβάσεως Ακραβίν και εκπεριπορεύεται Σενά και αναβαίνει από λιβός επί
Κάδης Βαρνή και εκπορεύεται Ασωρών και προσαναβαίνει εις Σάραδα και εκπορεύεται την κατά δυσµάς Κάδης
ΙτΝ. 15,3  διέρχονται απέναντι της ανωφερείας Ακραβίν, παρακάµπτουν την Σενά, ανέρχονται από τα νοτιοδυτικά προς
Καδης Βαρνή, προχωρούν εις Ασωρών, ανέρχονται εις Σαραδα, και εξέρχονται προς δυσµάς της Καδης.
ΙτΝ. 15,4  και εκπορεύεται επί Σελµωνάν και διεκβάλλει έως φάραγγος Αιγύπτου, και έσται αυτού η διέξοδος των ορίων επί
την θάλασσαν· τούτό εστιν αυτών όρια από λιβός.
ΙτΝ. 15,4  Διέρχονται κατόπιν εις την Σελµωνάν, εξέρχονται έως την κοιλάδα προς το µέρος της Αιγύπτου και έτσι τα



µεσηµβρινά όρια της φυλής Ιούδα καταλήγουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν. Αυτά είναι τα όρια από τα νοτιοδυτικά.
ΙτΝ. 15,5  και τα όρια από ανατολών· πάσα η θάλασσα η αλυκή έως τού Ιορδάνου. και τα όρια αυτών από βορά και από της
λοφιάς της θαλάσσης και από τού µέρους τού Ιορδάνου·
ΙτΝ. 15,5  Τα δε νοτιοανατολικά είναι· Ολη η Νεκρά Θαλασσα µέχρι τις εκβολής του Ιορδάνου. Τα βόρεια σύνορα αρχίζουν
από την προς βορράν λωρίδα της Νεκράς Θαλάσσης από το µέρος όπου εκβάλλει εις αυτήν ο Ιορδάνης.
ΙτΝ. 15,6  επιβαίνει τα όρια επί Βαιθαγλά και παραπορεύεται από Βορά επί Βαιθάραβα, και προσαναβαίνει τα όρια επί λίθον
Βαιών υιού ουβήν,
ΙτΝ. 15,6  Ανέρχονται προς Βαιθαγλά, παρακάµπτουν από βορρά την Βαιθάραβα και ανέρχονται τα όρια αυτά µέχρι της
τοποθεσίας «Λιθος Βαιών» της φυλής Ρουβήν.
ΙτΝ. 15,7  και προσαναβαίνει τα όρια επί το τέταρτον της φάραγγος Αχώρ και καταβαίνει επί Γαλγάλ, ή εστιν απέναντι της
προσβάσεως Αδδαµίν, ή εστι κατά λίβα τή φάραγγι, και διεκβάλλει επί το ύδωρ πηγής τού ηλίου, και έσται αυτού η
διέξοδος πηγή ωγήλ,
ΙτΝ. 15,7  Ανέρχονται έπειτα στο τέταρτον τµήµα της κοιλάδος Αχώρ, καταβαίνουν προς τα Γαλγαλα, τα οποία είναι
απέναντι της ανωφερείας Αδδαµίν, η οποία ευρίσκεται νοτίως της κοιλάδος. Τα όρια εν συνεχεία διέρχονται προ της πηγής
“του Ηλίου” και καταλήγουν εις την πηγήν “Ρωγήλ”.
ΙτΝ. 15,8  και αναβαίνει τα όρια εις φάραγγα Ονόµ επί νώτου Ιεβούς από λιβός (αύτη εστίν Ιερουσαλήµ) και διεκβάλλει τα
όρια επί κορυφήν όρους, ή εστι κατά πρόσωπον φάραγγος Ονόµ προς θαλάσσης, ή εστιν εκ µέρους γής αφαΐν επί βορά,
ΙτΝ. 15,8  Επειτα ανέρχονται δια της κοιλάδος Ονόµ επί της µεσηµβρινής πλευράς της Ιεβούς (αυτή είναι η Ιερουσαλήµ)
φθάνουν εις την κορυφήν του όρους, η οποία κορυφή είναι απέναντι της κοιλάδος Ονόµ προς δυσµάς και εις την ακραίαν
περιοχήν της χώρας των Ραφαΐν προς βορράν.
ΙτΝ. 15,9  και διεκβάλλει το όριον από κορυφής τού όρους επί πηγήν ύδατος Ναφθώ και διεκβάλλει εις το όρος Εφρών, και
άξει το όριον εις Βαάλ (αύτη εστί πόλις Ιαρίµ),
ΙτΝ. 15,9  Από την κορυφήν του όρους εξέρχονται τα όρια µέχρι των υδάτων της πηγής Ναφθώ, φθάνουν στο όρος Εφρών
και προχωρούν µέχρι της πόλεως Βαάλ (αυτή είναι η πόλις Ιαρίµ).
ΙτΝ. 15,10   και περιελεύσεται όριον από Βαάλ επί θάλασσαν και παρελεύσεται εις όρος Ασσάρ επί νώτου, Πόλιν Ιαρίν από
βορά (αύτη εστί Χασλών) και καταβήσεται επί Πόλιν ηλίου και παρελεύσεται επί λίβα,
ΙτΝ. 15,10  Από την Βαάλ περιελίσσονται προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, παρέρχονται προς νότον την πλευράν του όρους
Ασσάρ, προς βορράν την πόλιν Ιαρίν (αυτή είναι η Χασλών), κατόπιν κατέρχονται εις την “Ηλίου Πολιν” και προχωρούν
προς νότον.
ΙτΝ. 15,11   και διεκβάλλει το όριον κατά νώτου Ακκαρών επί βοράν, και διεκβαλεί τα όρια εις Σοκχώθ και παρελεύσεται
όρια επί λίβα και διεκβαλεί επί Λεβνά, και έσται η διέξοδος των ορίων επί θάλασσαν. και τα όρια αυτών από θαλάσσης· η
θάλασσα η µεγάλη οριεί.
ΙτΝ. 15,11  Από εκεί τα όρια κατευθύνονται επί της βορείας πλευράς του όρους Ακκαρών, διέρχονται εις την Σοκχώθ,
προχωρούν προς νότον και καταλήγουν εις Λεβνά. Ετσι δε τα βόρεια αυτά σύνορα φθάνουν µέχρι της Μεσογείου
Θαλάσσης. Τα δε δυτικά ορίζονται από την µεγάλην θάλασσαν, δηλαδή την Μεσόγειον.
ΙτΝ. 15,12   ταύτα τα όρια υιών Ιούδα κύκλω κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 15,12  Αυτά είναι τα όρια που περικλείουν την χώραν της φυλής Ιούδα την διανεµηθείσαν κατά τους δήµους αυτής .
ΙτΝ. 15,13   και τώ Χάλεβ υιώ Ιεφονή έδωκε µερίδα εν µέσω υιών Ιούδα διά προστάγµατος τού Θεού, και έδωκεν αυτώ Ιησούς
την πόλιν Αρβόκ µητρόπολιν Ενάκ (αύτη εστί Χεβρών).
ΙτΝ. 15,13  Εις τον Χαλεβ, τον υιόν του Ιεφονή, έδωκεν ο Ιησούς του Ναυη, σύµφωνα προς την εντολήν του Θεού, την πόλιν
Αρβόκ (δηλαδή την Χεβρών), η οποία ήτο πρωτεύουσα των Ενακίµ (γιγάντων).
ΙτΝ. 15,14   και εξωλόθρευσεν εκείθεν Χάλεβ υιός Ιεφονή τους τρεις υιούς Ενάκ, τον Σουσί και Θολαµί και τον Αχιµά.
ΙτΝ. 15,14  Ο Χαλεβ, ο υιός του Ιεφονή, εξωλόθρευσε τους τρεις υιούς του Ενάκ, τον Σουσί, τον Θολαµί και τον Αχιµά.
ΙτΝ. 15,15   και ανέβη εκείθεν Χάλεβ επί τους κατοικούντας Δαβίρ· το δε όνοµα Δαβίρ ήν το πρότερον Πόλις γραµµάτων.
ΙτΝ. 15,15  Από εκεί ο Χαλεβ ανέβη εναντίον των κατοίκων της Δαβίρ. Προηγουµένως το όνοµα της Δαβίρ ήτο “Πολις
Γραµµάτων”.
ΙτΝ. 15,16   και είπε Χάλεβ· ός εάν λάβη και εκκόψη την Πόλιν των γραµµάτων και κυριεύση αυτής, δώσω αυτώ την Ασχάν
θυγατέρα µου εις γυναίκα·
ΙτΝ. 15,16  Είπε δε ο Χαλεβ στους περί αυτόν άνδρας· “Θα δώσω την θυγατέρα µου Ασχάν ως σύζυγον εις εκείνον, ο οποίος
θα κυριεύση και θα καταστρέψη την Πολιν των Γραµµάτων”.
ΙτΝ. 15,17   και έλαβεν αυτήν Γοθονιήλ υιός Κενέζ αδελφός Χάλεβ ο νεώτερος και έδωκεν αυτώ την Ασχάν θυγατέρα αυτού
γυναίκα.
ΙτΝ. 15,17  Ο Γοθονιήλ, ο υιός του Κενέζ, νεώτερος ανεψιός του Χαλεβ, αυτός κατέλαβε την πόλιν. Ο δε Χαλεβ έδωκε εις αυτόν
την θυγατέρα του Ασχάν, ως σύζυγον.
ΙτΝ. 15,18   και εγένετο εν τώ εκπορεύεσθαι αυτήν και συνεβουλεύσατο αυτώ λέγουσα· αιτήσοµαι τον πατέρα µου αγρόν·
και εβόησεν εκ τού όνου. και είπεν αυτή Χάλεβ· τι εστί σοι;
ΙτΝ. 15,18  Οταν δε αυτή, συνοδευοµένη από τους συγγενείς αυτής και του συζύγου της, επορεύετο προς τον οίκον του
Γοθονιήλ, συνεβουλεύθη τυν σύζυγόν της λέγουσα· “θα ζητήσω από τον πατέρα µου ένα αγρόν”. Καθώς δε εκάθητο επί του
όνου, εβόησεν. Ο δε Χαλεβ είπε προς αυτήν “τι σου συµβαίνει;”
ΙτΝ. 15,19   και είπεν αυτώ· δός µοι ευλογίαν, ότι εις γήν Ναγέβ δέδωκάς µε· δός µοι την Γολαθµαίν. και έδωκεν αυτή Χάλεβ
την Γολαθµαίν την άνω και την Γολαθµαίν την κάτω.
ΙτΝ. 15,19  Εκείνη του απήντησε· “δος µου ένα δώρον ως ευλογίαν, διότι µε υπάνδρευσες και µε στέλνεις τώρα εις την χώραν
Ναγέβ. Δος µου την Γολαθµαίν”. Ο Χαλεβ έδωσε προς αυτήν την άνω και την κάτω Γολαθµαίν.
ΙτΝ. 15,20   αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Ιούδα.
ΙτΝ. 15,20  Αυτή είναι η περιοχή από την γην της Επαγγελίας, την οποίαν εκληρονόµησεν η φυλή του Ιούδα.
ΙτΝ. 15,21   Εγενήθησαν δε πόλεις αυτών· πόλις πρώτη φυλής υιών Ιούδα εφ ορίων Εδώµ επί της ερήµου,
ΙτΝ. 15,21  Αι εξής δε πόλεις περιείχοντο εις την φυλήν του Ιούδα· Η πρώτη πόλις της φυλής Ιούδα ευρίσκετο εις τα σύνορα



της Ιδουµαίας εις την έρηµον. Προς δε νότον ήσαν αι κάτωθι πόλεις·
ΙτΝ. 15,22   και Βαισελεήλ και Αρά και Ασώρ και Ικάµ και εγµά και Αρουήλ
ΙτΝ. 15,22  Η Βαισελεήλ, η Αρά, η Ασώρ, η Ικάµ, η Ρεγµά, η Αρουήλ,
ΙτΝ. 15,23   και Κάδης και Ασοριωναίν και Μαινάµ
ΙτΝ. 15,23  η Καδης, η Ασοριωναίν, η Μαινάµ,
ΙτΝ. 15,24   και Βαλµαινάν και αι κώµαι αυτών
ΙτΝ. 15,24  η Βαλµαινάν και αι κωµοπόλεις αυτών,
ΙτΝ. 15,25   και αι πόλεις Ασερών (αύτη Ασώρ)
ΙτΝ. 15,25  αι πόλεις Ασερών (αυτή είναι η Ασώρ),
ΙτΝ. 15,26   και Σήν και Σαλµαά και Μωλαδά
ΙτΝ. 15,26  η Σην, η Σαλµαά, η Μαλαδά,
ΙτΝ. 15,27   και Σερί και Βαιφαλάδ
ΙτΝ. 15,27  η Σερί, η Βαιφαλάδ,
ΙτΝ. 15,28   και Χολασεωλά και Βηρσαβεέ και αι κώµαι αυτών και αι επαύλεις αυτών,
ΙτΝ. 15,28  η Χολασεωλά, η Βηρσαβεέ, αι κωµοπόλεις και αι αγροκατοικίαι αυτών,
ΙτΝ. 15,29   Βαλά και Βακώκ και Ασόµ
ΙτΝ. 15,29  η Βαλάα, η Βακώκ, η Ασόµ,
ΙτΝ. 15,30   και Ελβωϋδάδ και Βαιθήλ και Ερµά
ΙτΝ. 15,30  η Ελβωϋδάδ, η Βαιθήλ, η Ερµά,
ΙτΝ. 15,31   και Σεκελάκ και Μαχαρίµ και Σεθεννάκ
ΙτΝ. 15,31  η Σεκελάκ, η Μαχαρίµ, η Σεθεννάκ,
ΙτΝ. 15,32   και Λαβώς και Σαλή και Ερωµώθ, πόλεις εικοσιεννέα, και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 15,32  η Λαβώς, η Σαλή, η Ερωµώθ, εικοσιεννέα εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,33   εν τή πεδινή· Ασταώλ και άα και Άσσα
ΙτΝ. 15,33  Εις την πεδιάδα ήσαν αι κάτωθι πόλεις· Η Ασταώλ, η Ραα, η Ασσα,
ΙτΝ. 15,34   και άµεν και Τανώ και Ιλουθώθ και Μαιανί
ΙτΝ. 15,34  η Ραµεν, η Τανώ, η Ιλουθώθ, η Μαιανί,
ΙτΝ. 15,35   και Ιερµούθ και Οδολλάµ και Μεµβρά και Σαωχώ και Αζηκά
ΙτΝ. 15,35  η Ιερµούθ, η Οδολλάµ, η Μεµβρά, η Σαωχώ, η Αζηκά,
ΙτΝ. 15,36   και Σακαρίµ και Γάδηρα και αι επαύλεις αυτής, πόλεις δεκατέσσαρες και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,36  η Σακαρίµ, η Γαδηρα και αι αγροκατοικίαι αυτών, δεκατέσσαρες εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,37   Σεννά και Αδασάν και Μαγαδαλγάδ
ΙτΝ. 15,37  Η Σεννά, η Αδασάν, η Μαγαδολγάδ,
ΙτΝ. 15,38   και Δαλάλ και Μασφά και Ιαχαρεήλ και Λαχίς
ΙτΝ. 15,38  η Δαλάλ, η Μασφά, η Ιαχαρεήλ, η Λαχίς,
ΙτΝ. 15,39   και Βασηδώθ και Ιδεαδαλέα
ΙτΝ. 15,39  η Βασηδώθ, η Ιδεαδαλέα,
ΙτΝ. 15,40   και Χαβρά και Μαχές και Μααχώς
ΙτΝ. 15,40  η Χαβρά, η Μαχές, η Μααχώς,
ΙτΝ. 15,41   και Γεδδώρ και Βαγαδιήλ και Νωµάν και Μαχηδάν, πόλεις εκκαίδεκα και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,41  η Γεδδώρ, η Βαγαδιήλ, η Νωµάν, η Μαχηδάν, δέκα εξ εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,42   Λεβνά και Ιθάκ και Ανώχ
ΙτΝ. 15,42  Η Λεβνά, η Ιθάκ, η Ανώχ,
ΙτΝ. 15,43   και Ιανά και Νασίβ
ΙτΝ. 15,43  η Ιανά, η Νασίβ,
ΙτΝ. 15,44   και Κεϊλάµ και Ακιεζί και Κεζίβ και Βαθησάρ και Αιλώµ, πόλεις δέκα και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,44  η Κεϊλάµ, η Ακιεζί, η Κεζίβ, η Βαθησάρ, η Αιλώµ, δέκα εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,45   Ακκαρών και αι κώµαι αυτής και αι επαύλεις αυτών·
ΙτΝ. 15,45  Η Ακκαρών µετά των κωµοπόλεών της και αι αγροκατοικίαι αυτών.
ΙτΝ. 15,46   από Ακκαρών Γεµνά και πάσαι, όσαι εισί πλησίον Ασηδώθ, και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,46  Από της Ακκαρών Γεµνά µέχρις όλων εκείνων των πόλεων που ήσαν πλησίον της Ασηδώθ µετά των
κωµοπόλεων αυτών, ήσαν αι κάτωθι πόλεις·
ΙτΝ. 15,47   Ασιεδώθ και αι κώµαι αυτής και αι επαύλεις αυτής· Γάζα και αι κώµαι αυτής και αι επαύλεις αυτής έως τού
χειµάρου Αιγύπτου· και η θάλασσα η µεγάλη διορίζει.
ΙτΝ. 15,47  Η Ασιεδώθ, αι κωµοπόλεις και αι αγροκατοικίαι αυτής· η Γαζα, αι κωµοπόλεις και αι αγροκατοικίαι αυτής µέχρι
της κοιλάδας της Αιγύπτου. Το τελευταίον προς δυσµάς όριον είναι η µεγάλη θάλασσα, η Μεσόγειος.
ΙτΝ. 15,48   και εν τή ορεινή· Σαµίρ και Ιεθέρ και Σωχά
ΙτΝ. 15,48  Εις την ορεινήν περιοχήν ήσαν αι κάτωθι πόλεις· Η Σαµίρ, η Ιεθέρ, η Σωχά,
ΙτΝ. 15,49   και εννά και Πόλις γραµµάτων (αύτη Δαβίρ)
ΙτΝ. 15,49  η Ρεννά, η “Πολις των Γραµµάτων (αυτή είναι η Δαβίρ),
ΙτΝ. 15,50   και Ανών και Εσκαιµάν και Αισάµ
ΙτΝ. 15,50  η Ανών, η Εσκαιµάν, η Αισάµ,
ΙτΝ. 15,51   και Γοσόµ και Χαλού και Χαννά, πόλεις ένδεκα και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,51  η Γοσόµ, η Χαλού και η Χαννά, ένδεκα εν συνόλω πόλεις µετά των κωµοπόλεων αυτών.
ΙτΝ. 15,52   Αιρέµ και εµνά και Σοµά
ΙτΝ. 15,52  Η Αιρέµ, η Ρεµνά, η Σοµά,
ΙτΝ. 15,53   και Ιεµαΐν και Βαιθαχού και Φακουά



ΙτΝ. 15,53  η Ιεµαΐν, η Βαιθαχού, η Φακουά,
ΙτΝ. 15,54   και Ευµά και πόλις Αρβόκ (αύτη εστί Χεβρών) και Σωραίθ, πόλεις εννέα και αι επαύλεις αυτών·
ΙτΝ. 15,54  η Ευµά, η πόλις 'Αρβοκ (αυτή είναι η Χεβρών) και η Σωραίθ, εννέα εν συνόλω πόλεις και αι αγροκατοικίαι αυτών.
ΙτΝ. 15,55   Μαώρ και Χερµέλ και Οζίβ και Ιτάν
ΙτΝ. 15,55  Η Μαώρ, η Χερµέλ, η Οζίβ, η Ιτάν,
ΙτΝ. 15,56   και Ιαριήλ και Αρικάµ και Ζακαναΐµ
ΙτΝ. 15,56  η Ιαριήλ, η Αρικάµ, η Ζακαναΐµ,
ΙτΝ. 15,57   και Γαβαά και Θαµναθά, πόλεις εννέα και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,57  η Γαβαά και η Θαµναθά, εννέα εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,58   Αλουά και Βαιθσούρ και Γεδδών
ΙτΝ. 15,58  Η Αλουά, η Βαιθσούρ, η Γεδδών,
ΙτΝ. 15,59   και Μαγαρώθ και Βαιθανάµ και Θεκούµ, πόλεις έξ και αι κώµαι αυτών· Θεκώ και Εφραθά (αύτη εστί Βηθλεέµ)
και Φαγώρ και Αιτάν και Κουλόν και Τατάµ και Θωβής και Καρέµ και Γαλέµ και Θεθήρ και Μανοχώ, πόλεις ένδεκα και αι
κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 15,59  η Μαγαρώθ, η Βαιθανάµ και η Θεκούµ, εξ εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών. Η Θεκώ, η Εφραθά (αυτή
είναι η Βηθλεέµ), η Φαγώρ, η Αιτάν, η Κουλόν, η Τατάµ, η Θωβής, η Καρέµ, η Γαλέµ, η Θεθήρ και η Μανοχώ, ένδεκα εν
συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,60   Καριαθβαάλ (αύτη η πόλις Ιαρίµ) και Σωθηβά, πόλεις δύο και αι επαύλεις αυτών
ΙτΝ. 15,60  Η Καριαθβαάλ (αυτή είναι η πόλις Ιαρίµ) και η Σωθηβά, δύο πόλεις και αι αγροκατοικίαι αυτών.
ΙτΝ. 15,61   και Βαδδαργείς και Θαραβαάµ και Αινών
ΙτΝ. 15,61  Η Βαδδαργείς, η Θαραδαάµ, η Αινών,
ΙτΝ. 15,62   και Αιχιοζά και Ναφλαζών και αι πόλεις Σαδών και Αγκάδης, πόλεις επτά και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 15,62  η Αιχιοζά, η Ναφλαζών και αι πόλεις Σαδών και Αγκάδης, επτά εν συνόλω πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών.
ΙτΝ. 15,63   και ο Ιεβουσαίος κατώκει εν Ιερουσαλήµ, και ουκ ηδυνάσθησαν οι υιοί Ιούδα απολέσαι αυτούς· και κατώκησαν
οι Ιεβουσαίοι εν Ιερουσαλήµ έως της ηµέρας ταύτης.
ΙτΝ. 15,63  Οι Ιεβουσαίοι κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ. Οι της φυλής του Ιούδα δεν ηδυνήθησαν να εξολοθρεύσουν
αυτούς. Ετσι οι Ιεβουσαίοι κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ, έως αυτής της ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
ΙτΝ. 16,1  Καί εγένετο τα όρια υιών Ιωσήφ από τού Ιορδάνου τού κατά Ιεριχώ από ανατολών και αναβήσεται από Ιεριχώ εις
την ορεινήν, την έρηµον, εις Βαιθήλ Λουζά,
ΙτΝ. 16,1  Τα όρια της περιοχής της φυλής Ιωσήφ ήρχιζον από ανατολάς από το µέρος εκείνο του Ιορδάνου που είναι
πλησίον της Ιεριχούς. Από εκεί ανέβαιναν δια της Ιεριχούς εις την ορεινήν περιοχήν, εις την έρηµον και εις Βαιθήλ Λουζά.
ΙτΝ. 16,2  και εξελεύσεται εις Βαιθήλ και παρελεύσεται επί τα όρια τού Αχαταρωθί
ΙτΝ. 16,2  Από την Βαιθήλ εξεκινούσαν, διήρχοντο τα σύνορα του Αχαταρωθί,
ΙτΝ. 16,3  και διελεύσεται επί την θάλασσαν επί τα όρια Απταλίµ έως των ορίων Βαιθωρών την κάτω, και έσται η διέξοδος
αυτών επί την θάλασσαν.
ΙτΝ. 16,3  κατήρχοντο προς δυσµάς προς την Μεσόγειον Θαλασσαν εις τα σύνορα Απταλίµ έως εις τα σύνορα της κάτω
Βαιθωρών και κατέληγον εις την Μεσόγειον Θαλασσαν.
ΙτΝ. 16,4  και εκληρονόµησαν οι υιοί Ιωσήφ Εφραίµ και Μανασσή·
ΙτΝ. 16,4  Αι δύο φυλαί Εφραίµ και Μανασσή, των υιών του Ιωσήφ εκληρονόµησαν ως εξής·
ΙτΝ. 16,5  και εγενήθη όρια υιών Εφραίµ κατά δήµους αυτών· και εγενήθη τα όρια της κληρονοµίας αυτών απ ανατολών
Αταρώθ και Ερώκ έως Βαιθωρών την άνω και Γαζαρά,
ΙτΝ. 16,5  τα όρια της φυλής Εφραίµ κατά τους δήµους αυτής, τα όρια δηλαδή της κληρονοµηθείσης περιοχής ήσαν από
ανατολών η Αταρώθ και η Ερώκ έως την άνω Βαιθωρών και Γαζαρά·
ΙτΝ. 16,6  και διελεύσεται τα όρια επί την θάλασσαν εις Ικασµών από βορά Θερµά, περιελεύσεται επ ανατολάς εις Θηνασά
και Σελλησά και παρελεύσεται απ ανατολών εις Ιανωκά
ΙτΝ. 16,6  διήρχοντο προς δυσµάς προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, προς Ικασµών βορείως της Θερµά. Επειτα εστρέφοντο εις
τα ανατολικά προς Θηνασά και Σελλησά και κατόπιν διηυθύνοντο πάλιν προς ανατολάς εις Ιανωκά,
ΙτΝ. 16,7  και εις Μαχώ, και Αταρώθ και αι κώµαι αυτών και ελεύσεται επί Ιεριχώ και διεκβαλεί επί τον Ιορδάνην .
ΙτΝ. 16,7  εις Μαχώ και Αταρώθ εις τας κώµας των οποίων τα όρια συναντούν την Ιεριχώ και καταλήγουν στον Ιορδάνην
ποταµόν.
ΙτΝ. 16,8  και από Τάφου πορεύσεται τα όρια επί θάλασσαν επί Χελκανά, και έσται η διέξοδος αυτών επί θάλασσαν· αύτη η
κληρονοµία φυλής Εφραίµ κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 16,8  Εκ της Ταφου έπειτα προχωρούν εις δυσµάς εις Χελκανά και καταλήγουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν . Αυτά
είναι τα όρια της κληρονοµηθείσης περιοχής από την φυλήν Εφραίµ κατά τους δήµους αυτής.
ΙτΝ. 16,9  και αι πόλεις αι αφορισθείσαι τοίς υιοίς Εφραίµ ανά µέσον της κληρονοµίας υιών Μανασσή, πάσαι αι πόλεις και
αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 16,9  Η φυλή του Εφραίµ είχε κληρονοµήσει και ιδιαιτέρας πόλεις από τας πόλεις της κληρονοµίας της φυλής
Μανασσή. Είχε πόλεις και τας κώµας αι οποίαι ήσαν προσηρτηµέναι εις αυτάς.
ΙτΝ. 16,10   και ουκ απώλεσεν Εφραίµ τον Χαναναίον τον κατοικούντα εν Γαζέρ, και κατώκει ο Χαναναίος εν τώ Εφραίµ έως
της ηµέρας ταύτης, έως ανέβη Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου και έλαβεν αυτήν και ενέπρησεν αυτήν εν πυρί, και τους
Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους κατοικούντας εν Γαζέρ εξεκέντησαν, και έδωκεν αυτήν Φαραώ εν φερνή τή
θυγατρί αυτού.
ΙτΝ. 16,10  Η φυλή του Εφραίµ δεν εξωλόθρευσε τους Χαναναίους οι οποίοι κατοικούσαν εις Γαζέρ και έτσι οι Χαναναίοι
κατοικούσαν µέσα εις την περιοχήν της φυλής Εφραίµ µέχρι της ηµέρας εκείνης, κατά την οποίαν ο Φαραώ, ο βασιλεύς
της Αιγύπτου, επήλθεν εναντίον της φυλής Εφραίµ, κατέλαβεν και κατέκαυσεν αυτήν, τους δε Χαναναίους και τους



Φερεζαίους που κατοικούσαν εις την Γαζέρ εφόνευσε. Την πόλιν Γαζέρ έδωκεν ο Φαραώ εις την θυγατέρα του ως προίκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
ΙτΝ. 17,1  Καί εγένετο τα όρια φυλής υιών Μανασσή, ότι ούτος πρωτότοκος τώ Ιωσήφ· τώ Μαχίρ πρωτοτόκω Μανασσή
πατρί Γαλαάδ (ανήρ γάρ πολεµιστής ήν) εν τή Γαλααδίτιδι και εν τή Βασανίτιδι.
ΙτΝ. 17,1  Τα όρια της φυλής του Μανασσή, ο οποίος ήτο πρωτότοκος του Ιωσήφ, ετακτοποιήθησαν ως εξής· Ο Μαχίρ ο
πρωτότοκος του Μανασσή και πατήρ της Γαλαάδ, επειδή ήτο πολεµικός ανήρ έλαβε την Γαλαάδ και την Βασανίτιδα.
ΙτΝ. 17,2  και εγενήθη τοίς υιοίς Μανασσή τοίς λοιποίς κατά δήµους αυτών, τοίς υιοίς Ιεζέρ και τοίς υιοίς Κελέζ και τοίς
υιοίς Ιεζιήλ και τοίς υιοίς Συχέµ και τοίς υιοίς Συµαρίµ και τοίς υιοίς Οφέρ· ούτοι άρσενες κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 17,2  Εις τους άλλους υιούς του Μανασσή, κατά τους δήµους αυτών, στους υιούς δηλαδή του Ιεζέρ, τους υιούς Κελέζ,
τους υιούς του Ιεζιήλ, στους υιούς του Συχέµ, στους υιούς Συµαρίµ και στους υιούς Οφέρ, εις τα άρρενα αυτά τέκνα του
Μανασσή έγινε, κατά τους δήµους αυτών, δια κλήρου κατανοµή της γης.
ΙτΝ. 17,3  και τώ Σαλπαάδ υιώ Οφέρ ουκ ήσαν αυτώ υιοί, αλλ ή θυγατέρες. και ταύτα τα ονόµατα των θυγατέρων Σαλπαάδ·
Μααλά και Νουά και Εγλά και Μελχά και Θερσά.
ΙτΝ. 17,3  Ο Σαλπαάδ όµως, ο υιός του Οφέρ, δεν είχεν υιούς αλλά µόνον θυγατέρας. Τα ονόµατα των θυγατέρων του
Σαλπαάδ ήσαν· Μααλά, Νουα, Εγλά, Μελχά και Θερσά.
ΙτΝ. 17,4  και έστησαν εναντίον Ελεάζαρ τού ιερέως, και εναντίον Ιησού, και εναντίον των αρχόντων λέγουσαι· ο Θεός
ενετείλατο διά χειρός Μωυσή δούναι ηµίν κληρονοµίαν εν µέσω των αδελφών ηµών. και εδόθη αυταίς διά προστάγµατος
Κυρίου κλήρος εν τοίς αδελφοίς τού πατρός αυτών.
ΙτΝ. 17,4  Αυταί παρουσιάσθησαν ενώπιον του αρχιερέως Ελεάζαρ, ενώπιον του Ιησού και των αρχηγών των φύλων και
είπον· “ο Θεός δια µέσου του Μωϋσή διέταξε να δοθή εις ηµάς η κληρονοµία µεταξύ των άλλων Ισραηλιτών”. Και
πράγµατι, συµφώνως προς την διαταγήν του Κυρίου εδόθη εις αυτάς µερίδιον µεταξύ των αδελφών του πατρός των.
ΙτΝ. 17,5  και έπεσεν ο σχοινισµός αυτών από Ανάσσα και πεδίον Λαβέκ εκ της γής Γαλαάδ, ή εστι πέραν τού Ιορδάνου·
ΙτΝ. 17,5  Η δια κλήρου δοθείσα εις αυτάς περιοχή έπεσεν από της Ανάσσα και της πεδιάδος Λαβέκ εις την χώραν Γαλαάδ, η
οποία ευρίσκεται ανατολικώς του Ιορδάνου.
ΙτΝ. 17,6  ότι θυγατέρες υιών Μανασσή εκληρονόµησαν κλήρον εν µέσω των αδελφών αυτών· η δε γη Γαλαάδ εγενήθη τοίς
υιοίς Μανασσή τοίς καταλελειµµένοις.
ΙτΝ. 17,6  Ετσι δε αι θυγατέρες των υιών Μανασσή εκληρονόµησαν περιοχήν µεταξύ των αδελφών των. Η δε χώρα Γαλαάδ
εδόθη ως κληρονοµία επίσης και εις υπολειφθέντας υιούς του Μανασσή.
ΙτΝ. 17,7  και εγενήθη όρια υιών Μανασσή Δηλανάθ, ή εστι κατά πρόσωπον υιών Ανάθ, και πορεύεται επί τα όρια επί Ιαµίν
και Ιασσίβ επί πηγήν Θαφθώθ·
ΙτΝ. 17,7  Τα όρια της φυλής Μανασσή ήρχιζον από την Δηλανάθ, η οποία είναι εµπρός εις την χώραν της φυλής Ανάθ,
εκτείνεται εις τα όρια Ιαµίν και Ιασσίβ, εις την πηγήν Θαφθώθ.
ΙτΝ. 17,8  τώ Μανασσή έσται, και Θαφέθ επί των ορίων Μανασσή, τοίς υιοίς Εφραίµ.
ΙτΝ. 17,8  Η χώρα Θαφέθ ανήκει εις την φυλήν Μανασσή. Η εις τα σύνορα Μανασσή Θαφέθ ανήκεν εις την φυλήν Εφραίµ.
ΙτΝ. 17,9  και καταβήσεται τα όρια επί φάραγγα Καρανά επί λίβα κατά φάραγγα Ιαριήλ, τερέβινθος τώ Εφραίµ ανά µέσον
πόλεως Μανασσή· και όρια Μανασσή επί τον βοράν εις τον χειµάρουν , και έσται αυτού η διέξοδος θάλασσα.
ΙτΝ. 17,9  Τα όρια κατεβαίνουν κατόπιν εις την κοιλάδα Καρανά προς νότον, προχωρούν εις την άλλην κοιλάδα Ιαριήλ,
όπου δένδρον τι τερέβινθος καίτοι υπήρχεν εις τα όρια της φυλής Μανασσή ανήκεν εις την φυλήν Εφραίµ. Το όρια της
φυλής Μανασσή ευρίσκοντο προς βορράν του χειµάρρου και έφθανεν έως την Μεσόγειον Θαλασσαν.
ΙτΝ. 17,10   από λιβός τώ Εφραίµ, και επί βοράν Μανασσή, και έσται η θάλασσα όρια αυτοίς· και επί Ασήβ συνάψουσιν επί
βοράν και τώ Ισσάχαρ από ανατολών.
ΙτΝ. 17,10  Κατ' αυτόν τον τρόπον το νότιον µέρος της χώρας ανήκεν εις την φυλήν Εφραίµ, το δε βόρειον εις την φυλήν
Μανασσή. Και των δύο φυλών τα όρια έφθαναν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν. Προς βορράν δε συνορεύουν µε την φυλήν
Ασήβ και προς ανατολάς µε την φυλήν Ισσάχαρ.
ΙτΝ. 17,11   και έσται Μανασσή εν Ισσάχαρ και εν Ασήρ Βαιθσάν και αι κώµαι αυτών και τους κατοικούντας Δώρ και τας
κώµας αυτής, και τους κατοικούντας Μαγεδδώ, και τας κώµας αυτής, και το τρίτον της Ναφετά και τας κώµας αυτής.
ΙτΝ. 17,11  Η φυλή του Μανασσή είχεν εις την περιοχήν των φυλών Ισσάχαρ και Ασήρ, ιδικήν της την Βαιθσάν και τας
κώµας που εξηρτώντο από αυτήν, τους κατοικούντας εις την Δωρ και τας κώµας που εξηρτώντο από αυτήν, τους
κατοικούντας εις Μαγεδδώ και τας κώµας που εξηρτώντο από αυτήν, είχεν επίσης υπό την κυριότητά της το εν τρίτον της
Ναφετά και τας κώµας που εξηρτώντο από αυτήν.
ΙτΝ. 17,12   και ουκ ηδυνάσθησαν οι υιοί Μανασσή εξολοθρεύσαι τας πόλεις ταύτας, και ήρχετο ο Χαναναίος κατοικείν εν
τή γη ταύτη·
ΙτΝ. 17,12  Η φυλή του Μανασσή δεν κατώρθωσε να καταλάβη αυτάς τας πόλεις και εξολοθρεύση τους κατοίκους της . Οι
Χαναναίοι εξακολουθούσαν να κατοικούν εις την περιοχήν αυτήν.
ΙτΝ. 17,13   και εγενήθη και επεί κατίσχυσαν οι υιοί Ισραήλ, και εποίησαν τους Χαναναίους υπηκόους, εξολοθρεύσαι δε
αυτούς ουκ εξωλόθρευσαν.
ΙτΝ. 17,13  Αλλά και όταν έγιναν ισχυροί οι Ισραηλίται και έκαναν υποτελείς τους Χαναναίους , δεν ηθέλησαν να τους
εξολοθρεύσουν.
ΙτΝ. 17,14   αντείπαν δε οι υιοί Ιωσήφ τώ Ιησοί λέγοντες· διατί εκληρονόµησας ηµάς κλήρον ένα και σχοίνισµα έν; εγώ δε
λαός πολύς ειµι, και ο Θεός ευλόγησέ µε.
ΙτΝ. 17,14  Η φυλή όµως του Ιωσήφ δυσφορούσα είπεν στον Ιησούν· “διατί ηθέλησες ώστε ένα µερίδιον κληρονοµικώς να
πάρωµεν και ηµείς αφού ο Θεός µας ηυλόγησε και είµεθα πολύς λαός;”
ΙτΝ. 17,15   και είπεν αυτοίς Ιησούς· ει λαός πολύς εί, ανάβηθι εις τον δρυµόν και εκκάθαρον σεαυτώ, ει στενοχωρεί σε το
όρος το Εφραίµ.
ΙτΝ. 17,15  Ο δε Ιησούς τους απήντησε· εάν είσθε πολύς λαός και στενόχωρα ζήτε στο όρος Εφραίµ, αναβήτε και
ξεχερσώσατε ένα µέρος από το δάσος”.



ΙτΝ. 17,16   και είπαν· ουκ αρέσκει ηµίν το όρος το Εφραίµ, και ίππος επίλεκτος και σίδηρος τώ Χαναναίω τώ κατοικούντι εν
αυτώ εν Βαιθσάν και εν ταίς κώµαις αυτής, εν τή κοιλάδι Ιεσραέλ.
ΙτΝ. 17,16  Η φυλή του Ιωσήφ αντείπον· “δεν µας αρέσει το όρος Εφραίµ. Πλην όµως υπάρχει εκλεκτόν ιππικόν και ο
σίδηρος πολύς στους Χαναναίους, οι οποίοι κατοικούν στο όρος αυτό, εις την Βαιθσάν και τας κωµοπόλεις της και εις την
κοιλάδα Ιεσραέλ”.
ΙτΝ. 17,17   και είπεν Ιησούς τοίς υιοίς Ιωσήφ· ει λαός πολύς εί, και ισχύν µεγάλην έχεις, ουκ έσται σοι κλήρος είς·
ΙτΝ. 17,17  Είπεν ο Ιησούς εις την φυλήν του Ιωσήφ· “επειδή είσαι πράγµατι πολύς λαός και έχεις µεγάλην δύναµιν δεν θα
µείνης µε ένα µόνον κλήρον·
ΙτΝ. 17,18   ο γάρ δρυµός έσται σοι, ότι δρυµός εστι και εκκαθαριείς αυτόν, και έσται σοι· και όταν εξολοθρεύσης τον
Χαναναίον, ότι ίππος επίλεκτος αυτώ εστι, σύ γάρ υπερισχύεις αυτού.
ΙτΝ. 17,18  διότι το δάσος θα είναι ιδικόν σου. Θα ξεχερσώσης αυτό και θα ανήκη εις σε. Επί πλέον θα καταλάβης και θα
εξολοθρεύσης τους Χαναναίους, έστω και αν αυτοί έχουν εκλεκτόν ιππικόν, διότι συ θα δειχθής ισχυρότερος από εκείνους”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
ΙτΝ. 18,1  Καί εξεκκλησιάσθη πάσα συναγωγή υιών Ισραήλ εις Σηλώ και έπηξαν εκεί την σκηνήν τού µαρτυρίου, και η γη
εκρατήθη υπ αυτών.
ΙτΝ. 18,1  Συνεκεντρώθη όλον το πλήθος των Ισραηλιτών εις Σηλώ και έστησαν εκεί την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Η χώρα
είχε κατά το πλείστον κατακτηθή από αυτούς.
ΙτΝ. 18,2  και κατελείφθησαν οι υιοί Ισραήλ, οί ουκ εκληρονόµησαν, επτά φυλαί.
ΙτΝ. 18,2  Μεταξύ όµως των Ισραηλιτών είχον υπολειφθή επτά φυλαί, αι οποίαι δεν έλαβον µερίδιον κατά την διανοµήν της
κατακτηθείσης χώρας.
ΙτΝ. 18,3  και είπεν Ιησούς τοίς υιοίς Ισραήλ· έως τίνος εκλυθήσεσθε κληρονοµήσαι την γήν, ήν έδωκε Κύριος ο Θεός ηµών;
ΙτΝ. 18,3  Ο δε Ιησούς του Ναυή είπε προς τους Ισραηλίτας· “έως πότε σαν παραλελυµένοι θα αµελήτε να κατακτήσετε την
γην, την οποίαν Κυριος ο Θεός µας έχει δώσει προς σας;
ΙτΝ. 18,4  δότε εξ υµών άνδρας τρεις εκ φυλής, και αναστάντες διελθέτωσαν την γήν και διαγραψάτωσαν αυτήν εναντίον
µου, καθά δεήσει διελείν αυτήν (και διήλθοσαν προς αυτόν,
ΙτΝ. 18,4  Εκλέξατε τρεις άνδρας από κάθε φυλήν και αυτοί ας σηκωθούν και ας διέλθουν την χώραν της Χαναάν. Κατόπιν
ας περιγράψουν αυτήν ενώπιόν µου όπως την είδαν και ας µας είπουν πως πρέπει να διαιρεθή αυτή. Οι άνδρες
εξεπλήρωσαν την αποστολήν των και επανήλθον προς τον Ιησούν, τον οποίον και ενηµέρωσαν σχετικώς.
ΙτΝ. 18,5  και διείλεν αυτοίς επτά µερίδας). Ιούδας στήσεται αυτοίς όριον από λιβός, και οι υιοί Ιωσήφ στήσονται αυτοίς από
βορά.
ΙτΝ. 18,5  Ο Ιησούς διεµοίρασεν εις τας επτά φυλάς την χώραν. Η φυλή του Ιούδα θα παραµείνη εντός των ορίων της προς
νότον. Η φυλή του Ιωσήφ θα εγκατασταθή και θα παραµείνη εντός των ορίων της που θα είναι προς βορράν.
ΙτΝ. 18,6  υµείς δε µερίσατε την γήν επτά µερίδας και ενέγκατε ώδε προς µε, και εξοίσω υµίν κλήρον έναντι Κυρίου τού Θεού
ηµών.
ΙτΝ. 18,6  Σεις δε διαιρέσατε την χώραν εις επτά µερίδια και παρουσιάσατέ µου εδώ εν σχεδίω την κατανοµήν. Κατόπιν εγώ
θα βγάλω κλήρον δια σας ενώπιον Κυρίου του Θεού µας.
ΙτΝ. 18,7  ου γάρ εστι µερίς τοίς υιοίς Λευί εν υµίν, ιερατεία γάρ Κυρίου µερίς αυτού· και Γάδ και ουβήν και το ήµισυ φυλής
Μανασσή ελάβοσαν την κληρονοµίαν αυτών πέραν τού Ιορδάνου επ ανατολάς, ήν έδωκεν αυτοίς Μωυσής ο παίς Κυρίου.
ΙτΝ. 18,7  Εις την φυλήν του Λευϊ δεν θα εξαχθή µερίδιον· µερίδιόν της είναι η ιερατεία. Αι δε φυλαί Γαδ και Ρουβήν και το
ήµισυ της φυλής Μανασσή έλαβον την κληρονοµίαν των πέραν ανατολικώς του Ιορδάνου, την οποίαν κληρονοµίαν
έδωκεν εις αυτάς ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου”.
ΙτΝ. 18,8  και αναστάντες οι άνδρες επορεύθησαν, και ενετείλατο Ιησούς τοίς ανδράσι τοίς πορευοµένοις χωροβατήσαι την
γήν λέγων· πορεύεσθε και χωροβατήσατε την γήν και παραγενήθητε προς µε, και ώδε εξοίσω υµίν κλήρον έναντι Κυρίου εν
Σηλώ.
ΙτΝ. 18,8  Οταν δε ητοιµάσθησαν οι άνδρες αυτοί δια να αναχωρήσουν, ο Ιησούς τους διέταξε, καθώς ήσαν έτοιµοι να
αναχωρήσουν, να µετρήσουν την χώραν και τους είπε· “πηγαίνετε µετρήσατε καλά την χώραν, έπειτα δε επανέλθετε και
κατατοπίσατέ µε. Εγώ δε εδώ εις Σηλώ θα βγάλω δια σας κλήρον ενώπιον του Κυρίου δια την διανοµήν της χώρας”.
ΙτΝ. 18,9  και επορεύθησαν και εχωροβάτησαν την γήν και είδοσαν αυτήν και έγραψαν αυτήν κατά πόλεις, επτά µερίδας εις
βιβλίον, και ήνεγκαν προς Ιησούν.
ΙτΝ. 18,9  Οι άνδρες ανεχώρησαν, περιήλθον και εµέτρησαν την χώραν, είδον και περιέγραψαν αυτήν κατά πόλεις, την
διήρεσαν εις σχεδιάγραµµα βιβλίου εις επτά µερίδια και παρουσίασαν το βιβλίον αυτό στον Ιησούν.
ΙτΝ. 18,10   και ενέβαλεν αυτοίς Ιησούς κλήρον εν Σηλώ έναντι Κυρίου.
ΙτΝ. 18,10  Ο Ιησούς έβαλε δι' αυτούς κλήρον εις Σηλώ ενώπιον Κυρίου.
ΙτΝ. 18,11   Καί εξήλθεν ο κλήρος φυλής Βενιαµίν πρώτος κατά δήµους αυτών, και εξήλθεν όρια τού κλήρου αυτών ανά
µέσον υιών Ιούδα και ανά µέσον των υιών Ιωσήφ.
ΙτΝ. 18,11  Ο πρώτος κλήρος που εβγήκεν ήτο της φυλής Βενιαµίν κατά δήµους. Τα όρια δε του κληροδοτηθέντος εις αυτήν
µεριδίου ήσαν µεταξύ των φυλών Ιούδα και Ιωσήφ.
ΙτΝ. 18,12   και εγενήθη αυτών τα όρια από βορά, από τού Ιορδάνου προσαναβήσεται τα όρια κατά νώτου Ιεριχώ από βορά
και αναβήσεται επί το όρος επί την θάλασσαν, και έσται αυτού η διέξοδος η Μαβδαρίτις Βαιθών,
ΙτΝ. 18,12  Δηλαδή τα βορεινά όρια της φυλής αυτής ήρχιζαν από τον Ιορδάνην, ανέβαιναν εις τα πρανή του υψώµατος της
Ιεριχούς, ηκολούθουν προς δυσµάς και κατέληγον εις την Μαβδαρίτιδα Βαιθών.
ΙτΝ. 18,13   και διελεύσεται εκείθεν τα όρια Λουζά επί νώτου Λουζά από λιβός (αύτη εστί Βαιθήλ), και καταβήσεται τα όρια
Μααταρωθορέχ επί την ορεινήν, ή εστι προς λίβα Βαιθωρών η κάτω,
ΙτΝ. 18,13  Από εκεί τα όρια διέρχονται την Λουζά και εις τα πρανή του υψώµατος της πόλεως αυτής προς νότον (Λουζά δε
είναι η Βαιθήλ). Εν συνεχεία κατέρχονται τα όρια προς Μααταρωθορέχ εις την ορεινήν περιοχήν που ευρίσκεται νοτίως της
κάτω Βαιθωρών.



ΙτΝ. 18,14   και διελεύσεται τα όρια και περιελεύσεται επί το µέρος το βλέπον παρά θάλασσαν από λιβός από τού όρους επί
πρόσωπον Βαιθωρών λίβα, και έσται αυτού η διέξοδος εις Καριαθβάαλ (αύτη εστί Καριαθιαρίν, πόλις υιών Ιούδα)· τούτό
εστι το µέρος το προς θάλασσαν.
ΙτΝ. 18,14  Επειτα προχωρούν και στρέφονται από το µέρος που βλέπει προς την θάλασσαν προς νότον του όρους το οποίον
ευρίσκεται απέναντι της Βαιθωρών. Τέλος τα όρια καταλήγουν εις την πόλιν Καριαθβάαλ (αυτή είναι η Καριαθιαρίν πόλις
της φυλής Ιούδα). Αυτά είναι τα προς δυσµάς όρια της φυλής αυτής.
ΙτΝ. 18,15   και µέρος το προς λίβα από µέρους Καριαθβάαλ, και διελεύσεται όρια εις Γασίν επί πηγήν ύδατος Ναφθώ,
ΙτΝ. 18,15  Εις την νοτίαν πλευράν τα όρια ήρχιζαν από το άκρον της Καριαθβάαλ διέρχονται εις Γασίν πλησίον της πηγής
των υδάτων Ναφθώ,
ΙτΝ. 18,16   και καταβήσεται τα όρια επί µέρους τού όρους, ό εστι κατά πρόσωπον νάπης Οννάµ, ό εστιν εκ µέρους
Εµεκραφαΐν από βορά, και καταβήσεται Γαίεννα επί νώτον Ιεβουσαί από λιβός και καταβήσεται επί πηγήν ωγήλ
ΙτΝ. 18,16  καταβαίνουν από το άκρον του όρους, το οποίον ευρίσκεται απέναντι από την δασώδη περιοχήν Οννάµ, στο
άκρον της Εµεκραφαΐν από βορρά. Από εκεί τα όρια κατέρχονται εις Γαίεννα εις τα πλευρά της Ιεβουσαί από νότον.
Καταλήγουν δε εις την πηγήν Ρωγήλ.
ΙτΝ. 18,17   και διελεύσεται επί πηγήν Βαιθσαµύς και παρελεύσεται επί Γαλιλώθ, ή εστιν απέναντι προς ανάβασαιν Αιθαµίν,
και καταβήσεται επί λίθον Βαιών υιών ουβήν
ΙτΝ. 18,17  Από εκεί διέρχονται εις την πηγήν Βαιθσαµύς και στρέφουν προς Γαλιλώθ , η οποία ευρίσκεται απέναντι από τα
υψώµατα Αιθαµίν, κατέρχονται εις περιοχήν ονοµαζοµένην “Λιθον Βαιών”, η οποία ανήκει εις την φυλήν Ρουβήν.
ΙτΝ. 18,18   και διελεύσεται κατά νώτου Βαιθάραβα από βορά, και καταβήσεται επί τα όρια επί νώτον θάλασσαν από βορά,
ΙτΝ. 18,18  Εν συνεχεία διέρχονται επί της βορείας πλευράς του όρους Βαιθάραβα και κατεβαίνουν εις την βορείαν πελυράν
της Νεκράς Θαλάσσης.
ΙτΝ. 18,19   και έσται η διέξοδος των ορίων επί λοφιάν της θαλάσσης των αλών επί βοράν εις µέρος τού Ιορδάνου από λιβός·
ταύτα τα όριά εστιν από λιβός.
ΙτΝ. 18,19  Καταλήγουν στο βόρειον άκρον της Νεκράς Θαλάσσης, το οποίον είναι και το νοτιώτερον µέρος του Ιορδάνου.
Αυτά είναι τα όρια προς νότον.
ΙτΝ. 18,20   και ο Ιορδάνης οριεί από µέρους ανατολών. αύτη η κληρονοµία υιών Βενιαµίν, τα όρια αυτής κύκλω κατά
δήµους.
ΙτΝ. 18,20     Ανατολικά δε όρια της φυλής αυτής είναι ο Ιορδάνης. Αυτή είναι η υπό της φυλής Βενιαµίν κληρονοµηθείσα
περιοχή, τα γύρω όρια αυτής κατά δήµους.
ΙτΝ. 18,21   και εγενήθησαν αι πόλεις των υιών Βενιαµίν κατά δήµους αυτών Ιεριχώ και Βεθεγαιώ και Αµεκασίς,
ΙτΝ. 18,21  Αι δε πόλεις αι οποίαι ανήκουν εις την φυλήν Βενιαµίν κατά δήµους είναι αι εξής · Ιεριχώ, Βεθεγαιώ, Αµεκασίς,
ΙτΝ. 18,22   και Βαιθαβαρά και Σαρά και Βησανά
ΙτΝ. 18,22     Βαιθαβαρά, Σαρά, Βησανά,
ΙτΝ. 18,23   και Αιείν και Φαρά και Εφραθά
ΙτΝ. 18,23  Αιείν, Φαρά, Εφραθά,
ΙτΝ. 18,24   και Καραφά και Κεφιρά και Μονί και Γαβαά, πόλεις δώδεκα και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 18,24     Καραφά, Κεφιρά, Μονί, Γαβαά. Δωδεκα πόλεις και αι κωµοπόλεις αυτών·
ΙτΝ. 18,25   Γαβαών και αµά και Βεηρωθά
ΙτΝ. 18,25  αι Γαβαών, Ραµά, Βεηρωθά,
ΙτΝ. 18,26   και Μασσηµά και Μιρών και Αµωκή
ΙτΝ. 18,26     Μασσηµά, Μιρών, Αµωκή,
ΙτΝ. 18,27   και Φιρά και Καφάν και Νακάν και Σεληκάν και Θαρεηλά
ΙτΝ. 18,27  Φιρά, Καφάν, Νακάν, Σεληκάν, Θαρεηλά,
ΙτΝ. 18,28   και Ιεβούς (αύτη εστίν Ιερουσαλήµ) και Γαβαωθιαρίµ, πόλεις δεκατρείς και αι κώµαι αυτών. αύτη η κληρονοµία
υιών Βενιαµίν κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 18,28     Ιεβούς (η πόλις αυτή είναι η Ιερουσαλήµ) και η Γαβαωθιαρίµ· πόλεις δεκατρείς και αι κωµοπόλεις που
εξηρτώντο από αυτάς. Αυτή ήτο η κληρονοµία της φυλής του Βενιαµίν κατά τους δήµους αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
ΙτΝ. 19,1  Καί εξήλθεν ο δεύτερος κλήρος των υιών Συµεών, και εγενήθη η κληρονοµία αυτών αναµέσον κλήρων υιών
Ιούδα.
ΙτΝ. 19,1  Ο δεύτερος κλήρος που εβγήκε ήτο δια την φυλήν του Συµεών. Η κληρονοµία αυτής της φυλής έπεσεν στο µέσον
της κληρονοµίας της φυλής Ιούδα.
ΙτΝ. 19,2  και εγενήθη ο κλήρος αυτών Βηρσαβεέ και Σαµαά και Κωλαδάµ
ΙτΝ. 19,2  Περιελαµβάνοντο δε εις αυτήν αι εξής πόλεις· Η Βηρσαβεέ, Σαµαά, η Κωλαδάµ,
ΙτΝ. 19,3  και Αρσωλά και Βωλά και Ασόµ
ΙτΝ. 19,3  η Αρσωλά, η Βωλά, η Ασόµ,
ΙτΝ. 19,4  και Ελθουλά και Βουλά και Ερµά
ΙτΝ. 19,4  η Ελθουλά, η Βουλά, η Ερµά,
ΙτΝ. 19,5  και Σικελάκ και Βαιθµαχερέβ και Σαρσουσίν
ΙτΝ. 19,5  η Σικελάκ, η Βαιθµαχερέβ, η Σαρσουσίν,
ΙτΝ. 19,6  και Βαθαρώθ και οι αγροί αυτών, πόλεις δεκατρείς και αι κώµαι αυτών·
ΙτΝ. 19,6  η Βαθαρώθ και οι αγροί των. Δέκα τρεις πόλεις εν συνόλω και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 19,7  Ερεµµών και Θαλχά και Εθέρ και Ασάν, πόλεις τέσσαρες και αι κώµαι αυτών
ΙτΝ. 19,7  Η Ερεµµών, η Θαλχά, η Εθέρ και η Ασάν· πόλεις τέσσαρες και αι κώµαι αυτών,
ΙτΝ. 19,8  κύκλω των πόλεων αυτών έως Βαρέκ πορευοµένων Βαµέθ κατά λίβα. αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Συµεών
κατά δήµους αυτών.



ΙτΝ. 19,8  κύκλω των πόλεων αυτών µέχρι της Βαρέκ η οποία ευρίσκεται προς νότον του πορευοµένου προς την Βαµέθ. Αυτή
ήτο η κληρονοµηθείσα περιοχή εις την φυλήν Συµεών κατά τους δήµους αυτής.
ΙτΝ. 19,9  από τού κλήρου τού Ιούδα η κληρονοµία φυλής υιών Συµεών, ότι εγενήθη η µερίς υιών Ιούδα µείζων της αυτών
και εκληρονόµησαν οι υιοί Συµεών εν µέσω τού κλήρου αυτών.
ΙτΝ. 19,9  Αυτή δε η κληρονοµηθείσα περιοχή της φυλής του Συµεών ήτο από την κληρονοµίαν της φυλής Ιούδα, διότι το
µερίδιον της φυλής Ιούδα ήτο µεγαλύτερον απ' ο,τι εχρειάζετο και έπρεπεν εις αυτούς. Δια τούτο η φυλή του Συµεών
εκληρονόµησε περιοχήν εν µέσω της φυλής του Ιούδα.
ΙτΝ. 19,10   Καί εξήλθεν ο κλήρος ο τρίτος τώ Ζαβουλών κατά δήµους αυτών. έσται τα όρια της κληρονοµίας αυτών
Εσεδεκγωλά· όρια αυτών
ΙτΝ. 19,10  Εβγήκεν ο τρίτος κλήρος ο οποίος έπεσεν εις την φυλήν Ζαβουλών κατά τους δήµους αυτής . Τα όρια της
κληρονοµηθείσης εις αυτήν περιοχής είναι η Εσεδεκγωλά. Από εκεί τα όρια
ΙτΝ. 19,11   η θάλασσα και Μαραγγιλά και συνάψει επί Βαιθάραβα εις την φάραγγα, ή εστι κατά πρόσωπον Ιεκµάν,
ΙτΝ. 19,11  προχωρούν προς δυσµάς εις Μαραγγιλά, η οποία συνορεύει µε την Βαιθάραβα εις την κοιλάδα του Ιορδάνου,
απέναντι από την Ιεκµάν.
ΙτΝ. 19,12   και ανέστρεψεν από Σεδδούκ εξ εναντίας από ανατολών Βαιθσαµύς επί τα όρια Χασελωθαίθ και διελεύσεται επί
Δαβιρώθ και προσαναβήσεται επί Φαγγαί
ΙτΝ. 19,12  Από εκεί τα όρια γυρίζουν δια της Σεδδούκ απέναντι ανατολικώς από την Βαιθσαµύς εις τα όρια Χασελωθαίθ .
Διέρχονται προς Δαβιρώθ και αναβαίνουν εις Φαγγαί.
ΙτΝ. 19,13   και εκείθεν περιελεύσεται εξ εναντίας επ ανατολάς επί Γεβερέ, επί πόλιν Κατασέµ, και διελεύσεται επί εµµωνά
Αµαθάρ Αοζά
ΙτΝ. 19,13  Από εκεί στρέφονται κατ' ευθείαν ανατολικώς εις Γεβερέ, εις πόλιν Κατασέµ. Εκτείνονται εις Ρεµµωνά, Αµαθάρ,
Αοζά,
ΙτΝ. 19,14   και περιελεύσεται όρια επί βοράν επί Αµώθ, και έσται η διέξοδος αυτών επί Γαιφαήλ
ΙτΝ. 19,14  και στρέφονται προς βορράν εις την Αµώθ, δια να καταλήξουν εις την Γαιφαήλ
ΙτΝ. 19,15   και Κατανάθ και Ναβαάλ και Συµοών και Ιεριχώ και Βαιθµάν.
ΙτΝ. 19,15  εις την Κατανάθ, την Ναβαάλ, την Συµοών, την Ιεριχώ και την Βαιθµάν.
ΙτΝ. 19,16   αύτη η κληρονοµία της φυλής υιών Ζαβουλών κατά δήµους αυτών, πόλεις και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 19,16  Αυτή ήτο η κληρονοµία της φυλής Ζαβουλών κατά τους δήµους αυτής µε τας πόλεις και τας κώµας που
εξηρτώντο από αυτάς.
ΙτΝ. 19,17   Καί τώ Ισσάχαρ εξήλθεν ο κλήρος ο τέταρτος.
ΙτΝ. 19,17  Ο τέταρτος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Ισσάχαρ .
ΙτΝ. 19,18   και εγενήθη τα όρια αυτών Ιαζήλ και Χασαλώθ και Σουνάµ
ΙτΝ. 19,18  Εις τα όρια αυτής περιελαµβάνοντα αι πόλεις Ιαζήλ, Χασαλώθ, Σουνάµ,
ΙτΝ. 19,19   και Αγίν και Σιωνά και εηρώθ
ΙτΝ. 19,19  Αγίν, Σιωνά, Ρεηρώθ,
ΙτΝ. 19,20   και Αναχερέθ και Δαβιρών και Κισών και εβές
ΙτΝ. 19,20     Αναχερέθ, Δαβιρών, Κισών, Ρεβές,
ΙτΝ. 19,21   και εµµάς και Ιεών και Τοµµάν και Αιµαρέκ και Βηρσαφής,
ΙτΝ. 19,21  Ρεµµάς, Ιεών, Τοµµάν, Αιµαρέκ και Βηρσαφής.
ΙτΝ. 19,22   και συνάψει τα όρια επί Γαιθβώρ και επί Σαλίµ κατά θάλασσαν και Βαιθσαµύς, και έσται αυτού η διέξοδος των
ορίων ο Ιορδάνης.
ΙτΝ. 19,22     Τα όρια αυτά ευρίσκονται εις επαφήν µε το Γαιθβώρ και προς δυσµάς µε την Σαλίµ και Βαιθσαµύς·
καταλήγουν δε στον Ιορδάνην ποταµόν.
ΙτΝ. 19,23   αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Ισσάχαρ κατά δήµους αυτών, αι πόλεις και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 19,23  Αυτή είναι η κληρονοµηθείσα περιοχή της φυλής Ισσάχαρ κατά τους δήµους αυτής, αι πόλεις και αι κώµαι
αυτών.
ΙτΝ. 19,24   Καί εξήλθεν ο κλήρος ο πέµπτος Ασήρ κατά δήµους αυτών.
ΙτΝ. 19,24     Ο πέµπτος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Ασήρ και τους δήµους αυτής.
ΙτΝ. 19,25   και εγενήθη τα όρια αυτών Εξελεκέθ και Αλέφ και Βαιθόκ και Κεάφ
ΙτΝ. 19,25  Τα όρια της κληρονοµηθείσης περιοχής απετέλουν αι πόλεις Εξελεκέθ, Αλέφ, Βαιθόκ, Κεάφ,
ΙτΝ. 19,26   και Ελιµελέχ και Αµιήλ και Μαασά και συνάψει τώ Καρµήλω κατά θάλασσαν και τώ Σιών και Λαβανάθ
ΙτΝ. 19,26     Ελιµελέχ, Αµιήλ και Μαασά. Τα όρια αυτά προς δυσµάς συνορεύουν µε το όρος Καρµηλον, το Σιών και το
Λαβανάθ.
ΙτΝ. 19,27   και επιστρέψει από ανατολών ηλίου και Βαιθεγενέθ και συνάψει τώ Ζαβουλών και Εκγαί και Φθαιήλ κατά
βοράν, και εισελεύσεται όρια Σαφθαιβαιθµέ και Ιναήλ και διελεύσεται εις Χωβαµασοµέλ
ΙτΝ. 19,27  Επειτα στρέφουν προς ανατολάς µέχρι της Βαιθεγενέθ, εφάπτονται µε την φυλήν Ζαβουλών, την Εκγαί,και την
Φθαιήλ προς βορράν. Εισέρχονται εις την Σαφθαιβαιθµέ και την Ιναήλ και από εκεί κατευθύνονται εις Χωβαµασοµέλ,
ΙτΝ. 19,28   και Ελβών και αάβ και Εµεµαών και Κανθάν έως Σιδώνος της µεγάλης,
ΙτΝ. 19,28     εις Ελβών, Ραάβ, Εµεµαών, και Κανθάν µέχρι της µεγάλης πόλεως της Σιδώνος.
ΙτΝ. 19,29   και αναστρέψει τα όρια εις αµά και έως πηγής Μασφασσάτ και των Τυρίων, και αναστρέψει τα όρια επί Ιασίφ,
και έσται η διέξοδος αυτού η θάλασσα και Απολέβ και Εχοζόβ
ΙτΝ. 19,29     Γυρίζουν έπειτα τα όρια εις Ραµά µέχρι της πηγής Μασφασσάτ και της πόλεως των Τυρίων. Στρέφονται έπειτα
προς Ιασίφ και καταλήγουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν εις τας πόλεις Απολέβ, Εχοζόβ,
ΙτΝ. 19,30   και Αρχόβ και Αφέκ και ααύ.
ΙτΝ. 19,30  Αρχόβ, Αφέκ, και Ρααύ.
ΙτΝ. 19,31   αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Ασήρ κατά δήµους αυτών, πόλεις και αι κώµαι αυτών.
ΙτΝ. 19,31  Αυτή είναι η κληρονοµηθείσα περιοχή εις την φυλήν Ασήρ και τους δήµους αυτής, αι πόλεις και αι κώµαι των



πόλεων.
ΙτΝ. 19,32   Καί τώ Νεφθαλί εξήλθεν ο κλήρος ο έκτος.
ΙτΝ. 19,32  Ο έκτος κλήρος έπεσεν εις την φυλήν του Νεφθαλί.
ΙτΝ. 19,33   και εγενήθη τα όρια αυτών Μοολάµ και Μωλά και Βεσεµιΐν και Αρµέ και Ναβόκ και Ιεφθαµαί έως Δωδάµ, και
εγενήθησαν αι διέξοδοι αυτού Ιορδάνης·
ΙτΝ. 19,33  Ει τα όρια αυτής ήσαν αι πόλεις Μοολάµ, Μωλά, Βεσεµιΐν, Αρµέ, Ναβόκ και Ιεφθαµαί µέχρι της Δωδάµ.
Κατέληγον δε στον Ιορδάνην ποταµόν.
ΙτΝ. 19,34   και επιστρέψει τα όρια επί θάλασσαν Ενάθ Θαβώρ και διελεύσεται εκείθεν Ιακανά και συνάψει τώ Ζαβουλών
από νώτου και Ασήρ συνάψει κατά θάλασσαν, και ο Ιορδάνης από ανατολών ηλίου.
ΙτΝ. 19,34  Επειτα εστρέφοντο προς δυσµάς εις Ενάθ και Θαβώρ. Από εκεί διήρχοντο εις Ιακανά, συνώρευαν προς νότον µε
την φυλήν Ζαβουλών και προς δυσµάς µε την φυλήν Ασήρ· προς ανατολάς ήτο ο Ιορδάνης ποταµός.
ΙτΝ. 19,35   και αι πόλεις τειχήρεις των Τυρίων, Τύρος και Ωµαθά, Δακέθ και Κενερέθ
ΙτΝ. 19,35  Αι οχυραί πόλεις των κατοίκων της Τυρου ήσαν η Τυρος, η Ωµαθά, η Δακέθ, η Κενερέθ,
ΙτΝ. 19,36   και Αρµαΐθ και Αραήλ και Ασώρ
ΙτΝ. 19,36  η Αρµαΐθ, η Αραήλ, η Ασώρ,
ΙτΝ. 19,37   και Κάδες και Ασσαρί και πηγή Ασόρ
ΙτΝ. 19,37  η Καδες, η Ασσαρί, η πηγή Ασόρ,
ΙτΝ. 19,38   και Κερωέ και Μεγαλά Αρίµ και Βαιθθαµέ και Θεσσαµύς.
ΙτΝ. 19,38  η Κερωέ, η Μεγαλά Αρίµ, η Βαιθθαµέ και η Θεσσαµύς.
ΙτΝ. 19,39   αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Νεφθαλί.
ΙτΝ. 19,39  Αυτή είναι η δια κλήρου δοθείσα περιοχή εις την φυλήν Νεφθαλί.
ΙτΝ. 19,40   Καί τώ Δάν εξήλθεν ο κλήρος ο έβδοµος.
ΙτΝ. 19,40     Ο έβδοµος κλήρος εβγήκε δια την φυλήν Δαν.
ΙτΝ. 19,41   και εγενήθη τα όρια αυτών Σαράθ και Ασά και πόλεις Σαµµάυς
ΙτΝ. 19,41  Εις τα όρια της κληρονοµηθείσης περιοχής ήσαν η Σαράθ, η Ασά και αι πόλεις·
ΙτΝ. 19,42   και Σαλαµίν και Αµµών και Σιλαθά
ΙτΝ. 19,42     η Σαµάϋς, η Σαλαµίν, η Αµµών, η Εφαθά,
ΙτΝ. 19,43   και Ελών και Θαµναθά και Ακκαρών
ΙτΝ. 19,43  η Ελών, η Θαµναθά, η Ακκαρών,
ΙτΝ. 19,44   και Αλκαθά και Βεγεθών και Γεβεελάν
ΙτΝ. 19,44     η Αλκαθά, η Βεγεθών, η Γεβεελάν,
ΙτΝ. 19,45   και Αζώρ και Βαναιβακάτ και Γεθρεµών,
ΙτΝ. 19,45  η Αζώρ, η Βαναιβακάτ και η Γεθρεµµών.
ΙτΝ. 19,46   και από θαλάσσης Ιεράκων όριον πληρίον Ιόππης.
ΙτΝ. 19,46     Από δυσµάς δε τα όρια έφθαναν εις Ιεράκων, πλησίον της Ιόππης.
ΙτΝ. 19,47   αύτη η κληρονοµία φυλής υιών Δάν κατά δήµους αυτών, αι πόλεις αυτών και αι κώµαι αυτών. και ουκ
εξέθλιψαν οι υιοί Δάν τον Αµοραίον τον θλίβοντα αυτούς εν τώ όρει· και ουκ είων αυτούς οι Αµοραίοι καταβήναι εις την
κοιλάδα και έθλιψαν απ αυτών το όριον της µερίδος αυτών.
ΙτΝ. 19,47  Αυτή ήτο η κληρονοµηθείσα περιοχή εις την φυλήν Δαν και τους δήµους αυτής, αι πόλεις και αι κώµαι των. Οι
της φυλής Δαν δεν κατεδίωξαν τους Αµορραίους, οι οποίοι εν τούτοις επιεζαν την φυλήν Δαν εις την ορεινήν περιοχήν. Οι
Αµορραίοι δεν άφηναν τους ανθρώπους της φυλής Δαν να καταβαίνουν εις την πεδιάδα και γενικώς εστενοχωρούσαν οι
Αµορραίοι καθ' όλην την έκτασιν την περιοχήν της φυλής Δαν.
ΙτΝ. 19,48   και επορεύθησαν οι υιοί Δάν και επολέµησαν την Λαχίς και κατελάβοντο αυτήν και επάταξαν αυτήν εν στόµατι
µαχαίρας και κατώκησαν αυτήν και εκάλεσαν το όνοµα αυτής Λασενδάκ και ο Αµοραίος υπέµεινε τού κατοικείν εν Ελώµ
και εν Σαλαµίν· και εβαρύνθη η χείρ τού Εφραίµ επ αυτούς, και εγένοντο αυτοίς εις φόρον.
ΙτΝ. 19,48     Οι άνδρες τότε της φυλής Δαν επορεύθησαν και επολέµησαν την Λαχίς, την οποίαν κατέλαβαν και επέρασαν εν
στόµατι µαχαίρας τους κατοίκους αυτής. Εγκατεστάθησαν εις αυτήν και την µετωνόµασαν Λασενδάκ. Οι Αµορραίοι εν
τούτοις εξακολουθούσαν να κατοικούν εις Ελώµ και εις Σαλαµίν. Η φυλή όµως του Εφραίµ τους εξηνάγκασεν εις υποταγήν
και τους έκαµε φόρου υποτελείς.
ΙτΝ. 19,49   Καί επορεύθησαν εµβατεύσαι την γήν κατά το όριον αυτών. και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ κλήρον τώ Ιησοί τώ υιώ
Ναυή εν αυτοίς
ΙτΝ. 19,49     Αφού έληξεν η διανοµή επορεύθησαν αι φυλαί των Ισραηλιτών δια να εισέλθουν εις την κληρωθείσαν δι '
εκάστην από αυτάς περιοχήν. Οι Ισραηλίται έδωσαν κληρονοµίαν µεταξύ των στον Ιησούν τον υιόν του Ναυη,
ΙτΝ. 19,50   διά προστάγµατος τού Θεού· και έδωκαν αυτώ την πόλιν, ήν ητήσατο, Θαµνασαράχ, ή εστιν εν τώ όρει Εφραίµ·
και ωκοδόµησε την πόλιν και κατώκει εν αυτή.
ΙτΝ. 19,50  σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού· έδωκαν εις αυτόν ως µερίδιον την πόλιν, την οποίαν εζήτησε, την
Θαµνασαράχ, η οποία ευρίσκετο στο όρος Εφραίµ. Ανοικοδόµησε και ωχύρωσεν ο Ιησούς του Ναυή την πόλιν αυτήν και
εγκατεστάθη εις αυτήν.
ΙτΝ. 19,51   αύται αι διαιρέσεις ας κατεκληρονόµησεν Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο τού Ναυή και οι άρχοντες των πατριών
εν ταίς φυλαίς Ισραήλ κατά κλήρους εν Σηλώ, έναντι Κυρίου, παρά τας θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου· και επορεύθησαν
εµβατεύσαι την γήν.
ΙτΝ. 19,51  Αυταί είναι αι κληροδοτηθείσαι περιοχαί, τας οποίας ο Αρχιερεύς Ελεάζαρ, ο Ιησούς του Ναυή και οι άρχοντες
των φυλών του Ισραήλ έδωσαν δια κλήρου εις τας φυλάς εν Σηλώ, ενώπιον του Κυρίου πλησίον δηλαδή εις τας θύρας της
Σκηνής του Μαρτυρίου. Επειτα από την διανοµήν µετέβησαν αι φυλαι δια να εγκατασταθούν εις την κληρονοµηθείσαν
γην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20



ΙτΝ. 20,1  Καί ελάλησε Κύριος τώ Ιησοί λέγων·
ΙτΝ. 20,1  Επειτα από αυτά ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Ιησούν λέγων·
ΙτΝ. 20,2  λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ λέγων· δότε τας πόλεις των φυγαδευτηρίων , ας είπα προς υµάς διά Μωυσή.
ΙτΝ. 20,2  “ειπέ προς τους Ισρσηλίτας τα εξής· Δωσατε τώρα τας πόλεις που θα χρησιµεύσουν ως άσυλα, όπως σας διέταξα
άλλοτε δια του Μωϋσή.
ΙτΝ. 20,3  φυγαδευτήριον τώ φονευτή τώ πατάξαντι ψυχήν ακουσίως, και έσονται υµίν αι πόλεις φυγαδευτήριον, και ουκ
αποθανείται ο φονευτής υπό τού αγχιστεύοντος το αίµα, έως αν καταστή εναντίον της συναγωγής εις κρίσιν [( Εκ τού κώδ.
Α)
ΙτΝ. 20,3  Καθε µία από τας πόλεις άσυλα θα είναι καταφύγιον δια τον φονέα ο οποίος ακουσίως εφόνευσεν άνθρωπον. Αι
πόλεις αυταί θα είναι απαραβίαστα καταφύγια όπου δεν έχει το δικαίωµα ο συγγενής του φονευθέντος να εκτελέση τον
φονευτήν, µέχρις ότου αυτός προσαχθή ενώπιον του λαού και εισαχθή εις δίκην.
ΙτΝ. 20,4  Καί φεύξεται εις µίαν των πόλεων τούτων και στήσεται επί την θύραν της πόλεως και λαλήσει εν τοίς ωσί των
πρεσβυτέρων της πόλεως εκείνης τους λόγους τούτους και επιστρέψουσιν αυτόν η συναγωγή προς αυτούς και δώσουσιν
αυτώ τόπον και κατοικήσει µετ αυτών
ΙτΝ. 20,4  Ο φονεύς θα τρέξη εις µίαν από τας πόλεις αυτάς, θα σταθή εις την θύραν της πόλεως και θα αναφέρη στους
πρεσβυτέρους της πόλεως εκείνης τους λόγους που τον ηνάγκασαν να καταφύγη εις αυτήν. Οι δε πρεσβύτεροι θα δεχθούν
πλησίον των τον ακούσιον φονέα και θα παραχωρήσουν εις αυτόν τόπον, δια να κατοικήση µαζή των,
ΙτΝ. 20,5  και ότι διώξεται ο αγχιστεύων το αίµα οπίσω αυτού και ου συγκλείσουσι τον φονεύσαντα εν τή χειρί αυτού, ότι
ουκ ειδώς επάταξε τον πλησίον αυτού και ου µισών αυτός αυτόν απ εχθές και της τρίτης
ΙτΝ. 20,5  διότι ο συγγενής του φονευθέντος θα καταδιώξη τον φονέα. Δεν θα παραδώσουν οι πρεσβύτεροι τον φονέα εις τα
χέρια του συγγενούς του φονευθέντος, διότι εκείνος εφόνευσε χωρίς να το θέλη τον πλησίον του, χωρίς να έχη κανένα µίσος
και καµµίαν αφορµήν µαζή του κατά τας προηγουµένας ηµέρας.
ΙτΝ. 20,6  και κατοικήσει εν τή πόλει εκείνη έως στή κατά πρόσωπον της συναγωγής εις κρίσιν έως αποθάνη ο ιερεύς ο
µέγας, ός έσται εν ταίς ηµέραις εκείναις· τότε επιστρέψει ο φονεύσας και ελεύσεται εις την πόλιν αυτού και προς τον οίκον
αυτού και προς πόλιν όθεν έφυγεν εκείθεν.].
ΙτΝ. 20,6  Ο φονεύς θα παραµείνη εις την πόλιν εκείνην, µέχρις ότου εµφανισθή ενώπιον του λαού, δια να δικασθή νοµίµως
η µέχρις ότου αποθάνή ο αρχιερεύς, ο οποίος ήτο κατά την περίοδον εκείνην. Τοτε θα επιστρέψη ο ακούσιος φονεύς και θα
έλθη εις την πόλιν αυτού, στον οίκον του, εις την πόλιν από όπου έφυγε”.
ΙτΝ. 20,7  και διέστειλε την Κάδης εν τή Γαλιλαία εν τώ όρει τώ Νεφθαλί και Συχέµ εν τώ όρει τώ Εφραίµ και την πόλιν
Αρβόκ (αύτη εστί Χεβρών) εν τώ όρει τώ Ιούδα.
ΙτΝ. 20,7  Ο Ιησούς εξεχώρισεν ως άσυλον πόλιν την Καδης εις την Γαλιλαίαν, εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Νεφθαλί·
την Συχέµ, εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ, και την πόλιν Αρβόκ (αυτή είναι η Χεβρών) εις την ορεινήν
περιοχήν της φυλής του Ιούδα.
ΙτΝ. 20,8  και εν τώ πέραν τού Ιορδάνου έδωκε Βοσόρ εν τή ερήµω εν τώ πεδίω από της φυλής ουβήν και Αρηµώθ εν τή
Γαλαάδ εκ της φυλής Γάδ, και την Γαυλών εν τή Βασανίτιδι εκ της φυλής Μανασσή.
ΙτΝ. 20,8  Ανατολικώς δε του Ιορδάνου ώρισε την Βοσόρ, η οποία ευρίσκεται εις την έρηµον περιοχήν της πεδιάδος επί της
φυλής Ρουβήν, την Αρηµώθ εις την περιοχήν Γαλαάδ της φυλής του Γαδ και την Γαυλών εις την περιοχήν Βασάν της
φυλής Μανασσή.
ΙτΝ. 20,9  αύται αι πόλεις αι επίκλητοι τοίς υιοίς Ισραήλ και τώ προσηλύτω τώ προσκειµένω εν αυτοίς καταφυγείν εκεί
παντί παίοντι ψυχήν ακουσίως, ίνα µη αποθάνη εν χειρί τού αγχιστεύοντος το αίµα, έως αν καταστή έναντι της
συναγωγής εις κρίσιν.
ΙτΝ. 20,9  Αυταί είναι αι καθρρισθείσαι ως ασυλα-πόλεις δια τους Ισραηλίτας, όπως και δια κάθε ξένον που θα έµενε
πλησίον των, δια να κοααφεύγη εκεί κάθε ακούσιος φονεύς και να µη φονευθή από το χέρι συγγενούς του φονευθέντος
µέχρις ότου εµφανισθή ενώπιον του λαού και δικασθή νοµίµως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
ΙτΝ. 21,1  Καί προσήλθοσαν οι αρχιπατριώται των υιών Λευί προς Ελεάζαρ τον ιερέα και Ιησούν τον τού Ναυή και προς
τους αρχιφύλους πατριών εκ των φυλών Ισραήλ
ΙτΝ. 21,1  Προσήλθον οι αρχηγοί των οικογενειών της φυλής Λευί προς τον Ελεάζαρ, προς τον Ιησούν υιόν του Ναυή και
προς τους άρχοντας των οικογενειών το Ισραήλ,
ΙτΝ. 21,2  και είπον προς αυτούς εν Σηλώ εν γη Χαναάν λέγοντες· ενετείλατο Κύριος εν χειρί Μωυσή δούναι ηµίν πόλεις
κατοικείν και τα περισπόρια τοίς κτήνεσιν ηµών.
ΙτΝ. 21,2  εις Σηλώ της γης Χαναάν και είπαν προς αυτούς· “ο Κυριος έδωκεν εντολήν δια του Μωϋσέως να δώσετε και εις
ηµάς πόλεις δια να κατοικούµε και βοσκησίµους περιοχάς δια τα κτήνη µας”.
ΙτΝ. 21,3  και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοίς λευίταις εν τώ κατακληρονοµείν διά προστάγµατος Κυρίου τας πόλεις και τα
περισπόρια αυτών.
ΙτΝ. 21,3  Οι αρχηγοί του Ισραήλ παρεχώρησαν πράγµατι στους Λευίτας απ την ιδικήν των κληρονοµίαν , όπως είχε
διατάξει ο Κυριος, πόλεις και βοσκησίµους περιοχάς.
ΙτΝ. 21,4  και εξήλθεν ο κλήρος τώ δήµω Καάθ, και εγένετο τοίς υιοίς Ααρών τοίς ιερεύσι τοίς Λευίταις από φυλής Ιούδα και
από φυλής Συµεών και από φυλής Βενιαµίν κληρωτί πόλεις δεκατρείς·
ΙτΝ. 21,4  Ο πρώτος κλήρος που εβγήκε ήτο δια τον δήµον Καάθ. Οι υιοί του αρχιερέως Ααρών, οι ιερείς µεταξύ των
Λευιτών, επήραν από την φυλήν Ιούδα, από την φυλήν Συµεών και από την φυλήν Βενιαµίν δια κλήρου δέκα τρεις πόλεις .
ΙτΝ. 21,5  και τοίς υιοίς Καάθ καταλελειµµένοις εκ της φυλής Εφραίµ και εκ της φυλής Δάν και από τού ηµίσους φυλής
Μανασσή κληρωτί πόλεις δέκα·
ΙτΝ. 21,5  Οι άλλοι, οι υπόλοιποι απόγονοι του Καάθ έλαβον από την φυλήν Εφραίµ, από την φυλήν Δαν και από το ήµισυ
της φυλής Μανασσή, δια κλήρου, δέκα πόλεις.
ΙτΝ. 21,6  και τοίς υιοίς Γεδσών από της φυλής Ισσάχαρ και από της φυλής Ασήρ και από της φυλής Νεφθαλί και από τού



ηµίσους φυλής Μανασσή εν τή Βασάν πόλεις δεκατρείς·
ΙτΝ. 21,6  Οι απόγονοι του Γεδσών επήραν δια κλήρου από την φυλήν Ισσάχαρ, από την φυλήν Ασήρ, από την φυλήν
Νεφθαλί και από το ήµισυ της φυλής Μανασσή εις την Βασάν δέκα τρεις πόλεις.
ΙτΝ. 21,7  και τοίς υιοίς Μεραρί κατά δήµους αυτών από φυλής ουβήν και από φυλής Γάδ και από φυλής Ζαβουλών
κληρωτί πόλεις δώδεκα.
ΙτΝ. 21,7  Οι απόγονοι του Μεραρί έλαβον κατά τους δήµους αυτών από την φυλήν Ρουβήν, από την φυλήν Γαδ και από την
φυλήν Ζαβουλών δια κλήρου δώδεκα πόλεις.
ΙτΝ. 21,8  και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοίς Λευίταις τας πόλεις και τα περισπόρια αυτών, ον τρόπον ενετείλατο Κύριος τώ
Μωυσή, κληρωτί.
ΙτΝ. 21,8  Ετσι οι Ισραηλίται έδωκαν δια κλήρου στους Λευίτας τας πόλεις αυτάς και τας βοσκήσιµους περιοχάς των, όπως
είχε διατάξει ο Θεός τον Μωϋσήν.
ΙτΝ. 21,9  και έδωκεν η φυλή υιών Ιούδα και η φυλή υιών Συµεών και από της φυλής υιών Βενιαµίν τας πόλεις ταύτας , και
επεκλήθησαν
ΙτΝ. 21,9  Η φυλή Ιούδα, η φυλή του Συµεών και η φυλή του Βενιαµίν έδωσαν τας πόλεις αυτάς αι οποίαι και
παρεχωρήθησαν
ΙτΝ. 21,10   τοίς υιοίς Ααρών από τού δήµου τού Καάθ των υιών Λευί, ότι τούτοις εγενήθη ο κλήρος.
ΙτΝ. 21,10  στους υιούς του Ααρών, στον δήµον του Καάθ της φυλής Λευι, διότι εις αυτούς έπεσεν ο κλήρος.
ΙτΝ. 21,11   και έδωκεν αυτοίς την Καριαθαρβόκ µητρόπολιν των Ενάκ (αύτη εστί Χεβρών) εν τώ όρει Ιούδα· τα δε
περισπόρια κύκλω αυτής
ΙτΝ. 21,11  Εδωκεν εις αυτούς την Καριαθαρβόκ, µητρόπολιν τα Ενάκ (αυτή είναι η Χεβρών) στο όρος του Ιούδα και τας
βοσκησίµους περιοχάς γύρω από αυτήν,
ΙτΝ. 21,12   και τους αγρούς της πόλεως και τας κώµας αυτής έδωκεν Ιησούς τοίς υιοίς Χάλεβ υιού Ιεφοννή εν κατασχέσει·
ΙτΝ. 21,12  τους δε αγρούς της πόλεως και τας κώµας αυτής, ο Ιησούς του Ναυή έδωκεν εις κατοχήν στους υιούς του Χαλεβ,
υιού του Ιεφοννή.
ΙτΝ. 21,13   και τοίς υιοίς Ααρών έδωκε την πόλιν φυγαδευτήριον τώ φονεύσαντι, την Χεβρών και τα αφωρισµένα τα σύν
αυτή και την Λεµνά και τα αφωρισµένα τα προς αυτή.
ΙτΝ. 21,13  Εις τους απογόνους του Ααρών έδωκε πόλιν- άσυλον δια τον φονέα, την Χεβρών και τα γύρω αυτής µέρη, την
Λεµνά και την περί αυτήν καθωρισµένην περιοχήν,
ΙτΝ. 21,14   και την Αιλώµ και τα αφωρισµένα αυτή και την Τεµά και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,14  Την Αιλώµ µε την περιοχήν της, την Τεµά έτήν περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,15   και την Γελλά και τα αφωρισµένα αυτή και την Δαβίρ και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,15  την Γελλά µε την περιοχήν της, την Δαβίρ µε την περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,16   και Ασά και τα αφωρισµένα αυτή και Τανύ και τα αφωρισµένα αυτή και Βαιθσαµύς και τα αφωρισµένα αυτή,
πόλεις εννέα παρά των δύο φυλών τούτων.
ΙτΝ. 21,16  την Ασά µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, την Τανύ µε την γύρω περιοχήν της, και την Βαιθσαµύς µε την γύρω
περιοχήν της, εννέα πόλεις από τας δύο αυτάς φυλάς.
ΙτΝ. 21,17   και παρά της φυλής Βενιαµίν την Γαβαών και τα αφωρισµένα αυτή και Γαθέθ και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,17  Από την φυλήν Βενιαµίν έδωσε την Γαβαών µε την γύρω περιοχήν της, την Γαθέθ µε την περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,18   και Αναθώθ και τα αφωρισµένα αυτή και Γάµαλα και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,18  την Αναθώθ µε την γύρω περιοχήν της και την Γαµαλα µε την περιοχήν της, εν όλω τέσσαρας πόλεις.
ΙτΝ. 21,19   πάσαι αι πόλεις υιών Ααρών των ιερέων δεκατρείς.
ΙτΝ. 21,19  Ολαι αι πόλεις των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήσαν δέκα τρεις.
ΙτΝ. 21,20   και τοίς δήµοις υιοίς Καάθ τοίς Λευίταις τοίς καταλελειµµένοις από των υιών Καάθ και εγενήθη η πόλις των
ιερέων αυτών από φυλής Εφραίµ,
ΙτΝ. 21,20     Εις δε τας οικογενείας των υιών Καάθ, των Λευιτών που ήσαν οι υπόλοιποι απόγονοι του Καάθ εδόθησαν δι'
αυτούς τους ιερείς πόλεις από την φυλήν Εφραίµ.
ΙτΝ. 21,21   και έδωκαν αυτοίς την πόλιν τού φυγαδευτηρίου την τού φονεύσαντος, την Συχέµ και τα αφωρισµένα αυτή και
Γάζαρα και τα προς αυτήν και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,21  Ετσι οι Ισραηλίται έδωκαν εις αυτούς ως πόλιν- άσυλον δια τον ακούσιον φονέα την Συχέµ µε την περιοχήν της,
την Γαζαρα µε την γύρω περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,22   και Βαιθωρών και τα αφωρισµένα τα αυτή, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,22     την Βαιθωρών µε την γύρω περιοχήν της, πόλεις τέσσαρας εν συνόλω.
ΙτΝ. 21,23   και εκ της φυλής Δάν την Ελκωθαίµ και τα αφωρισµένα αυτή και την Γεθεδάν και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,23  Από την φυλήν Δαν έδωκαν την Ελκωθαίµ και την γύρω περιοχήν της, την Γεθεδάν και την γύρω περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,24   και Αιλών και τα αφωρισµένα αυτή και την Γεθερεµµών και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,24     την Αιλών και την γύρω περιοχήν της και την Γεθερεµµών µε την γύρω περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω
τέσσαρας.
ΙτΝ. 21,25   και από τού ηµίσους φυλής Μανασσή την Τανάχ και τα αφωρισµένα αυτή και την Ιεβαθά και τα αφωρισµένα
αυτή, πόλεις δύο.
ΙτΝ. 21,25  Από το ήµισυ της φυλής του Μανασσή έδωκαν οι Ισραηλίται την Τανάχ µε την γύρω περιοχήν της και την
Ιεβαθά µε την γύρω περιοχήν της, πόλεις δύο.
ΙτΝ. 21,26   πάσαι πόλεις δέκα και τα αφωρισµένα αυτή τα προς αυταίς τοίς δήµοις υιών Καάθ τοίς υπολελειµµένοις.
ΙτΝ. 21,26     Ολαι δηλαδή αι πόλεις µε τας περιοχάς των που εδόθησαν εις τας υπολοίπους οικογενείας του Καάθ ήσαν
δέκα.
ΙτΝ. 21,27   και τοίς υιοίς Γεδσών τοίς Λευίταις εκ τού ηµίσους φυλής Μανασσή τας πόλεις τας αφωρισµένας τοίς
φονεύσασι, την Γαυλών εν τή Βασανίτιδι και τα αφωρισµένα αυτή και την Βοσοράν και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις δύο.
ΙτΝ. 21,27  Εις τους απογόνους του Γεδσών, τους Λευίτας, παρεχώρησαν οι Ισραηλίται από την κληρονοµίαν του ηµίσεος



της φυλής Μανασσή ως πόλεις- άσυλα µε τας περιοχάς των δια τους ακουσίως φονείς, την Γαυλών εις την Βασανίτιδα
χώραν µε την περιοχήν της και την Βοσοράν µε την περιοχήν της, πόλεις εν όλω δύο.
ΙτΝ. 21,28   και εκ της φυλής Ισσάχαρ την Κισών και τα αφωρισµένα αυτή και την Δεββά και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,28     Από την φυλήν Ισσάχαρ έδωκαν την Κισών µε τους βοσκότοπους της, την Δεββά µε τους βοσκότοπους της,
ΙτΝ. 21,29   και την εµµάθ και τα αφωρισµένα αυτή και Πηγήν γραµµάτων και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,29     την Ρεµµάθ µε τους βοσκοτόπους της και την Πηγήν Γραµµάτων µε τους βοσκοτόπους της, πόλεις εν συνόλω
τέσσαρας.
ΙτΝ. 21,30   και εκ της φυλής Ασήρ την Βασελλάν και τα αφωρισµένα αυτή και την Δαββών και τα αφωρισµένα αυτή
ΙτΝ. 21,30  Από την φυλήν Ασήρ την Βασελλάν µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, την Δαββών µε την βοσκήσιµον περιοχήν
της,
ΙτΝ. 21,31   και Χελκάτ και τα αφωρισµένα αυτή και την αάβ και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,31  την Χελκάτ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της και την Ραάβ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, πόλεις εν όλω
τέσσαρας.
ΙτΝ. 21,32   και εκ της φυλής Νεφθαλί την πόλιν την αφωρισµένην τώ φονεύσαντι, την Κάδης εν τή Γαλιλαία και τα
αφωρισµένα αυτή και την Εµµάθ και τα αφωρισµένα αυτή και Θεµµών και τα αφωρισµένα αυτή, πόλεις τρεις.
ΙτΝ. 21,32  Από δε την φυλήν Νεφθαλί έδωκαν ως πόλιν- άσυλον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, την Καδης εις την
Γαλιλαίαν και την βοσκήσιµον περιοχήν της, την Εµµάθ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της και την Θεµµών µε την
βοσκήσιµον περιοχήν της, πόλεις εν όλω τρεις.
ΙτΝ. 21,33   πάσαι αι πόλεις τού Γεδσών κατά δήµους αυτών πόλεις δεκατρείς.
ΙτΝ. 21,33  Ολαι αι πόλεις των απογόνων του Γεδσών κατά τους δήµους αυτών ήσαν εν συνόλω δέκα τρεις .
ΙτΝ. 21,34 και τώ δήµω υιών Μεραρί τοίς Λευίταις τοίς λοιποίς εκ της φυλής Ζαβουλών την Μαάν και τα περισπόρια αυτής
και την Κάδης και τα περισπόρια αυτής
ΙτΝ. 21,34  Εις τον δήµον των απογόνων του Μεραρί, στους άλλους αυτούς Λευίτας, έδωσαν οι Ισραηλίται από την φυλήν
Ζαβουλών την Μαάν και την βοσκήσιµον περιοχήν της, την Καδης και την βοσκήσιµον περιοχήν της
ΙτΝ. 21,35   και Σελλά και τα περισπόρια αυτής, πόλεις τρεις.
ΙτΝ. 21,35  και την Σελλά µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω τρεις.
ΙτΝ. 21,36   και πέραν τού Ιορδάνου τού κατά Ιεριχώ εκ της φυλής ουβήν, την πόλιν το φυγαδευτήριον τού φονεύσαντος, την
Βοσόρ εν τή ερήµω τή Μισώρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής
ΙτΝ. 21,36  Εδωκαν επίσης ως πόλιν- καταφύγιον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, από την περιοχήν της φυλής Ρουβήν,
ανατολικώς του Ιορδάνου και απέναντι από την Ιεριχώ, την Βοσόρ εις την έρηµον Μισώρ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της,
την Ιαζήρ και την βοσκήσιµον περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,37   και την Δεκµών και τα περισπόρια αυτής και την Μαφά και τα περισπόρια αυτής, πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,37  την Δεκµών µε την βοσκήσιµον περιοχήν της και την Μαφά µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, πόλεις εν όλω
τέσσαρας.
ΙτΝ. 21,38   και από φυλής Γάδ την πόλιν το φυγαδευτήριον τού φονεύσαντος, την αµώθ εν τή Γαλαάδ και τα περισπόρια
αυτής και την Καµίν και τα περισπόρια αυτής
ΙτΝ. 21,38  Από δε την φυλήν Γαδ παρεχώρησαν ως πόλιν- καταφύγιον δια τον ακουσίως φονεύσαντα, την Ραµώθ εις την
Γαλαάδ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, την Καµίν µε την βοσκήσιµον περιοχήν της,
ΙτΝ. 21,39   και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής, πάσαι αι πόλεις τέσσαρες.
ΙτΝ. 21,39  την Εσεβών µε την βοσκήσιµον περιοχήν της και την Ιαζήρ µε την βοσκήσιµον περιοχήν της, πόλεις εν συνόλω
τέσσαρας.
ΙτΝ. 21,40   πάσαι αι πόλεις τοίς υιοίς Μεραρί κατά δήµους αυτών των καταλελειµµένων από της φυλής της Λευί· και
εγενήθη τα όρια πόλεις δεκαδύο.
ΙτΝ. 21,40     Ολαι δε αι πόλεις, αι οποίαι παρεχωρήθησαν στους απογόνους του Μεραρί, κατά τας υπολοίπους οικογενείας
αυτών από την φυλήν Λευι, ήσαν δώδεκα µε τας περιοχάς των.
ΙτΝ. 21,41   πάσαι αι πόλεις των Λευιτών εν µέσω κατασχέσεως υιών Ισραήλ τεσσαράκοντα οκτώ πόλεις και τα περισπόρια
αυτών κύκλω των πόλεων τούτων,
ΙτΝ. 21,41  Εν συνόλω δε αι πόλεις των Λευιτών εν µέσω των κληρονοµηθεισών εις τας φυλάς του Ισραήλ περιοχών ήσαν
τεσσαράκοντα οκτώ πόλεις µε την βοσκήσιµον περιοχήν της εκάστη.
ΙτΝ. 21,42   πόλις και τα περισπόρια κύκλω της πόλεως πάσαις ταίς πόλεσι ταύταις .
ΙτΝ. 21,42     Καθε πόλις από αυτάς είχε γύρω από αυτήν βοσκήσιµον περιοχήν.
ΙτΝ. 21,42α  Καί συνετέλεσεν Ιησούς διαµερίσας την γήν εν τοίς ορίοις αυτών.
ΙτΝ. 21,42α    Ετσι δε ετελείωσεν ο Ιησούς του Ναυή τον καθορισµόν των ορίων δι' εκάστην φυλήν εις την γην Χαναάν.
ΙτΝ. 21,42β  και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ µερίδα τώ Ιησοί κατά πρόσταγµα Κυρίου· έδωκαν αυτώ την πόλιν, ήν ητήσατο· την
Θαµνασαράχ έδωκαν αυτώ εν τώ όρει Εφραίµ.
ΙτΝ. 21,42β   Οι δε Ισραηλίται έδωσαν στον Ιησούν το µερίδιόν του σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου. Εδωκαν δηλαδή εις
αυτόν την πόλιν την οποίαν εζήτησε· του έδωκαν την Θαµνασαράχ στο όρος Εφραίµ.
ΙτΝ. 21,42γ  και ωκοδόµησεν Ιησούς την πόλιν και ώκησεν εν αυτή .
ΙτΝ. 21,42γ   Ο δε Ιησούς ανοικοδόµησε και ωχύρωσε την πόλιν και εγκατεστάθη εις αυτήν.
ΙτΝ. 21,42δ  και έλαβεν Ιησούς τας µαχαίρας τας πετρίνας, εν αίς περιέτεµε τους υιούς Ισραήλ τους γενοµένους εν τή οδώ εν
τή ερήµω, και έθηκεν αυτάς εν Θαµνασαράχ.
ΙτΝ. 21,42δ   Ελαβε δε ο Ιησούς τας πετρίνας µαχαίρας µε τας οποίας είχε περιτάµει τους Ισραηλίτας, αυτούς που
εγεννήθησαν καθ' οδόν µετά την διάβασιν της Ερυθράς Θαλάσσης, και τας έθεσεν εις την πόλιν Θαµνασαράχ.
ΙτΝ. 21,43   Καί έδωκε Κύριος τώ Ισραήλ πάσαν την γήν, ήν ώµοσε δούναι τοίς πατράσιν αυτών, και κατεκληρονόµησαν
αυτήν και κατώκησαν εν αυτή.
ΙτΝ. 21,43  Ετσι ο Κυριος έδωκεν στον ισραηλιτικόν λαόν όλην την χώραν, την οποίαν είχεν υποσχεθή µε όρκον στους
πατριάρχας των ότι θα δώση. Οι Ισραηλίται έλαβον την κληρονοµίαν αυτήν και εγκατεστάθη κάθε φυλή εις την περιοχήν



της.
ΙτΝ. 21,44   και κατέπαυσεν αυτούς Κύριος κυκλόθεν, καθά ώµοσε τοίς πατράσιν αυτών· ουκ αντέστη ουθείς κατενώπιον
αυτών από πάντων των εχθρών αυτών· πάντας τους εχθρούς αυτών παρέδωκε Κύριος εις τας χείρας αυτών.
ΙτΝ. 21,44     Ο Κυριος εγκατέστησε και ησφάλισεν αυτούς από τους γύρω λαούς, όπως είχεν υποσχεθή στους πατριάρχας
των. Κανείς από τους γύρω των εχθρούς δεν αντεστάθη εις αυτούς. Ο Κυριος παρέδωκεν εις τα χέρια αυτών όλους τους
εχθρούς των.
ΙτΝ. 21,45   ου διέπεσεν από πάντων των ρηµάτων των καλών, ών ελάλησε Κύριος τοίς υιοίς Ισραήλ· πάντα παρεγένετο.
ΙτΝ. 21,45  Από όλας τας ωραίας υποσχέσεις, που είχε δώσει ο Κυριος στους Ισραηλίτας, καµµία δεν έµεινεν ανεκπλήρωτος.
Ολαι εξεπληρώθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
ΙτΝ. 22,1  Τότε συνεκάλεσεν Ιησούς τους υιούς ουβήν και τους υιούς Γάδ και το ήµισυ φυλής Μανασσή
ΙτΝ. 22,1  Τοτε ο Ιησούς προσεκάλεσε την φυλήν Ρουβήν, την φυλήν Γαδ και την ηµίσειαν από την φυλήν Μανασσή,
ΙτΝ. 22,2  και είπεν αυτοίς· υµείς ακηκόατε πάντα, όσα ενετείλατο υµίν Μωυσής ο παίς Κυρίου, και υπηκούσατε της φωνής
µου κατά πάντα όσα ενετειλάµην υµίν.
ΙτΝ. 22,2  και είπε προς αυτούς· “σεις έχετε πράγµατι υπακούσει εις όλα όσα ο Μωϋσής, ο δούλος του Κυρίου, σας διέταξε.
Υπηκούσατε επίσης και εις την ιδικήν µου φωνήν, εις όλα όσα εγώ σας διέταξα.
ΙτΝ. 22,3  ουκ εγκαταλελοίπατε τους αδελφούς υµών ταύτας τας ηµέρας και πλείους έως της σήµερον ηµέρας· εφυλάξασθε
την εντολήν Κυρίου τού Θεού υµών.
ΙτΝ. 22,3  Δεν εγκατελείψατε τους αδελφούς σας Ισραηλίτας καθ' όλον το µακρόν διάστηµα δια την κατάκτησιν της
Χαναάν µέχρι την σηµερινήν ηµέραν. Ετηρήσατε την εντολήν Κυρίου του Θεού σας.
ΙτΝ. 22,4  νύν δε κατέπαυσε Κύριος ο Θεός ηµών τους αδελφούς ηµών, ον τρόπον είπεν αυτοίς· νύν ούν αποστραφέντες
απέλθατε εις τους οίκους υµών και εις την γήν της κατασχέσεως υµών, ήν έδωκεν υµίν Μωυσής εν τώ πέραν τού Ιορδάνου.
ΙτΝ. 22,4  Τωρα Κυριος ο Θεός µας εγκατέστησε τους αδελφούς µας, όπως είχεν υποσχεθή εις αυτούς. Και λοιπόν τώρα
επιστρέψατε και σεις και πηγαίνετε στους οίκους σας, εις την χώραν της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν σας έδωοεν ο
Μωϋσής ανατολικώς από τον Ιορδάνην.
ΙτΝ. 22,5  αλλά φυλάξασθε σφόδρα ποιείν τας εντολάς και τον νόµον, ον ενετείλατο ηµίν ποιείν Μωυσής ο παίς Κυρίου,
αγαπάν Κύριον τον Θεόν ηµών, πορεύεσθαι πάσαις ταίς οδοίς αυτού, φυλάξασθαι τας εντολάς αυτού και προσκείσθαι
αυτώ και λατρεύειν αυτώ εξ όλης της διανοίας υµών και εξ όλης της ψυχής υµών.
ΙτΝ. 22,5  Προσέξατε όµως πάρα πολύ ώστε να τηρήτε τας εντολάς του Θεού και όλον γενικώς τον νόµον του, τον οποίον ο
Μωϋσής ο δούλος του Θεού, διέταξεν ηµάς να τηρούµεν και να εφαρµόζωµεν · δηλαδή να αγαπώµεν Κυριον τον Θεόν µας,
να πορευώµεθα στους δρόµους των εντολών του, να φυλάττωµεν τας εντολάς του, να είµεθα προσκεκολληµένοι εις αυτόν.
Αυτόν µόνον να λατρεύετε µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την ψυχήν”.
ΙτΝ. 22,6  και ευλόγησεν αυτούς Ιησούς και εξαπέστειλεν αυτούς, και επορεύθησαν εις τους οίκους αυτών.
ΙτΝ. 22,6  Ευλόγησε τότε αυτούς ο Ιησούς και τους κατευώδωσεν. Αυτοί δε επορεύθησαν στους οίκους των.
ΙτΝ. 22,7  και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή έδωκε Μωυσής εν τή Βασανίτιδι, και τώ ηµίσει έδωκεν Ιησούς µετά των αδελφών
αυτού εν τώ πέραν τού Ιορδάνου παρά την θάλασσαν. και ηνίκα εξαπέστειλεν αυτούς Ιησούς εις τους οίκους αυτών και
ευλόγησεν αυτούς,
ΙτΝ. 22,7  Ο Μωϋσής είχε δώσει στο ήµισυ της φυλής Μανασσή ένα τµήµα από την χώραν Βασάν, ο δε Ιησούς του Ναυή
έδωκεν επίσης µερίδιον στο άλλο ήµισυ της φυλής Μανασσή εις την εντεύθεν του Ιορδάνου προς δυσµάς περιοχήν , όπως
έδωσε και εις τας άλλας φυλάς του Ισραήλ. Οταν δε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς στους οίκους των τους ηυλόγησεν.
ΙτΝ. 22,8  και εν χρήµασι πολλοίς απήλθοσαν εις τους οίκους αυτών, και κτήνη πολλά σφόδρα και αργύριον και χρυσίον
και σίδηρον και ιµατισµόν πολύν διείλαντο την προνοµήν των εχθρών µετά των αδελφών αυτών.
ΙτΝ. 22,8  Εκείνοι δε µε εφόδια πολλά απήλθον εις τας οικογενείας των πέραν του Ιορδάνου µε κτήνη πάρα πολλά, µε πολύ
χρυσίον και αργύριον και σίδηρον και πολύν ιµατισµόν, διότι ούτοι διεµοιράσθησαν µαζή µε τους άλλους αδελφούς των
Ισραηλίτας τα λάφυρα των εχθρών των.
ΙτΝ. 22,9  Καί επορεύθησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και το ήµισυ φυλής Μανασσή από των υιών Ισραήλ εκ Σηλώ εν γη
Χαναάν απελθείν εις την Γαλαάδ εις γήν κατασχέσεως αυτών, ήν εκληρονόµησαν αυτήν διά προστάγµατος Κυρίου εν χειρί
Μωυσή.
ΙτΝ. 22,9  Η φυλή του Ρουβήν, η φυλή του Γαδ και το ήµισυ της φυλής του Μανασσή ανεχώρησαν από την Σηλώ που
ευρίσκεται εις την γην Χαναάν, δια να πορευθούν εις την χώραν, την οποίαν θα είχον πλέον υπό την κατοχήν των, και την
οποίαν έλαβον ως κληρονοµίαν από τον Μωϋσήν κατόπιν εντολής του Κυρίου.
ΙτΝ. 22,10   και ήλθον εις Γάλγαλα τού Ιορδάνου, ή εστιν εν γη Χαναάν, και ωκοδόµησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και το
ήµισυ φυλής Μανασσή εκεί βωµόν επί τού Ιορδάνου, βωµόν µέγαν τού ιδείν.
ΙτΝ. 22,10     Ηλθον εις Γαλγαλα, πλησίον του Ιορδάνου η πόλις αυτή ευρίσκεται εις την γην Χαναάν και ανοικοδόµησαν αι
φυλαί αυταί, Ρουβήν, Γαδ και το ήµισυ της φυλής Μανασσή, βωµόν εκεί µεγάλον και περίβλεπτον.
ΙτΝ. 22,11   και ήκουσαν οι υιοί Ισραήλ λεγόντων· ιδού ωκοδοµήκασιν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και το ήµισυ φυλής
Μανασσή βωµόν εφ ορίων γής Χαναάν επί τού Γαλαάδ τού Ιορδάνου εν τώ πέραν υιών Ισραήλ.
ΙτΝ. 22,11  Οι άλλοι Ισραηλίται ήκουσαν να λέγεται· “ιδού ! Η φυλή Ρουβήν, η φυλή Γαδ και το ήµισυ της φυλής Μανασσή
ανοικοδόµησιν βωµόν εντός των ορίων της Χαναάν, εις την χώραν Γαλαάδ του Ιορδάνου ανατολικώς από τους άλλους
Ισραηλίτας”.
ΙτΝ. 22,12   και συνηθροίσθησαν πάντες οι υιοί Ισραήλ εις Σηλώ, ώστε αναβάντες εκπολεµήσαι αυτούς.
ΙτΝ. 22,12     Ολοι οι άλλοι Ισραηλίται συνεκεντρώθησαν εις Σηλώ δια να πολεµήσουν αυτούς εκεί.
ΙτΝ. 22,13   και απέστειλαν οι υιοί Ισραήλ προς τους υιούς ουβήν και προς τους υιούς Γάδ και προς τους υιούς ήµισυ φυλής
Μανασσή εις γήν Γαλαάδ τον τε Φινεές υιόν Ελεάζαρ υιού Ααρών τού αρχιερέως
ΙτΝ. 22,13  Προηγουµένως όµως απέστειλαν οι Ισραηλίται προς την φυλήν Ρουβήν, την φυλήν Γαδ και το ήµισυ της φυλής
Μανασσή εις την χώραν Γαλαάδ τον Φινεές υιόν του Ελεάζαρ υιού του αρχιερέως Ααρών,



ΙτΝ. 22,14   και δέκα των αρχόντων µετ αυτού, άρχων είς από οίκου πατριάς από πασών φυλών Ισραήλ· άρχοντες οίκων
πατριών εισι, χιλίαρχοι Ισραήλ.
ΙτΝ. 22,14     και µαζή µε αυτόν δέκα άρχοντας, ένα από κάθε πατριαρχικήν οικονένειαν από όλας τας φυλάς του Ισραήλ.
Αυτοί ήσαν άρχοντες των πατριαρχικών οικογενειών χιλίαρχοι µεταξύ των Ισραηλιτών.
ΙτΝ. 22,15   και παρεγένοντο προς τους υιούς ουβήν και προς τους υιούς Γάδ και προς τους ηµίσεις φυλής Μανασσή εις γήν
Γαλαάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες·
ΙτΝ. 22,15  Αυτοί ήλθαν εκεί όπου ήσαν αι φυλαί Ρουβήν, Γαδ και το ήµισυ της φυλής Μανασσή, εις την χώραν Γαλαάδ και
είπαν προς αυτούς.
ΙτΝ. 22,16   τάδε λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου· τις η πληµµέλεια αύτη, ήν επληµµελήσατε εναντίον τού Θεού Ισραήλ,
αποστραφήναι σήµερον από Κυρίου οικοδοµήσαντες υµίν εαυτοίς βωµόν, αποστάτας υµάς γενέσθαι από τού Κυρίου;
ΙτΝ. 22,16     “Αυτά λέγει προς σας όλος ο λαός του Κυρίου. Εσκεφθήκατε πόσον µεγάλη είναι η αµαρτία αυτή, την οποίαν
διεπράξατε ενώπιον του Θεού του Ισραήλ, ώστε να αποστατήσετε σήµερον από τον Κυριον οικοδοµούντες σεις δια τον
εαυτόν σας βωµόν και να γίνετε έτσι αποστάται από τον Κυριον;
ΙτΝ. 22,17   µη µικρόν υµίν το αµάρτηµα Φογώρ; ότι ουκ εκαθαρίσθηµεν απ αυτού έως της ηµέρας ταύτης και εγενήθη
πληγή εν τή συναγωγή Κυρίου.
ΙτΝ. 22,17  Μηπως είναι µικρόν και ασήµαντον το αµάρτηµα, το οποίον διεπράξατε εις Φογώρ; Είναι βαρύ και µέγα. Και
απόδειξις ότι µέχρι της ηµέρας αυτής δεν έχοµεν εξαγνισθή ακόµη καίτοι σκληρώς ετιµωρήθη ο λαός του Κυρίου.
ΙτΝ. 22,18   και υµείς απεστράφητε σήµερον από Κυρίου; και έσται εάν αποστήτε σήµερον από Κυρίου, και αύριον επί πάντα
Ισραήλ έσται η οργή.
ΙτΝ. 22,18     Και παρ' όλα αυτά σεις σήµερον απεστατήσατε από τον Κυριον; Εάν πράγµατι σήµερον εγινατε αποστάται από
τον Κυριον, αύριον θα εκσπάση η οργή του Κυρίου εναντίον όλου του ισραηλιτικού λαού.
ΙτΝ. 22,19   και νύν ει µικρά η γη υµών της κατασχέσεως υµών, διάβητε εις την γήν της Κυρίου κατασχέσεως, ού
κατασκηνοί εκεί η σκηνή Κυρίου, και κατακληρονοµήσατε εν ηµίν· και µη από Θεού αποστάται γενήθητε και υµείς µηδ
απόστητε από Κυρίου διά το οικοδοµήσαι υµάς βωµόν έξω τού θυσιαστηρίου Κυρίου τού Θεού ηµών.
ΙτΝ. 22,19     Και τώρα, εάν έχετε την γνώµην ότι η χώρα της κληρονοµίας σας είναι µικρά, διαβήτε τον Ιορδάνην,
επιστρέψατε εις την περιοχήν που ανήκει στον Κυριον εκεί όπου ευρίσκεται η Σκηνή του Μαρτυρίου και εγκατασταθήτε
µεταξύ µας. Αλλά µη αποστατήτε από τον Θεόν. Μη αποστατήτε από τον Κυριον και µη οικοδοµήτε βωµόν έξω από το
θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού µας.
ΙτΝ. 22,20   ουκ ιδού Άχαρ ο τού Ζαρά πληµµελεία επληµµέλησεν από τού αναθέµατος και επί πάσαν συναγωγήν Ισραήλ
εγενήθη οργή; και ούτος είς αυτός απέθανε τή εαυτού αµαρτία.
ΙτΝ. 22,20     Δεν ενθυµείσθε, ότι, όταν ο Αχαρ ο υιός του Ζαρά διέπραξεν αµάρτηµα κρατήσας από τα αφιερώµατα του Θεού ,
η θεία οργή εξέσπασεν εναντίον όλου του Ισραηλιτικού λαού; Και αυτός ο αµαρτήσας ήτο ένας, ο οποίος άλλωστε και
ετιµωρήθη δια την αµαρτίαν του”.
ΙτΝ. 22,21   Καί απεκρίθησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και το ήµισυ φυλής Μανασσή και ελάλησαν τοίς χιλιάρχοις
Ισραήλ λέγοντες·
ΙτΝ. 22,21     Η φυλή του Ρουβήν, η φυλή του Γαδ και το ήµισυ της φυλής Μανασσή απεκρίθησαν και είπαν στους
χιλιάρχους του ισραηλιτικού λαού·
ΙτΝ. 22,22   ο Θεός Θεός Κύριός εστι, και ο Θεός Θεός αυτός οίδε, και Ισραήλ αυτός γνώσεται· ει εν αποστασία
επληµµελήσαµεν έναντι τού Κυρίου, µη ρύσαιτο ηµάς εν τή ηµέρα ταύτη·
ΙτΝ. 22,22     “ο Θεός ηµών είναι ο µόνος αληθινός Θεός και Κυριος. Αυτός ο Θεός και Κυριος γνωρίζει την σκέψιν και την
πράξιν µας, θα µάθη δε και ο ισραηλιτικός λαός. Εάν εις ένδειξιν αποστασίας διεπράξαµεν τούτο απέναντι του Κυρίου, ας
µας τιµωρήση κατ' αυτήν ταύτην την ηµέραν !
ΙτΝ. 22,23   και ει ωκοδοµήσαµεν εαυτοίς βωµόν ώστε αποστήναι από Κυρίου τού Θεού ηµών, ώστε αναβιβάσαι επ αυτόν
θυσίαν ολοκαυτωµάτων ή ώστε ποιήσαι επ αυτού θυσίαν σωτηρίου, Κύριος εκζητήσει.
ΙτΝ. 22,23     Εάν εκτίσαµεν τον βωµόν αυτόν δια τους εαυτούς µας, ώστε να αποστατήσωµεν από Κυριον τον Θεόν µας και
να αναβιβάσωµεν στον βωµόν θυσίαν ολοκαυτώµατος η να προσφέρωµεν θυσίαν σωτηρίας , ο Κυριος ας µας ζητήση
ευθύνας και ας µας τιµωρήση.
ΙτΝ. 22,24   αλλ ένεκεν ευλαβείας ρήµατος εποιήσαµεν τούτο λέγοντες· ίνα µη είπωσιν αύριον τα τέκνα υµών τοίς τέκνοις
ηµών, τι υµίν και Κυρίω τώ Θεώ Ισραήλ;
ΙτΝ. 22,24 Αλλά µάθετε ότι αυτό που εκάµαµεν το εκάµαµεν από ευλαβή ελατήρια σκεφθέντες ότι ήτο ενδεχόµενον αύριον
τα τέκνα σας να είπουν εις τα ιδικά µας τέκνα· Τι το κοινόν υπάρχει εις σας και εις Κυριον τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού;
ΙτΝ. 22,25   και όρια έθηκε Κύριος ανά µέσον ηµών και υµών τον Ιορδάνην, και ουκ έστιν υµίν µερίς Κυρίου. και
απαλλοτριώσουσιν οι υιοί υµών τους υιούς ηµών, ίνα µη σέβωνται Κύριον.
ΙτΝ. 22,25     Ο Κυριος έθεσεν όρια µεταξύ µας και µεταξύ σας τον Ιορδάνην ποταµόν. Καµµίαν λοιπόν µερίδα κληρονοµίας
δεν έχετε σεις εις την γην της επαγγελίας του Κυρίου. Ετσι δε τα παιδιά σας θα αποξενώσουν τα παιδιά µας, ώστε να µη
σέβωνται πλέον τον Κυριον.
ΙτΝ. 22,26   και είπαµεν ποιήσαι ούτω, τού οικοδοµήσαι τον βωµόν τούτον ουχ ένεκεν καρπωµάτων ουδέ ένεκεν θυσιών,
ΙτΝ. 22,26     Λια τούτο ηµείς είποµεν και απεφασίσαµεν να ενεργήσωµεν τοιουτοτρόπως , να κτίσωµεν δηλαδή τον βωµόν
αυτόν, όχι δια να προσφέρωµεν θυσίας αιµατηράς και αναιµάκτους,
ΙτΝ. 22,27   αλλ ίνα ή τούτο µαρτύριον ανά µέσον ηµών και υµών και ανά µέσον των γενεών ηµών µεθ ηµάς, τού λατρεύειν
λατρείαν Κυρίου εναντίον αυτού, εν τοίς καρπώµασιν ηµών και εν ταίς θυσίαις ηµών και εν ταίς θυσίαις των σωτηρίων
ηµών· και ουκ ερούσι τα τέκνα υµών τοίς τέκνοις ηµών αύριον· ουκ έστιν υµίν µερίς Κυρίου.
ΙτΝ. 23,27     αλλά δια να γίνη µία µαρτυρία ο βωµός αυτός µεταξύ σας και µεταξύ µας και στους απογόνους µας ύστερα
από ηµάς, δια να προσφέρωµεν όλοι λατρείαν ενώπιον του αυτού Κυρίου µε αιµατηράς και αναιµάκτους θυσίας και µε τας
θυσίας µας του σωτηρίου· και έτσι δεν θα είπουν αύριον τα τέκνα σας εις τα τέκνα µας, ότι δεν έχετε µέρος ενώπιον του
Κυρίου.
ΙτΝ. 22,28   και είποµεν· εάν γένηταί ποτε και λαλήσωσι προς ηµάς και ταίς γενεαίς ηµών αύριον, και ερούσιν· ίδετε



οµοίωµα τού θυσιαστηρίου Κυρίου, ό εποίησαν οι πατέρες ηµών ουχ ένεκεν καρπωµάτων ουδέ ένεκεν θυσιών, αλλά
µαρτύριόν εστιν ανά µέσον υµών και ανά µέσον ηµών και ανά µέσον των υιών ηµών.
ΙτΝ. 22,28     Εσκέφθηµεν και είποµεν, εάν συµβή και οµιλήσουν ποτέ έτσι οι απόγονοί σας εις ηµάς και τους απογόνους µας,
οι απόγονοί µας θα είπουν· Ιδέτε, οµοίωµα του θυσιαστηρίου του Κυρίου είναι ο βωµός, τον οποίον έκτισαν οι πατέρες µας
όχι δια να προσφέρουν θυσίας αιµατηράς και αναιµάκτους, αλλά δια να είναι τρανή µαρτυρία µεταξύ σας και µεταξύ µας
και µεταξύ των απογόνων µας.
ΙτΝ. 22,29   µη γένοιτο ούν ηµάς αποστραφήναι από Κυρίου εν τή σήµερον ηµέρα αποστήναι από Κυρίου, ώστε
οικοδοµήσαι ηµάς θυσιαστήριον τοίς καρπώµασι και ταίς θυσίαις Σαλαµίν και τή θυσία τού σωτηρίου, πλήν τού
θυσιαστηρίου Κυρίου, ό εστιν εναντίον της σκηνής αυτού.
ΙτΝ. 22,29     Μη γένοιτο λοιπόν ποτέ να αποµακρυνθώµεν ηµείς και να αποστατήσωµεν από τον Κυριον κατά την ηµέραν
αυτήν, ώστε να ανοικοδοµήσωµεν ηµείς άλλο θυσιαστήριον δια τας αιµατηράς και αναιµάκτους θυσίας, δια τας θυσίας
σωτηρίου, εκτός από το ένα και µόνον θυσιαστήριον του Κυρίου, το οποίον υπάρχει ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου”.
ΙτΝ. 22,30   Καί ακούσας Φινεές ο ιερεύς και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής Ισραήλ, οί ήσαν µετ αυτού, τους λόγους, ούς
ελάλησαν οι υιοί ουβήν και οι υιοί Γάδ και το ήµισυ φυλής Μανασσή, και ήρεσεν αυτοίς.
ΙτΝ. 22,30     Ο ιερεύς Φινεές και όλοι οι άρχοντες του ισραηλιτικού λαού, που ήσαν µαζή του, όταν ήκουσαν τας εξηγήσεις,
τας οποίας είπαν η φυλή Ρουβήν, η φυλή Γαδ και το ήµισυ της φυλής Μανασσή ηυχαριστήθησαν.
ΙτΝ. 22,31   και είπε Φινεές ο ιερεύς τοίς υιοίς ουβήν και τοίς υιοίς Γάδ και τώ ηµίσει φυλής Μανασσή· σήµερον εγνώκαµεν
ότι µεθ ηµών Κύριος, διότι ουκ επληµµελήσατε εναντίον Κυρίου πληµµέλειαν και ότι ερύσασθε τους υιούς Ισραήλ εκ χειρός
Κυρίου.
ΙτΝ. 22,31  Είπε δε ο ιερεύς Φινεές εις την φυλήν Ρουβήν, εις την φυλήν Γαδ και στο ήµισυ της φυλής Μανασσή· “σήµερον
εγνωρίσαµεν καλά και επείσθηµεν ότι ο Κυριος είναι µαζή µας, διότι δεν διεπράξατε αµαρτίαν ενώπιον του Κυρίου και ότι
εγλυτώσατε τους Ισραηλίτας από την τιµωρόν χείρα του Κυρίου”.
ΙτΝ. 22,32   και απέστρεψε Φινεές ο ιερεύς και οι άρχοντες από των υιών ουβήν και από των υιών Γάδ και από τού ηµίσους
φυλής Μανασσή εκ της Γαλαάδ εις γήν Χαναάν προς τους υιούς Ισραήλ και απεκρίθησαν αυτοίς τους λόγους,
ΙτΝ. 22,32     Ο Φινεές ο ιερεύς µαζή δε µε αυτόν οι άρχοντες της φυλής Ρουβήν, της φυλής Γαδ και του ηµίσεος της φυλής
Μανασσή επέστρεψαν από την περιοχήν Γαλαάδ εις την Χαναάν προς τους Ισραηλίτας και ανεκοίνωσαν εις αυτούς τους
ανωτέρω λόγους.
ΙτΝ. 22,33   και ήρεσε τοίς υιοίς Ισραήλ. και ελάλησαν προς τους υιούς Ισραήλ, και ευλόγησαν τον Θεόν υιών Ισραήλ και
είπαν µηκέτι αναβήναι προς αυτούς εις πόλεµον εξολοθρεύσαι την γήν των υιών ουβήν και των υιών Γάδ και τού ηµίσους
φυλής Μανασσή. και κατώκησαν επ αυτής.
ΙτΝ. 22,33     Ηυχαριστήθησαν δε οι Ισραηλίται από αυτά. Οι δε κήρυκες τα διελάλησαν στον λαόν. Και οι Ισραηλίται
εδοξολόγησαν τον Θεόν των, έλαβον και είπον την απόφασίν των να µη ξεκινήσουν προς πόλεµον εναντίον αυτών, δια να
εξολοθρεύσουν την χώραν της φυλής Ρουβήν, της φυλής Γαδ και του ηµίσεος της φυλής Μανασσή . Και κατώκησαν όλοι
εις την ορισθείσαν δι' αυτούς περιοχήν.
ΙτΝ. 22,34   και επωνόµασεν Ιησούς τον βωµόν των ουβήν και των Γάδ και τού ηµίσους φυλής Μανασσή και είπεν ότι
µαρτύριόν εστιν ανά µέσον αυτών, ότι Κύριος ο Θεός αυτών εστι.
ΙτΝ. 22,34     Ο δε Ιησούς επωνόµασε τον βωµόν, τον οποίον είχαν ανοικοδοµήσει η φυλή Ρουβήν, η φυλή Γαδ και το ήµισυ
της φυλής Μανασσή και είπεν· “ο βωµός αυτός είναι µαρτυρία µεταξύ των ότι Κυριος ο Θεός είναι αληθώς ο Θεός των”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
ΙτΝ. 23,1  Καί εγένετο µεθ ηµέρας πλείους µετά το καταπαύσαι Κύριον τον Ισραήλ από πάντων των εχθρών αυτού
κυκλόθεν, και Ιησούς πρεσβύτερος προβεβηκώς ταίς ηµέραις,
ΙτΝ. 23,1  Επειτα από πολύν καιρόν, αφού κατέπαυσαν οι πόλεµοι από όλους τους κύκλω εχθρούς και εγκατέστησεν ο
Κυριος τους Ισραηλίτας, ο Ιησούς εγήρασε πλέον και είχε προχωρήσει πολύ εις την ηλικίαν.
ΙτΝ. 23,2  και συνεκάλεσεν Ιησούς πάντας τους υιούς Ισραήλ και την γερουσίαν αυτών και τους άρχοντας αυτών και τους
δικαστάς αυτών και τους γραµµατείς αυτών και είπε προς αυτούς· εγώ γεγήρακα και προβέβηκα ταίς ηµέραις.
ΙτΝ. 23,2  Προσεκάλεσε τότε όλους τους Ισραηλίτας, την γερουσίαν αυτών, τους αρχηγούς των, τους δικαστάς των και τους
γραµµατείς αυτών και τους είπεν· “εγώ εγήρασα πλέον, έχω προχωρήσει εις τα χρόνια της ζωής µου.
ΙτΝ. 23,3  υµείς δε εωράκατε όσα εποίησε Κύριος ο Θεός ηµών πάσι τοίς έθνεσι τούτοις από προσώπου ηµών , ότι Κύριος ο
Θεός υµών ο εκπολεµήσας υµίν.
ΙτΝ. 23,3  Σεις είδατε όλα όσα έκαµε Κυριος ο Θεός µας εις όλα τα έθνη αυτά ενώπιον των οφθαλµών σας· ότι δηλαδή
Κυριος ο Θεός σας ήτο εκείνος, ο οποίος επολέµησε δια σας.
ΙτΝ. 23,4  ίδετε ότι επέριφα υµίν τα έθνη τα καταλελειµµένα υµίν ταύτα εν τοίς κλήροις εις τας φυλάς υµών· από τού
Ιορδάνου πάντα τα έθνη, ά εξωλόθρευσα, και από της θαλάσσης της µεγάλης οριεί επί δυσµάς ηλίου.
ΙτΝ. 23,4  Είδατε ότι τας χώρας των λαών, οι οποίοι απέµειναν εις την περιοχήν Χαναάν, εµοίρασα εις τας φυλάς σας δια
κλήρων, όπως ακριβώς έκαµα και δια τας χώρας των λαών τους οποίους εξωλοθρεύσαµεν ανατολικώς από του Ιορδάνου
ποταµού και δυτικώς µέχρι των ορίων της Μεσογείου Θαλάσσης.
ΙτΝ. 23,5  Κύριος δε ο Θεός ηµών ούτος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου ηµών, έως αν απόλωνται, και αποστελεί αυτοίς
τα θηρία τα άγρια, έως αν εξολοθρεύση αυτούς και τους βασιλείς αυτών από προσώπου υµών, και κατακληρονοµήσετε
την γήν αυτών, καθά ελάλησε Κύριος ο Θεός ηµών υµίν.
ΙτΝ. 23,5  Κυριος ο Θεός µας αυτός και θα εξολοθρεύση από εµπρός σας τους αποµείναντας εχθρούς σας µέχρις ότου
καταστραφούν εξ ολοκλήρου· τα θηρία τα άγρια θα εξαπολύση εναντίον των δια να εξολοθρεύση από εµπρός σας αυτούς
και τους βασιλείς των και έτσι να γίνετε σεις κύριοι και κληρονόµοι της χώρας των , όπως έχει υποσχεθή εις σας Κυριος ο
Θεός µας.
ΙτΝ. 23,6  κατισχύσατε ούν σφόδρα φυλάσσειν και ποιείν πάντα τα γεγραµµένα εν τώ βιβλίω τού νόµου Μωυσή, ίνα µη
εκκλίνητε εις δεξιά ή ευώνυµα,
ΙτΝ. 23,6  Λοιπόν ενισχυθήτε και πάρετε σταθεράν την απόφασιν να φυλάσσετε και να εφαρµόζετε όλα όσα είναι γραµµένα



στο βιβλίον του νόµου του Μωϋσή δια να µη παρεκκλίνετε δεξιά η αριστερά.
ΙτΝ. 23,7  όπως µη εισέλθητε εις τα έθνη τα καταλελειµµένα ταύτα, και τα ονόµατα των θεών αυτών ουκ ονοµασθήσεται εν
υµίν, ουδέ µη λατρεύσητε ουδέ µη προσκυνήσητε αυτοίς,
ΙτΝ. 23,7  Προσέξατε επίσης να µη έλθετε εις επικρινωνίαν και φιλίαν µε τα αποµείναντα εις την γην Χαναάν
ειδωλολατρικά έθνη· ούτε καν και τα ονόµατα των θεών των δεν θα αναφέρωνται µεταξύ σας· πολύ δε περισσότερον δεν
θα λατρεύσετε ούτε και θα προσκυνήσετε αυτούς.
ΙτΝ. 23,8  αλλά Κυρίω τώ Θεώ υµών προσκολληθήσεσθε, καθάπερ εποιήσατε έως της ηµέρας ταύτης.
ΙτΝ. 23,8  Αλλά θα προσκολληθήτε µε πίστιν και υπακοήν και λατρείαν εις Κυριον τον Θεόν σας, όπως εκάµατε µέχρις
αυτής της ηµέρας.
ΙτΝ. 23,9  και εξολοθρεύσει αυτούς Κύριος από προσώπου υµών έθνη µεγάλα και ισχυρά, και ουδείς αντέστη κατενώπιον
ηµών έως της ηµέρας ταύτης.
ΙτΝ. 23,9  Ο δε Κυριος θα εξολοθρεύση από εµπρός σας τους υπολειφθέντας µεγάλους και ισχυρούς εχθρούς, διότι άλλωστε
κανείς έχει σήµερον δεν ηµπόρεσε να αντισταθή , ενώπιόν σας.
ΙτΝ. 23,10   είς υµών εδίωξε χιλίους, ότι Κύριος ο Θεός ηµών ούτος εξεπολέµει υµίν, καθάπερ είπεν ηµίν.
ΙτΝ. 23,10  Εις το παρελθόν ένας από σας κατεδίωξε χιλίους, διότι αυτός ούτος ο Κυριος και Θεός σας επολεµούσε δια σας,
όπως σας είχεν υποσχεθή.
ΙτΝ. 23,11   και φυλάξασθε σφόδρα τού αγαπάν Κύριον τον Θεόν ηµών.
ΙτΝ. 23,11  Προσέξατε λοιπόν πάρα πολύ να αγαπάτε πάντοτε Κυριον τον Θεόν µας.
ΙτΝ. 23,12   εάν γάρ αποστραφήτε και προσθήσθε τοίς υπολειφθείσιν έθνεσι τούτοις τοίς µεθ υµών και επιγαµίας ποιήσητε
προς αυτούς και συγκαταµιγήτε αυτοίς και αυτοί υµίν,
ΙτΝ. 23,12 Εάν όµως και εγκαταλείψετε τον Θεόν προσκολληθήτε δε και έλθετε εις επικοινωνίαν µε τα αποµείναντα εν µέσω
υµών ειδωλολατρικά έθνη και συνάψετε γάµους µε αυτά και ανακατευθήτε (και συµφυρθήτε) µε αυτούς και εκείνοι µε σας,
ΙτΝ. 23,13   γινώσκετε ότι ου µη προσθή Κύριος τού εξολοθρεύσαι τα έθνη ταύτα από προσώπου υµών, και έσονται υµίν εις
παγίδας και εις σκάνδαλα και εις ήλους εν ταίς πτέρναις υµών και εις βολίδας εν τοίς οφθαλµοίς υµών , έως αν απόλησθε
από της γής της αγαθής ταύτης, ήν έδωκεν υµίν Κύριος ο Θεός υµών.
ΙτΝ. 23,13  µάθετε ότι ο Κυριος δεν θα συνεχίση να εξολοθρεύση από εµπρός σας τα έθνη αυτά . Θα τα αφήση να υπάρχουν
και θα γίνουν δια σας παγίδες και σκάνδαλα, καρφιά εις τας πτέρνας σας και αγκάθια εις τα µάτια σας, έως ότου
καταστραφήτε σεις από την γην αυτήν την εύφορον και πλουσίαν, την οποίαν Κυριος ο Θεός σας έχει δώσει προς σας.
ΙτΝ. 23,14   εγώ δε αποτρέχω την οδόν, καθά και πάντες οι επί της γής, και γνώσεσθε τή καρδία υµών και τή ψυχή υµών,
διότι ουκ έπεσεν είς λόγος από πάντων των λόγων, ών είπε Κύριος ο Θεός ηµών προς πάντα τα ανήκοντα ηµίν, ου
διεφώνησεν εξ αυτών.
ΙτΝ. 23,14  Εγώ δε βαδίζω και τελειώνω την οδόν της επιγείου µου ζωής, την οποίαν εβάδισαν όλοι οι άνθρωποι επί της γης.
Σεις δε θα αναγνωρίσετε και θα οµολογήσετε µε όλην την ψυχήν και την καρδίαν σας την αλήθειαν των λόγων του Κυρίου,
διότι κανείς µέχρι σήµερα από όλους τους λόγους τους οποίους είπεν ο Κυριος και απέβλεπαν εις ηµάς δεν παρέπεσε και
δεν επραγµατοποιήθη.
ΙτΝ. 23,15   και έσται ον τρόπον ήκει προς ηµάς πάντα τα ρήµατα τα καλά, ά ελάλησε Κύριος εφ υµάς, ούτως επάξει Κύριος
ο Θεός εφ υµάς πάντα τα ρήµατα τα πονηρά έως αν εξολοθρεύση υµάς από της γής της αγαθής ταύτης, ής έδωκε Κύριος
υµίν,
ΙτΝ. 23,15  Και στο µέλλον θα γίνη όπως και στο παρελθόν . Οπως δηλαδή επραγµατοποιήθησαν όλαι αι καλαί υποσχέσεις,
τας οποίας έδωσε προς σας ο Κυριος, έτσι αυτός ούτος ο Κυριος και Θεός θα επιφέρη εναντίον σας τιµωρίας δι' όλα τα
πονηρά έργα σας, έως ότου σας εξολοθρεύση από την εύφορον και πλουσίαν αυτήν γην την οποίαν σας έχει δώσει·
ΙτΝ. 23,16   εν τώ παραβήναι υµάς την διαθήκην Κυρίου τού Θεού ηµών, ήν ενετείλατο ηµίν, και πορευθέντες λατρεύσητε
θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς.
ΙτΝ. 23,16  τούτο δε εάν παραβήτε την συµφωνίαν σας µε Κυριον τον Θεόν µας, την συµφωνίαν την οποίαν και ως εντολήν
σας έδωκε, και πρρευθήτε να λατρεύσετε και να προσκυνήσετε θεούς άλλους και όχι αυτόν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
ΙτΝ. 24,1  Καί συνήγαγεν Ιησούς πάσας φυλάς Ισραήλ εις Σηλώ και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους αυτών και τους
γραµµατείς αυτών και τους δικαστάς αυτών και έστησεν αυτούς απέναντι τού Θεού.
ΙτΝ. 24,1  Συνεκέντρωσε πάλιν ο Ιησούς όλας τας φυλάς του Ισραήλ εις Σηλώ. Προσεκάλεσεν ιδιαιτέρως τους πρσεβυτέρους
αυτών, τους γραµµατείς και τους δικαστάς των και παρήγγειλε να σταθούν όρθιοι ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου .
ΙτΝ. 24,2  και είπεν Ιησούς προς πάντα τον λαόν· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· πέραν τού ποταµού παρώκησαν οι
πατέρες υµών το απ αρχής, Θάρα ο πατήρ Αβραάµ και ο πατήρ Ναχώρ, και ελάτρευσαν θεοίς ετέροις.
ΙτΝ. 24,2  Και είπεν ο Ιησούς προς όλον τον λαόν· “αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· οι πρόγονοί σας
κατώκησαν κατ' αρχάς πέραν και ανατολικώς από τον Ευφράτην ποταµόν, ο Θαρα ο πατήρ του Αβραάµ και πατήρ του
Ναχώρ και ελάτρευσαν άλλους θεούς.
ΙτΝ. 24,3  και έλαβον τον πατέρα υµών τον Αβραάµ εκ τού πέραν τού ποταµού και ωδήγησα αυτόν εν πάση τή γη και
επλήθυνα αυτού σπέρµα
ΙτΝ. 24,3  Επήρα δε τον πατριάρχην σας Αβραάµ από την πέραν του Ευφράτου ποταµού περιοχήν και ωδήγησα αυτόν εις
όλην την χώραν Χαναάν και έκαµα πλήθος πολύ τους απογόνους του.
ΙτΝ. 24,4  και έδωκα αυτώ τον Ισαάκ, και τώ Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ησαύ· και έδωκα τώ Ησαύ το όρος το Σηείρ
κληρονοµήσαι αυτώ, και Ιακώβ και οι υιοί αυτού κατέβησαν εις Αίγυπτον και εγένοντο εκεί εις έθνος µέγα και πολύ και
κραταιόν. και εκάκωσαν αυτούς οι Αιγύπτιοι,
ΙτΝ. 24,4  Εδωκα υιόν αυτού τον Ισαάκ εις δε τον Ισαάκ έδωκα υιούς τον Ιακώβ και τον Ησαύ. Εις τον Ησαύ έδωσα ως
κληρονοµίαν του και ιδιοκτησίαν του το όρος Σηείρ, ο δε Ιακώβ και οι υιοί του κατέβησαν εις την Αίγυπτον και εκεί έγιναν
έθνος µέγα, πολυάριθµον και ισχυρόν. Οι Αιγύπτιοι όµως τους εταλαιπώρησαν και τους εβασάνισαν.
ΙτΝ. 24,5  και επάταξε Κύριος την Αίγυπτον εν σηµείοις, οίς εποίησεν εν αυτοίς.



ΙτΝ. 24,5  Αλλ' ο Κυριος εκτύπησε την Αίγυπτον θαυµατουργικώς µε σκληράς τιµωρίας, τας οποίας απέστειλεν εναντίον
των.
ΙτΝ. 24,6  και µετά ταύτα εξήγαγε τους πατέρας ηµών εξ Αιγύπτου, και εισήλθατε εις την θάλασσαν την ερυθράν. και
κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι οπίσω των πατέρων ηµών εν άρµασι και εν ίπποις εις την θάλασσαν την ερυθράν,
ΙτΝ. 24,6  Κατόπιν δε έβγαλεν ελευθέρους τους προγόνους µας από την Αίγυπτον και θαυµατουργικώς εισήλθον και
διήλθον την Ερυθράν Θαλασσαν. Οι Αιγυπτιοι κατεδίωξαν κατά πόδας τους προγόνους µας µε άρµατα και µε ιππικόν
µέσα εις την Ερυθράν Θαλασσαν.
ΙτΝ. 24,7  και ανεβοήσαµεν προς Κύριον, και έδωκε νεφέλην και γνόφον αναµέσον ηµών και αναµέσον των Αιγυπτίων και
επήγαγεν επ αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και είδοσαν οι οφθαλµοί υµών όσα εποίησε Κύριος εν γη
Αιγύπτω, και ήτε εν τή ερήµω ηµέρας πλείους.
ΙτΝ. 24,7  Τοτε ανεβοήσαµεν όλοι προς τον Κυριον και εκείνος έστειλε νεφέλην και πυκνήν οµίχλην µεταξύ ηµών και των
Αιγυπτίων, επέφερεν εναντίον των την θάλασσαν, η οποία και τους εσκέπασε. Με τα ίδια σας τα µάτια είδατε όλα όσα
έκαµεν ο Κυριος εις την Αίγυπτον. Κατόπιν δε εµείνατε εις την έρηµον επί πολύν χρόνον.
ΙτΝ. 24,8  και ήγαγεν ηµάς εις γήν Αµοραίων των κατοικούντων πέραν τού Ιορδάνου, και παρετάξαντο υµίν και παρέδωκεν
αυτούς Κύριος εις τας χείρας υµών, και κατεκληρονοµήσατε την γήν αυτών και εξωλοθρεύσατε αυτούς από προσώπου
υµών.
ΙτΝ. 24,8  Και δια µέσου της ερήµου µας ωδήγησεν ο Κυριος εις την χώραν των Αµορραίων, αυτών οι οποίοι κατοικούν
ανατολικώς από τον Ιορδάνην. Αυτοί παρετάχθησαν εις πόλεµον εναντίον σας, αλλά ο Κυριος τους παρέδωσε νικηµένους
εις τα χέρια σας και έτσι σεις εγίνατε κύριοι και κληρονόµοι της χώρας των και εξολοθρεύσατε αυτούς από τα µάτια σας.
ΙτΝ. 24,9  και ανέστη Βαλάκ ο τού Σεπφώρ βασιλεύς Μωάβ και παρετάξατο τώ Ισραήλ και αποστείλας εκάλεσε τον Βαλαάµ
αράσασθαι ηµίν·
ΙτΝ. 24,9  Εσηκώθη τότε εχθρικώς εναντίον σας ο Βαλάκ υιός του Σεπφώρ, βασιλεύς της Μωάβ και αντιπαρετάχθη κατά του
Ισραηλιτικού λαού. Αυτός δε έστειλε και εκάλεσε τον Βαλαάµ, δια να σας καταρασθή.
ΙτΝ. 24,10   και ουκ ηθέλησε Κύριος ο Θεός σου απολέσαι σε, και ευλογίαις ευλόγησεν υµάς, και εξείλατο υµάς εκ χειρών
αυτών, και παρέδωκεν αυτούς.
ΙτΝ. 24,10 Κυριος όµως ο Θεός σας δεν ηθέλησε να σας καταστρέψη µε κατάρας αλλά τουναντίον µε ευλογίας πολλάς σας
ηυλόγησε, και όχι µόνον σας εγλύτωσε από τα χέρια των εχθρών σας άλλα και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας σας .
ΙτΝ. 24,11   και διέβητε τον Ιορδάνην και παρεγενήθητε εις Ιεριχώ· και επολέµησαν προς ηµάς οι κατοικούντες Ιεριχώ , ο
Αµοραίος και ο Χαναναίος και ο Φερεζαίος και ο Ευαίος και ο Ιεβουσαίος και ο Χετταίος και ο Γεργεσαίος, και παρέδωκεν
αυτούς Κύριος εις τας χείρας υµών.
ΙτΝ. 24,11  Επεράσατε τον Ιορδάνην και εφθάσατε εις την Ιεριχώ. Οι κάτοικοί της επολέµησαν εναντίον σας· επολέµησαν
επίσης εναντίον σας οι Αµορραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι, οι Ιεβουσσαίοι, οι Χετταίοι και οι Γεργεσαίοι. Ο
Κυριος όµως παρέδωκεν όλους αυτούς εις τα χέρια σας.
ΙτΝ. 24,12   και εξαπέστειλε προτέραν υµών την σφηκιάν, και εξαπέστειλεν αυτούς από προσώπου υµών, δώδεκα βασιλείς
των Αµοραίων, ουκ εν τή ροµφαία σου ουδέ εν τώ τόξω σου.
ΙτΝ. 24,12     Εξαπέλυσεν εµπρός από σας σµήνη από σφήκας και εξεδίωξεν αυτούς από τα µάτια σας και τους δώδεκα
βασιλείς των Αµορραίων. Με την δύναµιν του Κυρίου κατετροπώθησαν αυτοί και όχι µε το ιδικόν σου σπαθί και το τόξον
σου.
ΙτΝ. 24,13   και έδωκεν υµίν γήν, εφ ήν ουκ εκοπιάσατε επ αυτής, και πόλεις, ας ουκ ωκοδοµήκατε, και κατωκίσθητε εν
αυταίς· και αµπελώνας και ελαιώνας, ούς ουκ εφυτεύσατε υµείς, έδεσθε.
ΙτΝ. 24,13  Και έδωκεν ο Κυριος εις σας την χώραν, δια την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε σεις
και εγκατεστάθητε εις αυτάς. Σας έδωσεν αµπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε σεις, αλλά των οποίων
απολαµβάνετε τους καρπούς.
ΙτΝ. 24,14   και νύν φοβήθητε Κύριον, και λατρεύσατε αυτώ εν ευθύτητι και εν δικαιοσύνη και περιέλεσθε τους θεούς τους
αλλοτρίους, οίς ελάτρευσαν οι πατέρες ηµών εν τώ πέραν τού ποταµού και εν Αιγύπτω, και λατρεύσατε Κυρίω.
ΙτΝ. 24,14     Και τώρα να φοβηθήτε τον Κυριον και να λατρεύσετε αυτόν µε ειλικρίνειαν και µε αρετήν. Αφαιρέσατε και
πετάξατε από την χώραν σας τους ξένους θεούς, τους οποίους κάποτε είχαν λατρεύσει οι προπάτορές σας όταν ευρίσκοντο
πέραν από τον ποταµόν τον Ευφράτην και εις την Αίγυπτον και λατρεύσατε τον Κυριον.
ΙτΝ. 24,15   ει δε µη αρέσκει υµίν λατρεύειν Κυρίω, εκλέξασθε υµίν αυτοίς σήµερον, τίνι λατρεύσητε, είτε τοίς θεοίς των
πατέρων υµών, τοίς εν τώ πέραν τού ποταµού, είτε τοίς θεοίς των Αµοραίων, εν οίς υµείς κατοικείτε επί της γής αυτών· εγώ
δε και η οικία µου λατρεύσοµεν Κυρίω, ότι άγιός εστι.
ΙτΝ. 24,15  Εάν όµως δεν σας αρέση να λατρεύετε τον Κυριον , εκλέξατε σεις δια τον εαυτόν σας σήµερον, ποίον θεόν θέλετε
να λατρεύσετε, είτε τους θεούς των προγόνων σας που ήσαν πέραν από τον Ευφράτην, είτε τους θεούς των Αµορραίων
µεταξύ των οποίων και εις την γην των οποίων κατοικείτε. Σεις κάµετε ο,τι σας αρέσει. Εγώ όµως και η οικογένειά µου θα
λατρεύσωµεν τον Κυριον διότι αυτός είναι ο Αγιος”.
ΙτΝ. 24,16   Καί αποκριθείς ο λαός είπε· µη γένοιτο ηµίν καταλιπείν Κύριον, ώστε λατρεύειν θεοίς ετέροις.
ΙτΝ. 24,16     Ολος τότε ο λαός απεκρίθη και είπε· “µη γένοιτο να εγκαταλείψωµεν τον Κυριον και να λατρεύσωµεν άλλους
θεούς.
ΙτΝ. 24,17   Κύριος ο Θεός ηµών, αυτός Θεός εστιν· αυτός ανήγαγεν ηµάς και τους πατέρας ηµών εξ Αιγύπτου και
διεφύλαξεν ηµάς εν πάση τή οδώ, ή επορεύθηµεν εν αυτή, και εν πάσι τοίς έθνεσιν, ούς παρήλθοµεν δι αυτών.
ΙτΝ. 24,17  Κυριος ο Θεός µας αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός ανεβίβασεν ελευθέρους ηµάς και τους πατέρας µας από
την Αίγυπτον και µας έφερεν έως έδω. Αυτός µας διεφύλαξεν εις όλον τον δρόµον τον οποίον εβαδίσαµεν εις την έρηµον και
δια µέσου όλων των εθνών, από τα οποία επεράσαµεν.
ΙτΝ. 24,18   και εξέβαλε Κύριος τον Αµοραίον και πάντα τα έθνη τα κατοικούντα την γήν από προσώπου ηµών . αλλά και
ηµείς λατρεύσοµεν Κυρίω· ούτος γάρ Θεός ηµών εστι.
ΙτΝ. 24,18     Ο Κυριος εξεδίωξεν από εµπρός µας τους Αµορραίους και όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία κατοικούσαν
την χώραν αυτήν. Δι' αυτό, όχι µόνον συ, αλλά και ηµείς θα λατρεύσωµεν τον Κυριον διότι αυτός είναι ο Θεός µας”.



ΙτΝ. 24,19   και είπεν Ιησούς προς τον λαόν· ου µη δύνησθε λατρεύειν Κυρίω, ότι ο Θεός άγιός εστι, και ζηλώσας ούτος ουκ
ανήσει τα αµαρτήµατα υµών και τα ανοµήµατα υµών·
ΙτΝ. 24,19     Είπεν ο Ιησούς προς τον ισραηλιτικόν λαόν· “σκεφθήτε όµως τούτο· ότι δεν θα ηµπορήτε να λατρεύετε τον
αληθινόν Θέον, συγχρόνως δε να λατρεύετε και άλλους θεούς, διότι ο Κυριος είναι ο Θεός ο Αγιος· ζηλοτυπεί εάν
λατρεύσετε άλλους θεούς και δεν θα ανεχθή τας αµαρτίας σας και τας παρανοµίας σας.
ΙτΝ. 24,20   ηνίκα αν εγκαταλίπητε Κύριον και λατρεύσητε θεοίς ετέροις, και επελθών κακώσει υµάς και εξαναλώσει υµάς
ανθ ών εύ εποίησεν υµάς.
ΙτΝ. 24,20     Οταν δηλαδή εγκαταλείψετε τον Κυριον και λατρεύσετε άλλους θεούς θα επέλθη µε οργήν εναντίον σας, θα
σας τιµωρήση µε αυστηρότητα και εάν επιµένετε εις την ειδωλολατρείαν σας θα σας καταστρέψη δια την αχαριστίαν που
θα δείξετε εις αυτόν απέναντι των ευεργεσιών που σας έχει κάµει”.
ΙτΝ. 24,21   και είπεν ο λαός προς Ιησούν· ουχί, αλλά Κυρίω λατρεύσοµεν.
ΙτΝ. 24,21     Είπε δε ο λαός στον Ιησούν· “οχι, αυτό δεν θα γίνη ποτέ. Δεν θα λατρεύσωµεν άλλους θεούς αλλά τον Κυριον θα
λατρεύσωµεν”.
ΙτΝ. 24,22   και είπεν Ιησούς προς τον λαόν· µάρτυρες υµείς καθ υµών, ότι υµείς εξελέξασθε Κυρίω λατρεύειν αυτώ.
ΙτΝ. 24,22     Είπε τότε προς τον λαόν ο Ιησούς· “σεις εις περίπτωσιν αλλαξοπιστίας σας είσθε µάρτυρες εναντίον του εαυτού
σας, διότι σεις εξελέξατε τον Κυριον ως Θεόν σας και ωµολογήσατε ότι αυτόν µόνον θα λατρεύετε.
ΙτΝ. 24,23   και νύν περιέλεσθε τους θεούς τους αλλοτρίους τους εν υµίν και ευθύνατε την καρδίαν υµών προς Κύριον Θεόν
Ισραήλ.
ΙτΝ. 24,23     Και τώρα αφαιρέσατε από ανάµεσά σας και πετάξατε τους ξένους θεούς, κατευθύνατε και δώσατε την καρδίαν
σας προς τον Κυριον και Θεόν του Ισραήλ”.
ΙτΝ. 24,24   και είπεν ο λαός προς Ιησούν· Κυρίω λατρεύσοµεν και της φωνής αυτού ακουσόµεθα.
ΙτΝ. 24,24     Είπε πάλιν ο λαός προς τον Ιησούν· “τον Κυριον θα λατρεύσωµεν και εις τας εντολάς αυτού θα υπακούωµεν”.
ΙτΝ. 24,25   και διέθετο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τή ηµέρα εκείνη και έδωκεν αυτώ νόµον και κρίσιν εν Σηλώ
ενώπιον της σκηνής τού Θεού Ισραήλ.
ΙτΝ. 24,25     Ετσι δε συνήψε και έκλεισε συµφωνίαν κατά την ηµέραν εκείνην ο Ιησούς µε τον λαόν και έδωκε προς αυτόν
τον νόµον και τας διατάξεις εις Σηλώ ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου του Θεού του Ισραήλ.
ΙτΝ. 24,26   και έγραψε τα ρήµατα ταύτα εις βιβλίον νόµων τού Θεού· και έλαβε λίθον µέγαν και έστησεν αυτόν Ιησούς υπό
την τερέµινθον απέναντι Κυρίου.
ΙτΝ. 24,26     Εγραψε δε τα λόγια αυτά στο βιβλίον των Νοµων του Θεού. Επειτα επήρεν ένα µεγάλον λίθον και έστησεν
αυτόν όρθιον κάτω από ένα δένδρον τερέβινθον που ευρίσκετο απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου.
ΙτΝ. 24,27   και είπεν Ιησούς προς τον λαόν· ιδού ο λίθος ούτος έσται εν υµίν εις µαρτύριον, ότι αυτός ακήκοε πάντα τα
λεχθέντα αυτώ υπό Κυρίου, ό,τι ελάλησε προς υµάς σήµερον· και ούτος έσται εν υµίν εις µαρτύριον επ εσχάτων των
ηµερών, ηνίκα αν ψεύσησθε Κυρίω τώ Θεώ µου.
ΙτΝ. 24,27     Και είπεν ο Ιησούς προς τον ισραηλιτικόν λαόν· “ιδού, αυτός ο λίθος θα είναι µεταξύ σας µάρτυς, διότι και
αυτός ήκουσε όλους τους λόγους τους οποίους είπεν ο Κυριος ενώπιόν του όλα όσα είπε προς σας σήµερον. Αυτός ο λίθος
θα είναι µεταξύ σας µάρτυς µέχρι τας τελευταίας εκείνας ηµέρας, κατά τας οποίας θα είχατε τυχόν ψευσθή ενώπιον του
Θεού και θα είχατε στραφή προς ειδωλολατρικούς θεούς”.
ΙτΝ. 24,28   και απέστειλεν Ιησούς τον λαόν, και επορεύθησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού.
ΙτΝ. 24,28     Απέλυσε τότε ο Ιησούς τον λαόν. Εκείνοι δε επορεύθησαν ο καθένας στον τόπον του.
ΙτΝ. 24,29   και ελάτρευσεν Ισραήλ τώ Κυρίω πάσας τας ηµέρας Ιησού και πάσας τας ηµέρας των πρεσβυτέρων , όσοι
εφείλκυσαν τον χρόνον µετά Ιησού και όσοι είδοσαν πάντα τα έργα Κυρίου, όσα εποίησε τώ Ισραήλ.
ΙτΝ. 24,29     Οι Ισραηλίται ελάτρευσαν πράγµατι τον Κυριον καθ' όλον τον χρόνον που εζούσεν ο Ιησούς του Ναυη, όλον
τον χρόνον που εζούσαν ακόµη οι πρεσβύτεροι εκείνοι όσοι συνέζησαν µε τον Ιησούν και είχον ίδει όλα τα θαυµαστά έργα,
τα οποία ο Κυριος είχε κάµει δια τον ισραηλιτικόν λαόν.
ΙτΝ. 24,30   Καί εγένετο µετ εκείνα και απέθανεν Ιησούς υιός Ναυή δούλος Κυρίου εκατόν δέκα ετών .
ΙτΝ. 24,30     Επειτα δε από τα γεγονότα αυτά απέθανεν ο δούλος του Κυρίου ο Ιησούς , υιός του Ναυη, εις ηλικίαν εκατόν
δέκα ετών.
ΙτΝ. 24,31   και έθαψαν αυτόν προς τοίς ορίοις τού κλήρου αυτού εν Θαµνασασάχ εν τώ όρει τώ Εφραίµ από βορά τού όρους
Γαάς· εκεί έθηκαν µετ αυτού εις το µνήµα, εις ό έθαψαν αυτόν εκεί, τας µαχαίρας τας πετρίνας, εν αίς περιέτεµε τους υιούς
Ισραήλ εν Γαλγάλοις, ότε εξήγαγεν αυτούς εξ Αιγύπτου, καθά συνέταξεν αυτοίς Κύριος, και εκεί εισιν έως της σήµερον
ηµέρας.
ΙτΝ. 24,31  Εθαψαν αυτόν εις την περιοχήν, την οποίαν είχε λάβει ως µερίδιόν του, εις Θαανασασάχ στο όρος Εφραίµ,
βορείως από το όρος Γαάς. Εκεί οι Ισραηλίται, στο µνήµα στο οποίον τον έθαψαν, έθεσαν µαζή του και τας πετρίνας
µαχαίρας, µε τας οποίας είχε περιτάµει τους Ισραηλίτας εις Γαλγαλα, όπως διέταξεν ο Θεός, όταν έβγαλεν αυτούς
ελευθέρους από την Αίγυπτον. Εκεί δε είναι αι πέτριναι αυταί µάχαιραι µέχρι της σηµερινής ηµέρας.
ΙτΝ. 24,32   και τα οστά Ιωσήφ ανήγαγον οι υιοί Ισραήλ εξ Αιγύπτου και κατώρυξαν εν Σικίµοις , εν τή µερίδι τού αγρού, ού
εκτήσατο Ιακώβ παρά των Αµοραίων των κατοικούντων εν Σικίµοις αµνάδων εκατόν και έδωκεν αυτήν Ιωσήφ εν µερίδι.
ΙτΝ. 24,32     Τα δε οστά του Ιωσήφ τα οποία οι Ισραηλίται είχον µεταφέρει από την Αίγυπτον, τα έθαψαν εις την Συχέµ εις
ένα σηµείον του αγρού, τον οποίον είχεν αγοράσει ο Ιακώβ αντί εκατόν αµνάδων από τους Αµορραίους που κατοικούσαν
εις Συχέµ, και τον οποίον έδωκεν στους απογόνους του Ιωσήφ ως κληρονοµίαν και ιδιοκτησίαν των.
ΙτΝ. 24,33   και εγένετο µετά ταύτα και Ελεάζαρ υιός Ααρών ο αρχιερεύς ετελεύτησε και ετάφη εν Γαβαάρ Φινεές τού υιού
αυτού, ήν έδωκεν αυτώ εν τώ όρει Εφραίµ. εν εκείνη τή ηµέρα λαβόντες οι υιοί Ισραήλ την κιβωτόν τού Θεού περιεφέροσαν
εν εαυτοίς, και Φινεές ιεράτευσεν αντί Ελεάζαρ τού πατρός αυτού, έως απέθανε και κατωρύγη εν Γαβαάρ τή εαυτού. οι δε
υιοί Ισραήλ απήλθοσαν έκαστος εις τον τόπον αυτών και εις την εαυτών πόλιν. και εσέβοντο οι υιοί Ισραήλ την Αστάρτην
και Ασταρώθ και τους θεούς των εθνών των κύκλω αυτών· και παρέδωκεν αυτούς Κύριος εις χείρας Εγλώµ τώ βασιλεί
Μωάβ, και εκυρίευσεν αυτών έτη δεκαοκτώ.
ΙτΝ. 24,33     Μετά ταύτα και ο Ελεάζαρ ο αρχιερεύς, ο υιός του Ααρών, απέθανε και ετάφη εις Γαβαάρ, πόλιν του υιού του



Φινεές, την οποίαν είχε δώσει προς αυτόν στο όρος Εφραίµ. Κατά την ηµέραν εκείνην της τελευτής του αρχιερέως έλαβον οι
Ισραηλίται και περιέφερον ανά µέσον αυτών µετά κατανύξεως την Κιβωτόν της Διαθήκης. Ο Φινεές αρχιεράτευσεν αντί
του πατρός του Ελεάζαρ, µέχρις ότου απέθανε και ετάφη εις την πόλιν του Γαβαάρ. Οι δε Ισραηλίται απήλθον έκαστος εις
τας περιοχάς των και τας πόλεις των. Αλλά µετ' ολίγον οι Ισραηλίται ήρχισαν να λατρεύουν την Αστάρτην και Ασταρώθ
και τους θεούς των κύκλω ειδωλολατρικών εθνών. Δι' αυτό δε ο Κυριος παρέδωκεν αυτούς εις τα χέρια Εγλώµ βασιλέως της
Μωάβ, ο οποίος και κατεδούλωσεν αυτούς επί δέκα οκτώ έτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Κρ. 1,1   Καί εγένετο µετά την τελευτήν Ιησού και επηρώτων οι υιοί Ισραήλ διά τού Κυρίου λέγοντες· τις αναβήσεται ηµίν
προς τους Χαναναίους αφηγούµενος τού πολεµήσαι προς αυτούς;
Κρ. 1,1    Μετά τον θάνατον του Ιησού του Ναυή ηρώτησαν οι Ισραηλίται τον Κυριον λέγοντες· “ποία από τας φυλάς µας θα
αναλάβη να επιτεθή κατά των Χαναναίων ως αρχηγός του πολέµου εναντίον αυτών”.
Κρ. 1,2   και είπε Κύριος· Ιούδας αναβήσεται. ιδού δέδωκα την γήν εν χειρί αυτού.
Κρ. 1,2   Ο Κυριος απήντησε· “η φυλή του Ιούδα θα αναλάβη ως αρχηγός τον πόλεµον αυτόν. Ιδού, έχω παραδώσει εις τα
χέρια αυτής την χώραν των Χαναναίων”.
Κρ. 1,3   και είπεν Ιούδας τώ Συµεών αδελφώ αυτού· ανάβηθι µετ εµού εν τώ κλήρω µου, και παραταξώµεθα προς τους
Χαναναίους, και πορεύσοµαι καγώ µετά σού εν τώ κλήρω σου. και επορεύθη µετ αυτού Συµεών.
Κρ. 1,3   Η δε φυλή του Ιούδα είπε τότε εις την γειτονικήν της φυλήν του Συµεών · “έλα και συ µαζή µου εις την κληρονοµίαν
µου, δια να αντιπαραταχθώµεν µαζή εναντίον των Χαναναίων. Επειτα δε και εγώ θα έλθω µαζή σου δια να εκκαθαρίσωµεν
την ιδικήν σου κληρονοµίαν”. Πράγµατι η φυλή του Συµεών επορεύθη µαζή µε την φυλήν Ιούδα στον πόλεµον.
Κρ. 1,4   και ανέβη Ιούδας, και παρέδωκε Κύριος τον Χαναναίον και τον Φερεζαίον εις τας χείρας αυτών. και έκοψαν αυτούς
εν Βεζάκ εις δέκα χιλιάδας ανδρών.
Κρ. 1,4   Η φυλή του Ιούδα εβάδισε κατά των Χαναναίων, ο δε Κυριος παρέδωκε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις
τας χείρας αυτών. Εφόνευσαν δε από αυτούς εις την πόλιν Βεζέκ δέκα χιλιάδας άνδρας.
Κρ. 1,5   και κατέλαβον τον Αδωνιβεζέκ εν τή Βεζέκ και παρετάξαντο προς αυτόν και έκοψαν τον Χαναναίον και Φερεζαίον.
Κρ. 1,5   Κατέλαβαν δε τον Αδωνιβεζέκ δηλαδή τον βασιλέα της Βεζέκ εντός της πόλεως, επετέθησαν εναντίον αυτού και
εφόνευσαν τους Χαναναίους και Φερεζαίους.
Κρ. 1,6   και έφυγεν Αδωνιβεζέκ, και κατέδραµον οπίσω αυτού και ελάβοσαν αυτόν και απέκοψαν τα άκρα των χειρών
αυτού και τα άκρα τώ ποδών αυτού.
Κρ. 1,6   Ο βασιλεύς της Βεζέκ ετράπη εις φυγήν. Αλλά τον κατεδίωξαν οι Ισραηλίται, τον συνέλαβαν και του έκοψαν τα
µεγάλα δάκτυλα από τας χείρας και τους πόδας του.
Κρ. 1,7   και είπεν Αδωνιβεζέκ· εβδοµήκοντα βασιλείς τα άκρα των χειρών αυτών και τα άκρα των ποδών αυτών
αποκεκοµµένοι ήσαν συλλέγοντες τα υποκάτω της τραπέζης µου· καθώς ούν εποίησα, ούτως ανταπέδωκέ µοι ο Θεός. και
άγουσιν αυτόν εις Ιερουσαλήµ, και απέθανεν εκεί.
Κρ. 1,7   Είπε δε ο Αδωνιβεζέκ· “εγώ έκοψα τα δάκτυλα των χειρών και των ποδών εβδόµηκοντά βασιλέων , οι οποίοι και
συνέλεγαν κάτω από την τράπεζάν µου τα µικρά κοµµατάκια ψωµιού και τροφών που έπιπτον. Οπως λοιπόν εγώ έκαµα
εναντίον εκείνων, έτσι και µε ετιµώρησε τώρα ο Θεός”. Οι Ισραηλίται ωδήγησαν αυτόν εις την Ιερουσαλήµ, όπου και
απέθανεν.
Κρ. 1,8   Καί επολέµουν υιοί Ιούδα την Ιερουσαλήµ και κατελάβοντο αυτήν και επάταξαν αυτήν εν στόµατι ροµφαίας και
την πόλιν ενέπρησαν εν πυρί.
Κρ. 1,8   Οι άνδρες της φυλής του Ιούδα ανέλαβον πόλεµον εναντίον της Ιερουσαλήµ, κατέλαβον αυτήν και επέρασαν εν
στόµατι µαχαίρας τους κατοίκους της, την δε πόλιν παρέδωσαν στο πυρ.
Κρ. 1,9 και µετά ταύτα κατέβησαν οι υιοί Ιούδα πολεµήσαι προς τον Χαναναίον τον κατοικούντα την ορεινήν και το νότιον
και την πεδινήν.
Κρ. 1,9   Μετά ταύτα οι άνδρες της φυλής Ιούδα κατέβησαν προς νότον, δια να πολεµήσουν τους Χαναναίους, οι οποίοι
κατοικούσαν την ορεινήν και την νότιον πεδινήν περιοχήν.
Κρ. 1,10  και επορεύθη Ιούδας προς τον Χαναναίον τον κατοικούντα εν Χεβρών, και εξήλθε Χεβρών εξ εναντίας· και το όνοµα
ήν Χεβρών το πρότερον Καριαθαρβοκσεφέρ. και επάταξαν τον Σεσσί και Αχιναάν και Θολµί, γεννήµατα τού Ενάκ.
Κρ. 1,10   Εδάδισαν εναντίον των Χαναναίων οι οποίοι κατοικούσαν εις Χεβρών. Οι πολεµισταί της Χεβρών εξήλθον να
αντιπαραταχθούν εναντίον εκείνων το όνοµα της Χεβρών ήτο προηγουµένως Καριαθαρβοκσεφέρ. Εκεί εκτύπησαν οι
Ιουδαίοι και κατέλαβον τας φυλάς Σεσσί, Αχιναάν και Θολµί, απογόνους των Ενακίµ, της φυλής των γιγάντων.
Κρ. 1,11  και ανέβησαν εκείθεν προς τους κατοικούντας Δαβίρ· το δε όνοµα της Δαβίρ ήν έµπροσθεν Καριαθσεφάρ, Πόλις
γραµµάτων.
Κρ. 1,11  Από εκεί εβάδισαν προς τους κατοίκους της Δαβίρ. Το όνοµα της Δαβίρ ήτο προηγουµένως Καριαθσεφάρ, Πολις
Γραµµάτων.
Κρ. 1,12  και είπε Χάλεβ· ός αν πατάξη την Πόλιν των γραµµάτων και προκαταλάβηται αυτήν, δώσω αυτώ την Ασχά
θυγατέρα µου εις γυναίκα.
Κρ. 1,12   Ο Χαλεβ είπεν· “εις εκείνον, ο οποίος θα κτυπήση και θα κυριεύση την Πολιν των Γραµµάτων, θα δώσω εγώ ως
σύζυγόν του την θυγατέρα µου Ασχά”.
Κρ. 1,13  και προκατελάβετο αυτήν Γοθονιήλ υιός Κενέζ αδελφού Χάλεβ ο νεώτερος, και έδωκεν αυτώ Χάλεβ την Ασχά
θυγατέρα αυτού εις γυναίκα.
Κρ. 1,13   Εκυρίευσε την πόλιν ο Γοθονιήλ, υιός του Κενέζ ο οποίος ήτο αδελφός νεώτερος του Χαλεβ. Ο δε Χαλεδ έδωκε
σύµφωνα µε την υπόσχεσίν του, εις αυτόν ως σύζυγον την θυγατέρα του.
Κρ. 1,14  και εγένετο εν τή εισόδω αυτής και επέσεισεν αυτήν Γοθονιήλ τού αιτήσαι παρά τού πατρός αυτής αγρόν, και
εγόγγυζε και έκραξεν από τού υποζυγίου· εις γήν νότου εκδέδοσαί µε. και είπεν αυτή Χάλεβ· τι εστί σοι;



Κρ. 1,14   Οταν δε αυτή εβάδιζε να εισέλθη στον οίκον του Γοθονιήλ εκείνος την επίεσε να ζητήση από τον πατέρα της ένα
αγρόν. Αυτή δε από τον όνον, επί του οποίου εκάθητο, εγόγγυσε και έκραξε δήθεν παραπονουµένη· “µε έδωκες ως σύζυγον
εις χώραν µακρυνήν προς νότον”. Ο δε Χαλεβ την ηρώτησε· “τι σου συµβαίνει;”
Κρ. 1,15  και είπεν αυτώ Ασχά· δός δή µοι ευλογίαν, ότι εις γήν νότου εκδέδοσαί µε, και δώσεις µοι λύτρωσιν ύδατος. και
έδωκεν αυτή Χάλεβ κατά την καρδίαν αυτής λύτρωσιν µετεώρων και λύτρωσιν ταπεινών.
Κρ. 1,15   Η Ασχά του απήντησε· “δος µου µίαν ευλογηµένην περιοχήν γης διότι µε στέλνεις εις την κατάξηρον γην του
νότου· θέλω να µου δώσης µέρος να ποτίζεται από ύδατα”. Ο Χαλεβ έδωκεν εις αυτήν, σύµφωνα µε την επιθυµίαν της
καρδίας της, περιοχήν εις υψηλά και χαµηλά µέρη διαρρεόµενα από ύδατα.
Κρ. 1,16  Καί οι υιοί Ιοθόρ τού Κιναίου τού γαµβρού Μωυσή ανέβησαν εκ πόλεως των φοινίκων µετά των υιών Ιούδα εις την
έρηµον την ούσαν εν τώ νότω Ιούδα, ή εστιν επί καταβάσεως Αράδ, και κατώκησαν µετά τού λαού.
Κρ. 1,16   Οι απόγονοι του Ιοθόρ, του Κιναίου, πενθερού του Μωϋσέως ανέβησαν από την πόλιν των Φοινίκων, δηλαδή την
Ιεριχώ, µαζή µε την φυλήν Ιούδα εις την έρηµον νοτίως εις την περιοχήν της φυλής Ιούδα, η οποία ευρίσκεται εις την
κατωφέρειαν της Αράδ, και εγκατεστάθησαν εκεί µαζή µε τον λαόν.
Κρ. 1,17  και επορεύθη Ιούδας µετά Συµεών τού αδελφού αυτού και έκοψε τον Χαναναίον τον κατοικούντα Σεφέκ· και
εξωλόθρευσεν αυτούς, και εκάλεσε το όνοµα της πόλεως Ανάθεµα.
Κρ. 1,17   Η φυλή του Ιούδα µαζή µε την γειτονικήν της φυλήν του Συµεών εβάδισε και κατέκοψε τους Χαναναίους, οι
οποίοι, κατοικούσαν την Σεφέκ· εξωλόθρευσεν αυτούς και ωνόµασαν την πόλιν εκείνην “Ανάθεµα”.
Κρ. 1,18  και ουκ εκληρονόµησεν Ιούδας την Γάζαν ουδέ τα όρια αυτής, ουδέ την Ασκάλωνα ουδέ τα όρια αυτής, ουδέ την
Ακκαρών ουδέ τα όρια αυτής, την Άζωτον ουδέ τα περισπόρια αυτής.
Κρ. 1,18   Αλλά η φυλή του Ιούδα δεν κατέκτησε την Γαζαν ούτε την γύρω αυτής περιοχήν, ούτε την Ασκάλωνα µε την
περιοχήν της, ούτε την Ακκαρών µε την περιοχήν της, ούτε την Αζωτον µε την γύρω αυτής καλλιεργήσιµον περιοχήν.
Κρ. 1,19  και ήν Κύριος µετά Ιούδα και εκληρονόµησε το όρος, ότι ουκ ηδυνάσθησαν εξολοθρεύσαι τους κατοικούντας την
κοιλάδα, ότι ηχάβ διεστείλατο αυτοίς.
Κρ. 1,19   Ο Κυριος ήτό µε την φυλήν Ιούδα, η οποία κατέλαβε και εκληρονόµησε την ορεινήν περιοχήν· εγκατεστάθη δε
εκεί διότι δεν ηµπόρεσαν να εξολοθρεύσουν τους κατοικούντας εις τα πεδινά µέρη, ο δε Ρηχάβ συνέστησεν εις αυτούς να µη
καταλάβουν την πεδινήν περιοχήν.
Κρ. 1,20  και έδωκαν τώ Χάλεβ την Χεβρών, καθώς ελάλησε Μωυσής, και εκληρονόµησεν εκείθεν τας τρεις πόλεις των υιών
Ενάκ.
Κρ. 1,20  Οι Ισραηλίται έδωκαν στον Χαλεβ την Χεβρών όπως είχε παραγγείλει ο Μωϋσής, ο δε Χαλεβ εξώρµησεν από εκεί
και κατέλαβε τας τρεις πόλεις των απογόνων του Ενάκ.
Κρ. 1,21  και τον Ιεβουσαίον τον κατοικούντα εν Ιερουσαλήµ ουκ εκληρονόµησαν οι υιοί Βενιαµίν, και κατώκησεν ο
Ιεβουσαίος µετά των υιών Βενιαµίν εν Ιερουσαλήµ έως της ηµέρας ταύτης.
Κρ. 1,21   Η φυλή Βενιαµίν δεν εξεδίωξαν τους Ιεβουσαίους οι οποίοι κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ και δεν κατέλαβαν
την περιοχήν των· έτσι δε οι Ιεβουσαίοι κατοικούσαν µαζή µε την φυλήν Βενιαµίν εις την Ιερουσαλήµ και την περιοχήν
µέχρι της ηµέρας αυτής.
Κρ. 1,22  και ανέβησαν οι υιοί Ιωσήφ και γε αυτοί εις Βαιθήλ, και Κύριος ήν µετ αυτών.
Κρ. 1,22  Η φυλή των υιών του Ιωσήφ εβάδισε και αυτή εναντίον της Βαιθήλ ο δε Κυριος ήτο µαζή των.
Κρ. 1,23  και παρενέβαλον και κατεσκέψαντο Βαιθήλ· το δε όνοµα της πόλεως ήν έµπροσθεν Λουζά .
Κρ. 1,23   Επολιόρκησαν και κατεσκόπευσαν την Βαιθήλ, της οποίας το όνοµα προηγουµένως ήτο Λουζά.
Κρ. 1,24  και είδον οι φυλάσσοντες, και ιδού ανήρ εξεπορεύετο εκ της πόλεως· και έλαβον αυτόν και είπον αυτώ· δείξον ηµίν
της πόλεως την είσοδον, και ποιήσοµεν µετά σού έλεος.
Κρ. 1,24  Οι Ισραηλίται κατάσκοποι επρόσεξαν και είδον και ιδού ένας άνδρας εξήρχετο από την πόλιν . Τον συνέλαβαν και
του είπον “δείξε µας την είσοδον της πόλεως και ηµείς θα δείξωµεν προς σε έλεος και δεν θα σε φονεύσωµεν”.
Κρ. 1,25  και έδειξεν αυτοίς την είσοδον της πόλεως, και επάταξαν την πόλιν εν στόµατι ροµφαίας, τον δε άνδρα και την
συγγένειαν αυτού εξαπέστειλαν.
Κρ. 1,25   Εκείνος τους έδειξε την είσοδον της πόλεως, από την οποίαν οι Ισραηλίται εισήλθον και κατέλαβον την πόλιν και
επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας όλους τους κατοίκους της. Αφήκαν όµως ελευθέρους τον άνδρα εκείνον που τους έδειξε την
είσοδον και τους συγγενείς του.
Κρ. 1,26  και επορεύθη ο ανήρ εις γήν Χεττίν και ωκοδόµησεν εκεί πόλιν και εκάλεσε το όνοµα αυτής Λουζά· τούτο όνοµα
αυτής έως της ηµέρας ταύτης.
Κρ. 1,26  Ο άνθρωπος δε εκείνος µετέβη εις την χώραν των Χετταίων, έκτισεν εκεί πόλιν και της έδωσε το όνοµα Λουζά. Αυτό
δε και είναι το όνοµα της πόλεως µέχρις αυτής της ηµέρας.
Κρ. 1,27  και ουκ εξήρε Μανασσή την Βαιθσάν, ή εστι Σκυθών πόλις, ουδέ τας θυγατέρας αυτής ουδέ τα περίοικα αυτής
ουδέ την Θανάκ ουδέ τας θυγατέρας αυτής, ουδέ τους κατοικούντας Δώρ ουδέ τας θυγατέρας αυτής, ουδέ τον κατοικούντα
Βαλάκ ουδέ τα περίοικα αυτής ουδέ τας θυγατέρας αυτής, ουδέ τους κατοικούντας Μαγεδώ ουδέ τα περίοικα αυτής και τας
θυγατέρας αυτής, ουδέ τους κατοικούντας Ιεβλαάµ ουδέ τα περίοικα αυτής ουδέ τας θυγατέρας αυτής· και ήρξατο ο
Χαναναίος κατοικείν εν τή γη ταύτη.
Κρ. 1,27   Η ηµίσεια φυλή του Μανασσή δεν εξεδίωξε τους κατοίκους της πόλεως Βαιθσάν αυτή είναι η Σκυθόπολις ούτε
τους κατοίκους των χωρίων της και της γύρω περιοχής . Δεν εξεδίωξεν επίσης τους κατοίκους της Θανάκ ούτε τους
κατοίκους των χωρίων της και της γύρω περιοχής· δεν εξεδίωξε τους κατοίκους της Δωρ ούτε τους κατοίκους των γύρω
χωρίων της, ούτε και τους κατοικούντας εις την Βαλάκ, εις την γύρω περιοχήν και τα χωρία της, ούτε τους κατοικούντας
εις Μαγεδώ εις την γύρω περιοχήν και τα χωρία της, ούτε τους κατοικούντας εις την Ιεβλαάµ εις την γύρω περιοχήν και τα
χωρία της. Δια τούτο οι Χαναναίοι ανεθάρρησαν, κατοικούσαν και ήρχισαν να επεκτείνωνται εις την περιοχήν αυτήν.
Κρ. 1,28  και εγένετο ότε ενίσχυσεν Ισραήλ, και εποίησε τον Χαναναίον εις φόρον και εξαίρων ουκ εξήρεν αυτόν.
Κρ. 1,28  Οι Ισραηλίται έγιναν βεβαίως ισχυροί αλλά δεν εξώντωσαν τους Χαναναίους τελείως. Ηρκέσθησαν να τους
κάµουν φόρου υποτελείς.
Κρ. 1,29  και Εφραίµ ουκ εξήρε τον Χαναναίον τον κατοικούντα εν Γαζέρ· και κατώκησεν ο Χαναναίος εν µέσω αυτού εν



Γαζέρ και εγένετο εις φόρον.
Κρ. 1,29  Και οι της φυλής Εφραίµ δεν εξεδίωξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας εις Γαζέρ. Ετσι δε οι Χαναναίοι
εγκατεστάθησαν εν µέσω των Ισραηλιτών και εις την Γαζέρ γενόµενοι µόνον φόρου υποτελείς εις αυτούς.
Κρ. 1,30  και Ζαβουλών ουκ εξήρε τους κατοικούντας Κέδρων, ουδέ τους κατοικούντας Δωµανά· και κατώκησεν ο
Χαναναίος εν µέσω αυτών και εγένετο αυτώ εις φόρον.
Κρ. 1,30   Και η φυλή Ζαβουλών δεν εξεδίωξε τους κατοίκους της πόλεως Κέδρων ούτε τους κατοίκους Δωµανά. Δια τούτο οι
Χαναναίοι κατοικούσαν εν µέσω των Ισραηλιτών, πληρώνοντες µόνον εις αυτούς φόρον υποτελείας.
Κρ. 1,31  και Ασήρ ουκ εξήρε τους κατοικούντας Ακχώ, και εγένετο αυτώ εις φόρον, και τους κατοικούντας Δώρ και τους
κατοικούντας Σιδώνα και τους κατοικούντας Ααλάφ, τον Ασχαζί και τον Χελβά και τον Ναΐ και τον Ερεώ.
Κρ. 1,31   Και η φυλή του Ασήρ δεν εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ οι οποίοι έγιναν µόνον φόρου υποτελείς εις αυτήν.
Δεν εξεδίωξαν επίσης τους κατοίκους της Δωρ, τους κατοίκους της Σιδώνος, τους κατοίκους της Ααλάφ, τας φυλάς Ασχαζί,
Χελβά, Ναϊ και Ερεώ.
Κρ. 1,32  και κατώκησεν ο Ασήρ εν µέσω τού Χαναναίου τού κατοικούντος την γήν, ότι ουκ ηδυνήθη εξάραι αυτόν.
Κρ. 1,32   Ετσι δε η φυλή του Ασήρ συγκατώκησε µαζή µε τους Χαναναίους, τους κατοίκους της περιοχής, διότι δεν έδειξε
διάθεσιν να εκδιώξη αυτούς.
Κρ. 1,33  και Νεφθαλί ουκ εξήρε τους κατοικούντας Βαιθσαµύς και τους κατοικούντας Βαιθανάθ, και κατώκησε Νεφθαλί εν
µέσω τού Χαναναίου τού κατοικούντος την γήν· οι δε κατοικούντες Βαιθσαµύς και την Βαιθενέθ εγένοντο αυτοίς εις φόρον.
Κρ. 1,33   Οµοίως και η φυλή του Νεφθαλί δεν εξεδίωξε τους κατοίκους της Βαιθσαµύς και τους κατοίκους της Βαιθανάθ.
Ετσι δε η φυλή αυτή κατώκησεν εν µέσω των Χαναναίων, οι οποίοι ήσαν εγκατεστηµένοι εις την χώραν των. Μονον ότι οι
κάτοικοι της Βαιθσαµύς και της Βαιθανάθ έγιναν φόρου υποτελείς εις την φυλήν Νεφθαλί.
Κρ. 1,34  και εξέθλιψεν ο Αµοραίος τους υιούς Δάν εις το όρος, ότι ουκ αφήκαν αυτόν καταβήναι εις την κοιλάδα.
Κρ. 1,34   Οι Αµορραίοι µάλιστα ανεθάρρησαν και εστενοχώρησαν πολύ τους υιούς της φυλής Δαν που κατοικούσαν στο
όρος και δεν τους επέτρεπαν να κατέρχωνται εις την πεδιάδα.
Κρ. 1,35  και ήρξατο ο Αµοραίος κατοικείν εν τώ όρει τώ οστρακώδει, εν ώ αι άρκοι και εν ώ αι αλώπεκες, εν τώ Μυρσινώνι
και εν Θαλαβίν· και εβαρύνθη η χείρ οίκου Ιωσήφ επί τον Αµοραίον, και εγενήθη αυτοίς εις φόρον.
Κρ. 1,35   Ηρχισαν δε οι Αµορραίοι να ανέρχωνται και να κατοικούν στο όρος το οστρακώδες στο οποίον υπήρχον άρκτοι
και αλώπεκες, στον Μυρσινώνα και Θαλαβίν. Οι απόγονοι όµως της φυλής του Ιωσήφ επεβλήθησαν µε την ισχύν των
στους Αµορραίους και τους ηνάγκασαν να γίνουν φόρου υποτελείς εις αυτούς.
Κρ. 1,36  και το όριον τού Αµοραίου από της αναβάσεως Ακραβίν από της Πέτρας και επάνω .
Κρ. 1,36   Η δε περιοχή την οποίαν κατείχον οι Αµορραίοι εξετείνετο από την ανωφέρειαν Ακραβίν, από την πόλιν Πέτρα και
επάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Κρ. 2,1   Καί ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλ επί τον Κλαυθµώνα και επί Βαιθήλ και επί τον οίκον Ισραήλ και είπε προς
αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ανεβίβασα υµάς εξ Αιγύπτου και εισήγαγον υµάς εις την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν υµών, και
είπα· ου διασκεδάσω την διαθήκην µου την µεθ υµών εις τον αιώνα·
Κρ. 2,1   Αγγελος Κυρίου ανέβη από τα Γαλγαλα στοποθεσίαν την οποίαν ωνόµαζον “Κλαυθµώνα” και εις την Βαιθήλ, όπού
κατοικούσαν οι Ισραηλίται, και είπεν εις αυτούς· “αυτά λέγει ο Κυριος· σας έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον και σας
ωδήγησα εις την χώραν αυτήν, δια την οποίαν ωρκίσθηκα στους προπάτορας σας και είπα· Ουδέποτε θα αθετήσω την
συµφωνίαν µου µε σας.
Κρ. 2,2   και υµείς ου διαθήσεσθε διαθήκην τοίς εγκαθηµένοις εις την γήν ταύτην, ουδέ τοίς θεοίς αυτών προσκυνήσετε,
αλλά τα γλυπτά αυτών συντρίψετε, τα θυσιαστήρια αυτών καθελείτε. και ουκ εισηκούσατε της φωνής µου, ότι ταύτα
εποιήσατε.
Κρ. 2,2  Ούτε όµως και σεις θα έλθετε εις συµφωνίαν µε τους κατοίκους της χώρας αυτής, ούτε και τους θεούς των ποτέ θα
προσκυνήσετε αλλά τα είδωλά των θα συντρίψετε και τα θυσιαστήριά των θα καταστρέψετε. Σεις όµως δεν υπηκούσατε εις
την εντολήν µου και εκάµατε αυτά που σας είχα απαγορεύσει.
Κρ. 2,3   καγώ είπον· ου µη εξάρω αυτούς εκ προσώπου υµών, και έσονται υµίν εις συνοχάς, και οι θεοί αυτών έσονται υµίν
εις σκάνδαλον.
Κρ. 2,3  Και εγώ είπα και απεφάσισα· Δεν θα εκδιώξω και δεν θα εξαφανίσω από εµπρός σας τους Χαναναίους , και έτσι
αυτοί παραµένοντες µεταξύ σας θα είναι δια σας διαρκής στενοχωρία, οι δε θεοί των θα είναι δια σας συνεχές σκάνδαλον
προς το πονηρόν”.
Κρ. 2,4   και εγένετο ως ελάλησεν ο άγγελος Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντας υιούς Ισραήλ, και επήραν ο λαός την
φωνήν αυτών και έκλαυσαν.
Κρ. 2,4  Οταν ο άγγελος διελάλησε τα λόγια αυτά προς όλους τους Ισραηλίτας, όλος ο λαός έβγαλε κραυγήν και έκλαυσε.
Κρ. 2,5   και επωνόµασαν το όνοµα τού τόπου εκείνου, Κλαυθµώνες· και εθυσίασαν εκεί τώ Κυρίω.
Κρ. 2,5  Δια τούτο δε και ωνόµασαν τον τόπον εκείνον “Κλαυθµώνες”. Εκεί προσέφεραν θυσίας προς τον Κυριον.
Κρ. 2,6   Καί εξαπέστειλεν Ιησούς τον λαόν, και ήλθεν ανήρ εις την κληρονοµίαν αυτού κατακληρονοµήσαι την γήν.
Κρ. 2,6  Ο Ιησούς του Ναυή απέλυσε τον λαόν και κάθε Ισραηλίτης µετέβη εις την κληρονοµίαν του, δια να γίνη κύριος της
χώρας.
Κρ. 2,7   και εδούλευσεν ο λαός τώ Κυρίω πάσας τας ηµέρας Ιησού και πάσας τας ηµέρας των πρεσβυτέρων, όσοι
εµακροηµέρευσαν µετά Ιησού, όσοι έγνωσαν πάν το έργον Κυρίου το µέγα, ό εποίησεν εν τώ Ισραήλ.
Κρ. 2,7  Ο ισραηλιτικός λαός υπήκουε και ελάτρευε τον Κυριον όλον το διάστηµα κατά το οποίον εζούσεν ο Ιησούς του
Ναυη, και όλον το διάστηµα κατά το οποίον εζούσαν οι γεροντότεροι, οι σύγχρονοι του Ιησού του Ναυη, οι οποίοι είχον ίδει
και γνωρίσει όλα τα µεγάλα και θαυµαστά έργα, τα οποία εκαµεν ο Κυριος προς χάριν του Ισραηλιτικού λαού.
Κρ. 2,8   και ετελεύτησεν Ιησούς υιός Ναυή δούλος Κυρίου, υιός εκατόν δέκα ετών.
Κρ. 2,8  Ο Ιησούς του Ναυη, ο πιστός αυτός δούλος του Κυρίου, απέθανε εις ηλικίαν εκατόν δέκα ετών.
Κρ. 2,9   και έθαψαν αυτόν εν ορίω της κληρονοµίας αυτού εν Θαµναθαρές, εν όρει Εφραίµ από βορά τού όρους Γαάς.



Κρ. 2,9  Εθαψαν δε αυτόν οι Ισραηλίται εις την περιοχήν της κληρονοµίας του, την πόλιν Θαµναθαρές, στο όρος Εφραίµ
βορείως του όρους Γαάς.
Κρ. 2,10  και γε πάσα η γενεά εκείνη προσετέθησαν προς τους πατέρας αυτών, και ανέστη γενεά ετέρα µετ αυτούς, οί ουκ
έγνωσαν τον Κύριον και γε το έργον, ό εποίησεν εν τώ Ισραήλ.
Κρ. 2,10  Αλλά και όλη εκείνη η γενεά η σύγχρονος του Ιησού του Ναυή προσετέθη µε την σειράν της στους προγόνους της,
και υστερα από αυτούς ανεφάνη άλλη γενεά, της οποίας οι άνθρωποι δεν εγνώριζαν τον Κυριον ούτε και τα µεγάλα έργα,
τα οποία είχε κάµει προς χάριν των Ισραηλιτών. Επαυσαν να τον λατρεύουν.
Κρ. 2,11  Καί εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και ελάτρευσαν τοίς Βααλίµ.
Κρ. 2,11   Ετσι δε οι Ισραηλίται εξέκλιναν και έπραξαν έργα πονηρά, µισητά ενώπιον του Κυρίου, και ελάτρευσαν τον
ειδωλολατρικόν θεόν Βααλ.
Κρ. 2,12  και εγκατέλιπον τον Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γής Αιγύπτου και
επορεύθησαν οπίσω θεών ετέρων από των θεών των εθνών των περικύκλω αυτών και προσεκύνησαν αυτοίς και
παρώργισαν τον Κύριον
Κρ. 2,12  Εγκατέλιπον Κυριον τον Θεόν των προγόνων των, ο οποίος τους είχε βγάλει ελευθέρους από την χώραν της
Αιγύπτου και ηκολούθησαν άλλους θεούς από τους ειδωλολατρικούς θεούς των γύρω εθνών και προσεκύνησαν αυτούς.
Ετσι όµως εξώργισαν τον Κυριον,
Κρ. 2,13  και εγκατέλιπον αυτόν και ελάτρευσαν τώ Βάαλ και ταίς Αστάρταις.
Κρ. 2,13   διότι εγκατέλιπον αυτόν και ελάτρευσαν ως θεούς τον Βααλ και την Αστάρτην.
Κρ. 2,14  και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τώ Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας προνοµευόντων , και κατεπρονόµευσαν
αυτούς· και απέδοτο αυτούς εν χερσί των εχθρών αυτών κυκλόθεν , και ουκ ηδυνήθησαν έτι αντιστήναι κατά πρόσωπον
των εχθρών αυτών.
Κρ. 2,14  Δια την ασέβειαν και αχαριστίαν των αυτήν ωργίσθη οργήν µεγάλην εναντίον των ο Θεός και τους παρέδωκεν εις
χείρας επιδροµέων οι οποίοι ελεηλατούσαν την χώραν των, και τους κατελήστευσαν. Τους παρέδωσεν εξ ολοκλήρου εις τα
χέρια των γύρω εχθρών των και δεν ηµπόρεσαν πλέον να αντισταθούν ενώπιον αυτών.
Κρ. 2,15  εν πάσιν, οίς επορεύοντο, και χείρ Κυρίου ήν επ αυτούς εις κακά, καθώς ελάλησε Κύριος και καθώς ώµοσε Κύριος
αυτοίς, και εξέθλιψεν αυτούς σφόδρα.
Κρ. 2,15   Οπου και αν επήγαιναν, η παντοδύναµος και τιµωρός χειρ του Κυρίου ήτο εναντίον των και τους παρέδιδεν εις
θλίψεις, όπως άλλωστε είχε µε όρκον προαναγγείλει εις αυτούς ο Κυριος. Δι' αυτό και τους κατέθλιψε πολύ.
Κρ. 2,16  και ήγειρε Κύριος κριτάς, και έσωσεν αυτούς Κύριος εκ χειρός των προνοµευόντων αυτούς. και γε των κριτών ουχ
υπήκουσαν,
Κρ. 2,16  Ο Κυριος όµως, δια το πολύ του έλεος, ανέδειξεν ευσεβείς ηγέτας, τους Κριτάς, και δι' αυτών τους έσωσεν από τα
χέρια των εχθρών οι οποίοι τους ελεηλατούσαν. Δυστυχώς όµως οι Ισραηλίται και εις αυτούς ακόµη τους Κριτάς δεν
υπήκουσαν πάντοτε.
Κρ. 2,17  ότι εξεπόρνευσαν οπίσω θεών ετέρων και προσεκύνησαν αυτοίς· και εξέκλιναν ταχύ εκ της οδού , ής επορεύθησαν
οι πατέρες αυτών τού εισακούειν των λόγων Κυρίου, ουκ εποίησαν ούτως.
Κρ. 2,17   Διότι εξετράπησαν και ελάτρευσαν άλλους θεούς και προσεκύνησαν αυτούς. Πολύ σύντοµα παρεξέκλιναν από τον
δρόµον, που είχαν ακολουθήσει οι πατέρες των οι οποίοι υπήκουαν εις τας εντολάς του Κυρίου. Αυτοί όµως δεν έπραξαν
σύµφωνα µε το καλόν παράδειγµα εκείνων.
Κρ. 2,18  και ότι ήγειρε Κύριος αυτοίς κριτάς, και ήν Κύριος µετά τού κριτού και έσωσεν αυτούς εκ χειρός εχθρών αυτών
πάσας τας ηµέρας τού κριτού, ότι παρεκλήθη Κύριος από τού στεναγµού αυτών από προσώπου των πολιορκούντων
αυτούς και εκθλιβόντων αυτούς.
Κρ. 2,18  Καθε φοράν που ο Κυριος ανεδείκνυε Κριτάς, ήτο µαζή µε τον εκάστοτε Κριτήν και έτσι έσωζε και ηλευθέρωνεν
αυτούς από τα χέρια των εχθρών των, όσον χρόνον εζούσεν ο Κριτής. Τούτο δε διότι ο Κυριος τους ελυπείτο βλέπων αυτούς
να θλίβωνται και να στενάζουν εξ αιτίας των εχθρών των, οι οποίοι τους κατέθλιβον και τους εβασάνιζον.
Κρ. 2,19  και εγένετο ως απέθνησκεν ο κριτής, και απέστρεψαν και πάλιν διέφθειραν υπέρ τους πατέρας αυτών πορεύεσθαι
οπίσω θεών ετέρων, λατρεύειν αυτοίς και προσκυνείν αυτοίς· ουκ απέριψαν τα επιτηδεύµατα αυτών, και τας οδούς αυτών
τας σκληράς.
Κρ. 2,19  Οταν όµως ο Κριτής απέθνησκεν, οι Ισραηλίται απεµακρύνοντο από τον Θεόν, εξέκλιναν προς το κακόν,
διεφβείροντο περισσότερον από τους πατέρας των, ώστε να πορεύωνται οπίσω άλλων θεών, να λατρεύουν αυτούς και να
προσκυνούν αυτούς. Δεν ήθελαν να απαρνηθούν τας πονηράς συνηθείας των, τους σκληρούς και διεστραµµένους τρόπους
της ζωής των.
Κρ. 2,20  και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τώ Ισραήλ και είπεν· ανθ ών όσα εγκατέλιπον το έθνος τούτο την διαθήκην µου, ήν
ενετειλάµην τοίς πατράσιν αυτών, και ουκ εισήκουσαν της φωνής µου,
Κρ. 2,20  Δι' αυτό και ωργίσθη οργήν µεγάλην ο Κυριος εναντίον των Ισραηλιτών και είπεν· “επειδή ο λαός αυτός
εγκατέλειψε και κατεπάτησε την διαθήκην µου, την οποίαν εγώ είχα διατάξει προς τους προγόνους των, και δεν
υπήκουσαν εις την εντολήν µου,
Κρ. 2,21  και εγώ ου προσθήσω τού εξάραι άνδρα εκ προσώπου αυτών από των εθνών , ών κατέλιπεν Ιησούς υιός Ναυή εν τή
γη
Κρ. 2,21  εγώ δεν θα ενδιαφερθώ πλέον δια να εκδιώξω από εµπρός των ούτε ένα άνδρα από τα ειδωλολατρικά έθνη , τα
οποία αφήκεν εις την χώραν των ο Ιησούς του Ναυη”.
Κρ. 2,22  και αφήκε, τού πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ, ει φυλάσσονται την οδόν Κυρίου πορεύεσθαι εν αυτή, ον τρόπον
εφύλαξαν οι πατέρες αυτών, ή ού.
Κρ. 2,22  Ο Θεός επέτρεψε να µείνουν οι λαοί αυτοί δια να δοκιµάση δι' αυτών τους 'Ισραηλιτας, εάν θα ενδιαφερθούν και θα
φροντίσουν να βαδίζουν την οδόν του Κυρίου και να τηρούν τας εντολάς του, όπως τας είχαν τηρήσει οι πατέρες των η οχι.
Κρ. 2,23  και αφήκε Κύριος τα έθνη ταύτα τού µη εξάραι αυτά το τάχος και ου παρέδωκεν αυτά εν χειρί Ιησού.
Κρ. 2,23  Δι' αυτό και αφήκεν ο Κυριος τα έθνη αυτά και δεν τα εξεδίωξεν αµέσως και δεν τα παρέδωκεν εις τα χέρια Ιησού
του Νσυη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Κρ. 3,1   Καί ταύτα τα έθνη, ά αφήκε Κύριος αυτά ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ, πάντας τους µη εγνωκότας τους
πολέµους Χαναάν.
Κρ. 3,1   Αυτά δε είναι τα έθνη, τα οποία αφήκεν ανυπότακτα ο Κυριος µεταξύ των Ισραηλιτών, ώστε να δοκιµάζη την
πίστιν και την υπακοήν όλων αυτών, οι οποίοι δεν εγνώρισαν και δεν έλαβον µέρος στους κατά των Χαναναίων πολέµους.
Κρ. 3,2   πλήν διά τας γενεάς υιών Ισραήλ τού διδάξαι αυτούς πόλεµον, πλήν οι έµπροσθεν αυτών ουκ έγνωσαν αυτά·
Κρ. 3,2  Ακόµη δε και δια να διδάξη τας κατόπιν γενεάς των Ισραηλιτών προς πόλεµον, διότι αι µεταγενέστεροι αύται
γενεαί δεν έλαβον µέρος και δεν εγνώρισαν τας πολεµικάς επιχειρήσεις των προγόνων των.
Κρ. 3,3   τας πέντε σατραπείας των αλλοφύλων και πάντα τον Χαναναίον και τον Σιδώνιον και τον Ευαίον τον κατοικούντα
τον Λίβανον από τού όρους τού Αερµών έως Λαβωεµάθ.
Κρ. 3,3   Τα ειδωλολατρικά δε αυτά έθνη είναι τα εξής· Αι πέντε σατραπείαι των αλλοφύλων (Φιλισταίων), όλοι οι
Χαναναίοι, οι Σιδώνιοι και οι Ευαίοι οι οποίοι κατοικούσαν το όρος Λιβανον, από το όρος Αερµών µέχρι της Λαβωεµάθ.
Κρ. 3,4   και εγένετο ώστε πειράσαι εν αυτοίς τον Ισραήλ, γνώναι ει ακούσονται τας εντολάς Κυρίου, ας ενετείλατο τοίς
πατράσιν αυτών εν χειρί Μωυσή.
Κρ. 3,4  Αφήκε δηλαδή ο Κυριος αυτά τα έθνη δια να δοκιµάση δι' αυτών τους Ισραηλιίας και να µάθη εάν αυτοί
υπακούουν και τηρούν τας εντολάς τας οποίας δια µέσου του Μωϋσέως είχε δώσει ο Κυριος στους προγόνους των.
Κρ. 3,5   και οι υιοί Ισραήλ κατώκησαν εν µέσω τού Χαναναίου και τού Χετταίου και τού Αµοραίου και τού Φερεζαίου και
τού Ευαίου και τού Ιεβουσαίου
Κρ. 3,5   Οι Ισραηλίται κατώκησαν και ανεµίχθησαν µαζή µε τους Χαναναίους, τους Χετταίους, τους Αµορραίους, τους
Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους.
Κρ. 3,6   και έλαβον τας θυγατέρας αυτών εαυτοίς εις γυναίκας και τας θυγατέρας αυτών έδωκαν τοίς υιοίς αυτών και
ελάτρευσαν τοίς θεοίς αυτών.
Κρ. 3,6 Οι Ισραηλίται έλαβον ως συζύγους των τας θυγατέρας εκείνων και έδωκαν εις εκείνους ως συζύγους τας θυγατέρας
των, και ελάτρευσαν τους ειδωλολατρικούς θεούς εκείνων.
Κρ. 3,7   Καί εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν εναντίον Κυρίου και επελάθοντο Κυρίου τού Θεού αυτών και ελάτρευσαν
τοίς Βααλίµ και τοίς άλσεσι.
Κρ. 3,7   Διέπραξαν έτσι οι Ισραηλίται φαύλα και παράνοµα ενώπιον του Κυρίου, ελησµόνησαν Κυριον τον Θεόν των και
ελάτρευσαν τα είδωλα του Βααλ και τα ιερά άλση όπου υπήρχον και οι βωµοί των ειδώλων .
Κρ. 3,8   και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τώ Ισραήλ και απέδοτο αυτούς εν χειρί Χουσαρσαθαίµ βασιλέως Συρίας ποταµών. και
εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τώ Χουσαρσαθαίµ έτη οκτώ.
Κρ. 3,8  Δι' αυτό και ήναψεν η οργή του Κυρίου εναντίον των Ισραηλιτών και παρέδωσεν αυτούς δούλους εις τα χέρια του
Χουσαρσαθαίµ, βασιλέως της Μεσοποταµίας. Και έγιναν οι Ισραηλίται δούλοι και φόρου υποτελείς επί οκτώ έτη στον
Χουσαρσαθαίµ.
Κρ. 3,9   και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον· και ήγειρε Κύριος σωτήρα τώ Ισραήλ, και έσωσεν αυτούς, τον Γοθονιήλ
υιόν Κενέζ αδελφού Χάλεβ τον νεώτερον υπέρ αυτόν,
Κρ. 3,9  Οι Ισραηλίται µέσα από την κάµινον της θλίψεώς των έκραξαν προς τον Κυριον ζητούντες την λύτρωσιν. Ο δε
Κυριος ανέδειξε τότε σωτήρα του ισραηλιτικού λαού τον Γοθονιήλ, υιόν του Κενέζ, νεωτέρου αδελφού του Χαλεβ.
Κρ. 3,10  και εγένετο επ αυτόν πνεύµα Κυρίου, και έκρινε τον Ισραήλ. και εξήλθεν εις πόλεµον προς Χουσαρσαθαίµ· και
παρέδωκε Κύριος εν χειρί αυτού τον Χουσαρσαθαίµ βασιλέα Συρίας ποταµών, και εκραταιώθη χείρ αυτού επί τον
Χουσαρσαθαίµ.
Κρ. 3,10   Πνεύµα Κυρίου ήλθεν εις αυτόν και τον ανέδειξε Κριτήν του ισραηλιτικού λαού. Τοτε αυτός εξήλθεν µαζή µε
Ισραηλίτας πολεµιστάς εις πόλεµον εναντίον του Χουσαρσαθαίµ. Ο δε Κυριος παρέδωκεν εις τα χέρια αυτού νικηµένον τον
Χουσαοσαθαίµ, βασιλέα της Μεσοποταµίας, και ανεδείχθη έτσι η εξουσία και η δύναµις του Γοθονιήλ ισχυρά και µεγάλη
επί του Χουσαρσαθαίµ.
Κρ. 3,11  και ησύχασεν η γη έτη τεσσαράκοντα· και απέθανε Γοθονιήλ υιός Κενέζ.
Κρ. 3,11   Ησύχασε δε τότε η χώρα από τας επιδροµάς επί τεσσαράκοντα έτη· και απέθανεν ο Γοθονιήλ ο υιός του Κενέζ.
Κρ. 3,12  Καί προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου. και ενίσχυσε Κύριος τον Εγλώµ βασιλέα Μωάβ
επί τον Ισραήλ διά το πεποιηκέναι αυτούς το πονηρόν έναντι Κυρίου.
Κρ. 3,12   Και πάλιν όµως οι Ισραηλίται διέπραξαν φαύλα και αµαρτωλά ενώπιον του Κυρίου. Ο δε Κυριος ενεδυνάµωσε τον
Εγλώµ, τον βασιλέα των Μωαβιτών να επέλθη εναντίον των Ισραηλιτών, διότι αυτοί είχαν διαπράξει το πονηρόν ενώπιον
του Κυρίου.
Κρ. 3,13  και συνήγαγε προς εαυτόν πάντας τους υιούς Αµµών και Αµαλήκ και επορεύθη και επάταξε τον Ισραήλ και
εκληρονόµησε την πόλιν των φοινίκων.
Κρ. 3,13   Ο Εγλώµ συνεκέντρωσε γύρω του τους Αµµωνίτας και Αµαληκίτας, εβάδισεν εναντίον των Ισραηλιτών, τους
ενίκησε και κατέλαβε την Ιεριχώ.
Κρ. 3,14  και εδούλευσαν οι υιοί Ισραήλ τώ Εγλώµ βασιλεί Μωάβ έτη δεκαοκτώ.
Κρ. 3,14   Οι Ισραηλίται έγιναν δούλοι, φόρου υποτελείς στον Εγλώµ, βασιλέα των Μωαβιτών, επί δέκα οκτώ έτη.
Κρ. 3,15  και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον· και ήγειρεν αυτοίς σωτήρα τον Αώδ υιόν Γηρά υιόν τού Ιεµενί , άνδρα
αµφοτεροδέξιον. και εξαπέστειλαν οι υιοί Ισραήλ δώρα εν χειρί αυτού τώ Εγλώµ βασιλεί Μωάβ.
Κρ. 3,15   Εκραξαν οι Ισραηλίται προς τον Κυριον ζητούντες την επέµβασίν του, ο δε Κυριος ανέδειξε τότε δι' αυτούς σωτήρα
τον Αώδ, υιόν Γηρά, υιόν του Ιεµενί, άνδρα που εχρησιµοποίει και την αριστεράν χείρα του ως δεξιάν. Οι Ισραηλίται
έστειλαν δώρα προς τον Εγλώµ βασιλέα των Μωαβιτών, δι' επιτροπής της οποίας αρχηγός ήτο ο Αώδ.
Κρ. 3,16  και εποίησεν εαυτώ Αώδ µάχαιραν δίστοµον, σπιθαµής το µήκος αυτής, και περιεζώσατο αυτήν υπό τον µανδύαν
επί τον µηρόν αυτού τον δεξιόν.
Κρ. 3,16   Ο Αώδ κατεσκεύασε µίαν δίκοπον µάχαιραν µήκους µιας σπιθαµής, και πριν αναχωρήση δια τον Εγλώµ
εκρέµασεν αυτήν κάτω από τον µανδύαν στον δεξιόν µηρόν του.



Κρ. 3,17  και επορεύθη και προσήνεγκε τα δώρα τώ Εγλώµ βασιλεί Μωάβ· και Εγλώµ ανήρ αστείος σφόδρα.
Κρ. 3,17   Μετέβη µαζή µε τους άλλους άνδρας της αποστολής και παρέδωσε τα δώρα, τον φόρον δηλαδή υποτελείας, στον
Εγλώµ τον βασιλέα των Μωαβιτών. Ο δε Εγλώµ ήτο πολύ ωραίος και εύσωµος ανήρ.
Κρ. 3,18  και εγένετο ηνίκα συνετέλεσεν Αώδ προσφέρων τα δώρα, και εξαπέστειλε τους φέροντας τα δώρα·
Κρ. 3,18   Οταν ετελείωσεν ο Αώδ προσφέρων τα δώρα, διέταξε τους άνδρας που τα έφεραν να απέλθουν. Μαζή δε µε αυτούς
ανεχώρησε και ο ίδιος µέχρι πλησίον εις την τοποθεσίαν Γαλγάλ.
Κρ. 3,19  και αυτός υπέστρεψεν από των γλυπτών των µετά της Γαλγάλ. και είπεν Αώδ· λόγος µοι κρύφιος προς σε, βασιλεύ.
και είπεν Εγλώµ προς αυτόν· σιώπα· και εξαπέστειλεν αφ εαυτού πάντας τους εφεστώτας επ αυτόν.
Κρ. 3,19   Ο Αώδ όµως επέστρεψε µόνος του από την περιοχήν των ειδωλολατρικών αγαλµάτων, που ήσαν πλησίον της
Γαλγάλ προς τον βασιλέα Εγλώµ. Είπε δε προς αυτόν· “βασιλεύ, έχω κάποιο µυστικόν να ανακοινώσω προς σε”. Ο Εγλώµ
του είπε· “σιώπα, µη οµιλής”. Αµέσως δε διέταξε και έφυγαν από κοντά του όλοι όσοι υπήρχον γύρω του.
Κρ. 3,20  και Αώδ εισήλθε προς αυτόν, και αυτός εκάθητο εν τώ υπερώω τώ θερινώ τώ εαυτού µονώτατος. και είπεν Αώδ·
λόγος Θεού µοι προς σε, βασιλεύ· και εξανέστη από τού θρόνου Εγλώµ εγγύς αυτού.
Κρ. 3,20  Ο Αώδ κατά διαταγήν του Εγλώµ ανήλθεν στο υπερώον προς τον Εγλώµ, ο οποίος εκάθητο στο θερινόν υπερώον
του εντελώς µόνος. Ο Αώδ τότε του είπε· “βασιλεύ, ο Θεός µου µε έστειλε να σου φανερώσω θείαν αποκάλυψιν”. Ο Εγλώµ
ηγέρθη µε ορµήν από τον θρόνον του και επλησίασε µε ενδιαφέρον τον Αώδ.
Κρ. 3,21  και εγένετο άµα τώ αναστήναι αυτόν και εξέτεινεν Αώδ την χείρα την αριστεράν αυτού και έλαβε την µάχαιραν
επάνωθεν τού µηρού αυτού τού δεξιού και ενέπηξεν αυτήν εν τή κοιλία αυτού
Κρ. 3,21   Οταν ο Εγλώµ ηγέρθη, ήπλωσε την αριστεράν του χείρα ο Αώδ ετράβηξε την µάχαιραν, η οποία εκρέµατο επάνω
στον δεξιόν µηρόν του και την εβύθισεν εις την κοιλίαν του Εγλώµ.
Κρ. 3,22  και επεισήνεγκε και γε την λαβήν οπίσω της φλογός, και επέκλεισε το στέαρ κατά της φλογός, ότι ουκ εξέσπασε
την µάχαιραν εκ της κοιλίας αυτού.
Κρ. 3,22  Ωθησε δε και την λαβήν της µαχαίρας και την εισήγαγεν εις την κοιλίαν µαζή µε την λεπίδα. Το δε λίπος της
κοιλίας του Εγλώµ εσκέπασε όλην την µάχαιραν, διότι ο Αώδ δεν την ανέσπασε από την κοιλίαν εκείνου.
Κρ. 3,23  και εξήλθεν Αώδ την προστάδα και εξήλθε τους διατεταγµένους και απέκλεισε τας θύρας τού υπερώου κατ αυτού
και εσφήνωσε·
Κρ. 3,23  Κατόπιν ο Αώδ εβγήκεν στον προθάλαµον, επέρασεν εµπρός από τους φρουρούς, αφού προηγουµένως έκλεισε την
θύραν του υπερώου και έσυρε το σχοινί, ώστε να σφηνώση εκ των έσω η θύρα.
Κρ. 3,24  και αυτός εξήλθε. και οι παίδες αυτού εισήλθον και είδον και ιδού αι θύραι τού υπερώου εσφηνωµέναι, και είπαν·
µη ποτε αποκενοί τους πόδας αυτού εν τώ ταµείω τώ θερινώ;
Κρ. 3,24  Οταν ο Αώδ εξήλθεν, οι σωµατοφύλακες του βασιλέως εισήλθον στον προθάλαµον και είδον ότι αι θύραι του
υπερώου, όπου έµενεν ο βασιλεύς, ήσαν κλεισταί εσωτερικώς. Είπαν δε µεταξύ των· “αι θύραι είναι κλεισµέναι· µήπως ο
βασιλεύς βγάζη τα πόδια του από τα υποδήµατα προς ανάπαυσιν στο ιδιαίτερον µέρος του θερινού δωµατίου του;”
Κρ. 3,25  και υπέµειναν έως ησχύνοντο, και ιδού ουκ έστιν ο ανοίγων τας θύρας τού υπερώου· και έλαβον την κλείδα και
ήνοιξαν, και ιδού ο κύριος αυτών πεπτωκώς επί την γήν τεθνηκώς.
Κρ. 3,25  'Επεριµεναν στον προθάλαµον, µέχρις ότου ανησύχησαν και εντράπησαν να περιµένουν περισσότερον.
Εκτύπησαν, και ιδού κανείς δεν ανοίγει από µέσα τας θύρας του υπερώου. Επήραν το κλειδί, ήνοιξαν και είδον αίφνης τον
βασιλέα των νεκρόν πεσµένον κατά γης.
Κρ. 3,26  και Αώδ διεσώθη έως εθορυβούντο, και ουκ ήν ο προσνοών αυτώ· και αυτός παρήλθε τα γλυπτά και διεσώθη εις
Σετειρωθά.
Κρ. 3,26  Ο Αώδ, µέχρις ότου εκείνοι συνέλθουν από την ταραχήν των, εσώθη δια της φυγής και κανείς δεν έστρεψε προς
αυτόν τον νουν και την προσοχήν του. Διήλθεν από την τοποθεσίαν των ειδωλολατρικών αγαλµάτων και έφθασε σώος και
ανενόχλητος εις Σετειρωθά.
Κρ. 3,27  και εγένετο ηνίκα ήλθεν Αώδ εις γήν Ισραήλ, και εσάλπισεν εν κερατίνη εν τώ όρει Εφραίµ· και κατέβησαν σύν
αυτώ οι υιοί Ισραήλ από τού όρους, και αυτός έµπροσθεν αυτών.
Κρ. 3,27  Οταν δε ο Αώδ έφθασεν στο ισραηλιτικόν έδαφος, εσάλπισα µε κερατίνην σάλπιγγα πολεµικόν σάλπισµα στο
όρος Εφραίµ. Οι Ισραηλίται ήκουσαν και υπήκουσαν στο πολεµικόν εγερτήριον, συνεκεντρώθησαν γύρω του, κατέβησαν
µαζή του από το όρος και αυτός προηγείτο ως αρχηγός και οδηγός των εµπρός από αυτούς.
Κρ. 3,28  και είπε προς αυτούς· κατάβητε οπίσω µου, ότι παρέδωκε Κύριος ο Θεός τους εχθρούς ηµών την Μωάβ εν χειρί
ηµών. και κατέβησαν οπίσω αυτού και προκατελάβοντο τας διαβάσεις τού Ιορδάνου της Μωάβ, και ουκ αφήκεν άνδρα
διαβήναι.
Κρ. 3,28  Είπε δε προς αυτούς· “καταβήτε από το όρος και ελάτε µαζή µου, διότι Κυριος ο Θεός παρέδωσεν εις τα χέρια µας
τους εχθρούς µας Μωαβίτας”. Οι Ισραηλίται πολεµικώς συντεταγµένοι τον ηκολούθησαν, κατέλαβον τας προς την Μωάβ
διαβάσστου Ιορδάνου και απέκλεισαν την δίοδον εις όλους τους εχθρούς των.
Κρ. 3,29  και επάταξαν την Μωάβ τή ηµέρα εκείνη ωσεί δέκα χιλιάδας ανδρών, πάν λιπαρόν και πάντα άνδρα δυνάµεως,
και ου διεσώθη ο ανήρ.
Κρ. 3,29  Εκτύπησαν δε τους Μωαβίτας τους εντεύθεν του Ιορδάνου κατά την ηµέραν εκείνην και εφόνευσαν δέκα περίπου
χιλιάδας άνδρας. Εφόνευσαν κάθε εύρωστον και ισχυρόν άνδρα και δεν διέφυγε κανείς από τους Μωαβίτας τον θάνατον.
Κρ. 3,30  και ενετράπη Μωάβ εν τή ηµέρα εκείνη υπό χείρα Ισραήλ, και ησύχασεν η γη ογδοήκοντα έτη, και έκρινεν αυτούς
Αώδ έως ού απέθανε.
Κρ. 3,30  Ετσι δε εταπεινώθη και εφοβήθη η χώρα των Μωαβιτών κατά την ηµέραν εκείνην κάτω από τα χέρια των
Ισραηλιτών. Ησύχασε δε η χώρα των Ισραηλιτών επί ογδοήκοντα έτη. Ο Αώδ έµεινε Κριτής εις αυτούς, µέχρις ότου
απέθανε.
Κρ. 3,31  Καί µετ αυτόν ανέστη Σαµεγάρ υιός Δινάχ και επάταξε τους αλλοφύλους εις εξακοσίους άνδρας εν τώ αροτρόποδι
των βοών· και έσωσε και γε αυτός τον Ισραήλ.
Κρ. 3,31   Επειτα από αυτόν ενεφανίσθη ως Κριτής των Ισραηλιτών ο Σαµεγάρ, υιός του Δινάχ, ο οποίος εφόνευσε µε ένα
αλετροπόδι εξακοσίους αλλοφύλους Φιλισταίους, και έσωσε και αυτός τους Ισραηλίτας από τους εχθρούς των.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Κρ. 4,1   Καί προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου· και Αώδ απέθανε.
Κρ. 4,1   Και πάλιν όµως οι Ισραηλίται διέπραξαν το κακόν της ειδωλολατρείας και της αµαρτίας ενώπιον του Κυρίου, αφού
ήδη είχεν αποθάνει ο Αώδ.
Κρ. 4,2   και απέδοτο τους υιούς Ισραήλ Κύριος εν χειρί Ιαβίν βασιλέως Χαναάν, ός εβασίλευσεν εν Ασώρ· και ο άρχων της
δυνάµεως αυτού Σισάρα, και αυτός κατώκει εν Αρισώθ των εθνών.
Κρ. 4,2  Ο Κυριος παρέδωκεν αυτούς εις τα χέρια του Ιαβίν, βασιλέως της Χαναάν, ο οποίος είχεν ως πρωτεύουσαν του
βασιλείου του την Ασώρ. Αρχιστράτηγος των πολεµικών του δυνάµεων το ο Σισάρα, ο οποίος κατοικούσεν εις την πάλιν
Αρισώθ, εις περιοχήν ονοµαζοµένην “Χωρα Εθνών”.
Κρ. 4,3   και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον, ότι εννακόσια άρµατα σιδηρά ήν αυτώ, και αυτός έθλιψε τον Ισραήλ
κατά κράτος είκοσιν έτη.
Κρ. 4,3  Οι Ισραηλίται µε κραυγήν µεγάλην παρεκάλεσαν τον Κυριον διότι ο εχθρός, πολύ δυνατός µε τα εννεακόσια σιδηρά
άρµατά που είχε, κατέθλιβε τους Ισραηλίτας πάρα πολύ επί είκοσιν έτη.
Κρ. 4,4   και Δεββώρα γυνή προφήτις γυνή Λαφιδώθ, αύτη έκρινε τον Ισραήλ εν τώ καιρώ εκείνω.
Κρ. 4,4  Τοτε έζη µία γυνή Δεββώρα ονόµατι προφήτις σύζυγος του Λαφιδώθ, η οποία ήτο Κριτής του ισραηλιτικού λαού
κατά τον καιρόν εκείνον.
Κρ. 4,5   και αυτή εκάθητο υπό φοίνικα Δεββώρα ανά µέσον της αµά και ανά µέσον της Βαιθήλ εν τώ όρει Εφραίµ, και
ανέβαινον προς αυτήν οι υιοί Ισραήλ εις κρίσιν.
Κρ. 4,5  Η γυνή αυτή, η Δεββώρα, είχε την κατοικίαν της κάτω από ένα φοίνικα, µεταξύ των πόλεων Ραµά και Βαιθήλ στο
όρος Εφραίµ και ανέβαιναν προς αυτήν οι Ισραηλίται, δια να κρίνη και δικάση τας µεταξύ των διαφοράς.
Κρ. 4,6 και απέστειλε Δεββώρα και εκάλεσε τον Βαράκ υιόν Αβινεέµ εκ Κάδης Νεφθαλί και είπε προς αυτόν· ουχί ενετείλατο
Κύριος ο Θεός Ισραήλ σοι και απελεύση εις όρος Θαβώρ και λήψη µετά σεαυτού δέκα χιλιάδας ανδρών εκ των υιών
Νεφθαλί και εκ των υιών Ζαβουλών;
Κρ. 4,6  Η Δεββώρα έστειλε και εκάλεσεν από την πόλιν Καδης της φυλής Νεφθαλί, τον Βαράκ, υιόν του Αβινεέµ, και είπε
προς αυτόν· “εσένα δεν σε διέταξε Κυριος ο Θεός να µεταβής στο όρος Θαβώρ, αφού πρώτον συγκαλέσης και καταρτίσης
στρατόν εκ δέκα χιλιάδων ανδρών από τας φυλάς Νεφθαλί και Ζαβουλών;
Κρ. 4,7   και επάξω προς σε εις τον χειµάρουν Κισών τον Σισάρα άρχοντα της δυνάµεως Ιαβίν και τα άρµατα αυτού και το
πλήθος αυτού και παραδώσω αυτόν εις χείράς σου.
Κρ. 4,7  Εγώ θα οδηγήσω προς σε, στον χείµαρρον Κισών, τον Σισάρα, αρχιστράτηγον του στρατού του βασιλέως Ιαβίν, τα
άρµατά του και το πλήθος των στρατιωτών του, και θα παραδώσω αυτόν εις τα χέρια σου”.
Κρ. 4,8   και είπε προς αυτήν Βαράκ· εάν πορευθής µετ εµού, πορεύσοµαι, και εάν µη πορευθής, ου πορεύσοµαι· ότι ουκ οίδα
την ηµέραν, εν ή ευοδοί Κύριος τον άγγελον µετ εµού.
Κρ. 4,8  Απήντησε δε προς αυτήν ο Βαράκ· “εάν πορευθής και συ µαζή µου, θα πορευθώ και εγώ. Εάν όµως δεν έλθης µαζή
µου, ούτε εγώ θα προχωρήσω· διότι δεν γνωρίζω την ηµέραν, κατά την οποίαν µε τον άγγελόν του ο Θεός θα κατευοδώση
εις επιτυχίαν τας προσπάθειάς µου”.
Κρ. 4,9   και είπε· πορευοµένη πορεύσοµαι µετά σού· πλήν γίνωσκε ότι ουκ έσται το προτέρηµά σου επί την οδόν, ήν σύ
πορεύη, ότι εν χειρί γυναικός αποδώσεται Κύριος τον Σισάρα . και ανέστη Δεββώρα και επορεύθη µετά τού Βαράκ εκ Κάδης.
Κρ. 4,9  Η Δεββώρα του είπε· “µάλιστα, θα πορευθώ οπωσδήποτε µαζή σου. Πλην όµως γνώριζε τούτο, ότι η δόξα δια το
κατόρθωµά σου στον δρόµον, τον οποίον συ τώρα βαδίζεις δεν θα είναι ιδική σου, διότι εις τα χέρια γυναικός θα παραδώση
ο Κυριος τον Σισάρα”. Ηγέρθη η Δεββώρα ητοιµάσθη και εβάδισε µαζή µε τον Βαράκ εκ Καδης.
Κρ. 4,10  και εβόησε Βαράκ τον Ζαβουλών και τον Νεφθαλί εκ Κάδης, και ανέβησαν κατά πόδας αυτού δέκα χιλιάδες
ανδρών· και ανέβη Δεββώρα µετ αυτού.
Κρ. 4,10  Μεγαλοφώνως δε ο Βαράκ προσεκάλεσε τας φυλάς Ζαβουλών και Νεφθαλί εις Καδης και εστρατολόγησεν άνδρας,
οι οποίοι τον ηκολούθησαν δέκα χιλιάδας. Μαζή του επορεύθη και η Δεββώρα.
Κρ. 4,11  και Χαβέρ ο Κιναίος εχωρίσθη από Καινά από των υιών Ιωβάβ γαµβρού Μωυσή και έπηξε την σκηνήν αυτού έως
δρυός πλεονεκτούντων, ή εστιν εχόµενα Κεδές.
Κρ. 4,11   Ο Χαβέρ ο Κιναίος εχωρίσθη από τους άλλους Κιναίους, απογόνους του Ιωβάβ, του πενθερού του Μωϋσέως και
εγκατεστάθη µέχρι της τοποθεσίας, που λέγεται “Δρυς των πλεονεκτούντων” η οποία τοποθεσία είναι πλησίον της πόλεως
Κεδές.
Κρ. 4,12  και ανηγγέλη Σισάρα, ότι ανέβη Βαράκ υιός Αβινεέµ εις όρος Θαβώρ.
Κρ. 4,12  Ανηγγέλθη δε στον αρχιστράτηγον Σισάρα, ότι ο Βαράκ, ο υιός του Αβινεέµ, ανέβη στο όρος Θαβώρ µε στρατόν.
Κρ. 4,13  και εκάλεσε Σισάρα πάντα τα άρµατα αυτού εννακόσια άρµατα σιδηρά , και πάντα τον λαόν τον µετ αυτού από
Αρισώθ των εθνών εις τον χειµάρουν Κισών.
Κρ. 4,13   Εκάλεσε τότε ο Σισάρα και επήρε µαζή του όλα τα εννεακόσια σιδηρά άρµατα και όλον τον στρατόν του από την
Αρισώθ της περιοχής των εθνών, και ήλθεν στον χείµαρρον Κισών.
Κρ. 4,14  και είπε Δεββώρα προς Βαράκ· ανάστηθι, ότι αύτη η ηµέρα, εν ή παρέδωκε Κύριος τον Σισάρα εν τή χειρί σου, ότι
Κύριος εξελεύσεται έµπροσθέν σου. και κατέβη Βαράκ κατά το όρος Θαβώρ και δέκα χιλιάδες ανδρών οπίσω αυτού.
Κρ. 4,14  Είπε δε η Δεδδώρα προς τον Βαράκ· “σήκω και ετοιµάσου, διότι αυτή η ηµέρα είναι εκείνη, κατά την οποίαν ο
Κυριος παρέδωσε τον Σισάρα εις τα χέρια σου· διότι ο Κυριος σαν παντοδύναµος αρχιστράτηγος, θα προηγήται από σε και
τον στρατόν σου”. Ο Βαράκ κατέβη από το όρος το Θαβώρ και µαζή του ακολουθούσαν αι δέκα χιλιάδες των στρατιωτών
του.
Κρ. 4,15  και εξέστησε Κύριος τον Σισάρα και πάντα τα άρµατα αυτού και πάσαν την παρεµβολήν αυτού εν στόµατι
ροµφαίας ενώπιον Βαράκ· και κατέβη Σισάρα επάνωθεν τού άρµατος αυτού και έφυγε τοίς ποσίν αυτού .
Κρ. 4,15   Ενέβαλε δε ο Κυριος φόβον και τρόµον στον Σισάρα, εις όλα τα άρµατά του και εις όλον τον στρατόν του, όταν
αντίκρυσαν τας ροµφαίας του στρατού του Βαράκ. Ο Σισάρα τόσον ετρόµαξε και εταράχθη, ώστε κατέβη από το άρµα του
και ετράπη πεζός εις φυγήν.



Κρ. 4,16  και Βαράκ διώκων οπίσω των αρµάτων και οπίσω της παρεµβολής έως Αρισώθ των εθνών· και έπεσε πάσα
παρεµβολή Σισάρα εν στόµατι ροµφαίας, ου κατελείφθη έως ενός.
Κρ. 4,16  Ο Βαράκ ήρχισεν αµέσως να καταδιώκη πίσω από τα άρµατα και πίσω από τον εχθρικόν στρατόν µέχρι εις την
Αρισώθ, της περιοχής των εθνών. Ολος ο στρατός του Σισάρα έπεσεν εν στόµατι µαχαίρας από τον στρατόν του Βαράκ, και
δεν διεσώθη ούτε ενας.
Κρ. 4,17  και Σισάρα έφυγε τοίς ποσίν αυτού εις σκηνήν Ιαήλ γυναικός Χαβέρ εταίρου τού Κιναίου , ότι ειρήνη ήν αναµέσον
Ιαβίν βασιλέως Ασώρ και αναµέσον τού οίκου Χαβέρ τού Κιναίου.
Κρ. 4,17   Ο δε Σισάρα έφυγε πεζός και έφθασεν εις την σκηνήν της Ιαήλ συζύγου του Χαβέρ του Κιναίου, διότι υπήρχεν
ειρήνη µεταξύ Ιαβίν του βασιλέως Ασώρ και του οίκου του Χαβέρ του Κιναίου.
Κρ. 4,18  και εξήλθεν Ιαήλ εις συνάντησιν Σισάρα και είπεν αυτώ· έκκλινον, κύριέ µου, έκλινον προς µε, µη φοβού· και
εξέκλινε προς αυτήν εις την σκηνήν. και περιέβαλεν αυτόν επιβολαίω.
Κρ. 4,18  Η Ιαήλ εβγήκεν από την σκηνήν της εις συνάντησιν του Σισάρα και είπε προς αυτόν· “κύριέ µου, έλα προς το µέρος
µου, έλα εις την σκηνήν µου να αναπαυθής και µη φοβησαι”. Ο Σισάρα εισήλθε πράγµατι εις την σκηνήν αυτής δια να
αναπαυθή και εκείνη τον εσκέπασε µε ένα σκέπασµα.
Κρ. 4,19  και είπε Σισάρα προς αυτήν· πότισόν µε δή µικρόν ύδωρ, ότι εδίψησα· και ήνοιξε τον ασκόν τού γάλακτος, και
επότισεν αυτόν και περιέβαλεν αυτόν.
Κρ. 4,19  Είπε δε ο Σισάρα προς αυτήν· “δος µου λίγο νερό να πίω, διότι εδίψησα”. Εκείνη ήνοιξε τον ασκόν που περιείχε
γάλα, έδωσεν εις αυτόν να πίη και εσκέπασεν αυτόν.
Κρ. 4,20  και είπε προς αυτήν Σισάρα· στήθι δή επί την θύραν της σκηνής, και έσται εάν ανήρ έλθη προς σε και ερωτήση σε
και είπη· ει έστιν ώδε ανήρ; και ερείς· ουκ έστι.
Κρ. 4,20  Ο δε Σισάρα είπε προς αυτήν· “στάσου τώρα εις την θύραν της σκηνής· και εάν τυχόν παρουσιασθή κανένας
άνθρωπος και σε ερωτήση. Μηπως είναι κανένας άνδρας εντός της σκηνής; Εσύ θα απαντήσης, δεν είναι”.
Κρ. 4,21  και έλαβεν Ιαήλ γυνή Χαβέρ τον πάσσαλον της σκηνής και έθηκε την σφύραν εν τή χειρί αυτής και εισήλθε προς
αυτόν εν κρυφή και έπηξε τον πάσσαλον εν τώ κροτάφω αυτού, και διεξήλθεν εν τή γη· και αυτός εξεστώς εσκοτώθη και
απέθανε.
Κρ. 4,21  Η Ιαήλ, η σύζυγος του Χαβέρ, εβγήκεν από την σκηνήν επήρε στο ένα χέρι της πάσσαλον της σκηνής και στο άλλο
χέρι της το σφυρί και, ενώ ο Σισάρα εκοιµάτο, εισήλθεν ήσυχα εις την σκηνήν επλησίασε τον Σισάρα και εκάρφωσε τον
πάσσαλον δια της σφύρας στον κρόταφον αυτού, εξήλθεν ο πάσσαλος από το άλλο µέρος και εσφηνώθη εις την γην. Ο δε
Σισάρα, κοιµισµένος καθώς ήτο, περιήλθεν αµέσως στο επιθανάτιον σκότος και απέθανε.
Κρ. 4,22  και ιδού Βαράκ διώκων τον Σισάρα, και εξήλθεν Ιαήλ εις συνάντησιν αυτώ και είπεν αυτώ· δεύρο και δείξω σοι τον
άνδρα, ον σύ ζητείς. και εισήλθε προς αυτήν, και ιδού Σισάρα εριµµένος νεκρός και ο πάσσαλος εν τώ κροτάφω αυτού.
Κρ. 4,22  Και ιδού ο Βαράκ, καταδιώκων τον Σισάρα παρουσιάσθη εκεί, η δε Ιαήλ εξήλθεν εις συνάντησίν του και του ειπε·
“έλα να σου δείξω τον άνδρα τον οποίον καταδιώκεις”. Ο Βαράκ εισήλθεν εις την σκηνήν και ιδού ότι ο Σισάρα ήτο
ξαπλωµένος κάτω νεκρός, ο δε πάσσαλος έµενε σφηνωµένος στον κρόταφόν του.
Κρ. 4,23  και ετρόπωσεν ο Θεός τον Ιαβίν βασιλέα Χαναάν εν τή ηµέρα εκείνη έµπροσθεν των υιών Ισραήλ.
Κρ. 4,23  Ετσι ο Θεός κατετρόπωσε κατά την ηµέραν εκείνην ενώπιον των Ισραηλιτών τον Ιαβίν τον βασιλέα της Χαναάν.
Κρ. 4,24  και επορεύετο χείρ των υιών Ισραήλ πορευοµένη και σκληρυνοµένη επί Ιαβίν βασιλέα Χαναάν , έως ού
εξωλόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα Χαναάν.
Κρ. 4,24  Από την ηµέραν δε εκείνην εγίνοντο ολονέν και ισχυρότεροι οι Ισραηλίται εναντίον του Ιαβίν βασιλέως της
Χαναάν, µέχρις ότου αυτοί εξωλόθρευσαν τον Ιαβίν βασιλέα της Χαναάν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Κρ. 5,1   Καί ήσαν Δεββώρα και Βαράκ υιός Αβινεέµ εν τή ηµέρα εκείνη λέγοντες·
Κρ. 5,1   Η Δεββώρα και ο Βαράκ υιός του Αβινεέµ έψαλαν επινίκιον ύµνον κατά την ηµέραν εκείνην λέγοντες·
Κρ. 5,2   Απεκαλύφθη αποκάλυµµα εν Ισραήλ· εν τώ εκουσιασθήναι λαόν, ευλογείτε Κύριον.
Κρ. 5,2  “ελευθέρα και χαρούµενη απεκαλύφθη η κεφαλή του ισραηλιτικού λαού ύστερα από τον ολοπρόθυµον και
νικηφόρον πόλεµον που έκαµαν. Ευλογείτε τον Κυριον·
Κρ. 5,3   ακούσατε, βασιλείς, και ενωτίσασθε, σατράπαι· εγώ ειµι τώ Κυρίω, εγώ ειµι, άσοµαι, ψαλώ τώ Κυρίω τώ Θεώ
Ισραήλ.
Κρ. 5,3   βασιλείς ακούσατε, σατράτται ανοίξατε τα αυτιά σας· εγώ ανήκω στον Κυριον, εγώ υπάρχω χάρις εις αυτόν. Θα
τραγουδήσω και µε µουσικά όργανα θα ψάλω δοξολογίας στον Κυριον τον Θεόν Ισραήλ.
Κρ. 5,4   Κύριε, εν τή εξόδω σου εν Σηείρ, εν τώ απαίρειν σε εξ αγρού Εδώµ, γη εσείσθη και ο ουρανός έσταξε δρόσους, και αι
νεφέλαι έσταξαν ύδωρ·
Κρ. 5,4  Κυριε, κατά την έξοδόν σου από το όρος Σηείρ, όταν εξεκινούσες και αναχωρούσες από τας πεδιάδας της Ιδουµαίας,
η γη εσείσθη, ο ουρανός έσταξε δροσιές και αι νεφέλαι έβρεξαν ύδωρ.
Κρ. 5,5   όρη εσαλεύθησαν από προσώπου Κυρίου Ελωΐ, τούτο Σινά από προσώπου Κυρίου Θεού Ισραήλ.
Κρ. 5,5   Τα όρη συνεκλονίσθησαν ενώπιον Κυρίου Ελωΐ. Τούτο το όρος Σινά εσείσθη από την εµφάνισιν Κυρίου του Θεού
του Ισραήλ όπως και τώρα που µε την δύναµιν του Κυρίου συνετρίβη ο Σισάρα.
Κρ. 5,6   εν ηµέραις Σαµεγάρ υιού Ανάθ, εν ηµέραις Ιαήλ εξέλιπον οδούς και επορεύθησαν ατραπούς, επορεύθησαν οδούς
διεστραµµένας·
Κρ. 5,6  Κατά την εποχήν Σαµεγάρ του υιού Ανάθ, κατά τας ηµέρας εκείνας της Ιαήλ, ήσαν χωρίς ανθρώπους αι µεγάλαι
οδοί, διότι οι άνθρωποι ένεκα φόβου εβάδιζαν από τα µονοπάτια, εκυκλοφορούσαν από ανωµάλους παρόδους.
Κρ. 5,7   εξέλιπον δυνατοί εν Ισραήλ, εξέλιπον, έως ού ανέστη Δεββώρα, έως ού ανέστη µήτηρ εν Ισραήλ.
Κρ. 5,7   Δεν υπήρχον τότε ισχυροί άνδρες µεταξύ των Ισραηλιτών, µέχρις ότου ενεφανίσθη η Δεββώρα, µέχρις ότου
παρουσιάσθη αυτή, η µητέρα του ισραηλιτικού λαού.
Κρ. 5,8   εξελέξαντο θεούς καινούς· τότε επολέµησαν πόλεις αρχόντων· θυρεός εάν οφθή και λόγχη εν τεσσαράκοντα
χιλιάσιν εν Ισραήλ.



Κρ. 5,8  Είχον παραστρατήσει οι Ισραηλίται εις την ειδωλολατρείαν. Εξέλεξαν νέους ψευδείς θεούς. Αι πόλεις αντεµάχοντο η
µία την άλλην δια τους άρχοντας. Ούτε µία ασπίδα, ούτε µία λόγχη δεν υπήρχε εις σαράντα χιλιάδας Ισραηλίτας !
Κρ. 5,9   η καρδία µου εις τα διατεταγµένα τώ Ισραήλ· οι εκουσιαζόµενοι εν λαώ ευλογείτε Κύριον.
Κρ. 5,9  Η ιδική µου όµως καρδιά ήτο πειθαρχική εις τας εντολάς του Θεού προς τον ισραηλιτικόν λαόν. Οσοι από τον λαόν
αυτόν µε την θέλησίν σας λατρεύετε τον Θεόν, ευλογείτε τον Κυριον.
Κρ. 5,10  επιβεβηκότες επί όνου θηλείας µεσηµβρίας, καθήµενοι επί κριτηρίου και πορευόµενοι επί οδούς συνέδρων εφ οδώ,
Κρ. 5,10   Οσοι είσθε ανεβασµένοι επάνω εις θήλειαν όνον, όσοι καθέσθε εις δικαστικήν έδραν και οι πεζοί που βαδίζετε την
οδόν των δικαστηρίων,
Κρ. 5,11  διηγείσθε από φωνής ανακρουοµένων ανά µέσον υδρευοµένων· εκεί δώσουσι δικαιοσύνας Κυρίω, δικαιοσύνας
αύξησον εν Ισραήλ. τότε κατέβη εις τας πόλεις λαός Κυρίου.
Κρ. 5,11   διηγηθήτε την µεγάλην αυτήν νίκην µε ήχον µουσικών οργάνων, εν µέσω γυναικών που παίρνουν νερό από τας
πηγάς· ιστορήσατε την νίκην. Ετσι θα εκφράσετε την ευγνωµοσύνην και θα δοξολογήσετε τον Θεόν τον ευεργέτην του
Ισραήλ. Ω ! Κυριε, πολλαπλασίασε τας ευεργεσίας σου στον λαόν σου. Τοτε είχε κατεβή εις τας πόλεις ο λαός του Κυρίου
και έκαµε τον νικηφόρον πόλεµον.
Κρ. 5,12  εξεγείρου, εξεγείρου, Δεββώρα. εξεγείρου, εξεγείρου, λάλησον ωδήν· ανάστα Βαράκ, και αιχµαλώτισον
αιχµαλωσίαν σου, υιός Αβινεέµ.
Κρ. 5,12   Σηκω ορθή, σήκω Δεββώρα ! Σηκω, σήκω και ψάλε την ωδήν. Σηκω και συ Βαράκ, και δείξε το πλήθος των
αιχµαλώτων σου, υιέ Αβινεέµ.
Κρ. 5,13  τότε κατέβη κατάλειµµα τοίς ισχυροίς, λαός Κυρίου κατέβη αυτώ εν τοίς κραταιοίς.
Κρ. 5,13   Τοτε κατά τον πόλεµον κατέβη η υπόλοιπος δύναµις των ισχυρών του Ισραήλ, κατέβη ο λαός του Κυρίου ο
ισχυρός µαζή µε τον Βαράκ.
Κρ. 5,14  εξ εµού Εφραίµ εξερίζωσεν αυτούς εν τώ Αµαλήκ· οπίσω σου Βενιαµίν εν τοίς λαοίς σου. εν εµοί Μαχίρ κατέβησαν
εξερευνώντες και από Ζαβουλών έλκοντες εν ράβδω διηγήσεως γραµµατέως.
Κρ. 5,14   Από την φυλήν Εφραίµ ήλθον και έλαβον µέρος στον πόλεµον όσοι είχον εγκατασταθή εις την περιοχήν των
Αµαληκιτών. Ω ! Εφραίµ, πίσω από σε ακολουθούσε η φυλή του Βενιαµίν µαζή µου κατέβησαν η φυλή του Μαχίρ µε τους
προπορευόµενους της δια την ανακάλυψιν των εχθρών και από την φυλήν Ζαβουλών οι κρατούντες γραφίδα, δια νο
ιστορούν ως γραµµατείς τα γεγονότα.
Κρ. 5,15  και αρχηγοί εν Ισσάχαρ µετά Δεββώρας και Βαράκ, ούτω Βαράκ εν κοιλάσιν απέστειλεν εν ποσίν αυτού. εις τας
µερίδας ουβήν µεγάλοι εξικνούµενοι καρδίαν.
Κρ. 5,15   Εις τον πόλεµον αυτόν ηκολούθησαν οι αρχηγοί της φυλής Ισσάχαρ µαζή µε τον Βαράκ και την Δεββώραν. Ετσι ο
Βαράκ έστειλε τον στρατόν δια µέσου της πεδιάδος και αυτός µαζή µε αυτούς. Η φυλή Ρουβήν είχε διασπασθή εις φατρίας·
δεν έλαβε µέρος στον πόλεµον έως εις τα βάθή της καρδιάς της µεγάλοι οι ενδοιασµοί της.
Κρ. 5,16  εις τι εκάθισαν ανά µέσον της διγοµίας τού ακούσαι συρισµού αγγέλων; εις διαιρέσεις ουβήν µεγάλοι εξετασµοί
καρδίας.
Κρ. 5,16   Διατί εκάθησαν ανά µέσον των φορτωµένων ζώων των και επερίµεναν αργοί να ακούσουν ειδοποίησιν αγγέλων;
Οι µεγάλοι ενδοιασµοί έφεραν εις αυτούς διάσπασιν.
Κρ. 5,17  Γαλαάδ εν τώ πέραν τού Ιορδάνου εσκήνωσε· και Δάν εις τι παροικεί πλοίοις ; Ασήρ εκάθισε παραλίαν θαλασσών
και επί διεξόδοις αυτού σκηνώσει.
Κρ. 5,17   Και η φυλή του Γαλαάδ αδιάφορος έµενεν εις τας κατασκηνώσεις της πέραν του Ιορδάνου. Συ δε η φυλή του Δαν
διατί µένεις ασυγκίνητος πλησίον εις τα πλοία σου; Η φυλή του Ασήρ εκάθησε και αυτή αδιάφορος εις τα παράλιά της και
στους λιµένας, διεξόδους των πλοίων, έχει εγκατασταθή.
Κρ. 5,18  Ζαβουλών λαός ωνείδισε ψυχήν αυτού εις θάνατον και Νεφθαλί επί ύψη αγρού .
Κρ. 5,18   Αι φυλαί όµως Ζαβουλών και Νεφθαλί εξέθεσαν εις κίνδυνον την ζωήν των επάνω εις τα οροπέδια.
Κρ. 5,19  ήλθον αυτών βασιλείς, παρετάξαντο, τότε επολέµησαν βασιλείς Χαναάν εν Θαναάχ επί ύδατι Μαγεδδώ· δώρον
αργυρίου ουκ έλαβον.
Κρ. 5,19   Ηλθον εναντίον των οι αρχηγοί των εχθρικών δυνάµεων, παρετάχθησαν κατ' αυτών, επολέµησαν οι ηγεµόνες των
Χαναναίων κατά των φύλων Ζαβουλών και Νεφθαλί πλησίον της Θαναάχ και των υδάτων της Μαγεδδώ . Ηττήθησαν όµως
και κανένα λάφυρον δεν έλαβον.
Κρ. 5,20  εξ ουρανού παρετάξαντο οι αστέρες, εκ τρίβων αυτών παρετάξαντο µετά Σισάρα.
Κρ. 5,20  Από τον ουρανόν αντιπαρετάχθησαν εναντίον αυτών οι αστέρες, αι οδοί των εστράφησαν κατά του Σισάρα .
Κρ. 5,21  χειµάρους Κισών εξέσυρεν αυτούς, χειµάρους αρχαίων, χειµάρους Κισών· καταπατήσει αυτόν ψυχή µου δυνατή.
Κρ. 5,21   Ο χείµαρρος Κισών παρέσυρε τα πτώµατά των, ο αρχαίος αυτός χείµαρρος, ο χείµαρρος Κισών. Η ψυχή µου,
ισχυρά και ακατάβλητος µε την συµπαράστασιν του Θεού, θα καταπατήση τον εχθρόν.
Κρ. 5,22  ότε ενεποδίσθησαν πτέρναι ίππου, σπουδή έσπευσαν ισχυροί αυτού.
Κρ. 5,22  Οταν οι πόδες των ίππων περιεπλάκησαν, πεζή έσπευσαν να σωθούν δια της φυγής οι ισχυροί εχθροί.
Κρ. 5,23  καταράσθε Μηρώζ, είπεν άγγελος Κυρίου, καταράσθε, επικατάρατος πάς ο κατοικών αυτήν, ότι ουκ ήλθοσαν εις
βοήθειαν Κυρίου, εις βοήθειαν εν δυνατοίς.
Κρ. 5,23  Καταρασθήτε την Μηρώζ είπεν ο άγγελος Κυρίου, καταρασθήτέ την· κατηραµένος ας είναι κάθε κάτοικος αυτής,
διότι δεν ήλθον να βοηθήσουν τους Ισραηλίτας στον παρά Κυρίου ιερόν αυτόν πόλεµον, δεν ήλθον εις βοήθειαν των
αδελφών των µε τας δυνάµεις των.
Κρ. 5,24  ευλογηθείη εν γυναιξίν Ιαήλ γυνή Χαβέρ τού Κιναίου, από γυναικών εν σκηναίς ευλογηθείη.
Κρ. 5,24  Ας είναι ευλογηµένη µεταξύ των γυναικών η Ιαήλ, η σύζυγος Χαβέρ του Κιναίου. Αυτή ας είναι ευλογηµένη µεταξύ
των άλλων γυναικών που ζουν εις σκηνάς.
Κρ. 5,25  ύδωρ ήτησε, γάλα έδωκεν, εν λεκάνη υπερεχόντων προσήνεγκε βούτυρον.
Κρ. 5,25  Νερό της εζήτησεν ο Σισάρα, γάλα του έδωκεν αυτή και µε λεκάνην αρχοντικήν του προσέφερε βούτυρον.
Κρ. 5,26  χείρα αυτής αριστεράν εις πάσσαλον εξέτεινε και δεξιάν αυτής εις σφύραν κοπιώντων και εσφυροκόπησε Σισάρα ,
διήλωσε κεφαλήν αυτού και επάταξε, διήλωσε κρόταφον αυτού.



Κρ. 5,26  Κατόπιν όµως ήπλωσε το αριστερόν της χέρι και επήρε πάσσαλον και µε το δεξί της την σφύραν των εργατών και
εσφυροκόπησε τον Σισάρα. Διεπέρασε σαν µε τεράστιο καρφί την κεφαλήν του, εκτύπησε τον πάσσαλον, διεπέρασε και
εκάρφωσε τον κρόταφόν του.
Κρ. 5,27  ανά µέσον των ποδών αυτής κατεκυλίσθη, έπεσε και εκοιµήθη· ανά µέσον των ποδών αυτής κατακλιθείς έπεσε·
καθώς κατεκλίθη, εκεί έπεσεν εξοδευθείς.
Κρ. 5,27  Ο Σισάρα εµπρός εις τα πόδια της εκυλίσθη µε σφαδασµούς, έως ότου απέθανε. Μπροστά εις τα πόδια της έπέσε
και εξεψύχησεν ο περίφηµος Σισάρα. Από εκεί που έπεσε νεκρός µετεφέρθη έπειτα δια να κηδευθή εις την πατρίδα του.
Κρ. 5,28  διά της θυρίδος παρέκυψε µήτηρ Σισάρα εκτός τού τοξικού, διότι ησχύνθη άρµα αυτού, διότι εχρόνισαν πόδες
αρµάτων αυτού.
Κρ. 5,28  Η µητέρα του Σισάρα έσκυψε από την θυρίδα έξω από την πολεµίστρα και παρατηρούσε· εκουράσθη περιµένουσα
να ίδη επιστρέφον το άρµα του παιδιού της, διότι εβράδυναν πολύ οι τροχοί του άρµατος δια την µεταφοράν αυτού.
Κρ. 5,29  αι σοφαί άρχουσαι αυτής απεκρίθησαν προς αυτήν, και αυτή απέστρεψε λόγους αυτής εαυτή.
Κρ. 5,29  Αι συνεταί αρχόντισσαι που την περιεστοίχιζαν απηύθυναν προς αυτήν λόγους παρηγορίας και αυτή πενθούσα
έλεγε προς τον εαυτόν της·
Κρ. 5,30  ουχ ευρήσουσιν αυτόν διαµερίζοντα σκύλα; οικτίρµων οικτειρήσει εις κεφαλήν ανδρός· σκύλα βαµµάτων τώ
Σισάρα, σκύλα βαµµάτων ποικιλίας, βάµµατα ποικιλτών αυτά, τώ τραχήλω αυτού σκύλα.
Κρ. 5,30  “εάν µεταβούν µερικοί προς συνάντησίν του δεν θα τον εύρουν να διαµοιράζη τα λάφυρα της νίκης;
Μεγολόκαρδος, θα λυπηθή και δεν θα κόψη τας κεφαλάς των αιχµαλώτων. Πολλά λάφυρα, ενδύµατα διαφόρων
χρωµάτων, κεντητά πολύχρωµα, λάφυρα του πολέµου θα κρέµωνται στον λαιµόν αυτού ! Αλλά ο υιός µου είναι νεκρός”.
Κρ. 5,31  ούτως απόλοιντο πάντες οι εχθροί σου, Κύριε· και οι αγαπώντες αυτόν ως έξοδος ηλίου εν δυνάµει αυτού. Καί
ησύχασεν η γη τεσσαράκοντα έτη.
Κρ. 5,31   Είθε, Κυριε, έτσι, όπως ο Σισάρα να απολεσθούν όλοι οι εχθροί σου. Οσοι δε σε αγαπούν, ας λάµψουν ωσάν τον
ανατέλλοντα ήλιον κατά την µεγάλην του δύναµιν”. Επειτα από αυτά ησύχασεν η χώρα επί τεσσαράκοντα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Κρ. 6,1   Καί εποίησαν οι υιοί Ισραήλ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, και έδωκεν αυτούς Κύριος εν χειρί Μαδιάµ επτά έτη.
Κρ. 6,1   Παλιν όµως οι Ισραηλίται ηµάρτησαν, εξέκλιναν εις την ειδωλολατρείαν και την αµαρτίαν ενώπιον του Θεού, δι'
αυτό και τους παρέδωκεν ο Θεός εις τα χέρια των Μαδιανιτών επί επτά έτη .
Κρ. 6,2 και ίσχυσε χείρ Μαδιάµ επί Ισραήλ· και εποίησαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ από προσώπου Μαδιάµ τας τρυµαλιάς τας
εν τοίς όρεσι και τα σπήλαια και τα κρεµαστά.
Κρ. 6,2  Οι δε Μαδιανίται τους κατέθλιβον πάρα πολύ. Οι Ισραηλίται φεύγοντες τας καταπιέσεις των Μαδιανιτών
ετράπησαν και εκρύβησαν εις όπάς που ήνοιγον εις τα όρη, εις τα σπήλαια και εις αποτόµους βράχους.
Κρ. 6,3   και εγένετο εάν έσπειραν οι υιοί Ισραήλ, και ανέβαινον Μαδιάµ και Αµαλήκ, και οι υιοί ανατολών συνανέβαινον
αυτοίς· και παρενέβαλον εις αυτούς
Κρ. 6,3  Οταν οι Ισραηλίται έσπερναν και επλησίαζεν ο καιρός του θερισµού, ήρχοντο οι Μαδιανίται και οι Αµαληκίται
µαζή δε µε αυτούς και νοµάδες της αραβικής ερήµου και επετίθεντο εναντίον των,
Κρ. 6,4   και κατέφθειραν τους καρπούς αυτών έως ελθείν εις Γάζαν και ου κατελείποντο υπόστασιν ζωής εν τή γη Ισραήλ
ουδέ εν τοίς ποιµνίοις ταύρον και όνον·
Κρ. 6,4  εθεριζαν αυτοί τα γεννήµατά των και κατέστρεφαν την άλλην παραγωγήν µέχρι της Γαζης και δεν άφηναν
καµµίαν τροφήν προς συντήρησιν εις την χώραν των Ισραηλιτών, µεταξύ δε των κοπαδιών ούτε ταυρον ούτε όνον.
Κρ. 6,5   ότι αυτοί και αι κτήσεις αυτών ανέβαινον και αι σκηναί αυτών παρεγίνοντο καθώς ακρίς εις πλήθος, και αυτοίς
και ταίς καµήλοις αυτών ουκ ήν αριθµός, και ήρχοντο εις την γήν Ισραήλ και διέφθειρον αυτήν.
Κρ. 6,5  Οι εχθροί εισωρµούσαν εις την Παλαιστίνην αυτοί και τα ζώα των και όλος ο όχλος των, πολυάριθµοι ωσάν τας
ακρίδας. Αυτοί και αι κάµηλοί των ήσαν αναρίθµητοι. Εισωρµούσαν εις την γην του Ισραήλ και την κατέστρεφαν εξ
ολοκλήρου.
Κρ. 6,6   και επτώχευσεν Ισραήλ σφόδρα από προσώπου Μαδιάµ,
Κρ. 6,6  Ετσι δε οι Ισραηλίται κατήντησαν εις µεγάλην πτωχείαν και πείναν εξ αιτίας των λεηλασιών και καταπιέσεων από
τους Μαδιανίτας.
Κρ. 6,7   και εβόησαν υιοί Ισραήλ προς Κύριον από προσώπου Μαδιάµ.
Κρ. 6,7  Εκραξαν τότε οι Ισραηλίται προς τον Κυριον µε πίστιν και εζήτησαν σωτηρίαν από την µάστιγα των Μαδιανιτών.
Κρ. 6,8   και εξαπέστειλε Κύριος άνδρα προφήτην προς τους υιούς Ισραήλ, και είπεν αυτοίς· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός
Ισραήλ· εγώ ειµι ός ανήγαγον υµάς εκ γής Αιγύπτου και εξήγαγον υµάς εξ οίκου δουλείας υµών
Κρ. 6,8  Τοτε ο Κυριος έστειλε προς τους Ισραηλίτας άνδρα προφήτην, ο οποίος και είπε προς αυτούς· “αυτά λέγει Κυριος ο
Θεός του Ισραήλ· Εγώ είµαι εκείνος ο ποίος σας ανεβίβασα από την Αίγυπτον, εγώ σας έβγαλα από την χώραν εκείνην της
δουλείας σας.
Κρ. 6,9   και ερυσάµην υµάς εκ χειρός Αιγύπτου και εκ χειρός πάντων των θλιβόντων υµάς και εξέβαλον αυτούς εκ
προσώπου υµών και έδωκα υµίν την γήν αυτών
Κρ. 6,9  Σας απήλλαξα από την τυραννίαν της Αιγύπτου, από την καταπίεσιν εκείνων που σας κατέθλιβαν· τους
απεµάκρυνα από κοντά σας, σας έφερα εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν και έδωκα ως ιδικήν σας.
Κρ. 6,10  και είπα υµίν· εγώ Κύριος ο Θεός υµών, ου φοβηθήσεσθε τους θεούς τού Αµοραίου, εν οίς υµείς κάθησθε εν τή γη
αυτών· και ουκ εισηκούσατε της φωνής µου.
Κρ. 6,10  Και σας είπα· Εγώ θα είµαι Κυριος ο Θεός σας· δεν θα σεβασθήτε και δεν θα λατρεύσετε τους θεούς των
Αµορραίων, εις την χώραν των οποίων σεις µεταξύ αυτών έχετε εγκατασταθή. Αλλά σεις δεν υπηκούσατε εις την εντολήν
µου”.
Κρ. 6,11  Καί ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθισεν υπό την τερέµινθον την εν Εφραθά την Ιωάς πατρός τού Εσδρί , και Γεδεών
ο υιός αυτού ραβδίζων σίτον εν ληνώ εις εκφυγείν από προσώπου τού Μαδιάµ.
Κρ. 6,11   Αγγελος δε Κυρίου ήλθε και εκάθησε κάτω από την τερέβινθον την ευρισκοµένην εις την πόλιν Εφραθά η οποία



ανήκεν στον Ιωάς, τον καταγόµενον από την πατριάν Εσδρί. Την ώραν εκείνην ο Γεδεών, υιός του Ιωάς ερράβδιζε τα
στάχυα κρυπτόµενος εντός του ληνού, δια να αποφύγη τους Μαδιανίτας.
Κρ. 6,12  και ώφθη αυτώ ο άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν· Κύριος µετά σού, ισχυρός των δυνάµεων.
Κρ. 6,12  Εις αυτόν παρουσιάσθη ο άγγελος Κυρίου και του είπε · “ο Κυριος, ο ισχυρός και κραταιός είναι µαζή σου”!
Κρ. 6,13  και είπε προς αυτόν Γεδεών· εν εµοί, Κύριέ µου, και ει έστι Κύριος µεθ ηµών, εις τι εύρεν ηµάς τα κακά ταύτα; και
που εστι πάντα τα θαυµάσια αυτού, ά διηγήσαντο ηµίν οι πατέρες ηµών λέγοντες, µη ουχί εξ Αιγύπτου ανήγαγεν ηµάς
Κύριος; και νύν εξέριψεν ηµάς και έδωκεν ηµάς εν χειρί Μαδιάµ.
Κρ. 6,13   Ο Γεδεών απήντησε προς τον άγγελον· “Κυριέ µου, είναι µαζή µας ο Θεός; Εάν πράγµατι ο Κυριος είναι µαζή µας,
τότε διατί µας ευρήκαν τα φοβερά και ατελείωτα αυτά κακά; Και που είναι τα θαυµαστά εκείνα έργα αυτού, τα οποία
διηγήθησαν εις ηµάς οι πατέρες µας λέγοντες· Ο Κυριος δεν είναι εκείνος, ο οποίος µας έβγαλεν ελευθέρους από την
Αίγυπτον; Τωρα όµως µας απέρριψε και µας παρέδωκεν εις τα χέρια των Μαδιανιτών” !
Κρ. 6,14  και επέστρεψε προς αυτόν ο άγγελος Κυρίου και είπε· πορεύου εν τή ισχύϊ σου ταύτη και σώσεις τον Ισραήλ εκ
χειρός Μαδιάµ· ιδού εξαπέστειλά σε.
Κρ. 6,14  Εστράφη ο άγγελος Κυρίου προς αυτόν και του είπε · “πήγαινε και µε αυτήν την δύναµιν που έχεις θα ελευθερώσης
τους Ισραηλίτας από τα χέρια των Μαδιανιτών. Ιδού εγώ σε έχω στείλει δια τον σκοπόν αυτόν”.
Κρ. 6,15  και είπε προς αυτόν Γεδεών· εν εµοί, Κύριέ µου, εν τίνι σώσω τον Ισραήλ; ιδού η χιλιάς µου ησθένησεν εν Μανασσή,
και εγώ ειµι µικρότερος εν οίκω τού πατρός µου.
Κρ. 6,15   Ο Γεδεών είπε προς αυτόν· “εγώ, Κυριέ µου; Και µε ποίαν δύναµιν θα σώσω τους Ισραηλίτας; Ιδού η πολυάριθµος
γενεά µου εις την φυλήν του Μανασσή έχει εξασθενήσει και εγώ είµαι ο µικρότερος µέσα εις την πατρικήν µου
οικογένειαν”.
Κρ. 6,16  και είπε προς αυτόν ο άγγελος Κυρίου· Κύριος έσται µετά σού, και πατάξεις την Μαδιάµ ωσεί άνδρα ένα.
Κρ. 6,16  Ο δε άγγελος Κυρίου του είπε· “ο Κυριος θα είναι µαζή σου και θα εξοντώσης τους Μαδιανίτας, ωσάν να είναι ένας
άνθρωπος”.
Κρ. 6,17  και είπε προς αυτόν Γεδεών· ει δή εύρον έλεος εν οφθαλµοίς σου και ποιήσεις µοι σήµερον πάν ό,τι ελάλησας µετ
εµού,
Κρ. 6,17   Ο Γεδεών είπε προς αυτόν· “εάν εγώ ευρίσκω κάποιον συµπάθειαν και καλωσύνην ενώπιόν σου και
πραγµατοποίησης εις εµέ σήµερον ολα όσα µου είπες,
Κρ. 6,18  µη χωρισθής εντεύθεν έως τού ελθείν µε προς σε, και εξοίσω την θυσίαν και θύσω ενώπιόν σου. και είπεν· εγώ ειµι,
καθήσοµαι έως τού επιστρέψαι σε.
Κρ. 6,18  µη αποµακρυνθης από εδώ, µέχρις ότου επανέλθω κοντά σου και φέρω ζώον προς θυσίαν, δια να θυσιάσω
ενώπιόν σου”. Εκείνος είπεν· “ναι, θα καθήσω εδώ µέχρις ότου επιστρέψης”.
Κρ. 6,19  και Γεδεών εισήλθε και εποίησεν έριφον αιγών και οιφί αλεύρου άζυµα και τα κρέα έθηκεν εν τώ κοφίνω και τον
ζωµόν έβαλεν εν τή χύτρα και εξήνεγκεν αυτά προς αυτόν υπό την τερέµινθον και προσήγγισε .
Κρ. 6,19  Ο Γεδεών εισήλθεν στον οίκον του, έσφαξε και έβρασε ένα ερίφιον, κατεσκεύασε λαγάνες άζυµες µε ένα οιφί
αλεύρου (20 περίπου κιλά), έβαλεν αυτάς και τα κρέατα εντός κοφίνου, τον δε ζωµόν εις µίαν χύτραν και έφερεν αυτά στον
άγγελον ο οποίος εκάθητο κάτω από την τερέβινθον και επλησίασε προς αυτόν.
Κρ. 6,20  και είπε προς αυτόν ο άγγελος τού Θεού· λαβέ τα κρέα και τα άζυµα και θές προς την πέτραν εκείνην και τον
ζωµόν εχόµενα έκχεε· και εποίησεν ούτως.
Κρ. 6,20  Ο άγγελος του Θεού του είπε· “πάρε τα κρέατα και τα άζυµα και βάλε αυτά επάνω εις την πέτραν εκείνην, χύσε δε
τον ζωµόν κοντά εις αυτά”. Ο Γεδεών έκαµεν όπως του είπεν ο άγγελος.
Κρ. 6,21  και εξέτεινεν ο άγγελος Κυρίου το άκρον της ράβδου της εν τή χειρί αυτού και ήψατο των κρεών και των αζύµων,
και ανέβη πύρ εκ της πέτρας και κατέφαγε τα κρέα και τους αζύµους· και ο άγγελος Κυρίου επορεύθη απ οφθαλµών αυτού .
Κρ. 6,21  Ο δε άγγελος του Κυρίου ήπλωσε την ράβδον που εκρατούσε στο χέρι του και µε το άκρον αυτής ήγγισε τα κρέατα
και τα άζυµα. Αµέσως ανεπήδησε φωτιά από την πέτραν, η οποία κατέκαυσε και τα κρέατα και τα άζυµα. Επειτα δε ο
άγγελος ανεχώρησε και εχάθη από τα µάτια του Γεδεών.
Κρ. 6,22  και είδε Γεδεών ότι άγγελος Κυρίου ούτός εστι, και είπε Γεδεών·  , Κύριέ µου Κύριε, ότι είδον τον άγγελον Κυρίου
πρόσωπον προς πρόσωπον.
Κρ. 6,22  Ο Γεδεών εκατάλαβε ότι αυτός ήτο άγγελος Κυρίου και είπε · “α ! α, Κυριε µου, Κυριε, είδον πρόσωπον προς
πρόσωπον τον άγγελον Κυρίου. Λοιπόν θα αποθάνω” !
Κρ. 6,23  και είπεν αυτώ Κύριος· ειρήνη σοι, µη φοβού, ου µη αποθάνης.
Κρ. 6,23  Ο Κυριος όµως είπε προς αυτόν· “ειρήνευσον, µη φοβήσαι, δεν θα αποθάνης” !
Κρ. 6,24  και ωκοδόµησεν εκεί Γεδεών θυσιαστήριον τώ Κυρίω και επεκάλεσεν αυτώ Ειρήνη Κυρίου έως της ηµέρας ταύτης,
έτι αυτού όντος εν Εφραθά πατρός τού Εσδρί.
Κρ. 6,24  Ο Γεδεών έκτισεν εκεί προς τιµήν του Κυρίου θυσιαστήριον και εκάλεσεν αυτό “Ειρήνη Κυρίου”. Μέχρι δε της
ηµέρας αυτής το θυσιαστήριον αυτό ευρίσκεται εις Εφραθά, η οποία ανήκει εις την πατριάν του Εσδρί.
Κρ. 6,25  Καί εγένετο εν τή νυκτί εκείνη και είπεν αυτώ Κύριος· λαβέ τον µόσχον τον ταύρον, ός εστι τώ πατρί σου, και
µόσχον δεύτερον επταετή και καθελείς το θυσιαστήριον τού Βάαλ ό εστι τώ πατρί σου , και το άλσος το επ αυτό
ολοθρεύσεις.
Κρ. 6,25  Κατά την επακολουθήσασαν νύκτα είπεν ο Κυριος προς τον Γεδεών · “πάρε µοσχάρι που ανήκει στον πατέρα σου,
και ένα άλλο µοσχάρι επτά ετών. Πηγαινε να κρηµνίσης το θυσιαστήριον του Βααλ που ευρίσκεται εις περιοχήν
ανήκουσαν στον πατέρα σου, να καταστρέψης και το ιερόν δάσος, που είναι εκεί κοντά στο θυσιαστήριον του Βααλ.
Κρ. 6,26  και οικοδοµήσεις θυσιαστήριον τώ Κυρίω τώ Θεώ σου επί κορυφήν τού Μαουέκ τούτου εν τή παρατάξει και λήψη
τον µόσχον τον δεύτερον και ανοίσεις ολοκαυτώµατα εν τοίς ξύλοις τού άλσους, ού εξολοθρεύσεις.
Κρ. 6,26  Επειτα θα οικοδοµήσης εις την κορυφήν του οχυρωµένου υψώµατος προς χάριν Κυρίου του Θεού σου
θυσιαστήριον τακτοποιηµένον καθ' όλα. Θα λάβης τον δεύτερον µόσχον τον οποίον θα προσφέρης ως ολοκαύτωµα καίων
αυτό µε τα ξύλα του δάσους, το οποίον θα καταστρέψης”.
Κρ. 6,27  και έλαβε Γεδεών δέκα άνδρας από των δούλων εαυτού και εποίησεν ον τρόπον ελάλησε προς αυτόν Κύριος· και



εγενήθη ως εφοβήθη τον οίκον τού πατρός αυτού και τους άνδρας της πόλεως τού ποιήσαι ηµέρας, και εποίησε νυκτός.
Κρ. 6,27  Ο Γεδεών επήρε δέκα από τους δούλους του και έκαµε, όπως ακριβώς του είχεν είπει ο Κυριος. Επειδή δε εφοβήθη
τους ανθρώπους του πατρικού του οίκου και τους άνδρας της πόλεως δεν έκαµεν ο,τι του είπεν ο Θεός κατά την ηµέραν,
αλλά κατά την νύκτα.
Κρ. 6,28  και ώρθρισαν οι άνδρες της πόλεως το πρωΐ, και ιδού καθήρητο το θυσιαστήριον τού Βάαλ, και το άλσος το επ
αυτώ ωλόθρευτο· και είδαν τον µόσχον τον δεύτερον, ον ανήνεγκεν επί το θυσιαστήριον το ωκοδοµηµένον.
Κρ. 6,28  Οταν οι άνδρες της πόλεως εξύπνησαν πρωϊ-πρωϊ, είδον αίφνης ότι είχε κατακρηµνισθή το θυσιαστήριον του
Βααλ, όπως επίσης ότι είχεν εξαφανισθή και το ιερόν δάσος αυτού. Είδαν ακόµη και ανοικοδοµηµένον νέον θυσιαστήριον
επάνω στο οποίον υπήρχον υπολείµµατα του θυσιασθέντος δευτέρου µόσχου.
Κρ. 6,29  και είπεν ανήρ προς τον πλησίον αυτού· τις εποίησε το ρήµα τούτο ; και επεζήτησαν και ηρεύνησαν και έγνωσαν
ότι Γεδεών υιός Ιωάς εποίησε το ρήµα τούτο.
Κρ. 6,29  Ελεγε δε ο ενας προς τον άλλον· “ποιός έκαµε το έργον αυτό;” Εζήτησαν πληροφορίας, ηρεύνησαν και έµαθαν ότι ο
Γεδεών, υιός του Ιωάς, ούτος έκαµε το έργον τούτο.
Κρ. 6,30  και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς Ιωάς· εξένεγκε τον υιόν σου και αποθανέτω, ότι καθείλε το θυσιαστήριον τού
Βάαλ και ότι ωλόθρευσε το άλσος το επ αυτώ.
Κρ. 6,30  Είπαν τότε οι άνδρες της πόλεως προς τον Ιωάς· “φέρε εδώ τον υιόν σου δια να θανατωθή, επειδή εκρήµνισε το
θυσιαστήριον του Βααλ και εξηφάνισε το άλσος του”
Κρ. 6,31  και είπε Γεδεών υιός Ιωάς τοίς ανδράσι πάσιν, οί επανέστησαν αυτώ· µη υµείς νύν δικάζεσθε υπέρ τού Βάαλ; ή
υµείς σώσετε αυτόν; ός εάν δικάσηται αυτώ, θανατωθήτω έως πρωΐ· ει Θεός εστι, δικαζέσθω αυτώ, ότι καθείλε το
θυσιαστήριον αυτού.
Κρ. 6,31   Ο Γεδεών όταν επληροφορήθη αυτά παρουσιάσθη εις όλους τους άνδρας, που είχαν επαναστατήσει εναντίον του
και τους είπε· “σεις λοιπόν τώρα θα εκδικηθήτε τον Βααλ; Σεις θα σώσετε αυτόν; Εκείνος που θα τολµήση να εκδικηθή το
κρήµνισµα του θυσιαστηρίου, θα έχη αποθάνει έως τυ πρωι. Εάν ο Βααλ είναι αληθινός θεός, ας αναλάβη ο ίδιος την
εκδίκησίν του δια το κρήµνισµα του θυσιαστηρίου του”.
Κρ. 6,32  και εκάλεσεν αυτό εν τή ηµέρα εκείνη Ιεροβάαλ λέγων· δικαζέσθω εν αυτώ ο Βάαλ, ότι καθηρέθη το θυσιαστήριον
αυτού.
Κρ. 6,32  Κατά δε την ηµέραν εκείνην ο Γεδεών ωνόµασε τον εαυτόν του Ιεροβάαλ λέγων · “ας εκδικηθή ο ίδιος ο Βααλ δια το
κρήµνισµα του θυσιαστηρίου του”.
Κρ. 6,33  και πάσα Μαδιάµ και Αµαλήκ και υιοί ανατολών συνήχθησαν επί το αυτό και παρενέβαλον εν τή κοιλάδι Ιεζραέλ.
Κρ. 6,33  Κατά την εποχήν εκείνην όλοι οι Μαδιανίται, οι Αµαληκίται και οι νοµάδες της ανατολής συνηθροίσθησαν και
εισέβαλον εις την πεδιάδα Ιεζραέλ.
Κρ. 6,34  και πνεύµα Κυρίου ενεδυνάµωσε τον Γεδεών, και εσάλπισεν εν κερατίνη και εφοβήθη Αβιέζερ οπίσω αυτού.
Κρ. 6,34  Τοτε πνεύµα Κυρίου ενεδυνάµωσε τον Γεδεών δια να αντισταθή κατά των επιδροµέων. Με σάλπιγγα κερατίνην
εσάλπισεν αυτός συναγερµόν εις πόλεµον. Οι άνδρες των φυλών Αβιέζερ εφοβήθησαν, ετάχθησαν µε το µέρος του Γεδεών
και τον ηκολούθησαν.
Κρ. 6,35  και αγγέλους απέστειλεν εις πάντα Μανασσή και εν Ασήρ και εν Ζαβουλών και εν Νεφθαλί και ανέβη εις
συνάντησιν αυτών.
Κρ. 6,35  Ο Γεδεών έστειλεν αγγελιαφόρους εις τας φυλάς Μανασσή , Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί, και ο ίδιος µετέβη
προσωπικώς να συναντήση αυτάς.
Κρ. 6,36  και είπε Γεδεών προς τον Θεόν· ει σύ σώζεις εν χειρί µου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας,
Κρ. 6,36  Είπε δε ο Γεδεών προς τον Θεόν· “εάν συ Κυριε θα σώσης δια της χειρός µου τους Ισραηλίτας, όπως είπες, δείξε το
µε το εξής σηµείον·
Κρ. 6,37  ιδού εγώ τίθηµι τον πόκον τού ερίου εν τή άλωνι· εάν δρόσος γένηται επί τον πόκον µόνον και επί πάσαν την γήν
ξηρασία, γνώσοµαι ότι σώσεις εν χειρί µου τον Ισραήλ, καθώς ελάλησας.
Κρ. 6,37  Ιδού εγώ θέτω ένα ποκάρι µαλλιά στο αλώνι. Εάν δρόσος πέση µόνον στο ποκάρι αυτό, εις δε την άλλην γην θα
είναι ξηρασία, θα µάθω και θα πεισθώ, ότι πράγµατι θα σώσης δια της χειρός µου τον Ισραήλ όπως είπες”.
Κρ. 6,38  και εγένετο ούτως· και ώρθρισε τή επαύριον και εξεπίασε τον πόκον , και έσταξε δρόσος από τού πόκου, πλήρης
λεκάνη ύδατος.
Κρ. 6,38  Ετσι και έγινε· εξύπνησε την εποµένην πρωΐαν ο Γεδεών, επίεσε τον πόκον και έσταξε από τα µαλλιά του ποκαριού
δροσιά, µία λεκάνη νερό γεµάτη.
Κρ. 6,39  και είπε Γεδεών προς τον Θεόν· µη δή οργισθήτω ο θυµός σου εν εµοί, και λαλήσω έτι άπαξ· πειράσω δή και γε έτι
άπαξ εν τώ πόκω, και γενέσθω η ξηρασία επί τον πόκον µόνον, και επί πάσαν την γήν γενηθήτω δρόσος.
Κρ. 6,39  Ο δε Γεδεών είπε πάλιν προς τον Θεόν· “ας µη ανάψη ο θυµός του Κυρίου εναντίον µου, διότι θα οµιλήσω µίαν
ακόµη φοράν. Θα δοκιµάσω µίαν ακόµη φοράν το ποκάρι των µαλλιών. Ας µείνη κατάξηρος ο πόκος και εις όλην την
άλλην χώραν ας πέση η δροσιά”.
Κρ. 6,40  και εποίησεν ο Θεός ούτως εν τή νυκτί εκείνη· και εγένετο ξηρασία επί τον πόκον µόνον, και επί πάσαν την γήν
εγενήθη δρόσος.
Κρ. 6,40  Ο Θεός έκαµε και αυτό το σηµείον κατά την νύκτα εκείνην· το ποκάρι έµεινε κατάξηρον, ενώ εις όλην την άλλην
χώραν έπεσε δροσιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Κρ. 7,1   Καί ώρθρισεν Ιεροβάαλ (αυτός εστι Γεδεών) και πάς ο λαός µετ αυτού και παρενέβαλον επί πηγήν Αράδ, και
παρεµβολή Μαδιάµ ήν αυτώ από βορά από Γαβαάθ Αµωρά εν κοιλάδι.
Κρ. 7,1   Ο Ιεροβάαλ (αυτός είναι ο Γεδεών) εξυπνησε πολύ πρωϊ και όλος ο λαός µαζή του και εστρατοπέδευσαν πλησίον
της πηγής Αράδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ευρίσκετο βορείως, πλησίον της Γαβαάθ Αµωρά εις την κοιλάδα.
Κρ. 7,2   και είπε Κύριος προς Γεδεών· πολύς ο λαός ο µετά σού, ώστε µη παραδούναί µε την Μαδιάµ εν χειρί αυτών, µη ποτε
καυχήσηται Ισραήλ επ εµέ λέγων· η χείρ µου έσωσέ µε·



Κρ. 7,2  Είπε δε ο Κυριος προς τον Γεδεών· “πολύς λαός είναι µαζή σου και δεν θέλω να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις τα
χέρια αυτών, δια να µη καυχηθή ενώπιόν µου ο Ισραηλιτικός λαός και είπη· Η δύναµίς µου µε έσωσε.
Κρ. 7,3   και νύν λάλησον δή εν ωσί τού λαού λέγων· τις ο φοβούµενος και δειλός; επιστρεφέτω και εκχωρείτω από όρους
Γαλαάδ. και επέστρεψεν από τού λαού είκοσι και δύο χιλιάδες, και δέκα χιλιάδες υπελείφθησαν.
Κρ. 7,3   Είπε λοιπόν τώρα δυνατά να ακούση µε τα αυτιά του όλος ο λαός· Ποός από σας είναι φοβητσιάρης και δειλός; Ας
επιστρέψη στο σπίτι του, ας φύγη από το όρος Γαλαάδ”. Κατόπιν της διακηρύξεως αυτής απεχώρησαν είκοσι δύο χιλιάδες
Ισραηλίται· και απέµειναν δέκα χιλιάδες.
Κρ. 7,4   και είπε Κύριος προς Γεδεών· έτι ο λαός πολύς εστι· κατένεγκον αυτούς προς το ύδωρ, και εκκαθαρώ σοι αυτόν εκεί·
και έσται ον εάν είπω προς σε, ούτος πορεύσεται σύν σοί, αυτός πορεύσεται σύν σοί· και πάς, ον εάν είπω προς σε· ούτος ου
πορεύσεται µετά σού, αυτός ου πορεύσεται µετά σού.
Κρ. 7,4  Είπε πάλιν ο Κυριος προς τον Γεδεών· “πολύς είναι ακόµη ο λαός· κατέβασέ τους εις την πηγήν του ύδατος και εγώ
εκεί θα σου κάµω εκκαθάρισιν του λαού. Οποιος σου είπω ότι θα έλθη µαζή σου, αυτός θα έλθη µαζή σου. Και καθένας δια
τον οποίον θα σου είπω ότι αυτός δεν θα πορευθή µαζή σου, αυτός θα φύγη από κοντά σου”.
Κρ. 7,5   και κατήνεγκε τον λαόν προς το ύδωρ· και είπε Κύριος προς Γεδεών· πάς, ός αν λάψη τή γλώσση αυτού από τού
ύδατος ως εάν λάψη ο κύων, στήσεις αυτόν κατά µόνας, και πάς, ός εάν κλίνη επί τα γόνατα αυτού πιείν.
Κρ. 7,5   Ο Γεδεών κατεβίβασε τον λαόν του προς την πηγήν του ύδατος. Είπεν ο Κυριος προς τον Γεδεών· “όποιος θα πίη
νερο από την πηγήν µε την γλώσσαν του, όπως µε την γλώσσαν του πίνει ο κύων, αυτόν θα τον θέσης χωριστά· και εκείνος
που θα πίνη νερό γονατιστός πάλιν θα τεθή χωριστά”.
Κρ. 7,6   και εγένετο ο αριθµός των λαψάντων εν χειρί αυτών προς το στόµα αυτών τριακόσιοι άνδρες, και πάν το
κατάλοιπον τού λαού έκλιναν επί τα γόνατα αυτών πιείν ύδωρ.
Κρ. 7,6  Ο αριθµός των ανδρών, που έπιαν νερό µε την γλώσσαν των από το κοίλον της παλάµης των ήσαν τριακόσιοι. Ολοι
δε οι άλλοι εκ του λαού εγονάτισαν δια να πίουν ύδωρ.
Κρ. 7,7   και είπε Κύριος προς Γεδεών· εν τοίς τριακοσίοις ανδράσι τοίς λάψασι σώσω υµάς και δώσω την Μαδιάµ εν χειρί
σου, και πάς ο λαός πορεύσονται ανήρ εις τον τόπον αυτού.
Κρ. 7,7   Είπε τότε ο Κυριος προς τον Γεδεών· “µε τους τριακοσίους αυτούς άνδρας, οι οποίοι έπιαν νερό δια της γλώσσης των
από το κοίλον της παλάµης των, θα, σας σώσω και θα παραδώσω εις τα χέρια σου τους Μαδιανίτας. Ολοι οι άλλοι
Ισραηλίται ας επιστρέψουν ο καθένας στον τόπον του”.
Κρ. 7,8   και έλαβον τον επισιτισµόν τού λαού εν χειρί αυτών και τας κερατίνας αυτών, και τον πάντα άνδρα Ισραήλ
εξαπέστειλεν άνδρα εις σκηνήν αυτού και τους τριακοσίους άνδρας κατίσχυσε. και η παρεµβολή Μαδιάµ ήσαν αυτού
υποκάτω εν τή κοιλάδι.
Κρ. 7,8  Οι αποµείναντες αυτοί τριακόσιοι επήραν τα τρόφιµα και τας κερατίνας σάλπιγγας των άλλων Ισραηλιτών που
έφυγαν. Ολους τους άλλους Ισραηλίτας έστειλεν ο Γεδεών εις την σκηνήν του τον καθένα· τους δε τριακοσίους άνδρας
εκράτησε και ενίσχυσε δια τον πόλεµον. Το στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κάτω από το στρατόπεδον του Γεδεών εις
την κοιλάδα.
Κρ. 7,9   και εγενήθη εν τή νυκτί εκείνη και είπε προς αυτόν Κύριος· αναστάς κατάβηθι εν τή παρεµβολή , ότι παρέδωκα
αυτήν εν τή χειρί σου·
Κρ. 7,9  Κατά την νύκτα εκείνην είπεν ο Κυριος προς τον Γεδεών· “σήκω και κατέβα στο στρατόπεδον των Μαδιανιτών,
διότι εγώ το έχω ήδη παραδώσει εις σε.
Κρ. 7,10  και ει φοβή σύ καταβήναι, κατάβηθι σύ και Φαρά το παιδάριόν σου εις την παρεµβολήν
Κρ. 7,10   Εάν όµως φοβήσαι να καταβής µόνος σου στο εχθρικόν στρατόπεδον, πήγαινε µαζή µε τον υπηρέτην σου Φορά.
Κρ. 7,11  και ακούση, τι λαλήσουσι· και µετά τούτο ισχύσουσιν αι χείρές σου, καταβήση εν τή παρεµβολή. και κατέβη αυτός
και Φαρά το παιδάριον αυτού προς αρχήν των πεντήκοντα , οί ήσαν εν τή παρεµβολή.
Κρ. 7,11   Εκεί θα ακούσης τι λέγουν οι εχθροί σου. Απ' αυτά δε που θα ακούσης θα πάρης θάρρος και κατόπιν θα επιτεθής
εναντίον του στρατοπέδου”. Πράγµατι ο Γεδεών κατέβη µαζή µε τον υπηρέτην του Φαρά προς την εµπροσθοφυλακήν του
στρατοπέδου, η οποία περιελάµβανε πεντήκοντα άνδρας.
Κρ. 7,12  και Μαδιάµ και Αµαλήκ και πάντες οι υιοί ανατολών βεβληµένοι εν τή κοιλάδι ωσεί ακρίς εις πλήθος , και ταίς
καµήλοις αυτών ουκ ήν αριθµός, αλλ ήσαν ως η άµµος η επί χείλους της θαλάσσης εις πλήθος.
Κρ. 7,12   Οι Μαδιανίται, οι Αµαληκίται και οι άλλοι από ανατολών νοµάδες είχαν διασκορπισθή εις την κοιλάδα,
πολυάριθµοι ωσάν τας ακρίδας. Αλλά και αι κάµηλοι αυτών ήσαν αναρίθµητοι, όσον οι κόκκοι της άµµου εις την
παραλίαν.
Κρ. 7,13  και ήλθε Γεδεών, και ιδού ανήρ εξηγούµενος τώ πλησίον αυτού ενύπνιον και είπεν· ιδού ενυπνιασάµην ενύπνιον,
και ιδού µαγίς άρτου κριθίνου στρεφοµένη εν τή παρεµβολή Μαδιάµ και ήλθεν έως της σκηνής και επάταξεν αυτήν, και
έπεσε, και ανέστρεψεν αυτήν άνω, και έπεσεν η σκηνή.
Κρ. 7,13   Επλησίασεν ο Γεδεών εις την εµπροσθοφυλακήν και ιδού ακούει εναν άνδρα να διηγήται στον πλησίον αυτού το
όνειρόν του και να του λέγη· “είδον ότι ενας κρίθινος άρτος κυλιόµενος στο στρατόπεδον των Μαδιανιτών έφθασεν έως την
σκηνήν του αρχηγού µας και την εκτύπησεν· η σκηνή έπεσεν. Ο κρίθινος αυτός άρτος την αναποδογύρισεν. Ετσι έπεσε και
κατεστράφη η σκηνή του αρχηγού µας”.
Κρ. 7,14  και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπεν· ουκ έστιν αύτη ει µη ροµφαία Γεδεών υιού Ιωάς ανδρός Ισραήλ·
παρέδωκεν ο Θεός εν χειρί αυτού την Μαδιάµ και πάσαν την παρεµβολήν.
Κρ. 7,14   Ο πλησίον αυτού στρατιώτης που ήκουσε το όνειρον είπεν· “ο κρίθινος αυτός άρτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
ροµφαία του Γεδεών, του Ισραηλίτου, του υιού Ιωάς. Παρέδωκεν ο Θεός εις τα χέρια του τους Μαδιανίτας και όλον το
στρατόπεδον µας”.
Κρ. 7,15  και εγένετο ως ήκουσε Γεδεών την εξήγησιν τού ενυπνίου και την σύγκρισιν αυτού , και προσεκύνησε Κυρίω και
υπέστρεψεν εις την παρεµβολήν Ισραήλ και είπεν· ανάστητε, ότι παρέδωκε Κύριος εν χειρί ηµών την παρεµβολήν Μαδιάµ.
Κρ. 7,15   Οταν ο Γεδεών ήκουσε την διήγησιν και την εξήγησιν του ονείρου, προσεκύνησε τον Θεόν και επέστρεψεν στο
Ισραηλιτικόν στρατόπεδον και είπε· “σηκωθήτε και ετοιµασθήτε, διότι ο Κυριος παρέδωκεν εις τα χέρια µας το
στρατόπεδον των Μαδιανιτών”.



Κρ. 7,16  και διείλε τους τριακοσίους άνδρας εις τρεις αρχάς και έδωκε κερατίνας εν χειρί πάντων και υδρίας κενάς και
λαµπάδας εν ταίς υδρίαις
Κρ. 7,16   Εχώρισεν εις τρία τµήµατα ανά εκατό τους τριακοσίους άνδρας και τους ετοποθέτησεν εις τρία σηµεία γύρω από
το εχθρικόν στράτευµα. Εδωκεν εις τα χέρια του καθενός από αυτούς τας κερατίνας σάλπιγγας, τας κενάς υδρίας και
λαµπάδας µέσα εις τας υδρίας,
Κρ. 7,17  και είπε προς αυτούς· απ εµού όψεσθε και ούτω ποιήσετε· και ιδού εγώ εισπορεύοµαι εν αρχή της παρεµβολής , και
έσται καθώς αν ποιήσω, ούτω ποιήσετε·
Κρ. 7,17   και είπε προς αυτούς· “θα βλέπετε προς εµέ και ο,τι εγώ κάµνω θα κάµετε και σεις . Εγώ θα µεταβώ εις την
εµπροσθοφυλακήν των εχθρών· ο,τι δε θα κάµω εγώ εκεί, το ιδιο θα κάµετε και σεις.
Κρ. 7,18  και σαλπιώ εν τή κερατίνη εγώ, και πάντες µετ εµού σαλπιείτε εν ταίς κερατίναις κύκλω όλης της παρεµβολής και
ερείτε· τώ Κυρίω και τώ Γεδεών.
Κρ. 7,18   Εγώ θα σαλπίσω µε την κερατίνην σάλπιγγα, σεις δε όλοι µαζή µε εµέ θα σαλπίσετε µε τας κερατίνας σάλπιγγας
γύρω από το εχθρικόν στρατόπεδον και θα φωνάξετε· Ροµφαία τω Κυρίω και τω Γεδεών”.
Κρ. 7,19  και εισήλθε Γεδεών και οι εκατόν άνδρες οι µετ αυτού εν αρχή της παρεµβολής εν αρχή της φυλακής µέσης και
εγείροντες ήγειραν τους φυλάσσοντας και εσάλπισαν εν ταίς κερατίναις και εξετίναξαν τας υδρίας τας εν ταίς χερσίν
αυτών.
Κρ. 7,19   Ο Γεδεών µαζή µε τους εκατόν άνδρας του επλησίασεν αθέατος εις την άκραν του εχθρικού στρατεύµατος κατά
την αλλαγήν της µεσαία, φουράς, και ακριβώς κατά την στιγµήν κατά την οποίαν οι άνδρες της πρώτης φρουράς
εξυπνούσαν τους της δευτέρας δια να αναλάβουν υπηρεσίαν, οι περί τον Γεδεών εσάλπισαν µε τας κερατίνας σάλπιγγας,
έρριψαν µε ορµήν κάτω και έθραυσαν τας υδρίας που είχαν εις τα χέρια των.
Κρ. 7,20  και εσάλπισαν αι τρεις αρχαί εν ταίς κερατίναις και συνέτριψαν τας υδρίας και εκράτησαν εν χερσίν αριστεραίς
αυτών τας λαµπάδας και εν χερσί δεξιαίς αυτών τας κερατίνας τού σαλπίζειν και ανέκραξαν· ροµφαία τώ Κυρίω και τώ
Γεδεών.
Κρ. 7,20  Αµέσως εσάλπισαν οι άνδρες και των τριών τµηµάτων µε τας κερατίνας σάλπιγγάς των, συνέτριψαν τας υδρίας
και, κρατούντες στο αριστερόν των χέρι τας λαµπάδας στο δεξιόν την κερατίνην σάλπιγγα, σαλπίζοντες εκραύγασαν·
“ροµφαία τω Κυρίω και τω Γεδεών”.
Κρ. 7,21  και έστησεν ανήρ εφ εαυτώ κύκλω της παρεµβολής, και έδραµε πάσα η παρεµβολή και εσήµαναν και έφυγον.
Κρ. 7,21   Εµεινε δε ο καθένας των όρθιος και ακίνητος γύρω από το εχθρικόν στράτευµα. Ολοι δε οι εχθροί, νοµίσαντες ότι
είχον περικυκλωθή ετράπησαν εις φυγήν, έδωσαν δια σαλπίγγων το σύνθηµα της φυγής και έφυγον πανικοβλητοι.
Κρ. 7,22  και εσάλπισαν εν ταίς τριακοσίαις κερατίναις, και έθηκε Κύριος την ροµφαίαν ανδρός εν τώ πλησίον αυτού εν
πάση τή παρεµβολή,
Κρ. 7,22  Αλλά και οι τριακόσιοι εσάλπισαν πάλιν µε τας κερατίνας σάλπιγγας. Ο Κυριος ενέβαλλε τέτοιαν σύγχυσιν στο
εχθρικόν στράτευµα, ώστε εις όλον το στρατόπεδον ο ενας έστρεφε την µάχαιραν εναντίον του άλλου και
αλληλοεφονεύοντο,
Κρ. 7,23  και έφυγεν η παρεµβολή έως Βηθσεεδτά Γαραγαθά έως χείλους Αβωµεουλά επί Ταβάθ. και εβόησαν ανήρ Ισραήλ
από Νεφθαλί και από Ασήρ και από παντός Μανασσή και εδίωξαν οπίσω Μαδιάµ.
Κρ. 7,23  Ετσι έφυγεν ο εχθρικός στρατός και έφθασεν µέχρι της Βηθσεεδτά Γαραγαθά έως στο άκρον του Αβωµεουλά
πλησίον Ταβάθ. Τοτε ένα µέρος από την φυλήν Νεφθαλί και Ασήρ και ολόκληρος η φυλή Μανασσή κατεδίωξαν µε
κραυγάς και αλλαλαγµούς, τους φεύγοντας Μαδιανίτας.
Κρ. 7,24  και αγγέλους επέστειλε Γεδεών εν παντί όρει Εφραίµ λέγων· κατάβητε εις συνάντησιν Μαδιάµ και καταλάβετε
εαυτοίς το ύδωρ έως Βαιθηρά και τον Ιορδάνην· και εβόησε πάς ανήρ Εφραίµ και προκατελάβοντο το ύδωρ έως Βαιθηρά
και τον Ιορδάνην.
Κρ. 7,24  Ο Γεδεών έστειλεν αγγελιαφόρους εις όλους τους κατοικούντας το όρος Εφραίµ και είπε προς αυτούς· “καταβήτε
και σεις από το όρος εις καταδίωξιν των Μαδιανιτών. Τρέξατε και καταλάβετε σεις τας υδατίνας διαβάσεις µέχρι Βαιθηρά
και τον Ιορδάνην, ώστε να µη έχουν τόπον διαφυγής οι Μαδιανίται”. Ολη η φυλή Εφραίµ µε αλλαλαγµόν ώρµησαν και
κατέλαβον εγκαίρως τας διόδους εντεύθεν του Ιορδάνου έως Βαιθηρά.
Κρ. 7,25  και συνελάβοντο τους άρχοντας Μαδιάµ και τον Ωρήβ και τον Ζήβ και απέκτειναν τον Ωρήβ εν Σούρ και τον Ζήβ
απέκτειναν εν Ιακεφζήφ και κατεδίωξαν Μαδιάµ· και την κεφαλήν Ωρήβ και Ζήβ ήνεγκαν προς Γεδεών από πέραν τού
Ιορδάνου.
Κρ. 7,25  Συνέλαβαν τους αρχηγούς των Μαδιανιτών, τον Ωρήβ και Ζηβ. Τον µεν Ωρήβ εφόνευσαν εις Σούρ, τον δε Ζηβ
εφονευεσαν εις Ιακεφζήφ, και κατεδίωξαν πέραν του Ιορδάνου τους διαφυγόντας Μαδιανίτας. Επιστρέφοντες δε από την
πέραν του Ιορδάνου περιοχήν έγεραν προς τον Γεδεών την κεφαλήν του Ωρήβ και του Ζηβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Κρ. 8,1   Καί είπαν προς Γεδεών ανήρ Εφραίµ· τι το ρήµα τούτο εποίησας ηµίν τού µη καλέσαι ηµάς, ότε επορεύθης
παρατάξασθαι εν Μαδιάµ; και διελέξαντο προς αυτόν ισχυρώς.
Κρ. 8,1   Οι άνδρες της φυλής Εφραίµ είπαν διαµαρτυρόµενοι προς τον Γεδεών· “διατί εφέρθης έτσι απέναντι µας και δεν
µας εκάλεσες ευθύς εξ αρχής όταν εξεστράτευσες εναντίον των Μαδιανιτών;” Και εφιλονίκησαν εναντίον αυτού µε πολύ
οξύν τρόπον.
Κρ. 8,2   και είπε προς αυτούς· τι εποίησα νύν καθώς υµείς; ή ουχί κρείσσον επιφυλλίς Εφραίµ ή τρυγητός Αβιέζερ;
Κρ. 8,2  Ο δε Γεδεών είπε προς αυτούς· “τι έκαµα εγώ προς σας και τι εκάµατε σεις; Δεν είναι πλουσιώτερον το
τσαµπιδολόγηµα που έκαµαν οι της φυλής Εφραίµ εις βάρος των φευγόντων Μαδιανιτών εν συγκρίσει προς τον τρυγητόν
που έκαµε το γένος µου Αβιέζερ;
Κρ. 8,3   εν χειρί υµών παρέδωκε Κύριος τους άρχοντας Μαδιάµ, τον Ωρήβ και τον Ζήβ· και τι ηδυνήθην ποιήσαι ως υµείς;
τότε ανέθη το πνεύµα αυτών απ αυτού εν τώ λαλήσαι αυτόν τον λόγον τούτον.
Κρ. 8,3  Εις τα ιδικά σας χέρια παρέδωσεν ο Κυριος τους αρχηγούς των Μαδιανιτών, τυν Ωρήβ και Ζηβ. Τι δε κατόρθωσα
εγώ εµπρός στο ιδικόν σας κατόρθωµα;” Με αυτόν τον ειρηνικόν τρόπον ωµίλησεν ο Γεδεών και ειρήνευσαν τα πνεύµατα



εκείνων.
Κρ. 8,4   και ήλθε Γεδεών επί τον Ιορδάνην, και διέβη αυτός και οι τριακόσιοι άνδρες οι µετ αυτού πεινώντες και διώκοντες.
Κρ. 8,4  Κατόπιν ο Γεδεών ήλθεν στον Ιορδάνην ποταµόν, τον διέβη αυτός και οι µετ' αυτού 300     άνδρες, οι οποίοι καίτοι
πεινώντες κατεδίωκον τους εχθρούς.
Κρ. 8,5   και είπε τοίς ανδράσι Σοκχώθ· δότε δή άρτους εις τροφήν τώ λαώ τούτω τώ εν ποσί µου, ότι εκλείπουσι, και ιδού
εγώ ειµι διώκων οπίσω τού Ζεβεέ και Σελµανά βασιλέων Μαδιάµ.
Κρ. 8,5  Εφθασαν εις Σοκχώθ και ο Γεδεών είπεν στους κατοίκους της πόλεως αυτής· “δώσατέ µας σας παρακαλώ άρτους,
δια να φάγουν οι άνδρες που µε ακολουθούν, διότι έχουν παραλύσει από την πείναν. Και όµως πρέπει να µε ακολουθήσουν
εις καταδίωξιν του Ζεβεέ και Σελµανά, βασιλέων της Μαδιάµ”.
Κρ. 8,6   και είπον οι άρχοντες Σοκχώθ· µη χείρ Ζεβεέ και Σελµανά νύν εν χειρί σου; ου δώσοµεν τή δυνάµει σου άρτους;
Κρ. 8,6  Οι άρχοντες της Σοκχώθ, καιροσκόποι, απήντησαν· “µήπως τάχα και έχουν περιέλθει εις τα χέρια σου ο Ζεβεέ και ο
Σελµανά, ώστε να δώσωµεν ηµείς άρτους στους στρατιώτας σου;
Κρ. 8,7   και είπε Γεδεών· διά τούτο εν τώ δούναι Κύριον τον Ζεβεέ και τον Σελµανά εν χειρί µου, και εγώ αλοήσω τας σάρκας
υµών εν ταίς ακάνθαις της ερήµου και εν ταίς Βαρκηνίµ.
Κρ. 8,7  Αγανακτήσας ο Γεδεών είπε προς αυτούς· “δια την καιροσκοπικήν αυτήν συµπεριφοράν σας, όταν ο Κυριος
παραδώση εις τα χέρια µου τον Ζεβεέ και τον Σελµανά, εγώ θα αλωνίσω και θα διασκορπίσω και θα σχίσω τα σώµατά σας
εις τα αγκάθια της ερήµου και εις τα βάτα”.
Κρ. 8,8   και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και ελάλησε προς αυτούς ωσαύτως, και απεκρίθησαν αυτώ οι άνδρες Φανουήλ ον
τρόπον απεκρίθησαν άνδρες Σοκχώθ.
Κρ. 8,8  Από την Σοκχώθ ανέβη ο Γεδεών µε τους ιδικούς του εις Φανουήλ και είπεν εις αυτούς τα ίδια. Οι δε κάτοικοι της
πόλεως Φανουήλ απήντησαν κατά τον ίδιον τρόπον, όπως και οι κάτοικοι της Σοκχώθ.
Κρ. 8,9   και είπε Γεδεών προς άνδρας Φανουήλ· εν επιστροφή µου µετ ειρήνης κατασκάψω τον πύργον τούτον.
Κρ. 8,9  Ο Γεδεών είπε προς τους άνδρας της Φανουήλ· “όταν µετά την νίκην µου θα επιστρέψω, θα κρηµνίσω και θα
κατασκάψω τον πύργον τούτον”.
Κρ. 8,10  και Ζεβεέ και Σελµανά εν Καρκάρ, και η παρεµβολή αυτών µετ αυτών ωσεί δεκαπέντε χιλιάδες, πάντες οι
καταλελειµµένοι από πάσης παρεµβολής αλλοφύλων, και οι πεπτωκότες εκατόν είκοσι χιλιάδες ανδρών σπωµένων
ροµφαίαν.
Κρ. 8,10  Οι βασιλείς Ζεβεέ και Σελµανά ήσαν εις Καρκάρ. Μαζή δε µε αυτούς ήτο και στρατός περί τας δέκα πέντε χιλιάδας.
Αυτοί ήσαν όλοι οι αποµείναντες από τον στρατόν των αλλοφύλων , ενώ οι φονευθέντες ένοπλοι στρατιώται έφθασαν τας
εκατόν είκοσι χιλιάδας.
Κρ. 8,11  και ανέβη Γεδεών οδόν των σκηνούντων εν σκηναίς από ανατολών της Ναβαί και Ιεγεβάλ· και επάταξε την
παρεµβολήν, και η παρεµβολή ήν πεποιθυία.
Κρ. 8,11   Ο Γεδεών επροχώρησεν εναντίον των εχθρών του από την οδόν των σκηνιτών, ανατολικά της Ναβαί και Ιεγεβάλ.
Εκεί δε εκτύπησε τον εχθρικόν στρατόν, ο οποίος εθεώρει τον εαυτόν του εν ασφαλεία.
Κρ. 8,12  και έφυγον Ζεβεέ και Σελµανά, και εδίωξαν οπίσω αυτών και εκράτησε τους δύο βασιλείς Μαδιάµ, τον Ζεβεέ και
τον Σελµανά, και πάσαν την παρεµβολήν εξέστησε.
Κρ. 8,12  Οι εχθροί ενικήθησαν, οι δε δύο βασιλείς Ζεβεέ και Σελµανά ετράπησαν εις φυγήν. Ο Γεδεών τους κατεδίωξε,
συνέλαβε τους δύο βασιλείς και επέφερεν αναστάτωσιν και σύγχυσιν εις όλον τον εχθρικόν στρατόν.
Κρ. 8,13  και επέστρεψε Γεδεών υιός Ιωάς από της παρατάξεως από επάνωθεν της παρατάξεως Αρές .
Κρ. 8,13   Νικητής ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, επέστρεψεν εκ της µάχης από το επάνω µέρος της Αρές, εις Σοκχώθ.
Κρ. 8,14  και συνέλαβε παιδάριον από των ανδρών Σοκχώθ και επηρώτησεν αυτόν, και έγραψε προς αυτόν ονόµατα των
αρχόντων Σοκχώθ και των πρεσβυτέρων αυτών, εβδοµήκοντα και επτά άνδρας.
Κρ. 8,14  Εξω από την Σοκχώθ συνέλαβεν ένα παιδάριον από τους κατοίκους της πόλεως και το ηρώτησε δια τα ονόµατα
των αρχόντων και των πρεσβυτέρων της πόλεως. Το παιδάριον έγραψε τα ονόµατα εβδοµήκοντα επτά ανδρών και τα
έδωκεν στον Γεδεών.
Κρ. 8,15  και παρεγένετο Γεδεών προς τους άρχοντας Σοκχώθ και είπεν· ιδού Ζεβεέ και Σελµανά , εν οίς ωνειδίσατέ µε
λέγοντες· µη χείρ Ζεβεέ και Σελµανά νύν εν χειρί σου, ότι δώσοµεν τοίς ανδράσι σου τοίς εκλείπουσιν άρτους;
Κρ. 8,15   Εισήλθεν ο Γεδεών εις την πόλιν και είπεν στους άρχοντας Σοκχώθ· “ιδού, είναι τώρα εις τα χέρια µου ο Ζεβεέ και ο
Σελµανά δια τους οποίους τότε µε ειρωνευθήκατε και µου είπατε· Μηπως τάχα και είναι τώρα εις τα χέρια σου ο Ζεβεέ και ο
Σελµανά ώστε να δώσωµεν άρτους στους εξηντληµένους από την πείναν άνδρας ;”
Κρ. 8,16  και έλαβε τους πρεσβυτέρους της πόλεως εν ταίς ακάνθαις της ερήµου και ταίς Βαρκηνίµ και ηλόησεν εν αυτοίς
τους άνδρας της πόλεως.
Κρ. 8,16  Συνέλαβε κατόπιν ο Γεδεών τους πρεσβυτέρους της Σοκχώθ , επήρεν αγκάθια από την έρηµον και βατά και µε αυτά
αλώνισε τους άνδρας της πόλεως.
Κρ. 8,17  και τον πύργον Φανουήλ κατέσκαψε και απέκτεινε τους άνδρας της πόλεως.
Κρ. 8,17   Τον πύργον Φανουήλ εκρήµνισεν εκ θεµελίων και τους άνδρας της πόλεως εφόνευσε.
Κρ. 8,18  και είπε προς Ζεβεέ και Σελµανά· που οι άνδρες, ούς απεκτείνατε εν Θαβώρ; και είπαν· ως σύ, ως αυτοί εις οµοίωµα
υιού βασιλέως.
Κρ. 8,18  Ηρώτησε δε τον Ζεβεέ και τον Σελµανά· “πως ήσαν οι άνδρες τους οποίους εφονεύσατε στο Θαβώρ;” Εκείνοι
απήντησαν· “όπως είσαι συ. Είχαν όψιν υιών βασιλέως όπως και συ”.
Κρ. 8,19  και είπε Γεδεών· αδελφοί µου και υιοί της µητρός µου ήσαν· ζή Κύριος, ει εζωογονήκειτε αυτούς, ουκ αν απέκτεινα
υµάς.
Κρ. 8,19  Ο Γεδεών είπεν· “αυτοί ήσαν πραγµατικοί αδελφοί µου, παιδιά της µητρός µου. Ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν, εάν
τους αφήνατε εν τη ζωή, ούτε εγώ θα σας εφόνευα”.
Κρ. 8,20  και είπεν Ιεθέρ τώ πρωτοτόκω αυτού· αναστάς απόκτεινον αυτούς· και ουκ έσπασε το παιδάριον την ροµφαίαν
αυτού, ότι εφοβήθη, ότι έτι νεώτερος ήν.
Κρ. 8,20  Αµέσως δε είπεν στον πρωτοτόκον υιόν του, τον Ιεθέρ· “σήκω και θανάτωσέ τους”. Αλλά τα παιδάριον τούτο δεν



ανέσυρε την µάχαιράν του διότι του έλειπε το θάρρος· ήτο ακόµη µικρός.
Κρ. 8,21  και είπε Ζεβεέ και Σελµανά· ανάστα σύ και συνάντησον ηµίν, ότι ως ανδρός η δύναµίς σου. και ανέστη Γεδεών και
απέκτεινε τον Ζεβεέ και τον Σελµανά και έλαβε τους µηνίσκους τους εν τοίς τραχήλοις των καµήλων αυτών .
Κρ. 8,21  Ο Ζεβεέ και ο Σελµανά είπον προς τον Γεδεών· “σήκω συ και έλα εναντίον µας να µας φονεύσης διότι η δύναµίς
σου είναι πράγµατι δύναµις ανδρός”. Ο Γεδεών ηγέρθη και εφόνευσε τον Ζεβεέ και τον Σελµανά. Ελαβε δε από τους
τραχήλους των καµήλων τα εις σχήµα ηµισελήνου κοσµήµατά των .
Κρ. 8,22  Καί είπον ανήρ Ισραήλ προς Γεδεών· κύριε , άρξον ηµών και σύ και ο υιός σου και ο υιός τού υιού σου, ότι σύ
έσωσας ηµάς εκ χειρός Μαδιάµ.
Κρ. 8,22  Οι Ισραηλίται ευγνωµονούντες και ενθουσιασµένοι δια την νίκην του Γεδεών του είπαν· “κύριε, γίνε συ αρχηγός
µας και έπειτα από σε ο υιός σου και κατόπιν ο έγγονός σου, διότι συ µας έσωσες από την τυραννικήν κυριαρχίαν των
Μαδιανιτών”.
Κρ. 8,23  και είπε προς αυτούς Γεδεών· ουκ άρξω εγώ, και ουκ άρξει ο υιός µου εν υµίν· Κύριος άρξει υµών.
Κρ. 8,23  Ο Γεδεών απήντησε προς αυτούς· “ούτε εγώ θα γίνω αρχηγός σας ούτε ο υιός µου θα γίνη αρχηγός σας. Ο Κυριος
θα είναι ο µοναδικός αρχηγός σας”.
Κρ. 8,24  και είπε προς αυτούς Γεδεών· αιτήσοµαι παρ υµών αίτηµα και δότε µοι ανήρ ενώτιον εκ σκύλων αυτού· ότι ενώτια
χρυσά αυτοίς, ότι ήσαν Ισµαηλίται.
Κρ. 8,24  Είπε δε προς αυτούς ο Γεδεών· “θα υποβάλω εις σας ένα αίτηµα· ο καθένας σας ας µου δώση από τα λάφυρα του
πολέµου ο,τι σκουλαρίκι έχει. Διότι οι εχθροί, καθ' ο Ισµαηλίται, είχον χρυσά σκουλαρίκια”.
Κρ. 8,25  και είπαν· διδόντες δώσοµεν· και ανέπτυξε το ιµάτιον αυτού, και έβαλεν εκεί ανήρ ενώτιον σκύλων αυτού.
Κρ. 8,25  Οι Ισραηλίται απήντησαν· “µε όλην µας την καρδιά θα σου δώσωµεν”. Ο Γεδεών ήπλωσε το ιµάτιόν του και κάθε
Ισραηλίτης έρριψεν εις αυτό από τα λάφυρα του πολέµου ο,τι σκουλαρίκι είχε.
Κρ. 8,26  και εγένετο ο σταθµός των ενωτίων των χρυσών, ών ήτησε, χίλιοι και επτακόσιοι χρυσοί, πάρεξ των µηνίσκων και
των στραγγαλίδων και των ιµατίων και πορφυρίδων των επί βασιλεύσι Μαδιάµ και εκτός των περιθεµάτων, ά ήν εν τοίς
τραχήλοις των καµήλων αυτών.
Κρ. 8,26  Το βάρος των χρυσών σκουλαρικιών, τα οποία εζήτησε και έλαβεν ο Γεδεών, έφθασε τους χιλίους επτακοσίους
χρυσούς σίκλους (ήτοι υπέρ τα δέκα οκτώ χιλιόγραµµα), έκτος των κοσµηµάτων που είχον σχήµα ηµισελήνου, των
πολύπλοκων κόµβων, των πολυτελών και πορφυρών ιµατίων των βασιλέων της Μαδιάµ, και έκτός των περιδεραίων που
εκρέµαντο στους τραχήλους των καµήλων.
Κρ. 8,27  και εποίησεν αυτό Γεδεών εις Εφώδ και έστησεν αυτό εν πόλει αυτού Εφραθά· και εξεπόρνευσε πάς Ισραήλ οπίσω
αυτού εκεί, και εγένετο τώ Γεδεών και τώ οίκω αυτού εις σκώλον.
Κρ. 8,27  Με τον χρυσόν αυτόν έδωσεν ο Γεδεών και κατεσκεύασαν Εφώδ (είδος τι αρχιερατικού αµφίου) το οποίον
ετοποθέτησεν εις την πόλιν του την Εφραθά. Ο ισραηλιτικός όµως λαός ξέκλινε και πάλιν εις την ειδωλολατρείαν αι
διαφθοράν και έγινε δια τον Γεδεών και το γένος του σκάνδαλον και πρόσκοµισε.
Κρ. 8,28  και συνεστάλη Μαδιάµ ενώπιον υιών Ισραήλ και ου προσέθηκαν άραι κεφαλήν αυτών. και ησύχασεν η γη
τεσσαράκοντα έτη εν ηµέραις Γεδεών.
Κρ. 8,28  Οι Μαδιανίται, έπειτα από την συντριβήν των, εταπεινώθησαν και εσυµαζεύθησαν ενώπιον των Ισραηλιτών, και
εν ετόλµησαν πλέον να ξανασηκώσουν, κεφάλι. Ετσι δε η Παλαιστίνη ησύχασεν επί τεσσαράκοντα έτη κατά τας ηµέρας
του Γεδεών.
Κρ. 8,29  και επορεύθη Ιεροβάαλ υιός Ιωάς και εκάθισεν εν οίκω αυτού.
Κρ. 8,29  Ο Ιεροβάαλ, δηλαδή ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, εγκατεστάθη και πάλιν στον οίκον του εν Εφραθά.
Κρ. 8,30  και τώ Γεδεών ήσαν υιοί εβδοµήκοντα εκπορευόµενοι εκ µηρών αυτού, ότι γυναίκες πολλαί ήσαν αυτώ.
Κρ. 8,30  Απέκτησε δε εβδοµήκοντα υιούς, διότι είχε πολλάς συζύγους.
Κρ. 8,31  και παλλακή αυτού ήν εν Συχέµ· και έτεκεν αυτώ και γε αυτή υιόν, και έθηκε το όνοµα αυτού Αβιµέλεχ.
Κρ. 8,31   Μια από αυτάς παλλακή δηλαδή δευτέρας σειράς σύζυγος ευρίσκετο εις Συχέµ. Και αυτή εγέννησεν στον Γεδεών
υιόν, στον οποίον έδωσε το όνοµα Αβιµέλεχ.
Κρ. 8,32  και απέθανε Γεδεών υιός Ιωάς εν πόλει αυτού και ετάφη εν τώ τάφω Ιωάς τού πατρός αυτού εν Εφραθά Αβιεσδρί .
Κρ. 8,32  Ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, απέθανεν εις την πόλιν του και ετάφη στον τάφον του πατρός του Ιωάς του Αβιεσδρίτου
εις την Εφραθά.
Κρ. 8,33  Καί εγενήθη ως απέθανε Γεδεών, και επέστρεψαν οι υιοί Ισραήλ και εξεπόρνευσαν οπίσω των Βααλίµ και έθηκαν
εαυτοίς τώ Βάαλ διαθήκην τού είναι αυτοίς αυτόν εις θεόν.
Κρ. 8,33  Οταν όµως απέθανεν ο Γεδεών, οι Ισραηλίται απεµακρύνθησαν και πάλιν από τον Θεόν, εξέκλιναν εις την
ειδωλολατρείαν και διαφθοράν, ελάτρευσαν τα είδωλα του Βααλ και έκαµαν συµφωνίαν προς τον ειδωλικόν θεόν Βααλ, να
είναι αυτός εις αυτούς θεός.
Κρ. 8,34  και ουκ εµνήσθησαν οι υιοί Ισραήλ Κυρίου τού Θεού τού ρυσαµένου αυτούς εκ χειρός πάντων των θλιβόντων
αυτούς κυκλόθεν.
Κρ. 8,34  Ετσι δε οι Ισραηλίται ελησµόνησαν τον αληθινόν Κυριον και Θεόν ο οποίος τους εγλύτωσεν από την δυναστείαν
και τυραννίαν των κύκλω από αυτούς λαών.
Κρ. 8,35  και ουκ εποίησαν έλεος µετά τού οίκου Ιεροβάαλ (αυτός εστι Γεδεών) κατά πάντα τα αγαθά, ά εποίησε µετά
Ισραήλ.
Κρ. 8,35  Σκοτισµένοι δε από την ειδωλολατρείαν ούτε και προς την οικογένειαν του Ιεροβάαλ , του Γεδεών, δεν εφέρθησαν
µε καλωσύνην και σέβασµόν αναλόγως µε τα καλά τα οποία αυτός είχε κάµει προς τους Ισραηλίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Κρ. 9,1   Καί επορεύθη Αβιµέλεχ υιός Ιεροβάαλ εις Συχέµ προς αδελφούς µητρός αυτού και ελάλησε προς αυτούς και προς
πάσαν συγγένειαν οίκου πατρός µητρός αυτού λέγων·
Κρ. 9,1   Ο Αβιµέλεχ ο υιός του Ιεροβάαλ επήγεν εις την Συχέµ προς τους αδελφούς της µητρός του, ωµίλησε προς αυτούς
και προς όλους τους συγγενείς του πατρικού οίκου της µητρός του και είπε·



Κρ. 9,2   λαλήσατε δή εν τοίς ωσί πάντων των ανδρών Συχέµ· τι το αγαθόν υµίν, κυριεύσαι υµών εβδοµήκοντα άνδρας,
πάντας υιούς Ιεροβάαλ, ή κυριεύειν υµών άνδρα ένα; και µνήσθητε ότι οστούν υµών και σάρξ υµών ειµι.
Κρ. 9,2  “είπατε σας παρακαλώ, ώστε να ακούσουν όλοι οι άνδρες της Συχέµ· Τι είναι το καλύτερον δια σας, να βασιλεύσουν
εις σας εβδοµήκοντα άνδρες, όλοι δηλαδή οι υιοί του Ιεροβάαλ, η να είναι ένας ο άρχων σας, δηλαδή εγώ; Ενθυµηθήτε δε
ότι εγώ είµαι ιδικόν σας οστούν και ιδική σας σαρξ”.
Κρ. 9,3   και ελάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της µητρός αυτού εν τοίς ωσί πάντων των ανδρών Συχέµ πάντας τους λόγους
τούτους, και έκλινεν η καρδία αυτών οπίσω Αβιµέλεχ, ότι είπαν· αδελφός ηµών εστι.
Κρ. 9,3  Οι θείοι αυτού, δηλαδή οι αδελφοί της µητρός του, ωµίλησαν περί αυτού και ανεκοίνωσαν όλους αυτούς τους
λόγους του προς όλους τους άνδρας της Συχέµ, και η καρδία εκείνων έκλινεν υπέρ του Αβιµέλεχ, διότι εσκέφθησαν και
είπαν· “αδελφός µας είναι αυτός”.
Κρ. 9,4   και έδωκαν αυτώ εβδοµήκοντα αργυρίου εξ οίκου Βααλβερίθ, και εµισθώσατο εαυτώ Αβιµέλεχ άνδρας κενούς και
δειλούς, και επορεύθησαν οπίσω αυτού.
Κρ. 9,4  Επήραν δε από τον ναόν του Βααλ και έδωκαν εις αυτόν εβδοµήκοντα σίκλους αργυρίου. Με τα χρήµατα αυτά
επεστράτευσεν ο Αβιµέλεχ ως µισθοφόρους του άνδρας αδιστάκτους και τυχοδιώκτας οι οποίοι και τον ηκολούθησαν.
Κρ. 9,5   και εισήλθεν εις τον οίκον τού πατρός αυτού εις Εφραθά και απέκτεινε τους αδελφούς αυτού υιούς Ιεροβάαλ
εβδοµήκοντα άνδρας επί λίθον ένα· και κατελείφθη Ιωάθαµ υιός Ιεροβάαλ ο νεώτερος, ότι εκρύβη.
Κρ. 9,5  Εισήλθε µαζή µε αυτούς στον πατρικόν του οίκον εις Εφραθά και εφόνευσε τους αδελφούς του, τους υιούς του
Γεδεών, εβδοµήκοντα εν όλω άνδρας επάνω εις την αυτήν πέτραν. Διέφυγεν όµως τον θάνατον ο νεώτερος υιός του Γεδεών,
ο Ιωάθαµ, διότι εκρύφθη.
Κρ. 9,6   και συνήχθησαν πάντες άνδρες Σικίµων και πάς οίκος Βηθµααλών και επορεύθησαν και εβασίλευσαν τον
Αβιµέλεχ προς τή βαλάνω τή ευρετή της στάσεως της εν Σικίµοις.
Κρ. 9,6  Τοτε συνεκεντρώθησαν όλοι οι άνδρες της Συχέµ και όλος ο οίκος Βηθµααλών, µετέβησαν και ανεκήρυξαν βασιλέα
τον Αβιµέλεχ πλησίον εις την βαλανιδιάν την ευρισκοµένην εις κάποιαν τοποθεσίαν της Συχέµ.
Κρ. 9,7   Καί ανηγγέλη τώ Ιωάθαµ, και επορεύθη και έστη επί κορυφήν όρους Γαριζίν και επήρε την φωνήν αυτού και
έκλαυσε και είπεν αυτοίς· ακούσατέ µου, άνδρες Σικίµων, και ακούσεται υµών ο Θεός.
Κρ. 9,7  Ανεκοινώθη το γεγονός αυτό στον Ιωάθαµ, ο οποίος επήγε και εστάθη όρθιος εις κάποιαν κορυφήν του Γαριζίν και
αφού έκλαυσε δια τα θλιβερά αυτά γεγονότα, εφώναξε δυνατά προς τους Συχεµίτας και τους είπεν· “ακούσατέ µου άνδρες
της Συχέµ δια να ακούση και σας ο Θεός.
Κρ. 9,8   πορευόµενα επορεύθη τα ξύλα τού χρίσαι εφ εαυτά βασιλέα και είπον τή ελαία· βασίλευσον εφ ηµών .
Κρ. 9,8  Τα δένδρα επήγαν να ανακηρύξουν βασιλέα των και είπαν εις την εληά· Γινε εσύ βασιλεύς µας.
Κρ. 9,9   και είπεν αυτοίς η ελαία· µη απολείψασα την ποιότητά µου, εν ή δοξάσουσι τον Θεόν άνδρες, πορεύσοµαι κινείσθαι
επί των ξύλων;
Κρ. 9,9  Η εληά απήντησεν εις αυτούς· Εγώ να εγκαταλείψω τους καρπούς µου, το έλαιόν µου, µε το οποίον οι άνθρωποι
δοξάζουν τον Θεόν και να σείωµαι µόνον επιδεικτικώς ως βασίλισσα των άλλων δένδρων; Δεν θέλω να γίνω βασίλισσα.
Κρ. 9,10  και είπαν τα ξύλα τή συκή· δεύρο βασίλευσον εφ ηµών.
Κρ. 9,10  Τοτε τα δένδρα είπαν εις την συκήν· Ελα συ να βασιλεύσης εις ηµάς.
Κρ. 9,11  και είπεν αυτοίς η συκή· µη απολείψασα εγώ την γλυκύτητά µου και τα γενήµατά µου τα αγαθά, πορεύσοµαι
κινείσθαι επί των ξύλων;
Κρ. 9,11   Η συκή απήντησεν εις αυτά· Εγώ να αφήσω την γλυκύτητά µου, τους γευστικούς και ωφελίµους καρπούς µου και
να αρκεσθώ µόνον να σείωµαι επιδεικτικώς ως βασίλισσα των άλλων δένδρων; Οχι.
Κρ. 9,12  και είπαν τα ξύλα προς την άµπελον· δεύρο βασίλευσον εφ ηµών.
Κρ. 9,12  Τα δένδρα µετέβησαν προς την άµπελον και της είπαν· Ελα συ να γίνης βασίλισσά µας.
Κρ. 9,13  και είπεν αυτοίς η άµπελος· µη απολείψασα τον οίνόν µου τον ευφραίνοντα Θεόν και ανθρώπους, πορεύσοµαι
κινείσθαι επί των ξύλων;
Κρ. 9,13   Η άµπελος απήντησεν εις αυτά· Να εγκαταλείψω εγώ τον οίνον µου, ο οποίος ευφραίνει Θεόν και ανθρώπους και
να αρκεσθώ να σείωµαι µόνον ως βασίλισσα των άλλων δένδρων; Αυτό δεν το δέχοµαι.
Κρ. 9,14  και είπαν πάντα τα ξύλα τή ράµνω· δεύρο σύ βασίλευσον εφ ηµών .
Κρ. 9,14  Είπαν τότε όλα τα δένδρα εις ένα ευτελή και ακανθώδη θάµνον, την ράµνον· Ελα συ να γίνης βασίλισσά µας.
Κρ. 9,15  και είπεν η ράµνος προς τα ξύλα· ει εν αληθεία χρίετέ µε υµείς τού βασιλεύειν εφ υµάς, δεύτε υπόστητε εν τή σκιά
µου· και ει µη, εξέλθοι πύρ απ εµού και καταφάγοι τας κέδρους τού Λιβάνου.
Κρ. 9,15   Η χωρίς αξίαν και µωροφιλόδοξος ράµνος είπε τότε εις τα δένδρα· Εάν πράγµατι θέλετε να µε χρίσετε βασίλισσάν
σας, ελάτε και πέσετε κάτω από την σκιάν µου ! Ει δ' άλλως φωτιά θα βγη από εµέ και θα κατακαύση τας κέδρους του
Λιβάνου (αυτός είναι ο µύθος).
Κρ. 9,16  και νύν ει εν αληθεία και τελειότητι εποιήσατε και εβασιλεύσατε τον Αβιµέλεχ , και ει αγαθωσύνην εποιήσατε µετά
Ιεροβάαλ, και µετά τού οίκου αυτού, και ει ως ανταπόδοσις χειρός αυτού εποιήσατε αυτώ,
Κρ. 9,16  Και τώρα ας σας ερωτήσω, εάν εν αληθεία και δικαιοσύνη επράξατε ανακηρύττοντες βασιλέα τον Αβιµέλεχ· εάν
εφερθήκατε καλά πρας την µνήµην του Γεδεών και προς τα παιδιά του και εάν αυτό που εκάµατε αποτελή ανταπόδοσιν
της ευεργεσίας που ελάβατε από αυτόν.
Κρ. 9,17  ως παρετάξατο ο πατήρ µου υπέρ υµών και εξέριψε την ψυχήν αυτού εξεναντίας και ερύσατο υµάς εκ χειρός
Μαδιάµ,
Κρ. 9,17   Ενθυµείσθε πως εξήλθε κατά των εχθρών και επολέµησεν ο πατήρ µου προς χάριν σας; Και εξέθεσεν εις κίνδυνον
την ζωήν του ενώπιόν σας, και πως σας εγλύτωσε από τα χέρια των Μαδιανιτών.
Κρ. 9,18  και υµείς επανέστητε επί τον οίκον τού πατρός µου σήµερον και απεκτείνατε τους υιούς αυτού εβδοµήκοντα
άνδρας επί λίθον ένα, και εβασιλεύσατε τον Αβιµέλεχ υιόν παιδίσκης αυτού επί τους άνδρας Σικίµων, ότι αδελφός υµών
εστι,
Κρ. 9,18  Σεις όµως εκάµατε σήµερον επανάστασιν κατά του πατρικού µου οίκου, εφονεύσατε τους υιούς του Γεδεών,
εβδοµήκοντα άνδρας, επάνω εις την ιδίαν πέτραν και ανεκηρύξατε βασιλέα σας τον Αβιµέλεχ, υιόν της δούλης του, διότι



είναι συγγενής σας !
Κρ. 9,19  και ει εν αληθεία και τελειότητι εποιήσατε µετά Ιεροβάαλ και µετά τού οίκου αυτού εν τή ηµέρα ταύτη, ευφρανθείη
τε εν Αβιµέλεχ, και ευφρανθείη και γε αυτός εφ υµίν.
Κρ. 9,19  Εάν λοιπόν κατ' αλήθειαν και δικαιοσύνην επράξατε απέναντι του Γεδεών και του οίκου του κατά την ηµέραν
αυτήν, να χαίρεσθε σστον Αβιµέλεχ και εκείνος να χαίρεται σας !
Κρ. 9,20  ει δε ού, εξέλθοι πύρ από Αβιµέλεχ και καταφάγοι τους άνδρας Σικίµων και τον οίκον Βηθµααλών και εξέλθοι πύρ
από ανδρών Σικίµων και εκ τού οίκου Βηθµααλών και καταφάγοι τον Αβιµέλεχ .
Κρ. 9,20  Εάν όµως δεν έχετε φερθή καλά, φωτιά θα βγη από τον Αβιµέλεχ και θα κατακαύση τους κατοίκους της Συχέµ και
τον οίκον Βηθµααλών. Αλλά και από σας τους κατοίκους της Συχέµ και από τον οίκον Βηθµααλών φωτιά θα βγη και θα
κατακαύση τον 'Αβιµέλεχ”.
Κρ. 9,21  και έφυγεν Ιωάθαµ και απέδρα και επορεύθη έως Βαιήρ και ώκησεν εκεί από προσώπου Αβιµέλεχ αδελφού αυτού .
Κρ. 9,21  Επειτα από τους λόγους αυτούς έφυγεν ο Ιωάθαµ δροµέως, έφθασεν εις Βαιήρ, όπου και εγκατεστάθη, µακράν από
τον αδελφόν του τον Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,22  Καί ήρξεν Αβιµέλεχ επί Ισραήλ τρία έτη.
Κρ. 9,22  Ο Αβιµέλεχ τρία µόνον έτη εβασίλευσεν στους Ισραηλίτας.
Κρ. 9,23  και εξαπέστειλεν ο Θεός πνεύµα πονηρόν ανά µέσον Αβιµέλεχ και ανά µέσον των ανδρών Σικίµων, και ηθέτησαν
άνδρες Σικίµων εν τώ οίκω Αβιµέλεχ,
Κρ. 9,23 Διότι επέτρεψεν ο Θεός να εµφιλοχωρήση µεταξύ του Αβιµέλεχ και των κατοίκων της Συχέµ πνεύµα δυσφορίας και
διχονοίας, εξ αιτίας του οποίου απεκήρυξαν οι άνδρες της Συχέµ τον οίκον του Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,24  τού επαγαγείν την αδικίαν των εβδοµήκοντα υιών Ιεροβάαλ και τα αίµατα αυτών τού θείναι επί Αβιµέλεχ τον
αδελφόν αυτών, ός απέκτεινεν αυτούς, και επί άνδρας Σικίµων, ότι ενίσχυσαν τας χείρας αυτού αποκτείναι τους αδελφούς
αυτού.
Κρ. 9,24  Επέτρεψεν ο Θεός (να αναστατώση εκείνους το πνεύµα) αυτό (της διχονοίας), διότι ηθέλησε να τιµωρήση την
άδικον σφαγήν των εδδοµήκοντα υιών του Γεδεών επιρρίπτων το αδικοχυµένον αίµα των εις την κεφαλήν του αδελφού
των Αβιµέλεχ, ο οποίος τους εφόνευσεν, αλλά και στους κατοίκους της Συχέµ οι οποίοι έδωσαν εις αυτόν τα µέσα και τον
ενίσχυσαν να φονεύση τους αδελφούς του.
Κρ. 9,25  και έθηκαν αυτώ οι άνδρες Σικίµων ενεδρεύοντας επί τας κεφαλάς των ορέων και διήρπαζον πάντα, ός
παρεπορεύετο επ αυτούς εν τή οδώ· και απηγγέλη τώ βασιλεί Αβιµέλεχ .
Κρ. 9,25  Οι άνδρες της Συχέµ ετοποθέτουν ενέδρας εις τας κορυφάς των ορέων εναντίον του Αβιµέλεχ. Οι δε ενεδρεύοντες
ελήστευαν κάθε άνθρωπον ο οποίος διήρχετο πλησίον των στον δρόµον. Τα γεγονότα αυτά ανηγγέλθησαν στον βασιλέα
Αβιµέλεχ, ο οποίος και εξήλθεν να τιµωρήση εκείνους.
Κρ. 9,26  και ήλθε Γαάλ υιός Ιωβήλ και οι αδελφοί αυτού και παρήλθον εν Σικίµοις , και ήλπισαν εν αυτώ οι άνδρες Σικίµων.
Κρ. 9,26  Τοτε ο Γααλ, ο υιός του Ιωβήλ, µαζή µε τους αδελφούς του ήλθον εις την Συχέµ. Οι δε Συχεµίται εις αυτόν πλέον
εστήριξαν τας ελπίδας των, εγκαταλείψαντες τον Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,27  και εξήλθον εις αγρόν και ετρύγησαν τους αµπελώνας αυτών και επάτησαν και εποίησαν Ελλουλίµ και
εισήνεγκαν εις οίκον Θεού αυτών και έφαγον και έπιον και κατηράσαντο τον Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,27  Εξήλθον δε από την Συχέµ στους αγρούς των, ετρύγησαν τα αµπέλια των, επάτησαν τα σταφύλια και έκαµαν
εορτήν. Εισήλθον εν συνεχεία στον ναόν του Θεού των, έφαγον, έπιον και εκεί εν συνεχεία ανεθεµάτισαν τον Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,28  και είπε Γαάλ υιός Ιωβήλ· τις εστιν Αβιµέλεχ και τις εστιν υιός Συχέµ, ότι δουλεύσοµεν αυτώ; ουχ υιός Ιεροβάαλ, και
Ζεβούλ επίσκοπος αυτού δούλος αυτού σύν τοίς ανδράσιν Εµµώρ πατρός Συχέµ; και τι ότι δουλεύσοµεν αυτώ ηµείς;
Κρ. 9,28  Ο Γαάλ, ο υιός του Ιωβήλ, ο αρχηγός των είπε µε περιφρόνησιν· “και ποιός είναι αυτός ο Αβιµέλεχ; Ποιός είναι
αυτός ο Συχεµίτης, ώστε ηµείς να είµεθα εις αυτόν δούλοι; Δεν είναι αυτός παιδί του Ιεροβάαλ που έχει ως τοποτηρητήν του
εις την Συχέµ τον δούλον του, τον Ζεβούλ, µαζή µε µερικούς άνδρας απογόνους του Εµµώρ, πατρός της Συχέµ; Διατί ηµείς
να είµεθα δούλοι εις εκείνον;
Κρ. 9,29  και τις δώη τον λαόν τούτον εν χειρί µου; και µεταστήσω τον Αβιµέλεχ και ερώ προς αυτόν· πλήθυνον την δύναµίν
σου και έξελθε.
Κρ. 9,29  Ποιός τάχα θα δώση υπό την εξουσίαν µου τον λαόν τούτον της Συχέµ; Εάν εγώ αποκτήσω αυτήν την εξουσίαν, θα
διώξω από εδώ τον Αβιµέλεχ και θα του είπω· Αύξησε όσον θέλστον στρατόν σου και εβγα έξω ! εγώ θα σε κάµω να φύγης
από εδώ”.
Κρ. 9,30  και ήκουσε Ζεβούλ άρχων της πόλεως τους λόγους Γαάλ υιού Ιωβήλ και ωργίσθη θυµώ αυτός .
Κρ. 9,30  Ο Ζεβούλ, ο εκπρόσωπος του Αβιµέλεχ και διοικητής της πόλεως ήκουσε τα λόγια αυτά του Γαάλ, υιού του Ιωβήλ
και κατελήφθη από µεγάλην οργήν.
Κρ. 9,31  και απέστειλεν αγγέλους προς Αβιµέλεχ εν κρυφή λέγων· ιδού Γαάλ υιός Ιωβήλ και οι αδελφοί αυτού έρχονται εις
Συχέµ, και ιδού αυτοί περικάθηνται την πόλιν επί σε·
Κρ. 9,31   Αµέσως δε έστειλε κρυφίως προς τον Αβιµέλεχ αγγελιαφόρους και του είπε· “ιδού ο Γαάλ, ο υιός του Ιωβήλ, και οι
αδελφοί του ήλθον εις την Συχέµ και αναταράσσουν εις εξέγερσιν εναντίον σου την πόλιν.
Κρ. 9,32  και νύν ανάστηθι νυκτός, σύ και ο λαός ο µετά σού, και ενέδρευσον εν τώ αγρώ,
Κρ. 9,32  Λοιπόν, χωρίς να χάσης καιρόν σήκω κατά την νύκτα συ και ο λαός που είναι µαζή σου και στήσε ενέδραν στους
αγρούς έξω από την Συχέµ.
Κρ. 9,33  και έσται το πρωΐ άµα τώ ανατείλαι τον ήλιον, ορθριείς και εκτενείς επί την πόλιν, και ιδού αυτός και ο λαός ο µετ
αυτού εκπορεύονται προς σε, και ποιήσεις αυτώ όσα αν εύρη η χείρ σου.
Κρ. 9,33  Κατά δε την πρωΐαν συγχρόνως µε την ανατολήν του ηλίου θα βαδίσης κατά της πόλεως. Αυτός δε και όσοι είναι
µαζή του θα εξέλθουν εναντίον σου. Τοτε συ θα τους καταπολεµήσης και θα κάµης εναντίον των όσα ηµπορεί το χέρι σου”.
Κρ. 9,34  και ανέστη Αβιµέλεχ και πάς ο λαός µετ αυτού νυκτός και ενήδρευσαν επί Συχέµ τέτρασιν αρχαίς.
Κρ. 9,34  Πράγµατι ο Αβιµέλεχ εσηκώθη αυτός και ο λαός που ήτο µαζή του και έστησαν ενέδρας εναντίον της Συχέµ µε
τέσσαρας οµάδας στρατού.
Κρ. 9,35  και εξήλθε Γαάλ υιός Ιωβήλ και έστη προς τή θύρα της πύλης της πόλεως , και ανέστη Αβιµέλεχ και ο λαός ο µετ



αυτού από τού ενέδρου.
Κρ. 9,35  Ο Γαάλ, υιός του Ιωβήλ, εβγήκεν από την πόλιν και εστάθη πλησίον εις την πύλην του τείχους. Τοτε ο Αβιµέλεχ και
ο λαός που ήτο µαζή του εξήλθον από τας ενέδρας των.
Κρ. 9,36  και είδε Γαάλ υιός Ιωβήλ τον λαόν και είπε προς Ζεβούλ· ιδού λαός καταβαίνει από των κεφαλών των ορέων . και
είπε προς αυτόν Ζεβούλ· την σκιάν των ορέων σύ βλέπεις ως άνδρας.
Κρ. 9,36  Ο Γαάλ, υιός του Ιωβήλ, είδε τον λαόν εκείνον και είπε προς τον Ζεβούλ· “ιδού ο λαός κατεβαίνει από τας κορυφάς
των ορέων, τι συµβαίνει;” Ο Ζεβουλ του απήντησε· “βλέπεις τας σκιας των ορέων και τας νοµίζεις ως άνδρας”.
Κρ. 9,37  και προσέθετο έτι Γαάλ τού λαλήσαι και είπεν· ιδού λαός καταβαίνων κατά θάλασσαν από τού εχόµενα οµφαλού
της γής, και αρχή ετέρα έρχεται δι οδού Ηλωνµαωνενίµ.
Κρ. 9,37  Ο Γαάλ επανήλθε και πάλιν εις τα λόγια του και είπε· “ιδού, κατεβαίνει στρατός προς δυσµάς από περιοχήν
ευρισκοµένην πλησίον στο κέντρον της χώρας, ενώ άλλο τµήµα στρατού έρχεται από την οδόν Ηλωνµαωνενίµ”.
Κρ. 9,38  και είπε προς αυτόν Ζεβούλ· και που εστι το στόµα σου ως ελάλησας, τις εστιν Αβιµέλεχ, ότι δουλεύσοµεν αυτώ; µη
ουχί ούτος ο λαός, ον εξουδένωσας; έξελθε δή νύν και παράταξαι αυτώ .
Κρ. 9,38  Ο Ζεβούλ είπε τότε προς αυτόν ειρωνικώς· “που είναι το στόµα σου που ωµίλησες µε περιφρόνησιν και είπες· Ποιός
είναι αυτός ο Αβιµέλεχ, ώστε ηµείς να γίνωµεν δούλοι του; Ιδέ· µήπως τάχα αυτός ο λαός που έρχεται είναι εκείνος τον
οποίον συ κατεφρόνησες; Εµπρός λοιπόν τώρα έβγα να τον πολεµήσης”.
Κρ. 9,39  και εξήλθε Γαάλ ενώπιον ανδρών Συχέµ και παρετάξατο προς Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,39  Ο Γαάλ, αρχηγός των Συχεµιτών εξήλθε µαζή των, επολέµησε κατά του Αβιµέλεχ και ενικήθη.
Κρ. 9,40  και εδίωξεν αυτόν Αβιµέλεχ, και εφυγεν από προσώπου αυτού· και έπεσον τραυµατίαι πολλοί έως της θύρας της
πύλης.
Κρ. 9,40  Τον κατεδίωξεν ο Αβιµέλεχ αλλ' εκείνος ετράπη εις φυγήν και διέφυγε την σύλληψίν του από τον Αβιµέλεχ. Πολλοί
όµως εφονεύθησαν από τους ανθρώπους του έως εις την πύλην του τείχους.
Κρ. 9,41  και εισήλθεν Αβιµέλεχ εν Αρηµά· και εξέβαλε Ζεβούλ τον Γαάλ και τους αδελφούς αυτού µη οικείν εν Συχέµ.
Κρ. 9,41  Ο Αβιµέλεχ νικητής εισήλθεν εις την πόλιν Αρηµά. Ο Ζεβούλ εξεδίωξε τον Γαάλ και τους αδελφούς του ώστε να µη
µένουν πλέον εις την Συχέµ.
Κρ. 9,42  και εγένετο τή επαύριον και εξήλθεν ο λαός εις τον αγρόν, και ανήγγειλε τώ Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,42  Κατά την εποµένην ηµέραν οι Συχεµίται εξήλθον στους αγρούς των . Τούτο έγινε γνωστόν στον Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,43  και έλαβε τον λαόν, και διείλεν αυτούς εις τρεις αρχάς και ενήδρευσεν εν αγρώ· και είδε και ιδού λαός εξήλθεν εκ
της πόλεως, και ανέστη επ αυτούς και επάταξεν αυτούς.
Κρ. 9,43  Επήρεν αυτός τον στρατόν του τον κατένειµεν εις τρεις οµάδας και έστησεν ενέδρας στους αγρούς . Και ιδού είδε
λαόν πολύν να εξέρχεται από την πόλιν. Ωρµησεν από την ενέδραν του, επετέθη εναντίον των και τους ενίκησε.
Κρ. 9,44  και Αβιµέλεχ και οι αρχηγοί οι µετ αυτού εξέτειναν και έστησαν παρά την θύραν της πύλης της πόλεως, και αι δύο
αρχαί εξέτειναν επί πάντας τους εν τώ αγρώ και επάταξαν αυτούς.
Κρ. 9,44  Ο Αβιµέλεχ και οι άλλοι αρχηγοί που ήσαν µαζή του εβάδισαν και εσταµάτησαν πλησίον εις την πύλην του
τείχους της πόλεως, ενώ τα δυο άλλα τµήµατα του στρατού ώρµησαν εναντίον όλων των Συχεµιτών που ευρίσκοντο στους
αγρούς και τους εφόνευσαν.
Κρ. 9,45  και Αβιµέλεχ παρετάσσετο εν τή πόλει όλην την ηµέραν εκείνην και κατελάβετο την πόλιν και τον λαόν τον εν
αυτή απέκτεινε και την πόλιν καθείλε και έσπειρεν αυτήν άλας.
Κρ. 9,45  Ο Αβιµέλεχ επετέθη καθ' όλην την ηµέραν εκείνην εναντίον της πόλεως, την κατέλαβε και τους µεν κατοίκους
αυτής εφόνευσε, την δε πόλιν κατεδάφισε και την έσπειραν άλατι.
Κρ. 9,46  και ήκουσαν πάντες οι άνδρες πύργων Συχέµ και ήλθον εις συνέλευσιν Βαιθηλβερίθ.
Κρ. 9,46  Τα γεγονότα αυτά επληροφορήθησαν όλοι οι άνδρες, που έµεναν στους πύργους της Συχέµ, και συνεκεντρώθησαν
στον ναόν του Βαιθηλβερίθ (του Βααλ).
Κρ. 9,47  και ανηγγέλη τώ Αβιµέλεχ ότι συνήχθησαν πάντες οι άνδρες πύργων Συχέµ.
Κρ. 9,47  Εγνωστοποιήθη στον Αβιµέλεχ ότι όλοι οι άνδρες των πύργων της Συχέµ είχον συγκεντρωθή εκεί.
Κρ. 9,48  και ανέβη Αβιµέλεχ εις όρος Ερµών και πάς ο λαός ο µετ αυτού, και έλαβεν Αβιµέλεχ τας αξίνας εν τή χειρί αυτού
και έκοψε κλάδον ξύλου και ήρε και έθηκεν επί ώµων αυτού και είπε τώ λαώ τώ µετ αυτού· ό είδετέ µε ποιούντα, ταχέως
ποιήσατε ως εγώ.
Κρ. 9,48  Ο 'Αβιµέλεχ και όλος ο στρατός µαζή του ανέβησαν στο όρος Ερµών. Επήραν όλοι πελέκεις εις τα χέρια των και ο
Αβιµέλεχ έκοψε κλάδον από ένα δένδρον, τον έθεσεν στους ώµους του και είπεν στον λαόν, που ήτο µαζή του· “αυτό που µε
είδατε να κάµνω, κάµετε και σεις ταχέως”.
Κρ. 9,49  και έκοψαν και γε ανήρ κλάδον πάς ανήρ και επορεύθησαν οπίσω Αβιµέλεχ και επέθηκαν επί την συνέλευσιν και
ενεπύρισαν επ αυτούς την συνέλευσιν εν πυρί, και απέθανον και γε πάντες οι άνδρες πύργου Σικίµων ωσεί χίλιοι άνδρες και
γυναίκες.
Κρ. 9,49  Καθένας από τους άνδρας έκοψαν από ένα κλάδον, έθεσαν αυτόν στους ώµους των, ηκολούθησαν τον Αβιµέλεχ
και έθεσαν τους κλάδους κολλητά στον ναόν όπου ήτο η συγκέντρωσις των ανδρών της Συχέµ. Ηναψαν φωτιά και όλοι οι
άνδρες των πύργων της Συχέµ απέθανον από το πυρ, χίλιοι περίπου άνδρες και γυναίκες.
Κρ. 9,50  Καί επορεύθη Αβιµέλεχ εκ Βαιθηλβερίθ και παρενέβαλεν εν Θήβης και κατέλαβεν αυτήν.
Κρ. 9,50  Από τον ναόν του θεού Βαιθηλβερίθ εβάδισεν ο Αβιµέλεχ, επολιόρκησε την Θηβην και την κατέλαβε.
Κρ. 9,51  και πύργος ισχυρός ήν εν µέσω της πόλεως, και έφυγον εκεί πάντες οι άνδρες και αι γυναίκες της πόλεως και
έκλεισαν έξωθεν αυτών και ανέβησαν επί το δώµα τού πύργου.
Κρ. 9,51   Εις το µέσον της πόλεως υπήρχε πύργος οχυρός. Προς αυτόν κατέφυγον όλοι οι κάτοικοι της πόλεως, άνδρες και
γυναίκες, έκλεισαν τας εξωτερικάς θύρας και ανέβησαν στο ηλιακωτό του πύργου.
Κρ. 9,52  και ήλθεν Αβιµέλεχ έως τού πύργου, και παρετάξαντο αυτώ· και ήγγισεν Αβιµέλεχ έως της θύρας τού πύργου τού
εµπρήσαι αυτόν εν πυρί.
Κρ. 9,52  Εφθασεν έως τον πύργον ο Αβιµέλεχ και επετέθη εναντίον αυτού· επλησίασε δε µέχρι της θύρας του πύργου, δια να
θέση πυρ εις αυτόν.



Κρ. 9,53  και έριψε γυνή µία κλάσµα επιµύλιον επί κεφαλήν Αβιµέλεχ και έκλασε το κρανίον αυτού.
Κρ. 9,53  Μια όµως γυνή έρριψεν από το ηλιακωτό του πύργου τεµάχιον µυλόπετρας εις την κεφαλήν του Αβιµέλεχ και του
έθραυσε το κρανίον.
Κρ. 9,54  και εβόησε ταχύ προς το παιδάριον το αίρον τα σκεύη αυτού και είπεν αυτώ· σπάσον την ροµφαίαν µου και
θανάτωσόν µε, µη ποτε είπωσι· γυνή απέκτεινεν αυτόν. και εξεκέντησεν αυτόν το παιδάριον αυτού, και απέθανε.
Κρ. 9,54  Ο Αβιµέλεχ εφώναξεν αµέσως προς τον υπηρέτην του, ο οποίος του εκρατούσε τα όπλα και του είπε· “τράβηξε την
µάχαιράν σου και σκότωσέ µε, δια να µη είπουν ποτέ· Γυναίκα τον εθανάτωσε”. Πράγµατι ο υπηρέτης τον διετρύπησε µε
την µάχαιραν και έτσι απέθανεν ο Αβιµέλεχ.
Κρ. 9,55  και είδεν ανήρ Ισραήλ ότι απέθανεν Αβιµέλεχ, και επορεύθησαν ανήρ εις τον τόπον αυτού.
Κρ. 9,55  Οταν οι Ισραηλίται είδον ότι ο Αβιµέλεχ εφονεύθη , επήγεν έκαστος εις την πατρίδα του.
Κρ. 9,56  και επέστρεψεν ο Θεός την πονηρίαν Αβιµέλεχ, ήν εποίησε τώ πατρί αυτού αποκτείναι τους εβδοµήκοντα
αδελφούς αυτού.
Κρ. 9,56  Εφερεν ο Θεός έτσι τα πράγµατα, ώστε να επιστρέψη εις την κεφαλήν του Αβιµέλεχ η αδικία, την οποίαν αυτός
διέπραξε εναντίον του πατρός του φονεύσας τους εβδοµήκοντα αδελφούς του.
Κρ. 9,57  και την πάσαν πονηρίαν ανδρών Συχέµ επέστρεψεν ο Θεός εις κεφαλήν αυτών, και επήλθεν επ αυτούς η κατάρα
Ιωάθαµ υιού Ιεροβάαλ.
Κρ. 9,57  Αφήκεν επίσης ο Θεός να πέση εις τας κεφαλάς των ανδρών της Συχέµ η αδικία, την οποίαν ως συνένοχοι του
Αβιµέλεχ είχαν διαπράξει. Ετσι δε εξέσπασεν εναντίον των η κατάρα του Ιωάθαµ, υιού του Ιεροβάαλ, δηλαδή του Γεδεών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Κρ. 10,1  Καί ανέστη µετά Αβιµέλεχ τού σώσαι τον Ισραήλ Θωλά υιός Φουά, υιός πατραδέλφου αυτού, ανήρ Ισσάχαρ, και
αυτός ώκει εν Σαµίρ εν όρει Εφραίµ.
Κρ. 10,1   Επειτα από τον Αβιµέλεχ παρουσιάσθη Κριτής να σώση τον ισραηλιτικόν λαόν ο Θωλά, υιός του Φουα, ο οποίος
ήτο αδελφός του Γεδεών. Αυτός ήτο ανήρ της φυλής Ισσάχαρ και κατοικούσεν εις την Σαµίρ η οποία ευρίσκετο στο όρος
Εφραίµ.
Κρ. 10,2  και έκρινε τον Ισραήλ είκοσι τρία έτη και απέθανε και ετάθη εν Σαµίρ.
Κρ. 10,2  Αυτός εκυβέρνησε τον ισραηλιτικόν λαόν επί είκοσι τρία έτη, µετά τα οποία απέθανε και ετάφη εις την πόλιν
Σαµίρ.
Κρ. 10,3  Καί ανέστη µετ αυτόν Ιαΐρ ο Γαλαάδ, και έκρινε τον Ισραήλ είκοσι δύο έτη.
Κρ. 10,3   Επειτα από αυτόν παρουσιάσθη ο Ιαΐρ, από την χώραν Γαλαάδ, ο οποίος εκυβέρνησε και έσωσε τον Ισραήλ επί
είκοσι δύο έτη.
Κρ. 10,4  και ήσαν αυτώ τριάκοντα και δύο υιοί επιβαίνοντες επί τριάκοντα δύο πώλους· και τριάκοντα δύο πόλεις αυτοίς,
και εκάλουν αυτάς επαύλεις Ιαΐρ έως της ηµέρας ταύτης εν γη Γαλαάδ.
Κρ. 10,4  Αυτός είχε τριάκοντα δύο υιούς οι οποίοι ως πλούσιοι που ήσαν, επέβαιναν εις τριάκοντα δύο πώλους, είχον δε
αυτοί εις την Γαλαάδ τριάκοντα δύο πόλεις όπου κατοικούσαν και τας οποίας ωνόµαζαν µέχρι της ηµέρας αυτής
“Επαύλστου Ιαΐρ”.
Κρ. 10,5  και απέθανεν Ιαΐρ και ετάφη εν αµνών.
Κρ. 10,5   Ο Ιαΐρ απέθανε και ετάφη εις την Ραµνών.
Κρ. 10,6  Καί προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ τού ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και εδούλευσαν τοίς Βααλίµ και τοίς
Ασταρώθ και τοίς θεοίς Αράδ και τοίς θεοίς Σιδώνος και τοίς θεοίς Μωάβ και τοίς θεοίς υιών Αµµών και τοίς θεοίς
Φυλιστιΐµ και εγκατέλιπον τον Κύριον και ουκ εδούλευσαν αυτώ.
Κρ. 10,6  Οι Ισραηλίται όµως διέπραξαν και πάλιν το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, ελάτρευσαν τα αγάλµατα του Βααλ και
της Αστάρτης, τους θεούς της Αράδ, τους θεούς της Σιδώνος, τους θεούς των Μωαβιτών, τους θεούς των Αµµωνιτών και
τους θεούς των Φιλισταίων. Εγκατέλειψαν τον Κυριον και δεν τον ελάτρευαν πλέον.
Κρ. 10,7  και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν Ισραήλ και επέδοτο αυτούς εν χειρί Φυλιστιΐµ και εν χειρί υιών Αµµών.
Κρ. 10,7   Διο τούτο ωργίσθη οργήν µεγάλην εναντίον των ο Κυριος και τους παρέδωσεν εις τα χέρια των Φιλισταίων και εις
τα χέρια των Αµµωνιτών.
Κρ. 10,8  και έθλιψαν και έθλασαν τους υιούς Ισραήλ εν τώ καιρώ εκείνω οκτωκαίδεκα έτη , τους πάντας υιούς Ισραήλ τους
εν τώ πέραν τού Ιορδάνου εν γη τού Αµορί τού εν Γαλαάδ.
Κρ. 10,8  Εκείνοι δε κατέθλιψαν και συνέτριψαν τους Ισραηλίτας κατά την περίοδον εκείνην επί δέκα οκτώ έτη, µάλιστα δε
όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι κατοικούσαν ανατολικώς πέραν από τον Ιορδάνην εις την χώραν των Αµορραίων της
περιοχής Γαλαάδ.
Κρ. 10,9  και διέβησαν οι υιοί Αµµών τον Ιορδάνην παρατάξασθαι προς Ιούδαν και Βενιαµίν και προς Εφραίµ και εθλίβη
Ισραήλ σφόδρα.
Κρ. 10,9  Οι Αµµωνίται αποθρασυνθέντες επέρασαν τον Ιορδάνην ποταµόν, επολέµησαν και ενίκησαν τας φυλάς του Ιούδα,
του Βενιαµίν και του Εφραίµ. Ετσι δε και αυταί αι φυλαί κατετυραννήθησαν πολύ.
Κρ. 10,10  και εβόησαν οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον λέγοντες· ηµάρτοµέν σοι, ότι εγκατελίποµεν τον Θεόν και εδουλεύσαµεν
τώ Βααλίµ.
Κρ. 10,10  Τοτε οι Ισραηλίται εφώναξαν εν µετανοία προς τον Θεόν λέγοντες· “ηµαρτήσαµεν απέναντί σου, διότι
εγκατελείψαµεν σε τον αληθινόν Θεόν και ελατρεύσαµεν τα αγάλµατα του Βααλ”.
Κρ. 10,11  και είπε Κύριος προς τους υιούς Ισραήλ· µη ουχί εξ Αιγύπτου και από τού Αµοραίου και από υιών Αµµών και από
Φυλιστιΐµ
Κρ. 10,11  Είπε δε ο Κυριος προς τους Ισραηλίτας· “εγώ δεν είµαι εκείνος ο οποίος σας απηλευθέρωσα από τους Αιγυπτίους
και σας έσωσα από τους Αµορραίους τους Αµµωνίτας και Φιλισταίους;
Κρ. 10,12  και Σιδωνίων και Αµαλήκ και Μαδιάµ, οί έθλιψαν υµάς, και εβοήσατε προς µε, και έσωσα υµάς εκ χειρός αυτών;
Κρ. 10,12  Εγώ δεν σας έσωσα από τα χέρια των Σιδωνίων και των Αµαληκιτών και των Μαδιανιτών , οι οποίοι σας
κατατυραννούσαν όταν µε πίστιν και ευλάβειάν µε είχατε παρακαλέσει;



Κρ. 10,13  και υµείς εγκατελίπετέ µε και εδουλεύσατε θεοίς ετέροις· διά τούτο ου προσθήσω τού σώσαι υµάς.
Κρ. 10,13  Παρ' όλα όµως αυτά σεις επανειληµµένως µε εγκαταλείψατε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο εγώ δεν θα
σας σώσω άλλην φοράν.
Κρ. 10,14  πορεύεσθε και βοήσατε προς τους θεούς, ούς εξελέξασθε εαυτοίς, και αυτοί σωσάτωσαν υµάς εν καιρώ θλίψεως
υµών.
Κρ. 10,14  Πηγαίνετε και φωνάξατε προς τους θεούς, τους οποίους σεις µόνοι δια τον εαυτόν σας εδιαλέξατε, και ας έλθουν
αυτοί να σας σώσουν κατά τον καιρόν αυτόν της θλίψεως σας”.
Κρ. 10,15  και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς Κύριον· ηµάρτοµεν, ποίησον σύ ηµίν κατά πάν το αγαθόν εν οφθαλµοίς σου, πλήν
εξελού ηµάς εν τή ηµέρα ταύτη.
Κρ. 10,15  Συντετριµµένοι οι Ισραηλίται είπαν προς τον Κυριον· “πράγµατι ηµαρτήσαµεν ! Δεν είµεθα άξιοι της προστασίας
σου ! Καµε προς ηµάς ο,τι φανή καλόν στους οφθαλµούς σου. Αλλά σε παρακαλούµεν απάλλαξέ µας και κατά την
περίοδον αυτήν από την θλίψιν µας”.
Κρ. 10,16  και εξέκλιναν τους θεούς τους αλλοτρίους εκ µέσου αυτών και εδούλευσαν τώ Κυρίω µόνω, και ωλιγώθη η ψυχή
αυτού εν κόπω Ισραήλ.
Κρ. 10,16  Οι Ισραηλίται επέταξαν τους ξένους θεούς από ανάµεσά των και ελάτρευσαν πάλιν τον Κυριον. Η καρδιά του
Κυρίου επόνεσε δια τας ταλαιπωρίας του ισραηλιτικού λαού.
Κρ. 10,17  Καί ανέβησαν οι υιοί Αµµών, και παρενέβαλον εν Γαλαάδ. και συνήχθησαν οι υιοί Ισραήλ και παρενέβαλον εν τή
σκοπιά.
Κρ. 10,17  Τοτε οι Αµµωνίται µετέβησαν και εστρατοπέδευσαν εις την χώραν Γαλαάδ. Οι Ισραηλίται συνεκεντρώθησαν και
εστρατοπέδευσαν εις την Σκοπιάν.
Κρ. 10,18  και είπον ο λαός οι άρχοντες Γαλαάδ, ανήρ προς τον πλησίον αυτού· τις ο ανήρ, όστις αν άρξεται παρατάξασθαι
προς υιούς Αµµών; και έσται εις άρχοντα πάσι τοίς κατοικούσι Γαλαάδ.
Κρ. 10,18  Ο ισραηλιτιτικός λαός και οι άρχοντές του, εκεί εις την χώραν Γαλαάδ, είπαν µεταξύ των· “ποίος ανήρ θα γίνη
αρχιστράτηγος δια να παραταχθή και πολεµήση κατά των Αµµωνιτών; Αυτός θα γίνη και άρχων όλων όσων κατοικούν εις
την περιοχήν Γαλαάδ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Κρ. 11,1  Καί Ιεφθάε ο Γαλααδίτης επηρµένος δυνάµει· και αυτός υιός γυναικός πόρνης, ή εγέννησε τώ Γαλαάδ τον Ιεφθάε.
Κρ. 11,1  Υπήρχεν εκεί µεταξύ των Ισραηλιτών ένας Ισραηλίτης, Ιεφθάε ο Γαλααδίτης, πολύ ισχυρός κατά το σώµα. Αυτός
ήτο υιός γυναικός πόρνης, η οποία δια του Γαλαάδ εγέννησε τον Ιεφθάε.
Κρ. 11,2  και έτεκεν η γυνή Γαλαάδ αυτώ υιούς· και ηδρύνθησαν οι υιοί της γυναικός και εξέβαλον τον Ιεφθάε και είπαν
αυτώ· ου κληρονοµήσεις εν τώ οίκω τού πατρός ηµών, ότι υιός γυναικός εταίρας σύ.
Κρ. 11,2   Η νόµιµος όµως σύζυγος του Γαλαάδ εγέννησε και αυτή στον Γαλαάδ υιούς. Οι υιοί της νοµίµου συζύγου, όταν
εµεγάλωσσν και έγιναν άνδρες, εξεδίωξαν τον Ιεφθάε και του είπαν· “δεν θα κληρονοµήσης και συ µαζή µε µας την
πατρικήν περιουσίαν, διότι είσαι παιδί γυναικός πόρνης”.
Κρ. 11,3  και έφυγεν Ιεφθάε από προσώπου των αδελφών αυτού και ώκησεν εν γη Τώβ, και συνεστράφησαν προς Ιεφθάε
άνδρες κενοί και εξήλθον µετ αυτού.
Κρ. 11,3   Ο Ιεφθάε έφυγε µακράν από τους αδελφούς του και εγκατεστάθη εις την περιοχήν Τωβ. Εκεί δε τον ηκολούθησαν
και συνεκεντρώθησαν γύρω του µερικοί τοιχοδιώκται.
Κρ. 11,4  και εγένετο ηνίκα παρετάξαντο οι υιοί Αµµών µετά Ισραήλ,
Κρ. 11,4   Οταν δε µετά τινα χρόνον οι Αµµωνίται εξήλθον εις πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών,
Κρ. 11,5  και επορεύθησαν οι πρεσβύτεροι Γαλαάδ λαβείν τον Ιεφθάε από της γής Τώβ
Κρ. 11,5   οι άρχοντες των Ισραηλιτών οι οποίοι κατοικούσαν εις Γαλαάδ µετέβησαν εις την χώραν Τωβ, δια να πάρουν από
εκεί µαζή των ως αρχηγόν τον Ιεφθάε.
Κρ. 11,6  και είπαν τώ Ιεφθάε· δεύρο και έση ηµίν εις αρχηγόν, και παραταξόµεθα προς υιούς Αµµών.
Κρ. 11,6   Οταν έφθασαν του είπαν· “έλα µαζή µας και γίνε αρχηγός µας δια να πολεµήσωµεν εναντίον των Αµµωνιτών”.
Κρ. 11,7  και είπεν Ιεφθάε τοίς πρεσβυτέροις Γαλαάδ· ουχί υµείς εµισήσατέ µε και εξεβάλατέ µε εκ τού οίκου τού πατρός µου
και εξαπεστείλατέ µε αφ υµών; και διατί ήλθατε προς µε νύν, ηνίκα χρήζετε;
Κρ. 11,7   Ο Ιεφθάε, ενθυµούµενος την αδικίαν που του έκαµαν, είπεν στους άρχοντας της Γαλαάδ· “σεις δεν είσθε εκείνοι
που µε εµισήσατε και µε εξεδιώξατε από τον οίκον του πατρός µου και µε εστείλατε µακράν από σας; Και διότι ήλθατε προς
εµέ τώρα, που µε έχετε ανάγκην;”
Κρ. 11,8  και είπαν οι πρεσβύτεροι Γαλαάδ προς Ιεφθάε· διά τούτο νύν επεστρέψαµεν προς σε , και πορεύση µεθ ηµών και
παρατάξη προς υιούς Αµµών· και έση ηµίν εις άρχοντα πάσι τοίς κατοικούσι Γαλαάδ.
Κρ. 11,8   Οι άρχοντες της χώρας Γαλαάδ απήντησαν προς τον Ιεφθάε· “ακριβώς διότι έχοµεν την ανάγκην σου ήλθοµεν
προς σε και σε παρακαλούµεν να έλθης µαζή µας δια να αντιπαραταχθής εναντίον των Αµµωνιτών. Ηµείς δε εις
επανόρθωσιν της αδικίας, που σου εκάµαµεν, θα σε ανακηρύξωµεν αρχηγόν όλων των Ισραηλιτών που κατοικούν εις την
Γαλαάδ”.
Κρ. 11,9  και είπεν Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους Γαλαάδ· ει επιστρέφετέ µε υµείς παρατάξασθαι εν υιοίς Αµµών και
παραδώ αυτούς Κύριος ενώπιον εµού, και εγώ υµίν έσοµαι εις άρχοντα.
Κρ. 11,9   Είπε δε ο Ιεφθάε προς τους άρχοντας της Γαλαάδ· “εάν πράγµατι θέλετε να επιστρέψω µαζή σας, να
αντιπαραταχθώ ως αρχηγός σας εναντίον των Αµµωνιτών και ευδοκήση ο Κυριος να παραδώση αυτούς νικηµένους υπό
την εξουσίαν µου, τότε πρέπει να µε αναγνωρίσετε ως ισόβιον αρχηγόν σας”.
Κρ. 11,10  και είπαν οι πρεσβύτεροι Γαλαάδ προς Ιεφθάε· Κύριος έστω ακούων ανά µέσον ηµών, ει µη κατά το ρήµά σου
ούτω ποιήσοµεν.
Κρ. 11,10  Απήντησαν οι άρχοντες Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε· “ο Κυριος που µας ακούει ας είναι µάρτυς µεταξύ µας ότι ηµείς
θα πράξωµεν σύµφωνα µε τον λόγον σου αυτόν”.
Κρ. 11,11  και επορεύθη Ιεφθάε µετά των πρεσβυτέρων Γαλαάδ, και έθηκαν αυτόν ο λαός επ αυτούς εις κεφαλήν και εις



αρχηγόν. και ελάλησεν Ιεφθάε πάντας τους λόγους αυτού ενώπιον Κυρίου εν Μασσηφά.
Κρ. 11,11  Τοτε ο Ιεφθάε µετέβη µαζή µε τους Ισραηλίτας άρχοντας της Γαλαάδ εις Μασσηφά, όπου ο ισραηλιτικός λαός τον
ανεγνώρισε και τον ανεκήρυξεν ως κεφαλήν και ως αρχηγόν του. Εκεί ο Ιεφθάε επανέλαβεν ενώπιον του Κυρίου τους
λόγους, τους οποίους είχεν είπει στους πρεσβυτέρους δια την ισόβιον αρχηγίαν του.
Κρ. 11,12  Καί απέστειλεν Ιεφθάε αγγέλους προς βασιλέα υιών Αµµών λέγων· τι εµοί και σοί, ότι ήλθες προς µε τού
παρατάξασθαι εν τή γη µου;
Κρ. 11,12  Εστειλεν ο Ιεφθάε αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Αµµωνιτών και του παρήγγειλε· “τι διαφορά υπάρχει
µεταξύ µας ώστε να έλθης συ εις την χώραν µου, δια να µε πολεµήσης;”
Κρ. 11,13 και είπε βασιλεύς υιών Αµµών προς τους αγγέλους Ιεφθάε· ότι έλαβεν Ισραήλ την γήν µου εν τώ αναβαίνειν αυτόν
εξ Αιγύπτου από Αρνών έως Ιαβόκ και έως τού Ιορδάνου· και νύν επίστρεψον αυτάς εν ειρήνη, και πορεύσοµαι.
Κρ. 11,13  Ο βασιλεύς των Αµµωνιτών απήντησε προς τους αγγελιαφόρους του Ιεφθάε· “έρχοµαι να πολεµήσω εναντίον
σου, διότι σεις οι Ισραηλίται όταν ανεβήκατε από την Αίγυπτον, κατελάβατε την χώραν µου από του παραποτάµου Αρνών
µέχρι του άλλου παραποτάµου, του Ιαβόκ, και δυτικώς µέχρι του Ιορδάνου. Απόδωσε λοιπόν αυτάς ειρηνικώς προς ηµάς
και εγώ θα αναχωρήσω από την χώραν σου”.
Κρ. 11,14  και προσέθηκεν έτι Ιεφθάε και απέστειλεν αγγέλους προς βασιλέα υιών Αµµών.
Κρ. 11,14  Ο Ιεφθάε απέστειλε και πάλιν αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Αµµωνιτών,
Κρ. 11,15  και είπεν αυτώ· ούτω λέγει Ιεφθάε· ουκ έλαβεν Ισραήλ την γήν Μωάβ και την γήν υιών Αµµών·
Κρ. 11,15  δια να του είπουν· “αυτά παραγγέλλει ο Ιεφθάε· Οι Ισραηλίται δεν κατέλαβαν ούτε την χώραν των Μωαβιτών
ούτε την χώραν των Αµµωνιτών (αλλά µόνον την χώραν των Αµορραίων).
Κρ. 11,16  ότι εν τώ αναβαίνειν αυτούς εξ Αιγύπτου επορεύθη Ισραήλ εν τή ερήµω έως θαλάσσης Σίφ και ήλθεν εις Κάδης.
Κρ. 11,16  Διότι οι Ισραηλίται, όταν ελεύθεροι εξήλθον από την Αίγυπτον, εβάδισαν δια της ερήµου Σινά µέχρι της Ερυθράς
Θαλάσσης και ήλθον εις Καδης.
Κρ. 11,17  και απέστειλεν Ισραήλ αγγέλους προς βασιλέα Εδώµ λέγων· παρελεύσοµαι δή εν τή γη σου· και ουκ ήκουσε
βασιλεύς Εδώµ. και γε προς βασιλέα Μωάβ απέστειλε, και ουκ ευδόκησε. και εκάθισεν Ισραήλ εν Κάδης.
Κρ. 11,17  Από εκεί έστειλαν αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Ιδουµαίων και του είπαν· Ηµείς σκεπτόµεθα να
περάσωµεν δια µέσου της χώρας σου. Αλλά ο βασιλεύς των Ιδουµαίων δεν εδέχθη την πρότασίν µας. Τοτε οι Ισραηλίται
έστειλαν αγγελιαφόρους και προς τον βασιλέα των Μωαβιτών, αλλά και εκείνος απέρριψε την πρότασιν αυτήν. Ετσι οι
Ισραηλίται ηναγκάσθησαν και έµειναν εις την Καδης.
Κρ. 11,18  και επορεύθη εν τή ερήµω και εκύκλωσε την γήν Εδώµ και την γήν Μωάβ και ήλθεν από ανατολών ηλίου τή γη
Μωάβ και παρενέβαλεν εν πέραν Αρνών και ουκ εισήλθεν εν ορίοις Μωάβ, ότι Αρνών όριον Μωάβ.
Κρ. 11,18  Κατόπιν επορεύθηρεν εις την έρηµον, παρεκάµψαµεν την χώραν των Ιδουµαίων και την χώραν των Μωαβιτών
προχωρούντες προς ανατολάς της Μωάβ. Εστρατοπεδεύσαµεν πέραν από τον χείµαρρον Αρνών και δεν εισήλθοµεν εις την
χώραν των Μωαβιτών, διότι ο Αρνών είναι το βόρειον σύνορον της Μωάβ.
Κρ. 11,19  και απέστειλεν Ισραήλ αγγέλους προς Σηών βασιλέα τού Αµοραίου βασιλέα Εσεβών, και είπεν αυτώ Ισραήλ·
παρέλθωµεν δή εν τή γη σου έως τού τόπου ηµών.
Κρ. 11,19  Από εκεί εστείλαµεν αγγελιαφόρους προς Σηών τον βασιλέα των Αµορραίων, ο οποίος είχεν ως πρωτεύουσάν του
την Εσεβών και του είποµεν· Θα περάσωµεν δια µέσου της ιδικής σου χώρας, µέχρις ότου φθάσωµεν στον τόπον µας,
δηλαδή εις την Χαναάν.
Κρ. 11,20  και ουκ ενεπίστευσε Σηών τώ Ισραήλ παρελθείν εν τώ ορίω αυτού· και συνήξε Σηών πάντα τον λαόν αυτού, και
παρενέβαλον εις Ιασά, και παρετάξατο προς Ισραήλ.
Κρ. 11,20  Ο Σηών όµως δεν έδωσεν εµπιστοσύνην στους λόγους µας και δεν επέτρεψεν στους Ισραηλίτας να περάσουν δια
µέσου της χώρας του. Εξ αντιθέτου δε συνεκέντρωσεν όλον τον στρατόν του, εστρατοπέδευσεν εις Ιασά και επολέµησε,
χωρίς λόγον και αφορµήν, τους Ισραηλίτας.
Κρ. 11,21  και παρέδωκε Κύριος ο Θεός Ισραήλ τον Σηών και πάντα τον λαόν αυτού εν χειρί Ισραήλ, και επάταξεν αυτόν· και
εκληρονόµησεν Ισραήλ πάσαν την γήν τού Αµµοραίου τού κατοικούντος την γήν εκείνην.
Κρ. 11,21  Δια τούτο και ο Κυριος, κατά την γενοµένην σύγκρουσιν, παρέδωκε τον Σηών και όλον τον λαόν του εις τα χέρια
του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος και τους εξωλόθρευσεν. Ετσι δε οι Ισραηλίται επήραν υπό την κατοχήν των ως
κληρονοµίαν όλην εκείνην την χώραν, την οποίαν κατοικούσαν οι Αµορραίοι·
Κρ. 11,22  από Αρνών και έως τού Ιαβόκ και από τού ερήµου έως τού Ιορδάνου.
Κρ. 11,22  δηλαδή από του παραποτάµου Αρνών µέχρι του παραποτάµου Ιαβόκ, και από της ερήµου µέχρι του Ιορδάνου.
( Αρα οι Ισραηλίται κατέλαβον χώραν Αµορραίων και οχι Αµµωνιτών).
Κρ. 11,23  και νύν Κύριος ο Θεός Ισραήλ εξήρε τον Αµοραίον από προσώπου λαού αυτού Ισραήλ, και σύ κληρονοµήσεις
αυτόν;
Κρ. 11,23  Εν συνεχεία δε Κυριος ο Θεός του Ισραήλ εξεδίωξε τους Αµορραίους απ' έµπροσθεν του λαού του. Λοιπόν µε ποία
δικαιώµατα τώρα συ θέλεις να κληρονοµήσης χώραν που µας ανήκει;
Κρ. 11,24  ουχί ά εάν κληρονοµήσει σε Χαµώς ο θεός σου, αυτά κληρονοµήσεις, και τους πάντας, ούς εξήρε Κύριος ο Θεός
ηµών από προσώπου υµών, αυτούς κληρονοµήσοµεν;
Κρ. 11,24  Δεν είναι ορθόν και δίκαιον, συ µεν να κληρονοµήσης όλα όσα ο θεός σου Χαµώς σου έδωσε , ηµείς δε να
κληρονοµήσωµεν όλους εκείνους, τους οποίους ο ιδικός µας Κυριος και Θεός εξεδίωξεν από εµπρός µας;
Κρ. 11,25  και νύν µη εν αγαθώ αγαθώτερος σύ υπέρ Βαλάκ υιόν Σεπφώρ βασιλέως Μωάβ; µη µαχόµενος εµαχέσατο µετά
Ισραήλ ή πολεµών επολέµησεν αυτόν;
Κρ. 11,25  Αλλά εκτός αυτού µήπως συ είσαι καλύτερος και ισχυρότερος από τον Βαλάκ, υιόν του Σεπφώρ βασιλέα των
Μωαβιτών; Μηπως αυτός ήλθεν εις αντιλογίαν και φιλονεικίαν µε τους Ισραηλίτας η επολέµησεν εναντίον αυτών, όταν
ούτοι κατέλαβον την χώραν, την οποίαν συ τώρα διεκδικείς;
Κρ. 11,26  εν τώ οικήσαι εν Εσεβών και εν τοίς ορίοις αυτής και εν γη Αροήρ και εν τοίς ορίοις αυτής και εν πάσαις ταίς
πόλεσι ταίς παρά τον Ιορδάνην τριακόσια έτη, και διατί ουκ ερύσω αυτούς εν τώ καιρώ εκείνω;
Κρ. 11,26  Επί τούτοις ηµείς επί τριακόσια χρόνια κατοικούµεν εις την πρωτεύουσαν των Αµορραίων την Εσεβών και τας



πόλεις που εξαρτώνται από αυτήν, την χώραν Αροήρ και τας πόλεις που εξαρτώνται από αυτήν και όλας τας πόλεις
πλησίον του Ιορδάνου, και εποµένως έχοµεν ήδη αποκτήση δικαιώµατα εις τας χώρας αυτάς. Επί τρεις αιώνας διατί σεις
δεν επιχειρήσατε να αποσπάσετε την χώραν αυτήν και να την κάµετε ιδικήν σας;
Κρ. 11,27  και νύν εγώ ειµι ουχ ήµαρτόν σοι, και σύ ποιείς µετ εµού πονηρίαν τού παρατάξασθαι εν εµοί· κρίναι Κύριος ο
κρίνων σήµερον ανά µέσον υιών Ισραήλ και ανά µέσον υιών Αµµών.
Κρ. 11,27  Ηµείς µεν δεν διεπράξαµεν αδικίαν τινά απέναντί σας µένοντες εις την χώραν που κατέχοµεν. Σεις όµως
διαπράττετε αδικίαν µε το να θέλετε να µας πολεµήσετε. Κριτής και δικαστής σήµερον εις την υπόθεσιν αυτήν είναι ο
Κυριος. Αυτός ας κρίνη και ας δικάση µεταξύ Ισραηλιτών και Αµµωνιτών”.
Κρ. 11,28  και ουκ ήκουσε βασιλεύς Αµµών των λόγων Ιεφθάε, ών απέστειλε προς αυτόν.
Κρ. 11,28  Ο βασιλεύς όµως των Αµµωνιτών δεν εδέχθη τους συνετούς λόγους, τους οποίους ο Ιεφθάε δι' αγγελιαφόρων του
παρήγγειλε. Επέµενε να πολεµήση.
Κρ. 11,29  Καί εγένετο επί Ιεφθάε πνεύµα Κυρίου, και παρήλθε τον Γαλαάδ και τον Μανασσή και παρήλθε την σκοπιάν
Γαλαάδ εις το πέραν υιών Αµµών.
Κρ. 11,29  Το Πνεύµα όµως του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιεφθάε και τον ενίσχυσε. Αυτός δε διήλθε την χώραν Γαλαάδ και την
χώραν Μανασσή, δια να ενισχύση τους Ισραηλίτας, έπειτα επέστρεψεν εις την Σκοπιάν της χώρας Γαλαάδ και από εκεί
εβάδισε προς πόλεµον εναντίον των Αµµωνιτών, οι οποίοι ευρίσκοντο απέναντι.
Κρ. 11,30  και ηύξατο Ιεφθάε ευχήν τώ Κυρίω και είπεν· εάν διδούς δώς µοι τους υιούς Αµµών εν τή χειρί µου,
Κρ. 11,30  Εκαµε δε ο Ιεφθάε και ένα τάξιµον προς τον Κυριον και είπε· “εάν θελήσης, Κυριε, και παραδώσης εις τα χέρια µου
τους Αµµωνίτας,
Κρ. 11,31  και έσται ο εκπορευόµενος, ός αν εξέλθη από της θύρας τού οίκου µου εις συνάντησίν µου εν τώ επιστρέφειν µε εν
ειρήνη από υιών Αµµών, και έσται τώ Κυρίω ανοίσω αυτόν ολοκαύτωµα.
Κρ. 11,31  σου τάζω, ότι εκείνος που θα εξέλθη από την θύραν της οικίας µου εις συνάντησίν µου, όταν θα επιστρέψω
νικητής από τον πόλεµον κατά των Αµµωνιτών, θα προσφερθή ολοκαύτωµα εις σε, τον Κυριον”.
Κρ. 11,32  και παρήλθεν Ιεφθάε προς υιούς Αµµών παρατάξασθαι προς αυτούς, και παρέδωκεν αυτούς Κύριος εν χειρί
αυτού.
Κρ. 11,32  Ο Ιεφθάε εβάδισεν εναντίον των Αµµωνιτών δια να τους πολεµήση, και ο Κυριος παρέδωκεν αυτούς νικηµένους
εις τα χέρια του.
Κρ. 11,33  και επάταξεν αυτούς από Αροήρ έως ελθείν άχρις Αρνών εν αριθµώ είκοσι πόλεις και έως Εβελχαρµίµ πληγήν
µεγάλην σφόδρα, και συνεστάλησαν οι υιοί Αµµών από προσώπου υιών Ισραήλ.
Κρ. 11,33  Οι Ισραηλίται εκτύπησαν αυτούς από Αροήρ µέχρις Αρνών κατέλαβον είκοσι πόλεις µέχρι της χώρας Εβελχαρµίµ
και επέφεραν µεγάλην καταστροφήν. Οι Αµµωνίται νικηθέντες εταπεινώθησαν και εσυµµαζεύθησαν ενώπιον των
Ισραηλιτών
Κρ. 11,34  Καί ήλθεν Ιεφθάε εις Μασσηφά εις τον οίκον αυτού, και ιδού η θυγάτηρ αυτού εξεπορεύετο εις υπάντησιν εν
τυµπάνοις και χοροίς· και αύτη ήν µονογενής, ουκ ήν αυτώ έτερος υιός ή θυγάτηρ.
Κρ. 11,34  Ο Ιεφθάε επέστρεφε νικητής εις την πόλιν Μασσηφά, στον οίκον του. Αίφνης είδε την κόρην του να εξέρχεται µε
τύµπανα και χορούς εις συνάντησίν του. Αυτή δε ήτο µονογενής θυγάτηρ του και δεν είχεν άλλον υιόν η άλλην θυγατέρα.
Κρ. 11,35  και εγένετο ως είδεν αυτήν αυτός, διέρηξε τα ιµάτια αυτού και είπεν· ά ά, θυγάτηρ µου, ταραχή ετάραξάς µε και
σύ ής εν τώ ταράχω µου, και εγώ ειµι ήνοιξα κατά σού το στόµα µου προς Κύριον και ου δυνήσοµαι αποστρέψαι.
Κρ. 11,35  Οταν ο Ιεφθάε την είδεν, έσχισε το ιµάτιά του και έκραξεν· “πω ! πω ! κόρη µου ! Συ µε συνεκλόνισες, συ είσαι η
πηγή και η αιτία της ταραχής µου ! Εγώ ο ταλαίπωρος ήνοιξα το στόµα µου προς τον Κυριον εναντίον σου και δεν θα
ηµπορέσω τώρα να αρνηθώ το τάµα µου”.
Κρ. 11,36  η δε είπε προς αυτόν· πάτερ, ήνοιξας το στόµα σου προς Κύριον; ποίησόν µοι ον τρόπον εξήλθεν εκ στόµατός σου,
εν τώ ποιήσαί σοι Κύριον εκδίκησιν των εχθρών σου από των υιών Αµµών.
Κρ. 11,36  Εκείνη δε του είπε· “πατέρα µου, ήνοιξες το στόµα σου και υπεσχέθης κάποιο τάµα στον Κυριον; Καµε ο,τι έταξες,
αφού ο Κυριος σου έδωσε την νίκην κι ετιµώρησες τους εχθρούς σου τους Αµµωνίτας”.
Κρ. 11,37  και ήδε είπε προς τον πατέρα αυτής· ποιησάτω δή ο πατήρ µου τον λόγον τούτον· έασόν µε δύο µήνας, και
πορεύσοµαι και καταβήσοµαι επί τα όρη και κλαύσοµαι επί τα παρθένιά µου, εγώ ειµι και αι συνεταιρίδες µου.
Κρ. 11,37  Οταν δε έµαθε το τάξιµον του πατρός της προσέθεσε· “ας µου κάµη ο πατέρας µου µίαν µόνην χάριν· άφησέ µε να
ζήσω δύο µήνας ακόµη. Θέλω να ανεβώ και να κατεβώ τα όρη κι να κλαύσω την παρθενίαν µου εγώ µαζή µα άλλας
συντρόφους µου”.
Κρ. 11,38  και είπε· πορεύου· και απέστειλεν αυτήν δύο µήνας. και επορεύθη, αυτή και αι συνεταιρίδες αυτής, και έκλαυσεν
επί τα παρθένια αυτής επί τα όρη.
Κρ. 11,38  Ο πατήρ της απήντησε· “πήγαινε”. Και την έστειλεν επί δύο µήνας. Και αυτή µαζή µε τας συντρόφους της µετέβη
και έκλαυσε την παρθενικότητά της επάνω εις τα όρη·
Κρ. 11,39  και εγένετο εν τέλει των δύο µηνών και επέστρεψε προς τον πατέρα αυτής, και εποίησεν εν αυτή ευχήν αυτού, ήν
ηύξατο· και αύτη ουκ έγνω άνδρα. και εγένετο εις πρόσταγµα εν Ισραήλ·
Κρ. 11,39  Οταν δε επέρασαν οι δύο µήνες επέστρεψεν στον πατέρα της, ο οποίος και εξεπλήρωσε το τάξιµο που είχε κάµει δι '
αυτήν. Αυτή δε δεν είχε γνωρίσει άνδρα. Ητο παρθένος. Εκτοτε επεκράτησε συνήθεια µεταξύ των Ισραηλιτών,
Κρ. 11,40  από ηµερών εις ηµέρας επορεύοντο θυγατέρες Ισραήλ θρηνείν την θυγατέρα Ιεφθάε τού Γαλααδίτου επί
τέσσαρας ηµέρας εν τώ ενιαυτώ.
Κρ. 11,40  και κάθε έτος επί τέσσαρας ηµέρας αι ισραηλίτιδες θυγατέρες µετέβαινον να θρηνούν την θυγατέρα του Ιεφθάε
του Γαλααδίτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Κρ. 12,1  Καί εβόησεν ανήρ Εφραίµ, και παρήλθαν εις βοράν και είπαν προς Ιεφθάε· διατί παρήλθες παρατάξασθαι εν υιοίς
Αµµών και ηµάς ου κέκληκας πορευθήναι µετά σού; τον οίκόν σου εµπρήσοµεν επί σε εν πυρί.
Κρ. 12,1   Οι άνθρωποι της φυλής Εφραίµ, όταν έµαθαν τας νίκας του Ιεφθάε, αντί να χαρούν εφθόνησαν, συνεκεντρώθησαν



αλαλάζοντες και εβάδισαν προς βορράν και, κρύπτοντες τον φθόνον των, είπεν προς τον Ιεφθάε· “διότι εβγήκες να
πολεµήσης τους Αµµωνίτας µόνος σου και δεν εκάλεσες και ηµάς να πορευθώµεν και να πολεµήσωµεν µαζή σου; Θα
κάψωµε το σπίτι σου και σε τον ίδιον µαζή µε αυτό”.
Κρ. 12,2  και είπε προς αυτούς Ιεφθάε· ανήρ µαχητής ήµην εγώ και ο λαός µου, και οι υιοί Αµµών σφόδρα· και εβόησα υµάς,
και ουκ εσώσατέ µε εκ χειρός αυτών.
Κρ. 12,2  Ο Ιεφθάε απήντησε προς αυτούς· “ανδρείος µαχητής ήµουνα και εγώ και ο λαός µου· αλλά και οι Αµµωνίται ήσαν
πολλοί και ισχυροί. Εφώναξα προς σας να µας σώσετε από τα χέρια εκείνων, και δεν µας εδώσατε καµµίαν βοήθειαν.
Κρ. 12,3  και είδον ότι ουκ εί σωτήρ, και έθηκα την ψυχήν µου εν χειρί µου και παρήλθον προς υιούς Αµµών, και έδωκεν
αυτούς Κύριος εν χειρί µου· και εις τι ανέβητε επ εµέ εν τή ηµέρα ταύτη παρατάξασθαι εν εµοί;
Κρ. 12,3   Επειδή είδα ότι καµµίαν ελπίδα σωτηρίας δεν είχα από σας εξέθεσα εγώ ο ίδιος τον εαυτόν µου εις κίνδυνον και
εβάδισα κατά των Αµµωνιτών. Τους ενίκησα, διότι ο Κυριος τους είχε παραδώσει εις τα χέρια µου. Διατί λοιπόν σεις τώρα,
µετά την νίκην ήλθατε εναντίον µου δια να µε πολεµήσετε;”
Κρ. 12,4  και συνέστρεψεν Ιεφθάε πάντας τους άνδρας Γαλαάδ και παρετάξατο τώ Εφραίµ, και επάταξαν άνδρες Γαλαάδ
τον Εφραίµ, ότι είπαν, οι διασωζόµενοι τού Εφραίµ ηµείς, Γαλαάδ εν µέσω τού Εφραίµ και εν µέσω τού Μανασσή.
Κρ. 12,4  Συνεκέντρωσεν ο Ιεφθάε όλους τους άνδρας της χώρας Γαλαάδ, επολέµησεν εναντίον της φυλής Εφραίµ και ο
στρατός των Γαλααδιτών ενίκησε τους άνδρας της φυλής Εφραίµ οι οποίοι κοµπάζοντες έλεγαν· Φυγάδες της φυλής
Εφραίµ είσθε σεις οι Γαλααδίται, οι οποίοι κατοικείτε µεταξύ των φυλών Εφραίµ και Μανασσή.
Κρ. 12,5  και προκατελάβετο Γαλαάδ τας διαβάσεις τού Ιορδάνου τού Εφραίµ, και είπαν αυτοίς οι διασωζόµενοι Εφραίµ·
διαβώµεν, και είπαν αυτοίς οι άνδρες Γαλαάδ· µη Εφραθίτης εί; και είπεν· ού.
Κρ. 12,5   Οι άνδρες Γαλαάδ, µετά την νίκην των κατέλαβαν εγκαίρως τας διαβάσστου Ιορδάνου, αι οποίαι έφερον προς την
χώραν Εφραίµ. Οι άνδρες της φυλής Εφραίµ, οι διασωθέντες κατά την µάχην ήλθον εις τας διαβάσεις αυτάς, δια να
περάσουν εις την χώραν των και είπαν στους φρουρούντας Γαλααδίτας· “αφήστε µας να περάσωµεν”. Οι Γαλααδίται
ερωτούσαν τον καθένα τους· “µήπως ήσαι Εφραθίτης;” Εκείνος απαντούσε· “οχι”.
Κρ. 12,6  και είπαν αυτώ· είπον δή Στάχυς· και ου κατεύθυνε τού λαλήσαι ούτως. και επελάβοντο αυτού, και έθυσαν αυτόν
προς τας διαβάσεις τού Ιορδάνου, και έπεσαν εν τώ καιρώ εκείνω από Εφραίµ δύο και τεσσαράκοντα χιλιάδες.
Κρ. 12,6  Οι Γαλααδίται έλεγον εις αυτόν· “ειπέ την λέξιν· Στάχυς”. Κανείς όµως από τους Εφραιµίτας δεν την επρόφερεν
ορθώς. Ετσι οι φρουροί Γαλααδίται συνελάµβανον τον κάθε Εφραιµίτην και τον εφόνευον εις τα περάσµατα αυτά του
Ιορδάνου. Κατά τον πόλεµον εκείνον εφονεύθησαν σαράντα δύο χιλιάδες Εφραιµίται.
Κρ. 12,7  και έκρινεν Ιεφθάε τον Ισραήλ έξ έτη. και απέθανεν Ιεφθάε ο Γαλααδίτης, και ετάφη εν πόλει αυτού Γαλαάδ.
Κρ. 12,7   Ο Ιεφθάε έµεινεν επί εξ έτη Κριτής, µετά τα οποία απέθανε και ετάφη εις την πόλιν του, εις την χώραν Γαλαάδ.
Κρ. 12,8  Καί έκρινε µετ αυτόν τον Ισραήλ Αβαισσάν από Βαιθλεέµ.
Κρ. 12,8  Επειτα από τον Ιεφθάε Κριτής του Ισραήλ ανεδείχθη ο Αβαισσάν, ο οποίος κατήγετο από την Βηθλεέµ.
Κρ. 12,9  και ήσαν αυτώ τριάκοντα υιοί και τριάκοντα θυγατέρες, ας εξαπέστειλεν έξω, και τριάκοντα θυγατέρας εισήνεγκε
τοίς υιοίς αυτού έξωθεν. και έκρινε τον Ισραήλ επτά έτη.
Κρ. 12,9  Αυτός είχε τριάκοντα υιούς και τριάκοντα θυγατέρας. Τας µεν θυγατέρας του έδωκεν ως συζύγους εις άνδρας
µακράν από τον οίκον του, δια δε τους υιούς του έλαβεν άλλας τριάκοντα νύµφας εντός του οίκου του. Αυτός έκρινε τον
Ισραήλ επί επτά έτη.
Κρ. 12,10  και απέθανεν Αβαισσάν και ετάφη εν Βαιθλεέµ.
Κρ. 12,10  Απέθανε δε και ετάφη εις την Βηθλεέµ.
Κρ. 12,11  και έκρινε µετ αυτόν τον Ισραήλ Αιλώµ ο Ζαβουλωνίτης δέκα έτη.
Κρ. 12,11  Επειτα από αυτόν Κριτής του Ισραήλ εγινεν ο Αιλώµ ο καταγόµενος από την φυλήν Ζαβουλών. Εκυβέρνησε τον
λαόν του Ισραήλ επί δέκα έτη.
Κρ. 12,12  και απέθανεν Αιλώµ ο Ζαβουλωνίτης και ετάφη εν Αιλώµ εν γη Ζαβουλών.
Κρ. 12,12  Απέθανεν Αιλώµ ο εκ της φυλής Ζαβουλών και ετάφη εις την πόλιν Αιλώµ της χώρας Ζαβουλών.
Κρ. 12,13  και έκρινε µετ αυτόν τον Ισραήλ Αβδών υιός Ελλήλ ο Φαραθωνίτης.
Κρ. 12,13  Επειτα από αυτόν Κριτής του Ισραήλ ανεδείχθη ο Αβδών, υιός του Ελλήλ, ο καταγόµενος από την Φαραθών.
Κρ. 12,14  και ήσαν αυτώ τεσσαράκοντα υιοί και τριάκοντα υιών υιοί επιβαίνοντες επί εβδοµήκοντα πώλους. και έκρινε τον
Ισραήλ οκτώ έτη.
Κρ. 12,14  Αυτός είχε σαράντα υιούς και τριάντα εγγονούς οι οποίοι επέβαινον εις εβδοµόκοντα πώλους. Εκυβέρνησε τους
Ισραηλίτας επί οκτώ έτη.
Κρ. 12,15  και απέθανεν Αβδών υιός Ελλήλ ο Φαραθωνίτης και ετάφη εν Φαραθών εν γη Εφραίµ εν όρει τού Αµαλήκ.
Κρ. 12,15  Απέθανε και ο Αβδών, ο υιός του Ελλήλ, ο Φαραθωνίτης και ετάφη εις την πόλιν Φαραθών της περιοχής Εφραίµ
εις όρος των Αµαληκιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Κρ. 13,1  Καί προσέθηκαν έτι οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς Κύριος εν χειρί
Φυλιστιΐµ τεσσαράκοντα έτη.
Κρ. 13,1   Και πάλιν οι Ισραηλίται εξέκλιναν εις την ειδωλολατρείαν και την φαυλότητα ενώπιον του Κυρίου δια τούτο και
παρέδωκεν αυτούς ο Κυριος εις τα χέρια των Φιλισταίων επί τεσσαράκοντα έτη.
Κρ. 13,2  και ήν ανήρ είς από Σαραά από δήµου συγγενείας τού Δανί, και όνοµα αυτώ Μανωέ, και γυνή αυτού στείρα και
ουκ έτεκε.
Κρ. 13,2   Υπήρχε τότε µεταξύ των Ισραηλιτών ανήρ καταγόµενος από την πόλιν Σαραά η οποία ανήκεν εις την φυλήν του
Δαν, ονόµατι Μανωέ. Η σύζυγός του ήτο στείρα και δεν ετεκνοποίει.
Κρ. 13,3  και ώφθη άγγελος Κυρίου προς την γυναίκα, και είπε προς αυτήν· ιδού σύ στείρα και ου τέτοκας, και συλλήψη
υιόν.
Κρ. 13,3   Αγγελος Κυρίου παρουσιάσθη εις την γυναίκα αυτήν και της είπεν· “ιδού συ είσαι στείρα και έως τώρα δεν
εγέννησες υιόν. Τωρα όµως θα συλλάβης υιόν.



Κρ. 13,4  και νύν φύλαξαι δή και µη πίης οίνον και µέθυσµα και µη φάγης πάν ακάθαρτον·
Κρ. 13,4   Από τώρα λοιπόν πρόσεξε να µη πίης οίνον η άλλο µεθυστικόν ποτόν· πρόσεξε επί πλέον να µη φάγης τίποτε από
εκείνα, τα οποία ο νόµος του Θεού χαρακτηρίζει ακάθαρτα.
Κρ. 13,5  ότι ιδού σύ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν, και σίδηρος επί την κεφαλήν αυτού ουκ αναβήσεται, ότι ναζίρ Θεού έσται
το παιδάριον από της κοιλίας, και αυτός άρξεται σώσαι τον Ισραήλ εκ χειρός Φυλιστιΐµ.
Κρ. 13,5   Διότι συ θα συλλάβης εν γαστρί και θα γεννήσης υιόν. Ψαλλίδι δεν θα ανεβή εις την κεφαλήν αυτού δια να κόψη
την κόµην του, διότι το παιδίον τούτο θα είναι ναζιραίος (αφιερωµένος δηλαδή στον Θεόν) εκ κοιλίας µητρός του. Και
αυτός θα κάµη αρχήν του έργου της σωτηρίας και απελευθερώσεως των Ισραηλιτών από την εξουσίαν των Φιλισταίων”.
Κρ. 13,6  και εισήλθεν η γυνή και είπε τώ ανδρί αυτής λέγουσα· άνθρωπος Θεού ήλθε προς µε, και είδος αυτού ως είδος
αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα· και ουκ ηρώτησα αυτόν, πόθεν εστί, και το όνοµα αυτού ουκ απήγγειλέ µοι.
Κρ. 13,6   Η γυναίκα αυτή εισήλθε κατόπιν στον οίκον της και είπεν στον άνδρα της· “ενας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος
είχε την εµφάνισιν αγγέλου, συγκλονιστικήν και πολύ φοβεράν, ήλθε προς εµέ. Δεν τον ηρώτησα πόθεν κατάγεται ούτε και
ο ίδιος µου εγνωστοποίησε το όνοµά του.
Κρ. 13,7  και είπέ µοι· ιδού σύ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν· και νύν µη πίης οίνον και µέθυσµα και µη φάγης πάν
ακάθαρτον, ότι Θεού άγιον έσται το παιδάριον από γαστρός έως ηµέρας θανάτου αυτού.
Κρ. 13,7   Μου είπεν όµως τα εξής· Ιδού συ θα µείνης έγκυος και θα γεννήσης υιόν. Από τώρα και στο εξής µη πίης οίνον η
άλλο µεθυστικόν ποτόν ούτε και να φάγης τίποτε από εκείνα, τα οποία ο νόµος του Θεού χαρακτηρίζει ακάθαρτα . Και
τούτο διότι το παιδίον αυτό θα είναι αφιερωµένον στον Κυριον εκ κοιλίας µητρός µέχρι της ηµέρας του θανάτου του”.
Κρ. 13,8  και προσηύξατο Μανωέ προς Κύριον και είπεν· εν εµοί, Κύριε Αδωναϊέ, τον άνθρωπον τού Θεού, ον απέστειλας,
ελθέτω δή έτι προς ηµάς και συµβιβασάτω ηµάς τι ποιήσωµεν τώ παιδίω τώ τικτοµένω .
Κρ. 13,8   Ο Μανωέ προσηυχήθη προς τον Κυριον και είπε· “Κυριε Αδωναϊέ, σε παρακαλώ, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον
συ απέστειλες, ας έλθη πάλιν προς ηµάς και ας µας συµβουλεύση τι πρέπει να πράξωµεν δια το παιδίον, το οποίον µέλλει
να γεννηθή.
Κρ. 13,9  και εισήκουσεν ο Θεός της φωνής Μανωέ, και ήλθεν ο άγγελος τού Θεού έτι προς την γυναίκα, και αύτη εκάθητο
εν αγρώ, και Μανωέ ο ανήρ αυτής ουκ ήν µετ αυτής.
Κρ. 13,9   Ο Θεός ήκουσε την δέησιν του Μανωέ και ο άγγελος του ήλθε πάλιν προς την γυναίκα, όταν αυτή εκάθητο στον
αγρόν, ο δε σύζυγός της ο Μανωέ δεν ευρίσκετο µαζή της.
Κρ. 13,10  και ετάχυνεν η γυνή και έδραµε και ανήγγειλε τώ ανδρί αυτής και είπε προς αυτόν· ιδού ώπται προς µε ο ανήρ, ός
ήλθεν εν ηµέρα προς µε.
Κρ. 13,10  Η γυνή έσπευσε δροµέως και συνήντησε τον άνδρα της στον οποίον ανήγγειλε· “ιδού παρουσιάσθη εις εµέ και
πάλιν ο ανήρ, ο οποίος και προηγουµένως µου είχεν εµφανισθή”.
Κρ. 13,11  και ανέστη και επορεύθη Μανωέ οπίσω της γυναικός αυτού και ήλθε προς τον άνδρα και είπεν αυτώ· ει σύ εί ο
ανήρ ο λαλήσας προς την γυναίκα; και είπεν ο άγγελος· εγώ.
Κρ. 13,11  Ο Μανωέ ηγέρθη, ηκολούθησε την σύζυγόν του, ήλθε προς τον άγνωστον αυτόν άνδρα και του είπε· “συ είσαι
πράγµατι ο ανήρ ο οποίος συνωµίλησες µε την γυναίκα µου;” Ο δε άγγελος απήντησεν· “εγώ είµαι”.
Κρ. 13,12  και είπε Μανωέ· νύν ελεύσεται ο λόγος σου· τις έσται κρίσις τού παιδίου και τα ποιήµατα αυτού;
Κρ. 13,12  Ο Μανωέ είπε προς αυτόν· “τώρα όταν ο λόγος σου γίνη πραγµατικότης και αποκτήσω υιόν, ποίος θα είναι ο
νόµος, που θα ρυθµίζη την ζωήν του παιδίου, και ποία τα έργα αυτού;”
Κρ. 13,13  και είπεν ο άγγελος Κυρίου προς Μανωέ· από πάντων, ών είρηκα προς την γυναίκα, φυλάξεται·
Κρ. 13,13  Απήντησεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ· “το παιδί που θα γεννηθή θα φυλαχθή από όλα εκείνα, που
είπα προς την γυναίκα σου·
Κρ. 13,14  από παντός, ό εκπορεύεται εξ αµπέλου τού οίνου, ου φάγεται και οίνον και µέθυσµα µη πιέτω και πάν ακάθαρτον
µη φαγέτω· πάντα όσα ενετειλάµην αυτή, φυλάξεται.
Κρ. 13,14  κάθε προϊόν το οποίον παράγεται από άµπελον, µε τας σταφυλάς της οποίας γίνεται ο οίνος, δεν θα φάγη· οίνον
και µεθυστικά ποτά δεν θα πίη Καθε τι που ο νόµος του Θεού χαρακτηρίζει ακάθαρτον, δεν θα φάγη. Ολα όσα διέταξα
αυτήν να φυλάξη, θα τα φυλάξη και το παιδίον”.
Κρ. 13,15  και είπε Μανωέ προς τον άγγελον Κυρίου· κατάσχωµεν ώδέ σε και ποιήσωµεν ενώπιόν σου έριφον αιγών .
Κρ. 13,15  Είπε τότε ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου· “θα µας επιτρέψης να σε κρατήσωµεν εδώ, δια να σου
προσφέρωµεν να φάγης από τας αίγας µας ερίφιον;”
Κρ. 13,16  και είπεν ο άγγελος Κυρίου προς Μανωέ· εάν κατάσχης µε, ου φάγοµαι από των άρτων σου, και εάν ποιήσης
ολοκαύτωµα, τώ Κυρίω ανοίσεις αυτό· ότι ουκ έγνω Μανωέ ότι άγγελος Κυρίου αυτός.
Κρ. 13,16  Ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Μανωέ· “εάν µε κρατήσης θα µείνω, αλλά δεν θα φάγω από την τράπεζάν
σου. Εάν θελήσης να κάµης θυσίαν ολοκαυτώµατος, στον Κυριον θα προσφέρης αυτήν”. Παρεκάλεσεν ο Μανωέ τον ξένον
να µείνη, διότι δεν είχεν αντιληφθή, ότι αυτός ήτο άγγελος Κυρίου.
Κρ. 13,17  και είπε Μανωέ προς τον άγγελον Κυρίου· τι το όνοµά σοι; ότι έλθοι το ρήµά σου, και δοξάσοµέν σε.
Κρ. 13,17  Ο Μανωέ είπε προς τον άγγελον του Κυρίου· “ειπέ µου, ποίον είναι το όνοµά σου, ώστε όταν εκπληρωθούν τα
λόγια σου να σου προσφέρωµεν εις ένδειξιν εκτιµήσεως και ευγνωµοσύνης ένα δώρον”.
Κρ. 13,18  και είπεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου· εις τι τούτο ερωτάς το όνοµά µου; και αυτό εστι θαυµαστόν.
Κρ. 13,18  Ο άγγελος του απήντησε· “διατί ερωτάς να µάθης το όνοµά µου; Το όνοµά µου είναι σεβαστόν και ανέκφραστον”.
Κρ. 13,19  και έλαβε Μανωέ τον έριφον των αιγών και την θυσίαν και ανήνεγκεν επί την πέτραν τώ Κυρίω· και διεχώρισε
ποιήσαι, και Μανωέ και γυνή αυτού βλέποντες.
Κρ. 13,19  Ο Μανωέ επήρε το ερίφιον από τα γίδια του και την άλλην αναίµακτον θυσίαν και προσέφερεν αυτά θυσίαν προς
τον Κυριον επάνω εις λίθον, ο οποίος επείχε θέσιν θυσιαστηρίου. Ο άγγελος απεµακρύνθη ολίγον από αυτούς δια να
προσφέρη την θυσίαν, ο δε Μανωέ και η γυνή του παρετήρουν.
Κρ. 13,20  και εγένετο εν τώ αναβήναι την φλόγα επάνω τού θυσιαστηρίου έως τού ουρανού και ανέβη ο άγγελος Κυρίου εν
τή φλογί τού θυσιαστηρίου, και Μανωέ και η γυνή αυτού βλέποντες και έπεσαν επί πρόσωπον αυτών επί την γήν.
Κρ. 13,20  Οταν ήναψεν η φλόγα επάνω στο θυσιαστήριον και ανέβαινε προς τον ουρανόν, ανέβη και ο άγγελος Κυρίου δια



της φλογός αυτής του θυσιαστηρίου. Ο Μανωέ και η γυνή του έβλεπον αυτόν έκπληκτοι και έπεσαν πρηνείς κάτω στο
έδαφος.
Κρ. 13,21  και ου προσέθηκεν έτι ο άγγελος Κυρίου οφθήναι προς Μανωέ και προς την γυναίκα αυτού· τότε έγνω Μανωέ ότι
άγγελος Κυρίου ούτος.
Κρ. 13,21  Ο άγγελος του Κυρίου δεν ενεφανίσθη πλέον ούτε προς τον Μανωέ, ούτε προς την γυναίκα αυτού. Τοτε ενόησεν ο
Μανωέ ότι ο άγνωστος εκείνος ανήρ ήτο άγγελος Κυρίου.
Κρ. 13,22  και είπε Μανωέ προς την γυναίκα αυτού· θανάτω αποθανούµεθα, ότι Θεόν είδοµεν.
Κρ. 13,22  Γεµάτος φόβον ο Μανωέ είπε προς την σύζυγόν του· “θα αποθάνωµεν, διότι είδοµεν τον Θεόν”.
Κρ. 13,23  και είπεν αυτώ η γυνή αυτού· ει ήθελεν ο Κύριος θανατώσαι ηµάς, ουκ αν έλαβεν εκ χειρός ηµών ολοκαύτωµα και
θυσίαν και ουκ αν έδειξεν ηµίν ταύτα πάντα και καθώς καιρός ουκ αν ηκούτισεν ηµάς ταύτα.
Κρ. 13,23  Η γυναίκα του όµως του είπε· “εάν ο Κυριος ήθελε να µας θανατώση, δεν θα εδέχετο από τα χέρια µας την
αιµατηράν θυσίαν του ολοκαυτώµατος και την αναίµακτον θυσίαν. Δεν θα εφανέρωνεν εις η µας όλα όσα εξαίρετα είδοµεν
και δεν θα συγκατέβαινεν ώστε να ακρυσωµεν κατά την ηµέραν αυτήν αυτά, που ηκούσαµεν”.
Κρ. 13,24  και έτεκεν η γυνή υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Σαµψών· και ηδρύνθη το παιδάριον, και ευλόγησεν αυτό
Κύριος.
Κρ. 13,24  Οταν ήλθεν ο καιρός, εγέννησεν η σύζυγος του Μανωέ υιόν και ωνόµασεν αυτόν Σαµψών. Εµεγάλωσε το παιδίον,
ο δε Κυριος ευλόγησεν αυτό.
Κρ. 13,25  και ήρξατο πνεύµα Κυρίου συνεκπορεύεσθαι αυτώ εν παρεµβολή Δάν και ανά µέσον Σαραά και ανά µέσον
Εσθαόλ.
Κρ. 13,25  Πνεύµα δε Κυρίου ήρχισε να συνοδεύη αυτό εντός και εκτός του στρατοπέδου της φυλής Δαν, το οποίον
στρατόπεδον ευρίσκετο µεταξύ Σαραά και Εσθαόλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Κρ. 14,1  Καί κατέβη Σαµψών εις Θαµναθά και είδε γυναίκα εν Θαµναθά από των θυγατέρων των αλλοφύλων .
Κρ. 14,1   Οταν πλέον είχε µεγαλώσει ο Σαµψών κατέβη µίαν ηµέραν από την πόλιν Σαραά εις την πόλιν Θαµναθά. Εκεί είδε
µίαν γυναίκα από τας θυγατέρας των Φιλισταίων, την οποίαν και συνεπάθησε.
Κρ. 14,2  και ανέβη και απήγγειλε τώ πατρί αυτού και τή µητρί αυτού και είπε· γυναίκα εώρακα εν Θαµναθά από των
θυγατέρων Φυλιστιΐµ, και νύν λάβετε αυτήν εµοί εις γυναίκα.
Κρ. 14,2  Επέστρεψεν εις την Σαραά, ανήγγειλε το γεγονός στον πατέρα και την µητέρα του και είπε· “είδα εις Θαµναθά µίαν
γυναίκα από τας θυγατέρας των Φιλισταίων, την οποίαν και συνεπάθησα. Λαβετε λοιπόν αυτήν και δώσατέ την εις εµέ ως
σύζυγόν µου”.
Κρ. 14,3  και είπεν αυτώ ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού· µη ουκ εισί θυγατέρες των αδελφών σου και εκ παντός τού λαού
µου γυνή, ότι σύ πορεύη λαβείν γυναίκα από των αλλοφύλων των απεριτµήτων; και είπε Σαµψών προς τον πατέρα αυτού·
ταύτην λάβε µοι, ότι αύτη ευθεία εν οφθαλµοίς µου.
Κρ. 14,3   Ο πατήρ και η µήτηρ αυτού του είπον· “µήπως δεν υπάρχουν θυγατέρες µεταξύ των οµοεθνών σου, γυνή
κατάλληλος δια σε µεταξύ του λαού µου και µετέβης να εκλέξης γυναίκα από τους αλλοφύλους αυτούς και απεριτµήτους;”
Ο Σαµψών επιµένων είπε προς τον πατέρα του· “αυτήν πάρε δι' εµέ ως σύζυγον διότι αυτή είναι ωραία και συµπαθής εις τα
µάτια µου”.
Κρ. 14,4  και ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού ουκ έγνωσαν ότι παρά Κυρίου εστίν, ότι εκδίκησιν αυτός ζητεί εκ των
αλλοφύλων· και εν τώ καιρώ εκείνω οι αλλόφυλοι κυριεύοντες εν Ισραήλ.
Κρ. 14,4  Ο πατήρ και η µήτηρ αυτού δεν εγνώριζαν, ότι κατά παραχώρησιν Θεού έγινε τούτο, δια να γίνη, το γεγονός αυτό
αφορµή να τιµωρηθούν οι Φιλισταίοι. Κατά την εποχήν δε εκείνην οι Φιλισταίοι ήσαν αυθένται και κύριοι των
Ισραηλιτών.
Κρ. 14,5  και κατέβη Σαµψών και ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού εις Θαµναθά. και ήλθεν έως τού αµπελώνος Θαµναθά,
και ιδού σκύµνος λέοντος ωρυόµενος εις συνάντησιν αυτού·
Κρ. 14,5   Ο Σαµψών κατέβαινε µαζή µε τον πατέρα του και την µητέρα του προς την πάλιν Θαµναθά, εις την οποίαν εκείνοι
και επορεύθησαν. Οταν ο Σαµψών έφθασεν στους αµπελώνας Θαµναθά, ιδού ένας νεαρός λέων ώρµησεν εναντίον του
ωρυόµενος.
Κρ. 14,6  και ήλατο επ αυτόν πνεύµα Κυρίου, και συνέτριψεν αυτόν, ωσεί συντρίψει έριφον αιγών, και ουδέν ήν εν ταίς
χερσίν αυτού. και ουκ απήγγειλε τώ πατρί αυτού και τή µητρί αυτού ό εποίησε.
Κρ. 14,6  Πνεύµα όµως Κυρίου επληµµύρισε τον Σαµψών, ο οποίος ενισχυθείς συνέτριψε τον λέοντα, όπως ένας άλλος θα
συνέτριβεν ένα ερίφιον, καίτοι δεν εκρατούσεν εις τα χέρια του κανένα όπλον. Το κατόρθωµά του αυτό δεν το ανέφερεν ο
Σαµψών στον πατέρα του και την µητέρα του.
Κρ. 14,7  και κατέβησαν και ελάλησαν τή γυναικί, και ηυθύνθη εν οφθαλµοίς Σαµψών.
Κρ. 14,7   Οι γονείς του και αυτός ήλθον εις την Θαµναθά και συνωµίλησαν µε την γυναίκα, η οποία είχεν αρέσει στους
οφθαλµούς του Σαµψών. Εκανόνισαν τα του γάµου και ανεχώρησαν.
Κρ. 14,8  και υπέστρεψε µεθ ηµέρας λαβείν αυτήν και εξέκλινεν ιδείν το πτώµα τού λέοντος, και ιδού συναγωγή µελισσών εν
τώ στόµατι τού λέοντος και µέλι.
Κρ. 14,8  Μετά παρέλευσιν µερικών ηµερών επέστρεψεν ο Σαµψών εις Θαµναθά, δια να λάβη αυτήν επισήµως ως σύζυγόν
του. Καθ' οδόν ελοξοδρόµησε προς την άµπελον, δια να ίδη το πτώµα του λέοντος. Και ιδού ένα σµήνος µελισσών είχε
φωληάσει στο στόµα του λέοντος και κηρύθρα µε µέλι υπήρχεν εις αυτό.
Κρ. 14,9  και εξείλεν αυτό εις χείρας αυτού και επορεύετο πορευόµενος και εσθίων· και επορεύθη προς τον πατέρα αυτού και
προς την µητέρα αυτού και έδωκεν αυτοίς, και έφαγον· και ουκ ανήγγειλεν αυτοίς ότι από στόµατος τού λέοντος εξείλε το
µέλι.
Κρ. 14,9  Επήρε την κηρύθραν του µέλιτος εις τα χέρια του και εβάδιζε τρώγων αυτό . Επέστρεψε προς τον πατέρα και την
µητέρα του, έδωκεν εις αυτούς κηρύθραν και έφαγον, αλλά δεν τους ανέφερε ότι αφήρεσε το µέλι από το στόµα του
λέοντος. Κατόπιν µετέβη εις την Θαµναθά.



Κρ. 14,10  και κατέβη ο πατήρ αυτού προς την γυναίκα· και εποίησεν εκεί Σαµψών πότον ηµέρας επτά , ότι ούτως ποιούσιν οι
νεανίσκοι.
Κρ. 14,10  Κατέβηκεν ο πατήρ του Σαµψών εις Θαµναθά προς την γυναίκα του παιδιού του. Εκεί ο Σαµψών είχεν
επταήµερον συµπόσιον εις πανηγυρισµόν του γάµου του, διότι αυτό το έθιµον επικρατούσε κατά την τέλεσιν των γάµων
των νέων.
Κρ. 14,11  και εγένετο ότε είδον αυτόν, και έλαβον τριάκοντα κλητούς, και ήσαν µετ αυτού.
Κρ. 14,11  Οι γονείς της νύµφης όταν εδαν τον Σαµψών εκάλεσαν τριάκοντα παρανύµφους και τους έθεσαν τιµητικώς
πλησίον του.
Κρ. 14,12  και είπεν αυτοίς Σαµψών· πρόβληµα υµίν προβάλλοµαι· εάν απαγγέλλοντες απαγγείλητε αυτό εν ταίς επτά
ηµέραις τού πότου και εύρητε, δώσω υµίν τριάκοντα σινδόνας και τριάκοντα στολάς ιµατίων·
Κρ. 14,12  Ο Σαµψών είπεν εις αυτούς· “θα σας προτείνω ένα αίνιγµα. Εάν το λύσετε κατά τας επτά ηµέρας του συµποσίου,
εάν βρήτε την εξήγησίν του, θα σας δώσω τριάκοντα χιτώνας λινούς και τριάκοντα στολάς.
Κρ. 14,13  και εάν µη δύνησθε απαγγείλαί µοι, δώσετε υµείς εµοί τριάκοντα οθόνια και τριάκοντα αλλασσοµένας στολάς
ιµατίων· και είπαν αυτώ· προβάλλου το πρόβληµά σου, και ακουσόµεθα αυτό.
Κρ. 14,13  Εάν όµως δεν ηµπορέσετε να µου το ερµηνεύσετε, θα µου δώσετε σεις τριάκοντα λινούς χιτώνας και τριάκοντα
καινουργείς στολάς”. Εκείνοι του είπαν· “πές µας το αίνιγµά σου και ηµείς θα το ακούσωµεν”.
Κρ. 14,14  και είπεν αυτοίς· τι βρωτόν εξήλθεν εκ βιβρώσκοντος και από ισχυρού γλυκύ; και ουκ ηδύναντο απαγγείλαι το
πρόβληµα επί τρεις ηµέρας.
Κρ. 14,14  Ο Σαµψών τους είπεν· “ποίον είναι το βρώσιµον εκείνο που εξήλθεν από κατατρώγοντα, και ποίον το γλυκύ που
εξήλθεν από κάποιον ισχυρόν; Εκείνοι επί τρεις ηµέρας δεν ηµπόρεσαν να εξηγήσουν το αίνιγµα.
Κρ. 14,15  και εγένετο εν τή ηµέρα τή τετάρτη και είπαν τή γυναικί Σαµψών· απάτησον δή τον άνδρα σου και απαγγειλάτω
σοι το πρόβληµα, µη ποτε κατακαύσωµέν σε και τον οίκον τού πατρός σου εν πυρί· ή εκβιάσαι ηµάς κεκλήκατε;
Κρ. 14,15  Κατά την τετάρτην ηµέραν είπαν εις την γυναίκα του Σαµψών· “κύτταξε να ξεγελάσης τον άνδρα σου, δια να σου
αναγγείλη την λύσιν του αινίγµατος. Εάν όµως και δεν κάµης αυτό που σου λέγοµεν θα κατακαύσωµεν σε και την
πατρικήν σου οικογένειαν. Η µήπως και µας εκαλέσατε εδώ δια να µας ληστεύσετε µε τα αινίγµατα;”
Κρ. 14,16  και έκλαυσεν η γυνή Σαµψών προς αυτόν και είπε· πλήν µεµίσηκάς µε και ουκ ηγάπησάς µε, ότι το πρόβληµα, ό
προεβάλου τοίς υιοίς τού λαού µου, ουκ απήγγειλάς µοι αυτό· και είπεν αυτή Σαµψών· ει τώ πατρί µου και τή µητρί µου ουκ
απήγγελκα, σοί απαγγείλω;
Κρ. 14,16  Εκλαυσεν η γυνή του Σαµψών ενώπιον αυτού και µετά δακρύων του είπε· “µε εµίσησες και δεν µε αγάπησες. Και
αυτό το συµπεραίνω εκ του γεγονότος, ότι το αίνιγµα, το οποίον επρότεινες εις τους συµπατριώτας µου δεν µου το
εξήγησες”. Ο Σαµψών της είπε· “µη σου φαίνεται παράδοξον αυτό. Αφού ούτε στον πατέρα µου και την µητέρα µου δεν το
ανέφερα, και θα το είπω εις σε;”
Κρ. 14,17  και έκλαυσε προς αυτόν επί τας επτά ηµέρας, ας ήν αυτοίς ο πότος· και εγένετο εν τή ηµέρα τή εβδόµη και
απήγγειλεν αυτή, ότι παρηνώχλησεν αυτώ· και αυτή απήγγειλε τοίς υιοίς τού λαού αυτής.
Κρ. 14,17  Η γυνή επί επτά ηµέρας, κατά τας οποίας διήρκει το συµπόσιον του γάµου, έκλαιε και παρεκάλει τον Σαµψών.
Κατά την εβδόµην ηµέραν της είπεν ο Σαµψών την εξήγησιν του αινίγµατος, διότι τον είχε πολύ στενοχωρήσει. Εκείνη δε
κατέστησεν αµέσως τούτο γνωστόν στους συµπατριώτας της.
Κρ. 14,18  και είπαν αυτώ οι άνδρες της πόλεως εν τή ηµέρα τή εβδόµη πρό τού ανατείλαι τον ήλιον· τι γλυκύτερον µέλιτος,
και τι ισχυρότερον λέοντος; και είπεν αυτοίς Σαµψών· ει µη ηροτριάσατε εν τή δαµάλει µου, ουκ αν έγνωτε το πρόβληµά
µου.
Κρ. 14,18  Κατά την εβδόµην και τελευταίαν ηµέραν του συµποσίου, πριν ανατείλη ο ήλιος, οι άνδρες της Θαµναθά είπον
την εξήγησιν του αινίγµατος στον Σαµψών· “τι γλυκύτερον υπάρχει από το µέλι, και τι ισχυρότερον από τον λέοντα;” Είπεν
εις αυτούς ο Σαµψών· “εάν δεν εξεβιάζατε µε απειλάς την σύζυγόν µου, δεν θα ηµπορούσατε να εύρετε ποτέ την ερµηνείαν
του αινίγµατός µου”.
Κρ. 14,19  και ήλατο επ αυτόν πνεύµα Κυρίου, και κατέβη εις Ασκάλωνα και επάταξεν εξ αυτών τριάκοντα άνδρας και
έλαβε τα ιµάτια αυτών και έδωκε τας στολάς τοίς απαγγείλασι το πρόβληµα. και ωργίσθη θυµώ Σαµψών και ανέβη εις τον
οίκον τού πατρός αυτού.
Κρ. 14,19  Επέπεσεν στον Σαµψών πνεύµα Κυρίου, ενισχύθη, κατέβη εις την Ασκάλωνα, πόλιν των Φιλισταίων, εφόνευσε
τριάκοντα άνδρας εκεί, επήρε τα ιµάτια και τας στολάς των και τα έδωκεν στους τριάκοντα νέους που είχαν λύσει το
αίνιγµα. Εκυριεύθη από οργήν δια την απάτην που του είχαν κάµει και επέστρεψεν εις τον πατρικόν του οίκον
εγκαταλείψας την γυναίκα του.
Κρ. 14,20  και εγένετο η γυνή Σαµψών ενί των φίλων αυτού, ών εφιλίασεν.
Κρ. 14,20  Η σύζυγος όµως αυτή του Σαµψών υπανδρεύθη ένα από τους τριάκοντα παρανύµφους µε τους οποίους
προηγουµένως είχε φιλικώς συµφάγει ο Σαµψών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Κρ. 15,1  Καί εγένετο µεθ ηµέρας εν ηµέραις θερισµού πυρών και επεσκέψατο Σαµψών την γυναίκα αυτού εν ερίφω αιγών
και είπεν· εισελεύσοµαι προς την γυναίκά µου και εις το ταµιείον· και ουκ έδωκεν αυτόν ο πατήρ αυτής εισελθείν.
Κρ. 15,1   Επειτα από χρόνον τινά, κατά την εποχήν του θερισµού των σιτηρών, επεσκέφθη ο Σαµψών την γυναίκα του,
φέρων προς αυτήν ως δώρον ένα ερίφιον. Είπε δε προς τον πατέρα της· “θα εισέλθω στο δωµάτιον προς την γυναίκά µου”.
Ο πατέρας όµως εκείνης δεν του επέτρεψε να εισέλθη,
Κρ. 15,2  και είπεν ο πατήρ αυτής λέγων· είπα ότι µισών εµίσησας αυτήν, και έδωκα αυτήν ενί των εκ των φίλων σου· µη
ουχί η αδελφή αυτής η νεωτέρα αγαθωτέρα υπέρ αυτήν; έστω δή σοι αντί αυτής.
Κρ. 15,2   και του είπεν· “εγώ ενόµισα ότι εµίσησες αυτήν πάρα πολύ και ότι την εγκατέλειψες οριστικώς. Δια τούτο και εγώ
την έδωκα εις ένα από τους φίλους σου, µε τους οποίους συνέφαγες κατά το επταήµερον συµπόσιον. Αλλά το πράγµα
ηµπορεί να τακτοποιηθή. Η µικρότερα αδελφή της µήπως δεν είναι πολύ ωραιότερα από εκείνην; Ας είναι λοιπόν αυτή αντί
εκείνης σύζυγός σου”.



Κρ. 15,3  και είπεν αυτοίς Σαµψών· ηθώωµαι και το άπαξ από αλλοφύλων, ότι ποιώ εγώ µετ αυτών πονηρίαν.
Κρ. 15,3   Ο Σαµψών είπε τότε ωργισµένος προς αυτούς· “αυτήν την φοράν δεν θα έχω καµµίαν ενοχήν δι' όσα κακά θα
προξενήσω εναντίον των Φιλισταίων”.
Κρ. 15,4  και επορεύθη Σαµψών και συνέλαβε τριακοσίας αλώπεκας και έλαβε λαµπάδας και επέστρεψε κέρκον προς
κέρκον και έθηκε λαµπάδα µίαν αναµέσον των δύο κέρκων και έδησε·
Κρ. 15,4   Ο Σαµψών µετέβη και συνέλαβε τριακοσίας αλώπεκας και κατόπιν επήρε εκατόν πενήντα ρητινώδεις δαυλούς.
Ετοποθέτησεν ανά δύο τας αλώπεκας, ώστε να έχουν τας ουράς των την µίαν απέναντι της άλλης, έθεσεν ένα ρητινώδες
δαυλί ανάµεσα εις τας δύο ουράς και έδεσεν αυτό µε εκείνας.
Κρ. 15,5  και εξέκαυσε πύρ εν ταίς λαµπάσι και εξαπέστειλεν εν τοίς στάχυσι των αλλοφύλων , και εκάησαν από άλωνος και
έως σταχύων ορθών και έως αµπελώνος και ελαίας.
Κρ. 15,5   Ηναψε κατόπιν το ρητινώδες δαυλί και εξαπέλυσε τας αλώπεκας εις τα σιτηρά των Φιλισταίων. Εκάησαν όλα,
τόσον τα ευρισκόµενα εις τα αλώνια όσον και τα αθέριστα στους αγρούς. Η πυρκαϊά επεξετάθη µέχρι των αµπελώνων και
των ελαιώνων.
Κρ. 15,6  και είπαν οι αλλόφυλοι· τις εποίησε ταύτα; και είπαν· Σαµψών ο νυµφίος τού Θαµνί, ότι έλαβε την γυναίκα αυτού
και έδωκεν αυτήν τώ εκ των φίλων αυτού· και ανέβησαν οι αλλόφυλοι και ενέπρησαν αυτήν και τον οίκον τού πατρός
αυτής εν πυρί.
Κρ. 15,6   Οι Φιλισταίοι ηρώτησαν· “ποίος έκαµε αυτά;” Και είπαν· “ο Σαµψών, ο γαµβρός του Θαµνί, διότι αυτός επήρε την
γυναίκα του Σαµψών και την έδωκεν εις ένα από τους φίλους του”. Οι Φιλισταίοι αγανακτησµένοι µετέβησαν εις
Θαµναθά, έκαυσαν την γυναίκα του Σαµψών και όλον τον πατρικόν της οίκον.
Κρ. 15,7  και είπεν αυτοίς Σαµψών· εάν ποιήσητε ούτως ταύτην, ότι ή µην εκδικήσω εν υµίν και έσχατον κοπάσω.
Κρ. 15,7   Ο Σαµψών παρήγγειλε προς αυτούς· “επειδή έτσι εφερθήκατε προς την γυναίκα µου, εγώ θα σας εκδικηθώ
οπωσδήποτε και έπειτα θα ησυχάσω”.
Κρ. 15,8  και επάταξεν αυτούς κνήµην επί µηρόν πληγήν µεγάλην· και κατέβη και εκάθισεν εν τρυµαλιά της πέτρας Ητάµ.
Κρ. 15,8   Και πράγµατι ο Σαµψών τους εκτύπησε κατά σκληρόν τρόπον, τους επέφερε µεγάλην καταστροφήν και έπειτα
εκάθησεν εις ένα σπήλαιον του βράχου Ητάµ.
Κρ. 15,9  Καί ανέβησαν οι αλλόφυλοι και παρενέβαλον εν Ιούδα και εξερίφησαν εν Λεχί.
Κρ. 15,9   Οι Φιλισταίοι, στρατός πολύς, ανέβησαν και εστρατοπέδευσαν εις την χώραν της φυλής του Ιούδα και
εξεχύθησαν προς καταστροφήν εις Λεχί.
Κρ. 15,10  και είπαν ανήρ Ιούδα· εις τι ανέβητε εφ ηµάς; και είπον οι αλλόφυλοι· δήσαι τον Σαµψών ανέβηµεν και ποιήσαι
αυτώ ον τρόπον εποίησεν ηµίν.
Κρ. 15,10  Οι άνδρες της φυλής του Ιούδα ηρώτησαν τους Φιλισταίους · “διατί εισωρµήσατε εις την χώραν µας εναντίον
µας;” Και οι Φιλισταίοι τους απήντησαν· “ήλθοµεν δια να συλλάβωµεν και δέσωµεν τον Σαµψών και να κάµωµεν εις αυτόν
ο,τι αυτός έκαµεν εις ηµάς”.
Κρ. 15,11  και κατέβησαν τρισχίλιοι από Ιούδα άνδρες εις τρυµαλιάν πέτρας Ητάµ και είπαν προς Σαµψών· ουκ οίδας ότι
κυριεύουσιν οι αλλόφυλοι ηµών, και τι τούτο εποίησας ηµίν; και είπεν αυτοίς Σαµψών· ον τρόπον εποίησάν µοι, ούτως
εποίησα αυτοίς.
Κρ. 15,11  Τρεις χιλιάδες άνδρες από την φυλήν Ιούδα κατέβησαν στο σπήλαιον του βράχου Ητάµ και είπαν προς τον
Σαµψών· “δεν γνωρίζεις ότι ευρισκόµεθα κάτω από την κυριαρχίαν των Φιλισταίων; Τι είναι αυτό το οποίον µας έκαµες;”
Απήντησεν εις αυτούς ο Σαµψών· “ο,τι µου έκαµαν εκείνοι το ίδιο έκαµα και εγώ εις εκείνους”.
Κρ. 15,12  και είπαν αυτώ· δήσαί σε κατέβηµεν τού δούναί σε εν χειρί αλλοφύλων. και είπεν αυτοίς Σαµψών· οµόσατέ µοι µη
ποτε συναντήσητε εν εµοί υµείς.
Κρ. 15,12  Οι άνδρες της φυλής Ιούδα του είπαν· “ηµείς κατέβηµεν δια να σε δέσωµεν και δεµένον να σε παραδώσωµεν εις
τα χέρια των αλλοφύλων”. Ο Σαµψών τους είπε· “δέσατέ µε. Ορκισθήτε µου όµως ότι δεν θα επιτεθήτε δια να µε
φονεύσετε”.
Κρ. 15,13  και είπον αυτώ λέγοντες· ουχί, ότι αλλ ή δεσµώ δήσοµέν σε και παραδώσοµέν σε εν χειρί αυτών και θανάτω ου
θανατώσοµέν σε· και έδησαν αυτόν εν δυσί καλωδίοις καινοίς και ανήνεγκαν αυτόν από της πέτρας εκείνης.
Κρ. 15,13  Εκείνοι του απήντησαν· “οχι δεν θα σε φονεύσωµεν, αλλά µόνον θα σε δέσωµεν στερεά και δεµένον θα σε
παραδώσωµεν εις τα χέρια των Φιλισταίων”. Πράγµατι τον έδεσάν µε δύο καινούρια σχοινιά και µετέφεραν αυτόν από τον
βράχον εκείνον.
Κρ. 15,14  και ήλθον έως Σιαγόνος· και οι αλλόφυλοι ηλάλαξαν και έδραµον εις συνάντησιν αυτού· και ήλατο επ αυτόν
πνεύµα Κυρίου, και εγενήθη τα καλώδια τα επί βραχίοσιν αυτού ωσεί στυππίον, ό εξεκαύθη εν πυρί, και ετάκησαν δεσµοί
αυτού από χειρών αυτού.
Κρ. 15,14  Ηλθον φέροντες δεµένον τον Σαµψών έως την τοποθεσίαν, η οποία λέγεται· “Σιαγών”. Οι αλλόφυλοι όταν είδαν
δεµένον τον Σαµψών ώρµησαν µε αλαλαγµούς χαράς εναντίον του. Τοτε ήλθεν εις αυτόν Πνεύµα Κυρίου, του έδωσε
δύναµιν µεγάλην, και τα σχοινία µε τα οποία είχαν δεθή τα χέρια του έγιναν σαν στουπί που το είχε κάψει η φωτιά.
Διελύθησαν και έπεσαν από τα χέρια του.
Κρ. 15,15  και εύρε σιαγόνα όνου εξεριµένη και εξέτεινε την χείρα αυτού και έλαβεν αυτήν και επάταξεν εν αυτή χιλίους
άνδρας.
Κρ. 15,15  Ο Σαµψών εύρε κάπου εκεί πεταγµένην µίαν σιαγόνα όνου, άπλωσε το χέρι του και την επήρε και µε αυτήν
εξωλόθρευσε χιλίους Φιλισταίους.
Κρ. 15,16  και είπε Σαµψών· εν σιαγόνι όνου εξαλείφων εξήλειψα αυτούς, ότι εν τή σιαγόνι τού όνου επάταξα χιλίους άνδρας.
Κρ. 15,16  Είπε δε τότε ο Σαµψών· “µε µίαν σιαγόνα όνου εκτύπησα και εξωλόθρευσα αυτούς· µε την σιαγόνα του όνου
εξώντωσα χιλίους Φιλισταίους” !
Κρ. 15,17  και εγένετο ως επαύσατο λαλών, και έριψε την σιαγόνα εκ της χειρός αυτού· και εκάλεσε τον τόπον εκείνον
Αναίρεσις σιαγόνος.
Κρ. 15,17  Οταν ετελείωσε τα λόγια του αυτά, επέταξε την σιαγόνα από το χέρι του και ωνόµασε τον τόπον εκείνον·
“Αναίρεσις σιαγόνος”.



Κρ. 15,18  και εδίψησε σφόδρα, και έκλαυσε προς Κύριον και είπε· σύ ευδόκησας εν χειρί δούλου σου την σωτηρίαν την
µεγάλην ταύτην, και νύν αποθανούµαι τώ δίψει και εµπεσούµαι εν χειρί των απεριτµήτων.
Κρ. 15,18  Εκεί όµως εδίψασε πάρα πολύ και µετά δακρύων παρεκάλεοε τον Κυριον λέγων· “συ, Κυριε, ευδόκησας µε το χέρι
εµού του δούλου σου να πραγµατοποιηθή η µεγάλη αυτή νίκη κατά των Φιλισταίων εις σωτηρίαν του λαού σου. Λοιπόν
τώρα θα αποθάνω από την δίψαν και θα πέσω εις τα χέρια αυτών των απεριτµήτων”.
Κρ. 15,19  και έρηξεν ο Θεός τον λάκκον τον εν τή σιαγόνι, και εξήλθεν εξ αυτού ύδωρ, και έπιε, και επέστρεψε το πνεύµα
αυτού και έζησε. διά τούτο εκλήθη το όνοµα αυτής Πηγή τού επικαλουµένου, ή εστιν εν Σιαγόνι, έως της ηµέρας ταύτης.
Κρ. 15,19  Ο Θεός διέρρηξε και ήνοιξε λάκκον εις την τοποθεσίαν “Σιαγών”, ανέβλυσεν από αυτήν ύδωρ και έπιεν ο Σαµψών.
Συνήλθεν από την κατάστασιν της ατονίας και λιποθυµίας, έζησε και δεν απέθανε. Δια τούτο ωνοµάσθη η τοποθεσία
εκείνη “Πηγή του επικαλουµένου”. Αυτή δε η πηγή υπάρχει µέχρι σήµερον εις την τοποθεσίαν, που λέγεται “Σιαγών”.
Κρ. 15,20  και έκρινε τον Ισραήλ εν ηµέραις αλλοφύλων είκοσιν έτη.
Κρ. 15,20  Ο Σαµψών έµεινε Κριτής, του Ισραηλιτικού λαού επί είκοσιν έτη από τα τεσσαράκοντα, κατά τα οποία οι
Φιλισταίοι κατείχον την γην Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Κρ. 16,1  Καί επορεύθη Σαµψών εις Γάζαν· και είδεν εκεί γυναίκα πόρνην και εισήλθε προς αυτήν.
Κρ. 16,1   Ο Σαµψών επήγε εις την πόλιν Γαζαν. Είδεν εκεί γυναίκα πόρνην και εισήλθεν στον οίκον της.
Κρ. 16,2  και ανηγγέλη τοίς Γαζαίοις λέγοντες· ήκει Σαµψών ώδε. και εκύκλωσαν και ενήδρευσαν επ αυτόν όλην την νύκτα
εν τή πύλη της πόλεως και εκώφευσαν όλην την νύκτα λέγοντες· έως διαφαύση ο όρθρος, και φονεύσωµεν αυτόν.
Κρ. 16,2  Διεδόθη το γεγονός στους κατοίκους της Γαζης και ελέχθη ότι έχει ελθει εδώ ο Σαµψών . Οι κάτοικοι της Γαζης
καθ' όλην την νύκτα περιεκύκλωσαν την πόλιν και έστησαν ενέδραν εις την πύλην της πόλεως και ετήρουν σιγήν καθ '
όλον το διάστηµα της νυκτός λέγοντες µεταξύ των· Ας περιµένωµεν έδω έως ότου φωτίση η πρωΐα, δια να φονεύσωµεν
αυτόν όταν εξέλθη.
Κρ. 16,3  και εκοιµήθη Σαµψών έως µεσονυκτίου· και ανέστη εν ηµίσει της νυκτός και επελάβετο των θυρών της πύλης της
πόλεως σύν τοίς δυσί σταθµοίς και ανεβάσταζεν αυτάς σύν τώ µοχλώ και έθηκεν επί ώµων αυτού και ανέβη επί την
κορυφήν τού όρους τού επί προσώπου τού Χεβρών και έθηκεν αυτά εκεί.
Κρ. 16,3   Ο Σαµψών εκοιµήθη µέχρι του µεσονυκτίου. Κατά δε το µεσονύκτιον ηγέρθη, εβγήκεν από την οικίαν και ελθών
εις την θύραν της πόλεως επήρε τα θυρόφυλλα της πύλης µαζή µε τους δύο ορθοστάτας και τον µοχλόν, ανεσήκωσε και
εφορτώθη αυτά στους ώµους του, ανέβη εις την κορυφήν του όρους από όπου φαίνεται η περιοχή της πόλεως Χεβρών και
απέθεσεν αυτά εκεί.
Κρ. 16,4  Καί εγένετο µετά τούτο και ηγάπησε γυναίκα εν Αλσωρήχ, και όνοµα αυτή Δαλιδά.
Κρ. 16,4  Επειτα από το γεγονός αυτό ηγάπησεν ο Σαµψών εις την πόλιν Αλσωρήχ µίαν γυναίκα, ονόµατι Δαλιδά.
Κρ. 16,5  και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των αλλοφύλων και είπαν αυτή· απάτησον αυτόν, και ιδέ εν τίνι η ισχύς
αυτού η µεγάλη και εν τίνι δυνησόµεθα αυτώ και δήσοµεν αυτόν τού ταπεινώσαι αυτόν, και ηµείς δώσοµέν σοι ανήρ
χιλίους και εκατόν αργυρίου.
Κρ. 16,5   Επήγαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλισταίων και της είπαν· “κοίταξε να ξεγελάσης τον Σαµψών και µάθε που
έγκειται η δύναµις αυτού η µεγάλη και µε ποίον τρόπον θα κατορθώσωµεν ηµείς να τον δέσωµεν και ταπεινωµένον να τον
έχωµεν εις τα χέρια µας. Εάν µας δώσης αυτήν την πληροφορίαν, ο καθένας από ηµάς θα σου δώση χίλια εκατόν αργυρά
νοµίσµατα (σίκλους)”.
Κρ. 16,6  και είπε Δαλιδά προς Σαµψών· απάγγειλον δή µοι εν τίνι η ισχύς σου η µεγάλη και εν τίνι δεθήση τού
ταπεινωθήναί σε.
Κρ. 16,6  Η Δαλιδά ηρώτησε τον Σαµψών· “πές µου λοιπόν που έγκειται η µεγάλη δύναµίς σου, και µε τι τάχα είναι δυνατόν
να δεθής, ώστε να σε καταστήση κανείς υποχείριόν του;”
Κρ. 16,7  και είπε προς αυτήν Σαµψών· εάν δήσωσί µε εν επτά νευραίς υγραίς µη διεφθαρµέναις, και ασθενήσω και έσοµαι
ως είς των ανθρώπων.
Κρ. 16,7   Ο Σαµψών της είπε· “εάν µε δέσουν µε επτά υγράς καινουργείς νευράς αι οποίαι δεν έχουν καθόλου ψθαρή , τότε
εγώ θα χάσω την µεγάλην µου δύναµιν και θα είµαι ως ενας από τους συνήθεις ανθρώπους”.
Κρ. 16,8  και ανήνεγκαν αυτή οι άρχοντες των αλλοφύλων επτά νευράς υγράς µη διεφθαρµένας, και έδησεν αυτόν εν
αυταίς·
Κρ. 16,8  Οι άρχοντες των Φιλισταίων έφεραν εις την Δαλιδά επτά σχοινία κατασκευασµένα από νεύρα υγρά και
αχρησιµοποίητα, και µε αυτά εκείνη τον έδεσε.
Κρ. 16,9  και το ένεδρον αυτή εκάθητο εν τώ ταµιείω· και είπεν αυτώ· αλλόφυλοι επί σε , Σαµψών· και διέσπασε τας νευράς,
ως εί τις αποσπάσοι στρέµµα στυπίου εν τώ οσφρανθήναι αυτό πυρός· και ουκ εγνώσθη η ισχύς αυτού.
Κρ. 16,9  Εις το παράπλευρον εσωτερικόν δωµάτιον είχαν στήσει ενέδραν οι Φιλισταίοι. Η Δαλιδά είπε τότε στον Σαµψών·
“Σαµψών, αλλόφυλοι ορµουν εναντίον σου” ! Ο Σαµψών έκοψε τότε τας νευράς, όπως ηµπορεί να κόψη κανείς µίαν
κλωστήν από στουπί την οποίαν έχει εγγίσει η φωτιά. Ετσι δε δεν έγινε γνωστόν πως θα ηχρηστεύετο η δύναµις αυτού.
Κρ. 16,10  και είπε Δαλιδά προς Σαµψών· ιδού επλάνησάς µε και ελάλησας προς µε ψευδή· νύν ούν ανάγγειλόν µοι εν τίνι
δεθήση.
Κρ. 16,10  Η Δαλιδά είπεν στον Σαµψών· “ιδού, ότι µε εγέλασες. Μου είπες ψέµατα. Τωρα όµως πές µου την αλήθειαν· µε τι
πρέπει να δεθής, ώστε να µη ηµπορής να λυθής”.
Κρ. 16,11  και είπε προς αυτήν· εάν δεσµεύοντες δήσωσί µε εν καλωδίοις καινοίς, οίς ουκ εγένετο εν αυτοίς έργον, και
ασθενήσω και έσοµαι ως είς των ανθρώπων.
Κρ. 16,11  Ο Σαµψών της απήντησεν· “εάν µε δέσουν καλά µε καινούργια σχοινία τα οποία δεν έχουν καθόλου
χρησιµοποιηθή, τότε θα είµαι ένας αδύνατος άνθρωπος ωσάν τους άλλους”.
Κρ. 16,12  και έλαβε Δαλιδά καλώδια καινά και έδησεν αυτόν εν αυτοίς· και τα ένεδρα εξήλθεν εκ τού ταµιείου· και είπεν·
αλλόφυλοι επί σε, Σαµψών· και διέσπασεν αυτά από βραχιόνων αυτού ωσεί σπαρτίον.
Κρ. 16,12  Η Δαλιδά επήρε σχοινία καινούργια και µε αυτά τον έδεσε. Οι ενεδρεύοντες Φιλισταίοι εξήλθον από το δωµάτιον,



έτοιµοι να τον συλλάβουν. Η Δαλιδά εφώναξε προς αυτόν· “Σαµψών, αλλόφυλοι έρχονται εναντίον σου”. Εκείνος έσπασε τα
δεσµά των χειρών του ως εάν αυτά ήσαν κάποιο αδύνατον νήµα.
Κρ. 16,13  και είπε Δαλιδά προς Σαµψών· ιδού επλάνησάς µε και ελάλησας προς µε ψευδή· ανάγγειλον δή µοι εν τίνι δεθήση.
και είπε προς αυτήν· εάν υφάνης τας επτά σειράς της κεφαλής µου σύν τώ διάσµατι και εγκρούσης τώ πασσάλω εις τον
τοίχον, και έσοµαι ως είς των ανθρώπων ασθενής.
Κρ. 16,13  Του είπε πάλιν η Δαλιδά· “ιδού, µε εγέλασες πάλιν και µου είπες ψέµατα. Τωρα όµως πές µου, µε τι πρέπει να
δεθής ώστε να µη σου είναι δυνατόν να λυθής;” Εκείνος της είπε· “εάν υφάνης τας επτά πλεξίδας της κεφαλής µου µε το
στηµόνι του αργαλειού σου και στερεώσης αυτά µε ένα πάσσαλον στον τοίχον, θα είµαι τότε τόσον αδύνατος, όσον και
ένας από τους άλλους ανθρώπους”.
Κρ. 16,14  και εγένετο εν τώ κοιµάσθαι αυτόν και έλαβε Δαλιδά τας επτά σειράς της κεφαλής αυτού και ύφανεν εν τώ
διάσµατι και έπηξε τώ πασσάλω εις τον τοίχον και είπεν· αλλόφυλοι επί σε, Σαµψών· και εξυπνίσθη από τού ύπνου αυτού
και εξήρε τον πάσσαλον τού υφάσµατος εκ τού τοίχου.
Κρ. 16,14  Οταν κατόπιν ο Σαµψών απεκοιµήθη επήρεν η Δαλιδά τας επτά πλεξίδας της κεφαλής του, τας ύφανε µε το
στηµόνι του αργαλειού της, τας εκάρφωσεν στον τοίχον µε πάσσαλον και εφώναξε· “αλλόφυλοι επί σε Σαµψών”. Ο
Σαµψών εξύπνησεν από τον ύπνον του και εξεκάρφωσε τον πάσσαλον, επί του οποίου ετυλίγετο το ύφασµα από τον τοίχον
όπου ήτο στερεωµένος.
Κρ. 16,15  και είπε προς Σαµψών Δαλιδά· πώς λέγεις, ηγάπηκά σε, και η καρδία σου ουκ έστι µετ εµού; τούτο τρίτον
επλάνησάς µε και ουκ απήγγειλάς µοι εν τίνι η ισχύς σου η µεγάλη.
Κρ. 16,15  Τοτε παραπονουµένη δήθεν η Δαλιδά του είπε· “πως λέγεις ότι µε έχεις αγαπήσει ενώ η καρδιά σου δεν είναι µαζή
µου; Τρίτην αυτήν φοράν µε εγέλασες και δεν µου είπές που έγκειται η µεγάλη δύναµίς σου”.
Κρ. 16,16  και εγένετο ότε εξέθλιψεν αυτόν εν λόγοις αυτής πάσας τας ηµέρας και εστενοχώρησεν αυτόν, και ωλιγοψύχησεν
έως τού αποθανείν·
Κρ. 16,16  Με τέτοιους λόγους εταλαιπωρούσε κάθε ηµέραν η Δαλιδά τον Σαµψών και τον εστενοχωρούσε τόσον µάλιστα
πολύ, ώστε εκείνος ελιποθύµησε µέχρι σηµείου να πλησίαση τον θάνατον.
Κρ. 16,17  και ανήγγειλεν αυτή πάσαν την καρδίαν αυτού και είπεν αυτή· σίδηρος ουκ ανέβη επί την κεφαλήν µου, ότι άγιος
Θεού εγώ ειµι από κοιλίας µητρός µου· εάν ούν ξυρήσωµαι, αποστήσεται απ εµού η ισχύς µου, και ασθενήσω και έσοµαι ως
πάντες οι άνθρωποι.
Κρ. 16,17  Αποκαµωµένος πλέον ο Σαµψών ήνοιξεν εις αυτήν την καρδίαν του και της εφανέρωσε το µυστικόν του λέγων·
“ψαλλίδι δεν έχει ανεβή εις την κεφαλήν µου δια να µου κόψη την κόµην, διότι εγώ είµαι αφιερωµένος στον Θεόν εκ
κοιλίας µητρός µου. Εάν λοιπόν ξυρίσω την κεφαλήν µου, θα φύγη από εµέ η δύναµίς µου, θα εξασθενήσω και θα είµαι
όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι”.
Κρ. 16,18  και είδε Δαλιδά, ότι απήγγειλεν αυτή πάσαν την καρδίαν αυτού, και απέστειλε και εκάλεσε τους άρχοντας των
αλλοφύλων, λέγουσα· ανάβητε έτι το άπαξ τούτο, ότι απήγγειλέ µοι πάσαν την καρδίαν αυτού· και ανέβησαν προς αυτήν οι
άρχοντες των αλλοφύλων και ανήνεγκαν το αργύριον εν χερσίν αυτών.
Κρ. 16,18  Η Δαλιδά αντελήφθη ότι αυτήν την φοράν ο Σαµψών ήνοιξε την καρδίαν του και της είπεν όλην την αλήθειαν .
Εστειλεν ανθρώπους και εκάλεσε τους αρχηγούς των Φιλισταίων, στους οποίους είπεν· “ελάτε δια µίαν ακόµη φοράν, διότι
τώρα ο Σαµψών µου εφανέρωσεν όλην την αλήθειαν”. Ηλθον αρχηγοί των Φιλισταίων φέροντες εις τα χέρια των τους
αργυρούς σίκλους, που της είχαν υποσχεθή.
Κρ. 16,19  και εκοίµισε Δαλιδά τον Σαµψών επί τα γόνατα αυτής· και εκάλεσεν άνδρα, και εξύρησε τας επτά σειράς της
κεφαλής αυτού· και ήρξατο ταπεινώσαι αυτόν, και απέστη η ισχύς αυτού απ αυτού.
Κρ. 16,19  Η Δαλιδά απεκοίµησε τον Σαµψών εις τα γόνατά της και προσεκάλεσεν εναν άνδρα, ο οποίος εξύρισε τας επτά
πλεξίδας της κεφαλής του Σαµψών. Ο Σαµψών από τότε περιήλθεν εις τα χέρια των Φιλισταίων και ήρχισεν ο εξευτελισµός
του, διότι έφυγε πλέον από αυτόν η θεία δύναµις·
Κρ. 16,20  και είπε Δαλιδά· αλλόφυλοι επί σε, Σαµψών. και εξυπνίσθη εκ τού ύπνου αυτού και είπεν· εξελεύσοµαι ως άπαξ
και άπαξ και εκτιναχθήσοµαι· και αυτός ουκ έγνω ότι ο Κύριος απέστη απάνωθεν αυτού .
Κρ. 16,20  διότι όταν είπεν εις αυτόν η Δαλιδά· “αλλόφυλοι έρχονται εναντίον σου, Σαµψών”· εκείνος εξύπνησεν από τον
ύπνον του και είπε· “θα εξέλθω από εδώ όπως έκαµα και τας άλλας φοράς και θα εκτιναχθώ µε δύναµιν”. Αλλά δεν
εγνώριζεν ότι ο Κυριος και η δύναµις του Κυρίου είχον πλέον αποµακρυνθή από αυτόν.
Κρ. 16,21  και εκράτησαν αυτόν οι αλλόφυλοι και εξέκοψαν τους οφθαλµούς αυτού· και κατήνεγκαν αυτόν εις Γάζαν και
επέδησαν αυτόν εν πέδαις χαλκείαις, και ήν αλήθων εν οίκω τού δεσµωτηρίου.
Κρ. 16,21  Αδύνατον πλέον τον συνέλαβον οι αλλόφυλοι και του έβγαλαν τους οφθαλµούς. Τον κατεβίβασαν εις την Γαζαν
και έδεσαν µε χαλκίνας χειροπέδας αυτόν και τον υπεχρέωσαν να γυρίζη µυλόπετραν και να αλέθη σίτον εις την φυλακήν.
Κρ. 16,22  Καί ήρξατο θρίξ της κεφαλής αυτού βλαστάνειν, καθώς εξυρήσατο.
Κρ. 16,22  Μετά το ξύρισµα στο οποίον υπεβλήθη, ήρχισαν να φυτρώνουν πάλιν και να αυξάνουν αι τρίχες της κεφαλής του.
Κρ. 16,23  και οι άρχοντες των αλλοφύλων συνήχθησαν θυσιάσαι θυσίασµα µέγα τώ Δαγών θεώ αυτών και ευφρανθήναι
και είπαν· έδωκεν ο Θεός εν χειρί ηµών τον Σαµψών τον εχθρόν ηµών.
Κρ. 16,23 Μιαν από τας ηµέρας εκείνας οι άρχοντες των Φιλισταίων συνεκεντρώθησαν δια να προσφέρουν µεγάλην θυσίαν
στον θεόν των Δαγών και να ευφρανθούν λέγοντες· “ο θεός παρέδωσεν εις τα χέρια µας τον Σαµψών, τον εχθρόν µας.
Κρ. 16,24  και είδον αυτόν ο λαός και ύµνησαν τον θεόν αυτών, ότι παρέδωκεν ο θεός ηµών τον εχθρόν ηµών εν χειρί ηµών,
τον ερηµούντα την γήν ηµών, και ός επλήθυνε τους τραυµατίας ηµών.
Κρ. 16,24  Ο λαός των Φιλισταίων είδον δέσµιον τον Σαµψών και εδοξολόγησαν τον θεόν των λέγοντες ότι “ο θεός µας
παρέδωκεν εις τα χέρια µας τον εχθρόν µας, αυτόν που ερήµωνε την χώραν µας και εφόνευε πολλούς από ηµάς”.
Κρ. 16,25  και ότε ηγαθύνθη η καρδία αυτών, και είπαν· καλέσατε τον Σαµψών εξ οίκου φυλακής, και παιξάτω ενώπιον
ηµών. και εκάλεσαν τον Σαµψών εξ οίκου δεσµωτηρίου, και έπαιζεν ενώπιον αυτών, και εράπιζον αυτόν και έστησαν
αυτόν ανά µέσον των κιόνων.
Κρ. 16,25  Οταν δε αι καρδίαι των είχαν ευφρανθή από την εορτήν, είπαν “καλέσατε και φέρετε από την φυλακήν εδώ τον
Σαµψών και ας παίξη ενώπιόν µας, δια να διασκεδάσωµεν” Πράγµατι µετέφεραν τον Σαµψών από την φυλακήν, τον



υπεχρέωναν να παίζη ενώπιόν των, τον ερράπιζαν και τον ετοποθέτησαν όρθιον ανάµεσα από δύο στύλους του
οικοδοµήµατος.
Κρ. 16 ,26   και είπε Σαµψών προς τον νεανίαν τον κρατούντα την χείρα αυτού· άφες µε και ψηλαφήσω τους κίονας, εφ οίς ο
οίκος επ αυτούς, και επιστηριχθήσοµαι επ αυτούς.
Κρ. 16,26  Είπε δε ο Σαµψών προς τον άνδρα ο οποίος τον κρατούσε από το χέρι, δια να τον οδηγή· “άφησέ µε να ψηλαφήσω
τους δύο στύλους οι οποίοι υποβαστάζουν το οικοδόµηµα τούτο και να στηριχθώ ολίγον εις αυτούς”.
Κρ. 16,27  και ο οίκος πλήρης των ανδρών και των γυναικών, και εκεί πάντες οι άρχοντες των αλλοφύλων, και επί το δώµα
ωσεί τρισχίλιοι άνδρες και γυναίκες οι θεωρούντες εν παγνίαις Σαµψών.
Κρ. 16,27  Το οικοδόµηµά ήτο γεµάτο από άνδρας και γυναίκας. Εκεί ήσαν όλοι οι άρχοντες των Φιλισταίων, επάνω δε στο
ηλιακωτόν τρεις περίπου χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι παρηκολούθουν τους εµπαιγµούς και εξευτελισµούς του
Σαµψών.
Κρ. 16,28  και έκλαυσε Σαµψών προς Κύριον, και είπεν· Αδωναϊέ Κύριε, µνήσθητι δή µου νύν και ενίσχυσόν µε έτι το άπαξ
τούτο, Θεέ, και ανταποδώσω ανταπόδοσιν µίαν περί των δύο οφθαλµών µου τοίς αλλοφύλοις.
Κρ. 16,28  Ο Σαµψών µέσα εις την θλίψιν του συνησθάνθη το σφάλµα του, έκλαυσεν ενώπιον του Θεού και προσηυχήθη
προς αυτόν λέγων· “Αδωναϊέ Κυριε, µνήσθητί µου και τώρα, ενίσχυσέ µε µίαν ακόµη φοράν, Θεέ µου, δια να ανταποδώσω
σκληράν τιµωρίαν κατά των Φιλισταίων οι οποίοι µου έβγαλαν τα δυο µου µάτια”.
Κρ. 16,29  και περιέλαβε Σαµψών τους δύο κίονας τού οίκου, εφ ούς ο οίκος ειστήκει, και επεστηρίχθη επ αυτούς και
εκράτησεν ένα τή δεξιά αυτού και ένα τή αριστερά αυτού.
Κρ. 16,29  Αγκάλιασε ο Σαµψών τους δύο στύλους επάνω στους οποίους υπεβαστάζετο ο οίκος , εστηρίχθη εις αυτούς,
εκράτησε τον ένα στύλον µε το δεξί του χέρι και τον άλλον µε το αριστερόν,
Κρ. 16,30  και είπε Σαµψών· αποθανέτω ψυχή µου µετά των αλλοφύλων· και εβάσταξεν εν ισχύϊ, και έπεσεν ο οίκος επί τους
άρχοντας και επί πάντα τον λαόν τον εν αυτώ· και ήσαν οι τεθνηκότες, ούς εθανάτωσε Σαµψών εν τώ θανάτω αυτού,
πλείους ή ούς εθανάτωσεν εν τή ζωή αυτού.
Κρ. 16,30  και είπε µεγαλοφώνως· “ας αποθάνω µαζή µε τους αλλοφύλους”. Εκράτησε και συνεκλόνισε µε δύναµιν τους
στύλους και κατεκρηµνίσθη όλον το οικοδόµηµα επάνω στους άρχοντας και επάνω στον λαόν των Φιλισταίων που
ευρίσκοντο εντός αυτού. Αυτοί τους οποίους εφόνευσεν ο Σαµψών εκεί κατά τον θάνατόν του ήσαν περισσότεροι από όσους
είχε φονεύσει κατά το διάστηµα της ζωής του.
Κρ. 16,31 και κατέβησαν οι αδελφοί αυτού και ο οίκος τού πατρός αυτού και έλαβον αυτόν και ανέβησαν και έθαψαν αυτόν
ανά µέσον Σαραά και ανά µέσον Εσθαόλ εν τώ τάφω Μανωέ τού πατρός αυτού. και αυτός έκρινε τον Ισραήλ είκοσιν έτη.
Κρ. 16,31  Οι οµοεθνείς του Σαµψών και οι συγγενείς αυτού κατέβησαν εις την Γαζαν, έλαβαν το νεκρόν σώµα του Σαµψών,
ανέβησαν και έθαψαν αυτόν µεταξύ Σαραά και Εσθαόλ στον τάφον του πατρός του, του Μανωέ. Ο Σαµψών έκρινε τον
Ισραήλ επί είκοσιν έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Κρ. 17,1  Καί εγένετο ανήρ από όρους Εφραίµ, και όνοµα αυτώ Μιχαίας.
Κρ. 17,1   Εζούσε τότε ενας άνθρωπος καταγόµενος από την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ, ονόµατι Μιχαίας.
Κρ. 17,2  και είπε τή µητρί αυτού· οι χίλιοι και εκατόν, ούς έλαβες αργυρίου σεαυτή και µε ηράσω και προσείπας εν ωσί µου,
ιδού το αργύριον παρ εµοί, εγώ έλαβον αυτό. και είπεν η µήτηρ αυτού· ευλογητός ο υιός µου τώ Κυρίω.
Κρ. 17,2   Είπεν αυτός εις την µητέρα του· “οι χίλιοι εκατόν αργυροί σίκλοι, τους οποίους εκρατούσες δια τον εαυτόν σου και
κατηράσθης αυτόν που σου τους εκλέψε, εµέ κατηράσθης, όπως το ήκουσα µε τα αυτιά µου, διότι εγώ έκλεψα τα χρήµατα.
Ιδού το αργύριον ευρίσκεται πλησίον µου”. Είπε τότε η µητέρα του· “ας είναι ευλογηµένος από τον Κυριον ο υιός µου”.
Κρ. 17,3  και απέδωκε τους χιλίους και εκατόν τού αργυρίου τή µητρί αυτού· και είπεν η µήτηρ αυτού· αγιάζουσα ηγίασα το
αργύριον τώ Κυρίω εκ της χειρός µου τώ υιώ µου τού ποιήσαι γλυπτόν και χωνευτόν, και νύν αποδώσω αυτό σοι.
Κρ. 17,3   Ο Μιχαίας έδωσεν εις την µητέρα του τους χιλίους εκατόν σίκλους αργυρίου. Η δε µητέρα του είπεν· “έταξα να
αφιερώσω µε τα ίδια µου τα χέρια στον Κυριον το αργύριον αυτό προς χάριν του υιού µου δια να κατασκευασθή χωνευτόν
και γλυπτόν άγαλµα. Τωρα όµως θα παραδώσω εις σε αυτό”.
Κρ. 17,4  και απέδωκε το αργύριον τή µητρί αυτού· και έλαβεν η µήτηρ αυτού διακοσίους αργυρίου και έδωκεν αυτό
αργυροκόπω, και εποίησεν αυτό γλυπτόν και χωνευτόν· και εγενήθη εν οίκω Μιχαία.
Κρ. 17,4   Ο Μιχαίας όµως επέστρεψε το πόσον εις την µητέρα του. Εκείνη επήρεν από αυτό διακοσίους αργυρούς σίκλους,
έδωσεν αυτούς εις αργυροκόπον και εκείνος τους έλυωσε εις χωνευτήριον και κατεσκεύασεν άγαλµα χωνευτόν και
γλυπτόν. Αυτό δε µετεφέρθη στον οίκον του Μιχαία.
Κρ. 17,5  και ο οίκος Μιχαία, αυτώ οίκος Θεού· και εποίησεν εφώδ και θεραφίν και επλήρωσε την χείρα από ενός υιών
αυτού, και εγένετο αυτώ εις ιερέα.
Κρ. 17,5   Ετσι δε ο οίκος Μιχαία έγινε δι' αυτόν ναός Θεού. Κατεσκεύασεν επίσης ο Μιχαίας ένα ιερατικόν άµφιον, εφώδ και
ένα άγαλµα θεραφίν, καθιέρωσε δε και εχειροτόνησεν έναν από τους υιούς του ως ιερέα , τον οποίον και είχεν ιερέα του στον
ναόν αυτόν.
Κρ. 17,6  εν δε ταίς ηµέραις εκείναις ουκ ήν βασιλεύς εν Ισραήλ· ανήρ το ευθές εν οφθαλµοίς αυτού εποίει .
Κρ. 17,6   Κατά την εποχήν δηλαδή εκείνην δεν υπήρχε βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν και ο καθένας έκανε ο,τι του
εφαίνετο ορθόν και ευχάριστον εις τα µάτια του.
Κρ. 17,7  Καί εγενήθη νεανίας εκ Βηθλεέµ δήµου Ιούδα, και αυτός Λευίτης, και ούτος παρώκει εκεί.
Κρ. 17,7   Εζούσεν επίσης τότε ένας νέος από την Βηθλεέµ της φυλής Ιούδα, ο οποίος ήτο Λευίτης και κατοικούσεν εις την
Βηθλεέµ.
Κρ. 17,8  και επορεύθη ο ανήρ από Βηθλεέµ της πόλεως Ιούδα παροικήσαι εν ώ εάν εύρη τόπω, και ήλθεν έως όρους Εφραίµ
και έως οίκου Μιχαία τού ποιήσαι οδόν αυτού.
Κρ. 17,8   Αυτός µετέβη από την Βηθλεέµ, την πόλιν της Ιουδαίας, να εγκατασταθή, όπου θα εύρισκε τόπον κατάλληλον.
Ηλθεν εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ, έφθασε έως στον οίκον του Μιχαία, δια να συνεχίση τον δρόµον του.
Κρ. 17,9  και είπεν αυτώ Μιχαίας· πόθεν έρχη; και είπε προς αυτόν· Λευίτης ειµί εκ Βηθλεέµ Ιούδα, και εγώ πορεύοµαι



παροικήσαι εν ώ εάν εύρω τόπω.
Κρ. 17,9   Ηρώτησεν αυτόν ο Μιχαίας· “από που έρχεσαι;” Εκείνος του απήντησεν· “εγώ είµαι Λευίτης από την Βηθλεέµ της
Ιουδαίας και πηγαίνω να εγκατασταθώ όπου εύρω κατάλληλον δι' εµέ τόπον”.
Κρ. 17,10  και είπεν αυτώ Μιχαίας· κάθου µετ εµού και γίνου µοι εις πατέρα και εις ιερέα, και εγώ δώσω σοι δέκα αργυρίου
εις ηµέραν και στολήν ιµατίων και τα προς ζωήν σου.
Κρ. 17,10  Ο Μιχαίας του είπε· “µείνε µαζή µου και γίνε δι' εµέ πνευµατικός πατήρ και ιερεύς. Εγώ δε θα σου δίδω κάθε
ηµέραν δέκα αργυρά νοµίσµατα, τα ενδύµατά σου και όλα όσα χρειάζονται προς συντήρησίν σου”.
Κρ. 17,11  και επορεύθη ο Λευίτης και ήρξατο παροικείν παρά τώ ανδρί, και εγενήθη ο νεανίας αυτώ ως είς από υιών αυτού.
Κρ. 17,11  Ο Λευίτης εδέχθη την πρότασιν και χωρίς αναβολήν εγκατεστάθη πλησίον του ανθρώπου αυτού . Ο νεαρός αυτός
Λευίτης ηγαπήθη από τον Μιχαίαν και εγινεν ωσάν ενας από τους υιούς του.
Κρ. 17,12  και επλήρωσε Μιχαίας την χείρα τού Λευίτου, και εγένετο αυτώ εις ιερέα και εγένετο εν τώ οίκω Μιχαία.
Κρ. 17,12  Ο Μιχαίας καθιέρωσεν αυτόν ως ιερέα του και αυτός έγινε πράγµατι ιερεύς στον οίκον του Μιχαία.
Κρ. 17,13  και είπε Μιχαίας· νύν έγνων ότι αγαθυνεί µοι Κύριος, ότι εγένετό µοι ο Λευίτης εις ιερέα.
Κρ. 17,13  Είπε δε τότε ο Μιχαίας· “τώρα αντελήφθην καλά ότι ο Κυριος θα µε ελεήση και θα µου στείλη αγαθά, διότι έχω
αυτόν τον Λευίτην ως ιερέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Κρ. 18,1  Εν ταίς ηµέραις εκείναις ουκ ήν βασιλεύς εν Ισραήλ. και εν ταίς ηµέραις εκείναις η φυλή Δάν εζήτει εαυτή
κληρονοµίαν κατοικήσαι, ότι ουκ ενέπεσεν αυτή έως της ηµέρας εκείνης εν µέσω φυλών υιών Ισραήλ κληρονοµία.
Κρ. 18,1   Κατά την εποχήν εκείνην δεν υπήρχε βασιλεύς µεταξύ των Ισραηλιτών. Τας ηµέρας δε εκείνας η φυλή του Δαν
αναζητούσε δια τον εαυτόν της περιοχήν δια να εγκατασταθή , επειδή έως τότε δεν είχεν υπό την δικαιοδοσίαν της την
περιοχήν που είχε κληροδοτηθή εις αυτήν µεταξύ των άλλων φύλων του Ισραήλ.
Κρ. 18,2  και απέστειλαν οι υιοί Δάν από δήµων αυτών πέντε άνδρας υιούς δυνάµεως από Σαραά και από Εσθαόλ τού
κατασκέψασθαι την γήν και εξιχνιάσαι αυτήν και είπαν προς αυτούς· πορεύεσθε και εξιχνιάσατε την γήν. και ήλθον έως
όρους Εφραίµ έως οίκου Μιχαία και ηυλίσθησαν αυτοί εκεί
Κρ. 18,2  Οι της φυλής Δαν εξέλεξαν από τας οικογενείας της φυλής πέντε γενναίους άνδρας και τους έστειλαν από τας
πόλεις Σαραά και Εσθαόλ να κατασκοπεύσουν την χώραν, να εξερευνήσουν αυτήν και τους είπαν· “πηγαίνετε και
εξερευνήσατε την χώραν της Παλαιστίνης”. Οι πέντε αυτοί κατάσκοποι ήλθον εις την ορεινήν περιοχήν Εφραίµ, έφθασαν
έως τον οίκον του Μιχαία και κατέλυσαν εκεί,
Κρ. 18,3  εν οίκω Μιχαία, και αυτοί επέγνωσαν την φωνήν τού νεανίσκου τού Λευίτου και εξέκλιναν εκεί και είπαν αυτώ· τις
ήνεγκέ σε ώδε, και σύ τι ποιείς εν τώ τόπω τούτω, και τι σοι ώδε;
Κρ. 18,3   στον οίκον του Μιχαία. Αυτοί ανεγνώρισαν από την λαλιάν του τον νεαρόν εκείνον Λευίτην, ελοξοδρόµησαν εκεί
και τον ηρώτησαν· “ποιός σε έφερεν εδώ και τι κάνεις στον τόπον τούτον; Ποία η απασχόλησίς σου εδώ;”
Κρ. 18,4  και είπε προς αυτούς· ούτω και ούτως εποίησέ µοι Μιχαίας και εµισθώσατό µε, και εγενόµην αυτώ εις ιερέα.
Κρ. 18,4  Εκείνος τους απήντησε· “αυτά και αυτά µου επρότεινεν ο Μιχαίας, εγώ εδέχθην, έγινα εις αυτόν ιερεύς και
εργάζοµαι εδώ ως µισθωτός του”.
Κρ. 18,5  και είπαν αυτώ· επερώτησον δή εν τώ Θεώ, και γνωσόµεθα ει ευοδωθήσεται η οδός ηµών, εν ή ηµείς πορευόµεθα εν
αυτή.
Κρ. 18,5   Εκείνοι είπαν προς αυτόν· “ερώτησε, σε παρακαλούµεν, τον Θεόν δια να µάθωµεν εάν θα κατευοδωθή το ταξίδιόν
µας, ο σκοπός δια τον οποίον πορευόµεθα”.
Κρ. 18,6  και είπεν αυτοίς ο ιερεύς· πορεύεσθε εν ειρήνη· ενώπιον Κυρίου η οδός υµών , εν ή πορεύεσθε εν αυτή.
Κρ. 18,6  Είπε δε προς αυτούς ο Λευίτης εκείνος ιερεύς· “πηγαίνετε ειρηνικοί, ο δρόµος και ο σκοπός σας είναι µε την
ευλογίαν του Κυρίου”.
Κρ. 18,7  και επορεύθησαν οι πέντε άνδρες και ήλθον εις Λαισά· και είδαν τον λαόν τον εν µέσω αυτής καθήµενον επ ελπίδι,
ως κρίσις Σιδωνίων ησυχάζουσα, και ουκ έστι διατρέπων ή καταισχύνων λόγον εν τή γη, κληρονόµος εκπιέζων
θησαυρούς, και µακράν εισι Σιδωνίων και λόγον ουκ έχουσι προς άνθρωπον.
Κρ. 18,7   Οι πέντε εκείνοι άνδρες συνέχισαν την πορείαν των και ήλθον εις Λαισά. Είδον τον λαόν τον κατοικούντα εις την
πόλιν αυτήν να κάθεται αµέριµνος και ύσυχος όπως ήσυχοι κατοικούσαν οι άνρωποι της µεγάλης πόλεως Σιδών. Εις την
πόλιν αυτήν Λαισά δεν υπήρχε κανείς που να φιλονική µε τον άλλον, να εντροπιάζη και να εξευτελίζη µε τα λόγια του ο
ενας τον άλλον, ούτε και κληρονόµος επιζητών δια της βίας να κληρονοµήση θησαυρούς . Επί πλέον ήσαν µακράν από
τους κατοίκους της Σιδώνος και δεν είχαν καµµίαν διαφοράν προς κανένα άνθρωπον από τους γύρω λαούς.
Κρ. 18,8  και ήλθον οι πέντε άνδρες προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και Εσθαόλ και είπον τοίς αδελφοίς αυτών· τι
υµείς κάθησθε;
Κρ. 18,8  Οι πέντε κατάσκοποι επανήλθαν στους αδελφούς των εις Σαραά και Εσθαόλ και είπαν προς αυτούς· “τι καθέσθε
εδώ και χάνετε τον καιρόν σας;”
Κρ. 18,9  και είπαν· ανάστητε και αναβώµεν επ αυτούς, ότι είδοµεν την γήν και ιδού αγαθή σφόδρα· και υµείς ησυχάζετε ; µη
οκνήσητε τού πορευθήναι και εισελθείν τού κληρονοµήσαι την γήν.
Κρ. 18,9  Και εν συνεχεία τους είπαν· “σηκωθήτε και ετοιµασθήτε να βαδίσωµεν εναντίον των ανθρώπων εκείνων , διότι
κατεσκοπεύσαµεν την χώραν των και την είδοµεν πολύ εύφορον και πλουσίαν. Και σεις ακόµη ησυχάζετε εδώ; Μη
αµελήσετε να βαδίσετε και να εισέλθετε εις την χώραν εκείνην και να την κατακτήσετε ως ιδικήν σας πλέον .
Κρ. 18,10  και ηνίκα εάν έλθητε, εισελεύσεσθε προς λαόν επ ελπίδι, και η γη πλατεία, ότι έδωκεν αυτήν ο Θεός εν χειρί υµών,
τόπος, όπου ουκ έστιν εκεί υστέρηµα παντός ρήµατος των εν τή γη.
Κρ. 18,10  Οταν δε εισέλθετε δια την κατάκτησιν αυτής της χώρας θα βρήτε ένα λαόν ήσυχον και ειρηνικόν και µίαν χώραν
ευρείαν και πλουσίαν. Ο δε Θεός, όπως µας επληροφόρησεν ο Λευίτης ιερεύς, έχει παραδώσει εις τα χέρια σας την χώραν
αυτήν, από την οποίαν τίποτε δεν λείπει”.
Κρ. 18,11  Καί απήραν εκείθεν από δήµων τού Δάν από Σαραά και από Εσθαόλ εξακόσιοι άνδρες εζωσµένοι σκεύη
παρατάξεως.



Κρ. 18,11  Αµέσως εξακόσιοι άνδρες από τους δήµους της φυλής Δαν εξεκίνησαν ζωσµένοι µε τα πολεµικά των όπλα, από
τας πόλεις Σαραά και Εσθαόλ.
Κρ. 18,12  και ανέβησαν και παρενέβαλον εν Καριαθιαρίµ εν Ιούδα· διά τούτο εκλήθη εν εκείνω τώ τόπω Παρεµβολή Δάν
έως της ηµέρας ταύτης, ιδού οπίσω Καριαθιαρίµ.
Κρ. 18,12  Ανέβησαν και εστρατοπέδευσαν εις την πόλιν Καριαθιαρίµ της φυλής Ιούδα. Δι' αυτό και ο τόπος εκείνος
ωνοµάσθη “Στρατόπεδον Δαν” µέχρι της ηµέρας αυτής. Η τοποθεσία αυτή ευρίσκεται εις τα δυτικά της Καριαθιαρίµ.
Κρ. 18,13  και παρήλθον εκείθεν όρος Εφραίµ και ήλθον έως οίκου Μιχαία.
Κρ. 18,13  Από εκεί ανέβησαν εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ και ήλθον έως στον οίκον του Μιχαία.
Κρ. 18,14  και απεκρίθησαν οι πέντε άνδρες οι πορευόµενοι κατασκέψασθαι την γήν Λαισά και είπαν προς τους αδελφούς·
έγνωτε ότι εστίν εν τώ οίκω τούτω εφώδ και θεραφίν και γλυπτόν και χωνευτόν; και νύν γνώτε ό,τι ποιήσετε.
Κρ. 18,14  Οι πέντε άνδρες οι οποίοι είχαν προηγουµένως πορευθή δια να κατασκοπεύσουν την χώραν Λαισά , είπαν τότε
προς τους οµοφύλους των· “γνωρίζετε ότι στον οίκον τούτον του Μιχαία υπάρχει ιερατικόν άµφιον εφώδ, θεραφίν,
χωνευτόν και γλυπτόν άγαλµα; Μαθετέ το τώρα και κάµετε ο,τι νοµίζετε”.
Κρ. 18,15  και εξέκλιναν εκεί και εισήλθον εις τον οίκον τού νεανίσκου τού Λευίτου, εις τον οίκον Μιχαία, και ηρώτησαν
αυτόν εις ειρήνην.
Κρ. 18,15  Οι πέντε αυτοί άνδρες ελοξοδρόµησαν προς τα εκεί, εισήλθον στον οίκον του νεαρού Λευίτου ιερέως, στον οίκον
του Μιχαία και εχαιρέτησαν αυτόν χαιρετισµόν ειρήνης.
Κρ. 18,16  και οι εξακόσιοι άνδρες οι ανεζωσµένοι τα σκεύη της παρατάξεως αυτών εστώτες παρά θύρας της πύλης, οι εκ
των υιών Δάν.
Κρ. 18,16  Οι δε άλλοι εξακόσιοι άνδρες, οι της φυλής Δαν, οι ωπλισµένοι µε τα πολεµικά των σκεύη, έµειναν όρθιοι εις την
εξωτερικήν πύλην της αγροτικής αυτής κατοικίας.
Κρ. 18,17  και ανέβησαν οι πέντε άνδρες οι πορευθέντες κατασκέψασθαι την γήν και εισήλθον εκεί εις οίκον Μιχαία , και ο
ιερεύς εστώς·
Κρ. 18,17  Εν τω µεταξύ οι πέντε άνδρες, οι οποίοι είχαν προηγουµένως κατασκοπεύσει την χώραν, εισήλθον στον οίκον του
Μιχαία. Ο Λευίτης ιερεύς ήτο όρθιος.
Κρ. 18,18  και έλαβον το γλυπτόν και το εφώδ και το θεραφίν και το χωνευτόν. και είπε προς αυτούς ο ιερεύς· τι υµείς ποιείτε;
Κρ. 18,18  Εκείνοι ήρπασαν το γλυπτόν άγαλµα, το ιερατικόν ένδυµα εφώδ και το χυτόν άγαλµα. Ο Λευίτης- ιερεύς είπε προς
αυτούς· “τι είναι αυτό που κάνετε;”
Κρ. 18,19  και είπαν αυτώ· κώφευσον, επίθες την χείρά σου επί το στόµα σου και δεύρο µεθ ηµών και γένου ηµίν εις πατέρα
και εις ιερέα· µη αγαθόν είναί σε ιερέα οίκου ανδρός ενός ή γενέσθαι σε ιερέα φυλής και οίκου εις δήµον Ισραήλ;
Κρ. 18,19  Εκείνοι του είπαν· “πάψε· βούλωσε το στόµα σου µε το χέρι σου, έλα µαζή µας και γίνε εις ηµάς πνευµατικός
πατήρ και ιερεύς. Είναι, τάχα, καλύτερον δια σε να είσαι ιερεύς στον οίκον ενός µόνον ανδρός η να γίνης ιερεύς µιας
ολοκλήρου φυλής, µιας µεγάλης οικογενείας του ισραηλιτικού λαού;”
Κρ. 18,20  και ηγαθύνθη η καρδία τού ιερέως, και έλαβε το εφώδ και το θεραφίν και το γλυπτόν και το χωνευτόν και ήλθεν
εν µέσω τού λαού.
Κρ. 18,20  Η καρδία του ιερέως ηυχαριστήθη από την πρότασιν αυτήν. Επήρεν ο ίδιος το εφώδ, το θεραφίν, το γλυπτόν και
το χωνευτόν άγαλµα και ήλθε µαζή των εν µέσω των εξακοσίων εκείνων στρατιωτών.
Κρ. 18,21  και επέστρεψαν και απήλθαν· και έθηκαν τα τέκνα και την κτήσιν και το βάρος έµπροσθεν αυτών.
Κρ. 18,21  Επέστρεψαν κατόπιν όλοι και έφυγαν από εκεί. Εβαλαν εµπρός από την παράταξίν των τα παιδιά των, τα ζώα των
και όλα τα άλλα πράγµατά των.
Κρ. 18,22  αυτοί εµάκρυναν από οίκου Μιχαία και ιδού Μιχαίας και οι άνδρες οι εν ταίς οικίαις ταίς µετά οίκου Μιχαία
εβόησαν και κατελάβοντο τους υιούς Δάν.
Κρ. 18,22  Είχον πλέον αποµακρυνθή από την έπαυλιν του Μιχαία και ιδού ο Μιχαίας και οι άνδρες οι οποίοι κατοικούσαν
εις οικίας κοντά στον οίκον του Μιχαία, ενεφανίσθησαν, εφώναξαν και επλησίασαν τους άνδρας της φυλής Δαν.
Κρ. 18,23  και επέστρεψαν οι υιοί Δάν το πρόσωπον αυτών και είπαν τώ Μιχαία· τι εστί σοι, ότι εβόησας;
Κρ. 18,23  Οι άνδρες της φυλής Δαν εστράφησαν οπίσω προς αυτούς και είπαν στον Μιχαίαν· “τι έχεις και κραυγάζεις;” Ο
Μιχαίας απήντησε·
Κρ. 18,24  και είπε Μιχαίας· ότι το γλυπτόν µου, ό εποίησα, ελάβετε και τον ιερέα και επορεύθητε· και τι µοι έτι; και τι τούτο
λέγετε προς µε· τι κράζεις;
Κρ. 18,24  “φωνάζω διότι µου επήρατε το γλυπτόν το οποίον κατεσκεύασα και τον ιερέα µου και εφύγατε. Τι άλλο ηθέλατε
να µου κάµετε και µου λέγετε τώρα τι κραυγάζεις;”
Κρ. 18,25  και είπαν προς αυτόν οι υιοί Δάν· µη ακουσθήτω δή φωνή σου µεθ ηµών, µη ποτε συναντήσωσιν ηµίν άνδρες
πικροί ψυχή και προσθήσουσι ψυχήν σου και την ψυχήν τού οίκου σου.
Κρ. 18,25  Οι άνδρες της φυλής Δαν του είπαν· “µη ακουσθή πλέον φωνή από το στόµα σου προς ηµάς, διότι υπάρχουν
µεταξύ µας άνδρες οξύθυµοι και σκληροί µήπως και ορµήσουν εναντίον σου και αφαιρέσουν την ζωήν την ιδικήν σου και
την ζωήν όλων των ανθρώπων του οίκου σου”.
Κρ. 18,26  και επορεύθησαν οι υιοί Δάν εις οδόν αυτών· και είδε Μιχαίας ότι δυνατώτεροί εισιν υπέρ αυτόν, και επέστρεψεν
εις τον οίκον αυτού.
Κρ. 18,26  Επειτα από τους λόγους αυτούς οι άνδρες της φυλής Δαν συνέχισαν τον δρόµον των . Ο Μιχαίας είδεν ότι εκείνοι
είναι ισχυρότεροι από αυτόν και επέστρεψεν στον οίκον του.
Κρ. 18,27  και οι υιοί Δάν έλαβον ό εποίησε Μιχαίας, και τον ιερέα, ός ήν αυτώ, και ήλθον επί Λαισά, επί λαόν ησυχάζοντα
και πεποιθότα επ ελπίδι και επάταξαν αυτούς εν στόµατι ροµφαίας και την πόλιν ενέπρησαν εν πυρί·
Κρ. 18,27  Οι άνδρες της φυλής Δαν έχοντες µαζή των όσα ιερά αντικείµενα είχε κατασκευάσει ο Μιχαίας και τον ιερέα του,
ήλθον εις την πόλιν Λαισά, την οποίαν κατοικούσαν άνθρωποι ήσυχοι µε ακλόνητον την ελπίδα δια την ησυχίαν των. Οι
άνδρες της φυλής Δαν επετέθησαν εναντίον των και τους κατέστρεψαν, την δε πόλιν των παρέδωκαν στο πυρ.
Κρ. 18,28  και ουκ ήν ο ρυόµενος, ότι µακράν εστιν από Σιδωνίων, και λόγος ουκ έστιν αυτοίς µετά ανθρώπου, και αυτή εν
τή κοιλάδι τού οίκου αάβ. και ωκοδόµησαν την πόλιν και κατεσκήνωσαν εν αυτή



Κρ. 18,28  Κανείς δεν έσπευσε να τους γλυτώση διότι η πόλις των ήτο πολύ µακράν από την Σιδώνα και διότι ακόµη δεν
είχον καµµίαν αυτοί επικοινωνίαν µε άλλον τινά γειτονικόν λαόν. Εξ άλλου η πόλις των ευρίσκετο µεµονωµένη και
ανοχύρωτος εις την κοιλάδα του οίκου Ραάβ. Οι άνδρες της φυλής Δαν ανοικοδόµησαν την πόλιν και εγκατεστάθησαν εις
αυτήν.
Κρ. 18,29  και εκάλεσαν το όνοµα της πόλεως Δάν εν ονόµατι Δάν πατρός αυτών, ός ετέχθη τώ Ισραήλ· και ήν Ουλαµαΐς
όνοµα της πόλεως το πρότερον.
Κρ. 18,29  Εδωσαν δε νέον όνοµα εις αυτήν, το όνοµα του προπάτορός των, του Δαν, ο οποίος ήτο υιός του Ισραήλ. Το
προηγούµενον όνοµα της πόλεως ήτο Ουλαµαΐς.
Κρ. 18,30  και έστησαν εαυτοίς οι υιοί Δάν το γλυπτόν· και Ιωνάθαν υιός Γηρσών υιός Μανασσή, αυτός και οι υιοί αυτού
ήσαν ιερείς τή φυλή Δάν έως ηµέρας της αποικίας της γής.
Κρ. 18,30  Εκεί οι άνδρες της φυλής Δαν έστησαν το γλυπτόν άγαλµα. Ο δε Ιωνάθαν, υιός του Γηρσών, υιού του Μανασσή,
αυτός και οι υιοί του έγιναν ιερείς εις την φυλήν Δαν µέχρι της εποχής κατά την οποίαν αυτοί εζούσαν µακράν από την
πατρίδα των.
Κρ. 18,31  και έθηκαν εαυτοίς το γλυπτόν, ό εποίησε Μιχαίας πάσας τας ηµέρας, ας ήν ο οίκος τού Θεού εν Σηλώµ.
Κρ. 18,31  Εκεί εχρησιµοποίησαν δια τον εαυτόν των το γλυπτόν άγαλµα που είχε κατασκευάσει ο Μιχαίας, όταν ακόµη η
Σκηνή του Μαρτυρίου ευρίσκετο εις Σηλώµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Κρ. 19,1  Καί εγένετο εν ταίς ηµέραις εκείναις ουκ ήν βασιλεύς εν Ισραήλ· και εγένετο ανήρ Λευίτης παροικών εν µηροίς
όρους Εφραίµ και έλαβεν αυτώ γυναίκα παλλακήν από Βηθλεέµ Ιούδα.
Κρ. 19,1   Κατά την εποχήν εκείνην δεν υπήρχεν ακόµη βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν· εζούσεν ενας ανήρ Λευίτης, ο
οποίος κατοικούσε εις κάποιο πρανές της ορεινής περιοχής της φυλής Εφραίµ. Αυτός έλαβεν ως παλλακήν, σύζυγον
δηλαδή δευτέρας σειράς, µίαν γυναίκα από την Βηθλεέµ της Ιουδαίας.
Κρ. 19,2  και επορεύθη απ αυτού η παλλακή αυτού και απήλθε παρ αυτού εις οίκον πατρός αυτής εις Βηθλεέµ Ιούδα και ήν
εκεί ηµέρας µηνών τεσσάρων.
Κρ. 19,2  Η παλλακή όµως αυτή έφυγεν από αυτόν, τον εγκατέλειψε και επανήλθεν στον οίκον του πατρός της, εις την
Βηθλεέµ της Ιουδαίας. Εκεί έµεινεν επί τέσσαρας µήνας.
Κρ. 19,3  και ανέστη ο ανήρ αυτής και επορεύθη οπίσω αυτής τού λαλήσαι επί καρδίαν αυτής τού επιστρέψαι αυτήν αυτώ ,
και νεανίας αυτού µετ αυτού και ζεύγος όνων· η δε εισήνεγκεν αυτόν εις οίκον πατρός αυτής, και είδεν αυτόν ο πατήρ της
νεάνιδος και ηυφράνθη εις συνάντησιν αυτού.
Κρ. 19,3   Κατόπιν ο σύζυγός της µετέβη προς αυτήν, να οµιλήση εις την καρδίαν της και να την πείση να επιστρέψη
πλησίον του. Μαζή του επήρεν ως συνοδόν ένα νεαρόν υπηρέτην του και ένα ζεύγος όνων. Εκείνη τον υπεδέχθη εις την
Βηθλεέµ και τον εισήγαγεν στον πατρικόν της οίκον. Ο δε πατήρ της όταν είδεν αυτόν ηυχαριστήθη πάρα πολύ από την
συνάντησίν του.
Κρ. 19,4  και κατέσχεν αυτόν ο γαµβρός αυτού ο πατήρ της νεάνιδος και εκάθισε µετ αυτού επί τρεις ηµέρας, και έφαγον και
έπιον και ηυλίσθησαν εκεί.
Κρ. 19,4  Αυτός ο πενθερός του, ο πατήρ της νεάνιδος, τον εκράτησε µαζή του και εκείνος έµεινεν επί τρεις ηµέρας. Εφαγον,
έπιον και παρέµειναν εκεί µαζή.
Κρ. 19,5  και εγένετο τή ηµέρα τή τετάρτη και ώρθρισαν το πρωΐ και ανέστη τού πορευθήναι· και είπεν ο πατήρ της
νεάνιδος προς τον νυµφίον αυτού· στήρισον την καρδίαν σου ψωµώ άρτου, και µετά τούτο πορεύσεσθε.
Κρ. 19,5   Κατά την τετάρτην ηµέραν ηγέρθησαν πολύ πρωί και ο Λευίτης ητοιµάσθη να αναχωρήση. Ο πατήρ όµως της
νεάνιδος είπεν στον γαµβρόν του· “στήλωσε και τόνωσε την καρδία σου µε ένα κόµµατι ψωµί και έπειτα αναχωρείτε”.
Κρ. 19,6  και εκάθισαν και έφαγον οι δύο επί το αυτό και έπιον· και είπεν ο πατήρ της νεάνιδος προς τον άνδρα· άγε δή
αυλίσθητι, και αγαθυνθήσεται η καρδία σου.
Κρ. 19,6  Εκάθησαν και οι δύο µαζή έφαγον και έπιον. Εν συνεχεία δε του είπεν ο πατήρ της νεάνιδος· “µη διάζεσαι να
φύγης. Ας περάσωµεν µαζή και αυτήν την νύκτα και θα ευφρανθή η καρδία σου”. Εκείνος υπεχώρησε.
Κρ. 19,7  και ανέστη ο ανήρ τού πορεύεσθαι αυτός· και εβιάσατο αυτόν ο γαµβρός αυτού, και εκάθισε και ηυλίσθη εκεί.
Κρ. 19,7   Την άλλην όµως πρωίαν ηγέρθη ο γαµβρός και ητοιµάζετο να αναχωρήση. Ο πενθερός του όµως επέµενε και τον
επειθανάγκασε να µείνη, ο δε Λευίτης υποχωρών παρέµεινε και την ηµέραν εκείνην.
Κρ. 19,8  και ώρθρισε το πρωΐ τή ηµέρα τή πέµπτη τού πορευθήναι· και είπεν ο πατήρ της νεάνιδος· στήρισον δή την
καρδίαν σου και στράτευσον έως κλίναι την ηµέραν· και έφαγον οι δύο .
Κρ. 19,8  Την πέµπτην ηµέραν το πρωί ηγέρθη δια να αναχωρήση πλέον οριστικώς . Ο πατέρας όµως της νεάνιδος του είπε·
“τόνωσε και πάλιν την καρδία σου µε φάγητον και αναχώρησε όταν θα κλίνη προς την δύσιν της η ηµέρα”. Εφαγον και
πάλιν οι δύο µαζή.
Κρ. 19,9  και ανέστη ο ανήρ τού πορευθήναι, αυτός και η παλλακή αυτού και ο νεανίας αυτού· και είπεν αυτώ ο γαµβρός
αυτού ο πατήρ της νεάνιδος· ιδού δή ησθένησεν ηµέρα εις την εσπέραν· αυλίσθητι ώδε, και αγαθυνθήσεται η καρδία σου,
και ορθριείτε αύριον εις οδόν υµών και πορεύση εις το σκήνωµά σου.
Κρ. 19,9  Ο Λευίτης εσηκώθη δια να αναχωρήση αυτός και η σύζυγός του και ο νεαρός υπηρέτης του . Ο πατέρας της
νεάνιδος του είπε· “τώρα η ηµέρα κλίνει προς την δύσιν της. Διανυκτέρευσε πάλιν εδώ, δια να ευφρανθή η καρδία σου και
αύριον λίαν πρωί αναχωρείτε δια να επανέλθετε στον οίκον σας”.
Κρ. 19,10  και ουκ ευδόκησεν ο ανήρ αυλισθήναι και ανέστη και απήλθε και ήλθεν έως απέναντι Ιεβούς (αύτη εστίν
Ιερουσαλήµ), και µετ αυτού ζεύγος όνων επισεσαγµένων, και η παλλακή αυτού µετ αυτού.
Κρ. 19,10  Ο Λευίτης όµως δεν συγκατετέθη να διανυκτερεύση και πάλιν εκεί. Εσηκώθη, ανεχώρησε και έφθασεν απέναντι
της Ιεβούς ( Ιεβούς είναι η Ιερουσαλήµ), επήρε µαζή του τους δύο σαµαρωµένους όνους και µαζή του ανεχώρησεν η της
δευτέρας σειράς αυτή σύζυγός του.
Κρ. 19,11  και ήλθοσαν έως Ιεβούς, και η ηµέρα προβεβήκει σφόδρα· και είπεν ο νεανίας προς τον κύριον αυτού· δεύρο δή
και εκκλίνωµεν εις πόλιν τού Ιεβουσί ταύτην και αυλισθώµεν εν αυτή .



Κρ. 19,11  Οταν έφθασαν µέχρι της Ιεβούς, η ηµέρα είχε πολύ προχωρήσει. Είπε τότε ο νεαρός υπηρέτης προς τον κύριόν του·
“ας λοξοδροµήσωµεν και ας εισέλθωµεν εις την πόλιν αυτήν του Ιεβουσί, δια να διανυκτερεύσωµεν εις αυτήν”.
Κρ. 19,12  και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού· ουκ εκκλινούµεν εις πόλιν αλλοτρίαν, εν ή ουκ έστιν από υιών Ισραήλ ώδε,
και παρελευσόµεθα έως Γαβαά.
Κρ. 19,12  Ο κύριός του του απήντησε· “δεν θα µεταβώµεν να µείνωµεν εις πόλιν ξένην, εις την οποίαν δεν κατοικεί κανείς
Ισραηλίτης, αλλά θα προχωρήσωµεν έως εις την πόλιν Γαβαά”.
Κρ. 19,13  και είπε τώ νεανία αυτού· δεύρο και εγγίσωµεν ενί των τόπων και αυλισθησόµεθα εν Γαβαά ή εν αµά.
Κρ. 19,13  Είπε δε ακόµη ο Λευίτης προς τον νεαρόν υπηρέτην του· “εµπρός, ας πλησιάσωµεν το συντοµώτερον εις µίαν από
τας δύο πόλεις, την Γαβαά η την Ραµά, δια να διανυκτερεύσωµεν εκεί”.
Κρ. 19,14  και παρήλθον και επορεύθησαν, και έδυ αυτοίς ο ήλιος εχόµενα της Γαβαά, ή εστι τώ Βενιαµίν.
Κρ. 19,14  Συνέχισαν την πορείαν των και επροχώρησαν. Οταν δε έδυσεν ο ήλιος, αυτοί ήσαν πλησίον της Γαβαά πόλεως, η
οποία ανήκει εις την φυλήν του Βενιαµίν.
Κρ. 19,15  και εξέκλιναν εκεί τού εισελθείν αυλισθήναι εν Γαβαά· και εισήλθον και εκάθισαν εν τή πλατεία της πόλεως , και
ουκ ήν ανήρ συνάγων αυτούς εις οικίαν αυλισθήναι.
Κρ. 19,15  Επροχώρησαν προς τα εκεί δια να εισέλθουν και διανυκτερεύσουν εις την Γαβαά . Εισήλθον πράγµατι και
εκάθησαν εις την πλατείαν της πόλεως. Αλλά δεν παρουσιάσθη κανείς να τους παραλάβη δια να διανυκτερεύσουν στον
οίκον του.
Κρ. 19,16  και ιδού ανήρ πρεσβύτης ήρχετο εξ έργων αυτού εξ αγρού εν εσπέρα· και ο ανήρ ήν εξ όρους Εφραίµ, και αυτός
παρώκει εν Γαβαά, και οι άνδρες τού τόπου υιοί Βενιαµίν.
Κρ. 19,16  Αλλά ιδού, ότι κατά την ώραν εκείνην ένας γέρων επέστρεφε την εσπέραν από τας εργασίας του αγρού του . Αυτός
κατήγετο από την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ και κατοικούσε εις Γαβαά. Οι κάτοικοι όµως της Γαβαά ανήκον εις
την φυλήν του Βενιαµίν.
Κρ. 19,17  και ήρε τους οφθαλµούς αυτού και είδε τον οδοιπόρον άνδρα εν τή πλατεία της πόλεως· και είπεν ο ανήρ ο
πρεσβύτης· που πορεύη και πόθεν έρχη;
Κρ. 19,17  Εσήκωσεν αυτός τα µάτια του και είδεν εις την πλατείαν τον οδοιπόρον αυτόν άνθρωπον. Τον επλησιασε και τον
ηρώτησε· “που πηγαίνεις και από που έρχεσαι;”
Κρ. 19,18  και είπεν προς αυτόν· παραπορευόµεθα ηµείς από Βηθλεέµ Ιούδα έως µηρών όρους Εφραίµ· εκείθεν εγώ ειµι και
επορεύθην έως Βηθλεέµ Ιούδα, και εις τον οίκόν µου εγώ πορεύοµαι, και ουκ έστιν ανήρ συνάγων µε εις την οικίαν·
Κρ. 19,18  Ο Λευίτης του απήντησε· “ερχόµεθα από την Βηθλεέµ της φυλής Ιούδα και πηγαίνοµεν εις την ορεινήν περιοχήν
της φυλής Εφραίµ. Από εκεί εγώ κατάγοµαι. Είχα µεταβή εις την Βηθλεέµ της Ιουδαίας και τώρα επανέρχοµαι στον οίκόν
µου. Εδώ όµως δεν ευρέθη κανείς άνθρωπος να µε φιλοξενήση στο σπίτι του.
Κρ. 19,19  και γε άχυρα και χορτάσµατά εστι τοίς όνοις ηµών, και άρτος και οίνός εστιν εµοί και τή παιδίσκη και τώ
νεανίσκω µετά των παίδων σου, ουκ έστιν υστέρηµα παντός πράγµατος.
Κρ. 19,19  Μολονότι έχω άχυρα και άλλας τροφάς δια τους όνους µας, όπως επίσης άρτον και οίνον δια τον εαυτόν µου, δια
την δούλην µου και τον νεαρόν πηρέτην µου. Εις τους τρεις ηµάς, τους δούλους σου, δεν λείπει τίποτε. Εχοµεν όσα µας
χρειάζονται”.
Κρ. 19,20  και είπεν ο ανήρ πρεσβύτης· ειρήνη σοι, πλήν πάν το υστέρηµά σου επ εµέ· πλήν εν τή πλατεία ου µη αυλισθήση.
Κρ. 19,20  Ο γέρων εκείνος απήντησε· “η ειρήνη ας είναι µαζή σου. Καθε τι που σου λείπει εγώ θα σου το δώσω. Και εις την
πλατείαν δεν θα διανυκτέρευσης”.
Κρ. 19,21  και εισήνεγκεν αυτόν εις τον οίκον αυτού και τόπον εποίησε τοίς όνοις, και αυτοί ενίψαντο τους πόδας αυτών και
έφαγον και έπιον.
Κρ. 19,21  Ωδήγησεν αυτόν στον οίκον του και έκαµε τόπον στους σταύλους δια τους όνους. Οι ταξιδιώται έπλυναν τους
πόδας των και κατόπιν έφαγον και έπιον µαζή µε τον οικοδεσπότην.
Κρ. 19,22  αυτοί δε αγαθύνοντες καρδίαν αυτών και ιδού άνδρες της πόλεως υιοί παρανόµων εκύκλωσαν την οικίαν
κρούοντες επί την θύραν. και είπον προς τον άνδρα τον κύριον τού οίκου τον πρεσβύτην λέγοντες· εξένεγκε τον άνδρα, ός
εισήλθεν εις την οικίαν σου, ίνα γνώµεν αυτόν.
Κρ. 19,22  Καθ' ον χρόνον αυτοί ηυφραίνοντο εις την κοινήν τράπεζαν ιδού, οι άνδρες της πόλεως, ασεβείς και διεφθαρµένοι,
υιοί παρανόµων, περιεκύκλωσαν την οικίαν, έκρουον συνεχώς την θύραν και εφωναζαν προς τον γέροντα οικοδεσπότην
της οικίας εκείνης· “βγάλε και δος µας τον άνδρα ο οποίος εισήλθεν εις την οικίαν σου, δια να ασελγήσωµεν επάνω εις
αυτόν”.
Κρ. 19,23  και εξήλθε προς αυτούς ο ανήρ ο κύριος τού οίκου και είπε· µη αδελφοί, µη κακοποιήσητε δή µετά το εισελθείν
τον άνδρα τούτον εις την οικίαν µου, µη ποιήσητε την αφροσύνην ταύτην·
Κρ. 19,23  Ο γέρων εκείνος, ο οικοδεσπότης, εξήλθεν από την οικίαν και τους είπε· “µη αδελφοί ! Σας παρακαλώ µη
κακοποιήσετε τον άνδρα αυτόν ο οποίος φιλοξενείται εις την οικίαν µου· µη διαπράξετε αυτήν την αφροσύνην.
Κρ. 19,24  ιδέ η θυγάτηρ µου η παρθένος και η παλλακή αυτού, εξάξω αυτάς, και ταπεινώσατε αυτάς και ποιήσατε αυταίς
το αγαθόν εν οφθαλµοίς υµών· και τώ ανδρί τούτω µη ποιήσητε το ρήµα της αφροσύνης ταύτης.
Κρ. 19,24  Ιδού, η παρθένος θυγάτηρ µου και η παλλακή του ανθρώπου αυτού είναι εις την διάθεσίν σας. Θα τας φέρω προς
σας εξευτελίσατέ τας. Καµετε εις αυτάς κατά τας ορέξεις σας, ο,τι σας αρέσει. Αλλά στον άνδρα αυτόν µη θελήσετε να
πραγµατοποιήσετε την αφροσύνην αυτήν”.
Κρ. 19,25  και ουκ ευδόκησαν οι άνδρες τού εισακούσαι αυτού. και επελάβετο ο ανήρ της παλλακής αυτού και εξήγαγεν
αυτήν προς αυτούς έξω, και έγνωσαν αυτήν και ενέπαιζον εν αυτή όλην την νύκτα έως το πρωΐ· και εξαπέστειλαν αυτήν ,
ως ανέβη το πρωΐ.
Κρ. 19,25  Οι άνδρες όµως εκείνοι δεν ηθέλησαν να υπακούσουν εις αυτόν. Τοτε ο Λευίτης έπιασε την γυναίκα του και την
έβγαλεν έξω από το σπίτι και την παρέδωσεν εις αυτούς. Οι δε διεφθαρµένοι εκείνοι άνδρες ικανοποίησαν τας ορέξεις των
και την εξηυτέλιζαν καθ' όλην την νύκτα έως το πρωι. Οταν δε ήρχισε να εξηµερώνη την εγκατέλειψαν ελευθέραν.
Κρ. 19,26  και ήλθεν η γυνή προς τον όρθρον και έπεσε παρά την θύραν τού οίκου, ού ήν αυτής εκεί ο ανήρ, έως ού διέφαυσε.
Κρ. 19,26  Ενώ ακόµη ήτο όρθρος ήλθεν η γυναίκα εκείνη µέχρι της θύρας του οίκου, όπου ήτο ο σύζυγός της, έπεσεν



αναίσθητος εµπρός εις την θύραν και έµεινεν εκεί έως ότου εφώτισεν.
Κρ. 19,27  και ανέστη ο ανήρ αυτής το πρωΐ και ήνοιξε τας θύρας τού οίκου, και εξήλθε τού πορευθήναι την οδόν αυτού, και
ιδού η γυνή αυτού η παλλακή πεπτωκυία παρά τας θύρας τού οίκου, και αι χείρες αυτής επί το πρόθυρον.
Κρ. 19,27  Την πρωίαν εσηκώθη ο σύζυγός της, ήνοιξε τας θύρας της οικίας και εξήλθε δια να συνεχίση τον δρόµον του.
Αίφνης είδε την σύζυγόν του πεσµένην προ της θύρας και τας χείρας της να εγγίζουν το κατώφλιον.
Κρ. 19,28  και είπε προς αυτήν· ανάστα και απέλθωµεν· και ουκ απεκρίθη, ότι ήν νεκρά. και έλαβεν αυτήν επί τον όνον και
επορεύθη εις τον τόπον αυτού.
Κρ. 19,28  Είπε προς αυτήν· “σήκω δια να φύγωµεν”. Εκείνη όµως δεν απεκρίθη διότι ήτο νεκρά. Την επήρεν αυτός και την
ετοποθέτησεν επάνω στον όνον τοθυ και επέστρεψεν στον τόπον του.
Κρ. 19,29  και έλαβε την ροµφαίαν και εκράτησε την παλλακήν αυτού και εµέλισεν αυτήν εις δώδεκα µέλη και απέστειλεν
αυτά εν παντί ορίω Ισραήλ.
Κρ. 19,29  Οταν έφθασεν επήρε την µάχαιράν του, εκράτησε την νεκράν γυναίκα του, την διεµέλισε εις δώδεκα τεµάχια, τα
οποία και απέστειλεν εις όλην την περιοχήν των φυλών του Ισραήλ.
Κρ. 19,30  και εγένετο πάς ο βλέπων έλεγεν· ουκ εγένετο και ουχ εώραται από ηµέρας αναβάσεως υιών Ισραήλ εκ γής
Αιγύπτου έως της ηµέρας ταύτης θέσθε υµίν αυτοίς βουλήν επ αυτήν και λαλήσατε.
Κρ. 19,30  Ολοι οι Ισραηλίται οι οποίοι είδον αυτά και έµαθαν το γεγονός έλεγαν· «ποτέ δεν συνέβη ούτε και είδαµε τέτοιο
φρικτό κακούργηµα από την ηµέραν που έφυγαν οι Ισραηλίται εκ της Αιγύπτου µέχρι σήµερον. Σκεφθήτε δια το εγκληµα
αυτό, πάρετε απόφασιν και αναλόγως να πράξετε”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Κρ. 20,1  Καί εξήλθον πάντες οι υιοί Ισραήλ, και εξεκκλησιάσθη η συναγωγή ως ανήρ είς από Δάν και έως Βηρσαβεέ και γη
τού Γαλαάδ προς Κύριον εις Μασσηφά.
Κρ. 20,1  Οτον όλοι οι Ισραηλίται ήκουσαν το ανοσιούργηµα αυτό , εβγήκαν όλοι ωσάν ένας άνθρωπος από την περιοχήν
Δαν µέχρι της Βηρσαδεέ, και από την χώραν Γαλαάδ έως την Μασσηφά όπου και συνεκεντρώθησαν ενώπιον του Κυρίου .
Κρ. 20,2  και εστάθησαν κατά πρόσωπον Κυρίου πάσαι αι φυλαί τού Ισραήλ εν εκκλησία τού λαού τού Θεού, τετρακόσιαι
χιλιάδες ανδρών πεζών έλκοντες ροµφαίαν.
Κρ. 20,2  Εστάθησαν όλοι οι άνδρες του ισραηλιτικού λαού όρθιοι ενώπιον του Κυρίου. Τετρακόσιαι χιλιάδες άνδρες πεζοί
ωπλισµένοι µε ροµφαίας ήτο η συγκέντρωσις αυτή του λαού του Θεού.
Κρ. 20,3  και ήκουσαν οι υιοί Βενιαµίν ότι ανέβησαν οι υιοί Ισραήλ εις Μασσηφά. και ελθόντες είπαν οι υιοί Ισραήλ·
λαλήσατε, που εγένετο η πονηρία αύτη;
Κρ. 20,3  Οι άνδρες της φυλής Βενιαµίν επληροφορήθησαν ότι οι άλλοι Ισραηλίται ήλθον εις Μασσηφά . Αυτοί λοιπόν οι
Ισραηλίται όταν ήλθαν εις Μασσηφά ηρώτησαν· “πέστε µας που διεπράχθη το κακούργηµα αυτό;”
Κρ. 20,4  και απεκρίθη ο ανήρ ο Λευίτης, ο ανήρ της γυναικός της φονευθείσης, και είπεν· εις Γαβαά της Βενιαµίν ήλθον εγώ
και η παλλακή µου τού αυλισθήναι.
Κρ. 20,4  Ο Λευίτης, ο σύζυγος της φονευθείσης γυναικός απήντησεν· “εις την πόλιν Γαβαά της φυλής Βενιαµίν ήλθον εγώ
και η σύζυγός µου να διανυκτερεύσωµεν.
Κρ. 20,5  και ανέστησαν επ εµέ οι άνδρες της Γαβαά και εκύκλωσαν επ εµέ επί την οικίαν νυκτός· εµέ ηθέλησαν φονεύσαι
και την παλλακήν µου εταπείνωσαν και απέθανε.
Κρ. 20,5  Οι άνδρες όµως της πόλεως Γαβαά ηγέρθησαν εναντίον µου, περιεκύκλωσαν κατά την νύκτα την οικίαν µε
ελεεινάς διαθέσεις εναντίον µου. Εµέ µεν ηθέλησαν να φονεύσουν, την δε σύζυγόν µου εξηυτέλισαν κατά τας ορέξεις των
µέχρι σηµείου που αυτή απέθανε.
Κρ. 20,6  και εκράτησα την παλλακήν µου και εµέλισα αυτήν και εξαπέστειλα εν παντί ορίω κληρονοµίας υιών Ισραήλ, ότι
εποίησαν ζέµα και απόπτωµα εν Ισραήλ.
Κρ. 20,6  Επήρα εγώ αυτήν νεκράν πλέον, την ετεµάχισα και απέστειλα τα κοµµάτια εις όλην την χώραν του Ισραήλ δια να
µάθουν όλοι ότι αυτό το εξοργιστικόν και εξευτελιστικόν ανοσιούργηµα διέπραξαν οι κάτοικοι της Γαβαά εν µέσω των
Ισραηλιτών.
Κρ. 20,7  ιδού πάντες υµείς, υιοί Ισραήλ, δότε εαυτοίς λόγον και βουλήν εκεί.
Κρ. 20,7  Ιδού λοιπόν τώρα σεις όλοι οι Ισραηλίται, σκεφθήτε, συζητήσατε και αποφασίσατε επ' αυτού”.
Κρ. 20,8  και ανέστη πάς ο λαός ως ανήρ είς, λέγοντες· ουκ απελευσόµεθα ανήρ εις σκήνωµα αυτού και ουκ επιστρέψοµεν
ανήρ εις τον οίκον αυτού.
Κρ. 20,8  Συσσωµος ο ισραηλιτικός λαός, ως εάν ήτο ένας άνθρωπος, εσηκώθη και είπε· “κανένας από ηµάς δεν θα
επιστρέψη εις την σκηνήν του, κανείς δεν θα επανέλθη στον οίκον του, εάν δεν τιµωρήσωµεν τους κακούς εκείνους
ανθρώπους.
Κρ. 20,9  και νύν τούτο το ρήµα, ό ποιηθήσεται τή Γαβαά· αναβησόµεθα επ αυτήν εν κλήρω,
Κρ. 20,9  Λοιπόν, ιδού τώρα η τιµωρία την οποίαν θα επιβάλωµεν εις την πόλιν Γαβαά. Θα εκστρατεύσωµεν εναντίον της,
όλοι εκείνοι οι οποίοι θα επιλεγούν δια κλήρου.
Κρ. 20,10  πλήν ληψόµεθα δέκα άνδρας τοίς εκατόν εις πάσας φυλάς Ισραήλ και εκατόν τοίς χιλίοις και χιλίους τοίς µυρίοις,
λαβείν επισιτισµόν τού ποιήσαι ελθείν αυτούς εις Γαβαά Βενιαµίν, ποιήσαι αυτή κατά πάν το απόπτωµα, ό εποίησεν εν
Ισραήλ.
Κρ. 20,10  Θα πάρωµεν δηλαδή από όλας τας φυλάς του Ισραήλ δια κλήρου δέκα άνδρας εκ των εκατόν, εκατόν από τους
χιλίους, χιλίους από τας δέκα χιλιάδας. Αυτοί θα πάρουν µαζή των τροφάς, δια να επέλθουν κατά της Γαβαά, πόλεως της
φυλής Βενιαµίν, και θα ανταποδώσουν εις αυτήν τιµωρίαν ανάλογον προς το έγκληµα, το οποίον διέπραξαν µεταξύ των
Ισραηλιτών”.
Κρ. 20,11  και συνήχθη πάς ανήρ Ισραήλ εις την πόλιν ως ανήρ είς.
Κρ. 20,11  Ολοι οι Ισραηλίται συνήχθησαν ως ένας άνθρωπος εις την πόλιν Μασσηφά.
Κρ. 20,12  Καί απέστειλαν αι φυλαί Ισραήλ άνδρας εν πάση φυλή Βενιαµίν λέγοντες· τις η πονηρία αύτη η γενοµένη εν υµίν ;
Κρ. 20,12  Αι φυλαί του Ισραήλ απέστειλαν άνδρας εις όλην την φυλήν Βενιαµίν και τους είπαν· “ποίον φοβερόν έγκληµα



διεπράχθη από σας;
Κρ. 20,13  και νύν δότε τους άνδρας υιούς παρανόµων τους εν Γαβαά, και θανατώσοµεν αυτούς και εκκαθαριούµεν
πονηρίαν από Ισραήλ. και ουκ ευδόκησαν οι υιοί Βενιαµίν ακούσαι της φωνής των αδελφών αυτών υιών Ισραήλ.
Κρ. 20,13  Και τώρα παραδώσατέ µας αµέσως τους διεστραµµένους αυτούς κατοίκους της Γαβαά, δια να τους θανατώσωµεν
και ξεπλύνωµεν έτσι εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού την φοβεράν αυτήν παρανοµίαν”. Οι άνθρωποι όµως της φυλής
Βενιαµίν δεν ηθέλησαν να ακούσουν τους λόγους αυτούς των αδελφών των Ισραηλιτών.
Κρ. 20,14  και συνήχθησαν οι υιοί Βενιαµίν από των πόλεων αυτών εις Γαβαά εξελθείν εις παράταξιν προς υιούς Ισραήλ.
Κρ. 20,14  Εξ αντιθέτου συνεκεντρώθησαν από όλας τας πόλεις των εις την Γαβαά, δια να εξέλθουν και πολεµήσουν
εναντίον των Ισραηλιτών.
Κρ. 20,15  και επεσκέπησαν οι υιοί Βενιαµίν εν τή ηµέρα εκείνη από των πόλεων είκοσι τρεις χιλιάδες, ανήρ έλκων
ροµφαίαν, εκτός των οικούντων την Γαβαά, οί επεσκέπησαν επτακόσιοι άνδρες
Κρ. 20,15  Οι ετοιµοπόλεµοι αυτοί άνδρες από τας διαφόρους πόλεις της φυλής Βενιαµίν εµετρήθησαν κατά την ηµέραν
εκείνην και ευρέθησαν εικοσιτρείς χιλιάδες ωπλισµένοι όλοι µε ροµφαίας, εκτός των επτακοσίων ανδρών οι οποίοι
κατοικούσαν εις την Γαβαά,
Κρ. 20,16  εκλεκτοί εκ παντός λαού αµφοτεροδέξιοι· πάντες ούτοι σφενδονήται εν λίθοις προς τρίχα, και ουκ
εξαµαρτάνοντες.
Κρ. 20,16  και οι οποίοι ήσαν εκλεκτοί από όλον τον λαόν, αµφοτεροδέξιοι, ικανοί να χρησιµοποιούν µε ίσην ευχέρειαν και
τας δύο χείρας. Ολοι αυτοί οι επτακόσιοι άνδρες εχρησιµοποιούσαν µε καταπληκτικήν δεξιότητα την σφενδόνην, ώστε µε
τον ριπτόµενον λίθον να επιτυγχάνουν και την τρίχα, και ποτέ δεν έχαναν τον στόχον των.
Κρ. 20,17  και ανήρ Ισραήλ επεσκέπησαν εκτός τού Βενιαµίν, τετρακόσιαι χιλιάδες ανδρών ελκόντων ροµφαίαν· πάντες
ούτοι άνδρες παρατάξεως.
Κρ. 20,17  Εκ παραλλήλου όµως προς τους άνδρας της φυλής Βενιαµίν εµετρήθησαν και οι άλλοι Ισραηλίται και ευρέθησαν
τετρακόσιοι χιλιάδες άνδρες ωπλισµένοι µε µαχαίρας. Ολοι αυτοί ήσαν ικανοί προς πόλεµον.
Κρ. 20,18  και ανέστησαν και ανέβησαν εις Βαιθήλ και ηρώτησαν εν τώ Θεώ και είπαν οι υιοί Ισραήλ· τις αναβήσεται ηµίν
εν αρχή εις παράταξιν προς υιούς Βενιαµίν; και είπε Κύριος· Ιούδας εν αρχή αναβήσεται αφηγούµενος.
Κρ. 20,18  Συνετάχθησαν, ανέβησαν εις την πόλιν Βαιθήλ και εκεί οι Ισραηλίται αυτοί ηρώτησαν τον Θεόν· “ποίος θα είναι ο
αρχηγός εις την εκστρατείαν αυτήν κατά της φυλής Βενιαµίν;” Ο δε Κυριος απήντησεν· “η φυλή του Ιούδα θα είναι
αρχηγός της εκστρατείας”.
Κρ. 20,19  και ανέστησαν οι υιοί Ισραήλ το πρωΐ και παρενέβαλον επί Γαβαά.
Κρ. 20,19  Ηγέρθησαν οι Ισραηλίται την πρωίαν και εστρατοπέδευσαν απέναντι της πόλεως Γαβαά.
Κρ. 20,20  και εξήλθον πάς ανήρ Ισραήλ εις παράταξιν προς Βενιαµίν και συνήψαν αυτοίς επί Γαβαά.
Κρ. 20,20  Ολοι οι Ισραηλίται άνδρες εξήλθον εις πόλεµον εναντίον της φυλής Βενιαµίν και συνήψαν µάχην κατά των
ανδρών της πόλεως Γαβαά.
Κρ. 20,21  και εξήλθον οι υιοί Βενιαµίν από της Γαβαά και διέφθειραν εν Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη δύο και είκοσι χιλιάδας
ανδρών επί την γήν.
Κρ. 20,21  Οι άνδρες της φυλής Βενιαµίν εξώρµησαν από την Γαβαά και εξήπλωσαν νεκρούς εις την γην κατά την ηµέραν
εκείνην είκοσι δύο χιλιάδας Ισραηλίτας.
Κρ. 20,22  και ενίσχυσαν ανήρ Ισραήλ και προσέθηκαν συνάψαι παράταξιν εν τώ τόπω, όπου συνήψαν εν τή ηµέρα τή
πρώτη.
Κρ. 20,22  Οι Ισραηλίται όµως δεν επτοηθήσαν αλλά µε θάρρος απεφάσισαν να συνάψουν νέαν µάχην στον ίδιον τόπον,
όπου επολέµησαν προηγουµένως.
Κρ. 20,23  και ανέβησαν οι υιοί Ισραήλ και έκλαυσαν ενώπιον Κυρίου έως εσπέρας και ηρώτησαν εν Κυρίω λέγοντες· ει
προσθώµεν εγγίσαι εις παράταξιν προς υιούς Βενιαµίν αδελφούς ηµών; και είπε Κύριος· ανάβητε προς αυτούς.
Κρ. 20,23  Προ της µάχης όµως ανέβησαν οι Ισραηλίται εκεί όπου ήτο η Κιβωτός του Μαρτυρίου, έκλαυσαν ενώπιον του
Κυρίου µέχρι της εσπέρας και κατόπιν ηρώτησαν τον Κυριον· “να επιχειρήσωµεν και πάλιν πόλεµον κατά των αδελφών
µας, των ανδρών της φυλής Βενιαµίν;” Ο δε Κυριος τους απήντησε· “βαδίσατε εναντίον των”.
Κρ. 20,24  και προσήλθον οι υιοί Ισραήλ προς υιούς Βενιαµίν εν τή ηµέρα τή δευτέρα.
Κρ. 20,24  Εβάδισαν πράγµατι οι Ισραηλίται κατά την δευτέραν ηµέραν εις πόλεµον εναντίον των ανδρών της φυλής
Βενιαµίν.
Κρ. 20,25  και εξήλθον οι υιοί Βενιαµίν εις συνάντησιν αυτοίς από της Γαβαά εν τή ηµέρα τή δευτέρα και διέφθειραν από
υιών Ισραήλ έτι οκτωκαίδεκα χιλιάδας ανδρών επί την γήν· πάντες ούτοι έλκοντες ροµφαίαν.
Κρ. 20,25  Εκείνοι δε εξήλθον από την Γαβαά εις πολεµικήν συνάντησιν κατά την δευτέραν ηµέραν εναντίον των
Ισραηλιτών και εφόνευσαν εξαπλώσαντες στο έδαφος νεκρούς δέκα οκτώ χιλιάδας άνδρας . Ολοι δε αυτοί ήσαν ικανοί εις
πόλεµον διότι εγνώριζαν να χειρίζωνται την ροµφαίαν.
Κρ. 20,26  και ανέβησαν πάντες οι υιοί Ισραήλ και πάς ο λαός και ήλθον εις Βαιθήλ και έκλαυσαν, και εκάθισαν εκεί
ενώπιον Κυρίου και ενήστευσαν εν τή ηµέρα εκείνη έως εσπέρας και ανήνεγκαν ολοκαυτώσεις και τελείας ενώπιον Κυρίου·
Κρ. 20,26  Ολοι οι πολεµισταί Ισραηλίται και όλος ο λαός ανέβησαν και ήλθον πάλιν εις την Βαιθήλ, εκαθησαν κλαίοντες
εκεί ενώπιον του Κυρίου, ενήστευσαν όλην την ηµέραν εκείνην έως την εσπέραν και προσέφεραν στον Θεόν ολοκαυτώµατα
και ειρηνικάς θυσίας.
Κρ. 20,27  ότι εκεί κιβωτός διαθήκης Κυρίου τού Θεού,
Κρ. 20,27  Εκεί δε εις την Βαιθήλ ευρίσκετο η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου.
Κρ. 20,28  και Φινεές υιός Ελεάζαρ υιού Ααρών παρεστηκώς ενώπιον αυτής εν ταίς ηµέραις εκείναις . και επηρώτησαν οι υιοί
Ισραήλ εν Κυρίω λέγοντες· ει προσθώµεν έτι εξελθείν εις παράταξιν προς υιούς Βενιαµίν αδελφούς ηµών ή επίσχωµεν; και
είπε Κύριος· ανάβητε, ότι αύριον δώσω αυτούς εις χείρας υµών.
Κρ. 20,28  Εκεί επίσης ευρίσκετο κατά τας ηµέρας εκείνας, αρχιερεύς ενώπιον της Κιβωτού, ο Φινεές υιός του Ελεάζαρ, υιού
του Ααρών. Ηρώτησαν δε οι Ισραηλίται τον Κυριον· “να εξέλθωµεν και πάλιν εις πόλεµον εναντίον των αδελφών µας, των
ανδρών της φυλής Βενιαµίν η να σταµατήσωµεν;” Ο δε Κυριος τους απήντησε· “πηγαίνετε, διότι εγώ αύριον θα παραδώσω



αυτούς εις τα χέρια σας”.
Κρ. 20,29  Καί έθηκαν οι υιοί Ισραήλ ένεδρα τή Γαβαά κύκλω.
Κρ. 20,29  Οι Ισραηλίται έστησαν ενέδραν γύρω από την Γαβαά.
Κρ. 20,30  και ανέβησαν οι υιοί Ισραήλ προς υιούς Βενιαµίν εν τή ηµέρα τή τρίτη και συνήψαν προς την Γαβαά ως άπαξ και
άπαξ.
Κρ. 20,30  Εβάδισαν εναντίον των ανδρών Βενιαµίν τρίτην ηµέραν, συνήψαν προς αυτούς µάχην όπως και κατά τας δύο
τφοηγουµένας.
Κρ. 20,31  και εξήλθον οι υιοί Βενιαµίν εις συνάντησιν τού λαού και εξεκενώθησαν εκ της πόλεως και ήρξαντο πατάσσειν
από τού λαού τραυµατίας ως άπαξ και άπαξ εν ταίς οδοίς, ή εστι µία αναβαίνουσα εις Βαιθήλ και µία εις Γαβαά εν αγρώ,
ως τριάκοντα άνδρας εν Ισραήλ.
Κρ. 20,31  Οι άνδρες της φυλής Βενιαµίν εξήλθον και πάλιν εις πόλεµον και εξεκενώθη η πόλις από τους µαχίµους άνδρας
της. Ηρχισαν δε να κτυπούν και να φονεύουν από τον ισραηλιτικόν λαόν όπως έκαµαν και κατά τας δύο προηγουµένας
φοράς στους δρόµους, εκ των οποίων ο ενας ωδηγούσε προς την Βαιθήλ, ο δε άλλος στους αγρούς της Γαβαά. Και κατά την
ηµέραν αυτήν εφόνευσαν τριάκοντα Ισραηλίτας.
Κρ. 20,32  και είπαν οι υιοί Βενιαµίν· πίπτουσιν ενώπιον ηµών ως το πρώτον. και οι υιοί Ισραήλ είπαν· φύγωµεν και
εκκενώσωµεν αυτούς από της πόλεως εις τας οδούς· και εποίησαν ούτω.
Κρ. 20,32  Είπαν τότε µεταξύ των οι Βενιαµίται· “πάλιν οι Ισραηλίται φονεύονται και υποχωρούν ενώπιον µας, όπως και
προηγουµένως”. Οι δε Ισραηλίται είπαν· “ας προσποιηθώµεν ότι φεύγοµεν δια να εκκενώσουν εκείνοι την πόλιν των και να
εξέλθουν απ' αυτήν στους δρόµους των αγρών”. Ετσι και εκαµαν.
Κρ. 20,33  και πάς ανήρ ανέστη εκ τού τόπου αυτών και συνήψαν εν Βααλθαµάρ, και το ένεδρον Ισραήλ επήρχετο εκ τού
τόπου αυτού από Μαοραγαβέ.
Κρ. 20,33  Ολοι οι Ισραηλίται τότε εσηκώθηκαν και ανεχώρησαν από τας θέσεις που κατείχον και έφυγαν εις Βααλθαµάρ ,
όπου και συνήψαν µάχην µε τους Βενιαµίτας που τους είχαν ακολουθήσει. Τοτε, όταν οι Βενιαµίται είχαν πλέον εξέλθει από
την πόλιν των, εξώρµησεν η ενέδρα των Ισραηλιτών από τον τόπον της, από την Μαοραγαβέ.
Κρ. 20,34  και ήλθον εξ εναντίας Γαβαά δέκα χιλιάδες ανδρών εκλεκτών εκ παντός Ισραήλ και παράταξις βαρεία· και αυτοί
ου έγνωσαν, ότι φθάνει επ αυτούς η κακία.
Κρ. 20,34  Ετσι δέκα χιλιάδες εκλεκτοί Ισραηλίται άνδρες έφθασαν απέναντι της Γαβαά. Η µάχη υπήρξε σφοδρά. Οι
Βενιαµίται, εν µέσω των δύο παρατάξεων, δεν είχον αντιληφθή ότι ήλθεν η ώρα να πληρώσουν την κακίαν των.
Κρ. 20,35  και επάταξε Κύριος τον Βενιαµίν ενώπιον υιών Ισραήλ, και διέφθειραν οι υιοί Ισραήλ εκ τού Βενιαµίν εν τή ηµέρα
εκείνη είκοσι και πέντε χιλιάδας και εκατόν άνδρας· πάντες ούτοι είλκον ροµφαίαν.
Κρ. 20,35  Ο Κυριος εκτύπησε τους Βενιαµίτας ενώπιον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίται εξώντωσαν κατά την ηµέραν εκείνην
είκοσι πέντε χιλιάδας εκατόν άνδρας Βενιαµίτας. Ησαν δε όλοι αυτοί άξιοι πολεµισταί, διότι εγνώριζαν να χειρίζωνται την
ροµφαίαν.
Κρ. 20,36  και είδον οι υιοί Βενιαµίν ότι επλήγησαν· και έδωκεν ανήρ Ισραήλ τώ Βενιαµίν τόπον, ότι ήλπισαν προς το
ένεδρον, ό έθηκαν επί τή Γαβαά.
Κρ. 20,36  Οι Βενιαµίται είδαν πλέον ότι είχαν νικηθή. Οι Ισραηλίται υπεχώρησαν κατ' αρχάς ενώπιον των Βενιαµιτών, διότι
είχαν πεποίθησιν εις την ενέδραν, που είχαν στήσει πλησίον της Γαβαά.
Κρ. 20,37  και εν τώ αυτούς υποχωρήσαι και το ένεδρον εκινήθη και εξέτειναν επί την Γαβαά, και εξεχύθη το ένεδρον και
επάταξαν την πόλιν εν στόµατι ροµφαίας.
Κρ. 20,37  Οταν λοιπόν αυτοί υποχωρούσαν και οι Βενιαµίται τους κατεδίωκαν, εκινήθησαν οι ενεδρεύοντες Ισραηλίται,
ηπλώθησαν προς την Γαβαά, εξώρµησαν εναντίον της, εκτύπησαν την πόλιν και επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας τους
κατοίκους της.
Κρ. 20,38  και σηµείον ήν τοίς υιοίς Ισραήλ µετά τού ενέδρου της µάχης ανενέγκαι αυτούς σύσσηµον καπνού από της
πόλεως.
Κρ. 20,38  Είχαν δε συνεννοηθή οι άλλοι Ισραηλίται µε τους ενεδρεύοντας, ώστε όταν αυτοί θα κατελάµβαναν την πόλιν να
ανάψουν φωτιά της οποίας ο καπνός θα ήτο σηµείον ότι κατελήφθη η πόλις .
Κρ. 20,39  και είδον οι υιοί Ισραήλ ότι προκατελάβετο το ένεδρον την Γαβαά, και έστησαν εν τή παρατάξει, και Βενιαµίν
ήρξατο πατάσσειν τραυµατίας εν ανδράσιν Ισραήλ ως τριάκοντα άνδρας, ότι είπαν· πάλιν πτώσει πίπτουσιν ενώπιον ηµών
ως η παράταξις η πρώτη.
Κρ. 20,39  Ετσι και έγινε. Οι Ισραηλίται είδον τον καπνόν, ενόησαν ότι οι άνδρες της ενέδρας κατέλαβον την πόλιν και
εσταµάτησαν να υποχωρούν. Τοτε οι Βενιαµιται ήρχισαν να κτυπούν τους Ισραηλίτας, εφόνευσαν τους τριάκοντα άνδρας
και είπαν· “πάλιν πίπτουν ενώπιόν µας όπως και κατά την µάχην της πρώτης ηµέρας”.
Κρ. 20,40  και το σύσσηµον ανέβη επί πλείον επί της πόλεως ως στύλος καπνού· και επέβλεψε Βενιαµίν οπίσω αυτού, και
ιδού ανέβη συντέλεια της πόλεως έως ουρανού.
Κρ. 20,40  Το συµφωνηθέν όµως σηµείον, στύλος καπνού, όλονεν και πυκνότερος ανέβαινεν από την πόλιν. Οι Βενιαµίται
έστρεψαν τα βλέµµατά των προς τα οπίσω και είδαν αίφνης τον πυκνόν καπνόν να ανεβαίνη έως τον ουρανόν και
αντελήφθησαν ότι κατεστράφη πλέον η πόλις των.
Κρ. 20,41  και ανήρ Ισραήλ επέστρεψε, και έσπευσαν άνδρες Βενιαµίν, ότι είδον ότι συνήντησεν επ αυτούς η πονηρία.
Κρ. 20,41  Ανέκοψαν τότε την υποχώρησίν των οι Ισραηλίται, εστράφησαν εναντίον των Βενιαµιτών, οι οποίοι έσπευσαν να
σωθούν δια της φυγής διότι είδαν ότι έφθασεν η ώρα της τιµωρίας των δια τας πονηρίας των .
Κρ. 20,42  και επέβλεψαν ενώπιον υιών Ισραήλ εις την οδόν της ερήµου και έφυγον, και η παράταξις έφθασεν επ αυτούς, και
οι από των πόλεων διέφθειρον αυτούς εν µέσω αυτών.
Κρ. 20,42  Εστράφησαν προς την έρηµον και ετράπησαν εις φυγήν ενώπιον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίται όµως τους
κατέφθασαν, τους εφόνευσαν, και οι άνδρες ακόµη των γύρω πόλεων, εις τας οποίας εζήτησαν αυτοί να σωθούν, τους
εφόνευον.
Κρ. 20,43  και κατέκοπτον τον Βενιαµίν και εδίωξαν αυτόν από Νουά κατά πόδα αυτού έως απέναντι Γαβαά προς ανατολάς
ηλίου.



Κρ. 20,43  Ετσι δε οι Ισραηλίται κατέκοπτον εν συνεχεία τους Βενιαµίτας και τους κατεδίωξαν κατά πόδας από την Νουά
µέχρι και των ανατολικών µερών της Γαβαά.
Κρ. 20,44  και έπεσον από Βενιαµίν οκτωκαίδεκα χιλιάδες ανδρών· οι πάντες ούτοι άνδρες δυνάµεως.
Κρ. 20,44  Εφονεύθησαν από τους Βενιαµίτας δέκα οκτώ χιλιάδες άνδρες ισχυροί και εµπειροπόλεµοι.
Κρ. 20,45  και επέβλεψαν οι λοιποί και έφευγον εις την έρηµον προς την πέτραν τού εµµών, και εκαλαµήσαντο εξ αυτών οι
υιοί Ισραήλ πεντακισχιλίους άνδρας· και κατέβησαν οπίσω αυτών οι υιοί Ισραήλ έως Γεδάν και επάταξαν εξ αυτών
δισχιλίους άνδρας.
Κρ. 20,45  Οι υπόλοιποι ετράπησαν εις φυγήν εις την έρηµον προς τον βράχον Ρεµµών. Αλλά και εκεί επελέκησαν οι
Ισραηλίται από αυτούς πέντε χιλιάδας. Αλλους από αυτούς κατεδίωξαν οι Ισραηλίται µέχρι της Γεδάν και εφόνευσαν δύο
χιλιάδας άνδρας.
Κρ. 20,46  και εγένοντο πάντες οι πεπτωκότες από Βενιαµίν εικοσιπέντε χιλιάδες ανδρών ελκόντων ροµφαίαν εν τή ηµέρα
εκείνη· οι πάντες ούτοι άνδρες δυνάµεως.
Κρ. 20,46  Ανήλθον δε όλοι οι φονευθέντες Βενιαµίται κατά την ηµέραν εκείνην εις είκοσι πέντε χιλιάδας, άνδρες ικανοί να
χειρίζωνται επιτυχώς την ροµφαίαν. Ολοι ήσαν ισχυροί και εµπειροπόλεµοι.
Κρ. 20,47  και επέβλεψαν οι λοιποί και έφυγον εις την έρηµον προς την πέτραν τού εµµών, εξακόσιοι άνδρες, και εκάθισαν εν
πέτρα εµµών τέσσαρας µήνας.
Κρ. 20,47  Οι υπόλοιποι, εξακόσιοι άνδρες, έστρεψαν τα νώτα των και κατέφυγον εις την έρηµον, στον βράχον Ρεµµών, όπου
και έµειναν επί τέσσαρας µήνας.
Κρ. 20,48 και οι υιοί Ισραήλ επέστρεψαν προς υιούς Βενιαµίν και επάταξαν αυτούς εν στόµατι ροµφαίας από πόλεως Μεθλά
και έως κτήνους και έως παντός τού ευρισκοµένου εις πάσας τας πόλεις· και τας πόλεις τας ευρεθείσας ενέπρησαν εν πυρί .
Κρ. 20,48  Οι Ισραηλίται εκυνήγησαν τους άνδρας της φυλής Βενιαµίν, επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας όλους, από
ανθρώπους κατοικούντας εις την πόλιν Μεθλά µέχρι ζώου και µέχρι παντός που τυχόν ευρίσκετο εις όλας τας πόλεις.
Αυτάς δε τας κυριευθείσας πόλεις των Βενιαµιτών παρέδωσαν οι Ισραηλίται στο πυρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Κρ. 21,1  Καί οι υιοί Ισραήλ ώµοσαν εν Μασσηφάθ λέγοντες· ανήρ εξ ηµών ου δώσει θυγατέρα αυτού τώ Βενιαµίν εις
γυναίκα.
Κρ. 21,1   Οι Ισραηλίται είχον ορκισθή εις Μασηφάθ λέγοντες· “κανείς από ηµάς δεν θα δώση σύζυγον την θυγατέρα του εις
άνδρα της φυλής Βενιαµίν”.
Κρ. 21,2  και ήλθεν ο λαός εις Βαιθήλ και εκάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον τού Θεού και ήραν φωνήν αυτών και
έκλαυσαν κλαυθµόν µέγαν
Κρ. 21,2  Ο Ισραηλιτικός λαός, µετά την νίκην του, ήλθεν εις Βαιθήλ, εκάθησαν εκεί έως την εσπέραν ενώπιον της Κιβωτού
της Διαθήκης, ύψωσαν την φωνήν των και έκλαυσαν µε µεγάλον σπαραγµόν,
Κρ. 21,3  και είπαν· εις τι, Κύριε Θεέ Ισραήλ, εγενήθη αύτη τού επισκεπήναι σήµερον από Ισραήλ φυλήν µίαν;
Κρ. 21,3   και είπαν· “διατί, Κυριε, και Θεέ του Ισραηλιτικού λαού έγινε αυτή η µεγάλη συµφορά, ώστε να εξοντωθή σήµερον
ολόκληρος φυλή του Ισραήλ;”
Κρ. 21,4  και εγένετο τή επαύριον και ώρθρισεν ο λαός και ωκοδόµησαν εκεί θυσιαστήριον, και ανήνεγκαν ολοκαυτώσεις
και τελείας.
Κρ. 21,4  Την εποµένην ηµέραν ηγέρθησαν οι Ισραηλίται, οικοδόµησαν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώµατα
και άλλας ειρηνικάς θυσίας.
Κρ. 21,5  και είπαν οι υιοί Ισραήλ· τις ουκ ανέβη εν τή εκκλησία από πασών φυλών Ισραήλ προς Κύριον ; ότι ο όρκος µέγας
ήν τοίς ουκ αναβεβηκόσι προς Κύριον εις Μασσηφάθ λέγοντες· θανάτω θανατωθήσεται.
Κρ. 21,5   Εκεί δε ηρώτησαν· “ποίος από τους Ισραηλίτας δεν εβάδισε µαζή µε τους συγκεντρωθέντας Ισραηλίτας εναντίον
των Βενιαµιτών, όπως είχε διατάξει ο Κυριος;” Ηρεύνησαν δε να µάθουν, διότι είχαν κάµει βαρύν όρκον ενώπιον του Κυρίου
εις Μασσηφάθ, εναντίον εκείνων που δεν είχαν ακολουθήσει εις την κατά των Βενιαµιτών εκστρατείαν λέγοντες· “ότι
αυτός θα θανατωθή”.
Κρ. 21,6  και παρεκλήθησαν οι υιοί Ισραήλ προς Βενιαµίν αδελφόν αυτών και είπαν· εξεκόπη σήµερον φυλή µία από
Ισραήλ·
Κρ. 21,6  Οι Ισραηλίται, κατόπιν όλων αυτών, ελυπήθησαν τους αδελφούς των τους Βενιαµίτας και είπαν· “εξωλοθρεύθη
σήµερον µία από τας φυλάς του Ισραήλ.
Κρ. 21,7  τι ποιήσωµεν αυτοίς τοίς περισσοίς τοίς υπολειφθείσιν εις γυναίκας; και ηµείς ωµόσαµεν εν Κυρίω τού µη δούναι
αυτοίς από των θυγατέρων ηµών εις γυναίκας.
Κρ. 21,7   Τι λοιπόν πρέπει να κάµωµεν δια τους υπολειφθέντας εξακοσίους Βενιαµίτας; Θα δώσωµεν εις αυτούς συζύγους;
Ηµείς όµως ωρκίσθηµεν ενώπιον του Κυρίου να µη τους δώσωµεν συζύγους από τας θυγατέρας µας”.
Κρ. 21,8  και είπαν· τις είς από φυλών Ισραήλ, ός ουκ ανέβη προς Κύριον εις Μασσηφάθ; και ιδού ουκ ήλθεν ανήρ εις την
παρεµβολήν από Ιαβίς Γαλαάδ εις την εκκλησίαν.
Κρ. 21,8  Εσκέφθησαν όµως και είπαν· “ποιός από τας φυλάς του Ισραήλ δεν ηκολούθησεν εις Μασσηφάθ ενώπιον του
Κυρίου;” Εγνωστοποιήθη τότε εις αυτούς ότι κανένας από τους Ισραηλίτας της πόλεως Ιαβίς της χώρας Γαλαάδ δεν ήλθεν
στο στρατόπεδον κατά την συγκέντρωσιν του λαού.
Κρ. 21,9  και επεσκέπη ο λαός, και ουκ ήν εκεί ανήρ από οικούντων Ιαβίς Γαλαάδ.
Κρ. 21,9  Εγινεν έρευνα και διεπιστώθη ότι πράγµατι κανείς δεν ευρέθη εκεί από τους κατοικούντας την Ιαβίς της χώρας
Γαλαάδ.
Κρ. 21,10  και απέστειλεν εκεί η συναγωγή δώδεκα χιλιάδας ανδρών από υιών της δυνάµεως και ενετείλατο αυτοίς
λέγοντες· πορεύεσθε και πατάξατε τους οικούντας Ιαβίς Γαλαάδ εν στόµατι ροµφαίας.
Κρ. 21,10  Τοτε ο ισραηλιτικός λαός έστειλε δώδεκα χιλιάδας πολεµιστάς άνδρας και έδωσεν εις αυτούς την εντολήν·
“πηγαίνετε και φονεύσατε τους κατοίκους της Ιαβίς εις Γαλαάδ περνώντες αυτούς εν στόµατι µαχαίρας.
Κρ. 21,11  και τούτο ποιήσετε· πάν άρσεν και πάσαν γυναίκα ευδυίαν κοίτην άρσενος αναθεµατιείτε, τας δε παρθένους



περιποιήσεσθε. και εποίησαν ούτως.
Κρ. 21,11  Θα κάµετε όµως και τούτο ακόµη· κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα η οποία έχει έλθει εις γάµον µε άνδρα, θα τους
αναθεµατίσετε και θα τους εξοντώσετε. Τας παρθένους όµως θα τας διαφυλάξετε εν τη ζωή και θα τας περιποιηθήτε”. Ετσι
και έκαµαν.
Κρ. 21,12  και εύρον από οικούντων Ιαβίς Γαλαάδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αίτινες ουκ έγνωσαν άνδρα εις κοίτην
άρσενος, και ήνεγκαν αυτάς εις την παρεµβολήν εις Σηλώµ την εν γη Χαναάν.
Κρ. 21,12  Οι Ισραηλίται που ήλθον εις την Ιαβίς της Γαλαάδ ευρήκαν τετρακοσίας νεαράς παρθένους, αι οποίαι δεν είχαν
έλθει εις ουδεµίαν συνάφειαν µε άνδρα. Τας έφεραν στο στρατόπεδον, το οποίον ευρίσκετο εις Σηλώµ της χώρας Χαναάν.
Κρ. 21,13  και απέστειλαν πάσα η συναγωγή και ελάλησαν προς τους υιούς Βενιαµίν εν τή πέτρα εµµών και εκάλεσαν
αυτούς εις ειρήνην.
Κρ. 21,13  Οι Ισραηλίται, όλος ο λαός, έστειλαν αγγελιαφόρους, οι οποίοι ωµίλησαν προς τους Βενιαµίτας, που ευρίσκοντο
στον βράχον Ρεµµών, και τους προσεκάλεσαν εις ειρήνην και συµφιλίωσιν.
Κρ. 21,14  και επέστρεψε Βενιαµίν προς τους υιούς Ισραήλ εν τώ καιρώ εκείνω, και έδωκαν αυτοίς οι υιοί Ισραήλ τας
γυναίκας, ας εζωοποίησαν από των θυγατέρων Ιαβίς Γαλαάδ· και ήρεσεν αυτοίς ούτω.
Κρ. 21,14  Οι Βενιαµίται, πεισθέντες, επέστρεψαν κατά τον καιρόν εκείνον προς τους Ισραηλίτας, οι οποίοι και έδωκαν εις
αυτούς ως συζύγους τας παρθένους, τας οποίας από τας θυγατέρας των κατοίκων της Ιαβίς είχον διατηρήσει εν τη ζώη.
Αυτό ηυχαρίστησε τους Βενιαµίτας.
Κρ. 21,15  Καί ο λαός παρεκλήθη επί τώ Βενιαµίν, ότι εποίησε Κύριος διακοπήν εν ταίς φυλαίς Ισραήλ.
Κρ. 21,15  Ο ισραηλιτικός λαός ησθάνθη συµπάθειαν προς τους Βενιαµίτας και µετεµελήθη τρόπον τινά, διότι ο Κυριος
ήνοιξεν ένα ρήγµα εις τας φυλάς του Ισραήλ.
Κρ. 21,16  και είπον οι πρεσβύτεροι της συναγωγής· τι ποιήσωµεν τοίς περισσοίς εις γυναίκας; ότι ηφανίσθη από Βενιαµίν
γυνή.
Κρ. 21,16  Οι άρχοντες όµως της Ισραηλιτικής κοινότητος είπον· “τι θα κάµωµεν τώρα δια τους υπολοίπους Βενιαµίτας δια
την εξεύρεσιν συζύγων προς αυτούς; Διότι εξωντώθησαν όλαι αι γυναίκες της φυλής Βενιαµίν”.
Κρ. 21,17  και είπαν· Κληρονοµία διασωζοµένων των Βενιαµίν, και ουκ εξαλειφθήσεται φυλή από Ισραήλ·
Κρ. 21,17  Είπαν και απεφάσισαν· “η δια κλήρου δοθείσα περιοχή εις την φυλήν Βενιαµίν παραµένεις στους διισωθέντος
Βενιαµίτας διότι ουδεµία φυλή εκ των Ισραηλιτών δεν πρέπει να εξαφανισθή.
Κρ. 21,18  ότι ηµείς ου δυνησόµεθα δούναι αυτοίς γυναίκας από των θυγατέρων ηµών, ότι ωµόσαµεν εν υιοίς Ισραήλ
λέγοντες· επικατάρατος ο διδούς γυναίκα τώ Βενιαµίν.
Κρ. 21,18  Ηµείς όµως δεν ηµπορούµεν να δώσωµεν εις αυτούς συζύγους από τας θυγατέρας µας, διότι ωρκίσθηµεν µεταξύ
µας λέγοντες· Κατηραµένος θα είναι εκείνος που θα δώση σύζυγον στους άνδρας της φυλής Βενιαµίν”.
Κρ. 21,19  και είπαν· ιδού δή εορτή Κυρίου εν Σηλώµ αφ ηµερών εις ηµέρας, ή εστιν από βορά της Βαιθήλ κατ ανατολάς
ηλίου επί της οδού της αναβαινούσης από Βαιθήλ εις Συχέµ και από νότου της Λεβωνά.
Κρ. 21,19  Εσκέφθησαν όµως µεταξύ των και είπον· “ιδού, κατά το διάστηµα του έτους τελούνται εορταί προς τιµήν του
Κυρίου εις Σηλώµ”. Η πόλις αυτή ευρίσκεται προς βορράν της Βαιθήλ, ανατολικώς της οδού η οποία ανεβαίνει από Βαιθήλ
εις Συχέµ και προς νότον της πόλεως Λεβωνά.
Κρ. 21,20  και ενετείλαντο τοίς υιοίς Βενιαµίν λέγοντες· πορεύεσθε και ενεδρεύσατε εν τοίς αµπελώσι·
Κρ. 21,20  Παρήγγειλαν λοιπόν στους άνδρας της φυλής Βενιαµίν και τους είπαν· “πηγαίνετε και στήσατε ενέδρας στους
αµπελώνας έξω από την πόλιν.
Κρ. 21,21  και όψεσθε και ιδού, εάν εξέλθωσιν αι θυγατέρες των οικούντων Σηλώ χορεύειν εν τοίς χοροίς , και εξελεύσεσθε εκ
των αµπελώνων και αρπάσατε εαυτοίς ανήρ γυναίκα, από των θυγατέρων Σηλώµ και πορεύεσθε εις γήν Βενιαµίν.
Κρ. 21,21  Προσέξατε ώστε όταν εξέλθουν αι θυγατέρες των κατοίκων Σηλώµ να χορεύσουν, αρπάξατε ο καθένας από σας
µίαν γυναίκα ως σύζυγόν του από τας θυγατέρας των κατοίκων Σηλώµ και πηγαίνετε εις την χώραν της φυλής Βενιαµίν.
Κρ. 21,22  και έσται όταν έλθωσιν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών κρίνεσθαι προς ηµάς, και ερούµεν αυτοίς· έλεος
ποιήσατε ηµίν αυτάς, ότι ουκ ελάβοµεν ανήρ γυναίκα αυτού εν τή παρατάξει, ότι ουχ υµείς εδώκατε αυτοίς· ως κλήρος
πληµµελήσατε.
Κρ. 21,22  Εάν δε οι πατέρες η οι αδελφοί αυτών των γυναικών έλθουν να αντιδικήσουν προς σας , ηµείς θα είπωµεν προς
αυτούς· Δείξατε κατανόησιν και καλωσύνην προς χάριν ηµών, διότι κατά την µάχην της Ιαβίς δεν ηχµαλωτίσαµεν
γυναίκας ώστε να επαρκέσουν δι' ένα έκαστον άνδρα από τους διισωθέντος Βενιαµίτας. Αλλωστε δεν εδώσατε σεις τας
θυγατέρας σας εις αυτούς, ώστε να θεωρηθή αυτό αµάρτηµα της φυλής σας δια παράβασιν όρκου”.
Κρ. 21,23  και εποίησαν ούτως οι υιοί Βενιαµίν και έλαβον γυναίκας εις αριθµόν αυτών από των χορευουσών , ών ήρπασαν·
και επορεύθησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονοµίαν αυτών και ωκοδόµησαν τας πόλεις και εκάθισαν εν αυταίς.
Κρ. 21,23  Οι άνδρες της φυλής Βενιαµίν έτσι έκαµαν. Επήραν από εκείνας που εχόρευαν τόσας εις αριθµόν, όσαι τους
έλειπον. Ηρπασαν τας γυναίκας, ανεχώρησαν και επέστρεψαν εις την χώραν των. Ανοικοδόµησαν τας κατεστραµµένας
πόλεις των και εγκατεστάθησαν εις αυτάς.
Κρ. 21,24  και περιεπάτησαν εκείθεν οι υιοί Ισραήλ εν τώ καιρώ εκείνω ανήρ εις φυλήν αυτού και εις συγγένειαν αυτού , και
εξήλθον εκείθεν ανήρ εις την κληρονοµίαν αυτού.
Κρ. 21,24  Μετά δε το πέρας των πολεµικών αυτών συρράξεων επανήλθον οι Ισραηλίται ο καθένας εις την φυλήν του και
την οικογένειάν του. Επέστρεψεν έτσι ο καθένας από εκεί στον τόπον του.
Κρ. 21,25  εν δε ταίς ηµέραις εκείναις ουκ ήν βασιλεύς εν Ισραήλ· ανήρ το ευθές ενώπιον αυτού εποίει.
Κρ. 21,25  Κατά την εποχήν εκείνην δεν υπήρχεν ακόµη βασιλεύς µεταξύ των Ισραηλιτών και ο καθένας από αυτούς έκανεν
ο,τι ενόµιζεν ορθόν.

Ρ Ο Υ Θ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ρουθ. 1,1  Καί εγένετο εν τώ κρίνειν τους κριτάς και εγένετο λιµός εν τή γη, και επορεύθη ανήρ από Βηθλεέµ της Ιούδα τού



παροικήσαι εν αγρώ Μωάβ, αυτός και η γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτού.
Ρουθ. 1,1  Κατά την εποχήν εκείνην που οι Κριταί εκυβερνούσαν τους Ισραηλίτας έπεσε λιµός εις την χώραν αυτών . Εξ
αιτίας του λιµού ενας ανήρ από την Βηθλεέµ, της φυλής του Ιούδα, ανεχώρησε να κατοικήση αυτός, η σύζυγός του και οι
δύο υιοί του εις την αγροτικήν περιοχήν της Μωάβ.
Ρουθ. 1,2  και όνοµα τώ ανδρί Ελιµέλεχ, και όνοµα τή γυναικί αυτού Νεωµίν, και όνοµα τοίς δυσίν υιοίς αυτού Μααλών και
Χελαιών, Εφραθαίοι εκ Βηθλεέµ της Ιούδα· και ήλθοσαν εις αγρόν Μωάβ και ήσαν εκεί.
Ρουθ. 1,2  Ο ανήρ ωνοµάζετο Ελιµέλεχ, η σύζυγός του ωνοµάζετο Νωεµίν, τα δε δύο τέκνα του ο ενας Μααλών και ο άλλος
Χελαιών. Ησαν Εφραθαίοι, διότι κατήγοντο από την Εφραθά, δηλαδή από την Βηθλεέµ της Ιουδαίας. Αυτοί ήλθον εις
αγροτικήν περιοχήν της Μωάβ και εγκατεστάθησαν εκεί.
Ρουθ. 1,3  και απέθανεν Ελιµέλεχ ο ανήρ της Νεωµίν, και κατελείφθη αύτη και οι δύο υιοί αυτής.
Ρουθ. 1,3  Εκεί όµως υστέρα από ολίγον χρόνον απέθανεν ο Ελιµέλεχ, ο σύζυγος της Νωεµίν, και έµεινεν αυτή µόνη µε τα
δύο τέκνα της.
Ρουθ. 1,4  και ελάβοσαν εαυτοίς γυναίκας Μωαβίτιδας, όνοµα τή µια Ορφά, και όνοµα τή δευτέρα ούθ· και κατώκησαν εκεί
ως δέκα έτη.
Ρουθ. 1,4  Οι δύο υιοί της επήραν εκεί ως συζύγους γυναίκας Μωαβίτιδας, η µία των οποίων ελέγετο Ορφά η δε άλλη Ρούθ.
Παρέµειναν στους αγρούς της χώρας Μωάβ έτι. δέκα έτη.
Ρουθ. 1,5  και απέθανον και γε αµφότεροι, Μααλών και Χελαιών, και κατελείφθη η γυνή από τού ανδρός αυτής και από των
δύο υιών αυτής.
Ρουθ. 1,5  Επειτα απέθαναν και οι δύο υιοί, ο Μααλών και ο Χελαιών, και έτσι έµειναν η Νωεµίν χήρα από άνδρα και ερήµη
από τα δυο παιδιά της.
Ρουθ. 1,6  και ανέστη αύτη και αι δύο νύµφαι αυτής και απέστρεψαν εξ αγρού Μωάβ, ότι ήκουσεν εν αγρώ Μωάβ ότι
επέσκεπται Κύριος τον λαόν αυτού δούναι αυτοίς άρτους,
Ρουθ. 1,6  Εξ αιτίας της θλίψεώς της και επειδή επληροφορήθη ότι ο Θεός ηλέησε τον ισραηλιτικόν λαόν και έδωσεν εις
αυτόν άρτους, εξεκίνησεν η Νωεµίν και αι δύο νύµφαι της, εγκατέλειψαν την αγροτικήν περιοχήν της Μωάβ,
Ρουθ. 1,7  και εξήλθεν εκ τού τόπου, ού ήν εκεί, και αι δύο νύµφαι αυτής µετ αυτής· και επορεύοντο εν τή οδώ τού
επιστρέψαι εις την γήν Ιούδα.
Ρουθ. 1,7  και ανεχώρησαν από τον τόπον, όπου ευρίσκοντο. Μαζή δε µε την Νωεµίν ηκολούθησαν και αι δύο νύµφαι της.
Επροχωρούσαν στον δρόµον της επιστροφής των εις την χώραν της φυλής του Ιούδα.
Ρουθ. 1,8  και είπε Νωεµίν ταίς δυσί νύµφαις αυτής· πορεύεσθαι δή, αποστράφητε εκάστη εις οίκον µητρός αυτής· ποιήσαι
Κύριος µετ υµών έλεος, καθώς εποιήσατε µετά των τεθνηκόταν και µετ εµού·
Ρουθ. 1,8  Εις κάποιο σηµείον της πορείας των είπεν η Νωεµίν εις τας δύο νύµφας της· “επιστρέψατε, σας παρακαλώ, και
πηγαίνετε κάθε µία στον οίκον της µητρός της. Εύχοµαι να δείξη ο Κυριος καλωσύνην και στοργήν προς σας, όπως και
σεις εδείξατε καλωσύνην προς τα αποθανόντα τέκνα µου και προς εµέ.
Ρουθ. 1,9  δώη Κύριος υµίν και εύροιτε ανάπαυσιν εκάστη εν οίκω ανδρός αυτής· και κατεφίλησεν αυτάς, και επήραν την
φωνήν αυτών και έκλαυσαν.
Ρουθ. 1,9  Είθε ο Κυριος να δώση προς σας την χάριν και προστασίαν του, ώστε κάθε µία από σας να εύρη ανάπαυσιν στον
οίκον του νέου ανδρός, που θα λάβη”. Επειτα η Νωεµίν κατεφίλησεν αυτάς και εκείναι ύψωσαν την φωνήν, έκλαυσαν,
Ρουθ. 1,10  και είπαν αυτή· µετά σού επιστρέφοµεν εις τον λαόν σου.
Ρουθ. 1,10  και είπαν προς αυτήν· “µαζή σου θα γυρίσωµεν στον λαόν σου”.
Ρουθ. 1,11  και είπε Νωεµίν· επιστράφητε δή, θυγατέρες µου· και ινατί πορεύεσθε µετ εµού; µη έτι µοι υιοί εν τή κοιλία µου
και έσονται υµίν εις άνδρας;
Ρουθ. 1,11  Η Νωεµίν απήντησε προς αυτάς· “επιστρέψατε σας παρακαλώ, θυγατέρες µου, οπίσω. Τι λόγος υπάρχει να
πορευθήτε µαζή µου; Μηπως έχω άλλα τέκνα εις την κοιλίαν µου, δια να γίνουν αυτά σύζυγοί σας;
Ρουθ. 1,12  επιστράφητε δή, θυγατέρες µου, διότι γεγήρακα τού µη είναι ανδρί· ότι είπα, ότι έστι µοι υπόστασις τού
γενηθήναί µε ανδρί και τέξοµαι υιούς,
Ρουθ. 1,12  Επιστρέψατε, σας παρακαλώ, θυγατέρες µου, διότι εγώ έχω πλέον γηράσει και δεν πρόκειται να υπανδρευθώ,
ώστε να γεννήσω παιδιά.
Ρουθ. 1,13  µη αυτούς προσδέξεσθαι έως ού αδρυνθώσιν; ή αυτοίς κατασχεθήσεσθε τού µη γενέσθαι ανδρί; µη δή,
θυγατέρες µου, ότι επικράνθη µοι υπέρ υµάς, ότι εξήλθεν εν εµοί χείρ Κυρίου.
Ρουθ. 1,13  Και αν αυτό το αδύνατον γίνη, µήπως σεις θα περιµένετε, έως ότου αυτά γίνουν άνδρες; Η µήπως προς χάριν
αυτών θα συγκρατήσετε εαυτάς, ώστε να µην υπανδρευθήτε άλλον; Μη λοιπόν, θυγατέρες µου, επιµένετε να έλθετε µαζή
µου. Επιστρέψατε εις τας οικογενείας σας, διότι εγώ είµαι λυπηµένη και δια σας, επειδή το χέρι του Κυρίου έπεσεν επάνω
µου”.
Ρουθ. 1,14  και επήραν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν έτι· και κατεφίλησεν Ορφά την πενθεράν αυτής και επέστρεψεν εις
τον λαόν αυτής, ούθ δε ηκολούθησεν αυτή.
Ρουθ. 1,14  Και πάλιν εκείναι ύψωσαν φωνήν και έκλαυσαν ακόµη. Και η µεν Ορφά, υποχωρήσασα εις τας προτροπάς της
πενθεράς της, εφίλησεν αυτήν µε σπαραγµόν καρδίας και επέστρεψεν στον λαόν της, η Ρούθ όµως ηκολούθησε την
πενθεράν της.
Ρουθ. 1,15  και είπε Νωεµίν προς ούθ· ιδού ανέστρεψεν η σύννυµφός σου προς λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής·
επιστράφηθι δή και σύ οπίσω της συννύµφου σου.
Ρουθ. 1,15  Είπε τότε η Νωεµίν προς την Ρούθ· “ιδού, η συννυφάδα σου επέστρεψεν στον λαόν της και στους θεούς της.
Επίστρεψε, σε παρακαλώ, και συ και πήγαινε µαζή µε την συννυφάδα σου”.
Ρουθ. 1,16  είπε δε ούθ· µη απάντησαί µοι τού καταλιπείν σε ή αποστρέψαι όπισθέν σου· ότι σύ όπου εάν πορευθής,
πορεύσοµαι, και ού εάν αυλισθής, αυλισθήσοµαι· ο λαός σου λαός µου, και ο Θεός σου Θεός µου·
Ρουθ. 1,16  Η Ρούθ όµως απήντησε· “µη επιµένης και µη µε στενοχωρής να σε εγκαταλείψω και να γυρίσω οπίσω, διότι
όπου συ πορευθής και εγώ θα πορευθώ µαζή σου· όπου συ κατοικήσης, εκεί θα κατοικήσω και εγώ. Ο λαός σου θα είναι
λαός µου και ο Θεός σου θα είναι Θεός µου.



Ρουθ. 1,17  και ού εάν αποθάνης, αποθανούµαι, κακεί ταφήσοµαι· τάδε ποιήσαι µοι Κύριος και τάδε προσθείη, ότι θάνατος
διαστελεί αναµέσον εµού και σού.
Ρουθ. 1,17  Οπου αποθάνης και ταφής, εκεί και εγώ θα αποθάνω και θα ταφώ. Ο Κυριος ας µου ανταποδώση και ας µε
τιµωρήση, αν πράξω διαφορετικά. Ο θάνατος µόνον θα χωρίση εµέ από σε”.
Ρουθ. 1,18  ιδούσα δε Νωεµίν ότι κραταιούται αυτή τού πορεύεσθαι µετ αυτής, εκόπασε τού λαλήσαι προς αυτήν έτι.
Ρουθ. 1,18  Οταν η Νωεµίν είδεν ότι η Ρουθ είχε σταθεράν και αµετακίνητον απόφασιν να πορευθή µαζή της, έπαυσε πλέον
να οµιλή προς αυτήν επί του ζητήµατος τούτου.
Ρουθ. 1,19  επορεύθησαν δε αµφότεραι, έως τού παραγενέσθαι αυτάς εις Βηθλεέµ. και εγένετο εν τώ ελθείν αυτάς εις
Βηθλεέµ, και ήχησε πάσα η πόλις επ αυταίς και είπον· ει αύτη εστί Νωεµίν;
Ρουθ. 1,19  Συνέχισαν και αι δύο τον δρόµον των, έως ότου έφθασαν εις την Βηθλεέµ. Οταν δε έφθασαν εις την Βηθλεέµ,
ολόκληρος η πόλις, µάλιστα δε αι γυναίκες της Βηθλεέµ, συνεκινήθησαν δια τας δύο γυναίκας και έλεγαν µεγαλοφώνως·
“άραγε αυτή είναι η Νωεµίν;”
Ρουθ. 1,20  και είπε προς αυτάς· µη δή καλείτέ µε Νωεµίν, καλέσατέ µε Πικράν, ότι επικράνθη εν εµοί ο ικανός σφόδρα·
Ρουθ. 1,20  Εκείνη δε απήντησε προς αυτάς· “µη µε καλήτε Νωεµίν (δηλαδή ευχάριστον και γλυκείαν), αλλά ονοµάσατέ µε
Πικράν, διότι ο Παντοδύναµος µου έστειλε πολλάς πικρίας.
Ρουθ. 1,21  εγώ πλήρης επορεύθην, και κενήν απέστρεψέ µε ο Κύριος· και ινατί καλείτέ µε Νωεµίν; και Κύριος εταπείνωσέ
µε, και ο ικανός εκάκωσέ µε.
Ρουθ. 1,21  Εγώ, οικογενειακώς µε τον άνδρα µου και τα δύο τέκνα µου, επήγα εις την Μωάβ, και ο Κυριος µε επανέφερε
τώρα µόνην, χήραν και άτεκνον. Διατί λοιπόν, µε καλείτε Νωεµίν; Ο Κυριος µε εταπείνωσεν, ο Παντοδύναµος µε έθλιψεν”.
Ρουθ. 1,22  και επέστρεψε Νωεµίν και ούθ η Μωαβίτις η νύµφη αυτής επιστρέφουσαι εξ αγρού Μωάβ· αύται δε
παρεγενήθησαν εις Βηθλεέµ εν αρχή θερισµού κριθών.
Ρουθ. 1,22  Ετσι επέστρεψεν η Νωεµίν και η Μωαβίτις νύµφη της Ρούθ από τους αγρούς της Μωάβ. Εφθασαν δε αυταί εις
την Βηθλεέµ, όταν ήρχιζεν ο θερισµός της κριθής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ρουθ. 2,1  Καί τή Νωεµίν ανήρ γνώριµος τώ ανδρί αυτής· ο δε ανήρ δυνατός ισχύϊ εκ της συγγενείας Ελιµέλεχ , και όνοµα
αυτώ Βοόζ.
Ρουθ. 2,1  Εις την Νωεµίν ήτο γνωστός ένας ανήρ, συγγενής του ανδρός της. Αυτός δε ο ανήρ ήτο πλούσιος και επίσηµος,
κατήγετο από την οικογένειαν του Ελιµέλεχ του ανδρός της, και ωνοµάζετο Βοόζ.
Ρουθ. 2,2  και είπε ούθ η Μωαβίτις προς Νωεµίν· πορευθώ δή εις αγρόν και συνάξω εν τοίς στάχυσι κατόπισθεν ού εάν εύρω
χάριν εν οφθαλµοίς αυτού. είπε δε αυτή· πορεύου, θύγατερ.
Ρουθ. 2,2  Η Ρούθ η Μωαβίτις είπε προς την Νωεµίν· “να µεταβώ λοιπόν εις αγρόν να µαζέψω στάχυα όπισθεν εκείνου, ο
οποίος θα µου κάµη αυτήν την χάριν και την καλωσύνην;” Η Νωεµίν είπε προς αυτήν· “πήγαινε, κόρη µου”.
Ρουθ. 2,3  και επορεύθη και ελθούσα συνέλεξεν εν τώ αγρώ κατόπισθεν των θεριζόντων· και περιέπεσε περιπτώµατι τή
µερίδι τού αγρού Βοόζ τού εκ της συγγενείας Ελιµέλεχ.
Ρουθ. 2,3  Η Ρούθ επήγεν, ήλθεν εις κάποιον αγρόν και εµάζευε στάχυα πίσω από τους θεριστάς. Κατά αγαθήν δε
σύµπτωσιν συνέβη να έλθη εις αγρόν, ο οποίος ανήκεν στον Βοόζ, τον καταγόµενον από την οικογένειαν του Ελιµέλεχ.
Ρουθ. 2,4  και ιδού Βοόζ ήλθεν εκ Βηθλεέµ και είπε τοίς θερίζουσι· Κύριος µεθ υµών· και είπον αυτώ· ευλογήσαι σε Κύριος.
Ρουθ. 2,4  Και ιδού εις κάποιον ώραν ήλθεν από την Βηθλεέµ ο Βοόζ και είπε προς τους θεριστάς· “ο Κυριος µαζή σας”.
Εκείνοι δε του απήντησαν· “είθε να σε ευλογήση ο Κυριος”.
Ρουθ. 2,5  και είπε Βοόζ τώ παιδαρίω αυτού τώ εφεστώτι επί τους θερίζοντας· τίνος η νεάνις αύτη ;
Ρουθ. 2,5  Είπε δε ο Βοόζ στον νεαρόν δούλον του, ο οποίος ήτο επιστάτης στους θεριστάς· “τίνος είναι αυτή η νεαρά γυνή;”
Ρουθ. 2,6  και απεκρίθη το παιδάριον το εφεστώς επί τους θερίζοντας και είπεν· η παίς η Μωαβίτίς εστιν η αποστραφείσα
µετά Νωεµίν εξ αγρού Μωάβ
Ρουθ. 2,6  Ο νεαρός δούλος, ο επιστάτης των θεριστών, είπε προς αυτόν· “αυτή είναι Μωαβίτις, η οποία επέστρεψε µαζή µε
την Νωεµίν από τους αγρούς της Μωάβ.
Ρουθ. 2,7  και είπε· συλλέξω δή και συνάξω εν τοίς δράγµασιν όπισθεν των θεριζόντων· και ήλθε και έστη από πρωΐθεν και
έως εσπέρας, ου κατέπαυσεν εν τώ αγρώ µικρόν.
Ρουθ. 2,7  Με παρεκάλεσε δε και µου είπε· Δος µου την άδειαν να µαζέψω και να συγκεντρώσω µερικά στάχυα µεταξύ των
δεµατιών πίσω από τους θεριστάς. Ηλθε και από το πρωί έως το βράδυ δεν εσταµάτησεν ούτε επ ' ολίγον να µαζεύη στάχυα
στο χωράφι”.
Ρουθ. 2,8  και είπε Βοόζ προς ούθ· ουκ ήκουσας, θύγατερ; µη πορευθής εν αγρώ συλλέξαι ετέρω, και σύ ου πορεύση εντεύθεν·
ώδε κολλήθητι µετά των κορασίων µου·
Ρουθ. 2,8  Ο Βοόζ εκάλεσε την Ρούθ και της είπεν· “δεν άκουσες, κόρη µου, τι είπα στον επιστάτην µου; Να µην πας εις
άλλον αγρόν, δια να µαζέψης στάχυα και να µη αποµακρυνθής από εδώ. Προσκολλήσου εδώ µαζή µε τας υπηρετρίας µου.
Ρουθ. 2,9  οι οφθαλµοί σου εις τον αγρόν, ού εάν θερίζωσι, και πορεύση κατόπισθεν αυτών· ιδού ενετειλάµην τοίς παιδαρίοις
τού µη άψαισθαί σου· και ότε διψήσεις και πορευθήση εις τα σκεύη και πίεσαι όθεν εάν υδρεύωνται τα παιδάρια.
Ρουθ. 2,9  Κυτταξε ποιός είναι ο αγρός στον οποίον οι θερισταί µου θερίζουν, και πήγαινε πίσω από αυτούς, δια να µαζεύης
στάχυα. Ιδού εγώ έδωσα εντολήν στους υπηρέτας µου, να µη σε πειράξη κανείς. Οταν διψήσης θα πας εις τα δοχεία του
ύδατος και θα πιής από εκεί, όπου πίνουν και οι δούλοι µου”.
Ρουθ. 2,10  και έπεσεν επί πρόσωπον αυτής και προσεκύνησεν επί την γήν και είπε προς αυτόν· τι ότι εύρον χάριν εν
οφθαλµοίς σου τού επιγνώναί µε, και εγώ ειµι ξένη;
Ρουθ. 2,10  Επεσεν εκείνη µε το πρόσωπον κατά γης, προσεκύνησεν αυτόν µέχρις εδάφους και του είπε· “πως συνέβη, ώστε
εγώ µία ξένη γυναίκα να εύρω χάριν ενώπιόν σου και µε τόσην ευµένειαν να ενδιαφερθής δι' εµέ;”
Ρουθ. 2,11  και απεκρίθη Βοόζ και είπεν αυτή· απαγγελία απηγγέλη µοι όσα πεποίηκας µετά της πενθεράς σου µετά το
αποθανείν τον άνδρα σου και πώς κατέλιπες τον πατέρα σου και την µητέρα σου και την γήν γενέσεώς σου και επορεύθης
προς λαόν, ον ουκ ήδεις εχθές και τρίτης·



Ρουθ. 2,11  Ο Βοόζ της απήντησεν· “επληροφορήθην λεπτοµερώς, πόσον καλά εφέρθης απέναντι της πενθεράς σου, όταν
απέθανεν ο άνδρας σου, και πως χάριν αυτής εγκατέλειψες τον πατέρα σου και την µητέρα σου, τον τόπον όπου εγεννήθης
και επορεύθης προς ένα λαόν, τον οποίον προηγουµένως δεν είχες γνωρίσει.
Ρουθ. 2,12  αποτίσαι Κύριος την εργασίαν σου και γένοιτο ο µισθός σου πλήρης παρά Κυρίου Θεού Ισραήλ, προς ον ήλθες
πεποιθέναι υπό τας πτέρυγας αυτού.
Ρουθ. 2,12  Εύχοµαι να βραβεύση ο Κυριος αυτό το έργον σου, πλούσιος να είναι ο µισθός σου εκ µέρους Κυρίου του Θεού
του Ισραήλ, προς τον οποίον ήλθες δια να τεθής µε πίστιν κάτω από τας προστατευτικάς του πτέρυγας”.
Ρουθ. 2,13  η δε είπεν· εύροιµι χάριν εν οφθαλµοίς σου, κύριε, ότι παρεκάλεσάς µε και ότι ελάλησας επί καρδίαν της δούλης
σου, και ιδού εγώ έσοµαι ως µία των παιδισκών σου.
Ρουθ. 2,13  Η δε Ρούθ είπεν· “είθε να είµαι πάντοτε υπό την ευµένειάν σου αυτήν, κύριε, διότι µε παρηγόρησες και ωµίλησες
εις την καρδίαν της δούλης σου. Και ιδού εγώ θα είµαι µία από τας δούλας σου”.
Ρουθ. 2,14  και είπεν αυτή Βοόζ· ήδη ώρα τού φαγείν, πρόσελθε ώδε και φάγεσαι των άρτων και βάψεις τον ψωµόν σου εν τώ
όξει. και εκάθισε ούθ εκ πλαγίων των θεριζόντων, και εβούνισεν αυτή Βοόζ άλφιτον, και έφαγε και ενεπλήσθη και
κατέλιπε.
Ρουθ. 2,14  Ο Βοόζ κατόπιν της είπεν· “είναι τώρα ώρα φαγητού. Πλησίασε εδώ να φάγης άρτον και να βουτήξης το κοµµάτι
του άρτου στο ξύδι”. Η Ρουθ εκάθισε κοντά στους θεριστάς, ο δε Βοόζ εσώρευσεν εις αυτήν άρτον από αποφλοιωµένην
κριθήν. Η Ρούθ έφαγεν, εχόρτασε και αφήκε περίσσευµα.
Ρουθ. 2,15  και ανέστη τού συλλέγειν, και ενετείλατο Βοόζ τοίς παιδαρίοις αυτού λέγων· και γε ανά µέσον των δραγµάτων
συλλεγέτω, και µη καταισχύνητε αυτήν·
Ρουθ. 2,15  Κατόπιν δε ηγέρθη και ήρχισε να συλλέγη στάχυα. Ο Βοόζ έδωσεν εντολήν στους δούλους του και είπεν· “η Ρούθ
ας µαζεύη στάχυα ανάµεσα ακόµη και από τα δεµάτια· να µη την διώξετε και την εντροπιάσετε.
Ρουθ. 2,16  και βαστάζοντες βαστάσατε αυτή και γε παραβάλλοντες παραβαλείτε αυτή εκ των βεβουνισµένων· και φάγεται
και συλλέξει, και ουκ επιτιµήσετε αυτή.
Ρουθ. 2,16  Ακόµη δε από τα δεµάτια, που µεταφέρετε, αφήσατε να πίπτουν στάχυα χάριν αυτής και από τα συσσωρευµένα
δεµάτια ρίψατε ακόµη µερικά. Αυτή δε θα έχη το δικαίωµα να τα συλλέξη δια την διατροφήν της, χωρίς κανείς από σας να
της κάµη παρατήρησιν”.
Ρουθ. 2,17  και συνέλεξεν εν τώ αγρώ έως εσπέρας· και εράβδισεν ά συνέλεξε, και εγενήθη ως οιφί κριθών.
Ρουθ. 2,17  Η Ρούθ συνέλεξεν στον αγρόν στάχυα µέχρι της εσπέρας οπότε και τα ερράβδισε. Το προϊόν από τα
συγκεντρωθέντα στάχυα της κριθής ένα οιφί (είκοσι περίπου κιλά).
Ρουθ. 2,18  και ήρε και εισήλθεν εις την πόλιν, και είδεν η πενθερά αυτής ά συνέλεξε, και εξενέγκασα ούθ έδωκεν αυτή ά
κατέλιπεν, εξ ών ενεπλήσθη.
Ρουθ. 2,18  Επήρε τα φορτίον της αυτό και µετέβη εις την πόλιν προς την πενθεράν της, η οποία και είδεν όλον αυτό, που
είχε συλλέξει η Ρούθ. Η Ρούθ παρουσίασε και έδωκεν εις την πενθεράν της και το φαγητόν που της επερίσσευσεν αφού
αυτή είχε χορτάσει.
Ρουθ. 2,19  και είπεν αυτή η πενθερά αυτής· που συνέλεξας σήµερον και που εποίησας; είη ο επιγνούς σε ευλογηµένος. και
ανήγγειλε ούθ τή πενθερά αυτής που εποίησε, και είπε· το όνοµα τού ανδρός, µεθ ού εποίησα σήµερον, Βοόζ.
Ρουθ. 2,19  Η πενθερά της την ερώτησε· “που εσταχυολόγησες σήµερον, που εµάζευσες αυτήν την κριθήν; Ας είναι
ευλογηµένος εκείνος, ο οποίος εφρόντισε δια σε”. Η Ρουθ ανήγγειλεν εις την πενθεράν της, που εσταχυολόγησε και
προσέθεσεν· “ο ανήρ, στον αγρόν του οποίου σήµερον ειργάσθην, ονοµάζεται Βοόζ”.
Ρουθ. 2,20  είπε δε Νωεµίν τή νύµφη αυτής· ευλογητός εστι τώ Κυρίω, ότι ουκ εγκατέλιπε το έλεος αυτού µετά των ζώντων
και µετά των τεθνηκότων. και είπεν αυτή Νωεµίν· εγγίζει ηµίν ο ανήρ, εκ των αγχιστευόντων ηµίν εστι.
Ρουθ. 2,20     Η δε Νωεµίν είπε προς την νύµφην της· “είναι άξιος των ευλογιών του Κυρίου ο άνθρωπος αυτός, διότι έδειξε
καλωσύνην και ευµένειαν και προς ηµάς, που ζώµεν, και προς τους οικείους µας, οι οποίοι έχουν αποθάνει”. Και
προσέθεσεν ακόµη η Νωεµίν· “µε τον άνθρωπον αυτόν συγγενεύοµεν· είναι µάλιστα από τους στενούς συγγενείς µας”.
Ρουθ. 2,21  και είπε ούθ προς την πενθεράν αυτής· και γε ότι είπε προς µε· µετά των κορασίων των εµών προσκολλήθητι έως
αν τελέσωσιν όλον τον αµητόν, ός υπάρχει µοι.
Ρουθ. 2,21  Είπεν η Ρουθ προς την πενθεράν της· “µου είπεν ακόµη αυτός ο άνθρωπος· Να πηγαίνης µαζή µε τας υπηρετρίας
µου, µέχρις ότου τελειώση όλος ο θερισµός, που υπάρχει στους αγρούς µου”.
Ρουθ. 2,22  και είπε Νωεµίν προς ούθ την νύµφην αυτής· αγαθόν, θύγατερ, ότι εξήλθες µετά των κορασίων αυτού, και ουκ
απαντήσονταί σοι εν αγρώ ετέρω.
Ρουθ. 2,22     Η Νωεµίν είπε προς την Ρουθ την νύµφην της· “είναι καλόν, κόρη µου, ότι εξέρχεσαι εις σταχυολογίαν µε τας
υπηρετρίας του ανθρώπου αυτού, και έτσι δεν υπάρχει φόβος µεταβαίνουσα εις άλλον αγρόν να σε συναντήσουν και σε
κακοµεταχειρισθούν άλλοι”.
Ρουθ. 2,23  και προσεκολλήθη ούθ τοίς κορασίοις τού Βοόζ τού συλλέγειν έως τού συντελέσαι τον θερισµόν των κριθών και
των πυρών.
Ρουθ. 2,23     Η Ρούθ ενετάχθη εις την οµάδα των κορασίων του Βοόζ, ώστε να συλλέγη στάχυα κριθής και σίτου µέχρι
πέρατος του θερισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ρουθ. 3,1  Καί εκάθισε µετά της πενθεράς αυτής. είπε δε αυτή Νωεµίν η πενθερά αυτής· θύγατερ, ου µη ζητήσω σοι
ανάπαυσιν, ίνα εύ γένηταί σοι;
Ρουθ. 3,1  Εκάθισεν η Ρούθ µετά το πέρας του θερισµού µαζή µε την πενθεράν της. Η Νωεµίν, η πενθερά της, της είπε· “κόρη
µου, εγώ δεν είµαι υποχρεωµένη να αναζητήσω και εύρω δια σε τόπον και τρόπον αναπαύσεώς σου , ώστε να ζήσης από
εδώ και πέρα ευτυχισµένη;
Ρουθ. 3,2  και νύν ουχί Βοόζ γνώριµος ηµών, ού ής µετά των κορασίων αυτού; ιδού αυτός λικµά τον άλωνα των κριθών
ταύτη τή νυκτί.
Ρουθ. 3,2  Λοιπόν, δεν ηξεύρεις ότι ο Βοόζ, εις τας υπηρετρίας του οποίου έχεις προσκολληθή, είναι συγγενής µας; Ιδού, ότι



αυτός λιχνίζει το κριθάρι του στο αλώνι κατά την νύκτα αυτήν.
Ρουθ. 3,3 σύ δε λούση και αλείψη και περιθήσεις τον ιµατισµόν σου επί σεαυτή και αναβήση επί τον άλω· µη γνωρισθής τώ
ανδρί έως τού συντελέσαι αυτόν τού φαγείν και πιείν·
Ρουθ. 3,3  Συ να λουσθής, να αλειφθής µε αρωµατικον έλαιον, να φορέσης το καλύτερόν σου φόρεµα και να µεταβής στο
αλώνι του. Πρόσεξε όµως να µη σε γνωρίση, έως ότου τελείωση το φαγητόν και το ποτόν.
Ρουθ. 3,4  και έσται εν τώ κοιµηθήναι αυτόν, και γνώση τον τόπον όπου κοιµάται εκεί, και ελεύση και αποκαλύψεις τα προς
ποδών αυτού και κοιµηθήση, και αυτός απαγγελεί σοι ά ποιήσεις.
Ρουθ. 3,4  Οταν δε θα µεταβή αυτός να κοιµηθή θα προσέξης τον τόπον, όπου θα κοιµάται. Θα πλησιάσης και συ εκεί, θα
ανασύρης το σκέπασµα από τα πόδια του και θα κοιµηθής εκεί. Αυτός δε όταν εξυπνήσης, θα σου πη, τι πρέπει να κάµης”.
Ρουθ. 3,5  είπε δε ούθ προς αυτήν· πάντα όσα αν είπης, ποιήσω.
Ρουθ. 3,5  Η Ρούθ απήντησε προς αυτήν· “όλα όσα µου είπες θα πράξω”.
Ρουθ. 3,6  και κατέβη εις τον άλω και εποίησε κατά πάντα, όσα ενετείλατο αυτή η πενθερά αυτής.
Ρουθ. 3,6  Κατέβηκε πράγµατι στο αλώνι και έκαµε όλα όσα της είχε δώσει εντολήν η πενθερά της.
Ρουθ. 3,7  και έφαγε Βοόζ και έπιε και ηγαθύνθη η καρδία αυτού, και ήλθε κοιµηθήναι εν µερίδι της στοιβής· η δε ήλθε
κρυφή και απεκάλυψε τα προς ποδών αυτού.
Ρουθ. 3,7  Ο Βοόζ έφαγεν, έπιεν, ηυφράνθη η καρδία του και έπειτα ήλθε να κοιµηθή εις κάποιο άκρον της θηµωνιάς. Η
Ρούθ ήλθεν εκεί κρυφίως, ανέσυρε το σκέπασµα των ποδών του Βοόζ και εκοιµήθη εκεί.
Ρουθ. 3,8  εγένετο δε εν τώ µεσονυκτίω και εξέστη ο ανήρ και εταράχθη, και ιδού γυνή κοιµάται προς ποδών αυτού.
Ρουθ. 3,8  Κατά το µεσονύκτιον εξύπνησεν ο Βοόζ, εξεπλάγη και εταράχθη, διότι χωρίς να το φαντάζεται, είδε µίαν γυναίκα
να κοιµάται κοντά εις τα πόδια του.
Ρουθ. 3,9  είπε δε· τις εί σύ; η δε είπεν· εγώ ειµι ούθ η δούλη σου, και περιβαλείς το πτερύγιόν σου επί την δούλην σου, ότι
αγχιστεύς εί σύ.
Ρουθ. 3,9  Ο Βοόζ την ηρώτησε· “ποία είσαι συ;” Εκείνη είπεν· “εγώ είµαι η Ρούθ, η δούλη σου. Σκέπασε την δούλην σου µε
το άκρον του ιµατίου σου εις δείγµα της προστασίας, την οποίαν πρέπει να της προσφέρης, διότι είσαι συγγενής µου”.
Ρουθ. 3,10  και είπε Βοόζ· ευλογηµένη σύ τώ Κυρίω Θεώ, θύγατερ, ότι ηγάθυνας το έλεός σου το έσχατον υπέρ το πρώτον, µη
πορευθήναί σε οπίσω νεανιών, είτοι πτωχός είτοι πλούσιος.
Ρουθ. 3,10  Ο Βοόζ είπε προς αυτήν· “κόρη µου, ας είσαι ευλογηµένη από τον Κυριον και Θεόν, διότι αυτή η στοργή και η
καλωσύνη σου είναι µεγαλύτερα από την προηγουµένην, που έδειξες προς την πενθεράν σου, αφού δεν εξέλεξες να
υπανδρευθής νέους, είτε πτωχοί είτε πλούσιοι είναι αυτοί.
Ρουθ. 3,11  και νύν, θύγατερ, µη φοβού· πάντα, όσα εάν είπης, ποιήσω σοι· οίδε γάρ πάσα φυλή λαού µου ότι γυνή δυνάµεως
εί σύ.
Ρουθ. 3,11  Και τώρα, κόρη µου, µη φοβήσαι· όλα όσα µου είπες θα κάµω προς χάριν σου, διότι όλος ο λαός της πόλεώς µου
αυτής γνωρίζει ότι συ είσαι γυνή ενάρετος και ισχυράς θελήσεως.
Ρουθ. 3,12  και νύν ο αληθώς αγχιστεύς εγώ ειµι. και γέ εστιν αγχιστεύς εγγίων υπέρ εµέ.
Ρουθ. 3,12  Λοιπόν, πράγµατι, εγώ είµαι συγγενής σου. Υπάρχει όµως εδώ και ενας άλλος, ο οποίος είναι στενώτερος
συγγενής σου από εµέ.
Ρουθ. 3,13  αυλίσθητι την νύκτα, και έσται το πρωΐ, εάν αγχιστεύση σε, αγαθόν, αγχιστευέτω· εάν δε µη βούληται
αγχιστεύσαί σε, αγχιστεύσω σε εγώ, ζή Κύριος· κοιµήθητι έως το πρωΐ.
Ρουθ. 3,13  Κοιµήσου αυτήν την νύκτα εδώ και αύριον το πρωί θα ερωτήσω αυτόν σχετικώς· αν θελήση εκείνος να σε
νυµφευθή, καλώς. Ας σε παρή σύζυγόν του. Εάν όµως εκείνος δεν θελήση να σε νυµφευθή, θα σε πάρω εγώ σύζυγόν µου.
Ζων ενώπιόν µας είναι ο Κυριος που µε ακούει. Κοιµήσου εδώ έως το πρωι”.
Ρουθ. 3,14  και εκοιµήθη προς ποδών αυτού έως πρωΐ. η δε ανέστη πρό τού επιγνώναι άνδρα τον πλησίον αυτού· και είπε
Βοόζ· µη γνωσθήτω ότι ήλθε γυνή εις τον άλω.
Ρουθ. 3,14  Εκοιµήθη πράγµατι η Ρούθ κοντά εις τα πόδια του Βοόζ έως το πρωι. Πολύ δε πρωί εξύπνησεν εις ώραν, κατά
την οποίαν, λόγω του σκότους, δεν ηµπορούσε να αναγνωρίση ο ενας άνθρωπος τον άλλον. Εξ άλλου δε και ο Βοόζ είπεν
στους περί αυτόν· “προσέξατε, κανείς δεν πρέπει να µάθη ότι ήλθεν αυτή η γυναίκα στο αλώνι”.
Ρουθ. 3,15  και είπεν αυτή· φέρε το περίζωµα το επάνω σου. και εκράτησεν αυτό, και εµέτρησεν έξ κριθών και επέθηκεν επ
αυτήν· και εισήλθεν εις την πόλιν.
Ρουθ. 3,15  Είπε δε ο Βοόζ εις την Ρούθ· “φέρε το ιµάτιον, που έχεις ρίξει επάνω σου”. Το επήρεν ο Βοόζ, έβαλεν εις αυτό εξ
µέτρα κριθής και το εφόρτωσεν εις αυτήν. Αυτός δε εισήλθεν εις την πόλιν Βηθλεέµ.
Ρουθ. 3,16  και ούθ εισήλθε προς την πενθεράν αυτής· η δε είπεν αυτή· θύγατερ· και είπεν αυτή πάντα, όσα εποίησεν αυτή ο
ανήρ.
Ρουθ. 3,16  Η Ρούθ επανήλθεν προς την πενθεράν της, η οποία και την ηρώτησε· “κόρη µου, τι έκαµες;” Εκείνη δε διηγήθη
εις αυτήν όλα όσα της είπε και έπραξεν ο Βοόζ.
Ρουθ. 3,17  και είπεν αυτή· τα έξ των κριθών ταύτα έδωκέ µοι, ότι είπε προς µε· µη εισέλθης κενή προς την πενθεράν σου.
Ρουθ. 3,17  Προσέθεσε δε ακόµη· “αυτά τα εξ µέτρα κριθής µου τα έδωκεν ο Βοόζ και µου είπε· Παρε τα δια να µην
επανέλθης εις την πενθεράν σου µε αδειανά τα χέρια”.
Ρουθ. 3,18  η δε είπε· κάθου, θύγατερ, έως τού επιγνώναί σε πώς ου πεσείται ρήµα· ου γάρ µη ησυχάση ο ανήρ, έως αν
τελεσθή το ρήµα σήµερον.
Ρουθ. 3,18  Η δε Νωεµίν της είπε· “κάθησε εδώ, κόρη µου, µέχρις ότου µάθης, ποίαν έκβασιν θα λάβη αυτή η υπόθεσις. Διότι
ο άνθρωπος αυτός δεν θα ησυχάση, µέχρις ότου φέρη εις πέρας το ζήτηµα αυτό”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ρουθ. 4,1  Καί Βοόζ ανέβη επί την πύλην, και εκάθισεν εκεί, και ιδού ο αγχιστεύς παρεπορεύετο, ον ελάλησε Βοόζ. και είπε
προς αυτόν Βοόζ· εκκλίνας κάθισον ώδε, κρύφιε. και εξέκλινε και εκάθισε.
Ρουθ. 4,1  Ο Βοόζ πράγµατι επήγεν εις την πύλην της Βηθλεέµ και εκάθησεν εκεί. Και ιδού, διήρχετο από εκεί ο συγγενής
της Ρούθ, που είχε περισσότερα δικαιώµατα γάµου µε αυτήν. Τον εκάλεσεν ο Βοόζ και του είπε· “φίλε, γύρισε προς τα εδώ



και κάθησε”. Εκείνος κατηυθύνθη προς τον Βοόζ και εκάθησεν εκεί.
Ρουθ. 4,2  και έλαβε Βοόζ δέκα άνδρας από των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε· καθίσατε ώδε· και εκάθισαν .
Ρουθ. 4,2  Αµέσως ο Βοόζ εκάλεσε δέκα από τους γεροντοτέρους της πόλεως και τους είπε· “καθήσατε και σεις εδώ”. Εκείνοι
εκάθησαν.
Ρουθ. 4,3  και είπε Βοόζ τώ αγχιστεί· την µερίδα τού αγρού, ή εστι τού αδελφού ηµών τού Ελιµέλεχ, ή δέδοται Νωεµίν τή
επιστρεφούση εξ αγρού Μωάβ,
Ρουθ. 4,3  Είπε δε ο Βοόζ στον συγγενή της Ρούθ· “το µερίδιον του αγρού, το οποίον ανήκεν στον συγγενή µας τον Ελιµέλεχ,
έχει δοθή και ευρίσκεται εις την κυριότητα της Νωεµίν, η οποία επέστρεψεν από τους αγρούς της Μωάβ. Αυτό δε έχει
εκτεθή προς πώλησιν.
Ρουθ. 4,4  καγώ είπα· αποκαλύψω το ούς σου λέγων· κτήσαι εναντίον των καθηµένων και εναντίον των πρεσβυτέρων τού
λαού µου· ει αγχιστεύεις, αγχίστευε· ει δε µη αγχιστεύεις, ανάγγειλόν µοι και γνώσοµαι· ότι ουκ έστι πάρεξ σού τού
αγχιστεύσαι, καγώ ειµι µετά σε. ο δε είπεν· εγώ ειµι, αγχιστεύσω.
Ρουθ. 4,4  Εσκέφθηκα λοιπόν και είπα· θα ανακοινώσω εις σε αυτό το ζήτηµα προτείνων να αγοράσης αυτόν τον αγρόν επί
παρουσία των δέκα τούτων µαρτύρων, που κάθονται κοντά µας και ενώπιον των άλλων πρεσβυτέρων του λαού µου. Εάν
λοιπόν, ως στενώτερος συγγενής του Ελιµέλεχ, θέλης να το αγοράσης, αγόρασέ το. Ειπέ το δε και εις εµέ, δια να γνωρίζω.
Σου προτείνω αυτά διότι έπειτα από σε εγώ είµαι ο στενώτερος συγγενής του Ελιµέλεχ”. Εκείνος απήντησεν· “εγώ είµαι
πράγµατι ο στενώτερος συγγενής και εγώ θα αγοράσω το τµήµα αυτό του αγρού”.
Ρουθ. 4,5  και είπε Βοόζ· εν ηµέρα τού κτήσασθαί σε τον αγρόν εκ χειρός Νωεµίν και παρά ούθ της Μωαβίτιδος γυναικός
τού τεθνηκότος, και αυτήν κτήσασθαί σε δεί ώστε αναστήσαι το όνοµα τού τεθνηκότος επί της κληρονοµίας αυτού.
Ρουθ. 4,5  Ο Βοόζ προσέθεσε· “την ηµέραν όµως, κατά την οποίαν θα αγοράσης τον αγρόν από την Νωεµίν και από την
Ρουθ την Μωαβίτιδα, σύζυγον του αποθανόντος υιού του Ελιµέλεχ, είσαι υποχρεωµένος να λάβης και ως σύζυγον την Ρούθ,
ώστε να αναδείξης κληρονόµους του αποθανόντος και να αναζήση το όνοµά του εις την κληρονοµίαν”.
Ρουθ. 4,6  και είπεν ο αγχιστεύς· ου δυνήσοµαι αγχιστεύσαι εµαυτώ, µη ποτε διαφθείρω την κληρονοµίαν µου· αγχίστευσον
σεαυτώ την αγχιστείαν µου, ότι ου δυνήσοµαι αγχιστεύσαι.
Ρουθ. 4,6  Ο στενός εκείνος συγγενής είπε τότε· “δεν θα ηµπορέσω εγώ να αγοράσω δια λογαριασµόν µου τον αγρόν, µήπως
τυχόν και φθείρω την ιδικήν µου κληρονοµίαν. Αγόρασε συ αυτήν µου την κληρονοµίαν, διότι εγώ δεν θέλω και δεν θα
ηµπορέσω υπό τοιούτους όρους να την εξαγοράσω”.
Ρουθ. 4,7  και τούτο το δικαίωµα έµπροσθεν εν τώ Ισραήλ επί την αγχιστείαν και επί το αντάλλαγµα τού στήσαι πάντα
λόγον, και υπελύετο ανήρ το υπόδηµα αυτού και εδίδου τώ πλησίον αυτού τώ αγχιστεύοντι την αγχιστείαν αυτού , και
τούτο ήν µαρτύριον εν Ισραήλ.
Ρουθ. 4,7  Ο δε νοµικός όρος, η νοµική πράξις, µεταξύ των Ισραηλιτών δια την µεταβίβασιν κυριότητος εις περίπτωσιν
αγοράς η ανταλλαγής, ώστε να είναι έγκυρος η συµφωνία, ήτο εξής· Εκείνος, που µετεβίβαζε την κυριότητα του κτήµατος,
έλυε και αφαιρούσε το υπόδηµά του και έδιδεν αυτό εις εκείνον, στον οποίον περιήρχοντο πλέον τα δικαιώµατα κτήσεως.
Αυτό το σύµβολον ήτο επίσηµος µαρτυρία της γενοµένης πράξεως.
Ρουθ. 4,8  και είπεν ο αγχιστεύς τώ Βοόζ· κτήσαι σεαυτώ την αγχιστείαν µου· και υπελύσατο το υπόδηµα αυτού και έδωκεν
αυτώ.
Ρουθ. 4,8  Ο έχων, λοιπόν, τα πρώτα δικαιώµατα της αγοράς είπεν στον Βοόζ· “αγόρασε συ δια λογαριασµόν σου το κτήµα
τούτο”. Ελυσε δε αµέσως το υπόδηµά του και το παρέδωσεν στον Βοόζ.
Ρουθ. 4,9  και είπε Βοόζ τοίς πρεσβυτέροις και παντί τώ λαώ· µάρτυρες υµείς σήµερον, ότι κέκτηµαι πάντα τα τού Ελιµέλεχ
και πάντα, όσα υπάρχει τώ Χελαιών και τώ Μααλών εκ χειρός Νωεµίν·
Ρουθ. 4,9  Είπε τότε ο Βοόζ στους γεροντοτέρους και εις όλους όσοι έτυχε να ευρεθούν εκεί· “όλοι σεις είσθε σήµερα µάρτυρες
ότι εγώ αγοράζω από τα χέρια της Νωεµίν όλα όσα ανήκουν στον Ελιµέλεχ, εποµένως και όλα όσα ανήκον στους δύο υιούς
του τον Χελαιών και Μααλών.
Ρουθ. 4,10  και γε ούθ την Μωαβίτιν την γυναίκα Μααλών κέκτηµαι εµαυτώ εις γυναίκα τού αναστήσαι το όνοµα τού
τεθνηκότος επί της κληρονοµίας αυτού, και ουκ εξολοθρευθήσεται το όνοµα τού τεθνηκότος εκ των αδελφών αυτού και εκ
της φυλής λαού αυτού· µάρτυρες υµείς σήµερον.
Ρουθ. 4,10  Επί πλέον λαµβάνω ως σύζυγόν µου την Ρούθ, την Μωαβίτιδα, σύζυγον του αποθανόντος Μααλών, δια να
αναζήση το όνοµα του αποθανόντος επί της κληρονοµίας του. Ετσι δε δεν θα χαθή το όνοµά του µεταξύ των συγγενών του
και της φυλής του λαού του. Σεις είσθε σήµερον µάρτυρες”.
Ρουθ. 4,11  και είποσαν πάς ο λαός οι εν τή πύλη· µάρτυρες. και οι πρεσβύτεροι είποσαν· δώη Κύριος την γυναίκά σου την
εισπορευοµένην εις τον οίκόν σου ως αχήλ και ως Λείαν, αί ωκοδόµησαν αµφότεροι τον οίκον τού Ισραήλ και εποίησαν
δύναµιν εν Εφραθά, και έσται όνοµα εν Βηθλεέµ·
Ρουθ. 4,11  Ολος ο λαός που ευρίσκετο εις την πύλην, απήντησαν· “ναι, είµεθα µάρτυρες”. Οι δε πρεσβύτεροι προσέθεσαν·
“είθε ο Κυριος να αξιώση την γυναίκα σου, η οποία σήµερον εισέρχεται στον οίκον σου, να οµοιάση µε την Ραχήλ και την
Λείαν, αι οποίαι µε τα γεννηθέντα από αυτάς τέκνα εδηµιούργησαν το µεγάλο έθνος του Ισραήλ και απέκτησαν τιµήν και
δύναµιν εις την Εφραθά και όνοµα εις την Βηθλεέµ.
Ρουθ. 4,12  και γένοιτο ο οίκός σου ως ο οίκος Φαρές, ον έτεκε Θάµαρ τώ Ιούδα, εκ τού σπέρµατος ού δώσει Κύριός σοι εκ
της παιδίσκης ταύτης.
Ρουθ. 4,12  Ευχόµεθα επίσης να αναδειχθή η οικογένειά σου ωσάν την οικογένειαν του Φαρές , τον οποίον εγέννησεν η
Θαµαρ δια του Ιούδα, να αναδειχθή δια του απογόνου, τον οποίον θα δώση εις σε αυτή η δούλη σου, η Ρούθ”.
Ρουθ. 4,13  και έλαβε Βοόζ την ούθ, και εγενήθη αυτώ εις γυναίκα, και εισήλθε προς αυτήν, και έδωκεν αυτή Κύριος κύησιν,
και έτεκεν υιόν.
Ρουθ. 4,13  Ενυµφεύθη λοιπόν ο Βοόζ την Ρούθ, έλαβεν αυτήν ως σύζυγόν τοθυ και ήλθεν εις συνάφειαν µε αυτήν. Ο δε
Κυριος την ηυλόγησεν, ώστε να συλλάβη και να γεννήση υιόν.
Ρουθ. 4,14  και είπαν αι γυναίκες προς Νωεµίν· ευλογητός Κύριος, ός ου κατέλυσέ σοι σήµερον τον αγχιστέα, και καλέσαι το
όνοµά σου εν Ισραήλ,
Ρουθ. 4,14  Αι δε γυναίκες της Βηθλεέµ έλεγαν µε συγκίνησιν εις την Νωεµίν· “ας είναι δοξασµένος ο Κυριος, ο οποίος δεν σε



αφήκε σήµερον χωρίς στενόν συγγενή σου και έτσι θα συνεχισθή και θα δοξασθή το όνοµά σου µεταξύ των Ισραηλιτών.
Ρουθ. 4,15  και έσται σοι εις επιστρέφοντα ψυχήν και τού διαθρέψαι την πολιάν σου, ότι η νύµφη η αγαπήσασά σε έτεκεν
αυτόν, ή εστιν αγαθή σοι υπέρ επτά υιούς.
Ρουθ. 4,15  Θα ανακουφίση δε την ψυχήν σου, θα είναι τροφή και στήριγµα εις τα γηρατεία σου, διότι η νύµφη σου, η οποία
τόσον πολύ σε ηγάπησεν, εγέννησεν αυτόν τον υιόν, και η οποία δια τούτο αξίζει περισσότερον από επτά υιούς”.
Ρουθ. 4,16  και έλαβε Νωεµίν το παιδίον και έθηκεν εις τον κόλπον αυτής και εγενήθη αυτώ εις τιθηνόν.
Ρουθ. 4,16  Επήρεν η Νωεµίν το παιδί της Ρούθ, το έθεσεν εις την αγκάλην της και ανέλαβεν αυτή να το αναθρέψη.
Ρουθ. 4,17  και εκάλεσαν αυτού αι γείτονες όνοµα λέγουσαι· ετέχθη υιός τή Νωεµίν· και εκάλεσαν το όνοµα αυτού Ωβήδ·
ούτος πατήρ Ιεσσαί πατρός Δαυίδ.
Ρουθ. 4,17  Αι γειτόνισσαι έδωσαν εις αυτό όνοµα λέγουσαι· “εγεννήθη παιδί εις την Νωεµίν”. Ωνόµασαν αυτό Ωβήδ. Αυτός
είναι ο πατήρ του Ιεσσαί, πατρός του Δαυΐδ.
Ρουθ. 4,18  και αύται αι γενέσεις Φαρές· Φαρές εγέννησε τον Εσρώµ,
Ρουθ. 4,18  Αυτοί δε είναι οι απόγονοι του Φαρές· ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώµ,
Ρουθ. 4,19  Εσρώµ δε εγέννησε τον Αράν, και Αράν εγέννησε τον Αµιναδάβ,
Ρουθ. 4,19  ο Εσρώµ δε εγέννησε τον Αράν, ο Αράν εγέννησε τον Αµιναδάβ,
Ρουθ. 4,20  και Αµιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, και Ναασσών εγέννησε τον Σαλµάν,
Ρουθ. 4,20     Ο Αµιναδάβ εγέννησε τον Ναασών, ο Ναασών εγέννησε τον Σαλµάν
Ρουθ. 4,21  και Σαλµάν εγέννησε τον Βοόζ, και Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ,
Ρουθ. 4,21  ο Σαλµάν εγέννησε τον Βοόζ, ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ,
Ρουθ. 4,22  και Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί, και Ιεσσαί εγέννησε τον Δαυίδ.
Ρουθ. 4,22     ο Ωδήδ εγέννησε τον Ιεσσαί και ο Ιεσσαί εγέννησε τον Δαυΐδ.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ω Ν  Α΄  (Μασ. Σαµουήλ Α´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Βασ. 1,1  Άνθρωπος ήν εξ Αρµαθαίµ Σιφά, εξ όρους Εφραίµ, και όνοµα αυτώ Ελκανά υιός Ιερεµεήλ υιού Ηλιού υιού Θοκέ
εν Νασίβ Εφραίµ.
Α Βασ. 1,1  Κατά την εποχήν εκείνην των Κριτών εζούσε ένας άνθρωπος, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Αρµαθαίµ, την
περιοχήν Σιφά, η οποία ευρίσκετο εις την ορεινήν χώραν, όπου κατοικούσεν η φυλή του Εφραίµ. Ο άνθρωπος αυτός
ωνοµάζετο Ελκανά και ήτο υιός του Ιερεµεήλ, υιού του Ηλιού, ο οποίος Ηλιού ήτο υιός του Θοκέ από την Νασίβ, της φυλής
Εφραίµ.
Α Βασ. 1,2  και τούτω δύο γυναίκες· όνοµα τή µια Άννα, και όνοµα τή δευτέρα Φεννάνα· και ήν τή Φεννάνα παιδία, και τή
Άννα ουκ ήν παιδίον.
Α Βασ. 1,2  Ο Ελκανά είχε δυο συζύγους, η µία ωνοµάζετο Αννα, η δε άλλη ωνοµάζετο Φεννάνα. Η Φεννάνα είχε παιδιά, η
Αννα όµως δεν είχε παιδί.
Α Βασ. 1,3  και ανέβαινεν ο άνθρωπος εξ ηµερών εις ηµέρας εκ πόλεως αυτού εξ Αρµαθαίµ προσκυνείν και θύειν Κυρίω τώ
Θεώ Σαβαώθ εις Σηλώ· και εκεί Ηλί και οι δύο υιοί αυτού Οφνί και Φινεές ιερείς τού Κυρίου.
Α Βασ. 1,3  Ο άνθρωπος αυτός, ευσεβής καθώς ήτο, ανέβαινε κάθε χρόνον από την πατρίδα του την Αρµαθαίµ εις Σηλώ, τον
ιερόν τόπον, δια να προσκυνή και να προσφέρη θυσίας στον Κυριον τον Θεόν τον παντοκράτορα. Εις Σηλώ αρχιερεύς ήτο
τότε ο Ηλί, ιερείς δε οι δύο υιοί του, ο Οφνί και ο Φινεές.
Α Βασ. 1,4  και εγενήθη ηµέρα και έθυσεν Ελκανά και έδωκε τή Φεννάνα , γυναικί αυτού, και τοίς υιοίς αυτής µερίδας·
Α Βασ. 1,4  Καποιαν ηµέραν, κατά την οποίαν ο Ελκανά προσέφερε την καθιερωµένην ειρηνικήν θυσίαν, έδωσεν εις την
Φεννάναν και τους υιούς της πολλάς µερίδας, αναλόγους προς τον αριθµόν αυτών, από τα υπόλοιπα των θυσιών.
Α Βασ. 1,5  και τή Άννα έδωκε µερίδα µίαν, ότι ουκ ήν αυτή παιδίον, πλήν ότι την Άνναν ηγάπα Ελκανά υπέρ ταύτην. και
Κύριος απέκλεισε τα περί την µήτραν αυτής,
Α Βασ. 1,5  Εις την Ανναν όµως, επειδή δεν είχε παιδιά, έδωκε µίαν µόνον µερίδα δι' αυτήν την ιδίαν. Αλλ' ο Ελκανά ηγάπα
την Ανναν περισσότερον από την Φεννάναν. Ο Κυριος όµως είχε δώσει εις αυτήν στειρότητα και δεν αποκτούσε παιδιά.
Α Βασ. 1,6  ότι ουκ έδωκεν αυτή Κύριος παιδίον κατά την θλίψιν αυτής και κατά την αθυµίαν της θλίψεως αυτής, και
ηθύµει διά τούτο, ότι συνέκλεισε Κύριος τα περί την µήτραν αυτής τού µη δούναι αυτή παιδίον.
Α Βασ. 1,6  Δεν έδωκεν εις αυτήν ο Κυριος παιδίον, πράγµα το οποίον προεκάλει θλίψιν εις αυτήν, και υπό το βάρος της
θλίψεως ήτο διαρκώς µελαγχολική και άθυµος, διότι ο Κυριος είχε καταστήσει αυτήν στείραν και δεν της έδιδε παιδί.
Α Βασ. 1,7  ούτως εποίει ενιαυτόν κατ ενιαυτόν, εν τώ αναβαίνειν αυτήν εις οίκον Κυρίου· και ηθύµει και έκλαιε και ουκ
ήσθιε.
Α Βασ. 1,7  Ετσι έκανε κάθε έτος ο Ελκανά, όταν ανέβαινεν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια να προσφέρη τας
καθιερωµένας θυσίας, η δε σύζυγός του η Αννα κατελαµβάνετο από αθυµίαν, έκλαιε και δεν έτρωγε.
Α Βασ. 1,8  και είπεν αυτή Ελκανά ο ανήρ αυτής· Άννα. και είπεν αυτώ· ιδού εγώ, κύριε. και είπεν αυτή· τι έστι σοι, ότι
κλαίεις; και ινατί ουκ εσθίεις; και ινατί τύπτει σε η καρδία σου; ουκ αγαθός εγώ σοι υπέρ δέκα τέκνα;
Α Βασ. 1,8  Ο Ελκανά, ο σύζυγός της, είπεν εις αυτήν· “Αννα” ! Εκείνη του απήντησεν· “Ιδού εγώ, κύριε”. Εκείνος πάλιν της
λέγει· “τι συµβαίνει και διατί κλαίεις, και διατί δεν τρώγεις, και διατί σε πληγώνει η καρδία σου και είσαι περίλυπος; Εγώ
δεν είµαι δια σε καλύτερος και από δέκα ακόµη παιδιά;”
Α Βασ. 1,9  και ανέστη Άννα µετά το φαγείν αυτούς εν Σηλώ και κατέστη ενώπιον Κυρίου, και Ηλί ο ιερεύς εκάθητο επί τού
δίφρου επί των φλιών ναού Κυρίου.
Α Βασ. 1,9  Επειτα από αυτό το οικογενειακόν, µετά την θυσίαν, φαγητόν εις Σηλώ, η Αννα εσηκώθη, µετέβη και εστάθη
ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ο αρχιερεύς ο Ηλί εκάθητο επάνω εις ένα ανάκλιντρον εις την είσοδον της Σκηνής του
Μαρτυρίου.
Α Βασ. 1,10  και αυτή κατώδυνος ψυχή και προσηύξατο προς Κύριον και κλαίουσα έκλαυσε
Α Βασ. 1,10    Η Αννα ήτο βαθύτατα λυπηµένη και προοηυχήθη προς τον Κυριον. Καθ' ον δε χρόνον προσηύχετο, έκλαιε και



έχυνεν άφθονα δάκρυα.
Α Βασ. 1,11  και ηύξατο ευχήν Κυρίω λέγουσα· Αδωναΐ Κύριε Ελωέ Σαβαώθ, εάν επιβλέπων επιβλέψης επί την ταπείνωσιν
της δούλης σου και µνησθής µου και δώς τή δούλη σου σπέρµα ανδρών, και δώσω αυτόν ενώπιόν σου δοτόν έως ηµέρας
θανάτου αυτού, και οίνον και µέθυσµα ου πίεται, και σίδηρος ουκ αναβήσεται επί την κεφαλήν αυτού.
Α Βασ. 1,11     Κατά την ώραν εκείνην της προσευχής έκαµε ένα τάµα προς τον Θεόν λέγουσα· “Αδωναΐ, Κυριε, Ελωέ
Σαβαώθ, εάν ρίψης βλέµµα ευσπλαγχνίας και ίδης την θλίψιν και την εντροπήν της δούλης σου εκ του γεγονότος ότι είµαι
στείρα, µε ενθυµηθής στο έλεός σου και µου δώσης τέκνον, εγώ σου υπόσχοµαι να αφιερώσω αυτό ενώπιόν σου, δια να σε
υπηρετή διαρκώς µέχρι της ηµέρας του θανάτου του. Υπόσχοµαι επί πλέον ότι οίνον και οινοπνευµατώδη γενικώς ποτά
δεν θα πίη το παιδί αυτό εις όλην του την ζωήν· ψαλλίδι δεν θα ανέβη επί της κεφαλής του, δια να του κόψη την κόµην”.
Α Βασ. 1,12  και εγενήθη ότε επλήθυνε προσευχοµένη ενώπιον Κυρίου, και Ηλί ο ιερεύς εφύλαξε το στόµα αυτής·
Α Βασ. 1,12    Επειδή δε αυτή επί πολλήν ώραν παρέτεινε την προσευχήν της ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο
αρχιερεύς Ηλί παρετήρει το στόµα αυτής·
Α Βασ. 1,13  και αύτη ελάλει εν τή καρδία αυτής και τα χείλη αυτής εκινείτο, και φωνή αυτής ουκ ηκούετο· και ελογίσατο
αυτή Ηλί εις µεθύουσαν.
Α Βασ. 1,13     παρετήρει δηλαδή ότι αυτή ωµιλούσε από την καρδίαν της, τα δε χείλη της µόλις εκινούντο και η φωνή της
δεν ηκούετο καθόλου. Ο Ηλί την ενόµισε µεθυσµένην.
Α Βασ. 1,14  και είπεν αυτή το παιδάριον Ηλί· έως πότε µεθυσθήση; περιελού τον οίνόν σου και πορεύου εκ προσώπου
Κυρίου.
Α Βασ. 1,14    Είπε δε ο υπηρέτης του Ηλί, κατ' εντολήν του Ηλί· “έως πότε θα είσαι µεθυσµένη; Σταµάτησε την επήρειαν του
κρασιού σου και αποµακρύνσου από την Σκηνήν του Μαρτυρίου”.
Α Βασ. 1,15  και απεκρίθη Άννα και είπεν· ουχί, κύριε· γυνή, ή σκληρά ηµέρα, εγώ ειµι και οίνον και µέθυσµα ου πέπωκα και
εκχέω την ψυχήν µου ενώπιον Κυρίου·
Α Βασ. 1,15     Απεκρίθη δε η Αννα και του είπε· “οχι, κύριε, δεν είµαι µεθυσµένη. Είµαι µία σύζυγος, η οποία διέρχεται πολύ
πικράς ηµέρας. Οίνον και αλλά οινοπνευµατώδη ποτά δεν έχω πίει, αλλά ξεχύνω τον πόνον της ψυχής µου ενώπιον του
Κυρίου.
Α Βασ. 1,16  µη δώς την δούλην σου εις θυγατέρα λοιµήν, ότι εκ πλήθους αδολεσχίας µου εκτέτακα έως νύν.
Α Βασ. 1,16    Μη θεωρήσης εµέ την δούλην σου ως αµαρτωλήν και ασεβή γυναίκα. Δεν είµαι εγώ τέτοια, αλλά ο
υπερβολικός πόνος έχει λυώσει την ψυχήν µου και δι'αυτό απευθύνω την µακράν αυτήν προσευχήν προς τον Κυριον”.
Α Βασ. 1,17  και απεκρίθη Ηλί και είπεν αυτή· πορεύου εις ειρήνην· ο Θεός Ισραήλ δώη σοι πάν αίτηµά σου, ό ητήσω παρ
αυτού.
Α Βασ. 1,17     Ο Ηλί απεκρίθη προς αυτήν και της είπε· “πήγαινε στο καλό· εύχοµαι να εκπληρώση ο Θεός του Ισραήλ
ολόκληρον το αίτηµά σου και σου δώση αυτό το οποίον εζήτησες”.
Α Βασ. 1,18  και είπεν· εύρεν η δούλη σου χάριν εν οφθαλµοίς σου. και επορεύθη η γυνή εις την οδόν αυτής και εισήλθεν εις
το κατάλυµα αυτής και έφαγε µετά τού ανδρός αυτής και έπιε, και το πρόσωπον αυτής ου συνέπεσεν έτι.
Α Βασ. 1,18    Είπε τότε η Αννα· “είθε εγώ, η δούλη σου, να εύρω χάριν ενώπιόν σου και ο Κυριος να εισακούση την ευχήν
σου”. Ανεχώρησεν έπειτα η Αννα από την Σκηνήν του Μαρτυρίου και µετέβη στο προσωρινόν κατάλυµα του συζύγου της,
εις Σηλώ. Εκεί έφαγε και έπιε και το πρόσωπόν της δεν εφαίνετο πλέον θλιµµένον.
Α Βασ. 1,19  και ορθρίζουσι το πρωΐ και προσκυνούσι τώ Κυρίω και πορεύονται την οδόν αυτών. και εισήλθεν Ελκανά εις
τον οίκον αυτού Αρµαθαίµ και έγνω την Άνναν γυναίκα αυτού, και εµνήσθη αυτής Κύριος, και συνέλαβε.
Α Βασ. 1,19    Την εποµένην πολύ πρωϊ εσηκώθησαν, προσεκύνησαν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου και επορεύθησαν
προς την ιδιαιτέραν των πόλιν, την Αρµαθαίµ. Ο Ελκανά εισήλθεν στον οίκον του εις Αρµαθαίµ, ήλθεν εις συνάφειαν µε
την σύζυγόν του την Ανναν, ο δε Κυριος την επεσκέφθη και έµεινεν αυτή έγκυος.
Α Βασ. 1,20  και εγενήθη τώ καιρώ των ηµερών και έτεκεν υιόν· και εκάλεσε το όνοµα αυτού Σαµουήλ και είπεν· ότι παρά
Κυρίου Θεού Σαβαώθ ητησάµην αυτόν.
Α Βασ. 1,20    Κατά τον κανονικόν χρόνον, τον ένατον δηλαδή µήνα, εγέννησεν υιόν και ωνόµασεν αυτόν Σαµουήλ λέγουσα·
“ονοµάζω αυτόν Σαµουήλ, διότι από τον Κυριον τον Θεόν τον παντοκράτορα εζήτησα και τον έλαβα”.
Α Βασ. 1,21  Καί ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάς ο οίκος αυτού θύσαι εν Σηλώµ την θυσίαν των ηµερών και τας ευχάς
αυτού και πάσας τας δεκάτας της γής αυτού·
Α Βασ. 1,21    Μετά ένα έτος ο άνθρωπος αυτός, ο Ελκανά και όλη η οικογένειά του, ανέβησαν κατά την συνήθειάν των εις
Σηλώµ, δια να προσφέρη ο Ελκανά την ετησίαν θυσίαν, το τάξιµόν του, και το υπό του Μωσαϊκού Νοµου οριζόµενον
δέκατον από τα γεωργικά του προϊόντα.
Α Βασ. 1,22  και Άννα ουκ ανέβη µετ αυτού, ότι είπε τώ ανδρί αυτής· έως τού αναβήναι το παιδάριον, εάν απογαλακτίσω
αυτό, και οφθήσεται τώ προσώπω Κυρίου και καθήσεται έως αιώνος εκεί.
Α Βασ. 1,22    Η Αννα όµως δεν ανέβη µαζή του και είπεν στον άνδρα της· “εγώ θα παραµείνω και δεν θα αναβώ στον ναόν
του Κυρίου, µέχρις ότου έλθη εποχή και είναι εις θέσιν να αναβή και το τέκνον µας αυτό µετά τον απογαλακτισµόν του.
Τοτε θα το παρουσιάσωµεν ενώπιον του Κυρίου, δια να παραµένη εκεί ισοβίως”.
Α Βασ. 1,23  και είπεν αυτή Ελκανά ο ανήρ αυτής· ποίει το αγαθόν εν οφθαλµοίς σου, κάθου έως αν απογαλακτίσης αυτό·
αλλά στήσαι Κύριος το εξελθόν εκ τού στόµατός σου. και εκάθισεν η γυνή και εθήλασε τον υιόν αυτής, έως αν
απογαλακτίση αυτόν.
Α Βασ. 1,23    Ο Ελκανά, ο σύζυγός της, της είπε· “κάµε αυτό που νοµίζεις ότι είναι καλόν. Καθησε, δηλαδή, εδώ µέχρις ότου
απογαλακτίσης το παιδίον. Εύχοµαι δε, να εκπληρώση ο Κυριος το τάµα σου, όπως το είπες”. Η Αννα παρέµεινεν στον
οίκον της, µέχρις ότου απογαλακτίση τον υιόν της.
Α Βασ. 1,24  και ανέβη µετ αυτού εις Σηλώµ εν µόσχω τριετίζοντι και άρτοις και οιφί σεµιδάλεως και νέβελ οίνου και
εισήλθεν εις οίκον Κυρίου εν Σηλώµ, και το παιδάριον µετ αυτών.
Α Βασ. 1,24    Κατόπιν ανέβη και αυτή µε τον σύζυγόν της εις Σηλώµ φέρουσα µαζή της ως θυσίαν αιµατηράν ένα µόσχον
τριών ετών και την ανάλογον αναίµακτον θυσίαν από άρτους , είκοσι περίπου χιλιόγραµµα σηµιγδάλι και ένα ασκί κρασί.
Εισήλθον εις την αυλήν της Σκηνής του Μαρτυρίου, που ευρίσκετο εις την Σηλώµ. Το δε παιδίον ήτο µαζή τους.



Α Βασ. 1,25  και προσήγαγον ενώπιον Κυρίου, και έσφαξεν ο πατήρ αυτού την θυσίαν, ήν εποίει εξ ηµερών εις ηµέρας τώ
Κυρίω, και προσήγαγε το παιδάριον και έσφαξε τον µόσχον. και προσήγαγεν Άννα η µήτηρ τού παιδίου προς Ηλί
Α Βασ. 1,25    Προσέφεραν τα προς θυσίαν στον οίκον του Κυρίου. Ο πατήρ έσφαξε το ζώον, το οποίον κάθε έτος
προσέφεραν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου ως θυσίαν. Επειτα δε ωδήγησε και παρέδωσε το παιδί στον Κυριον, έσφαξε και
εθυσίασε τον τριετή µόσχον και η Αννα η µητέρα του παιδίου επλησίασε προς τον Ηλί
Α Βασ. 1 ,26  και είπεν· εν εµοί, κύριε· ζή η ψυχή σου, εγώ η γυνή η καταστάσα ενώπιόν σου µετά σού εν τώ προσεύξασθαι
προς Κύριον·
Α Βασ. 1,26    και του είπε· “παρατηρήσατέ µε, κύριε όσον είναι αληθινόν ότι σεις είσθε ο Ηλί, άλλο τόσον είναι αληθινόν ότι
εγώ είµαι η γυναίκα εκείνη, η οποία ευρέθη κάποτε ενώπιόν σου προσευχοµένη προς τον Θεόν.
Α Βασ. 1,27  υπέρ τού παιδαρίου τούτου προσηυξάµην, και έδωκέ µοι Κύριος το αίτηµά µου, ό ητησάµην παρ αυτού·
Α Βασ. 1,27    Δια το παιδίον τούτο εγώ τότε πρρσηυχήθην. Ο δε Κυριος εδέχθη το αίτηµά µου και επραγµατοποίησεν αυτό
το οποίον του εζητούσα.
Α Βασ. 1,28  καγώ κιχρώ αυτόν τώ Κυρίω πάσας τας ηµέρας, ας ζή αυτός, χρήσιν τώ Κυρίω. Καί είπεν.
Α Βασ. 1,28    Και εγώ σήµερον αφιερώνω αυτό το παιδί µου στον Κυριον, δια να υπηρετή τον Κυριον ισοβίως”. Η Αννα είπε
κατόπιν την κατωτέρω ωδήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Βασ. 2,1  Εστερεώθη η καρδία µου εν Κυρίω, υψώθη κέρας µου εν Θεώ µου· επλατύνθη επ εχθρούς µου το στόµα µου,
ευφράνθην εν σωτηρία σου.
Α Βασ. 2,1  Η λυπηµένη και κλονισµένη καρδία µου εστερεώθη µε την δύναµιν και την χάριν του Κυρίου. Εξυψώθη η
δύναµίς µου δια του Θεού µου, το στόµα µου διάπλατα ήνοιξεν εναντίον των εχθρών µου. Είµαι γεµάτη χαράν από την
σωτηριώδη δύναµιν του Κυρίου.
Α Βασ. 2,2  ότι ουκ έστιν άγιος ως Κύριος, και ουκ έστι δίκαιος ως ο Θεός ηµών· ουκ έστιν άγιος πλήν σου.
Α Βασ. 2,2     Διότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας άλλος άγιος, όπως είναι ο Κυριος, ούτε κανένας άλλος δίκαιος όπως είναι
ο δίκαιος Θεός µας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος άγιος, πλην από σε Κυριε.
Α Βασ. 2,3  µη καυχάσθε, και µη λαλείτε υψηλά, µη εξελθέτω µεγαλορηµοσύνη εκ τού στόµατος υµών, ότι Θεός γνώσεων
Κύριος και Θεός ετοιµάζων επιτηδεύµατα αυτού.
Α Βασ. 2,3  Ανθρωποι, µη καυχάσθε και µη λαλήτε υπερήφανα λόγια. Ας µη εξέλθουν από το στόµα σας αλαζονικά λόγια,
διότι ο Θεός είναι ο µόνος παντογνώστης Κυριος. Αυτός είναι, που φέρει εις άριστον πέρας τα τέλεια αυτού έργα.
Α Βασ. 2,4  τόξον δυνατών ησθένησε, και ασθενούντες περιεζώσαντο δύναµιν·
Α Βασ. 2,4     Δυνατών πολεµιστών τα τόξα απεδείχθησαν ανίσχυρα, ενώ εξ αντιθέτου άνθρωποι ασθενείς και αδύνατοι
περιεζώσθησαν και απέκτησαν δύναµιν.
Α Βασ. 2,5  πλήρεις άρτων ηλαττώθησαν, και οι πεινώντες παρήκαν γήν· ότι στείρα έτεκεν επτά, και η πολλή εν τέκνοις
ησθένησε.
Α Βασ. 2,5  Ανθρωποι πλούσιοι εις υλικά αγαθά επτώχυναν και επείνασαν, ενώ άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι επεινούσαν,
έγιναν πλούσιοι τόσον πολύ, ώστε εγκατεστάθησαν εις εύφορον χώραν. Υπήρξε στείρα, η οποία εγέννησε πολλά παιδιά και
εξ αντιθέτου υπήρξε πολύτεκνος µε πολλά παιδιά, η οποία εν τέλει έµεινε µόνη της και απωρφανισµένη,
Α Βασ. 2,6  Κύριος θανατοί και ζωογονεί, κατάγει εις άδου και ανάγει·
Α Βασ. 2,6     Ο Θεός είναι ο κύριος του θανάτου και της ζωής. Αυτός θανατώνει και αυτός ζωογονεί, αυτός κατεβάζει τους
ανθρώπους στον τάφον και αυτός τους επαναφέρει πάλιν εις την ζωήν.
Α Βασ. 2,7  Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινοί και ανυψοί.
Α Βασ. 2,7  Ο Κυριος είναι εκείνος ο οποίος καθιστά πτωχούς τους πλουσίους και κάµνει πλουσίους τους πτωχούς .
Ταπεινώνει και ανυψώνει.
Α Βασ. 2,8  ανιστά από γής πένητα και από κοπρίας εγείρει πτωχόν καθίσαι µετά δυναστών λαού και θρόνον δόξης
κατακληρονοµών αυτοίς.
Α Βασ. 2,8     Αυτός ανεγείρει από την γην τον κατάκοιτον πτωχόν· πεινώντα και στερούµενον, που κοιµάται εις την
κοπριάν, τον ανυψώνει και τον ενθρονίζει ως ισχυράν µεταξύ των ισχυρών της γης. Αυτός αναδεικνύει τους πτωχούς και
αποκλήρους κληρονόµους θρόνων ενδόξων.
Α Βασ. 2,9  διδούς ευχήν τώ ευχοµένω και ευλόγησεν έτη δικαίου· ότι ουκ εν ισχύϊ δυνατός ανήρ ,
Α Βασ. 2,9     Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος εκπληρώνει το αίτηµα του ευσεβούς. Αυτός επλήθυνε τα έτη της ζωής του δικαίου
δυνατός εις την πραγµατικότητα δεν είναι εκείνος, ο οποίος έχει σωµατικήν δύναµιν.
Α Βασ. 2,10  Κύριος ασθενή ποιήσει αντίδικον αυτού, Κύριος άγιος. µη καυχάσθω ο φρόνιµος εν τή φρονήσει αυτού, και µη
καυχάσθω ο δυνατός εν τή δυνάµει αυτού, και µη καυχάσθω ο πλούσιος εν τώ πλούτω αυτού, αλλ εν τούτω καυχάσθω ο
καυχώµενος, συνιείν και γινώσκειν τον Κύριον και ποιείν κρίµα και δικαιοσύνην εν µέσω της γής. Κύριος ανέβη εις
ουρανούς και εβρόντησεν, αυτός κρινεί άκρα γής, και δίδωσιν ισχύν τοίς βασιλεύσιν ηµών και υψώσει κέρας χριστού
αυτού.
Α Βασ. 2,10    Ο Κυριος καθιστά ανίσχυρον τον οιονδήποτε εχθρόν του. Ο Κυριος είναι ο µόνος άγιος. Λοιπόν, ας µη
καυχάται ο σοφός µε την σοφίαν αυτού ούτε ο δυνατός µε την δύναµίν του, ούτε ο πλούσιος δια τον πλούτον του. Αλλά
στούτο πρέπει να καυχάται ο συνετός άνθρωπος, στο γεγονός ότι γνωρίζει και σκέπτεται τον Κυριον και προ παντός στο
ότι εφαρµόζει δικαιοσύνην εν µέσω των άλλων ανθρώπων. Ο Κυριος ανέβη στους ουρανούς και από εκεί εξαπέλυσε
βροντάς και κεραυνούς. Αυτός κρίνει και δικάζει την οικουµένην µέχρι των περάτων της γης. Διδει δύναµιν στους βασιλείς
µας, αυτός µεγαλώνει την δύναµιν του βασιλέως, τον οποίον αυτός θα έχη χρίσει”.
Α Βασ. 2,11  Καί κατέλιπεν αυτόν εκεί ενώπιον Κυρίου και απήλθεν εις Αρµαθαίµ, και το παιδάριον ήν λειτουργών τώ
προσώπω Κυρίου ενώπιον Ηλί τού ιερέως.
Α Βασ. 2,11    Η Αννα αφήκε το παιδίον της, τον Σαµουήλ, εκεί ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου και επανήλθεν εις την
Αρµαθαίµ. Το παιδίον της ανέλαβε να υπηρετή τον Θεόν κοντά στον Ηλί τον αρχιερέα .
Α Βασ. 2,12  Καί οι υιοί Ηλί τού ιερέως υιοί λοιµοί ουκ ειδότες τον Κύριον. και το δικαίωµα τού ιερέως παρά τού λαού,



παντός τού θύοντος·
Α Βασ. 2,12    Οι υιοί όµως του αρχιερέως Ηλί ήσαν ελεεινοί και κακοήθεις, εστία µολύνσεως. Δεν εσέβοντο τον Κυριον και
δεν εζούσαν σύµφωνα µε τον θείον νόµον. Εκανον κατάχρησιν των δικαιωµάτων του ιερέως ενώπιον του λαού, ενώπιον
παντός Ισραηλίτου, ο οποίος προσήρχετο να προσφέρη την θυσίαν.
Α Βασ. 2,13  και ήρχετο το παιδάριον τού ιερέως, ως αν ηψήθη το κρέας, και κρεάγρα τριόδους εν τή χειρί αυτού,
Α Βασ. 2,13    Ο δούλος του αρχιερέως Ηλί, κατόπιν εντολής του Οφνί και Φινεές, προσήρχετο, πριν βράση το κρέας της
θυσίας, κρατών εις τα χέρια του ένα µεγάλο πηρούνι µε τρία δοντια.
Α Βασ. 2,14  και επάταξεν αυτήν εις τον λέβητα τον µέγαν ή εις το χαλκείον ή εις την χύτραν· και πάν, ό εάν ανέβη εν τή
κρεάγρα, ελάµβανεν εαυτώ ο ιερεύς· κατά τάδε εποίουν παντί Ισραήλ τοίς ερχοµένοις θύσαι Κυρίω εν Σηλώµ.
Α Βασ. 2,14    Εβύθιζε το πηρούνι στον µεγάλον λέβητα η εις την χαλκίνην χύτραν η εις την µικροτέραν χύτραν, και κάθε τι
το οποίον ήρπαζε το πηρούνι, ο δούλος το έπαιρνε δια τον ιερέα τον κύριόν του. Κατά πορόµοιον τρόπον οι υιοί του Ηλί
εφέροντο προς κάθε Ισραηλίτην, ο οποίος προσήρχετο να θυσιάση εις Σηλώµ.
Α Βασ. 2,15  και πριν θυµιαθήναι το στέαρ, ήρχετο το παιδάριον τού ιερέως και έλεγε τώ ανδρί τώ θύοντι· δός κρέας οπτήσαι
τώ ιερεί, και ου µη λάβω παρά σού κρέας εφθόν εκ τού λέβητος.
Α Βασ. 2,15    Πριν δε τεθή το λίπος των θυσιαζοµένων ζώων στο θυσιαστήριον, δια να ανέλθη ως θυµίαµα ο καπνός από
αυτό, ήρχετο ο δούλος του ιερέως και έλεγεν στον άνδρα, ο οποίος προσέφερε την θυσίαν· “δος µου κρέας να ψήσωµε δια
τον ιερέα και δεν θα πάρω από σένα κρέας, το οποίον βράζει στον λέβητα”.
Α Βασ. 2,16  και έλεγεν ο ανήρ ο θύων· θυµιαθήτω πρώτον, ως καθήκει, το στέαρ, και λάβε σεαυτώ εκ πάντων, ών επιθυµεί η
ψυχή σου. και είπεν· ουχί, ότι νύν δώσεις, και εάν µη, λήψοµαι κραταιώς.
Α Βασ. 2,16    Ο δε Ισραηλίτης ο οποίος προσέφερε την θυσίαν έλεγεν· “ας καή πρώτα το λίπος επάνω στο θυσιαστήριον,
όπως ο Θεός διατάσσει, και έπειτα πάρε από όλα όσα επιθυµεί η ψυχή σου”. “Οχι, απαντούσε ο δούλος. Τωρα θα µου
δώσης. Και αν υποτεθή ότι δεν µου δώσης, εγώ θα το πάρω δια της βίας”.
Α Βασ. 2,17  και ήν η αµαρτία ενώπιον Κυρίου των παιδαρίων µεγάλη σφόδρα, ότι ηθέτουν την θυσίαν Κυρίου.
Α Βασ. 2,17    Αυτό ήτο ενώπιον του Κυρίου αµαρτία των υπηρετών των ιερέων, πάρα πολύ µεγάλη, διότι καταφρονούσαν
την θυσίαν του Κυρίου και ασεβούσαν προς αυτόν τον Κυριον.
Α Βασ. 2,18  και Σαµουήλ ήν λειτουργών ενώπιον Κυρίου παιδάριον περιεζωσµένον εφούδ βάρ,
Α Βασ. 2,18    Το παιδίον Σαµουήλ προσέφερε τας υπηρεσίας του προς τον Κυριον· ήτο δε εζωσµένον µε ένα λινόν εφούδ.
Α Βασ. 2,19  και διπλοΐδα µικράν εποίησεν αυτώ η µήτηρ αυτού και ανέφερεν αυτώ εξ ηµερών εις ηµέρας εν τώ αναβαίνειν
αυτήν µετά τού ανδρός αυτής θύσαι την θυσίαν των ηµερών.
Α Βασ. 2,19    Εκτός τούτου, η µητέρα του είχε κατασκευάσει δι' αυτόν ένα µικρόν επενδυτήν, τον οποίον ανανέωνε κάθε
έτος φέρουσα καινούργιον, όταν ήρχετο µαζή µε τον σύζυγόν της, δια να προσφέρη την θυσίαν.
Α Βασ. 2,20  και ευλόγησεν Ηλί τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγων· αποτίσαι σοι Κύριος σπέρµα εκ της γυναικός
ταύτης αντί τού χρέους, ού έχρησας τώ Κυρίω. και απήλθεν ο άνθρωπος εις τον τόπον αυτού,
Α Βασ. 2,20   Ο Ηλί, ο αρχιερεύς, ηυλόγησε τον Ελκανά και την γυναίκα του λέγων· “είθε ο Κυριος να σου δώση πολλά
παιδιά από την γυναίκα αυτήν αντί του τάµατος, το οποίον έδωκες εις αυτόν, αντί του παιδιού σας τούτου”. Ο Ελκανά
επέστρεψεν εις την πατρίδα του την Αρµαθαίµ.
Α Βασ. 2,21  και επεσκέψατο Κύριος την Άνναν, και έτεκεν έτι τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. και εµεγαλύνθη το παιδάριον
Σαµουήλ ενώπιον Κυρίου.
Α Βασ. 2,21    Ο Κυριος επεσκέφθη και πάλιν την ευσεβή Ανναν. Ετσι δε αυτή απέκτησε τρεις ακόµη υιούς και δύο
θυγατέρας. Το παιδίον Σαµουήλ εµεγάλωνεν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Α Βασ. 2,22  Καί Ηλί πρεσβύτης σφόδρα· και ήκουσεν ά εποίουν οι υιοί αυτού τοίς υιοίς Ισραήλ,
Α Βασ. 2,22   Ο Ηλί, ο αρχιερεύς, εγήρασε πλέον πολύ, επληροφορείτο δε εκείνα, τα οποία έκανον οι υιοί του µεταξύ των
Ισραηλιτών.
Α Βασ. 2,23  και είπεν αυτοίς· ινατί ποιείτε κατά το ρήµα τούτο, ό εγώ ακούω εκ στόµατος παντός τού λαού Κυρίου;
Α Βασ. 2,23   Ελεγε δε προς τα παιδιά του· “διατί πράττετε αυτό το κακόν, το οποίον πληροφορούµαι από το στόµα όλου του
λαού του Κυρίου;
Α Βασ. 2,24  µη, τέκνα, ότι ουκ αγαθή η ακοή, ήν εγώ ακούω· µη ποιείτε ούτως, ότι ουκ αγαθαί αι ακοαί, ας εγώ ακούω, τού
µη δουλεύειν λαόν Θεώ.
Α Βασ. 2,24   Μη, παιδιά µου, µη πράττετε αυτά, διότι όσα ακούω δια σας δεν είναι καθόλου καλά και τιµητικά. Μη φέρεσθε
έτσι, διότι δεν είναι καθόλου καλαί αι πληροφορίαι, τας οποίας εγώ ακούω δια την κακήν συµπεριφοράν σας και επί πλέον
γίνονται σκάνδαλον στον λαόν, ώστε να µη σέβωνται και να µη υπηρετούν τον Θεόν.
Α Βασ. 2,25  εάν αµαρτάνων αµάρτη ανήρ εις άνδρα, και προσεύξονται υπέρ αυτού προς Κύριον· και εάν τώ Κυρίω αµάρτη,
τις προσεύξεται υπέρ αυτού; και ουκ ήκουον της φωνής τού πατρός αυτών, ότι βουλόµενος εβούλετο Κύριος διαφθείραι
αυτούς.
Α Βασ. 2,25   Εάν ένας άνθρωπος πταίση απέναντι ενός άλλου, είναι δυνατόν να προσευχηθούν άλλοι δια τον πταίστην και
να ζητήσουν συγχώρησιν από τον Κυριον δι' αυτόν. Εάν όµως κανείς αµαρτήση απέναντι του Κυρίου, ποιός είναι εκείνος ο
οποίος θα προσευχηθή δι' αυτόν;” Αλλά τα παιδιά του Ηλί δεν ήκουον τας συµβουλάς του πατρός των. Εσκληρύνοντο εις
την ασέβειάν των. Ο δε Κυριος είχε λάβει οριστικήν απόφασιν να καταστρέψη αυτούς.
Α Βασ. 2,26  και το παιδάριον Σαµουήλ επορεύετο και εµεγαλύνετο και ήν αγαθόν µετά Κυρίου και µετά ανθρώπων.
Α Βασ. 2,26   Ο νεαρός Σαµουήλ, όσον παρήρχετο ο χρόνος, τόσον και εµεγάλωνε· και ήτο ενάρετος ενώπιον Θεού και
ανθρώπων.
Α Βασ. 2,27  και ήλθεν ο άνθρωπος Θεού προς Ηλί και είπε· τάδε λέγει Κύριος· αποκαλυφθείς απεκαλύφθην προς οίκον τού
πατρός σου όντων αυτών εν γη Αιγύπτω δούλων τώ οίκω Φαραώ
Α Βασ. 2,27   Κατά τον καιρόν εκείνον ενας προφήτης του Θεού ήλθε προς τον Ηλί και του είπε · “αυτά λέγει ο Κυριος. Εγώ
απεκαλύφθην βεβαίως στους προγόνους σου, οι οποίοι ανήκουν εις την πατρικήν σου οικογένειαν, στον Ααρών και τον
Μωϋσήν, όταν ο ισραηλιτικός λαός ευρίσκετο ακόµη εις την Αίγυπτον, δούλος του Φαραώ και στον οίκον του Φαραώ.
Α Βασ. 2,28  και εξελεξάµην τον οίκον τού πατρός σου εκ πάντων των σκήπτρων Ισραήλ εµοί ιερατεύειν και αναβαίνειν επί



θυσιαστήριόν µου και θυµιάν θυµίαµα και αίρειν εφούδ και έδωκα τώ οίκω τού πατρός σου τα πάντα τού πυρός υιών
Ισραήλ εις βρώσιν·
Α Βασ. 2,28 Μεταξύ δε όλου του Ισραηλιτικού λαού εξέλεξα από την ιδικήν σου φυλήν τους ιερείς οι οποίοι θα έπρεπε να µε
υπηρετούν και έτσι να έχουν το δικαίωµα να ανέρχωνται τας βαθµίδας του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, να θυµιούν
στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων και να φέρουν το ιερατικόν ένδυµα εφούδ. Επίσης εις την πατρικήν σου φυλήν έδωσα
εντολήν να περιέρχονται προς διατροφήν των τα υπόλοιπα από ωρισµένας θυσίας των Ισραηλιτών, αι οποίαι θυσίαι
περνούν από το πυρ του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Α Βασ. 2,29 ινατί επέβλεψας επί το θυµίαµά µου και εις την θυσίαν µου αναιδεί οφθαλµώ και εδόξασας τους υιούς σου υπέρ
εµέ ενευλογείσθαι απαρχής πάσης θυσίας τού Ισραήλ έµπροσθέν µου;
Α Βασ. 2,29 Συ όµως διατί εκύτταξες όχι µε ευλάβειαν αλλά µε αναιδές βλέµµα εις τα προσφερόµενα ολοκαυτώµατα και εις
τα θυµιάµατα επάνω στο θυσιαστήριον; Διατί επροτίµησες και ετίµησες περισσότερον τους υιούς σου από εµέ και διατί
ανέχεσαι να γεύωνται από τας προσφεροµένας θυσίας των Ισραηλιτών, ευθύς αµέσως µόλις αυταί παρουσιάζονται, πριν
ακόµη προσφερθούν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων;
Α Βασ. 2,30  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· είπα· ο οίκός σου και ο οίκος τού πατρός σου διελεύσεται ενώπιόν
µου έως αιώνος· και νύν φησί Κύριος· µηδαµώς εµοί, ότι αλλ ή τους δοξάζοντάς µε δοξάσω, και ο εξουθενών µε
ατιµασθήσεται.
Α Βασ. 2,30   Δια την χλιαράν και ασεβή συµπεριφοράν σου αυτά λέγει Κυριος, ο Θεός του Ισραήλ· Σου είπα άλλοτε και
υπεσχέθην ότι οι πατρικοί σου πρόγονοι, εποµένως και ο ιδικός σου οίκος, θα είναι πάντοτε µαζή µου δια να µε υπηρετούν.
Αλλά τώρα ο Κυριος λέγει· Κατ' ουδένα λόγον και τρόπον δεν ανέχοµαι πλέον αυτό. Αλλά εγώ θα δοξάζω εκείνους, που µε
µε δοξάζουν και µε σέβωνται, και θα καταφρονήσω και θα εξουθενώσω εκείνους, οι οποίοι µε καταφρονούν.
Α Βασ. 2,31  ιδού έρχονται ηµέραι και εξολοθρεύσω το σπέρµα σου και το σπέρµα οίκου πατρός σου ,
Α Βασ. 2,31    Θα έλθη καιρός, κατά τον οποίον θα εξολοθρεύσω τους απογόνους σου και τους απογόνους της οικογενείας
σου,
Α Βασ. 2,32  και ουκ έσται σοι πρεσβύτης εν οίκω µου πάσας τας ηµέρας·
Α Βασ. 2,32   και κανένας στο µέλλον από τους απογόνους σου δεν θα φθάνη εις γεροντικήν ηλικίαν, άλλα θα αποθνήσκη
πολύ ενωρίς.
Α Βασ. 2,33  και άνδρα ουκ εξολοθρεύσω σοι από τού θυσιαστηρίου µου εκλείπειν τους οφθαλµούς αυτού και καταρείν την
ψυχήν αυτού, και πάς περισσεύων οίκου σου πεσούνται εν ροµφαία ανδρών.
Α Βασ. 2,33   Εάν δε και δεν εξολοθρεύσω κάποιον άνδρα από εκείνους , που υπηρετούν στο θυσιαστήριόν µου, τούτο θα
οφείλεται στο ότι αυτού θα έχουν σβήσει οι οφθαλµοί και θα έχη καταρρεύσει η ζωη του . Κατά κανόνα όµως όλοι οι
απόγονοι του οίκου σου θα πέσουν από κτυπήµατα ροµφαίας.
Α Βασ. 2,34  και τούτό σοι το σηµείον, ό ήξει επί τους δύο υιούς σου, Οφνί και Φινεές· εν µια ηµέρα αποθανούνται
αµφότεροι.
Α Βασ. 2,34   Απόδειξις και επικύρωσις αυτών, τα οποία σου λέγω, θα είναι αυτό που θα επέλθη εναντίον των δύο παιδιών
σου, του Οφνί και του Φινεές. Εις µίαν και την αυτήν ηµέραν θα αποθάνουν και οι δύο .
Α Βασ. 2,35  και αναστήσω εµαυτώ ιερέα πιστόν, ός πάντα τα εν τή καρδία µου και τα εν τή ψυχή µου ποιήσει· και
οικοδοµήσω αυτώ οίκον πιστόν, και διελεύσεται ανώπιον χριστού µου πάσας τας ηµέρας.
Α Βασ. 2,35   Εγώ δε θα αναδείξω δια τον εαυτόν µου αρχιερέα πιστόν εις εµέ ο οποίος θα εφαρµόση όλα όσα έχω εις την
καρδίαν µου. Θα αναδείξω τον οίκον του πιστόν και αφωσιωµένον εις εµέ . Και αυτός θα διέρχεται όλας τας ηµέρας της
ζωής του πλησίον του χρισµένου βασιλέως.
Α Βασ. 2,36  και έσται ο περισσεύων εν οίκω σου ήξει προσκυνείν αυτώ οβολού αργυρίου λέγων· παράριψόν µε επί µίαν των
ιερατειών σου φαγείν άρτον.
Α Βασ. 2,36   Εκείνος δε ο οποίος θα απολειφθή από τους απογόνους σου, θα έλθη στοιαύτην αξιοδάκρυτον κατάστασιν,
ώστε θα µεταβή και θα προσκυνήση αυτόν τον αρχιερέα ζητών υπηρεσίαν αντί ελαχίστης αµοιβής, αντί ενός αργυρού
οβολού λέγων· Πέταξέ µε εις κάποιαν ιερατικήν υπηρεσίαν, δια να τρώγω και εγώ έστω και άρτον µόνον”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Βασ. 3,1  Καί το παιδάριον Σαµουήλ ήν λειτουργών τώ Κυρίω ενώπιον Ηλί τού ιερέως· και ρήµα Κυρίου ήν τίµιον εν ταίς
ηµέραις εκείναις, ουκ ήν όρασις διαστέλλουσα.
Α Βασ. 3,1  Ο δε νεαρός Σαµουήλ εξηκολούθει να υπηρετή στον ναόν του Κυρίου µε ευλάβειαν και σεµνότητα,
καθοδηγούµενος και παρακολουθούµενος από τον αρχιερέα Ηλί. Ο προφητικός λόγος κατά την εποχήν εκείνην ήτο
σπάνιος, δεν υπήρχε δε και προφητεία δι' οραµάτων, η οποία να διατάσση τα δέοντα και να ζεχωρίζη ρητώς το ορθόν από
του ψεύδους.
Α Βασ. 3,2  και εγένετο εν τή ηµέρα εκείνη και Ηλί εκάθευδεν εν τώ τόπω αυτού, και οι οφθαλµοί αυτού ήρξαντο
βαρύνεσθαι, και ουκ ηδύναντο βλέπειν.
Α Βασ. 3,2  Ο Ηλί κατά την ιστορικήν δι' αυτόν εκείνην ηµέραν εκοιµάτο στον τόπον, όπου συνήθως έµενε. Οι Οφθαλµοί
του, λόγω της γεροντικής ηλικίας, ήρχισαν να χάνουν το φως των, ώστε να µη δύναται πλέον να βλέπη καθαρά.
Α Βασ. 3,3  και ο λύχνος τού Θεού πριν επισκευασθήναι, και Σαµουήλ εκάθευδεν εν τώ ναώ, ού η κιβωτός τού Θεού.
Α Βασ. 3,3  Ητο η ώρα, κατά την οποίαν η επτάφωτος λυχνία έκαιεν ακόµη, ο δε Σαµουήλ εκοιµάτο εις κάποιο άκρον του
ναού, εντός του οποίου υπήρχεν η Κιβωτός του Θεού.
Α Βασ. 3,4  και εκάλεσε Κύριος· Σαµουήλ Σαµουήλ· και είπεν· ιδού εγώ.
Α Βασ. 3,4  Ο Κυριος εκάλεσε τον Σαµουήλ και είπε· “Σαµουήλ, Σαµουήλ”. Ο δε Σαµουήλ απήντησεν· “ιδού εγώ, κύριε”.
Α Βασ. 3,5  και έδραµε προς Ηλί και είπεν· ιδού εγώ, ότι κέκληκάς µε· και είπεν· ου κέκληκά σε, ανάστρεφε, κάθευδε· και
ανέστρεψε και εκάθευδε.
Α Βασ. 3,5  Ετρεξε προς τον Ηλί και του είπεν· “ιδού εγώ είµαι παρώώ· ήλθα, διότι µε εκάλεσες”. Ο Ηλί απήντησε· “δεν σε
εκάλεσα· γύρισε πίσω και κοιµήσου”. Επέστρεψε και εκοιµήθη.
Α Βασ. 3,6  και προσέθετο Κύριος και εκάλεσε· Σαµουήλ Σαµουήλ· και επορεύθη προς Ηλί το δεύτερον και είπεν· ιδού εγώ ,



ότι κέκληκάς µε· και είπεν· ου κέκληκά σε, ανάστρεφε, κάθευδε·
Α Βασ. 3,6  Ο Κυριος και πάλιν εκάλεσε τον Σαµουήλ λέγων· “Σαµουήλ, Σαµουήλ”. Ο Σαµουήλ νοµίσας ότι ο Ηλί τον
εκάλεσε, παρουσιάσθη δευτέραν φοράν προς αυτόν και είπε· “ιδού εγώ, ήλθον διότι µε εκάλεσες”. Είπεν όµως εις αυτόν ο
Ηλί· “όχι, δεν σε εκάλεσα, γύρισε και κοιµήσου πάλιν”.
Α Βασ. 3,7  και Σαµουήλ πριν ή γνώναι Θεόν και αποκαλυφθήναι αυτώ ρήµα Κυρίου.
Α Βασ. 3,7  Αυτά έγιναν πριν η ο Σαµουήλ γνωρίση σαφώς τον καλούντα Θεόν, και πριν λάβη καµµίαν αποκάλυψιν εκ
µέρους του Κυρίου.
Α Βασ. 3,8  και προσέθετο Κύριος καλέσαι Σαµουήλ εν τρίτω· και ανέστη και επορεύθη προς Ηλί και είπεν· ιδού εγώ , ότι
κέκληκάς µε. και εσοφίσατο Ηλί ότι Κύριος κέκληκε το παιδάριον,
Α Βασ. 3,8  Δια τρίτην πάλιν φοράν ο Κυριος προσεκάλεσε τον Σαµουήλ. Ο Σαµουήλ εσηκώθη, µετέβη προς τον Ηλί και
είπεν· “ιδού εγώ, είµαι παρών, ήλθα διότι µε προσεκάλεσες”. Ο Ηλί ενόησε τότε, ότι ο Κυριος είχε καλέσει τον νεαρόν
Σαµουήλ,
Α Βασ. 3,9  και είπεν· ανάστρεφε, κάθευδε, τέκνον, και έσται εάν καλέση σε και ερείς· λάλει, Κύριε, ότι ακούει ο δούλός σου.
και επορεύθη Σαµουήλ και εκοιµήθη εν τώ τόπω αυτού.
Α Βασ. 3,9  και είπε προς αυτόν· “πήγαινε πίσω, παιδί µου, και κοιµήσου· και αν σε καλέση πάλιν η φωνή αυτή που
ήκουσες, θα είπης· Λαλει, Κυριε, διότι ο δούλος σου ακούει”. Ο Σαµουήλ επήγε πράγµατι και εκοιµήθη πάλιν στον τόπον
του.
Α Βασ. 3,10  και ήλθε Κύριος και κατέστη και εκάλεσεν αυτόν ως άπαξ και άπαξ, και είπε Σαµουήλ· λάλει, ότι ακούει ο
δούλός σου.
Α Βασ. 3,10    Ο δε Κυριος ήλθε, εστάθη κάπου εκεί και εκάλεσεν αυτόν, όπως και προηγουµένως, και είπεν ο Σαµουήλ·
“λαλεί, διότι ο δούλος σου ακούει”.
Α Βασ. 3,11  και είπε Κύριος προς Σαµουήλ· ιδού εγώ ποιώ τα ρήµατά µου εν Ισραήλ, ώστε παντός ακούοντος αυτά ηχήσει
αµφότερα τα ώτα αυτού.
Α Βασ. 3,11     Ο Κυριος είπε προς τον Σαµουήλ· “ιδού, εγώ θα πραγµατοποιήσω τα λόγιά µου ενώπιον του Ισραηλιτικού
λαού κατά τέτοιον θαυµαστόν τρόπον, ώστε θα αντηχήσουν και τα δύο αυτιά παντός, ο οποίος ήθελε ακούσει αυτά.
Α Βασ. 3,12  εν τή ηµέρα εκείνη επεγερώ επί Ηλί πάντα , όσα ελάλησα εις τον οίκον αυτού, άρξοµαι και επιτελέσω.
Α Βασ. 3,12    Κατά την ηµέραν εκείνην θα επιφέρω κατά του Ηλί όλα όσα είπα εναντίον του οίκου του. Θα αρχίσω, αλλά και
θα φέρω εις πέρας, τας εναντίον αυτού τιµωρίας µου.
Α Βασ. 3,13  και ανήγγελκα αυτώ ότι εκδικώ εγώ τον οίκον αυτού έως αιώνος εν αδικίαις υιών αυτού, ότι κακολογούντες
Θεόν οι υιοί αυτού, και ουκ ενουθέτει αυτούς
Α Βασ. 3,13    Εχω προαναγγείλει εις αυτόν, ότι θα τιµωρήσω την οικργένειάν του εις αιώνα τον άπαντα εξ αιτίας των
αµαρτιών, που διαπράττουν οι υιοί του, διότι οι υιοί του βλασφηµούν τον Θεόν, ο δε Ηλί δεν επέπληττε και δεν ενουθετούσε
αυτούς, όπως έπρεπε.
Α Βασ. 3,14  και ουδ ούτως. ώµοσα τώ οίκω Ηλί· ει εξιλασθήσεται αδικία οίκου Ηλί εν θυµιάµατι και εν θυσίαις έως αιώνος.
Α Βασ. 3,14    Δεν θα συνεχισθή όµως αυτή η κατάστασις. Ωρκίσθηκα εναντίον της οικογενείας του Ηλί και είπα· Η αµαρτία
των παιδιών του Ηλί ουδέποτε θα εξιλεωθή ούτε µε θυµιάµατα ούτε µε αναιµάκτους και αιµατηράς θυσίας”.
Α Βασ. 3,15 και κοιµάται Σαµουήλ έως πρωΐ και ώρθρισε το πρωΐ και ήνοιξε τας θύρας οίκου Κυρίου· και Σαµουήλ εφοβήθη
απαγγείλαι την όρασιν τώ Ηλί.
Α Βασ. 3,15    Ο Σαµουήλ εκοιµήθη µέχρι της πρωΐας, οπότε λίαν πρωϊ εξύπνησε και ανοιξε τας θύρας του οίκου του Κυρίου.
Ο Σαµουήλ εφοβήθη να ανακοινώση στον Ηλί την όρασιν και προφητείαν την οποίαν ήκουσε.
Α Βασ. 3,16  και είπεν Ηλί προς Σαµουήλ· Σαµουήλ τέκνον· και είπεν· ιδού εγώ.
Α Βασ. 3,16    Ο Ηλί είπεν όµως προς τον Σαµουήλ· “Σαµουήλ, τέκνον µου”. Και Σαµουήλ είπεν· “ιδού εγώ, κύριε, είµε
παρών”.
Α Βασ. 3,17  και είπε· τι το ρήµα το λαληθέν προς σε; µη δή κρύψης απ εµού· τάδε ποιήσαι σοι ο Θεός και τάδε προσθείη, εάν
κρύψης απ εµού ρήµα εκ πάντων των λόγων των λαληθέντων σοι εν τοίς ωσί σου.
Α Βασ. 3,17    Είπεν ο Ηλί· “ποίος είναι ο λόγος, τον οποίον ελάλησε προς σε ο Κυριος; Μη µου αποκρύψης τίποτε απολύτως.
Θα σε τιµωρήση ο Θεός, εάν µου αποκρύψης, έστω και ένα λόγον από όλα τα λόγια, τα οποία ελαλήθησαν εις τα αυτιά
σου”.
Α Βασ. 3,18  και απήγγειλε Σαµουήλ πάντας τους λόγους και ουκ έκρυψεν απ αυτού. και είπεν Ηλί· Κύριος αυτός, το αγαθόν
ενώπιον αυτού ποιήσει.
Α Βασ. 3,18    Ο Σαµουήλ εφανέρωσε τότε στον Ηλί όλα τα λόγια και δεν έκρυψε τίποτε από αυτόν. Είπε δε ο Ηλί· “ο Κυριος
είναι αυτός και ας κάµη το καλόν και το πρέπον ενώπιόν του”.
Α Βασ. 3,19  και εµεγαλύνθη Σαµουήλ, και ήν Κύριος µετ αυτού, και ουκ έπεσεν από πάντων των λόγων αυτού επί την γήν.
Α Βασ. 3,19    Ο Σαµουήλ δια την αρετήν του και την σύνεσίν του έγινε µέγας και πολύς. Ο Κυριος ήτο µαζή του και τίποτε
από όλα τα λόγια, τα οποία ο Σαµουήλ είπε, δεν έπεσεν εις την γην, δεν ελέχθη επί µαταίω.
Α Βασ. 3,20  και έγνωσαν πάς Ισραήλ από Δάν και έως Βηρσαβεέ ότι πιστός Σαµουήλ εις προφήτην τώ Κυρίω.
Α Βασ. 3,20   Ολοι δε οι Ισραηλίται, οι οποίοι κατοικούσαν από την περιοχήν Δαν και έως την περιοχήν Βηρσαβεέ,
επείσθησαν ότι ο Σαµουήλ ήτο πιστός και αληθινός προφήτης του Κυρίου.
Α Βασ. 3,21  και προσέθετο Κύριος δηλωθήναι εν Σηλώµ, ότι απεκαλύφθη Κύριος προς Σαµουήλ· και επιστεύθη Σαµουήλ
τού προφήτης γενέσθαι τώ Κυρίω εις πάντα Ισραήλ απ άκρων της γής και έως άκρων. και Ηλί πρεσβύτης σφόδρα, και οι
υιοί αυτού πορευόµενοι επορεύοντο και πονηρά η οδός αυτών ενώπιον Κυρίου.
Α Βασ. 3,21    Ο Κυριος επανειληµµένως εξεδήλωσε το θέληµά του εν Σηλώµ δια του Σαµουήλ, διότι απεκαλύφθη ο Κυριος
προς τον Σαµουήλ. Από όλους δε τους Ισραηλίτας από το ένα άκρον της γης Παλαιστίνης έως το άλλο άκρουν έγινε
πιστευτόν και αποδεκτόν ότι ο Σαµουήλ είναι προφήτης του Κυρίου. Ο Ηλί εγήρασε πλέον πολύ, οι δε υιοί του
εξηκολούθουν να φέρωνται κατά τον ίδιον τρόπον και ο τρόπος της ζωής των ήτο πονηρός ενώπιον του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4



Α Βασ. 4,1  Καί εγενήθη εν ταίς ηµέραις εκείναις και συναθροίζονται αλλόφυλοι επί Ισραήλ εις πόλεµον· και εξήλθεν
Ισραήλ εις απάντησιν αυτοίς εις πόλεµον και παρεµβάλλουσιν επί Αβενέζερ, και οι αλλόφυλοι παρεµβάλλουσιν εν Αφέκ.
Α Βασ. 4,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας οι Φιλισταίοι συνεκεντρώθησαν, δια να πολεµήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι
Ισραηλίται εξήλθον από τας πόλεις των, δια να αντιπαραταχθούν και πολεµήσουν τους Φιλισταίους. Ηλθον και
εστρατοπέδευσαν εις Αβενέζερ, ενώ οι Φιλισταίοι είχον στρατοπεδεύσει εις Αφέκ.
Α Βασ. 4,2  και παρατάσσονται αλλόφυλοι εις πόλεµον επί Ισραήλ· και έκλινεν ο πόλεµος, και έπταισεν ανήρ Ισραήλ
ενώπιον αλλοφύλων, και επλήγησαν εν τή παρατάξει εν αγρώ τέσσαρες χιλιάδες ανδρών.
Α Βασ. 4,2     Παρετάχθησαν οι αλλόφυλοι, οι Φιλισταίοι, εις µάχην εναντίον των Ισραηλιτών. Κατά την µάχην οι
Ισραηλίται ενικήθησαν από τους αλλοφύλους και κατά την σύγκρουσιν , η οποία έγινεν εις την πεδιάδα, εφονεύθησαν
τέσσαρες χιλιάδες άνδρες από αυτούς.
Α Βασ. 4,3  και ήλθεν ο λαός εις την παρεµβολήν, και είπαν οι πρεσβύτεροι Ισραήλ· κατά τι έπταισεν ηµάς Κύριος σήµερον
ενώπιον αλλοφύλων; λάβωµεν την κιβωτόν τού Θεού ηµών εκ Σηλώµ, και εξελθέτω εκ µέσου ηµών, και σώσει ηµάς εκ
χειρός εχθρών ηµών.
Α Βασ. 4,3  Ο υπόλοιπος στρατός των Ισραηλιτών επανήλθεν στο στρατόπεδόν του. Οι γεροντότεροι Ισραηλίται
διηρωτήθησαν αναµεταξύ των και είπαν· “διατί παρεχώρησεν ο Κυριος σήµερον να νικηθώµεν από τους Φιλισταίους ; Ας
παρώµεν από την Σηλώµ την ιεράν Κιβωτόν του Θεού µας και µαζή µε ηµάς και εν µέσω ηµών ας εξέλθη και αυτή εις την
µάχην κατά των Φιλισταίων. Αυτή θα µας σώση από τα χέρια των εχθρών µας”.
Α Βασ. 4,4  και απέστειλεν ο λαός εις Σηλώµ, και αίρουσιν εκείθεν την κιβωτόν Κυρίου καθηµένου Χερουβίµ· και αµφότεροι
οι υιοί Ηλί µετά της κιβωτού, Οφνί και Φινεές.
Α Βασ. 4,4     Απέστειλαν λοιπόν οι Ισροηλίται ανθρώπους εις Σηλώµ και µετέφεραν από εκεί την κιβωτόν του Κυρίου, ο
οποίος εκάθητο επάνω εις τα Χερουβίµ τα ευρισκόµενα επί της Κιβωτού. Μαζή µε την Κιβωτόν ηκολούθησαν και οι δύο
υιοί του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινεές.
Α Βασ. 4,5  και εγενήθη ως ήλθεν η κιβωτός Κυρίου εις την παρεµβολήν, και ανέκραξε πάς Ισραήλ φωνή µεγάλη, και
ήχησεν η γη.
Α Βασ. 4,5  Συνέβη δε τούτο το γεγονός. Οταν έφθασεν η Κιβωτός του Κυρίου στο στρατόπεδον των Ισραηλιτών , όλοι οι
Ισραηλίται εκραύγασαν µε φωνήν µεγάλην, από την οποίαν αντήχησεν όλη η γύρω περιοχή.
Α Βασ. 4,6  και ήκουσαν οι αλλόφυλοι της κραυγής, και είπον οι αλλόφυλοι· τις η κραυγή η µεγάλη αύτη εν τή παρεµβολή
των Εβραίων; και έγνωσαν ότι κιβωτός Κυρίου ήκει εις την παρεµβολήν.
Α Βασ. 4,6     Οι αλλόφυλοι, οι Φιλισταίοι, όταν ήκουσαν τους αλαλαγµούς εκείνους διηρωτήθησαν µεταξύ των λέγοντες·
“που οφείλεται αυτή η µεγάλη κραυγή στο στρατόπεδον των Εβραίων; Εµαθον δε ότι η Κιβωτός του Κυρίου είχεν έλθει στο
στρατόπεδον εκείνων.
Α Βασ. 4,7  και εφοβήθησαν οι αλλόφυλοι και είπον· ούτοι οι θεοί ήκασι προς αυτούς εις την παρεµβολήν· ουαί ηµίν· εξελού
ηµάς, κύριε, σήµερον, ότι ου γέγονε τοιαύτη εχθές και τρίτην.
Α Βασ. 4,7  Εφοβήθησαν οι αλλόφυλοι και είπον αναµεταξύ των· “αυτοί είναι οι θεοί, οι οποίοι ήλθον προς αυτούς στο
στρατόπεδόν των. Αλλοίµονον εις ηµάς. Γλύτωσέ µας, Κυριε, από την σηµερινήν συµφοράν, όµοια της οποίας δεν έχει γίνει
εις ηµάς κατά τον προηγούµενον καιρόν !
Α Βασ. 4,8  ουαί ηµίν· τις εξελείται ηµάς εκ χειρός των θεών των στερεών τούτων ; ούτοι οι θεοί, οι πατάξαντες την Αίγυπτον
εν πάση πληγή και εν τή ερήµω.
Α Βασ. 4,8     Αλλοίµονον εις ηµάς· ποιός θα µας απαλλάξη από τα παντοδύναµα χέρια των ισχυρών αυτών θεών; Αυτοί οι
θεοί είναι εκείνοι, οι οποίοι εκτύπησαν µε κάθε ειδός πληγής την Αίγυπτον και εβοήθησαν τους Ισραηλίτας εις την έρηµον.
Α Βασ. 4,9  κραταιούσθε και γίνεσθε εις άνδρας αλλόφυλοι, όπως µη δουλεύσητε τοίς Εβραίοις, καθώς εδούλευσαν ηµίν, και
έσεσθε εις άνδρας και πολεµήσατε αυτούς.
Α Βασ. 4,9     Αλλά πάρετε θάρρος, ω Φιλισταίοι. Φανήτε πραγµατικοί άνδρες, δια να µη νικηθήτε και υποδουλωθήτε στους
Εβραίους, όπως εκείνοι είχον υποδουλωθή εις ηµάς. Φανήτε άνδρες και πολεµήσατε γενναίως εναντίον αυτών” !
Α Βασ. 4,10  και επολέµησαν αυτούς· και πταίει ανήρ Ισραήλ, και έφυγεν έκαστος εις σκήνωµα αυτού· και εγένετο πληγή
µεγάλη σφόδρα, και έπεσον εξ Ισραήλ τριάκοντα χιλιάδες ταγµάτων.
Α Βασ. 4,10    Οι Φιλισταίοι επολέµησαν πράγµατι µε ανδρείαν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίται ενικήθησαν και ο
καθένας από αυτούς ετράπη εις πανικόβλητον φυγήν δια το σπίτι του. Οι Ισραηλίται υπέστησαν πολύ µεγάλην συµφοράν,
διότι στο πεδίον της µάχης έπεσαν τριάκοντα χιλιάδες πεζοί.
Α Βασ. 4,11  και κιβωτός τού Θεού ελήφθη, και αµφότεροι οι υιοί Ηλί απέθανον, Οφνί και Φινεές.
Α Βασ. 4,11    Η δε Κιβωτός του Θεού έπεσεν εις τα χέρια των Φιλισταίων. Και οι δύο δε υιοί του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινεές,
εφονεύθησαν.
Α Βασ. 4,12  Καί έδραµεν ανήρ Ιεµιναίος εκ της παρατάξεως και ήλθεν εις Σηλώµ εν τή ηµέρα εκείνη, και τα ιµάτια αυτού
διερωγότα, και γη επί της κεφαλής αυτού.
Α Βασ. 4,12    Ενας δε ανήρ Ισραηλίτης, ανήκων εις την φυλήν του Βενιαµίν, έτρεξεν από το πεδίον της µάχης και ήλθεν εις
Σηλώµ κατά την ιδίαν εκείνην ηµέραν. Τα ενδύµατά του ήσαν σχισµένα και χώµα ήτο επάνω εις την κεφαλήν αυτού.
Α Βασ. 4,13  και ήλθε, και ιδού Ηλί επί τού δίφρου παρά την πύλη σκοπεύων την οδόν, ότι ήν καρδία αυτού εξεστηκυία περί
της κιβωτού τού Θεού· και ο άνθρωπος εισήλθεν εις την πόλιν απαγγείλαι, και ανεβόησεν η πόλις.
Α Βασ. 4,13    Οταν ο άνθρωπος αυτός έφθασε, την ώραν εκείνην ο Ηλί εκάθητο επάνω εις ένα κάθισµα πλησίον της πύλης
της Σκηνής, παρατηρών την οδόν, από όπου επερίµενεν αγγελίαν δια την έκβασιν της µάχης. Τον κατείχεν αγωνία, διότι η
καρδία του εφοβείτο δια την Κιβωτόν του Κυρίου. Ο άνθρωπος εκείνος εισήλθεν εις την πάλιν, δια να αναγγείλη τα
γεγονότα· και ανήγγειλε την συµφοράν. Ολοι οι κάτοικοι εξέβαλον γοεράς κραυγάς.
Α Βασ. 4,14  και ήκουσεν Ηλί την φωνήν της βοής και είπε· τις η φωνή της βοής ταύτης; και ο άνθρωπος σπεύσας εισήλθε
και απήγγειλε τώ Ηλί.
Α Βασ. 4,14    Ο Ηλί ήκουσε την βοήν των κραυγών και ηρώτησεν· εις ποίαν αιτίαν οφείλεται ο θόρυβος αυτός των
κραυγών”; Αµέσως ο άνθρωπος εκείνος έσπευσεν, ήλθε και ανεκοίνωσεν στον Ηλί τα συµβάντα.
Α Βασ. 4,15  και Ηλί υιός ενενήκοντα ετών, και οι οφθαλµοί αυτού επανέστησαν και ουκ επέβλεπε·



Α Βασ. 4,15    Ητο τότε ο Ηλί ενενήκοντα ετών. Οι οφθαλµοί του ήσαν απλανείς· είχεν άκαµπτον το βλέµµα και δεν έβλεπε.
Α Βασ. 4,16  και είπεν Ηλί τοίς ανδράσι τοίς περιεστηκόσιν αυτώ· τις η φωνή τού ήχου τούτου; και ο ανήρ σπεύσας
προσήλθε προς Ηλί και είπεν αυτώ· εγώ ειµι ο ήκων εκ της παρεµβολής, καγώ πέφευγα εκ της παρατάξεως σήµερον. και
είπεν Ηλί· τι το γεγονός ρήµα, τέκνον;
Α Βασ. 4,16    Ηρώτησε λοιπόν ο Ηλί πάλιν τους άνδρας, οι οποίοι ήσαν γύρω του· “που οφείλεται ο θόρυβος αυτών των
κραυγών;” Ο αγγελιαφόρος εκείνος έσπευσεν, επλησίασε τον Ηλί και του είπε· “εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος έχω έλθει από το
στρατόπεδον, και εγώ κατώρθωσα να φύγω σήµερον από την µάχην”. Τον ηρώτησεν ο Ηλί· “τι λοιπόν συνέβη, παιδί µου;”
Α Βασ. 4,17  και απεκρίθη το παιδάριον και είπε· πέφευγεν ανήρ Ισραήλ εκ προσώπου αλλοφύλων , και εγένετο πληγή
µεγάλη εν τώ λαώ, και αµφότεροι οι υιοί σου τεθνήκασι, και η κιβωτός τού Θεού ελήφθη.
Α Βασ. 4,17    Ο νεαρός εκείνος Ισραηλίτης απήντησεν· “οι Ισραηλίται ενικήθησαν, κατελήφθησαν από πανικόν και
ετράπησαν εις φυγήν ενώπιον των αλλοφύλων. Εγινε µεγάλη συµφορά στον στρατόν, οι δύο υιοί σου απέθανον, η δε
Κιβωτός περιήλθεν εις χείρας των εχθρών”.
Α Βασ. 4,18  και εγένετο ως εµνήσθη της κιβωτού τού Θεού, και έπεσεν από τού δίφρου οπισθίως εχόµενος της πύλης, και
συνετρίβη ο νώτος αυτού και απέθανεν, ότι πρεσβύτης ο άνθρωπος και βαρύς· και αυτός έκρινε τον Ισραήλ είκοσιν έτη.
Α Βασ. 4,18    Αµέσως µόλις ο άνθρωπος εκείνος ανέφερε την απώλειαν της Κιβωτού του Θεού, ο Ηλί κατελήφθη από
τοιαύτην οδύνην, ώστε έπεσεν από το κάθισµά του προς τα οπίσω πλησίον της πύλης και συνετρίβη ο νώτος του και
απέθανε, διότι ο Ηλί ήτο γέρων πλέον και βαρύς. Αυτός υπήρξε Κριτής του Ισραηλιτικού λαού επί είκοσιν έτη.
Α Βασ. 4,19  Καί νύµφη αυτού γυνή Φινεές συνειληφυία τού τεκείν· και ήκουσε την αγγελίαν ότι ελήφθη η κιβωτός τού
Θεού και ότι τέθνηκεν ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής, και έκλαυσε και έτεκεν, ότι επεστράφησαν επ αυτήν ωδίνες
αυτής.
Α Βασ. 4,19    Η νύµφη του Ηλί, η σύζυγος του Φινεές, ήτο έγκυος, έτοιµη να γεννήση. Οταν ήκουσε την αγγελίαν, ότι η
Κιβωτός είχε κυριευθή από τους εχθρούς και ότι ο πενθερός της απέθανεν, ο δε σύζυγός της εφονεύθη, έκλαυσε και
εγέννησε, διότι τότε της ήλθαν απότοµα αι ωδίνες του τοκετού.
Α Βασ. 4,20  και εν τώ καιρώ αυτής αποθνήσκει, και είπον αυτή αι γυναίκες αι παρεστηκυίαι αυτή· µη φοβού, ότι υιόν
τέτοκας· και ουκ απεκρίθη, και ουκ ενόησεν η καρδία αυτής.
Α Βασ. 4,20   Οταν δε εγέννησε περιήλθεν εις κατάστασιν θανάτου. Αι παρευρισκόµενοι εκεί γυναίκες είπαν εις αυτήν· “µη
φοβήσαι διότι εγέννησες υιόν”. Εκείνη δεν απήντησε, διότι ευρίσκετο εις την επιθανάτιον αγωνίαν. Δεν εκατάλαβε τίποτε.
Α Βασ. 4,21  και εκάλεσε το παιδάριον Ουαί Βαρχαβώθ υπέρ της κιβωτού τού Θεού και υπέρ τού πενθερού αυτής και υπέρ
τού ανδρός αυτής.
Α Βασ. 4,21    Επρόλαβεν όµως και ωνόµασε το νεογέννητον παιδί “Ουαί Βαρχαβώθ”, δηλαδή “έχάθη η δόξα” ! Του έδωσε δε
αυτό το όνοµα δια την αιχµαλωσίαν της Κιβωτού, δια τον θάνατον του πενθερού της και δια τον φόνον του συζύγου της.
Α Βασ. 4,22  και είπαν· απώκισται δόξα Ισραήλ εν τώ ληφθήναι την κιβωτόν Κυρίου.
Α Βασ. 4,22   Οι Ισραηλίται κατόπιν αυτών των συµφορών είπαν· “η δόξα του Ισραηλιτικού λαού έφυγε πλέον λόγω της
αιχµαλωσίας της Κιβωτού του Κυρίου !”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Βασ. 5,1  Καί αλλόφυλοι έλαβον την κιβωτόν τού Θεού και εισήνεγκαν αυτήν εξ Αβενέζερ εις Άζωτον.
Α Βασ. 5,1  Οι αλλόφυλοι, οι Φιλισταίοι, επήραν την Κιβωτόν του Κυρίου και την µετέφεραν από τον τόπον της µάχης, από
την Αβενεζέρ, εις την Αζωτον, την πόλιν των.
Α Βασ. 5,2  και έλαβον αλλόφυλοι την κιβωτόν Κυρίου και εισήνεγκαν αυτήν εις οίκον Δαγών και παρέστησαν αυτήν παρά
Δαγών.
Α Βασ. 5,2  Επήραν, λοιπόν, οι Φιλισταίοι την Κιβωτόν αυτήν του Κυρίου και την έφεραν στον ναόν του θεού των Δαγών .
Την ετοποθέτησαν δε πλησίον του αγάλµατος του θεού Δαγών.
Α Βασ. 5,3 και ώρθρισαν οι Αζώτιοι και εισήλθον εις οίκον Δαγών και είδον και ιδού Δαγών πεπτωκώς επί πρόσωπον αυτού
ενώπιον κιβωτού τού Θεού· και ήγειραν τον Δαγών και κατέστησαν εις τον τόπον αυτού . και εβαρύνθη χείρ Κυρίου επί τους
Αζωτίους και εβασάνισεν αυτούς και επάταξεν αυτούς εις τας έδρας αυτών, την Άζωτον και τα όρια αυτής.
Α Βασ. 5,3  Οι κάτοικοι της Αζώτου εσηκώθηκαν πολύ πρωϊ και εισήλθον στον ναόν του θεού Δαγών, προφανώς δια να
προσκυνήσουν. Αίφνης είδον ότι το άγαλµα του θεού των Δαγών είχε πέσει κατά γης µε το πρόσωπον στο έδαφος ενώπιον
της Κιβωτού του Θεού. Εσήκωσαν το άγαλµα του θεού των και το ετοποθέτησαν πάλιν εις την προτέραν του θέσιν . Αλλά η
τιµωρός χειρ του Κυρίου έπεσε βαρεία και εβασάνισεν αυτούς . Επέφερε δε νόσον στους αφεδρώνας όλων των κατοίκων της
Αζώτου και των περιχώρων της.
Α Βασ. 5,4  και εγένετο ότε ώρθρισαν το πρωΐ, και ιδού Δαγών πεπτωκώς επί πρόσωπον αυτού ενώπιον κιβωτού διαθήκης
Κυρίου, και η κεφαλή Δαγών και αµφότερα τα ίχνη χειρών αυτού αφηρηµένα επί τα εµπρόσθια αµαφέθ έκαστον, και
αµφότεροι οι καρποί των χειρών αυτού πεπτωκότες επί το πρόθυρον, πλήν η ράχις Δαγών υπελείφθη.
Α Βασ. 5,4  Οταν την πρωΐαν οι κάτοικοι της Αζώτου ηγέρθησαν και εισήλθον πάλιν στον ναόν, είδόν µε έκπληξίν, των, ότι
το άγαλµα του θεού των Δαγών είχε και πάλιν πέσει κατά γης ενώπιον της Κιβωτού του Θεού µε το πρόσωπον στο έδαφος.
Η κεφαλή δε του Δαγών και αι δύο παλάµαι των χειρών του αγάλµατός του είχον αφαιρεθή και είχον αποχωρισθή από το
άλλο σώµα προς τα εµπρός. Οι καρποί και αι παλάµαι των χειρών του είχον πέσει στο κατώφλι του ναού. Μονον ο κορµός
του αγάλµατος είχε µείνει (εις την θέσιν, όπου είχε τοποθετηθή προηγουµένως).
Α Βασ. 5,5  διά τούτο ουκ επιβαίνουσιν οι ιερείς Δαγών και πάς ο εισπορευόµενος εις οίκον Δαγών επί βαθµόν οίκου Δαγών
εν Αζώτω έως της ηµέρας ταύτης, ότι υπερβαίνοντες υπερβαίνουσι.
Α Βασ. 5,5  Δια τούτο οι ιερείς του ναού του Δαγών και όλοι εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται στον ναόν τούτον του θεού Δαγών,
δεν πατούν στο κατώφλι του ναού τούτου, που ευρίσκεται εις την Αζωτον, µέχρι της ηµέρας που γράφονται αυτά , αλλά
διασκελίζουν µε πολλήν προσοχήν το κατώφλι της εισόδου του ναού.
Α Βασ. 5,6  και εβαρύνθη η χείρ Κυρίου επί Άζωτον, και επήγαγεν αυτοίς και εξέζεσεν αυτοίς εις τας ναύς, και µέσον της
χώρας αυτής ανεφύησαν µύες, και εγένετο σύγχυσις θανάτου µεγάλη εν τή πόλει.
Α Βασ. 5,6  Εν τω µεταξύ η τιµωρός χειρ του Κυρίου έπεσε βαρύτατη στους κατοίκους της Αζώτου , τους ετιµώρησε και



επέφερεν εις αυτούς εκζέµατα στους αφεδρώνας, ενώ εις όλην την χώραν των ενεφανίσθησαν σµήνη ποντικών. Εξ αιτίας
όλων αυτών των πληγών εις τας πόλεις των κατέλαβε την χώραν πανικός και εξηπλώθη ο θάνατος .
Α Βασ. 5,7  και είδον οι άνδρες Αζώτου ότι ούτως, και λέγουσιν· ότι ου καθήσεται κιβωτός τού Θεού Ισραήλ µεθ ηµών, ότι
σκληρά χείρ αυτού εφ ηµάς και επί Δαγών θεόν ηµών.
Α Βασ. 5,7  Οι κάτοικοι της Αζώτου, όταν είδον ότι προσεβλήθησαν από τοιαύτην συµφοράν, συνεκεντρώθησαν και είπαν·
“δεν πρέπει να παραµείνη η Κιβωτός του Θεού του Ισραήλ µαζή µας, διότι έπεσεν εναντίον µας βαρεία η τιµωρός χειρ του
Θεού και εναντίον και αυτού ακόµη του θεού µας Δαγών”.
Α Βασ. 5,8  και αποστέλλουσι και συνάγουσι τους σατράπας των αλλοφύλων προς αυτούς και λέγουσι· τι ποιήσωµεν τή
κιβωτώ Θεού Ισραήλ; και λέγουσιν οι Γεθαίοι· µετελθέτω κιβωτός τού Θεού προς ηµάς· και µετήλθε κιβωτός τού Θεού
Ισραήλ εις Γέθ.
Α Βασ. 5,8  Απέστειλαν λοιπόν ανθρώπους και προσεκάλεσαν εις σύσκεψιν τους άρχοντας των Φιλισταίων και τους
ηρώτησαν· “τι θα κάνωµεν σχετικώς µε την Κιβωτόν του Θεού του Ισραηλιτικού λαού”; Οι κάτοικοι της Γεθ απήντησαν·
“ας µεταφερθή η Κιβωτός του Θεού εις την πόλιν µας”. Πράγµατι η Κιβωτός του Θεού µετεφέρθη εις την πόλιν Γέθ.
Α Βασ. 5,9  και εγενήθη µετά το µετελθείν αυτήν και γίνεται χείρ Κυρίου τή πόλει, τάραχος µέγας σφόδρα, και επάταξε τους
άνδρας της πόλεως από µικρού έως µεγάλου και επάταξεν αυτούς εις τας έδρας αυτών, και εποίησαν οι Γεθαίοι εαυτοίς
έδρας.
Α Βασ. 5,9  Αλλά συνέβη τότε τούτο το γεγονός· όταν αυτή µετεφέρθη εκεί, έπεσε βαρεία η τιµωρός χειρ του Κυρίου εναντίον
των κατοίκων της πόλεως και µεγάλη αναταραχή συνέβη µεταξύ των, διότι προσέβαλε δια νόσου ο Κυριος τους
αφεδρώνας των. Δια τούτο οι κάτοικοι της Γεθ κατεσκεύασαν ειδικά καθίσµατα , δια να κάθωνται.
Α Βασ. 5,10  και εξαποστέλλουσι την κιβωτόν τού Θεού εις Ασκάλωνα. και εγενήθη ως εισήλθε κιβωτός Θεού εις Ασκάλωνα,
και εβόησαν οι Ασκαλωνίται λέγοντες· τι απεστρέψατε την κιβωτόν τού Θεού Ισραήλ προς ηµάς θανατώσαι ηµάς και τον
λαόν ηµών;
Α Βασ. 5,10    Εστειλαν τότε την Κιβωτόν του Θεού εις την πόλιν Ασκάλωνα. Οταν όµως η Κιβωτός του Θεού εισήλθεν εις
την Ασκάλωνα, εφώναξαν οι κάτοικοι της Ασκάλωνος λέγοντες· “διατί εστείλατε την Κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις
ηµάς; Δια να θανατώσετε ηµάς και όλον τον λαόν µας;”
Α Βασ. 5,11  και εξαποστέλλουσι και συνάγουσι τους σατράπας των αλλοφύλων και είπον· εξαποστείλατε την κιβωτόν τού
Θεού Ισραήλ, και καθισάτω εις τον τόπον αυτής και ου µη θανατώση ηµάς και τον λαόν ηµών·
Α Βασ. 5,11     Απέστειλαν λοιπόν αγγελιαφόρους και προσεκάλεσαν τους σατράπας των Φιλισταίων και είπαν· “πάρετε και
αποµακρύνατε την Κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ και ας σταλή αυτή να τοποθετηθή στον τόπον της, δια να διαφύγωµεν
έτσι τον θάνατον ηµείς και ο λαός µας.
Α Βασ. 5,12  ότι εγενήθη σύγχυσις εν όλη τή πόλει βαρεία σφόδρα, ως εισήλθε κιβωτός Θεού Ισραήλ εκεί, και οι ζώντες και
ουκ αποθανόντες επλήγησαν εις τας έδρας, και ανέβη η κραυγή της πόλεως εις τον ουρανόν.
Α Βασ. 5,12    Πρέπει δε να φύγη το συντοµώτερον, διότι από την στιγµήν, κατά την οποίαν η Κιβωτός του Θεού των
Ισραηλιτών εισήλθεν εις την πόλιν µας, εξηπλώθη και επεκράτησε µία βαρεία και πρωτοφανής σύγχυσις και πανικός εξ
αιτίας των θανάτων. Οσοι έζησαν και δεν απέθαναν, προσεβλήθησαν από νόσον στους αφεδρώνας των”. Τοσον δε µεγάλη
ήτο η κραυγή της πόλεως, ώστε έφθασεν έως στον ουρανόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Βασ. 6,1  Καί ήν κιβωτός εν αγρώ των αλλοφύλων επτά µήνας, και εξέζεσεν η γη αυτών µύας.
Α Βασ. 6,1  Η Κιβωτός της Διαθήκης είχεν αφεθή στους αγρούς των Φιλισταίων επί επτά µήνας. Η χώρα των εξέβρασε
ποντικούς.
Α Βασ. 6,2  και καλούσιν αλλόφυλοι τους ιερείς και τους µάντεις και τους επαοιδούς αυτών λέγοντες· τι ποιήσωµεν τή
κιβωτώ Κυρίου; γνωρίσατε ηµίν εν τίνι αποστελούµεν αυτήν εις τον τόπον αυτής.
Α Βασ. 6,2     Οι Φιλισταίοι τότε προσεκάλεσαν τους ιερείς, τους µάντεις και τους µάγους, οι οποίοι ψάλλουν µαγικάς ωδάς,
και τους ηρώτησαν· “τι πρέπει να κάµωµεν µε την Κιβωτόν του Κυρίου; Πληροφορήσατέ µας, πως πρέπει να αποστείλωµεν
αυτήν στον τόπον της”.
Α Βασ. 6,3  και είπαν· ει εξαποστέλλετε υµείς την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου Θεού Ισραήλ, µη δή εξαποστείλητε αυτήν
κενήν, αλλ αποδιδόντες απόδοτε αυτή της βασάνου, και τότε ιαθήσεσθε, και εξιλασθήσεται υµίν, µη ουκ αποστή η χείρ
αυτού αφ υµών.
Α Βασ. 6,3  Οι ιερείς, οι µάντεις και οι µάγοι απήντησαν· “εάν θα επιστρέψετε την Κιβωτόν του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ,
να µη την στείλετε κενήν, χωρίς δώρα, αλλά δια την επανόρθωσιν της ασεβούς και αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς σας προς
την Κιβωτόν, προσφέρετε προθύµως δώρα και τότε θα θεραπευθήτε και θα εξιλεωθήτε. Εάν όµως δεν ενεργήσετε έτσι,
υπάρχει φόβος να µην αποµακρυνθή από σας η τιµωρός χειρ του Κυρίου”.
Α Βασ. 6,4  και λέγουσι· τι το της βασάνου αποδώσοµεν αυτή; και είπαν· κατ αριθµόν των σατραπών των αλλοφύλων πέντε
έδρας χρυσάς, ότι πταίσµα εν υµίν και τοίς άρχουσιν υµών και τώ λαώ,
Α Βασ. 6,4     Οι Φιλισταίοι ηρώτησαν· “τι πρέπει να της προσφέρωµεν εις επανόρθωσιν της ασεβείας µας και της
αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς µας προς την Κιβωτόν;” Εκείνοι τους είπαν· “αναλόγως µε τον αριθµόν των σατραπειών θα
προσφέρετε οµοιώµατα εδρών χρυσών ως αφιερώµατα, διότι αυτή η ενοχή βαρύνει κυρίως σας, τους άρχοντας και τον
λαόν.
Α Βασ. 6,5  και µύς χρυσούς οµοίωµα των µυών υµών των διαφθειρόντων την γήν· και δώσετε τώ Κυρίω δόξαν, όπως
κουφίση την χείρα αυτού αφ υµών και από των θεών υµών και από της γής υµών.
Α Βασ. 6,5  Επίσης θα προσφέρετε ως αφιερώµατα χρυσά οµοιώµατα ποντικών, οι οποίοι κατέστρεψαν την χώραν σας, και
έτσι θα αποδώσετε την πρέπουσαν τιµήν και δόξαν στον Θεόν. Αυτός δε θα απαλύνη και θα αποσύρη την τιµωρόν χείρα
του από σας, από τους θεούς σας, από την χώραν σας.
Α Βασ. 6,6  και ίνα τι βαρύνετε τας καρδίας υµών, ως εβάρυνεν Αίγυπτος και Φαραώ την καρδίαν αυτών; ουχί ότε ενέπαιξεν
αυτοίς, εξαπέστειλαν αυτούς, και απήλθον;
Α Βασ. 6,6     Διατί σκληρύνετε τας καρδίας σας και δεν θέλετε να αποστείλετε την Κιβωτόν; Σκληρύνετε, λοιπόν, τας



καρδίας σας, όπως άλλοτε οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ και δεν αφήκαν ελευθέρους τους Ισραηλίτας; Διατί δεν ενθυµείσθε, ότι
οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ, αφού ο Θεός τους ετιµώρησέ µε σκληράς πληγάς, ηναγκάσθησαν να αφήσουν τους Ισραηλίτας
να απέλθουν ελεύθεροι;
Α Βασ. 6,7  και νύν λάβετε και ποιήσατε άµαξαν καινήν και δύο βόας πρωτοτοκούσας άνευ των τέκνων και ζεύξατε τας
βόας εν τή αµάξη και απαγάγετε τα τέκνα από όπισθεν αυτών εις οίκον·
Α Βασ. 6,7  Τωρα λοιπόν σεις κατασκευάσατε µίαν καινουργή άµαξαν, πάρετε δύο αγελάδες, αι οποίαι µόλις το πρώτον
εγέννησαν, αλλά χωρίς τα τέκνα των. Αυτάς τας αγελάδας ζεύξατέ τας εις την άµαξαν, τα δε τέκνα των αποµακρύνατε τα
από αυτάς και κλείσατέ τα στον σταύλον.
Α Βασ. 6,8  και λήψεσθε την κιβωτόν και θήσετε αυτήν επί την άµαξαν και τα σκεύη τα χρυσά αποδώσετε αυτή της
βασάνου και θήσετε εν θέµατι βερσεχθάν εκ µέρους αυτής και εξαποστελείτε αυτήν και απελάσατε αυτήν, και απελεύσεται·
Α Βασ. 6,8     Θα παρέτε την Κιβωτόν και θα την θέσετε εις την άµαξαν. Ως προς δε τα χρυσά σκεύη, τα οποία θα προσφέρετε
ως αφιερώµατα εις επανόρθωσιν της ασεβείας σας προς αυτήν, θα τα θέσετε εις δοχείον παραπλεύρως. Τας αγελάδας µε
την άµαξαν και µε τα αντικείµενα τα επάνω αυτής, θα αφήσετε να φύγουν από κοντά σας θα τα αφήσετε ελεύθερα να
απέλθουν.
Α Βασ. 6,9  και όψεσθε, ει εις οδόν ορίων αυτής πορεύσεται κατά Βαιθσαµύς, αυτός πεποίηκεν ηµίν την κακίαν την µεγάλην
ταύτην, και εάν µη, και γνωσόµεθα ότι ου χείρ αυτού ήπται ηµών, αλλά σύµπτωµα τούτο γέγονεν ηµίν.
Α Βασ. 6,9     Θα προσέξετε δε, εάν αι αγελάδες θα κατευθυνθούν προς την Βαιθσαµύς, προς το µέρος των Ισραηλιτών, αυτό
θα σηµαίνη, ότι πράγµατι ο Θεός επέφερεν εναντίον σας τας καταστροφάς εκείνας τας µεγάλας. Εάν όµως δεν
κατευθυνθούν πρας την περιοχήν του Ισραήλ, είναι σηµείον ότι αι συµφοραί δεν προήλθον από την τιµωρόν χείρα του
Θεού, αλλά συνέβησαν τυχαίως”.
Α Βασ. 6,10  και εποίησαν οι αλλόφυλοι ούτω. και έλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας και έζευξαν αυτάς εν τή αµάξη και τα
τέκνα αυτών απεκώλυσαν εις οίκον
Α Βασ. 6,10    Οι Φιλισταίοι έπραξαν, όπως τους είπαν οι µάντεις και οι µάγοι. Επήραν δηλαδή δύο αγελάδας, αι οποίαι το
πρώτον προ ολίγου είχον γεννήσει, έζευξαν αυτάς εις την άµαξαν, τα δε τέκνα των τα έκλεισαν εις σταύλον.
Α Βασ. 6,11  και έθεντο την κιβωτόν Κυρίου επί την άµαξαν και το θέµα εργάβ και τους µύς τους χρυσούς.
Α Βασ. 6,11    Εθεσαν την Κιβωτόν του Κυρίου επάνω εις την άµαξαν, όπως επίσης και το δοχείον το εργάβ, εντός του οποίου
ήσαν τα χρυσά οµοιώµατα των ποντικών.
Α Βασ. 6,12  και κατεύθυναν αι βόες εν τή οδώ εις οδόν Βαιθσαµύς, εν τρίβω ενί επορεύοντο και εκοπίων και ου µεθίσταντο
δεξιά ουδέ αριστερά· και οι σατράπαι των αλλοφύλων επορεύοντο οπίσω αυτής έως ορίων Βαιθσαµύς.
Α Βασ. 6,12    Αι αγελάδες επήραν την κατεύθυνσιν της οδού, η οποία ωδηγούσε εις την πάλιν Βαιθσαµύς. Ηκολούθουν δε
πάντοτε τον ίδιον δρόµον, χωρίς να παρεκκλίνουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Οι σατράπαι των Φιλισταίων ακολουθούσαν
όπισθεν από την άµαξαν έως τα σύνορα της Βαιθσαµύς.
Α Βασ. 6,13 και οι εν Βαιθσαµύς εθέριζον θερισµόν πυρών εν κοιλάδι· και ήραν οφθαλµούς αυτών και είδον κιβωτόν Κυρίου
και ηυφράνθησαν εις απάντησιν αυτής.
Α Βασ. 6,13    Κατά την εποχήν εκείνην οι κάτοικοι της Βαιθσαµύς εθέριζον τα σιτηρά των εις την πεδιάδα. Εσήκωσαν τους
οφθαλµούς των, είδον αίφνης την Κιβωτόν του Κυρίου και ευχαριστήθησαν πάρα πολύ, µόλις την αντίκρυσαν.
Α Βασ. 6,14  και η άµαξα εισήλθεν εις αγρόν Ωσηέ τον εν Βαιθσαµύς, και έστησαν εκεί παρ αυτή λίθον µέγαν και σχίζουσι
τα ξύλα της αµάξης και τας βόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν τώ Κυρίω .
Α Βασ. 6,14    Η άµαξα, συνεχίζουσα την πορείαν της, εισήλθεν στον αγρόν του Ωσηέ, που ευρίσκετο εις την περιοχήν της
Βαιθσαµύς, εσταµάτησαν δε αι αγελάδες εκεί πλησίον ενός µεγάλου λίθου. Οι κάτοικοι της Βαιθσαµύς έσχισαν τα ξύλα
της αµάξης και προσέφεραν ως θυσίαν ολοκαυτώµατος προς τον Κυριον τας αγελάδας αυτάς.
Α Βασ. 6,15  και οι Λευίται ανήνεγκαν την κιβωτόν τού Κυρίου και το θέµα εργάβ µετ αυτής και τα επ αυτής σκεύη τα
χρυσά και έθεντο επί τού λίθου τού µεγάλου, και οι άνδρες Βαιθσαµύς ανήνεγκαν ολοκαυτώσεις και θυσίας εν τή ηµέρα
εκείνη τώ Κυρίω.
Α Βασ. 6,15    Οι ιερείς Λευίται επήραν και έφεραν την Κιβωτόν του Κυρίου και το δοχείον, το αργάβ, µε τα χρυσά
αντικείµενα, που περιείχε, και έθεσαν αυτά επάνω στον µεγάλον εκείνον λίθον. Οι κάτοικοι της Βαιθσαµύς προσέφεραν
κατά την ηµέραν εκείνην ολοκαυτώµατα και άλλας θυσίας προς τον Κυριον.
Α Βασ. 6,16  και οι πέντε σατράπαι των αλλοφύλων εώρων και ανέστρεψαν εις Ασκάλωνα τή ηµέρα εκείνη .
Α Βασ. 6,16    Οι δε πέντε σατράπαι των Φιλισταίων, όταν είδαν αυτά, επέστρεψαν την ιδίαν ηµέραν εις την πόλιν
Ασκάλωνα.
Α Βασ. 6,17  και αύται αι έδραι αι χρυσαί, ας απέδωκαν οι αλλόφυλοι της βασάνου τώ Κυρίω· της Αζώτου µίαν, της Γάζης
µίαν, της Ασκάλωνος µίαν, της Γέθ µίαν, της Ακκαρών µίαν.
Α Βασ. 6,17    Τα πέντε χρυσά οµοιώµατα των εδρών, το οποία οι Φιλισταίοι προσέφεραν στον Κυριον δια να απαλλαγούν
από την τιµωρίαν των εξ αιτίας της ασεβείας των που έδειξαν απέναντι της Κιβωτού του Κυρίου , προήρχοντο από τας εξής
πόλεις· Μια έδρα από την πόλιν Αζωτον, µια έδρα από την πόλιν Γαζαν, µία έδρα από την Ασκάλωνα, µία από την Γεθ και
µία από την Ακκαρών,
Α Βασ. 6,18  και µύς οι χρυσοί κατ αριθµόν πασών πόλεων των αλλοφύλων των πέντε σατραπών εκ πόλεως εστερεωµένης
και έως κώµης τού Φερεζαίου και έως λίθου τού µεγάλου, ού επέθηκαν επ αυτού την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου, τού εν
αγρώ Ωσηέ τού Βαιθσαµυσίτου.
Α Βασ. 6,18    Τα δε χρυσά οµοιώµατα των ποντικών ήσαν εις αριθµόν ανάλογα µε όλας τας πόλεις και των πέντε
σατραπειών των Φιλισταίων από της πλέον ωχυρωµένης πόλεως µέχρι του ανοχυρώτου χωρίου του Φερεζαίου. Εκεί ακόµη
ευρίσκεται ο µέγας λίθος, επάνω στον οποίον έθεσαν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, στον αγρόν του Ωσηέ του
κατοίκου της Βαιθσαµύς.
Α Βασ. 6,19  Καί ουκ ησµένισαν οι υιοί Ιεχονίου εν τοίς ανδράσι Βαιθσαµύς, ότι είδον κιβωτόν Κυρίου· και επάταξεν εν
αυτοίς εβδοµήκοντα άνδρας, και πεντήκοντα χιλιάδας ανδρών, και επένθησεν ο λαός, ότι επάταξε Κύριος εν τώ λαώ
πληγήν µεγάλην σφόδρα.
Α Βασ. 6,19    Τα παιδιά του Ιεχονίου δεν έµειναν ικανοποιηµένα µε τους κατοίκους της Βαιθσαµύς διότι εκείνοι είδον την



Κιβωτόν µε κάποιαν περιέργειαν µάλλον και οχι µε την πρέπουσαν ευσέβειαν. Δια τούτο ο Κυριος εφόνευσεν εβδοµήκοντα
άνδρας και πενήντα άλλας χιλιάδας ανδρών. Ο λαός κατελήφθη από µεγάλο πένθος, διότι ο Κυριος εκτύπησε τον λαόν µε
την µεγάλην αυτήν τιµωρίαν.
Α Βασ. 6,20  και είπαν οι άνδρες οι εκ Βαιθσαµύς· τις δυνήσεται διελθείν ενώπιον Κυρίου τού Θεού τού αγίου τούτου; και
προς τίνα αναβήσεται κιβωτός Κυρίου εφ ηµών;
Α Βασ. 6,20   Είπαν δε οι κάτοικοι της πόλεως Βαιθσαµύς· “ποιός ηµπορεί να παρουσιασθή ενώπιον του Αγίου Θεού, του
Κυρίου ηµών; Προς ποίον µέρος θα µεταφερθή η Κιβωτός του Κυρίου, δια να αποµακρυνθή από ηµάς;”
Α Βασ. 6,21  και αποστέλλουσιν αγγέλους προς τους κατοικούντας Καριαθιαρίµ λέγοντες· απεστρόφασιν αλλόφυλοι την
κιβωτόν Κυρίου· κατάβητε και αναγάγετε αυτήν προς εαυτούς.
Α Βασ. 6,21    Απέστειλαν, λοιπόν, αγγελιαφόρους προς τους κατοίκους της Καριαθιαρίµ, δια να είπουν εις αυτούς· “οι
Φιλισταίοι επέστρεψαν εις ηµάς την Κιβωτόν του Κυρίου. Ελάτε να την πάρετε και να την µεταφέρετε στον τόπον σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Α Βασ. 7,1 Καί έρχονται οι άνδρες Καριαθιαρίµ και ανάγουσι την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου και εισάγουσιν αυτήν εις οίκον
Αµιναδάβ τον εν τώ βουνώ· και τον Ελεάζαρ τον υιόν αυτού ηγίασαν φυλάσσειν την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου .
Α Βασ. 7,1  Ερχονται οι κάτοικοι της Καριαθιαρίµ και µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και εισήγαγαν
αυτήν στον οίκον του Αµιναδάβ, ο οποίος οίκος ευρίσκετο εις κάποιο υψωµα. Καθιέρωσαν δε και ώρισαν τον υιόν αυτού
τον Ελεάζαρ, να φυλάττη την Κιβωτόν της Διαθήκης.
Α Βασ. 7,2  Καί εγενήθη αφ ής ηµέρας ήν η κιβωτός εν Καριαθιαρίµ, επλήθυναν αι ηµέραι και εγένετο είκοσι έτη, και
επέβλεψε πάς οίκος Ισραήλ οπίσω Κυρίου.
Α Βασ. 7,2  Από την ηµέραν όµως, κατά την οποίαν η Κιβωτός του Κυρίου ευρίσκετο εις την Καριαθιαρίµ, επέρασε πολύ
χρονικόν διάστηµα, εικόσιν ολόκληρα έτη. Αλλ Α κατόπιν όλοι οι Ισραηλται έστρεψαν τα βλέµµατά των εν µετανοία, προς
τον Θεόν.
Α Βασ. 7,3  και είπε Σαµουήλ προς πάντα οίκον Ισραήλ λέγων· ει εν όλη καρδία υµών υµείς επιστρέφετε προς Κύριον,
περιέλετε θεούς αλλοτρίους εκ µέσου υµών και τα άλση και ετοιµάσατε τας καρδίας υµών προς Κύριον και δουλεύσατε
αυτώ µόνω, και εξελείται υµάς εκ χειρός αλλοφύλων.
Α Βασ. 7,3  Τοτε τους είπεν ο Σαµουήλ τα εξής· “εάν µε όλην σας την καρδίαν µετανοήτε και επιστρέφετε προς τον Κυριον,
αφαιρέσατε τα αγάλµατα των ξένων θεών τα οποία ευρίσκονται µεταξύ σας. Καταστρέψατε τα δάση και τα αγάλµατα της
Αστάρτης, ετοιµάσατε τας καρδίας σας δια τον Κυριον και εις αυτόν µόνον να υπακούσετε και να δουλεύσετε· και τότε ο
Κυριος θα σας απαλλάξη από την κυριαρχίαν των αλλοφύλων”.
Α Βασ. 7,4  και περιείλον οι υιοί Ισραήλ τας Βααλίµ και τα άλση Ασταρώθ και εδούλευσαν Κυρίω µόνω.
Α Βασ. 7,4  Οι Ισραηλίται πράγµατι αφήρεσαν τα διάφορα αγάλµατα του θεού Βααλ, τα διάφορα αγάλµατα της θεάς
Αστάρτης και ελάτρευσαν έκτοτε µόνον τον Κυριον.
Α Βασ. 7,5  και είπε Σαµουήλ· αθροίσατε πάντα Ισραήλ εις Μασσηφάθ, και προσεύξοµαι περί υµών προς Κύριον.
Α Βασ. 7,5  Ο Σαµουήλ δε είπε· “συγκεντρωθήτε όλοι οι Ισραηλίται εις την πόλιν Μασσηφάθ, εγώ δε θα προσευχηθώ δια
σας προς τον Κυριον”.
Α Βασ. 7,6  και συνήχθησαν εις Μασσηφάθ και υδρεύονται ύδωρ και εξέχεαν ενώπιον Κυρίου επί την γήν. και ενήστευσαν
εν τή ηµέρα εκείνη και είπαν· ηµαρτήκαµεν ενώπιον Κυρίου· και εδίκαζε Σαµουήλ τους υιούς Ισραήλ εις Μασσηφάθ.
Α Βασ. 7,6  Οι Ισραηλίται συνεκεντρώθησαν πράγµατι εις Μασσηφάθ. Εκεί, εις εκδήλωσιν της µετανοίας των και της
αποκηρύξεως των αµαρτιών των, αντλούσαν ύδωρ και έχυναν αυτό εις την γην. Επίσης ενήστευσαν κατά την ηµέραν
εκείνην και διεκήρυξαν εν µετανοία· “ηµαρτήσαµεν ενώπιον του Κυρίου”. Ο δε Σαµουήλ ήτο Κριτής του Ισραηλιτικού λαού
και έµενεν εις Μασσηφάθ.
Α Βασ. 7,7  και ήκουσαν οι αλλόφυλοι ότι συνηθροίσθησαν πάντες οι υιοί Ισραήλ εις Μασσηφάθ , και ανέβησαν σατράπαι
αλλοφύλων επί Ισραήλ· και ακούουσιν οι υιοί Ισραήλ και εφοβήθησαν από προσώπου αλλοφύλων .
Α Βασ. 7,7  ΟΙ Φιλισταίοι επληροφορήθησαν ότι όλοι οι Ισραηλίται είχαν συγκεντρωθή εις Μασσηφάθ . Ενόµισαν, ότι
πρόκειται περί πολεµικής παρατάξεως, δια τούτο όλοι οι σατράπαι των Φιλισταίων µε τον στρατόν των ανέβησαν εκεί, δια
να πολεµήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίται, όταν επληροφορήθησαν την παράταξιν αυτήν των Φιλισταίων,
κατελήφθησαν από φόβον και δεν ετόλµησαν να αντιπαραταχθούν εναντίον αυτών.
Α Βασ. 7,8  και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς Σαµουήλ· µη παρασιωπήσης αφ ηµών τού µη βοάν προς Κύριον Θεόν σου, και
σώσει ηµάς εκ χειρός αλλοφύλων.
Α Βασ. 7,8  Είπαν δε προς τον Σαµουήλ· “µη παύσης µε φωνήν µεγάλην να προσεύχεσαι υπέρ ηµών προς τον Κυριον τον
Θεόν σου, διότι έτσι θα µας σώση ο Θεός από τα χέρια των Φιλισταίων”.
Α Βασ. 7,9  και έλαβε Σαµουήλ άρνα γαλαθηνόν ένα, και ανήνεγκεν αυτόν ολοκαύτωσιν σύν παντί τώ λαώ τώ Κυρίω. και
εβόησε Σαµουήλ προς Κύριον περί Ισραήλ, και επήκουσεν αυτού Κύριος.
Α Βασ. 7,9  Ο Σαµουήλ επήρεν ένα αρνί που εθήλαζεν ακόµη, και µαζή µε όλον τον λαόν το προσέφερεν ως ολοκαύτωµα
προς τον Κυριον. Ο Σαµουήλ εκραύγασεν εις την προσευχήν του προς τον Κυριον υπέρ του Ισραηλιτικού λαού. Ο Κυριος
ήκουσε την προσευχήν του Σαµουήλ.
Α Βασ. 7,10  και ήν Σαµουήλ αναφέρων την ολοκαύτωσιν, και αλλόφυλοι προσήγον εις πόλεµον επί Ισραήλ. και εβρόντησε
Κύριος εν φωνή µεγάλη εν τή ηµέρα εκείνη επί τους αλλοφύλους, και συνεχύθησαν και έπταισαν ενώπιον Ισραήλ.
Α Βασ. 7,10    Κατά την ώραν λοιπόν που ο Σαµουήλ προσέφερε το ολοκαύτωµα ως θυσίαν στον Κυριον, οι Φιλισταίοι
επλησίαζα δια να επιτεθούν εναντίον των Ισραηλιτών. Τοτε ο Κυριος, κατά την ιστορικήν εκείνην ηµέραν, απέστειλε
βροντάς εκκωφαντικάς κατά των Φιλισταίων. Οι Φιλισταίοι κατελήφθησαν από πανικόν και έτσι ενικήθησαν από τους
Ισραηλίτας.
Α Βασ. 7,11  και εξήλθαν άνδρες Ισραήλ εκ Μασσηφάθ και κατεδίωξαν τους αλλοφύλους και επάταξαν αυτούς έως
υποκάτω τού Βαιθχόρ.
Α Βασ. 7,11     Εξώρµησαν οι Ισραηλίται από την Μασσηφάθ, κατεδίωξαν τους Φιλισταίους και εφόνευσαν αυτούς µέχρι
του κάτω τµήµατος της Βαιθχόρ.



Α Βασ. 7,12  και έλαβε Σαµουήλ λίθον ένα και έστησεν αυτόν ανά µέσον Μασσηφάθ και ανά µέσον της παλαιάς και
εκάλεσε το όνοµα αυτού Αβενέζερ, Λίθος τού βοηθού, και είπεν· έως ενταύθα εβοήθησεν ηµίν Κύριος.
Α Βασ. 7,12    Ο δε Σαµουήλ, εις ανάµνησιν της θαυµαστής αυτής θείας επεµβάσεως, επήρεν έναν λίθον και τον έστησε
µεταξύ Μασσηφάθ και Παλαιάς. Ωνόµασε δε αυτόν τον λίθον “Αβενέζερ” όνοµα το οποίον σηµαίνει “Λιθος του βοηθούντος
Θεού”. Και προσέθεσε· “µέχρις εδώ µας εβοήθησεν ο Κυριος”.
Α Βασ. 7,13  και εταπείνωσε Κύριος τους αλλοφύλους, και ου προσέθεντο έτι προσελθείν εις όριον Ισραήλ· και εγενήθη χείρ
Κυρίου επί τους αλλοφύλους πάσας τας ηµέρας τού Σαµουήλ.
Α Βασ. 7,13    Ετσι δε ο Κυριος εξηυτέλισε τους Φιλισταίους οι οποίοι δεν ετόλµησαν άλλην φοράν εισβάλουν εις την χώραν
του ισραηλιτικού λαού, διότι τους εβάρυνεν η τιµωρός χειρ του Κυρίου όλας τας ηµέρας της ζωής του Σαµουήλ.
Α Βασ. 7,14  και απεδόθησαν αι πόλεις, ας έλαβον οι αλλόφυλοι παρά των υιών Ισραήλ, και απέδωκαν αυτάς τώ Ισραήλ
από Ασκάλωνος έως Αζόβ, και το όριον Ισραήλ αφείλοντο εκ χειρός αλλοφύλων. και ήν ειρήνη ανά µέσον Ισραήλ και ανά
µέσον τού Αµοραίου.
Α Βασ. 7,14    Αι πόλεις, τας οποίας οι Φιλισταίοι είχαν αφαιρέσει από τους Ισραηλίτας, ανακατελήφθησαν από του
Ισραηλίτας, οι δε Φιλισταίοι επέστρεψαν αυτάς τας πόλεις από την Ασκάλωνα µέχρι της Αβόζ. Ετσι οι Ισραηλίται
αφήρεσαν την χώραν των από τους Φιλισταίους και την ανέκτησαν. Συνήφθη δε µεταξύ Ισραηλιτών και Αµορραίων
ειρήνη.
Α Βασ. 7,15  και εδίκαζε Σαµουήλ τον Ισραήλ πάσας τας ηµέρας της ζωής αυτού.
Α Βασ. 7,15    Ο Σαµουήλ έµεινε Κριτής του Ισραηλιτικού λαού όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Α Βασ. 7,16  και επορεύετο κατ ενιαυτόν και εκύκλου Βαιθήλ και την Γαλγαλά και την Μασσηφάθ και εδίκαζε τον Ισραήλ
εν πάσι τοίς ηγιασµένοις τούτοις·
Α Βασ. 7,16    Καθε δε έτος περιώδευε και έκαµνε τον κύκλον των πόλεων Βαιθήλ Γαλγαλά, Μασσηφάθ, και εδίκαζε τας
διαφοράς των Ισραηλιτών, οι οποίοι κατοικούσαν τους ιερούς αυτούς τόπους της γης της επαγγελίας.
Α Βασ. 7,17  η δε αποστροφή αυτού εις Αρµαθαίµ ότι εκεί ήν ο οίκος αυτού, και εδίκαζεν εκεί τον Ισραήλ και ωκοδόµησεν
εκεί θυσιαστήριον τώ Κυρίω.
Α Βασ. 7,17    Η µόνιµος όµως κατοικία του ήτο εις Αρµαθαίµ, διότι εκεί ήτο το σπίτι του, η πατρίδα του και εκεί κυρίως έλυε
τας διαφοράς των Ισραηλιτών. Εκεί δε και έκτισε θυσιαστήριον εις τιµήν του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Α Βασ. 8,1  Καί εγένετο ως εγήρασε Σαµουήλ, και κατέστησε τους υιούς αυτού δικαστάς τώ Ισραήλ.
Α Βασ. 8,1  Ο Σαµουήλ, επειδή πλέον είχε γηράσει, κατέστησεν ως δικαστάς του Ισραηλιτικού λαού τα παιδιά του.
Α Βασ. 8,2  και ταύτα τα ονόµατα των υιών αυτού· πρωτότοκος Ιωήλ, και όνοµα τού δευτέρου Αβιά, δικασταί εν Βηρσαβεέ.
Α Βασ. 8,2     Τα δε ονόµατα των υιών του είναι τα εξής· Ο πρωτότοκος ωνοµάζετο Ιωήλ, ο δε δευτερότοκος ωνοµάζετο Αβιά.
Και οι δύο αυτοί ήσαν δικασταί των Ισραηλιτών και εδίκαζαν εις την πόλιν Βηρσαβεέ.
Α Βασ. 8,3  και ουκ επορεύθησαν οι υιοί αυτού εν οδώ αυτού και εξέκλιναν οπίσω της συντελείας και ελάµβανον δώρα και
εξέκλινον δικαιώµατα.
Α Βασ. 8,3  Τα παιδιά όµως του Σαµουήλ δεν ηκολούθησαν το ευσεβές παράδειγµα του πατρός των, αλλά κυριευθέντες από
φιλαργυρίαν παρεξέκλιναν από τον νόµον του Θεού, εδωροδοκούντο κατά την απονοµήν της δικαιοσύνης και
καταπατούσαν τοιουτοτρόπως την δικαιοσύνην του Θεού.
Α Βασ. 8,4  και συναθροίζονται άνδρες Ισραήλ και παραγίνονται εις Αρµαθαίµ προς Σαµουήλ
Α Βασ. 8,4     Τοτε αντιπρόσωποι του Ισραηλιτικού λαού συνεκεντρώθησαν, ήλθον εις την πόλιν Αρµαθαίµ προς τον
Σαµουήλ
Α Βασ. 8,5  και είπαν αυτώ· ιδού σύ γεγήρακας, και οι υιοί σου ου πορεύονται εν τή οδώ σου· και νύν κατάστησον εφ ηµάς
βασιλέα δικάζειν ηµάς, καθά και τα λοιπά έθνη.
Α Βασ. 8,5  και του είπαν· “ιδού, συ πλέον έχεις γηράσει, τα δε παιδιά σου δεν ακολουθούν το ιδικόν σου ευσεβές
παράδειγµα. Δια τούτο ζητούµεν να εγκαταστήσης εις ηµάς βασιλέα, δια να λύη αυτός τας διαφοράς µας, όπως ακριβώς
βασιλέα έχουν και τα αλλά έθνη”.
Α Βασ. 8,6  και πονηρόν το ρήµα εν οφθαλµοίς Σαµουήλ, ως είπαν, δός ηµίν βασιλέα δικάζειν ηµάς· και προσηύξατο
Σαµουήλ προς Κύριον.
Α Βασ. 8,6     Ο λόγος αυτός, τον οποίον είπαν οι Ισραηλίται “δος µας βασιλέα δια να µας διοική”, δεν εφάνη καλός στον
Σαµουήλ. Δια τούτο ο Σαµουήλ προσηυχήθη προς τον Θεόν και εζήτησε να του φανερώση τι πρέπει να κάµη.
Α Βασ. 8,7  και είπε Κύριος προς Σαµουήλ· άκουε της φωνής τού λαού, καθά αν λαλώσί σοι· ότι ου σε εξουθενήκασιν, αλλ ή
εµέ εξουθενήκασι τού µη βασιλεύειν επ αυτών.
Α Βασ. 8,7  Ο Κυριος απήντησε προς τον Σαµουήλ και του είπεν· “άκουσε το αίτηµα του λαού, κάµε ο,τι αυτοί σου εζήτησαν,
διότι µε το αίτηµά των αυτό δεν περιφρονούν σε, αλλά εµέ περιφρονούν, επειδή δεν θέλουν να βασιλεύω εγώ εις αυτούς.
Α Βασ. 8,8  κατά πάντα τα ποιήµατα, ά εποίησάν µοι αφ ής ηµέρας ανήγαγον αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ηµέρας ταύτης
και εγκατέλιπόν µε και εδούλευον θεοίς ετέροις, ούτως αυτοί ποιούσι και σοί.
Α Βασ. 8,8     Οπως στο παρελθόν εφέρθησαν προς εµέ από την ηµέραν κατά την οποίαν τους έβγαλα από την Αίγυπτον ,
όπως δηλαδή εγκατέλιπον εµέ και ελάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι συµπεριφέρονται και αυτοί τώρα προς σε.
Α Βασ. 8,9  και νύν άκουε της φωνής αυτών· πλήν ότι διαµαρτυρόµενος διαµαρτύρη αυτοίς και απαγγελείς αυτοίς το
δικαίωµα τού βασιλέως, ός βασιλεύσει επ αυτούς.
Α Βασ. 8,9     Και τώρα άκουσε το αίτηµά των. Μονον θα διαµαρτυρηθής εντόνως προς αυτούς και θα προβάλης τα
δικαιώµατα, τα οποία θα έχη επάνω των ο βασιλεύς”.
Α Βασ. 8,10  και είπε Σαµουήλ πάν το ρήµα τού Κυρίου προς τον λαόν τους αιτούντας παρ αυτού βασιλέα
Α Βασ. 8,10    Ο Σαµουήλ ανεκοίνωσε τον λόγον αυτόν του Κυρίου στον λαόν, εις αυτούς που εζητούσαν βασιλέα
Α Βασ. 8,11  και είπε· τούτο έσται το δικαίωµα τού βασιλέως, ός βασιλεύσει εφ υµάς· τους υιούς υµών λήψεται, και θήσεται
αυτούς εν άρµασιν αυτού και εν ιππεύσιν αυτού και προτρέχοντας των αρµάτων αυτού
Α Βασ. 8,11    και τους είπεν· “αυτά θα είναι τα δικαιώµατα του βασιλέως, ο οποίος θα βασιλεύση εις σας· Θα πάρη τους



υιούς σας και θα βάλη αυτούς οδηγούς εις τα άρµατά του, ιππείς στο ιππικόν του, προπορευόµενους εµπρός από τα άρµατά
του.
Α Βασ. 8,12  και θέσθαι αυτούς εαυτώ εκατοντάρχους και χιλιάρχους και θερίζειν θερισµόν αυτού και τρυγάν τρυγητόν
αυτού και ποιείν σκεύη πολεµικά αυτού και σκεύη αρµάτων αυτού·
Α Βασ. 8,12    Θα πάρη από αυτούς και θα τοποθετήση προς εξυπηρέτησίν του άλλους µεν εκατοντάρχους και χιλιάρχους,
άλλους δε εργάτας δια να θερίζουν τα σπαρτά του, να τρυγούν τα αµπέλια του, να κατασκευάζουν τα πολεµικά του όπλα
και τα εξαρτήµατα δια τα άρµατά του.
Α Βασ. 8,13  και τας θυγατέρας υµών λήψεται εις µυρεψούς και εις µαγειρίσσας και εις πεσσούσας·
Α Βασ. 8,13    Θα πάρη τας θυγατέρας σας, τας οποίας θα κάµη µυροποιούς, µαγείρισσας και αρτοποιούς.
Α Βασ. 8,14 και τους αγρούς υµών και τους αµπελώνας υµών και τους ελαιώνας υµών τους αγαθούς λήψεται και δώσει τοίς
δούλοις εαυτού.
Α Βασ. 8,14    Θα πάρη τους αγρούς σας και τα αµπέλια σας και τους καρποφόρους ελαιώνας σας, και θα τα δώση στους
δούλους του.
Α Βασ. 8,15  και τα σπέρµατα υµών και τους αµπελώνας υµών αποδεκατώσει και δώσει τοίς ευνούχοις αυτού και τοίς
δούλοις αυτού·
Α Βασ. 8,15    Θα πάρη το δέκατον από την εσοδείαν των σπαρτών σας και των αµπελιών σας, και θα τα δώση στους
ευνούχους και τους δούλους του.
Α Βασ. 8,16  και τους δούλους υµών και τας δούλας υµών και τα βουκόλια υµών τα αγαθά και τους όνους υµών λήψεται,
και αποδεκατώσει εις τα έργα αυτού
Α Βασ. 8,16    Ακόµη δε θα πάρη τους δούλους σας και τας δούλας σας, τα παχειά βόδια σας και τους όνους σας και το
δέκατον από τα εισοδήµατά σας δια τα έργα του.
Α Βασ. 8,17  και τα ποίµνια υµών αποδεκατώσει· και υµείς έσεσθε αυτώ δούλοι.
Α Βασ. 8,17    Και από τα ποίµνιά σας θα πάρη το δέκατον. Και επί πλέον σεις θα είσθε δούλοι του.
Α Βασ. 8,18  και βοήσεσθε εν τή ηµέρα εκείνη εκ προσώπου βασιλέως υµών, ού εξελέξασθε εαυτοίς, και ουκ επακούσεται
Κύριος υµών εν ταίς ηµέραις εκείναις, ότι υµείς εξελέξασθε εαυτοίς βασιλέα.
Α Βασ. 8,18    Κατά την εποχήν δε εκείνην καταπικραµµένοι σεις από την καταθλιπτικήν αυτήν µεταχείρισιν εκ µέρους του
βασιλέως, τον οποίον οι ιδιοι δια τον εαυτόν σας έχετε εκλέξει, θα φωνάξετε προς τον Κυριον. Αλλά ο Κυριος δεν θα σας
ακούση τότε, επειδή σεις αυτοβούλως εξελέξατε δια τον εαυτόν σας βασιλέα”.
Α Βασ. 8,19  και ουκ εβούλετο ο λαός ακούσαι τού Σαµουήλ και είπαν αυτώ· ουχί, αλλ ή βασιλεύς έσται εφ ηµάς,
Α Βασ. 8,19    Ο λαός όµως δεν ήθελε να υπακούση στον Σαµουήλ και απήντησαν εις αυτόν· “οχι ! Ηµείς θέλοµεν
οπωσδήποτε να έχωµεν βασιλέα.
Α Βασ. 8,20  και εσόµεθα και ηµείς καθά πάντα τα έθνη, και δικάσει ηµάς βασιλεύς ηµών και εξελεύσεται έµπροσθεν ηµών
και πολεµήσει τον πόλεµον ηµών.
Α Βασ. 8,20   Θέλοµεν και ηµείς να είµεθα και να διοικούµεθα , όπως και τα άλλα έθνη. Ο βασιλεύς θα µας κυβερνά και θα
δικάζη τας διαφοράς µας. Εις περίπτωσιν δε πολέµου αυτός θα εξέρχεται και θα προπορεύεται εµπρός από ηµάς και θα
διεξάγη τον πόλεµόν µας”.
Α Βασ. 8,21  και ήκουσε Σαµουήλ πάντας τους λόγους τού λαού και ελάλησεν αυτούς εις τα ώτα Κυρίου.
Α Βασ. 8,21    Ο Σαµουήλ ήκουσε τα λόγια αυτά του Ισραηλιτικού λαού και τα ανέφερεν ενώπιον του Κυρίου.
Α Βασ. 8,22  και είπε Κύριος προς Σαµουήλ· άκουε της φωνής αυτών και βασίλευσον αυτοίς βασιλέα. και είπε Σαµουήλ προς
άνδρας Ισραήλ· αποτρεχέτω έκαστος εις την πόλιν αυτού.
Α Βασ. 8,22   Ο Κυριος απήντησεν στον Σαµουήλ· “να υπακούσης εις την απαίτησιν αυτών και να αναδείξης εις αυτούς
βασιλέα”. Ο Σαµουήλ είπε τότε προς τους αντιπροσώπους του λαού· “πηγαίνετε ο καθένας σας εις την πόλιν του και το
αίτηµά σας θα πραγµατοποιηθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Α Βασ. 9,1  Καί ανήρ εξ υιών Βενιαµίν, και όνοµα αυτώ Κίς, υιός Αβιήλ, υιού Ιαρέδ, υιού Βαχίρ, υιού Αφέκ, υιού ανδρός
Ιεµιναίου, ανήρ δυνατός.
Α Βασ. 9,1  Εζούσε τότε ένας ανήρ από την φυλήν Βενιαµίν, ο οποίος ωνοµάζετο Κις. Αυτός ήτο υιός του Αβιήλ, υιού του
Ιαρέδ, ο οποίος Ιαρέδ ήτο υιός του Βαχίρ, ο δε Βαχίρ ήτο υιός του Αφέκ και ο Αφέκ ήτο υιός ανδρός Βενιαµίτου. Αυτός ο Κις
ήτο πλούσιος και ισχυρός.
Α Βασ. 9,2  και τούτω υιός, και όνοµα αυτώ Σαούλ, ευµεγέθης, ανήρ αγαθός, και ουκ ήν εν υιοίς Ισραήλ αγαθός υπέρ αυτόν,
υπερωµίαν και επάνω υψηλός υπέρ πάσαν την γήν.
Α Βασ. 9,2     Είχε δε υιόν ο οποίος ωνοµάζετο Σαούλ. Αυτός ο Σαούλ ήτο άνδρας υψηλόσωµος και ωραίος. Κανείς άλλος
µεταξύ των Ισραηλιτών δεν ήτο ωραιότερος από αυτόν. Ητο υψηλός, υψηλότερος από τους ανθρώπους όλης της χώρας
του.
Α Βασ. 9,3  και απώλοντο αι όνοι Κίς πατρός Σαούλ, και είπε Κίς προς Σαούλ τον υιόν αυτού· λαβέ µετά σεαυτού έν των
παιδαρίων και ανάστητε και πορεύθητε και ζητήσατε τας όνους.
Α Βασ. 9,3  Μιαν ηµέραν αι όνοι του πατρός του Κις εχάθησαν. Είπε δε ο Κις προς τον υιόν του, τον Σαούλ· “πάρε µαζή σου
ένα από τους νεαρούς υπηρέτας και σηκωθήτε και πηγαίνετε εις αναζήτησιν των όνων”. Αυτό και εγινε.
Α Βασ. 9,4  και διήλθον δι όρους Εφραίµ και διήλθον διά της γής Σελχά και ουχ εύρον· και διήλθον διά της γής Σεγαλείµ,
και ουκ ήν· και διήλθον διά της γής Ιαµίν και ουχ εύρον.
Α Βασ. 9,4     Ο Σαούλ µε τον υπηρέτην επέρασαν την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ, έφθασαν εις την χώραν Σελχά,
αλλά δεν εύρον τας όνους. Ηλθον επίσης εις την χώραν Σεγαλείµ και ούτε εκεί τας εύρον. Ηλθον εις την χώραν της φυλής
Βενιαµίν και δεν τας ευρήκαν.
Α Βασ. 9,5  αυτών δε ελθόντων εις την Σίφ, και Σαούλ είπε τώ παιδαρίω αυτού τώ µετ αυτού· δεύρο και αποστρέψωµεν, µη
ανείς ο πατήρ µου τας όνους φροντίζη τα περί ηµών·
Α Βασ. 9,5  Οταν έφθασαν εις την χώραν Σιφ, είπεν ο Σαούλ στον δούλον του, τον οποίον είχε µαζή του· “έλα να



επανέλθωµεν, µήπως ο πατήρ µου αφήση πλέον την φροντίδα δια τας όνους του και φροντίζη να εύρη ηµάς”.
Α Βασ. 9,6  και είπεν αυτώ το παιδάριον· ιδού δή άνθρωπος τού Θεού εν τή πόλει ταύτη , και ο άνθρωπος ένδοξος, πάν, ό εάν
λαλήση, παραγινόµενον παρέσται· και νύν πορευθώµεν, όπως απαγγείλη ηµίν την οδόν ηµών, εφ ήν επορεύθηµεν επ
αυτήν.
Α Βασ. 9,6     Ο δούλος εκείνος είπεν στον Σαούλ· “ιδού, εις την πόλιν αυτήν υπάρχει ενας άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος
αυτός είναι ονοµαστός. Καθε τι το οποίον θα προείπη, ασφαλώς θα γίνη. Ας πάµε λοιπόν προς αυτόν να µας πληροφορήση,
ποίαν οδόν πρέπει να πάρωµεν, δια να εύρωµεν τας όνους µας”.
Α Βασ. 9,7  και είπε Σαούλ τώ παιδαρίω αυτού τώ µετ αυτού· και ιδού πορευσόµεθα, και τι οίσοµεν τώ ανθρώπω τού Θεού;
ότι οι άρτοι εκλελοίπασιν εκ των αγγείων ηµών, και πλείον ουκ έστι µεθ ηµών εισενεγκείν τώ ανθρώπω τού Θεού το
υπάρχον ηµίν.
Α Βασ. 9,7  Ο Σαούλ απήντησεν στον δούλον του· “ναι, να πάµε. Τι θα δώσωµεν όµως στον άνθρωπον αυτόν του Θεού; Οι
άρτοι εις τα σακκίδιά µας έχουν εξαντληθή, ούτε και κανένα άλλο δώρον έχοµεν µαζή µας, δια να προσφέρωµεν στον
άνθρωπον αυτόν του Θεού”.
Α Βασ. 9,8  και προσέθετο το παιδάριον αποκριθήναι τώ Σαούλ και είπεν· ιδού εύρηται εν τή χειρί µου τέταρτον σίκλου
αργυρίου, και δώσεις τώ ανθρώπω τού Θεού, και απαγγελεί ηµίν την οδόν ηµών.
Α Βασ. 9,8     Ο νεαρός δούλος εκινήθη να απαντήση πάλιν και είπε· “ιδού, εις τα χέρια µου υπάρχει ένα τέταρτον αργυρού
σίκλου. Αυτό θα δώσης στον άνθρωπον του Θεού, τον προφήτην τούτον, και θα µας είπη, ποίον δρόµον πρέπει να
οκολουθήσωµεν δια να εύρωµεν τας όνους µας;
Α Βασ. 9,9 και έµπροσθεν εν Ισραήλ τάδε έλεγεν έκαστος εν τώ πορεύεσθαι επερωτάν τον Θεόν· δεύρο και πορευθώµεν προς
τον βλέποντα· ότι τον προφήτην εκάλει ο λαός έµπροσθεν Ο βλέπων.
Α Βασ. 9,9     Αλλοτε οι Ισραηλίται, όταν επήγαιναν να ερωτήσουν τον Θεόν, έλεγαν µεταξύ των· “Ελα να πάµε προς τον
βλέποντα. Ετσι ο λαός ωνόµαζε τον προφήτην του Θεού· “ο Βλέπων”.
Α Βασ. 9,10  και είπε Σαούλ προς το παιδάριον αυτού· αγαθόν το ρήµα, δεύρο και πορευθώµεν. και επορεύθησαν εις την
πόλιν, ού ήν εκεί ο άνθρωπος ο τού Θεού.
Α Βασ. 9,10    Ο Σαούλ είπε προς τον νεαρόν υπηρέτην του· “καλά είπες, έλα να πάµε”. Επήγαν εις την πόλιν, όπου ευρίσκετο
ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο προφήτης.
Α Βασ. 9,11  αυτών αναβαινόντων την ανάβασιν της πόλεως και αυτοί ευρίσκουσι τα κοράσια εξεληλυθότα υδρεύεσθαι
ύδωρ και λέγουσιν αυταίς· ει έστιν ενταύθα Ο βλέπων;
Α Βασ. 9,11    Ενώ αυτοί ανέβαιναν τον ανωφερή δρόµον προς την πόλιν, συνήντησαν τας νεάνιδας της πόλεως, αι οποίαι
είχαν εξέλθει, δια να πάρουν νερό από κάποιαν εκεί πηγήν έξω από την πόλιν. Ο Σαούλ και ο υπηρέτης ηρώτησαν τας
νεάνιδας αυτάς· “µήπως ευρίσκεται εδώ ο “βλέπων”, ο προφήτης;”
Α Βασ. 9,12  και απεκρίθη τα κοράσια αυτοίς και λέγουσιν αυτοίς· έστιν, ιδού κατά πρόσωπον υµών· νύν διά την ηµέραν
ήκει εις την πόλιν, ότι θυσία σήµερον τώ λαώ εν Βαµά·
Α Βασ. 9,12    Αι νεάνιδες απήντησαν εις αυτούς· “ναι, εδώ είναι, ιδού ευρίσκεται έµπροσθέν σας. Σηµερα ακριβώς έχει έλθει
εις την πόλιν λόγω της ηµέρας, διότι πρόκειται κατά την ηµέραν αυτήν να µεταβή και να προσφέρη θυσίαν υπέρ του λαού
εις κάποιο υψωµα, στον λόφον.
Α Βασ. 9,13  ως αν εισέλθητε εις την πόλιν, ούτως ευρήσετε αυτόν εν τή πόλει πριν αναβήναι αυτόν εις Βαµά τού φαγείν· ότι
ου µη φάγη ο λαός έως τού εισελθείν αυτόν, ότι ούτος ευλογεί την θυσίαν, και µετά ταύτα εσθίουσιν οι ξένοι· και νύν
ανάβητε, ότι διά την ηµέραν ευρήσετε αυτόν.
Α Βασ. 9,13    Αµέσως µόλις εισέλθετε εις την πόλιν θα τον συναντήσετε, πριν αυτός ανέβη στον λόφον, όπου θα
παρακαθήση στο µετά την θυσίαν γεύµα. Ο λαός, άλλωστε, δεν πρόκειται να φάγη εκεί, αν αυτός προηγουµένως δεν
µεταβή δια να ευλογήση την θυσίαν και κατόπιν θα φάγουν οι ξένοι, οι προσκυνηταί. Πηγαίνετε λοιπόν τώρα και θα τον
ευρήτε εκεί λόγω ακριβώς της ηµέρας αυτής”.
Α Βασ. 9,14  και αναβαίνουσι την πόλιν. αυτών εισπορευοµένων εις µέσον της πόλεως και ιδού Σαµουήλ εξήλθεν εις την
απάντησιν αυτών τού αναβήναι εις Βαµά.
Α Βασ. 9,14    Πράγµατι µετέβησαν ο Σαούλ και ο υπηρέτης εις την πόλιν. Καθώς δε αυτοί εισήρχοντο εντός της πόλεως,
ιδού ο Σαµουήλ εξήλθεν εις συνάντησίν των, δια να αναβή κατόπιν στον λόφον δια την θυσίαν.
Α Βασ. 9,15  και Κύριος απεκάλυψε το ωτίον Σαµουήλ ηµέρα µια έµπροσθεν τού ελθείν προς αυτόν Σαούλ λέγων·
Α Βασ. 9,15    Ο Κυριος είχεν οµιλήσει προς τον Σαµουήλ και µίαν ηµέραν πριν έλθη ο Σαούλ προς αυτόν είχεν αποκαλύψει
τα εξής·
Α Βασ. 9,16  ως ο καιρός, αύριον αποστελώ προς σε άνδρα εκ γής Βενιαµίν, και χρίσεις αυτόν εις άρχοντα επί τον λαόν µου
Ισραήλ, και σώσει τον λαόν µου εκ χειρός αλλοφύλων· ότι επέβλεψα επί την ταπείνωσιν τού λαού µου, ότι ήλθε βοή αυτών
προς µε.
Α Βασ. 9,16    “Αύριον, κατά την ώραν αυτήν, θα στείλω προς σε ένα άνδρα από την φυλήν Βενιαµίν, τον οποίον θα χρίσης
βασιλέα δια τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν. Αυτός θα απαλλάξη τον λαόν µου από τα χέρια των Φιλισταίων. Θα τους
σώσω τους Ισραηλίτας, διότι είδα µε ευσπλαγχνικόν βλέµµα την δυστυχίαν του λαού µου και διότι η βοή του στεναγµού
των έφθασεν έως εις εµέ”.
Α Βασ. 9,17  και Σαµουήλ είδε τον Σαούλ· και Κύριος απεκρίθη αυτώ· ιδού ο άνθρωπος, ον είπά σοι, ούτος άρξει εν τώ λαώ
µου.
Α Βασ. 9,17    Ο Σαµουήλ είδε τον Σαούλ και ο Κυριος είπε προς τον Σαµουήλ· “ιδού, αυτός είναι ο άνθρωπος, δια τον οποίον
σου ωµίλησα. Αυτός θα γίνη βασιλεύς του λαού µου”.
Α Βασ. 9,18  και προσήγαγε Σαούλ προς Σαµουήλ εις µέσον της πόλεως και είπεν· απάγγειλον δή ποίος ο οίκος τού
βλέποντος.
Α Βασ. 9,18    Ο Σαούλ επλησίασε τον Σαµουήλ εντός της πόλεως και τον ηρώτησε· “ειπέ µου, σε παρακαλώ, ποιό είναι το
σπίτι του βλέποντος, του προφήτου;”
Α Βασ. 9,19  και απεκρίθη Σαµουήλ τώ Σαούλ και είπεν· εγώ ειµι αυτός· ανάβηθι έµπροσθέν µου εις Βαµά και φάγε µετ εµού
σήµερον, και εξαποστελώ σε πρωΐ και πάντα τα εν τή καρδία σου απαγγελώ σοι·



Α Βασ. 9,19    Ο Σαµουήλ απήντησε προς τον Σαούλ· “είµαι εγώ ο ίδιος. Ανέβα µαζή µου στον λόφον και φάγε εκεί µαζή µε
εµέ σήµερον. Αύριον θα σε αφήσω ελεύθερον να αναχωρήσης, αφού προηγουµένως σου αποκαλύψω όλα όσα απασχολούν
τον νουν σου.
Α Βασ. 9,20  και περί των όνων σου των απολωλυιών σήµερον τριταίων µη θής την καρδίαν σου αυταίς, ότι εύρηνται· και
τίνι τα ωραία τού Ισραήλ; ου σοί και τώ οίκω τού πατρός σου;
Α Βασ. 9,20   Δια δε τας όνους τας οποίας εχάσατε προ τριών ηµερών, µην ανησυχής, διότι ευρέθησαν. Εις ποίον, άλλωστε,
άλλον ειµή στον οίκον του πατρός σου θα αποδοθούν όλα τα αγαθά του Ισραηλιτικού λαού;”
Α Βασ. 9,21  και απεκρίθη Σαούλ και είπεν· ουχί ανδρός υιός Ιεµιναίου εγώ ειµι τού µικρού σκήπτρου φυλής Ισραήλ και της
φυλής της ελαχίστης εξ όλους σκήπτρου Βενιαµίν; και ινατί ελάλησας προς εµέ κατά το ρήµα τούτο;
Α Βασ. 9,21    Ο Σαούλ απήντησεν· “αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι εγώ είµαι υιός ανδρός, ο οποίος ανήκει εις την φυλήν
Βενιαµίν, της µικροτέρας από όλας τας άλλας φυλάς του Ισραηλιτικού λαού. Η δε οικογένειά µου είναι µικροτέρα από όλας
τας οικογενείας της φυλής του Βενιαµίν. Διατί λοιπόν ωµίλησες προς εµέ και είπες αυτά τα λόγια;”
Α Βασ. 9,22  και έλαβε Σαµουήλ τον Σαούλ και το παιδάριον αυτού και εισήγαγεν αυτούς εις το κατάλυµα και έθετο αυτοίς
εκεί τόπον εν πρώτοις των κεκληµένων ωσεί εβδοµήκοντα ανδρών.
Α Βασ. 9,22   Ο Σαµουήλ επήρε τον Σαούλ και τον νεαρόν υπηρέτην του, τους ωδήγησε στον οίκον του και τους έβαλε να
καθίσουν εις τιµητικήν θέσιν µεταξύ των άλλων εβδοµήκοντα περίπου προσκεκληµένων επισήµων ανδρών.
Α Βασ. 9,23  και είπε Σαµουήλ τώ µαγείρω· δός µοι την µερίδα, ήν έδωκά σοι, ήν είπά σοι θείναι αυτήν παρά σοι.
Α Βασ. 9,23   Είπε δε ο Σαµουήλ στον µάγειρον· “δος µου την µερίδα του κρέατος, την οποίαν σου έδωκα και δια την οποίαν
σου είπα να την θέσης κατά µέρος”.
Α Βασ. 9,24  και ήψησεν ο µάγειρος την κωλέαν, και παρέθηκεν αυτήν ενώπιον Σαούλ· και είπε Σαµουήλ τώ Σαούλ· ιδού
υπόλειµµα, παράθες αυτό ενώπιόν σου και φάγε, ότι εις µαρτύριον τέθειταί σοι παρά τους άλλους· απόκνιζε. και έφαγε
Σαούλ µετά Σαµουήλ εν τή ηµέρα εκείνη.
Α Βασ. 9,24   Ο µάγειρος είχε ψήσει την µερίδα αυτήν, η οποία ήτο το παχύ σαρκώδες µέρος του µηρού, και την παρέθεσε
πλησίον του Σαµουήλ. Ο Σαµουήλ είπεν στον Σαούλ· “ιδού, αυτή η µερίς έχει φυλαχθή δια σε. Παρε την εµπρός σου και
φάγε, διότι αυτή είναι δείγµα, που µαρτυρεί την ιδιαιτέραν µου προτίµησιν προς σε, και τίθεται εµπρός σου επί παρουσία
όλων των άλλων. Φαγε λοιπόν”. Και έφαγε πράγµατι ο Σαούλ κατά την ηµέραν εκείνην µαζή µε τον Σαµουήλ.
Α Βασ. 9,25  και κατέβη εκ της Βαµά εις την πόλιν· και διέστρωσαν τώ Σαούλ επί τώ δώµατι, και εκοιµήθη.
Α Βασ. 9,25   Ο Σαµουήλ κατέβη από το ύψωµα του λόφου µαζή µε τον Σαούλ και τον δούλον του εις την πόλιν. Διέταξε δε
να στρώσουν δια τον Σαούλ στο επάνω διαµέρισµα του σπιτιού. Του έστρωσαν και εκεί εκοιµήθη.
Α Βασ. 9,26  και εγένετο ως ανέβαινεν ο όρθρος, και εκάλεσε Σαµουήλ τον Σαούλ επί τώ δώµατι λέγων· ανάστα, και
εξαποστελώ σε· και ανέστη Σαούλ, και εξήλθεν αυτός και Σαµουήλ έως έξω.
Α Βασ. 9,26   Οταν εξηµέρωσεν, ο Σαµουήλ εκάλεσε τον Σαούλ από το δώµα , στο οποίον εκοιµάτο, και του είπε· “σήκω, θα
σε αφήσω τώρα ελεύθερον να φύγης”. Ο Σαούλ εσηκώθη και εξήλθον µαζή µε τον Σαµουήλ έξω από την πόλιν.
Α Βασ. 9,27  αυτών καταβαινόντων εις µέρος της πόλεως και Σαµουήλ είπε τώ Σαούλ· ειπόν τώ νεανίσκω και διελθέτω
έµπροσθεν ηµών, και σύ στήθι ως σήµερον και άκουσον ρήµα Θεού.
Α Βασ. 9,27   Οταν κατέβαιναν στο άκρον της πόλεως, ο Σαµουήλ είπεν στον Σαούλ· “πες στον νεαρόν δούλον σου να
προχωρήση εµπρός από ηµάς, συ δε στάσου τώρα εδώ, και πρόσεξε να ακούσης τον λόγον του Κυρίου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Α Βασ. 10,1  Καί έλαβε Σαµουήλ τον φακόν τού ελαίου και επέχεεν επί την κεφαλήν αυτού και εφίλησεν αυτόν και είπεν
αυτώ· ουχί κέκχρικέ σε Κύριος εις άρχοντα επί τον λαόν αυτού, επί Ισραήλ; και σύ άρξεις εν λαώ Κυρίου, και σύ σώσεις
αυτόν εκ χειρός εχθρών αυτού κυκλόθεν.
Α Βασ. 10,1    Ο Σαµουήλ επήρε τότε το δοχείον του ελαίου και έχυσε επάνω εις την κεφαλήν του Σαούλ, τον εφίλησε και του
είπεν· “ο Κυριος σε δεν έχει χρίσει άρχοντα και βασιλέα στον ισραηλιτικόν λαόν του; Ναι, συ θα είσαι αρχηγός του λαού του
Κυρίου· συ θα σώσης αυτόν από τα χέρια των γύρω εχθρών του.
Α Βασ. 10,2  και τούτό σοι το σηµείον ότι έχρισέ σε Κύριος επί κληρονοµίαν αυτού εις άρχοντα· ως αν απέλθης σήµερον απ
εµού, και ευρήσεις δύο άνδρας προς τοίς τάφοις αχήλ εν τώ όρει Βενιαµίν αλλοµένους µεγάλα, και ερούσί σοι· εύρηνται αι
όνοι, ας επορεύθητε ζητείν, και ιδού ο πατήρ σου αποτετίνακται το ρήµα των όνων και εδαψιλεύσατο δι υµάς λέγων· τι
ποιήσω υπέρ τού υιού µου;
Α Βασ. 10,2    Αυτά δε είναι δια σε τα σηµεία, από τα οποία θα πεισθής, ότι πράγµατι ο Κυριος σε έχρισεν ως άρχοντα του
εκλεκτού λαού του. Πρώτον· αµέσως µόλις σήµερον αναχωρήσης από εµέ, θα εύρης πλησίον στον τάφον της Ραχήλ, εις τα
νοτία όρια της φυλής Βενιαµίν, δύο άνδρας που θα πηδούν από την χαράν των και οι οποίοι θα σου είπουν· Ευρέθησαν αι
όνοι, τας οποίας επήγατε να αναζητήσετε, και ο πατήρ σου έπαυσε πλέον να ασχολήται µε το ζήτηµα των όνων. Εχει όµως
κυριευθή από ανησυχίαν να εύρη σας και λέγει· Τι πρέπει να κάµω δια να εύρω τον υιόν µου;
Α Βασ. 10,3  και απελεύση εκείθεν και επέκεινα ήξεις έως της δρυός Θαβώρ και ευρήσεις εκεί τρεις άνδρας αναβαίνοντας
προς τον Θεόν εις Βαιθήλ, ένα αίροντα τρία αιγίδια και ένα αίροντα τρία αγγεία άρτων και ένα αίροντα ασκόν οίνου.
Α Βασ. 10,3    Δεύτερον σηµείον· θα φύγης από εκεί, θα προχωρήσης και θα φθάσης µέχρι της τοποθεσίας, η οποία λέγεται
“Δρυς Θαβώρ”. Εκεί θα συναντήσης τρεις άνδρας, οι οποίοι θα ανέρχονται προς την Σκηνήν του Μαρτυρίου, εις την
Βαιθήλ. Ο ένας από αυτούς θα οδηγή τρία ερίφια, ο δεύτερος θα φέρη τρία αγγεία, µέσα εις τα οποία θα υπάρχουν άρτοι,
και ο τρίτος θα φέρη ένα ασκί µε κρασί.
Α Βασ. 10,4  και ερωτήσουσί σε τα εις ειρήνην και δώσουσί σοι δύο απαρχάς άρτων, και λήψη εκ της χειρός αυτών.
Α Βασ. 10,4    Αυτοί θα σε χαιρετήσουν ειρηνικώς και θα σου δώσουν δύο άρτους, τους οποίους συ θα λάβης από τα χέρια
των.
Α Βασ. 10,5  και µετά ταύτα εισελεύση εις τον βουνόν τού Θεού, ού εστιν εκεί το ανάστηµα των αλλοφύλων, εκεί Νασίβ ο
αλλόφυλος. και έσται ως αν εισέλθητε εκεί εις την πόλιν, και απαντήσεις χορώ προφητών καταβαινόντων εκ της Βαµά, και
έµπροσθεν αυτών νάβλα και τύµπανον και αυλός και κινύρα, και αυτοί προφητεύοντες·
Α Βασ. 10,5    Τρίτον σηµείον· έπειτα από αυτά θα ανεβής εις ένα ύψωµα αφιερωµένον στον Θεόν, όπου υπάρχει κάποιο



φυλάκιον των Φιλισταίων. Εκεί είναι ο Φιλισταίος Νασίβ . Θα συµβή δε τούτο· Οταν εισέλθετε εις την πόλιν, επάνω στο
ύψωµα, θα συναντήσης µία οµάδα προφητών, οι οποίοι θα κατεβαίνουν από αυτό το ύψωµα. Εµπρός από αυτούς θα
προηγούνται µουσικά όργανα, λύρα, τύµπανον, αυλός και κιθάρα. Η οµάς αυτή των προφητών θα προφέρη λόγια ιερά και
ιερά άσµατα, από την έµπνευσιν του Πνεύµατος του Κυρίου.
Α Βασ. 10,6  και εφαλείται επί σε πνεύµα Κυρίου, και προφητεύσεις µετ αυτών και στραφήση εις άνδρα άλλον.
Α Βασ. 10,6    Τοτε θα έλθη έξαφνα και εις σε και θα σε καταλάβη Πνεύµα Κυρίου και µαζή µε αυτούς θα λέγης και συ ιερά
λόγια και ιερά άσµατα. Θα γίνης άλλος άνθρωπος.
Α Βασ. 10,7  και έσται όταν ήξει τα σηµεία ταύτα επί σε, ποίει πάντα, όσα εάν εύρη η χείρ σου, ότι Θεός µετά σού.
Α Βασ. 10,7    Οταν δε πραγµατοποιηθούν εις σε αυτά τα τρία σηµεία, κάµε όλα όσα αι περιστάσεις σου επιβάλλουν, διότι ο
Κυριος είναι πλέον µαζή σου.
Α Βασ. 10,8  και καταβήση έµπροσθεν της Γαλγάλ, και ιδού καταβαίνω προς σε ανενεγκείν ολοκαύτωσιν και θυσίας
ειρηνικάς· επτά ηµέρας διαλείψεις έως τού ελθείν µε προς σε, και γνωρίσω σοι ά ποιήσεις.
Α Βασ. 10,8    Κατόπιν θα προχωρήσης εµπρός και θα έλθης εις Γαλγαλα. Σου δηλώνω δε ότι θα έλθω και εγώ εκεί προς σε,
δια να προσφέρω ολοκαυτώµατα και γενικάς θυσίας προς τον Θεόν. Θα περιµένης επτά ηµέρας µέχρις ότου έλθω και εγώ
εκεί, όπου και θα σου είπω, τι πρέπει να κάµης”.
Α Βασ. 10,9  και εγενήθη ώστε επιστραφήναι τώ ώµω αυτού απελθείν από Σαµουήλ, µετέστρεψεν αυτώ ο Θεός καρδίαν
άλλην· και ήλθε πάντα τα σηµεία εν τή ηµέρα εκείνη.
Α Βασ. 10,9    Αµέσως µόλις ο Σαούλ, έκπληκτος δι' όσα ήκουσε, έστρεψε τα νώτα του δια να αναχωρήση από τον Σαµουήλ,
ο Θεός µετέβαλε αυτού την καρδίαν, ώστε να γίνη ο Σαούλ άλλος άνθρωπος. Επραγµατοποιήθησαν δε κατά την ηµέραν
εκείνην όλα εκείνα τα σηµεία, που του είχε προείπει ο Σαµουήλ.
Α Βασ. 10,10  και έρχεται εκείθεν εις τον βουνόν, και ιδού χορός προφητών εξεναντίας αυτού· και ήλατο επ αυτόν πνεύµα
Θεού, και προεφήτευσεν εν µέσω αυτών.
Α Βασ. 10,10  Ηλθεν από εκεί ο Σαούλ στο υψωµα και ιδού µία οµάς προφητών απέναντί του. Επεσεν εις αυτόν Πνεύµα Θεού
και εδίδασκε και αυτός εν µέσω αυτών λόγια Θεού.
Α Βασ. 10,11  και εγενήθησαν πάντες οι ειδότες αυτόν εχθές και τρίτης και είδον και ιδού αυτός εν µέσω των προφητών. και
είπεν ο λαός έκαστος προς τον πλησίον αυτού· τι τούτο το γεγονός τώ υιώ Κίς; ή και Σαούλ εν προφήταις;
Α Βασ. 10,11   Ολοι δε εκείνοι, οι οποίοι εγνώριζον αυτόν προηγουµένως και είδον και ιδού ότι αυτός ευρίσκετο εν µέσω των
προφητών προφητεύων, διηρωτήθησαν και έλεγεν ο ένας προς τον άλλον· “τι είναι αυτό το οποίον συνέβη στο παιδί του
Κις; Πράγµατι και ο Σαούλ ανήκει εις την τάξιν των προφητών;”
Α Βασ. 10,12  και απεκρίθη τις αυτών και είπε· και τις πατήρ αυτού; και διά τούτο εγενήθη εις παραβολήν, ή και Σαούλ εν
προφήταις;
Α Βασ. 10,12  Καποιος δε από τον λαόν απεκρίθη περιφρονητικώς και είπε· “ποιός είναι ο πατέρας του;” Δια τούτο η φράσις
αυτή “πράγµατι και ο Σαούλ είναι µεταξύ των προφητών;” Εγινε πλέον παροιµιώδης µεταξύ των Ισραηλιτών.
Α Βασ. 10,13  και συνετέλεσε προφητεύων και έρχεται εις τον βουνόν.
Α Βασ. 10,13  Οταν ο Σαούλ ετελείωσε τους ιερούς λόγους, µετέβη στο ύψωµα του Θεού.
Α Βασ. 10,14  και είπεν ο οικείος αυτού προς αυτόν και προς το παιδάριον αυτού· που επορεύθητε; και είπαν· ζητείν τας
όνους· και είδαµεν ότι ουκ εισί, και εισήλθοµεν προς Σαµουήλ.
Α Βασ. 10,14  Ενας συγγενής του είπεν εις αυτόν και στον νεαρόν δούλον του· “που επήγατε;” Εκείνοι απάντησαν· “επήγαµεν
εις αναζήτησιν των όνων. Επειδή όµως δεν τους ευρήκαµε πουθενά, επανήλθοµεν εις την πόλιν όπου ήτο ο Σαµουήλ”.
Α Βασ. 10,15  και είπεν ο οικείος προς Σαούλ· απάγγειλον δή µοι, τι είπέ σοι Σαµουήλ;
Α Βασ. 10,15  Ο συγγενής αυτός του Σαούλ είπεν στον Σαούλ· “πές µου λοιπόν, τι είπεν εις σε ο Σαµουήλ;”
Α Βασ. 10,16  και είπε Σαούλ προς τον οικείον αυτού· απήγγειλεν απαγγέλλων µοι ότι εύρηνται αι όνοι. το δε ρήµα της
βασιλείας ουκ απήγγειλεν αυτώ.
Α Βασ. 10,16  Ο Σαούλ απήντησε προς τον συγγενή του· “µας επληροφόρησεν ότι ευρέθησαν αι όνοι”. Το ζήτηµα της
βασιλείας δεν το ανέφερεν στον συγγενή του.
Α Βασ. 10,17  Καί παρήγγειλε Σαµουήλ παντί τώ λαώ προς Κύριον εις Μασσηφάθ
Α Βασ. 10,17  Ο Σαµουήλ παρήγγειλλε και ήλθεν όλος ο λαός ο ισραηλιτικός εις Μασσηφάθ ενώπιον του Κυρίου.
Α Βασ. 10,18  και είπε προς υιούς Ισραήλ· τάδε είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγων· εγώ ανήγαγον τους υιούς Ισραήλ εξ
Αιγύπτου και εξειλάµην υµάς εκ χειρός Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και εκ πασών των βασιλειών των θλιβουσών υµάς·
Α Βασ. 10,18  Είπε δε προς τους συγκεντρωθέντος Ισραηλίτας· “αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Εγώ
έβγαλα ελευθέρους τους Ισραηλίτας από την Αίγυπτον· σας έβγαλα από τα χέρια του Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου
και κατόπιν σας έσωσα από όλα τα έθνη, τα οποία σας κατέθλιβον.
Α Βασ. 10,19  και υµείς σήµερον εξουδενήκατε τον Θεόν, ός αυτός εστιν υµών σωτήρ εκ πάντων των κακών υµών και
θλίψεων υµών, και είπατε· ουχί, αλλ ή ότι βασιλέα καταστήσεις εφ ηµών· και νύν κατάστητε ενώπιον Κυρίου κατά τα
σκήπτρα υµών και κατά τας φυλάς υµών.
Α Βασ. 10,19  Σεις όµως σήµερα περιεφρονήσατε εµέ τον Θεόν σας, ο οποίος υπήρξα ο σωτήρ σας από όλας τας περιπετείας
και τας συµφοράς σας, και είπατε· Τιποτε άλλο δεν θέλοµεν πλην του να εγκαταστήσης βασιλέα εις ηµάς. Παρουσιασθήτε
λοιπόν ενώπιον του Κυρίου κατά φυλάς και κατά δήµους”.
Α Βασ. 10,20  και προσήγαγε Σαµουήλ πάντα τα σκήπτρα Ισραήλ, και κατακληρούται σκήπτρον Βενιαµίν·
Α Βασ. 10,20   Ο Σαµουηλ, προκειµένου να κάµη την εκλογήν του βασιλέως, διέταξε να προσέλθουν όλαι αι φυλαί των
Ισραηλιτών. Εβαλε δε κλήρους και ο κλήρος έπεσεν εις την φυλήν του Βενιαµίν , εκ της οποίας θα έπρεπε να εκλεγή ο
βασιλεύς.
Α Βασ. 10,21  και προσάγει σκήπτρον Βενιαµίν εις φυλάς, και κατακληρούται φυλή Ματταρί· και προσάγουσι την φυλήν
Ματταρί εις άνδρας, και κατακληρούται Σαούλ υιός Κίς. και εζήτει αυτόν, και ουχ ευρίσκετο.
Α Βασ. 10,21  Προσήλθεν η φυλή Βενιαµίν κατά δήµους, έγινε πάλιν κλήρωσις και δια κλήρου ωρίσθη ο δήµος Ματταρί,
από όπου έπρεπε να εκλεγή ο βασιλεύς. Ενεφανίσθη ο δήµος Ματταρί κατ' άνδρας και ερρίφθη κλήρος και ο κλήρος έπεσεν
στον Σαούλ, τον υιόν του Κις. Ο Σαµουήλ εζήτει αυτόν αλλά δεν τον εύρικεν.



Α Βασ. 10,22  και επηρώτησε Σαµουήλ έτι εν Κυρίω· ει έρχεται ο ανήρ ενταύθα; και είπε Κύριος· ιδού αυτός κέκρυπται εν τοίς
σκεύεσι.
Α Βασ. 10,22   Ο Σαµουήλ ηρώτησε και πάλιν τότε τον Κυριον· “θα έλθη αυτός ο άνθρωπος εδώ;” Ο Κυριος απήντησεν·
“ιδού, αυτός είναι κρυµµένος εις τας αποσκευάς”.
Α Βασ. 10,23  και έδραµε και λαµβάνει αυτόν εκείθεν και κατέστησεν εν µέσω τού λαού, και υψώθη υπέρ πάντα τον λαόν
υπερωµίαν και επάνω.
Α Βασ. 10,23   Ο Σαµουήλ έτρεξε, επήρεν αυτόν από εκεί και τον ετοποθέτησεν εν µέσω του Ισραηλιτικού λαού. Ο Σαούλ,
χάρις στο µεγάλο ανάστηµά του, ήτο υψηλότερος ανάµεσα εις όλους τους άλλους, από τους ώµους και επάνω, και
διεκρίνετο µεταξύ των Ισραηλιτών.
Α Βασ. 10,24  και είπε Σαµουήλ προς πάντα τον λαόν· ει εωράκατε ον εκλέλεκται εαυτώ Κύριος, ότι ουκ έστιν όµοιος αυτώ εν
πάσιν υµίν; και έγνωσαν πάς ο λαός και είπαν· ζήτω ο βασιλεύς.
Α Βασ. 10,24   Ο Σαµουήλ είπε προς όλον τον λαόν· “δεν είδατε αυτόν, τον οποίον ο Κυριος εξέλεξεν ως βασιλέα σας; Δεν
υπάρχει άλλος όµοιος µε αυτόν µεταξύ όλων των Ισραηλιτών”. Ολος ο λαός ανεγνώρισε και παρεδέχθη την εκλογήν αυτήν
του βασιλέως και εφώναξαν· “ζήτω ο βασιλεύς”.
Α Βασ. 10,25  και είπε Σαµουήλ προς τον λαόν το δικαίωµα τού βασιλέως και έγραψεν εν βιβλίω και έθηκεν ενώπιον Κυρίου.
και εξαπέστειλε Σαµουήλ πάντα τον λαόν, και απήλθεν έκαστος εις τον τόπον αυτού.
Α Βασ. 10,25   Ανεκοίνωσε τότε ο Σαµουήλ στον λαόν τα δικαιώµατα του βασιλέως και έγραψεν αυτά εις βιβλίον , το οποίον
και ετοποθέτησε πλησίον εις την Ιεράν Κιβωτόν. Μετά ταύτα ο Σαµουήλ διέλυσεν όλον τον λαόν και ο κάθε Ισραηλίτης
µετέβη εις την πόλιν του.
Α Βασ. 10,26  και Σαούλ απήλθεν εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά· και επορεύθησαν υιοί δυνάµεων, ών ήψατο Κύριος καρδίας
αυτών µετά Σαούλ.
Α Βασ. 10,26   Και ο Σαούλ µετέβη στον οίκον του εις Γαβαά. Μερικοί δε γενναίοι άνδρες, των οποίων τας καρδίας ο Κυριος
είχε παρακινήσει, επορεύθησαν µαζή µε τον Σαούλ.
Α Βασ. 10,27  και υιοί λοιµοί είπαν· τις σώσει υµάς ούτος; και ητίµασαν αυτόν και ουκ ήνεγκαν αυτώ δώρα.
Α Βασ. 10,27   Παρ όλα όµως αυτά τα σηµεία ευρέθησαν και µερικοί ασεβείς άνθρωποι, οι οποίοι είπαν περιφρονητικώς·
“ποίος είναι αυτός ο Σαούλ, ο οποίος θα µας σώση;” Ετσι δε περιεφρόνησαν τον Σαούλ και δεν προσέφεραν κανένα δώρον
προς αυτόν ως προς βασιλέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Α Βασ. 11,1  Καί εγενήθη ως µετά µήνα και ανέβη Νάας ο Αµµανίτης και παρεµβάλλει επί Ιαβίς Γαλαάδ. και είπαν πάντες οι
άνδρες Ιαβίς προς Νάας τον Αµµανίτην· διάθου ηµίν διαθήκην, και δουλεύσοµέν σοι.
Α Βασ. 11,1     Ενα µήνα έπειτα από τα γεγονότα αυτά ο Ναας ο βασιλεύς των Αµµωνιτών επροχώρησε µε στρατόν προς
βορράν και εστρατοπέδευσε πλησίον της Ιαβίς της πρωτευούσης της χώρας Γαλαάδ. Οι Ισραηλίται, οι κάτοικοι της Ιαβίς,
είπαν προς τον Ναας τον Αµµωνίτην· “κάµε συµφωνίαν φιλίας µε ηµάς και ηµείς θα γίνωµεν δούλοι σου.
Α Βασ. 11,2  και είπε προς αυτούς Νάας ο Αµµανίτης· εν ταύτη διαθήσοµαι διαθήκην υµίν, εν τώ εξορύξαι υµών πάντα
οφθαλµόν δεξιόν, και θήσοµαι όνειδος επί Ισραήλ.
Α Βασ. 11,2    Ο Ναας µε αγερωχίαν πολλήν απήντησε προς αυτούς· “ιδού υπό ποίον όρον θα κλείσω συµφωνίαν φιλίας
µαζή σας· αν θα βγάλω το δέξι µάτι από όλους τους Ισραηλίτας και έτσι θα προσάψω εντροπήν εις όλον τον λαόν του
Ισραήλ”.
Α Βασ. 11,3  και λέγουσιν αυτώ οι άνδρες Ιαβίς· άνες ηµίν επτά ηµέρας, και αποστελούµεν αγγέλους εις πάν όριον Ισραήλ·
εάν µη ή ο σώζων ηµάς, εξελευσόµεθα προς υµάς.
Α Βασ. 11,3     Οι κάτοικοι της Ιαβίς απήντησαν εις αυτόν· “δώσε µας προθεσµίαν επτά ηµερών, δια να στείλωµεν
αγγελιοφόρους εις όλην την χώραν των Ισραηλιτών. Εάν δε δεν παρουσιασθή κανείς να µας σώση, θα εξέλθωµεν και θα
παραδοθώµεν χωρίς όρους εις τα χέρια σας”.
Α Βασ. 11,4  και έρχονται οι άγγελοι εις Γαβαά προς Σαούλ και λαλούσι τους λόγους εις τα ώτα τού λαού, και ήραν πάς ο
λαός την φωνήν αυτών και έκλαυσαν.
Α Βασ. 11,4    Αγγελιαφόροι της Ιαβίς µετέβησαν εις Γαβαά, πλησίον του Σαούλ, και ανέφεραν την δεινήν θέσιν των ενώπιον
όλου του εκεί λαού. Ολος ο λαός, µόλις ήκουσαν την φοβεράν θέσιν των, εφώναξαν δυνατά και έκλαυσαν.
Α Βασ. 11,5  και ιδού Σαούλ ήρχετο µετά το πρωΐ εξ αγρού, και είπε Σαούλ· τι ότι κλαίει ο λαός; και διηγούνται αυτώ τα
ρήµατα των ανδρών Ιαβίς.
Α Βασ. 11,5     Και ιδού, ο Σαούλ επέστρεφεν από τους αγρούς του, όταν η ηµέρα είχε πλέον προχωρήσει. Ηρώτησε τότε·
“διατί κλαίει αυτός ο λαός;” Ανέφεραν εις αυτόν τα λόγια των κατοίκων της Ιαβίς.
Α Βασ. 11,6  και εφήλατο πνεύµα Κυρίου επί Σαούλ ως ήκουσε τα ρήµατα ταύτα, και εθυµώθη επ αυτούς οργή αυτού
σφόδρα.
Α Βασ. 11,6    Ο Σαούλ, αµέσως µόλις ήκουσε τα λόγια αυτά, συνηρπάσθη από πνεύµα Θεού, ωργίσθη µε πάρα πολύ
µεγάλον θυµόν εναντίον των Αµµωνιτών και του Ναας.
Α Βασ. 11,7  και έλαβε δύο βόας και εµέλισεν αυτάς και απέστειλεν εις πάν όριον Ισραήλ εν χειρί αγγέλων λέγων· ός ουκ
έστιν εκπορευόµενος οπίσω Σαούλ και οπίσω Σαµουήλ, κατά τάδε ποιήσουσι τοίς βουσίν αυτού. και επήλθεν έκστασις
Κυρίου επί τον λαόν Ισραήλ, και εβόησαν ως ανήρ είς.
Α Βασ. 11,7     Επήρε δύο αγελάδας τας διεµέλισε και τα κοµµάτια των απέστειλε µε αγγελιαφόρους εις όλην την περιοχήν
του Ισραηλιτικού λαού λέγων· “εκείνος, που δεν θα ακολουθήση τον Σαούλ και τον Σαµουήλ στον πόλεµον εναντίον των
Αµµωνιτών, αυτός θα τιµωρηθή· αυτήν την τύχην θα έχουν τα βόδια του”. Τρόµος δε από Θεού έπεσεν εις όλον τον
ισραηλιτικόν λαόν και όλοι εφώναζαν, ως εάν ήσαν ενας άνθρωπος, και εδέχθησαν την πρόσκλησιν του Σαούλ.
Α Βασ. 11,8  και επισκέπτεται αυτούς Αβιεζέκ εν Βαµά, πάντα άνδρα Ισραήλ εξακοσίας χιλιάδας και άνδρας Ιούδα
εβδοµήκοντα χιλιάδας.
Α Βασ. 11,8    Συνεκέντρωσεν ο Σαούλ εις Αβιεζέκ, η οποία ευρίσκετο εις υψηλόν τόπον, όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι
ανήλθον εις εξακοσίας χιλιάδας ανδρών. Μονη η φυλή του Ιούδα έδωσε στρατιώτας, οι οποίοι ανήλθον εις εβδοµήκοντα



χιλιάδας άνδρας.
Α Βασ. 11,9  και είπε τοίς αγγέλοις τοίς ερχοµένοις· τάδε ερείτε τοίς ανδράσιν Ιαβίς· αύριον υµίν η σωτηρία διαθερµάναντος
τού ηλίου. και ήλθον οι άγγελοι εις την πόλιν και απαγγέλλουσι τοίς ανδράσιν Ιαβίς, και ευφράνθησαν.
Α Βασ. 11,9    Ο Σαούλ είπε τότε στους αγγελιαφόρους της Ιαβίς· “αυτά θα πήτε στους κατοίκους της Ιαβίς· Αύριον το πρωϊ,
µόλις ο ήλιος αρχίση να θερµαίνη, η σωτηρία σας θα γίνη πραγµατικότης”. Οι αγγελιαφόροι ήλθον εις την πόλιν των την
Ιαβίς και ανήγγειλαν στους κατοίκους αυτά, και όλοι εχάρησαν.
Α Βασ. 11,10  και είπον οι άνδρες Ιαβίς προς Νάας τον Αµµανίτην· αύριον εξελευσόµεθα προς υµάς, και ποιήσετε ηµίν το
αγαθόν ενώπιον υµών.
Α Βασ. 11,10   Οι κάτοικοι της Ιαβίς είπαν στον Ναας τον Αµµωνίτην· “αύριον θα εξέλθωµεν από την πόλιν µας και κάµετέ
µας, όπως σας αρέσει”.
Α Βασ. 11,11  και εγενήθη µετά την αύριον και έθετο Σαούλ τον λαόν εις τρεις αρχάς, και εισπορεύονται µέσον της
παρεµβολής εν φυλακή τή εωθινή και έτυπτον τους υιούς Αµµών έως διεθερµάνθη η ηµέρα, και εγενήθη και
υπολελειµµένοι διεσπάρησαν, και ουχ υπελείφθησαν εν αυτοίς δύο κατά το αυτό.
Α Βασ. 11,11   Κατά την εποµένην ηµέραν ο Σαούλ διήρεσε τον στρατόν του εις τρία τµήµατα και επετέθη  µε δύναµιν στο
κέντρον της παρατάξεως των Αµµωνιτών κατά τας πρωϊνάς ώρας. Οι Ισραηλίται θαρραλέοι εκτυπούσαν και εφόνευαν
τους εχθρούς των, µέχρις ότου εζέστανεν η ηµέρα. Οι αποµείναντες από τους Αµµωνίτας διεσκορπίσθησαν και
εκυριεύθησαν από τόσον µεγάλον φόβον, ώστε δεν υπήρχον ούτε δύο µαζή.
Α Βασ. 11,12  και είπεν ο λαός προς Σαµουήλ· τις ο είπας ότι Σαούλ ου βασιλεύσει ηµών; παράδος τους άνδρας, και
θανατώσοµεν αυτούς.
Α Βασ. 11,12   Ο λαός είπε τότε προς τον Σαµουήλ· “ποίοι είναι αυτοί, οι οποίοι είπαν ότι ο Σαούλ δεν θα είναι βασιλεύς µας;
Φέρετε αυτούς τους άνδρας εδώ, δια να τους φονεύσωµεν”.
Α Βασ. 11,13  και είπε Σαούλ· ουκ αποθανείται ουδείς εν τή ηµέρα ταύτη, ότι σήµερον εποίησε Κύριος σωτηρίαν εν Ισραήλ.
Α Βασ. 11,13   Ο Σαούλ όµως είπε· “κανείς δεν θα φονευθή κατά την ηµέραν αυτήν, διότι σήµερον ο Κυριος έστειλε την
σωτηρίαν στον ισραηλιτικόν λαόν”.
Α Βασ. 11,14  και είπε Σαµουήλ προς τον λαόν λέγων· πορευθώµεν εις Γάλγαλα, και εγκαινίσωµεν εκεί την βασιλείαν.
Α Βασ. 11,14   Ο Σαµουήλ είπε προς τον λαόν· “ας πάµε εις τα Γαλγαλα, δια να εγκαινιάσωµεν επισήµως την εκλογήν του
Σαούλ ως βασιλέως”.
Α Βασ. 11,15  και επορεύθη πάς ο λαός εις Γάλγαλα, και έχρισε Σαµουήλ εκεί τον Σαούλ εις βασιλέα ενώπιον Κυρίου εν
Γαλγάλοις και έθυσεν εκεί θυσίας και ειρηνικάς ενώπιον Κυρίου· και ευφράνθη Σαµουήλ και πάς Ισραήλ ώστε λίαν.
Α Βασ. 11,15   Πράγµατι µετέβησαν εις τα Γαλγαλα, όπου ο Σαµουήλ έχρισε δι' ελαίου τον Σαούλ βασιλέα εις τα Γαλγαλα
ενώπιον του Θεού. Εκεί ο Σαµουήλ προσέφερε διαφόρους θυσίας και θυσίας ειρηνικάς προς τον Κυριον. Ηυφράνθησαν δε
πάρα πολύ ο Σαµουήλ και όλος ο ισραηλιτικός λαός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Α Βασ. 12,1  Καί είπε Σαµουήλ προς πάντα Ισραήλ· ιδού ήκουσα φωνής υµών εις πάντα, όσα είπατέ µοι, και εβασίλευσα εφ
υµάς βασιλέα.
Α Βασ. 12,1    Είπε τότε ο Σαµουήλ προς όλους τους Ισραηλίτας· “ιδού, εγώ ήκουσα το αίτηµά σας, όλα όσα µου είπατε, και
εγκατέστησα ως κυβερνήτην σας βασιλέα.
Α Βασ. 12,2  και νύν ιδού ο βασιλεύς διαπορεύεται ενώπιον υµών, καγώ γεγήρακα και καθήσοµαι, και οι υιοί µου ιδού εν
υµίν· καγώ ιδού διελήλυθα ενώπιον υµών εκ νεότητος και έως της ηµέρας ταύτης.
Α Βασ. 12,2    Και τώρα ιδού, ο βασιλεύς σας πηγαινοέρχεται αναµεταξύ σας. Εγώ όµως έχω γηράσει πλέον και πρέπει να
αναπαυθώ. Τα παιδιά µου ευρίσκονται µεταξύ σας, χωρίς να έχουν καµµίαν αξίωσιν δια να µε διαδεχθούν εις την εξουσίαν.
Εγώ επέρασα την ζωήν µου ενώπιόν σας από της νεότητός έως την ηµέραν αυτήν.
Α Βασ. 12,3  ιδού εγώ, αποκρίθητε κατ εµού ενώπιον Κυρίου και ενώπιον χριστού αυτού· µόσχον τίνος είληφα ή όνον τίνος
είληφα ή τίνα κατεδυνάστευσα υµών ή τίνα εξεπίεσα ή εκ χειρός τίνος είληφα εξίλασµα και υπόδηµα; αποκρίθητε κατ
εµού, και αποδώσω υµίν.
Α Βασ. 12,3    Ιδού εγώ θέτω τώρα τον εαυτόν µου και την συµπεριφοράν µου ως Κριτού υπό την κρίσιν σας. Ενώπιον του
Θεού και του βασιλέως είπατε ελεύθερα, εάν έχετε κανένα παράπονον εναντίον µου. Μηπως τυχόν και αφήρεσα τον µόσχον
από κανένα σας, η τον όνον του; Μηπως ετυράννησα η απλώς επίεσα κανένα από σας; Μηπως επήρα δώρον από κάποιον,
δια να εξιλεωθή αυτός απέναντί µου η επήρα έστω και υποδήµατα; Εάν σας έχω αδικήσει είπέτε το, δια να επιστρέψω εις
σας ο,τι αδίκως έλαβα”.
Α Βασ. 12,4  και είπαν προς Σαµουήλ· ουκ ηδίκησας ηµάς και ου κατεδυνάστευσας ηµάς και ουκ έθλασας ηµάς και ουκ
είληφας εκ χειρός ουδενός ουδέν.
Α Βασ. 12,4    Ο ισραηλιτικός λαός απήντησε προς τον Σαµουήλ· “ούτε µας ηδίκησες, ούτε µας ετυράννησες, ούτε µας
συνέτριψες και τίποτε δεν επήρες από τα χέρια κανενός”.
Α Βασ. 12,5  και είπε Σαµουήλ προς τον λαόν· µάρτυς Κύριος εν υµίν και µάρτυς χριστός αυτού σήµερον εν ταύτη τή ηµέρα,
ότι ουχ ευρήκατε εν χειρί µου ουδέν. και είπαν· µάρτυς.
Α Βασ. 12,5    Ο Σαµουήλ είπε τότε προς τον λαόν· “εποµένως είναι µάρτυς ενώπιόν σας ο Κυριος και ο χρισθείς βασιλεύς
Σαούλ κατά την ηµέραν αυτήν, ότι τίποτε το άδικον δεν ευρήκατε εις την ζωήν µου και τας χείράς µου”. Ο λαός απήντησε·
“ναι, µάρτυρες των όσων είποµεν είναι ο Θεός και ο βασιλεύς µας”.
Α Βασ. 12,6  και είπε Σαµουήλ προς τον λαόν λέγων· µάρτυς Κύριος ο ποιήσας τον Μωυσήν και τον Ααρών, ο αναγαγών
τους πατέρας ηµών εξ Αιγύπτου.
Α Βασ. 12,6    Ο Σαµουήλ ωµίλησε τότε προς τον λαόν και είπε· “µάρτυς είναι πράγµατι ο Κυριος, ο οποίος έφερεν εις την
ζωήν τον Μωϋσήν και τον Ααρών και ο οποίος έβγαλε τους προγόνους µας από την Αίγυπτον.
Α Βασ. 12,7  και νύν κατάστητε, και δικάσω υµάς ενώπιον Κυρίου και απαγγελώ υµίν την πάσαν δικαιοσύνην Κυρίου, ά
εποίησεν εν υµίν και εν τοίς πατράσιν υµών·
Α Βασ. 12,7    Και τώρα ελάτε και σταθήτε να σας δικάσω ενώπιον του Κυρίου και να διακηρύξω την αχαριστίαν σας



απέναντι της καλωσύνης του Κυρίου και της δικαιοσύνης την οποίαν ο Κυριος έδειξεν εις σας και στους προγόνους σας .
Α Βασ. 12,8  ως εισήλθεν Ιακώβ και οι υιοί αυτού εις Αίγυπτον, και εταπείνωσεν αυτούς Αίγυπτος, και εβόησαν οι πατέρες
ηµών προς Κύριον, και απέστειλε Κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγον τους πατέρας ηµών εξ Αιγύπτου και
κατώκισεν αυτούς εν τώ τόπω τούτω.
Α Βασ. 12,8    Οταν ο Ιακώβ µαζή µε τα παιδιά του εισήλθον εις την Αίγυπτον, οι Αιγύπτιοι τους επίεσαν και τους
εξουθένωσαν. Τοτε οι πρόγονοί µας εβόησαν δια της προσευχής των προς τον Κυριον ζητούντες απελευθέρωσιν. Ο Κυριος
έστειλε τον Μωϋσήν και τον Ααρών, οι οποίοι έβγαλαν πράγµατι τους προπάτορας µας από την Αίγυπτον και τους έφερεν
ο Θεός και τους εγκατέστησεν στον τόπον αυτόν, εις την γην της επαγγελίας.
Α Βασ. 12,9  και επελάθοντο Κυρίου τού Θεού αυτών, και απέδοτο αυτούς εις χείρας Σισάρα αρχιστρατήγω Ιαβίν βασιλέως
Ασώρ και εις χείρας αλλοφύλων και εις χείρας βασιλέως Μωάβ, και επολέµησαν εν αυτοίς.
Α Βασ. 12,9    Εκείνοι όµως ελησµόνησαν τον Θεόν και δια τούτο ο Θεός τους παρέδωσεν ως δούλους εις τα χέρια του
Σισάρα, του αρχιστρατήγου του βασιλέως Ιαβίν , ο οποίος είχε την έδραν του εις την πόλιν Ασώρ. Τους παρέδωσεν επίσης
ως δούλους εις την εξουσίαν των Φιλισταίων και εις την εξουσίαν του βασιλέως των Μωαβιτών, εναντίον των οποίων και
επολέµησαν, αλλά µαταίως.
Α Βασ. 12,10  και εβόησαν προς Κύριον και έλεγον· ηµάρτοµεν, ότι εγκατελίποµεν τον Κύριον και εδουλεύσαµεν τοίς Βααλίµ
και τοίς άλσεσι· και νύν εξελού ηµάς εκ χειρός εχθρών ηµών, και δουλεύσοµέν σοι.
Α Βασ. 12,10  Παρεκάλεσαν τότε τον Κυριον και εβόησαν προς αυτόν· Ηµαρτήσαµεν, διότι εγκατελείψαµεν τον Κυριον και
ελατρεύσαµεν τα αγάλµατα του Βααλ, τα ιερά άλση και τα αγάλµατα της Αστάρτης, και τώρα γλύτωσέ µας από τα χέρια
των εχθρών µας και υποσχόµεθα να λατρεύσωµεν σε.
Α Βασ. 12,11  και απέστειλε Κύριος τον Ιεροβάαλ και τον Βαράκ και τον Ιεφθάε και τον Σαµουήλ και εξείλατο ηµάς εκ
χειρός εχθρών ηµών των κυκλόθεν, και κατωκείτε πεποιθότες.
Α Βασ. 12,11   Ο Κυριος έστειλε τότε ελευθερωτάς τους Κριτάς Γεδεών, Βαράκ, Ιεφθάε και εµέ τον Σαµουήλ και σας έβγαλεν
από τα χέρια των γύρω εχθρών µας και έτσι τώρα σεις κατοικείτε εδώ ασφαλείς και ήσυχοι.
Α Βασ. 12,12  και ίδετε ότι Νάας βασιλεύς υιών Αµµών ήλθεν εφ υµάς, και είπατε· ουχί, αλλ ή ότι βασιλεύς βασιλεύσει εφ
ηµών· και Κύριος ο Θεός ηµών βασιλεύς ηµών.
Α Βασ. 12,12  Και όταν είδατε ότι ο βασιλεύς των Αµµωνιτών επήλθεν εναντίον σας, είπατε· Δεν θέλοµεν παρά ο βασιλεύς να
µας κυβερνά, αν και υπήρχε βασιλεύς ιδικός σας, ο Κυριος µας.
Α Βασ. 12,13  και νύν ιδού ο βασιλεύς, ον εξελέξασθε, και ιδού δέδωκε Κύριος εφ υµάς βασιλέα .
Α Βασ. 12,13  Και τώρα ιδού ο βασιλεύς, τον οποίον εξελέξατε να σας κυβερνά. Ιδού σας έδωκεν ο Κυριος βασιλέα.
Α Βασ. 12,14  εάν φοβηθήτε τον Κύριον και δουλεύσητε αυτώ και ακούσητε της φωνής αυτού και µη ερίσητε τώ στόµατι
Κυρίου και ήτε και υµείς και ο βασιλεύς ο βασιλεύων εφ υµών οπίσω Κυρίου πορευόµενοι·
Α Βασ. 12,14  Εάν λοιπόν τώρα φοβήσθε τον Κυριον και λατρεύετε αυτόν και υπακούετε εις τας εντολάς του και δεν
γογγύζετε δια τας εντολάς τας οποίας αυτός έχει ορίσει, τουναντίον δε σεις και ο βασιλεύς σας συνεχίζετε να υπακούετε εις
τας εντολάς του Κυρίου και να πορεύεσθε σύµφωνα µε αυτάς, τότε ο Θεός θα σας ευλογήση.
Α Βασ. 12,15  εάν δε µη ακούσητε της φωνής Κυρίου και ερίσητε τώ στόµατι Κυρίου, και έσται χείρ Κυρίου εφ υµάς και επί
τον βασιλέα υµών.
Α Βασ. 12,15  Εάν όµως δεν υπακούσετε εις την φωνήν του Κυρίου, γογγύζετε δε και ανθίστασθε εις την εκπλήρωσιν των
εντολών του, η τιµωρός χειρ του Κυρίου βαρειά θα πέση επάνω σας και επάνω στον βασιλέα σας.
Α Βασ. 12,16  και νύν κατάστητε και ίδετε το ρήµα το µέγα τούτο, ό ο Κύριος ποιήσει εν οφθαλµοίς υµών.
Α Βασ. 12,16  Και τώρα σταθήτε, να ιδήτε το µέγα και θαυµαστόν γεγονός, το οποίον ο Κυριος θα πραγµατοποιήση εµπρός
εις τα µάτια σας.
Α Βασ. 12,17  ουχί θερισµός πυρών σήµερον; επικαλέσοµαι Κύριον, και δώσει φωνάς και υετόν, και γνώτε και ίδετε ότι η
κακία υµών µεγάλη, ήν εποιήσατε ενώπιον Κυρίου, αιτήσαντες εαυτοίς βασιλέα.
Α Βασ. 12,17  Εποχή θερισµού είναι τώρα και εποµένως είναι εποχή ξηρασίας. Εγώ όµως θα παρακαλέσω τον Κυριον και θα
δώση αστραπάς και βροντάς και βροχήν. Από το θαύµα δε αυτό θα πεισθήτε, ότι η αµαρτία, την οποίαν διεπράξατε
ενώπιον του Κυρίου, ήτο µεγάλη, µε το να ζητήσετε δηλαδή δια τον εαυτόν σας και να έχετε βασιλέα, όπως τα γύρω σας
ειδωλολατρικά έθνη”.
Α Βασ. 12,18  και επεκαλέσατο Σαµουήλ τον Κύριον, και έδωκε Κύριος φωνάς και υετόν εν τή ηµέρα εκείνη· και εφοβήθησαν
πάς ο λαός τον Κύριον σφόδρα και τον Σαµουήλ.
Α Βασ. 12,18  Πράγµατι ο Σαµουήλ παρεκάλεσε τον Κυριον και ο Κυριος έδωσε κατά την ηµέραν εκείνην αστραπάς και
βροντάς και βροχήν. Από το γεγονός αυτό όλος ο ισραηλιτικός λαός εφοβήθη πολύ τον Θεόν και τον Σαµουήλ.
Α Βασ. 12,19  και είπαν πάς ο λαός προς Σαµουήλ· πρόσευξαι υπέρ των δούλων σου προς Κύριον Θεόν σου, και ου µη
αποθάνωµεν, ότι προστεθείκαµεν προς πάσας τας αµαρτίας ηµών κακίαν αιτήσαντες εαυτοίς βασιλέα.
Α Βασ. 12,19  Ολος τότε ο Ισραηλιτικός λαός είπε προς τον Σαµουήλ· “να προσεύχεσαι προς τον Θεόν δι' ηµάς τους δούλους
σου, δια να µη θανατωθώµεν. Διότι µέσα εις όλας τας άλλας αµαρτίας µας προσεθέσαµεν και αυτήν, µε το να ζητήσωµεν
δια τον εαυτόν µας βασιλέα”.
Α Βασ. 12,20  και είπε Σαµουήλ προς τον λαόν· µη φοβείσθε· υµείς πεποιήκατε την πάσαν κακίαν ταύτην, πλήν µη εκκλίνητε
από όπισθεν Κυρίου και δουλεύσατε τώ Κυρίω εν όλη καρδία υµών
Α Βασ. 12,20   Ο Σαµουήλ είπε προς τον λαόν· “µη φοβείσθε τώρα. Είναι αλήθεια ότι σεις διεπράξατε όλην αυτήν την κακίαν
ζητήσαντες βασιλέα, πλην όµως µη αποµακρύνεσθε από τον Κυριον, αλλά να λατρεύετε τον Κυριον µε όλην σας την
καρδίαν.
Α Βασ. 12,21  και µη παραβήτε οπίσω των µηθέν όντων, οί ου περανούσιν ουθέν και οί ουκ εξελούνται, ότι ουθέν εισιν.
Α Βασ. 12,21  Μη ακολουθήσετε και µη πορευθήτε οπίσω από τα είδωλα, τα οποία εις την πραγµατικότητα είναι
ανύπαρκτοι θεοί και οι οποίοι δεν κατορθώνουν ποτέ να φέρουν τίποτε εις πέρας και δεν έχουν την δύναµιν να σας
απαλλάξουν από τας συµφοράς σας, διότι δεν είναι τίποτε είναι ανύπαρκτοι.
Α Βασ. 12,22  ότι ουκ απώσεται Κύριος τον λαόν αυτού διά το όνοµα αυτού το µέγα, ότι επιεικώς Κύριος προσελάβετο υµάς
εις λαόν.



Α Βασ. 12,22   Μη αποκαρδιώνεσθε όµως, διότι ο Κυριος χάριν του ονόµατός του δεν θα απορρίψη τον λαόν του. Θα δείξη
επιείκειαν και ευσπλαγχνίαν προς σας, διότι σας έχει προσλάβει ως ιδιαίτερόν του λαόν.
Α Βασ. 12,23  και εµοί µηδαµώς τού αµαρτείν τώ Κυρίω ανιέναι τού προσεύχεσθαι περί υµών, και δουλεύσω τώ Κυρίω και
δείξω υµίν την οδόν την αγαθήν και την ευθείαν·
Α Βασ. 12,23   Εγώ δε ποτέ δεν θα διαπράξω την αµαρτίαν να σταµατήσω προσευχόµενος δια σας. Εξ αντιθέτου, θα
εξακολουθώ να υπηρετώ τον Κυριον, να διδάσκω εις σας την καλήν και την ευθείαν οδόν του Κυρίου.
Α Βασ. 12,24  πλήν φοβείσθε τον Κύριον και δουλεύσατε αυτώ εν αληθεία και εν όλη καρδία υµών, ότι ίδετε ά εµεγάλυνε µεθ
υµών,
Α Βασ. 12,24   Σεις όµως να φοβήσθε τον Κυριον, να λατρεύετε αυτόν εν αλήθεία και µε όλην σας την καρδίαν, διότι είδατε
ποίας και πόσας θαυµαστάς ευεργεσίας έκαµε προς σας ο Θεός.
Α Βασ. 12,25  και εάν κακία κακοποιήσητε, και υµείς και ο βασιλεύς υµών προστεθήσεσθε.
Α Βασ. 12,25   Εάν όµως τυχόν και εκτραπήτε και επιµείνετε εις την κακίαν σας, τότε και σεις και ο βασιλεύς σας µαζή θα
καταστραφήτε”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Α Βασ. 13,1  Καί εκλέγεται εαυτώ Σαούλ τρεις χιλιάδας ανδρών εκ των ανδρών Ισραήλ, και ήσαν µετά Σαούλ δισχίλιοι οι εν
Μαχµάς, και εν τώ όρει Βαιθήλ, και χίλιοι ήσαν µετά Ιωνάθαν εν Γαβαά τού Βενιαµίν, και το κατάλοιπον τού λαού
εξαπέστειλεν έκαστον εις το σκήνωµα αυτού.
Α Βασ. 13,1     Ο Σαούλ εξέλεξε από όλον τον ισραηλιτικόν λαόν ως σωµατοφύλακάς του τρεις χιλιάδας άνδρας. Από αυτούς
αι µεν δύο χιλιάδες ήσαν µαζή µε τον Σαούλ εις Μαχµάς, εις την ορεινήν περιοχήν της Βαιθήλ. Οι άλλοι χίλιοι ήσαν µαζή
µε τον Ιωνάθαν εις Γαβαά της φυλής Βενιαµίν. Τους υπολοίπους Ισροηλίτας ο Σαούλ έστειλε τον καθένα εις την κατοικίαν
του.
Α Βασ. 13,3  και επάταξεν Ιωνάθαν τον Νασίβ τον αλλόφυλον τον εν τώ βουνώ· και ακούουσιν οι αλλόφυλοι. και Σαούλ
σάλπιγγι σαλπίζει εις πάσαν την γήν λέγων· ηθετήκασιν οι δούλοι.
Α Βασ. 13,3    Ο Ιωνάθαν εκτύπησε τον Νασίβ τον Φιλισταίον, ο οποίος ευρίσκετο µε φρουράν εις ένα ύψωµα. Οι Φιλισταίοι
επληροφορήθησαν την επιχείρησιν του Ιωνάθαν εναντίον της φρουράς των. Ο Σαούλ επήρε θάρρος από την νίκην αυτήν
του Ιωνάθαν και διέταξε να σαλπίσουν εις όλην την χώραν της Παλαιστίνης, ότι οι έως τώρα σκλαβωµένοι Ισραηλίται
επανεστάτησαν εναντίον των Φιλισταίων.
Α Βασ. 13,4  και πάς Ισραήλ ήκουσε λεγόντων· πέπαικε Σαούλ τον Νασίβ τον αλλόφυλον, και ησχύνθησαν Ισραήλ εν τοίς
αλλοφύλοις. και ανέβησαν οι υιοί Ισραήλ οπίσω Σαούλ εν Γαλγάλοις.
Α Βασ. 13,4    Ολοι οι Ισραηλίται επληροφορήθησαν την είδησιν, ότι ο Σαούλ προσέβαλε τον αλλόφυλον Νασίβ και
εκυρίευσε το φυλάκιον εκείνο των Φιλισταίων, δια τούτο ο Ισραηλτικός λαός κατεφρονήθη περισσότερον από τους
Φιλισταίους. Ο ισραηλιτικός λαός ηκολούθησε τον Σαούλ και συνεκεντρώθη εις τα Γαλγαλα.
Α Βασ. 13,5  και οι αλλόφυλοι συνάγονται εις πόλεµον επί Ισραήλ, και αναβαίνουσιν επί Ισραήλ τριάκοντα χιλιάδες
αρµάτων και έξ χιλιάδες ιππέων και λαός ως η άµµος η παρά την θάλασσαν τώ πλήθει· και αναβαίνουσι και
παρεµβάλλουσιν εν Μαχµάς εξ εναντίας Βαιθωρών κατά νότου.
Α Βασ. 13,5    Οι Φιλισταίοι συνηθροίσθησαν, δια να πολεµήσουν τους Ισραηλίτας. Ανέβησαν εναντίον των Ισραηλιτών µε
τριάκοντα χιλιάδας πολεµικά άρµατα και εξ χιλιάδας ιππείς και µε στρατόν τόσον κατά το πλήθος, όση είναι η άµµος η
πλησίον της θαλάσσης. Οι Φιλισταίοι συνεκεντρώθησαν και εστρατοπέδευσαν εις Μαχµάς, απέναντι και προς νότον της
Βαιθωρών.
Α Βασ. 13,6  και ανήρ Ισραήλ είδεν ότι στενώς αυτώ µη προσάγειν αυτόν, και εκρύβη ο λαός εν τοίς σπηλαίοις και εν ταίς
µάνδραις και εν ταίς πέτραις και εν τοίς βόθροις και εν τοίς λάκκοις,
Α Βασ. 13,6    Οι Ισραηλίται, ολιγάριθµοι καθώς ήσαν, όταν είδαν ότι ευρίσκοντο εις αδυναµίαν να πολεµήσουν εναντίον
τόσον πολλών εχθρών, εκρύβησαν άλλοι εις τα σπήλαια, άλλοι εις τας µάνδρας, άλλοι στους βράχους, άλλοι στους βόθρους
και άλλοι στους λάκκους.
Α Βασ. 13,7  και οι διαβαίνοντες διέβησαν τον Ιορδάνην εις γήν Γάδ και Γαλαάδ. και Σαούλ έτι ήν εν Γαλγάλοις, και πάς ο
λαός εξέστη οπίσω αυτού.
Α Βασ. 13,7    Μερικοί δε διέβησαν τον Ιορδάνην ποταµόν και ήλθαν εις την χώραν Γαδ και την χώραν Γαλαάδ. Ο Σαούλ
όµως ευρίσκετο ακόµη εις τα Γαλγαλα και ο άλλος Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος τον ακολουθούσε, ήτο καταπτοηµένος.
Α Βασ. 13,8  και διέλιπεν επτά ηµέρας τώ µαρτυρίω, ως είπε Σαµουήλ, και ου παρεγένετο Σαµουήλ εις Γάλγαλα, και
διεσπάρη ο λαός αυτού απ αυτού.
Α Βασ. 13,8    Ο Σαούλ επερίµενε τον Σαµουήλ επί επτά ηµέρας σύµφωνα µε την εντολήν του Σαµουήλ, αλλά ακόµη δεν
είχεν έλθει ο Σαµουήλ εις τα Γαλγαλα. Ο ισραηλιτικός λαός διεσπάρη και έφυγε µακράν από τον Σαούλ.
Α Βασ. 13,9  και είπε Σαούλ· προσαγάγετε, όπως ποιήσω ολοκαύτωσιν και ειρηνικάς· και ανήνεγκε την ολοκαύτωσιν .
Α Βασ. 13,9    Είπε τότε ο Σαούλ· “φέρετέ µου να προσφέρω εγώ θυσίαν ολοκαυτώµατος και θυσίαν ειρηνικήν”. Ο Σαούλ
προσέφερε πράγµατι την θυσίαν του ολοκαυτώµατος.
Α Βασ. 13,10  και εγένετο ως συνετέλεσεν αναφέρων την ολοκαύτωσιν, και Σαµουήλ παραγίνεται· και εξήλθε Σαούλ εις
απάντησιν αυτού ευλογήσαι αυτόν.
Α Βασ. 13,10  Οταν ετελείωσε την προσφοράν της θυσίας, ήλθεν ο Σαµουήλ. Ο Σαούλ εβγήκεν εις προϋπάντησίν του, δια να
τον χαιρετήση ειρηνικώς.
Α Βασ. 13,11  και είπε Σαµουήλ· τι πεποίηκας; και είπε Σαούλ· ότι είδον ως διεσπάρη ο λαός απ εµού και σύ ου παρεγένου ως
διετάξω εν τώ µαρτυρίω των ηµερών, και οι αλλόφυλοι συνήχθησαν εις Μαχµάς,
Α Βασ. 13,11   Ο Σαµουήλ ηρώτησε τότε τον Σαούλ· “τι έκαµες; Διατί εθυσίασες;” Ο Σαούλ απήντησεν· “εθυσίασα διότι είδον
ότι ο λαός διεσκορπίσθη µακράν από εµέ και διότι ακόµη συ δεν είχες έλθει, όπως µου είχες υποσχεθή, κατά την ωρισµένην
ηµέραν. Και επί πλέον, διότι οι Φιλισταίοι ευρίσκονται εις Μαχµάς.
Α Βασ. 13,12 και είπα· νύν καταβήσονται οι αλλόφυλοι προς µε εις Γάλγαλα και τού προσώπου τού Κυρίου ουκ εδεήθην· και
ενεκρατευσάµην και ανήνεγκα την ολοκαύτωσιν.



Α Βασ. 13,12  Ενώπιον αυτής της καταστάσεως εσκέφθην και είπα· Τωρα θα επέλθουν οι Φιλισταίοι εναντίον µου εις
Γαλγαλα και ακόµη δεν έχω παρακαλέσει τον Κυριον. Τοτε επίεσα τον εαυτόν µου και απεφάσισα και εθυσίασα το
ολοκαύτωµα”.
Α Βασ. 13,13  και είπε Σαµουήλ προς Σαούλ· µεµαταίωταί σοι, ότι ουκ εφύλαξας την εντολήν µου, ήν ενετείλατό σοι Κύριος,
ως νύν ητοίµασε Κύριος την βασιλείαν σου επί Ισραήλ έως αιώνος·
Α Βασ. 13,13  Ο Σαµουήλ είπεν στον Σαούλ· “ενήργησες κατά τρόπον ανόητον και αµαρτωλόν, διότι δεν εσεβάσθης την
εντολήν µου, την οποίαν εντολήν ο Κυριος σε διέταξε. Εάν δεν εφέρεσο µε αυτόν τον τρόπον, ο Κυριος είχεν ετοιµάσει, ώστε
να είναι παντοτεινή η βασιλεία σου.
Α Βασ. 13,14  και νύν η βασιλεία σου ου στήσεταί σοι, και ζητήσει Κύριος εαυτώ άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού, και
εντελείται Κύριος αυτώ εις άρχοντα επί τον λαόν αυτού, ότι ουκ εφύλαξας όσα ενετείλατό σοι Κύριος.
Α Βασ. 13,14  Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα παραµείνη πλέον εις σε. Ο Κυριος θα ζητήση και θα εύρη άνδρα, όπως τον
ποθεί ο ίδιος. Ο Κυριος θα δώση εις αυτόν την εντολήν να βασιλεύση, επειδή συ δεν ετήρησες όσα σε διέταζεν ο Κυριος”.
Α Βασ. 13,15  και ανέστη Σαµουήλ και απήλθεν εκ Γαλγάλων εις οδόν αυτού, και το κατάλειµµα τού λαού ανέβη οπίσω
Σαούλ εις απάντησιν οπίσω τού λαού τού πολεµιστού. αυτών παραγενοµένων εκ Γαλγάλων εις Γαβαά Βενιαµίν και
επεσκέψατο Σαούλ τον λαόν τον ευρεθέντα µετ αυτού ως εξακοσίους άνδρας.
Α Βασ. 13,15  Ο Σαµουήλ ηγέρθη και έφυγεν από τα Γαλγαλα ακολουθών τον δρόµον του. Οι υπόλοιποι άνδρες του
Ισραηλιτικού λαού ηκολούθησαν τον Σαούλ, δια να συναντήσουν τον στρατόν και ασφαλισθούν εις τα µετόπισθεν. Οταν
αυτοί ήλθον από τα Γαλγαλα εις την Γαβαά, της φυλής Βενιαµίν, ο Σαούλ επιθεώρησε τον στρατόν του, ο οποίος ευρέθη
µαζή του, και είδε ότι ήσαν εξακόσιοι µόνον άνδρες.
Α Βασ. 13,16  και Σαούλ και Ιωνάθαν υιός αυτού και ο λαός οι ευρεθέντες µετ αυτών εκάθισαν εν Γαβαά Βενιαµίν και
έκλαιον, και οι αλλόφυλοι παρεµβεβλήκεισαν εν Μαχµάς.
Α Βασ. 13,16  Ο Σαούλ και ο υιός του Ιωνάθαν και ο λαός, ο οποίος ευρίσκετο µαζή του, εκάθισαν εις την Γαβαά της φυλής
Βενιαµίν και έκλαιον, επειδή οι Φιλισταίοι είχον πλέον στρατοπεδεύσει πλησίον των εις την Μαχµάς.
Α Βασ. 13,17  και εξήλθε διαφθείρων εξ αγρού αλλοφύλων τρισίν αρχαίς· η αρχή η µία επιβλέπουσα οδόν Γοφερά επί γήν
Σωγάλ,
Α Βασ. 13,17  Από κάποιον δε αγρόν των Φιλισταίων εβγήκαν τρία τµήµατα στρατού των αλλοφύλων, δια να λεηλατήσουν
την χώραν των Ισραηλιτών. Το πρώτον τµήµα του εχθρικού στρατού εστράφη προς την οδόν, η οποία ωδηγούσε εις
Γοφεράν, εις την χώραν Σωγάλ.
Α Βασ. 13,18  και η αρχή η µία επιβλέπουσα οδόν Βαιθωρών, και η αρχή η µία επιβλέπουσα οδόν Γαβαέ την εισκύπτουσαν
επί Γαί την Σαβίµ.
Α Βασ. 13,18  Το δεύτερον τµήµα του στρατού εστράφη προς την πόλιν Βαιθωρών και το τρίτον τµήµα του στρατού έλαβε
την οδόν, η οποία κατευθύνεται προς την Γαβαά την πόλιν Γαι της Σαβίµ.
Α Βασ. 13,19  και τέκτων σιδήρου ουχ ευρίσκετο εν πάση γη Ισραήλ, ότι είπον οι αλλόφυλοι· µη ποιήσωσιν οι Εβραίοι
ροµφαίαν και δόρυ.
Α Βασ. 13,19  Σιδηρουργός δεν υπήρχεν εις όλην την ώραν των Ισραηλιτών, διότι οι αλλόφυλοι είχον διατάξει να µη
κατασκευάσουν οι Εβραίοι ροµφαίας και δόρατα.
Α Βασ. 13,20  και κατέβαινον πάς Ισραήλ εις γήν αλλοφύλων χαλκεύειν έκαστος το θέριστρον αυτού και το σκεύος αυτού
και έκαστος την αξίνην αυτού και το δρέπανον αυτού.
Α Βασ. 13,20   Δια τούτο όλοι οι Ισραηλίται κατέβαιναν εις την χώραν των Φιλισταίων, δια να σφυρηλατήση ο καθένας το
θεριστήριόν του και κάθε άλλο οικιακόν εργαλείον, δηλαδή την αξίνην του, το δρέπανόν του.
Α Βασ. 13,21  και ήν ο τρυγητός έτοιµος τού θερίζειν· τα δε σκεύη ήν τρεις σίκλοι εις τον οδόντα, και τή αξίνη και τώ
δρεπάνω υπόστασις ήν η αυτή.
Α Βασ. 13,21  Ο θερισµός επλησίαζεν, τα δε γεωργικά εργαλεία ήσαν πανάκριβα. Τρεις σίκλους εστοίχιζε το υνί και η αυτή
τιµή ήτο δια την αξίναν και δια το δρέπανον.
Α Βασ. 13,22  και εγενήθη εν ταίς ηµέραις τού πολέµου Μαχµάς και ουχ ευρέθη ροµφαία και δόρυ εν χειρί παντός τού λαού
τού µετά Σαούλ και µετά Ιωνάθαν, και ευρέθη τώ Σαούλ και τώ Ιωνάθαν υιώ αυτού.
Α Βασ. 13,22   Συνέβη όµως κατά τας ηµέρας του πολέµου εις την Μαχµάς µεταξύ Φιλισταίων και Ισραηλιτών να µη
ευρίσκεται ούτε δόρυ, ούτε ροµφαία εις τα χέρια του λαού, ο οποίος ήτο µαζή µε τον Σαούλ και µε τον Ιωνάθαν. Μονον ο
Σαούλ και ο υιός του ο Ιωνάθαν είχον όπλον.
Α Βασ. 13,23  και εξήλθεν εξ υποστάσεως των αλλοφύλων την εν τώ πέραν Μαχµάς.
Α Βασ. 13,23  Και ιδού ότι ένα τµήµα του στρατού των Φιλισταίων ήλθε και επροχώρησεν σε τοποθεσίαν, η οποία ευρίσκετο
πέραν από την περιοχήν Μαχµάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Α Βασ. 14,1  Καί γίνεται η ηµέρα και είπεν Ιωνάθαν υιός Σαούλ τώ παιδαρίω τώ αίροντι τα σκεύη αυτού· δεύρο , και
διαβώµεν εις Μεσσάβ των αλλοφύλων την εν τώ πέραν εκείνω· και τώ πατρί αυτού ουκ απήγγειλε .
Α Βασ. 14,1    Οταν εξηµέρωσεν, ο Ιωνάθαν ο υιός του Σαούλ είπεν εις ένα νεαρόν δούλον του, ο οποίος έφερε τον οπλισµόν
του· “έλα, ας περάσωµεν στο φυλάκιον των Φιλισταίων, που ευρίσκεται εκεί εις την άλλην πλευράν”. Δεν ανέφερε δε τίποτε
στον πατέρα του δια το διάβηµα αυτό.
Α Βασ. 14,2  και Σαούλ εκάθητο επ άκρου τού βουνού υπό την ροάν την εν Μαγδών , και ήσαν µετ αυτού ως εξακόσιοι
άνδρες·
Α Βασ. 14,2    Ο Σαούλ ευρίσκετο στο άκρον του υψώµατος και εκάθητο κάτω από µίαν ροδιάν εις Μαγδών. Μαζή του ήσαν
εξακόσιοι περίπου άνδρες.
Α Βασ. 14,3  και Αχιά υιός Αχιτώβ αδελφού Ιωχαβήδ υιού Φινεές υιού Ηλί ιερεύς τού Θεού εν Σηλώµ αίρων εφούδ. και ο λαός
ουκ ήδει ότι πεπόρευται Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,3    Επίσης µαζή του ήτο και ο αρχιερεύς Αχιά, υιός του Αχιτώβ του αδελφού του Ιωχαβήδ, ο οποίος ήτο υιός του
Φινεές υιού του Ηλί. Ο Αχιά ήτο αρχιερεύς εις Σηλώµ φορών το αρχιερατικόν εφούδ. Ούτε δε ο λαός εγνώριζε τίποτε δια το



διάβηµα αυτό του Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,4  και ανά µέσον της διαβάσεως, ού εζήτει Ιωνάθαν διαβήναι εις την υπόστασιν των αλλοφύλων , και οδούς
πέτρας εκ τούτου και οδούς πέτρας εκ τούτου, όνοµα τώ ενί Βασές και όνοµα τώ άλλω Σεννά·
Α Βασ. 14,4    Από το ένα µέρος και το άλλο της στενωπού, που ήθελε να διαβή ο Ιωνάθαν δια να φθάση εκεί όπου υπήρχον
οι Φιλισταίοι, ήσαν δύο απότοµοι βράχοι, ο ένας εις την µίαν πλευράν και ο άλλος εις την άλλην. Το όνοµα του ενός βράχου
ήτο Βασές, το δε όνοµα του δευτέρου Σεννά.
Α Βασ. 14,5  η οδός η µία από βορά ερχοµένω Μαχµάς και η οδός η άλλη από νότου ερχοµένω Γαβαέ.
Α Βασ. 14,5    Δυο δε δρόµοι ωδηγούσαν προς τους Φιλισταίους, ο ένας προς βορράν απέναντι της Μαχµάς, ο δε άλλος
δρόµος ήτο προς νότον απέναντι της Γαβαά.
Α Βασ. 14,6  και είπεν Ιωνάθαν προς το παιδάριον το αίρον τα σκεύη αυτού· δεύρο διαβώµεν εις Μεσσάβ των απεριτµήτων
τούτων, είτι ποιήσαι Κύριος ηµίν· ότι ουκ έστι τώ Κυρίω συνεχόµενον σώζειν εν πολλοίς ή εν ολίγοις.
Α Βασ. 14,6    Ο Ιωνάθαν είπεν στον νεαρόν δούλον του, ο οποίος εκρατούσε τον οπλισµόν του· “έλα, ας περάσωµεν το
φυλάκιον των απεριτµήτων αυτών. Πιθανόν ο Κυριος να µας βοηθήση, διότι τίποτε δεν ηµπορεί να εµποδίση τον Κυριον
στο να σώση, δια πολλών η δι' ολίγων, κάποιον, που ευρίσκεται εις στενόχωρον θέσιν”.
Α Βασ. 14,7  και είπεν αυτώ ο αίρων τα σκεύη αυτού· ποίει πάν, ό εάν η καρδία σου εκλίνη, ιδού εγώ µετά σού, ως η καρδία
σου καρδία µου.
Α Βασ. 14,7    Ο νεαρός δούλος, ο φέρων το οπλισµόν του Ιωνάθαν, είπεν εις αυτόν· “κάµε ο,τι ποθεί η καρδιά σου. Εγώ ιδού,
θα είµαι µαζή σου. Η καρδιά σου είναι καρδιά µου, το θέληµά σου θέληµά µου”.
Α Βασ. 14,8  και είπεν Ιωνάθαν· ιδού ηµείς διαβαίνοµεν προς τους άνδρας και κατακυλισθησόµεθα προς αυτούς·
Α Βασ. 14,8    Ο Ιωνάθαν είπεν· “ιδού, ηµείς µεταβαίνοµεν προς τους Φιλισταίους, του άνδρας της προφυλακής. Θα
παρουσιασθώµεν έξαφνα ενώπιόν των.
Α Βασ. 14,9  εάν τάδε είπωσι προς ηµάς· απόστητε εκεί έως αν απαγγείλωµεν υµίν, και στησόµεθα εφ εαυτοίς και ου µη
αναβώµεν επ αυτούς·
Α Βασ. 14,9    Εάν λοιπόν εκείνοι οι άνδρες µας είπουν· Σταθήτε αυτού και θα σας δώσωµεν απάντησιν δεν θα
προχωρήσωµεν εναντίον των.
Α Βασ. 14,10  εάν τάδε είπωσι προς ηµάς· ανάβητε προς ηµάς, και αναβησόµεθα, ότι παραδέδωκεν αυτούς Κύριος εις χείρας
ηµών· τούτο ηµίν το σηµείον.
Α Βασ. 14,10  Εάν όµως µας είπουν· Ελάτε κοντά µου θα µεταβώµεν τότε προς αυτούς, διότι αυτό σηµαίνει ότι ο Κυριος τους
παρέδωκεν εις τα χέρια µας. Αυτό θα είναι το σηµείον της νίκης µας”.
Α Βασ. 14,11  και εισήλθον αµφότεροι εις Μεσσάβ των αλλοφύλων· και λέγουσιν οι αλλόφυλοι· ιδού Εβραίοι εκπορεύονται
εκ των τρωγλών αυτών, ού εκρύβησαν εκεί.
Α Βασ. 14,11   Και οι δύο, ο Ιανάθαν και ο δούλος του, ενεφανίσθησα στο φυλάκιον των Φιλισταίων. Οι άνδρε του φυλακίου
εκείνου είπαν µεταξύ των· “ιδού, οι Εβραίοι βγαίνουν από τας τρώγλας όπου είχαν κρυφθή”.
Α Βασ. 14,12  και απεκρίθησαν οι άνδρες Μεσσάβ προς Ιωνάθαν και προς τον αίροντα τα σκεύη αυτού και λέγουσιν·
ανάβητε προς ηµάς, και γνωριούµεν υµίν ρήµα. και είπεν Ιωνάθαν προς τον αίροντα τα σκεύη αυτού· ανάβηθι οπίσω µου,
ότι παρέδωκεν αυτούς Κύριος εις χείρας Ισραήλ.
Α Βασ. 14,12  Ωµίλησαν δε οι άνδρες του φυλακίου προς τον Ιωνάθαν και προς τον υπηρέτην, που είχεν τον πολεµικόν
οπλισµόν του Ιωνάθαν, και τους είπαν· “ανεβήτε προς ηµάς και έχοµεν να σας ανακοινώσωµεν κάτι”. Είπε τότε ο Ιωνάθαν
προς αυτόν, που έφερε τον οπλισµόν του· “ανέβα υστέρα από εµέ, διότι ο Κυριος έχει παραδώσει αυτούς εις τα χέρια ηµών
των Ισραηλιτών”.
Α Βασ. 14,13  και ανέβη Ιωνάθαν επί τας χείρας αυτού και επί τους πόδας αυτού και ο αίρων τα σκεύη αυτού µετ αυτού· και
επέβλεψαν κατά πρόσωπον Ιωνάθαν, και επάταξεν αυτούς, και ο αίρων τα σκεύη αυτού επεδίδου οπίσω αυτού.
Α Βασ. 14,13  Ο Ιωνάθαν ανερριχήθη µε τα χέρια και µε τα πόδια και µαζή του, έπειτα από αυτόν, ακολουθούσε και ο
νεαρός δούλος του, που έφερε τον οπλισµόν του. Ο Φιλισταίοι είδον ενώπιόν των τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν ώρµησε τότε και
εφόνευσεν αυτούς. Πισω από αυτόν ο δούλος που έφερε τον οπλισµόν του, έδιδεν ει τον Ιωνάθαν ακόντια και λίθους, δια να
κτυπά τους Φιλισταίους.
Α Βασ. 14,14  και εγενήθη η πληγή η πρώτη, ήν επάταξεν Ιωνάθαν και ο αίρων τα σκεύη αυτού, ως είκοσιν άνδρες εν βολίσι
και εν πετροβόλοις και εν κόχλαξι τού πεδίου.
Α Βασ. 14,14  Η αιφνιδιαστική αυτή και ορµητική επίθεσις του Ιωνάθαν και του δούλου, που έφερε τον ο πλισµόν του,
εναντίον των Φιλισταίων τούτων, είχεν ως αποτέλεσµα τον θάνατον είκοσι ανδρών, οι οποίοι εφονεύθησαν µε ακόντιον, µε
πετροβολισµούς και µε χαλίκια ακόµα της υπαίθρου.
Α Βασ. 14,15  και εγενήθη έκστασις εν τή παρεµβολή και εν αγρώ, και πάς ο λαός ο εν Μεσσάβ και οι διαφθείροντες
εξέστησαν, και αυτοί ουκ ήθελον ποιείν· και εθάµβησεν η γη, και εγενήθη έκστασις παρά Κυρίου.
Α Βασ. 14,15  Συγχυσις και πανικός επεκράτησεν στο στρατόπεδον των Φιλισταίων εις την ύπαιθρον και εις όλον τον λαόν
του φυλακίου. Και αυτό το κύριον σώµα του στρατού των Φιλισταίων κατελήφθη από τρόµον και δεν ήθελαν να κάµουν
τίποτε εις απόκρουσιν της επιθέσεως. Εσείσθη η γη και τρόµος παρά Κυρίου κατέλαβεν όλους
Α Βασ. 14,16  και είδον οι σκοποί τού Σαούλ εν Γαβαά Βενιαµίν και ιδού η παρεµβολή τεταραγµένη ένθεν και ένθεν.
Α Βασ. 14,16  Οι σκοποί του Σαούλ, που ήσαν εκ Γαβαά της φυλής Βενιαµίν, παρετήρησαν µε έκπληξιν ότι το στρατόπεδον
των Φιλισταίων είχε περιέλθει εις µεγάλην ταραχήν και σύγχυσιν, οι δε στρατιώται επγαινοήρχοντο από εδώ και από εκεί.
Α Βασ. 14,17  και είπε Σαούλ τώ λαώ τώ µετ αυτού· επισκέψασθε δή και ίδετε τις πεπόρευται εξ υµών· και επεσκέψαντο, και
ιδού ουχ ευρίσκετο Ιωνάθαν και ο αίρων τα σκεύη αυτού.
Α Βασ. 14,17  Είπε τότε ο Σαούλ στους ανθρώπους, τους στρατιώτας που τον περιέβαλλαν· “εξετάσατε, λοιπόν, και
εξακριβώσατε ποιός έχει φύγει από ηµάς”. Εξήτασαν, και αίφνης είδον ότι δεν ευρίσκετο ο Ιωνάθαν µαζή των και ο φέρων
τον οπλισµόν νεαρός δούλος του.
Α Βασ. 14,18  και είπε Σαούλ τώ Αχιά· προσάγαγε το εφούδ· ότι αυτός ήρε το εφούδ εν τή ηµέρα εκείνη ενώπιον Ισραήλ.
Α Βασ. 14,18  Ο Σαούλ είπεν στον Αχιά· “φέρε εδώ το εφούδ και ρώτησε τον Θεόν, τι πρέπει να κάµωµεν”. Αυτός, ο Αχιά, ως
αρχιερεύς που ήτο, εφορούσε κατά την εποχήν εκείνην ενώπιον των Ισραηλιτών το ιερατικόν άµφιον, το εφούδ.



Α Βασ. 14,19  και εγενήθη ως ελάλει Σαούλ προς τον ιερέα, και ο ήχος εν τή παρεµβολή των αλλοφύλων επορεύετο
πορευόµενος και επλήθυνε· και είπε Σαούλ προς τον ιερέα· συνάγαγε τας χείράς σου.
Α Βασ. 14,19  Καθ' ον χρόνον ωµιλούσεν ο Σαούλ προς τον αρχιερέα τον Αχιά, ο θόρυβος και η οχλοβοή, που προήρχετο από
το πανικοβληθέν στρατόπεδον των Φιλισταίων, ολοένα και εµεγάλωνεν. Ο Σαούλ είπε τότε προς τον αρχιερέα Αχιά·
“απόσυρε τα χέρια σου και παύσε να ερωτάς τον Θεόν”.
Α Βασ. 14,20  και ανέβη Σαούλ και πάς ο λαός ο µετ αυτού και έρχονται έως τού πολέµου, και ιδού εγένετο ροµφαία ανδρός
επί τον πλησίον αυτού, σύγχυσις µεγάλη σφόδρα.
Α Βασ. 14,20   Επειτα ο ίδιος ο Σαούλ και όλος ο στρατός, που ήτο µαζή του, επροχώρησαν και έφθασαν στο στρατόπεδον
των Φιλισταίων εις την πεδιάδα της µάχης. Και ιδού, είδον ότι η ροµφαία του ενός Φιλισταίου εστρέφετο φονική κατά του
άλλου και έτσι επικρατούσε µεταξύ των πολύ µεγάλη σύγχυσις.
Α Βασ. 14,21  και οι δούλοι οι όντες εχθές και τρίτην ηµέραν µετά των αλλοφύλων οι αναβάντες εις την παρεµβολήν
επεστράφησαν και αυτοί είναι µετά Ισραήλ των µετά Σαούλ και Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,21  Οι δε δούλοι των Φιλισταίων, οι Εβραίοι, οι οποίοι είχον λιποτακτήσει προηγουµένως στο στρατόπεδον των
Φιλισταίων, επέστρεψαν προς τους οµοεθνείς των τους Ισραηλίτας, οι οποίοι ήσαν µαζή µε τον Σαούλ και µε τον Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,22  και πάς Ισραήλ οι κρυπτόµενοι εν τώ όρει Εφραίµ και ήκουσαν ότι πεφεύγασιν οι αλλόφυλοι, και συνάπτουσι
και αυτοί οπίσω αυτών εις πόλεµον.
Α Βασ. 14,22   Ολοι δε οι Ισραηλίται, οι οποίοι εκρύπτοντο εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ, όταν
επληφορήθησαν ότι οι Φιλισταίοι ετράπησαν εις φυγήν, έσπευσαν και ηνώθησαν µε τους άλλους Ισραηλίτας και έλαβον
µέρος εις την καταδίωξιν των Φιλισταίων.
Α Βασ. 14,23  και έσωσε Κύριος εν τή ηµέρα εκείνη τον Ισραήλ. Καί ο πόλεµος διήλθε την Βαµώθ, και πάς ο λαός ήν µετά
Σαούλ ως δέκα χιλιάδες ανδρών· και ήν ο πόλεµος διεσπαρµένος εις όλην την πόλιν εν τώ όρει Εφραίµ.
Α Βασ. 14,23   Ετσι ο Κυριος έσωσε κατά την ηµέραν εκείνην τον ισραηλιτικόν λαόν από τους Φιλισταίους. Η µάχη όµως
εσυνεχίζετο και έφθασε µέχρι της Βαµώθ. Ολος ο ισραηλιτικος λαός, ο οποίος ήτο µαζή µε τον Σαούλ, ανήρχετο τώρα εις
δέκα χιλιάδες άνδρας. Ο δε πόλεµος είχεν επεκταθή εις όλας τας πόλεις της ορεινής περιοχής της φυλής Εφραίµ.
Α Βασ. 14,24  και Σαούλ ηγνόησεν άγνοιαν µεγάλην εν τή ηµέρα εκείνη και αράται τώ λαώ λέγων· επικατάρατος ο
άνθρωπος, ός φάγεται άρτον έως εσπέρας, και εκδικήσω τον εχθρόν µου· και ουκ εγεύσατο πάς ο λαός άρτου. και πάσα η
γη ηρίστα.
Α Βασ. 14,24   Κατά την ηµέραν εκείνην της καταδιώξεως των Φιλισταίων ο Σαούλ διέπραξε µίαν µεγάλην απερισκεψίαν,
διότι ώρκισε τον λαόν του ειπών· “κατηραµένος θα είναι ο άνθρωπος εκείνος, που θα φάγη κάτι κατά την ηµέραν αυτήν
έως την εσπέραν. Διότι θέλω να εξοντώσω τους εχθρούς µου τους Φιλισταίους”. Κανείς πράγµατι από τον λαόν δεν έφαγε
τίποτε. Ολοι ενήστευσαν.
Α Βασ. 14,25  και Ιάαλ δρυµός ήν µελισσώνος κατά πρόσωπον τού αγρού,
Α Βασ. 14,25   Εις το δάσος της Ιάαλ υπήρχε µελισσών εις µίαν ανοικτήν περιοχήν.
Α Βασ. 14,26  και εισήλθεν ο λαός εις τον µελισσώνα, και ιδού επορεύετο λαλών, και ιδού ουκ ήν επιστρέφων την χείρα
αυτού εις το στόµα αυτού, ότι εφοβήθη ο λαός τον όρκον Κυρίου.
Α Βασ. 14,26   Ο ισραηλιτικός λαός διήλθε δια του µελισσώνος αυτού και επροχωρούσε συζητών. Κανείς όµως δεν ετόλµησε
να φέρη µε το χέρι του στο στόµα του τροφήν και να φάγη κάτι, διότι όλοι εφοβήθησαν το τάξιµον που είχε κάµει ο Σαουλ
στον Κυριον.
Α Βασ. 14,27  και Ιωνάθαν ουκ ακηκόει εν τώ ορκίζειν τον πατέρα αυτού τον λαόν· και εξέτεινε το άκρον τού σκήπτρου
αυτού τού εν τή χειρί αυτού και έβαψεν αυτό εις το κηρίον τού µέλιτος και επέστρεψε την χείρα αυτού εις το στόµα αυτού,
και ανέβλεψαν οι οφθαλµοί αυτού.
Α Βασ. 14,27   Ο Ιωνάθαν όµως δεν είχεν ακούσει τον πατέρα του, όταν ενόρκως εδέσµευε τον λαόν να µη φάγη τίποτε έως
την εσπέραν. Δι' αυτό άπλωσε την ράβοον, που εκρατούσε εις το χέρι του, και εβύθισε το άκρον αυτής εις κηρήθραν.
Εστρεψε κατόπιν το άκρον της ράβδου του, που κρατούσε στο χέρι του, το έφερε στο στόµα του και έφαγε το µέλι που είχε
κολλήσει εις αυτήν. Ετσι οι οφθαλµοί του µε την ελαχίστην αυτήν τροφήν εζωήρευσαν.
Α Βασ. 14,28  και απεκρίθη είς εκ τού λαού και είπεν· ορκίσας ώρκισε τον λαόν ο πατήρ σου λέγων· επικατάρατος ο
άνθρωπος, ός φάγεται άρτον σήµερον, και εξελύθη ο λαός.
Α Βασ. 14,28   Ενας δε εκ του λαού απεκρίθη και είπεν στον Ιωνάθαν· “ο πατήρ σου εδέσµευσε µε όρκον τον λαόν και είπε·
Καταράµενος ο άνθρωπος, που θα φάγη σήµερον οποιαδήποτε τροφήν”. Ετσι δε ο λαός είχεν εξαντληθή από την πείναν.
Α Βασ. 14,29  και έγνω Ιωνάθαν και είπεν· απήλλαχεν ο πατήρ µου την γήν· ιδέ δή ότι είδον οι οφθαλµοί µου ότι εγευσάµην
βραχύ τι τού µέλιτος τούτου·
Α Βασ. 14,29   Οταν ο Ιωνάθαν έµαθε τον όρκον του πατρός του, είπεν· “ο πατέρας µου έβλαψε τον λαόν. Κυττάξτε ότι το φως
των οφθαλµών µου εζωήρευσε µε το ολίγον µέλι το οποίον εγεύθην.
Α Βασ. 14,30  αλλ ότι ει έφαγεν έσθων σήµερον ο λαός των σκύλων των εχθρών αυτών, ών εύρεν, ότι νύν αν µείζων ήν η
πληγή η εν τοίς αλλοφύλοις.
Α Βασ. 14,30   Εάν ο λαός έτρωγε σήµερον από την πολεµικήν λείαν, από τα λάφυρα που περιήλθον εις τα χέρια του, θα
ενισχύετο και η θραύσις κατά των Φιλισταίων θα ήτο πολύ µεγαλύτερα”.
Α Βασ. 14,31  και επάταξεν εν τή ηµέρα εκείνη εκ των αλλοφύλων εν Μαχµάς, και εκοπίασεν ο λαός σφόδρα.
Α Βασ. 14,31  Ο Ισραηλιτικός λαός εν τούτοις κατά την ηµέραν αυτήν εκτύπησε το τµήµα των Φιλισταίων, που ευρίσκετο
εις Μαχµάς, αλλά εκοπίασε πολύ και περιέπεσεν εις µεγάλην εξάντλησιν λόγω της πείνης.
Α Βασ. 14,32  και εκλήθη ο λαός εις τα σκύλα, και έλαβεν ο λαός ποίµνια και βουκόλια και τέκνα βοών και έσφαξεν επί την
γήν, και ήσθιεν ο λαός σύν τώ αίµατι.
Α Βασ. 14,32   Μετά το πέρας της νηστείας, ο λαός προσεκλήθη εις τα λάφυρα των Φιλισταίων να λάβη και να φάγη .
Ελαβαν λοιπόν πρόβατα, βόδια, µοσχάρια, τα οποία έσφαζαν κάτω στο χώµα και έφαγαν το κρέας πριν ακόµη στραγγίση
το αίµα.
Α Βασ. 14,33  και απηγγέλη Σαούλ λέγοντες· ηµάρτηκεν ο λαός τώ Κυρίω φαγών σύν τώ αίµατι. και είπε Σαούλ εκ Γεθθαίµ·
κυλίσατέ µοι λίθον ενταύθα µέγαν.



Α Βασ. 14,33  Εγνωστοποιήθη στον Σαούλ τούτο, ότι δηλαδή ο λαός ηµάρτησεν απέναντι του Κυρίου, διότι έφαγε κρέας
µαζή µε το αίµα, πράγµα το οποίον απηγόρευεν ο Θεός. Ο Σαούλ ο οποίος ευρίσκετο εις Γεθθαίµ, είπε· “κυλίσατέ µου και
φέρετε εδώ ένα µεγάλον λίθον.
Α Βασ. 14,34  και είπε Σαούλ· διασπάρητε εν τώ λαώ και είπατε αυτοίς προσαγαγείν ενταύθα έκαστος τον µόσχον αυτού και
έκαστος το πρόβατον αυτού, και σφαζέτω επί τούτου, και ου µη αµάρτητε τώ Κυρίω τού εσθίειν σύν τώ αίµατι· και
προσήγεν ο λαός έκαστος το εν τή χειρί αυτού και έσφαζον εκεί.
Α Βασ. 14,34   Είπεν ακόµη Σαούλ· “διασκορπισθήτε ανάµεσα εις όλον τον λαόν και είπατε στους ανθρώπους να φέρη ο
καθένας από αυτούς εδώ το µοσχάρι του, το πρόβατόν του και ας σφάξουν αυτά εις το µέρος τούτο. Ετσι, δεν θα
αµαρτήσετε τρώγοντες τας σάρκας µαζή µε το αίµα”. Πράγµατι ο καθένας εκ του λαού έφερε το ζώον, που ήτο εις την
κατοχήν του, το έσφαζεν εκεί και το αίµα εχύνετο κοντά στον λίθον, που επείχε θέσιν θυσιαστηρίου.
Α Βασ. 14,35  και ωκοδόµησεν εκεί Σαούλ θυσιαστήριον τώ Κυρίω· τούτο ήρξατο Σαούλ οικοδοµήσαι θυσιαστήριον τώ
Κυρίω.
Α Βασ. 14,35  Ετσι ο Σαούλ οικοδόµησεν εκεί θυσιαστήριον προς τιµήν του Κυρίου. Αυτό δε ήτο το πρώτον θυσιαστήριον, το
οποίον οικοδόµησεν ο Σαούλ προς τιµήν του Κυρίου.
Α Βασ. 14,36  Καί είπε Σαούλ· καταβώµεν οπίσω των αλλοφύλων την νύκτα και διαρπάσωµεν εν αυτοίς έως διαφαύση
ηµέρα, και µη υπολείπωµεν εν αυτοίς άνδρα. και είπαν· πάν το αγαθόν ενώπιόν σου ποίει. και είπεν ο ιερεύς· προσέλθωµεν
ενταύθα προς τον Θεόν.
Α Βασ. 14,36   Είπε τότε ο Σαούλ στον λαόν του· “ας καταβώµεν και να συνεχίσωµεν την καταδίωξιν των Φιλισταίων κατά
την νύκτα. Ας λεηλατήσωµεν αυτούς, έως ότου εξηµερώση, και ας µη αφήσωµεν κανένα από αυτούς να ζήση”. Οι
Ισραηλίται απήντησαν· “ο,τι σου φαίνεται καλόν, αυτό και κάµε”. Ο δε αρχιερεύς Αχιά επρότεινεν· “ας πλησιάσωµεν και ας
ερωτήσωµεν δια τούτο τον Θεόν”.
Α Βασ. 14,37  και επηρώτησε Σαούλ τον Θεόν· ει καταβώ οπίσω των αλλοφύλων, ει παραδώσεις αυτούς εις χείρας Ισραήλ;
και ουκ απεκρίθη αυτώ εν τή ηµέρα εκείνη.
Α Βασ. 14,37  Ο Σαούλ ηρώτησε τον Θεόν· “να καταβώ και να συνεχίσω την καταδίωξιν των Φιλισταίων; Θα παραδώσής
αυτούς εις τα χέρια ηµών των Ισραηλιτών;» Ο Θεός δεν του απήντησε κατά την ηµέραν εκείνην.
Α Βασ. 14,38  και είπε Σαούλ· προσαγάγετε ενταύθα πάσας τας γωνίας τού Ισραήλ και γνώτε και ίδετε εν τίνι γέγονεν η
αµαρτία αύτη σήµερον·
Α Βασ. 14,38   Ο Σαούλ έδωσεν εντολήν και είπε· “φέρετε εδώ όλους τους αρχηγούς του λαού. Εξετάσατε και µάθετε, ποίος
διέπραξε την αµαρτίαν αυτήν σήµερον.
Α Βασ. 14,39  ότι ζή Κύριος ο σώσας τον Ισραήλ, ότι εάν αποκριθή κατά Ιωνάθαν τού υιού µου, θανάτω αποθανείται. και
ουκ ήν ο αποκρινόµενος εκ παντός τού λαού.
Α Βασ. 14,39   Διότι, ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον, ο οποίος έσωσε τον ισραηλιτικόν λαόν, ότι και αν ακόµη η απάντησις
είναι εναντίον του υιού µου του Ιωνάθαν, θα καταδικασθή και αυτός εις θάνατον”. Κανείς όµως από τον λαόν δεν
απήντησεν εις την ένορκον αυτήν έκκλησιν του Σαούλ.
Α Βασ. 14,40  και είπε παντί ανδρί Ισραήλ· υµείς έσεσθε εις δουλείαν, και εγώ και Ιωνάθαν ο υιός µου εσόµεθα εις δουλείαν.
και είπεν ο λαός προς Σαούλ· το αγαθόν ενώπιόν σου ποίει.
Α Βασ. 14,40   Ο Σαούλ είπε τότε στους σιωπώντας Ισραηλίτας· “σεις µε την σιωπήν σας, που δεν αποκαλύπτετε τον ένοχον,
οδηγείτε τον εαυτόν σας εις υποδούλωσιν. Μαζή δε µε σας θα γίνωµεν δούλοι των Φιλισταίων και εγώ και ο Ιωνάθαν”. Ο
λαός τότε απήντησε· “κάµε ο,τι θέλεις”.
Α Βασ. 14,41  και είπε Σαούλ· Κύριε ο Θεός Ισραήλ, τι ότι ουκ απεκρίθης τώ δούλω σου σήµερον; ει εν εµοί ή εν Ιωνάθαν τώ
υιώ µου η αδικία; Κύριε ο Θεός Ισραήλ δός δήλους· και εάν τάδε είπης, εν τώ λαώ σου Ισραήλ, δός δή οσιότητα. και
κληρούται Ιωνάθαν και Σαούλ, και ο λαός εξήλθε.
Α Βασ. 14,41  Είπε τότε ο Σαούλ προς τον Θεόν· “Κυριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, διατί δεν απήντησες εις εµέ τον δούλον
σου σήµερον, που σε ηρώτησα; Εάν η παράβασις έγινεν από εµέ η από τον Ιωνάθαν, ω Κυριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού,
φανέρωσε τούτο µε την δήλωσίν που υπάρχει στο αρχιερατικόν εφούδ. Εάν όµως η ενοχή βαρύνη τον λαόν, φανέρωσον
τούτο µε την αλήθειαν που υπάρχει στο εφούδ”. Εγινε κλήρος και ο κλήρος έπεσε και ώρισεν ως ενόχους τον Ιωνάθαν και
τον Σαούλ. Ο λαός απηλλάγη από κάθε ευθύνην.
Α Βασ. 14,42  και είπε Σαούλ· βάλετε ανά µέσον εµού και ανά µέσον Ιωνάθαν τού υιού µου· ον αν κατακληρώσηται Κύριος,
αποθανέτω. και είπεν ο λαός προς Σαούλ· ουκ έστι το ρήµα τούτο. και κατεκράτησε Σαούλ τού λαού, και βάλλουσιν ανά
µέσον αυτού και ανά µέσον Ιωνάθαν τού υιού αυτού, και κατακληρούται Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,42   Είπε τότε ο Σαούλ· “βάλτε κλήρους δι' εµέ και δια τον υιόν µου τον Ιωνάθαν. Εκείνος δε, τον οποίον δια του
κλήρου θα δείξη ο Κυριος, θα καταδικασθή εις θάνατον”. Ο λαός απήντησε· “δεν ηµπορεί να γίνη κάτι τέτοιο”. Αλλά, η
γνώµη του Σαούλ επεκράτησεν. Εγινε κλήρωσις µεταξύ αυτού και του υιού του του Ιωνάθαν, ο δε κλήρος έδειξεν ως ένοχον
τον Ιωνάθαν.
Α Βασ. 14,43  και είπε Σαούλ προς Ιωνάθαν· απάγγειλόν µοι τι πεποίηκας. και απήγγειλεν αυτώ Ιωνάθαν και είπε· γευόµενος
εγευσάµην εν άκρω τώ σκήπτρω τώ εν τή χειρί µου βραχύ µέλι, και ιδού εγώ αποθνήσκω.
Α Βασ. 14,43   Ο Σαούλ ηρώτησε τον Ιωνάθαν· “πές µου, τι έκαµες;” Ο Ιωνάθαν ανέφερεν εις αυτόν και είπεν· “µε το άκρον
της ράβδου µου, που ευρίσκετο εις τα χέρια µου, επήρα και εγεύθην ολίγον µέλι. Και να, τώρα εγώ δια τούτο
καταδικάζοµαι εις θάνατον”.
Α Βασ. 14,44  και είπεν αυτώ Σαούλ· τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ότι θανάτω αποθανή σήµερον.
Α Βασ. 14,44   Ο Σαούλ είπεν εις αυτόν· “οιανδήποτε τιµωρίαν και αν θέλη ας µου επιβάλη ο Κυριος, και την ακόµη
βαρυτέραν ας προσθέση, εάν δεν καταδικασθής σήµερον εις θάνατον”.
Α Βασ. 14,45  και είπεν ο λαός προς Σαούλ· ει σήµερον θανατωθήσεται ο ποιήσας την σωτηρίαν την µεγάλην ταύτην εν
Ισραήλ; ζή Κύριος, ει πεσείται τριχός της κεφαλής αυτού επί την γήν· ότι ο λαός τού Θεού εποίησε την ηµέραν ταύτην. και
προσηύξατο ο λαός περί Ιωνάθαν εν τή ηµέρα εκείνη, και ουκ απέθανε.
Α Βασ. 14,45   Ο ισραηλιτικός όµως λαός είπεν στον Σαούλ· “θα θανατωθή λοιπόν ο Ιωνάθαν σήµερον, αυτός ο οποίος
υπήρξεν ο αίτιος της µεγάλης νίκης των Ισραηλιτών; Ο Κυριος ζη και δεν θα πέση ούτε τρίχα από την κεφαλήν του



Ιωνάθαν”. Ο λαός του Θεού, ο οποίος επέτυχε την νίκην εκείνην, αυτός προσηυχήθη υπέρ του Ιωνάθαν κατά την ηµέραν
εκείνην και έτσι δεν κατεδικάσθη αυτός εις θάνατον.
Α Βασ. 14,46  και ανέβη Σαούλ από όπισθεν των αλλοφύλων, και οι αλλόφυλοι απήλθον εις τον τόπον αυτών.
Α Βασ. 14,46   Ο Σαούλ συνέχισε την καταδίωξιν των Φιλισταίων εις Γαβαά, οι δε Φιλισταίοι πανικόβλητοι επανήλθον εις
την χώραν των.
Α Βασ. 14,47  Καί Σαούλ κατακληρούται έργον επί Ισραήλ. και επολέµει κύκλω πάντας τους εχθρούς αυτού, εις τον Μωάβ
και εις τους υιούς Αµµών και εις τους υιούς Εδώµ και εις τον Βαιθεώρ και εις βασιλέα Σουβά και εις τους αλλοφύλους· ού αν
εστράφη, εσώζετο.
Α Βασ. 14,47   Ο Σαούλ είχε λάβει µε θείον κλήρον την βασιλικήν εξουσίαν επί του Ισραηλιτικού λαού και επολέµησε τους
γύρω εχθρούς του, δηλαδή τους Μωαβίτας, τους Αµµωνίτας, τους Ιδουµαίους, τους κατοικούντας Βαιθεώρ, τον βασιλέα
Σουβά και τους Φιλισταίους. Οπουδήποτε δε και αν έστρεφε τας πολεµικάς του επιχειρήσεις, ενικούσε.
Α Βασ. 14,48  και εποίησε δύναµιν και επάταξε τον Αµαλήκ και εξείλατο τον Ισραήλ εκ χειρός των καταπατούντων αυτόν.
Α Βασ. 14,48   Συνεκέντρωσε δε πολύν στρατόν και επολέµησε τους Αµαληκίτας, τους ενίκησε και έτσι απήλλαξε τον
ισραηλιτικόν λαόν από τα χέρια των εχθρών των, κάτω από την εξουσίαν των οποίων ευρίσκοντο και συνεχώς
ελεηλατούντο.
Α Βασ. 14,49  και ήσαν οι υιοί Σαούλ Ιωνάθαν και Ιεσσιού και Μελχισά· και ονόµατα των δύο θυγατέρων αυτού, όνοµα τή
πρωτοτόκω Μερόβ, και όνοµα τή δευτέρα Μελχόλ·
Α Βασ. 14,49   Οι υιοί του Σαούλ ήσαν· Ο Ιωνάθαν, ο Ιεσσιού και ο Μελχισά. Αι δε δύο θυγατέρες του ωνοµάζοντο, η µεν
πρωτοτόκος ωνοµάζετο Μερόβ, η δε δευτερότοκος ωνοµάζετο Μελχόλ.
Α Βασ. 14,50  και όνοµα τή γυναικί αυτού Αχινοόµ θυγάτηρ Αχιµάας. και όνοµα τώ αρχιστρατήγω αυτού Αβεννήρ, υιός
Νήρ, υιού οικείου Σαούλ·
Α Βασ. 14,50   Η σύζυγος του Σαούλ ωνοµάζετο Αχινοόµ, ήτο δε θυγάτηρ του Αχιµάας. Ο αρχιστράτηγός του ωνοµάζετο
Αβεννήρ και ήτο υιός του Νηρ, υιού του θείου του Σαούλ.
Α Βασ. 14,51  και Κίς πατήρ Σαούλ και Νήρ πατήρ Αβεννήρ υιός Ιαµίν υιού Αβιήλ.
Α Βασ. 14,51  Ο πατήρ του Σαούλ ωνοµάζετο Κις. Ο δε πατήρ του Αβεννήρ ωνοµάζετο Νηρ, ήτο δε υιός του Ιαµίν, ο οποίος
πάλιν ήτο υιός του Αβιήλ.
Α Βασ. 14,52  και ήν ο πόλεµος κραταιός επί τους αλλοφύλους πάσας τας ηµέρας Σαούλ. και ιδών Σαούλ πάντα άνδρα
δυνατόν και πάντα άνδρα υιόν δυνάµεως και συνήγαγεν αυτούς προς αυτόν.
Α Βασ. 14,52   Καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του Σαούλ ο πόλεµος των Ισραηλιτών εναντίον των Φιλισταίων υπήρξεν
έντονος. Ο Σαούλ, όταν έβλεπε άνδρα δυνατόν και ικανόν, τον προσελάµβανεν εις την υπηρεσίαν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Α Βασ. 15,1  Καί είπε Σαµουήλ προς Σαούλ· εµέ απέστειλε Κύριος χρίσαί σε εις βασιλέα επί Ισραήλ, και νύν άκουε της φωνής
Κυρίου·
Α Βασ. 15,1     Ο Σαµουήλ είπεν στον Σαούλ· “εµέ έστειλεν ο Θεός να σε χρίσω βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Ακουσε
λοιπόν τώρα την εντολήν του Κυρίου.
Α Βασ. 15,2  τάδε είπε Κύριος Σαβαώθ· νύν εκδικήσω ά εποίησεν Αµαλήκ τώ Ισραήλ, ως απήντησεν αυτώ εν τή οδώ
αναβαίνοντος αυτού εξ Αιγύπτου·
Α Βασ. 15,2    Αυτά διατάσσει Κυριος ο παντοκράτωρ· Τωρα εγώ θα τιµωρήσω τους Αµαλικίτας δι' όσα εκείνοι έπραξαν
εναντίον των Ισραηλιτών, όταν τους συνήντησαν καθ' οδόν, καθώς ανέβαιναν από την Αίγυπτον.
Α Βασ. 15,3  και νύν πορεύου και πατάξεις τον Αµαλήκ και Ιερίµ και πάντα τα αυτού και ου περιποιήση εξ αυτού και
εξολοθρεύσεις αυτόν και αναθεµατιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου φείση απ αυτού και αποκτενείς από ανδρός και
έως γυναικός και από νηπίου έως θηλάζοντος και από µόσχου έως προβάτου και από καµήλου έως όνου.
Α Βασ. 15,3    Πηγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αµαληκίτας και αναθεµάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. Δεν
θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολθρεύσης αυτούς, θα αναθεµατίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. Κανένα από αυτούς
δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον µέχρι και θηλάζον, από µοσχάρι µέχρι
προβάτον, από καµήλαν µέχρι όνον”.
Α Βασ. 15,4  και παρήγγειλε Σαούλ τώ λαώ και επισκέπτεται αυτούς εν Γαλγάλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγµάτων και τον
Ιούδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγµάτων.
Α Βασ. 15,4    Ο Σαούλ έκαµε αυτά γνωστά εις όλον τον λαόν και ώρισεν ως συγκέντρωσιν του στρατού τα Γαλγαλα. Εκεί
επεθεώρησε και ηρίθµησεν ο Σαούλ τον στρατόν του, ο οποίος ευρέθη από µεν τας άλλας φυλάς ότι ανήρχετο εις
τετρακοσίας χιλιάδας πεζών, από δε την φυλήν του Ιούδα εις τριάκοντα χιλιάδας πεζούς.
Α Βασ. 15,5  και ήλθε Σαούλ έως των πόλεων Αµαλήκ και ενήδρευσεν εν τώ χειµάρω.
Α Βασ. 15,5    Ο Σαούλ µε τον στρατόν αυτόν επροχώρησεν έως εις τας πόλεις των Αµαληκιτών και έστησεν ενέδρας εις
κάποιον ξηροπόταµον.
Α Βασ. 15,6  και είπε Σαούλ προς τον Κιναίον· άπελθε και έκκλινον εκ µέσου τού Αµαληκίτου, µη προσθώ σε µετ αυτού, και
σύ εποίησας έλεος µετά των υιών Ισραήλ εν τώ αναβαίνειν αυτούς εξ Αιγύπτου· και εξέκλινεν ο Κιναίος εκ µέσου Αµαλήκ.
Α Βασ. 15,6    Ο Σαούλ, πριν επιχειρήση τι κατά των Αµαληκιτών, είπεν στους Κιναίους απογόνους του πενθερού του
Μωϋσέως· “φύγετε, εξέλθετε εκ µέσου των Αµαληκιτών, δια να µη συµπεριλάβη και σας η τιµωρία, που θα επιπέση
εναντίον εκείνων, πράγµα που δεν επιθυµώ, διότι οι πρόγονοί σας εβοήθησαν τους Ισραηλίτας, όταν ανέβαιναν από την
Αίγυπτον”. Οι Κιναίοι πράγµατι απεµακρύνθησαν εκ µέσου των Αµαληκιτών.
Α Βασ. 15,7  και επάταξε Σαούλ τον Αµαλήκ από Ευιλάτ έως Σούρ επί προσώπου Αιγύπτου.
Α Βασ. 15,7    Κατόπιν ο Σαούλ επετέθη και κατενίκησε τους Αµαληκίτας από την Ευϊλάτ έως την Σουρ ανατολικά από την
Αίγυπτον.
Α Βασ. 15,8  και συνέλαβε τον Αγάγ βασιλέα Αµαλήκ ζώντα και πάντα τον λαόν και Ιερίµ απέκτεινεν εν στόµατι ροµφαίας.
Α Βασ. 15,8    Συνέλαβε δε αιχµάλωτον τον Αγάγ τον βασιλέα των Αµαληκιτών, τον οποίον και εκράτησεν εις την ζωήν, ενώ
όλον τον άλλον λαόν των Αµαληκιτών κατά τον αναθεµατισµόν τον επέρασεν εν στόµατι µαχαίρας.



Α Βασ. 15,9  και περιεποιήσατο Σαούλ και πάς ο λαός τον Αγάγ ζώντα και τα αγαθά των ποιµνίων και των βουκολίων και
των εδεσµάτων και των αµπελώνων και πάντων των αγαθών και ουκ εβούλοντο εξολοθρεύσαι αυτά· και πάν έργον
ητιµωµένον και εξουδενωµένον εξωλόθρευσαν.
Α Βασ. 15,9    Ο Σαούλ και ο ισραηλιτικός λαός ελυπήθησαν και δεν εφόνευσαν τον Αγάγ, τον εκράτησαν ζώντα. Και δεν
κατέστρεψαν τα εκλεκτά από τα πρόβατά του, από τα βόδια του, από τα φαγητά του, τους αµπελώνας του και γενικώς όλα
εκείνα τα εκλεκτά αγαθά που είχε. Δεν ηθέλησαν να τα καταστρέψουν, όπως ο Θεός τους είχε διατάξει, αλλά κατέστρεψαν
κάθε τι µηδαµινόν και ευτελές.
Α Βασ. 15,10  Καί εγενήθη ρήµα Κυρίου προς Σαµουήλ λέγων·
Α Βασ. 15,10  Ο Κυριος είπε τότε προς τον Σαµουήλ τα εξής·
Α Βασ. 15,11  παρακέκληµαι ότι εβασίλευσα τον Σαούλ εις βασιλέα, ότι απέστρεψεν από όπισθέν µου και τους λόγους µου
ουκ ετήρησε. και ηθύµησε Σαµουήλ και εβόησε προς Κύριον όλην την νύκτα.
Α Βασ. 15,11   “µετεµεληθην διότι κατέστησα τον Σαούλ βασιλέα, επειδή αυτός απεµακρύνθη από τον δρόµον µου και δεν
ετήρησε τας εντολάς µου”. Ο Σαµουήλ όταν ήκουσεν αυτά, περιέπεσεν εις µεγάλην λύπην και µε θερµήν προσευχήν όλην
την νύκτα εβόησε προς τον Κυριον.
Α Βασ. 15,12  και ώρθρισε Σαµουήλ και επορεύθη εις απάντησιν Ισραήλ το πρωΐ. και απηγγέλη τώ Σαούλ λέγοντες· ήκει
Σαµουήλ εις Κάρµηλον και ανέστακεν αυτώ χείρα και επέστρεψε το άρµα . και κατέβη εις Γάλγαλα προς Σαούλ, και ιδού
αυτός ανέφερεν ολοκαύτωσιν τώ Κυρίω τα πρώτα των σκύλων, ών ήνεγκεν εξ Αµαλήκ.
Α Βασ. 15,12  Εσηκώθη δε λίαν πρωϊ και επορεύθη, δια να συναντήση τους Ισραηλίτας. Εγνωστοποιήθη στον Σαούλ το
γεγονός και του είπαν· “έχει έλθει ο Σαµουήλ στο Καρµηλον όρος”. Εκεί ο Σαούλ είχεν ανεγείρει τρόπαιον. Ο Σαµουήλ ιδών
το τρόπαιον αυτού ήλλαξε κατεύθυνσιν του άρµατός του. Κατέβη εις τα Γαλγαλα προς τον Σαούλ. Και ιδού είδεν αυτόν να
προσφέρη θυσίαν ολοκαυτώµατος προς τον Κυριον τα εκλεκτότερα από τα λάφυρα, που είχε πάρει κατά τον πόλεµον
εναντίον των Αµαληκιτών.
Α Βασ. 15,13  και παρεγένετο Σαµουήλ προς Σαούλ, και είπεν αυτώ Σαούλ· ευλογητός σύ τώ Κυρίω· έστησα πάντα, όσα
ελάλησε Κύριος.
Α Βασ. 15,13  Ο Σαµουήλ ήλθε προς τον Σαούλ, ο δε Σαούλ τον εχαιρέτησεν ειρηνικώς και είπε προς αυτόν· “ευλογηµένος ας
είσαι από τον Κυριον. Εγώ ετήρησα όλα όσα ο Κυριος είχε διατάξει”.
Α Βασ. 15,14  και είπε Σαµουήλ· και τις η φωνή τού ποιµνίου τούτου εν τοίς ωσί µου και φωνή των βοών, ών εγώ ακούω;
Α Βασ. 15,14  Ο Σαµουήλ τον ηρώτησε· “τι είναι αυτά τα βελάσµατα προβάτων, που φθάνουν εις τα αυτιά µου και τι
σηµαίνουν οι µυκηθµοί αυτοί των βοών, που ακούω;”
Α Βασ. 15,15  και είπε Σαούλ· εξ Αµαλήκ ήνεγκα αυτά, ά περιεποιήσατο ο λαός τα κράτιστα τού ποιµνίου και των βοών ,
όπως τυθή Κυρίω τώ Θεώ σου, και τα λοιπά εξωλόθρευσα.
Α Βασ. 15,15  Ο Σαούλ απήντησεν· “αυτά προέρχονται από τους Αµαληκίτας. Είναι δε τα καλύτερα από τα πρόβατά τους και
από τα βόδια τους, τα οποία ο λαός δεν εξωλόθρευσε, δια να τα προσφέρη θυσίαν εις Κυριον τον Θεόν· όλα δε τα αλλά τα
κατέστρεψα”.
Α Βασ. 15,16  και είπε Σαµουήλ προς Σαούλ· άνες και απαγγελώ σοι ά ελάλησε Κύριος προς µε την νύκτα· και είπεν αυτώ·
λάλησον.
Α Βασ. 15,16  Είπε τότε ο Σαµουήλ προς τον Σαούλ· “άφησε αυτάς τας δικαιολογίας. Θα σου αναγγείλω όσα µου είπεν ο
Θεός κατά την νύκτα αυτήν”. Ο Σαούλ απήντησεν· “ειπέ τα”.
Α Βασ. 15,17  και είπε Σαµουήλ προς Σαούλ· ουχί µικρός εί σύ ενώπιον αυτού ηγούµενος σκήπτρου φυλής Ισραήλ; και έχρισέ
σε Κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ.
Α Βασ. 15,17  Ο Σαµουήλ είπε τότε προς αυτόν· “συ δεν ήσουνα πολύ µικρός ενώπιον του Θεού, όταν έγινες βασιλεύς και
έλαβες εις τα χέρια σου το σκήπτρον των φύλων του Ισραηλιτικού λαού , τότε που ο Θεός σε εχρισε βασιλέα του λαού αυτού;
Α Βασ. 15,18  και απέστειλέ σε Κύριος εν οδώ και είπέ σοι· πορεύθητι και εξολόθρευσον τους αµαρτάνοντας εις εµέ, τον
Αµαλήκ, και πολεµήσεις αυτούς έως συντελέσης αυτούς.
Α Βασ. 15,18  Ο Θεός σε ωδήγησεν στον δρόµον εκείνον της καταστροφής των Αµαληκιτών και είπε προς σε · Πηγαινε,
εξολόθρευσε αυτούς, οι οποίοι ηµάρτησαν απέναντί µου, τους Αµαληκίτας. Θα πολεµήσης, µέχρις ότου ότι ολοκληρώσης
τον όλεθρόν των.
Α Βασ. 15,19  και ινατί ουκ ήκουσας φωνής Κυρίου, αλλ ώρµησας τού θέσθαι επί τα σκύλα και εποίησας το πονηρόν
ενώπιον Κυρίου;
Α Βασ. 15,19  Διατί δεν ήκουσες την εντολήν του Κυρίου, αλλά ερρίφθης και άπλωσες τα χέρια σου εις τα λάφυρα και έτσι
διέπραξες την µεγάλην αυτήν παράβασιν ενώπιον του Κυρίου;”
Α Βασ. 15,20  και είπε Σαούλ προς Σαµουήλ· διά το ακούσαί µε της φωνής τού λαού· και επορεύθην τή οδώ, ή απέστειλέ µε
Κύριος, και ήγαγον τον Αγάγ βασιλέα Αµαλήκ και τον Αµαλήκ εξωλόθρευσα·
Α Βασ. 15,20   Ο Σαούλ απήντησε προς τον Σαµουήλ· “υπήκουσα εις την φωνήν του λαού. Επορεύθην στον δρόµον, στον
οποίον µε είχε στείλει ο Κυριος και έφερα ζωντανόν τον βασιλέα των Αµαληκιτών τον Αγάγ, αλλά τους Αµαληκίτας τους
εξωλόθρευσα.
Α Βασ. 15,21  και έλαβεν ο λαός των σκύλων ποίµνια και βουκόλια, τα πρώτα τού εξολοθρεύµατος, θύσαι ενώπιον Κυρίου
Θεού ηµών εν Γαλγάλοις.
Α Βασ. 15,21  Ο λαός επήρεν από τα καλύτερα εκ των αναθεµατισµένων λαφύρων, πρόβατα και βόδια, δια να θυσιάση αυτά
προς τον Κυριον εις τα Γαλγαλα”.
Α Βασ. 15,22  και είπε Σαµουήλ· ει θελητόν τώ Κυρίω ολοκαυτώµατα και θυσίας ως το ακούσαι φωνής Κυρίου; ιδού ακοή
υπέρ θυσίαν αγαθήν και η επακρόασις υπέρ στέαρ κριών·
Α Βασ. 15,22   Ο Σαµουήλ είπε· “νοµίζεις ότι είναι προτιµότερα δια τον Κυριον τα ολοκαυτώµατα και αι άλλαι θυσίαι, από το
να υπακούη κανείς εις την εντολήν του; Η υπακοή εις την εντολήν του είναι ανωτέρα από κάθε θυσίαν και η προσεκτική
ακρόασις του θελήµατός του είναι προτιµοτέρα και από το λίπος των κριών.
Α Βασ. 15,23  ότι αµαρτία οιώνισµά εστιν, οδύνην και πόνους θεραφίν επάγουσιν· ότι εξουδένωσας το ρήµα Κυρίου, και
εξουδενώσει σε Κύριος µη είναι βασιλέα επί Ισραήλ.



Α Βασ. 15,23  Είναι δε αµαρτία, οµοιάζει µε ειδωλολατρικήν θυσίαν και φέρει οδύνην και πόνον η προσφορά θυσιών χωρίς
υπακοήν στο θείον θέληµα. Επειδή δε κατεφρόνησες την εντολήν του Κυρίου, δια τούτο θα σε αποδοκιµάση ο Κυριος, ώστε
να µη είσαι πλέον βασιλεύς στους Ισραηλίτας”.
Α Βασ. 15,24  και είπε Σαούλ προς Σαµουήλ· ηµάρτηκα ότι παρέβην τον λόγον Κυρίου και το ρήµά σου, ότι εφοβήθην τον
λαόν και ήκουσα της φωνής αυτών·
Α Βασ. 15,24   Είπε τότε συγκινηµένος ο Σαουλ προς τον Σαµουήλ· “ηµάρτηκα, διότι παρέβην την εντολήν του Κυρίου και
τον ιδικόν σου λόγον. Εκαµα όµως αυτό, διότι εφοβήθην τον λαόν και την φωνήν του λαού ήκουσα.
Α Βασ. 15,25  και νύν άρον δή το αµάρτηµά µου και ανάστρεψον µετ εµού, και προσκυνήσω Κυρίω τώ Θεώ σου.
Α Βασ. 15,25  Τωρα συγχώρησέ µε και εξάλειψε το αµάρτηµά µου και έλα πάλιν µαζή µου και θα λατρεύσω τον Κυριον τον
Θεόν σου”.
Α Βασ. 15,26  και είπε Σαµουήλ προς Σαούλ· ουκ αναστρέφω µετά σού, ότι εξουδένωσας το ρήµα Κυρίου, και εξουδενώσει σε
Κύριος τού µη είναι βασιλέα επί τον Ισραήλ.
Α Βασ. 15,26   Ο Σαµουήλ είπε προς τον Σαούλ· “δεν θα είµαι πλέον µαζή σου, διότι κατεφρόνησες την εντολήν του Κυρίου.
Δια τούτο θα σε εξουθενώση ο Κυριος, ώστε να µη είσαι πλέον βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού”.
Α Βασ. 15,27  και επέστρεψε Σαµουήλ το πρόσωπον αυτού τού απελθείν. και εκράτησε Σαούλ τού πτερυγίου της διπλοΐδος
αυτού και διέρηξεν αυτό·
Α Βασ. 15,27  Και ο Σαµουήλ εγύρισε το πρόσωπόν του, δια να αποµακρυνθή από τον Σαούλ. Εκείνος εκράτησε το άκρον
από το επανωφόριον του Σαµουήλ και το έσχισεν.
Α Βασ. 15,28  και είπε προς αυτόν Σαµουήλ· διέρηξε Κύριος την βασιλείαν σου από Ισραήλ εκ χειρός σου σήµερον και δώσει
αυτήν τώ πλησίον σου τώ αγαθώ υπέρ σε·
Α Βασ. 15,28   Ο Σαµουήλ του είπε τότε· “έσχισεν ο Κυριος την βασιλείαν σου επί του Ισραηλιτικού λαού σήµερον. Την επήρε
από τα χέρια σου και θα την δώση στον πλησίον σου, ο οποίος θα είναι πολύ καλύτερος από σε.
Α Βασ. 15,29  και διαιρεθήσεται Ισραήλ εις δύο, και ουκ αποστρέψει ουδέ µετανοήσει, ότι ουχ ως άνθρωπός εστι τού
µετανοήσαι αυτός.
Α Βασ. 15,29   Ο δε Ισραηλιτικός λαός θα διαιρεθή εις δύο βασίλεια. Ο Θεός θα πραγµατοποιήση τούτο και δεν θα αλλάξη
γνώµην, ούτε θα µετανοήση, διότι δεν είναι άνθρωπος ώστε να µετανοή”.
Α Βασ. 15,30  και είπε Σαούλ· ηµάρτηκα, αλλά δόξασόν µε δή ενώπιον πρεσβυτέρων Ισραήλ και ενώπιον λαού µου και
ανάστρεψον µετ εµού, και προσκυνήσω Κυρίω τώ Θεώ σου.
Α Βασ. 15,30  Ο Σαούλ είπε πάλιν· “οµολογώ ότι ηµάρτησα. Σε παρακαλώ όµως αποκατάστησέ µε, όπως ήµουνα πριν
ενώπιον των πρεσβυτέρων και του Ισραηλιτικού λαού. Ελα και συ µαζή µου και σου υπόσχοµαι ότι θα λατρεύσω Κυριον
τον Θεόν σου”.
Α Βασ. 15,31  και ανέστρεψε Σαµουήλ οπίσω Σαούλ και προσεκύνησε τώ Κυρίω.
Α Βασ. 15,31  Ο Σαµουήλ επέστρεψε πράγµατι και ηκολούθησε τον Σαούλ, ο οποίος και ελάτρευσε τον Κυριον.
Α Βασ. 15,32  και είπε Σαµουήλ· προσαγάγετέ µοι τον Αγάγ βασιλέα Αµαλήκ. και προσήλθε προς αυτόν Αγάγ τρέµων, και
είπεν Αγάγ· ει ούτω πικρός ο θάνατος;
Α Βασ. 15,32  Ο Σαµουήλ έδωσεν εντολήν και είπε· “φέρετε εδώ τον Αγάγ τον βασιλέα των Αµαληκιτών”. Και τον έφεραν.
Προσήλθεν ο Αγάγ πλησίον στον Σαµουήλ τρέµων. Βλέπων δε τον θάνατον που επήρχετο, είπε· “τόσον λοιπόν πικρός είναι
ο θάνατος !”
Α Βασ. 15,33  και είπε Σαµουήλ προς Αγάγ· καθότι ητέκνωσε γυναίκας η ροµφαία σου, ούτως ατεκνωθήσεται εκ γυναικών η
µήτηρ σου, και έσφαξε Σαµουήλ τον Αγάγ ενώπιον Κυρίου εν Γαλγάλ.
Α Βασ. 15,33  Ο Σαµουήλ είπε προς τον Αγάγ· “όπως η ροµφαία σου αφήκε µητέρας χωρίς παιδιά, έτσι και εν µέσω των
άλλων µητέρων η δική σου µητέρα θα µείνη χωρίς σε, το τέκνον της”. Ο Σαµουήλ έσφαξε τον Αγάγ εις Γαλγαλα ενώπιον
του Κυρίου.
Α Βασ. 15,34  και απήλθε Σαµουήλ εις Αρµαθαίµ, και Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά.
Α Βασ. 15,34  Ανεχώρησεν ο Σαµουήλ δια την ιδιαιτέραν του πατρίδα, την Αρµαθαίµ, ο δε Σαούλ ανέβη στον οίκον του εις
Γαβαά.
Α Βασ. 15,35  και ου προσέθετο έτι Σαµουήλ ιδείν τον Σαούλ έως ηµέρας θανάτου αυτού, ότι επένθει Σαµουήλ επί Σαούλ· και
Κύριος µετεµελήθη ότι εβασίλευσε τον Σαούλ επί Ισραήλ.
Α Βασ. 15,35  Ο Σαµουήλ δεν επεδίωξε να επανίδη πλέον τον Σαούλ µέχρι του θανάτου του και εθρήνει δια το κατάντηµα
του Σαούλ. Ο δε Κυριος µετεµελήθη, διότι κατέστησε βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού τον Σαούλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Α Βασ. 16,1  Καί είπε Κύριος προς Σαµουήλ· έως πότε σύ πενθείς επί Σαούλ, καγώ εξουδένωκα αυτόν µη βασιλεύειν επί
Ισραήλ; πλήσον το κέρας σου ελαίου, και δεύρο αποστείλω σε προς Ιεσσαί έως Βηθλεέµ, ότι εώρακα εν τοίς υιοίς αυτού εµοί
βασιλέα.
Α Βασ. 16,1    Είπε δε ο Κυριος προς τον Σαµουήλ· “έως πότε συ θα πένθής δια τον Σαούλ; Εγώ εξουθένωσα και απέρριψα
αυτόν, ώστε να µη είναι πλέον βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν. Γέµισε το δοχείον σου µε έλαιον και έλα, διότι θα σε
στείλω προς τον Ιεσσαί έως την Βηθλεέµ, επειδή είδα µεταξύ των υιών του εκείνον, ο οποίος θα είναι βασιλεύς όπως εγώ τον
θέλω”.
Α Βασ. 16,2  και είπε Σαµουήλ· πώς πορευθώ; και ακούσεται Σαούλ και αποκτενεί µε. και είπε Κύριος· δάµαλιν βοών λαβέ εν
τή χειρί σου και ερείς· θύσαι τώ Κυρίω ήκω·
Α Βασ. 16,2    Ο Σαµουήλ απήντησε· “πως να πορευθώ; Ο Σαούλ θα πληροφορηθή το γεγονός αυτό και θα µε φονεύση”. Ο
Κυριος απήντησε· “πάρε µίαν δάµαλιν από τα βόδια, την οποίαν θα οδηγήσης µέχρι της Βηθλεέµ, και εκεί θα πης· Ηλθα να
θυσιάσω αυτήν στον Κυριον.
Α Βασ. 16,3  και καλέσεις τον Ιεσσαί εις την θυσίαν, και γνωριώ σοι ά ποιήσεις, και χρίσεις ον αν είπω προς σε.
Α Βασ. 16,3    Κατά δε την θυσίαν θα προσκαλέσης τον Ιεσσαί και εκεί εγώ θα σου αποκαλύψω, τι πρέπει να κάµης. Θα
χρίσης δηλαδή βασιλέα εκείνον, τον οποίον εγώ θα σου υποδείξω”.



Α Βασ. 16,4  και εποίησε Σαµουήλ πάντα, ά ελάλησεν αυτώ Κύριος, και ήλθεν εις Βηθλεέµ. και εξέστησαν οι πρεσβύτεροι
της πόλεως τή απαντήσει αυτού και είπαν· ειρήνη η είσοδός σου, ο βλέπων;
Α Βασ. 16,4    Ο Σαµουήλ έκαµεν όλα όσα διέταξεν αυτόν ο Κυριος. Και ήλθεν εις την Βηθλεέµ. Οι πρεσβύτεροι της Βηθλεέµ,
όταν τον είδαν εκεί, εξεπλάγησαν και είπαν· “ο ερχοµός σου είναι ειρηνικός και ευχάριστος δι' ηµάς, ω προφήτα;”
Α Βασ. 16,5  και είπεν· ειρήνη· θύσαι τώ Κυρίω ήκω, αγιάσθητε και ευφράνθητε µετ εµού σήµερον, και ηγίασε τον Ιεσσαί και
τους υιούς αυτού και εκάλεσεν αυτούς εις την θυσίαν.
Α Βασ. 16,5    Ο Σαµουήλ απήντησε “ναι, ειρηνικός και ευχάριστος είναι. Ηλθα να θυσιάσω προς τον Κυριον. Ετοιµασθήτε
να λάβετε µέρος και σεις µαζή µου εις την θυσίαν σήµερον”. Ο Σαµουήλ εξήγνισε, σύµφωνα µε τον Νοµον, τον Ιεσσαί και
τα παιδιά του και έπειτα προσεκάλεσε και αυτούς εις την θυσίαν.
Α Βασ. 16,6  και εγενήθη εν τώ εισιέναι αυτούς και είδε τον Ελιάβ και είπεν· αλλά και ενώπιον Κυρίου χριστός αυτού.
Α Βασ. 16,6    Μετά την θυσίαν, όταν ο Σαµουήλ µαζή µε τον Ιεσσαί και τα παιδιά του εισήλθαν εις την οικίαν του Ιεσσαί,
είδε τον µεγαλύτερον υιόν του Ιεσσαί τον Ελιάβ, και εσκέφθη από µέσα του και είπε· “αυτός είναι εκείνος ο οποίος ενώπιον
του Κυρίου θα είναι άξιος να χρισθή βασιλεύς”.
Α Βασ. 16,7  και είπε Κύριος προς Σαµουήλ· µη επιβλέψης επί την όψιν αυτού µηδέ εις την έξιν µεγέθους αυτού, ότι
εξουδένωκα αυτόν· ότι ουχ ως εµβλέψεται άνθρωπος, όψεται ο Θεός, ότι άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον, ο δε Θεός όψεται
εις καρδίαν.
Α Βασ. 16,7    Ο Κυριος όµως είπεν στον Σαµουήλ· “µη προσέχης και µη παρασύρεσαι από την εξωτερικήν του όψιν, από την
ωραιότητά του, ούτε από το ανάστηµά του, διότι εγώ απέρριψα αυτόν. Ο Θεός δεν βλέπει, όπως βλέπουν οι άνθρωποι. Ο
άνθρωπος βλέπει το πρόσωπον. Ο Θεός βλέπει την καρδίαν”.
Α Βασ. 16,8  και εκάλεσεν Ιεσσαί τον Αµιναδάβ, και παρήλθε κατά πρόσωπον Σαµουήλ, και είπεν· ουδέ τούτον εξελέξατο ο
Θεός.
Α Βασ. 16,8    Ο Ιεσσαί εκάλεσε κατόπιν τον άλλον υιόν του τον Αµιναδάβ, ο οποίος προσήλθεν ενώπιον του Σαµουήλ. Ο
Σαµουήλ είπεν· “ούτε αυτόν εξέλεξεν ο Θεός ως βασιλέα”.
Α Βασ. 16,9  και παρήγαγεν Ιεσσαί τον Σαµά· και είπε· και εν τούτω ουκ εξελέξατο Κύριος.
Α Βασ. 16,9    Κατόπιν ο Ιεσσαί ωδήγησεν ενώπιον του Σαµουήλ τον τρίτον υιόν του, τον Σαµά. Ο Σαµουήλ είπεν από µέσα
του· “ούτε αυτόν εξέλεξεν ο Κυριος ως βασιλέα”.
Α Βασ. 16,10  και παρήγαγεν Ιεσσαί τους επτά υιούς αυτού ενώπιον Σαµουήλ· και είπε Σαµουήλ· ουκ εξελέξατο Κύριος εν
τούτοις.
Α Βασ. 16,10  Ο Ιεσσαί ωδήγησεν ενώπιον του Σαµουήλ και τους άλλους τέσσαρας υιούς του, εν όλω επτά. Ο Σαµουήλ είπε·
“κανένα από αυτούς δεν εξέλεξεν ο Κυριος ως βασιλέα”.
Α Βασ. 16,11  και είπε Σαµουήλ προς Ιεσσαί· εκλελοίπασι τα παιδάρια; και είπεν· έτι ο µικρός ιδού ποιµαίνει εν τώ ποιµνίω.
και είπε Σαµουήλ προς Ιεσσαί· απόστειλον και λαβέ αυτόν, ότι ου µη κατακλιθώµεν έως τού ελθείν αυτόν.
Α Βασ. 16,11   Η ρώτησε τότε ο Σαµουήλ τον Ιεσσαί· “δεν έχεις άλλα παιδιά;” Ο Ιεσαί απήντησεν· “έχω και κάποιον νεαρόν, ο
οποίος βόσκει τα πρόβατα”. Του είπεν ο Σαµουήλ· “στείλε άνθρωπον και φέρε τον εδώ, διότι δεν θα καθήσωµεν εις την
τράπεζαν του φαγητού, πριν έλθη και αυτός”.
Α Βασ. 16,12  και απέστειλε και εισήγαγεν αυτόν· και αυτός πυράκης µετά κάλλους οφθαλµών και αγαθός οράσει Κυρίω.
και είπε Κύριος προς Σαµουήλ· ανάστα και χρίσον τον Δαυίδ, ότι ούτός εστιν αγαθός.
Α Βασ. 16,12  Ο Ιεσσαί έστειλε και έφερεν αυτόν και τον παρουσίασεν στον Σαµουήλ. Ο νεαρός αυτός υιός του Ιεσσαί ήτο
ξανθός, είχεν ωραία µάτια και ήτα αγαθός ενώπιον του Κυρίου. Είπε τότε ο Κυριος προς τον Σαµουήλ· “σήκω και χρίσε ως
βασιλέα τον Δαυίδ, διότι αυτός είναι αγαθός και άξιος ενώπιόν µου”.
Α Βασ. 16,13  και έλαβε Σαµουήλ το κέρας τού ελαίου και έχρισεν αυτό εν µέσω των αδελφών αυτού, και εφήλατο πνεύµα
Κυρίου επί Δαυίδ από της ηµέρας εκείνης και επάνω. και ανέστη Σαµουήλ και απήλθεν εις Αρµαθαίµ.
Α Βασ. 16,13  Ο Σαµουήλ επήρε το δοχείον µε το έλαιον και από όλους τους άλλους αδελφούς αυτόν έχρισεν ως βασιλέα.
Από δε την ηµέραν εκείνην και έπειτα Πνεύµα Κυρίου επληµµύρισε τον Δαυίδ και τον καθωδηγούσε. Κατόπιν αυτών ο
Σαµουήλ εσηκώθη και ανεχώρησε δια την πατρίδα του την Αρµαθαίµ.
Α Βασ. 16,14  Καί πνεύµα Κυρίου απέστη από Σαούλ, και έπνιγεν αυτόν πνεύµα πονηρόν παρά Κυρίου.
Α Βασ. 16,14  Κατά τον καιρόν εκείνον το Πνεύµα του Κυρίου είχεν αποµακρυνθή από τον Σαούλ. Ενα δε άλλο πνεύµα, κατά
παραχώρησιν Θεού, πνεύµα πονηρόν ετάρασσεν αυτόν.
Α Βασ. 16,15  και είπαν οι παίδες Σαούλ προς αυτόν· ιδού δή πνεύµα Κυρίου πονηρόν πνίγει σε·
Α Βασ. 16,15  Οι δούλοι του Σαούλ του είπαν· “ιδού, λοιπόν, ότι ένα πνεύµα πονηρόν κατά παραχώρησιν του Κυρίου σε
πνίγει.
Α Βασ. 16,16  ειπάτωσαν δή οι δούλοί σου ενώπιόν σου, και ζητησάτωσαν τώ Κυρίω ηµών άνδρα ειδότα ψάλλειν εν κινύρα ,
και έσται εν τώ είναι πνεύµα πονηρόν επί σοι και ψαλή εν τή κινύρα αυτού και αγαθόν σοι έσται και αναπαύσει σε .
Α Βασ. 16,16  Και τώρα άκουσε και την γνώµην ηµών των δούλων σου. Επίτρεψόν µας να ζητήσωµεν δια σε τον κύριόν µας
ένα άνδρα, που να γνωρίζη να παίζη κιθάραν, ώστε, όταν το πονηρόν πνεύµα σε καταλαµβάνη, να παίζη αυτός την
κιθάραν του και το παίξιµόν του θα σου κάµνη καλόν, διότι θα σου φέρη ανάπαυσιν και ηρεµίαν”.
Α Βασ. 16,17  και είπε Σαούλ προς τους παίδας αυτού· ίδετε δή µοι άνδρα ορθώς ψάλλοντα και εισαγάγετε αυτόν προς µε.
Α Βασ. 16,17  Είπε τότε ο Σαουλ προς τους δούλους του· “ερευνήσατε, λοιπόν, και εύρετε ένα τέτοιον άνδρα, ο οποίος να
παίζη καλά την κιθάραν και φέρετέ τον πρς εµέ”.
Α Βασ. 16,18  και απεκρίθη είς των παιδαρίων αυτού και είπεν· ιδού εώρακα υιόν τώ Ιεσσαί Βηθλεεµίτην και αυτόν ειδότα
ψαλµόν, και ο ανήρ συνετός και πολεµιστής και σοφός λόγω, και ο ανήρ αγαθός τώ είδει, και Κύριος µετ αυτού.
Α Βασ. 16,18  Ενας από τους νεαρούς δούλους του είπε προς τον Σαούλ· “ιδού, εγώ γνωρίζω τον υιόν του Ιεσσαί του
Βηθλεεµίτου, ο οποίος γνωρίζει να παίζη κιθάραν. Επί πλέον ο ανήρ αυτός είναι συνετός, πολεµιστής, σοφός εις τα λόγια
του, ανήρ ωραίος κατά την όψιν ο δε Κυριος είναι µαζή του”.
Α Βασ. 16,19  και απέστειλε Σαούλ αγγέλους προς Ιεσσαί λέγων· απόστειλον προς µε τον υιόν σου Δαυίδ τον εν τώ ποιµνίω
σου.
Α Βασ. 16,19  Ο Σαούλ έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Ιεσσαί και του είπαν· “στείλε µου το παιδί σου, τον Δαυίδ, ο οποίος



τώρα φυλάσσει τα πρόβατά σου”.
Α Βασ. 16,20 και έλαβεν Ιεσσαί γοµόρ άρτων και ασκόν οίνου και έριφον αιγών ένα και εξαπέστειλεν εν χειρί Δαυίδ τού υιού
αυτού προς Σαούλ.
Α Βασ. 16,20   Ο Ιεσσαί επήρε δύο περίπου κιλά άρτους, ένα ασκί κρασί ένα ερίφιον από τα γίδια του και έστειλεν αυτά δια
του Δαυίδ ως δώρα προς τον Σαούλ.
Α Βασ. 16,21  και εισήλθε Δαυίδ προς Σαούλ και παρειστήκει ενώπιον αυτού· και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα, και εγενήθη
αυτώ αίρων τα σκεύη αυτού.
Α Βασ. 16,21  Ο Δαυίδ εισήλθεν εις τα ανάκτορα του Σαούλ και παρουσιάσθη ενώπιόν του. Ο Σαούλ τον ηγάπησε πάρα πολύ
και τον έκαµε οπλοφόρον του.
Α Βασ. 16,22  και απέστειλε Σαούλ προς Ιεσσαί λέγων· παριστάσθω δή Δαυίδ ενώπιον εµού, ότι εύρε χάριν εν οφθαλµοίς µου.
Α Βασ. 16,22   Εστειλε δε ο Σαούλ προς τον Ιεσσαί ανθρώπους, δια να του είπουν· “ας παραµένη κοντά µου ο Δαυίδ, διότι τον
έχω εκτιµήσει και αγαπήσει πολύ”.
Α Βασ. 16,33  και εγενήθη εν τώ είναι πνεύµα πονηρόν επί Σαούλ και ελάµβανε Δαυίδ την κινύραν και έψαλλεν εν χειρί
αυτού. και ανέψυχε Σαούλ, και αγαθόν αυτώ. και αφίστατο απ αυτού το πνεύµα το πονηρόν.
Α Βασ. 16,23   Οταν λοιπόν το πονηρόν πνεύµα κατελάµβανε και συνετάρασσε τον Σαούλ , ο Δαυίδ έπαιρνε την κιθάραν,
έπαιζεν αυτήν µε τα δάκτυλά του και έφερεν αναψυχήν και ανακούφισιν στον Σαούλ, ο οποίος και εγαλήνευσε, διότι το
πονηρόν πνεύµα απεµακρύνετο από αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Α Βασ. 17,1  Καί συνάγουσιν αλλόφυλοι τας παρεµβολάς αυτών εις πόλεµον και συνάγονται εις Σοκχώθ της Ιουδαίας και
παρεµβάλλουσιν ανά µέσον Σοκχώθ και ανά µέσον Αζηκά Εφερµέµ.
Α Βασ. 17,1     Οι Φιλισταίοι συνήθροισαν τα στρατεύµατα των προς πόλεµον κατά των Ισραηλιτών, συνεκεντρώθησαν εις
Σοκχώθ της Ιουδαίας και εκεί εστρατοπέδευσαν εις Εφερµέµ µεταξύ της Σοκχώθ και της Αζηκά.
Α Βασ. 17,2  και Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνάγονται και παρεµβάλλουσιν εν τή κοιλάδι αυτοί και παρατάσσονται εις
πόλεµον εξεναντίας των αλλοφύλων.
Α Βασ. 17,2    Ο δε Σαούλ και οι στρατιώται του Ισραήλ συνεκεντρώθησαν και εστρατοπέδευσαν εις την κοιλάδα.
Παρετάχθησαν δε απέναντι από τους Φιλισταίους, έτοιµοι δια την µάχην.
Α Βασ. 17,3  και αλλόφυλοι ίστανται επί τού όρους ενταύθα, και Ισραήλ ίσταται επί τού όρους ενταύθα, και ο αυλών ανά
µέσον αυτών.
Α Βασ. 17,3    Ετσι οι Φιλισταίοι ευρίσκοντο εις την πλαγιάν του ενός βουνού, οι δε Ισραηλίται εις την πλαγιάν του άλλου,
µεταξύ δε αυτών υπήρχεν η κοιλάς.
Α Βασ. 17,4  και εξήλθεν ανήρ δυνατός εκ της παρατάξεως των αλλοφύλων Γολιάθ όνοµα αυτών εκ Γέθ, ύψος αυτού
τεσσάρων πήχεων και σπιθαµής·
Α Βασ. 17,4    Από την παράταξιν των Φιλισταίων εξήλθεν ενας ανήρ ισχυρός ονοµαζόµενος Γολιάθ, καταγόµενος από την
πόλιν Γέθ, του οποίου το ύψος του σώµατος ήτο δυόµισυ περίπου µέτρα.
Α Βασ. 17,5  και περικεφαλαία επί της κεφαλής αυτού, και θώρακα αλυσιδωτόν αυτός ενδεδυκώς, και ο σταθµός τού
θώρακος αυτού πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκού και σιδήρου·
Α Βασ. 17,5    Εις την κεφαλήν του έφερε περικεψαλαίαν, εις δε το στήθος του είχε φορέσει αλυσιδωτόν θώρακα. Αυτός ο
θώραξ ήτο κατασκευασµένος από σίδηρον και χαλκόν, το δε βάρος του ήτο πενήντα περίπου χιλιόγραµµα.
Α Βασ. 17,6  και κνηµίδες χαλκαί επί των σκελών αυτού, και ασπίς χαλκή ανά µέσον των ώµων αυτού·
Α Βασ. 17,6    Εις τα πόδια του εφορούσε χάλκινες περικνηµίδες και στον ώµον του έφερεν ασπίδα χαλκίνην.
Α Βασ. 17,7  και ο κοντός τού δόρατος αυτού ωσεί µέσακλον υφαινόντων, και η λόγχη αυτού εξακοσίων σίκλων σιδήρου·
και ο αίρων τα όπλα αυτού προεπορεύετο αυτού.
Α Βασ. 17,7    Ο κοντός του δόρατός του ήτο χονδρός και µεγάλος ωσάν το αντί του υφαντού. Η σιδερένια λόγχη του
εζύγιζεν εξ και πλέον κιλά. Ο οπλοφόρος του επροπορεύετο από αυτόν.
Α Βασ. 17,8  και έστη και ανεβόησεν εις την παράταξιν Ισραήλ και είπεν αυτοίς· τι εκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέµω
εξεναντίας ηµών; ουκ εγώ ειµι αλλόφυλος και υµείς Εβραίοι τού Σαούλ; εκλέξασθε εαυτοίς άνδρα και καταβήτω προς µε,
Α Βασ. 17,8    Εσταµάτησε λοιπόν αλαζονικός ο Γολιάθ και εκραύγασε µε φωνήν µεγάλην στο στρατόπεδον των
Ισραηλιτών και είπε προς αυτούς· “διατί εξήλθετε να παραταχθήτε εναντίον µας; Εγώ δεν είµαι Φιλισταίος και σεις δεν
είστε Εβραίοι µε τον βασιλέα Σαούλ; Εκλέξατε ένα άνδρα, δια να αντιπαραταχθή αυτός εναντίον µου.
Α Βασ. 17,9  και εάν δυνηθή πολεµήσαι προς µε και εάν πατάξη µε, και εσόµεθα υµίν εις δούλους· εάν δε εγώ δυνηθώ και
πατάξω αυτόν, έσεσθε ηµίν εις δούλους και δουλεύσετε ηµίν.
Α Βασ. 17,9    Εάν αυτός τολµήση και ηµπορέση να µονοµαχήση µαζή µου και µε καταβάλη, ηµείς οι Φιλισταίοι θα είµεθα
δούλοι δικοί σας. Εάν όµως εγώ φανώ ισχυρότερος από αυτόν και τον καταβάλω, σεις θα είσθε δούλοι εις ηµάς και θα µας
υπηρετήτε πάντοτε”.
Α Βασ. 17,10  και είπεν ο αλλόφυλος· ιδού εγώ ωνείδισα την παράταξιν Ισραήλ σήµερον εν τή ηµέρα ταύτη· δότε µοι άνδρα,
και µονοµαχήσοµεν αµφότεροι.
Α Βασ. 17,10  Ο Φιλισταίος αυτός προσέθεσεν ακόµη· “ιδού, εγώ σήµερον υβρίζω και προκαλώ την παράταξιν του Ισραήλ
κατά την ηµέραν αυτήν. Δώστε ένα άνδρα και να µονοµαχήσωµεν οι δύο µας”.
Α Βασ. 17,11  και ήκουσε Σαούλ και πάς Ισραήλ τα ρήµατα τού αλλοφύλου ταύτα και εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα.
Α Βασ. 17,11   Ο Σαούλ και όλοι οι Ισραηλίται ήκουσαν τα αλαζονικά αυτά λόγια του αλλοφύλλου, κατεπλάγησαν και
ετρόµαξαν πάρα πολύ.
Α Βασ. 17,12  [Καί είπε Δαυίδ υιός ανθρώπου Εφραθαίου· ούτος εκ Βηθλεέµ Ιούδα, και όνοµα αυτώ Ιεσσαί, και αυτώ οκτω
υιοί· και ο ανήρ εν ταίς ηµέραις Σαούλ πρεσβύτερος εληλυθώς εν ανδράσι.
Α Βασ. 17,12  Είπε τότε ο Δαυίδ, υιός ανθρώπου Εφραθαίου· αυτός κατήγετο από την Βηθλεέµ της Ιουδαίας και ωνοµάζετο
Ιεσσαί. Είχε δε οκτώ υιούς. Ο άνθρωπος αυτός ο Ιεσσαί κατά τας ηµέρας του Σαούλ ήτο ο γεροντότερος µεταξύ των
Ισραηλιτών.



Α Βασ. 17,13  και επορεύθησαν οι τρεις υιοί Ιεσσαί οι µείζονες οπίσω Σαούλ εις πόλεµον, και όνοµα των υιών αυτού των
πορευθέντων εις τον πόλεµον, Ελιάβ ο πρωτότοκος αυτού και ο δεύτερος αυτού Αµιναδάβ και ο τρίτος αυτού Σαµµά.
Α Βασ. 17,13  Οι τρεις µεγαλύτεροι υιοί του Ιεσσαί είχον µεταβή στον πόλεµον, τον οποίον διεξήγεν ο Σαούλ εναντίον των
Φιλισταίων. Τα ονόµατα των τριών αυτών παιδιών, οι οποίοι είχον πορευθή στον πόλεµον ήσαν· Ο πρωτοτόκος Ελιάβ, ο
δευτερότοκος Αµιναδάβ και ο τρίτος Σαµµά.
Α Βασ. 17,14  και Δαυίδ αυτός εστιν ο νεώτερος και οι τρεις οι µείζονες επορεύθησαν οπίσω Σαούλ.
Α Βασ. 17,14  Ο δε Δαυίδ ήτο ο νεώτερος από όλους. Οι τρεις µεγαλύτεροι ηκολούθησαν τον Σαούλ δια τον πόλεµον.
Α Βασ. 17,15  Καί Δαυίδ απήλθε και ανέστρεψεν από τού Σαούλ, ποιµαίνων τα πρόβατα τού πατρός αυτού εν Βηθλεέµ.
Α Βασ. 17,15  Ο Δαυίδ είχεν αναχωρήσει από την βασιλικήν αυλήν του Σαουλ, επέστρεψεν εις την πατρίδα του την Βηθλεέµ,
όπου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός του.
Α Βασ. 17,16  και προήγεν ο αλλόφυλος ορθρίζων και οψίζων και εστηλώθη τεσσαράκοντα ηµέρας.
Α Βασ. 17,16  Ο αλλόφυλος, αυτός ο Φιλισταίος, προχωρούσε εµπρός από το στράτευµα των Φιλισταίων µε στάσιν
προκλητικήν κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Τούτο διήρκει επί τεσσαράκοντα ηµέρας.
Α Βασ. 17,17  και είπεν Ιεσσαί προς Δαυίδ· λαβέ δή τοίς αδελφοίς σου οιφί τού αλφίτου και δέκα άρτους τούτους και
διάδραµε εις την παρεµβολήν και δός τοίς αδελφοίς σου,
Α Βασ. 17,17  Είπε δε ο Ιεσσαί στον Δαυίδ τον υιόν του· “πάρε ένα οιφί (είκοσι περίπου κιλά) χονδραλεσµένο σιτάρι η κριθάρι
και τους δέκα αυτούς άρτους και πήγαινέ τα προς τους αδελφούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται στον πόλεµον.
Α Βασ. 17,18  και τας δέκα τρυφαλίδας τού γάλακτος τούτου εισοίσεις τώ χιλιάρχω, και τους αδελφούς σου επισκέψη εις
ειρήνην, και όσα αν χρήζωσι γνώση.
Α Βασ. 17,18  Επίσης πάρε και δέκα κοµµάτια τυρί, τα οποία θα προσφέρης ως δώρον στον χιλίαρχον. Να ιδής πως έχουν οι
αδελφοί σου και θα µάθης αν χρειάζωνται τίποτε”.
Α Βασ. 17,19  και Σαούλ αυτός και πάς ανήρ Ισραήλ εν τή κοιλάδι της δρυός πολεµούντες µετά των αλλοφύλων.
Α Βασ. 17,19  Ο ίδιος ο Σαούλ και όλος ο ισραηλιτικός στρατός ευρίσκοντο εις την κοιλάδα της δρυός, εις πόλεµον εναντίον
των Φιλισταίων.
Α Βασ. 17,20  και ώρθρισε Δαυίδ το πρωΐ, και αφήκε τα πρόβατα φύλακι, και έλαβε και απήλθε, καθά ενετείλατο αυτώ
Ιεσσαί· και ήλθεν εις την στρογγύλωσιν και δύναµιν την εκπορευοµένην εις την παράταξιν· και ηλάλαξαν εν τώ πολέµω.
Α Βασ. 17,20   Ο Δαυίδ εσηκώθη πολύ πρωϊ, παρέδωκε προσωρινώς τα πρόβατά του εις κάποιον φύλακα, επήρε τα τρόφιµα
και ανεχώρησεν εις συνάντησιν των αδελφών του, όπως τον είχε διατάξει ο πατήρ του ο Ιεσσαί. Ηλθεν στο οχύρωµα την
στιγµήν, κατά την οποίαν µία στρατιωτική δύναµις έβγαινε από το στρατόπεδον, δια να παραταχθή εις µάχην και
εκραύγαζαν τας πολεµικάς των ιαχάς.
Α Βασ. 17,21  και παρετάξαντο Ισραήλ και οι αλλόφυλοι παράταξιν εξεναντίας παρατάξεως.
Α Βασ. 17,21  Οι Ισραηλίται από το ένα µέρος και οι Φιλισταίοι από το άλλο παρετάχθησαν κατά τµήµατα δια τον πόλεµον.
Α Βασ. 17,22  και αφήκε Δαυίδ τα σκεύη αυτού αφ εαυτού επί χείρα φύλακος και έδραµεν εις την παράταξιν και ήλθε και
ηρώτησε τους αδελφούς αυτού εις ειρήνην.
Α Βασ. 17,22   Ο Δαυίδ αφήκε τας αποσκευάς του εις ένα φύλακα, δια να τας φυλάττη, έτρεξεν εµπρός εις την πρώτην
γραµµήν. Και όταν ήλθεν εκεί ηρώτησε τους αδελφούς του τι κανούν, πως έχουν.
Α Βασ. 17,23  και αυτού λαλούντος µετ αυτών, ιδού ανήρ ο µεσαίος ανέβαινε, Γολιάθ ο Φιλισταίος όνοµα αυτώ εκ Γέθ, εκ
των παρατάξεων των αλλοφύλων, και ελάλησε κατά τα ρήµατα ταύτα και ήκουσε Δαυίδ.
Α Βασ. 17,23  Ενώ αυτός συνωµιλούσε µε τους αδελφούς του, ιδού ο γίγας εκείνος εν τω µέσω των στρατευµάτων
Ισραηλιτών και Φιλισταίων ενεφανίσθη και ανέβαινε προκλητικώς. Ο Φιλισταίος αυτός ωνοµάζετο Γολιάθ και κατήγετο
από την Γέθ, από το στρατόπεδον των Φιλισταίων. Αυτός λοιπόν ωµίλησεν υβριστικώς και εµπαικτικώς, όπως συνήθως,
εναντίον των Ισραηλιτών. Ο Δαυίδ ήκουσε τα αλαζονικά εκείνα λόγια.
Α Βασ. 17,24  Καί πάς ανήρ Ισραήλ εν τώ ιδείν αυτούς τον άνδρα, και έφυγον εκ προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα.
Α Βασ. 17,24   Ολοι οι Ισραηλίται όταν είδαν τον Φιλισταίον αυτόν, ετράπησαν εις φυγήν, διότι εφοβήθησαν πάρα πολύ.
Α Βασ. 17,25  και είπεν ανήρ Ισραήλ· ει εωράκατε τον άνδρα τον αναβαίνοντα τούτον, ότι ονειδίσαι τον Ισραήλ ανέβη; και
έσται ανήρ, ός αν πατάξη αυτόν, πλουτίσει αυτόν ο βασιλεύς πλούτον µέγαν και την θυγατέρα αυτού δώσει αυτώ και τον
οίκον τού πατρός αυτού ποιήσει ελεύθερον εν τώ ισραήλ.
Α Βασ. 17,25  Καποιος Ισραηλίτης, (κήρυξ ίσως του βασιλέως), είπε· “είδατε αυτόν τον άνδρα τον Φιλισταίον, ο οποίος
προχωρεί; Ερχεται δια να προκαλέση τους Ισραηλίτας. Εκείνος ο Ισραηλίτης ο οποίος θα τον φονεύση, θα πάρη από τον
βασιλέα πολύν πλούτον και την θυγατέρα του βασιλέως θα την λάβη ως σύζυγόν του. Ο δε βασιλεύς θα απαλλάξη και την
οικογένειαν αυτού από κάθε φορολογίαν”.
Α Βασ. 17,26  και είπε Δαυίδ προς τους άνδρας τους συνεστηκότας µετ αυτού λέγων· ή ποιηθήσεται τώ ανδρί, ός αν πατάξει
τον αλλόφυλον εκείνον, και αφελεί ονειδισµόν από Ισραήλ; ότι τις αλλόφυλος ο απερίτµητος αυτός, ότι ωνείδισε παράταξιν
Θεού ζώντος;
Α Βασ. 17,26   Ο Δαυίδ ηρώτησε τους άνδρας, οι οποίοι ευρίσκοντο εκεί κοντά του· “θα αµειφθή λοιπόν ο άνδρας εκείνος, ο
οποίος θα καταβάλη τον Φιλισταίον τούτον και θα εξαλείψη έτσι την προσβολήν του κατά του Ισραηλιτικού λαου; Ποίος
είναι αυτός ο απερίτµητος Φιλισταίος, ο οποίος υβρίζει τον στρατόν του αληθινού και αιωνίου Θεού;”
Α Βασ. 17,27  και είπεν αυτώ ο λαός κατά το ρήµα τούτο λέγων· ούτως ποιηθήσεται τώ ανδρί, ός αν πατάξει αυτόν.
Α Βασ. 17,27  Οι εκεί γύρω άνθρωποι απήντησαν στον Δαυίδ και του είπον· “ναι, έτσι θα αµειφθή ο άνδρας εκείνος, ο οποίος
θα νικήση και θα φονεύση τον Γολιάθ”.
Α Βασ. 17,28  και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο µείζων εν τώ λαλείν αυτόν προς τους άνδρας και ωργίσθη θυµώ Ελιάβ
εν τώ Δαυίδ και είπεν· ινατί τούτο κατέβης και επί τίνα αφήκας τα µικρά πρόβατα εκείνα εν τή ερήµω; εγώ οίδα την
υπερηφανίαν σου και την κακίαν της καρδίας σου, ότι ένεκεν τού ιδείν τον πόλεµον κατέβης.
Α Βασ. 17,28   Ο Ελιάβ, ο µεγαλύτερος αδελφός του Δαυίδ, ωργίσθη εναντίον του Δαυίδ, όταν τον είδε να συνοµιλή µε τους
ανθρώπους του στρατού και είπεν εις αυτόν· “διατί ήλθες εδώ, εις ποιόν αφήκες τα λίγα πρόβατά µας εις την έρηµον; Εγώ
ξέρω την υπερηφάνειάν σου και την κακήν σου καρδίαν. Εγκατέλειψες τα πρόβατα και ήλθες εδώ, δια να ιδής τον
πόλεµον”.



Α Βασ. 17,29  και είπε Δαυίδ· τι εποίησα νύν; ουχί ρήµά εστι;
Α Βασ. 17,29   Ο Δαυίδ απήντησε· “τι έκαµα λοιπόν τώρα. Ενα απλούν λόγον δεν είπα;”
Α Βασ. 17,30  και επέστρεψε παρ αυτού εις εναντίον ετέρου και είπε κατά το ρήµα τούτο, καίαπεκρίθη αυτώ ο λαός κατά το
ρήµα τού πρώτου.
Α Βασ. 17,30  Ο Δαυίδ απεµακρύνθη από τον αδελφόν του δια να ερωτήση άλλον, στον οποίον και απηύθυνε τα ίδια λόγια.
Ολοι του απήντησαν, όπως του είχαν απαντήσει και οι πρώτοι.
Α Βασ. 17,31  και ηκούσθησαν οι λόγοι, ούς ελάλησε Δαυίδ, και ανηγγέλησαν οπίσω Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν.]
Α Βασ. 17,31  Οι λόγοι, τους οποίους αντήλλαξεν ο Δαυίδ µε τους ανθρώπους του λαού, έφθασαν εις τα αυτιά του βασιλέως.
Ο βασιλεύς έστειλεν ένά άνθρωπον και παρέλαβεν αυτόν και τον ωδήγησε προς τον Σαούλ.
Α Βασ. 17,32  Καί είπε Δαυίδ προς Σαούλ· µη δή συµπεσέτω καρδία τού Κυρίου µου επ αυτόν· ο δούλός σου πορεύσεται και
πολεµήσει µετά τού αλλοφύλου τούτου.
Α Βασ. 17,32  Ο Δαυίδ είπε τότε προς τον Σαούλ· “ας µη ταραχθή. Και ας µη πτοηθή καθόλου η καρδία του κυρίου µου, του
βασιλέως· εγώ ο δούλος σου θα µεταβώ και θα πολεµήσω εναντίον αυτού του Φιλισταίου”.
Α Βασ. 17,33  και είπε Σαούλ προς τον Δαυίδ· ου µη δυνήση πορευθήναι προς τον αλλόφυλον τού πολεµείν µετ αυτού, ότι
παιδάριον εί σύ, και αυτός ανήρ πολεµιστής εκ νεότητος αυτού.
Α Βασ. 17,33  Απήντησεν ο Σαουλ προς τον Δαυίδ· “δεν είναι δυνατόν να βαδίσης εναντίον του Φιλισταίου αυτού και να
πολεµήσης αυτόν, διότι είσαι µικρός κατά την ηλικίαν και το σώµα, ενώ εκείνος είναι πολεµιστής αξιόλογος από την
νεαράν του ηλικίαν”.
Α Βασ. 17,34  και είπε Δαυίδ προς Σαούλ· ποιµαίνων ήν ο δούλός σου τώ πατρί αυτού εν τώ ποιµνίω, και όταν ήρχετο ο λέων
και η άρκος και ελάµβανε πρόβατον εκ της αγέλης,
Α Βασ. 17,34  Ο Δαυίδ του απήντησε και είπεν· “εγώ ο δούλος σου ήµουνα βοσκός, που έβοσκα τα πρόβατα του πατρός µου.
Οταν συνέβαινε να έλθη λιοντάρι η αρκούδα, και ήρπαζε πρόβατον από την αγέλην των προβάτων µου,
Α Βασ. 17,35  και εξεπορευόµην οπίσω αυτού και επάταξα αυτόν και εξέσπασα εκ τού στόµατος αυτού, και ει επανίστατο επ
εµέ, και εκράτησα τού φάρυγγος αυτού και επάταξα και εθανάτωσα αυτόν.
Α Βασ. 17,35  έτρεχα προς καταδίωξιν αυτών, εφόνευα το θηρίον τούτο και αποσπούσα το πρόβατον από το στόµα του. Αν
δε το θηρίον επετίθετο εναντίον µου, το έπιανα από τον λαιµόν, το εκτυπούσα και το εφόνευα.
Α Βασ. 17,36  και τον λέοντα και την άρκον έτυπτεν ο δούλός σου, και έσται ο αλλόφυλος ο απερίτµητος ως έν τούτων· ουχί
πορεύσοµαι και πατάξω αυτόν, και αφελώ σήµερον όνειδος εξ Ισραήλ; διότι τις ο απερίτµητος ούτος, ός ωνείδισε
παράταξιν Θεού ζώντος;
Α Βασ. 17,36  Λέοντο και άρκτον εγώ ο δούλος σου εκτύπησα και εφόνευσα. Ο απερίτµητος, λοιπόν, αυτός Φιλισταίος, θα
γίνη εις τα χέρια µου σαν ένα από τα θηρία αυτά. Αφού τέτοια έχω κατορθώσει, δεν πρέπει λοιπόν τώρα να µεταβώ και να
φονεύσω τον Φιλισταίον και να εξαλείψω την προσβολήν την οποίαν κάνει κατά του ισραηλιτικού λαού; Ποιός είναι αυτός
ο απερίτµητος ο οποίος ετόλµησε να οµιλήση περιφρονητικώς δια τον στρατόν του αληθινού Θεού;
Α Βασ. 17,37  Κύριος, ός εξείλατό µε εκ χειρός τού λέοντος και εκ χειρός της άρκου, αυτός εξελείταί µε εκ χειρός τού
αλλοφύλου τού απεριτµήτου τούτου. και είπε Σαούλ προς Δαυίδ· πορεύου, και έσται Κύριος µετά σού.
Α Βασ. 17,37  Ο Κυριος ο οποίος µε εγλύτωσε από το στόµα του λέοντος και από τα χέρια της αρκούδας, αυτός θα µε
γλυτώση και από τα χέρια του απερίτµητου αυτού Φιλισταίου”. Ο Σαούλ είπε τότε προς τον Δαυίδ· “πήγαινε και ο Κυριος
είθε να είναι µαζή σου”.
Α Βασ. 17,38  και ενέδυσε Σαούλ τον Δαυίδ µανδύαν και περικεφαλαίαν χαλκήν περί την κεφαλήν αυτού
Α Βασ. 17,38  Ο Σαούλ εφόρεσεν στον Δαυίδ στρατιωτικόν µανδύαν και έθεσεν εις την κεφαλήν του χαλκίνην
περικεφαλαίαν.
Α Βασ. 17,39  και έζωσε τον Δαυίδ την ροµφαίαν αυτού επάνω τού µανδύου αυτού. και εκοπίασε περιπατήσας άπαξ και δίς·
και είπε Δαυίδ προς Σαούλ· ου µη δύνωµαι πορευθήναι εν τούτοις, ότι ου πεπείραµαι. και αφαιρούσιν αυτά απ αυτού.
Α Βασ. 17,39  Ακόµη δε έζωσε τον Δαυίδ µε την ροµφαίαν του επάνω από τον µανδύαν. Ο Δαυίδ έτσι εξωπλισµένος
προσεπάθησε να βαδίση µίαν και δύο φορές, αλλά µόλις και µετά κόπου το κατώρθωσεν. Ο Δαυίδ είπε προς τον βασιλέα·
“δεν ηµπορώ να βαδίσω µε αυτά, διότι δεν έχω συνηθίσει”. Κατ' εντολήν του βασιλέως αφηήρεσαν την πανοπλίαν αυτήν
από τον Δαυίδ.
Α Βασ. 17,40 και έλαβε την βακτηρίαν αυτού εν τή χειρί αυτού και εξελέξατο εαυτώ πέντε λίθους λείους εκ τού χειµάρου και
έθετο αυτούς εν τώ καδίω τώ ποιµαινικώ τώ όντι αυτώ εις συλλογή και σφενδόνην αυτού εν τή χειρί αυτού και προσήλθε
προς τον άνδρα τον αλλόφυλον.
Α Βασ. 17,40   Ο Δαυίδ επήρε την ράβδον του στο χέρι του, εδιάλεξε πέντε λείους λίθους από τον χείµαρρον και έθεσεν
αυτούς στο ποιµενικόν του σακκίδιον, το οποίον είχε πάντοτε µαζή του, δια να θέτη µέσα εις αυτό τα διάφορα πράγµατα.
Επίσης επήρε και την σφενδόνην του στο χέρι και εβάδισεν εναντίον του ανδρός αυτού, του Φιλισταίου.
Α Βασ. 17,41  [Καί επορεύθη ο αλλόφυλος πορευόµενος και εγγίζων προς Δαυίδ, και ανήρ ο αίρων τον θυρεόν έµπροσθεν
αυτού, και επέβλεψεν ο αλλόφυλος.]
Α Βασ. 17,41  Ο Φιλισταίος επροχώρησε προς τον Δαυίδ και επλησίασε προς αυτόν, ο δε οπλοφόρος του Φιλισταίου, ο
οποίος έφερε την ασπίδα εκείνου, εβάδιζεν έµπρος από τον Γολιάθ. Ο Γολιάθ παρετήρησε προσεκτικά,
Α Βασ. 17,42  και είδε Γολιάθ τον Δαυίδ και εξητίµασεν αυτόν, ότι αυτός ήν παιδάριον και αυτός πυράκης µετά κάλλους
οφθαλµών.
Α Βασ. 17,42   είδε τον Δαυίδ και τον κατεφρόνησε, διότι τον είδε µικρόν παιδίον ξανθόν µε ωραία µάτια.
Α Βασ. 17,43  και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ· ωσεί κύων εγώ ειµι, ότι σύ έρχη επ εµέ εν ράβδω και λίθοις; και είπε Δαυίδ·
ουχί, αλλ ή χείρων κυνός. και κατηράσατο ο αλλόφυλος τον Δαυίδ εν τοίς θεοίς αυτού.
Α Βασ. 17,43  Ο αλλόφυλος λοιπόν αυτός είπε προς τον Δαυίδ· “ως εάν είµαι σκυλί έρχεσαι εναντίον µου µε ράβδον και µε
πέτρες;” Ο Δαυίδ απήντησεν· “όχι, αλλά είσαι χειρότερος από το σκυλί”. Ο Φιλιοταίος κατηράσθη τον Δαυίδ εν ονόµατι
των θεών του.
Α Βασ. 17,44  και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ· δεύρο προς µε, και δώσω τας σάρκας σου τοίς πετεινοίς τού ουρανού και
τοίς κτήνεσι της γής.



Α Βασ. 17,44   Είπε δε τότε ο αλλόφυλος προς τον Δαυίδ· “έλα εδώ και θα δώσω τας σάρκας σου εις τα πτηνά του ουρανού
και εις τα θηρία της γης”.
Α Βασ. 17,45  και είπε Δαυίδ προς τον αλλόφυλον· σύ έρχη προς µε εν ροµφαία και εν δόρατι και εν ασπίδι, καγώ πορεύοµαι
προς σε εν ονόµατι Κυρίου Θεού Σαβαώθ παρατάξεως Ισραήλ, ήν ωνείδισας σήµερον·
Α Βασ. 17,45  Είπε δε ο Δαυίδ προς τον αλλόφυλον· “συ έρχεσαι εναντίον µου µε ροµφαίαν και µε δόρυ και µε ασπίδα. Εγώ δε
προχωρώ εναντίον σου εν ονόµατι Κυρίου του Θεού του Παντοκράτορος, του Θεού του Ισραηλιτικού λαού, τον οποίον συ
σήµερον ενέπαιξες και ύβρισες.
Α Βασ. 17,46  και αποκλείσει σε Κύριος σήµερον εις την χείρά µου, και αποκτενώ σε και αφελώ την κεφαλήν σου από σού
και δώσω τα κώλά σου και τα κώλα παρεµβολής αλλοφύλων εν ταύτη τή ηµέρα τοίς πετεινοίς τού ουρανού και τοίς
θηρίοις της γής, και γνώσεται πάσα η γη, ότι έστι Θεός εν Ισραήλ·
Α Βασ. 17,46   Σηµερον θα σε παραδώση ο Κυριος εις τα χέρια µου, θα σε φονεύσω, θα αποκόψω την κεφαλήν σου και θα
δώσω τα µέλη σου και τα µέλη του στρατού των Φιλισταίων κατά την ηµέραν αυτήν εις τα πτηνά του ουρανού και εις τα
θηρία της γης και θα µάθουν όλοι οι άνθρωποι ότι ο αληθινός Θεός ευρίσκεται στον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Βασ. 17,47  και γνώσεται πάσα η εκκλησία αύτη ότι ουκ εν ροµφαία και δόρατι σώζει Κύριος, ότι τού Κυρίου ο πόλεµος,
και παραδώσει Κύριος υµάς εις χείρας ηµών.
Α Βασ. 17,47  Ολον δε αυτό το πλήθος του λαού θα µάθη ότι ο Κυριος δεν σώζει µόνον µε το δόρυ και µε την ροµφαίαν, ότι ο
Θεός είναι ο κυρίαρχος και του πολέµου και ότι ο Κυριος θα σας παραδώση εις τα χέρια µας”.
Α Βασ. 17,48  και ανέστη ο αλλόφυλος και επορεύθη εις συνάντησιν Δαυίδ.
Α Βασ. 17,48   Εσηκώθη ο αλλόφυλος και επορεύθη εις συνάντησιν του Δαυίδ.
Α Βασ. 17,49 και εξέτεινε Δαυίδ την χείρα αυτού εις το κάδιον και έλαβεν εκείθεν λίθον ένα και εσφενδόνισε και επάταξε τον
αλλόφυλον επί το µέτωπον αυτού, και διέθυ ο λίθος διά της περικεφαλαίας εις το µέτωπον αυτού, και έπεσεν επί πρόσωπον
αυτού επί την γήν.
Α Βασ. 17,49   Ο Δαυίδ άπλωσε το χέρι του στο σακκίδιόν του, επήρεν από εκεί ένα λίθον τον οποίον και εξεσφενδόνισεν
εναντίον του Φιλισταίου και τον εκτύπησεν στο µέτωπον. Ο λίθος αυτός διετρύπησε την περικεφαλαίαν, εισήλθεν στο
µέτωπον του Φιλισταίου και τον επλήγωσε θανασίµως. Ο Γολιάθ έπεσε πρηνής κάτω στο χώµα.
Α Βασ. 17,50  [Καί εκραταίωσε Δαυίδ υπέρ τον αλλόφυλον εν τή σφενδόνη και εν τώ λίθω, και επάταξε τον αλλόφυλον και
εθανάτωσεν αυτόν· και ροµφαία ουκ ήν εν χειρί Δαυίδ.]
Α Βασ. 17,50  Ετσι ο Δαυίδ ανεδείχθη ισχυρότερος από τον αλλόφυλον και νικητής εναντίον του µε µίαν σφενδόνην και ένα
λίθον. Εκτύπησε τον Φιλισταίον και τον εφόνευσε. Ο Δαυίδ δεν είχε ροµφαίαν εις τα χέρια του.
Α Βασ. 17,51  και έδραµε Δαυίδ και επέστη επ αυτόν και έλαβε την ροµφαίαν αυτού και εθανάτωσεν αυτόν και αφείλε την
κεφαλήν αυτού. και είδον οι αλλόφυλοι ότι τέθνηκεν ο δυνατός αυτών, και έφυγον.
Α Βασ. 17,51  Δια τούτο έτρεξε και εστάθη επάνω από τον βαρέως τραυµατισµένον Φιλισταίον, επήρε την ροµφαίαν εκείνου,
τον εθανάτωσε και του απέκοψε την κεφαλήν. Οι Φιλισταίοι είδαν ότι ο ακατανίκητος, όπως επίστευαν, πρόµαχός των
εφονεύθη, κατελήφθησαν από πανικόν και ετράπησαν εις φυγήν.
Α Βασ. 17,52  και ανίστανται άνδρες Ισραήλ και Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν οπίσω αυτών έως εισόδου Γέθ και έως
της πύλης Ασκάλωνος, και έπεσον τραυµατίαι των αλλοφύλων εν τή οδώ των πυλών και έως Γέθ και έως Ακκαρών.
Α Βασ. 17,52  Οι Ισραηλίται ηγέρθησαν τότε µε αλαλαγµόν, κατεδίωξαν τους Φιλισταίους έως την εισοδον της Γεθ και έως
την πύλην της Ασκάλωνος. Από τους Φιλισταίους εφονεύθησαν πολλοί και οι νεκροί κατέκειντο εις την οδόν των πυλών
µέχρι της Γεθ και µέχρι της Ακκαρών.
Α Βασ. 17,53  και ανέστρεψαν άνδρες Ισραήλ εκκλίνοντες οπίσω των αλλοφύλων και κατεπάτουν τας παρεµβολάς αυτών.
Α Βασ. 17,53  Οι Ισραηλίται επιστρέφοντες από την καταδίωξιν των Φιλισταίων καταπατούσαν και ελεηλατούσαν τα
στρατόπεδά των.
Α Βασ. 17,54  και έλαβε Δαυίδ την κεφαλήν τού αλλοφύλου, και ήνεγκεν αυτήν εις Ιερουσαλήµ και τα σκεύη αυτού έθηκεν
εν τώ σκηνώµατι αυτού.
Α Βασ. 17,54  Ο Δαυίδ επήρε την κεφαλήν του Γολιάθ, έφερεν αυτήν εις την Ιερουσαλήµ, τα δε όπλα του εχθρού τα απέθεσεν
ο Δαυίδ εις την σκηνήν του.
Α Βασ. 17,55  [Καί ως είδε Σαούλ τον Δαυίδ εκπορευόµενον εις απάντησιν τού αλλοφύλου, είπε προς Αβεννήρ τον άρχοντα
της δυνάµεως· Υιός τίνος ο νεανίσκος ούτος; και είπεν Αβεννήρ· ζή η ψυχή σου, βασιλεύ, ει οίδα.
Α Βασ. 17,55 Οταν ο Σαούλ είδε τον Δαυίδ να προχωρή εις µονοµαχίαν κατά του Γολιάθ είπε προς τον Αβεννήρ τον αρχηγόν
του στρατού του· “τίνος είναι υιός αυτός ο νεαρός;” Ο Αβεννήρ απήντησεν· “ορκίζοµαι εις την ζωήν µου, βασιλεύ, ότι δεν
τον γνωρίζω”.
Α Βασ. 17,56  και είπεν ο βασιλεύς· επερώτησον σύ, υιός τίνος ο νεανίσκος ούτος.
Α Βασ. 17,56  Ο βασιλεύς ειπ· “ρώτησε συ, τίνος είναι υιός ο νεαρός αυτός”.
Α Βασ. 17,57  και ως επέστρεψε Δαυίδ τού πατάξαι τον αλλόφυλον, και παρέλαβεν αυτόν Αβεννήρ και εισήγαγεν αυτόν
ενώπιον Σαούλ, και η κεφαλή τού αλλοφύλου εν τή χειρί αυτού.
Α Βασ. 17,57  Οταν ο Δαυίδ επέστρεψεν από την νίκην του εναντίον του Φιλισταίου Γολιάθ τον παρέλαβεν ο Αβεννήρ και
τον παρουσίασεν ενώπιον του Σαούλ. Η δε κεφαλή του Γολιάθ ήτο εις τα χέρια του.
Α Βασ. 17,58  και είπε προς αυτόν Σαούλ· υιός τίνος εί, παιδάριον, και είπε Δυαίδ· υιός δούλου σου Ιεσσαί τού Βηθλεεµείτου.]
Α Βασ. 17,58  Ο Σαούλ ηρώτησεν αυτόν· “νεαρέ, τίνος είσαι υιός;” Ο Δαυίδ απήντησεν· “είµαι υιός του δούλου σου του
Ιεσσαί, ο οποίος κατάγεται από την Βηθλεέµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Α Βασ. 18,1  Καί εγένετο ως συνετέλεσε λαλών προς Σαούλ, και η ψυχή Ιωνάθαν συνεδέθη τή ψυχή Δαυίδ και ηγάπησεν
αυτόν Ιωνάθαν κατά την ψυχήν αυτού.
Α Βασ. 18,1    Οταν ο Δαυίδ ετελείωσε την συνοµιλίαν του µε τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη µε στενήν φιλίαν µε
την ψυχήν του Δαυίδ. Ο Ιωνάθαν τον ηγάπησεν, όπως και τον εαυτόν του.
Α Βασ. 18,2  και έλαβεν αυτόν Σαούλ εν τή ηµέρα εκείνη και ουκ έδωκεν αυτόν επιστρέψαι εν τώ οίκω τού πατρός αυτού.



Α Βασ. 18,2    Επήρεν ο Σαούλ τον Δαυίδ κατά την ηµέραν εκείνην µαζή του και δεν τον αφήκε να επιστρέψη εις την
οικογένειαν του πατρός του.
Α Βασ. 18,3  και διέθετο Ιωνάθαν και Δαυίδ εν τώ αγαπάν αυτόν κατά την ψυχήν αυτού.
Α Βασ. 18,3    Ο Ιωνάθαν συνεδέθη δια στενής φιλίας µε τον Δαυίδ, διότι τον ηγάπα όπως και τον εαυτόν του.
Α Βασ. 18,4  και εξεδύσατο Ιωνάθαν τον επενδύτην τον επάνω και έδωκεν αυτόν τώ Δαυίδ και τον µανδύαν αυτού και έως
της ροµφαίας αυτού και έως τού τόξου αυτού και έως της ζώνης αυτού.
Α Βασ. 18,4    Και, επάνω εις την µεγάλην του αυτήν προς αυτόν αγάπην, έβγαλεν ο Ιωνάθαν το επανωφόρι του και το
έδωκεν στον Δαυίδ, όπως επίσης τον στρατιωτικόν µανδύαν του, την ροµφαίαν, το τόξον του και την ζώνην του.
Α Βασ. 18,5  και εξεπορεύετο Δαυίδ, εν πάσιν, οίς απέστειλεν αυτόν Σαούλ, συνήκε· και κατέστησεν αυτόν Σαούλ επί τους
άνδρας τού πολέµου, και ήρεσεν εν οφθαλµοίς παντός τού λαού και γε εν οφθαλµοίς δούλων Σαούλ.]
Α Βασ. 18,5    Ο Δαυίδ ανελάµβανε προθύµως κάθε επιχείρησιν, προς την οποίαν τον έστελλεν ο Σαούλ, και την έφερε
πάντοτε εις πέρας. Δια τούτο ο Σαούλ διώρισεν αυτόν αρχηγόν του στρατού του. Η πράξις αυτή ήρεσεν εις όλον τον
ισραηλιτικόν λαόν και εις αυτούς ακόµη τους αυλικούς του Σαούλ.
Α Βασ. 18,6  Καί εξήλθον αι χορεύουσαι εις συνάντησιν Δαυίδ εκ πασών πόλεων Ισραήλ εν τυµπάνοις και εν χαρµοσύνη και
εν κυµβάλοις.
Α Βασ. 18,6    Οταν ο Δαυίδ επέστρεψε µετά τον φόνον του Φιλισταίου, αι γυναίκες εβγήκαν από όλας τας πόλεις των
Ισραηλιτών, χορεύουσαι και τραγουδούσαι, εις συνάντησιν του Δαυίδ µε τύµπανα και κύµβαλα και µε χαράν µεγάλην.
Α Βασ. 18,7  και εξήρχον αι γυναίκες και έλεγον· επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαυίδ εν µυριάσιν αυτού.
Α Βασ. 18,7    Αι δε γυναίκες, που διηύθυναν τον χορόν των γυναικών, έλεγαν· “ο Σαούλ εφόνευσε χιλιάδες εχθρών, ο δε
Δαυίδ εφόνευσε µυριάδες εχθρών”.
Α Βασ. 18,8  και πονηρόν εφάνη το ρήµα εν οφθαλµοίς Σαούλ περί τού λόγου τούτου, και είπε· τώ Δαυίδ έδωκαν τας
µυριάδας και εµοί έδωκαν τας χιλιάδας.
Α Βασ. 18,8    Το εγκώµιον αυτό των γυναικών προς τον Δαυίδ δεν ήρεσεν στον Σαούλ. Αυτός δε παραπονούµένος έλεγεν·
“στον Δαυίδ απέδωκαν τας µυριάδας, εις εµέ δε τας χιλιάδας”.
Α Βασ. 18,9  [Καί ήν Σαούλ υποβλεπόµενος τον Δαυίδ από της ηµέρας εκείνης και επέκεινα.
Α Βασ. 18,9    Από την ηµέραν εκείνην και εντεύθεν ο Σαούλ υπέβλεπε τον Δαυίδ.
Α Βασ. 18,10  και εγενήθη από της επαύριον και έπεσε πνεύµα Θεού πονηρόν επί Σαούλ και προεφήτευσεν εν µέσω οίκου
αυτού. Καί Δαυίδ έψαλλεν εν χειρί αυτού ως καθ εκάστην ηµέραν, και το δόρυ εν τή χειρί Σαούλ.
Α Βασ. 18,10  Δια τούτο την εποµένην ηµέραν κατέλαβε τον Σαούλ, κατά παραχώρησιν Θεού, ένα πονηρόν πνεύµα και τον
περιέφερεν εις έκστασιν µέσα στον οίκον του. Ο Δαυίδ έπαιζε µε τα χέρια του κιθάραν, όπως συνήθως, το δε δόρυ ευρίσκετο
στο χέρι του Σαούλ.
Α Βασ. 18,11  και ήρε Σαούλ το δόρυ και είπε· πατάξω εν Δαυίδ και εν τώ τοίχω· και εξέκλινε Δαυίδ από προσώπου αυτού
δίς.]
Α Βασ. 18,11   Εσήκωσε ο Σαούλ το δόρυ του και είπε από µέσα του· “θα καρφώσω τον Δαυίδ στον τοίχον”. Ο Δαυίδ όµως
δύο φοράς εφυλάχθη και εσώθη.
Α Βασ. 18,12  και εφοβήθη Σαούλ από προσώπου Δαυίδ,
Α Βασ. 18,12  Ο Σαούλ εφοβήθη και δεν ήθελε πλέον να βλέπη τον Δαυίδ.
Α Βασ. 18,13  και απέστησεν αυτόν απ αυτού και κατέστησεν αυτόν εαυτώ χιλίαρχον, και εξεπορεύετο και εισεπορεύετο
έµπροσθεν τού λαού.
Α Βασ. 18,13  Τον απεµάκρυνεν από εµπρός του και τον διώρισεν αρχηγόν χιλίων  µόνον ανδρών. Ο Δαυίδ πηγαινοήρχετο
ανάµεσα στον λαόν.
Α Βασ. 18,14  και ήν Δαυίδ εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού συνιών, και Κύριος ήν µετ αυτού.
Α Βασ. 18,14  Ο Δαυίδ υπήρξε συνετός εις όλας τας ενεργείας του, διότι ο Κυριος ήτο µαζή του.
Α Βασ. 18,15  και είδε Σαούλ ως αυτός συνιεί σφόδρα, και ευλαβείτο από προσώπου αυτού.
Α Βασ. 18,15  Είδεν ο Σαούλ, ότι ο Δαυίδ ενεργεί µε πολλήν σύνεσιν και κατελήφθη από ένα δέος προς αυτόν.
Α Βασ. 18,16  και πάς Ισραήλ και Ιούδας ηγάπα τον Δαυίδ, ότι αυτός εισεπορεύετο και εξεπορεύετο πρό προσώπου τού λαού.
Α Βασ. 18,16  Ολοι όµως οι Ισραηλίται και µάλιστα οι Ιουδαίοι αγαπούσαν τον Δαυίδ, ο οποίος επικοινωνούσε µε τον λαόν
και πηγαινοήρχετο ανάµεσα από τους ανθρώπους.
Α Βασ. 18,17  [Καί είπε Σαούλ προς Δαυίδ· ιδού η θυγάτηρ µου η µείζων Μερόβ, αυτήν δώσω σοι εις γυναίκα, και πλήν γίνου
µοι εις υιόν δυνάµεως και πολέµει τους πολέµους Κυρίου. και Σαούλ είπε· µη έστω χείρ µου επ αυτώ, και έσται επ αυτόν χείρ
αλλοφύλων.
Α Βασ. 18,17  Ο Σαούλ είπε κάποιαν ηµέραν προς τον Δαυίδ· “η µεγαλυτέρα µου κόρη είναι η Μερόβ. Αυτήν θα σου δώσω ως
σύζυγον υπό τον όρον ότι συ θα αναδειχθής γενναίος πολεµιστής και θα λαµβάνης µέρος στους πολέµους, τους οποίους
ορίζει ο Κυριος”. Επρότεινε δε αυτό ο Σαούλ συλλογιζόµενος καθ' εαυτόν και λέγων· “ας µην απλώσω εγώ φονικόν το χέρι
µου εναντίον του. Ας αφήσω να φονευθή από τα χέρια των αλλοφύλων”.
Α Βασ. 18,18  και είπε Δαυίδ προς Σαούλ· τις εγώ ειµι και τις η ζωή της συγγενείας τού πατρός µου εν Ισραήλ, ότι έσοµαι
γαµβρός τού βασιλέως;
Α Βασ. 18,18  Ο Δαυίδ όµως είπε προς τον Σαούλ· “ποιός είµαι εγώ και ποιά είναι η ζωή και η αξία της συγγενείας του
πατρός µου µεταξύ των Ισραηλιτών, ώστε εγώ να γίνω γαµβρός του βασιλέως; Είναι δι' εµέ αυτό πάρα πολύ”.
Α Βασ. 18,19  και εγενήθη εν τώ καιρώ τού δοθήναι την Μερόβ θυγατέρα Σαούλ τώ Δαυίδ, και αύτη εδόθη τώ Ισραήλ τώ
Μοθυλαθείτη εις γυναίκα. εν σοί ο βασιλεύς, και πάντες οι παίδες αυτού αγαπώσί σε, και σύ επιγάµβρευσον τώ βασιλεί.
Α Βασ. 18,19  Οταν όµως ήλθεν ο καιρός να δοθή η κόρη του Σαούλ η Μερόβ ως σύζυγος εις τον Δαυίδ εδόθη αυτή εις ένα
Ισραηλίτην Μοθυλαθείτην.
Α Βασ. 18,20  Καί ηγάπησε Μελχόλ η θυγάτηρ Σαούλ τον Δαυίδ, και απηγγέλη τώ Σαούλ, και ηυθύνθη εν τοίς οφθαλµοίς
αυτού.
Α Βασ. 18,20   Η Μελχόλ όµως, η άλλη κόρη του Σαούλ, ηγάπησε τον Δαυίδ και έγινεν αυτό γνωστόν στον Σαούλ, πράγµα το
οποίον ιδιαιτέρως τον ηυχαρίστησε.



Α Βασ. 18,21  και είπε Σαούλ· δώσω αυτήν αυτώ, και έσται αυτώ εις σκάνδαλον. και ήν επί Σαούλ χείρ αλλοφύλων.
Α Βασ. 18,21  Ο Σαούλ είπεν από µέσα του· “θα δώσω την Μελχόλ ως σύζυγον στον Δαυίδ και αυτή θα γίνη δι' αυτόν
πρόσκοµµα και πειρασµός”. Κατά την εποχήν εκείνην οι Φιλισταίοι επίεζαν πάλιν τους Ισραηλίτας.
Α Βασ. 18,22  και ενετείλατο Σαούλ τοίς παισίν αυτού λέγων· λαλήσετε υµείς λάθρα τώ Δαυίδ λέγοντες· ιδού θέλει εν σοί ο
βασιλεύς, και πάντες οι παίδες αυτού αγαπώσί σε, και σύ επιγάµβρευσον τώ βασιλεί.
Α Βασ. 18,22   Ο Σαούλ διέταξε τους δούλους του και είπε προς αυτούς· “είπατε εις τον Δαυίδ εµπιστευτικώς ότι να, ο
βασιλεύς θέλει να σου δώση την κόρην του ως σύζυγον. Ολοι δε οι αυλικοί σε αγαπούν. Γινε λοιπόν γαµβρός του
βασιλέως”.
Α Βασ. 18,23  και ελάλησαν οι παίδες Σαούλ εις τα ώτα Δαυίδ τα ρήµατα ταύτα, και είπε Δαυίδ· ει κούφον εν οφθαλµοίς
υµών επιγαµβρεύσαι βασιλεί; καγώ ανήρ ταπεινός και ουχί ένδοξος.
Α Βασ. 18,23   Οι αυλικοί του Σαούλ είπαν αυτά εµπιστευτικώς στον Δαυίδ . Ο Δαυίδ απήντησε· “και εις σας τους ιδίους δεν
φαίνεται ανόητον να θελήσω εγώ να γίνω γαµβρός του βασιλέως; Εγώ είµαι άσηµος και πτωχός άνθρωπος. Εποµένως δεν
έχω να προσφέρω στον βασιλέα ως δώρον κάτι, που να αξίζη”.
Α Βασ. 18,24  και απήγγειλαν οι παίδες Σαούλ αυτώ κατά τα ρήµατα ταύτα, ά ελάλησε Δαυίδ.
Α Βασ. 18,24   Οι δούλοι του Σαούλ ανήγγειλαν εις αυτόν την απάντησιν, την οποίαν τους είχε δώσει ο Δαυίδ.
Α Βασ. 18,25  και είπε Σαούλ· τάδε ερείτε τώ Δαυίδ· ου βούλεται ο βασιλεύς εν δόµατι, αλλ ή εν εκατόν ακροβυστίαις
αλλοφύλων εκδικήσαι εχθρούς τού βασιλέως· και Σαούλ ελογίσατο εµβαλείν αυτόν εις χείρας των αλλοφύλων.
Α Βασ. 18,25   Ο Σαούλ είπε τότε· “αυτά θα πήτε στον Δαυίδ· Ο βασιλεύς δεν θέλει κανένα γαµήλιον δώρον. Ενα µόνον θέλει.
Εκατόν ακροβυστίας αλλοφύλων, δια να εκδικηθής έτσι τους εχθρούς του βασιλέως”. Ο Σαούλ είπεν αυτά σκεπτόµενος να
ρίψη τον Δαυίδ εις τα χέρια των Φιλισταίων.
Α Βασ. 18 ,26     και απαγγέλλουσιν οι παίδες Σαούλ τώ Δαυίδ τα ρήµατα ταύτα, και ηυθύνθη ο λόγος εν οφθαλµοίς Δαυίδ
επιγαµβρεύσαι τώ βασιλεί.
Α Βασ. 18,26   Οι δούλοι του Σαούλ εγνωστοποίησαν στον Δαυίδ αυτά τα λόγια του βασιλέως και ήρεσεν στον Δαυίδ να γίνη
κατ' αυτόν τον τρόπον γαµβρός του βασιλέως.
Α Βασ. 18,27  και ανέστη Δαυίδ και επορεύθη αυτός και οι άνδρες αυτού και επάταξεν εν τοίς αλλοφύλοις εκατόν άνδρας
και ανήνεγκε τας ακροβυστίας αυτών. και επιγαµβρεύεται τώ βασιλεί και δίδωσιν αυτώ την Μελχόλ θυγατέρα αυτού αυτώ
εις γυναίκα.
Α Βασ. 18,27   Ο Δαυίδ ητοιµάσθη, µετέβη αυτός και οι άνδρες του εναντίον των Φιλισταίων. Εφόνευσαν πράγµατι εκατόν
Φιλισταίους και έφερε τας ακροβιστίας των στον Σαούλ. Εγινε τότε γαµβρός του βασιλέως, διότι ο βασιλεύς του έδωσε την
θυγατέρα του Μελχόλ ως σύζυγον.
Α Βασ. 18,28  και είδε Σαούλ ότι Κύριος µετά Δαυίδ και πάς Ισραήλ ηγάπα αυτόν,
Α Βασ. 18,28   Ο Σαούλ είδεν ότι ο Κυριος ήτο µαζή µε τον Δαυίδ και ότι όλος ο Ισραηλιτικός λαός τον αγαπούσε.
Α Βασ. 18,29  και προσέθετο ευλαβείσθαι από Δαυίδ έτι.]
Α Βασ. 18,29   Αυτό δε το γεγονός του ενέβαλε ακόµη µεγαλύτερον δέος απέναντι του Δαυίδ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Α Βασ. 19,1  Καί ελάλησε Σαούλ προς Ιωνάθαν τον υιόν αυτού και προς πάντας τους παίδας αυτού θανατώσαι τον Δαυίδ.
Α Βασ. 19,1    Ο Σαούλ, εις στιγµήν παροξυσµού του φθονού του, ωµίλησε προς τον Ιωνάθαν, τον υιόν του, και προς όλους
τους δούλους του και συνέστησεν εις αυτούς να θανατώσουν τον Δαυίδ.
Α Βασ. 19,2  και Ιωνάθαν ο υιός Σαούλ ηρείτο τον Δαυίδ σφόδρα, και απήγγειλεν Ιωνάθαν τώ Δαυίδ λέγων· Σαούλ ζητεί
θανατώσαί σε· φύλαξαι ούν αύριον πρωΐ και κρύβηθι και κάθισον κρυφή,
Α Βασ. 19,2    Ο Ιωνάθαν όµως, ο υιός του Σαούλ, είχε πολύ µεγάλην φιλίαν προς τον Δαυίδ. Δια τούτο και επληροφόρησεν
αυτόν λέγων “ο Σαούλ ζητεί να σε φονεύση. Φυλάξου αύριον το πρωϊ. Κρύψου, µείνε εις άγνωστον µέρος, εις κάποιαν
κρύπτην.
Α Βασ. 19,3  και εγώ εξελεύσοµαι και στήσοµαι εχόµενος τού πατρός µου εν αγρώ, ού εάν ής εκεί, και εγώ λαλήσω περί σού
προς τον πατέρα µου και όψοµαι ό,τι εάν ή, και απαγγελώ σοι.
Α Βασ. 19,3    Εγώ δε θα εξέλθω στον αγρόν, όπου θα έχης κρυβή, θα σταθώ όρθιος πλησίον του πατρός µου. Εκεί θα του
οµιλήσω δια σε και θα ίδω, τι θα µου είπη. Αυτό δε θα σου το καταστήσω γνωστόν”.
Α Βασ. 19,4  και ελάλησεν Ιωνάθαν περί Δαυίδ αγαθά προς Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν· µη αµαρτησάτω ο
βασιλεύς εις τον δούλόν σου Δαυίδ, ότι ουχ ηµάρτηκεν εις σε, και τα ποιήµατα αυτού αγαθά σφόδρα,
Α Βασ. 19,4    Πράγµατι ο Ιωνάθαν, στον τόπον εκείνον, ωµίλησεν ευνοϊκά υπέρ του Δαυίδ προς τον πατέρα του τον Σαούλ
και είπε µεταξύ των άλλων εις αυτόν· “ο βασιλεύς ας µη αµαρτήση φονεύων τον δούλον του Δαυίδ, διότι ποτέ αυτός δεν
έπταισεν απέναντι του βασιλέως, άλλα και τα κατορθώµατά του είναι πάρα πολύ ωφέλιµα.
Α Βασ. 19,5  και έθετο την ψυχήν αυτού εν τή χειρί αυτού και επάταξε τον αλλόφυλον, και εποίησε Κύριος σωτηρίαν
µεγάλην, και πάς Ισραήλ είδον και εχάρησαν· και ινατί αµαρτάνεις εις αίµα αθώον θανατώσαι τον Δαυίδ δωρεάν;
Α Βασ. 19,5    Ο Δαυίδ αυτός εξέθεσε την ζωήν του εις κίνδυνον και εφόνευσε τον αλλόφυλον Γολιάθ. Ετσι δε ο Κυριος δια
του Δαυίδ έσωσε τον ισραηλιτικόν λαόν από µεγάλον όλεθρον. Ολοι δε οι Ισραηλίται είδον την νίκην αυτήν και εχάρησαν.
Διατί λοιπόν αµαρτάνεις ενώπιον του Θεού και επιθυµείς να χύσης αίµα αθώον χωρίς λόγον;”
Α Βασ. 19,6  και ήκουσε Σαούλ της φωνής Ιωνάθαν, και ώµοσε Σαούλ λέγων· ζή Κύριος, ει αποθανείται.
Α Βασ. 19,6    Ο Σαούλ ήκουσε και παρεδέχθη τα ορθά λόγια του Ιωνάθαν και ωρκίσθη λέγων· “ορκίζοµαι ενώπιον του
ζώντος Κυρίου ότι ο Δαυίδ δεν θα φονευθή”.
Α Βασ. 19,7  και εκάλεσεν Ιωνάθαν τον Δαυίδ, και απήγγειλεν αυτώ πάντα τα ρήµατα ταύτα, και εισήγαγεν Ιωνάθαν τον
Δαυίδ προς Σαούλ, και ήν ενώπιον αυτού ως εχθές και τρίτην ηµέραν.
Α Βασ. 19,7    Ο Ιωνάθαν εκάλεσε τότε τον Δαυίδ, κατέστησεν εις αυτόν γνωστά τα λόγια, τα οποία αντήλλαξε και τον
παρουσίασεν στον Σαούλ. Ο δε Δαυίδ υπηρετούσε πιστώς τον Σαούλ όπως και κατά το παρελθόν.
Α Βασ. 19,8  και προσέθετο ο πόλεµος γενέσθαι προς Σαούλ, και κατίσχυσε Δαυίδ και επολέµησε τους αλλοφύλους και
επάταξεν εν αυτοίς πληγήν µεγάλην σφόδρα, και έφυγον εκ προσώπου αυτού.



Α Βασ. 19,8    Νέος πόλεµος έγινε τότε εκ µέρους των Φιλισταίων κατά του Σαούλ. Ο Δαυίδ και πάλιν κατά τας µάχας αυτάς
ανεδείχθη νικητής. Επολέµησε και επέφερε πολύ µεγάλην καταστροφήν στους Φιλισταίους. Οι δε Φιλισταίοι
πανικόβλητοι ετράπησαν εις φυγήν έµπροσθέν του
Α Βασ. 19,9  Καί εγένετο πνεύµα Θεού πονηρόν επί Σαούλ, και αυτός εν οίκω καθεύδων, και δόρυ εν τή χειρί αυτού, και
Δαυίδ έψαλλε ταίς χερσίν αυτού·
Α Βασ. 19,9    Αλλα ένα πνεύµα πονηρόν, κατά παραχώρησιν Θεού, κατέλαβε πάλιν τον Σαούλ. Και όταν αυτός έπεφτε να
κοιµηθή το δόρυ του ευρίσκετο πάντοτε στο χέρι του. Τοτε ο Δαυίδ έπαιζε την κιθάραν µε τα δάκτυλά του, δια να
κατευνάζη την µελαγχολίαν του Σαούλ.
Α Βασ. 19,10  και εζήτει Σαούλ πατάξαι το δόρυ εις Δαυίδ, και απέστη Δαυίδ εκ προσώπου Σαούλ και επάταξε το δόρυ εις
τον τοίχον, και Δαυίδ ανεχώρησε και διεσώθη.
Α Βασ. 19,10  Εν τούτοις ο Σαούλ επεζήτησε να φονεύση τον Δαυίδ µε το δόρυ του. Ο Δαυίδ όµως απεµακρύνθη από τον
Σαούλ και έτσι το δόρυ εκτύπησε τον τοίχον. Ο Δαυίδ προ του φανερού πλέον αυτού κινδύνου έφυγε και εσώθη.
Α Βασ. 19,11  και εγενήθη εν τή νυκτί εκείνη και απέστειλε Σαούλ αγγέλους εις οίκον Δαυίδ φυλάξαι αυτόν τού θανατώσαι
αυτόν πρωΐ· και απήγγειλε τώ Δαυίδ Μελχόλ η γυνή αυτού λέγουσα· εάν µη σύ σώσης την ψυχήν σαυτού την νύκτα
ταύτην, αύριον θανατωθήση.
Α Βασ. 19,11   Κατά την ιδίαν εκείνην νύκτα ο Σαούλ έστειλεν ανθρώπους του στον οίκον του Δαυίδ να παραφυλάξουν, δια
να φονεύσουν αυτόν την πρωΐαν, όταν θα έβγαινε από τον οίκον του. Η Μελχολ όµως, η σύζυγος του Δαυίδ, κατέστησε εις
αυτόν γνωστόν το γεγονός τούτο και του υπέδειξεν ότι, αν δεν διαφύγη εκείνην την νύκτα, το πρωϊ θα φονευθή.
Α Βασ. 19,12  και κατάγει η Μελχόλ τον Δαυίδ διά της θυρίδος, και απήλθε και έφυγε και σώζεται.
Α Βασ. 19,12  Ο Δαυίδ εδέχθη την υπόδειξιν της Μελχόλ. Επειδή όµως αι θύραι εφρουρούντο από τους ανθρώπους του
Σαούλ, η Μελχόλ κατεβίβασε τον Δαυίδ από κάποιο παράθυρον της οικίας. Ο Δαυίδ τοιουτοτρόπως έφυγεν από την οικίαν
και εσώθη.
Α Βασ. 19,13  και έλαβεν η Μελχόλ τα κενοτάφια και έθετο επί την κλίνην και ήπαρ των αιγών έθετο προς κεφαλής αυτού
και εκάλυψεν αυτά ιµατίω.
Α Βασ. 19,13  Η Μελχόλ επήρε κάτι σαν οµοίωµα ανθρώπου και έθεσεν αυτό εις την κλίνην του. Εις την θέσιν δε της
κεφαλής έβαλε ένα συκότι αιγών. Εσκέπασε και τα δύο µε το επανωφόρι του Δαυίδ, ώστε να φαίνεται ότι ο Δαυίδ κοιµάται.
Α Βασ. 19,14  και απέστειλε Σαούλ αγγέλους λαβείν τον Δαυίδ, και λέγουσιν ενοχλείσθαι αυτόν·
Α Βασ. 19,14  Ο Σαούλ είχεν αποστείλει ανθρώπους να συλλάβουν τον Δαυίδ. Ούτοι επανήλθον και είπον στον Σαούλ, ότι ο
Δαυίδ είναι αδιάθετος εις την κλίνην.
Α Βασ. 19,15  και αποστέλλει επί τον Δαυίδ λέγων· αγάγετε αυτόν επί της κλίνης προς µε τού θανατώσαι αυτόν.
Α Βασ. 19,15  Ο Σαούλ απέστειλε και πάλιν τους ανθρώπους του και τους είπε· “φέρετε τον Δαυίδ προς εµέ επάνω εις την
κλίνην του δια να τον φονεύσω”.
Α Βασ. 19,16  και έρχονται οι άγγελοι, και ιδού τα κενοτάφια επί της κλίνης, και ήπαρ των αιγών προς κεφαλής αυτού.
Α Βασ. 19,16  Οι άνθρωποι αυτοί εισήλθον αιφνιδίως εις την οικίαν και στο δωµάτιον του Δαυίδ και αίφνης βλέπουν επάνω
εις την κλίνην σαν οµοίωµα ανθρώπου και συκότι αιγών στο µέρος της κεφαλής.
Α Βασ. 19,17  και είπε Σαούλ τή Μελχόλ· ινατί ούτως παρελογίσω µε και εξαπέστειλας τον εχθρόν µου και διεσώθη; και είπε
Μελχόλ τώ Σαούλ· αυτός είπεν· εξαπόστειλόν µε, ει δε µη, θανατώσω σε.
Α Βασ. 19,17  Ανεκοίνωσαν αυτά στον Σαούλ ο δε Σαουλ είπεν εις την Μελχόλ· “διατί µε ενέπαιξες έτσι και έδωσες καιρόν
στον εχθρόν µου να φύγη και να σωθή;” Η Μελχόλ απήντησεν· “αυτός µου είπε· Βοήθησέ µε να φύγω, ειδ' άλλως θα σε
θανατώσω”.
Α Βασ. 19,18  Καί Δαυίδ έφυγε και διεσώθη και παραγίνεται προς Σαµουήλ εις Αρµαθαίµ και απαγγέλλει αυτώ πάντα, όσα
εποίησεν αυτώ Σαούλ, και επορεύθη Σαµουήλ και Δαυίδ και εκάθισαν εν Ναυάθ εν αµά.
Α Βασ. 19,18  Ο Δαυίδ έφυγε και έτσι διεσώθη. Ηλθε προς τον Σαµουήλ, που ευρίσκετο εις την Αρµαθαίµ, και του ανήγγειλεν
όλα όσα έκαµε εναντίον του ο Σαούλ. Ο Σαµουήλ και ο Δαυίδ επορεύθησαν και εκάθισαν εις Ναυάθ Ραµά.
Α Βασ. 19,19  και απηγγέλη τώ Σαούλ λέγοντες· ιδού Δαυίδ εν Ναυάθ εν αµά.
Α Βασ. 19,19  Μερικοί όµως καταδόται ανέφεραν στον Σαούλ και είπαν· “ιδού, ο Δαυίδ ευρίσκεται εις Ναυάθ εν Ραµά”.
Α Βασ. 19,20  και απέστειλε Σαούλ αγγέλους λαβείν τον Δαυίδ, και είδαν την εκκλησίαν των προφητών, και Σαµουήλ
ειστήκει καθεστηκώς επ αυτών, και εγενήθη επί τους αγγέλους τού Σαούλ πνεύµα Θεού, και προφητεύουσι.
Α Βασ. 19,20   Ο Σαούλ αµέσως απέστειλεν εκεί άνδρας, δια να συλλάβουν τον Δαυίδ. Εκείνοι όταν ήλθαν , είδαν µίαν
συγκέντρωσιν προφητών και τον Σαµουήλ να ίσταται εν µέσω αυτών, δια να τους καθοδηγή. Ηλθεν όµως και στους
ανθρώπους του Σαούλ πνεύµα Θεού και ήρχισαν να ψάλλουν ιερά άσµατα.
Α Βασ. 19,21  και απηγγέλη τώ Σαούλ, και απέστειλεν αγγέλους ετέρους, και επροφήτευσαν και αυτοί. και προσέθετο Σαούλ
αποστείλαι αγγέλους τρίτους, και επροφήτευσαν και αυτοί.
Α Βασ. 19,21  Αυτό έγινε γνωστόν στον Σαούλ, ο οποίος έστειλεν άλλους ανθρώπους, αλλά και εκείνοι δια πνεύµατος Θεού
ήρχισαν να ψάλλουν ιερά άσµατα. Ο Σαούλ απέστειλε και τρίτην οµάδα ανθρώπων, στους οποίους συνέβησαν τα ίδια,
διότι και αυτοί ήρχισαν να ψάλλουν ιερά άσµατα.
Α Βασ. 19,22  και εθυµώθη οργή Σαούλ και επορεύθη και αυτός εις Αρµαθαίµ και έρχεται έως τού φρέατος τού άλω τού εν
τώ Σεφί και ηρώτησε και είπε· που Σαµουήλ και Δαυίδ; και είπαν· ιδού εν Ναυάθ εν αµά.
Α Βασ. 19,22   Ο Σαούλ κατελήφθη από µεγάλην οργήν και επορεύθη αυτοπροσώπως εις Αρµαθαίµ. Οταν έφθασε έως το
φρέαρ του αλωνίου, που ευρίσκεται εις Σεφί, ηρώτησε και είπε· “που είναι ο Σαµουήλ και ο Δαυίδ;” Εκείνοι δε του είπαν·
“ιδού, ευρίσκεται εις Ναυάθ Ραµά”.
Α Βασ. 19,23  και επορεύθη εκείθεν εις Ναυάθ εν αµά, και εγενήθη και επ αυτώ πνεύµα Θεού, και επορεύετο προφητεύων
έως τού ελθείν αυτόν εις Ναυάθ εν αµά.
Α Βασ. 19,23   Μετέβη από εκεί εις Ναυάθ Ραµά. Ηλθεν όµως και εις αυτόν καθ' οδόν πνεύµα Θεού και εβάδιζεν απαγγέλλων
ιερά άσµατα, µέχρις ότου έφθασεν εις Ναυάθ Ραµά.
Α Βασ. 19,24  και εξεδύσατο τα ιµάτια αυτού και επροφήτευσεν ενώπιον αυτών και έπεσε γυµνός όλην την ηµέραν εκείνην
και όλην την νύκτα· διά τούτο έλεγον· ει και Σαούλ εν προφήταις;



Α Βασ. 19,24   Εκεί αφήρεσε τα ενδύµατά του και απήγγειλεν ιερά άσµατα ενώπιον του Σαµουήλ και του Δαυίδ. Επεσε
γυµνός όλην εκείνην την ηµέραν και όλην την νύκτα. Οι άνθρωποι έκπληκτοι δι'αυτό, έλεγαν· “αλήθεια ο Σαούλ είναι
µεταξύ των προφητών;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Α Βασ. 20,1  Καί απέδρα Δαυίδ εκ Ναυάθ εν αµά και έρχεται ενώπιον Ιωνάθαν και είπε· τι πεποίηκα και τι το αδίκηµά µου
και τι ηµάρτηκα ενώπιον τού πατρός σου, ότι επιζητεί την ψυχήν µου;
Α Βασ. 20,1    Ο Δαυίδ έφυγεν από την Ραµά Ναυάθ, ήλθε και συνήντησε τον Ιωνάθαν, στον οποίον και είπε· “τι κακόν έχω
πράξει; Ποίον είναι το αδίκηµά µου; Εις τι εγώ έχω πταίσει απέναντι του πατρός σου, ο οποίος ζητεί να µε θανατώση;”
Α Βασ. 20,2  και είπεν αυτώ Ιωνάθαν· µηδαµώς σοι, ου µη αποθάνης· ιδού ου µη ποιήσει ο πατήρ µου ρήµα µέγα ή µικρόν
και ουκ αποκαλύψει το ωτίον µου· και τι ότι κρύψει ο πατήρ µου απ εµού το ρήµα τούτο; ουκ έστι τούτο.
Α Βασ. 20,2   Ο Ιωνάθαν είπεν στον Δαυίδ· “καθόλου· δεν πρόκειται, να φονευθής. Οχι. Ιδού, ο πατήρ µου δεν κάµνει
καµµίαν µεγάλην η µικράν πράξιν, αν προηγουµένως δεν µου την εκµυστηρευθή. Πως λοιπόν θα κρύψη ο πατέρας µου ένα
τέτοιο πράγµα από εµέ; Αυτό δεν πρόκειται να γίνη”.
Α Βασ. 20,3  και απεκρίθη Δαυίδ τώ Ιωνάθαν και είπε· γινώσκων οίδεν ο πατήρ σου ότι εύρηκα χάριν εν οφθαλµοίς σου, και
είπε· µη γνώτω τούτο Ιωνάθαν, µη ου βούληται· αλλά ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, ότι, καθώς είπον, εµπέπλησται ανά
µέσον εµού και τού θανάτου.
Α Βασ. 20,3   Ο Δαυίδ απήντησεν στον Ιωνάθαν και είπε· “γνωρίζει πολύ καλά ο πατήρ σου ότι έχω την συµπάθειάν σου. Δεν
αποκλείεται να πη· Ας µη µάθη αυτό ο Ιωνάθαν, διότι δεν θα εγκρίνή την πράξιν µου. Σου ορκίζοµαι λοιπόν στον Κυριον
και εις την ζωήν σου, ότι όπως σου είπα πιστεύω ότι έφθασε πλέον ο καιρός του θανάτου µου”.
Α Βασ. 20,4  και είπεν Ιωνάθαν προς Δαυίδ· τι επιθυµεί η ψυχή σου και τι ποιήσω σοι;
Α Βασ. 20,4   Ο Ιωνάθαν ηρώτησε τον Δαυίδ· “τι λοιπόν επιθυµεί η ψυχή σου; Τι θέλεις να κάµω εγώ δια σε;”
Α Βασ. 20,5  και είπε Δαυίδ προς Ιωνάθαν· ιδού δή νεοµηνία αύριον, και εγώ καθίσας ου καθήσοµαι φαγείν, και
εξαποστελείς µε, και κρυβήσοµαι εν τώ πεδίω έως δείλης.
Α Βασ. 20,5   Ο Δαυίδ απήντησε προς τον Ιωνάθαν· “ιδού, αύριον είναι η εορτή της πρώτης του νέου µηνός. Εγώ δεν
πρόκειται να παρακαθήσω όπως συνήθως εις την τράπεζαν και να συµφάγω µε τον πατέρα σου. Αφησέ µε να φύγω και να
κρυφθώ εις την πεδιάδα έως το απόγευµα.
Α Βασ. 20,6  και εάν επισκεπτόµενος επισκέψηταί µε ο πατήρ σου, και ερείς· παραιτούµενος παρητήσατο απ εµού Δαυίδ
δραµείν έως εις Βηθλεέµ την πόλιν αυτού, ότι θυσία των ηµερών εκεί όλη τή φυλή.
Α Βασ. 20,6   Εάν δε ο πατήρ σου παρατηρήση την απουσίαν µου και σε ερωτήση δι' εµέ, να του απαντήσης· Ο Δαυίδ µου
εζήτησεν άδειαν να µεταβή έως την πατρίδα του την Βηθλεέµ, διότι εκεί πρόκειται να ποοσφερθή η ετησία θυσία δι' όλην
την οικογενειάν του.
Α Βασ. 20,7  εάν τάδε είπη· αγαθώς, ειρήνη τώ δούλω σου· και εάν σκληρώς αποκριθή σοι, γνώθι ότι συντετέλεσται η κακία
παρ αυτού.
Α Βασ. 20,7   Εάν σου απαντήση· Πολύ καλά η ειρήνη ας είναι µε τον δούλον σου, τότε καλά θα είναι δι' εµέ τα πράγµατα.
Εάν όµως σου απαντήση µε θυµόν και σκληρότητα, γνώριζε ότι η κακία του έχει φθάσει πλέον στο αποκορύφωµά της.
Α Βασ. 20,8  και ποιήσεις έλεος µετά τού δούλου σου, ότι εισήγαγες εις διαθήκην Κυρίου τον δούλόν σου µετά σεαυτού· και
ει έστιν αδικία εν τώ δούλω σου, θανάτωσόν µε σύ, και έως τού πατρός σου ινατί ούτως εισάγεις µε;
Α Βασ. 20,8   Δείξε τότε συ καλωσύνην προς εµέ, τον δούλον σου. Αλλωστε συ είχες την πρωτοβουλίαν να συνάψης ένορκον
δεσµόν φιλίας µε εµέ ενώπιον του Θεού. Εάν βλέπης ότι εγώ ο δούλος σου διέπραξα µίαν αδικίαν, θανάτωσέ µε συ. Διατί να
µε οδηγήσης προς τον πατέρα σου, ώστε να µε φονεύση εκείνος;”
Α Βασ. 20,9  και είπεν Ιωνάθαν· µηδαµώς σοι, ότι εάν γινώσκων γνώ ότι συντετέλεσται η κακία παρά τού πατρός µου τού
ελθείν επί σε, και εάν µη ή εις τας πόλεις σου, εγώ απαγγελώ σοι.
Α Βασ. 20,9   Ο Ιωνάθαν είπε· “κατ' ουδένα λόγον και τρόπον δεν θα γίνη αυτό. Διότι εγώ εάν αντιληφθώ, ότι η κακία του
πατρός µου έχει φθάσει στο απροχώρητον εναντίον σου και έχει την απόφασιν να σε φονεύση , και αν ακόµη δεν έχη
φθάσει η πληροφορία αυτή εις οιανδήποτε πόλιν, εις την οποίαν συ θα είσαι, εγώ ο ίδιος θα σου αναγγείλω αυτό”.
Α Βασ. 20,10  και είπε Δαυίδ προς Ιωνάθαν· τις απαγγείλη µοι, εάν αποκριθή ο πατήρ σου σκληρώς;
Α Βασ. 20,10   Ο Δαυίδ ηρώτησε τότε τον Ιωνάθαν· “ποιός θα µε ειδοποιήση, εάν ο πατέρας σου αποκριθή κατά ένα σκληρόν
τροπον προς σε;”
Α Βασ. 20,11  και είπεν Ιωνάθαν προς Δαυίδ· πορεύου και µένε εις αγρόν. και εκπορεύονται αµφότεροι εις αγρόν.
Α Βασ. 20,11  Ο Ιωνάθαν είπεν στον Δαυίδ· “πήγαινε και µείνε στον αγρόν”. Ανεχώρησαν δε και οι δύο δια τον αγρόν
εκείνον.
Α Βασ. 20,12  και είπεν Ιωνάθαν προς Δαυίδ· Κύριος ο Θεός Ισραήλ είδεν, ότι ανακρινώ τον πατέρα µου ως αν ο καιρός
τρισσώς, και ιδού αγαθόν ή περί Δαυίδ, και ου µη αποστείλω προς σε εις αγρόν·
Α Βασ. 20,12   Είπε δε ο Ιωνάθαν στον Δαυίδ· “Κυριος ο Θεός του Ισραήλ γνωρίζει, ότι εγώ θα ξεψαχνίσω τον πατέρα µου
στον κατάλληλον καιρόν µεθαύριον. Εάν έχη αγαθάς διαθέσεις δια σε τον Δαυίδ, δεν θα αποστείλω άνθρωπον προς σε να
σε ειδοποιήση στον αγρόν.
Α Βασ. 20,13  τάδε ποιήσαι ο Θεός τώ Ιωνάθαν και τάδε προσθείη, ότι ανοίσω τα κακά επί σε και αποκαλύψω το ωτίον σου
και εξαποστελώ σε και απελεύση εις ειρήνην· και έσται Κύριος µετά σού, καθώς ήν µετά τού πατρός µου.
Α Βασ. 20,13   Αλλως, εγώ θα σου αποκαλύψω όσα κακά απειλεί εναντίον σου ο πατήρ µου, και θα προσπαθήσω να σε
φυγαδεύσω, και συ θα απέλθης εν ειρήνη. Ο Θεός να µε τιµωρήση µε κάθε τιµωρίαν, αν δεν ενεργήσω έτσι. Ο Κυριος θα
είναι µαζή σου, όπως ήτο και µε τον πατέρα µου προηγουµένως.
Α Βασ. 20,14  και εάν µέν έτι µου ζώντος και ποιήσεις έλεος µετ εµού, και εάν θανάτω αποθάνω,
Α Βασ. 20,14   Οταν όµως συ γίνης βασιλεύς και ζω ακόµη εγώ, θα δείξης καλωσύνην προς εµέ. Εάν όµως έχω αποθάνει,
Α Βασ. 20,15  ουκ εξαρείς έλεός σου από τού οίκου µου έως τού αιώνος· και ει µη, εν τώ εξαίρειν Κύριον τους εχθρούς Δαυίδ
έκαστον από τού προσώπου της γής ευρεθήναι το όνοµα τού Ιωνάθαν από τού οίκου Δαυίδ, και εκζητήσαι Κύριος εχθρούς
τού Δαυίδ.



Α Βασ. 20,15   σου ζητώ να µη στερήσης ποτέ τους απογόνους µου από την καλωσύνην σου, ακόµη και όταν ο Κυριος
αποµακρύνη τον ένα κατόπιν του άλλου όλους τους εχθρούς από σένα τον Δαυίδ και τους εξαλείψη από το πρόσωπον της
γης. Το όνοµα του Ιωνάθαν πρέπει δια των απογόνων του να επιζήση χάρις εις την προστασίαν του οίκου Δαυίδ. Είθε ο
Κυριος να αναζητήση και να τιµωρήση τους εχθρούς του Δαυίδ”.
Α Βασ. 20,17  και προσέθετο έτι Ιωνάθαν οµόσαι τώ Δαυίδ, ότι ηγάπησε ψυχήν αγαπώντος αυτόν.
Α Βασ. 20,17   Ο Ιωνάθαν ωρκίσθη προς τον Δαυίδ και πάλιν ότι τον αγαπά, όπως αγαπά τον εαυτόν του.
Α Βασ. 20,18  και είπεν Ιωνάθαν· αύριον νεοµηνία, και επισκεπήση, ότι επισκεπήσεται καθέδρα σου.
Α Βασ. 20,18   Προσέθεσε δε ακόµη ο Ιωνάθαν· “αύριον είναι εορτή επί τη πρώτη του νέου µηνός. Ο πατήρ µου θα προσέξη
την κενήν ιδικήν σου θέσιν.
Α Βασ. 20,19  και τρισσεύσεις και επισκέψη και ήξεις εις τον τόπον σου, ού κρυβής εν τή ηµέρα τή εργασίµη, και καθήση
παρά το εργάβ εκείνο.
Α Βασ. 20,19   Συ επί τρεις ηµέρας θα απουσιάσης. Θα επανέλθης στον τόπον σου, όπου θα κρυφθής κατά την ηµέραν την
εργάσιµον. Θα καθίσης πλησίον στο γνωστόν µας εκείνο κοίλωµα.
Α Βασ. 20,20  και εγώ τρισσεύσω ταίς σχίζαις ακοντίζων, εκπέµπων εις την αµατταρί.
Α Βασ. 20,20  Εγώ δε την τρίτην ηµέραν θα κάµω σκοποβολήν και θα ρίψω βέλη εις ένα στόχον.
Α Βασ. 20,21  και ιδού αποστέλλω το παιδάριον λέγων· δεύρο ευρέ µοι την σχίζαν·
Α Βασ. 20,21   Κατόπιν θα στείλω τον νεαρόν δούλον µου λέγων προς αυτόν· Ελα, πήγαινε να βρης το βέλος µου.
Α Βασ. 20,22  εάν είπω λέγων τώ παιδαρίω· ώδε η σχίζα από σού και ώδε, λάβε αυτήν, παραγίνου, ότι ειρήνη σοι, και ουκ
έστι λόγος, ζή Κύριος· εάν τάδε είπω τώ νεανίσκω· ώδε η σχίζα από σού και επέκεινα, πορεύου ότι εξαπέσταλκέ σε Κύριος.
Α Βασ. 20,22  Εάν είπω στον νεαρόν δούλον, το βέλος είναι εδώ, δηλαδή ανάµεσα από εµέ και από σε, πάρε συ ο ίδιος το
βέλος και έλα, διότι τα πράγµατα είναι ειρηνικά, και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος δια σε . Ορκίζοµαι ότι έτσι θα ενεργήσω.
Εάν όµως είπω στον νεαρόν δούλον µου· Το βέλος είναι εκεί, πέραν από την θέσιν, που συ ευρίσκεσαι, φύγε διότι ο Θεός σε
διατάσσει να αναχωρήσης.
Α Βασ. 20,23  και το ρήµα ό ελαλήσαµεν εγώ και σύ, ιδού Κύριος µάρτυς ανά µέσον εµού και σού έως αιώνος.
Α Βασ. 20,23   Δια τα λόγια αυτά, τα οποία αντηλλάξαµεν συ και εγώ, ιδού, θα είναι µάρτυς παντοτεινός µεταξύ µας ο
Κυριος και Θεός µας”.
Α Βασ. 20,24  Καί κρύπτεται Δαυίδ εν αγρώ, και παραγίνεται ο µην, και έρχεται ο βασιλεύς επί την τράπεζαν τού φαγείν.
Α Βασ. 20,24  Ο Δαυίδ εκρύφθη πράγµατι στον αγρόν. Εφθασεν η πρώτη του µηνός. Ο βασιλεύς Σαούλ ήλθεν εις την
τράπεζαν, δια να φάγη.
Α Βασ. 20,25  και εκάθισεν επί την καθέδραν αυτού ως άπαξ και άπαξ, επί της καθέδρας παρά τοίχον, και προέφθασε τον
Ιωνάθαν, και εκάθισεν Αβεννήρ εκ πλαγίων Σαούλ, και επεσκέπη ο τόπος Δαυίδ.
Α Βασ. 20,25   Εκάθισεν εις την ωρισµένην καθέδραν του, όπως και προηγουµένως, εις την καθέδραν πλησίον του τοίχου. Ο
Ιωνάθαν εκάθισεν απέναντί του. Παραπλεύρως και εκ πλαγίων του Σαούλ εκάθισεν ο Αβεννήρ, ο στρατηγός. Εγινε δε
αισθητόν το γεγονός ότι ήτο κενή η θέσις του Δαυίδ.
Α Βασ. 20,26  και ουκ ελάλησε Σαούλ εν τή ηµέρα εκείνη, ότι είρηκε· σύµπτωµα φαίνεται µη καθαρός είναι, ότι ου
κεκαθάρισται.
Α Βασ. 20,26  Ο Σαούλ δεν είπε τίποτε κατά την ηµέραν εκείνην, διότι εσκέφθη καθ' εαυτόν, ότι ίσως ο Δαυίδ να µη ήτό
νοµικώς καθαρός και δεν του είχε δοθή η ευκαιρία να κάµη τον νοµικόν καθαρισµόν.
Α Βασ. 20,27  και εγενήθη τή επαύριον τού µηνός τή ηµέρα τή δευτέρα και επεσκέπη ο τόπος τού Δαυίδ, και είπε Σαούλ προς
Ιωνάθαν τον υιόν αυτού· τι ότι ου παραγέγονεν ο υιός Ιεσσαί και εχθές και σήµερον επί την τράπεζαν;
Α Βασ. 20,27   Την εποµένην ηµέραν, δευτέραν του µηνός, έκαµεν εντύπωσιν πάλιν ότι η θέσις του Δαυίδ ήτο κενή. Ο Σαουλ
ηρώτησε τον Ιωνάθαν, τον υιόν του· “διατί το παιδί του Ιεσσαί δεν ήλθε χθες και σήµερον εις την τράπεζάν µας;”
Α Βασ. 20,28  και απεκρίθη Ιωνάθαν τώ Σαούλ και είπεν αυτώ· παρήτηται παρ εµού Δαυίδ έως εις Βηθλεέµ την πόλιν αυτού
πορευθήναι.
Α Βασ. 20,28  Ο Ιωνάθαν απεκρίθη και είπεν στον Σαούλ· “ο Δαυίδ εζήτησεν από εµέ άδειαν να µεταβή έως εις την Βηθλεέµ,
την πατρίδα του.
Α Βασ. 20,29  και είπεν· εξαπόστειλον δή µε, ότι θυσία της φυλής ηµίν εν τή πόλει, και ενετείλαντο προς µε οι αδελφοί µου,
και νύν ει εύρηκα χάριν εν οφθαλµοίς σου, διαβήσοµαι δή και όψοµαι τους αδελφούς µου· διά τούτο ου παραγέγονεν επί
την τράπεζαν τού βασιλέως.
Α Βασ. 20,29  Μου είπε δηλαδή· Αφησέ µε, σε παρακαλώ, διότι η οικογένειά µου θα τελέση θυσίαν εις την πόλιν Βηθλεέµ και
οι αδελφοί µου µου παρήγγειλαν να µεταβώ και εγώ εκεί. Εάν λοιπόν έχω κάποιαν χάριν ενώπιόν σου, δος µου την άδειαν
να µεταβώ και να ιδώ τους αδελφούς µου. Δι' αυτό δεν ήλθεν εις την τράπεζαν του βασιλέως ο Δαυίδ”.
Α Βασ. 20,30  και εθυµώθη οργή Σαούλ επί Ιωνάθαν σφόδρα και είπεν αυτώ· υιέ κορασίων αυτοµολούντων, ου γάρ οίδα ότι
µέτοχος εί σύ τώ υιώ Ιεσσαί εις αισχύνην σου και εις αισχύνην αποκαλύψεως µητρός σου;
Α Βασ. 20,30   Ο Σαούλ κατελήφθη από ισχυρόν θυµόν εναντίον του Ιωνάθαν και είπεν εις αυτόν· “νόθε υιέ, τέκνον
διεφθαρµένων γυναικών, νοµίζεις ότι εγώ δεν γνωρίζω, πως είσαι φίλος και συνένοχος του υιού του Ιεσσαί προς εντροπήν
σου και προς εντροπήν της µητρός, η οποία σε εγέννησε;
Α Βασ. 20,31  ότι πάσας τας ηµέρας, ας ο υιός Ιεσσαί ζή επί της γής, ουχ ετοιµασθήσεται η βασιλεία σου· νύν ούν
αποστείλας λάβε τον νεανίαν, ότι υιός θανάτου ούτος.
Α Βασ. 20,31   Διότι, εφ' όσον ο υιός του Ιεσσαί ζη επί της γης, δεν πρόκειται συ να γίνης βασιλεύς. Λοιπόν στείλε αµέσως και
φέρε εδώ τον νεαρόν, διότι είναι άξιος θανάτου και πρέπει να θανατωθή”.
Α Βασ. 20,32  και απεκρίθη Ιωνάθαν τώ Σαούλ· ινατί αποθνήσκει; τι πεποίηκε;
Α Βασ. 20,32   Ο Ιωνάθαν απήντησε προς τον Σαούλ· “διατί να θανατωθή; Τι κακόν έχει κάµει;”
Α Βασ. 20,33  και επήρε Σαούλ το δόρυ επί Ιωνάθαν τού θανατώσαι αυτόν. και έγνω Ιωνάθαν ότι συντετέλεσται η κακία
αύτη παρά τού πατρός αυτού θανατώσαι τον Δαυίδ,
Α Βασ. 20,33   Ο Σαούλ τυφλωµένος από τον θυµόν εσήκωσε το δόρυ εναντίον του Ιωνάθαν, δια να τον θανατώση. Ο
Ιωνάθαν επείσθη ότι η κακία αυτή του πατρός του έφθασεν στο αποκορύφωµά της και τυν οδηγεί πλέον, ώστε να



θανατώση τον Δαυίδ.
Α Βασ. 20,34  και ανεπήδησεν Ιωνάθαν από της τραπέζης εν οργή θυµού και ουκ έφαγεν εν τή δευτέρα τού µηνός άρτον, ότι
εθραύσθη επί τον Δαυίδ, ότι συνετέλεσεν επ αυτόν ο πατήρ αυτού.
Α Βασ. 20,34   Ο Ιωνάθαν γεµάτος και εκείνος θυµόν ανεπήδησεν από την τράπεζαν, δεν έφαγε κατά την δευτέραν ηµέραν
του µηνός εκ του φαγητού, διότι συνετρίβη η καρδία του από τον πόνον δια τον Δαυίδ, όταν είχε πλέον πεισθή, ότι ο
πατέρας του επήρεν οριστικήν και αµετάκλητον απόφασιν εναντίον του Δαυίδ.
Α Βασ. 20,35  Καί εγενήθη πρωΐ και εξήλθεν Ιωνάθαν εις αγρόν, καθώς ετάξατο εις το µαρτύριον Δαυίδ, και παιδάριον
µικρόν µετ αυτού.
Α Βασ. 20,35   Την πρωΐαν της εποµένης ηµέρας, εξήλθεν ο Ιωνάθαν στον αγρόν, όπως είχε συµφωνήσει προηγουµένως µε
τον Δαυίδ. Μαζή του δε ήτο και ένας νεαρός δούλος.
Α Βασ. 20,36  και είπε τώ παιδαρίω· δράµε, ευρέ µοι τας σχίζας, εν αίς εγώ ακοντίζω. και το παιδάριον έδραµε, και αυτός
ηκόντιζε τή σχίζη και παρήγαγεν αυτήν.
Α Βασ. 20,36   Είπε δε ο Ιωνάθαν στον νεαρόν δούλον· “τρέξε δια να βρης και να µου φέρης πάλιν τα βέλη, τα οποία εγώ
ρίχνω δια του τόξου”. Πράγµατι ο Ιωνάθαν έκαµε σκοποβολήν και έρριψε τα βέλη του. Ο νεαρός δούλος του έτρεξε να τα
φέρη.
Α Βασ. 20,37  και ήλθε το παιδάριον έως τού τόπου της σχίζης, ού ηκόντιζεν Ιωνάθαν, και ανεβόησεν Ιωνάθαν οπίσω τού
νεανίου και είπεν· εκεί η σχίζα από σού και επέκεινα·
Α Βασ. 20,37   Ο νεαρός δούλος του Ιωνάθαν έφθασεν στον τόπον, όπου είχεν εξακοντίσει το βέλος ο Ιωνάθαν. Εφώναξε τότε
ο Ιωνάθαν και είπε· “το βέλος είναι εκεί πέρα, πίσω από σένα. Εκεί είναι το βέλος”.
Α Βασ. 20,38  και ανεβόησεν Ιωνάθαν οπίσω τού παιδαρίου αυτού λέγων· ταχύνας σπεύσον και µη στής. και ανέλεξε το
παιδάριον Ιωνάθαν τας σχίζας και ήνεγκε τας σχίζας προς τον κύριον αυτού.
Α Βασ. 20,38   Ο Ιωνάθαν εφώναξε τον υπηρέτην καθώς εκείνος επήγαινε· “φύγε γρήγορα, µη σταµατάς”. Ο νεαράς δούλος
εµάζεψε τα βέλη και έφερεν αυτά προς τον κύριόν του.
Α Βασ. 20,39  και το παιδάριον ουκ έγνω ουθέν, πάρεξ Ιωνάθαν και Δαυίδ έγνωσαν το ρήµα.
Α Βασ. 20,39   Αυτός ο δούλος δεν εκατάλαβε τίποτε από όσα ελέχθησαν, ειµή µόνον ο Ιωνάθαν και ο Δαυίδ κατενόησαν την
σηµασίαν των λεχθέντων.
Α Βασ. 20,40  και Ιωνάθαν έδωκε τα σκεύη αυτού επί το παιδάριον αυτού και είπε τώ παιδαρίω αυτού· πορεύου, είσελθε εις
την πόλιν.
Α Βασ. 20,40  Ο Ιωνάθαν έδωκε τον οπλισµόν του στο παιδάριον και του είπε· “πήγαινε, γύρισε εις την πόλιν”.
Α Βασ. 20,41  και ως εισήλθε το παιδάριον, και Δαυίδ ανέστη από τού εργάβ και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού και
προσεκύνησεν αυτώ τρίς, και κατεφίλησεν έκαστος τον πλησίον αυτού, και έκλαυσεν έκαστος τώ πλησίον αυτού έως
συντελείας µεγάλης.
Α Βασ. 20,41   Οταν ο νεαρός δούλος έφυγε δια την πόλιν, ο Δαυίδ εσηκώθη από το κοίλωµα, όπου ήτο κρυµµένος, έπεσέ µε
το πρόσωπον αυτού προς την γην και προσεκύνησε τρεις φορές τον Ιωνάθαν. Και οι δύο ησπάσθησαν ο ένας τον άλλον,
έκλαυσαν επί πολύ και µε πολλά δάκρυα.
Α Βασ. 20,42  και είπεν Ιωνάθαν τώ Δαυίδ· πορεύου εις ειρήνην, και ως οµωµόκαµεν ηµείς αµφότεροι εν ονόµατι Κυρίου
λέγοντες· Κύριος έσται µάρτυς ανά µέσον εµού και σού και ανά µέσον τού σπέρµατός µου και ανά µέσον τού σπέρµατός
σου έως αιώνος.
Α Βασ. 20,42  Ο Ιωνάθαν είπεν στον Δαυίδ· “πήγαινε στο καλό. Θα γίνη, όπως οι δύο µας ωρκίσθηµεν ενώπιον του Κυρίου
λέγοντες ότι ο Κυριος θα είναι παντοτεινός µάρτυς της φιλίας µας η οποία θα επικρατή µεταξύ ηµών των δύο και µεταξύ
των απογόνων µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Α Βασ. 21,1  Καί ανέστη Δαυίδ και απήλθε, και Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλιν.
Α Βασ. 21,1    Επειτα από αυτά, ο Δαυίδ εσηκώθη και ανεχώρησεν, ο δε Ιωνάθαν επανήλθεν εις την πόλιν.
Α Βασ. 21,2  και έρχεται Δαυίδ εις Νοµβά προς Αβιµέλεχ τον ιερέα. και εξέστη Αβιµέλεχ τή απαντήσει αυτού και είπεν αυτώ·
τι ότι σύ µόνος και ουθείς µετά σού;
Α Βασ. 21,2    Ο Δαυίδ ήλθεν εις πόλιν Νοµβά προς τον αρχιερέα τον Αβιµέλεχ. Ο Αβιµέλεχ εξεπλάγη πολύ, όταν είδε τον
Δαυίδ και του είπε· “διατί είσαι µόνος σου και διατί κανείς άλλος δεν υπάρχει µαζή σου;”
Α Βασ. 21,3  και είπε Δαυίδ τώ ιερεί· ο βασιλεύς εντέταλταί µοι ρήµα σήµερον και είπέ µοι· µηδείς γνώτω το ρήµα, περί ού
εγώ αποστέλλω σε και υπέρ ού εγώ εντέταλµαί σοι· και τοίς παιδαρίοις διαµεµαρτύρηµαι εν τώ τόπω τώ λεγοµένω Θεού
πίστις, Φελλανί Αλεµωνί· και νύν ει εισίν υπό την χείρά σου πέντε άρτοι, δός εις χείρά µου το ευρεθέν.
Α Βασ. 21,3    Απήντησεν ο Δαυίδ στον Αρχιερέα· “ο βασιλεύς µου ανέθεσε σήµερον κάποιον έργον και µου είπε· Πρόσεξε,
κανείς να µη µάθη την αποστολήν, δια την οποίαν εγώ σε στέλνω και δια την οποίαν σου έχω δώσει εντολάς. Δια τούτο
εγώ εντόνως συνέστησα στους νεαρούς που µε ακολουθούν να µε περιµείνουν στον τόπον που λέγεται “Θεού πίστις”,
Φελλανί Αλεµωνί. Και τώρα σε παρακαλώ, εάν σου ευρίσκωνται πέντε άρτοι να µου τους δώσης, η όσοι σου ευρίσκονται”.
Α Βασ. 21,4  και απεκρίθη ο ιερεύς τώ Δαυίδ, και είπεν· ουκ εισίν άρτοι βέβηλοι υπό την χείρά µου, ότι αλλ ή άρτοι άγιοί
εισιν· ει πεφυλαγµένα τα παιδάριά εστιν από γυναικός, και φάγεται.
Α Βασ. 21,4    Ο αρχιερεύς απήντησεν στον Δαυίδ και του είπε· “δεν έχω εις την διάθεσίν µου άρτους κοινούς και συνήθεις,
αλλά µόνον υπάρχουν οι άγιοι άρτοι της προθέσεως, οι προωρισµένοι δια τους ιερείς. Εάν οι νεαροί ακόλουθοί σου έχουν
φυλαχθή από γυναίκα, ηµπορούν να τους φάγουν”.
Α Βασ. 21,5  και απεκρίθη Δαυίδ τώ ιερεί και είπεν αυτώ· αλλά από γυναικός απεσχήµεθα εχθές και τρίτην ηµέραν· εν τώ
εξελθείν µε εις οδόν γέγονε πάντα τα παιδία ηγνισµένα, και αυτή η οδός βέβηλος, διότι αγιασθήσεται σήµερον διά τα
σκεύη µου.
Α Βασ. 21,5    Ο Δαυίδ απήντησεν στον αρχιερέα και του είπεν· “από γυναίκα έχοµεν φυλαχθή εδώ και τρεις ηµέρες. Οταν δε
ανεχωρήσαµεν από την πόλιν, οι µεν νεαροί ακόλουθοί µου εκαθαρίσθησαν από κάθε νοµικήν ακαθαρσίαν. Ο δρόµος
όµως και ο σκοπός, δια τον οποίον πορευόµεθα δεν είναι άγιος, αλλά κοσµικός. Τα σακκίδιά µας όµως θα είναι καθαρά,



ώστε να δεχθούν τους καθιερωµένους άρτους, τους οποίους σήµερον θα πάρωµεν”.
Α Βασ. 21,6  και έδωκεν αυτώ Αβιµέλεχ ο ιερεύς τους άρτους της προθέσεως, ότι ουκ ήν εκεί άρτος, αλλ ή άρτοι τού
προσώπου οι αφηρηµένοι εκ προσώπου Κυρίου τού παρατεθήναι άρτον θερµόν ή ηµέρα έλαβεν αυτούς.
Α Βασ. 21,6    Ο αρχιερεύς, ο Αβιµέλεχ, έπειτα από την διαβεβαίωσιν αυτήν του Δαυίδ, έδωκεν εις αυτόν τους άρτους της
προθέσεως, διότι δεν υπήρχον εκεί άλλοι άρτοι, ειµή µόνον οι άρτοι οι οποίοι είχον τεθή προ του Κυρίου· οι άρτοι, οι οποίοι
θα αφηρούντο από έµπροσθεν του Κυρίου, δια να αντικατασταθούν από άλλους θερµούς και προσφάτους άρτους, όπως
γίνεται κάθε εβδοµάδα.
Α Βασ. 21,7  και εκεί ήν έν των παιδαρίων τού Σαούλ εν τή ηµέρα εκείνη συνεχόµενος νεεσσαράν ενώπιον Κυρίου, και όνοµα
αυτώ Δωήκ ο Σύρος νέµων τας ηµιόνους Σαούλ.
Α Βασ. 21,7    Εκεί, ενώπιον του Κυρίου, ευρίσκετο και ένας δούλος του Σαούλ κατά την ηµέραν εκείνην έγκλειστος στον
ναόν του Κυρίου. Ο δούλος αυτός ωνοµάζετο Δωήκ ο Συρος. Εβοσκε δε τας ηµιόνους του Σαούλ.
Α Βασ. 21,8  και είπε Δαυίδ προς Αβιµέλεχ· ιδέ ει έστιν ενταύθα υπό την χείρά σου δόρυ ή ροµφαία, ότι την ροµφαίαν µου και
τα σκεύη ουκ είληφα εν τή χειρί µου, ότι ήν το ρήµα τού βασιλέως κατά σπουδήν.
Α Βασ. 21,8    Ο Δαυίδ ηρώτησε τον Αβιµέλεχ, µήπως είναι εδώ µαζή σου κανένα δόρυ η καµµία ροµφαία, διότι την ιδικήν
µου ροµφαίαν και τα άλλα όπλα µου δεν τα επήρα µαζή µου, επειδή ήτο βιαστική και δεν επεδέχετο αναβολήν η εντολή
του βασιλέως”.
Α Βασ. 21,9  και είπεν ο ιερεύς· ιδού η ροµφαία Γολιάθ τού αλλοφύλου, ον επάταξας εν τή κοιλάδι Ηλά, και αυτήν
ενειληµµένη ήν εν ιµατίω· ει ταύτην λήψη, σεαυτώ λαβέ, ότι ουκ έστιν ετέρα πάρεξ ταύτης ενταύθα. και είπε Δαυίδ· ιδού
ουκ έστιν ώσπερ αυτή, δός µοι αυτήν.
Α Βασ. 21,9    Ο αρχιερεύς είπεν στον Δαυίδ· “ιδού, η ροµφαία του Γολιάθ του αλλοφύλου, τον οποίον συ εκτύπησες εις την
κοιλάδα Ηλά, υπάρχει εδώ και είναι τυλιγµένη στο ιµάτιον. Εάν θέλης να πάρης αυτήν, πάρε την δια τον εαυτόν σου. Αλλη
εκτός αυτής δεν υπάρχει”. Και είπεν ο Δαυίδ· “και αν υπήρχε καµµία άλλη, δεν θα ήτο περισσότερον κατάλληλος από
αυτήν δι' εµέ. Δος µου την.
Α Βασ. 21,10  και έδωκεν αυτήν αυτώ· και ανέστη Δαυίδ και έφυγεν εν τή ηµέρα εκείνη εκ προσώπου Σαούλ. Καί ήλθε Δαυίδ
προς Αγχούς βασιλέα Γέθ.
Α Βασ. 21,10  Ο αρχιερεύς του την έδωκεν. Ο Δαυίδ εσηκώθη και έφυγε κατά την ηµέραν εκείνην µακράν από τον Σαούλ.
Ηλθε δε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γέθ.
Α Βασ. 21,11  και είπον οι παίδες Αγχούς προς αυτόν· ουχί ούτος Δαυίδ ο βασιλεύς της γής; ουχί τούτω εξήρχον αι
χορεύουσαι λέγουσαι· επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαυίδ εν µυριάσιν αυτού;
Α Βασ. 21,11   Οι δούλοι του Αγχούς είπαν προς αυτόν· “αυτός δεν είναι ο Δαυίδ ο βασιλεύς της χώρας των Ισραηλιτών; Προς
χάριν αυτού και δια την δόξαν αυτού αι προεξάρχουσαι του χορού δεν έψαλλαν και δεν έλεγαν· Ο Σαούλ εφόνευσε χιλιάδας
εχθρών ο Δαυίδ όµως εφόνευσε µυριάδας;”
Α Βασ. 21,12  και έθετο Δαυίδ τα ρήµατα εν τή καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από προσώπου Αγχούς βασιλέως Γέθ.
Α Βασ. 21,12  Ο Δαυίδ ήκουσε και επρόσεξε τα λόγια αυτά και εφοβήθη πολύ τον Αγχούς τον βασιλέα, µήπως τυχόν και τον
εκδικηθή.
Α Βασ. 21,13  και ηλλοίωσε το πρόσωπον αυτού ενώπιον αυτού και προσεποιήσατο εν τή ηµέρα εκείνη και ετυµπάνιζεν επί
ταίς θύραις της πόλεως και παρεφέρετο εν ταίς χερσίν αυτού και έπιπτεν επί τας θύρας της πύλης, και τα σίελα αυτού
κατέρει επί τον πώγωνα αυτού.
Α Βασ. 21,13  Δι' αυτό άλλαξε το πρόσωπόν του ενώπιον του βασιλέως και προσεποιήθη κατά την ηµέραν εκείνην τον
παράφρονα. Εκτυπούσε τας θύρας των οικιών της πόλεως, εκινούσε κατά έξαλλον τρόπον τα χέρια του, έπεφτε εµπρός εις
τας θύρας των πυλώνων της πόλεως, καθ' ον χρόνον ο σίελός του έτρεχεν στο γένειόν του, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τους
τρελλούς.
Α Βασ. 21,14  και είπεν Αγχούς προς τους παίδας αυτού· ιδού ίδετε άνδρα επίληπτον, ινατί εισηγάγετε αυτόν προς µε;
Α Βασ. 21,14  Ο Αγχούς είπε προς τους δούλους του· “ιδού, για κυττάξετε, ο άνθρωπος αυτός είναι τρελλός. Διατί τον εφέρατε
προς εµέ;
Α Βασ. 21,15  µη ελαττούµαι επιλήπτων εγώ, ότι εισαγηόχατε αυτόν επιληπτεύεσθαι προς µε; ούτος ουκ εισελεύσεται εις
οικίαν.
Α Βασ. 21,15  Μηπως εγώ έχω έλλειψιν από επιληπτικούς ανθρώπους και εφέρατε αυτόν να κάµνη εξάλλους πράξεις , όπως
οι επιληπτικοί; Μη τον αφήσετε να εισέλθη εις καµµίαν οικίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Α Βασ. 22,1  Καί απήλθεν εκείθεν Δαυίδ και διεσώθη και έρχεται εις το σπήλαιον το Οδολλάµ. και ακούουσιν οι αδελφοί
αυτού και ο οίκος τού πατρός αυτού και καταβαίνουσι προς αυτόν εκεί.
Α Βασ. 22,1    Ο Δαυίδ έφυγεν από την Γεθ και ήλθε σώος και αβλαβής στο σπήλαιον της Οδολλάµ. Οι αδελφοί του και όλοι
οι άλλοι άνθρωποι του σπιτιού του, όταν επληροφορήθησαν αυτό, κατήλθον από την Βηθλεέµ στο σπήλαιον, πλησίον της
πόλεως, προς αυτόν.
Α Βασ. 22,2  και συνήγοντο προς αυτόν πάς εν ανάγκη και πάς υπόχρεως και πάς κατώδυνος ψυχή, και ήν επ αυτών
ηγούµενος· και ήσαν µετ αυτού ως τετρακόσιοι άνδρες.
Α Βασ. 22,2   Συνεκεντρώθησαν γύρω από τον Δαυίδ και πολλοί ενδεείς χρεωφειλέται και καθένας , ο οποίος ήτο λυπηµένος
κατά την καρδίαν. Εις όλους αυτούς αρχηγός ήτο ο Δαυίδ. Ολοι αυτοί, οι οποίοι ήσαν µαζή του, ανήρχοντο εις
τετρακοσίους περίπου άνδρας.
Α Βασ. 22,3  και απήλθε Δαυίδ εκείθεν εις Μασσηφάθ της Μωάβ και είπε προς βασιλέα Μωάβ· γινέσθωσαν δή ο πατήρ µου
και η µήτηρ µου παρά σοί, έως ότου γνώ τι ποιήσει µοι ο Θεός.
Α Βασ. 22,3   Ο Δαυίδ έφυγεν από το σπήλαιον της Οδολλάµ και ήλθεν εις την πάλιν Μασσηφάθ της χώρας Μωάβ. Είπε δε
προς τον βασιλέα των Μωαβιτών· “ας παραµείνουν, σε παρακαλώ, κοντά σου ο πατέρας µου και η µητέρα µου, µέχρις ότου
ιδώ τι θα κάµη δι' εµέ ο Θεός”.
Α Βασ. 22,4  και παρεκάλεσε το πρόσωπον τού βασιλέως Μωάβ, και κατώκουν µετ αυτού πάσας τας ηµέρας όντος τού Δαυίδ



εν τή περιοχή.
Α Βασ. 22,4   Αυτά παρεκάλεσεν ο Δαυίδ τον βασιλέα των Μωαβιτών. Εκείνος εδέχθη την παράκλησιν του Δαυίδ και έτσι οι
γονείς αυτού έµειναν εις την χώραν Μωάβ καθ' όλον το διάστηµα, κατά το οποίον ο Δαυίδ ευρίσκετο εις την περιοχήν
εκείνην.
Α Βασ. 22,5  και είπε Γάδ ο προφήτης προς Δαυίδ· µη κάθου εν τή περιοχή, πορεύου και ήξεις εις γήν Ιούδα. και επορεύθη
Δαυίδ και ήλθε και εκάθισεν εν πόλει Σαρίχ.
Α Βασ. 22,5   Ο προφήτης Γαδ είπε προς τον Δαυίδ· “µη κάθεσαι εις την περιοχήν αυτήν, αλλά φύγε και πήγαινε εις την
χώραν της Ιουδαίας”. Ο Δαυίδ πράγµατι µετέβη και ήλθεν εις την χώραν της Ιουδαίας και εκάθισεν εις την πόλιν Σαρίχ.
Α Βασ. 22,6  Καί ήκουσε Σαούλ, ότι έγνωσται Δαυίδ και οι άνδρες οι µετ αυτού· και Σαούλ εκάθητο εν τώ βουνώ υπό την
άρουραν την εν αµά, και το δόρυ εν τή χειρί αυτού, και πάντες οι παίδες αυτού παρειστήκεισαν αυτώ.
Α Βασ. 22,6   Ο Σαούλ επληροφορήθη το γεγονός, διότι είχε γίνει πλέον γνωστός ο τόπος, όπου ευρίσκετο ο Δαυίδ και οι
άνδρες, οι οποίοι ήσαν µαζή του. Ο Σαούλ εκάθισεν εις κάποιον ύψωµα επάνω από ένα χωράφι εις την Ραµά. Εις τα χέρια
του δε εκρατούσε το δόρυ και όλοι οι δούλοι του ίσταντο όρθιοι πλησίον του.
Α Βασ. 22,7  και είπε Σαούλ προς τους παίδας αυτού τους παρεστηκότας αυτώ· ακούσατε δή υιοί Βενιαµίν· ει αληθώς πάσιν
υµίν δώσει ο υιός Ιεσσαί αγρούς και αµπελώνας και πάντας υµάς τάξει εκατοντάρχους και χιλιάρχους;
Α Βασ. 22,7   Είπε ο Σαούλ προς τους δούλους του, οι οποίοι τον περιεστοίχιζαν· “ακούσατε, λοιπόν, σεις που ανήκετε εις την
φυλήν Βενιαµίν. Ο υιός του Ιεσσαί θα σας δώση πράγµατι αγρούς και αµπελώνας και θα διορίση όλους σας
εκατοντάρχους και χιλιάρχους; Πιστεύετε εις τέτοιες υποσχέσεις;
Α Βασ. 22,8  ότι σύγκεισθε πάντες υµείς επ εµέ, και ουκ έστιν ο αποκαλύπτων το ωτίον µου εν τώ διαθέσθαι τον υιόν µου
διαθήκην µετά τού υιού Ιεσσαί, και ουκ έστι πονών περί εµού εξ υµών και αποκαλύπτων το ωτίον µου, ότι επήγειρεν ο υιός
µου τον δούλόν µου επ εµέ εις εχθρόν, ως η ηµέρα αύτη.
Α Βασ. 22,8   Και όµως όλοι σεις, σαν να έχετε συνωµοτήσει εναντίον µου, διότι κανείς από σας δεν µου ανέφερεν ότι ο υιός
µου έκαµε ένορκον συµφωνίαν φιλίας µε τον υιόν του Ιεσσαί. Κανείς από σας δεν ενδιαφέρεται και δεν πονεί για µένα, διότι
άλλως θα µου είχεν αναφέρει ότι το παιδί µου εξήγειρεν αυτόν τον δούλον µου και τον έκαµε εχθρόν εναντίον µου µέχρι της
σηµερινής ηµέρας”.
Α Βασ. 22,9  και αποκρίνεται Δωήκ ο Σύρος ο καθεστηκώς επί τας ηµιόνους Σαούλ και είπεν· εώρακα τον υιόν Ιεσσαί
παραγινόµενον εις Νοµβά προς Αβιµέλεχ υιόν Αχιτώβ τον ιερέα,
Α Βασ. 22,9   Ο Δωήκ, ο Συρος, ο οποίος ήτο αρχηγός επί των ανθρώπων που εφύλασσαν τας ηµιόνους του Σαουλ , εσηκώθη
και είπεν· “εγώ είδα τον υιόν του Ιεσσαί, ότι ήλθεν εις Νοµβά προς τον αρχιερέα Αβιµέλεχ, τον υιούν του Αχιτώβ.
Α Βασ. 22,10  και ηρώτα αυτώ διά τού Θεού και επισιτισµόν έδωκεν αυτώ και την ροµφαίαν Γολιάθ τού αλλοφύλου έδωκεν
αυτώ.
Α Βασ. 22,10   Ο αρχιερεύς δε ηρώτησε χάριν αυτού τον Θεόν και έδωκεν εις αυτόν τροφάς. Και την ροµφαίαν του Γολιάθ
του αλλοφύλου του έδωκεν”.
Α Βασ. 22,11  και απέστειλεν ο βασιλεύς καλέσαι τον Αβιµέλεχ υιόν Αχιτώβ και πάντας τους υιούς τού πατρός αυτού τους
ιερείς τους εν Νοµβά, και παρεγένοντο πάντες προς τον βασιλέα.
Α Βασ. 22,11  Ο βασιλεύς έστειλε τότε ανθρώπους του και εκάλεσαν τον Αβιµέλεχ, τον υιόν του Αχιτώβ, και όλους τους υιούς
του πατρός του, τους ιερείς που ευρίσκοντο εις Νοµβά. Ολοι δε αυτοί ήλθον και παρουσιάσθησαν στον βασιλέα.
Α Βασ. 22,12  και είπε Σαούλ· άκουε δή, υιέ Αχιτώβ· και είπεν· ιδού εγώ, λάλει κύριε.
Α Βασ. 22,12   Είπεν ο Σαούλ· “άκουσε, λοιπόν, παιδί του Αχιτώβ”. Εκείνος απήντησεν· “ιδού εγώ, λαλεί, Κυριε”.
Α Βασ. 22,13  και είπεν αυτώ Σαούλ· ινατί συνέθου κατ εµού σύ και ο υιός Ιεσσαί δούναί σε αυτώ άρτον και ροµφαίαν και
ερωτάν αυτώ διά τού Θεού θέσθαι αυτόν επ εµέ εις εχθρόν, ως η ηµέρα αύτη;
Α Βασ. 22,13   Ο Σαούλ είπε· “διατί έχετε συνωµοτήσει εναντίον µου συ και ο υιός του Ιεσσαί, ώστε να δώσης εις αυτόν άρτον
και να δώσης την ροµφαίαν του Γολιάθ και να συµβουλευθής δι' αυτόν τον Θεόν και έτσι να γίνη αυτός εχθρός µου µέχρι
της ηµέρας αυτής;”
Α Βασ. 22,14  και απεκρίθη τώ βασιλεί και είπε· και τις εν πάσι τοίς δούλοις σου ως Δαυίδ πιστός και γαµβρός τού βασιλέως
και άρχων παντός παραγγέλµατός σου και ένδοξος εν τώ οίκω σου;
Α Βασ. 22,14   Ο αρχιερεύς απήντησεν στον βασιλέα και είπε· “ποιός άλλος από όλους τους δούλους σου είναι τόσον πιστός
εις σε, όσον ο Δαυίδ, ο γαµβρός του βασιλέως ο προεξάρχων πάντοτε εις την εκτέλεσιν κάθε εντολής σου, ένδοξος µεταξύ
όλων των αυλικών σου;
Α Βασ. 22,15  ή σήµερον ήργµαι ερωτάν αυτώ διά τού Θεού; µηδαµώς. µη δότω ο βασιλεύς κατά τού δούλου αυτού λόγον
και εφ όλον τον οίκον τού πατρός µου, ότι ουκ ήδει ο δούλός σου εν πάσι τούτοις ρήµα µικρόν ή µέγα.
Α Βασ. 22,15   Μηπως, τάχα, σήµερον εκαµα αρχήν να ερωτώ δι' αυτόν τον Θεόν; Καθόλου. Μη θελήση ο βασιλεύς να
καταλογίση ευθύνην εις εµέ και εις όλους τους ανθρώπους του σπιτιού µου δια την διαγωγήν µου προς τον Δαυίδ, διότι εγώ
ο δούλος σου ούτε όλην την υπόθεσιν γνωρίζω ούτε καν µικράν γνώσιν αυτής έχω”.
Α Βασ. 22,16  και είπεν ο βασιλεύς Σαούλ· θανάτω αποθανή, Αβιµέλεχ, σύ και πάς ο οίκος τού πατρός σου.
Α Βασ. 22,16   Είπεν ο βασιλεύς Σαούλ· “θα εκτελεσθής συ, Αβιµέλεχ, και όλη η οικογένεια του πατρός σου”.
Α Βασ. 22,17  και είπεν ο βασιλεύς τοίς παρατρέχουσι τοίς εφεστηκόσι προς αυτόν· προσαγάγετε και θανατούτε τους ιερείς
τού Κυρίου, ότι η χείρ αυτών µετά Δαυίδ, και ότι έγνωσαν ότι φεύγει αυτός, και ουκ απεκάλυψαν το ωτίον µου. και ουκ
εβουλήθησαν οι παίδες τού βασιλέως επενεγκείν τας χείρας αυτών απαντήσαι εις τους ιερείς Κυρίου.
Α Βασ. 22,17   Διέταξεν ο βασιλεύς αµέσως τους άνδρας της σωµατοφυλακής του, που ίσταντο πλησίον του, και είπε·
“φέρετε εδώ και εκτελέσατε τους ιερείς του Κυρίου, διότι αυτοί έχουν συµµαχήσει µε τον Δαυίδ. Ενώ δε εγνώριζαν ότι ο
Δαυίδ είχε δραπετεύσει από εµέ δια να µη τιµωρηθή, δεν µου απεκάλυψαν το γεγονός”. Οι άνδρες της σωµατοφυλακής του
βασιλέως, δεν ετόλµησαν να σηκώσουν τα χέρια των και να φονεύσουν τους ιερείς του Κυρίου .
Α Βασ. 22,18  και είπεν ο βασιλεύς τώ Δωήκ· επιστρέφου σύ και απάντα εις τους ιερείς. και επεστράφη Δωήκ ο Σύρος και
εθανάτωσε τους ιερείς τού Κυρίου εν τή ηµέρα εκείνη, τριακοσίους και πέντε άνδρας, πάντας αίροντας εφούδ.
Α Βασ. 22,18   Είπε τότε ο βασιλεύς προς τον Δωήκ· “γύρισε συ και κτύπα τους ιερείς”. Ο Δωήκ ο Συρος εγύρισε πράγµατι και
εθανάτωσε τους ιερείς του Κυρίου κατά την ηµέραν εκείνην. Τριακοσίους και πέντε άνδρας εφόνευσε, όλους έχοντας το



ιερατικόν ένδυµα εφούδ.
Α Βασ. 22,19  και την Νοµβά την πόλιν των ιερέων επάταξεν εν στόµατι ροµφαίας απ ανδρός έως γυναικός, από νηπίου έως
θηλάζοντος και µόσχου και όνου και προβάτου.
Α Βασ. 22,19   Ο δε Σαούλ εν στόµατι µαχαίρας επέρασε την πόλιν Νοµβά, όλους τους κατοίκους της πόλεως αυτής των
ιερέων από ανδρός έως γυναικός, από νηπίου µέχρι θηλάζοντος, από µόσχου µέχρι όνου και προβάτου.
Α Βασ. 22,20  και διασώζεται υιός είς τώ Αβιµέλεχ υιώ Αχιτώβ, και όνοµα αυτώ Αβιάθαρ, και έφυγεν οπίσω Δαυίδ.
Α Βασ. 22,20  Από δε την σφαγήν αυτήν διεσώθη ένας µόνον υιός του Αβιµέλεχ, υιού του Αχιτώβ. Το όνοµα του διασωθέντος
ήτο Αβιάθαρ. Αυτός έσπευσε και κατέφυγε πλησίον του Δαυίδ.
Α Βασ. 22,21  και απήγγειλεν Αβιάθαρ τώ Δαυίδ, ότι εθανάτωσε Σαούλ πάντας τους ιερείς τού Κυρίου.
Α Βασ. 22,21   Ο Αβιάθαρ ανήγγειλεν στον Δαυίδ ότι ο Σαούλ εθανάτωσεν όλους τους ιερείς του Κυρίου .
Α Βασ. 22,22  και είπε Δαυίδ τώ Αβιάθαρ· ήδειν ότι εν τή ηµέρα εκείνη ότι Δωήκ ο Σύρος ότι απαγγέλλων απαγγελεί τώ
Σαούλ· εγώ ειµι αίτιος των ψυχών οίκου τού πατρός σου·
Α Βασ. 22,22  Ο δε Δαυίδ απήντησεν στον Αβιάθαρ· “καλά το είχα αντιληφθή κατά την ηµέραν εκείνην ότι ο Δωήκ ο Συρος
θα έσπευδε να αναγγείλη όλα στον Σαούλ. Εγώ είµαι η αιτία του φόνου των ανθρώπων της πατρικής σου οικογενείας.
Α Βασ. 22,23  κάθου µετ εµού, µη φοβού, ότι ού εάν ζητώ τή ψυχή µου τόπον, ζητήσω και τή ψυχή σου, ότι πεφύλαξαι σύ
παρ εµοί.
Α Βασ. 22,23   Καθισε µαζή µου και µη φοβήσαι. Διότι εγώ, όπως φροντίζω δια τον εαυτόν µου, θα φροντίσω και δια την
ιδικήν σου ζωήν. Μεινε πλησίον µου και θα ευρίσκεσαι εν ασφαλεία”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Α Βασ. 23,1  Καί απηγγέλη τώ Δαυίδ λέγοντες· ιδού οι αλλόφυλοι πολεµούσιν εν τή Κεϊλά, και αυτοί διαρπάζουσι,
καταπατούσι τους άλω.
Α Βασ. 23,1    Ηλθον µερικοί και ανήγγειλαν στον Δαυίδ· “ιδού, οι Φιλισταίοι κάνουν πολεµικάς επιχειρήσεις εναντίον της
πόλεως Κεϊλά, καταπατούν τα αλώνια των και λεηλατούν τα σιτηρά των κατοίκων της πόλεως”.
Α Βασ. 23,2  και επηρώτησε Δαυίδ διά τού Κυρίου λέγων· ει πορευθώ και πατάξω τους αλλοφύλους τούτους; και είπε Κύριος·
πορεύου και πατάξεις εν τοίς αλλοφύλοις τούτοις και σώσεις την Κεϊλά.
Α Βασ. 23,2   Ο Δαυίδ συνεβουλεύθη τον Κυριον και ηρώτησε· “να µεταβώ και να κτυπήσω τους Φιλισταίους;” Ο Κυριος του
απήντησε· “πήγαινε, και θα κτυπήσης τους αλλοφύλους τούτους και θα σώσης την πόλιν Κεϊλά”. Ο Δαυίδ ανεκοίνωσε την
απάντησιν αυτήν του Κυρίου στους άνδρας του.
Α Βασ. 23,3  και είπαν οι άνδρες τού Δαυίδ προς αυτόν· ιδού ηµείς ενταύθα εν τή Ιουδαία φοβούµεθα, και πώς έσται εάν
πορευθώµεν εις Κεϊλά; εις τα σκύλα των αλλοφύλων εισπορευσόµεθα;
Α Βασ. 23,3   Και εκείνοι είπαν προς αυτόν· “ιδού, ηµείς φοβούµεθα, µολονότι ευρισκόµεθα στο κέντρον της Ιουδαίας. Και
πως θα τολµήσωµεν να πορευθώµεν εις την Κεϊλά; Θα ρίψωµεν τον εαυτόν µας ανάµεσα εις τα λάφυρα των αλλοφύλων;”
Α Βασ. 23,4  και προσέθετο Δαυίδ έτι επερωτήσαι διά τού Κυρίου, και απεκρίθη αυτώ Κύριος και είπεν αυτώ· ανάστηθι και
κατάβηθι εις Κεϊλά, ότι εγώ παραδίδωµι τους αλλοφύλους εις χείράς σου.
Α Βασ. 23,4   Συνεβουλεύθη και πάλιν ο Δαυίδ τον Κυριον και ο Κυριος είπε προς αυτόν· “σήκω, και κατέβα εις την πόλιν
Κεϊλά, διότι εγώ παραδίδω τους αλλοφύλους εις τα χέρια σου”.
Α Βασ. 23,5  και επορεύθη Δαυίδ και οι άνδρες οι µετ αυτού εις Κεϊλά και επολέµησε τοίς αλλοφύλοις, και έφυγον εκ
προσώπου αυτού, και απήγαγε τα κτήνη αυτών και επάταξεν εν αυτοίς πληγήν µεγάλην, και έσωσε Δαυίδ τους
κατοικούντας Κεϊλά.
Α Βασ. 23,5   Πλήρης πίστεως στους λόγους του Κυρίου εβάδισεν ο Δαυίδ και οι άνδρες , που ήσαν µαζή του, εις την Κεϊλά
και επολέµησαν τους Φιλισταίους. Εκείνοι δε νικηµένοι ετράπησαν εις φυγήν. Ο Δαυίδ τότε επήρε τα κτήνη αυτών και
επέφερε τροµεράν καταστροφήν εις αυτούς. Ετσι δε έσωσε τους κατοίκους της Κεϊλά.
Α Βασ. 23,6  Καί εγένετο εν τώ φεύγειν Αβιάθαρ υιόν Αβιµέλεχ προς Δαυίδ και αυτός µετά Δαυίδ εις Κεϊλά κατέβη έχων
εφούδ εν τή χειρί αυτού.
Α Βασ. 23,6   Ο Αβιάθαρ, ο υιός του Αδιµέλεχ, ο οποίος είχε καταφύγει κοντά στον Δαυίδ, κατέβηκε µαζή µε αυτόν εις την
πόλιν Κεϊλά, έχων το αρχιερατικόν άµφιον του εφούδ.
Α Βασ. 23,7  και απηγγέλη τώ Σαούλ ότι ήκει ο Δαυίδ εις Κεϊλά, και είπε Σαούλ· πέπρακεν αυτόν ο Θεός εις τας χείράς µου,
ότι αποκέκλεισται εισελθών εις πόλιν θυρών και µοχλών.
Α Βασ. 23,7   Αυτό το ανήγγειλαν στον Σαούλ, ότι δηλαδή ο Δαυίδ έχει έλθει εις την Κεϊλά. Ο Σαούλ είπε τότε· “ο Θεός τον
έχει πλέον οριστικώς παραδώσει εις τα χέρια µου, διότι είναι αποκλεισµένος εις την πόλιν αυτήν. Τα τείχη της έχουν θύρας
και µοχλούς, ώστε να, µη ηµπορή να διαφύγη”.
Α Βασ. 23,8  και παρήγγειλε Σαούλ παντί τώ λαώ καταβαίνειν εις πόλεµον εις Κεϊλά συνέχειν τον Δαυίδ και τους άνδρας
αυτού.
Α Βασ. 23,8   Ο Σαούλ έδωσεν εντολήν εις όλους τους Ισραηλίτας, που ηµπορούσαν να φέρουν όπλα, να κατεβούν εις Κεϊλά
και να αποκλείσουν εκεί τον Δαυίδ και τους άνδρας του.
Α Βασ. 23,9  και έγνω Δαυίδ ότι ου παρασιωπά Σαούλ περί αυτού την κακίαν, και είπε Δαυίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα·
προσάγαγε το εφούδ Κυρίου.
Α Βασ. 23,9   Ο Δαυίδ αντελήφθη ότι η µοχθηρία του Σαούλ εναντίον του δεν είχε καθόλου κατευνασθή. Και είπε προς τον
Αβιάθαρ τον αρχιερέα· “φέρε το εφούδ και ερώτησε δια µέσου αυτού τον Κυριον”.
Α Βασ. 23,10  και είπε Δαυίδ· Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούων ακήκοεν ο δούλός σου ότι ζητεί Σαούλ ελθείν επί Κεϊλά
διαφθείραι την πόλιν δι εµέ.
Α Βασ. 23,10   Και ο ίδιος προσηυχήθη και είπε· “Κυριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, εγώ ο δούλος σου έχω πληροφορηθή ότι
ο Σαούλ έχει απόφασιν να έλθη εις Κεϊλά, να καταστρέψη την πόλιν εξ αιτίας µου.
Α Βασ. 23,11  ει αποκλεισθήσεται; και νύν ει καταβήσεται Σαούλ, καθώς ήκουσεν ο δούλός σου; Κύριε ο Θεός Ισραήλ,
απάγγειλον τώ δούλω σου. και είπε Κύριος· αποκλεισθήσεται.
Α Βασ. 23,11  Σε παρακαλώ, λοιπόν, φανέρωσέ µου αν θα κατεβή πράγµατι ο Σαούλ δια να κάµη αποκλεισµόν εις την πόλιν



αυτήν, όπως ο δούλος σου, εγώ, έχω πληροφορηθή; Κυριε, Θεέ του Ισραήλ, απάντησε εις την ερώτησίν µου αυτήν”. Ο
Κυριος απήντησε· “ναι. Θα αποκλεισθή η πόλις αυτή από τον Σαούλ”.
Α Βασ. 23,12  [Καί είπε Δαυίδ· ει παραδώσουσι παρά της Κεϊλά εµέ και τους άνδρας µου εις χείρας Σαούλ; και είπε Κύριος·
παραδώσουσι.]
Α Βασ. 23,12   Παλιν ο Δαυίδ ηρώτησε τον Κυριον· “οι κάτοικοι της Κειλά θα παραδώσουν εµέ και τους άνδρας µου εις τα
χέρια του Σαούλ;” Και ο Κυριος απήντησε· “ναι, θα σας παραδώσουν”.
Α Βασ. 23,13  και ανέστη Δαυίδ και οι άνδρες οι µετ αυτού ως τετρακόσιοι και εξήλθον εκ Κεϊλά και επορεύοντο ού εάν
επορεύοντο· και τώ Σαούλ απηγγέλη ότι, διασέσωσται Δαυίδ εκ Κεϊλά, και ανήκε τού ελθείν.
Α Βασ. 23,13  Ο Δαυίδ και οι τετρακόσιοι περίπου άνδρες του, εσηκώθηκαν, έφυγαν από την Κειλά και επορεύοντο ασκόπως
ανά τα διάφορα µέρη. Ανηγγέλθη δε στον Σαούλ ότι έφυγεν ο Δαυίδ από την Κείλα. Ο Σαούλ έτσι εµαταίωσε την µετάβασίν
του εις την πόλιν αυτήν.
Α Βασ. 23,14  Καί εκάθισε Δαυίδ εν τή ερήµω, εν Μασερέµ εν τοίς στενοίς, και εκάθητο εν τή ερήµω εν τώ όρει Ζίφ, εν τή γη
τή αυχµώδει· και εζήτει αυτόν Σαούλ πάσας τας ηµέρας, και ου παρέδωκεν αυτόν Κύριος εις τας χείρας αυτού.
Α Βασ. 23,14   Ο Δαυίδ εκάθησεν εις την έρηµον, εις Μασερέµ, εις στενούς τόπους. Εκάθητο εις την έρηµον στο όρος Ζιφ, εις
γην δηλαδή ξηράν και άνυδρον. Ο Σαούλ αναζητούσε να εύρη αυτόν, όπως και όλας τας προηγουµένας ηµέρας. Ο Κυριος
όµως δεν επέτρεψε να πέση ο Δαυίδ εις τα χέρια του Σαούλ.
Α Βασ. 23,15  και είδε Δαυίδ ότι εξέρχεται Σαούλ τού ζητείν τον Δαυίδ· και Δαυίδ ήν εν τώ όρει τώ αυχµώδει εν τή Καινή Ζίφ.
Α Βασ. 23,15  Επληροφορήθη όµως ο Δαυίδ ότι ο Σαούλ εξήλθεν εις αναζήτησίν του. Ο Δαυίδ ευρίσκετο στο γυµνόν και
τραχύ όρος, εις την Καινήν Ζιφ.
Α Βασ. 23,16  και ανέστη Ιωνάθαν υιός Σαούλ και επορεύθη προς Δαυίδ εις Καινήν και εκραταίωσε τας χείρας αυτού εν
Κυρίω.
Α Βασ. 23,16   Ο Ιωνάθαν, ο υιός του Σαούλ, εσηκώθη και µετέβη προς τον Δαυίδ, εις Καινήν και µε την δύναµιν του Κυρίου
ενίσχυσε τον Δαυίδ.
Α Βασ. 23,17  και είπε προς αυτόν· µη φοβού, ότι ου µη εύρη σε η χείρ Σαούλ τού πατρός µου, και σύ βασιλεύσεις επί Ισραήλ,
και εγώ έσοµαί σοι εις δεύτερον· και Σαούλ ο πατήρ µου οίδεν ούτως.
Α Βασ. 23,17  Είπε λοιπόν ο Ιωνάθαν προς αυτόν· “µη φοβήσαι, δεν θα πέσης εις τα χέρια του πατρός µου. Συ θα γίνης
βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν. Εγώ δε θα είµαι δια σε δεύτερος κατά την αξίαν. Ο πατήρ µου ο Σαούλ το γνωρίζει αυτό,
ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγµατα”.
Α Βασ. 23,18  και διέθεντο αµφότεροι διαθήκην ενώπιον Κυρίου. και ακάθητο Δαυίδ εν Καινή, και Ιωνάθαν απήλθεν εις
οίκον αυτού.
Α Βασ. 23,18   Ο Ιωνάθαν και ο Δαυίδ ανενέωσαν ενώπιον του Κυρίου την συµφωνίαν της φιλίας των . Κατόπιν
εχωρίσθησαν. Ο Δαυίδ εκάθησεν εις την Καινήν, Ο δε Ιωνάθαν επέστρεψεν στον οίκον του.
Α Βασ. 23,19  Καί ανέβησαν οι Ζιφαίοι εκ της αυχµώδους προς Σαούλ επί τον βουνόν λέγοντες· ουκ ιδού Δαυίδ κέκρυπται
παρ ηµίν εν Μεσσαρά, εν τοίς στενοίς, εν τή Καινή εν τώ βουνώ τού Εχελά τού εκ δεξιών τού Ιεσσαιµούν ;
Α Βασ. 23,19   Οι Ζιφαίοι ανέβησαν από την ξηράν και τραχείαν χώραν των στο βουνόν, όπου ευρίσκετο ο Σαούλ, και του
είπαν· “ο Δαυίδ είναι κρυµµένος πλησίον µας εις Μεσσαρά, εις στενάς και δυσβάτους περιοχάς, εις την τοποθεσίαν Καινήν,
στον λόφον Εχελά δεξιά του Ιεσσαιµούν.
Α Βασ. 23,20  και νύν πάν το προς ψυχήν τού βασιλέως εις κατάβασιν καταβαινέτω προς ηµάς· κεκλείκασιν αυτόν εις χείρας
τού βασιλέως.
Α Βασ. 23,20   Και τώρα ο βασιλεύς, κατά την επιθυµίαν της καρδίας του, ας κατεβή προς ηµάς. Οι Ζιφαίοι έχουν αποκλείσει
τον Δαυίδ, δια να τον παραδώσουν εις τα χέρια του βασιλέως”.
Α Βασ. 23,21  και είπεν αυτοίς Σαούλ· ευλογηµένοι υµείς τώ Κυρίω, ότι επονέσατε περί εµού·
Α Βασ. 23,21   Είπε προς αυτούς ο Σαούλ· “σεις είσθε ευλογηµένοι παρά του Θεού, διότι επονέσατε δι' εµέ.
Α Βασ. 23,22  πορεύθητε δή και ετοιµάσατε έτι και γνώτε τον τόπον αυτού, ού έσται ο πούς αυτού εν τάχει εκεί, ού είπατε, µη
ποτε πανουργεύσηται·
Α Βασ. 23,22   Πηγαίνετε λοιπόν εκεί και ετοιµάσατε τα της συλλήψεώς του. Πληροφορηθήτε ακριβώς και ταχέως τον
τόπον, όπου αυτός ευρίσκεται και προσέξατε να µην είπητε τίποτε, µήπως τυχόν ο Δαυίδ, πανούργος καθώς είναι, διαφύγη
από τα χέρια σας.
Α Βασ. 23,23  και ίδετε και γνώτε, και πορεύσοµαι µεθ υµών, και έσται ει έστιν επί της γής, και εξερευνήσω αυτόν εν πάσαις
χιλιάσιν Ιούδα.
Α Βασ. 23,23   Εξακριβώσατε και µάθετε καλώς, που είναι· και εγώ θα έλθω µαζή σας. Σας λέγω δε ότι και αν ακόµη έχη
χωθή µέσα εις την γην, εγώ θα ερευνήσω και θα τον εύρω µεταξύ των χιλιάδων των οικογενειών της φυλής του Ιούδα”.
Α Βασ. 23,24  και ανέστησαν οι Ζιφαίοι και επορεύθησαν έµπροσθεν Σαούλ· και Δαυίδ και οι άνδρες αυτού εν τή ερήµω τή
Μαάν καθ εσπέραν εκ δεξιών τού Ιεσσαιµούν.
Α Βασ. 23,24   Οι Ζιφαίοι εξεκίνησαν και επροχώρησαν έµπρος από τον Σαούλ. Ο Δαυίδ και οι άνδρες του ευρίσκοντο κατά
την εσπέραν εκείνην εις την έρηµον Μαάν, εκ δεξιών του Ιεσσαιµούν.
Α Βασ. 23,25  και επορεύθη Σαούλ και οι άνδρες αυτού ζητείν αυτόν· και απήγγειλαν τώ Δαυίδ, και κατέβη εις την πέτραν
την εν τή ερήµω Μαάν. και ήκουσε Σαούλ και κατεδίωξεν οπίσω Δαυίδ εις την έρηµον Μαάν.
Α Βασ. 23,25   Ο Σαούλ και οι άνδρες του επροχώρησαν εις αναζήτησιν του Δαυίδ. Μερικοί όµως άνθρωποι ανήγγειλαν στον
Δαυίδ το γεγονός. Δια τούτο ο Δαυίδ κατέβηκε από τον βράχον, που ευρίσκετο, εις την έρηµον Μαάν. Ο Σαούλ πάλιν
επληροφορήθη αυτό και κατεδίωξε τον Δαυίδ εις την έρηµον Μαάν.
Α Βασ. 23,26  και πορεύονται Σαούλ και οι άνδρες αυτού εκ µέρους τού όρους τούτου, και ήν Δαυίδ και οι άνδρες αυτού εκ
µέρους τού όρους τούτου· και ήν Δαυίδ σκεπαζόµενος πορεύεσθαι από προσώπου Σαούλ, και Σαούλ και οι άνδρες αυτού
παρενέβαλον επί Δαυίδ και τους άνδρας αυτού συλλαβείν αυτούς.
Α Βασ. 23,26   Ο Σαούλ και οι άνδρες του εβάδιζαν από την µίαν πλευράν του όρους, ο δε Δαυίδ και οι άνδρες του από την
άλλην πλευράν του όρους. Ησαν δε πολύ πλησίον, ώστε ο Δαυίδ επροχωρούσε προφυλακτικά από τον Σαούλ. Ο Σαούλ και
οι άνδρες του εστρατοπέδευσαν σε κάποιαν τοποθεσίαν εναντίον του Δαυίδ και των ανδρών του δια να τους συλλάβουν .



Α Βασ. 23,27  και προς Σαούλ ήλθεν άγγελος λέγων· σπεύδε και δεύρο, ότι αλλόφυλοι επέθεντο επί την γήν.
Α Βασ. 23,27   Την ώραν εκείνην ήλθε προς τον Σαούλ ένας αγγελιαφόρος και του είπε· “σπεύσε εδώ, διότι οι αλλόφυλοι
επιτίθενται εναντίον της χώρας µας”.
Α Βασ. 23,28  και ανέστρεψε Σαούλ µη καταδιώκειν οπίσω Δαυίδ και επορεύθη εις συνάντησιν των αλλοφύλων· διά τούτο
επεκλήθη ο τόπος εκείνος Πέτρα η µερισθείσα.
Α Βασ. 23,28   Ο Σαούλ εσταµάτησε πλέον να καταδιώκη τον Δαυίδ και επροχώρησε να συναντήση τους αλλοφύλους. Δια
τούτο ο τόπος εκείνος ωνοµάσθη “Βράχος διαχωρισµού”, διότι εχωρίσθη ο Σαούλ από τον Δαυίδ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Α Βασ. 24,1  Καί ανέστη Δαυίδ εκείθεν και εκάθισεν εν τοίς στενοίς Εγγαδδί.
Α Βασ. 24,1    Ο Δαυίδ εσηκώθη, ανεχώρησεν από εκεί και εστρατοπέδευσεν εις τας στενωπούς και τα καταφύγια της
περιοχής Εγγαδδί.
Α Βασ. 24,2  και εγενήθη ως ενέστρεψε Σαούλ από όπισθεν των αλλοφύλων, και απηγγέλη αυτώ λεγόντων, ότι Δαυίδ εν τή
ερήµω Εγγαδδί.
Α Βασ. 24,2   Οταν ο Σαούλ επέστρεψεν από την καταδίωξιν των αλλοφύλων, του ανήγγειλαν ότι ο Δαυίδ ευρίσκεται εις την
έρηµον Εγγαδδί.
Α Βασ. 24,3  και έλαβε µεθ εαυτού τρεις χιλιάδας ανδρών εκλεκτούς εκ παντός Ισραήλ και επορεύθη ζητείν τον Δαυίδ και
τους άνδρας αυτού επί πρόσωπον Σαδαιέµ.
Α Βασ. 24,3   Ο Σαουλ επήρε µαζή του τρεις χιλιάδας άνδρας εκλεκτούς από όλους τους Ισραηλίτας και επορεύθη , δια να
αναζητήση και εύρη τον Δαυίδ και τους άνδρας του εις την περιοχήν Σαδαιέµ.
Α Βασ. 24,4  και ήλθεν εις τας αγέλας των ποιµνίων τας επί της οδού, και ήν εκεί σπήλαιον, και Σαούλ εισήλθε
παρασκευάσασθαι· και Δαυίδ και οι άνδρες αυτού εσώτερον τού σπηλαίου εκάθηντο.
Α Βασ. 24,4   Εφθασε εις τα ποιµνιοστάσια, που ευρίσκοντο παραπλεύρως από κάποιον δρόµον. Εκεί υπήρχεν ένα σπήλαιον.
Εις αυτό εισήλθεν ο Σαούλ, δια να ανακουφισθή και ξεκουρασθή. Εις το εσωτερικόν όµως του σπηλαίου εκάθηντο ο Δαυίδ
και οι άνδρες του.
Α Βασ. 24,5  και είπον οι άνδρες Δαυίδ προς αυτόν· ιδού η ηµέρα αύτη, ήν είπε Κύριος προς σε παραδούναι τον εχθρόν σου
εις τας χείράς σου, και ποιήσεις αυτώ ως αγαθόν εν οφθαλµοίς σου. και ανέστη Δαυίδ και αφείλε το πτερύγιον της
διπλοΐδος τού Σαούλ λαθραίως.
Α Βασ. 24,5   Οι άνδρες του Δαυίδ είπαν προς αυτόν· “ιδού, έφθασεν η ηµέρα, κατά την οποίαν ο Κυριος απεφάσισε και σου
παρέδωσεν εις τα χέρια τον εχθρόν σου. Καµε λοιπόν εις αυτόν ο,τι σου φαίνεται καλόν”. Ο Δαυίδ εσηκώθηκε, επλησίασε
τον κοιµώµενον Σαούλ και αφήρεσε ένα άκρον από το επανωφόρι του Σαούλ κρυφίως.
Α Βασ. 24,6  και εγενήθη µετά ταύτα και επάταξε καρδία Δαυίδ αυτόν, ότι αφείλε το πτερύγιον της διπλοΐδος αυτού,
Α Βασ. 24,6   Κατόπιν όµως ο Δαυίδ ησθάνθη µεγάλην στενοχωρίαν εις την καρδίαν του, διότι αφήρεσε το άκρον από το
επανωφόρι του Σαούλ.
Α Βασ. 24,7  και είπε Δαυίδ προς τους άνδρας αυτού· µηδαµώς µοι παρά Κυρίου, ει ποιήσω το ρήµα τούτο τώ κυρίω µου τώ
χριστώ Κυρίου επενέγκαι χείρά µου επ αυτόν, ότι χριστός Κυρίου εστίν ούτος·
Α Βασ. 24,7   Είπε δε προς τους άνδρας του· “ποτέ να µη επιτρέψη ο Κυριος και κάµω το πράγµα αυτό, το κακόν που
υπονοείτε, στον κύριόν µου τον Σαούλ, ο οποίος έχει χρισθή βασιλεύς από τον Θεόν. Ποτέ εγώ δεν θα βάλω το χέρι µου εις
αυτόν, δια να τον φονεύσω, διότι αυτός έχει χρισθή από τον Κυριον ως βασιλεύς και είναι βασιλεύς”.
Α Βασ. 24,8  και έπεισε Δαυίδ τους άνδρας αυτού εν λόγοις και ουκ έδωκεν αυτοίς αναστάντας θανατώσαι τον Σαούλ . και
ανέστη Σαούλ και κατέβη την οδόν.
Α Βασ. 24,8   Με τα λόγια αυτά έπεισεν ο Δαυίδ τους άνδρας του και δεν τους αφήκε να ξεσηκωθούν και να φονεύσουν τον
Σαούλ. Ο Σαούλ έπειτα εσηκώθηκε και κατέβαινε την οδόν αυτού.
Α Βασ. 24,9  και ανέστη Δαυίδ οπίσω αυτού εκ τού σπηλαίου, και εβόησε Δαυίδ οπίσω Σαούλ λέγων· κύριε βασιλεύ· και
επέβλεψε Σαούλ εις τα οπίσω αυτού, και έκυψε Δαυίδ επί πρόσωπον αυτού επί την γήν και προσεκύνησεν αυτώ .
Α Βασ. 24,9   Ο Δαυίδ εσηκώθη από το σπήλαιον έπειτα από την αναχώρησιν του Σαούλ και εφώναξε πίσω από αυτόν
λέγων· “κύριε, βασιλεύ !” Ο Σαούλ εγύρισε την κεφαλήν προς τα οπίσω και τότε ο Δαυίδ έσκυψε το πρόσωπον αυτού εις την
γην και προσεκύνησε τον Σαούλ.
Α Βασ. 24,10  και είπε Δαυίδ προς Σαούλ· ινατί ακούεις των λόγων τού λαού λεγόντων· ιδού Δαυίδ ζητεί την ψυχήν σου;
Α Βασ. 24,10   Είπε δε ο Δαυίδ προς τον Σαούλ· “διατί πείθεσαι εις τας συκοφαντίας ανθρώπων αναξιοπίστων, οι οποίοι σου
λέγουν· Ιδού, ο Δαυίδ ζητεί την ζωήν σου.
Α Βασ. 24,11  ιδού εν τή ηµέρα ταύτη εωράκασιν οι οφθαλµοί σου ως παρέδωκέ σε Κύριος σήµερον εις χείράς µου εν τώ
σπηλαίω, και ουκ ηβουλήθην αποκτείναί σε και εφεισάµην σου και είπα· ουκ εποίσω χείρά µου επί κύριόν µου, ότι χριστός
Κυρίου ούτός εστι.
Α Βασ. 24,11  Ιδού, κατά την ηµέραν αυτήν είδες µε τα µάτια σου, ότι ο Κυριος σήµερον σε είχε παραδώσει εις τα χέρια µου
µέσα στο σπήλαιον. Δεν ηθέλησα όµως να σε φονεύσω. Σε ελυπήθην. Εσκέφθην και είπα· Δεν θα απλώσω εγώ το χέρι µου
εναντίον του κυρίου και βασιλέως µου, δια να τον φονεύσω. Διότι αυτός έχει χρισθή βασιλεύς από τον Κυριον και Θεόν.
Α Βασ. 24,12  και ιδού το πτερύγιον της διπλοΐδος σου εν τή χειρί µου· εγώ αφήρηκα το πτερύγιον και ουκ απέκταγκά σε.
και γνώθι και ιδέ σήµερον ότι ουκ έστι κακία εν τή χειρί µου ουδέ ασέβεια και αθέτησις, και ουχ ηµάρτηκα εις σε· και σύ
δεσµεύεις την ψυχήν µου λαβείν αυτήν.
Α Βασ. 24,12   Ιδού δε το άκρον από το επανωφόρι σου ευρίσκεται εις τα χέρια µου. Εγώ σου αφήρεσα την άκραν αυτήν του
ενδύµατός σου και δεν σε εφόνευσα. Ιδέ λοιπόν σήµερον και µάθε ότι δεν υπάρχει εις την καρδίαν µου καµµία κακή
διάθεσις εναντίον σου, ούτε ασέβεια, ούτε επανάστασις. Μαθε ότι δεν σου έχω πταίσει εις τίποτε. Εσύ όµως µε κατατρέχεις
και µου στήνεις παγίδας, δια να µου αφαιρέσης την ζωήν.
Α Βασ. 24,13  δικάσαι Κύριος ανά µέσον εµού και σού, και εκδικήσαι µε Κύριος εκ σού· και η χείρ µου ουκ έσται επί σοί,
Α Βασ. 24,13   Ας κρίνη και ας δικάση ο Κυριος µεταξύ σου και εµού. Ας µου αποδώση ο Κυριος το δίκαιον απέναντί σου. Το
ιδικόν µου όµως χέρι ποτέ δεν θα πέση φονικόν εναντίον σου.



Α Βασ. 24,14  καθώς λέγεται η παραβολή η αρχαία· εξ ανόµων εξελεύσεται πληµµέλεια· και η χείρ µου ουκ έσται επί σε.
Α Βασ. 24,14   Οπως λέγει και κάποια αρχαία παροιµία· Από τους κακούς προέρχεται η κακία. Εγώ όµως δεν θα απλώσω το
χέρι µου επάνω σου.
Α Βασ. 24,15  και νύν οπίσω τίνος σύ εκπορεύη, βασιλεύ Ισραήλ; οπίσω τίνος καταδιώκεις σύ; οπίσω κυνός τεθνηκότος και
οπίσω ψύλλου ενός;
Α Βασ. 24,15   Τωρα δε σε ερωτώ, βασιλεύ του Ισραηλιτικού λαού, εναντίον τίνος επιτίθεσαι; Ποιόν συ ο βασιλεύς
καταδιώκεις; Καταδιώκεις εµέ, ο οποίος είµαι ένα ψόφιο σκυλί, ένας ψύλλος;
Α Βασ. 24,16  γένοιτο Κύριος εις κριτήν και δικαστήν ανά µέσον εµού και ανά µέσον σού· ίδοι Κύριος και κρίναι την κρίσιν
µου και δικάσαι µοι εκ χειρός σου.
Α Βασ. 24,16   Είθε ο Κυριος να γίνη κριτής και δικαστής µεταξύ εµού και σου. Ο Κυριος ας ίδη, ας κρίνη και ας µε
υπερασπισθή και ας µε γλυτώση από τα δικά σου τα χέρια”.
Α Βασ. 24,17  και εγένετο ως συνετέλεσε Δαυίδ τα ρήµατα ταύτα λαλών προς Σαούλ, και είπε Σαούλ· η φωνή σου αύτη
τέκνον Δαυίδ; και ήρε Σαούλ την φωνήν αυτού και έκλαυσε.
Α Βασ. 24,17   Οταν ετελείωσεν ο Δαυίδ τα λόγια αυτά προς τον Σαούλ, είπεν ο Σαούλ· “παιδί µου Δαυίδ, αυτή είναι η φωνή
σου;” Και έβγαλε µεγάλην φωνήν ο Σαούλ και έκλαυσε.
Α Βασ. 24,18  και είπε Σαούλ προς Δαυίδ· δίκαιος σύ υπέρ εµέ, ότι σύ ανταπέδωκάς µοι αγαθά, εγώ δε ανταπέδωκά σοι κακά.
Α Βασ. 24,18   Είπε δε προς τον Δαυίδ· “συ Δαυίδ είσαι πολύ καλύτερος από εµέ, διότι µε ευεργετείς µε πολλά αγαθά, εγώ δε
αντί των ευεργεσιών σου σου ανταπέδωκα κακά.
Α Βασ. 24,19  και σύ απήγγειλάς µοι σήµερον ά εποίησάς µοι αγαθά, ως απέκλεισέ µε Κύριος εις χείράς σου σήµερον και
ουκ απέκτεινάς µε·
Α Βασ. 24,19   Συ µου είπες σήµερον το καλόν, το οποίον µου έκαµες, όταν ο Θεός µε παρέδωσεν εις τα χέριά σου και δεν µε
εφόνευσες.
Α Βασ. 24,20  και ότι ει εύροι τις τον εχθρόν αυτού εν θλίψει και εκπέµψει αυτόν εν οδώ αγαθή, και Κύριος αποτίσει αυτώ
αγαθά, καθώς πεποίηκας σήµερον.
Α Βασ. 24,20  Εκείνος δε ο οποίος θα εύρη τον εχθρόν του εις δύσκολον θέσιν, από την οποίαν δεν θα ηµπορή να του ξεφύγη
και τον αφήση να φύγη ελεύθερος στον δρόµον του, όπως έκαµες συ σήµερον, θα αµειφθή µε πολλά αγαθά από τον
Κυριον.
Α Βασ. 24,21  και νύν ιδού εγώ γινώσκω ότι βασιλεύων βασιλεύσεις και στήσεται εν χειρί σου η βασιλεία Ισραήλ.
Α Βασ. 24,21   Και τώρα ιδού, εγώ γνωρίζω ότι συ οπωσδήποτε θα γίνης βασιλεύς και µε το δικό σου χέρι θα στερεωθή η
βασιλεία των Ισραηλιτών.
Α Βασ. 24,22  και νύν όµοσόν µοι εν Κυρίω ότι ουκ εξολοθρεύσεις το σπέρµα µου οπίσω µου, ουκ αφανιείς το όνοµά µου εκ
τού οίκου τού πατρός µου.
Α Βασ. 24,22  Ορκίσου µου λοιπόν σήµερον ενώπιον του Κυρίου, ότι δεν θα εξολοθρεύσης τους απογόνους µου και δεν θα
εξαφανίσης το όνοµά µου από τον πατρικόν µου οίκον”.
Α Βασ. 24,23  και ώµοσε Δαυίδ τώ Σαούλ. και απήλθε Σαούλ εις τον τόπον αυτού, και Δαυίδ και οι άνδρες αυτού ανέβησαν
εις την Μεσσαρά στενήν.
Α Βασ. 24,23   Ο Δαυίδ ωρκίσθη στον Σαούλ ότι έτσι θα πράξη. Ο Σαούλ επανήλθεν εις την πόλιν του ο δε Δαυίδ και οι
άνδρες του ανεχώρησαν εις τας στενωπούς της Μεσσαράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Α Βασ. 25,1  Καί απέθανε Σαµουήλ, και συναθροίζονται πάς Ισραήλ και κόπτονται αυτόν και θάπτουσιν αυτόν εν οίκω
αυτού εν Αρµαθαίµ. και ανέστη Δαυίδ και κατέβη εις την έρηµον Μαάν.
Α Βασ. 25,1    Ο Σαµουήλ απέθανε, και συνεκεντρώθησαν όλοι οι Ισραηλίται, οι οποίοι και τον επένθησαν µετά θρήνων και
τον έθαψαν εις την αυλήν αυτού εις Αρµαθαίµ. Τοτε ο Δαυίδ ητοιµάσθη και κατέβηκε από την έρηµον Μαάν .
Α Βασ. 25,2  και ήν άνθρωπος εν τή Μαάν, και τα ποίµνια αυτού εν τώ Καρµήλω· και ο άνθρωπος µέγας σφόδρα, και τούτω
ποίµνια τρισχίλια και αίγες χίλιαι· και εγενήθη εν τώ κείρειν το ποίµνιον αυτού εν τώ Καρµήλω.
Α Βασ. 25,2   Εκεί εις την Μαάν υπήρχεν ένας άνθρωπος, του οποίου τα ποίµνια ευρίσκοντο στο Καρµηλον. Ο άνθρωπος
αυτός ήτο πολύ πλούσιος. Είχε τρεις χιλιάδες πρόβατα και χιλίας αίγας. Ηλθεν η εποχή, που θα εκούρευε τα ποίµνιά του
στο Καρµηλον.
Α Βασ. 25,3  και όνοµα τώ ανθρώπω Νάβαλ, και όνοµα τή γυναικί αυτού Αβιγαία· και η γυνή αυτού αγαθή συνέσει και
καλή τώ είδει σφόδρα, και ο άνθρωπος σκληρός και πονηρός εν επιτηδεύµασι, και ο άνθρωπος κυνικός.
Α Βασ. 25,3   Ο άνθρωπος αυτός ωνοµάζετο Ναβαλ, η δε γυναίκα του ωνοµάζετο Αβιγαία. Η γυναίκα του ήτο πολύ συνετή
και ωραιότατη εις την όψιν. Εξ αντιθέτου ο σύζυγός της ήτο σκληρός, άνθρωπος των κακών έργων, αναιδής και κτηνώδης.
Α Βασ. 25,4  και ήκουσε Δαυίδ εν τή ερήµω ότι κείρει Νάβαλ ο Καρµήλιος το ποίµνιον αυτού,
Α Βασ. 25,4   Ο Δαυίδ, εκεί εις την έρηµον, που ευρίσκετο, επληροφορήθη ότι ο Ναβαλ κουρεύει τα γιδοπρόβατά του εις
Καρµηλον.
Α Βασ. 25,5  και απέστειλε Δαυίδ δέκα παιδάρια και είπε τοίς παιδαρίοις· ανάβητε εις Κάρµηλον και απέλθατε προς Νάβαλ
και ερωτήσατε αυτόν επί τώ ονόµατί µου εις ειρήνην
Α Βασ. 25,5   Εστειλε προς αυτόν δέκα νεαρούς και είπεν εις αυτούς· “ανεβήτε στο Καρµηλον, πηγαίνετε προς τον Ναβαλ και
χαιρετήσατό τον ειρηνικώς εκ µέρους µου.
Α Βασ. 25,6  και ερείτε τάδε· εις ώρας· και σύ υγιαίνων, και ο οίκός σου, και πάντα τα σά υγιαίνοντα.
Α Βασ. 25,6   Να του πήτε τα εξής· Καλή σου ώρα· ευχόµεθα υγείαν εις σε και στους ανθρώπους του σπιτιού σου και εις όλα
όσα σου ανήκουν.
Α Βασ. 25,7  και νύν ιδού ακήκοα ότι κείρουσί σοι νύν οι ποιµένες σου, οί ήσαν µεθ ηµών εν τή ερήµω, και ουκ
απεκωλύσαµεν αυτούς και ουκ ενετειλάµεθα αυτοίς ουθέν πάσας τας ηµέρας όντων αυτών εν Καρµήλω·
Α Βασ. 25,7   Τωρα δε εγώ έµαθα, ότι οι ποιµένες σου, οι οποίοι ευρίσκοντο µαζή µου εις την έρηµον, κουρεύουν τα
αιγοπρόβατά σου. Αυτούς τους ποιµένας σου ουδέποτε ηµείς τους ενοχλήσαµεν και ούτε τους εµποδίσαµεν να βόσκουν τα



ποίµνιά σου, ούτε τους διετάξαµεν να µας κάµουν κάτι, να µας εξυπηρετήσουν εις κάτι καθ' όλον το χρονικόν διάστηµα,
που ευρίσκοντο στο Καρµηλον.
Α Βασ. 25,8  ερώτησον τα παιδάριά σου και απαγγελούσί σοι. και ευρέτωσαν τα παιδάρια χάριν εν οφθαλµοίς σου, ότι εφ
ηµέραν αγαθήν ήκοµεν· δός δή ό εάν εύρη η χείρ σου τώ υιώ σου τώ Δαυίδ .
Α Βασ. 25,8   Ερώτησε τους υπηρέτας σου δι' αυτά, που σου λέγω, και θα τα πληροφορηθής από αυτούς. Ας βρουν λοιπόν
χάριν και ας γίνουν ευµενώς δεκτοί από σε οι νεαροί αυτοί, τους οποίους αποστέλλω. Εχοµεν έλθει εις καλήν ηµέραν, την
εόρτιον ηµέραν της κουράς. Δοσε σε παρακαλώ εις αυτούς ο,τι σου ευρεθή πρόχειρον δι' εµέ, το παιδί σου, τον Δαυίδ”.
Α Βασ. 25,9  και έρχονται τα παιδάρια και λαλούσι τους λόγους τούτους προς Νάβαλ κατά πάντα τα ρήµατα ταύτα εν τώ
ονόµατι Δαυίδ. και ανεπήδησε
Α Βασ. 25,9   Οι νεαροί αυτοί του Δαυίδ ήλθαν και είπαν τους λόγους αυτούς προς τον Ναβαλ εκ µέρους του Δαυίδ, όπως
τους είχε διατάξει ο Δαυίδ.
Α Βασ. 25,10  και απεκρίθη Νάβαλ τοίς παισί Δαυίδ και είπε· τις ο Δαυίδ και τις ο υιός Ιεσσαί; σήµερον πεπληθυµµένοι εισίν
οι δούλοι αναχωρούντες έκαστος εκ προσώπου τού κυρίου αυτού.
Α Βασ. 25,10   Εκείνος όµως κατελήφθη από θυµόν, ανεπήδησε και απεκρίθη εις τα παιδιά του Δαυίδ και είπε· “Και ποιός
είναι αυτός ο Δαυίδ, ποιός είναι αυτός ο υιός του Ιεσσαί; Σηµερον έχουν πληθυνθή οι δούλοι, που εδραπέτευσαν κρυφίως
από τους κυρίους αυτών. Δεν αποκλείεται ενας από αυτούς να είναι και ο Δαυίδ.
Α Βασ. 25,11  και λήψοµαι τους άρτους µου και τον οίνόν µου και τα θύµατά µου, ά τέθυκα τοίς κείρουσί µου τα πρόβατα,
και δώσω αυτά ανδράσιν, οίς ουκ οίδα πόθεν εισί;
Α Βασ. 25,11  Θα πάρω λοιπόν εγώ τα ψωµιά µου και το κρασί µου και τα σφαχτά µου, τα οποία έσφαξα δι' εκείνους που
κουρεύουν τα πρόβατά µου, και θα δώσω αυτά προς ανθρώπους, τους οποίους δεν γνωρίζω από που είναι και από που
κατάγονται;”
Α Βασ. 25,12  και απεστράφησαν τα παιδάρια Δαυίδ εις οδόν αυτών και ανέστρεψαν και ήλθον και ανήγγειλαν τώ Δαυίδ
κατά τα ρήµατα ταύτα.
Α Βασ. 25,12   Οι νεαροί απεσταλµένοι του Δαυίδ ανεχώρησαν οπίσω στον δρόµον των , επέστρεψαν, ήλθαν και ανήγγειλαν
στον Δαυίδ όλα αυτά τα λόγια του Ναβαλ.
Α Βασ. 25,13  και είπε Δαυίδ τοίς ανδράσιν αυτού· ζώσασθε έκαστος την ροµφαίαν αυτού· και ανέβησαν οπίσω Δαυίδ ως
τετρακόσιοι άνδρες, και οι διακόσιοι εκάθισαν µετά των σκευών.
Α Βασ. 25,13  Είπε τότε ο Δαυίδ στους άνδρας του· “ας ζωσθή ο καθένας την ροµφαίαν του”. Και τετρακόσιοι άνδρες από
αυτούς ανέβησαν µαζή µε τον Δαυίδ, ενώ διακύσιοι άλλοι εκάθησαν µε τας αποσκευάς.
Α Βασ. 25,14  και τή Αβιγαία γυναικί Νάβαλ απήγγειλεν έν των παιδαρίων λέγων· ιδού Δαυίδ απέστειλεν αγγέλους εκ της
ερήµου ευλογήσαι τον κύριον ηµών, και εξέκλινεν απ αυτών.
Α Βασ. 25,14   Ενας από τους νεαρούς δούλους του Ναβαλ ανήγγειλεν εις την Αβιγαίαν, την γυναίκα του Ναβαλ. Και της
είπεν· “ιδού, ο Δαυίδ έστειλεν από την έρηµον, που ευρίσκεται, αγγελιαφόρους να χαιρετήση τον κύριον µας και εκείνος
τους απέπεµψε µε τραχύτητα.
Α Βασ. 25,15  και οι άνδρες αγαθοί ηµίν σφόδρα· ουκ απεκώλυσαν ηµάς ουδέ ενετείλαντο ηµίν ουδέν πάσας τας ηµέρας, ας
ήµεν παρ αυτοίς·
Α Βασ. 25,15  Οι άνδρες αυτοί εφέρθησαν πολύ καλά απέναντί µας. Δεν µας ηµπόδισαν εις τίποτε, ούτε µας διέταξαν να τους
δώσωµεν κάτι όλας αυτάς τας ηµέρας, κατά τας οποίας ευρισκόµεθα κοντά των.
Α Βασ. 25,16  και εν τώ είναι ηµάς εν αγρώ ως τείχος ήσαν περί ηµάς και την νύκτα και την ηµέραν πάσας τας ηµέρας, ας
ήµεθα παρ αυτοίς ποιµαίνοντες το ποίµνιον.
Α Βασ. 25,16   Επί πλέον, όταν είµεθα εις την εξοχήν, αυτοί µας εφύλατταν ολόγυρά µας σαν τείχος νύκτα και ηµέραν, καθ'
όλον το διάστηµα, κατά το οποίον ηµείς εβόσκαµεν τα ποίµνιά µας.
Α Βασ. 25,17  και νύν γνώθι και ιδέ σύ τι ποιήσεις, ότι συντετέλεσται η κακία εις τον κύριον ηµών και εις τον οίκον αυτού·
και ούτος υιός λοιµός, και ουκ έστι λαλήσαι προς αυτόν.
Α Βασ. 25,17  Και τώρα σκέψου και ιδέ συ, τι θα κάµης. Διότι η κακία του κυρίου µας έχει αποκορυφωθή και θα ξεσπάση
εναντίον όλου του οίκου του. Διότι αυτός είναι τραχύς και χυδαίος και κανείς δεν ηµπορεί να του οµιλήση”.
Α Βασ. 25,18  και έσπευσεν Αβιγαία και έλαβε διακοσίους άρτους και δύο αγγεία οίνου και πέντε πρόβατα πεποιηµένα και
πέντε οιφί αλφίτου και γόµορ έν σταφίδος και διακοσίας παλάθας και έθετο επί τους όνους
Α Βασ. 25,18   Η Αβιγαία έσπευσεν αµέσως, επήρε διακοσίους άρτους, δύο ασκούς κρασί, πέντε πρόβατα ητοιµασµένα δια το
φαγητόν, εκατό και πλέον κιλά κοπανισµένην κριθήν, πέντε περίπου κιλά ξηράν σταφίδα, διακόσιες τσαπέλες σύκα, και
όλα αυτά τα εφόρτωσεν στους όνους.
Α Βασ. 25,19  και είπε τοίς παιδαρίοις αυτής· προπορεύεσθε έµπροσθέν µου, και ιδού εγώ οπίσω υµών παραγίνοµαι. και τώ
ανδρί αυτής ουκ απήγγειλε.
Α Βασ. 25,19   Είπε δε στους νεαρούς δούλους της· “πηγαίνετε σεις εµπρός και εγώ θα σας ακολουθήσω”. Εις τον συζυγόν
της δεν είπε τίποτε.
Α Βασ. 25,20  και εγενήθη αυτής επιβεβηκυίης επί την όνον και καταβαινούσης εν σκέπη τού όρους και ιδού Δαυίδ και οι
άνδρες αυτού κατέβαινον εις συνάντησιν αυτής, και απήντησεν αυτοίς·
Α Βασ. 25,20   Οταν αυτή καβάλα εις την όνον της, κατέβαινε µίαν αναδίπλωσιν του όρους, ιδού ο Δαυίδ και οι άνδρες αυτού
κατέβαιναν προς συνάντησίν της. Και συνηντήθησαν.
Α Βασ. 25,21  και Δαυίδ είπεν· ίσως εις άδικον πεφύλακα πάντα τα αυτού εν τή ερήµω και ουκ ενετειλάµεθα λαβείν εκ
πάντων των αυτού ουθέν, και ανταπέδωκέ µοι πονηρά αντί αγαθών·
Α Βασ. 25,21   Ελεγε δε ο Δαυίδ προς τους άνδρας του· “µαταίως εγώ εφύλαξα όλα όσα ανήκουν εις αυτόν τον άνθρωπον εις
την έρηµον και εδωσα εντολήν στους ανθρώπους µου να µη πάρουν απολύτως τίποτε, από όσα του ανήκουν. Αυτός µου
ανταπέδωσε κακά αντί των αγαθών που του εκαµα.
Α Βασ. 25,22  τάδε ποιήσαι ο Θεός τώ Δαυίδ και τάδε προσθείη, ει υπολείψοµαι εκ πάντων των τού Νάβαλ έως πρωΐ
ουρούντα προς τοίχον.
Α Βασ. 25,22   Ας µε τιµωρήση ο Θεός µε πολλάς τιµωρίας, εάν έως αύριον το πρωϊ αφήσω έστω και ένα άνδρα ζωντανόν



από όσους ανήκουν στον Ναβαλ”.
Α Βασ. 25,23  και είδεν Αβιγαία τον Δαυίδ και έσπευσε και κατεπήδησεν από της όνου και έπεσεν ενώπιον Δαυίδ επί
πρόσωπον αυτής και προσεκύνησεν αυτώ επί την γήν
Α Βασ. 25,23   Η Αβιγαία είδε τον Δαυίδ, έσπευσε και κατεπήδησεν από την όνον της, έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης
ενώπιον του Δαυίδ και προσεκύνησεν αυτόν βαθύτατα έως το έδαφος
Α Βασ. 25,24  επί τους πόδας αυτού και είπεν· εν εµοί κύριέ µου η αδικία· λαλησάτω δή η δούλη σου εις τα ώτά σου, και
άκουσον λόγων της δούλης σου.
Α Βασ. 25,24   έµπρος εις τα πόδια του και του είπε· “κύριέ µου, εις εµέ ας καταλογισθή η αδικία, την οποίαν ο σύζυγός µου
έκαµε εναντίον σου. Επίτρεψέ µου, σε παρακαλώ, να οµιλήσω εγώ η δούλη σου ενώπιόν σου. Ακουσε τα λόγια της δούλης
σου.
Α Βασ. 25,25  µη δή θέσθω ο κύριός µου καρδίαν αυτού επί τον άνθρωπον τον λοιµόν τούτον, ότι κατά το όνοµα αυτού ούτός
εστι· Νάβαλ όνοµα αυτώ, και αφροσύνη µετ αυτού· και εγώ η δούλη σου ουκ είδον τα παιδάρια τού κυρίου µου, ά
απέστειλας.
Α Βασ. 25,25   Σε παρακαλώ να µη δώσης καµµίαν σηµασίαν στον τρόπον του ανθρώπου αυτού, διότι είναι άνθρωπος
βάρβαρος και αγροίκος, άξιος του ονόµατος το οποίον έχει. Ναβαλ είναι το όνοµά του (=ανόητος) και η αφροσύνη και
απερισκεψία τον χαρακτηρίζουν. Εγώ, η δούλη σου, δεν είδα τους δούλους του κυρίου µου, τους οποίους συ έστειλες προς
τον σύζυγόν µου.
Α Βασ. 25,26  και νύν, κύριέ µου, ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, καθώς εκώλυσέ σε Κύριος τού µη ελθείν εις αίµα αθώον και
σώζειν την χείρά σού σοι, και νύν γένοιντο ως Νάβαλ οι εχθροί σου και οι ζητούντες τώ κυρίω µου κακά.
Α Βασ. 25,26   Και τώρα, κύριέ µου, ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν και Κυριον και εις την ιδικήν σου ζωήν και σε διαβεβαιώ , ότι
µε το να έλθω εγώ εις σε, σε ηµπόδισεν ο Κυριος να µη ευρεθής εις θέσιν, ώστε να χύσης αίµα αθώον και προεφύλαξε το
χέρι σου από αυτό το αµάρτηµα. Εύχοµαι δε όπως όλοι οι εχθροί σου, εκείνοι που ζητούν το κακό σου, να έχουν την τύχην
του Ναβαλ.
Α Βασ. 25,27  και νύν λαβέ την ευλογίαν ταύτην, ήν ενήνοχεν η δούλη σου τώ κυρίω µου, και δώσεις τοίς παιδαρίοις τοίς
παρεστηκόσι τώ κυρίω µου.
Α Βασ. 25,27   Και τώρα πάρε τα δώρα αυτά, τα οποία εγώ η δούλη σου έχω προσφέρει εις σε τον κύριόν µου. Δος τα στους
δούλους σου, στους στρατιώτας σου οι οποίοι σε περιστοιχίζουν.
Α Βασ. 25,28  άρον δή το ανόµηµα της δούλης σου, ότι ποιών ποιήσει Κύριος τώ κυρίω µου οίκον πιστόν, ότι πόλεµον κυρίου
µου ο Κύριος πολεµεί, και κακία ουχ ευρεθήσεται εν σοί πώποτε.
Α Βασ. 25,28   Συγχώρησε, λοιπόν, την παρανοµίαν της δούλης σου, την απρεπή δηλαδή συµπεριφοράν του συζύγου µου.
Εάν δε ούτω πράξης, ο Κυριος ετοιµάζει δια σε ευσεβείς απογόνους, οι οποίοι δεν θα λείψουν ποτέ. Ο πόλεµος δε, τον οποίον
συ διεξάγεις, είναι πόλεµος εν ονόµατι του Κυρίου και ουδέποτε πρέπει να διαπραχθή από σε ούτε η παραµικροτέρα αδικία .
Α Βασ. 25,29  και αναστήσεται άνθρωπος καταδιώκων σε και ζητών την ψυχήν σου, και έσται ψυχή κυρίου µου ενδεδεµένη
εν δεσµώ της ζωής παρά Κυρίω τώ Θεώ, και ψυχήν εχθρών σου σφενδονήσεις εν µέσω της σφενδόνης.
Α Βασ. 25,29   Οποιοσδήποτε δε άνθρωπος και αν εξεγερθή εναντίον σου, δια να σε καταδιώξη και να ζητήση την ζωήν σου,
µη φοβηθής, διότι η ζωή του κυρίου µου θα είναι ασφαλισµένη µέσα εις ασύντριπτον δεσµόν ζωής, τον οποίον Κυριος ο
Θεός χορηγεί, ενώ η ζωή των εχθρών σου θα είναι σαν µέσα εις σφενδόνην, τους οποίους συ θα εκσφενδονίσης µακράν.
Α Βασ. 25,30  και έσται ότι ποιήση Κύριος τώ κυρίω µου πάντα, όσα ελάλησεν αγαθά επί σε, και εντελείταί σοι εις
ηγούµενον επί Ισραήλ,
Α Βασ. 25,30   Οταν δε Κυριος ο Θεός πραγµατοποίηση εις σε τον κύριόν µου όλα τα αγαθά, τα οποία σου έχει υποσχεθή,
όταν σου δώση την εντολήν να γίνης βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού,
Α Βασ. 25,31  και ουκ έσται σοι τούτο βδελυγµός και σκάνδαλον τώ κυρίω µου, εκχέαι αίµα αθώον δωρεάν και σώσαι χείρα
κυρίω µου αυτώ, και αγαθώσει Κύριος τώ κυρίω µου, και µνησθήση της δούλης σου αγαθώσαι αυτή.
Α Βασ. 25,31  δεν θα έχης βάρος εις την καρδίαν σου και τύψεις της συνειδήσεως, ότι έχυσες αίµα αθώων ανθρώπων και
έτσι το χέρι του κυρίου µου θα διατηρηθή καθαρόν. Οταν δε ο Κυριος θα αποστείλη τα αγαθά εις σε τον κύριόν µου, ας
ενθυµηθής και εµέ την δούλην σου µε καλωσύνην”.
Α Βασ. 25,32  και είπε Δαυίδ τή Αβιγαία· ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ός απέστειλέ σε σήµερον εν ταύτη εις απάντησίν
µοι.
Α Βασ. 25,32   Είπεν ο Δαυίδ εις την Αβιγαίαν· “ας είναι ευλογηµένος Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος έστειλε
σήµερον σε εις συνάντησίν µου.
Α Βασ. 25,33  και ευλογητός ο τρόπος σου, και ευλογηµένη σύ η αποκωλύσασά µε σήµερον εν ταύτη µη ελθείν εις αίµατα
και σώσαι χείρά µου εµοί.
Α Βασ. 25,33   Ευλογηµένος και ο τρόπος αυτός, που εφέρθης απέναντί µου, και αξιέπαινη είσαι συ, η οποία σήµερον εις τον
τόπον αυτόν µε ηµπόδισες να χύσω αθώα αίµατα και να διατηρήσω το χέρι µου καθαρόν και ανένοχον.
Α Βασ. 25,34  πλήν ότι ζή Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ός απεκώλυσέ µε σήµερον τού κακοποιήσαί σε, ότι ει µη έσπευσας και
παρεγένου εις απάντησίν µοι, τότε είπα· ει υπολειφθήσεται τώ Νάβαλ έως φωτός τού πρωΐ ουρών προς τοίχον.
Α Βασ. 25,34   Σε πληροφορώ έως ότι είχα ορκισθή εις Κυριον τον Θεόν του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος µε ηµπόδισε
σήµερον να σε κακοποιήσω, ότι, αν δεν έσπευδες να έλθης εις συνάντησίν µου, είχα πει· Κανείς από τους άνδρας ου Ναβαλ
δεν θα ζη έως αύριον το πρωϊ”.
Α Βασ. 25,35  και έλαβε Δαυίδ εκ χειρός αυτής πάντα, ά έφερεν αυτώ, και είπεν αυτή· ανάβηθι εις ειρήνην εις οίκόν σου·
βλέπε, ήκουσα της φωνής σου και ηρέτισα το πρόσωπόν σου.
Α Βασ. 25,35   Επήρεν ο Δαυίδ από τα χέρια της Αβιγαίας όλα τα δώρα, τα οποία αυτή έφερε προς αυτόν, και της είπεν·
“πήγαινε πάλιν ειρηνική και ήσυχος στον οίκον σου και µη λησµονής ότι ήκουσα την παράκλησίν σου και εξετίµησα το
πρόσωπόν σου”
Α Βασ. 25,36  και παρεγενήθη Αβιγαία προς Νάβαλ, και ιδού αυτώ πότος εν οίκω αυτού ως πότος βασιλέως, και η καρδία
Νάβαλ αγαθή επ αυτόν, και αυτός µεθύων έως σφόδρα· και ουκ απήγγειλεν αυτώ ρήµα µικρόν ή µέγα έως φωτός τού πρωΐ.
Α Βασ. 25,36   Η Αφιγαία επέστρεψε προς τον Ναβαλ και ιδού, βλέπει ότι είχε παρατεθή στον οίκον της συµπόσιον πλούσιον,



βασιλικόν. Ο Ναβαλ είχε περιέλθει εις ευθυµίαν και σιγά σιγά περιέπιπτεν εις µεγάλην µέθην. Η Αβιγαία δεν είπε τίποτε,
ούτε το παραµικρότερον από όλα εκείνα, τα οποία έλαβον χώραν µεταξύ αυτής και του Δαυίδ, έως ότου ανέτειλεν η
εποµένη ηµέρα.
Α Βασ. 25,37  και εγένετο πρωΐ, ως εξένηψεν από τού οίνου Νάβαλ, απήγγειλεν η γυνή αυτού τα ρήµατα ταύτα, και
εναπέθανεν η καρδία αυτού εν αυτώ, και αυτός γίνεται ως λίθος.
Α Βασ. 25,37   Οταν ανέτειλεν η πρωΐα της εποµένης και ο Ναβαλ ανένηψεν από την µέθην του, εγνωστοποίησεν εις αυτόν η
γυναίκα του όλα εκείνα τα γεγονότα. Αµέσως δε η καρδία του Ναβαλ έπαθε προσβολήν και αυτός έµεινεν αναίσθητος
ωσάν άψυχος λίθος.
Α Βασ. 25,38  και εγένετο ωσεί δέκα ηµέραι και επάταξε Κύριος τον Νάβαλ, και απέθανε.
Α Βασ. 25,38   Επειτα από δέκα περίπου ηµέρας ο Κυριος εκτύπησε τον Ναβαλ και αυτός απέθανε.
Α Βασ. 25,39  και ήκουσε Δαυίδ και είπεν· ευλογητός Κύριος, ός έκρινε την κρίσιν τού ονειδισµού µου εκ χειρός Νάβαλ, και
τον δούλον αυτού περιεποιήσατο εκ χειρός κακών, και την κακίαν Νάβαλ απέστρεψε Κύριος εις κεφαλήν αυτού. και
απέστειλε Δαυίδ και ελάλησε περί Αβιγαίας, λαβείν αυτήν εαυτώ εις γυναίκα.
Α Βασ. 25,39   Ο Δαυίδ ο οποίος επληροφορήθη τον θάνατον του Ναβαλ, είπεν “ευλογηµένος ας είναι ο Κυριος, ο οποίος
έκαµε δικαίαν κρίσιν δια τον ονειδισµόν, τον οποίον υπέστην εκ µέρους του Ναβαλ, ετιµώρησεν αυτόν δια τούτο, εµέ δε τον
δούλον του µε επροφύλαξε, ώστε να µη µολύνω τα χέρι µου µε αδικίας. Επέρριψε δε την κακίαν Ναβαλ εις την κεφαλήν
του”. Ο Δαυίδ έστειλε τότε αγγελιαφόρους να είπουν εις την Αβιγαίαν, εάν θέλη, να λάβη αυτήν ως σύζυγόν του.
Α Βασ. 25,40  και ήλθον οι παίδες Δαυίδ προς Αβιγαίαν εις Κάρµηλον και ελάλησαν αυτή λέγοντες· Δαυίδ απέστειλεν ηµάς
προς σε λαβείν σε αυτώ εις γυναίκα.
Α Βασ. 25,40   Οι δούλοι του Δαυίδ ήλθαν προς την Αβιγαίαν στο Καρµηλον και είπαν εις αυτήν τα εξής· “ο Δαυίδ µας
έστειλε προς σε, δια να σου αναγγείλωµεν ότι επιθυµεί να σε λάβη ως σύζυγόν του”.
Α Βασ. 25,41  και ανέστη και προσεκύνησεν επί την γήν επί πρόσωπον και είπεν· ιδού η δούλη σου εις παιδίσκην νίψαι
πόδας των παίδων σου.
Α Βασ. 25,41   Εκείνη αµέσως ηγέρθη, µετέβη προς τον Δαυίδ, έπεσε µε το πρόσωπον επί του εδάφους και προσεκύνησεν
αυτόν και του είπεν· “ιδού, η δούλη σου, γίνοµαι δούλη σου, δια να νίπτω τα πόδια των δούλων σου”.
Α Βασ. 25,42  και ανέστη Αβιγαία και επέβη επί την όνον και πέντε κοράσια ηκολούθουν αυτή, και επορεύθη οπίσω των
παίδων Δαυίδ, και γίνεται αυτώ εις γυναίκα.
Α Βασ. 25,42   Η Αβιγαία ητοιµάσθη, ανέβηκε εις την όνον της και πέντε κοράσια την ηκολούθησαν. Ηκολούθησεν αυτή
τους δούλους του Δαυίδ, ήλθε προς αυτόν και έγινε σύζυγος του.
Α Βασ. 25,43  και την Αχινόοµ έλαβε Δαυίδ εξ Ιεζραέλ, και αµφότεραι ήσαν αυτώ γυναίκες.
Α Βασ. 25,43   Ο Δαυίδ έλαβε και δευτέραν ακόµη γυναίκα την Αχινόοµ, η οποία κατήγετο από την πόλιν Ιεζραέλ, και αι δύο
αυταί ήσαν σύζυγοι του Δαυίδ.
Α Βασ. 25,44  και Σαούλ έδωκε Μελχόλ την θυγατέρα αυτού την γυναίκα Δαυίδ τώ Φαλτί υιώ Αµίς τώ εκ οµµά.
Α Βασ. 25,44   Ο Σαούλ, προφανώς δια να εκδικηθή τον Δαυίδ, έδωσε την Μελχόλ, την θυγατέρα του, την γυναίκα του Δαυίδ,
ως σύζυγον στον Φαλτί υιόν του Αµίς, ο οποίος κατήγετο από την Ροµµά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Α Βασ. 26,1  Καί έρχονται οι Ζιφαίοι εκ της αυχµώδους προς τον Σαούλ εις τον βουνόν λέγοντες· ιδού Δαυίδ σκεπάζεται µεθ
ηµών εν τώ βουνώ τού Εχελά τού κατά πρόσωπον τού Ιεσσαιµούν .
Α Βασ. 26,1    Οι Ζιφαίοι ήλθον από την ξηράν και τραχείαν χώραν των εις Γαβαά, όπου ήτο ο Σαούλ, και του είπαν· “ιδού, ο
Δαυίδ κρύπτεται εις την χώραν µας, στον λόφον Εχελά, ο οποίος ευρίσκεται απέναντι του Ιεσσαιµούν”.
Α Βασ. 26,2  και ανέστη Σαούλ και κατέβη εις την έρηµον Ζίφ και µετ αυτού τρεις χιλιάδες ανδρών εκλεκτοί εξ Ισραήλ
ζητείν τον Δαυίδ εν τή ερήµω Ζίφ.
Α Βασ. 26,2   Ηγέρθη ο Σαούλ και κατέβη εις την έρηµον Ζιφ έχων µαζή του τρεις χιλιάδας άνδρας εκλεκτούς από όλους
τους Ισραηλίτας, δια να αναζητήση τον Δαυίδ εις την έρηµον Ζιφ.
Α Βασ. 26,3  και παρενέβαλε Σαούλ εν τώ βουνώ τού Εχελά τώ επί προσώπου τού Ιεσσαιµούν επί της οδού, και Δαυίδ
εκάθισεν εν τή ερήµω. και είδε Δαυίδ ότι ήκει Σαούλ οπίσω αυτού εις την έρηµον,
Α Βασ. 26,3   Ο Σαούλ ήλθε και εστρατοπέδευσεν στον λόφον Εχελά, ο οποίος ευρίσκετο απέναντι του Ιεσσαµούν·
εστρατοπέδευσεν εις την οδόν. Ο Δαυίδ ευρίσκετο εις την έρηµον. Εµαθε δε ότι ο Σαούλ ήλθε πίσω από αυτόν εις την
έρηµον.
Α Βασ. 26,4  και απέστειλε Δαυίδ κατασκόπους και έγνω ότι ήκει Σαούλ έτοιµος εκ Κεϊλά.
Α Βασ. 26,4   Απέστειλε κατασκόπους και εβεβαιώθη ότι πράγµατι ο Σαούλ είχεν ελθει από την Κεϊλά έτοιµος µε στρατόν,
δια να τον συλλάβη.
Α Βασ. 26,5  και ανέστη Δαυίδ λάθρα και εισπορεύεται εις τον τόπον, ού εκάθευδεν εκεί Σαούλ, και εκεί Αβεννήρ υιός Νήρ
αρχιστράτηγος αυτού, και Σαούλ εκάθευδεν εν λαµπήνη, και ο λαός παρεµβεβληκώς κύκλω αυτού.
Α Βασ. 26,5   Ο Δαυίδ ηγέρθη και απεφάσισε να εισδύση κρυφίως στον τόπον, όπου εκοιµάτο ο Σαούλ. Εκεί δε εκοιµάτο και
ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, ο Αβεννήρ, ο υιός του Νηρ. Ο Σαούλ εκοιµάτο εις την σκηνήν του, οι δε στρατιώται εκοιµώντο
κύκλω από την σκηνήν του.
Α Βασ. 26,6  και απεκρίθη Δαυίδ και είπε προς Αβιµέλεχ τον Χετταίον και προς Αβεσσά υιόν Σαρουΐας αδελφόν Ιωάβ λέγων·
τις εισελεύσεται µετ εµού προς Σαούλ εις την παρεµβολήν; και είπεν Αβεσσά· εγώ εισελεύσοµαι µετά σού.
Α Βασ. 26,6   Ο Δαυίδ είπε προς τον Αβιµέλεχ, ο οποίος κατήγετο από την φυλήν των Χετταίων, και προς τον ανεψιόν του τον
Αβεσσά, υιόν της αδελφής του της Σαρουΐας και αδελφόν του Ιωάβ, και είπε· “ποιός θάρθη µαζή µου, δια να εισχωρήσωµεν
κρυφίως στο στρατόπεδον του Σαούλ;” Ο Αβεσσά απήντησεν· “εγώ θα έλθω µαζή σου”.
Α Βασ. 26,7  και εισπορεύεται Δαυίδ και Αβεσσά εις τον λαόν την νύκτα, και ιδού Σαούλ καθεύδων ύπνω εν λαµπήνη, και το
δόρυ αυτού εµπεπηγός εις την γήν προς κεφαλής αυτού, και Αβεννήρ και ο λαός αυτού εκάθευδε κύκλω αυτού.
Α Βασ. 26,7   Ο Δαυίδ πράγµατι εισεχώρησε µαζή µε τον Αβεσσά ανάµεσα από τους στρατιώτας του Σαούλ κατά την νύκτα .
Και ιδού ο Σαούλ εκοιµάτο βαθέως εις την σκηνήν του, το δε βασιλικόν δόρυ του ήτο µπηγµένον στο χώµα, κοντά στο



κεφάλι του. Ο Αβεννήρ και ο στρατός του εκοιµώντο γύρω από αυτόν.
Α Βασ. 26,8  και είπεν Αβεσσά προς Δαυίδ· απέκλεισε Κύριος σήµερον τον εχθρόν σου εις χείράς σου , και νύν πατάξω αυτόν
τώ δόρατι εις την γήν άπαξ και ου δευτερώσω αυτώ.
Α Βασ. 26,8   Ο Αβεσσά είπε τότε προς τον Δαυίδ· “ο Θεός σήµερον σου έχει παραδώσει εις τα χέρια σου τον εχθρόν σου. Και
τώρα άφησέ µε να κτυπήσω αυτόν µε το δόρυ µου µίαν µόνην φοράν και το δόρυ µου θα φθάση εις την γην, χωρίς να
παραστή ανάγκη να κτυπήσω δεύτερη φορά”.
Α Βασ. 26,9  και είπε Δαυίδ προς Αβεσσά· µη ταπεινώσης αυτόν, ότι τις εποίσει χείρα αυτού επί χριστόν Κυρίου και
αθωωθήσεται;
Α Βασ. 26,9   Ο Δαυίδ απήντησε προς τον Αβεσσά· “µη φονεύσης και µη εξευτελίσης αυτόν, διότι ποιός θα τολµήση να
απλώση το χέρι του εναντίον βασιλέως, τον οποίον έχρισεν ο Θεός και θα θεωρηθή αθώος και ανένοχος;”
Α Βασ. 26,10  και είπε Δαυίδ· ζή Κύριος, εάν µη Κύριος παίση αυτόν, ή η ηµέρα αυτού έλθη και αποθάνη, ή εις πόλεµον
καταβή και προστεθή·
Α Βασ. 26,10   Ο Δαυίδ προσέθεσεν· “ορκίζοµαι στον Κυριον ότι δεν πρέπει να γίνη κάτι τέτοιο. Ο Κυριος µόνον δύναται να
κτυπήση τον Σαούλ η να τον αφήση εν τη ζωή έως την ηµέραν κατά την οποίαν θα έλθη η ώρα να αποθάνή ειρηνικώς η
όταν µεταβή εις πόλεµον και φονευθή από τους εχθρούς του.
Α Βασ. 26,11  µηδαµώς µοι παρά Κυρίου επενεγκείν χείρά µου επί χριστόν Κυρίου· και νύν λαβέ δή το δόρυ από
προσκεφαλής αυτού και τον φακόν τού ύδατος, και απέλθωµεν ηµείς καθ εαυτούς.
Α Βασ. 26,11  Ο Κυριος να µη δώση ποτέ και απλώσω το χέρι µου εναντίον βασιλέως, τον οποίον Αυτός έχρισε. Και τώρα
πάρε το δόρυ, που ευρίσκεται κοντά εις την κεφαλήν του, και το δοχείον του ύδατος και ας φύγωµεν απ' εδώ, δια να
επανέλθωµεν στο στρατόπεδον µας”.
Α Βασ. 26,12  και έλαβε Δαυίδ το δόρυ και τον φακόν τού ύδατος από προσκεφαλής αυτού, και απήλθον καθ εαυτούς· και
ουκ ήν ο βλέπων και ουκ ήν ο γινώσκων και ουκ ήν ο εξεγειρόµενος, πάντες υπνούντες, ότι θάµβος Κυρίου επέπεσεν επ
αυτούς.
Α Βασ. 26,12   Ο Δαυίδ επήρε το δόρυ και το φακοειδές δοχείον του ύδατος που ευρίσκοντο κοντά εις την κεφαλήν του
Σαούλ, και έφυγαν δια το στρατόπεδόν των. Κανείς δεν τους είδε, κανείς δεν τους αντελήφθη, κανείς δεν εσηκώθη, όλοι
εκοιµώντο βαθειά, διότι ο Κυριος τους εθάµπωσε.
Α Βασ. 26,13  και διέβη Δαυίδ εις το πέραν και έστη επί την κορυφήν τού όρους µακρόθεν, και πολλή η οδός ανά µέσον
αυτών.
Α Βασ. 26,13   Κατόπιν ο Δαυίδ επέρασε εις την απέναντι πλευράν του όρους, ανέβη και εστάθη όρθιος από µακρυά εις την
κορυφήν. Η δε απόστασις µεταξύ του στρατοπέδου του Σαούλ και αυτού ήτο µεγάλη.
Α Βασ. 26,14  και προσεκαλέσατο Δαυίδ τον λαόν και τώ Αβεννήρ ελάλησε λέγων· ουκ αποκριθήση Αβεννήρ; και απεκρίθη
Αβεννήρ και είπε· τις εί σύ ο καλών µε;
Α Βασ. 26,14   Ο Δαυίδ εφώναξε τον λαόν και ωµίλησε προς τον Αβεννήρ λέγων · “Αβεννήρ, δεν θα µου απαντήσης;” Ο
Αβεννήρ απήντησε και είπε· “ποιός είσαι συ,ο οποίος µε φωνάζεις;”
Α Βασ. 26,15  και είπε Δαυίδ προς Αβεννήρ· ουκ ανήρ σύ; και τις ως σύ εν Ισραήλ; και διατί ου φυλάσσεις τον κύριόν σου τον
βασιλέα; ότι εισήλθεν είς εκ τού λαού διαθφείραι τον κύριόν σου τον βασιλέα.
Α Βασ. 26,15   Ο Δαυίδ ειπέ προς τον Αβεννήρ· “δεν είσαι συ πράγµατι γενναίος ανήρ; Ποιός άλλος είναι τόσον ανδρείος
µεταξύ των Ισραηλιτών, όσον συ; Διατί λοιπόν δεν φρουρείς και δεν προφυλάσσστον κύριόν σου και βασιλέα; Αυτό σου το
λέγω, διότι κάποιος Ισραηλίτης εισήλθεν στο στρατόπεδόν σου, δια να φονεύση τον βασιλέα.
Α Βασ. 26,16  και ουκ αγαθόν το ρήµα τούτο, ό πεποίηκας· ζή Κύριος, ότι υιοί θανατώσεως υµείς οι φυλάσσοντες τον
βασιλέα τον κύριον υµών τον χριστόν Κυρίου. και νύν ιδέ δή· το δόρυ τού βασιλέως και ο φακός τού ύδατος που εστι τα
προς κεφαλής αυτού;
Α Βασ. 26,16   Η αµέλεια, την οποίαν έδειξες, δεν είναι καθόλου καλή. Ορκίζοµαι στον Θεόν ότι συ και όσοι άλλοι
φυλάσσουν τον βασιλέα και κύριόν σου τον χριστόν Κυρίου είσθε άξιοι θανάτου. Και τώρα ιδού η απόδειξις ότι δεν
φρουρείτε τον βασιλέα σας. Το βασιλικόν δόρυ και το δοχείον του ύδατος, τα οποία ήσαν κοντά εις την κεφαλήν του
βασιλέως, που ευρίσκονται τώρα;”
Α Βασ. 26,17  και επέγνω Σαούλ την φωνήν Δαυίδ και είπεν· η φωνή σου αύτη, τέκνον Δαυίδ; και είπε Δαυίδ· δούλός σου,
κύριε βασιλεύ.
Α Βασ. 26,17   Ο Σαούλ ανεγνώρισε την φωνήν του Δαυίδ και είπε· “παιδί µου Δαυίδ, η φωνή σου είναι αυτή;” Ο Δαυίδ
απήντησεν· “ναι, εγώ είµαι, ο δούλος σου, κύριε βασιλεύ”.
Α Βασ. 26,18  και είπεν· ινατί τούτο καταδιώκει ο κύριος οπίσω τού δούλου αυτού; ότι τι ηµάρτηκα και τι ευρέθη εν εµοί
αδίκηµα;
Α Βασ. 26,18   Και προσέθεσε· “διατί εµέ τον δούλον σου καταδιώκεις πάντοτε; Εις τι έχω πταίσει απέναντί σου και ποίον
είναι το αδίκηµά µου;
Α Βασ. 26,19  και νύν ακουσάτω ο κύριός µου ο βασιλεύς το ρήµα τού δούλου αυτού· ει ο Θεός επισείει σε επ εµέ, οσφανθείη
θυσίας σου· και ει υιοί ανθρώπων, επικατάρατοι ούτοι ενώπιον Κυρίου, ότι εξέβαλόν µε σήµερον µη εστηρίχθαι εν
κληρονοµία Κυρίου λέγοντες· πορεύου, δούλευε θεοίς ετέροις.
Α Βασ. 26,19   Και τώρα ο κύριός µου και ο βασιλεύς µου ας καταδεχθή να ακούση τα λόγια εµού του δούλου του· Εάν µεν ο
Θεός σε αποστέλλη εναντίον µου, δια να µε φονεύσης, ας προσφερθή η ζωη µου ως ευάρεστος θυσία στον Θεόν. Εάν όµως
πονηροί άνθρωποι σε εξερεθίζουν εναντίον µου, ας είναι κατηραµένοι ενώπιον του Κυρίου, διότι σήµερον µε έχουν εκδιώξει
και δεν µε αφήνουν να ζήσω εις την κληρονοµίαν του Θεού, την γην της επαγγελίας, και µου λέγουν· Φυγε, πήγαινε να
λατρεύσης άλλους θεούς.
Α Βασ. 26,20  και νύν µη πέσοι το αίµά µου επί την γήν εξεναντίας προσώπου Κυρίου, ότι εξελήλυθεν ο βασιλεύς Ισραήλ
ζητείν ψυχήν µου, καθώς καταδιώκει ο νυκτικόραξ εν τοίς όρεσι.
Α Βασ. 26,20  Και τώρα είθε να µη χυθή το αίµά µου εις ξένην γην, µακράν από το πρόσωπον του Κυρίου µου, διότι ο
βασιλεύς των Ισραηλιτών έχει εξέλθει και µε αναζητεί, δια να µε θανατώση. Με καταδιώκει όπως καταδιώκουν τον
νυκτοκόρακα εις τα βουνά”.



Α Βασ. 26,21  και είπε Σαούλ· ηµάρτηκα· επίστρεφε τέκνον Δαυίδ, ότι ου κακοποιήσω σε ανθ ών έντιµος ψυχή µου εν
οφθαλµοίς σου και εν τή σήµερον· µεµαταίωµαι και ηγνόηκα πολλά σφόδρα.
Α Βασ. 26,21   Απήντησεν ο Σαούλ και είπεν· “έσφαλα απέναντί σου. Γυρισε πίσω, παιδί µου Δαυίδ και δεν θα σε
κακοποιήσω, διότι εσεβάσθης σήµερον την ζωήν µου. Εγώ εφέρθην κατά τρόπον ανόητον απέναντί σου και έχω
παραπλανηθή και εξαπατηθή πάρα πολύ”.
Α Βασ. 26,22  και απεκρίθη Δαυίδ και είπεν· ιδού το δόρυ τού βασιλέως· διελθέτω είς των παιδαρίων και λαβέτω αυτό.
Α Βασ. 26,22  Απήντησεν ο Δαυίδ και είπεν· “ιδού, το δόρυ του βασιλέως ευρίσκεται εδώ. Ας έλθη ένας από τους νεαρούς
δούλους και ας το πάρη.
Α Βασ. 26,23  και Κύριος επιστρέψει εκάστω κατά τας δικαιοσύνας αυτού και την πίστιν αυτού, ως παρέδωκέ σε Κύριος
σήµερον εις χείράς µου και ουκ ηθέλησα επενεγκείν χείρά µου επί χριστόν Κυρίου·
Α Βασ. 26,23   Ο δε Θεός θα ανταποδώση στον καθένα αναλόγως των έργων του και της πίστεως που έδειξεν απέναντι του
Θεού. Διότι ο Κυριος σε παρέδωκε σήµερα εις τα χέρια µου και δεν ηθέλησα να απλώσω το χέρι µου εναντίον του βασιλέως,
τον οποίον ο Θεός έχρισε.
Α Βασ. 26,24  και ιδού καθώς εµεγαλύνθη η ψυχή σου σήµερον εν ταύτη εν οφθαλµοίς µου, ούτως µεγαλυνθείη η ψυχή µου
ενώπιον Κυρίου και σκεπάσαι µε και εξελείταί µε εκ πάσης θλίψεως.
Α Βασ. 26,24  Ιδού, όπως εγώ σήµερον στον τόπον τούτον, εθεώρησα αξίαν πολλού σεβασµού την ζωήν σου, είθε και ο
Κυριος κατά παρόµοιον τρόπον να θεωρήση αξίαν την ζωήν µου και να µε σκεπάση, να µε προφυλάξη και να µε απαλλάξξ
από κάθε κίνδυνον και περιπέτειαν”.
Α Βασ. 26,25  και είπε Σαούλ προς Δαυίδ· ευλογηµένος σύ, τέκνον, και ποιών ποιήσεις και δυνάµενος δυνήση. και απήλθε
Δαυίδ εις την οδόν αυτού, και Σαούλ ανέστρεψεν εις τον τόπον αυτού.
Α Βασ. 26,25   Ο Σαούλ είπεν στον Δαυίδ· “τέκνον µου, συ είσαι ευλογηµένος. Θα πραγµατοποιήσης µεγάλα έργα και µε
δύναµιν πολλήν θα επικρατήσης”. Ο Δαυίδ συνέχισε τον δρόµον του και ο Σαούλ επέστρεψεν στον τόπον του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Α Βασ. 27,1  Καί είπε Δαυίδ εν τή καρδία αυτού λέγων· νύν προστεθήσοµαι εν ηµέρα µια εις χείρας Σαούλ, και ουκ έστι µοι
αγαθόν, εάν µη σωθώ εις γήν αλλοφύλων και ανή Σαούλ τού ζητείν µε εις πάν όριον Ισραήλ, και σωθήσοµαι εκ χειρός
αυτού.
Α Βασ. 27,1    Ο Δαυίδ εσκέφθη και είπε καθ' εαυτόν· “θα έλθη, φαίνεται, κάποια ηµέρα, κατά την οποίαν θα πέσω εις τα
χέρια του Σαούλ, πράγµα το οποίον δεν είναι καθόλου καλόν οι εµέ. Καλύτερα να φύγω και να σωθώ εις την γην των
αλλοφύλων και έτσι ο Σαούλ θα σταµατήση να µε αναζητή µέσα εις τα όρια της χώρας των Ισραηλιτών και θα γλυτώσω
από τα χέρια του”.
Α Βασ. 27,2  και ανέστη Δαυίδ και οι εξακόσιοι άνδρες οι µετ αυτού και επορεύθη προς Αγχούς υιόν Αµµάχ βασιλέα Γέθ.
Α Βασ. 27,2   Εξεκίνησεν ο Δαβίδ και οι εξακόσιοι άνδρες µαζή του και επορεύθησαν προς τον Αγχούς, τον υιόν του Αµµάχ,
βασιλέα της Γέθ.
Α Βασ. 27,3  και εκάθισε Δαυίδ µετά Αγχούς, αυτός και οι άνδρες αυτού, έκαστος και ο οίκος αυτού, και Δαυίδ και
αµφότεραι αι γυναίκες αυτού, Αχινάαχ Ιεζραηλίτις και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ τού Καρµηλίου.
Α Βασ. 27,3   Ο Δαυίδ µαζή µε τους εξακοσίους άνδρας του εγκατεστάθη εκεί, εις την περιοχήν του Αγχούς, ο καθένας µε
την οικογένειάν του. Και ο Δαυίδ είχε µαζή του και τας δύο συζύγους του, την Αχινάαµ την Ιεσραηλίτιδα, και την Αβιγαίαν
την σύζυγον του Ναβαλ του Καρµηλίου.
Α Βασ. 27,4  και ανηγγέλη τώ Σαούλ ότι πέφευγε Δαυίδ εις Γέθ, και ου προσέθετο έτι ζητείν αυτόν.
Α Βασ. 27,4   Ανηγγέλθη δε στον Σαούλ ότι έχει φύγει πλέον ο Δαυίδ από την χώραν του Ισραήλ εις την χώραν της Γεθ και
έτσι ο Σαούλ έπαυσε πλέον να τον αναζητή και να τον καταδιώκη.
Α Βασ. 27,5  και είπε Δαυίδ προς Αγχούς· ει δή εύρηκεν ο δούλός σου χάριν εν οφθαλµοίς σου, δότωσαν δή µοι τόπον εν µια
των πόλεων των κατ αγρόν και καθήσοµαι εκεί· και ινατί κάθηται ο δούλός σου εν πόλει βασιλευοµένη µετά σού;
Α Βασ. 27,5   Είπε δε ο Δαυίδ προς τον Αγχούς· “εάν εγώ ο δούλος σου ευρήκα χάριν ενώπιόν σου, ας µου δώσης ως τοπον
εγκαταστάσεώς µου µίαν από τας αγροτικάς πόλεις, δια να καθήσω εκεί. Διατί να κάθηµαι εγώ ο δούλός σου εις την πόλιν
αυτήν, όπου συ ως βασιλεύς έχεις την έδραν σου;”
Α Βασ. 27,6  και έδωκεν αυτώ εν τή ηµέρα εκείνη την Σεκελάκ· διά τούτο εγενήθη Σεκελάκ τώ βασιλεί της Ιουδαίας έως της
ηµέρας ταύτης.
Α Βασ. 27,6   Πράγµατι ο Αγχούς παρεχώρησεν εις αυτόν κατά την ηµέραν εκείνην την πόλιν Σεκελάκ. Δια τούτο δε η πόλις
Σεκελάκ ανήκει µέχρι της ηµέρας που γράφονται αυτά, στον βασιλέα της Ιουδαίας.
Α Βασ. 27,7  και εγενήθη ο αριθµός των ηµερών, ών εκάθισε Δαυίδ εν αγρώ των αλλοφύλων τέσσαρας µήνας.
Α Βασ. 27,7   Εµεινεν ο Δαυίδ εις την αγροτικήν εκείνην περιοχήν των Φιλισταίων επί τέσσαρες µήνας.
Α Βασ. 27,8  και ανέβαινε Δαυίδ και οι άνδρες αυτού και επετίθεντο επί πάντα τον Γεσιρί και επί τον Αµαληκίτην· και ιδού η
γη κατωκείτο από ανηκόντων η από Γελαµψούρ τετειχισµένων και έως γής Αιγύπτου.
Α Βασ. 27,8   Από εκεί εξήρχετο ο Δαυίδ και οι άνδρες του και έκαναν επιδροµάς εναντίον της φυλής Γεσιρί και των
Αµαληκιτών. Η δε περιοχή, την οποίαν κατοικούσαν οι ανήκοντες εις τας φυλάς αυτάς, εξετείνετο από τα οχυρά της
Γελαµψούρ µέχρι της χώρας Αιγύπτου.
Α Βασ. 27,9  και έτυπτε την γήν και ουκ εζωογόνει άνδρα ή γυναίκα και ελάµβανον ποίµνια και βουκόλια και όνους και
καµήλους και ιµατισµόν, και ανέστρεψαν και ήρχοντο προς Αγχούς.
Α Βασ. 27,9   Ο Δαυίδ έκανεν επιδροµάς εις την χώραν αυτήν, εκτυπούσε τους κατοίκους, εθανάτωνεν άνδρας και γυναίκας
και έπαιρνε τα πρόβατα, τα βόδια, τους όνους, τας καµήλους, τα ενδύµατα και επέστρεφαν πάλιν προς τον Αγχούς.
Α Βασ. 27,10  και είπεν Αγχούς προς Δαυίδ· επί τίνα επέθεσθε σήµερον; και είπε Δαυίδ προς Αγχούς· κατά νότον της Ιουδαίας
και κατά νότον Ιεσµεγά και κατά νότον τού Κενεζί.
Α Βασ. 27,10   Ο Αγχούς ηρώτα τον Δαυίδ· “εναντίον τίνος σήµερον έχεις επιτεθή;” Και ο Δαυίδ έλεγε προς τον Αγχούς· “στο
νότια µέρη της Ιουδαίας, προς νότον Ιεσµεγά και προς νότον των Κενεζαίων”.
Α Βασ. 27,11  και άνδρα και γυναίκα ουκ εζωογόνησα τού εισαγαγείν εις Γέθ λέγων· µη αναγγείλωσιν εις Γέθ καθ ηµών



λέγοντες· τάδε Δαυίδ ποιεί, και τόδε το δικαίωµα αυτού πάσας τας ηµέρας, ας εκάθητο Δαυίδ εν αγρώ των αλλοφύλων.
Α Βασ. 27,11  Δεν άφηνεν εν τη ζωή ούτε άνδρα ούτε γυναίκα, δια να µη έλθουν ζώντες εις Γέθ, µήπως τυχόν, όπως έλεγε·
“και καταθέσουν καταµαρτυρίαν εναντίον ηµών λέγοντες· Ιδού, αυτά και αυτά πράττει ο Δαυίδ. Ιδού ο τρόπος της
ενεργείας του Δαυίδ καθ' όλον το διάστηµα, που παρέµενεν εις την περιοχήν των Φιλισταίων”.
Α Βασ. 27,12  και επιστεύθη Δαυίδ εν τώ Αγχούς σφόδρα λέγων· ήσχυνται αισχυνόµενος εν τώ λαώ αυτού εν Ισραήλ και
έσται µοι δούλος εις τον αιώνα.
Α Βασ. 27,12   Ετσι δε ο Δαυίδ απέκτησε πολύ µεγάλην εµπιστοσύνην εκ µέρους του Αγχούς, διότι αυτός εσκέπτετο και
έλεγε· “ο Δαυίδ πολεµών εναντίον των Ισραηλιτών έχει µισηθή από τους Ισραηλίτας. Δια τούτο δε και θα είναι εις εµέ
παντοτεινός υπηρέτης και δούλος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Α Βασ. 28,1  Καί εγενήθη εν ταίς ηµέραις εκείναις και συναθροίζονται αλλόφυλοι εν ταίς παρεµβολαίς αυτών εξελθείν
πολεµείν µετά Ισραήλ, και είπεν Αγχούς προς Δαυίδ· γινώσκων γνώση ότι µετ εµού εξελεύση εις πόλεµον σύ και οι άνδρες
σου.
Α Βασ. 28,1    Κατά τας ηµέρας εκείνας συνηθροίσθησαν τα επί µέρους στρατεύµατα των Φιλισταίων εις µίαν στρατιάν, δια
να πολεµήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Ο Αγχούς είπε τότε προς τον Δαυίδ· “γνωρίζεις βέβαια καλά, ότι θα εξέλθης εις
πόλεµον συ και οι άνδρες σου µαζή µε εµέ”.
Α Βασ. 28,2  και είπε Δαυίδ προς Αγχούς· ούτω νύν γνώση ά ποιήσει ο δούλός σου· και είπεν Αγχούς προς Δαυίδ· ούτως
αρχισωµατοφύλακα θήσοµαί σε πάσας τας ηµέρας.
Α Βασ. 28,2   Ο Δαυίδ απήντησε προς τον Αγχούς· “έτσι τώρα θα µάθης καλύτερα εκείνα τα κατορθώµατα, τα οποία θα
πραγµατοποιήση ο δούλος σου”. Ο Αγχούς απήντησε προς τον Δαυίδ· “και εγώ σε εγκαθιστώ αρχηγόν της προσωπικής
µου σωµατοφυλακής”.
Α Βασ. 28,3  Καί Σαµουήλ απέθανε, και εκόψαντο αυτόν πάς Ισραήλ και θάπτουσιν αυτόν εν Αρµαθαίµ εν πόλει αυτού. και
Σαούλ περιείλε τους εγγαστριµύθους και τους γνώστας από της γής.
Α Βασ. 28,3   Ο Σαµουήλ απέθανεν, όπως προηγουµένως ελέχθη, όλοι δε οι Ισραηλίται εθρήνησαν αυτόν µετά κοπετών και
δακρύων και τον έθαψαν εις την πόλιν Αρµαθαίµ. Πριν η αποθάνη ο Σαµουήλ, ο Σαούλ είχε καταδιώξει τους
εγγαστριµύθους και εκείνους, οι οποίοι εκαλούσαν, δήθεν, νεκρούς από τον άδην.
Α Βασ. 28,4  και συναθροίζονται οι αλλόφυλοι και έρχονται και παρεµβάλλουσιν εις Σωµάν, και συναθροίζει Σαούλ πάντα
άνδρα Ισραήλ, και παρεµβάλλουσιν εις Γελβουέ .
Α Βασ. 28,4   ΟΙ Φιλισταίοι λοιπόν συνηθροίσθησαν, ήλθον και εστρατοπέδευσαν εις την πόλιν Σωµάν. Ο δε Σαούλ
συνεκέντρωσεν όλους τους Ισραηλίτας πολεµιστάς, οι οποίοι και εστρατοπέδευσαν απέναντι στο όρος Γελβουέ .
Α Βασ. 28,5  και είδε Σαούλ την παρεµβολήν των αλλοφύλων και εφοβήθη, και εξέστη η καρδία αυτού σφόδρα.
Α Βασ. 28,5   Ο Σαούλ είδε το στρατόπεδον των Φιλισταίων και κατελήφθη από φόβον. Εδειλίασεν η καρδία του πάρα πολύ.
Α Βασ. 28,6  και επηρώτησε Σαούλ διά Κυρίου, και ουκ απεκρίθη αυτώ Κύριος εν τοίς ενυπνίοις και εν τοίς δήλοις και εν τοίς
προφήταις.
Α Βασ. 28,6   Ηθέλησε να µάθη δια την έκβασιν του πολέµου και ηρώτησε τον Κυριον. Ο Κυριος όµως δεν απήντησεν εις
αυτόν, ούτε µε τα ενύπνια, ούτε µε την “δήλωσιν” και την “αλήθειαν”, ούτε µε κανέναν από τους προφήτας.
Α Βασ. 28,7  και είπε Σαούλ τοίς παισίν αυτού· ζητήσατέ µοι γυναίκα εγγαστρίµυθον, και πορεύσοµαι προς αυτήν και
ζητήσω εν αυτή· και είπαν οι παίδες αυτού προς αυτόν· ιδού γυνή εγγαστρίµυθος εν Αενδώρ .
Α Βασ. 28,7   Είπε τότε ο Σαούλ στους δούλους του· “αναζητήσατε και φροντίσατε να µου βρήτε γυναίκα µάντισσαν, δια να
µεταβώ προς αυτήν και να την συµβουλευθώ”. Είπαν οι δούλοι του προς αυτόν· “ιδού, υπάρχει µία µάντισσα εις Αενδώρ”.
Α Βασ. 28,8  και συνεκαλύψατο Σαούλ και περιεβάλετο ιµάτια έτερα και πορεύεται αυτός και δύο άνδρες µετ αυτού και
έρχονται προς την γυναίκα νυκτός και είπεν αυτή· µάντευσαι δή µοι εν τώ εγγαστριµύθω και ανάγαγέ µοι ον εάν είπω σοι.
Α Βασ. 28,8   Μετηµφιέσθη ο Σαούλ, έβγαλε τα βασιλικά ενδύµατα και εφόρεσεν άλλα και µε δύο άνδρας µαζή του ήλθον
προς την γυναίκα την µάντισσαν κατά το διάστηµα της νυκτός και ο Σαουλ της είπε· “φανέρωσε σε παρακαλώ, εις ηµάς το
µέλλον φέρουσα από τον άδην πνεύµα , το οποίον εγώ θα σου είπω και το οποίον θα οµιλήση δια της κοιλίας σου”.
Α Βασ. 28,9  και είπεν αυτώ η γυνή· ιδού δή σύ οίδας όσα εποίησε Σαούλ, ως εξωλόθρευσε τους εγγαστριµύθους και τους
γνώστας από της γής· και ινατί σύ παγιδεύεις την ψυχήν µου θανατώσαι αυτήν;
Α Βασ. 28,9   Απήντησε προς αυτόν η µάντισσα· “συ γνωρίζεις πολύ καλά όσα έκαµε εναντίον των µάντεων ο Σαούλ, πως
δηλαδή εξωλόθρευσε τους µάντεις και εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν να καλούν πνεύµατα από την γην. Διατί λοιπόν συ
εκθέτεις εις παγίδα κινδύνου την ζωήν µου, ώστε να µε θανατώση ο Σαούλ;”
Α Βασ. 28,10  και ώµοσεν αυτή Σαούλ λέγων· ζή Κύριος, ει απαντήσεταί σοι αδικία εν τώ λόγω τούτω.
Α Βασ. 28,10   Ο Σαουλ ωρκίσθη εις την γυναίκα και είπε· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον ότι κανένα απολύτως κακόν δεν θα
επέλθη εις σε από αυτήν την πράξιν σου.
Α Βασ. 28,11  και είπεν η γυνή· τίνα αναγάγω σοι; και είπε· τον Σαµουήλ ανάγαγέ µοι.
Α Βασ. 28,11  Η γυνή ηρώτησε· “ποιόν θέλεις από τους νεκρούς να καλέσω;” Και ο Σαουλ είπε· “κάλεσέ µου τον Σαµουήλ”.
Α Βασ. 28,12  και είδεν η γυνή τον Σαµουήλ και ανεβόησε φωνή µεγάλη· και είπεν η γυνή προς Σαούλ· ινατί παρελογίσω µε;
και σύ εί Σαούλ.
Α Βασ. 28,12   Η γυνή είδε τον Σαµουήλ να ανεβαίνη και έκραξε µε φωνήν µεγάλην και είπεν η γυναίκα προς τον Σαούλ·
“διατί µε εξηπάτησες; Συ είσαι ο Σαούλ” !
Α Βασ. 28,13  και είπεν αυτή ο βασιλεύς· µη φοβού, ειπόν τίνα εώρακας. και είπεν αυτώ η γυνή· θεούς εώρακα αναβαίνοντας
εκ της γής.
Α Βασ. 28,13   Ο βασιλεύς της απήντησε· “µη φοβήσαι. Πές µου ποιόν είδες”. Είπεν εις αυτόν η γυναίκα· “εγώ είδα θεούς να
αναβαίνουν από την γην”.
Α Βασ. 28,14  και είπεν αυτή· τι έγνως; και είπεν αυτώ· άνδρα όρθιον αναβαίνοντα εκ της γής, και ούτος διπλοΐδα
αναβεβληµένος. και έγνω Σαούλ, ότι ούτος Σαµουήλ, και έκυψεν επί πρόσωπον αυτού επί την γήν και προσεκύνησεν αυτώ .
Α Βασ. 28,14   Ο βασιλεύς την ηρώτησε· “τι ακριβώς είδες;” Εκείνη απήντησεν· “είδα ένα όρθιον άνδρα να ανεβαίνη από τον



άδην και αυτός ήτο ενδεδυµένος διπλοΐδα”. Αµέσως ο Σαουλ αντελήφθη ότι αυτός ήτο ο Σαµουήλ. Εσκυψε µέχρις εδάφους
το πρόσωπόν του και επροσκύνησε τον Σαµουήλ.
Α Βασ. 28,15  και είπε Σαµουήλ· ινατί παρηνώχλησάς µοι αναβήναί µε; και είπε Σαούλ· θλίβοµαι σφόδρα, και οι αλλόφυλοι
πολεµούσιν εν εµοί, και ο Θεός αφέστηκεν απ εµού και ουκ επακήκοέ µοι έτι και εν χειρί των προφητών και εν τοίς
ενυπνίοις· και νύν κέκληκά σε γνωρίσαι µοι τι ποιήσω.
Α Βασ. 28,15   Ο Σαµουήλ είπε προς τον Σαούλ· “διατί µε ηνώχλησες και µε εκάλεσες να αναβώ εδώ;” Απήντησεν ο Σαούλ·
“ευρίσκοµαι υπό το κράτος µεγάλης θλίψεως. Οι αλλόφυλοι πολεµούν εναντίον µου, ο Θεός έχει αποµακρυνθή από εµέ, δεν
µε ακούει πλέον, αν και τον παρακαλώ προς τούτο. Δεν µου απαντά ούτε δια των προφητών ούτε µε τα ενύπνια. Και τώρα
σε έχω καλέσει, δια να µου καταστήσης γνωστόν και να µε συµβουλεύσης τι πρέπει να κάµω”.
Α Βασ. 28,16  και είπε Σαµουήλ· ινατί επερωτάς µε; και Κύριος αφέστηκεν από σού και γέγονε µετά τού πλησίον σου·
Α Βασ. 28,16   Ο Σαµουήλ του απήντησε· “διατί µε ερωτάς; Εγώ δεν ηµπορώ πλέον εις τίποτε να σε βοηθήσω, διότι ο Κυριος
έχει αποµακρυνθή από σε και συµπαρίσταται προστάτης και βοηθός του πλησίον σου , δηλαδή του Δαυίδ.
Α Βασ. 28,17  και πεποίηκε Κύριός σοι καθώς ελάλησε Κύριος εν χειρί µου, και διαρήξει Κύριος την βασιλείαν σου εκ χειρός
σου και δώσει αυτήν τώ πλησίον σου τώ Δαυίδ.
Α Βασ. 28,17   Ο Κυριος έκαµεν εναντίον σου ο,τι είχε προφητεύσει δι' εµού. Θα διαρρήξη ο Κυριος και θα αφαιρέση από σε
την βασιλείαν σου και θα την δώση στον πλησίον σου, στον Δαυίδ.
Α Βασ. 28,18  διότι ουκ ήκουσας φωνής Κυρίου και ουκ εποίησας θυµόν οργής αυτού εν Αµαλήκ, διά τούτο το ρήµα εποίησε
Κύριός σοι εν τή ηµέρα ταύτη.
Α Βασ. 28,18   Τούτο δε, διότι δεν υπήκουσες εις την φωνήν του Κυρίου, ώστε να πολεµήσης τους Αµαληκίτας και να
εκτελέσης εναντίον αυτών όσα η δικαία οργή του επέβαλλε. Δι' αυτόν τον λόγον θα επιφέρη ο Κυριος κατά την ηµέραν
αυτήν τιµωρίαν εναντίον σου.
Α Βασ. 28,19  και παραδώσει Κύριος τον Ισραήλ µετά σού εις χείρας αλλοφύλων, και αύριον σύ και οι υιοί σου µετά σού
πεσούνται, και την παρεµβολήν Ισραήλ δώσει Κύριος εις χείρας αλλοφύλων.
Α Βασ. 28,19   Ο Κυριος θα παραδώση µαζή µε σε και όλους τους Ισραηλίτας εις τα χέρια των αλλοφύλων. Αύριον συ και τα
παιδιά σου θα φονευθούν από τους Φιλισταίους και ολόκληρος η παρεµβολή των Ισραηλιτών θα δοθή από τον Κυριον εις
τα χέρια των Φιλισταίων”.
Α Βασ. 28,20  και έσπευσε Σαούλ και έπεσεν εστηκώς επί την γήν και εφοβήθη σφόδρα από των λόγων Σαµουήλ· και εν
αυτώ ουκ ήν ισχύς έτι, ου γάρ έφαγεν άρτον όλην την ηµέραν και όλην την νύκτα εκείνην.
Α Βασ. 28,20  Ανεστατώθη πολύ ο Σαούλ από τον λόγον εκείνον, έπεσε καθ' όλον το µήκος του σώµατός του εις την γην και
κατέκειτο εις αυτήν, διότι εφοβήθη πάρα πολύ από τα λόγια του Σαµουήλ. Δεν έµεινε πλέον καµµία δύναµις µέσα του. Δεν
έφαγε τίποτε όλην εκείνην την ηµέραν και όλην την νύκτα”.
Α Βασ. 28,21  και εισήλθεν η γυνή προς Σαούλ και είδεν ότι έσπευσε σφόδρα, και είπε προς αυτόν· ιδού δή ήκουσεν η δούλη
σου της φωνής σου και εθέµην την ψυχήν µου εν τή χειρί µου και ήκουσα τους λόγους, ούς ελάλησάς µοι·
Α Βασ. 28,21   Η µάντισσα γυνή επλησίασε προς τον Σαούλ, τον είδε τόσον πολύ θλιµµένον και είπε προς αυτόν· “ιδού
λοιπόν ήκουσεν η δούλη σου την παράκλησίν σου και εξέθεσα την ζωήν µου εις κίνδυνον, διότι υπήκουσα εις τα λόγια, τα
οποία µου είπες.
Α Βασ. 28,22  και νύν άκουσον δή φωνής της δούλης σου, και παραθήσω ενώπιόν σου ψωµόν άρτου, και φάγε, και έσται σοι
ισχύς, ότι πορεύη εν οδώ.
Α Βασ. 28,22  Ακουσε λοιπόν τώρα και την παράκλησιν της δούλης σου· Θα παραθέσω ενώπιόν σου ένα κοµµάτι ψωµί να
φάγης και έτσι θα επανέλθη εις σε η δύναµις, διότι θα βαδίσης δρόµον πολύν”.
Α Βασ. 28,23  και ουκ εβουλήθη φαγείν· και παρεβιάζοντο αυτόν οι παίδες αυτού και η γυνή, και ήκουσε της φωνής αυτών
και ανέστη από της γής και εκάθισεν επί τον δίφρον.
Α Βασ. 28,23   Ο Σαούλ δεν ηθέλησε να φάγη. Επέµεναν όµως στούτο οι συνοδοί του δούλοι και η γυνή η µάντισσα. Ηκουσεν
επί τέλους την παράκλησίν των, εσηκώθη από το έδαφος και εκάθησεν εις ένα δίφρον.
Α Βασ. 28,24  και τή γυναικί ήν δάµαλις νοµάς εν τή οικία, και έσπευσε και έθυσεν αυτήν και έλαβεν άλευρα και εφύρασε
και έπεψεν άζυµα
Α Βασ. 28,24  Η γυναίκα αυτή είχε µίαν καλοθρεµµένην δάµαλιν στο σπίτι της, έσπευσε και την έσφαξεν επήρεν αλεύρι, το
εζύµωσε και έψησε λαγάνες.
Α Βασ. 28,25  και προσήγαγεν ενώπιον Σαούλ και ενώπιον των παιδών αυτού, και έφαγον. και ανέστησαν και απήλθον την
νύκτα εκείνην.
Α Βασ. 28,25   Προσέφερεν αυτά στον Σαούλ και στους συνοδεύοντας αυτόν νεαρούς υπηρέτας του, οι οποίοι και έφαγον.
Επειτα δε εσηκώθησαν και ανεχώρησαν την ιδίαν εκείνην νύκτα δια το στρατόπεδόν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Α Βασ. 29,1  Καί συναθροίζουσιν αλλόφυλοι πάσας τας παρεµβολάς αυτών εις Αφέκ, και Ισραήλ παρενέβαλεν εν Αενδώρ
την εν Ιεζραέλ.
Α Βασ. 29,1    Οι Φιλισταίοι συνεκέντρωσαν όλα τα στρατεύµατά των εις Αφέκ, οι δε Ισραηλίται εστρατοπέδευσαν εις
Αενδώρ, εις την κοιλάδα της Ιεζραέλ.
Α Βασ. 29,2  και οι σατράπαι των αλλοφύλων παρεπορεύοντο εις εκατοντάδας και χιλιάδας, και Δαυίδ και οι άνδρες αυτού
παρεπορεύοντο επ εσχάτων µετά Αγχούς.
Α Βασ. 29,2   Οι σατράπαι των Φιλισταίων επροπορεύοντο επί κεφαλής στρατιωτικών τµηµάτων εκατόν και χιλίων ανδρών ,
ο δε Δαυίδ και οι άνδρες του ακολουθούσαν τελευταίοι µαζή µε τον Αγχούς.
Α Βασ. 29,3  και είπον οι σατράπαι των αλλοφύλων· τίνες οι διαπορευόµενοι ούτοι; και είπεν Αγχούς προς τους στρατηγούς
των αλλοφύλων· ουχ ούτος Δαυίδ ο δούλος Σαούλ βασιλέως Ισραήλ; γέγονε µεθ ηµών ηµέρας τούτο δεύτερον έτος, και ουχ
εύρηκα εν αυτώ ουθέν αφ ής ηµέρας ενέπεσε προς µε και έως της ηµέρας ταύτης.
Α Βασ. 29,3   Οι σατράπαι των Φιλισταίων, όταν είδαν τον Δαυίδ, είπαν προς τον Αγχούς· “ποίοι είναι αυτοί, οι οποίοι
προχωρούν µαζή µας;” Ο Αγχούς απήντησεν στους στρατηγούς τούτους των Φιλισταίων· “δεν τον γνωρίζετε; Αυτός είναι ο



Δαυίδ, ο δούλος του βασιλέως των Ισραηλιτύν, του Σαούλ. Ευρίσκεται µαζή µας δεύτερον τούτο έτος. Τιποτε κατά το
διάστηµα αυτό άξιον µοµφής δεν ευρήκα εις αυτόν από την ηµέραν, που έπεσεν εις τα χέρια µου µέχρι της σηµερινής
ηµέρας”.
Α Βασ. 29,4  και ελυπήθησαν επ αυτώ οι στρατηγοί των αλλοφύλων και λέγουσιν αυτώ· απόστρεψον τον άνδρα και
αποστραφήτω εις τον τόπον αυτού, ού κατέστησας αυτόν εκεί, και µη ερχέσθω µεθ ηµών εις τον πόλεµον και µη γινέσθω
επίβουλος της παρεµβολής· και εν τίνι διαλλαγήσεται ούτος τώ κυρίω αυτού; ουχί εν ταίς κεφαλαίς των ανδρών εκείνων;
Α Βασ. 29,4   Οι στρατηγοί των αλλοφύλων επικράνθησαν εναντίον του Αγχούς και του είπαν· “πες στον άνδρα αυτόν να
επιστρέψη στον τόπον του, εκεί όπου συ τον έχεις εγκαταστήσει και να µη έλθη µαζή µας στον πόλεµον, διότι υπάρχει
φόβος να γίνη προδότης των στρατευµάτων µας. Και ποιός ηµπορεί να γνωρίζη τον τρόπον, µε τον οποίον ο Δαυίδ θα
ήθελε να συνδιαλλαγή µε τον κύριόν του; Πιθανόν να προτείνη εις αυτόν τας κεφαλάς των ανδρών του στρατεύµατός µας.
Α Βασ. 29,5  ουχ ούτος Δαυίδ, ώ εξήρχον εν χοροίς λέγοντες· επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαυίδ εν µυριάσιν αυτού;
Α Βασ. 29,5   Αυτός δεν είναι ο Δαυίδ, προς χάριν του οποίου έσυραν τον χορόν αι γυναίκες και έψαλλαν· Εφόνευσεν ο Σαούλ
χιλιάδας και ο Δαυίδ εφόνευσε µυριάδας;
Α Βασ. 29,6  και εκάλεσεν Αγχούς τον Δαυίδ και είπεν αυτώ· ζή Κύριος, ότι ευθής σύ και αγαθός εν οφθαλµοίς µου, και η
έξοδός σου και η είσοδός σου µετ εµού εν τή παρεµβολή, και ότι ουχ εύρηκα κατά σού κακίαν αφ ής ηµέρας ήκεις προς µε
έως της σήµερον ηµέρας· και εν οφθαλµοίς των σατραπών ουκ αγαθός σύ·
Α Βασ. 29,6   Ο Αγχούς εκάλεσε τον Δαυίδ και του είπεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν, ότι συ υπήρξες έντιµος και ειλικρινής
ενώπιόν µου και γενικώς η συµπεριφορά σου στο στράτευµα ήτο τέτοια, ώστε τίποτε το αξιοκατάκριτον δεν έχω να σου
κατηγορήσω από την ηµέραν, που έχεις έλθει µαζή µου µέχρι σήµερα. Εις τα µάτια όµως των σατραπών δεν είσαι
ευάρεστος.
Α Βασ. 29,7  και νύν ανάστρεφε και πορεύου εις ειρήνην, και ου µη ποιήσης κακίαν εν οφθαλµοίς των σατραπών των
αλλοφύλων.
Α Βασ. 29,7   Τωρα λοιπόν γύρισε πίσω, πήγαινε εις οδόν ειρήνης, δια να µη τυχόν και ιδής την κακίαν των σατραπών να
εκσπά εναντίον σου”.
Α Βασ. 29,8  και είπε Δαυίδ προς Αγχούς· τι πεποίηκά σοι και τι εύρες εν τώ δούλω σου αφ ής ηµέρας ήµην ενώπιόν σου και
έως της ηµέρας ταύτης, ότι ου µη έλθω πολεµήσας τους εχθρούς τού κυρίου µου τού βασιλέως;
Α Βασ. 29,8   Είπεν ο Δαυίδ προς τον Αγχούς· “τι κακόν έκαµα εις σε και τι αδίκηµα ευρήκες εις εµέ τον δούλον σου, από την
ηµέραν κατά την οποίαν παρουσιάσθην ενώπιόν σου µέχρι της ηµέρας αυτής, ώστε να µη λάβω µέρος στον πόλεµον του
κυρίου µου, του βασιλέως, εναντίον των εχθρών του;”
Α Βασ. 29,9  και απεκρίθη Αγχούς προς Δαυίδ· οίδα ότι αγαθός σύ εν οφθαλµοίς µου, αλλ οι σατράπαι των αλλοφύλων
λέγουσιν· ουχ ήξει µεθ ηµών εις πόλεµον.
Α Βασ. 29,9   Ο Αγχούς απήντησε προς τον Δαυίδ· “γνωρίζω πολύ καλά ότι συ εφάνης έντιµος και καλός ενώπιόν µου, αλλά
οι σατράπαι των αλλοφύλων λέγουν και επιµένουν· Αυτός δεν θα έλθη µαζή µας στον πόλεµον.
Α Βασ. 29,10  και νύν όρθρισον το πρωΐ σύ και οι παίδες τού κυρίου σου οι ήκοντες µετά σού, και πορεύεσθε εις τον τόπον, ού
κατέστησα υµάς εκεί, και λόγον λοιµόν µη θής εν καρδία σου, ότι αγαθός σύ ενώπιόν µου· και ορθρίσατε εν τή οδώ, και
φωτισάτω υµίν, και πορεύθητε.
Α Βασ. 29,10   Και τώρα, λοιπόν, σηκωθήτε λίαν πρωι, συ και οι άνδρες που σε ακολουθούν, οι δούλοι αυτοί του πρώην
κυρίου σου του Σαούλ, και επανέλθετε στον τόπον, όπου εγώ σας έχω εγκαταστήσει. Καµµίαν δε κακήν σκεψιν µη βάλης
στο µυαλό σου, ότι τάχα, εγώ έχω κάτι εναντίον σου, διότι συ απεδείχθης αγαθός και καλός ενώπιόν µου. Σηκωθήτε,
λοιπόν, συ και οι άνδρες σου πρωϊ και µόλις φωτίση αναχωρήσατε”.
Α Βασ. 29,11  και ώρθρισε Δαυίδ αυτός και οι άνδρες αυτού απελθείν και φυλάσσειν την γήν των αλλοφύλων, και οι
αλλόφυλοι ανέβησαν πολεµείν επί Ισραήλ.
Α Βασ. 29,11  Ο Δαυίδ και οι µετ' αυτού άνδρες ηγέρθησαν λίαν πρωϊ, δια να αναχωρήσουν και να επιστρέψουν και
φυλάξουν την χώραν των αλλοφύλων. Οι αλλόφυλοι ανέβησαν και ήρχισαν τον πόλεµόν των εναντίον των Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Α Βασ. 30,1  Καί εγενήθη εισελθόντος Δαυίδ και των άνδρών αυτού την Σεκελάκ τή ηµέρα τή τρίτη, και Αµαλήκ επέθετο επί
τον νότον και επί την Σεκελάκ και επάταξε την Σεκελάκ και ενεπύρισαν αυτήν εν πυρί·
Α Βασ. 30,1    Ο Δαυίδ κατά την τρίτην ηµέραν από της αναχωρήσεώς του επέστρεψε µαζή µε τους άνδρας του εις την
Σεκελάκ. Οι Αµαληκίται εν τω µεταξύ είχαν επιτεθή νοτίως της Παλαιστίνης εναντίον της Σεκελάκ, την κατέλαβαν και την
παρέδωσαν στο πυρ.
Α Βασ. 30,2  και τας γυναίκας και πάντα τα εν αυτή από µικρού έως µεγάλου ουκ εθανάτωσαν άνδρα και γυναίκα, αλλ
ηχµαλώτευσαν και απήλθον εις την οδόν αυτών.
Α Βασ. 30,2   Κανένα όµως από τους κατοίκους δεν εφόνευσαν, αλλά όλους όσοι ευρίσκοντο εις αυτήν, από µικρού έως
µεγάλου, άνδρας και γυναίκας, τους επήραν αιχµαλώτους και επανήλθον εις την πατρίδα των.
Α Βασ. 30,3  και ήλθε Δαυίδ και οι άνδρες αυτού εις την πόλιν, και ιδού εµπεπύρισται εν πυρί, αι δε γυναίκες αυτών και οι
υιοί αυτών και αι θυγατέρες αυτών ηχµαλωτευµένοι.
Α Βασ. 30,3   Εφθασεν ο Δαυίδ µε τους άνδρας του εις την πόλιν Σεκελάκ και ιδού, ήτο ολόκληρος παραδεδοµένη εις τας
φλόγας, αι δε γυναίκες αυτών και τα παιδιά των και αι θυγατέρες των είχαν αιχµαλωτισθή.
Α Βασ. 30,4  και ήρε Δαυίδ και οι άνδρες αυτού την φωνήν αυτών και έκλαυσαν, έως ότου ουκ ήν εν αυτοίς ισχύς έτι τού
κλαίειν.
Α Βασ. 30,4   Ο Δαυίδ και όλοι οι άνδρες, που ήσαν µαζή του, έβγαλαν µεγάλην κραυγήν και έκλαυσαν τόσον πολύ, ώστε
δεν τους είχεν αποµείνει πλέον ισχύς να κλαύσουν περισσότερον.
Α Βασ. 30,5  και αµφότεραι αι γυναίκες Δαυίδ ηχµαλωτεύθησαν, Αχινόοµ η Ιεζραηλίτις και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ τού
Καρµηλίου.
Α Βασ. 30,5   Και αι δύο γυναίκες του Δαυίδ είχον επίσης αιχµαλωτισθή, η Αχινόοµ η Ισραηλίτις και η Αβιγαία η σύζυγος
του Ναβαλ του Καρµηλίου.



Α Βασ. 30,6  και εθλίβη Δαυίδ σφόδρα, ότι είπεν ο λαός λιθοβολήσαι αυτόν, ότι κατώδυνος ψυχή παντός τού λαού, εκάστου
επί τους υιούς αυτού και επί τας θυγατέρας αυτού· και εκραταιώθη Δαυίδ εν Κυρίω Θεώ αυτού.
Α Βασ. 30,6   Ο Δαυίδ ελυπήθη πάρα πολύ δι' αυτά και διότι ο λαός του είχεν αποφασίσει να τον λιθοβολήση . Η ψυχή όλων
επονούσε βαθύτατα, διότι τα παιδιά και αι θυγατέρες ενός εκάστου από αυτούς, είχαν αιχµαλωτισθή. Ο Δαυίδ µέσα εις την
µεγάλην του αυτήν οδύνην ενισχύθη από τον Κυριον και Θεόν του.
Α Βασ. 30,7  και είπε Δαυίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα υιόν Αβιµέλεχ· προσάγαγε το εφούδ .
Α Βασ. 30,7   Είπε τότε ο Δαυίδ προς τον αρχιερέα Αβιάθαρ, τον υιόν του Αχιµέλεχ· “φέρε εδώ και φόρεσε το εφούδ”.
Α Βασ. 30,8  και επηρώτησε Δαυίδ διά τού Κυρίου λέγων· ει καταδιώξω οπίσω τού γεδδούρ τούτου, ει καταλήψοµαι αυτούς;
και είπεν αυτώ· καταδίωκε, ότι καταλαµβάνων καταλήψη αυτούς και εξαιρούµενος εξελή.
Α Βασ. 30,8   Αφού ο αρχιερεύς εφόρεσε το εφούδ, ο Δαυίδ ηρώτησε τον Κυριον µέσω του εφούδ και είπε· “να επιτεθώ
εναντίον αυτών των ληστών; Θα τους καταβάλω;” Ο Κυριος απήντησε προς αυτόν· “καταδίωξέ τους διότι ασφαλώς θα
τους καταβάλης και θα απελευθερώσης τους αιχµαλώτους”.
Α Βασ. 30,9  και επορεύθη Δαυίδ, αυτός και οι εξακόσιοι άνδρες µετ αυτού, και έρχονται έως τού χειµάρου Βοσόρ, και οι
περισσοί έστησαν.
Α Βασ. 30,9   Ο Δαυίδ εβάδισεν αυτός και οι εξακόσιοι άνδρες του και έφθασαν µέχρι του χειµάρρου Βοσόρ. Εκεί οι
βραδυπορήσαντες έµειναν πίσω.
Α Βασ. 30,10  και κατεδίωξεν εν τετρακοσίοις ανδράσιν, υπέστησαν δε διακόσιοι άνδρες, οίτινες εκάθισαν πέραν τού
χειµάρου τού Βοσόρ.
Α Βασ. 30,10   Ο Δαυίδ µε τους υπολοίπους τετρακοσίους άνδρας συνέχισε την πορείαν εις καταδίωξιν των Αµαληκιτών , ενώ
οι άλλοι διακόσιοι άνδρες εκάθισαν πέραν από τον χείµαρρον Βοσόρ.
Α Βασ. 30,11  και ευρίσκουσιν άνδρα Αιγύπτιον εν αγρώ και λαµβάνουσιν αυτόν και άγουσιν αυτόν προς Δαυίδ·
Α Βασ. 30,11  Καθώς προχωρούσαν οι τετρακόσιοι µε τον Δαυίδ, ευρήκαν εις κάποιον αγρόν ένα άνδρα Αιγύπτιον, τον
συνέλαβαν και τον ωδήγησαν ενώπιον του Δαυίδ.
Α Βασ. 30,12  και διδόασιν αυτώ άρτον, και έφαγε, και επότισαν αυτόν ύδωρ· και διδόασιν αυτώ κλάσµα παλάθης, και
έφαγε, και κατέστη το πνεύµα αυτού εν αυτώ, ότι ου βεβρώκει άρτον και ου πεπώκει ύδωρ τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας.
Α Βασ. 30,12   Εδωσαν εις αυτόν τροφήν και έφαγε, έδωσαν νερό και έπιε. Του έδωσαν επίσης µερικά σύκα, τα οποία έφαγε,
και τοιουτοτρόπως αυτός συνήλθεν από την λιποθυµίαν του, διότι είχε τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας να φάγη άρτον και να
πίη νερό.
Α Βασ. 30,13  και είπεν αυτώ Δαυίδ· τίνος σύ εί και πόθεν εί; και είπε το παιδάριον το Αιγύπτιον· εγώ ειµι δούλος ανδρός
Αµαληκίτου, και κατέλιπέ µε ο Κύριός µου, ότι ηνωχλήθην εγώ σήµερον τριταίος.
Α Βασ. 30,13  Τον ηρώτησεν ο Δαυίδ· “τίνος είσαι συ; Από που κατάγεσαι;” Και ο νεαρός εκείνος Αιγύπτιος είπεν· “εγώ είµαι
δούλος ενός Αµαληκίτου και ο κύριός µου µε εγκατέλιπε, διότι τρίτην αυτήν ηµέραν εγώ ήµην ασθενής.
Α Βασ. 30,14  και ηµείς επεθέµεθα επί τον νότον τού Χολθί και επί τα της Ιουδαίας µέρη και επί νότον Χελούβ και την
Σεκελάκ ενεπυρίσαµεν εν πυρί.
Α Βασ. 30,14   Ηµείς είµεθα εκείνοι, οι οποίοι είχοµεν επιτεθή προς τας νοτίας περιοχάς της Παλαιστίνης, εναντίον των
φυλών Χολθί, εις τα µέρη της Ιουδαίας προς νότον, εις την περιοχήν εκείνην, η οποία ανήκει στον Χαλεβ και ηµείς επίσης
παρεδώσαµεν στο πυρ την Σεκελάκ”.
Α Βασ. 30,15  και είπεν αυτώ Δαυίδ· ει κατάξεις µε επί το γεδδούρ τούτο; και είπεν· όµοσον δή µοι κατά τού Θεού µη
θανατώσειν µε και µη παραδούναί µε εις χείρας τού κυρίου µου, και κατάξω σε επί το γεδδούρ τούτο.
Α Βασ. 30,15  Του είπεν ο Δαυίδ· “ηµπορείς να µε οδηγήσης εις αυτήν την συµµορίαν;” Ο δε Αιγύπτιος απήντησεν· “ορκίσου
µου ενώπιον του Θεού ότι δεν θα µε φονεύσης η δεν θα µε παραδώσης εις τα χέρια του κυρίου µου, και εγώ αναλαµβάνω να
σε οδηγήσω εναντίον αυτής της συµµορίας”.
Α Βασ. 30,16  και κατήγαγεν αυτόν εκεί, και ιδού ούτοι διακεχυµένοι επί πρόσωπον πάσης της γής εσθίοντες και πίνοντες
και εορτάζοντες εν πάσι τοίς σκύλοις τοίς µεγάλοις, οίς έλαβον εκ γής αλλοφύλων και εκ γής Ιούδα.
Α Βασ. 30,16   Πράγµατι ο νεαρός εκείνος Αιγύπτιος δούλος, ωδήγησε τον Δαυίδ στο µέρος, όπου ευρίσκετο η συµµορία των
Αµαληκιτών. Και ιδού, οι Αµαληκίται είχαν διασκορπισθή εις την περιοχήν εκείνην τρώγοντες και πίνοντες και
πανηγυρίζοντες δια τα πολλά και µεγάλα λάφυρα, τα οποία είχαν πάρει από την γην των αλλοφύλων και από την γην του
Ιούδα.
Α Βασ. 30,17  και ήλθεν επ αυτούς Δαυίδ και επάταξεν αυτούς από εωσφόρου έως δείλης και τή επαύριον, και ουκ εσώθη εξ
αυτών ανήρ ότι αλλ ή τετρακόσια παιδάρια, ά ήν επιβεβηκότα επί τας καµήλους και έφυγον.
Α Βασ. 30,17  Ο Δαυίδ επετέθη αιφνιδίως εναντίον των και τους εκτύπα από το πρωϊ έως το βράδυ και έως την άλλην
ηµέραν. Κανείς από αυτούς δεν εσώθη ει µη µόνον τετρακόσιοι νέοι, οι οποίοι είχον καβαλικεύσει καµήλας και έφυγαν
ολοταχώς.
Α Βασ. 30,18  και αφείλατο Δαυίδ πάντα, ά έλαβον οι Αµαληκίται, και αµφοτέρας τας γυναίκας αυτού εξείλατο.
Α Βασ. 30,18   Ο Δαυίδ ξαναπήρε πάλιν και διέσωσεν όλα όσα είχαν λαφυραγωγήσει οι Αµαληκίται, διέσωσε δε και τας δύο
γυναίκας του.
Α Βασ. 30,19  και ου διεφώνησεν αυτοίς από µικρού έως µεγάλου και από των σκύλων και έως υιών και θυγατέρων και έως
πάντων, ών έλαβον αυτών· τα πάντα επέστρεψε Δαυίδ.
Α Βασ. 30,19   Τιποτε από όσα είχαν οι Ισραηλίται δεν εχάθηκε ούτε µικρόν ούτε µεγάλον από τα λάφυρα ούτε φυσικά οι
αιχµαλωτισθέντες υιοί και αι θυγατέρες των. Γενικώς όλα όσα είχαν λαφυραγωγήσει οι Αµαληκίται, ο Δαυίδ τα επήρε πίσω
και επέστρεφεν εις την Σεκελάκ.
Α Βασ. 30,20  και έλαβε πάντα τα ποίµνια και τα βουκόλια και απήγαγεν έµπροσθεν των σκύλων, και τοίς σκύλοις εκείνοις
ελέγετο· ταύτα τα σκύλα Δαυίδ.
Α Βασ. 30,20   Επήρεν ο Δαυίδ τα πρόβατα και τα βόδια· ωδηγούσαν δε αυτά εµπρός από τα άλλα λάφυρα και διαλαλούσαν·
“αυτά είναι τα λάφυρα του Δαυίδ”.
Α Βασ. 30,21  και παραγίνεται Δαυίδ προς τους διακοσίους άνδρας τους υπολειφθέντας τού πορεύεσθαι οπίσω Δαυίδ και
εκάθισεν αυτούς εν τώ χειµάρω τού Βοσόρ, και εξήλθον εις απάντησιν Δαυίδ και εις απάντησιν τού λαού τού µετ αυτού, και



προσήγαγε Δαυίδ έως τού λαού, και ηρώτησαν αυτόν τα εις ειρήνην.
Α Βασ. 30,21   Ο Δαυίδ µαζή µε τους τετρακοσίους άνδρας του, ήλθεν στους διακοσίους άλλους άνδρας, οι οποίοι
βραδυπορούντες είχον υπολειφθή πίσω από τον Δαυίδ και είχαν παραµείνει στον χείµαρρον Βοσόρ. Αυτοί εξήλθον εις
προυπάντησιν του Δαυίδ και εις προυπάντησιν των άλλων στρατιωτών που ήσαν µαζή µε αυτόν. Οταν επλησίασεν ο Δαυίδ
έως αυτούς, εκείνοι τον εχαιρέτησαν ειρηνικώς και τον ηρώτησαν δια τα συµβάντα.
Α Βασ. 30,22  και απεκρίθη πάς ανήρ λοιµός και πονηρός των ανδρών των πολεµιστών των πορευθέντων µετά Δαυίδ και
είπον, ότι ου κατεδίωξαν µεθ ηµών, ου δώσοµεν αυτοίς εκ των σκύλων, ών εξειλόµεθα, ότι αλλ ή έκαστος την γυναίκα
αυτού και τα τέκνα αυτού απαγέσθωσαν και αποστρεφέτωσαν.
Α Βασ. 30,22   Από τον στρατόν του Δαυίδ µερικοί φαύλοι και πονηροί άνδρες, από εκείνους τους πολεµιστάς που είχαν
πορευθή µαζή µε τον Δαυίδ, είπαν· “αυτοί οι βραδυπορήσαντες δεν µας ηκολούθησαν εις την εκστρατείαν· λοιπόν δεν θα
δώσωµεν εις αυτούς τίποτε από τα λάφυρα, τα οποία επήραµεν. Ειµή µόνον ο καθένας των θα πάρη την γυναίκα του και τα
παιδιά του και ας γυρίσουν πίσω”.
Α Βασ. 30,23  και είπε Δαυίδ· ου ποιήσετε ούτως µετά το παραδούναι τον Κύριον ηµίν και φυλάξαι ηµάς και παρέδωκε
Κύριος τον γεδδούρ τον επερχόµενον εφ ηµάς εις χείρας ηµών.
Α Βασ. 30,23   Ο Δαυίδ απήντησε· “δεν θα κάµετε έτσι, διότι ο Κυριος παρέδωσε τους εχθρούς µας εις τα χέρια µας. Ο Κυριος
µας διεφύλαξεν από την επιδροµήν των ληστών τους οποίους και παρέδωκεν εις τα χέρια µας.
Α Βασ. 30,24  και τις επακούσεται υµών των λόγων τούτων; ότι ουχ ήττον ηµών εισι· διότι κατά την µερίδα τού
καταβαίνοντος εις τον πόλεµον, ούτως έσται η µερίς τού καθηµένου επί τα σκεύη· κατά το αυτό µεριούνται.
Α Βασ. 30,24   Ποιός δε ποτέ θα ακούση αυτά τα λόγια σας και θα τα εγκρίνη; Αυτοί που, βραδυπορούντες έµειναν πίσω, δεν
είναι καθόλου κατώτεροι από ηµάς. Δι' αυτό όποια µερίδα θα πάρη εκείνος, που έλαβε µέρος στον πόλεµον, την ίδια µερίδα
από τα λάφυρα θα πάρη και εκείνος ο οποίος εκάθισε και εφύλασσε τας αποσκευάς των πολεµούντων . Η αυτή µερίς θα
δοθή εις όλους”.
Α Βασ. 30,25  και εγενήθη από της ηµέρας εκείνης και επάνω, και εγένετο εις πρόσταγµα και εις δικαίωµα τώ Ισραήλ έως
της σήµερον.
Α Βασ. 30,25   Από την ηµέραν εκείνην και έπειτα έγινε αυτό εντολή και νόµος στον ισραηλιτικόν λαόν µέχρι της ηµέρας
αυτής.
Α Βασ. 30,26 Καί ήλθε Δαυίδ εις Σεκελάκ και απέστειλε τοίς πρεσβυτέροις των σκύλων Ιούδα και τοίς πλησίον αυτού λέγων·
ιδού από των σκύλων των εχθρών Κυρίου·
Α Βασ. 30,26   Ο Δαυίδ ήλθεν εις την Σεκελάκ και έστειλεν από τα λάφυρα στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα και στους
συνδεοµένους µε αυτόν δια φιλίας λέγων· “ιδού, ένα δώρον από τα λάφυρα των εχθρών του Θεού”.
Α Βασ. 30,27  τοίς εν Βαιθσούρ και τοίς εν αµά νότου και τοίς εν Ιεθθόρ
Α Βασ. 30,27   Τα δώρα αυτά εδόθησαν εις αυτούς, που κατοικούσαν την Βαιθσούρ, εις αυτούς που κατοικούσαν την Ραµά,
προς νότον της Παλαιστίνης, και εις εκείνους που κατοικούσαν εις την Ιεθθόρ.
Α Βασ. 30,28  και τοίς εν Αροήρ και τοίς εν Αµµαδί και τοίς εν Σαφί και τοίς εν Εσθιέ
Α Βασ. 30,28   Ακόµη δε και εις εκείνους οι οποίοι ήσαν εις την Αροήρ, εις την Αµµαδί, εις την Σαφί και εις την Εσθιέ.
Α Βασ. 30,29  και τοίς εν Γέθ και τοίς εν Κινάν και τοίς εν Σαφέκ και τοίς εν Θιµάθ και τοίς εν Καρµήλω και τοίς εν ταίς
πόλεσι τού Ιεραµηλί και τοίς εν ταίς πόλεσι τού Κενεζί
Α Βασ. 30,29   Και εις εκείνους οι οποίοι κατοικούσαν την Γέθ, την Κινάν, την Σαφέκ, εις αυτούς που κατοικούσαν εις Θιµάθ,
στο Καρµηλον, εις την πόλιν Ιεραµηλί και στους κατοίκους των πόλεων Κενεζί.
Α Βασ. 30,30  και τοίς εν Ιεριµούθ και τοίς εν Βηρσαβεέ και τοίς εν Νοµβέ
Α Βασ. 30,30   Επίσης έδωκεν εις όσους κατοικούσαν εις Ιεριµούθ, εις Βηρσαβεέ και εις Νοµβέ.
Α Βασ. 30,31  και τοίς εν Χεβρών και εις πάντας τους τόπους, ούς διήλθε Δαυίδ εκεί, αυτός και οι άνδρες αυτού.
Α Βασ. 30,31  Εδωσεν στους κατοίκους της Χεβρών και γενικώς έστειλε δώρα εις όλους τους τόπους από τους οποίους
επέρασαν αυτός και οι άνδρες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Α Βασ. 31,1  Καί οι αλλόφυλοι επολέµουν επί Ισραήλ, και έφυγον οι άνδρες Ισραήλ εκ προσώπου των αλλοφύλων, και
πίπτουσι τραυµατίαι εν τώ όρει τώ Γελβουέ.
Α Βασ. 31,1     Οι αλλόφυλοι επολέµησαν εναντίον των Ισραηλιτών, οι Ισραηλίται ενικήθησαν και ετράπησαν εις φυγήν.
Επεσαν δε πολλοί Ισραηλίται νεκροί, στο όρος Γελβουέ.
Α Βασ. 31,2  και συνάπτουσιν οι αλλόφυλοι τώ Σαούλ και τοίς υιοίς αυτού, και τύπτουσιν αλλόφυλοι τον Ιωνάθαν και τον
Αµιναδάβ και τον Μελχισά υιούς Σαούλ.
Α Βασ. 31,2    Οι Φιλισταίοι κατεδίωξαν τον Σαούλ και τους υιούς του και εφόνευσαν οι αλλόψυλοι τον Ιωνάθαν, τον
Αµιναδάβ και τον Μελχισά, υιούς του Σαούλ.
Α Βασ. 31,3  και βαρύνεται ο πόλεµος επί Σαούλ, και ευρίσκουσιν αυτόν οι ακοντισταί, άνδρες τοξόται, και ετραυµατίσθη εις
τα υποχόνδρια.
Α Βασ. 31,3    Ο πόλεµος διεξήγετο µε ιδιαιτέραν σκληρότητα εις την περιοχήν, όπου ευρίσκετο ο Σαούλ. Ευρήκαν αυτόν οι
Φιλισταίοι ακοντισταί, οι οποίοι και τον ετραυµάτισαν επάνω από τον οµφαλόν.
Α Βασ. 31,4  και είπε Σαούλ προς τον αίροντα τα σκεύη αυτού· σπάσαι την ροµφαίαν σου και αποκέντησόν µε εν αυτή, µη
έλθωσιν οι απερίτµητοι ούτοι και αποκεντήσωσί µε και εµπαίξωσί µοι. και ουκ εβούλετο ο αίρων τα σκεύη αυτού, ότι
εφοβήθη σφόδρα· και έλαβε Σαούλ την ροµφαίαν και επέπεσεν επ αυτήν.
Α Βασ. 31,4    Ο Σαούλ είπε προς τον υπηρέτην, που εβάσταζε τα όπλα· “βγάλε την ροµφαίαν σου και φόνευσέ µε µε αυτήν,
δια να µη έλθουν οι απερίτµητοι Φιλισταίοι και µε διατρυπήσουν µε τας λόγχας των και µε εξευτελίσουν. Αλλά ο
υπηρέτης, που εβάσταζε τα όπλα του Σαούλ, δεν ηθέλησε να τον φονεύση, διότι εφοβήθη πάρα πολύ. Επήρεν ο Σαούλ την
ροµφαίαν του και έπεσεν επάνω εις αυτήν.
Α Βασ. 31,5  και είδεν ο αίρων τα σκεύη αυτού ότι τέθνηκε Σαούλ, και επέπεσε και αυτός επί την ροµφαίαν αυτού και
απέθανε µετ αυτού.



Α Βασ. 31,5    Ο υπηρέτης που εβάσταζε τα όπλα του Σαούλ, όταν είδεν ότι εκείνος απέθανεν, έπεσε και αυτός επάνω εις την
ροµφαίαν του και απέθανε µαζή µε τον Σαούλ.
Α Βασ. 31,6  και απέθανε Σαούλ και οι τρεις υιοί αυτού και ο αίρων τα σκεύη αυτού εν τή ηµέρα εκείνη κατά το αυτό .
Α Βασ. 31,6    Ετσι, κατά την ηµέραν εκείνην, απέθανον µαζή ο Σαουλ, τα τρία του παιδιά και αυτός που εβάσταζε τα όπλα
του.
Α Βασ. 31,7  και είδον οι άνδρες Ισραήλ οι εν τώ πέραν της κοιλάδος και οι εν τώ πέραν τού Ιορδάνου ότι έφυγον οι άνδρες
Ισραήλ και ότι τέθνηκε Σαούλ και οι υιοί αυτού, και καταλείπουσι τας πόλεις αυτών και φεύγουσι· και έρχονται οι
αλλόφυλοι και κατοικούσιν εν αυταίς.
Α Βασ. 31,7    Οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρίσκοντο πέραν από την κοιλάδα και όσοι ήσαν πέραν από τον Ιορδάνην, όταν
είδαν ότι οι άλλοι Ισραηλίται ετράπησαν εις φυγήν, ότι ο Σαούλ και οι υιοί του εφονεύθησαν, αφήκαν και αυτοί τας πόλεις
των και έφυγαν. Ηλθον οι Φιλισταίοι και εγκατεστάθησαν εις τας πόλεις αυτάς.
Α Βασ. 31,8  και εγενήθη τή επαύριον έρχονται οι αλλόφυλοι εκδιδύσκειν τους νεκρούς και ευρίσκουσι τον Σαούλ και τους
τρεις υιούς αυτού πεπτωκότας επί τα όρη Γελβουέ.
Α Βασ. 31,8    Την εποµένην ηµέραν οι αλλόφυλοι ήλθαν να λεηλατήσουν τους νεκρούς. Ευρήκαν τον Σαούλ και τα τρία του
παιδιά να κατάκεινται νεκροί στο όρος Γελδουέ.
Α Βασ. 31,9  και αποστρέφουσιν αυτόν και εξέδυσαν τα σκεύη αυτού και αποστέλλουσιν αυτά εις γήν αλλοφύλων κύκλω
ευαγγελίζοντες τοίς ειδώλοις αυτών και τώ λαώ.
Α Βασ. 31,9    Αναποδογύρισαν τον Σαούλ, τον εξέδυσαν, επήραν τα όπλα του ως τρόπαια της νίκης των και τα περιέφεραν
εις τας χώρας των Φιλισταίων, εντός των ναών όπου υπήρχον τα είδωλα, εις όλον τον λαόν, διαλαλούντες την νίκην των.
Α Βασ. 31,10  και ανέθηκαν τα σκεύη αυτού εις το Ασταρτείον και το σώµα αυτού κατέπηξαν εν τώ τείχει Βαιθσάν.
Α Βασ. 31,10  Τα όπλα του Σαουλ τα αφιέρωσαν στον ναόν της Αστάρτης, το δε σώµα του το εκάρφωσαν στο τείχος της
Βαιθσάν.
Α Βασ. 31,11  και ακούουσιν οι κατοικούντες Ιαβίς της Γαλααδίτιδος ά εποίησαν οι αλλόφυλοι τώ Σαούλ·
Α Βασ. 31,11   Οι κάτοικοι της Ιαβίς η οποία ανήκει εις την περιοχήν Γαλαάδ, επληροφορήθησαν τι εκαµαν οι Φιλισταίοι
στον Σαούλ.
Α Βασ. 31,12  και ανέστησαν πάς ανήρ δυνάµεως και επορεύθησαν όλην την νύκτα και έλαβον το σώµα Σαούλ και το σώµα
Ιωνάθαν τού υιού αυτού από τού τείχους Βαιθσάν και φέρουσιν αυτούς εις Ιαβίς και κατακαίουσιν αυτούς εκεί.
Α Βασ. 31,12  Μερικοί δε γενναίοι άνδρες ηγέρθησαν, εβάδισαν όλην την νύκτα και επήραν το σώµα του Σαούλ και το σώµα
του παιδιού του, του Ιωνάθαν, από το τείχος Βαιθσάν, τα έφεραν εις την Ιαβίς και τα έκαυσαν εκεί.
Α Βασ. 31,13  και λαµβάνουσι τα οστά αυτών και θάπτουσιν υπό την άρουραν την εν Ιαβίς και νηστεύουσιν επτά ηµέρας.
Α Βασ. 31,13  Επήραν τα απολειφθέντα από το πυρ οστά και τα έθαψαν κάτω από καλλιεργηµένην γην εις την Ιαβίς. Εις
ένδειξιν δε πένθους ενήστευσαν επί επτά ηµέρας.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ω Ν Β΄ (Μασ. Σαµουήλ Β´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Βασ. 1,1  Καί εγένετο µετά το αποθανείν Σαούλ και Δαυίδ ανέστρεψε τύπτων τον Αµαλήκ, και εκάθισε Δαυίδ εν Σεκελάκ
ηµέρας δύο.
Β Βασ. 1,1  Μετά τον θάνατον του Σαούλ ο Δαυίδ επέστρεψεν από την επιτυχή εκστρατείαν κατά των Αµαληκιτών και
εκάθισεν επί δύο ηµέρας εις την πόλιν Σεκελάκ.
Β Βασ. 1,2  και εγενήθη τή ηµέρα τή τρίτη και ιδού ανήρ ήλθεν εκ της παρεµβολής εκ τού λαού Σαούλ , και τα ιµάτια αυτού
διερωγότα, και γη επί της κεφαλής αυτού, και εγένετο εν τώ εισελθείν αυτόν προς Δαυίδ και έπεσεν επί την γήν και
προσεκύνησεν αυτώ.
Β Βασ. 1,2  Κατά την τριτην ηµέραν κατέφθασεν αίφνης από το στρατόπεδον του Σαούλ ενας άνθρωπος µε εσχισµένα τα
ενδύµατά του και µε χώµα επάνω στο κεφάλι του. Οταν αυτός ήλθε προς τον Δαυίδ, έπεσε πρηνής και τον προσεκύνησε.
Β Βασ. 1,3  και είπεν αυτώ Δαυίδ· πόθεν σύ παραγίνη; και είπε προς αυτόν· εκ της παρεµβολής Ισραήλ εγώ διασέσωσµαι.
Β Βασ. 1,3  Τον ηρώτησε τότε ο Δαυίδ· “από που συ έρχεσαι;” Και εκείνος είπεν· “από το στρατόπεδον των Ισραηλιτών εγώ
έχω διασωθή”.
Β Βασ. 1,4  και είπεν αυτώ Δαυίδ· τις ο λόγος ούτος; απάγγειλόν µοι. και είπεν ότι έφυγεν ο λαός εκ τού πολέµου και
πεπτώκασι πολλοί εκ τού λαού και απέθανον· και Σαούλ και Ιωνάθαν ο υιός αυτού απέθανε.
Β Βασ. 1,4  Του είπεν ο Δαυίδ· “πως έχουν τα πράγµατα εκεί; Πληροφόρησέ µε”. Εκείνος απήντησεν, ότι ο στρατός ηττήθη
κατά τον πόλεµον και ετράπη εις φυγήν, ότι έχουν φονευθή πολλοί από τον λαόν και απέθανον. Ο δε Σαούλ και ο Ιωνάθαν,
ο υιός του, επίσης εφονεύθησαν.
Β Βασ. 1,5  και είπε Δαυίδ τώ παιδαρίω τώ απαγγέλλοντι αυτώ· πώς οίδας ότι τέθνηκε Σαούλ και Ιωνάθαν ο υιός αυτού ;
Β Βασ. 1,5  Ο Δαυίδ ηρώτησε τον νεαρόν αυτόν αγγελιαφόρον· “πως συ γνωρίζεις ότι εφονεύθη ο Σαουλ και ο υιός του ο
Ιωνάθαν;”
Β Βασ. 1,6  και είπε το παιδάριον το απαγγέλλον αυτώ· περιπτώµατι περιέπεσον εν τώ όρει τώ Γελβουέ, και ιδού Σαούλ
επεστήρικτο επί το δόρυ αυτού, και ιδού τα άρµατα και οι ιππάρχαι συνήψαν αυτώ.
Β Βασ. 1,6  Ο αγγελιαφόρος του είπε· “συνέβη να περιπλανώµαι στο όρος Γελδουέ και ιδού, ότι ο Σαούλ είχε πέσει
πληγωµένος επάνω στο δόρυ του. Τα δε άρµατα και το ιππικόν των Φιλισταίων είχον πλησιάσει προς αυτόν.
Β Βασ. 1,7  και επέβλεψεν επί τα οπίσω αυτού και είδέ µε και εκάλεσέ µε, και είπα· ιδού εγώ.
Β Βασ. 1,7  Εγύρισεν ο Σαουλ την κεφαλήν του προς τα οπίσω, µε είδε, µε εκάλεσε και εγώ είπα· Ιδού εγώ· είµαι εις τας
διαταγάς σου.
Β Βασ. 1,8  και είπέ µοι· τις εί σύ; και είπα· Αµαληκίτης εγώ ειµι.
Β Βασ. 1,8  Εκείνος µου είπε· Ποιός είσαι συ; Του είπα ότι εγώ είµαι Αµαληκίτης.
Β Βασ. 1,9  και είπε προς µε· στήθι δή επάνω µου και θανάτωσόν µε, ότι κατέσχε µε σκότος δεινόν, ότι πάσα η ψυχή µου εν
εµοί.



Β Βασ. 1,9  Εκείνος τότε µου είπε· Ελα, σε παρακαλώ εδώ κοντά µου και θανάτωσέ µε, διότι µε κατέλαβε µεγάλη σκοτοδίνη
θανάτου. Εν τούτοις η ζωη µου υπάρχει άκοµη εντός µου.
Β Βασ. 1,10  και επέστην επ αυτόν και εθανάτωσα αυτόν, ότι ήδειν ότι ου ζήσεται µετά το πεσείν αυτόν· και έλαβον το
βασίλειον το επί την κεφαλήν αυτού και τον χλιδώνα τον επί τού βραχίονος αυτού και ενήνοχα αυτά τώ κυρίω µου ώδε.
Β Βασ. 1,10    Τον επλησίασα και τον εθανάτωσα, διότι εγνώριζα ότι δεν επρόκειτο πλέον να ζήση ύστερα από την πληγήν,
που είχε λάβει. Επήρα κατόπιν το βασιλικόν διάδηµα, που είχε εις την κεφαλήν του, και το βραχιόλι αυτό το οποίον έφερεν
εις τον βραχίονά του, και αυτά τα έχω φέρει εδώ εις σε τον κύριόν µου”.
Β Βασ. 1,11  και εκράτησε Δαυίδ των ιµατίων αυτού και διέρηξεν αυτά, και πάντες οι άνδρες οι µετ αυτού διέρηξαν τα
ιµάτια αυτών.
Β Βασ. 1,11     Ο Δαυίδ επόνεσεν από την αγγελίαν αυτήν, έπιασε τα ενδύµατά του και τα διέρρηξε και όλοι οι άλλοι άνδρες,
όσοι ήσαν µαζή µε αυτόν, έσχισαν τα ενδύµατά των.
Β Βασ. 1,12  και εκόψαντο και έκλαυσαν και ενήστευσαν έως δείλης επί Σαούλ και επί Ιωνάθαν τον υιόν αυτού και επί τον
λαόν Ιούδα και επί τον οίκον Ισραήλ, ότι επλήγησαν εν ροµφαία.
Β Βασ. 1,12    Εκτυπούσαν τα στήθη των, έκλαυσαν και ενήστευσαν έως το απόγευµα δια τον θάνατον του Σαούλ , δια τον
θάνατον του υιού του Ιωνάθαν, δια τον ισραηλιτικόν στρατόν, δι' όλον τον λαόν του Ισραήλ, δι' όλους εκείνους οι οποίοι
έπεσαν εν στόµατι ροµφαίας.
Β Βασ. 1,13  και είπε Δαυίδ τώ παιδαρίω τώ απαγγέλλοντι αυτώ· πόθεν εί σύ; και είπεν· υιός ανδρός παροίκου Αµαληκίτου
εγώ ειµι.
Β Βασ. 1,13     Ο Δαυίδ ηρώτησε τον νεαρόν αυτόν αγγελιαφόρον· “από που είσαι συ;” Εκείνος είπεν· “εγώ είµαι υιός ενός
Αµαληκίτου, ο οποίος παροικεί εις την γην των Ιουδαίων”.
Β Βασ. 1,14  και είπεν αυτώ Δαυίδ· πώς ουκ εφοβήθης επενεγκείν χείρά σου διαφθείραι τον χριστόν Κυρίου;
Β Βασ. 1,14    Ο Δαυίδ είπε προς αυτόν· “πως, λοιπόν, δεν εφοβήθης να καταφέρης φονικήν την χείρά σου εναντίον του
Σαούλ και να φονεύσης τον βασιλέα, τον οποίον ο Κυριος είχε χρίσει;”
Β Βασ. 1,15  και εκάλεσε Δαυίδ έν των παιδαρίων αυτού και είπε· προσελθών απάντησον αυτώ· και επάταξεν αυτόν, και
απέθανε.
Β Βασ. 1,15     Προσεκάλεσε τότε ο Δαυίδ ένα από τους νεαρούς άνδρας του και είπε προς αυτόν· “πάρε τον και θανάτωσέ
τον”. Εκείνος τον εκτύπησε και τον εφόνευσεν.
Β Βασ. 1,16  και είπε προς αυτόν Δαυίδ· το αίµά σου επί την κεφαλήν σου, ότι στό στόµα σου απεκρίθη κατά σού λέγων ότι,
εγώ εθανάτωσα τον χριστόν Κυρίου.
Β Βασ. 1,16    Είπε δε ο Δαυίδ προς τον εκτελεσθέντα εκείνον Αµαληκίτην· “το αίµα σου, που εχύθη, θα πέση στο κεφάλι σου,
διότι συ είσαι ένοχος. Με το ίδιο σου το στόµα κατέθεσες εναντίον σου, ότι συ εθανάτωσες τον βασιλέα τον χριστόν του
Κυρίου”.
Β Βασ. 1,17  Καί εθρήνησε Δαυίδ τον θρήνον τούτον επί Σαούλ και επί Ιωνάθαν τον υιόν αυτού.
Β Βασ. 1,17     Συνέθεσε ο Δαυίδ θλιβερό µοιρολόγι, θρήνον, δια τον Σαούλ και τον υιόν αυτού Ιωνάθαν.
Β Βασ. 1,18  και είπε τού διδάξαι τους υιούς Ιούδα· ιδού γέγραπται επί βιβλίου τού ευθούς.
Β Βασ. 1,18    Διέταξε δε να διδαχθούν αυτό το θρηνώδες άσµα και να το µάθουν οι της φυλής Ιούδα. Αυτό δε έχει
καταγραφή στο ποιητικόν βιβλίον, το ονοµαζόµενον “Βιβλίον του Δικαίου”.
Β Βασ. 1,19  Στήλωσον, Ισραήλ, υπέρ των τεθνηκότων επί τα ύψη σου τραυµατιών· πώς έπεσαν δυνατοί;
Β Βασ. 1,19    “Ανεγείρατε στήλας, Ισραηλίται, δι' αυτούς, οι οποίοι απέθαναν επάνω στο υψηλόν όρος Γελβουέ. Πως έπεσαν
οι δυνατοί αυτοί ήρωες, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν;
Β Βασ. 1,20  µη αναγγείλητε εν Γέθ και µη ευαγγελίσησθε εν ταίς εξόδοις Ασκάλωνος, µη ποτε ευφρανθώσι θυγατέρες
αλλοφύλων, µη ποτε αγαλλιάσωνται θυγατέρες των απεριτµήτων.
Β Βασ. 1,20    Φροντίσατε, να µη γίνη αυτό γνωστόν εις την πόλιν Γέθ. Να µη το µάθουν οι δρόµοι της Ασκάλωνος ως
ευαγγέλιον χαράς, δια να µη ευφρανθούν αι θυγατέρες των αλλοφύλων και να µη χαρούν οι κόρες των απεριτµήτων.
Β Βασ. 1,21  όρη τα εν Γελβουέ µη καταβάτω δρόσος και µη υετός εφ υµάς και αγροί απαρχών, ότι εκεί προσωχθίσθη θυρεός
δυνατών, θυρεός Σαούλ ουκ εχρίσθη εν ελαίω.
Β Βασ. 1,21    Ορος Γελβουέ, να µη πέση ποτέ επάνω σου δροσιά· και βροχή να µη σε ποτίση να µη καρποφορήσουν οι αγροί
σου, διότι εκεί κατέπεσε καταφρονηµένη η ασπίς των δυνατών. Η ασπίδα του Σαούλ δεν ηλείφθη µε έλαιον και εσκούριασε.
Β Βασ. 1,22  αφ αίµατος τραυµατιών και από στέατος δυνατών τόξον Ιωνάθαν ουκ απεστράφη κενόν εις τα οπίσω , και
ροµφαία Σαούλ ουκ ανέκαµψε κενή.
Β Βασ. 1,22    Από το αίµα και το λίπος των φονευοµένων εχθρών ποτέ δεν εγύριζε χωρίς επιτυχίας το ένδοξον τόξον του
Ιωνάθαν ! Το ίδιο και η ροµφαία του Σαούλ· ποτέ δεν επέστρεψεν αδειανή από ηρωϊκά κατορθώµατα.
Β Βασ. 1,23  Σαούλ και Ιωνάθαν, οι ηγαπηµένοι και ωραίοι, ου διακεχωρισµένοι, ευπρεπείς εν τή ζωή αυτών και εν τώ
θανάτω αυτών ου διεχωρίσθησαν· υπέρ αετούς κούφοι και υπέρ λέοντας εκραταιώθησαν.
Β Βασ. 1,23    Σαούλ και Ιωνάθαν, σεις οι τόσον αγαπηµένοι και ωραίοι, δεν εχωρισθήκατε κατά το διάστηµα της ζωής σας.
Ευπρεπείς και ωραίοι υπήρξατε εις την ζωήν σας· και εις αυτόν ακόµη τον θάνατόν των δεν εχωρίσθησαν αναµεταξύ των .
Ελαφρότεροι από τους αετούς και περισσότερον ισχυροί από τους λέοντας !
Β Βασ. 1,24  θυγατέρες Ισραήλ, επί Σαούλ κλαύσατε, τον ενδιδύσκοντα υµάς κόκκινα µετά κόσµου υµών, τον αναφέροντα
κόσµον χρυσούν επί τα ενδύµατα υµών.
Β Βασ. 1,24    Θυγατέρες Ιερουσαλήµ, θρηνήσατε δια τον Σαούλ, ο οποίος σας ενέδυε µε εορταστικά κόκκινα ενδύµατα και
µε κοσµήµατα, λάφυρα των εχθρών, ο οποίος σας προσέφερε χρυσά κοσµήµατα επάνω εις τα ενδύµατά σας.
Β Βασ. 1,25  πώς έπεσαν δυνατοί εν µέσω τού πολέµου· Ιωνάθαν επί τα ύψη σου τραυµατίας.
Β Βασ. 1,25    Πως έπεσαν οι δυνατοί αυτοί ήρωες κατά τον πόλεµον ! Ο Ιωνάθαν εις τα υψηλά µέρη του όρους Γελβουέ
εφονεύθη.
Β Βασ. 1,26  αλγώ επί σοί, αδελφέ µου Ιωνάθαν· ωραιώθης µοι σφόδρα, εθαυµαστώθη η αγάπησίς σου εµοί υπέρ αγάπησιν
γυναικών.
Β Βασ. 1,26    Αδελφέ µου Ιωνάθαν, πονώ δια τον θάνατόν σου ! Υπήρξες δι' εµέ το ωραιότερον πρόσωπον. Σε ηγάπησα



περισσότερον, από όσον είναι δυνατόν να αγαπηθή µία γυναίκα. Πως έπεσαν οι δυνατοί !
Β Βασ. 1,27  πώς έπεσαν δυνατοί και απώλοντο σκεύη πολεµικά;
Β Βασ. 1,27    Πως εχάθησαν τα ένδοξα πολεµικά των όπλα” !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Βασ. 2,1  Καί εγένετο µετά ταύτα και επηρώτησε Δαυίδ εν Κυρίω λέγων· ει αναβώ εις µίαν των πόλεων Ιούδα; και είπε
Κύριος προς αυτόν· ανάβηθι. και είπε Δαυίδ· που αναβώ; και είπεν· εις Χεβρών.
Β Βασ. 2,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά ο Δαυίδ ηρώτησε τον Κυριον λέγων· “να µεταβώ, δια να εγκατασταθώ εις µίαν από
τας πόλεις της φυλής του Ιούδα;” Ο Κυριος του απήντησε· “πήγαινε”. Ο Δαυίδ ηρώτησε και πάλιν· “που να µεταβώ;” Ο δε
Κυριος του είπεν· “εις την Χεβρών”.
Β Βασ. 2,2  και ανέβη εκεί Δαυίδ εις Χεβρών και αµφότεραι αι γυναίκες αυτού, Αχινόοµ η Ιεζραηλίτις και Αβιγαία η γυνή
Νάβαλ τού Καρµηλίου,
Β Βασ. 2,2     Ο Δαυίδ µετέβη πράγµατι εις την Χεβρών, µαζή δε µε αυτόν και αι δύο σύζυγοί του, η Αχινόοµ η Ιεζραηλίτις,
και η Αβιγαία η γυνή Ναβαλ του Καρµηλίου.
Β Βασ. 2,3  και οι άνδρες οι µετ αυτού, έκαστος και ο οίκος αυτού, και κατώκουν εν ταίς πόλεσι Χεβρών.
Β Βασ. 2,3  Μαζή του επίσης ανέβησαν και οι άνδρες του, ο καθένας µε την οικογενειάν του, και κατοικούσαν εις τας πόλεις
της Χεβρών.
Β Βασ. 2,4  και έρχονται άνδρες της Ιουδαίας και χρίουσι τον Δαυίδ εκεί τού βασιλεύειν επί τον οίκον Ιούδα. Καί απήγγειλαν
τώ Δαυίδ λέγοντες· ότι οι άνδρες Ιαβίς της Γαλααδίτιδος έθαψαν τον Σαούλ .
Β Βασ. 2,4     Ηλθον τότε εκεί άνδρες εκ της φυλής του Ιούδα και έχρισαν τον Δαυίδ βασιλέα, δια να βασιλεύση εις την φυλήν
του Ιούδα. Ανήγγειλαν δε στον Δαυίδ και είπαν, ότι οι άνδρες της Ιαβίς, η οποία ευρίσκεται εις χώραν Γαλαάδ, επήραν και
έθαψαν το σώµα του Σαούλ.
Β Βασ. 2,5  και απέστειλε Δαυίδ αγγέλους προς τους ηγουµένους Ιαβίς της Γαλααδίτιδος και είπε προς αυτούς Δαυίδ·
ευλογηµένοι υµείς τώ Κυρίω, ότι εποιήσατε το έλεος τούτο επί τον κύριον υµών, επί Σαούλ τον χριστόν Κυρίου και εθάψατε
αυτόν και Ιωνάθαν τον υιόν αυτού.
Β Βασ. 2,5  Ο Δαυίδ έστειλε προς τους άρχοντας της Ιαβίς αγγελιαφόρους και τους είπεν· “ευλογηµένοι ας είσθε σεις από τον
Θεόν, διότι εδείξατε αυτήν την µεγάλην καλωσύνην προς τον κύριόν σας, προς τον Σαούλ, τον υπό του Θεού χρισθέντα
βασιλέα, και εθάψατε αυτόν και τον οίον του τον Ιωνάθαν.
Β Βασ. 2,6  και νύν ποιήσαι Κύριος µεθ υµών έλεος και αλήθειαν, και γε εγώ ποιήσω µεθ υµών τα αγαθά ταύτα, ότι
εποιήσατε το ρήµα τούτο·
Β Βασ. 2,6     Και τώρα εύχοµαι και παρακαλώ τον Θεόν, να δείξη προς σας το έλεός του και την προστασίαν του. Αλλά και
εγώ ο ίδιος θα σας προσφέρω προς αµοιβήν σας αγαθά, διότι εδείξατε τέτοιαν καλήν διαγωγήν απέναντι του Σαούλ.
Β Βασ. 2,7  και νύν κραταιούσθωσαν αι χείρες υµών και γίνεσθε εις υιούς δυνατούς , ότι τέθνηκεν ο κύριος υµών Σαούλ, και
γε εµέ κέχρικεν ο οίκος Ιούδα εφ εαυτόν εις βασιλέα.
Β Βασ. 2,7  Και τώρα λάβετε θάρρος, αναδειχθήτε γενναίοι, διότι αν ο κύριός σας ο Σαούλ απέθανεν, η φυλή όµως του Ιούδα
έχει χρίσει εµέ βασιλέα της. Εγώ θα σας έχω υπό την προστασίαν µου”.
Β Βασ. 2,8  Καί Αβεννήρ υιός Νήρ αρχιστράτηγος τού Σαούλ έλαβε τον Ιεβοσθέ υιόν Σαούλ και ανεβίβασεν αυτόν εκ της
παρεµβολής εις Μαναέµ
Β Βασ. 2,8     Ο Αβεννήρ όµως, ο υιός του Νηρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, παρέλαβε τον Ιεβοσθέέ τον υιόν του Σαούλ, και
τον µετέφερε από το στρατόπεδον, όπου είχε γίνει η µάχη Μαναέµ,
Β Βασ. 2,9  και εβασίλευσεν αυτόν επί την Γαλααδίτιν και επί τον Θασιρί και επί την Ιεζράελ και επί τον Εφραίµ και επί τον
Βενιαµίν και επί πάντα Ισραήλ.
Β Βασ. 2,9     και τον ανεκήρυξε βασιλέα στους Ισραηλίτας της χώρας Γαλαάδ , Θασιρί, Ιεζράελ, Εφραίµ, Βενιαµίν και εις
όλους τους άλλους Ισραηλίτας.
Β Βασ. 2,10  τεσσαράκοντα ετών Ιεβοσθέ υιός Σαούλ, ότε εβασίλευσεν επί Ισραήλ, και δύο έτη εβασίλευσε, πλήν τού οίκου
Ιούδα, οί ήσαν οπίσω Δαυίδ·
Β Βασ. 2,10    Ο Ιεβοσθέ, ο υιός αυτός του Σαούλ, ήτο τεσσαράκοντα ετών, όταν ανεκηρύχθη βασιλεύς επί του Ισραηλιτικού
λαού. Δυο µόνον έτη εβασίλευσεν εις τας άλλας περιοχάς, πλην της φυλής του Ιούδα, η οποία είχεν ως βασιλέα της τον
Δαυίδ.
Β Βασ. 2,11  και εγένοντο αι ηµέραι, ας Δαυίδ εβασίλευσεν εν Χεβρών επί τον οίκον Ιούδα, επτά έτη και µήνας έξ.
Β Βασ. 2,11    Το χρονικόν διάστηµα, κατά το οποίον ο Δαυίδ είχεν εγκατασταθή ως βασιλεύς εις Χεβρών επί της φυλής του
Ιούδα, ήτο επτά έτη και εξ µήνες.
Β Βασ. 2,12  Καί εξήλθεν Αβεννήρ υιός Νήρ και οι παίδες Ιεβοσθέ υιού Σαούλ εκ Μαναέµ εις Γαβαών·
Β Βασ. 2,12    Τοτε ο Αβεννήρ, ο υιός του Νηρ, και οι άνδρες του Ιεβοσθέ, του υιού του Σαούλ, εξεστράτευσαν κατά του Δαυίδ
από την Μαναέµ και ήρχοντο προς την Γαβαών.
Β Βασ. 2,13  και Ιωάβ υιός Σαρουΐας και οι παίδες Δαυίδ εξήλθοσαν εκ Χεβρών και συναντώσιν αυτοίς επί την κρήνην την
Γαβαών επί το αυτό, και εκάθισαν ούτοι επί τή κρήνην εντεύθεν, και ούτοι επί την κρήνην εντεύθεν.
Β Βασ. 2,13    Εκ µέρους δε του Δαυίδ εξεστράτευσαν εναντίον αυτών ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας, και οι άνδρες του Δαυίδ
από την Χεβρών. Συνηντήθησάν µε τους στρατιώτας του Αβεννήρ εις την κρήνην, πλησίον της Γαβαών, και
εστρατοπέδευσαν οι µεν από την µίαν πλευράν της πηγής, οι δε από την άλλην.
Β Βασ. 2,14  και είπεν Αβεννήρ προς Ιωάβ· αναστήτωσαν δή τα παιδάρια και παιξάτωσαν ενώπιον ηµών· και είπεν Ιωάβ·
αναστήτωσαν.
Β Βασ. 2,14    Ο Αβεννήρ είπε προς τον Ιωάβ· “ας σηκωθούν µερικοί νέοι και ας µονοµαχήσουν ενώπιον ηµών”. Ο Ιωάβ είπεν·
“ας ετοιµασθούν, δια να αγωνισθούν”.
Β Βασ. 2,15  και ανέστησαν και παρήλθον εν αριθµώ των παίδων Βενιαµίν δώδεκα των Ιεβοσθέ υιού Σαούλ και δώδεκα εκ
των παίδων Δαυίδ.
Β Βασ. 2,15    Εσηκώθησαν και προσήλθον δια τον αγώνα δώδεκα Βενιαµίται από τους άνδρας του Ιεβοσθέ και δώδεκα από



τους άνδρας του Δαυίδ.
Β Βασ. 2,16  και εκράτησαν έκαστος τή χειρί την κεφαλήν τού πλησίον αυτού, και µάχαιρα αυτού εις πλευράν τού πλησίον
αυτού, και πίπτουσι κατά το αυτό· και εκλήθη το όνοµα τού τόπου εκείνου Μερίς των επιβούλων , ή εστιν εν Γαβαών.
Β Βασ. 2,16    Ο καθένας από αυτούς ήρπασε µε το ένα χέρι του τον εχθρόν από την κεφαλήν, και µε το άλλο χέρι εβύθισε την
µάχαιραν εις την πλευράν αυτού, τον οποίον εκρατούσε. Επεσαν δε όλοι επί το αυτό. Ωνοµάσθη δε το όνοµα του τόπου
εκείνου “Μέρος των επιβούλων”. Η τοποθεσία κείται πλησίον της Γαβαών.
Β Βασ. 2,17  και εγένετο ο πόλεµος σκληρός ώστε λίαν εν τή ηµέρα εκείνη, και έπταισεν Αβεννήρ και άνδρες Ισραήλ ενώπιον
παίδων Δαυίδ.
Β Βασ. 2,17    Συνήφθη κατόπιν, κατά την ιδίαν εκείνην ηµέραν, σκληρός πόλεµος. Κατά την µάχην αυτήν ενικήθησαν από
τους άνδρας του Δαυίδ ο Αβεννήρ και οι άνδρες οι Ισραηλίται.
Β Βασ. 2,18  και εγένοντο εκεί τρεις υιοί Σαρουΐας, Ιωάβ και Αβεσσά και Ασαήλ, και Ασαήλ κούφος τοίς ποσίν αυτού ωσεί
µία δορκάς εν αγρώ.
Β Βασ. 2,18    Εις την µάχην αυτήν έλαβον µέρος και οι τρεις υιοί της Σαρουΐας, ο Ιωάβ, ο Αβεσά και ο Ασαήλ. Ο Ασαήλ ήτο
ελαφρός και ταχύς στους πόδας, ωσάν ένα ζαρκάδι στους αγρούς.
Β Βασ. 2,19  και κατεδίωξεν Ασαήλ οπίσω Αβεννήρ και ουκ εξέκλινε τού πορεύεσθαι εις δεξιά ουδέ εις αριστερά κατόπισθεν
Αβεννήρ.
Β Βασ. 2,19    Ο Ασαήλ εκυνήγησε τον φεύγοντα Αβεννήρ και δεν εξέκλινεν ούτε εις τα δεξιά ούτε εις τα αριστερά , αλλά είχε
τεθή εις καταδίωξιν του Αβεννήρ.
Β Βασ. 2,20  και επέβλεψεν Αβεννήρ εις τα οπίσω αυτού και είπεν· ει σύ εί αυτός Ασαήλ; και είπεν· εγώ ειµι.
Β Βασ. 2,20   Οταν ο Ασαήλ επλησίασε τον Αβεννήρ, αυτός εγύρισε πίσω και του είπε· “συ είσαι ο Ασαήλ ο ίδιος;” Εκείνος
απήντησε· “ναι, εγώ είµαι”.
Β Βασ. 2,21  και είπεν αυτώ Αβεννήρ· έκλινον σύ εις τα δεξιά ή εις τα αριστερά και κάτασχε σεαυτώ έν των παιδαρίων και
λαβέ σεαυτώ την πανοπλίαν αυτού· και ουκ ηθέλησεν Ασαήλ εκκλίναι εκ των όπισθεν αυτού.
Β Βασ. 2,21    Του είπεν ο Αβεννήρ· “στρέψε δεξιά η αριστερά, διάλεξε ένα όποιον θέλεις από τους στρατιώτας, πάρε του την
πανοπλίαν ως δείγµα της νίκης σου και γύρισε πίσω”. Αλλά ο Ασαήλ δεν ηθέλησε να εγκαταλείψη την καταδίωξιν του
Αβεννήρ.
Β Βασ. 2,22  και προσέθετο έτι Αβεννήρ λέγων τώ Ασαήλ· απόστηθι απ εµού, ίνα µη πατάξω σε εις την γήν· και πώς αρώ το
πρόσωπόν µου προς Ιωάβ;
Β Βασ. 2,22   Ο Αβεννήρ και πάλιν επανέλαβε τα ίδια και είπεν στον Ασαήλ· “φύγε από κοντά µου, δια να µη σε ρίψω νεκρόν
κάτω εις την γην. Και πως τότε θα σηκώσω το πρόσωπόν µου να αντικρύσω τον Ιωάβ;
Β Βασ. 2,23  και που εστι ταύτα; επίστρεφε προς Ιωάβ τον αδελφόν σου. και ουκ εβούλετο τού αποστήναι. και τύπτει αυτόν
Αβεννήρ εν τώ οπίσω τού δόρατος επί την ψόαν, και διεξήλθε το δόρυ εκ των οπίσω αυτού, και πίπτει εκεί και αποθνήσκει
υποκάτω αυτού. και εγένετο πάς ο ερχόµενος έως τού τόπου, ού έπεσεν εκεί Ασαήλ και απέθανε, και υφίστατο.
Β Βασ. 2,23   Που και πως θα εύρω δικαιολογίας; Γυρισε λοιπόν προς τον Ιωάβ τον αδελφόν σου”. Εκείνος δεν ήθελε να
αποµακρυνθή. Ο Αβεννήρ επετέθη και εκτύπησε τον Ασαήλ εις τα νεφρά µε το πίσω µέρος του δόρατός του, ώστε το δόρυ
διεπέρασε αυτόν και εξήλθεν από το πίσω µέρος του σώµατός του. Ο Ασαήλ, κτυπηθείς, έπέσε κατά γης και απέθανεν εις
την θέσιν εκείνην. Οι άλλοι άνδρες του Ιούδα υπό την αρχηγίαν του Ιωάβ, που ήρχοντο κατόπιν, έφθασαν στο µέρος εκείνο,
όπου έπεσε και απέθανεν Ο Ασαήλ, και εσταµάτησαν.
Β Βασ. 2,24  και κατεδίωξεν Ιωάβ και Αβεσσά οπίσω Αβεννήρ· και ο ήλιος έδυνε. και αυτοί εισήλθον έως τού βουνού Αµµάν,
ό εστιν επί προσώπου Γαί, οδόν έρηµον Γαβαών.
Β Βασ. 2,24   Ο Ιωάβ όµως και ο Αβεσά κατεδίωξαν τον Αβεννήρ. Ο ήλιος επλησίαζε να δύση και αυτοί έφθασαν έως στον
λύφον Αµµάν, ο οποίος ευρίσκεται απέναντι της Γαι, εις την έρηµον της Γαβαών.
Β Βασ. 2,25  και συναθροίζονται οι υιοί Βενιαµίν οι οπίσω Αβεννήρ και εγενήθησαν εις συνάντησιν µίαν και έστησαν επί
κεφαλήν βουνού ενός.
Β Βασ. 2,25   Εκεί συνηθροίσθησαν οι της φυλής Βενιαµίν, οι ακολουθούντες τυν Αβεννήρ, και απήρτισαν ένα σώµα, το
οποίον και εστρατοπέδευσεν εις την κορυφήν του βουνού.
Β Βασ. 2,26  και εκάλεσεν Αβεννήρ Ιωάβ και είπε· µη εις νίκος καταφάγεται η ροµφαία; ή ουκ οίδας ότι πικρά έσται εις τα
έσχατα; και έως πότε ου µη είπης τώ λαώ αποστρέφειν από όπισθεν των αδελφών ηµών;
Β Βασ. 2,26   Από εκεί εφώναξεν ο Αβεννήρ στον Ιωάβ και είπε· “θα αλληλοφαγωθώµεν, λοιπόν, και θα πέσωµεν από τας
αδελφικάς ροµφαίας; Δεν γνωρίζεις, πόσον πικρά είναι τα αποτελέσµατα του αλληλοφαγώµατος; Εως πότε δεν θα είπης
στον λαόν σου, να επιστρέψη εις τα οπίσω και να αποµακρυνθή από τους αδελφούς µας;”
Β Βασ. 2,27  και είπεν Ιωάβ· ζή Κύριος, ότι ει µη ελάλησας, διότι τότε εκ πρωϊόθεν ανέβη αν ο λαός έκαστος κατόπισθεν τού
αδελφού αυτού.
Β Βασ. 2,27   Είπε τότε ο Ιωάβ· “ζη Κυριος. Εάν δεν είχες οµιλήσει έτσι, µέχρι της πρωΐας ο στρατός µου θα κυνηγούσε ο
καθένας τον αδελφόν του”.
Β Βασ. 2,28  και εσάλπισεν Ιωάβ τή σάλπιγγι, και απέστησαν πάς ο λαός και ου κατεδίωξαν οπίσω τού Ισραήλ και ου
προσέθεντο έτι τού πολεµείν.
Β Βασ. 2,28   Ο Ιωάβ εσάλπισε µε την σάλπιγγα και ανήγγειλε την παύσιν του πολέµου. Ετσι όλος ο στρατός του Ιωάβ
έπαυσε να καταδιώκη τους Ισραηλίτας και εσταµάτησεν ο πόλεµος.
Β Βασ. 2,29  και Αβεννήρ και οι άνδρες αυτού απήλθον εις δυσµάς όλην την νύκτα εκείνην και διέβαιναν τον Ιορδάνην και
επορεύθησαν όλην την παρατείνουσαν και έρχονται εις την παρεµβολήν.
Β Βασ. 2,29   Ο Αβεννήρ και οι άνδρες του έφυγαν προς δυσµάς καθ' όλην την νύκτα εκείνην, διέβησαν τον 'Ιορδανην και
επροχώρησαν και ήλθαν στοποθεσίαν πέραν του Ιορδάνου ονοµαζοµένην “Παρεµβολαί”·
Β Βασ. 2,30  και Ιωάβ ανέστρεψεν όπισθεν από τού Αβεννήρ και συνήθροισε πάντα τον λαόν, και επεσκέπησαν των παίδων
Δαυίδ εννεακαίδεκα άνδρες και Ασαήλ.
Β Βασ. 2,30   Και ο Ιωάβ επέστρεψεν από την καταδίωξιν του Αβεννήρ, συνήθροισεν όλον τον στρατόν του, έκαµεν
αρίθµησιν και ευρέθη ότι λείπουν από τους στρατιώτας του Δαυίδ δέκα εννέα άνδρες και ο Ασαήλ.



Β Βασ. 2,31  και οι παίδες Δαυίδ επάταξαν των υιών Βενιαµίν των ανδρών Αβεννήρ τριακοσίους εξήκοντα άνδρας παρ
αυτού.
Β Βασ. 2,31    Οι στρατιώται όµως του Δαυίδ εκτύπησαν και εφόνευσαν από τους της φυλής Βενιαµίν, από τους άνδρας
αυτούς οι οποίοι ήσαν υπό τας διαταγάς του Αβεννήρ, τριακοσίους εξήντα.
Β Βασ. 2,32  και αίρουσι τον Ασαήλ και θάπτουσιν αυτόν εν τώ τάφω τού πατρός αυτού εν Βηθλεέµ. και επορεύθη Ιωάβ και
οι άνδρες οι µετ αυτού όλην την νύκτα, και διέφαυσεν αυτοίς εν Χεβρών.
Β Βασ. 2,32   Εσήκωσαν τον νεκρόν του Ασαήλ και έθαψαν αυτόν στον τάφον του πατρός του, εις την Βηθλεέµ. Ο Ιωάβ και
οι άνδρες αυτού εβάδισαν όλην την νύκτα και κατά τα εξηµερώµατα έφθασαν εις την Χεβρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Βασ. 3,1  Καί εγένετο ο πόλεµος επί πολύ ανά µέσον τού οίκου Σαούλ και ανά µέσον τού οίκου Δαυίδ· και ο οίκος Δαυίδ
επορεύετο και εκραταιούτο, και ο οίκος Σαούλ επορεύετο και ησθένει.
Β Βασ. 3,1  Επί πολύν χρόνον εγινετο πόλεµος µεταξύ των της οικογενείας του Σαούλ και των ανθρώπων του Δαυίδ . Κατά
τον πόλεµον αυτόν οι άνθρωποι του Δαυίδ προώδευαν συνεχώς και ενισχύοντο, ενώ αντιθέτως οι απόγονοι του Σαούλ
εξασθενούσαν ολίγον κατ' ολίγον.
Β Βασ. 3,2  Καί ετέχθησαν τώ Δαυίδ υιοί εν Χεβρών, και ήν ο πρωτότοκος αυτού Αµνών της Αχινόοµ της Ιεζραηλίτιδος,
Β Βασ. 3,2  Ο Δαυίδ απέκτησεν εις την Χεβρών τους εξής υιούς· Πρωτότοκος αυτού ήτο ο Αµνών, ο οποίος εγεννήθη από την
Αχινόοµ, την Ιεζραηλίτιδα.
Β Βασ. 3,3  και ο δεύτερος αυτού Δαλουΐα της Αβιγαίας της Καρµηλίας, και ο τρίτος Αβεσσαλώµ υιός Μααχά θυγατρός
Θολµί βασιλέως Γεσίρ,
Β Βασ. 3,3  Δεύτερος αυτού υιός ήτο ο Δαλουΐα, ο γεννηθείς από την Αβιγαίαν την καταγοµένην από την πόλιν Καρµηλον.
Τρίτος ήτο ο Αβεσσαλώµ, ο υιός της συζύγου του Μααχά, η οποία ήτο θυγάτηρ του Θολµί του Βασιλέως Γεσίρ.
Β Βασ. 3,4  και ο τέταρτος Ορνία υιός Φεγγίθ, και ο πέµπτος Σαβατία της Αβιτάλ,
Β Βασ. 3,4  Τέταρτος υιός του ήτο ο Ορνία, ο οποίος εγεννήθη από την Φεγγίθ. Πέµπτος υιός του ήτο ο Σαβατία εκ της
Αβιτάλ.
Β Βασ. 3,5  και ο έκτος Ιεθεραάµ της Αιγλά γυναικός Δαυίδ· ούτοι ετέχθησαν τώ Δαυίδ εν Χεβρών.
Β Βασ. 3,5  Εκτος υιός του ήτο ο Ιεθεραάµ εκ της Αιγλά συζύγου του Δαυίδ. Αυτοί εγεννήθησαν, όταν ο Δαυίδ ευρίσκετο εις
την Χεβρών.
Β Βασ. 3,6  Καί εγένετο εν τώ είναι τον πόλεµον ανά µέσον τού οίκου Σαούλ και ανά µέσον τού οίκου Δαυίδ, και Αβεννήρ ήν
κρατών τού οίκου Σαούλ.
Β Βασ. 3,6  Κατά τον χρόνον κατά τον οποίον επικρατούσε ο πόλεµος µεταξύ των ανθρώπων του Σαούλ και των ανθρώπων
του Δαυίδ, ο Αβεννήρ ήτο κυρίαρχος στον οίκον του Σαούλ.
Β Βασ. 3,7  και τώ Σαούλ παλλακή εσφά θυγάτηρ Ιάλ· και είπεν Ιεβοσθέ υιός Σαούλ προς Αβεννήρ· τι ότι εισήλθες προς την
παλλακήν τού πατρός µου;
Β Βασ. 3,7  Εις τον Σαούλ ανήκεν άλλοτε µία παλλακή σύζυγος δευτέρας σειράς, ονόµατι Ρεσφά θυγάτηρ του Ιάλ. Ο
Ιεβοσθέ, ο υιός του Σαούλ, είπε προς τον Αβεννήρ· “διατί ήλθες εις συνάφειαν µε την παλλακήν του πατρός µου;”
Β Βασ. 3,8  και εθυµώθη σφόδρα Αβεννήρ περί τού λόγου τούτου τώ Ιεβοσθέ, και είπεν Αβεννήρ προς αυτόν· µη κεφαλή
κυνός εγώ ειµι; εποίησα σήµερον έλεος µετά τού οίκου Σαούλ τού πατρός σου και περί αδελφών και περί γνωρίµων και ουκ
ηυτοµόλησα εις τον οίκον Δαυίδ· και επιζητείς επ εµέ σύ υπέρ αδικίας γυναικός σήµερον ;
Β Βασ. 3,8  Ο Αβεννήρ εθύµωσε πάρα πολύ δια τον έλεγχον αυτόν του Ιεβοσθέ και είπε προς αυτόν · “µήπως ενόµισες, ότι εγώ
είµαι κεφάλι σκυλιού και µου οµιλείς κατ' αυτόν τον τρόπον; Γνωρίζεις ότι εγώ εφάνηκα συγκαταβατικός και καλός στον
οίκον του Σαούλ, του πατρός σου, στους συγγενείς σου και στους γνωρίµους σου, και δεν ηυτοµόλησα προς τον οίκον του
Δαυίδ. Και συ τολµάς σήµερον να µε κατηγορής δια παρανοµίαν εις βάρος κάποιας γυναικός;
Β Βασ. 3,9  τάδε ποιήσαι ο Θεός τώ Αβεννήρ και τάδε προσθείη αυτώ , ότι καθώς ώµοσε Κύριος τώ Δαυίδ, ότι ούτως ποιήσω
αυτώ εν τή ηµέρα ταύτη
Β Βασ. 3,9  Ας µε τιµωρήση ο Θεός µε πολλάς τιµωρίας, αν δεν πράξω δια τον Δαυίδ κατά την σηµερινήν ηµέραν ο,τι
ενόρκως υπεσχέθη προς αυτόν ο Θεός.
Β Βασ. 3,10  περιελείν την βασιλείαν από τού οίκου Σαούλ, και τού αναστήσαι τον θρόνον Δαυίδ επί Ισραήλ και επί τον
Ιούδαν από Δάν έως Βηρσαβεέ.
Β Βασ. 3,10    Ο Θεός υπεσχέθη, ότι θα αφαιρεθή η βασιλεία από τον οίκον του Σαούλ και θα στερεωθή ο βασιλικός θρόνος
δια τον Δαυίδ εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και επί της φυλής Ιούδα, από την βορειοτέραν πόλιν την Δαν και µέχρι της
νοτιωτέρας πόλεως, της Βηρσαβεέ”.
Β Βασ. 3,11  και ουκ ηδυνάσθη έτι Ιεβοσθέ αποκριθήναι τώ Αβεννήρ ρήµα από τού φοβείσθαι αυτόν.
Β Βασ. 3,11     Ο Ιεβοσθέ δεν ηµπόρεσε καθόλου να απαντήση στον Αβεννήρ, διότι τον εφοβείτο.
Β Βασ. 3,12  Καί απέστειλεν Αβεννήρ αγγέλους προς Δαυίδ εις Θαιλάµ ού ήν, παραχρήµα λέγων· διάθου διαθήκην σου µετ
εµού, και ιδού η χείρ µου µετά σού επιστρέψαι προς σε πάντα τον οίκον Ισραήλ.
Β Βασ. 3,12    Ο Αβεννήρ έστειλεν αµέσως αγγελιοφόρους προς τον Δαυίδ, ο οποίος ευρίσκετο τότε εις Θαιλάµ, και του είπε·
“κάµε συµφωνίαν µαζή µου και ιδού, θα ενεργήσω εγώ έτσι, ώστε να στρέψω όλον τον ισρσηλιτικόν λαόν µε το µέρος σου”.
Β Βασ. 3,13  και είπε Δαυίδ· καλώς εγώ διαθήσοµαι προς σε διαθήκην, πλήν λόγον ένα εγώ αιτούµαι παρά σού λέγων· ουκ
όψει το πρόσωπόν µου, εάν µη αγάγης την Μελχόλ θυγατέρα Σαούλ παραγινοµένου σου ιδείν το πρόσωπόν µου.
Β Βασ. 3,13    Ο Δαυίδ απήντησεν· “έχει καλώς. Εγώ κλείω µε σε συµφωνίαν, αλλά υπό ένα όρον. Ιδού τι ζητώ από σένα· Δεν
θα παρουσιασθής ενώπιόν µου, εάν δεν µου φέρης την Μελχόλ, την θυγατέρα του Σαούλ, την σύζυγόν µου, όταν θα έλθης
να µε συναντήσης”.
Β Βασ. 3,14  και εξαπέστειλε Δαυίδ προς Ιεβοσθέ υιόν Σαούλ αγγέλους λέγων· απόδος µοι την γυναίκά µου την Μελχόλ, ήν
έλαβον εν εκατόν ακροβυστίαις αλλοφύλων.
Β Βασ. 3,14    Ο Δαυίδ έστειλεν αγγελιοφόρους και προς τον Ιεβοσθέ, τον υιόν του Σαούλ, και του είπε· “δος µου πίσω την
γυναίκα µου την Μελχόλ, την οποίαν εγώ επήρα ως σύζυγόν µου, αφού έφερα στον πατέρα σου τον Σαούλ τας



ακροβυστίας εκατόν αλλοφύλων”.
Β Βασ. 3,15  και απέστειλεν Ιεβοσθέ και έλαβεν αυτήν παρά τού ανδρός αυτής, παρά Φαλτιήλ υιού Σελλής.
Β Βασ. 3,15    Ο Ιεβοσθέ έστειλεν άνθρωπον και επήρε την Μελχόλ από τον άνδρα αυτής, τον Φαλτιήλ υιόν του Σελλής.
Β Βασ. 3,16  και επορεύετο ο ανήρ αυτής µετ αυτής κλαίων οπίσω αυτής έως Βαρακίµ· και είπε προς αυτόν Αβεννήρ·
πορεύου, ανάστρεφε· και ανέστρεψε .
Β Βασ. 3,16    Ο σύζυγός της αυτός την ακολουθούσε κλαίων έως την Βαρακίµ. Είπεν όµως προς αυτόν ο Αβεννήρ· “γύρισε
πίσω, επίστρεψε στον τόπον σου”. Και εκείνος επέστρεψεν.
Β Βασ. 3,17  και είπεν Αβεννήρ προς τους πρεσβυτέρους Ισραήλ λέγων· χθές και τρίτην εζητείτε τον Δαυίδ βασιλεύειν εφ
υµών·
Β Βασ. 3,17    Ο Αβεννήρ ειπέ προς τους άρχοντας του Ισραήλ τα εξής· “προ καιρού, σεις οι ίδιοι εζητούσατε τον Δαυίδ ως
βασιλέα σας.
Β Βασ. 3,18  και νύν ποιήσατε, ότι Κύριος ελάλησε περί Δαυίδ λέγων· εν χειρί τού δούλου µου Δαυίδ σώσω τον Ισραήλ εκ
χειρός αλλοφύλων και εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτών.
Β Βασ. 3,18    Τωρα, λοιπόν, πράξατε τούτο, διότι ο Κυριος ωµίλησε περί του Δαυίδ λέγων· Δια του Δαυίδ εγώ θα σώσω τους
Ισραηλίτας από τας χείρας των αλλοφύλων και από τα χέρια όλων των εχθρών των”.
Β Βασ. 3,19  και ελάλησεν Αβεννήρ εν τοίς ωσί Βενιαµίν. και επορεύθη Αβεννήρ τού λαλήσαι εις τα ώτα τού Δαυίδ εις
Χεβρών πάντα, όσα ήρεσεν εν οφθαλµοίς Ισραήλ και εν οφθαλµοίς οίκου Βενιαµίν.
Β Βασ. 3,19    Ο Αβεννήρ ωµίλησεν επίσης καλά υπέρ του Δαυίδ και στους Βενιαµίτας. Κατόπιν δε µετέβη εις Χεβρών, δια να
συνοµιλήση µε τον ίδιον τον Δαυίδ περί όλων αυτών, όσα εφάνησαν αρεστά, στον ισραηλιτικόν λαόν και εις αυτούς
ειδικώς τους άνδρας της φυλής του Βενιαµίν.
Β Βασ. 3,20  Καί ήλθεν Αβεννήρ προς Δαυίδ εις Χεβρών και µετ αυτού είκοσιν άνδρες. και εποίησε Δαυίδ τώ Αβεννήρ και τοίς
ανδράσι τοίς µετ αυτού πότον.
Β Βασ. 3,20   Ο Αβεννήρ και άλλοι είκοσι άνδρες µαζή του, ήλθον προς τον Δαυίδ εις την Χεβρών. Ο Δαυίδ παρέθεσεν στον
Αβεννήρ και στους άνδρας του συµπόσιον.
Β Βασ. 3,21  και είπεν Αβεννήρ προς Δαυίδ· αναστήσοµαι δή και πορεύσοµαι και συναθροίσω προς κύριόν µου τον βασιλέα
πάντα Ισραήλ και διαθήσοµαι µετ αυτού διαθήκην, και βασιλεύσεις επί πάσιν, οίς επιθυµεί η ψυχή σου. και απέστειλε
Δαυίδ τον Αβεννήρ, και επορεύθη εν ειρήνη.
Β Βασ. 3,21    Είπε τότε ο Αβεννήρ προς τον Δαυίδ· “θα σηκωθώ λοιπόν και θα µεταβώ να συναθροίσω όλον τον
ισραηλιτικόν λαόν δια σε, τον κύριόν µου και βασιλέα. Θα κάµω µε αυτούς συµφωνίαν και συ θα γίνης βασιλεύς επί όλων,
όπως ακριβώς επιθυµεί η καρδία σου”. Ο Δαυίδ έστειλε τον Αβεννήρ, ο οποίος και επορεύθη ειρηνικώς δια την αποστολήν
του.
Β Βασ. 3,22  και ιδού οι παίδες Δαυίδ και Ιωάβ παρεγένοντο εκ της εξοδίας, και σκύλα πολλά έφερον µεθ εαυτών· και
Αβεννήρ ουκ ήν µετά Δαυίδ εις Χεβρών, ότι απεστάλκει αυτόν και απεληλύθει εν ειρήνη.
Β Βασ. 3,22   Και ιδού, αµέσως µετά την αναχώρησιν του Αβεννήρ, έφθασαν εις Χεβρών οι άνδρες του Δαυίδ και ο
αρχιστράτηγος Ιωάβ, επιστρέφοντες από κάποιαν εκστρατείαν και φέροντες µαζή των πολλά λάφυρα. Ο δε Αβεννήρ δεν
ευρίσκετο πλέον µαζή µε τον Δαυίδ εις την Χεβρών, διότι είχεν αποσταλή από τον Δαυίδ και είχεν απέλθει ειρηνικώς, δια να
εκτελέση την ανατεθείσαν εις αυτόν αποστολήν.
Β Βασ. 3,23  και Ιωάβ και πάσα η στρατιά αυτού ήλθοσαν, και απηγγέλη τώ Ιωάβ λέγοντες· ήκει Αβεννήρ υιός Νήρ προς
Δαυίδ, και απέσταλκεν αυτόν και απήλθεν εν ειρήνη.
Β Βασ. 3,23   Ο δε Ιωάβ και όλος ο στρατός του ήλθον εις την Χεβρών. Εγνωστοποιήθη τότε εκεί προς τον Ιωάβ το γεγονός
από ανθρώπους, οι οποίοι του είπαν· “ήλθεν ο υιός του Νηρ, ο Αβεννήρ, προς τον Δαυίδ. Ο Δαυίδ τον απέστειλε προς
κάποιαν αποστολήν και εκείνος έφυγεν ειρηνικώς”.
Β Βασ. 3,24  και εισήλθεν Ιωάβ προς τον βασιλέα και είπε· τι τούτο εποίησας; ιδού ήλθεν Αβεννήρ προς σε, και ινατί
εξαπέσταλκας αυτόν και απελήλυθεν εν ειρήνη ;
Β Βασ. 3,24   Ο Ιωάβ εισήλθε προς τον βασιλέα και είπε· “τι είναι αυτό, το οποίον έκαµες; Ηλθεν ο Αβεννήρ εις σε, και διατί
τον αφήκες να αναχωρήση και απήλθεν εν ειρήνη;
Β Βασ. 3,25  ή ουκ οίδας την κακίαν Αβεννήρ υιού Νήρ, ότι απατήσαί σε παρεγένετο και γνώναι την έξοδόν σου και την
είσοδόν σου και γνώναι άπαντα, όσα σύ ποιείς;
Β Βασ. 3,25   Η δεν γνωρίζεις την κακίαν του Αβεννήρ, του υιού του Νηρ, ότι ήλθε µε τον σκοπόν να σε εξαπατήση, να
γνωρίση τα κατατόπια σου και γενικώς να µάθη όλα, όσα συ κάµνεις;”
Β Βασ. 3,26  και ανέστρεψεν Ιωάβ από τού Δαυίδ και απέστειλεν αγγέλους προς Αβεννήρ οπίσω, και επιστρέφουσιν αυτόν
από τού φρέατος τού Σεειράµ· και Δαυίδ ουκ ήδει.
Β Βασ. 3,26   Ο Ιωάβ ανεχώρησεν από τον Δαυίδ και έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Αβεννήρ, οι οποίοι και τον
επέστρεψαν από το φρέαρ Σεειράµ, όπου αυτός είχε φθάσει. Ο Δαυίδ δεν είχεν ιδέαν περί αυτών.
Β Βασ. 3,27  και επέστρεψε τον Αβεννήρ εις Χεβρών, και εξέκλινεν αυτόν Ιωάβ εκ πλαγίων της πύλης λαλήσαι προς αυτόν
ενεδρεύων και επάταξεν αυτόν εκεί εις την ψόαν, και απέθανεν εν τώ αιµατι Ασαήλ τού αδελφού Ιωάβ.
Β Βασ. 3,27   Ο Αβεννήρ επέστρεψεν εις την Χεβρών και ο Ιωάβ τον επήρε κατά µέρος στο εσωτερικόν της πύλης της πόλεως,
διότι δήθεν ήθελε να συνοµιλήση µε αυτόν. Εκεί τον εκτύπησε δολίως εις τα νεφρά, εις την κοιλίαν. Ο Αβεννήρ εφονεύθη
και έτσι εχύθη το αίµα του αντί του φονευθέντος Ασαήλ, αδελφού του Ιωάβ.
Β Βασ. 3,28  Καί ήκουσε Δαυίδ µετά ταύτα και είπεν· αθώός ειµι εγώ και η βασιλεία µου από Κυρίου και έως αιώνος από των
αιµάτων Αβεννήρ υιού Νήρ·
Β Βασ. 3,28   Επληροφορήθη κατόπιν ο Δαυίδ τα φοβερά αυτά γεγονότα και είπεν· “είµαι δια παντός αθώος ενώπιον του
Κυρίου εγώ και η βασιλεία µου δια το αδικοχυµένον αίµα του Αβεννήρ, του υιού του Νηρ.
Β Βασ. 3,29  καταντησάτωσαν επί κεφαλήν Ιωάβ και επί πάντα τον οίκον τού πατρός αυτού , και µη εκλείποι εκ τού οίκου
Ιωάβ γονορυής και λεπρός και κρατών σκυτάλης και πίπτων εν ροµφαία και ελασσούµενος άρτοις .
Β Βασ. 3,29   Το αίµα του Αβεννήρ ας πέση εις την κεφαλήν του Ιωάβ και εις όλην την πατρικήν του οικογένειαν . Είθε να µη
εκλείψη από την οικογένειαν του Ιωάβ γονορρυής και λεπρός και άνθρωπος χωλός και τυφλός κρατών ράβδον εις τα χέρια ,



δια να στηρίζεται, θανατούµενος από την ροµφαίαν των εχθρών και στερούµενος και από αυτό ακόµη το ψωµί του” !
Β Βασ. 3,30  Ιωάβ δε και Αβεσσά ο αδελφός αυτού διαπαρετηρούντο τον Αβεννήρ ανθ ών εθανάτωσε τον Ασαήλ τον
αδελφόν αυτών εν Γαβαών, εν τώ πολέµω.
Β Βασ. 3,30   Ο Ιωάβ και ο Αβεσσά, ο αδελφός αυτού, εκαιροφυλακτούσαν από καιρόν να θανατώσουν τον Αβεννήρ, διότι
αυτός είχε φονεύσει τον Ασαήλ, τον αδελφόν των, εις την Γαβαών κατά την περίοδον του πολέµου.
Β Βασ. 3,31  και είπε Δαυίδ προς Ιωάβ και προς πάντα τον λαόν τον µετ αυτού· διαρήξατε τα ιµάτια υµών και περιζώσασθε
σάκκους και κόπτεσθε έµπροσθεν Αβεννήρ· και ο βασιλεύς Δαυίδ επορεύετο οπίσω της κλίνης.
Β Βασ. 3,31    Είπε δε ο Δαυίδ προς τον Ιωάβ και προς όλους εκείνους, που ήσαν µαζή του· “σχίσατε τα ενδύµατά σας,
φορέσατε σάκκους, κλαύσατε µε κοπετούς και θρήνους δια τον θάνατον του Αβεννήρ”. Ο ίδιος δε ο βασιλεύς Δαυίδ
ακολουθούσε πενθών το νεκρικόν φέρετρον.
Β Βασ. 3,32  και θάπτουσι τον Αβεννήρ εν Χεβρών· και ήρεν ο βασιλεύς την φωνήν αυτού και έκλαυσεν επί τού τάφου αυτού,
και έκλαυσε πάς ο λαός επί Αβεννήρ.
Β Βασ. 3,32   Εθαψαν τον Αβεννήρ εις την Χεβρών. Ο δε βασιλεύς Δαυίδ κατά τον ενταφιασµόν του Αβεννήρ ύψωσε φωνήν
µεγάλην και έκλαυσε. Μαζή δε µε τον Δαυίδ έκλαυσε και όλος ο στρατός δια τον θάνατον του Αβεννήρ.
Β Βασ. 3,33  και εθρήνησεν ο βασιλεύς επί Αβεννήρ και είπεν· ει κατά τον θάνατον Νάβαλ αποθανείται Αβεννήρ ;
Β Βασ. 3,33    Ο βασιλεύς Δαυίδ έψαλε τότε και ένα θρηνώδες άσµα δια τον Αβεννήρ και είπεν· “έπρεπε λοιπόν, να αποθάνη ο
Αβεννήρ, όπως απέθανεν ο χυδαίος και κακός Ναβαλ;
Β Βασ. 3,34  αι χείρές σου ουκ εδέθησαν, οι πόδες σου ουκ εν πέδαις· ου προσήγαγεν ως Νάβαλ, ενώπιον υιών αδικίας
έπεσας. και συνήχθη πάς ο λαός τού κλαύσαι αυτόν.
Β Βασ. 3,34   Δεν εδέθησαν τα χέρια σου, και δεν επεράσθησαν τα πόδια σου εις σιδερένια δεσµά ως εις ηττηµένον κατά τον
πόλεµον. Δεν απέθανες κεραυνόπληκτος, όπως ο Ναβαλ. Επεσες δολοφονηθείς από υιούς της παρανοµίας”. Συνήχθη όλος ο
λαός δια να κλαύση αυτόν.
Β Βασ. 3,35  και ήλθε πάς ο λαός περιδειπνήσαι τον Δαυίδ άρτοις έτι ούσης ηµέρας, και ώµοσε Δαυίδ λέγων· τάδε ποιήσαι
µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ότι εάν µη δύη ο ήλιος, ου µη γεύσωµαι άρτου ή από παντός τινος.
Β Βασ. 3,35    Ολος σχεδόν ο στρατός του Δαυίδ ήλθε προς αυτόν και τον παρακαλούσε να φάγη άρτον, καθ' ον χρόνον
διαρκούσεν η ηµέρα, διότι ο Δαυίδ δια την δολοφονίαν του Αβεννήρ ωρκίσθη και είπεν· “ας µε τιµωρήση ο Θεός, εάν φάγω
άρτον η κάτι άλλο, πριν δύση ο ήλιος”.
Β Βασ. 3,36  και έγνω πάς ο λαός, και ήρεσεν ενώπιον αυτών πάντα, όσα εποίησεν ο βασιλεύς ενώπιον τού λαού.
Β Βασ. 3,36   Εµαθεν αυτό όλος ο λαός· ήρεσαν δε στον λαόν όλα, όσα έκαµεν ο βασιλεύς ενώπιον του λαού.
Β Βασ. 3,37  και έγνω πάς ο λαός και πάς Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη, ότι ουκ εγένετο παρά τού βασιλέως θανατώσαι τον
Αβεννήρ υιόν Νήρ.
Β Βασ. 3,37    Από όλα αυτά αντελήφθη όλος ο λαός και επείσθη κατά την ηµέραν εκείνην, ότι όσα έγιναν δια τον θάνατον
του Αβεννήρ, του υιού του Νηρ, δεν ήτο καθόλου υπεύθυνος ο βασιλεύς Δαυίδ.
Β Βασ. 3,38  και είπεν ο βασιλεύς προς τους παίδας αυτού· ουκ οίδατε ότι ηγούµενος µέγας πέπτωκεν εν τή ηµέρα ταύτη εν
τώ Ισραήλ;
Β Βασ. 3,38   Είπε δε ο βασιλεύς προς τους άνδρας του δια την απώλειαν του Αβεννήρ· “δεν γνωρίζετε ότι κατά την ηµέραν
αυτήν ένας µεγάλος άρχων του Ισραηλιτικού λαού εφονεύθη;”
Β Βασ. 3,39  και ότι εγώ ειµι συγγενής σήµερον και καθεσταµένος υπό βασιλέως; οι δε άνδρες ούτοι υιοί Σαρουΐας
σκληρότεροί µου εισιν· αποδώ Κύριος τώ ποιούντι τα πονηρά κατά την κακίαν αυτού.
Β Βασ. 3,39   Θέλων δε να προλάβη κάθε κατηγορίαν, επειδή δεν ετιµώρησε τον Ιωάβ, είπε· “πως να φονεύσω αυτόν, αφού
είναι, συγγενής µου, ο δε θρόνος µου προ ολίγου µόλις έχει αποκατασταθή; Εκτός δε τούτου οι αδελφοί αυτοί, Ιωάβ και
Ιεσσά, οι υιοί της αδελφής µου της Σαρουΐας, είναι ισχυρότεροί µου σήµερα. Είθε εις καθένα, ο οποίος διαπράττει
εγκλήµατα, να αποδώση ο Κυριος την πρέπουσαν τιµωρίαν, ανάλογον προς την διαπραττοµένην κακήν πράξιν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Βασ. 4,1  Καί ήκουσεν Ιεβοσθέ υιός Σαούλ ότι τέθνηκεν Αβεννήρ υιός Νήρ εν Χεβρών, και εξελύθησαν αι χείρες αυτού, και
πάντες οι άνδρες Ισραήλ παρείθησαν.
Β Βασ. 4,1  Ο Ιεβοσθέ, ο υιός του Σαούλ, επληροφορήθη, ότι εφονεύθη ο Αβεννήρ, ο υιός του Νηρ, εις την Χεβρών και
παρέλυσαν τα χέρια του από τον φόβον. Ολοι δε οι Ισροηλίται κατελήφθησαν από φόβον µεγάλον.
Β Βασ. 4,2  και δύο άνδρες ηγούµενοι συστρεµµάτων τώ Ιεβοσθέ υιώ Σαούλ, όνοµα τώ ενί Βαανά και όνοµα τώ δευτέρω
ηχάβ, υιοί εµµών τού Βηρωθαίου εκ των υιών Βενιαµίν· ότι Βηρώθ ελογίζετο τοίς υιοίς Βενιαµίν,
Β Βασ. 4,2     Υπήρχον δύο άνδρες, αρχηγοί στρατιωτικών τµηµάτων, που ανήκαν στον Ιεβοσθέ, τον υιόν του Σαούλ, εκ των
οποίων ο ένας ωνοµάζετο Βαανά και ο δεύτερος ωνοµάζετο Ρηχάβ. Ησαν δε παιδιά του Ρεµµών του Βηρωθαίου, ο οποίος
ανήκεν εις την φυλήν του Βενιαµίν. Διότι η Βηρώθ περιελαµβάνετο εις την φυλήν του Βενιαµίν.
Β Βασ. 4,3  και απέδρασαν οι Βηθωραίοι εις Γεθθαίµ και ήσαν εκεί παροικούντες έως της ηµέρας ταύτης.
Β Βασ. 4,3  Οι δύο αυτοί Βηρωθαίοι απέδρασαν και κατέφυγαν εις Γεθθαίµ, όπου και έµειναν ως παρεπιδηµούντες µέχρι της
ηµέρας εκείνης, κατά την οποίαν είχε διαπραχθή η δολοφονία του Αβεννήρ.
Β Βασ. 4,4  και τώ Ιωνάθαν υιώ Σαούλ υιός πεπληγώς τους πόδας· υιός ετών πέντε ούτος εν τώ ελθείν την αγγελίαν Σαούλ
και Ιωνάθαν τού υιού αυτού εξ Ιεζραήλ, και ήρεν αυτόν η τιθηνός αυτού και έφυγε, και εγένετο εν τώ σπεύδειν αυτόν και
αναχωρείν, και έπεσε και εχωλάνθη, και όνοµα αυτώ Μεµφιβοσθέ.
Β Βασ. 4,4     Ο Ιωνάθαν, ο υιός του Σαούλ, είχε υιόν χωλόν, ανάπηρον εις τα πόδια. Εγινε δε χωλός εις ηλικίαν πέντε ετών,
τότε που ήλθεν η πληροφορία από την κοιλάδα του Ιεζραήλ δια την ήτταν και τον θάνατον του Σαούλ και του υιού του
Σαούλ, του Ιωνάθαν. Η τροφός του τον επήρε και έφυγε. Καθώς δε αυτός κατά την αναχώρησιν έτρεχεν, έπεσεν, εκτύπησε
και έγινε χωλός. Αυτός ωνοµάζετο Μεµφιβοσθέ.
Β Βασ. 4,5  και επορεύθησαν υιοί εµµών τού Βηρωθαίου εκχά και Βαανά και εισήλθον εν τώ καύµατι της ηµέρας εις οίκον
Ιεβοσθέ. και αυτός εκάθευδεν εν τή κοίτη της µεσηµβρίας,
Β Βασ. 4,5  Οι υιοί του Ρεµµών, ο οποίος κατήγετο από την Βηρώθ, ο Ρεκχά και ο Βαανά, κατά την µεοηµβρίαν, εις ώραν



καύσωνος, εισήλθον στον οίκον του Ιεβοσθέ. Αυτός εκοιµάτο εις την κλίνην του κατά την µεσηµβρίαν εκείνην.
Β Βασ. 4,6  και ιδού η θυρωρός τού οίκου εκάθαιρε πυρούς και ενύσταξε και εκάθευδε, και εκχά και Βαανά οι αδελφοί
διέλαθον
Β Βασ. 4,6     Η δε θυρωρός του σπιτιού εκαθάριζε σιτάρι, ενύσταξε και απεκοιµήθη. Ο Ρεκχά και ο Βαανά οι αδελφοί
εισήλθον απαροτήρητοι στον οίκον.
Β Βασ. 4,7  και εισήλθον εις τον οίκον, και Ιεβοσθέ εκάθευδεν επί της κλίνης αυτού εν τώ κοιτώνι αυτού, και τύπτουσιν
αυτόν και θανατούσι και αφαιρούσι την κεφαλήν αυτού και έλαβον την κεφαλήν αυτού και απήλθον οδόν την κατά
δυσµάς όλην την νύκτα.
Β Βασ. 4,7  Ο Ιεβοσθέ εκοιµάτο επάνω εις την κλίνην του, στο ιδαίτερον δωµάτιόν του. Αυτοί τον εκτύπησαν, τον εφόνευσαν,
απέκοψαν την κεφαλήν του, την οποίαν επήραν µαζή των και έφυγαν προς δυσµάς καθ' όλην την νύκτα.
Β Βασ. 4,8  και ήνεγκαν την κεφαλήν Ιεβοσθέ τώ Δαυίδ εις Χεβρών και είπαν προς τον βασιλέα· ιδού η κεφαλή Ιεβοσθέ υιού
Σαούλ τού εχθρού σου, ός εζήτει την ψυχήν σου, και έδωκε Κύριος τώ κυρίω βασιλεί εκδίκησιν των εχθρών αυτού, ως η
ηµέρα αύτη, εκ Σαούλ τού εχθρού σου και εκ τού σπέρµατος αυτού.
Β Βασ. 4,8     Ηλθον εις την Χεβρών και έφεραν την κεφαλήν του Ιεβοσθέ στον Δαυίδ και είπαν προς τον βασιλέα · “ιδού, αυτή
είναι η κεφαλή του Ιεβοσθέ, υιού του Σαούλ του εχθρού σου, ο οποίος εζήτει να σε θανατώση. Ο Κυριος όµως ετιµώρησε
τους εχθρούς σου, του κυρίου και βασιλέως µας, κατά την ηµέραν αυτήν, διότι ετιµώρησε τον εχθρόν σου, τον Σαούλ, και
τους απογόνους του”.
Β Βασ. 4,9  και απεκρίθη Δαυίδ τώ εκχά και τώ Βαανά αδελφώ αυτού υιοίς εµµών τού Βηρωθαίου και είπεν αυτοίς· ζή
Κύριος, ός ελυτρώσατο την ψυχήν µου εκ πάσης θλίψεως,
Β Βασ. 4,9     Ο Δαυίδ απήντησεν στον Ρεκχά και τον αδελφόν του Βαανά, οι οποίοι ήσαν παιδιά του Ρεµµών του Βηρωθαίου,
και τους είπεν· “επικαλούµαι µάρτυρα τον Κυριον, ο οποίος έσωσε την ζωήν µου από πολλούς θανασίµους κινδύνους,
Β Βασ. 4,10  ότι ο απαγγείλας µοι ότι τέθνηκε Σαούλ, και αυτός ήν ως ευαγγελιζόµενος ενώπιόν µου, και κατέσχον αυτόν
και απέκτεινα αυτόν εν Σεκελάκ, ώ έδει µε δούναι ευαγγέλια.
Β Βασ. 4,10    και σας καθιστώ γνωστόν ότι αυτός, που ανήγγειλεν εις εµέ πως εφονεύθη ο Σαούλ, µου ανέφερε την είδησιν,
νοµίζων ότι αυτή θα µου ήτο ευχάριστος. Εγώ όµως τον συνέλαβα και τον εφόνευσα εις την πόλιν Σεκελάκ, ενώ ο
οιοσδήποτε θα ενόµιζεν ότι έπρεπε να του δώσω δώρα δι' ευχάριστον είδησιν.
Β Βασ. 4,11 και νύν άνδρες πονηροί απεκτάγκασιν άνδρα δίκαιον εν τώ οίκω αυτού επί της κοίτης αυτού· και νύν εκζητήσω
το αίµα αυτού εκ χειρός υµών και εξολοθρεύσω υµάς εκ της γής.
Β Βασ. 4,11    Και ιδού σήµερα άνδρες πονηροί εφόνευσαν αθώον άνδρα εις την κλίνην του εντός του δωµατίου του. Εγώ
τώρα θα σας τιµωρήσω δια το αθώον αυτό αίµα, που εχύσατε και θα σας εξολοθρεύσω από την γην”.
Β Βασ. 4,12 και ενετείλατο Δαυίδ τοίς παιδαρίοις αυτού και αποκτείνουσιν αυτούς και κολοβούσι τας χείρας αυτών και τους
πόδας αυτών και εκρέµασαν αυτούς επί της κρήνης εν Χεβρών· και την κεφαλήν Ιεβοσθέ έθαψαν εν τώ τάφω Αβεννήρ υιού
Νήρ.
Β Βασ. 4,12    Ο Δαυίδ διέταξε τους άνδρας του να θανατώσουν αυτούς τους δύο δολοφόνους αδελφούς. Εκείνοι τους
εξετέλεσαν αµέσως, έκοψαν τα χέρια και τα πόδια των και εκρέµασαν αυτούς εις την πηγήν Χεβρών. Την δε κεφαλήν του
Ιεβοσθέ την έθαψαν εις Χεβρών στον τάφον, όπου προηγουµένως είχαν θάψει και τον Αβεννήρ, τον υιόν του Νηρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Β Βασ. 5,1  Καί παραγίνονται πάσαι αι φυλαί Ισραήλ προς Δαυίδ εις Χεβρών και είπαν αυτώ· ιδού οστά σου και σάρκες σου
ηµείς·
Β Βασ. 5,1  Ολαι αι ισραηλιτικαί φυλαί ήλθον κατόπιν προς τον Δαυίδ, ο οποίος ευρίσκετο εις την Χεβρών, τον ανεγνώρισαν
ως βασιλέα των και είπαν προς αυτόν· “ιδού, ηµείς είµεθα οστά σου και σάρκες σου.
Β Βασ. 5,2  και εχθές και τρίτην όντος Σαούλ βασιλέως εφ ηµίν, σύ ήσθα ο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ, και είπε Κύριος
προς σε· σύ ποιµανείς τον λαόν µου τον Ισραήλ, και σύ έση εις ηγούµενον επί τον λαόν µου Ισραήλ.
Β Βασ. 5,2  Κατά τα παρελθόντα έτη, όταν ο Σαούλ ήτο βασιλεύς µας, συ εις την πραγµατικότητα ήσο ο πραγµατικός
άρχων, που ωδηγούσες εις όλα τον λαόν του Ισραήλ, και προς σε είπεν ο Κυριος· Συ θα κυβερνάς τον λαόν µου τον
ισραηλιτικόν, συ θα είσαι ο βασιλεύς στον λαόν µου τον Ισραήλ. Σε αναγνωρίζοµεν, λοιπόν, ως βασιλέα”.
Β Βασ. 5,3  και έρχονται πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών, και διέθετο αυτοίς ο βασιλεύς Δαυίδ
διαθήκην εν Χεβρών ενώπιον Κυρίου, και χρίουσι τον Δαυίδ εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ.
Β Βασ. 5,3  Ηλθαν όλοι οι άρχοντες του Ισραηλιτικού λαού προς τον βασιλέα Δαυίδ εις Χεβρών και ο Δαυίδ έκλεισε  µε
αυτούς συµφωνίαν ενώπιον του Κυρίου εις την Χεβρών, να είναι βασιλεύς των. Εκείνοι δε έχρισαν και ανεγνώρισαν αυτόν
ως βασιλέα επί όλου του ισραηλιτικού λαού.
Β Βασ. 5,4  υιός τριάκοντα ετών Δαυίδ εν τώ βασιλεύσαι αυτόν και τεσσαράκοντα έτη εβασίλευσεν ,
Β Βασ. 5,4  Τριάκοντα ετών ήτα ο Δαυίδ, όταν έγινε βασιλεύς όλου του ισραηλιτικού λαού. Εβασίλευσε δε εν συνόλω
τεσσαράκοντα έτη.
Β Βασ. 5,5  επτά έτη και µήνας έξ εβασίλευσεν εν Χεβρών επί τον Ιούδαν και τριάκοντα τρία έτη εβασίλευσεν επί πάντα
Ισραήλ και Ιούδαν εν Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 5,5  Επτά έτη και ες µήνας ήτο βασιλεύς εις την φυλήν Ιούδα έχων την έδραν του εις Χεβρών. Τριάκοντα τρία δε έτη
έχων την έδραν του εις την Ιερουσαλήµ εβασίλευσεν επί όλου του Ισραηλιτικού λαού, συµπεριλαµβανοµένης βέβαια και
της φυλής του Ιούδα.
Β Βασ. 5,6  Καί απήλθε Δαυίδ και οι άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήµ προς τον Ιεβουσαίον τον κατοικούντα την γήν. και ερέθη
τώ Δαυίδ· ουκ εισελεύση ώδε, ότι αντέστησαν οι τυφλοί και οι χωλοί λέγοντες ότι ουκ εισελεύσεται Δαυίδ ώδε .
Β Βασ. 5,6  Ο Δαυίδ και άνδρες του ήλθον εις την Ιερουσαλήµ, δια να πολεµήσουν εναντίον των Ιεβουσαίων, οι οποίοι
κατείχον την χώραν εκείνην. Οι Ιεβουσαίοι παρήγγειλαν στον Δαυίδ· “δεν πρόκειται να εισέλθης και να καταλάβης την
πόλιν, διότι είναι πολύ οχυρά και διότι όλοι θα αντισταθώµεν και αυτοί ακόµα οι τυφλοί και οι χωλοί, οι οποίοι και λέγουν,
ότι δεν θα εισέλθη εδώ ο Δαυίδ”.
Β Βασ. 5,7  και κατελάβετο Δαυίδ την περιοχήν Σιών (αύτη η πόλις τού Δαυίδ).



Β Βασ. 5,7  Εν τούτοις ο Δαυίδ κατέλαβε την Σιών, την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ αυτή ωνοµάσθη βραδύτερον “πόλις
Δαυίδ”.
Β Βασ. 5,8  και είπε Δαυίδ τή ηµέρα εκείνη· πάς τύπτων Ιεβουσαίον απτέσθω εν παραξιφίδι και τους χωλούς και τους
τυφλούς και τους µισούντας την ψυχήν Δαυίδ· διά τούτο ερούσι· τυφλοί και χωλοί ουκ εισελεύσονται εις οίκον Κυρίου.
Β Βασ. 5,8  Κατά την ηµέραν εκείνην ο Δαυίδ είπε· “καθένας, που συναντά Ιεβουσαίον, ας τον κτυπά µε το εγχειρίδιον. Το
ιδιο θα γίνεται και µε τους χωλούς και τους τυφλούς Ιεβουσαίους, οι οποίοι κατεφρόνησαν τον Δαυίδ. Από αυτό δε το
γεγονός και επεκράτησεν η παροιµία· Τυφλοί και χωλοί δεν θα εισέλθουν στον οίκον του Κυρίου”.
Β Βασ. 5,9  και εκάθισε Δαυίδ εν τή περιοχή, και εκλήθη αύτη η πόλις Δαυίδ· και ωκοδόµησεν αυτήν πόλιν κύκλω από της
άκρας και τον οίκον αυτού.
Β Βασ. 5,9  Ο Δαυίδ εγκατεστάθη στο φρούριον της Σιών και αυτή η περιοχή ωνοµάσθη “πόλις Δαυίδ”. Ωκοδόµησεν ο Δαυίδ
και ωχύρωσε την πόλιν αυτήν από του φρουρίου και γύρω, µέσα στο οποίον περιεκλείετο και ο ιδικός του οίκος.
Β Βασ. 5,10  και διεπορεύετο Δαυίδ πορευόµενος και µεγαλυνόµενος, και Κύριος παντοκράτωρ µετ αυτού.
Β Βασ. 5,10    Ο Δαυίδ ολονέν και περισσότερον εµεγαλύνετο και ανεδεικνύετο, διότι Κυριος ο παντοκράτωρ ήτο µαζή του.
Β Βασ. 5,11  και απέστειλε Χειράµ βασιλεύς Τύρου αγγέλους προς Δαυίδ και ξύλα κέδρινα και τέκτονας ξύλων και τέκτονας
λίθων και ωκοδόµησαν οίκον τώ Δαυίδ.
Β Βασ. 5,11     Ο Χειράµ, ο βασιλεύς της Τυρου, απέστειλεν ανθρώπους του προς τον Δαυίδ, όπως επίσης ξύλα κέδρινα,
ξυλουργούς, κτίστας, και εκείνοι έκτισαν ανάκτορον δια τον Δαυίδ.
Β Βασ. 5,12  και έγνω Δαυίδ ότι ητοίµασεν αυτόν Κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ, και ότι επήρθη η βασιλεία αυτού διά τον
λαόν αυτού Ισραήλ.
Β Βασ. 5,12    Ο Δαυίδ κατενόησε τότε ότι ο Κυριος εγκατέστησε πράγµατι αυτόν βασιλέα στον ισραηλιτικόν λαόν και ότι η
βασιλεία του ανήλθεν εις µεγάλην ακµήν δια τον λαόν αυτού τον ισραηλιτικόν.
Β Βασ. 5,13  και έλαβε Δαυίδ έτι γυναίκας και παλλακάς εξ Ιερουσαλήµ µετά το ελθείν αυτόν εκ Χεβρών, και εγένοντο τώ
Δαυίδ έτι υιοί και θυγατέρες.
Β Βασ. 5,13    Ο Δαυίδ έλαβε και άλλας γυναίκας πρώτης και δευτέρας σειράς, από την Ιερουσαλήµ, όταν ήλθεν εκεί από την
Χεβρών. Απέκτησε δε από αυτάς υιούς και θυγατέρας.
Β Βασ. 5,14  και ταύτα τα ονόµατα των γεννηθέντων αυτώ εν Ιερουσαλήµ· Σαµµούς και Σωβάβ και Νάθαν και Σαλωµών
Β Βασ. 5,14    Αυτά δε είναι τα ονόµατα των υιών του, οι οποίοι εγεννήθησαν εις την Ιερουσαλήµ· Σαµµούς, Σωβάβ, Ναθαν,
Σαλωµών.
Β Βασ. 5,15  και Εβεάρ και Ελισούς και Ναφέκ και Ιεφιές
Β Βασ. 5,15    Εβεάρ, Ελισούς, Ναφέκ, Ιεφιές.
Β Βασ. 5,16  και Ελισαµά και Ελιδαέ και Ελιφαλάθ, Σαµαέ, Ιεσσιβάθ, Νάθαν, Γαλαµαάν, Ιεβαάρ, Θεησούς, Ελιφαλάτ, Ναγέδ,
Ναφέκ, Ιωνάθαν, Λεασαµύς, Βααλιµάθ, Ελιφαάθ.
Β Βασ. 5,16    Ελισαµά, Ελιδαέ, Ελιφαλάθ, Σαµαέ, Ιεσσιβάθ, Ναθαν, Γαλαµαάν, Ιεβαάρ, Θεησούς, Ελιφαλάτ, Ναγέδ, Ναφέκ,
Ιανάθαν, Λεασαµύς, Βααλιµάθ και Ελιφαάθ.
Β Βασ. 5,17  Καί ήκουσαν οι αλλόφυλοι ότι κέχρισται Δαυίδ βασιλεύς επί Ισραήλ, και ανέβησαν πάντες οι αλλόφυλοι ζητείν
τον Δαυίδ· και ήκουσε Δαυίδ και κατέβη εις την περιοχήν.
Β Βασ. 5,17    Οι Φιλισταίοι, οι αλλόφυλοι, ήκουσαν ότι ο Δαυίδ εχρίσθη βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού και εξεστράτευσαν
όλοι, δια να αναζητήσουν και πολεµήσουν τον Δαυίδ. Ο Δαυίδ έµαθε τούτο και κατέβη στο φρούριον.
Β Βασ. 5,18  και οι αλλόφυλοι παραγίνονται και συνέπεσαν εις την κοιλάδα των Τιτάνων
Β Βασ. 5,18    Φιλισταίοι ήλθον και διεχύθησαν εις την “κοιλάδα των Τιτάνων”.
Β Βασ. 5,19  και ηρώτησε Δαυίδ διά Κυρίου λέγων· ει αναβώ προς τους αλλοφύλους και παραδώσεις αυτούς εις τας χείράς
µου; και είπε Κύριος προς Δαυίδ· ανάβαινε, ότι παραδιδούς παραδώσω τους αλλοφύλους εις τας χείράς σου.
Β Βασ. 5,19    Ο Δαυίδ ηρώτησε τον Κυριον λέγων· “εάν βαδίσω εναντίον των Φιλισταίων, θα παραδώσης αυτούς εις τα
χέρια µου;” Και ο Κυριος του απήντησε· “πήγαινε, διότι ασφαλώς και βεβαίως θα παραδώσω εγώ αυτούς εις τα χέρια σου”.
Β Βασ. 5,20  και ήλθε Δαυίδ εκ των επάνω διακοπών και έκοψε τους αλλοφύλους εκεί, και είπε Δαυίδ· διέκοψε Κύριος τους
εχθρούς αλλοφύλους ενώπιον εµού, ως διακόπτεται ύδατα· διά τούτο εκλήθη το όνοµα τού τόπου εκείνου, Επάνω
διακοπών.
Β Βασ. 5,20   Ο Δαυίδ από την τοποθεσίαν, η οποία ωνοµάζετο “Επάνω Διακοπαί”, ήλθον εκεί, όπου ήσαν οι Φιλισταίοι,
επετέθη εναντίον των και τους εξωλόθρευσε. Ο Δαυίδ είπε τότε· “Ο Κυριος διεσκόρπισε τους εχθρούς αυτού, τούτους τους
Φιλισταίους, ενώπιόν µου, όπως διακόπτεται η ροή και διασκορπίζονται τα ορµητικά ύδατα”. Δια τούτο ωνοµάσθη το
όνοµα της περιοχής εκείνης “Επάνω Διακοπαί”.
Β Βασ. 5,21  και καταλιµπάνουσιν εκεί τους θεούς αυτών, και ελάβοσαν αυτούς Δαυίδ και οι άνδρες οι µετ αυτού.
Β Βασ. 5,21    Οι Φιλισταίοι, κατά την πανικόβλητον φυγήν των, εγκατέλειψαν και τα αγάλµατα των θεών των, τα οποία
επήραν οι άνδρες του Δαυίδ ως λάφυρα µαζή των.
Β Βασ. 5,22  και προσέθεντο έτι αλλόφυλοι τού αναβήναι και συνέπεσαν εν τή κοιλάδι των Τιτάνων .
Β Βασ. 5,22   Οι Φιλισταίοι απεφάσισαν και εξεστράτευσαν πάλιν κατά του Δαυίδ και ήσαν τόσοι, ώστε διεχύθησαν και
εγέµισαν πάλιν την κοιλάδα των Τιτάνων.
Β Βασ. 5,23  και επηρώτησε Δαυίδ διά Κυρίου και είπε Κύριος· ουκ αναβήση εις συνάντησιν αυτών, αποστρέφου απ αυτών
και παρέση αυτοίς πλησίον τού Κλαυθµώνος·
Β Βασ. 5,23   Ο Δαυίδ ηρώτησε και πάλιν, κατά τον καθιερωµένον τροπον, τον Κυριον, αν πρέπει να επιτεθή εναντίον των
Φιλισταίων. Ο Κυριος του απήντησε· “δεν θα επιτεθής εναντίον των κατά µέτωπον, αλλά θα βαδίσης όπισθέν των. Κατόπιν
πλησίασε προς αυτούς εις την τοποθεσίαν του Κλαυθµώνος.
Β Βασ. 5,24  και έσται εν τώ ακούσαί σε την φωνήν τού συγκλεισµού από τού άλσους τού Κλαυθµώνος, τότε καταβήση προς
αυτούς, ότι τότε εξελεύσεται Κύριος έµπροσθέν σου κόπτειν εν τώ πολέµω των αλλοφύλων.
Β Βασ. 5,24   Οταν ακούσης ισχυράν βοήν του ανέµου εις τα δένδρα του δάσους του Κλαυθµώνος, τότε ο Κυριος θα
προηγήται από σε σκορπίζων και εξολοθρεύων κατά τον πόλεµον αυτόν τους Φιλισταίους”.
Β Βασ. 5,25  και εποίησε Δαυίδ καθώς ενετείλατο αυτώ Κύριος, και επάταξε τους αλλοφύλους από Γαβαών έως της γής



Γαζηρά.
Β Βασ. 5,25   Ο Δαυίδ έκαµεν, όπως τον διέταξεν ο Κυριος. Εκτύπησε και κατετρόπωσε τους Φιλισταίους από την Γαβαών ως
εις την χώραν της Γαζηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Β Βασ. 6,1  Καί συνήγαγεν έτι Δαυίδ πάντα νεανίαν εξ Ισραήλ, ως εβδοµήκοντα χιλιάδας.
Β Βασ. 6,1  Ο Δαυίδ προσεκάλεσε και πάλιν όλους τους νεαρούς άνδρας του Ισραηλιτικού λαού , εβδοµήκοντα περίπου
χιλιάδες άνδρας.
Β Βασ. 6,2  και ανέστη και επορεύθη Δαυίδ και πάς ο λαός ο µετ αυτού και από των αρχόντων Ιούδα εν αναβάσει τού
αναγαγείν εκείθεν την κιβωτόν τού Θεού, εφ ήν επεκλήθη το όνοµα τού Κυρίου των δυνάµεων καθηµένου επί των Χερουβίν
επ αυτής.
Β Βασ. 6,2     Ητοιµάσθη ο Δαυίδ και όλος ο λαός, που ήτο µαζή του, µαζή µε τους αρχηγούς της φυλής Ιούδα και από την
Ιερουσαλήµ επορεύθησαν, δια να µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Θεού από τον τόπον, στον οποίον αυτή
ευρίσκετο. Επάνω δε εις την Κιβωτόν αυτήν είχε γραφή το όνοµα του Θεού, του Κυρίου των αγγελικών δυνάµεων, ο οποίος
αναπαύεται επί των Χερουβίµ.
Β Βασ. 6,3  και επεβίβασαν την κιβωτόν Κυρίου εφ άµαξαν καινήν και ήραν αυτήν εξ οίκου Αµιναδάβ τού εν τώ βουνώ· και
Οζά και οι αδελφοί αυτού υιοί Αµιναδάβ ήγον την άµαξαν σύν τή κιβωτώ ,
Β Βασ. 6,3  Ετοποθέτησαν την Κιβωτόν επάνω εις µίαν καινουργή άµαξαν. Επήραν δε την Κιβωτόν από την οικίαν του
Αµιναδάβ, ο οποίος κατοικούσεν εις κάποιον εκεί λόφον. Μεταξύ δε εκείνων, που ακολουθούσαν, ήσαν ο Οζά και οι
αδελφοί του, παιδιά του Αµιναδάβ. Ο Οζά ωδηγούσε την άµαξαν, επί της οποίας ήτο η Κιβωτός.
Β Βασ. 6,4  και οι αδελφοί αυτού επορεύοντο έµπροσθεν της κιβωτού.
Β Βασ. 6,4     Οι αδελφοί αυτού εβάδιζαν µε σεβασµόν εµπρός από την Κιβωτόν.
Β Βασ. 6,5  και Δαυίδ και υιοί Ισραήλ παίζοντες ενώπιον Κυρίου εν οργάνοις ηρµοσµένοις εν ισχύϊ , και εν ωδαίς και εν
κινύραις και εν νάβλαις και εν τυµπάνοις και εν κυµβάλοις και εν αυλοίς .
Β Βασ. 6,5  Ο Δαυίδ και οι άλλοι Ισραιλίται επανηγύριζαν, παίζοντες ενώπιον της Κιβωτού όργανα µουσικά, κατάλληλα δια
ισχυρούς τόνους, και άδοντες ωδάς. Τα δε µουσικά όργανα ήσαν κινύραι, νάβλαι, τύµπανα, κύµβαλα και αυλοί.
Β Βασ. 6,6  και παραγίνονται έως άλω Ναχών, και εξέτεινεν Οζά την χείρα αυτού επί την κιβωτόν τού Θεού κατασχείν
αυτήν και εκράτησεν αυτήν, ότι περιέσπασεν αυτήν ο µόσχος.
Β Βασ. 6,6     Η ιερά αυτή ποµπή έφθασεν στο αλώνι του Ναχών. Εκεί ο Οζάς άπλωσε το χέρι του επάνω εις την Κιβωτόν του
Θεού, να την κρατήση· και την, εκράτησε, διότι τα βόϊδια, που έσυραν την Κιβωτόν, την εταλάντευσαν και υπήρχε φόβος
να πέση.
Β Βασ. 6,7  και εθυµώθη οργή Κύριος τώ Οζά, και έπαισεν αυτόν εκεί ο Θεός, και απέθανεν εκεί παρά την κιβωτόν τού
Κυρίου ενώπιον τού Θεού.
Β Βασ. 6,7  Ο Θεός ωργίσθη πολύ εναντίον του Οζά, εκτύπησεν αυτόν και τον εθανάτωσεν στον τόπον εκείνον πλησίον της
Κιβωτού, ενώπιον αυτού τούτου του Κυρίου.
Β Βασ. 6,8  και ηθύµησε Δαυίδ υπέρ ού διέκοψε Κύριος διακοπήν εν τώ Οζά· και εκλήθη ο τόπος εκείνος Διακοπή Οζά έως
της ηµέρας ταύτης.
Β Βασ. 6,8     Ο Δαυίδ ελυπήθη πολύ, διότι δια του θανάτου διέκοψεν ο Κυριος την ζωήν του Οζά. Δια τούτο ο τόπος εκείνος
ωνοµάσθη “Διακοπή Οζά” µέχρι της ηµέρας αυτής.
Β Βασ. 6,9  και εφοβήθη Δαυίδ τον Κύριον εν τή ηµέρα εκείνη λέγων· πώς εισελεύσεται προς µε η κιβωτός Κυρίου;
Β Βασ. 6,9     Ο Δαυίδ εφοβήθη τον Κυριον κατά την ηµέραν εκείνην και είπε· “πως θα εισέλθη η Κιβωτός εις την πόλιν µου,
πλησίον µου;”
Β Βασ. 6,10  και ουκ εβούλετο Δαυίδ τού εκκλίναι προς αυτόν την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου εις την πόλιν Δαυίδ , και
απέκλινεν αυτήν Δαυίδ εις οίκον Αβεδδαρά τού Γεθθαίου.
Β Βασ. 6,10    Δια τούτο δεν ήθελεν ο Δαυίδ να φέρη την Κιβωτόν του Κυρίου εις την πόλιν Δαυίδ, αλλά την ωδήγησεν στον
οίκον του Αβεδδαρά, ο οποίος κατήγετο από την Γέθ.
Β Βασ. 6,11 και εκάθισεν η κιβωτός τού Κυρίου εις οίκον Αβεδδαρά τού Γεθθαίου µήνας τρεις· και ευλόγησε Κύριος όλον τον
οίκον Αβεδδαρά και πάντα τα αυτού.
Β Βασ. 6,11    Η Κιβωτός του Κυρίου παρέµεινεν στον οίκον Αβεδδαρά του Γεθθαίου επί τρεις µήνας. Ο δε Κυριος ηυλόγησε
τον οίκον του Αδεδδαρά και όλα όσα ανήκον εις αυτόν.
Β Βασ. 6,12  και απηγγέλη τώ βασιλεί Δαυίδ λέγοντες· ευλόγησε Κύριος τον οίκον Αβεδδαρά και πάντα τα αυτού ένεκα της
κιβωτού τού Θεού, και επορεύθη Δαυίδ και ανήγαγε την κιβωτόν τού Κυρίου εκ τού οίκου Αβεδδαρά εις την πόλιν Δαυίδ εν
ευφροσύνη.
Β Βασ. 6,12    Εγνωστοποίηοαν στον βασιλέα Δαυίδ το γεγονός και του είπαν· “ο Κυριος ηυλόγησε την οικογένειαν του
Αβεδδαρά και όλα όσα ανήκουν εις αυτόν λόγω της Κιβωτού, που µένει εις την οικίαν του”. Ο Δαυίδ γεµάτος θάρρος και
σεβασµόν προς τον Θεόν µετέβη και µετέφερε την Κιβωτόν του Κυρίου από τον οίκον του Αβεδδαρά εις την πόλιν Δαυίδ , µε
χαρµόσυνον ποµπήν.
Β Βασ. 6,13  και ήσαν µετ αυτού αίροντες την κιβωτόν επτά χοροί και θύµα µόσχος και άρνες.
Β Βασ. 6,13    Επτά χοροί ήσαν µαζή του, οι οποίοι µετέφεραν την Κιβωτόν, αφού προηγουµένως προσέφεραν θυσίαν ένα
µόσχον και αµνούς.
Β Βασ. 6,14  και Δαυίδ ανεκρούετο εν οργάνοις ηρµοσµένοις ενώπιον Κυρίου, και ο Δαυίδ ενδεδυκώς στολήν έξαλλον.
Β Βασ. 6,14    Ο ίδιος ο Δαυίδ έπαιζεν εκλεκτά µουσικά όργανα ενώπιον του Κυρίου, έφερε δε ενδυµασίαν όχι την βασιλικήν,
αλλά άλλην απλήν και ταπεινήν.
Β Βασ. 6,15  και Δαυίδ και πάς ο οίκος Ισραήλ ανήγαγον την κιβωτόν Κυρίου µετά κραυγής και µετά φωνής σάλπιγγος.
Β Βασ. 6,15    Ο Δαυίδ και όλος ο ισραηλιτικός λαός µετέφεραν την Κιβωτόν µε κραυγάς αγαλλιάσεως και µε ήχους
σαλπίγγων.
Β Βασ. 6,16  και εγένετο της κιβωτού παραγινοµένης έως πόλεως Δαυίδ και Μελχόλ η θυγάτηρ Σαούλ διέκυπτε διά της



θυρίδος και είδε τον βασιλέα Δαυίδ ορχούµενον και ανακρουόµενον ενώπιον Κυρίου και εξουδένωσεν αυτόν εν τή καρδία
αυτής.
Β Βασ. 6,16    Οταν η Κιβωτός έφθασεν εις την “πόλιν Δαυίδ”, η σύζυγος του Δαυίδ, η Μελχόλ, θυγάτηρ του Σαούλ, έκυψεν
από το παράθυρόν της και είδε τον σύζυγόν της, τον βασιλέα, να χορεύη και να παίζη µουσικά όργανα ενώπιον της
Κιβωτού του Κυρίου. Εσωτερικώς τον επέκρινε και τον εξουδένωσε.
Β Βασ. 6,17  και φέρουσι την κιβωτόν τού Κυρίου και ανέθησαν αυτήν εις τον τόπον αυτής εις µέσον της σκηνής, ής έπηξεν
αυτή Δαυίδ· και ανήνεγκε Δαυίδ ολοκαυτώµατα ενώπιον Κυρίου και ειρηνικάς.
Β Βασ. 6,17    Μετέφεραν εν τέλει την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και την ετοποθέτησαν στον τόπον της, στο µέσον
της σκηνής, την οποίαν είχε στήσει ο Δαυίδ. Ο Δαυίδ κατά την ώραν εκείνην προσέφερεν ολοκαυτώµατα και άλλας
ειρηνικάς θυσίας.
Β Βασ. 6,18  και συνετέλεσε Δαυίδ συναναφέρων τας ολοκαυτώσεις και τας ειρηνικάς και ευλόγησε τον λαόν εν ονόµατι
Κυρίου των δυνάµεων.
Β Βασ. 6,18    Οταν ο Δαυίδ επεράτωσε την προσφοράν των ολοκαυτωµάτων και των ειρηνικών θυσιών, ευλόγησε τον λαόν
εν ονόµατι του Κυρίου των δυνάµεων.
Β Βασ. 6,19  και διεµέρισε παντί τώ λαώ εις πάσαν την δύναµιν τού Ισραήλ από Δάν έως Βηρσαβεέ και από ανδρός έως
γυναικός, εκάστω κολλυρίδα άρτου και εσχαρίτην και λάγανον από τηγάνου· και απήλθε πάς ο λαός έκαστος εις τον οίκον
αυτού.
Β Βασ. 6,19    Εµοίρασε δε εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και εις όλον τον στρατόν, από την πόλιν Δαν µέχρι και της
Βηρσαβεέ, εις άνδρας και εις γυναίκας, από ένα περιποιηµένον άρτον, ένα κοµµάτι κρέας ψητό και ένα σταφιδόψωµο.
Κατόπιν όλοι επέστρεψαν εις τα σπίτια των.
Β Βασ. 6,20  και επέστρεψε Δαυίδ ευλογήσαι τον οίκον αυτού, και εξήλθε Μελχόλ η θυγάτηρ Σαούλ εις απάντησιν Δαυίδ και
ευλόγησεν αυτόν και είπε· τι δεδόξασται σήµερον ο βασιλεύς Ισραήλ, ός απεκαλύφθη σήµερον εν οφθαλµοίς παιδισκών
των δούλων εαυτού, καθώς αποκαλύπτεται αποκαλυφθείς είς των ορχουµένων;
Β Βασ. 6,20   Επέστρεψε και ο Δαυίδ στο σπίτι του και ηυλόγησεν αυτό . Η Μελχόλ, η σύζυγός του, η θυγάτηρ του Σαούλ,
εβγήκε να τον προϋπαντήση και να του ευχηθή το “καλώς ώρισε”. Κατόπιν δε του είπεν ειρωνικώς· “πόσον πολύ εδοξάσθη
σήµερον ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο οποίος δια να χορεύση έβγαλε τα ενδύµατα αυτού εµπρός εις τας δούλας και στους
δούλους του και εγυµνώθη, όπως γυµνώνεται ο οιοσδήποτε κοινός χορευτής !”
Β Βασ. 6,21  και είπε Δαυίδ προς Μελχόλ· ενώπιον Κυρίου ορχήσοµαι· ευλογητός Κύριος, ός εξελέξατό µε υπέρ τον πατέρα
σου και υπέρ πάντα τον οίκον αυτού τού καταστήσαί µε εις ηγούµενον επί τον λαόν αυτού επί τον Ισραήλ· και παίξοµαι και
ορχήσοµαι ενώπιον Κυρίου
Β Βασ. 6,21    Ο Δαυίδ απήντησε προς αυτήν “εγώ θα χορεύσω, χωρίς να εντρέπωµαι, ενώπιον του Κυρίου µου, ο οποίος µε
εξέλεξε βασιλέα αντί του πατρός σου και αντί της οικογενείας σου, δια να γίνω αρχηγός του λαού του, του ισραηλιτικού.
Θα παίξω, λοιπόν, µουσικά όργανα και θα χορεύσω ενώπιον του Κυρίου, δια να δοξάσω τον Κυριον.
Β Βασ. 6,22  και αποκαλυφθήσοµαι έτι ούτως και έσοµαι αχρείος εν οφθαλµοίς σου και µετά των παιδισκών, ών είπάς µε µη
δοξασθήναι.
Β Βασ. 6,22   Θα βγάλω τα βασιλικά µου ενδύµατα, έστω και αν πρόκειται να φανώ τιποτένιος εις τα µάτια σου, και θα
χορεύσω µαζή µε τας δούλας, ενώπιον των οποίων µου είπες να µη ταπεινώνοµαι έτσι”.
Β Βασ. 6,23  και τή Μελχόλ θυγατρί Σαούλ ουκ εγένετο παιδίον έως της ηµέρας τού αποθανείν αυτήν.
Β Βασ. 6,23   Επειδή έτσι ωµίλησεν η Μελχόλ, η θυγάτηρ του Σαούλ προς τον Δαυίδ, δεν απέκτησε παιδί µέχρι του θανάτου
της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Β Βασ. 7,1  Καί εγένετο ότε εκάθισεν ο βασιλεύς εν τώ οίκω αυτού, και Κύριος κατεκληρονόµησεν αυτόν κύκλω από πάντων
των εχθρών αυτού των κύκλω,
Β Βασ. 7,1  Οταν ο βασιλεύς Δαυίδ εγκατεστάθη στο ανάκτορόν του, ο Κυριος τον απήλλαξε από τους πολέµους και του
έδωσε κληρονοµίαν από τας χώρας όλων των γύρω εχθρικών του λαών.
Β Βασ. 7,2  και είπεν ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτην· ιδού δή εγώ κατοικώ εν οίκω κεδρίνω , και η κιβωτός τού Θεού
κάθηται εν µέσω της σκηνής.
Β Βασ. 7,2  Και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ προς τον Ναθαν, τον προφήτην· “ιδού, λοιπόν, εγώ κατοικώ τώρα εις τον βασιλικόν
οίκον κατεσκευασµένον από πολύτιµα ξύλα κέδρου, η δε Κιβωτός του Θεού ευρίσκεται µέσα εις µίαν απλήν σκηνήν”.
Β Βασ. 7,3  και είπε Νάθαν προς τον βασιλέα· πάντα, όσα αν εν τή καρδία σου, βάδιζε και ποίει, ότι Κύριος µετά σού.
Β Βασ. 7,3  Ο Ναθαν είπε προς τον βασιλέα· “όλα όσα έχεις εις την καρδίαν σου να κάµης σχετικώς µε τον ναόν του Κυρίου,
πήγαινε και εκτέλεσέ τα. Διότι ο Κυριος είναι µαζή σου”.
Β Βασ. 7,4  και εγένετο τή νυκτί εκείνη και εγένετο ρήµα Κυρίου προς Νάθαν λέγων·
Β Βασ. 7,4  Αλλά κατά την νύκτα εκείνην ωµίλησεν ο Κυριος προς τον προφήτην Ναθαν και του είπε·
Β Βασ. 7,5  πορεύου, και ειπόν προς τον δούλόν µου Δαυίδ· τάδε λέγει Κύριος· ου σύ οικοδοµήσεις µοι οίκον τού κατοικήσαί
µε·
Β Βασ. 7,5  “πήγαινε και ειπέ στον δούλον µου τον Δαυίδ, ότι αυτά λέγει ο Κυριος· Δεν θα ανοικοδοµήσης συ τον ναόν µου,
δια να κατοικήσω εις αυτόν,
Β Βασ. 7,6  ότι ου κατώκηκα εν οίκω αφ ής ηµέρας ανήγαγον τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου έως της ηµέρας ταύτης και
ήµην εµπεριπατών εν καταλύµατι και εν σκηνή,
Β Βασ. 7,6  διότι έως τώρα ποτέ δεν έχω κατοικήσει εις µόνιµον ναόν, από τότε που έβγαλα τους Ισραηλίτας ελευθέρους από
την Αίγυπτον, µέχρι της σηµερινής ηµέρας. Παντοτε επορευόµην, ευρισκόµενος, εις πτωχικόν ξύλινον παράπηγµα,
σκεπασµένον µε σκεπάσµατα.
Β Βασ. 7,7  εν πάσιν, οίς διήλθον εν παντί Ισραήλ, ει λαλών ελάλησα προς µίαν φυλήν τού Ισραήλ, ώ ενετειλάµην ποιµαίνειν
τον λαόν µου Ισραήλ λέγων· ινατί ουκ ωκοδοµήκατέ µοι οίκον κέδρινον;
Β Βασ. 7,7  Εις όλην την διαδροµήν, που είχα µε τους Ισραηλίτας έως εδώ, µήπως διετύπωσα παράπονον, έστω και προς



µίαν φυλήν του Ισραηλιτικού λαού, εις την οποίαν εγώ παρεχώρησα την ηγεµονίαν επί των άλλων φυλών, δια το γεγονός
ότι δεν µου είχατε κτίσει ναόν από πολύτιµα κέδρα; Ποτέ.
Β Βασ. 7,8  και νύν τάδε ερείς τώ δούλω µου Δαυίδ· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· έλαβόν σε εκ της µάνδρας των
προβάτων τού είναί σε εις ηγούµενον επί τον λαόν µου επί τον Ισραήλ
Β Βασ. 7,8  Τωρα, λοιπόν, αυτά θα πης στον δούλον µου τον Δαυίδ· Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· Σε επήρα από
βοσκόν, που εφύλαττες τα πρόβατα, και σε ανέδειξα βασιλέα, αρχηγόν του λαού µου του Ισραηλιτικού.
Β Βασ. 7,9  και ήµην µετά σού εν πάσιν, οίς επορεύου, και εξωλόθρευσα πάντας τους εχθρούς σου από προσώπου σου και
εποίησά σε ονοµαστόν κατά το όνοµα των µεγάλων των επί της γής.
Β Βασ. 7,9  Ηµουνα µαζή σου συµπαραστάτης και βοηθός εις όλας τας ενεργείας σου. Εξωλόθρευσα από εµπρός σου όλους
τους εχθρούς σου, σε κατέστησα περιώνυµον, σου έδωσα όνοµα, όπως τα ονόµατα των µεγάλων ανδρών της οικουµένης.
Β Βασ. 7,10  και θήσοµαι τόπον τώ λαώ µου τώ Ισραήλ και καταφυτεύσω αυτόν, και κατασκηνώσει καθ εαυτόν και ου
µεριµνήσει ουκέτι, και ου προσθήσει υιός αδικίας τού ταπεινώσαι αυτόν καθώς απ αρχής,
Β Βασ. 7,10    Και επί πλέον, εγώ τώρα θα ετοιµάσω τόπον δια τον λαόν µου, τον ισραηλιτικόν. Θα τον φυτεύσω εκεί, και
εκείνος θα εγκατασταθή εις ιδικόν του τόπον, ειρηνικός και αµέριµνος. Αδικοι και εχθρικοί λαοί δεν θα τον υποτάξουν,
όπως έγινε στους αρχαιοτέρους χρόνους,
Β Βασ. 7,11  από των ηµερών, ών έταξα κριτάς επί τον λαόν µου Ισραήλ, και αναπαύσω σε από πάντων των εχθρών σου, και
απαγγελεί σοι Κύριος ότι οίκον οικοδοµήσεις αυτώ.
Β Βασ. 7,11     εις τας ηµέρας δηλαδή εκείνας, κατά τας οποίας εγώ είχα αναδείξει Κριτάς δια τον λαόν µου τον
ισραηλιτικόν. Θα σε απαλλάξω από όλους τους εχθρούς σου. Ο Κυριος θα σου είπη πότε να οικοδοµήσης εις αυτόν οίκον.
Β Βασ. 7,12  και έσται εάν πληρωθώσιν αι ηµέραι σου και κοιµηθήση µετά των πατέρων σου, και αναστήσω το σπέρµα σου
µετά σε, ός έσται εκ της κοιλίας σου, και ετοιµάσω την βασιλείαν αυτού·
Β Βασ. 7,12    Οταν δε συµπληρωθούν αι ηµέραι της ζωής σου και κοιµηθής µαζή µε τους προγόνους σου, θα αναδείξω εγώ
έπειτα από σε τον υιόν σου, ο οποίος θα κατάγεται από σένα, και θα στερεώσω την βασιλείαν του.
Β Βασ. 7,13  αυτός οικοδοµήσει µοι οίκον τώ ονόµατί µου, και ανορθώσω τον θρόνον αυτού έως εις τον αιώνα.
Β Βασ. 7,13    Αυτός θα ανοικοδοµήση επί τω ονόµατί µου ναόν, εγώ δε θα ανορθώσω και θα στερεώσω τον θρόνον του
ακατάλυτον.
Β Βασ. 7,14  εγώ έσοµαι αυτώ εις πατέρα, και αυτός έσται µοι εις υιόν· και εάν έλθη η αδικία αυτού, και ελέγξω αυτόν εν
ράβδω ανδρών και εν αφαίς υιών ανθρώπων·
Β Βασ. 7,14    Εγώ θα είµαι δι' αυτόν πατήρ και αυτός θα είναι δι' εµέ υιός. Εάν δε αυτός αµαρτήση, θα τον τιµωρήσω µε
ραβδισµούς και µε κτυπήµατα προερχόµενα από άλλους ανθρώπους.
Β Βασ. 7,15  το δε έλεός µου ουκ αποστήσω απ αυτού, καθώς απέστησα αφ ών απέστησα εκ προσώπου µου.
Β Βασ. 7,15    Δεν θα αποµακρύνω όµως το έλεός µου από αυτόν, όπως είχα αποµακρύνει τα µάτια µου από άλλους, που
είχαν προηγουµένως αµαρτήσει.
Β Βασ. 7,16  και πιστωθήσεται ο οίκος αυτού και η βασιλεία αυτού έως αιώνος ενώπιόν µου. και ο θρόνος αυτού έσται
ανωρθωµένος εις τον αιώνα.
Β Βασ. 7,16    Ετσι οι απόγονοί του και η βασιλεία του θα στερεωθούν ενώπιόν µου δια παντός. Και θα είναι αιωνία η
βασιλεία του, στερεά και ακατάλυτος στον αιώνα”.
Β Βασ. 7,17  κατά πάντας τους λόγους τούτους και κατά πάσαν την όρασιν ταύτην, ούτως ελάλησε Νάθαν προς Δαυίδ.
Β Βασ. 7,17 Αυτά είπεν ο Θεός προς τον Ναθαν και σύµφωνα µε την όρασιν και τα λόγια αυτά του Θεού ωµίλησεν ο Ναθαν
προς τον Δαυίδ.
Β Βασ. 7,18  και εισήλθεν ο βασιλεύς Δαυίδ και εκάθισεν ενώπιον Κυρίου και είπε· τις ειµι εγώ, Κύριέ µου Κύριε, και τις ο
οίκός µου, ότι ηγάπησάς µε έως τούτων;
Β Βασ. 7,18    Ο βασιλεύς Δαυίδ εισήλθεν εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, έµεινεν ενώπιον του Κυρίου και προσευχηθείς είπε·
“ποιός είµαι εγώ, Κυριέ µου Κυριε, και ποιά είναι η οικονένειά µου, ώστε να µε έχης αγαπήσει µέχρι τοιούτου σηµείου;
Β Βασ. 7,19  και κατεσµικρύνθην µικρόν ενώπιόν σου, Κύριέ µου Κύριε. και ελάλησας υπέρ τού οίκου τού δούλου σου εις
µακράν· ούτος δε ο νόµος τού ανθρώπου, Κύριέ µου Κύριε.
Β Βασ. 7,19    Είδα, Κυριέ µου Κυριε, περισσότερον τώρα την µικρότητά µου ενώπιόν σου, µε όσα θαυµαστά υπεσχέθης δια
την οικογένειάν µου και δι' εµέ τον δούλον σου και δια το µακρυνόν µέλλον. Εφέρθης απέναντί µου, Κυριέ µου Κυριε, ωσάν
φίλος προς φίλον.
Β Βασ. 7,20  και τι προσθήσει Δαυίδ έτι τού λαλήσαι προς σε; και νύν σύ οίδας τον δούλόν σου, Κύριέ µου Κύριε.
Β Βασ. 7,20   Τι επί πλέον έχω τώρα να ζητήσω από σε εγώ ο Δαυίδ; Συ γνωρίζεις εµέ τον δούλον σου, Κυριέ µου Κυριε.
Β Βασ. 7,21  διά τον λόγον σου πεποίηκας, και κατά την καρδίαν σου εποίησας πάσαν την µεγαλωσύνην ταύτην γνωρίσαι
τώ δούλω σου
Β Βασ. 7,21    Συµφωνα µε την υπόσχεσίν σου και µε την αγίαν θέλησίν σου έκαµες όλα αυτά τα θαυµάσια, τα οποία
απεκάλυψες εις εµέ τον δούλον σου.
Β Βασ. 7,22  ένεκεν τού µεγαλύναί σε, Κύριέ µου Κύριε, ότι ουκ έστιν ως σύ και ουκ έστι Θεός πλήν σού εν πάσιν, οίς
ηκούσαµεν εν τοίς ωσίν ηµών.
Β Βασ. 7,22   Εγιναν αυτά, δια να σε δοξάζω, Κυριέ µου Κυριε, διότι δεν υπάρχει άλλος, όπως είσαι συ, ούτε υπάρχει άλλος
Θεός όπως συ, ο µόνος ικανός και δυνατός δια τα θαυµάσια , τα οποία έκαµες και ήκουσαν τα αυτιά µας.
Β Βασ. 7,23  και τις ως ο λαός σου Ισραήλ έθνος άλλο εν τή γη; ως ωδήγησεν αυτόν ο Θεός τού λυτρώσασθαι αυτώ λαόν, τού
θέσθαι σε όνοµα, τού ποιήσαι µεγαλωσύνην και επιφάνειαν, τού εκβαλείν σε εκ προσώπου τού λαού σου, ούς ελυτρώσω
σεαυτώ εξ Αιγύπτου, έθνη και σκηνώµατα;
Β Βασ. 7,23   Ποιός άλλος λαός εις την οικουµένην είναι τόσον ευλογηµένος από σε , όπως ο Ισραηλιτικός λαός σου;
Γνωρίζοµεν, πως συ ο Θεός ηλευθέρωσας αυτόν από τους Αιγυπτίους και τον καθωδήγησες και του έδωσες δοξασµένον
όνοµα και προς χάριν του επραγµατοποίησες εξαίρετα και µεγάλα θαύµατα, ώστε χάριν αυτού του λαού, τον οποίον
απηλευθέρωσας από την δουλείαν της Αιγύπτου, να αποµακρύνης άλλα έθνη από τας κατοικίας των.
Β Βασ. 7,24  και ητοίµασας σεαυτώ τον λαόν σου Ισραήλ εις λαόν έως αιώνος, και σύ, Κύριε, εγένου αυτοίς εις Θεόν.



Β Βασ. 7,24   Επαιδαγώγησες και εστερέωσες τον λαόν σου αυτόν τον Ισραηλιτικόν µέχρι πέρατος των αιώνων. Συ, Κυριε,
έγινες αυτού Θεός.
Β Βασ. 7,25  και νύν, Κύριέ µου Κύριε, το ρήµα, ό ελάλησας περί τού δούλου σου και τού οίκου αυτού, πίστωσον έως τού
αιώνος, Κύριε παντοκράτωρ Θεέ τού Ισραήλ· και νύν καθώς ελάλησας,
Β Βασ. 7,25   Και τώρα, Κυριέ µου Κυριε, τον λόγον, τον οποίον είπες δι' εµέ τον δούλον σου και δια τον οίκον µου,
πραγµατοποίησέ τον εις αιώνας αιώνων.
Β Βασ. 7,26  µεγαλυνθείη το όνοµά σου έως αιώνος.
Β Βασ. 7,26   Κυριε παντοκράτωρ, Θεέ του Ισραήλ, όπως είπες, ας γίνη, δια να δοξασθή αιωνίως το όνοµά σου.
Β Βασ. 7,27  Κύριε παντοκράτωρ Θεός Ισραήλ, απεκάλυψας το ωτίον τού δούλου σου, λέγων· οίκον οικοδοµήσω σοι· διά
τούτο εύρεν ο δούλός σου την καρδίαν εαυτού τού προσεύξασθαι προς σε την προσευχήν ταύτην.
Β Βασ. 7,27   Κυριε παντοκράτωρ, Θεέ του Ισραήλ, συ εφανέρωσας εις εµέ τον δούλον σου τα µέλλοντα λέγων· Θα
οικοδοµήσω δια σε οίκον. Δια τούτο εγώ ο δούλός σου έσπευσα να ανοίξω την καρδίαν µου και να κάµω προς σε αυτήν την
προσευχήν.
Β Βασ. 7,28  και νύν, Κύριέ µου Κύριε, σύ εί ο Θεός, και οι λόγοι σου έσονται αληθινοί, και ελάλησας υπέρ τού δούλου σου τα
αγαθά ταύτα·
Β Βασ. 7,28   Και τώρα, Κυριέ µου Κυριε, οµολογώ και διακηρύσσω, ότι συ είσαι ο αληθινός Θεός και οι λόγοι σου αληθινοί
και θα εκπληρωθούν οι λόγοι, τους οποίους ελάλησες προς εµέ τον δούλον σου δια τα αγαθά αυτά .
Β Βασ. 7,29  και νύν άρξαι και ευλόγησον τον οίκον τού δούλου σου τού είναι εις τον αιώνα ενώπιόν σου, ότι σύ, Κύριέ µου
Κύριε, ελάλησας, και από της ευλογίας σου ευλογηθήσεται ο οίκος τού δούλου σου τού είναι εις τον αιώνα.
Β Βασ. 7,29   Καµε τώρα αρχήν, Κυριε, και ευλόγησε τον οίκον εµού, του δούλου σου, δια να µένη πάντοτε αιώνιος ενώπιόν
σου. Διότι συ, Κυριέ µου Κυριε, έδωσες την υπόσχεσιν και µε την ιδικήν σου ευλογίαν θα ευλογηθή ο οίκος εµού ου δούλου
σου, ώστε να µένη στον αιώνα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Β Βασ. 8,1  Καί εγένετο µετά ταύτα και επάταξε Δαυίδ τους αλλοφύλους και ετροπώσατο αυτούς· και έλαβε Δαυίδ την
αφωρισµένην εκ χειρός των αλλοφύλων.
Β Βασ. 8,1  Επειτα από τα ανωτέρω γεγονότα ο Δαυίδ εκτύπησε τους Φιλισταίους και τους κατετρόπωσε . Κατέλαβε δε και
αφήρεσε από την εξουσίαν των την χώραν, την οποίαν εκείνοι κατείχον.
Β Βασ. 8,2  και επάταξε Δαυίδ την Μωάβ και διεµέτρησεν αυτούς εν σχοινίοις κοιµίσας αυτούς επί την γήν , και εγένετο τα
δύο σχοινίσµατα τού θανατώσαι, και τα δύο σχοινίσµατα εζώγρησε, και εγένετο Μωάβ τώ Δαυίδ εις δούλους φέροντας
ξένια.
Β Βασ. 8,2     Κατόπιν ο Δαυίδ εκτύπησε την χώραν των Μωαβιτών και την κατέλαβε. Διέταξε τους αιχµαλώτους να πέσουν
πρηνείς στο έδαφος και τους εµέτρησε χρησιµοποιήσας ως µέτρον µήκους σχοινία. Τους διήρεσεν εις δύο οµάδας και
διέταξεν οι µεν ηµίσεις να θανατωθούν οι δε άλλοι να αφεθούν εις την ζωήν. Οι επιζήσαντες Μωαβίται έγιναν φόρου
υποτελείς στον Δαυίδ.
Β Βασ. 8,3  και επάταξε Δαυίδ τον Αδρααζάρ υιόν αάβ, βασιλέα Σουβά, πορευοµένου αυτού επιστήσαι την χείρα αυτού επί
τον ποταµόν Ευφράτην.
Β Βασ. 8,3  Κατόπιν ο Δαυίδ εκτύπησε τον Αδρααζάρ, τον υιόν του Ραάβ, βασιλέα της Σουβά, όταν αυτός εβάδιζε δια να θέση
υπό την κυριαρχίαν του τους λαούς, που ευρίσκοντο πλησίον στον ποταµόν Ευφράτην.
Β Βασ. 8,4  και προκατελάβετο Δαυίδ των αυτού χίλια άρµατα και επτά χιλιάδας ιππέων και είκοσι χιλιάδας ανδρών πεζών ,
και παρέλυσε Δαυίδ πάντα τα άρµατα και υπελίπετο εαυτώ εκατόν άρµατα.
Β Βασ. 8,4     Ο Δαυίδ τον ενίκησεν, εκυρίευσε χίλια άρµατα του, επτά χιλιάδας ιππέων και είκοσι χιλιάδας άνδρας πεζούς.
Διέλυσε δε και ηχρήστευσε όλα τα άρµατα πλην εκατόν, τα οποία εκράτησε δια τον εαυτόν του.
Β Βασ. 8,5  και παραγίνεται Συρία Δαµασκού βοηθήσαι τώ Αδρααζάρ βασιλεί Σουβά , και επάταξε Δαυίδ εν τώ Σύρω είκοσι
δύο χιλιάδας ανδρών.
Β Βασ. 8,5  Ηλθον οι Συροι, που είχαν ως πρωτεύουσάν των την Δαµασκόν, να βοηθήσουν τον Αδρααζάρ, βασιλέα Σουβά. Ο
δε Δαυίδ εκτύπησε και ενίκησεν είκοσι δύο χιλιάδας Συρων.
Β Βασ. 8,6  και έθετο Δαυίδ φρουράν εν Συρία τή κατά Δαµασκόν, και εγένετο ο Σύρος τώ Δαυίδ εις δούλους φέροντας ξένια.
και έσωσε Κύριος τον Δαυίδ εν πάσιν, οίς επορεύετο.
Β Βασ. 8,6 Εγκατέστησε δε εις την Δαµασκόν της Συρίας στρατιωτικήν φρουράν και οι Συροι έγιναν φόρου υποτελείς στον
Δαυίδ. Ετσι δε ο Κυριος έσωσε τον Δαυίδ και τον εβοήθησεν, ώστε να φέρη εις πέρας όλας τας πολεµικάς του ενεργείας.
Β Βασ. 8,7  και έλαβε Δαυίδ τους χλιδώνας τους χρυσούς, οί ήσαν επί των παίδων των Αδρααζάρ βασιλέως Σουβά, και
ήνεγκεν αυτά εις Ιερουσαλήµ· και έλαβεν αυτά Σουσακίµ βασιλεύς Αιγύπτου εν τώ αναβήναι αυτόν εις Ιερουσαλήµ εν
ηµέραις οβοάµ υιού Σολοµώντος.
Β Βασ. 8,7  Ο Δαυίδ επήρε τα χρυσά βραχιόλια, τα οποία εφορούσαν οι σωµατοφύλακες του Αδρααζάρ, του βασιλέως της
Σουβά, και τα έφερεν εις την Ιερουσαλήµ. Αυτά τα ελαφυραγώγησεν αργότερα ο Σουσακίµ ο βασιλεύς της Αιγύπτου, όταν
ανέβη εις τα Ιεροσόλυµα κατά τας ηµέρας, που βασιλεύς της Ιερουσαλήµ ήτο ο Ροβοάµ, ο υιός του Σολοµώντος.
Β Βασ. 8,8  και εκ της Μασβάκ και εκ των εκλεκτών πόλεων τού Αδρααζάρ έλαβεν ο βασιλεύς Δαυίδ χαλκόν πολύν σφόδρα·
εν αυτώ εποίησε Σολοµών την θάλασσαν την χαλκήν και τους στύλους και τους λουτήρας και πάντα τα σκεύη.
Β Βασ. 8,8     Ο βασιλεύς Δαυίδ συνεκέντρωσε πάρα πολύν χαλκόν από την πόλιν Μασβάκ και από άλλας πόλστου
Αδρααζάρ. Με τον χαλκόν δε αυτόν κατεσκεύασεν αργότερα ο Σολοµών την λεγοµένην χαλκήν θάλασσαν , τους στύλους
και τους λουτήρας και όλα τα ιερά χάλκινα σκεύη του ναού.
Β Βασ. 8,9  και ήκουσε Θοού ο βασιλεύς Ηµάθ ότι επάταξε Δαυίδ πάσαν την δύναµιν Αδρααζάρ,
Β Βασ. 8,9     Ο Θοού, ο βασιλεύς της Ηµάθ, επληροφορήθη, ότι ο Δαυίδ κατενίκησεν όλον τον στρατόν του Αδρααζάρ και
εχάρη.
Β Βασ. 8,10  και απέστειλε Θοού Ιεδδουράν τον υιόν αυτού προς βασιλέα Δαυίδ ερωτήσαι αυτόν τα εις ειρήνην και
ευλογήσαι αυτόν υπέρ ού επολέµησε τον Αδρααζάρ και επάταξεν αυτόν, ότι αντικείµενος ήν τώ Αδρααζάρ, και εν ταίς



χερσίν αυτού ήσαν σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και σκεύη χαλκά.
Β Βασ. 8,10    Ο Θοού απέστειλε τον υιόν του Ιεδδουράν, προς τον Δαυίδ τον βασιλέα, να τον χαιρετήση και να τον συγχαρή
δια τας νίκας του εναντίον του Αδρααζάρ. Διότι ο Αδρααζάρ ήτο εχθρός του Θοού. Ο υιός του Θοού προσέφερεν ως δώρα
στον Δαυίδ δοχεία αργυρά, χρυσά και χάλκινα.
Β Βασ. 8,11  και ταύτα ηγίασεν ο βασιλεύς Δαυίδ τώ Κυρίω µετά τού αργυρίου και µετά τού χρυσίου, ού ηγίασεν εκ πασών
των πόλεων, ών κατεδυνάστευσεν,
Β Βασ. 8,11    Ο Δαυίδ αφιέρωσε και αυτά στον Θεόν µαζή µε τον άργυρον και τον χρυσόν, που είχε πάρει ως λάφυρα από
όλας τας άλλας πόλεις τας οποίας είχε κυριεύσει·
Β Βασ. 8,12  εκ της Ιδουµαίας και εκ της Μωάβ και εκ των υιών Αµµών και εκ των αλλοφύλων και εξ Αµαλήκ και εκ των
σκύλων Αδρααζάρ υιού αάβ βασιλέως Σουβά.
Β Βασ. 8,12    δηλαδή από τας πόλεις της Ιδουµαίας, από τας πόλεις των Μωαβιτών, των Αµµωνιτών, των Φιλισταίων, των
Αµαληκιτών και από τα λάφυρα του Αδρααζάρ, του υιού του Ραάβ, βασιλέως της Σουβά.
Β Βασ. 8,13  και εποίησε Δαυίδ όνοµα· και εν τώ ανακάµπτειν αυτόν επάταξε την Ιδουµαίαν εν Γεβελέµ εις οκτωκαίδεκα
χιλιάδας.
Β Βασ. 8,13    Ετσι δε ο Δαυίδ κατέστη περιώνυµος. Οταν δε επέστρεψεν από τας ανωτέρω πολεµικάς επιχειρήσεις, εκτύπησε
την Ιδουµαίαν εις την Γεβελέµ µε δέκα οκτώ χιλιάδας άνδρας.
Β Βασ. 8,14  και έθετο εν τή Ιδουµαία φρουράν, εν πάση τή Ιδουµαία, και εγένοντο πάντες οι Ιδουµαίοι δούλοι τώ βασιλεί.
και έσωσε Κύριος τον Δαυίδ εν πάσιν, οίς επορεύετο.
Β Βασ. 8,14    Την κατέλαβε και εγκατέστησεν εις όλην την Ιδουµαίαν φρουράν ιδικών του στρατιωτών. Ολοι δε οι Ιδουµαίοι
έγιναν όλοι στον βασιλέα Δαυίδ. Ετσι δε ο Κυριος έσωσε τον Δαυίδ και τον εβοήθησεν εις όλας αυτού τας πολεµικάς
ενεργείας.
Β Βασ. 8,15  και εβασίλευσε Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ. και ήν Δαυίδ ποιών κρίµα και δικαιοσύνην επί πάντα τον λαόν αυτού.
Β Βασ. 8,15    Ο Δαυίδ έγινε βασιλεύς πλέον εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν. Ως βασιλεύς δε έκρινε και εδίκαζε δικαίως τας
διαφοράς, αι οποίαι παρουσιάζοντα µεταξύ των Ισραηλιτών.
Β Βασ. 8,16  και Ιωάβ υιός Σαρουΐας επί της στρατιάς και Ιωσαφάτ υιός Αχιάδ επί των υποµνηµάτων,
Β Βασ. 8,16    Ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας, αδελφής του Δαυίδ, ήτο αρχηγός όλης της στρατιάς του Δαυίδ. Ο δε Ιωσαφάτ,
υιός του Αχιάδ, είχε την φροντίδα των υποµνηµάτων.
Β Βασ. 8,17  και Σαδούκ υιός Αχιτώβ και Αχιµέλεχ υιός Αβιάθαρ ιερείς, και Ασά ο γραµµατεύς,
Β Βασ. 8,17    Ο Σαδούκ υιός του Αχιτώβ, και ο Αχιµέλεχ υιός του Αβιάθαρ, ήσαν ιερείς. Ο δε Ασά ήτο ο γραµµατεύς.
Β Βασ. 8,18  και Βαναίας υιός Ιωδαέ σύµβουλος, και ο Χελεθθί και ο Φελεττί· και οι υιοί Δαυίδ αυλάρχαι ήσαν.
Β Βασ. 8,18    Ο Βαναίας, υιός του Ιωδαέ, ήτο ο σύµβουλος του Δαυίδ. Σωµατοφύλακες δε του βασιλέως ήσαν ξένοι, Χελεθθί
και Φελεττί. Οι δε υιοί του Δαυίδ ήσαν οι αυλάρχαι του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Β Βασ. 9,1  Καί είπε Δαυίδ· ει έστιν έτι υπολελειµµένος εν τώ οίκω Σαούλ και ποιήσω µετ αυτού έλεος ένεκεν Ιωνάθαν;
Β Βασ. 9,1  Ο Δαυίδ ηρώτησε· “µήπως, τάχα, και ζη κανείς από την οικογένειαν του Σαούλ, δια να ανταποδώσω προς αυτόν
ευεργεσίας από ευγνωµοσύνην προς τον Ιωνάθαν;”
Β Βασ. 9,2  και εκ τού οίκου Σαούλ ήν παίς, και όνοµα αυτώ Σιβά, και καλούσιν αυτόν προς Δαυίδ· και είπε προς αυτόν ο
βασιλεύς· σύ εί Σιβά; και είπεν· εγώ δούλος σός.
Β Βασ. 9,2     Εζούσε τότε από τον οίκον του Σαούλ ενας δούλος, ο οποίος ωνοµάζετο Σιβά. Τον εκάλεσαν και τον οδήγησαν
προς τον Δαυίδ. Ο Δαυίδ είπε προς αυτόν· “συ είσαι ο Σιβά;” Και εκείνος απήντησεν· “εγώ, ο δούλός σου”.
Β Βασ. 9,3  και είπεν ο βασιλεύς· ει υπολέλειπται εκ τού οίκου Σαούλ έτι ανήρ και ποιήσω µετ αυτού έλεος Θεού; και είπε
Σιβά προς τον βασιλέα· έτι εστίν υιός τώ Ιωνάθαν πεπληγώς τους πόδας .
Β Βασ. 9,3  Ο βασιλεύς τον ηρώτησε· “µήπως έχει επιζήσει κανείς από την οικογένειαν του Σαούλ, δια να του προσφέρω
ευεργεσίαν, παρά του Θεού ευλογηµένην;” Είπε δε ο Σιβά προς τον βασιλέα· “υπάρχει ακόµη ενας υιός του Ιωνάθαν, ο
οποίος όµως είναι χωλός και από τα δύο πόδια”.
Β Βασ. 9,4  και είπεν ο βασιλεύς· που ούτος; και είπε Σιβά προς τον βασιλέα· ιδού εν οίκω Μαχίρ υιού Αµιήλ εκ της Λαδάβαρ.
Β Βασ. 9,4     Είπεν ο βασιλεύς· “που είναι αυτός;” Ο Σιβά απήντησε προς τον βασιλέα· “ιδού, αυτός ευρίσκεται στον οίκον
του Μαχίρ, υιού του Αµιήλ, του καταγοµένου από την πόλιν Λαδάβαρ”.
Β Βασ. 9,5  και απέστειλεν ο βασιλεύς Δαυίδ και έλαβεν αυτόν εκ τού οίκου Μαχίρ υιού Αµιήλ εκ της Λαδάβαρ.
Β Βασ. 9,5  Ο Δαυίδ έστειλεν άνθρωπον και έφερεν αυτόν από τον οίκον του Μαχίρ, του υιού του Αµιήλ, του καταγοµένου
από την Λαδάβαρ.
Β Βασ. 9,6  και παραγίνεται Μεµφιβοσθέ υιός Ιωνάθαν υιού Σαούλ προς τον βασιλέα Δαυίδ και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού
και προσεκύνησεν αυτώ. και είπεν αυτώ Δαυίδ· Μεµφιβοσθέ· και είπεν· ιδού ο δούλός σου.
Β Βασ. 9,6     Ο Μεµφιβοσθέ, υιός αυτός του Ιωνάθαν, υιού του Σαούλ, παρουσιάσθη στον βασιλέα Δαυίδ. Επεσε µε το
πρόσωπον αυτού στο έδαφος, και τον προσεκύνησεν. Ο Δαυίδ του είπε· Μεµφιβοσθέ ! Εκείνος απήντησεν· Ιδού ο δούλος
σου!
Β Βασ. 9,7  και είπεν αυτώ Δαυίδ· µη φοβού, ότι ποιών ποιήσω µετά σού έλεος διά Ιωνάθαν τον πατέρα σου και
αποκαταστήσω σοι πάντα αγρόν Σαούλ πατρός τού πατρός σου, και σύ φαγή άρτον επί της τραπέζης µου διαπαντός.
Β Βασ. 9,7  Ο Δαυίδ είπε προς αυτόν· “µη φοβήσαι. Προς χάριν του πατρός σου, του Ιωνάθαν, θα δείξω καλωσύνην προς σε.
Θα σου αποδώσω όλην την κτηµατικήν περιουσίαν του πάππου σου Σαούλ, και συ θα τρώγης άρτον εις το ίδιο τραπέζι µε
εµέ δια παντός”.
Β Βασ. 9,8  και προσεκύνησε Μεµφιβοσθέ και είπε· τις ειµι ο δούλός σου, ότι επέβλεψας επί τον κύνα τον τεθνηκότα τον
όµοιον εµοί;
Β Βασ. 9,8     Ο Μεµφιβοσθέ προσεκύνησε πάλιν τον Δαυίδ και είπε· “ποιός είµαι εγώ ο δούλος σου, στον οποίον έρριψες να
τόσον σπλαγχνικόν βλέµµα; Εγώ είµαι όµοις µε ένα ψόφιο σκυλί”.
Β Βασ. 9,9  και εκάλεσεν ο βασιλεύς Σιβά το παιδάριον Σαούλ και είπε προς αυτόν· πάντα όσα εστί τώ Σαούλ και όλω τώ



οίκω αυτού δέδωκα τώ υιώ τού κυρίου σου·
Β Βασ. 9,9     Ο βασιλεύς Δαυίδ εκάλεσε τον δούλον του Σαούλ, τον Σιβά, και του είπεν· “όλα όσα άλλοτε ανήκον εις τον
Σαούλ και εις όλην την οικογένειαν του τα έχω δώσει στον υιόν του κυρίου σου, στον Μεµφιβοσθέ.
Β Βασ. 9,10  και εργά αυτώ την γήν, σύ και οι υιοί σου και οι δούλοί σου, και εισοίσεις τώ υιώ τού κυρίου σου άρτους, και
έδεται αυτούς· και Μεµφιβοσθέ υιός τού κυρίου σου φάγεται διαπαντός άρτον επί της τραπέζης µου. (και τώ Σιβά ήσαν
πεντεκαίδεκα υιοί και είκοσι δούλοι).
Β Βασ. 9,10    Συ δε και τα παιδιά σου και οι δούλοι σου θα εργάζεσθε τους αγρούς του προς χάριν αυτού. Και προς τον υιόν
του κυρίου σου θα προσφέρης τα εισοδήµατα, τα οποία αυτός θα τα απολαµβάνη. Ο Μεµφιβοσθέ, ο υιός του κυρίου σου, θα
τρώγη πάντοτε στο ίδιο τραπέζι µε εµέ”. ( Ο Σιβά είχε δέκα πέντε υιούς και είκοσι δούλους).
Β Βασ. 9,11  και είπε Σιβά προς τον βασιλέα· κατά πάντα, όσα εντέταλται ο κύριός µου ο βασιλεύς τώ δούλω αυτού, ούτω
ποιήσει ο δούλός σου· και Μεµφιβοσθέ ήσθιεν επί της τραπέζης Δαυίδ καθώς είς των υιών αυτού τού βασιλέως .
Β Βασ. 9,11    Ο Σιβά απήντησε προς τον βασιλέα· “σύµφωνα µε όλα όσα συ, ο κύριός µου και ο βασιλεύς, διέταξες εµέ τον
δούλον σου, εγώ θα ενεργήσω”. Ο Μεµφιβοσθέ συνέτρωγε έκτοτε µαζή µε τον Δαυίδ εις την βασιλικήν τράπεζαν, σαν ένα
από τα παιδιά του βασιλέως.
Β Βασ. 9,12  και τώ Μεµφιβοσθέ υιός µικρός ήν, και όνοµα αυτώ Μιχά. και πάσα η κατοίκησις τού οίκου Σιβά δούλοι τού
Μεµφιβοσθέ.
Β Βασ. 9,12    Ο Μεµφιβοσθέ είχεν ένα µικρόν υιόν, ο οποίος ωνοµάζετο Μιχά. Ολοι δε εκείνοι, οι οποίοι κατοικούσαν στον
οίκον του Σιβά, ήσαν δούλοι του Μεµφιβοσθέ.
Β Βασ. 9,13  και Μεµφιβοσθέ κατώκει εν Ιερουσαλήµ, ότι επί της τραπέζης τού βασιλέως αυτός διαπαντός ήσθιε· και αυτός
ήν χωλός αµφοτέροις τοίς ποσίν αυτού.
Β Βασ. 9,13    Ο Μεµφιβοσθέ κατοικούσε πλέον εις την Ιερουσαλήµ, διότι συνέτρωγε πάντοτε εις την ιδίαν τράπεζάν µε τον
βασιλέα. Ητο δε χωλός και εις τα δύο του πόδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Β Βασ. 10,1  Καί εγένετο µετά ταύτα και απέθανε βασιλεύς υιών Αµµών, και εβασίλευσεν Αννών υιός αυτού αντ αυτού.
Β Βασ. 10,1    Επειτα από τα γεγονότα αυτά απέθανεν ο βασιλεύς των Αµµωνιτών και εβασίλευσε αντ' αυτού ο υιός του ο
Αννών.
Β Βασ. 10,2  και είπε Δαυίδ· ποιήσω έλεος µετά Αννών υιού Ναάς, ον τρόπον εποίησεν ο πατήρ αυτού µετ αυτού έλεος· και
απέστειλε Δαυίδ παρακαλέσαι αυτόν εν χειρί των δούλων αυτού περί τού πατρός αυτού. και παρεγένοντο οι παίδες Δαυίδ
εις την γήν υιών Αµµών.
Β Βασ. 10,2    Ο Δαυίδ εσκέφθη και είπε· “πρέπει προς τον Αννών, τον υιόν του Ναάς, να δείξω την ιδίαν καλωσύνην, την
οποίαν ο πατέρας του έδειξε προς εµέ”. Εστειλε λοιπόν δούλους του, δια να συλλυπηθή τον Αννών επί τω θανάτω του
πατρός του. Οι απεσταλµένοι του Δαυίδ ήλθον εις την χώραν των Αµµωνιτών.
Β Βασ. 10,3  και είπον οι άρχοντες υιών Αµµών προς Αννών τον κύριον αυτών· µη παρά το δοξάζειν Δαυίδ τον πατέρα σου
ενώπιόν σου, ότι απέστειλέ σοι παρακαλούντας; αλλ ουχί όπως ερευνήσωσι την πόλιν και κατασκοπήσωσιν αυτήν και τού
κατασκέψασθαι αυτήν απέστειλε Δαυίδ τους παίδας αυτού προς σε;
Β Βασ. 10,3    Οι άρχοντες όµως των Αµµωνιτών είπαν προς τον βασιλέα τους, τον Αννών· “µήπως φαντάζεσαι, ότι δια να
τιµήση πράγµατι ενώπιόν σου τον πατέρα σου, απέστειλεν εις σε τους ανθρώπους του να σε συλλυπηθούν; Οχι· τους
έστειλε, δια να εξερευνήσουν την πόλιν και την κατασκοπεύσουν και έπειτα να την καταστρέψουν”.
Β Βασ. 10,4 και έλαβεν Αννών τους παίδας Δαυίδ και εξύρησε τους πώγωνας αυτών και απέκοψε τους µανδύας αυτών εν τώ
ηµίσει έως των ισχίων αυτών και εξαπέστειλεν αυτούς.
Β Βασ. 10,4    Ο Αννών επείσθη εις τας εισηγήσεις εκείνων, συνέλαβε τους απεσταλµένους του Δαυίδ, εξύρισε τον πώγωνα
αυτών, έκοψε κατά το ήµισυ τα ενδύµατά των έως εις την µέσην. Επειτα δε τους αφήκεν ελευθέρους να φύγουν.
Β Βασ. 10,5  και απήγγειλαν τώ Δαυίδ υπέρ των ανδρών, και απέστειλεν εις απαντήν αυτών, ότι ήσαν οι άνδρες ητιµασµένοι
σφόδρα· και είπεν ο βασιλεύς· καθίσατε εν Ιεριχώ έως τού ανατείλαι τους πώγωνας υµών , και επιστραφήσεσθε.
Β Βασ. 10,5    Εγνωστοποίησαν στον Δαυίδ όσα έγιναν εις βάρος των απεσταλµένων του. Ο Δαυίδ έστειλεν ανθρώπους, δια
να τους προαπαντήσουν, επειδή ήσαν πάρα πολύ ντροπιασµένοι από το πάθηµά των. Τους είπε δε ο βασιλεύς· “µείνατε εις
την Ιεριχώ, µέχρις ότου αυξηθούν τα γένεια σας και κατόπιν επανέρχεσθε εις την Ιερουσαλήµ”.
Β Βασ. 10,6  και είδον οι υιοί Αµµών, ότι κατησχύνθησαν ο λαός Δαυίδ, και απέστειλαν οι υιοί Αµµών και εµισθώσαντο την
Συρίαν Βαιθραάµ και την Συρίαν Σουβά, είκοσι χιλιάδας πεζών, και τον βασιλέα Μααχά, χιλίους άνδρας, και Ιστώβ,
δώδεκα χιλιάδας ανδρών.
Β Βασ. 10,6    Οι Αµµωνίται συνησθάνθησαν έπειτα, ότι µε την πράξιν των αυτήν προσέβαλαν τον λαόν του Δαυίδ και
εφοβήθησαν εκδίκησιν. Δια τούτο οι Αµµωνίται έστειλαν ανθρώπους των και επήραν µισθοφόρους στρατιώτας από την
Βαιθραάµ της Συρίας, από την Σουβά της Συρίας, είκοσι χιλιάδας πεζούς· επήραν τον βασιλέα της Μααχά µε χιλίους
άνδρας και δώδεκα χιλιάδας πολεµιστάς της πόλεως Ιστώβ.
Β Βασ. 10,7  και ήκουσε Δαυίδ, και απέστειλε τον Ιωάβ και πάσαν την δύναµιν, τους δυνατούς.
Β Βασ. 10,7    Επληροφορήθη ο Δαυίδ το γεγονός και έστειλεν εναντίον των Αµµωνιτών τον αρχιστράτηγόν του τον Ιωάβ µε
όλον τον στρατόν του και µε τους ανδρείους πολεµιστάς του.
Β Βασ. 10,8  και εξήλθον οι υιοί Αµµών και παρετάξαντο πόλεµον παρά τή θύρα της πύλης Συρίας Σουβά και οώβ και Ιστώβ
και Μααχά µόνοι εν αγρώ.
Β Βασ. 10,8    Οι Αµµωνίται εξήλθον να πολεµήσουν εναντίον των Ισραηλιτών και εστρατοπέδευσαν πλησίον εις την πύλην
της πόλεως. Οι δε µισθοφόροι της Συρίας, των πόλεων Σουβά, Ροώβ, Ιστώβ και ο Μααχά, είχον στρατοπεδεύσει ξεχωριστά
εις την πεδιάδα.
Β Βασ. 10,9  και είδεν Ιωάβ ότι εγενήθη προς αυτόν αντιπρόσωπον τού πολέµου, εκ τού κατά πρόσωπον εξεναντίας και εκ
τού όπισθεν, και επελέξατο εκ πάντων των νεανιών Ισραήλ, και παρετάξαντο εξεναντίας Συρίας.
Β Βασ. 10,9    Ο Ιωάβ, όταν ήλθεν στο πεδίον της µάχης, είδεν ότι είχε δύο παρατάξεις απέναντί του. Ενα µέτωπον εχθρικόν
εκ των έµπροσθεν και άλλο εκ των όπισθεν. Από όλους τους νεαρούς Ισραηλίτας εδιαλεξε τους καλυτέρους και παρετάχθη



απέναντι του στρατεύµατος των Συρων.
Β Βασ. 10,10  και το κατάλοιπον τού λαού έδωκεν εν χειρί Αβεσσά τού αδελφού αυτού, και παρετάξαντο εξεναντίας υιών
Αµµών.
Β Βασ. 10,10  Τους υπολοίπους από τον ισραηλιτικόν στρατόν έθεσεν υπό την διοίκησιν του αδελφού του Αβεσσά, ο οποίος
και παρετάχθη απέναντι των Αµµωνιτών.
Β Βασ. 10,11  και είπεν· εάν κραταιωθή Συρία υπέρ εµέ, και έσεσθέ µοι εις σωτηρίαν, και εάν κραταιωθώσιν υιοί Αµµών υπέρ
σε, και εσόµεθα τού σώσαί σε·
Β Βασ. 10,11   Ο Ιωάβ είπεν στον Αβεσσά· “εάν οι Συροι υπερισχύσουν εναντίον µου, σεις θα είσθε η σωτηρία µου· θα έλθετε
να µε βοηθήσετε. Εάν δε οι Αµµωνίται υπερισχύσουν εναντίον σου, ηµείς θα έλθωµεν να σας σώσωµεν.
Β Βασ. 10,12  ανδρίζου και κραταιωθώµεν υπέρ τού λαού ηµών και περί των πόλεων τού Θεού ηµών, και Κύριος ποιήσει το
αγαθόν εν οφθαλµοίς αυτού.
Β Βασ. 10,12  Εχε θάρρος, πολέµα µε γενναιότητα και ας δειχθώµεν ισχυροί υπέρ του ισραηλιτικού λαού και υπέρ των
πόλεων της χώρας µας, η οποία ανήκει στον Θεόν. Ο δε Κυριος ας κάµη ο,τι φαίνεται ενώπιόν του καλόν”.
Β Βασ. 10,13  και προσήλθεν Ιωάβ και ο λαός αυτού µετ αυτού εις πόλεµον προς Συρίαν, και έφυγαν από προσώπου αυτού.
Β Βασ. 10,13  Ο Ιωάβ και ο στρατός του εξήλθον εις πόλεµον εναντίον των Συρων, τους οποίους ενίκησαν και έτρεψαν εις
φυγήν.
Β Βασ. 10,14  και οι υιοί Αµµών είδαν ότι έφυγε Συρία, και έφυγαν από προσώπου Αβεσσά και εισήλθον εις την πόλιν. και
ανέστρεψεν Ιωάβ από των υιών Αµµών και παρεγένετο εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 10,14  Οι Αµµωνίται, όταν είδαν ότι οι Συροι ετράπησαν εις φυγήν, έφυγαν και αυτοί πανικόβλητοι εµπρός από τον
Αβεσσά και εισήλθον εις την πόλιν των. Ο Ιωάβ, έπειτα από αυτήν την νίκην κατά των Αµµωνιτών, επέστρεψεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 10,15  και είδε Συρία ότι έπταισεν έµπροσθεν Ισραήλ, και συνήχθησαν επί το αυτό.
Β Βασ. 10,15  Οι Συροι, όταν είδαν το µέγεθος της συµφοράς των, κατεπικράνθησαν, διότι ενικήθησαν από τους Ισραηλίτας,
και συνεκεντρώθησαν, δια να πολεµήσουν και ανακτήσουν την τιµήν των.
Β Βασ. 10,16  και απέστειλεν Αδρααζάρ και συνήγαγε την Συρίαν την εκ τού πέραν τού ποταµού Χαλαµάκ, και παρεγένοντο
εις Αιλάµ, και Σωβάκ άρχων της δυνάµεως Αδρααζάρ έµπροσθεν αυτών .
Β Βασ. 10,16  Ο Αδρααζάρ έστειλεν ανθρώπους του και συνεκέντρωσε Συρους στρατιώτας από την πέραν του Ιορδάνου
περιοχήν, της οποίας βασιλεύς ήτο ο Χαλαµάκ. Αυτοί δε ήλθον εις την περιοχήν Αιλαµ. Ολων των στρατευµάτων του
Αδρααζάρ αρχηγός ήτο ο Σωβάκ.
Β Βασ. 10,17  και απηγγέλη τώ Δαυίδ, και συνήγαγε τον πάντα Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνην και παρεγένετο εις Αιλάµ·
και παρετάξατο Συρία απέναντι Δαυίδ, και επολέµησαν µετ αυτού.
Β Βασ. 10,17  Αυτό ανηγγέλθη στον Δαυίδ, ο οποίος συνεκέντρωσεν όλον τον ισραηλιτικόν στρατόν, διέβη δε τον ποταµόν
Ιορδάνην και έφθασεν εις Αιλάµ. Ο στρατός των Συρων παρετάχθη απέναντι του Δαυίδ και επολέµησεν εναντίον αυτού.
Β Βασ. 10,18  και έφυγε Συρία από προσώπου Ισραήλ, και ανείλε Δαυίδ εκ της Συρίας επτακόσια άρµατα και τεσσαράκοντα
χιλιάδας ιππέων· και τον Σωβάκ τον άρχοντα της δυνάµεως αυτού επάταξε, και απέθανεν εκεί.
Β Βασ. 10,18  Κατά τον συµπλοκήν οι Συροι ενικήθησαν και ετράπησαν εις φυγήν ενώπιον των Ισραηλιτών. Ο Δαυίδ
κατέστρεψε επτακόσια άρµατα και εφόνευσε σαράντα χιλιάδας ιππείς. Εκτύπησε δε και επλήγωσε τον αρχιστράτηγον του
στρατού των Συρων, τον Σωβάκ, ο οποίος και απέθανεν εκεί στο πεδίον της µάχης.
Β Βασ. 10,19  και είδαν πάντες οι βασιλείς οι δούλοι Αδρααζάρ ότι έπταισαν έµπροσθεν Ισραήλ, και ηυτοµόλησαν µετά
Ισραήλ και εδούλευσαν αυτοίς. και εφοβήθη Συρία τού σώσαι έτι τους υιούς Αµµών.
Β Βασ. 10,19  Οι βασιλείς, οι οποίοι ήσαν υπόδουλοι στον Αδρααζάρ, όταν είδαν ότι ενικήθησαν από τους Ισραηλίτας,
προσεχώρησαν προς αυτούς και έγιναν φόρου υποτελείς στους Ισραηλίτας. Ετσι δε οι Συροι εφοβήθησαν και δεν
ετόλµησαν να βοηθήσουν πλέον τους Αµµωνίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Β Βασ. 11,1  Καί εγένετο επιστρέψαντος τού ενιαυτού εις τον καιρόν της εξοδίας των βασιλέων, και απέστειλε Δαυίδ τον
Ιωάβ και τους παίδας αυτού µετ αυτού και τον πάντα Ισραήλ, και διέφθειραν τους υιούς Αµµών και διεκάθισαν επί αββάθ·
και Δαυίδ εκάθισεν εν Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 11,1     Κοιτά το επόµενον έτος, εις εποχήν δηλαδή κατά την οποίαν οι βασιλείς εξέρχονται συνήθως εις εκστρατείας,
ο Δαυίδ έστειλε τον Ιωάβ, µαζή δε µε αυτόν τους σωµατοφύλακάς του και όλον τον ισραηλιτικόν στρατόν και κατέστρεψαν
την χώραν των Αµµωνιτών. Επολιόρκησαν δε την πρωτεύουσαν την Ραββάθ. Ο Δαυίδ έµενεν εις την Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 11,2  και εγένετο προς εσπέραν και ανέστη Δαυίδ από της κοίτης αυτού και περιεπάτει επί τού δώµατος τού οίκου
τού βασιλέως και είδε γυναίκα λουοµένην από τού δώµατος, και η γυνή καλή τώ είδει σφόδρα.
Β Βασ. 11,2    Κατά τας απογευµατινάς ώρας ο Δαυίδ εξύπνησεν από τον µεσηµβρινόν του ύπνον και περιπατούσε στο
βασιλικόν δώµα. Από εκεί είδε κάποιαν γυναίκα να λούεται, η οποία ήτο πάρα πολύ ωραία κατά την εµφάνισιν.
Β Βασ. 11,3  και απέστειλε Δαυίδ και εζήτησε την γυναίκα και είπεν· ουχί αύτη Βηρσαβεέ θυγάτηρ Ελιάβ γυνή Ουρίου τού
Χετταίου;
Β Βασ. 11,3     Εζήτησε πληροφορίας δια την γυναίκα αυτήν και είπε· “αυτή δεν είναι η Βηρσαβεέ, η θυγάτηρ του Ελιάβ, η
σύζυγος του Ουρίου του Χετταίου;”
Β Βασ. 11,4  και απέστειλε Δαυίδ αγγέλους και έλαβεν αυτήν, και εισήλθε προς αυτήν, και εκοιµήθη µετ αυτής, και αυτή
αγιαζοµένη από ακαθαρσίας αυτής, και απέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.
Β Βασ. 11,4    Εστειλεν ανθρώπους του, την επήρε, εκοιµήθη µαζή της και ήλθεν εις συνάφειαν µε αυτήν. Η γυναίκα κατόπιν
µε λουτρόν εκαθαρίσθη από την νοµικήν ακαθαρσίαν της συναφείας της µε τον Δαυίδ και επανήλθεν στον οίκον της.
Β Βασ. 11,5  και εν γαστρί έλαβεν η γυνή· και αποστείλασα απήγγειλε τώ Δαυίδ και είπεν· εγώ ειµι εν γαστρί έχω.
Β Βασ. 11,5     Η γυναίκα αυτή έµεινεν έγκυος. Απέστειλε δε άνθρωπον και εγνωστοποίησεν στον Δαυίδ το γεγονός και του
είπεν· “εγώ είµαι έγκυος”.
Β Βας 11,6  και απέστειλε Δαυίδ προς Ιωάβ λέγων· απόστειλον προς µε τον Ουρίαν τον Χετταίον· και απέστειλεν Ιωάβ τον



Ουρίαν προς Δαυίδ.
Β Βασ. 11,6    Εστειλε τότε ο Δαυίδ αγγελιαφόρον προς τον Ιωάβ και του είπε· “στείλε µου τον Ουρίαν τον Χετταίον”. Ο Ιωάβ
απέστειλε πράγµατι τον Ουρίαν προς τον Δαυίδ.
Β Βασ. 11,7  και παραγίνεται Ουρίας και εισήλθε προς αυτόν, και επηρώτησε Δαυίδ εις ειρήνην Ιωάβ και εις ειρήνην τού
λαού και εις ειρήνην τού πολέµου.
Β Βασ. 11,7     Ηλθεν ο Ουρίας και εισήλθεν στον οίκον του βασιλέως Δαυίδ. Ο Δαυίδ τον ηρώτησε κατ' αρχάς δια τον Ιωάβ,
δια τον στρατόν, δια την πολεµικήν εν γένει κατάστασιν.
Β Βασ. 11,8  και είπε Δαυίδ τώ Ουρία· κατάβηθι εις τον οίκόν σου και νίψαι τους πόδας σου· και εξήλθεν Ουρίας εξ οίκου τού
βασιλέως, και εξήλθεν οπίσω αυτού άρσις τού βασιλέως.
Β Βασ. 11,8    Είπε δε κατόπιν στον Ουρίαν· “πήγαινε στον οίκον σου και νίψε τους πόδας σου και αναπαύσου”. Εβγήκεν ο
Ουρίας από τον βασιλικόν οίκον και οπίσω από αυτόν ηκολούθησαν δώρα από την βασιλικήν τράπεζαν.
Β Βασ. 11,9  και εκοιµήθη Ουρίας παρά τή θύρα τού βασιλέως µετά των δούλων τού κυρίου αυτού και ου κατέβη εις τον
οίκον αυτού.
Β Βασ. 11,9    Ο Ουρίας όµως εκοιµήθη εις την θύραν του βασιλικού ανακτόρου, µαζή µε τους δούλους του βασιλέως και δεν
µετέβη εις την οικίαν του.
Β Βασ. 11,10  και ανήγγειλαν τώ Δαυίδ λέγοντες, ότι ου κατέβη Ουρίας εις τον οίκον αυτού. και είπε Δαυίδ προς Ουρίαν· ουχί
εξ οδού σύ έρχη; τι ότι ου κατέβης εις τον οίκόν σου;
Β Βασ. 11,10   Εγνωστοποίησαν το πράγµα στον βασιλέα Δαυίδ, ότι δηλαδή ο Ουρίας δεν είχε µεταβή στον οίκον του. Ο
Δαυίδ ηρώτησε τον Ουρίαν· “από δρόµον δεν έρχεσαι; Διατί δεν επήγες στον οίκον σου να αναπαυθής, εφ' όσον έχεις
άλλωστε ανάγκην αναπαύσεως;”
Β Βασ. 11,11  και είπεν Ουρίας προς Δαυίδ· η κιβωτός και Ισραήλ και Ιούδας κατοικούσιν εν σκηναίς, και ο κύριός µου Ιωάβ
και οι δούλοι τού κυρίου µου επί πρόσωπον τού αγρού παρεµβάλλουσι· και εγώ εισελεύσοµαι εις τον οίκόν µου τού φαγείν
και πιείν και κοιµηθήναι µετά της γυναικός µου; πώς; ζή η ψυχή σου, ει ποιήσω το ρήµα τούτο.
Β Βασ. 11,11   Ο Ουρίας απήντησε προς τον Δαυίδ· “η ιερά Κιβωτός του Μαρτυρίου, όλος ο ισραηλιτικός και ιουδαϊκός λαός
κατοικούν εις τας σκηνάς. Ο κύριός µου, ο Ιωάβ και οι δούλοι του, έχουν στρατοπεδεύσει εις την πεδιάδα. Εγώ, λοιπόν, θα
εισέλθω εις την οικίαν µου, δια να φάγω, να πίω και να κοιµηθώ µε την γυναίκα µου; Πως είναι δυνατόν να γίνη τούτο;
Ορκίζοµαι εις την ζωήν σου, ότι αυτό δεν θα γίνη”.
Β Βασ. 11,12  και είπε Δαυίδ προς Ουρίαν· κάθισον ενταύθα και γε σήµερον, και αύριον εξαποστελώ σε. και εκάθισεν Ουρίας
εν Ιερουσαλήµ εν τή ηµέρα εκείνη και τή επαύριον.
Β Βασ. 11,12   Ο Δαυίδ είπε τότε προς τον Ουρίαν· “κάθισε εδώ σήµερον και αύριον θα σε στείλω πάλιν προς τον Ιωάβ”. Ο
Ουρίας έµεινεν εις την Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν εκείνην και την εποµένην.
Β Βασ. 11,13  και εκάλεσεν αυτόν Δαυίδ, και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιε και εµέθυσεν αυτόν· και εξήλθεν εσπέρας τού
κοιµηθήναι επί της κοίτης αυτού µετά των δούλων τού κυρίου αυτού, και εις τον οίκον αυτού ου κατέβη.
Β Βασ. 11,13   Ο Δαυίδ τον προσεκάλεσεν στο φαγητόν. Ο Ουρίας έφαγε και έπιεν ενώπιον του βασιλέως, ο οποίος και τον
εµέθυσε. Κατά το βράδυ εβγήκεν από το βασιλικόν ανάκτορον, δια να κοιµηθή. Εκοιµήθη εις την κλίνην του, µαζή µε τους
άλλους δούλους του βασιλέως. Εις το σπίτι του δεν επήγε.
Β Βασ. 11,14  και εγένετο πρωΐ και έγραψε Δαυίδ βιβλίον προς Ιωάβ και απέστειλεν εν χειρί Ουρίου.
Β Βασ. 11,14   Οταν εξηµέρωσεν, ο Δαυίδ έγραψε µίαν επιστολήν προς τον Ιωάβ, την οποίαν έστειλε µε τον ίδιον τον Ουρίαν.
Β Βασ. 11,15  και έγραψεν εν βιβλίω λέγων· εισάγαγε τον Ουρίαν εξ εναντίας τού πολέµου τού κραταιού, και
αποστραφήσεσθε από όπισθεν αυτού, και πληγήσεται από όπισθεν αυτού, και πληγήσεται και αποθανείται.
Β Βασ. 11,15   Εις την επιστολήν αυτήν έγραφε τα εξής· “Βαλε τον Ουρίαν εις επικίνδυνον θέσιν των πολεµικών
επιχειρήσεων. Κατόπιν σεις θα αποσυρθήτε µακράν από αυτόν, δια να µείνη έτσι αυτός αβοήθητος ενώπιον των εχθρών,
να κτυπηθή και να φονευθή”.
Β Βασ. 11,16  και εγενήθη εν τώ φυλάσσειν Ιωάβ επί την πόλιν και έθηκε τον Ουρίαν εις τον τόπον, ού ήδει ότι άνδρες
δυνάµεως εκεί.
Β Βασ. 11,16   Ο Ιωάβ, ο οποίος συνέχιζε την πολιορκίαν της πόλεως, ετοποθέτησε πράγµατι τον Ουρίαν εις επικίνδυνον
µέρος, όπου εγνώριζεν ότι υπήρχον άνδρες γενναίοι και ισχυροί.
Β Βασ. 11,17  και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως και επολέµουν µετά Ιωάβ, και έπεσαν εκ τού λαού εκ των δούλων Δαυίδ, και
απέθανε και γε Ουρίας ο Χετταίος.
Β Βασ. 11,17   Οι άνδρες της πολιορκουµένης πόλεως εξώρµησαν και συνήψαν µάχην εναντίον του Ιωάβ. Κατά την µάχην
εκείνην εφονεύθησαν από τους στρατιώτας τους Ισραηλίτας και από τους δούλους του Δαυίδ πολλοί . Μεταξύ δε αυτών
εφονεύθη και ο Ουρίας ο Χετταίος.
Β Βασ. 11,18  και απέστειλεν Ιωάβ και απήγγειλε τώ Δαυίδ πάντας τους λόγους τού πολέµου λαλήσαι προς τον βασιλέα
Β Βασ. 11,18   Ο Ιωάβ, έπειτα από τα γεγονότα αυτά, έστειλεν αγγελιαφόρον στον Δαυίδ και έδωκεν εις αυτόν την εντολήν
να αναφέρη στον βασιλέα τα συµβάντα του πολέµου.
Β Βασ. 11,19  και ενετείλατο τώ αγγέλω λέγων· εν τώ συντελέσαι πάντας τους λόγους τού πολέµου λαλήσαι προς τον
βασιλέα
Β Βασ. 11,19   Εις τον αγγελιαφόρον δε προσέθεσεν ο Ιωάβ επί πλέον και τούτο· “όταν τελειώσης την αναφοράν σου προς τον
βασιλέα δι' όλα τα συµβάντα του πολέµου
Β Βασ. 11,20  και έσται εάν αναβή ο θυµός τού βασιλέως, και είπη σοι· τι ότι ηγγίσατε προς την πόλιν πολεµήσαι; ουκ ήδειτε
ότι τοξεύσουσιν απάνωθεν τού τείχους;
Β Βασ. 11,20  και ίδης ότι κατέλαβε θυµός τον βασιλέα και σου είπη· Διατί επλησιάσατε και επολεµήσατε τόσον κοντά εις
την πόλιν; Δεν εγνωρίζατε ότι θα σας τοξεύσουν από τα τείχη της πόλεως;
Β Βασ. 11,21  τις επάταξε τον Αβιµέλεχ υιόν Ιεροβάαλ υιού Νήρ; ουχί γυνή έριψε κλάσµα µύλου επ αυτόν από άνωθεν τού
τείχους και απέθανεν εν Θαµασί; ινατί προσηγάγετε προς το τείχος; και ερείς· και γε ο δούλός σου Ουρίας ο Χετταίος
απέθανε.
Β Βασ. 11,21   Ποιός εφόνευσε τον Αβιµέλεχ, τον υιόν του Ιεροβάαλ, υιού του Νηρ; Δεν έρριψε εναντίον του θραύσµα



µυλόπετρας επάνω από τον τοίχον µία γυναίκα και τον εφόνευσεν εις την Θαµασί; Διατί, λοιπόν, επλησιάσατε προς το
τείχος; Συ θα του απαντήσης· Ο δούλός σου, ο Ουρίας ο Χετταίος, εφονεύθη εκεί”.
Β Βασ. 11,22  και επορεύθη ο άγγελος Ιωάβ προς τον βασιλέα εις Ιερουσαλήµ, και παρεγένετο και απήγγειλε τώ Δαυίδ
πάντα, όσα απήγγειλεν αυτώ Ιωάβ πάντα τα ρήµατα τού πολέµου. και εθυµώθη Δαυίδ προς Ιωάβ και είπε προς τον
άγγελον· ινατί προσηγάγετε προς την πόλιν τού πολεµήσαι; ουκ ήδειτε ότι πληγήσεσθε από τού τείχους; τις επάταξε τον
Αβιµέλεχ υιόν Ιεροβάαλ; ουχί γυνή έριψεν επ αυτόν κλάσµα µύλου από τού τείχους και απέθανεν εν Θαµασί; ινατί
προσηγάγετε προς το τείχος;
Β Βασ. 11,22  Ο αγγελιαφόρος του Ιωάβ επήγε προς τον βασιλέα Δαυίδ εις την Ιερουσαλήµ, έφθασεν εκεί και ανήγγειλεν
στον Δαυίδ όλα όσα είχε διατάξει αυτόν ο Ιωάβ να του είπη σχετικώς µε τα γεγονότα του πολέµου. Ο Δαυίδ κατελήφθη από
θυµόν εναντίον του Ιωάβ και είπε προς τον αγγελιαφόρον· “διατί επλησιάσατε τόσον πολύ εις την πόλιν και συνήψατε εκεί
µάχην; Δεν εγνωρίζατε ότι θα κτυπηθήτε από τους στρατιώτας, που εφύλατταν το τείχος; Ποίος εφόνευσε τον ' Αβιµέλεχ,
τον υιόν του Ιεροβάαλ; Δεν τον εφόνευσε κάποια γυναίκα, η οποία έρριψεν εναντίον του από τα τείχος ένα θραύσµα από
µυλόπετραν και απέθανεν εκείνος εις Θαµασί; Διατί επλησιάσατε προς το τείχος;”
Β Βασ. 11,23  και είπεν ο άγγελος προς Δαυίδ ότι εκραταίωσαν εφ ηµάς οι άνδρες και εξήλθαν εφ ηµάς εις τον αγρόν , και
εγενήθηµεν επ αυτούς έως της θύρας της πύλης,
Β Βασ. 11,23  Ο αγγελιαφόρος είπε τότε προς τον Δαυίδ· “ότι οι εχθροί εφάνησαν ισχυρότεροι από ηµάς, εξήλθον εναντίον
µας στον αγρόν και µας επετέθησαν έξω από την πόλιν εις την πεδιάδα. Ηµείς όµως τους απεκρούσαµεν έως εις την πύλην
της πόλεως.
Β Βασ. 11,24  και ετόξευσαν οι τοξεύοντες προς τους παίδάς σου απάνωθεν τού τείχους, και απέθανον των παίδων τού
βασιλέως, και γε ο δούλος σου Ουρίας ο Χετταίος απέθανε.
Β Βασ. 11,24  Τοτε από το ύψος του τείχους οι εχθροί έρριψαν µε τα τόξα τους βέλη εναντίον µας. Εκεί εφονεύθησαν πολλοί
δούλοι του βασιλέως, µεταξύ δε αυτών εφονεύθη και αυτός ακόµη ο δούλος σου ο Ουρίας”.
Β Βασ. 11,25  και είπε Δαυίδ προς τον άγγελον· τάδε ερείς προς Ιωάβ· µη πονηρόν έστω εν οφθαλµοίς σου το ρήµα τούτο, ότι
ποτέ µέν ούτως και ποτέ ούτως φάγεται η µάχαιρα· κραταίωσον τον πόλεµόν σου εις την πόλιν και κατάσπασον αυτήν και
κραταίωσον αυτήν.
Β Βασ. 11,25  Ο Δαυίδ είπε τότε προς τον αγγελιαφόρον· “αυτά θα πεή εκ µέρους µου στον Ιωάβ· Μη θεωρήσης και πολύ
µεγάλο κακό αυτό το γεγονός, διότι η µάχαιρα του πολέµου άλλοτε κατατρώγει τον ένα και άλλοτε τον άλλον. Συ δε να
εντείνης τας πολεµικάς σου επιχειρήσεις εναντίον της πόλεως αυτής, να την καταλάβης και να την καταστρέψης”.
Β Βασ. 11,26  και ήκουσεν η γυνή Ουρίου ότι απέθανεν Ουρίας ο ανήρ αυτής, και εκόψατο τον άνδρα αυτής.
Β Βασ. 11,26  Οταν η σύζυγος του Ουρίου έµαθεν ότι εφονεύθη ο σύζυγός της, τον επένθησε µε κοπετούς και θρήνους.
Β Βασ. 11,27  και διήλθε το πένθος και απέστειλε Δαυίδ, και συνήγαγεν αυτήν εις τον οίκον αυτού, και εγενήθη αυτώ εις
γυναίκα, και έτεκεν αυτώ υιόν. και πονηρόν εφάνη το ρήµα, ό εποίησε Δαυίδ, εν οφθαλµοίς Κυρίου.
Β Βασ. 11,27  Οταν δε επέρασαν αι ηµέραι του πένθους της, έστειλεν ο Δαυίδ άνθρωπον και την έφερεν στο ανάκτορόν του.
Εκεί δε αυτή έγινε πλέον νόµιµος σύζυγος του Δαυίδ και εγέννησεν εις αυτόν υιόν. Εις τα µάτια όµως του Θεού εφάνη πολύ
κακή η πράξις αυτή, την οποίαν έκαµεν ο Δαυίδ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Β Βασ. 12,1  Καί απέστειλε Κύριος τον Νάθαν τον προφήτην προς Δαυίδ, και εισήλθε προς αυτόν και είπεν αυτώ· δύο ήσαν
άνδρες εν πόλει µια, είς πλούσιος, και είς πένης·
Β Βασ. 12,1    Ο Κυριος έστειλε προς τον Δαυίδ τον προφήτην Ναθαν, ο οποίος εισήλθεν στο ανάκτορον εκείνου και είπε προς
αυτόν· “εις µίαν πόλιν εζούσαν δύο άνδρες, ο ενας πλούσιος και ο άλλος πτωχός.
Β Βασ. 12,2  και τώ πλουσίω ήν ποίµνια και βουκόλια πολλά σφόδρα,
Β Βασ. 12,2    Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια.
Β Βασ. 12,3  και τώ πένητι ουδέν αλλ ή αµνάς µία µικρά, ήν εκτήσατο και περιεποίησατο και εξέθρεψεν αυτήν και ηδρύνθη
µετ αυτού και µετά των υιών αυτού επί το αυτό, εκ τού άρτου αυτού ήσθιε και εκ τού ποτηρίου αυτού έπινε και εν τώ κόλπω
αυτού εκάθευδε και ήν αυτώ ως θυγάτηρ·
Β Βασ. 12,3    Ο πτωχός δεν είχε τίποτε άλλο, παρά µίαν µόνον αµνάδα µικράν, την οποίαν είχεν αγοράσει. Αυτός
προσωπικώς την περιποιήθη, την ανέθρεψε, την εµεγάλωσε µαζή µε τα παιδιά του. Αυτή έτρωγε από το ψωµί του και έπινε
νερό από το ποτήρι του. Εις την αγκάλην του εκοιµάτο και την είχεν ωσάν θυγατέρα του.
Β Βασ. 12,4  και ήλθε πάροδος τώ ανδρί τώ πλουσίω, και εφείσατο λαβείν εκ των ποιµνίων αυτού και εκ των βουκολίων
αυτού τού ποιήσαι τώ ξένω οδοιπόρω τώ ελθόντι προς αυτόν και έλαβε την αµνάδα τού πένητος και εποίησεν αυτήν τώ
ανδρί τώ ελθόντι προς αυτόν.
Β Βασ. 12,4    Καποιος οδοιπόρος επισκέπτης ήλθεν στον άλλον, τον πλούσιον άνθρωπον. Αυτός, προκειµένου να
φιλοξενήση τον ξένον του, ελυπήθη να σφάξη από τα πρόβατά του και από τα βόδια του, δια να παραθέση τράπεζαν
φιλοξενίας στον οδοιπόρον, που τον είχεν επισκεφθή. Και επήρε την αµνάδα του πτωχού, την οποίαν έσφαξε και ητοίµασε
δια τον ξένον υδοιπόρον, που είχεν ελθει προς αυτόν”.
Β Βασ. 12,5  και εθυµώθη οργή Δαυίδ σφόδρα τώ ανδρί, και είπε Δαυίδ προς Νάθαν· ζή Κύριος, ότι υιός θανάτου ο ανήρ ο
ποιήσας τούτο
Β Βασ. 12,5    Ο Δαυίδ εκυριεύθη από µεγάλην οργήν εναντίον του ανθρώπου εκείνου και είπε προς τον Ναθαν· “ορκίζοµαι
ενώπιον του ζώντος Κυρίου, ότι αυτός ο άνθρωπος, που έκαµε τούτο, είναι οπωσδήποτε άξιος θανάτου και θα θανατωθή.
Β Βασ. 12,6  και την αµνάδα αποτίσει επταπλασίονα, ανθ ών ότι εποίησε το ρήµα τούτο και περί ού ουκ εφείσατο.
Β Βασ. 12,6    Θα επιστρέψη δε στον αδικηθέντα επτά αµνάδας, διότι έκαµε την κακήν αυτήν πράξιν, δεν ελυπήθη δηλαδή
τον πτωχόν κύριον της µιας αµνάδος”.
Β Βασ. 12,7  και είπε Νάθαν προς Δαυίδ· σύ εί ο ανήρ ο ποιήσας τούτο· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· εγώ ειµι ο χρίσας σε
εις βασιλέα επί Ισραήλ, και εγώ ειµι ερυσάµην σε εκ χειρός Σαούλ
Β Βασ. 12,7    Ο Ναθαν είπε τότε προς τον Δαυίδ· “συ είσαι ο άνθρωπος εκείνος, που έπραξε τούτο. Δι' αυτό τα εξής λέγει
Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος σε έχρισα βασιλέα του ισραηλιτικού λαού, και εγώ είµαι εκείνος ο



οποίος σε εγλύτωσα από τα χέρια του Σαούλ.
Β Βασ. 12,8  και έδωκά σοι τον οίκον τού κυρίου σου και τας γυναίκας τού κυρίου σου εν τώ κόλπω σου και έδωκά σοι τον
οίκον Ισραήλ και Ιούδα· και ει µικρόν εστι, προσθήσω σοι κατά ταύτα.
Β Βασ. 12,8    Σου έδωκα δε όλην την περιουσίαν του Σαούλ. Και τας γυναίκας του σου έφερα εις την αγκάλην σου και όλους
τους Ισραηλίτας τους έθεσα υπό την εξουσίαν σου. Εάν όλαι αυταί αι ευεργεσίαι ήσαν ολίγαι, εγώ ηδυνάµην και είχα την
πρόθεσιν να προσθέσω και άλλας περισσοτέρας.
Β Βασ. 12,9  τι ότι εφαύλισας τον λόγον Κυρίου τού ποιήσαι το πονηρόν εν οφθαλµοίς αυτού ; τον Ουρίαν τον Χετταίον
επάταξας εν ροµφαία και την γυναίκα αυτού έλαβες σεαυτώ εις γυναίκα και αυτόν απέκτεινας εν ροµφαία υιών Αµµών.
Β Βασ. 12,9    Διατί όµως συ κατεφρόνησες και κατεξηυτέλισες τον νόµον του Κυρίου, ώστε να διαπράξης αυτό το κακόν
ενώπιον των οφθαλµών του; Συ εφόνευσες τυν Ουρίαν τον Χετταίον µε µάχαιραν και επήρες την γυναίκα του ως ιδικήν σου
γυναίκα. Διότι συ έδωσες διαταγήν και ενήργησες εσκεµµένως να φονευθή από την ροµφαίαν των Αµµωνιτών.
Β Βασ. 12,10  και νύν ουκ αποστήσεται ροµφαία εκ τού οίκου σου έως αιώνος ανθ ών ότι εξουδένωσάς µε και έλαβες την
γυναίκα τού Ουρίου τού Χετταίου τού είναί σοι εις γυναίκα.
Β Βασ. 12,10  Από τώρα και πέρα δεν θα σταµατήσουν πλέον οι φόνοι εις την οικογένειάν σου, διότι µε περιεφρόνησες και µε
κατεξηυτέλισες και επήρες την γυναίκα του Ουρίου του Χετταίου, δια να είναι ως σύζυγός σου.
Β Βασ. 12,11  τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εξεγείρω επί σε κακά εκ τού οίκου σου και λήψοµαι τας γυναίκάς σου κατ
οφθαλµούς σου και δώσω τώ πλησίον σου, και κοιµηθήσεται µετά των γυναικών σου εναντίον τού ηλίου τούτου·
Β Βασ. 12,11   Αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα παραχωρήσω να παρουσιασθούν παρόµοιαι συµφοραί εναντίον του οίκου
σου, και θα αφήσω ενώπιον των οφθαλµών σου τας γυναίκας σου να παραδοθούν εις άνθρωπον ιδικόν σου, ο οποίος
αναισχύντως και από το φως του ηλίου θα κοιµηθή µε τας γυναίκας σου.
Β Βασ. 12,12  ότι σύ εποίησας κρυβή, καγώ ποιήσω το ρήµα τούτο εναντίον παντός Ισραήλ και απέναντι τού ηλίου τούτου.
Β Βασ. 12,12  Δια το κακόν, το οποίον συ διέπραξες κρυφίως, εγώ θα σε τιµωρήσω ενώπιον όλου του ισραηλιτικού λαού υπό
το φως του ηλίου”.
Β Βασ. 12,13  και είπε Δαυίδ τώ Νάθαν· ηµάρτηκα τώ Κυρίω. και είπε Νάθαν προς Δαυίδ· και Κύριος παρεβίβασε το
αµάρτηµά σου, ου µη αποθάνης·
Β Βασ. 12,13  Είπε τότε, βαθύτατα µετανοήσας, ο Δαυίδ προς τον Ναθαν· “ηµάρτησα ενώπιον του Κυρίου”. Απήντησε δε ο
Ναθαν προς τον Δαυίδ· “ο Κυριος παρέβλεψε και συνεχώρησε το αµάρτηµά σου και δεν θα τιµωρηθής δια θανάτου.
Β Βασ. 12,14  πλήν ότι παροργίζων παρώργισας τους εχθρούς Κυρίου εν τώ ρήµατι τούτω, και γε ο υιός σου ο τεχθείς σοι
θανάτω αποθανείται.
Β Βασ. 12,14  Επειδή όµως µε την αµαρτίαν σου αυτήν µε έκαµες να οργισθώ πολύ και να αφήσω εγώ ο Θεός τους εχθρούς
σου να σας νικήσουν, δια τούτο θα αποθάνη αµέσως το παιδί, που εγεννήθη από την γυναίκα τον Ουρίου”.
Β Βασ. 12,15  και απήλθε Νάθαν εις τον οίκον αυτού. και έθραυσε Κύριος το παιδίον, ό έτεκεν η γυνή Ουρίου τού Χετταίου
τώ Δαυίδ, και ηρώστησε.
Β Βασ. 12,15  Αυτά είπεν ο Ναθαν και επανήλθεν στον οίκον του. Ο δε Κυριος εκτύπησε το παιδί, το οποίον εγέννησεν η
γυναίκα του Ουρίου του Χετταίου στον Δαυίδ, και αυτό αρρώστησε.
Β Βασ. 12,16  και εζήτησε Δαυίδ τον Θεόν περί τού παιδαρίου, και ενήστευσε Δαυίδ νηστείαν και εισήλθε και ηυλίσθη εν
σάκκω επί της γής.
Β Βασ. 12,16  Ο Δαυίδ προσηυχήθη προς τον Θεόν δια την υγείαν του παιδίου και ενήστευσεν αυστηράν νηστείαν , διήλθε δε
την νύκτα κοιµηθείς στο δάπεδον, ενδεδυµενός µε σάκκον.
Β Βασ. 12,17  και ανέστησαν επ αυτόν οι πρεσβύτεροι τού οίκου αυτού εγείραι αυτόν από της γής, και ουκ ηθέλησε και ου
συνέφαγεν αυτοίς άρτον.
Β Βασ. 12,17  Κοντά του έµειναν οι γεροντότεροι του οίκου του και προσεπάθουν να τον σηκώσουν από το πάτωµα. Εκείνος
όµως δεν ήθελε. Και δεν έφαγε µαζή των τίποτε.
Β Βασ. 12,18  και εγένετο εν τή ηµέρα τή εβδόµη και απέθανε το παιδάριον· και εφοβήθησαν οι δούλοι Δαυίδ αναγγείλαι
αυτώ ότι τέθνηκε το παιδάριον, ότι είπαν· ιδού εν τώ το παιδάριον έτι ζήν ελαλήσαµεν προς αυτόν, και ουκ εισήκουσε της
φωνής ηµών· και πώς είπωµεν προς αυτόν ότι τέθνηκε το παιδάριον; και ποιήσει κακά.
Β Βασ. 12,18  Κατά την εβδόµην ηµέραν από της ασθενείας απέθανε το παιδί. Οι δε δούλοι εφοβήθησαν να αναγγείλουν
στον Δαυίδ, ότι απέθανε το παιδί, διότι είπαν· “να, όταν ακόµη εζούσε το παιδί ωµιλήσαµεν προς αυτόν και δεν ήθελε να
ακούση τίποτε. Πως λοιπόν θα είπωµεν εις αυτόν τώρα, ότι το παιδί απέθανε; Η ενέργειά µας αυτή πιθανόν να γίνη αιτία
κακών δι' αυτόν και δι' ηµάς”.
Β Βασ. 12,19  και συνήκε Δαυίδ ότι οι παίδες αυτού ψιθυρίζουσι, και ενόησε Δαυίδ ότι τέθνηκε το παιδάριον· και είπε Δαυίδ
προς τους παίδας αυτού· ει τέθνηκε το παιδάριον; και είπαν· τέθνηκε.
Β Βασ. 12,19  Ο Δαυίδ αντελήφθη ότι οι δούλοι αυτού κάτι εψυθίριζον και εκατάλαβε, ότι το παιδί είχε πλέον αποθάνει. Είπε
τότε ο Δαυίδ προς τους δούλους του· “λοιπόν αλήθεια, απέθανε το παιδί;” Και εκείνοι του είπον· “απέθανε”.
Β Βασ. 12,20  και ανέστη Δαυίδ εκ της γής και ελούσατο και ηλείψατο και ήλλαξε τα ιµάτια αυτού και εισήλθεν εις τον
οίκον τού Θεού και προσεκύνησεν αυτώ· και εισήλθεν εις τον οίκον αυτού, και ήτησεν άρτον φαγείν και παρέθηκαν αυτώ
άρτον, και έφαγε.
Β Βασ. 12,20   Τοτε ο Δαυίδ εσηκώθη από το έδαφος, ελούσθη, ηλείφθη µε µύρα, άλλαξε τα ενδύµατά του και εισήλθεν στον
οίκον του Θεού και προσεκύνησεν αυτόν. Κατόπιν δε επανήλθεν στον οίκον του, εζήτησε φαγητόν να φάγη και παρέθεσαν
εις αυτόν άρτον και φαγητόν και έφαγε.
Β Βασ. 12,21  και είπαν οι παίδες αυτού προς αυτόν· τι το ρήµα τούτο, ό εποίησας ένεκα τού παιδαρίου; έτι ζώντος ενήστευες
και έκλαιες και ηγρύπνεις, και ηνίκα απέθανε το παιδάριον, ανέστης και έφαγες άρτον και πέπωκας;
Β Βασ. 12,21  Είπαν τότε οι δούλοι του προς αυτόν· “τι είναι αυτό, το οποίον έκαµες σχετικώς µε το θλιβερόν γεγονός του
παιδίου σου; Ενώ εκείνο ακόµη εζούσε, συ ενήστευες και έκλαιες και αγρυπνούσες. Οταν δε απέθανε το παιδί, ηγέρθης,
έφαγες και έπιες;”
Β Βασ. 12,22  και είπε Δαυίδ· εν τώ το παιδάριον έτι ζήν ενήστευσα και έκλαυσα, ότι είπα· τις οίδεν ει ελεήσει µε Κύριος και
ζήσεται το παιδάριον;



Β Βασ. 12,22   Απήντησεν ο Δαυίδ εις αυτούς· “εφ' όσον εζούσε το παιδί, ενήστευσα και έκλαυσα, διότι εσκέφθην, τις οίδε,
µήπως ο Κυριος µε ελεήση και ζήση το παιδί;
Β Βασ. 12,23  και νύν τέθνηκεν· ινατί τούτο εγώ νηστεύω; µη δυνήσοµαι επιστρέψαι αυτόν έτι; εγώ πορεύσοµαι προς αυτόν,
και αυτός ουκ αναστρέψει προς µε.
Β Βασ. 12,23   Τωρα όµως απέθανε. Διατί πλέον εγώ να νηστεύω; Μηπως θα ηµπορέσω να το επαναφέρω εις την ζώην; Εγώ
θα πορευθώ προς αυτό. Αυτό δε ποτέ δεν θα επιστρέψη προς εµέ”.
Β Βασ. 12,24  και παρεκάλεσε Δαυίδ Βηρσαβεέ την γυναίκα αυτού και εισήλθε προς αυτήν και εκοιµήθη µετ αυτής και
συνέλαβε και έτεκεν υιόν, και εκάλεσε το όνοµα αυτού Σαλωµών, και Κύριος ηγάπησεν αυτόν.
Β Βασ. 12,24   Παρηγόρησεν ο Δαυίδ και την Βηρσαβεέ την γυναίκα του δια τον θάνατον του παιδιού. Εισήλθε προς αυτήν,
εκοιµήθη µαζή της, εκείνη δε συνέλαβε και εγέννησεν άλλον υιόν, στον οποίον έδωσε το όνοµα Σαλωµών. Ο δε Κυριος
ηγάπησεν αυτόν.
Β Βασ. 12,25  και απέστειλεν εν χειρί Νάθαν τού προφήτου, και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ιεδεδί, ένεκεν Κυρίου.
Β Βασ. 12,25   Εδωσε δε εντολήν ο Θεός δια µέσου του προφήτου Ναθαν, σύµφωνα προς την οποίαν ο Δαυίδ εκάλεσε το
όνοµα του παιδίου Ιεδεδί, το οποίον σηµαίνει “ηγαπηµένος παρά Κυρίου”.
Β Βασ. 12,26  Καί επολέµησεν Ιωάβ εν αββάθ υιών Αµµών και κατέλαβε την πόλιν της βασιλείας.
Β Βασ. 12,26   Εν τω µεταξύ ο Ιωάβ επολεµούσε και πολιορκούσε την Ραββάθ, πόλιν των Αµµωνιτών, την οποίαν και
κατέλαβε, αυτήν την βασιλικήν πόλιν και πρωτεύουσαν των Αµµωνιτών.
Β Βασ. 12,27  και απέστειλεν Ιωάβ αγγέλους προς Δαυίδ και είπεν· επολέµησα εν αββάθ και κατελαβόµην την πόλιν των
υδάτων·
Β Βασ. 12,27   Εστειλε δε αγγελιαφόρον προς τον Δαυίδ και εγνωστοποίησεν εις αυτόν· “επολέµησα την Ραββάθ και
κατέλαβαν την πόλιν, την κτισµένην πλησίον των υδάτων του ποταµού Ιαβώκ.
Β Βασ. 12,28  και νύν συνάγαγε το κατάλοιπον τού λαού και παρέµβαλε επί την πόλιν και προκαταλαβού αυτήν, ίνα µη
προκαταλάβωµαι εγώ την πόλιν και κληθή το όνοµά µου επ αυτήν.
Β Βασ. 12,28   Και τώρα συγκέντρωσε συ τον υπόλοιπον λαόν, στρατοπέδευσε κοντά εις την πόλιν και κάµε επίθεσιν, δια να
καταλάβης το υπόλοιπον µέρος αυτής, δια να µη κυριεύσω εγώ και το µέρος τούτο της πόλεως και αποδοθή στο όνοµά µου
η κατάληψίς της”.
Β Βασ. 12,29  και συνήγαγε Δαυίδ πάντα τον λαόν και επορεύθη εις αββάθ και επολέµησεν εν αυτή και κατελάβετο αυτήν.
Β Βασ. 12,29   Ο Δαυίδ συνεκέντρωσε πράγµατι όλον τον υπόλοιπον λαόν και εβάδισεν εναντίον της Ραββάθ , επολέµησε κατ'
αυτής και την εκυρίευσε.
Β Βασ. 12,30  και έλαβε τον στέφανον Μολχόµ τού βασιλέως αυτών από της κεφαλής αυτού, και ο σταθµός αυτού τάλαντον
χρυσίου και λίθου τιµίου, και ήν επί της κεφαλής Δαυίδ· και σκύλα της πόλεως εξήνεγκε πολλά σφόδρα.
Β Βασ. 12,30   Αφήρεσε δε τον χρυσούν στέφανον, το διάδηµα, από την κεφαλήν του βασιλέως των του Μολχόµ. Το βάρος
του στεφάνου ήτο ένα τάλαντον χρυσού, είχε δε κατασκευασθή από χρυσόν και πολυτίµους λίθους. Τον βασιλικόν αυτόν
στέφανον εφόρεσεν ο Δαυίδ εις την κεφαλήν του. Επήρε και πάρα πολλά άλλα λάφυρα από την πόλιν αυτήν.
Β Βασ. 12,31  και τον λαόν τον όντα εν αυτή εξήγαγε και έθηκεν εν τώ πρίονι και εν τοίς τριβόλοις τοίς σιδηροίς και
υποτοµεύσι σιδηροίς και διήγαγεν αυτούς διά τού πλινθείου· και ούτως εποίησε πάσαις ταίς πόλεσιν υιών Αµµών. και
επέστρεψε Δαυίδ και πάς ο λαός εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 12,31  Τον δε λαόν, ο οποίος ευρίσκετο µέσα εις την πόλιν, τον έβγαλεν έξω από αυτήν και εφόνευσεν άλλους µε
πριόνια και άλλους µε σιδηρούς κοπτήρας και άλλους ηνάγκασε να περάσουν από καλούπια πλίνθων. Το ίδιο έκαµε και
στους κατοίκους όλων των άλλων πόλεων των Αµµωνιτών. Κατόπιν ο Δαυίδ επέστρεψέ µε όλον τον στρατόν του εις την
Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Β Βασ. 13,1  Καί εγενήθη µετά ταύτα και τώ Αβεσσαλώµ υιώ Δαυίδ αδελφή καλή τώ είδει σφόδρα, και όνοµα αυτή Θηµάρ,
και ηγάπησεν αυτήν Αµνών υιός Δαυίδ.
Β Βασ. 13,1     Επειτα από αυτά συνέβησαν τα εξής θλιβερά γεγονότα· Αδελφή του Αβεσσαλώµ, υιού του Δαυίδ, ήτο η
ωραιοτάτη κατά την µορφήν Θηµάρ. Αυτήν την ερωτεύθηκε σφοδρώς ο Αµνών, ο υιός του Δαυίδ.
Β Βασ. 13,2  και εθλίβετο Αµνών ώστε αρωστείν διά Θηµάρ την αδελφήν αυτού, ότι παρθένος ήν αύτη, και υπέρογκον εν
οφθαλµοίς Αµνών τού ποιήσαί τι αυτή.
Β Βασ. 13,2    Ο Αµνών υπέφερε πολύ από την αγάπην του αυτήν, ώστε ησθένησεν εξ αιτίας του έρωτος του προς την
Θηµάρ, την αδελφήν του. Υπέφερε δε, διότι αυτή ήτο παρθένος και ήτο τροµερόν δι' αυτόν, να κάµη κάτι κακόν εις εκείνην.
Β Βασ. 13,3  και ήν τώ Αµνών εταίρος, και όνοµα αυτώ Ιωναδάβ, υιός Σαµαά τού αδελφού Δαυίδ· και Ιωναδάβ ανήρ σοφός
σφόδρα.
Β Βασ. 13,3    Ο Αµνών είχε ένα φίλον ονοµαζόµενον Ιωναδάβ, ο οποίος ήτο υιός του Σαµαά, αδελφού του Δαυίδ. Αυτός ο
Ιωναδάβ ήτο ευφυέστατος άνθρωπος.
Β Βασ. 13,4  και είπεν αυτώ· τι σοι ότι σύ ούτως ασθενής, υιέ τού βασιλέως, το πρωΐ πρωΐ; ουκ απαγγέλλεις µοι; και είπεν
αυτώ Αµνών· Θηµάρ την αδελφήν Αβεσσαλώµ τού αδελφού µου εγώ αγαπώ.
Β Βασ. 13,4    Ηρώτησε τον Αµνών· “τι σου συµβαίνει, υιέ του βασιλέως, ώστε κάθε πρωί να φαίνεσαι τόσον µελαγχολικός
και καταβεβληµένος; Δεν θα µου είπης την αιτίαν;” Ο Αµνών είπε προς αυτόν· “εγώ αγαπώ την Θηµάρ, την οµοµήτριον
αδελφήν του Αβεσσαλώµ, του ετεροθαλούς τούτου αδελφού µου”.
Β Βασ. 13,5  και είπεν αυτώ Ιωναδάβ· κοιµήθητι επί της κοίτης σου και µαλακίσθητι, και εισελεύσεται ο πατήρ σου τού ιδείν
σε, και ερείς προς αυτόν· ελθέτω δή Θηµάρ η αδελφή µου και ψωµισάτω µε και ποιησάτω κατ οφθαλµούς µου βρώµα, όπως
ίδω και φάγω εκ των χειρών αυτής.
Β Βασ. 13,5    Συνεβούλευσεν αυτόν ο Ιωναδάβ και του είπε· “πέσε στο κρεββάτι σου και προσποιήσου τον ασθενή. Ο πατήρ
σου θα έλθη να σε ιδή και συ θα πης προς αυτόν· Ας έλθη, παρακαλώ, εδώ η Θηµάρ, η αδελφή µου, να µου δώση να φάγω
φάγητον, το οποίον θα παρασκευάση ενώπιόν µου. Θέλω να ίδω αυτήν και φάγω από τα χέρια της το φάγητον”.
Β Βασ. 13,6  και εκοιµήθη Αµνών και ηρώστησε, και εισήλθεν ο βασιλεύς ιδείν αυτόν, και είπεν Αµνών προς τον βασιλέα·



ελθέτω δή Θηµάρ η αδελφή µου προς µε και κολλυρισάτω εν οφθαλµοίς µου δύο κολλυρίδας, και φάγοµαι εκ της χειρός
αυτής.
Β Βασ. 13,6    Ο Αµνών έπεσεν στο κρεββάτι και προσεποιήθη τον άρρωστον. Ο βασιλεύς Δαυίδ εισήλθεν στο δωµάτιόν του,
να τον επισκεφθή, Ο δε Αµνών είπε προς τον βασιλέα· “ας έλθη εδώ πλησίον µου η αδελφή µου, η Θηµάρ, και ας ψήση εδώ
µπροστά µου δύο κουλούρες και θα φάγω από τον άρτον, που θα µου δώση µε τα χέρια της”.
Β Βασ. 13,7  και απέστειλε Δαυίδ προς Θηµάρ εις τον οίκον λέγων· πορεύθητι δή εις τον οίκον τού αδελφού σου και ποίησον
αυτώ βρώµα.
Β Βασ. 13,7    Ο Δαυίδ έστειλεν στον οίκον της Θηµάρ άνθρωπον και παρήγγειλε προς αυτήν· “πήγαινε, σε παρακαλώ, στο
σπίτι του αδελφού σου Αµνών και παρασκεύασε δι' αυτόν φαγητόν”.
Β Βασ. 13,8  και επορεύθη Θηµάρ εις τον οίκον Αµνών αδελφού αυτής, και αυτός κοιµώµενος. και έλαβε το σταίς και
εφύρασε και εκολλύρισε κατ οφθαλµούς αυτού και ήψησε τας κολλυρίδας·
Β Βασ. 13,8    Η Θηµάρ επήγεν στο σπίτι του αδελφού της Αµνών. Εκείνος δε ήτο εξηπλωµένος στο κρεββάτι του. Επήρε αυτή
το ζυµάρι, το εζύµωσε, κατεσκεύασε ενώπιον των οφθαλµών του κουλούρες, τις οποίες και έψησε.
Β Βασ. 13,9  και έλαβε το τήγανον και κατεκένωσεν ενώπιον αυτού, και ουκ ηθέλησε φαγείν. και είπεν Αµνών· εξαγάγετε
πάντα άνδρα από επάνωθέν µου· και εξήγαγον πάντα άνδρα επάνωθεν αυτού.
Β Βασ. 13,9    Επήρεν έπειτα το τηγάνι και άδειασεν ενώπιόν του το φαγητόν αυτό. Ο Αµνών όµως δεν ηθέλησε να φάγη.
Αλλά είπεν στους παρισταµένους εκεί· “να φύγουν έξω όλοι οι άνδρες από εµπρός µου”. Πράγµατι εβγήκαν όλοι οι άνδρες
από εκεί.
Β Βασ. 13,10  και είπεν Αµνών προς Θηµάρ· εισένεγκε το βρώµα εις το ταµιείον, και φάγοµαι εκ της χειρός σου. και έλαβε
Θηµάρ τας κολλυρίδας, ας εποίησε, και εισήνεγκε τώ Αµνών αδελφώ αυτής εις τον κοιτώνα
Β Βασ. 13,10  Ο Αµνών είπε τότε προς την Θηµάρ· “πήγαινε τ φάγητόν µου στο εσωτερικόν του κοιτώνος µου και εκεί θα
φάγω το φαγητόν από τα χέρια σου”. Η Θηµάρ ανύποπτος επήρε τις κουλούρες, που είχε κατασκευάσει, τας έφερεν στον
κοιτώνα του Αµνών και τας έδωσεν εις αυτόν.
Β Βασ. 13,11  και προσήγαγεν αυτώ τού φαγείν, και επελάβετο αυτής και είπεν αυτή· δεύρο κοιµήθητι µετ εµού, αδελφή µου.
Β Βασ. 13,11   Εκεί αυτή έφερε προς αυτόν να φάγη. Εκείνος τότε την συνέλαβε και είπε προς αυτήν· “έλα και κοιµήσου µαζή
µου, αδελφή µου”.
Β Βασ. 13,12  και είπεν αυτώ· µη, αδελφέ µου· µη ταπεινώσης µε, διότι ου ποιηθήσεται ούτως εν Ισραήλ, µη ποιήσης την
αφροσύνην ταύτην·
Β Βασ. 13,12  Εκείνη απήντησε προς αυτόν· “µη, αδελφέ µου, µη µε εξευτελίσης, διότι δεν πρέπει να γίνη µία τέτοια
παρανοµία µεταξύ των Ισραηλιτών. Μη διαπράξης ποτέ µια τέτοιαν αφροσύνην.
Β Βασ. 13,13  και εγώ που αποίσω το όνειδός µου; και σύ έση ως είς των αφρόνων εν Ισραήλ· και νύν λάλησον δή προς τον
βασιλέα, ότι ου µη κωλύση µε από σού.
Β Βασ. 13,13  Εγώ εις ποίον θα εκµυστηρευθώ τον εξευτελισµόν µου αυτόν; Συ δε θα είσαι σαν ενας από τους άφρονας
µεταξύ των Ισραηλιτών. Αλλά ειπέ στον βασιλέα την επιθυµίαν σου αυτήν και εκείνος δεν θα σε εµποδίση να µε
νυµφευθής”.
Β Βασ. 13,14  και ουκ ηθέλησεν Αµνών τού ακούσαι της φωνής αυτής και εκραταίωσεν υπέρ αυτήν και εταπείνωσεν αυτήν
και εκοιµήθη µετ αυτής.
Β Βασ. 13,14  Ο Αµνών δεν ηθέλησε να συµµορφωθή προς την υπόδειξίν της αυτήν, αλλά, ισχυρότερός της καθώς ήτο, την
έρριψεν εις την κλίνην, εκοιµήθη µαζή της και την διέφθειρε.
Β Βασ. 13,15  και εµίσησεν αυτήν Αµνών µίσος µέγα σφόδρα, ότι µέγα το µίσος, ό εµίσησεν αυτήν υπέρ την αγάπην, ήν
ηγάπησεν αυτήν. και είπεν αυτή Αµνών· ανάστηθι και πορεύου.
Β Βασ. 13,15  Ο Αµνών έπειτα από την βδελυράν αυτήν πράξιν εµίσησεν αυτήν πάρα πολύ. Αυτό δε το µίσος του ήτο πολύ
µεγαλύτερον από την αγάπην, την οποίαν είχεν προς αυτήν προ της αµαρτίας. Είπε δε τότε προς αυτήν· “σήκω και φύγε”.
Β Βασ. 13,16  και είπεν αυτώ Θηµάρ· µη, αδελφέ, ότι µεγάλη η κακία η εσχάτη υπέρ την πρώτην, ήν εποίησας µετ εµού τού
εξαποστείλαί µε. και ουκ ηθέλησεν Αµνών ακούσαι της φωνής αυτής.
Β Βασ. 13,16  Είπε δε προς αυτόν η Θηµάρ· “µη αδελφέ µου, µη µε αποπέµψης έτσι, διότι αυτή η αποποµπή µου θα είναι
µεγαλυτέρα εντροπή και δυστυχία δι' εµέ από την πρώτην µου”. Αλλά ο Αµνών δεν ηθέλησε να ακούση την παράκλησίν
της.
Β Βασ. 13,17 και εκάλεσε το παιδάριον αυτού τον προεστηκότα τού οίκου και είπεν αυτώ· εξαποστείλατε δή ταύτην απ εµού
έξω και απόκλεισον την θύραν οπίσω αυτής.
Β Βασ. 13,17  Εκάλεσε δε ένα νεαρόν δούλον, ο οποίος υπηρετούσεν στον οίκον του, και του είπε· “διώξε αυτήν έξω από εµέ
και κλείσε την θύραν όπισθέν της”.
Β Βασ. 13,18  και επ αυτής ήν χιτών καρπωτός, ότι ούτως ενεδιδύσκοντο αι θυγατέρες τού βασιλέως αι παρθένοι τους
επενδύτας αυτών· και εξήγαγεν αυτήν ο λειτουργός αυτού έξω και απέκλεισε την θύραν οπίσω αυτής.
Β Βασ. 13,18  Η Θηµάρ εφορούσε ένα χιτώνα µακρόν µε µακρά µανίκια, διότι ένα τέτοιο ένδυµα εφορούσαν αι παρθένοι,
θυγατέρες του βασιλέως. Ο νεαρός δούλος έβγαλε πράγµατι αυτήν έξω από το σπίτι του κυρίου του και κατόπιν έκλεισε
πίσω από αυτήν την θύραν.
Β Βασ. 13,19  και έλαβε Θηµάρ σποδόν και επέθηκεν επί την κεφαλήν αυτής και τον χιτώνα τον καρπωτόν τον επ αυτής
διέρηξε και επέθηκε τας χείρας αυτής επί την κεφαλήν αυτής και επορεύθη πορευοµένη και κράζουσα.
Β Βασ. 13,19  Η Θηµάρ, αφού εβγήκεν, επήρε χώµα, το έβαλεν εις την κεφαλήν της, έσχισε τον µακρόν χιτώνα της, έβαλε τα
χέρια της επάνω εις την κεφαλήν της και καθώς επορεύετο έκραζε και ωλοφύρετο δια την δυστυχίαν της .
Β Βασ. 13,20  και είπε προς αυτήν Αβεσσαλώµ ο αδελφός αυτής· µη Αµνών ο αδελφός σου εγένετο µετά σού; και νύν, αδελφή
µου, κώφευσον, ότι αδελφός σού εστι· µη θής την καρδίαν σου τού λαλήσαι το ρήµα τούτο. και εκάθισε Θηµάρ χηρεύουσα
εν τώ οίκω Αβεσσαλώµ τού αδελφού αυτής.
Β Βασ. 13,20   Ο αδελφός της ο Αβεσσαλώµ είπε προς αυτήν· “µήπως ο αδελφός σου ο Αµνών σε διέφθειρε;” Εκείνη του
απήντησε· “ναι”. Ο δε Αβεσσαλώµ της είπε· “τώρα, αδελφή µου, πάψε· µη φωνάζης, διότι είναι αδελφός σου. Μη βάλης
στον νουν και την καρδία σου και µη πάρης απόφασιν να ανακοινώσης την πράξιν αυτήν”. Η Θηµάρ ήτο περίλυπος, ως



εάν ήτο χήρα, και έµενεν στον οίκον του αδελφού της Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 13,21  και ήκουσεν ο βασιλεύς Δαυίδ πάντας τους λόγους τούτους και εθυµώθη σφόδρα· και ουκ ελύπησε το πνεύµα
Αµνών τού υιού αυτού, ότι ηγάπα αυτόν, ότι πρωτότοκος αυτού ήν.
Β Βασ. 13,21  Ο βασιλεύς Δαυίδ επληροφορήθη το γεγονός αυτό και ωργίσθη πάρα πολύ. Αλλά δεν ετιµώρησε τον Αµνών,
διότι δεν ήθελε να τον λυπήση, επειδή ήτο πρωτοτόκος υιός του και τον αγαπούσεν ιδιαιτέρως.
Β Βασ. 13,22  και ουκ ελάλησεν Αβεσσαλώµ µετά Αµνών από πονηρού έως αγαθού, ότι εµίσει Αβεσσαλώµ τον Αµνών επί
λόγου, ού εταπείνωσε Θηµάρ την αδελφήν αυτού.
Β Βασ. 13,22   Αλλά και ο Αβεσσαλώµ δεν είπε κανένα λόγον, καλόν η κακόν, εναντίον του Αµνών δια την κακήν του πράξιν.
Οχι διότι τον ηγάπα, αλλά διότι τον εµισούσε θανασίµως δια τον εξευτελισµόν, τον οποίον έκαµεν εις την αδελφήν του την
Θηµάρ.
Β Βασ. 13,23  Καί εγένετο εις διετηρίδα ηµερών και ήσαν κείροντες τώ Αβεσσαλώµ εν Βελασώρ τή εχόµενα Εφραίµ, και
εκάλεσεν Αβεσσαλώµ πάντας τους υιούς τού βασιλέως.
Β Βασ. 13,23  Επέρασαν δύο έτη από την ηµέραν εκείνην. Ο Αβεσσαλώµ επρόκειτο να κουρεύση τα πρόβατά του εις Βελασώρ
στοποθεσίαν, η οποία συνώρευε µε την περιοχήν της φυλής Εφραίµ. Εις αυτήν απεφάσισε να προσκαλέση όλα τα παιδιά
του βσιλέως, δια να φάγουν µαζή.
Β Βασ. 13,24  και ήλθεν Αβεσσαλώµ προς τον βασιλέα και είπεν· ιδού δή κείρουσι τώ δούλω σου, πορευθήτω δή ο βασιλεύς
και οι παίδες αυτού µετά τού δούλου σου.
Β Βασ. 13,24   Μετέβη, λοιπόν, ο Αβεσσαλώµ προς τον βασιλέα Δαυίδ και είπε προς αυτόν· “ιδού, οι δούλοί µου θα
κουρεύσουν τα πρόβατά µου, εµού του δούλου σου. Παρακαλώ, όπως θελήσης συ ο βασιλεύς και το περιβάλλον του σπιτιού
σου, να έλθετε στον δούλον σου κατά την ευχάριστον αυτήν ηµέραν”.
Β Βασ. 13,25  και είπεν ο βασιλεύς προς Αβεσσαλώµ· µη δή, υιέ µου, µη πορευθώµεν πάντες ηµείς, και ου µη
καταβαρυνθώµεν επί σε. και εβιάσατο αυτόν, και ουκ ηθέλησε τού πορευθήναι και ευλόγησεν αυτόν.
Β Βασ. 13,25  Είπεν ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλώµ· “όχι σε παρακαλώ, παιδί µου, όχι. Δεν είναι ανάγκη να έλθωµεν όλοι
ηµείς, δια να µη σε επιβαρύνωµεν”. Ο Αβεσσαλώµ επέµενεν επί του σηµείου αυτού στον βασιλέα. Ο βασιλεύς όµως Δαυίδ
δεν συγκατετέθη να µεταβή, αλλά µόνον τον ηυλόγησε και τον ηυχήθη.
Β Βασ. 13 ,26     και είπεν Αβεσσαλώµ προς αυτόν· και ει µη, πορευθήτω δή µεθ ηµών Αµνών ο αδελφός µου. και είπεν αυτώ ο
βασιλεύς· ινατί πορευθή µετά σού;
Β Βασ. 13,26   Είπε τότε ο Αβεσσαλώµ προς τον Δαυίδ· “αφού δεν έρχεσαι συ, ας έλθη παρακαλώ ο Αµνών ο αδελφός µου”.
Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς· “γιατί να έλθη µαζή σου; Τι να κάµη;”
Β Βασ. 13,27  και εβιάσατο αυτόν Αβεσσαλώµ, και απέστειλε µετ αυτού τον Αµνών και πάντας τους υιούς τού βασιλέως. και
εποίησεν Αβεσσαλώµ πότον κατά τον πότον τού βασιλέως.
Β Βασ. 13,27  Ο Αβεσσαλώµ επέµενε πολύ και ο Δαυίδ έδωσε την άδειαν να µεταβή προς αυτόν ο Αµνών και όλα τα άλλα
παιδιά του βασιλέως. Ο Αβεσσαλώµ παρέθεσε πλούσιον συµπόσιον, όπως συνήθως γίνεται εις τα βασιλικά τραπέζια.
Β Βασ. 13,28  και ενετείλατο Αβεσσαλώµ τοίς παιδαρίοις αυτού λέγων· ίδετε ως αν αγαθυνθή η καρδία Αµνών εν τώ οίνω
και είπω προς υµάς· πατάξατε τον Αµνών, και θανατώσατε αυτόν· µη φοβηθήτε, ότι ουχί εγώ ειµι ο εντελλόµενος υµίν;
ανδρίζεσθε και γίνεσθε εις υιούς δυνάµεως.
Β Βασ. 13,28   Ο Αβεσσαλώµ διέταξε τους δούλους του και είπε· “προσέξατε, όταν ο Αµνών έλθη εις κατάστασιν ευθυµίας
από τον οίνον, εις κατάστασιν µέθης, και σας διατάξω να τον κτυπήσετε, κτυπήσατέ τον και µη φοβηθήτε τίποτε, διότι εγώ
διατάσσω, εγώ και είµαι ο υπεύθυνος. Παρετε θάρρος και αναδειχθήτε δυνατοί και γενναίοι”.
Β Βασ. 13,29  και εποίησαν τα παιδάρια Αβεσσαλώµ τώ Αµνών καθά ενετείλατο αυτοίς Αβεσσαλώµ. και ανέστησαν πάντες
οι υιοί τού βασιλέως και επεκάθισαν ανήρ επί την ηµίονον αυτού και έφυγαν.
Β Βασ. 13,29   Οι νεαροί δούλοι του Αβεσσαλώµ έπραξαν εναντίον του Αµνών, όπως τους είχε διατάξει ο Αβεσσαλώµ,
δηλαδή τον εφόνευσαν. Επειτα από το τραγικόν αυτό γεγονός όλα τα παιδιά του βασιλέως ανέβηκαν, ο καθένας εις την
ηµίονόν του, και έφυγαν.
Β Βασ. 13,30  και εγένετο αυτών όντων εν τώ οδώ και η ακοή ήλθε προς Δαυίδ λέγων· επάταξεν Αβεσσαλώµ πάντας τους
υιούς τού βασιλέως, και ου κατελείφθη εξ αυτών ουδέ είς.
Β Βασ. 13,30  Ενώ τα παιδιά του βασιλέως ευρίσκοντο ακόµη στον δρόµον, διεδόθη η φήµη, η οποία έφθασε µέχρι του
βασιλέως Δαυίδ, ότι δηλαδή ο Αβεσσαλώµ εφόνευσεν όλα τα παιδιά του βασιλέως και δεν διεσώθη κανένα από αυτά .
Β Βασ. 13,31  και ανέστη ο βασιλεύς και διέρηξε τα ιµάτια αυτού και εκοιµήθη επί την γήν, και πάντες οι παίδες αυτού οι
περιεστώτες αυτώ διέρηξαν τα ιµάτια αυτών.
Β Βασ. 13,31  Ο βασιλεύς εσηκώθηκεν, έσχισε τα ενδύµατά του από την λύπην του και εξηπλώθη πρηνής στο έδαφος . Ολοι
δε οι δούλοι, οι οποίοι ευρίσκοντο πλησίον του, έσχισαν και αυτοί τα ενδύµατά των.
Β Βασ. 13,32  και απεκρίθη Ιωναδάβ υιός Σαµαά αδελφού Δαυίδ και είπε· µη ειπάτω ο κύριός µου ο βασιλεύς, ότι πάντα τα
παιδάρια τους υιούς τού βασιλέως εθανάτωσεν, ότι Αµνών µονώτατος απέθανεν· ότι επί στόµατος Αβεσσαλώµ ήν κείµενος
από της ηµέρας, ής εταπείνωσε Θηµάρ την αδελφήν αυτού·
Β Βασ. 13,32  Ο Ιωναδάβ, ο υιός του Σαµαά, του αδελφού του Δαυίδ, είπε προς τον Δαυίδ· “δεν είναι αληθές αυτό και ας µη
πιστεύση ο κύριός µου, ο βασιλεύς, ότι εφονεύθησαν όλοι οι υιοί, οι δούλοι του βασιλέως µου, διότι µόνον ο Αµνών
εφονεύθη. Αυτό δε έγινε, διότι ο Αβεσσαλώµ τον εµίσει θανασίµως από την ηµέραν, κατά την οποίαν ο Αµνών διέφθειρε
την αδελφήν του την Θηµάρ.
Β Βασ. 13,33  και νύν µη θέσθω ο κύριός µου ο βασιλεύς επί την καρδίαν αυτού ρήµα λέγων· πάντες οι υιοί τού βασιλέως
απέθανον, ότι αλλ ή Αµνών µονώτατος απέθανε.
Β Βασ. 13,33  Και τώρα ας µη πιστεύση ο βασιλεύς µου Δαυίδ, ότι όλα τα παιδιά του εφονεύθησαν, αλλά µόνον ο Αµνών
εφονεύθη και κανένας άλλος”.
Β Βασ. 13,34  και απέδρα Αβεσσαλώµ. και ήρε το παιδάριον ο σκοπός τους οφθαλµούς αυτού και είδε και ιδού λαός πολύς
πορευόµενος εν τή οδώ όπισθεν αυτού εκ πλευράς τού όρους εν τή καταβάσει· και παρεγένετο ο σκοπός και απήγγειλε τώ
βασιλεί και είπεν· άνδρας εώρακα εκ της οδού της Ωρωνήν εκ µέρους τού όρους.
Β Βασ. 13,34  Ο Αβεσσαλώµ, έπειτα από την αδελφοκτονίαν αυτήν, εδραπέτευσεν. Ενας νεαρός δούλος, ο οποίος είχε



τοποθετηθή ως σκοπός, ύψωσε τα µάτια του και είδεν αίφνης σαν στρατόν πολύν να βαδίζη στον ορόµον, που ευρίσκετο
όπισθέν του, εις κάποιαν κατωφέρειαν του βουνού. Τοτε ο νεαρός αυτός σκοπός έτρεξε προς τον βασιλέα Δαυίδ και του είπε·
“είδον άνδρας εις την οδόν της Ωρωνήν, που ευρίσκεται από τας πλευράς του όρους”.
Β Βασ. 13,35  και είπεν Ιωναδάβ προς τον βασιλέα· ιδού οι υιοί τού βασιλέως πάρεισι· κατά τον λόγον τού δούλου σου, ούτως
εγένετο.
Β Βασ. 13,35  Ο Ιωναδάβ είπε τότε προς τον βασιλέα· “ιδού, αυτοί είναι τα παιδιά του βασιλέως, που έφθασαν. Οπως εγώ ο
δούλος σου είπα, έτσι και έγινε”.
Β Βασ. 13,36  και εγένετο ηνίκα συνετέλεσε λαλών, και ιδού οι υιοί τού βασιλέως ήλθαν και επήραν την φωνήν αυτών και
έκλαυσαν, και γε ο βασιλεύς και πάντες οι παίδες αυτού έκλαυσαν κλαυθµόν µέγαν σφόδρα.
Β Βασ. 13,36  Οταν δε ετελείωσε τα λόγια του αυτά ο Ιωναδάβ, αίφνης έφθασαν τα παιδιά του βασιλέως, ύψωσαν φωνήν και
έκλαυσαν. Μαζή µε αυτούς έκλαυσεν ο βασιλεύς και οι δούλοι του. Ο θρήνος των ήτο πολύ µεγάλος.
Β Βασ. 13,37  και Αβεσσαλώµ έφυγε και επορεύθη προς Θολµί υιόν Εµιούδ βασιλέα Γεδσούρ εις γήν Μαχάδ. και επένθησεν ο
βασιλεύς Δαυίδ επί τον υιόν αυτού πάσας τας ηµέρας.
Β Βασ. 13,37  Ο Αβεσσαλώµ δια να σωθή κατέφυγεν στον Θολµί, υιόν του Εµιούδ, τον βασιλέα Γεδσούρ, στον χώραν Μαχάδ.
Ο βασιλεύς Δαυίδ επένθησε τον θάνατον του υιού του Αµνών καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του.
Β Βασ. 13,38  και Αβεσσαλώµ απέδρα και επορεύθη εις Γεδσούρ και ήν εκεί έτη τρία.
Β Βασ. 13,38  Ο Αβεσσαλώµ, ο οποίος εδραπέτευσε και κατέφυγεν εις Γεδσούρ, παρέµεινεν εκεί επί τρία έτη.
Β Βασ. 13,39  και εκόπασε το πνεύµα τού βασιλέως τού εξελθείν οπίσω Αβεσσαλώµ, ότι παρεκλήθη επί Αµνών ότι απέθανε.
Β Βασ. 13,39  Εν τω µεταξύ επραΰνθη ο θυµός του βασιλέως Δαυίδ και δεν εξήλθε να καταδιώξη τον Αβεσσαλώµ, διότι είχε
παρηγορηθή δια τον θάνατον του Αµνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Β Βασ. 14,1  Καί έγνω Ιωάβ υιός Σαρουΐας ότι η καρδία τού βασιλέως επί Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 14,1    Ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας, αδελφός του Δαυίδ, αντελήφθη ότι η καρδία του βασιλέως είχε πραϋνθή και
διέκειτο συµπαθώς προς τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 14,2  και απέστειλεν Ιωάβ εις Θεκωέ, και έλαβεν εκείθεν γυναίκα σοφήν και είπε προς αυτήν· πένθησον δή και
ένδυσαι ιµάτια πενθικά και µη αλείψη έλαιον και έση ως γυνή πενθούσα επί τεθνηκότι τούτο ηµέρας πολλάς
Β Βασ. 14,2    Εστειλε λοιπόν εις την πόλιν Θεκωέ ένα άνθρωπον, ο οποίος επήρεν από εκεί µίαν σοφήν γυναίκα και την
οδήγησε προς τον Ιωάβ. Ο Ιωάβ είπε προς αυτήν· “προσποιήσου, ότι πενθείς. Φορεσε πένθιµα ενδύµατα, µη αλειφθής µε
αρωµατώδες έλαιον και γενικώς θα φαίνεσαι σαν γυναίκα, η οποία πενθεί δια κάποιον νεκρόν και ότι το πένθος αυτό
χρονολογείται από πολύν χρόνον.
Β Βασ. 14,3  και ελεύση προς τον βασιλέα και λαλήσεις προς αυτόν κατά το ρήµα τούτο· και έθηκεν Ιωάβ τους λόγους εν τώ
στόµατι αυτής.
Β Βασ. 14,3    Ετσι, θα παρουσιασθής προς τον βασιλέα και θα πης προς αυτόν, όπως εγώ θα σε συµβουλεύσω”. Ο Ιωάβ την
συνεβούλευσε, τι συγκεκριµένως να πη.
Β Βασ. 14,4  και εισήλθεν η γυνή η Θεκωίτις προς τον βασιλέα και έπεσεν επί πρόσωπον αυτής εις την γήν και
προσεκύνησεν αυτώ και είπε· σώσον, βασιλεύ, σώσον.
Β Βασ. 14,4    Η γυναίκα αυτή από την πόλιν Θεκωέ παρουσιάσθη στον βασιλέα Δαυίδ, έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης,
προσεκύνησεν αυτόν και του είπε· “σώσε µε, βασιλεύ, σώσε µε”
Β Βασ. 14,5  και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς· τι εστί σοι; η δε είπε· και µάλα γυνή χήρα εγώ ειµι, και απέθανεν ο ανήρ µου.
Β Βασ. 14,5    Ο βασιλεύς την ηρώτησε “τι σου συµβαίνει;” Εκείνη απήντησεν· “είµαι εγώ µια δυστυχισµένη χήρα. Ο σύζυγός
µου έχει αποθάνει.
Β Βασ. 14,6  και γε τή δούλη σου δύο υιοί, και εµαχέσαντο αµφότεροι εν τώ αγρώ, και ουκ ήν ο εξαιρούµενος ανά µέσον
αυτών, και έπαισεν ο είς τον ένα αδελφόν αυτού και εθανάτωσεν αυτόν.
Β Βασ. 14,6    Είχα δε εγώ η δούλη σου δύο παιδιά, τα οποία κάποιαν ηµέραν εφιλονείκησαν µεταξύ των στους αγρούς εις
έρηµον τόπον. Κανείς δεν ήτο να τους χωρίση. Ο ενας εκτύπησε τον αδελφόν του και τον εφόνευσε.
Β Βασ. 14,7  και ιδού επανέστη όλη η πατριά προς την δούλην σου και είπαν· δός τον παίσαντα τον αδελφόν αυτού και
θανατώσοµεν αυτόν αντί της ψυχής τού αδελφού αυτού, ού απέκτεινε, και εξαρούµεν και γε τον κληρονόµον υµών· και
σβέσουσι τον άνθρακά µου τον καταλειφθέντα, ώστε µη θέσθαι τώ ανδρί µου κατάλειµµα και όνοµα επί προσώπου της
γής.
Β Βασ. 14,7    Και να, ολο το συγγενολόγι µου ηγέρθη και ήλθε προς εµέ, την δούλην σου, και µου είπαν· Παράδωσε εις ηµάς
τον φονέα του αδελφού του, τον υιόν σου, δια να τον θανατώσωµεν και έτσι να πληρώση αυτός µε την ζωήν του την ζωήν
του αδελφού του, τον οποίον εφόνευσε και θα εξοντώσωµεν αυτόν, τον κληρονόµον της περιουσίας σας. Ετσι δε αυτοί
θέλουν να σβήσουν τον τελευταίον και µοναδικόν σπινθήρα, τον κληρονόµον, ώστε να µη ευρεθή κανείς διάδοχος και
κληρονόµος του ανδρός µου και χαθή τοιουτοτρόπως το όνοµά του από το πρόσωπον της γης”.
Β Βασ. 14,8  και είπεν ο βασιλεύς προς την γυναίκα· υγιαίνουσα βάδιζε εις τον οίκόν σου, καγώ εντελούµαι περί σού.
Β Βασ. 14,8    Είπεν ο βασιλεύς προς την γυναίκα· “πήγαινε στο σπίτι σου και εγώ θα δώσω την σχετικήν εντολήν δια σε”.
Β Βασ. 14,9  και είπεν η γυνή η Θεκωίτις προς τον βασιλέα· επ εµέ, κύριέ µου βασιλεύ, η ανοµία και επί τον οίκον τού πατρός
µου, και ο βασιλεύς και ο θρόνος αυτού αθώος.
Β Βασ. 14,9    Η γυναίκα, η οποία κατήγετο από την πόλιν Θεκωέ, είπε µε κάποιον ανησυχίαν προς τον βασιλέα· “ας
τιµωρηθώ εγώ και η πατρική µου οικογένεια, διότι δεν εφήρµοσα τον νόµον της ανταποδόσεως εναντίον του υιού µου.
Εύχοµαι δε ο βασιλεύς µου και ο θρόνος του να µείνουν αθώοι από την υπόθεσιν αυτήν”.
Β Βασ. 14,10  και είπεν ο βασιλεύς· τις ο λαλών προς σε; και άξεις αυτόν προς εµέ, και ου προσθήσει έτι άψασθαι αυτού.
Β Βασ. 14,10  Ο βασιλεύς είπε τότε προς αυτήν. “Ποιός είναι εκείνος, που θα σου αντιµιλήση; Θα τον οδηγήσης αµέσως προς
εµέ και δεν θα τολµήση ούτε να εγγίση απλώς τον υιόν σου”.
Β Βασ. 14,11  και είπε· µνηµονευσάτω δή ο βασιλεύς τον Κύριον Θεόν αυτού πληθυνθήναι αγχιστέα τού αίµατος τού
διαφθείραι και ου µη εξάρωσι τον υιόν µου· και είπε· ζή Κύριος, ει πεσείται από της τριχός τού υιού σου επί την γήν.



Β Βασ. 14,11   Είπε τότε εκείνη προς τον Δαυίδ· “ας ευαρεστηθή ο βασιλεύς µου να προφέρη το όνοµα Κυρίου του Θεού του,
ορκιζόµενος εις αυτό, ότι δεν θα επιτρέψη να παρουσιασθή εκδικητής, συγγενής του φονευθέντος υιού µου, και ότι δεν θα
εξοντώσουν τον ζώντα υιόν µου”. Είπεν ο Δαυίδ· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον, ότι ούτε µια τρίχα δεν θα πέση από την
κεφαλήν του παιδιού σου εις την γην”.
Β Βασ. 14,12  και είπεν η γυνή· λαλησάτω δή η δούλη σου προς τον κύριόν µου βασιλέα ρήµα. και είπε· λάλησον.
Β Βασ. 14,12  Η γυνή είπε τότε προς τον βασιλέα· “θα µου επιτρέψης, σε παρακαλώ, να οµιλήσω και πάλιν εγώ η δούλη σου
προς τον κύριόν µου τον βασιλέα ένα ακόµη λόγον”. Ο βασιλεύς απήντησεν· “οµίλησον”.
Β Βασ. 14,13  και είπεν η γυνή· ινατί ελογίσω τοιούτο επί λαόν Θεού; ή εκ στόµατος τού βασιλέως ο λόγος ούτος ως
πληµµέλεια τού µη επιστρέψαι τον βασιλέα τον εξωσµένον αυτού;
Β Βασ. 14,13  Προσέθεσε τότε η γυνή· “διατί συ εσκέφθης ένα τέτοιο παρόµοιον κακόν εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, του
λαού του Θεού; Η διαταγή, η οποία εβγήκεν από το στόµα του βασιλέως, να µη επιστρέψη ο Αβεσσαλώµ, ο διωγµένος
µακράν την Ιερουσαλήµ, δεν αποτελεί αδικίαν;
Β Βασ. 14,14  ότι θανάτω αποθανούµεθα, και ώσπερ το ύδωρ το καταφερόµενον επί της γής, ό ου συναχθήσεται· και
λήψεται ο Θεός ψυχήν, και λογιζόµενος τού εξώσαι απ αυτού εξεωσµένον.
Β Βασ. 14,14  Ας µη λησµονούµεν δε ότι όλοι θα αποθάνωµεν. Και όπως το νερό, το οποίον χύνεται και ρέει εις την γην, δεν
είναι δυνατόν να µαζευθή, έτσι είµεθα και όλοι ηµείς. Εκείνος ο οποίος απέθανε, δεν ηµπορεί να επανέλθη εις την ζωήν. ( Ο
Αµνών έφυγε από τον κόσµον αυτόν. Δεν επανέρχεται). Ο δε Θεός θα θέση υπό την προστασίαν του εκείνον, ο οποίος
σκέπτεται να επαναφέρη τον εξωρισµένον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 14,15  και νύν ό ήλθον λαλήσαι προς τον βασιλέα τον κύριόν µου το ρήµα τούτο, ότι όψεταί µε ο λαός, και ερεί η
δούλη σου· λαλησάτω δή προς τον κύριόν µου τον βασιλέα, είπως ποιήσει ο βασιλεύς το ρήµα της δούλης αυτού·
Β Βασ. 14,15  Και τώρα ήλθα να θέσω υπ' όψιν του βασιλέως µου και κυρίου µου αυτά τα πράγµατα, ότι µε έχει τροµάξει το
συγγενολόγι µου (µήπως και ζητήση να εφαρµόσω τον νόµον της αντιδικίας). Απεφάσισα λοιπόν, να αναφερθώ εις σε,
µήπως συ ο βασιλεύς µου, ηµπορέσης να εκπληρώσης το αίτηµα της χάριτος εµού της δούλης σου.
Β Βασ. 14,16 ότι ακούσει ο βασιλεύς· ρυσάσθω την δούλην αυτού εκ χειρός τού ανδρός τού ζητούντος εξάραί µε και τον υιόν
µου από κληρονοµίας Θεού.
Β Βασ. 14,16  Εσκέφθην και επίστευσα ότι ο βασιλεύς θα ακούση αυτήν την αίτησίν µου. Ας απαλλάξη εµέ την δούλην του
από τα χέρια του ανδρός, ο οποίος ζητεί να βγάλη εµέ και τον υιόν µου από την κληρονοµίαν, που µας έχει δώσει ο Θεός”.
Β Βασ. 14,17  και είπεν η γυνή· είη δή ο λόγος τού κυρίου µου τού βασιλέως εις θυσίαν, ότι καθώς άγγελος Θεού, ούτως ο
κύριός µου ο βασιλεύς τού ακούειν το αγαθόν και το πονηρόν, και Κύριος ο Θεός σου έσται µετά σού.
Β Βασ. 14,17  Η γυναίκα συνεχίζουσα είπε· “ας είναι λοιπόν ο ευµενής αυτός λόγος του κυρίου µου και βασιλέως µου ως
θυσία ενώπιον του Θεού. Διότι ο κύριός µου και βασιλεύς µου είναι σαν άγγελος Θεού, που ακούει το αγαθόν και το κακόν.
Και ο Κυριος ο Θεός θα είναι πάντοτε µαζή σου”.
Β Βασ. 14,18  και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς την γυναίκα· µη δή κρύψης απ εµού ρήµα, ό εγώ επερωτώ σε. και είπεν
η γυνή· λαλησάτω δή ο κύριός µου ο βασιλεύς.
Β Βασ. 14,18  Ο βασιλεύς, κάτι υποπτευθείς, απήντησε προς αυτήν την γυναίκα· “µη αρνηθής, σε παρακαλώ, να µου πης
καθαράν την αλήθειαν εις ο,τι θα σε ερωτήσω”. Η γυναίκα απήντησεν· “ας οµιλήση, λοιπόν, ο βασιλεύς και κύριός µου και
εγώ θα απαντήσω”.
Β Βασ. 14,19  και είπεν ο βασιλεύς· µη η χείρ Ιωάβ εν παντί τούτω µετά σού; και είπεν η γυνή τώ βασιλεί· ζή η ψυχή σου,
κύριέ µου βασιλεύ, ει έστιν εις τα δεξιά ή εις τα αριστερά εκ πάντων, ών ελάλησεν ο κύριός µου ο βασιλεύς, ότι ο δούλός σου
Ιωάβ αυτός ενετείλατό µοι, και αυτός έθετο εν τώ στόµατι της δούλης σου πάντας τους λόγους τούτους·
Β Βασ. 14,19  Ο βασιλεύς Δαυίδ την ηρώτησε· “µήπως ο Ιωάβ σε συνεβούλευσε να µου πης όλα αυτά;” Απήντησεν η γυναίκα
προς τον βασιλέα· “ορκίζοµαι εις την ζωήν σου, κύριέ µου βασιλεύ, ότι δεν ηµπορεί ενώπιόν σου να διαφύγη κανείς ούτε
προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά· και εγώ δεν ηµπορώ να αποκρύψω η να αρνηθώ τίποτε από όσα είπες συ, ο κύριός
µου και βασιλεύς µου. Οτι δηλαδή πράγµατι ο δούλός σου ο Ιωάβ, αυτός µου έδωσε την εντολήν και αυτός έβαλεν στο
στόµα της δούλης σου όλα τα λόγια αυτά.
Β Βασ. 14,20  ένεκεν τού περιελθείν το πρόσωπον τού ρήµατος τούτου εποίησεν ο δούλός σου Ιωάβ τον λόγον τούτον, και ο
κύριός µου σοφός καθώς σοφία αγγέλου τού Θεού τού γνώναι πάντα τα εν τή γη.
Β Βασ. 14,20   Δια να δώση άλλην τροπήν στο θλιβερόν τούτο ζήτηµα, εχρησιµοποίησεν ο δούλος σου ο Ιωάβ τον τρόπον
αυτόν. Συ όµως, ο κύριός µου, είσαι σοφός. Η σοφία σου είναι σαν του αγγέλου του Θεού, ώστε να γνωρίζης όλα όσα
συµβαίνουν εις την γην”.
Β Βασ. 14,21  και είπεν ο βασιλεύς προς Ιωάβ· ιδού δή εποίησά σοι κατά τον λόγον σου τούτον· πορεύου , επίστρεψον το
παιδάριον τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 14,21  Εκάλεσεν ο βασιλεύς τον Ιωάβ και του είπεν· “ιδού, λοιπόν, θα σου κάµω την χάριν, την οποίαν µου εζήτησες.
Πηγαινε να επαναφέρης το παιδί µου, τον Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 14,22  και έπεσεν Ιωάβ επί πρόσωπον αυτού επί την γήν και προσεκύνησε και ευλόγησε τον βασιλέα, και είπεν Ιωάβ·
σήµερον έγνω ο δούλός σου ότι εύρον χάριν εν οφθαλµοίς σου, κύριέ µου βασιλεύ, ότι εποίησεν ο κύριός µου ο βασιλεύς τον
λόγον τού δούλου αυτού.
Β Βασ. 14,22   Ο Ιωάβ έπεσε κατά γης µε το πρόσωπον στο έδαφος, προσεκύνησε και ηυχαρίστησε τον βασιλέα. Είπε δε στον
Δαυίδ· “σήµερα εγώ ο δούλος σου επείσθην, ότι απολαµβάνω εκτιµήσεως πλησίον σου, κύριέ µου βασιλεύ, διότι
εξεπλήρωσες αυτό το αίτηµα του δούλου σου”.
Β Βασ. 14,23  και ανέστη Ιωάβ και επορεύθη εις Γεδσούρ και ήγαγε τον Αβεσσαλώµ εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 14,23   Αµέσως ο Ιωάβ εσηκώθη, µετέβη εις την Γεδσούρ, επήρεν από εκεί και επανέφερε τον Αβεσσαλώµ εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 14,24  και είπεν ο βασιλεύς· αποστραφήτω εις τον οίκον αυτού και το πρόσωπόν µου µη βλεπέτω και απέστρεψεν
Αβεσσαλώµ εις τον οίκον αυτού και το πρόσωπον τού βασιλέως ουκ είδε.
Β Βασ. 14,24   Ο βασιλεύς είπεν· “ο Αβεσσαλώµ ας επιστρέψη και ας µείνη στον οίκον του. Αλλά ας µη ιδή ποτέ το πρόσωπόν
µου”. Ο Αβεσσαλώµ επέστρεψε πράγµατι στον οίκον του και δεν έβλεπε πλέον το πρόσωπον του βασιλέως· δεν



παρουσιάσθη ποτέ εις αυτόν.
Β Βασ. 14,25  και ως Αβεσσαλώµ ουκ ήν ανήρ εν παντί Ισραήλ αινετός σφόδρα, από ίχνους ποδός αυτού και έως κορυφής
αυτού ουκ ήν εν αυτώ µώµος.
Β Βασ. 14,25   Μεταξύ των Ισραηλιτών δεν υπήρχεν άλλος τόσον θαυµαστός, όσον ήτο ο Αβεσσαλώµ, κατά την ωραιότητα.
Ούτος από του άκρου των ποδών του µέχρι και της κεφαλής του δεν είχε κανένα ψεγάδι.
Β Βασ. 14,26  και εν τώ κείρεσθαι αυτόν την κεφαλήν αυτού -και εγένετο απ αρχής ηµερών εις ηµέρας, ως αν εκείρετο, ότι
κατεβαρύνετο επ αυτόν- και κειρόµενος αυτήν έστησε την τρίχα της κεφαλής αυτού διακοσίους σίκλους εν τώ σίκλω τώ
βασιλικώ.
Β Βασ. 14,26   Αυτός εκουρεύετο µια φορά το έτος, διότι ηύξανεν υπερβολικά και τον εβάρυνεν η κόµη του. Οταν δε εκούρευε
την κεφαλήν του, το βάρος της κουρεµένης κόµης του εζύγιζεν· διακοσίους βασιλικούς σίκλους, δύο και πλέον
χιλιόγραµµα.
Β Βασ. 14,27  και ετέχθησαν τώ Αβεσσαλώµ τρεις υιοί και θυγάτηρ µία, και όνοµα αυτή Θηµάρ· αύτη ήν γυνή καλή σφόδρα
και γίνεται γυνή τώ οβοάµ υιώ Σαλωµών και τίκτει αυτώ τον Αβιά.
Β Βασ. 14,27   Απέκτησε δε ο Αβεσσαλώµ τρεις υιούς και µίαν θυγατέρα. Η θυγάτηρ του ωνοµάζετο Θηµάρ. Αυτή ήτο
ωραιοτάτη γυναίκα και έγινε σύζυγος του Ροβοάµ, του υιού του Σολοµώντος. Αυτή εγέννησεν στον Ροβοάµ παιδί, τον Αβιά.
Β Βασ. 14,28  και εκάθισεν Αβεσσαλώµ εν Ιερουσαλήµ δύο έτη ηµερών, και το πρόσωπον τού βασιλέως ουκ είδε.
Β Βασ. 14,28   Ο Αβεσσαλώµ παρέµεινεν εις την Ιερουσαλήµ επί δύο έτη, κατά το διάστηµα των οποίον δεν είδε το πρόσωπον
του βασιλέως Δαυίδ.
Β Βασ. 14,29  και απέστειλεν Αβεσσαλώµ προς Ιωάβ αποστείλαι αυτόν προς τον βασιλέα, και ουκ ηθέλησεν ελθείν προς
αυτόν· και απέστειλεν εκ δευτέρου προς αυτόν, και ουκ ηθέλησε παραγενέσθαι.
Β Βασ. 14,29   Εστειλε δε άνθρωπόν του στον Ιωάβ και εζήτησεν από αυτόν να µεσιτεύση, δια να παρουσιασθή προς τον
βασιλέα. Ο Ιωάβ όµως δεν ενέκρινε και δεν ηθέλησε να έλθη αυτός προς τον βασιλέα. Ο Αβεσσαλώµ απέστειλε δεύτερον
φοράν άνθρωπον προς τον Ιωάβ καλών αυτόν, αλλά εκείνος δεν ηθέλησε να προσέλθη.
Β Βασ. 14,30  και είπεν Αβεσσαλώµ προς τους παίδας αυτού· ίδετε, η µερίς εν αγρώ τού Ιωάβ εχόµενά µου, και αυτώ εκεί
κριθαί, πορεύεσθε και εµπρήσατε αυτήν εν πυρί· και ενέπρησαν οι παίδες Αβεσσαλώµ την µερίδα. και παραγίνονται οι
δούλοι Ιωάβ προς αυτόν διερηχότες τα ιµάτια αυτών και είπον· ενεπύρισαν οι δούλοι Αβεσσαλώµ την µερίδα εν πυρί.
Β Βασ. 14,30   Είπε τότε ο Αβεσσαλώµ στους δούλους του· “προσέξατε, ένας αγρός του Ιωάβ ευρίσκεται κοντά στον ιδικόν
µου. Εις αυτόν έχει καλλιεργηθή δι' αυτόν κριθάρι, που είναι ώριµον προς θερισµόν. Πηγαίνετε και βάλετε φωτιά και
καύσατέ το”. Οι δούλοι του Αβεσσαλώµ ήλθον, έβαλαν φωτιά και έκαυσαν το κριθάρι του αγρού του Ιωάβ. Οι δε δούλοι του
Ιωάβ ήλθον προς τον κύριόν των µε σχισµένα τα ιµάτιά των και είπαν· “οι δούλοι του Αβεσσαλώµ έκαυσαν το σπαρµένον
χωράφι σου”.
Β Βασ. 14,31  και ανέστη Ιωάβ και ήλθε προς Αβεσσαλώµ εις τον οίκον και είπε προς αυτόν· ινατί ενεπύρισαν οι παίδές σου
την µερίδα την εµήν εν πυρί;
Β Βασ. 14,31  Ο Ιωάβ αγανακτών ηγέρθη και µετέβη στον οίκον του Αβεσσαλώµ και του είπε· “διατί οι δούλοι σου έκαυσαν
το σπαρµένον χωράφι µου;”
Β Βασ. 14,32  και είπεν Αβεσσαλώµ προς Ιωάβ· ιδού απέστειλα προς σε λέγων· ήκε ώδε, και αποστελώ σε προς τον βασιλέα
λέγων· ινατί ήλθον εκ Γεδσούρ; αγαθόν µοι ήν είναι εκεί· και νύν ιδού το πρόσωπον τού βασιλέως ουκ είδον· ει δε εστιν εν
εµοί αδικία, και θανάτωσόν µε.
Β Βασ. 14,32   Ο Αβεσσαλώµ του απήντησεν· “ιδού, εγώ έστειλα άνθρωπον εις σε και σου είπα· Ελα εδώ, διότι θέλω να σε
στείλω σαν πρεσβευτήν προς τον βασιλέα και να του πης· Διατί επέστρεψα από την Γεδσούρ; Προτιµότερον ήτο να έµενα
εκεί, διότι µέχρι τώρα δεν είδα καθόλου το πρόσωπον του βασιλέως µου. Εάν έχω διαπράξει θανάσιµον έγκληµα, ας µε
θανατώση”.
Β Βασ. 14,33  και εισήλθεν Ιωάβ προς τον βασιλέα, και απήγγειλεν αυτώ, και εκάλεσε τον Αβεσσαλώµ. και εισήλθε προς τον
βασιλέα και προσεκύνησεν αυτώ και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γήν κατά πρόσωπον τού βασιλέως, και
κατεφίλησεν ο βασιλεύς τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 14,33  Ο Ιωάβ παρουσιάσθη τότε ενώπιον του βασιλέως και ανέφερεν εις αυτόν ο,τι του είχεν είπει ο Αβεσσαλώµ. Ο δε
βασιλεύς εκάλεσε τον Αβεσσαλώµ. Ο Αβεσσαλώµ παρουσιάσθη στον βασιλέα, έπεσε µε το πρόσωπον αυτού κάτω εις την
γην ενώπιον του βασιλέως. Ο δε βασιλεύς κατεφίλησε τον Αβεσσαλώµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Β Βασ. 15,1  Καί εγένετο µετά ταύτα και εποίησεν εαυτώ Αβεσσαλώµ άρµατα και ίππους και πεντήκοντα άνδρας
παρατρέχειν έµπροσθεν αυτού.
Β Βασ. 15,1     Επειτα από τα γεγονότα αυτά, την συµφιλίωσιν δηλαδή του Αβεσσαλώµ προς τον πατέρα του, ο Αβεσσαλώµ
κατεσκεύασε δια τον εαυτόν του άρµατα, ηγόρασε δε και ίππους. Πενήντα άνδρες ωσάν σωµατοφύλακες και τιµητική
συνοδεία έτρεχαν έπροοθέν του.
Β Βασ. 15,2  και ώρθρισεν Αβεσσαλώµ και έστη ανά χείρας της οδού της πύλης και εγένετο πάς ανήρ, ώ εγένετο κρίσις, ήλθε
προς τον βασιλέα εις κρίσιν, και εβόησε προς αυτόν Αβεσσαλώµ και έλεγεν αυτώ· εκ ποίας πόλεως σύ εί; και είπεν· εκ µιάς
φυλών Ισραήλ ο δούλός σου.
Β Βασ. 15,2    Ο Αβεσσαλώµ εξυπνούσε πολύ πρωϊ, έβγαινε από την πόλιν και ίστατο πλησίον εις την οδόν, που ωδηγούσε εις
την πύλην της πόλεως Ιερουσαλήµ. Εφώναζε δε κάθε άνθρωπον, ο οποίος είχε διαφοράς προς άλλον και ήρχετο να
δικασθή ενώπιον του βασιλέως και του έλεγε µε πολλήν φιλοφροσύνην· “από ποίαν πόλιν κατάγεσαι;” Εκείνος
ευχαριστηµένος απαντούσε· “εγώ, ο δούλος σου, κατάγοµαι από µίαν πόλιν του Ισραηλιτικού λαού”.
Β Βασ. 15,3  και είπε προς αυτόν ο Αβεσσαλώµ· ιδού οι λόγοι σου αγαθοί και εύκολοι, και ο ακούων ουκ έστι σοι παρά τού
βασιλέως.
Β Βασ. 15,3    Ο Αβεσσαλώµ έλεγε και διεβεβαίωνεν αυτόν· “η υπόθεσίς σου είναι ολοφάνερα δικαία και εύκολα ηµπορεί να
τακτοποιηθή. Δεν υπάρχει όµως κανένας διωρισµένος από τον βασιλέα δικαστής, δια να δικάση την υπόθεσίν σου”.
Β Βασ. 15,4  και είπεν Αβεσσαλώµ· τις µε καταστήσει κριτήν εν τή γη, και επ εµέ ελεύσεται πάς ανήρ, ώ εάν ή αντιλογία και



κρίσις, και δικαιώσω αυτόν;
Β Βασ. 15,4    Και ο Αβεσσαλώµ προσέθετε· “ποιός τάχα θα µε εγκαταστήση δικαστήν εις την χώραν αυτήν; Αν γίνω, εις εµέ
θα έρχωνται τότε όλοι οι Ισραηλίται, που έχουν διαφοράς προς άλλους, και εγώ θα δικάζω δικαίως”.
Β Βασ. 15,5  και εγένετο εν τώ εγγίζειν άνδρα τού προσκυνήσαι αυτώ και εξέτεινε την χείρα αυτού και επελαµβάνετο αυτού
και κατεφίλησεν αυτόν.
Β Βασ. 15,5    Οταν δε κανείς Ισραηλίτης τον επλησίαζε να τον προσκυνήση, ο Αβεσσαλώµ άπλωνε το χέρι του, την έπιανε
φιλικώς και τον καταφιλούσε.
Β Βασ. 15,6  και εποίησεν Αβεσσαλώµ κατά το ρήµα τούτο παντί Ισραήλ τοίς παραγινοµένοις εις κρίσιν προς τον βασιλέα,
και ιδιοποιείτο Αβεσσαλώµ την καρδίαν ανδρών Ισραήλ.
Β Βασ. 15,6    Ετσι δε συµπεριφερόµενος ο Αβεσσαλώµ προς κάθε Ισραηλίτην, που ήρχετο να δικασθή ενώπιον του
βασιλέως, κατακτούσε τας καρδίας των Ισραηλιτών.
Β Βασ. 15,7  και εγένετο από τέλους τεσσαράκοντα ετών και είπεν Αβεσσαλώµ προς τον πατέρα αυτού· πορεύσοµαι δή και
αποτίσω τας ευχάς µου, ας ηυξάµην τώ Κυρίω εν Χεβρών·
Β Βασ. 15,7    Οταν ο Αβεσσαλώµ συνεπλήρωνε το τεσσαρακοστόν έτος της ηλικίας του, είπε προς τον πατέρα του· “δος µου
την άδειαν να µεταβώ εις την Χεβρών, δια να εκτελέσω ένα τάξιµο, το οποίον έχω κάµει προς τον Κυριον.
Β Βασ. 15,8  ότι ευχήν ηύξατο ο δούλός σου εν τώ οικείν µε εν Γεδσούρ εν Συρία λέγων· εάν επιστρέφων επιστρέψη µε Κύριος
εις Ιερουσαλήµ, και λατρεύσω τώ Κυρίω.
Β Βασ. 15,8    Διότι εγώ, ο δούλος σου, όταν έµενα εξόριστος εις την Γεδσούρ της Συρίας, έκαµα µίαν ευχήν στον Κυριον και
είπα· Εάν ευδοκήση ο Κυριος και επιστρέψω εις την Ιερουσαλήµ, θα του προσφέρω δώρον της λατρείας µου προς αυτόν”.
Β Βασ. 15,9  και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· βάδιζε εις ειρήνην· και αναστάς επορεύθη εις Χεβρών.
Β Βασ. 15,9    Ο βασιλεύς Δαυίδ ανύποπτος απήντησε προς τον Αβεσσαλώµ· “πήγαινε εις οδόν ειρήνης”. Εκείνος δε
εξεκίνησε και µετέβη εις την Χεβρών.
Β Βασ. 15,10 και απέστειλεν Αβεσσαλώµ κατασκόπους εν πάσαις φυλαίς Ισραήλ λέγων· εν τώ ακούσαι υµάς την φωνήν της
κερατίνης και ερείτε· βεβασίλευκε βασιλεύς Αβεσσαλώµ εν Χεβρών.
Β Βασ. 15,10  Εστειλε δε κατασκόπους ο Αβεσσαλώµ εις όλας τας φυλάς του Ισραήλ, δια να αναγγείλουν τα εξής· Αµέσως
µόλις ακούσετε τον ήχον κερατίνης σάλπιγγας θα πήτε· «ανεκηρύχθη βασιλεύς εις την Χεβρών ο Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 15,11  και µετά Αβεσσαλώµ επορεύθησαν διακόσιοι άνδρες εξ Ιερουσαλήµ κλητοί και πορευόµενοι τή απλότητι
αυτών και ουκ έγνωσαν πάν ρήµα.
Β Βασ. 15,11   Μαζή δε µε τον Αβεσσαλώµ επορεύθησαν προς την Χεβρών από την Ιερουσαλήµ διακόσιοι άλλοι επίσηµοι
άνδρες. Αυτοί επήγαν µαζή του µε όλην των την απλότητα, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε από όσα πονηρά είχε κατά νουν ο
Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 15,12  και απέστειλεν Αβεσσαλώµ και εκάλεσε τον Αχιτόφελ τον Γελµωναίον τον σύµβουλον Δαυίδ εκ της πόλεως
αυτού εκ Γωλά εν τώ θυσιάζειν αυτόν. και εγένετο σύστρεµµα ισχυρόν, και ο λαός ο πορευόµενος και πολύς µετά
Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 15,12  Ο Αβεσσαλώµ, όταν είχε κατεβή εις την Χεβρών, δια να προσφέρη την θυσίαν του τάµατός του, έστειλεν
άνθρωπον και προσεκάλεσε τον Αχιτόφελ τον Γελµωναίον, ο οποίος ήτο σύµβουλος του Δαυίδ και κατήγετο από την πόλιν
Γωλά. Ετσι δε το συνωµοτικόν στράτευµα του Αβεσσαλώµ εγίνετο ολονέν και ισχυρότερον, διότι πολύς λαός συνεχώς
επορεύετο και ακολουθούσε τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 15,13  και παρεγένετο ο απαγγέλλων προς Δαυίδ λέγων· εγενήθη η καρδία ανδρών Ισραήλ οπίσω Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 15,13  Ηλθεν όµως ενας αγγελιαφόρος προς τον Δαυίδ και του είπεν· “όλοι οι Ισραηλίται έχουν ακολουθήσει τον
Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 15,14  και είπε Δαυίδ πάσι τοίς παισίν αυτού τοίς µετ αυτού τοίς εν Ιερουσαλήµ· ανάστητε και φύγωµεν, ότι ουκ έστιν
ηµίν σωτηρία από προσώπου Αβεσσαλώµ· ταχύνατε τού πορευθήναι, ίνα µη ταχύνη και καταλάβη ηµάς και εξώση εφ
ηµάς την κακίαν και πατάξη την πόλιν εν στόµατι µαχαίρας.
Β Βασ. 15,14  Ο Δαυίδ, ο οποίος αντελήφθη πλέον τους πονηρούς σκοπούς του Αβεσσαλώµ, είπε προς τους δούλους του, που
ευρίσκοντο µαζή του εις την Ιερουσαλήµ· “σηκωθήτε και ας φύγωµεν. Διότι εάν συναντηθώµεν µε τον Αβεσσαλώµ, δεν θα
υπάρξη καµµία σωτηρία δι' ηµάς. Σπεύσατε να φύγωµεν, µήπως τυχόν εκείνος τρέξη και µας καταλάβη και αφήση να
πέση επάνω µας όλη η κακία του και περάση τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ εν στόµατι µαχαίρας”.
Β Βασ. 15,15  και είπον οι παίδες τού βασιλέως προς τον βασιλέα· κατά πάντα, όσα αιρείται ο κύριος ηµών ο βασιλεύς, ιδού
οι παίδές σου.
Β Βασ. 15,15  Οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς αυτόν· “όλα όσα αποφασίση να πράξη ο κύριός µας και βασιλεύς µας,
ηµείς είµεθα πρόθυµοι να υπακούσωµεν και να πράξωµεν”.
Β Βασ. 15,16  και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάς ο οίκος αυτού τοίς ποσίν αυτών· και αφήκεν ο βασιλεύς δέκα γυναίκας των
παλλακών αυτού φυλάσσειν τον οίκον.
Β Βασ. 15,16  Ο βασιλεύς πεζοπορών, µαζή δε µε αυτόν και όλος ο βασιλικός του οίκος, έφυγαν από την Ιερουσαλήµ. Αφήκε
δε µόνον δέκα από τας γυναίκας του της δευτέρας σειράς, να φυλάττουν τον βασιλικόν του οίκον.
Β Βασ. 15,17  και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάντες οι παίδες αυτού πεζή και έστησαν εν οίκω τώ µακράν.
Β Βασ. 15,17  Εβγήκεν ο βασιλεύς και όλη η αυλή του πεζοπορούντες και εσταµάτησαν εις ένα µακρυνόν οίκον.
Β Βασ. 15,18  και πάντες οι παίδες αυτού ανά χείρα αυτού παρήγον και πάς Χελεθί και πάς ο Φελεθί και έστησαν επί της
ελαίας εν τή ερήµω· και πάς ο λαός παρεπορεύετο εχόµενος αυτού και πάντες οι περί αυτόν και πάντες οι αδροί και πάντες
οι µαχηταί εξακόσιοι άνδρες, και παρήσαν επί χείρα αυτού· και πάς ο Χελεθί και πάς ο Φελεθί και πάντες οι Γεθθαίοι, οι
εξακόσιοι άνδρες οι ελθόντες τοίς ποσίν αυτών εκ Γέθ, πορευόµενοι επί πρόσωπον τού βασιλέως.
Β Βασ. 15,18  Ολοι οι αυλικοί του και οι δούλοι του τον περιεστοίχιζαν και εβάδιζαν µαζή του. Επίσης µαζή του επορεύοντο
όλοι οι της προσωπικής του φρουράς, οι Χελεθί και Φελεθί, και εσταµάτησαν εις κάποιαν εληάν, η οποία ευρίσκετο εις
έρηµον περιοχήν. Ολος ο λαός εβάδιζε πλησίον του, όπως επίσης και οι επίσηµοι και όλοι οι µαχηταί, εν όλω εξακόσιοι
άνδρες υπό την εξουσίαν του. Πλησίον του ήσαν η σωµαµαφυλακή του από τους Χελεθί και Φελεθί, όλοι οι Γεθθαίοι, οι
εξακόσιοι άνδρες, οι οποίοι είχον έλθει πεζοπορούντες από την Γέθ, και εβάδιζαν µαζή µε τον βασιλέα.



Β Βασ. 15,19  και είπεν ο βασιλεύς προς Εθθί τον Γεθθαίον· ινατί πορεύη και σύ µεθ ηµών; επίστρεφε και οίκει µετά τού
βασιλέως, ότι ξένος εί σύ και ότι µετώκησας σύ εκ τού τόπου σου.
Β Βασ. 15,19  Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε προς τον Εθθί, τον Γεθθαίον· “διατί και συ ερχεσαι µαζή µας; Γυρισε πίσω και µένε µαζή
µε τον βασιλέα Αβεσσαλώµ, διότι συ είσαι απλώς ένας φιλοξενούµενός µας και δεν έχεις µετοικήσει από τον τόπον σου, δια
να εγκατασταθής οριστικώς πλησίον µας.
Β Βασ. 15,20  ει εχθές παραγέγονας, και σήµερον κινήσω σε µεθ ηµών; και γε µεταναστήσεις τον τόπον σου; εχθές η
εξέλευσίς σου, και σήµερον µετακινήσω σε µεθ ηµών τού πορευθήναι; και εγώ πορεύσοµαι ού εάν εγώ πορευθώ.
επιστρέφου και επίστρεψον τους αδελφούς σου µετά σού, και Κύριος ποιήσει µετά σού έλεος και αλήθειαν.
Β Βασ. 15,20   Εφόσον χθες ήλθες, πως είναι δυνατόν να σε µετακινήσω µαζή µας σήµερον; Λοιπόν, θα µεταναστεύσης από
τον τόπον σου; Επαναλαµβάνω, χθες εβγήκες από την πατρίδα σου και πως θα σε υποχρεώσω εγώ σήµερον, να µε
ακολουθήσης εις την πορείαν µας; Αλλωστε εγώ θα πορευθώ, όπου ηµπορέσω να πορευθώ. Γυρισε λοιπόν πίσω, επίστρεψε
στους αδελφούς σου, στους ιδικούς σου. Ο δε Θεός θα δείξη το έλεός του και την αλήθειάν του προς σε”.
Β Βασ. 15,21  και απεκρίθη Εθθί τώ βασιλεί και είπε· ζή Κύριος και ζή ο κύριός µου ο βασιλεύς, ότι εις τον τόπον, ού εάν ή ο
κύριός µου, και εάν εις θάνατον και εάν εις ζωήν, ότι εκεί έσται ο δούλός σου.
Β Βασ. 15,21  Απεκρίθη ο Εθθί προς τον βασιλέα Δαυίδ και είπεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον τον Θεόν µου και στον
κύριόν µου τον βασιλέα ότι, όπου ο κύριός µου θα µεταβή στον θάνατον η εις την ζωήν, εκεί και εγώ ο δούλος σου θα είµαι
µαζή σου”.
Β Βασ. 15,22  και είπεν ο βασιλεύς προς Εθθί· δεύρο και διάβαινε µετ εµού· και παρήλθεν Εθθί ο Γεθθαίος και ο βασιλεύς και
πάντες οι παίδες αυτού και πάς ο όχλος ο µετ αυτού.
Β Βασ. 15,22   Ο βασιλεύς Δαυίδ συγκινηµένος είπε προς τον Εθθί· “έλα, βάδιζε µαζή µας”. Ο Εθθί ο Γεθθαίος, συνεπορεύετο
µαζή µε τον βασιλέα και µε όλους τους δούλους και µε όλον τον στρατόν αυτού.
Β Βασ. 15,23  και πάσα η γη έκλαιε φωνή µεγάλη. και πάς ο λαός παρεπορεύοντο εν τώ χειµάρω των Κέδρων, και ο βασιλεύς
διέβη τον χειµάρουν Κέδρων και πάς ο λαός και ο βασιλεύς παρεπορεύοντο επί πρόσωπον οδού την έρηµον.
Β Βασ. 15,23  Ολοι δε όσοι ήσαν µαζή µε τον φεύγοντα Δαυίδ έκλαιαν µε φωνήν µεγάλην. Ολος ο λαός διεπέρασε τον
χείµαρρον των Κέδρων. Επίσης ο βασιλεύς Δαυίδ και όλος ο λαός, αφού διέβησαν τον χείµαρρον των Κέδρων, εσκόπευαν να
πορευθούν δια της οδού, η οποία ωδηγούσε εις την έρηµον του Ιορδάνου.
Β Βασ. 15,24  και ιδού και γε Σαδώκ και πάντες οι Λευίται µετ αυτού αίροντες την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου από Βαιθάρ και
έστησαν την κιβωτόν τού Β Βασ. 15Θεού. και ανέβη Αβιάθαρ, έως επαύσατο πάς ο λαός παρελθείν εκ της πόλεως.
Β Βασ. 15,24   Και ιδού, κατά την διάβασιν του χειµάρρου, παρουσιάσθη και ο Σαδώκ, ο αρχιερεύς, και µαζή µε αυτόν όλοι οι
Λευίται, οι οποίοι µετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου από την Βαιθάρ. Αυτοί ετοποθέτησαν εκεί την ιεράν
Κιβωτόν. Ανέβη δε και ο αρχιερεύς Αβιάθαρ, ο οποίος παρέµενεν εκεί, έως ότου έπαυσε πλέον να εξέρχεται από την
Ιερουσαλήµ ο λαός, που ακολουθούσε τον Δαυίδ.
Β Βασ. 15,25  και είπεν ο βασιλεύς προς τον Σαδώκ· απόστρεψον την κιβωτόν τού Θεού εις την πόλιν· εάν εύρω χάριν εν
οφθαλµοίς Κυρίου, και επιστρέψει µε και δείξει µοι αυτήν και την ευπρέπειαν αυτής.
Β Βασ. 15,25  Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε τότε προς τον Σαδώκ· “επανάφερε την Κιβωτόν εις την πόλιν. Εάν δε εύρω χάριν ενώπιον
του Κυρίου και ευδοκήση να µε επαναφέρη εις την πόλιν, θα µου δείξη πάλιν την Κιβωτόν και την ωραιότητά της.
Β Βασ. 15,26  και εάν είπη ούτως· ουκ ηθέληκα εν σοί, ιδού εγώ ειµι, ποιείτω µοι κατά το αγαθόν εν οφθαλµοίς αυτού.
Β Βασ. 15,26   Εάν όµως µου οµιλήση κατ' αυτόν τον τρόπον “δεν ευαρεστούµαι εις σε” θα είπω· Ιδού εγώ είµαι έτοιµος. Ας
κάµη ο Θεός δι' εµέ ο,τι είναι καλόν ενώπιόν του”.
Β Βασ. 15,27  και είπεν ο βασιλεύς τώ Σαδώκ τώ ιερεί· ίδετε, σύ επιστρέφεις εις την πόλιν εν ειρήνη, και Αχιµάας ο υιός σου
και Ιωνάθαν ο υιός Αβιάθαρ οι δύο υιοί υµών µεθ υµών·
Β Βασ. 15,27  Είπε δε ο βασιλεύς στον Σαδώκ, τον αρχιερέα· “κυττάξτε, συ επιστρέφεις ειρηνικώς εις την πόλιν. Μαζή δε µε
σας επιστρέφουν και τα παιδιά σας, ο Αχιµάας ο ιδικός σου υιός, και Ιωνάθαν ο υιός του Αβιάθαρ.
Β Βασ. 15,28  ίδετε, εγώ ειµι στρατεύοµαι εν Αραβώθ της ερήµου έως τού ελθείν ρήµα παρ υµών τού απαγγείλαί µοι.
Β Βασ. 15,28   Ιδέτε, εγώ θα ευρίσκοµαι εις κατάστασιν εκστρατείας εις την έρηµον Αραβώθ, µέχρις ότου λάβω κάποιαν
καλήν πληροφορίαν από σας”.
Β Βασ. 15,29  και απέστρεψε Σαδώκ και Αβιάθαρ την κιβωτόν τού Θεού εις Ιερουσαλήµ και εκάθισεν εκεί.
Β Βασ. 15,29 Ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ επέστρεψαν φέροντες την Κιβωτόν του Θεού εις την Ιερουσαλήµ και εγκατεστάθησαν
εκεί.
Β Βασ. 15,30  και Δαυίδ ανέβαινεν εν τή αναβάσει των ελαιών αναβαίνων και κλαίων και την κεφαλήν επικεκαλυµµένος,
και αυτός επορεύετο ανυπόδετος, και πάς ο λαός ο µετ αυτού επεκάλυψεν ανήρ την κεφαλήν αυτού και ανέβαινον
αναβαίνοντες και κλαίοντες.
Β Βασ. 15,30  Ο δε Δαυίδ ανήρχετο τον λόφον των Ελαιών κλαίων και έχων σκεπασµένην την κεφαλήν του εις ένδειξιν
πένθους. Επορεύετο δε ανυπόδητος. Ολοι οι άνδρες, οι οποίοι ήσαν µαζή του, εσκέπασαν την κεφαλήν των και ανέβαιναν
τον ανήφορον του Ορους Ελαιών κλαίοντες και εκείνοι.
Β Βασ. 15,31  και ανηγγέλη Δαυίδ λέγοντες· και Αχιτόφελ εν τοίς συστρεφοµένοις µετά Αβεσσαλώµ· και είπε Δαυίδ·
διασκέδασον δή την βουλήν Αχιτόφελ, Κύριε ο Θεός µου.
Β Βασ. 15,31  Τοτε εγνωστοποιήθη στον Δαυίδ ότι και αυτός ο Αχιτόφελ ευρίσκετο µαζή µε τους στασιαστάς, µε το µέρος
του Αβεσσαλώµ. Προοηυχήθη δε ο Δαυίδ προς τον Κυριον και είπε· “Κυριε και Θεέ µου, σε παρακαλώ, µαταίωσε τα
εναντίον εµού πονηρά σχέδια του Αχιτόφελ”.
Β Βασ. 15,32  και ήν Δαυίδ ερχόµενος έως τού οώς, ού προσεκύνησεν εκεί τώ Θεώ, και ιδού εις απαντήν αυτώ Χουσί ο
αρχιεταίρος Δαυίδ διερηχώς τον χιτώνα αυτού και γη επί της κεφαλής αυτού.
Β Βασ. 15,32  Κατόπιν ο Δαυίδ έφθασε µέχρι της θέσεως Ροώς, όπου και προσεκύνησεν εκεί τον Θεόν. Και ιδού, εις
απάντησιν του Δαυίδ παρουσιάσθη ο Χουσί, ο στενός αυτού φίλος, µε σχισµένον τον χιτώνα του και µε χώµα επάνω εις την
κεφαλήν του.
Β Βασ. 15,33  και είπεν αυτώ Δαυίδ· εάν µέν διαβής µετ εµού, και έση επ εµέ εις βάσταγµα·
Β Βασ. 15,33  Είπε δε ο Δαυίδ προς αυτόν· “εάν διαβής και έλθης µαζή µου, θα είσαι εις εµέ βάρος.



Β Βασ. 15,34  και εάν επιστρέψης επί την πόλιν, και ερείς τώ Αβεσσαλώµ· διεληλύθασιν οι αδελφοί σου, και ο βασιλεύς
κατόπισθέν µου διελήλυθεν ο πατήρ σου, και νύν παίς σού ειµι, βασιλεύ, έασόν µε ζήσαι, παίς τού πατρός σου ήµην τότε
και αρτίως, και νύν εγώ δούλος σός· και διασκεδάσεις µοι την βουλήν Αχιτόφελ.
Β Βασ. 15,34  Εάν όµως επιστρέψης εις την πόλιν, εκεί θα είπης στον Αβεσσαλώµ· Οι αδελφοί σου ανεχώρησαν. Εφυγεν
επίσης από εµέ ο βασιλεύς, ο πατήρ σου. Εγώ είµαι τώρα δούλος ιδικός σου, βασιλεύ. Αφησέ µε να ζήσω. Δούλος του
πατρός σου ήµουν προηγουµένως, µέχρι προ ολίγου. Τωρα εγώ θα γίνω δούλος ιδικός σου. Μένων δε συ πλησίον του
Αβεσσαλώµ, θα κατορθώσης να διαλύσης τα εναντίον εµού πονηρά σχέδια του Αχιτόφελ.
Β Βασ. 15,35  και ιδού εκεί µετά σού Σαδώκ και Αβιάθαρ οι ιερείς, και έσται πάν ρήµα, ό εάν ακούσης εξ οίκου τού βασιλέως,
και απαγγελείς τώ Σαδώκ και τώ Αβιάθαρ τοίς ιερεύσιν.
Β Βασ. 15,35  Μαζή σου δε εις την Ιερουσαλήµ θα είναι και οι αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ. Ο,τι ακούεις από τον βασιλικόν
οίκον του Αβεσσαλώµ, θα το γνωστοποιής στους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ.
Β Βασ. 15,36  ιδού εκεί µετ αυτών δύο υιοί αυτών, Αχιµάας υιός τώ Σαδώκ και Ιωνάθαν υιός τώ Αβιάθαρ, και αποστελείτε εν
χειρί αυτών προς µε πάν ρήµα, ό εάν ακούσητε.
Β Βασ. 15,36  Επίσης µαζή µε αυτούς είναι τα δυό παιδιά των. Ο Αχιµάας υιός του Σαδώκ, και ο Ιωνάθαν υιός του Αβιάθαρ.
Δια µέσου αυτών θα µου γνωστοποιήτε κάθε τι, το οποίον θα ακούσετε”.
Β Βασ. 15,37  και εισήλθε Χουσί ο εταίρος Δαυίδ εις την πόλιν, και Αβεσσαλώµ άρτι εισεπορεύετο εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 15,37  Ο Χουσί, ο στενός φίλος του Δαυίδ, επείσθη, επανήλθεν εις την πόλιν, όταν ο Αβεσσαλώµ εισήρχετο εις την
Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Β Βασ. 16,1 Καί Δαυίδ παρήλθε βραχύ τι από της οώς και ιδού Σιβά το παιδάριον Μεµφιβοσθέ εις απαντήν αυτού και ζεύγος
όνων επίσεσαγµένων, και επ αυτοίς διακόσιοι άρτοι και εκατόν σταφίδες και εκατόν φοίνικες και νέβελ οίνου.
Β Βασ. 16,1    Οταν ο Δαυίδ επροχώρησε εις µικρόν τι διάστηµα από την Ροώς, ιδού ήλθεν εις προϋπάντησίν του ο Σιβά, ο
δούλος του Μεµφιβοσθέ, µε δύο σαµαρωµένους όνους. Επάνω στους όνους αυτούς ήσαν φορτωµένοι διακόσιοι άρτοι, εκατό
µεγάλα τσαµπιά σταφίδες, εκατό φοίνικες και ένας ασκός µε οίνον.
Β Βασ. 16,2  και είπεν ο βασιλεύς προς Σιβά· τι ταύτά σοι; και είπε Σιβά· τα υποζύγια τή οικία τού βασιλέως τού επικαθήσθαι,
και οι άρτοι και οι φοίνικες εις βρώσιν τοίς παιδαρίοις, και ο οίνος πιείν τοίς εκλελυµένοις εν τή ερήµω.
Β Βασ. 16,2    Ο βασιλεύς είπε προς τον Σιβά· “προς ποίον σκοπόν τα έχεις αυτά;” Ο Σιβά απήντησε· “τα ζώα είναι, δια να
καθήσουν τα µέλη της βασιλικής οικογενείας, οι δε άρτοι και οι φοίνικες είναι φαγητόν των ανδρών σου. Ο οίνος είναι, δια
να τον πιουν εκείνοι, που είναι εξηντληµένοι από την πορείαν εις την έρηµον”.
Β Βασ. 16,3  και είπεν ο βασιλεύς· και που ο υιός τού κυρίου σου; και είπε Σιβά προς τον βασιλέα· ιδού κάθηται εν
Ιερουσαλήµ, ότι είπε· σήµερον επιστρέψουσί µοι οίκος Ισραήλ την βασιλείαν τού πατρός µου.
Β Βασ. 16,3    Ο βασιλεύς τον ηρώτησε πάλιν· “που είναι το παιδί του κυρίου σου;” Ο Σιβά απήντησε προς τον βασιλέα· “ιδού,
κάθεται εις την Ιερουσαλήµ, διότι είπε· Σηµερον οι Ισραηλίται θα µε αποκαταστήσουν εις την βασιλείαν του πατρός µου”.
Β Βασ. 16,4  και είπεν ο βασιλεύς τώ Σιβά· ιδού σοι πάντα, όσα εστί Μεµφιβοσθέ. και είπε Σιβά προσκυνήσας· εύροιµι χάριν
εν οφθαλµοίς σου, κύριέ µου βασιλεύ.
Β Βασ. 16,4    Ο βασιλεύς είπεν στον Σιβά· “ιδού, εγώ σου δίδω όλα όσα ανήκουν στον Μεµφιβοσθέ”. Ο Σιβά προσεκύνησε
τον Δαυίδ και είπεν· “είθε να εύρω την χάριν αυτήν ενώπιόν σου, κύριέ µου και βασιλεύ”.
Β Βασ. 16,5  και ήλθεν ο βασιλεύς Δαυίδ έως Βαουρίµ· και ιδού εκείθεν ανήρ εξεπορεύετο εκ συγγενείας οίκου Σαούλ , και
όνοµα αυτώ Σεµεΐ υιός Γηρά· εξήλθεν εκπορευόµενος και καταρώµενος
Β Βασ. 16,5    Ο βασιλεύς Δαυίδ ήλθεν από εκεί εις Βαουρίµ. Και ιδού προσήλθεν εκεί ένας ανήρ, συγγενής της οικογενείας
του Σαούλ. Ωνοµάζετο Σεµεΐ και ήτο υιός του Γηρά. Αυτός επροχωρούσε καταρώµενος
Β Βασ. 16,6  και λιθάζων εν λίθοις τον Δαυίδ και πάντας τους παίδας τού βασιλέως Δαυίδ. και πάς ο λαός ήν και πάντες οι
δυνατοί εκ δεξιών και εξ ευωνύµων τού βασιλέως.
Β Βασ. 16,6    και ρίπτων λίθους εναντίον του Δαυίδ και εναντίον όλων των δούλων του βασιλέως. Ολος ο λαός και όλοι οι
ισχυροί πολεµισταί ήσαν εκ δεξιών και εξ αριστερών του βασιλέως.
Β Βασ. 16,7  και ούτως έλεγε Σεµεΐ εν τώ καταράσθαι αυτόν· έξελθε, έξελθε ανήρ αιµάτων και ανήρ ο παράνοµος·
Β Βασ. 16,7    Αυτά δε έλεγεν ο Σεµεΐ καταρώµενος τον Δαυίδ· “φύγε, φύγε, άνθρωπε πνιγµένε εις τα αίµατα, άνθρωπε της
παρανοµίας.
Β Βασ. 16,8  επέστρεψεν επί σε Κύριος πάντα τα αίµατα τού οίκου Σαούλ, ότι εβασίλευσας αντ αυτού, και έδωκε Κύριος την
βασιλείαν εν χειρί Αβεσσαλώµ τού υιού σου· και ιδού σύ εν τή κακία σου, ότι ανήρ αιµάτων σύ.
Β Βασ. 16,8    Ο Κυριος έρριψε τώρα επάνω σου όλους τους αδίκους φόνους, τους οποίους διέπραξες εναντίον της βασιλικής
οικογενειας του Σαούλ, ώστε να γίνης συ αντί εκείνου βασιλεύς. Παρέδωκε τώρα την βασιλείαν σου εις τα χέρια του
παιδιού σου, του Αβεσσαλώµ. Και να, τώρα συ υφίστασαι τας τιµωρίας των κακών σου πράξεων, διότι είσαι ανήρ
πνιγµένος εις αθώα αίµατα”.
Β Βασ. 16,9  και είπεν Αβεσσά υιός Σαρουΐας προς τον βασιλέα· ινατί καταράται ο κύων ο τεθνηκώς ούτος τον κύριόν µου
τον βασιλέα; διαβήσοµαι δή και αφελώ την κεφαλήν αυτού.
Β Βασ. 16,9    Ο Αβεσσά, ο υιός της Σαρουΐας, ειπέ προς τον βασιλέα· “πως τολµά αυτό το ψόφιο σκυλί και καταράται τον
κύριόν µου και βασιλέα µου; Θα περάσω προς τα εκεί και θα του αποκόψω την κεφαλήν”.
Β Βασ. 16,10  και είπεν ο βασιλεύς· τι εµοί και υµίν, υιοί Σαρουΐας; άφετε αυτόν και ούτως καταράσθω, ότι Κύριος είπεν αυτώ
καταράσθαι τον Δαυίδ, και τις ερεί, ως τι εποίησας ούτως;
Β Βασ. 16,10  Είπεν ο βασιλεύς· “διατί αναµιγνύεσθε σεις, οι υιοί της Σαρουΐας, εις τας ιδικάς µου υποθέσεις; Αφήστε τον
αυτόν να µε καταράται έτσι, διότι ο Κυριος του είπε να καταράται εµέ τον Δαυίδ. Ποιός, λοιπόν, ηµπορεί να είπη εις αυτόν
διατί έπραξες και εφέρθης τοιουτοτρόπως;”
Β Βασ. 16,11  και είπε Δαυίδ προς Αβεσσά και προς πάντας τους παίδας αυτού· ιδού ο υιός µου ο εξελθών εκ της κοιλίας µου
ζητεί την ψυχήν µου, και προσέτι νύν ο υιός τού Ιεµινί· άφετε αυτόν καταράσθαι, ότι είπεν αυτώ Κύριος·
Β Βασ. 16,11   Ο Δαυίδ είπε προς τον Αβεσσά και προς όλους τους γύρω αυλικούς του και στρατιώτας του · “Αφού ο υιός µου,



ο οποίος είναι ιδικός µου γόνος, ζητεί την ζωήν µου, πόσον µάλλον ο Σεµεΐ, αυτός ο Βενιαµίτης; Αφήστε τον να µε
καταράται, διότι είπε τούτο εις αυτόν ο Κυριος.
Β Βασ. 16,12  είπως ίδοι Κύριος εν τή ταπεινώσει µου και επιστρέψει µοι αγαθά αντί της κατάρας αυτού τή ηµέρα ταύτη.
Β Βασ. 16,12  Υποµένω τας κατάρας του, µήπως ο Θεός ίδη αυτόν τον εξευτελισµόν µου και µε ανταµείψη µε αγαθά, αντί
της κατάρας η οποία κατά την ηµέραν αυτήν εξεσφενδονίσθη εναντίον µου”.
Β Βασ. 16,13  και επορεύθη Δαυίδ και πάντες οι άνδρες αυτού εν τή οδώ, και Σεµεΐ επορεύετο εκ πλευράς τού όρους εχόµενα
αυτού πορευόµενος και καταρώµενος και λιθάζων εν λίθοις εκ πλαγίων αυτού και τώ χοΐ πάσσων .
Β Βασ. 16,13  Ο Δαυίδ συνέχισε τον δρόµον του και µαζή του συνεπορεύοντο όλοι όσοι τον ακολουθούσαν. Εβάδιζε δε και ο
Σεµεΐ εις κάποιον πλευράν του όρους πλησίον του Δαυίδ. Ενώ δε επροχωρούσε, κατηράτο συνεχώς τον Δαυίδ και έρριπτε
λίθους εναντίον του και εσκόρπιζε χώµα κατά του Δαυίδ .
Β Βασ. 16,14  και ήλθεν ο βασιλεύς και πάς ο λαός µετ αυτού εκλελυµένοι και ανέψυξαν εκεί.
Β Βασ. 16,14  Ο βασιλεύς και όλος ο λαός, που ήσαν µαζή του κατάκοποι από την µεγάλην πορείαν ήλθαν εις κάποιο εκεί
µέρος και ανεπαύθησαν.
Β Βασ. 16,15  Καί Αβεσσαλώµ και πάς ανήρ Ισραήλ εισήλθον εις Ιερουσαλήµ και Αχιτόφελ µετ αυτού.
Β Βασ. 16,15  Εν τω µεταξύ ο Αβεσσαλώµ και όλος ο ισραηλιτικός στρατός, που ήτο µαζή του, εισήλθον εις την Ιερουσαλήµ.
Μαζή του δε ήτο και ο Αχιτόφελ.
Β Βασ. 16,16  και εγενήθη ηνίκα ήλθε Χουσί ο αρχιεταίρος Δαυίδ προς Αβεσσαλώµ, και είπε Χουσί προς Αβεσσαλώµ· ζήτω ο
βασιλεύς.
Β Βασ. 16,16  Οταν ο φίλος του Δαυίδ, ο Χουσί, ήλθε προς τον Αβεσσαλώµ, είπε προς αυτόν· “ζήτω ο βασιλεύς”.
Β Βασ. 16,17  και είπεν Αβεσσαλώµ προς Χουσί· τούτο το έλεός σου µετά τού εταίρου σου; ινατί ουκ απήλθες µετά τού
εταίρου σου;
Β Βασ. 16,17  Ο Αβεσσαλώµ ηρώτησε τον Χουσί· “αυτή είναι η ευγνωµοσύνη και η καλωσύνη σου απέναντι του φίλου σου,
του Δαυίδ; Διατί δεν επήγες και συ µαζή µε τον φίλον σου;”
Β Βασ. 16,18  και είπε Χουσί προς Αβεσσαλώµ· ουχί, αλλά κατόπισθεν ού εξελέξατο Κύριος και ο λαός ούτος και πάς ανήρ
Ισραήλ, αυτώ έσοµαι και µετά αυτού καθήσοµαι·
Β Βασ. 16,18  Απήντησεν ο Χουσί προς τον Αβεσσαλώµ και είπε· “όχι δεν επήγα µε εκείνον, διότι θα ακολουθήσω αυτόν, τον
οποίον ο Κυριος και όλος ο λαός του Ισραήλ εξέλεξεν ως βασιλέα. Εις αυτόν θα ανήκω και µαζή του θα µένω.
Β Βασ. 16,19  και το δεύτερον, τίνι εγώ δουλεύσω; ουχί ενώπιον τού υιού αυτού; καθάπερ εδούλευσα ενώπιον τού πατρός σου,
ούτως έσοµαι ενώπιόν σου.
Β Βασ. 16,19  Εξ άλλου, ποίον εγώ θα υπηρετήσω; Τον υιόν του δεν θα υπηρετήσω; Οπως εδούλευσα τον πατέρα σου, έτσι
πιστώς θα δουλεύσω και σε”.
Β Βασ. 16,20  και είπεν Αβεσσαλώµ προς Αχιτόφελ· φέρετε εαυτοίς βουλήν τι ποιήσωµεν;
Β Βασ. 16,20   Ο Αβεσσαλώµ είπε προς τον Αχιτόφελ· “σκεφθήτε µεταξύ σας και αποφασίσατε, τι θα κάµωµεν”.
Β Βασ. 16,21  και είπεν Αχιτόφελ προς Αβεσσαλώµ· είσελθε προς τας παλλακάς τού πατρός σου, ας κατέλιπε φυλάσσειν τον
οίκον αυτού, και ακούσεται πάς Ισραήλ ότι κατήσχυνας τον πατέρα σου, και ενισχύσουσιν αι χείρες πάντων των µετά σού.
Β Βασ. 16,21  Ο Αχιτόφελ είπε προς τον Αβεσσαλώµ· “είσελθε προς τας συζύγους της δευτέρας σειράς του πατρός σου, τας
οποίας αυτός αφήκε να φυλάττουν τον οίκον του. Ολοι οι Ισραηλίται θα µάθουν ότι µε τον τρόπον αυτόν εξηυτέλισες και
έδειξες το µίσος σου εναντίον του πατρός σου και θα ενισχυθούν οι άνδρες, που είναι µαζή σου, ώστε να σου είναι πλέον
αφοσιωµένοι”.
Β Βασ. 16,22  και έπηξαν την σκηνήν τώ Αβεσσαλώµ επί το δώµα, και εισήλθεν Αβεσσαλώµ προς τας παλλακάς τού πατρός
αυτού κατ οφθαλµούς παντός Ισραήλ.
Β Βασ. 16,22   Οι άνδρες του Αβεσσαλώµ έστησαν την σκηνήν του επάνω στο ηλιακωτόν του οίκου του Δαυίδ, ο δε
Αβεσσαλώµ ενώπιον όλων των Ισραηλιτών ήλθεν εις ένωσιν µε τας συζύγους του πατρός του.
Β Βασ. 16,23  και η βουλή Αχιτόφελ, ήν εβουλεύσατο εν ταίς ηµέραις ταίς πρώταις, ον τρόπον επερωτήση τις εν λόγω τού
Θεού, ούτως πάσα η βουλή τού Αχιτόφελ και γε τώ Δαυίδ και γε τώ Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 16,23   Αι γνώµαι δε, τας οποίας ο Αχιτόφελ εσκέπτετο και έδιδε κατά τας πρώτας αυτάς ηµέρας στον Αβεσσαλώµ,
ήσαν ως εάν κανείς ερωτούσε τον Θεόν. Τέτοιες ήσαν αι γνώµαι και αι συµβουλαί, τας οποίας ο Αχιτόφελ προηγουµένως
µεν έδιδε προς τον Δαυίδ, τώρα δε έδιδε προς τον Αβεσσαλώµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Β Βασ. 17,1  Καί είπεν Αχιτόφελ προς Αβεσσαλώµ· επιλέξω δή εµαυτώ δώδεκα χιλιάδας ανδρών και αναστήσοµαι και
καταδιώξω οπίσω Δαυίδ την νύκτα·
Β Βασ. 17,1     Ο Αχιτόφελ είπε κατόπιν προς τον Ανβεσσαλώµ· “δος µου, σε παρακαλώ, την άδειαν να διαλέξω δώδεκα
χιλιάδας άνδρας και µε αυτούς να σηκωθώ και να καταδιώξω τον Δαυίδ, αυτήν την νύκτα.
Β Βασ. 17,2  και επελεύσοµαι επ αυτόν, και αυτός κοπιών και εκλελυµένος χερσί, και εκστήσω αυτόν, και φεύξεται πάς ο
λαός ο µετ αυτού, και πατάξω τον βασιλέα µονώτατον·
Β Βασ. 17,2    Θα επέλθω αιφνιδίως εναντίον του. Αυτός θα είναι κουρασµένος από την πορείαν και εποµένως ανίκανος εις
αντίστασιν. Θα τον αιφνιδιάσω και όλος ο στρατός, ο οποίος είναι µαζή του, θα τραπή εις φυγήν. Και θα µείνη αυτός
τελείως µόνος· έτσι δε εγώ θα φονεύσω τον βασιλέα.
Β Βασ. 17,3  και επιστρέψω πάντα τον λαόν προς σε, ον τρόπον επιστρέφει η νύµφη προς τον άνδρα αυτής· πλήν ψυχήν
ανδρός ενός σύ ζητείς και παντί τώ λαώ έσται ειρήνη.
Β Βασ. 17,3    Θα επαναφέρω δε κατόπιν όλον τον λαόν υποτεταγµένον προς σε, όπως η νύµφη επιστρέφει υποτεταγµένη
στον άνδρα της. Ενός ανθρώπου την ζωήν συ θα αφαιρέσης και εις όλον τον λαόν έπειτα θα επικρατήση ειρήνη”.
Β Βασ. 17,4  και ευθής ο λόγος εν οφθαλµοίς Αβεσσαλώµ και εν οφθαλµοίς πάντων των πρεσβυτέρων Ισραήλ·
Β Βασ. 17,4    Η συµβουλή αυτή εφάνη λογική και ωφέλιµος ενώπιον του Αβεσσαλώµ και ενώπιον όλων των πρεσβυτέρων
του Ισραήλ.
Β Βασ. 17,5  και είπεν Αβεσσαλώµ· καλέσατε δή και γε τον Χουσί τον Αραχί, και ακούσωµεν τι εν τώ στόµατι αυτού και γε



αυτού.
Β Βασ. 17,5    Διέταξε δε ο Αβεσσαλώµ· “προσκαλέσατε εδώ και τον Χουσί, τον υιόν του Αραχί, δια να ακούσωµεν, τι θα µας
είπη και αυτός”.
Β Βασ. 17,6  και εισήλθε Χουσί προς Αβεσσαλώµ· και είπεν Αβεσσαλώµ προς αυτόν λέγων· κατά το ρήµα τούτο ελάλησεν
Αχιτόφελ· ει ποιήσοµεν κατά τον λόγον αυτού; ει δε µη, σύ λάλησον·
Β Βασ. 17,6    Παρουσιάσθη ο Χουσί στον Αβεσσαλώµ και ο Αβεσσαλώµ τον ηρώτησεν· “αυτά µας είπεν ο Αχιτόφελ. Να
εφαρµόσωµεν την συµβουλήν αυτού; Εάν έχης διάφορον γνώµην, οµίλησε”.
Β Βασ. 17,7  και είπε Χουσί προς Αβεσσαλώµ· ουκ αγαθή αύτη η βουλή, ήν εβουλεύσατο Αχιτόφελ το άπαξ τούτο.
Β Βασ. 17,7    Είπε δε ο Χουσί προς τον Αβεσσαλώµ· “είναι η µοναδική φορά, κατά την οποίαν δεν είναι ορθή και ωφέλιµος
αυτή η συµβουλή, την οποίαν εσκέφθη και έδωσεν ο Αχιτόφελ”.
Β Βασ. 17,8  και είπε Χουσί· σύ οίδας τον πατέρα σου και τους άνδρας αυτού, ότι δυνατοί εισι σφόδρα και κατάπικροι τή
ψυχή αυτών, ως άρκος ητεκνωµένη εν αγρώ και ως ύς τραχεία εν τώ πεδίω, και ο πατήρ σου ανήρ πολεµιστής και ου µη
καταλύση τον λαόν·
Β Βασ. 17,8    Και εν συνεχεία προσέθεσε· “συ γνωρίζστον πατέρα σου και τους άνδρας του, ότι είναι πολύ ισχυροί και
γεµάτοι πικρίαν εις την ψυχήν των. Οµοιάζουν µε άρκτον εις την ύπαιθρον, η οποία έχασε τα παιδιά της. Οµοιάζουν µε
αγριόχοιρον εις τα χωράφια. Ο πατέρας σου είναι έµπειρος εις πολέµους και δεν θα διαλύση τον στρατόν του. Θα τον έχη
µαζή του, δια να πολεµήση.
Β Βασ. 17,9  ιδού γάρ αυτός νύν κέκρυπται εν ενί των βουνών ή εν ενί των τόπων, και έσται εν τώ επιπεσείν αυτοίς εν αρχή
και ακούση ο ακούων και είπη· εγενήθη θραύσις εν τώ λαώ τώ οπίσω Αβεσσαλώµ,
Β Βασ. 17,9    Και να, κάπου αυτός τώρα κρύβεται εις κάποιο ύψωµα η εις κάποιον άλλον τόπον . Εάν λοιπόν επιτεθώµεν
τώρα εναντίον του και κατά την αρχήν αυτήν του πολέµου ηττηθώµεν, θα γίνη τούτο γνωστόν και θα διαδοθή, ότι έγινε
µεγάλη θραύσις στον στρατόν, που ακολουθεί τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 17,10  και γε αυτός υιός δυνάµεως, ού η καρδία καθώς η καρδία τού λέοντος, τηκοµένη τακήσεται, ότι οίδε πάς
Ισραήλ ότι δυνατός ο πατήρ σου και υιοί δυνάµεως οι µετ αυτού.
Β Βασ. 17,10  Θα επιπέσήή δε τόσος πανικός εις όλους µας, ώστε και ο πλέον ψύχραιµος και δυνατός από ηµάς, του οποίου η
καρδία είναι σαν την καρδία του λιονταριού, θα λυώση από τον φόβον, διότι όλος ο ισραηλιτικός λαός γνωρίζει καλά, ότι ο
πατέρας σου είναι δυνατός και όλοι όσοι τον ακολουθούν είναι επίσης δυνατοί.
Β Βασ. 17,11  ότι ούτως συµβουλεύων εγώ συνεβούλευσα, και συναγόµενος συναχθήσεται επί σε πάς Ισραήλ από Δάν και
έως Βηρσαβεέ ως η άµµος η επί της θαλάσσης εις πλήθος, και το πρόσωπόν σου πορευόµενον εν µέσω αυτών,
Β Βασ. 17,11   Δια τούτο εγώ, σου δίδω την εξής συµβουλήν και επιµένω εις αυτήν· Να συγκεντρωθή ολόγυρά σου όλος ο
ισραηλιτικός λαός, όλοι όσοι κατοικούν από την βορειοτέραν πόλιν την Δαν, µέχρι και την νοτιωτέραν πόλιν την Βηρσαβεέ.
Ο στρατός αυτός θα είναι τόσον πολυάριθµος, όση είναι η άµµος της θαλάσσης· αρχηγός δε του πολυαρίθµου αυτού
στρατού θα είσαι συ προσωπικώς.
Β Βασ. 17,12  και ήξοµεν προς αυτόν εις ένα των τόπων, ού εάν εύρωµεν αυτόν εκεί, και παρεµβαλούµεν επ αυτόν, ως πίπτει
δρόσος επί την γήν, και ουχ υπολειψόµεθα εν αυτώ και τοίς ανδράσι τοίς µετ αυτού και γε ένα·
Β Βασ. 17,12  Ετσι θα εξορµήσωµεν εναντίον του πατρός σου στο µέρος, όπου τυχόν θα κρύπτεται, θα στρατοπεδεύσωµεν
γύρω του και θα επιπέσωµεν από όλα τα σηµεία εναντίον του, όπως πέφτει η δροσιά επάνω εις την γην. Δεν θα αφήσωµεν
να διαφύγη ούτε αυτός ούτε κανείς από τους άνδρας, οι οποίοι είναι µαζή του.
Β Βασ. 17,13  και εάν εις την πόλιν συναχθή, και λήψεται πάς Ισραήλ προς την πόλιν εκείνην σχοινία και συρούµεν αυτήν
έως εις τον χειµάρουν, όπως µη καταλειφθή εκεί µηδέ λίθος.
Β Βασ. 17,13  Και εάν ακόµη ο Δαυίδ, µαζή µε τον λαόν που τον ακολουθεί, αποσυρθή και αναβή εις πόλιν τινά επάνω εις
ύψωµα, όλοι οι Ισραηλίται, που ακολουθούν ηµάς, θα φέρουν σχοινία προς την πόλιν εκείνην, θα την δέσωµεν και θα την
σύρωµεν εις την χαράδραν, ώστε να µη µείνη ούτε ενας λίθος εις την πόλιν εκείνην”.
Β Βασ. 17,14  και είπεν Αβεσσαλώµ και πάς ανήρ Ισραήλ· αγαθή η βουλή Χουσί τού Αραχί υπέρ την βουλήν Αχιτόφελ· και
Κύριος ενετείλατο διασκεδάσαι την βουλήν τού Αχιτόφελ την αγαθήν, όπως αν επαγάγη Κύριος επί Αβεσσαλώµ τα κακά
πάντα.
Β Βασ. 17,14  Ο Αβεσσαλώµ και οι Ισραηλίται, που παρευρίσκοντο εις την συνοµιλίαν αυτήν, απήντησαν· “η γνώµη του
Χουσί είναι καλυτέρα και προτιµοτέρα από την γνώµην του Αχιτόφελ”. Ετσι δε ο ίδιος ο Κυριος ηθέλησε και εξουδετέρωσε
την γνώµην του Αχιτόφελ, την τόσον συµφέρουσαν δια τον Αβεσσαλώµ, δια να τιµωρήση αυτόν δια τας κακάς του
πράξεις.
Β Βασ. 17,15  και είπε Χουσί ο τού Αραχί προς Σαδώκ και Αβιάθαρ τους ιερείς· ούτως και ούτως συνεβούλευσεν Αχιτόφελ τώ
Αβεσσαλώµ και τοίς πρεσβυτέροις Ισραήλ, και ούτως και ούτως συνεβούλευσα εγώ.
Β Βασ. 17,15  Ο Χουσί, ο υιός του Αραχί, εγνωστοποίησε προς τον Σαδώκ και τον Αβιάθαρ, τους αρχιερείς, αυτά. “Αυτά και
αυτά συνεβούλευσεν ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλώµ και τους γεροντοτέρους εκ των Ισραηλιτών. Αυτό και αυτό συνεβούλευσα
εγώ αυτόν.
Β Βασ. 17,16  και νύν αποστείλατε ταχύ και αναγγείλατε τώ Δαυίδ λέγοντες· µη αυλισθής την νύκτα εν Αραβώθ της ερήµου
και γε διαβαίνων σπεύσον, µη ποτε καταπείση τον βασιλέα και πάντα τον λαόν τον µετ αυτού.
Β Βασ. 17,16  Και λοιπόν, τώρα στείλτε αµέσως και ειδοποιήστε τον Δαυίδ λέγοντες· Να µη παραµείνης κατά την νύκτα
αυτήν εις την πεδιάδα της ερήµου της Αραβώθ. Αλλά σπεύσε να περάσης τον Ιορδάνην, µήπως τυχόν ο Αχιτόφελ αλλάξη
την γνώµην του βασιλέως και οδηγήση αυτόν και όλον τον στρατόν του εναντίον σου”.
Β Βασ. 17,17  και Ιωνάθαν και Αχιµάας ειστήκεισαν εν τή πηγή ωγήλ, και επορεύθη η παιδίσκη και ανήγγειλεν αυτοίς, και
αυτοί πορεύονται και αναγγέλλουσι τώ βασιλεί Δαυίδ, ότι ουκ ηδύναντο οφθήναι τού εισελθείν εις την πόλιν.
Β Βασ. 17,17  Ο Ιωνάθαν και ο Αχιµάας ίσταντο πλησίον εις την πηγήν Ρωήλ. Προς αυτούς µετέβη κάποια υπηρέτρια και
τους ανήγγειλε τα γεγονότα αυτά. Αυτοί δε έρχονται και τα αναγγέλλουν στον βασιλέα Δαυίδ . Ο Ιωνάθαν και ο Αχιµάας
έµεναν εις την πηγήν Ρωγήλ, (δια να λαµβάνουν εκεί τας πληροφορίας), επειδή δεν ηµπορούσαν να φαίνωνται ότι
εισέρχονται εις την πόλιν Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 17,18  και είδεν αυτούς παιδάριον και ανήγγειλε τώ Αβεσσαλώµ, και επορεύθησαν οι δύο ταχέως και εισήλθαν εις



οικίαν ανδρός εν Βαουρίµ, και αυτώ λάκκος εν τή αυλή, και κατέβησαν εκεί.
Β Βασ. 17,18  Καποιος όµως νεαρός τους αντελήφθη και κατέστησε γνωστόν τούτο στον Αβεσσαλώµ, ο οποίος και
απέστειλεν ανθρώπους, δια να τους συλλάβουν. Ο Ιωνάθαν όµως και ο Αχιµάας επέσπευσαν το βήµα των και εισήλθαν εις
την οικίαν ενός ανδρός εις την πόλιν Βαουρίµ. Εις την αυλήν της οικίας του ανθρώπου αυτού υπήρχε κάποιος λάκκος.
Κατέβηκαν και εκρύφθησαν εκεί.
Β Βασ. 17,19  και έλαβεν η γυνή και διεπέτασε το επικάλυµµα επί πρόσωπον τού λάκκου και έψυξεν επ αυτώ αραφώθ, και
ουκ εγνώσθη ρήµα.
Β Βασ. 17,19  Η σύζυγος του ανθρώπου εκείνου, επήρε και έβαλε το σκέπασµα στο στόµιον αυτού του λάκκου και
εσκόρπισεν επάνω εις αυτό το σκέπασµα, δήθεν δια να ξηρανθή, σίτον κοπανισµένον και έτσι δεν εφαίνετο, τι ήτο κάτω
από αυτόν.
Β Βασ. 17,20  και ήλθαν οι παίδες Αβεσσαλώµ προς την γυναίκα εις την οικίαν και είπαν· που Αχιµάας και Ιωνάθαν; και
είπεν αυτοίς η γυνή· παρήλθαν µικρόν τού ύδατος, και εζήτησαν και ουχ εύραν και ανέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 17,20   Οι δούλοι του Αβεσσαλώµ έφθασαν εις την οικίαν προς την γυναίκα και την ηρώτησαν· “που είναι ο Αχιµάας
και ο Ιωνάθαν;” Εκείνη όµως τους απήντησεν· “επερασαν προ ολίγου αυτό το ρυάκιον”. Οι απεσταλµένοι ηρεύνησαν προς
όλας τας κατευθύνσεις, δεν τους εύρον και επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 17,21  εγένετο δε µετά το απελθείν αυτούς και ανέβησαν εκ τού λάκκου και επορεύθησαν και απήγγειλαν τώ βασιλεί
Δαυίδ και είπαν προς Δαυίδ· ανάστητε και διάβητε ταχέως το ύδωρ , ότι ούτως εβουλεύσατο περί υµών Αχιτόφελ.
Β Βασ. 17,21  Μετά την αναχώρησιν των δούλων του Αβεσσαλώµ, ο Ιωνάθαν και ο Αχιµάας εβγήκαν από τον λάκκον,
επορεύθησαν και έφθασαν στον βασιλέα Δαυίδ, στον οποίον και ανήγγειλαν τα εξής· “ετοιµασθήτε και διαβήτε γρήγορα
τον Ιορδάνην, διότι αυτό και αυτό συνεβούλευσεν ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλώµ εναντίον σας”.
Β Βασ. 17,22  και ανέστη Δαυίδ και πάς ο λαός ο µετ αυτού και διέβησαν τον Ιορδάνην έως τού φωτός τού πρωΐ, έως ενός ουκ
έλαθεν ός ου διήλθε τον Ιορδάνην.
Β Βασ. 17,22   Πράγµατι ο Δαυίδ ηγέρθη αµέσως, µαζή του δε και όλος ο λαός, και διέβησαν τον Ιορδάνην ποταµόν µέχρι
της εποµένης ηµέρας. Κανείς δεν έµεινε, που να µη διήλθε κρυφίως τον Ιορδάνην ποταµόν.
Β Βασ. 17,23  και Αχιτόφελ είδεν ότι ουκ εγενήθη η βουλή αυτού, και επέσαξε την όνον αυτού, και ανέστη και απήλθεν εις
τον οίκον αυτού εις την πόλιν αυτού· και ενετείλατο τώ οίκω αυτού και απήγξατο και απέθανε και ετάφη εν τώ τάφω τού
πατρός αυτού.
Β Βασ. 17,23  Ο Αχιτόφελ είδεν, ότι δεν έγινε δεκτή η συµβουλή του, εσαµάρωσε την όνον του, εσηκώθη, επήγεν εις την
πόλιν του και εισήλθεν εις την οικίαν του. Αφού ετακτοποίησε τας υποθέσεις της οικογενείας του, εκρεµάσθη και απέθανε.
Ετάφη δε στον τάφον του πατρός του.
Β Βασ. 17,24  και Δαυίδ διήλθεν εις Μαναΐµ, και Αβεσσαλώµ διέβη τον Ιορδάνην αυτός και πάς ανήρ Ισραήλ µετ αυτού.
Β Βασ. 17,24   Ο Δαυίδ εν τω µεταξύ διέβη τον Ιορδάνην ποταµόν και έφθασεν εις την Μαναΐµ. Διέβη δε τον ποταµόν και ο
Αβεσσαλώµ, µαζή δε µε αυτόν και όλος ο Ισραηλιτικός στρατός του.
Β Βασ. 17,25  και τον Αµεσσαΐ κατέστησεν Αβεσσαλώµ αντί Ιωάβ επί της δυνάµεως· και Αµεσσαΐ υιός ανδρός και όνοµα
αυτώ Ιοθόρ ο Ισραηλίτης, ούτος εισήλθε προς Αβιγαίαν θυγατέρα Νάας αδελφήν Σαρουΐας µητρός Ιωάβ.
Β Βασ. 17,25  Ο Αβεσσαλώµ διώρισε αντί του Ιωάβ αρχιστράτηγον του Ισραηλιτικού στρατού τον Αµεσσαΐ. Αυτός δε ο
Αµεσσαΐ ήτο υιός του Ισραηλίτου Ιοθόρ, ο οποίος ήλθεν εις ένωσιν µε την Αβιγαίαν, την θυγατέρα Ναας, αδελφήν δε
Σαρουΐας της µητρός του Ιωάβ.
Β Βασ. 17,26  και παρενέβαλε πάς Ισραήλ και Αβεσσαλώµ εις την γήν Γαλαάδ.
Β Βασ. 17,26   Ετσι όλοι οι Ισραηλίται και ο Αβεσσαλώµ εστρατοπέδευσαν εις την χώραν Γαλαάδ.
Β Βασ. 17,27  και εγένετο ηνίκα ήλθε Δαυίδ εις Μαναΐµ, και Ουεσβί υιός Νάας εκ αββάθ υιών Αµµών και Μαχίρ υιός Αµιήλ
εκ Λωδαβάρ και Βερζελλί ο Γαλααδίτης εκ ωγελλίµ
Β Βασ. 17,27  Οταν δε ο Δαυίδ ήλθεν εις Μαναΐµ, ο Ουεσβί, υιός του Ναας, από την πρωτεύουσαν των Αµµωνιτών την
Ραββάθ, ήλθε προς τον Δαυίδ. Επίσης και ο Μαχίρ, ο υιός του Αµιήλ από την Λωδαβάρ, και ο Βερζελλί ο Γαλααδίτης, ο
οποίος κατήγετο από την Ρωνελλίµ.
Β Βασ. 17,28  ήνεγκαν δέκα κοίτας και αµφιτάπους και λέβητας δέκα και σκεύη κεράµου και πυρούς και κριθάς και
άλευρον και άλφιτον και κύαµον και φακόν
Β Βασ. 17,28   Αυτοί έφεραν και έδωκαν στον Δαυίδ δέκα κρεββάτια, πολυτελείς τάπητας, δέκα λέβητας, οικιακά πήλινα
σκεύη, σιτάρι, κριθάρι, αλεύρι, χονδροαλεσµένην κριθήν, κουκιά, φακές,
Β Βασ. 17,29  και µέλι και βούτυρον και πρόβατα και σαφφώθ βοών και προσήνεγκαν τώ Δαυίδ και τώ λαώ τώ µετ αυτού
φαγείν, ότι είπαν· ο λαός πεινών και εκλελυµένος και διψών εν τή ερήµω.
Β Βασ. 17,29   µέλι, βούτυρον, πρόβατα και τυρί από αγελάδες. Αυτά προσέφεραν στον Δαυίδ και στον στρατόν, που τον
ακολουθούσε, δια να φάγουν, επειδή εσκέφθησαν και είπαν, ότι ο λαός αυτός είναι πεινασµένος και ταλαιπωρηµένος και
διψασµένος εις αυτήν την έρηµον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Β Βασ. 18,1  Καί επεσκέψατο Δαυίδ τον λαόν τον µετ αυτού και κατέστησεν επ αυτών χιλιάρχους και εκατοντάρχους.
Β Βασ. 18,1    Ο Δαυίδ επεθεώρησε τον στρατόν, που ήτο µαζή του, και διώρισεν εις αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους .
Β Βασ. 18,2  και απέστειλε Δαυίδ τον λαόν, το τρίτον εν χειρί Ιωάβ και το τρίτον εν χειρί Αβεσσά υιού Σαρουΐας αδελφού
Ιωάβ και το τρίτον εν χειρί Εθθί τού Γεθθαίου. και είπε Δαυίδ προς τον λαόν· εξελθών εξελεύσοµαι και γε εγώ µεθ υµών.
Β Βασ. 18,2    Διήρεσε δε τον στρατόν του εις τρία τµήµατα. Το ένα τρίτον το έθεσεν υπό την αρχηγίαν του Ιωάβ. Το δεύτερον
τµήµα το έθεσεν υπό την αρχηγίαν του Αβεσσά, του υιού της Σαρουΐας, αδελφού του Ιωάβ. Και το τρίτον τµήµα υπό την
αρχηγίν του Εθθί του Γεθθαίου. Είπε δε προς τον στρατόν του· “θα έλθω και εγώ µαζή σας, δια να λάβω µέρος στον
πόλεµον”.
Β Βασ. 18,3  και είπαν· ουκ εξελεύση, ότι εάν φυγή φύγωµεν, ου θήσουσιν εφ ηµάς καρδίαν, και εάν αποθάνωµεν το ήµισυ
ηµών, ου θήσουσιν εφ ηµάς καρδίαν, ότι σύ ως ηµείς δέκα χιλιάδες· και νύν αγαθόν ότι έση ηµίν εν τή πόλει βοήθεια τού
βοηθείν.



Β Βασ. 18,3    Οι στρατιώται του απήντησαν· “όχι, δεν πρέπει να εκστρατεύσης µαζή µας. Διότι εάν ηµείς νικηθώµεν και
τραπώµεν εις φυγήν, το πράγµα δεν θα έχη και µεγάλην σηµασίαν. Ούτε εάν οι µισοί από ηµάς φονευθούν, θα µας
υπολογίσουν και πολύ. Συ όµως, αξίζεις όσον δέκα χιλιάδες από ηµάς. Δι' ηµάς είναι καλύτερον και ωφελιµώτερον να
µείνης εις την πόλιν και να µας βοηθήσης, εάν παραστή ανάγκη”.
Β Βασ. 18,4  και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς· ό εάν αρέση εν οφθαλµοίς υµών, ποιήσω. και έστη ο βασιλεύς ανά χείρα της
πύλης, και πάς ο λαός εξεπορεύετο εις εκατοντάδας και εις χιλιάδας.
Β Βασ. 18,4    Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε προς αυτούς· “εγώ θα πράξω αυτό, το οποίον σεις νοµίζετε καλόν”. Εµεινεν ο βασιλεύς
πλησίον εις την πύλην της πόλεως. Ο δε στρατός εξήρχετο από την πόλιν συντεταγµένος κατά εκατόν και κατά χιλίους
άνδρας.
Β Βασ. 18,5  και ενετείλατο ο βασιλεύς τώ Ιωάβ και τώ Αβεσσά και τώ Εθθί λέγων· φείσασθέ µοι τού παιδαρίου τού
Αβεσσαλώµ· και πάς ο λαός ήκουσεν εντελλοµένου τού βασιλέως πάσι τοίς άρχουσιν υπέρ Αβεσσαλώµ,
Β Βασ. 18,5    Ο βασιλεύς διέταξε τους στρατηγούς του, τον Ιωάβ, τον Αβεσσά και τον Εθθί λέγων· “λυπηθήτε µου το παιδί
µου, τον Αβεσσαλώµ” ! Ολος δε ο στρατός επληροφορήθη την εντολήν αυτήν του βασιλέως προς τους στρατηγούς υπέρ του
Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 18,6  και εξήλθε πάς ο λαός εις τον δρυµόν εξεναντίας Ισραήλ, και εγένετο ο πόλεµος εν τώ δρυµώ Εφραίµ.
Β Βασ. 18,6    Εξήλθεν όλος ο στρατός του Δαυίδ από την πόλιν στο δάσος, δια να αντιµετωπίση τον ισραηλιτικόν στρατόν.
Και έγινε πόλεµος στο δάσος Εφραίµ.
Β Βασ. 18,7  και έπταισεν εκεί ο λαός Ισραήλ ενώπιον των παίδων Δαυίδ, και εγένετο η θραύσις µεγάλη εν τή ηµέρα εκείνη,
είκοσι χιλιάδες ανδρών.
Β Βασ. 18,7    Εκεί ο ισραηλιτικός στρατός του Αβεσσαλώµ ενικήθη από τον στρατόν του Δαυίδ. Αι απώλειαι του στρατού
του Αβεσσαλώµ, κατά την ηµέραν εκείνην, ήσαν είκοσι χιλιάδες άνδρες.
Β Βασ. 18,8  και εγένετο εκεί ο πόλεµος διεσπαρµένος επί πρόσωπον πάσης της γής, και επλεόνασεν ο δρυµός τού
καταφαγείν εκ τού λαού υπέρ ούς κατέφαγεν εν τώ λαώ η µάχαιρα τή ηµέρα εκείνη.
Β Βασ. 18,8    Η µάχη εξηπλώθη εις όλην την περιοχήν εκείνην. Κατά δε την φυγήν στο δάσος εφονεύθησαν εκ των
στρατιωτών του Αβεσσαλώµ πολύ περισσότεροι, παρά στο πεδίον της µάχης κατά την ηµέραν εκείνην.
Β Βασ. 18,9  και συνήντησεν Αβεσσαλώµ ενώπιον των παίδων Δαυίδ, και Αβεσσαλώµ ήν επιβεβηκώς επί τού ηµιόνου αυτού,
και εισήλθεν ο ηµίονος υπό το δάσος της δρυός της µεγάλης, και περιεπλάκη η κεφαλή αυτού εν τή δρυΐ, και εκρεµάσθη
ανά µέσον τού ουρανού και ανά µέσον της γής, και ο ηµίονος υποκάτω αυτού παρήλθε.
Β Βασ. 18,9    Ο Αβεσσαλώµ ευρέθη αίφνης ενώπιον των στρατιωτών του Δαυίδ. Εκάθητο δε στον ηµίονόν του, ο υποίος
εισήλθε τρέχων στο δάσος της µεγάλης δρυός. Η κόµη του Αβεσσολώµ περιεπλάκη στους κλάδους της δρυός. Εκρεµάσθη
από την κόµην του και αιωρείτο µεταξύ ουρανού και γης, διότι η ηµίονος, εις την οποίαν αυτός εκάθητο, επροσπέρασε και
έφυγε τρέχουσα.
Β Βασ. 18,10  και είδεν ανήρ είς και ανήγγειλε τώ Ιωάβ και είπεν· ιδού εώρακα τον Αβεσσαλώµ κρεµάµενον εν τή δρυΐ.
Β Βασ. 18,10  Ενας στρατιώτης του Δαυίδ τον είδε και εγνωστοποίησεν αυτά στον Ιωάβ ειπών · “είδα τον Αβεσσαλώµ
κρεµασµένον κάτω από την δρυν”.
Β Βασ. 18,11  και είπεν Ιωάβ τώ ανδρί τώ αναγγέλλοντι αυτώ· και ιδού εώρακας· τι ότι ουκ επάταξας αυτόν εκεί εις την γήν;
και εγώ αν εδεδώκειν σοι δέκα αργυρίου και παραζώνην µίαν.
Β Βασ. 18,11   Ο Ιωάβ απήντησεν στον αγγελιοφόρον· “τον είδες λοιπόν; Διατί δεν τον εκτυπούσες και να τον εξαπλώσης
νεκρόν εις την γην; Αν το έκανες αυτό, εγώ θα σου έδιδα ως αµοιβήν δέκα σίκλους αργυρούς και µίαν ζώνην”.
Β Βασ. 18,12  είπε δε ο ανήρ προς Ιωάβ· και εγώ ειµι ίστηµι επί τας χείράς µου χιλίους σίκλους αργυρίου, ου µη επιβάλω την
χείρά µου επί τον υιόν τού βασιλέως, ότι εν τοίς ωσίν ηµών ενετείλατο ο βασιλεύς σοι και τώ Αβεσσά και τώ Εθθί λέγων·
φυλάξατέ µοι το παιδάριον τον Αβεσσαλώµ
Β Βασ. 18,12  Ο στρατιώτης εκείνος απήντησε προς τον Ιωάβ· “εγώ είµαι τέτοιος, ώστε και χιλίους αργύρους σίκλους εάν
έβαζες να βαρύνουν το χέρι µου, δεν θα άπλωνα φονικόν το χέρι µου εναντίον του υιού του βασιλέως, διότι ηκούσαµεν µε
τα ίδια µας τα αυτιά, αυτά τα οποία διέτασσε σε και τον Αβεσσά και τον Εθθί ο Δαυίδ λέγων · Φυλάξατέ µου το παιδί µου,
τον Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 18,13  µη ποιήσαι εν τή ψυχή αυτού άδικον· και πάς ο λόγος ου λήσεται από τού βασιλέως, και σύ στήση εξεναντίας.
Β Βασ. 18,13  Μη κάµετε τίποτε κακόν εναντίον της ζωής του. Ο βασιλεύς δεν λησµονεί τίποτε, από όσα διατάσσει. Και αν
εγώ διέπραττον κάτι εναντίον του παιδιού του, θα ετιµωρούµην από αυτόν. Τοτε και συ ο ίδιος θα ήσουν εναντίον µου”.
Β Βασ. 18,14  και είπεν ο Ιωάβ· τούτο εγώ άρξοµαι· ουχ ούτως µενώ ενώπιόν σου. και έλαβεν Ιωάβ τρία βέλη εν τή χειρί αυτού
και ενέπηξεν αυτά εν τή καρδία Αβεσσαλώµ έτι αυτού ζώντος εν τή καρδία της δρυός.
Β Βασ. 18,14  Ο Ιωάβ απήντησε· “αυτό το οποίον συ δεν έκαµες, θα το κάµω εγώ. Δεν θα µείνω άπρακτος, όπως συ”. Επήρε ο
Ιωάβ στο χέρι του τρία βέλη και εκάρφωσεν αυτά εις την καρδίαν του Αβεσσαλώµ, καθ' ον χρόνον εκείνος ακόµη εζούσε
κρεµασµένος στο µέσον της δρυός.
Β Βασ. 18,15  και εκύκλωσαν δέκα παιδάρια αίροντα τα σκεύη Ιωάβ και επάταξαν τον Αβεσσαλώµ και εθανάτωσαν αυτόν.
Β Βασ. 18,15  Κατόπιν περιεκύκλωσαν αυτόν δέκα στρατιώται του Ιωάβ, οι οποίοι εκρατούσαν τα όπλα του, εκτύπησαν και
εκείνοι τον Αβεσσαλώµ µε τελειωτικάς βολάς και τον εθανάτωσαν.
Β Βασ. 18,16  και εσάλπισεν Ιωάβ εν κερατίνη, και απέστρεψεν ο λαός τού µη διώκειν οπίσω Ισραήλ, ότι εφείδετο Ιωάβ τού
λαού.
Β Βασ. 18,16  Ο Ιωάβ εσάλπισε µε την κερατίνην σάλπιγγα να καταπαύση ο πόλεµος. Ολος δε ο στρατός του Δαυίδ έπαυσε
να καταδιώκη τους στρατιώτας του Αβεσσαλώµ, διότι ο Ιωάβ ελυπήθη δι' αυτήν την καταστροφήν του Ισραηλιτικού
στρατού του Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 18,17  και έλαβε τον Αβεσσαλώµ και έριψεν αυτόν εις χάσµα µέγα εν τώ δρυµώ εις τον βόθυνον τον µέγαν και
εστήλωσεν επ αυτόν σωρόν λίθων µέγαν σφόδρα. και πάς Ισραήλ έφυγεν ανήρ εις το σκήνωµα αυτού.
Β Βασ. 18,17  Επήρε, το πτώµα του Αβεσσαλώµ, το έρριψεν εις ένα µεγάλον εκεί λάκκον, µέσα εις βαθύ χάσµα στο δάσος,
εσώρευσεν επάνω εις αυτό λίθους πολλούς και ανήγειρε µεγάλην στήλην από αυτούς τους λίθους. Οι άλλοι Ισραηλίται
έφυγαν και επέστρεψαν εις τας οικίας των.



Β Βασ. 18,18  και Αβεσσαλώµ έτι ζών έλαβε και έστησεν εαυτώ την στήλην, εν ή ελήφθη, και εστήλωσεν αυτήν λαβείν την
στήλην την εν τή κοιλάδι τού βασιλέως, ότι είπεν· ουκ έστιν αυτώ υιός ένεκα τού αναµνήσαι το όνοµα αυτού· και εκάλεσε
την στήλην Χείρ Αβεσσαλώµ έως της ηµέρας ταύτης.
Β Βασ. 18,18  Κατά σύµπτωσιν δε ο Αβεσσαλώµ, όταν ακόµη έζη, είχεν εγείρει εκεί δια τον εαυτόν του αναµνηστικήν
στήλην, εκεί όπου τώρα αυτός είχε συλληφθή και ταφή. Ανήγειρε δε αυτήν την στήλην εις την κοιλάδα του βασιλέως, διότι
είπεν· “επειδή δεν έχω υιόν, δια να διαιωνίση το όνοµά µου, ανεγείρω αυτήν την στήλην”. Η στήλη ωνοµάσθη µέχρι της
ηµέρας αυτής “Χειρ Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 18,19  και Αχιµάας υιός Σαδώκ είπε· δράµω δή και ευαγγελιώ τώ βασιλεί, ότι έκρινε Κύριος εκ χειρός των εχθρών
αυτού.
Β Βασ. 18,19  Ο Αχιµάας, ο υιός του Σαδώκ, είπε· “θα τρέξω λοιπόν και θα αναγγείλω τα ευχάριστα γεγονότα στον βασιλέα ,
ότι δηλαδή ο Κυριος εφάνη δίκαιος και απήλλαξεν αυτόν από τους εχθρούς του”.
Β Βασ. 18,20  και είπεν αυτώ Ιωάβ· ουκ ανήρ ευαγγελίας σύ εν τή ηµέρα ταύτη και ευαγγελιή εν ηµέρα άλλη, εν δε τή ηµέρα
ταύτη ουκ ευαγγελιή, ού είνεκεν ο υιός τού βασιλέως απέθανε.
Β Βασ. 18,20   Ο Ιωάβ είπεν εις αυτόν· “δεν θα είσαι δια τον βασιλέα αγγελιαφόρος καλών ειδήσεων κατά την ηµέραν αυτήν.
Αφησε, λοιπόν, να το αναγγείλης κάποιαν άλλην ηµέραν. Δεν πρέπει σήµερον να του καταστήσης γνωστόν, διότι και πως
εφονεύθη ο υιός του βασιλέως”.
Β Βασ. 18,21  και είπεν Ιωάβ τώ Χουσί· βαδίσας ανάγγειλον τώ βασιλεί όσα είδες· και προσεκύνησε Χουσί τώ Ιωάβ και
εξήλθε.
Β Βασ. 18,21  Ο Ιωάβ στον Χουσί είπε· “πήγαινε και κατάστησε γνωστά στον βασιλέα, όσα είδες”. Ο Χουσί προσεκύνησεν τον
Ιωάβ και έφυγε.
Β Βασ. 18,22  και προσέθετο έτι Αχιµάας υιός Σαδώκ και είπε προς Ιωάβ· και έστω ότι δράµω και γε εγώ οπίσω τού Χουσί.
και είπεν Ιωάβ· ινατί σύ τούτο τρέχεις, υιέ µου; δεύρο, ουκ έστι σοι ευαγγέλια εις ωφέλειαν πορευοµένω.
Β Βασ. 18,22   Ο Αχιµάας, ο υιός του Σαδώκ, παρεκάλεσε και πάλιν τον Ιωάβ λέγων· “δος µου την άδειαν να τρέξω και εγώ
πίσω από τον Χουσί”. Ο Ιωάβ του είπε· “διατί θέλεις να τρέξης συ, παιδί µου; Ελα εδώ. Δεν πρόκειται να φέρης στον βασιλέα
ευχαρίστους αγγελίας”.
Β Βασ. 18,23  και είπε· τι γάρ εάν δράµω; και είπεν αυτώ Ιωάβ· δράµε. και έδραµεν Αχιµάας την οδόν την τού Κεχάρ και
υπερέβη τον Χουσί.
Β Βασ. 18,23   Εκείνος είπε· “τι πειράζει, εάν τρέξω και εγώ;” Ο Ιωάβ του είπε· “λοιπόν τρέξε”. Ετρεξε πράγµατι ο Αχιµάας εις
την οδόν του Κεχάρ και επροσπέρασε τον Χουσί.
Β Βασ. 18,24  και Δαυίδ εκάθητο ανά µέσον των δύο πυλών. και επορεύθη ο σκοπός εις το δώµα της πύλης προς το τείχος
και επήρε τους οφθαλµούς αυτού και είδε και ιδού ανήρ τρέχων µόνος ενώπιον αυτού
Β Βασ. 18,24   Ο Δαυίδ εκάθητο ανάµεσα εις τας δύο θύρας της πύλης της πόλεως. Ο σκοπός ανέβη στο ηλιακωτόν της
πύλης επάνω εις το τείχος, εσήκωσε τα µάτια του και παρετήρησε. Αίφνης είδε να τρέχη προς την κατεύθυνσίν του ενας
άνδρας µόνος του.
Β Βασ. 18,25  και ανεβόησεν ο σκοπός και απήγγειλε τώ βασιλεί. και είπεν ο βασιλεύς· ει µόνος εστίν, ευαγγελία εν τώ
στόµατι αυτού. και επορεύετο πορευόµενος και εγγίζων.
Β Βασ. 18,25   Εφώναξεν ο σκοπός και ανήγγειλε τούτο στον βασιλέα . Ο βασιλεύς είπεν· “εάν είναι µόνος του, έχει ασφαλώς
κάποιον ευχάριστον πληροφορίαν να µας αναγγείλη”. Ο άνθρωπος αυτός έτρεχε και επλησίαζε.
Β Βασ. 18,26  και είδεν ο σκοπός άνδρα έτερον τρέχοντα, και εβόησεν ο σκοπός προς τή πύλη και είπε· και ιδού ανήρ έτερος
τρέχων µόνος. και είπεν ο βασιλεύς· και γε ούτος ευαγγελιζόµενος.
Β Βασ. 18,26   Ο σκοπός είδε και άλλον κατόπιν άνθρωπον να τρέχη και εφώναξε προς τον βασιλέα , που ευρίσκετο εις την
πύλην, και του είπε· “ιδού, και άλλος άνθρωπος µόνος του τρέχει”. Ο βασιλεύς απήντησε· “και αυτός, βεβαίως, καλάς
αγγελίας έχει να µας φέρη”.
Β Βασ. 18,27  και είπεν ο σκοπός· εγώ ορώ τον δρόµον τού πρώτου ως δρόµον Αχιµάας υιού Σαδώκ. και είπεν ο βασιλεύς·
ανήρ αγαθός ούτος και γε εις ευαγγελίαν αγαθήν ελεύσεται.
Β Βασ. 18,27   Ο σκοπός προσέθεσε· “εγώ βλέπω τον πρώτον να τρέχη, όπως τρέχει ο Αχιµάας, ο υιός του Σαδώκ”. Είπε δε
προς αυτόν ο βασιλεύς· “καλός άνθρωπος είναι αυτός και έρχεται, δια να µας φέρη ασφαλώς κάποιον καλήν είδησιν”.
Β Βασ. 18,28  και εβόησεν Αχιµάας και είπε προς τον βασιλέα· ειρήνη· και προσεκύνησε τώ βασιλεί επί πρόσωπον αυτού επί
την γήν και είπεν· ευλογητός Κύριος ο Θεός σου, ός απέκλεισε τους άνδρας τους επαραµένους την χείρα αυτών εν τώ κυρίω
µου τώ βασιλεί.
Β Βασ. 18,28   Ο Αχιµάας έφθασε και εφώναξε και είπε στον βασιλέα· “ειρήνη”. Προσεκύνησε τον βασιλέα µέχρις εδάφους
και είπεν· “ας έχη δόξαν Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος εξεδίωζε τους ανθρώπους, που είχαν σηκώσει το χέρι των εναντίον σου
του κυρίου µου και βασιλέως”.
Β Βασ. 18,29  και είπεν ο βασιλεύς· ειρήνη τώ παιδαρίω τώ Αβεσσαλώµ; και είπεν Αχιµάας· είδον το πλήθος το µέγα τού
αποστείλαι τον δούλον τού βασιλέως Ιωάβ και τον δούλόν σου, και ουκ έγνων τι εκεί.
Β Βασ. 18,29   Ο βασιλεύς αµέσως τον ηρώτησε· “το παιδί µου, ο Αβεσσαλώµ, είναι καλά;” Ο Αχιµάας απήντησε· “είδα πολύ
πλήθος ανθρώπων, όταν ο Ιωάβ, ο δούλος του βασιλέως έστειλεν εµέ τον δούλον σου, να έλθω προς σε. Δεν γνωρίζω, τι
ακριβώς έγινεν εκεί”.
Β Βασ. 18,30  και είπεν ο βασιλεύς· επίστρεψον, στηλώθητι ώδε· και επεστράφη και έστη.
Β Βασ. 18,30   Είπεν ο βασιλεύς· “παραµέρισε και στάσου εκεί όρθιος”. Ο Αχιµάας εστράφη προς τα εκεί και εστάθη όρθιος.
Β Βασ. 18,31  και ιδού ο Χουσί παρεγένετο και είπε τώ βασιλεί· ευαγγελισθήτω ο κύριός µου ο βασιλεύς, ότι έκρινέ σοι Κύριος
σήµερον εκ χειρός πάντων των επεγειροµένων επί σε.
Β Βασ. 18,31  Ιδού, ότι έφθασε και ο Χουσί, ο οποίος είπεν στον βασιλέα· “ας µάθη ο κύριός µου, ο βασιλεύς, την καλήν και
ευχάριστον αγγελίαν. Οτι ο Κυριος έβγαλε σήµερον δικαίαν απόφασιν και σε απήλλαξεν από τας χείρας όλων εκείνων , οι
οποίοι είχαν εξεγερθή εναντίον σου”.
Β Βασ. 18,32  και είπεν ο βασιλεύς προς τον Χουσί· ει ειρήνη τώ παιδαρίω τώ Αβεσσαλώµ; και είπεν ο Χουσί· γένοιντο ως το
παιδάριον οι εχθροί τού κυρίου µου τού βασιλέως και πάντες, όσοι επανέστησαν επ αυτόν εις κακά.



Β Βασ. 18,32   Ο βασιλεύς ηρώτησε τον Χουσί· “τι κάνει το παιδί µου, ο Αβεσσαλώµ;” Ο Χουσί απήντησεν· “οι εχθροί, οι ιδικοί
σου, του κυρίου µου και βασιλέως µου, και γενικώς όλοι όσοι εστασίασαν εναντίον σου, δια να σου κάµουν κακόν, ας έχουν
την τύχην του παιδιού σου του Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 18,33  και εταράχθη ο βασιλεύς και ανέβη εις το υπερώον της πύλης και έκλαυσε· και ούτως είπεν εν τώ πορεύεσθαι
αυτόν· υιέ µου Αβεσσαλώµ, υιέ µου, υιέ µου Αβεσσαλώµ, τις δώη τον θάνατόν µου αντί σού; εγώ αντί σού, Αβεσσαλώµ, υιέ
µου υιέ µου.
Β Βασ. 18,33  Εταράχθη ο βασιλεύς, ανέβηκεν στο δωµάτιον, το οποίον ευρίσκετο επάνω από την πύλην, και έκλαυσε. Και
καθώς ανέβαινε προς το δωµάτιον αυτό έλεγε· “παιδί µου Αβεσσαλώµ, παιδί µου, Αβεσσαλώµ παιδί µου, διατί να µη
αποθάνω εγώ αντί για σένα; Εγώ έπρεπε να αποθάνω Αβεσσαλώµ, υιέ µου, υιέ µου” !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Β Βασ. 19,1  Καί ανηγγέλη τώ Ιωάβ λέγοντες· ιδού ο βασιλεύς κλαίει και πενθεί επί Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 19,1    Ηλθον προς τον Ιωάβ µερικοί και του ανήγγειλαν· “ιδού, ο βασιλεύς µας πενθεί και κλαίει δια τον θάνατον του
Αβεσσαλώµ”.
Β Βασ. 19,2  και εγένετο η σωτηρία εν τή ηµέρα εκείνη εις πένθος παντί τώ λαώ, ότι ήκουσεν ο λαός εν τή ηµέρα εκείνη
λέγων, ότι λυπείται ο βασιλεύς επί τώ υιώ αυτού.
Β Βασ. 19,2    Ετσι δε η ηµέρα εκείνη της νίκης και της σωτηρίας µετεβλήθη δι' όλον τον λαόν εις πένθος, διότι ήκουσεν ότι ο
βασιλεύς λυπείται δια τον φονευθέντα υιόν του.
Β Βασ. 19,3  και διεκλέπτετο ο λαός εν τή ηµέρα εκείνη τού εισελθείν εις την πόλιν , καθώς διακλέπτεται ο λαός οι
αισχυνόµενοι εν τώ αυτούς φεύγειν εν τώ πολέµω.
Β Βασ. 19,3    Ο στρατός, αντί να εισέλθη θριαµβευτικώς κατά την ηµέραν εκείνην εις την πόλιν, εισήρχετο ωσάν κλέπτης
κρυφά κρυφά, σαν στρατός, ο οποίος ήτο εντροπιασµένος, διότι είχεν ηττηθή και φύγει ενώπιον του εχθρού κατά τον
πόλεµον.
Β Βασ. 19,4  και ο βασιλεύς έκρυψε το πρόσωπον αυτού. και έκραξεν ο βασιλεύς φωνή µεγάλη λέγων· υιέ µου Αβεσσαλώµ,
Αβεσσαλώµ υιέ µου.
Β Βασ. 19,4    Ο βασιλεύς Δαυίδ εσκέπασε το πρόσωπον αυτού και έκραξε µε φωνήν µεγάλην λέγων· “παιδί µου Αβεσσαλώµ,
Αβεσσαλώµ παιδί µου” !
Β Βασ. 19,5  και εισήλθεν Ιωάβ προς τον βασιλέα εις τον οίκον και είπε· κατήσχυνας σήµερον τα πρόσωπα πάντων των
δούλων σου των εξαιρουµένων σε σήµερον και την ψυχήν των υιών σου και των θυγατέρων σου και την ψυχήν των
γυναικών σου και των παλλακών σου,
Β Βασ. 19,5    Ο Ιωάβ εισήλθεν στον οίκον, όπου ευρίσκετο ο βασιλεύς, και είπε προς αυτόν· “κατεντρόπιασες σήµερον όλους
ηµάς τους ανθρώπους σου, οι οποίοι έσωσαν σήµερα την ζωήν σου, την ζωήν των παιδιών και θυγατέρων σου, την ζωήν
των γυναικών σου και των γυναικών της δευτέρας σειράς.
Β Βασ. 19,6 τού αγαπάν τους µισούντάς σε και µισείν τους αγαπώντάς σε και ανήγγειλας σήµερον ότι ουκ εισίν οι άρχοντές
σου, ουδέ παίδες· ότι έγνωκα σήµερον ότι ει Αβεσσαλώµ έζη, πάντες ηµείς σήµερον νεκροί, ότι τότε το ευθές ήν εν
οφθαλµοίς σου.
Β Βασ. 19,6    Και τούτο, διότι φαίνεται ότι αγαπάς εκείνους, οι οποίοι σε µισούν, και µισείς εκείνους, οι οποίοι σε αγαπούν.
Διότι έδειξες σήµερον, ότι καµµίαν αξίαν δεν έχουν δια σε οι άρχοντες και οι δούλοι σου ενώπιον του στασιαστού παιδιού
σου. Εγώ όµως ξεύρω, ότι αν εζούσε ο Αβεσσαλώµ σήµερον, όλοι ηµείς θα είµεθα νεκροί. Το γεγονός δε αυτό θα ήτο
ευχάριστον ενώπιόν σου !
Β Βασ. 19,7  και νύν αναστάς έξελθε και λάλησον εις την καρδίαν των δούλων σου, ότι εν Κυρίω ώµοσα ότι ει µη εκπορεύση
σήµερον, ει αυλισθήσεται ανήρ µετά σού την νύκτα ταύτην· και επίγνωθι σεαυτώ και κακόν σοι τούτο υπέρ πάν το κακόν
το επελθόν σοι εκ νεότητός σου έως τού νύν.
Β Βασ. 19,7    Λοιπόν, σήκω τώρα, έβγα από την οικίαν και µίλησε λόγια ευχάριστα εις τις καρδιές των δούλων σου, διότι
έκαµα όρκον στον Κυριον ότι, εάν δεν βγης σήµερον από την οικίαν σου, δεν θα µείνη µαζή σου ούτε ενας άνθρωπός σου
κατά την νύκτα αυτήν. Σκέψου τον εαυτόν σου και εννόησε καλά ότι το κακόν, το οποίον θα κάµης εις σε τον ίδιον µε την
στάσιν σου αυτήν, θα είναι χειρότερον από όσα κακά συνήντησες από τα νειάτα σου µέχρι σήµερα”.
Β Βασ. 19,8  και ανέστη ο βασιλεύς και εκάθισεν εν τή πύλη, και πάς ο λαός ανήγγειλαν λέγοντες· ιδού ο βασιλεύς κάθηται
εν τή πύλη· και εισήλθε πάς ο λαός κατά πρόσωπον τού βασιλέως επί την πύλην. και Ισραήλ έφυγεν ανήρ εις τα
σκηνώµατα αυτού.
Β Βασ. 19,8    Ο βασιλεύς εσηκώθη και εκάθισεν εις την πύλην της πόλεως. Εγινε δε γνωστόν αυτό εις όλον τον λαόν, διότι
ανήγγειλαν προς αυτόν· “ιδού, ο βασιλεύς κάθεται εις την πύλην της πόλεως”. Ολος ο στρατός παρήλασεν ενώπιον του
βασιλέως και εισήλθεν εις την πόλιν. Οι δε εναποµείναντες στρατιώται του Αβεσσαλώµ επέστρεψαν ο καθένας εις την
πόλιν του.
Β Βασ. 19,9  Καί ήν πάς ο λαός κρινόµενος εν πάσαις φυλαίς Ισραήλ λέγοντες· ο βασιλεύς Δαυίδ ερύσατο ηµάς από πάντων
των εχθρών ηµών, και αυτός εξείλετο ηµάς εκ χειρός αλλοφύλων, και νύν πέφευγεν από της γής και από της βασιλείας
αυτού, και από Αβεσσαλώµ·
Β Βασ. 19,9    Ολοι οι Ισραηλίται των βορείων φυλών του Ισραήλ συνεζήτουν ζωηρά µεταξύ των τα γεγονότα του πολέµου
και έλεγαν· “ο βασιλεύς Δαυίδ µας εγλύτωσεν από όλους τους εχθρούς µας. Μας έβγαλεν από τα χέρια και την δουλείαν
των αλλοφύλων και τώρα έχει εγκαταλείψει την χώραν και το βασίλειόν του εξ αιτίας του πολέµου του Αβεσσαλώµ.
Β Βασ. 19,10  και Αβεσσαλώµ, ον εχρίσαµεν εφ ηµών, απέθανεν εν τώ πολέµω, και νύν ινατί υµείς κωφεύετε τού επιστρέψαι
τον βασιλέα; και το ρήµα παντός Ισραήλ ήλθε προς τον βασιλέα .
Β Βασ. 19,10  Ο δε Αβεσσαλώµ, τον οποίον ηµείς ανεκηρύξαµεν βασιλέα, εφονεύθη κατά τον πόλεµον και δεν υπάρχει πλέον.
Διατί κλείετε τα αυτιά σας και δεν οµιλείτε να επανέλθη βασιλεύς µας ο Δαυίδ;” Αι σκέψεις, τα λόγια και αι αποφάσεις
αυταί των Ισραηλιτών έφθασαν εις τα αυτιά του βασιλέως.
Β Βασ. 19,11  και ο βασιλεύς Δαυίδ απέστειλε προς Σαδώκ και προς Αβιάθαρ τους ιερείς λέγων· λαλήσατε προς τους
πρεσβυτέρους Ιούδα λέγοντες· ινατί γίνεσθε έσχατοι τού επιστρέψαι τον βασιλέα εις τον οίκον αυτού; και λόγος παντός



Ισραήλ ήλθε προς τον βασιλέα.
Β Βασ. 19,11   Ο βασιλεύς Δαυίδ έστειλε τότε και εκάλεσε τους αρχιερείς, τον Σαδώκ και τον Αβιάθαρ, και τους είπε να
οµιλήσουν εκ µέρους του προς τους πρεσβυτέρους του Ιούδα και να τους είπουν· “διατί σεις µένετε τελευταίοι στο να
προσκαλέσετε τον βασιλέα Δαυίδ, να επανέλθη στον οίκον του; Η πρόσκλησις όλων των άλλων Ισραηλιτών, που κατοικούν
εις τα βόρεια µέρη της Παλαιστίνης, έχει φθάσει πλέον εις τα αυτιά του βασιλέως. Προς αυτήν την φυλήν του Ιούδα θα
είπετε ακόµη.
Β Βασ. 19,12  αδελφοί µου υµείς, οστά µου και σάρκες µου υµείς, ινατί γίνεσθε έσχατοι τού επιστρέψαι τον βασιλέα εις τον
οίκον αυτού;
Β Βασ. 19,12  Σεις είσθε αδελφοί µου, οστούν εκ των οστέων µου και σαρξ εκ της σαρκός µου. Διατί τώρα µένετε τελευταίοι
στο να προσκαλέσετε τον βασιλέα σας, τον Δαυίδ, να επιστρέψη στον οίκον του;
Β Βασ. 19,13  και τώ Αµεσσαΐ ερείτε· ουχί οστούν µου και σάρξ µου σύ; και νύν τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ει
µη άρχων δυνάµεως έση ενώπιον εµού πάσας τας ηµέρας αντί Ιωάβ.
Β Βασ. 19,13  Εις δε τον Αµεσσαί θα πήτε εκ µέρους µου· Και συ δεν είσαι σαρξ εκ της σαρκός µου και οστούν εκ των οστέων
µου; Σου ορκίζοµαι ότι είθε να µε τιµωρήση ο Θεός µε οιανδήποτε τιµωρίαν θέλει, αν εγώ δεν σε καταστήσω αντί του Ιωάβ
αρχιστράτηγον όλης της δυνάµεώς µου καθ' όλον το διάστηµα, κατά το οποίον εγώ ζω”.
Β Βασ. 19,14  και έκλινε την καρδίαν παντός ανδρός Ιούδα ως ανδρός ενός, και απέστειλαν προς τον βασιλέα λέγοντες·
επιστράφηθι σύ και πάντες οι δούλοί σου.
Β Βασ. 19,14  Ο Δαυίδ είλκυσε µε τον τρόπον αυτόν τας καρδίας όλων των ανδρών της φυλής Ιούδα, ως εάν ήσαν ένας µόνον
άνθρωπος. Αυτοί, λοιπόν, έστειλαν ανθρώπους προς τον βασιλέα Δαυίδ και του είπαν· “σε παρακαλούµεν να επανέλθης εις
την Ιερουσαλήµ και όλοι ηµείς θα είµεθα δούλοι σου”.
Β Βασ. 19,15  και επέστρεψεν ο βασιλεύς και ήλθεν έως τού Ιορδάνου, και άνδρες Ιούδα ήλθαν εις Γάλγαλα τού πορεύεσθαι
εις απαντήν τού βασιλέως διαβιβάσαι τον βασιλέα τον Ιορδάνην.
Β Βασ. 19,15  Ο βασιλεύς επέστρεψεν από την Μαναΐµ, όπου ευρίσκετο, και έφθασε µέχρι του Ιορδάνου. Οι άνδρες της φυλής
του Ιούδα ήλθαν εις Γαλγαλα, δια να µεταβούν από εκεί εις προϋπάντησιν του βασιλέως και να τον βοηθήσουν να διαβή
τον Ιορδάνην.
Β Βασ. 19,16  και ετάχυνε Σεµεΐ υιός Γηρά υιού τού Ιεµινί εκ Βαουρίµ και κατέβη µετά ανδρός Ιούδα εις απαντήν τού
βασιλέως Δαυίδ
Β Βασ. 19,16  Ο Σεµεΐ, υιός του Γηρά, ο Βενιαµίτης, έσπευσε και κατέβη από την περιοχήν Βαουρίµ, µαζή µε ένα άνδρα της
φυλής Ιούδα, δια να προαπαντήση τον βασιλέα.
Β Βασ. 19,17  και χίλιοι άνδρες µετ αυτού εκ τού Βενιαµίν και Σιβά το παιδάριον τού οίκου Σαούλ και πεντεκαίδεκα υιοί
αυτού µετ αυτού και είκοσι δούλοι αυτού µετ αυτού και κατεύθυναν τον Ιορδάνην έµπροσθεν τού βασιλέως
Β Βασ. 19,17  Μαζή του δε ήσαν και χίλιοι άνδρες από την φυλήν Βενιαµίν. Εκεί επίσης ήλθεν και ο νεαρός δούλος της
οικογενείας του Σαούλ, ο Σιβά, και µαζή µε αυτόν οι δέκα πέντε υιοί του και οι είκοσι δούλοι του. Αυτοί κατηυθύνθησαν
στον Ιορδάνην ποταµόν εµπρός από τον βασιλέα Δαυίδ.
Β Βασ. 19,18  και ελειτούργησαν την λειτουργίαν τού διαβιβάσαι τον βασιλέα, και διέβη η διάβασις τού εξεγείραι τον οίκον
τού βασιλέως και τού ποιήσαι το ευθές εν οφθαλµοίς αυτού. και Σεµεΐ υιός Γηρά έπεσεν επί πρόσωπον αυτού ενώπιον τού
βασιλέως διαβαίνοντος αυτού τον Ιορδάνην
Β Βασ. 19,18  Ειργάσθησαν δε προθύµως και ευσυνειδήτως, δια να διαβιβάσουν τον βασιλέα εις την απέναντι όχθην. Και
χάρις εις αυτούς διέβη ολόκληρος ο οίκος του βασιλέως, διότι αυτοί ευσυνειδήτως ειργάσθησαν ενώπιον του βασιλέως
Δαυίδ. Οταν δε ο Δαυίδ και η οικογένειά του απεβιβάσθησαν εις την απέναντι όχθην, ο Σεµεΐ, ο υιός του Γηρά, προσέπεσεν
ενώπιον του βασιλέως Δαυίδ,
Β Βασ. 19,19  και είπε προς τον βασιλέα· µη δή λογισάσθω ο κύριός µου ανοµίαν και µη µνησθής όσα ηδίκησεν ο παίς σου
εν τή ηµέρα, ή ο κύριός µου εξεπορεύετο εξ Ιερουσαλήµ, τού θέσθαι τον βασιλέα εις την καρδίαν αυτού,
Β Βασ. 19,19  και είπε προς αυτόν· “ο κύριός µου και ο βασιλεύς µου ας µη µου καταλογίση το σφάλµα, το οποίον έκαµα. Ας
λησµονήση την αδικίαν, την οποίαν διέπραξα εγώ ο δούλος σου προς σε κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν συ ο
κύριός µου έφευγες από την Ιερουσαλήµ. Μη κρατήσης κακίαν εις την καρδίαν σου δια το σφάλµα µου.
Β Βασ. 19,20  ότι έγνω ο δούλός σου ότι εγώ ήµαρτον, και ιδού εγώ ήλθον σήµερον πρότερος παντός Ισραήλ και οίκου
Ιωσήφ τού καταβήναί µε εις απαντήν τού κυρίου µου τού βασιλέως.
Β Βασ. 19,20   Διότι εγώ ο δούλος σου ανεγνώρισα ότι ηµάρτησα τότε απέναντί σου. Και ιδού, ήλθα σήµερον εγώ, πρώτος
από όλους τους άνδρας των Ισραηλιτών της φυλής του Ιωσήφ, δια να προαπαντήσω σε, τον κύριόν µου και βασιλέα µου”.
Β Βασ. 19,21  και απεκρίθη Αβεσσά υιός Σαρουΐας και είπε· µη αντί τούτου ου θανατωθήσεται Σεµεΐ, ότι κατηράσατο τον
χριστόν Κυρίου;
Β Βασ. 19,21  Ο Αβεσσά, ο υιός της Σαρουΐας, αγανακτηµένος είπε τότε· “µήπως εξ αιτίας της µεταµελείας του αυτής δεν θα
θανατωθή ο Σεµεΐ, αυτός ο οποίος κατηράσθη τον βασιλέα, που ο Κυριος τον είχε χρίσει;”
Β Βασ. 19,22  και είπε Δαυίδ· τι εµοί και υµίν, υιοί Σαρουΐας, ότι γίνεσθέ µοι σήµερον εις επίβουλον; σήµερον ου
θανατωθήσεταί τις ανήρ εξ Ισραήλ, ότι ουκ οίδα ει σήµερον βασιλεύω εγώ επί τον Ισραήλ.
Β Βασ. 19,22   Ο Δαυίδ είπε προς αυτόν· “διατί επεµβαίνετε εις τα ιδικά µου ζητήµατα, παιδιά της Σαρουΐας; Διότι µε το
διάβηµά σας αυτό γίνεσθε σήµερον ολέθριοι και κακοί σύµβουλοι και αιτία σκανδάλου . Σηµερον κανένας ανήρ από τους
Ισραηλίτας δεν θα θανατωθή, διότι δεν διαφεύγει την αντίληψίν µου, ότι σήµερον εγώ ξαναγίνοµαι βασιλεύς του
Ισραηλιτικού λαού”.
Β Βασ. 19,23  και είπεν ο βασιλεύς προς Σεµέΐ· ου µη αποθάνης· και ώµοσεν αυτώ ο βασιλεύς.
Β Βασ. 19,23   Ο βασιλεύς είπε προς τον Σεµεΐ “Δεν θα φονευθής”. Και έδωσεν εις αυτόν επί τούτω όρκον.
Β Βασ. 19,24  και Μεµφιβοσθέ υιός υιού Σαούλ κατέβη εις απαντήν τού βασιλέως· και ουκ εθεράπευσε τους πόδας αυτού,
ουδέ ωνυχίσατο, ουδέ εποίησε τον µύστακα αυτού, και τα ιµάτια αυτού ουκ απέπλυνεν από της ηµέρας, ής απήλθεν ο
βασιλεύς, έως της ηµέρας ής αυτός παρεγένετο εν ειρήνη.
Β Βασ. 19,24   Εις προαπάντησιν του βασιλέως Δαυίδ κατέβη και ο Μεµφιβοσθέ, ο έγγονος του Σαούλ. Αυτός δια να δείξη το
πένθος του, από την ηµέραν, κατά την οποίαν ο βασιλεύς Δαυίδ έφυγεν από την Ιερουσαλήµ διωκόµενος από τον



Αβεσσαλώµ, µέχρι σήµερον που νικητής και ειρηνικός επέστρεψε, δεν περιποιήθηκε τα πόδια του, δεν έκοψε τα νύχια του,
δεν έφτιασε τον µύστακά του, ούτε και έπλυνε τα ενδύµατά του.
Β Βασ. 19,25  και εγένετο ότε εισήλθεν εις Ιερουσαλήµ εις απάντησιν τού βασιλέως, και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· τι ότι ουκ
επορεύθης µετ εµού, Μεµφιβοσθέ;
Β Βασ. 19,25   Οταν, λοιπόν, αυτός εισήλθεν εις την Ιερουσαλήµ εις προαπάντησιν του βασιλέως, τον ηρώτησεν ο Δαυίδ·
“Μεµφιβοσθέ, γιατί δεν ήλθες µαζή µου;”
Β Βασ. 19,26  και είπε προς αυτόν Μεµφιβοσθέ· κύριέ µου βασιλεύ, ο δούλός µου παρελογίσατό µε, ότι είπεν ο παίς σου αυτώ·
επίσαξόν µοι την όνον και επιβώ επ αυτήν και πορεύσοµαι µετά τού βασιλέως, ότι χωλός ο δούλός σου·
Β Βασ. 19,26   Ο Μεµφιβοσθέ απήντησε· “κύριέ µου και βασιληά µου, µε εξηπάτησεν ο δούλος µου. Διότι εγώ, ο δούλος σου,
είπα προς αυτόν· Ετοίµασέ µου την όνον, δια να αναβώ εις αυτήν και να ακολουθήσω τον βασιλέα. Οπως γνωρίζεις εγώ ο
δούλος σου είµαι χωλός.
Β Βασ. 19,27  και µεθώδευσεν εν τώ δούλω σου προς τον κύριόν µου τον βασιλέα, και ο κύριός µου ο βασιλεύς ως άγγελος
τού Θεού, και ποίησον το αγαθόν εν οφθαλµοίς σου·
Β Βασ. 19,27   Ο δούλος µου όµως εκείνος µε διέβαλεν εις σε τον κύριόν µου, τον βασιλέα µου. Συ όµως ο κύριός µου και
βασιλεύς µου έχεις φωτεινήν κρίσιν σαν άγγελος Θεού. Θα διακρίνης τα πράγµατα. Καµε λοιπόν ο,τι φαίνεται καλόν
ενώπιόν σου.
Β Βασ. 19,28  ότι ουκ ήν πάς ο οίκος τού πατρός µου, αλλ ή ότι άνδρες θανάτου τώ κυρίω µου τώ βασιλεί, και έθηκας τον
δούλόν σου εν τοίς εσθίουσι την τράπεζάν σου· και τι έστι µοι έτι δικαίωµα και τού κεκραγέναι µε έτι προς τον βασιλέα;
Β Βασ. 19,28   Αλλωστε όλη η οικογένεια του πατρός µου, εποµένως και εγώ, είµεθα άξιοι θανάτου ενώπιόν σου, του κυρίου
µου και βασιλέως µου. Συ όµως έκαµες εµέ τον δούλον σου οµοτράπεζόν σου. Ποίον, λοιπόν, δικαίωµα έχω να οµιλώ και να
κράζω ακόµη προς σε τον βασιλέα;”
Β Βασ. 19,29  και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· ινατί λαλείς έτι τους λόγους σου; είπον· σύ και Σιβά διελείσθε τον αγρόν.
Β Βασ. 19,29   Ο βασιλεύς του απήντησε· “διατί κατατρίβεσαι εις τόσους πολλούς λόγους; Συ και ο Σιβά θα µοιρασθήτε τους
αγρούς του βασιλικού οίκου του Σαούλ”.
Β Βασ. 19,30  και είπε Μεµφιβοσθέ προς τον βασιλέα· και γε τα πάντα λαβέτω µετά το παραγενέσθαι τον κύριόν µου τον
βασιλέα εν ειρήνη εις τον οίκον αυτού.
Β Βασ. 19,30   Ο Μεµφιβοσθέ είπε προς τον βασιλέα· “ας τα λάβη όλα ο Σιβά. Δι' εµέ είναι αρκετόν το γεγονός ότι ο βασιλεύς
µου επέστρεψεν υγιής και νικητής στον οίκον αυτού, εις την Ιερουσαλήµ”.
Β Βασ. 19,31  και Βερζελλί ο Γαλααδίτης κατέβη εκ ωγελλίµ και διέβη µετά τού βασιλέως τον Ιορδάνην εκπέµψαι αυτόν τον
Ιορδάνην·
Β Βασ. 19,31  Ο Βερζελλί ο Γαλααδίτης κατέβη και αυτός από την Ρωγελλίµ, επέρασε µαζή µε τον βασιλέα τον Ιορδάνην, δια
να προπέµψη και κατευοδώση αυτόν πέραν από τον Ιορδάνην.
Β Βασ. 19,32  και Βερζελλί ανήρ πρεσβύτερος σφόδρα, υιός ογδοήκοντα ετών, και αυτός διέθρεψε τον βασιλέα εν τώ οικείν
αυτόν εν Μαναΐµ, ότι ανήρ µέγας ήν σφόδρα.
Β Βασ. 19,32   Ο Βερζελλί αυτός ήτο γέρων, προχωρηµένος πολύ εις την ηλικίαν, ογδοήκοντα ετών. Αυτός είχε διαθρέψει τον
βασιλέα Δαυίδ καθ' όλον το διάστηµα, που ο Δαυίδ κατοικούσε εις την Μαναΐµ, διότι ήτο άνθρωπος πολύ πλούσιος.
Β Βασ. 19,33  και είπεν ο βασιλεύς προς Βερζελλί· σύ διαβήση µετ εµού, και διαθρέψω το γήράς σου µετ εµού εν Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 19,33  Ο βασιλεύς είπε προς τον Βερζελλί· “έλα κοντά µου, δια να ζήσης µαζή µου. Εγώ θα σε διαθρέψω εις τα
γηρατεία σου εις την Ιερουσαλήµ”.
Β Βασ. 19,34  και είπε Βερζελλί προς τον βασιλέα· πόσαι ηµέραι ετών ζωής µου, ότι αναβήσοµαι µετά τού βασιλέως εις
Ιερουσαλήµ;
Β Βασ. 19,34   Ο Βερζελλί είπε προς τον βασιλέα· “πόσαι ηµέραι ακόµη ζωής µου υπολείπονται, ώστε να σκεφθώ και να
αποφασίσω να ανεβώ µαζή µε τον βασιλέα µου εις την Ιερουσαλήµ;
Β Βασ. 19,35  υιός ογδοήκοντα ετών εγώ ειµι σήµερον· µη γνώσοµαι ανά µέσον αγαθού και κακού; ει γεύσεται ο δούλός σου
έτι ό φάγοµαι ή πίοµαι; ή ακούσοµαι έτι φωνήν αδόντων και αδουσών; και ινατί έσται έτι ο δούλός σου εις φορτίον επί τον
κύριόν µου τον βασιλέα;
Β Βασ. 19,35  Είµαι τώρα άνθρωπος ογδοήκοντα ετών. Μηπως, τάχα, µπορώ εις αυτήν την ηλικίαν να αισθανθώ και να
απολαύσω τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα της ζωής; Μηπως δηλαδή εγώ ο δούλος σου ηµπορώ να χαρώ εκείνο, που θα
φάγω η θα πιώ; Η ηµπορώ να ακούσω πλέον άσµατα από τραγουδιστάς και τραγουδιστρίας εις την βασιλικήν σου πόλιν;
Επειτα διατί να γίνω εγώ, ο δούλος σου, βάρος εις σε τον κύριόν µου, τον βασιλέα µου;
Β Βασ. 19,36  ως βραχύ διαβήσεται ο δούλός σου τον Ιορδάνην µετά τού βασιλέως· και ινατί ανταποδίδωσί µοι ο βασιλεύς
την ανταπόδοσιν ταύτην;
Β Βασ. 19,36   Επί ολίγον διάστηµα πέραν του Ιορδάνου εγώ ο δούλος σου θα συνοδεύσω σε, τον βασιλέα µου. Διατί ο
βασιλεύς µου θέλει να µε αµείψη µε τέτοιον τρόπον, ώστε να µε αποµακρύνη από την πατρίδα µου;
Β Βασ. 19,37  καθισάτω δή ο δούλός σου και αποθανούµαι εν τή πόλει µου παρά τώ τάφω τού πατρός µου και της µητρός
µου· και ιδού ο δούλός σου Χαµαάµ διαβήσεται µετά τού κυρίου µου τού βασιλέως, και ποίησον αυτώ το αγαθόν εν
οφθαλµοίς σου.
Β Βασ. 19,37  Δος µου, σε παρακαλώ, την άδειαν να µείνω εγώ, ο δούλος σου, και να αποθάνω εις την πόλιν µου και να ταφώ
στον τάφον του πατρός µου και της µητρός µου. Και ιδού, ο δούλος σου ο Χαµαάµ, το παιδί µου, θα έλθη αντί εµού µαζή µε
σε, τον κύριόν µου και βασιλέα µου. Καµε εις αυτόν ο,τι σου φαίνεται καλόν”.
Β Βασ. 19,38  και είπεν ο βασιλεύς· µετ εµού διαβήτω Χαµαάµ, καγώ ποιήσω αυτώ το αγαθόν εν οφθαλµοίς σου και πάντα,
όσα αν εκλέξη επ εµοί, ποιήσω σοι.
Β Βασ. 19,38   Ο βασιλεύς είπε· “µάλιστα· ας έλθη µαζή µου ο Χαµαάµ και εγώ θα πράξω δι' αυτόν ο,τι συ νοµίσης και
εκλέξης καλόν. Και όλα, όσα µου ζητήσης δι' αυτόν θα τα κάµω, προς χάριν ιδικήν σου”.
Β Βασ. 19,39  και διέβη πάς ο λαός τον Ιορδάνην, και ο βασιλεύς διέβη· και κατεφίλησεν ο βασιλεύς τον Βερζελλί και
ευλόγησεν αυτόν, και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού.
Β Βασ. 19,39   Ολος ο στρατός και ο λαός διέβησαν τον Ιορδάνην. Κατόπιν δε διέβη αυτόν και ο βασιλεύς. Ο βασιλεύς



κατεφίλησε τον Βερζελλί και τον ηυλόγησεν. Ο Βερζελλί επέστρεψεν εις τον τόπον του.
Β Βασ. 19,40  και διέβη ο βασιλεύς εις Γάλγαλα, και Χαµαάµ διέβη µετ αυτού, και πάς ο λαός Ιούδα διαβαίνοντες µετά τού
βασιλέως και γε το ήµισυ τού λαού Ισραήλ.
Β Βασ. 19,40   Επέρασεν ο βασιλεύς από τον Ιορδάνην ποταµόν εις Γαλγαλα. Ο Χαµαάµ επέρασε µαζή µε αυτόν. Μαζή µε τον
βασιλέα ήσαν και όλοι οι άνδρες της φυλής του Ιούδα και το ήµισυ από τους άνδρας του Ιραηλιτικού λαού.
Β Βασ. 19,41  και ιδού πάς ανήρ Ισραήλ παρεγένοντο προς τον βασιλέα και είπε προς τον βασιλέα· τι ότι έκλεψάν σε οι
αδελφοί ηµών ανήρ Ιούδα και διεβίβασαν τον βασιλέα και τον οίκον αυτού τον Ιορδάνην και πάντες άνδρες Δαυίδ µετ
αυτού;
Β Βασ. 19,41  Απροσδοκήτως όλοι οι άνδρες των δέκα φυλών του Ισραήλ παρουσιάσθησαν ενώπιον του βασιλέως και του
είπαν· “διατί οι αδελφοί µας, οι άνδρες της φυλής του Ιούδα, σαν να σε ήρπασαν κρυφίως και διεπέρασαν σε και
ολόκληρον την οικογένειάν σου και την συνοδείαν σου δια του Ιορδάνου ποταµού;”
Β Βασ. 19,42  και απεκρίθη πάς ανήρ Ιούδα προς άνδρα Ισραήλ και είπαν· διότι εγγίζει προς µε ο βασιλεύς· και ινατί ούτως
εθυµώθης περί τού λόγου τούτου; µη βρώσει εφάγαµεν εκ τού βασιλέως, ή δόµα έδωκεν ή άρσιν ήρεν ηµίν;
Β Βασ. 19,42   Ολοι τότε οι άνδρες της φυλής του Ιούδα απήντησαν προς τους άνδρας των άλλων Ισραηλιτικών φυλών ·
“αυτό έγινε, διότι ο βασιλεύς από απόψεως συγγενείας και καταγωγής ευρίσκεται πλησιέστερον προς ηµάς . Διατί λοιπόν
σεις επικραθήκατε και εθυµώσατε; Μηπως, τάχα, ηµείς εζήσαµεν µέχρι σήµερον µε έξοδα του βασιλέως; Η µας απήλλαξεν
από κανένα φόρον;”
Β Βασ. 19,43  και απεκρίθη ανήρ Ισραήλ τώ ανδρί Ιούδα και είπε· δέκα χείρές µοι εν τώ βασιλεί, και πρωτότοκος εγώ ή σύ,
και γε εν τώ Δαυίδ ειµι υπέρ σε· και ινατί τούτο ύβρισάς µε και ουκ ελογίσθη ο λόγος µου πρώτός µοι τού επιστρέψαι τον
βασιλέα εµοί; και εσκληρύνθη ο λόγος ανδρός Ιούδα υπέρ τον λόγον ανδρός Ισραήλ.
Β Βασ. 19,43   Οι άνδρες των άλλων φυλών είπαν τότε προς τους άνδρας της φυλής Ιούδα· “ηµείς είµεθα δέκα φυλαι ενώπιον
του βασιλέως. Μεταξύ ηµών υπάρχουν και αι δέκα φυλαί των µεγαλυτέρων υιών του Ιακώβ. Από απόψεως δε αριθµού και
δικαιωµάτων είµεθα ενώπιον του Δαυίδ ανώτεροι από σας, της φυλής του Ιούδα. Διατί, λοιπόν, µας κατεφρονήσατε και δεν
εσκεφθήκατε να καλέσετε και ηµάς, οι οποίοι πρώτοι είχοµεν κάνει λόγον δια την επιστροφήν του βασιλέως;” Εκ µέρους
των ανδρών της φυλής Ιούδα εδόθη απάντησις σκληροτέρα από τα λόγια, που είπαν οι άνδρες των άλλων ισραηλιτικών
φυλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Β Βασ. 20,1  Καί εκεί επικαλούµενος υιός παράνοµος, και όνοµα αυτώ Σαβεέ, υιός Βοχορί ανήρ ο Ιεµινί, και εσάλπισε τή
κερατίνη και είπεν· ουκ έστιν ηµίν µερίς εν Δαυίδ ουδέ κληρονοµία ηµίν εν τώ υιώ Ιεσσαί· ανήρ εις τα σκηνώµατά σου,
Ισραήλ.
Β Βασ. 20,1    Εζούσε εις τα Γαλγαλα, γνωστός από όλους ως κακός άνθρωπος, κάποιος ονοµαζόµενος Σαβεέ, υιός του Βοχόρ,
που ανήκεν εις την φυλήν του Βενιαµίν. Αυτός µε την κερατίνην σάλπιγγα εσάλπισε και είπε προς τους Ισραηλίτας· “ηµείς
δεν έχοµεν καµµίαν σχέσιν µε τον Δαυίδ, ούτε και υπάρχει καµµιά κληρονοµία µεταξύ ηµών και του παιδιού αυτού του
Ιεσσαί. Δια τούτο κάθε Ισραηλίτης ας επανέλθη στο σπίτι του”.
Β Βασ. 20,2  και ανέβη πάς ανήρ Ισραήλ από όπισθεν Δαυίδ οπίσω Σαβεέ υιού Βοχορί. και ανήρ Ιούδα εκολλήθη τώ βασιλεί
αυτών από τού Ιορδάνου και έως Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 20,2   Ολοι οι άλλοι Ισραηλίται απεµακρύνθησαν και απεστάτησαν από τον Δαυίδ και ηκολούθησαν τον Σαβεέ, τον
υιόν αυτόν του Βοχόρ. Η φυλή όµως του Ιούδα, η οποία εξετείνετο από τον Ιορδάνην ποταµόν µέχρι και της Ιερουσαλήµ,
προσεκολλήθη στενώτερον στον βασιλέα Δαυίδ.
Β Βασ. 20,3  και εισήλθε Δαυίδ εις οίκον αυτού εις Ιερουσαλήµ, και έλαβεν ο βασιλεύς τας δέκα γυναίκας τας παλλακάς
αυτού, ας αφήκε φυλάσσειν τον οίκον, και έδωκεν αυτάς εν οίκω φυλακής και διέθρεψεν αυτάς και προς αυτάς ουκ
εισήλθε, και ήσαν συνεχόµεναι έως θανάτου αυτών, χήραι ζώσαι.
Β Βασ. 20,3   Ο Δαυίδ επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ και εισήλθεν στον οίκον του. Ελαβε τας δέκα συζύγους του της
δευτέρας σειράς, τας οποίας, όταν έφευγεν, είχεν αφήσει να φυλάσσουν τον οίκον του. Εκλεισεν αυτάς εις κάποιον άλλον
οίκον. Εδιδεν όλα όσα τους εχρειάζοντο εις διατροφήν των, αλλά αυτός ποτέ δεν ήλθεν πλέον εις συνάφειαν µε αυτάς.
Εµειναν έτσι αυταί κλεισµέναι µέχρι θανάτου των, ως εάν ήσαν ζωντοχήραι.
Β Βασ. 20,4  και είπεν ο βασιλεύς προς Αµεσσαΐ· βόησόν µοι τον άνδρα Ιούδα τρεις ηµέρας, σύ δε αυτού στήθι.
Β Βασ. 20,4   Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε προς τον Αµεσσαΐ· φρόντισε να κληθούν και να παρουσιασθούν εδώ όλοι οι άνδρες της
φυλής Ιούδα εντός τριών ηµερών, Συ δε έλα κατόπιν και στάσου εδώ”.
Β Βασ. 20,5  και επορεύθη Αµεσσαΐ τού βοήσαι τον Ιούδαν και εχρόνισεν από τού καιρού, ού ετάξατο αυτώ Δαυίδ.
Β Βασ. 20,5   Ο Αµεσσαΐ ανεχώρησε, δια να προσκαλέση την φυλήν του Ιούδα. Εβράδυνεν όµως από την προθεσµίαν, που
του έδωκεν ο Δαυίδ.
Β Βασ. 20,6  και είπε Δαυίδ προς Αµεσσαΐ· νύν κακοποιήσει ηµάς Σαβεέ υιός Βοχορί υπέρ Αβεσσαλώµ, και νύν σύ λάβε µετά
σεαυτού τους παίδας τού κυρίου σου και καταδίωξον οπίσω αυτού, µήποτε εαυτώ εύρη πόλεις οχυράς και σκιάσει τους
οφθαλµούς ηµών.
Β Βασ. 20,6   Οταν επέστρεψε, του είπεν ο Δαυίδ· “µάθε ότι ο Σαβεέ, ο υιός Βοχορί, έχει κατά νουν να επιφέρη τώρα εναντίον
µας κακά µεγαλύτερα από εκείνα, τα οποία µας επροξένησεν ο Αβεσσαλώµ. Λοιπόν, συ τώρα πάρε µαζή σου το στράτευµα
του κυρίου σου και καταδίωξε αυτόν, µήπως τυχόν εύρη πόλεις οχυράς και µας διαφύγη και µας φέρη εις δύσκολον θέσιν.
Β Βασ. 20,7  και εξήλθον οπίσω αυτού οι άνδρες Ιωάβ και ο Χερεθί και ο Φελεθί και πάντες οι δυνατοί και εξήλθον εξ
Ιερουσαλήµ διώξαι οπίσω Σαβεέ υιού Βοχορί.
Β Βασ. 20,7   Μαζή µε τον Αµεσσαΐ ηκολούθησαν και οι άνδρες του αρχιστρατήγου Ιωάβ, οι σωµατοφύλακες του Δαυίδ
Χερεθί και Φελεθί, όλοι γενναίοι άνδρες. Αυτοί εξήλθαν από την Ιερουσαλήµ, δια να καταδιώξουν τον Σαβεέ, τον
Βοχορίτην.
Β Βασ. 20,8  και αυτοί παρά τώ λίθω τώ µεγάλω τώ εν Γαβαών, και Αµεσσαΐ εισήλθεν έµπροσθεν αυτών. και Ιωάβ
περιεζωσµένος µανδύαν το ένδυµα αυτού και επ αυτώ εζωσµένος µάχαιραν εζευγµένην επί της οσφύος αυτού εν κολεώ
αυτής, και η µάχαιρα εξήλθε και έπεσε.



Β Βασ. 20,8   Οταν ο στρατός του Δαυίδ ευρίσκετο εις την Γαβαών, πλησίον του µεγάλου βράχου, παρουσιάσθη ενώπιον
αυτών ο Αµεσσαΐ. Ο Ιωάβ είχε φορέσει τον στρατιωτικόν του µανδύαν και επάνω από τον µανδύαν αυτόν είχε ζωσθή
µάχαιραν, που εκρέµατο από την µέσην του. Η δε µάχαιρα ήτο εντός της θήκης της. Η µάχαιρα όµως εβγήκεν από την
θήκην και έπεσε κατά γης.
Β Βασ. 20,9  και είπεν Ιωάβ τώ Αµεσσαΐ· ει υγιαίνεις σύ αδελφέ; και εκράτησεν η χείρ η δεξιά Ιωάβ τού πώγωνος Αµεσσαΐ
τού καταφιλήσαι αυτόν.
Β Βασ. 20,9   Ο Ιωάβ είπεν στον Αµεσσαΐ· “αδελφέ µου, τι κάνεις; Πως είναι η υγεία σου;” Ο Ιωάβ επήρε µε την δεξιάν του
χείρα τον πώγωνα του Αµεσσαΐ εις ένδειξιν αγάπης µε σκοπόν να τον φιλήση.
Β Βασ. 20,10  και Αµεσσαΐ ουκ εφυλάξατο την µάχαιραν την εν τή χειρί Ιωάβ, και έπαισεν αυτόν εν αυτή Ιωάβ εις την ψόαν,
και εξεχύθη η κοιλία αυτού εις την γήν, και ουκ εδευτέρωσεν αυτώ, και απέθανε. και Ιωάβ και Αβεσσαΐ ο αδελφός αυτού
εδίωξεν οπίσω Σαβεέ υιού Βοχορί·
Β Βασ. 20,10   Και ο Αµεσσαΐ δεν επρόσεξε την µάχαιραν, την οποίαν εν τω µεταξύ είχεν λάβει από την γην ο Ιωάβ. Ο Ιωάβ
εκτύπησε µε αυτήν τον Αµεσσαΐ εκεί παρά τους νεφρούς και εχύθηκαν τα έντερα της κοιλίας του εις την γην . Δεν εκτύπησε
δε δια δευτέραν φοράν, διότι ο Αµεσσαΐ απέθανεν αµέσως. Ετσι ο Ιωάβ και ο αδελφός του ο Αβεσσαΐ κατεδίωξαν τον Σαβεέ
τον Βοχορίτην.
Β Βασ. 20,11  και ανήρ έστη επ αυτόν των παιδαρίων Ιωάβ και είπε· τις ο βουλόµενος Ιωάβ και τις τού Δαυίδ, οπίσω Ιωάβ;
Β Βασ. 20,11  Ενας από τους άνδρας του Ιωάβ εστάθη όρθιος επάνω από το πτώµα του Αµεσσαΐ και έλεγεν στους
διερχοµένους· “αυτός που θέλει τον Ιωάβ και αγαπά τον Δαυίδ, ας ακολουθήση τον Ιωάβ και ας φύγη από εδώ”.
Β Βασ. 20,12  και Αµεσσαΐ πεφυρµένος εν τώ αίµατι εν µέσω της τρίβου, και είδεν ανήρ, ότι ειστήκει πάς ο λαός, και
απέστρεψε τον Αµεσσαΐ εκ της τρίβου εις αγρόν και επέριψεν επ αυτόν ιµάτιον, καθότι είδε πάντα τον ερχόµενον επ αυτόν
εστηκότα·
Β Βασ. 20,12   Ο Αµεσσαΐ ήτο βουτηγµένος στο αίµα του και ευρίσκετο στο µέσον της οδού. Ο άνθρωπος αυτός του Ιωάβ
είδεν, ότι όλος ο λαός είχε µαζευθή και εστέκετο εκεί. Δια τούτο απεµάκρυνε το πτώµα του Αµεσσαΐ από την οδόν, το
µετέφερεν εις κάποιο χωράφι και έρριψεν επάνω εις αυτό ένα ιµάτιον, δια να το σκεπάση. Αυτό έκαµε, διότι έβλεπεν ότι
όλος ο λαός ήρχετο προς το σώµα του Αβεσσαΐ και ίστατο όρθιος κοντά του.
Β Βασ. 20,13  ηνίκα δε έφθασεν εκ της τρίβου, παρήλθε πάς ανήρ Ισραήλ οπίσω Ιωάβ τού διώξαι οπίσω Σαβεέ υιού Βοχορί .
Β Βασ. 20,13   Οταν δε µετεφέρθη το πτώµα από την οδόν στο χωράφι, όλοι οι Ισραηλίται έφυγαν και ηκολούθησαν τον
Ιωάβ, δια να καταδιώξουν τον Σαβεέ τον Βοχορίτην.
Β Βασ. 20,14  και διήλθεν εν πάσαις φυλαίς Ισραήλ εις Αβέλ και εις Βαιθµαχά και πάντες εν Χαρί, και εξεκκλησιάσθησαν,
και ήλθον κατόπισθεν αυτού.
Β Βασ. 20,14   Ο Ιωάβ από την περιοχήν εκείνην επέρασεν όλας τας φυλάς του Ισραήλ µέχρι την πόλιν Αβέλ και Βαιθµαχά.
Εις Χαρρί συνεκεντρώθησαν όλοι οι οπαδοί του Ιωάβ και τον ηκολούθησαν.
Β Βασ. 20,15  και παρεγενήθησαν και επολιόρκουν επ αυτόν την Αβέλ και Βαιθµαχά και εξέχεαν πρόσχωµα προς την πόλιν ,
και έστη εν τώ προτειχίσµατι, και πάς ο λαός µετά Ιωάβ ενοούσαν καταβαλείν το τείχος.
Β Βασ. 20,15   Επλησίασαν οι στρατιώται του Ιωάβ προς την Αβέλ και την Βαιθααχά εναντίον του Σαβεέ και έστησαν
πολιορκίαν. Ανήγειραν γύρω από την πόλιν Αβέλ ένα τεχνητόν λόφον έως το ύψος, που είχε το τείχος της πόλεως. Ολος ο
στρατός µαζή µε τον Ιωάβ προσεπάθησαν να καταστρέψουν τα τείχη της πόλεως.
Β Βασ. 20,16  και εβόησε γυνή σοφή εκ τού τείχους και είπεν· ακούσατε ακούσατε, είπατε δή προς Ιωάβ· έγγισον έως ώδε, και
λαλήσω προς αυτόν.
Β Βασ. 20,16   Τοτε µία συνετή γυναίκα εφώναξεν από το τείχος και είπεν· “ακούσατε, ακούσατε, και είπατε αυτά, σας
παρακαλώ, στον Ιωάβ· Ας έλθη έως εδώ ο Ιωάβ, δια να οµιλήσω προς αυτόν”.
Β Βασ. 20,17  και προσήγγισε προς αυτήν, και είπεν η γυνή· ει σύ εί Ιωάβ; ο δε είπεν· εγώ. είπε δε αυτώ· άκουσον τους λόγους
της δούλης σου. και είπεν Ιωάβ· ακούω εγώ ειµι.
Β Βασ. 20,17   Ο Ιωάβ επλησίασε πράγµατι προς αυτήν και η γυνή εκείνη του είπε· “συ είσαι ο Ιωάβ;” Εκείνος απήντησε·
“ναι, εγώ είµαι”. Η γυναίκα του είπε· “άκουσε τα λόγια της δούλης σου”. Ο Ιωάβ είπε· “ακούω. Πρόθυµος είµαι να σε
ακούσω”.
Β Βασ. 20,18  και είπε λέγουσα· λόγον ελάλησαν εν πρώτοις λέγοντες· ηρωτηµένος ηρωτήθη εν τή Αβέλ και εν Δάν ει
εξέλιπον ά έθεντο οι πιστοί τού Ισραήλ, ερωτώντες επερωτήσουσιν εν Αβέλ, και ούτως ει εξέλιπον.
Β Βασ. 20,18   Η γυναίκα του είπε τα εξής· “λέγεται από αρχαιοτέραν εποχήν· Οσοι ηρώτησαν την Αβέλ και την Δαν, εάν
ηστόχησαν στους σκοπούς των οι πιστοί Ισραηλίται, δεν κατεστράφησαν. Αυτοί που θα ερωτήσουν την Αβέλ, πριν η
πραγµατοποιήσουν µίαν των απόφασιν, δεν θα χαθούν.
Β Βασ. 20,19  εγώ ειµι ειρηνικά των στηριγµάτων Ισραήλ, σύ δε ζητείς θανατώσαι πόλιν και µητρόπολιν εν Ισραήλ· ινατί
καταποντίζεις κληρονοµίαν Κυρίου;
Β Βασ. 20,19   Εγώ και η πόλις µου είµεθα τα ειρηνικά στηρίγµατα του Ισραηλιτικού λαού. Συ επιδιώκεις να καταστρέψης
την πόλιν αυτήν, η οποία είναι µήτηρ και άρχουσα εις πολλάς άλλας πόλστου Ισραηλιτικού λαού. Διατί λοιπόν θέλεις να
καταποντίσης εις όλεθρον κληρονοµίαν, η οποία ανήκει στον Κυριον;”
Β Βασ. 20,20  και απεκρίθη Ιωάβ, και είπεν· ίλεώς µοι ίλεώς µοι, ει καταποντιώ και ει διαφθερώ·
Β Βασ. 20,20  Απήντησεν ο Ιωάβ και είπε· “δι' όνοµα Θεού, εάν εγώ θέλω να εξαφανίσω η και να καταστρέψω την πόλιν σας.
Β Βασ. 20,21  ουχ ούτως ο λόγος, ότι ανήρ εξ όρους Εφραίµ, Σαβεέ υιός Βοχορί όνοµα αυτού, και επήρε την χείρα αυτού επί
τον βασιλέα Δαυίδ· δότε αυτόν µοι µόνον, και απελεύσοµαι απάνωθεν της πόλεως. και είπεν η γυνή προς Ιωάβ· ιδού η
κεφαλή αυτού ριφήσεται προς σε διά τού τείχους.
Β Βασ. 20,21   Ο λόγος, δια τον οποίον ευρίσκοµαι εδώ, είναι, διότι ζητώ κάποιον άνθρωπον εκ του όρους Εφραίµ, ο οποίος
ονοµάζεται Σαβεέ ο Βοχορίτης και ο οποίος επανεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Δαυίδ. Παραδώσατέ µας αυτόν µόνον,
και ηµείς θα φύγωµεν από την πόλιν σας”. Η γυναίκα εκείνη είπε προς τον Ιωάβ· “ιδού, η κεφαλή του Σαβεέ θα ριφθή προς
σε από το τείχος”.
Β Βασ. 20,22  και εισήλθεν η γυνή προς πάντα τον λαόν και ελάλησε προς πάσαν την πόλιν εν τή σοφία αυτής· και αφείλε
την κεφαλήν Σαβεέ υιού Βοχορί. και αφείλε και έβαλε προς Ιωάβ. και εσάλπισεν εν κερατίνη, και διεσπάρησαν από της



πόλεως απ αυτού ανήρ εις τα σκηνώµατα αυτού· και Ιωάβ απέστρεψεν εις Ιερουσαλήµ προς τον βασιλέα.
Β Βασ. 20,22  Η γυναίκα αυτή επέστρεψεν εις την πόλιν και ωµίλησεν εις όλους τους κατοίκους µε την σύνεσιν και την
σοφίαν, η οποία την διέκρινε. Οι Ισραηλίται επείσθησαν εις αυτήν, εφόνευσαν τον Σαβεέ, απέκοψαν την κεφαλήν του και
την έριψαν προς τον Ιωάβ. Ο Ιωάβ τότε εσάλπισε µε την κερατίνην σάλπιγγα να καταπαύση ο πόλεµος. Οι στρατιώται του
απεµακρύνθησαν από την πόλιν, µετέβησαν εις τας οικίας των, ο δε Ιωάβ επέστρεψεν στον βασιλέα Δαυίδ εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 20,23  Καί ο Ιωάβ προς πάση τή δυνάµει Ισραήλ, και Βαναίας υιός Ιωδαέ επί τού Χερεθί και επί τού Φελεθί,
Β Βασ. 20,23   Ο Ιωάβ ήτο αρχιστράτηγος όλου του στρατού του Δαυίδ. Ο Βαναίας δε, ο υιός του Ιωδαέ, ήτο αρχηγός της
σωµατοφυλακής του βασιλέως των Χερεθί και Φελεθί.
Β Βασ. 20,24  και Αδωνιράµ επί τού φόρου, και Ιωσαφάτ υιός Αχιλούθ αναµιµνήσκων,
Β Βασ. 20,24  Ο Αδωνιράµ ήτο ο επιβλέπων επί των φόρων. Ο Ιωσαφάτ, ο υιός του Αχιλούθ, ήτο επί των υποµνηµάτων, ο
αρχειοφύλαξ.
Β Βασ. 20,25  και Σουσά γραµµατεύς, και Σαδώκ και Αβιάθαρ ιερείς,
Β Βασ. 20,25   Ο Σουσά ήτο γενικός γραµµατεύς, ο δε Σαδώκ και ο Αβιάθαρ ήσαν αρχιερείς.
Β Βασ. 20,26  και γε Ιράς ο Ιαρίν ήν ιερεύς τού Δαυίδ.
Β Βασ. 20,26  Ο Ιράς, ο υιός του Ιαρίν, ήτο ιερεύς και σύµβουλος του βασιλέως Δαυίδ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Β Βασ. 21,1  Καί εγένετο λιµός εν ταίς ηµέραις Δαυίδ τρία έτη, ενιαυτός ο εχόµενος ενιαυτού, και εζήτησε Δαυίδ το
πρόσωπον Κυρίου. και είπε Κύριος· επί Σαούλ και επί τον οίκον αυτού αδικία εν θανάτω αιµάτων αυτού , περί ού εθανάτωσε
τους Γαβαωνίτας.
Β Βασ. 21,1    Κατά την εποχήν, που εβασίλευσεν ο Δαυίδ, έγινεν ένας λιµός, ο οποίος διήρκεσεν επί τρία κατά συνέχειαν έτη.
Ο Δαυίδ παρεκάλεσε τον Κυριον να µάθη την αιτίαν της θλίψεως αυτής. Ο Κυριος απήντησεν· “η θλίψις αυτή είναι
τιµωρία, η οποία επήλθεν εναντίον σας εξ αιτίας του Σαούλ και της οικογενείας του. Δια την παρασπονδίαν, την οποίαν
έκαµαν αυτοί, όταν έχυσαν αίµατα των κατοίκων της Γαβαών”.
Β Βασ. 21,2  και εκάλεσεν ο βασιλεύς Δαυίδ τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς· και οι Γαβαωνίται ουχ υιοί Ισραήλ εισιν ,
ότι αλλ ή εκ τού λείµµατος τού Αµοραίου, και οι υιοί Ισραήλ ώµοσαν αυτοίς· και εζήτησε Σαούλ πατάξαι αυτούς εν τώ
ζηλώσαι αυτόν τους υιούς Ισραήλ και Ιούδα.
Β Βασ. 21,2    Ο βασιλεύς Δαυίδ προσεκάλεσε τους Γαβαωνίτας και τους είπε· (οι Γαβαωνίται, ως γνωστόν, δεν ήσαν
Ισραηλίται αλλά υπολείµµατα από το γένος των Αµορραίων. Προς αυτούς δε είχαν ορκισθή οι υιοί του Ισραήλ να µη τους
θανατώσουν; Ο Σαούλ όµως προς χάριν, τάχα, των Ισραηλιτών και των Ιουδαίων επεζήτησε να τους εξόντώση).
Β Βασ. 21,3  και είπε Δαυίδ προς τους Γαβαωνίτας· τι ποιήσω ηµίν και εν τίνι εξιλάσοµαι και ευλογήσετε την κληρονοµίαν
Κυρίου;
Β Βασ. 21,3    Ο Δαυίδ, λοιπόν, είπε προς τους Γαβαωνίτας· “τι θέλετε να κάµω προς σας και µε ποιό µέσον θα ηµπορέσω να
εξιλεωθώ απέναντί σας, δια να ευχηθήτε, ώστε να σωθή ο λαός αυτός, που είναι κληρονοµία του Κυρίου;”
Β Βασ. 21,4  και είπαν αυτώ οι Γαβαωνίται· ουκ έστιν ηµίν αργύριον ή χρυσίον µετά Σαούλ και µετά τού οίκου αυτού, και
ουκ έστιν ηµίν ανήρ θανατώσαι εν Ισραήλ.
Β Βασ. 21,4    Είπαν προς αυτόν οι Γαβαωνίται· “η διαφορά µας δεν είναι ζήτηµα αργυρίου η χρυσίου µε τον Σαούλ και µε
τους απογόνους του, και ούτε ηµείς έχοµεν την αξίωσιν να θανατωθή οιοσδήποτε από τους άλλους Ισραηλίτας”.
Β Βασ. 21,5  και είπε· τι υµείς λέγετε και ποιήσω υµίν; και είπαν προς τον βασιλέα· ο ανήρ, ός συνετέλεσεν εφ ηµάς και
εδίωξεν ηµάς, ός παρελογίσατο εξολοθρεύσαι ηµάς· αφανίσωµεν αυτόν, τού µη εστάναι αυτόν εν παντί ορίω Ισραήλ·
Β Βασ. 21,5    Ο Δαυίδ τους ηρώτησε· “λοιπόν, τι λέγετε σεις, ότι πρέπει να κάµω;” Οι Γαβαωνίται απήντησαν προς τον
βασιλέα· “ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος µας εξηφάνισε και µας κατεδίωξε, αυτός ο οποίος εσκέφθη να µας εξολοθρεύση,
πρέπει να θανατωθή από ηµάς και να µη έχη πλέον θέσιν εις την χώραν του Ισραηλιτικού λαού.
Β Βασ. 21,6  δότω ηµίν επτά άνδρας εκ των υιών αυτού, και εξηλιάσωµεν αυτούς τώ Κυρίω εν τώ Γαβαών Σαούλ εκλεκτούς
Κυρίου. και είπεν ο βασιλεύς· εγώ δώσω.
Β Βασ. 21,6    Δώστε µας, λοιπόν, επτά από τα παιδιά του Σαούλ, που σεις θα εκλέξετε, να τους κρεµάσωµεν εις την Γαβαών
απέναντι του ηλίου προς εξιλέωσιν του Κυρίου”. Ο βασιλεύς Δαυίδ απήντησε· “µάλιστα εγώ θα σας τους δώσω”.
Β Βασ. 21,7  και εφείσατο ο βασιλεύς επί Μεµφιβοσθέ υιόν Ιωνάθαν υιού Σαούλ διά τον όρκον Κυρίου τον ανά µέσον αυτών
και ανά µέσον Δαυίδ και ανά µέσον Ιωνάθαν υιού Σαούλ·
Β Βασ. 21,7    Ο βασιλεύς όµως ελυπήθη και δεν ηθέλησε να δώση τον Μεµφιβοσθέ, τον υιόν του Ιωνάθαν, υιού του Σαούλ.
Τούτο δε, δια τον όρκον που είχε δοθή ενώπιον του Κυρίου µεταξύ του Δαυίδ και του Ιωνάθαν, του υιού του Σαούλ.
Β Βασ. 21,8  και έλαβεν ο βασιλεύς τους δύο υιούς εσφά θυγατρός Αϊά, ούς έτεκε τώ Σαούλ, τον Ερµωνί και τον Μεµφιβοσθέ,
και τους πέντε υιούς της Μιχόλ θυγατρός Σαούλ, ούς έτεκε τώ Εσδριήλ υιώ Βερζελλί τώ Μουλαθί,
Β Βασ. 21,8    Επήρε λοιπόν ο βασιλεύς τους δύο υιούς της Ρεσφά, θυγατρός του Αϊά, τον Ερµωνί και τον Μεµφιβοσθέ, τους
οποίους εγέννησεν αυτή ως σύζυγος του Σαούλ. Επίσης επήρε τους πέντε υιούς της Μιχόλ θυγατρός του Σαούλ, τους
οποίους εγέννησεν αυτή ως σύζυγος του Εσδριήλ του υιού Βερζελλί, ο οποίος κατήγετο από τον Μουλά.
Β Βασ. 21,9  και έδωκεν αυτούς εν χειρί των Γαβαωνιτών, και εξηλίασαν αυτούς εν τώ όρει έναντι Κυρίου, και έπεσαν οι επτά
αυτοί επί το αυτό· και αυτοί δε εθανατώθησαν εν ηµέραις θερισµού εν πρώτοις, εν αρχή θερισµού κριθών.
Β Βασ. 21,9    Αυτούς τους επτά παρέδωσεν ο βασιλεύς εις τα χέρια των Γαβαωνιτών, οι οποίοι και τους εκρέµασαν στο όρος
ενώπιον του Κυρίου. Και οι επτά αυτοί εθανατώθησαν µαζή. Εξετελέσθησαν δε κατά την εποχήν, κατά την οποίαν γίνεται
ο πρώτος θερισµός, ο θερισµός της κριθής, εις την αρχήν µάλιατα του θερισµού της κριθής.
Β Βασ. 21,10  και έλαβε εσφά θυγάτηρ Αϊά τον σάκκον και έπηξεν αυτή προς την πέτραν εν αρχή θερισµού κριθών, έως
έσταξεν επ αυτούς ύδωρ εκ τού ουρανού, και ουκ έδωκε τα πετεινά τού ουρανού καταπαύσαι επ αυτούς ηµέρας και τα
θηρία τού αγρού νυκτός.
Β Βασ. 21,10  Η Ρεσφά, η θυγάτηρ Αϊά, συντετριµµένη από την µητρικήν λύπην, επήρε ενά σάκκον, τον ήπλωσε εις κάποιον
βράχον, τον έκαµε σκηνήν δια τον εαυτόν της και έµεινεν εκεί από τας πρώτας ηµέρας του θερισµού , µέχρις ότου έπεσε



βροχή από τον ουρανόν. Εκεί δε µένουσα δεν αφήκε τα πτηνά του ουρανού κατά την ηµέραν και τα θηρία της γης κατά την
νύκτα να φάγουν τα πτώµατα των κρεµασθέντων παιδιών της.
Β Βασ. 21,11  και απηγγέλη τώ Δαυίδ όσα εποίησε εσφά θυγάτηρ Αϊά παλλακή Σαούλ· και εξελύθησαν, και κατέλαβεν
αυτούς Δάν υιός Ιωά εκ των απογόνων των γιγάντων,
Β Βασ. 21,11   Επληροφόρησαν τον Δαυίδ αυτά, τα οποία έκαµεν Ρεσφά η θυγάτηρ Αϊά η σύζυγος δευτέρας σειράς του
Σαούλ. Κατεπλάγησαν δε όλοι από την στοργήν της µητρός αυτής, ο δε Δαν, ο υιός του Ιωά, ένας από τους απογόνους των
γιγάντων παρέλαβε τα κρεµασµένα πτώµατα.
Β Βασ. 21,12  και επορεύθη Δαυίδ και έλαβε τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωνάθαν τού υιού αυτού παρά των ανδρών υιών
Ιαβίς Γαλαάδ, οί έκλεψαν αυτούς εκ της πλατείας Βαιθσάν, ότι έστησαν αυτούς εκεί οι αλλόφυλοι εν τή ηµέρα, ή επάταξαν
οι αλλόφυλοι τον Σαούλ εν Γελβουέ,
Β Βασ. 21,12  Και ο Δαυίδ τότε µετέβη και επήρε τα οστά του Σαούλ, τα οστά του παιδιού του Ιωνάθαν από τους άνδρας της
πόλεως Ιαβίς εις την περιοχήν Γαλαάδ, οι οποίοι είχον αφαιρέσει κρυφίως τα πτώµατα αυτών από την πλατείαν της πόλεως
Βαιθσάν. Διότι εκεί είχον κρεµάσει τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν οι Φιλισταίοι, όταν εφόνευσαν τον Σαούλ στο όρος Γελβουέ.
Β Βασ. 21,13  και ανήνεγκεν εκείθεν τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωνάθαν τού υιού αυτού και συνήγαγε τα οστά των
εξηλιασµένων.
Β Βασ. 21,13  Ο Δαυίδ επήρε και µετέφερεν από εκεί τα οστά του Σαούλ και τα οστά του Ιωνάθαν του υιού του, όπως και τα
οστά των άλλων, που είχαν κρεµασθή.
Β Βασ. 21,14  και έθαψαν τα οστά Σαούλ και τα οστά Ιωνάθαν τού υιού αυτού και τα οστά των ηλιασθέντων εν γη Βενιαµίν
εν τή πλευρά εν τώ τάφω Κίς τού πατρός αυτού και εποίησαν πάντα, όσα ενετείλατο ο βασιλεύς. και επήκουσεν ο Θεός τή
γη µετά ταύτα.
Β Βασ. 21,14  Εθαψαν τα οστά του Σαούλ, τα οστά του παιδιού του Ιωνάθαν και τα οστά όσων άλλων είχαν κρεµασθή εις
την χώραν της φυλής του Βενιαµίν. Αυτούς λοιπόν τους έθαψαν εις κάποιαν πλευράν στον τάφον του Κις, του πατρός του
Σαούλ. Ολα αυτά έγιναν, διότι έτσι είχε διατάξει ο βασιλεύς. Ο δε Θεός κατόπιν αυτών ήκουσε την προσευχήν του Δαυίδ και
απήλλαξε το βασίλειόν του από την µάστιγα του λιµού.
Β Βασ. 21,15  Καί εγενήθη έτι πόλεµος τοίς αλλοφύλοις µετά Ισραήλ. και κατέβη Δαυίδ και οι παίδες αυτού µετ αυτού και
επολέµησαν µετά των αλλοφύλων, και εξελύθη Δαυίδ.
Β Βασ. 21,15  Κατόπιν των γεγονότων αυτών έγινε νέος πόλεµος µεταξύ των αλλοφύλων και των Ισραηλιτών. Ελαβε δε
µέρος στον πόλεµον αυτόν ο Δαυίδ µαζή µε τον στρατόν του και επολέµησαν εναντίον αυτών των αλλοφύλων . Ο δε Δαυίδ
πολεµών εκουράσθη.
Β Βασ. 21,16  και Ιεσβί, ός ήν εν τοίς εκγόνοις τού αφά και ο σταθµός τού δόρατος αυτού τριακοσίων σίκλων ολκή χαλκού
και αυτός περιεζωσµένος κορύνην, και διενοείτο τού πατάξαι τον Δαυίδ.
Β Βασ. 21,16  Εκεί εις την µάχην, µεταξύ των εχθρών, ήτο και ο Ιεσβί, ενας από τους απογόνους του Ραφά, γίγας και αυτός.
Το βάρος του χαλκίνου δόρατός του ήτο επάνω από τριακοσίους σίκλους. Είχε ζωσθή ένα φονικόν ρόπαλον και µε αυτό
επεχείρησε να φονεύση τον Δαυίδ.
Β Βασ. 21,17  και εβοήθησεν αυτώ Αβεσσά υιός Σαρουΐας και επάταξε τον αλλόφυλον και εθανάτωσεν αυτόν. τότε ώµοσαν
οι άνδρες Δαυίδ λέγοντες· ουκ εξελεύση έτι µεθ ηµών εις πόλεµον και ου µη σβέσης τον λύχνον Ισραήλ.
Β Βασ. 21,17  Ο Αβεσσά όµως, ο υιός της Σαρουΐας, έσπευσε και εβοήθησε τον Δαυίδ και εκτύπησε και εφόνευσεν αυτόν τον
αλλόφυλον. Τοτε οι άνδρες του Δαυίδ ωρκίσθησαν και του είπαν· “άλλην φοράν δεν θα βγης µαζή µας στον πόλεµον συ ο
βασιλεύς, δια να µη φονευθής και σβήσης έτσι τον µοναδικόν αυτόν λύχνον του Ισραηλιτικού λαού”.
Β Βασ. 21,18  και εγενήθη µετά ταύτα έτι πόλεµος εν Γέθ µετά των αλλοφύλων. τότε επάταξε Σεβοχά ο Αστατωθί τον Σέφ εν
τοίς εκγόνοις τού αφά.
Β Βασ. 21,18  Κατόπιν αυτών έγινε πάλιν πόλεµος εις την περιοχήν Γεθ µεταξύ των Φιλισταίων και του Ισραηλιτικού λαού.
Τοτε ο Σεβοχά, ο οποίος κατήγετο από την Αστατώθ, εφόνευσε τον Σέφ, ένα από τους απογόνους του Ραφά.
Β Βασ. 21,19  και εγένετο ο πόλεµος εν Γόβ µετά των αλλοφύλων. και επάταξεν Ελεανάν υιός Αριωργίµ ο Βηθλεεµίτης τον
Γολιάθ τον Γεθθαίον, και το ξύλον τού δόρατος αυτού ως αντίον υφαινόντων.
Β Βασ. 21,19  Και νέος πόλεµος έγινε µεταξύ Ισραηλιτών και αλλοφύλων εις την περιοχήν Γοβ. Εκεί ο Ελεανάν, ο υιός του
Αριωργίµ, ο οποίος κατήγετο από την Βηθλεέµ, εφόνευσεν ένα γίγαντα, Γολιάθ ονόµατι, τον καταγόµενον από την Γέθ, και
του οποίου το ξύλον του δόρατός του ήτο σαν το αντί του αργαλειού.
Β Βασ. 21,20  και εγένετο έτι πόλεµος εν Γέθ. και ήν ανήρ µαδών, και οι δάκτυλοι των χειρών αυτού και οι δάκτυλοι των
ποδών αυτού έξ και έξ, εικοσιτέσσαρες αριθµώ, και γε αυτός ετέχθη τώ αφά.
Β Βασ. 21,20   Εγινε και άλλος πόλεµος εις την περιοχήν Γέθ. Εκεί υπήρχεν ενας ανήρ φαλακρός. Αυτός είχε εξ δάκτυλα εις
κάθε του χέρι και εξ δάκτυλα εις κάθε του ποδί. Εν όλω δηλαδή είκοσι τέσσαρας δακτύλους και αυτός ήτο απόγονος του
γίγαντος Ραφά.
Β Βασ. 21,21  και ωνείδισε τον Ισραήλ, και επάταξεν αυτόν Ιωνάθαν υιός Σεµεΐ αδελφού Δαυίδ.
Β Βασ. 21,21  Υβριζε τον ισραηλιτικόν λαόν. Ο Ιωνάθαν, ο υιός του Σεµεΐ, αδελφού του Δαυίδ, εφόνευσεν αυτόν.
Β Βασ. 21,22  οι τέσσαρες ούτοι ετέχθησαν απόγονοι των γιγάντων εν Γέθ τώ αφά οίκος, και έπεσαν εν χειρί Δαυίδ, και εν
χειρί των δούλων αυτού.
Β Βασ. 21,22   Οι τέσσαρες αυτοί άνδρες ήσαν απόγονοι των γιγάντων εις την Γέθ, και ανήκον εις την οικογένειαν Ραφά.
Αυτοί εφονεύθησαν µε τα χέρια του Δαυίδ και µε τα χέρια των στρατιωτών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Β Βασ. 22,1  Καί ελάλησε Δαυίδ τώ Κυρίω τους λόγους της ωδής ταύτης εν ή ηµέρα εξείλετο αυτόν Κύριος εκ χειρός πάντων
των εχθρών αυτού και εκ χειρός Σαούλ,
Β Βασ. 22,1    Εψαλε τότε ο Δαυίδ προς τον Κυριον τα λόγια της παρακάτω ωδής, όταν ο Κυριος εγλύτωσεν αυτόν από όλους
τους εχθρούς του, και µάλιστα από τα χέρια του Σαούλ.
Β Βασ. 22,2  και είπεν· Κύριε, πέτρα µου και οχύρωµά µου και εξαιρούµενός µε εµοί,
Β Βασ. 22,2   Και είπε· “Κυριε, συ είσαι ο βράχος µου και το οχύρωµά µου. Συ είσαι εκείνος, ο οποίος µε εγλύτωσες από τους



κινδύνους και µου εχάρισες σωτηρίαν.
Β Βασ. 22,3  ο Θεός µου φύλαξ µου έσται µοι, πεποιθώς έσοµαι επ αυτώ, υπερασπιστής µου και κέρας σωτηρίας µου,
αντιλήπτωρ µου και καταφυγή µου σωτηρίας µου, εξ αδίκου σώσεις µε.
Β Βασ. 22,3   Ο Θεός µου θα είναι και στο µέλλον ο φρουρός και προστάτης µου. Εις αυτόν θα έχω την πεποίθησίν µου.
Αυτός θα είναι ο υπερασπιστής µου, η δύναµις της σωτηρίας µου, ο προστάτης µου, η καταφυγή της σωτηρίας µου. Συ,
Κυριε, θα µε σώσης από κάθε άδικον άνθρωπον.
Β Βασ. 22,4  αινετόν επικαλέσοµαι Κύριον και εκ των εχθρών µου σωθήσοµαι.
Β Βασ. 22,4   Τον πανένδοξον και απειροΰµνητον Κυριον, θα επικαλεσθώ δια της προσευχής µου και µε την βοήθειαν αυτού
θα σωθώ από τα χέρια των εχθρών µου.
Β Βασ. 22,5  ότι περιέσχον µε συντριµµοί θανάτου, χείµαροι ανοµίας εθάµβησάν µε·
Β Βασ. 22,5   Θα επικαλεσθώ τον Κυριον, διότι θανάσιµοι συµφοραί µε έχουν περικυκλώσει, ορµητικαί και αιφνίδιαι, σαν
χειµάρροι, αι κακίαι των ανθρώπων µε κατεζάλισαν.
Β Βασ. 22,6  ωδίνες θανάτου εκύκλωσάν µε, προέφθασάν µε σκληρότητες θανάτου.
Β Βασ. 22,6   Ωδίνες θανάτου µε περιεκύκλωσαν. Σκληροί πόνοι, που προµηνύουν τον θάνατον, µε έχουν προφθάσει.
Β Βασ. 22,7  εν τώ θλίβεσθαί µε επικαλέσοµαι τον Κύριον και προς τον Θεόν µου βοήσοµαι· και επακούσεται εκ ναού αυτού
φωνής µου, και η κραυγή µου εν τοίς ωσίν αυτού.
Β Βασ. 22,7   Εις την συγκλονιστικήν αυτήν θλίψιν κατέφυγον δια της προσευχής προς τον Κυριον, και προς τον Θεόν µου
µε όλην µου την φωνήν εφώναξα· Ο Κυριος από τον ναόν τον άγιον αυτού µε ήκουσε και η κραυγή µου έφθασεν έως εις τα
αυτιά του.
Β Βασ. 22,8  και εταράχθη και εσείσθη η γη, και τα θεµέλια τού ουρανού συνεταράχθησαν και εσπαράχθησαν, ότι εθυµώθη
Κύριος αυτοίς.
Β Βασ. 22,8   Εταράχθη η γη και εσείσθη, και αυτά ακόµη τα θεµέλια του ουρανού συνεταράχθησαν και διερράγησαν, διότι
εθύµωσεν ο Κυριος εναντίον των ασεβών ανθρώπων.
Β Βασ. 22,9  ανέβη καπνός εν τή οργή αυτού, και πύρ εκ στόµατος αυτού κατέδεται, άνθρακες εξεκαύθησαν απ αυτού.
Β Βασ. 22,9   Σαν καπνός ανέβη η οργή του Κυρίου, και καταστρεπτική φωτιά εβγήκεν από το στόµα του. Κατακόκκινοι,
πυρακτωµένοι άνθρακες εξεσφενδονίσθησαν από αυτόν.
Β Βασ. 22,10  και έκλινεν ουρανούς και κατέβη, και γνόφος υποκάτω των ποδών αυτού.
Β Βασ. 22,10   Εχαµήλωσε τους ουρανούς και κατέβη εις την γην. Κατω δε από τα πόδια του υπήρχε κατασκότεινον νέφος.
Β Βασ. 22,11  και επεκάθισεν επί Χερουβίµ και επετάσθη και ώφθη επί πτερύγων ανέµου.
Β Βασ. 22,11  Κατέβη εις την γην καθήµενος επάνω εις χερουβικόν θρόνον. Παρουσιάσθη, σαν να πετούσε επάνω εις τας
πτέρυγας του ανέµου.
Β Βασ. 22,12  και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού κύκλω αυτού, η σκηνή αυτού σκότος υδάτων· επάχυνεν εν νεφέλαις αέρος.
Β Βασ. 22,12   Γυρω του, σαν να ήθελε να αποκρύψη την παρουσίαν του, εσκόρπισε σκοτάδι. Και η σκηνή αυτή απετελείτο
από σκοτεινά σύννεφα, έτοιµα να αναλυθούν εις βροχήν. Και ολίγον κατ' ολίγον τα σύννεφα της θυέλλης επυκνώνοντο.
Β Βασ. 22,13  από τού φέγγους εναντίον αυτού εξεκαύθησαν άνθρακες πυρός.
Β Βασ. 22,13   Από τας αστραπάς, που ενώπιόν του εφεγγοβολούσαν, εξετοξεύοντο κεραυνοί, σαν πυρωµένα κάρβουνα.
Β Βασ. 22,14  εβρόντησεν εξ ουρανού Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού
Β Βασ. 22,14   Ο Κυριος έστειλε βροντάς από τον ουρανόν. Ο Υψιστος έδωκεν αυτήν την φωνήν του από τα ύψη του ουρανού.
Β Βασ. 22,15  και απέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και ήστραψεν αστραπήν και εξέστησεν αυτούς.
Β Βασ. 22,15   Εστειλε τους κεραυνούς σαν βέλη και διεσκόρπισε τους εχθρούς. Εστειλεν αστραπάς και τους κατέπληξε και
τους εφόβησε.
Β Βασ. 22,16  και ώφθησαν αφέσεις θαλάσσης, και απεκαλύφθη θεµέλια της οικουµένης εν τή επιτιµήσει Κυρίου, από πνοής
πνεύµατος θυµού αυτού.
Β Βασ. 22,16   Από την βιαίαν πνοήν της οργής του, από την επιτίµησίν του, εφάνησαν οι πυθµένες των θαλασσών,
απεκαλύφθησαν τα θεµέλια της γης.
Β Βασ. 22,17  απέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ µε, είλκυσέ µε εξ υδάτων πολλών·
Β Βασ. 22,17   Και την ώραν εκείνην της φοβεράς αναστατώσεως µου έστειλεν ο Θεός βοήθειαν. Απλωσε το χέρι του και µε
έπιασε. Με ανέσυρεν ανάµεσα από τα πολλά ύδατα, όπου εκινδύνευα να πνιγώ.
Β Βασ. 22,18  ερύσατό µε εξ εχθρών µου ισχύος, εκ των µισούντων µε, ότι εκραταιώθησαν υπέρ εµέ.
Β Βασ. 22,18   Ο Κυριος µε εγλύτωσεν από τους ισχυρούς εχθρούς µου, οι οποίοι µε εµισούσαν, και είχαν γίνει πολύ
ισχυρότεροί µου.
Β Βασ. 22,19  προέφθασάν µε ηµέραι θλίψεώς µου και εγένετο Κύριος επιστήριγµά µου
Β Βασ. 22,19   Ηµέραι θλίψεως µε εκυρίευσαν εξ αιτίας των εχθρών µου, αλλ' ο Κυριος έγινε το µεγάλο στήριγµά µου.
Β Βασ. 22,20  και εξήγαγέ µε εις πλατυσµόν και εξείλετό µε, ότι ηυδόκησεν εν εµοί.
Β Βασ. 22,20  Ο Κυριος µε έβγαλεν από τους εχθρούς µου και µε ετοποθέτησεν εις άνετον, ευχάριστον περιοχήν, διότι µε
ηγάπησε.
Β Βασ. 22,21  και ανταπέδωκέ µοι Κύριος κατά την δικαιοσύνην µου, και κατά την καθαριότητα των χειρών µου
ανταπέδωκέ µοι.
Β Βασ. 22,21   Ο Κυριος µου ανταπέδωκε σύµφωνα µε την δικαιοσύνην µου, και σύµφωνα µε την καθαριότητα των χειρών
µου από κάθε αδικίαν µε εβράβευσε.
Β Βασ. 22,22  ότι εφύλαξα οδούς Κυρίου και ουκ ησέβησα από τού Θεού µου,
Β Βασ. 22,22  Διότι εγώ εφύλαξα όλας τας εντολάς του Κυρίου. Δεν εδείχθην ασεβής απέναντι του Θεού.
Β Βασ. 22,23  ότι πάντα τα κρίµατα αυτού κατεναντίον µου, και τα δικαιώµατα αυτού, ουκ απέστην απ αυτών.
Β Βασ. 22,23   Διότι είχα πάντοτε ενώπιόν µου όλας τας εντολάς του, και όλα τα δικαιώµατά του. Ποτέ δεν απεµακρύνθην
από αυτά.
Β Βασ. 22,24  και έσοµαι άµωµος αυτώ και προφυλάξοµαι από της ανοµίας µου.
Β Βασ. 22,24  Ηµην και θα είµαι άµωµος ενώπιόν του και θα προφυλαχθώ από κάθε παρανοµίαν µου.



Β Βασ. 22,25  και αποδώσει µοι Κύριος κατά την δικαιοσύνην µου και κατά την καθαριότητα των χειρών µου ενώπιον των
οφθαλµών αυτού.
Β Βασ. 22,25   Ο Κυριος µε εβράβευσε και θα µε βραβεύη δια την δικαιοσύνην µου και δια την καθαρότητα των χειρών µου
ενώπιον των οφθαλµών του.
Β Βασ. 22,26  µετά οσίου οσιωθήση και µετά ανδρός τελείου τελειωθήση
Β Βασ. 22,26  Ο Κυριος φέρεται µε οσιότητα απέναντι του οσίου ανθρώπου και απέναντι του τελείου ανθρώπου φέρεται µε
τελειότητα.
Β Βασ. 22,27  και µετά εκλεκτού εκλεκτός έση και µετά στρεβλού στρεβλωθήση.
Β Βασ. 22,27   Απέναντι των εκλεκτών σου θα είσαι, Κυριε, εκλεκτός, αλλά απέναντι των διεστραµµένων θα φερθής µε
ανάλογον προς την κακότητά των τρόπον.
Β Βασ. 22,28  και τον λαόν τον πτωχόν σώσεις και οφθαλµούς επί µετεώρων ταπεινώσεις.
Β Βασ. 22,28  Συ, Κυριε, λαόν πτωχόν και θλιµµένον θα σώσης, και αυτούς, που έχουν υπερηφάνους τους οφθαλµούς, θα
τους ταπεινώσης.
Β Βασ. 22,29  ότι σύ ο λύχνος µου, Κύριε, και Κύριος εκλάµψει µοι το σκότος µου.
Β Βασ. 22,29  Συ, Κυριε, είσαι ο λύχνος και το φως της ευτυχίας µου. Ναι, ο Κυριος θα λάµψη ενώπιόν µου και θα διαλύση τα
σκοτάδια της θλίψεως και της δυστυχίας µου.
Β Βασ. 22,30  ότι εν σοί δραµούµαι µονόζωνος και εν τώ Θεώ µου υπερβήσοµαι τείχος.
Β Βασ. 22,30   Με την ιδικήν σου δύναµιν θα τρέξω σαν ελαφρώς ωπλισµένος και µε την δύναµιν του Θεού µου εγώ θα
εισπηδήσω εις υψηλά τείχη και θα κυριεύσω ωχυρωµένας πόλεις.
Β Βασ. 22,31  ο ισχυρός, άµωµος η οδός αυτού, το ρήµα Κυρίου κραταιόν, πεπυρωµένον, υπερασπιστής εστι πάσι τοίς
πεποιθόσιν επ αυτόν.
Β Βασ. 22,31   Ισχυρός είναι ο Θεός, άµωµος η οδός του. Ο τρόπος της ενεργείας του πανίσχυρος, και πυρακτωµένος ο λόγος
του. Ο Θεός είναι πάντοτε κραταιός υπερασπιστής όλων εκείνων, οι οποίοι έχουν πίστιν εις αυτόν.
Β Βασ. 22,32  τις ισχυρός πλήν Κυρίου; και τις κτίστης έσται πλήν τού Θεού ηµών;
Β Βασ. 22,32   Ποιός άλλος είναι ισχυρότερος από τον Κυριον; Και ποιός άλλος είναι δηµιουργός του σύµπαντος, πλην του
Θεού µας;
Β Βασ. 22,33  ο ισχυρός ο κραταιών µε δυνάµει, και εξετίναξεν άµωµον την οδόν µου·
Β Βασ. 22,33   Αυτός ο πανίσχυρος Θεός είναι εκείνος, ο οποίος µε ενίσχυσε µε την δύναµίν του. Αυτός άπλωσεν εµπρός µου
και κατέστησεν άµωµον τον δρόµον της ζωής µου.
Β Βασ. 22,34  τιθείς τους πόδας µου ως ελάφων και επί τα ύψη ιστών µε·
Β Βασ. 22,34   Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος έκαµε τα πόδια µου ελαφρά σαν των ελάφων και µε ανυψώνει µε την δύναµίν
του επάνω εις τα υψώµατα, υπεράνω από τους εχθρούς µου.
Β Βασ. 22,35  διδάσκων χείράς µου εις πόλεµον και κατάξας τόξον χαλκούν εν βραχίονί µου.
Β Βασ. 22,35   Αυτός είναι, που εδίδαξε τα χέρια µου δια νικηφόρους πολέµους και κατέστησε τον βραχίονά µου ισχυρόν,
ώστε να κρατή χάλκινον τόξον.
Β Βασ. 22,36  και έδωκάς µοι υπερασπισµόν σωτηρίας µου, και η υπακοή σου επλήθυνέ µε
Β Βασ. 22,36   Συ, Κυριε, µε υπερησπίσθης ενώπιον των εχθρών µου και η ευµένειά σου µε έκαµε µέγαν.
Β Βασ. 22,37  εις πλατυσµόν εις τα διαβήµατά µου υποκάτω µου, και ουκ εσαλεύθησαν τα σκέλη µου.
Β Βασ. 22,37   Η συγκατάβασίς σου και η προθυµία σου να ακούης την προσευχήν µου υπήρξε µεγάλη, ώστε να βαδίζω µε
ανοικτά βήµατα και τα βήµατα αυτά να είναι σταθερά εις την ζωήν µου.
Β Βασ. 22,38  διώξω εχθρούς µου και αφανιώ αυτούς και ουκ αναστρέψω έως αν συντελέσω αυτούς·
Β Βασ. 22,38   Με την ιδικήν σου δύναµιν θα καταδιώξω τους εχθρούς µου και θα τους εξαφανίσω και δεν θα επιστρέψω, εάν
δεν φέρω εις πέρας την καταστροφήν των.
Β Βασ. 22,39  και θλάσω αυτούς και ουκ αναστήσονται και πεσούνται υπό τους πόδας µου.
Β Βασ. 22,39   Θα τους συντρίψω και θα τους ποδοπατήσω και δεν θα εγερθούν· θα πέσουν κάτω από τα πόδια µου.
Β Βασ. 22,40  και ενισχύσεις µε δυνάµει εις πόλεµον, κάµψεις τους επιστανοµένους µοι υποκάτω µου·
Β Βασ. 22,40  Συ, Κυριε, θα µε ενισχύσης µε την δύναµίν σου εις καιρόν πολέµου. Θα κάµψης και θα θέσης κάτω από την
εξουσίαν µου εκείνους, οι οποίοι επαναστατούν εναντίον µου.
Β Βασ. 22,41  και τους εχθρούς µου έδωκάς µοι νώτον, τους µισούντάς µε, και εθανάτωσας αυτούς.
Β Βασ. 22,41   Τους εχθρούς µου, οι οποίοι µε µισούν, τους έτρεψες εις φυγήν και συ εθανάτωσες αυτούς.
Β Βασ. 22,42  βοήσονται, και ουκ έστι βοηθός, προς Κύριον, και ουκ επήκουσεν αυτών.
Β Βασ. 22,42  Οι εχθροί µου θα φωνάξουν προς τους θεούς των ζητούντες βοήθειαν και δεν θα υπάρχη κανείς να τους
βοηθήση. Θα επικαλεσθούν τότε τον Κυριον ηµών, αλλά ο Κυριος δεν θα ακούση την προσευχήν των.
Β Βασ. 22,43  και ελέανα αυτούς ως χούν γής, ως πηλόν εξόδων ελέπτυνα αυτούς.
Β Βασ. 22,43   Τους εκονιορτοποίησα, όπως είναι το χώµα της γης, και όπως είναι η λάσπη τους έκαµα λεπτούς και
αδυνάτους.
Β Βασ. 22,44  και ρύση µε εκ µάχης λαών, φυλάξεις µε εις κεφαλήν εθνών. λαός, ον ουκ έγνω, εδούλευσάν µοι,
Β Βασ. 22,44  Συ, Κυριε, θα µε περιφρουρήσης από έριδας και µάχας λαών. Συ θα µε διαφυλάξης και θα µε αναδείξης επί
κεφαλής εθνών. Λαός, τον οποίον δεν εγνώριζα, αυτός ο λαός έγινε δούλος µου µε την ιδικήν σου βοήθειαν.
Β Βασ. 22,45  υιοί αλλότριοι εψεύσαντό µοι, εις ακοήν ωτίου ήκουσάν µου·
Β Βασ. 22,45   Ξένο λαοί εφέρθησαν µε υποκρισίαν και δολιότητα απέναντί µου. Αλλά υπετάχθησαν εις εµέ.
Β Βασ. 22,46  υιοί αλλότριοι αποριφήσονται και σφαλούσιν εκ των συγκλεισµών αυτών.
Β Βασ. 22,46  Ξένοι λαοί θα απορριφθούν από τας πόλεις των, θα παραπατήσουν και θα εξέλθουν από τας οχυράς και
κλεισµένας πόλεις των.
Β Βασ. 22,47  ζή Κύριος, και ευλογητός ο φύλαξ µου, και υψωθήσεται ο Θεός µου, ο φύλαξ της σωτηρίας µου.
Β Βασ. 22,47   Ζη Κυριος ο Θεός µου. Ας είναι ευλογηµένος ο φύλακάς µου αυτός. Θα µεγαλυνθή και θα δοξασθή ο Θεός µου,
ο φρουρός µου και σωτήρ µου.



Β Βασ. 22,48  ισχυρός Κύριος ο διδούς εκδικήσεις εµοί, παιδεύων λαούς υποκάτω µου
Β Βασ. 22,48  Ο Κυριος, ο οποίος τιµωρεί τους εχθρούς µου, είναι παντοδύναµος. Αυτός είναι εκείνος, που παιδεύει τους
λαούς και τους θέτει κάτω από την ιδικήν µου την εξουσίαν.
Β Βασ. 22,49  και εξάγων µε εξ εχθρών µου, και εκ των επεγειροµένων µοι υψώσεις µε, εξ ανδρός αδικηµάτων ρύση µε.
Β Βασ. 22,49  Ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος µε έβγαλεν εκ µέσου των εχθρών µου. Ο Θεός µε ύψωσε και θα µε υψώση
υπεράνω από τους εχθρούς µου αυτός ο οποίος µε απήλλαξεν από τον άνδρα εκείνον των αδικιών (τον Σαούλ).
Β Βασ. 22,50  διά τούτο εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, εν τοίς έθνεσι και εν τώ ονόµατί σου ψαλώ,
Β Βασ. 22,50   Δια τούτο εγώ, Κυριε, θα σε δοξάζω εν µέσω όλων των εθνών και θα ψάλλω ύµνους εις δόξαν και τιµήν του
ονόµατός σου.
Β Βασ. 22,51  µεγαλύνων τας σωτηρίας βασιλέως αυτού και ποιών έλεος τώ χριστώ αυτού, τώ Δαυίδ και τώ σπέρµατι αυτού
έως αιώνος.
Β Βασ. 22,51   Θα υµνολογώ και θα διαλαλώ τας θαυµαστάς σωτηρίας, τας οποίας ο Θεός επραγµατοποίησεν εις εµέ, τον
βασιλέα του, ευσπλαγχνιζόµενος εµέ τον Δαυίδ, τον οποίον αυτός έχρισε βασιλέα, ευσπλαγχνιζόµενος ακόµη και τους
απογόνους µου στους αιώνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Β Βασ. 23,1  Καί ούτοι οι λόγοι Δαυίδ οι έσχατοι· Πιστός Δαυίδ υιός Ιεσσαί, και πιστός ανήρ, ον ανέστησε Κύριος επί χριστόν
Θεού Ιακώβ, και ευπρεπείς ψαλµοί Ισραήλ.
Β Βασ. 23,1    Αυτοί ξε είναι οι τελευταίοι λόγοι, τους οποίους είπεν ο Δαυίδ. Αξιόπιστος είναι ο Δαυίδ, ο υιός του Ιεσσαί.
Αξιόπιστος είναι ο ανήρ αυτός, τον οποίον ο Κυριος ανύψωσε και ανέδειξεν, ώστε να χρισθή βασιλεύς υπό του Θεού του
Ιακώβ και αυτοί είναι οι ωραίοι και σεµνοί ψαλµοί µεταξύ του Ισραηλιτικού λαού.
Β Βασ. 23,2  πνεύµα Κυρίου ελάλησεν εν εµοί, και ο λόγος αυτού επί γλώσσης µου.
Β Βασ. 23,2   Ο Δαυίδ είπεν· “Το Πνεύµα του Κυρίου ωµίλησεν εις εµέ και ο ιδικός του λόγος ευρίσκεται εις την γλώσσαν µου.
Β Βασ. 23,3  λέγει ο Θεός Ισραήλ, εµοί ελάλησε φύλαξ Ισραήλ· παραβολήν ειπόν εν ανθρώπω· πώς κραταιώσητε φόβον
Θεού;
Β Βασ. 23,3   Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο φρουρός αυτός του Ισραήλ, µου ωµίλησε και µου είπε· Δια παραβολικού
τρόπου θα ενισχυθή µεταξύ των ανθρώπων ο φόβος του Θεού.
Β Βασ. 23,4  και εν Θεώ φωτί πρωΐας ανατείλαι ήλιος, το πρωΐ παρήλθεν εκ φέγγους και ως εξ υετού χλόης από γής.
Β Βασ. 23,4   Φως Θεού, σαν άλλος ήλιος την πρωΐαν, θα ανατείλη, θα εµφανισθή σαν φως, που οµοιάζει µε χλόην της γης
έπειτα από βροχήν.
Β Βασ. 23,5  ου γάρ ούτως ο οίκός µου µετά ισχυρού; διαθήκην γάρ αιώνιον έθετό µοι, ετοίµην εν παντί καιρώ
πεφυλαγµένην, ότι πάσα σωτηρία µου και πάν θέληµα, ότι ου µη βλαστήση ο παράνοµος.
Β Βασ. 23,5   Τέτοιος δεν θα είναι ο ιδικός µου οίκος και οι απόγονοί µου κάτω από την παντοδύναµον προστασίαν και
ενίσχυσιν του Θεού; Μαλιστα· διότι ο Θεός µου έδωσε την αιωνίαν αυτήν υπόσχεσιν, η οποία είναι ακλόνητος, παντοτεινή,
αµετακίνητος. Καθε ιερός µου πόθος και η ασφαλής σωτηρία µου θα προέλθη από την εκπλήρωσιν της υποσχέσεως αυτής.
Ετσι δε δεν θα αναβλαστήσουν και δεν θα ενισχυθούν οι παράνοµοι εναντίον µου.
Β Βασ. 23,6  ώσπερ άκανθα εξωσµένη πάντες ούτοι, ότι ου χειρί ληφθήσονται,
Β Βασ. 23,6   Αυτοί θα τεθούν κατά µέρος, σαν πεταµένα αγκάθια, τα οποία δεν εγγίζει κανείς µε τα χέρια του.
Β Βασ. 23,7  και ανήρ ου κοπιάσει εν αυτοίς, και πλήρες σιδήρου και ξύλον δόρατος, και εν πυρί καύσει καυθήσονται
αισχύνην αυτών.
Β Βασ. 23,7   Ο άνθρωπος δε, ο οποίος θα καταπιασθή µε αυτά, δεν θα καρφωθή, διότι θα τα πετάξη µε την βοήθειαν
κάποιου σιδηρού µέσου η ξυλίνου δόρατος. Θα τα στοιβάξη και θα τα κατακαύση εις την φωτιά. Αυτό θα είναι το
κατάντηµα των αδιαντρόπων εχθρών του Θεού”.
Β Βασ. 23,8  Ταύτα τα ονόµατα των δυνατών Δαυίδ· Ιεβοσθέ ο Χαναναίος, άρχων τού τρίτου εστίν, Αδινών ο Ασωναίος·
ούτος εσπάσατο την ροµφαίαν αυτού επί οκτακοσίους στρατιώτας εισάπαξ.
Β Βασ. 23,8   Τα ονόµατα των ισχυρών ανδρών της αυλής του Δαυίδ είναι αυτά · Ο Ιεβοσθέ ο Χαναναίος, είναι ενας από τους
τρεις εκλεκτούς άνδρας και ο Αδινών ο Ασωναίος. Αυτός έσυρε το ξίφος του και επετέθη συγχρόνως εναντίον οκτακοσίων
στρατιωτών.
Β Βασ. 23,9  και µετ αυτόν Ελεανάν υιός πατραδέλφου αυτού υιός Σουδίτου εν τοίς τρισί δυνατοίς. ούτος µετά Δαυίδ ήν εν
Σεράν, και εν τώ ονειδίσαι αυτόν εν τοίς αλλοφύλοις συνήχθησαν εκεί εις πόλεµον, και ανέβησαν ανήρ Ισραήλ·
Β Βασ. 23,9   Επειτα από αυτόν ενας από τους εκλεκτούς ήτο ο Ελεανάν, ανεψιός του προηγουµένου, υιός Σουδίτου. Ητο και
αυτός ένας από τους άνδρας µαζή µε τον Δαυίδ εις Σερράν, όταν οι συγκεντρωθέντες εκεί αλλόφυλοι εχλεύαζαν και
επροκάλεσαν κάθε γενναίον Ισραηλίτην εις µονοµαχίαν. Εκεί είχαν συγκεντρωθή και όλοι οι Ισραηλίται.
Β Βασ. 23,10  αυτός ανέστη και επάταξεν εν τοίς αλλοφύλοις, έως ού εκοπίασεν η χείρ αυτού και προσεκολλήθη η χείρ
αυτού προς την µάχαιραν, και εποίησε Κύριος σωτηρίαν µεγάλην εν τή ηµέρα εκείνη· και ο λαός εκάθητο οπίσω αυτού
πλήν εκδιδύσκειν.
Β Βασ. 23,10   Αυτός ηγέρθη, εκτύπησε τους Φιλισταίους, µέχρις ότου εκουράσθη το χέρι του και εκόλλησεν η παλάµη του
εις την λαβήν της µαχαίρας του. Ο Κυριος δι' αυτού επραγµατοποίησε µεγάλην νίκην κατά την ηµέραν εκείνην προς
σωτηρίαν του Ισραηλιτικού λαού. Ο δε λαός, ο οποίος ήτο όπισθεν αυτού, ελαφυραγωγούσε µόνον και απεγύµνωνε τους
νεκρούς.
Β Βασ. 23,11  και µετ αυτόν Σαµαΐα υιός Ασά ο Αρουχαίος. και συνήχθησαν οι αλλόφυλοι εις Θηρία, και ήν εκεί µερίς τού
αγρού πλήρης φακού, και ο λαός έφυγεν εκ προσώπου αλλοφύλων·
Β Βασ. 23,11  Επειτα από αυτόν ένας από τους τρεις εκλεκτούς ήτο ο Σαµαΐα, ο υιός του Ασά, ο οποίος κατήγετο από την
Αρούχ. Οι Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθή εις κάποιαν τοποθεσίαν υνοµαζοµένην Θηρία. Εκεί δε υπήρχεν αγρός, ο οποίος
είχε σπαρή µε φακήν. Ο ισραηλιτικός λαός ετράπη εις φυγήν, όταν αντίκρυσε τους Φιλισταίους.
Β Βασ. 23,12  και εστηλώθη εν µέσω της µερίδος και εξείλατο αυτήν και επάταξε τους αλλοφύλους, και εποίησε Κύριος
σωτηρίαν µεγάλην.



Β Βασ. 23,12   Ο Σαµαΐα όµως εστάθηκε ακίνητος εν µέσω του αγρού εκείνου, ηγωνίσθη εις υπεράσπισίν του και εφόνευσε
τους αλλοφύλους. Ο Κυριος δι' αυτού κατόρθωσε µίαν µεγάλην και σωτηριώδη νίκην.
Β Βασ. 23,13  και κατέβησαν τρεις από των τριάκοντα και ήλθαν εις Κασών προς Δαυίδ εις το σπήλαιον Οδολλάµ, και
τάγµα των αλλοφύλων παρενέβαλον εν τή κοιλάδι αφαΐµ·
Β Βασ. 23,13  Οι τρεις ανωτέρω εκλεκτοί από τους τριάκοντα γενναίους κατέβηκαν και ήλθαν εις Κασών, προς τον Δαυίδ,
στο σπήλαιον Οδολλάµ. Ενα στρατιωτικόν τµήµα των Φιλισταίων είχε στρατοπεδεύσει εις την κοιλάδα των Ραφαΐµ.
Β Βασ. 23,14  και Δαυίδ τότε εν τή περιοχή, και το υπόστηµα των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέµ.
Β Βασ. 23,14   Ο Δαυίδ τότε ευρίσκετο εις ένα φρούριον, το δε στρατιωτικόν τµήµα των αλλοφύλων είχε στρατοπεδεύσει εις
την Βηθλεέµ.
Β Βασ. 23,15  και επεθύµησε Δαυίδ και είπε· τις ποτιεί µε ύδωρ εκ τού λάκκου τού εν Βηθλεέµ τού εν τή πύλη; το δε σύστηµα
των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέµ.
Β Βασ. 23,15  Ο Δαυίδ εξέφρασε µίαν επιθυµίαν “Ποιός τάχα ηµπορεί να µου φέρη να πιώ νερό από το φρέαρ, που ευρίσκεται
πλησίον εις την πύλην του τείχους της πόλεως Βηθλεέµ;” Στρατιωτικόν τµήµα των αλλοφύλων τότε είχε στρατοπεδεύσει
εκεί.
Β Βασ. 23,16  και διέρηξαν οι τρεις δυνατοί εν τή παρεµβολή των αλλοφύλων και υδρεύσαντο ύδωρ εκ τού λάκκου τού εν
Βηθλεέµ τού εν τή πύλη και έλαβαν και παρεγένοντο προς Δαυίδ, και ουκ ηθέλησε πιείν αυτό και έσπεισεν αυτό τώ Κυρίω
Β Βασ. 23,16   Οι τρεις, λοιπόν, αυτοί γενναίοι άνδρες διέσπασαν το στρατόπεδον των Φιλισταίων, ήντλησαν νερό από το
φρέαρ, που ευρίσκετο εις την πύλην του τείχους της πόλεως Βηθλεέµ, επήραν αυτό και ήλθαν στον Δαυίδ. Ο Δαυίδ όµως
δεν ηθέλησε να το πίη. Το προσέφερε θυσίαν προς τον Κυριον
Β Βασ. 23,17  και είπεν· ίλεώς µοι, Κύριε, τού ποιήσαι τούτο, ει αίµα των ανδρών των πορευθέντων εν ταίς ψυχαίς αυτών
πίοµαι· και ουκ ηθέλησε πιείν αυτό. ταύτα εποίησαν οι τρεις δυνατοί.
Β Βασ. 23,17  και είπε τούτο· “λυπήσου µε, Κυριε, να µη χορτάσω την επιθυµίαν µου µε το νερο αυτό. Κατ' ουδένα λόγον θα
πίω αυτό, διότι είναι το αίµα εκείνων, που µε κίνδυνον της ζωής των επήγαν να µου το προµηθεύσουν”. Και ηρνήθη να το
πίη. Αυτά τα κατορθώµατα έκαµαν οι τρεις εκείνοι δυνατοί.
Β Βασ. 23,18  και Αβεσσά ο αδελφός Ιωάβ υιός Σαρουΐας αυτός άρχων εν τοίς τρισί. και αυτός εξήγειρε το δόρυ αυτού επί
τριακοσίους τραυµατίας, και αυτώ όνοµα εν τοίς τρισίν·
Β Βασ. 23,18   Ο Αβεσσά, ο αδελφός του Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας ήτο ο επιφανέστερος µεταξύ τριών άλλων δευτέρας σειράς
εκλεκτών ανδρών. Αυτός εσήκωσε το δόρυ του εναντίον τριακοσίων ανδρών, τους εφόνευσε και έγινεν ονοµαστός µεταξύ
των τριών αυτών εκλεκτών.
Β Βασ. 23,19  εκ των τριών εκείνων ένδοξος, και εγένετο αυτοίς εις άρχοντα, και έως των τριών ουκ ήλθε.
Β Βασ. 23,19   Αυτός ήτο ο πλέον ένδοξος µεταξύ των τριών εκείνων, ο πρωτεύων µεταξύ αυτών. Αλλά δεν έφθασεν, από
απόψεως αξίας, κανένα από τους τρεις της πρώτης τριάδος.
Β Βασ. 23,20  και Βαναίας υιός Ιωδαέ ανήρ αυτός πολλοστός έργοις από Καβεσεήλ, και αυτός επάταξε τους δύο υιούς Αριήλ
τού Μωάβ· και αυτός κατέβη και επάταξε τον λέοντα εν µέσω τού λάκκου εν τή ηµέρα της χιόνος·
Β Βασ. 23,20   Επίσης ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ, ο οποίος κατήγετο από την Καβεσεήλ, είχε πολλά θαυµαστά έργα να
επιδείξη. Αυτός εφόνευσε τους δύο υιούς του Αριήλ του Μωαβίτου. Ο ίδιος δε κατέβηκε εις ένα λάκκον και εφόνευσε λέοντα,
ο οποίος εις ηµέραν, που εχιόνιζε, είχε πέσει εντός αυτού.
Β Βασ. 23,21  αυτός επάταξε τον άνδρα τον Αιγύπτιον, άνδρα ορατόν, εν δε τή χειρί τού Αιγυπτίου δόρυ ως ξύλον διαβάθρας,
και κατέβη προς αυτόν εν ράβδω και ήρπασε το δόρυ εκ της χειρός τού Αιγυπτίου και απέκτεινεν αυτόν εν τώ δόρατι αυτού.
Β Βασ. 23,21   Ο ίδιος εκτύπησε και εφόνευσε ένα πανύψηλον Αιγύπτιον άνδρα . Εις τα χέρια του ο Αιγύπτιος εκρατούσε δόρυ
µεγάλο σαν ένα ξύλο γεφύρας, το οποίον συνδέει πλοίον µε την ξηράν. Ο Βαναίας επλησίασε προς αυτόν, ωπλισµένος µε
την ράβδον του µόνον, ήρπασε το δόρυ από το χέρι του Αιγυπτίου και µε το ίδιο αυτό δόρυ τον εφόνευσε.
Β Βασ. 23,22  ταύτα εποίησε Βαναίας υιός Ιωδαέ, και αυτώ όνοµα εν τοίς τρισί τοίς δυνατοίς·
Β Βασ. 23,22   Αυτά τα κατορθώµατα έκαµε ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ. Ανεδείχθη ονοµαστός µεταξύ των τριών δυνατών
της δευτέρας τριάδος.
Β Βασ. 23,23  εκ των τριών ένδοξος, και προς τους τρεις ουκ ήλθε· και έταξεν αυτόν Δαυίδ προς τας ακοάς αυτού. και ταύτα
τα ονόµατα των δυνατών Δαυίδ τού βασιλέως·
Β Βασ. 23,23   Αυτός, βέβαια, ήτο ο πλέον ένδοξος µεταξύ των εκλεκτών ανδρών της δευτέρας τριάδος. Αλλά δεν έφθασεν,
από απόψεως γενναιότητος και κατορθωµάτων, τους τρεις της πρώτης τριάδος. Αυτόν ο Δαυίδ τον ενέταξε µεταξύ των
ανδρών, των οποίων τας συµβουλάς ήκουε. Τα δε ονόµατα των τριάκοντα γενναίων ανδρών της αυλής του Δαυίδ ήσαν τα
εξής·
Β Βασ. 23,24  Ασαήλ αδελφός Ιωάβ (ούτος εν τοίς τριάκοντα), Ελεανάν υιός Δουδί πατραδέλφου αυτού εν Βηθλεέµ.
Β Βασ. 23,24   Ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ. Αυτός ήτο µεταξύ των τριάκοντα γενναίων ανδρών. Ο Ελεανάν, υιός του Δουδί
πατραδέλφου του εις την Βηθλεέµ.
Β Βασ. 23,25  Σαµαΐ ο Αρουδαίος, Ελικά ο Αρωδαίος,
Β Βασ. 23,25   Σαµαΐ ο Αρουδαίος, ο Ελικά ο Αρωδαίος.
Β Βασ. 23,26  Σελλής ο Κελωθί, Ίρας υιός Εκκάς ο Θεκωΐτης,
Β Βασ. 23,26   Σελλής ο εκ Κελωθί, ο Ιρας ο υιός του Εκκάς από την Θεκωέ.
Β Βασ. 23,27  Αβιέζερ ο Αναθωθίτης εκ των υιών τού Ασωθίτου,
Β Βασ. 23,27   Ο Αβιέζερ ο Αναθωθίτης από τους υιούς του Ασωθίτου,
Β Βασ. 23,28  Ελλών ο Αωΐτης, Μοορέ ο Νετωφαθίτης,
Β Βασ. 23,28   Ο Ελλών ο Αωΐτης, Μοορέ ο Νετωφαθίτης.
Β Βασ. 23,29  Εθθί υιός ιβά εκ Γαβαέθ υιός Βενιαµίν,
Β Βασ. 23,29   Ο Εθθί, υιός του Ριβά, από την Γαβαέθ της φυλής Βενιαµίν.
Β Βασ. 23,30  Βαναίας ο Φαραθενίτης, Ουρί εκ Ναχαλιγαίας,
Β Βασ. 23,30   Βαναίας ο Φαραθενίτης, Ουρί ο από την Ναχαλιγαίαν.
Β Βασ. 23,31  Αβιήλ υιός τού Αραβωθίτου, Αζµώθ ο Βαρσαµίτης,



Β Βασ. 23,31  Αβιήλ ο υιός του Αραβωθίτου, ο Αζµώθ ο Βαρσαµίτης,
Β Βασ. 23,32  Ελιασού ο Σαλαβωνίτης, υιοί Ιαβάν, Ιωνάθαν,
Β Βασ. 23,32   ο Ελιασού ο Σαλαβωνίτης, υιός του Ιαβάν, ο Ιωνάθαν,
Β Βασ. 23,33  Σαµνάν ο Αρωδίτης, Αχιάν υιός Αραΐ Σαραουρίτης,
Β Βασ. 23,33   ο Σαµνάν ο Αρωδίτης, ο Αχιάν, υιός του Αραΐ, ο Σαραουρίτης,
Β Βασ. 23,34  Αλιφαλέθ υιός τού Ασβίτου, υιός τού Μααχαθί, Ελιάβ υιός Αχιτόφελ τού Γελωνίτου,
Β Βασ. 23,34   ο Αλιφαλέθ υιός του Ασβίτου, υιός του Μααχαθί, ο Ελιάβ ο υιός του Αχιτόφελ του Γελωνίτου,
Β Βασ. 23,35  Ασραΐ ο Καρµήλιος, Φαραΐ ο Ερχί,
Β Βασ. 23,35   ο Ασαραΐ ο Καρµήλιος, ο Φαραΐ, ο Ερχί,
Β Βασ. 23,36  Γάαλ υιός Νάθαν από δυνάµεως, υιός Γαλααδεί,
Β Βασ. 23,36   ο Γααλ ο υιός του Ναθαν από δυνάµεων, υιός Γαλααδεί,
Β Βασ. 23,37  Ελιέ ο Αµµανίτης, Γελωραΐ ο Βηρωθαίος αίρων τα σκεύη Ιωάβ υιού Σαρουΐας,
Β Βασ. 23,37   ο Ελιέ ο Αµµανίτης, ο Γελωραΐ ο Βηρωθαίος ο υπασπιστής του Ιωάβ, του υιού της Σαρουΐας,
Β Βασ. 23,38  Ιράς ο Ιεθιραίος, Γαρήβ ο Εθθεναίος,
Β Βασ. 23,38   ο Ιράς ο Ιεθιραίος, ο Γαρήθ ο Εθθεναίος,
Β Βασ. 23,39  Ουρίας ο Χετταίος· οι πάντες τριάκοντα και επτά.
Β Βασ. 23,39   ο Ουρίας ο Χετταίος. Ολοι αυτοί ήσαν τριάκοντα επτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Β Βασ. 24,1  Καί προσέθετο οργήν Κύριος εκκαήναι εν Ισραήλ, και επέσεισε τον Δαυίδ εν αυτοίς λέγων· βάδιζε, αρίθµησον
τον Ισραήλ και τον Ιούδαν.
Β Βασ. 24,1    Ηναψε πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, διότι ο διάβολος παρώθησε τον Δαυίδ εις
µίαν πτώσιν υποβαλών εις αυτόν την κατωτέρω ιδέαν· “Εµπρός, πήγαινε και κάµε αρίθµησιν του ισραηλιτικού λαού και
της φυλής του Ιούδα”.
Β Βασ. 24,2  και είπεν ο βασιλεύς προς Ιωάβ άρχοντα της ισχύος τον µετ αυτού· δίελθε δή πάσας φυλάς Ισραήλ και Ιούδα,
από Δάν και έως Βηρσαβεέ και επίσκεψαι τον λαόν, και γνώσοµαι τον αριθµόν τού λαού.
Β Βασ. 24,2   Ο βασιλεύς, παρασυρθείς από τον πειρασµόν αυτόν, είπε προς τον αρχηγόν του στρατεύµατός του τον Ιωάβ, ο
οποίος ήτο πάντοτε µαζή του· “σε παρακαλώ να διαβής από όλας τας φυλάς του Ισραηλιτικού βασιλείου και από την
φυλήν Ιούδα, από την βορεινήν Δαν µέχρι την Βηρσαβεέ, που ευρίσκεται προς νότον, και κάµε καταµέτρησιν όλων αυτών,
δια να µάθω τον αριθµόν του στρατού”.
Β Βασ. 24,3  και είπεν Ιωάβ προς τον βασιλέα· και προσθείη Κύριος ο Θεός προς τον λαόν ώσπερ αυτούς και ώσπερ αυτούς
εκατονταπλασίονα, και οφθαλµοί τού κυρίου µου τού βασιλέως ορώντες· και ο κύριός µου ο βασιλεύς ινατί βούλεται εν τώ
λόγω τούτω;
Β Βασ. 24,3   Ο Ιωάβ απήντησε προς τον βασιλέα· “είθε Κυριος ο Θεός να πολλαπλασιάση τον λαόν σου, ώστε να είναι
εκατόν φορές περισσότεροι, από όσοι είναι σήµερον και έτσι οι οφθαλµοί του κυρίου µου, του βασιλέως, να τους βλέπουν
και να χαίρωνται από το πλήθος αυτό. Διατί όµως ο κύριός µου και βασιλεύς θέλει να γίνη αυτή η αρίθµησις, η οποία
προφανώς δεν είναι σύµφωνος µε το θέληµα του Θεού;”
Β Βασ. 24,4  και υπερίσχυσεν ο λόγος τού βασιλέως προς Ιωάβ και εις τους άρχοντας της δυνάµεως. και εξήλθεν Ιωάβ και οι
άρχοντες της ισχύος ενώπιον τού βασιλέως επισκέψασθαι τον λαόν τον Ισραήλ.
Β Βασ. 24,4   Ο βασιλεύς όµως επέµενε και επεκράτησεν η διαταγή του προς τον Ιωάβ και προς τους κατωτέρους άρχοντας
του στρατού. Ο Ιωάβ και οι άλλοι άρχοντες του στρατεύµατος υπακούοντες εις την διαταγήν του βασιλέως εξήλθον από
τον βασιλικόν οίκον και επροχώρησαν, δια να κάµουν καταµέτρησιν του Ισραηλιτικού λαού.
Β Βασ. 24,5 και διέβησαν τον Ιορδάνην και παρενέβαλον εν Αροήρ εκ δεξιών της πόλεως της εν µέσω της φάραγγος Γάδ και
Ελιέζερ.
Β Βασ. 24,5   Επέρασαν τον Ιορδάνην ποταµόν και ήρχισαν από την Αροήρ και από την πόλιν, που ευρίσκεται εκ δεξιών στο
µέσον της κοιλάδος Γαδ και Ελιέζερ.
Β Βασ. 24,6  και ήλθον εις Γαλαάδ και εις γήν Θαβασών, ή εστιν Αδασαί, και παρεγένοντο εις Δανιδάν και Ουδάν και
εκύκλωσαν εις Σιδώνα.
Β Βασ. 24,6   Από εκεί επροχώρησαν εις την χώραν Γαλαάδ και εις την χώραν Θαβασών, η οποία είναι η Αδασαί, έφθασαν
εις Δανιδάν και Ουδάν και επροχώρησαν κύκλω προς την Σιδώνα.
Β Βασ. 24,7  και ήλθον εις Μάψαρ Τύρου και εις πάσας τας πόλεις τού Ευαίου και τού Χαναναίου και ήλθαν κατά νότον
Ιούδα εις Βηρσαβεέ
Β Βασ. 24,7   Από εκεί ήλθον εις Μαψαρ της Τυρου και εις όλας τας πόλεις των Ευαίων και των άλλων Χαναναίων .
Επροχώρησαν και έφθασαν στο νότιον µέρος της φυλής Ιούδα εις την Βηρσαβεέ.
Β Βασ. 24,8  και περιώδευσαν εν πάση τή γη και παρεγένοντο από τέλους εννέα µηνών και είκοσιν ηµερών εις Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 24,8   Περιώδευσαν όλην την χώραν και έπειτα από πορείαν εννέα µηνών και είκοσι ηµερών επανήλθον εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Βασ. 24,9  και έδωκεν Ιωάβ τον αριθµόν της επισκέψεως τού λαού προς τον βασιλέα, και εγένετο Ισραήλ οκτακόσιαι
χιλιάδες ανδρών δυνάµεως σπωµένων ροµφαίαν και ανήρ Ιούδα πεντακόσιαι χιλιάδες ανδρών µαχητών.
Β Βασ. 24,9   Ο Ιωάβ παρέδωκεν στον βασιλέα Δαυίδ τον αριθµόν της καταµετρήσεως του λαού . Ησαν οκτακόσιαι χιλιάδες
ανδρών από τας άλλας φυλάς των Ισραηλιτών και πεντακόσιαι χιλιάδες από την φυλήν του Ιούδα, όλοι αυτοί οι οποίοι
ηµπορούσαν να µάχωνται χειριζόµενοι την σπάθην.
Β Βασ. 24,10  και επάταξε καρδία Δαυίδ αυτόν µετά το αριθµήσαι τον λαόν, και είπε Δαυίδ προς Κύριον· ήµαρτον σφόδρα, ό
εποίησα νύν, Κύριε· παραβίβασον δή την ανοµίαν τού δούλου σου, ότι εµωράνθην σφόδρα.
Β Βασ. 24,10   Ο Δαυίδ όµως ησθάνθη τύψεις συνειδήσεως έπειτα από την καταµέτρησιν αυτήν του λαού και είπε προς τον
Κυριον· “Κυριε, ηµάρτησα πάρα πολύ δι' αυτό το οποίον έκαµα. Σε παρακαλώ συγχώρησε την αµαρτίαν αυτήν του δούλου
σου, διότι συµπεριεφέρθην κατά ένα πολύ µωρόν τρόπον”.



Β Βασ. 24,11  και ανέστη Δαυίδ το πρωΐ. και λόγος Κυρίου εγένετο προς Γάδ τον προφήτην τον ορώντα λέγων·
Β Βασ. 24,11  Εξύπνησε την άλλην ηµέραν το πρωί ο Δαυίδ, ο δε Κυριος είπε προς τον προφήτην Γαδ, τον βλέποντα τα
µέλλοντα·
Β Βασ. 24,12  πορεύθητι και λάλησον προς Δαυίδ λέγων· τάδε λέγει Κύριος· τρία εγώ ειµι αίρω επί σε, και έκλεξαι σεαυτώ έν
εξ αυτών και ποιήσω σοι.
Β Βασ. 24,12   “Πηγαινε και ειπέ στον Δαυίδ· Αυτά λέγει ο Κυριος· Εγώ ο Κυριος θέτω ενώπιόν σου τρία τινά. Διάλεξε συ ένα
από αυτά και εγώ θα το θέσω εις εφαρµογήν”.
Β Βασ. 24,13  και εισήλθε Γάδ προς Δαυίδ και ανήγγειλε και είπεν αυτώ· έκλεξαι σεαυτώ γενέσθαι, ει έλθη σοι τρία έτη λιµός
εν τή γη σου, ή τρεις µήνας φεύγειν σε έµπροσθεν των εχθρών σου και έσονται διώκοντές σε, ή γενέσθαι τρεις ηµέρας
θάνατον εν τή γη σου· νύν ούν γνώθι και ιδέ τι αποκριθώ τώ αποστείλαντί µε ρήµα.
Β Βασ. 24,13   Ο Γαδ ήλθε προς τον Δαυίδ, ανήγγειλεν εις αυτόν τα λόγια του Θεού και του είπε· “διάλεξε δια τον εαυτόν σου,
τι προτιµάς να γίνη· να πέση επί τρία έτη πείνα εις την χώραν σου η επί τρεις µήνας να φύγης καταδιωκόµενος από τους
εχθρούς σου η να πέση θανατικόν επί τρεις ηµέρας στον λαόν της χώρας σου. Τωρα λοιπόν σκέψου και πές µου, τι να
απαντήσω στον Κυριον, ο οποίος µε απέστειλε”.
Β Βασ. 24,14  και είπε Δαυίδ προς Γάδ· στενά µοι πάντοθεν σφόδρα εστίν· εµπεσούµαι δή εις χείρας Κυρίου, ότι πολλοί οι
οικτιρµοί αυτού σφόδρα, εις δε χείρας ανθρώπου ου µη εµπέσω·
Β Βασ. 24,14   Ο Δαυίδ είπε προς τον Γαδ «µεγάλη στενοχώρια και θλίψις ολόγυρά µου. Αντί να πέσω εις τα χέρια εχθρών
ανθρώπων, προτιµώ να πέσω εις τα χέρια του Κυρίου, διότι αυτός είναι πολυέλεος”.
Β Βασ. 24,15  και εξελέξατο εαυτώ Δαυίδ τον θάνατον. και ηµέραι θερισµού πυρών, και έδωκε Κύριος θάνατον εν Ισραήλ
από πρωΐθεν έως ώρας αρίστου, και ήρξατο η θραύσις εν τώ λαώ, και απέθανεν εκ τού λαού από Δάν και έως Βηρσαβεέ
εβδοµήκοντα χιλιάδες ανδρών.
Β Βασ. 24,15   Και ο Δαυίδ επροτίµησε την θανατηφόρον επιδηµίαν. Ησαν δε τότε αι ηµέραι του θερισµού των σιτηρών.
Εστειλεν ο Κυριος θανατικόν µεταξύ των Ισραηλιτών από την πρωΐαν έως τας απογευµατινάς ώρας. Ηρχισεν η θραύσις
του θανάτου µεταξύ του Ισραηλιτικού λαού και απέθανον από τον λαόν, από την πόλιν Δαν µέχρι και την Βηρσαβεέ,
εβδόµηκοντα χιλιάδες άνδρες.
Β Βασ. 24,16  και εξέτεινεν ο άγγελος τού Θεού την χείρα αυτού εις Ιερουσαλήµ τού διαφθείραι αυτήν, και παρεκλήθη
Κύριος επί τή κακία και είπε τώ αγγέλω τώ διαφθείροντι εν τώ λαώ· πολύ νύν, άνες την χείρά σου· και ο άγγελος Κυρίου ήν
παρά τή άλω Ορνά τού Ιεβουσαίου.
Β Βασ. 24,16   Ο τιµωρός, άγγελος του Θεού άπλωσε το χέρι του εναντίον της Ιερουσαλήµ, δια να καταστρέψη και αυτήν. Ο
Κυριος όµως ηρκέσθη µε την έως εδώ τιµωρίαν και ανεκάλεσε την απόφασίν του δια την επέκτασίν του θανάτου και είπεν
στον άγγελον, τον εντεταλµένον να αποστείλη θάνατον στον λαόν· “αρκετά έως εδώ. Σταµάτησε το χέρι σου”. Και ο
άγγελος του Κυρίου ευρίσκετο τότε στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου.
Β Βασ. 24,17  και είπε Δαυίδ προς Κύριον εν τώ ιδείν αυτόν τον άγγελον τον τύπτοντα εν τώ λαώ και είπεν· ιδού εγώ ειµι
ηδίκησα και εγώ ειµι ο ποιµήν εκακοποίησα, και ούτοι τα πρόβατα τι εποίησαν; γενέσθω δή η χείρ σου εν εµοί και εν τώ
οίκω τού πατρός µου.
Β Βασ. 24,17   Ο Δαυίδ βλέπων τον άγγελον να αποστέλλη θάνατον στον λαόν είπε προς τον Κυριον· “ιδού, εγώ είµαι εκείνος
ο οποίος ηµάρτησα. Εγώ είµαι ο ποιµήν, ο οποίος διέπραξα αυτήν την αδικίαν. Εκείνοι είναι τα πρόβατα, εις τι πταίουν; Ας
πέση, λοιπόν, η τιµωρός δεξιά σου εναντίον εµού και εναντίον του οίκου του πατρός µου”.
Β Βασ. 24,18  και ήλθε Γάδ προς Δαυίδ εν τή ηµέρα εκείνη και είπεν αυτώ· ανάβηθι και στήσον τώ Κυρίω θυσιαστήριον εν
τώ άλωνι Ορνά τού Ιεβουσαίου.
Β Βασ. 24,18   Ο Γαδ µετέβη κατά την ηµέραν εκείνην προς τον Δαυίδ και του είπε· “πήγαινε να ανεγείρης θυσιαστήριον
προς τιµήν του Κυρίου στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου”.
Β Βασ. 24,19  και ανέβη Δαυίδ κατά τον λόγον Γάδ, καθ ον τρόπον ενετείλατο αυτώ Κύριος.
Β Βασ. 24,19   Ο Δαυίδ, σύµφωνα, µε τον λόγον αυτόν του προφήτου Γαδ, ανέβηκεν εκεί και έκαµεν, όπως τον διέταξεν ο
Κυριος.
Β Βασ. 24,20  και διέκυψεν Ορνά και είδε τον βασιλέα και τους παίδας αυτού παραπορευοµένους επάνω αυτού, και εξήλθεν
Ορνά και προσεκύνησε τώ βασιλεί επί πρόσωπον αυτού επί την γήν.
Β Βασ. 24,20  Ο Ορνά εκύτταξε προς τα κάτω, είδε τον βασιλέα του µε τους ακολουθούντας αυτόν δούλους του, εβγήκε και
προσεκύνησε τον βασιλέα έως εδάφους.
Β Βασ. 24,21  και είπεν Ορνά· τι ότι ήλθεν ο κύριός µου ο βασιλεύς προς τον δούλον αυτού; και είπε Δαυίδ· κτήσασθαι παρά
σού τον άλωνα τού οικοδοµήσαι θυσιαστήριον τώ Κυρίω, και συσχεθή η θραύσις επάνω τού λαού.
Β Βασ. 24,21   Είπε δε ο Ορνά προς τον βασιλέα· “διατί, τάχα, ήλθεν ο κύριός µου ο βασιλεύς προς εµέ, τον δούλον του;” Ο
Δαυίδ του απήντησεν· “ήλθον να αγοράσω από σε το αλώνι σου, δια να ανοικοδοµήσω εδώ θυσιαστήριον προς τιµήν του
Κυρίου και να σταµατήση έτσι το θανατικό εναντίον του λαού”.
Β Βασ. 24,22  και είπεν Ορνά προς Δαυίδ· λαβέτω και ανενεγκάτω ο κύριός µου ο βασιλεύς τώ Κυρίω το αγαθόν εν
οφθαλµοίς αυτού· ιδού οι βόες εις ολοκαύτωµα, και οι τροχοί και τα σκεύη των βοών εις ξύλα.
Β Βασ. 24,22  Ο Ορνά είπε τότε προς τον Δαυίδ· “ας πάρη ο κύριός µου ο βασιλεύς το αλώνι µου και ας το διαθέση δια
θυσιαστήριον προς τον Κυριον, όπως αυτός νοµίζει καλόν. Ιδού και το βόδια µου ας τα προσφέρη ο βασιλεύς ολοκαύτωµα
προς τον Κυριον. Τα αµάξια και ο ζυγός των ζώων ας είναι ξύλα δια την φωτιάν της θυσίας”.
Β Βασ. 24,23  τα πάντα έδωκεν Ορνά τώ βασιλεί, και είπεν Ορνά προς τον βασιλέα· Κύριος ο Θεός σου ευλογήσαι σε.
Β Βασ. 24,23   Ολα τα προσέφερεν ο Ορνά προς τον βασιλέα και είπε προς αυτόν· “είθε Κυριος ο Θεός να σε ευλογήση”.
Β Βασ. 24,24  και είπεν ο βασιλεύς προς Ορνά· ουχί, ότι αλλά κτώµενος κτήσοµαι παρά σού εν αλλάγµατι, και ουκ ανοίσω
τώ Κυρίω µου Θεώ ολοκαύτωµα δωρεάν· και εκτήσατο Δαυίδ τον άλωνα και τους βόας εν αργυρίω σίκλων πεντήκοντα .
Β Βασ. 24,24  Ο βασιλεύς είπε προς τον Ορνά· “όχι, δεν δέχοµαι την δωρεάν, αλλά θα αγοράσω το αλώνι σου από σε µε
χρήµατα και δεν θέλω να προσφέρω στον Κυριον και Θεόν µου δωρεάν τα ολοκαυτώµατα”. Ο Δαυίδ ηγόρασε πράγµατι το
αλώνι και τα βόδια αντί πεντήκοντα αργυρών σίκλων.
Β Βασ. 24,25  και ωκοδόµησεν εκεί Δαυίδ θυσιαστήριον Κυρίω. και ανήνεγκεν ολοκαυτώσεις και ειρηνικάς. και προσέθηκε



Σαλωµών επί το θυσιαστήριον επ εσχάτω, ότι µικρόν ήν εν πρώτοις. και επήκουσε Κύριος τή γη, και συνεσχέθη η θραύσις
επάνωθεν Ισραήλ.
Β Βασ. 24,25   Εκεί δε έκτισε θυσιαστήριον προς τον Κυριον και προσέφερεν επάνω εις αυτό ολοκαυτώµατα και άλλας
ειρηνικάς θυσίας. Αργότερα δε ο Σολωµών εµεγάλωσεν αυτό το θυσιαστήριον, διότι ήτο µικρόν. Ο Κυριος ήκουσε την
δέησιν του Δαυίδ δια την σωτηρίαν της χώρας, έπραΰνθη και εσταµάτησε την θραύσιν την εναντίον του Ισραηλιτικού
λαού.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ω Ν    Γ΄    (Μασ. Βασιλέων Α´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Γ Βασ. 1,1   Καί ο βασιλεύς Δαυίδ πρεσβύτερος προβεβηκώς ηµέραις, και περιέβαλλον αυτόν ιµατίοις, και ουκ εθερµαίνετο.
Γ Βασ. 1,1  Ο βασιλεύς Δαυίδ, όταν εγήρασε και είχε προχωρήσει πολύ εις την ηλικίαν, δεν ηµπορούσε να θερµανθή, αν και
τον περιέβαλλαν µε πολλά ενδύµατα.
Γ Βασ. 1,2   και είπον οι παίδες αυτού· ζητησάτωσαν τώ βασιλεί παρθένον νεάνιδα, και παραστήσεται τώ βασιλεί και έσται
αυτόν θάλπουσαν και κοιµηθήσεται µετ αυτού και θερµανθήσεται ο κύριός µου ο βασιλεύς.
Γ Βασ. 1,2  Οι δούλοι είπαν τότε αναµεταξύ των· “ας αναζητηθή και ας ευρεθή δια τον βασιλέα µας µία νεαρά παρθένος, η
οποία θα ευρίσκεται πλησίον αυτού, δια να τον εξυπηρετή. Αυτή θα κοιµάται µαζή του και θα θερµαίνη τον κύριόν µας,
τον βασιλέα”.
Γ Βασ. 1,3   και εζήτησαν νεάνιδα καλήν εκ παντός ορίου Ισραήλ και εύρον την Αβισάγ την Σωµανίτιν και ήνεγκαν αυτήν
προς τον βασιλέα.
Γ Βασ. 1,3  Πράγµατι ανεζήτησαν νεαράν παρθένον ωραίαν µεταξύ όλων των ορίων του Ισραηλιτικού λαού. Και ευρήκαν
την Αβισάγ την Σωµανίτιδα, την οποίαν και έφεραν προς τον βασιλέα.
Γ Βασ. 1,4   και η νεάνις καλή έως σφόδρα· και ήν θάλπουσα τον βασιλέα και ελειτούργει αυτώ , και ο βασιλεύς ουκ έγνω
αυτήν.
Γ Βασ. 1,4  Η νεάνις αυτή ήτο πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν εθέρµαινε τον βασιλέα και γενικώς τον εξυπηρετούσε . Ο δε
βασιλεύς δεν ήλθε ποτέ εις σαρκικήν σχέσιν µε αυτήν.
Γ Βασ. 1,5   Καί Αδωνίας υιός Αγγίθ επήρετο λέγων· εγώ βασιλεύσω· και εποίησεν εαυτώ άρµατα και ιππείς και πεντήκοντα
άνδρας παρατρέχειν έµπροσθεν αυτού.
Γ Βασ. 1,5  Ο Αδωνίας, ο υιός της Αγγίθ, υπερηφανεύετο και διαλαλούσε· “εγώ θα γίνω βασιλεύς”. Προς τούτο κατεσκεύασε
δια τον εαυτόν του πολεµικά άρµατα και προσέλαβεν ιππείς. Είχε δε ως σωµατοφυλακήν του πενήντα άνδρας, οι οποίοι και
έτρεχαν τιµητικώς εµπρός από αυτόν.
Γ Βασ. 1,6   και ουκ απεκώλυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού ουδέποτε λέγων· διατί σύ εποίησας; και γε αυτός ωραίος τή όψει
σφόδρα, και αυτόν έτεκεν οπίσω Αβεσσαλώµ.
Γ Βασ. 1,6  Ο Δαυίδ, ο πατέρας, έβλεπεν όλα αυτά, άλλα ποτέ δεν ηµπόδισε τον Αδωνίαν και ποτέ δεν του είπε · “διατί
φέρεσαι έτσι;” Ο δε Αδωνίας ήτο ωραιότατος κατά την µορφήν και το παράστηµα. Αυτόν είχε γεννήσει η Αγγίθ έπειτα από
τον Αβεσσαλώµ.
Γ Βασ. 1,7   και εγένοντο οι λόγοι αυτού µετά Ιωάβ τού υιού Σαρουΐας και µετά Αβιάθαρ τού ιερέως, και εβοήθουν οπίσω
Αδωνίου·
Γ Βασ. 1,7  Ο Αδωνίας συνενοήθηκε σχετικώς µε τον Ιωάβ, τον υιόν της Σαρουΐας, και µε τον αρχιερέα τον Αβιάθαρ, οι
οποίοι και τον ηκολούθησαν.
Γ Βασ. 1,8   και Σαδώκ ο ιερεύς και Βαναίας υιός Ιωδαέ και Νάθαν ο προφήτης και Σεµεΐ και ησί και υιοί δυνατοί τού Δαυίδ
ουκ ήσαν οπίσω Αδωνίου.
Γ Βασ. 1,8  Ο αρχιερεύς όµως Σαδώκ, ο Βαναίας υιός του Ιωδαέ, ο προφήτης Ναθαν, ο Σεµεΐ, ο Ρησί και οι άλλοι ισχυροί
άνδρες του Δαυίδ δεν ηκολούθουν τον Αδωνίαν. Ο Αδωνίας ήλθεν στον βράχον Ζωελεθί, ο οποίος ήτο πλησίον της πηγής
Ρωγήλ,
Γ Βασ. 1,9   και εθυσίασεν Αδωνίας πρόβατα και µόσχους και άρνας παρά τον λίθον τού Ζωελεθί, ός ήν εχόµενα της ωγήλ,
και εκάλεσε πάντας τους αδελφούς αυτού και πάντας τους αδρούς Ιούδα παίδας τού βασιλέως·
Γ Βασ. 1,9  και εθυσίασε πρόβατα, µόσχους και αµνούς· εκεί προσεκάλεσεν όλους τους αδελφούς του, όλους τους επισήµους
από τους Ιουδαίους, αυλικούς του βασιλέως.
Γ Βασ. 1,10  και Νάθαν τον προφήτην και Βαναίαν και τους δυνατούς , και τον Σαλωµών αδελφόν αυτού ουκ εκάλεσε.
Γ Βασ. 1,10     Δεν προσεκάλεσεν όµως Ναθαν τον προφήτην, τον Βαναίαν, τους εµπειροπολέµους σωµατοφύλακας του
βασιλέως καίτόν Σολοµώντα, τον αδελφόν αυτού.
Γ Βασ. 1,11  Καί είπε Νάθαν προς Βηρσαβεέ µητέρα Σαλωµών λέγων· ουκ ήκουσας ότι εβασίλευσεν Αδωνίας υιός Αγγίθ ; και
ο κύριος ηµών Δαυίδ ουκ έγνω.
Γ Βασ. 1,11     Ο Ναθαν ο προφήτης είπε τότε προς την Βηρσαβεέ, την µητέρα του Σολοµώντος· “δεν ήκούσες, ότι ο Αδωνίας,
ο υιός της Αγγίθ, ανεκήρυξε τον εαυτόν του βασιλέα, ενώ ο κύριος ηµών, ο βασιλεύς Δαυίδ, δεν έχει ουδεµίαν γνώσιν του
γεγονότος αυτού;
Γ Βασ. 1,12  και νύν δεύρο συµβουλεύσω σοι δή συµβουλίαν, και εξελού την ψυχήν σου και την ψυχήν τού υιού σου
Σαλωµών.
Γ Βασ. 1,12     Και τώρα άκουσε µίαν συµβουλήν, που θα σου δώσω, δια να ηµπορέσης να σώσης την ζωήν σου και την ζωήν
του παιδιού σου, του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 1,13  δεύρο είσελθε προς τον βασιλέα Δαυίδ και ερείς προς αυτόν λέγουσα· ουχί σύ , κύριέ µου βασιλεύ, ώµοσας τή
δούλη σου λέγων ότι ο υιός σου Σαλωµών βασιλεύσει µετ εµέ και αυτός καθιείται επί τού θρόνου µου; και τι ότι
εβασίλευσεν Αδωνίας;
Γ Βασ. 1,13     Πηγαινε αµέσως προς τον βασιλέα Δαυίδ και είπε προς αυτόν τα εξής· Κυριέ µου, βασιλεύ, συ δεν ωρκίσθης εις
εµέ την δούλην σου λέγων ότι το παιδί σου, ο Σολοµών, θα βασιλεύση ύστερα από εµέ και αυτός θα καθήση επί του θρόνου
µου; Διατί λοιπόν τώρα εβασίλευσεν ο Αδωνίας;



Γ Βασ. 1,14  και ιδού έτι λαλούσης σου εκεί µετά τού βασιλέως και εγώ εισελεύσοµαι οπίσω σου και πληρώσω τους λόγους
σου.
Γ Βασ. 1,14     Την ώραν δε, κατά την οποίαν συ θα οµιλής εκεί µε τον βασιλέα, θα έλθω και εγώ έπειτα από σε και θα
επιβεβαιώσω τα λόγια σου”.
Γ Βασ. 1,15  και εισήλθε Βηρσαβεέ προς τον βασιλέα εις το ταµιείον, και ο βασιλεύς πρεσβύτης σφόδρα, και Αβισάγ η
Σωµανίτις ήν λειτουργούσα τώ βασιλεί.
Γ Βασ. 1,15     Η Βηρσαβεέ εισήλθεν στο δωµάτιον, όπου ευρίσκετο ο βασιλεύς, ο οποίος ήτα πολύ προχωρηµένος πλέον εις
την ηλικίαν και δια τούτο εξυπηρετείτο από την Αβισάγ την Σωµανίτιδα.
Γ Βασ. 1,16  και έκυψε Βηρσαβεέ και προσεκύνησε τώ βασιλεί· και είπεν ο βασιλεύς· τι έστι σοι;
Γ Βασ. 1,16     Η Βηρσαβεέ έσκυψε και προσεκύνησε τον βασιλέα. Εκείνος δε την ηρώτησε· “τι σου συµβαίνει;”
Γ Βασ. 1,17  η δε είπε· κύριέ µου βασιλεύ, σύ ώµοσας εν Κυρίω τώ Θεώ σου τή δούλη σου λέγων· ότι ο υιός σου Σαλωµών
βασιλεύσει µετ εµέ και αυτός καθήσεται επί τού θρόνου µου.
Γ Βασ. 1,17     Η Βηρσαβεέ απήντησε· “κύριέ µου βασιλεύ, συ ωρκίσθης στο όνοµα Κυρίου του Θεού σου και υπεσχέθης εις
εµέ την δούλην σου ειπών· Το παιδί σου, ο Σολοµών, θα βασιλεύση έπειτα από εµέ. Αυτός θα καθήση στον θρόνον µου.
Γ Βασ. 1,18  και νύν ιδού Αδωνίας εβασίλευσε, και σύ, κύριέ µου βασιλεύ, ουκ έγνως·
Γ Βασ. 1,18     Και ιδού τώρα ο Αδωνίας ανεκηρύχθη βασιλεύς, χωρίς συ, κύριέ µου και βασιλεύ, να πληροφορηθής το
γεγονός.
Γ Βασ. 1,19  και εθυσίασε µόσχους και άρνας και πρόβατα εις πλήθος και εκάλεσε πάντας τους υιούς τού βασιλέως και
Αβιάθαρ τον ιερέα και Ιωάβ τον άρχοντα της δυνάµεως, και τον Σαλωµών τον δούλόν σου ουκ εκάλεσε.
Γ Βασ. 1,19     Εκείνος εθυσίασε µοσχάρια, αρνιά και πολυάριθµα πρόβατα και προσεκάλεσεν εκεί όλους τους υιούς του
βασιλέως, όπως επίσης τον αρχιερέα Αβιάθαρ, τον αρχιστράτηγον Ιωάβ· τον Σολοµώντα όµως, τον υιόν σου, δεν τον
εκάλεσε.
Γ Βασ. 1,20  και σύ, κύριέ µου βασιλεύ, οι οφθαλµοί παντός Ισραήλ προς σε. απάγγειλαι αυτοίς τις καθήσεται επί τού
θρόνου τού κυρίου µου τού βασιλέως µετ αυτόν.
Γ Βασ. 1,20    Προς σε δε, κύριέ µου βασιλεύ, είναι εστραµµένοι οι οφθαλµοί όλου του Ισραηλιτικού λαού, δια να αναγγείλης
εις αυτούς ποίος πράγµατι θα καθήση στον θρόνον σου έπειτα από σε.
Γ Βασ. 1,21  και έσται ως αν κοιµηθή ο κύριός µου ο βασιλεύς µετά των πατέρων αυτού, και έσοµαι εγώ και Σαλωµών ο υιός
µου αµαρτωλοί.
Γ Βασ. 1,21     Εάν δε ο κύριός µου και ο βασιλεύς κοιµηθή και προστεθή στους προπάτορας αυτού, θελήση δε ο υιός µου ο
Σολοµών να διεκδικήση τον θρόνον, τότε αυτός και εγώ θα θεωρηθώµεν ως ένοχοι”.
Γ Βασ. 1,22  και ιδού έτι αυτής λαλούσης µετά τού βασιλέως και Νάθαν ο προφήτης ήλθε.
Γ Βασ. 1,22    Και ιδού, ενώ ακόµη αυτή ωµιλούσε µε τον βασιλέα, έφθασεν ο προφήτης Ναθαν.
Γ Βασ. 1,23  και ανηγγέλη τώ βασιλεί· ιδού Νάθαν ο προφήτης· και εισήλθε κατά πρόσωπον τού βασιλέως και προσεκύνησε
τώ βασιλεί κατά πρόσωπον αυτού επί την γήν.
Γ Βασ. 1,23    Ανήγγειλαν στον βασιλέα· “ιδού, ο Ναθαν ο προφήτης ήλθε”. Εξήλθεν η Βηρσαβεέ και ο Ναθαν εισήλθε και
παρουσιάσθη ενώπιον του βασιλέως, προσεκύνησεν αυτόν, κύψας το πρόσωπόν του µέχρις εδάφους.
Γ Βασ. 1,24  και είπε Νάθαν· κύριέ µου βασιλεύ, σύ είπας Αδωνίας βασιλεύσει οπίσω µου και αυτός καθήσεται επί τού
θρόνου µου;
Γ Βασ. 1,24    Ο Ναθαν ηρώτησε· “Κυριέ µου βασιλεύ, συ απεφάσισες και ανήγγειλες, ότι ο Αδωνίας θα βασιλεύση έπειτα
από σε και θα καθήση στον θρόνον σου;
Γ Βασ. 1,25  ότι κατέβη σήµερον και εθυσίασε µόσχους και άρνας και πρόβατα εις πλήθος και εκάλεσε πάντας τους υιούς
τού βασιλέως και τους άρχοντας της δυνάµεως και Αβιάθαρ τον ιερέα, και ιδού εισίν εσθίοντες και πίνοντες ενώπιον αυτού
και είπαν· ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας.
Γ Βασ. 1,25    Διότι αυτός σήµερον κατέβηκε και εθυσίασε µοσχάρια, αρνιά και πρόβατα πολυάριθµα, προσεκάλεσεν εκεί
όλους τους υιούς του βασιλέως, τους αρχηγούς του στρατού και τον αρχιερέα Αβιάθαρ. Και ιδού εκείνοι τρώγουν και
πίνουν µαζή του και ανακράζουν· Ζητω ο βασιλεύς Αδωνίας.
Γ Βασ. 1,26  και εµέ αυτόν τον δούλόν σου και Σαδώκ τον ιερέα και Βαναίαν υιόν Ιωδαέ και Σαλωµών τον δούλόν σου ουκ
εκάλεσεν.
Γ Βασ. 1,26    Εµέ δε τον δούλον σου και τον Σαδώκ τον αρχιερέα , τον Βαναίαν τον υιόν του Ιωδαέ και τον Σολοµώντα τον
υιόν σου δεν εκάλεσεν.
Γ Βασ. 1,27  ει διά τού κυρίου µου τού βασιλέως γέγονε το ρήµα τούτο και ουκ εγνώρισας τώ δούλω σου τις καθήσεται επί
τον θρόνον τού κυρίου µου τού βασιλέως µετ αυτόν;
Γ Βασ. 1,27    Εάν το πράγµα αυτό έγινε κατόπιν εντολής του κυρίου µου του βασιλέως, πως δεν µου το κατέστησες γνωστόν,
ώστε να γνωρίζω και εγώ ο δούλός σου, ποίος θα καθίση στον θρόνον του κυρίου µου του βασιλέως έπειτα από αυτόν;”
Γ Βασ. 1,28  και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαυίδ και είπε· καλέσατέ µοι την Βηρσαβεέ· και εισήλθεν ενώπιον τού βασιλέως και
έστη ενώπιον αυτού.
Γ Βασ. 1,28    Απεκρίθη ο Δαυίδ και είπε· “φωνάξατε να έλθη η Βηρσαβεέ”. Η Βηρσαβεέ εισήλθε και εστάθη ενώπιον του
βασιλέως.
Γ Βασ. 1,29  και ώµοσεν ο βασιλεύς και είπε· ζή Κύριος, ός ελυτρώσατο την ψυχήν µου εκ πάσης θλίψεως,
Γ Βασ. 1,29    Ο βασιλεύς ενώπιον αυτής και του Ναθαν ωρκίσθη και είπεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον και Θεόν, ο
οποίος µέχρι σήµερον εγλύτωσε την ζωήν µου από πολλούς και διαφόρους κινδύνους,
Γ Βασ. 1,30  ότι καθώς ώµοσά σοι εν Κυρίω Θεώ Ισραήλ λέγων ότι Σαλωµών ο υιός σου βασιλεύσει µετ εµέ και αυτός
καθήσεται επί τού θρόνου µου αντ εµού, ότι ούτω ποιήσω τή ηµέρα ταύτη.
Γ Βασ. 1,30    ότι, όπως υπεσχέθην εις σε ορκισθείς στο όνοµα του Θεού του Ισραήλ λέγων , ότι ο Σολοµών, ο υιός σου, θα
βασιλεύση έπειτα από εµέ και αυτός θα καθήση στον θρόνον µου ως διάδοχός µου, έτσι σου λέγω και τώρα, ότι τούτο θα
κάµω κατά την ηµέραν αυτήν”.
Γ Βασ. 1,31  και έκυψε Βηρσαβεέ επί πρόσωπον επί την γήν και προσεκύνησε τώ βασιλεί και είπε· ζήτω ο κύριός µου ο



βασιλεύς Δαυίδ εις τον αιώνα.
Γ Βασ. 1,31     Η Βηρσαβεέ έσκυψε το πρόσωπόν της µέχρις εδάφους, προσεκύνησε τον βασιλέα και είπε· “είθε να ζη ο κύριός
µου και βασιλεύς Δαυίδ αιωνίως”.
Γ Βασ. 1,32  και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ· καλέσατέ µοι Σαδώκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βαναίαν υιόν Ιωδαέ·
και εισήλθον ενώπιον τού βασιλέως,
Γ Βασ. 1,32    Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε· “καλέσατε να παρουσιασθούν ενώπιόν µου ο αρχιερεύς Σαδώκ, ο προφήτης Ναθαν, ο
Βαναίας ο υιός του Ιωδαέ”. Αυτοί δε και παρουσιάσθησαν ενώπιον του βασιλέως.
Γ Βασ. 1,33  και είπεν ο βασιλεύς αυτοίς· λάβετε τους δούλους τού κυρίου υµών µεθ υµών και επιβιβάσατε τον υιόν µου
Σαλωµών επί την ηµίονον την εµήν και καταγάγετε αυτόν εις την Γιών,
Γ Βασ. 1,33    Ο βασιλεύς είπε προς αυτούς· “πάρετε µαζή σας την σωµατοφυλακήν εµού του κυρίου σας και αναβιβάσατε εις
την ιδικήν µου ηµίονον τον υιόν µου τον Σολοµώντα και οδηγήσατε αυτόν εις την Γιών.
Γ Βασ. 1,34  και χρισάτω αυτόν εκεί Σαδώκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης εις βασιλέα επί Ισραήλ, και σαλπίσατε κερατίνη
και ερείτε· ζήτω ο βασιλεύς Σαλωµών.
Γ Βασ. 1,34    Εκεί ο αρχιερεύς Σαδώκ ενώπιον και του προφήτου Ναθαν ας χρίση αυτόν ως βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού.
Κατόπιν µε την κερατίνην σάλπιγγα σαλπίσατε και διαλαλήσατε· Ζητω ο βασιλεύς Σολοµών.
Γ Βασ. 1,35  και καθήσεται επί τού θρόνου µου και βασιλεύσει αντ εµού, και εγώ ενετειλάµην τού είναι εις ηγούµενον επί
Ισραήλ και Ιούδαν.
Γ Βασ. 1,35    Αυτός θα καθήση επί του θρόνου µου και θα βασιλεύση αντί εµού. Εγώ έδωσα την εντολήν να είναι αυτός
άρχων εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και εις την φυλήν του Ιούδα”.
Γ Βασ. 1,36  και απεκρίθη Βαναίας υιός Ιωδαέ τώ βασιλεί και είπε· γένοιτο ούτως· πιστώσαι Κύριος ο Θεός τού κυρίου µου
τού βασιλέως.
Γ Βασ. 1,36    Ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ, απεκρίθη και είπε στον βασιλέα· “ας γίνη, όπως διέταξεν ο βασιλεύς. Κυριος ο
Θεός του κυρίου µου του βασιλέως ας επαληθεύση και ας πραγµατοποίηση τους λόγους σου.
Γ Βασ. 1,37  καθώς ήν Κύριος µετά τού κυρίου µου τού βασιλέως, ούτως είη µετά Σαλωµών και µεγαλύναι τον θρόνον αυτού
υπέρ τον θρόνον τού κυρίου µου τού βασιλέως Δαυίδ.
Γ Βασ. 1,37    Είθε δε, όπως Κυριος ο Θεός ήτο µαζή µε τον κύριόν µου τον βασιλέα, κατά παρόµοιον τρόπον να είναι µαζή µε
τον Σολοµώντα, και να δοξάση την βασιλείαν του περισσότερον από την βασιλείαν του κυρίου µου του βασιλέως Δαυίδ”.
Γ Βασ. 1,38  και κατέβη Σαδώκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης και Βαναίας υιός Ιωδαέ και ο Χερεθί και ο Φελεθί και
επεκάθισαν τον Σαλωµών επί την ηµίονον τού βασιλέως Δαυίδ και απήγαγον αυτόν εις την Γιών.
Γ Βασ. 1,38    Πράγµατι ο αρχιερεύς Σαδώκ, ο προφήτης Ναθαν και ο Βαναίας ο υιός του Ιωδαέ, όπως επίσης και η βασιλική
φρουρά, που απετελείτο από τα Χερεθί και Φελεθί, ήλθον. Αυτοί εβοήθησαν και εκάθησεν εις την ηµίονον του βασιλέως
Δαυίδ ο Σολοµών και ωδήγησαν αυτόν εις την Γιών.
Γ Βασ. 1,39  και έλαβε Σαδώκ ο ιερεύς το κέρας τού ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σαλωµών και εσάλπισε τή
κερατίνη, και είπε πάς ο λαός· ζήτω ο βασιλεύς Σαλωµών.
Γ Βασ. 1,39    Ο αρχιερεύς Σαδώκ επήρε την κερατίνην φιάλην, η οποία περιείχεν ιερόν έλαιον από την Σκηνήν του
Μαρτυρίου και έχρισε τον Σολοµώντα. Κατόπιν εσάλπισε µε την κερατίνην σάλπιγγα και όλος ο παριστάµενος λαός
εφώναζε· Ζητω ο βασιλεύς ο Σολοµών.
Γ Βασ. 1,40  και ανέβη πάς ο λαός οπίσω αυτού και εχόρευον εν χοροίς και ευφραινόµενοι ευφροσύνην µεγάλην, και εράγη η
γη εν τή φωνή αυτών.
Γ Βασ. 1,40    Ολος ο Ισραηλιτικός λαός ανεγνώρισε και ηκολούθησε τον Σολοµώντα ως βασιλέα. Οι Ισραηλίται εχόρευσαν
τότε πολλούς χορούς και διεσκέδασαν µε χαράν µεγάλην ζητωκραυγάζοντες, ώστε σαν να εσείετο και να εσχίζετο η γη
από τας φωνάς αυτών.
Γ Βασ. 1,41  Καί ήκουσεν Αδωνίας και πάντες οι κλητοί αυτού, και αυτοί συνετέλεσαν φαγείν· και ήκουσεν Ιωάβ την φωνήν
της κερατίνης και είπε· τις η φωνή της πόλεως ηχούσης;
Γ Βασ. 1,41     Ο Αδωνίας και όλοι οι επίσηµοι άνδρες, που ήσαν µαζή του, ήκουσαν αυτόν τον θόρυβον, όταν πλέον είχε
τελειώσει το συµπόσιόν των. Ο δε Ιωάβ, όταν ήκουσε τον ήχον της σάλπιγγος, ηρώτησε· “τι σηµαίνουν αι κραυγαί αυταί,
από τας οποίας αντηχεί ολόκληρος η πόλις;”
Γ Βασ. 1,42  έτι αυτού λαλούντος και ιδού Ιωνάθαν υιός Αβιάθαρ τού ιερέως εισήλθε, και είπεν Αδωνίας· είσελθε, ότι ανήρ
δυνάµεως εί σύ, και αγαθά ευαγγέλισαι.
Γ Βασ. 1,42    Ενώ δε έλεγεν αυτά, ιδού ο Ιωνάθαν, ο υιός του αρχιερέως Αβιάθαρ, προσήλθεν εις την συγκέντρωσιν αυτήν
και ο Αδωνίας του είπεν· “έλα, διότι είσαι γενναίος άνθρωπος και ασφαλώς αγγελιαφόρος καλών ειδήσεων”.
Γ Βασ. 1,43  και απεκρίθη Ιωνάθαν και είπε· και µάλα ο κύριος ηµών ο βασιλεύς Δαυίδ εβασίλευσε τον Σαλωµών·
Γ Βασ. 1,43    Ο Ιωνάθαν απήντησε και είπε· “βεβαιότατα ο κύριος µας, ο βασιλεύς Δαυίδ, ανεκήρυξε τον Σολοµώντα ως
βασιλέα.
Γ Βασ. 1,44  και απέστειλε µετ αυτού ο βασιλεύς τον Σαδώκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βαναίαν τον υιόν Ιωδαέ
και τον Χερεθί και τον Φελεθί και επεκάθισαν αυτόν επί την ηµίονον τού βασιλέως·
Γ Βασ. 1,44    Ο βασιλεύς έστειλε µαζή µε τον Σολοµώντα τον αρχιερέα Σαδώκ, τον προφήτην Ναθαν, τον Βαναίαν τον υιόν
του Ιωδαέ, την βασιλικήν φρουράν των Χερεθί και Φελεθί, οι οποίοι εβοήθησαν τιµητικώς να ανεβή ο Σολοµών εις την
βασιλικήν ηµίονον.
Γ Βασ. 1,45  και έχρισαν αυτόν Σαδώκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης εν τή Γιών, και ανέβησαν εκείθεν ευφραινόµενοι και
ήχησεν η πόλις· αύτη η φωνή ήν ηκούσατε.
Γ Βασ. 1,45    Ο αρχιερεύς Σαδώκ ενώπιον και του προφήτου Ναθαν έχρισε τον Σολοµώντα βασιλέα εις την Γιών . Από εκεί
επέστρεψαν ευφραινόµενοι εις την Ιερουσαλήµ και όλη η πόλις αντήχησεν από τας ζητωκραυγάς. Αυταί είναι αι φωναί τας
οποίας ηκούσατε”.
Γ Βασ. 1,46  και εκάθισε Σαλωµών επί θρόνον βασιλείας,
Γ Βασ. 1,46    Ετσι ο Σολοµών εκάθησεν στον βασιλικόν θρόνον.
Γ Βασ. 1,47  και εισήλθον οι δούλοι τού βασιλέως ευλογήσαι τον κύριον ηµών τον βασιλέα Δαυίδ λέγοντες· αγαθύναι ο Θεός



το όνοµα Σαλωµών υπέρ το όνοµά σου και µεγαλύναι τον θρόνον αυτού υπέρ τον θρόνον σου· και προσεκύνησεν ο
βασιλεύς επί την κοίτην,
Γ Βασ. 1,47    Ολοι δε οι αυλικοί και το περιβάλλον του βασιλέως Δαυίδ εισήλθεν εις την αίθουσαν αυτού , δια να τον
τιµήσουν και τον δοξάσουν λέγοντες· “είθε ο Θεός να δοξάση το όνοµα του Σολοµώντος περισσότερον από το ιδικόν σου
όνοµα και να αναδείξη την βασιλείαν του ανωτέραν από την βασιλείαν την ιδικήν σου”. Ο δε βασιλεύς ηυχαριστήθη και
προσεκύνησε από την κλίνην του τον Θεόν.
Γ Βασ. 1,48  και γε ούτως είπεν ο βασιλεύς· ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ός έδωκε σήµερον εκ τού σπέρµατός µου
καθήµενον επί τού θρόνου µου, και οι οφθαλµοί µου βλέπουσι.
Γ Βασ. 1,48    Ο βασιλεύς ηυχήθη κατά τον ίδιον τρόπον και είπε· “δοξασµένος ας είναι Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού
λαού, ο οποίος σήµερον έδωκεν από τους υιούς µου βασιλέα να καθήση στον θρόνον µου και τον οποίον βασιλέα βλέπω
εγώ µε τα ίδια µου τα µάτια”.
Γ Βασ. 1,49  Καί εξέστησαν πάντες οι κλητοί τού Αδωνίου και ήλθον ανήρ εις την οδόν αυτού.
Γ Βασ. 1,49    Κατόπιν αυτών όλοι οι επίσηµοι προσκεκληµένοι του Αδωνίου εταράχθησαν και διεσκορπίσθησαν και ο
καθένας επήρε τον δρόµον δια το σπίτι του.
Γ Βασ. 1,50  και Αδωνίας εφοβήθη από προσώπου Σαλωµών και ανέστη και απήλθε και επελάβετο των κεράτων τού
θυσιαστηρίου.
Γ Βασ. 1,50    Ο ίδιος ο Αδωνίας εφοβήθη τον Σολοµώντα, εσηκώθη και ήλθεν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και
έπιασε τα κέρατα του θυσιαστηρίου.
Γ Βασ. 1,51  και ανηγγέλη τώ Σαλωµών λέγοντες· ιδού Αδωνίας εφοβήθη τον βασιλέα Σαλωµών και κατέχει των κεράτων
τού θυσιαστηρίου λέγων· οµοσάτω µοι σήµερον Σαλωµών, ει ου θανατώσει τον δούλον αυτού εν ροµφαία.
Γ Βασ. 1,51     Αυτό ανέφεραν µερικοί στον Σολοµώντα και του είπαν· “ιδού, ο Αδωνίας εφοβήθη τον βασιλέα Σολοµώντα και
κρατεί µε τα χέρια του τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων λέγων· Ας µου ορκισθή σήµερον ο Σολοµών, ότι
δεν θα θανατώση δια ροµφαίας εµέ, τον δούλον του”.
Γ Βασ. 1,52  και είπε Σαλωµών· εάν γένηται εις υιόν δυνάµεων, ει πεσείται των τριχών αυτού επί την γήν· και εάν κακία
ευρεθή εν αυτώ, θανατωθήσεται.
Γ Βασ. 1,52    Ο Σολοµών είπεν· “εάν στο µέλλον αναδειχθή καλός και τίµιος άνθρωπος, ούτε τρίχα δεν θα πέση από το
κεφάλι του. Εάν όµως συλληφθή εις νέον ολίσθηµα, θα καταδικασθή εις θάνατον”.
Γ Βασ. 1,53  και απέστειλεν ο βασιλεύς Σαλωµών και κατήνεγκαν αυτόν απάνωθεν τού θυσιαστηρίου· και εισήλθε και
προσεκύνησε τώ βασιλεί Σαλωµών, και είπεν αυτώ Σαλωµών· δεύρο εις τον οίκόν σου.
Γ Βασ. 1,53    Ο βασιλεύς Σολοµών έστειλεν ανθρώπους, οι οποίοι κατέβασαν τον Αδωνίαν από το θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων. Εκείνος παρουσιάσθη ενώπιον του βασιλέως Σολοµώντος και τον προσεκύνησεν. Ο δε Σολοµών του είπε·
“πήγαινε στο σπίτι σου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Γ Βασ. 2,1   Καί ήγγισαν αι ηµέραι Δαυίδ αποθανείν αυτόν, και απεκρίνατο Σαλωµών υιώ αυτού λέγων·
Γ Βασ. 2,1  Επλησίασαν πλέον αι ηµέραι, κατά τας οποίας ο Δαυίδ θα απέθνησκεν. Εκάλεσε τον Σολοµώντα και κατά
τρόπον επίσηµον του είπε·
Γ Βασ. 2,2   εγώ ειµι πορεύοµαι εν οδώ πάσης της γής· και ισχύσεις και έση εις άνδρα .
Γ Βασ. 2,2  “εγώ ο Δαυίδ βαδίζω τώρα τον δρόµον προς τον θάνατον, τον οποίον βαδίζουν και όλοι οι άνθρωποι της γης. Συ
δε πρέπει να αναδειχθής ισχυρός και ανδρείος.
Γ Βασ. 2,3   και φυλάξεις φυλακήν Κυρίου Θεού σου τού πορεύεσθαι εν ταίς οδοίς αυτού, φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και
τα δικαιώµατα και τα κρίµατα τα γεγραµµένα εν τώ νόµω Μωυσέως· ίνα συνήσης ά ποιήσεις κατά πάντα, όσα αν
εντείλωµαί σοι,
Γ Βασ. 2,3  Προς τούτο θα προσπαθήσης και θα καταβάλης κάθε φροντίδα να φυλάξης όλα, όσα διέταξε Κυριος ο Θεός σου,
να πορεύεσαι στους δρόµους, τους οποίους αυτός σου εχάραξε. Αυτό δε θα το επιτύχης, αν τηρής τας εντολάς του, τα
δικαιώµατά του και τα κρίµατά του, τα οποία είναι γραµµένα στον Νοµον του Μωϋσέως. Ετσι όταν ζης και πορεύεσαι, θα
ενοήσης όλα όσα εγώ σε διατάσσω να κάµης.
Γ Βασ. 2,4   ίνα στήση Κύριος τον λόγον αυτού, ον ελάλησε λέγων· εάν φυλάξωσιν οι υιοί σου την οδόν αυτών πορεύεσθαι
ενώπιόν µου εν αληθεία εν όλη καρδία αυτών λέγων· ουκ εξολοθρευθήσεταί σοι ανήρ επάνωθεν θρόνου Ισραήλ .
Γ Βασ. 2,4  Ετσι και ο Κυριος θα εκπληρώση την υπόσχεσίν του, την οποίαν έδωσε λέγων· Εάν τα παιδιά σου προσέξουν την
πορείαν της ζωής των και βαδίζουν µε όλην αυτών την καρδίαν κατά αλήθειαν ενώπιόν µου, τότε δεν θα εξολοθρευθή
διάδοχός σου από τον βασιλικόν θρόνον επί του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 2,5   και γε σύ έγνως όσα εποίησέ µοι Ιωάβ υιός Σαρουΐας, όσα εποίησε τοίς δυσίν άρχουσι των δυνάµεων Ισραήλ, τώ
Αβεννήρ υιώ Νήρ και τώ Αµεσσαΐ υιώ Ιεθέρ, και απέκτεινεν αυτούς και έταξε τα αίµατα πολέµου εν ειρήνη και έδωκεν αίµα
αθώον εν τή ζώνη αυτού τή εν τή οσφύϊ αυτού και εν τώ υποδήµατι αυτού τώ εν τώ ποδί αυτού·
Γ Βασ. 2,5  Γνωρίζεις δε και συ προσωπικώς, όσα κακά έκαµε εναντίον µου ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας. Οσα έκαµε εναντίον
των δύο στρατηγών του Ισραηλιτικού λαού, του Αβεννήρ, υιού του Νηρ, και του Αµεσσαΐ υιού του Ιεθέρ. Εφόνευσεν αυτούς
κατά τρόπον δολοφονικόν, έχυσεν ανδρεία αίµατα εις καιρόν ειρήνης και έτσι το αθώον αίµα των θυµάτων του έτρεξεν εις
την ζώνην του, εις την ζώνην της οσφύος του και εις τα υποδήµατά του, που εφορούσεν εις τα πόδια του.
Γ Βασ. 2,6   και ποιήσεις κατά την σοφίαν σου και ου κατάξεις την πολιάν αυτού εν ειρήνη εις άδου·
Γ Βασ. 2,6  Θα πράξης και θα φερθής απέναντι του σύµφωνα µε την σύνεσίν σου και σοφίαν σου και δεν θα αποθάνη αυτός,
ο ασπροµάλλης γέρων, µε φυσικόν θάνατον.
Γ Βασ. 2,7   και τοίς υιοίς Βερζελλί τού Γαλααδίτου ποιήσεις έλεος, και έσονται εν τοίς εσθίουσι την τράπεζάν σου, ότι ούτως
ήγγισάν µοι εν τώ µε αποδιδράσκειν από προσώπου Αβεσσαλώµ τού αδελφού σου.
Γ Βασ. 2,7  Εις τους υιούς όµως του Βερζελλί, ο οποίος κατάγεται από την Γαλαάδ, θα συµπεριφερθής µε πολλήν
καλωσύνην, διότι έτσι συµπεριεφέρθησαν και αυτοί απέναντί µου, όταν εδραπέτευσα από την πατρίδα µας φεύγων την
καταδίωξιν του αδελφού σου, του Αβεσσαλώµ.



Γ Βασ. 2,8   και ιδού µετά σού Σεµεΐ υιός Γηρά υιός τού Ιεµενί εκ Βαουρίµ, και αυτός κατηράσατό µε κατάραν οδυνηράν τή
ηµέρα, ή επορευόµην εις Παρεµβολάς, και αυτός κατέβη εις απαντήν µου εις τον Ιορδάνην, και ώµοσα αυτώ εν Κυρίω
λέγων· ει θανατώσω σε εν ροµφαία·
Γ Βασ. 2,8  Ιδού, µαζή σου ευρίσκεται ο Σεµεΐ, ο υιός του Γηρά, ο Βενιαµίτης από την πόλιν Βαουρίµ. Αυτός αδίκως µε
κατηράσθη µε φρικτήν κατάραν κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν έφευγα εις τας Παρεµβολάς. Αυτός όµως ο ίδιος κατά
την επιστροφήν µου κατέβη εις προϋπάντησίν µου στον Ιορδάνην ποταµόν. Εγώ δε ωρκίσθηκα εις αυτόν ενώπιον του
Κυρίου και είπα· Δια την ένοχον προτέραν διαγωγήν δεν θα διατάξω εγώ να σε εκτελέσουν µε ροµφαίαν.
Γ Βασ. 2,9   και ου µη αθωώσης αυτόν, ότι ανήρ σοφός εί σύ και γνώση ά ποιήσεις αυτώ, και κατάξεις την πολιάν αυτού εν
αίµατι εις άδου.
Γ Βασ. 2,9  Συ όµως δεν θα τον αφήσης ατιµώρητον. Είσαι σοφός και γνωρίζεις, τι θα πράξης προς αυτόν, ώστε µε βίαιον
θάνατον να στείλης τον ασπροµάλλην αυτόν στον τάφον”
Γ Βασ. 2,10  και εκοιµήθη Δαυίδ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ.
Γ Βασ. 2,10    Ο Δαυίδ εκοιµήθη και προσετέθη στους προπάτορας αυτού. Ετάφη δε εις την πόλιν Δαυίδ.
Γ Βασ. 2,11  και αι ηµέραι, ας εβασίλευσε Δαυίδ επί τον Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη· εν Χεβρών εβασίλευσεν επτά έτη και εν
Ιερουσαλήµ τριακοντατρία έτη.
Γ Βασ. 2,11     Τα έτη, κατά τα οποία εβασίλευσεν ο Δαυίδ επί του ισραηλιτικού λαού, ήσαν τεσσαράκοντα. Επτά έτη
εβασίλευσεν εις την Χεβρών και τριάκοντα τρία έτη εις την Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 2,12  Καί Σαλωµών εκάθισεν επί θρόνου Δαυίδ τού πατρός αυτού υιός ετών δώδεκα και ητοιµάσθη η βασιλεία αυτού
σφόδρα.
Γ Βασ. 2,12    Ο Σολοµών εκάθισεν στον θρόνον του πατρός του Δαυίδ εις ηλικίαν δώδεκα ετών , η δε βασιλεία του
ετακτοποιήθη και εστερεώθη πολύ.
Γ Βασ. 2,13  και εισήλθεν Αδωνίας υιός Αγγίθ προς Βηρσαβεέ µητέρα Σαλωµών και προσεκύνησεν αυτή. η δε είπεν· ειρήνη η
είσοδός σου; και είπεν· ειρήνη·
Γ Βασ. 2,13    Ο Αδωνίας, ο υιός της Αγγίθ, παρουσιάσθη προς την Βηρσαβεέ την µητέρα του Σολοµώντος και την
προσεκύνησεν. Εκείνη τον ηρώτησεν· “έρχεσαι δι' ειρηνικόν σκοπόν;” Εκείνος απήντησεν· “ο σκοπός µου είναι, ειρηνικός.
Γ Βασ. 2,14  λόγος µοι προς σε· και είπεν αυτώ· λάλησον.
Γ Βασ. 2,14    Εχω να ανακοινώσω κάτι προς σε”. Εκείνη δε του είπε· “οµίλησε”.
Γ Βασ. 2,15  και είπεν αυτή· σύ οίδας, ότι εµοί ήν βασιλεία και επ εµέ έθετο πάς Ισραήλ το πρόσωπον αυτού εις βασιλέα, και
εστράφη η βασιλεία και εγένετο τώ αδελφώ µου, ότι παρά Κυρίου εγενήθη αυτώ·
Γ Βασ. 2,15    Ο Αδωνίας ειπέ προς αυτήν· “συ γνωρίζεις ότι εις εµέ, ως προς πρεσβύτερον υιόν του Δαυίδ, ανήκεν η βασιλεία
και προς εµέ εστράφησαν οι Ισραηλίται, οι οποίοι και µε ανεκηρυξαν βασιλέα των. Οµως η βασιλεία αυτή περιήλθεν στον
αδελφόν µου, διότι ο Κυριος ηθέλησε να περιέλθη εις αυτόν.
Γ Βασ. 2,16  και νύν αίτησιν µίαν εγώ αιτούµαι παρά σού, µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου. και είπεν αυτώ Βηρσαβεέ·
λάλει.
Γ Βασ. 2,16    Τωρα υποβάλλω προς σε µίαν αίτησιν, µίαν παράκλησιν. Μη αρνηθής να την ακούσης”. Η Βηρσαβεέ του είπε·
“οµίλησε”.
Γ Βασ. 2,17  και είπεν αυτή· ειπόν δή προς Σαλωµών τον βασιλέα , ότι ουκ αποστρέψει το πρόσωπον αυτού από σού, και
δώσει µοι την Αβισάγ την Σωµανίτιν εις γυναίκα.
Γ Βασ. 2,17    Εκείνος πονηρά σκεπτόµενος της είπε· “ειπέ, σε παρακαλώ, στον βασιλέα Σολοµώντα συ, διότι θα σε ακούση
εκείνος µε ευµένειαν και προσοχήν, να µου δώση ως σύζυγον την Αβισάγ την Σωµανίτιδα”.
Γ Βασ. 2,18  και είπε Βηρσαβεέ· καλώς· εγώ λαλήσω περί σού τώ βασιλεί.
Γ Βασ. 2,18    Η Βηρσαβεέ απονήρευτος απήντησε· “πολύ καλά. Εγώ θα οµιλήσω στον Σολοµώντα δια σε”.
Γ Βασ. 2,19  και εισήλθε Βηρσαβεέ προς τον βασιλέα Σαλωµών λαλήσαι αυτώ περί Αδωνίου . και εξανέστη ο βασιλεύς εις
απαντήν αυτή και κατεφίλησεν αυτήν και εκάθισεν επί τού θρόνου, και ετέθη θρόνος τή µητρί τού βασιλέως και εκάθισεν
εκ δεξιών αυτού.
Γ Βασ. 2,19    Η Βηρσαβεέ παρουσιάσθη πράγµατι προς τον βασιλέα Σολοµώντα, δια να οµιλήση προς αυτόν περί του
Αδωνίου. Ο βασιλεύς ηγέρθη, δια να έλθη εις προϋπάντησίν της. Την ήσπάσθη µε στοργήν και κατόπιν εκάθησεν στον
θρόνον του. Επί δε τη ευκαιρία ετέθη δεξιά άλλος θρόνος δια την µητέρα του βασιλέως, η οποία έτσι και εκάθισεν εκ δεξιών
αυτού.
Γ Βασ. 2,20  και είπεν αυτώ· αίτησιν µίαν µικράν εγώ αιτούµαι παρά σού, µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου. και είπεν αυτή
ο βασιλεύς· αίτησαι, µήτερ εµή, και ουκ αποστρέψω σε.
Γ Βασ. 2,20   Η Βηρσαβεέ είπεν εις αυτόν· “ζητώ εγώ από σε µίαν µικράν χάριν. Μη αρνηθής να µου την εκπληρώσης”. Ο
βασιλεύς της είπε· “µητέρα µου, ζήτησέ µου ο,τι θέλεις και εγώ δεν θα σου το αρνηθώ”.
Γ Βασ. 2,21  και είπε· δοθήτω δή Αβισάγ η Σωµανίτις τώ Αδωνία τώ αδελφώ σου εις γυναίκα.
Γ Βασ. 2,21    Η Βηρσαβεέ είπε· “σε παρακαλώ να δοθή η Αβισάγ η Σωµανίτις ως σύζυγος στον αδελφόν σου τον Αδωνίαν”.
Γ Βασ. 2,22  και απεκρίθη ο βασιλεύς Σαλωµών και είπε τή µητρί αυτού· και ινατί σύ ήτησαι την Αβισάγ τώ Αδωνία ; και
αίτησαι αυτώ την βασιλείαν, ότι ούτος αδελφός µου ο µέγας υπέρ εµέ, και αυτώ Αβιάθαρ ο ιερεύς και αυτώ Ιωάβ υιός
Σαρουΐας αρχιστράτηγος εταίρος.
Γ Βασ. 2,22   Ο βασιλεύς Σολοµών, ο οποίος κατενόησε την πονηρίαν του Αδωνίου, απήντησε και είπεν εις την µητέρα του·
“διατί συ εζήτησες την Αβισάγ σύζυγον δια τον Αδωνίαν; Είναι σαν να εζήτησες δι' αυτόν την βασιλείαν, αφού θέλεις να
του δοθή ως σύζυγος εκείνη, η οποία εχρηµάτισε λευκή σύζυγος του βασιλέως Δαυίδ. Γνωρίζεις δε ότι αυτός από απόψεως
ηλικίας είναι µεγαλύτερος από εµέ και προς αυτόν έχει προσκολληθή ο Αβιάθαρ ο αρχιερεύς, ο δε αρχιστράτηγος Ιωάβ, ο
υιός της Σαρουΐας, είναι φίλος και σύµβουλός του”.
Γ Βασ. 2,23  και ώµοσεν ο βασιλεύς Σαλωµών κατά τού Κυρίου λέγων· τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ότι κατά
της ψυχής αυτού ελάλησεν Αδωνίας τον λόγον τούτον·
Γ Βασ. 2,23   Τοτε ο βασιλεύς Σολοµών ωρκίσθη στον Θεόν και είπεν· “ας µε τιµωρήση ο Θεός µε οιανδήποτε τιµωρίαν θέλει,
αν δεν τιµωρήσω τον Αδωνίαν, διότι κατά τρόπον πονηρόν ωµίλησεν εναντίον αυτής ταύτης της ζωής του µε το να



υποβάλη την δολίαν αυτήν αίτησιν.
Γ Βασ. 2,24  και νύν ζή Κύριος, ός ητοίµασέ µε και έθετό µε επί τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός µου, και αυτός εποίησέ µοι
οίκον, καθώς ελάλησε Κύριος, ότι σήµερον θανατωθήσεται Αδωνίας.
Γ Βασ. 2,24   Και λοιπόν, ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον, ο οποίος µε προητοίµασε και µε έβαλεν στον θρόνον του Δαυίδ του
πατρός µου, που µου έδωσε τον βασιλικόν αυτόν οίκον, όπως ο Κυριος µίλησε, ορκίζοµαι ότι σήµερον θα θανατωθή ο
Αδωνίας”.
Γ Βασ. 2,25  και εξαπέστειλεν ο βασιλεύς Σαλωµών εν χειρί Βαναίου υιού Ιωδαέ και ανείλεν αυτόν, και απέθανεν Αδωνίας εν
τή ηµέρα εκείνη.
Γ Βασ. 2,25   Ο βασιλεύς Σολοµών έστειλε τον Βαναίαν, υιόν του Ιωδαέ, δια να εκτελέση τον Αδωνίαν. Πράγµατι κατά την
ηµέραν εκείνην εθανατώθη ο Αδωνίας.
Γ Βασ. 2,26  Καί τώ Αβιάθαρ τώ ιερεί είπεν ο βασιλεύς· απότρεχε σύ εις Αναθώθ εις αγρόν σου, ότι ανήρ θανάτου εί σύ εν τή
ηµέρα ταύτη, και ου θανατώσω σε, ότι ήρας την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου ενώπιον τού πατρός µου, και ότι
εκακουχήθης εν πάσιν, οίς εκακουχήθη ο πατήρ µου.
Γ Βασ. 2,26   Ο βασιλεύς Σολοµών είπε προς τον αρχιερέα Αβιάθαρ· “συ πήγαινε εις την Αναθώθ και µένε εκεί στον αγρόν
σου, διότι είσαι άξιος θανάτου κατά την ηµέραν αυτήν. Οµως δεν θα σε φονεύσω, διότι µετέφερες την Κιβωτόν της
Διαθήκης του Κυρίου, καθ' ον χρόνον εζούσεν ακόµη ο πατήρ µου, και διότι υπέστης και συ όλας τας ταλαιπωρίας, τας
οποίας υπέστη και ο πατήρ µου”.
Γ Βασ. 2,27  και εξέβαλε Σαλωµών τον Αβιάθαρ τού µη είναι ιερέα τού Κυρίου, πληρωθήναι το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν επί
τον οίκον Ηλί εν Σηλώµ.
Γ Βασ. 2,27   Ο Σολοµών εξεδίωξε τον Αβιάθαρ, ώστε να µη είναι πλέον αυτός αρχιερεύς του Κυρίου, και έτσι εξεπληρώθη ο
λόγος του Κυρίου, τον οποίον είπε δια την οικογένειαν του Ηλί εις Σηλώµ.
Γ Βασ. 2,28  και η ακοή ήλθεν έως Ιωάβ υιού Σαρουΐας (ότι Ιωάβ ήν κεκλικώς οπίσω Αδωνίου, και οπίσω Σαλωµών ουκ
έκλινε), και έφυγεν Ιωάβ εις το σκήνωµα τού Κυρίου και κατέσχε των κεράτων τού θυσιαστηρίου.
Γ Βασ. 2,28   Ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας, ο οποίος ήτο µε το µέρος του Αδωνίου και όχι µε το µέρος του Σολοµώντος,
επληροφορήθη την εκδίωξιν και τον περιορισµόν του Αβιάθαρ και εφοβήθη. Κατέφυγε, λοιπόν, εις την Σκηνήν του
Μαρτυρίου και εκρατήθη από τας εξοχάς του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Γ Βασ. 2,29  και απηγγέλη τώ Σαλωµών λέγοντες ότι πέφυγεν Ιωάβ εις την σκηνήν τού Κυρίου και ιδού κατέχει των
κεράτων τού θυσιαστηρίου. και απέστειλε Σαλωµών ο βασιλεύς προς Ιωάβ λέγων· τι γέγονέ σοι, ότι πέφυγας εις το
θυσιαστήριον; και είπεν Ιωάβ· ότι εφοβήθην από προσώπου σου, και έφυγον προς Κύριον. και απέστειλε Σαλωµών τον
Βαναίου υιόν Ιωδαέ λέγων· πορεύου και άνελε αυτόν και θάψον αυτόν.
Γ Βασ. 2,29   Ανήγγειλαν στον Σολοµώντα το γεγονός και είπαν, ότι ο Ιωάβ έχει καταφύγει εις την Σκηνήν του Κυρίου και
ιδού κρατεί εκεί τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων. Ο βασιλεύς Σολοµών έστειλεν άνθρωπον προς τον Ιωάβ
και του είπε· “τι σου συνέβη; Διατί κατέφυγες στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων;” Ο Ιωάβ απήντησεν· “εφοβήθην από
σε και κατέφυγον προς τον Κυριον”. Ο Σολοµών έστειλε τότε τον Βαναίαν, τον υιόν του Ιωδαέ, και του είπε· “πήγαινε και
θανάτωσε τον Ιωάβ και θάψε τον”.
Γ Βασ. 2,30  και ήλθε Βαναίας υιός Ιωδαέ προς Ιωάβ εις την σκηνήν τού Κυρίου και είπεν αυτώ· τάδε λέγει ο βασιλεύς·
έξελθε. και είπεν Ιωάβ· ουκ εκπορεύοµαι, ότι ώδε αποθανούµαι. και επέστρεψε Βαναίας υιός Ιωδαέ και είπε τώ βασιλεί
λέγων· τάδε λελάληκεν Ιωάβ και τάδε αποκέκριταί µοι.
Γ Βασ. 2,30   Ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ, µετέβη προς τον Ιωάβ εις την Σκηνήν του Κυρίου και του είπε· “αυτά λέγει ο
βασιλεύς· Εβγα από αυτού”. Ο Ιωάβ απήντησε· “δεν θα εξέλθω διότι προτιµώ να αποθάνω εδώ”. Ο Βαναίας, ο υιός του
Ιωδαέ, επέστρεψεν στον βασιλέα και του είπεν· “αυτά µου είπεν ο Ιωάβ. Αυτήν την απάντησιν µου έδωκεν εις την διαταγήν
σου”.
Γ Βασ. 2,31  και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· πορεύου και ποίησον αυτώ καθώς είρηκε, και άνελε αυτόν και θάψεις αυτόν και
εξαρείς σήµερον το αίµα, ό δωρεάν εξέχεεν απ εµού και από τού οίκου τού πατρός µου·
Γ Βασ. 2,31    Ο βασιλεύς είπεν εις αυτόν· “πήγαινε και κάµε του, όπως σου είπε· θανάτωσέ τον και θάψε τον. Ετσι δε θα
αποπλύνης σήµερα από εµέ και από τον οίκον του πατρός µου το αθώον αίµα το οποίον αναιτίως έχυσεν εκείνος.
Γ Βασ. 2,32  και επέστεψε Κύριος το αίµα της αδικίας αυτού εις κεφαλήν αυτού, ως απήντησε τοίς δυσίν ανθρώποις τοίς
δικαίοις και αγαθοίς υπέρ αυτόν και απέκτεινεν αυτούς εν ροµφαία , και ο πατήρ µου Δαυίδ ουκ έγνω το αίµα αυτών, τον
Αβεννήρ υιόν Νήρ αρχιστράτηγον Ισραήλ και τον Αµεσσά υιόν Ιεθέρ αρχιστράτηγον Ιούδα·
Γ Βασ. 2,32   Ετσι ο Κυριος έρριψεν επάνω στο κεφάλι αυτού το αδικοχυµένον από αυτόν αίµα δύο ανθρώπων , οι οποίοι
ήσαν αγαθώτεροι και δικαιότεροι από αυτόν και τους οποίους εκείνος εφόνευσε µε την ροµφαίαν του. Ο πατήρ µου Δαυίδ
δεν είχε γνώσιν εκ των προτέρων ούτε ενέκρινεν εκ των υστέρων τους φόνους εκείνους. Οι δε φονευθέντες υπό του Ιωάβ
ήσαν ο Αβεννήρ ο υιός του Νηρ αρχιστράτηγος του Ισραηλιτικού λαού και ο Αµεσσά ο υιός του Ιεθέρ , αρχιστράτηγος της
φυλής Ιούδα.
Γ Βασ. 2,33  και επεστράφη τα αίµατα αυτών εις κεφαλήν αυτού και εις κεφαλήν τού σπέρµατος αυτού εις τον αιώνα, και τώ
Δαυίδ και τώ σπέρµατι αυτού και τώ οίκω αυτού και τώ θρόνω αυτού γένοιτο ειρήνη έως αιώνος παρά Κυρίου.
Γ Βασ. 2,33    Ετσι δε έπεσαν τα αθώα αίµατα εκείνων εις την κεφαλήν αυτού και εις τας κεφαλάς των απογόνων του στον
αιώνα. Εις τον Δαυίδ όµως και στους απογόνους του, µάλιστα στον οίκον του και στον θρόνον του, είθε να βασιλεύη
αιωνίως η ειρήνη παρά του Θευ”.
Γ Βασ. 2,34 και ανέβη Βαναίας υιός Ιωδαέ και απήντησε αυτώ και εθανάτωσεν αυτόν και έθαψεν αυτόν εν τώ οίκω αυτού εν
τή ερήµω.
Γ Βασ. 2,34   Ο Βαναίας ο υιός του Ιωδαέ µετέδη πράγµατι στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, ευρήκεν εκεί τον 'Ιωαβ,
τον εθανάτωσε και τον έθαψεν στο υπόγειον του οίκου του, που ευρίσκεται εις την έρηµον.
Γ Βασ. 2,35  και έδωκεν ο βασιλεύς τον Βαναίου υιόν Ιωδαέ αντ αυτού επί την στρατηγίαν· και η βασιλεία κατωρθούτο εν
Ιερουσαλήµ· και Σαδώκ τον ιερέα έδωκεν αυτόν ο βασιλεύς εις ιερέα πρώτον αντί Αβιάθαρ .
Γ Βασ. 2,35    Ο βασιλεύς εγκατέστησε τότε τον Βαναίαν, τον υιόν του Ιωδαέ, αντί του Ιωάβ, ως αρχιστράτηγον. Η δε
βασιλεία του Σολοµώντος εστερεούτο και ενισχύετο εις την Ιερουσαλήµ. Τον Σαδώκ τον αρχιερέα εγκατέστησεν ο βασιλεύς



ως αρχιερέα, αντί του Αβιάθαρ.
Γ Βασ. 2,35α  Καί έδωκε Κύριος φρόνησιν τώ Σαλωµών και σοφίαν πολλήν σφόδρα και πλάτος καρδίας, ως η άµµος η παρά
την θάλασσαν.
Γ Βασ. 2,35α  Ο Κυριος έδωκεν στον Σολοµώντα σύνεσιν και σοφίαν πάρα πολύ µεγάλην και ευρύτητα διανοίας, όπως η
άµµος η παρά το χείλος της θαλάσσης.
Γ Βασ. 2,35β  και επληθύνθη η φρόνησις Σαλωµών σφόδρα υπέρ την φρόνησιν πάντων υιών αρχαίων και υπέρ πάντας
φρονίµους Αιγύπτου.
Γ Βασ. 2,35β   Η σοφία του Σολοµώντος ηυξήθη και επληθύνθη πάρα πολύ, περισσότερον από την σύνεσιν και την σοφίαν
όλων των αρχαίων σοφών και όλων των σοφών της Αιγύπτου.
Γ Βασ. 2,35γ  και έλαβε την θυγατέρα Φαραώ και εισήγαγεν αυτήν εις πόλιν Δαυίδ έως συντελέσαι αυτόν οικοδοµήσαι τον
οίκον αυτού. και τον οίκον Κυρίου εν πρώτοις και το τείχος Ιερουσαλήµ κυκλόθεν· εν επτά έτεσιν εποίησε και συνετέλεσε.
Γ Βασ. 2,35γ   Ο Σολοµών επήρε ως σύζυγον την θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν και εγκατέστησεν εις την πόλιν του
Δαυίδ στο όρος Σιών, µέχρις ότου αποτελειώση την ανοικοδόµησιν του βασιλικού ανακτόρου. Πρώτον έκτισε τον ναόν του
Κυρίου και κατόπιν συνέχισε το κτίσιµον του τείχους της Ιερουσαλήµ. Αυτά ήρχισε και ετελείωσεν εις διάστηµα επτά ετών.
Γ Βασ. 2,35δ  και ήν τώ Σαλωµών εβδοµήκοντα χιλιάδας αίροντες άρσιν και ογδοήκοντα χιλιάδας λατόµων εν τώ όρει .
Γ Βασ. 2,35δ   Εις την υπηρεσίαν του Σολοµώντος δια τα έργα αυτά ήσαν εβδοµήκοντα χιλιάδες αχθοφόροι και ογδοήκοντα
χιλιάδες λατόµοι στο όρος.
Γ Βασ. 2,35ε  και εποίησε Σαλωµών την θάλασσαν και τα υποστηρίγµατα και τους λουτήρας τους µεγάλους και τους
στύλους και την κρήνην της αυλής και την θάλασσαν την χαλκήν.
Γ Βασ. 2,35ε  Ο Σολοµών κατεσκεύασε τότε και τα ιερά σκεύη, δηλαδή την θάλασσαν, τα υποστηρίγµατα, τους µεγάλους
λουτήρας, τους στύλους, την κρήνην της αυλής, την θάλασσαν την χαλκήν.
Γ Βασ. 2,35ζ  και ωκοδόµησε την άκραν και τας επάλξεις αυτής και διέκοψε την πόλιν Δαυίδ· ούτως θυγάτηρ Φαραώ
ανέβαινεν εκ της πόλεως Δαυίδ εις τον οίκον αυτής, ον ωκοδόµησεν αυτή· τότε ωκοδόµησε την άκραν.
Γ Βασ. 2,35ζ  Ανοικοδόµησεν επίσης την ακρόπολιν και τας επάλξεις της και διέκοψεν έτσι την επικοινωνίαν της πόλεως
Δαυίδ µε την έξω περιοχήν. Ετσι δε η θυγάτηρ του Φαραώ ανέβαινεν από την πόλιν Δαυίδ στον οίκον της, τον οποίον δι'
αυτήν είχε κτίσει ο Σολοµών. Τοτε ανοικοδόµησε και την ακρόπολιν.
Γ Βασ. 2,35·η     και Σαλωµών ανέφερε τρεις εν τώ ενιαυτώ ολοκαυτώσεις και ειρηνικάς επί το θυσιαστήριον , ό ωκοδόµησε
τώ Κυρίω, και εθυµία ενώπιον Κυρίου, και συνετέλεσε τον οίκον.
Γ Βασ. 2,35η   Ο Σολοµών προσέφερε κάθε έτος τρεις θυσίας ολοκαυτωµάτων και ειρηνικών θυσιών στο θυσιαστήριον , το
οποίον ανοικοδόµησε προς τιµήν του Κυρίου. Προσέφερεν ακόµη και θυµίαµα προς τον Κυριον. Ετσι απετελείωσε τον ναόν
προς δόξαν και τιµήν του Κυρίου.
Γ Βασ. 2,35θ  και ούτοι οι άρχοντες οι καθεσταµένοι επί τα έργα τού Σαλωµών· τρεις χιλιάδες και εξακόσιοι επιστάται τού
λαού των ποιούντων τα έργα.
Γ Βασ. 2,35θ   Οι άνθρωποι, οι οποίοι είχον διορισθή ως επόπται εις τα έργα του Σολοµώντος, ήσαν τρεις χιλιάδες εξακόσιοι
επιστάται επί των ανθρώπων, οι οποίοι ειργάζοντο εις αυτά τα έργα.
Γ Βασ. 2,35ι  και ωκοδόµησε την Ασσούρ και την Μαγδώ και την Γαζέρ και την Βαιθωρών την επάνω και τα Βααλάθ·
Γ Βασ. 2,35ι  Ο Σολοµών ανοικοδόµησε την Ασσούρ, την Μαγδώ, την Γαζέρ, την επάνω Βαιθωρών και τα Βααλάθ.
Γ Βασ. 2,35κ  πλήν µετά το οικοδοµήσαι αυτόν τον οίκον τού Κυρίου και το τείχος Ιερουσαλήµ κύκλω, µετά ταύτα
ωκοδόµησε τας πόλεις ταύτας.
Γ Βασ. 2,35κ   Τας πόλεις όµως αυτάς οικοδόµησε, αφού πρώτον ανοικοδόµησε τον οίκον του Κυρίου και το τείχος το περί
την Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 2,35λ  και εν τώ έτι Δαυίδ ζήν ενετείλατο τώ Σαλωµών λέγων· ιδού µετά σού Σεµεΐ υιός Γηρά υιός τού σπέρµατος τού
Ιεµενί εκ Χεβρών·
Γ Βασ. 2,35λ  Οταν ακόµη εζούσεν ο Δαυίδ, είχε δώσει εντολήν στον Σολοµώντα λέγων· “ιδού, µαζή σου ευρίσκεται ο Σεµεΐ, ο
υιός του Γηρά, από την φυλήν Βενιαµίν εκ της πόλεως Χεβρών.
Γ Βασ. 2,35µ  ούτος κατηράσατό µε κατάραν οδυνηράν εν ή ηµέρα επορευόµην εις Παρεµβολάς,
Γ Βασ. 2,35µ   Αυτός εξέφερε φοβεράς κατάρας εναντίον µου κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν έφευγα εις τας Παρεµβολάς.
Γ Βασ. 2,35ν  και αυτός κατέβαινεν εις απαντήν µοι επί τον Ιορδάνην και ώµοσα αυτώ κατά τού Κυρίου λέγων· ει
θανατωθήσεται εν ροµφαία·
Γ Βασ. 2,35ν   Κατά την επιστροφήν µου όµως ήλθεν εις προϋπάντησίν µου και µε συνήντησεν στον Ιορδάνην. Εκεί εγώ του
ωρκίσθην ενώπιον του Κυρίου, ότι δεν θα εκτελεσθή δια ροµφαίας.
Γ Βασ. 2,35ξ  και νύν µη αθωώσης αυτόν, ότι ανήρ φρόνιµος σύ και γνώση ά ποιήσεις αυτώ, και κατάξεις την πολιάν αυτού
εν αίµατι εις άδου.
Γ Βασ. 2,35ξ  Συ όµως να µη τον απαλλάξης από την ενοχήν του. Είσαι σοφός και συνετός και γνωρίζεις, τι πρέπει να
πράξης εις αυτόν, ώστε να κρηµνίσης τα γηρατεία του στον άδην εκτελών αυτόν δια το αµάρτηµά του”.
Γ Βασ. 2,36  Καί εκάλεσεν ο βασιλεύς τον Σεµεΐ και είπεν αυτώ· οικοδόµησον σεαυτώ οίκον εν Ιερουσαλήµ και κάθου εκεί
και ουκ εξελεύση εκείθεν ουδαµού·
Γ Βασ. 2,36   Ο βασιλεύς Σολοµών εκάλεσε τον Σεµεΐ και του είπε· “κτίσε δια τον εαυτόν σου οίκον εντός της Ιερουσαλήµ. Να
εγκατασταθής εις την οικίαν αυτήν και δεν θα εξέλθης από εκεί προς οιονδήποτε µέρος.
Γ Βασ. 2,37  και έσται εν τή ηµέρα της εξόδου σου και διαβήση τον χειµάρουν Κέδρων , γινώσκων γνώση ότι θανάτω
αποθανή, το αίµά σου έσται επί την κεφαλήν σου. και ώρκισεν αυτόν ο βασιλεύς εν τή ηµέρα εκείνη.
Γ Βασ. 2,37    Διότι κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα εξέλθης από την Ιερουσαλήµ και θα περάσης τον χείµαρρον των
Κέδρων, µάθε καλά, ότι θα καταδικασθής εις θάνατον. Και συ θα είσαι υπεύθυνος δια την τιµωρίαν σου αυτήν”. Τον
ώρκισε δε ο βασιλεύς κατά την ηµέραν εκείνην, να σεβασθή την εντολήν του.
Γ Βασ. 2,38  και είπε Σεµεΐ προς τον βασιλέα· αγαθόν το ρήµα, ό ελάλησας, κύριέ µου βασιλεύ· ούτω ποιήσει ο δούλός σου.
και εκάθισε Σεµεΐ εν Ιερουσαλήµ τρία έτη.
Γ Βασ. 2,38   Ο Σεµεΐ απήντησε προς τον βασιλέα· “είναι πράγµατι καλός ο λόγος αυτός, τον οποίον µου είπες, κύριέ µου



βασιλεύ. Οπως διέταξες, έτσι θα κάµη ο δούλος σου”. Και ο Σεµεΐ έµεινε πράγµατι εις την Ιερουσαλήµ τρία έτη, χωρίς να
εξέλθη από αυτήν.
Γ Βασ. 2,39  και εγενήθη µετά τα τρία έτη και απέδρασαν δύο δούλοι τού Σεµεΐ προς Αγχούς υιόν Μααχά βασιλέα Γέθ , και
απηγγέλη τώ Σεµεΐ λέγοντες· ιδού οι δούλοί σου εν Γέθ.
Γ Βασ. 2,39   Επειτα όµως από τα τρία αυτά έτη δύο δούλοι του Σεµεί εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, τον υιόν Μααχά τον
βασιλέα της Γέθ. Ανήγγειλαν δε στον Σεµεί µερικοί και του είπαν· “ιδού οι δούλοι σου ευρίσκονται εις την Γέθ”.
Γ Βασ. 2,40  και ανέστη Σεµεΐ και επέσαξε την όνον αυτού και επορεύθη εις Γέθ προς Αγχούς τού εκζητήσαι τού δούλους
αυτού, και επορεύθη Σεµεΐ και ήγαγε τους δούλους αυτού εκ Γέθ.
Γ Βασ. 2,40   Ο Σεµεί εσηκώθη, εσαµάρωσε την όνον του και µετέβη εις Γεθ προς τον βασιλέα Αγχούς, δια να ζητήση τους
δούλους του. Ο Σεµεί µετέβη πράγµατι και επανέφερε τους δούλους του από την Γέθ.
Γ Βασ. 2,41  και απηγγέλη τώ Σαλωµών λέγοντες ότι επορεύθη Σεµεΐ εξ Ιερουσαλήµ εις Γέθ, και απέστρεψε τους δούλους
αυτού,
Γ Βασ. 2,41    Ανήγγειλαν όµως στον Σολοµώντα µερικοί το γεγονός αυτό και του είπαν· “ο Σεµεΐ µετέβη από την
Ιερουσαλήµ εις Γεθ και επανέφερε τους δούλους του”.
Γ Βασ. 2,42  και απέστειλεν ο βασιλεύς και εκάλεσε τον Σεµεΐ και είπε προς αυτόν· ουχί ώρκισά σε κατά τού Κυρίου και
επεµαρτυράµην σοι λέγων· εν ή αν ηµέρα εξέλθης εξ Ιερουσαλήµ και πορευθής εις δεξιά ή αριστερά, γινώσκων γνώση ότι
θανάτω αποθανή;
Γ Βασ. 2,42   Ο Σολοµών έστειλεν άνθρωπον και εκάλεσε τον Σεµεΐ και του είπε “δεν σε έβαλα και ωρκίσθης στο όνοµα του
Κυρίου και δεν σου ετόνισα λέγων· Οτι κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα εξέλθης από την Ιερουσαλήµ και θα µεταβής
αριστερά η δεξιά, να γνωρίζης καλά ότι θα εκτελεσθής;
Γ Βασ. 2,43  και τι ότι ουκ εφύλαξας τον όρκον Κυρίου και την εντολήν, ήν ενετειλάµην κατά σού;
Γ Βασ. 2,43   Διατί δεν εφύλαξες την εντολήν µου, την οποίαν µε όρκον ενώπιον του Κυρίου σου είχα δώσει;”
Γ Βασ. 2,44  και είπεν ο βασιλεύς προς Σεµεΐ· σύ οίδας πάσαν την κακίαν σου, ήν οίδεν η καρδία σου, ά εποίησας Δαυίδ τώ
πατρί µου, και ανταπέδωκε Κύριος την κακίαν σου εις κεφαλήν σου·
Γ Βασ. 2,44   Ο βασιλεύς προσέθεσε τότε προς τον Σεµεΐ· “συ γνωρίζεις όλην την κακίαν σου και ενθυµείσαι βεβαίως, τι
έκαµες στον Δαυίδ τον πατέρα µου. Και να ότι σήµερον ο Κυριος θα ρίψη την κακίαν σου αυτήν εις την κεφαλήν σου .
Γ Βασ. 2,45  και ο βασιλεύς Σαλωµών ευλογηµένος, και ο θρόνος Δαυίδ έσται έτοιµος ενώπιον Κυρίου εις τον αιώνα.
Γ Βασ. 2,45   Εγώ δε ο βασιλεύς Σολοµών, πράττων τούτο, θα είµαι ευλογηµένος ενώπιον του Θεού και ο βασιλικός µου
θρόνος στερεωµένος από τον Κυριον στους αιώνας των αιώνων”.
Γ Βασ. 2,46  και ενετείλατο ο βασιλεύς Σαλωµών τώ Βαναία υιώ Ιωδαέ, και εξήλθε και ανείλεν αυτόν και απέθανε.
Γ Βασ. 2,46   Ο βασιλεύς Σολοµών διέταξε σχετικώς τον Βαναίαν, τον υιόν του Ιωδαέ, ο οποίος εξήλθε και εξετέλεσε τον
Σεµεΐ.
Γ Βασ. 2,46α  Καί ήν ο βασιλεύς Σαλωµών φρόνιµος σφόδρα, και σοφός, και Ιούδα και Ισραήλ πολλοί σφόδρα, ως η άµµος η
επί της θαλάσσης εις πλήθος, εσθίοντες και πίνοντες και χαίροντες.
Γ Βασ. 2,46α   Ο βασιλεύς Σολοµών ήτο πάρα πολύ συνετός και σοφός. Πολυάριθµοι δε ήσαν οι Ισραηλίται και οι Ιουδαίοι,
που ευρίσκοντο υπό την εξουσίαν του. Αυτοί ήσαν τόσοι, όση είναι η άµµος η πλησίον της θαλάσσης. Αυτοί ήσαν
τρώγοντες και πίνοντες και ευφραινόµενοι.
Γ Βασ. 2,46β  και Σαλωµών ήν άρχων εν πάσαις ταίς βασιλείαις, και ήσαν προσφέροντες δώρα και εδούλευον τώ Σαλωµών
πάσας τας ηµέρας της ζωής αυτού.
Γ Βασ. 2,46β   Ο Σολοµών ήτο άρχων όλων των βασιλείων, των οποίων οι κάτοικοι και προσέφεραν δώρα και ήσαν
υποτελείς εις αυτόν όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Γ Βασ. 2,46γ  και Σαλωµών ήρξατο ανοίγειν τα δυναστεύµατα τού Λιβάνου,
Γ Βασ. 2,46γ   Ο Σολοµών ήρχισε τότε να εκµεταλλεύεται τα δάση, τα λατοµεία και τα µεταλλεία του όρους Λιβάνου.
Γ Βασ. 2,46δ  και αυτός ωκοδόµησε την Θερµαί εν τή ερήµω.
Γ Βασ. 2,46δ   Ετσι δε ανοικοδόµησε την Θερµαί εις την έρηµον.
Γ Βασ. 2,46ε  και τούτο το άριστον τώ Σαλωµών· τριάκοντα κόροι σεµιδάλεως και εξήκοντα κόροι αλεύρου κεκοπανισµένου,
δέκα µόσχοι εκλεκτοί και είκοσι βόες νοµάδες και εκατόν πρόβατα, εκτός ελάφων και δορκάδων και ορνίθων εκλεκτών
νοµάδων·
Γ Βασ. 2,46ε  Το δε µεσηµβρινόν φαγητόν της αυλής και ακολουθίας του Σολοµώντος ήτο τριάκοντα κόροι σηµιγδάλι,
εξήκοντα κόροι αλεύρι χονδροκοπανισµένο, δέκα εκλεκτά µοσχάρια, είκοσι βόδια καλοθρεµµένα και εκατόν πρόβατα,
εκτός από τα ελάφια, τα ζαρκάδια και τα άλλα εκλεκτά και ευτραφή ορνίθια.
Γ Βασ. 2,46ζ  ότι ήν άρχων εν παντί πέραν τού ποταµού από αφί έως Γάζης, εν πάσι τοίς βασιλεύσι πέραν τού ποταµού·
Γ Βασ. 2,45ζ  Ητο βασιλεύς εις όλην την χώραν, η οποία επεκτείνεται πέραν του Ευφράτου ποταµού, από Ραφί µέχρι Γαζης·
ήτο βασιλεύς εις όλας τας βασιλείας τας πέραν του ποταµού.
Γ Βασ. 2,46η  και ήν αυτώ ειρήνη εκ πάντων των µερών αυτού κυκλόθεν, και κατώκει Ιούδα και Ισραήλ πεποιθότες έκαστος
υπό την άµπελον αυτού και υπό την συκήν αυτού, εσθίοντες και πίνοντες και εορτάζοντες από Δάν και έως Βηρσαβεέ
πάσας τας ηµέρας Σαλωµών.
Γ Βασ. 2,46η   Επί των ηµερών του επικρατούσε από όλα τα γύρω µέρη ειρήνη εις όλην την χώραν και όλοι οι Ισραηλίται
κατοικούσαν ήσυχοι και ασφαλείς, καθένας στο αµπέλι του και κάτω από τις συκιές του, τρώγοντες, πίνοντες και
εορταζοντες από την Δαν µέχρι της Βηρσαβεέ όλας τας ηµέρας, κατά τας οποίας έζησε και εβασίλευσεν ο Σολοµών,
Γ Βασ. 2,46θ  και ούτοι οι άρχοντες τού Σαλωµών· Αζαρίου υιός Σαδώκ τού ιερέως και Ορνίου υιός Νάθαν άρχων των
εφεστηκότων και Εδράµ επί τον οίκον αυτού και Σουβά γραµµατεύς και Βασά υιός Αχιθαλάµ αναµιµνήσκων και Αβί υιός
Ιωάβ αρχιστράτηγος και Αχιρέ υιός Εδραΐ επί τας άρσεις και Βαναίας υιός Ιωδαέ επί της αυλαρχίας και επί τού πλινθίου
και Ζαχούρ υιός Νάθαν ο σύµβουλος.
Γ Βασ. 2,46θ   Αυτοί δε είναι οι άρχοντες του περιβάλλοντος του Σολοµώντος· Αζαρίας ο υιός του αρχιερέως Σαδώκ, ο Ορνίας
υιός του Ναθαν άρχων των επί µέρους αρχόντων, Εδράµ αρχηγός του βασιλικού οίκου, Σουβά ο γενικός γραµµατεύς του
κράτους, Βασά ο υιός του Αχιθαλάµ ο υποµνηµατογράφος, Αβί ο υιός του Ιωάβ αρχιστράτηγος, Αχιρέ ο υιός του Εδραΐ δια



τας µεταφοράς, ο Βαναίας ο υιός του Ιωδαέ αυλάρχης και επόπτης επί της πλινθοποιΐας και Ζαχούρ ο υιός του Ναθαν ήτο
σύµβουλός του.
Γ Βασ. 2,46ι  και ήσαν τώ Σαλωµών τεσσαράκοντα χιλιάδες τοκάδες ίπποι εις άρµατα και δώδεκα χιλιάδες ίππων .
Γ Βασ. 2,46ι  Είχε δε ο Σολοµών δια τα πολεµικά του άρµατα σαράντα χιλιάδας φορβάδας και δώδεκα χιλιάδας ίππους .
Γ Βασ. 2,46κ  και ήν άρχων εν πάσι τοίς βασιλεύσιν από τού ποταµού και έως γής αλλοφύλων και έως ορίων Αιγύπτου.
Γ Βασ. 2,46κ   Εβασίλευε δε ο Σολοµών εις τα βασίλεια από τον ποταµόν Ευφράτην προς ανατολάς µέχρι των αλλοφύλων
προς δυσµάς και µέχρι των συνόρων της Αιγύπτου προς νότον.
Γ Βασ. 2,46λ  και Σαλωµών υιός Δαυίδ εβασίλευσεν επί Ισραήλ και Ιούδα εν Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 2,46λ   Ο Σολοµών, ο υιός του Δαυίδ, εβασίλευσεν επί όλων των Ισραηλιτών έχων πρωτεύουσαν του βασιλείου του την
Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Γ Βασ. 3,1 Τής δε βασιλείας εδρασθείσης εν χειρί Σαλωµών επιγαµίαν εποιήσατο Σαλωµών προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου
και έλαβε την θυγατέρα Φαραώ και εισήγαγεν αυτήν εις την πόλιν Δαυίδ , έως ού συνετέλεσεν οικοδοµών τον οίκον εαυτού
και τον οίκον Κυρίου και το τείχος Ιερουσαλήµ κύκλω.]
Γ Βασ. 3,1  Αφού δε εστερεώθη πλέον η βασιλεία δια της χειρός του Σολοµώντος, ο Σολοµών ήλθεν εις συµπεθεριάν µε τον
Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου και επήρεν ως συζυγόν του την θυγατέρα αυτού του Φαραώ , την οποίαν έφερεν εις την
πόλιν Δαυίδ, µέχρις ότου ετελείωσε την ανοικοδόµησιν του ιδικού του οίκου, του ναού του Κυρίου και του τείχους του
κύκλω από την Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 3,2   Πλήν ο λαός ήσαν θυµιώντες επί τοίς υψηλοίς, ότι ουκ ωκοδοµήθη οίκος τώ Κυρίω έως τού νύν.
Γ Βασ. 3,2  Ο λαός όµως προσέφερε θυσίαν θυµιάµατος επάνω εις υψηλούς τόπους, διότι δεν είχεν ακόµη οικοδοµηθή ο
ναός του Κυρίου µέχρι της ηµέρας εκείνης.
Γ Βασ. 3,3   και ηγάπησε Σαλωµών τον Κύριον πορεύεσθαι εν τοίς προστάγµασι Δαυίδ τού πατρός αυτού , πλήν εν τοίς
υψηλοίς έθυε και εθυµία.
Γ Βασ. 3,3  Ο Σολοµών ηγάπησε τον Κυριον, επορεύετο σύµφωνα µε τας εντολάς, τας οποίας ο Δαυίδ ο πατήρ του του είχε
δώσει, αλλά προσέφερε θυσίας και θυµιάµατα προς τον Θεόν στους υψηλούς τόπους, διότι δεν είχεν ανοικοδοµηθή ο ναός.
Γ Βασ. 3,4   και ανέστη και επορεύθη εις Γαβαών θύσαι εκεί, ότι αύτη υψηλοτάτη και µεγάλη· χιλίαν ολοκαύτωσιν ανήνεγκε
Σαλωµών επί το θυσιαστήριον εν Γαβαών.
Γ Βασ. 3,4  Εσηκώθη, λοιπόν, κάποτε και επήγε εις την Γαβαών, δια να προσφέρη και εκεί θυσίαν προς τον Θεόν, διότι η
µεγάλη αυτή πόλις ευρίσκετο εις ένα πολύ υψηλόν τόπον. Ο Σολοµών προσέφερεν ως θυσίαν ολοκαυτώµατος χίλια ζώα
στο θυσιαστήριον της Γαβαών.
Γ Βασ. 3,5   και ώφθη Κύριος τώ Σαλωµών εν ύπνω την νύκτα, και είπε Κύριος προς Σαλωµών· αίτησαί τι αίτηµα σεαυτώ.
Γ Βασ. 3,5  Εκεί δε ο Κυριος παρουσιάσθη στον Σολοµώντα κατά την νύκτα στον ύπνον του και του είπεν· “ζήτησέ µου κάτι
δια τον εαυτόν σου”.
Γ Βασ. 3,6   και είπεν Σαλωµών· σύ εποίησας µετά τού δούλου σου Δαυίδ τού πατρός µου έλεος µέγα, καθώς διήλθεν ενώπιόν
σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητι καρδίας µετά σού, και εφύλαξας αυτώ το έλεος το µέγα τούτο δούναι τον
υιόν αυτού επί τού θρόνου αυτού, ως η ηµέρα αύτη·
Γ Βασ. 3,6  Ο Σολοµών απήντησε· “συ, Κυριε, έδειξες µεγάλην καλωσύνην προς τον δούλον σου τον Δαυίδ τον πατέρα µου,
διότι έζησεν αυτός ενώπιόν σου µε πίστιν προς σε, µε δικαιοσύνην και ευθύτητα καρδίας απέναντί σου. Συ δε του
επεδαψίλευσες το µέγα τούτο καλόν, το να δώσης δηλαδή τον υιόν του να καθήση επί του θρόνου του, όπως µαρτυρεί η
ηµέρα αυτή.
Γ Βασ. 3,7   και νύν, Κύριε ο Θεός µου, σύ έδωκας τον δούλόν σου αντί Δαυίδ τού πατρός µου, και εγώ ειµι παιδάριον µικρόν
και ουκ οίδα την έξοδόν µου και την είσοδόν µου,
Γ Βασ. 3,7  Και τώρα, Κυριέ µου και Θεέ µου, συ έδωκες εµέ τον δούλον σου αντί του Δαυίδ του πατρός µου. Εγώ δε είµαι
µικρόν παιδίον ακόµη και δεν γνωρίζω, πως να πορεύωµαι και να συµπεριφέρωµαι εις την ζωήν µου.
Γ Βασ. 3,8   ο δε δούλός σου εν µέσω τού λαού σου, ον εξελέξω λαόν πολύν, ός ουκ αριθµηθήσεται.
Γ Βασ. 3,8  Εγώ ο δούλος σου ευρίσκοµαι εν µέσω λαού, τον οποίον συ εξέλεξες και ο οποίος είναι αναρίθµητος.
Γ Βασ. 3,9 και δώσεις τώ δούλω σου καρδίαν ακούειν και διακρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τού συνιείν ανά µέσον
αγαθού και κακού· ότι τις δυνηθήσεται κρίνειν τον λαόν σου τον βαρύν τούτον;
Γ Βασ. 3,9  Δια τούτο επιθυµώ, να δώσης εις εµέ τον δούλον σου διάνοιαν προσεκτικήν να ακούη και να κρίνη τον λαόν µε
δικαιοσύνην, να διακρίνη το δίκαιον από το άδικον· διότι ποιός χωρίς την ιδικήν σου βοήθειαν θα ηµπορή να κυβερνά τον
πολύν και δυσκυβέρνητον τούτον λαόν σου;”
Γ Βασ. 3,10  και ήρεσεν ενώπιον Κυρίου, ότι ητήσατο Σαλωµών το ρήµα τούτο,
Γ Βασ. 3,10    Ο λόγος και το αίτηµα αυτό του Σολοµώντος εφάνη αρεστόν ενώπιον του Κυρίου.
Γ Βασ. 3,11  και είπε Κύριος προς αυτόν· ανθ ών ητήσω παρ εµού το ρήµα τούτο και ουκ ητήσω σεαυτώ ηµέρας πολλάς και
ουκ ητήσω πλούτον, ουδέ ητήσω ψυχάς εχθρών σου, αλλ ητήσω σεαυτώ τού συνιείν τού εισακούειν κρίµα,
Γ Βασ. 3,11     Και ο Κυριος του είπεν· “επειδή εζήτησες από εµέ αυτό το πράγµα και δεν εζήτησες δια τον εαυτόν σου
µακρότητα ηµερών, δεν εζήτησες πλούτη, δεν εζήτησες τον θάνατον των εχθρών σου, αλλά εζήτησες δια τον εαυτόν σου
σοφίαν και νοητικήν ικανότητα, ώστε να δύνασαι να κρίνης δικαίως,
Γ Βασ. 3,12  ιδού πεποίηκα κατά το ρήµά σου· ιδού δέδωκά σοι καρδίαν φρονίµην και σοφήν , ως σύ ου γέγονεν έµπροσθέν
σου και µετά σε ουκ αναστήσεται όµοιός σοι.
Γ Βασ. 3,12    Ιδού έκαµα εις σε, όπως µου είπες. Ιδού, σου έδωσα διάνοιαν συνετήν και σοφήν, οµοίαν προς την οποίαν
κανείς προηγουµένως από σε δεν είχε και ούτε θα υπάρξη υστερα από σε όµοιός σου.
Γ Βασ. 3,13  και ά ουκ ητήσω, δέδωκά σοι, και πλούτον και δόξαν, ως ου γέγονεν ανήρ όµοιός σοι εν βασιλεύσι·
Γ Βασ. 3,13    Αλλά και όσα δεν µου εζήτησες θα σου τα δώσω δηλαδή πλούτον και δόξαν, ώστε να µη υπάρξη άλλος όµοιός
σου µεταξύ όλων των βασιλέων.
Γ Βασ. 3,14  και εάν πορευθής εν τή οδώ µου φυλάσσειν τας εντολάς µου και τα προστάγµατά µου, ως επορεύθη Δαυίδ ο



πατήρ σου, και πληθυνώ τας ηµέρας σου.
Γ Βασ. 3,14    Εάν δε πορευθής κατά το διάστηµα της ζωής σου σύµφωνσα µε τας εντολάς και τα προστάγµατά µου, όπως
επορεύθη ο Δαυίδ ο πατήρ σου, θα σου δώσω και µακρότητα ηµερών”.
Γ Βασ. 3,15  και εξυπνίσθη Σαλωµών, και ιδού ενύπνιον· και ανέστη και παραγίνεται εις Ιερουσαλήµ και έστη κατά
πρόσωπον τού θυσιαστηρίου τού κατά πρόσωπον κιβωτού διαθήκης Κυρίου εν Σιών και ανήγαγεν ολοκαυτώσεις και
εποίησεν ειρηνικάς και εποίησε πότον µέγα εαυτώ και πάσι τοίς παισίν αυτού.
Γ Βασ. 3,15    Ο Σολοµών εξύπνησε και ενόησε, ποίον ήτο το όνειρόν του. Ηγέρθη, ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, εστάθη
ενώπιον του θυσιαστηρίου απέναντι της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου εις την Σιών . Εκεί προσέφερεν ολοκαυτώµατα
και θυσίας ειρηνικάς. Παρέθεσε δε δια τον εαυτόν του και δι' όλους τους δούλους του µέγα συµπόσιον.
Γ Βασ. 3,16  Τότε ώφθησαν δύο γυναίκες πόρναι τώ βασιλεί και έστησαν ενώπιον αυτού.
Γ Βασ. 3,16    Κατά τας ηµέρας εκείνας παρουσιάσθησαν στον βασιλέα δύο κοιναί γυναίκες, αι οποίαι εστάθησαν όρθιαι
ενώπιόν του.
Γ Βασ. 3,17  και είπεν η γυνή µία· εν εµοί, κύριε· εγώ και η γυνή αύτη ωκούµεν εν οίκω ενί και ετέκοµεν εν τώ οίκω.
Γ Βασ. 3,17    Η µία από αυτάς του είπεν· “άκουσέ µε, σε παρακαλώ, κύριε· Εγώ και αυτή η γυναίκα εµέναµεν στον ίδιον
οίκον, και εγεννήσαµεν στον οίκον αυτόν.
Γ Βασ. 3,18  και εγενήθη εν τή ηµέρα τή τρίτη τεκούσης µου, έτεκε και η γυνή αύτη· και ηµείς κατά το αυτό, και ουκ έστιν
ουθείς µεθ ηµών πάρεξ αµφοτέρων ηµών εν τώ οίκω.
Γ Βασ. 3,18    Κατά την τρίτην ηµέραν µετά την γέννησιν του τέκνου µου εγέννησε και η γυναίκα αυτή. Είµεθα µαζή στο
ίδιο το κρεββάτι. Δεν υπήρξε κανένας άλλος µαζή µας, πλην από ηµάς τας δύο.
Γ Βασ. 3,19  και απέθανεν ο υιός της γυναικός ταύτης την νύκτα, ως επεκοιµήθη επ αυτόν·
Γ Βασ. 3,19    Συνέβη όµως να αποθάνη το παιδί της γυναικός αυτής κατά την νύκτα, διότι αυτή έπεσε και εκοιµήθη επάνω
του.
Γ Βασ. 3,20  και ανέστη µέσης της νυκτός και έλαβε τον υιόν µου εκ των αγκαλών µου και εκοίµισεν αυτόν εν τώ κόλπω
αυτής και τον υιόν αυτής τον τεθνηκότα εκοίµισεν εν τώ κόλπω µου.
Γ Βασ. 3,20   Εσηκώθη όµως κατά το µεσονύκτιον, επήρε το παιδί µου από την αγκαλιά µου, το εκοίµισεν εις την ιδικήν της
αγκαλιάν, τον δε υιόν της τον νεκρόν τον απέθεσεν εις την ιδικήν µου αγκάλην.
Γ Βασ. 3,21  και ανέστην το πρωΐ θηλάσαι τον υιόν µου, και εκείνος ήν τεθνηκώς· και ιδού κατενόησα αυτόν πρωΐ, και ιδού
ουκ ήν ο υιός µου, ον έτεκον.
Γ Βασ. 3,21    Εσηκώθηκα εγώ το πρωί να θηλάσω το παιδί µου, και είδα ότι εκείνο ήτο νεκρόν. Οταν έγινε πρωι,
παρετήρησα και είδα ότι αυτό δεν ήτο το παιδί, το οποίον εγώ είχα γεννήσει”.
Γ Βασ. 3,22  και είπεν η γυνή η ετέρα· ουχί, αλλά ο υιός µου ο ζών, ο δε υιός σου ο τεθνηκώς. και ελάλησαν ενώπιον τού
βασιλέως.
Γ Βασ. 3,22   Η άλλη όµως γυναίκα είπε προς αυτήν· “όχι, το παιδί, που ζη, είναι το δικό µου το παιδί. Το ιδικόν σου το παιδί
είναι νεκρόν”. Ετσι ωµίλησαν αι δύο αυταί γυναίκες ενώπιον του βασιλέως.
Γ Βασ. 3,23  και είπεν ο βασιλεύς αυταίς· σύ λέγεις· ούτος ο υιός µου ο ζών, και ο υιός ταύτης ο τεθνηκώς. και σύ λέγεις· ουχί,
αλλά ο υιός µου ο ζών, και ο υιός σου ο τεθνηκώς.
Γ Βασ. 3,23    Ο βασιλεύς Σολοµών είπεν εις την µίαν· “συ λέγεις ότι αυτό είναι το παιδί σου, που ζη, και ότι το παιδί εκείνης
είναι νεκρόν”. Και εις την άλλην είπε· “συ λέγεις· όχι, όχι· αντιθέτως το ζωντανό παιδί είναι ο υιός µου και το νεκρό παιδί
είναι ο υιός σου”.
Γ Βασ. 3,24  και είπεν ο βασιλεύς· λάβετέ µοι µάχαιραν· και προσήνεγκαν την µάχαιραν ενώπιον τού βασιλέως.
Γ Βασ. 3,24   Είπε τότε ο βασιλεύς· “πάρετε και φέρετε εδώ µίαν µάχαιραν”. Εφεραν πράγµατι την µάχαιραν ενώπιον του
βασιλέως.
Γ Βασ. 3,25  και είπεν ο βασιλεύς· διέλετε το παιδίον το ζών το θηλάζον εις δύο και δότε το ήµισυ αυτού ταύτη και το ήµισυ
αυτού ταύτη.
Γ Βασ. 3,25    Είπε τότε ο βασιλεύς· “κόψτε εις δύο το ζωντανό παιδί, το οποίον θηλάζει, και δώστε το ήµισυ εις την γυναίκα
αυτήν και το άλλο ήµισυ εις την άλλην γυναίκα”.
Γ Βασ. 3,26  και απεκρίθη η γυνή, ής ήν ο υιός ο ζών, και είπε προς τον βασιλέα, ότι εταράχθη η µήτρα αυτής επί τώ υιώ
αυτής, και είπεν· εν εµοί, κύριε, δότε αυτή το παιδίον και θανάτω µη θανατώσητε αυτό· και αύτη είπε· µήτε εµοί µήτε αυτή
έστω, διέλετε.
Γ Βασ. 3,26   Εταράχθησαν τα µητρικά σπλάγχνα της γυναικός, εις την οποίαν ανήκε το ζωντανόν βρέφος, και είπε προς τον
βασιλέα· “κάµε, σε παρακαλώ, καλωσύνην προς εµέ, κύριε, και δώσατε εις αυτήν το παιδί και µη το φονεύσετε”. Η άλλη
όµως γυναίκα είπεν· “ούτε εις εµέ ούτε εις αυτήν να δοθή. Διαµελίσατό το”.
Γ Βασ. 3,27 και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε· δότε το παιδίον τή ειπούση· δότε αυτή αυτό και θανάτω µη θανατώσητε αυτό·
αύτη η µήτηρ αυτού.
Γ Βασ. 3,27    Απήντησεν τότε ο βασιλεύς· “δώσατε το παιδί εις την γυναίκα, που είπε· Δώστε αυτό εις εκείνην και µη το
θανατώσετε. Αυτή είναι η πραγµατική του µητέρα”.
Γ Βασ. 3,28  και ήκουσαν πάς Ισραήλ το κρίµα τούτο, ό έκρινεν ο βασιλεύς, και εφοβήθησαν από προσώπου τού βασιλέως,
ότι είδον ότι φρόνησις Θεού εν αυτώ τού ποιείν δικαίωµα.
Γ Βασ. 3,28   Ολοι οι Ισραηλίται ήκουσαν την απόφασιν αυτήν, την οποίαν εξέδωκεν ο βασιλεύς, και κατελήφθησαν από
ιερόν δέος προς το πρόσωπον του βασιλέως, διότι είδον ότι η σύνεσις του Θεού υπήρχεν εις αυτόν, ώστε να κρίνη κατά
δίκαιον τρόπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Γ Βασ. 4,1   Καί ήν ο βασιλεύς Σαλωµών βασιλεύων επί Ισραήλ.
Γ Βασ. 4,1  Ο βασιλεύς Σολοµών εβασίλευσεν εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.
Γ Βασ. 4,2   και ούτοι άρχοντες οί ήσαν αυτώ. Αζαρίας υιός Σαδώκ
Γ Βασ. 4,2  Οι άρχοντες δε, οι οποίοι εβοηθούσαν αυτόν, ήσαν οι εξής· Αζαριας ο υιός του Σαδώκ.



Γ Βασ. 4,3   και Ελιαρέφ και Αχιά υιός Σαβά γραµµατείς. και Ιωσαφάτ υιός Αχιλίδ αναµιµνήσκων
Γ Βασ. 4,3  Ο Ελιαρέφ και ο Αχιά, ο υιός του Σαβά, οι γραµµατείς του βασιλέως. Ο Ιωσαφάτ ο υιός του Αχιλίδ, ο φυλάττων τα
αρχεία του βασιλείου.
Γ Βασ. 4,4   και Βαναίας υιός Ιωδαέ επί της δυνάµεως και Σαδώκ και Αβιάθαρ ιερείς
Γ Βασ. 4,4  Ο Βαναίας υιός του Ιωδαέ, ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάµεων, ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ, οι αρχιερείς.
Γ Βασ. 4,5   και Ορνία υιός Νάθαν επί των καθεσταµένων και Ζαβούθ υιός Νάθαν εταίρος τού βασιλέως
Γ Βασ. 4,5  Ο Ορνίας ο υιός του Ναθαν, ο οποίος ήτο αρχηγός των κατά περιοχάς αρχόντων, ο Ζαβούθ ο υιός του Ναθαν, ο
έµπιστος φίλος του βασιλέως,
Γ Βασ. 4,6   και Αχιήλ ήν οικονόµος και Ελιάβ υιός Σάφ επί της πατριάς και Αδωνιράµ υιός Εφρά επί των φόρων.
Γ Βασ. 4,6  ο Αχιήλ, ο οποίος ήτο οικονόµος του παλατίου, ο Ελιάβ ο υιός του Σαφ, ο οποίος ήτο επί του οίκου του βασιλέως,
ο Αδωνιράµ ο υιός του Εφρά, ο οποίος ήτο επί των µεταφορών.
Γ Βασ. 4,7   και τώ Σαλωµών δώδεκα καθεσταµένοι επί πάντα Ισραήλ χορηγείν τώ βασιλεί και τώ οίκω αυτού· µήνα εν τώ
ενιαυτώ εγίνετο επί τον ένα χορηγείν.
Γ Βασ. 4,7  Ο Σολοµών είχε δώδεκα άρχοντας εις ισαρίθµους περιοχάς επί όλου του Ισραηλιτικού λαού, δια να προµηθεύουν
εις αυτόν και τον οίκον του όσα εχρειάζοντο προς συντήρησίν του. Ενα µήνα κάθε έτος είχεν αναλάβει έκαστος από αυτούς
να χορηγή στον βασιλέα τα προς διατροφήν.
Γ Βασ. 4,8   και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Βενώρ εν όρει Εφραίµ, είς·
Γ Βασ. 4,8  Αυτά δε ήσαν τα ονόµατα των κατά περιοχάς αρχόντων αυτών· Ο Βενώρ εις την ορεινήν περιοχήν Εφραίµ,
Γ Βασ. 4,9   υιός Δακάρ εν Μαχεµάς και εν Σαλαβίν και Βαιθσαµύς και Αιλών έως Βηθανάν, είς·
Γ Βασ. 4,9  ο υιός Δακάρ εις την περιοχήν Μεχαµάς, εις Σαλαβίν, εις Βαιθσαµύς και εις Αιλών έως Βηθανάν·
Γ Βασ. 4,10  υιός Εσδί εν Αραβώθ, αυτού Σωχώ και πάσα η γη Οφέρ·
Γ Βασ. 4,10    ο υιός του Εσδί εις Αραβώθ. Εις αυτόν υπήγετο η Σωχώ και όλη η χώρα Οφέρ.
Γ Βασ. 4,11  Χαναδάβ και Αναφαθέ, ανήρ Ταβλήθ, θυγάτηρ Σαλωµών ήν αυτώ εις γυναίκα, είς·
Γ Βασ. 4,11     Εις Χαναδάβ και Αναφαθέ ο ανήρ της Ταβλήθ, µιας θυγατρός του Σολοµώντος, την οποίαν αυτός είχε λάδει ως
σύζυγον.
Γ Βασ. 4,12  Βαανά υιός Αχιλίδ Θαανάχ και Μαγεδδώ και πάς ο οίκος Σάν ο παρά Σεσαθάν υποκάτω τού Εσραέ και εκ
Βηθσάν έως Σαβελµαουλά, έως Μαεβέρ Λουκάµ, είς·
Γ Βασ. 4,12    Ο Βαανά ο υιός του Αχιλίδ, έχων δικαιοδοσίαν εις Θαανάχ και Μαγεδδώ και επί όλου του οίκου του Σαν, του
ευρισκοµένου πλησίον της Σεσαθάν κάτω του Εσραέ και από την Βηθσάν µέχρι Σαβελµαουλά, µέχρι του Μαεβέρ Λουκάµ.
Γ Βασ. 4,13  υιός Γαβέρ εν εµάθ Γαλαάδ, τούτω σχοίνισµα Ερεγαβά, ή εν τή Βασάν, εξήκοντα πόλεις µεγάλαι τειχήρεις και
µοχλοί χαλκοί, είς·
Γ Βασ. 4,13    Ο υιός Γαβέρ έχων δικαιοδοσίαν εις Ρεµάθ Γαλαάδ. Εις αυτόν υπήγετο η περιοχή Ερεγαβά, η οποία
περιελαµβάνετο εις την Βασάν. Εκεί υπήρχον εξήκοντα µεγάλαι πόλεις ωχυρωµέναι µε τείχη, εις τας πύλας των οποίων
υπήρχαν µοχλοί χάλκινοι.
Γ Βασ. 4,14  Αχιναδάβ υιός Σαδδώ Μααναΐµ, είς·
Γ Βασ. 4,14    Ο Αχιναδάβ, ο υιός του Σαδδώ, εις Μααναΐµ,
Γ Βασ. 4,15  Αχιµαάς εν Νεφθαλίµ, και ούτος έλαβε την Βασεµµάθ θυγατέρα Σαλωµών εις γυναίκα, είς·
Γ Βασ. 4,15    ο Αχιµαάς εις Νεφθαλίµ. Αυτός έλαβεν ως σύζυγόν του την Βασεµµάθ, θυγατέρα του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 4,16  Βαανά υιός Χουσί εν Ασήρ και εν Βααλώθ, είς·
Γ Βασ. 4,16    Ο Βαανά ο υιός Χουσί εις την Ασήρ και την Βααλώθ,
Γ Βασ. 4,17  Σαµαά υιός Ηλά εν τώ Βενιαµίν·
Γ Βασ. 4,17    Ο Σαµαά υιός του Ηλά εις την περιοχήν Βενιαµίν,
Γ Βασ. 4,18  Γαβέρ υιός Αδαΐ εν τή γη Γάδ, και Σηών βασιλέως τού Εσεβών και Ώγ βασιλέως τού Βασάν· και νασίφ είς εν γη
Ιούδα·
Γ Βασ. 4,18    Ο Γαβέρ υιός του Αδαί εις την χώραν Γαδ και την χώραν του Σηών του βασιλέως της πόλεως Εσεβών και του
Ωγ του βασιλέως της χώρας Βασάν. Ο Νασίφ ήτο εις την Ιουδαίαν.
Γ Βασ. 4,19  Ιωσαφάτ υιός Φουασούδ εν Ισσάχαρ.
Γ Βασ. 4,19    Δωδέκατος δε ήτο ο Ιωσαφάτ ο υιός του Φουασούδ , εις την περιοχήν Ισσάχαρ.
Γ Βασ. 20  και Ισραήλ πολλοί ως η άµµος η επί της θαλάσσης εις πλήθος έσθοντες και πίνοντες και ευφραινόµενοι.]
Γ Βασ. 4,20   Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται ήσαν πολλοί, ωσάν την άµµον της θαλάσσης κατά το πλήθος. Αυτοί έτρωγαν και
έπιναν και ηυφραίνοντο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Γ Βασ. 5,1   [Καί Σαλωµών ήν εξουσιάζων εν πάσι τοίς βασιλείοις από τού ποταµού γής αλλοφύλων και έως ορίου Αιγύπτου
προσεγγίζοντες δώρα και δουλεύοντες τώ Σαλωµών πάσας ηµέρας ζωής αυτού.] Καί εχορήγουν οι καθεσταµένοι ούτως τώ
βασιλεί Σαλωµών και πάντα τα διαγγέλµατα επί την τράπεζαν τού βασιλέως , έκαστος µήνα αυτού, ου παραλλάσσουσι
λόγον·
Γ Βασ. 5,1  Ο Σολοµών εξουσίαζεν εις όλας τας βασιλείας εκείνας, αι οποίαι εξετείνοντο από τον ποταµόν Ευφράτην έως την
χώραν των Φιλισταίων και έως εις τα σύνορα της Αιγύπτου. Οι βασιλείς αυτοί προσέφεραν δώρα στον Σολοµώντα και
ήσαν υποτελείς εις αυτόν όλας τας ηµέρας της ζωής του. Οι δε προαναφερθέντες δώδεκα τοπάρχαι επροµήθευον στον
βασιλέα Σολοµώντα, σύµφωνα µε τας εντολάς τας οποίας είχον λάβει, όλα όσα εχρειάζετο δια την βασιλικήν τράπεζαν.
Καθε ενας από αυτούς δι' ένα µήνα ανελάµβανε την χορήγησιν, Ολοι δε αυτοί ετηρούσαν µε ακρίβειαν την υποχρέωσίν των
αυτήν.
Γ Βασ. 5,2   και τας κριθάς και το άχυρον τοίς ίπποις και τοίς άρµασιν ήρον εις τον τόπον, ού αν ή ο βασιλεύς, έκαστος κατά
την σύνταξιν αυτού. και ταύτα τα δέοντα τώ Σαλωµών εν ηµέρα µια· τριάκοντα κόροι σεµιδάλεως και εξήκοντα κόροι
αλεύρου κεκοπανισµένου.
Γ Βασ. 5,2  Οι τοπάρχαι αυτοί εφρόντιζαν να προµηθεύουν κριθήν και άχυρα δι' όλους τους ίππους και δι' εκείνους, που



ήσαν ζευγµένοι εις τα βασιλικά πολεµικά άρµατα. Αυτήν δε την τροφοδοσίαν των ίππων έφεραν στον τόπον, όπου
εκάστοτε ευρίσκετο ο βασιλεύς. Καθένας από τους τοπάρχας αυτούς έφερε το µερίδιόν του. Τα δε προς διατροφήν
απαιτούµενα δια την βασιλικήν τράπεζαν του Σολοµώντος ήσαν εκάστην ηµέραν τα εξής· Τριάκοντα κόροι σηµιγδάλι,
εξήκοντα κόροι αλεύρου κοπανισµένου,
Γ Βασ. 5,3   και δέκα µόσχοι εκλεκτοί και είκοσι βόες νοµάδες και εκατόν πρόβατα εκτός ελάφων και δορκάδων εκλεκτών ,
σιτευτά·
Γ Βασ. 5,3  δέκα εκλεκτά µοσχάρια καλοθρεµµένα, είκοσι βόδια από εκείνα που βόσκουν εις τα λειβάδια, εκατόν πρόβατα,
εκτός βέβαια από τα ελάφια και τα ζαρκάδια, τα οποία ήσαν εκλεκτά και καλοθρεµµένα.
Γ Βασ. 5,4   ότι ήν άρχων πέραν ποταµού, και ήν αυτώ ειρήνη εκ πάντων των µερών κυκλόθεν.
Γ Βασ. 5,4  Ο Σολοµών ήτο µέγας βασιλεύς, διότι εκυριαρχούσεν εις χώρας και πέραν του Ευφράτου ποταµού. Και µολονότι
τοιαύτην έκτασιν είχεν η βασιλεία του, επικρατούσε εις όλην την περιοχήν εντός και γύρω της αυτοκρατορίας του ειρήνη .
Γ Βασ. 5,5   Καί έδωκε Κύριος φρόνησιν τώ Σαλωµών και σοφίαν πολλήν σφόδρα και χύµα καρδίας ως η άµµος η παρά την
θάλασσαν.
Γ Βασ. 5,5  Ο Κυριος έδωκεν στον Σολοµώντα σύνεσιν και σοφίαν πολλήν και µεγάλην ευρύτητα αντιλήψεως, όση είναι η
άµµος, που ευρίσκεται πλησίον εις την θάλασσαν.
Γ Βασ. 5,10  και επληθύνθη Σαλωµών σφόδρα υπέρ την φρόνησιν πάντων αρχαίων ανθρώπων και υπέρ πάντας φρονίµους
Αιγύπτου
Γ Βασ. 5,10    Ο Σολοµών απέκτησε πολύ µεγάλην σοφίαν και σύνεσιν, µεγαλυτέραν από την σοφίαν και σύνεσιν όλων των
αρχαίων ανδρών και αυτών ακόµη των σοφών της Αιγύπτου.
Γ Βασ. 5,11  και εσοφίσατο υπέρ πάντας τους ανθρώπους και εσοφίσατο υπέρ Γαιθάν τον Ζαρείτην και τον Αινάν και τον
Χαλκάλ και Δαρδά υιούς Μάλ.
Γ Βασ. 5,11     Εγινε σοφώτερος από όλους τους ανθρώπους. Σοφώτερος από τον Γαιθάν τον Ζαρείτην, τον Αινάν, τον
Χαλκάλ, τον Δαρδά, οι οποίοι ήσαν υιοί του Μαλ.
Γ Βασ. 5,12  και ελάλησε Σαλωµών τρισχιλίας παραβολάς, και ήσαν ωδαί αυτού πεντακισχίλιαι.
Γ Βασ. 5,12    Ο Σολοµών έγραψε τρεις χιλιάδες αποφθέγµατα και παροιµίας και πέντε χιλιάδας ωδάς.
Γ Βασ. 5,13  και ελάλησεν υπέρ των ξύλων από της κέδρου της εν τώ Λιβάνω και έως της υσσώπου της εκπορευοµένης διά
τού τοίχου και ελάλησε περί των κτηνών και περί των πετεινών και περί των ερπετών και περί των ιχθύων.
Γ Βασ. 5,13    Ωµίλησε δι' όλα τα δένδρα από τα µεγάλα κέδρα, που υπάρχουν στον Λιβανον, µέχρι του µικρού φυτού του
υσσώπου, που φυτρώνει στους τοίχους. Ωµίλησε δια τα ζώα, δια τα πτηνά, δια τα ερπετά και δια τους ιχθύς.
Γ Βασ. 5,14  και παρεγίνοντο πάντες οι λαοί ακούσαι της σοφίας Σαλωµών και ελάµβανε δώρα παρά πάντων των βασιλέων
της γής, όσοι ήκουον της σοφίας αυτού.
Γ Βασ. 5,14    Ολοι οι άνθρωποι προσήρχρντο να ακούσουν την σοφίαν του Σολοµώντος. Ο δε Σολοµών ελάµβανε δώρα από
όλους τους βασιλείς της γης, όσοι ήρχοντο να ακούσουν την σοφίαν του.
Γ Βασ. 5,14α  Καί έλαβε Σαλωµών την θυγατέρα Φαραώ αυτώ εις γυναίκα και εισήγαγεν αυτήν εις την πόλιν Δαυίδ έως
συντελέσαι αυτόν τον οίκον Κυρίου και τον οίκον εαυτού και το τείχος Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 5,14α  Ο Σολοµών επήρεν ως σύζυγόν του την θυγατέρα του Φαραώ της Αιγύπτου, την οποίαν και έφερεν εις την
πόλιν Δαυίδ και την εγκατέστησεν εκεί, µέχρις ότου ετελείωσε την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου και του ιδικού του
ανακτόρου και του τείχους, το οποίον περιέβαλλε την Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 5,14β  τότε ανέβη Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου και προκατελάβετο την Γαζέρ και ενεπύρισεν αυτήν και τον Χανανίτην
τον κατοικούντα εν Μεργάβ, και έδωκεν αυτάς Φαραώ αποστολάς θυγατρί αυτού γυναικί Σαλωµών, και Σαλωµών
ωκοδόµησε την Γαζέρ.
Γ Βασ. 5,14β  Τοτε δε ο Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου εξεστράτευσε και κατέλαβε κατ' αρχάς την Γαζέρ, την οποίαν και
επυρπόλησε. Κατόπιν υπέταξε τους Χαναναίους, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μεργάβ. Αυτάς δε τας χώρας έδωκεν ο
Φαραώ ως προίκα εις την θυγατέρα του, την σύζυγον του Σολοµώντος. Ο Σολοµών ανοικοδόµησε τότε την πυρποληθείσαν
Γαζέρ.
Γ Βασ. 5,15  Καί απέστειλε Χιράµ βασιλεύς Τύρου τους παίδας αυτού χρίσαι τον Σαλωµών αντί Δαυίδ τού πατρός αυτού, ότι
αγαπών ήν Χιράµ τον Δαυίδ πάσας τας ηµέρας.
Γ Βασ. 5,15    Ο δε βασιλεύς της πόλεως Τυρου, ο Χιράµ, έστειλεν ανθρώπους, δια να συγχαρή τον Σολοµώντα, ο οποίος
ανεδείχθη βασιλεύς αντί του πατρός του, διότι ο Χιράµ ήτο φίλος του Δαυίδ όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Γ Βασ. 5,16  και απέστειλε Σαλωµών προς Χιράµ λέγων·
Γ Βασ. 5,16    Ο Σολοµών έστειλεν ανθρώπους και παρεκάλεσε τον Χιράµ λέγων·
Γ Βασ. 5,17  σύ οίδας τον πατέρα µου Δαυίδ ότι ουκ ηδύνατο οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού µου από
προσώπου των πολέµων των κυκλωσάντων αυτόν έως τού δούναι Κύριον αυτούς υπό τα ίχνη των ποδών αυτού.
Γ Βασ. 5,17    “συ γνωρίζεις ότι ο πατήρ µου ο Δαυίδ δεν ηµπορούσε να ανοικοδοµήση ναόν προς δόξαν και τιµήν του
ονόµατος του Κυρίου του Θεού µου εξ αιτίας των πολέµων, τους οποίους είχε διεξαγάγει ολόγυρα, µέχρις ότου ο Κυριος
υπέταξεν υπό τους πόδας του Δαυίδ όλους αυτούς τους εχθρούς του.
Γ Βασ. 5,18  και νύν ανέπαυσε Κύριος ο Θεός µου εµοί κυκλόθεν· ουκ έστιν επίβουλος και ουκ έστιν αµάρτηµα πονηρόν.
Γ Βασ. 5,18    Και τώρα Κυριος ο Θεός έδωσεν εις εµέ ειρήνην και ησυχίαν από τους γύρω µου εχθρούς. Κανείς πλέον εχθρός
δεν υπάρχει, ούτε και υφίσταται κανένα θέµα επικίνδυνον και πονηρόν, ικανόν να διαταράξη την ειρήνην.
Γ Βασ. 5,19  και ιδού εγώ λέγω οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού µου, καθώς ελάλησε Κύριος ο Θεός προς Δαυίδ
τον πατέρα µου, λέγων· ο υιός σου, ον δώσω αντί σού επί τον θρόνον σου, ούτος οικοδοµήσει τον οίκον τώ ονόµατί µου.
Γ Βασ. 5,19    Και έτσι εγώ λέγω και επήρα την απόφασιν, να οικοδοµήσω ναόν στο όνοµα Κυρίου του Θεού µου, όπως είπε
Κυριος ο Θεός προς τον πατέρα µου τον Δαυίδ λέγων· Ο υιός σου, τον οποίον εγώ προορίζω να σε διαδεχθή στον βασιλικόν
σου θρόνον, αυτός θα οικοδοµήση τον ναόν επ' ονόµατί µου.
Γ Βασ. 5,20  και νύν έντειλαι και κοψάτωσάν µοι ξύλα εκ τού Λιβάνου, και ιδού οι δούλοί µου µετά των δούλων σου· και τον
µισθόν δουλείας σου δώσω σοι κατά πάντα, όσα αν είπης, ότι σύ οίδας ότι ουκ έστιν ηµίν ειδώς ξύλα κόπτειν καθώς οι
Σιδώνιοι.



Γ Βασ. 5,20   Και τώρα δώσε εντολήν να κόψουν δι' εµέ ξύλα από τα δένδρα του όρους Λιβάνου. Ιδού οι δούλοι µου είναι εις
την διάθεσίν σου, δια να συνεργασθούν µε τους ιδικούς σου δούλους. Εγώ δε θα δώσω ως µισθόν δια τους δούλους σου ο,τι
συ µου ζητήσης. Ας αναλάβουν οι δούλοι σου το κόψιµο των δένδρων, διότι, όπως και συ γνωρίζεις, δεν υπάρχουν εις την
περιοχήν µας ξυλοκόποι ικανοί, όπως είναι οι Σιδώνιοι”.
Γ Βασ. 5,21  και εγενήθη καθώς ήκουσε Χιράµ των λόγων Σαλωµών, εχάρη σφόδρα και είπεν· ευλογητός ο Θεός σήµερον, ός
έδωκε τώ Δαυίδ υιόν φρόνιµον επί τον λαόν τον πολύν τούτον
Γ Βασ. 5,21    Οταν ο Χιράµ ήκουσε τα λόγια αυτά του Σολοµώντος εχάρη πάρα πολύ και είπε· “δοξασµένος ας είναι σήµερον
ο Θεός, ο οποίος έδωσεν στον Δαυίδ υιόν τόσον συνετόν ως κυβερνήτην δια τον πολυάριθµον αυτόν λαόν του Ισραήλ”.
Γ Βασ. 5,22  και απέστειλε προς Σαλωµών λέγων· ακήκοα περί πάντων, ών απέσταλκας προς µε· εγώ ποιήσω πάν θέληµά
σου, ξύλα κέδρινα και πεύκινα·
Γ Βασ. 5,22   Ο Χιράµ απήντησε προς τον Σολοµώντα και του είπε· “ήκουσα µε προσοχήν όλα εκείνα, τα οποία µου
παρήγγειλες. Εγώ θα κάµω κάθε τι, που µου εζήτησες, δηλαδή να προµηθεύσω εις σε ξύλα από κέδρον και πεύκην.
Γ Βασ. 5,23  οι δούλοί µου κατάξουσιν αυτά εκ τού Λιβάνου εις την θάλασσαν, εγώ θήσοµαι αυτά σχεδίας έως τού τόπου, ού
εάν αποστείλης προς µε, και εκτινάξω αυτά εκεί, και σύ αρείς· και ποιήσεις το θέληµά µου, τού δούναι άρτους τώ οίκω µου.
Γ Βασ. 5,23    Οι δούλοι µου θα κόψουν και θα καταβιβάσουν αυτά από το όρος Λιβανον εις την θάλασσαν, θα τα
τοποθετήσω επάνω εις σχεδίας και θα τα µεταφέρω δια θαλάσσης έως εις την παράλιον περιοχήν, την οποίαν συ θα µου
ορίσης. Εκεί εγώ θα τα αποθέσω, και από εκεί εσύ θα τα πάρης. Συ δε θα εκπληρώσης και το ιδικόν µου θέληµα θα δώσης
δηλαδή τρόφιµα στον οίκον µου”.
Γ Βασ. 5,24  και ήν Χιράµ διδούς τώ Σαλωµών κέδρους και πεύκας και πάν θέληµα αυτού.
Γ Βασ. 5,24   Πράγµατι ο Χιράµ εχορηγούσε στον Σολοµώντα κέδρα και πεύκα και ο,τι άλλο εκείνος ήθελε.
Γ Βασ. 5,25  και Σαλωµών έδωκε τώ Χιράµ είκοσι χιλιάδας κόρους πυρού και µαχείρ τώ οίκω αυτού και είκοσι χιλιάδας βαίθ
ελαίου κεκοµµένου· κατά τούτο εδίδου Σαλωµών τώ Χιράµ κατ ενιαυτόν.
Γ Βασ. 5,25    Ο δε Σολοµών έδιδε τακτικώς στον Χιράµ τέσσαρα και πλέον εκατοµµύρια κιλά σίτου και τροφάς δια τον
βασιλικόν του οίκον. Ακόµη δε τετρακοσίας είκοσι χιλιάδας και πλέον κιλά ελαίου από τα ελαιοπιεστήρια . Αυτό το ποσόν
έδιδε κάθε έτος ο Σολοµών στον Χιράµ.
Γ Βασ. 5,26  και Κύριος έδωκε σοφίαν τώ Σαλωµών, καθώς ελάλησεν αυτώ· και ήν ειρήνη ανά µέσον Χιράµ και ανά µέσον
Σαλωµών, και διέθεντο διαθήκην ανά µέσον αυτών.
Γ Βασ. 5,26   Ο Κυριος έδωσε σοφίαν στον Σολοµώντα, όπως είχεν υποσχεθή εις αυτόν. Και επικρατούσε ειρήνη µεταξύ του
Χιράµ και του Σολοµώντος. Αυτοί συνήψαν συµφωνίαν µεταξύ των.
Γ Βασ. 5,27  και ανήνεγκεν ο βασιλεύς φόρον εκ παντός Ισραήλ, και ήν ο φόρος τριάκοντα χιλιάδες ανδρών.
Γ Βασ. 5,27    Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Σολοµών, ώρισεν ως αχθοφόρους από όλους τους Ισραηλίτας τριάντα
χιλιάδες άνδρας.
Γ Βασ. 5,28  και απέστειλεν αυτούς εις τον Λίβανον, δέκα χιλιάδες εν τώ µηνί, αλλασσόµενοι, µήνα ήσαν εν τώ Λιβάνω και
δύο µήνας εν οίκω αυτών· και Αδωνιράµ επί τού φόρου.
Γ Βασ. 5,28   Εστειλε δε αυτούς εις τα όρος Λιβανον, δια να εργάζωνται ανά δέκα χιλιάδες κατά µήνα. Αυτοί ενηλλάσσοντο,
ώστε ένα µήνα ήσαν στον Λιβανον και δύο µήνας ευρίσκοντο εις τα σπίτια των. Επόπτης δε αυτών ήτο ο Αδωνιράµ.
Γ Βασ. 5,29  και ήν τώ Σαλωµών εβδοµήκοντα χιλιάδες αίροντες άρσιν και ογδοήκοντα χιλιάδες λατόµων εν τώ όρει ,
Γ Βασ. 5,29 Υπήρχον ακόµη εις την υπηρεσίαν του Σολοµώντος εβδοµήκοντα χιλιάδες αχθοφόροι και ογδοήκοντα χιλιάδες
λατόµοι στο όρος.
Γ Βασ. 5,30  χωρίς των αρχόντων των καθεσταµένων επί των έργων τώ Σαλωµών, τρεις χιλιάδες και εξακόσιοι επιστάται οι
ποιούντες τα έργα.
Γ Βασ. 5,30    Εις αυτούς δεν συµπεριελαµβάνοντο οι επόπται των έργων, τους οποίους είχε διορίσει ο Σολοµών και των
οποίων ο αριθµός ανήρχετο εις τρεις χιλιάδας εξακοσίους.
Γ Βασ. 5,32  και ητοίµασαν τους λίθους και τα ξύλα τρία έτη.
Γ Βασ. 5,32    Αυτοί εργαζόµενοι επί τρία κατά συνέχειαν έτη ητοίµασαν όλους τους λίθους και τα ξύλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Γ Βασ. 6,1   Καί εγενήθη εν τώ τεσσαρακοστώ και τετρακοσιοστώ έτει της εξόδου υιών Ισραήλ εξ Αιγύπτου, τώ έτει τώ
τετάρτω εν µηνί τώ δευτέρω βασιλεύοντος τού βασιλέως Σαλωµών επί τον Ισραήλ, (Κεφ. Ε 31 )
Γ Βασ. 6,1  Κατά το τετρακοσιοστόν τεσσαρακοστόν έτος από της εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου και κατά τον
δεύτερον µήνα του τετάρτου έτους, που εβασίλευεν ο Σολοµών στον ισραηλιτικόν λαόν,
Γ Βασ. 6,1α  και ενετείλατο ο βασιλεύς ίνα αίρωσι λίθους µεγάλους τιµίους εις τον θεµέλιον τού οίκου, και λίθους
απελεκήτους. (Κεφ. Ε 32)
Γ Βασ. 6,1α     ο βασιλεύς Σολοµών διέταξε και µετέφεραν τους µεγάλους και ωραίους λίθους δια τα θεµέλια του ναού. Αυτοί
δε οι λίθοι ήσαν απελέκητοι.
Γ Βασ. 6,1β  και επελέκησαν οι υιοί Σαλωµών και οι υιοί Χιράµ και έβαλαν αυτούς.
Γ Βασ. 6,1β    Αυτούς τους λίθους είχον κόψει προηγουµένως οι δούλοι του Σολοµώντος και οι δούλοι του Χιράµ από το όρος
και κατόπιν, αφού τους επελέκησαν, τους έθεσαν ως θεµέλιον του ναού.
Γ Βασ. 6,1γ  εν τώ έτει τώ τετάρτω εθεµελίωσε τον οίκον Κυρίου εν µηνί Νισώ, και τώ δευτέρω µηνί
Γ Βασ. 6,1γ    Κατά δε το τέταρτον έτος και τον µήνα Νισώ, τον δεύτερον αυτόν µήνα, εθεµελίωσεν ο Σολοµών τον ναόν του
Κυρίου.
Γ Βασ. 6,1δ  εν ενδεκάτω ενιαυτώ, εν µηνί Βαάλ (ούτος ο µην ο όγδοος) συνετελέσθη ο οίκος εις πάντα λόγον αυτού και εις
πάσαν διάταξιν αυτού.
Γ Βασ. 6,1δ    Κατά δε το ενδέκατον έτος, τον µήνα Βαάλ (αυτός είναι ο όγδοος µην) απεπερατώθη ο ναός του Θεού καθ'
όλην την αρχιτεκτονικήν αυτού και την άλλην τάξιν.
Γ Βασ. 6,2   και ο οίκος, ον ωκοδόµησεν ο βασιλεύς τώ Κυρίω, τεσσαράκοντα εν πήχει µήκος αυτού και είκοσιν εν πήχει
πλάτος αυτού και πέντε και είκοσιν εν πήχει το ύψος αυτού.



Γ Βασ. 6,2  Ο οίκος αυτός του Κυρίου, τον οποίον ανοικοδόµησεν ο βασιλεύς Σολοµών προς τιµήν του Κυρίου, είχε µήκος µεν
τεσσαράκοντα εβραϊκούς πήχεις, πλάτος είκοσι πήχεις και οψος είκοσι πέντε πήχεις.
Γ Βασ. 6,3   και το αιλάµ κατά πρόσωπον τού ναού, είκοσιν εν πήχει µήκος αυτού εις το πλάτος τού οίκου και δέκα εν πήχει
το πλάτος αυτού κατά πρόσωπον τού οίκου. και ωκοδόµησε τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν.
Γ Βασ. 6,3  Εµπρός στον ναόν υπήρχεν η στοα. Το µήκος της προσόψεώς της ήτο τόσοι, πήχεις, όσον ήτο το πλάτος του
ναού, δηλαδή είκοσι πήχεις. Το δε βάθος της στοάς, που έφθανε µέχρι του ναού, ήτο δέκα πήχεις. Ετσι ανοικοδόµησε και
έφερεν εις πέρας ο Σολοµών τον ναόν τούτον του Κυρίου.
Γ Βασ. 6,4   και εποίησε τώ οίκω θυρίδας παρακυπτοµένας κρυπτάς.
Γ Βασ. 6,4  Ο βασιλεύς διέταξε και κατεσκεύασαν στον ναόν παράθυρα µε κιγκλιδώµατα.
Γ Βασ. 6,5   και έδωκεν επί τον τοίχον τού οίκου µέλαθρα κυκλόθεν τώ ναώ και τώ δαβίρ και εποίησε πλευράς κυκλόθεν .
Γ Βασ. 6,5  Προς τον παρά τον τοίχον του κυρίως ναού χώρον και γύρω από τον ναόν τούτον και από το άδυτον του ναού
διέταξεν ο Σολοµών και κατεσκεύασαν δωµάτια. Τα δωµάτια ήσαν εις επαλλήλους ορόφους γύρω από τον ναόν.
Γ Βασ. 6,6   η πλευρά η υποκάτω πέντε πήχεων εν πήχει το πλάτος αυτής, και το µέσον έξ, και η τρίτη επτά εν πήχει το
πλάτος αυτής· ότι διάστηµα έδωκε τώ οίκω κυκλόθεν έξωθεν τού οίκου, όπως µη επιλαµβάνωνται των τοίχων τού οίκου.
Γ Βασ. 6,6  Ο πρώτος όροφος, ο κατώτερος, είχε πλάτος πέντε πήχεις, ο µεσαίος εξ πήχεις και ο τρίτος επτά πήχεις. Μεταξύ
των οικοδοµηµάτων αυτών και του κυρίως ναού υπήρχε, σεβασµού ένεκεν, µία απόστασις, δια να µη εγγίζουν αυτά τα
οικοδοµήµατα στον τοίχον του ναού.
Γ Βασ. 6,7   και ο οίκος εν τώ οικοδοµείσθαι αυτόν λίθοις ακροτόµοις αργοίς ωκοδοµήθη, και σφύρα και πέλεκυς και πάν
σκεύος σιδηρούν ουκ ηκούσθη εν τώ οίκω εν τώ οικοδοµείσθαι αυτόν.
Γ Βασ. 6,7  Δια την ανοικοδόµησιν του ναού εχρησιµοποιήθησαν συµπαγείς λίθοι, οι οποίοι δεν είχον ανάγκην
κατεργασίας. Ησαν µεγάλοι και έτοιµοι. Ετσι δε κανένα σιδερένιο εργαλείον, κανείς πέλεκυς και κανένα σφυρί δεν
ηκούσθη στον ναόν κατά το διάστηµα της ανοικοδοµήσεως.
Γ Βασ. 6,8   και ο πυλών της πλευράς της υποκάτωθεν υπό την ωµίαν τού οίκου την δεξιάν, και ελικτή ανάβασις εις το
µέσον και εκ της µέσης επί τα τριώροφα,
Γ Βασ. 6,8  Εις το δεξιόν µέρος του ναού, στο ισόγειον των παραπλεύρως οικοδοµηµάτων, υπήρχε µία πύλη, η οποία µε
ελικοειδή κλίµακα ωδηγούσε στον µεσαίον όροφον και από εκεί στον τρίτον όροφον.
Γ Βασ. 6,9   και ωκοδόµησε τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν· και εκοιλοστάθµησε τον οίκον κέδροις .
Γ Βασ. 6,9  Ο Σολοµών οικοδόµησε και έφερεν εις πέρας τον ναόν. Εχρησιµοποίησε δε δια τον ναόν ξυλείαν από κέδρους.
Γ Βασ. 6,10  και ωκοδόµησε τους ενδέσµους δι όλου τού οίκου πέντε εν πήχει το ύψος αυτού, και συνέσχε τον σύνδεσµον εν
ξύλοις κεδρίνοις.
Γ Βασ. 6,10    Ανοικοδόµησε γύρω από τον ναόν και δωµάτια. Το ύψος του κάθε δωµατίου ήτο πέντε πήχεις. Δια το όλον
αυτό οικοδοµικόν συγκρότηµα εχρησιµοποίησε κέδρους.
Γ Βασ. 6,11  [Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Σαλωµών λέγων·
Γ Βασ. 6,11     Είπε δε τότε ο Κυριος προς τον Σολοµώντα·
Γ Βασ. 6,12  ο οίκος ούτος, ον σύ οικοδοµείς, εάν οδεύης τοίς προστάγµασί µου και τα κρίµατά µου ποιής και φυλάσσης
πάσας τας εντολάς µου αναστρέφεσθαι εν αυταίς, στήσω τον λόγον µου, ον ελάλησα προς Δαυίδ τον πατέρα σου
Γ Βασ. 6,12    “ο ναός αυτός, τον οποίον συ οικοδοµείς, θα δοξασθή και θα µε δόξαση, εάν συ πορευθής σύµφωνα µε τα
προστάγµατά µου και εφαρµόσης τας αποφάσεις µου και φυλάξης όλας τας εντολάς µου, αναστρεφόµενος και ζων
σύµφωνα µε αυτά. Και τότε εγώ θα τηρήσω και θα εφαρµόσω την υπόσχεσιν, την οποίαν έδωκα στον πατέρα σου Δαυίδ·
Γ Βασ. 6,13  και κατασκηνώσω εν µέσω υιών Ισραήλ και ουκ εγκαταλείψω τον λαόν µου Ισραήλ.
Γ Βασ. 6,13    θα κατασκηνώσω δηλαδή εν µέσω του Ισραηλιτικού λαού και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον λαόν µου τον
ισραηλιτικόν”.
Γ Βασ. 6,14  και ωκοδόµησε Σαλωµών τον οίκον και συνετέλεσε αυτόν.]
Γ Βασ. 6,14    Ο Σολοµών, οικοδοµών κατ' αυτόν τον τρόπον, επεράτωσε την ανοικοδόµησιν του ναού.
Γ Βασ. 6,15  και ωκοδόµησε τους τοίχους τού οίκου έσωθεν διά ξύλων κεδρίνων από τού εδάφους τού οίκου και έως των
τοίχων και έως των δοκών· εκοιλοστάθµησε συνεχόµενα ξύλοις έσωθεν και περιέσχε το έσω τού οίκου εν πλευραίς
πευκίναις.
Γ Βασ. 6,15    Ενέδυσε δε τους εσωτερικούς τοίχους του ναού από το έδαφος έως εις τας δοκούς της οροφής µε ξύλα κέδρινα
εφαρµοστά. Ολον το δάπεδον του ναού έστρωσε µε σανίδας εκ πεύκων.
Γ Βασ. 6,16  και ωκοδόµησε τους είκοσι πήχεις απ άκρου τού τοίχου το πλευρόν το έν από τού εδάφους έως των δοκών , και
εποίησε εκ τού δαβίρ εις το άγιον των αγίων.
Γ Βασ. 6,16    Εις το εσωτερικόν του ναού και εις απόστασιν είκοσι πήχεων από την οπισθίαν πλευράν του κυρίως ναού
ανήγειρεν από το έδαφος έως εις την οροφήν το δαβίρ, τα άγια των αγίων.
Γ Βασ. 6,17  και τεσσαράκοντα πήχεων ήν ο ναός [ο εσώτατος
Γ Βασ. 6,17    Ο κυρίως ναός είχε µήκος τεσσαράκοντα πήχεις.
Γ Βασ. 6,18  και διά κέδρου προς τον οίκον έσω πλοκήν επαναστήσεις και πέταλον και ανάγλυφα πάντα κέδρινα ουκ
εφαίνετο λίθος.]
Γ Βασ. 6,18    “Με σανίδας εκ κέδρων θα επενδύσης, είπεν ο Θεός, το εσωτερικόν του ναού. Με σανίδας εκ κέδρου, επί των
οποίων θα είναι ανάγλυφα σκαλίσµατα ανθέων. Αι σανίδες θα εφαρµόζουν µία προς την άλλην, ώστε να µη φαίνεται ο
λίθινος τοίχος του ναού”.
Γ Βασ. 6,19  κατά πρόσωπον τού δαβίρ εν µέσω τού οίκου έσωθεν δούναι εκεί την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου.
Γ Βασ. 6,19    Το τµήµα του ναού, που ελέγετο Αγια, ήτο έµπροσθεν του αδύτου, το οποίον ευρίσκετο εις το βάθος του ναού.
Εχρησίµευε δε το άδυτον, δια να τοποθετήται εκεί η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου.
Γ Βασ. 6,20  είκοσι πήχεις µήκος και είκοσι πήχεις πλάτος και είκοσι πήχεις το ύψος αυτού, και παριέσχεν αυτό χρυσίω
συγκεκλεισµένω. και εποίησε θυσιαστήριον [κέδρου
Γ Βασ. 6,20   Το άδυτον, τα Αγια των Αγίων, είχον µήκος είκοσι πήχεις και πλάτος επίσης είκοσι πήχεις και ύψος είκοσι
πήχεις. Τα εσωτερικά δε τοιχώµατα τούτου είχον καλύψει µε καθαρόν χρυσόν. Κατεσκεύασεν επίσης και το θυσιαστήριον



του θυµιάµατος από ξύλα κέδρινα.
Γ Βασ. 6,21  και περιεπύλωσε Σαλωµών τον οίκον ένδοθεν χρυσίω αποκλειστώ και παρήγαγεν εν καθηλώµασι χρυσίου.]
Γ Βασ. 6,21    Ο Σολοµών ενέδυσεν εσωτερικώς τον ναόν µε ελάσµατα από καθαρόν χρυσόν, τα οποία εκάρφωσε µε χρυσά
καρφιά.
Γ Βασ. 6,21  κατά πρόσωπον τού δαβίρ, και περιέσχεν αυτό χρυσίω.
Γ Βασ. 6,21    Ετοποθέτησε δε εµπρός εις τα Αγια των Αγίων το θυσιαστήριον του θυµιάµατος, το οποίον εκάλυψεν επίσης µε
χρυσόν.
Γ Βασ. 6,22  και όλον τον οίκον περιέσχε χρυσίω έως συντελείας παντός τού οίκου [και όλον το έσω τού δαβίρ επετάλωσε
χρυσίω.]
Γ Βασ. 6,22   Ολα τα εσωτερικά τοιχώµατα του ναού, από το δάπεδον και έως την οροφήν, εκάλυψε µε χρυσόν. Ολον τον
εσωτερικόν χώρον του Αδύτου εκάλυψεν επίσης µε ελάσµατα χρυσού.
Γ Βασ. 6,23  και εποίησεν εν τώ δαβίρ δύο Χερουβίµ δέκα πήχεων µέγεθος εσταθµωµένον.
Γ Βασ. 6,23   Μέσα δε στον χώρον αυτόν, εις τα Αγια Αγίων, ετοποθέτησε δύο Χερουβίµ, των οποίων το ύψος ήτο δέκα πήχεις
µε ακρίβειαν µετρηµένους.
Γ Βασ. 6,24  και πέντε πήχεων πτερύγιον τού Χερουβίµ τού ενός και πέντε πήχεων πτερύγιον αυτού το δεύτερον, εν πήχει
δέκα από µέρους πτερυγίου αυτού εις µέρος πτερυγίου αυτού·
Γ Βασ. 6,24   Η µία πτέρυξ του ενός Χερουβίµ είχε µήκος πέντε πήχεις. Πέντε πήχεις είχε και η άλλη πτέρυξ του ιδίου
Χερουβίµ. Ετσι δε ήσαν δέκα πήχεις από το ένα άκρον της µιας πτέρυγος έως το άλλο άκρον της άλλης πτέρυγος του ιδίου
Χερουβίµ.
Γ Βασ. 6,25  ούτως τώ Χερουβίµ τώ δευτέρω, εν µέτρω ενί συντέλεια µία αµφοτέροις.
Γ Βασ. 6,25   Τας αυτάς διαστάσεις είχε και το δεύτερον Χερουβίµ. Αι διαστάσεις και η µορφή ήσαν τα ίδια και δια τα δύο
Χερουβίµ.
Γ Βασ. 6,26  και το ύψος τού Χερούβ τού ενός δέκα εν πήχει, και ούτω τώ Χερούβ τώ δευτέρω.
Γ Βασ. 6,26   Το ύψος του ενός Χερουβείµ ήτο δέκα πήχεις. Επίσης δε δέκα πήχεις ήτο και το ύψος του άλλου Χερουβείµ.
Γ Βασ. 6,27  και αµφότερα τα Χερουβίµ εν µέσω τού οίκου τού εσωτάτου· και διεπέτασε τας πτέρυγας αυτών, και ήπτετο
πτέρυξ µία τού τοίχου, και πτέρυξ Χερούβ τού δευτέρου ήπτετο τού τοίχου τού δευτέρου, και αι πτέρυγες αυτών εν µέσω τού
οίκου ήπτοντο πτέρυξ πτέρυγος.
Γ Βασ. 6,27   Και τα δύο Χερουβίµ ευρίσκοντο στο µέσον του χώρου, που ονοµάζεται Αγια Αγίων. Είχον ανοικτάς τας
πτέρυγάς των και η µία πτέρυξ του ενός Χερουβείµ ήγγιζεν στον τοίχον, η δε άλλη πτέρυξ του άλλου Χερουβείµ στον
απέναντι τοίχον. Αι δε δύο άλλαι πτέρυγες των Χερουβίµ ήγγιζαν η µία την άλλην.
Γ Βασ. 6,28  και περιέσχε τα Χερουβίµ χρυσίω.
Γ Βασ. 6,28   Ο Σολοµών περιέβαλε και αυτά τα Χερουβίµ µε χρυσόν.
Γ Βασ. 6,29  και πάντας τους τοίχους τού οίκου κύκλω εγκολαπτά έγραψε γραφίδι Χερουβίµ, και φοίνικες τώ εσωτέρω και
τώ εξωτέρω.
Γ Βασ. 6,29 Με ειδικόν δε εργαλείον εχάραξεν εις όλας τας εσωτερικάς και εξωτερικάς πλευράς του τοίχου του ναού και του
αδύτου αναγλύφους µορφάς Χερουβίµ και φοινίκων.
Γ Βασ. 6,30  και το έδαφος τού οίκου περιέσχε χρυσίω, τού εσωτάτου και τού εξωτάτου.
Γ Βασ. 6,30   Το δάπεδον δε του ναού, τόσον του εσωτάτου, του Αγίου των Αγίων, όσον και του εξωτερικού, των Αγίων,
εκάλυψε µε χρυσόν.
Γ Βασ. 6,31  και τώ θυρώµατι τού δαβίρ εποίησε θύρας ξύλων αρκευθίνων εις φλιάς πενταπλάς
Γ Βασ. 6,31    Κατεσκεύασε δε και θύραν του αδύτου, της οποίας τα πενταπλά θυρόφυλλα ήσαν από ξύλον αρκεύθου.
Γ Βασ. 6,32  και δύο θύρας ξύλων πευκίνων και εγκολαπτόν επ αυτών εγκεκολαµµένα Χερουβίµ και φοίνικας και πέταλα
διαπεπετασµένα· και περιέσχε χρυσίω και κατέβαινεν επί τα Χερουβίµ και επί τους φοίνικας το χρυσίον.
Γ Βασ. 6,32   Εις τα θυρόφυλλα δε, που είχαν κατασκευασθή από ξύλα πεύκου, είχαν χαραχθή ανάγλυφοι µορφαί Χερουβίµ,
φοινίκων και ανοιγµένων ανθέων. Και αυτά τα ενέδυσε µε χρυσόν. Ο χρυσός αυτός κατέβαινε και εις τας αναγλύφους
µορφάς των Χερουβίµ και των φοινίκων.
Γ Βασ. 6,33  και ούτως εποίησε τώ πυλώνι τού ναού, φλιαί ξύλων αρκευθίνων, στοαί τετραπλώς.
Γ Βασ. 6,33    Καθ' όµοιον τρόπον κατεσκεύασε θύραν δια τα Αγια του κυρίως ναού. Οι παραστάται αυτής ήσαν από ξύλον
αρκεύθου. Το δε άνοιγµά της είχε σχήµα τετραπλεύρου.
Γ Βασ. 6,34  και εν αµφοτέραις ταίς θύραις ξύλα πεύκινα· δύο πτυχαί η θύρα η µία και στροφείς αυτών, και δύο πτυχαί η
θύρα η δευτέρα, στρεφόµενα·
Γ Βασ. 6,34   Και τα δύο θυρόφυλλα είχον καταακευασθή από ξύλα πεύκης. Το ένα θυρόφυλλον απετελείτο από δύο ξύλινα
τµήµατα, τα οποία δια στροφίγγων ανοιγόκλειαν. Επίσης και το άλλο θυρόφυλλον είχε κατασκευασθή από δύο ξύλινα
τεµάχια, τα οποία δια στροφίγγων επίσης ανοιγόκλειαν.
Γ Βασ. 6,35  εγκεκολαµµένα Χερουβίµ και φοίνικες και διαπεπετασµένα πέταλα και περιεχόµενα χρυσίω καταγοµένω επί
την εκτύπωσιν.
Γ Βασ. 6,35    Επάνω εις αυτά είχαν χαραχθή Χερουβείµ, φοίνικες και άνθη µε ανοικτά τα πέταλα. Είχον δε καλυφθή και
αυτά µε χρυσόν, ο οποίος εξετείνετο µέχρι και των αναγλύφων παραστάσεων.
Γ Βασ. 6,36  και ωκοδόµησε την αυλήν την εσωτάτην τρεις στίχους απελεκήτων , και στίχος κατειργασµένης κέδρου
κυκλόθεν.
Γ Βασ. 6,36   Εκτισε κύκλω την εσωτερικήν αυλήν µε τρεις σειράς απελεκήτων λίθων και µε µίαν σειράν από κέδρινα
δοκάρια.
Γ Βασ. 6,36α  και ωκοδόµησε το καταπέτασµα της αυλής τού αιλάµ τού οίκου τού κατά πρόσωπον τού ναού.
Γ Βασ. 6,36α  Επίσης κατεσκεύασε το καταπέτασµα του προνάου, ο οποίος ευρίσκετο εµπρός στον κυρίως ναόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Γ Βασ. 7,1   Καί απέστειλεν ο βασιλεύς Σαλωµών και έλαβε τον Χιράµ εκ Τύρου,



Γ Βασ. 7,1  Ο βασιλεύς Σολοµών έστειλε και εκάλεσε από την Τυρον τον Χιράµ.
Γ Βασ. 7,2   υιόν γυναικός χήρας, και ούτος από της φυλής της Νεφθαλίµ, και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος, τέκτων χαλκού
και πεπληρωµένος της τέχνης και συνέσεως και επιγνώσεως τού ποιείν πάν έργον εν χαλκώ· και εισηνέχθη προς τον
βασιλέα Σαλωµών και εποίησε πάντα τα έργα.
Γ Βασ. 7,2  Αυτός ήτο υιός µιας χήρας από την φυλήν Νεφθαλίµ. Ο δε πατήρ του κατήγετο από την Τυρον. Είχεν ειδικότητα
εις την κατεργασίαν του χαλκού. Είχεν ανεπτυγµένην την καλαισθησίαν και ήτο πλήρης σοφίας και αντιλήψεως, στο να
κατασκευάζη κάθε έργον δια του χαλκού. Αυτός ωδηγήθη στον βασιλέα τον Σολοµώντα και ανέλαβε να κατασκευάση όλα
τα ιερά σκεύη.
Γ Βασ. 7,3   και εχώνευσε τους δύο στήλους τώ αιλάµ τού οίκου, οκτωκαίδεκα πήχεις ύψος τού στύλου, και περίµετρον
τεσσαρεσκαίδεκα πήχεις εκύκλου αυτόν, και το πάχος τού στύλου τεσσάρων δακτύλων τα κοιλώµατα, και ούτως ο στύλος
ο δεύτερος.
Γ Βασ. 7,3  Εχυσε και κατεσκεύασε δύο στύλους δια την είσοδον του ναού. Το ύψος του ενός στύλου ήτο δέκα οκτώ πήχεις, η
δε περίµετρός του ήτο δέκα τέσσαρες πήχεις. Αι προεξοχαί των κοίλον ραβδώσεών του είχον πάχος τέσσαρας δακτύλους.
Καθ' όµοιον τρόπον κατεσκευάσθη και ο δεύτερος στύλος.
Γ Βασ. 7,4   και δύο επιθέµατα εποίησε δούναι επί τας κεφαλάς των στύλων, χωνευτά χαλκά· πέντε πήχεις το ύψος τού
επιθέµατος τού ενός, και πέντε πήχεις το ύψος τού επιθέµατος τού δευτέρου.
Γ Βασ. 7,4  Κατεσκεύασεν επίσης δύο κιονόκρανα, δια να τοποθετηθούν εις τας κορυφάς αυτών των στύλων. Τα έκαµε
χωνευτά χάλκινα. Το ύψος του ενός κιονοκράνου ήτο πέντε πήχεις. Πέντε επίσης πήχεις ήτο και το ύψος του κιονοκράνου
του άλλου στύλου.
Γ Βασ. 7,5   και εποίησε δύο δίκτυα περικαλύψαι το επίθεµα των στύλων, και δίκτυον τώ επιθέµατι τώ ενί, και δίκτυον τώ
επιθέµατι τώ δευτέρω.
Γ Βασ. 7,5  Κατεσκεύασε δύο δικτυωτά, δια να περικαλύψη το κιονόκρανον των στύλων. Ενα δικτυωτόν στο κιονόκρανον
του ενός στύλου και άλλο δικτυωτόν στο κιονόκρανον του δευτέρου.
Γ Βασ. 7,6   και έργον κρεµαστόν, δύο στίχοι ροών χαλκών δεδικτυωµένοι, έργον κρεµαστόν, στίχος επί στίχον· και ούτως
εποίησε τώ επιθέµατι τώ δευτέρω.
Γ Βασ. 7,6  Επίσης κατεσκεύασε δια το κάθε κιονόκρανον ένα καλλιτεχνικόν κρεµαστόν ανάγλυφον. Αυτό απετελείτο από
δύο σειράς χαλκίνων οµοιωµάτων καρπών ροδιάς εντός του δικτύου. Ητο δε κρεµαστόν εις δύο σειράς παραλλήλους. Το
ίδιο καλλιτεχνικόν έργον έκαµε και δια το δεύτερον κιονόκρανον.
Γ Βασ. 7,7   και έστησε τους στύλους τού αιλάµ τού ναού· και έστησε τον στύλον τον ένα και επεκάλεσε το όνοµα αυτού
Ιαχούµ· και έστησε τον στύλον τον δεύτερον και επεκάλεσε το όνοµα αυτού Βαάς.
Γ Βασ. 7,7  Τους δύο αυτούς στύλους ετοποθέτησεν εις την είσοδον του ναού. Ετοποθέτησε τον πρώτον στύλον, τον οποίον
ωνόµασεν Ιαχούµ. Ετοποθέτησεν έπειτα τον δεύτερον στύλον, τον οποίον ωνόµασε Βαάς.
Γ Βασ. 7,8   και επί των κεφαλών των στύλων έργον κρίνου κατά το αιλάµ τεσσάρων πηχών.
Γ Βασ. 7,8  Επάνω δε από τους στύλους αυτούς, που είχαν τοποθετηθή εις την είσοδον του ναού, ετοποθετήθη χάλκινον
οµοίωµα κρίνου ύψους τεσσάρων πήχεων.
Γ Βασ. 7,9   και µέλαθρον επ αµφοτέρων των στύλων, και επάνωθεν των πλευρών επίθεµα το µέλαθρον τώ πάχει.
Γ Βασ. 7,9  Επάνω δε από αυτό υπήρχεν επιστύλιον και στους δύο στύλους. Εις την άνω επιφάνειαν των επιστυλίων υπήρχε
κιονόκρανον µε πάχος ίσον προς το επιστύλιον.
Γ Βασ. 7,10  και εποίησε την θάλασσαν δέκα εν πήχει από τού χείλους αυτής έως τού χείλους αυτής , στρογγύλον κύκλω το
αυτό· πέντε εν πήχει το ύψος αυτής, και συνηγµένοι τρεις και τριάκοντα εν πήχει εκύκλουν αυτήν.
Γ Βασ. 7,10    Κατεσκεύασεν επίσης την χαλκίνην θάλασσαν. Η απόστασις του ενός χείλους από το άλλο, η διάµετρος
δηλαδή της επιφανείας της θαλάσσης, ήτο δέκα πήχεις. Αυτή ήτο ολόγυρα στρογγυλή. Το ύψος της ήτο πέντε πήχεις, η δε
περίµετρος, που περιέβαλλε το χείλος της, ήτο τριάκοντα τρεις πήχεις.
Γ Βασ. 7,11  και υποστηρίγµατα υποκάτωθεν τού χείλους αυτής κυκλόθεν εκύκλουν αυτήν, δέκα εν πήχει κυκλόθεν
Γ Βασ. 7,11     Κατω από το χείλος και γύρω-γύρω περιέβαλλον την θάλασσαν αυτήν δέκα υποστηρίγµατα απέχοντα το ένα
από το άλλο ένα πήχυν.
Γ Βασ. 7,12  και το χείλος αυτής ως έργον χείλους ποτηρίου, βλαστός κρίνου, και το πάχος αυτού παλαιστής.
Γ Βασ. 7,12    Το χείλος της θαλάσσης ήτο ωσάν το χείλος του ποτηρίου, όπως ο βλαστός του κρίνου, το δε πάχος του χείλους
αυτού ήτο µία παλάµη.
Γ Βασ. 7,13  και δώδεκα βόες υποκάτω της θαλάσσης, οι τρεις επιβλέποντες βοράν και οι τρεις επιβλέποντες θάλασσαν και
οι τρεις επιβλέποντες νότον και οι τρεις επιβλέποντες ανατολήν, και πάντα τα οπίσθια εις τον οίκον, και η θάλασσα επ
αυτών επάνωθεν.
Γ Βασ. 7,13    Κατω από την χαλκίνην αυτήν θάλασσαν υπήρχον δώδεκα οµοιώµατα χαλκίνων βοών. Οι τρεις από αυτούς
έστρεφον το πρόσωπόν των προς βορράν, οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, δηλαδή προς δυσµάς, οι
άλλοι τρεις προς νότον και οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς ανατολάς. Τα πίσω µέρη των ήσαν εστραµµένα προς το κέντρον
εντός της αυλής του ναού. Επάνω εις αυτούς εστηρίζετο η χαλκίνη θάλασσα.
Γ Βασ. 7,14  και εποίησε δέκα µεχωνώθ χαλκάς· πέντε πήχεις µήκος της µεχωνώθ της µιάς, και τέσσαρες πήχεις το πλάτος
αυτής, και έξ εν πήχει το ύψος αυτής.
Γ Βασ. 7,14    Κατεσκεύασεν επίσης δέκα κινητά χάλκινα πλυντήρια . Το µήκος κάθε τοιούτου δοχείου ήτο πέντε πήχεις, το
πλάτος του τέσσαρες πήχεις και το ύψος του εξ πήχεις.
Γ Βασ. 7,15  και τούτο το έργον των µεχωνώθ συγκλειστόν αυτοίς, και συγκλειστόν ανά µέσον των εξεχοµένων.
Γ Βασ. 7,15    Τα πλυντήρια δε αυτά είχαν την εξής κατασκευήν· Ησαν κλεισµένα υδατοστεγώς µε παραπλεύρους πλάκας.
Αι πλάκες αυταί ευρίσκοντο µέσα εις πλαίσια, που προεξείχον.
Γ Βασ. 7,16  και επί τα συγκλείσµατα αυτών ανά µέσον των εξεχοµένων λέοντες και βόες και Χερουβίµ, και επί των
εξεχοµένων ούτως· και επάνωθεν και υποκάτωθεν των λεόντων και των βοών χώραι, έργον καταβάσεως
Γ Βασ. 7,16    Εις τας πλευράς µεταξύ των πλαισίων των προεξεχόντων ήσαν σκαλισµένοι λέοντες, βόες και Χερουβίµ. Αι
ίδιαι παραστάσεις υπήρχον και εις τα προεξέχοντα πλαίσια. Επάνω και υποκάτω από τας παραστάσεις των λεόντων και



των βοών υπήρχον ανάγλυφοι παραστάσεις, που προεξείχαν τόσον, ώστε να φαίνωνται ότι εκρέµαντο επάνω από τας
παραστάσεις των λεόντων και των βοών.
Γ Βασ. 7,17  και τέσσαρες τροχοί χαλκοί τή µεχωνώθ τή µια, και τα προσέχοντα χαλκά και τέσσαρα µέρη αυτών, ωµίαι
υποκάτω των λουτήρων.
Γ Βασ. 7,17    Εις κάθε δε τέτοιο δοχείον- λουτήρα υπήρχον τέσσαρες χάλκινοι τροχοί και οι άξονες αυτών, οι εξέχοντες,
επίσης χαλκοί. Εις τα τέσσαρα προς τα έξω µέρη των τροχών υπήρχον υποστηρίγµατα χάλκινα οµοιάζοντα µε ώµον, που
υπεβάσταζαν τους λουτήρας αυτούς.
Γ Βασ. 7,18  και χείρες εν τοίς τροχοίς εν τή µεχωνώθ, και το ύψος τού τροχού τού ενός πήχεος και ηµίσους.
Γ Βασ. 7,18    Επάνω στους τροχούς του κάθε λουτήρος εστηρίζοντο χάλκινοι βραχίονες . Το ύψος εκάστου τροχού ήτο ένας
και ήµισυς πήχυς.
Γ Βασ. 7,19  και το έργον των τροχών έργον τροχών άρµατος· αι χείρες αυτών και οι νώτοι αυτών και η πραγµατεία αυτών ,
τα πάντα χωνευτά.
Γ Βασ. 7,19    Οι τροχοί αυτοί ήσαν κατεσκευασµένοι όπως οι τροχοί ενός άρµατος· δηλαδή οι βραχίονές των, τα πλευρά και
η όλη αυτών κατασκευή ήσαν χωνευτά.
Γ Βασ. 7,20  αι τέσσαρες ωµίαι επί των τεσσάρων γωνιών της µεχωνώθ της µιάς, εκ της µεχωνώθ οι ώµοι αυτής.
Γ Βασ. 7,20   Εις κάθε λουτήρα υπήρχον τέσσαρα υποστηρίγµατα, ένα εις κάθε γωνίαν. Τα υποστηρίγµατα αυτά ήσαν
κολληµένα στον λουτήρα.
Γ Βασ. 7,21  και επί της κεφαλής της µεχωνώθ ήµισυ τού πήχεος µέγεθος αυτής στρογγύλον κύκλω επί της κεφαλής της
µεχωνώθ, και αρχή χειρών αυτής και τα συγκλείσµατα αυτής, και ηνοίγετο επί τας αρχάς των χειρών αυτής.
Γ Βασ. 7,21    Εις το άλλο µέρος του λουτήρος υπήρχε το σκέπασµα καθ' όλην την επιφάνειαν, σχήµατος κυρτού µε
κυρτότητα ηµίσεος πήχεως. Εις το επάνω µέρος του λουτήρος υπήρχον αι χειρολαβαί, εκεί όπου ήτο το µέρος, στο οποίον
ήνοιγε και έκλειεν ο λουτήρ. Ηνοιγε δε και έκλειε µε αυτάς τας χειρολαβάς.
Γ Βασ. 7,22  και τα συγκλείσµατα αυτής Χερουβίµ και λέοντες και φοίνικες εστώτα, εχόµενον έκαστον κατά πρόσωπον
αυτού έσω και τα κυκλόθεν.
Γ Βασ. 7,22   Επάνω δε εις τα χάλκινα αυτά τεµάχια, τα δια το κλείσιµον και άνοιγµα του λουτήρος, είχον σκαλισθή
Χερουβίµ, λέοντες, και φοίνικες όρθιοι. Η κάθε µία δε από τας παραστάσεις αυτάς κατείχε την θέσιν της εσωτερικώς και
κύκλω.
Γ Βασ. 7,23  κατ αυτήν εποίησε πάσας τας δέκα µεχωνώθ, τάξιν µίαν και µέτρον εν πάσαις.
Γ Βασ. 7,23    Κατά παρόµοιον τρόπον έκαµε όλους τους δέκα λουτήρας. Είχαν όλοι τας ιδίας διαστάσεις και την αυτήν
µορφήν εξ ολοκλήρου.
Γ Βασ. 7,24  και εποίησε δέκα χυτροκαύλους χαλκούς, τεσσαράκοντα χοείς χωρούντα τον ένα χυτρόκαυλον µετρήσει
τεσσάρων πηχών· ο χυτρόκαυλος ο είς επί της µεχωνώθ της µιάς ταίς δέκα µεχωνώθ.
Γ Βασ. 7,24   Κατεσκεύασεν επίσης δέκα µεγάλας χαλκίνας χύτρας. Καθε χύτρα είχε µήκος τέσσαρας πήχεις και εχωρούσε
σαράντα αττικούς χόας. Εις κάθε λουτήρα αντιστοιχούσε και µία από τας δέκα αυτάς χύτρας.
Γ Βασ. 7,25  και έθετο τας πέντε µεχωνώθ από της ωµίας τού οίκου εκ δεξιών και πέντε από της ωµίας τού οίκου εξ
αριστερών· και η θάλασσα από της ωµίας τού οίκου εκ δεξιών κατ ανατολάς από τού κλίτους τού νότου.
Γ Βασ. 7,25 Διέταξε δε ο Σολοµών και ετοποθέτησαν τους πέντε λουτήρας εις την δεξιάν πλευράν του ναού και τους άλλους
πέντε εις την αριστεράν πλευράν του ναού, την δε χαλκίνην θάλασσαν ετοποθέτησαν προς τα δεξιά του ναού, µεταξύ
ανατολής και νότου, ήτοι νοτιοανατολικώς.
Γ Βασ. 7,26  και εποίησε Χιράµ τους λέβητας και τας θερµάστρεις και τας φιάλας, και συνετέλεσε Χιράµ ποιών πάντα τα
έργα, ά εποίησε τώ βασιλεί Σαλωµών εν οίκω Κυρίου,
Γ Βασ. 7,26   Κατεσκεύασεν ακόµη ο Χιράµ τους λέβητας, τας θερµάστρας και τας φιάλας. Εφερεν εις πέρας όλα τα έργα του
ναού, τα οποία του είχεν αναθέσει ο βασιλεύς Σολοµών να κατασκευάση στον οίκον του Κυρίου .
Γ Βασ. 7,27  στύλους δύο και τα στρεπτά των στύλων επί των κεφαλών των στύλων δύο και τα δίκτυα δύο τού καλύπτειν
αµφότερα τα στρεπτά των γλυφών τα όντα επί των στύλων,
Γ Βασ. 7,27    Κατεσκεύασε, δηλαδή, τους δύο στύλους και τα περί τας κεφαλάς των δύο αυτών στύλων περιστρεπτά
καλλιτεχνήµατα. Τα δύο δίκτυα, δια να σκεπάζουν τα ανάγλυφα οµοιώµατα αλυσίδων µε τας ελικοειδείς στροφάς που
υπήρχον στους στύλους.
Γ Βασ. 7,28  τας ροάς τετρακοσίας αµφοτέροις τοίς δικτύοις, δύο στίχοι ροών τώ δικτύω τώ ενί περικαλύπτειν αµφότερα τα
όντα τα στρεπτά της µεχωνώθ επ αµφοτέροις τοίς στύλοις,
Γ Βασ. 7,28   Κατεσκεύασε τετρακόσια οµοιώµατα καρπών ροδιάς, που υπήρχον εις τα δύο δικτυωτά ανάγλυφα. Δυο σειραί
από καρπούς ροδιάς υπήρχον στο κάθε δικτυωτόν. Αυτά εχρησίµευαν, δια να σκεπάζουν τας δύο αναγλύφους ελικοειδείς
στροφάς των κιονοκράνων.
Γ Βασ. 7,29  και τα µεχωνώθ δέκα και τους χυτροκαύλους δέκα επί των µεχωνώθ
Γ Βασ. 7,29   Ετσι κατεσκεύασε τους δέκα λουτήρας και τας δέκα χύτρας, αι οποίαι θα ήσαν επάνω στους λουτήρας.
Γ Βασ. 7,30  και την θάλασσαν µίαν και τους βόας δώδεκα υποκάτω της θαλάσσης
Γ Βασ. 7,30    Κατεσκεύασε µίαν θάλασσαν και υποκάτω από αυτήν τα δώδεκα χάλκινα οµοιώµατα βοδιών.
Γ Βασ. 7,31  και τους λέβητας και τας θερµάστρεις και τας φιάλας και πάντα τα σκεύη , ά εποίησε Χιράµ τώ βασιλεί
Σαλωµών τώ οίκω Κυρίου· και οι στύλοι τεσσαράκοντα και οκτώ τού οίκου τού βασιλέως και τού οίκου Κυρίου. πάντα τα
έργα τού βασιλέως, ά εποίησε Χιράµ, χαλκά άρδην·
Γ Βασ. 7,31    Κατεσκεύασε τους λέβητας, τας θερµάστρας, τας φιάλας και όλα τα άλλα ιερά σκεύη, τα οποία ο Χιράµ κατ'
εντολήν του βασιλέως Σολοµώντος ανέλαβε να κατασκευάση δια τον ναόν του Κυρίου . Οι στύλοι, που κατεσκευάσθησαν
στον οίκον του βασιλέως και εις τον ναόν του Κυρίου, ήσαν τεσσαράκοντα οκτώ. Ολα δε αυτά ήσαν εξ ολοκλήρου από
χαλκόν.
Γ Βασ. 7,32  ουκ ήν σταθµός τού χαλκού, ού εποίησε πάντα τα έργα ταύτα, εκ πλήθους σφόδρα· ουκ ήν τέρµα των σταθµών
τού χαλκού.
Γ Βασ. 7,32    Δεν ήτο δυνατόν δε να υπολογισθή ο χαλκός, ο οποίος εχρησιµοποιήθη δι' όλα αυτά τα έργα, επειδή ήτο πάρα



πολύς. Ο χαλκός αυτός ήτο ανυπολόγιστος.
Γ Βασ. 7,33  εν τώ περιοίκω τού Ιορδάνου εχώνευσεν αυτά εν τώ πάχει της γής ανά µέσον Σοκχώθ και ανά µέσον Σειρά.
Γ Βασ. 7,33    Το χυτήριον δε, όπου κατεσκεύασαν όλα αυτά τα χάλκινα είδη, ευρίσκετο εις την περιοχήν του Ιορδάνου εις
κάποιον αργιλλώδη τόπον µεταξύ Σοκχώθ και Σειρά.
Γ Βασ. 7,34  και έδωκεν ο βασιλεύς Σαλωµών τα σκεύη , ά εποίησεν, εν οίκω Κυρίου, το θυσιαστήριον το χρυσούν και την
τράπεζαν, εφ ής οι άρτοι της προσφοράς, χρυσήν,
Γ Βασ. 7,34    Εδωσεν εντολήν ο βασιλεύς Σολοµών να κατασκευασθούν επίσης και τα άλλα ιερά χρυσά σκεύη , τα οποία ο
ίδιος ο Χιράµ κατεσκεύασε δια τον οίκον του Κυρίου. Δηλαδή το χρυσούν θυσιαστήριον του θυµιάµατος, η χρυσή τράπεζα,
επάνω εις την οποίαν ετοποθετούντο οι άρτοι της προθέσεως.
Γ Βασ. 7,35  και τας λυχνίας πέντε εξ αριστερών και πέντε εκ δεξιών κατά πρόσωπον τού δαβίρ , χρυσάς συγκλειοµένας, και
τα λαµπάδια και τους λύχνους και τας επαρυστρίδας χρυσάς
Γ Βασ. 7,35    Αι χρυσαί λυχνίαι πέντε εξ αριστερών και πέντε εκ δεξιών εντός του χώρου των Αγίων εµπρός εις τα Αγια των
Αγίων. Αι λυχνίαι αυταί ήσαν κατασκευασµέναι από καθαρόν χρυσόν µαζή µε τα λαµπάδια και τους λύχνους και τα
χρυσά λαδικά.
Γ Βασ. 7,36  και τα πρόθυρα και οι ήλοι και αι φιάλαι και τα τρυβλία και αι θυΐσκαι χρυσαί, σύγκλειστα, και τα θυρώµατα
των θυρών τού οίκου τού εσωτάτου, αγίου των αγίων, και τας θύρας τού ναού χρυσάς.
Γ Βασ. 7,36    Επίσης αι θύραι, τα καρφιά, αι φιάλαι, τα πινάκια, τα χρυσά θυαιατήρια, ήσαν κατασκευασµένα από καθαρόν
χρυσίον. Τα θυρόφυλλα της θύρας του εσωτάτου µέρους του ναού, δηλαδή του Αδύτου, όπως και αι θύραι του ναού, ήτοι
των Αγίων, και αυτά ήσαν χρυσά.
Γ Βασ. 7,37  και ανεπληρώθη πάν το έργον, ό εποίησε Σαλωµών οίκου Κυρίου, και εισήνεγκε Σαλωµών τα άγια Δαυίδ τού
πατρός αυτού και πάντα τα άγια Σαλωµών, το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, έδωκεν εις τους θησαυρούς οίκου
Κυρίου.
Γ Βασ. 7,37    Ετσι δε ωλοκληρώθη όλον το έργον, το οποίον έκαµεν ο Σολοµών, δηλαδή ο οίκος του Κυρίου. Κατόπιν ο
Σολοµών έφερε και έθεσεν στον ναόν του Κυρίου όλα τα αφιερώµατα του πατρός του Δαυίδ και κάθε τι, που αυτός ο ίδιος ο
Σολοµών είχεν αφιερώσει εις άργυρον, χρυσόν και σκεύη. Ολα αυτά τα αφιέρωσεν στο θησαυροφυλάκιον του ναού του
Κυρίου.
Γ Βασ. 7,38  Καί τον οίκον εαυτώ ωκοδόµησε Σαλωµών τρισκαίδεκα έτεσι.
Γ Βασ. 7,38    Ο Σολοµών ανοικοδόµησε και δια τον εαυτόν του ανάκτορον εις χρονικόν διάστηµα δέκα τριών ετών .
Γ Βασ. 7,39  και ωκοδόµησε τον οίκον δρυµώ τού Λιβάνου· εκατόν πήχεις µήκος αυτού, και πεντήκοντα πήχεις πλάτος
αυτού, και τριάκοντα πηχών ύψος αυτού· και τριών στίχων στύλων κεδρίνων, και ωµίαι κέδριναι τοίς στύλοις.
Γ Βασ. 7,39    Ανοικοδόµησεν επίσης και άλλον οίκον, ο οποίος ως εκ των πολλών κέδρων, που εχρησιµοποιήθησαν,
υπενθύµιζε το δάσος του Λιβάνου. Το οικοδόµηµα αυτό είχε µήκος εκατόν εβραϊκούς πήχεις, πλάτος πεντήκοντα πήχεις
και ύψος τριάκοντα πήχεις. Εις το οικοδόµηµα αυτό υπήρχον τρεις σειραί από κεδρίνους στύλους, επάνω δε στους στύλους
αυτούς υπήρχον δοκάρια κέδρινα.
Γ Βασ. 7,40  και εφάτνωσε τον οίκον άνωθεν επί των πλευρών των στύλων, και ο αριθµός των στύλων τεσσαράκοντα και
πέντε ο στίχος·
Γ Βασ. 7,40   Εστέγασε δε τον οίκον µε σκεπήν από ξύλα κέδρου επάνω από τους στύλους. Ο δε αριθµός των στύλων ήτο εν
συνόλω σαράντα πέντε τακτοποιηµένων εις τρεις σειράς.
Γ Βασ. 7,41  και µέλαθρα τρία και χώρα επί χώραν τρισσώς·
Γ Βασ. 7,41    Υπήρχον δε τρεις όροφοι, οι οποίοι διαιρούσαν έτσι το οικοδόµηµα από την µίαν πλευράν έως εις την άλλην εις
τρία επάλληλα τµήµατα.
Γ Βασ. 7,42  και πάντα τα θυρώµατα και αι χώραι τετράγωνοι µεµελαθρωµέναι και από τού θυρώµατος επί θύραν τρισσώς.
Γ Βασ. 7,42   Ολαι αι θύραι και οι παραστάται αυτών ήσαν κατασκευασµένα από τετραγώνους σανίδας, θύραι και
παράθυρα του οικοδοµήµατος εξετείνοντο εις τρεις σειράς.
Γ Βασ. 7,43  και το αιλάµ των στύλων πεντήκοντα µήκος και πεντήκοντα εν πλάτει, εζυγωµένα, αιλάµ επί πρόσωπον αυτών,
και στύλοι και πάχος επί πρόσωπον αυτής τοίς αιλαµµίµ.
Γ Βασ. 7,43    Μια δε άλλη στοά µήκους πεντήκοντα πήχεων και πλάτους πεντήκοντα επίσης πήχεων υπήρχε µε στύλους
συµµετρικώς τοποθετηµένους. Εµπρός από αυτήν υπήρχεν άλλη επίσης στοά µε στύλους. Εµπρός δε εις αυτήν την στοάν
υπήρχεν υψωµένον έδαφος µε κλίµακα δια τας άλλας στοάς.
Γ Βασ. 7,44  και το αιλάµ των θρόνων, ού κρινεί εκεί, αιλάµ τού κριτηρίου.
Γ Βασ. 7,44   Ακόµη δε υπήρχε και η στοά των θρόνων, εκεί όπου εδίκαζεν ο βασιλεύς· η στοά δηλαδή του δικαστηρίου.
Γ Βασ. 7,45  και ο οίκος αυτών, εν ώ καθήσεται εκεί, αυλή µία εξελισσοµένη τούτοις κατά το έργον τούτο· και οίκον τή
θυγατρί Φαραώ, ήν έλαβε Σαλωµών, κατά το αιλάµ τούτο.
Γ Βασ. 7,45    Επί πλέον υπήρχε και ο οίκος, στον οποίον παρέµενεν ο βασιλεύς µαζή µε τους αυλικούς του. Ο οίκος αυτός ήτο
κτισµένος εις µίαν αυλήν µε στοάς κατά παρόµοιον τρόπον κατασκευασµένος. Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολοµών δια την
θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως σύζυγόν του, όµοιον µε την στοάν αυτήν οίκον.
Γ Βασ. 7,46  πάντα ταύτα εκ λίθων τιµίων κεκολαµµένα εκ διαστήµατος έσωθεν και εκ τού θεµελίου έως των γεισών και
έξωθεν εις την αυλήν την µεγάλην
Γ Βασ. 7,46   Ολα δε αυτά τα οικοδοµήµατα είχαν κατασκευασθή από ωραίους λίθους, οι οποίοι εκόπησαν και
εσκαλίσθησαν κανονικά και είχαν τοποθετηθή από το θεµέλιον έως στους γείσους της οροφής, στο εσωτερικόν των
οικοδοµηµάτων και εις την µεγάλην εξωτερικήν αυλήν.
Γ Βασ. 7,47  την τεθεµελιωµένην εν τιµίοις λίθοις µεγάλοις, λίθοις δεκαπήχεσι και τοίς οκταπήχεσι,
Γ Βασ. 7,47    Αυτή δε η αυλή είχε θεµελιωθή µε ωραίους µεγάλους λίθους µήκους δέκα η οκτώ πήχεων.
Γ Βασ. 7,48  και επάνωθεν τιµίοις κατά το µέτρον απελεκήτων και κέδροις.
Γ Βασ. 7,48   Επάνω δε από αυτούς υπήρχον προσηρµοσµένοι άλλοι ωραιότατοι λίθοι, σύµφωνα µε το µέτρον των
απελεκήτων λίθων, και ξύλα από κέδρους.
Γ Βασ. 7,49  της αυλής της µεγάλης κύκλω τρεις στίχοι απελεκήτων και στίχος κεκολαµµένης κέδρου. και συνετέλεσε



Σαλωµών όλον τον οίκον αυτού.
Γ Βασ. 7,49   Αυτήν δε την αυλήν την περιέβαλλον κύκλω τρεις σειραί από µεγάλους απελέκητους λίθους και µία σειρά
δοκάρια από κέδρα καλοκοµµένα. Ετσι δε ο Σολοµών έφερεν εις πέρας όλον το ανάκτορόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Γ Βασ. 8,1   Καί εγένετο ως συνετέλεσε Σαλωµών τού οικοδοµήσαι τον οίκον Κυρίου και τον οίκον αυτού µετά είκοσιν έτη,
τότε εξεκκλησίασεν ο βασιλεύς Σαλωµών πάντας τους πρεσβυτέρους Ισραήλ εν Σιών τού ανενεγκείν την κιβωτόν διαθήκης
Κυρίου εκ πόλεως Δαυίδ (αύτη εστί Σιών)
Γ Βασ. 8,1  Οταν δε ο Σολοµών ετελείωσε την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου και του ιδικού του ανακτόρου εις
χρονικόν διάστηµα είκοσι ετών, εκάλεσεν όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού εις την Σιών, δια να
µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλιν Δαυίδ (αυτή είναι η Σιών).
Γ Βασ. 8,2   εν µηνί Αθανίν.
Γ Βασ. 8,2  Αυτό έγινε κατά τον µήνα Αθανίν.
Γ Βασ. 8,3   και ήραν οι ιερείς την κιβωτόν
Γ Βασ. 8,3  Οι ιερείς εσήκωσαν και µετέφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης
Γ Βασ. 8,4   και το σκήνωµα τού µαρτυρίου και τα σκεύη τα άγια τα εν τώ σκηνώµατι τού µαρτυρίου,
Γ Βασ. 8,4  και την Σκηνήν του Μαρτυρίου και τα άγια σκεύη, τα οποία υπήρχον εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Γ Βασ. 8,5   και ο βασιλεύς και πάς Ισραήλ έµπροσθεν της κιβωτού θύοντες πρόβατα και βόας αναρίθµητα.
Γ Βασ. 8,5  Κατά την επίσηµον εκείνην ποµπήν επροπορεύετο της Κιβωτού ο βασιλεύς και όλος ο Ισραηλιτικός λαός. Καθ'
οδόν δε εθυσίαζον αναρίθµητα πρόβατα και βόδια .
Γ Βασ. 8,6   και εισφέρουσιν οι ιερείς την κιβωτόν εις τον τόπον αυτής εις το δαβίρ τού οίκου , εις τα άγια των αγίων υπό τας
πτέρυγας των Χερουβίµ·
Γ Βασ. 8,6  Οταν η ποµπή έφθασεν στον ναόν, οι ιερείς έφεραν και ετοποθέτησαν την Κιβωτόν εις την θέσιν της, στο άδυτον
του ναού, εις τα Αγια των Αγίων, κάτω από τας πτέρυγας των Χερουβίµ.
Γ Βασ. 8,7   ότι τα Χερουβίµ διαπεπετασµένα ταίς πτέρυξιν επί τον τόπον της κιβωτού, και περιεκάλυπτον τα Χερουβίµ επί
την κιβωτόν και επί τα άγια αυτής επάνωθεν,
Γ Βασ. 8,7  Διότι τα Χερουβίµ είχαν τας πτέρυγάς των ανοιγµένας επάνω από τον τόπον, όπου ευρίσκετρ η Κιβωτός, και
εσκέπαζαν µε τας πτέρυγάς των την Κιβωτόν και τα άγια, τα οποία υπήρχαν εις αυτήν.
Γ Βασ. 8,8   και υπερείχον τα ηγιασµένα, και ενεβλέποντο αι κεφαλαί των ηγιασµένων εκ των αγίων εις πρόσωπον τού δαβίρ
και ουκ ωπτάνοντο έξω.
Γ Βασ. 8,8  Τα άκρα δε των ιερών ράβδων της Κιβωτού εξείχαν και εφαίνοντο αι κεφαλαί των και από τον άλλον χώρον του
ναού. Από τον χώρον όµως τον εκτός του ναού δεν εφαίνοντο αι ράβδοι.
Γ Βασ. 8,9   ουκ ήν εν τή κιβωτώ πλήν δύο πλάκες λίθιναι, πλάκες της διαθήκης, ας έθηκεν εκεί Μωυσής εν Χωρήβ, ας
διέθετο Κύριος µετά των υιών Ισραήλ εν τώ εκπορεύεσθαι αυτούς εκ γής Αιγύπτου.
Γ Βασ. 8,9  Μέσα εις την Κιβωτόν δεν υπήρχε τίποτε άλλο, παρά µόνον αι δύο λίθιναι πλάκες της Διαθήκης, τας οποίας ο
Μωυσής είχε τοποθετήσει µέσα εις αυτήν στο όρος Χωρήβ. Αυταί δε αι πλάκες περιείχον την Διαθήκην, που έκαµεν ο Θεός
µε τους Ισραηλίτας, όταν αυτοί είχαν εξέλθει από την χώραν της Αιγύπτου και είχαν φθάσει στο όρος Σινά.
Γ Βασ. 8,10  και εγένετο ως εξήλθον οι ιερείς εκ τού αγίου, και η νεφέλη έπλησε τον οίκον·
Γ Βασ. 8,10    Οταν οι ιερείς, µετά την επίσηµον αυτήν τελετήν, εξήλθον από τον ναόν, η νεφέλη εγέµισε τον ναόν.
Γ Βασ. 8,11  και ουκ ηδύναντο οι ιερείς στήκειν λειτουργείν από προσώπου της νεφέλης, ότι έπλησε δόξα Κυρίου τον οίκον.
Γ Βασ. 8,11     Οι ιερείς δεν ηµπορούσαν να παραµείνουν εκεί και να προσφέρουν τας υπηρεσίας των εξ αιτίας της νεφέλης ,
διότι το φως και η θεία λάµψις της εγέµισε τον ναόν τούτον του Κυρίου.
Γ Βασ. 8,14  Καί απέστρεψεν ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, και ευλόγησεν ο βασιλεύς πάντα Ισραήλ, και πάσα εκκλησία
Ισραήλ ειστήκει·
Γ Βασ. 8,14    Επειτα ο βασιλεύς εγύρισε το πρόσωπόν του προς τον ισραηλιτικόν λαόν και ευλόγησεν όλον αυτόν τον λαόν.
Ολοι δε οι Ισραηλίται εστέκοντο όρθιοι.
Γ Βασ. 8,15  και είπεν· ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ σήµερον, ός ελάλησεν εν τώ στόµατι αυτού περί Δαυίδ τού πατρός
µου και εν ταίς χερσίν αυτού επλήρωσε λέγων·
Γ Βασ. 8,15    Ο βασιλεύς ανέπεµψεν αυτήν την προσευχήν· “Ευλογηµένος ας είναι σήµερον ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο
οποίος εξεπλήρωσε την υπόσχεσιν, που µε το ίδιο του το στόµα είχε δώσει προς τον πατέρα µου τον Δαυίδ, την
ανοικοδόµησιν δηλαδή του ναού, λέγων·
Γ Βασ. 8,16  αφ ής ηµέρας εξήγαγον τον λαόν µου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ουκ εξελεξάµην εν πόλει εν ενί σκήπτρω Ισραήλ
τού οικοδοµήσαι οίκον τού είναι το όνοµά µου εκεί. και εξελεξάµην εν Ιερουσαλήµ είναι το όνοµά µου εκεί· και εξελεξάµην
τον Δαυίδ τού είναι επί τον λαόν µου τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 8,16    Από την ηµέραν, που έβγαλα ελεύθερον τον λαόν µου τον Ισραηλιτικόν εκ της Αιγύπτου, δεν εξέλεξα άλλην
πόλιν από την περιοχήν του Ισραηλιτικού λαού, δια να οικοδοµήσω τον ναόν µου, δια να είναι και να δοξάζεται εκεί το
όνοµά µου. Εδιάλεξα την Ιερουσαλήµ ως τόπον, όπου θα αναφέρωνται αι δοξολογίαι και και προσευχαί στο όνοµά µου. Ως
βασιλέα δε εδιάλεξα τον Δαυίδ, δια να κυβερνήση αυτός τον ισραηλιτικόν λαόν µου.
Γ Βασ. 8,17  και εγένετο επί της καρδίας τού πατρός µου οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ.
Γ Βασ. 8,17    Ο πατήρ µου επεθύµησε µε όλην του την καρδίαν να ανοικοδοµήση τον ναόν προς δόξαν και τιµήν του
ονόµατος Κυρίου του Θεού του Ισραήλ.
Γ Βασ. 8,18  και είπε Κύριος προς Δαυίδ τον πατέρα µου· ανθ ών ήλθεν επί την καρδίαν σου τού οικοδοµήσαι οίκον τώ
ονόµατί µου, καλώς εποίησας ότι εγενήθη επί την καρδίαν σου·
Γ Βασ. 8,18    Ο Κυριος όµως απήντησε προς τον πατέρα µου τον Δαυίδ· Καλή είναι η επιθυµία της καρδίας σου να
οικοδοµήσης ναόν προς δόξαν του ονόµατός µου. Καλώς έπραξες, που εγενήθη αυτή η επιθυµία µέσα εις την καρδίαν σου.
Γ Βασ. 8,19  πλήν σύ ουκ οικοδοµήσεις τον οίκον, αλλ ή ο υιός σου ο εξελθών εκ των πλευρών σου, ούτος οικοδοµήσει τον
οίκον τώ ονόµατί µου.



Γ Βασ. 8,19    Αλλά δεν θα οικοδοµήσης συ τούτον τον ναόν, ει µη µόνον ο υιός σου, ο οποίος εβγήκεν από τα σπλάγχνα σου.
Αυτός θα οικοδοµήση τον ναόν προς δόξαν και τιµήν του ονόµατός µου.
Γ Βασ. 8,20  και ανέστησε Κύριος το ρήµα αυτού, ό ελάλησε, και ανέστην αντί Δαυίδ τού πατρός µου και εκάθισα επί τού
θρόνου Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος, και ωκοδόµησα τον οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ.
Γ Βασ. 8,20   Ο Θεός εξεπλήρωσεν αυτήν την υπόσχεσιν, την οποίαν είπε προς τον πατέρα µου, διότι εγώ ήλθον εις την θέσιν
του πατρός µου, εκάθησα στον θρόνον του Ισραηλιτικού λαού, όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο Κυριος, και οικοδόµησα
τον ναόν αυτόν προς δόξαν του ονόµατος Κυρίου του Θεού του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 8,21  και εθέµην εκεί τόπον τή κιβωτώ, εν ή εστιν εκεί διαθήκη Κυρίου, ήν διέθετο Κύριος µετά των πατέρων ηµών εν
τώ εξαγαγείν αυτόν αυτούς εκ γής Αιγύπτου.
Γ Βασ. 8,21    Εκεί καθώρισα τον τόπον δια την Κιβωτόν, εντός της οποίας υπάρχουν αι πλάκες της Διαθήκης, την οποίαν
συνήψεν ο Κυριος µε τους προπάτοράς µας, αφού τους έβγαλεν ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου”.
Γ Βασ. 8,22  Καί ανέστη Σαλωµών κατά πρόσωπον τού θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ και
διεπέτασε τας χείρας αυτού εις τον ουρανόν,
Γ Βασ. 8,22   Εστάθη ο Σολοµών όρθιος εµπρός από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του Κυρίου ενώπιον όλης της
συγκεντρώσεως του Ισραηλιτικού λαού, ήπλωσε τας χείρας του προς τον ουρανόν
Γ Βασ. 8,23  και είπε· Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκ έστιν ως σύ Θεός εν τώ ουρανώ άνω και επί της γής κάτω, φυλάσσων
διαθήκην και έλεος τώ δούλω σου τώ πορευοµένω ενώπιόν σου εν όλη τή καρδία αυτού,
Γ Βασ. 8,23   και είπε· “Κυριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, δεν υπάρχει άλλος Θεός, όπως συ, ούτε άνω στον ουρανόν ούτε
κάτω εις την γην. Διότι συ εκπληρώνεις την υπόσχεσίν σου και παρέχστο έλεός σου εις εµέ τον δούλον σου, ο οποίος µε
όλην του την καρδίαν πορεύεται κατά το θέληµά σου ενώπιόν σου,
Γ Βασ. 8,24  ά εφύλαξας τώ δούλω σου Δαυίδ τώ πατρί µου· και γάρ ελάλησας εν τώ στόµατί σου και εν χερσί σου
επλήρωσας ως η ηµέρα αύτη.
Γ Βασ. 8,24   όπως εξεπλήρωσες αυτά στον δούλον σου, τον πατέρα µου τον Δαυίδ· διότι όσα µε το ίδιο σου το στόµα του
υπεσχέθης, τα εξεπλήρωσες σήµερον, κατά την ηµέραν αυτήν δια της δυνάµεώς σου.
Γ Βασ. 8,25  και νύν, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, φύλαξον τώ δούλω σου Δαυίδ τώ πατρί µου ά ελάλησας αυτώ λέγων· ουκ
εξαρθήσεταί σου ανήρ εκ προσώπου µου καθήµενος επί θρόνου Ισραήλ, πλήν εάν φυλάξωνται τα τέκνα σου τας οδούς
αυτών τού πορεύεσθαι ενώπιόν µου, καθώς επορεύθης ενώπιον εµού.
Γ Βασ. 8,25   Και τώρα, Κυριε ο Θεός του Ισραήλ, εκπλήρωσε στον δούλον σου τον Δαυίδ, τον πατέρα µου, όσα υπεσχέθης εις
αυτόν λέγων· Δεν θα λείψη άνθρωπος ενώπιόν µου από τους απογόνους σου, ο οποίος θα κάθεται στον βασιλικόν θρόνον
του ισραηλιτικού λαού, υπό τον όρον όµως ότι οι απόγονοί σου θα τηρούν τας εντολάς µου και θα πορεύωνται ενώπιόν
µου, όπως επορεύθης και συµπεριεφέρθης συ ενώπιόν µου.
Γ Βασ. 8,26  και νύν, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, πιστωθήτω δή το ρήµά σου τώ Δαυίδ τώ πατρί µου.
Γ Βασ. 8,26   Και τώρα παρακαλώ, Κυριε, Θεέ του ισραηλιτικού λαού, ας αποδειχθή αληθινή και ας πραγµατοποιηθή η
υπόσχεσις, την οποίαν είπες προς τον πατέρα µου Δαυίδ·
Γ Βασ. 8,27  ότι ει αληθώς κατοικήσει ο Θεός µετά ανθρώπων επί της γής; ει ο ουρανός και ο ουρανός τού ουρανού ουκ
αρκέσουσί σοι, πλήν και ο οίκος ούτος, ον ωκοδόµησα τώ ονόµατί σου;
Γ Βασ. 8,27   ότι δηλαδή, συ ο Θεός θα κατοικήσης µαζή µε τους ανθρώπους εις την γην. Εάν ο ουρανός και ο ουρανός του
ουρανού δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πως θα γίνη κατοικητήριόν σου ο ναός αυτός, τον οποίον εγώ οικοδόµησα προς
δόξαν του Ονόµατός σου;
Γ Βασ. 8,28  και επιβλέψη επί την δέησίν µου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούειν της προσευχής, ής ο δούλός σου προσεύχεται
ενώπιόν σου προς σε σήµερον,
Γ Βασ. 8,28   Σε παρακαλώ όµως, Κυριε, ρίψε ευµενές βλέµα εις την δέησίν µου. Κυριε και Θεέ του ισραηλιτικού λαού, άκουσε
την προσευχήν µου, την οποίαν ο δούλός σου απευθύνει προς σε σήµερον.
Γ Βασ. 8,29  τού είναι τους οφθαλµούς σου ηνεωγµένους εις τον οίκον τούτον ηµέρας και νυκτός , εις τον τόπον, ον είπας·
έσται το όνοµά µου εκεί, τού εισακούειν της προσευχής, ής προσεύχεται ο δούλός σου εις τον τόπον τούτον ηµέρας και
νυκτός.
Γ Βασ. 8,29   Ας είναι σε παρακαλώ οι οφθαλµοί σου ανοικτοί ηµέραν και νύκτα προς τον ναόν τούτον, στον τόπον αυτόν,
δια τον οποίον είπες· Θα είµαι εγώ εκεί, δια να ακούω την προσευχήν, την οποίαν θα απευθύνη ο δούλος µου στον τόπον
τούτον, ηµέραν και νύκτα.
Γ Βασ. 8,30  και εισακούση της δεήσεως τού δούλου σου και τού λαού σου Ισραήλ, ά αν προσεύξωνται εις τον τόπον τούτον,
και σύ εισακούση εν τώ τόπω της κατοικήσεώς σου εν ουρανώ και ποιήσεις και ίλεως έση.
Γ Βασ. 8,30   Ναι θα ακούης την προσευχήν εµού του δούλου σου και τας προσευχάς του ισραηλιτικού λαού, τας οποίας θα
απευθύνουν προς σε από τον ιερόν τούτον τόπον. Θα ακούης τας προσευχάς µας από την ουράνιον κατοικίαν σου και θα
κάµης ο,τι σε παρακαλέσουν, δεικνύων έλεος και ευσπλαγχνίαν προς όλους µας.
Γ Βασ. 8,31  όσα αν αµάρτη έκαστος τώ πλησίον αυτού, και εάν λάβη επ αυτόν αράν τού αράσασθαι αυτόν, και έλθη και
εξαγορεύση κατά πρόσωπον τού θυσιαστηρίου σου εν τώ οίκω τούτω,
Γ Βασ. 8,31    Εάν κανείς αδικήση τον πλησίον του και εκείνος αναγκάση τον αδικήσαντα να πάρη όρκον, θα έλθη ο
αδικήσας στο θυσιαστήριον τούτο των ολοκαυτωµάτων του ναού και θα δώση µετά κατάρας ένορκον διαβεβαίωσιν.
Γ Βασ. 8,32  και σύ εισακούση εκ τού ουρανού και ποιήσεις και κρινείς τον λαόν σου Ισραήλ ανοµηθήναι άνοµον , δούναι
την οδόν αυτού εις κεφαλήν αυτού και τού δικαιώσαι δίκαιον, δούναι αυτώ κατά την δικαιοσύνην αυτού.
Γ Βασ. 8,32   Συ δε θα ακούσης από τον ουρανόν την ένορκον αυτήν διαβεβαίωσιν και θα δικάσης αυτόν, όπως και κάθε
άλλον Ισραηλίτην, εκφέρων την δικαίαν απόφασίν σου, ώστε να πέση η δικαία τιµωρία σου επί την κεφαλήν του
παρανοµήσαντος και να δικαιωθή ο δίκαιος, σύµφωνα µε το δίκαιόν του.
Γ Βασ. 8,33  εν τώ πταίσαι τον λαόν σου Ισραήλ ενώπιον εχθρών, ότι αµαρτήσονταί σοι, και επιστρέψουσι και
εξοµολογήσονται τώ ονόµατί σου και προσεύξονται και δεηθήσονται εν τώ οίκω τούτω,
Γ Βασ. 8,33    Οταν ο ισραηλιτικός λαός νικηθή από τους εχθρούς του, διότι ηµάρτησεν εις σε, και κατόπιν µετανοήσουν και
επιστρέψουν και δοξάσουν το Ονοµά σου και σου απευθύνουν προσευχάς και δεήσεις εστραµµένοι προς τον ναόν τούτον,



Γ Βασ. 8,34 και σύ εισακούση εκ τού ουρανού και ίλεως έση ταίς αµαρτίαις τού λαού σου Ισραήλ και επιστρέψεις αυτούς εις
την γήν, ήν έδωκας τοίς πατράσιν αυτών.
Γ Βασ. 8,34   συ θα ακούσης τας δεήσεις των από τον ουρανόν, θα φανής ευσπλαγχνικός εις τας αµαρτίας του ισραηλιτικού
λαού, θα απελευθερώσης αυτούς από την αιχµαλωσίαν και ελευθέρους θα τους επαναφέρης εις την χώραν αυτήν, την
οποίαν συ έδωκες ως κληρονοµίαν στους προπάτοράς των.
Γ Βασ. 8,35  εν τώ συσχεθήναι τον ουρανόν και µη γενέσθαι υετόν, ότι αµαρτήσονταί σοι, και προσεύξονται εις τον τόπον
τούτον και εξοµολογήσονται τώ ονόµατί σου και από των αµαρτιών αυτών αποστρέψουσιν, όταν ταπεινώσης αυτούς,
Γ Βασ. 8,35    Οταν δε κλείση ο ουρανός και δεν θα πέση βροχή εις την γην, διότι ηµάρτησαν απέναντί σου οι Ισροηλίται,
προσευχηθούν δε στον τόπον αυτόν, δοξολογήσουν το Ονοµά σου και ξεκόψουν από τας αµαρτίας των, όταν δια της
ανοµβρίας τιµωρής αυτούς,
Γ Βασ. 8,36  και εισακούση εκ τού ουρανού και ίλεως έση ταίς αµαρτίαις τού δούλου σου και τού λαού σου Ισραήλ· ότι
δηλώσεις αυτοίς την οδόν την αγαθήν πορεύεσθαι εν αυτή και δώσεις υετόν επί την γήν, ήν έδωκας τώ λαώ σου εν
κληρονοµία.
Γ Βασ. 8,36   θα εισακούσης την προσευχήν των από τον ουρανόν, θα γίνης ίλεως εις τας αµαρτίας των δούλων σου των
Ισραηλιτών. Θα διδάξης αυτούς και πάλιν την αγαθήν οδόν να βαδίζουν αυτήν, και τότε θα δώσης την βροχήν εις την γην,
την οποίαν συ έδωκες ως κληρονοµίαν στον λαόν σου τον ισραηλιτικόν.
Γ Βασ. 8,37  λιµός εάν γένηται, θάνατος εάν γένηται, ότι έσται εµπυρισµός, βρούχος, ερυσίβη εάν γένηται, και εάν θλίψη
αυτόν ο εχθρός αυτού εν µια των πόλεων αυτού, πάν συνάντηµα, πάντα πόνον,
Γ Βασ. 8,37    Εάν δε πέση λιµός εις την χώραν, εάν απλωθή επιδηµία θανατικής νόσου, εάν πνεύση καυστικός άνεµος, εάν
πέσουν σµήνη ακρίδων, εάν προσβάλη τα φυτά η ερυσίβη, εάν ο εχθρός πολιορκήση µίαν από τας πόλεις και την φέρη εις
δύσκολον θέσιν, γενικώς εάν συµβή κάποιο κακό γεγονός η οδυνηρά νόσος,
Γ Βασ. 8,38  πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν, εάν γένηται παντί ανθρώπω ως αν γνώσιν έκαστος αφήν καρδίας αυτού και
διαπετάση τας χείρας αυτού εις τον οίκον τούτον,
Γ Βασ. 8,38   και κάθε Ισραηλίτης, στον οποίον θα πέση η θλίψις αυτή, σου απευθύνη ολόθερµον προσευχήν και δέησιν,
υψώση δε τας χείρας του προς τον ναόν τούτον και προσευχηθή ,
Γ Βασ. 8,39  και σύ εισακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου και ίλεως έση και ποιήσεις και δώσεις ανδρί
κατά τας οδούς αυτού, καθώς αν γνώς την καρδίαν αυτού, ότι σύ µονώτατος οίδας την καρδίαν πάντων υιών ανθρώπων,
Γ Βασ. 8,39   συ θα εισακούσης την δέησίν του από τον ουρανόν, από το άριστον και πανυπερτέλειον κατοικητήριόν σου,
και θα γίνης ίλεως προς αυτόν και θα δώσης στον άνθρωπον αυτόν ανάλογα µε την διαγωγήν του, ανάλογα µε τας
διαθέσεις της καρδίας του, διότι συ µόνος, και κανείς άλλος, γνωρίζεις τας καρδίας των ανθρώπων.
Γ Βασ. 8,40  όπως φοβώνταί σε πάσας τας ηµέρας, όσας αυτοί ζώσιν επί της γής, ής έδωκας τοίς πατράσιν ηµών.
Γ Βασ. 8,40   Αι πράξεις δε αυταί του ελέους και της τιµωρίας σου προς τους ανθρώπους θα έχουν αποτέλεσµα να σε
φοβούνται και σε σέβωνται όλας τας ηµέρας της ζωής των, όσας θα ζουν εις την γην, την οποίαν συ έδωκες κληρονοµίαν
στους προπάτοράς µας.
Γ Βασ. 8,41  και τώ αλλοτρίω, ός ουκ έστιν από λαού σου ούτος,
Γ Βασ. 8,41    Ακόµη δε και την προσευχήν εκείνου του ξένου, ο οποίος δεν είναι Ισραηλίτης,
Γ Βασ. 8,42  και ήξουσι και προσεύξονται εις τον τόπον τούτον,
Γ Βασ. 8,42   θα έλθη όµως εις τον τόπον αυτόν να προσευχηθή,
Γ Βασ. 8,43  και σύ εισακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου και ποιήσεις κατά πάντα, όσα αν επικαλέσηταί
σε ο αλλότριος, όπως γνώσι πάντες οι λαοί το όνοµά σου, και φοβώνταί σε, καθώς ο λαός σου Ισραήλ, και γνώσιν ότι το
όνοµά σου επικέκληται επί τον οίκον τούτον, ον ωκοδόµησα.
Γ Βασ. 8,43   συ, Κυριε, θα την εισακούσης από τον ουρανόν, από το τέλειον κατοικητήριόν σου, και θα δώσης εις αυτόν όλα
όσα σε παρακαλεί ο ξένος ούτος. Ετσι δε όλοι οι λαοί θα γνωρίσουν το Ονοµά σου, θα σε σέβωνται και θα σε φοβούνται,
όπως ο ισραηλιτικός λαός, και θα µάθουν ότι είναι αφιερωµένος στο ένδοξον Ονοµά σου ο ναός αυτός, τον οποίον εγώ
οικοδόµησα.
Γ Βασ. 8,44  ότι εξελεύσεται ο λαός σου εις πόλεµον επί τους εχθρούς αυτού εν οδώ, ή επιστρέψεις αυτούς, και προσεύξονται
εν ονόµατι Κυρίου οδόν της πόλεως, ής εξελέξω εν αυτή, και τού οίκου, ού ωκοδόµησα τώ ονόµατί σου,
Γ Βασ. 8,44   Οταν δε ο λαός σου εξέλθη εις πόλεµον εναντίον των εχθρών του στον δρόµον, τον οποίον συ υπέδειξες εις
αυτούς, και προσευχηθή εν τω ονόµατί σου του Κυρίου στρεφόµενος προς την πόλιν, την οποίον συ εξέλεξες και προς τον
ναόν, τον οποίον εγώ οικοδόµησα εις δόξαν του Ονόµατός σου,
Γ Βασ. 8,45  και σύ εισακούση εκ τού ουρανού της δεήσεως αυτών και της προσευχής αυτών και ποιήσεις το δικαίωµα
αυτοίς.
Γ Βασ. 8,45   συ από τον ουρανόν θα ακούσης την δέησιν αυτών και θα αποδώσης εις αυτούς το δίκαιόν των.
Γ Βασ. 8,46  ότι αµαρτήσονταί σοι ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ός ουχ αµαρτήσεται και επάξεις αυτούς και παραδώσεις αυτούς
ενώπιον εχθρών και αιχµαλωτιούσιν οι αιχµαλωτίζοντες εις γήν µακράν και εγγύς,
Γ Βασ. 8,46   Εάν δε αµαρτήσουν απέναντί σου, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος να µη αµαρτήση, και τιµωρήσης
αυτούς και παραδώσης αυτούς στους εχθρούς των, οι οποίοι θα τους αιχµαλωτίσουν και θα τους µεταφέρουν εις χώραν
ευρισκοµένην µακράν η πλησίον,
Γ Βασ. 8,47  και επιστρέψουσι καρδίας αυτών εν τή γη, ού µετήχθησαν εκεί, και επιστρέψουσιν εν γη µετοικίας αυτών και
δεηθώσί σου λέγοντες· ηµάρτοµεν, ηδικήσαµεν, ηνοµήσαµεν,
Γ Βασ. 8,47   τότε, εάν µετανοήσουν µε όλην των την καρδίαν εις την χώραν όπου ωδηγήθησαν αιχµάλωτοι, εάν εις την
χώραν της αιχµαλωσίας επιστρέψουν προς σε και προσευχηθούν και είπουν· Ηµαρτήσαµεν, ηδικήσαµεν, ηνοµήσαµεν·
Γ Βασ. 8,48  και επιστρέψωσι προς σε εν όλη καρδία αυτών και εν όλη ψυχή αυτών εν τή γη εχθρών αυτών , ού µετήγαγες
αυτούς, και προσεύξονται προς σε, οδόν γής αυτών, ής έδωκας τοίς πατράσιν αυτών, και της πόλεως, ής εξελέξω, και τού
οίκου, ού ωκοδόµηκα τώ ονόµατί σου,
Γ Βασ. 8,48   εάν µετανοήσουν και επιστρέψουν προς σε µε όλην των την καρδίαν και µε όλην των την ψυχήν εις την χώραν
των εχθρών των, όπου ωδήγησες αυτούς και εκεί προσευχηθούν προς σε µε το πρόσωπον και την καρδίαν των προς την



γην, την οποίαν συ εξέλεξες δι' αυτούς, και προς τον ναόν, τον οποίον εγώ οικοδόµησα προς δόξαν του Ονόµατός σου,
Γ Βασ. 8,49  και εισακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου
Γ Βασ. 8,49   συ θα εισακούσης την προσευχήν των από τον ουρανόν από το πανυπερτέλειον κατοικητήριόν σου
Γ Βασ. 8,50  και ίλεως έση ταίς αδικίαις αυτών, αίς ήµαρτόν σοι, και κατά πάντα τα αθετήµατα αυτών, ά ηθέτησάν σοι, και
δώσεις αυτούς εις οικτιρµούς ενώπιον αιχµαλωτευόντων αυτούς, και οικτειρήσουσιν αυτούς·
Γ Βασ. 8,50   και θα γίνης ίλεως δια τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν ενώπιόν σου και γενικώς δι' όλας τας παραβάσεις και
τας ανοµίας, τας οποίας διέπραξαν ενώπιόν σου. Θα εµβάλης εις τας καρδίας αυτών, που τους αιχµαλώτισαν,
συναισθήµατα καλωσύνης και ελέους δι' αυτούς και θα τους ευσπλαγχνισθούν.
Γ Βασ. 8,51  ότι λαός σου και κληρονοµία σου, ούς εξήγαγες εκ γής Αιγύπτου εκ µέσου χωνευτηρίου σιδήρου.
Γ Βασ. 8,51    Τούτο δε, διότι αυτός ο λαός σου είναι ιδικός σου, είναι κληρονοµία σου, αυτοί τους οποίους συ ελευθέρους
έβγαλες από την Αίγυπτον, από την σιδηράν κάµινον, εις την οποίαν έλυωναν.
Γ Βασ. 8,52  και έστρωσαν οι οφθαλµοί σου και τα ώτά σου ηνεωγµένα εις την δέησιν τού δούλου σου και εις την δέησιν τού
λαού σου Ισραήλ εισακούειν αυτών εν πάσιν, οίς αν επικαλέσωνταί σε,
Γ Βασ. 8,52   Ας είναι λοιπόν οι οφθαλµοί σου, Κυριε, και τα ώτα σου ανοικτά εις την δέησιν του κάθε Ισραηλίτου και εις την
δέησιν όλου του Ισραηλιτικού λαού, δια να εισακούης αυτούς εις όλα, όσα θα σε παρακαλέσουν.
Γ Βασ. 8,53  ότι σύ διέστειλας αυτούς σεαυτώ εις κληρονοµίαν εκ πάντων των λαών της γής , καθώς ελάλησας εν χειρί
δούλου σου Μωυσή εν τώ εξαγαγείν σε τους πατέρας ηµών εκ γής Αιγύπτου, Κύριε Κύριε.
Γ Βασ. 8,53    Διότι συ εξεχώρισες αυτούς από όλους τους άλλους λαούς της γης, δια να γίνουν ιδική σου κληρονοµία, όπως
εδήλωσες δια του δούλου σου του Μωϋσέως, όταν, Κυριε, Κυριε, έβγαλες τους προγόνους ηµών ελευθέρους από την χώραν
της Αιγύπτου”.
Γ Βασ. 8,53α  Τότε ελάλησε Σαλωµών υπέρ τού οίκου, ως συνετέλεσε τού οικοδοµήσαι αυτόν, Ήλιον εγνώρισεν εν ουρανώ
Κύριος, είπε τού κατοικείν εν γνόφω· οικοδόµησον οίκόν µου, οίκον ευπρεπή σεαυτώ, τού κατοικείν επί καινότητος. ουκ
ιδού αύτη γέγραπται εν βιβλίω της ωδής;
Γ Βασ. 8,53α  Εις την περίστασιν αυτήν, όταν δηλαδή ο Σολοµών απεπεράτωσε την ανοικοδόµησιν του ναού, ωµίλησε δια
τον ναόν και είπεν· “Ο Κυριος εν τη σοφία του έθεσε τον ήλιον στον ουρανόν, δια να φωτίζη τους ανθρώπους, ενώ αυτός ο
ίδιος κατοικεί στον γνόφον και µένει αόρατος. Αυτός µε διέταξε και µου είπε· Οικοδόµησε τον ναόν µου, σεµνόν και ωραίον
στους οφθαλµούς µου, δια να κατοικώ στον καινούργιον αυτόν οίκον”. Αυτά δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον εκείνο που
ονοµάζεται ωδή;
Γ Βασ. 8,54  Καί εγένετο ως συνετέλεσε Σαλωµών προσευχόµενος προς Κύριον όλην την προσευχήν και την δέησιν ταύτην,
και ανέστη από προσώπου τού θυσιαστηρίου Κυρίου οκλακώς επί τα γόνατα αυτού και αι χείρες αυτού διαπεπετασµέναι
εις τον ουρανόν.
Γ Βασ. 8,54   Οταν ο Σολοµών γονατιστός εµπρός στο θυσιαστήριον του Κυρίου και µε τας χείρας υψωµένας προς τον
ουρανόν ετελείωσεν όλην την προσευχήν του, την δέησιν αυτήν, ηγέρθη από έµπροσθεν του θυσιαστηρίου,
Γ Βασ. 8,55  και έστη και ευλόγησε πάσαν εκκλησίαν Ισραήλ φωνή µεγάλη λέγων·
Γ Βασ. 8,55    εστάθη και ευλόγησεν όλην την συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών µε µεγάλην φωνήν και είπεν·
Γ Βασ. 8,56  ευλογητός Κύριος σήµερον, ός έδωκε κατάπαυσιν τώ λαώ αυτού Ισραήλ κατά πάντα , όσα ελάλησεν· ου
διεφώνησε λόγος είς εν πάσι τοίς λόγοις αυτού τοίς αγαθοίς, οίς ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Μωυσή.
Γ Βασ. 8,56   “ας είναι δοξασµένος ο Κυριος σήµερον, ο οποίος ανέπαυσε τον ισραηλιτικόν του λαόν και επραγµατοποίησεν
όλα, όσα υπεσχέθη ότι θα κάµη. Καµµία από τας αγαθάς υποσχέσεις, τας οποίας έδωσε δια του Μωϋσέως στον
ισραηλιτικόν λαόν, δεν έµεινεν ανεκπλήρωτος.
Γ Βασ. 8,57  γένοιτο Κύριος ο Θεός ηµών µεθ ηµών, καθώς ήν µετά των πατέρων ηµών· µη εγκαταλίποιτο ηµάς µηδέ
αποστρέψοιτο ηµάς,
Γ Βασ. 8,57    Είθε Κυριος ο Θεός ηµών να είναι µαζή µας, όπως ήτο µαζή µε τους προπάτοράς µας. Είθε να µη αποστρέψη
ποτέ το πρόσωπόν του από ηµάς και να µη µας εγκαταλείψη.
Γ Βασ. 8,58  επικλίναι καρδίας ηµών επ αυτόν τού πορεύεσθαι εν πάσαις οδοίς αυτού και φυλάσσειν πάσας εντολάς αυτού
και τα προστάγµατα αυτού, ά ενετείλατο τοίς πατράσιν ηµών.
Γ Βασ. 8,58   Ας ελκύση τας καρδίας µας προς αυτόν, δια να πορευώµεθα συµφώνως προς τας οδούς αυτού, να τηρούµεν
όλας τας εντολάς του και τα προστάγµατα του, τα οποία διέταξεν στους προπάτοράς µας.
Γ Βασ. 8,59  και έστρωσαν οι λόγοι ούτοι, ως δεδέηµαι ενώπιον Κυρίου Θεού ηµών, εγγίζοντες προς Κύριον Θεόν ηµών
ηµέρας και νυκτός, τού ποιείν το δικαίωµα τού δούλου σου και το δικαίωµα λαού Ισραήλ ρήµα ηµέρας εν ηµέρα ενιαυτού ,
Γ Βασ. 8,59   Οι ικευτικοί αυτοί λόγοι, τους οποίους ως δέησιν απηύθυνα προς τον Κυριον και Θεόν µας, ας είναι ενώπιον
Κυρίου του Θεού µας ηµέραν και νύκτα ως δίκαιον αίτηµα εµού του δούλου σου, αλλά και όλου του Ισραηλιτικού λαού
καθ' όλας τας ηµέρας του έτους,
Γ Βασ. 8,60  όπως γνώσιν πάντες οι λαοί της γής, ότι Κύριος ο Θεός, αυτός Θεός και ουκ έστιν έτι.
Γ Βασ. 8,60   δια να µάθουν όλοι οι λαοί της γης ότι Κυριος ο Θεός ηµών αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και δεν υπάρχει άλλος
πλην αυτού.
Γ Βασ. 8,61  και έστρωσαν οι καρδίαι ηµών τέλειαι προς Κύριον Θεόν ηµών και οσίως πορεύεσθαι εν τοίς προστάγµασιν
αυτού και φυλάσσειν εντολάς αυτού ως η ηµέρα αύτη.
Γ Βασ. 8,61    Αι καρδίαι µας ας είναι αγνοί και καθαραί προς Κυριον τον Θεόν µας, ώστε να πορευώµεθα µε οσιότητα
σύµφωνα µε τα προστάγµατά του και να φυλάσσωµεν τας εντολάς του, όπως γίνεται κατά την ηµέραν αυτήν”.
Γ Βασ. 8,62  Καί ο βασιλεύς και πάντες οι υιοί Ισραήλ έθυσαν θυσίαν ενώπιον Κυρίου.
Γ Βασ. 8,62   Ο βασιλεύς και όλοι οι Ισραηλίται προσέφεραν κατά την ηµέραν εκείνην θυσίας ενώπιον του Κυρίου .
Γ Βασ. 8,63  και έθυσεν ο βασιλεύς Σαλωµών τας θυσίας των ειρηνικών, ας έθυσε τώ Κυρίω, βοών δύο και είκοσι χιλιάδας
και προβάτων εκατόν και είκοσι χιλιάδας· και ενεκαίνισε τον οίκον Κυρίου ο βασιλεύς και πάντες οι υιοί Ισραήλ.
Γ Βασ. 8,63   Ο Σολοµών προσέφερεν ειρηνικάς θυσίας προς τον Κυριον εικοσιδύο χιλιάδες βόδια, εκατόν είκοσι χιλιάδες
πρόβατα και εγκαινίασε ναόν του Κυρίου ο βασιλεύς και όλοι οι Ισραηλίται µαζή µε αυτόν.
Γ Βασ. 8,64  τή ηµέρα εκείνη ηγίασεν ο βασιλεύς το µέσον της αυλής το κατά πρόσωπον τού οίκου Κυρίου· ότι εποίησεν εκεί



την ολοκαύτωσιν και τας θυσίας και τα στέατα των ειρηνικών, ότι το θυσιαστήριον το χαλκούν το ενώπιον Κυρίου µικρόν·
τού µη δύνασθαι την ολοκαύτωσιν και τας θυσίας των ειρηνικών υπενεγκείν.
Γ Βασ. 8,64   Κατά την ιδίαν εκείνην ηµέραν ηγίασεν ο βασιλεύς την εσωτερικήν αυλήν, η οποία ευρίσκεται εµπρός στον
ναόν του Κυρίου. Διότι εκεί προσέφερε τας θυσίας των ολοκαυτωµάτων, τας αναιµάκτους θυσίας και τα επί των ειρηνικών
θυσιών, επειδή το χαλκούν θυσιαστήριον, που ευρίσκετο ενώπιον του ναού του Κυρίου, ήτο µικρόν και δεν επαρκούσε δια
την προσφοράν των ολοκαυτωµάτων και των ειρηνικών θυσιών.
Γ Βασ. 8,65  και εποίησε Σαλωµών την εορτήν εν τή ηµέρα εκείνη, και πάς Ισραήλ µετ αυτού, εκκλησία µεγάλη από της
εισόδου Ηµάθ έως ποταµού Αιγύπτου, ενώπιον Κυρίου Θεού ηµών εν τώ οίκω, ώ ωκοδόµησεν, εσθίων και πίνων και
ευφραινόµενος ενώπιον Κυρίου Θεού ηµών επτά ηµέρας.
Γ Βασ. 8,65   Ο Σολοµών κατά την ηµέραν εκείνην των εγκαινίων ετέλεσε και την εορτήν της Σκηνοπηγίας και µαζή µε
αυτόν όλος ο ισραηλιτικός λαός. Ητο µεγάλη συγκέντρωσις ανθρώπων, οι οποίοι ήλθον από βορρά µεν από την είσοδον
της Ηµάθ, από δε νότου µέχρι και από τον ποταµόν, που υπάρχει εις τα όρια της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Αυτοί
συνεκεντρώθησαν ενώπιον Κυρίου του Θεού µας στον ναόν, τον οποίον οικοδόµησαν. Ολοι δε έτρωγαν και έπιναν και
ευφραίνοντο ενώπιον Κυρίου του Θεού µας επί επτά κατά συνέχειαν ηµέρας.
Γ Βασ. 8,66  και εν τή ηµέρα τή ογδόη εξαπέστειλε τον λαόν και ευλόγησαν τον βασιλέα , και απήλθεν έκαστος εις τα
σκηνώµατα αυτού χαίροντες και αγαθή καρδία επί τοίς αγαθοίς, οίς εποίησε Κύριος τώ Δαυίδ δούλω αυτού και τώ Ισραήλ
λαώ αυτού.
Γ Βασ. 8,66   Κατά την ογδόην ηµέραν ο βασιλεύς απέλυσε τον λαόν, δια να αναχωρήσουν, και ο λαός εδόξασε τον βασιλέα.
Καθένας από τους Ισραηλίτας επανήλθεν εις την κατοικίαν του χαίρων και µε ευφραινοµένην την καρδίαν δια τα αγαθά,
που ο Κυριος έδωσεν στον δούλον του Δαυίδ και στον λαόν του τον ισραηλιτικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Γ Βασ. 9,1   Καί εγενήθη ως συνετέλεσε Σαλωµών οικοδοµείν τον οίκον Κυρίου και τον οίκον τού βασιλέως και πάσαν την
πραγµατείαν Σαλωµών, όσα ηθέλησε ποιήσαι,
Γ Βασ. 9,1 Οταν ο Σολοµών έφερεν εις πέρας την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου και του βασιλικού του ανακτόρου και
γενικώς όλα τα άλλα οικοδοµήµατα, που ηθέλησε να κάµη,
Γ Βασ. 9,2   και ώφθη Κύριος τώ Σαλωµών δεύτερον, καθώς ώφθη εν Γαβαών,
Γ Βασ. 9,2  ο Κυριος παρουσιάσθη εις αυτόν δευτέραν φοράν, όπως είχε παρουσιασθή δια πρώτην φοράν εις την Γαβαών,
Γ Βασ. 9,3   και είπε προς αυτόν Κύριος· ήκουσα της φωνής της προσευχής σου και της δεήσεώς σου, ής εδεήθης ενώπιόν
µου· πεποίηκά σοι κατά πάσαν την προσευχήν σου, ηγίακα τον οίκον τούτον, ον ωκοδόµησας τού θέσθαι το όνοµά µου
εκεί εις τον αιώνα, και έσονται οι οφθαλµοί µου εκεί και η καρδία µου πάσας τας ηµέρας.
Γ Βασ. 9,3  και είπε προς αυτόν· “ήκουσα τα λόγια της προσευχής και της δεήσεώς σου, την οποίαν απηύθυνες προς εµέ.
Εξεπλήρωσα όσα µου είχες ζητήσει. Ηγίασα τον ναόν τούτον, τον οποίον οικοδόµησες, δια να δοξάζεται εκεί αιωνίως το
όνοµά µου και θα είναι εστραµµένοι οι οφθαλµοί µου και η καρδία µου προς τα εκεί πάντοτε.
Γ Βασ. 9,4   και σύ εάν πορευθής ενώπιον εµού, καθώς επορεύθη Δαυίδ ο πατήρ σου, εν οσιότητι καρδίας και εν ευθύτητι και
τού ποιείν κατά πάντα, ά ενετειλάµην αυτώ, και τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου φυλάξης,
Γ Βασ. 9,4  Εάν δε συ πορευθής ενώπιόν µου, όπως έζησε και επορεύθη ο πατήρ σου Δαυίδ, µε οσιότητα καρδίας, µε
ειλικρίνειαν και ευθύτητα, δια να τηρής όλα όσα παρήγγειλα προς εκείνον και να εφαρµόζης τα προστάγµατά µου και τας
εντολάς µου,
Γ Βασ. 9,5   και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου εν Ισραήλ εις τον αιώνα , καθώς ελάλησα Δαυίδ πατρί σου λέγων·
ουκ εξαρθήσεταί σοι ανήρ ηγούµενος εν Ισραήλ.
Γ Βασ. 9,5  εγώ θα δοξάσω και θα στερεώσω τον θρόνον της βασιλείας σου επί του ισραηλιτικού λαού αιωνίως, όπως
υπεσχέθην στον πατέρα σου τον Δαυίδ λέγων, ότι δεν θα λείψη απόγονός σου άρχων επί του ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 9,6   εάν δε αποστραφέντες αποστραφήτε υµείς και τα τέκνα υµών απ εµού, και µη φυλάξητε τας εντολάς µου και τα
προστάγµατά µου, ά έδωκε Μωυσής ενώπιον υµών, και πορευθήτε και δουλεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς ,
Γ Βασ. 9,6  Εάν όµως αποστραφήτε και αποµακρυνθήτε από εµέ σεις και τα παιδιά σας και δεν φυλάξετε τας εντολάς µου
και τα προστάγµατά µου, τα οποία έδωκεν ο Μωϋσής ενώπιόν σας, και πορευθήτε να λατρεύσετε άλλους θεούς και
προσκυνήσετε αυτούς,
Γ Βασ. 9,7   και εξαρώ τον Ισραήλ από της γής ήν έδωκα αυτοίς, και τον οίκον τούτον, ον ηγίασα τώ ονόµατί µου, απορίψω
εκ προσώπου µου, και έσται Ισραήλ εις αφανισµόν και εις λάληµα εις πάντας τους λαούς.
Γ Βασ. 9,7  εγώ θα ξερριζώσω τον ισραηλιτικόν λαόν από την γην, την οποίαν έχω δώσει εις αυτούς· και τον ναόν, τον
οποίον αφιέρωσα στο όνοµά µου, θα τον απορρίψω από το πρόσωπόν µου. Ο ισραηλιτικός λαός θα εξαφανισθή από την
πατρίδα του και θα γίνη περίγελως µεταξύ όλων των λαών της γης.
Γ Βασ. 9,8   και ο οίκος ούτος έσται ο υψηλός, πάς ο διαπορευόµενος δι αυτού εκστήσεται και συριεί και ερούσιν· ένεκεν
τίνος εποίησε Κύριος ούτως τή γη ταύτη και τώ οίκω τούτω;
Γ Βασ. 9,8  Ο δε µεγαλοπρεπής και υψηλός αυτός ναός θα έλθη εις τέτοιο κατάντηµα, ώστε καθένας, που θα διέρχεται από
εµπρός του, θα εκπλήσσεται, θα συρίζη δε εις έκφρασιν απορίας και θα λέγη· Δια ποίαν αιτίαν ο Κυριος έστειλεν αυτό το
κακόν εις την γην αυτήν και εις αυτόν τον ναόν;
Γ Βασ. 9,9   και ερούσιν· ανθ ών εγκατέλιπον Κύριον Θεόν αυτών, ός εξήγαγε τους πατέρας αυτών εξ Αιγύπτου, εξ οίκου
δουλείας, και αντελάβοντο θεών αλλοτρίων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς, διά τούτο επήγαγε Κύριος επ
αυτούς την κακίαν ταύτην.
Γ Βασ. 9,9  Θα τους δίδεται δε η απάντησις· Επειδή εγκατέλιπαν Κυριον τον Θεόν των, ο οποίος τους έβγαλεν ελευθέρους
από την Αίγυπτον, από την χώραν της δουλείας, και παρεδέχθησαν ξένους θεούς και προσεκύνησαν αυτούς και
υπεδουλώθησαν εις αυτούς, δια τούτο έστειλεν ο Κυριος εναντίον των αυτήν την τιµωρίαν”.
Γ Βασ. 9,9α  Τότε ανήγαγε Σαλωµών την θυγατέρα Φαραώ εκ πόλεως Δαυίδ εις οίκον αυτού, ον ωκοδόµησεν εαυτώ εν ταίς
ηµέραις εκείναις.
Γ Βασ. 9,9α    Τοτε ο Σολοµών οδήγησε την θυγατέρα του Φαραώ από την πόλιν Δαυίδ στο ανάκτορόν του, το οποίον



οικοδόµησε δια τον εαυτόν του κατά τας ηµέρας εκείνας.
Γ Βασ. 9,10  Είκοσιν έτη εν οίς ωκοδόµησε Σαλωµών τους δύο οίκους, τον οίκον Κυρίου και τον οίκον τού βασιλέως,
Γ Βασ. 9,10    Εις διάστηµα είκοσιν ετών οικοδόµησεν ο Σολοµών τα δύο κτιριακά συγκροτήµατα, τον ναόν του Κυρίου και
το βασιλικόν του ανάκτορον.
Γ Βασ. 9,11  Χιράµ ο βασιλεύς Τύρου αντελάβετο τού Σαλωµών εν ξύλοις κεδρίνοις και εν ξύλοις πευκίνοις και εν χρυσίω και
εν παντί θελήµατι αυτού. τότε έδωκεν ο βασιλεύς τώ Χιράµ είκοσι πόλεις εν τή γη τή Γαλιλαία.
Γ Βασ. 9,11     Ο Χιράµ, ο βασιλεύς της Τυρου, εβοήθησε τον Σολοµώντα µε κέδρινα ξύλα και µε ξύλα από πεύκην, µε χρυσόν
και µε ο,τι άλλο ηθέλησεν ο Σολοµών. Τοτε ο βασιλεύς Σολοµών έδωσεν στον Χιράµ είκοσι πόλεις εις την Γαλιλαίαν.
Γ Βασ. 9,12  και εξήλθε Χιράµ εκ Τύρου και επορεύθη εις την Γαλιλαίαν τού ιδείν τας πόλεις, ας έδωκεν αυτώ Σαλωµών, και
ουκ ήρεσαν αυτώ·
Γ Βασ. 9,12    Ο δε Χιράµ εβγήκεν από την Τυρον και επορεύθη, προς την Γαλιλαίαν, δια να ίδη τας πόλεις, τας οποίας του
έδωσεν ο Σολοµών και αι οποίαι δεν του ήρεσαν.
Γ Βασ. 9,13  και είπε· τι αι πόλεις αύται, ας έδωκάς µοι, αδελφέ; και εκάλεσεν αυτάς Όριον έως της ηµέρας ταύτης.
Γ Βασ. 9,13    Ο Χιράµ είπε τότε προς τον Σολοµώντα· “τι πόλεις είναι αύται, τας οποίας µου έδωσες, αδελφέ µου; Ωνόµασε δε
αυτάς “Οριον” και έτσι αυταί ονοµάζονται µέχρι της ηµέρας αυτής.
Γ Βασ. 9,14  και ήνεγκε Χιράµ τώ Σαλωµών εκατόν και είκοσι τάλαντα χρυσίου
Γ Βασ. 9,14    Ο Χιράµ έφερε και προσέφερε προς τον Σολοµώντα εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου.
Γ Βασ. 9,26 και ναύν υπέρ ού εποίησεν ο βασιλεύς Σαλωµών εν Γασιών Γαβέρ την ούσαν εχοµένην Αιλάθ επί τού χείλους της
εσχάτης θαλάσσης εν γη Εδώµ.
Γ Βασ. 9,26   Εδωσεν επίσης στον Σολοµώντα ναυτικόν, δια το οποίον ο βασιλεύς κατεσκεύασε ναύσταθµον εις Γασιών
Γαβέρ, που ευρίσκεται πλησίον της Αιλάθ, εις την παραλίαν της Ερυθράς Θαλάσσης παρά την περιοχήν της Ιδουµαίας.
Γ Βασ. 9,27  και απέστειλε Χιράµ εν τή νειί των παίδων αυτού άνδρας ναυτικούς ελαύνειν ειδότας θάλασσαν µετά των
παίδων Σαλωµών.
Γ Βασ. 9,27   Δια την επάνδρωσιν δε του ναυτικού τούτου έστειλεν ο Χιράµ από το ιδικόν του ναυτικόν πλήρωµα,
ανθρώπους, οι οποίοι εγνώριζαν την θάλασσαν και την τέχνην της ναυσιπλοΐας. Αυτοί ήσαν µαζή µε το πλήρωµα των
ανδρών του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 9,28  και ήλθον εις Σωφηρά και έλαβον εκείθεν χρυσίου εκατόν είκοσι τάλαντα και ήνεγκαν τώ βασιλεί Σαλωµών .
Γ Βασ. 9,28   Το ναυτικόν τούτο έπλευσεν εις Σωφηρά και έλαβεν από εκεί εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσού, τα οποία έφεραν
στον Σολοµώντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Γ Βασ. 10,1  Καί βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνοµα Σαλωµών και το όνοµα Κυρίου και ήλθε πειράσαι αυτόν εν αινίγµασι·
Γ Βασ. 10,1     Η βασίλισσα της χώρας Σαβά ήκουσε την φήµην του ονόµατος του Σολοµώντος, όπως και τα περί του
ονόµατος του Κυρίου και ήλθε προς τον Σολοµώντα, δια να τον γνωρίση προσωπικώς και να υποβάλη εις αυτόν µερικά
αινιγµατώδη ερωτήµατα.
Γ Βασ. 10,2  και ήλθεν εις Ιερουσαλήµ εν δυνάµει βαρεία σφόδρα, και κάµηλοι αίρουσαι ηδύσµατα και χρυσόν πολύν
σφόδρα και λίθον τίµιον, και εισήλθε προς Σαλωµών και ελάλησεν αυτώ πάντα όσα ήν εν τή καρδία αυτής.
Γ Βασ. 10,2    Ηλθεν εις την Ιερουσαλήµ µε πολύ µεγάλην συνοδείαν, µε καµήλους, αι οποίαι ήσαν φορτωµέναι µε
αρωµατικά προϊόντα, µε πολύν χρυσόν και µε πολύτιµους λίθους. Παρουσιάσθη στον Σολοµώντα και του είπεν όλα, όσα
αινιγµατώδη είχεν εις την διάνοιάν της.
Γ Βασ. 10,3  και απήγγειλεν αυτή Σαλωµών πάντας τους λόγους αυτής· ουκ ήν λόγος παρεωραµένος παρά τού βασιλέως , ον
ουκ απήγγειλεν αυτή.
Γ Βασ. 10,3    Ο Σολοµών απήντησεν εις όλους τους αινιγµατώδεις αυτής λόγους. Καµµία απορία και ερωτησίς της δεν
έµεινε χωρίς απάντησιν εκ µέρους του βασιλέως Σολοµώντος. Εις όλας εκείνος απήντησε.
Γ Βασ. 10,4  και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σαλωµών και τον οίκον , ον ωκοδόµησε,
Γ Βασ. 10,4    Η βασίλισσα της χώρας Σαβά εγνώρισε προσωπικώς πλέον όλην την σοφίαν του Σολοµώντος . Είδε δε και τον
οίκον, τον οποίον αυτός είχεν οικοδοµήσει.
Γ Βασ. 10,5  και τα βρώµατα Σαλωµών και την καθέδραν παίδων αυτού και την στάσιν λειτουργών αυτού και τον
ιµατισµόν αυτού και τους οινοχόους αυτού, και την ολοκαύτωσιν αυτού, ήν ανέφερεν εν οίκω Κυρίου, και εξ εαυτής
εγένετο.
Γ Βασ. 10,5    Είδε την ποικιλίαν των φαγητών του Σολοµώντος, τας κατοικίας, όπου έµειναν οι δούλοι του, την
συµπεριφοράν των υπηρετών του, τα ενδύµατά του, τους οινοχόους του και τα ζώα, τα οποία καθηµερινώς προσεφέροντο
προς ολοκαύτωσιν στον Κυριον και εξεπλάγη πάρα πολύ.
Γ Βασ. 10,6  και είπε προς τον βασιλέα Σαλωµών· αληθινός ο λόγος, ον ήκουσα εν τή γη µου περί τού λόγου σου και περί της
φρονήσεώς σου,
Γ Βασ. 10,6    Είπε δε αυτή προς τον βασιλέα Σολοµώντα· “αληθινή ήτο η µεγάλη φήµη σου, την οποίαν εγώ ήκουσα εις την
χώραν µου σχετικώς µε το πρόσωπόν σου και ειδικώτερα σχετικώς µε την σοφίαν σου.
Γ Βασ. 10,7  και ουκ επίστευσα τοίς λαλούσί µοι, έως ότου παρεγενόµην και εωράκασιν οι οφθαλµοί µου, και ιδού ουκ εισί
το ήµισυ καθώς απήγγειλάν µοι· προστέθεικας αγαθά προς αυτά επί πάσαν την ακοήν, ήν ήκουσα εν τή γη µου·
Γ Βασ. 10,7    Τοτε δεν επίστευσα εις αυτά, τα οποία µου έλεγαν οι άνθρωποι, µέχρις ότου ήλθα εδώ και είδα µε τα ίδια µου
τα µάτια. Ιδού· εκείνα τα οποία µου είχαν είπει, δεν είναι ούτε τα µισά από όσα πράγµατι υπάρχουν. Συ µε την προσωπικήν
µας γνωριµίαν µου προσέθεσες και µε έκαµες να καταλάβω, ότι τα αγαθά τα ιδικά σου είναι πολύ ανώτερα, από όσα είχα
ακούσει εις την χώραν µου.
Γ Βασ. 10,8  µακάριαι αι γυναίκές σου, µακάριοι οι παίδές σου ούτοι οι παρεστηκότες ενώπιόν σου διόλου, οι ακούοντες
πάσαν την φρόνησίν σου·
Γ Βασ. 10,8    Ευτυχισµέναι είναι αι γυναίκες σου, ευτυχισµένοι οι δούλοι σου, οι οποίοι παρίστανται πάντοτε ενώπιόν σου
και ακούουν καθηµερινώς όλην την σοφίαν σου.



Γ Βασ. 10,9  γένοιτο Κύριος ο Θεός σου ευλογηµένος, ός ηθέλησεν εν σοί δούναί σε επί θρόνον Ισραήλ· διά το αγαπάν Κύριον
τον Ισραήλ στήσαι εις τον αιώνα και έθετό σε βασιλέα επ αυτούς τού ποιείν κρίµα εν δικαιοσύνη και εν κρίµασιν αυτών .
Γ Βασ. 10,9    Ευλογηµένος ας είναι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος ευηρεστήθη εις σε και ευδόκησε να σε εγκαταστήση στον
θρόνον βασιλέα του ισραηλιτικού λαού. Τούτο δε έγινε, διότι ο Θεός αγαπά τον ισραηλιτικόν λαόν και θέλει να στερεώση
αυτόν στους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο εγκατέστησε σε βασιλέα εις αυτούς, δια να αποδίδης εις αυτούς το δίκαιον,
όταν αυτοί παρουσιάζονται να κριθούν σχετικώς µε τας διαφοράς των”.
Γ Βασ. 10,10  και έδωκε τώ Σαλωµών εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου και ηδύσµατα πολλά σφόδρα και λίθον τίµιον· ουκ
εληλύθει κατά τα ηδύσµατα εκείνα έτι εις πλήθος, ά έδωκε βασίλισσα Σαβά τώ βασιλεί Σαλωµών.
Γ Βασ. 10,10  Η βασίλισσα έδωσεν στον Σολοµώντα εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου, πολλά λίαν αρωµατώδη είδη και
πολυτίµους λίθους. Ουδέποτε δε άλλοτε δεν προσεφέρθησαν τόσα πολλά αρωµατώδη προϊόντα εις άλλον βασιλέα, από όσα
προσέφερεν η βασίλισσα της χώρας Σαβά στον βασιλέα Σολοµώντα.
Γ Βασ. 10 ,11     (και η ναύς Χιράµ η αίρουσα το χρυσίον εκ Σουφίρ ήνεγκε ξύλα πελεκητά πολλά σφόδρα και λίθον τίµιον·
Γ Βασ. 10,11   (Το δε ναυτικόν το οποίον είχε δώσει ο Χιράµ στον Σολοµώντα και το οποίον µετέφερεν από Σουφίρ χρυσίον,
έφερεν επίσης στον Σολοµώντα πάρα πολλά πολύτιµα ξύλα και πολυτίµους λίθους.
Γ Βασ. 10,12  και εποίησεν ο βασιλεύς τα ξύλα τα πελεκητά υποστηρίγµατα τού οίκου Κυρίου και τού οίκου τού βασιλέως
και νάβλας και κινύρας τοίς ωδοίς· ουκ εληλύθει τοιαύτα ξύλα απελέκητα επί της γής, ουδέ ώφθησάν που έως της ηµέρας
ταύτης).
Γ Βασ. 10,12  Και ο βασιλεύς Σολοµών µε τα πολύτιµα αυτά ξύλα κατεσκεύασε πελεκητά υποστηρίγµατα δια τον ναόν του
Κυρίου και δια το βασιλικόν ανάκτορον. Κατεσκεύασεν επίσης µουσικά όργανα, νάβλας και κινύρας δια τους µουσικούς,
που έψαλλον στον ναόν. Τέτοια δε πολύτιµα ξύλα δεν είχαν βγη ποτέ από άλλα σηµεία της γης, ούτε και είχαν
παρουσιασθή πουθενά µέχρι της ηµέρας εκείνης).
Γ Βασ. 10,13  και ο βασιλεύς Σαλωµών έδωκε τή βασιλίσση Σαβά πάντα , όσα ηθέλησεν, όσα ητήσατο, εκτός πάντων ών
εδεδόκει αυτή διά χειρός τού βασιλέως Σαλωµών· και απεστράφη και ήλθεν εις την γήν αυτής, αυτή και πάντες οι παίδες
αυτής.
Γ Βασ. 10,13  Ο βασιλεύς Σολοµών έδωσεν εις την βασίλισσαν Σαβά όλα όσα εκείνη ηθέλησεν, όλα όσα του εζήτησεν, εκτός
βέβαια εκείνων τα οποία αυτός οικειοθελώς έδωσε προς αυτήν. Η βασίλισσα επέστρεψε κατόπιν αυτών και ήλθεν εις την
χώραν της, αυτή και όλοι οι συνοδεύοντες αυτήν δούλοι.
Γ Βασ. 10,14  Καί ήν ο σταθµός τού χρυσίου τού εληλυθότος τώ Σαλωµών εν ενιαυτώ ενί εξακόσια και εξηκονταέξ τάλαντα
χρυσίου,
Γ Βασ. 10,14  Ο δε χρυσός, ο οποίος κάθε έτος εισήρχετο στο ταµείον του Σολοµώντος ήτο εξακόσια εξήκοντα εξ τάλαντα
χρυσού.
Γ Βασ. 10,15  χωρίς των φόρων των υποτεταγµένων και των εµπόρων και πάντων των βασιλέων τού πέραν και των
σατραπών της γής.
Γ Βασ. 10,15  Εις αυτά δεν συµπεριελαµβάνοντο οι φόροι των υποτελών εις αυτόν, δηλαδή των εµπόρων και όλων των
βασιλέων, των εκτός της χώρας, και των διοικητών διαφόρων περιοχών.
Γ Βασ. 10,16  και εποίησε Σαλωµών τριακόσια δόρατα χρυσά ελατά. -τριακόσιοι χρυσοί επήσαν επί το δόρυ το έν-
Γ Βασ. 10,16  Από τον χρυσόν αυτόν κατεσκεύασεν ο Σολοµών τριακόσια δόρατα σφυρηλατηµένα . Δια κάθε δε δόρυ
εχρειάσθησαν τριακόσιοι χρυσοί σίκλοι.
Γ Βασ. 10,17  και τριακόσια όπλα χρυσά ελατά -και τρεις µναί ενήσαν χρυσού εις το όπλον το έν- και έδωκεν αυτά ο
βασιλεύς εις οίκον δρυµού τού Λιβάνου.
Γ Βασ. 10,17  Κατεσκεύασε τριακόσια όπλα από σφυρηλατηµένον χρυσόν, δια κάθε όπλον απητήθησαν τρεις µναι χρυσού,
και έδωκεν αυτά ο βασιλεύς, να φυλαχθούν στο οικοδόµηµα, το οποίον ωνοµάζετο δάσος του Λιβάνου.
Γ Βασ. 10,18  και εποίησεν ο βασιλεύς θρόνον ελεφάντινον µέγαν και περιεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω δοκίµω·
Γ Βασ. 10,18  Κατεσκεύασεν ακόµη ο βασιλεύς ένα µεγάλον θρόνον από ελεφαντοστούν, τον οποίον επεχρύσωσε µε καθαρόν
χρυσίον.
Γ Βασ. 10,19  έξ αναβαθµοί εν θρόνω και προτοµαί µόσχων τώ θρόνω εκ των οπίσω αυτού και χείρες ένθεν και ένθεν επί τού
τόπου της καθέδρας, και δύο λέοντες εστηκότες παρά τας χείρας,
Γ Βασ. 10,19  Εις τον θρόνον αυτόν υπήρχον εξ σκαλοπάτια. Εις το όπισθεν µέρος του θρόνου υπήρχον προτοµαί κεφαλών
µόσχων, εκατέρωθεν δε του καθίσµατος του θρόνου βραχίονες, δια να στηρίζονται τα χέρια. Υπήρχον δε ακόµη και δύο
αγάλµατα ορθίων λεόντων πλησίον των βραχιόνων αυτών.
Γ Βασ. 10,20  και δώδεκα λέοντες εστώτες εκεί επί των έξ αναβαθµών ένθεν και ένθεν· ου γέγονεν ούτως πάση βασιλεία .
Γ Βασ. 10,20   Εις δε τα εκατέρωθεν άκρα των εξ βαθµίδων υπήρχον δώδεκα άλλοι λέοντες. Τέτοιος θρόνος δεν υπήρξεν εις
κανένα άλλο βασίλειον.
Γ Βασ. 10,21  και πάντα τα σκεύη τα υπό τού Σαλωµών γεγονότα χρυσά και λουτήρες χρυσοί, και πάντα τα σκεύη οίκου
δρυµού τού Λιβάνου χρυσίω συγκεκλεισµένα, ουκ ήν αργύριον, ότι ουκ ήν λογιζόµενον εν ταίς ηµέραις Σαλωµών·
Γ Βασ. 10,21  Επί πλέον δε όλα τα οικιακά σκεύη του Σολοµώντος ήσαν χρυσά και οι λουτήρες ακόµη ήσαν χρυσοί . Ολα τα
σκεύη του οικοδοµήµατος, που ελέγετο “δάσος Λιβάνου”, είχαν κατασκευασθή από εξαίρετον χρυσόν. Αργυρος δεν
υπήρχε, διότι κατά τας ηµέρας του Σολοµώντος δεν ελαµβάνετο καθόλου υπ ' όψει.
Γ Βασ. 10,22  ότι ναύς Θαρσίς τώ βασιλεί Σαλωµών εν τή θαλάσση µετά των νηών Χιράµ, µία διά τριών ετών ήρχετο τώ
βασιλεί ναύς εκ θαρσίς χρυσίου και αργυρίου και λίθων τορευτών και πελεκητών.
Γ Βασ. 10,22   Το ναυτικόν του Σολοµώντος µαζή µε το ναυτικόν του Χιράµ µετέβαινε δια της Μεσογείου Θαλάσσης εις
Θαρσίς. Καθε δε τρία έτη το ναυτικόν του Σολοµώντος επέστρεφεν από την Θαρσίς µε χρυσίον, µε άργυρον, µε πολυτίµους
λίθους και µε πολύτιµα ξύλα.
Γ Βασ. 10,22α    Αύτη ήν η πραγµατεία της προνοµής, ής ανήνεγκεν ο βασιλεύς Σαλωµών οικοδοµήσαι τον οίκον Κυρίου και
τον οίκον τού βασιλέως και το τείχος Ιερουσαλήµ και την άκραν, τού περιφράξαι τον φραγµόν της πόλεως Δαυίδ και την
Ασσούρ και την Μαγδάλ και την Γαζέρ και την Βαιθωρών την ανωτέρω και την Ιεθαρµάθ και πάσας τας πόλεις των
αρµάτων και πάσας τας πόλεις των ιππέων και την πραγµατείαν Σαλωµών, ήν επραγµατεύσατο οικοδοµήσαι εν



Ιερουσαλήµ και εν πάση τή γη, τού µη κατάρξαι αυτού.
Γ Βασ. 10,22α  Αυτή δε ήτο η µεριµνά και η προσεκτική συγκέντρωσις και επιλογή ανθρώπων και πραγµάτων, την οποίαν
έκαµεν ο βασιλεύς Σολοµών, δια την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου, του ιδικού του ανακτόρου, του τείχους της
Ιερουσαλήµ, του φρουρίου, δια την ειδικήν περίφραξιν του τµήµατος εκείνου της Ιερουσαλήµ, που ελέγετο “πόλις Δαυίδ”,
δια το κτίσιµον και την οχύρωσιν της Ασσούρ, της Μαγδάλ, της Γαζέρ, της άνω Βαιθωρών, της Ιεθερµάθ και όλων των
πόλεων, όπως επίσης των πολεµικών αρµάτων και των πόλεων, που έµεναν οι ιππείς. Αυτό ήτο το έργον, το οποίον
επραγµατοποίησεν ο Σολοµών δια την ανοικοδόµησιν και οχύρωσιν της Ιερουσαλήµ και των άλλων πόλεων της υπαίθρου,
ώστε να µη επέλθη και τας κυριεύση οιοσδήποτε εχθρός.
Γ Βασ. 10,22β    πάντα τον λαόν τον υπολελειµµένον υπό τού Χετταίου και τού Αµοραίου και τού Φερεζαίου και τού
Χαναναίου και τού Ευαίου και τού Ιεβουσαίου και τού Γεργεσαίου, των µη εκ των υιών Ισραήλ όντων, τα τέκνα αυτών τα
υπολελειµµένα µετ αυτού εν τή γη, ούς ουκ εδύναντο οι υιοί Ισραήλ εξολοθρεύσαι αυτούς , και ανήγαγεν αυτούς Σαλωµών
εις φόρον έως της ηµέρας ταύτης.
Γ Βασ. 10,22β   Ολους τους κατοίκους της Χαναάν, οι οποίοι δεν ανήκον εις την φυλήν του Ισραήλ, δηλαδή τους Χετταίους,
τους Αµορραίους, τους Φερεζαίους, Χαναναίους, Ευαίους, Ιεβουσαίους, Γεργεσαίους και οι οποίοι είχον εναποµείνει µετά
την κατά κτήσιν της Παλαιστίνης από τους Ισραηλίτας και εζούσαν µε τους Ισραηλίτας, αυτούς, τους οποίους οι
Ισραηλίται δε ηµπόρεσαν να εξολοθρεύσουν, τους υποχρέωσεν ο Σολοµών εις µεταφοράς και αγγαρείας µέχρι της ηµέρας
αυτής.
Γ Βασ. 10,22γ     και εκ των υιών Ισραήλ ουκ έδωκε Σαλωµών πράγµα, ότι αυτοί ήσαν άνδρες οι πολεµισταί και παίδες αυτού
και άρχοντες και τρισσοί αυτού και άρχοντες των αρµάτων αυτού και ιππείς αυτού.
Γ Βασ. 10,22γ   Τους Ισραηλίτας όµως ο Σολοµών δεν υπεχρέωσεν στοιαύτας µεταφοράς και αγγαρείας, διότι αυτοί ήσαν
στρατιώται ασχολούµενοι µε τους πολέµους. Ησαν αυλικοί του, άρχοντες, ανώτεροι αξιωµατικοί και αρχηγοί των αρµάτων
του και ιππείς αυτού.
Γ Βασ. 10,23  Καί εµεγαλύνθη Σαλωµών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γής πλούτω και φρονήσει.
Γ Βασ. 10,23  Με αυτά δε τα έργα του, µάλιστα δε µε τον πλούτον και την σοφίαν, εδοξάσθη ο Σολοµών περισσότερον από
όλους τους βασιλείς της γης.
Γ Βασ. 10,24  και πάντες βασιλείς της γής εζήτουν το πρόσωπον Σαλωµών τού ακούσαι της φρονήσεως αυτού, ής έδωκε
Κύριος τή καρδία αυτού.
Γ Βασ. 10,24   Ολοι δε οι βασιλείς της γης εζητούσαν να ίδουν τον Σολοµώντα και να ακούσουν την σοφίαν , την οποίαν ο
Κυριος είχε δώσει εις την διάνοιαν αυτού.
Γ Βασ. 10,25  και αυτοί έφερον έκαστος τα δώρα, σκεύη χρυσά και ιµατισµόν, στακτήν και ηδύσµατα και ίππους και
ηµιόνους το κατ ενιαυτόν ενιαυτώ.
Γ Βασ. 10,25  Προσέφεραν δε ο καθένας από αυτούς κάθε έτος διάφορα δώρα, σκεύη χρυσά, ιµατισµόν, στακτήν και άλλα
αρώµατα, όπως επίσης ίππους και ηµιόνους.
Γ Βασ. 10,26  και ήσαν τώ Σαλωµών τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ίπποι εις άρµατα και δώδεκα χιλιάδες ιππέων, και έθετο
αυτάς εν ταίς πόλεσι των αρµάτων και µετά τού βασιλέως εν Ιερουσαλήµ. 26α και ήν ηγούµενος πάντων των βασιλέων από
τού ποταµού και έως γής αλλοφύλων και έως ορίων Αιγύπτου.
Γ Βασ. 10,26   Ο Σολοµών είχε τέσσαρας χιλιάδας φορβαδας δια τα πολεµικά του άρµατα και δώδεκα χιλιάδας ιππείς. Είχε δε
κατανείµει τας φορβάδας αυτάς εις τας πόλεις, όπου υπήρχον τα πολεµικά άρµατα εκτός εκείνων, τας οποίας είχεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 10,27  και έδωκεν ο βασιλεύς το χρυσίον και το αργύριον εν Ιερουσαλήµ ως λίθους, και τας κέδρους έδωκεν ως
συκαµίνους τας εν τή πεδινή εις πλήθος,
Γ Βασ. 10,27  Ο βασιλεύς Σολοµών διέθεσε τον χρυσόν και τον άργυρον εις την Ιερουσαλήµ εις τόσην αφθονίαν, ως εάν ήσαν
λίθοι. Κατώρθωσεν επίσης, ώστε τα ξύλα εκ της κέδρου να είναι τόσον άφθονα, όπως αι συκάµινοι εις την πεδιάδα των
Φιλισταίων.
Γ Βασ. 10,28  και η έξοδος Σαλωµών των ιππέων και εξ Αιγύπτου και εκ Θεκουέ, έµποροι τού βασιλέως ελάµβανον εκ Θεκουέ
εν αλλάγµατι·
Γ Βασ. 10,28   Εστελλε δε και αγόραζεν εις την Θεκουέ της Παλαιστίνης δια τους ιππείς του ίππους προερχοµένους από την
Αίγυπτον, τους οποίους έφερον εκεί οι έµποροι του βασιλέως. Τους ηγόραζε δε µε ανταλλάγµατα.
Γ Βασ. 10,29  και ανέβαινεν η έξοδος εξ Αιγύπτου, άρµα αντί εκατόν αργυρίου και ίππος αντί πεντήκοντα αργυρίου· και
ούτως πάσι τοίς βασιλεύσι Χεττιΐν και βασιλεύσι Συρίας κατά θάλασσαν εξεπορεύοντο .
Γ Βασ. 10,29   Καθε πολεµικόν άρµα, που έβγαινε από την Αίγυπτον, ηγοράζετο εις την Θεκουέ αντί εκατόν αργυρών
σίκλων. Καθε δε ίππος αντί πεντήκοντα αργυρών σίκλων. Αυτοί δε οι έµποροι µετέβαινον κατόπιν και µετεπώλουν τα
άρµατα και τους ίππους, που τους επερίσσευαν, στους Χετταίους βασιλείς και στους βασιλείς της Συρίας και στους
κατοικούντας τα παράλια της Μεσογείου Θαλάσσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Γ Βασ. 11,1  Καί ο βασιλεύς Σαλωµών ήν φιλογύνης. και ήσαν αυτώ γυναίκες άρχουσαι επτακόσιαι και παλλακαί
τριακόσιαι. και έλαβε γυναίκας αλλοτρίας και την θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αµµανίτιδας, Σύρας και Ιδουµαίας,
Χετταίας και Αµοραίας,
Γ Βασ. 11,1     Οµως ο βασιλεύς Σολοµών αγαπούσε τας γυναίκας. Είχε δε ως συζύγους πρώτης σειράς επτακοσίας ευγενούς
καταγωγής και ως συζύγους δευτέρας σειράς τριακοσίας. Αι δε γυναίκες των ξένων λαών, τας οποίας έλαβεν, ήσαν· Η
θυγάτηρ του Φαραώ, ήσαν κόραι Μωαβίτισσαι, Αµµανίτισσαι, όπως επίσης και κόραι από την Συρίαν, την Ιδουµαίαν, από
τους Χετταίους και τους Αµορραίους.
Γ Βασ. 11,2  εκ των εθνών, ών απείπε Κύριος τοίς υιοίς Ισραήλ· ουκ εισελεύσεσθε εις αυτούς, και αυτοί ουκ εισελεύσονται εις
υµάς, µη εκκλίνωσι τας καρδίας υµών οπίσω ειδώλων αυτών· εις αυτούς εκολλήθη Σαλωµών τού αγαπήσαι
Γ Βασ. 11,2     Ετσι δε επήρε γυναίκας από τα έθνη τα ειδωλολατρικά, πράγµα το οποίον είχεν απαγορεύσει ο Κυριος στους
Ισραηλίτας ειπών· “δεν θα συνάψετε µε τους ειδωλολατρικούς αυτούς λαούς γάµους ούτε αυτοί θα νυµφευθούν ιδικάς σας



γυναίκας, δια να µη εκτρέψουν τας καρδίας σας και ακολουθήσετε την λατρείαν των ειδώλων”. Ο Σολοµών όµως
προσεκολλήθη και ηγάπησεν, εξ αιτίας των γυναικών αυτών, τα έθνη των.
Γ Βασ. 11,3  [Καί ήσαν αυτώ γυναίκες άρχουσαι επτακόσιαι και παλλακαί τριακόσιαι και εξέκλιναν γυναίκες αυτού την
καρδίαν αυτού.]
Γ Βασ. 11,3     Είχε δε ως συζύγους πρώτης σειράς επτακοσίας πριγκίπισσας και ως συζύγους δευτέρας σειράς άλλας
τριακοσίας. Αυταί δε και εξέκλιναν την καρδίαν του Σολοµώντος από τον δρόµον του Θεού.
Γ Βασ. 11,4  και εγενήθη εν καιρώ γήρους Σαλωµών και ουκ ήν η καρδία αυτού τελεία µετά Κυρίου Θεού αυτού, καθώς η
καρδία Δαυίδ τού πατρός αυτού, και εξέκλιναν γυναίκες αι αλλότριαι την καρδίαν αυτού οπίσω θεών αυτών.
Γ Βασ. 11,4     Οταν δε ο Σολοµών επροχώρησεν εις την ηλικίαν, δεν είχε πλέον την καρδίαν του αγνήν και καθαράν
απέναντι του Θεού, όπως ήτο η καρδία του πατρός του Δαυίδ, διότι αι αλλόφυλοι γυναίκες εξέκλιναν αυτόν από την
λατρείαν του αληθινού Θεού, ώστε να λατρεύη ξένους ειδωλικους θεούς.
Γ Βασ. 11,5  τότε ωκοδόµησε Σαλωµών υψηλόν τώ Χαµώς, ειδώλω Μωάβ και τώ βασιλεί αυτών ειδώλω υιών Αµµών
Γ Βασ. 11,5     Τοτε ο Σολοµών ανοικοδόµησε εις ένα υψηλόν τόπον ιερόν δια τον θεόν Χαµώς, είδωλον των Μωαβιτών, δια δε
τον βασιλέα των στο είδωλον των Αµµωνιτών·
Γ Βασ. 11,6  και τή Αστάρτη βδελύγµατι Σιδωνίων,
Γ Βασ. 11,6     επίσης και δια την Αστάρτην, την αισχράν και αποκρουστικήν θεότητα των Σιδωνίων.
Γ Βασ. 11,7  και ούτως εποίησε πάσαις ταίς γυναιξίν αυτού ταίς αλλοτρίαις, αί εθυµίων και έθυον τοίς ειδώλοις αυτών.
Γ Βασ. 11,7     Τέτοια ειδωλολατρικά θυσιαστήρια ανοικοδόµησεν ο Σολοµών προς χάριν όλων των αλλοφύλων γυναικών
του, αι οποίαι και προσέφεραν θυµίαµα και θυσίας στους θεούς των.
Γ Βασ. 11,8  και εποίησε Σαλωµών το πονηρόν ενώπιον Κυρίου· ουκ επορεύθη οπίσω Κυρίου ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού .
Γ Βασ. 11,8     Ετσι δε ο Σολοµών διέπραξε την πονηράν αυτήν πράξιν ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη ενώπιον του
Κυρίου κατά το παράδειγµα του πατρός αυτού Δαυίδ.
Γ Βασ. 11,9  και ωργίσθη Κύριος επί Σαλωµών, ότι εξέκλινε καρδίαν αυτού από Κυρίου Θεού Ισραήλ τού οφθέντος αυτώ δίς
Γ Βασ. 11,9     Δια τούτο και ωργίσθη ο Κυριος εναντίον του Σολοµώντος, επειδή η καρδία του είχε πλέον παρεκκλίνει από
τον Κυριον τον Θεόν του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος µάλιστα δύο φοράς είχε παρουσιασθή εις αυτόν
Γ Βασ. 11,10  και εντειλαµένου αυτώ υπέρ τού λόγου τούτου, το παράπαν µη πορευθήναι οπίσω θεών ετέρων και
φυλάξασθαι ποιήσαι, ά ενετείλατο αυτώ Κύριος ο Θεός, ουδ ήν η καρδία αυτού τελεία µετά Κυρίου κατά την καρδίαν Δαυίδ
τού πατρός αυτού.
Γ Βασ. 11,10   και του είχε δώσει ρητήν εντολήν να προσέξη πολύ και κατ' ουδένα λόγον να µη πορευθή οπίσω
ειδωλολατρικών θεών και λατρεύση αυτούς, και του επέστησε την προσοχήν να τηρήση όλα, όσα ο Κυριος τον είχε
διατάξει να κάµη. Ετσι δε η καρδία του Σολοµώντος δεν υπήρξεν αγνή και καθαρά απέναντι του Κυρίου, όπως ήτο η
καρδία του πατρός αυτού του Δαυίδ.
Γ Βασ. 11,11  και είπε Κύριος προς Σαλωµών· ανθ ών εγένετο ταύτα µετά σού και ουκ εφύλαξας τας εντολάς µου και τα
προστάγµατά µου, ά ενετειλάµην σοι, διαρήσσων διαρήξω την βασιλείαν σου εκ χειρός σου και δώσω αυτήν τώ δούλω
σου.
Γ Βασ. 11,11    Είπε δε τότε ο Κυριος προς τον Σολοµώντα· “επειδή συ, µολονότι έλαβες τόσας µεγάλας δωρεάς εκ µέρους µου,
δεν εφύλαξες όµως τας εντολάς µου και τα προστάγµατά µου, τα οποία εγώ σε διέταξα να τηρήσης, δια τούτο εγώ θα
διασπάσω την βασιλείαν σου από τα χέρια σου και θα δώσω αυτήν στον δούλον σου.
Γ Βασ. 11,12  πλήν εν ταίς ηµέραις σου ου ποιήσω αυτά διά Δαυίδ τον πατέρα σου· εκ χειρός υιού σου λήψοµαι αυτήν .
Γ Βασ. 11,12   Αλλά προς χάριν του πατρός σου Δαυίδ δεν θα πραγµατοποιήσω την απόφασίν µου αυτήν εις τας ιδικάς σου
ηµέρας. Θα πάρω όµως την βασιλείαν σου από τα χέρια του παιδιού σου.
Γ Βασ. 11,13  πλήν όλην την βασιλείαν ου µη λάβω· σκήπτρον έν δώσω τώ υιώ σου διά Δαυίδ τον δούλόν µου και διά
Ιερουσαλήµ την πόλιν, ήν εξελεξάµην.
Γ Βασ. 11,13   Αλλά και από τα χέρια του παιδιού σου δεν θα αφαιρέσω ολόκληρον την βασιλείαν. Θα αφήσω εις αυτό µίαν
φυλήν και τούτο προς χάριν του δούλου µου Δαυίδ και της πόλεως Ιερουσαλήµ, την οποίαν εγώ έχω εκλέξει ως κατοικίαν
µου”.
Γ Βασ. 11,14  Καί ήγειρε Κύριος σατάν τώ Σαλωµών τον Άδερ τον Ιδουµαίον και τον Εσρώµ υιόν Ελιαδαέ, τον εν αεµµάθ
Αδραζάρ βασιλέα Σουβά κύριον αυτού· και συνηθροίσθησαν επ αυτόν άνδρες, και ήν άρχων συστρέµµατος και
προκατελάβετο την Δαµασέκ· και ήσαν σατάν τώ Ισραήλ πάσας τας ηµέρας Σαλωµών . και Άδερ ο Ιδουµαίος εκ τού
σπέρµατος της βασιλείας εν Ιδουµαία·
Γ Βασ. 11,14   Παρεχώρησεν όµως ο Κυριος να εγερθούν προς τιµωρίαν του Σολοµώντος πειρασµοί και πολέµιοι . Τέτοιοι δε
πολέµιοι ήσαν ο Αδερ ο Ιδουµαίος, ο Εσρώµ ο υιός του Ελιαδαέ ο εις Ραεµµάθ, ο οποίος ήτο δούλος του Αδραζάρ, βασιλέως
Σουβά. Γυρω δε από τον Εσρώµ ως περί αρχηγόν συνεκεντρώθησαν αρκετοί άνδρες και δι' αυτών ο Εσρώµ κατέλαβε την
Δαµασκόν. Με ορµητήριον δε την Δαµασκόν κατέστη µάστιξ και πειρασµός των Ισραηλιτών όλας τας ηµέρας, κατά τας
οποίας εβασίλευεν ο Σολοµών. Αλλά και ο Αδερ ο Ιδουµαίος, ο οποίος κατήγετο από βασιλικόν γένος της Ιδουµαίας,
υπήρξεν εξ ίσου µάστιξ των Ισραηλιτών.
Γ Βασ. 11,15  και εγένετο εν τώ εξολοθρεύσαι Δαυίδ τον Εδώµ εν τώ πορευθήναι Ιωάβ άρχοντα της στρατιάς θάπτειν τους
τραυµατίας, και έκοψαν πάν αρσενικόν εν τή Ιδουµαία
Γ Βασ. 11,15   Η ιστορία δε του Αδερ είναι η εξής· Οταν ο Δαυίδ εις κάποιαν εκστρατείαν του εξωλόθρευσε τους Ιδουµαίους
και ο αρχιστράτηγος του στρατού του ο Ιωάβ επορεύθη να θάψη τους νεκρούς, οι Ισραηλίται εφόνευσαν τότε κάθε άρρενα
Ιδουµαίον.
Γ Βασ. 11,16  ότι έξ µήνας ενεκάθητο εκεί Ιωάβ και πάς Ισραήλ εν τή Ιδουµαία, έως ότου εξωλόθρευσε πάν αρσενικόν εν τή
Ιδουµαία-
Γ Βασ. 11,16   Επί εξ µήνας ο Ιωάβ και ο ισραηλιτικός στρατός είχον εγκατασταθή εις την Ιδουµαίαν, µέχρις ότου εφόνευσαν
όλα τα αρσενικά των Ιδουµαίων.
Γ Βασ. 11,17  και απέδρα Άδερ, αυτός και πάντες άνδρες Ιδουµαίοι των παίδων τού πατρός αυτού µετ αυτού, και εισήλθον
εις Αίγυπτον· και Άδερ παιδάριον µικρόν.



Γ Βασ. 11,17   Τοτε ο Αδερ, ο οποίος ήτο µικρό παιδί, και όλοι οι Ιδουµαίοι άνδρες του βασιλικού περιβάλλοντος του πατρός
του, οι οποίοι διέφυγον την σφαγήν, εδραπέτευσαν και εισήλθαν εις την Αίγυπτον.
Γ Βασ. 11,18  και ανίστανται άνδρες εκ της πόλεως Μαδιάµ και έρχονται εις Φαράν και λαµβάνουσιν άνδρας µεθ εαυτών
και έρχονται προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου, και εισήλθεν Άδερ προς Φαραώ, και έδωκεν αυτώ οίκον και άρτους διέταξεν
αυτώ.
Γ Βασ. 11,18   Εξεκίνησαν άνδρες από την πόλιν Μαδιάµ, ήλθον εις την Φοράν, παρέλαβον από εκεί και άλλους άνδρας και
όλοι µαζή ήλθον προς τον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου. Ο Αδερ παρουσιάσθη ενώπιον του Φαραώ. Ο Φαραώ του
παρεχώρησε προς κατοικίαν οίκον και έδωσεν εντολήν να δίδουν εις αυτόν τροφάς.
Γ Βασ. 11,19  και εύρεν Άδερ χάριν εναντίον Φαραώ σφόδρα, και έδωκεν αυτώ γυναίκα αδελφήν της γυναικός αυτού,
αδελφήν Θεκεµίνας την µείζω.
Γ Βασ. 11,19   Ο Αδερ απέκτησε την ιδιαιτέραν στοργήν και ευµένειαν του Φαραώ, ο οποίος και έδωσεν εις αυτόν ως
γυναίκα την αδελφήν της συζύγου του, την µεγαλυτέραν αδελφήν της βασιλίσσης Θεκεµίνας.
Γ Βασ. 11,20  και έτεκεν αυτώ η αδελφή Θεκεµίνας τώ Άδερ τον Γανηβάθ υιόν αυτής, και εξέθρεψεν αυτόν Θεκεµίνα εν µέσω
υιών Φαραώ, και ήν Γανηβάθ εν µέσω υιών Φαραώ.
Γ Βασ. 11,20  Η αδελφή δε της βασιλίσσης Θεκεµίνας εγέννησεν στον Αδερ ένα υιόν, τον οποίον ωνόµασαν Γανηβάθ. Η
βασίλισσα Θεκεµίνα διέθρεψε και ανέθρεψεν αυτόν εν µέσω των υιών του Φαραώ. Ετσι δε ο Γανηβάθ ήτο µεταξύ των υιών
του Φαραώ.
Γ Βασ. 11,21  και Άδερ ήκουσεν εν Αιγύπτω ότι κεκοίµηται Δαυίδ µετά των πατέρων αυτού, και ότι τέθνηκεν Ιωάβ ο άρχων
της στρατιάς· και είπεν Άδερ προς Φαραώ· εξαπόστειλόν µε και αποστρέψω εις την γήν µου.
Γ Βασ. 11,21   Οταν ο Αδερ έµεινεν εις την Αίγυπτον, επληροφορήθη ότι είχεν αποθάνει ο Δαυίδ και είχε ταφή µε τους
πατέρας του. Και ότι επίσης είχεν αποθάνει ο αρχιστράτηγος της στρατιάς του Δαυίδ, ο Ιωάβ. Είπε δε τότε ο Αδερ προς τον
Φαραώ· “δος µου την άδειαν να επανέλθω εις την πατρίδα µου”.
Γ Βασ. 11,22  και είπε Φαραώ τώ Άδερ· τίνι σύ ελαττονή µετ εµού; και ιδού σύ ζητείς απελθείν εις την γήν σου. και είπεν
αυτώ Άδερ, ότι εξαποστέλλων εξαποστελείς µε· και ανέστρεψεν Άδερ εις την γήν αυτού. αύτη η κακία, ήν εποίησεν Άδερ·
και εβαρυθύµησεν εν Ισραήλ και εβασίλευσεν εν γη Εδώµ
Γ Βασ. 11,22  Ο Φαραώ είπε προς τον Αδερ· “τι σου λείπει εδώ κοντά µου, και συ ζητείς να επανέλθης εις την πατρίδα σου;”
Ο Αδερ είπε προς αυτόν· “σε παρακαλώ, δος µου την άδειαν να επιστρέψω”. Και πράγµατι µε την άδειαν του Φαραώ ο Αδερ
επέστρεψεν εις την πατρίδα του, την Ιδουµαίαν. Εκεί ανεκηρύχθη βασιλεύς και µε τας επιδροµάς του παρενωχλούσε
συνεχώς τους Ισραηλίτας, ώστε οι Ισραηλίται βαρέως έφεραν αυτήν την θλίψιν.
Γ Βασ. 11,23  [Καί ήγειρε Κύριος σατάν τώ Σαλωµών τον αζών υιόν Ελιαδαέ τον Βαραµεέθ Αδαδεζέρ βασιλέα Σουβά κύριον
αυτού.
Γ Βασ. 11,23  Ο Κυριος παρεχώρησεν εν συνεχεία, να αναφανή και άλλος πειρασµός εις βάρος του Σολοµώντος. Αυτός δε ήτο
ο Ραζών, ο υιός του Ελιαδαέ ο Βαραµεθίτης, ο οποίος είχε καταφύγει στον αυθέντην του τον Αδαδεζέρ, τον βασιλέα της
Σουβά.
Γ Βασ. 11,24  και συνηθροίσθησαν επ αυτόν άνδρες και ήν άρχων συστρέµµατος εν τώ αποκτείνειν Δαυίδ αυτούς, και
επορεύθησαν εις Δαµασκόν και εκάθισαν εν αυτώ και εβασίλευσεν εν Δαµασκώ
Γ Βασ. 11,24  Αυτός επίσης είχε συγκεντρώσει γύρω του άνδρας, των οποίων έγινεν αρχηγός, όταν ο Δαυίδ είχεν
εξολοθρεύσει τους στρατιώτας του κυρίου του. Τωρα αυτοί µετέβησαν εις την Δαµασκόν και ανεκήρυξαν τον Ραζών ως
βασιλέα των.
Γ Βασ. 11,25  και εγένετο αντικείµενος τώ Ισραήλ πάσας τας ηµέρας Σαλωµών.
Γ Βασ. 11,25  Αυτός λοιπόν ο Ραζών υπήρξεν εχθρός των Ισραηλιτών καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 11 ,26     Καί Ιεροβοάµ υιός Ναβάτ ο Εφραθί εκ της Σαριρά υιός γυναικός χήρας δούλος Σαλωµών .
Γ Βασ. 11,26  Αλλος τρίτος εχθρός ήτο ο Ιεροβοάµ ο υιός του Ναβάτ, ο οποίος κατήγετο εκ της φυλής Εφραίµ από την πόλιν
Σαριρά. Ητο δε υιός µιας χήρας γυναικός και δούλος του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 11,27  και τούτο το πράγµα ως επήρατο χείρας επί βασιλέα Σαλωµών. και ο βασιλεύς Σαλωµών ωκοδόµησε την
άκραν, συνέκλεισε τον φραγµόν της πόλεως Δαυίδ τού πατρός αυτού.
Γ Βασ. 11,27  Ιδού δε πως ήλθαν τα πράγµατα, ώστε ο Ιεροβοάµ να σηκώση χέρια εναντίον του βασιλέως Σολοµώντος. Ο
βασιλεύς Σολοµών ανοικοδόµησε το φρούριον της πόλεως του Δαυίδ και έκλεισε τον φραγµόν , που ευρίσκετο πλησίον
αυτής της πόλεως του πατρός του Δαυίδ.
Γ Βασ. 11,28  και ο άνθρωπος Ιεροβοάµ ισχυρός δυνάµει, και είδε Σαλωµών το παιδάριον ότι ανήρ έργων εστί, και
κατέστησεν αυτόν επί τας άρσεις οίκου Ιωσήφ.
Γ Βασ. 11,28  Ο άνθρωπος αυτός, ο Ιεροβοάµ, εφάνη εις την περίστασιν αυτήν ρωµαλέος και δυνατός. Ο Σολοµών είδε τον
νεαρόν ότι ήτο ανήρ έργων, και τον διώρισεν επόπτην εις τας αγγαρείας, τας οποίας εξετέλει τότε η φυλή του Ιωσήφ.
Γ Βασ. 11,29  και εγενήθη εν τώ καιρώ εκείνω και Ιεροβοάµ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήµ και εύρεν αυτόν Αχιά ο Σηλωνίτης ο
προφήτης εν τή οδώ και απέστησεν αυτόν εκ της οδού· και Αχιά περιβεβληµένος ιµατίω καινώ, και αµφότεροι µόνοι εν τώ
πεδίω.
Γ Βασ. 11,29  Συνέβη δε κατά την εποχήν εκείνην ο Ιεροβοάµ εξήλθεν από την Ιερουσαλήµ και τον συνήντησε καθ' οδόν ο
προφήτης Αχιά ο Σηλωνίτης, ο οποίος και τον απετράβηξεν από τον δρόµον του. Ο Αχιά δε εφορούσε τότε ένα καινουργές
ιµάτιον. Οι δύο µόνοι των ευρίσκοντο εις την πεδιάδα.
Γ Βασ. 11,30  και επελάβετο Αχιά τού ιµατίου αυτού τού καινού τού επ αυτώ και διέρηξεν αυτόν δώδεκα ρήγµατα
Γ Βασ. 11,30  Ο Αχιά επήρε το καινούργιο ιµάτιόν του, το οποίον εφορούσε, το έσχισεν εις δώδεκα κοµµάτια,
Γ Βασ. 11,31  και είπε τώ Ιεροβοάµ· λάβε σεαυτώ δέκα ρήγµατα, ότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ ρήσσω την
βασιλείαν εκ χειρός Σαλωµών και δώσω σοι δέκα σκήπτρα.
Γ Βασ. 11,31   και είπεν στον Ιεροβοάµ· “πάρε δια τον εαυτόν σου ως ιδικά σου δέκα κοµµάτια, διότι αυτά λέγει Κυριος ο
Θεός του Ισραήλ· Ιδού εγώ θα διασπάσω την βασιλείαν από τα χέρια του Σολοµώντος και θα δώσω εις σε τον Ιεροβοάµ την
αρχηγίαν των δέκα φυλών.
Γ Βασ. 11,32  και δύο σκήπτρα έσονται αυτώ διά τον δούλόν µου Δαυίδ και διά Ιερουσαλήµ την πόλιν, ήν εξελεξάµην εν



αυτή εκ πασών φυλών Ισραήλ,
Γ Βασ. 11,32  Δυο φυλαί θα µείνουν στον Σολοµώντα και τούτο προς χάριν του δούλου µου Δαυίδ και της πόλεως
Ιερουσαλήµ, την οποίαν εγώ έχω εκλέξει από όλας τας φυλάς των Ισραηλιτών ως κατοικίαν µου.
Γ Βασ. 11,33 και ανθ ών εγκατέλιπέ µε και εποίησε τή Αστάρτη βδελύγµατι Σιδωνίων και τώ Χαµώς και τοίς ειδώλοις Μωάβ
και τώ βασιλεί αυτών προσοχθίσµατι υιών Αµµών και ουκ επορεύθη εν ταίς οδοίς µου τού ποιήσαι το ευθές ενώπιον εµού,
ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού.
Γ Βασ. 11,33   Αι τιµωρίαι δε αυταί θα επέλθουν εναντίον του Σολοµώντος, διότι µε εγκατέλιπε και προσέφερε θυσίας εις την
Αστάρτην την αισχράν θεάν των Σιδωνίων και στον ειδωλικόν θεόν Χαµώς και εις τα είδωλα των Μωαβιτών και στο
αποκρουστικόν είδωλον του βασιλέως των υιών Αµµών και δεν επορεύθη στους δρόµους µου, ώστε να εκτελή το ορθόν
ενώπιόν µου, όπως ετήρει αυτό ο Δαυίδ ο πατήρ του.
Γ Βασ. 11,34  και ου µη λάβω την βασιλείαν όλην εκ χειρός αυτού, διότι αντιτασσόµενος αντιτάξοµαι αυτώ πάσας τας
ηµέρας της ζωής αυτού, διά τον Δαυίδ τον δούλόν µου, ον εξελεξάµην αυτόν.
Γ Βασ. 11,34  Δεν θα αφαιρέσω όλον το βασίλειόν του από τα χέρια του, αλλά θα αντιταχθώ υπέρ αυτού και θα διατηρήσω
αυτόν εις την βασιλείαν του, εφ' όσον χρόνον ζη. Τούτο δε προς χάριν του δούλου µου Δαυίδ, τον οποίον εγώ εξέλεξα ως
βασιλέα.
Γ Βασ. 11,35  και λήψοµαι την βασιλείαν εκ χειρός τού υιού αυτού και δώσω σοι τα δέκα σκήπτρα ,
Γ Βασ. 11,35   Μετά τον θάνατον του όµως θα αφαιρέσω την βασιλείαν από τα χέρια του παιδιού του και θα δώσω εις σε την
αρχηγίαν των δέκα φυλών.
Γ Βασ. 11,36  τώ δε υιώ αυτού δώσω τα δύο σκήπτρα, όπως ή θέσις τώ δούλω µου Δαυίδ πάσας τας ηµέρας ενώπιον εµού εν
Ιερουσαλήµ τή πόλει, ήν εξελεξάµην εµαυτώ τού θέσθαι το όνοµά µου εκεί.
Γ Βασ. 11,36  Εις δε τον υιόν του θα δώσω την αρχηγίαν των δύο φυλών, δια να υπάρχη έτσι προς χάριν του δούλου µου
Δαυίδ τύπος εις την πόλιν Ιερουσαλήµ πάντοτε ενώπιόν µου, διότι την πόλιν αυτήν Ιερουσαλήµ εγώ έχω εκλέξει δια τον
εαυτόν µου, δια να θέσω και δοξάσω εκεί το όνοµά µου.
Γ Βασ. 11,37  και σε λήψοµαι και βασιλεύσεις εν οίς επιθυµεί η ψυχή σου, και σύ έση βασιλεύς επί τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 11,37   Θα πάρω, λοιπόν, σε και θα σε εγκαταστήσω ως βασιλέα και θα βασιλεύσης, όπως επιθυµεί η ψυχή σου. Και
θα είσαι βασιλεύς στον µεγαλύτερον τµήµα του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 11,38  και έσται εάν φυλάξης πάντα, όσα αν εντείλωµαί σοι, και πορευθής εν ταίς οδοίς µου και ποιήσης το ευθές
ενώπιον εµού τού φυλάξασθαι τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου, καθώς εποίησε Δαυίδ ο δούλός µου, και έσοµαι
µετά σού και οικοδοµήσω σοι οίκον πιστόν, καθώς ωκοδόµησα τώ Δαυίδ.
Γ Βασ. 11,38  Εάν δε συ τηρήσης όλα όσα εγώ σε διατάσσω και πορευθής στους δρόµους των εντολών µου και κάµης το
ορθόν ενώπιόν µου, εάν τηρήσης, δηλαδή, και φυλάξης τας εντολάς και τα προστάγµατά µου, όπως ετήρησεν αυτάς ο
δούλος µου ο Δαυίδ, εγώ θα είµαι µαζή σου και θα στερεώσω τον βασιλικόν σου οίκον, όπως υπεσχέθηκα και εστερέωσα
αυτόν δια τον Δαυίδ”.
Γ Βασ. 11,40  και εζήτησε Σαλωµών θανατώσαι τον Ιεροβοάµ, και ανέστη και απέδρα εις Αίγυπτον προς Σουσακίµ βασιλέα
Αιγύπτου και ήν εν Αιγύπτω, έως ού απέθανε Σαλωµών.
Γ Βασ. 11,40  Οταν ο Σολοµών έµαθε τα γεγονότα αυτά, ηθέλησε να θανατώση τον Ιεροβοάµ. Αυτός όµως εδραπέτευσεν
αµέσως εις την Αίγυπτον προς τον βασιλέα της Αιγύπτου Σουσακίµ. Εµεινε δε εκεί µέχρι της ηµέρας, που απέθανε ο
Σολοµών.
Γ Βασ. 11,41  Καί τα λοιπά των λόγων Σαλωµών και πάντα, όσα εποίησε, και πάσαν την φρόνησιν αυτού, ουκ ιδού ταύτα
γέγραπται εν βιβλίω ρηµάτων Σαλωµών;
Γ Βασ. 11,41   Τα υπόλοιπα δε από τους λόγους του Σολοµώντος και όλα όσα αυτός έκαµε και όλη η σοφία του , ιδού,δεν είναι
γραµµένα αυτά στο βιβλίον, το οποίον επιγράφεται “ρήµατα Σολοµώντος”;
Γ Βασ. 11,42  και αι ηµέραι, ας εβασίλευε Σαλωµών εν Ιερουσαλήµ επί πάντα Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη.
Γ Βασ. 11,42  Το χρονικόν δε διάστηµα, κατά το οποίον ο Σολοµών εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί όλου του
Ισραηλιτικού λαού ήτο τεσσαράκοντα έτη.
Γ Βασ. 11,43  και εκοιµήθη Σαλωµών µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ τού πατρός αυτού. και
εγενήθη ως ήκουσεν Ιεροβοάµ υιός Ναβάτ, -και αυτού έτι όντος εν Αιγύπτω ως έφυγεν εκ προσώπου Σαλωµών και εκάθητο
εν Αιγύπτω- κατευθύνει και έρχεται εις την πόλιν αυτού εις την γήν Σαριρά την εν όρει Εφραίµ.
Γ Βασ. 11,43  Ο Σολοµών απέθανε και ανεπαύθη µε τους προπάτορας αυτού, έθαψαν δε αυτόν εις την πόλιν Δαυίδ του
πατρός του. Ο Ιεροβοάµ, ο υιός Ναβάτ,- ο οποίος ευρίσκετο ακόµη εις την Αίγυπτον, όπου είχε δραπετεύσει, δια να αποφύγη
την εκτέλεσίν του από τον Σολοµώντα και έµενεν εκεί,- όταν επληροφορήθη τον θάνατον του Σολοµώντος, επήρε
κατεύθυνσιν προς την πόλιν του εις την χώραν Σαριρά, η οποία ευρίσκετο στο όρος Εφραίµ.
Γ Βασ. 11,44  και ο βασιλεύς Σαλωµών εκοιµήθη µετά των πατέρων αυτού, και εβασίλευσε οβοάµ ο υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 11,44  Ετσι δε ο βασιλεύς Σολοµών απέθανε και ανεπαύθη µε τους προπάτορας αυτού. Εγινε δε βασιλεύς αντ' αυτού ο
υιός του ο Ροβοάµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Γ Βασ. 12,1  Καί πορεύεται βασιλεύς οβοάµ εις Σίκιµα, ότι εις Σίκιµα ήρχοντο πάς Ισραήλ βασιλεύσαι αυτόν.
Γ Βασ. 12,1     Ο βασιλεύς Ροβοάµ µετέβη εις την πόλιν Σικιµα, διότι εκεί είχον έλθει όλοι οι Ισραηλίται, δια να τον
ανακηρύξουν ως βασιλέα των δώδεκα φύλων.
Γ Βασ. 12,2  [Καί εγένετο ως ήκουσεν Ιεροβοάµ υιός Ναβάτ και αυτού έτι όντος εν Αιγύπτω, και έφυγεν εκ προσώπου τού
βασιλέως Σαλωµών και επέστρεψεν Ιεροβοάµ εξ Αιγύπτου,
Γ Βασ. 12,2    Ο Ιεροβοάµ, ο υιός του Ναβάτ, ο οποίος ήτο ακόµη εις την Αίγυπτον, όπου είχε καταφύγει δια να διαφύγη την
οργήν του Σολοµώντος, όταν επληροφορήθη αυτά τα γεγονότα, επέστρεψεν από την Αίγυπτον και ήλθεν εις την πατρίδα
του.
Γ Βασ. 12,3  [και απέστειλαν και εκάλεσαν αυτόν και ήλθεν Ιεροβοάµ και πάσα η εκκλησία Ισραήλ.] και ελάλησεν ο λαός
προς τον βασιλέα οβοάµ λέγοντες·



Γ Βασ. 12,3    Εστειλαν δε οι Ισραηλίται και προσεκάλεσαν αυτόν εις την συγκέντρωσίν των . Ο Ιεροβοάµ προσήλθε
ποάγµατι εκεί, όπου ήτο η συγκέντρωσις όλων των Ισραηλιτών. Αντιπρόσωποι δε όλου του λαού, και µάλιστα των δέκα
φυλών, ωµίλησαν προς τον Ροβοάµ και του είπαν ·
Γ Βασ. 12,4  ο πατήρ σου εβάρυνε τον κλοιόν ηµών, και σύ νύν κούφισον από της δουλείας τού πατρός σου της σκληράς και
από τού κλοιού αυτού τού βαρέως, ού έδωκεν εφ ηµάς, και δουλεύσοµέν σοι.
Γ Βασ. 12,4    “ο πατήρ σου κατεβάρυνεν ηµάς µε σκληρόν ζυγόν. Συ, σε παρακαλούµεν, ανακούφισέ µας τώρα από την
σκληράν αυτήν δουλείαν, που µας είχεν επιβάλει ο πατήρ σου, και από τον βαρύν αυτόν ζυγόν, τον οποίον επέβαλεν εις
ηµάς. Ηµείς δε προθύµως θα γίνωµεν δούλοι σου”.
Γ Βασ. 12,5  και είπεν προς αυτούς· απέλθετε έως ηµερών τριών και αναστρέψατε προς µε· και απήλθον.
Γ Βασ. 12,5    Ο Ροβοάµ απάντησε προς αυτούς· “πηγαίνετε τώρα και µετά τρεις ηµέρας επιστρέψατε προς εµέ”. Εκείνοι
πράγµατι απήλθον.
Γ Βασ. 12,6  και απήγγειλεν ο βασιλεύς τοίς πρεσβυτέροις, οί ήσαν παρεστώτες ενώπιον Σαλωµών τού πατρός αυτού έτι
ζώντος αυτού λέγων· πώς υµείς βουλεύεσθε και αποκριθώ τώ λαώ τούτω λόγον;
Γ Βασ. 12,6    Ο βασιλεύς ηρώτησε τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι ήσαν σύµβουλοι του πατρός του, καθ' ον χρόνον ακόµη
εκείνος εζούσε, και τους είπε· “πως και τι µε συµβουλεύετε σεις να απαντήσω στον λαόν αυτόν επί του ζητήµατός των;”
Γ Βασ. 12,7  και ελάλησαν προς αυτόν λέγοντες· ει εν τή ηµέρα ταύτη έση δούλος τώ λαώ τούτω και δουλεύσεις αυτοίς και
λαλήσεις προς αυτούς λόγους αγαθούς, και έσονταί σοι δούλοι πάσας τας ηµέρας.
Γ Βασ. 12,7    Οι πρεσβύτεροι του απήντησαν και είπαν· “εάν κατά την ηµέραν αυτήν προσφέρης αυτήν την εκδούλευσιν
στον λαόν σου και εξυπηρετήσης αυτούς και οµιλήσης προς αυτούς λόγους καλωσύνης, αυτοί θα είναι δούλοι σου εις όλας
τας ηµέρας της ζωής σου”.
Γ Βασ. 12,8  και εγκατέλιπε την βουλήν των πρεσβυτέρων, ά συνεβουλεύσαντο αυτώ, και συνεβουλεύσατο µετά των
παιδαρίων των εκτραφέντων µετ αυτού των παρεστηκότων προς προσώπου αυτού
Γ Βασ. 12,8    Ο Ροβοάµ όµως εγκατέλιπε την συµβουλήν των πρεσβυτέρων και δεν έδωσε καµµίαν σηµασίαν εις αυτά, που
εκείνοι τον είχαν συµβουλεύσει. Εζήτησε δε την συµβουλήν µερικών νεαρών, µε τους οποίους είχεν ανατραφή και οι οποίοι
συνεχώς τον περιεστοίχιζον,
Γ Βασ. 12,9  και είπεν αυτοίς· τι υµείς συµβουλεύετε, και τι αποκριθώ τώ λαώ τούτω τοίς λέγουσι προς µε λεγόντων·
κούφισον από τού κλοιού, ού έδωκεν ο πατήρ σου εφ ηµάς;
Γ Βασ. 12,9    και τους ηρώτησε· “σεις τι µε συµβουλεύετε να απαντήσω στους εκπροσώπους του λαού, οι οποίοι ειπόν προς
εµέ· Ανακούφισέ µας από τον ζυγόν, τον οποίον έχει επιβάλει ο πατήρ σου εις ηµάς”.
Γ Βασ. 12,10  και ελάλησαν προς αυτόν τα παιδάρια τα εκτραφέντα µετ αυτού, οι παρεστηκότες πρό προσώπου αυτού
λέγοντες· τάδε λαλήσεις τώ λαώ τούτω τοίς λαλήσασι προς σε λέγοντες· ο πατήρ σου εβάρυνε τον κλοιόν ηµών και σύ νύν
κούφισον αφ ηµών, τάδε λαλήσεις προς αυτούς· η µικρότης µου παχυτέρα της οσφύος τού πατρός µου·
Γ Βασ. 12,10  Οι νεαροί εκείνοι, που είχαν µεγαλώσει µαζή µε αυτόν και τον περιεστοίχιζαν συνεχώς, του είπαν· “Αυτά θα
απαντήσης στους αντιπροσώπους αυτούς του λαού, οι οποίοι σου είπαν· Ο πατέρας σου κατεβάρυνεν ηµάς µε σκληρόν
ζυγόν και τώρα σε παρακαλούµεν ελάφρωσέ µας από αυτόν. Αυτά, λοιπόν, θα απαντήσης προς εκείνους. Το µικρότερόν
µου δάκτυλον είναι παχύτερον και ισχυρότερον από την µέσην του πατρός µου.
Γ Βασ. 12,11  και νύν ο πατήρ µου επεσάσσετο υµάς κλοιώ βαρεί, καγώ προσθήσω επί τον κλοιόν υµών· ο πατήρ µου
επαίδευσεν υµάς εν µάστιξιν, εγώ δε παιδεύσω υµάς εν σκορπίοις.
Γ Βασ. 12,11   Και να το νόηµα των λόγων µου· Ο πατήρ µου επέβαλλεν επάνω σας, σαν σαµάρι, βαρύν ζυγόν. Εγώ θα
προσθέσω και θα κάµω βαρύτερον τον ζυγόν σας. Ο πατήρ µου σας ετιµωρούσε µε απλά µαστίγια, εγώ θα σας τιµωρήσω
µε αγκαθωτά µαστίγια”.
Γ Βασ. 12,12  και παρεγένοντο πάς Ισραήλ προς τον βασιλέα οβοάµ εν τή ηµέρα τή τρίτη, καθότι ελάλησεν αυτοίς ο
βασιλεύς λέγων· αναστράφητε προς µε τή ηµέρα τή τρίτη.
Γ Βασ. 12,12  Κατά την τρίτην ηµέραν προσήλθον αντιπρόσωποι των δέκα φυλών προς τον βασιλέα Ροβοάµ, όπως είχε
παραγγείλει εις αυτούς ο βασιλεύς λέγων· Να επανέλθετε εις εµέ κατά την τρίτην ηµέραν.
Γ Βασ. 12,13  και απεκρίθη ο βασιλεύς προς τον λαόν σκληρά, και εγκατέλιπε οβοάµ την βουλήν των πρεσβυτέρων, ά
συνεβουλεύσαντο αυτώ,
Γ Βασ. 12,13  Ο βασιλεύς Ροβοάµ απήντησε προς αυτούς µε τρόπον σκληρόν. Κατεφρόνησεν ο Ροβοάµ την συµβουλήν των
πρεσβυτέρων, όσα εκείνοι τον είχαν συµβουλεύσει,
Γ Βασ. 12,14  και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των παιδαρίων λέγων· ο πατήρ µου εβάρυνε τον κλοιόν υµών, καγώ
προσθήσω επί τον κλοιόν υµών· ο πατήρ µου επαίδευσεν υµάς εν µάστιξι, καγώ παιδεύσω υµάς εν σκορπίοις.
Γ Βασ. 12,14  και ωµίλησε προς αυτούς σύµφωνα µε την βουλήν των νεαρών λέγων· “ο πατήρ µου σας εβάρυνε µε σκληρόν
ζυγόν, εγώ θα προσθέσω και θα κάµω βαρύτερον τον ζυγόν σας. Ο πατήρ µου σας ετιµωρούσε µε µάστιγας, εγώ θα σας
τιµωρώ µε µάστιγας αγκαθωτάς”.
Γ Βασ. 12,15  και ουκ ήκουσεν ο βασιλεύς τού λαού, ότι ήν µεταστροφή παρά Κυρίου, όπως στήση το ρήµα αυτού, ό
ελάλησεν εν χειρί Αχιά τού Σηλωνίτου περί Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ.
Γ Βασ. 12,15  Ετσι δε ο βασιλεύς δεν έδωσε προσοχήν, δεν εδέχθη την παράκλησιν του λαού, διότι τούτο ήτο και τροπή των
πραγµάτων υπό του Κυρίου, ώστε να εκπληρωθή ο λόγος του, τον οποίον είπεν ο Κυριος δια του Αχιά του Σηλωνίτου προς
τον Ιεροβοάµ, τον υιόν του Ναβάτ.
Γ Βασ. 12,16  και είδον πάς Ισραήλ, ότι ουκ ήκουσεν ο βασιλεύς αυτών, και απεκρίθη ο λαός τώ βασιλεί λέγων· τις ηµίν µερίς
εν Δαυίδ; και ουκ έστιν ηµίν κληρονοµία εν υιώ Ιεσσαί· απότρεχε, Ισραήλ, εις τα σκηνώµατά σου· νύν βόσκε τον οίκόν σου,
Δαυίδ. και απήλθεν Ισραήλ εις τα σκηνώµατα αυτού.
Γ Βασ. 12,16  Αι δέκα φυλαί του Ισραήλ, όταν επληροφορήθησαν, ότι ο βασιλεύς δεν εδέχθη την παράκλησίν των,
απήντησαν προς τον βασιλέα και του είπον· “τι µερίδιον και ποίαν σχέσιν ηµπορεί να έχωµεν ηµείς µε τους απογόνους του
Δαυίδ; Καµµίαν κοινήν κληρονοµίαν δεν έχοµεν µε τους απογόνους του Δαυίδ, του υιού Ιεσσαί. Και τώρα σεις, αι δέκα
φυλαί του Ισραήλ, επανέλθετε εις τας κατοικίας σας. Συ δε Ροβοάµ, απόγονε του Δαυίδ, ποίµαινε µόνον την φυλήν σου”. Αι
δέκα φυλαί του Ισραηλιτικού λαού επέστρεψαν εις τας κατοικίας των.



Γ Βασ. 12,18  και απέστειλεν ο βασιλεύς τον Αδωνιράµ τον επί τού φόρου, και ελιθοβόλησαν αυτόν εν λίθοις και απέθανε·
και ο βασιλεύς οβοάµ έφθασεν αναβήναι τού φυγείν εις Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 12,18  Επειτα από τα γεγονότα αυτά ο βασιλεύς Ροβοάµ έστειλε δια συµβιβασµόν προς τας δέκα φυλάς τον
Αδωνιράµ, ο οποίος ήτο επόπτης των αχθοφορικών έργων. Αυτόν όµως οι Ισραηλίται τον ελιθοβόλησαν και τον
εφόνευσαν. Μολις δε ο ίδιος ο βασιλεύς Ροβοάµ επρόλαβε να ανεβή στο άρµα του και να καταφύγη εις Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 12,19  και ηθέτησεν Ισραήλ εις τον οίκον Δαυίδ έως της ηµέρας ταύτης.
Γ Βασ. 12,19  Ετσι απεστάτησαν αι δέκα φυλαί του Ισραήλ από τον βασιλικόν οίκον του Δαυίδ έως την ηµέραν αυτήν .
Γ Βασ. 12,20  και εγένετο ως ήκουσε πάς Ισραήλ ότι ανέκαµψεν Ιεροβοάµ εξ Αιγύπτου, και απέστειλαν και εκάλεσαν αυτόν
εις την συναγωγήν και εβασίλευσαν αυτόν επί Ισραήλ· και ουκ ήν οπίσω οίκου Δαυίδ πάρεξ σκήπτρου Ιούδα και Βενιαµίν
µόνοι.
Γ Βασ. 12,20   Οταν δε αι δέκα φυλαί του Ισραηλιτικού λαού επληροφορήθησαν, ότι επανήλθεν από την Αίγυπτον ο
Ιεροβοάµ, έστειλαν και τον προσεκάλεσαν εις την συγκέντρωσίν των και τον ανεκήρυξαν βασιλέα επί των δέκα φυλών .
Ετσι δε δεν απέµειναν µε την οικογένειαν Δαυίδ υπό την βασιλείαν του Ροβοάµ, ει µη µόνον αι φυλαί του Ιούδα και του
Βενιαµίν.
Γ Βασ. 12,21  και οβοάµ εισήλθεν εις Ιερουσαλήµ και εξεκκλησίασε την συναγωγήν Ιούδα και σκήπτρον Βενιαµίν εκατόν
και είκοσι χιλιάδας νεανιών ποιούντων πόλεµον, τού πολεµείν προς οίκον Ισραήλ, επιστρέψαι την βασιλείαν οβοάµ υιώ
Σαλωµών.
Γ Βασ. 12,21  Ο βασιλεύς Ροβοάµ εισήλθε κατόπιν αυτών εις την Ιερουσαλήµ και συνεκέντρωσε όλους τους άνδρας των
φυλών Ιούδα και Βενιαµίν, οι οποίοι ήσαν ικανοί να πολεµήσουν, εκατόν είκοσιν χιλιάδας άνδρας, δια να πολεµήση
εναντίον των δέκα φυλών του Ισραηλιτικού λαού, µε τον σκοπόν να επιστραφή και αποδοθή η βασιλεία στον Ροβοάµ, τον
υιόν του Σολοµώντος.
Γ Βασ. 12,22  και εγένετο λόγος Κυρίου προς Σαµαίαν άνθρωπον τού Θεού λέγων·
Γ Βασ. 12,22   Τοτε ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Σαµαίαν άνθρωπον του Θεού και του είπε·
Γ Βασ. 12,23  ειπόν τώ οβοάµ υιώ Σαλωµών βασιλεί Ιούδα και προς πάντα οίκον Ιούδα και Βενιαµίν και τώ καταλοίπω τού
λαού λέγων·
Γ Βασ. 12,23  “Ειπέ εις τον βασιλέα Ροβοάµ, τον υιόν του Σολοµώντος, και εις όλην την φυλήν του Ιούδα και του Βενιαµίν,
όπως επίσης και προς όσους εκ των άλλων φυλών ευρίσκονται µαζή των, τα εξής·
Γ Βασ. 12,24  τάδε λέγει Κύριος· ουκ αναβήσεσθε ουδέ πολεµήσετε µετά των αδελφών υµών υιών Ισραήλ· αποστρεφέτω
έκαστος εις τον οίκον εαυτού, ότι παρ εµού γέγονε το ρήµα τούτο. και ήκουσαν τού λόγου Κυρίου και κατέπαυσαν τού
πορευθήναι κατά το ρήµα Κυρίου.
Γ Βασ. 12,24   Αυτά διατάσσει ο Κυριος. Δεν θα κάµετε εκστρατείαν και δεν θα πολεµήσετε εναντίον των αδελφών σας, των
δέκα φυλών του Ισραήλ. Ο καθένας σας να επανέλθη στον οίκον του, διότι κατόπιν ιδικής µου αποφάσεως
επραγµατοποίηθη το γεγονός της αποσπάσεως των δέκα φυλών”. Αι δύο φυλαί Ιούδα και Βενιαµίν υπήκουσαν εις την
εντολήν του Κυρίου και σύµφωνα µε αυτήν εµαταίωσαν την εκστρατείαν των εναντίον των δέκα φυλών.
Γ Βασ. 12,24α    Καί ο βασιλεύς Σαλωµών κοιµάται µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται µετά των πατέρων αυτού εν πόλει
Δαυίδ. και εβασίλευσε οβοάµ υιός αυτού αντ αυτού εν Ιερουσαλήµ υιός ών εκκαίδεκα ετών εν τώ βασιλεύειν αυτόν, και
δώδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ. και όνοµα της µητρός αυτού Ναανάν, θυγάτηρ Ανάν υιού Ναάς βασιλέως υιών
Αµµών· και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, και ουκ επορεύθη εν οδώ Δαυίδ τού πατρός αυτού.
Γ Βασ. 12,24α  Ο βασιλεύς Σολοµών εκοιµήθη µε τους προπάτορας αυτού και ετάφη στους προγονικούς τάφους εις την
πόλιν Δαυίδ. Εγινε δε αντ' αυτού βασιλεύς της Ιερουσαλήµ ο υιός του Ροβοάµ εις ηλικίαν δέκα εξ ετών. Επί δώδεκα έτη
εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Ναανάν, ήτο θυγάτηρ του Ανάν, υιού του Ναάς βασιλέως των
Αµωνιτών. Ο Ροβοάµ διέπραξε πονηρίας ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη κατά την οδόν του Δαυίδ, του πατρός του.
Γ Βασ. 12,24β    και ήν άνθρωπος εξ όρους Εφραίµ δούλος τώ Σαλωµών, και όνοµα αυτώ Ιεροβοάµ, και όνοµα της µητρός
αυτού Σαριρά, γυνή πόρνη· και έδωκεν αυτόν Σαλωµών εις άρχοντα σκυτάλης επί άρσεις οίκου Ιωσήφ, και ωκοδόµησε τώ
Σαλωµών την Σαριρά την εν όρει Εφραίµ, και ήσαν αυτώ τριακόσια άρµατα ίππων· ούτος ωκοδόµησε την άκραν εν ταίς
άρσεσιν οίκου Εφραίµ, ούτος συνέκλεισε την πόλιν Δαυίδ και ήν επαιρόµενος επί την βασιλείαν.
Γ Βασ. 12,24β   Εζούσε τότε κάποιος άνθρωπος καταγόµενος από την ορεινήν περιοχήν της φυλής του Εφραίµ, δούλος του
Σολοµώντος. Αυτός ωνοµάζετο Ιεροβοάµ, η δε µητέρα του ωνοµάζετο Σαριρά και ήτο γυνή πόρνη. Αυτόν ο Σολοµών είχε
διορίσει επόπτην επί των µεταφορών, δια να επιβλέπη εις τας αγγαρείας των ανδρών της φυλής του Ιωσήφ.
Ανοικοδόµησεν αυτός τότε, τη εντολή του Σολοµώντος, την πόλιν Σαριρά εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής Εφραίµ και
είχεν υπό την δικαιοδοσίαν του τριακόσια πολεµικά άρµατα. Αυτός επίσης ανοικοδόµησε και το φρούριον της Ιερουσαλήµ
µε αγγαρείας των ανδρών της φυλής Εφραίµ. Επέβλεψε δε και απεπεράτωσε και την οχύρωσιν της πόλεως Δαυίδ. Αυτός,
λοιπόν, υπερηφανεύετο δια τα έργα του και εφιλοδοξούσε να γίνη βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού .
Γ Βασ. 12,24γ     και εζήτει Σαλωµών θανατώσαι αυτόν, και εφοβήθη και απέδρα αυτός προς Σουσακίµ βασιλέα Αιγύπτου
και ήν µετ αυτού έως απέθανε Σαλωµών.
Γ Βασ. 12,24γ   Ο Σολοµών, όταν επληροφορήθη τας επιδιώξεις και φιλοδοξίας αυτάς του Ιεροβοάµ, εζήτησε να τον
συλλάβη και να τον θανατώση. Αυτός δε φοβηθείς εδραπέτευσε και κατέφυγεν στον Σουσακίµ βασιλέα της Αιγύπτου,
κοντά στον οποίον παρέµεινεν, έως ότου απέθανεν ο Σολοµών.
Γ Βασ. 12,24δ     και ήκουσεν Ιεροβοάµ εν Αιγύπτω ότι τέθνηκε Σαλωµών, και ελάλησεν εις τα ώτα Σουσακίµ βασιλέως
Αιγύπτου λέγων· εξαπόστειλόν µε και απελεύσοµαι εγώ εις την γήν µου· και είπεν αυτώ Σουσακίµ· αίτησαί τι αίτηµα και
δώσω σοι.
Γ Βασ. 12,24δ   Ο Ιεροβοάµ επληροφορήθη εις την Αίγυπτον, όπου παρέµενε, τον θάνατον του Σολοµώντος. Ηλθε τότε και
ωµίλησε προς τον Σουσακίµ βασιλέα της Αιγύπτου λέγων· “δος µου την άδειαν να φύγω, δια να επανέλθω και εγώ εκ την
πατρίδα µου”. Είπε προς αυτόν ο Σουσακίµ· “ζήτησέ µου ως δώρον κάτι, δια να σου το προσφέρω και να µη αναχωρήσης”.
Γ Βασ. 12,24ε     και Σουσακίµ έδωκε τώ Ιεροβοάµ την Ανώ, αδελφήν Θεκεµίνας την πρεσβυτέραν της γυναικός αυτού αυτώ
εις γυναίκα· αύτη ήν µεγάλη εν µέσω των θυγατέρων τού βασιλέως και έτεκε τώ Ιεροβοάµ τον Αβιά υιόν αυτού.
Γ Βασ. 12,24ε  Ο Σουσακίµ εδωσε στον Ιεροβοάµ ως σύζυγον την Ανώ, αδελφήν πρεσβυτέραν της Θεκεµίνας, συζύγου του



βασιλέως. Αυτή εθεωρείτο επίσηµος µεταξύ των θυγατέρων του Φαραώ. Εγέννησε δε στον Ιεροβοάµ υιόν, ο οποίος
ωνοµάσθη Αβιά.
Γ Βασ. 12,24ζ     και είπεν Ιεροβοάµ προς Σουσακίµ· όντως εξαπόστειλόν µε και απελεύσοµαι. και εξήλθεν Ιεροβοάµ εξ
Αιγύπτου και ήλθεν εις γήν Σαριρά την εν όρει Εφραίµ· και συνάγεται εκεί πάν σκήπτρον Εφραίµ· και ωκοδόµησεν εκεί
Ιεροβοάµ χάρακα.
Γ Βασ. 12,24ζ  Ο Ιεροβοάµ παρεκάλεσεν επιµόνως τον Σουσακίµ λέγων· “είναι ανάγκη οπωσδήποτε να µου δώσης την
άδειαν να φύγω”. Ο Ιεροβοάµ ανεχώρησεν από την Αίγυπτον, και ήλθεν εις την πόλιν Σαριρά, η οποία ευρίσκετο στο όρος
Εφραίµ. Εκεί δε συνηθροίσθη προς υποδοχήν του όλη η φυλή του Εφραίµ. Ο Ιεροβοάµ κατεσκεύασεν εκεί ένα
οχυρωµατικόν έργον.
Γ Βασ. 12,24η    Καί ηρώστησε το παιδάριον αυτού αρωστίαν κραταιάν σφόδρα, και επορεύθη Ιεροβοάµ ερωτήσαι περί τού
παιδαρίου· και είπε προς Ανώ την γυναίκα αυτού· ανάστηθι και πορεύου, επερώτησον τον Θεόν περί τού παιδαρίου, ει
ζήσεται εκ της αρωστίας αυτού.
Γ Βασ. 12,24η  Το µικρό παιδί του Ιεροβοάµ ησθένησεν από µίαν επικίνδυνον και βαρείαν ασθένειαν. Ο Ιεροβοάµ απεφάσισε
να ερωτήση τον Θεόν δια την υγείαν του παιδιού του. Και ειπέ προς την Ανώ την γυναίκα του· “σήκω, πήγαινε και ερώτησε
τον Θεόν δια το παιδί µας, εάν θα ζήση από την ασθένειάν του αυτήν”.
Γ Βασ. 12,24θ    και άνθρωπος ήν εν Σηλώµ και όνοµα αυτώ Αχιά, και ούτος ήν υιός εξήκοντα ετών, και ρήµα Κυρίου µετ
αυτού. και είπεν Ιεροβοάµ προς την γυναίκα αυτού· ανάστηθι και λαβέ εις την χείρά σου τώ ανθρώπω τού Θεού άρτους και
κολλύρια τοίς τέκνοις αυτού και σταφυλήν και στάµνον µέλιτος. και ανέστη η γυνή
Γ Βασ. 12,24θ   Εις την Σηλώµ εζούσεν ενας άνθρωπος, ο οποίος ωνοµάζετο Αχιά. Ητο δε ηλικίας εξήκοντα ετών και ο Θεός
ωµιλούσε µαζή του. Είπεν ο Ιεροβοάµ εις την γυναίκα του· “σήκω, πάρε µαζή σου δια τον άνθρωπον αυτόν του Θεού
άρτους και κουλλούρια. Δια δε τα τέκνα του πάρε ξηράν σταφίδα και µία στάµνα µέλι”.
Γ Βασ. 12,24ι  και έλαβεν εις την χείρα αυτής άρτους και δύο κολλύρια και σταφυλήν και στάµνον µέλιτος τώ Αχιά· και ο
άνθρωπος πρεσβύτερος, και οι οφθαλµοί αυτού ηµβλυώπουν τού ιδείν,
Γ Βασ. 12,24ι  Η σύζυγος εσηκώθη, επήρε µαζή της άρτους, δύο κουλλούρες, σταφίδα και µίαν στάµναν µέλι δια τον Αχιά. Ο
άνθρωπος αυτός ήτο γέρων και οι οφθαλµοί του έβλεπαν θαµπά.
Γ Βασ. 12,24κ     και ανέστη εκ Σαριρά και πορεύεται, και εγένετο ελθούσης αυτής εις την πόλιν προς Αχιά τον Σηλωνίτην
και είπεν Αχιά τώ παιδαρίω αυτού· έξελθε δή εις απαντήν Ανώ τή γυναικί Ιεροβοάµ και ερείς αυτή· είσελθε και µη στής, ότι
τάδε λέγει Κύριος· σκληρά εγώ επαποστέλλω επί σε.
Γ Βασ. 12,24κ   Η γυνή του Ιεροβοάµ ανεχώρησεν από την Σαριρά και ήλθε προς αυτόν. Οταν δε η γυνή αυτή εισήρχετο εις
την Σηλώ προς τον Αχιά, αυτός είπε προς τον υπηρέτην του· “έβγα από την οικίαν και θα συναντήσης την Ανώ, την
σύζυγον του Ιεροβοάµ, και ειπέ εις αυτήν· Πηγαινε στον Αχιά και να µη χασοµερήσης εκεί, διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Θα
στείλω εναντίον σου σκληράς θλίψεις”.
Γ Βασ. 12,24λ     και εισήλθεν Ανώ προς τον άνθρωπον τού Θεού, και είπεν αυτή Αχιά· ινατί ενήνοχάς µοι άρτους και
σταφυλήν και κολλύρια και στάµνον µέλιτος; τάδε λέγει Κύριος· ιδού σύ απελεύση απ εµού, και έσται εισελθούσης σου την
πόλιν εις Σαριρά και τα κοράσιά σου εξελεύσονταί σοι εις συνάντησιν και ερούσί σοι· το παιδάριον τέθνηκεν.
Γ Βασ. 12,24λ   Η Ανώ παρουσιάσθη εν τούτοις στον άνθρωπον του Θεού και ο Αχιά είπε προς αυτήν· “προς ποίον σκοπόν
µου έφερες άρτους, σταφίδα, κουλλούρας και στάµναν µε µέλι; Αυτά δεν θα αλλάξουν την βουλήν του Θεού. Διότι αυτά
λέγει ο Κυριος· Ιδού, συ θα φύγης από εµέ και όταν θα εισέρχεσαι εις την πόλιν Σαριρά, αι δούλαι σου θα εξέλθουν προς
συνάντησίν σου και θα σου είπουν· Το παιδί απέθανε.
Γ Βασ. 12,24µ    ότι τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εξολοθρεύσω τού Ιεροβοάµ ουρούντα προς τοίχον, και έσονται οι τεθνηκότες
τού Ιεροβοάµ εν τή πόλει καταφάγονται οι κύνες, και τον τεθνηκότα εν τώ αγρώ καταφάγεται τα πετεινά τού ουρανού, και
το παιδάριον κόψονται· ουαί Κύριε, ότι ευρέθη εν αυτώ ρήµα καλόν περί τού Κυρίου.
Γ Βασ. 12,24µ   Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα εξολοθρεύσω από την οικογένειαν του Ιεροβοάµ κάθε αρσενικόν.
Οσοι δε εκ της οικογενείας του Ιεροβοάµ θα αποθάνουν εις την πόλιν, θα φαγωθούν από τα σκυλιά. Οσοι δε θα αποθάνουν
στους αγρούς, θα φαγωθούν από τα πτηνά του ουρανού. Δια δε το παιδίον θα πενθήσουν και θα ολολύξουν λέγοντες·
Αλλοίµονον, Κυριε. Δια το παιδίον όµως αυτό κάτι καλόν θα γίνη εκ µέρους του Κυρίου, ότι δηλαδή δεν θα φαγωθή το
σώµα του από τα σκυλιά”.
Γ Βασ. 12,24ν     και απήλθεν η γυνή, ως ήκουσε, και εγένετο ως εισήλθεν εις την Σαριρά, και το παιδάριον απέθανε, και
εξήλθεν η κραυγή εις απαντήν.
Γ Βασ. 12,24ν   Η γυναίκα ανεχώρησεν από τον Αχιά, όταν ήκουσεν αυτά. Μολις δε εισήλθεν εις Σαριρά, το παιδίον απέθανε
και εξήλθαν αι δούλαι προς προϋπάντησίν της ολολύζουσαι µε µεγάλην φωνήν.
Γ Βασ. 12, 24ξ    Καί επορεύθη Ιεροβοάµ εις Σίκιµα την εν όρει Εφραίµ και συνήθροισεν εκεί τας φυλάς τού Ισραήλ, και ανέβη
εκεί οβοάµ υιός Σαλωµών. και λόγος Κυρίου εγένετο προς Σαµαίαν τον Ελαµί λέγων· λαβέ σεαυτώ ιµάτιον καινόν το ουκ
εισεληλυθός εις ύδωρ και ρήξον αυτό δώδεκα ρήγµατα και δώσεις τώ Ιεροβοάµ και ερείς αυτώ· τάδε λέγει Κύριος· λάβε
σεαυτώ δέκα ρήγµατα τού περιβαλέσθαι σε. και έλαβεν Ιεροβοάµ· και είπε Σαµαίας· τάδε λέγει Κύριος επί τας δέκα φυλάς
τού Ισραήλ.
Γ Βασ. 12,24ξ   Ο Ιεροβοάµ επήγεν εις τα Σικιµα στο όρος Εφραίµ. Εκεί δε συνεκέντρωσε τας δέκα φυλάς του Ισραήλ. Αλλά
εκεί επορεύθη και ο Ροβοάµ, ο υιός του Σολοµώντος. Εδόθη όµως εκ µέρους του Κυρίου στον Σαµαίαν τον Ελαµίτην η εξής
εντολή· Παρε µαζή σου ένα καινούργιο ιµάτιον, το οποίον ακόµη δεν έχει µπη στο νερό, σχίσε το εις δώδεκα κοµµάτια και
θα δώσης στον Ιεροβοάµ τα δέκα κοµµάτια και θα του ειπής· Αυτά λέγει ο Κυριος. Παρε δια τον εαυτόν σου δέκα κοµµάτια,
δια να τα φορέσης”. Ο Ιεροβοάµ τα επήρε. Ο Σαµαίας προσέθεσε· “Αυτά λέγει ο Κυριος δια τας δέκα φυλάς του
Ισραηλιτικού λαού”.
Γ Βασ. 12,24ο     Καί είπεν ο λαός προς οβοάµ υιόν Σαλωµών· ο πατήρ σου εβάρυνε τον κλοιόν αυτού εφ ηµάς και εβάρυνε τα
βρώµατα της τραπέζης αυτού· και νύν ει κουφιείς εφ ηµάς και δουλεύσοµέν σοι. και είπε οβοάµ προς τον λαόν· έτι τριών
ηµερών και αποκριθήσοµαι υµίν ρήµα.
Γ Βασ. 12,24ο  Αι δέκα φυλαί του Ισραηλιτικού λαού είπαν προς τον Ροβοάµ, τον υιόν του Σολοµώντος. Ο πατέρας σου
κατέστησε βαρύν τον ζυγόν του επάνω µας, διότι επλήθυνε τας πολυδάπανους τροφάς της τραπέζης του. Τωρα εάν συ



ελαφρύνης τον ζυγόν αυτόν εις ηµάς, ηµείς θα είµεθα δούλοι σου. Ο Ροβοάµ είπε προς τον λαόν· Επειτα από τρεις ηµέρας
θα σας δώσω απάντησιν.
Γ Βασ. 12,24π    και είπε οβοάµ· εισαγάγετέ µοι τους πρεσβυτέρους και συµβουλεύσοµαι µετ αυτών τι αποκριθώ τώ λαώ
ρήµα εν τή ηµέρα τή τρίτη. και ελάλησε οβοάµ εις τα ώτα αυτών καθώς απέστειλεν ο λαός προς αυτόν και είπον οι
πρεσβύτεροι τού λαού· ούτως ελάλησε προς σε ο λαός.
Γ Βασ. 12,24π   Ο Ροβοάµ έστειλε τους δούλους του και είπε· «φέρετε ενώπιόν µου τους πρεσβυτέρους, δια να ζητήσω την
γνώµην των, ώστε να γνωρίζω, τι να αποκριθώ στον λαόν κατά την τρίτην ηµέραν”. Οι πρεσβύτεροι ήλθον, ο δε Ροβοάµ
εγνωστοποίησεν εις αυτούς, τι του είχε προτείνει ο λαός. Οι πρεσβύτεροι του λαού του απήντησαν· “Ορθώς ωµίλησε προς
σε ο λαός”.
Γ Βασ. 12,24ρ     και διεσκέδασε οβοάµ την βουλήν αυτών, και ουκ ήρεσεν ενώπιον αυτού· και απέστειλε και εισήγαγε τους
συντρόφους αυτού και ελάλησεν αυτοίς· ταύτα και ταύτα απέσταλκεν ο λαός προς µε λέγων. και είπαν οι σύντροφοι αυτού·
ούτως λαλήσεις προς τον λαόν λέγων· η µικρότης µου παχυτέρα υπέρ την οσφύν τού πατρός µου· ο πατήρ µου εµαστίγου
υµάς µάστιξιν, εγώ δε κατάρξω υµάς εν σκορπίοις.
Γ Βασ. 12,24ρ   Ο Ροβοάµ όµως απέρριψε την συµβουλήν των πρεσβυτέρων, διότι δεν του εφάνη αρεστή, και έστειλεν
ανθρώπους, οι οποίοι έφεραν ενώπιόν του τους νεαρούς, που είχαν ανατραφή µαζή του, και τους είπε· “Αυτά και αυτά µου
είπεν ο λαός των δέκα φυλών δια των απεσταλµένων του”. Οι νεαροί σύντροφοί του του είπαν· “Ετσι θα απαντήσης προς
τους απεσταλµένους του λαού· Το µικρό µου δάκτυλο είναι παχύτερο από την µέσην του πατρός µου. Ο πατέρας µου σας
εµαστίγωνε µε απλά µαστίγια, εγώ όµως θα κατεξουσιάσω επάνω σας µαστιγώνων µε µαστίγια, που θα έχουν αγκάθια”.
Γ Βασ. 12,24σ    και ήρεσε το ρήµα ενώπιον οβοάµ, και απεκρίθη τώ λαώ καθώς συνεβούλευσαν αυτώ οι σύντροφοι αυτού τα
παιδάρια.
Γ Βασ. 12,24σ   Αυτή η συµβουλή ήρεσεν στον Ροβοάµ, ο οποίος έτσι και απήντησεν στον λαόν, όπως τον συνεβούλευσαν οι
νεαροί σύντροφοι του.
Γ Βασ. 12,24τ     και είπε πάς ο λαός ως ανήρ είς, έκαστος τώ πλησίον αυτού, και ανέκραξαν άπαντες λέγοντες· ου µερίς ηµίν
εν Δαυίδ ουδέ κληρονοµία εν υιώ Ιεσσαί· έκαστος εις τα σκηνώµατά σου Ισραήλ, ότι ο άνθρωπος ούτος ουκ εις άρχοντα
ουδέ εις ηγούµενον.
Γ Βασ. 12,24τ   Τοτε αι δέκα φυλαί του Ισραηλιτικού λαού, ωσάν να ήσαν ενας άνθρωπος, είπαν ο ένας στον άλλον µε
κραυγήν µεγάλην· “Δεν υπάρχει καµµία σχέσις και κανένα µερίδιον κληρονοµίας µας µε τον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί.
Εκαστος, λοιπόν, από τους Ισραηλίτας ας επανέλθη στο σπίτι του, διότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ροβοάµ, δεν πρέπει να είναι
ούτε βασιλεύς µας ούτε αρχηγός µας”.
Γ Βασ. 12,24υ    και διεσπάρη πάς ο λαός εκ Σικίµων, και απήλθον έκαστος εις το σκήνωµα αυτού. και κατεκράτησε οβοάµ
και απήλθε και ανέβη επί το άρµα αυτού και εισήλθεν εις Ιερουσαλήµ, και πορεύονται οπίσω αυτού πάν σκήπτρον Ιούδα
και πάν σκήπτρον Βενιαµίν.
Γ Βασ. 12,24υ   Ο λαός των δέκα φυλών του Ισραήλ διεσκορπίσθη από τα Σικιµα και ο καθένας ήλθεν στο σπίτι του . Ο δε
Ροβοάµ επρόλαβε και ανεχώρησεν από εκεί, ανέβη εις τα άρµα του και επανήλθεν εις την Ιερουσαλήµ. Ηκολούθησαν δε
αυτόν όλη η φυλή του Ιούδα και όλη η φυλή του Βενιαµίν.
Γ Βασ. 12.24φ και εγένετο ενισταµένου τού ενιαυτού και συνήθροισε οβοάµ πάντα άνδρα Ιούδα και Βενιαµίν και ανέβη τού
πολεµείν προς Ιεροβοάµ εις Σίκιµα.
Γ Βασ. 12,24φ  Κατά το έτος αυτό ο Ροβοάµ συνεκέντρωσεν όλους τους άνδρας πολεµιστάς της φυλής του Ιούδα και της
φυλής του Βενιαµίν και απεφάσισε να εκστρατεύση εναντίον του Ιεροβοάµ εις την πόλιν Σικιµα.
Γ Βασ. 12,24χ     και εγένετο ρήµα Κυρίου προς Σαµαίαν άνθρωπον τού Θεού λέγων· ειπόν τώ οβοάµ βασιλεί Ιούδα και προς
πάντα οίκον Ιούδα και Βενιαµίν και προς το κατάλειµµα τού λαού λέγων· τάδε λέγει Κύριος· ουκ αναβήσεσθε ουδέ
πολεµήσετε προς τους αδελφούς υµών υιούς Ισραήλ· αναστρέφετε έκαστος εις τον οίκον αυτού, ότι παρ εµού γέγονε το
ρήµα τούτο.
Γ Βασ. 12,24χ   Εδόθη όµως προς τον Σαµαίαν, τον άνθρωπον του Θεού, εντολή εκ µέρους του Κυρίου, ο οποίος του είπε·
“στον Ροβοάµ, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς όλην την φυλήν του Ιούδα και την φυλήν του Βενιαµίν και προς όσους
άλλους από τας δέκα φυλάς έµειναν µαζή του ειπέ τούτο· Αυτά λέγει ο Κυριος· δεν θα εκστρατεύσετε και δεν θα
πολεµήσετε τους αδελφούς σας τους Ισραηλίτας. Ο καθένας να επιστρέψη στο σπίτι του. Διότι εγώ επέτρεψα να
πραγµατοποιηθή το γεγονός αυτό”.
Γ Βασ. 12,24ψ    και ήκουσαν τού λόγου Κυρίου και ανέσχον µη πορευθήναι κατά το ρήµα Κυρίου.
Γ Βασ. 12,24ψ  Αυτοί ήκουσαν και υπήκουσαν εις την εντολήν του Κυρίου και συνεκρατήθησαν, ώστε να µη
εκστρατεύσουν, όπως τους είχεν είπει ο Κυριος, εναντίον των δέκα φυλών.
Γ Βασ. 12,25  Καί ωκοδόµησεν Ιεροβοάµ την Σίκιµα την εν όρει Εφραίµ και κατώκει εν αυτή· και εξήλθεν εκείθεν και
ωκοδόµησε την Φανουήλ.
Γ Βασ. 12,25  Ο Ιεροβοάµ ωχύρωσε την πόλιν Σικιµα, που ευρίσκετο στο όρος Εφραίµ, και κατοικούσε εις αυτήν. Από εκεί
εξήλθε και ωχύρωσε και την πόλιν Φανουήλ.
Γ Βασ. 12,26  και είπεν Ιεροβοάµ εν τή καρδία αυτού· ιδού νύν επιστρέψει η βασιλεία εις οίκον Δαυίδ·
Γ Βασ. 12,26   Ο Ιεροβοάµ εσκέφθη και είπε καθ' εαυτόν· “ιδού, υπάρχει τώρα φόβος να επανέλθη η βασιλεία εις την
οικογένειαν του Δαυίδ.
Γ Βασ. 12,27  εάν αναβή ο λαός ούτος αναφέρειν θυσίαν εν οίκω Κυρίου εις Ιερουσαλήµ, και επιστραφήσεται καρδία τού
λαού προς Κύριον και κύριον αυτών, προς οβοάµ βασιλέα Ιούδα, και αποκτενούσί µε.
Γ Βασ. 12,27  Αυτό θα γίνη, εάν µεταβή αυτός ο λαός των Ισραηλιτών εις Ιερουσαλήµ, δια να προσφέρη θυσίαν στον ναόν
του Κυρίου. Εκεί υπάρχει φόβος να επιστραφή η καρδία του λαού προς τον Κυριον τον Θεόν και προς τον βασιλέα αυτών,
τον Ροβοάµ, βασιλέα Ιούδα, οπότε εµέ θα θανατώσουν”.
Γ Βασ. 12,28  και εβουλεύσατο ο βασιλεύς και επορεύθη και εποίησε δύο δαµάλεις χρυσάς· και είπε προς τον λαόν·
ικανούσθω υµίν αναβαίνειν εις Ιερουσαλήµ· ιδού θεοί σου, Ισραήλ, οι αναγαγόντες σε εκ γής Αιγύπτου.
Γ Βασ. 12,28   Ο βασιλεύς Ιεροβοάµ, δια να προλάβη αυτό το ενδεχόµενον, επορεύθη και κατεσκεύασε δύο δαµάλεις χρυσάς
και είπε προς τον λαόν· “επί αρκετόν χρόνον επηγαίνατε έως τώρα εις την Ιερουσαλήµ, δια να λατρεύσετε τον Θεόν. Ιδού



όµως οι θεοί σου, ισραηλιτικέ λαέ, οι οποίοι σε έβγαλαν από την Αίγυπτον”.
Γ Βασ. 12,29  και έθετο την µίαν εν Βαιθήλ και την µίαν έδωκεν εν Δάν.
Γ Βασ. 12,29   Την µίαν από τας χρυσάς δαµάλεις έθεσεν εις την πόλιν Βαιθήλ, την δε άλλην έδωσεν εις πόλιν Δαν.
Γ Βασ. 12,30  και εγένετο ο λόγος ούτος εις αµαρτίαν· και επορεύετο ο λαός πρό προσώπου της µιάς έως Δάν. και είασαν τον
οίκον Κυρίου.
Γ Βασ. 12,30  Η πράξις αυτή του Ιεροβοάµ έγινεν αφορµή να παρασυρθή ο λαός εις µεγάλην αµαρτίαν. Διότι ο λαός
µετέβαινε να προσκυνήση την µίαν χρυσήν δάµαλιν, η οποία ευρίσκετο εις την Βαιθήλ, και την άλλην, η οποία ευρίσκετο
εις Δαν. Ετσι δε εγκατέλειψαν τον ναόν του Κυρίου.
Γ Βασ. 12,31  και εποίησεν οίκους εφ υψηλών και εποίησεν ιερείς µέρος τι εκ τού λαού, οί ουκ ήσαν εκ των υιών Λευί.
Γ Βασ. 12,31  Ο Ιεροβοάµ κατεσκεύασεν επί πλέον ναούς στους υψηλούς τόπους και καθιέρωσεν ως ιερείς µερικούς από τον
λαόν, οι οποίοι δεν κατήγοντο από την φυλήν Λευϊ.
Γ Βασ. 12,32  και εποίησεν Ιεροβοάµ εορτήν εν τώ µηνί τώ ογδόω εν τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα τού µηνός κατά την εορτήν
την εν γη Ιούδα και ανέβη επί το θυσιαστήριον, ό εποίησεν εν Βαιθήλ, τού θύειν ταίς δαµάλεσιν, αίς εποίησε, και
παρέστησεν εν Βαιθήλ τους ιερείς των υψηλών, ών εποίησε.
Γ Βασ. 12,32  Ο Ιεροβοάµ καθιέρωσεν επίσης και µίαν εορτήν κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του ογδόου µηνός, οµοίαν
µε την εορτήν της Σκηνοπηγίας, που εωρτάζετο στο βασίλειον του Ιούδα εις την Ιερουσαλήµ. Κατά την ηµέραν αυτήν ο
Ιεροβοάµ ανέβη στο θυσιαστήριον, που είχε κάµει εις την Βαιθήλ, δια να προσφέρη θυσίαν εις τας δαµάλεις, τας οποίας
είχε κατασκευάσει. Εις τους ευκτηρίους δε εκεί οίκους εγκατέστησε και τους ιερείς, τους οποίους ο ίδιος είχεν αναδείξει.
Γ Βασ. 12,33  και ανέβη επί το θυσιαστήριον, ό εποίησε, τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα εν τώ µηνί τώ ογδόω εν τή εορτή, ή
επλάσατο από καρδίας αυτού, και εποίησεν εορτήν τοίς υιοίς Ισραήλ και ανέβη επί το θυσιαστήριον τού επιθύσαι.
Γ Βασ. 12,33  Ο Ιεροβοάµ, λοιπόν, ανέβη στο θυσιαστήριον, που είχε κατασκευάσει, κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του
ογδόου µηνός, την εορτήν της Σκηνοπηγίας, την οποίαν αυτός διεµόρφωσεν, όπως ήθελε. Ωρισε, λοιπόν, αυτήν την εορτήν
δια τους Ισραηλίτας και ετόλµησε να ανέλθη ο ίδιος στο θυσιαστήριον, δια να προσφέρη θυσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Γ Βασ. 13,1  Καί ιδού άνθρωπος τού Θεού εξ Ιούδα παρεγένετο εν λόγω Κυρίου εις Βαιθήλ, και Ιεροβοάµ ειστήκει επί το
θυσιαστήριον επιθύσαι.
Γ Βασ. 13,1     Ιδού όµως, ότι κατά την ώραν εκείνην ένας άνθρωπος του Θεού, που κατήγετο από την Ιουδαίαν, ήλθε
κατόπιν διαταγής του Θεού εις την πόλιν Βαιθήλ. Ο Ιεροβοάµ εστεκετο όρθιος εκεί επί του θυσιαστηρίου, έτοιµος να
προσφέρη θυσίαν.
Γ Βασ. 13,2  και επεκάλεσε προς το θυσιαστήριον εν λόγω Κυρίου και είπε· θυσιαστήριον θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριος·
ιδού υιός τίκτεται τώ οίκω Δαυίδ, Ιωσίας όνοµα αυτώ, και θύσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τους επιθύοντας επί σε και
οστά ανθρώπων καύσει επί σε.
Γ Βασ. 13,2    Ο άνθρωπος του Θεού, κατ' εντολήν του Κυρίου, προσεφώνησε το θυσιαστήριον και είπε “θυσιαστήριον,
θυσιαστήριον, αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, θα γεννηθή κάποιος από τους απογόνους του Δαυίδ, του οποίου το όνοµα θα είναι
Ιωσίας. Αυτός θα σφάξη επάνω εις σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, εκείνους που θυσιάζουν εις σε, και θα καύση οστά
ανθρώπων επάνω σου.
Γ Βασ. 13,3  και δώσει εν τή ηµέρα εκείνη τέρας λέγων· τούτο το ρήµα ό ελάλησε Κύριος λέγων· ιδού το θυσιαστήριον
ρήγνυται, και εκχυθήσεται η πιότης η επ αυτώ.
Γ Βασ. 13,3    Και εις πίστωσιν του µελλοντικού γεγονότος της ηµέρας εκείνης θα δώση τώρα αµέσως ένα θαυµατουργικόν
σηµείον. Ιδού, το θυσιαστήριον διαρρήγνυται και θα χυθή η λιπαρά τέφρα των θυσιασθέντων ζώων, που ευρίσκεται εις
αυτό”.
Γ Βασ. 13,4  και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ιεροβοάµ των λόγων τού ανθρώπου τού Θεού τού επικαλεσαµένου επί το
θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ, και εξέτεινεν ο βασιλεύς την χείρα αυτού από τού θυσιαστηρίου λέγων· συλλάβετε αυτόν· και
ιδού εξηράνθη η χείρ αυτού, ήν εξέτεινεν επ αυτόν, και ουκ εδυνήθη επιστρέψαι αυτήν προς αυτόν,
Γ Βασ. 13,4    Οταν ο βασιλεύς Ιεροβοάµ ήκουσε τα λόγια αυτά του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έτσι ωµίλησε κατά του
θυσιαστηρίου εις Βαιθήλ, άπλωσε το χέρι του από το θυσιαστήριον λέγων· “συλλάβετε αυτόν”. Και ιδού, το χέρι του, το
οποίον άπλωσε εναντίον του ανθρώπου του Θεού, έµεινε ξηρόν και δεν ηµπορούσε να το επαναφέρη εις την θέσιν του.
Γ Βασ. 13,5  και το θυσιαστήριον εράγη, και εξεχύθη η πιότης από τού θυσιαστηρίου κατά το τέρας, ό έδωκεν ο άνθρωπος
τού Θεού εν λόγω Κυρίου.
Γ Βασ. 13,5    Το δε θυσιαστήριον διερράγη πράγµατι την ώραν εκείνην και εχύθη η λιπαρά στάκτη από το θυσιαστήριον
σύµφωνα µε το σηµείον, το οποίον έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού κατόπιν εντολής του Κυρίο
Γ Βασ. 13,6  και είπεν ο βασιλεύς Ιεροβοάµ τώ ανθρώπω τού Θεού· δεήθητι τού προσώπου Κυρίου τού Θεού σου, και
επιστρεψάτω η χείρ µου προς εµέ. και εδεήθη ο άνθρωπος τού Θεού τού προσώπου Κυρίου, και επέστρεψε την χείρα τού
βασιλέως προς αυτόν, και εγένετο καθώς το πρότερον.
Γ Βασ. 13,6    Ο βασιλεύς Ιεροβοάµ είπε τότε στον άνθρωπον του Θεού· “παρακάλεσε τον Κυριον τον Θεόν σου, να
αποκατασταθή υγιής η χείρ µου και να επανέλθη εις την θέσιν της”. Ο άνθρωπος του Θεού παρεκάλεσε τον Κυριον και η
ξηρανθείσα χειρ απέκτησε την υγείαν της, όπως και πριν, και επανήλθεν εις την θέσιν της.
Γ Βασ. 13,7  και ελάλησεν ο βασιλεύς προς τον άνθρωπον τού Θεού· είσελθε µετ εµού εις οίκον και αρίστησον, και δώσω σοι
δόµα.
Γ Βασ. 13,7    Ο βασιλεύς παρεκάλεσε τον άνθρωπον του Θεού και του είπε· “έλα στο σπίτι µου, δείπνησε και θα σου δώσω
και κάποιο δώρον”.
Γ Βασ. 13,8  και είπεν ο άνθρωπος τού Θεού προς τον βασιλέα· εάν δώς µοι το ήµισυ τού οίκου σου, ουκ εισελεύσοµαι µετά
σού ουδέ µη φάγω άρτον ουδέ µη πίω ύδωρ εν τώ τόπω τούτω·
Γ Βασ. 13,8    Ο άνθρωπος όµως του Θεού είπε προς τον βασιλέα· “και εάν ακόµη µου δώσης το ήµισυ από το ανάκτορόν
σου, δεν πρόκειται να έλθω µαζή σου να φάγω φαγητόν, ούτε και να πίω ύδωρ από τον τόπον αυτόν.
Γ Βασ. 13,9  ότι ούτως ενετείλατό µοι Κύριος εν λόγω λέγων· µη φάγης άρτον και µη πίης ύδωρ και µη επιστρέψης εν τή



οδώ, ή επορεύθης εν αυτή.
Γ Βασ. 13,9    Διότι έτσι ρητώς ο Κυριος µε διέταξε και µου είπε· Να µη φάγης άρτον και να µη πίης ύδωρ και επανερχόµενος
εις την πατρίδα σου να µη επανέλθης από τον ίδιον δρόµον”.
Γ Βασ. 13,10  και απήλθεν εν οδώ άλλη και ουκ ανέστρεψεν εν τή οδώ, ή ήλθεν εν αυτή εις Βαιθήλ.
Γ Βασ. 13,10  Ο άνθρωπος του Θεού έφυγε πράγµατι δι' άλλης οδού και δεν επέστρεψεν από τον ίδιον δρόµον, τον οποίον
είχεν ακολουθήσει ερχόµενος εις Βαιθήλ.
Γ Βασ. 13,11  Καί προφήτης είς πρεσβύτης κατώκει εν Βαιθήλ, και έρχονται οι υιοί αυτού και διηγήσαντο αυτώ πάντα τα
έργα, ά εποίησεν ο άνθρωπος τού Θεού εν τή ηµέρα εκείνη εν Βαιθήλ, και τους λόγους, ούς ελάλησε τώ βασιλεί· και
επέστρεψαν το πρόσωπον τού πατρός αυτών.
Γ Βασ. 13,11   Εκεί εις την Βαιθήλ κατοικούσεν ένας γέρων προφήτης. Ηλθον, λοιπόν, προς αυτόν τα παιδιά του και του
διηγήθησαν όλα τα έργα, τα οποία είχε κάµει ο άνθρωπος του Θεού εις την Βαιθήλ κατά την ηµέραν εκείνην, όπως επίσης
και τους λόγους, τους οποίους είπεν στον βασιλέα. Εκίνησαν δε το ενδιαφέρον του πατρός των δια τον άνθρωπον αυτόν του
Θεού.
Γ Βασ. 13,12  και ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών λέγων· ποία οδώ πεπόρευται; και δεικνύουσιν αυτώ οι υιοί αυτού την
οδόν, εν ή ανήλθεν ο άνθρωπος τού Θεού ο ελθών εξ Ιούδα.
Γ Βασ. 13,12  Ο πατήρ των τους ηρώτησε λέγων· “από ποίαν οδόν επορεύθη ο άνθρωπος του Θεού;” Τα παιδιά του του
έδειξαν την οδόν, από την οποίαν είχεν αναχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, που είχεν έλθει από την φυλήν Ιούδα.
Γ Βασ. 13,13  και είπε τοίς υιοίς αυτού· επισάξατέ µοι τον όνον· και επέσαξαν αυτώ τον όνον, και επέβη επ αυτόν.
Γ Βασ. 13,13   Είπεν εις τα παιδιά του· “σαµαρώσατέ µου τον όνον”. Και εσαµάρωσαν δι' αυτόν τον όνον, επί του οποίου και
εκάθησε.
Γ Βασ. 13,14 και επορεύθη κατόπισθεν τού ανθρώπου τού Θεού και εύρεν αυτόν καθήµενον υπό δρύν και είπεν αυτώ· ει σύ εί
ο άνθρωπος τού Θεού ο εληλυθώς εξ Ιούδα; και είπεν αυτώ· εγώ.
Γ Βασ. 13,14  Επορεύθη δε οπίσω από τον άνθρωπον του Θεού και τον συνήντησε να κάθεται κάτω από την δρυν και του
είπεν· “αλήθεια, συ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, που ήλθες από την φυλήν Ιούδα;” Εκείνος του είπεν· “εγώ είµαι”.
Γ Βασ. 13,15  και είπεν αυτώ· δεύρο µετ εµού και φάγε άρτον.
Γ Βασ. 13,15   Λέγει προς αυτόν· “έλα µαζή µου να φάγης άρτον”.
Γ Βασ. 13,16 και είπεν· ου µη δύνωµαι τού επιστρέψαι µετά σού ουδέ µη φάγοµαι άρτον ουδέ πίοµαι ύδωρ εν τώ τόπω τούτω·
Γ Βασ. 13,16  Ο άνθρωπος του Θεού της φυλής Ιούδα είπε· “δεν δύναµαι να επιστρέψω µαζή σου και ούτε να φάγω άρτον,
ούτε να πίω νερό στον τόπον τούτον·
Γ Βασ. 13,17  ότι ούτως εντέταλταί µοι εν λόγω Κύριος λέγων· µη φάγης άρτον εκεί και µη πίης ύδωρ και µη επιστρέψης εκεί
εν τή οδώ, ή επορεύθης εν αυτή.
Γ Βασ. 13,17   διότι έτσι µε διέταξεν ο Κυριος· Ούτε ψωµί θα φάγης εκεί, ούτε νερό θα πίης, ούτε θα επιστρέψης εις την
πατρίδα σου από τον ίδιον δρόµον, δια του οποίου ήλθες εις την Βαιθήλ”.
Γ Βασ. 13,18  και είπε προς αυτόν· καγώ προφήτης ειµί καθώς σύ, και άγγελος λελάληκε προς µε εν ρήµατι Κυρίου λέγων·
επίστρεψον αυτόν προς σεαυτόν εις τον οίκόν σου, και φαγέτω άρτον, και πιέτω ύδωρ· και εψεύσατο αυτώ.
Γ Βασ. 13,18  Ο προφήτης της Βαιθήλ του είπε· “και εγώ είµαι προφήτης, όπως συ. Ενας δε άγγελος µου ωµίλησε εν ονόµατι
του Κυρίου και µου είπε· Επανάφερε αυτόν στον οίκον σου προς σε, δια να φάγη φαγητόν και να πίη ύδωρ”. Αυτά δε έλεγε
ψευδόµενος προς αυτόν.
Γ Βασ. 13,19  και επέστρεψεν αυτόν και έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ εν τώ οίκω αυτού.
Γ Βασ. 13,19  Ο προφήτης της Βαιθήλ επανέφερε τον προφήτην εκ της φυλής Ιούδα και έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ στον
οίκον αυτού.
Γ Βασ. 13,20  και εγένετο αυτών καθηµένων επί της τραπέζης, και εγένετο λόγος Κυρίου προς τον προφήτην τον
επιστρέψαντα αυτόν
Γ Βασ. 13,20  Καθ' ον χρόνον εκάθηντο στο τραπέζι του φαγητού, έγινεν αποκάλυψις Κυρίου προς τον προφήτην της
Βαιθήλ, ο οποίος είχεν επαναφέρει εκείνον στον οίκον του,
Γ Βασ. 13,21  και είπε προς τον άνθρωπον τού Θεού τον ήκοντα εξ Ιούδα λέγων· τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών παρεπίκρανας το
ρήµα Κυρίου και ουκ εφύλαξας την εντολήν, ήν ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σου,
Γ Βασ. 13,21  και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού, ο οποίος είχεν έλθει από την φυλήν του Ιούδα· “αυτά λέγει ο Κυριος·
Επειδή επίκρανες τον Θεόν και δεν ετήρησες την εντολήν, την οποίαν σου έδωσε Κυριος ο Θεός σου,
Γ Βασ. 13,22  και επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες ύδωρ εν τώ τόπω τούτω, ώ ελάλησε προς σε λέγων· ου µη φάγης
άρτον και µη πίης ύδωρ, ου µη εισέλθη το σώµά σου εις τον τάφον των πατέρων σου.
Γ Βασ. 13,22  και έτσι επέστρεψες εδώ και έφαγες άρτον και έπιες ύδωρ στον τόπον αυτόν, δια τον οποίον σου έδωσε ρητήν
εντολήν ο Κυριος λέγων· Δεν θα φάγης άρτον και δεν θα πίης νερό , δια τούτο το σώµα σου δεν θα ταφή στον τάφον των
προγόνων σου”.
Γ Βασ. 13,23  και εγένετο µετά το φαγείν αυτόν άρτον και πιείν ύδωρ, και επέσαξεν αυτώ τον όνον, και επέστρεψε.
Γ Βασ. 13,23  Ο από την Ιουδαίαν προφήτης, αφού έφαγεν άρτον και έπιεν ύδωρ, εσαµάρωσε τον όνον του και επανήρχετο
εις την Ιουδαίαν.
Γ Βασ. 13,24  και απήλθε, και εύρεν αυτόν λέγων εν τή οδώ και εθανάτωσεν αυτόν, και ήν το σώµα αυτού εριµµένον εν τή
οδώ, και ο όνος ειστήκει παρ αυτό, και ο λέων ειστήκει παρά το σώµα.
Γ Βασ. 13,24  Οταν όµως απεµακρύνθη, συνήντησεν αυτόν καθ' οδόν ένας λέων, ο οποίος και τον εθανάτωσε. Το σώµα του
προφήτου έµεινεν ερριµένον εις την οδόν. Ο όνος δε ίστατο όρθιος πλησίον του και ο λέων επίσης ίστατο όρθιος πλησίον
του νεκρού σώµατος.
Γ Βασ. 13,25  και ιδού άνδρες παραπορευόµενοι και είδον το θνησιµαίον εριµµένον εν τή οδώ και ο λέων ειστήκει εχόµενα
τού θνησιµαίου· και εισήλθον και ελάλησαν εν τή πόλει, ού ο προφήτης ο πρεσβύτης κατώκει εν αυτή.
Γ Βασ. 13,25  Ιδού δε ότι κατά την ώραν εκείνην δύο άνδρες, διερχόµενοι από εκεί, είδαν το πτώµα του προφήτου κείµενον
εις την οδόν και τον λέοντα, ο οποίος ίστατο όρθιος πλησίον του πτώµατος. Αυτοί εισήλθον εις την πόλιν, όπου ευρίσκετο ο
γέρων προφήτης, και ανήγγειλαν εις την πόλιν τα συµβάντα.



Γ Βασ. 13,26  και ήκουσεν ο επιστρέψας αυτόν εκ της οδού και είπεν· ο άνθρωπος τού Θεού ούτός εστίν, ός παρεπίκρανε το
ρήµα Κυρίου.
Γ Βασ. 13,26  Ο εκ Βαιθήλ προφήτης, που είχεν επαναφέρει από τον δρόµον τον προφήτην της Ιουδαίας, είπεν· “αυτός είναι ο
άνθρωπος του Θεού, ο οποίος παρέβη την εντολήν του Κυρίου, και έτσι παρεπίκρανε τον Θεόν”.
Γ Βασ. 13,28  και επορεύθη και εύρε το σώµα αυτού εριµµένον εν τή οδώ, και ο όνος και ο λέων ειστήκεισαν παρά το σώµα,
και ουκ έφαγεν ο λέων το σώµα τού ανθρώπου τού Θεού και ου συνέτριψε τον όνον.
Γ Βασ. 13,28  Ο γέρων αυτός προφήτης µετέβη και ευρήκε το πτώµα κείµενον στον δρόµον, ο όνος δε και ο λέων ήσαν όρθιοι
πλησίον του σώµατος. Ο λέων δεν κατέφαγε το σώµα του ανθρώπου του Θεού, ούτε και τον όνον συνέτριψεν.
Γ Βασ. 13,29  και ήρεν ο προφήτης το σώµα τού ανθρώπου τού Θεού και επέθηκεν αυτό επί τον όνον, και επέστρεψεν αυτόν
εις την πόλιν ο προφήτης τού θάψαι αυτόν
Γ Βασ. 13,29  Ο προφήτης αυτός επήρε το νεκρόν σώµα του ανθρώπου του Θεού, το έθεσεν επάνω στον όνον και το έφερεν
εις την πόλιν, δια να το θάψη στον τάφον του.
Γ Βασ. 13,30  εν τώ τάφω εαυτού, και εκόψαντο αυτόν· ουαί αδελφέ.
Γ Βασ. 13,30  Εκεί εθρήνησαν αυτόν οι άνθρωποι λέγοντες· “αλλοίµονον, αδελφέ”.
Γ Βασ. 13,31  και εγένετο µετά το κόψασθαι αυτόν και είπε τοίς υιοίς αυτού λέγων· εάν αποθάνω , θάψατέ µε εν τώ τάφω
τούτω ού ο άνθρωπος τού Θεού τέθαπται εν αυτώ· παρά τα οστά αυτού θέτε µε, ίνα σωθώσι τα οστά µου µετά των οστών
αυτού·
Γ Βασ. 13,31   Επειτα δε από τον θρήνον αυτόν είπεν ο γέρων προφήτης εις τα παιδιά του· “όταν αποθάνω, να µε θάψετε στον
τάφον αυτόν, όπου έχει ταφή ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατέ µε κοντά εις τα οστά αυτού, δια να σωθούν και τα ιδικά µου
οστά µε τα οστά εκείνου.
Γ Βασ. 13,32  ότι γινόµενον έσται το ρήµα, ό ελάλησεν εν λόγω Κυρίου επί το θυσιαστήριον εν Βαιθήλ και επί τους οίκους
τους υψηλούς τους εν Σαµαρεία.
Γ Βασ. 13,32  Διότι οπωσδήποτε θα πραγµατοποιηθη ο λόγος, τον οποίον ωµίλησεν αυτός κατ' εντολήν του Κυρίου δια το
θυσιαστήριον τούτο της Βαιθήλ και δια τους ναούς, οι οποίοι έχουν οικοδοµηθή στους υψηλούς τόπους της Σαµαρείας”.
Γ Βασ. 13,33  και µετά το ρήµα τούτο ουκ επέστρεψεν Ιεροβοάµ από της κακίας αυτού, και επέστρεψε και εποίησεν εκ
µέρους τού λαού ιερείς υψηλών· ο βουλόµενος επλήρου την χείρα αυτού, και εγίνετο ιερεύς εις τα υψηλά.
Γ Βασ. 13,33  Εν τούτοις ο Ιεροβοάµ παρά τον λόγον αυτόν του προφήτου δεν εσυνετίσθη και δεν µετενόησε δια την
ασέβειάν του, αλλά συνέχισε την παρανοµίαν του και εγκατέστησεν στους υψηλούς τόπους της ειδωλολατρείας ιερείς εκ
του λαού, οι οποίοι δεν κατήγοντο από την φυλήν του Λευι. Ο οιοσδήποτε δε εγίνετο τότε ιερεύς στους ειδωλολατρικούς
αυτούς ευκτηρίους οίκους.
Γ Βασ. 13,34  και εγένετο το ρήµα τούτο εις αµαρτίαν τώ οίκω Ιεροβοάµ και εις όλεθρον και εις αφανισµόν από προσώπου
της γής.
Γ Βασ. 13,34  Η ασεβής αυτή πράξις κατελογίσθη ως βαρεία αµαρτία στον οίκον του Ιεροβοάµ και έγινεν αιτία ολέθρου και
αφανισµού αυτού από το πρόσωπον της γης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Γ Βασ. 14,1 [Εν τώ καιρώ εκείνω ηρώστησεν Αβιά υιός Ιεροβοάµ
Γ Βασ. 14,1     Κατά τον καιρόν εκείνον αρρώστησεν ο Αβιά, ο υιός του Ιεροβοάµ.
Γ Βασ. 14,2  και είπεν ο Ιεροβοάµ προς την γυναίκα αυτού· ανάστηθι και αλλοιωθήση, και ου γνώσονται ότι σύ γυνή
Ιεροβοάµ, και πορευθήση εις Σηλώ· και ιδού εκεί Αχιά ο προφήτης, αυτός ελάλησεν εµέ τού βασιλεύσαι επί τον λαόν
τούτον.
Γ Βασ. 14,2    Ο Ιεροβοάµ είπεν εις την γυναίκα του· “σήκω, άλλαξε ενδύµατα, ώστε να µη σε αναγνωρίσουν ότι είσαι η
σύζυγος του Ιεροβοάµ, και πήγαινε εις την Σηλώ . Ιδού εκεί ευρίσκεται ο προφήτης Αχιά. Αυτός ωµίλησεν εις εµέ εκ µέρους
του Θεού, ότι θα γίνω βασιλεύς των δέκα τούτων φύλων.
Γ Βασ. 14,3  και λαβέ εις την χείρά σου τώ ανθρώπω τού Θεού άρτους και κολλυρίδα τοίς τέκνοις αυτού και σταφίδας και
στάµνον µέλιτος, και ελεύση προς αυτόν. αυτός αναγγείλη σοι τι έσται τώ παιδί.
Γ Βασ. 14,3    Παρε µαζή σου δια τον άνθρωπον αυτόν του Θεού ως δώρον άρτους και κουλλούρια δια τα τέκνα του και
σταφίδες και µίαν στάµναν µέλι, και θα µεταβής προς αυτόν. Αυτός δε θα σου αναγγείλη, τι θα συµβή σχετικώς µε την
ασθένειαν του παιδιού µας”.
Γ Βασ. 14,4  και εποίησεν ούτως γυνή Ιεροβοάµ· και ανέστη και επορεύθη εις Σηλώ , και εισήλθεν εν οίκω Αχιά· και ο
άνθρωπος πρεσβύτερος τού ιδείν, και ηµβλυώπουν οι οφθαλµοί αυτού από γήρους αυτού.
Γ Βασ. 14,4    Η γυναίκα του Ιεροβοάµ έκαµε, όπως εκείνος της είχε πη. Εσηκώθη, ητοιµάσθη και επορεύθη εις Σηλώ.
Εισήλθεν στον οίκον του Αχιά. Ο άνθρωπος αυτός ήτο γέρων και θαµπά έβλεπαν τα µάτια του εξ αιτίας του γήρατός του.
Γ Βασ. 14,5  και Κύριος είπε προς Αχιά· ιδού γυνή τού Ιεροβοάµ εισέρχεται τού εκζητήσαι ρήµα παρά σού περί υιού αυτής,
ότι άρωστός εστι· κατά τούτο και κατά τούτο λαλήσεις προς αυτήν. και εγένετο εν τώ εισέρχεσθαι αυτήν και αυτή
απεξενούτο.
Γ Βασ. 14,5    Ο Κυριος είπε προς τον Αχιά· “ιδού, έρχεται η γυνή του Ιεροβοάµ, δια να ζητήση την γνώµην σου σχετικώς µε
το παιδί της, που είναι άρρωστο. Ετσι και έτσι θα οµιλήσης προς αυτήν, όπως εγώ θα σου αποκαλύψω”. Οταν η γυνή του
Ιεροβοάµ εισήλθεν στον οίκον του Αχιά, προσεποιείτο ότι δεν είναι σύζυγος του Ιεροβοάµ.
Γ Βασ. 14,6  και εγένετο ως ήκουσεν Αχιά την φωνήν ποδών αυτής, εισερχοµένης αυτής εν τώ ανοίγµατι, και είπεν· είσελθε,
γυνή Ιεροβοάµ· ινατί σύ τούτο αποξενούσαι; και εγώ ειµι απόστολος προς σε σκληρός.
Γ Βασ. 14,6    Ο Αχιά, όταν ήκουσε τον θόρυβον των βηµάτων της και καθ' ην στιγµήν εκείνη εισήρχετο δια της θύρας του
οίκου, είπε προς αυτήν· “είσελθε, γυνή του Ιεροβοάµ· διατί προσπαθείς να παρουσιασθής ως άλλη γυναίκα; Εγώ είµαι διέ σε
αγγελιαφόρος σκληρών ειδήσεων.
Γ Βασ. 14,7  πορευθείσα ειπόν τώ Ιεροβοάµ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ανθ ού όσον ύψωσά σε από µέσου λαού και
έδωκά σε ηγούµενον επί τον λαόν µου Ισραήλ,
Γ Βασ. 14,7    Πηγαινε και ειπέ στον Ιεροβοάµ· Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· εγώ σε ύψωσα και σε ανέδειξα εκ µέσου



του λαού αυτού και σε κατέστησα βασιλέα επί τον λαόν µου τούτον των δέκα φυλών του Ισραήλ.
Γ Βασ. 14,8  και έρηξα σύν το βασίλειον από τού οίκου Δαυίδ και έδωκα αυτό σοι και ουκ εγένου ως ο δούλός µου Δαυίδ, ός
εφύλαξε τας εντολάς µου και ός επορεύθη οπίσω µου εν πάση καρδία αυτού ποιήσαι έκαστος το ευθές εν οφθαλµοίς µου
Γ Βασ. 14,8    Διέρρηξα το βασίλειον του οίκου Δαυίδ και έδωσα αυτό εις σε. Συ όµως δεν ανεδείχθης, όπως ο δούλος µου ο
Δαυίδ, ο οποίος ετήρησε τας εντολάς µου και µε ηκολούθησε µε όλην του την καρδίαν, ώστε να πράττη το ορθόν πάντοτε
ενώπιόν µου.
Γ Βασ. 14,9  και επονηρεύσω τού ποιήσαι παρά παντός, όσοι εγένοντο εις πρόσωπόν σου και επορεύθης και εποίησας
σεαυτώ θεούς ετέρους χωνευτά τού παροργίσαι µε και εµέ έριψας οπίσω σώµατός σου·
Γ Βασ. 14,9    Συ όµως διέπραξες πονηρίας µεγαλυτέρας από όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχαν ζήσει προηγουµένως
από σε. Επορεύθης και κατεσκεύασες άλλους θεούς από µέταλλον, που εχύθη εις ειδικόν καλούπι, ώστε να µε εξοργίσης
εναντίον σου, επειδή µε επέταξες έτσι όπισθέν σου.
Γ Βασ. 14,10  διά τούτο εγώ άγω κακίαν προς σε εις οίκον Ιεροβοάµ· εξολοθρεύσω τού Ιεροβοάµ ουρούντα προς τοίχον
εχόµενον και εγκαταλελειµµένον εν Ισραήλ και επιλέξω οίκου Ιεροβοάµ, καθώς επιλέγεται η κόπρος, ως τελειωθήναι
αυτόν·
Γ Βασ. 14,10  Δια τούτο εγώ αποστέλλω τιµωρίαν εναντίον σου και εναντίον του οίκου Ιεροβοάµ. Θα εξολοθρεύσω από την
οικογένειαν του Ιεροβοάµ κάθε αρσενικόν, δούλον η ελεύθερον. Θα σαρώσω την οικογένειαν του Ιεροβοάµ, όπως
σαρώνεται η κόπρος, έως ότου θα ολοκληρωθή η καταστροφή της.
Γ Βασ. 14,11  οι τεθνηκότες τού Ιεροβοάµ εν τή πόλει, καταφάγονται οι κύνες, και τον τεθνηκότα εν τώ αγρώ καταφάγονται
τα πετεινά τού ουρανού, ότι Κύριος ελάλησε.
Γ Βασ. 14,11   Οσοι εκ της οικογενείας του Ιεροβοάµ αποθνήσκουν µέσα εις την πόλιν, θα κατατρώγωνται από τους κύνας.
Εκείνος δε ο οποίος πεθαίνει στον αγρόν, θα κατατρώγεται από τα πετεινά του ουρανού. Αυτά θα γίνουν, διότι ο Κυριος τα
προανήγγειλε.
Γ Βασ. 14,12  και σύ αναστάσα πορεύθητι εις τον οίκόν σου· εν τώ εισέρχεσθαι πόδα σου την πόλιν , αποθανείται το
παιδάριον·
Γ Βασ. 14,12  Συ, λοιπόν, σήκω τώρα και πήγαινε στον οίκον σου. Την ώραν, δε κατά την οποίαν το πόδι σου θα πατήση εις
την πόλιν, το παιδί σου θα αποθάνη.
Γ Βασ. 14,13  και κόψονται αυτόν πάς Ισραήλ και θάψουσιν αυτόν, ότι ούτος µόνος εισελεύσεται τώ Ιεροβοάµ προς τάφον,
ότι ευρέθη εν αυτώ ρήµα καλόν περί τού Κυρίου Θεού Ισραήλ εν οίκω Ιεροβοάµ·
Γ Βασ. 14,13  Θα θρηνήσουν αυτό όλοι οι Ισραηλίται και θα το θάψουν, διότι αυτό µόνον από την οικογένειαν του Ιεροβοάµ
θα ταφή κανονικά στον τάφον, επειδή δι' αυτό ευρέθη κάποιος καλός λόγος παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ µεταξύ
όλης της οικογενείας Ιεροβοάµ.
Γ Βασ. 14,14  και αναστήσει Κύριος εαυτώ βασιλέα επί Ισραήλ, ός πλήξει τον οίκον Ιεροβοάµ ταύτη τή ηµέρα· και τι και νύν;
Γ Βασ. 14,14  Ο ίδιος δε ο Κυριος θα αναδείξη άλλο βασιλέα εις τας δέκα φυλάς του Ισραήλ, ο οποίος θα κτυπήση
αποφασιστικά τον οίκον του Ιεροβοάµ κατά την ηµέραν εκείνην. Αλλά τι λέγω; Εχει ήδη αρχίσει η τιµωρία αυτή.
Γ Βασ. 14,15  Κύριος πλήξει τον Ισραήλ, καθά κινείται ο άνεµος εν τώ ύδατι, και εκτελεί τον Ισραήλ από άνω της χθονός της
αγαθής ταύτης, ής έδωκε τοίς πατράσιν αυτών, και λικµήσει αυτούς από πέραν τού ποταµού· ανθ ού όσον εποίησαν τα
άλση αυτών παροργίζοντες τον Κύριον·
Γ Βασ. 14,15  Ο Κυριος θα πλήξη τον ισραηλιτικόν λαόν, όπως αναταράσσει η θύελλα τα ύδατα, και θα ξερριζώση το
βασίλειον του Ισραήλ από αυτήν την γην την εύφορον και γόνιµον, την οποίαν έδωκεν στους προπάτοράς του, και θα τους
διασκορπίση πέραν από τον ποταµόν Ευφράτην. Τούτο δε, διότι οικοδόµησαν ειδωλικούς ναούς και κατεσκεύασαν είδωλα
µέσα εις ιερά άλση και παρώργισαν έτσι τον Κυριον.
Γ Βασ. 14,16  και παραδώσει Κύριος τον Ισραήλ χάριν αµαρτιών Ιεροβοάµ, ός ήµαρτε και ός εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 14,16  Θα παραδώση δε ο Κυριος τον ισραηλιτικόν λαόν εις αυτάς τας τιµωρίας εξ αιτίας των αµαρτιών του
Ιεροβοάµ, ο οποίος ηµάρτησεν ο ίδιος, αλλά και τον ισραηλιτικόν λαόν παρέσυρεν εις αµαρτίαν”.
Γ Βασ. 14,17  και ανέστη η γυνή Ιεροβοάµ και επορεύθη εις γήν Σαριρά· και εγένετο ως εισήλθεν εν τώ προθύρω τού οίκου
και το παιδάριον απέθανε.
Γ Βασ. 14,17  Η γυνή του Ιεροβοάµ εσηκώθη και επέστρεψεν εις την πόλιν Σαριρά. Οταν δε εισήλθον στο κατώφλι του
σπιτιού της, το παιδί απέθανε.
Γ Βασ. 14,18  και έθαψαν αυτόν και εκόψαντο αυτόν πάς Ισραήλ, κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού
Αχιά τού προφήτου.
Γ Βασ. 14,18  Εθαψαν αυτό και το εθρήνησαν όλοι οι Ισραηλίται σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον είπεν ο Κυριος δια του
δούλου αυτού του προφήτου Αχιά.
Γ Βασ. 14,19  και περισσόν ρηµάτων Ιεροβοάµ, όσα επολέµησε και όσα εβασίλευσεν, ιδού αυτά γεγραµµένα επί βιβλίου
ρηµάτων των ηµερών των βασιλέων Ισραήλ.
Γ Βασ. 14,19  Τα δε άλλα έργα του Ιεροβοάµ, τα πολεµικά του έργα και όσα άλλα έργα έκαµε κατά το διάστηµα της
βασιλείας του, όλα αυτά είναι γραµµένα στο βιβλίον, που επιγράφεται “έργα και ηµέραι των βασιλέων του Ισραήλ”.
Γ Βασ. 14,20  και αι ηµέραι, ας εβασίλευσεν Ιεροβοάµ είκοσι δύο έτη· και εκοιµήθη µετά των πατέρων αυτού και εβασίλευσε
Ναβάτ υιός αυτού αντ αυτού.]
Γ Βασ. 14,20   Τα έτη δε, κατά τα οποία εβασίλευσεν ο Ιεροβοάµ, ανήλθαν εις είκοσι δύο. Απέθανε και ετάφη µε τους πατέρας
αυτού και τον διεδέχθη στον βασιλικόν θρόνον ο υιός του, ο Ναβάτ.
Γ Βασ. 14,21  Καί οβοάµ υιός Σαλωµών εβασίλευσεν επί Ιούδαν· υιός τεσσαράκοντα και ενός ενιαυτών οβοάµ εν τώ
βασιλεύειν αυτόν και επτακαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ τή πόλει, ήν εξελέξατο Κύριος θέσθαι το όνοµα αυτού
εκεί εκ πασών φυλών τού Ισραήλ· και το όνοµα της µητρός αυτού Νααµά η Αµµωνίτις.
Γ Βασ. 14,21  Βασιλεύς στο βασίλειον του Ιούδα ήτο τότε ο Ροβοάµ, ο υιός του Σολοµώντος. Τεσσαράκοντα και ενός ετών
ήτο, όταν αυτός ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δεκαεπτά έτη εις την πόλιν Ιερουσαλήµ, την οποίαν ο Κυριος
εξέλεξεν από όλας τας ισραηλιτικάς πόλεις, δια να δοξάζεται και λατρεύεται εκεί το Ονοµά του. Το όνοµα της µητρός του
Ροβοάµ ήτο Νααµά. Αυτή δε κατήγετο από την φυλήν των Αµµωνιτών.



Γ Βασ. 14,22  και εποίησε οβοάµ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και παρεζήλωσεν αυτόν εν πάσιν , οίς εποίησαν οι πατέρες
αυτών εν ταίς αµαρτίαις αυτών, αίς ήµαρτον,
Γ Βασ. 14,22   Και ο Ροβοάµ διέπραξεν επίσης πονηρά ενώπιον του Κυρίου και εξώργισε τον Θεόν εναντίον του περισότερον ,
από όσον τον είχαν εξοργίσει οι προπάτορές του µε τας ιδικάς των αµαρτίας, τας οποίας είχαν διαπράξει.
Γ Βασ. 14,23  και ωκοδόµησαν εαυτοίς υψηλά και στήλας και άλση επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου
συσκίου.
Γ Βασ. 14,23  Αυτοί εξέλεξαν υψώµατα, όπου έστησαν ειδωλικάς στήλας και αγάλµατα ειδωλικών θεών εις κάθε υψηλόν
λόφον και κάτω από ευσκιόφυλλα δένδρα.
Γ Βασ. 14,24  και σύνδεσµος εγενήθη εν τή γη, και εποίησαν από πάντων των βδελυγµάτων των εθνών, ών εξήρε Κύριος από
προσώπου υιών Ισραήλ.
Γ Βασ. 14,24   Ετσι ολόκληρος η χώρα παρεσύρθη εις την ειδωλολατρείαν και αποστασίαν, διότι κατεσκεύασαν συχαµερά
είδωλα όλων των ειδωλικών θεοτήτων, που είχαν τα άλλα έθνη, και τα οποία είδωλα ο Κυριος είχεν εξαφανίσει εκ µέσου
των Ισροηλιτών.
Γ Βασ. 14,25  και εγένετο εν τώ ενιαυτώ τώ πέµπτω βασιλεύοντος οβοάµ, ανέβη Σουσακίµ βασιλεύς Αιγύπτου επί
Ιερουσαλήµ
Γ Βασ. 14,25  Κατά το πέµπτον έτος της βασιλείας του Ροβοάµ ανέβη από την Αίγυπτον ο βασιλεύς Σουσακίµ και εισήλθεν
εις την Ιερουσαλήµ.
Γ Βασ. 14,26  και έλαβε πάντας τους θησαυρούς οίκου τού βασιλέως και τα δόρατα τα χρυσά , ά έλαβε Δαυίδ εκ χειρός των
παίδων Αδραζάρ βασιλέως Σουβά, και εισήνεγκεν αυτά εις Ιερουσαλήµ τα πάντα, ά έλαβεν, όπλα τα χρυσά, όσα εποίησε
Σαλωµών, και επήνεγκεν αυτά εις Αίγυπτον.
Γ Βασ. 14,26   Νικητής δε καθώς ήτο, επήρεν όλους τους θησαυρούς από τον ναόν του Κυρίου και τους θησαυρούς από το
ανάκτορον του βασιλέως και τα χρυσά δόρατα, τα οποία ο Δαυίδ είχε πάρει από τα χέρια των δούλων του Αδραζάρ,
βασιλέως Σουβά, και τα οποία είχε φέρει εις την Ιερουσαλήµ. Ολα αυτά τα επήρεν ο Σουσακίµ, όπλα χρυσά όσα έκαµεν ο
Σολοµών, και τα έφερεν εις την Αίγυπτον.
Γ Βασ. 14,27  και εποίησε οβοάµ ο βασιλεύς όπλα χαλκά αντ αυτών. και επέθεντο επ αυτόν οι ηγούµενοι των
παρατρεχόντων οι φυλάσσοντες τον πυλώνα οίκου βασιλέως.
Γ Βασ. 14,27  Ο Ροβοάµ κατεσκεύασεν αντί αυτών των χρυσών όπλων χάλκινα όπλα. Αυτά δε οι αρχηγοί της βασιλικής
σωµατοφυλακής, οι οποίοι εφρουρούσαν την πύλην του βασιλικού ανακτόρου, τα ετοποθέτησαν εις την θέσιν, όπου
προηγουµένως υπήρχον τα χρυσά όπλα.
Γ Βασ. 14,28  και εγένετο ότε εισεπορεύετο ο βασιλεύς εις οίκον Κυρίου, και ήρον αυτά οι παρατρέχοντες και απηρείδοντο
αυτά εις το θεέ των παρατρεχόντων.
Γ Βασ. 14,28   Καθε φοράν δε που ο βασιλεύς εν επισήµω ποµπή εισήρχετο στον ναόν του Κυρίου, οι σωµατοφύλακες οι
συνοδεύοντες αυτόν ελάµβανον τα όπλα. Μετά δε την επίσηµον ποµπήν, τα ετοποθετούσαν πάλιν εις την αίθουσαν των
φρουρών.
Γ Βασ. 14,29  και τα λοιπά των λόγων οβοάµ και πάντα, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Γ Βασ. 14,29   Τα υπόλοιπα έργα του Ροβοάµ και όλα όσα έκαµεν, αυτά δεν περιέχονται εις τα χρονικά των βασιλέων του
βασιλείου Ιούδα;
Γ Βασ. 14,30  και πόλεµος ήν ανά µέσον οβοάµ και ανά µέσον Ιεροβοάµ πάσας τας ηµέρας.
Γ Βασ. 14,30  Πολεµος δε υπήρχε µεταξύ του Ροβοάµ και του Ιεροβοάµ όλας τας ηµέρας της βασιλείας των.
Γ Βασ. 14,31  και εκοιµήθη οβοάµ µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ, και
εβασίλευσεν Αβιού ο υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 14,31  Απέθανεν ο Ροβοάµ και ετάφη, όπου είχον ταφή οι πατέρες του, εις την πόλιν Δαυίδ. Αντ' αυτού δε έγινε
βασιλεύς ο υιός του, ο Αβιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Γ Βασ. 15,1  Καί εν τώ οκτωκαιδεκάτω έτει βασιλεύοντος Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, βασιλεύει Αβιού υιός οβοάµ επί Ιούδαν.
Γ Βασ. 15,1     Ο Αβιού, ο υιός του Ροβοάµ, έγινε βασιλεύς της Ιουδαίας κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του
Ιεροβοάµ, του υιού του Ναβάτ.
Γ Βασ. 15,2  και τρία έτη εβασίλευσεν επί Ιερουσαλήµ, και όνοµα της µητρός αυτού Μααχά, θυγάτηρ Αβεσσαλώµ,
Γ Βασ. 15,2    Αυτός εβασίλευσε τρία έτη επί της Ιουδαίας έχων πρωτεύουσάν του την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο
Μααχά και ήτο εγγονή του Αβεσσαλώµ.
Γ Βασ. 15,3  και επορεύθη εν ταίς αµαρτίαις τού πατρός αυτού, αίς εποίησεν ενώπιον αυτού, και ουκ ήν η καρδία αυτού
τελεία µετά Κυρίου Θεού αυτού ως η καρδία τού πατρός αυτού.
Γ Βασ. 15,3    Αλλά και ο Αβιού επορεύθη εις τας αµαρτίας, τας οποίας είχε διαπράξει και ο πατήρ του προ αυτού. Ετσι δε η
καρδία του δεν ήτο τελεία απέναντι του Θεού, όπως ήτο η καρδία του προπάτορός του Δαυίδ.
Γ Βασ. 15,4  ότι διά Δαυίδ έδωκεν αυτώ Κύριος κατάλειµµα, ίνα στήση τα τέκνα αυτού µετ αυτόν και στήση την
Ιερουσαλήµ,
Γ Βασ. 15,4    Προς χάριν όµως του Δαυίδ έδωκεν εις αυτόν ο Κυριος υιόν ως διάδοχον του βασιλικού θρόνου, δια να
αναδείξη έτσι τέκνα ύστερα από αυτόν ως βασιλείς και να σταθεροποιήση την Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσαν του βασιλείου
του.
Γ Βασ. 15,5  ως εποίησε Δαυίδ το ευθές ενώπιον Κυρίου, ουκ εξέκλινεν από πάντων, ών ενετείλατο αυτώ, πάσας τας ηµέρας
της ζωής αυτού.
Γ Βασ. 15,5    Διότι ο Δαυίδ έπραξε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου και όλας τας ηµέρας της ζωής του δεν παρεξέκλινεν από
όλα, όσα είχε διατάξει εις αυτόν ο Κυριος.
Γ Βασ. 15,7  και τα λοιπά των λόγων Αβιού τα πάντα, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών
τοίς βασιλεύσιν Ιούδα; και πόλεµος ήν ανά µέσον Αβιού και ανά µέσον Ιεροβοάµ.



Γ Βασ. 15,7    Ολα τα άλλα έργα του Αβιού, όλα όσα έκαµε δεν υπάρχουν αυτά γραµµένα στο βιβλίον “Εργα και ηµέραι των
βασιλέων του Ιούδα;» Πολεµος δε υπήρχε κατά το διάστηµα της ζωής των µεταξύ Αβιού και µεταξύ Ιεροβοάµ.
Γ Βασ. 15,8  και εκοιµήθη Αβιού µετά των πατέρων αυτού εν τώ εικοστώ και τετάρτω έτει τού Ιεροβοάµ και θάπτεται µετά
των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ, και βασιλεύει Ασά υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 15,8 Απέθανεν ο Αβιού και ετάφη µαζή µε τους προγόνους αυτού κατά το εικοστόν τέταρτον έτος της βασιλείας του
Ιεροβοάµ και ετάφη, όπου και οι πρόγονοί του εις την πόλιν Δαυίδ. Εβασίλευσε δε αντ' αυτού ο υιός του ο Ασά.
Γ Βασ. 15,9  Εν τώ ενιαυτώ τετάρτω και εικοστώ τού Ιεροβοάµ βασιλέως Ισραήλ βασιλεύει Ασά επί Ιούδαν
Γ Βασ. 15,9    Κατά το εικοστόν τέταρτον έτος της βασιλείας του Ιεροβοάµ, βασιλέως του Ισραήλ, έγινε βασιλεύς στο
βασίλειον του Ιούδα ο Ασά.
Γ Βασ. 15,10  και τεσσαράκοντα και έν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα της µητρός αυτού Ανά θυγάτηρ
Αβεσσαλώµ.
Γ Βασ. 15,10  Αυτός µε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ εβασίλευσεν επί τεσσαράκοντα και εν έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο
Ανά, ήτο δε απόγονος του Αβεσσαλώµ.
Γ Βασ. 15,11  και εποίησεν Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού.
Γ Βασ. 15,11   Ο Ασά έπραξε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου, όπως και ο προπάτωρ αυτού ο Δαυίδ.
Γ Βασ. 15,12  και αφείλε τας τελετάς από της γής και εξαπέστειλε πάντα τα επιτηδεύµατα, ά εποίησαν οι πατέρες αυτού.
Γ Βασ. 15,12  Κατήργησε τας ειδωλολατρικάς τελετάς από την χώραν του και απεµάκρυνε όλα τα είδωλα και τας
ειδωλολατρικάς συνηθείας, τας οποίας είχαν εισαγάγει οι πρόγονοί του.
Γ Βασ. 15,13  και την Ανά την µητέρα εαυτού µετέστησε τού µη είναι ηγουµένην, καθώς εποίησε σύνοδον εν τώ άλσει αυτής,
και εξέκοψεν Ασά τας καταδύσεις αυτής και ενέπρησε πυρί εν τώ χειµάρω Κέδρων .
Γ Βασ. 15,13   Από δε την µητέρα του την Ανά αφήρεσε κάθε εξουσίαν, ώστε να µη κατέχη αυτή κααµίαν εξέχουσαν θέσιν
και τούτο διότι κατεσκεύασεν αύτη ευκτήριον οίκον στο άλσος και ετοποθέτησεν ειδωλικόν θεόν. Ο Ασά κατέστρεψε τα
µυστικά σπήλαια της λατρείας των ειδώλων και παρέδωσεν στο πυρ τα είδωλα στον χείµαρρον των Κέδρων .
Γ Βασ. 15,14  τα δε υψηλά ουκ εξήρε· πλήν η καρδία Ασά ήν τελεία µετά Κυρίου πάσας τας ηµέρας αυτού.
Γ Βασ. 15,14  Τους υψηλούς όµως ειδωλολατρικούς τόπους δεν κατέστρεψεν. Εν τούτοις η καρδία του Ασά ήτο καθ' όλον τον
χρόνον της ζωής του αφιερωµένη στον Κυριον.
Γ Βασ. 15,15  και εισήνεγκε τους κίονας τού πατρός αυτού και τους κίονας αυτού εισήνεγκεν εις τον οίκον Κυρίου, αργυρούς
και χρυσούς και σκεύη.
Γ Βασ. 15,15   Ο Ασά επανέφερεν στον ναόν του Κυρίου τους κίονας του πατρός του και τους ιδικούς του αργυρούς και
χρυσούς κίονας, όπως και τα ιερά σκεύη.
Γ Βασ. 15,16  και πόλεµος ήν ανά µέσον Ασά και ανά µέσον Βαασά βασιλέως Ισραήλ πάσας τας ηµέρας αυτών.
Γ Βασ. 15,16  Αλλά µεταξύ του Ασά και του Βαασά, βασιλέως του βασιλείου Ισραήλ, εσυνεχίζετο πόλεµος όλας τας ηµέρας
της ζωής των.
Γ Βασ. 15,17  και ανέβη Βαασά βασιλεύς Ισραήλ επί Ιούδαν και ωκοδόµησε την αµά τού µη είναι εκπορευόµενον και
εισπορευόµενον τώ Ασά βασιλεί Ιούδα.
Γ Βασ. 15,17   Ο Βαασά, ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού βασιλείου, εξεστράτευσεν εναντίον του βασιλείου Ιούδα και ωχύρωσε
την Ραµά, ώστε να µη ηµπορή κανείς άνθρωπος του Ασά, του βασιλέως Ιούδα, να εισέρχεται και να εξέρχεται εις την
χώραν του.
Γ Βασ. 15,18  και έλαβεν Ασά σύµπαν το αργύριον και το χρυσίον το ευρεθέν εν τοίς θησαυροίς οίκου Κυρίου και εν τοίς
θησαυροίς τού οίκου τού βασιλέως και έδωκεν αυτά εις χείρας παίδων αυτού, και εξαπέστειλεν αυτούς ο βασιλεύς Ασά
προς υιόν Άδερ υιόν Ταβερεµµάν υιού Αζίν βασιλέως Συρίας τού κατοικούντος εν Δαµασκώ λέγων·
Γ Βασ. 15,18  Επήρε τότε ο Ασά όλον το αργύριον και το χρυσίον, που υπήρχεν στο θησαυροφυλάκιον του ναού του Κυρίου
και στο θησαυροφυλάκιον του βασιλικού του ανακτόρου, παρέδωσεν αυτά εις τα χέρια εµπίστων δούλων του και τα
έστειλεν ο βασιλεύς Ασά προς τον υιόν Αδερ, υιόν του Ταβερεµµάν, υιού του Αζίν βασιλέως της Συρίας, ο οποίος
κατοικούσεν εις την Δαµασκόν και του παρήγγειλε·
Γ Βασ. 15,19  διάθου διαθήκην ανά µέσον εµού και ανά µέσον σού και ανά µέσον τού πατρός µου και τού πατρός σου· ιδού
εξαπέσταλκά σοι δώρα αργύριον και χρυσίον, δεύρο διασκέδασον την διαθήκην σου την προς Βαασά βασιλέα Ισραήλ, και
αναβήσεται απ εµού.
Γ Βασ. 15,19  “ας συνάψωµεν συµφωνίαν φιλίας µεταξύ µας οµοίαν προς εκείνην, η οποία υπήρχε µεταξύ του ιδικού µου
πατρός και του ιδικού σου πατρός. Ιδού, σου έστειλα ως δώρα αργύριον και χρυσίον. Εµπρός, λοιπόν, διάλυσε την
συµφωνίαν σου µε τον Βαασά, τον βασιλέα Ισραήλ, δια να αποµακρυνθή έτσι αυτός από την χώραν µου”.
Γ Βασ. 15,20  και ήκουσεν υιός Άδερ τού βασιλέως Ασά και απέστειλε τους άρχοντας των δυνάµεων αυτού ταίς πόλεσι τού
Ισραήλ και επάταξαν την Αΐν, την Δάν και την Αβελµαά και πάσαν την Χεννερέθ έως πάσης της γής Νεφθαλί.
Γ Βασ. 15,20  Ο υιός Αδερ ήκουσε και εδέχθη την πρότασιν του βασιλέως Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των
στρατιωτικών του δυνάµεων εναντίον των πόλεων του βασιλείου Ισραήλ. Εκείνοι δε προσέβαλαν και κατέλαβαν την πόλιν
Αΐν, την Δαν, την Αβελµαά και όλην την περιοχήν της Γεννησαρέτ µέχρι και όλης της χώρας, η οποία ανήκεν εις την φυλήν
Νεφθαλί.
Γ Βασ. 15,21  και εγένετο ως ήκουσε Βαασά, και διέλιπε τού οικοδοµείν την αµά και ανέστρεψεν εις Θερσά.
Γ Βασ. 15,21  Ο Βαασά όταν ήκουσε τα γεγονότα αυτά, εσταµάτησε πλέον να οχυρώνη την Ραµά και επέστρεψεν εις την
πόλιν Θερσά.
Γ Βασ. 15,22  και ο βασιλεύς Ασά παρήγγειλε παντί Ιούδα εις Αινακίµ, και αίρουσι τους λίθους της αµά και τα ξύλα αυτής, ά
ωκοδόµησε Βαασά, και ωκοδόµησεν εν αυτοίς ο βασιλεύς Ασά πάν βουνόν Βενιαµίν και την σκοπιάν.
Γ Βασ. 15,22  Τοτε δε ο βασιλεύς Ασά έδωσεν εντολήν εις όλους τους άνδρας της φυλής Ιούδα εις Αινακίµ, να σηκώσουν και
να µεταφέρουν τους λίθους της Ραµά και τα ξύλα αυτής, τα οποία είχε χρησιµοποιήσει προς οχύρωσίν της ο Βαασά. Δι'
αυτών δε ωχύρωσεν ο βασιλεύς Ασά όλους τους λόφους και τα υψώµατα της φυλής Βενιαµίν και την σκοπιάν.
Γ Βασ. 15,23  και τα λοιπά των λόγων Ασά και πάσα η δυναστεία αυτού, ήν εποίησε, και τας πόλεις, ας ωκοδόµησεν, ουκ
ιδού ταύτα γεγραµµένα εστίν επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα; πλήν εν τώ καιρώ τού γήρως αυτού



επόνεσε τους πόδας αυτού.
Γ Βασ. 15,23  Τα δε αλλά έργα του Ασά και όλα τα µεγάλα αυτού κατορθώµατα, που είχε πράξει, και αι πόλεις τας οποίας
ωχύρωσε, όλα αυτά δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των λόγων και των έργων των βασιλέων Ιούδα; Αλλά κατά τον καιρόν
των γηρατείων του υπέφερεν αυτός από πόνους των ποδών του.
Γ Βασ. 15,24  και εκοιµήθη Ασά µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ πατρός
αυτού, και βασιλεύει Ιωσαφάτ υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 15,24 Ο Ασά εκοιµήθη και προσετέθη στους προγόνους του και ετάφη στους τάφους των προγόνων του εις την πόλιν
Δαυίδ, του προπάτορός του. Αντ' αυτού δε εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ιούδα ο υιός του ο Ιωσαφάτ.
Γ Βασ. 15,25  Καί Ναδάβ υιός Ιεροβοάµ βασιλεύει επί Ισραήλ εν έτει δευτέρω τού Ασά βασιλέως Ιούδα και εβασίλευσεν εν
Ισραήλ έτη δύο.
Γ Βασ. 15,25  Ο Ναδάβ, ο υιός του Ιεροβοάµ, εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ισραήλ κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του
Ασά, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα. Εβασίλευσε δε δύο έτη στο βασίλειον του Ισραήλ.
Γ Βασ. 15,26  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και επορεύθη εν οδώ τού πατρός αυτού και εν ταίς αµαρτίαις αυτού,
αίς εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 15,26  Αυτός όµως διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και επορεύθη τον δρόµον των αµαρτιών του πατρός του,
δια των οποίων εκείνος είχε παρασύρει τους Ισραηλίτας προς την αµαρτίαν.
Γ Βασ. 15,27  και περιεκάθισεν αυτόν Βαασά υιός Αχιά επί τον οίκον Βελαάν και εχάραξεν αυτόν εν Γαβαθών τή των
αλλοφύλων, και Ναδάβ και πάς Ισραήλ περιεκάθητο επί Γαβαθών.
Γ Βασ. 15,27  Ο Βαασά, υιός του Αχιά, περιεκύκλωσε τον Ναδάβ ευρισκόµενον στον ειδωλολατρικόν ναόν Βεελάν και δι'
οχυρώµατος περιέκλεισεν αυτόν εις την Γαβαθών, την πόλιν των αλλοφύλων. Ο δε Ναδάβ και όλος ο ισραηλιτικός λαός
είχον τότε περικυκλώσει την Γαβαθών.
Γ Βασ. 15,28  και εθανάτωσεν αυτόν Βαασά εν έτει τρίτω τού Ασά υιού Αβιού βασιλέως Ιούδα και εβασίλευσεν αντ αυτού .
Γ Βασ. 15,28  Ο Βαασά εθανάτωσε τον Ναδάβ κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ασά, υιού Αβιού του βασιλέως Ιούδα
και εβασίλευσεν αυτός αντί εκείνου.
Γ Βασ. 15,29  και εγένετο ως εβασίλευσε, και επάταξεν όλον τον οίκον Ιεροβοάµ και ουχ υπελίπετο πάσαν πνοήν τού
Ιεροβοάµ έως τού εξολοθρεύσαι αυτόν κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Αχιά τού Σηλωνίτου
Γ Βασ. 15,29  Οταν δε αυτός έγινε βασιλεύς, εξωλόθρευσεν όλην την οικογένειαν του Ιεροβοάµ. Δεν αφήκε κανένα µέλος της
οικογενείας του Ιεροβοάµ εις την ζωήν. Τους εξωλόθρευσεν όλους σύµφωνα µε την προφητείαν του Κυρίου, την οποίαν
είχεν είπει δια µέσου του δούλου του, του προφήτου Αχιά του Σηλωνίτου.
Γ Βασ. 15,30  περί των αµαρτιών Ιεροβοάµ, ως εξήµαρτε τον Ισραήλ, και εν τώ παροργισµώ αυτού, ώ παρώργισε τον Κύριον
Θεόν τού Ισραήλ.
Γ Βασ. 15,30  Η φοβερά αυτή τιµωρία είχε προφητευθή τότε εξ αιτίας των αµαρτιών του Ιεροβοάµ και διότι αυτός είχε
παροργίσει τον Κυριον τον Θεόν του Ισραηλιτικού λαού, µε το να παρακινήση και να εξωθήση τον λαόν εις την
ειδωλολατρείαν.
Γ Βασ. 15,31  και τα λοιπά των λόγων Ναδάβ και πάντα, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εστίν εν βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Γ Βασ. 15,31   Τα υπόλοιπα έργα του Ναδάβ, όλα όσα έκαµε, ιδού, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον “έργα και ηµέραι των
βασιλέων του Ισραήλ”;
Γ Βασ. 15,33  Καί εν τώ έτει τώ τρίτω τού Ασά βασιλέως Ιούδα βασιλεύει Βαασά υιός Αχιά επί Ισραήλ εν Θερσά είκοσι και
τέσσαρα έτη.
Γ Βασ. 15,33  Κατά δε το τρίτον έτος της βασιλείας του Ασά, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Βαασά, ο υιός
του Αχιά, στο βασίλειον του Ισραήλ µε πρωτεύουσαν την Θερσά επί είκοσι τέσσαρα έτη.
Γ Βασ. 15,34  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και επορεύθη εν οδώ Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ και εν ταίς αµαρτίαις
αυτού, ως εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 15,34  Και αυτός όµως έπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Παρεσύρθη εις την ειδωλολατρείαν και εβάδισε τον
δρόµον του Ιεροβοάµ, του υιού του Ναβάτ, υποπεσών εις τας ιδίας αµαρτίας, δια των οποίων εκείνος είχεν οδηγήσει τον
ισραηλιτικόν λαόν εις την ειδωλολατρείαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Γ Βασ. 16,1  Καί εγένετο λόγος Κυρίου εν χειρί Ιού υιού Ανανί προς Βαασά·
Γ Βασ. 16,1     Ο Κυριος δια του Ιού, υιού του Ανανί, ωµίλησε προς τον βασιλέα Βαασά και είπεν·
Γ Βασ. 16,2  ανθ ών ύψωσά σε από της γής και έδωκά σε ηγούµενον επί τον λαόν µου Ισραήλ και επορεύθης εν τή οδώ
Ιεροβοάµ και εξήµαρτες τον λαόν µου τον Ισραήλ, τού παροργίσαι µε εν τοίς µαταίοις αυτών,
Γ Βασ. 16,2    “Ενώ εγώ σε ανέδειξα εκ του µηδενός και σε εγκατέστησα βασιλέα του Ισραηλιτικού µου λαού, συ
ηκολούθησες τον αµαρτωλόν δρόµον του Ιεροβοάµ και παρέσυρες τον λαόν µου εις την αµαρτίαν, δια να µε παροργίσουν
έτσι οι Ισραηλίται µε την ειδωλολατρείαν των.
Γ Βασ. 16,3  ιδού εγώ εξεγείρω οπίσω Βαασά και όπισθεν τού οίκου αυτού και δώσω τον οίκόν σου ως τον οίκον Ιεροβοάµ
υιού Ναβάτ·
Γ Βασ. 16,3    Δια τούτο θα αναδείξω εγώ έπειτα από σε και την οικογένειάν σου άλλον βασιλέα και θα παραδώσω εις
όλεθρον την οικογένειάν σου, όπως παρέδωσα την οικογένειαν Ιεροβοάµ του υιού Ναβάτ.
Γ Βασ. 16,4  τον τεθνηκότα τού Βαασά εν τή πόλει καταφάγονται αυτόν οι κύνες, και τον τεθνηκότα αυτού εν τώ πεδίω
καταφάγονται αυτόν τα πετεινά τού ουρανού.
Γ Βασ. 16,4    Οσοι από την οικογένειαν του Βαασά θα πεθαίνουν εις την πόλιν θα τους κατατρώγουν τα σκυλιά. Τους
νεκρούς δε στους αγρούς θα τους φάγουν τα σαρκοβόρα όρνεα του ουρανού”.
Γ Βασ. 16,5  και τα λοιπά των λόγων Βαασά και πάντα ά εποίησε, και αι δυναστείαι αυτού, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν
βιβλίω λόγων των ηµερών των βασιλέων Ισραήλ;
Γ Βασ. 16,5    Τα υπόλοιπα από τα έργα του Βαασά, που έκαµε, και τα κατορθώµατά του είναι γραµµένα στο βιβλίον λόγων



και έργων των βασιλέων του Ισραήλ.
Γ Βασ. 16,6  και εκοιµήθη Βαασά µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Θερσά, και βασιλεύει Ηλά υιός αυτού αντ αυτού
εν τώ εικοστώ έτει βασιλέως Ασά.
Γ Βασ. 16,6    Ο Βαασά εκοιµήθη µε τους πατέρας αυτού και ετάφη εις Θερσά. Αντ' αυτού δε εβασίλευσεν ο Ηλά, ο υιός του,
κατά το εικοστόν έτος της βασιλείας του Ασά.
Γ Βασ. 16,7  και εν χειρί Ιού υιού Ανανί ελάλησε Κύριος επί Βαασά και επί τον οίκον αυτού πάσαν την κακίαν , ήν εποίησεν
ενώπιον Κυρίου τού παροργίσαι αυτόν εν τοίς έργοις των χειρών αυτού, τού είναι κατά τον οίκον Ιεροβοάµ, και υπέρ τού
πατάξαι αυτόν.
Γ Βασ. 16,7    Ο Κυριος δια του στόµατος του Ιού, υιού του Ανανί, ωµίλησεν εναντίον του Βαασά και της οικογενείας του εξ
αιτίας της κακίας, την οποίαν έπραξεν αυτός ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργίση αυτόν, µε εκείνα που έκαµε,
γενόµενος όµοιος µε τον Ιεροβοάµ, του οποίου την οικογένειαν αυτός ούτος ο Βαασά είχεν εξολοθρεύσει.
Γ Βασ. 16,8  Καί Ηλά υιός Βαασά εβασίλευσεν επί Ισραήλ δύο έτη εν Θερσά.
Γ Βασ. 16,8    Ο Ηλά, ο υιός του Βαασά, έγινε βασιλεύς του ισραηλιτικού βασιλείου επί δύο έτη εις την πόλιν Θερσά .
Γ Βασ. 16,9  και συνέστρεψεν επ αυτόν Ζαµβρί ο άρχων της ηµίσους της ίππου, και αυτός ήν εν Θερσά πίνων µεθύων εν τώ
οίκω Ωσά τού οικονόµου εν Θερσά.
Γ Βασ. 16,9    Ο Ζαµβρί, ο αρχηγός του ηµίσεος του ιππικού, συνωµότησεν εναντίον του Ηλά. Ο Ηλά έµενεν εις την πόλιν
Θερσά πίνων και µεθύων στον οίκον Ωσά, ο οποίος ήτο ο αρχιοικονόµος του βασιλικού οίκου εις Θερσά.
Γ Βασ. 16,10  και εισήλθε Ζαµβρί και επάταξεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν και εβασίλευσεν αντ αυτού.
Γ Βασ. 16,10  Ο Ζαµβρί εισήλθεν στον οίκον, εκτύπησε τον βασιλέα, τον εφόνευσε και εβασίλευσεν αυτός αντί εκείνου.
Γ Βασ. 16,11  και εγενήθη εν τώ βασιλεύσαι αυτόν εν τώ καθίσαι αυτόν επί τού θρόνου αυτού και επάταξεν όλον τον οίκον
Βαασά
Γ Βασ. 16,11   Οταν δε ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, εξωλόθρευσεν όλην την οικογένειαν του Βαασά,
Γ Βασ. 16,12  κατά το ρήµα, ό ελάλησε Κύριος επί τον οίκον Βαασά, προς Ιού τον προφήτην
Γ Βασ. 16,12  σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος είχεν εξαγγείλλει δια του προφήτου Ιού εναντίον της οικογενείας
Βαασά.
Γ Βασ. 16,13  περί πασών των αµαρτιών Βαασά και Ηλά τού υιού αυτού, ως εξήµαρτε τον Ισραήλ τού παροργίσαι Κύριον τον
Θεόν Ισραήλ εν τοίς µαταίοις αυτών.
Γ Βασ. 16,13  Ετιµωρήθη δε σκληρώς η οικογένεια αυτή εξ αιτίας των αµαρτιών του Βαασά και του υιού του Ηλά, ο οποίος
και παρέσυρε τον ισραηλιτικόν λαόν εις την ειδωλολατρείαν, ώστε να παροργίση Κυριον τον Θεόν.
Γ Βασ. 16,14  και τα λοιπά των λόγων Ηλά, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω λόγων των ηµερών των
βασιλέων Ισραήλ;
Γ Βασ. 16,14  Τα άλλα από τα έργα, τα οποία έκαµεν ο Ηλά, υπάρχουν γραµµένα στο βιβλίον των έργων και των λόγων των
βασιλέων του Ισραήλ.
Γ Βασ. 16,15  Καί Ζαµβρί εβασίλευεν εν Θερσά ηµέρας επτά. και η παρεµβολή Ισραήλ επί Γαβαθών την των αλλοφύλων,
Γ Βασ. 16,15  Ο Ζαµβρί εβασίλευσεν εις Θερσά µόνον επτά ηµέρας. Διότι ο στρατός των Ισραηλιτών ευρίσκετο
στρατοπεδευµένος απέναντι της πόλεως Γαβαθών, η οποία ανήκεν στους αλλοφύλους, στους Φιλισταίους.
Γ Βασ. 16,16  και ήκουσεν ο λαός εν τή παρεµβολή λεγόντων· συνεστράφη Ζαµβρί και έπαισε τον βασιλέα· και εβασίλευσαν
εν Ισραήλ τον Αµβρί τον ηγούµενον της στρατιάς επί Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη εν τή παρεµβολή.
Γ Βασ. 16,16  Ο στρατός, λοιπόν, ο οποίος ευρίσκετο εκεί στρατοπεδευµένος, έµαθε την είδησιν αυτήν, ότι δηλαδή ο Ζαµβρί
είχε συνωµοτήσει και εφόνευσε τον βασιλέα και τότε οι στρατιώται ανεκήρυξαν ως βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού τον
Αµβρί, ο οποίος ήτο αρχηγός της στρατιάς του Ισραήλ κατά την ηµέραν εκείνην στο στρατόπεδον.
Γ Βασ. 16,17  και ανέβη Αµβρί και πάς Ισραήλ µετ αυτού εκ Γαβαθών και περιεκάθισαν επί Θερσά.
Γ Βασ. 16,17  Ο Αµβρί και όλος ο ισραηλιτικός στρατός, που ήτο µαζή του, ανέβησαν από την Γαβαθών και επολιόρκησαν
την Θερσά.
Γ Βασ. 16,18  και εγενήθη ως είδε Ζαµβρί ότι προκατείληπται αυτού η πόλις, και πορεύεται εις άντρον τού οίκου τού
βασιλέως και ενεπύρισεν επ αυτόν τον οίκον τού βασιλέως και απέθανεν
Γ Βασ. 16,18  Οταν ο Ζαµβρί είδεν ότι είχε καταληφθή από τον Αµβρί η πόλις, κατέφυγεν εις ένα πύργον του βασιλικού
ανακτόρου, έβαλεν εις αυτόν φωτιάν και εκάη και ο ίδιος µαζή µε τον πύργον.
Γ Βασ. 16,19  υπέρ των αµαρτιών αυτού ών εποίησε, τού ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου πορευθήναι εν οδώ Ιεροβοάµ
υιού Ναβάτ και εν ταίς αµαρτίαις αυτού, ως εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 16,19  Ο σκληρός αυτός θάνατος επήλθεν εναντίον του εξ αιτίας των αµαρτιών, τας οποίας είχε διαπράξει, ώστε να
βαδίση τον δρόµον του αµαρτωλού Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος και ο ίδιος ηµάρτησε και τον λαόν είχε παρασύρει
εις την αµαρτίαν.
Γ Βασ. 16,20  και τα λοιπά των λόγων Ζαµβρί και τας συνάψεις αυτού, ας συνήψεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω
λόγων των ηµερών των βασιλέων Ισραήλ;
Γ Βασ. 16,20   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ζαµβρί και αι συγκρούσεις, τας οποίας αυτός εναντίον άλλων έκαµεν είναι
γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του Ισραήλ.
Γ Βασ. 16,21  Τότε µερίζεται ο λαός Ισραήλ· ήµισυ τού λαού γίνεται οπίσω Θαµνί υιού Γωνάθ τού βασιλεύσαι αυτόν , και το
ήµισυ τού λαού γίνεται οπίσω Αµβρί.
Γ Βασ. 16,21  Τοτε δε εξ αιτίας, προφανώς, των γεγονότων αυτών εδιχάσθη το βασίλειον το ισραηλιτικόν. Το ήµισυ του λαού
ηκολούθησε τον Θαµνί, υιόν Γωνάθ, και ανέδειξεν αυτόν βασιλέα. Το δε άλλο ήµισυ ηκολούθησε τον Αµβρί.
Γ Βασ. 16,22  ο λαός ο ών οπίσω Αµβρί υπερεκράτησε τον λαόν τον οπίσω Θαµνί υιού Γωνάθ, και απέθανε Θαµνί και Ιωράµ
ο αδελφός αυτού εν τώ καιρώ εκείνω, και εβασίλευσεν Αµβρί µετά Θαµνί.
Γ Βασ. 16,22   Ο λαός, ο οποίος ηκολούθησε τον Αµβρί, υπερίσχυσεν εναντίον της µερίδος που ήτο µε τον Θαµνί, τον υιόν
Γωνάθ. Ο Θαµνί εφονεύθη, όπως και ο αδελφός του Ιωράµ κατά την εποχήν εκείνην. Ετσι δε έγινε βασιλεύς µετά τον Θαµνί
ο Αµβρί.
Γ Βασ. 16,23  εν τώ έτει τώ τριακοστώ και πρώτω τού βασιλέως Ασά βασιλεύει Αµβρί επί Ισραήλ δώδεκα έτη . εν Θερσά



βασιλεύει έξ έτη·
Γ Βασ. 16,23  Οταν διήνυε το τριακοστόν πρώτον έτος της βασιλείας του ο Ασά, ο βασιλεύς του Ιούδα, εβασίλευσεν επί του
βασιλείου του Ισραήλ επί δώδεκα έτη ο Αµβρί. Εξ έτη εβασίλευσεν εις την Θερσά.
Γ Βασ. 16,24  και εκτήσατο Αµβρί το όρος το Σεµερών παρά Σεµήρ τού κυρίου τού όρους δύο ταλάντων αργυρίου και
ωκοδόµησε το όρος και επεκάλεσε το όνοµα τού όρους, ού ωκοδόµησεν, επί τώ ονόµατι Σεµήρ τού κυρίου τού όρους
Σαεµηρών.
Γ Βασ. 16,24   Ο Αµβρί ηγόρασε το όρος της Σαµαρείας από τον Σεµήρ, στον οποίον ανήκε το όρος, αντί δύο ταλάντων
αργυρίου και οικοδόµησεν στο όρος πόλιν. Εκάλεσε δε το όνοµα του όρους, επί του οποίου είχεν οικοδοµήσει την πόλιν, εκ
του ονόµατος Σεµήρ, του κυρίου του όρους, Σαµάρειαν.
Γ Βασ. 16,25  και εποίησεν Αµβρί το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους γενοµένους έµπροσθεν
αυτού·
Γ Βασ. 16,25  Αλλά και ο Αµβρί διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Εξετράπη εις ασεβείας πολύ χειροτέρας από
εκείνας, που είχαν διαπράξει οι προηγηθέντες από αυτόν ασεβείς βασιλείς.
Γ Βασ. 16,26  και επορεύθη εν πάση οδώ Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ και εν ταίς αµαρτίαις αυτού, αίς εξήµαρτε τον Ισραήλ τού
παροργίσαι τον Κύριον Θεόν Ισραήλ εν τοίς µαταίοις αυτών.
Γ Βασ. 16,26   Ηκολούθησεν εξ ολοκλήρου τον δρόµον του αµαρτωλού Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ εις τας αµαρτίας αυτού, µε τας
οποίας και τον ισραηλιτικόν λαόν παρέσυρεν εις την αµαρτίαν, ώστε οι Ισραηλίται να εξοργίσουν εναντίον των Κυριον τον
Θεόν του Ισραήλ δια την ειδωλολατρείαν των και τας αµαρτωλάς ειδωλολατρικάς πράξεις των.
Γ Βασ. 16,27  και τα λοιπά των λόγων Αµβρί και πάντα, ά εποίησε, και πάσα η δυναστεία αυτού, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα
εν βιβλίω λόγων των ηµερών των βασιλέων Ισραήλ;
Γ Βασ. 16,27  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Αµβρί και όλα όσα έκαµεν και όλα τα µεγάλα του κατορθώµατα είναι γραµµένα
στο βιβλίον των λόγων και των έργων των βασιλέων του Ισραήλ.
Γ Βασ. 16,28  και εκοιµήθη Αµβρί µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται εν Σαµαρεία, και βασιλεύει Αχαάβ ο υιός αυτού αντ
αυτού.
Γ Βασ. 16,28   Απέθανεν ο Αµβρί και ανεπαύθη µαζή µε τους πατέρας του και ετάφη εις Σαµάρειαν. Αντί δε αυτού έγινε
βασιλεύς ο υιός του ο Αχαάβ.
Γ Βασ. 16,28α    Καί εν τώ ενιαυτώ τώ ενδεκάτω έτει τού Αµβρί βασιλεύει Ιωσαφάτ υιός Ασά ετών τριάκοντα και πέντε εν τή
βασιλεία αυτού, και είκοσι πέντε έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα της µητρός αυτού Γαζουβά θυγάτηρ Σελί.
Γ Βασ. 16,28α  Κατά δε το ενδέκατον έτος της βασιλείας του Αµβρί ανεδείχθη βασιλεύς εις την Ιερουσαλήµ ο Ιωσαφάτ, υιός
του Ασά. Ητο δε τότε τριάκοντα πέντε ετών και εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί είκοσι πέντε έτη. Η µητέρα του
ωνοµάζετο Γαζουβά, ήτο δε θυγάτηρ του Σελί.
Γ Βασ. 16.28β    και επορεύθη εν τή οδώ Ασά τού πατρός αυτού και ουκ εξέκλινεν απ αυτής τού ποιείν το ευθές ενώπιον
Κυρίου· πλήν των υψηλών ουκ εξήραν, έθυον εν τοίς υψηλοίς, και εθυµίων.
Γ Βασ. 16,28β   Αυτός εβάδισεν επί τα ίχνη του ευσεβούς πατρός του, του Ασά, και δεν εξέκλινεν από τον δρόµον του Θεού,
αλλά έπραττε πάντοτε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου. Πλην όµως δεν επέτυχε να καταστρέψη εντελώς την ειδωλολατρείαν,
µάλιστα δε από τους υψηλούς τόπους, οπού προσεφέροντο ακόµη θυσίαι και θυµιάµατα.
Γ Βασ. 16,28γ     και ά συνέθετο Ιωσαφάτ µετά βασιλέως Ισραήλ και πάσα η δυναστεία, ήν εποίησε, και ούς επολέµησεν, ουκ
ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω λόγων των ηµερών των βασιλέων Ιούδα;
Γ Βασ. 16,28γ   Τα της συνθήκης του Ιωσαφάτ µε τον βασιλέα του Ισραήλ και όλα τα κατορθώµατα, τα οποία αυτός
επραγµατοποίησεν, όπως και οι πόλεµοι, τους οποίους διεξήγαγεν, είναι γραµµένα στο βιβλίον των λόγων και των έργων
των βασιλέων του Ιούδα.
Γ Βασ. 16,28δ     και τα λοιπά των συµπλοκών, ας επέθεντο εν ταίς ηµέραις Ασά τού πατρός αυτού, εξήρεν από της γής.
Γ Βασ. 16,28δ   Και τας υπολειφθείσας ιεροδούλους γυναίκας, αι οποίαι είχαν προστεθή κατά τας ηµέρας του πατρός του
Ασά, εξεδίωξεν από την χώραν του.
Γ Βασ. 16,28ε     και βασιλεύς ουκ ήν εν Συρία Νασίβ.
Γ Βασ. 16,28ε  Βασιλεύς δε τότε δεν υπήρχεν εις την Συρίαν· δεν υπήρχεν εκεί αρχηγός.
Γ Βασ. 16,28ζ     και ο βασιλεύς Ιωσαφάτ εποίησε ναύν εις Θαρσίς πορεύεσθαι εις Σωφίρ επί το χρυσίον· και ουκ επορεύθη,
ότι συνετρίβη η ναύς εν Γασιών Γαβέρ.
Γ Βασ. 16,28ζ  Ο βασιλεύς Ιωσαφάτ εναυπήγησε µεγάλο πλοίον εις Θαρσίς, δια να πλεύση αυτός εις Σωφίρ, όπου υπήρχε το
χρυσίον. Το πλοίον όµως δεν επορεύθη, διότι συνετρίβη εις Γασιών Γαβέρ.
Γ Βασ. 16,28η τότε είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· εξαποστελώ τους παίδάς σου και τα παιδάριά µου εν τή νηί· και
ουκ εβούλετο Ιωσαφάτ.
Γ Βασ. 16,28η  Τοτε ο Οχοζίας, ο βασιλεύς του ισραηλιτικού βασιλείου, είπε προς Ιωσαφάτ· “εγώ είµαι πρόθυµος να στείλω
µε τους υπηρέτας σου και τους ανθρώπους µου στο ναυτικόν σου”. Ο Ιωσαφάτ όµως δεν συγκατετέθη.
Γ Βασ. 16,28θ    και εκοιµήθη Ιωσαφάτ µετά των πατέρων αυτού και θάπτεται µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ, και
εβασίλευσεν Ιωράµ υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 16,28θ   Εκοιµήθη δε, όπως και οι πατέρες του, και ετάφη στους τάφους των πατέρων του εις την πόλιν Δαυίδ.
Βασιλεύς δε αντ' αυτού έγινεν ο υιός του, ο Ιωράµ.
Γ Βασ. 16,29  Εν έτει δευτέρω τού Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα βασιλεύει Αχαάβ υιός Αµβρί· εβασίλευσεν επί Ισραήλ εν
Σαµαρεία είκοσι και δύο έτη.
Γ Βασ. 16,29   Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ, βασιλέως του ιουδαϊκού βασιλείου, έγινε βασιλεύς στο
ισραηλιτικόν βασίλειον ο Αχαάβ, ο υιός του Αµβρί. Αυτός εβασίλευσεν στο Ισραήλ µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν επί
είκοσι δύο έτη.
Γ Βασ. 16,30  και εποίησεν Αχαάβ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και επονηρεύσατο υπέρ πάντας τους έµπροσθεν αυτού .
Γ Βασ. 16,30  Ο Αχαάβ διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και εξέκλινεν εις ασέβειαν και αµαρτωλότητα χειροτέραν
από τους προκατόχους του ασεβείς βασιλείς.
Γ Βασ. 16,31  και ουκ ήν αυτώ ικανόν τού πορεύεσθαι εν ταίς αµαρτίαις Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, και έλαβε γυναίκα την



Ιεζάβελ θυγατέρα Ιεθεβαάλ βασιλέως Σιδωνίων και επορεύθη και εδούλευσε τώ Βάαλ και προσεκύνησεν αυτώ,
Γ Βασ. 16,31  Και δεν του ήτο αρκετόν ότι εβάδισε τον δρόµον του αµαρτωλού Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, αλλά επήρε και ως
σύζυγόν του την Ιεζάβελ θυγατέρα του Ιεθεβαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, επορεύθη και ελάτρευσε τον Βααλ και
προσεκύνησεν αυτόν.
Γ Βασ. 16,32  και έστησε θυσιαστήριον τώ Βάαλ εν οίκω των προσοχθισµάτων αυτού, ον ωκοδόµησεν εν Σαµαρεία,
Γ Βασ. 16,32  Ανοικοδόµησε δε προς τιµήν του ειδώλου Βααλ θυσιαστήριον, το οποίον έθεσεν στον οίκον των
ειδωλολατρικών βδελυγµάτων του, εις αυτόν που είχεν ανοικοδοµήσει εις την Σαµάρειαν.
Γ Βασ. 16,33  και εποίησεν Αχαάβ άλσος, και προσέθεκεν Αχαάβ τού ποιήσαι παροργίσµατα τού παροργίσαι τον Κύριον
Θεόν τού Ισραήλ και την ψυχήν αυτού τού εξολοθρευθήναι· εκακοποίησεν υπέρ πάντας τους βασιλείς Ισραήλ τους
γενοµένους έµπροσθεν αυτού.
Γ Βασ. 16,33  Εις δε το ειοωλολατρικόν ιερόν άλσος έστησεν ο Αχαάβ άγαλµα την Αστάρτην, διέπραξε δε και άλλας πονηράς
ειδωλολατρικάς πράξεις, δια των οποίων παρώργισε Κυριον τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού εναντίον του, ώστε να
αυτοκαταδικασθή έτσι εις εξολόθρευσιν. Εξετράπη δε στο κακόν περισσότερον από όλους τους άλλους βασιλείς του
Ισραήλ, οι οποίοι ποοηγήθησαν από αυτόν,
Γ Βασ. 16,34  και εν ταίς ηµέραις αυτού ωκοδόµησεν Αχιήλ ο Βαιθηλίτης την Ιεριχώ· εν τώ Αβιρών προτοτόκω αυτού
εθεµελίωσεν αυτήν και τώ Σεγούβ τώ νεωτέρω αυτού επέστησε θύρας αυτής κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν εν χειρί
Ιησού υιού Ναυή.
Γ Βασ. 16,34  Κατά τας ηµέρας του Αχαάβ, ο Αχιήλ ο οποίος κατήγετο από την Βαιθήλ, ανοικοδόµησε την Ιεριχώ. Οταν
έθετε τα θεµέλιά της, απέθανεν ο πρωτότοκος υιός του, ο Αβιρών. Απέθανε δε και ο νεώτερος υιός του ο Σεγούβ, όταν
απεπεράτωσεν αυτήν και έθεσε τας πύλας του τείχους της. Τούτο δε έγινεν ως θεία τιµωρία, δια να εκπληρωθή ο λόγος, τον
οποίον ο Κυριος είχεν εξαγγείλει δια του Ιησού, του υιού του Ναυη, ότι δεν έπρεπε να ανοικοδοµηθούν ποτέ τα τείχη της
Ιεριχούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Γ Βασ. 17,1  Καί είπεν Ηλιού ο προφήτης Θεσβίτης ο εκ Θεσβών της Γαλαάδ προς Αχαάβ· ζή Κύριος ο Θεός των δυνάµεων ο
Θεός Ισραήλ, ώ παρέστην ενώπιον αυτού, ει έσται τα έτη ταύτα δρόσος και υετός, ότι ει µη διά στόµατος λόγου µου.
Γ Βασ. 17,1     Ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ο οποίος κατήγετο από την Θέσδην της Γαλαάδ, ειπέ προς τον Αχαάβ· “εν
ονόµατι του ζώντος Θεού του Κυρίου των δυνάµεων, του Θεού του Ισραήλ, ενώπιον του οποίου παρίσταµαι ως υπηρέτης,
σου αναγγέλλω ότι δεν θα υπάρξη κατά τα έτη αυτά ούτε βροχή ούτε δροσιά , ει µη µόνον όταν εγώ δια του στόµατός µου
είπω”.
Γ Βασ. 17,2  και εγένετο ρήµα Κυρίου προς Ηλιού·
Γ Βασ. 17,2    Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Ηλιού και του είπε·
Γ Βασ. 17,3  πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθι εν τώ χειµάρω Χοράθ τού επί προσώπου τού Ιορδάνου·
Γ Βασ. 17,3    “φύγε από εδώ προς ανατολάς και κρύψου στον χείµαρρον Χορράθ, ο οποίος ευρίσκεται ανατολικώς από τον
Ιορδάνην.
Γ Βασ. 17,4  και έσται εκ τού χειµάρου πίεσαι ύδωρ, και τοίς κόραξιν εντελούµαι διατρέφειν σε εκεί.
Γ Βασ. 17,4    Από αυτόν τον χείµαρρον θα πίνης νερό, εγώ δε θα διατάξω τους κόρακας να σε διατρέφουν εκεί”.
Γ Βασ. 17,5  και εποίησεν Ηλιού κατά το ρήµα Κυρίου, και εκάθισεν εν τώ χειµάρω Χοράθ επί προσώπου τού Ιορδάνου.
Γ Βασ. 17,5    Ο Ηλίας έπραξεν, όπως ο Κυριος τον είχε διατάξει, και εκάθησεν στον χείµαρρον Χορράθ ανατολικώς από τον
Ιορδάνην.
Γ Βασ. 17,6  και οι κόρακες έφερον αυτώ άρτους το πρωΐ και κρέα το δείλης, και εκ τού χειµάρου έπινεν ύδωρ.
Γ Βασ. 17,6    Οι κόρακες έφεραν εις αυτόν άρτους κατά την πρωΐαν, κατά δε το δειλινόν του έφεραν κρέας. Από τον
χείµαρρον έπινε νερό.
Γ Βασ. 17,7  και εγένετο µεθ ηµέρας και εξηράνθη ο χειµάρους, ότι ουκ εγένετο υετός επί της γής.
Γ Βασ. 17,7    Επειτα από ηµέρας εξηράνθη ο χείµαρρος, διότι δεν έπιπτε καθόλου βροχή εις την γην.
Γ Βασ. 17,8  και εγένετο ρήµα Κυρίου προς Ηλιού·
Γ Βασ. 17,8    Εκ µέρους του Κυρίου εδόθη νέα διαταγή προς τον Ηλίαν.
Γ Βασ. 17,9  ανάστηθι και πορεύου εις Σαρεπτά της Σιδωνίας· ιδού εντέταλµαι εκεί γυναικί χήρα τού διατρέφειν σε .
Γ Βασ. 17,9    “Σηκω, είπεν ο Κυριος, και πήγαινε εις τα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Ιδού εγώ έδωσα ήδη εντολήν εις γυναίκα
χήραν εκεί να σε διατρέφη”.
Γ Βασ. 17,10  και ανέστη και επορεύθη εις Σαρεπτά και ήλθεν εις τον πυλώνα της πόλεως, και ιδού εκεί γυνή χήρα συνέλεγε
ξύλα· και εβόησεν οπίσω αυτής Ηλιού και είπεν αυτή· λαβέ δή µοι ολίγον ύδωρ εις άγγος και πίοµαι.
Γ Βασ. 17,10  Ο Ηλίας εσηκώθη και επορεύθη εις τα Σαρεπτά. Ηλθεν εις την πύλην του τείχους της πόλεως και ιδού εκεί ήτο
µία γυναίκα χήρα, η οποία εµάζευε ξύλα. Εφώναξε, λοιπόν, προς αυτήν ο Ηλιού και της είπε· “δος µου ολίγον νερό µε το
δοχείον δια να πίω”.
Γ Βασ. 17,11  και επορεύθη λαβείν, και εβόησεν οπίσω αυτής Ηλιού και είπε· λήψη δή µοι ψωµόν άρτου τού εν τή χειρί σου.
Γ Βασ. 17,11   Εκείνη επήγε να φέρη προς αυτόν ύδωρ, ο δε Ηλίας εφώναξε πάλιν προς αυτήν· “φέρε µου, σε παρακαλώ, λίγο
ψωµί, από εκείνο που κρατείς στο χέρι σου”.
Γ Βασ. 17,12  και είπεν η γυνή· ζή Κύριος ο Θεός σου, ει έστι µοι εγκρυφίας αλλ ή όσον δράξ αλεύρου εν τή υδρία και ολίγον
έλαιον εν τώ καψάκη· και ιδού εγώ συλλέξω δύο ξυλάρια και εισελεύσοµαι και ποιήσω αυτό εµαυτή και τοίς τέκνοις µου,
και φαγόµεθα και αποθανούµεθα.
Γ Βασ. 17,12  Απήντησεν η γυναίκα· “ορκίζοµαι εις Κυριον τον Θεόν σου ότι δεν έχω ψωµί, παρά µονάχα µια χούφτα αλεύρι
εις την υδρίαν µου και λίγο λάδι στο δοχείον του ελαίου. Ιδού, µαζεύω δύο ξυλάκια, θα επιστρέψω στο σπίτι µου, θα ψήσω
µε αυτό µια κουλούρα δια τον εαυτόν µου και τα παιδιά µου. Θα φάµε το ψωµί αυτό και έπειτα θα πεθάνωµεν από την
πείναν”.
Γ Βασ. 17,13  και είπε προς αυτήν Ηλιού· θάρσει, είσελθε και ποίησον κατά το ρήµά σου· αλλά ποίησόν µοι εκείθεν
εγκρυφίαν µικρόν και εξοίσεις µοι εν πρώτοις, σαυτή δε και τοίς τέκνοις σου ποιήσεις επ εσχάτω·



Γ Βασ. 17,13   Ο Ηλίας είπε προς αυτήν· “Μη φοβάσαι, αλλά έχε θάρρος. Πηγαινε στο σπίτι σου και κάµε, όπως είπες. Ψήσε
όµως µια µικρή λαγάνα και φέρε την πρώτα εις εµέ. Δια δε τον εαυτόν σου και τα παιδιά σου φτιάσε κατόπιν,
Γ Βασ. 17,14  ότι τάδε λέγει Κύριος· η υδρία τού αλεύρου ουκ εκλείψει και ο καψάκης τού ελαίου ουκ ελαττονήσει έως
ηµέρας τού δούναι Κύριον τον υετόν επί της γής.
Γ Βασ. 17,14  διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Το αλεύρι της υδρίας δεν θα λείψη πλέον και το δοχείον, που περιέχει το έλαιον, δεν
θα λιγοστέψη µέχρι της ηµέρας, κατά την οποίαν ο Κυριος θα στείλη βροχήν εις την γην”.
Γ Βασ. 17,15  και επορεύθη η γυνή, και εποίησε· και ήσθιεν αυτή και αυτός και τα τέκνα αυτής.
Γ Βασ. 17,15   Η γυναίκα έφυγε και έκαµεν, όπως είπεν ο προφήτης. Χαρις δε στο θαύµα του προφήτου έτρωγεν αυτή, αυτός
και τα τέκνα της.
Γ Βασ. 17,16  και η υδρία τού αλεύρου ουκ εξέλιπε και ο καψάκης τού ελαίου ουκ ηλαττονήθη κατά το ρήµα Κυρίου , ό
ελάλησεν εν χειρί Ηλιού.
Γ Βασ. 17,16  Το αλεύρι, που υπήρχεν εις την υδρίαν, δεν έλειψε πλέον και το λάδι, που περιείχετο στον καµψάκην, δεν
ωλιγόστεψε σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος ωµίλησε δια του στόµατος του Ηλιού.
Γ Βασ. 17,17  και εγένετο µετά ταύτα και ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας τού οίκου, και ήν η αρωστία αυτού
κραταιά σφόδρα, έως ουχ υπελείφθη εν αυτώ πνεύµα.
Γ Βασ. 17,17   Επειτα από τα γεγονότα αυτά, αρρώστησε το παιδί της γυναικός, της κυρίας του οίκου. Η αρρώστια του ήτο
πάρα πολύ βαρειά, ώστε έσβησε πλέον η ζωη του.
Γ Βασ. 17,18  και είπε προς Ηλιού· τι εµοί και σοί, άνθρωπε τού Θεού; εισήλθες προς µε τού αναµνήσαι αδικίας µου και
θανατώσαι τον υιόν µου;
Γ Βασ. 17,18  Είπε δε βαρυπενθούσα η χήρα προς τον Ηλιού· “τι είµαι εγώ µπροστά σε σένα, άνθρωπε του Θεού; Εισήλθες
στον οίκον µου, δια να ενθυµηθή έτσι ο Θεός τας αµαρτίας µου και να µε τιµωρήση και να θανατώση τον υιόν µου;”
Γ Βασ. 17,19  και είπεν Ηλιού προς την γυναίκα· δός µοι τον υιόν σου. και έλαβεν αυτόν εκ τού κόλπου αυτής και ανήνεγκεν
αυτόν εις το υπερώον, εν ώ αυτός εκάθητο εκεί, και εκοίµισεν αυτόν επί της κλίνης.
Γ Βασ. 17,19  Απήντησεν ο Ηλιού προς την γυναίκα· “δος µου το παιδί σου. Ο προφήτης επήρεν αυτό από την αγκάλην της.
Το ανέβασεν στο υπερώον, όπου αυτός έµενε, και το έθεσεν επάνω στο κρεββάτι του.
Γ Βασ. 17,20  και ανεβόησεν Ηλιού, και είπεν· οίµοι, Κύριε, ο µάρτυς της χήρας, µεθ ής εγώ κατοικώ µετ αυτής, σύ
κεκάκωκας τού θανατώσαι τον υιόν αυτής.
Γ Βασ. 17,20  Ο Ηλιού έκραξε προς τον Θεόν και είπεν· “αλλοιµονον, Κυριε ! εγώ είµαι αυτόπτης µάρτυς εις την δυστυχίαν
της χήρας αυτής, µε την οποίαν εγώ διαµένω. Συ έστειλες την βαρείαν αυτήν θλίψιν, ώστε να πεθάνη το παιδί της”.
Γ Βασ. 17,21  και ενεφύσησε τώ παιδαρίω τρίς και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε· Κύριε ο Θεός µου, επιστραφήτω δή η
ψυχή τού παιδαρίου τούτου εις αυτόν.
Γ Βασ. 17,21  Εφύσησεν ο προφήτης Ηλίας τρεις φορές στο πρόσωπον του παιδιού και καρεκάλεσε τον Κυριον και είπε·
“Κυριε ο Θεός µου, δόσε, ώστε να επιστρέψη η ψυχή του παιδιού τούτου εις αυτό”.
Γ Βασ. 17,22  και εγένετο ούτως, και ανεβόησε το παιδάριον.
Γ Βασ. 17,22  Ετσι δε και έγινε. Το παιδί ανέζησε και ωµίλησε δυνατά.
Γ Βασ. 17,23  και κατήγαγεν αυτό από τού υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό τή µητρί αυτού· και είπεν Ηλιού· βλέπε, ζή
ο υιός σου.
Γ Βασ. 17,23  Ο Ηλίας κατέβασε το παιδί από το υπερώον στο σπίτι, το παρέδωκεν εις την µητέρα του και είπε· “βλέπεις ότι
το παιδί σου ζη”.
Γ Βασ. 17,24  και είπεν η γυνή προς Ηλιού· ιδού έγνωκα ότι σύ άνθρωπος Θεού και ρήµα Κυρίου εν τώ στόµατί σου
αληθινόν.
Γ Βασ. 17,24  Απήντησεν η γυναίκα προς τον Ηλίαν· “ιδού, εγώ έχω πλέον γνωρίσει καλά και πεισθή, ότι συ είσαι άνθρωπος
του Θεού και ότι ο λόγος του Θεού ο αληθινός πάντοτε υπάρχει στο στόµα σου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Γ Βασ. 18,1  Καί εγένετο µεθ ηµέρας πολλάς και ρήµα Κυρίου εγένετο προς Ηλιού εν τώ ενιαυτώ τώ τρίτω λέγων· πορεύθητι
και όφθητι τώ Αχαάβ, και δώσω υετόν επί πρόσωπον της γής.
Γ Βασ. 18,1     Επειτα από αρκετόν χρόνον, κατά το τρίτον έτος του λιµού, εδόθη εκ µέρους του Θεού εντολή στον Ηλιού, προς
τον οποίον ο Κυριος είπε· “πήγαινε, παρουσιάσου στον Αχαάβ και εγώ θα δώσω τώρα βροχήν εις την γην”.
Γ Βασ. 18,2  και επορεύθη Ηλιού τού οφθήναι τώ Αχαάβ, και η λιµός κραταιά εν Σαµαρεία.
Γ Βασ. 18,2    Ο Ηλιού επήγε πράγµατι να παρουσιασθή στον Αχαάβ, ενώ η πείνα λόγω της ανοµβρίας ήτο ακόµη πολύ
µεγάλη εις την Σαµάρειαν.
Γ Βασ. 18,3  και εκάλεσεν Αχαάβ τον Αβδιού τον οικονόµον· (και Αβδιού ήν φοβούµενος τον Κύριον σφόδρα,
Γ Βασ. 18,3    Ο Αχαάβ προσεκάλεσε τας ηµέρας εκείνας τον αρχιοικονόµον του, τον Αβδιού (ο οποίος Αβδιού εφοβείτο πάρα
πολύ τον Κυριον,
Γ Βασ. 18,4  και εγένετο εν τώ τύπτειν την Ιεζάβελ τους προφήτας Κυρίου και έλαβεν Αβδιού εκατόν άνδρας προφήτας και
κατέκρυψεν αυτούς κατά πεντήκοντα εν σπηλαίω και διέτρεφεν αυτούς εν άρτω και ύδατι·)
Γ Βασ. 18,4    και όταν η Ιεζάβελ εθανάτωνε τους προφήτας του Κυρίου, ο Αβδιού επήρεν εκατόν άνδρας προφήτας και τους
απέκρυψεν ανά πεντήκοντα εις δύο σπήλαια, όπου και τους διέτρεφε µε ψωµί και νερό).
Γ Βασ. 18,5  και είπεν Αχαάβ προς Αβδιού· δεύρο και διέλθωµεν επί την γήν και επί πηγάς των υδάτων και επί χειµάρους,
εάν πως εύρωµεν βοτάνην και περιποιησώµεθα ίππους και ηµιόνους , και ουκ εξολοθρευθήσονται από των σκηνών.
Γ Βασ. 18,5    Ο Αχαάβ είπε προς τον Αβδιού· “έλα, ας περιοδεύσωµεν ανά την χώραν. Να πάµε εις τας πηγάς των υδάτων και
στους χειµάρρους, µήπως τυχόν και εύρωµεν χόρτον, δια να θρέψωµεν τους ίππους και τους ηµιόνους, δια να µη
εξολοθρευθούν εντελώς από τους σταύλους”.
Γ Βασ. 18,6  και εµέρισαν εαυτοίς την οδόν τού διελθείν αυτήν· Αχαάβ επορεύθη εν οδώ µια και Αβδιού επορεύθη εν οδώ
άλλη µόνος.
Γ Βασ. 18,6    Εµοιράσθησαν µεταξύ των τον δρόµον, δια να περάσουν την χώραν. Ο Αχαάβ επορεύθη στον ένα δρόµον και ο



Αβδιού εβάδισεν στον άλλον δρόµον µόνος.
Γ Βασ. 18,7  και ήν Αβδιού εν τή οδώ µόνος, και ήλθεν Ηλιού εις συνάντησιν αυτού µόνος· και Αβδιού έσπευσεν και έπεσεν
επί πρόσωπον αυτού και είπεν· ει σύ εί αυτός, κύριέ µου Ηλιού;
Γ Βασ. 18,7    Ενώ ο Αβδιού επροχωρούσε µόνος του στον δρόµον, ήλθε προς συνάντησίν του ο προφήτης Ηλίας. Ο Αβδιού
έσπευσε και προσεκύνησεν αυτόν µέχρις εδάφους και του είπεν· “αλήθεια, συ είσαι ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, κύριέ µου;”
Γ Βασ. 18,8  και είπεν Ηλιού αυτώ· εγώ. πορεύου, λέγε τώ κυρίω σου· ιδού Ηλιού.
Γ Βασ. 18,8    Ο Ηλίας του απήντησεν· “εγώ είµαι. Πηγαινε και είπε στον κύριόν σου· Ιδού, ήλθεν ο Ηλιού”.
Γ Βασ. 18,9  και είπεν Αβδιού· τι ηµάρτηκα, ότι δίδως τον δούλόν σου εις χείρα Αχαάβ τού θανατώσαί µε;
Γ Βασ. 18,9    Ο Αβδιού απήντησεν· “εις τι σου έπταισα, ποίαν αµαρτίαν διέπραξα και παραδίδεις εµέ τον δούλον σου εις τας
χείρας του Αχαάβ, δια να µε θανατώση;
Γ Βασ. 18,10  ζή Κύριος ο Θεός σου, ει έστιν έθνος ή βασιλεία, ού ουκ απέστειλεν ο κύριός µου ζητείν σε, και ει είπον· ουκ
έστι, και ενέπρησε την βασιλείαν και τας χώρας αυτής, ότι ουχ εύρηκέ σε.
Γ Βασ. 18,10  Σε διαβεβαιώ ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ότι δεν υπάρχει έθνος η βασίλειον, όπου ο κύριός µου ο Αχαάβ δεν
απέστειλε, δια να σε αναζητήση. Και αν εκείνοι του απαντούσαν· Δεν υπάρχει εδώ ο Ηλιού, αυτός παρέδιδεν στο πυρ την
βασιλείαν και τας χώρας αυτής, διότι δεν σε ανεκάλυπτε.
Γ Βασ. 18,11  και νύν σύ λέγεις· πορεύου, ανάγγελλε τώ κυρίω σου· ιδού Ηλιού.
Γ Βασ. 18,11   Και τώρα συ µου λέγεις, πήγαινε και ανάγγειλε στον κύριόν σου, ότι ο Ηλίας είναι εδώ παρών;
Γ Βασ. 18,12  και έσται εάν εγώ απέλθω από σού, και πνεύµα Κυρίου αρεί σε εις την γήν, ήν ουκ οίδα, και εισελεύσοµαι
απαγγείλαι τώ Αχαάβ, και ουχ ευρήσει σε, και αποκτενεί µε· και ο δούλός σού εστι φοβούµενος τον Κύριον εκ νεότητος
αυτού.
Γ Βασ. 18,12  Εάν όµως συµβή, ώστε καθ' ον χρόνον εγώ θα φύγω από σε, δια να µεταβώ στον Αχαάβ και σε αφαρπάση
Πνεύµα Κυρίου και σε µεταφέρη εις άλλην χώραν, την οποίαν δεν γνωρίζω, εγώ δε θα παρουσιασθώ, δια να αναγγείλω
στον Αχαάβ ότι είσαι εδώ και εκείνος δεν θα σε εύρη, τότε επάνω στον θυµόν του θα µε θανατώση. Εγώ δε ο δούλος σου
φοβούµαι τον Κυριον ανέκαθεν, από την νεαράν µου ηλικίαν.
Γ Βασ. 18,13  ή ουκ απηγγέλη σοι τώ κυρίω µου, οία πεποίηκα εν τώ αποκτείνειν την Ιεζάβελ τους προφήτας Κυρίου, και
έκρυψα από των προφητών Κυρίου εκατόν άνδρας, ανά πεντήκοντα εν σπηλαίω, και έθρεψα εν άρτοις και ύδατι;
Γ Βασ. 18,13  Ασφαλώς δε θα έχουν γνωστοποιηθή εις σε τον κύριόν µου, όσα εγώ έκαµα δια τους προφήτας του Κυρίου,
όταν η Ιεζάβελ τους εθανάτωνε. Εκρυψα από τους προφήτας του Κυρίου εκατόν άνδρας, ανά πεντήκοντα, εις δύο σπήλαια
και τους έθρεψα µε ψωµί και νερό.
Γ Βασ. 18,14  και νύν σύ λέγεις µοι· πορεύου, λέγε τώ κυρίω σου· ιδού Ηλιού· και αποκτενεί µε;
Γ Βασ. 18,14  Και συ τώρα µου λέγεις πήγαινε και ειπέ στον κύριόν σου, ότι ο Ηλίας είναι παρών; Εκείνος ασφαλώς θα µε
θανατώση”.
Γ Βασ. 18,15  και είπεν Ηλιού· ζή Κύριος των δυνάµεων, ώ παρέστην ενώπιον αυτού, ότι σήµερον οφθήσοµαι αυτώ.
Γ Βασ. 18,15  Ο Ηλίας απήντησεν· “ορκίζοµαι στον Κυριον των δυνάµεων, ενώπιον του οποίου παρίσταµαι ως δούλος, ότι
σήµερον οπωσδήποτε θα παρουσιασθώ στον Αχαάβ, τον κύριόν σου”.
Γ Βασ. 18,16  και επορεύθη Αβδιού εις συναντήν τώ Αχαάβ και απήγγειλεν αυτώ· και εξέδραµεν Αχαάβ και επορεύθη εις
συνάντησιν Ηλιού.
Γ Βασ. 18,16  Ο Αβδιού, κατόπιν της εντολής αυτής του Ηλιού, επορεύθη εις συνάντησιν του Αχαάβ και ανήγγειλεν εις αυτόν
την εµφάνισιν του Ηλιού. Ο Αχαάβ έτρεξε, δια να συναντήση τον Ηλιού.
Γ Βασ. 18,17  Καί εγένετο ως είδεν Αχαάβ τον Ηλιού, και είπεν Αχαάβ προς Ηλιού· ει σύ εί αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ;
Γ Βασ. 18,17  Οταν δε είδε τον προφήτην Ηλίαν του είπεν· “αλήθεια, συ δεν είσαι εκείνος ο οποίος διαστρέφστον
ισραηλιτικόν λαόν;”
Γ Βασ. 18,18  και είπεν Ηλιού· ου διαστρέφω τον Ισραήλ, ότι αλλ ή σύ και οίκος τού πατρός σου εν τώ καταλιµπάνειν υµάς
τον Κύριον Θεόν υµών και επορεύθης οπίσω των Βααλίµ.
Γ Βασ. 18,18  Ο Ηλιού του απήντησε· “δεν διαστρέφω τον ισραηλιτικόν λαόν εγώ, αλλά συ και η οικογένεια του πατρός σου,
διότι σεις έχετε εγκαταλείψει Κυριον τον Θεόν σας και ηκολουθήσατε την λατρείαν των ειδώλων του Βααλ.
Γ Βασ. 18,19  και νύν απόστειλον, συνάθροισον προς µε πάντα Ισραήλ εις όρος το Καρµήλιον και τους προφήτας της
αισχύνης τετρακοσίους και πεντήκοντα και τους προφήτας των αλσών τετρακοσίου εσθίοντας τράπεζαν Ιεζάβελ.
Γ Βασ. 18,19  Και τώρα στείλε και συγκέντρωσε κοντά µου όλους τους εκπροσώπους του ισραηλιτικού λαού στο όρος
Καρµηλον, όπως επίσης και τους τετρακοσίους πεντήκοντα ιερείς της αισχύνης και τους τετρακοσίους άλλους ιερείς των
δασών της Αστάρτης, οι οποίοι τρώγουν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ”.
Γ Βασ. 18,20  και απέστειλεν Αχαάβ εις πάντα Ισραήλ και επισυνήγαγε πάντας τους προφήτας εις όρος το Καρµήλιον .
Γ Βασ. 18,20   Ο Αχαάβ απέστειλε πράγµατι ανθρώπους εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και συνεκέντρωσεν όλους τους
ψευδείς προφήτας στο Καρµήλιον όρος.
Γ Βασ. 18,21  και προσήγαγεν Ηλιού προς πάντας, και είπεν αυτοίς Ηλιού· έως πότε υµείς χωλανείτε επ αµφοτέραις ταίς
ιγνύαις; ει έστι Κύριος ο Θεός, πορεύεσθε οπίσω αυτού· ει δε ο Βάαλ, πορεύεσθε οπίσω αυτού. και ουκ απεκρίθη ο λαός
λόγον.
Γ Βασ. 18,21  Ο προφήτης Ηλίας επλησίασεν όλους τους συγκεντρωθέντας εκεί και είπε προς αυτούς· “έως πότε εσείς θα
χωλαίνετε και από τα δύο πόδια και θα κλίνετε πότε εδώ και πότε εκεί; Εάν ο Κυριος και Θεός των πατέρων µας είναι
αληθινός, ακολουθήσατε αυτόν. Εάν όµως ο Βααλ είναι ο πραγµατικός θεός, λατρεύσατε αυτόν”. Ο λαός δεν απήντησε
τίποτε εις αυτά.
Γ Βασ. 18,22  και είπεν Ηλιού προς τον λαόν· εγώ υπολέλειµµαι προφήτης τού Κυρίου µονώτατος, και οι προφήται τού Βάαλ
τετρακόσιοι και πεντήκοντα άνδρες, και οι προφήται τού άλσους τετρακόσιοι·
Γ Βασ. 18,22   Ο δε Ηλιού είπε τότε προς τον λαόν· “εγώ έχω αποµείνει εδώ εντελώς µόνος προφήτης του Κυρίου. Ενώ οι µεν
προφήται του Βααλ είναι τετρακόσιοι και πεντήκοντα, οι δε προφήται του άλσους της Αστάρτης είναι τετρακόσιοι
Γ Βασ. 18,23  δότωσαν ηµίν δύο βόας, και εκλεξάσθωσαν εαυτοίς τον ένα και µελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων
και πύρ µη επιθέτωσαν, και εγώ ποιήσω τον βούν τον άλλον, και πύρ ου µη επιθώ.



Γ Βασ. 18,23  Ας µας δώσουν δύο βόϊδια και ας εκλέξουν αυτοί ένα βόϊδι, ας το κόψουν εις τεµάχια και ας το επιθέσουν
επάνω εις τα ξύλα. Φωτιά όµως να µη ανάψουν. Το ίδιο θα κάµω και εγώ στο βόϊδι το άλλο και δεν θα ανάψω φωτιά επί
του θυσιαστηρίου.
Γ Βασ. 18,24  και βοάτε εν ονόµατι θεών υµών, και εγώ επικαλέσοµαι εν τώ ονόµατι Κυρίου τού Θεού µου, και έσται ο θεός ός
εάν επακούση εν πυρί, ούτος Θεός. και απεκρίθησαν πάς ο λαός και είπον· καλόν το ρήµα, ό ελάλησας.
Γ Βασ. 18,24   Σεις, οι ιερείς των ειδώλων, θα φωνάζετε και θα παρακαλήτε τον θεόν σας και εγώ επίσης θα επικαλεσθώ το
όνοµα Κυρίου του Θεού µου. Εκείνος ο Θεός θα είναι αληθινός και πραγµατικός, ο οποίος θα ακούση την προσευχήν και θα
στείλη πυρ επάνω στο θυσιαστήριον”. Ολοι οι παριστάµενοι αντιπρόσωποι του λαού, απεκρίθησαν και είπαν· “καλός είναι
αυτός ο λόγος, τον οποίον µας είπες ας γίνη έτσι”.
Γ Βασ. 18,25  και είπεν Ηλιού τοίς προφήταις της αισχύνης· εκλέξασθε εαυτοίς τον µόσχον τον ένα και ποιήσατε πρώτοι, ότι
πολλοί υµείς, και επικαλέσασθε εν ονόµατι θεού υµών και πύρ µη επιθήτε.
Γ Βασ. 18,25  Τοτε ο Ηλίας είπεν στους προφήτας της αισχύνης· “διαλέξετε σεις δια τον εαυτόν σας τον ένα µόσχον και
ετοιµάσατό τον σεις πρώτοι, διότι είσθε πολλοί και επικαλεσθήτε το όνοµα του θεού σας. Φωτιά όµως να µη θέσετε επάνω
στο θυσιαστήριον”.
Γ Βασ. 18,26  και έλαβον τον µόσχον και εποίησαν και επεκαλούντο εν ονόµατι τού Βάαλ εκ πρωΐθεν έως µεσηµβρίας και
είπον· επάκουσον ηµών, ο Βάαλ, επάκουσον ηµών· και ουκ ήν φωνή και ουκ ήν ακρόασις· και διέτρεχον επί τού
θυσιαστηρίου, ού εποίησαν.
Γ Βασ. 18,26   Εκείνοι επήραν τον µόσχον, ητοίµασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνοµα του Βααλ από την πρωίαν έως την
µεσηµβρίαν και έλεγαν· “ω Βααλ, επάκουσέ µας. Ακουσε την προσευχήν µας, Βααλ” ! Αλλά ο θεός των ούτε τους ήκουσεν
ούτε και τους απήντησεν. Εκείνοι δε έτρεχαν γύρω από το θυσιαστήριον, το οποίον κατεσκεύασαν, παρακαλούντες
συνεχώς τον Βααλ.
Γ Βασ. 18,27  και εγένετο µεσηµβρία και εµυκτήρισεν αυτούς Ηλιού ο Θεσβίτης και είπεν· επικαλείσθε εν φωνή µεγάλη, ότι
θεός εστιν, ότι αδολεσχία αυτώ εστι, και άµα µη ποτε χρηµατίζει αυτός, ή µη ποτε καθεύδει αυτός, και εξαναστήσεται.
Γ Βασ. 18,27  Εφθασεν η µεσηµβρία, ο δε προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ειρωνευόµενος αυτούς, τους είπε· “παρακαλέσατε
αυτόν µε ακόµη µεγαλυτέραν φωνήν, διότι είναι θεός ! Ισως φλυαρεί κάπου, πιθανόν να ευρίσκεται προς σωµατικήν του
ανάγκην, δεν αποκλείεται και να κοιµάται. Φωνάξτε, δια να εξυπνήση” !
Γ Βασ. 18,28  και επεκαλούντο εν φωνή µεγάλη και κατετέµνοντο κατά τον εθισµόν αυτών εν µαχαίραις και σειροµάσταις
έως εκχύσεως αίµατος επ αυτούς·
Γ Βασ. 18,28   Εκείνοι εκαλούσαν τον θεόν των µε ακόµη µεγαλυτέραν φωνήν και, κατά την ειδωλολατρικήν των συνήθειαν ,
κατέκοπτον τον εαυτόν των µε µαχαίρας και µε αγκαθεράς λόγχας, µέχρις ότου έρρεεν επάνω εις τα σώµατά των το αίµα.
Γ Βασ. 18,29  και επροφήτευον έως ού παρήλθε το δειλινόν. και εγένετο ως ο καιρός τού αναβήναι την θυσίαν και ουκ ήν
φωνή. και ελάλησεν Ηλιού ο Θεσβίτης προς τους προφήτας των προσοχθισµάτων λέγων· µετάστητε από τού νύν, και εγώ
ποιήσω το ολοκαύτωµά µου. και µετέστησαν, και απήλθον.
Γ Βασ. 18,29   Επεκαλούντο τον θεόν και προσηύχοντο, µέχρις ότου ήλθε το δειλινόν, η ώρα δηλαδή κατά την οποίαν
προσεφέρετο η απογευµατινή θυσία προς τον θεόν. Αλλά καµµία απάντησις δεν εδίδετο εις αυτούς. Ωµίλησε τότε ο Ηλιού ο
Θεσβίτης προς τους προφήτας των βδελυρών θεών λέγων· “αποµακρυνθήτε από αυτού τώρα και εγώ θα ετοιµάσω τον
µόσχον δια το ολοκαύτωµά µου”. Εκείνοι απεµακρύνθησαν ολίγον και απεχώρησαν από εκεί.
Γ Βασ. 18,30  και είπεν Ηλιού προς τον λαόν· προσαγάγετε προς µε· και προσήγαγε πάς ο λαός προς αυτόν.
Γ Βασ. 18,30  Είπε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· “πλησιάσατε εδώ κοντά µου”. Και όλος ο λαός επλησίασε προς αυτόν.
Γ Βασ. 18,31  και έλαβεν Ηλιού δώδεκα λίθους κατά αριθµόν φυλών τού Ισραήλ, ως ελάλησε Κύριος προς αυτόν λέγων·
Ισραήλ έσται το όνοµά σου.
Γ Βασ. 18,31  Επήρεν ο Ηλιού δώδεκα λίθους, κατά τον αριθµόν των φυλών του Ισραήλ, όπως είχεν οµιλήσει ο Κυριος τότε
προς τον Ιακώβ λέγων· “Ισραήλ θα είναι πλέον το όνοµά σου”.
Γ Βασ. 18,32  και ωκοδόµησε τους λίθους εν ονόµατι Κυρίου και ιάσατο το θυσιαστήριον το κατεσκαµµένον, και εποίησε
θάλασσαν χωρούσαν δύο µετρητάς σπέρµατος κυκλόθεν τού θυσιαστηρίου.
Γ Βασ. 18,32  Και έκτισε µε τους λίθους αυτούς θυσιαστήριον επ' ονόµατι του Κυρίου. Ξαναέκτισε δηλαδή και ανεκαίνισεν
εκεί προηγούµενον θυσιαστήριον, το οποίον είχε καταστροφή. Εκαµεν επίσης γύρω από το θυσιαστήριον τούτο µεγάλο
αυλάκι, που εχωρούσε δύο µετρητάς νερού (25  περίπου κιλά).
Γ Βασ. 18,33  και εστοίβασε τας σχίδακας επί το θυσιαστήριον, ό εποίησε, και εµέλισε το ολοκαύτωµα και επέθηκεν επί τας
σχίδακας και εστοίβασεν επί το θυσιαστήριον και είπε· λάβετέ µοι τέσσαρας υδρίας ύδατος και επιχέετε επί το ολοκαύτωµα
και επί τας σχίδακας· και εποίησαν ούτως.
Γ Βασ. 18,33  Εστοίβασε τα σχισµένα ξύλα επάνω στο θυσιαστήριον αυτό, που είχε κάµει, ετεµάχισε το ολοκαύτωµα και
έθεσε τα τεµάχια του ζώου επάνω εις τα ξύλα, που είχε στοιβάσει στο θυσιαστήριον, και είπε· “φέρετέ µου τέσσαρας υδρίας
νερό και χύσατέ το επάνω στο ολοκαύτωµα και εις τα ξύλα”. Εκείνοι δε έκαµαν, όπως τους είπεν.
Γ Βασ. 18,34  και είπε· δευτερώσατε· και εδευτέρωσαν. και είπε· τρισσώσατε· και ετρίσσευσαν.
Γ Βασ. 18,34  Ο Ηλίας είπε· “κάµετε το ίδιο δια δευτέραν φοράν”. Και δια δευτέραν φοράν έρριψαν νερό. Είπε πάλιν· “δια
τρίτην φοράν το ίδιο”. Και εκείνοι έχυσαν νερό δια τρίτην φοράν.
Γ Βασ. 18,35  και διεπορεύετο το ύδωρ κύκλω τού θυσιαστηρίου, και την θάλασσαν έπλησαν ύδατος.
Γ Βασ. 18,35  Το νερό, που εχύθη, έτρεχεν ολόγυρα από το θυσιαστήριον και εγέµισε το αύυάκι νερό.
Γ Βασ. 18,36  και ανεβόησεν Ηλιού εις τον ουρανόν και είπε· Κύριε ο Θεός Αβραάµ και Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσόν µου,
Κύριε, επάκουσόν µου σήµερον εν πυρί, και γνώτωσαν πάς ο λαός ούτος ότι σύ εί Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλός σου
και διά σε πεποίηκα τα έργα ταύτα.
Γ Βασ. 18,36  Ο Ηλίας προσηυχήθη µε µεγάλην κραυγήν στον ουρανόν και είπε· “Κυριε, ο Θεός του Αβραάµ και του Ισαάκ
και του Ισραήλ, άκουσε την προσευχήν µου. Κυριε, άκουσε σήµερον την προσευχήν µου και στείλε πυρ επάνω στο
θυσιαστήριον αυτό, δια να γνωρίση όλος αυτός ο ισραηλιτικός λαός, ότι συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε
είµαι δούλος σου και προς δόξαν του αγίου Ονόµατός σου και κατόπιν ιδικής σου εντολής έκαµα αυτά τα έργα .
Γ Βασ. 18,37  επάκουσόν µου, Κύριε, επάκουσόν µου εν πυρί, και γνώτω ο λαός ούτος, ότι σύ εί Κύριος ο Θεός και σύ



έστρεψας την καρδίαν τού λαού τούτου οπίσω.
Γ Βασ. 18,37  Επάκουσόν µου, Κυριε, επάκουσόν µου αποστέλλων πυρ και ας µάθη όλος ο λαός αυτός, ότι συ είσαι ο
αληθινός Κυριος και Θεός και συ µετέστρεψες την καρδίαν του λαού αυτού, ώστε να σε ακολουθή”.
Γ Βασ. 18,38  και έπεσε πύρ παρά Κυρίου εκ τού ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώµατα και τας σχίδακας και το ύδωρ το
εν τή θαλάσση, και τους λίθους και τον χούν εξέλειξε το πύρ.
Γ Βασ. 18,38  Επεσε δε τότε πυρ από τον ουρανόν παρά Κυρίου, το οποίον κατέφαγε τα τεµάχια του προς ολοκαύτωσιν ζώου,
τα ξύλα και το ύδωρ, που ευρίσκετο εις την αύλακα. Ακόµη δε κατέφαγε και τους λίθους, έγλειψε δε και αυτό το χώµα.
Γ Βασ. 18,39  και έπεσε πάς ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπον· αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός.
Γ Βασ. 18,39  Ολος ο λαός, όταν είδε το καταπληκτικόν θαύµα, έπεσεν στο έδαφος, προσεκύνησαν τον Θεόν και είπαν· “ο
Κυριος και ο Θεός µας, αυτός είναι ο πραγµατικός Θεός”.
Γ Βασ. 18,40  και είπεν Ηλιού προς τον λαόν· συλλάβετε τους προφήτας τού Βάαλ, µηδείς σωθήτω εξ αυτών· και συνέλαβον
αυτούς, και κατάγει αυτούς Ηλιού εις τον χειµάρουν Κισσών και έσφαξεν αυτούς εκεί.
Γ Βασ. 18,40   Είπε δε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· “συλλάβετε τους ιερείς του Βααλ. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να
διασωθή”. Οι άνδρες συνέλαβαν τους ιερείς, ο δε Ηλίας τους κατεβίβασεν στον χείµαρρον Κισσών, όπου και τους έσφαξεν.
Γ Βασ. 18,41  Καί είπεν Ηλιού τώ Αχαάβ· ανάβηθι και φάγε και πίε, ότι φωνή των ποδών τού υετού.
Γ Βασ. 18,41  Είπε κατόπιν ο Ηλίας προς τον Αχαάβ· “σήκω, φάγε και πίε, διότι ακούεται ο θόρυβος της ερχοµένης βροχής,
σαν πόδια πεζοπορούντων”.
Γ Βασ. 18,42  και ανέβη Αχαάβ τού φαγείν και πιείν, και Ηλιού ανέβη επί τον Κάρµηλον και έκυψεν επί την γήν και έθηκε το
πρόσωπον αυτού ανά µέσον των γονάτων αυτού.
Γ Βασ. 18,42   Ο Αχαάβ ανέβη εις κάποιο εκεί ύψωµα, δια να φάγη και να πιή. Ο δε Ηλιού ανέβη εις µίαν κορυφήν του
Καρµήλου, έσκυψεν εις την γην, έθεσε το πρόσωπόν του ανάµεσα εις τα γόνατά του και προσηύχετο .
Γ Βασ. 18,43  και είπε τώ παιδαρίω αυτού· ανάβηθι και επίβλεψον οδόν της θαλάσσης. και επέβλεψεν το παιδάριον και είπεν·
ουκ έστιν ουθέν. και είπεν Ηλιού· και σύ επίστρεψον επτάκις·
Γ Βασ. 18,43  Κατόπιν ο Ηλιού είπεν στον υπηρέτην του· “ανέβα εις ένα ύψωµα και στρέψε τα βλέµµατά σου προς δυσµάς,
προς το µέρος της θαλάσσης”. Ο υπηρέτης ανέβη πράγµατι, εγύρισε το βλέµµα του προς την θάλασσαν και είπε· “δεν
υπάρχει τίποτε”. Ο Ηλίας του απήντησε· “πήγαινε και έλα επτά φοράς”.
Γ Βασ. 18,44  και επέστρεψε το παιδάριον επτάκις. και εγένετο εν τώ εβδόµω και ιδού νεφέλη µικρά ως ίχνος ανδρός
ανάγουσα ύδωρ· και είπεν· ανάβηθι και είπον τώ Αχαάβ· ζεύξον το άρµα σου και κατάβηθι, µη καταλάβη σε ο υετός.
Γ Βασ. 18,44   Ο υπηρέτης επήγε και ήλθεν επτά φοράς. Κατά δε την εβδόµην φοράν, ιδού εφάνη µία µικρά νεφέλη, το
µέγεθος της οποίας ήτο σαν το ίχνος που αφήνει το πάτηµα ανδρός και αυτή προεµήνυε βροχήν . Ο Ηλίας είπε τότε στον
υπηρέτην του· “πήγαινε και ειπέ στον Αχαάβ· Ζεύξε το άρµα σου και κατέβα, µήπως σε προλάβη η βροχή στον δρόµον”.
Γ Βασ. 18,45  και εγένετο έως ώδε και ώδε και ο ουρανός συνεσκότασε νεφέλαις και πνεύµατι, και εγένετο υετός µέγας· και
έκλαιε και επορεύετο Αχαάβ έως Ιεζράελ.
Γ Βασ. 18,45  Δεν επέρασε πολλή ώρα και ο ουρανός εσκοτείνιασεν από τα πολλά νέφη, που έφερεν ο άνεµος. Και αµέσως
έπιασε µεγάλη βροχή. Ο δε Αχαάβ επορεύετο κλαίων προς την πόλιν του Ιεζράελ.
Γ Βασ. 18,46  και χείρ Κυρίου επί τον Ηλιού, και συνέσφιξε την οσφύν αυτού και έτρεχεν έµπροσθεν Αχαάβ έως Ιεζράελ.
Γ Βασ. 18,46   Δυναµις δε του Κυρίου υπήρχεν στον Ηλιού, ο οποίος έζωσε το φόρεµά του εις την µέσην του, έφθασε και
επροσπέρασε τον Αχαάβ, έως την πόλιν Ιεζράελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Γ Βασ. 19,1  Καί ανήγγειλεν Αχαάβ τή Ιεζάβελ γυναικί αυτού πάντα, ά εποίησεν Ηλιού, και ως απέκτεινε τους προφήτας εν
ροµφαία.
Γ Βασ. 19,1     Ο Αχαάβ, όταν έφθασεν στο ανάκτορόν του, εγνωστοποίησεν εις την σύζυγόν του την Ιεζάβελ όλα, όσα
θαυµατουργικώς έκαµεν ο Ηλιού, όπως επίσης και το ότι εθανάτωσε µε ροµφαίαν τους προφήτας των ειδώλων.
Γ Βασ. 19,2  και απέστειλεν Ιεζάβελ προς Ηλιού και είπεν· ει σύ εί Ηλιού και εγώ Ιεζάβελ , τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε
προσθείη, ότι ταύτην την ώραν αύριον θήσοµαι την ψυχήν σου καθώς ψυχήν ενός εξ αυτών.
Γ Βασ. 19,2    Η Ιεζάβελ, κυριευθείσα από οργήν, έστειλεν ανθρώπους της προς τον Ηλίαν και του είπεν· “όσον είναι αλήθεια
ότι συ είσαι ο Ηλιού και εγώ είµαι η Ιεζάβελ, ας µε τιµωρήση ο Θεός µε τας βαρυτέρας τιµωρίας, εάν αυτήν την ώραν
αύριον δεν παραδώσω την ζωήν σου εις θάνατον, ωσάν ενός εξ αυτών που συ εθανάτωσες”.
Γ Βασ. 19,3  και εφοβήθη Ηλιού και ανέστη και απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται εις Βηρσαβεέ γήν Ιούδα και
αφήκε το παιδάριον αυτού εκεί·
Γ Βασ. 19,3    Ο Ηλίας εφοβήθη. Εσηκώθη και έφυγεν από εκεί και κατηυθύνετο, όπου η φοβισµένη καρδιά του τον ωθούσε.
Εφθασεν εις την Βηρσαβεέ, πόλιν της φυλής του Ιούδα. Εκεί δε αφήκε τον υπηρέτην του.
Γ Βασ. 19,4  και αυτός επορεύθη εν τή ερήµω οδόν ηµέρας και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αθµέν και ητήσατο την ψυχήν
αυτού αποθανείν και είπεν· ικανούσθω νύν, λαβέ δή την ψυχή µου απ εµού, Κύριε, ότι ου κρείσσων εγώ ειµι υπέρ τους
πατέρας µου.
Γ Βασ. 19,4    Ο Ηλίας επροχώρησεν στο εσωτερικόν της ερήµου, δρόµον µιας ηµέρας, ήλθε και εκάθισεν υποκάτω από ένα
φυτόν, που ωνοµάζετο Ραθµέν (αρκευθος), και εζήτησεν από τον Θεόν να αποθάνη λέγων· “αρκετά έως τώρα έζησα. Παρε,
Κυριε, από εµέ την ψυχήν µου, διότι εγώ δεν είµαι καλύτερος από τους προγόνους µου”.
Γ Βασ. 19,5  και εκοιµήθη και ύπνωσεν εκεί υπό φυτόν, και ιδού τις ήψατο αυτού και είπεν αυτώ· ανάστηθι και φάγε·
Γ Βασ. 19,5    Αποκαρδιωµένος δε και βαρύθυµος έπεσε και εκοιµήθη εκεί κάτω από το δένδρον. Αίφνης κάποιος τον
ήγγισεν και του είπε· “σήκω και φάγε”.
Γ Βασ. 19,6  και επέβλεψεν Ηλιού, και ιδού προς κεφαλής αυτού εγκρυφίας ολυρίτης και καψάκης ύδατος· και ανέστη και
έφαγε και έπιε. και επιστρέψας εκοιµήθη.
Γ Βασ. 19,6    Ο Ηλίας εξύπνησεν, ήνοιξε τα µάτια του και είδεν προς το µέρος, που ανεπαύετο η κεφαλή του, ψηµένην
κριθίνην λαγάναν και δοχείον µε νερό. Εσηκώθη, έφαγε, έπιε και εκοιµήθη πάλιν.
Γ Βασ. 19,7  και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ δευτέρου και ήψατο αυτού και είπεν αυτώ· ανάστα φάγε, ότι πολλή από



σού η οδός.
Γ Βασ. 19,7    Ο άγγελος επανήλθε δια δευτέραν φοράν, ήγγισεν αυτόν και του είπε· “σήκω και φάγε, διότι είναι πολύς
ακόµη ο δρόµος, που θα κάµης”.
Γ Βασ. 19,8  και ανέστη και έφαγε και έπιε· και επορεύθη εν ισχύϊ της βρώσεως εκείνης τεσσαράκοντα ηµέρας και
τεσσαράκοντα νύκτας έως όρους Χωρήβ.
Γ Βασ. 19,8    Ο Ηλίας εσηκώθη, έφαγε και έπιε. Με την δύναµιν δε της τροφής εκείνης εβάδισεν επί τεσσαράκοντα ηµέρας
και τεσσαράκοντα νύκτας, έως ότου έφθασεν στο όρος Χωρήβ.
Γ Βασ. 19,9  και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλυσεν εκεί· και ιδού ρήµα Κυρίου προς αυτόν και είπε· τι σύ ενταύθα,
Ηλιού;
Γ Βασ. 19,9    Εισήλθεν εις ένα εκεί σπήλαιον, όπου και έµεινε. Και ιδού, ο Κυριος ωµίλησε προς αυτόν και είπε· “διατί συ,
Ηλιού, ευρίσκεσαι εδώ;”
Γ Βασ. 19,10  και είπεν Ηλιού· ζηλών εζήλωκα τώ Κυρίω παντοκράτορι, ότι εγκατέλιπόν σε οι υιοί Ισραήλ· τα θυσιαστήριά
σου κατέσκαψαν και τους προφήτας σου απέκτειναν εν ροµφαία, και υπολέλειµµαι εγώ µονώτατος, και ζητούσι την ψυχήν
µου λαβείν αυτήν.
Γ Βασ. 19,10  Ο Ηλίας απήντησε· “πληµµυρίζει η καρδία µου από φλογερόν ζήλον δια σε, τον Κυριον και Παντοκράτορα,
διότι οι Ισραηλίται σε εγκατέλειψαν. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν, τους δε προφήτας σου εφόνευσαν µε ροµφαίαν.
Ετσι δε έχω αποµείνει εγώ εντελώς µόνος, οι δε εχθροί σου ζητούν να αφαιρέσουν και την δίκην µου ζωήν”.
Γ Βασ. 19,11  και είπεν· εξελεύση αύριον και στήση ενώπιον Κυρίου εν τώ όρει· ιδού παρελεύσεται Κύριος, και ιδού πνεύµα
µέγα κραταιόν διαλύον όρη και συντρίβον πέτρας ενώπιον Κυρίου, ουκ εν τώ πνεύµατι Κύριος· και µετά το πνεύµα
συσσεισµός, ουκ εν τώ συσσεισµώ Κύριος·
Γ Βασ. 19,11   Είπε προς αυτόν ο Θεός· “αύριον να εξέλθης από το σπήλαιον και να σταθής ενώπιον του Κυρίου στο όρος· και
ιδού, θα περάση εκεί ο Κυριος”. Ετσι και έγινε. Αίφνης ισχυρότατος άνεµος έπνευσε, που διέλυε όρη και συνέτριβε πέτρας,
αλλά δεν υπήρχεν ο Κυριος µέσα στον σφοδρόν άνεµον. Επειτα από τον άνεµον έγινε σεισµός µεγάλος, αλλά ούτε µέσα
στον σεισµόν υπήρχεν ο Κυριος.
Γ Βασ. 19,12  και µετά τον συσσειµόν πύρ, ουκ εν τώ πυρί Κύριος· και µετά το πύρ φωνή αύρας λεπτής, κακεί Κύριος.
Γ Βασ. 19,12  Επειτα από τον σεισµόν ήλθε πυρ. Ούτε µέσα στο πυρ υπήρχεν ο Κυριος. Επειτα από το πυρ ηκούσθη φωνή
αύρας λεπτής και δροσεράς. Εκεί υπήρχεν ο Κυριος.
Γ Βασ. 19,13  και εγένετο ως ήκουσεν Ηλιού, και επεκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν τή µηλωτή αυτού και εξήλθε και έστη
υπό σπήλαιον· και ιδού προς αυτόν φωνή και είπε· τι σύ ενταύθα Ηλιού;
Γ Βασ. 19,13  Οταν ο Ηλίας ήκουσε και είδεν αυτό, εκάλυψεν από σεβασµόν και φόβον τα πρόσωπόν του µε την µηλωτήν.
Εξήλθε και εστάθη κάτω από το σπήλαιον. Και ιδού πάλιν ο Θεός τον η ρώτησε· “διατί ευρίσκεσαι εδώ, Ηλία;”
Γ Βασ. 19,14  και είπεν Ηλιού· ζηλών εζήλωκα τώ Κυρίω παντοκράτορι, ότι εγκατέλιπον την διαθήκην σου οι υιοί Ισραήλ·
και τα θυσιαστήριά σου καθείλαν και τους προφήτας σου απέκτειναν εν ροµφαία, και υπολέλειµµαι εγώ µονώτατος, και
ζητούσι την ψυχήν µου λαβείν αυτήν.
Γ Βασ. 19,14  Ο δε Ηλίας απήντησε· “φλογερύς ζήλος πληµµυρίζει την καρδίαν µου προς χάριν σου, του Θεού του
παντοκράτορος. Πονώ, διότι οι Ισραηλίται εγκατέλιπον την διαθήκην σου. Κατέσκαψαν και εκρήµνισαν τα θυσιαστήριά
σου. Εφόνευσαν µε ροµφαίαν τους προφήτας σου. Εγώ δε εντελώς µόνος έχω αποµείνει. Αλλά ζητούν και την ίιδικήν µου
ζωήν να αφαιρέσουν”.
Γ Βασ. 19,15  και είπε Κύριος προς αυτόν· πορεύου, ανάστρεφε εις την οδόν σου και ήξεις εις την οδόν ερήµου Δαµασκού και
ήξεις και χρίσεις τον Αζαήλ εις βασιλέα της Συρίας·
Γ Βασ. 19,15  Είπε τότε ο Κυριος προς αυτόν· “πήγαινε, ξαναγύρισε στον δρόµον σου και θα έλθης στον δρόµον της ερήµου
της Δαµασκού. Οταν φθάσης εκεί, θα χρίσης ως βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ,
Γ Βασ. 19,16  και τον Ιού υιόν Ναµεσσί χρίσεις εις βασιλέα επί Ισραήλ· και τον Ελισαιέ υιόν Σαφάτ χρίσεις εις προφήτην αντί
σού.
Γ Βασ. 19,16  τον δε Ιού, υιόν του Ναµεσσί, θα τον χρίσης βασιλέα των Ισραηλιτών και τον Ελισαιέ, τον υιόν Σαφάτ, θα τον
χρίσης ως προφήτην αντί σου.
Γ Βασ. 19,17  και έσται τον σωζόµενον εκ ροµφαίας Αζαήλ, θανατώσει Ιού, και τον σωζόµενον εκ ροµφαίας Ιού θανατώσει
Ελισαιέ.
Γ Βασ. 19,17  Θα συµβή δε τούτο· εκείνον οποίος θα διασωθή από την ροµφαίαν του Αζαήλ, θα τον θανατώση ο Ιού, και
εκείνον ο οποίος θα διαφύγη την φονικήν ροµφαίαν Ιού, θα τον τιµωρήση δια θανάτου ο 'Ελισαιος.
Γ Βασ. 19,18  και καταλείψεις εν Ισραήλ επτά χιλιάδας ανδρών, πάντα γόνατα, ά ουκ ώκλασαν γόνυ τώ Βάαλ, και πάν
στόµα, ό ου προσεκύνησεν αυτώ.
Γ Βασ. 19,18  Θα αφήσης όµως ζώντας και ασφαλείς µεταξύ των Ισραηλιτών επτά χιλιάδας άνδρας, όλους εκείνους οι
οποίοι δεν έκαµψαν γόνυ, δια, να προσκυνήσουν τον Βααλ, τα στόµατα εκείνα τα οποία δεν προσεκύνησαν αυτόν”.
Γ Βασ. 19,19  Καί απήλθεν εκείθεν και ευρίσκει τον Ελισαιέ υιόν Σαφάτ, και αυτός ηροτρία εν βουσί -δώδεκα ζεύγη ενώπιον
αυτού, και αυτός εν τοίς δώδεκα- και απήλθεν επ αυτόν και επέριψε την µηλωτήν αυτού επ αυτόν.
Γ Βασ. 19,19  Ο Ηλίας ανεχώρησεν από εκεί, εύρε τον Ελισαίον, τον υιόν του Σαφάτ, ο οποίος τότε έκανε χωράφι µε τα βόϊδια
του- δώδεκα ζεύγη βοϊδιών ώργωναν ενώπιόν του, αυτός δε έκανε χωράφι αυτοπροσώπως µε ένα ζεύγος-. Ο Ηλίας τον
επλησίασε και έρριψεν επάνω εις αυτόν την µηλωτήν.
Γ Βασ. 19,20  και κατέλιπεν Ελισαιέ τας βόας και κατέδραµεν οπίσω Ηλιού και είπε· καταφιλήσω τον πατέρα µου και
ακολουθήσω οπίσω σου· και είπεν Ηλιού· ανάστρεφε, ότι πεποίηκά σοι.
Γ Βασ. 19,20   Ο Ελισαίος ενόησε την συµβολικήν αυτήν πράξιν του Ηλιού, εγκατέλειπε τα βόϊδια του και έτρεξεν όπισθεν
του Ηλιού και του είπεν· “επίτρεψόν µου να µεταβώ, δια να αποχαιρετήσω και καταφιλήσω τον πατέρα µου, και έπειτα θα
σε ακολουθήσω”. Ο δε Ηλίας του είπε· “πήγαινε και γύρισε πάλιν, διότι σε έχω καταστήσει προφήτην”.
Γ Βασ. 19,21  και ανέστρεψεν εξόπισθεν αυτού και έλαβε τα ζεύγη των βοών και έθυσε και ήψησεν αυτά εν τοίς σκεύεσι των
βοών και έδωκε τώ λαώ, και έφαγον· και ανέστη και επορεύθη οπίσω Ηλιού και ελειτούργει αυτώ.
Γ Βασ. 19,21  Ο Ελισαίος απεχωρίσθη την ώραν εκείνην από τον Ηλίαν, επήρε τα δώδεκα ζεύγη των βοϊδιών, τα έσφαξε και



τα εθυσίασε, τα έψησε µε τα ξύλα από τα άροτρα των βοϊδιών, παρέθεσε τράπεζαν στον λαόν και έφαγον. Επειτα εσηκώθη
και επορεύθη εις συνάντησιν του Ηλιού και υπηρετούσεν αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20 (Μασ. 21)
Γ Βασ. 20,1  Καί αµπελών είς ήν τώ Ναβουθαί τώ Ιεζραηλίτη παρά τή άλω Αχαάβ βασιλέως Σαµαρείας.
Γ Βασ. 20,1    Ο Ναβουθαί, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Ιεζράελ, είχεν ένα αµπελώνα, που ευρίσκετο κοντά στο αλώνι
του Αχαάβ, βασιλέως της Σαµαρείας.
Γ Βασ. 20,2  και ελάλησεν Αχαάβ προς Ναβουθαί λέγων· δός µοι τον αµπελώνά σου και έσται µοι εις κήπον λαχάνων, ότι
εγγίζων ούτος τώ οίκω µου, και δώσω σοι αµπελώνα άλλον αγαθόν υπέρ αυτόν· ει δε αρέσκει ενώπιόν σου, δώσω σοι
αργύριον άλλαγµα αµπελώνός σου τούτου, και έσται µοι εις κήπον λαχάνων.
Γ Βασ. 20,2   Ο Αχαάβ ωµίλησε και είπε προς τον Ναβουθαί· “δος µου τον αµπελώνα σου, δια να µεταβάλω αυτόν εις
λαχανόκηπόν µου, επειδή αυτός ευρίσκεται πολύ κοντά στο βασιλικόν µου ανάκτορον. Θα σου δώσω δε άλλον αµπελώνα,
καλύτερον από αυτόν. Εάν δε σου αρέση, θα σου δώσω αργύριον εις αντάλλαγµα αυτού του αµπελώνος σου. Και έτσι θα
γίνη ο λαχανόκηπός µου.
Γ Βασ. 20,3  και είπε Ναβουθαί προς Αχαάβ· µη γένοιτό µοι παρά Θεού µου δούναι κληρονοµίαν πατέρων µου σοί.
Γ Βασ. 20,3   Ο Ναβουθαί απήντησε προς τον Αχαάβ· “να µη επιτρέψη ποτέ ο Θεός, να σου δώσω την προγονικήν µου
κληρονοµίαν”.
Γ Βασ. 20,4  και εγένετο το πνεύµα Αχαάβ τεταραγµένον, και εκοιµήθη επί της κλίνης αυτού και συνεκάλυψε το πρόσωπον
αυτού και ουκ έφαγεν άρτον.
Γ Βασ. 20,4   Ο Αχαάβ εστενοχωρήθη πολύ µε την απάντησιν αυτήν. Επεσε νηστικός στο κρεββάτι του και εσκέπασε το
πρόσωπόν του.
Γ Βασ. 20,5 και εισήλθεν Ιεζάβελ η γυνή αυτού προς αυτόν και ελάλησε προς αυτόν· τι το πνεύµά σου τεταραγµένον και ουκ
εί σύ εσθίων άρτον;
Γ Βασ. 20,5   Η Ιεζάβελ, η σύζυγός του, εισήλθεν στο δωµάτιόν του και τον ηρώτησε· “διατί είσαι τόσον στενοχωρηµένος και
δεν έφαγες φαγητόν;
Γ Βασ. 20,6  και είπε προς αυτήν, ότι ελάλησα προς Ναβουθαί τον Ιεζραηλίτην λέγων· δός µοι τον αµπελώνά σου αργυρίου·
ει δε βούλη, δώσω σοι αµπελώνα άλλον αντ αυτού· και είπεν· ου δώσω σοι κληρονοµίαν πατέρων µου.
Γ Βασ. 20,6   Ο Αχαάβ απήντησε προς αυτήν· “στενοχωρούµαι διότι ωµίλησα προς τον Ναβουθαί τον Ιεζραηλίτην και του
είπα· Δος µου τον αµπελώνα σου αντί χρηµάτων. Εάν όµως θέλης, θα σου δώσω άλλον αµπελώνα αντί αυτού. Εκείνος δε
µου είπε· δεν θα σου δώσω την προγονικήν µου κληρονοµίαν”.
Γ Βασ. 20,7  και είπε προς αυτόν Ιεζάβελ η γυνή αυτού· σύ νύν ούτω ποιείς βασιλέα επί Ισραήλ; ανάστηθι και φάγε άρτον και
σαυτού γενού, εγώ δε δώσω σοι τον αµπελώνα Ναβουθαί τού Ιεζραηλίτου.
Γ Βασ. 20,7   Η σύζυγός του, η Ιεζάβελ, του είπε· “συ ως βασιλεύς έτσι ασκείς την βασιλικήν σου εξουσίαν; Σηκω, φάγε το
φαγητόν σου, έλα στον εαυτόν σου, εγώ δε θα σου δώσω τον αµπελώνα του Ναβουθαί του Ιεζραηλίτου”.
Γ Βασ. 20,8  και έγραψε βιβλίον επί τώ ονόµατι Αχαάβ και εσφραγίσατο τή σφραγίδι αυτού και απέστειλε το βιβλίον προς
τους πρεσβυτέρους και τους ελευθέρους τους κατοικούντας µετά Ναβουθαί.
Γ Βασ. 20,8   Η Ιεζάβελ συνέταξεν ένα εγγράφον εξ ονόµατος του Αχαάβ, το εσφράγισε µε την σφραγίδα αυτού και το έστειλε
προς τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντας, οι οποίοι κατοικούσαν εις την ιδίαν πόλιν µε τον Ναβουθαί.
Γ Βασ. 20,9  και εγέγραπτο εν τοίς βιβλίοις λέγων· νηστεύσατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθαί εν αρχή τού λαού·
Γ Βασ. 20,9   Εις το έγγραφον αυτό εγράφετο· “Κηρύξατε νηστείαν και καθίσατε τον Ναβουθαί ως κατηγορούµενον ενώπιον
του λαού.
Γ Βασ. 20,10  και εγκαθίσατε δύο άνδρας υιούς παρανόµων εξεναντίας αυτού, και καταµαρτυρησάτωσαν αυτού λέγοντες·
ηυλόγησε Θεόν και βασιλέα· και εξαγαγέτωσαν αυτόν και λιθοβολησάτωσαν αυτόν, και αποθανέτω.
Γ Βασ. 20,10   Κατόπιν παρουσιάσατε δύο παρανόµους άνδρας ενώπιόν του, δύο ψευδοµάρτυρας, οι οποίοι ας καταθέσουν
µαρτυρίαν ,ψευδή εναντίον του λέγοντες· Αυτός εβλασφήµησε τον Θεόν και τον βασιλέα. Ετσι θα καταδικασθή εις
θάνατον. Κατόπιν ας οδηγηθή έξω από την πόλιν, ας τον λιθοβολήσουν εκεί και ας αποθάνη”.
Γ Βασ. 20,11  και εποίησαν οι άνδρες της πόλεως αυτού οι πρεσβύτεροι και οι ελεύθεροι οι κατοικοήντες εν τή πόλει αυτού,
καθώς απέστειλε προς αυτούς Ιεζάβελ και καθά εγέγραπτο εν τοίς βιβλίοις, οίς απέστειλε προς αυτούς.
Γ Βασ. 20,11  Οι άνδρες της πόλεως του Ναβουθαί, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι οποίοι κατοικούσαν εις την πόλιν του,
ενήργησαν, όπως παρήγγειλε προς αυτούς η Ιεζάβελ και όπως ήτο γραµµένον στο έγγραφον, το οποίον είχεν αποστείλει
προς αυτούς.
Γ Βασ. 20,12  και εκάλεσαν νηστείαν και εκάθισαν τον Ναβουθαί εν αρχή τού λαού ,
Γ Βασ. 20,12   Αυτοί εκάλεσαν εις νηστείαν τον λαόν και εκάθισαν τον Μαβουθαί ως κατηγορούµενον ενώπιον του λαού .
Γ Βασ. 20,13  και εισήλθον δύο άνδρες υιοί παρανόµων και εκάθισαν εξεναντίας αυτού και κατεµαρτύρησαν αυτού
λέγοντες· ηυλόγηκας Θεόν και βασιλέα· και εξήγαγον αυτόν έξω της πόλεως και ελιθοβόλησαν αυτόν εν λίθοις, και
απέθανε.
Γ Βασ. 20,13  Εισήλθον εις την αίθουσαν του δικαστηρίου δύο άνδρες παράνοµοι, έλαβον θέσιν απέναντι του Ναουθαί και
κατέθεσαν ψευδή κατηγορίαν εναντίον αυτού λέγοντες· “συ εβλασφήµησες τον Θεόν και τον βασιλέα”. Εξ αιτίας της
καταθέσεως αυτής ο Ναβουθαί κατεδικάσθη εις θάνατον. Τον έβγαλαν έξω από την πόλιν, τον ελιθοβόλησαν και εκεί
απέθανεν.
Γ Βασ. 20,14  και απέστειλαν προς Ιεζάβελ λέγοντες· λελιθοβόληται Ναβουθαί και τέθνηκε.
Γ Βασ. 20,14   Οι άνθρωποι της πόλεως εκείνης έστειλαν αγγελιαφόρους προς την Ιεζάβελ και την επληροφόρησαν .
“Ελιθοβολήθη ο Ναβουθαί και απέθανε”.
Γ Βασ. 20,15  και εγένετο ως ήκουσεν Ιεζάβελ, και είπε προς Αχαάβ· ανάστα, κληρονόµει τον αµπελώνα Ναβουθαί τού
Ιεζραηλίτου, ός ουκ έδωκέ σοι αργυρίου, ότι ουκ έστι Ναβουθαί ζών, ότι τέθνηκε.
Γ Βασ. 20,15  Οταν η Ιεζάβελ επληροφορήθη το γεγονός, είπε προς τον Αχαάβ· “σήκω και πήγαινε να κληρονοµήσης τον
αµπελώνα του Ναβουθαί, του Ιεζρατηλίτου, τον οποίον εκείνος δεν ήθελε να σου τον πωλήση αντί αργυρίου. Διότι δεν ζη



πλέον ο Ναβουθαί, αλλ' έχει αποθάνει”.
Γ Βασ. 20,16  και εγένετο ως ήκουσεν Αχαάβ ότι τέθνηκε Ναβουθαί ο Ιεζραηλίτης, και διέρηξε τα ιµάτια αυτού και
περιεβάλετο σάκκον· και εγένετο µετά ταύτα και ανέστη και κατέβη Αχαάβ εις τον αµπελώνα Ναβουθαί τού Ιεζραηλίτου
κληρονοµήσαι αυτόν.
Γ Βασ. 20,16   Ο Αχαάβ, όταν ήκουσε τον τρόπον της καταδίκης και του θανάτου του Ναβουθαί, έσχισεν εις ένδειξιν
διαµαρτυρίας και πένθους τα ενδύµατά του και περιεβλήθη σάκκινον ένδυµα. Κατόπιν όµως κατέβη στον αµπελώνα του
Ναβουθαί του Ιεζραηλίτου, δια να τον κληρονοµήση.
Γ Βασ. 20,17  Καί είπεν Κύριος προς Ηλιού τον Θεσβίτην λέγων·
Γ Βασ. 20,17  Είπε τότε ο Θεός προς τον Ηλία, τον Θεσβίτην·
Γ Βασ. 20,18  ανάστηθι και κατάβηθι εις απαντήν Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ τού εν Σαµαρεία, ότι ούτος εν αµπελώνι
Ναβουθαί, ότι καταβέβηκεν εκεί κληρονοµήσαι αυτόν.
Γ Βασ. 20,18   “σήκω και πήγαινε να συναντήσης τον Αχαάβ, τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού, που µένει εις την
Σαµάρειαν, διότι αυτός κατέβηκε στον αµπελώνα του Ναδουθαί, δια να τον κληρονοµήση.
Γ Βασ. 20,19  και λαλήσεις προς αυτόν λέγων· τάδε λέγει Κύριος· ως σύ εφόνευσας και εκληρονόµησας, διά τούτο τάδε λέγει
Κύριος· εν παντί τόπω, ώ έλειξαν αι ύες και οι κύνες το αίµα Ναβουθαί, εκεί λείξουσιν οι κύνες το αίµα σου, και αι πόρναι
λούσονται εν τώ αίµατί σου.
Γ Βασ. 20,19   Θα πης δε προς αυτόν τα εξής· Αυτά λέγει ο Κυριος. Επειδή συ εφόνευσες τον Ναβουθαί και κατέλαβες τον
αµπελώνα του, δια τούτο ο Κυριος λέγει· Εις τους τόπους, στους οποίους οι χοίροι και τα σκυλιά έγλειψαν το αίµα του
Ναβουθαί, εκεί τα σκυλιά θα γλείψουν και το ιδικόν σου αίµα, αι δε πόρναι θα λουσθούν στο αίµα σου”.
Γ Βασ. 20,20  και είπεν Αχαάβ προς Ηλιού· ει εύρηκάς µε, ο εχθρός µου; και είπεν· εύρηκα, διότι µάτην πέπρασαι ποιήσαι το
πονηρόν ενώπιον Κυρίου παροργίσαι αυτόν.
Γ Βασ. 20,20   Ο Αχαάβ είπε προς τον Ηλίαν· “αλήθεια, συ ο εχθρός µου µε ευρήκες πάλιν;” Ο Ηλίας απήντησε· “σε ευρήκα,
διότι έχεις πωληθή και έγινες δούλος στο πονηρόν, ώστε να εξοργίσης τον Κυριον, ο οποίος και λέγει·
Γ Βασ. 20,21  ιδού εγώ επάγω επί σε κακά και εκκαύσω οπίσω σου και εξολοθρεύσω τού Αχαάβ ουρούντα προς τοίχον και
συνεχόµενον και εγκαταλελειµµένον εν Ισραήλ·
Γ Βασ. 20,21   Ιδού εγώ θα επιφέρω εναντίον σου συµφοράς, θα ανάψω όπισθέν σου φωτιές και θα εξολοθρεύσω από την
οικογένειαν του Αχαάβ κάθε αρσενικόν άνθρωπον, ακόµη δε δούλον και ελεύθερον µεταξύ του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 20,22  και δώσω τον οίκόν σου ως τον οίκον Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ και ως τον οίκον Βαασά υιού Αχιά περί των
παροργισµάτων, ών παρώργισας και εξήµαρτες τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 20,22   Θα παραδώσω εις όλεθρον την οικογένειάν σου, όπως παρέδωκα την οικογένειαν Ιεροβοάµ του υιού Ναβάτ,
όπως παρέδωσα εις καταστροφήν την οικογένειαν του Βαασά, υιού του Αχιά. Τούτο δε, διότι συ µε τας εξοργιστικάς
αµαρτίας σου έγινες αιτία να οργισθή εναντίον σου ο Θεός και να παρασυρθή εις αµαρτίας ο ισραηλιτικός λαός”.
Γ Βασ. 20,23  και τή Ιεζάβελ ελάλησε Κύριος λέγων· οι κύνες καταφάγονται αυτήν εν τώ προτειχίσµατι Ιεζράελ.
Γ Βασ. 20,23   Και δια την Ιεζάβελ ωµίλησεν ο Κυριος και είπε· “τα σκυλιά θα καταφάγουν και αυτήν στο τείχος το εµπρός
της πόλεως Ιεζράελ.
Γ Βασ. 20,24  τον τεθνηκότα τού Αχαάβ εν τή πόλει φάγονται οι κύνες και τον τεθνηκότα αυτού εν τώ πεδίω φάγονται τα
πετεινά τού ουρανού.
Γ Βασ. 20,24   Τους νεκρούς της οικογενείας του Αχαάβ εις την πόλιν θα καταφάγουν οι κύνες. Και τους νεκρούς της
οικογενείας του εις την πεδιάδα θα καταφάγουν τα όρνεα του ουρανού”.
Γ Βασ. 20,25  πλήν µαταίως Αχαάβ, ός επράθη ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, ως µετέθηκεν αυτόν Ιεζάβελ η γυνή
αυτού·
Γ Βασ. 20,25   Εις µάτην όµως ελέχθησαν αι απειλαί αυταί του Κυρίου. Ο Αχαάβ είχε πωληθή στο να πράττη το πονηρόν
αναισχύντως ενώπιον του Κυρίου, όπως τον παρακινούσεν η σύζυγός του η Ιεζάβελ.
Γ Βασ. 20,26  και εβδελύχθη σφόδρα πορεύεσθαι οπίσω των βδελυγµάτων κατά πάντα, ά εποίησεν ο Αµοραίος, ον
εξωλόθρευσε Κύριος από προσώπου υιών Ισραήλ.
Γ Βασ. 20,26   Εγινε συχαµερός και µισητός πάρα πολύ ενώπιον του Κυρίου, διότι εδέχθη και ηκολούθησε την λατρείαν των
ειδωλικών θεών, όπως οι Αµορραίοι, τους οποίους ο Κυριος είχε καταστρέψει ενώπιον του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 20,27  και υπέρ τού λόγου, ως κατενύγη Αχαάβ από προσώπου τού Κυρίου και επορεύετο κλαίων και διέρηξε τον
χιτώνα αυτού και εζώσατο σάκκον επί το σώµα αυτού και ενήστευσε και περιεβάλετο σάκκον εν τή ηµέρα , ή επάταξε
Ναβουθαί τον Ιεζραηλίτην, και επορεύθη,
Γ Βασ. 20,27   Επειδή όµως ο Αχαάβ ακούσας τον λόγον του Ηλία συνετρίβη ενώπιον του Κυρίου , εβάδιζε δε κλαίων και
διέρρηξε τον χιτώνα αυτού και εζώσθη σάκκινον ένδυµα , επειδή δε κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν εφονεύθη ο
Ναβουθαί, ενήστευσε και περιεβλήθη σάκκινον ένδυµα και µε αυτό επορεύετο,
Γ Βασ. 20,28  και εγένετο ρήµα Κυρίου εν χειρί δούλου αυτού Ηλιού περί Αχαάβ, και είπε Κύριος·
Γ Βασ. 20,28   έγινε πάλιν λόγος Κυρίου δια του Ηλιού, του δούλου του, προς τον Αχαάβ. Είπε δηλαδή ο Κυριος προς τον
Ηλίαν·
Γ Βασ. 20,29  εώρακας ως κατενύγη Αχαάβ από προσώπου µου; ουκ επάξω την κακίαν εν ταίς ηµέραις αυτού, αλλ εν ταίς
ηµέραις τού υιού αυτού επάξω την κακίαν.
Γ Βασ. 20,29   “είδες πως συνετρίβη ο Αχαάβ ενώπιόν µου; Δια τούτο δεν θα αποστείλω την τιµωρίαν κατά τας ηµέρας, κατά
τας οποίας αυτός ζη. Αλλά θα στείλω αυτήν την τιµωρίαν εις τας ηµέρας του υιού του”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21 (Μασ. 20)
Γ Βασ. 21,1  Καί συνήθροισεν υιός Άδερ πάσαν την δύναµιν αυτού και ανέβη και περιεκάθισεν επί Σαµάρειαν και
τριακονταδύο βασιλείς µετ αυτού και πάς ίππος και άρµα· και ανέβησαν και περιεκάθισαν επί Σαµάρειαν και επολέµησαν
επ αυτήν.
Γ Βασ. 21,1     Ο υιός Αδερ συνήθροισεν όλην την στρατιωτικήν του δύναµιν, εξεστράτευσε και επολιόρκησε την Σαµάρειαν,
µαζή µε τριάκοντα δύο βασιλείς, µε όλον το ιππικόν και τα πολεµικά του άρµατα. Ανέβησαν αυτοί και επολιορκούσαν την



Σαµάρειαν και επολεµούσαν εναντίον αυτής.
Γ Βασ. 21,2  και απέστειλε προς Αχαάβ βασιλέα Ισραήλ εις την πόλιν , και είπε προς αυτόν· τάδε λέγει υιός Άδερ·
Γ Βασ. 21,2    Ο υιός Αδερ έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Αχαάβ, βασιλέα των Ισραηλιτών εις την πόλιν, και του είπεν·
“αυτά παραγγέλλει ο υιός Αδερ·
Γ Βασ. 21,3  το αργύριόν σου και το χρυσίον σου εµόν εστι και αι γυναίκές σου και τα τέκνα σου εµά εστι .
Γ Βασ. 21,3    Το αργύριόν σου και το χρυσίον σου είναι ιδικά µου και αι γυναίκες σου και τα τέκνα σου είναι ιδικά µου”.
Γ Βασ. 21,4  και απεκρίθη βασιλεύς Ισραήλ και είπε· καθώς ελάλησας, κύριέ µου βασιλεύ, σός εγώ ειµι και πάντα τα εµά.
Γ Βασ. 21,4    Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Αχαάβ, απήντησε· “κύριέ µου, βασιλεύ, όπως είπες, έτσι θα γίνη. Εγώ θα
είµαι υποτελής σου και όλα τα ιδικά µου ανήκουν εις σε”.
Γ Βασ. 21,5  και ανέστρεψαν οι άγγελοι, και είπαν· τάδε λέγει ο υιός Άδερ· εγώ απέστειλα προς σε λέγων· το αργύριόν σου και
το χρυσίον σου και τας γυναίκας και τα τέκνα σου δώσεις εµοί·
Γ Βασ. 21,5    Ηλθον και πάλιν οι αγγελιαφόροι του υιού Αδερ προς τον βασιλέα Αχαάβ και του είπαν· “αυτά λέγει ο υιός
Αδερ· Εγώ σου παρήγγειλα και σου είπα ότι το αργύριόν σου, το χρυσίον σου, τας γυναίκας σου και τα παιδιά σου θα τα
παραδώσης.
Γ Βασ. 21,6  ότι ταύτην την ώραν αύριον αποστελώ τους παίδάς µου προς σε, και ερευνήσουσι τον οίκόν σου και τους οίκους
των παίδων σου και έσται πάντα τα επιθυµήµατα των οφθαλµών αυτών , εφ ά αν επιβάλωσι τας χείρας αυτών, και
λήψονται.
Γ Βασ. 21,6    Τωρα όµως σου λέγω. Οτι αύριον αυτήν την ώραν θα αποστείλω τους υπηρέτας µου, οι οποίοι θα ερευνήσουν
τον οίκόν σου και τους οίκους των υπηκόων σου και κάθε τι, που θα επιθυµήσουν οι οφθαλµοί των. Θα βάλουν χέρι εις
αυτά και θα τα πάρουν”.
Γ Βασ. 21,7  και εκάλεσεν ο βασιλεύς Ισραήλ πάντας τους πρεσβυτέρους της γής και είπε· γνώτε δή και ίδετε ότι κακίαν
ούτος ζητεί, ότι απέσταλκε προς µε περί των γυναικών µου και περί των υιών µου και περί των θυγατέρων µου· το αργύριόν
µου και το χρυσίον µου ουκ απεκώλυσα απ αυτού.
Γ Βασ. 21,7    Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Αχαάβ, εκάλεσεν όλους τους πρεσβυτέρους του βασιλείου και τους είπε·
“ακούστε, σας παρακαλώ, και ιδέτε ότι ο υιός Αδερ ζητεί την καταστροφήν µας. Διότι έστειλε προς εµέ αγγελιαφόρους και
µου εζήτησε τας γυναίκας µου, τα παιδιά µου και τας θυγατέρας µου. Το αργύριόν µου και το χρυσίον µου δεν ηρνήθην να
το δώσω εις αυτόν”.
Γ Βασ. 21,8  και είπαν αυτώ οι πρεσβύτεροι και πάς ο λαός· µη ακούσης και µη θελήσης.
Γ Βασ. 21,8    Απήντησαν εις αυτόν οι πρεσβύτεροι και όλος ο λαός· “µη υπακούσης εις αυτόν και µη θελήσης να
υποχωρήσης εις τας αξιώσστου”.
Γ Βασ. 21,9  και είπε τοίς αγγέλοις υιού Άδερ· λέγετε τώ κυρίω υµών· πάντα όσα απέσταλκας προς τον δούλόν σου εν
πρώτοις ποιήσω, το δε ρήµα τούτο ου δυνήσοµαι ποιήσαι. και απήραν οι άνδρες και επέστρεψαν αυτώ λόγον.
Γ Βασ. 21,9    Είπε τότε ο Αχαάβ στους αγγελιαφόρους του υιού Αδερ· “αναγγείλατε στον κύριόν σας τα εξής· Ολα όσα την
πρώτην φοράν δι' αγγελιαφόρων του εζήτησεν από τον δούλον του, θα τα εκτελέσω. Την σηµερινήν όµως απαίτησίν του
δεν θα ηµπορέσω να την εκπληρώσω”. Οι απεσταλµένοι του υιού Αδερ ανεχώρησαν και ανέφεραν εις αυτόν την απάντησιν
του Αχαάβ.
Γ Βασ. 21,10  και απέστειλε προς αυτόν υιός Άδερ λέγων· τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ει εκποιήσει ο χούς
Σαµαρείας ταίς αλώπεξι παντί τώ λαώ τοίς πεζοίς µου.
Γ Βασ. 21,10  Ο Αδερ έστειλε πάλιν αγγελιαφόρους προς τον Αχαάβ και του είπεν· “ας µε τιµωρήση ο Θεός µε τας πλέον
σκληράς τιµωρίας, εάν εγώ δεν καταστρέψω εξ ολοκλήρου την Σαµάρειαν, ώστε το χώµα, που θα αποµείνη εις αυτήν, να
µη είναι αρκετόν ούτε δια τας αλώπεκας, και δι' όλον τον λαόν του πεζικού µου”.
Γ Βασ. 21,11  και απεκρίθη ο βασιλεύς Ισραήλ και είπεν· ικανούσθω· µη καυχάσθω ο κυρτός ως ο ορθός.
Γ Βασ. 21,11   Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού βασιλείου απήντησε και είπε· “αρκεί έως εδώ. Ας µη καυχάται ο καµπούρης
όπως ο ευθυτενής”.
Γ Βασ. 21,12  και εγένετο ότε απεκρίθη αυτώ τον λόγον τούτον, πίνων ήν αυτός και πάντες οι βασιλείς οι µετ αυτού εν
σκηναίς και είπε τοίς παισίν αυτού· οικοδοµήσατε χάρακα· και έθεντο χάρακα επί την πόλιν.
Γ Βασ. 21,12  Οταν ο Αχααδ έστειλε την απάντησιν αυτήν προς τον Αδερ, ο Αδερ έχων πεποίθησιν εις την νίκην του, έπινε
και εµέθυε αυτός και όλοι οι βασιλείς που ήσαν µαζή του εις τας σκηνάς των, και έδωσε διαταγήν στους δούλους του·
“οικοδοµήσατε χαράκωµα γύρω από την πόλιν”. Εκείνοι ανήγειραν χαράκωµα γύρω από την πόλιν.
Γ Βασ. 21,13  και ιδού προφήτης είς προσήλθε τώ Αχαάβ βασιλεί Ισραήλ και είπε· τάδε λέγει Κύριος· ει εώρακας τον όχλον
τον µέγαν τούτον; ιδού εγώ δίδωµι αυτόν σήµερον εις χείράς σας, και γνώση ότι εγώ Κύριος.
Γ Βασ. 21,13  Και ιδού ένας προφήτης του αληθινού Θεού προσήλθεν στον Αχαάβ, τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού, και
του είπεν· “αυτά λέγει ο Κυριος· Βλέπστον πολυάριθµον αυτόν όχλον; Ιδού εγώ παραδίδω αυτόν σήµερον εις τα χέρια σου·
και θα µάθης έτσι, ότι εγώ είµαι ο αληθινός Κυριος και Θεός”.
Γ Βασ. 21,14  και είπεν Αχαάβ· εν τίνι; και είπε· τάδε λέγει Κύριος· εν τοίς παιδαρίοις των αρχόντων των χωρών . και είπεν
Αχαάβ· τις συνάξει τον πόλεµον; και είπε· σύ.
Γ Βασ. 21,14  Ο Αχαάβ η ρώτησε “µε ποίον τρόπον θα κατορθωθή αυτό;” Ο Κυριος απήντησε· “µε τους νεαρούς δούλους των
επαρχιακών διοικητών”. “Ποιός θα διεξαγάγη τον πόλεµον;” Είπεν ο Αχαάβ. “Συ”, απήντησεν ο Θεός.
Γ Βασ. 21,15  και επεσκέψατο Αχαάβ τα παιδάρια των αρχόντων των χωρών, και εγένοντο διακόσια τριάκοντα· και µετά
ταύτα επεσκέψατο τον λαόν, πάντα υιόν δυνάµεως, επτά χιλιάδας.
Γ Βασ. 21,15  Ο Αχαάβ επεθεώρησε και ηρίθµησε τους νεαρούς δούλους των διοικητών της επαρχίας , οι οποίοι ήσαν
διακόσιοι τριάκοντα. Κατόπιν επεθεώρησε και ηρίθµησε τους ικανούς προς πόλεµον άνδρας εκ του λαού, οι οποίοι
ανήρχοντο εις επτά χιλιάδας.
Γ Βασ. 21,16  και εξήλθε µεσηµβρίας· και υιός Άδερ πίνων µεθύων εν Σοκχώθ αυτός και οι βασιλείς, τριάκοντα και δύο
βασιλείς συµβοηθοί µετ αυτού.
Γ Βασ. 21,16  Κατά την µεσηµβρίαν εξήλθεν ο Αχαάβ από την Σαµάρειαν. Ο υιός Αδερ έπινε και εµεθούσε εις Σοκχώθ, αυτός,
οι βασιλείς και οι βοηθοί του, τριάκοντα δύο εν όλω σύµµαχοί του.



Γ Βασ. 21,17  και εξήλθον άρχοντες παιδάρια των χωρών εν πρώτοις. και αποστέλλουσι και απαγγέλλουσι τώ βασιλεί
Συρίας λέγοντες· άνδρες εξεληλύθασιν εκ Σαµαρείας.
Γ Βασ. 21,17  Πρώτοι εξήλθον προς πόλεµον οι νεαροί δούλοι των επαρχιακών διοικητών . Ανθρωποι του υιού Αδερ έστειλαν
και εγνωστοποίησαν στον βασιλέα της Συρίας, ότι “άνδρες εβγήκαν από την Σαµάρειαν”.
Γ Βασ. 21,18  και είπεν αυτοίς· ει εις ειρήνην εκπορεύονται, συλλαβείν αυτούς ζώντας· και ει εις πόλεµον, ζώντας συλλαβείν
αυτούς·
Γ Βασ. 21,18  Εκείνος είπεν εις αυτούς· “εάν έρχωνται να ζητήσουν ειρήνην, συλλάβετέ τους ζώντας. Εάν εξέρχωνται προς
πόλεµον, συλλάβετέ τους και πάλιν ζώντας.
Γ Βασ. 21,19  και µη εξελθάτωσαν εκ της πόλεως τα παιδάρια αρχόντων των χωρών. και η δύναµις οπίσω αυτών
Γ Βασ. 21,19  Εκτελέσατε αµέσως την διαταγήν µου, ώστε να µη προκάµουν να βγουν όλοι οι νεαροί δούλοι των διοικητών
της επαρχίας”. Εν τούτοις αµέσως οπίσω από τους νεαρούς αυτούς δούλους, ακολουθούσε και το κύριον σώµα του
στρατού.
Γ Βασ. 21,20  επάταξεν έκαστος τον παρ αυτού και εδευτέρωσεν έκαστος τον παρ αυτού, και έφυγε Συρία, και κατεδίωξεν
αυτούς Ισραήλ· και σώζεται υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας εφ ίππου ιππέως .
Γ Βασ. 21,20   Ο καθένας από αυτούς επετέθη εις κάθε απέναντί του Σύρον πρώτην και δευτέραν φοράν, ώστε οι Συροι
ετράπησαν εις φυγήν. Οι Ισραηλίται τους κατεδίωξαν. Ο υιός Αδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, εσώθη επάνω εις ένα ίππον
κάποιου ιππέως.
Γ Βασ. 21,21  και εξήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ και έλαβε πάντας τους ίππους και τα άρµατα και επάταξε πληγήν µεγάλην εν
Συρία.
Γ Βασ. 21,21  Εβγήκε τότε ο βασιλεύς των Ισραηλιτών από την πόλιν, επήρε όλους τους ίππους των εχθρών, επήρε τα άρµατα
αυτών και επέφερε µεγάλην καταστροφήν στον στρατόν της Συρίας.
Γ Βασ. 21,22  και προσήλθεν ο προφήτης προς βασιλέα Ισραήλ και είπε· κραταιού και γνώθι και ίδε τι ποιήσεις , ότι
επιστρέφοντος τού ενιαυτού υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας αναβαίνει επί σε.
Γ Βασ. 21,22   Τοτε ο αληθινός προφήτης προσήλθεν στον βασιλέα των Ισραηλιτών Αχαάβ και του είπε · “Εχε θάρρος ! Μαθε
όµως ότι ο υιός Αδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, όταν συµπληρωθή ένας χρόνος, θα εκστρατεύση πάλιν εναντίον σου”.
Γ Βασ. 21,23  και οι παίδες βασιλέως Συρίας είπον· Θεός ορέων Θεός Ισραήλ και ου Θεός κοιλάδων , διά τούτο εκραταίωσεν
υπέρ ηµάς· εάν δε πολεµήσωµεν αυτούς κατ ευθύ, ει µην κραταιώσωµεν υπέρ αυτούς.
Γ Βασ. 21,23  Οι δούλοι του βασιλέως της Συρίας είπαν εις αυτόν· “Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού είναι Θεός των ορέων και
όχι των πεδιάδων. Δια τούτο και εκείνοι ανεδείχθησαν ισχυρότεροι από ηµάς. Εάν όµως πολεµήσωµεν αυτούς εις την
πεδιάδα, ασφαλώς θα αναδειχθώµεν ηµείς ισχυρότεροι από αυτούς και θα τους νικήσωµεν.
Γ Βασ. 21,24  και το ρήµα τούτο ποίησον· απόστησον τους βασιλείς έκαστον εις τον τόπον αυτών και θού αντ αυτών
σατράπας,
Γ Βασ. 21,24   Καµε δε και τούτο· απόστειλε τους συµµάχους σου βασιλείς τον καθένα εις την χώραν του και θέσε αντ' αυτών
σατράπας.
Γ Βασ. 21,25  και αλλάξοµέν σοι δύναµιν κατά την δύναµιν την πεσούσαν και ίππον κατά την ίππον και άρµατα κατά τα
άρµατα και πολεµήσοµεν προς αυτούς κατ ευθύ και κραταιώσοµεν υπέρ αυτούς. και ήκουσε της φωνής αυτών και
εποίησεν ούτως.
Γ Βασ. 21,25  Θα αναπληρώσωµεν δε µε άλλην δύναµιν στρατού την δύναµιν, που εχάσαµεν κατά την µάχην, το απολεσθέν
ιππικόν µε άλλο ιππικόν και τα άρµατα µα άλλα άρµατα. Ετσι δε θα πολεµήσωµεν αυτούς εις την πεδιάδα και θα τους
νικήσωµεν”. Ο υιός Αδερ εδέχθη την πρότασίν των και έπραξεν όπως τον συνεβούλευσαν.
Γ Βασ. 21,26  και εγένετο επιστρέψαντος τού ενιαυτού και επεσκέψατο υιός Άδερ την Συρίαν και ανέβη εις Αφεκά εις
πόλεµον επί Ισραήλ.
Γ Βασ. 21,26   Πράγµατι κατά την άνοιξιν του εποµένου έτους συνεκέντρωσε στρατόν της Συρίας ο υιός Αδερ και
εξεστράτευσεν εναντίον της πόλεως Αφεκά, δια να πολεµήση τους Ισραηλίτας.
Γ Βασ. 21,27  και οι υιοί Ισραήλ επεσκέπησαν και παρεγένοντο εις απαντήν αυτών, και παρενέβαλεν Ισραήλ εξεναντίας
αυτών ωσεί δύο ποίµνια αιγών, και Συρία έπλησε την γήν.
Γ Βασ. 21,27  Οι Ισραηλίται ητοιµάσθησαν και εξήλθαν εις συνάντησιν των εχθρών των. Εστρατοπέδευσαν οι Ισραηλίται
απέναντι αυτών, τόσον ολίγοι ωσάν δύο ποίµνια αιγών, ενώ οι στρατιώται της Συρίας εγέµισαν την περιοχήν.
Γ Βασ. 21,28  και προσήλθεν ο άνθρωπος τού Θεού και είπε τώ βασιλεί Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών είπε Συρία· Θεός
ορέων Κύριος ο Θεός Ισραήλ και ου Θεός κοιλάδων αυτός, και δώσω την δύναµιν την µεγάλην ταύτην εις χείρα σήν, και
γνώση ότι εγώ Κύριος.
Γ Βασ. 21,28   Προσήλθε πάλιν ο άνθρωπος του Θεού προς τον Αχαάβ και είπεν στον βασιλέα των Ισραηλιτών · “αυτά λέγει ο
Κυριος· Επειδή οι Συροι είπον ότι ο Κυριος και Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των ορέων και δεν είναι αυτός Θεός των
πεδιάδων, θα παραδώσω εις τα χέρια σου όλην αυτήν την µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν και θα µάθης, ότι εγώ είµαι
πράγµατι ο αληθινός Κυριος και Θεός”.
Γ Βασ. 21,29  και παρεµβάλλουσιν ούτοι απέναντι τούτων επτά ηµέρας, και εγένετο εν τή ηµέρα τή εβδόµη και προσήγαγεν
ο πόλεµος, και επάταξεν Ισραήλ την Συρίαν εκατόν χιλιάδας πεζών µια ηµέρα.
Γ Βασ. 21,29   Εστρατοπέδευσαν πράγµατι οι Ισραηλίται απέναντι των Συρων επί επτά ηµέρας, κατά τας οποίας δεν έκαµαν
τίποτε. Κατά την εβδόµην όµως ηµέραν συνήφθη µάχη. Οι Ισραηλίται εκτύπησαν τους Συρους κατά την ηµέραν αυτήν και
εφόνευσαν από αυτούς εκατόν χιλιάδας πεζούς.
Γ Βασ. 21,30  και έφυγον οι κατάλοιποι εις Αφεκά εις την πόλιν, και έπεσε το τείχος επί είκοσι και επτά χιλιάδας ανδρών των
καταλοίπων. και υιός Άδερ έφυγε και εισήλθεν εις τον οίκον τού κοιτώνος, εις το ταµιείον.
Γ Βασ. 21,30  Οι υπολειφθέντες Συροι στρατιώται ετράπησαν εις φυγήν και εισήλθον εις την πόλιν Αφεκά, δια να σωθούν.
Αλλά το τείχος της πόλεως εκρηµνίσθη και έπεσεν επάνω των και εφονεύθησαν από τους υπολειφθέντας στρατιώτας
είκοσιν επτά χιλιάδες. Ο δε υιός Αδερ ετράπη και αυτός εις φυγήν και εισήλθεν φοβισµένος εις τον κοιτώνα του ανακτόρου
του στο απόκρυφον τούτο δωµάτιον του οίκου του.
Γ Βασ. 21,31  και είπε τοίς παισίν αυτού· οίδα ότι βασιλείς Ισραήλ βασιλείς ελέους εισίν· επιθώµεθα δή σάκκους επί τας



οσφύας ηµών και σχοινία επί τας κεφαλάς ηµών και εξέλθωµεν προς βασιλέα Ισραήλ, εί πως ζωογονήσει τας ψυχάς ηµών.
Γ Βασ. 21,31  Ο υιός Αδερ είπε τότε στους δούλους του· “γνωρίζω ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι άνθρωποι σπλαγχνικοί. Ας
φορέσωµεν λοιπόν σάκκους αντί ενδυµάτων, ας δέσωµεν σχοινιά στον λαιµόν µας και ας εξέλθωµεν να συναντήσωµεν τον
βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Ισως µας λυπηθή και µας χαρίση την ζωήν”.
Γ Βασ. 21,32  και περιεζώσαντο σάκκους επί τας οσφύας αυτών και έθεσαν σχοινία επί τας κεφαλάς αυτών και είπον τώ
βασιλεί Ισραήλ· δούλός σου υιός Άδερ λέγει· ζησάτω δή η ψυχή ηµών. και είπεν· ει έτι ζή, αδελφός µου εστι.
Γ Βασ. 21,32  Πράγµατι εφόρεσαν σάκκινα ενδύµατα, που τα έζωσαν γύρω από την µέσην των, έβαλαν σχοινιά στους
λαιµούς των και είπαν στον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού οι δούλοι του Αδερ· “Ο υιός Αδερ λέγει ότι είναι δούλος σου.
Παρακαλεί δε εκείνος, παρακαλούµεν και ηµείς χαρίσατέ µας την ζωήν”. Ο βασιλεύς του Ισραήλ απήντησεν· “εάν ακόµη ο
Αδερ ζη, είναι αδελφός µου”.
Γ Βασ. 21,33  και οι άνδρες οιωνίσαντο και εσπείσαντο και ανελέξαντο τον λόγον εκ τού στόµατος αυτού και είπον· αδελφός
σου υιός Άδερ. και είπεν· εισέλθατε και λάβετε αυτόν· και εξήλθε προς αυτόν υιός Άδερ, και αναβιβάζουσιν αυτόν προς
αυτόν επί το άρµα.
Γ Βασ. 21,33  Οι άνδρες του υιού Αδερ συνεβουλεύθησαν τους οιωνούς και έκαµαν θυσίας. Επέτυχον δε να πάρουν
υπόσχεσιν από το στόµα του βασιλέως Αχαάβ και είπαν· “ο υιός Αδερ είναι αδελφός σου”. Εκείνος δε τους απήντησεν·
“εισέλθετε στον οίκον του και πάρετε αυτόν από εκεί”. Ο υιός Αδερ εξήλθεν από τον οίκον του, δια να πορευθή προς τον
βασιλέα και ανεβίβασαν αυτόν στο πολεµικόν του άρµα.
Γ Βασ. 21,34  και είπε προς αυτόν· τας πόλεις, ας έλαβεν ο πατήρ µου παρά τού πατρός σου, αποδώσω σοι, και εξόδους
θήσεις σεαυτώ εν Δαµασκώ, καθώς έθετο ο πατήρ µου εν Σαµαρεία· και εγώ εν διαθήκη εξαποστελώ σε. και διέθετο αυτώ
διαθήκην και εξαπέστειλεν αυτόν.
Γ Βασ. 21,34  Οταν δε παρουσιάσθη προ του Αχαάβ του είπε· “τας πόλεις, τας οποίας κατέλαβεν ο πατήρ µου και τας
αφήρεσεν από τον πατέρα σου, θα σου τας επιστρέψω. Συ δε ο ίδιος θα ορίσης τοποθεσίας εντός της Δαµασκού ιδικάς σου,
όπως και ο πατήρ µου έθεσε τοιαύτας τοποθεσίας εις την Σαµάρειαν”. Ο Αχαάβ του απήντησε· “θα συντάξωµεν ένα
σύµφωνον φιλίας και εγώ θα σε αφήσω ελεύθερον”. Πράγµατι ο Αχαάβ συνήψε µε αυτόν συµφωνίαν και τον έστειλεν
ελεύθερον εις την χώραν του.
Γ Βασ. 21,35  Καί άνθρωπος είς εκ των υιών των προφητών είπε προς τον πλησίον αυτού εν λόγω Κυρίου· πάταξον δή µε· και
ουκ ηθέλησεν ο άνθρωπος πατάξαι αυτόν.
Γ Βασ. 21,35  Ενας από τους προφήτας είπε προς κάποιον πλησίον του, κατόπιν εντολής του Κυρίου· “κτύπησέ µε”. Ο
άνθρωπος όµως εκείνος δεν ηθέλησε να τον κτυπήση.
Γ Βασ. 21,36  και είπε προς αυτόν· ανθ ών ουκ ήκουσας της φωνής Κυρίου και ιδού σύ αποτρέχεις απ εµού , και πατάξει σε
λέων· και απήλθεν απ αυτού, και ευρίσκει αυτόν λέων και επάταξεν αυτόν.
Γ Βασ. 21,36  Είπε τότε προς αυτόν ο προφήτης· “επειδή δεν υπήκουσες εις την φωνήν του Κυρίου, ιδού, καθώς συ θα φεύγης
από εµέ θα σε φονεύση ένας λέων καθ' οδόν”. Εφυγεν ο άνθρωπος από τον προφήτην, τον συνήντησε πράγµατι ένας λέων
και τον εφόνευσε.
Γ Βασ. 21,37  και ευρίσκει άνθρωπον άλλον και είπε· πάταξόν µε δή· και επάταξεν αυτόν ο άνθρωπος πατάξας και
συνέτριψε.
Γ Βασ. 21,37  Ο προφήτης ευρήκεν ένα άλλον άνθρωπον και του είπε· “κτύπησέ µε σε παρακαλώ”. Εκείνος δε τον εκτύπησε
και του άνοιξε πληγήν εις την κεφαλήν.
Γ Βασ. 21,38  και επορεύθη ο προφήτης και έστη τώ βασιλεί Ισραήλ επί της οδού και κατεδήσατο εν τελαµώνι τους
οφθαλµούς αυτού.
Γ Βασ. 21,38  Αυτός ο προφήτης µετέβη και εστάθη καθ' οδόν ενώπιον του βασιλέως του Ισραηλιτικού λαού, έχων δεµένους
τους οφθαλµούς του µε κάποιαν ζώνην.
Γ Βασ. 21,39  και εγένετο ως παρεπορεύετο ο βασιλεύς, και ούτος εβόα προς τον βασιλέα και είπεν· ο δούλός σου εξήλθεν επί
την στρατιάν τού πολέµου, και ιδού ανήρ εισήγαγε προς µε άνδρα και είπε προς µε· φύλαξον τούτον τον άνδρα, εάν δε
εκπηδών εκπηδήση, και έσται η ψυχή σου αντί της ψυχής αυτού, ή τάλαντον αργυρίου στήσεις·
Γ Βασ. 21,39  Ενώ ο βασιλεύς εβάδιζε την πλησίον εκεί οδόν, ο προφήτης αυτός εβήησε προς τον βασιλέα και είπεν “εγώ ο
δούλος σου έλαβα µέρος εις την εκστρατείαν του τελευταίου τούτου πολέµου. Και ιδού ένας ανήρ µε ωδήγησε προς άλλον
αιχµάλωτον άνδρα και µου είπε· Φυλαξε αυτόν τον άνδρα ασφαλώς. Εάν δε αυτός δραπετεύση, θα πληρώσης την ζωήν του
µε την ιδικήν σου ζωήν η θα πληρώσης ως πρόστιµον ένα τάλαντον αργυρίου.
Γ Βασ. 21,40  και εγενήθη περιεβλέψατο ο δούλός σου ώδε και ώδε, και ούτος ουκ ήν. και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ·
ιδού και τα ένεδρα παρ εµοί εφόνευσας.
Γ Βασ. 21,40   Ενώ δε εγώ ο δούλος σου παρατηρούσα εδώ και εκεί, είδα αίφνης ότι ο αιχµάλωτος δεν υπήρχεν εις την θέσιν
του”. Είπε τότε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ· “θα τιµωρηθής, διότι συ υπήρξες αιτία να φονευθούν οι άνδρες της
ενέδρας, που είχα στήσει εναντίον των εχθρών”.
Γ Βασ. 21,41  και έσπευσε και αφείλε τον τελαµώνα από των οφθαλµών αυτού, και επέγνω αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ, ότι εκ
των προφητών ούτος.
Γ Βασ. 21,41  Ο προφήτης αφήρεσεν αµέσως την ταινίαν από τα µάτια του, ο δε βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Αχαάβ,
αντελήφθη ότι αυτός ήτο ένας από τους προφήτας.
Γ Βασ. 21,42  και είπε προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· διότι εξήνεγκας σύ άνδρα ολέθριον εκ της χειρός σου, και έσται η ψυχή
σου αντί της ψυχής αυτού και ο λαός σου αντί τού λαού αυτού.
Γ Βασ. 21,42   Είπε δε προς αυτόν ο προφήτης· “αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή συ αφήκες ελεύθερον από τα χέρια σου άνδρα
αµαρτωλόν και επικίνδυνον, θα τιµωρηθής συ αντ' αυτού και ο λαός σου αντί του λαού του”.
Γ Βασ. 21,43  και απήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ συγκεχυµένος και εκλελυµένος και έρχεται εις Σαµάρειαν.
Γ Βασ. 21,43  Ο βασιλεύς του Ισραήλ, όταν ήκουσεν αυτά, ανεχώρησε ταραγµένος και παραλυµένος από την λύπην και
ήλθεν εις την Σαµάρειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22



Γ Βασ. 22,1  Καί εκάθισε τα τρία έτη, και ουκ ήν πόλεµος ανά µέσον Συρίας και ανά µέσον Ισραήλ.
Γ Βασ. 22,1    Ο Αχαάβ έµεινε τρία έτη εκεί και δεν συνέβη πόλεµος µεταξύ της Συρίας και του Ισραηλιτικού λαού.
Γ Βασ. 22,2  και εγενήθη εν τώ ενιαυτώ τώ τρίτω και κατέβη Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα προς βασιλέα Ισραήλ.
Γ Βασ. 22,2   Κατά το τρίτον όµως έτος ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του βασιλείου Ιούδα, ήλθε προς τον βασιλέα του Ισραήλ.
Γ Βασ. 22,3  και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς τους παίδας αυτού· ει οίδατε ότι ηµίν εµµάθ Γαλαάδ, και ηµείς σιωπώµεν λαβείν
αυτήν εκ χειρός βασιλέως Συρίας;
Γ Βασ. 22,3   Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού είπε προς τους ανθρώπούς του· “γνωρίζετε, ότι εις ηµάς ανήκει η πόλις
Ρεµµάθ της περιοχής Γαλαάδ. Και όµως σιωπώµεν και δεν κάµνοµεν τίποτε, δια να την ανακτήσωµεν από τα χέρια του
βασιλέως της Συρίας”.
Γ Βασ. 22,4  και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· αναβήση µεθ ηµών εις εµµάθ Γαλαάδ εις πόλεµον;
Γ Βασ. 22,4   Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού είπε τότε προς τον Ιωσαφάτ· “θα έλθης και συ µαζή µας να πολεµήσης
εναντίον της πόλεως Ρεµµάθ της περιοχής Γαλαάδ;”
Γ Βασ. 22,5  και είπεν Ιωσαφάτ· καθώς εγώ και σύ ούτως, καθώς ο λαός µου ο λαός σου, καθώς οι ίπποι µου οι ίπποι σου. και
είπεν Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα προς βασιλέα Ισραήλ· επερωτήσατε δή σήµερον τον Κύριον.
Γ Βασ. 22,5   Ο Ιωσαφάτ απήντησεν· “όπως είσαι συ, είµαι και εγώ. Οπως είναι ο λαός σου, είναι και ο λαός µου. Οπως είναι
το ιππικόν µου, είναι και το ιδικόν σου ιππικόν”. Ο βασιλεύς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, είπεν ακόµη προς τον βασιλέα του
Ισραήλ· “ερωτήσατε σήµερον, παρακαλώ, επί του θέµατος αυτού τον Κυριον”.
Γ Βασ. 22,6  και συνήθροισεν ο βασιλεύς Ισραήλ πάντας τους προφήτας, ως τετρακοσίους άνδρας, και είπεν αυτοίς ο
βασιλεύς· ει πορευθώ εις εµµάθ Γαλαάδ εις πόλεµον ή επίσχω; και είπον· ανάβαινε, και διδούς δώσει Κύριος εις χείρας τού
βασιλέως.
Γ Βασ. 22,6   Ο βασιλεύς του Ισραήλ συνήθροισεν όλους τους ψευδοπροφήτας, περίπου τετρακοσίους άνδρας, και είπεν εις
αυτούς· “να εκστρατεύσω εναντίον της Ρεµµάθ, της περιοχής Γαλαάδ, η να αποφύγω τον πόλεµον;” Εκείνοι του είπαν·
“πήγαινε, διότι ο Κυριος θα παραδώση ασφαλώς και βεβαίως την πόλιν εις τα χέρια σου του βασιλέως”.
Γ Βασ. 22,7  και είπεν Ιωσαφάτ προς βασιλέα Ισραήλ· ουκ έστιν ώδε προφήτης τού Κυρίου και επερωτήσοµεν τον Κύριον δι
αυτού;
Γ Βασ. 22,7   Ο Ιωσαφάτ όµως ηρώτησε τον βασιλέα του Ισραήλ· “δεν υπάρχει εδώ ένας αληθινός προφήτης του Κυρίου, δια
να ερωτήσωµεν δια µέσου αυτού τον Κυριον;”
Γ Βασ. 22,8  και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· είς εστιν ανήρ εις το επερωτήσαι δι αυτού τον Κύριον , και εγώ
µεµίσηκα αυτόν, ότι ου λαλεί περί εµού καλά, αλλ ή κακά, Μιχαίας υιός Ιεµβλαά. και είπεν Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα· µη
λεγέτω ο βασιλεύς ούτως.
Γ Βασ. 22,8   Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού είπε προς τον Ιωσαφάτ· “υπάρχει ένας ανήρ, να ερωτήσωµεν δια µέσου
αυτού τον Κυριον. Αλλά εγώ έχω µισήσει αυτόν, διότι δεν οµιλεί καλά περί εµού, αλλά πάντοτε δυσάρεστα. Αυτός είναι ο
Μιχαίας, ο υιός του Ιεµβλαά”. Ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, απήντησε· “ας µη λέγη τέτοια λόγια ο βασιλεύς του
Ισραήλ εναντίον του Μιχαία”.
Γ Βασ. 22,9  και εκάλεσεν ο βασιλεύς Ισραήλ ευνούχον ένα και είπε· το τάχος Μιχαίαν υιόν Ιεµβλαά .
Γ Βασ. 22,9   Ο βασιλεύς του Ισραήλ εκάλεσεν ένα δούλον του, ευνούχον, και του είπε· “προσκάλεσε ταχέως τον Μιχαίαν, τον
υιόν του Ιεµβλαά”.
Γ Βασ. 22,10  και ο βασιλεύς Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα εκάθηντο ανήρ επί τού θρόνου αυτού ένοπλοι εν ταίς
πύλαις Σαµαρείας, και πάντες οι προφήται επροφήτευον ενώπιον αυτών.
Γ Βασ. 22,10   Ο Αχαάβ, ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού και ο Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του βασιλείου Ιούδα, εκάθηντο ο
καθένας στον θρόνον του, εις τας πύλας του τείχους της πόλεως της Σαµαρείας, φορούντες τας βασιλικάς των στολάς.
Ενώπιον δε αυτών ήσαν οι ψευδοπροφήται, οι οποίοι επροφήτευαν.
Γ Βασ. 22,11  και εποίησεν εαυτώ Σεδεκίας υιός Χανανά κέρατα σιδηρά και είπε· τάδε λέγει Κύριος· εν τούτοις κερατιείς την
Συρίαν, έως συντελεσθή.
Γ Βασ. 22,11  Ο Σεδεκίας, υιός του Χανανά, αρχηγός των ψευδοπροφητών, κατεσκεύασε δια τον εαυτόν του σιδηρά κέρατα
και είπε προς τον Αχαάβ· “µε αυτά θα πολεµήσης τους Συρους, µέχρις ότου τους εξολοθρεύσης».
Γ Βασ. 22,12  και πάντες οι προφήται επροφήτευον ούτως λέγοντες· ανάβαινε εις εµµάθ Γαλαάδ, και ευοδώσει και δώσει
Κύριος εις χείράς σου και τον βασιλέα Συρίας.
Γ Βασ. 22,12   Και όλοι οι ψευδοπροφήται τα ίδια έλεγον· “Εκστράτευσε εναντίον της Ρεµµάθ εις Γαλαάδ, ο δε Κυριος θα
κατευοδώση την εκστρατείαν σου και θα παραδώση εις τα χέρια σου τον βασιλέα της Συρίας”.
Γ Βασ. 22,13  και ο άγγελος ο πορευθείς καλέσαι τον Μιχαίαν ελάλησεν αυτώ λέγων· ιδού δή λαλούσι πάντες οι προφήται εν
στόµατι ενί καλά περί τού βασιλέως· γίνου δή και σύ εις τους λόγους σου κατά τους λόγους ενός τούτων και λάλησον καλά .
Γ Βασ. 22,13  Εν τω µεταξύ ο αγγελιαφόρος, ο οποίος είχε µεταβή, δια να καλέση τον Μιχαίαν, ωµίλησε προς αυτόν και
είπεν· “ιδού ότι όλοι οι προφήται µε ένα στόµα λέγουν ευχάριστα δια τον βασιλέα. Γινε, λοιπόν, και συ ως προς τα λόγια
ωσάν ένας από αυτούς και ειπέ ευχάριστα πράγµατα προς τον βασιλέα”.
Γ Βασ. 22,14  και είπε Μιχαίας· ζή Κύριος, ότι ά εάν είπη Κύριος προς µε, ταύτα λαλήσω.
Γ Βασ. 22,14   Ο Μιχαίας απήντησεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν, ότι εγώ θα οµιλήσω εκείνα, τα οποία ο Κυριος θα µου
αποκαλύψη”.
Γ Βασ. 22,15  και ήλθε προς τον βασιλέα και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· Μιχαία, ει αναβώ εις εµµάθ Γαλαάδ εις πόλεµον, ή
επίσχω; και είπεν· ανάβαινε, και ευοδώσει Κύριος εις χείρας τού βασιλέως.
Γ Βασ. 22,15  Ο Μιχαίας παρουσιάσθη ενώπιον του βασιλέως· του είπε δε ο Αχαάβ ο βασιλεύς· “Μιχαία, τι λέγεις; Να
εκστρατεύσω εναντίον της πόλεως Ρεµµάθ εις Γαλαάδ η να µαταιώσω τον πόλεµον;” Ο Μιχαίας ειρωνικώς οµιλών του είπε·
“ναι, εκστράτευσε και ο Κυριος θα δώση αίσιον πέρας εις την εκστρατείαν και θα παραδώση εις τα χέρια σου τον
βασιλέα” !
Γ Βασ. 22,16  και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· ποσάκις εγώ ορκίζω σε όπως λαλήσης προς µε αλήθειαν εν ονόµατι Κυρίου;
Γ Βασ. 22,16   Ο βασιλεύς Αχαάβ είπε τότε προς αυτόν· “πόσες και πόσες φορές εγώ σε εξώρκισα να είπης προς εµέ την
αλήθειαν εν ονόµατι του Κυρίου;”



Γ Βασ. 22,17  και είπε Μιχαίας· ουχ ούτως. εώρακα πάντα τον Ισραήλ διεσπαρµένον εν τοίς όρεσιν ως ποίµνιον, ώ ουκ έστι
ποιµήν, και είπε Κύριος· ου κύριος τούτοις Θεός; έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη αναστρεφέτω.
Γ Βασ. 22,17  Ο Μιχαίας απήντησε· “δεν θα πράξης, όπως σου λέγουν οι ψευδοπροφήται. Δεν θα µεταβής εις πόλεµον. Βλέπω
τον ισραηλιτικόν λαόν διασκορπισµένον εις τα όρη ωσάν τα πρόβατα , δια τα οποία δεν υπάρχει ποιµήν. Ο Κυριος λέγει
στους διασκορπισµένους αυτούς· Δεν υπάρχει, λοιπόν, Κυριος και Θεός εις αυτούς; Ας επιστρέψη κάθε Ισραηλίτης ειρηνικά
στο σπίτι του”.
Γ Βασ. 22,18  και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ βασιλέα Ιούδα· ουκ είπα προς σε ότι ου προφητεύει ούτός µοι καλά,
διότι αλλ ή κακά;
Γ Βασ. 22,18   Ο βασιλεύς του Ισραήλ είπε τότε προς τον Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα · “δεν σου είπα, ότι αυτός ο
προφήτης δεν αναγγέλλει ποτέ ευχάριστα δι' εµέ, αλλά µόνον δυσάρεστα και κακά;”
Γ Βασ. 22,19  και είπε Μιχαίας· ουχ ούτως, ουκ εγώ, άκουε ρήµα Κυρίου, ουχ ούτως· είδον Θεόν Ισραήλ καθήµενον επί
θρόνου αυτού, και πάσα η στρατιά τού ουρανού ειστήκει περί αυτόν εκ δεξιών αυτού και εξ ευωνύµων.
Γ Βασ. 22,19   Ο Μιχαίας είπε· “δεν είναι έτσι. Δεν οµιλώ εγώ, αλλά ο Κυριος. Ακουσε τον λόγον του Κυρίου. Δεν είναι τα
πράγµατα, όπως συ νοµίζεις. Εγώ είδα τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού να κάθεται επάνω στον θρόνον του και γύρω από
αυτόν εκ δεξιών και εξ αριστερών υπήρχεν όλος ο αγγελικός στρατός του ουρανού.
Γ Βασ. 22,20  και είπε Κύριος· τις απατήσει τον Αχαάβ βασιλέα Ισραήλ και αναβήσεται και πεσείται εν εµµάθ Γαλαάδ; και
είπεν ούτος ούτως και ούτος ούτως.
Γ Βασ. 22,20   Είπεν ο Κυριος· Ποιός θα εξαπατήση τον βασιλέα του ισραηλιτικού λαού, τον Αχαάβ, και θα τον παρακινήση
να εκστρατεύση εναντίον της πόλεως Ρεµµάθ εις Γαλαάδ, δια να φονευθή εκεί; Αλλος µεν έλεγεν άλλα, και άλλος έλεγε
διαφορετικά.
Γ Βασ. 22,21  και εξήλθε πνεύµα και έστη ενώπιον Κυρίου και είπεν· εγώ απατήσω αυτόν.
Γ Βασ. 22,21   Εξήλθεν ένα πνεύµα, εστάθηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε· εγώ θα εξαπατήσω αυτόν.
Γ Βασ. 22,22  και είπε προς αυτόν Κύριος· εν τίνι; και είπεν· εξελεύσοµαι και έσοµαι πνεύµα ψευδές εις το στόµα πάντων των
προφητών αυτού. και είπεν· απατήσεις και γε δυνήση, έξελθε και ποίησον ούτως.
Γ Βασ. 22,22   Ο Κυριος ηρώτησε το πνεύµα· µε τι τρόπον θα εξαπατήσης αυτόν; Και το πνεύµα απήντησε· θα φύγω από εδώ
και θα γίνω πνεύµα ψεύδους προφητείας στο στόµα όλων των ψευδοπροφητών. Και ο Θεός είπεν· πράγµατι έτσι θα
κατορθώσης να τον εξαπατήσης. Φυγε από εδώ και κάµε όπως είπες.
Γ Βασ. 22,23  και νύν ιδού έδωκε Κύριος πνεύµα ψευδές εν στόµατι πάντων των προφητών σου τούτων, και Κύριος ελάλησεν
επί σε κακά.
Γ Βασ. 22,23   Και ιδού ότι τώρα έδωσεν ο Κυριος πνεύµα ψευδούς προφητείας στο στόµα όλων αυτών των ψευδοπροφητών
σου. Ο Κυριος προανήγγειλεν όλας τας συµφοράς, που θα επιπέσουν εις σε”.
Γ Βασ. 22,24  και προσήλθε Σεδεκίας υιός Χανανά και επάταξε τον Μιχαίαν επί την σιαγόνα και είπε· ποίον πνεύµα Κυρίου
το λαλήσαν εν σοί;
Γ Βασ. 22,24   Ο Σεδεκίας, ο υιός του Χανανά, επλησίασε γεµάτος αγανάκτησιν τον Μιχαίαν, εκτύπησεν αυτόν στο
πρόσωπον και του είπε· “ποιό είναι αυτό το πνεύµα του Κυρίου, το οποίον απεκάλυψεν εις σε αυτά;”
Γ Βασ. 22,25  και είπε Μιχαίας· ιδού σύ όψη τή ηµέρα εκείνη, όταν εισέλθης ταµιείον τού ταµιείου τού κρυβήναι εκεί.
Γ Βασ. 22,25   Και ο Μιχαίας του απήντησεν· “ιδού, θα ιδής και θα καταλάβης κατά την ηµέραν εκείνην, ποιό είναι αυτό το
πνεύµα, όταν τροµαγµένος θα εισέλθης στο πλέον απόκρυφον µέρος του εσωτερικού σου δωµατίου, δια να κρυβής εκεί”.
Γ Βασ. 22,26  και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ· λάβετε τον Μιχαίαν και αποστρέψατε αυτόν προς Σεµήρ τον βασιλέα της πόλεως·
και τώ Ιωάς υιώ τού βασιλέως
Γ Βασ. 22,26   Με αγανάκτησιν ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού διέταξε “συλλάβετε τον Μιχαίαν και φέρετε αυτόν προς
τον Σεµήρ, τον άρχοντα της πόλεως. Εις δε τον υιόν του άρχοντος τον Ιωάς
Γ Βασ. 22,27  ειπόν θέσθαι τούτον εν φυλακή και εσθίειν αυτόν άρτον θλίψεως και ύδωρ θλίψεως έως τού επιστρέψαι µε εν
ειρήνη.
Γ Βασ. 22,27   είπατε να τον θέση εις την φυλακήν και να του δίδη ολίγον ψωµί να τρώγη και ολίγον νερό , µέχρις ότου
επανέλθω εγώ νικητής και ειρηνικός από τον πόλεµον”.
Γ Βασ. 22,28  και είπε Μιχαίας· εάν επιστρέφων επιστρέψης εν ειρήνη, ου λελάληκε Κύριος εν εµοί.
Γ Βασ. 22,28   Είπε τότε ο Μιχαίας· “εάν συ επιστρέψης από τον πόλεµον νικητής, τότε δεν θα είναι ο Κυριος, ο οποίος
ωµίλησεν εις εµέ”.
Γ Βασ. 22,29  και ανέβη βασιλεύς Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα µετ αυτού εις εµµάθ Γαλαάδ.
Γ Βασ. 22,29   Ο βασιλεύς του Ισραήλ εξεστράτευσεν εναντίον της Ρεµµάθ εις Γαλαάδ, µαζή δε µε αυτόν και ο Ιωσαφάτ, ο
βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα.
Γ Βασ. 22,30  και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ βασιλέα Ιούδα· συγκαλύψοµαι και εισελεύσοµαι εις τον πόλεµον, και
σύ ένδυσαι τον ιµατισµόν µου· και συνεκαλύψατο βασιλεύς Ισραήλ και εισήλθεν εις τον πόλεµον.
Γ Βασ. 22,30   Είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα · “εγώ θα µεταµφιεσθώ και θα λάβω
µέρος άγνωστος στον πόλεµον. Συ όµως φόρεσε την ιδικήν µου βασιλικήν στολήν”. Πράγµατι ο βασιλεύς Αχαάβ ήλλαξε
την βασιλικήν του στολήν µε άλλην και έλαβε µέρος στον πόλεµον.
Γ Βασ. 22,31  και βασιλεύς Συρίας ενετείλατο τοίς άρχουσι των αρµάτων αυτού τριάκοντα και δυσί λέγων· µη πολεµείτε
µικρόν και µέγαν, αλλ ή τον βασιλέα Ισραήλ µονώτατον.
Γ Βασ. 22,31  Ο βασιλεύς της Συρίας διέταξε τους τριανταδύο άρχοντας των πολεµικών αρµάτων του και είπε· “µη συνάψετε
µάχην εναντίον µικρών η µεγάλων εχθρών, αλλά µόνον εναντίον του βασιλέως των Ισραηλιτών”.
Γ Βασ. 22,32  και εγένετο ως είδον οι άρχοντες των αρµάτων τον Ιωσαφάτ βασιλέα Ιούδα, και αυτοί είπαν· φαίνεται βασιλεύς
Ισραήλ ούτος· και εκύκλωσαν αυτόν πολεµήσαι, και ανέκραξεν Ιωσαφάτ.
Γ Βασ. 22,32   Οταν οι αρχηγοί των πολεµικών αρµάτων είδον τον Ιωσαφάτ, τον βασιλέα του Ιούδα, είπαν αναµεταξύ των·
“έκαµε την εµφάνισίν του ο βασιλεύς των Ισραηλιτών· αυτός είναι. Τον περιεκύκλωσαν, δια να τον καταπολεµήσουν και
τον φονεύσουν. Ο Ιωσαφάτ τότε εφώναξεν.
Γ Βασ. 22,33  και εγένετο ως είδον οι άρχοντες των αρµάτων ότι ουκ έστι βασιλεύς Ισραήλ ούτος , και ανέστρεψαν απ αυτού.



Γ Βασ. 22,33   Οταν είδαν οι αρχηγοί των πολεµικών αρµάτων, ότι αυτός δεν είναι ο βασιλεύς των Ισραηλιτών,
απεµακρύνθησαν από αυτόν.
Γ Βασ. 22,34  και επέτεινεν είς το τόξον ευστόχως και επάταξε τον βασιλέα Ισραήλ ανά µέσον τού πνεύµονος και ανά µέσον
τού θώρακος. και είπε τώ ηνιόχω αυτού· επίστρεψον τας χείράς σου και εξάγαγέ µε εκ τού πολέµου, ότι τέτρωµαι.
Γ Βασ. 22,34   Ενας όµως από αυτούς ετέντωσε το τόξον του και επέτυχε να κτυπήση τον βασιλέα των Ισραηλιτών , τον
Αχαάβ, ανάµεσα στον πνεύµονα και τον θώρακα. Εκείνος δε είπεν στον ηνίοχόν του· “στρέψε τα ηνία του άρµατός σου µε
τα χέρια σου και βγάλε µε από το πεδίον της µάχης, διότι έχω πληγωθή”.
Γ Βασ. 22,35  και ετροπώθη ο πόλεµος εν τή ηµέρα εκείνη, και ο βασιλεύς ήν εστηκώς επί τού άρµατος εξεναντίας Συρίας
από πρωΐ έως εσπέρας και επέχυνε το αίµα από της πληγής εις τον κόλπον τού άρµατος· και απέθανεν εσπέρας , και
εξεπορεύετο το αίµα της τροπής έως τού κόλπου τού άρµατος.
Γ Βασ. 22,35   Η µάχη εκράτησεν όλην την ηµέραν εκείνην, ο δε βασιλεύς Αχαάβ εστέκετο όρθιος επί του πολεµικού του
άρµατος απέναντι των Συρων, το δε αίµα της πληγής του έτρεχεν εντός του άρµατος. Κατά την εσπέραν όµως απέθανε. Το
αίµα δε της πληγής του εξηκολούθει να ρέη και µετά τον θάνατόν του εντός του άρµατος.
Γ Βασ. 22,36  και έστη ο στρατοκήρυξ δύοντος τού ηλίου λέγων· έκαστος εις την εαυτού πόλιν και εις την εαυτού γήν,
Γ Βασ. 22,36   Οταν ο ήλιος έδυε, εστάθη ο κήρυξ του στρατού όρθιος και εφώναξε· “ο καθένας ας επιστρέψη εις την πόλιν
του και εις την χώραν του,
Γ Βασ. 22,37  ότι τέθνηκεν ο βασιλεύς. και ήλθον εις Σαµάρειαν και έθαψαν τον βασιλέα εν Σαµαρεία.
Γ Βασ. 22,37   διότι ο βασιλεύς απέθανε”. Ηλθον τότε εις την Σαµάρειαν οι ακόλουθοι του βασιλέως και έθαψαν τον νεκρόν
βασιλέα εις την Σαµάρειαν.
Γ Βασ. 22,38  και απένιψαν το αίµα επί την κρήνην Σαµαρείας, και εξέλειξαν αι ύες και οι κύνες το αίµα, και αι πόρναι
ελούσαντο εν τώ αίµατι κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησε.
Γ Βασ. 22,38   Εις την πηγήν της Σαµαρείας έπλυναν το άρµα από το αίµα του βασιλέως. Εκεί δε οι χοίροι και τα σκυλιά
έγλειψαν το αίµα και αι πόρναι ελούσθησαν µε το ύδωρ της κρήνης, όπου υπήρχεν ακόµη το αίµα του Αχαάβ, και έτσι
εξεπληρώθη ο λόγος, τον οποίον ο Κυριος είχεν ειπεί εναντίον του Αχαάβ.
Γ Βασ. 22,39  και τα λοιπά των λόγων Αχαάβ και πάντα, ά εποίησε, και οίκον ελεφάντινον, ον ωκοδόµησε, και πάσας τας
πόλεις, ας εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γέγραπται εν βιβλίω λόγων των ηµερών των βασιλέων Ισραήλ;
Γ Βασ. 22,39   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Αχαάβ, τα οποία αυτός έκαµε, και ο ελεφάντινος οίκος τον οποίον
ανοικοδόµησε, και όλαι αι πόλεις τας οποίας έκτισε και ωχύρωσε, δεν είναι όλα αυτά γραµµένα στο βιβλίον των έργων και
των λόγων των βασιλέων του Ισραηλιτικού λαού;
Γ Βασ. 22,40  και εκοιµήθη Αχαάβ µετά των πατέρων αυτού, και εβασίλευσεν Οχοζίας υιός αυτού αντ αυτού.
Γ Βασ. 22,40   Ο Αχαάβ εκοιµήθη µε τους πατέρας αυτού. Εβασίλευσε δε αντ' αυτού ο υιός του, ο Οχοζίας.
Γ Βασ. 22,41  Καί Ιωσαφάτ υιός Ασά εβασίλευσεν επί Ιούδαν· εν έτει τετάρτω τού Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν
Ιωσαφάτ.
Γ Βασ. 22,41   Ο Ιωσαφάτ ο υιός του Ασά εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ιούδα. Αυτός ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον κατά
το τέταρτον έτος του βασιλέως του Ισραήλ Αχαάβ.
Γ Βασ. 22,42  υιός τριάκοντα και πέντε ετών εν τώ βασιλεύειν αυτόν, και είκοσι και πέντε έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ,
και όνοµα τή µητρί αυτού Αζουβά θυγάτηρ Σαλαΐ.
Γ Βασ. 22,42   Ητο τριάκοντα πέντε ετών, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον και εβασίλευσεν επί είκοσι πέντε έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αζουβά, ήτο δε θυγάτηρ του Σαλαΐ.
Γ Βασ. 22,43  και επορεύθη εν πάση οδώ Ασά τού πατρός αυτού· ουκ εξέκλινεν απ αυτής τού ποιήσαι το ευθές εν οφθαλµοίς
Κυρίου·
Γ Βασ. 22,43   Ο Ιωσαφάτ επορεύθη κατά πάντα τον δρόµον του ευσεβούς πατρός του, του Ασά. Δεν παρεξέκλινεν από τον
δρόµον του Κυρίου και έπραττε πάντοτε το ορθόν ενώπιον των οφθαλµών του Θεού.
Γ Βασ. 22,44  πλήν των υψηλών ουκ εξήρεν, έτι ο λαός εθυσίαζε και εθυµίων εν τοίς υψηλοίς.
Γ Βασ. 22,44   Τους υψηλούς όµως ειδωλικούς τόπους δεν επέτυχε να τους καταστρέψη, ο δε λαός εξακολουθούσε να
θυσιάζη και να προσφέρη θυµίαµα στους υψηλούς αυτούς τόπους.
Γ Βασ. 22,45  και ειρήνευσεν Ιωσαφάτ µετά βασιλέως Ισραήλ.
Γ Βασ. 22,45   Ο Ιωσαφάτ είχε συνάψει ειρήνην µε τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού, τον Αχαάβ.
Γ Βασ. 22,46  και τα λοιπά των λόγων Ιωσαφάτ και αι δυναστείαι αυτού, όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω
λόγων των ηµερών βασιλέων Ιούδα;
Γ Βασ. 22,46   Τα υπόλοιπα έργα του Ιωσαφάτ και τα κατορθώµατά του, όσα έπραξεν, ιδού, δεν είναι αυτά γραµµένα στο
βιβλίον των έργων και των λόγων των βασιλέων του Ιούδα;
Γ Βασ. 22 ,47     [Καί περισσόν τού ενδιηλλαγµένου, ό υπελείφθη εν ηµέραις Ασά τού πατρός αυτού, επέλεξεν από της γής.
Γ Βασ. 22,47   Ο Ιωσαφάτ εξηφάνισεν από την χώραν του τα υπολείµµατα της διαφθοράς, τα οποία είχον αποµείνει από τας
ηµέρας του πατρός του Ασά.
Γ Βασ. 22,48  και βασιλεύς ουκ ήν εν Εδέµ εστηλωµένος. και ο βασιλεύς
Γ Βασ. 22,48   Βασιλεύς δε µόνιµος και σταθερός δεν υπήρχεν τότε εις την Ιδουµαίαν.
Γ Βασ. 22,49  Ιωσαφάτ εποίησε νήας εις Θαρσίς τού πορευθήναι Ωφέρδε εις χρυσίον, και ουκ επορεύθησαν, ότι
συνετρίβησαν νήες εν Ασεών Γαβέρ.
Γ Βασ. 22,49   Ο Ιωσαφάτ εναυπήγησε πλοία εις Θαρσίς, δια να πλεύσουν εις Ωφέρδε, όπου υπήρχε χρυσίον. Τα πλοία όµως
δεν έφθασαν στον σκοπόν των, διότι συνετρίβησαν εις Ασεών Γαβέρ.
Γ Βασ. 22,50  τότε είπε Οχοζίας υιός Αχαάβ προς Ιωσαφάτ· πορευθήτωσαν δούλοί µου µετά των δούλων σου ταίς ναυσί· και
ουκ ηθέλησεν Ιωσαφάτ.]
Γ Βασ. 22,50   Είπε τότε ο Οχοζίας, ο υιός του Αχαάβ, προς τον Ιωσαφάτ· “ας υπηρετήσουν οι άνδρες µου µαζή µε τους
ιδικούς σου άνδρας εις τα πλοία”. Ο Ιωσαφάτ όµως δεν εδέχθη αυτήν την πρότασιν.
Γ Βασ. 22,51  και εκοιµήθη Ιωσαφάτ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη παρά τοίς πατράσιν αυτού εν πόλει Δαυίδ τού
πατρός αυτού· και εβασίλευσεν Ιωράµ υιός αυτού αντ αυτού.



Γ Βασ. 22,51  Ο Ιωσαφάτ εκοιµήθη και ανεπαύθη µε τους πατέρας αυτού και ετάφη κοντά στους προγονικούς τάφους εις
την πόλιν Δαυίδ, του προπάτορός του. Εγινε δε αντ' αυτού βασιλεύς ο υιός του, ο Ιωράµ.
Γ Βασ. 22,52  Καί Οχοζίας υιός Αχαάβ εβασίλευεν επί Ισραήλ εν Σαµαρεία εν έτει επτακαιδεκάτω Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα·
και εβασίλευσεν εν Ισραήλ εν Σαµαρεία δύο έτη.
Γ Βασ. 22,52   Ο δε Οχοζίας, ο υιός του Αχαάβ, εβασίλευσεν επί του Ισραηλιτικού λαού µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν κατά
το δέκατον έβδοµον έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα. Αυτός εβασίλευσεν επί του Ισραηλιτικού
βασιλείου µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν επί δύο έτη.
Γ Βασ. 22,53  και εποίησε το πονηρόν εναντίον Κυρίου και επορεύθη εν οδώ Αχαάβ τού πατρός αυτού και εν οδώ Ιεζάβελ της
µητρός αυτού και εν ταίς αµαρτίαις οίκου Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Γ Βασ. 22,53   Αυτός όµως εξέκλινεν προς την ειδωλολατρείαν, διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και εβάδισε τον δρόµον
του πατρός του του Αχαάβ και της µητρός του της Ιεζάβελ. Εζησε την αµαρτωλήν ζωήν της οικογενείας Ιεροβοάµ, υιού του
Ναβάτ, ο οποίος παρεκίνησε και εξώθησε τους Ισραηλίτας εις την ασέβειαν.
Γ Βασ. 22,54  και εδούλευσε τοίς Βααλίµ και προσεκύνησεν αυτοίς και παρώργισε τον Κύριον Θεόν Ισραήλ, κατά πάντα τα
γενόµενα έµπροσθεν αυτού.
Γ Βασ. 22,54   Αυτός εδούλευσε και ελάτρευσε τα διάφορα είδωλα του Βααλ, προσεκύνησεν αυτά, όπως όλοι οι ασεβείς
προκάτοχοί του, και εξώργισεν εναντίον του Κυριον τον Θεόν του Ισραηλιτικού λαού.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ω Ν   Δ΄   (Μασ. Βασιλέων Β´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Δ Βασ. 1,1  Καί ηθέτησε Μωάβ εν Ισραήλ µετά το αποθανείν Αχαάβ.
Δ Βασ. 1,1  Μετά τον θάνατον του Αχαάβ οι Μωαβίται κατεπάτησαν την συνθήκην υποτελείας των , που είχαν συνάψει µε
τους Ισραηλίτας.
Δ Βασ. 1,2  και έπεσεν Οχοζίας διά τού δικτυωτού τού εν τώ υπερώω αυτού τώ εν Σαµαρεία και ηρώστησε. και απέστειλεν
αγγέλους και είπε προς αυτούς· δεύτε και επιζητήσατε εν τώ Βάαλ µυίαν θεόν Ακκαρών, ει ζήσοµαι εκ της αρωστίας µου
ταύτης· και επορεύθησαν επερωτήσαι δι αυτού.
Δ Βασ. 1,2  Εις την Σαµάρειαν ο βασιλεύς Οχοζίας έπεσεν από το δικτυωτόν του υπερώου του και κατέκειτο ασθενής .
Απέστειλεν δε αγγελιαφόρους, στους οποίους είπε· “πηγαίνετε και αναζητήσατε εις την πόλιν Ακκαρών τον ειδωλικόν θεόν
των µυιών Βααλ και ερωτήσατέ τον, εάν θα διαφύγω τον θάνατον από την αρρώστειαν µου αυτήν”. Οι απεσταλµένοι
επορεύθησαν να ερωτήσουν τον θεόν Βααλ.
Δ Βασ. 1,3  και άγγελος Κυρίου εκάλεσεν Ηλιού τον Θεσβίτην λέγων· αναστάς δεύρο εις συνάντησιν των αγγέλων Οχοζίου
βασιλέως Σαµαρείας και λαλήσεις προς αυτούς· ει παρά το µη είναι Θεόν εν Ισραήλ υµείς πορεύεσθε επιζητήσαι εν τώ Βάαλ
µυίαν θεόν Ακκαρών; και ουχ ούτως·
Δ Βασ. 1,3  Αγγελος όµως Κυρίου εκάλεσε τον Ηλίαν τον Θεσβίτην και του είπε “σήκω και πήγαινε εις συνάντησιν των
αγγελιαφόρων του Οχοζίου, του βασιλέως της Σαµαρείας, και είπε προς αυτούς· Μηπως τάχα δεν υπάρχει θεός αληθινός
στον ισραηλιτικόν λαόν και δια τούτο σεις πορεύεσθε να συµβουλευθήτε τον Βααλ, θεόν των µυιών, εις την Ακκαρών;
Δ Βασ. 1,4  ότι τάδε λέγει Κύριος· η κλίνη, εφ ής ανέβης εκεί, ου καταβήση απ αυτής, ότι θανάτω αποθανή. και επορεύθη
Ηλιού και είπε προς αυτούς.
Δ Βασ. 1,4  Αυτό δεν είναι καθόλου ορθόν. Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος να είπετε στον Οχοζίαν· Από την κλίνην, επάνω εις
την οποίαν ασθενής έχεις συ ανεβή, δεν θα κατέλθης υγιής, διότι θα αποθάνης εξάπαντος”. Ο Ηλίας µετέβη και είπε προς
αυτούς, όσα ο Θεός τον διέταξεν.
Δ Βασ. 1,5  και επεστράφησαν οι άγγελοι προς αυτόν, και είπε προς αυτούς· τι ότι επεστρέψατε;
Δ Βασ. 1,5  Οι αγγελιαφόροι επέστρεψαν προς τον Οχοζίαν και εκείνος τους ηρώτησε· “διατί τόσον συντόµως επανήλθατε;”
Δ Βασ. 1,6 και είπαν προς αυτόν· ανήρ ανέβη εις συνάντησιν ηµών και είπε προς ηµάς· δεύτε επιστράφητε προς τον βασιλέα
τον αποστείλαντα υµάς και λαλήσατε προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· ει παρά το µη είναι Θεόν εν Ισραήλ σύ πορεύη
επιζητήσαι εν τώ Βάαλ µυίαν θεόν Ακκαρών; ουχ ούτως· η κλίνη, εφ ής ανέβης εκεί, ου καταβήση απ αυτής, ότι θανάτω
αποθανή.
Δ Βασ. 1,6  Οι απεσταλµένοι του απήντησαν· “κάποιος ανήρ ήλθε, µας συνήντησε και µας είπε· Εµπρός, επιστρέψατε προς
τον βασιλέα, ο οποίος σας έστειλε, και είπατε εις αυτόν αυτά λέγει ο Κυριος· Μηπως τάχα δεν υπάρχει Θεός αληθινός στον
ισραηλιτικόν λαόν; Και συ πηγαίνεις να επιζητήσης συµβουλάς από τον Βαάλ, τον θεόν των µυιών, εις την Ακκαρών; Αυτό
δεν είναι καθόλου ορθόν. Δια τούτο δεν θα κατεβής υγιής από την κλίνην, επάνω εις την οποίαν έχεις ανεβή ασθενής, διότι
εξάπταντος θα αποθάνης”.
Δ Βασ. 1,7  και ελάλησε προς αυτούς λέγων· τις η κρίσις τού ανδρός τού αναβάντος εις συνάντησιν υµίν και λαλήσαντος
προς υµάς τους λόγους τούτους;
Δ Βασ. 1,7  Ο Οχοζίας ηρώτησεν αυτούς και τους είπε· “ποία είναι η εµφάνισις του ανδρός αυτού, που ήλθεν εις συνάντησίν
σας και ωµίλησε προς σας αυτούς τους λόγους;”
Δ Βασ. 1,8  και είπαν προς αυτόν· ανήρ δασύς και ζώνην δερµατίνην περιεζωσµένος την οσφύν αυτού. και είπεν· Ηλιού ο
Θεσβίτης ούτός εστι.
Δ Βασ. 1,8  Εκείνοι του είπαν· “είναι ανήρ δασύτριχος, ζωσµένος γύρω από την µέσην δερµατίνην ζώνην”. Ο Οχοζίας τους
είπεν. “Αυτός είναι Ηλιού ο Θεσβίτης”.
Δ Βασ. 1,9  και απέστειλε προς αυτόν πεντηκόνταρχον και τους πεντήκοντα αυτού, και ανέβη προς αυτόν, και ιδού Ηλιού
εκάθητο επί της κορυφής τού όρους. και ελάλησεν ο πεντηκόνταρχος προς αυτόν και είπεν· άνθρωπε τού Θεού, ο βασιλεύς
εκάλεσέ σε, κατάβηθι.
Δ Βασ. 1,9  Ο βασιλεύς έστειλε προς αυτόν ένα πεντηκόνταρχον µε τους πενήντα άνδρας του, ο οποίος και ανέβη προς τον
Ηλιού, τον προφήτην. Ιδού δε ο Ηλίας εκάθητο εις την κορυφήν του όρους. Ο πεντηκόνταρχος ωµίλησε προς αυτόν και του
είπεν· “άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς σε καλεί. Ελα προς αυτόν”.
Δ Βασ. 1,10  και απεκρίθη Ηλιού, και είπε προς τον πεντηκόνταρχον· και ει άνθρωπος Θεού εγώ, καταβήσεται πύρ εκ τού



ουρανού και καταφάγεταί σε και τους πεντήκοντά σου· και κατέβη πύρ εκ τού ουρανού και κατέφαγεν αυτόν και τους
πεντήκοντα αυτού.
Δ Βασ. 1,10    Ο προφήτης Ηλίας απήντησε προς τον πεντηκόνταρχον· “εάν εγώ είµαι άνθρωπος του Θεού, όπως και είµαι,
πυρ θα κατεβή από τον ουρανόν, το οποίον θα κατακαύση σε και τους πενήντα άνδρας σου”. Πράγµατι δε κατέβη αµέσως
από τον ουρανόν πυρ και κατέκαυσεν αυτόν και τους πεντήκοντα άνδρας του.
Δ Βασ. 1,11  και προσέθετο ο βασιλεύς και απέστειλε προς αυτόν άλλον πεντηκόνταρχον και τους πεντήκοντα αυτού , και
ανέβη και ελάλησεν ο πεντηκόνταρχος προς αυτόν και είπεν· άνθρωπε τού Θεού, τάδε λέγει ο βασιλεύς· ταχέως κατάβηθι.
Δ Βασ. 1,11     Ο βασιλεύς έστειλε πάλιν προς τον Ηλίαν άλλον πεντηκόνταρχον µε τους πενήντα άνδρας του. Ο αξιωµατικός
ανέβη προς τον Ηλίαν, του ωµίλησε και είπε· “άνθρωπε του Θεού, αυτά λέγει ο βασιλεύς· Ελα γρήγορα προς αυτόν”.
Δ Βασ. 1,12  και απεκρίθη Ηλιού και ελάλησε προς αυτόν και είπεν· ει άνθρωπος Θεού εγώ, καταβήσεται πύρ εκ τού ουρανού
και καταφάγεταί σε και τους πεντήκοντά σου· και κατέβη πύρ εξ ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντήκοντα αυτού.
Δ Βασ. 1,12    Απήντησεν ο Ηλιού και του είπεν· “εάν εγώ είµαι πράγµατι άνθρωπος του Θεού, θα κατεβή φωτιά από τον
ουρανόν που θα καταφάγη σε και τους πενήντα άνδρας σου”. Πράγµατι δε κατέβη την ώραν εκείνην πυρ από τον ουρανόν
και κατέφαγεν αυτόν και τους πεντήκοντα άνδρας του.
Δ Βασ. 1,13  και προσέθετο ο βασιλεύς έτι αποστείλαι ηγούµενον και τους πεντήκοντα αυτού, και ήλθεν ο πεντηκόνταρχος ο
τρίτος και έκαµψεν επί τα γόνατα αυτού κατέναντι Ηλιού και εδεήθη αυτού και ελάλησε προς αυτόν και είπεν· άνθρωπε
τού Θεού, εντιµωθήτω δή η ψυχή µου και η ψυχή των δούλων σου τούτων των πεντήκοντα εν οφθαλµοίς σου·
Δ Βασ. 1,13     Ο βασιλεύς απέστειλε και πάλιν άλλον αξιωµατικόν και τους πενήντα άνδρας  µαζή του. Ηλθεν ο τρίτος αυτός
πεντηκόνταρχος, εγονάτισεν ενώπιον του Ηλιού, τον παρεκάλεσεν ευλαβώς και του είπεν· “άνθρωπε του Θεού, ας θεωρηθή
αξία ελέους ενώπιόν σου η ζωη µου και η ζωή αυτών των πεντήκοντα δούλων σου.
Δ Βασ. 1,14  ιδού κατέβη πύρ εκ τού ουρανού και κατέφαγε τους δύο πεντηκοντάρχους τους πρώτους και τους πεντήκοντα
αυτών, και νύν εντιµωθήτω δή η ψυχή µου εν οφθαλµοίς σου.
Δ Βασ. 1,14    Διότι εγώ γνωρίζω, ότι κατήλθε πυρ από τον ουρανόν και κατέφαγε τους δύο πρώτους πεντηκοντάρχους και
τους πενήντα στρατιώτας αυτών. Τωρα λοιπόν ας θεωρηθή αξία ελέους η ζωη µου ενώπιόν σου”.
Δ Βασ. 1,15  και ελάλησεν άγγελος Κυρίου προς Ηλιού και είπε· κατάβηθι µετ αυτού, µη φοβηθής από προσώπου αυτών· και
ανέστη Ηλιού και κατέβη µετ αυτού προς τον βασιλέα.
Δ Βασ. 1,15     Ο άγγελος του Κυρίου ελάλησε τότε προς τον Ηλιού και του είπε· “κατέβα και πήγαινε µαζή µε αυτόν· µη
φοβηθής αυτούς”. Εσηκώθη ο Ηλίας, κατέβηκε και µαζή µε αυτόν µετέβη στον βασιλέα.
Δ Βασ. 1,16  και ελάλησε προς αυτόν και είπεν Ηλιού· τάδε λέγει Κύριος· τι ότι απέστειλας αγγέλους εκζητήσαι εν τώ Βάαλ
µυίαν θεόν Ακκαρών; ουχ ούτως· η κλίνη, εφ ής ανέβης εκεί, ου καταβήση απ αυτής, ότι θανάτω αποθανή.
Δ Βασ. 1,16    Ο Ηλίας ωµίλησε προς τον βασιλέα και του είπε· “αυτά λέγει ο Κυριος· Διατί συ έστειλες ανθρώπους σου προς
τον Βααλ, τον θεόν των µυιών, εις την Ακκαρών; Δεν είναι καθόλου ορθόν αυτό. Δια τούτο δεν θα κατεβής πλέον υγιής από
την κλίνην, επάνω εις την οποίαν ανέβηκες ασθενής, διότι εξάπαντος θα αποθάνης”.
Δ Βασ. 1,17  και απέθανε κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν Ηλιού.
Δ Βασ. 1,17     Και πράγµατι ο βασιλεύς Οχοζίας σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος είπεν εις αυτόν δια του
προφήτου Ηλιού, απέθανε.
Δ Βασ. 1,18  και τα λοιπά των λόγων Οχοζίου, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς
βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 1,18    Τα υπόλοιπα έργα, τα οποία έκαµεν ο Οχοζίας, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του
ισραηλιτικού λαού;
Δ Βασ. 1,18α  Καί Ιωράµ υιός Αχαάβ βασιλεύει επί Ισραήλ εν Σαµαρεία έτη δεκαδύο, εν έτει οκτωκαιδεκάτω Ιωσαφάτ
βασιλέως Ιούδα.
Δ Βασ. 1,18α   Ο Ιωράµ, ο υιός του Αχαάβ, εβασίλευσεν επί του ισραηλιτικού λαού µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν δώδεκα
έτη, κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας Ιωσαφάτ του βασιλέως του Ιούδα .
Δ Βασ. 1,18β  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, πλήν ουχ ως οι αδελφοί αυτού, ουδέ ως η µήτηρ αυτού.
Δ Βασ. 1,18β  Και αυτός διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Οχι όµως τόσον, όπως οι αδελφοί του και όπως η µητέρα
του.
Δ Βασ. 1,18γ  και απέστησε τας στήλας τού Βάαλ, ας εποίησεν ο πατήρ αυτού, και συνέτριψεν αυτάς· πλήν εν ταίς αµαρτίαις
οίκου Ιεροβοάµ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ, εκολλήθη, ουκ απέστη απ αυτών.
Δ Βασ. 1,18γ  Εβγαλε τας ειδωλολατρικάς στήλας του Βααλ εκ µέσου του λαού, τας οποίας είχεν οικοδοµήσει ο πατήρ του,
και τας συνέτριψεν, αλλά και αυτός έζησε µέσα εις τας αµαρτίας της οικογενείας του Ιεροβοάµ, ο οποίος είχε εξωθήσει τον
ισραηλιτικόν λαόν εις την ασέβειαν· προσεκολλήθη και δεν απεµακρύνθη από αυτάς.
Δ Βασ. 1,18δ  και εθυµώθη οργή Κύριος εις τον οίκον Αχαάβ.
Δ Βασ. 1,18δ  Δια τούτο ο Κυριος ωργίσθη πολύ εναντίον των απογόνων του Αχαάβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Δ Βασ. 2,1 Καί εγένετο εν τώ ανάγειν Κύριον εν συσσεισµώ τον Ηλιού ως εις τον ουρανόν και επορεύθη Ηλιού και Ελισαιέ εκ
Γαλγάλων.
Δ Βασ. 2,1  Οταν ο Κυριος απεφάσισε να αναλάβη τον Ηλίαν µε συσσεισµόν άνω προς τον ουρανόν, ο Ηλίας και ο Ελισαίος
ανεχώρησαν από τα Γαλγαλα.
Δ Βασ. 2,2  και είπεν Ηλιού προς Ελισαιέ· κάθου δή ενταύθα, ότι Κύριος απέσταλκέ µε έως Βαιθήλ· και είπεν Ελισαιέ· ζή
Κύριος και ζή η ψυχή σου, ει εγκαταλείψω σε· και ήλθον εις Βαιθήλ.
Δ Βασ. 2,2     Είπεν ο Ηλιού προς τον Ελισαίον· “κάθησε εδώ, σε παρακαλώ, διότι ο Κυριος µε απέστειλεν έως εις την Βαιθήλ”.
Ο Ελισαίος απήντησεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν και εις την ζωήν σου, ότι δεν θα σε εγκαταλείψω”. Και ήλθον µαζή εις
την Βαιθήλ.
Δ Βασ. 2,3  και ήλθον οι υιοί των προφητών οι εν Βαιθήλ προς Ελισαιέ και είπον προς αυτόν· ει έγνως, ότι Κύριος σήµερον
λαµβάνει τον κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου; και είπε· καγώ έγνωκα, σιωπάτε.



Δ Βασ. 2,3  Οι προφήται, οι οποίοι ευρίσκοντο εκεί εις την Βαιθήλ, ήλθον στον Ελισαίον και του είπον· “άραγε γνωρίζεις ότι
σήµερον ο Κυριος θα πάρη επάνω από το κεφάλι σου τον κύριόν σου;” Εκείνος τους απήντησε· “και εγώ το γνωρίζω πολύ
καλά µη οµιλείτε”.
Δ Βασ. 2,4  και είπεν Ηλιού προς Ελισαιέ· κάθου δή ενταύθα, ότι Κύριος απέσταλκέ µε εις Ιεριχώ· και είπεν Ελισαιέ· ζή Κύριος
και ζή η ψυχή σου, ει εγκαταλείψω σε· και ήλθον εις Ιεριχώ.
Δ Βασ. 2,4     Ο Ηλίας είπε προς τον Ελισαίον· “κάθησε, σε παρακαλώ, εδώ, διότι ο Κυριος µου έχει δώσει εντολήν να µεταβώ
εις την Ιεριχώ” Ο Ελισαιέ όµως του είπεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν και εις την ιδικήν σου ζωήν, ότι δεν θα σε
εγκαταλείψω”. Και έφθασαν µαζή εις την Ιεριχώ.
Δ Βασ. 2,5  και ήγγισαν οι υιοί των προφητών οι εν Ιεριχώ προς Ελισαιέ και είπαν προς αυτόν· ει έγνως ότι σήµερον
λαµβάνει Κύριος τον κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου; και είπε· και γε εγώ έγνων, σιωπάτε.
Δ Βασ. 2,5  Ο προφήται, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την Ιεριχώ, ήλθαν προς τον Ελισαιέ και του είπαν· “αλήθεια, γνωρίζεις ότι
σήµερον θα αναλάβη στον ουρανόν επάνω από το κεφάλι σου ο Κυριος τον κύριόν σου;” Εκείνος απήντησε· “βεβαίως το
γνωρίζω. Μη οµιλείτε όµως”.
Δ Βασ. 2,6  και είπεν αυτώ Ηλιού· κάθου δή ώδε, ότι Κύριος απέσταλκέ µε έως εις τον Ιορδάνην· και είπεν Ελισαιέ· ζή Κύριος
και ζή η ψυχή σου, ει εγκαταλείψω σε· και επορεύθησαν αµφότεροι·
Δ Βασ. 2,6     Είπε προς τον Ελισαίον ο Ηλιού· “κάθησε συ εδώ, διότι ο Κυριος µε έχει αποστείλει έως τον Ιορδάνην”. Ο
Ελισαίος απήντησε· “Ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον και εις την ζωήν σου, ότι δεν θα σε εγκαταλείψω”. Και επήγαν και οι
δύο προς τον Ιορδάνην.
Δ Βασ. 2,7  και πεντήκοντα άνδρες υιοί των προφητών και έστησαν εξεναντίας µακρόθεν· και αµφότεροι έστησαν επί τού
Ιορδάνου.
Δ Βασ. 2,7  Συγχρόνως όµως πενήντα άνδρες από τους προφήτας µετέβησαν και εστάθησαν όρθιοι µακράν απέναντι από
αυτούς, ο δε Ελισαίος και ο Ηλίας εστάθησαν εις την όχθην του ποταµού Ιορδάνου.
Δ Βασ. 2,8  και έλαβεν Ηλιού την µηλωτήν αυτού και είλησε και επάταξε το ύδωρ, και διηρέθη το ύδωρ ένθα και ένθα, και
διέβησαν αµφότεροι εν ερήµω.
Δ Βασ. 2,8     Ο Ηλίας επήρε την µηλωτήν, ετύλιξεν αυτήν, εκτύπησε το ύδωρ του ποταµού, το οποίον και διηρέθη εις δύο
µέρη, άνω και κάτω. Και διέβησαν και οι δύο προς την απέναντι έρηµον περιοχήν.
Δ Βασ. 2,9  και εγένετο εν τώ διαβήναι αυτούς και Ηλιού είπε προς Ελισαιέ· αίτησαι τι ποιήσω σοι πριν ή αναληφθήναί µε
από σού. και είπεν Ελισαιέ· γενηθήτω δή διπλά εν πνεύµατί σου επ εµέ.
Δ Βασ. 2,9     Οταν επέρασαν τον ποταµόν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισαίον· “ζήτησέ µου τι θέλεις να σου κάµω, πριν
αναληφθώ από σε στον ουρανόν”; Ο Ελισαίος απήντησεν· “δόσε, σε παρακαλώ, διπλήν την χάριν σου εις εµέ”.
Δ Βασ. 2,10  και είπεν Ηλιού· εσκλήρυνας τού αιτήσασθαι· εάν ίδης µε αναλαµβανόµενον από σού, και έσται σοι ούτως· και
εάν µη, ου µη γένηται.
Δ Βασ. 2,10    Ο Ηλιού απήντησε· “πολύ βαρύ είναι το αίτηµά σου. Εάν όµως µε ίδης να αναλαµβάνωµαι από σε προς τον
ουρανόν, θα πραγµατοποιηθή το αίτηµά σου. Εάν όµως όχι, δεν θα πραγµατοποιηθή”.
Δ Βασ. 2,11  και εγένετο αυτών πορευοµένων, επορεύοντο και ελάλουν· και ιδού άρµα πυρός και ίπποι πυρός και διέστειλαν
ανά µέσον αµφοτέρων, και ανελήφθη Ηλιού εν συσσεισµώ ως εις τον ουρανόν.
Δ Βασ. 2,11    Ενώ δε αυτοί εβάδιζαν και πορευόµενοι συνωµίλουν, αίφνης ένα πύρινον άρµα και πύρινοι ίπποι διεχώρισαν
τον ένα από τον άλλον, και ο Ηλιού µέσα εις ανεµοστρόβιλον ανελήφθη και εφέρετο ως στον ουρανόν.
Δ Βασ. 2,12  και Ελισαιέ εώρα και εβόα· πάτερ, πάτερ, άρµα Ισραήλ και ιππεύς αυτού· και ουκ είδεν αυτόν έτι και επελάβετο
των ιµατίων αυτού και διέρηξεν αυτά εις δύο ρήγµατα.
Δ Βασ. 2,12    Ο Ελισαίος έβλεπε και εκραύγαζε· “πάτερ, πάτερ, συ ήσο η σωτήριος δύναµις, άρµατα και ιππικόν, δια τον
λαόν του Ισραήλ”. Ο Ελισαίος δεν τον είδε πλέον. Και εις ένδειξιν λύπης δια τον χωρισµόν έπιασε τα ενδύµατά του και τα
έσχισεν εις δύο κοµµάτια.
Δ Βασ. 2,13  και ύψωσε την µηλωτήν Ηλιού, ή έπεσεν επάνωθεν Ελισαιέ, και επέστρεψεν Ελισαιέ και έστη επί τού χείλους
τού Ιορδάνου·
Δ Βασ. 2,13    Ο Ελισαίος εσήκωσεν από κάτω την µηλωτήν του Ηλιού, η οποία έπεσεν από επάνω υψηλά, και επέστρεφεν
έχων την µηλωτήν. Εστάθη εις την όχθην του Ιορδάνου.
Δ Βασ. 2,14  και έλαβε την µηλωτήν Ηλιού, ή έπεσεν επάνωθεν αυτού, και επάταξε το ύδωρ και ου διέστη· και είπε· που ο
Θεός Ηλιού αφφώ; και επάταξε τα ύδατα, και διεράγησαν ένθα και ένθα, και διέβη Ελισαιέ.
Δ Βασ. 2,14    Επήρε την µηλωτήν του Ηλιού, η οποία έπεσεν επάνω εις αυτόν, εκτύπησε το ύδωρ, αλλ' εκείνο δεν διηρέθη,
όπως προηγουµένως. Ο Ελισαίος είπε τότε· “που είναι ο Θεός του Ηλιού, που είναι;” Κατόπιν όµως εκτύπησε πάλιν τα ύδατα
και εκείνα εχωρίσθησαν εις δύο, από εδώ και από εκεί, και ο Ελισαίος διέβη τον Ιορδάνην ποταµόν.
Δ Βασ. 2,15  και είδον αυτόν οι υιοί των προφητών οι εν Ιεριχώ εξεναντίας και είπον· επαναπέπαυται το πνεύµα Ηλιού επί
Ελισαιέ· και ήλθον εις συναντήν αυτού και προσεκύνησαν αυτώ επί την γήν.
Δ Βασ. 2,15    Οι προφήται, οι οποίοι ήσαν εις την απέναντι όχθην του Ιορδάνου προς την Ιεριχώ, είδον το θαύµα και είπον·
“πράγµατι το Πνεύµα του Θεού ανεπαύθη στον Ελισαίον”. Ηλθον αυτοί εις συνάντησιν του Ελισαίου και προσεκύνησαν
αυτόν µέχρις εδάφους.
Δ Βασ. 2,16  και είπον προς αυτόν· ιδού δή µετά των παίδων σου πεντήκοντα άνδρες υιοί δυνάµεως· πορευθέντες δή
ζητησάτωσαν τον κύριόν σου, µη ποτε ήρεν αυτόν πνεύµα Κυρίου και έριψεν αυτόν εν τώ Ιορδάνη ή εφ έν των ορέων ή εφ
ένα των βουνών. και είπεν Ελισαιέ· ουκ αποστελείτε.
Δ Βασ. 2,16    Είπον δε προς αυτόν· “ιδού, µαζή µε ηµάς τους προφήτας τους δούλους σου υπάρχουν πεντήκοντα δυνατοί
νέοι. Σε παρακαλούµεν, ας µεταβούν να αναζητήσουν τον κύριόν σου τον Ηλίαν, µήπως, τυχόν και άνεµος επήρεν αυτόν
και τον έρριψεν στον Ιορδάνην η εις κανένα όρος η εις κανένα από τους λόφους”. Ο Ελισαίος τους είπεν· “όχι να µη τους
αποστείλετε”.
Δ Βασ. 2,17  και παρεβιάσαντο αυτόν έως ού ησχύνετο. και είπεν· αποστείλατε. και απέστειλαν πεντήκοντα άνδρας, και
εζήτησαν τρεις ηµέρας και ουχ εύρον αυτόν.
Δ Βασ. 2,17    Αυτοί όµως επέµεναν, ώστε ο Ελισαίος, από εντροπήν πλέον, υπεχώρησε και είπε· “στείλατέ τους”. Οι



Προφήται έστειλαν τους πεντήκοντα νέους και ανεζήτουν τον Ηλίαν επί τρεις ηµέρας, αλλά δεν τον ευρήκαν.
Δ Βασ. 2,18  και ανέστρεψαν προς αυτόν, και αυτός εκάθητο εν Ιεριχώ, και είπεν Ελισαιέ· ουκ είπον προς υµάς, µη
πορευθήτε;
Δ Βασ. 2,18    Επέστρεψαν άπρακτοι προς τον Ελισαίον, ο οποίος εκάθητο εις την Ιεριχώ, και τους είπε· “δεν σας είπα να µη
πάτε εις αναζήτησιν του Ηλιού;”
Δ Βασ. 2,19  και είπον οι άνδρες της πόλεως προς Ελισαιέ· ιδού η κατοίκησις της πόλεως αγαθή, καθώς ο κύριος βλέπει, και
τα ύδατα πονηρά και η γη ατεκνουµένη.
Δ Βασ. 2,19    Οι άνδρες της Ιεριχούς είπαν προς τον Ελισαίον· “ιδού, η τοποθεσία και η περιοχή της πόλεως είναι ωραία,
όπως και συ, ο κύριος, βλέπεις, αλλά τα νερά είναι επιβλαβή και η γη δεν βλαστάνει και δεν καρποφορεί”.
Δ Βασ. 2,20  και είπεν Ελισαιέ· λάβετέ µοι υδρίσκην καινήν και θέτε εκεί άλα· και έλαβον και ήνεγκαν προς αυτόν.
Δ Βασ. 2,20   Ο Ελισαίος είπε προς αυτούς· “φέρετέ µου µίαν καινούργιαν υδρίαν και βάλετε µέσα εις αυτήν αλάτι”. Επήραν
και την έφεραν προς αυτόν, όπως τους είπε.
Δ Βασ. 2,21  και εξήλθεν Ελισαιέ εις την διέξοδον των υδάτων και έριψεν εκεί άλα και είπε· τάδε λέγει Κύριος· ίαµαι τα
ύδατα, ουκ έσται έτι εκείθεν θάνατος και ατεκνουµένη.
Δ Βασ. 2,21    Ο Ελισαίος εβγήκε προς την πηγήν των υδάτων, έρριψεν εκεί το αλάτι και είπεν· “αυτά λέγει ο Κυριος· Εγώ
εξυγιαίνω τα ύδατα και δεν θα προέρχεται πλέον από αυτά θάνατος και ακαρπία εις την γην”.
Δ Βασ. 2,22  και ιάθησαν τα ύδατα έως της ηµέρας ταύτης κατά το ρήµα Ελισαιέ, ό ελάλησε.
Δ Βασ. 2,22   Πράγµατι τα ύδατα εξυγιάνθησαν από της ώρας εκείνης και µένουν ζωογόνα και χρήσιµα µέχρι της ηµέρας
αυτής σύµφωνα µε την εντολήν, την οποίαν ο Ελισαίος είπεν.
Δ Βασ. 2,23 και ανέβη εκείθεν εις Βαιθήλ· και αναβαίνοντος αυτού εν τή οδώ και παιδάρια µικρά εξήλθον εκ της πόλεως και
κατέπαιζον αυτού και είπον αυτώ· ανάβαινε, φαλακρέ, ανάβαινε.
Δ Βασ. 2,23   Ο Ελισαίος ανεχώρησεν από την Ιεριχώ προς την Βαιθήλ. Ενώ δε ανέβαινεν αυτός τον δρόµον του, εβγήκαν
µικρά παιδιά από την πόλιν και τον ενέπαιζαν λέγοντα· “ανάβαινε, φαλακρέ, ανάβαινε”.
Δ Βασ. 2,24  και εξένευσεν οπίσω αυτών και είδεν αυτά, και κατηράσατο αυτοίς εν ονόµατι Κυρίου· και ιδού εξήλθον δύο
άρκοι εκ τού δρυµού και ανέρηξαν απ αυτών τεσσαράκοντα και δύο παίδας.
Δ Βασ. 2,24   Εγύρισεν οπίσω προς αυτά ο Ελισαίος, τα είδε και τα κατηράσθη εν ονόµατι του Κυρίου· και ιδού εβγήκαν δύο
άρκτοι από το δάσος και κατεσπάραξαν τεσσαράκοντα δύο παιδιά από αυτά.
Δ Βασ. 2,25  και επορεύθη εκείθεν εις το όρος το Καρµήλιον κακείθεν επέστρεψεν εις Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 2,25   Ο Ελισαίος µετέβη από εκεί στο όρος Καρµηλον και από εκεί επανήλθεν εις την Σαµάρειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Δ Βασ. 3,1  Καί Ιωράµ υιός Αχαάβ εβασίλευσεν εν Ισραήλ εν έτει οκτωκαιδεκάτω Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα και εβασίλευσε
δώδεκα έτη.
Δ Βασ. 3,1  Ο Ιωράµ, ο υιός του Αχαάβ, έγινε βασιλεύς στο βασίλειον του Ισραήλ κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας
του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και εβασίλευσεν επί δώδεκα έτη.
Δ Βασ. 3,2  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου, πλήν ουχ ως ο πατήρ αυτού και ουχ ως η µήτηρ αυτού. και
µετέστησε τας στήλας τού Βάαλ, ας εποίησεν ο πατήρ αυτού·
Δ Βασ. 3,2  Και αυτός διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, όχι όµως τόσον όσον ο πατήρ του και η µήτηρ του. Αφήρεσε
τας στήλας του Βααλ εκ µέσου του λαού, τας οποίας είχε κατασκευάσει ο πατέρας του.
Δ Βασ. 3,3  πλήν εν τή αµαρτία Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ, εκολλήθη, ουκ απέστη απ αυτής.
Δ Βασ. 3,3  Αλλά και αυτός προσεκολλήθη και δεν απεµακρύνθη από τας αµαρτίας, τας οποίας είχε διαπράξει ο Ιεροβοάµ, ο
υιός του Ναβάτ, ο οποίος έγινεν αφορµή και αιτία να παρασυρθή εις την αµαρτίαν και ο ισραηλιτικός λαός.
Δ Βασ. 3,4  και Μωσά βασιλεύς Μωάβ ήν νωκήδ, και επέστρεφε τώ βασιλεί Ισραήλ εν τή επαναστάσει εκατόν χιλιάδας
αρνών και εκατόν χιλιάδας κριών επί πόκων.
Δ Βασ. 3,4  Ο Μωσά, ο βασιλεύς της περιοχής Μωάβ, είχε πολλά ποίµνια. Εξ αιτίας δε µιας αποτυχούσης επαναστάσεώς του
επλήρωνε κάθε έτος στον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού ως φόρον εκατόν χιλιάδες αρνιά και εκατόν χιλιάδες κριάρια
ακούρευτα.
Δ Βασ. 3,5  και εγένετο µετά το αποθανείν Αχαάβ και ηθέτησε βασιλεύς Μωάβ εν βασιλεί Ισραήλ.
Δ Βασ. 3,5  Οταν όµως απέθανεν ο Αχαάβ, ο βασιλεύς της Μωάβ ηρνήθη να πληρώση τον φόρον στον βασιλέα του
Ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 3,6  και εξήλθεν ο βασιλεύς Ιωράµ εν τή ηµέρα εκείνη εκ Σαµαρείας και επεσκέψατο τον Ισραήλ·
Δ Βασ. 3,6  Τοτε ο βασιλεύς Ιωράµ εβγήκε κατά την ηµέραν εκείνην από την Σαµάρειαν και επεσκέφθη τον ισραηλιτικόν
λαόν.
Δ Βασ. 3,7  και επορεύθη και εξαπέστειλε προς Ιωσαφάτ βασιλέα Ιούδα λέγων· βασιλεύς Μωάβ ηθέτησεν εν εµοί· ει πορεύση
µετ εµού εις Μωάβ εις πόλεµον; και είπεν· αναβήσοµαι· όµοιός µοι όµοιός σοι, ως ο λαός µου ο λαός σου, ως οι ίπποι µου οι
ίπποι σου.
Δ Βασ. 3,7  Μετέβη κατόπιν και έστειλεν ανθρώπους του προς τον Ιωσαφάτ βασιλέα των Ιουδαίων και του είπε· “ο βασιλεύς
των Μωαβιτών κατεπάτησε την συµφωνίαν, την οποίαν έχει συνάψει µε εµέ. Θέλεις να εκστρατεύσης µαζή µου εναντίον
της χώρας Μωάβ;” Ο Ιωσαφάτ απήντησε· “θα εκστρατεύσω µαζή σου, διότι όπως είµαι εγώ, είσαι και συ. Οπως είναι ο
λαός µου, είναι και ο λαός σου όπως είναι το ιππικόν µου είναι και το ιδικόν σου ιππικόν”.
Δ Βασ. 3,8  και είπε· ποία οδώ αναβώ; και είπεν· οδόν έρηµον Εδώµ.
Δ Βασ. 3,8  Ηρώτησεν ο Ιωσαφάτ τον Ιωράµ· “ποίον δρόµον θα ακολουθήσω;” Και εκείνος του είπε· “θα ακολουθήσωµεν
την έρηµον οδόν δια µέσου της Ιδουµαίας”.
Δ Βασ. 3,9  και επορεύθη ο βασιλεύς Ισραήλ και ο βασιλεύς Ιούδα και ο βασιλεύς Εδώµ και εκύκλωσαν οδόν επτά ηµερών,
και ουκ ήν ύδωρ τή παρεµβολή και τοίς κτήνεσι τοίς εν τοίς ποσίν αυτών.
Δ Βασ. 3,9  Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού βασιλείου και ο βασιλεύς των Ιουδαίων και ο βασιλεύς των Ιδουµαίων εβάδισαν
µαζή κύκλω δρόµον επτά ηµερών. Αλλά εκεί όπου έφθασαν, δεν υπήρχεν ύδωρ δια τον στρατόν και δια τα κτήνη, τα οποία



τους ακολουθούσαν.
Δ Βασ. 3,10  και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ· ώ, ότι κέκληκε Κύριος τους τρεις βασιλείς παρερχοµένους δούναι αυτούς εν χειρί
Μωάβ
Δ Βασ. 3,10    Ο βασιλεύς του Ισραήλ είπεν· “αλλοίµονον ! ο Κυριος λοιπόν προσεκάλεσεν ηµάς τους τρεις βασιλείς, που
βαδίζοµεν εναντίον των Μωαβιτών, δια να µας παραδώση εις τα χέρια εκείνων”.
Δ Βασ. 3,11  και είπεν Ιωσαφάτ· ουκ έστιν ώδε προφήτης τού Κυρίου και επιζητήσωµεν τον Κύριον παρ αυτού; και απεκρίθη
είς των παίδων τού βασιλέως Ισραήλ και είπεν· ώδε Ελισαιέ υιός Σαφάτ, ός επέχεεν ύδωρ επί χείρας Ηλιού.
Δ Βασ. 3,11     Ο Ιωσαφάτ ηρώτησε· “δεν υπάρχει εδώ κανείς προφήτης του Κυρίου, δια να παρακαλέσωµεν µέσω αυτού τον
Κυριον;” Ενας από τους στρατιώτας του βασιλέως των Ισραηλιτών είπεν· “υπάρχει εδώ ο Ελισαιέ, ο υιός του Σαφάτ, ο
οποίος υπηρετούσε τον Ηλιού και του έρριπτε νερό εις τα χέρια του”.
Δ Βασ. 3,12  και είπεν Ιωσαφάτ· έστιν αυτώ ρήµα Κυρίου. και κατέβη προς αυτόν βασιλεύς Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεύς
Ιούδα και βασιλεύς Εδώµ.
Δ Βασ. 3,12    Ο Ιωσαφάτ είπε· “πράγµατι εις αυτόν και δι' αυτού υπάρχει λόγος Κυρίου”. Οι τρεις βασιλείς, ο βασιλεύς του
Ισραήλ, ο βασιλεύς των Ιουδαίων Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς της Εδώµ ήλθαν εις συνάντησιν του Ελισαίου.
Δ Βασ. 3,13  και είπεν Ελισαιέ προς βασιλέα Ισραήλ· τι εµοί και σοί; δεύρο προς τους προφήτας τού πατρός σου και τους
προφήτας της µητρός σου. και είπεν αυτώ ο βασιλεύς Ισραήλ· µη ότι κέκληκε Κύριος τους τρεις βασιλείς τού παραδούναι
αυτούς εις χείρας Μωάβ;
Δ Βασ. 3,13    Ο Ελισαίος απευθυνόµενος προς τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού είπε· “ποία σχέσις υπάρχει µεταξύ εµού
και σου; Πηγαινε να ζητήσης συµβουλήν και χάριν από τους προφήτας του πατρός σου και τους προφήτας της µητρός
σου”. Ο βασιλεύς του Ισραήλ του απήντησε· “µήπως τάχα ο Κυριος εκάλεσεν ηµάς τους τρεις βασιλείς, δια να µας
παραδώση εις τα χέρια των Μωαβιτών;”
Δ Βασ. 3,14  και είπεν Ελισαιέ· ζή Κύριος των δυνάµεων, ώ παρέστην ενώπιον αυτού, ότι ει µη πρόσωπον Ιωασαφάτ
βασιλέως Ιούδα εγώ λαµβάνω, ει επέβλεψα προς σε και είδόν σε·
Δ Βασ. 3,14    Ο Ελισαίος απήντησεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον των δυνάµεων, ενώπιον του οποίου παρέστην και
παρίσταµαι, ότι εάν δεν ελάµβανα υπ' όψει τον Ιωσαφάτ, τον βασιλέα των Ιουδαίων, ποτέ δεν θα έστρεφα το βλέµµα µου
προς σε και ποτέ δεν θα σε επρόσεχα.
Δ Βασ. 3,15  και νύν λαβέ µοι ψάλλοντα. και εγένετο ως έψαλλεν ο ψάλλων, και εγένετο επ αυτόν χείρ Κυρίου,
Δ Βασ. 3,15    Τωρα όµως φέρε µου εδώ ένα µουσικόν, που παίζει όργανον”. Οταν δε ο µουσικός ήλθε και έπαιξε µουσικήν, η
δύναµις και η χάρις του Κυρίου εφώτισαν τον Ελισαίον, ο οποίος
Δ Βασ. 3,16  και είπε· τάδε λέγει Κύριος· ποιήσατε τον χειµάρουν τούτον βοθύνους βοθύνους·
Δ Βασ. 3,16    και είπεν· “αυτά λέγει ο Κυριος· Ανοίξατε στους διαφόρους τόπους αυτού του ξηροποτάµου λάκκους.
Δ Βασ. 3,17  ότι τάδε λέγει Κύριος· ουκ όψεσθε πνεύµα και ουκ όψεσθε υετόν, και ο χειµάρους ούτος πλησθήσεται ύδατος,
και πίεσθε υµείς και αι κτήσεις υµών και τα κτήνη υµών·
Δ Βασ. 3,17    Αυτά λέγει ακόµη ο Κυριος· Δεν θα ακούσετε άνεµον να φυσά και δεν θα ίδετε βροχήν να πίπτη και όµως ο
ξηροπόταµος αυτός θα γεµίση από νερά. Και θα πιήτε και σεις και τα ποίµνιά σας και τα µεταγωγικά σας.
Δ Βασ. 3,18  και κούφη αυτή εν οφθαλµοίς Κυρίου, και παραδώσω την Μωάβ εν χειρί υµών,
Δ Βασ. 3,18    Είναι δε αυτό το έργον ευκολώτατον ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος και θα παραδώση την χώραν των
Μωαβιτών εις την εξουσίαν σας.
Δ Βασ. 3,19  και πατάξετε πάσαν πόλιν οχυράν και πάν ξύλον αγαθόν καταβαλείτε και πάσας πηγάς ύδατος εµφράξεσθε
και πάσαν µερίδα αγαθήν αχρειώσετε εν λίθοις.
Δ Βασ. 3,19    Και θα καταστρέψετε σεις κάθε οχυράν πόλιν των Μωαβιτών και θα κατακόψετε κάθε καρποφόρον δένδρον,
θα φράξετε δε τας πηγάς των υδάτων, κάθε δε εύφορον περιοχήν θα την κάµετε άχρηστον γεµίζοντες αυτήν µε λίθους”.
Δ Βασ. 3,20  και εγένετο πρωΐ αναβαινούσης της θυσίας και ιδού ύδατα ήρχοντο εξ οδού Εδώµ, και επλήσθη η γη ύδατος.
Δ Βασ. 3,20   Πράγµατι δε κατά την εποµένην πρωΐαν, όταν προσεφέρετο προς τον Θεόν η πρωϊνή θυσία, ιδού ύδατα πολλά
κατέβαιναν από την περιοχήν της Εδώµ και εγέµισεν η χώρα από νερό.
Δ Βασ. 3,21  και πάσα Μωάβ ήκουσαν ότι ανέβησαν οι τρεις βασιλείς πολεµείν αυτούς, και ανεβόησαν εκ παντός
περιεζωσµένοι ζώνην και είπαν· ώ και έστησαν επί τού ορίου.
Δ Βασ. 3,21    Εν τω µεταξύ όλοι οι Μωαβίται, όταν επληροφορήθησαν ότι εξεστράτευσαν οι τρεις βασιλείς, δια να
πολεµήσουν εναντίον των, εκραύγασαν και όλοι όσοι ηµπορούσαν να φέρουν όπλα ηγέρθησαν και είπαν· “αλλοίµονον!”
Ητοιµάσθησαν όµως και παρετάχθησαν εις τα σύνορα της χώρας των.
Δ Βασ. 3,22  και ώρθρισαν το πρωΐ, και ο ήλιος ανέτειλεν επί τα ύδατα· και είδε Μωάβ εξεναντίας τα ύδατα πυρά ωσεί αίµα
Δ Βασ. 3,22   Οι στρατευµένοι Μωαβίται εσηκώθησαν το πρωι, ενώ ο ήλιος είχεν ανατείλει και έρριπτε τας ακτίνας του εις τα
ύδατα. Είδαν δε τα απέναντι ύδατα κόκκινα ωσάν αίµα.
Δ Βασ. 3,23  και είπαν· αίµα τούτο της ροµφαίας, και εµαχέσαντο οι βασιλείς και επάταξεν ανήρ τον πλησίον αυτού, και νύν
επί τα σκύλα Μωάβ.
Δ Βασ. 3,23   Είπαν δε αναµεταξύ των· “το αίµα αυτό προέρχεται από ροµφαίαν. Φαίνεται ότι οι τρεις βασιλείς συνήψαν
µάχην µεταξύ των και καθένας από τους στρατιώτας των θα επετέθη εναντίον του άλλου . Και τώρα λοιπόν, Μωαβίται,
εµπρός δια να τους λαφυραγωγήσωµεν”.
Δ Βασ. 3,24  και εισήλθον εις την παρεµβολήν Ισραήλ, και Ισραήλ ανέστησαν και επάταξαν την Μωάβ, και έφυγον από
προσώπου αυτών. και εισήλθον εισπορευόµενοι και τύπτοντες την Μωάβ
Δ Βασ. 3,24   Οι Μωαβίται εισώρµησαν στο στρατόπεδον του Ισραηλιτικού λαού, αλλά οι Ισραηλίται ηγέρθησαν,
επετέθησαν και ενίκησαν τους Μωαβίτας, οι οποίοι και ετράπησαν εις φυγήν εµπρός από αυτούς. Οι Ισραηλίται
καταδιώκοντες και κτυπώντες αυτούς εισήλθον εις την χώραν των Μωαβιτών.
Δ Βασ. 3,25  και τας πόλεις καθείλον και πάσαν µερίδα αγαθήν έριψαν ανήρ τον λίθον και ενέπλησαν αυτήν και πάσαν
πηγήν ενέφραξαν και πάν ξύλον αγαθόν κατέβαλον έως τού καταλιπείν τους λίθους τού τοίχου καθηρηµένους , και
εκύκλωσαν οι σφενδονήται και επάταξαν αυτήν.
Δ Βασ. 3,25   Εκεί κατεκρήµνισαν τας πόλεις· εις κάθε δε εύφορον αγρόν, δια να τον καταστήσουν άχρηστον, έρριψεν ο



καθένας από τους στρατιώτας λίθους και τον εγέµισαν. Καθε πηγήν την έφραξαν και κάθε καρποφόρον και ωραίον
δένδρον το έκοψαν από την ρίζαν. Επέφεραν τέτοιαν καταστροφήν, ώστε εις κάποιαν πόλιν δεν έµειναν παρά λίθοι στους
ετοιµόρροπους τοίχους. Οι Ισραηλίται, οι οποίοι εχειρίζοντο την σφενδόνην, περιεκύκλωσαν αυτήν την πόλιν και την
κατέλαβαν.
Δ Βασ. 3,26  και είδεν ο βασιλεύς Μωάβ ότι εκραταίωσεν υπέρ αυτόν ο πόλεµος. και έλαβε µεθ εαυτού επτακοσίους άνδρας
εσπασµένους ροµφαίαν διακόψαι προς βασιλέα Εδώµ, και ουκ ηδυνήθησαν.
Δ Βασ. 3,26   Τοτε ο βασιλεύς των Μωαβιτών, όταν είδεν ότι ο πόλεµος εστράφη καταστρεπτικός εναντίον του, επήρε µαζή
του επτακοσίους άνδρας, οι οποίοι ηµπορούσαν να χειρίζωνται την σπάθην, και µετέβη, δια να ανοίξη δρόµον προς τον
βασιλέα των Ιδουµαίων, αλλά δεν το κατώρθωσαν.
Δ Βασ. 3,27  και έλαβε τον υιόν αυτού τον πρωτότοκον, ον εβασίλευσεν αντ αυτού, και ανήνεγκεν αυτόν ολοκαύτωµα επί
τού τείχους· και εγένετο µετάµελος µέγας επί Ισραήλ, και απήραν απ αυτού και επέστρεψαν εις την γήν.
Δ Βασ. 3,27   Επάνω δε εις την αγωνίαν και τον πόνον του επήρε τον πρωτοτόκον υιόν του, ο οποίος θα τον διεδέχετο στον
θρόνον, και τον προσέφερε θυσίαν ολοκαυτώµατος επάνω στο τείχος της πόλεως . Οι Ισραηλίται, όταν είδαν αυτήν την
τραγικήν θυσίαν, συνεκλονίσθησαν και σαν µεταµελόµενοι ανεχώρησαν από τα µέρη εκείνα και επέστρεψαν εις την
χώραν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Δ Βασ. 4,1  Καί γυνή µία από των υιών των προφητών εβόα προς τον Ελισαιέ λέγουσα· ο δούλός σου ανήρ µου απέθανε, και
σύ έγνως ότι δούλός σου ήν φοβούµενος τον Κύριον· και ο δανειστής ήλθε λαβείν τους δύο υιούς µου εαυτώ εις δούλους.
Δ Βασ. 4,1  Η σύζυγος ενός από τους προφήτας εκραύγασε προς τον Ελισαίον λέγουσα · “ο σύζυγός µου, ο δούλός σου,
απέθανε. Συ δε γνωρίζεις, ότι αυτός εσέβετο τον Θεόν. Μετά τον θάνατόν του, ήλθεν ο δανειστής µας, στον οποίον δεν
εξωφλήσαµεν το χρέος µας, να πάρη ως δούλους του τα δύο παιδιά µου”.
Δ Βασ. 4,2  και είπεν Ελισαιέ· τι ποιήσω σοι; ανάγγειλόν µοι τι έστι σοι εν τώ οίκω. η δε είπεν· ουκ έστι τή δούλη σου ουδέν εν
τώ οίκω, ότι αλλ ή ό αλείψοµαι έλαιον.
Δ Βασ. 4,2     Ο Ελισαίος είπε προς αυτήν· τη ηµπορώ να κάµω δια σε; Πές µου, τι υπάρχει µέσα στο σπίτι σου;” Εκείνη
απήντησεν· “στο σπίτι εµού της δούλης σου δεν υπάρχει τίποτε, ειµή µόνον ελάχιστον λάδι, όσον αρκεί δια να αλείψωµεν
το ψωµί µας”.
Δ Βασ. 4,3  και είπε προς αυτήν· δεύρο αίτησαι σεαυτή σκεύη έξωθεν παρά πάντων των γειτόνων σκεύη κενά, µη ολιγώσης.
Δ Βασ. 4,3  Ο Ελισαίος είπε προς αυτήν· “πήγαινε εις την γειτονιά και ζήτησε από όλους τους γείτονάς σου δοχεία αδειανά .
Μη διστάσης να ζητήσης πολλά.
Δ Βασ. 4,4  και εισελεύση και αποκλείσεις την θύραν κατά σού και κατά των υιών σου και αποχεείς εις τα σκεύη ταύτα και
το πληρωθέν αρείς.
Δ Βασ. 4,4     Κατόπιν θα εισέλθης στο σπίτι σου, θα κλείσης την θύραν µέσα δε στο σπίτι σου θα είσαι συ και τα παιδιά σου.
Από το λάδι, που έχεις, θα χύσης λίγο εις τα δοχεία αυτά. Τα δοχεία θα γεµίσουν λάδι, το οποίον θα θέσης κατά µέρος”.
Δ Βασ. 4,5  και απήλθε παρ αυτού, και απέκλεισε την θύραν καθ εαυτής και κατά των υιών αυτής· αυτοί προσήγγιζον προς
αυτήν, και αυτή επέχεεν έως επλήσθησαν τα σκεύη.
Δ Βασ. 4,5  Εφυγεν η γυναίκα, εισήλθεν στο σπίτι της, έκλεισε την θύραν και µέσα εις αυτό έµεινεν αυτή και τα παιδιά της.
Τα παιδιά της έφεραν προς αυτήν το ένα µετά το άλλο τα κενά δοχεία και αυτή έχυνε λάδι, έως ότου εγέµισαν.
Δ Βασ. 4,6  και είπε προς τους υιούς αυτής· εγγίσατε έτι προς µε το σκεύος· και είπον αυτή· ουκ έστιν έτι σκεύος· και έστη το
έλαιον.
Δ Βασ. 4,6     Είπε δε προς τα παιδιά της· “φέρετε προς εµέ ένα ακόµη κενόν δοχείον». Εκείνα της απήντησαν· “δεν υπάρχει
άλλο δοχείον κενόν”. Και τότε εσταµάτησεν η ροή του ελαίου.
Δ Βασ. 4,7  και ήλθε και απήγγειλε τώ ανθρώπω τού Θεού, και είπεν Ελισαιέ· δεύρο και απόδου το έλαιον και αποτίσεις τους
τόκους σου, και σύ και οι υιοί σου ζήσεσθε εν τώ επιλοίπω ελαίω.
Δ Βασ. 4,7  Η γυνή ήλθε και ανήγγειλεν στον Ελισαίον, τον άνθρωπον του Θεού. Ο Ελισαίος της είπε· “πήγαινε, πώλησε το
λάδι και µε τα χρήµατα, που θα εισπράξης, να πληρώσης το χρέος σου. Με το υπόλοιπον δε λάδι, που θα µείνη, θα τραφήτε
εσύ και τα παιδιά σου.
Δ Βασ. 4,8  και εγένετο ηµέρα και διέβη Ελισαιέ εις Σωµάν, και εκεί γυνή µεγάλη και εκράτησεν αυτόν φαγείν άρτον. και
εγένετο αφ ικανού τού εισπορεύεσθαι αυτόν εξέκλινε τού εκεί φαγείν.
Δ Βασ. 4,8     Καποιαν άλλην ηµέραν ο Ελισαίος διέβαινεν από την πόλιν Σωµάν. Εκεί υπήρχε µία πλούσια γυναίκα, η οποία
τον παρεκάλεσε µε επιµονήν να καθήση να φάγη άρτον. Εκτοτε κάθε φοράν, που ο Ελισαίος εισήρχετο εις την πόλιν,
µετέβαινε στον οίκον της δια να φάγη.
Δ Βασ. 4,9 και είπεν η γυνή προς τον άνδρα αυτής· ιδού δή έγνων ότι άνθρωπος τού Θεού άγιος ούτος διαπορεύεται εφ ηµάς
διά παντός.
Δ Βασ. 4,9     Η γυνή αυτή είπεν στον σύζυγόν της· “ιδού, γνωρίζω καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός του Θεού είναι άγιος και
πάντοτε διέρχεται από το σπίτι µας.
Δ Βασ. 4,10  ποιήσωµεν δή αυτώ υπερώον τόπον µικρόν και θώµεν αυτώ εκεί κλίνην και τράπεζαν και δίφρον και λυχνίαν.
και έσται εν τώ εισπορεύεσθαι προς ηµάς και εκκλινεί εκεί.
Δ Βασ. 4,10    Ας κτίσωµεν λοιπόν δι' αυτόν ένα µικρόν δωµάτιον στο υπερώον. Ας θέσωµεν εκεί µίαν κλίνην, µίαν τράπεζαν
και ένα κάθισµα και µίαν λυχνίαν. Ετσι δε κάθε φοράν, που αυτός θα έρχεται προς ηµάς, θα µένη στο δωµάτιον εκείνο”.
Δ Βασ. 4,11  και εγένετο ηµέρα και εισήλθεν εκεί και εξέκλινεν εις το υπερώον και εκοιµήθη εκεί.
Δ Βασ. 4,11    Καποιαν κατόπιν ηµέραν ο Ελισαίος εισήλθεν εις την πόλιν και επήγεν εις τα υπερώον εκείνο, όπου και
εκοιµήθη.
Δ Βασ. 4,12  και είπε προς Γιεζί το παιδάριον αυτού· κάλεσόν µοι την Σωµανίτιν ταύτην· και εκάλεσεν αυτήν, και έστη
ενώπιον αυτού.
Δ Βασ. 4,12    Είπε δε προς τον Γιεζί, τον υπηρετήν του· “κάλεσε αυτήν την Σωµανίτιν γυναίκα να έλθη προς εµέ”. Ο
υπηρέτης του Ελισαίου την εκάλεσε και εκείνη παρουσιάσθη ενώπιον αυτού.



Δ Βασ. 4,13  και είπεν αυτώ· ειπόν δή προς αυτήν· ιδού εξέστησας ηµίν πάσαν την έκστασιν ταύτην· τι δεί ποιήσαί σοι ; ει
έστι λόγος σοι προς τον βασιλέα ή προς τον άρχοντα της δυνάµεως; η δε είπεν· εν µέσω τού λαού εγώ ειµι οικώ.
Δ Βασ. 4,13    Ο Ελισαίος ειπέ προς τον Γιεζί· “πες προς την γυναίκα αυτήν, ότι µας κατέπληξε και µας καθυπεχρέωσε µε την
φιλοξενίαν της. Τι πρέπει, λοιπόν, να κάµωµεν εις σε; Μηπως υπάρχει κάποιο ζήτηµά σου εκκρεµές, δια να οµιλήσωµεν
προς τον βασιλέα η προς τον αρχηγόν του στρατού;» Εκείνη απήντησεν· “εγώ κατοικώ εν µέσω των ανθρώπων µου και δεν
έχω καµµίαν τέτοιαν ανάγκην”.
Δ Βασ. 4,14  και είπε προς Γιεζί· τι δεί ποιήσαι αυτή; και είπε Γιεζί το παιδάριον αυτού· και µάλα υιός ουκ έστιν αυτή, και ο
ανήρ αυτής πρεσβύτης.
Δ Βασ. 4,14    Ο ' Ελισαίος είπε προς τον Γιεζί· “τι λοιπόν πρέπει να κάνωµεν δι' αυτήν;” Ο Γιεζί ο υπηρέτης του Ελισαίου είπε·
“γεγονός είναι ότι αυτή η γυνή δεν έχει παιδί και ο σύζυγός της είναι γέρων”.
Δ Βασ. 4,15  και εκάλεσεν αυτήν, και έστη παρά την θύραν.
Δ Βασ. 4,15    Ο Ελισαίος την εκάλεσε και εκείνη εστάθη ορθία κοντά εις την θύραν.
Δ Βασ. 4,16  και είπεν Ελισαιέ προς αυτήν· εις τον καιρόν τούτον, ως η ώρα, ζώσα σύ περιειληφυία υιόν. η δε είπε· µη Κύριε,
µη διαψεύση την δούλην σου.
Δ Βασ. 4,16    Είπε τότε προς αυτήν ο Ελισαίος· “κατά το επόµενον έτος, την εποχήν αυτήν, συ θα ζης βέβαια, αλλά και θα
κρατής παιδί εις την αγκαλιά σου”. Εκείνη όµως απήντησε· “σε παρακαλώ, κύριε, µη διαψεύσης αυτήν την υπόσχεσιν, που
έδωσες προς εµέ, την δούλην σου”.
Δ Βασ. 4,17  και εν γαστρί έλαβεν η γυνή και έτεκεν υιόν εις τον καιρόν τούτον, ως η ώρα, ζώσα, ως ελάλησε προς αυτήν
Ελισαιέ.
Δ Βασ. 4,17    Πράγµατι η γυναίκα αυτή συνέλαβε και εγέννησε παιδί κατά το επόµενον έτος και κατά την εποχήν εκείνην,
ευρίσκετο αυτή, φυσικά, εν τη ζωή, όπως είχε προαναγγείλει εις αυτήν ο Ελισαίος.
Δ Βασ. 4,18  και ηδρύνθη το παιδάριον· και εγένετο ηνίκα εξήλθε προς τον πατέρα αυτού προς τους θερίζοντας ,
Δ Βασ. 4,18    Το παιδί εµεγάλωσε και κάποτε εβγήκεν στον αγρόν, όπου ευρίσκετο ο πατέρας του και οι θερισταί.
Δ Βασ. 4,19  και είπε προς τον πατέρα αυτού· την κεφαλήν µου, την κεφαλήν µου· και είπε τώ παιδαρίω· άρον αυτόν προς
την µητέρα αυτού.
Δ Βασ. 4,19    Αίφνης είπε προς τον πατέρα του· “το κεφάλι µου, το κεφάλι µου” ! Ο δε πατέρας είπεν στον υπηρέτην· “πάρε
το παιδί και φέρε το προς την µητέρα του”.
Δ Βασ. 4,20  και ήρεν αυτόν προς την µητέρα αυτού, και εκοιµήθη επί των γονάτων αυτής έως µεσηµβρίας και απέθανε.
Δ Βασ. 4,20   Ο υπηρέτης επήρε το παιδί και το έφερεν εις την µητέρα του. Αυτό εκοιµήθη εις τα γόνατα της µητρός του έως
το µεσηµέρι, οπότε απέθανε.
Δ Βασ. 4,21  και ανήνεγκεν αυτόν και εκοίµισεν αυτόν επί την κλίνην τού ανθρώπου τού Θεού και απέκλεισε κατ αυτού και
εξήλθε.
Δ Βασ. 4,21    Η µητέρα του το ανέβασεν στο υπερώον και το εκοίµισεν στο κρεββάτι του προφήτου Ελισαίου. Εκλεισε δε
πίσω από αυτό την πόρτα και εξήλθεν.
Δ Βασ. 4,22  και εκάλεσε τον άνδρα αυτής και είπεν· απόστειλον δή µοι έν των παιδαρίων και µίαν των όνων, και δραµούµαι
έως τού ανθρώπου τού Θεού και επιστρέψω.
Δ Βασ. 4,22   Η γυναίκα έστειλε και παρεκάλεσε τον άνδρα της λέγουσα · “στείλε µου σε παρακαλώ ένα από τους δούλους
σου και µίαν από τας όνους, διότι εγώ θα σπεύσω έως εκεί, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισαίος και θα επιστρέψω”.
Δ Βασ. 4,23  και είπε· τι ότι σύ πορεύη προς αυτόν σήµερον; ου νεοµηνία ουδέ σάββατον. η δε είπεν· ειρήνη.
Δ Βασ. 4,23   Εκείνος την ηρώτησε· “διατί συ σήµερον πηγαίνεις προς αυτόν; Δεν είναι ούτε πρώτη του µηνός ούτε εορτή του
Σαββάτου”. Εκείνη του είπε· “µη ανησυχής, ειρήνευε”.
Δ Βασ. 4,24  και επέσαξε την όνον και είπε προς το παιδάριον αυτής· άγε πορεύου, µη επίσχης µοι τού επιβήναι, ότι εάν είπω
σοι· δεύρο και πορεύση και ελεύση προς τον άνθρωπον τού Θεού εις όρος το Καρµήλιον.
Δ Βασ. 4,24   Εσαµάρωσεν η ίδια την όνον και είπε προς τον δούλον της· “εµπρός, πήγαινε, και µη σταµατήσης την πορείαν,
έως ότου εγώ σου πω. Εµπρός προχώρει. Θα µεταβώµεν προς τον άνθρωπον του Θεού, τον Ελισαίον, στο Καρµήλιον όρος”.
Δ Βασ. 4,25  και επορεύθη και ήλθεν έως τού ανθρώπου τού Θεού εις το όρος. και εγένετο ως είδεν Ελισαιέ ερχοµένην αυτήν,
και είπε προς Γιεζί το παιδάριον αυτού· ιδού δή η Σωµανίτις εκείνη·
Δ Βασ. 4,25   Επορεύθη η γυναίκα αυτή µε τον υπηρέτην της έως το Καρµήλιον όρος, όπου ευρίσκετο ο άνθρωπος του Θεού.
Οταν ο Ελισαίος την είδε να έρχεται είπε προς τον υπηρέτην του τον Γεζί· “ιδού, λοιπόν, η Σωµανίτις εκείνη γυνή.
Δ Βασ. 4,26  νύν δράµε εις απαντήν αυτής και ερείς· ει ειρήνη σοι; ει ειρήνη τώ ανδρί σου; ει ειρήνη τώ παιδαρίω; η δε είπεν·
ειρήνη.
Δ Βασ. 4,26   Τρέξε τώρα εις προαπάντησίν της και θα της πης· Είσαι συ καλά; Είναι υγιής ο άνδρας σου; Είναι καλά το παιδί
σου;” Εκείνη απήντησεν· “όλοι είµεθα καλά”.
Δ Βασ. 4,27  και ήλθε προς Ελισαιέ εις το όρος και επελάβετο των ποδών αυτού. και ήγγισε Γιεζί απώσασθαι αυτήν, και είπεν
Ελισαιέ· άφες αυτήν, ότι η ψυχή αυτής κατώδυνος αυτή, και Κύριος απέκρυψεν απ εµού και ουκ ανήγγειλέ µοι.
Δ Βασ. 4,27   Ηλθε προς τον Ελισαίον στο όρος, έπεσεν στο έδαφος και έπιασε τα πόδια του προφήτου. Ο Γιεζί επλησίασε, δια
να την απωθήση. Ο Ελισαίος όµως είπε προς αυτόν· “άφησέ την, διότι η καρδιά της είναι καταπικραµµένη και θλιµµένη, ο
δε Κυριος απέκρυψεν από εµέ και δεν µου είπε την αιτίαν του πόνου της”.
Δ Βασ. 4,28  η δε είπε· µη ητησάµην υιόν παρά τού Κυρίου µου; ότι ουκ είπα· ου πλανήσεις µετ εµού;
Δ Βασ. 4,28   Εκείνη του είπε· “µήπως εγώ εζήτησα από τον κύριόν µου παιδί; Δεν είπα προς σε ότι δεν πρέπει να διαψεύσης
την ελπίδα, που µου έδωσες;”
Δ Βασ. 4,29  και είπεν Ελισαιέ τώ Γιεζί· ζώσαι την οσφύν σου και λαβέ την βακτηρίαν µου εν τή χειρί σου και δεύρο· ότι εάν
εύρης άνδρα, ουκ ευλογήσεις αυτόν, και εάν ευλογήση σε ανήρ, ουκ αποκριθήση αυτώ· και επιθήσεις την βακτηρίαν µου
επί πρόσωπον τού παιδαρίου.
Δ Βασ. 4,29   Είπε τότε ο Ελισαίος προς τον Γιεζί· “ζώσε την µέσην σου µε την ζώνην, πάρε την βακτηρίαν του στο χέρι σου
και πήγαινε στο σπίτι της γυναικός αυτής. Εάν δε, τυχόν, και συναντήσης άνθρωπον στον δρόµον, δεν θα τον χαιρετήσης
και αν εκείνος σε χαιρετήση, δεν θα του αποκριθής. Ταχέως θα φθάσης στο σπίτι και θα θέσης την βακτηρίαν µου στο



πρόσωπον του παιδιού”.
Δ Βασ. 4,30  και είπεν η µήτηρ τού παιδαρίου· ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, ει εγκαταλείψω σε· και ανέστη Ελισαιέ και
επορεύθη οπίσω αυτής.
Δ Βασ. 4,30   Η µητέρα του παιδιού είπε προς τον Ελισαίον· “ορκίζοµαι στον ζώντα Θεόν και εις την ιδικήν σου ζωήν, ότι δεν
θα σε εγκαταλείψω”. Εσηκώθη ο Ελισαίος και ηκολούθησεν αυτήν έως στο σπίτι.
Δ Βασ. 4,31  και Γιεζί διήλθεν έµπροσθεν αυτής και επέθηκε την βακτηρίαν επί πρόσωπον τού παιδαρίου, και ουκ ήν φωνή
και ουκ ήν ακρόασις· και επέστρεψεν εις απαντήν αυτού και απήγγειλεν αυτώ λέγων· ουκ ηγέρθη το παιδάριον.
Δ Βασ. 4,31    Ο Γιεζί όµως εβάδισεν ενωρίτερον από αυτούς και έθεσε την βακτηρίαν στο πρόσωπον του παιδιού. Αλλά
καµµία φωνή και καµµία ακρόασις δεν υπήρξεν εκ µέρους του παιδιού. Επέστρεψεν ο Γιεζί εις απάντησιν του Ελισαίου και
ανήγγειλεν εις αυτόν, ότι το παιδί δεν εσηκώθη από την κλίνην.
Δ Βασ. 4,32  και εισήλθεν Ελισαιέ εις τον οίκον και ιδού το παιδάριον τεθνηκός κεκοιµισµένον επί την κλίνην αυτού.
Δ Βασ. 4,32   Ο Ελισαίος εισήλθεν στο σπίτι και ιδού βλέπει το παιδί νεκρόν εξηπλωµένον επάνω στο κρεββάτι του .
Δ Βασ. 4,33 και εισήλθεν Ελισαιέ εις τον οίκον και απέκλεισε την θύραν κατά των δύο εαυτών και προσηύξατο προς Κύριον·
Δ Βασ. 4,33   Εισήλθεν στο δωµάτιον του υπερώου, έκλεισε την θύραν του δωµατίου, έµεινεν αυτός µε το νεκρό παιδί και
προσηυχήθη προς τον Κυριον.
Δ Βασ. 4,34  και ανέβη και εκοιµήθη επί το παιδάριον και έθηκε το στόµα αυτού επί το στόµα αυτού και τους οφθαλµούς
αυτού επί τους οφθαλµούς αυτού και τας χείρας αυτού επί τας χείρας αυτού και διέκαµψεν επ αυτόν , και διεθερµάνθη η
σάρξ τού παιδαρίου.
Δ Βασ. 4,34   Ανέβηκε κατόπιν εις την κλίνην, εξηπλώθη επάνω στο παιδίον, έθεσε το στόµα του στο στόµα του παιδιού και
τα µάτια του εις τα µάτια εκείνου και τα χέρια του εις τα χέρια εκείνου, εξηπλώθη επάνω εις αυτό και έτσι το σώµα του
παιδιού εθερµάνθη.
Δ Βασ. 4,35  και επέστρεψε και επορεύθη εν τή οικία ένθεν και ένθεν και ανέβη και συνέκαµψεν επί το παιδάριον έως
επτάκις, και ήνοιξε το παιδάριον τους οφθαλµούς αυτού.
Δ Βασ. 4,35   Ο Ελισαίος απεσύρθη, επήγεν από εδώ και από εκεί µέσα στο σπίτι, ανέβηκε πάλιν εις την κλίνην και
εξηπλώθη επάνω στο παιδί, όπως και προηγουµένως. Αυτό επανεληφθη επτά φορές. Το δε παιδί ήνοιξε τότε τα µάτια του.
Δ Βασ. 4,36  και εξεβόησε Ελισαιέ προς Γιεζί και είπε· κάλεσον την Σωµανίτιν ταύτην· και εκάλεσε, και εισήλθε προς αυτόν.
και είπεν Ελισαιέ· λάβε τον υιόν σου.
Δ Βασ. 4,36   Ο Ελισαίος εφώναξε τον Γιεζί και είπε· “κάλεσε την Σωµανίτιν αυτήν”. Την εκάλεσε και εκείνη εισήλθεν στο
υπερώον, όπου ήτο αυτός. Ο Ελισαίος της είπε· “πάρε το παιδί σου”.
Δ Βασ. 4,37  και εισήλθεν η γυνή και έπεσεν επί τους πόδας αυτού και προσεκύνησεν επί την γήν και έλαβε τον υιόν αυτής
και εξήλθε.
Δ Βασ. 4,37   Η γυναίκα επλησίασεν, έπεσεν στους πόδας του Ελισαίου και προσεκύνησε µέχρις εδάφους και κατόπιν επήρε
ζωντανό το παιδί της και εβγήκεν από το δωµάτιον.
Δ Βασ. 4,38  και Ελισαιέ επέστρεψεν εις Γάλγαλα, και ο λιµός εν τή γη, και υιοί των προφητών εκάθηντο ενώπιον αυτού. και
είπεν Ελισαιέ τώ παιδαρίω αυτού· επίστησεν τον λέβητα τον µέγαν και έψε έψεµα τοίς υιοίς των προφητών.
Δ Βασ. 4,38   Επειτα από το γεγονός αυτό ο Ελισαίος επέστρεψεν εις τα Γαλγαλα. Τοτε είχε πέσει µεγάλος λιµός εις εκείνην
την χώραν, οι δε προφήται εκάθηντο νηστικοί πλησίον του Ελισαίου. Ο Ελισαίος είπε τότε στον υπηρέτην του τον Γιεζί·
“βάλε τον µεγάλον λέβητα και βράσε φαγητόν δια τους προφήτας”.
Δ Βασ. 4,39  και εξήλθεν εις τον αγρόν συλλέξαι αριώθ και εύρεν άµπελον εν τώ αγρώ και συνέλεξεν απ αυτής τολύπην
αγρίαν πλήρες το ιµάτιον αυτού και ενέβαλεν εις τον λέβητα τού εψέµατος, ότι ουκ έγνωσαν.
Δ Βασ. 4,39   Ενας δε από αυτούς εβγήκεν εις τα χωράφια, δια να µαζέψη χόρτα. Εις µίαν δε περιοχήν ευρήκεν άµπελον, από
το έδαφος της οποίας εµάζεψεν άγρια κολοκύθια και εγέµισε το ιµάτιόν του. Εβαλε δε αυτά µέσα στον λέβητα, δια να
βράσουν. Δεν εγνώριζεν όµως ότι αυτά είναι δηλητηριώδη.
Δ Βασ. 4,40  και ενέχει τοίς ανδράσι φαγείν, και εγένετο εν τώ εσθίειν αυτούς εκ τού εψέµατος και ιδού ανεβόησαν και είπαν·
θάνατος εν τώ λέβητι, άνθρωπε τού Θεού· και ουκ ηδύναντο φαγείν.
Δ Βασ. 4,40   Επειτα έδωσεν στους άνδρας να φάγουν. Ενώ δε εκείνοι έτρωγαν από το βραστόν αυτό φαγητόν, αίφνης
εφώναξαν και είπαν· “άνθρωπε του Θεού, θάνατος υπάρχει στον λέβητα”. Και δεν ηµπορούσαν ούτε και ήθελαν πλέον να
φάγουν.
Δ Βασ. 4,41  και είπε· λάβετε άλευρον και εµβάλετε εις τον λέβητα· και είπεν Ελισαιέ προς Γιεζί το παιδάριον· έγχει τώ λαώ
και εσθιέτωσαν· και ουκ εγενήθη εκεί έτι ρήµα πονηρόν εν τώ λέβητι.
Δ Βασ. 4,41    Είπε τότε ο Ελισαίος· “πάρτε αλεύρι και ρίξτε στον λέβητα”. Εις δε τον δούλον του τον Γιεζί είπε· “κένωσε τώρα
στον λαόν από αυτό και ας φάγουν”. Εκείνοι έφαγον. Δεν υπήρξε δε τίποτε το επιβλαβές στο φαγητόν αυτό του λέβητος.
Δ Βασ. 4,42  και ανήρ διήλθεν εκ Βαιθσαρισά και ήνεγκε προς τον άνθρωπον τού Θεού πρωτογεννηµάτων είκοσιν άρτους
κριθίνους και παλάθας, και είπε· δότε τώ λαώ και εσθιέτωσαν.
Δ Βασ. 4,42   Καποιος άνθρωπος ήλθεν από την Βαιθσαρισά και έφερεν στον άνθρωπον του Θεού είκοσι κρίθινα ψωµιά από
τα πρωτογεννήµατα των αγρών του, όπως επίσης και µερικές αρµάθες σύκα και είπε· “δώστε αυτά στον λαόν να φάγουν”.
Δ Βασ. 4,43  και είπεν ο λειτουργός αυτού· τι δώ τούτο ενώπιον εκατόν ανδρών; και είπε· δός τώ λαώ και εσθιέτωσαν, ότι
τάδε λέγει Κύριος· φάγονται και καταλείψουσι.
Δ Βασ. 4,43   Ο υπηρέτης του απήντησε· “τι να πρωτοδώσω από αυτά εις εκατόν ανθρώπους;” Ο Ελισαίος είπε· “δώσε στον
λαόν και ας φάγουν από αυτά, διότι αυτό λέγει ο Κυριος· Θα φάγουν, θα χορτάσουν και θα περισσεύσουν”.
Δ Βασ. 4,44  και έφαγον και κατέλιπον κατά το ρήµα Κυρίου.
Δ Βασ. 4,44   Πράγµατι έφαγαν, εχόρτασαν και επερίσσευσαν, όπως είχεν είπει ο Κύριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Δ Βασ. 5,1  Καί Ναιµάν ο άρχων της δυνάµεως Συρίας ήν ανήρ µέγας ενώπιον τού κυρίου αυτού και τεθαυµασµένος
προσώπω, ότι εν αυτώ έδωκε Κύριος σωτηρίαν Συρία· και ο ανήρ ήν δυνατός ισχύϊ, λελεπρωµένος.
Δ Βασ. 5,1  Ο Ναιµάν, αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, ήτο άνθρωπος µέγας και επίσηµος ενώπιον του βασιλέως



του, αξιοθαύµαστος απέναντι αυτού, διότι δια µέσου αυτού ο Κυριος έσωσε την Συρίαν από τους εχθρούς της. Ητο γενναίος
άνθρωπος, αλλά κατείχετο από λέπραν.
Δ Βασ. 5,2  και Συρία εξήλθον µονόζωνοι και ηχµαλώτευσαν εκ γής Ισραήλ νεάνιδα µικράν, και ήν ενώπιον της γυναικός
Ναιµάν.
Δ Βασ. 5,2  Τοτε οµάδες Συρων εισήλθαν από την Συρίαν εις την χώραν της Παλαιστίνης προς λεηλασίαν και µεταξύ των
άλλων επήραν ως αιχµάλωτον και µίαν µικράν νεάνιδα, η οποία έγινε δούλη της συζύγου του Ναιµάν.
Δ Βασ. 5,3  η δε είπε τή κυρία αυτής· όφελον ο κύριός µου ενώπιον τού προφήτου τού Θεού τού εν Σαµαρεία, τότε
αποσυνάξει αυτόν από της λέπρας αυτού.
Δ Βασ. 5,3  Η νεάνις είπε προς την κυρίαν της· “µάκαρι ο κύριός µου να παρουσιάζετο ενώπιον του προφήτου του Θεού, του
Ελισαίου, ο οποίος ευρίσκεται εις την Σαµάρειαν. Εκείνος θα εθεράπευεν αυτόν από την λέπραν του”.
Δ Βασ. 5,4  και εισήλθε και απήγγειλε τώ κυρίω εαυτής και είπεν· ούτως και ούτως ελάλησεν η νεάνις η εκ γής Ισραήλ .
Δ Βασ. 5,4  Η σύζυγος του Ναιµάν εισήλθε και ανήγγειλεν στον κύριόν της και του είπεν· “αυτά και αυτά µου είπεν η νεάνις,
που κατάγεται από την χώραν των Ισραηλιτών”.
Δ Βασ. 5,5  και είπε βασιλεύς Συρίας προς Ναιµάν· δεύρο είσελθε, και εξαποστελώ βιβλίον προς βασιλέα Ισραήλ· και
επορεύθη και έλαβεν εν τή χειρί αυτού δέκα τάλαντα αργυρίου και εξακισχιλίους χρυσούς και δέκα αλλασσοµένας στολάς.
Δ Βασ. 5,5  Ο Ναιµάν ανέφερε τούτο στον βασιλέα της Συρίας και ο βασιλεύς της Συρίας είπε προς τον Ναιµάν · “εµπρός,
πήγαινε· και εγώ θα στείλω µε σένα επιστολήν σχετικήν, προς τον βασιλέα των Ισραηλιτών. Ο Ναιµάν επήρε µαζή του
δέκα τάλαντα αργυρίου και εξ χιλιάδες χρυσούς σίκλους και δέκα καινουργείς στολάς,
Δ Βασ. 5,6  και ήνεγκε το βιβλίον προς τον βασιλέα Ισραήλ λέγων· και νύν ως αν έλθη το βιβλίον τούτο προς σε, ιδού
απέστειλα προς σε Ναιµάν τον δούλόν µου, και αποσυνάξεις αυτόν από της λέπρας αυτού.
Δ Βασ. 5,6  επορεύθη προς τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού και έδωσε προς αυτόν την επιστολήν του βασιλέως του , δια
της οποίας εκείνος έλεγε· “µαζή µε την επιστολήν αυτήν, που ήλθεν εις τα χέρια σου, ιδού εγώ αποστέλλω και τον δούλον
µου τον Ναιµάν και να φροντίσης, ώστε να θεραπεύσης αυτόν από την λέπραν του”.
Δ Βασ. 5,7  και εγένετο ως ανέγνω βασιλεύς Ισραήλ το βιβλίον, διέρηξε τα ιµάτια αυτού και είπεν· ο Θεός εγώ τού θανατώσαι
και ζωοποιήσαι, ότι ούτος αποστέλλει προς µε αποσυνάξαι άνδρα από της λέπρας αυτού; ότι πλήν γνώτε δή και ίδετε ότι
προφασίζεται ούτός µοι.
Δ Βασ. 5,7  Αµέσως µόλις εδιάβασεν αυτό το γράµµα ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού έσχισε τα ενδύµατά του και είπε·
“είµαι εγώ θεός, ώστε να έχω την δύναµιν να θανατώσω και να ζωοποιήσω; Διατί ο βασιλεύς της Συρίας µου στέλνει τον
άνθρωπόν του, δια να τον θεραπεύσω από την λέπραν του; Μαθετε, σας παρακαλώ, και ίδετε, ότι αυτός ζητεί πρόφασιν
πολέµου”.
Δ Βασ. 5,8  και εγένετο ως ήκουσεν Ελισαιέ ότι διέρηξεν ο βασιλεύς Ισραήλ τα ιµάτια αυτού , και απέστειλε προς τον βασιλέα
Ισραήλ λέγων· ινατί διέρηξας τα ιµάτιά σου; ελθέτω δή προς µε Ναιµάν και γνώτω ότι εστί προφήτης εν Ισραήλ.
Δ Βασ. 5,8  Οταν ο Ελισαίος επληροφορήθη, ότι ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού έσχισεν από την λύπην του τα ενδύµατά
του, έστειλε προς αυτόν άνθρωπόν του και του είπε· “διατί έσχισες τα ενδύµατά σου; Ας έλθη, λοιπόν, προς εµέ ο Ναιµάν
και κάθε άνθρωπος ας µάθη, ότι υπάρχει προφήτης µεταξύ του ισραηλιτικού λαού”.
Δ Βασ. 5,9  και ήλθε Ναιµάν εν ίππω και άρµατι και έστη επί θύρας οίκου Ελισαιέ.
Δ Βασ. 5,9  Ο Ναιµάν ήλθε µε ιππικόν και πολεµικά άρµατα και εσταµάτησεν εµπρός εις την θύραν του σπιτιού του
Ελισαίου.
Δ Βασ. 5,10  και απέστειλεν Ελισαιέ άγγελον προς αυτόν λέγων· πορευθείς λούσαι επτάκις εν τώ Ιορδάνη, και επιστρέψει η
σάρξ σού σοι, και καθαρισθήση.
Δ Βασ. 5,10    Ο Ελισαίος έστειλεν αγγελιαφόρον προς αυτόν και του είπε· “πήγαινε να λουσθής επτά φορές στον Ιορδάνην
και θα θεραπευθής από την λέπραν σου και θα επανέλθη εντελώς υγιής η σαρξ σου”.
Δ Βασ. 511  και εθυµώθη Ναιµάν και απήλθε και είπεν· ιδού είπον ότι προς µε πάντως εξελεύσεται και στήσεται και
επικαλέσεται εν ονόµατι Θεού αυτού και επιθήσει την χείρα αυτού επί τον τόπον και αποσυνάξει το λεπρόν·
Δ Βασ. 5,11     Ο Ναιµάν ωργίσθη, έφυγε και είπε· “ιδού εγώ ενόµισα και είπα ότι αυτός θα εξέλθη οπωσδήποτε εις
συνάντησίν µου, θα σταθή και θα επικαλεσθή ενώπιόν µου το όνοµα του Θεού του, θα θέση το χέρι αυτού στο ασθενές µου
σωµα, θα περιµαζεύση έτσι και θα θεραπεύση την λέπραν µου.
Δ Βασ. 5,12  ουχί αγαθός Αβανά και Φαρφάρ ποταµοί Δαµασκού υπέρ πάντα τα ύδατα Ισραήλ; ουχί πορευθείς λούσοµαι εν
αυτοίς και καθαρισθήσοµαι; και εξέκλινε και απήλθεν εν θυµώ.
Δ Βασ. 5,12    Δεν είναι καλύτεροι οι ποταµοί της Δαµασκού, ο Αβανά και ο Φαρφάρ, περισσότερον από όλα τα νερά του
ισραηλιτικού βασιλείου; Διατί, λοιπόν, να µη υπάγω και να λουσθώ εις τα ύδατα των ποταµών αυτών;” Και γεµάτος θυµόν
ήλλαξε δρόµον και ανεχώρησε.
Δ Βασ. 5,13  και ήγγισαν οι παίδες αυτού και ελάλησαν προς αυτόν· µέγα λόγον ελάλησεν ο προφήτης προς σε· ουχί
ποιήσεις; και ότι είπε προς σε, λούσαι και καθαρίσθητι.
Δ Βασ. 5,13    Τον επλησίασαν όµως οι δούλοι του και του είπαν· “µήπως σου είπε κανένα δύσκολον έργον ο προφήτης, ώστε
να µη ηµπορής να το κάµης; Σου είπεν απλώς να λουσθής και θα καθαρισθής”.
Δ Βασ. 5,14  και κατέβη Ναιµάν και εβαπτίσατο εν τώ Ιορδάνη επτάκις κατά το ρήµα Ελισαιέ, και επέστρεψεν η σάρξ αυτού
ως σάρξ παιδαρίου µικρού, και εκαθαρίσθη.
Δ Βασ. 5,14    Ο Ναιµάν υπεχώρησε, κατέβηκεν στον Ιορδάνην ποταµόν, ελούσθη εις τα ύδατα αυτού επτά φορές, όπως του
είχεν είπει ο Ελισαίος, και τότε εκαθαρίσθη η σαρξ του αποκατεστάθη υγιής και έγινεν, όπως η σαρξ του µικρού παιδιού.
Δ Βασ. 5,15  και επέστρεψε προς Ελισαιέ αυτός και πάσα η παρεµβολή αυτού, και ήλθε και έστη ενώπιον αυτού και είπεν·
ιδού δή έγνωκα ότι ουκ έστι Θεός εν πάση τή γη, ότι αλλ ή εν τώ Ισραήλ· και νύν λαβέ την ευλογίαν παρά τού δούλου σου.
Δ Βασ. 5,15    Εγύρισε τότε προς τον Ελισαίον αυτός και όλη η συνοδεία του. Ηλθεν, εστάθη όρθιος ενώπιον αυτού και του
είπε· “ιδού, εγνώριαα και επείσθην ότι εις όλην την γην δεν υπάρχει άλλος Θεός, ει µη µόνον αυτός, ο οποίος υπάρχει στον
ισραηλιτικόν λαόν. Και τώρα λάβε τα δώρα αυτά από εµέ τον δούλον σου”.
Δ Βασ. 5,16  και είπεν Ελισαιέ· ζή Κύριος, ώ παρέστην ενώπιον αυτού, ει λήψοµαι· και παρεβιάσατο αυτόν λαβείν, και
ηπείθησε.



Δ Βασ. 5,16    Ο Ελισαίος απήντησεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον, ενώπιον του οποίου παρέστην και παρίσταµαι, ότι δεν
θα λάβω κανένα δώρον”. Ο Ναιµάν επέµενε να λάβη δώρα, εκείνος όµως έµεινεν αµετάπειστος.
Δ Βασ. 5,17  και είπε Ναιµάν· και ει µη, δοθήτω δή τώ δούλω σου γόµος ζεύγος ηµιόνων, ότι ου ποιήσει έτι ο δούλός σου
ολοκαύτωµα και θυσίασµα θεοίς ετέροις, αλλ ή τώ Κυρίω µόνω·
Δ Βασ. 5,17    Είπε τότε ο Ναιµάν· “αφού συ δεν θέλστο δώρον µου, ας δοθούν παρακαλώ εις εµέ τον δούλον σου φορτώµατα
χώµατος δύο ηµιόνων, διότι και εγώ ο δούλος σου δεν θα προσφέρω πλέον ολοκαυτώµατα η θυσίας εις άλλους θεούς, ει µη
µόνον στον Κυριον, τον µόνον αληθινόν Θεόν.
Δ Βασ. 5,18  και ιλάσεται Κύριος τώ δούλω σου εν τώ εισπορεύεσθαι τον κύριόν µου εις οίκον εµµάν προσκυνήσαι εκεί και
αυτός επαναπαύσεται επί της χειρός µου και προσκυνήσω εν οίκω εµµάν εν τώ προσκυνείν αυτόν εν οίκω εµµάν, και
ιλάσεται δή Κύριος τώ δούλω σου εν τώ λόγω τούτω.
Δ Βασ. 5,18    Και θα συγχωρήση ο Κυριος εµέ, τον δούλον σου, διότι, όταν ο κύριός µου και βασιλεύς µου θα εισέρχεται στον
ναόν του Θεού Ρεµµάν να προσκυνήση εκεί, θα στηρίζεται στο χέρι µου. Και µαζή µε αυτόν θα είµαι υποχρεωµένος να
προσκυνήσω και εγώ στον ναόν Ρεµµάν, όταν εκείνος θα προσκυνή αυτόν τον θεόν εκεί. Θα συγχωρήση λοιπόν,
παρακαλώ ο Κυριος εις εµέ τον δούλον σου την πράξιν µου αυτήν”.
Δ Βασ. 5,19  και είπεν Ελισαιέ προς Ναιµάν· δεύρο εις ειρήνην. και απήλθεν απ αυτού εις δεβραθά της γής.
Δ Βασ. 5,19    Ο Ελισαίος είπεν στον Ναιµάν· “πήγαινε εις ειρήνην”. Ο Ναιµάν ανεχώρησεν από αυτόν και επροχώρησεν εις
κάποιαν απόστασιν από εκεί.
Δ Βασ. 5,20  και είπε Γιεζί το παιδάριον Ελισαιέ· ιδού εφείσατο ο κύριός µου τού Ναιµάν τού Σύρου τούτου τού µη λαβείν εκ
χειρός αυτού ά ενήνοχε· ζή Κύριος ότι ει µη δραµούµαι οπίσω αυτού και λήψοµαι απ αυτού τι.
Δ Βασ. 5,20   Ο δούλος του Ελισαίου, ο Γιεζί, διελογίσθη τότε και είπεν από µέσα του· “ιδού· ο κύριός µου ελυπήθη αυτόν τον
Ναιµάν, τον Συρον, και δεν επήρε τίποτε από τα χέρια του, από όσα εκείνος έφερεν. Ορκίζοµαι στον Θεόν τον ζώντα ότι θα
τρέξω οπίσω του και κάτι θα πάρω από αυτόν”.
Δ Βασ. 5,21  και εδίωξε Γιεζί οπίσω τού Ναιµάν, και είδεν αυτόν Ναιµάν τρέχοντα οπίσω αυτού και επέστρεψεν από τού
άρµατος εις απαντήν αυτού και είπεν· ειρήνη·
Δ Βασ. 5,21    Πράγµατι ο Γιεζί έτρεξε πίσω από τον Ναιµάν. Ο Ναιµάν τον είδε να τρέχη οπίσω από αυτόν, κατέβηκεν από το
άρµα του, δια να τον συναντήση και του είπε· “πως έως εδώ µε το καλό;”
Δ Βασ. 5,22  ο κύριός µου απέστειλέ µε λέγων· ιδού νύν ήλθον προς µε δύο παιδάρια εξ όρους Εφραίµ από των υιών των
προφητών· δός δή αυτοίς τάλαντον αργυρίου και δύο αλλασσοµένας στολάς.
Δ Βασ. 5,22   Ο Γιεζί απήντησεν· “ο κύριός µου µε έστειλε, δια να σου είπω· Ιδού ήλθον προς εµέ δύο νέοι, παιδιά των
προφητών, από το όρος Εφραίµ. Δος µου, σε παρακαλώ, δια να δώσω εις αυτούς ένα τάλαντον αργυρίου και δύο
καινουργείς στολάς”.
Δ Βασ. 5,23  και είπε· λαβέ διτάλαντον αργυρίου· και έλαβε δύο τάλαντα αργυρίου εν δυσί θυλάκοις και δύο αλλασσοµένας
στολάς και έδωκεν επί δύο παιδάρια αυτού. και ήραν έµπροσθεν αυτού.
Δ Βασ. 5,23   Ο Ναιµάν είπε· “πάρε δύο τάλαντα αργυρίου”. Επήρεν ο Γιεζί τα δύο τάλαντα αργυρίου και έθεσεν αυτά εις δύο
σάκκους και τας δύο καινουργείς στολάς. Αυτά έδωσεν ο Γιεζί στους δύο δούλους του, οι οποίοι και τα µετέφεραν
προπορευόµενοι από αυτόν.
Δ Βασ. 5,24  και ήλθον εις το σκοτεινόν, και έλαβεν εκ των χειρών αυτών και παρέθετο εν οίκω και εξαπέστειλε τους άνδρας.
Δ Βασ. 5,24   Αλλ' όταν ήλθον εις κάποιον απόκρυφον και σκοτεινόν µέρος, τα επήρεν από τα χέρια των ο Γιεζί, τα
ετοποθέτησεν στο απόκρυφον µέρος του οίκου και αφήκε τους δούλους του να φύγουν.
Δ Βασ. 5,25  και αυτός εισήλθε και παρεστήκει προς τον κύριον αυτού· και είπε προς αυτόν Ελισαιέ· πόθεν, Γιεζί; και είπε
Γιεζί· ου πεπόρευται ο δούλός σου ένθα και ένθα.
Δ Βασ. 5,25   Κατόπιν ο Γιεζί εισήλθεν στον οίκον, όπου ήτο ο Ελισαίος, και εστάθη εµπρός στον κύριόν του. Ο Ελισαίος τον
ηρώτησε· “Γιεζί, από που έρχεσαι;” Ο Γιεζί απήντησεν· “ο δούλος σου εδώ είναι. Δεν επήγε εδώ και εκεί”.
Δ Βασ. 5,26  και είπε προς αυτόν Ελισαιέ· ουχί η καρδία µου επορεύθη µετά σού, ότε επέστεψεν ο ανήρ από τού άρµατος εις
συναντήν σοι; και νύν έλαβες το αργύριον, και νύν έλαβες τα ιµάτια και ελαιώνας και αµπελώνας και πρόβατα και βόας
και παίδας και παιδίσκας·
Δ Βασ. 5,26   Είπε τότε προς αυτόν ο Ελισαίος· “νοµίζεις ότι το µάτι της ψυχής µου δεν σε παρηκολούθησεν, όταν ο Ναιµάν
επέστρεψεν από το άρµα του, δια να σε συναντήση; Επήρες, λοιπόν, τας δύο στολάς, επήρες και το αργύριον, ώστε µε τα
χρήµατα αυτά να αγοράσης ελαιώνας, αµπελώνας, πρόβατα, βόϊδια, δούλους και δούλας.
Δ Βασ. 5,27  και η λέπρα Ναιµάν κολληθήσεται εν σοί και εν τώ σπέρµατί σου εις τον αιώνα. και εξήλθεν εκ προσώπου
αυτού λελεπρωµένος ωσεί χιών.
Δ Βασ. 5,27   Αλλά δια το ψεύδος, που είπες, ιδού η λέπρα του Ναιµάν θα προσκολληθή επάνω σου και στους απογόνους
σου, εις τας γενεάς των γενεών” ο Γιεζί έφυγεν από τον Ελισαίον γεµάτος λέπραν, λευκός όπως το χιόνι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Δ Βασ. 6,1  Καί είπον υιοί των προφητών προς Ελισαιέ· ιδού δή ο τόπος, εν ώ ηµείς οικούµεν ενώπιόν σου, στενός αφ ηµών·
Δ Βασ. 6,1  Οι προφήται είπαν κάποιαν ηµέραν προς τον Ελισαίον· “ιδού, ο τόπος στον οποίον µένοµεν υπό την ιδικήν σου
πνευµατικήν δικαιοδοσίαν, είναι, στενός δι' ηµάς.
Δ Βασ. 6,2  πορευθώµεν δή έως τού Ιορδάνου και λάβωµεν εκείθεν ανήρ είς δοκόν µίαν και ποιήσωµεν εαυτοίς εκεί τού
οικείν εκεί. και είπε· δεύτε.
Δ Βασ. 6,2     Δος µας την άδειαν να µεταβώµεν στον Ιορδάνην. Εκεί ο καθένας από ηµάς ας πάρη κανένα δοκάρι και ας
κατασκευάσωµεν δια τον εαυτόν µας εκεί κατοικίας”. Ο Ελισαίος τους είπε· “πηγαίνετε”.
Δ Βασ. 6,3  και είπεν ο είς επιεικώς· δεύρο µετά των δούλων σου· και είπεν· εγώ πορεύσοµαι.
Δ Βασ. 6,3  Ενας από τους προφήτας είπε παρακαλών τον Ελισαίον· “έλα και συ µαζή µε ηµάς τους δούλους σου”. Ο
Ελισαίος απήντησε· “θα έλθω µαζή σας”.
Δ Βασ. 6,4  και επορεύθη µετ αυτών, και ήλθον εις τον Ιορδάνην και έτεµνον τα ξύλα.
Δ Βασ. 6,4     Επήγε µαζή των, ήλθον στον Ιορδάνην και έκοπτον τα ξύλα.



Δ Βασ. 6,5  και ιδού ο είς καταβάλλων την δοκόν, και το σιδήριον εξέπεσεν εις το ύδωρ· και εβόησεν· ώ Κύριε, και αυτό
κεκρυµµένον.
Δ Βασ. 6,5  Αίφνης ένας από αυτούς, ενώ έκοπτε µίαν δοκόν, το σίδηρον από τον πέλεκύν του έπεσεν στο νερό του Ιορδάνου
και εφώναξε προς τον Ελισαίον· “ω κύριε ! Το σίδηρον αυτό έπεσεν στον ποταµόν και δεν φαίνεται πλέον”.
Δ Βασ. 6,6  και είπεν ο άνθρωπος τού Θεού· που έπεσε; και έδειξεν αυτώ τον τόπον. και απέκνισε ξύλον και έριψεν εκεί, και
επεπόλασε το σιδήριον.
Δ Βασ. 6,6     Ο προφήτης Ελισαίος τον ηρώτησε· “που ακριβώς έπεσε;” Εκείνος του έδειξε τον τόπον. Ο προφήτης
εξεφλούδισεν ένα κοµµάτι ξύλου και το έρριψεν εκεί, το δε σίδηρον του πελέκεως ανήλθεν εις την επιφάνειαν του ύδατος
Δ Βασ. 6,7  και είρηκεν· ύψωσον σεαυτώ· και εξέτεινε την χείρα και έλαβεν αυτό .
Δ Βασ. 6,7  Ο Ελισαίος είπεν στον άνθρωπον εκείνον· “πάρε το από το ύδωρ”. Εκείνος άπλωσε το χέρι του και το επήρε.
Δ Βασ. 6,8  και ο βασιλεύς Συρίας ήν πολεµών εν Ισραήλ και εβουλεύσατο προς τους παίδας αυτού λέγων· εις τον τόπον
τόνδε τινά ελµωνί παρεµβαλώ.
Δ Βασ. 6,8     Κατά την εποχήν εκείνην ο βασιλεύς της Συρίας ευρίσκετο εις πόλεµον εναντίον του Ισραηλιτικού λαού.
Συνεσκέφθη δε µε τους ανθρώπους του και είπε· “εις κάποιον κατάλληλον τόπον θα στήσω ενέδραν εναντίον των
Ισραηλιτών”.
Δ Βασ. 6,9  και απέστειλεν Ελισαιέ προς τον βασιλέα Ισραήλ λέγων· φύλαξαι µη παρελθείν εν τώ τόπω τούτω, ότι εκεί Συρία
κέκρυπται.
Δ Βασ. 6,9     Ο Ελισαίος, φωτισθείς από τον Θεόν, έστειλε προς τον βασιλέα του Ισραήλ άνθρωπον και του είπε· “πρόσεξε να
µη περάσης από τον τόπον εκείνον, διότι οι Συροι έχουν στήσει εκεί ενέδραν”.
Δ Βασ. 6,10  και απέστειλεν ο βασιλεύς Ισραήλ εις τον τόπον, ον είπεν αυτώ Ελισαιέ, και εφυλάξατο εκείθεν ου µίαν ουδέ
δύο.
Δ Βασ. 6,10    Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού έστειλεν ανθρώπους εις την θέσιν εκείνην, που είχε καθορίσει ο προφήτης
Ελισαίος, και απέφυγαν ούτε µίαν ούτε δύο φοράς, αλλά επανειληµµένως να περάσουν από εκεί και να πέσουν εις την
ενέδραν.
Δ Βασ. 6,11  και εξεκινήθη η ψυχή βασιλέως Συρίας περί τού λόγου τούτου, και εκάλεσε τους παίδας αυτού και είπε προς
αυτούς· ουκ αναγγελείτέ µοι τις προδίδωσί µε βασιλεί Ισραήλ;
Δ Βασ. 6,11    Εξερεθίσθη ο βασιλεύς της Συρίας εξ αιτίας του γεγονότος αυτού, εκάλεσε τους ανθρώπους του και τους είπε·
“δεν θα µου φανερώσετε λοιπόν, ποιός είναι εκείνος, ο οποίος µε προδίδει στον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού;”
Δ Βασ. 6,12  και είπεν είς των παίδων αυτού· ουχί κύριέ µου βασιλεύ, ότι Ελισαιέ ο προφήτης ο εν Ισραήλ αναγγέλλει τώ
βασιλεί Ισραήλ πάντας τους λόγους, ούς εάν λαλήσης εν τώ ταµιείω τού κοιτώνός σου.
Δ Βασ. 6,12    Ενας από τους ανθρώπους του είπε προς αυτόν· “κύριε µου και βασιλεύ, κανένας από ηµάς δεν σε προδίδει,
αλλά ο προφήτης Ελισαίος, ο οποίος ευρίσκεται µεταξύ των Ισραηλιτών, καθιστά γνωστούς στον βασιλέα των Ισραηλιτών
όλους τους λόγους, τους οποίους θα είπης συ και στο εσωτερικώτερον ακόµη δωµάτιον του ύπνου σου”.
Δ Βασ. 6,13  και είπε· δεύτε ίδετε που ούτος, και αποστείλας λήψοµαι αυτόν· και απήγγειλαν αυτώ λέγοντες· ιδού εν Δωθαΐµ.
Δ Βασ. 6,13    Ο βασιλεύς της Συρίας είπε· “πηγαίνετε, λοιπόν, ερευνήσατε, δια να µάθετε, που είναι αυτός. Εγώ δε θα στείλω
άνδρας, να τον συλλάβουν”. Ανήγγειλαν εις αυτόν λέγοντες· “ιδού ευρίσκεται εις Δωθαΐµ”.
Δ Βασ. 6,14  και απέστειλεν εκεί ίππον και άρµα και δύναµιν βαρείαν, και ήλθον νυκτός και περιεκύκλωσαν την πόλιν.
Δ Βασ. 6,14    Ο βασιλεύς της Συρίας απέστειλεν εναντίον του Ελισαίου ιππικόν, πολεµικά άρµατα και ισχυρόν στρατόν
πεζικού. Εφθασαν εις Δωθαΐµ κατά το διάστηµα της νυκτός και περιεκύκλωσαν την πόλιν.
Δ Βασ. 6,15  και ώρθρισεν ο λειτουργός Ελισαιέ αναστήναι και εξήλθε, και ιδού δύναµις κυκλούσα την πόλιν και ίππος και
άρµα, και είπε το παιδάριον προς αυτόν· ώ κύριε, πώς ποιήσοµεν;
Δ Βασ. 6,15    Ο υπηρέτης του Ελισαίου εσηκώθη πρωί και εβγήκεν έξω από το σπίτι. Αίφνης είδε γύρω από την πόλιν
στρατιωτικήν δύναµιν πεζικού, πολεµικά άρµατα και ιππικόν, να την έχουν περικυκλώσει και είπεν ο υπηρέτης προς τον
Ελισαίον· “ω κύριε ! Τι θα κάµωµεν;”
Δ Βασ. 6,16  και είπεν Ελισαιέ· µη φοβού, ότι πλείους οι µεθ ηµών υπέρ τους µετ αυτών.
Δ Βασ. 6,16    Ο Ελισαίος του απήντησε· “µη φοβήσαι, διότι περισσότεροι είναι εκείνοι, που ευρίσκονται µαζή µας, παρά
εκείνοι οι οποίοι είναι µαζή µε αυτούς”.
Δ Βασ. 6,17  και προσηύξατο Ελισαιέ και είπε· Κύριε, διάνοιξον δή τους οφθαλµούς τού παιδαρίου και ιδέτω· και διήνοιξε
Κύριος τους οφθαλµούς αυτού και είδε. και ιδού το όρος πλήρες ίππων, και άρµα πυρός περικύκλω Ελισαιέ.
Δ Βασ. 6,17    Ο Ελισαίος προσηυχήθη προς τον Θεόν και είπε· “Κυριε, άνοιξε, σε παρακαλώ, τα µάτια αυτού του παιδαρίου,
δια να ίδη”. Ο Κυριος πράγµατι ήνοιξε τα µάτια εκείνου και είδε· και ιδού ότι το όρος ήτο γεµάτον από ιππικόν και άρµατα
πύρινα γύρω από τον Ελισαίον.
Δ Βασ. 6,18  και κατέβησαν προς αυτόν, και προσηύξατο προς Κύριον και είπε· πάταξον δή το έθνος τούτο αορασία· και
επάταξεν αυτούς αορασία κατά το ρήµα Ελισαιέ.
Δ Βασ. 6,18    Οι Συροι κατέβησάν µε τον σκοπόν να συλλάβουν τον άνθρωπον του Θεού. Ο Ελισαίος προσηυχήθη στον
Κυριον και είπε· “κτύπησε, σε παρακαλώ, τον λαόν αυτόν µε τύφλωσιν”. Πράγµατι ο Κυριος εκτύπησε τον στρατόν των
Συρων, όπως είπεν ο Ελισαίος, µε τύφλωσιν.
Δ Βασ. 6,19  και είπε προς αυτούς Ελισαιέ· ουχί αύτη η πόλις και αύτη η οδός· δεύτε οπίσω µου, και άξω υµάς προς τον
άνδρα, ον ζητείτε· και απήγαγεν αυτούς προς Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 6,19    Ο Ελισαίος είπε προς τους προελαύνοντας στρατιώτας· “δεν είναι αυτή η πόλις και ούτε η οδός. Ελάτε κοντά
µου και εγώ θα σας οδηγήσω προς τον άνθρωπον, τον οποίον ζητείτε”. Ο Ελισαίος ωδήγησεν αυτούς µέσα εις την
Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 6,20  και εγένετο ως εισήλθον εις Σαµάρειαν, και είπεν Ελισαιέ· άνοιξον δή, Κύριε, τους οφθαλµούς αυτών και
ιδέτωσαν· και διήνοιξε Κύριος τους οφθαλµούς αυτών, και είδον, και ιδού ήσαν εν µέσω Σαµαρείας.
Δ Βασ. 6,20   Οταν εισήλθον εις την Σαµάρειαν, παρεκάλεσεν ο Ελισαίος τον Κυριον και είπε· “άνοιξε σε παρακαλώ, τα µάτια
των και ας ίδουν, που ευρίσκονται”. Πράγµατι ο Κυριος ήνοιξε τα µάτια των και αίφνης είδον, ότι ευρίσκοντο µέσα εις την
Σαµάρειαν.



Δ Βασ. 6,21  και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ προς Ελισαιέ, ως είδεν αυτούς· ει πατάξας πατάξω, πάτερ;
Δ Βασ. 6,21    Ο βασιλεύς των Ισραηλιτών, όταν είδε τον στρατόν της Συρίας εγκλωβισµένον µέσα εις την Σαµάρειαν, είπε
προς τον Ελισαίον· “να κτυπήσω και εξοντώσω αυτούς, πάτερ;”
Δ Βασ. 6,22  και είπεν· ου πατάξεις, ει µη ούς ηχµαλώτευσας εν ροµφαία σου και τόξω σου σύ τύπτεις· παράθες άρτους και
ύδωρ ενώπιον αυτών, και φαγέτωσαν και πιέτωσαν και απελθέτωσαν προς τον κύριον αυτών.
Δ Βασ. 6,22   Ο Ελισαίος απήντησε· “δεν έχστο δικαίωµα να κτυπήσης παρά µόνον εκείνους, τους οποίους συ συνέλαβες
αιχµαλώτους µε την ροµφαίαν και το τόξον σου. Αλλά τώρα να παραθέσης εις αυτούς άρτον και ύδωρ. Ας φάγουν, ας
πίουν και ας απέλθουν ελεύθεροι προς τον βασιλέα των”.
Δ Βασ. 6,23  και παρέθηκεν αυτοίς παράθεσιν µεγάλην, και έφαγον και έπιον· και απέστειλεν αυτούς, και απήλθον προς τον
κύριον αυτών. και ου προσέθεντο έτι µονόζωνοι Συρίας τού ελθείν εις γήν Ισραήλ.
Δ Βασ. 6,23   Ο βασιλεύς του Ισραήλ παρέθεσε κατόπιν της εντολής του Ελισαίου εις αυτούς πλουσίαν τράπεζαν . Εκείνοι δε
έφαγον και έπιον. Επειτα τους αφήκεν ελευθέρους να αναχωρήσουν και απήλθον προς τον βασιλέα των . Αλλην δε φοράν,
ληστρικά τµήµατα της Συρίας δεν επεχείρησαν να εισέλθουν εις την γην του Ισραήλ.
Δ Βασ. 6,24  Καί εγένετο µετά ταύτα και ήθροισεν υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας πάσαν την παρεµβολήν αυτού και ανέβη και
περιεκάθισεν επί Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 6,24   Επειτα από αυτά ο υιός Αδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, συνήθροισεν όλον τον στρατόν του και επήλθεν εναντίον
της Σαµαρείας, την οποίαν και περιεκύκλωσε.
Δ Βασ. 6,25  και εγένετο λιµός µέγας εν Σαµαρεία, και ιδού περιεκάθηντο επ αυτήν, έως ού εγενήθη κεφαλή όνου
πεντήκοντα σίκλων αργυρίου και τέταρτον τού κάβου κόπρου περιστερών πέντε σίκλων αργυρίου.
Δ Βασ. 6,25   Λογω δε της πολιορκίας έπεσε µεγάλη πείνα µέσα εις την Σαµάρειαν. Οι Συροι στρατιώται περιεκύκλωσαν επί
τόσον χρονικόν διάστηµα την πόλιν, ώστε, εξ αιτίας της ελλείψεως τροφής, µία άνευ άλλωστε αξίας κεφαλή όνου επωλείτο
αντί πεντήκοντα αργυρών σίκλων και ένα τέταρτον του κάβου της κόπρου των περιστερών επωλείτο αντί πέντε αργυρών
σίκλων.
Δ Βασ. 6 ,26  και ήν ο βασιλεύς διαπορευόµενος επί τού τείχους, και γυνή εβόησε προς αυτόν λέγουσα· σώσον, κύριε βασιλεύ.
Δ Βασ. 6,26   Ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού περιπατούσε κάποιαν ηµέραν επάνω στο τείχος της Σαµαρείας. Καποια δε
γυναίκα εφωναξε µε µεγάλην φωνήν προς αυτόν και του είπε· “σώσε µε, κύριε βασιλεύ. Πεθαίνω από την πείναν”.
Δ Βασ. 6,27  και είπεν αυτή· µη σε σώσαι Κύριος, πόθεν σώσω σε; µη από άλωνος ή από ληνού;
Δ Βασ. 6,27   Ο βασιλεύς απήντησεν προς αυτήν· “εάν ο Κυριος δεν σε σώση, πως εγώ θα ηµπορέσω να σε σώσω; Μηπως
από ανύπαρκτα προϊόντα του αλωνιού η του ληνού;”
Δ Βασ. 6,28  και είπεν αυτή ο βασιλεύς· τι έστι σοι; και είπεν η γυνή· αύτη είπε προς µε· δός τον υιόν σου και φαγόµεθα αυτόν
σήµερον, και τον υιόν µου φαγόµεθα αυτόν αύριον·
Δ Βασ. 6,28   Ο βασιλεύς την ηρώτησε· “τι σου συµβαίνει;” Εκείνη δε απήντησε· “µια γυναίκα µου είπε· Φέρε το παιδί σου να
το φάγωµεν σήµερον, το δε δικό µου το παιδί θα το φάγωµεν αύριον.
Δ Βασ. 6,29  και ηψήσαµεν τον υιόν µου και εφάγοµεν αυτόν, και είπον προς αυτήν τή ηµέρα τή δευτέρα· δός τον υιόν σου
και φάγωµεν αυτόν. και έκρυψε τον υιόν αυτής.
Δ Βασ. 6,29   Πράγµατι εψήσαµε το παιδί µου και το εφάγαµε. Και είπα προς αυτήν κατά την δευτέραν ηµέραν· Φέρε τώρα
το δικό σου το παιδί, δια να το φάγωµεν. Εκείνη όµως απέκρυψε το παιδί της”.
Δ Βασ. 6,30  και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ισραήλ τους λόγους της γυναικός, διέρηξε τα ιµάτια αυτού, και αυτός
διεπορεύετο επί τού τείχους. και είδεν ο λαός τον σάκκον επί της σαρκός αυτού έσωθεν.
Δ Βασ. 6,30   Οταν ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού ήκουσε τα λόγια αυτά της γυναικός , κατελήφθη από απέραντον
οδύνην, έσχισε τα ιµάτιά του και εβάδιζεν έτσι επάνω στο τείχος φέρων µόνον σάκκινον ένδυµα. Κατάπληκτος ο
ισραηλιτικός λαός είδε τον βασιλέα να φορή µόνον το εσωτερικόν σάκκινον ένδυµα.
Δ Βασ. 6,31  και είπε· τάδε ποιήσαι µοι ο Θεός και τάδε προσθείη, ει στήσεται η κεφαλή Ελισαιέ επ αυτώ σήµερον.
Δ Βασ. 6,31    Καταληφθείς από µεγάλην αγανάκτησιν ο βασιλεύς είπεν· “ας µε τιµωρήση ο Θεός µε τας πλέον βαρείας
τιµωρίας, εάν µείνη σήµερον το κεφάλι του Ελισαίου επάνω στους ώµους του”.
Δ Βασ. 6,32  και Ελισαιέ εκάθητο εν τώ οίκω αυτού, και οι πρεσβύτεροι εκάθηντο µετ αυτού. και απέστειλεν άνδρα πρό
προσώπου αυτού πριν ελθείν τον άγγελον προς αυτόν και αυτός είπε προς τους πρεσβυτέρους· ει οίδατε ότι απέστειλεν ο
υιός τού φονευτού ούτος αφελείν την κεφαλήν µου; ίδετε ως αν έλθη ο άγγελος, αποκλείσατε την θύραν· και παραθλίψατε
αυτόν εν τή θύρα· ουχί φωνή των ποδών τού κυρίου αυτού κατόπισθεν αυτού;
Δ Βασ. 6,32   Ο Ελισαίος εν τω µεταξύ εκάθητο στον οίκον του και µαζή του εκάθηντο οι πρεσβύτεροι της πόλεως. Ο
βασιλεύς έστειλε κάποιον µε την διαταγήν να εκτελέση τον Ελισαίον. Πριν όµως ο απεσταλµένος φθάση, ο Ελισαίος είπε
προς τους πρεσβυτέρους· “γνωρίζετε ότι ο υιός του δολοφόνου βασιλέως έστειλεν άνθρωπον, δια να µου αφαιρέση την
κεφαλήν; Προσέξατε, όταν ο απεσταλµένος αυτός έλθη, κλείσατε την θύραν και αφήσατέ τον στενοχωρούµενον έξω. Ο
θόρυβος των ποδών του κυρίου του, που έρχεται εδώ δεν ακούεται πίσω από τον απεσταλµένον του;”
Δ Βασ. 6,33  έτι αυτού λαλούντος µετ αυτών και ιδού άγγελος κατέβη προς αυτόν και είπεν· ιδού αύτη η κακία παρά Κυρίου·
τι υποµείνω τώ Κυρίω έτι;
Δ Βασ. 6,33   Ενώ ακόµη ο Ελισαίος συνωµιλούσε µε τους πρεσβυτέρους, ιδού ο απεσταλµένος δια να τον θανατώση, ήλθε
προς αυτόν. Συγχρόνως σχεδόν έφθασε και ο βασιλεύς, ο οποίος είπε προς τον Ελισαίον· “σε ηνέχθην έως τώρα και σε
αφήκα να ζήσης. Ιδού όµως ότι επήλθεν εναντίον µου αυτή η µεγάλη σύµφορα εκ µέρους του Κυρίου. Τι άλλο βαρύτερον
έχω να περιµένω ακόµη από τον Κύριον;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Δ Βασ. 7,1  Καί είπεν Ελισαιέ· άκουσον λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος· ως η ώρα αύτη αύριον µέτρον σεµιδάλεως σίκλου
και δίµετρον κριθών σίκλου εν ταίς πύλαις Σαµαρείας.
Δ Βασ. 7,1  Απήντησε προς αυτόν ο Ελισαίος· “άκουσε τον λόγον του Κυρίου. Αυτά προαναγγέλλει ο Κυριος· Η κατάστασις
θα αλλάξη. Αύριον την ώραν αυτήν ένα µέτρον σηµιγδάλι θα τιµάται αντί ενός µόνον σίκλου και δύο µέτρα κριθάρι θα
πωλούνται επίσης ένα σίκλον εις τας πύλας του τείχους της Σαµαρείας”.



Δ Βασ. 7,2  και απεκρίθη ο τριστάτης, εφ ον ο βασιλεύς επανεπαύετο επί την χείρα αυτού, τώ Ελισαιέ και είπεν· ιδού ποιήσει
Κύριος καταράκτας εν ουρανώ, µη έσται το ρήµα τούτο; και Ελισαιέ είπεν· ιδού σύ όψει τοίς οφθαλµοίς σου και εκείθεν ου
φάγη.
Δ Βασ. 7,2  Ο άρχων του βασιλέως, επί του οποίου ο βασιλεύς εις ένδειξιν τιµής επανέπαυε και εστήριζε το χέρι του, είπε προς
τον Ελισαίον προφανώς µε ειρωνείαν· “µήπως ηµπορεί ο Θεός να ανοίξη καταρράκτας από τον ουρανόν και να µας στείλη
τα τρόφιµα αυτά; Αυτό είναι πράγµα αδύνατον”. Ο Ελισαίος είπεν· “ιδού συ ο ίδιος θα ίδης µε τα µάτια σου την αφθονίαν
των αγαθών, από τα οποία όµως δια την απιστίαν σου δεν θα φάγης τίποτε”.
Δ Βασ. 7,3  και τέσσαρες άνδρες ήσαν λεπροί παρά την θύραν της πόλεως, και είπεν ανήρ προς τον πλησίον αυτού· τι ηµείς
καθήµεθα ώδε, έως αποθάνωµεν;
Δ Βασ. 7,3  Τέσσαρες λεπροί άνδρες ευρίσκοντο πλησίον έξω από την πύλην του τείχους της πόλεως . Ο ένας από αυτούς
είπεν στον άλλον· “διατί καθήµεθα εδώ περιµένοντες τον θάνατον;
Δ Βασ. 7,4  εάν είπωµεν, εισέλθωµεν εις την πόλιν, και ο λιµός εν τή πόλει και αποθανούµεθα εκεί· και εάν καθίσωµεν ώδε,
και αποθανούµεθα. και νύν δεύτε και εµπέσωµεν εις την παρεµβολήν Συρίας· εάν ζωογονήσωσιν ηµάς, και ζησόµεθα· και
εάν θανατώσωσιν ηµάς, και αποθανούµεθα.
Δ Βασ. 7,4  Εάν αποφασίσωµεν να εισέλθωµεν εις την πόλιν, θα αποθάνωµεν εκεί λόγω της πείνης. Εάν καθίσωµεν εδώ, που
ευρισκόµεθα, πάλιν θα αποθάνωµεν. Εµπρός λοιπόν ας προχωρήσωµεν και ας πέσωµεν στο στρατόπεδον των Συρων. Εάν
µας λυπηθούν και µας δώσουν τροφήν, θα ζήσωµεν. Εάν µας φονεύσουν, θα αποθάνωµεν εκεί”.
Δ Βασ. 7,5  και ανέστησαν εν τώ σκότει εισελθείν εις την παρεµβολήν Συρίας και ήλθον εις µέρος παρεµβολής Συρίας, και
ιδού ουκ έστιν ανήρ εκεί.
Δ Βασ. 7,5  Εσηκώθηκαν πράγµατι και, καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, εισήλθον στο στρατόπεδον των Συρων, έφθασαν εις
την αρχήν του στρατοπέδου. Και ιδού κανένας στρατιώτης δεν ευρίσκετο εκεί.
Δ Βασ. 7,6  και κύριος ακουστήν εποίησε παρεµβολήν την Συρίας φωνήν άρµατος και φωνήν ίππου, φωνήν δυνάµεως
µεγάλης, και είπεν ανήρ προς τον αδελφόν αυτού· νύν εµισθώσατο εφ ηµάς ο βασιλεύς Ισραήλ τους βασιλέας των Χετταίων
και τους βασιλέας Αιγύπτου τού ελθείν εφ ηµάς.
Δ Βασ. 7,6  Τούτο συνέβη, διότι ο Κυριος έκαµεν, ώστε τα στρατεύµατα των Συρων να ακούσουν κάποιον µεγάλον θόρυβον,
σαν να προήρχετο από πολεµικά άρµατα, από ποδοβολητόν ίππων και θόρυβον µεγάλης στρατιωτικής δυνάµεως. Τοτε ο
κάθε στρατιώτης είπεν στον συνάδελφόν του· “ιδού, ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού επήρε µισθοφορικά στρατεύµατα
από τους βασιλείς των Χετταίων και τους βασιλείς της Αιγύπτου, δια να επιτεθούν εναντίον µας”.
Δ Βασ. 7,7  και ανέστησαν και απέδρασαν εν τώ σκότει και εγκατέλιπαν τας σκηνάς αυτών και τους ίππους αυτών και τους
όνους αυτών εν τή παρεµβολή ώς εστι και έφυγον προς την ψυχήν εαυτών.
Δ Βασ. 7,7  Εσηκώθηκαν, λοιπόν, και ετράπησαν πανικόβλητοι κατά το διάστηµα της νυκτός εις φυγήν, εγκατέλειψαν τας
σκηνάς αυτών και τους ίππους των και τους όνους των στο στρατόπεδον, όπως ήσαν, και έφυγαν φροντίζοντες να σώσουν
µόνον την ζωήν των.
Δ Βασ. 7,8 και εισήλθον οι λεπροί ούτοι έως µέρους της παρεµβολής και εισήλθον εις σκηνήν µίαν και έφαγον και έπιον και
ήραν εκείθεν αργύριον και χρυσίον και ιµατισµόν και επορεύθησαν· και επέστρεψαν εκείθεν και εισήλθον εις σκηνήν
άλλην και έλαβον εκείθεν και επορεύθησαν και κατέκρυψαν.
Δ Βασ. 7,8  Οι λεπροί αυτοί εισεχώρησαν εις ένα µέρος του στρατοπέδου, εισήλθον µέσα εις µίαν σκηνήν, έφαγον, έπιον και
επήραν από εκεί αργύριον και χρυσίον και ενδύµατα. Από εκεί δε επορεύθησαν και εισήλθον εις άλλην σκηνήν. Επήραν
και από εκεί ο,τι ηµπορούσαν να µεταφέρουν, ανεχώρησαν και έκρυψαν τα όσα ελεηλάτησαν.
Δ Βασ. 7,9  και είπεν ανήρ προς τον πλησίον αυτού· ουχ ούτως ηµείς ποιούµεν· η ηµέρα αύτη ηµέρα ευαγγελίας εστί , και
ηµείς σιωπώµεν και µένοµεν έως φωτός τού πρωΐ και ευρήσοµεν ανοµίαν· και νύν δεύρο και εισέλθωµεν και αναγγείλωµεν
εις τον οίκον τού βασιλέως.
Δ Βασ. 7,9  Ενας όµως από αυτούς είπε προς τον άλλον· “δεν πρέπει να φερθώµεν έτσι. Η ηµέρα αυτή είναι ηµέρα
χαρµοσύνων γεγονότων. Και ηµείς σιωπώµεν και µένοµεν εδώ, έως ότου ξηµερώση ! Θα καταλογισθή αυτό ως αµαρτία
ενώπιον του Κυρίου. Εµπρός, λοιπόν, ας εισέλθωµεν εις την πόλιν, δια να αναγγείλωµεν στον βασιλικόν οίκον τα ευχάριστα
αυτά γεγονότα”.
Δ Βασ. 7,10  και εισήλθον και εβόησαν προς την πύλην της πόλεως και ανήγγειλαν αυτοίς, λέγοντες· εισήλθοµεν εις την
παρεµβολήν Συρίας, και ιδού ουκ έστιν εκεί ανήρ και φωνή ανθρώπου, ότι ει µη ίππος δεδεµένος και όνος και αι σκηναί
αυτών ως εισί.
Δ Βασ. 7,10    Πράγµατι έφυγαν από το στρατόπεδον, έφθασαν πλησίον εις την πύλην της πόλεως και ανήγγειλαν εις
αυτούς το χαρµόσυνον γεγονός λέγοντες· “εισήλθοµεν εις στρατόπεδον των Συρων και ιδού δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος
εκεί. Δεν ακούεται καµµία φωνή. Υπάρχουν µόνον ίπποι δεµένοι και όνοι και αι σκηναί των εχθρών, όπως τας αφήκαν
εκείνοι”.
Δ Βασ. 7,11  και εβόησαν οι θυρωροί και ανήγγειλαν εις τον οίκον τού βασιλέως έσω.
Δ Βασ. 7,11     Οι φρουρούντες την πύλην εφώναξαν εις τους εντός της πόλεως, δια να αναγγείλουν το ευχάριστον τούτο
γεγονός στο βασιλικόν ανάκτορον.
Δ Βασ. 7,12  και ανέστη ο βασιλεύς νυκτός και είπε προς τους παίδας αυτού· αναγγελώ δή υµίν ά εποίησεν υµίν Συρία·
έγνωσαν ότι πεινώµεν ηµείς, και εξήλθαν εκ της παρεµβολής και εκρύβησαν εν τώ αγρώ λέγοντες· ότι εξελεύσονται εκ της
πόλεως, και συλληψόµεθα αυτούς ζώντας και εις την πόλιν εισελευσόµεθα .
Δ Βασ. 7,12    Ο βασιλεύς εσηκώθη, ενώ άκοµη ήτο νύκτα, και είπε προς τους ανθρώπούς του· “θα σας πω λοιπόν τι
εσκέφθησαν και έκαµαν εις βάρος ηµών οι Συροι στρατιώται. Αυτοί έµαθαν ότι ηµείς πεινώµεν, έφυγαν από το
στρατόπεδόν των, εκρύφθησαν εις κάποιαν αγροτικήν περιοχήν και είπαν ότι· Οταν αυτοί βγουν από την πόλιν, θα τους
συλλάβωµεν ζώντας και θα εισέλθωµεν αµαχητί εις την πόλιν”.
Δ Βασ. 7,13  και απεκρίθη είς των παίδων αυτού και είπε· λαβέτωσαν δή πέντε των ίππων των υπολελειµµένων, οί
κατελείφθησαν ώδε, ιδού εισι προς πάν το πλήθος Ισραήλ το εκλείπον· και αποστελούµεν εκεί και οψόµεθα .
Δ Βασ. 7,13    Ενας από τους υπηρέτας του βασιλέως είπε· “καλύτερα ας πάρουν πέντε άνδρες τους πέντε ίππους, οι οποίοι
µόνοι απέµειναν εις ηµάς από το πλήθος των ίππων, που είχαµεν, και αυτούς θα τους στείλωµεν εκεί δια να ίδουν τι



ακριβώς συµβαίνει”.
Δ Βασ. 7,14  και έλαβον δύο επιβάτας ίππων, και απέστειλεν ο βασιλεύς Ισραήλ οπίσω τού βασιλέως Συρίας λέγων· δεύτε και
ίδετε.
Δ Βασ. 7,14    Επήραν πράγµατι δύο ιππείς και τους απέστειλεν ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού στο στρατόπεδον των
Συρων και τους έδωσε διαταγήν· “πηγαίνετε, δια να ιδήτε τι συµβαίνει”.
Δ Βασ. 7,15  και επορεύθησαν οπίσω αυτών έως τού Ιορδάνου, και ιδού πάσα η οδός πλήρης ιµατίων και σκευών, ών έριψε
Συρία εν τώ θαµβείσθαι αυτούς· και επέστρεψαν οι άγγελοι και ανήγγειλαν τώ βασιλεί.
Δ Βασ. 7,15    Πράγµατι εκείνοι εβάδισαν µέχρι του Ιορδάνου, ακολουθούντες την κατεύθυνσιν της φυγής των Συρων
στρατιωτών. Και ιδού όλος ο δρόµος ήτο γεµάτος από ιµάτια και σκεύη , τα οποία έρριπτον οι Συροι, όταν πανικόβλητοι
έφευγον δια να σωθούν. Οι απεσταλµένοι του βασιλέως επέστρεψαν και κατέστησαν εις αυτόν γνωστά τα γεγονότα .
Δ Βασ. 7,16  και εξήλθεν ο λαός και διήρπασαν την παρεµβολήν Συρίας, και εγένετο µέτρον σεµιδάλεως σίκλου, κατά το
ρήµα Κυρίου, και δίµετρον κριθών σίκλου.
Δ Βασ. 7,16    Τοτε όλος ο λαός της Σαµαρείας εβγήκεν από την πόλιν, έφθασεν στο στρατόπεδον της Συρίας και επεδόθη εις
διαρπαγήν. Ησαν δε τόσον πολλά τα λάφυρα και µάλιστα τα τρόφιµα, ώστε, σύµφωνα µε τον λόγον του Κυρίου, ένα µέτρον
σηµιγδάλι επωλείτο αντί ενός σίκλου και δύο µέτρα κριθάρι επωλούντο πάλιν αντί ενός σίκλου.
Δ Βασ. 7,17  και ο βασιλεύς κατέστησε τον τριστάτην, εφ ον ο βασιλεύς επανεπαύετο τή χειρί αυτού, επί της πύλης. και
συνεπάτησεν αυτόν ο λαός εν τή πύλη, και απέθανε, καθά ελάλησεν ο άνθρωπος τού Θεού, ός ελάλησεν εν τώ καταβήναι
τον άγγελον προς αυτόν.
Δ Βασ. 7,17    Ο βασιλεύς έστειλεν εις την πύλην της πόλεως τον άρχοντά του, επί του οποίου εστήριζε την χείρα εις ένδειξιν
ευµενείας, δια να εποπτεύη. Ο λαός όµως καθώς ορµητικός εξήρχετο οπό την πύλην, τον κατεπάτησε και τον εφόνευσεν,
όπως είχε προαναγγείλει ο προφήτης Ελισαίος, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχεν οµιλήσει, όταν ήλθε προς αυτόν ο
απεσταλµένος αυτός του βασιλέως.
Δ Βασ. 7,18  και εγένετο καθά ελάλησεν Ελισαιέ προς τον βασιλέα λέγων· δίµετρον κριθής σίκλου και µέτρον σεµιδάλεως
σίκλου και έσται ως η ώρα αύριον εν τή πύλη Σαµαρείας·
Δ Βασ. 7,18    Εγιναν τα γεγονότα, όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο Ελισαίος προς τον βασιλέα λέγων· “δύο µέτρα κριθάρι
θα πωληθή αντί ενός σίκλου και ένα µέτρον σηµιγδάλι πάλιν αντί ενός σίκλου. Αυτά θα γίνουν την ώραν αυτήν αύριον εις
την πύλην της Σαµαρείας”.
Δ Βασ. 7,19  και απεκρίθη ο τριστάτης τώ Ελισαιέ και είπεν· ιδού Κύριος ποιεί καταράκτας εν τώ ουρανώ, µη έσται το ρήµα
τούτο; και είπεν Ελισαιέ· ιδού όψη τοίς οφθαλµοίς σου και εκείθεν ου µη φάγη.
Δ Βασ. 7,19    Είχε δε απαντήσει τότε ο άρχων του βασιλέως προς τον Ελισαίον και ειρωνικώς του είχεν είπει· “µήπως και θα
ανοίξη καταρράκτας ο Θεός στον ουρανόν, δια να πραγµατοποιηθούν τα λόγια σου αυτά;” Ο δε Ελισαίος του είχεν
απαντήσει· “ιδού και συ ο ίδιος µε τα µάτια σου θα ίδης αυτά τα γεγονότα, αλλά δεν θα ψάγης τίποτε από όσα θα δώση ο
Θεός”.
Δ Βασ. 7,20  και εγένετο ούτως, και συνεπάτησεν αυτόν ο λαός εν τή πύλη και απέθανε.
Δ Βασ. 7,20   Και πράγµατι έτσι έγινεν. Ο λαός, καθώς ορµητικός εξήρχετο από την πόλιν, κατεπάτησε τον άρχοντα αυτόν
εις την πύλην και εκείνος απέθανεν εκεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Δ Βασ. 8,1  Καί Ελισαιέ ελάλησε προς την γυναίκα, ής εζωπύρησε τον υιόν, λέγων· ανάστηθι και δεύρο σύ και ο οίκός σου
και παροίκει, ού εάν παροικήσης, ότι κέκληκε Κύριος λιµόν επί την γήν, και γε ήλθεν επί την γήν επτά έτη.
Δ Βασ. 8,1  Ο Ελισαίος ωµίλησε προς την γυναίκα, της οποίας είχεν αναστήσει το παιδί, και της είπε· “σήκω και πήγαινε συ
και οι άνθρωποι του σπιτιού σου και µένε προσωρινώς, όπου θέλεις, διότι ο Κυριος διέταξε να έλθη στον τόπον µας πείνα, η
οποία θα διαρκέση επί επτά έτη”.
Δ Βασ. 8,2  και ανέστη η γυνή και εποίησε κατά το ρήµα Ελισαιέ και αυτή και ο οίκος αυτής και παρώκει εν γη αλλοφύλων
επτά έτη.
Δ Βασ. 8,2     Η γυναίκα εκείνη εσηκώθη και έκαµε, όπως ακριβώς της είχε πει ο Ελισαίος, αυτή και οι άνθρωποι του σπιτιού
της. Εφυγε και κατώκησε προσωρινώς επί επτά έτη εις την χώραν των αλλοφύλων .
Δ Βασ. 8,3  και εγένετο µετά το τέλος των επτά ετών και επέστρεψεν η γυνή εκ γής αλλοφύλων εις την πόλιν και ήλθε
βοήσαι προς τον βασιλέα περί τού οίκου εαυτής και περί των αγρών αυτής.
Δ Βασ. 8,3  Οταν επέρασαν τα επτά έτη, η γυναίκα εκείνη επανήλθεν από την χώραν των Φιλισταίων εις την πόλιν της.
Παρουσιάσθη προς τον βασιλέα και θερµώς παρεκάλεσε να αποδοθή εις αυτήν ο οίκος της και οι αγροί της, τους οποίους
είχαν καταπατήσει άλλοι.
Δ Βασ. 8,4 και ο βασιλεύς ελάλει προς Γιεζί το παιδάριον Ελισαιέ τού ανθρώπου τού Θεού λέγων· διήγησαι δή εµοί πάντα τα
µεγάλα, ά εποίησεν Ελισαιέ.
Δ Βασ. 8,4     Ο βασιλεύς την ώραν εκείνην οµιλούσε προς τον Γιεζί, τον δούλον του Ελισαίου του ανθρώπου του Θεού, και
του έλεγε· “διηγήσου µου, σε παρακαλώ, όλα τα µεγάλα έργα, τα οποία έκαµεν ο Ελισαίος”.
Δ Βασ. 8,5  και εγένετο αυτού εξηγουµένου τώ βασιλεί, ως εζωπύρησεν υιόν τεθνηκότα, και ιδού η γυνή, ής εζωπύρησε τον
υιόν αυτής Ελισαιέ, βοώσα προς τον βασιλέα περί τού οίκου εαυτής και περί των αγρών εαυτής· και είπε Γιεζί· κύριε
βασιλεύ, αύτη η γυνή και ούτος ο υιός αυτής, ον εζωπύρησεν Ελισαιέ.
Δ Βασ. 8,5  Ενώ δε ο Γιεζί διηγείτο προς τον βασιλέα, πως ο Ελισαίος ανέστησε τον νεκρόν υιόν της γυναικός εκείνης, ιδού η
γυναίκα, της οποίας τον υιόν είχεν αναστήσει ο Ελισαίος, ήλθεν εκεί κράζουσα προς τον βασιλέα δια την απόδοσιν του
οίκου της και των αγρών της. Είπε δε ο Γιεζί· “κύριε βασιλεύ, αυτή είναι η γυναίκα, περί της οποίας σου ωµίλησα, και αυτός
είναι ο υιός της, τον οποίον ανέστησεν ο Ελισαίος”.
Δ Βασ. 8,6  και επηρώτησεν ο βασιλεύς την γυναίκα και διηγήσατο αυτώ· και έδωκεν αυτή ο βασιλεύς ευνούχον ένα λέγων·
επίστρεψον πάντα τα αυτής και πάντα τα γενήµατα τού αγρού από της ηµέρας, ής κατέλιπε την γήν έως τού νύν.
Δ Βασ. 8,6     Ο βασιλεύς ηρώτησε τότε την γυναίκα και εκείνη διηγήθη εις αυτόν τα γεγονότα. Ο βασιλεύς έδωκεν εις αυτήν
ένα αξιωµατικόν του και του είπε· “φρόντισε να αποδοθούν εις την γυναίκα αυτήν όλα όσα της ανήκουν και όλα τα



προϊόντα του αγρού της από την ηµέραν, κατά την οποίαν εγκατέλειψε την χώραν µέχρι τώρα”.
Δ Βασ. 8,7  Καί ήλθεν Ελισαιέ εις Δαµασκόν, και υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας ηρώστει, και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες· ήκει ο
άνθρωπος τού Θεού έως ώδε.
Δ Βασ. 8,7  Επειτα ο Ελισαίος ήλθεν εις την Δαµασκόν. Ο υιός Αδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, ήτο ασθενής. Είπον δε οι
άνθρωποι του στον βασιλέα· “έχει ελθει έως εδώ ο Ελισαίος, ο άνθρωπος του Θεού”.
Δ Βασ. 8,8  και είπεν ο βασιλεύς προς Αζαήλ· λάβε εν τή χειρί σου µαναά και δεύρο εις απαντήν τού ανθρώπου τού Θεού και
επιζήτησον τον Κύριον παρ αυτού λέγων· ει ζήσοµαι εκ της αρωστίας µου ταύτης;
Δ Βασ. 8,8     Ο βασιλεύς είπε προς τον Αζαήλ· “πάρε εις τα χέρια σου δώρα, πήγαινε να συναντήσης τον άνθρωπον αυτόν
του Θεού και ζήτησε δια µέσου αυτού να µάθης από τον Κυριον, εάν θα θεραπευθώ από την αρρώστιά µου αυτήν και θα
ζήσω”.
Δ Βασ. 8,9  και επορεύθη Αζαήλ εις απαντήν αυτού και έλαβε µαναά εν τή χειρί αυτού και πάντα τα αγαθά Δαµασκού,
άρσιν τεσσαράκοντα καµήλων, και ήλθε και έστη ενώπιον αυτού και είπε προς Ελισαιέ· υιός σου υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας
απέστειλέ µε προς σε επερωτήσαι λέγων· ει ζήσοµαι εκ της αρωστίας µου ταύτης;
Δ Βασ. 8,9     Ο Αζαήλ εξεκίνησεν εις συνάντησιν του Ελισαίου. Επήρε δώρα πολλά εις τα χέρια του από όλα τα αγαθά της
Δαµασκού, τεσσαράκοντα φορτώµατα καµήλων. Ηλθε και εστάθη ενώπιον του Ελισαίου και του είπε· “ο υιός σου, ο υιός
Αδερ ο βασιλεύς της Συρίας, µε έστειλε προς σε, δια να ερωτήσω εκ µέρους του λέγων· εάν θα θεραπευθώ από την
ασθένειάν µου αυτήν;”
Δ Βασ. 8,10  και και είπεν Ελισαιέ· δεύρο ειπόν αυτώ· ζωή ζήση· και έδειξέ µοι Κύριος ότι θανάτω αποθανή·
Δ Βασ. 8,10    Ο Ελισαίος απήντησε· “πήγαινε και ειπέ εις αυτόν· Θα θεραπευθής από την ασθένειάν σου και θα ζήσης. Ο
Κυριος όµως µου έδειξε κάποιον άλλον τρόπον, δια του οποίου θα αποθάνης”.
Δ Βασ. 8,11  και παρέστη τώ προσώπω αυτού και έθηκεν έως αισχύνης, και έκλαυσεν ο άνθρωπος τού Θεού.
Δ Βασ. 8,11    Ο Ελισαίος εστάθη ενώπιον του Αζαήλ, τον παρετήρησεν ατενώς, µέχρις ότου εκείνος εντράπη. Ο Ελισαίος
ηρχισε να κλαίη.
Δ Βασ. 8,12  και είπεν Αζαήλ· τι ότι ο κύριός µου κλαίει; και είπεν· ότι οίδα όσα ποιήσεις τοίς υιοίς Ισραήλ κακά· τα
οχυρώµατα αυτών εξαποστελείς εν πυρί και τους εκλεκτούς αυτών εν ροµφαία αποκτενείς και τα νήπια αυτών ενσείσεις
και τας εν γαστρί εχούσας αυτών αναρήξεις.
Δ Βασ. 8,12    Ο Αζαήλ τότε τον ηρώτησε· “διατί κλαίει ο κύριός µου;” “Κλαίω διότι γνωρίζω πόσα κακά θα κάµης συ
εναντίον των Ισραηλιτών. Τας ωχυρωµένας πόλεις αυτών θα παραδώσης στο πυρ και τους εκλεκτούς άνδρας των θα
φονεύσης δια της ροµφαίας. Θα συντρίψης τα κεφάλια των νηπίων και θα ανοίξης τας κοιλίας των εγκύων γυναικών”.
Δ Βασ. 8,13  και είπεν Αζαήλ· τις εστιν ο δούλός σου ο κύων ο τεθνηκώς, ότι ποιήσει το ρήµα τούτο; και είπεν Ελισαιέ· έδειξέ
µοι Κύριός σε βασιλεύοντα επί Συρίαν.
Δ Βασ. 8,13    Ο Αζαήλ απήντησε· “ποιός είµαι εγώ ο δούλος σου, εγώ το ψόφιο σκυλί που θα τολµήσω να κάµω τα έργα
αυτά;” Ο Ελισαίος του απήντησεν· “ο Κυριος µου απεκάλυψεν, ότι θα γίνης βασιλεύς της Συρίας”.
Δ Βασ. 8,14  και απήλθεν από Ελισαιέ και εισήλθε προς τον κύριον αυτού και είπεν αυτώ· τι είπέ σοι Ελισαιέ; και είπεν· είπέ
µοι, ζωή ζήση.
Δ Βασ. 8,14    Ο Αζαήλ ανεχώρησεν από τον Ελισαίον, εισήλθεν προς τον κύριόν του, ο οποίος και τον ηρώτησε· “τι σου είπεν
ο Ελισαίος;” Εκείνος απήντησε· “µου είπεν ότι θα θεραπευθής από την ασθένειάν σου και θα ζήσης”.
Δ Βασ. 8,15  και εγένετο τή επαύριον, και έλαβε το µαχµά και έβαψεν εν τώ ύδατι και περιέβαλεν επί το πρόσωπον αυτού και
απέθανε, και εβασίλευσεν Αζαήλ αντ αυτού.
Δ Βασ. 8,15    Την εποµένην ηµέραν ο Αζαήλ επήρεν ένα σκέπασµα, το εβύθισε µέσα στο νερό και µε αυτό περιετύλιξεν
ασφυκτικώς το πρόσωπον του βασιλέως του, τον έπνιξε και εκείνος απέθανεν. Αντί δε αυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ.
Δ Βασ. 8,16  Εν έτει πέµπτω τώ Ιωράµ υιώ Αχαάβ βασιλεί Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεί Ιούδα εβασίλευσεν Ιωράµ υιός
Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα.
Δ Βασ. 8,16    Κατά το πέµπτον έτος της βασιλείας του Ιωράµ, υιού του Αχαάβ βασιλέως του Ισραήλ, όταν ο Ιωσαφάτ ήτο
βασιλεύς του Ιούδα, ανήλθεν στον θρόνον του βασιλείου Ιούδα ο Ιωράµ, ο υιός του Ιωσαφάτ.
Δ Βασ. 8,17  υιός τριάκοντα και δύο ετών ήν εν τώ βασιλεύειν αυτόν και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 8,17    Ητο δε τότε τριάκοντα δύο ετών ο Ιωράµ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε επί οκτώ έτη µε
πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 8,18  και επορεύθη εν οδώ βασιλέων Ισραήλ, καθώς εποίησεν οίκος Αχαάβ, ότι θυγάτηρ Αχαάβ ήν αυτώ εις γυναίκα·
και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου.
Δ Βασ. 8,18    Εβάδισεν όµως τον δρόµον της ασεβείας των βασιλέων του Ισραήλ. Εκαµε και αυτός ο,τι είχε κάµει η
οικογένεια Αχαάβ, διότι έλαβεν ως σύζυγόν του θυγατέρα του Αχαάβ. Διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου εκτραπείς εις
την ειδωλολατρείαν.
Δ Βασ. 8,19  και ουκ ηθέλησε Κύριος διαφθείραι τον Ιούδαν διά Δαυίδ τον δούλον αυτού, καθώς είπε δούναι αυτώ λύχνον
και τοίς υιοίς αυτού πάσας τας ηµέρας.
Δ Βασ. 8,19    Ο Κυριος όµως δεν ηθέλησε να εξολοθρεύση αυτόν και να σταµατήση έτσι την διαδοχήν στο βασίλειον του
Ιούδα. Τούτο δε, προς χάριν του Δαυίδ του δούλου του. Διότι είχεν υποσχεθή εις αυτόν, ότι θα δώση λύχνον διαδοχής στους
απογόνους αυτού αδιακόπως επί του βασιλικού θρόνου.
Δ Βασ. 8,20  εν ταίς ηµέραις αυτού ηθέτησεν Εδώµ υποκάτωθεν χειρός Ιούδα και εβασίλευσαν εφ εαυτούς βασιλέα.
Δ Βασ. 8,20   Κατά την περίοδον της βασιλείας του Ιωράµ οι Ιδουµαίοι επανεστάτησαν εναντίον της δουλείας των Ιουδαίων
και ανεκήρυξαν δια τον εαυτόν τους ιδικόν των βασιλέα.
Δ Βασ. 8,21  και ανέβη Ιωράµ εις Σιώρ και πάντα τα άρµατα τα µετ αυτού, και εγένετο αυτού αναστάντος και επάταξε τον
Εδώµ τον κυκλώσαντα επ αυτόν και τους άρχοντας των αρµάτων, και έφυγεν ο λαός εις τα σκηνώµατα αυτών.
Δ Βασ. 8,21    Ο Ιωράµ εξεστράτευσε τότε εναντίον της Σιώρ της ιδουµαίας, µε όλα τα πολεµικά του άρµατα. Αφού
ητοιµάσθη εκτύπησε τους Ιδουµαίους. Εκείνοι όµως περιεκύκλωσαν αυτόν και τους αρχηγούς των αρµάτων. Ο ιουδαϊκός
στρατός ηττηθείς ετράπη εις φυγήν και οι στρατιώται επέστρεψαν εις τας κατοικίας των.
Δ Βασ. 8,22  και ηθέτησεν Εδώµ υποκάτω της χειρός Ιούδα έως της ηµέρας ταύτης. τότε ηθέτησε Λοβενά εν τώ καιρώ



εκείνω.
Δ Βασ. 8,22   Ετσι δε οι Ιδουµαίοι απετίναξαν τον ζυγόν του βασιλείου του Ιούδα και έµεναν ελεύθεροι µέχρι της ηµέρας
αυτής. Κατά την ιδίαν περίοδον απετίναξαν τον ζυγόν της δουλείας των και οι κάτοικοι της Λοβενά.
Δ Βασ. 8,23  και τα λοιπά των λόγων Ιωράµ και πάντα, όσα εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 8,23   Τα δε άλλα έργα του Ιωράµ, όσα αυτός έκαµε, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον χρονικών των βασιλέων του
Ιούδα;
Δ Βασ. 8,24  και εκοιµήθη Ιωράµ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ τού πατρός
αυτού· και εβασίλευσεν Οχοζίας υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 8,24   Ο Ιωράµ εκοιµήθη µετά των πατέρων του, απέθανε και ετάφη µε τους προπάτοράς του εις την πόλιν Δαυίδ, του
προγόνου του. Εγινε δε βασιλεύς αντ' αυτού ο Οχοζίας, ο υιός του.
Δ Βασ. 8,25  Εν έτει δωδεκάτω τώ Ιωράµ υιώ Αχαάβ βασιλεί Ισραήλ εβασίλευσεν Οχοζίας υιός Ιωράµ.
Δ Βασ. 8,25   Κατά το δωδέκατον έτος της βασιλείας του Ιωράµ, υιού του Αχαάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο
Οχοζίας ο υιός του Ιωράµ.
Δ Βασ. 8,26  υιός είκοσι και δύο ετών Οχοζίας εν τώ βασιλεύειν αυτόν και ενιαυτόν ένα εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα της µητρός αυτού Γοθολία θυγάτηρ Αµβρί βασιλέως Ισραήλ.
Δ Βασ. 8,26   Ο Οχοζίας, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο είκοσι δύο ετών. Εµεινε δε βασιλεύς επί ένα έτος εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Γοθολία, ήτο δε θυγάτηρ του Αµβρί, βασιλέως του ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 8,27  και επορεύθη εν οδώ οίκου Αχαάβ και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου καθώς ο οίκος Αχαάβ.
Δ Βασ. 8,27   Επορεύθη όµως και αυτός τον δρόµον της ασεβείας του Αχαάβ και διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως
και ο οίκος του Αχαάβ.
Δ Βασ. 8,28  και επορεύθη µετά Ιωράµ υιού Αχαάβ εις πόλεµον µετά Αζαήλ βασιλέως αλλοφύλων εν εµµώθ Γαλαάδ, και
επάταξαν οι Σύροι τον Ιωράµ.
Δ Βασ. 8,28   Αυτός εξεστράτευσε µαζή µε τον Ιωράµ, υιόν του Αχαάβ, εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως των Συρων εις Ρεµµώθ
Γαλαάδ. Εκεί όµως εκτύπησαν οι Συροι τον Ιωράµ.
Δ Βασ. 8,29  και επέστρεψεν ο βασιλεύς Ιωράµ τού ιατρευθήναι εν Ιεζράελ από των πληγών, ών επάταξαν αυτόν εν εµµώθ εν
τώ πολεµείν αυτόν µετά Αζαήλ βασιλέως Συρίας· και Οχοζίας υιός Ιωράµ κατέβη τού ιδείν τον Ιωράµ υιόν Αχαάβ εν
Ιεζράελ, ότι ηρώστει αυτός.
Δ Βασ. 8,29   Ο βασιλεύς Ιωράµ πληγωµένος επέστρεψεν εις την πόλιν Ιεζράελ, δια να θεραπευθή από τας πληγάς, τας
οποίας έλαβεν εις Ρεµµώθ πολεµών εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Ο Οχοζίας, ο υιός του Ιωράµ, κατέβη εις την
πόλιν Ιεζράελ, δια να ίδη τον Ιωράµ, υιόν του Αχαάβ, ο οποίος ήτο πληγωµένος και ασθενής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Δ Βασ. 9,1  Καί Ελισαιέ ο προφήτης εκάλεσεν ένα των υιών των προφητών και είπεν αυτώ· ζώσαι την οσφύν σου και λαβέ
τον φακόν τού ελαίου τούτου εν τή χειρί σου και δεύρο εις εµµώθ Γαλαάδ·
Δ Βασ. 9,1  Ο προφήτης Ελισαίος εκάλεσεν ένα από τους νεαρούς προφήτας και του είπε· “δέσε την ζώνην σου γύρω από την
µέσην σου και ετοιµάσου· πάρε στο χέρι σου αυτό το δοχείον του ελαίου και πήγαινε εις την Ρεµµώθ Γαλαάδ.
Δ Βασ. 9,2  και εισελεύση εκεί και όψη εκεί Ιού υιόν Ιωσαφάτ υιού Ναµεσσί και εισελεύση και αναστήσεις αυτόν εκ µέσου
των αδελφών αυτού και εισάξεις αυτόν εις το ταµιείον εν ταµιείω·
Δ Βασ. 9,2     Θα εισέλθης εις την πόλιν και εκεί θα ίδης τον Ιού, υιόν του Ιωσαφάτ, υιού του Ναµεσσί. Θα εισέλθης εκεί, όπου
ευρίσκεται, θα τον πάρης ανάµεσα από τους συναδέλφους του τους στρατιωτικούς και θα τον οδηγήσης µέσα στο
ιδιαίτερον και πλέον απόκρυφον δωµάτιον.
Δ Βασ. 9,3  και λήψη τον φακόν τού ελαίου και επιχεείς επί την κεφαλήν αυτού και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· κέχρικά σε εις
βασιλέα επί Ισραήλ· και ανοίξεις την θύρα και φεύξη και ου µενείς.
Δ Βασ. 9,3  Θα πάρης το δοχείον αυτό του ελαίου και θα χύσης το έλαιον επάνω στο κεφάλι του και θα του είπης· αυτά λέγει
ο Κυριος· Σε έχω χρίσει βασιλέα του ισραηλιτικού λαού. Αµέσως δε κατόπιν θα ανοίξης την θύραν και θα φύγης και δεν θα
µείνης εκεί πλέον”.
Δ Βασ. 9,4  και επορεύθη το παιδάριον ο προφήτης εις εµµώθ Γαλαάδ
Δ Βασ. 9,4     Ο νεαρός προφήτης επήγεν εις την Ρεµµώθ Γαλαάδ,
Δ Βασ. 9,5  και εισήλθε, και ιδού οι άρχοντες της δυνάµεως εκάθηντο, και είπε· λόγος µοι προς σε, ο άρχων. και είπεν Ιού·
προς τίνα εκ πάντων ηµών; και είπε· προς σε, ο άρχων.
Δ Βασ. 9,5  εισήλθεν εις την πόλιν και στον οίκον, όπου οι στρατιωτικοί αρχηγοί εκάθηντο, και είπε προς τον Ιού ο
προφήτης· “θέλω να σου ανακοινώσω κάτι, στρατηγέ”. Ο Ιού απήντησε· “προς ποίον από όλους µας;” Εκείνος του είπε·
“προ σε, στρατηγέ”.
Δ Βασ. 9,6  και ανέστη και εισήλθεν εις τον οίκον, και επέχεε το έλαιον επί την κεφαλήν αυτού και είπεν αυτώ· τάδε λέγει
Κύριος ο Θεός Ισραήλ· κέχρικά σε εις βασιλέα επί λαόν Κυρίου επί τον Ισραήλ,
Δ Βασ. 9,6     Ο Ιού εσηκώθη και εισήλθε µαζή µε τον προφήτην στο εσωτερικόν του οίκου. Εκεί δε ο προφήτης έχυσε το
έλαιον επάνω εις την κεφαλήν του και είπεν εις αυτόν· “αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Σε έχω χρίσει βασιλέα επί τον
λαόν Κυρίου, επί τον ισραηλιτικόν λαόν.
Δ Βασ. 9,7  και εξολοθρεύσεις τον οίκον Αχαάβ τού κυρίου σου εκ προσώπου µου και εκδικήσεις τα αίµατα των δούλων µου
των προφητών και τα αίµατα πάντων των δούλων Κυρίου εκ χειρός Ιεζάβελ
Δ Βασ. 9,7  Σου δίδω εντολήν να εξολοθρεύσης την οικογένειαν του Αχαάβ, του κυρίου σου, από ενώπιόν µου και να
τιµωρήσης εκείνους, οι οποίοι έχυσαν το αίµα των δούλων µου, των προφητών και τα αίµατα όλων των δούλων του Κυρίου
δια της χειρός της Ιεζάβελ
Δ Βασ. 9,8  και εκ χειρός όλου τού οίκου Αχαάβ και εξολοθρεύσεις τώ οίκω Αχαάβ ουρούντα προς τοίχον και συνεχόµενον
και εγκαταλελειµµένον εν Ισραήλ·
Δ Βασ. 9,8     και δια των άλλων ανθρώπων του βασιλικού οίκου του Αχαάβ. Θα εξολοθρεύσης λοιπόν όλους τους άρρενας



της οικογενείας Αχαάβ, δούλον η ελεύθερον, από τους απογόνους του, που έχουν αποµείνει µεταξύ του ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 9,9  και δώσω τον οίκον Αχαάβ ως τον οίκον Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ και ως τον οίκον Βαασά υιού Αχιά·
Δ Βασ. 9,9     Εγώ ο Θεός θα παραδώσω εις καταστροφήν τον οίκον του Αχαάβ, όπως κατέστρεψα τον οίκον Ιεροβοάµ, υιού
Ναβάτ, και όπως επίσης έπραξα εναντίον του οίκου Βαασά, του υιού Αχιά.
Δ Βασ. 9,10  και την Ιεζάβελ καταφάγονται οι κύνες εν τή µερίδι Ιεζράελ, και ουκ έστιν ο θάπτων. και ήνοιξε την θύραν και
έφυγε.
Δ Βασ. 9,10    Την δε Ιεζάβελ θα καταφάγουν τα σκυλιά στον αγρόν Ιεζράελ. Και δεν θα ευρεθή άνθρωπος να την θάψη”.
Κατόπιν ο προφήτης ήνοιξε την θύραν και έφυγε.
Δ Βασ. 9,11  και Ιού εξήλθε προς τους παίδας τού κυρίου αυτού, και είπαν αυτώ· ειρήνη; τι ότι εισήλθεν ο επίληπτος ούτος
προς σε; και είπεν αυτοίς· υµείς οίδατε τον άνδρα και την αδολεσχίαν αυτού.
Δ Βασ. 9,11    Ο Ιού εβγήκεν από το δωµάτιον και επήγε προς τους αξιωµατικούς συναδέλφους του, τους υπηρετούντας τον
βασιλέα. Εκείνοι τον ηρώτησαν· “δια το καλόν ήτο η επίσκεψις του ανθρώπου αυτού; Τι συµβαίνει; Διατί ήλθε προς σε
αυτός ο επιληπτικός;” Ο Ιού είπε προς αυτούς· “σεις γνωρίζετε ασφαλώς τον άνθρωπον αυτόν και τον λόγον, τον οποίον
µου είπε”.
Δ Βασ. 9,12  και είπον· άδικον· απάγγειλον δή ηµίν. και είπεν Ιού προς αυτούς· ούτω και ούτω ελάλησε προς µε λέγων· τάδε
λέγει Κύριος· κέχρικά σε εις βασιλέα επί Ισραήλ.
Δ Βασ. 9,12    Εκείνοι του απήντησαν· “ακατανόητος η απάντησίς σου. Πές µας, λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη;” Ο Ιού είπε προς
αυτούς· “αυτά και αυτά µου είπεν ο άνθρωπος του Θεού λέγων· Ταδε λέγει Κυριος. Σε έχω χρίσει βασιλέα στον ισραηλιτικόν
λαόν”.
Δ Βασ. 9,13  και ακούσαντες έσπευσαν και έλαβεν έκαστος το ιµάτιον αυτού και έθηκαν υποκάτω αυτού επί το γαρέµ των
αναβαθµών και εσάλπισαν εν κερατίνη και είπαν· εβασίλευσεν Ιού.
Δ Βασ. 9,13    Εκείνοι, όταν ήκουσαν αυτά, επήρεν ο καθένας το ιµάτιόν του, το έβαλεν εις σηµείον υποταγής εις την
ανωτάτην βαθµίδα της κλίµακος, εσάλπισαν µε κερατίνην σάλπιγγα και διεκήρυξαν· “ο Ιού είναι βασιλεύς”.
Δ Βασ. 9,14  και συνεστράφη Ιού υιός Ιωσαφάτ υιού Ναµεσσί προς Ιωράµ και Ιωράµ αυτός εφύλασσεν εν εµµώθ Γαλαάδ,
αυτός και πάς Ισραήλ από προσώπου Αζαήλ βασιλέως Συρίας,
Δ Βασ. 9,14    Ο Ιού, ο υιός του Ιωσαφάτ υιού του Ναµεσσί, οργάνωσε µίαν συνωµοσίαν εναντίον του βασιλέως Ιωράµ. Ο δε
Ιωράµ είχε τότε εκστρατεύσει εις Ρεµµώθ Γαλαάδ, αυτός και όλος ο στρατός του, και ήσαν έτοιµοι προς πόλεµον εναντίον
Αζαήλ, του βασιλέως της Συρίας.
Δ Βασ. 9,15  και απέστρεψεν Ιωράµ ο βασιλεύς ιατρευθήναι εν Ιεζράελ από των πληγών, ών έπαισαν αυτόν οι Σύριοι εν τώ
πολεµείν αυτόν µετά Αζαήλ βασιλέως Συρίας· και είπεν Ιού· ει έστι ψυχή υµών µετ εµού, µη εξελθέτω εκ της πόλεως
διαπεφευγώς τού πορευθήναι και απαγγείλαι εν Ιεζράελ.
Δ Βασ. 9,15    Ο Ιωράµ µετά την µάχην είχεν επιστρέψει εις Ιεζράελ, δια να θεραπευθή από τας πληγάς, τας οποίας του είχαν
προξενήσει στο σώµα του οι Συροι, όταν αυτός επολεµούσεν εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως των Συρων. Ο Ιού είπε προς
τους αξιωµατικούς συναδέλφους του· “εάν η καρδιά σας είναι µε το µέρος µου, κανείς ας µη εξέλθη από την πόλιν, ας µη
διαφύγη από εδώ και πορευθή και αναγγείλη στον βασιλέα, ο οποίος ευρίσκεται εις Ιεζράελ, όσα γνωρίζοµεν”.
Δ Βασ. 9,16  και ίππευσε και επορεύθη Ιού και κατέβη εις Ιεζράελ, ότι Ιωράµ βασιλεύς Ισραήλ εθεραπεύετο εν τώ Ιεζράελ
από των τοξευµάτων, ών κατετόξευσαν αυτόν οι Αραµίν εν τή αµµάθ εν τώ πολέµω µετά Αζαήλ βασιλέως Συρίας, ότι αυτός
δυνατός και ανήρ δυνάµεως, και Οχοζίας βασιλεύς Ιούδα κατέβη ιδείν τον Ιωράµ.
Δ Βασ. 9,16    Ο Ιού ανέβη εις ένα ίππον και κατέβηκε µε την συνοδείαν του εις την Ιεζράελ. Εις την πόλιν αυτήν ο βασιλεύς
του Ισραήλ, ο Ιωράµ, εθεραπεύετο από τας πληγάς, τας οποίας έλαβεν από τα τοξεύµατα των Αραµαίων εις Ραµµάθ, κατά
τον πόλεµον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, διότι αυτός ήτο γενναίος και αρχηγός µεγάλης στρατιωτικής
δυνάµεως. Ο Οχοζίας, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, κατέβη και αυτός να επισκεφθή και ίδη τον Ιωράµ.
Δ Βασ. 9,17  και ο σκοπός ανέβη επί τον πύργον Ιεζράελ και είδε τον κονιορτόν Ιού εν τώ παραγίνεσθαι αυτόν και είπε·
κονιορτόν εγώ βλέπω. και είπεν Ιωράµ· λαβέ επιβάτην και απόστειλον έµπροσθεν αυτών, και ειπάτω, ει ειρήνη.
Δ Βασ. 9,17    Ο φρουρών στρατιώτης ανέβη εις ένα πύργον της πόλεως Ιεζράελ και είδε τον κονιορτόν, που εσήκωνεν ο Ιού
καθώς ήρχετο µε καλπασµόν, και είπε· “βλέπω εγώ κονιορτόν”. Ο Ιωράµ του είπε· “πάρε ένα ιππέα και στείλε αυτόν εµπρός
από εκείνους, που έρχονται, και ας ερωτήσουν εάν έρχωνται δι' ειρηνικούς σκοπούς”.
Δ Βασ. 9,18  και επορεύθη επιβάτης ίππου εις απαντήν αυτών και είπε· τάδε λέγει ο βασιλεύς, ει ειρήνη. και είπεν Ιού· τι σοι
και ειρήνη; επίστρεφε εις τα οπίσω µου. και απήγγειλεν ο σκοπός λέγων· ήλθεν ο άγγελος έως αυτών και ουκ ανέστρεψε.
Δ Βασ. 9,18    Ο έφιππος απεσταλµένος εκάλπασεν εις απάντησιν αυτών και είπε· “αυτά ερωτά ο βασιλεύς· Εάν έρχεσθε δι'
ειρηνικούς σκοπούς”. Ο Ιού απήντησε· “τι ενδιαφέρεσαι συ δια την ειρήνην; Ελα και συ κοντά µου”. Ο φρουρός της πόλεως
Ιεζράελ είπεν προς τον Ιωράµ· “ο αγγελιαφόρος έφθασε µέχρις αυτών, αλλά δεν επέστρεψε”.
Δ Βασ. 9,19  και απέστειλεν επιβάτην ίππου δεύτερον, και ήλθε προς αυτόν και είπε· τάδε λέγει ο βασιλεύς· ει ειρήνη. και
είπεν Ιού· τι σοι και ειρήνη; επιστρέφου εις τα οπίσω µου.
Δ Βασ. 9,19    Ο βασιλεύς έστειλεν άλλον δεύτερον έφιππον αγγελιαφόρον, ο οποίος ήλθε προς τον Ιού και τον ηρώτησεν·
“αυτά λέγει ο βασιλεύς· Ερχεσαι µε ειρηνικόν σκοπόν;” Ο δε Ιού του απήντησε· “τι συ ενδιαφέρεσαι δια την ειρήνην; Ελα
και συ κοντά µου”.
Δ Βασ. 9,20  και απήγγειλεν ο σκοπός λέγων· ήλθεν έως αυτών και ουκ ανέστρεψε· και ο άγων ήγε τον Ιού υιόν Ναµεσσί , ότι
εν παραλλαγή εγένετο.
Δ Βασ. 9,20   Ο φρουρός της πόλεως ανήγγειλε δια δευτέραν φοράν και είπε προς τον βασιλέα· “ο δεύτερος έφιππος
αγγελιαφόρος έφθασε µέχρις εκείνων, αλλά δεν επανήλθε”. Και ο ιππεύς Ιού, υιός του Ναµεσσί έτρεχε µε αλλόφρονα
καλπασµόν προς την πόλιν.
Δ Βασ. 9,21  και είπεν Ιωράµ· ζεύξον· και έζευξεν άρµα. και εξήλθεν Ιωράµ βασιλεύς Ισραήλ και Οχοζίας βασιλεύς Ιούδα,
ανήρ εν τώ άρµατι αυτού, και εξήλθον εις απαντήν Ιού και εύρον αυτόν εν τή µερίδι Ναβουθαί τού Ιεζραηλίτου.
Δ Βασ. 9,21    Εκ τούτου ο βασιλεύς Ιωράµ υπωπτεύθη κάποιον κακόν και είπε· “ζεύξε το άρµα µου”. Ο υπηρέτης του έζευξε
το πολεµικόν άρµα. Εβγήκεν ο βασιλεύς του Ισραήλ Ιωράµ. Μαζή του δε εξήλθε και ο βασιλεύς Ιούδα, ο Οχοζίας, ο καθένας
από αυτούς στο ιδικόν του άρµα και εξήλθον εις απάντησιν του Ιού. Συνήντησαν δε αυτόν στον αγρόν του Ναβουθαί, του



Ιεζραηλίτου.
Δ Βασ. 9,22  και εγένετο ως είδεν Ιωράµ τον Ιού, και είπεν· ει ειρήνη Ιού; και είπεν Ιού· τι ειρήνη; έτι αι πορνείαι Ιεζάβελ της
µητρός σου και τα φάρµακα αυτής τα πολλά.
Δ Βασ. 9,22   Οταν ο Ιωράµ είδε τον Ιού, τον ηρώτησεν· “ειρηνικός είναι ο σκοπός της επισκέψεώς σου;” Ο δε Ιού του
απήντησε· “τι ειρήνη και ειρήνη; Ακόµη µένουν η διαφθορά και η ασέβεια Ιεζάβελ της µητρός σου και αι µαγείαι αυτής αι
πάρα πολλαί. Εφθασεν ο καιρός της τιµωρίας”.
Δ Βασ. 9,23  και επέστρεψεν Ιωράµ τας χείρας αυτού τού φυγείν και είπε προς Οχοζίαν· δόλος, Οχοζία.
Δ Βασ. 9,23   Ο Ιωράµ αµέσως εγύρισε τα ηνία του άρµατος να φύγη και είπε προς τον Οχοζίαν· “Οχοζία, πρόκειται περί
συνωµοσίας”.
Δ Βασ. 9,24  και έπλησεν Ιού την χείρα αυτού εν τώ τόξω και επάταξε τον Ιωράµ ανά µέσον των βραχιόνων αυτού, και
εξήλθε το βέλος αυτού διά της καρδίας αυτού, και έκαµψεν επί τα γόνατα αυτού.
Δ Βασ. 9,24   Ο Ιού επήρεν στο χέρι του το τόξον, εκτύπησε µε το βέλος τον Ιωράµ ανάµεσα εις τις δύο πλάτες και το βέλος
εβγήκεν δια της καρδίας του. Ο Ιωράµ εγονάτισεν επάνω στο άρµα του και απέθανεν αµέσως.
Δ Βασ. 9,25  και είπε προς Βαδεκάρ τον τριστάτην αυτού· ρίψον αυτόν εν τή µερίδι αγρού Ναβουθαί τού Ιεζραηλίτου· ότι
µνηµονεύω, εγώ και σύ επιβεβηκότες επί ζεύγη οπίσω Αχαάβ τού πατρός αυτού, και Κύριος έλαβεν επ αυτόν το λήµµα
τούτο λέγων·
Δ Βασ. 9,25   Ο Ιού είπεν στον αξιωµατικόν της συνοδείας του, τον Βαδεκάρ· “ρίξε το πτώµα του Ιωράµ στον αγρόν του
Ναβουθαί του Ιεζραηλίτου. Διότι ενθυµούµαι, όταν εγώ και συ έφιπποι ηκολουθήσαµεν ως συνοδοί Αχαάβ τον πατέρα
αυτού, ο Κυριος είχε προαναγγείλει αυτήν την τιµωρίαν εναντίον του λέγων·
Δ Βασ. 9,26  ει µη τα αίµατα Ναβουθαί και τα αίµατα των υιών αυτού είδον εχθές , φησί Κύριος, και ανταποδώσω αυτώ εν τή
µερίδι ταύτη, φησί Κύριος· και νύν άρας δή ρίψον αυτόν εν τή µερίδι κατά το ρήµα Κυρίου.
Δ Βασ. 9,26   Οπως είδον χθες τα αίµατα του Ναβουθαί και των υιών του να χύνωνται από τούτον, λέγει ο Κυριος, έτσι θα
του ανταποδώσω την αδικίαν, που διέπραξεν, στον ίδιον ακριβώς αγρόν. Και τώρα πάρε το νεκρόν σώµα και ρίξε το στον
αγρόν αυτόν σύµφωνα µε τον λόγον του Κυρίου”.
Δ Βασ. 9,27  και Οχοζίας βασιλεύς Ιούδα είδε και έφυγεν οδόν Βαιθαγγάν, και εδίωξεν οπίσω αυτού Ιού και είπε· και γε
αυτόν· και επάταξεν αυτόν προς τώ άρµατι εν τώ αναβαίνειν Γαΐ, ή εστιν Ιεβλαάµ, και έφυγεν εις Μαγεδδώ και απέθανεν
εκεί.
Δ Βασ. 9,27   Ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Οχοζίας, όταν είδε το τραγικόν γεγονός, έφυγε πανικόβλητος ακολουθών την οδόν
προς Βαιθαγγάν, αλλά ο Ιού µε τους στρατιώτας του τον κατεδίωξε και είπεν εις ένα από τους στρατιώτας του· “και αυτόν
εκτελέσατε”. Και πράγµατι ένας στρατιώτης εκτύπησεν αυτόν στο άρµα του, όταν ανέβαινεν εις την πόλιν Γαϊ, η οποία
ευρίσκεται πλησίον της Ιεβλαάµ. Εφυγε δε µε το άρµα του πληγωµένος εις Μαγεδδώ ο Οχοζίας, όπου και απέθανε.
Δ Βασ. 9,28  και επεβίβασαν αυτόν οι παίδες αυτού επί το άρµα και ήγαγον αυτόν εις Ιερουσαλήµ και έθαψαν αυτόν εν τώ
τάφω αυτού εν πόλει Δαυίδ.
Δ Βασ. 9,28   Οι δούλοι του τον απέθεσαν νεκρόν στο άρµα του, τον έφεραν εις την Ιερουσαλήµ και τον έθαψαν στον τάφον
του εις την πόλιν του Δαυίδ.
Δ Βασ. 9,29  και εν έτει ενδεκάτω Ιωράµ βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Οχοζίας επί Ιούδαν.
Δ Βασ. 9,29   Κατά το ενδέκατον έτος του Ιωράµ, βασιλέως του ισραηλιτικού λαού, εβασίλευσεν ο Οχοζίας στο βασίλειον του
Ιούδα.
Δ Βασ. 9,30  και ήλθεν Ιού επί Ιεζράελ· και Ιεζάβελ ήκουσε και εστιµίσατο τους οφθαλµούς αυτής και ηγάθυνε την κεφαλήν
αυτής και διέκυψε διά της θυρίδος.
Δ Βασ. 9,30   Ο Ιού εισήλθεν εις την πόλιν Ιεζράελ. Η Ιεζάβελ ήκουσε τα γεγονότα αυτά, έβαψε µαύρα τα βλέφαρά της,
εστόλισε την κεφαλήν της και έκυψεν από το παράθυρον του ανακτόρου της.
Δ Βασ. 9,31  και Ιού εισεπορεύετο εν τή πόλει και είπεν· ει ειρήνη, Ζαµβρί ο φονευτής τού κυρίου αυτού;
Δ Βασ. 9,31    Ο Ιού την ώραν εκείνην εισήρχετο εις την πόλιν. Η Ιεζάβελ είπε προς αυτόν ειρωνικώς· “είναι ειρηνική η
εισοδός σου, όµοιε µε τον Ζαµβρί, που εδολοφόνησε τον κύριόν του;”
Δ Βασ. 9,32  και επήρε το πρόσωπον αυτού εις την θυρίδα και είδεν αυτήν και είπε· τις εί σύ; κατάβηθι µετ εµού. και
κατέκυψαν προς αυτόν δύο ευνούχοι·
Δ Βασ. 9,32   Ο Ιού εσήκωσε το πρόσωπόν του προς το παράθυρον, είδεν αυτήν και είπε· “ποιά είσαι συ; Κατέβα κάτω προς
εµέ”. Εσκυψαν προς αυτόν από το παράθυρον δύο ευνούχοι.
Δ Βασ. 9,33  και είπε· κυλίσατε αυτήν, και εκύλισαν αυτήν, και εραντίσθη τού αίµατος αυτής προς τον τοίχον και προς τους
ίππους, και συνεπάτησαν αυτήν.
Δ Βασ. 9,33   Ο Ιού τους είπε· “κυλίσατε αυτήν κάτω”. Και την εκύλισαν πράγµατι. Το δε αίµα της ερράντισε τον τοίχον και
τους ίππους, οι οποίοι και την εποδοπάτησαν.
Δ Βασ. 9,34  και εισήλθε και έφαγε και έπιε και είπεν· επισκέψασθε δή την κατηραµένην ταύτην και θάψατε αυτήν, ότι
θυγάτηρ βασιλέως εστί.
Δ Βασ. 9,34   Ο Ιού εισήλθεν στον οίκον, έφαγεν, έπιε και είπε· “πηγαίνετε, λοιπόν, προς την κατηραµένην αυτήν γυναίκα
και θάψατέ την, διότι επί τέλους είναι θυγάτηρ βασιλέως”.
Δ Βασ. 9,35  και επορεύθησαν θάψαι αυτήν και ουχ εύρον εν αυτή άλλο τι ή το κρανίον και οι πόδες και τα ίχνη των χειρών .
Δ Βασ. 9,35   Εκείνοι µετέβησαν, δια να την θάψουν και δεν ευρήκαν τίποτε άλλο από το σώµα της παρά µόνον το κρανίον,
τα πόδια της και τας παλάµας από τας χείρας της.
Δ Βασ. 9,36  και επέστρεψαν και ανήγγειλαν αυτώ, και είπε· λόγος Κυρίου, ον ελάλησεν εν χειρί Ηλιού τού Θεσβίτου λέγων·
εν τή µερίδι Ιεζράελ καταφάγονται οι κύνες τας σάρκας Ιεζάβελ,
Δ Βασ. 9,36   Επέστρεψαν και ανήγγειλαν στον Ιού αυτά. Ο Ιού είπεν· “εξεπληρώθη του Κυρίου η προφητεία, την οποίαν
ελάλησε δια του Ηλιού του Θεσβίτου λέγων· Εις τον αγρόν, που ευρίσκεται εις Ιεζράελ, εκεί θα φάγουν οι κύνες τας σάρκας
της Ιεζάβελ.
Δ Βασ. 9,37  και έσται το θνησιµαίον Ιεζάβελ ως κοπρία επί προσώπου τού αγρού εν τή µερίδι Ιεζράελ, ώστε µη ειπείν
αυτούς Ιεζάβελ.



Δ Βασ. 9,37   Το δε πτώµα της θα είναι ωσάν κοπριά στον αγρόν της περιοχής Ιεζράελ. Θα υποστή δε τέτοιαν
παραµόρφωσιν, ώστε δεν θα ηµπορή να είπη κανείς ότι αυτή είναι η Ιεζάβελ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Δ Βασ. 10,1  Καί τώ Αχαάβ εβδοµήκοντα υιοί εν Σαµαρεία. και έγραψεν Ιού βιβλίον και απέστειλεν εν Σαµαρεία προς τους
άρχοντας Σαµαρείας και προς τους πρεσβυτέρους και προς τους τιθηνούς Αχαάβ λέγων·
Δ Βασ. 10,1    Εις την Σαµάρειαν εζούσαν εβδοµήκοντα απόγονοι του Αχαάβ. Ο Ιού έγραψεν επιστολήν, την οποίον και
έστειλεν εις την Σαµάρειαν, προς τους άρχοντας της Σαµάρειας, προς τους πρεσβυτέρους και προς τους τροφούς των υιών
του Αχαάβ, παραγγέλλων τα εξής·
Δ Βασ. 10,2  και νύν ως αν έλθη το βιβλίον τούτο προς υµάς, και µεθ υµών οι υιοί τού κυρίου υµών και µεθ υµών το άρµα και
οι ίπποι και πόλεις οχυραί και τα όπλα,
Δ Βασ. 10,2    “όταν έλθη εις χείρας σας η επιστολή αυτή, µαζή σας θα ευρίσκονται τα παιδιά του βασιλέως σας, του Αχαάβ·
µαζή σας επίσης θα είναι τα πολεµικά άρµατα, το ιππικόν, αι οχυραί πόλεις και τα όπλα.
Δ Βασ. 10,3  και όψεσθε τον αγαθόν και τον ευθή εν τοίς υιοίς τού κυρίου υµών και καταστήσετε αυτόν επί τον θρόνον τού
πατρός αυτού και πολεµείτε υπέρ τού οίκου τού κυρίου υµών.
Δ Βασ. 10,3    Ιδέτε και εκλέξετε σστον καλύτερον, τον περισσότερον ευάρεστον εις σας µεταξύ των υιών του κυρίου σας, και
καταστήσατε αυτόν βασιλέα στον θρόνον του πατρός του. Εξέλθετε, λοιπόν, εις πόλεµον µαζή µε αυτόν εναντίον µου, δια
να υπερασπίσετε τον βασιλικόν οίκον του κυρίου σας”.
Δ Βασ. 10,4  και εφοβήθησαν σφόδρα και είπον· ιδού οι δύο βασιλείς ουκ έστησαν κατά πρόσωπον αυτού, και πώς
στησόµεθα ηµείς;
Δ Βασ. 10,4    Εκείνοι εφοβήθησαν πάρα πολύ και είπαν· “ιδού, οι δύο βασιλείς, ο Ιωράµ και ο Οχοζίας, δεν ηµπόρεσαν να
αντισταθούν ενώπιον της δυνάµεως του Ιού, και πως ηµείς θα αντισταθώµεν εναντίον του;”
Δ Βασ. 10,5  και απέστειλαν οι επί τού οίκου και οι επί της πόλεως και οι πρεσβύτεροι και οι τιθηνοί προς Ιού λέγοντες·
παίδές σου και ηµείς, και όσα εάν είπης προς ηµάς, ποιήσοµεν· ου βασλεύσοµεν άνδρα, το αγαθόν εν οφθαµοίς σου
ποιήσοµεν.
Δ Βασ. 10,5    Οι άρχοντες, λοιπόν, του βασιλικού οίκου και της πόλεως Σαµαρείας και οι πρεσβύτεροι, και οι υπεύθυνοι δια
την διατροφήν και ανατροφήν των υιών του βασιλέως, απήντησαν προς τον Ιού και του είπαν· “ηµείς είµεθα δούλοι σου.
Και όσα εάν µας διατάξης, θα κάµωµεν. Δεν θέλοµεν να αναδείξωµεν άλλον άνδρα ως βασιλέα µας. Αλλά θα πράξωµεν ο,τι
είναι αρεστόν ενώπιόν σου”.
Δ Βασ. 10,6  και έγραψε προς αυτούς Ιού βιβλίον δεύτερον λέγων· ει εµοί υµείς, και της φωνής µου υµείς εισακούετε, λάβετε
την κεφαλήν ανδρών των υιών τού κυρίου υµών και ενέγκατε προς µε ως η ώρα αύριον εν Ιεζράελ. και οι υιοί τού βασιλέως
ήσαν εβδοµήκοντα άνδρες· ούτοι αδροί της πόλεως εξέτρεφον αυτούς.
Δ Βασ. 10,6    Ο Ιού έστειλε δευτέραν επιστολήν προς αυτούς λέγων· “εάν πράγµατι σεις είσθε ιδικοί µου και υπακούετε εις
τας εντολάς µου, πάρετε τας κεφαλάς των ανδρών, των υιών του κυρίου σας, και αύριον κατά την αυτήν ώραν φέρετέ τας
προς εµέ εις Ιεζράελ”. Οι δε υιοί του βασιλέως Αχαάβ ήσαν εβδοµήκοντα άνδρες, τους οποίους οι επίσηµοι της πόλεως
διέτρεφον.
Δ Βασ. 10,7  και εγένετο ως ήλθε το βιβλίον προς αυτούς, και έλαβον τους υιούς τού βασιλέως και έσφαξαν αυτούς ,
εβδοµήκοντα άνδρας, και έθηκαν τας κεφαλάς αυτών εν καρτάλλοις και απέστειλαν αυτάς προς αυτόν εις Ιεζράελ.
Δ Βασ. 10,7    Οταν η επιστολή έφθασε προς αυτούς, επήραν εκείνοι τους απογόνους του βασιλέως, τους έσφαξαν εν όλω
εβδοµήκοντα άνδρας, έθεσαν τας κεφαλάς των εις κάνιστρα και τας έστειλαν προς τον Ιού, εις την Ιεζράελ.
Δ Βασ. 10,8  και ήλθεν ο άγγελος και απήγγειλε λέγων· ήνεγκαν τας κεφαλάς των υιών τού βασιλέως· και είπε· θέτε αυτάς
βουνούς δύο παρά την θύραν της πύλης εις πρωΐ.
Δ Βασ. 10,8    Ηλθεν αγγελιαφόρος προς τον Ιού και του ανήγγειλεν· “έφεραν τας κεφαλάς των απογόνων του βασιλέως
Αχαάβ”. Εκείνος δε απήντησε· “θέσατε τας εις δύο σωρούς πλησίον εις την θύραν της πύλης της πόλεως έως το πρωϊ”.
Δ Βασ. 10,9 και εγένετο πρωΐ και εξήλθε και έστη εν τώ πυλώνι της πόλεως και είπε προς πάντα τον λαόν· δίκαιοι υµείς· ιδού
εγώ ειµι συνεστράφην επί τον κύριόν µου και απέκτεινα αυτόν· και τις επάταξε πάντας τούτους;
Δ Βασ. 10,9    Οταν έγινε πρωι, εβγήκεν ο Ιού και εστάθη εις την πύλην της πόλεως και είπε προς όλον τον συγκεντρωθέντα
εκεί λαόν· “σεις είσθε δίκαιοι κριταί. Ιδού εγώ επανεστάτησα εναντίον του κυρίου µου, του βασιλέως Ιωράµ, και τον
εφόνευσα. Αυτούς όµως εδώ ποιός τους εφόνευσε;
Δ Βασ. 10,10  ίδετε αφφώ, ότι ου πεσείται από τού ρήµατος Κυρίου εις την γήν, ού ελάλησε Κύριος επί τον οίκον Αχαάβ· και
Κύριος εποίησεν όσα ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Ηλιού.
Δ Βασ. 10,10  Προσέξατε, λοιπόν, και ίδετε ότι καµµία από τας προφητείας, τας οποίας ο Κυριος µίλησε εναντίον του οίκου
του Αχαάβ, δεν έπεσεν εις την γην απραγµατοποίητος. Ο Κυριος επραγµατοποίησεν όσα προανήγγειλε δια µέσου του
δούλου του του Ηλιού εναντίον του Αχαάβ”.
Δ Βασ. 10,11  και επάταξεν Ιού πάντας τους καταλειφθέντας εν τώ οίκω Αχαάβ εν Ιεζράελ και πάντας τους αδρούς αυτού
και τους γνωστούς αυτού και τους ιερείς αυτού ώστε µη καταλιπείν αυτού κατάλειµµα.
Δ Βασ. 10,11   Ο Ιού εφόνευσεν επίσης όλους τους εναποµείναντος απογόνους του οίκου Αχαάβ εις Ιζράελ και όλους τους
αξιωµατούχους ανθρώπους του και τους γνωστούς του και τους ιερείς αυτού , ώστε να µη αποµείνη κανένας απόγονος από
τον οίκον Αχαάβ.
Δ Βασ. 10,12  Καί ανέστη και επορεύθη εις Σαµάρειαν, αυτός εν Βαιθακάδ των ποιµένων εν τή οδώ,
Δ Βασ. 10,12  Επειτα από τα γεγονότα αυτά εσηκώθη και επορεύθη εις την Σαµάρειαν εις Βαιθακάδ, η οποία ήτο πόλις των
ποιµένων παρά την οδόν.
Δ Βασ. 10,13  και Ιού εύρε τους αδελφούς Οχοζίου βασιλέως Ιούδα και είπε· τίνες υµείς; και είπον· αδελφοί Οχοζίου ηµείς και
κατέβηµεν εις ειρήνην των υιών τού βασιλέως και των υιών της δυναστευούσης.
Δ Βασ. 10,13  Εκεί συνήντησε τους αδελφούς του Οχοζίου, του βασιλέως των Ιουδαίων, και τους ηρώτησε· “ποίοι είσθε σεις;”
Εκείνοι δε του απήντησαν· “ηµείς είµεθα αδελφοί του Οχοζίου και κατεβαίνοµεν, δια να χαιρετήσωµεν τους υιούς του
βασιλέως και της βασιλίσσης”.



Δ Βασ. 10,14  και είπε· συλλάβετε αυτούς ζώντας· και έσφαξαν αυτούς εις Βαιθακάδ, τεσσαράκοντα και δύο άνδρας, ου
κατέλιπεν άνδρα εξ αυτών.
Δ Βασ. 10,14  Ο Ιού διέταξε· “συλλάβετε αυτούς ζώντας”. Τους συνέλαβαν και τους έσφαξαν εις Βαιθακάδ, τεσσαράκοντα
δύο άνδρας εν όλω. Κανένας από αυτούς δεν υπελείφθη ζωντανός.
Δ Βασ. 10,15  και επορεύθη εκείθεν και εύρε τον Ιωναδάβ υιόν ηχάβ εις απαντήν αυτού, και ηυλόγησεν αυτόν. και είπε προς
αυτόν Ιού· ει έστι καρδία σου µετά καρδίας µου ευθεία καθώς η καρδία µου µετά της καρδίας σου; και είπεν Ιωναδάβ· έστι.
και είπεν Ιού· και ει έστι, δός την χείρά σου. και έδωκε την χείρα αυτού, και ανεβίβασεν αυτόν προς αυτόν επί το άρµα
Δ Βασ. 10,15  Από εκεί ο Ιού επορεύθη και συνήντησε τον Ιωναδάβ, υιόν του Ρηχάβ, τον εχαιρέτησεν ειρηνικώς και τον
ηρώτησεν· “η καρδιά σου είναι ειλικρινώς µαζή µε την ιδικήν µου καρδιάν, όπως η καρδιά µου είναι µε την ιδικήν σου
καρδιάν;” Ο Ιωναδάβ απήντησεν· “είναι”. Ο Ιού είπε πάλιν προς αυτόν· “εάν είναι, δος µου το χέρι σου”. Του έδωκε το χέρι ο
δε Ιού τον ανεβίβασεν στο άρµα του και τον εκάθησε πλησίον του.
Δ Βασ. 10,16  και είπε προς αυτόν· δεύρο µετ εµού και ιδέ εν τώ ζηλώσαί µε τώ Κυρίω Σαββαώθ και επεκάθισεν αυτόν εν τώ
άρµατι αυτού.
Δ Βασ. 10,16  Είπε δε ο Ιού προς τον Ιωναδάβ· “έλα µαζή µου και θα ιδής τον ζήλον, µε τον οποίον υπηρετώ τον Κυριον
Σαββαώθ”. Ο Ιού έβαλεν αυτόν να καθήση στο πολεµικόν του άρµα.
Δ Βασ. 10,17  και εισήλθεν εις Σαµάρειαν και επάταξε πάντας τους καταλειφθέντας τού Αχαάβ εν Σαµαρεία έως τού
αφανίσαι αυτόν κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησε προς Ηλιού.
Δ Βασ. 10,17  Εισήλθεν εις την Σαµάρειαν, όπου και εφόνευσεν όλους τους αποµείναντας από τους απογόνους του Αχαάβ εις
την Σαµάρειαν, µέχρις ότου τους εξηφάνισεν όλους, σύµφωνα µε την προφητείαν του Κυρίου, την οποίαν είπε προς τον
προφήτην Ηλίαν.
Δ Βασ. 10,18  Καί συνήθροισεν Ιού πάντα τον λαόν και είπε προς αυτούς· Αχαάβ εδούλευσε τώ Βάαλ ολίγα, Ιού δουλεύσει
αυτώ πολλά·
Δ Βασ. 10,18  Ο Ιού συνεκέντρωσεν όλον τον λαόν και είπε προς αυτούς· “ο Αχαάβ ολίγον ελάτρευσε τον θεόν Βααλ και τον
υπηρέτησε. Εγώ όµως ο Ιού θα λατρεύσω αυτόν περισσότερον”.
Δ Βασ. 10,19  και νύν, πάντες οι προφήται τού Βάαλ, πάντας τους δούλους αυτού και τους ιερείς αυτού καλέσατε προς µε,
ανήρ µη επισκεπήτω, ότι θυσία µεγάλη µοι τώ Βάαλ· πάς, ός εάν επισκεπή, ου ζήσεται. και Ιού εποίησεν εν πτερνισµώ, ίνα
απολέση τους δούλους τού Βάαλ.
Δ Βασ. 10,19  Και τώρα καλέσατε εδώ προς εµέ όλους τους προφήτας του Βααλ, όλους τους ιερείς και γενικώς όλους εκείνους
οι οποίοι ελάτρευον αυτόν. Κανείς να µη απουσιάση, διότι εγώ θα προσφέρω µεγάλην θυσίαν στον Βααλ. Εκείνος ο οποίος
θα απουσιάση, δεν θα ζήση θα εκτελεσθή”. Ο Ιού έκαµε τούτο µε την υστερόβουλον σκέψιν να εξολοθρεύση όλους όσοι
ελάτρευον τον Βααλ.
Δ Βασ. 10,20  και είπεν Ιού· αγιάσατε ιερείαν τώ Βάαλ· και εκήρυξαν.
Δ Βασ. 10,20   Ο Ιού διέταξε· “προκηρύξατε επίσηµον συγκέντρωσιν προς τιµήν του Βααλ”. Εκείνοι δε προεκήρυξαν.
Δ Βασ. 10,21  και απέστειλεν Ιού εν παντί Ισραήλ λέγων· και νύν πάντες οι δούλοι και πάντες οι ιερείς αυτού και πάντες οι
προφήται αυτού, µηδείς απολειπέσθω, ότι θυσίαν µεγάλην ποιώ· ός αν απολειφθή, ου ζήσεται. και ήλθον πάντες οι δούλοι
τού Βάαλ και πάντες οι ιερείς αυτού και πάντες οι προφήται αυτού· ου κατελείφθη ανήρ , ός ου παρεγένετο. και εισήλθον εις
τον οίκον τού Βάαλ, και επλήσθη ο οίκος τού Βάαλ στόµα εις στόµα.
Δ Βασ. 10,21  Ο Ιού έστειλε διαταγήν προς όλους τους Ισραηλίτας λέγων· “λοιπόν, όλοι οι λατρεύοντες τον Βααλ, οι ιερείς
αυτού και οι προφήται αυτού, ας έλθουν εις την συγκέντρωσιν. Κανείς ας µη λείψη, διότι εγώ θα προσφέρω θυσίαν
µεγάλην. Εάν κανείς απουσιάση, θα εκτελεσθή”. Και συνεκεντρώθησαν πράγµατι όλοι οι λάτρστου Βααλ και όλοι οι ιερείς
αυτού και όλοι οι προφήται του. Δεν απέµεινεν ούτε ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν προσήλθεν. Εισήλθον δε όλοι στον ναόν
του Βααλ και εγέµισεν ο ναός του Βααλ τόσον, ώστε το στόµα του ενός ήγγιζεν στο στόµα του άλλου.
Δ Βασ. 10,22  και είπεν Ιού τώ επί τού οίκου µεσθάαλ· εξάγαγε ένδυµα πάσι τοίς δούλοις τού Βάαλ· και εξήνεγκεν αυτοίς ο
στολιστής.
Δ Βασ. 10,22   Ο Ιού είπεν στον σκευοφύλακα του ναού του Βααλ· “βγάλε τα ιερά άµφια και δώσε αυτά στους λατρεύοντας
τον Βααλ”. Ο σκευοφύλαξ τα έβγαλε και τα έδωσεν εις αυτούς.
Δ Βασ. 10,23  και εισήλθεν Ιού και Ιωναδάβ υιός ηχάβ εις οίκον τού Βάαλ και είπε τοίς δούλοις τού Βάαλ· ερευνήσατε και
ίδετε, ει έστι µεθ υµών των δούλων Κυρίου, ότι αλλ ή οι δούλοι τού Βάαλ µονώτατοι.
Δ Βασ. 10,23   Ο Ιού εισήλθε τότε µαζή µε τον Ιωναδάβ, υιόν του Ρηχάβ, στον ναόν του Βααλ και είπεν στους λατρεύοντας
τον Βααλ· “ερευνήσατε και ίδετε, µήπως υπάρχει µεταξύ σας κανείς άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον Κυριον του Ισραήλ,
διότι εδώ µέσα πρέπει να ευρίσκωνται µόνον και µόνον οι πιστοί του Βααλ”.
Δ Βασ. 10,24  και εισήλθε τού ποιήσαι τα θύµατα και τα ολοκαυτώµατα. και Ιού έταξεν εαυτώ έξω ογδοήκοντα άνδρας και
είπεν· ανήρ, ός εάν διασωθή από των ανδρών, ών εγώ ανάγω επί χείρα υµών, η ψυχή αυτού αντί της ψυχής αυτού.
Δ Βασ. 10,24   Εισήλθε και ο Ιού στον ναόν, τάχα δια να προσφέρη θυσίας και ολοκαυτώµατα. Εν τω µεταξύ διέταξε να
ευρίσκονται έξω από τον ναόν ογδοήκοντα άνδρες και είπε προς αυτούς · “εάν κανείς από τους άνδρας, τους οποίους εγώ θα
παραδώσω εις τα χέρια σας, διασωθή, θα πληρώσετε µε την ιδικήν σας ζωήν την ζωήν εκείνου”.
Δ Βασ. 10,25  και εγένετο ως συνετέλεσε ποιών την ολοκαύτωσιν, και είπεν Ιού τοίς παρατρέχουσι και τοίς τριστάταις·
εισελθόντες πατάξατε αυτούς, µη εξελθάτω εξ αυτών ανήρ· και επάταξαν αυτούς εν στόµατι ροµφαίας, και έριψαν οι
παρατρέχοντες και οι τριστάται και επορεύθησαν έως πόλεως οίκου τού Βάαλ.
Δ Βασ. 10,25   Οταν ο Ιού ετελείωσε την θυσίαν του ολοκαυτώµατος, είπεν εις την σωµατοφυλακήν του και τους
αξιωµατικούς του· “εισέλθετε στον ναόν του Βααλ και φονεύσατε όλους. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να εξέλθη
ζωντανός”. Εκείνοι επέρασαν όλους εν στόµατι ροµφαίας. Αφού δε η βασιλική φρουρά του Ιού και οι αξιωµατικοί του
έρριψαν αυτούς κάτω νεκρούς, εισήλθον στο εσωτερικόν µέρος του ναού του Βααλ.
Δ Βασ. 10,26  και εξήνεγκαν την στήλην τού Βάαλ και ενέπρησαν αυτήν.
Δ Βασ. 10,26   Απ' εκεί έβγαλαν έξω το άγαλµα του Βααλ και το παρέδωσαν στο πυρ .
Δ Βασ. 10,27  και κατέσπασαν τας στήλας τού Βάαλ και έταξαν αυτόν εις λυτρώνα έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 10,27   Ακόµη δε και τα άλλα µικρότερα αγάλµατα του Βααλ κατέρριψαν και συνέτριψαν, ερήµωσαν τον ναόν και



ώρισαν αυτόν ως τόπον απορριµµάτων, όπως και είναι µέχρι της ηµέρας αυτής.
Δ Βασ. 10,28  Καί ηφάνισεν Ιού τον Βάαλ εξ Ισραήλ·
Δ Βασ. 10,28   Ετσι ο Ιού εξηφάνισε τον θεόν Βααλ εκ µέσου του Ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 10,29  πλήν αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ, ουκ απέστη Ιού από όπισθεν αυτών, αι
δαµάλεις αι χρυσαί εν Βαιθήλ και εν Δάν.
Δ Βασ. 10,29   Αλλά δεν απεµακρύνθη εντελώς ο Ιού από τας αµαρτίας του Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος είχεν
εκτρέψει τον ισραηλιτικόν λαόν εις την ασέβειαν. Διότι αι χρυσαί ειδωλολατρικαί δαµάλεις παρέµεναν, όπως και πριν, εις
την Βαιθήλ και εις την Δαν.
Δ Βασ. 10,30  και είπε Κύριος προς Ιού· ανθ ών όσα ηγάθυνας ποιήσαι το ευθές εν οφθαλµοίς µου κατά πάντα, όσα εν τή
καρδία µου εποίησας τώ οίκω Αχαάβ, υιοί τέταρτοι καθήσονταί σοι επί θρόνου Ισραήλ.
Δ Βασ. 10,30   Ο Κυριος είπε τότε προς τον Ιού· “δι' όλας τας αγαθάς πράξεις, τας οποίας προθύµως έκαµες ενώπιόν µου, όσα
δηλαδή έκαµες σύµφωνα µε το θέληµά µου εναντίον του οίκου του Αχαάβ, εγώ θα σε αµείψω. Ιδού τέσσαρες γενεαί σου θα
καθήσουν επάνω στον βασιλικόν θρόνον του λαού του Ισραήλ”.
Δ Βασ. 10,31  και Ιού ουκ εφύλαξε πορεύεσθαι εν νόµω Κυρίου Θεού Ισραήλ εν όλη καρδία αυτού, ουκ απέστη απάνωθεν
αµαρτιών Ιεροβοάµ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 10,31  Αλλά ο Ιού δεν επρόσεξεν, ώστε να βαδίση και να ζήση σύµφωνα µε τον νόµον του Κυρίου, του Θεού του
Ισραηλιτικού λαού, µε όλην του την καρδίαν. Δια τούτο δε και δεν απεµακρύνθη από τας αµαρτίας του Ιεροβοάµ, ο οποίος
παρέσυρε τον ισραηλιτικόν λαόν εις την ασέβειαν.
Δ Βασ. 10,32  εν ταίς ηµέραις εκείναις ήρξατο Κύριος συγκόπτειν εν τώ Ισραήλ, και επάταξεν αυτούς Αζαήλ εν παντί ορίω
Ισραήλ,
Δ Βασ. 10,32   Δι' αυτό και ο Κυριος κατά την εποχήν εκείνην ήρχισε να περικόπτη εδάφη από τον ισραηλιτικόν λαόν . Ο
Αζαήλ προσέβαλε τους Ισραηλίτας καθ' όλον το µήκος των συνόρων του βασιλείου των.
Δ Βασ. 10,33  από τού Ιορδάνου κατ ανατολάς ηλίου πάσαν την γήν Γαλαάδ τού Γαδδί και τού ουβήν και τού Μανασσή, από
Αροήρ, ή εστιν επί τού χείλους χειµάρου Αρνών, και την Γαλαάδ και την Βασάν.
Δ Βασ. 10,33  Ηρχισε δε να περικόπτη και αφαιρή εδάφη από την ανατολικήν του Ιορδάνου χώραν. Ετσι κατέλαβεν όλην την
χώραν Γαλαάδ της φυλής Γαδ, την περιοχήν των φυλών Ρουβήν και του Μανασσή , από της πόλεως Αροήρ, η οποία
ευρίσκεται εις την όχθην του χειµάρρου Αρνών προς νότον, µέχρι και της χώρας Γαλαάδ και Βασάν προς βορράν.
Δ Βασ. 10,34  και τα λοιπά των λόγων Ιού και πάντα, όσα εποίησε, και πάσα η δυναστεία αυτού και τας συνάψεις, ας
συνήψεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίου λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 10,34   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιού και όλα τα κατορθώµατά του και αι µάχαι, τας οποίας έκαµε, όλα αυτά δεν
είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του Ισραήλ;
Δ Βασ. 10,35 και εκοιµήθη Ιού µετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν Σαµαρεία· και εβασίλευσεν Ιωάχαζ υιός αυτού
αντ αυτού.
Δ Βασ. 10,35  Ο Ιού εκοιµήθη µε τους προγόνους αυτού και τον έθαψαν εις την Σαµάρειαν. Αντ' αυτού δε έγινε βασιλεύς ο
υιός του ο Ιωάχαζ.
Δ Βασ. 10,36  και αι ηµέραι, ας εβασίλευσεν Ιού επί Ισραήλ, εικοσιοκτώ έτη εν Σαµαρεία.
Δ Βασ. 10,36   Τα έτη δε, κατά τα οποία εβασίλευσεν ο Ιού στον ισραηλιτικόν λαόν µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν, ανήλθον
εις είκοσι οκτώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Δ Βασ. 11,1  Καί Γοθολία η µήτηρ Οχοζίου είδεν ότι απέθανεν ο υιός αυτής, και απώλεσε πάν το σπέρµα της βασιλείας.
Δ Βασ. 11,1     Η Γοθολία, η µήτηρ του Οχοζίου, όταν είδεν ότι απέθανεν ο υιός της, εξωλόθρευσεν αυτή όλους τους
απογόνους της βασιλικής οικογενείας του βασιλείου Ιούδα.
Δ Βασ. 11,2  και έλαβεν Ιωσαβεέ θυγάτηρ τού βασιλέως Ιωράµ αδελφή Οχοζίου τον Ιωάς υιόν αδελφού αυτής και έκλεψεν
αυτόν εκ µέσου των υιών τού βασιλέως των θανατουµένων, αυτόν και την τροφόν αυτού, εν τώ ταµείω των κλινών, και
έκρυψεν αυτόν από προσώπου Γοθολίας και ουκ εθανατώθη.
Δ Βασ. 11,2    Η Ιωσαβεέ όµως, θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράµ και αδελφή του Οχοζίου, απέσυρε κρυφίως τον Ιωάς, υιόν του
αδελφού της, από τους άλλους υιούς του βασιλέως, όταν εκείνοι εφονεύοντο. Εθεσε δε αυτόν και την τροφόν του εις ένα
δωµάτιον, όπου υπήρχον κλίναι. Εκεί απέκρυψεν αυτόν από την Γοθολίαν και έτσι αυτός δεν εξετελέσθη.
Δ Βασ. 11,3  και ήν µετ αυτής κρυβόµενος εν οίκω Κυρίου έξ έτη· και Γοθολία βασιλεύουσα επί της γής.
Δ Βασ. 11,3     Από εκεί µετέφερεν αυτόν στον οίκον του Κυρίου, όπου έµεινε κρυµµένος µαζή µε την τροφόν του επί εξ έτη. Η
δε Γοθολία κατά το διάστηµα αυτό εβασίλευεν επί του λαού της χώρας.
Δ Βασ. 11,4  και εν τώ έτει τώ εβδόµω απέστειλεν Ιωδαέ ο ιερεύς και έλαβε τους εκατοντάρχους των Χορί και των ασίµ, και
απήγαγεν αυτούς προς αυτόν εις οίκον Κυρίου και διέθετο αυτοίς διαθήκην Κυρίου και ώρκωσεν αυτούς ενώπιον Κυρίου
και έδειξεν αυτοίς Ιωδαέ τον υιόν τού βασιλέως
Δ Βασ. 11,4    Κατά το έβδοµον έτος ο αρχιερεύς Ιωδαέ απέστειλε και προσεκάλεσε τους εκατοντάρχους, αξιωµατικούς της
βασιλικής φρουράς των Χορρί και των Ρασίµ, και έφερεν αυτούς στον οίκον του Κυρίου προς τον κρυµµένον Ιωάς. Εκεί δε
συνήψε µε αυτούς συµφωνίαν ενώπιον του Κυρίου δια την ανάδειξιν του Ιωάς ως βασιλέως. Τους ώρκισεν ενώπιον του
Κυρίου και έδειξεν εις αυτούς ο Ιωδαέ τον υιόν του βασιλέως.
Δ Βασ. 11,5  και ενετείλατο αυτοίς λέγων· ούτος ο λόγος, ον ποιήσετε·
Δ Βασ. 11,5     Εδωσε δε κατόπιν εις αυτούς εντολήν και είπεν· “αυτό είναι το έργον, το οποίον έχετε καθήκον να κάµετε.
Δ Βασ. 11,6  το τρίτον εξ υµών εισελθέτω το σάββατον και φυλάξατε φυλακήν οίκου τού βασιλέως εν τώ πυλώνι και το
τρίτον εν τή πύλη των οδών και το τρίτον της πύλης οπίσω των παρατρεχόντων· και φυλάξατε την φυλακήν τού οίκου .
Δ Βασ. 11,6    Το ένα τρίτον από σας µε τους στρατιώτας σας θα προσέλθουν κατά το Σαββατον τούτο και θα φρουρούν το
βασιλικόν ανάκτορον ιστάµενοι εις την πύλην των ανακτόρων. Το δεύτερον τµήµα θα ευρίσκεται στοποθεσίαν, που
ονοµάζεται πύλη οδών. Το δε τρίτον τµήµα θα φρουρή εις την τοποθεσίαν της πύλης, η οποία λέγεται πύλη των
στρατιωτών. Από εκεί αυτά θα επιβλέπουν και θα προσέχουν το βασιλικόν ανάκτορον .



Δ Βασ. 11,7  και δύο χείρες εν υµίν, πάς ο εκπορευόµενος το σάββατον, και φυλάξουσι την φυλακήν οίκου Κυρίου προς τον
βασιλέα·
Δ Βασ. 11,7     Από τα δύο δε ιδικά σας τάγµατα το ένα τµήµα θα φρουρή τον οίκον του Κυρίου και τον βασιλέα, που θα
ευρίσκεται εις αυτόν.
Δ Βασ. 11,8  και κυκλώσατε επί τον βασιλέα κύκλω, ανήρ και το σκεύος αυτού εν χειρί αυτού, και ο εισπορευόµενος εις τας
σαδηρώθ αποθανείται. και έσονται µετά τού βασιλέως εν τώ εκπορεύεσθαι αυτόν και εν τώ εισπορεύεσθαι αυτόν.
Δ Βασ. 11,8    Το δε άλλο θα περικυκλώση τον ναόν, όπου ευρίσκεται ο βασιλεύς, και καθένας από τους στρατιώτας θα
κρατή εις τα χέρια του το όπλον του. Εκείνος, που θα τολµήση να εισέλθη εις τας τάξεις των, θα εκτελήται. Αυτοί θα είναι
εις την διάθεσιν του βασιλέως, οπουδήποτε θελήση αυτός να µεταβή”.
Δ Βασ. 11,9  και εποίησαν οι εκατόνταρχοι πάντα, όσα ενετείλατο Ιωδαέ ο συνετός, και έλαβεν ανήρ τους άνδρας αυτού και
τους εισπορευοµένους το σάββατον µετά των εκπορευοµένων το σάββατον και εισήλθον προς Ιωδαέ τον ιερέα.
Δ Βασ. 11,9    Οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αξιωµατικοί εξετέλεσαν όλα όσα υπέδειξεν εις αυτούς ο συνετός Ιωδαέ. Επήρε,
δηλαδή, ο κάθε αξιωµατικός τους άνδρας του, οι οποίοι κατά το Σαββατον θα αντικαθιστούσαν την φρουράν, όπως επίσης
και τους άνδρας της φρουράς που θα αντικαθίστατο, και µετέβησαν προς τον αρχιερέα Ιωδαέ.
Δ Βασ. 11,10  και έδωκεν ο ιερεύς τοίς εκατοντάρχοις τους σειροµάστας και τους τρισσούς τού βασιλέως Δαυίδ τού εν οίκω
Κυρίου.
Δ Βασ. 11,10   Ο αρχιερεύς έδωκεν στους αξιωµατικούς τα όπλα, λόγχας και ασπίδας του βασιλέως, Δαυίδ, που υπήρχον
στον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 11,11  και έστησαν οι παρατρέχοντες, ανήρ και το σκεύος αυτού εν τή χειρί αυτού, από της ωµίας τού οίκου της
δεξιάς έως της ωµίας τού οίκου της ευωνύµου τού θυσιαστηρίου και τού οίκου επί τον βασιλέα κύκλω.
Δ Βασ. 11,11   Οι στρατιώται ίσταντο εις την θέσιν των κρατούντες εις τα χέρια ο καθένας το όπλον του. Παρετάχθησαν δε
από της δεξιάς πλευράς του ναού µέχρι της αριστεράς πλευράς του, πλησίον στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, και
γύρω στον ναόν, όπου έµενεν ο νεαρός βασιλεύς.
Δ Βασ. 11,12  και εξαπέστειλε τον υιόν τού βασιλέως και έδωκεν επ αυτόν το νεζέρ και το µαρτύριον και εβασίλευσεν αυτόν
και έχρισεν αυτόν, και εκρότησαν τή χειρί και είπαν· ζήτω ο βασιλεύς.
Δ Βασ. 11,12   Ο Ιωδαέ τότε έβγαλε τον νεαρόν βασιλέα , έθεσεν εις αυτόν το βασιλικόν διάδηµα, έδωσεν εις τα χέρια του τον
Νοµον, τον έχρισε και τον ανεκήρυξεν ως βασιλέα. Οι παριστάµενοι εχειροκρότησαν και είπαν· “ζήτω ο βασιλεύς” !
Δ Βασ. 11,13  και ήκουσε Γοθολία την φωνήν των τρεχόντων τού λαού και εισήλθε προς τον λαόν εις οίκον Κυρίου .
Δ Βασ. 11,13 Η Γοθολία ήκουσε την φωνήν αυτήν και τας ζητωκραυγάς των στρατιωτών και του λαού και εβγήκε προς τον
λαόν στον οίκον του Κυρίου.
Δ Βασ. 11,14  και είδε και ιδού ο βασιλεύς ειστήκει επί τού στύλου κατά το κρίµα, και οι ωδοί και αι σάλπιγγες προς τον
βασιλέα, και πάς ο λαός της γής χαίρων και σαλπίζων εν σάλπιγξι· και διέρηξε Γοθολία τα ιµάτια εαυτής και εβόησε·
σύνδεσµος σύνδεσµος.
Δ Βασ. 11,14   Αίφνης είδε τον νεαρόν βασιλέα να ίσταται επάνω εις την εξέδραν του, σύµφωνα µε τα παραδεδοµένα, και
πλησίον του ήσαν οι ψάλται και οι σαλπιγκταί, και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ χαίροντες και σαλπίζοντες. Η Γοθολία
έσχισε τα ιµάτιά της και εφώναξε· “συνωµοσία, συνωµοσία”.
Δ Βασ. 11,15  και ενετείλατο Ιωδαέ ο ιερεύς τοίς εκατοντάρχοις τοίς επισκόποις της δυνάµεως και είπε προς αυτούς·
εξαγάγετε αυτήν έσωθεν των σαδηρώθ· ο εισπορευόµενος οπίσω αυτής θανάτω θανατωθήσεται εν ροµφαία· ότι είπεν ο
ιερεύς· και µη αποθάνη εν οίκω Κυρίου.
Δ Βασ. 11,15   Ο αρχιερεύς Ιωδαέ έδωσεν εντολήν στους εκατοντάρχους, στους αξιωµατικούς της στρατιωτικής δυνάµεως,
και είπε προς αυτούς· “βγάλετε αυτήν έξω από την παράταξιν. Εκείνος, ο οποίος θα ακολουθήση οπίσω από αυτήν, θα
αποθάνη δια ροαφαίας”. Διέταξε δε ακόµη και είπε να µη φονευθή αυτή εντός του ναού του Κυρίου.
Δ Βασ. 11,16  και επέθηκαν αυτή χείρας, και εισήλθεν οδόν εισόδου των ίππων οίκου τού βασιλέως και απέθανεν εκεί.
Δ Βασ. 11,16   Απλωσαν τα χέρια των και την συνέλαβον· αυτή δε εισήλθεν εις την οδόν, η οποία οδηγεί εις την είσοδον του
βασιλικού σταύλου. Εκεί και εθανατώθη.
Δ Βασ. 11,17  και διέθετο Ιωδαέ διαθήκην ανά µέσον Κυρίου και ανά µέσον τού βασιλέως και ανά µέσον τού λαού τού είναι
εις λαόν τώ Κυρίω, και ανά µέσον τού βασιλέως και ανά µέσον τού λαού.
Δ Βασ. 11,17   Ο Ιωδαέ συνήψε συµφωνίαν µεταξύ του Κυρίου, του βασιλέως και του λαού, δια να είναι ο λαός αυτός
ιδιαίτερος λαός του Κυρίου. Συµφωνίαν επίσης συνήψε µεταξύ του βασιλέως και του λαού.
Δ Βασ. 11,18  και εισήλθε πάς ο λαός της γής εις οίκον τού Βάαλ και κατέσπασαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τας
εικόνας αυτού συνέτριψαν αγαθώς και τον Μαθάν τον ιερέα τού Βάαλ απέκτειναν κατά πρόσωπον των θυσιαστηρίων, και
έθηκεν ο ιερεύς επισκόπους εις τον οίκον Κυρίου.
Δ Βασ. 11,18   Ολοι δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, έπειτα από τα γεγονότα αυτά, εισήλθον στον ναόν του Βααλ και τον
κατεκρήµνισαν. Συνέτριψαν τα θυσιαστήρια και τα αγάλµατα αυτού εξ ολοκλήρου. Τον δε Μαθάν, τον ιερέα του Βααλ,
εφόνευσαν εµπρός εις τα θυσιαστήρια. Ο αρχιερεύς Ιωδαέ έθεσε φρουρούς στον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 11,19  και έλαβε τους εκατοντάρχους και τον Χορί και τον ασίµ και πάντα τον λαόν της γής, και κατήγαγον τον
βασιλέα εξ οίκου Κυρίου, και εισήλθον οδόν πύλης των παρατρεχόντων οίκου τού βασιλέως , και εκάθισαν αυτόν επί
θρόνου των βασιλέων.
Δ Βασ. 11,19   Επήρε κατόπιν ο Ιωδαέ τους εκατοντάρχους της βασιλικής φρουράς Χορρί και Ρασίµ, όπως και όλον τον λαόν
της Ιερουσαλήµ. Ολοι οδήγησαν τον βασιλέα αυτόν από τον ναόν του Κυρίου και εισήλθαν δια της πύλης των στρατιωτών
στο βασιλικόν ανάκτορον. Εκεί δε έθεσαν αυτόν στον βασιλικόν θρόνον.
Δ Βασ. 11,20  και εχάρη πάς ο λαός της γής, και η πόλις ησύχασε· και την Γοθολίαν εθανάτωσαν εν ροµφαία εν οίκω τού
βασιλέως.
Δ Βασ. 11,20  Ολος ο λαός της περιοχής Ιερουσαλήµ εχάρη, η δε πόλις ησύχασε. Την Γοθολίαν εξετελεσαν δια ροµφαίας
µέσα στο βασιλικόν ανάκτορον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12



Δ Βασ. 12,1  Υιός επτά ετών Ιωάς εν τώ βασιλεύειν αυτόν.
Δ Βασ. 12,1    Επτά ετών ήτο ο Ιωάς, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον.
Δ Βασ. 12,2  εν έτει εβδόµω τώ Ιού εβασίλευσεν Ιωάς και τεσσαράκοντα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα της
µητρός αυτού Αβιά εκ της Βηρσαβεέ.
Δ Βασ. 12,2    Κατά το έβδοµον έτος του Ιού, βασιλέως του Ισραήλ, ανήλθεν στον θρόνον ο Ιωάς. Εβασίλευσε δε
τεσσαράκοντα έτη εις την Ιουδαίαν µε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αβιά και κατήγετο από την
πόλιν Βηρσαβεέ.
Δ Βασ. 12,3  και εποίησεν Ιωάς το ευθές ενώπιον Κυρίου πάσας τας ηµέρας, ας εφώτισεν αυτόν Ιωδαέ ο ιερεύς·
Δ Βασ. 12,3    Ο Ιωάς έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου όλας τας ηµέρας της βασιλείας του, κατά τας οποίας
διεφωτίζετο από τον αρχιερέα Ιωδαέ.
Δ Βασ. 12,4  πλήν των υψηλών ου µετεστάθησαν, και εκεί έτι ο λαός εθυσίαζε και εθυµίων εν τοίς υψηλοίς.
Δ Βασ. 12,4    Αλλά τους υψηλούς τόπους, όπου ελατρεύοντο ακόµη τα είδωλα, δεν επέτυχε να καταστρέψη και έτσι ο λαός
προσέφερεν και στους ειδωλικούς θεούς θυσίας και θυµιάµατα.
Δ Βασ. 12,5  και είπεν Ιωάς προς τους ιερείς· πάν το αργύριον των αγίων το εισοδιαζόµενον εν τώ οίκω Κυρίου, αργύριον
συντιµήσεως, ανήρ αργύριον λαβών συντιµήσεως, πάν αργύριον, ό εάν αναβή επί καρδίαν ανδρός ενεγκείν εν οίκω Κυρίου,
Δ Βασ. 12,5    Ο Ιωάς είπε προς τους ιερείς· “όλον το αργύριον, το οποίον εισοδεύεται στον ναόν από τας αγίας προσφοράς,
δηλαδή το αργύριον το οποίον προέρχεται από προσωπικήν προσφοράν, το αργύριον το οποίον εισπράττεται κατόπιν
εκτιµήσεως, και το αργύριον το οποίον κατά την διάθεσίν του έκαστος θα προσφέρη προς τον ναόν του Κυρίου,
Δ Βασ. 12,6  λαβέτωσαν εαυτοίς οι ιερείς ανήρ από της πράσεως αυτών και αυτοί κρατήσουσι το βεδέκ τού οίκου εις πάντα,
ού εάν ευρεθή εκεί βεδέκ.
Δ Βασ. 12,6    ας το πάρουν οι ιερείς, ο καθένας από την είσπραξιν της δικαιοδοσίας του, και ας διαθέσουν αυτό δια την
επισκευήν του ναού του Κυρίου, όπου αυτός ευρεθή ότι έχει ανάγκην επιδιορθώσεως”.
Δ Βασ. 12,7  και εγενήθη εν τώ εικοστώ και τρίτω έτει τώ βασιλεί Ιωάς ουκ εκραταίωσαν οι ιερείς το βεδέκ τού οίκου .
Δ Βασ. 12,7    Αλλά κατά το εικοστόν τρίτον έτος της βασιλείας του Ιωάς, οι ιερείς δεν εφρόντισαν δια την επιδιόρθωσιν των
φθορών του ναού.
Δ Βασ. 12,8  και εκάλεσεν Ιωάς ο βασιλεύς Ιωδαέ τον ιερέα και τους ιερείς και είπε προς αυτούς· τι ότι ουκ εκραταιούτε το
βεδέκ τού οίκου; και νύν µη λάβητε αργύριον από των πράσεων υµών, ότι εις το βεδέκ τού οίκου δώσετε αυτό.
Δ Βασ. 12,8    Ο βασιλεύς Ιωάς προσεκάλεσε τον αρχιερέα Ιωδαέ και τους ιερείς και είπε προς αυτούς· “διατί δεν εφροντίσατε
δια την επισκευήν του ναού; Δια τούτο από τώρα και στο εξής δεν θα αναλάβετε σεις την είσπραξιν του φόρου τούτου του
προοριζοµένου δια την επισκευήν του ναού, διότι αυτός θα διατίθεται κατ' ευθείαν δια την επιδιόρθωσιν του ναού”.
Δ Βασ. 12,9  και συνεφώνησαν οι ιερείς τού µη λαβείν αργύριον παρά τού λαού και τού µη ενισχύσαι το βεδέκ τού οίκου.
Δ Βασ. 12,9    Οι ιερείς εδέχθησαν να µη εισπράττουν το αργύριον αυτό από τον λαόν και να απαλλαγούν από την
υποχρέωσίν των δια την επιδιόρθωσιν του οίκου του Κυρίου.
Δ Βασ. 12,10  και έλαβεν Ιωδαέ ο ιερεύς κιβωτόν µίαν και έτρησε τρώγλην επί της σανίδος αυτής και έδωκεν αυτήν παρά
αµµαζειβί εν τώ οίκω ανδρός οίκου Κυρίου, και έδωκαν οι ιερείς οι φυλάσσοντες τον σταθµόν πάν το αργύριον το ευρεθέν
εν οίκω Κυρίου.
Δ Βασ. 12,10  Ο αρχιερεύς Ιωδαέ επήρε τότε ένα κιβώτιον, ήνοιξεν στο άνω µέρος µίαν οπήν και έδωσε να το τοποθετήσουν
πλησίον του θυσιαστηρίου στον οίκον κάποιου ανδρός, ανήκοντος στον ναόν του Κυρίου. Οι δε ιερείς, οι οποίοι εφύλασσον
την θέσιν αυτήν, κατέθεσαν όλον το ευρεθέν αργύριον στον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 12,11  και εγένετο ως είδον ότι πολύ το αργύριον εν τή κιβωτώ, και ανέβη ο γραµµατεύς τού βασιλέως και ο ιερεύς ο
µέγας και έσφιγξαν και ηρίθµησαν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω Κυρίου.
Δ Βασ. 12,11   Οταν όµως είδον ότι το αργύριον το εντός του κιβωτίου ήτο πολύ, ανέβηκεν στον ναόν ο γραµµατεύς του
βασιλέως και ο αρχιερεύς, ηρίθµησαν το ευρεθέν στον οίκον Κυρίου αργύριον και το έδεσαν εις σάκκους.
Δ Βασ. 12,12  και έδωκαν το αργύριον το ετοιµασθέν επί χείρας ποιούντων τα έργα των επισκόπων οίκου Κυρίου, και
εξέδοσαν τοίς τέκτοσι των ξύλων και τοίς οικοδόµοις τοίς ποιούσιν εν οίκω Κυρίου
Δ Βασ. 12,12  Αυτό δε το αργύριον το παρέδωσαν εις τα χέρια των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι είχον αναλάβει να
επιβλέπουν εις τα έργα της επιδιορθώσεως του ναού του Κυρίου. Αυτοί δε παρέδωσαν αυτό στους ξυλουργούς και στους
οικοδόµους, οι οποίοι ειργάζοντο δια την επισκευήν του οίκου Κυρίου,
Δ Βασ. 12,13  και τοίς τειχισταίς και τοίς λατόµοις των λίθων τού κτήσασθαι ξύλα και λίθους λατοµητούς τού κατασχείν το
βεδέκ οίκου Κυρίου εις πάντα, όσα εξωδιάσθη επί τον οίκον τού κραταιώσαι·
Δ Βασ. 12,13  στους κτίστας και στους λατόµους, δια να αγοράσουν ξύλα και πελεκηµένους λίθους προς επισκευήν των
εφθαρµένων µερών του ναού του Κυρίου. Ολον δε αυτό το αργύριον εξωδεύθη δια την επιδιόρθωσιν εφθαρµένων µερών του
οίκου του Κυρίου, ώστε αυτός να στερεωθή ασφαλώς.
Δ Βασ. 12,14  πλήν ου ποιηθήσονται οίκω Κυρίου θύραι αργυραί, ήλοι, φιάλαι και σάλπιγγες, πάν σκεύος χρυσούν και
σκεύος αργυρούν, εκ τού αργυρίου τού εισενεχθέντος εν οίκω Κυρίου,
Δ Βασ. 12,14  Είχε δε δοθή διαταγή, όπως µη κατασκευασθούν δια τον οίκον του Κυρίου θύραι αργυραί, καρφιά, φιάλαι,
σάλπιγγες και κάθε χρυσούν και αργυρούν σκεύος από το αργύριον αυτό, το οποίον εισεπράχθη στον ναόν του Κυρίου,
Δ Βασ. 12,15  ότι τοίς ποιούσι τα έργα δώσουσιν αυτό, και εκραταίωσαν εν αυτώ τον οίκον Κυρίου.
Δ Βασ. 12,15  αλλά να δοθή ολόκληρον δι' εκείνους, οι οποίοι ανέλαβον το έργον της στερεώσεως και επιδιορθώσεως του
ναού του Κυρίου.
Δ Βασ. 12,16  και ουκ εξελογίζοντο τους άνδρας, οίς εδίδουν το αργύριον επί χείρας αυτών δούναι τοίς ποιούσι τα έργα , ότι
εν πίστει αυτών ποιούσιν.
Δ Βασ. 12,16  Δεν εζητείτο δε λογαριασµός από τους άνδρας, εις τα χέρια των οποίων εδίδοντο τα χρήµατα δια να
πληρώσουν τους αναλαβόντας τα έργα της επιοιορθώσεως, διότι αυτοί εφέροντο µε τιµιότητα.
Δ Βασ. 12,17  αργύριον περί αµαρτίας και αργύριον περί πληµµελείας, ό,τι εισηνέχθη εν οίκω Κυρίου, τοίς ιερεύσιν εγένετο.
Δ Βασ. 12,17  Τα χρήµατα όµως, τα οποία εισοδεύοντο στον ναόν από τας θυσίας περί αµαρτίας, εδίδοντο όχι δια την
επιδιόρθωσιν του ναού, αλλά δια την συντήρησιν των ιερέων.



Δ Βασ. 12,18  Τότε ανέβη Αζαήλ βασιλεύς Συρίας και επολέµησεν επί Γέθ και προκατελάβετο αυτήν. και έταξεν Αζαήλ το
πρόσωπον αυτού αναβήναι επί Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 12,18  Κατά την εποχήν εκείνην ο Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, εξεκίνησεν από την Συρίαν και επολέµησεν
εναντίον της Γέθ, την οποίαν και κατέλαβεν. Ο Αζαήλ είχε πάρει την απόφασιν να εκστρατεύση και εναντίον της
Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 12,19  και έλαβεν Ιωάς βασιλεύς Ιούδα πάντα τα άγια, όσα ηγίασεν Ιωσαφάτ και Ιωράµ και Οχοζίας οι πατέρες
αυτού και βασιλείς Ιούδα, και τα άγια αυτού και πάν το χρυσίον το ευρεθέν εν θησαυροίς οίκου Κυρίου και οίκου τού
βασιλέως και απέστειλε τώ Αζαήλ βασιλεί Συρίας, και ανέβη από Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 12,19  Ο Ιωάς, ο βασιλεύς, διότι προφανώς δεν ηδύνατο να αντιπαραταχθή κατά του Αζαήλ, επήρεν όλα τα
αφιερώµατα, όσα είχαν αφιερώσει στον ναόν ο Ιωσαφάτ, ο Ιωράµ, ο Οχοζίας, οι προπάτορές του και βασιλείς του βασιλείου
Ιούδα, όσα και ο ίδιος είχε προσφέρει, όλον το χρυσίον το οποίον ευρέθη εις τα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και
τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως, και έστειλεν αυτά προς τον Αζαήλ βασιλέα της Συρίας, δια να τον εξευµενίση. Εκείνος
δε αφού έλαβεν αυτά απεµακρύνθη από την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 12,20  και τα λοιπά των λόγων Ιωάς και πάντα, όσα εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα πάντα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων
των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 12,20   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάς και όλα όσα άλλα έκαµε δεν είναι αυτά γραµµένα στο βιβλίον των έργων
των βασιλέων του Ιούδα;
Δ Βασ. 12,21  και ανέστησαν οι δούλοι αυτού και έδησαν πάντα σύνδεσµον και επάταξαν τον Ιωάς εν οίκω Μαλλώ τώ εν
Γααλά
Δ Βασ. 12,21  Οι δούλοι του Ιωάς επανεστάτησαν εναντίον του, έκαµαν συνωµοσίαν και τον εφόνευσαν στον οίκον Μαλλώ,
που ευρίσκετο εις την περιοχήν Γααλά.
Δ Βασ. 12,22  και Ιεζιχάρ υιός Ιεµουάθ και Ιεζεβούθ ο υιός αυτού Σωµήρ οι δούλοι αυτού επάταξαν αυτόν, και απέθανε· και
έθαψαν αυτόν µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Αµεσσίας υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 12,22   Οι δούλοι αυτοί, οι οποίοι επανεστάτησαν και εφόνευσαν τον βασιλέα, ήσαν ο Ιεζιχάρ, υιός του Ιεµουάθ, και ο
Ιεζεβούθ ο υιός του Σωµήρ. Εθαψαν τον νεκρόν βασιλέα µαζή µε τους προπάτοράς του εις την πόλιν του Δαυίδ. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Αµεσσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Δ Βασ. 13,1  Εν έτει εικοστώ και τρίτω έτει τώ Ιωάς υιώ Οχοζίου βασιλεί Ιούδα εβασίλευσεν Ιωάχαζ υιός Ιού εν Σαµαρεία
επτακαίδεκα έτη.
Δ Βασ. 13,1     Κατά το εικοστόν τρίτον έτος της βασιλείας του Ιωάς, υιού του Οχοζίου, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα,
έγινε βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν µε πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν ο Ιωάχαζ, υιός του Ιού, εβασίλευσεν επί δέκα επτά
έτη.
Δ Βασ. 13,2  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου και επορεύθη οπίσω αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε
τον Ισραήλ, ουκ απέστη απ αυτών.
Δ Βασ. 13,2    Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, εβάδισε τον δρόµον της ειδωλολατρείας και της αµαρτωλής ζωής
του Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος παρώθησε τον ισραηλιτικόν λαόν εις την αµαρτίαν και την ασέβειαν. Ο Ιωάχαζ δεν
απεµακρύνθη από τας αµαρτίας εκείνων.
Δ Βασ. 13,3  και ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τώ Ισραήλ και έδωκεν αυτούς εν χειρί Αζαήλ βασιλέως Συρίας και εν χειρί υιού
Άδερ υιού Αζαήλ πάσας τας ηµέρας.
Δ Βασ. 13,3 Δια τούτο ωργίσθη πολύ ο Κυριος κατά των Ισραηλιτών και παρέδωκεν αυτούς εις την εξουσίαν των βασιλέων
της Συρίας Αζαήλ και του υιού του Αδερ καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του Ιωάχαζ.
Δ Βασ. 13,4  και εδεήθη Ιωάχαζ τού προσώπου Κυρίου, και επήκουσεν αυτού Κύριος, ότι είδε την θλίψιν Ισραήλ, ότι έθλιψεν
αυτούς βασιλεύς Συρίας.
Δ Βασ. 13,4    Τοτε ο Ιωάχαζ θερµώς παρεκάλεσε τον Κυριον να τον βοηθήση, και ο Κυριος εισήκουσε την παράκλησίν του,
διότι είδε την θλίψιν, µε την οποίαν κατεβάρυνεν αυτούς ο βασιλεύς της Συρίας.
Δ Βασ. 13,5  και έδωκεν Κύριος σωτηρίαν τώ Ισραήλ, και εξήλθεν υποκάτωθεν χειρός Συρίας. και εκάθισαν οι υιοί Ισραήλ εν
τοίς σκηνώµασιν αυτών καθώς εχθές και τρίτης·
Δ Βασ. 13,5    Ο Κυριος έσωσε τους Ισραηλίτας και έτσι οι Ισραηλίται ηλευθερώθησαν από την εξουσίαν των Συρων και
εκάθισαν ειρηνικοί και ελεύθεροι εις τας κατοικίας των. Εζησαν ησύχως όπως και προηγουµένως.
Δ Βασ. 13,6  πλήν ουκ απέστησαν από αµαρτιών οίκου Ιεροβοάµ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ, εν αυταίς επορεύθησαν, και γε το
άλσος εστάθη εν Σαµαρεία.
Δ Βασ. 13,6    Αλλά, παρ' όλα αυτά, δεν απεµακρύνθησαν από τας αµαρτίας της οικογενείας Ιεροβοάµ, ο οποίος εξώθησε τον
ισραηλιτικόν λαόν εις ασέβειαν. Και αυτό ακόµη το ειδωλολατρικόν άγαλµα της Αστάρτης έµενεν εις την θέσιν του, στο
άλσος εν τη Σαµαρεία.
Δ Βασ. 13,7  ότι ουχ υπελείφθη τώ Ιωάχαζ λαός, αλλ ή πεντήκοντα ιππείς και δέκα άρµατα και δέκα χιλιάδες πεζών, ότι
απώλεσεν αυτούς βασιλεύς Συρίας, και έθεντο αυτούς ως χούν εις καταπάτησιν.
Δ Βασ. 13,7    Δια τούτο τους αφήρεσεν ο Θεός την δόξαν και την δύναµίν των , ώστε δεν απέµεινεν στον Ιωάχαζ στρατός
ειµή µόνον πεντήκοντα ιππείς, δέκα πολεµικά άρµατα και δέκα χιλιάδες πεζών. Ο βασιλεύς της Συρίας τους εξολόθρευσε
και τους έκαµε κονιορτόν, δια να τους καταπατούν.
Δ Βασ. 13,8  και τα λοιπά των λόγων Ιωάχαζ και πάντα όσα εποίησε και αι δυναστείαι αυτού, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί
βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 13,8    Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάχαζ και όλα όσα αυτός έκαµε, και τα κατορθώµατά του τα ιδιαίτερα, όλα
αυτά δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των ηµερών των βασιλέων του Ισραήλ;
Δ Βασ. 13,9  και εκοιµήθη Ιωάχαζ µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν Σαµαρεία, και εβασίλευσεν Ιωάς υιός
αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 13,9    Ο Ιωάχαζ εκοιµήθη µετά των προγόνων του και τον έθαψαν εις την Σαµάρειαν, αντί δε αυτού έγινε βασιλεύς ο



υιός του ο Ιωάς.
Δ Βασ. 13,10  Εν έτει τριακοστώ και εβδόµω έτει τώ Ιωάς βασιλεί Ιούδα εβασίλευσεν Ιωάς υιός Ιωάχαζ επί Ισραήλ εν
Σαµαρεία εκκαίδεκα έτη.
Δ Βασ. 13,10  Κατά το τριακοστόν έβδοµον έτος του Ιωάς, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα, ανήλθεν στον βασιλικόν
θρόνον του ισραηλιτικού λαού εις την Σαµάρειαν ο υιός του Ιωάχαζ, ο Ιωάς, ο οποίος εβασίλευσεν επί δέκα εξ έτη.
Δ Βασ. 13,11  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου· ουκ απέστη από πάσης αµαρτίας Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός
εξήµαρτε τον Ισραήλ, εν αυταίς επορεύθη.
Δ Βασ. 13,11   Αλλά και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον των οφθαλµών του Κυρίου και εξέκλινε προς την ειδωλολατρείαν .
Δεν απεµακρύνθη από τας αµαρτίας του Ιεροβοάµ, του υιού του Ναβάτ, ο οποίος ωδήγησε τους Ισραηλίτας εις την
ειδωλολατρείαν. Εις την ειδωλολατρείαν και αµαρτίαν επορεύθη και αυτός.
Δ Βασ. 13,12  και τα λοιπά των λόγων Ιωάς και πάντα όσα εποίησε, και αι δυναστείαι αυτού, ας εποίησε µετά Αµεσσίου
βασιλέως Ιούδα, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 13,12  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάς, τα οποία αυτός έπραξε, και τα κατορθώµατά του τα οποία επέτυχεν
εναντίον του Αµεσσίου του βασιλέως Ιούδα, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων και ηµερών των βασιλέων του
Ισραήλ;
Δ Βασ. 13,13  και εκοιµήθη Ιωάς µετά των πατέρων αυτού, και Ιεροβοάµ εκάθισεν επί τού θρόνου αυτού, και ετάφη εν
Σαµαρεία µετά των βασιλέων Ισραήλ.
Δ Βασ. 13,13  Ο Ιωάς εκοιµήθη µε τους προγόνους του· εκάθισε δε στον θρόνον αυτού ως διάδοχός του ο Ιεροβοάµ. Ο Ιωάς δε
ενεταφιάσθη µαζή µε τους βασιλείς του ισραηλιτικού λαού εις Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 13,14  Καί Ελισαιέ ηρώστησε την αρωστίαν αυτού, δι ήν απέθανε. και κατέβη προς αυτόν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ και
έκλαυσεν επί πρόσωπον αυτού και είπε· πάτερ πάτερ, άρµα Ισραήλ και ιππεύς αυτού.
Δ Βασ. 13,14  Ο Ελισαίος αρρώστησεν από κάποιαν βαρείαν νόσον, από την οποίαν και θα απέθνησκεν. Ηλθεν εις επίσκεψίν
του ο Ιωάς, ο βασιλεύς του Ισραήλ, και πεσών επί το πρόσωπον αυτού, έκλαυσε και είπε· “πάτερ, πάτερ, συ είσαι το
πολεµικόν άρµα και το ιππικόν του ισραηλιτικού λαού. Εάν αποθάνης, τι θα γίνωµεν;”
Δ Βασ. 13,15  και είπεν αυτώ Ελισαιέ· λάβε τόξον και βέλη. και έλαβε προς εαυτόν τόξον και βέλη.
Δ Βασ. 13,15  Ο Ελισαίος είπε προς αυτόν· “πάρε τόξον και βέλη”. Εκείνος επήρε πλησίον του τόξον και βέλη.
Δ Βασ. 13,16  και είπε τώ βασιλεί· επιβίβασον την χείρά σου επί το τόξον· και επεβίβασεν Ιωάς την χείρα αυτού, και επέθηκεν
Ελισαιέ τας χείρας αυτού επί τας χείρας τού βασιλέως.
Δ Βασ. 13,16  Είπεν ο Ελισαίος στον βασιλέα· “πάρε και κράτησε στο χέρι σου το τοξον”. Ο Ιωάς άπλωσε και επήρεν στο χέρι
του το τόξον. Ο δε Ελισαίος έθεσε τα χέρια του εις τα χέρια του βασιλέως
Δ Βασ. 13,17  και είπεν· άνοιξον την θυρίδα κατ ανατολάς· και ήνοιξε. και είπεν Ελισαιέ· τόξευσον· και ετόξευσε. και είπε·
βέλος σωτηρίας τώ Κυρίω και βέλος σωτηρίας εν Συρία, και πατάξεις την Συρίαν εν Αφέκ έως συντελείας.
Δ Βασ. 13,17  και είπε προς αυτόν· “άνοιξε το παράθυρον, το οποίον βλέπει προς ανατολάς”. Και το ήνοιξε. Ο Ελισαίος
προσέθεσε· “ρίξε το βέλος”. Και εκείνος έρριψε το βέλος. Ο Ελισαίος είπε τότε· “αυτό είναι βέλος σωτηρίας των Ισραηλιτών
εκ µέρους του Θεού. Βέλος, που σηµαίνει την απαλλαγήν από την τυραννίαν των Συρων. Θα πολεµήσης τους Συρους εις
την πόλιν Αφέκ µέχρις ολοτελούς συντριβής των”.
Δ Βασ. 13,18  και είπεν αυτώ Ελισαιέ· λάβε τόξα· και έλαβε. και είπε τώ βασιλεί Ισραήλ· πάταξον εις την γήν· και επάταξεν ο
βασιλεύς τρίς και έστη.
Δ Βασ. 13,18  Είπε πάλιν ο Ελισαίος στον βασιλέα· “πάρε βέλη”. Και εκείνος τα επήρε. Είπε προς τον βασιλέα· “τόξευσε κάτω
προς την γην”. Ο βασιλεύς έρριξε τα βέλη τρεις φορές και έπειτα εσταµάτησεν.
Δ Βασ. 13,19  και ελυπήθη επ αυτώ ο άνθρωπος τού Θεού και είπεν· ει επάταξας πεντάκις ή εξάκις, τότε αν επάταξας την
Συρίαν έως συντελείας· και νύν τρίς πατάξεις την Συρίαν.
Δ Βασ. 13,19  Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισαίος, ελυπήθη δι' αυτόν και του είπεν· “εάν έρριπτες το βέλος πέντε η εξ φοράς, θα
επολεµούσες και θα εξωλόθρευες πλήρως τους Συρους. Τωρα όµως τρεις µόνον φοράς θα κτυπήσης την Συρίαν”.
Δ Βασ. 13,20  και απέθανεν Ελισαιέ, και έθαψαν αυτόν. και µονόζωνοι Μωάβ ήλθον εν τή γη ελθόντος τού ενιαυτού·
Δ Βασ. 13,20   Ο Ελισαίος απέθανε και τον έθαψαν. Κατά δε το επόµενον έτος εισέβαλαν εις την χώραν των Ισραηλιτών
επιδροµείς Μωαβίται.
Δ Βασ. 13,21  και εγένετο αυτών θαπτόντων τον άνδρα, και ιδού είδον τον µονόζωνον και έριψαν τον άνδρα εν τώ τάφω
Ελισαιέ, και επορεύθη και ήψατο των οστέων Ελισαιέ και έζησε και ανέστη επί τους πόδας αυτού.
Δ Βασ. 13,21  Ενώ δε οι Ισραηλίται έθαπτον ένα νεκρόν, εφάνησαν από µακράν ερχόµενοι οι επιδροµείς Μωαβίται.
Κατελήφθησαν από τρόµον οι Ισραηλίται και έρριψαν τον νεκρόν άνδρα στον ανοικτόν τάφον του Ελισαίου και
ετράπησαν εις φυγήν. Ο νεκρός µόλις ήγγισε τα οστά του Ελισαίου, ανέζησε και ανωρθώθη στους πόδας του.
Δ Βασ. 13,22  και Αζαήλ εξέθλιψε τον Ισραήλ πάσας τας ηµέρας Ιωάχαζ.
Δ Βασ. 13,22   Ο Αζαήλ συνεχίζων τον πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών καθ' όλας τας ηµέρας του Ιωάχαζ, τους κατέθλιβε
πολύ.
Δ Βασ. 13,23  και ηλέησε Κύριος αυτούς, και ωκτείρησεν αυτούς και επέβλεψεν επ αυτούς διά την διαθήκην αυτού την µετά
Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ, και ουκ ηθέλησε Κύριος διαφθείραι αυτούς και ουκ απέριψεν αυτούς από τού προσώπου
αυτού.
Δ Βασ. 13,23  Ο Κυριος όµως τους ηλέησε, τους ελυπήθη και έρριψε βλέµµα ευµενές προς αυτούς, χάριν της διαθήκης, την
οποίαν είχε κάµει µε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Δια τούτο και δεν ηθέλησεν ο Κυριος να εξολοθρεύση
αυτούς. Δεν τους απέρριψεν από το πρόσωπόν του.
Δ Βασ. 13,24  και απέθανεν Αζαήλ βασιλεύς Συρίας, και εβασίλευσεν υιός Άδερ υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 13,24   Ο Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, απέθανε και ανεκηρύχθη βασιλεύς αντ' αυτού Αδερ, ο υιός του.
Δ Βασ. 13,25  και επέστρεψεν Ιωάς υιός Ιωάχαζ και έλαβε τας πόλεις εκ χειρός υιού Άδερ υιού Αζαήλ, ας έλαβεν εκ χειρός
Ιωάχαζ τού πατρός αυτού εν τώ πολέµω· τρίς επάταξεν αυτόν Ιωάς και επέστρεψε τας πόλεις Ισραήλ.
Δ Βασ. 13,25  Ανεθάρρησε τότε ο Ιωάς, ο υιός του Ιωάχαζ, επανήλθε και ανακατέλαβεν από την κυριαρχίαν του υιού του
Αζαήλ, του ονοµαζοµένου “υιού Αδερ”, τας πόλεις, τας οποίας κατά τον πόλεµον είχεν εκείνος αφαιρέσει από τον Ιωάχαζ,



τον πατέρα του Ιωάς. Τρεις φοράς επολέµησεν αυτόν νικηφόρως ο Ιωάς και ανέκτησε τας κυριευθείσας από εκείνον
πόλστου Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Δ Βασ. 14,1  Εν έτει δευτέρω τώ Ιωάς υιώ Ιωάχαζ βασιλεί Ισραήλ και εβασίλευσεν Αµεσσίας υιός Ιωάς βασιλεύς Ιούδα.
Δ Βασ. 14,1    Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Ιωάς, υιού του Ιωάχαζ βασιλέως των Ισραηλιτών, ανήλθεν στον
βασιλικόν θρόνον των Ιουδαίων ο Αµεσσίας, ο υιός του Ιωάς.
Δ Βασ. 14,2  υιός είκοσι και πέντε ετών ήν εν τώ βασιλεύειν αυτόν και είκοσι και εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα της µητρός αυτού Ιωαδίµ εξ Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 14,2    Οταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ήτο είκοσι πέντε ετών. Εβασίλευσε δε επί είκοσιν εννέα έτη µε
πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα αυτού ωνοµάζετο Ιωαδίµ και κατήγετο από την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 14,3  και εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου, πλήν ουχ ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού· κατά πάντα όσα εποίησεν Ιωάς ο
πατήρ αυτού, εποίησε·
Δ Βασ. 14,3    Ο Αµεσσίας έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, όχι όµως όπως ο προπάτωρ αυτού ο Δαυίδ. Εζησε και
έπραξε καθ' όλα όπως ο πατήρ του ο Ιωάς.
Δ Βασ. 14,4  πλήν τα υψηλά ουκ εξήρεν, έτι ο λαός εθυσίαζε και εθυµίων εν τοίς υψηλοίς.
Δ Βασ. 14,4    Αλλά τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους δεν κατέστρεψε και έτσι ο λαός εξακολουθούσεν ακόµη να
θυσιάζη και να προσφέρη θυµιάµατα στους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους.
Δ Βασ. 14,5  και εγένετο ότε κατίσχυεν η βασιλεία εν χειρί αυτού, και επάταξε τους δούλους αυτού τους πατάξαντας τον
πατέρα αυτού·
Δ Βασ. 14,5    Οταν δε εστερεώθη καλά εις τα χέρια του η βασιλεία, εθανάτωσε τους δούλους του εκείνους, οι οποίοι είχαν
συνωµοτικώς κτυπήσει και φονεύσει τον πατέρα του.
Δ Βασ. 14,6  και τους υιούς των παταξάντων ουκ εθανάτωσε, καθώς γέγραπται εν βιβλίω νόµων Μωυσή, ως ενετείλατο
Κύριος λέγων· ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ υιών, και υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων, ότι αλλ ή έκαστος εν ταίς
αµαρτίαις αυτού αποθανείται.
Δ Βασ. 14,6    Τα παιδιά όµως των δολοφόνων αυτών του πατρός του δεν τα εφόνευσε τηρήσας την σχετικήν εντολήν του
βιβλίου των νόµων του Μωϋσέως, στο οποίον ο Κυριος διέτασσε· “δεν πρέπει να θανατώνωνται πατέρες εξ αιτίας των υιών,
ούτε υιοί εξ αιτίας των πατέρων των. Αλλά καθένας θα θανατώνεται δια τας ιδικάς του αµαρτίας”.
Δ Βασ. 14,7  αυτός επάταξε την Εδώµ εν Γαιµελέ δέκα χιλιάδας και συνέλαβε την Πέτραν εν τώ πολέµω και εκάλεσε το
όνοµα αυτής Καθοήλ έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 14,7    Αυτός, λοιπόν, ο Αµεσσίας επολέµησε τους Ιδουµαίους εις Γαιµελέ µε δέκα χιλιάδας στρατιώτας και κατά τον
πόλεµον αυτόν κατέλαβε την Πέτραν, την οποίαν µετωνόµασε Καθοήλ. Ετσι δε ονοµάζεται η πόλις αυτή έως την ηµέραν
αυτήν.
Δ Βασ. 14,8  τότε απέστειλεν Αµεσσίας αγγέλους προς Ιωάς υιόν Ιωάχαζ υιού Ιού βασιλέως Ισραήλ λέγων· δεύρο οφθώµεν
προσώποις.
Δ Βασ. 14,8    Υπερήφανος δια την νίκην του αυτήν ο Αµεσσίας έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Ιωάς, υιόν του Ιωάχαζ
υιού του Ιού, βασιλέως των Ισραηλιτών, και είπε· “έλα να αντιπαραταχθώµεν εις πόλεµον”.
Δ Βασ. 14,9  και απέστειλεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ προς Αµεσσίαν βασιλέα Ιούδα λέγων· ο άκαν ο εν τώ Λιβάνω απέστειλε
προς την κέδρον την εν τώ Λιβάνω λέγων· δός την θυγατέρα σου τώ υιώ µου εις γυναίκα· και διήλθον τα θηρία τού αγρού
τα εν τώ Λιβάνω και συνεπάτησαν την άκανα.
Δ Βασ. 14,9    Ο Ιωάς ο βασιλεύς των Ισραηλιτών έστειλεν ιδικούς του ανθρώπους προς τον Αµεσσίαν τον βασιλέα του Ιούδα
και είπεν “η άκανθα, η οποία ευρίσκεται στο όρος Λιβανον, έστειλε προς την κέδρον την εν τω Λιβάνω και είπε· Δος µου την
θυγατέρα σου ως σύζυγον στο παιδί µου. Τα θηρία της περιοχής του Λιβάνου ηγανάκτησαν δια την αναίδειάν της,
κατεπάτησαν και εξωλόθρευσαν την άκανθαν.
Δ Βασ. 14,10  τύπτων επάταξας την Ιδουµαίαν, και επήρέ σε καρδία σου· ενδοξάσθητι καθήµενος εν τώ οίκω σου, και ινατί
ερίζεις εν κακία σου; και πεσή σύ και Ιούδας µετά σού.
Δ Βασ. 14,10  Συ πολεµών ενίκησες την Ιδουµαίαν. Εξ αιτίας του κατορθώµατός σου αλαζονεύθηκε η καρδία σου. Μείνε,
λοιπόν, ήσυχος και αναπαυµένος µε το κατόρθωµά σου αυτό. Διατί φιλονεικείς εξ αιτίας της κακότητός σου; Πρόσεξε, διότι
εάν πολεµήσης εναντίον µου, θα πέσης και θα καταστραφής συ και ο ιουδαϊκός λαός µαζή σου”.
Δ Βασ. 14,11  και ουκ ήκουσεν Αµεσσίας. και ανέβη Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ, και ώφθησαν προσώποις αυτός και Αµεσσίας
βασιλεύς Ιούδα εν Βαιθσαµύς τή τού Ιούδα·
Δ Βασ. 14,11   Ο Αµεσσίας όµως δεν ήκουσε την συνετήν αυτήν συµβουλήν. Δα τούτο ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ
εξεστράτευσεν εναντίον του. Συνηντήθησαν αντιµέτωποι εις την Βαιθσαµύς της Ιουδαίας αυτός ο Ιωάς, και ο Αµεσσίας, ο
βασιλεύς της Ιουδαίας.
Δ Βασ. 14,12  και έπταισεν Ιούδας από προσώπου Ισραήλ, και έφυγεν ανήρ εις το σκήνωµα αυτού·
Δ Βασ. 14,12  Κατά την µάχην οι Ιουδαίοι ενικήθησαν από τους Ισραηλίτας και ο καθένας από τους Ιουδαίους έφυγεν εις
την κατοικίαν του.
Δ Βασ. 14,13  και τον Αµεσσίαν υιόν Ιωάς υιού Οχοζίου συνέλαβεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ εν Βαιθσαµύς. και ήλθεν εις
Ιερουσαλήµ και καθείλεν εν τώ τείχει Ιερουσαλήµ εν τή πύλη Εφραίµ έως πύλης της γωνίας τετρακοσίους πήχεις·
Δ Βασ. 14,13  Τον δε Αµεσσίαν, υιόν Ιωάς υιού του Οχοζίου, συνέλαβεν αιχµάλωτον ο Ιωάς, ο βασιλεύς των Ισραηλιτών, εις
Βαιθσαµύς. Ο Ιωάς ήλθεν έπειτα εις την Ιερουσαλήµ και εκρήµνισε τα τείχη της πόλεως από της πύλης Εφραίµ µέχρι της
πύλης της γωνίας εις έκτασιν διακοσίων και πλέον µέτρων.
Δ Βασ. 14,14  και έλαβεν το χρυσίον και το αργύριον και πάντα τα σκεύη τα ευρεθέντα εν οίκω Κυρίου και εν θησαυροίς
οίκου τού βασιλέως και τους υιούς των συµµίξεων και απέστρεψεν εις Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 14,14  Επήρεν επίσης τον χρυσόν, τον άργυρον και όλα τα ιερά σκεύη, που υπήρχαν στον ναόν του Κυρίου και εις τα
θησαυροφυλάκια του βασιλικού οίκου. Επήρεν επίσης και επιφανείς οµήρους µαζή του και επέστρεψεν εις την Σαµάρειαν,
Δ Βασ. 14,15  και τα λοιπά των λόγων Ιωάς, όσα εποίησεν εν δυναστεία αυτού, ά επολέµησε µετά Αµεσσίου βασιλέως Ιούδα,



ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 14,15  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάς, όσα κατορθώµατα αυτός έκαµε, ο πόλεµός του εναντίον του Αµεσσίου
βασιλέως του Ιούδα, δεν είναι αυτά γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του Ισραήλ;
Δ Βασ. 14,16  και εκοιµήθη Ιωάς µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Σαµαρεία µετά των βασιλέων Ισραήλ, και
εβασίλευσεν Ιεροβοάµ υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 14,16  Ο Ιωάς εκοιµήθη µε τους προγόνους αυτού και ετάφη εις την Σαµάρειαν µε τους βασιλείς του Ισραήλ. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο Ιεροβοάµ, ο υιός του.
Δ Βασ. 14,17  και έζησεν Αµεσσίας υιός Ιωάς βασιλεύς Ιούδα µετά το αποθανείν Ιωάς υιόν Ιωάχαζ βασιλέα Ισραήλ
πεντεκαίδεκα έτη.
Δ Βασ. 14,17  Ο Αµεσσίας, ο υιός του Ιωάς, βασιλεύς των Ιουδαίων έζησε µετά τον θάνατον του Ιωάς, υιού του Ιωάχαζ
βασιλέως του Ισραήλ, δέκα πέντε έτη.
Δ Βασ. 14,18  και τα λοιπά των λόγων Αµεσσίου και πάντα, όσα εποίησεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 14,18  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Αµεσσίου και όλα όσα έκαµεν, είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων και
ηµερών των βασιλέων του Ιούδα.
Δ Βασ. 14,19  και συνεστράφησαν επ αυτόν σύστρεµµα εν Ιερουσαλήµ, και έφυγεν εις Λαχίς· και απέστειλαν οπίσω αυτού
εις Λαχίς και εθανάτωσαν αυτόν εκεί.
Δ Βασ. 14,19  Εγινε κατόπιν συνωµοσία εναντίον του εις την Ιερουσαλήµ. Αυτός δε κατέφυγε, δια να σωθή, εις την Λαχίς.
Αλλά εστάλησαν όπισθεν από αυτόν άνθρωποι, οι οποίοι και τον εθανάτωσαν εκεί.
Δ Βασ. 14,20  και ήραν αυτόν εφ ίππων, και ετάφη εν Ιερουσαλήµ µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ.
Δ Βασ. 14,20   Εφόρτωσαν το πτώµα του εις ίππον, µε συνοδείαν δε και άλλων ιππέων έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήµ και τον
έθαψαν εις την πόλιν Δαυίδ µε τους προπάτοράς του.
Δ Βασ. 14,21  και έλαβε πάς ο λαός Ιούδα τον Αζαρίαν -και αυτός υιός εκκαίδεκα ετών- και εβασίλευσαν αυτόν αντί τού
πατρός αυτού Αµεσσίου.
Δ Βασ. 14,21  Ολος δε τότε ο λαός των Ιουδαίων επήρε τον Αζαρίαν- όταν αυτός ήτο ακόµη δέκα εξ ετών- και τον
ανεβίβασαν στον βασιλικόν θρόνον αντί του πατρός του, του Αµεσσίου.
Δ Βασ. 14,22  αυτός ωκοδόµησε την Αιλώθ και επέστρεψεν αυτήν τώ Ιούδα µετά το κοιµηθήναι τον βασιλέα µετά των
πατέρων αυτού.
Δ Βασ. 14,22   Αυτός ο Αζαρίας οικοδόµησε την Αιλώθ και προσήρτησεν αυτήν εις την Ιουδαίαν, αφού ο βασιλεύς πατήρ
του, ο Αµεσσίας, είχε κοιµηθή και ταφή µαζή µε τους προγόνους του.
Δ Βασ. 14,23  Εν έτει πεντεκαιδεκάτω τού Αµεσσίου υιώ Ιωάς βασιλεί Ιούδα εβασίλευσεν Ιεροβοάµ υιός Ιωάς επί Ισραήλ εν
Σαµαρεία τεσσαράκοντα και έν έτος.
Δ Βασ. 14,23   Κατά το δέκατον πέµπτον έτος του Αµεσσίου, υιού του Ιωάς βασιλέως των Ιουδαίων, έγινε βασιλεύς των
Ισραηλιτών εις την Σαµάρειαν ο Ιεροβοάµ υιός του Ιωάς, ο οποίος και εβασίλευσεν επί τεσσαράκοντα και εν έτος.
Δ Βασ. 14,24  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου· ουκ απέστη από πασών αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε
τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 14,24   Αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεµακρύνθη καθόλου από τας αµαρτίας του Ιεροβοάµ, υιού
του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τον ισραηλιτικόν λαόν εις την ασέβειαν.
Δ Βασ. 14,25  αυτός απέστησε το όριον Ισραήλ από εισόδου Αιµάθ έως της θαλάσσης της Άραβα κατά το ρήµα Κυρίου Θεού
Ισραήλ, ό ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Ιωνά υιού Αµαθί τού προφήτου τού εν Γεθχοφέρ.
Δ Βασ. 14,25   Αυτός αποκατέστησε τα όρια του Ισραηλιτικού βασιλείου από την είσοδον Αιµάθ προς βορράν µέχρι της
Γεννησαρέτ, όπως είχε προείπει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ δια του δούλου αυτού Ιωνά του προφήτου, υιού του Αµαθί, ο
οποίος κατήγετο από την Γεθχοφέρ.
Δ Βασ. 14,26  ότι είδε Κύριος την ταπείνωσιν Ισραήλ πικράν σφόδρα και ολιγοστούς συνεχοµένους και εσπανισµένους και
εγκαταλελειµµένους, και ουκ ήν ο βοηθών τώ Ισραήλ.
Δ Βασ. 14,26   Διότι ο Κυριος είδε τον εξευτελισµόν και την µεγάλην πικρίαν των Ισραηλιτών, οι οποίοι είχον αποµείνει
ολιγοστοί και σπάνιοι, εγκαταλελειµµένοι από όλους και δεν υπήρχε κανείς να βοηθήση τον ισραηλιτικόν λαόν.
Δ Βασ. 14,27  και ουκ ελάλησε Κύριος εξαλείψαι το σπέρµα Ισραήλ υποκάτωθεν τού ουρανού και έσωσεν αυτούς διά χειρός
Ιεροβοάµ υιού Ιωάς.
Δ Βασ. 14,27   Δεν ηθέλησεν ο Κυριος να εξολοθρεύση τους απογόνους του Ισραήλ από την υπό τον ουρανόν , αλλά έσωσεν
αυτούς δια µέσου του Ιεροβοάµ, του υιού του Ιωάς.
Δ Βασ. 14,28  και τα λοιπά των λόγων Ιεροβοάµ και πάντα, όσα εποίησε, και αι δυναστείαι αυτού, όσα επολέµησε και όσα
επέστρεψε την Δαµασκόν και την Αιµάθ τώ Ιούδα εν Ισραήλ, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς
βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 14,28   Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Ιεροβοάµ και όσα άλλα έκαµε, τα κατορθώµατά του, πως επολέµησε και πως
ανέκτησε δια το βασίλειον του Ισραήλ την Δαµασκόν και την Αιµάθ, που ανήκεν στο βασίλειον του Ιούδα, είναι γραµµένα
στο βιβλίον των έργων των ηµερών των βασιλέων του Ισραήλ.
Δ Βασ. 14,29  και εκοιµήθη Ιεροβοάµ µετά των πατέρων αυτού µετά βασιλέων Ισραήλ, και εβασίλευσε Ζαχαρίας υιός αυτού
αντ αυτού.
Δ Βασ. 14,29   Ο Ιεροβοάµ εκοιµήθη µε τους προγόνους του, µε τους βασιλείς του Ισραήλ. Ανεκηρύχθη δε βασιλεύς αντ'
αυτού ο υιός του ο Ζαχαρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Δ Βασ. 15,1  Εν έτει εικοστώ και εβδόµω τώ Ιεροβοάµ βασιλεί Ισραήλ εβασίλευσεν Αζαρίας υιός Αµεσσίου βασιλέως Ιούδα.
Δ Βασ. 15,1     Κατά το εικοστόν έβδοµον έτος του Ιεροβοάµ, βασιλέως των Ισραηλιτών, εβασίλευσε ο Αζαρίας ο υιός του
Αµεσσίου βασιλέως των Ιουδαίων.
Δ Βασ. 15,2  υιός εκκαίδεκα ετών ήν εν τώ βασιλεύειν αυτόν και πεντηκονταδύο έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα



τή µητρί αυτού Ιεχελία εξ Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 15,2    Δέκα εξ ετών ήτο αυτός, όταν έγινε βασιλεύς, και εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί πεντήκοντα δύο έτη. Η
µητέρα του ωνοµάζετο Ιεχελία και κατήγετο από την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 15,3  και εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησεν Αµεσσίας ο πατήρ αυτού·
Δ Βασ. 15,3    Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου καθ' όλα, όπως ο Αµεσσίας ο πατήρ του.
Δ Βασ. 15,4  πλήν των υψηλών ουκ εξήρεν, έτι ο λαός εθυσίαζε και εθυµίων εν τοίς υψηλοίς,
Δ Βασ. 15,4    Αλλά δεν κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους της ειδωλολατρικής θρησκείας και έτσι ο λαός εξακολουθούσε να
θυσιάζη και να προσφέρη θυµιάµατα στους ειδωλικούς θεούς .
Δ Βασ. 15,5  και ήψατο Κύριος τον βασιλέα, και ήν λελεπρωµένος έως ηµέρας θανάτου αυτού και εβασίλευσεν εν οίκω
αφφουσώθ, και Ιωάθαµ υιός τού βασιλέως επί τώ οίκω κρίνων τον λαόν της γής.
Δ Βασ. 15,5    Δια τούτο ο Κυριος ετιµώρησε τον βασιλέα αυτόν µε την ασθένειαν της λέπρας µέχρι της ηµέρας του θανάτου
του. Εξ αιτίας δε της λέπρας του, είχεν ως έδραν της βασιλείας του κάποιον αποµεµονωµένον οίκον. Ο δε υιός του, ο
Ιωάθαµ, εδίκαζε και εκυβερνούσε αντ' αυτού τον λαόν της Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 15,6  και τα λοιπά των λόγων Αζαρίου, και πάντα, όσα εποίησεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 15,6    Τα υπόλοιπα εκ των λόγων και έργων του Αζαρίου, όλα όσα έκαµεν, είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων
των βασιλέων Ιούδα.
Δ Βασ. 15,7  και εκοιµήθη Αζαρίας µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ, και
εβασίλευσεν Ιωάθαµ υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 15,7    Ο Αζαρίας εκοιµήθη µε τους προγόνους αυτού, τον έθαψαν δε στους τάφους των προγόνων του εις την πόλιν
Δαυίδ. Αντ' αυτού δε εβασίλευσεν ο υιός του ο Ιωάθαµ.
Δ Βασ. 15,8  Εν έτει τριακοστώ και ογδόω τώ Αζαρίου βασιλεί Ιούδα εβασίλευσε Ζαχαρίας υιός Ιεροβοάµ επί Ισραήλ εν
Σαµαρεία εξάµηνον.
Δ Βασ. 15,8    Κατά το τριακοστόν όγδοον έτος του Αζαρίου βασιλέως των Ιουδαίων εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ισραήλ
εις την Σαµάρειαν επί εξ µήνας ο Ζαχαρίας, ο υιός του Ιεροβοάµ.
Δ Βασ. 15,9  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου, καθά εποίησαν οι πατέρες αυτού· ουκ απέστη από πασών των
αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,9    Αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εξέκλινεν προς την ειδωλολατρείαν, όπως έκαναν οι πρόγονοί
του. Δεν απεµακρύνθη από τας πολυαρίθµους αµαρτίας του Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος είχεν εξωθήσει τους
Ισραηλίτας εις την ασέβειαν και ειδωλολατρείαν.
Δ Βασ. 15,10  και συνεστράφησαν επ αυτόν Σελλούµ υιός Ιαβίς και Κεβλαάµ και επάταξαν αυτόν και εθανάτωσαν αυτόν,
και Σελλούµ εβασίλευσεν αντ αυτού.
Δ Βασ. 15,10  Ωργάνωσαν όµως συνωµοσίαν εναντίον αυτού ο Σελλούµ, ο υιός του Ιαβίς, και ο Κεβλαάµ, οι οποίοι τον
εκτύπησαν και τον εφόνευσαν. Ανεκηρύχθη δε κατόπιν βασιλεύς αντ' αυτού ο Σελλούµ.
Δ Βασ. 15,11  και τα λοιπά των λόγων Ζαχαρίου ιδού εισι γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,11   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ζαχαρίου είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,12  ο λόγος Κυρίου, ον ελάλησε προς Ιού λέγων· υιοί τέταρτοι καθήσονταί σοι επί θρόνου Ισραήλ· και εγένετο
ούτως.
Δ Βασ. 15,12  Ο Κυριος είχε προφητεύσει προς τον Ιού και είπε· “τέσσαρες γενεαί σου θα καθίσουν διαδοχικώς στον
βασιλικόν θρόνον των Ισραηλιτών”. Ετσι δε και έγινε.
Δ Βασ. 15,13 Καί Σελλούµ υιός Ιαβίς εβασίλευσε· και εν έτει τριακοστώ και ενάτω Αζαρία βασιλεί Ιούδα εβασίλευσε Σελλούµ
µήνα ηµερών εν Σαµαρεία.
Δ Βασ. 15,13  Ο Σελλούµ, ο υιός του Ιαβίς, ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Κατά το τριακοστόν έννατον έτος του Αζαρίου,
βασιλέως των Ιουδαίων, έγινε βασιλεύς ο Σελλούµ επί ένα µόνον µήνα εις την Σαµάρειαν.
Δ Βασ. 15,14  και ανέβη Μαναήµ υιός Γαδδί εκ Θαρσιλά και ήλθεν εις Σαµάρειαν και επάταξε τον Σελλούµ υιόν Ιαβίς εν
Σαµαρεία και εθανάτωσεν αυτόν.
Δ Βασ. 15,14  Ο Μαναήµ, ο οποίος κατήγετο από την φυλήν Γαδ, ανέβη από την πόλιν Θαρσιλά, ήλθεν εις την Σαµάρειαν,
εκτύπησε τον Σελλούµ, τον οίον του Ιαβίς, εντός της Σαµαρείας και τον εφόνευσε.
Δ Βασ. 15,15  και τα λοιπά των λόγων Σελλούµ και η συστροφή αυτού, ήν συνεστράφη, ιδού εισι γεγραµµένα επί βιβλίω
λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,15  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Σελλούµ και η συνωµοσία, την οποίαν αυτός ωργάνωσε, ιδού είναι γραµµένα
στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του βασιλείου Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,16  τότε επάταξε Μαναήµ την Θερσά και πάντα τα εν αυτή και τα όρια αυτής από Θερσά, ότι ουκ ήνοιξαν αυτώ·
και επάταξεν αυτήν και τας εν γαστρί εχούσας ανέρηξεν.
Δ Βασ. 15,16  Τοτε ο Μαναήµ εκτύπησε την πόλιν Θερσά και όλα τα περίχωρα αυτής και όλους όσοι ευρίσκοντο εις αυτήν.
Την εκτύπησε, διότι οι κάτοικοί της δεν του ήνοιξαν τας πύλας της πόλεώς των. Οταν δε την κατέλαβε, διέπραξεν
ωµότητας, αφού έφθασε µέχρι του σηµείου να σχίση ακόµη και τας κοιλίας των εγκύων γυναικών.
Δ Βασ. 15,17  Εν έτει τριακοστώ και ενάτω τώ Αζαρία βασιλεί Ιούδα εβασίλευσε Μαναήµ υιός Γαδδί επί Ισραήλ εν Σαµαρεία
δέκα έτη.
Δ Βασ. 15,17  Κατά το τριακοστόν έννατον έτος του Αζαρίου, βασιλέως των Ιουδαίων, ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ο
Μαναήµ, καταγόµενος από την φυλήν Γαδ, και εβασίλευσεν εις την Σαµάρειαν επί δέκα έτη.
Δ Βασ. 15,18  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου· ουκ απέστη από πασών αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός
εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,18  Αυτός διέπραξε πονηρά και ασεβή ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεµακρύνθη από καµµίαν αµαρτίαν του
Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τον ισραηλιτικόν λαόν εις αµαρτίαν και ασέβειαν.
Δ Βασ. 15,19  εν ταίς ηµέραις αυτού ανέβη Φούλ βασιλεύς Ασσυρίων επί την γήν, και Μαναήµ έδωκε τώ Φούλ χίλια
τάλαντα αργυρίου είναι την χείρα αυτού µετ αυτού.



Δ Βασ. 15,19  Κατά τας ηµέρας του βασιλέως αυτού ο Φούλ, βασιλεύς των Ασσυρίων, επήλθεν εναντίον της χώρας των
Ισραηλιτών. Ο Μαναήµ, δια να αποφύγη ήτταν και υποδούλωσιν, παρέδωσεν στον Φουλ χίλια τάλαντα αργυρίου, δια να
τον έχη και σύµµαχόν του.
Δ Βασ. 15,20  και εξήνεγκε Μαναήµ το αργύριον επί τον Ισραήλ, επί πάν δυνατόν ισχύϊ, δούναι τώ βασιλεί των Ασσυρίων,
πεντήκοντα σίκλους τώ ανδρί τώ ενί· και απέστρεψε βασιλεύς Ασσυρίων και ουκ έστη εκεί εν τή γη .
Δ Βασ. 15,20   Ο Μαναήµ απέσπασε και συνεκέντρωσε το αργύριον αυτό από τους Ισραηλίτας, µάλιστα δε από εκείνους που
ήσαν εις θέσιν να δώσουν, και το παρέδωσεν στον βασιλέα των Ασσυρίων. Πεντήκοντα σίκλους εζήτησε και επήρεν από
κάθε πλούσιον άνδρα. Ο δε βασιλεύς των Ασσυρίων επανήλθε κατόπιν εις την χώραν του και έτσι απεµακρύνθη από την
χώραν των Ισραηλιτών.
Δ Βασ. 15,21  και τα λοιπά των λόγων Μαναήµ και πάντα όσα εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ;
Δ Βασ. 15,21 Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Μαναήµ και όσα άλλα έκαµεν είναι αυτά γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,22  και εκοιµήθη Μαναήµ µετά των πατέρων αυτού, και εβασίλευσε Φακεσίας υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 15,22   Ο Μαναήµ εκοιµήθη µε τους προπάτοράς του και αντ' αυτού ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Φακεσίας, ο υιός του.
Δ Βασ. 15,23  Εν έτει πεντηκοστώ τού Αζαρίου βασιλεί Ιούδα εβασίλευσε Φακεσίας υιός Μαναήµ επί Ισραήλ εν Σαµαρεία
δύο έτη.
Δ Βασ. 15,23  Κατά το πεντηκοστόν έτος του Αζαρίου, βασιλέως των Ιουδαίων, εβασίλευσεν στο βασίλειον των Ισραηλιτών
εις την Σαµάρειαν επί δύο έτη ο Φακεσίας, ο υιός του Μαναήµ.
Δ Βασ. 15,24  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου· ουκ απέστη από αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός εξήµαρτε
τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,24   Αυτός διέπραξε πονηρά και ασεβή ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεµακρύνθη καθόλου από τας αµαρτίας του
Ιεροβοάµ, υιού του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τους Ισραηλίτας εις την ασέβειαν και την αµαρτίαν.
Δ Βασ. 15,25  και συνεστράφη επ αυτόν Φακεέ υιός οµελίου ο τριστάτης αυτού και επάταξεν αυτόν εν Σαµαρεία εναντίον
οίκου τού βασιλέως µετά τού Αργόβ και µετά τού Αρία, και µετ αυτού πεντήκοντα άνδρες από των τετρακοσίων· και
εθανάτωσεν αυτόν και εβασίλευσεν αντ αυτού.
Δ Βασ. 15,25  Εναντίον αυτού ωργάνωσε συνωµοσίαν ο µεγάλος αξιωµατούχος του, ο Φακεέ, υιός του Ροµελίου, ο οποίος και
εφόνευσεν αυτόν εις την Σαµάρειαν εµπρός εις τα βασιλικά ανάκτορα. Μαζή µε αυτόν εφονεύθη ο Αργόβ και ο Αρίας και
πεντήκοντα από τους τετρακοσίους άνδρας, τους σωµατοφύλακάς του. Ο Φακεέ θανατώσας τον Φακεσίαν ανεκηρύχθη
αντ' αυτού βασιλεύς.
Δ Βασ. 15,26  και τα λοιπά των λόγων Φακεσίου και πάντα, όσα εποίησεν, ιδού εισι γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,26   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Φακεσίου και όλα όσα έκαµεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,27  Εν έτει πεντηκοστώ και δευτέρω τού Αζαρίου βασιλεί Ιούδα εβασίλευσε Φακεέ υιός οµελίου επί Ισραήλ εν
Σαµαρεία είκοσιν έτη.
Δ Βασ. 15,27  Κατά το πεντηκοστόν δεύτερον έτος του Αζαρίου, βασιλέως των Ιουδαίων, ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον
του βασιλείου των Ισραηλιτών ο Φακεέ, υιός του Ροµελίου, ο οποίος εβασίλευσεν εις την Σαµάρειαν επί είκοσι έτη.
Δ Βασ. 15,28  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου· ουκ απέστη από πασών αµαρτιών Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ, ός
εξήµαρτε τον Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,28   Και αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεµακρύνθη από καµµίαν αµαρτίαν του Ιεροβοάµ, υιού
του Ναβάτ, ο οποίος είχε εξωθήσει τον ισραηλιτικόν λαόν εις αµαρτίαν και ασέβειαν.
Δ Βασ. 15,29 εν ταίς ηµέραις Φακεέ βασιλέως Ισραήλ ήλθε Θαγλαθφελλασάρ βασιλεύς Ασσυρίων και έλαβε την Αίν και την
Αβελβαιθαµααχά και την Ανιώχ και την Κενέζ και την Ασώρ και την Γαλαάδ και την Γαλιλαίαν , πάσαν γήν Νεφθαλί, και
απώκισεν αυτούς εις Ασσυρίους.
Δ Βασ. 15,29   Κατά τας ηµέρας του Φακεέ, βασιλέως των Ισραηλιτών, επήλθεν ο Θαγλαθφελλασάρ, βασιλεύς των
Ασσυρίων, και κατέλαβε την Αιν, την Αβελβαιθαµααχα, την Ανιώχ, την Κενέζ, την Ασώρ, την Γαλαάδ και την Γαλιλαίαν
καθ' όλην την έκτασιν της φυλής Νεφθαλίµ. Τους κατοίκους των περιοχών αυτών µετέφερε και εγκατέστησεν εις την
χώραν των Ασσυρίων.
Δ Βασ. 15,30  και συνέστρεψε σύστρεµµα Ωσηέ υιός Ηλά επί Φακεέ υιόν οµελίου και επάταξεν αυτόν και εθανάτωσε και
εβασίλευσεν αντ αυτού εν έτει εικοστώ Ιωάθαµ υιού Αζαρίου.
Δ Βασ. 15,30  Ο Ωσηέ, υιός του Ηλά, ωργάνωσε συνωµοσίαν εναντίον του Φακεέ, υιού του Ροµελίου, εκτύπησεν αυτόν και
τον εθανάτωσεν. Ανήλθε δε αντ' αυτού στον βασιλικόν θρόνον κατά το εικοστόν έτος του Ιωάθαµ, υιού του Αζαρίου.
Δ Βασ. 15,31  και τα λοιπά των λόγων Φακεέ και πάντα, όσα εποίησεν, ιδού ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ισραήλ.
Δ Βασ. 15,31  Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Φακεέ, όλα όσα έκαµε, ιδού όλα αυτά είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων
των βασιλέων του βασιλείου των Ισραηλιτών.
Δ Βασ. 15,32  Εν έτει δευτέρω Φακεέ υιού οµελίου βασιλεί Ισραήλ εβασίλευσεν Ιωάθαµ υιός Αζαρίου βασιλέως Ιούδα.
Δ Βασ. 15,32  Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Φακεέ, υιού του Ροµελίου, βασιλέως των Ισραηλιτών, εβασίλευσεν ο
Ιωάθαµ ο υιός του Αζαρίου βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα.
Δ Βασ. 15,33  υιός είκοσι και πέντε ετών ήν εν τώ βασιλεύειν αυτόν και εκκαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα
της µητρός αυτού Ιερουσά θυγάτηρ Σαδώκ.
Δ Βασ. 15,33  Ητο εικοσιπέντε ετών ούτος, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε επί δέκα εξ έτη εις την
Ιερουσαλήµ· η µήτηρ αυτού ωνοµάζετο Ιερουσά, ήτο δε θυγάτηρ του Σαδώκ.
Δ Βασ. 15,34  και εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησεν Αζαρίας ο πατήρ αυτού·
Δ Βασ. 15,34  Ο Ιωάθαµ έπραξε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, σύµφωνα µε όσα είχε πράξει και ο πατήρ του Αζαρίας.
Δ Βασ. 15,35  πλήν τα υψηλά ουκ εξήρεν, έτι ο λαός εθυσίαζε και εθυµία εν τοίς υψηλοίς. αυτός ωκοδόµησε την πύλην οίκου



Κυρίου την επάνω.
Δ Βασ. 15,35  Αλλά τους υψηλούς τόπους των ειδώλων δεν κατέστρεψε. Δια τούτο και ο λαός εξακολουθούσε να προσφέρη
θυσίας και θυµίαµα στους υψηλούς αυτούς τόπους. Αυτός δε ανοικοδόµησε την άνω πύλην του ναού του Κυρίου.
Δ Βασ. 15,36  και τα λοιπά των λόγων Ιωάθαµ και πάντα, όσα εποίησεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 15,36  Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Ιωάθαµ, όλα όσα έκαµε, είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων
του Ιούδα.
Δ Βασ. 15,37  εν ταίς ηµέραις εκείναις ήρξατο Κύριος εξαποστέλλειν εν Ιούδα τον αασσών βασιλέα Συρίας, και τον Φακεέ
υιόν οµελίου.
Δ Βασ. 15,37  Κατά την εποχήν εκείνην ήρχισεν ο Κυριος να αποστέλλη εναντίον του βασιλείου του Ιούδα τον Ραασσών,
βασιλέα της Συρίας, και τον Φακεέ, υιόν του Ροµελίου.
Δ Βασ. 15,38  και εκοιµήθη Ιωάθαµ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ τού πατρός
αυτού, και εβασίλευσεν Άχαζ υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 15,38  Ο Ιωάθαµ εκοιµήθη µετά των πατέρων του και ετάφη εις την πόλιν του προγόνου του Δαυίδ, αντ' αυτού δε
εβασίλευσεν ο Αχαζ ο υιός του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Δ Βασ. 16,1  Εν έτει επτακαιδεκάτω Φακεέ υιού οµελίου εβασίλευσεν Άχαζ υιός Ιωάθαµ βασιλέως Ιούδα.
Δ Βασ. 16,1    Κατά το δέκατον έβδοµον έτος της βασιλείας του Φακεέ, υιού του Ροµελίου, έγινε βασιλεύς στο βασίλειον του
Ιούδα ο Αχαζ, ο υιός του Ιωάθαµ.
Δ Βασ. 16,2  υιός είκοσιν ετών ήν Άχαζ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και εκκαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ. και ουκ
εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου Θεού αυτού πιστώς, ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού
Δ Βασ. 16,2    Ητο αυτός είκοσιν ετών, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, και εβασίλευσεν επί δεκαέξ έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Αυτός όµως δεν έπραξε το ορθόν και το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού πιστώς, όπως είχε πράξει
και ο προγονός του ο Δαυίδ.
Δ Βασ. 16,3  και επορεύθη, εν οδώ βασιλέων Ισραήλ, και γε τον υιόν αυτού διήγεν εν πυρί κατά τα βδελύγµατα των εθνών ,
ών εξήρε Κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ,
Δ Βασ. 16,3    Αλλά εβάδισε τον δρόµον της ασεβείας και αµαρτωλότητος των βασιλέων του Ισραήλ, αφού και αυτόν ακόµη
τον υιόν του τον επέρασεν από την φωτιάν, σύµφωνα µε τας αποκρουστικάς συνηθείας των ειδωλολατρικών εθνών , τα
οποία είχε ξερριζώσει ο Κυριος εµπρός από τους Ισραηλίτας.
Δ Βασ. 16,4  και εθυσίαζε και εθυµία εν τοίς υψηλοίς και επί των βουνών και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους.
Δ Βασ. 16,4    Ετσι δε ο Ισραηλιτικός λαός προσέφερε θυσίας και θυµιάµατα εις τους υψηλούς τόπους, στους λόφους και
κάτω από κάθε δασικόν πυκνύφυλλον δένδρον.
Δ Βασ. 16,5  τότε ανέβη αασσών βασιλεύς Συρίας και Φακεέ υιός οµελίου βασιλεύς Ισραήλ εις Ιερουσαλήµ εις πόλεµον και
επολιόρκουν επί Άχαζ και ουκ ηδύναντο πολεµείν.
Δ Βασ. 16,5    Τοτε ο Ραασσών, ο βασιλεύς της Συρίας, και ο Φακεέ, υιός του Ροµελίου, βασιλεύς του βασιλείου του Ισραήλ,
εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήµ, δια να την πολεµήσουν και επολιόρκουν αυτήν και τον Αχαζ, που ευρίσκετο
εντός αυτής. Αλλά δεν ηδυνήθησαν να επιτύχουν νίκην.
Δ Βασ. 16,6  εν τώ καιρώ εκείνω επέστρεψε αασσών βασιλεύς Συρίας την Αιλάθ τή Συρία και εξέβαλε τους Ιουδαίους εξ
Αιλάθ και Ιδουµαίοι ήλθον εις Αιλάθ και κατώκησαν εκεί έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 16,6    Κατά την εποχήν εκείνην ο Ραασσών, βασιλεύς της Συρίας, κατέκτησε και προσήρτησεν εις την Συρίαν την
Αιλάθ και εξεδίωξε τους Ιουδαίους από την Αιλάθ. Κατόπιν δε οι Ιδουµαίοι, τη συγκαταθέσει του Ραασσών, ήλθον εις
Αιλάθ και εγκατεστάθησαν εκεί µέχρις αυτής της ηµέρας.
Δ Βασ. 16,7  και απέστειλεν Άχαζ αγγέλους προς Θαγλαθφελλασάρ βασιλέα Ασσυρίων λέγων· δούλός σου και υιός σου εγώ ,
ανάβηθι και σώσόν µε εκ χειρός βασιλέως Συρίας και εκ χειρός βασιλέως Ισραήλ των επανισταµένων επ εµέ.
Δ Βασ. 16,7    Τοτε ο Αχαζ έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Θαγλαθφελλασάρ, βασιλέα των Ασσυρίων, και του είπεν· “εγώ
είµαι δούλος σου και παιδί σου. Ελα και σώσε µε από τα χέρια του βασιλέως της Συρίας και από τα χέρια του βασιλέως του
βασιλείου των Ισραηλιτών, οι οποίοι έχουν επιτεθή εναντίον µου”.
Δ Βασ. 16,8 και έλαβεν Άχαζ αργύριον και χρυσίον το ευρεθέν εν θησαυροίς οίκου Κυρίου και οίκου βασιλέως και απέστειλε
τώ βασιλεί δώρα.
Δ Βασ. 16,8    Επήρεν ο Αχαζ όλον τον άργυρον και τον χρυσόν, που υπήρχεν εις τα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου
και του βασιλικού ανακτόρου, και έστειλεν αυτά ως δώρα στον βασιλέα.
Δ Βασ. 16,9  και ήκουσεν αυτού βασιλεύς Ασσυρίων, και ανέβη βασιλεύς Ασσυρίων εις Δαµασκόν και συνέλαβεν αυτήν και
απώκισεν αυτήν και τον αασσών βασιλέα εθανάτωσε.
Δ Βασ. 16,9    Ο βασιλεύς των Ασσυρίων εδέχθη την πρόσκλησιν του Αχαζ και εξεστράτευσεν εις την Δαµασκόν, την οποίαν
και κατέλαβε. Τους κατοίκους αυτής µετέφερεν εις άλλας περιοχάς, τον δε βασιλέα Ραασσών εφόνευσε.
Δ Βασ. 16,10  και επορεύθη βασιλεύς Άχαζ εις Δαµασκόν εις απαντήν Θαγλαθφελλασάρ βασιλεί Ασσυρίων εις Δαµασκόν.
και είδε το θυσιαστήριον εν Δαµασκώ, και απέστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ προς Ουρίαν τον ιερέα το οµοίωµα τού
θυσιαστηρίου και τον ρυθµόν αυτού και πάσαν ποίησιν αυτού·
Δ Βασ. 16,10  Ο βασιλεύς Αχαζ µετέβη κατόπιν εις την Δαµασκόν, δια να συναντήση τον Θαγλαθφελλασάρ, βασιλέα των
Ασσυρίων, ο οποίος έµεινεν εις την πόλιν αυτήν. Εκεί εις την Δαµασκόν είδε το θυσιαστήριον του ειδωλολατρικού θεού και
ο Αχαζ ο βασιλεύς έστειλε προς τον αρχιερέα Ουρίαν εις την Ιερουσαλήµ σχέδιον του θυσιαστηρίου και κάθε άλλην
λεπτοµέρειαν, δια να ανοικοδοµηθή όµοιον.
Δ Βασ. 16,11  και ωκοδόµησεν Ουρίας ο ιερεύς το θυσιαστήριον κατά πάντα, όσα απέστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ εκ Δαµασκού.
Δ Βασ. 16,11   Πράγµατι ο Ουρίας, ο αρχιερεύς, οικοδόµησε θυσιαστήριον καθ' όλα όµοιον, όπως είχε διατάξει µε τους
απεσταλµένους του ο βασιλεύς Αχαζ από την Δαµασκόν.
Δ Βασ. 16,12  και είδεν ο βασιλεύς το θυσιαστήριον και ανέβη επ αυτό



Δ Βασ. 16,12  Ο βασιλεύς Αχαζ, όταν ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, είδε το θυσιαστήριον και ανέβη επάνω εις αυτό.
Δ Βασ. 16,13  και εθυµίασε την ολοκαύτωσιν αυτού και την θυσίαν αυτού και την σπονδήν αυτού και προσέχεε το αίµα των
ειρηνικών των αυτού επί το θυσιαστήριον
Δ Βασ. 16,13  Προσέφερε δε ο ίδιος θυσίαν του θυµιάµατος, αιµατηρά ολοκαυτώµατα, αναίµακτον θυσίαν δηµητριακών
καρπών και σπονδήν του οίνου. Το δε αίµα των ειρηνικών θυσιών έχυσεν στο θυσιαστήριον.
Δ Βασ. 16,14  το χαλκούν το απέναντι Κυρίου. και προσήγαγε από προσώπου τού οίκου Κυρίου από τού ανά µέσον τού
θυσιαστηρίου και από τού ανά µέσον τού οίκου Κυρίου και έδειξεν αυτό επί µηρόν τού θυσιαστηρίου κατά βοράν.
Δ Βασ. 16,14  Ο βασιλεύς Αχαζ διέταξεν επί πλέον, όπως το χαλκούν θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, το οποίον υπήρχεν
έµπροσθεν του ναού του Κυρίου µετατοπισθή και τοποθετηθή πλησίον του νέου θυσιαστηρίου προς βορράν.
Δ Βασ. 16,15  και ενετείλατο ο βασιλεύς Άχαζ τώ Ουρία τώ ιερεί λέγων· επί το θυσιαστήριον το µέγα πρόσφερε την
ολοκαύτωσιν την πρωϊνήν και την θυσίαν την εσπερινήν, και την ολοκαύτωσιν τού βασιλέως και την θυσίαν αυτού και
την ολοκαύτωσιν παντός τού λαού και την θυσίαν αυτών και την σπονδήν αυτών και πάν αίµα ολοκαυτώσεως και πάν
αίµα θυσίας επ αυτώ εκχεείς· και το θυσιαστήριον το χαλκούν έσται µοι εις το πρωΐ.
Δ Βασ. 16,15  Διέταξεν ακόµη ο βασιλεύς Αχαζ τον αρχιερέα Ουρίαν και του είπεν· “στο νέον αυτό µέγα θυσιαστήριον
πρόσφερε τα ολοκαυτώµατα της πρωΐας, την απογευµατινήν θυσίαν, το ιδιαίτερον ολοκαύτωµα του βασιλέως, την
αναίµακτον ειρηνικήν θυσίαν και τα ολοκαυτώµατα όλων των ανθρώπων του λαού, την αναίµακτον θυσίαν αυτών και
την σπονδήν του οίνου. Ολον δε το αίµα των ολοκαυτωµάτων θα χύσης στο θυσιαστήριον τούτο. Το δε παλαιόν χαλκούν
θυσιαστήριον θα διατεθή δι' εµέ προσωπικώς, δια την πρωϊνήν θυσίαν”.
Δ Βασ. 16,16  και εποίησεν Ουρίας ο ιερεύς κατά πάντα, όσα ενετείλατο αυτώ ο βασιλεύς Άχαζ.
Δ Βασ. 16,16  Ο αρχιερεύς Ουρίας έπραξεν όλα όσα είχεν είπει ο Αχαζ. Εξετελεσεν όλας τας εντολάς του βασιλέως.
Δ Βασ. 16,17  και συνέκοψεν ο βασιλεύς Άχαζ τα συγκλείσµατα των µεχωνώθ και µετήρεν απ αυτών τον λουτήρα και την
θάλασσαν καθείλεν από των βοών των χαλκών των υποκάτω αυτής και έδωκεν αυτήν επί βάσιν λιθίνην .
Δ Βασ. 16,17  Ακόµη ο βασιλεύς Αχαζ έθραυσε τα πλευρά των κινητών λουτήρων, αφήρεσεν από αυτά τον νιπτήρα,
κατέβασε την χαλκίνην θάλασσαν από τα χάλκινα βόϊδια, τα οποία ήσαν υποκάτω από αυτήν ως υποστηρίγµατά της, και
την ετοποθέτησεν εις άλλην ευτελή λιθίνην βάσιν.
Δ Βασ. 16,18  και τον θεµέλιον της καθέδρας ωκοδόµησεν εν οίκω Κυρίου και την είσοδον τού βασιλέως την έξω επέστρεψεν
εν οίκω Κυρίου από προσώπου βασιλέως Ασσυρίων.
Δ Βασ. 16,18  Δια να ευχαριστήση δε τον βασιλέα των Ασσυρίων, διέταξε και µετερρύθµισαν την εξέδραν, η οποία ήτο
κτισµένη στον ναόν του Κυρίου, όπως επίσης και την εισοδον, που ωδηγούσεν από το εξωτερικόν µέρος του βασιλικού
ανακτόρου προς τον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 16,19  και τα λοιπά των λόγων Άχαζ, όσα εποίησεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς
βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 16,19  Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Αχαζ, τα οποία αυτός έκανε είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του βασιλείου Ιουδα.
Δ Βασ. 16,20  και εκοιµήθη Άχαζ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Εζεκίας υιός αυτού
αντ αυτού.
Δ Βασ. 16,20   Ο Αχαζ εκοιµήθη µε τους προπάτορας αυτού και ετάφη εις την πόλιν Δαυίδ. Αντ' αυτού δε ανήλθεν στον
βασιλικόν θρόνον ο υιός του, ο Εζεκίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Δ Βασ. 17,1  Εν έτει δωδεκάτω τού Άχαζ βασιλέως Ιούδα εβασίλευσεν Ωσηέ υιός Ηλά εν Σαµαρεία επί Ισραήλ εννέα έτη.
Δ Βασ. 17,1     Κατά το δωδέκατον έτος της βασιλείας του Αχαζ, βασιλέως Ιούδα, εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ισραήλ µε
πρωτεύουσαν την Σαµάρειαν επί εννέα έτη ο Ωσηέ, υιός του Ηλά.
Δ Βασ. 17,2  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου, πλήν ουχ ως οι βασιλείς Ισραήλ, οί ήσαν έµπροσθεν αυτού.
Δ Βασ. 17,2    Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά όχι όπως οι προ αυτού βασιλείς του Ισραήλ.
Δ Βασ. 17,3  επ αυτόν ανέβη Σαλαµανασάρ βασιλεύς Ασσυρίων, και εγενήθη αυτώ Ωσηέ δούλος και επέστρεψεν αυτώ
µαναά.
Δ Βασ. 17,3    Εναντίον αυτού εξεστράτευσεν ο Σαλαµανασάρ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων. Ο Ωσηέ ηττήθη, έγινεν υποτελής
εις αυτόν και επλήρωνε φόρον υποτελείας.
Δ Βασ. 17,4  και εύρε βασιλεύς Ασσυρίων εν τώ Ωσηέ αδικίαν, ότι απέστειλεν αγγέλους προς Σηγώρ βασιλέα Αιγύπτου και
ουκ ήνεγκε µαναά τώ βασιλεί Ασσυρίων εν τώ ενιαυτώ εκείνω, και επολιόρκησεν αυτόν ο βασιλεύς Ασσυρίων και έδησεν
αυτόν εν οίκω φυλακής.
Δ Βασ. 17,4    Ο βασιλεύς των Ασσυρίων ανεκάλυψεν ότι ο Ωσηέ είχε παρασπονδήσει, διότι είχεν αποστείλει αγγελιαφόρους
προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, τον Σηγώρ, ζητών βοήθειαν· κατά δε το έτος εκείνο δεν έδωσεν στον βασιλέα των
Ασσυρίων τον συνήθη φόρον της υποτελείας. Δια τούτο ο βασιλεύς των Ασσυρίων επήλθε πάλιν εναντίον του, τον
συνέλαβε, τον έδεσε και τον έρριψεν εις την φυλακήν.
Δ Βασ. 17,5  και ανέβη ο βασιλεύς Ασσυρίων εν πάση τή γη και ανέβη εις Σαµάρειαν, και επολιόρκησεν επ αυτήν τρία έτη.
Δ Βασ. 17,5    Κατόπιν ο βασιλεύς των Ασσυρίων διεπέρασε όλην την χώραν των Ισραηλιτών και έφθασε έως εις την
πρωτεύουσαν, την Σαµάρειαν, την οποίαν επολιόρκησεν επί τρία έτη.
Δ Βασ. 17,6  εν έτει ενάτω Ωσηέ συνέλαβε βασιλεύς Ασσυρίων την Σαµάρειαν και απώκισεν Ισραήλ εις Ασσυρίους και
κατώκισεν αυτούς εν Αλαέ και εν Αβώρ ποταµοίς Γωζάν, και όρη Μήδων.
Δ Βασ. 17,6 Κατά το ένατον έτος της βασιλείας του Ωσηέ ο βασιλεύς των Ασσυρίων κατέλαβε την Σαµάρειαν και µετέφερεν
ένα µέρος των Ισραηλιτών εις την χώραν των Ασσυρίων, εγκατέστησεν αυτούς εις την Αλαέ και εις την Αβώρ, στους
ποταµούς της χώρας Γωζάν και εις τα όρη της χώρας των Μηδων.
Δ Βασ. 17,7  και εγένετο ότι ήµαρτον οι υιοί Ισραήλ τώ Κυρίω Θεώ αυτών τώ αναγαγόντι αυτούς εκ γής Αιγύπτου
υποκάτωθεν χειρός Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και εφοβήθησαν θεούς ετέρους
Δ Βασ. 17,7    Αυτά δε έγιναν ως τιµωρία εναντίον των Ισραηλιτών εκ µέρους του Θεού, διότι αυτοί ηµάρτησαν ενώπιον



Κυρίου του Θεού των, ο οποίος έβγαλεν αυτούς ελευθέρους από την γην της Αιγύπτου, από την εξουσίαν Φαραώ του
βασιλέως της Αιγύπτου. Αυτοί όµως δεν εσεβάσθησαν τον αληθινόν Θεόν των, αλλά εσεβάσθησαν άλλους
ειδωλολατρικούς θεούς.
Δ Βασ. 17,8  και επορεύθησαν τοίς δικαιώµασι των εθνών, ών εξήρε Κύριος εκ προσώπου υιών Ισραήλ, και οι βασιλείς
Ισραήλ, όσοι εποίησαν,
Δ Βασ. 17,8    Οι Ισραηλίται και οι βασιλείς των έπραξαν και έζησαν σύµφωνα µε τα έθιµα των ειδωλολατρικών εθνών, τα
οποία ο Κυριος είχε ξερριζώσει από το πρόσωπον του ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 17,9  και όσοι ηµφιέσαντο οι υιοί Ισραήλ λόγους ουχ ούτως κατά Κυρίου Θεού αυτών. και ωκοδόµησαν εαυτοίς
υψηλά εν πάσαις ταίς πόλεσιν αυτών από πύργου φυλασσόντων έως πόλεως οχυράς
Δ Βασ. 17,9    Παρεδέχθησαν και οικειοποιήθησαν οι Ισροηλίται διδασκαλίας και λατρευτικάς πράξεις, αι οποίαι δεν ήσαν
ευάρεστοι ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών. Ανοικοδόµησαν δηλαδή οι ίδιοι δια τον εαυτόν τους πύργους λατρείας του
ειδωλικού θεού εις υψηλά µέρη, εις όλας τας πόλεις των από τους µεµονωµένους πύργους της φρουράς µέχρι και των
οχυρωµένων πόλεων.
Δ Βασ. 17,10  και εστήλωσαν εαυτοίς στήλας και άλση επί παντί βουνώ υψηλώ και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους
Δ Βασ. 17,10  Ανήγειραν ειδωλολατρικός στήλας, εφύτευσαν ιερά δάση, όπου έθεσαν τα αγάλµατα της Αστάρτης εις κάθε
υψηλόν λόφον κάτω από κάθε δασικόν πυκνόφυλλον δένδρον.
Δ Βασ. 17,11  και εθυµίασαν εκεί εν πάσιν υψηλοίς καθώς τα έθνη, ά απώκισε Κύριος εκ προσώπου αυτών, και εποίησαν
κοινωνούς και εχάραξαν τού παροργίσαι τον Κύριον
Δ Βασ. 17,11   Εκεί εις όλους αυτούς τους υψηλούς τόπους προσέφεραν θυµιάµατα , όπως και τα ειδωλολατρικά έθνη, τα
οποία ο Θεός είχεν αποµακρύνει από το πρόσωπον αυτών. Και εµολύνθησαν εις τας αµαρτίας και ασεβείας εκείνων και
εχάραξαν σταθεράν την απόφασιν να παροργίσουν τον Κυριον.
Δ Βασ. 17,12  και ελάτρευσαν τοίς ειδώλοις, οίς είπε Κύριος αυτοίς· ου ποιήσετε το ρήµα τούτο τώ Κυρίω.
Δ Βασ. 17,12  Ελάτρευσαν τα είδωλα, δια τα οποία ο Κυριος τους είχε πη· “δεν θα πράξετε το πονηρόν τούτο έργον ενώπιον
του Κυρίου”.
Δ Βασ. 17,13  και διεµαρτύρατο Κύριος εν τώ Ισραήλ και εν τώ Ιούδα και εν χειρί πάντων των προφητών αυτού, παντός
ορώντος λέγων· αποστράφητε από των οδών υµών των πονηρών και φυλάξατε τας εντολάς µου και τα δικαιώµατά µου και
πάντα τον νόµον, ον ενετειλάµην τοίς πατράσιν υµών, όσα απέστειλα αυτοίς εν χειρί των δούλων µου των προφητών.
Δ Βασ. 17,13  Ο Κυριος εντόνως και επανειληµµένως είχεν απαγορεύσει την ασέβειαν και ειδωλολατρείαν στους Ισραηλίτας
και στους Ιουδαίους δια µέσου όλων των προφητών και όλων των φωτισµένων ανδρών λέγων· “αποµακρυνθήτε από τους
δρόµους σας τους πονηρούς, φυλάξατε τας εντολάς µου και τα κρίµατά µου και όλον τον Νοµον, τον οποίον εγώ παρέδωσα
στους προπάτοράς σας, όλα όσα δια µέσου των δούλων µου των προφητών διέταξα αυτούς να τηρούν”.
Δ Βασ. 17,14  και ουκ ήκουσαν και εσκλήρυναν τον νώτον αυτών υπέρ τον νώτον των πατέρων αυτών
Δ Βασ. 17,14  Εκείνοι όµως δεν υπήκουσαν εις την εντολήν του Θεού. Εσκλήρυναν τον αυχένα των περισσότερον, από όσον
είχαν σκληρύνει τας καρδίας των οι προπάτορες αυτών.
Δ Βασ. 17,15  και τα µαρτύρια αυτού, όσα διεµαρτύρατο αυτοίς, ουκ εφύλαξαν και επορεύθησαν οπίσω των µαταίων και
εµαταιώθησαν, και οπίσω των εθνών των περικύκλω αυτών, ών ενετείλατο Κύριος αυτοίς µη ποιήσαι κατά ταύτα.
Δ Βασ. 17,15  Τας εντολάς του Κυρίου, όσας εντόνως και επανειληµµένως διέταξεν εις αυτούς, δεν εφύλαξαν, αλλά έζησαν
και έπραξαν ακολουθούντες τα µάταια είδωλα, και έγιναν και αυτοί αµαρτωλοί και ανόητοι, διότι ηκολούθησαν τα έθνη,
τα οποία ήσαν γύρω των, τα ήθη και τα έθιµα τα οποία διέταξεν ο Κυριος αυτούς να µη τα ακολουθήσουν.
Δ Βασ. 17,16  εγκατέλιπον τας εντολάς Κυρίου Θεού αυτών και εποίησαν εαυτοίς χώνευµα δύο δαµάλεις και εποίησαν άλση
και προσεκύνησαν πάση τή δυνάµει τού ουρανού και ελάτρευσαν τώ Βάαλ
Δ Βασ. 17,16  Εγκατέλειψαν και κατεφρόνησαν τας εντολάς Κυρίου του Θεού των, έχυσαν και κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν
των δύο οµοιώµατα δαµάλεων, έστησαν αγάλµατα της Αστάρτης εις τα άλση, επροσκύνησαν όλους τους αστέρας του
ουρανού και ελάτρευσαν τον Βααλ.
Δ Βασ. 17,17  και διήγον τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εν πυρί και εµαντεύοντο µαντείας και οιωνίζοντο και
επράθησαν τού ποιήσαι το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου παροργίσαι αυτόν.
Δ Βασ. 17,17  Αυτοί ακόµη επερνούσαν τους υιούς και τας θυγατέρας των δια πυρός σύµφωνα µε τα ειδωλολατρικά έθιµα,
συνεβουλεύοντο τους µάντεις, παρετήρουν τους οιωνούς και γενικώς τόσον πολύ εξετράπησαν στο κακόν, σαν να
επωλήθησαν ως δούλοι, δια να κάνουν το κακόν ενώπιον του Κυρίου, ώστε να εξοργίσουν αυτόν εναντίον των.
Δ Βασ. 17,18  και εθυµώθη Κύριος σφόδρα εν τώ Ισραήλ, και απέστησεν αυτούς από τού προσώπου αυτού, και ουχ
υπελείφθη πλήν φυλή Ιούδα µονωτάτη.
Δ Βασ. 17,18  Ο Κυριος ωργίσθη πάρα πολύ εναντίον των Ισραηλιτών και απέστρεψεν από αυτούς µε αγανάκτησιν το
πρόσωπόν του. Δεν έµειναν πλέον πιστοί στον Θεόν, ειµή µόνον η φυλή του Ιούδα.
Δ Βασ. 17,19  και γε Ιούδας ουκ εφύλαξε τας εντολάς Κυρίου τού Θεού αυτών και επορεύθησαν εν τοίς δικαιώµασιν Ισραήλ,
οίς εποίησαν,
Δ Βασ. 17,19  Μολονότι και το βασίλειον ακόµη του Ιούδα δεν ετήρησε κατά πάντα τας εντολάς Κυρίου του Θεού των, διότι
και οι Ιουδαίοι επορεύθησαν και έζησαν σύµφωνα µε τας ασεβείς συνηθείας του ισραηλιτικού λαού, τας οποίας έκαµαν.
Δ Βασ. 17,20  και απεώσαντο τον Κύριον, και εθυµώθη Κύριος παντί σπέρµατι Ισραήλ και εσάλευσεν αυτούς και έδωκεν
αυτούς εν χειρί διαρπαζόντων αυτούς, έως ού απέριψεν αυτούς από προσώπου αυτού.
Δ Βασ. 17,20   Αυτοί είχαν απωθήσει τον Κυριον. Δια τούτο ο Κυριος ωργίσθη εναντίον όλου του Ισραηλιτικού λαού,
συνετάραξεν αυτούς και τους παρέδωσεν εις τα χέρια των εχθρών, οι οποίοι εισωρµούσαν εις την χώραν των και
επεδίδοντο εις διαρπαγάς, µέχρις ότου τους απέρριψεν ο Κυριος από το πρόσωπόν του.
Δ Βασ. 17,21  ότι πλήν Ισραήλ επάνωθεν οίκου Δαυίδ και εβασίλευσαν τον Ιεροβοάµ υιόν Ναβάτ, και εξέωσεν Ιεροβοάµ τον
Ισραήλ εξόπισθεν Κυρίου και εξήµαρτεν αυτούς αµαρτίαν µεγάλην.
Δ Βασ. 17,21  Αλλο µεγάλο αµάρτηµά των είναι ότι αι δέκα φυλαί του Ισραήλ εξέκοψαν από τον οίκον Δαυίδ και
ανεκήρυξαν δια τον εαυτόν των βασιλέα τον Ιεροβοάµ, τον υιόν του Ναβάτ. Ο δε Ιεροβοάµ απεµάκρυνε και εξέκοψε τον
ισραηλιτικόν λαόν από τας οδούς του Κυρίου και ωδήγησεν αυτόν εις την µεγάλην ασέβειαν και αµαρτίαν της



ειδωλολατρείας.
Δ Βασ. 17,22  και επορεύθησαν οι υιοί Ισραήλ εν πάση αµαρτία Ιεροβοάµ, ή εποίησεν, ουκ απέστησαν απ αυτής,
Δ Βασ. 17,22   Ετσι δε οι Ισραηλίται επορεύθησαν εις όλας τας αµαρτίας του Ιεροβοάµ, τας οποίας αυτός είχε διαπράξει, και
δεν απεµακρύνθησαν καθόλου από αυτάς,
Δ Βασ. 17,23  έως ού µετέστησε Κύριος τον Ισραήλ από προσώπου αυτού, καθώς ελάλησε Κύριος εν χειρί πάντων των
δούλων αυτού των προφητών, και απωκίσθη Ισραήλ επάνωθεν της γής αυτού εις Ασσυρίους έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 17,23  µέχρις ότου ο Κυριος τους απέρριψεν από το πρόσωπόν του και εστέρησεν από την προστασίαν του τον
ισραηλιτικόν λαόν. Αυτό άλλωστε είχε προείπει ο Κυριος δια µέσου όλων των δούλων του των προφητών. Και προς
τιµωρίαν του ο ισραηλιτικός λαός απήχθη αιχµάλωτος από την χώραν του εις την χώραν των Ασσυρίων µέχρι της ηµέρας
αυτής.
Δ Βασ. 17,24  Καί ήγαγε βασιλεύς Ασσυρίων εκ Βαβυλώνος τον εκ Χουθά από Αϊά και από Αιµάθ και Σεπφαρουαΐµ, και
κατωκίσθησαν εν πόλεσι Σαµαρείας αντί των υιών Ισραήλ και εκληρονόµησαν την Σαµάρειαν και κατώκισαν εν ταίς
πόλεσιν αυτής.
Δ Βασ. 17,24   Ο βασιλεύς των Ασσυρίων µετέφερεν ανθρώπους από την Βαβυλώνα, δηλαδή κατοίκους των πόλεων Χουθά,
Αϊά, Αιµάθ και Σεπφαρουαίµ και τους εγκατέστησεν εις τας πόλεις της Σαµαρείας αντί των Ισραηλιτών . Αυτοί δε επήραν
πλέον ως κληρονοµίαν των την Σαµάρειαν και εγκατεστάθησον εις τας πόλεις αυτής.
Δ Βασ. 17,25  και εγένετο εν αρχή της καθέδρας αυτών ουκ εφοβήθησαν τον Κύριον, και απέστειλε Κύριος εν αυτοίς τους
λέοντας, και ήσαν αποκτέννοντες εν αυτοίς.
Δ Βασ. 17,25  Οι έποικοι αυτοί εις την αρχήν της εγκαταστάσεώς των δεν εφοβήθησαν τον Κυριον. Δια τούτο ο Κυριος
απέστειλεν εναντίον των λέοντας, οι οποίοι και τους κατεσπάρασσαν.
Δ Βασ. 17,26  και είπαν τώ βασιλεί Ασσυρίων λέγοντες· τα έθνη, ά απώκισας και αντεκάθισας εν πόλεσι Σαµαρείας, ουκ
έγνωσαν το κρίµα τού Θεού της γής, και απέστειλεν εις αυτούς τους λέοντας, και ιδού εισι θανατούντες αυτούς, καθότι ουκ
οίδασι το κρίµα τού Θεού της γής,
Δ Βασ. 17,26   Τοτε προσήλθον µερικοί στον βασιλέα των Ασσυρίων και του είπον· “οι λαοί, τους οποίους συ µετέφερες και
εγκατέστησες αντί των Σαµαρειτών εις τας πόλεις της Σαµαρείας, δεν εφρόντισαν να µάθουν το θέληµα του Θεού της
χώρας αυτής. Δια τούτο ο Θεός έστειλεν εναντίον των τους λέοντας· και ιδού ότι οι λέοντες τους κατασπαράσσουν, διότι δεν
εφρόντισαν οι άνθρωποι αυτοί να µάθουν και να τηρήσουν το θέληµα του Θεού της χώρας αυτής”.
Δ Βασ. 17,27  και ενετείλατο ο βασιλεύς Ασσυρίων λέγων· απάγετε εκείθεν και πορευέσθωσαν και κατοικήτωσαν εκεί και
φωτιούσιν αυτούς το κρίµα τού Θεού της γής.
Δ Βασ. 17,27  Ο βασιλεύς των Ασσυρίων έδωσε τότε την εξής διαταγήν· “οδηγήσατε, είπεν, εκεί ανθρώπους, οι οποίοι θα
µεταβούν και θα κατοικήσουν µαζή των και θα διαφωτίσουν και θα διδάξουν τους εποίκους λαούς το θέληµα του Θεού της
χώρας εκείνης”.
Δ Βασ. 17,28  και ήγαγον ένα των ιερέων, ών απώκισαν από Σαµαρείας, και εκάθισεν εν Βαιθήλ και ήν φωτίζων αυτούς πώς
φοβηθώσι τον Κύριον.
Δ Βασ. 17,28   Εκείνοι πράγµατι οδήγησαν ένα από τους ιερείς, που είχε µεταφέρει από την Σαµάρειαν εις την Ασσυρίαν ο
βασιλεύς. Ο ιερεύς εκάθισεν εις την Βαιθήλ και διεφώτιζε και εδίδασκε τους ξένους εκείνους λαούς, πως πρέπει να σέβωνται
και να λατρεύουν τον Κυριον.
Δ Βασ. 17,29  και ήσαν ποιούντες έθνη έθνη θεούς αυτών και έθηκαν εν οίκω των υψηλών, ών εποίησαν οι Σαµαρείται, έθνη
έθνη εν ταίς πόλεσιν αυτών, εν αίς κατώκουν.
Δ Βασ. 17,29   Αλλά τα διάφορα εκείνα έθνη είχαν τους θεούς των, τους οποίους ετοποθετούσαν εις ναούς κτισµένους από
τους Σαµαρείτας εις υψηλούς τόπους. Επί πλέον κάθε έθνος κατεσκεύαζε τέτοιους ναούς εις τας πόλεις , εις τας οποίας είχεν
εγκατασταθή.
Δ Βασ. 17,30  και οι άνδρες Βαβυλώνος εποίησαν την Σωκχώθ Βαινίθ, και οι άνδρες Χούθ εποίησαν την Νηριγέλ, και οι
άνδρες Αιµάθ εποίησαν την Ασιµάθ,
Δ Βασ. 17,30  Ετσι δε οι άνδρες, οι καταγόµενοι από την Βαβυλώνα, κατεσκεύασαν ναόν της Σωκχώθ Βαινίθ και οι άνδρες
της πόλεως Χουθ ωκοδόµησαν ναόν της Νηριγέλ, οι δε άνδρες της Αιµάθ ωκοδόµησαν ναόν της Ασιµάθ.
Δ Βασ. 17,31  και οι Ευαίοι εποίησαν την Εβλαζέρ και την Θαρθάκ, και οι Σεπφαρουαΐµ κατέκαιον τους υιούς αυτών εν πυρί
τώ Αδραµέλεχ και Ανηµελέχ, θεοίς Σεπφαρουαΐµ.
Δ Βασ. 17,31  Οι Ευαίοι κατεσκεύασαν την Εβλαζέρ και την Θαρθάκ, οι δε καταγόµενοι από την Σεπφαρουαΐµ επερνούσαν
τους υιούς των δια πυρός εις ένδειξιν λατρείας και ικεσίας προς τους θεούς Αδραµέλεχ και Ανηµελέχ, οι οποίοι ήσαν θεοί
της πόλεως Σεπφαρουαΐµ.
Δ Βασ. 17,32  και ήσαν φοβούµενοι τον Κύριον και κατώκισαν τα βδελύγµατα αυτών εν τοίς οίκοις των υψηλών, ά εποίησαν
εν Σαµαρεία, έθνος έθνος εν πόλει, εν ή κατώκουν εν αυτή· και ήσαν φοβούµενοι τον Κύριον και εποίησαν εαυτοίς ιερείς
των υψηλών και εποίησαν εν οίκω των υψηλών.
Δ Βασ. 17,32  Με ένα τέτοιον τρόπον εσέβοντο αυτοί τον Κυριον. Εγκατέστησαν τους βωµούς των και τα ειδωλολατρικά των
αγάλµατα, τα οποία κατεσκεύασαν, στους ναούς των υψηλών τόπων, όπως επίσης και όσα κατεσκεύασαν εις την
Σαµάρειαν. Και γενικώς κάθε έθνος έτσι έκαµνεν εις την πόλιν, εις την οποίαν κατοικούσαν. Αυτοί ήσαν οι φοβούµενοι τον
Κυριον, οι οποίοι και ανέδειξαν ιερείς από τον λαόν, δια να ιερουργούν στους υψηλούς τόπους, όπου είχαν κατασκευάσει
ναούς.
Δ Βασ. 17,33  και τον Κύριον εφοβούντο και τοίς θεοίς αυτών ελάτρευον κατά το κρίµα των εθνών, όθεν απώκισαν αυτούς
εκείθεν.
Δ Βασ. 17,33  Εσέβοντο τον Κυριον, αλλά ελάτρευαν και τους ειδωλολατρικούς θεούς των εθνών σύµφωνα µε τα ήθη και
εθιµα των εθνών τούτων, από τα οποία και µετέφεραν όλους αυτούς τους ειδωλικούς θεούς εις την χώραν του Ισραήλ.
Δ Βασ. 17,34  έως της ηµέρας ταύτης αυτοί εποίουν κατά το κρίµα αυτών· αυτοί φοβούνται και αυτοί ποιούσι κατά τα
δικαιώµατα αυτών και κατά την κρίσιν αυτών και κατά τον νόµον και κατά την εντολήν , ήν ενετείλατο Κύριος τοίς υιοίς
Ιακώβ, ού έθηκε το όνοµα αυτού Ισραήλ,
Δ Βασ. 17,34  Και οι Ισραηλίται µέχρι της ηµέρας αυτής ελάτρευαν τον Θεόν σύµφωνα µε τας συγκεχυµένας αυτάς



αντιλήψεις και ειδωλολατρικάς δοξασίας. Αυτοί φοβούνται τον Θεόν, αλλά πράττουν και ζουν σύµφωνα και µε τα
ειδωλολατρικά έθιµα. Ακολουθούν τα ίχνη των εθνών, αλλά και τον Νοµον και την εντολήν, την οποίαν έδωσεν ο Κυριος
στους υιούς του Ιακώβ, τον οποίον είχε µετονοµάσει Ισραήλ.
Δ Βασ. 17,35  και διέθετο Κύριος µετ αυτών διαθήκην και ενετείλατο αυτοίς λέγων· ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους και ου
προσκυνήσετε αυτοίς και ου λατρεύσετε αυτοίς και ου θυσιάσετε αυτοίς,
Δ Βασ. 17,35  Αλλά ο Κυριος είχε συνάψει µε αυτούς συµφωνίαν και έδωσεν εις αυτούς εντολήν λέγων· “δεν θα σέβεσθε
άλλους θεούς, δεν θα προσκυνήσετε αυτούς, δεν θα τους λατρεύσετε και δεν θα θυσιάσετε προς αυτούς,
Δ Βασ. 17,36  ότι αλλ ή τώ Κυρίω, ός ανήγαγεν υµάς εκ γής Αιγύπτου εν ισχύϊ µεγάλη και εν βραχίονι υψηλώ, αυτόν
φοβηθήσεσθε και αυτώ προσκυνήσετε, αυτώ θύσετε·
Δ Βασ. 17,36  παρά µόνον στον Κυριον, ο οποίος σας έβγαλεν ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου µε την µεγάλην
δύναµιν της ακατανικήτου δεξιάς του. Αυτόν θα φοβήσθε, αυτόν θα προσκυνήτε και προς αυτόν µόνον θα προσφέρετε
θυσίας.
Δ Βασ. 17,37  και τα δικαιώµατα και τα κρίµατα και τον νόµον και τας εντολάς, ας έγραψεν υµίν ποιείν, φυλάσσεσθε πάσας
τας ηµέρας και ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους·
Δ Βασ. 17,37  Θα τηρήτε δε όλας τας ηµέρας της ζωής σας τας εντολάς του και τα κρίµατά του και τον νόµον του, και όσα
άλλα γραπτώς παρέδωσε προς σας να πράττετε, και δεν θα σεβασθήτε άλλους θεούς.
Δ Βασ. 17,38  και την διαθήκην, ήν διέθετο µεθ υµών, ουκ επιλήσεσθε και ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους,
Δ Βασ. 17,38  Την διαθήκην, την οποίαν έκαµε µε σας, δεν θα την λησµονήσετε και δεν θα λατρεύσετε και δεν θα φοβηθήτε
άλλους θεούς,
Δ Βασ. 17,39  αλλ ή τον Κύριον Θεόν υµών φοβηθήσεσθε, και αυτός εξελείται υµάς εκ πάντων των εχθρών υµών·
Δ Βασ. 17,39  παρά µόνον Κυριον τον Θεόν σας θα σέβεσθε, διότι αυτός είναι ο µόνος ικανός να σας απαλλάξη από όλους
τους εχθρούς σας.
Δ Βασ. 17,40  και ουκ ακούσεσθε επί τώ κρίµατι αυτών, ό αυτοί ποιούσι.
Δ Βασ. 17,40   Δεν θα υπακούσετε και δεν θα συµµορφωθήτε µε τους νόµους και τας συνηθείας, τας οποίας οι ειδωλολάτραι
τηρούν”.
Δ Βασ. 17,41  και ήσαν τα έθνη ταύτα φοβούµενοι τον Κύριον και τοίς γλυπτοίς αυτών ήσαν δουλεύοντες, και γε οι υιοί και
οι υιοί των υιών αυτών, καθά εποίησαν οι πατέρες αυτών, ποιούσιν έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 17,41  Ετσι τα έθνη αυτά εφοβούντο τον Κυριον, αλλά προσκυνούσαν και τα γλυπτά αγάλµατά των. Και αυτοί ακόµη
οι υιοί των και τα παιδιά των υιών των ζουν, όπως έζησαν και έπραξαν οι πατέρες των. Αυτά πράττουν µέχρι της ηµέρας
αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Δ Βασ. 18,1  Καί εγένετο εν έτει τρίτω τώ Ωσηέ υιώ Ηλά βασιλεί Ισραήλ εβασίλευσεν Εζεκίας υιός Άχαζ βασιλέως Ιούδα .
Δ Βασ. 18,1    Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ωσηέ, υιού του Ηλά, βασιλέως του ισραηλιτικού λαού, εβασίλευσεν ο '
Εζεκίας, ο υιός του Αχαζ, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα.
Δ Βασ. 18,2  υιός είκοσι και πέντε ετών εν τώ βασιλεύειν αυτόν και είκοσι και εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Άβου θυγάτηρ Ζαχαρίου.
Δ Βασ. 18,2    Είκοσι πέντε ετών ήτο ο Εζεκίας, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
είκοσι και εννέα έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αβου και ήτο θυγάτηρ του Ζαχαρίου.
Δ Βασ. 18,3  και εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησε Δαυίδ ο πατήρ αυτού.
Δ Βασ. 18,3    Αυτός έπραξε το αληθές και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου καθ' όλα, όπως έπραξε και ο πρόγονός του ο Δαυίδ.
Δ Βασ. 18,4  αυτός εξήρε τα υψηλά και συνέτριψε τας στήλας και εξωλόθρευσε τα άλση και τον όφιν τον χαλκούν , ον
εποίησε Μωυσής, ότι έως των ηµερών εκείνων ήσαν οι υιοί Ισραήλ θυµιώντες αυτώ , και εκάλεσεν αυτόν Νεεσθάν.
Δ Βασ. 18,4    Αυτός κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους της ειδωλολατρείας, εκρήµνισε και συνέτριψε τας ειδωλολατρικάς
στήλας, κατέστρεψε τα αγάλµατα της Αστάρτης, επίσης κατέστρεψε και τον χαλκούν όφιν, τον οποίον είχε κατασκευάσει
ο Μωϋσής, διότι µέχρι των ηιιερών του Εζεκίου οι Ισραηλίται προσέφεραν εις αυτόν, ως προς Θεόν, θυµίαµα λατρείας.
Αυτόν τον χαλκούν όφιν ο Εζεκίας, ωνόµασε Νεεσθάν, δηλαδή χάλκωµα.
Δ Βασ. 18,5  εν Κυρίω Θεώ Ισραήλ ήλπισε, και µετ αυτόν ουκ εγενήθη όµοιος αυτώ εν βασιλεύσιν Ιούδα και εν τοίς
γενοµένοις έµπροσθεν αυτού·
Δ Βασ. 18,5    Ο Εζεκίας καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του εστήριζε τας ελπίδας του εις Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ.
Επειτα από αυτόν δεν υπήρξεν άλλος όµοιός του κατά την ευσέβειαν µεταξύ των βασιλέων του βασιλείου του Ιούδα. Ούτε
δε και κανείς από εκείνους, οι οποίοι υπήρξαν προ αυτού.
Δ Βασ. 18,6  και εκολλήθη τώ Κυρίω, ουκ απέστη όπισθεν αυτού και εφύλαξε τας εντολάς αυτού, όσας ενετείλατο Μωυσή·
Δ Βασ. 18,6    Αυτός προσεκολλήθη στον Κυριον και δεν απεµακρύνθη καθόλου από αυτόν και εφύλαξεν όλας τας εντολάς
του, όσας ο Θεός δια του Μωϋσέως είχε διατάξει.
Δ Βασ. 18,7  και ήν Κύριος µετ αυτού, και εν πάσιν, οίς εποίει, συνήκε. και ηθέτησεν εν τώ βασιλεί Ασσυρίων και ουκ
εδούλευσεν αυτώ.
Δ Βασ. 18,7    Ο δε Κυριος ήτο πάντοτε µαζή του, εις όλα όσα έκαµνε. Και αυτός µε την δύναµιν του Θεού ευδοκιµούσε.
Απετίναξε δε τον ζυγόν του βασιλέως των Ασσυρίων και έπαυσε πλέον να είναι φόρου υποτελής εις αυτόν .
Δ Βασ. 18,8  αυτός επάταξε τους αλλοφύλους έως Γάζης και έως ορίου αυτής από πύργου φυλασσόντων και έως πόλεως
οχυράς.
Δ Βασ. 18,8    Επετέθη και ενίκησε τους αλλοφύλους µέχρι της Γαζης και των ορίων αυτής, από τους µικρούς συνοικισµούς
των φρουρών µέχρι της πλέον οχυράς πόλεως.
Δ Βασ. 18,9  Καί εγένετο εν τώ έτει τώ τετάρτω βασιλεί Εζεκία (αυτός ενιαυτός ο έβδοµος τώ Ωσηέ υιώ Ηλά βασιλεί Ισραήλ)
ανέβη Σαλαµανασάρ βασιλεύς Ασσυρίων επί Σαµάρειαν και επολιόρκει επ αυτήν·
Δ Βασ. 18,9    Κατά το τέταρτον έτος του βασιλέως Εζεκίου (αυτό είναι το έβδοµον έτος της βασιλείας Ωσηέ, υιού του Ηλά
βασιλέως του Ισραήλ) ο βασιλεύς των Ασσυρίων Σαλαµανασάρ εξεστράτευσεν εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ, έφθασε



µέχρι της Σαµαρείας και επολιορκούσεν αυτήν.
Δ Βασ. 18,10  και κατελάβετο αυτήν από τέλους τριών ετών εν έτει έκτω τώ Εζεκία (αυτός ενιαυτός ένατος τώ Ωσηέ βασιλεί
Ισραήλ), και συνελήφθη Σαµάρεια.
Δ Βασ. 18,10  Επειτα από τρία έτη πολιορκίας την κατέλαβε κατά το έκτον έτος της βασιλείας του Εζεκίου (δηλαδή κατά το
ένατον έτος της βασιλείας του Ωσηέ βασιλέως του Ισραήλ), τότε κατελήφθη η Σαµάρεια.
Δ Βασ. 18,11  και απώκισε βασιλεύς Ασσυρίων την Σαµάρειαν εις Ασσυρίους και έθηκεν αυτούς εν Αλαέ και εν Αβώρ
ποταµώ Γωζάν και όρη Μήδων,
Δ Βασ. 18,11   Ο βασιλεύς των Ασσυρίων µετέφερε τους κατοίκους της Σαµαρείας εις την χώραν τον Ασσυρίων και
εγκατέστησεν αυτούς εις την Αλαέ, την Αβώρ, παρά τον ποταµόν Γωζάν, και εις τα όρη των Μηδων.
Δ Βασ. 18,12  ανθ ών ότι ουκ ήκουσαν της φωνής Κυρίου Θεού αυτών και παρέβησαν την διαθήκην αυτού, πάντα όσα
ενετείλατο Μωυσής ο δούλος Κυρίου, και ουκ ήκουσαν και ουκ εποίησαν.
Δ Βασ. 18,12  Αυτό δε έγινε προς τιµωρίαν των Ισραηλιτών, διότι αυτοί δεν υπήκουσαν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού των.
Παρέβησαν την διαθήκην του και κατεπάτησαν όλα όσα ο Μωϋσής, ο δούλος αυτός του Κυρίου, είχε διατάξει. Δεν
υπήκουσαν και δεν ετήρησαν τας εντολάς του Κυρίου.
Δ Βασ. 18,13  Καί τώ τεσσαρεσκαιδεκάτω έτει τού βασιλέως Εζεκίου ανέβη Σενναχηρίµ βασιλεύς Ασσυρίων επί τας πόλεις
Ιούδα τας οχυράς και συνέλαβεν αυτάς.
Δ Βασ. 18,13  Κατά το δέκατον τέταρτον έτος της βασιλείας του Εζεκίου εξεστράτευσεν ο βασιλεύς των Ασσυρίων ο
Σενναχηρίµ εναντίον των οχυρών πόλεων του βασιλείου Ιούδα και τας κατέλαβε.
Δ Βασ. 18,14  και απέστειλεν Εζεκίας βασιλεύς Ιούδα αγγέλους προς βασιλέα Ασσυρίων εις Λαχίς λέγων· ηµάρτηκα,
αποστράφηθι απ εµού· ό εάν επιθής επ εµέ, βαστάσω. και επέθηκεν ο βασιλεύς Ασσυρίων επί Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα
τριακόσια τάλαντα αργυρίου και τριάκοντα τάλαντα χρυσίου.
Δ Βασ. 18,14  Ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα ο Εζεκίας έστειλεν αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Ασσυρίων εις
την Λαχίς και είπε· “διέπραξα σφάλµα, που απεκήρυξα την εξουσίαν σου. Αποµακρύνσου τώρα από εµέ και εγώ θα
βαστάσω, όποιον δήποτε φόρον θελήσης να µου επιβάλης”. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων επέβαλεν στον Εζεκίαν τον βασιλέα
των Ιουδαίων ως φόρον τριακόσια αργυρά τάλαντα και τριάκοντα χρυσά τάλαντα.
Δ Βασ. 18,15  και έδωκεν Εζεκίας πάν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω Κυρίου και εν θησαυροίς οίκου τού βασιλέως.
Δ Βασ. 18,15  Ο Εζεκίας επήρεν όλον το αργύριον, που ευρίσκετο στον ναόν του Κυρίου και εις τα θησαυροφυλάκια του
βασιλικού ανακτόρου, και τα παρέδωκεν στον Σενναχηρίµ.
Δ Βασ. 18,16  εν τώ καιρώ εκείνω συνέκοψεν Εζεκίας τας θύρας ναού και τα εστηριγµένα, ά εχρύσωσεν Εζεκίας ο βασιλεύς
Ιούδα, και έδωκεν αυτά βασιλεί Ασσυρίων.
Δ Βασ. 18,16  Επίσης κατά τον καιρόν εκείνον ο Εζεκίας απέκοψε και απέσπασε τον χρυσόν από τας θύρας του ναού και
τους στύλου των θυρών, αυτά τα οποία ο ίδιος ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, είχε χρυσώσει και τα έδωκεν στον βασιλέα
των Ασσυρίων.
Δ Βασ. 18,17  και απέστειλε βασιλεύς Ασσυρίων τον Θαρθάν και τον αφίς και τον αψάκην εκ Λαχίς προς τον βασιλέα
Εζεκίαν εν δυνάµει βαρεία επί Ιερουσαλήµ, και έστησαν εν τώ υδραγωγώ της κολυµβήθρας της άνω, ή εστιν εν τή οδώ τού
αγρού τού γναφέως.
Δ Βασ. 18,17  Ο βασιλεύς των Ασυρίων απέστειλεν από την Λαχίς προς τον βασιλέα Εζεκίαν εις την Ιερουσαλήµ τον Θαρθάν,
τον Ραφίς και τον Ραψάκην µε βαρείαν στρατιωτικήν δύναµιν. Αυτοί ήλθον και εγκατεστάθησαν στο υδραγωγείον της
άνω δεξαµενής, η οποία ευρίσκεται εις την οδόν του αγρού του γναφέως.
Δ Βασ. 18,18  και εβόησαν προς Εζεκίαν, και ήλθον προς αυτόν Ελιακίµ υιός Χελκίου ο οικονόµος και Σωµνάς ο γραµµατεύς
και Ιωάς ο υιός Σαφάτ ο αναµιµνήσκων.
Δ Βασ. 18,18  Εφώναξαν δε και εκάλεσαν τον Εζεκίαν. Τοτε ο Ελιακίµ, ο υιός του Χελκίου ο αρχηγός του βασιλικού οίκου, ο
Σωµνάς ο γραµµατεύς και ο Ιωάς ο υιός του Σαφάτ ο αρχειοφύλαξ ήλθον προς τον Ραψάκην.
Δ Βασ. 18,19 και είπε προς αυτούς αψάκης· είπατε δή προς Εζεκίαν· τάδε λέγει ο βασιλεύς ο µέγας ο βασιλεύς Ασσυρίων· τι η
πεποίθησις αύτη, ήν πέποιθας;
Δ Βασ. 18,19  Ο Ραψάκης είπε προς αυτούς· “πέστε, λοιπόν, προς τον Εζεκίαν· Αυτά λέγει ο βασιλεύς ο µέγας, ο βασιλεύς των
Ασσυρίων· Ποιά είναι αυτή η πεποίθησις, εις την οποίαν στηρίζεσθε;
Δ Βασ. 18,20  είπας· πλήν λόγοι χειλέων, βουλή και δύναµις εις πόλεµον. νύν ούν τίνι πεποιθώς ηθέτησας εν εµοί;
Δ Βασ. 18,20   Συ είπες ότι τα λόγια µου είναι χωρίς περιεχόµενον. Εγώ όµως έχω απόφασιν και δύναµιν προς πόλεµον. Πές
µου, λοιπόν, τώρα εις ποίον εστηρίχθης, ώστε να αποκηρύξης τον ζυγόν µου;
Δ Βασ. 18,21  νύν ιδού πέποιθας σαυτώ επί την ράβδον την καλαµίνην την τεθλασµένην ταύτην, επ Αίγυπτον; ός αν
στηριχθή ανήρ επ αυτήν, και εισελεύσεται εις την χείρα αυτού και τρήσει αυτήν· ούτως Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου πάσι
τοίς πεποιθόσιν επ αυτόν.
Δ Βασ. 18,21  Ιδού, γνωρίζω ότι έχεις πεποίθησιν εις την σπασµένην καλαµένιαν ράβδον, την Αίγυπτον. Αλλά σου λέγω
τούτο. Οτι εις εκείνον ο οποίος θα στηριχθή εις αυτήν, η ράβδος αυτή θα εισέλθη στο χέρι του και θα το τρυπήση. Αυτό
συµβαίνει µε όλους, όσοι έχουν πεποίθησιν εις τον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου.
Δ Βασ. 18,22  και ότι είπας προς µε· επί Κύριον Θεόν πεποίθαµεν· ουχί αυτός ούτος, ού απέστησεν Εζεκίας τα υψηλά αυτού
και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε τώ Ιούδα και τή Ιερουσαλήµ· ενώπιον τού θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε εν
Ιερουσαλήµ;
Δ Βασ. 18,22   Εάν µου είπης ότι ηµείς έχοµεν πεποίθησιν εις Κυριον τον Θεόν µας, εγώ σου απαντώ, δεν πρέπει να
στηρίζεσαι εις αυτόν, διότι αυτός ούτος ο Εζεκίας τον δυσηρέστησε καταργήσας τους υψηλούς τόπους της λατρείας και τα
θυσιαστήρια αυτού· και έδωσεν εντολήν στο βασίλειον του Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ λέγων· Εµπρός
στούτο το θυσιαστήριον της πόλεως Ιερουσαλήµ θα προσκυνήτε τον Θεόν.
Δ Βασ. 18,23  και νύν µίχθητε δή τώ κυρίω µου βασιλεί Ασσυρίων, και δώσω σοι δισχιλίους ίππους, ει δυνήση δούναι
σεαυτώ επιβάτας επ αυτούς.
Δ Βασ. 18,23   Και τώρα ταχθήτε και ενωθήτε µε τον κύριόν µου τον βασιλέα των Ασσυρίων και θα σου δώσωµεν δύο
χιλιάδας ίππους, εάν ηµπορέσετε σεις να εύρετε άλλους τόσους ιππείς δι' αυτούς.



Δ Βασ. 18,24  και πώς αποστρέψεις το πρόσωπον τοπάρχου ενός των δούλων τού κυρίου µου των ελαχίστων; και ήλπισας
σαυτώ επ Αίγυπτον εις άρµατα και ιππείς.
Δ Βασ. 18,24   Αλλωστε και σας ερωτώ· Πως ηµπορείτε να περιφρονήσετε, έστω και ένα µόνον από τους αρχηγούς τους
ελαχίστους δούλους του Κυρίου µου; Συ όµως ήλπισες να προµηθευθής δια τον εαυτόν σου άρµατα και ίππους από την
Αίγυπτον.
Δ Βασ. 18,25  και νύν µη άνευ Κυρίου ανέβηµεν επί τον τόπον τούτον τού διαφθείραι αυτόν; Κύριος είπε προς µε· ανάβηθι επί
την γήν ταύτην και διάφθειρον αυτήν.
Δ Βασ. 18,25   Μηπως και νοµίζεις, ότι χωρίς την εντολήν του Κυρίου και Θεού σας ήλθοµεν ηµείς εις την χώραν σας, δια να
την καταστρέψωµεν; Αυτός ο κύριος µου είπε· Πηγαινε εις την χώραν αυτήν και κατάστρεψέ την”.
Δ Βασ. 18,26  και είπεν Ελιακίµ υιός Χελκίου και Σωµνάς και Ιωάς προς αψάκην· λάλησον δή προς τους παίδάς σου Συριστί,
ότι ακούοµεν ηµείς, και ου λαλήσεις µεθ ηµών Ιουδαϊστί, και ινατί λαλείς εν τοίς ωσί τού λαού τού επί τού τείχους;
Δ Βασ. 18,26   Ο Ελιακίµ ο υιός του Χελκίου, ο Σωµνάς και ο Ιωάς είπαν προς τον Ραψάκην· “οµίλησε, σε παρακαλούµεν,
προς ηµάς τους δούλους σου εις την συριακήν γλώσσαν, διότι ηµείς την εννοούµεν και µη οµιλής προς ηµάς εις την
εβραϊκήν γλώσσαν. Διατί οµιλείς εις την εβραϊκήν και ακούουν οι άνθρωποι του ιουδαϊκού λαού , οι οποίοι ευρίσκονται
επάνω στο τείχος;”
Δ Βασ. 18,27  και είπε προς αυτούς αψάκης· µη επί τον κύριόν σου και προς σε απέστειλέ µε ο κύριός µου λαλήσαι τους
λόγους τούτους; ουχί επί τους άνδρας τους καθηµένους επί τού τείχους τού φαγείν την κόπρον αυτών και πιείν το ούρον
αυτών µεθ υµών άµα;
Δ Βασ. 18,27   Ο Ραψάκης απήντησε προς αυτούς· “µήπως νοµίζετε, ότι ο κύριός µου µε έστειλε να οµιλήσω προς τον
βασιλέα σου και προς σε αυτούς τους λόγους; Οχι, αλλά µε έστειλε να οµιλήσω προς τους άνδρας αυτούς, που κάθονται
τώρα επάνω στο τείχος, και να τους είπω ότι η πολιορκία της πόλεως θα είναι τόσον σκληρά, ώστε από την πείναν θα
φάγουν την κόπρον των και θα πίουν το ούρος των, µαζή δε µε αυτούς και σεις οι ίδιοι”.
Δ Βασ. 18,28  και έστη αψάκης και εβόησε φωνή µεγάλη Ιουδαϊστί και ελάλησε και είπεν· ακούσατε τους λόγους τού
µεγάλου βασιλέως Ασσυρίων·
Δ Βασ. 18,28   Ο Ραψάκης εστάθη όρθιος, εφώναξε µε µεγάλην φωνήν εις την εβραϊκήν γλώσσαν και είπε προς τον λαόν·
“ακούσατε όλοι τους λόγους του µεγάλου βασιλέως των Ασσυρίων.
Δ Βασ. 18,29  τάδε λέγει ο βασιλεύς· µη επαιρέτω υµάς Εζεκίας λόγοις, ότι ου µη δύνηται υµάς εξελέσθαι εκ χειρός µου.
Δ Βασ. 18,29   Αυτά λέγει ο βασιλεύς· Ας µη σας κάνη µε τα λόγια του ο Εζεκίας να αλαζονεύεσθε , διότι δεν θα ηµπορέση να
σας γλυτώση από τα χέρια µου
Δ Βασ. 18,30  και µη επελπιζέτω υµάς Εζεκίας προς Κύριον λέγων· εξαιρούµενος εξελείται Κύριος, ου µη παραδοθή η πόλις
αύτη εν χειρί βασιλέως Ασσυρίων.
Δ Βασ. 18,30   Ας µη σας δίνη ο Εζεκίας µαταίας ελπίδας εις την βοήθειαν του Κυρίου λέγων, ότι ο Θεός οπωσδήποτε θα µας
γλυτώση από τους εχθρούς και η πόλις µας δεν θα παραδοθή εις τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων .
Δ Βασ. 18,31  µη ακούετε Εζεκίου· ότι τάδε λέγει ο βασιλεύς Ασσυρίων· ποιήσατε µετ εµού ευλογίαν και εξέλθατε προς µε, και
πίεται ανήρ την άµπελον αυτού και ανήρ την συκήν αυτού φάγεται και πίεται ύδωρ τού λάκκου αυτού,
Δ Βασ. 18,31  Μη ακούετε τον Εζεκίαν, διότι αυτά λέγει ο βασιλεύς των Ασσυρίων· Συνάψατε µαζή µου ειρήνην και φιλίαν
και ελάτε µε το µέρος µου. Τοτε ο καθένας από σας θα πίη το κρασί της αµπέλου του και ο καθένας σας θα φάγη τους
καρπούς από τις συκιές του και θα πίη το νερο από το πηγάδι του·
Δ Βασ. 18,32  έως έλθω και λάβω υµάς εις γήν ως γη υµών, γη σίτου και οίνου και άρτου και αµπελώνων, γη ελαίας ελαίου
και µέλιτος, και ζήσετε και ου µη αποθάνητε. και µη ακούετε Εζεκίου, ότι απατά υµάς λέγων· Κύριος ρήσεται υµάς.
Δ Βασ. 18,32   έως ότου έλθω και σας πάρω, δια να σας µεταφέρω εις άλλην χώραν, η οποία είναι πλουσία όπως η ιδική σας
χώρα, γεµάτη σίτον και οίνον και άρτους και αµπέλια, εις χώραν η οποία είναι γεµάτη από λάδι και µέλι. Εκεί θα ζήσετε
καλά και δεν θα αποθάνετε. Λοιπόν, µη ακούετε όσα σας λέγει ο Εζεκίας, διότι σας εξαπατά λέγων ότι ο Κυριος θα σας
σώση από τα χέρια µου.
Δ Βασ. 18,33  µη ρυόµενοι ερύσαντο οι θεοί των εθνών έκαστος την εαυτού χώραν εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων;
Δ Βασ. 18,33  Μηπως, τάχα, οι θεοί των εθνών εγλύτωσαν, ο καθένας από αυτούς την χώραν του, από τα χέρια του βασιλέως
των Ασσυρίων;
Δ Βασ. 18,34  που εστιν ο θεός Αιµάθ και Αρφάδ; που εστιν ο θεός Σεπφαουραΐµ, Ανά και Αβά, ότι εξείλαντο Σαµάρειαν εκ
χειρός µου;
Δ Βασ. 18,34   Που είναι ο θεός της Αιµάθ και της Αρφάδ; Που είναι ο θεός της Σεπφαουραΐµ, ο Ανά και ο Αβά; Που είναι
εκείνοι, οι οποίοι επήραν την Σαµάρειαν από τα χέρια µου;
Δ Βασ. 18,35  τις εν πάσι τοίς θεοίς των γαιών, οί εξείλαντο τας γάς αυτών εκ χειρός µου, ότι εξελείται Κύριος την
Ιερουσαλήµ εκ χειρός µου;
Δ Βασ. 18,35  Ποιός µεταξύ όλων των θεών των άλλων χωρών είναι εκείνος, ο οποίος επροστάτευσε και απήλλαξε την χώραν
του από τα χέρια µου, ώστε να πεισθώµεν ότι ο Κυριος θα γλυτώση την Ιερουσαλήµ από την εξουσίαν µου;”
Δ Βασ. 18,36  και εκώφευσαν και ουκ απεκρίθησαν αυτώ λόγον, ότι εντολή τού βασιλέως λέγων· ουκ αποκριθήσεσθε αυτώ.
Δ Βασ. 18,36   Οι επί του τείχους της πόλεως άνθρωποι του Εζεκίου εσιώπησαν και δεν απήντησαν τίποτε, διότι αυτήν την
εντολήν είχον πάρει από τον βασιλέα, ο οποίος τους είχεν είπει· “δεν θα δώσετε καµµίαν απόκρισιν”.
Δ Βασ. 18,37  και εισήλθεν Ελιακίµ υιός Χελκίου ο οικονόµος και Σωµνάς ο γραµµατεύς και Ιωάς υιός Σαφάτ ο
αναµιµνήσκων προς Εζεκίαν, διερηχότες τα ιµάτια και ανήγγειλαν αυτώ τους λόγους αψάκου .
Δ Βασ. 18,37  Ο Ελιακίµ, ο υιός του Χελκίου, ο αρχηγός του βασιλικού οίκου, ο Σωµνάς ο γραµµατεύς, και Ιωάς ο υιός του
Σαφάτ ο αρχειοφύλαξ, σχίσαντες τα ιµάτιά των εις ένδειξιν απογνώσεως ήλθαν προς τον Εζεκίαν και του ανήγγειλαν τους
λόγους του Ραψάκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Δ Βασ. 19,1  Καί εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας, και διέρηξε τα ιµάτια αυτού, και περιεβάλετο σάκκον και εισήλθεν
εις οίκον Κυρίου.



Δ Βασ. 19,1    Οταν ο βασιλεύς Εζεκίας ήκουσε τας αλαζονικάς αυτάς προτάσστου Ραψάκου, διέρρηξε τα ιµάτιά του και
εφόρεσεν, εις ένδειξιν πένθους, σάκκινον ένδυµα και ανήλθεν εις τον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 19,2  και απέστειλεν Ελιακίµ τον οικονόµον και Σωµνάν τον γραµµατέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων
περιβεβληµένους σάκκους προς Ησαΐαν τον προφήτην, υιόν Αµώς,
Δ Βασ. 19,2    Εστειλε δε τον αρχηγόν του βασιλικού οίκου τον Ελιακίµ, τον Σωµνάν τον γραµµατέα, και τους γεροντοτέρους
από τους ιερείς ενδεδυµένους όλους µε σάκκινα ενδύµατα προς τον προφήτην Ησαΐαν, τον υιόν του Αµώς.
Δ Βασ. 19,3 και είπον προς αυτόν· τάδε λέγει Εζεκίας· ηµέρα θλίψεως και ελεγµού και παροργισµού η ηµέρα αύτη· ότι ήλθον
υιοί έως ωδίνων, και ισχύς ουκ έστι τή τικτούση·
Δ Βασ. 19,3    Εκείνοι του είπαν· “αυτά λέγει ο Εζεκίας· Η σηµερινή ηµέρα είναι ηµέρα θλίψεως, θείας τιµωρίας, ηµέρα
εκρήξεως οργής του Θεού, διότι οι Ισραηλίται δοκιµάζουν οδύνην, οµοίαν προς εκείνην, την οποίαν δοκιµάζει η γυναίκα
που γεννά, άλλα δεν έχει την δύναµιν να γεννήση.
Δ Βασ. 19,4  εί πως εισακούσεται Κύριος ο Θεός σου πάντας τους λόγους αψάκου , ον απέστειλεν αυτόν βασιλεύς Ασσυρίων ο
κύριος αυτού ονειδίζειν Θεόν ζώντα και βασφηµείν εν λόγοις, οίς ήκουσε Κύριος ο Θεός σου, και λήψη προσευχήν περί τού
λείµµατος τού ευρισκοµένου.
Δ Βασ. 19,4    Παρακάλεσε τον Θεόν δια την σωτηρίαν µας. Ισως ο Κυριος ακούση τους κοµπαστικούς λόγους του Ραψάκου ,
που τον έστειλεν ο βασιλεύς των Ασσυρίων, δια να χλευάση τον αληθινόν Θεόν και τον βλασφηµήση µε τους λόγους, τους
οποίους ήκουσε Κυριος ο Θεός σου. Αυτός ίσως ακούση την προσευχήν σου και θα σώση τους απολειφθέντας εις την
Ιερουσαλήµ Ιουδαίους”.
Δ Βασ. 19,5  και ήλθον οι παίδες τού βασιλέως Εζεκίου προς Ησαΐαν,
Δ Βασ. 19,5    Οι απεσταλµένοι του βασιλέως Εζεκίου ήλθαν και είπαν στον Ησαΐαν αυτά.
Δ Βασ. 19,6  και είπεν αυτοίς Ησαΐας· τάδε ερείτε προς τον κύριον υµών· τάδε λέγει Κύριος· µη φοβηθής από των λόγων, ών
ήκουσας, ών εβλασφήµησαν τα παιδάρια βασιλέως Ασσυρίων·
Δ Βασ. 19,6    Ο Ησαΐας τους απήντησε· “αυτά να πητε στον κύριόν σας· αυτά λέγει ο Κυριος· Να µη φοβηθής από τους
λόγους, τους οποίους, ήκουσες και δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως των Ασσυρίων εβλασφήµησαν τον Θεόν.
Δ Βασ. 19,7  ιδού εγώ δίδωµι εν αυτώ πνεύµα, και ακούσεται αγγελίαν και αποστραφήσεται εις την γήν αυτού, και
καταβαλώ αυτόν εν ροµφαία εν τή γη αυτού.
Δ Βασ. 19,7    Ιδού εγώ δηµιουργώ εντός αυτού τέτοιαν ψυχικήν διάθεσιν, ώστε θα ακούση κάποιαν αγγελίαν και θα
αναγκασθή να επιστρέψη εις την πατρίδα του. Εκεί δε θα εξοντώσω αυτόν δια ροµφαίας”.
Δ Βασ. 19,8  Καί επέστρεψε αψάκης, και εύρε τον βασιλέα Ασσυρίων πολεµούντα επί Λοβνά, ότι ήκουσεν ότι απήρεν εκ
Λαχίς.
Δ Βασ. 19,8    Ο Ραψάκης επέστρεψεν από την Ιερουσαλήµ και συνήντησε τον βασιλέα των Ασσυρίων πολεµούντα εις την
πάλιν Λοβνά. Είχε πληροφορηθή, ότι ο βασιλεύς των Ασσυρίων είχεν αναχωρήσει από την Λαχίς.
Δ Βασ. 19,9  και ήκουσε περί Θαρακά βασιλέως Αιθιόπων λέγων· ιδού εξήλθε πολεµείν µετά σού. και επέστρεψε και
απέστειλεν αγγέλους προς Εζεκίαν λέγων·
Δ Βασ. 19,9    Ο βασιλεύς της Ασσυρίας εβάδισεν εις Λοβνά, διότι ήκουσε να του λέγουν, ότι ο Θαρακά, ο βασιλεύς των
Αιθιόπων, ιδού εκστρατεύει να πολεµήση εναντίον σου. Ο Σενναχηρίµ στραφείς εναντίον του Θαρακά έστειλεν
αγγελιαφόρους προς τον Εζεκίαν και του είπεν·
Δ Βασ. 19,10  µη επαιρέτω σε ο Θεός σου, εφ ώ σύ πέποιθας επ αυτώ λέγων· ου µη παραδοθή Ιερουσαλήµ εις χείρας βασιλέως
Ασσυρίων.
Δ Βασ. 19,10  “µη σε κάνη να αλαζονεύεσαι ο Θεός σου, στον οποίον είχες στηρίξει την πεποίθησίν σου λέγων· Οτι δεν θα
παραδοθή η Ιερουσαλήµ εις τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων.
Δ Βασ. 19,11  ιδού σύ ήκουσας πάντα όσα εποίησαν βασιλείς Ασσυρίων πάσαις ταίς γαίαις τού αναθεµατίσαι αυτάς, και σύ
ρυσθήση;
Δ Βασ. 19,11   Ιδού, συ επληροφορήθης καλώς όλα όσα έκαµαν οι βασιλείς των Ασσυρίων εναντίον όλων των χωρών , τας
οποίας παρέδωσαν εις την καταστροφήν. Και συ νοµίζεις ότι θα γλυτώσης;
Δ Βασ. 19,12  µη εξαιρούµενοι εξείλαντο αυτούς οι θεοί των εθνών, ούς διέφθειραν οι πατέρες µου, την τε Γωζάν και την
Χαράν και την αφίς και υιούς Εδέµ τους εν Θαεσθέν;
Δ Βασ. 19,12  Μηπως, τάχα, οι θεοί εκείνων, τους οποίους οι πατέρες µας κατέστρεψαν, τους εγλύτωσαν; Και συγκεκριµένως
µήπως εγλύτωσαν την Γωζάν, την Χαρράν, την Ραφίς και τους υιούς Εδέµ, οι οποίοι ευρίσκοντο εις Θαεσθέν;
Δ Βασ. 19,13  που εστιν ο βασιλεύς Αιµάθ και ο βασιλεύς Αρφάδ; και που εστι βασιλεύς της πόλεως Σεπφαρουαΐν Ανά και
Αβά;
Δ Βασ. 19,13  Που είναι ο βασιλεύς της Αιµάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ; Και που είναι ο βασιλεύς της πόλεως Σεπφαρουαΐν,
Ανά και Αβά;”
Δ Βασ. 19,14  και έλαβεν Εζεκίας τα βιβλία εκ χειρός των αγγέλων και ανέγνω αυτά· και ανέβη εις οίκον Κυρίου και
ανέπτυξεν αυτά Εζεκίας εναντίον Κυρίου
Δ Βασ. 19,14  Ο Εζεκίας έλαβε την επιστολήν από τα χέρια των αγελιαφόρων και την ανέγνωσε. Ανέβη δε αµέσως στον ναόν
του Κυρίου και εξεδίπλωσε την επιστολήν ενώπιον του Κυρίου,
Δ Βασ. 19,15  και είπε· Κύριε ο Θεός Ισραήλ ο καθήµενος επί των Χερουβίµ, σύ εί ο Θεός µόνος εν πάσαις ταίς βασιλείαις της
γής, σύ εποίησας τον ουρανόν και την γήν.
Δ Βασ. 19,15  και είπε· “Κυριε ο Θεός του Ισραήλ ο καθήµενος επάνω εις τα Χερουβίµ, συ είσαι ο µόνος Θεός εις όλας τας
βασιλείας της γης. Συ εδηµιούργησες τον ουρανόν και την γην.
Δ Βασ. 19,16  κλίνον, Κύριε, το ούς σου και άκουσον· άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλµούς σου και ιδέ και άκουσον τους λόγους
Σενναχηρίµ, ούς απέστειλεν ονειδίζειν Θεόν ζώντα.
Δ Βασ. 19,16  Κλίνε, Κυριε, το ους σου και άκουσε την προσευχήν µας. Ανοιξε, Κυριε, τους οφθαλµούς σου και ιδέ και άκουσε
τους λόγους του Σενναχηρίµ, τους οποίους αυτός έστειλε, δια να χλευάση σε τον ζώντα Θεόν.
Δ Βασ. 19,17  ότι αληθεία, Κύριε, ηρήµωσαν βασιλείς Ασσυρίων τα έθνη
Δ Βασ. 19,17  Είναι αλήθεια, Κυριε, ότι οι βασιλείς των Ασσυρίων ερήµωσαν έθνη



Δ Βασ. 19,18  και έδωκαν τους θεούς αυτών εις το πύρ, ότι ου θεοί εισιν, αλλ ή έργα χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθοι, και
απώλεσαν αυτούς.
Δ Βασ. 19,18  και παρέδωκαν τους ειδωλολατρικούς θεούς εκείνων εις την φωτιάν, διότι δεν είναι θεοί πραγµατικοί, αλλά
έργα χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθοι, δι' αυτό δε και τους κατέστρεψαν.
Δ Βασ. 19,19  και νύν, Κύριε ο Θεός ηµών, σώσον ηµάς εκ χειρός αυτού και γνώσονται πάσαι αι βασιλείαι της γής, ότι σύ
Κύριος ο Θεός µόνος.
Δ Βασ. 19,19  Αλλά τώρα, Κυριε ο Θεός ηµών, σώσε µας από τα χέρια αυτού και έτσι θα µάθουν όλαι αι βασίλειαι της γης,
ότι συ είσαι ο µοναδικός Θεός”.
Δ Βασ. 19,20 Καί απέστειλεν Ησαΐας υιός Αµώς προς Εζεκίαν λέγων· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάµεων Θεός Ισραήλ· ά
προσηύξω προς µε περί Σενναχηρίµ βασιλέως Ασσυρίων, ήκουσα.
Δ Βασ. 19,20   Ο Ησαΐας, ο υιός Αµώς, έστειλε προς τον Εζεκίαν απεσταλµένον του και του είπεν· “αυτά λέγει Κυριος ο Θεός
των δυνάµεων, ο Θεός του Ισραήλ· Ηκουσα την προσευχήν, την οποίαν απηύθυνες προς εµέ δια τον Σενναχηρίµ, βασιλέα
των Ασσυρίων.
Δ Βασ. 19,21  ούτος ο λόγος, ον ελάλησε Κύριος επ αυτόν· εξουδένωσέ σε και εµυκτήρισέ σε παρθένος θυγάτηρ Σιών, επί σοί
κεφαλήν αυτής εκίνησε θυγάτηρ Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 19,21  Αυτός είναι ο λόγος, τον οποίον είπεν ο Κυριος εναντίον του Σενναχηρίµ· Σε εξηυτέλισε και σε εχλεύασεν η
µικρά αυτή κόρη Σιών. Εκίνησεν εις βάρος σου εµπαικτικά την κεφαλήν της η θυγάτηρ Ιερουσαλήµ”.
Δ Βασ. 19,22  τίνα ωνείδισας και τίνα εβλασφήµησας; και επί τίνα ύψωσας φωνήν; και ήρας εις ύψος τους οφθαλµούς σου
εις τον άγιον τού Ισραήλ.
Δ Βασ. 19,22   Είπε δε κατ' ευθείαν προς τον Σενναχηρίµ ο Θεός· “Ποίον εχλεύασες και ύβρισες; Εναντίον τίνος ύψωσες
αλαζονικήν την φωνήν σου; Υπερηφανεύθης και ύψωσες τα µάτια σου εναντίον του αγίου τόπου του Ισραηλιτικού λαού.
Δ Βασ. 19,23  εν χειρί αγγέλων σου ωνείδισας Κύριον και είπας· εν τώ πλήθει των αρµάτων µου εγώ αναβήσοµαι εις ύψος
ορέων, µηρούς τού Λιβάνου, και έκοψα το µέγεθος της κέδρου αυτού, τα εκλεκτά κυπαρίσσων αυτού, και ήλθον εις µέσον
δρυµού και Καρµήλου.
Δ Βασ. 19,23   Δια των αγγελιαφόρων σου ύβρισες τον Κυριον και είπες· Εγώ µε το πλήθος των πολεµικών µου αρµάτων θα
αναβώ εις τα ύψη των ορέων, εις τις πλαγιές του Λιβάνου. Εκοψα τα µεγαλύτερα κέδρα, τα εκλεκτά από τα κυπαρίσσια
αυτού, ήλθα εις τας λόχµας και στο όρος του Καρµήλου.
Δ Βασ. 19,24  εγώ έψυξα και έπιον ύδατα αλλότρια και εξηρήµωσα τώ ίχνει τού ποδός µου πάντας ποταµούς περιοχής.
Δ Βασ. 19,24   Εγώ έπια και εξήρανα ξένα ύδατα. Οπου επέρασαν τα πόδια µου, εξήρανα όλους τους µεγάλους ποταµούς.
Δ Βασ. 19,25  έπλασα αυτήν, συνήγαγον αυτήν, και εγενήθη εις επάρσεις αποικεσιών µαχίµων, πόλεις οχυράς.
Δ Βασ. 19,25   Εγώ έπλασα την γην. Την έκλεισα εις τα χέρια µου και έγιναν ιδικά µου υψώµατα µαχίµων στρατιωτών και
πόλεις οχυραί.
Δ Βασ. 19,26  και οι ενοικούντες εν αυταίς ησθένησαν τή χειρί, έπτηξαν και κατησχύνθησαν, εγένοντο χόρτος αγρού ή
χλωρά βοτάνη, χλόη δωµάτων και πάτηµα απέναντι εστηκότος.
Δ Βασ. 19,26   Ετσι οι κάτοικοι των χωρών αυτών ησθένησαν εµπρός εις την δύναµίν µου. Ετρόµαξαν, κατεντροπιάσθησαν.
Εγιναν χορτάρι του αγρού σαν χλωρή βοτάνη, χλόη δωµάτων, ποδοπάτηµα του κάθε διαβάτου.
Δ Βασ. 19,27  και την καθέδραν σου και την έξοδόν σου έγνων και τον θυµόν σου επ εµέ,
Δ Βασ. 19,27   Γνωρίζω εγώ πότε κάθεσαι στο σπίτι σου και πότε βγαίνεις. Ολην σου την ζωήν γνωρίζω, όπως και τον θυµόν
σου εναντίον µου.
Δ Βασ. 19,28  διά το οργισθήναί σε επ εµέ και το στρήνός σου ανέβη εν τοίς ωσί µου και θήσω τα άγκιστρά µου εν τοίς
µυκτήρσί σου και χαλινόν εν τοίς χείλεσί σου και αποστρέψω σε εν τή οδώ, ή ήλθες εν αυτή.
Δ Βασ. 19,28   Επειδή ωργίσθης εναντίον µου και η αλαζονία σου έφθασεν έως τα αυτιά µου, θα βάλω τα αγκίστριά µου
στους ρώθωνάς σου και χαλινόν εις τα χείλη σου και θα σε σύρω µε αυτά, δια να σε επαναφέρω εις την οδόν, από την
οποίαν ήλθες”.
Δ Βασ. 19,29  και τούτόν σοι το σηµείον· φάγε τούτον τον ενιαυτόν αυτόµατα και τώ έτει τώ δευτέρω τα ανατέλλοντα· και
έτει τώ τρίτω σπορά και άµητος και φυτεία αµπελώνων, και φάγεσθε τον καρπόν αυτών.
Δ Βασ. 19,29   Επειτα ο Θεός είπε προς τον Εζεκίαν· “σηµείον ότι θα γίνη αυτό στον Σενναχηρίµ είναι τούτο. Αυτό το έτος θα
φάγετε όσα αυτοµάτως παρήχθησαν στους αγρούς σας. Κατά το δεύτερον έτος θα φάγετε ο,τι άλλο αυτοµάτως θα
φυτρώση και θα καρποφορήση. Κατά δε το τρίτον έτος θα υπάρξη σπορά και θερισµός και φύτευµα αµπελώνων και θα
φάγετε και θα χορτάσετε από τους καρπούς αυτών.
Δ Βασ. 19,30  και προσθήσει τον διασεσωσµένον οίκου Ιούδα το υπολειφθέν ρίζαν κάτω και ποιήσει καρπόν άνω.
Δ Βασ. 19,30   Οσοι από την φυλήν Ιούδα διασωθούν από την καταστροφήν και εναποµείνουν , θα ρίξουν ρίζες εις την γην,
θα αποκτήσουν καρπόν κοιλίας, δηλαδή τέκνα, και θα ευτυχήσουν.
Δ Βασ. 19,31  ότι εξ Ιερουσαλήµ εξελεύσεται κατάλειµµα και ανασωζόµενος εξ όρους Σιών· ο ζήλος Κυρίου των δυνάµεων
ποιήσει τούτο.
Δ Βασ. 19,31  Διότι οπωσδήποτε από την Ιερουσαλήµ θα εξέλθουν υπολειφθέντες Ιουδαίοι και από το όρος Σιών θα
υπάρξουν άνθρωποι, που θα έχουν διασωθή. Αυτό θα πραγµατοποιήση η αγάπη του Θεού προς τον λαόν του.
Δ Βασ. 19,32  ουχ ούτως; τάδε λέγει Κύριος προς βασιλέα Ασσυρίων· ουκ εισελεύσεται εις την πόλιν ταύτην και ου τοξεύσει
εκεί βέλος, και ου προφθάσει αυτήν θυρεός, και ου µη εκχέη προς αυτήν πρόσχωµα·
Δ Βασ. 19,32   Ετσι δεν είναι; Διότι αυτά λέγει ο Κυριος προς τον βασιλέα των Ασσυρίων· Δεν θα εισέλθη αυτός εις την πόλιν
Ιερουσαλήµ ούτε και ένα βέλος δεν θα τοξεύση εναντίον της. Κανείς ασπιδοφόρος δεν θα προλάβη να πλησίαση αιφνιδίως
προς αυτήν. Ούτε και γύρω από το τείχος της θα υψωθούν προχώµατα και πολιορκητικαί µηχαναί.
Δ Βασ. 19,33  τή οδώ, ή ήλθεν, εν αυτή αποστραφήσεται και εις την πόλιν ταύτην ουκ εισελεύσεται, λέγει Κύριος,
Δ Βασ. 19,33  Τον δρόµον, από τον οποίον αυτός ήλθε, θα ακολουθήση πάλιν και θα επιστρέψη εις την πατρίδα του. Αλλά εις
την πόλιν αυτήν δεν θα εισέλθη, λέγει ο Κυριος.
Δ Βασ. 19,34  και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης δι εµέ και διά Δαυίδ τον δούλόν µου.
Δ Βασ. 19,34   Εγώ θα υπερασπίσω την πόλιν αυτήν δι' εµέ αυτόν και προς χάριν του δούλου µου Δαυίδ”.



Δ Βασ. 19,35  Καί εγένετο έως νυκτός και εξήλθεν άγγελος Κυρίου και επάταξεν εν τή παρεµβολή Ασσυρίων εκατόν
ογδοηκονταπέντε χιλιάδας· και ώρθρισαν το πρωΐ, και ιδού πάντες σώµατα νεκρά.
Δ Βασ. 19,35  Ετσι δε ακριβώς και έγινε, διότι κατά την νύκτα εκείνην εξήλθεν από τον Θεόν τιµωρός άγγελος, ο οποίος
εθανάτωσεν από το στρατόπεδον των Ασσυρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδες άνδρες. Οι διασωθέντες ηγέρθησαν το
πρωί και είδαν όλα τα νεκρά σώµατα.
Δ Βασ. 19,36  και απήρε και επορεύθη και απέστρεψε Σενναχηρίµ βασιλεύς Ασσυρίων και ώκησεν εν Νινευή.
Δ Βασ. 19,36   Ο Σενναχηρίµ ο βασιλεύς των Ασσυρίων ανεχώρησεν, επορεύθη και επέστρεψεν εις την χώραν του. Κατώκησε
δε εις την Νινευή.
Δ Βασ. 19,37  και εγένετο αυτού προσκυνούντος εν οίκω Νεσεράχ θεού αυτού και Αδραµέλεχ και Σαρασάρ, οι υιοί αυτού
επάταξαν αυτόν εν µαχαίρα, και αυτοί εσώθησαν εις γήν Αραράθ· και εβασίλευσεν Ασορδάν ο υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 19,37  Αλλά, όταν αυτός προσεκύνει στον ναόν του Νεσεράχ, ιδικού του θεού, ο Αδραµέλεχ και ο Σαλασάρ, τα παιδιά
του, τον εδολοφόνησαν δια µαχαίρας. Αυτοί δε διέφυγαν και εσώθησαν εις την χώραν Αραράθ. Αντί δε αυτού εβασίλευσεν
ο υιός του, ο Ασορδάν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Δ Βασ. 20,1  Εν ταίς ηµέραις εκείναις ηρώστησεν Εζεκίας εις θάνατον. και εισήλθε προς αυτόν Ησαΐας υιός Αµώς ο
προφήτης και είπε προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· έντειλαι τώ οίκω σου, ότι αποθνήσκεις σύ και ου ζήση.
Δ Βασ. 20,1    Κατά τας ηµέρας εκείνας αρρώστησεν ο Εζεκίας σοβαράν ασθένειαν προς θάνατον. Ηλθε προς αυτόν ο
Ησαΐας, ο υιός του Αµώς ο προφήτης, και του είπε· “αυτά λέγει ο Κυριος· Τακτοποίησε τας υποθέσστου οίκου σου, διότι θα
αποθάνης και δεν θα ζήσης”.
Δ Βασ. 20,2  και απέστρεψεν Εζεκίας προς τον τοίχον και ηύξατο προς Κύριον λέγων·
Δ Βασ. 20,2   Ο Εζεκίας κλινήρης, καθώς ήτο, εστράφη προς τον τοίχον, προσηυχήθη και είπε προς τον Κυριον·
Δ Βασ. 20,3  Κύριε, µνήσθητι δή όσα περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και καρδία πλήρει και το αγαθόν εν οφθαλµοίς
σου εποίησα. και έκλαυσεν Εζεκίας κλαυθµώ µεγάλω.
Δ Βασ. 20,3   “Κυριε, ενθυµήσου, σε παρακαλώ, ότι επορεύθην ενώπιόν σου σύµφωνα µε την αληθινήν πίστιν και µε
ακεραιότητα καρδίας. Επραξα δε το αγαθόν και ευάρεστον ενώπιόν σου”. Επειτα έκλαυσεν ο Εζεκίας πάρα πολύ.
Δ Βασ. 20,4  και ήν Ησαΐας εν τή αυλή τή µέση, και ρήµα Κυρίου εγένετο προς αυτόν λέγων·
Δ Βασ. 20,4   Την ώραν εκείνην ο Ησαΐας ευρίσκετο εις την αυλήν του ανακτόρου και ήκουσε τον Κυριον να οµιλή προς
αυτόν και να του λέγη·
Δ Βασ. 20,5  επίστρεψον και ερείς προς Εζεκίαν τον ηγούµενον τού λαού µου· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Δαυίδ τού πατρός
σου· ήκουσα της προσευχής σου, είδον τα δάκρυά σου· ιδού εγώ ιάσοµαί σε, τή ηµέρα τή τρίτη αναβήση εις οίκον Κυρίου·
Δ Βασ. 20,5   “ξαναγύρισε στον Εζεκίαν, τον αρχηγόν του λαού µου, και είπε προς αυτόν. Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Δαυίδ
του προγόνου σου· Ηκουσα την προσευχήν σου, είδα τα δάκρυά σου. Ιδού εγώ, θα σε θεραπεύσω και κατά την τρίτην
ηµέραν θα ανέλθης υγιής στον ναόν του Κυρίου σου.
Δ Βασ. 20,6  και προσθήσω επί τας ηµέρας σου πεντεκαίδεκα έτη και εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων σώσω σε και την πόλιν
ταύτην και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης δι εµέ και διά Δαυίδ τον δούλόν µου.
Δ Βασ. 20,6   Θα προσθέσω εις την ζωήν σου δεκαπέντε ακόµη έτη. Θα σώσω σε και την πόλιν Ιερουσαλήµ από την
εξουσίαν του βασιλέως των Ασσυρίων, θα υπερασπίσω την πόλιν αυτήν δια την δόξαν µου και προς χάριν του δούλου µου
του Δαυίδ”.
Δ Βασ. 20,7  και είπε· λαβέτωσαν παλάθην σύκων και επιθέτωσαν επί το έλκος, και υγιάσει.
Δ Βασ. 20,7   Ο προφήτης Ησαΐας προσέθεσε· “ας πάρουν ένα κατάπλασµα από πολτόν σύκων και ας θέσουν αυτό επάνω
στο έλκος της πληγής του και αυτό θα τον θεραπεύση”.
Δ Βασ. 20,8  και είπεν Εζεκίας προς Ησαΐαν· τι το σηµείον ότι ιάσεταί µε Κύριος και αναβήσοµαι εις οίκον Κυρίου τή ηµέρα
τή τρίτη;
Δ Βασ. 20,8   Ο Εζεκίας ηρώτησε τον Ησαΐαν· “ποιό είναι το σηµείον, που θα µε πείση ότι πράγµατι ο Κυριος θα µε
θεραπεύση και εγώ υγιής θα αναβώ στον ναόν του Κυρίου κατά την τρίτην ηµέραν;”
Δ Βασ. 20,9  και είπεν Ησαΐας· τούτο το σηµείον παρά Κυρίου, ότι ποιήσει Κύριος τον λόγον, ον ελάλησε· πορεύσεται η σκιά
δέκα βαθµούς, εάν επιστρέψη δέκα βαθµούς.
Δ Βασ. 20,9   Απήντησεν ο Ησαΐας· “αυτό είναι το σηµείον εκ µέρους του Κυρίου, ότι δηλαδή αυτός θα πραγµατοποιήση την
υπόσχεσιν, την οποίαν έδωσε. Η σκια του ηλιακού ωρολογίου θα προχωρήση δέκα βαθµούς εµπρός η δέκα βαθµούς
οπίσω”.
Δ Βασ. 20,10  και είπεν Εζεκίας· κούφον την σκιάν κλίναι δέκα βαθµούς· ουχί, αλλ επιστραφήτω η σκιά εν τοίς αναβαθµοίς
δέκα βαθµούς εις τα οπίσω.
Δ Βασ. 20,10   Ο Εζεκίας απήντησε· “µικρόν είναι, εάν η σκια προχωρήση δέκα βαθµούς εµπρός. Θαυµαστόν και
καταπληκτικόν είναι, εάν η σκια υποχωρήση προς τα οπίσω δέκα βαθµούς”.
Δ Βασ. 20,11  και εβόησεν Ησαΐας ο προφήτης προς Κύριον, και επέστρεψεν η σκιά εν τοίς αναβαθµοίς εις τα οπίσω δέκα
βαθµούς.
Δ Βασ. 20,11  Ο Ησαΐας παρεκάλεσε και δια τούτο τον Κυριον. Και ιδού, ότι η σκια επέστρεψεν εις τα σκαλοπάτια δέκα
βαθµούς οπίσω.
Δ Βασ. 20,12  εν τώ καιρώ εκείνω απέστειλε Μαρωδάχ Βαλαδάν υιός Βαλαδάν βασιλεύς Βαβυλώνος βιβλία και µαναά προς
Εζεκίαν, ότι ήκουσεν ότι ηρώστησεν Εζεκίας.
Δ Βασ. 20,12   Κατά τον καιρόν εκείνον έστειλεν ο Μαρωδάχ Βαλαδάν, υιός του Βαλαδάν βασιλέως της Βαβυλώνος,
γράµµατα και δώρα προς τον Εζεκίαν, διότι είχε πληροφορηθή ότι ο Εζεκίας ησθένησεν.
Δ Βασ. 20,13  και εχάρη επ αυτοίς Εζεκίας και έδειξεν αυτοίς όλον τον οίκον τού νεχωθά, το αργύριον και το χρυσίον, τα
αρώµατα και το έλαιον το αγαθόν, και τον οίκον των σκευών και όσα ηυρέθη εν τοίς θησαυροίς αυτού· ουκ ήν λόγος, ον
ουκ έδειξεν αυτοίς Εζεκίας εν τώ οίκω αυτού και εν πάση τή εξουσία αυτού.
Δ Βασ. 20,13   Ο Εζεκίας εχάρη δι' όλα αυτά και έδειξεν στους απεσταλµένους όλον τον οίκον των θησαυρών του, το



αργύριον, το χρυσίον, τα αρώµατα, το πολύτιµον έλαιον, την αίθουσαν των όπλων και όσα υπήρχον εις τα
θησαυροφυλάκιά του. Δεν υπήρξε πράγµα, το οποίον δεν έδειξεν εις αυτούς ο Εζεκίας τόσον στο ανάκτορόν του όσον και
εις όλην την χώραν, που ήτο υπό την εξουσίαν του.
Δ Βασ. 20,14  και εισήλθεν Ησαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν· τι ελάλησαν οι άνδρες ούτοι
και πόθεν ήκασι προς σε; και είπεν Εζεκίας· εκ γής πόρωθεν ήκασι προς µε, εκ Βαβυλώνος.
Δ Βασ. 20,14   Ο προφήτης Ησαΐας ήλθε προς τον βασιλέα Εζεκίαν και του είπε· “τι είπαν οι άνδρες αυτοί και από που έχουν
έλθει προς σε;” Ο Εζεκίας απήντησεν· “ήλθαν αυτοί από µακρυνήν χώραν, από την Βαβυλώνα”.
Δ Βασ. 20,15  και είπε· τι είδον εν τώ οίκω σου; και είπε· πάντα, όσα εν τώ οίκω µου είδον, ουκ ήν εν τώ οίκω µου, ό ουκ έδειξα
αυτοίς, αλλά και τα εν τοίς θησαυροίς µου.
Δ Βασ. 20,15   Ο Ησαΐας τον ηρώτησε· “τι είδαν στο ανάκτορόν σου;” Και ο Εζεκίας απήντησεν· “όλα όσα υπάρχουν στο
ανάκτορόν µου τα είδον. Δεν έµεινε τίποτε, τα οποίον να µη τους έχω δείξει. Ακόµη δε είδον και όλα όσα υπάρχουν εις τα
θησαυροφυλάκιά µου”.
Δ Βασ. 20,16  και είπεν Ησαΐας προς Εζεκίαν· άκουσον λόγον Κυρίου·
Δ Βασ. 20,16   Ο Ησαΐας είπε προς τον Εζεκίαν· “άκουσε τώρα τον λόγον του Κυρίου·
Δ Βασ. 20,17  ιδού ηµέραι έρχονται και ληφθήσεται πάντα τα εν οίκω σου και όσα εθησαύρισαν οι πατέρες σου έως της
ηµέρας ταύτης εις Βαβυλώνα· και ουχ υπολειφθήσεται ρήµα, ό είπε Κύριος·
Δ Βασ. 20,17   Ιδού, έρχονται ηµέραι, κατά τας οποίας θα λαφυραγωγηθούν όλα όσα απεθησαύρισαν οι πατέρες σου και
απέθεσαν στον οίκον σου έως την ηµέραν αυτήν. Και θα µεταφερθούν εις την Βαβυλώνα. Τιποτε δεν θα µείνη
απραγµατοποίητον από εκείνα, τα οποία είπεν ο Κυριος.
Δ Βασ. 20,18  και οι υιοί σου, οί εξελεύσονται εκ σού, ούς γεννήσεις λήψεται, και έσονται ευνούχοι εν τώ οίκω τού βασιλέως
Βαβυλώνος.
Δ Βασ. 20,18   Και τα παιδιά σου ακόµη, τα οποία θα γεννηθούν από σε, θα συλληφθούν αιχµάλωτοι και θα γίνουν ευνούχοι
στον βασιλέα της Βαβυλώνος”.
Δ Βασ. 20,19  και είπεν Εζεκίας προς Ησαΐαν· αγαθός ο λόγος Κυρίου, ον ελάλησεν· έστω ειρήνη εν ταίς ηµέραις µου.
Δ Βασ. 20,19   Ο Εζεκίας είπε προς τον Ησαΐαν· “καλός είναι ο λόγος, τον οποίον είπεν ο Κυριος. Ας είναι τουλάχιστον ειρήνη
κατά το διάστηµα της ιδικής µου ζωής”.
Δ Βασ. 20,20  και τα λοιπά των λόγων Εζεκίου και πάσα η δυναστεία αυτού, και όσα εποίησε, την κρήνην και τον
υδραγωγόν και εισήγαγε το ύδωρ εις την πόλιν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν
Ιούδα;
Δ Βασ. 20,20  Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Εζεκίου και όλα τα κατορθώµατά του και όσα έκαµεν, η πηγή, το υδραγωγείον,
οι σωλήνες του υδραγωγείου, δια των οποίων έφερεν ύδωρ εις την πόλιν, όλα αυτά είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων
των βασιλέων του Ιούδα.
Δ Βασ. 20,21  και εκοιµήθη Εζεκίας µετά των πατέρων αυτού και εβασίλευσε Μανασσής υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 20,21   Ο Εζεκίας εκοιµήθη µετά των πατέρων αυτού και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο υιός του ο Μανασσής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Δ Βασ. 21,1  Υιός δώδεκα ετών Μανασσής εν τώ βασιλεύειν αυτόν και πεντήκοντα και πέντε έτη εβασίλευσεν εν
Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή µητρί αυτού Οψιβά.
Δ Βασ. 21,1    Δωδεκα ετών ήτο ο Μανασσής, όταν ανήλθε στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
πεντήκοντα και πέντε έτη. Η µήτηρ του ωνοµάζετο Οψιβά.
Δ Βασ. 21,2  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά τα βδελύγµατα των εθνών, ών εξήρε Κύριος από προσώπου
των υιών Ισραήλ,
Δ Βασ. 21,2    Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, σύµφωνα µε τα βδελυρά ειδωλολατρικά έργα των άλλων εθνών, τα
οποία έθνη ο Κυριος έβγαλε και εξεδίωξεν από το πρόσωπον των Ισραηλιτών.
Δ Βασ. 21,3  και επέστρεψε και ωκοδόµησε τα υψηλά, ά κατέσπασεν Εζεκίας ο πατήρ αυτού, και ανέστησε θυσιαστήριον τή
Βάαλ και εποίησε τα άλση, καθώς εποίησε Αχαάβ βασιλεύς Ισραήλ, και προσεκύνησε πάση τή δυνάµει τού ουρανού και
εδούλευσεν αυτοίς.
Δ Βασ. 21,3    Αυτός, λοιπόν, εστράφη και ανοικοδόµησε τους υψηλούς τόπους της ειδωλικής λατρείας, τους οποίους είχε
κρηµνίσει ο Εζεκίας, ο πατήρ του. Εκτισε θυσιαστήριον στον Βααλ, κατεσκεύασεν αγάλµατα δια την θεάν Αστάρτην, όπως
είχε κάµνει ο Αχαάβ, ο βασιλεύς των Ισραηλιτών. Ελάτρευσε και προσεκύνησεν όλα τα αστέρια του ουρανού και έγινε
δούλος εις την ειδωλολατρείαν.
Δ Βασ. 21,4  και ωκοδόµησε θυσιαστήριον εν οίκω Κυρίου, ως είπεν· εν Ιερουσαλήµ θήσω το όνοµά µου,
Δ Βασ. 21,4    Εκτισεν επίσης και θυσιαστήριον στον ναόν του Κυρίου, δια τον οποίον ναόν ο Θεός είχε πει· “η Ιερουσαλήµ
είναι η πόλις εκείνη, όπου θα θέσω προς λατρείαν το όνοµά µου”.
Δ Βασ. 21,5  και ωκοδόµησε θυσιαστήριον πάση τή δυνάµει τού ουρανού εν ταίς δυσίν αυλαίς οίκου Κυρίου
Δ Βασ. 21,5    Εκτισε και θυσιαστήριον εις λατρείαν των άστρων του ουρανού εντός των δύο αυλών του ναού του Κυρίου.
Δ Βασ. 21,6  και διήγε τους υιούς αυτού εν πυρί και εκληδονίζετο και οιωνίζετο και εποίησε τεµένη και γνώστας επλήθυνε
τού ποιείν το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου παροργίσαι αυτόν.
Δ Βασ. 21,6    Επέρασε και αυτός τα παιδιά του από την φωτιάν κατά τα έθιµα των ειδωλολατρών, εζητούσε να µάθη το
µέλλον µε τον κλήδονα και µε τους οιωνούς, έκτισεν ιερούς ειδωλολατρικούς τόπους και εκάλεσε πολυαρίθµους µάγους,
δια να διαπράττεται έτσι το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, ώστε να εξοργίση τον Κυριον εναντίον του.
Δ Βασ. 21,7  και έθηκε το γλυπτόν τού άλσους εν τώ οίκω, ώ είπε Κύριος προς Δαυίδ και προς Σαλωµών τον υιόν αυτού· εν
τώ οίκω τούτω και εν Ιερουσαλήµ, ή εξελεξάµην εκ πασών φυλών τού Ισραήλ, και θήσω το όνοµά µου εις τον αιώνα
Δ Βασ. 21,7    Ετοποθέτησε και το άγαλµα της Αστάρτης στον ναόν του Κυρίου, δια τον οποίον ναόν ο Θεός είχεν είπει προς
τον Δαυίδ και προς τον υιόν αυτού τον Σολοµώντα ότι “στον ναόν τούτον και εις την Ιερουσαλήµ, την οποίαν εγώ εξέλεξα
από τας άλλας πόλεις των φυλών του ισραηλιτικού λαού, εκεί θα θέσω το όνοµά µου, δια να ακούεται και να δοξάζεται
αιωνίως.



Δ Βασ. 21,8  και ου προσθήσω τού σαλεύσαι τον πόδα Ισραήλ από της γής, ής έδωκα τοίς πατράσιν αυτών, οίτινες
φυλάξουσι πάντα όσα ενετειλάµην κατά πάσαν την εντολήν, ήν ενετείλατο αυτοίς ο δούλός µου Μωυσής.
Δ Βασ. 21,8    Και δεν θα αποφασίσω να σαλεύσω τα πόδια των Ισραηλιτών από την γην, που έδωσα στους πατέρας των,
στους οποίους έδωσα την εντολήν να εφαρµόσουν τας εντολάς µου, όπως διέταξα εις αυτούς δια µέσου του δούλου µου του
Μωϋσέως”.
Δ Βασ. 21,9  και ουκ ήκουσαν, και επλάνησεν αυτούς Μανασσής τού ποιήσαι το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου υπέρ τα
έθνη, ά ηφάνισε Κύριος εκ προσώπου υιών Ισραήλ.
Δ Βασ. 21,9    Εκείνοι όµως δεν ήκουσαν. Τους παρεπλάνησεν ο Μανασσής, ώστε να πράξουν πονηρά ενώπιον του Κυρίου
περισσότερα από όσα έπραξαν τα άλλα έθνη, τα οποία εξωλόθρευσεν ο Κυριος από το πρόσωπον των Ισραηλιτών.
Δ Βασ. 21,10  και ελάλησε Κύριος εν χειρί δούλων αυτού των προφητών λέγων·
Δ Βασ. 21,10  Ωµίλησεν ο Κυριος δια µέσου των δούλων του των προφητών λέγων·
Δ Βασ. 21,11  ανθ ών όσα εποίησε Μανασσής ο βασιλεύς Ιούδα τα βδελύγµατα ταύτα τα πονηρά από πάντων, ών εποίησεν ο
Αµοραίος ο έµπροσθεν, και εξήµαρτε και γε τον Ιούδαν εν τοίς ειδώλοις αυτών ,
Δ Βασ. 21,11   “Αντί των όσων αµαρτωλών έργων έπραξεν ο Μανασσής, ο βασιλεύς του Ιούδα, ο οποίος κατεσκεύασε τα
αποκρουστικά αυτά είδωλα, χειρότερα από εκείνα τα οποία έκαναν οι προ αυτού Αµορραίοι, και παρώθησε τον ιουδαϊκόν
λαόν εις την λατρείαν αυτών των ειδώλων,
Δ Βασ. 21,12  ουχ ούτως, τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ φέρω κακά επί Ιερουσαλήµ και Ιούδαν, ώστε παντός
ακούοντος ηχήσει αµφότερα τα ώτα αυτού,
Δ Βασ. 21,12  πράγµα το οποίον δεν έπρεπε να γίνη, δια τούτο αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Ιδού εγώ θα επιφέρω
µεγάλας συµφοράς εναντίον της Ιερουσαλήµ και γενικώτερον εναντίον του ιουδαϊκού βασιλείου, ώστε καθένας ο οποίος
θα τας ακούση, θα αισθανθή να βουΐζουν και τα δύο του τα αυτιά.
Δ Βασ. 21,13  και εκτενώ επί Ιερουσαλήµ το µέτρον Σαµαρείας και το στάθµιον οίκου Αχαάβ· και απαλείψω την Ιερουσαλήµ,
καθώς απαλείφεται ο αλάβαστρος απαλειφόµενος και καταστρέφεται επί πρόσωπον αυτού,
Δ Βασ. 21,13  Θα επεκτείνω εναντίον της Ιερουσαλήµ το καταστρεπτικόν µέτρον, που εφήρµοσα κατά της Σαµαρείας, και το
µέτρον που εφήρµοσα εναντίον της οικογενείας του Αχαάβ. Θα αδειάσω την Ιερουσαλήµ από τους κατοίκους της, όπως
αδειάζει το αλαβάστρινον δοχείον από το µύρον και σκουπίζεται και αναστρέφεται µε το στόµιον προς τα κάτω.
Δ Βασ. 21,14  και απώσοµαι το υπόλειµµα της κληρονοµίας µου και παραδώσω αυτούς εις χείρας εχθρών αυτών, και
έσονται εις διαρπαγήν και εις προνοµήν πάσι τοίς εχθροίς αυτών,
Δ Βασ. 21,14  Θα αποµακρύνω από αυτήν το υπόλοιπον της κληρονοµίας µου, το βασίλειον του Ιούδα, και θα παραδώσω
αυτό εις τα χέρια των εχθρών του, ώστε να είναι άρπαγµα και λάφυρα εκείνων.
Δ Βασ. 21,15  ανθ ών όσα εποίησαν το πονηρόν εν οφθαλµοίς µου και ήσαν παροργίζοντές µε από της ηµέρας, ής εξήγαγον
τους πατέρας αυτών εξ Αιγύπτου και έως της ηµέρας ταύτης.
Δ Βασ. 21,15  Και θα τιµωρηθούν έτσι, διότι διέπραξαν πονηρά ενώπιόν µου και συνεχώς µε παρώργιζαν από την ηµέραν.
Που έβγαλα τους προγόνους αυτών ελευθέρους από την Αίγυπτον, µέχρι της ηµέρας αυτής.
Δ Βασ. 21,16  και γε αίµα αθώον εξέχεε Μανασσής πολύ σφόδρα, έως ού έπλησε την Ιερουσαλήµ στόµα εις στόµα, πλήν από
των αµαρτιών αυτού, ών εξήµαρτε τον Ιούδαν τού ποιήσαι το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου.
Δ Βασ. 21,16  Επί πλέον ο Μανασσής έχυσε πάρα πολύ αθώον αίµα, έως ότου εγέµισε την Ιερουσαλήµ από το ένα άκρον στο
άλλο, έκτος βέβαια των άλλων ασεβειών τας οποίας είχε διαπράξει και δια των οποίων παρώθησε τον ιουδαϊκόν λαόν να
παρασυρθή εις πονηράς πράξεις και την ειδωλολατρείαν ενώπιον του Κυρίου”.
Δ Βασ. 21,17  και τα λοιπά των λόγων Μανασσή και πάντα, όσα εποίησε, και η αµαρτία αυτού, ήν ήµαρτεν, ουχί ταύτα
γεγραµµένα επί τώ βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 21,17  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Μανασσή όλα όσα αυτός έκαµε, όπως και αι αµαρτίαι τας οποίας διέπραξεν,
είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των βασιλέων του Ιούδα.
Δ Βασ. 21,18  και εκοιµήθη Μανασσής µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τώ κήπω τού οίκου αυτού, εν κήπω Οζά, και
εβασίλευσεν Αµών υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 21,18  Εκοιµήθη ο Μανασσής µετά των πατέρων του και ετάφη στον κήπον του ανακτόρου του, στον κήπον του Οζά.
Εβασίλευσε δε αντί αυτού ο υιός του ο Αµών.
Δ Βασ. 21,19  Υιός είκοσι και δύο ετών Αµών εν τώ βασιλεύειν αυτόν και δύο έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή
µητρί αυτού Μεσολλάµ θυγάτηρ Αρούς εξ Ιετέβα.
Δ Βασ. 21,19  Είκοσι δύο ετών ήτο ο Αµών, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, και εβασίλευσεν επί δύο έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Μεσολλάµ και ήτο θυγάτηρ του Αρούς, ο οποίος κατήγετο από την Ιετέβα.
Δ Βασ. 21,20  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου, καθώς εποίησε Μανασσής ο πατήρ αυτού.
Δ Βασ. 21,20   Και αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ηκολούθησε την ειδωλολατρείαν, όπως είχε πράξει και ο
Μανασσής ο πατέρας του.
Δ Βασ. 21,21  και επορεύθη εν πάση οδώ, ή επορεύθη ο πατήρ αυτού, και ελάτρευσε τοίς ειδώλοις, οίς ελάτρευσεν ο πατήρ
αυτού, και προσεκύνησεν αυτοίς
Δ Βασ. 21,21  Αυτός, δηλαδή, επορεύθη εις όλον τον δρόµον, τον οποίον είχε πορευθή ο πατέρας του, ελάτρευσε τα είδωλα,
όπως και ο πατέρας του, και προσεκύνησεν αυτά.
Δ Βασ. 21,22  και εγκατέλιπε τον Κύριον Θεόν των πατέρων αυτού και ουκ επορεύθη εν οδώ Κυρίου.
Δ Βασ. 21,22   Εγκατέλειψε τον Κυριον και Θεόν των πατέρων του και δεν εβάδισε τον δρόµον του Κυρίου.
Δ Βασ. 21,23  και συνεστράφησαν οι παίδες Αµών προς αυτόν και εθανάτωσαν τον βασιλέα εν τώ οίκω αυτού.
Δ Βασ. 21,23   Δια την ασέβειάν του επέτρεψεν ο Θεός, ώστε οι δούλοι του Αµών έκαµαν συνωµοσίαν εναντίον του και
εφόνευσαν τον βασιλέα µέσα στο βασιλικόν του ανάκτορον.
Δ Βασ. 21,24  και επάταξεν ο λαός της γής πάντας τους συστραφέντας επί τον βασιλέα Αµών και εβασίλευσεν ο λαός της
γής τον Ιωσίαν υιόν αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 21,24   Ο λαός όµως του βασιλείου Ιούδα ηγανάκτησε και εκτύπησεν όλους εκείνους, που είχαν συνωµοτήσει
εναντίον του βασιλέως Αµώς, και τους εθανάτωσε. Εγκατέστησε δε ο λαός βασιλέα αντί του Αµών τον υιόν του Ιωσίαν.



Δ Βασ. 21,25  και τα λοιπά των λόγων Αµών, όσα εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των ηµερών τοίς
βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 21,25   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Αµών, τα οποία αυτός έπραξεν, είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του Ιούδα.
Δ Βασ. 21,26  και έθαψαν αυτόν εν τώ τάφω αυτού εν τώ κήπω Οζά, και εβασίλευσεν Ιωσίας υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 21,26   Εθαψαν αυτόν στον τάφον του, ο οποίος ευρίσκετο στον κήπον του Οζά, αντί δε αυτού ανήλθεν στον
βασιλικόν θρόνον ο υιός του ο Ιωσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Δ Βασ. 22,1  Υιός οκτώ ετών Ιωσίας εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τριάκοντα και έν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Ιεδία θυγάτηρ Εδεϊά εκ Βασουρώθ.
Δ Βασ. 22,1    Οκτώ ετών ήτο ο Ιωσίας, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
τριάκοντα και εν έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο Ιεδία και ήτο θυγάτηρ του Εδεϊά , ο οποίος κατήγετο από την Βασουρώθ.
Δ Βασ. 22,2  και εποίησε το ευθές εν οφθαλµοίς Κυρίου και επορεύθη εν πάση οδώ Δαυίδ τού πατρός αυτού, ουκ απέστη
δεξιά και αριστερά.
Δ Βασ. 22,2   Αυτός έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου και επορεύθη καθ' όλα στον δρόµον του προγόνου του Δαυίδ
και δεν εξέκλινε δεξιά και αριστερά από τον νόµον του Κυρίου.
Δ Βασ. 22,3  και εγενήθη εν τώ οκτωκαιδεκάτω έτει τώ βασιλεί Ιωσία εν τώ µηνί τώ ογδόω απέστειλεν ο βασιλεύς τον
Σαπφάν υιόν Εσελίου υιού Μεσολλάµ, τον γραµµατέα οίκου Κυρίου λέγων·
Δ Βασ. 22,3   Κατά τον όγδοον µήνα του δεκάτου ογδόου έτους της βασιλείας του έστειλεν ο βασιλεύς Ιωσίας προς τον
Σαπφάν, υιόν του Εσελίου υιού του Μεσολλάµ, τον γραµµατέα του ναού του Κυρίου και είπε προς αυτόν·
Δ Βασ. 22,4  ανάβηθι προς Χελκίαν τον ιερέα τον µέγαν και σφράγισον το αργύριον το εισενεχθέν εν οίκω Κυρίου, ό
συνήγαγον οι φυλάσσοντες τον σταθµόν παρά τού λαού,
Δ Βασ. 22,4   “ανέβα στον ναόν προς τον αρχιερέα Χελκίαν και µέτρησε µαζή µε αυτόν το αργύριον, το οποίον έχει
εισπραχθή στον νσον του Κυρίου και το οποίον οι φύλακες της θύρας του ναού συνεκέντρωσαν από τον λαόν.
Δ Βασ. 22,5  και δότωσαν αυτό επί χείρα ποιούντων τα έργα των καθεσταµένων εν οίκω Κυρίου. και έδωκεν αυτό τοίς
ποιούσι τα έργα τοίς εν οίκω Δ Βασ. 22Κυρίου τού κατισχύσαι το βεδέκ τού οίκου,
Δ Βασ. 22,5   Ας παραδώσουν αυτό εις τα χέρια των εργοδηγών, οι οποίοι επιβλέπουν εις τα έργα του Κυρίου, εις αυτούς που
είναι επόπται εις τας επισκευαζοµένας φθοράς του ναού του Κυρίου”. Ο Σαπφάν έδωκε το χρήµα τούτο στους αναλαβόντας
αυτήν την εργασίαν στον ναόν του Κυρίου µε την εντολήν, να επιδιορθώσουν τας φθοράς του ναού.
Δ Βασ. 22,6  τοίς τέκτοσι και τοίς οικοδόµοις και τοίς τειχισταίς και τού κτήσασθαι ξύλα και λίθους λατοµητούς , τού
κραταιώσαι το βεδέκ τού οίκου.
Δ Βασ. 22,6   Οι επί των εργασιών του ναού επόπται έδωσαν το χρήµα αυτό στους ξυλουργούς, στους οικοδόµους, στους
κτίστας, δια να αγοράσουν ξύλα και λίθους πελεκηµένους, απαραιτήτους δια την επιδιόρθωσιν του ναού.
Δ Βασ. 22,7  πλήν ουκ εξελογίζοντο αυτούς το αργύριον το διδόµενον αυτοίς, ότι εν πίστει αυτοί ποιούσι.
Δ Βασ. 22,7   Κανείς όµως λογαριασµός δεν εζητείτο από αυτούς δια το διδόµενον χρήµα, διότι αυτοί ήσαν ευσυνείδητοι και
τίµιοι.
Δ Βασ. 22,8  και είπε Χελκίας ο ιερεύς ο µέγας προς Σαπφάν τον γραµµατέα· βιβλίον τού νόµου εύρον εν οίκω Κυρίου· και
έδωκε Χελκίας το βιβλίον προς Σαπφάν, και ανέγνω αυτό.
Δ Βασ. 22,8   Ο αρχιερεύς ο Χελκίας είπε προς τον Σαπφάν τον γραµµατέα· “ευρήκα το βιβλίον του Νοµου στον ναόν του
Κυρίου”. Ο Χελκίας έδωκε το βιβλίον τούτο στον Σαπφάν, ο οποίος και το ανέγνωσε.
Δ Βασ. 22,9  και εισήλθεν εν οίκω Κυρίου προς τον βασιλέα και απέστρεψε τώ βασιλεί ρήµα και είπεν· εχώνευσαν οι δούλοί
σου το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω Κυρίου και έδωκαν αυτό επί χείρα ποιούντων τα έργα καθεσταµένων εν οίκω Κυρίου
Δ Βασ. 22,9   Ο Σαπφάν εισήλθε προς τον βασιλέα, ο οποίος ευρίσκετο στον ναόν του Κυρίου, και έδωσεν αναφοράν εις
αυτόν δια την αποστολήν του και είπεν· “οι δούλοι σου συνέλεξαν το αργύριον, το οποίον ευρέθη στον ναόν του Κυρίου, και
το έδωσαν στους εργολήπτας, οι οποίοι επιβλέπουν εις τα έργα που γίνονται στον ναόν του Κυρίου”.
Δ Βασ. 22,10  και είπε Σαπφάν ο γραµµατεύς προς τον βασιλέα λέγων· βιβλίον έδωκέ µοι Χελκίας ο ιερεύς και ανέγνω αυτό
Σαπφάν ενώπιον τού βασιλέως.
Δ Βασ. 22,10   Είπε δε ακόµη ο γραµµατεύς Σαπφάν προς τον βασιλέα τούτο· “ο Χελκίας ο αρχιερεύς µου έδωκεν ένα
βιβλίον”. Ο Σαπφάν το ανέγνωσεν ενώπιον του βασιλέως.
Δ Βασ. 22,11  και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους τού βιβλίου τού νόµου, και διέρηξε τα ιµάτια εαυτού.
Δ Βασ. 22,11  Ο βασιλεύς, όταν ήκουσε τους λόγους τους γραµµένους στο βιβλίον του Νοµου, συνεταράχθη και διέρρηξε τα
ιµάτια αυτού.
Δ Βασ. 22,12  και ενετείλατο ο βασιλεύς τώ Χελκία τώ ιερεί και τώ Αχικάµ υιώ Σαπφάν και τώ Αχοβώρ υιώ Μιχαίου και τώ
Σαπφάν τώ γραµµατεί και τώ Ασαΐα δούλω τού βασιλέως λέγων·
Δ Βασ. 22,12   Διέταξε δε ο βασιλεύς τον Χελκίαν τον αρχιερέα, και τον Αχικάµ υιόν Σαπφάν, και τον Αχοβώρ υιόν του
Μιχαίου, τον Σαπφάν τον γραµµατέα και τον δούλον του βασιλέως Ασαΐα λέγων·
Δ Βασ. 22,13  δεύτε εκζητήσατε τον Κύριον περί εµού και περί παντός τού λαού και περί παντός τού Ιούδα περί των λόγων
τού βιβλίου τού ευρεθέντος τούτου, ότι µεγάλη η οργή Κυρίου η εκκεκαυµένη εν ηµίν, υπέρ ού ουκ ήκουσαν οι πατέρες
ηµών των λόγων τού βιβλίου τούτου τού ποιείν κατά πάντα τα γεγραµµένα καθ ηµών.
Δ Βασ. 22,13   “πηγαίνετε και ερωτήσατε τον Κυριον δι' εµέ, δι' όλον τον λαόν και δι' ολόκληρον το βασίλειον του Ιούδα, δι'
όλα όσα είναι γραµµένα στο βιβλίον τούτο, το οποίον ανευρέθη, διότι από αυτό φαίνεται ότι είναι τροµερά αναµµένη
εναντίον µας η οργή του Κυρίου, επειδή οι πρόγονοι ηµών δεν υπήκουσαν εις τας εντολάς του βιβλίου τούτου να τηρήσουν
και εφαρµόσουν όλα, όσα είναι γραµµένα µέσα εις αυτό”.
Δ Βασ. 22,14  και επορεύθη Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάµ και Αχοβώρ και Σαπφάν και Ασαΐας προς Όλδαν την προφήτιν
µητέρα Σελλήµ υιού Θεκουέ υιού Αραάς τού ιµατιοφύλακος, και αύτη κατώκει εν Ιερουσαλήµ εν τή Μασενά, και ελάλησαν
προς αυτήν.



Δ Βασ. 22,14   Εντολήν του βασιλέως εκτελούντες ο αρχιερεύς Χελκίας, ο Αχικάµ, ο Αχοβώρ, ο Σαπφάν και ο Ασαΐας, επήγαν
προς την Ολδαν την προφήτιδα, η οποία ήτο µητέρα του Σελλήµ υιού του Θεκουέ, υιού του Αραάς του ιµατιοφύλακος, και
αυτή κατοικούσεν εις την δευτέραν συνοικίαν της Ιερουσαλήµ. Είπαν, λοιπόν, αυτοί προς εκείνην όλα, όσα ο βασιλεύς τους
είχε διατάξει.
Δ Βασ. 22,15  και είπεν αυτοίς· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· είπατε τώ ανδρί τώ αποστείλαντι υµάς προς µε·
Δ Βασ. 22,15   Η προφήτις απήντησε προς αυτούς· “αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ. Ειπέτε προς τον άνδρα, ο οποίος
σας έστειλε προς εµέ τα εξής·
Δ Βασ. 22,16  τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω κακά επί τον τόπον τούτον και επί τους ενοικούντας αυτόν, πάντας τους
λόγους τού βιβλίου, ούς ανέγνω βασιλεύς Ιούδα,
Δ Βασ. 22,16   Αυτά λέγει ο Κυριος· ιδού εγώ θα επιφέρω µεγάλας συµφοράς εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των
κατοικούντων εις αυτόν. Θα επιφέρω όλας τας τιµωρίας τας γραµµένας στο βιβλίον τούτο, τας οποίας ανέγνωσεν ο
βασιλεύς του βασιλείου των Ιουδαίων.
Δ Βασ. 22,17  ανθ ών εγκατέλιπόν µε και εθυµίων θεοίς ετέροις, όπως παροργίσωσί µε εν τοίς έργοις των χειρών αυτών, και
εκκαυθήσεται θυµός µου εν τώ τόπω τούτω και ου σβεσθήσεται.
Δ Βασ. 22,17   Και τούτο, διότι οι Ιουδαίοι µε εγκατέλιπον, προσέφεραν θυσίαν θυµιάµατος εις ξένους θεούς, ώστε να µε
εξοργίσουν εναντίον των δια τα έργα των χειρών των και να ανάψη ο θυµός µου εναντίον του τόπου τούτου και να µη
σβεσθή.
Δ Βασ. 22,18  και προς βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα υµάς επιζητήσαι τον Κύριον τάδε ερείτε προς αυτόν· τάδε λέγει
Κύριος ο Θεός Ισραήλ· οι λόγοι, ούς ήκουσας,
Δ Βασ. 22,18   Προς δε τον βασιλέα του βασιλείου των Ιουδαίων, ο οποίος σας έστειλε να ερωτήσετε δι' εµού τον Κυριον περί
αυτού, θα πήτε προς αυτόν· Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ·
Δ Βασ. 22,19  ανθ ών ότι ηπαλύνθη η καρδία σου και ενετράπης από προσώπου, ως ήκουσας όσα ελάλησα επί τον τόπον
τούτον και επί τους ενοικούντας αυτόν τού είναι εις αφανισµόν και εις κατάραν, και διέρηξας τα ιµάτιά σου και έκλαυσας
ενώπιόν µου, και γε εγώ ήκουσα, λέγει Κύριος.
Δ Βασ. 22,19   Επειδή από τους λόγους, τους οποίους εδιάβασες στο βιβλίον του Νοµου συνεκινήθη βαθύτατα προς
µετάνοιαν η καρδία σου και εταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, όταν εδιάβασες όσα εγώ προείπα εναντίον του τόπου τούτου
και εναντίον αυτών, οι οποίοι τον κατοικούν, ώστε να παραδοθούν εις όλεθρον και εις κατάραν και διέρρηξας τα ιµάτιά
σου από λύπην και έκλαυσες ενώπιόν µου µετανοηµένος, εγώ σε ήκουσα λέγει ο Κυριος.
Δ Βασ. 22,20  ουχ ούτως· ιδού προστίθηµί σε προς τους πατέρας σου, και συναχθήση εις τον τάφον σου εν ειρήνη, και ουκ
οφθήσεται εν τοίς οφθαλµοίς σου εν πάσι τοίς κακοίς, οίς εγώ ειµι επάγω επί τον τόπον τούτον. και επέστρεψαν τώ βασιλεί
το ρήµα.
Δ Βασ. 22,20  Δεν θα πραγµατοποιηθούν εναντίον σου αι τιµωρίαι αύται. Ιδού θα σε προσθέσω προς τους πατέρας σου και
ειρηνικώς θα οδηγηθής στον τάφον σου. Δεν θα ίδης µε τα µάτια σου όλας τας συµφοράς, τας οποίας εγώ θα επιφέρω
εναντίον του τόπου τούτου”. Οι απεσταλµένοι του βασιλέως επέστρεψαν προς αυτόν και του ανέφεραν την απάντησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Δ Βασ. 23,1  Καί απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε προς εαυτόν πάντας τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 23,1    Ο βασιλεύς Ιωσίας έστειλεν ανθρώπους και προσεκάλεσε να έλθουν κοντά του οι πρεσβύτεροι του βασιλείου
του Ιούδα και της Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 23,2 και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον Κυρίου και πάς ανήρ Ιούδα και πάντες οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ µετ αυτού
και οι ιερείς και οι προφήται και πάς ο λαός από µικρού και έως µεγάλου, και ανέγνω εν ωσίν αυτών πάντας τους λόγους
τού βιβλίου της διαθήκης τού ευρεθέντος εν οίκω Κυρίου.
Δ Βασ. 23,2   Οταν εκείνοι ήλθον, µετέβη ο βασιλεύς στον ναόν του Κυρίου. Μαζή δε µε αυτόν και όλοι οι άνδρες του
βασιλείου Ιούδα, οι οποίοι κατοικούσαν την Ιερουσαλήµ. Μαζή του επίσης ηκολούθησαν οι ιερείς, οι προφήται και όλος ο
λαός από τον µικρόν έως τον µεγάλον. Εκεί δε ο βασιλεύς εδιάβασε µε φωνήν µεγάλην εις τα αυτιά όλων τους λόγους του
βιβλίου της Διαθήκης, το οποίον ευρέθη στον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 23,3  και έστη ο βασιλεύς προς τον στύλον και διέθετο διαθήκην ενώπιον Κυρίου τού πορεύεσθαι οπίσω Κυρίου και
τού φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και τα µαρτύρια αυτού και τα δικαιώµατα αυτού εν πάση καρδία και εν πάση ψυχή τού
αναστήσαι τους λόγους της διαθήκης ταύτης, τα γεγραµµένα επί το βιβλίον τούτο· και έστη πάς ο λαός εν τή διαθήκη.
Δ Βασ. 23,3   Μετά την ανάγνωσιν εστάθη όρθιος ο βασιλεύς επάνω εις την εξέδραν του και συνήψε συµφωνίαν µεταξύ του
Κυρίου και του παρευρισκοµένου λαού, δια της οποίας συµφωνίας ο λαός ανέλαβε την υποχρέωσιν να πορεύεται οπίσω του
Κυρίου, να φυλάττη τας εντολάς του, τα µαρτύριά του και τα δικαιώµατά του µε όλην του την καρδιάν και µε όλην του την
ψυχήν, ώστε δια της ευλαβούς συµπεριφοράς του να αποκτήσουν κύρος και ζωήν τα λόγια της Διαθήκης αυτής , που είναι
γραµµένα στο βιβλίον του Νοµου. Ολος ο λαός εδέχθη την συµφωνίαν αυτήν.
Δ Βασ. 23,4  και ενετείλατο ο βασιλεύς τώ Χελκία τώ ιερεί τώ µεγάλω και τοίς ιερεύσι της δευτερώσεως και τοίς
φυλάσσουσιν τον σταθµόν τού εξαγαγείν εκ τού ναού Κυρίου πάντα τα σκεύη τα πεποιηµένα τώ Βάαλ και τώ άλσει και
πάση τή δυνάµει τού ουρανού και κατέκαυσεν αυτά έξω Ιερουσαλήµ εν σαδηµώθ Κέδρων και έβαλε τον χούν αυτών εις
Βαιθήλ.
Δ Βασ. 23,4   Ο βασιλεύς έδωσε κατόπιν εντολήν στον µέγαν αρχιερέα Χελκίαν και στους ιερείς της δευτέρας τάξεως και εις
εκείνους, οι οποίοι εφύλασσαν τας θύρας του ναού, να βγάλουν από τον ναόν του Κυρίου όλα τα ειδωλολατρικά σκεύη, τα
οποία είχαν κατασκευασθή προς τιµήν του Βααλ και της Αστάρτης και των αστέρων του ουρανού. Ολα δε αυτά τα
παρέδωσαν στο πυρ και τα κατέκαυσαν έξω από την Ιερουσαλήµ στον αγρόν των Κέδρων. Την δε σκόνιν των την
διεσκόρπισαν εις την Βαιθήλ.
Δ Βασ. 23,5  και κατέκαυσε τους χωµαρίµ, ούς έδωκαν βασιλείς Ιούδα και εθυµίων εν τοίς υψηλοίς και εν ταίς πόλεσιν Ιούδα
και τοίς περικύκλω Ιερουσαλήµ, και τους θυµιώντας τώ Βάαλ και τώ ηλίω και τή σελήνη και τοίς µαζουρώθ και πάση τή
δυνάµει τού ουρανού.
Δ Βασ. 23,5   Παρέδωσαν επίσης στο πυρ τους ιερείς των ειδώλων, τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα είχαν εγκαταστήσει



εκεί, δια να προσφέρουν θυσίαν θυµιάµατος στους υψηλούς τόπους, εις τας πόλστου βασιλείου Ιούδα και εις τα γύρω από
την Ιερουσαλήµ µέρη. Παρέδωσαν επίσης στο πυρ και κατέκαυσαν και εκείνους, οι οποίοι προσέφεραν θυµίαµα στον
Βααλ, στον ήλιον, εις την σελήνην, εις τα δώδεκα ζώδια και εις όλους τους αστέρας του ουρανού.
Δ Βασ. 23,6  και εξήνεγκε το άλσος εξ οίκου Κυρίου έξωθεν Ιερουσαλήµ εις τον χειµάρουν Κέδρων και κατέκαυσεν αυτόν εν
τώ χειµάρω Κέδρων και ελέπτυνεν εις χούν και έριψεν τον χούν αυτού εις τον τάφον των υιών τού λαού.
Δ Βασ. 23,6   Εβγαλε το άγαλµα της Αστάρτης από τον ναόν του Κυρίου έξω από την Ιερουσαλήµ στον χείµαρρον των
Κέδρων και κατέκαυσεν αυτό εκεί στον χείµαρρον των Κέδρων, το έκαµε σκόνιν και έρριψε την σκόνιν αυτήν στον τάφον, ο
οποίος προωρίζετο δια τους κοινούς θνητούς.
Δ Βασ. 23,7  και καθείλε τον οίκον των καδησίµ των εν τώ οίκω Κυρίου, ού αι γυναίκες ύφαινον εκεί Χεττιΐµ τώ άλσει.
Δ Βασ. 23,7   Εκρήµνισεν επίσης τον οίκον των ιεροδούλων γυναικών, ο οποίος ήτο στον ναόν του Κυρίου και όπου αι
γυναίκες ύφαιναν ενδύµατα δια την Αστάρτην.
Δ Βασ. 23,8  και ανήγαγε πάντας τους ιερείς εκ πόλεων Ιούδα και εµίανε τα υψηλά , ού εθυµίασαν εκεί οι ιερείς από Γαβαά
και έως Βηρσαβεέ. και καθείλε τον οίκον των πυλών τον παρά την θύραν της πύλης Ιησού άρχοντος της πόλεως, των εξ
αριστερών ανδρός εν τή πύλη της πόλεως.
Δ Βασ. 23,8   Συνεκέντρωσε όλους τους ιερείς των ειδώλων από τας πόλστου Ιούδα και εβεβήλωσε τους υψηλούς τόπους της
λατρείας των ειδώλων, όπου οι ιερείς αυτοί προσέφεραν θυµιάµατα, από της πόλεως Γαβαά προς Βορράν µέχρι της πόλεως
Βηρσαβεέ προς Νοτον. Εκρήµνισε τον ειδωλικόν ναόν των πυλών, ο οποίος ευρίσκετο εις την θύραν της πύλης Ιησού του
άρχοντος της πόλεως, και τον άλλον ναόν, ο οποίος ευρίσκετο αριστερά από την πύλην της πόλεως.
Δ Βασ. 23,9  πλήν ουκ ανέβησαν οι ιερείς των υψηλών προς το θυσιαστήριον Κυρίου εν Ιερουσαλήµ, ότι ει µη έφαγον άζυµα
εν µέσω των αδελφών αυτών.
Δ Βασ. 23,9   Εν τούτοις οι ιερείς, οι οποίοι προσέφεραν άλλοτε θυσίας εις τα υψηλά, δεν προσήρχοντο προς το θυσιαστήριον
του Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ. Ελάµβαναν όµως µέρος στο φαγητόν των αζύµων µαζή µε τους άλλους συναδέλφους των
ιερείς.
Δ Βασ. 23,10  και εµίανε τον Ταφέθ τον εν φάραγγι υιού Εννόµ τού διαγαγείν άνδρα τον υιόν αυτού και άνδρα την θυγατέρα
αυτού τώ Μολόχ εν πυρί.
Δ Βασ. 23,10   Εβεβήλωσεν επίσης το θυσιαστήριον Ταφέθ, που υπήρχεν εις την φάραγγα του υιού του Εννόµ, όπου κάθε
λάτρης των ειδώλων παρέδιδεν στο πυρ τον υιόν του και την θυγατέρα του προς τιµήν του θεού Μολόχ .
Δ Βασ. 23,11  και κατέκαυσε τους ίππους, ούς έδωκαν βασιλείς Ιούδα τώ ηλίω εν τή εισόδω οίκου Κυρίου εις το
γαζοφυλάκιον Νάθαν βασιλέως τού ευνούχου εν φαρουρίµ, και το άρµα τού ηλίου κατέκαυσε πυρί.
Δ Βασ. 23,11  Παρέδωσεν επίσης ο βασιλεύς στο πυρ τους ξυλίνους ίππους, τους οποίους οι βασιλείς του Ιούδα είχαν
αφιερώσει στον θεόν ήλιον και είχαν τοποθετήσει εις την είσοδον του ναού του Κυρίου παραπλεύρως από το δωµάτιον του
Ναθαν, κάποιου ευνούχου ενός βασιλέως. Παρέδωσεν επίσης στο πυρ ο βασιλεύς ένα ειδωλολατρικόν οµοίωµα του
άρµατος του ηλίου.
Δ Βασ. 23,12  και τα θυσιαστήρια τα επί τού δώµατος τού υπερώου Άχαζ, ά εποίησαν βασιλείς Ιούδα, και τα θυσιαστήρια, ά
εποίησε Μανασσής εν ταίς δυσίν αυλαίς οίκου Κυρίου, καθείλεν ο βασιλεύς και κατέσπασεν εκείθεν και έριψε τον χούν
αυτών εις τον χειµάρουν Κέδρων.
Δ Βασ. 23,12   Εκρήµνισε και διέλυσεν ο βασιλεύς τα θυσιαστήρια των ειδώλων, τα οποία υπήρχαν επάνω στο ηλιακωτόν
του υπερώου του Αχαζ και τα οποία είχαν κατασκευάσει διάφοροι βασιλείς του Ιούδα. Επίσης ανέσπασε και εκρήµνισε τα
θυσιαστήρια εκείνα, τα οποία είχε κατασκευάσει ο Μανασσής µέσα εις τας δύο αυλάς του ναού του Κυρίου. Την δε σκόνιν
αυτών έρριψεν στον χείµαρρον των Κέδρων, ώστε να µη µείνη τίποτε από αυτά.
Δ Βασ. 23,13  και τον οίκον τον επί πρόσωπον Ιερουσαλήµ τον εκ δεξιών τού όρους τού Μοσοάθ, ον ωκοδόµησε Σαλωµών
βασιλεύς Ισραήλ τή Αστάρτη προσοχθίσµατι Σιδωνίων και τώ Χαµώς προσοχθίσµατι Μωάβ και τώ Μολχόλ βδελύγµατι
υιών Αµών, εµίανεν ο βασιλεύς.
Δ Βασ. 23,13  Ο βασιλεύς εβεβήλωσεν επίσης τον ειδωλολατρικόν ναόν, ο οποίος ευρίσκετο ανατολικά της Ιερουσαλήµ,
δεξιά από το όρος Μοσοάθ, τον οποίον ναόν είχεν ανοικοδοµήσει ο Σολοµών ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού προς τιµήν
του βδελυρού αγάλµατος της Αστάρτης, ειδώλου των κατοίκων της Σιδώνος. Εµόλυνεν και το βδελυρόν άγαλµα του Χαµώς
των Μωαβιτών και το βδελυρόν άγαλµα του Μολχόλ των Αµωνιτών.
Δ Βασ. 23,14  και συνέτριψε τας στήλας και εξωλόθρευσε τα άλση και έπλησε τους τόπους αυτών οστέων ανθρώπων.
Δ Βασ. 23,14   Συνέτριψεν ακόµη τας ειδωλολατρικάς στήλας. Συνέτριψε και εξολόθρευσε τα αγάλµατα της Αστάρτης και
τους τόπους της λατρείας της. Εβεβήλωσε δε όλα αυτά τα ιερά των ειδωλολατρών σκορπίσας επάνω εις αυτά οστά
ανθρώπων.
Δ Βασ. 23,15  και γε το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ το υψηλόν, ό εποίησεν Ιεροβοάµ υιός Ναβάτ, ός εξήµαρτε τον Ισραήλ, και
γε το θυσιαστήριον εκείνο το υψηλόν κατέσπασε και συνέτριψε τους λίθους αυτού και ελέπτυνεν εις χούν και κατέκαυσε το
άλσος.
Δ Βασ. 23,15  Επί πλέον το θυσιαστήριον, το οποίον ευρίσκετο εις την Βαιθήλ, και τον υψηλόν ειδωλολατρικόν τόπον, που
είχε κατασκευάσει ο Ιεροβοάµ, ο υιός του Ναβάτ, αυτός που είχεν εξωθήσει τους Ισραηλίτας εις αµαρτίαν και ασέβειαν.
Αυτό το θυσιαστήριον και τον υψηλόν τόπον κατέρριψε, τους λίθους αυτών τους συνέτριψε, τους µετέβαλεν εις σκόνιν και
κατέκαυσε το ξύλινον άγαλµα της Αστάρτης.
Δ Βασ. 23,16  και εξένευσεν Ιωσίας και είδε τους τάφους τους εκεί εν τή πόλει και απέστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων
και κατέκαυσεν επί το θυσιαστήριον και εµίανεν αυτό κατά το ρήµα Κυρίου, ό ελάλησεν ο άνθρωπος τού Θεού εν τώ
εστάναι Ιεροβοάµ εν τή εορτή επί το θυσιαστήριον. και επιστρέψας ήρε τους οφθαλµούς αυτού επί τον τάφον τού
ανθρώπου τού Θεού τού λαλήσαντος τους λόγους τούτους
Δ Βασ. 23,16   Οταν δε ο Ιωσίας έστρεψε το πρόσωπόν του και είδε τους τάφους, που ευρίσκοντο εις την πόλιν, έστειλεν
ανθρώπους και επήρε από τους τάφους αυτούς τα οστά, τα οποία και έκαυσεν επάνω στο ειδωλολατρικόν αυτό
θυσιαστήριον της Βαιθήλ. Ετσι δε εβεβήλωσε το θυσιαστήριον σύµφωνα µε την προφητείαν του Κυρίου, την οποίαν είχεν
είπει ο άνθρωπος εκείνος του Θεού, ο προφήτης, όταν κατά κάποιαν εορτήν ο Ιεροβοάµ ευρίσκετο όρθιος επάνω στο
θυσιαστήριον αυτό. Κατόπιν ο βασιλεύς έστρεψε το πρόσωπόν του, εσήκωσε τους οφθαλµούς του προς τον τάφον του



ανθρώπου εκείνου του Θεού, του προφήτου, ο οποίος είχεν είπει τα λόγια εκείνα εναντίον του θυσιαστηρίου.
Δ Βασ. 23,17  και είπε· τι το σκόπελον εκείνο, ό εγώ ορώ; και είπον αυτώ οι άνδρες της πόλεως· ο άνθρωπος τού Θεού ο
εξεληλυθώς εξ Ιούδα και επικαλεσάµενος τους λόγους τούτους, ούς επεκαλέσατο επί το θυσιαστήριον Βαιθήλ.
Δ Βασ. 23,17  Και ηρώτησεν ο βασιλεύς· “τι είναι εκείνο το εξέχον µνηµείον, το οποίον εγώ βλέπω;” Οι άνδρες της πόλεως
εκείνης τον επληροφόρησαν· “εκεί ευρίσκεται ο άνθρωπος εκείνος του Θεού ο προφήτης, ο οποίος είχεν εξέλθει από το
βασίλειον του Ιούδα και εξεφώνησε τους προφητικούς λόγους εναντίον του θυσιαστηρίου της Βαιθήλ”.
Δ Βασ. 23,18  και είπεν· άφετε αυτόν, ανήρ µη κινησάτωσαν τα οστά αυτού· και ερύσθησαν τα οστά αυτού µετά των οστών
τού προφήτου τού ήκοντος εκ Σαµαρείας.
Δ Βασ. 23,18   Ο βασιλεύς είπεν· “αφήσατε αυτόν στον τάφον του και κανείς ας µη µετακινήση τα οστά του”. Ετσι δε τα οστά
αυτού µαζή µε τα οστά του άλλου προφήτου, που είχεν ελθει από την Σαµάρειαν, δεν παρεδόθησαν στο πυρ.
Δ Βασ. 23,19  και γε πάντας τους οίκους των υψηλών τους εν ταίς πόλεσι Σαµαρείας, ούς εποίησαν βασιλείς Ισραήλ
παροργίζειν Κύριον, απέστησεν Ιωσίας και εποίησεν εν αυτοίς πάντα τα έργα, ά εποίησεν εν Βαιθήλ.
Δ Βασ. 23,19   Κατέστρεψεν επίσης ο Ιωσίας όλους τους ναούς των υψηλών τόπων, οι οποίοι υπήρχον εις τας πόλεις της
Σαµαρείας και τους οποίους είχαν κατασκευάσει οι βασιλείς του Ισραήλ, δια να παροργίσουν έτσι τον Θεόν εναντίον των.
Ο Ιωσίας έκαµεν στους ειδωλολατρικούς αυτούς ναούς ο,τι είχε κάµει στο θυσιαστήριον της Βαιθήλ .
Δ Βασ. 23,20  και εθυσίασε πάντας τους ιερείς των υψηλών τους όντας εκεί επί των θυσιαστηρίων και κατέκαυσε τα οστά
των ανθρώπων επ αυτά, και επεστράφη εις Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 23,20   Ακόµη δε εθυσίασεν όλους τους αµετανοήτους ιερείς των υψηλών ειδωλολατρικών τόπων, οι οποίοι
ευρίσκοντο εις τα εκεί θυσιαστήρια. Εις βεβήλωσιν δε αυτών έκαυσεν επάνω των οστά ανθρώπων. Επειτα δε από τα έργα
της καθάρσεως αυτής επέστρεψεν ο Ιωσίας εις την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 23,21  Καί ενετείλατο ο βασιλεύς παντί τώ λαώ λέγων· ποιήσατε πάσχα τώ Κυρίω Θεώ ηµών, καθώς γέγραπται επί
βιβλίου της διαθήκης ταύτης·
Δ Βασ. 23,21   Κατόπιν διέταξεν ο βασιλεύς όλον τον λαόν του βασιλείου Ιούδα και είπεν· “εορτάσατε το Πασχα προς τιµήν
του Θεού και Κυρίου µας, όπως είναι γραµµένον στο βιβλίον της Διαθήκης αυτής”.
Δ Βασ. 23,22  ότι ουκ εγενήθη το πάσχα τούτο αφ ηµερών των κριτών, οί έκρινον τον Ισραήλ, και πάσας τας ηµέρας
βασιλέων Ισραήλ και βασιλέων Ιούδα,
Δ Βασ. 23,22   Το δε Πασχα εκείνο εωρτάσθη µε τόσην µεγαλοπρέπειαν και λαµπρότητα, µε όσην δεν είχεν εορτασθή κανένα
τέτοιο Πασχα από την εποχήν των Κριτών, που είχαν κυβερνήσει τον ισραηλιτικόν λαόν, και καθ' όλον το διάστηµα των
ετών των βασιλέων του Ισραήλ και των βασιλέων του Ιούδα.
Δ Βασ. 23,23  ότι αλλ ή τώ οκτωκαιδεκάτω έτει τού βασιλέως Ιωσίου εγενήθη το πάσχα τώ Κυρίω εν Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 23,23   Αυτό δε το Πασχα εωρτάσθη κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του βασιλέως Ιωσίου εις την
Ιερουσαλήµ προς τιµήν και δόξαν του Κυρίου.
Δ Βασ. 23,24  και γε τους θελητάς και τους γνωριστάς και τα Θεραφίν και τα είδωλα και πάντα τα προσοχθίσµατα τα
γεγονότα εν τή γη Ιούδα και εν Ιερουσαλήµ εξήρεν Ιωσίας, ίνα στήση τους λόγους τού νόµου τους γεγραµµένους επί τού
βιβλίου, ού εύρε Χελκίας ο ιερεύς εν οίκω Κυρίου.
Δ Βασ. 23,24   Τους µάγους και τους οιωνοσκόπους και τα αγαλµάτια και τα µεγάλα είδωλα και όλα τα αγάλµατα, που
υπήρχον εις την γην Ιούδα και εις την γην Ιερουσαλήµ, τα κατέστρεψεν ο Ιωσίας ο βασιλεύς, δια να εφαρµόση έτσι τους
λόγους, οι οποίοι είναι γραµµένοι στο βιβλίον τούτο του Νοµου, που ευρήκεν ο αρχιερεύς Χελκίας στον ναόν του Κυρίου.
Δ Βασ. 23,25  όµοιος αυτώ ουκ εγενήθη έµπροσθεν αυτού βασιλεύς, ός επέστρεψε προς Κύριον εν όλη καρδία αυτού και εν
όλη ψυχή αυτού και εν όλη ισχύϊ αυτού κατά πάντα τον νόµον Μωυσή, και µετ αυτόν ουκ ανέστη όµοιος αυτώ.
Δ Βασ. 23,25   Οµοιος µε τον βασιλέα Ιωσίαν δεν υπήρξεν άλλος προ αυτού, ο οποίος εδόθη στον Κυριον µε όλην του την
καρδίαν, µε όλην του την ψυχήν, µε όλην του την δύναµιν σύµφωνα µε τον νόµον του Μωϋσέως. Αλλά και έπειτα απ' αυτόν
δεν ενεφανίσθη άλλος όµοιός του.
Δ Βασ. 23,26  πλήν ουκ απεστράφη Κύριος από θυµού της οργής αυτού της µεγάλης, ού εθυµώθη οργή αυτού εν τώ Ιούδα
επί τους παροργισµούς, ούς παρώργισεν αυτόν Μανασσής.
Δ Βασ. 23,26   Παρ όλην όµως την ευσέβειαν και τα θεάρεστα έργα του Ιωσίου δεν έπαυσεν ο Κυριος να είναι πολύ
ωργισµένος και αγανακτηµένος εναντίον του βασιλείου του Ιούδα, λόγω των παραβάσεων, δια των οποίων ο Μανασσής
είχε παροργίσει τον Κυριον.
Δ Βασ. 23,27  και είπε Κύριος· και γε τον Ιούδαν αποστήσω από τού προσώπου µου, καθώς απέστησα τον Ισραήλ, και
απώσοµαι την πόλιν ταύτην, ήν εξελεξάµην την Ιερουσαλήµ, και τον οίκον ού είπον· έσται το όνοµά µου εκεί.
Δ Βασ. 23,27   Δια τούτο και είπεν ο Κυριος· “και αυτό ακόµη το βασίλειον του Ιούδα θα το στερήσω από την προστασίαν
µου, όπως εστέρησα το βασίλειον του Ισραήλ, και θα απορρίψω την πόλιν αυτήν την Ιερουσαλήµ, την οποίαν εξέλεξα, και
τον ναόν τούτον, δια τον οποίον είπα· Εκεί θα είναι πάντοτε το όνοµά µου”.
Δ Βασ. 23,28  και τα λοιπά των λόγων Ιωσίου και πάντα, όσα εποίησεν, ουχί ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων ηµερών
τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 23,28   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωσίου, όλα όσα αυτός έκαµε, είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του βασιλείου του Ιούδα.
Δ Βασ. 23,29  εν δε ταίς ηµέραις αυτού ανέβη φαραώ Νεχαώ βασιλεύς Αιγύπτου επί βασιλέα Ασσυρίων επί ποταµόν
Ευφράτην· και επορεύθη Ιωσίας εις απαντήν αυτού, και εθανάτωσεν αυτόν Νεχαώ εν Μαγεδδώ εν τώ ιδείν αυτόν.
Δ Βασ. 23,29   Κατά τας ηµέρας της βασιλείας του Ιωσίου ο Νεχαώ βασιλεύς της Αιγύπτου εξεστράτευσεν εναντίον του
βασιλέως των Ασσυρίων προς τον Ευφράτην ποταµόν. Ο Ιωσίας εξήλθε, δια να αναχαιτίση αυτόν. Εκεί όµως ο Νεχαώ,
κατά την µάχην, που εδόθη εις Μαγεδδώ, µόλις είδε τον Ιωσίαν, τον εθανάτωσε.
Δ Βασ. 23,30  και επεβίβασαν αυτόν οι παίδες αυτού νεκρόν εκ Μαγεδδώ και ήγαγον αυτόν εις Ιερουσαλήµ και έθαψαν
αυτόν εν τώ τάφω αυτού. και έλαβεν ο λαός της γής τον Ιωάχαζ υιόν Ιωσίου και έχρισαν αυτόν και εβασίλευσαν αυτόν αντί
τού πατρός αυτού.
Δ Βασ. 23,30   Παρέλαβον τον νεκρόν βασιλέα από την Μαγγεδώ, τον επεβίβασαν εις άρµα και τον έφεραν εις την
Ιερουσαλήµ, όπου και τον έθαψαν στον τάφον του. Ο δε ιουδαϊκός λαός επήρε τον Ιωάχαζ υιόν του Ιωσίου, έχρισεν αυτόν



και τον ανεκήρυξεν ως βασιλέα αντί του πατρός του.
Δ Βασ. 23,31  Υιός είκοσι και τριών ετών ήν Ιωάχαζ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τρίµηνον εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Αµιτάλ θυγάτηρ Ιερεµίου εκ Λοβνά.
Δ Βασ. 23,31  Οταν ο Ιωάχαζ ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ήτο ηλικίας εικοσιτριών ετών. Αυτός εβασίλευσε µόνον επί
ένα τρίµηνον εις την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αµιτάλ, ήτο δε θυγάτηρ του Ιερεµίου, ο οποίος κατήγετο από
την Λοβνά.
Δ Βασ. 23,32  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού.
Δ Βασ. 23,32   Ο Ιωάχαζ εξέκλινε προς την ειδωλολατρείαν, έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου όλα, όσα είχαν διαπράξει οι
προπάτορές του.
Δ Βασ. 23,33  και µετέστησεν αυτόν φαραώ Νεχαώ εν Δεβλαθά εν γη Αιµάθ τού µη βασιλεύειν εν Ιερουσαλήµ και έδωκε
ζηµίαν επί την γήν εκατόν τάλαντα αργυρίου και εκατόν τάλαντα χρυσίου.
Δ Βασ. 23,33   Ο βασιλεύς της Αιγύπτου ο Νεχαώ συνέλαβε και µετέφερε αυτόν εις την Δεβλαθά, εις την χώραν Αιµάθ, δια να
µη είναι πλέον αυτός βασιλεύς εις την Ιερουσαλήµ. Επέβαλε δε πρόστιµον εις την χώραν του Ιούδα εκατόν τάλαντα
αργυρίου και εκατόν τάλαντα χρυσίου.
Δ Βασ. 23,34  και εβασίλευσε φαραώ Νεχαώ επ αυτούς τον Ελιακίµ υιόν Ιωσίου βασιλέως Ιούδα αντί Ιωσίου τού πατρός
αυτού και επέστρεψε το όνοµα αυτού Ιωακίµ· και τον Ιωάχαζ έλαβε και εισήνεγκεν εις Αίγυπτον, και απέθανεν εκεί.
Δ Βασ. 23,34   Ο βασιλεύς της Αιγύπτου ο Νεχαώ ενεθρόνισεν ως βασιλέα στο βασίλειον του Ιούδα τον Ελιακίµ, άλλον υιόν
του Ιωσίου, αντί του Ιωσίου του πατρός του. Ο Νεχαώ ήλλαξε το όνοµα του Ελιακίµ εις Ιωακίµ. Τον δε Ιωάχαζ επήρε και
µετέφερεν εις την Αίγυπτον, όπου ο Ιωάχαζ και απέθανε.
Δ Βασ. 23,35 και το αργύριον και το χρυσίον έδωκεν Ιωακίµ τώ φαραώ· πλήν ετιµογράφησε την γήν τού δούναι το αργύριον
επί στόµατος φαραώ, ανήρ κατά την συντίµησιν αυτού έδωκαν το αργύριον και το χρυσίον µετά τού λαού της γής τού
δούναι τώ φαραώ Νεχαώ.
Δ Βασ. 23,35   Ο Ιωακίµ έδωκεν στον Φαραώ το αργύριον και το χρυσίον του προστίµου. Δια να ηµπορέση όµως να
καταβάλη το ορισθέν από τον Φαραώ πρόστιµον εις άργυρον και χρυσόν, επέβαλε φορολογίαν στους ανθρώπους της
χώρας του. Ο καθένας, ανάλογα προς την οικονοµικήν του δύναµιν, κατέβαλε το σχετικόν αργύριον και χρυσίον. Ο λαός
της χώρας εφορολογήθη, δια να καταβληθή το πρόστιµον στον βασιλέα Νεχαώ.
Δ Βασ. 23,36  υιός είκοσι και πέντε ετών Ιωακίµ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Ιελδάφ θυγάτηρ Φαδαήλ εκ ουµά.
Δ Βασ. 23,36   Ο Ιωακίµ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο εικοσιπέντε ετών. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
ένδεκα έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο Ιελδάφ και ήτο θυγάτηρ του Φαδαήλ, ο οποίος κατήγετο από την Ρουµά.
Δ Βασ. 23,37  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού.
Δ Βασ. 23,37   Αλλά και ο Ιωακίµ διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όλα όσα είχαν πράξει και οι ασεβείς πρόγονοί του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Δ Βασ. 24,1  Εν ταίς ηµέραις αυτού ανέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος και εγενήθη αυτώ Ιωακίµ δούλος τρία έτη,
και επέστρεψε και ηθέτησεν εν αυτώ.
Δ Βασ. 24,1    Κατά την εποχήν εκείνην ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, εξεστράτευσεν εναντίον του
βασιλείου του Ιούδα, διότι ο Ιωακίµ, ο υποτεταγµένος εις αυτόν, είχεν µετά τρία έτη αποκηρύξει τον ζυγόν του και εστράφη
εναντίον του Ναβουχοδονόσορος.
Δ Βασ. 24,2  και απέστειλε Κύριος αυτώ τους µονοζώνους των Χαλδαίων και τους µονοζώνους Συρίας και τους µονοζώνους
Μωάβ και τους µονοζώνους υιών Αµών και εξαπέστειλεν αυτούς εν τή γη Ιούδα τού κατισχύσαι κατά τον λόγον Κυρίου, ον
ελάλησεν εν χειρί των δούλων αυτού των προφητών.
Δ Βασ. 24,2   Ο Κυριος έστειλεν εναντίον του Ιωακίµ ληστρικάς ορδάς Χαλδαίων, ληστοσυµµορίας της Συρίας, ληστάς από
την χώραν Μωάβ και ληστάς Αµµωνίτας. Εστειλε δε αυτούς ο Κυριος εναντίον του βασιλέως των Ιουδαίων, δια να
πραγµατοποιηθή ο λόγος, τον οποίον δια µέσου των δούλων του των προφητών είχε προαναγγείλει.
Δ Βασ. 24,3  πλήν επί τον θυµόν Κυρίου ήν εν τώ Ιούδα αποστήσαι αυτόν από τού προσώπου αυτού εν αµαρτίαις Μανασσή
κατά πάντα, όσα εποίησε.
Δ Βασ. 24,3   Αιτία των επιδροµών αυτών ήτο η οργή του Κυρίου, ο οποίος είχε λάβει την απόφασιν να απορρίψη από το
πρόσωπόν του το βασίλειον του Ιούδα ένεκα των αµαρτιών, τας οποίας είχε διαπράξει ο βασιλεύς Μανασσής.
Δ Βασ. 24,4  και γε το αίµα αθώον εξέχεε και έπλησε την Ιερουσαλήµ αίµατος αθώου· και ουκ ηθέλησε Κύριος ιλασθήναι.
Δ Βασ. 24,4   Διότι ο Μανασσής, έκτος των άλλων ασεβειών, έχυσε τόσον αθώον αίµα, ώστε εγέµισεν η Ιερουσαλήµ. Ο δε
Κυριος δεν ηθέλησε να συγχωρήση αυτούς.
Δ Βασ. 24,5  και τα λοιπά των λόγων Ιωακίµ και πάντα, όσα εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα επί βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα;
Δ Βασ. 24,5   Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωακίµ, όλα όσα αυτός έπραξεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των έργων των
βασιλέων του βασιλείου Ιούδα.
Δ Βασ. 24,6  και εκοιµήθη Ιωακίµ µετά των πατέρων αυτού, και εβασίλευσεν Ιωαχίµ υιός αυτού αντ αυτού.
Δ Βασ. 24,6   Ο Ιωακιµ εκοιµήθη µετά των πατέρων αυτού. Αντί δε αυτού εβασίλευσεν ο υιός του ο Ιωαχίµ.
Δ Βασ. 24,7  και ου προσέθετο έτι βασιλεύς Αιγύπτου εξελθείν εκ της γής αυτού, ότι έλαβε βασιλεύς Βαβυλώνος από τού
χειµάρου Αιγύπτου έως τού ποταµού Ευφράτου πάντα, όσα ήν τού βασιλέως Αιγύπτου.
Δ Βασ. 24,7   Ο δε βασιλεύς της Αιγύπτου δεν ετόλµησε να εξέλθη πλέον από την χώραν του, επειδή ο βασιλεύς της
Βαβυλώνος κατέκτησε τας χώρας, αι οποίαι υπήρχον από τον χείµαρρον της Αιγύπτου έως τον ποταµόν Ευφράτην, όλα
όσα εις την περιοχήν αυτήν ανήκον στον βασιλέα της Αιγύπτου.
Δ Βασ. 24,8  Υιός οκτωκαίδεκα ετών Ιωαχίµ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τρίµηνον εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή
µητρί αυτού Νέσθα, θυγάτηρ Ελλαναθάν εξ Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 24,8   Ο Ιωαχίµ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο δεκαοκτώ ετών. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί ένα
µόνον τρίµηνον. Η µητέρα του ωνοµάζετο Νέσθα, ήτο δε θυγάτηρ του Ελλαναθάν, ο οποίος κατήγετο από την Ιερουσαλήµ.



Δ Βασ. 24,9  και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλµοίς Κυρίου κατά πάντα , όσα εποίησεν ο πατήρ αυτού.
Δ Βασ. 24,9   Και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όλα όσα είχε διαπράξει και ο πατήρ του.
Δ Βασ. 24,10  εν τώ καιρώ εκείνω ανέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ και ήλθεν η πόλις εν
περιοχή.
Δ Βασ. 24,10   Κατά την εποχήν εκείνην ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, εξεστράτευσεν εναντίον της
Ιερουσαλήµ. Και η Ιερουσαλήµ ετέθη υπό πολιορκίαν.
Δ Βασ. 24,11  και εισήλθε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος εις πόλιν, και οι παίδες αυτού επολιόρκουν επ αυτήν.
Δ Βασ. 24,11  Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ήλθεν εµπρός εις την πόλιν κατά τον καιρόν, που αυτή
επολιορκείτο από τους στρατιώτας του.
Δ Βασ. 24,12  και εξήλθεν Ιωαχίµ βασιλεύς Ιούδα επί βασιλέα Βαβυλώνος, αυτός και οι παίδες αυτού και η µήτηρ αυτού και
οι άρχοντες αυτού και οι ευνούχοι αυτού, και έλαβεν αυτόν βασιλεύς Βαβυλώνος εν τώ ογδόω έτει της βασιλείας αυτού.
Δ Βασ. 24,12   Εξήλθεν ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο Ιωαχίµ, αυτός και οι δούλοι αυτού και η µητέρα του και οι άρχοντές του,
και οι ευνούχοι αυτού. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος συνέλαβεν αυτόν αιχµάλωτον στο όγδοον έτος της βασιλείας του.
Δ Βασ. 24,13  και εξήνεγκεν εκείθεν πάντας τους θησαυρούς οίκου Κυρίου και τους θησαυρούς οίκου τού βασιλέως και
συνέκοψε πάντα τα σκεύη τα χρυσά, ά εποίησε Σαλωµών ο βασιλεύς Ισραήλ εν τώ ναώ Κυρίου κατά το ρήµα Κυρίου.
Δ Βασ. 24,13   Εβγαλε και επήρεν από την πόλιν ο Ναβουχοδονόσορ όλους τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και τους
θησαυρούς του βασιλικού ανακτόρου. Εσπασε δε όλα τα χρυσά σκεύη, τα οποία είχε κατασκευάσει ο Σολοµών ο βασιλεύς
του Ισραήλ στον ναόν του Κυρίου σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού.
Δ Βασ. 24,14  και απώκισε την Ιερουσαλήµ και πάντας τους άρχοντας και τους δυνατούς ισχύϊ αιχµαλωσίας δέκα χιλιάδας
αιχµαλωτίσας και πάν τέκτονα και τον συγκλείοντα, και ουχ υπελείφθη πλήν οι πτωχοί της γής.
Δ Βασ. 24,14   Ο Ναβουχοδονόσορ επήρε και εγκατέστησεν εις την Βαβυλώνα αιχµαλώτους κατοίκους της Ιερουσαλήµ,
µάλιστα δε όλους τους άρχοντας και τους γενναίους άνδρας, ανερχοµένους εις δέκα χιλιάδας, κάθε ξυλουργόν µέχρι και
κλειθροποιού. Δεν έµειναν εις την πόλιν παρά µονάχα οι πτωχοί της χώρας.
Δ Βασ. 24,15  και απώκισε τον Ιωαχίµ εις Βαβυλώνα και την µητέρα τού βασιλέως και τους ευνούχους αυτού· και τους
ισχυρούς της γής απήγαγεν εις αποικεσίαν εξ Ιερουσαλήµ εις Βαβυλώνα
Δ Βασ. 24,15   Ο Ναβουχοδονόσορ επήρεν από την Ιερουσαλήµ και µετέφερεν εις την Βαβυλώνα τον Ιωαχίµ, την µητέρα του
βασιλέως αυτού και τους αυλικούς του. Τους ισχυρούς της χώρας ωδήγησεν εις µετοικεσίαν από την Ιερουσαλήµ εις την
Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 24,16  και πάντας τους άνδρας της δυνάµεως επτακισχιλίους και τον τέκτονα και τον συγκλείοντα χιλίους , πάντες
δυνατοί ποιούντες πόλεµον, και ήγαγεν αυτούς βασιλεύς Βαβυλώνος µετοικεσίαν εις Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 24,16   Μετέφερεν επίσης όλους τους πολεµιστάς επτά χιλιάδας, τους ξυλουργούς και κλειθροποιούς χιλίους τον
αριθµόν, όλους τους ικανούς προς πόλεµον ανθρώπους. Αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους µετέφερε, δια να
µετοικήσουν εις την Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 24,17  και εβασίλευσε βασιλεύς Βαβυλώνος τον Ματθανίαν υιόν αυτού αντ αυτού και επέθηκε το όνοµα αυτού
Σεδεκία.
Δ Βασ. 24,17   Ανεβίβασε δε στον βασιλικόν θρόνον της Ιουδαίας αντί του Ιωαχίµ τον υιόν αυτού τον Ματθανίαν, τον οποίον
µετωνόµασεν εις Σεδεκίαν.
Δ Βασ. 24,18  Υιός είκοσι και ενός ενιαυτών Σεδεκίας εν τώ βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Αµιτάλ θυγάτηρ Ιερεµίου.
Δ Βασ. 24,18   Ο Σεδεκίας, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο είκοσι και ενός έτους. Εβασίλευσεν ένδεκα έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αµιτάλ, ήτο δε θυγάτηρ του Ιερεµίου.
Δ Βασ. 24,19  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησεν Ιωακίµ·
Δ Βασ. 24,19   Και αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον των οφθαλµών του Κυρίου, εξέκλινεν εις ασέβειαν και ειδωλολατρείαν,
καθ' όλα όσα είχε κάµει ο Ιωακίµ.
Δ Βασ. 24,20  ότι επί τον θυµόν Κυρίου ήν επί Ιερουσαλήµ και εν τώ Ιούδα, έως απέριψεν αυτούς από προσώπου αυτού. και
ηθέτησε Σεδεκίας εν τώ βασιλεί Βαβυλώνος.
Δ Βασ. 24,20  Δι' αυτό και αι συνέπειαι της οργής του Κυρίου εναντίον της Ιερουσαλήµ και εναντίον του βασιλείου του Ιούδα
συνεχίσθησαν, µέχρις ότου απέρριψεν ο Κυριος αυτούς εντελώς από το πρόσωπόν του. Ο δε βασιλεύς Σεδεκίας
επανεστάτησεν εναντίον του βασιλέως της Βαβυλώνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Δ Βασ. 25,1  Καί εγενήθη εν τώ έτει τώ ενάτω της βασιλείας αυτού εν τώ µηνί τώ δεκάτω ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς
Βαβυλώνος και πάσα η δύναµις αυτού επί Ιερουσαλήµ και παρενέβαλεν επ αυτήν και ωκοδόµησεν επ αυτήν περίτειχος
κύκλω.
Δ Βασ. 25,1    Αλλά κατά το ένατον έτος και κατά τον δέκατον µήνα της βασιλείας του Σεδεκίου επήλθεν ο βασιλεύς της
Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ µε όλην αυτού την στρατιωτικήν δύναµιν εναντίον της Ιερουσαλήµ. Περιέκλεισεν αυτήν µε
τον στρατόν του και ήγειρε γύρω της οχυρωµατικόν τείχος.
Δ Βασ. 25,2  και ήλθεν η πόλις εν περιοχή έως τού ενδεκάτου έτους τού βασιλέως Σεδεκίου ενάτη τού µηνός
Δ Βασ. 25,2   Ετσι η πόλις είχε περικυκλωθή και πολιορκηθή µέχρι του ενδεκάτου έτους και του ενάτου µηνός της βασιλείας
του Σεδεκίου.
Δ Βασ. 25,3  και ενίσχυσεν ο λιµός εν τή πόλει, και ουκ ήσαν άρτοι τώ λαώ της γής.
Δ Βασ. 25,3   Η πείνα εντός της πόλεως ήτο πολύ µεγάλη και πουθενά δεν υπήρχον άρτοι δια τον λαόν της πόλεως .
Δ Βασ. 25,4  και εράγη η πόλις, και πάντες οι άνδρες τού πολέµου εξήλθον νυκτός οδόν πύλης της ανά µέσον των τειχών,
αύτη ή εστι τού κήπου τού βασιλέως, και οι Χαλδαίοι επί την πόλιν κύκλω. και επορεύθη οδόν την Άραβα,
Δ Βασ. 25,4   Η πόλις έπαθε κάποιο ρήγµα στο τείχος και οι υπερασπισταί της οι πολεµούντες εντός αυτής άνδρες εβγήκαν
µαζή µε τον βασιλέα κατά το διάστηµα της νυκτός δια της οδού, η οποία διήρχετο την πύλην, που ευρίσκετο µεταξύ των
δύο τειχών και πλησίον στον κήπον του βασιλέως, καθ' ον χρόνον οι Χαλδαίοι ευρίσκοντο γύρω από την πόλιν. Οι



διαφυγόντες ηκολούθησαν την οδόν, η οποία ωδηγούσε εις την κοιλάδα του Ιορδάνου.
Δ Βασ. 25,5  και εδίωξεν η δύναµις των Χαλδαίων οπίσω τού βασιλέως και κατέλαβον αυτόν εν Αραβώθ Ιεριχώ , και πάσα η
δύναµις αυτού διεσπάρη επάνωθεν αυτού.
Δ Βασ. 25,5   Ο στρατός όµως των Χαλδαίων τους αντελήφθη και κατεδίωξεν όπισθεν του βασιλέως Σεδεκίου και
κατέφθασαν αυτόν εις την κοιλάδα της Ιεριχούς. Ολη τότε η περί τον Σεδεκίαν στρατιωτική δύναµις διεσκορπίσθη µακράν
από αυτόν.
Δ Βασ. 25,6  και συνέλαβον τον βασιλέα και ήγαγον αυτόν προς βασιλέα Βαβυλώνος εις Δεβλαθά , και ελάλησε µετ αυτού
κρίσιν·
Δ Βασ. 25,6   Οι Χαλδαίοι συνέλαβον τον βασιλέα, τον έφεραν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Δεβλαθά, ο οποίος
εξέδωκεν εκεί την καταδίκην του.
Δ Βασ. 25,7  και τους υιούς Σεδεκίου έσφαξε κατ οφθαλµούς αυτού, και τους οφθαλµούς Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδησεν
αυτόν εν πέδαις και ήγαγεν εις Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 25,7   Εσφαξε τους υιούς του Σεδεκίου εµπρός εις τα µάτια του πατέρα των, έβγαλεν αυτού τα µάτια, τον έδεσε µε
αλυσίδας και τον έστειλεν εις την Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 25,8  Καί εν τώ µηνί τώ πέµπτω εβδόµη τού µηνός (αυτός ενιαυτός εννεακαιδέκατος τώ Ναβουχοδονόσορ βασιλεί
Βαβυλώνος) ήλθε Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος εστώς ενώπιον βασιλέως Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 25,8   Κατά δε τον πέµπτον µήνα και την εβδόµην ηµέραν του µηνός αυτού (αυτό είναι το δέκατον ένατον έτος της
βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαβυλώνος) ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ ο Ναβουζαρδάν, ο αρχιµάγειρας
του Ναβουχοδονόσορος, άνθρωπος του στενού του περιβάλλοντος.
Δ Βασ. 25,9  και ενέπρησε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον τού βασιλέως και πάντας τους οίκους Ιερουσαλήµ, και πάν οίκον
ενέπρησεν ο αρχιµάγειρος.
Δ Βασ. 25,9   Αυτός παρέδωκεν στο πυρ τον ναόν του Κυρίου, τον βασιλικόν οίκον και όλους τους οίκους της Ιερουσαλήµ,
κάθε σπίτι το παρέδωσεν στο πυρ.
Δ Βασ. 25,10  και το τείχος Ιερουσαλήµ κυκλόθεν κατέσπασεν η δύναµις των Χαλδαίων.
Δ Βασ. 25,10   Ο δε στρατός των Χαλδαίων εκρήµνισε το τείχος, το οποίον ευρίσκετο γύρω από την Ιερουσαλήµ.
Δ Βασ. 25,11  και το περισσόν τού λαού το καταλειφθέν εν τή πόλει και τους εµπεπτωκότας, οί ενέπεσον προς τον βασιλέα
Βαβυλώνος, και το λοιπόν τού στηρίγµατος µετήρε Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος.
Δ Βασ. 25,11  Τον υπόλοιπον λαόν, ο οποίος είχεν αποµείνει εις την πόλιν, και εκείνους οι οποίοι είχαν φύγει από αυτήν,
όλους αυτούς που έπεσαν εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος και όλον τον λαόν παρέλαβεν ο αρχιµάγειρας
Ναβουζαρδάν.
Δ Βασ. 25,12  και από των πτωχών της γής υπέλιπεν ο αρχιµάγειρος εις αµπελουργούς και εις γαβίν.
Δ Βασ. 25,12   Αφήκεν όµως µερικούς από τους πτωχούς της χώρας, τους αµπελουργούς και τους γεωργούς.
Δ Βασ. 25,13  και τους στύλους τους χαλκούς τους εν οίκω Κυρίου και τας µεχωνώθ και την θάλασσαν την χαλκήν την εν
οίκω Κυρίου συνέτριψαν οι Χαλδαίοι. και ήραν τον χαλκόν αυτών εις Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 25,13  Επήρεν επίσης τους χαλκούς στύλους, οι οποίοι ευρίσκοντο στον ναόν του Κυρίου, τους κινητούς λουτήρας,
την χαλκίνην θάλασσαν, που ήτο στον ναόν του Κυρίου. Ολα αυτά οι Χαλδαίοι τα συνέτριψαν και µετέφεραν τον χαλκόν
αυτόν εις την Βαβυλώνα.
Δ Βασ. 25,14  και τους λέβητας και τα ιαµίν και τας φιάλας και τας θυΐσκας και πάντα τα σκεύη τα χαλκά, εν οίς
λειτουργούσιν εν αυτοίς, έλαβε·
Δ Βασ. 25,14   Οι Χαλδαίοι επίσης επήραν και τους λέβητας, τα φτυάρια, τας φιάλας, τα θυµιατήρια και όλα τα ιερά χάλκινα
σκεύη, δια των οποίων οι Λευίται ετέλουν τα της υπηρεσίας των στον ναόν.
Δ Βασ. 25,15  και τα πυρεία και τας φιάλας τας χρυσάς και τας αργυράς έλαβεν ο αρχιµάγειρος,
Δ Βασ. 25,15  Ο αρχιµάγειρος αυτός επήρεν επίσης τα πυροδοχεία, τας χρυσάς και αργυράς φιάλας,
Δ Βασ. 25,16  στύλους δύο και την θάλασσαν µίαν και τας µεχωνώθ, ας εποίησε Σαλωµών τώ οίκω Κυρίου· ουκ ήν σταθµός
τού χαλκού πάντων των σκευών.
Δ Βασ. 25,16   επήρε τους δύο στύλους, την θάλασσαν, τους κινητούς λουτήρας, αυτά τα οποία είχε κατασκευάσει ο
Σολοµών δια τον ναόν του Κυρίου. Ητο δε τόσον πολύς ο λαφυραγωγηθείς χαλκός, ώστε δεν ήτο δυνατόν να υπολογισθή
το βάρος του.
Δ Βασ. 25,17  οκτωκαίδεκα πήχεων ύψος τού στύλου τού ενός, και το χωθάρ επ αυτού το χαλκούν, και το ύψος τού χωθάρ
τριών πήχεων, σαβαχά και ροαί επί τώ χωθάρ κύκλω, τα πάντα χαλκά· και κατά τα αυτά τώ στύλω τώ δευτέρω επί τώ
σαβαχά.
Δ Βασ. 25,17  Καθε στύλος ήτο δεκαοκτώ εβραϊκών πήχεων ύψους. Επάνω στον στύλον υπήρχε χάλκινον κιονόκρανον. Το
ύψος του κιονοκράνου ήτο τρεις πήχεις, γύρω δε από το κιονόκρανον υπήρχον δικτυωτά και οµοιώµατα καρπών ροδιάς.
Ολα δε αυτά χάλκινα. Τα ίδια ήσαν και δια τον δεύτερον στύλον.
Δ Βασ. 25,18  και έλαβεν ο αρχιµάγειρος τον Σαραίαν ιερέα τον πρώτον και τον Σοφονίαν υιόν της δευτερώσεως και τους
τρεις τους φυλάσσοντας τον σταθµόν
Δ Βασ. 25,18   Ο αρχιµάγειρος επήρε τον αρχιερέα Σαραίαν και τον Σοφονίαν, ιερέα δευτέρας σειράς, και τους τρεις άνδρας,
οι οποίοι εφύλασσαν την πύλην του ναού.
Δ Βασ. 25,19  και εκ της πόλεως έλαβον ευνούχον ένα, ός ήν επιστάτης των ανδρών των πολεµιστών, και πέντε άνδρας των
ορώντων το πρόσωπον τού βασιλέως τους ευρεθέντας εν τή πόλει και τον γραµµατέα τού άρχοντος της δυνάµεως τον
εκτάσσοντα τον λαόν της γής και εξήκοντα άνδρας τού λαού της γής τους ευρεθέντας εν τή πόλει.
Δ Βασ. 25,19   Οι Χαλδαίοι συνέλαβον από την πόλιν Ιερουσαλήµ τον αξιωµατικόν της αυλής, ο οποίος ήτο αρχηγός των
µαχίµων ανδρών, άλλους πέντε άνδρας που αποτελούσαν το στενόν εµπιστευτικόν περιβάλλον του βασιλέως, οι οποίοι
ευρέθησαν εντός της πόλεως, και τον γραµµατέα του αρχηγού της στρατιωτικής δυνάµεως, ο οποίος είχεν ως έργον του να
στρατολογή εκ των κατοίκων της χώρας, και άλλους εξήκοντα άνδρας από τον λαόν της χώρας, οι οποίοι είχαν ευρεθή εις
την πόλιν.
Δ Βασ. 25,20  και έλαβεν αυτούς Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος, και ήγαγεν αυτούς προς τον βασιλέα Βαβυλώνος εις



Δεβλαθά.
Δ Βασ. 25,20   Ο Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος επήρεν όλους αυτούς και τους έφερε προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος ο
οποίος ευρίσκετο εις Δεβλαθά.
Δ Βασ. 25,21  και έπαισεν αυτούς ο βασιλεύς Βαβυλώνος και εθανάτωσεν αυτούς εις Δεβλαθά εν γη Αιµάθ. και απωκίσθη
Ιούδας επάνωθεν της γής αυτού.
Δ Βασ. 25,21   Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εφόνευσεν αυτούς εις την Δεβλαθά πόλιν , η οποία ευρίσκετο εις την χώραν Αιµάθ.
Ο δε ιουδαϊκός λαός µετεφέρθη αιχµάλωτος από την γην αυτού, δια να εγκατασταθή εις την ξένην γην.
Δ Βασ. 25,22  Καί ο λαός ο καταλειφθείς εν τή γη Ιούδα, ούς κατέλιπε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος, και
κατέστησεν επ αυτών τον Γοδολίαν υιόν Αχικάµ υιού Σαφάν.
Δ Βασ. 25,22   Εις την περιοχήν της Ιουδαίας έµεινε µόνον ο λαός, τον οποίον είχεν αφήσει ο Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της
Βαβυλώνος. Επί του λαού αυτού ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εγκατέστησεν ως διοικητήν τον Γοδολίαν, υιόν του Αχικάµ υιού
του Σαφάν.
Δ Βασ. 25,23  και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες της δυνάµεως, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι κατέστησε βασιλεύς
Βαβυλώνος τον Γοδολίαν, και ήλθον προς Γοδολίαν εις Μασσηφάθ, και Ισµαήλ υιός Ναθανίου και Ιωανάν υιός Καρήθ και
Σαραίας υιός Θαναµάθ ο Νετωφαθίτης και Ιεζονίας υιός τού Μαχαθί, αυτοί και οι άνδρες αυτών.
Δ Βασ. 25,23   Ολοι οι αξιωµατικοί του ιουδαϊκού στρατού, που είχον διαφύγει την αιχµαλωσίαν, επληροφορήθησαν αυτοί
και οι άνδρες των ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος είχεν εγκαταστήσει ως διοικητήν τον Γοδολίαν . Προς τον Γοδολίαν αυτόν,
που έµενεν εις Μασσηφάθ, ήλθαν ο Ισµαήλ ο υιός του Ναθανίου, ο Ιωανάν ο υιός του Καρήθ, ο Σαραίας ο υιός του
Θαναµάθ, ο οποίος κατήγετο από Νετωφάθ, και ο Ιεζονίας, ο οποίος ανήκεν εις την φυλήν Μαχαθί. Ηλθαν οι αξιωµατικοί
αυτοί προς τον Γοδολίαν µαζή µε τους άνδρας των.
Δ Βασ. 25,24  και ώµοσε Γοδολίας αυτοίς και τοίς ανδράσιν αυτών και είπεν αυτοίς· µη φοβείσθε πάροδον των Χαλδαίων·
καθίσατε εν τή γη και δουλεύσατε τώ βασιλεί Βαβυλώνος, και καλώς έσται υµίν.
Δ Βασ. 25,24   Ο Γοδολίας ωρκίσθη εις αυτούς και στους άνδρας των, τους εβεβαίωσε και τους, είπε· “µη φοβείσθε επιδροµήν
και βλάβην εκ µέρους των Χαλδαίων. Παραµείνατε εις την χώραν αυτήν, υπηρετήσατε τον βασιλέα της Βαβυλώνος και τα
πάντα δια σας θα έχουν καλώς”.
Δ Βασ. 25,25  και εγενήθη εν τώ εβδόµω µηνί ήλθεν Ισµαήλ υιός Ναθανίου υιού Ελισαµά εκ τού σπέρµατος των βασιλέων
και δέκα άνδρες µετ αυτού· και επάταξε τον Γοδολίαν, και απέθανε, και τους Ιουδαίους και τους Χαλδαίους, οί ήσαν µετ
αυτού εν Μασσηφάθ.
Δ Βασ. 25,25   Κατά τον έβδοµον όµως µήνα ο Ισµαήλ, υιός του Ναθανίου υιού του Ελισαµά, ο οποίος κατήγετο από
βασιλικόν γένος, ήλθε µαζή µε δέκα άνδρας του, εκτύπησε τον Γοδολίαν και εφόνευσεν αυτόν και τους Ιουδαίους και τους
Χαλδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο µαζή του εις Μασσηράθ.
Δ Βασ. 25,26  και ανέστη πάς ο λαός από µικρού έως µεγάλου και οι άρχοντες των δυνάµεων και εισήλθον εις Αίγυπτον, ότι
εφοβήθησαν από προσώπου των Χαλδαίων.
Δ Βασ. 25,26   Τοτε όλος ο λαός από µικρόν έως µεγάλον εσηκώθησαν και οι άρχοντες του ιουδαϊκού στρατού και εισήλθον
εις την Αίγυπτον, διότι εφοβήθησαν αντίποινα εκ µέρους των Χαλδαίων.
Δ Βασ. 25,27  Καί εγενήθη εν τώ τριακοστώ και εβδόµω έτει της αποικίας τού Ιωαχίµ βασιλέως Ιούδα, εν τώ δωδεκάτω µηνί
εβδόµη και εικάδι τού µηνός ύψωσεν Ευιαλµαρωδάχ βασιλεύς Βαβυλώνος εν τώ ενιαυτώ της βασιλείας αυτού την κεφαλήν
Ιωαχίµ τού βασιλέως Ιούδα και εξήγαγεν αυτόν εξ οίκου φυλακής αυτού.
Δ Βασ. 25,27   Κατά το τριακοστόν έβδοµον έτος της αιχµαλωσίας και αποικίσεως του Ιωαχίµ, βασιλέως του Ιούδα, κατά τον
δωδέκατον µήνα και την εικοστήν εβδόµην του µηνός ο Ευϊαλµαρωδάχ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος απέδωσε κατά το
πρώτον έτος της βασιλείας του την πρέπουσαν τιµήν στον Ιωαχίµ, τον βασιλέα του Ιούδα, και εξήγαγεν αυτόν από την
φυλακήν.
Δ Βασ. 25,28  και ελάλησε µετ αυτού αγαθά και έδωκε τον θρόνον αυτού επάνωθεν των θρόνων των βασιλέων των µετ
αυτού εν Βαβυλώνι,
Δ Βασ. 25,28   Συνωµίλησε προς αυτόν µε πολλήν την ευµένειαν και απέδωσε προς αυτόν, ως προς βασιλέα, τιµήν
µεγαλυτέραν από εκείνην, που είχαν οι συναιχµάλωτοί του βασιλείς, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την Βαβυλώνα·
Δ Βασ. 25,29 και ηλλοίωσε τα ιµάτια της φυλακής αυτού και ήσθιεν άρτον διαπαντός ενώπιον αυτού πάσας τας ηµέρας της
ζωής αυτού·
Δ Βασ. 25,29   Ηλλαξε τα ιµάτια ταις φυλακής του µε άλλα λαµπρότερα και τον εκάλεσε να τρώγη εις την βασιλικήν
τράπεζαν του βασιλέως της Βαβυλώνος όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Δ Βασ. 25,30  και η εστιατορία αυτού εστιατορία διαπαντός εδόθη αυτώ εξ οίκου τού βασιλέως λόγον ηµέρας εν τή ηµέρα
αυτού πάσας τας ηµέρας της ζωής αυτού.
Δ Βασ. 25,30   Η βασιλική διατροφή του Ιωαχίµ ήτο συνεχής και προήρχετο από τον βασιλικόν οίκον, από όπου του εδίδετο
κάθε πράγµα την µίαν ηµέραν κατόπιν της άλλης καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του.

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Π Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Α΄    (Μασ. Χρονικών Α´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Παραλ. 1,1  Αδάµ, Σήθ, Ενώς,
Α Παραλ. 1,1   Ο Αδάµ, ο Σηθ, ο Ενώς,
Α Παραλ. 1,2  Καϊνάν, Μαλελεήλ, Ιάρεδ,
Α Παραλ. 1,2   ο Καϊνάν, ο Μαλελεήλ, ο Ιάρεδ,
Α Παραλ. 1,3  Ενώχ, Μαθουσάλα, Λάµεχ,
Α Παραλ. 1,3   ο Ενώχ, ο Μαθουσάλα, ο Λαµεχ,
Α Παραλ. 1,4  Νώε. υιοί Νώε· Σήµ, Χάµ, Ιάφεθ.
Α Παραλ. 1,4   ο Νώε, οι υιοί του Νώε, ο Σηµ, ο Χαµ και ο Ιάφεθ.
Α Παραλ. 1,5  υιοί Ιάφεθ· Γαµέρ, Μαγώγ, Μαδαΐµ, Ιωϋάν, Ελισά, Θοβέλ, Μοσόχ και Θίρας.



Α Παραλ. 1,5   Οι υιοί του Ιάφεθ ήσαν· ο Γαµέρ, ο Μαγώγ, ο Μαδαΐµ, ο Ιωϋάν, ο Ελισά, ο Θοβέλ, ο Μοσόχ και ο Θιρας.
Α Παραλ. 1,6  και οι υιοί Γαµέρ· Ασχανάζ και ιφάθ και Θοργαµά.
Α Παραλ. 1,6   Οι υιοι του Γαµέρ ήσαν· ο Ασχανάζ, ο Ριφάθ και ο Θοργαµά.
Α Παραλ. 1,7  και οι υιοί Ιωϋάν· Ελισά και Θαρσίς, Κίτιοι και όδιοι.
Α Παραλ. 1,7   Οι υιοί του Ιωϋάν ήσαν· ο Ελισά, ο Θαρσίς, οι Κιτιοι και οι Ροδιοι.
Α Παραλ. 1,8  και οι υιοί Χάµ· Χούς και Μεσραΐµ, Φούδ, και Χαναάν.
Α Παραλ. 1,8   Οι υιοί του Χαµ ήσαν· ο Χούς, ο Μεσραΐµ, ο Φουδ και ο Χαναάν.
Α Παραλ. 1,9  και υιοί Χούς· Σαβά και Ευιλά και Σαβαθά και εγµά, και Σεβεθαχά. και υιοί εγµά· Σαβά και Δαδάν.
Α Παραλ. 1,9   Οι υιοί του Χους ήσαν· ο Σαβά, ο Ευιλά, ο Σαβαθα, ο Ρεγµά και ο Σεβεθαχά. Οι υιοί του Ρεγµά ήσαν· ο Σαβά
και ο Δαδάν.
Α Παραλ. 1,10    και Χούς εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρξατο είναι γίγας κυνηγός επί της γής.
Α Παραλ. 1,10   Ο Χους εγέννησε τον Νεδρώδ. Αυτός υπήρξε γίγας ονοµαστός κυνηγός εις την χώραν του.
Α Παραλ. 1,11    [Καί Μεσραΐµ εγέννησε τους Λωδιείµ και τους Αναµιείµ και τους Λαβείν και τους Νεφθαλίµ
Α Παραλ. 1,11  Ο Μεσραΐµ εγέννησε τους Λωδιείµ, τους Αναµιείµ, τους Λαβείν και τους Νεφθαλίµ,
Α Παραλ. 1,12    και τους Πατροσωνιείµ και τους Χασλωνιείµ, όθεν εξήλθεν εκείθεν Φυλιστιείµ, και τους Χαφοριείµ
Α Παραλ. 1,12   τους Πατροσωνιείµ, τους Χασλωνιείµ, από αυτούς δε προήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Χαφοριείµ.
Α Παραλ. 1,13    και Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον και τον Χετταίον
Α Παραλ. 1,13   Ο Χαναάν εγέννησε τον πρωτοτόκον υιόν του, τον Σιδώνα, και τον Χετταίον,
Α Παραλ. 1,14    και τον Ιεβουσαίον και τον Αµοραίον και τον Γεργεσαίον
Α Παραλ. 1,14   τον Ιεβουσαίον, τον Αµορραίον και τον Γεργεσαίον,
Α Παραλ. 1,15    και τον Ευαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενναίον
Α Παραλ. 1,15   τον Ευαίον, τον Αρουκαίον, τον Ασενναίον,
Α Παραλ. 1,16    και τον Αράδιον και τον Σαµαραίον και τον Αµαθί.]
Α Παραλ. 1,16   τον Αράδιον, τον Σαµαραίον και τον Αµαθί.
Α Παραλ. 1,17    υιοί Σήµ· Αιλάµ και Ασσούδ και Αρφαξάδ.
Α Παραλ. 1,17   Οι υιοί του Σηµ ήσαν· ο Αιλάµ, ο Ασσούδ και ο Αρφαξάδ.
Α Παραλ. 1,18    [Καί Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, και Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά, και Σαλά εγέννησε τον Εβέρ,
Α Παραλ. 1,18   Ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, ο Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά και ο Σαλά εγέννησε τον Εβέρ.
Α Παραλ. 1,19    και τώ Εβέρ εγεννήθησαν δύο υιοί· όνοµα τώ ενί Φαλέκ, ότι εν ταίς ηµέραις αυτού διεµερίσθη η γη, και
όνοµα τώ αδελφώ αυτού Ιεκτάν.
Α Παραλ. 1,19   Ο Εβέρ απέκτησε δύο υιούς· ο πρώτος ωνοµάζετο Φαλέκ· του εδόθη δε αυτό το όνοµα, διότι επί των ηµερών
του εχωρίσθησαν οι άνθρωποι µεταξύ των και διεσκορπίσθησαν. Ο δε αδελφός του ωνοµάσθη Ιεκτάν.
Α Παραλ. 1,20    και Ιεκτάν εγέννησε τον Ελµωδάδ και τον Σαλέφ και τον Αραµώθ
Α Παραλ. 1,20  Ο Ιεκτάν εγέννησε τον Ελµωδάδ, τον Σαλέφ και τον Αραµώθ,
Α Παραλ. 1,21    και τον Κεδουράν και τον Αιγήν και τον Δεκλάµ
Α Παραλ. 1,21   τον Κεδουράν, τον Αιγήν, τον Δεκλάµ,
Α Παραλ. 1,22    και τον Γεµιάν και τον Αβιµέκλ και τον Σαβάν
Α Παραλ. 1,22  τον Γεµιάν, τον Αβιµέκλ και τον Σαβάν,
Α Παραλ. 1,23    και τον Ουφείρ και τον Ευί και τον Ωράµ· πάντες ούτοι υιοί Ιεκτάν.
Α Παραλ. 1,23  και τον Ουφείρ, τον Ευί και τον Ωράµ. Ολοι αυτοί ήσαν παιδιά του Ιεκτάν.
Α Παραλ. 1,24    υιοί Σήµ· Αιλάµ και Ασούρ και Αρφαξάδ.]
Α Παραλ. 1,24  Οι υιοί δε και απόγονοι του Σηµ ήσαν ο Αιλάµ, ο Ασούρ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά,
Α Παραλ. 1,24    Σαλά,
Α Παραλ. 1,24  Σαλά,
Α Παραλ. 1,25    Έβερ, Φαλέγ, αγαύ,
Α Παραλ. 1,25  ο Εβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγαύ,
Α Παραλ. 1,26    Σερούχ, Νεχώρ, Θάρα,
Α Παραλ. 1,26  ο Σερούχ, ο Ναχώρ, ο Θαρα
Α Παραλ. 1,27    Αβραάµ.
Α Παραλ. 1,27  και ο Αβραάµ.
Α Παραλ. 1,28    υιοί δε Αβραάµ· Ισαάκ και Ισµαήλ.
Α Παραλ. 1,28  Οι υιοί δε του Αβραάµ ήσαν ο Ισαάκ και ο Ισµαήλ.
Α Παραλ. 1,29    αύται δε αι γενέσεις πρωτοτόκου Ισµαήλ· Ναβαιώθ και Κηδάρ, Ναβδεήλ, Μαβσάµ,
Α Παραλ. 1,29  Οι απόγονοι του πρωτοτόκου υιού του Αβραάµ του Ισµαήλ ήσαν ο Ναβαιώθ, ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ, ο
Μαβσάµ,
Α Παραλ. 1,30    Μασµά, Ιδουµά, Μασσή, Χονδάν, Θαιµάν,
Α Παραλ. 1,30  ο Μασµά, ο Ιδουµά, ο Μασσή, ο Χονδάν, ο Θαιµάν,
Α Παραλ. 1,31    Ιεττούρ, Ναφές και Κεδµά. ούτοί εισιν υιοί Ισµαήλ.
Α Παραλ. 1,31   ο Ιεττούρ, ο Ναφές και ο Κεδµά. Αυτοί είναι απόγονοι του Ισµαήλ.
Α Παραλ. 1,32    και υιοί Χεττούρας παλλακής Αβραάµ· και έτεκεν αυτώ τον Ζεµβράµ, Ιεξάν, Μαδιάµ, Μαδάµ, Σοβάκ, Σωέ.
και υιοί Ιεξάν· Δαιδάν και Σαβά.
Α Παραλ. 1,32  Οι υιοί δε της Χεττούρας, συζύγου δευτέρας σειράς του Αβραάµ, τους οποίους αυτή εγέννησε µε τον Αβραάµ
ήσαν ο Ζεµβράµ, ο Ιεξάν, ο Μαδιάµ, ο Μαδάµ, ο Σοβάκ και ο Σωέ. Οι υιοί δε του Ιεξάν ήσαν ο Δαιδάν και ο Σαβά.
Α Παραλ. 1,33    και υιοί Μαδιάµ· Γαιφάρ και Οφέρ και Ενώχ και Αβιδά και Ελλαδά. πάντες ούτοι υιοί Χεττούρας.
Α Παραλ. 1,33   Οι υιοί δε του Μαδιάµ ήσαν ο Γαιφάρ, ο Οφέρ, ο Ενώχ, ο Αβιδά και ο Ελλαδά. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί και
απόγονοι της Χεττούρας.
Α Παραλ. 1,34    και εγέννησεν Αβραάµ τον Ισαάκ. και υιοί Ισαάκ· Ιακώβ και Ησαύ.



Α Παραλ. 1,34  Ο Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ, οι υιοί δε του Ισαάκ ήσαν ο Ιακώβ, και ο Ησαύ.
Α Παραλ. 1,35    υιοί Ησαύ· Ελιφάζ και αγουήλ και Ιεούλ και Ιεγλόµ και Κορέ.
Α Παραλ. 1,35   Οι υιοί του Ησαύ ήσαν ο Ελιφάζ, ο Ραγουήλ, ο Ιεούλ, ο Ιεγλόµ και ο Κορέ.
Α Παραλ. 1,36    υιοί Ελιφάζ· Θαιµάν και Ωµάρ, Σωφάρ και Γοωθάµ και Κενέζ και της Θαµνά Αµαλήκ.
Α Παραλ. 1,36  Οι υιοί δε του Ελιφάζ ήσαν ο Θαιµάν, ο Ωµάρ, ο Σωφάρ, ο Γοωθάµ, ο Κενέζ και εκ της Θαµνά, συζύγου του
δευτέρας σειράς, ο Αµαλήκ.
Α Παραλ. 1,37    και υιοί αγουήλ· Ναχές, Ζαρέ, Σοµέ και Μοζέ.
Α Παραλ. 1,37   Οι υιοί του Ραγουήλ ήσαν ο Ναχές, ο Ζαρέ, ο Σοµέ και ο Μοζέ.
Α Παραλ. 1,38    υιοί Σηΐρ· Λωτάν, Σωβάλ, Σεβεγών, Ανά, Δησών, Ωσάρ και Λισάν.
Α Παραλ. 1,38  Οι υιοί του Σηΐρ ήσαν ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, ο Δησών, ο Ωσάρ και ο Λισάν.
Α Παραλ. 1,39    και υιοί Λωτάν· Χορί και Αιµάν, αδελφή δε Λωτάν Θαµνά.
Α Παραλ. 1,39  Οι υιοί του Λωτάν ήσαν ο Χορρί και ο Αιµάν. Αδελφή δε του Λωτάν ήτο η Θαµνά.
Α Παραλ. 1,40    υιοί Σωβάλ· Γωλάµ, Μαναχάθ, Γαιβήλ, Σώβ και Ωνάν. υιοί δε Σεβεγών· Αϊά και Ανά.
Α Παραλ. 1,40  Υιοί του Σωβάλ ήσαν ο Γωλάµ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωβ, και ο Ωνάν. Υιοί δε του Σεβεγών ήσαν ο Αϊά και
ο Ανά.
Α Παραλ. 1,41    υιοί Ανά· Δαισών. υιοί δε Δαισών· Εµερών και Εσεβάν και Ιεθράν και Χαράν.
Α Παραλ. 1,41   Υιός δε του Ανά ήτο εις, ο Δαισών. Υιοί δε του Δαισών ήσαν ο Εµερών, ο Εσεβάν, ο Ιεθράν και ο Χαρράν.
Α Παραλ. 1,42    και υιοί Ωσάρ· Βαλαάµ και Ζουκάµ και Ιωκάν. υιοί Δαισάν· Ώς και Αράν.
Α Παραλ. 1,42  Υιοί δε του Ωσάρ ήσαν ο Βαλαάµ, ο Ζουκάµ και ο Ιωκάν. Υιοί του Δαισάν ήσαν ο Ως και ο Αράν.
Α Παραλ. 1,43    και ούτοι οι βασιλείς αυτών· Βαλάκ υιός Βεώρ, και όνοµα τή πόλει αυτού Δενναβά.
Α Παραλ. 1,43  Οι δε βασιλείς αυτών, των Ιδουµαίων, ήσαν ο Βαλάκ, ο υιός του Βεώρ. Η πόλις δε, όπου αυτός κατοικούσεν,
ωνοµάζετο Δενναβά.
Α Παραλ. 1,44    και απέθανε Βαλάκ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Ιωβάβ υιός Ζαρά εκ Βοσόρας.
Α Παραλ. 1,44  Ο Βαλάκ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ιωβάβ, ο οποίος ήτο υιός του Ζαρά εκ της
Βοσόρρας.
Α Παραλ. 1,45    και απέθανεν Ιωβάβ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Ασόµ εκ γής Θαιµανών.
Α Παραλ. 1,45  Ο Ιωβάβ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Ασόµ, ο οποίος κατήγετο από την χώραν Θαιµανών.
Α Παραλ. 1,46    και απέθανεν Ασόµ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Αδάδ υιός Βαράδ ο πατάξας Μαδιάµ εν τώ πεδίω Μωάβ,
και όνοµα τή πόλει αυτού Γεθθαίµ.
Α Παραλ. 1,46  Ο Ασόµ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ, ο οποίος είχε πολεµήσει και
κτυπήσει τους Μαδιανίτας εις την πεδιάδα της Μωάβ. Η πόλις δε, όπου αυτός έµενεν ωνοµάζετο Γεθθαίµ.
Α Παραλ. 1,47    και απέθανεν Αδάδ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Σεβλά εκ Μασεκκάς.
Α Παραλ. 1,47  Ο Αδάδ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Σεβλά, ο οποίος κατήγετο από την Μασεκκά.
Α Παραλ. 1,48    και απέθανε Σεβλά, και εβασίλευσεν αντ αυτού Σαούλ εκ οωβώθ της παρά ποταµόν.
Α Παραλ. 1,48  Μετά τον θάνατον του Σεβλά έγινε βασιλεύς αντ' αυτού ο Σαούλ, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Ροωβώθ,
την κειµένην πλησίον ενός ποταµού.
Α Παραλ. 1,49    και απέθανε Σαούλ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Βαλαεννώρ υιός Αχοβώρ.
Α Παραλ. 1,49  Ο Σαούλ απέθανε και αντ' αυτού βασιλεύς έγινεν ο Βαλαεννώρ ο υιός του Αχοβώρ .
Α Παραλ. 1,50    και απέθανε Βαλαεννώρ, και εβασίλευσεν αντ αυτού Αδάδ υιός Βαράδ, και όνοµα τή πόλει αυτού Φογώρ.
Α Παραλ. 1,50  Ο Βαλαεννώρ απέθανε και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ. Η δε πόλις, εις την οποίαν
αυτός κατοικούσε, ωνοµάζετο Φογώρ.
Α Παραλ. 1,51    ηγεµόνες Εδώµ· ηγεµών Θαµνά, ηγεµών Γωλαδά, ηγεµών Ιεθέρ,
Α Παραλ. 1,51   Μετά δε τον θάνατον αυτού ηγεµόνες της Ιδουµαίας ήσαν ο ηγεµών της Θαµνά , ο ηγεµών της Γωλαδά, ο
ηγεµών της Ιεθέρ,
Α Παραλ. 1,52    ηγεµών Ελιβαµάς, ηγεµών Ηλάς, ηγεµών Φινών,
Α Παραλ. 1,52  ο ηγεµών της Ελιβαµάς, ο ηγεµών της Ηλάς, ο ηγεµών της Φινών,
Α Παραλ. 1,53    ηγεµών Κενέζ, ηγεµών Θαιµάν, ηγεµών Μαβσάρ, ηγεµών Μαγεδιήλ, ηγεµών Ζαφωΐν. ούτοι ηγεµόνες Εδώµ.
Α Παραλ. 1,53   ο ηγεµών της Κενέζ, ο ηγεµών της Θαιµάν, ο ηγεµών της Μαβσάρ, ο ηγεµών της Μαγεδιήλ, ο ηγεµών της
Ζαφωΐν. Αυτοί ήσαν ηγεµόνες των περιοχών της Ιδουµαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Παραλ. 2,1  Ταύτα τα ονόµατα των υιών Ισραήλ· ουβήν, Συµεών, Λευί, Ιούδα, Ισσάχαρ, Ζαβουλών,
Α Παραλ. 2,1   Αυτά δε ήσαν τα ονόµατα των υιών του Ιακώβ· Ρουβήν, Συµεών, Λευι, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών,
Α Παραλ. 2,2  Δάν, Ιωσήφ, Βενιαµίν, Νεφθαλί, Γάδ, Ασήρ.
Α Παραλ. 2,2  Δαν, Ιωσήφ, Βενιαµίν, Νεφθαλί, Γαδ, και Ασήρ.
Α Παραλ. 2,3  υιοί Ιούδα· Ήρ, Αυνάν, Σηλώµ, τρεις εγεννήθησαν αυτώ εκ της θυγατρός Σαύας της Χανανίτιδος. και ήν Ήρ ο
πρωτότοκος Ιούδα πονηρός εναντίον Κυρίου, και απέκτεινεν αυτόν.
Α Παραλ. 2,3  Υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Ηρ, ο Αυνάν, ο Σηλώµ. Τους τρεις αυτούς απέκτησεν ο Ιούδας εκ της συζύγου του,
θυγατρός της Σαύας της Χανανίτιδος. Ο Ηρ, ο πρωτοτόκος υιός του Ιούδα, εδείχθη κακός ενώπιον του Κυρίου, ο δε Κυριος
τον εθανάτωσε.
Α Παραλ. 2,4  και Θάµαρ η νύµφη αυτού έτεκεν αυτώ τον Φαρές και τον Ζαρά . πάντες υιοί Ιούδα πέντε.
Α Παραλ. 2,4  Η νύµφη του Ιούδα η Θαµαρ εγέννησε δια του Ιούδα τον Φαρές και τον Ζαρά. Και έτσι όλοι οι υιοί του Ιούδα
ήσαν πέντε.
Α Παραλ. 2,5  υιοί Φαρές· Εσρώµ και Ιεµουήλ.
Α Παραλ. 2,5  Υιοί του Φαρές ήσαν· ο Εσρώµ και ο Ιεµουήλ.
Α Παραλ. 2,6  και υιοί Ζαρά· Ζαµβρί και Αιθάν και Αιµάν και Καλχάλ και Δαράδ, πάντες πέντε.
Α Παραλ. 2,6  Υιοί του Ζαρά ήσαν ο Ζαµβρί, ο Αιθάν, ο Αιµάν, ο Καλχάλ και ο Δαράδ, πέντε εν όλω.



Α Παραλ. 2,7  και υιοί Χαρµί· Άχαρ ο εµποδοστάτης Ισραήλ, ός ηθέτησεν εις το ανάθεµα.
Α Παραλ. 2,7  Υιός του Χαρµί ήτο ο Αχαρ, εµπόδιον και σκανδαλοποιός εν µέσω του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος
κατεδολιεύθη αφιερώµατα του Κυρίου.
Α Παραλ. 2,8  και υιοί Αιθάν, Αζαρίας.
Α Παραλ. 2,8  Υιοί του Αιθάν ήσαν ένας, ο Αζαρίας.
Α Παραλ. 2,9  και υιοί Εσρώµ, οί ετέχθησαν αυτώ· ο Ιεραµεήλ και ο Αράµ και ο Χαλέβ.
Α Παραλ. 2,9  Υιοί δε του Εσρώµ, τους οποίους αυτός απέκτησεν, ήσαν ο Ιεραµεήλ, ο Αράµ και ο Χαλέβ.
Α Παραλ. 2,10    και Αράµ εγέννησε τον Αµιναδάβ και Αµιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών άρχοντα οίκου Ιούδα,
Α Παραλ. 2,10  Ο Αράµ εγέννησε τον Αµιναδάβ, ο Αµιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, άρχοντα µιας φυλής του Ιούδα.
Α Παραλ. 2,11    και Ναασσών εγέννησε τον Σαλµών, και Σαλµών εγέννησε τον Βοόζ,
Α Παραλ. 2,11   Ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλµών, ο Σαλµών εγέννησε τον Βοόζ,
Α Παραλ. 2,12    και Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί,
Α Παραλ. 2,12  Ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί.
Α Παραλ. 2,13    και Ιεσσαί εγέννησε τον πρωτότοκον αυτού τον Ελιάβ· Αµιναδάβ ο δεύτερος, Σαµαά ο τρίτος,
Α Παραλ. 2,13  Ο Ιεσσαί εγέννησε πρωτότοκον αυτού οίον τον Ελιάβ. Δεύτερος υιός του Ιεσσαί ήτο ο Αµιναδάβ, τρίτος ο
Σαµαά,
Α Παραλ. 2,14    Ναθαναήλ ο τέταρτος, Ζαδδαΐ ο πέµπτος,
Α Παραλ. 2,14  τέταρτος ο Ναθαναήλ, πέµπτος ο Ζαδδαΐ,
Α Παραλ. 2,15    Ασόµ ο έκτος, Δαυίδ ο έβδοµος,
Α Παραλ. 2,15  έκτος ο Ασόµ, έβδοµος δε ο Δαυίδ.
Α Παραλ. 2,16    και η αδελφή αυτών Σαρουία και Αβιγαία· και υιοί Σαρουία· Αβισά και Ιωάβ και Ασαήλ, τρεις.
Α Παραλ. 2,16  Αδελφαί δε αυτών ήσαν η Σαρουία και η Αβιγαία. Υιοί της Σαρουίας ήσαν· ο Αβεσά, ο Ιωάβ και ο Ασαήλ,
τρεις εν όλω.
Α Παραλ. 2,17    και Αβιγαία εγέννησε τον Αµεσσά· και πατήρ Αµεσσά Ιοθόρ ο Ισµαηλίτης.
Α Παραλ. 2,17  Η Αβιγαία εγέννησε τον Αµεσσά, πατήρ δε του Αµεσσά ήτο ο Ιοθόρ ο Ισµαηλίτης.
Α Παραλ. 2,18    και Χαλέβ υιός Εσρώµ έλαβε την Γαζουβά γυναίκα και την Ιεριώθ. και ούτοι υιοί αυτής· Ιασάρ και Σουβάβ
και Ορνά.
Α Παραλ. 2,18  Ο Χαλέβ, ο υιός του Εσρώµ, επήρεν ως σύζυγον την Γαζουβά και την Ιεριώθ. Υιοί της Γαζουβά ήσαν ο Ιασάρ,
ο Σουβάβ και ο Ορνά.
Α Παραλ. 2,19    και απέθανε Γαζουβά, και έλαβεν εαυτώ Χαλέβ την Εφράθ, και έτεκεν αυτώ τον Ώρ·
Α Παραλ. 2,19  Η Γαζουβά απέθανε και ο Χαλέβ επήρε ως σύζυγόν του την Εφράθ. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ.
Α Παραλ. 2,20    και Ώρ εγέννησε τον Ουρί, και Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ.
Α Παραλ. 2,20  Ο Ωρ εγέννησε τον Ουρί, ο Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ.
Α Παραλ. 2,21    και µετά ταύτα εισήλθεν Εσρών προς την θυγατέρα Μαχίρ πατρός Γαλαάδ, και ούτος έλαβεν αυτήν, και
αυτός εξηκονταπέντε ετών ήν. και έτεκεν αυτώ τον Σερούχ.
Α Παραλ. 2,21  Μετά ταύτα ο Εσρών ενυµφεύθη την θυγατέρα του Μαχίρ, ο οποίος ήτο πατήρ των κατοίκων της χώρας
Γαλαάδ. Ο Εσρών εις ηλικίαν εξήκοντα πέντε ετών ενυµφεύθη αυτήν. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτήν τον Σερούχ.
Α Παραλ. 2,22    και Σερούχ εγέννησε τον Ιαΐρ. και ήσαν αυτώ είκοσι και τρεις πόλεις εν τή Γαλαάδ.
Α Παραλ. 2,22  Ο Σερούχ εγέννησε τον Ιαΐρ. Εις τον Ιαΐρ ανήκον είκοσι τρεις πόλεις της χώρας Γαλαάδ.
Α Παραλ. 2,23    και έλαβε Γεδσούρ και Αράµ τας κώµας Ιαΐρ εξ αυτών, την Κανάθ και τας κώµας αυτής, εξήκοντα πόλεις·
πάσαι αύται υιών Μαχίρ πατρός Γαλαάδ.
Α Παραλ. 2,23  Ο Γεδσούρ και ο Αράµ κατέλαβον από τας πόλστου Ιαΐρ την πόλιν Κανάθ και τας γύρω από αυτήν κώµας, εν
όλω εξήκοντα πύλεις. Ολαι αυταί αι πόλεις ανήκον στους υιούς του Μαχίρ του πατρός της χώρας Γαλαάδ.
Α Παραλ. 2,24    και µετά το αποθανείν Εσρών ήλθε Χαλέβ εις Εφραθά. και η γυνή Εσρών Αβιά, και έτεκεν αυτώ τον Ασχώδ
πατέρα Θεκωέ.
Α Παραλ. 2,24  Οταν δε απέθανεν ο Εσρών, ήλθεν ο Χαλέβ εις Εφραθά. Η γυνή του Εσρών, η Αβιά, εγέννησεν εις αυτόν τον
Ασχώδ, τον πατέρα του Θεκωέ.
Α Παραλ. 2,25    και ήσαν οι υιοί Ιεραµεήλ πρωτοτόκου Εσρών, ο πρωτότοκος άµ, και Βαανά και Αράν και Ασόµ αδελφός
αυτού.
Α Παραλ. 2,25  Υιοί του Ιεραµεήλ, πρωτοτόκου του Εσρών, ήσαν οι εξής· Πρωτοτόκος ο Ραµ, έπειτα από αυτόν ο Βαανά, ο
Αράν και ο Ασόµ ο αδελφός του.
Α Παραλ. 2,26    και ήν γυνή ετέρα τώ Ιεραµεήλ, και όνοµα αυτή Ατάρα· αύτη εστί µήτηρ Οζόµ.
Α Παραλ. 2,26  Ο Ιεραµεήλ είχε και δεύτερον σύζυγον, η οποία ωνοµάζετο Ατάρα. Αυτή ήτο µήτηρ του Οζόµ.
Α Παραλ. 2,27    και ήσαν υιοί άµ πρωτοτόκου Ιεραµεήλ· Μαάς και Ιαµίν και Ακόρ.
Α Παραλ. 2,27  Υιοί του Ραµ, πρωτοτόκου Ιεραµεήλ, ήσαν ο Μαάς, ο Ιαµίν και ο Ακόρ.
Α Παραλ. 2,28    και ήσαν υιοί Οζόµ· Σαµαΐ και Ιαδαέ. και υιοί Σαµαΐ· Ναδάβ και Αβισούρ.
Α Παραλ. 2,28  Υιοί του Οζόµ ήσαν ο Σαµαΐ, και ο Ιαδαέ. Υιοί του Σαµαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ.
Α Παραλ. 2,29    και όνοµα της γυναικός Αβισούρ Αβιχαία, και έτεκεν αυτώ τον Αχαβάρ και τον Μωήλ.
Α Παραλ. 2,29  Η σύζυγος του Αβισούρ ωνοµάζετο Αβιχαία. Αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Αχαβάρ και τον Μωήλ.
Α Παραλ. 2,30    και υιοί Ναδάβ· Σαλάδ και Απφαίν. και απέθανε Σαλάδ ουκ έχων τέκνα.
Α Παραλ. 2,30  Υιοί του Ναδάβ ήσαν ο Σαλάδ και ο Απφαίν. Ο Σαλάδ απέθανε χωρίς να αποκτήση τέκνα.
Α Παραλ. 2,31    και υιοί Απφαίν· Ισεµιήλ. και υιοί Ισεµιήλ· Σωσάν. και υιοί Σωσάν· Ααδαί.
Α Παραλ. 2,31  Υιός του Απφαίν ήτο ο Ισεµιήλ, υιός του Ισεµιήλ ήτο ο Σωσάν, υιός του Σωσάν ήτο ο Ααδαί.
Α Παραλ. 2,32    και υιοί Ααδαί· Αχισαµάς, Ιεθέρ, Ιωνάθαν· και απέθανεν Ιεθέρ ουκ έχων τέκνα.
Α Παραλ. 2,32  Υιοί του Ααδαί ήσαν ο Αχισαµάς, ο Ιεθέρ, ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ απέθανε, χωρίς να αποκτήση τέκνα.
Α Παραλ. 2,33    και υιοί Ιωνάθαν· Φαλέδ και Οζάµ. ούτοι ήσαν υιοί Ιεραµεήλ.
Α Παραλ. 2,33  Υιοί του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέδ και ο Οζάµ. Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ιεραµεήλ.



Α Παραλ. 2,34    και ουκ ήσαν τώ Σωσάν υιοί, αλλ ή θυγατέρες· και τώ Σωσάν παίς Αιγύπτιος, και όνοµα αυτώ Ιωχήλ,
Α Παραλ. 2,34  Ο Σωσάν δεν είχεν αποκτήσει υιούς, ειµή µόνον θυγατέρας. Ο Σωσάν είχε δούλον τινά Αιγύπτιον, ο οποίος
ωνοµάζετο Ιωχήλ.
Α Παραλ. 2,35    και έδωκε Σωσάν την θυγατέρα αυτού τώ Ιωχήλ παιδί αυτού εις γυναίκα, και έτεκεν αυτώ τον Εθθί.
Α Παραλ. 2,35  Εις αυτόν έδωκε ο Σωσάν την θυγατέρα του ως σύζυγον. Αυτή του εγέννησε τον Εθθί.
Α Παραλ. 2,36    και Εθθί εγέννησε τον Ναθάν, και Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ,
Α Παραλ. 2,36  Ο Εθθί εγέννησε τον Ναθάν· ο Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ,
Α Παραλ. 2,37    και Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαµήλ, και Αφαµήλ εγέννησε τον Ωβήδ,
Α Παραλ. 2,37  ο Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαµήλ, ο Αφαµήλ εγέννησε τον Ωβήδ,
Α Παραλ. 2,38    και Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, και Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν,
Α Παραλ. 2,38  Ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, ο Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν,
Α Παραλ. 2,39    και Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, και Χελλής εγέννησε τον Ελεασά,
Α Παραλ. 2,39  ο Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, ο Χελλής εγέννησε τον Ελεασά.
Α Παραλ. 2,40    και Ελεασά εγέννησε τον Σοσοµαΐ, και Σοσοµαΐ εγέννησε τον Σαλούµ,
Α Παραλ. 2,40  Ο Ελεασά εγέννησε τον Σοσοµαΐ, ο Σοσοµαΐ εγέννησε τον Σαλούµ,
Α Παραλ. 2,41    και Σαλούµ εγέννησε τον Ιεχεµίαν, και Ιεχεµίας εγέννησε τον Ελισαµά, και Ελισαµά εγέννησε τον Ισµαήλ.
Α Παραλ. 2,41  ο Σαλούµ εγέννησε τον Ιεχεµίαν, ο Ιεχεµίας εγέννησε τον Ελισαµά, ο Ελισαµά εγέννησε τον Ισµαήλ.
Α Παραλ. 2,42    και υιοί Χαλέβ αδελφού Ιεραµεήλ· Μαρισά ο πρωτότοκος αυτού, ούτος πατήρ Ζίφ· και υιοί Μαρισά πατρός
Χεβρών.
Α Παραλ. 2,42  Υιοί του Χαλέβ, αδελφού του Ιεραµεήλ, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Μαρισά. Ούτος ήτο πατήρ του Ζιφ και ο
υιός του Μαρισά ο πατήρ του Χεβρών.
Α Παραλ. 2,43    και υιοί Χεβρών· Κορέ και Θαπφούς και εκόµ και Σαµαά.
Α Παραλ. 2,43  Υιοί του Χεβρών ήσαν ο Κορέ, ο Θαπφούς, ο Ρεκόµ και ο Σαµαά.
Α Παραλ. 2,44    και Σαµαά εγέννησε τον αέµ πατέρα Ιεκλάν, και Ιεκλάν εγέννησε τον Σαµαΐ·
Α Παραλ. 2,44  Ο Σαµαά εγέννησε τον Ραέµ, τον πατέρα του Ιεκλάν. Ο Ιεκλάν εγέννησε τον Σαµαΐ.
Α Παραλ. 2,45    και υιός αυτού Μαών, και Μαών πατήρ Βαιθσούρ.
Α Παραλ. 2,45  Ο υιός του Σαµαΐ ήτο ο Μαών, ο δε Μαών ήτο ο πατήρ της πόλεως Βαιθσούρ.
Α Παραλ. 2,46    και Γαιφά η παλλακή Χαλέβ εγέννησε τον Αράν και τον Μωσά και τον Γεζουέ.
Α Παραλ. 2,46  Η Γαιφά, η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ, εγέννησε τον Αρράν, τον Μωσά και τον Γεζουέ.
Α Παραλ. 2,47    και υιοί Αδδαΐ· αγέµ και Ιωάθαµ και Σωγάρ και Φαλέκ και Γαιφά και Σαγαέ.
Α Παραλ. 2,47  Υιοί του Αδδαΐ ήσαν ο Ραγέµ, ο Ιωάθαµ, ο Σωχάρ, ο Φαλέκ, ο Γαιφά και ο Σαγαέ.
Α Παραλ. 2,48    και η παλλακή Χαλέβ Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράµ.
Α Παραλ. 2,48  Η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ η Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράµ.
Α Παραλ. 2,49    και εγέννησε Σαγαέ πατέρα Μαρµηνά και τον Σαού πατέρα Μαχαµηνά και πατέρα Γαιβαά· και θυγάτηρ
Χαλέβ Ασχά.
Α Παραλ. 2,49  Αυτή εγέννησεν επίσης τον Σαγαέ, τον πατέρα της πόλεως Μαρµηνά και τον Σαού τον πατέρα της πόλεως
Μαχαµηνά και τον πατέρα της πόλεως Γαιβαά. Η δε θυγάτηρ του Χαλέβ ωνοµάζετο Ασχά.
Α Παραλ. 2,50    ούτοι ήσαν υιοί Χαλέβ. υιοί Ώρ πρωτοτόκου Εφραθά· Σωβάλ πατήρ Καριαθιαρίµ.
Α Παραλ. 2,50  Αυτοί ήσαν οι υιοί του Χαλέβ. Υιοί του Ωρ, του πρωτοτόκου του Εφραθά, ήταν ο Σωβάλ, πατήρ της
Καριαθιαρίµ,
Α Παραλ. 2,51    Σαλωµών πατήρ Βαιθλαέµ και Αρίµ πατήρ Βαιθγεδώρ.
Α Παραλ. 2,51  ο Σαλωµών πατήρ της Βαιθλαέµ, και ο Αρίµ πατήρ της Βαιθγεδώρ.
Α Παραλ. 2,52    και ήσαν υιοί τώ Σωβάλ πατρί Καριαθιαρίµ· Αραά και Αισί και Αµµανίθ
Α Παραλ. 2,52  Εις τον Σωβάλ, τον πατέρα της πόλεως Καριαθιαρίµ, ήσαν οι εξής υιοί· Ο Αραά, ο Αισί, ο Αµµανίθ,
Α Παραλ. 2,53    και Ουµασφαέ, πόλις Ιαΐρ, Αιθαλίµ και Μιφιθίµ και Ησαµαθίµ και Ηµασαραΐµ· εκ τούτων εξήλθοσαν οι
Σαραθαίοι και υιοί Εσθαάµ.
Α Παραλ. 2,53  και ο Ουµασφαέ, πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίµ, Μιφιθίµ, Ησαµαθίµ και Ηµασαραΐµ. Απ' αυτούς προήλθον οι
Σαραθαίοι οι απόγονοι του Εσθαάµ.
Α Παραλ. 2,54    υιοί Σαλωµών· Βαιθλαέµ, Νετωφαθί, Αταρώθ οίκου Ιωάβ και ήµισυ της Μαλαθί, Ησαρί,
Α Παραλ. 2,54  Υιοί του Σαλωµών ήσαν ο Βαιθλαέµ, ο Νετωφαθί, ο Αταρώθ εκ του οίκου του Ιωάβ. Το ήµισυ των Μαλαθί,
Ησαρίται
Α Παραλ. 2,55    πατριαί γραµµατέων κατοικούντες εν Ιάβις, Θαργαθιΐµ, Σαµαθιΐµ, και Σωχαθίµ· ούτοι οι Κιναίοι οι ελθόντες
εκ Μεσηµά πατρός οίκου ηχάβ.
Α Παραλ. 2,55  αι οικογένειαι των γραµµατέων, οι οποίοι εκατοικούσαν εις την Ιάβις, Θαργαθιΐµ, την Σαµαθιΐµ και εις
Σωχαθίµ. Αυτοί είναι οι Κιναίοι, οι οποίοι κατήγοντο εκ του Μεσηµά, πατρός της φυλής του Ρηχάβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Παραλ. 3,1  Καί ούτοι ήσαν υιοί Δαυίδ οι τεχθέντες αυτώ εν Χεβρών· ο πρωτότοκος Αµνών τή Αχιναάµ τή Ιεζραηλίτιδι, ο
δεύτερος Δαµνιήλ τή Αβιγαία τή Καρµηλία,
Α Παραλ. 3,1   Οι υιοί του Δαυΐδ, τους οποίους αυτός απέκτησεν εις την πόλιν Χεβρών, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Αµνών, ο
οποίος εγεννήθη από την Αχιναάµ την Ιεζραηλίτιδα. Δεύτερος ήτο ο Δαµνιήλ, ο οποίος ενεννήθη από την Αβιγαίαν την
Καρµηλίαν.
Α Παραλ. 3,2  ο τρίτος Αβεσσαλώµ υιός Μωχά θυγατρός Θολµαΐ βασιλέως Γεδσούρ, ο τέταρτος Αδωνία υιός Αγγίθ,
Α Παραλ. 3,2  Τρίτος ο Αβεσσαλώµ, υιός της Μωχά θυγατρός του Θολµαί του βασιλέως της Γεδσούρ. Τέταρτος ήτο ο
Αδωνία, υιός της Αγγίθ.
Α Παραλ. 3,3  ο πέµπτος Σαφατία της Αβιτάλ, ο έκτος Ιεθραάµ τή Αγλά γυναικί αυτού.
Α Παραλ. 3,3  Πέµπτος ο Σαφατία, ο υιός της Αβιτάλ. Εκτος ο Ιεθραάµ, εκ της Αγλά της συζύγου Δαυίδ.



Α Παραλ. 3,4  έξ εγεννήθησαν αυτώ εν Χεβρών, και εβασίλευσεν εκεί επτά έτη και εξάµηνον. και τριάκοντα και τρία έτη
εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 3,4  Οι εξ αυτοί υιοί εγεννήθησαν εις Χεβρών, όπου ο Δαυίδ έµεινε βασιλεύς επί επτά έτη και εξ µήνας. Τα δε έτη,
κατά τα οποία εβασίλευσεν αυτός εις την Ιερουσαλήµ, ανήλθον εις τριάκοντα και τρία.
Α Παραλ. 3,5  και ούτοι ετέχθησαν αυτώ εν Ιερουσαλήµ· Σαµαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωµών, τέσσαρες τή Βηρσαβεέ
θυγατρί Αµιήλ,
Α Παραλ. 3,5  Οι υιοί, τους οποίους απέκτησεν ο Δαυίδ εις την Ιερουσαλήµ, ήσαν, ο Σαµαά, ο Σωβάβ, ο Ναθαν και ο
Σολοµών. Οι τέσσαρες αυτοί εγεννήθησαν από την Βηρσαβεέ, θυγατέρα του Αµιήλ·
Α Παραλ. 3,6  και Ιεβαάρ και Ελισά και Ελιφαλήθ
Α Παραλ. 3,6  και ο Ιεβαάρ, ο Ελισά, ο Ελιφαλήθ,
Α Παραλ. 3,7  και Ναγαί και Ναφέκ και Ιαφιέ
Α Παραλ. 3,7  ο Ναγαί, ο Ναφέκ, ο Ιαφιέ.
Α Παραλ. 3,8  και Ελισαµά και Ελιαδά και Ελιφαλά, εννέα.
Α Παραλ. 3,8  Ο Ελισαµά, ο Ελιαδά, ο Ελιφαλά εν όλω εννέα.
Α Παραλ. 3,9  πάντες υιοί Δαυίδ, πλήν των υιών των παλλακών, και Θηµάρ αδελφή αυτών.
Α Παραλ. 3,9  Ολοι αυτοί είναι υιοί του Δαυίδ εκτός των υιών του, που εγεννήθησαν από τας συζύγους του της δευτέρας
σειράς. Η δε Θηµάρ ήτο αδελφή των.
Α Παραλ. 3,10    υιοί Σαλωµών· οβοάµ, Αβιά υιός αυτού, Ασά υιός αυτού, Ιωσαφάτ υιός αυτού,
Α Παραλ. 3,10  Οι απόγονοι του Σολοµώντος ήσαν ο Ροβοάµ, ο υιός του Ροβοάµ Αβιά, ο υιός του Αβιά ο Ασά, ο υιός του Ασά
ο Ιωσαφάτ.
Α Παραλ. 3,11    Ιωράµ υιός αυτού, Οχοζίας υιός αυτού, Ιωάς υιός αυτού,
Α Παραλ. 3,11   Ο υιός του Ιωσαφάτ ο Ιωράµ, ο υιός του Ιωράµ ο Οχοζίας, ο υιός του Οχοζία ο Ιωάς,
Α Παραλ. 3,12    Αµασίας υιός αυτού, Αζαρίας υιός αυτού, Ιωάθαµ υιός αυτού,
Α Παραλ. 3,12  ο υιός του Ιωάς ο Αµασίας, ο υιός του Αµασία ο Αζαρίας, ο υιός του Αζαρία ο Ιωάθαµ,
Α Παραλ. 3,13    Άχαζ υιός αυτού, Εζεκίας υιός αυτού, Μανασσής υιός αυτού,
Α Παραλ. 3,13   ο υιός του Ιωάθαµ ο Αχαζ, ο υιός του Αχαζ ο Εζεκίας, ο υιός του Εζεκία ο Μανασσής.
Α Παραλ. 3,14    Αµών υιός αυτού, Ιωσία υιός αυτού.
Α Παραλ. 3,14  Ο υιός του Μανασσή ο Αµών, ο υιός του Αµών ο Ιωσίας.
Α Παραλ. 3,15    και υιοί Ιωσία· πρωτότοκος Ιωανάν, ο δεύτερος Ιωακίµ, ο τρίτος Σεδεκίας, ο τέταρτος Σαλούµ.
Α Παραλ. 3,15   Υιοί δε του Ιωσία ήσαν· ο πρωτότοκος αυτού ο Ιωανάν, δεύτερος ο Ιωακίµ, τρίτος ο Σεδεκίας, τέταρτος δε ο
Σαλούµ.
Α Παραλ. 3,16    και υιοί Ιωακίµ· Ιεχονίας υιός αυτού, Σεδεκίας υιός αυτού.
Α Παραλ. 3,16  Οι υιοί και απόγονοι του Ιωακίµ ήσαν· ο υιός αυτού ο Ιεχονίας, ο υιός του Ιεχονία ο Σεδεκίας.
Α Παραλ. 3,17    και υιοί Ιεχονία· Ασίρ, Σαλαθιήλ υιός αυτού,
Α Παραλ. 3,17   Υιός του Ιεχονία ήτο ο Ασίρ και ο υιός του Ασίρ ο Σαλαθιήλ.
Α Παραλ. 3,18    Μελχιράµ και Φαδαΐας και Σανεσάρ και Ιεκεµία και Ωσαµάθ και Ναβαδίας.
Α Παραλ. 3,18  Ο Μελχιράµ, ο Φαδαΐας, ο Σανεσάρ, ο Ιεκεµίας, ο Ωσαµάθ και ο Ναβαδίας.
Α Παραλ. 3,19    και υιοί Σαλαθιήλ· Ζοροβάβελ και Σεµεΐ. και υιοί Ζοροβάβελ· Μοσολλάµ και Ανανία και Σαλωµεθί αδελφή
αυτών
Α Παραλ. 3,19  Οι υιοί του Σαλαθιήλ ήσαν ο Ζοροδάβελ και ο Σεµεΐ. Οι υιοί του Ζοροβάβελ ήσαν ο Μοσολλάµ, ο Ανανίας και
η αδελφή αυτών η Σαλωµεθί.
Α Παραλ. 3,20    και Ασουβέ και Οόλ και Βαραχία και Ασαδία και Ασοβέδ, πέντε.
Α Παραλ. 3,20  Ακόµη δε ο Ασουβέ, ο Οόλ, ο Βαραχίας, ο Ασαδίας, ο Ασοβέδ, εν όλω πέντε.
Α Παραλ. 3,21    και υιοί Ανανία· Φαλεττία και Ιεσίας υιός αυτού, αφάλ υιός αυτού, Ορνά υιός αυτού, Αβδία υιός αυτού,
Σεχενίας υιός αυτού.
Α Παραλ. 3,21  Απόγονοι του Ανανία ήσαν· ο Φαλεττία, υιός του Φαλεττία ο Ιεσίας, υιός του Ιεσία ο Ραφάλ, ο υιός του
Ραφάλ ο Ορνά, ο υιός του Ορνά ο Αβδία, ο υιός του Αβδία ο Σεχενίας,
Α Παραλ. 3,22    και υιός Σεχενία, Σαµαΐα, και υιοί Σαµαΐα· Χαττούς και Ιωήλ και Βερί και Νωαδία και Σαφάθ, έξ.
Α Παραλ. 3,22  ο υιός του Σεχενία ήτο ο Σαµαΐα. Οι υιοί του Σαµαΐα ήσαν ο Χαττούς, ο Ιωήλ, ο Βερρί, ο Νωαδία, ο Σαφάθ, εξ
εν όλω.
Α Παραλ. 3,23    και υιοί Νωαδία· Ελιθενάν και Εζεκία και Εζρικάµ, τρεις.
Α Παραλ. 3,23  Υιοί του Νωαδία ήσαν ο Ελιθενάν, ο Εζεκία, ο Εζρικάµ, εν όλω τρεις.
Α Παραλ. 3,24    και υιοί Ελιθενάν· Οδολία και Ελιασεβών και Φαδαΐα και Ακούβ και Ιωανάν και Δαλααΐα και Ανάν, επτά.
Α Παραλ. 3,24  Οι υιοί του Ελιθενάν ήσαν ο Οδολία, ο Ελιασεβών, ο Φαδαΐας, ο Ακούβ, ο Ιωανάν, ο Δαλααΐα και ο Ανάν,
επτά εν όλω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Παραλ. 4,1  Καί υιοί Ιούδα· Φαρές, Εσρώµ και Χαρµί και Ώρ, Σουβάλ
Α Παραλ. 4,1   Οι υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Φαρές, ο Εσρώµ, ο Χαρµί, ο Ωρ, ο Σουβάλ
Α Παραλ. 4,2  και άδα υιός αυτού· και Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, και Ιέθ εγέννησε τον Αχιµαΐ, και τον Λαάδ· αύται αι γενέσεις
τού Σαραθί.
Α Παραλ. 4,2  και ο Ραδα, ο υιός αυτού. Ο Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, ο Ιέθ εγέννησε τον Αχιµαΐ και τον Λαάδ. Οι δε απόγονοι
του Σαραθί ήσαν·
Α Παραλ. 4,3  και ούτοι υιοί Αιτάµ· Ιεζραήλ και Ιεσµάν και Ιεβδάς, και όνοµα αδελφής αυτών Εσηλεββών.
Α Παραλ. 4,3  Κατά πρώτον οι υιοί του Αιτάµ ο Ιεζραήλ, ο Ιεσµάν, ο Ιεβδάς και η αδελφή των, η οποία ωνοµάζετο
Εσηλεββών.
Α Παραλ. 4,4  και Φανουήλ πατήρ Γεδώρ, και Αζήρ πατήρ Ωσάν. ούτοι υιοί Ώρ τού πρωτοτόκου Εφραθά πατρός Βαθαλαέν.



Α Παραλ. 4,4  Φανουήλ ο πατήρ της πόλεως Γεδώρ, και Αζήρ ο πατήρ της πόλεως Ωσάν. Αυτοί ήσαν υιοί του Ωρ του
πρωτοτόκου του Εφραθά, πατρός της Βαιθαλαέν.
Α Παραλ. 4,5  και τώ Ασούρ πατρί Θεκωέ ήσαν δύο γυναίκες, Αωδά και Θοαδά.
Α Παραλ. 4,5  Ο Ασούρ ο πατήρ της πόλεως Θεκωέ είχε δύο συζύγους , την Αωδά και την Θοαδά.
Α Παραλ. 4,6  και έτεκεν αυτώ Αωδά τον Ωχαία και τον Ηφάλ και τον Θεµάν και τον Αασθήρ· πάντες ούτοι υιοί Αωδάς .
Α Παραλ. 4,6  Η Αωδά εγέννησεν εις αυτόν τον Ωχαίαν, τον Ηφάλ, τον Θαιµάν και τον Αασθήρ. Ολοι αυτοί είναι παιδιά της
Αωδάς.
Α Παραλ. 4,7  και υιοί Θοαδάς· Σερέθ και Σαάρ και Εθνάν.
Α Παραλ. 4,7  Οι υιοί της Θοαδάς είναι· ο Σερέθ, ο Σαάρ και ο Εθνάν.
Α Παραλ. 4,8  και Κώς εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά . και γεννήσεις αδελφού ηχάβ υιού Ιαρίν.
Α Παραλ. 4,8  Ο Κως εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά, και τας οικογενείας του Ρηχάβ υιού του Ιαρίν.
Α Παραλ. 4,9  και ήν Ιγαβής ένδοξος υπέρ τους αδελφούς αυτού· και η µήτηρ εκάλεσε το όνοµα αυτού Ιγαβής λέγουσα·
έτεκον ως γαβής.
Α Παραλ. 4,9  Ο Ιγαβής ήτο ο περισσότερον ένδοξος µεταξύ των αδελφών του. Η µητέρα του τον ωνόµασεν Ιγαβής λέγουσα·
“τον εγέννησα µε πόνον”.
Α Παραλ. 4,10    και επεκαλέσατο Ιγαβής τον Θεόν Ισραήλ λέγων· εάν ευλογών ευλογήσης µε και πληθύνης τα όριά µου και
ή η χείρ σου µετ εµού, και ποιήσεις γνώσιν τού µη ταπεινώσαί µε· και επήγαγεν ο Θεός πάντα, όσα ητήσατο.
Α Παραλ. 4,10  Ο Ιγαβής παρεκάλεσε τον Θεόν του Ισραήλ λέγων· “εάν µου στείλης πλουσίας τας ευλογίας σου και
µεγαλώσης τα σύνορά µου και η παντοδύναµος δεξιά σου ευρίσκεται πάντοτε µαζή µου, µε φωτίσης δε εις γνώσιν, ώστε να
µη εξευτελισθώ, εγώ θα είµαι ιδικός σου”. Ο Θεός έδωσεν εις αυτόν όλα όσα εζήτησε.
Α Παραλ. 4,11    και Χαλέβ πατήρ Ασχά εγέννησε τον Μαχίρ· ούτος πατήρ Ασσαθών.
Α Παραλ. 4,11   Ο Χαλέβ, ο πατήρ του Ασχά, εγέννησε τον Μαχίρ. Αυτός υπήρξε πατήρ του Ασσαθών.
Α Παραλ. 4,12    και Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν και τον Βεσσηέ και τον Θανά πατέρα πόλεως Ναάς αδελφού Εσελώµ
τού Κενεζί· ούτοι άνδρες ηφά.
Α Παραλ. 4,12  Ο Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν, τον Βεσσηέ και τον Θανά, πατέρα της πόλεως Ναάς. Ο Ναάς ήτο
αδελφός του Εσελώµ, υιού του Κενεζί. Αυτοί είναι οι άνδρες της Ρηφά.
Α Παραλ. 4,13    και υιοί Κενέζ· Γοθονιήλ και Σαραΐα. και υιοί Γοθονιήλ, Αθάθ.
Α Παραλ. 4,13  Υιοί του Κενέζ είναι· ο Γοθονιήλ και ο Σαραΐα. Υιός του Γοθονιήλ είναι ο Αθάθ.
Α Παραλ. 4,14    και Μαναθί εγέννησε τον Γοφερά. και Σαραΐα εγέννησε τον Ιωάβ πατέρα Αγεαδδαΐρ, ότι τέκτονες ήσαν.
Α Παραλ. 4,14  Ο Μαναθί απέκτησεν υιόν τον Γοφερά. Ο Σαραΐα εγέννησε τον Ιωάβ τον πατέρα των Αγεαδδαΐρ, οι οποίοι
ήσαν οικοδόµοι.
Α Παραλ. 4,15    και υιοί Χαλέβ υιού Ιεφοννή· Ηρά, Αδά και Νοόµ. και υιοί Αδά, Κενέζ.
Α Παραλ. 4,15  Υιοί του Χαλέβ, υιού του Ιεφοννή ήσαν· ο Ηρά, ο Αδά και ο Νοόµ. Υιός του Αδά ήτο ένας ο Κενέζ.
Α Παραλ. 4,16    και υιοί Γεσεήλ· Ζίφ και Ζεφά και Θεφιά και Εσεραήλ.
Α Παραλ. 4,16  Οι υιοί του Γεσεήλ ήσαν· ο Ζιφ, ο Ζεφά, ο Θεφιά και ο Εσεραήλ.
Α Παραλ. 4,17    και υιοί Εσρί· Ιεθέρ, Μωράδ και Άφερ και Ιαµών. και εγέννησεν Ιεθέρ τον Μαρών και τον Σεµαΐ και τον
Μαρέθ πατέρα Εσθαιµών.
Α Παραλ. 4,17  Υιοί του Εσρί ήσαν· ο Ιεθέρ, ο Μωράδ, ο Αφερ και ο Ιαµών. Ο Ιεθέρ εγέννησε τον Μαρών, τον Σεµαΐ και τον
Μαρέθ πατέρα του Εσθαιµών.
Α Παραλ. 4,18    και η γυνή αυτού (αύτη Αδία) έτεκε τον Ιάρεδ πατέρα Γεδώρ και τον Αβέρ πατέρα Σωχών και τον Χετιήλ
πατέρα Ζαµών. και ούτοι υιοί Βετθία θυγατρός Φαραώ, ήν έλαβε Μωρήδ.
Α Παραλ. 4,18  Η δε άλλη σύζυγος αυτού (η Αδία) εγέννησε τον Ιάρεδ πατέρα του Γεδώρ, και τον Αβέρ τον πατέρα του
Σωχών, τον Χετιήλ πατέρα του Ζαµών. Αυτοί είναι οι υιοί της Βετθία, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως
σύζυγον ο Μωρήδ.
Α Παραλ. 4,19    και υιοί γυναικός της Ιδουΐας αδελφής Ναχέµ πατρός Κεϊλά, Γαρµί και Εσθαιµών, Νωχαθί.
Α Παραλ. 4,19  Υιοί της γυναικός Ιδουΐας, αδελφής του Ναχέµ, πατρός του Κεϊλά είναι ο Γαρµί, ο Εσθαιµών, ο Νωχαθί.
Α Παραλ. 4,20    και υιοί Σεµιών· Αµνών και Ανά υιός Φανά και Θιλών. και υιοί Σεΐ· Ζωάθ και υιοί Ζωάβ,
Α Παραλ. 4,20  Υιοί του Σεµιών είναι· ο Αµνών, ο Ανά ο υιός του Φανά και ο Θιλών. Υιοί του Σεί είναι ο Ζωάθ και υιοί Ζωάβ.
Α Παραλ. 4,21    υιοί Σηλώµ υιού Ιούδα· Ήρ πατήρ Ληχάβ, και Λααδά πατήρ Μαρισά και γενέσεις οικείων Εφραδαβάκ τώ
οίκω Εσοβά
Α Παραλ. 4,21  Υιοί του Σηλώµ, υιού του Ιούδα, είναι· ο Ηρ, ο πατήρ του Ληχάβ, ο Λααδά ο πατήρ του Μαρισά και αι
οικογένειαι των συγγενών Εφραδαβάκ του οίκου Εσοβά.
Α Παραλ. 4,22    και Ιωακίµ και άνδρες Χωζηβά και Ιωάς και Σαράφ, οί κατώκησαν εν Μωάβ· και απέστρεψεν αυτούς
αβεδηρίν αθουκιΐµ.
Α Παραλ. 4,22  Ο Ιωακίµ, οι άνδρες Χωζηβά, ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μωάβ, και τους οποίους
κάποιος µετωνόµασεν Αβεδηρίν Αθουκιΐµ.
Α Παραλ. 4,23    ούτοι κεραµείς οι κατοικούντες εν Αταΐµ και Γαδηρά µετά τού βασιλέως, εν τή βασιλεία αυτού ενίσχυσαν
και κατώκησαν εκεί.
Α Παραλ. 4,23  Αυτοί ήσαν κεραµοποιοί, κατοικούσαν εις την Αταίµ και Γαδηρά µετά του βασιλέως και ειργάζοντο δια την
βασιλείαν αυτού και είχαν κατοικήσει εκεί.
Α Παραλ. 4,24    υιοί Συµεών· Ναµουήλ και Ιαµίν, Ιαρίβ, Ζαρέ, Σαούλ·
Α Παραλ. 4,24  Οι υιοί του Συµεών ήσαν· ο Ναµουήλ, ο Ιαµίν, ο Ιαρίβ, ο Ζαρέ και ο Σαούλ.
Α Παραλ. 4,25    Σαλέµ υιός αυτού, Μαβασάµ υιός αυτού, Μασµά υιός αυτού,
Α Παραλ. 4,25  Ο Σαλέµ ήτο υιός του Σαούλ, ο Μαβασάµ υιός του Σαλέµ, και ο Μασµά ήτο υιός του Μαβασάµ.
Α Παραλ. 4,26    Αµουήλ υιός αυτού, Σαβούδ υιός αυτού, Ζακχούρ υιός αυτού, Σεµεΐ υιός αυτού.
Α Παραλ. 4,26  Ο Αµουήλ ήτο υιός του Μασµά, ο Σαβούδ υιός του Αµουήλ, ο Ζακχούρ ήτο υιός του Σαβούδ, ο Σεµεΐ ήτο υιός
του Ζακχούρ.



Α Παραλ. 4,27    Καί τώ Σεµεΐ υιοί εκκαίδεκα και θυγατέρες τρεις· και τοίς αδελφοίς αυτών ουκ ήσαν υιοί πολλοί· και πάσαι
αι πατριαί αυτών ουκ επλεόνασαν ως υιοί Ιούδα.
Α Παραλ. 4,27  Ο Σεµεί είχε δεκαέξ υιούς και τρεις θυγατέρας. Εις τους αδελφούς αυτούς όµως δεν υπήρχαν πολλοί υιοί και
αι οικογένειαί των δεν επληθύνθησαν, όπως αι οικογένειαι του Ιούδα.
Α Παραλ. 4,28    και κατώκησαν εν Βηρσαβεέ και Σαµά και Μωλαδά, και εν Εσηρσουάλ
Α Παραλ. 4,28  Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Βηρσαβεέ, εις την Σαµά, εις την Μωλαδά και εις την Εσηρσουάλ,
Α Παραλ. 4,29    και εν Βαλαά και εν Βοασόµ και εν Θουλάδ
Α Παραλ. 4,29  εις Βαλαά, εις Βοασόµ, εις Θουλάδ,
Α Παραλ. 4,30    και εν Βαθουήλ και εν Ερµά και εν Σικελάγ
Α Παραλ. 4,30  εις Βαθουήλ, εις Ερµά, εις Σικελάγ,
Α Παραλ. 4,31    και εν Βαιθµαριµώθ και Ηµισουσεωσίν και οίκον Βαρουσεωρίµ· αύται αι πόλεις αυτών έως βασιλέως Δαυίδ.
Α Παραλ. 4,31  εις Βαιθµαριµώθ, εις Ηµισουσεωσίν και στον οίκον Βαρουσεωρίµ. Αυταί ήσαν αι πόλεις των µέχρι της
εποχής του βασιλέως Δαυίδ.
Α Παραλ. 4,32    και επαύλεις αυτών· Αιτάν και Ηνρεµµών και Θοκκάν και Αισάν, πόλεις πέντε.
Α Παραλ. 4,32  Εις αυτάς υπήρχον και αι αγροτικαί κατοικίαι των. Επίσης ιδικαί των ήσαν η Αιτάν, η Ηνρεµµών, η Θοκκάν,
η Αισάν, εν όλω πέντε πόλεις.
Α Παραλ. 4,33    και πάσαι επαύλεις αυτών κύκλω των πόλεων τούτων έως Βάαλ· αύτη η κατάσχεσις αυτών και ο
καταλοχισµός αυτών.
Α Παραλ. 4,33  Αι αγροτικαί κατοικίαι ήσαν γύρω από τας πόλεις αυτάς έως εις την πόλιν Βααλ. Αυταί είναι αι περιοχαί που
κατείχον και αι γενεαλογίαι των.
Α Παραλ. 4,34    και Μοσωβάβ και Ιεµολόχ και Ιωσία υιός Αµασία
Α Παραλ. 4,34  Ο Μοσωβάβ, ο Ιεµολόχ, ο Ιωσία ο υιός του Αµασία,
Α Παραλ. 4,35    και Ιωήλ (και ούτος υιός Ασαβία), υιός Σαραία, υιός Ασιήλ
Α Παραλ. 4,35  ο Ιωήλ (αυτός ήτο υιός του Ασαβία), ο υιός του Σαραία, ο υιός του Ασιήλ,
Α Παραλ. 4,36    και Ελιωναΐ και Ιακαβά και Ιασουΐα και Ασαΐα και Ιεδιήλ και Ισµαήλ και Βαναίας
Α Παραλ. 4,36  ο Ελιωναΐ, ο Ιακαβά, ο Ιασουΐα, ο Ασαΐα, ο Ιεδιήλ, ο Ισµαήλ, ο Βαναίας,
Α Παραλ. 4,37    και Ζουζά υιός Σαφαΐ υιού Αλών υιού Ιεδιά υιού Σεµρί υιού Σαµαίου.
Α Παραλ. 4,37  ο Ζουζά ο υιός του Σαφαΐ υιού του Αλών υιού του Ιεδάα υιού Σεµρί υιού του Σαµαίου.
Α Παραλ. 4,38    ούτοι οι διελθόντες εν ονόµασιν αρχόντων εν ταίς γενέσεσιν αυτών· και εν οίκοις πατριών αυτών
επληθύνθησαν εις πλήθος,
Α Παραλ. 4,38  Αυτοί, των οποίων τα ονόµατα ανεφέρθησαν ήσαν αρχηγοί των οικογενειών αυτών. Αι πατριαρχικαί των
οικογένειαι επληθύνθησαν εις µεγάλον αριθµόν.
Α Παραλ. 4,39    και επορεύθησαν έως τού ελθείν Γέραρα έως των ανατολών της Γαί τού ζητήσαι νοµάς τοίς κτήνεσιν
αυτών·
Α Παραλ. 4,39  Δι' αυτό δε και επορεύθησαν και έφθασαν µέχρι της Γέραρα προς ανατολάς της Γαι εις αναζήτησιν
λειβαδιών δια τα κτήνη των.
Α Παραλ. 4,40    και εύρον νοµάς πλείονας και αγαθάς, και η γη πλατεία εναντίον αυτών και ειρήνη και ησυχία, ότι εκ των
υιών Χάµ των κατοικούντων εκεί έµπροσθεν.
Α Παραλ. 4,40  Ευρήκαν δε πολλάς και πλουσίας βοσκάς και η χώρα ενώπιόν των ηπλώνετο µεγάλη, ειρηνική και ήσυχος.
Εκείνοι οι οποίοι κατοικούσαν προηγουµένως εις τας χώρας αυτάς ήσαν από τους απογόνους του Χαµ.
Α Παραλ. 4,41    και ήλθοσαν ούτοι οι γεγραµµένοι επ ονόµατος εν ηµέραις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα και επάταξαν τους
οίκους αυτών και τους Μιναίους, ούς εύροσαν εκεί, και αναθεµάτισαν αυτούς έως της ηµέρας ταύτης και ώκησαν αντ
αυτών, ότι νοµαί τοίς κτήνεσιν αυτών εκεί.
Α Παραλ. 4,41  Αυτοί οι άνδρες, των οποίων τα ονόµατα ανεφέρθησαν, ήλθαν, όταν εβασίλευσεν ο Εζεκίας ο βασιλεύς του
βασιλείου του Ιούδα εις τας περιοχάς αυτάς. Κατέστρεψαν τας σκηνάς και τους Μιναίους, τους οποίους ευρήκαν εκεί.
Παρέδωκαν αυτούς εις αναθεµατισµόν και όλεθρον και εγκατεστάθησαν αυτοί εις τον τόπον των µέχρι της ηµέρας αυτής,
διότι εκεί υπήρχον βοσκότοποι δια τα κτήνη των.
Α Παραλ. 4,42    και εξ αυτών από των υιών Συµεών επορεύθησαν εις όρος Σηίρ άνδρες πεντακόσιοι, και Φαλαεττία και
Νωαδία και αφαΐα και Οζιήλ υιοί Ιεσί άρχοντες αυτών·
Α Παραλ. 4,42  Πεντακόσιοι ακόµη άνδρες από τους υιούς της φυλής του Συµεών µετέβησαν και εγκατεστάθησαν στο όρος
Σηίρ. Αρχηγοί δε αυτών ήσαν ο Φαλαεττία, ο Νωαδία, ο Ραφαΐα και ο Οζιήλ υιοί του Ιεσί.
Α Παραλ. 4,43    και επάταξαν τους καταλοίπους τους καταλειφθέντας τού Αµαλήκ και κατώκησαν εκεί έως της ηµέρας
ταύτης.
Α Παραλ. 4,43  Αυτοί προσέβαλαν και εθανάτωσαν όσους είχον αποµείνει από τους Αµαληκίτας και εγκατεστάθησαν εκεί
µέχρι της ηµέρας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Παραλ. 5,1  Καί υιοί ουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ, ότι ούτος ο πρωτότοκος, και εν τώ αναβήναι επί την κοίτην τού πατρός
αυτού έδωκε την ευλογίαν αυτού τώ υιώ αυτού Ιωσήφ υιώ Ισραήλ, και ουκ εγενεαλογήθη εις πρωτοτόκια·
Α Παραλ. 5,1   Οι υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, (τον οποίον πρωτότοκον ο Ιακώβ επειδή εµόλυνε την
πατρικήν κοίτην δεν τον ηυλόγησε, αλλά έδωσε την ευλογίαν του στον υιόν του τον Ιωσήφ, και δι' αυτό ο Ρουβήν δεν
ελήφθη υπ' όψιν δια τα πρωτοτόκια·
Α Παραλ. 5,2  ότι Ιούδας δυνατός ισχύϊ και εν τοίς αδελφοίς αυτού και εις ηγούµενον εξ αυτού , και η ευλογία τού Ιωσήφ.
Α Παραλ. 5,2  ο Ιούδας υπήρξε δυνατός κατά την ισχύν, αυτός και οι απόγονοί του, και εξ αυτού εβγήκαν οι αρχηγοί του
ισραηλιτικού λαού. Το κληρονοµικόν όµως δικαίωµα των πρωτοτόκων εδόθη στον Ιωσήφ).
Α Παραλ. 5,3  υιοί ουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ· Ενώχ και Φαλλούς, Ασρώµ και Χαρµί.
Α Παραλ. 5,3  Υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, ήσαν οι εξής· Ο Ενώχ, ο Φαλλούς, ο Ασρώµ και ο Χαρµί.



Α Παραλ. 5,4  υιοί Ιωήλ· Σεµεΐ και Βαναία υιός αυτού. και υιοί Γούγ υιού Σεµεΐ·
Α Παραλ. 5,4  Οι απόγονοι του Ιωήλ είναι· ο Σεµεί και ο Βαναία ο υιός αυτού, και οι υιοί του Γουγ υιού του Σεµεΐ.
Α Παραλ. 5,5  υιός αυτού Μιχά, υιός αυτού ηχά, υιός αυτού Ιωήλ,
Α Παραλ. 5,5  Ο υιός αυτού ο Μιχά, ο υιός του Μιχά ο Ρηχά, ο υιός του Ρηχά ο Ιωήλ.
Α Παραλ. 5,6  υιός αυτού Βεήλ, ον µετώκισε Θαγλαθφαλλασάρ βασιλεύς Ασσούρ· ούτος άρχων των ουβήν.
Α Παραλ. 5,6  Ο υιός του Ιωήλ ο Βεήλ, τον οποίον ο Θαγλαθφαλλασάρ ο βασιλεύς της Ασσούρ επήρεν αιχµάλωτον και τον
µετώκισεν αλλού. Αυτός υπήρξεν ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν.
Α Παραλ. 5,7  και αδελφοί αυτού τή πατρίδι αυτού εν τοίς καταλοχισµοίς αυτών κατά γενέσεις αυτών· ο άρχων Ιωήλ και
Ζαχαρία
Α Παραλ. 5,7  Οι αδελφοί του Βεήλ, όπως ήσαν εις την περιοχήν αυτού γραµµένοι στους καταλόγους κατά τας γενεαλογίας
των, ήσαν οι εξής· Ο αρχηγός Ιωήλ και ο Ζαχαρίας,
Α Παραλ. 5,8  και Βαλέκ υιός Αζούζ υιός Σαµά, υιός Ιωήλ· ούτος κατώκησεν εν Αροήρ και επί Ναβαύ, και Βελµασσών
Α Παραλ. 5,8  ο Βαλέκ υιός του Αζούζ, ο υιός του Σαµά, ο υιός του Ιωήλ. Ο Βαλέκ αυτός εγκατεστάθη εις την Αροήρ µέχρι
και της Ναβαύ και της πόλεως Βελµασσών.
Α Παραλ. 5,9  και προς ανατολάς κατώκησεν έως ερχοµένων της ερήµου, από τού ποταµού Ευφράτου, ότι κτήνη αυτών
πολλά εν γη Γαλαάδ.
Α Παραλ. 5,9  Προς ανατολάς επεξετάθησαν έως εις την αρχήν της ερήµου, η οποία οδηγεί προς τον Ευφράτην ποταµόν,
διότι είχον πολλά κτήνη εις την χώραν Γαλαάδ.
Α Παραλ. 5,10    και εν ηµέραις Σαούλ εποίησαν πόλεµον προς τους παροίκους, και έπεσον εν χερσίν αυτών κατοικούντες εν
σκηναίς αυτών πάντες κατ ανατολάς της Γαλαάδ.
Α Παραλ. 5,10  Κατά τας ηµέρας του Σαούλ επολέµησαν εναντίον των περιοίκων λαών, οι οποίοι έπεσαν εις τα χέρια των,
και εγκατεστάθησαν όλοι εις τας σκηνάς των επί της ανατολικής περιοχής της χώρας Γαλαάδ .
Α Παραλ. 5,11    υιοί Γάδ κατέναντι αυτών κατώκησαν εν γη Βασάν έως Σελχά.
Α Παραλ. 5,11   Οι απόγονοι του Γαδ εγκατεστάθησαν απέναντι της φυλής Ρουβήν εις την χώραν Βασάν έως την Σελχά .
Α Παραλ. 5,12    Ιωήλ πρωτότοκος και Σαφάµ ο δεύτερος, και Ιανίν ο γραµµατεύς εν Βασάν.
Α Παραλ. 5,12  Αυτοί ήσαν· Ο πρωτότοκος Ιωήλ, ο δευτερότοκος Σαφάµ και ο γραµµατεύς Ιανίν εις Βασάν.
Α Παραλ. 5,13    και οι αδελφοί αυτών κατ οίκους πατριών αυτών· Μιχαήλ, Μοσολλάµ και Σεβεέ και Ιωρεέ και Ιωαχάν και
Ζουέ, και Ωβήδ, επτά.
Α Παραλ. 5,13   Οι αδελφοί των κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας ήσαν οι εξής· Ο Μιχαήλ, ο Μοσολλάµ, ο Σεβεέ, ο
Ιωρεέ, ο Ιωαχάν, ο Ζουέ και ο Ωβήδ εν όλω επτά.
Α Παραλ. 5,14    ούτοι υιοί Αβιχαία υιού Ουρί υιού Ιδαΐ υιού Γαλαάδ υιού Μιχαήλ υιού Ιεσαΐ υιού Ιεδδαΐ υιού Ζαβουχάµ
Α Παραλ. 5,14  Αυτοί ήσαν υιοί του Αβιχαία οιού του Ουρί, υιού του Ιδαΐ, υιού του Γαλαάδ, υιού του Μιχαήλ, υιού Ιεσαΐ, υιού
του Ιεδδαΐ, υιού του Ζαβουχάµ,
Α Παραλ. 5,15    αδελφού υιού Αβδιήλ υιού Γουνί· άρχων οίκου πατριών.
Α Παραλ. 5,15   του αδελφού του υιού Αβδιήλ υιού του Γουνί. Αυτός ήτο ο αρχηγός της πατριαρχικής των οικογενείας.
Α Παραλ. 5,16    κατώκουν εν Γαλαάδ, εν Βασάν και εν ταίς κώµαις αυτών και πάντα τα περίχωρα Σαρών έως εξόδου.
Α Παραλ. 5,16  Αυτοί κατοικούσαν εις την Γαλαάδ, εις την περιοχήν Βασάν, εις τας κώµας αυτών και εις όλα τα περίχωρα
της Σαρών έως τα σύνορά της.
Α Παραλ. 5,17    πάντων ο καταλοχισµός εν ηµέραις Ιωάθαµ βασιλέως Ιούδα και εν ηµέραις Ιεροβοάµ βασιλέως Ισραήλ.
Α Παραλ. 5,17   Ολοι αυτοί της φυλής Γαδ κατεγράφησαν στους γενεαλογικούς πίνακας επί της εποχής του Ιωάθαµ
βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα και επί της εποχής Ιεροβοάµ βασιλέως του βασιλείου του Ισραήλ.
Α Παραλ. 5,18    υιοί ουβήν και Γάδ και ήµισυ φυλής Μανασσή εξ υιών δυνάµεως, άνδρες αίροντες ασπίδας και µάχαιραν
και τείνοντες τόξον και δεδιδαγµένοι πόλεµον, τεσσαράκοντα και τέσσαρες χιλιάδες και επτακόσιοι και εξήκοντα
εκπορευόµενοι εις παράταξιν.
Α Παραλ. 5,18  Οι απόγονοι του Ρουβήν, του Γαδ και του ηµίσεως της φυλής του Μανασσή ήσαν άνδρες πολεµισταί, οι
οποίοι έφεραν ασπίδα και µάχαιραν, και µε πολλήν ικανότητα εκτυπούσαν δια του τόξου. Ησαν διδαγµένοι και ησκηµένοι
στον πόλεµον εν όλω τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιοι εξήκοντα άνδρες, δυνάµενοι να λάβουν µέρος εις µάχας.
Α Παραλ. 5,19    και εποίουν πόλεµον µετά των Αγαρηνών και Ιτουραίων και Ναφισαίων και Ναδαβαίων
Α Παραλ. 5,19  Αυτοί έκαµαν πόλεµον εναντίον των Αγαρηνών, των Ιτουραίων, των Ναφισαίων και των Ναδαβαίων.
Α Παραλ. 5,20    και κατίσχυσαν επ αυτών, και εδόθησαν εις χείρας αυτών οι Αγαραίοι και πάντα τα σκηνώµατα αυτών, ότι
προς τον Θεόν εβόησαν εν τώ πολέµω, και επήκουσεν αυτοίς, ότι ήλπισαν επ αυτόν.
Α Παραλ. 5,20  Τους ενίκησαν, διο και οι Αγαραίοι και όλοι εκείνοι, οι οποίοι κατοικούσαν µαζή των, παρεδόθησαν εις τας
χείρας των µε όλας τας σκηνάς των. Αυτοί δε ενικήθησαν και παρεδόθησαν στους Ισραηλίτας, διότι οι Ισραηλίται
παρεκάλεσαν τον Θεόν εξ όλης καρδίας δια τον πόλεµον αυτόν, ο δε Θεός ήκουσεν αυτούς, επειδή είχον στηρίξει τας
ελπίδας των εις αυτόν.
Α Παραλ. 5,21    και ηχµαλώτευσαν την αποσκευήν αυτών, καµήλους πεντακισχιλίας και προβάτων διακοσίας πεντήκοντα
χιλιάδας, όνους δισχιλίους και ψυχάς ανδρών εκατόν χιλιάδας·
Α Παραλ. 5,21  Οι Ισραηλίται ηχµαλώτευσαν όλα τα ζώα των εχθρών των, πέντε χιλιάδες καµήλους, διακοσίας πεντήκοντα
χιλιάδες πρόβατα, δύο χιλιάδες όνους και άνδρας εκατόν χιλιάδας.
Α Παραλ. 5,22    ότι τραυµατίαι πολλοί έπεσον, ότι παρά τού Θεού ο πόλεµος. και κατώκησαν αντ αυτών έως της
µετοικεσίας.
Α Παραλ. 5,22  Από τους εχθρούς έπεσαν κατά την µάχην πολλοί, διότι στον πόλεµον αυτόν ο Θεός εβοήθησε τους
Ισραηλίτας. Οι Ισραηλίται κατώκησαν αντί εκείνων εις τας χώρας των µέχρι της αιχµαλωσίας Βαβυλώνος.
Α Παραλ. 5,23    και ηµίσεις φυλής Μανασσή κατώκησαν εν τή γη από Βασάν έως Βαάλ Ερµών και Σανίρ και όρος Αερµών·
και εν τώ Λιβάνω αυτοί επλεονάσθησαν.
Α Παραλ. 5,23  Το ήµισυ της φυλής του Μανασσή εγκατεστάθη εις την χώραν αυτήν από της Βασάν έως της Βαάλ Ερµών
και της Σανίρ και του όρους Αερµών. Αυτοί στο όρος Λιβανον επληθύνθησαν πολύ.



Α Παραλ. 5,24    και ούτοι αρχηγοί οίκου πατριών αυτών· Οφέρ και Σεΐ και Ελιήλ και Ιερµία και Ωδουΐα και Ιεδιήλ, άνδρες
ισχυροί δυνάµει, άνδρες ονοµαστοί, άρχοντες των οίκων πατριών αυτών.
Α Παραλ. 5,24  Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών· ο Οφέρ, ο Σεϊ, ο Ελιήλ, ο Ιερµία, ο Ωδουΐα και ο Ιεδιήλ.
Ησαν δε αυτοί πολύ ισχυροί, ονοµαστοί άνδρες αρχηγοί των πατριαρχικών των οικογενειών.
Α Παραλ. 5,25    και ηθέτησαν εν Θεώ πατέρων αυτών και επόρνευσαν οπίσω θεών των λαών της γής, ούς εξήρεν ο Θεός
από προσώπου αυτών.
Α Παραλ. 5,25  Αυτοί όµως κατεπάτησαν τον Νοµον, τον οποίον ο Θεός είχε δώσει στους προγόνους των, παρεδόθησαν εις
την πορνείαν, εγκατέλειψαν τον αληθινόν Θεόν· και ηκολούθησαν άλλους θεούς των λαών της χώρας, τους οποίους ο Θεός
είχε ξερριζώσει εµπρός από αυτούς.
Α Παραλ. 5,26    και επήγειρεν ο Θεός Ισραήλ το πνεύµα Φαλώχ βασιλέως Ασσούρ και το πνεύµα Θαγλαθφαλλασάρ
βασιλέως Ασσούρ, και µετώκισε τον ουβήν και τον Γαδδί και το ήµισυ φυλής Μανασσή και ήγαγεν αυτούς εις Χαλάχ και
Χαβώρ και επί ποταµόν Γωζάν έως της ηµέρας ταύτης.
Α Παραλ. 5,26  Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ εξήγειρε το πνεύµα του Φαλώχ βασιλέως της Ασσυρίας , το πνεύµα του
Θαγλαθφαλλασάρ βασιλέως της Ασσυρίας, και απήγαγεν εις αιχµαλωσίαν τας φυλάς Ρουβήν και Γαδ και το ήµισυ της
φυλής του Μανασσή και έφερεν αυτούς εις την Χαλάχ, εις την Χαβώρ και στον ποταµόν Γωζάν, όπου ευρίσκονται έως την
ηµέραν αυτήν.
Α Παραλ. 5,27    Υιοί Λευί· Γεδσών, Καάθ και Μεραρί.
Α Παραλ. 5,27  Οι υιοί και απόγονοι του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.
Α Παραλ. 5,28    και υιοί Καάθ· Άµβραµ και Ισσάαρ, Χεβρών και Οζιήλ.
Α Παραλ. 5,28  Οι υιοί του Καάθ ήσαν ο Αµβραµ, ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.
Α Παραλ. 5,29    και υιοί Άµβραµ· Ααρών και Μωυσής και Μαριάµ. και υιοί Ααρών· Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 5,29  Οι υιοί του Αµβραµ ήσαν ο Ααρών, ο Μωϋσής, η Μαριάµ. Υιοί του Ααρών ήσαν· ο Ναδάδ, ο Αβιούδ, ο
Ελεάζαρ και ο Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 5,30    Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινεές, Φινεές εγέννησε τον Αβισού,
Α Παραλ. 5,30  Ο Ελεάζαρ απέκτησεν υιόν τον Φινεές, ο Φινεές απέκτησε τον Αβισού,
Α Παραλ. 5,31    Αβισού εγέννησε τον Βωκαΐ, Βωκαΐ εγέννησε τον Οζί,
Α Παραλ. 5,31   Ο Αβισού απέκτησε τον Βωκαΐ, ο Βωκαΐ απέκτησε τον Οζί,
Α Παραλ. 5,32    Οζί εγέννησε τον Ζαραία, Ζαραία εγέννησε τον Μαριήλ
Α Παραλ. 5,32  Ο Οζί απέκτησε τον Ζαραία, ο Ζαραία απέκτησε τον Μαριήλ,
Α Παραλ. 5,33    και Μαριήλ εγέννησε τον Αµαρία, και Αµαρία εγέννησε τον Αχιτώβ,
Α Παραλ. 5,33  ο Μαριήλ απέκτησε τον Αµαρία, ο Αµαρία απέκτησε τον Αχιτώβ,
Α Παραλ. 5,34    και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Αχιµάας,
Α Παραλ. 5,34  ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Αχιµάας,
Α Παραλ. 5,35    και Αχιµάας εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωανάν,
Α Παραλ. 5,35  Ο Αχιµάας απέκτησε τον Αζαρία, ο Αζαρίας απέκτησε τον Ιωανάν,
Α Παραλ. 5,36    και Ιωανάν εγέννησε τον Αζαρίαν· ούτος ιεράτευσεν εν τώ οίκω, ώ ωκοδόµησε Σαλωµών εν Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 5,36  ο Ιωανάν απέκτησε τον Αζαρίαν. Αυτός υπήρξεν αρχιερεύς στον ναόν του Κυρίου, τον οποίον είχεν
οικοδοµήσει ο Σολοµών εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 5,37    και εγέννησεν Αζαρίας τον Αµαρία, και Αµαρία εγέννησε τον Αχιτώβ,
Α Παραλ. 5,37  Ο Αζαρίας απέκτησε τον Αµαρία, ο Αµαρία, απέκτησε τον Αχιτώβ,
Α Παραλ. 5,38    και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Σαλώµ,
Α Παραλ. 5,38  ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Σαλώµ,
Α Παραλ. 5,39    και Σαλώµ εγέννησε τον Χελκίαν, και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν,
Α Παραλ. 5,39  ο Σαλώµ απέκτησε τον Χελκίαν, ο Χελκίας απέκτησε τον Αζαρίαν,
Α Παραλ. 5,40    και Αζαρίας εγέννησε τον Σαραία, και Σαραίας εγέννησε τον Ιωσαδάκ,
Α Παραλ. 5,40  ο Αζαρίας απέκτησε τον Σαραία, ο Σαραίας απέκτησε τον Ιωσαδάκ,
Α Παραλ. 5,41    και Ιωσαδάκ επορεύθη εν τή µετοικεσία µετά Ιούδα και Ιερουσαλήµ εν χειρί Ναβουχοδονόσορ.
Α Παραλ. 5,41  ο Ιωσαδάκ επήρε τον δρόµον της αιχµαλωσίας µαζή µε την φυλήν του Ιούδα, όταν η Ιερουσαλήµ έπεσεν εις
τας χείρας του Ναδουχοδονόσορος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Παραλ. 6,1  Υιοί Λευί· Γεδσών, Καάθ και Μεραρί.
Α Παραλ. 6,1   Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.
Α Παραλ. 6,2  και ταύτα τα ονόµατα των υιών Γεδσών· Λοβενί και Σεµεΐ.
Α Παραλ. 6,2  Αυτά δε είναι τα ονόµατα των υιών του Γεδσών· ο Λοβενί και ο Σεµεΐ.
Α Παραλ. 6,3  υιοί Καάθ· Άµβραµ και Ισσάαρ, Χεβρών και Οζιήλ.
Α Παραλ. 6,3  Υιοί του Καάθ ήσαν· ο Αµβραµ και ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.
Α Παραλ. 6,4  υιοί Μεραρί· Μοολί και Οµουσί. και αύται αι πατριαί τού Λευί κατά πατριάς αυτών.
Α Παραλ. 6,4  Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Οµουσί. Αυταί είναι αι οικογένειαι των Λευιτών κατά τους οίκους των
πατέρων των.
Α Παραλ. 6,5  τώ Γεδσών· τώ Λοβενί υιώ αυτού Ιέθ υιός αυτού, Ζαµµά υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,5  Εις τον Γεδσών υιοί και απόγονοι ήσαν οι εξής· Ο υιός του ο Λοβενί, ο υιός του Λοβενί ο Ιέθ, ο υιός του Ιέθ ο
Ζαµµά,
Α Παραλ. 6,6  Ιωάχ υιός αυτού, Αδδί υιός αυτού, Ζαρά υιός αυτού, Ιεθρί υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,6  ο υιός του Ζαµά ο Ιωάχ, ο υιός του Ιωάχ ο Αδδί, ο υιός του Αδδί ο Ζαρά, ο υιός του Ζαρά ο Ιεθρί.
Α Παραλ. 6,7  υιοί Καάθ· Αµιναδάβ υιός αυτού, Κορέ υιός αυτού, Ασήρ υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,7  Οι απόγονοι δε του Καάθ ήσαν οι εξής· Αµιναδάβ ο υιός του, ο Κορέ ο υιός του Αµιναδάδ, ο Ασήρ ο υιός του



Κορέ,
Α Παραλ. 6,8  Ελκανά υιός αυτού, Αβισάφ υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,8  ο Ελκανά ο υιός του Ασήρ, ο Αβισάφ ο υιός του Ελκανά, ο Ασήρ ο υιός του Αβισάφ,
Α Παραλ. 6,9  Θαάθ υιός αυτού, Ουριήλ υιός αυτού, Οζία υιός αυτού, Σαούλ υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,9  ο Θαάθ ο υιός του Ασήρ, ο Ουριήλ ο υιός του Θαάθ, ο Οζία ο υιός του Ουριήλ, ο Σαούλ ο υιός του Οζία.
Α Παραλ. 6,10    και υιοί Ελκανά, Αµασί και Αχιµώθ,
Α Παραλ. 6,10  Οι υιοί του Ελκανά ήσαν ο Αµασί και ο Αχιµώθ,
Α Παραλ. 6,11    Ελκανά υιός αυτού, Σουφί υιός αυτού και Ναάθ υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,11   ο Ελκανά, οι υιοί του Ελκανά τούτου είναι ο Σουφί, ο Ναάθ ο υιός του Σουφί.
Α Παραλ. 6,12    Ελιάβ υιός αυτού, Ιερεάµ υιός αυτού, Ελκανά υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,12  Ο Ελιάβ ο υιός του Ναάθ, ο Ιερεάµ ο υιός του Ελιάβ, ο Ελκανά ο υιός του Ιερεάµ.
Α Παραλ. 6,13    υιοί Σαµουήλ· ο πρωτότοκος Σανί και Αβιά.
Α Παραλ. 6,13  Υιοί του Σαµουήλ είναι· ο πρωτότοκος αυτού ο Σανί και ο Αβιά.
Α Παραλ. 6,14    υιοί Μεραρί· Μοολί, Λοβενί υιός αυτού, Σεµεΐ υιός αυτού, Οζά υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,14  Οι απόγονοι του Μεραρί είναι· ο υιός του ο Μοολί, ο Λοβενί ο υιός του Μοολί, ο Σεµεΐ ο υιός του Λοβενί, ο Οζά
ο υιός του Σεµεΐ,
Α Παραλ. 6,15    Σαµαά υιός αυτού, Αγγία υιός αυτού, Ασαΐας υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,15  ο Σαµαά ο υιός του Οζά, ο Αγγία ο υιός του Σαµαά, ο Ασαΐας ο υιός του Αγγία.
Α Παραλ. 6,16    και ούτοι, ούς κατέστησε Δαυίδ επί χείρας αδόντων εν οίκω Κυρίου εν τή καταπαύσει της κιβωτού ,
Α Παραλ. 6,16  Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους είχε καταστήσει ο Δαυίδ διευθυντάς των ψαλτών στον οίκον του Κυρίου,
έπειτα από την εγκατάστασιν της Κιβωτού.
Α Παραλ. 6,17    και ήσαν λειτουργούντες εναντίον της σκηνής τού µαρτυρίου εν οργάνοις, έως ού ωκοδόµησε Σαλωµών τον
οίκον Κυρίου εν Ιερουσαλήµ, και έστησαν κατά την κρίσιν αυτών επί τας λειτουργίας αυτών.
Α Παραλ. 6,17  Αυτοί υπηρετούσαν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου µε τα µουσικά των όργανα, έως ότου ο Σολοµών
οικοδόµησε τον ναόν του Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ. Αυτοί δε κατενεµήθησαν αναλόγως των υπηρεσιών των ως
ακολούθως·
Α Παραλ. 6,18    και ούτοι οι εστηκότες και υιοί αυτών εκ των υιών τού Καάθ· Αιµάν ο ψαλτωδός υιός Ιωήλ, υιού Σαµουήλ,
Α Παραλ. 6,18  Πρώτον εκείνοι οι οποίοι είχαν ορισθή να προσφέρουν τας υπηρεσίας των µαζή µε τους υιούς των. Από τους
υιούς του Καάθ ήσαν Αιµάν ο ψάλτης ο υιός του Ιωήλ, ο οποίος ήτο υιός Σαµουήλ,
Α Παραλ. 6,19    υιού Ελκανά, υιού Ιερεβάµ υιού Ελιήλ υιού Θοού
Α Παραλ. 6,19  ο οποίος πάλιν Σαµουήλ ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιερεβάµ υιού Ελιήλ, υιού του Θοού,
Α Παραλ. 6,20    υιού Σούφ υιού Ελκανά υιού Μαάθ υιού Αµαθί
Α Παραλ. 6,20  ο Θοού ήτο υιός του Σουφ υιού του Ελκανά, υιού του Μαάθ, υιού του Αµαθί.
Α Παραλ. 6,21    υιού Ελκανά υιού Ιωήλ υιού Αζαρία υιού Σαφανία
Α Παραλ. 6,21  Ο Αµαθί ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιωήλ, υιού του Αζαρία, υιού του Σαφανία.
Α Παραλ. 6,22    υιού Θαάθ υιού Ασήρ υιού Αβιασάφ υιού Κορέ
Α Παραλ. 6,22  Ο Σαφανίας ήτο υιός του Θαάθ, υιού του Ασήρ, υιού του Αβιασάφ, υιού του Κορέ,
Α Παραλ. 6,23    υιού Ισάαρ υιού Καάθ υιού Λευί υιού Ισραήλ.
Α Παραλ. 6,23  υιού του Ισάαρ, υιού του Κααθ, ο οποίος Κααθ ήτο υιός του Λευί υιού του Ιακώβ.
Α Παραλ. 6,24    και ο αδελφός αυτού Ασάφ ο εστηκώς εν δεξιά αυτού· Ασάφ υιός Βαραχία υιού Σαµαά
Α Παραλ. 6,24  Ο αδελφός του Αιµαν ο Ασάφ ίστατο εις τα δεξιά του αδελφού του. Αυτός ο Ασάφ ήτο υιός του Βαραχία υιού
του Σαµαά,
Α Παραλ. 6,25    υιού Μιχαήλ υιού Βαασία υιού Μελχία
Α Παραλ. 6,25  υιού του Μιχαήλ, υιού του Βαασία, υιού του Μελχία.
Α Παραλ. 6,26    υιού Αθανί υιού Ζαραΐ υιού Αδαΐ
Α Παραλ. 6,26  Ο Μελχίας ήτο υιός του Αθανί, υιού του Ζαραΐ, υιού του Αδαΐ.
Α Παραλ. 6,27    υιού Αιθάν υιού Ζαµµά υιού Σεµεΐ
Α Παραλ. 6,27  Ο Αδαί ήτο υιός του Αιθάν, υιού του Ζαµά, υιού του Σεµεΐ.
Α Παραλ. 6,28    υιού Ιεέθ υιού Γεθσών υιού Λευί.
Α Παραλ. 6,28  Ο Σεµεί ήτο υιός του Ιεέθ, υιού του Γεθσών, υιού του Λευι.
Α Παραλ. 6,29    και υιοί Μεραρί οι αδελφοί αυτών εξ αριστερών· Αιθάν υιός Κισά υιού Αβαΐ υιού Μαλώχ
Α Παραλ. 6,29  Οι απόγονοι του Μεραρί, οι αδελφοί του οι ευρισκόµενοι εις τα αριστερά ήσαν ο Αιθάν ο υιός του Κισά, υιού
του Αβαΐ, υιού του Μαλών.
Α Παραλ. 6,30    υιού Ασεβί υιού Αµεσία υιού Χελκίου
Α Παραλ. 6,30  Ο Μαλώχ ήτο υιός του Ασεβί, υιού του Αµεσίου, υιού του Χελκίου.
Α Παραλ. 6,31    υιού Αµασαΐ υιού Βανί υιού Σεµήρ
Α Παραλ. 6,31  Ο Χελκίας ήτο υιός του Αµασαί, υιού του Βανί, υιού του Σεµήρ.
Α Παραλ. 6,32    υιού Μοολί υιού Μουσί υιού Μεραρί υιού Λευί.
Α Παραλ. 6,32  Ο Σεµήρ ήτο υιός του Μοολί, υιού του Μουσί, υιού του Μεραρί, υιού του Λευι.
Α Παραλ. 6,33    και οι αδελφοί αυτών κατ οίκους πατριών αυτών, οι Λευίται οι δεδοµένοι εις πάσαν εργασίαν λειτουργίας
σκηνής οίκου τού Θεού.
Α Παραλ. 6,33  Οι αδελφοί των οι Λευίται κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας είχον ορισθή και είχον αναλάβει όλην
την εξωτερικήν εργασίαν της Σκηνής του οίκου του Θεού.
Α Παραλ. 6,34    και Ααρών και οι υιοί αυτού θυµιώντες επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και επί το θυσιαστήριον
των θυµιαµάτων εις πάσαν εργασίαν άγια των αγίων και εξιλάσκεσθαι περί Ισραήλ κατά πάντα, όσα ενετείλατο Μωυσής
παίς τού Θεού.
Α Παραλ. 6,34  Ο Ααρών και οι υιοί του έκαιαν, ως ιερείς, επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων τα προς θυσίαν



προσφερόµενα και προσέφερον θυµίαµα στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων. Αυτοί είχαν αναλάβει να εκπληρώνουν όλας
τας υπηρεσίας εις τα Αγια των Αγίων και να εξιλεώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν ενώπιον του Θεού σύµφωνα µε όλα, όσα
είχε διατάξει ο Μωϋσής, ο δούλος του Θεού.
Α Παραλ. 6,35    και ούτοι υιοί Ααρών· Ελεάζαρ υιός αυτού, Φινεές υιός αυτού, Αβισού υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,35  Αυτοί δε είναι οι υιοί και οι απόγονοι του Ααρών· ο Ελεάζαρ ο υιός του Ααρών, ο Φινεές ο υιός του Ελεάζαρ, ο
Αβισού ο υιός του Φινεές,
Α Παραλ. 6,36    Βωκαί υιός αυτού, Οζί υιός αυτού, Ζαραΐα υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,36  ο Βωκαί ο υιός του Αβισού, ο Οζί ο υιός του Βωκαί, ο Ζαραΐα ο υιός του Οζί,
Α Παραλ. 6,37    Μαριήλ υιός αυτού, Αµαρία υιός αυτού, Αχιτώβ υιός αυτού,
Α Παραλ. 6,37  ο Μαριήλ ο υιός του Ζαραΐα, ο Αµαρία ο υιός του Μαριήλ, ο Αχιτώβ ο υιός του Αµαρία.
Α Παραλ. 6,38    Σαδώκ υιός αυτού, Αχιµάας υιός αυτού.
Α Παραλ. 6,38  Ο Σαδώκ ο υιός του Αχιτώβ, ο Αχιµάας ο υιός του Σαδώκ.
Α Παραλ. 6,39    και αύται αι κατοικίαι αυτών εν ταίς κώµαις αυτών, εν τοίς ορίοις αυτών· τοίς υιοίς Ααρών τή πατριά τού
Κααθί -ότι αυτοίς εγένετο ο κλήρος-
Α Παραλ. 6,39  Αυταί δε ήσαν αι κατοικίαι των εις τας διαφόρους πόλεις και τα περίχωρα αυτών . Εις τους υιούς του Ααρών
και εις την οικογένειαν του Κααθί
Α Παραλ. 6,40    και έδωκαν αυτοίς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περισπόρια αυτής κύκλω αυτής·
Α Παραλ. 6,40  εδόθη δια κλήρου η Χεβρών εις την γην του Ιούδα και αι γύρω καλλιεργήσιµοι εκτάσεις .
Α Παραλ. 6,41    και τα πεδία της πόλεως και τας κώµας αυτής έδωκαν τώ Χαλέβ υιώ Ιεφοννή.
Α Παραλ. 6,41  Αλλά τους αγρούς της πόλεως και τας κωµοπόλεις αυτής έδωκαν στον Χαλέβ, τον υιόν του Ιεφοννή.
Α Παραλ. 6,42    και τοίς υιοίς Ααρών έδωκαν τας πόλεις των φυγαδευτηρίων, την Χεβρών και την Λοβνά και τα περισπόρια
αυτής και την Σελνά και τα περισπόρια αυτής και την Εσθαµώ και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,42  Εις τους υιούς του Ααρών έδωσαν τας πόλεις- άσυλα την Χεβρών, την Λοβνά και τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Σελνά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Εσθαµώ και τας γύρω από
αυτήν καλιεργησίµους γαίας,
Α Παραλ. 6,43    και την Ιεθθάρ και τα περισπόρια αυτής και την Δαβίρ και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,43  την Ιεθθάρ και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους αγρούς , την Δαβίρ και τους γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους αγρούς,
Α Παραλ. 6,44    και την Ασάν και τα περισπόρια αυτής και την Βασαµύς και τα περισπόρια αυτής.
Α Παραλ. 6,44  την Ασάν και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας, την Βασαµύς και τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,45    και εκ φυλής Βενιαµίν την Γαβαέ και τα περισπόρια αυτής και την Γαλεµέθ και τα περισπόρια αυτής και
την Αναθώθ και τα περισπόρια αυτής· πάσαι αι πόλεις αυτών τρισκαίδεκα πόλεις κατά πατριάς αυτών.
Α Παραλ. 6,45  Από δε την περιοχήν της φυλής Βενιαµίν έδωκαν την Γαβαέ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους γαίας, την
Γαλεµέθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας, την Αναθώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας.
Ολαι αυταί αι πόλεις ήσαν εν όλω δεκατρείς, ανά τας διαφόρους πατριαρχικάς οικογενείας.
Α Παραλ. 6,46    και τοίς υιοίς Καάθ τοίς καταλοίποις εκ των πατριών εκ της φυλής εκ τού ηµίσους φυλής Μανασσή κλήρω
πόλεις δέκα.
Α Παραλ. 6,46  Εις τους άλλους υιούς του Καάθ έδωσαν δια κλήρου δέκα πόλεις από τας οικογενείας της φυλής και από το
ήµισυ της φυλής του Μανασσή.
Α Παραλ. 6,47    και τοίς υιοίς Γεδσών κατά πατριάς αυτών εκ φυλής Ισσάχαρ, εκ φυλής Ασήρ, από φυλής Νεφθαλί, εκ
φυλής Μανασσή εν τή Βασάν πόλεις τρισκαίδεκα.
Α Παραλ. 6,47  Εις τους απογόνους του Γεδσών έδωσαν δια κλήρου κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δεκατρείς
πόλεις από την φυλήν Ισσάχαρ, την φυλήν Ασήρ, την φυλήν Νεφθαλί και την φυλήν Μανασσή εις την χώραν Βασάν.
Α Παραλ. 6,48    και τοίς υιοίς Μεραρί κατά πατριάς αυτών εκ φυλής ουβήν, εκ φυλής Γάδ, εκ φυλής Ζαβουλών κλήρω
πόλεις δεκαδύο.
Α Παραλ. 6,48  Εις τους απογόνους του Μεραρί έδωσαν κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δια κλήρου δώδεκα
πόλεις από την φυλήν Ρουβήν, από την φυλήν Γαδ, από την φυλήν Ζαβουλών.
Α Παραλ. 6,49    και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοίς Λευίταις τας πόλεις και τα περισπόρια αυτών·
Α Παραλ. 6,49  Οι Ισραηλίται έδωκαν στους Λευίτας τας πόλεις αυτάς και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,50    και έδωκαν εν κλήρω εκ φυλής υιών Ιούδα και εκ φυλής υιών Συµεών και εκ φυλής υιών Βενιαµίν τας
πόλεις ταύτας, ας εκάλεσεν αυτάς επ ονόµατος.
Α Παραλ. 6,50  Εδωκαν δηλαδή δια κλήρου από την φυλήν του Ιούδα, από την φυλήν Συµεών, από την φυλήν Βενιαµίν τας
πόλεις αυτάς, αι οποίαι ανεφέρθησαν µε τα ονόµατά των.
Α Παραλ. 6,51    και από των πατριών υιών Καάθ και εγένοντο πόλεις των ορίων αυτών εκ φυλής Εφραίµ.
Α Παραλ. 6,51  Οσον δε δια τας άλλας οικογενείας των απογόνων του Καάθ αι πόλεις , αι οποίαι δια κλήρου τους εδόθησαν,
ήσαν από την φυλήν του Εφραίµ.
Α Παραλ. 6,52    και έδωκαν αυτοίς τας πόλεις των φυγαδευτηρίων, την Συχέµ και τα περισπόρια αυτής εν όρει Εφραίµ και
την Γαζέρ και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,52  Εδωκαν εις αυτούς ως πόλεις- φυγαδευτήρια την πόλιν Συχέµ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους γαίας
στο όρος Εφραίµ και την Γαζέρ µε την γύρω αυτής καλλιεργήσιµον περιοχήν.
Α Παραλ. 6,53    και την Ιεκµαάν και τα περισπόρια αυτής και την Βαιθωρών και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,53  Εδωκαν επίσης την πόλιν Ιεκµαάν και τους γύρω αυτής καλλιεργησίµους αγρούς, την Βαιθωρών και τους
γύρω αυτής καλλιεργησίµους αγρούς.
Α Παραλ. 6,54    και την Εγλάµ και τα περισπόρια αυτής και την Γεθρεµµών και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,54  Την Εγλάµ και τους γύρω αυτής καλιεργησίµους αγρούς, την Γεθρεµµών και την γύρω αυτής
καλλιεργήσιµον περιοχήν.



Α Παραλ. 6,55    και από τού ηµίσους φυλής Μανασσή την Ανάρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιεµβλάαν και τα
περισπόρια αυτής, κατά πατριάν τοίς υιοίς Καάθ τοίς καταλοίποις.
Α Παραλ. 6,55 Εις δε τας υπολοίπους οικογενείας των άλλων υιών του Καάθ έδωσαν από το ήµισυ της φυλής Μανασσή την
πόλιν Ανάρ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους γαίας, την Ιεµβλάαν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,56 τοίς υιοίς Γεδσών από πατριών ηµίσους φυλής Μανασσή την Γωλάν εκ της Βασάν και τα περισπόρια αυτής
και την Ασηρώθ και τα περισπόρια αυτής·
Α Παραλ. 6,56  Εις τους υιούς του Γεδσών έδωσαν από τας οικογενείας του ηµίσεος της φυλής του Μανασσή την πόλιν
Γωλάν από την χώραν Βασάν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους εκτάσεις. Την Ασηρώθ και τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους εκτάσεις.
Α Παραλ. 6,57    και εκ φυλής Ισσάχαρ την Κέδες και τα περισπόρια αυτής και την Δεβερί και τα περισπόρια αυτής και την
Δαβώρ και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,57  Από την φυλήν του Ισσάχαρ έδωσαν την Κέδες και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους εκτάσεις , την Δεβερί
και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Δαβώρ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις .
Α Παραλ. 6,58    και την Ζαβώρ και την Αινάν και τα περισπόρια αυτής·
Α Παραλ. 6,58  Την Ζαβώρ και την Αινάν και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,59    και εκ φυλής Ασήρ την Μαασάλ και τα περισπόρια αυτής και την Αβδών και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,59  Από την φυλήν του Ασήρ έδωκαν την Μαασάλ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους γαίας , την Αβδών και
τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,60    και την Ακάκ και τα περισπόρια αυτής και την οώβ και τα περισπόρια αυτής·
Α Παραλ. 6,60  Την Ακάκ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας, την Ροώβ και τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους γαίας.
Α Παραλ. 6,61    και από φυλής Νεφθαλί την Κέδες εν τή Γαλιλαία και τα περισπόρια αυτής και την Χαµώθ και τα
περισπόρια αυτής και την Καριαθαΐµ και τα περισπόρια αυτής.
Α Παραλ. 6,61  Από την φυλήν του Νεφθαλί έδωσαν την Κέδες εις την Γαλιλαίαν και τους γύρω από αυτούς
καλλιεργησίµους αγρούς, την Χαµώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας, την Καριαθαΐµ και τας γύρω από
αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις.
Α Παραλ. 6,62    τοίς υιοίς Μεραρί τοίς καταλοίποις εκ φυλής Ζαβουλών την εµµών και τα περισπόρια αυτής και την
Θαλλιά και τα περισπόρια αυτής,
Α Παραλ. 6,62  Εδωσαν στους υπολοίπους Λευίτας, απογόνους του Μεραρί, από την φυλήν Ζαβουλών την πόλιν Ρεµµών και
τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Θαλλιά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις.
Α Παραλ. 6,63    εκ τού πέραν τού Ιορδάνου την Ιεριχώ κατά δυσµάς τού Ιορδάνου· εκ φυλής ουβήν την Βοσόρ εν τή ερήµω
και τα περισπόρια αυτής και την Ιασά και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,63  Από δε την πέραν του Ιορδάνου περιοχήν απέναντι από την Ιεριχώ, την κειµένην προς δυσµάς του Ιορδάνου
ποταµού, έδωσαν από την φυλήν του Ρουβήν την Βοσόρ, η οποία ευρίσκεται εις την έρηµον µε τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Ιασά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις,
Α Παραλ. 6,64    και την Καδµώθ και τα περισπόρια αυτής και την Μαεφλά και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,64  την Καδµώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους γαίας, την Μαεφλά και τους γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους αγρούς.
Α Παραλ. 6,65    και εκ φυλής Γάδ την αµµώθ Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μααναΐµ και τα περισπόρια αυτής
Α Παραλ. 6,65  Από δε την φυλήν του Γαδ έδωσαν την Ραµµώθ εις την χώραν Γαλαάδ και τας γύρω από αυτήν
καλλιεργησίµους εκτάσεις, την Μααναΐµ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίµους εκτάσεις.
Α Παραλ. 6,66    και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής.
Α Παραλ. 6,66  Την Εσεβών και τας γύρω αυτής καλλιεργησίµους εκτάσεις και την Ιαζήρ και τας γύρω αυτής
καλλιεργησίµους εκτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Α Παραλ. 7,1  Καί τοίς υιοίς Ισσάχαρ· Θωλά και Φουά και Ιασούβ και Σεµερών, τέσσαρες.
Α Παραλ. 7,1   Οι υιοί του Ισσάχαρ ήσαν ο Θωλά, ο Φουα, ο Ιασούβ, ο Σεµερών, τέσσαρες εν όλω.
Α Παραλ. 7,2  και υιοί Θωλά· Οζί, αφαΐα και Ιεριήλ και Ιαµαΐ και Ιεβασάµ και Σαµουήλ, άρχοντες οίκων πατριών αυτών τώ
Θωλά, ισχυροί δυνάµει κατά γενέσεις αυτών. ο αριθµός αυτών εν ηµέραις Δαυίδ είκοσι και δύο χιλιάδες και εξακόσιοι.
Α Παραλ. 7,2  Οι υιοί του Θωλά, ήσαν ο Οζί, ο Ραφαΐα, ο Ιεριήλ, ο Ιαµαΐ, ο Ιεβασάµ και ο Σαµουήλ. Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί
των πατριαρχικών οικογενειών, που είχαν εξέλθει από τον Θωλά, άνδρες γενναίοι, καταγεγραµµένοι κατά τας γενεαλογίας
των και των οποίων ο αριθµός κατά την εποχήν του Δαυίδ ανήλθεν εις είκοσι δύο χιλιάδας εξακοσίους.
Α Παραλ. 7,3  και υιοί Οζί· Ιεζραΐα και υιοί Ιεζραΐα· Μιχαήλ, Αβδιού και Ιωήλ και Ιεσία, πέντε, άρχοντες πάντες.
Α Παραλ. 7,3  Υιός του Οζί ήτο ένάς, ο Ιεζραΐα. Υιοί του Ιεζραΐα ήσαν ο Μιχαήλ, ο Αβδιού, ο Ιωήλ, ο Ιεσία, εν όλω πέντε
αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών.
Α Παραλ. 7,4  και επ αυτών κατά γενέσεις αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών, ισχυροί παρατάξασθαι εις πόλεµον τριάκοντα
και έξ χιλιάδες, ότι επλήθυναν γυναίκας και υιούς.
Α Παραλ. 7,4  Μαζή µε αυτούς, κατά τας γενεαλογίας των και τας πατριαρχικάς των οικογενείας, ήσαν άνδρες ισχυροί στον
πόλεµον εν όλω τριανταέξ χιλιάδες. Τούτο δε διότι είχον πρλλάς γυναίκας και πολλά παιδιά.
Α Παραλ. 7,5  και αδελφοί αυτών εις πάσας πατριάς Ισσάχαρ και ισχυροί δυνάµει ογδοήκοντα και επτά χιλιάδες, ο αριθµός
αυτών των πάντων.
Α Παραλ. 7,5  Οι αδελφοί αυτών, οι της ιδίας φυλής άνδρες εις όλας τας πατριαρχικάς οικογενείας της φυλής του Ισσάχαρ,
ήσαν γενναίοι άνδρες, των όποίων ο αριθµός ανήρχετο εν συνόλω εις ογδοήκοντα επτά χιλιάδας.
Α Παραλ. 7,6  υιοί Βενιαµίν· Βαλέ και Βαχίρ και Ιαδιήλ, τρεις.
Α Παραλ. 7,6  Υιοί του Βενιαµίν ήσαν ο Βαλέ, ο Βαχίρ και ο Ιαδιήλ, τρεις εν όλω.
Α Παραλ. 7,7  και υιοί Βαλέ· Ασεβών και Οζί και Οζιήλ και Ιεριµώθ και Ουρί, πέντε, άρχοντες οίκων πατριών ισχυροί



δυνάµει, και ο αριθµός αυτών είκοσι και δύο χιλιάδες και τριακοντατέσσαρες.
Α Παραλ. 7,7  Οι υιοί του Βαλέ ήσαν ο Ασεβών, ο Οζί, ο Οζιήλ, ο Ιεριµώθ και ο Ουρί, εν όλω πέντε. Αρχηγοί πατριαρχικών
οίκων, άνδρες γενναίοι, των οποίων ο αριθµός της φυλής αυτής ανήρχετο εις είκοσι δύο χιλιάδας τριάκοντα τέσσαρας .
Α Παραλ. 7,8  και υιοί Βαχίρ· Ζεµιρά και Ιωάς και Ελιέζερ και Ελιθενάν και Αµαρία και Ιεριµώθ και Αβιούδ και Αναθώθ και
Ελµεµέθ· πάντες ούτοι υιοί Βαχίρ.
Α Παραλ. 7,8  Οι υιοί του Βαχίρ ήσαν ο Ζεµιρά, ο Ιωάς, ο Ελιέζερ, ο Ελιθενάν, ο Αµαρία, ο Ιεριµώθ, ο Αβιούδ, ο Αναθώθ και ο
Ελµεµέθ. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Βαχίρ·
Α Παραλ. 7,9  και ο αριθµός αυτών κατά γενέσεις αυτών, άρχοντες οίκων πατριών αυτών ισχυροί δυνάµει, είκοσι χιλιάδες
και διακόσιοι.
Α Παραλ. 7,9  οι εγγεγραµµένοι εις τας γενεαλογίας κατά τας γενεάς των, αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, εν
όλω είκοσι χιλιάδες διακόσιοι.
Α Παραλ. 7,10    και υιοί Ιαδιήλ· Βαλαάν. και υιοί Βαλαάν· Ιαούς και Βενιαµίν και Αώθ και Χανανά και Ζαιθάν και Θαρσί και
Αχισαάρ.
Α Παραλ. 7,10  Υιός του Ιαδιήλ ήτο εις, ο Βαλαάν, υιοί του Βαλαάν ήσαν ο Ιαούς, ο Βενιαµίν, ο Αώθ, ο Χανανά, ο Ζαιθάν, ο
Θαρσί και ο Αχισαάρ.
Α Παραλ. 7,11    πάντες ούτοι υιοί Ιαδιήλ, άρχοντες των πατριών ισχυροί δυνάµει επτακαίδεκα χιλιάδες και διακόσιοι,
εκπορευόµενοι δυνάµει τού πολεµείν.
Α Παραλ. 7,11   Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιαδιήλ, αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, γενναίοι άνδρες, ανερχόµενοι εις δέκα
επτά χιλιάδας διακοσίους και οι οποίοι ηδύναντο να εκστρατεύουν και να λαµβάνουν µέρος στον πόλεµον.
Α Παραλ. 7,12    και Σαπφίν και Απφίν και υιοί αώµ· υιός αυτού Αέρ.
Α Παραλ. 7,12  Ο Σαπφίν και ο Απφίν ήσαν υιοί του Ραώµ, του οποίου έγγονος ήτο ο Αέρ.
Α Παραλ. 7,13    υιοί Νεφθαλί· Ιασιήλ, Γωνί και Ισσιήρ και Σαλλούρ, υιοί Βαλαά.
Α Παραλ. 7,13   Οι υιοί του Νεφθαλί ήσαν ο Ιασιήλ, ο Γωνί, ο Ισσιήρ, ο Σαλλούρ, απόγονοι, της Βαλαά.
Α Παραλ. 7,14    υιοί Μανασσή· Ασεριήλ, ον έτεκεν η παλλακή αυτού η Σύρα· έτεκε δε αυτώ και Μαχίρ πατέρα Γαλαάδ.
Α Παραλ. 7,14  Υιοί του Μανασσή ήσαν· ο Ασεριήλ, τον οποίον εγέννησεν η δευτέρας σειράς εκ Συρίας σύζυγος του. Αυτή δε
εγέννησεν εις αυτόν και τον Μαχίρ, τον πατέρα της χώρας Γαλαάδ.
Α Παραλ. 7,15    και Μαχίρ έλαβε γυναίκα τώ Αµφίν και Μαµφίν· και όνοµα αδελφής αυτού Μοωχά. και όνοµα τώ δευτέρω
Σαλπαάδ, και εγεννήθησαν τώ Σαλπαάδ θυγατέρες.
Α Παραλ. 7,15   Ο Μαχίρ εξέλεξεν αυτός συζύγους δια τους υιούς του Αµφίν και Μαµφίν. Το όνοµα δε της αδελφής του ήτο
Μοωχά. Το όνοµα του δευτέρου του υιού ήτο Σαλπαάδ. Ο Σαλπαάδ απέκτησε µόνον θυγατέρας.
Α Παραλ. 7,16    και έτεκε Μοωχά γυνή Μαχίρ υιόν και εκάλεσε το όνοµα αυτού Φαρές, και όνοµα αδελφού αυτού Σόρος·
υιοί αυτού Ουλάµ και οκόµ.
Α Παραλ. 7,16  Η Μοωχά, σύζυγος του Μαχίρ, εγέννησεν υιόν τον οποίον εκάλεσε Φαρές. Το όνοµα του αδελφού του ήτο
Σορος. Υιοί του δε ήσαν ο Ουλάµ και ο Ροκόµ.
Α Παραλ. 7,17    και υιοί Ουλάµ, Βαδάν. ούτοι υιοί Γαλαάδ υιού Μαχίρ υιού Μανασσή.
Α Παραλ. 7,17   Υιός του Ουλάµ ήτο ένας, ο Βαδάν. Αυτοί είναι οι υιοί του Γαλαάδ, υιού του Μαχίρ, υιού του Μανασσή.
Α Παραλ. 7,18    και η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ έτεκε τον Ισαδέκ και τον Αβιέζερ και τον Μαελά.
Α Παραλ. 7,18  Η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ εγέννησε τον Ισαδέκ, τον Αβιέζερ και τον Μαελά.
Α Παραλ. 7,19    και ήσαν υιοί Σεµιρά· Ιααίµ και Συχέµ και Λαχίµ και Ανιάν.
Α Παραλ. 7,19  Οι υιοί του Σεµιρά ήσαν ο Ιααίµ, ο Συχέµ, ο Λαχίµ και ο Ανιάν.
Α Παραλ. 7,20    και υιοί Εφραίµ· Σωθαλά και Βαράδ υιός αυτού και Θαάθ υιός αυτού, Ελεαδά υιός αυτού, Νοµεέ υιός αυτού,
Α Παραλ. 7,20  Οι απόγονοι του Εφραίµ ήσαν ο Σωθαλά, ο Βαράδ υιός του Σωθαλά, ο Θαάθ υιός του Βαράδ, ο Ελεαδά υιός
του Θαάθ, ο Νοµεέ υιός του Ελεαδά.
Α Παραλ. 7,21    Ζαβέδ υιός αυτού, Σωθελέ υιός αυτού και Αζέρ και Ελεάδ. και απέκτειναν αυτούς οι άνδρες Γέθ οι τεχθέντες
εν τή γη, ότι κατέβησαν τού λαβείν τα κτήνη αυτών.
Α Παραλ. 7,21  Ο Ζαβέδ, ο υιός του Νοµεέ, ο Σωθελέ ο υιός του Ζαβέδ, του οποίου υιός επίσης ήτο ο Αζέρ και ο Ελεάδ, τους
οποίους εφόνευσαν άνθρωποι της Γέθ, οι εντόπιοι, διότι αυτοί είχαν κατεβή προς εκείνους, δια να αρπάσουν τα κτήνη των.
Α Παραλ. 7,22    και επένθησεν Εφραίµ ο πατήρ αυτών ηµέρας πολλάς, και ήλθον οι αδελφοί αυτού τού παρακαλέσαι αυτόν.
Α Παραλ. 7,22  Ο πατέρας των ο Εφραίµ επένθησεν αυτούς επί πολλάς ηµέρας και ήλθον οι αδελφοί αυτού να τον
παρηγορήσουν.
Α Παραλ. 7,23    και εισήλθε προς την γυναίκα αυτού, και έλαβεν εν γαστρί και έτεκεν υιόν, και εκάλεσε το όνοµα αυτού
Βαραγά, ότι εν κακοίς εγένετο εν οίκω µου.
Α Παραλ. 7,23  Αυτός ήλθεν εις επικοινωνίαν µε την γυναίκα του, εκείνη δε συνέλαβε και εγέννησεν υιόν, τον οποίον και
εκάλεσε Βαραγά. Του έδωσε δε αυτό το όνοµα, διότι µεγάλαι συµφοραί είχον πέσει τότε στον οίκον του.
Α Παραλ. 7,24    και εν εκείνοις τοίς καταλοίποις και ωκοδόµησε την Βαιθωρών την κάτω και την άνω. και υιοί Οζάν·
Σεηρά,
Α Παραλ. 7,24  Με τους υπολοίπους αυτού υιούς οικοδόµησε την Ανω και Κατω Βαιθωρών . Υιοί του Οζάν ήσαν ο Σεηρά,
Α Παραλ. 7,25    και αφή υιοί αυτού, Σαράφ και Θαλεές υιοί αυτού, Θαέν υιός αυτού.
Α Παραλ. 7,25  υιοί δε του Σεηρά ο Ραφή, ο Σαράφ, ο Θαλεές και ο Θαέν ο υιός αυτού.
Α Παραλ. 7,26    τώ Λααδάν υιώ αυτού υιός Αµιούδ, Ελισαµαΐ υιός αυτού,
Α Παραλ. 7,26  Υιοί του Θαέν ήσαν ο Λααδάν και ο υιός του Λααδάν ο Αµιούδ, υιός του Αµιούδ ο Ελισαµαΐ.
Α Παραλ. 7,27    Νούµ υιός αυτού, Ιησουέ υιός αυτού.
Α Παραλ. 7,27  Υιός του Ελισαµαί ο Νούµ, υιός του Νουµ ο Ιησουέ.
Α Παραλ. 7,28    και κατάσχεσις αυτών και κατοικία αυτών· Βαιθήλ και αι κώµαι αυτής, κατ ανατολάς Νοαράν, προς
δυσµαίς Γαζέρ και αι κώµαι αυτής· και Συχέµ και αι κώµαι αυτής έως Γαιάν και αι κώµαι αυτής.
Α Παραλ. 7,28  Αι κατακτηθείσαι περιοχαί και κατοικίαι αυτών ήσαν η Βαιθήλ και αι κώµαι αι περί αυτήν. Προς ανατολάς
η Νοαράν, προς δυσµάς η Γαζέρ και αι κώµαι, που εξηρτώντο από αυτήν. Η Συχέµ και αι κώµαι αυτής µέχρι της Γαιάν και



των κωµοπόλεων, που εξηρτώντο από αυτήν.
Α Παραλ. 7,29    και έως ορίων υιών Μανασσή· Βαιθσαάν και αι κώµαι αυτής, Θαανάχ και αι κώµαι αυτής, Μαγεδδώ και αι
κώµαι αυτής, Δώρ και αι κώµαι αυτής. εν ταύταις κατώκησαν υιοί Ιωσήφ υιού Ισραήλ.
Α Παραλ. 7,29  Εις την περιοχήν των υιών Μανασσή, ήσαν αι πόλεις Βαιθσαάν και αι περί αυτήν κώµαι, η Θαανάχ και αι
κώµαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Μαγεδδώ και αι κώµαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Δωρ και αι περί αυτήν κώµαι. Εις
αυτάς είχον εγκατασταθή οι απόγονοι του Ιωσήφ, του υιού του Ιακώβ.
Α Παραλ. 7,30    υιοί Ασήρ· Ιεµνά και Σουΐα. και Ισουΐ και Βεριά και Σορέ αδελφή αυτών.
Α Παραλ. 7,30  Οι υιοί του Ασήρ ήσαν ο Ιεµνά, ο Σουΐα, ο Ισουΐ, ο Βεριά και η αδελφή αυτών η Σορέ.
Α Παραλ. 7,31    και υιοί Βεριά· Χάβερ και Μελχιήλ, ούτος πατήρ Βερζαΐθ.
Α Παραλ. 7,31   Υιοί του Βεριά ήσαν ο Χαβερ και ο Μελχιήλ. Αυτός ήτο πατήρ του Βερζαΐθ.
Α Παραλ. 7,32    και Χάβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ και τον Σαµήρ και τον Χωθάµ και την Σωλά αδελφήν αυτών.
Α Παραλ. 7,32  Ο Χαβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ, τον Σαµήρ, τον Χωθάµ και την αδελφήν αυτών την Σωλά.
Α Παραλ. 7,33    και υιοί Ιαφλήτ· Φασέκ και Βαβαήλ και Ασίθ· ούτοι υιοί Ιαφλήτ.
Α Παραλ. 7,33  Υιοί του Ιαφλήτ ήσαν ο Φασέκ, ο Βαµαήλ και ο Ασίθ. Αυτοί είναι οι υιοί του Ιαφλήτ.
Α Παραλ. 7,34    και υιοί Σεµµήρ· Αχιουραογά και Οβά και Αράµ
Α Παραλ. 7,34  Οι υιοί του Σεµµήρ ήσαν ο Αχιουραογά, ο Οβά, ο Αράµ,
Α Παραλ. 7,35    και Βανηελάµ· αδελφοί αυτού Σοφά και Ιµανά και Σελλής και Αµάλ.
Α Παραλ. 7,35  ο Βανηελάµ. Αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωφά, ο Ιµανά, ο Σελλής και ο Αµάλ.
Α Παραλ. 7,36    υιοί Σωφά· Σουέ και Αρναφάρ και Σουδά και Βαρίν και Ιµράν
Α Παραλ. 7,36  Οι υιοί του Σωφά ήσαν ο Σουέ, ο Αρναφάρ, ο Σουδά, ο Βαρίν, ο Ιµράν,
Α Παραλ. 7,37    και Σοβάλ και Ώδ και Σεµµά και Σαλισά και Ιεθράν και Βεηρά.
Α Παραλ. 7,37  ο Σοβάλ, ο Ωδ, ο Σεµµά, ο Σαλισά, ο Ιεθράν και ο Βεηρά.
Α Παραλ. 7,38    και υιοί Ιεθήρ· Ιεφινά και Φασφά και Αρά.
Α Παραλ. 7,38  Οι υιοί του Ιεθήρ ήσαν ο Ιεφινά, ο Φασφά και ο Αρά.
Α Παραλ. 7,39    και υιοί Ωλά· Ορέχ, Ανιήλ και ασιά.
Α Παραλ. 7,39  Οι υιοί του Ωλά ήσαν ο Ορέχ, ο Ανιήλ και ο Ρασιά.
Α Παραλ. 7,40    πάντες ούτοι υιοί Ασήρ, πάντες άρχοντες πατριών εκλεκτοί ισχυροί δυνάµει, άρχοντες ηγούµενοι· ο αριθµός
αυτών εις παράταξιν τού πολεµείν, αριθµός αυτών άνδρες εικοσιέξ χιλιάδες.
Α Παραλ. 7,40  Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ασήρ, όλοι αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, εκλεκτοί και γενναίοι άνδρες,
άρχοντες και ηγούµενοι. Ο αριθµός εκείνων, που ηδύναντο να λάβουν µέρος εις πολεµικάς επιχειρήσεις, ανήρχετο εις
εικοσιέξ χιλιάδας άνδρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Α Παραλ. 8,1  Καί Βενιαµίν εγέννησε Βαλέ πρωτότοκον αυτού και Ασβήλ τον δεύτερον, Ααρά τον τρίτον,
Α Παραλ. 8,1   Ο Βενιαµίν απέκτησε πρωτότοκον υιόν τον Βαλέ, δευτερότοκον τον Ασβήλ, τρίτον τον Ααρά,
Α Παραλ. 8,2  Νωά τον τέταρτον και αφή τον πέµπτον.
Α Παραλ. 8,2  τέταρτον τον Νωα, πέµπτον τον Ραφή.
Α Παραλ. 8,3  και ήσαν υιοί τώ Βαλέ· Αδίρ και Γηρά και Αβιούδ
Α Παραλ. 8,3  Οι δε υιοί του Βαλέ ήσαν οι εξής· Ο Αδίρ, ο Γηρά, ο Αβιούδ,
Α Παραλ. 8,4  και Αβισουέ και Νοαµά και Αχιά
Α Παραλ. 8,4  ο Αβισουέ, ο Νοαµά, ο Αχιά,
Α Παραλ. 8,5  και Γηρά και Σεφουφάµ και Ουράµ.
Α Παραλ. 8,5  ο Γηρά, ο Σεφουφάµ και ο Ουράµ.
Α Παραλ. 8,6  ούτοι υιοί Αώδ· ούτοί εισιν άρχοντες πατριών τοίς κατοικούσι Γαβεέ, και µετώκισαν αυτούς εις Μαναχαθί·
Α Παραλ. 8,6  Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Αώδ, οι οποίοι και ήσαν άρχοντες πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε την Γαβεέ,
όπου και τους µετέφεραν εις Μαναχαθί.
Α Παραλ. 8,7  και Νοοµά και Αχιά και Γηρά· ούτος Ιεγλαάµ και εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ.
Α Παραλ. 8,7  Ο Νοοµά, ο Αχιά και ο Γηρά. Αυτός ο Ιεγλαάµ εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ.
Α Παραλ. 8,8  και Σααρίν εγέννησεν εν τώ πεδίω Μωάβ µετά το αποστείλαι αυτόν Ωσίν και την Βααδά γυναίκα αυτού.
Α Παραλ. 8,8  Ο Σααρίν απέκτησεν υιούς εις την πεδιάδα της χώρας Μωάβ, αφού διεζεύχθη τας συζύγους του Ωσίν και την
Βααδά.
Α Παραλ. 8,9  και εγέννησεν εκ της Αδά γυναικός αυτού τον Ιωβάβ και τον Σεβιά και τον Μισά και τον Μελχάµ
Α Παραλ. 8,9  Απέκτησε δε αυτός από την γυναίκα του την Αδά τον Ιωβάβ, τον Σελά, τον Μισά, τον Μελχάµ,
Α Παραλ. 8,10    και τον Ιαώς και τον Σαβιά και τον Μαρµά· ούτοι άρχοντες των πατριών.
Α Παραλ. 8,10  τον Ιαώς, τον Σαβιά και τον Μαρµά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οικονενειών.
Α Παραλ. 8,11    και εκ της Ωσίν εγέννησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ.
Α Παραλ. 8,11   Από δε την Ωσίν απέκτησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ.
Α Παραλ. 8,12    και υιοί Αλφαάλ· Ωβήδ, Μισαάλ, Σεµµήρ· ούτος ωκοδόµησε την Ωνώ και την Λώδ και τας κώµας αυτής·
Α Παραλ. 8,12  Του Αλφαάλ δε οι υιοί ήσαν ο Ωβήδ, ο Μισαάλ, ο Σεµµήρ. Ο Σεµµήρ ανοικοδόµησε την Ωνώ και την Λωδ και
τας κωµοπόλεις αυτής·
Α Παραλ. 8,13    και Βεριά και Σαµά. ούτοι άρχοντες πατριών τοίς κατοικούσιν Αιλάµ, και ούτοι εξεδίωξαν τους
κατοικούντας Γέθ.
Α Παραλ. 8,13  και ο Βεριά και ο Σαµά, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε εις την Αιλάµ· αυτοί
εξεδίωξαν τους κατοίκους της πόλεως Γέθ.
Α Παραλ. 8,14    και αδελφός αυτού Σωσήκ και Αριµώθ
Α Παραλ. 8,14  Οι αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωσήκ, ο Αριµώθ,
Α Παραλ. 8,15    και Ζαβαδία, και Ωρήδ και Έδερ



Α Παραλ. 8,15  ο Ζαβαδία, ο Ωρήδ, ο Εδερ,
Α Παραλ. 8,16    και Μιχαήλ και Ιεσφά και Ιωδά, υιοί Βεριά.
Α Παραλ. 8,16  ο Μιχαήλ, ο Ιεσφά, ο Ιωδά. Ησαν αυτοί υιοί του Βεριά.
Α Παραλ. 8,17    και Ζαβαδία και Μοσολλάµ και Αζακί και Αβάρ
Α Παραλ. 8,17  Υιοί του Ελφαάλ ήσαν ο Ζαβαδία, ο Μοσολλάµ, ο Αζακί, ο Αβάρ,
Α Παραλ. 8,18    και Ισαµαρί και Ιεζλίας και Ιωβάβ, υιοί Ελφαάλ.
Α Παραλ. 8,18  ο Ισαµαρί, ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ.
Α Παραλ. 8,19    και Ιακίµ και Ζαχρί και Ζαβδί
Α Παραλ. 8,19  Υιοί δε του Σαµαΐθ ήσαν ο Ιακίµ, ο Ζαχρί, ο Ζαβδί,
Α Παραλ. 8,20    και Ελιωναΐ και Σαλαθί και Ελιηλί
Α Παραλ. 8,20  ο Ελιωναΐ ο Σαλαθί, ο Ελιηλί,
Α Παραλ. 8,21    και Αδαΐα και Βαραΐα και Σαµαράθ, υιοί Σαµαΐθ.
Α Παραλ. 8,21  ο Αδαΐα, ο Βαραΐα και ο Σαµαράθ.
Α Παραλ. 8,22    και Ιεσφάν και Ωβήδ και Ελεήλ
Α Παραλ. 8,22  Ο Ιεσφάν, ο Ωβήδ, ο Ελεήλ,
Α Παραλ. 8,23    και Αβδιών και Ζεχρί και Ανάν
Α Παραλ. 8,23  ο Αβδών, ο Ζεχρί, ο Ανάν,
Α Παραλ. 8,24    και Ανανία και Αµβρί και Αιλάµ και Αναθώθ
Α Παραλ. 8,24  ο Ανανίας, ο Αµβρί, ο Αιλάµ, ο Αναθώθ,
Α Παραλ. 8,25    και Ιαθίν και Ιεφαδίας και Φανουήλ, υιοί Σωσήκ,
Α Παραλ. 8,25  ο Ιαθίν, ο Ιεφαδίας και ο Φανουήλ ήσαν υιοί του Σωσήκ.
Α Παραλ. 8,26    και Σαµσαρί και Σααρίας και Γοθολία
Α Παραλ. 8,26  Υιοί δε του Ιεροάµ ήσαν ο Σαµσαρί, ο Σααρίας, ο Γοθολία,
Α Παραλ. 8,27    και Ιαρασία και Εριά και Ζεχρί, υιοί Ιεροάµ.
Α Παραλ. 8,27  ο Ιαρασία, ο Εριά και ο Ζεχρί.
Α Παραλ. 8,28    ούτοι άρχοντες πατριών κατά γενέσεις αυτών άρχοντες· ούτοι κατώκησαν εν Ιερουσαλήµ·
Α Παραλ. 8,28  Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άρχοντες κατά τας γενεαλογίας αυτών. Αυτοί είχαν
κατοικήσει εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 8,29    και εν Γαβαών κατώκησε πατήρ Γαβαών, και όνοµα γυναικί αυτού Μααχά.
Α Παραλ. 8,29  Εις την Γαβαών είχε κατοικήσει ο πατήρ Γαβαών. Το όνοµα της γυναικός του ήτο Μααχά.
Α Παραλ. 8,30    και ο υιός αυτής ο πρωτότοκος Αβαδών και Σούρ και Κίς και Βαάλ και Νήρ και Ναδάβ
Α Παραλ. 8,30  Ο πρωτότοκος υιός της ωνοµάζετο Αβαδών και οι άλλοι ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ,
Α Παραλ. 8,31    και Γεδούρ και αδελφός αυτού και Ζακχούρ και Μακελώθ·
Α Παραλ. 8,31  ο Γεδούρ, ο αδελφός αυτού, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ.
Α Παραλ. 8,32    και Μακελώθ εγέννησε τον Σαµαά· και γάρ ούτοι κατέναντι των αδελφών αυτών κατώκησαν εν
Ιερουσαλήµ µετά των αδελφών αυτών.
Α Παραλ. 8,32  Ο Μακελώθ εγέννησεν υιόν τον Σαµαά. Αυτοί µαζή µε άλλους αδελφούς των εγκατεστάθησαν απέναντι εις
την Ιερουσαλήµ πλησίον των αδελφών των
Α Παραλ. 8,33    και Νήρ εγέννησε τον Κίς, και Κίς εγέννησε τον Σαούλ, και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχισουέ
και τον Αµιναδάβ και τον Ασαβάλ.
Α Παραλ. 8,33  Ο Νηρ απέκτησε τον Κις, ο Κις απέκτησε τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον Μελχισουέ, τον
Αµιναδάβ, τον Αβασάλ.
Α Παραλ. 8,34    και υιός Ιωνάθαν Μεριβαάλ. και ο Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά.
Α Παραλ. 8,34  Υιός του Ιωνάθαν ήτο ο Μεριβαάλ, ο δε Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά.
Α Παραλ. 8,35    και υιοί Μιχά· Φίθων και Μελάχ και Θαράχ και Αχάζ.
Α Παραλ. 8,35  Οι υιοί του Μιχά ήσαν ο Φιθων, ο Μελάχ, ο Θαράχ, ο Αχάζ.
Α Παραλ. 8,36    και Αχάζ εγέννησε τον Ιαδά, και Ιαδά εγέννησε τον Σαλαιµάθ και τον Ασµώθ και τον Ζαµβρί, και Ζαµβρί
εγέννησε τον Μαισά,
Α Παραλ. 8,36  Και ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Σαλαιµάθ, τον Ασµώθ και τον Ζαµβρί. Ο
Ζαµβρί απέκτησεν υιόν τον Μαισά.
Α Παραλ. 8,37    και Μαισά εγέννησε τον Βαανά· αφαΐα υιός αυτού, Ελασά υιός αυτού, Εσήλ υιός αυτού.
Α Παραλ. 8,37  Ο Μαισά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, ο Βαανά απέκτησεν υιόν τον Ραφαΐα, ο Ραφαΐα τον Ελασά, ο Ελασά
απέκτησεν υιόν τον Εσήλ.
Α Παραλ. 8,38    και τώ Εσήλ έξ υιοί, και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Εζρικάµ πρωτότοκος αυτού και Ισµαήλ και Σαραΐα και
Αβδία και Ανάν και Ασά· πάντες ούτοι υιοί Εσήλ.
Α Παραλ. 8,38  Ο Εσήλ είχεν εξ υιούς. Τα ονόµατά των είναι αυτά· Πρωτότοκος είναι ο Εζρικάµ, κατόπιν ο Ισµαήλ, ο Σαραΐα,
ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Ολοι αυτοί είναι παιδιά του Εσήλ.
Α Παραλ. 8,39    και υιοί Ασήλ αδελφού αυτού· Αιλάµ πρωτότοκος αυτού και Ιάς ο δεύτερος και Ελιφαλέτ ο τρίτος.
Α Παραλ. 8,39  Οι υιοί του Ασήλ, του αδελφού αυτού, είναι· Πρωτότοκός του ο Αιλάµ, ο δεύτερος ο Ιάς, τρίτος ο Ελιφαλέτ.
Α Παραλ. 8,40    και ήσαν υιοί Αιλάµ ισχυροί άνδρες δυνάµει, τείνοντες τόξον και πληθύνοντες υιούς και υιούς των υιών,
εκατόν πεντήκοντα. πάντες ούτοι εξ υιών Βενιαµίν.
Α Παραλ. 8,40  Οι υιοί του Αιλάµ ήσαν άνδρες γενναίοι, οι οποίοι εχειρίζοντο µε επιδεξιότητα το τόξον, είχον δε αποκτήσει
πολλούς υιούς και εγγόνους, εν όλω εκατόν πεντήκοντα. Ολοι αυτοί ανήκον εις την φυλήν του Βενιαµίν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Α Παραλ. 9,1  Καί πάς Ισραήλ ο συλλοχισµός αυτών, και ούτοι καταγεγραµµένοι εν βιβλίω των βασιλέων Ισραήλ και Ιούδα
µετά των αποικισθέντων εις Βαβυλώνα εν ταίς ανοµίαις αυτών,



Α Παραλ. 9,1 Ολοι αυτοί οι Ισραηλίται είχαν καταγραφή κατά γενεαλογίας και ήσαν γραµµένοι στο βιβλίον των βασιλέων
του Ισραήλ και του Ιούδα, µαζή µε όσους είχαν µεταφερθή αιχµάλωτοι εις την Βαβυλώνα εξ αιτίας των παρανοµιών των .
Α Παραλ. 9,2  και οι κατοικούντες πρότερον εν ταίς κατασχέσεσιν αυτών εν ταίς πόλεσιν Ισραήλ, οι ιερείς, οι Λευίται και οι
δεδοµένοι.
Α Παραλ. 9,2  Οι πρώτοι κάτοικοι, οι οποίοι εγκατεστάθησαν εις τας παραχωρηθείσας προς αυτούς πόλεις µεταξύ του
ισραηλιτικού λαού, ήσαν οι ιερείς, οι Λευίται και οι άλλοι υπηρέται του ναού.
Α Παραλ. 9,3  και εν Ιερουσαλήµ κατώκησαν από των υιών Ιούδα και από των υιών Βενιαµίν και από των υιών Εφραίµ και
Μανασσή·
Α Παραλ. 9,3  Εις την Ιερουσαλήµ κατώκησαν εκ της φυλής του Ιούδα, εκ της φυλής του Βενιαµίν, από τας φυλάς Εφραίµ
και Μανασσή οι εξής·
Α Παραλ. 9,4  Γνωθί και υιός Αµµιούδ, υιού Αµρί, υιού υιών Φαρές υιού Ιούδα.
Α Παραλ. 9,4  Ο Γνωθί υιός του Αµµιούδ, υιού του Αµρί, ο οποίος ήτο υιός των απογόνων του Φαρές, ο δε Φαρές ήτο υιός του
Ιούδα.
Α Παραλ. 9,5  και εκ των Σηλωνί· Ασαΐα πρωτότοκος αυτού και οι υιοί αυτού.
Α Παραλ. 9,5  Από τους υιούς του Σηλωνί κατώκησαν ο πρωτότοκος υιός του ο Ασαΐα και τα παιδιά αυτού.
Α Παραλ. 9,6  εκ των υιών Ζαρά· Ιεήλ και αδελφοί αυτών, εξακόσιοι και ενενήκοντα.
Α Παραλ. 9,6  Από τους υιούς του Ζαρά κατώκησαν ο Ιεήλ και οι απόγονοι αυτού, εν όλω εξακόσιοι ενενήκοντα.
Α Παραλ. 9,7  και εκ των υιών Βενιαµίν· Σαλώ υιός Μοσολλάµ υιού Ωδουΐα υιού Ασινού
Α Παραλ. 9,7  Από τους υιούς του Βενιαµίν κατώκησαν ο Σαλώ, ο υιός του Μοσολλάµ, ο οποίος ήτο υιός του Ωδουΐα, υιού
του Ασινού.
Α Παραλ. 9,8  και Ιεµναά υιός Ιεροβοάµ και Ηλώ· ούτοι υιοί Οζί υιού Μαχίρ· και Μασσαλήµ υιός Σαφατία υιού αγουήλ υιού
Ιεµναΐ
Α Παραλ. 9,8  Ο Ιεµναά, ο υιός του Ιεροβοάµ, και ο Ηλώ· αυτοί είναι οι υιοί του Οζί, υιού του Μαχίρ, υιού του Μασσαλήµ,
υιού του Σαφατία, ο οποίος ήτο υιός του Ραγουήλ, υιού του Ιεµναΐ.
Α Παραλ. 9,9  και αδελφοί αυτών κατά γενέσεις αυτών, εννακόσιοι πεντηκονταέξ, πάντες οι άνδρες άρχοντες πατριών κατ
οίκους πατριών αυτών.
Α Παραλ. 9,9  Μαζή των εγκατεστάθησαν και οι αδελφοί αυτών κατά τας οικογενείας των , εν όλω εννεακόσιοι πεντήκοντα
εξ. Ολοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών.
Α Παραλ. 9,10    και από των ιερέων· Ιωδαέ και Ιωαρίµ και Ιαχίν
Α Παραλ. 9,10  Από δε τους ιερείς κατώκησαν ο Ιωδαέ, ο Ιωαρίµ, ο Ισχίν,
Α Παραλ. 9,11    και Αζαρία υιός Χελκία υιού Μοσολλάµ υιού Σαδώκ υιού Μαραϊώθ υιού Αχιτώβ ηγούµενος οίκου τού Θεού
Α Παραλ. 9,11   ο Αζαρία υιός του Χελκία, υιού του Μοσσολλάµ, υιού του Σαδώκ, υιού του Μαραϊώθ, υιού του Αχιτώβ, ο
οποίος ήτο άρχων στον ναόν του Θεού.
Α Παραλ. 9,12    και Αδαΐα υιός Ιραάµ υιού Φασχώρ υιού Μελχία και Μαασαία υιός Αδιήλ υιού Εζιρά υιού Μοσολλάµ υιού
Μασελµώθ υιού Εµµήρ
Α Παραλ. 9,12  Και ο Αδαία ο υιός του Ιραάµ, υιού του Φασχώρ, υιού του Μελχία και ο Μαασαία υιός του Αδιήλ, υιού του
Εζιρά, υιού του Μοσολλάµ, υιού του Μασελµώθ, υιού του Εµµήρ.
Α Παραλ. 9,13    και αδελφοί αυτών άρχοντες οίκων πατριών αυτών χίλιοι και επτακόσιοι και εξήκοντα, ισχυροί δυνάµει εις
εργασίαν λειτουργίας οίκου τού Θεού.
Α Παραλ. 9,13  Οι αδελφοί αυτών ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, ανήρχοντο εις χιλίους επτακοσίους
εξήκοντα, ήσαν ικανοί και δυνατοί άνδρες δια τας εργασίας εις εξυπηρέτησιν του ναού του Θεού .
Α Παραλ. 9,14    και εκ των Λευιτών· Σαµαΐα υιός Ασώβ υιού Εζρικάµ υιού Ασαβία εκ των υιών Μεραρί,
Α Παραλ. 9,14  Από τους Λευίτας ήσαν· ο Σαµαΐα υιός του Ασώβ, υιού του Εζρικάµ, υιού του Ασαβία από τους απογόνους
του Μεραρί,
Α Παραλ. 9,15    και Βακβακάρ και Αρής και Γαλαάλ και Ματθανίας υιός Μιχά υιού Ζεχρί υιού Ασάφ
Α Παραλ. 9,15  ο Βακβακάρ, ο Αρής, ο Γαλαάλ και ο Ματθανίας υιός του Μιχά υιού του Ζεχρί απογόνου του Ασάφ.
Α Παραλ. 9,16    και Αβδία υιός Σαµία υιού Γαλαάλ υιού Ιδιθούν και Βαραχία υιός Οσσά υιού Ελκανά, ο κατοικών εν ταίς
κώµαις Νετωφατί.
Α Παραλ. 9,16  Ο Αβδία υιός του Σαµία, υιού του Γαλαάλ, υιού του Ιδιθούν, ο Βαραχία υιός του Οσσά, υιού του Ελκανά, ο
οποίος κατοικούσεν εις τας κωµοπόλεις Νετωφατί.
Α Παραλ. 9,17    οι πυλωροί· Σαλώµ, Ακούµ, Τελµών και Αιµάν και αδελφοί αυτών, Σαλώµ ο άρχων·
Α Παραλ. 9,17  Οι θυρωροί δε του ναού ήσαν ο Σαλώµ, ο Ακούµ, ο Τελµών, ο Αιµάν και οι αδελφοί αυτών. Ο Σαλώµ ήτο
αρχηγός µεταξύ αυτών.
Α Παραλ. 9,18    και έως ταύτης εν τή πύλη τού βασιλέως κατ ανατολάς· αύται αι πύλαι των παρεµβολών υιών Λευί .
Α Παραλ. 9,18  Αυτός ήτο αρχηγός της βασιλικής πύλης του ναού, η οποία έκειτο προς ανατολάς µέχρι της εποχής που
εγράφοντο αυτά. Αυτοί ήσαν οι θυρωροί της κατασκηνώσεως των ανδρών της φυλής Λευι .
Α Παραλ. 9,19    και Σαλώµ υιός Κωρή υιού Αβιασάφ υιού Κορέ. και οι αδελφοί αυτού εις οίκον πατρός αυτού, οι Κορίται, επί
των έργων της λειτουργίας φυλάσσοντες τας φυλακάς της σκηνής, και πατέρες αυτών επί της παρεµβολής Κυρίου
φυλάσσοντες την είσοδον.
Α Παραλ. 9,19  Και ο Σαλώµ υιός του Κωρή, υιού του Αβιασάφ, υιοί του Κορέ, και οι αδελφοί του από την οικογένειαν του
πατρός του οι Κορίται, είχον αναλάβει το έργον να φρουρούν τας θύρας της Σκηνής. Οι δε πατέρες αυτών είχον αναλάβει να
φρουρούν την είσοδον του στρατοπέδου των Ισραηλιτών.
Α Παραλ. 9,20    και Φινεές υιός Ελεάζαρ ηγούµενος ήν επ αυτών έµπροσθεν Κυρίου, και ούτοι µετ αυτού.
Α Παραλ. 9,20  Ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, ήτο αρχηγός αυτών ενώπιον του Κυρίου και αυτοί ήσαν υπό τας διαταγάς του .
Α Παραλ. 9,21    Ζαχαρίας υιός Μασαλαµί πυλωρός της θύρας της σκηνής τού µαρτυρίου.
Α Παραλ. 9,21  Ο Ζαχαρίας, ο υιός του Μασαλαµί, ήτο θυρωρός εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Α Παραλ. 9,22    πάντες οι εκλεκτοί επί της πύλης εν ταίς πύλαις διακόσιοι και δεκαδύο· ούτοι εν ταίς αυλαίς αυτών, ο



καταλοχισµός αυτών· τούτους έστησε Δαυίδ και Σαµουήλ ο βλέπων τή πίστει αυτών.
Α Παραλ. 9,22  Ολοι αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι είχαν εκλεγή ως θυρωροί εις τας διαφόρους πύλας, ανήρχοντο εις διακοσίους
δώδεκα. Ησαν δε εγγεγραµµένοι κατά τας γενεαλογίας αυτών εις τας πόλεις των. Αυτούς δια την πίστιν και ευσυνειδησίαν
των ώρισεν ο Δαυίδ και ο προφήτης Σαµουήλ εις τας υπηρεσίας αυτάς.
Α Παραλ. 9,23    και ούτοι και οι υιοί αυτών επί των πυλών εν οίκω Κυρίου και εν οίκω της σκηνής τού φυλάσσειν.
Α Παραλ. 9,23  Αυτοί και τα τέκνα των ετοποθέτηθησαν ως φρουροί εις τας πύλας του ναού του Κυρίου, όπως ήσαν άλλοτε
και επί της Σκηνής του Μαρτυρίου.
Α Παραλ. 9,24    κατά τους τέσσαρας ανέµους ήσαν αι πύλαι, κατά ανατολάς, θάλασσαν, βοράν, νότον.
Α Παραλ. 9,24  Εις τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος ευρίσκοντο αι πύλαι, άρα και οι θυρωροί, δηλαδή προς ανατολάς, προς
δυσµάς, προς βορράν και προς νότον.
Α Παραλ. 9,25    και αδελφοί αυτών εν ταίς αυλαίς αυτών τού εισπορεύεσθαι κατά επτά ηµέρας από καιρού εις καιρόν µετά
τούτων.
Α Παραλ. 9,25  Οι αδελφοί αυτών, οι οποίοι έµεναν εις τα χωρία των, είχαν την υποχρέωσιν και το δικαίωµα να έρχονται
από καιρού εις καιρόν επί επτά ηµέρας πλησίον εκείνων.
Α Παραλ. 9,26    ότι εν πίστει εισί τέσσαρες δυνατοί των πυλών. και οι Λευίται ήσαν επί των παστοφορίων, και επί των
θησαυρών οίκου τού Θεού παρεµβάλλουσιν,
Α Παραλ. 9,26  Διότι τέσσαρες ήσαν οι αρχηγοί των θυρωρών, στους οποίους είχον εµπιστευθή την υπηρεσίαν αυτήν. Οι δε
Λευίται είχον την επίβλεψιν των δωµατίων του ναού και των θησαυροφυλακίων του ναού του Θεού. Δι' αυτό και έµεναν
κοντά στον ναόν.
Α Παραλ. 9,27    ότι επ αυτούς η φυλακή, και ούτοι επί των κλειδών το πρωΐ πρωΐ ανοίγειν τας θύρας τού ιερού.
Α Παραλ. 9,27  Διότι εις αυτούς είχεν ανατεθή αυτή η φύλαξις και εις αυτούς είχον δοθή τα κλειδιά, δια να ανοίγουν κάθε
πρωϊ τας θύρας του ιερού.
Α Παραλ. 9,28    και εξ αυτών επί τα σκεύη της λειτουργίας, ότι εν αριθµώ εισοίσουσι και εν αριθµώ εξοίσουσι.
Α Παραλ. 9,28  Μερικοί από αυτούς ήσαν επιτετραµµένοι δια την επίβλεψιν των ιερών σκευών της υπηρεσίας του ναού, τα
οποία εισήγον και εξήγον, αφού προηγουµένως τα αριθµούσαν πάντοτε.
Α Παραλ. 9,29    και εξ αυτών καθεσταµένοι επί τα σκεύη και επί πάντα σκεύη τα άγια και επί της σεµιδάλεως, τού οίνου,
τού ελαίου, τού λιβανωτού και των αρωµάτων.
Α Παραλ. 9,29  Αλλοι από αυτούς είχαν αναλάβει την επίβλεψιν επί όλων των άλλων ιερών σκευών του θυσιαστηρίου , όπως
επίσης και επί της σεµιγδάλεως, του οίνου, του λιβανωτού και των αρωµάτων.
Α Παραλ. 9,30    και από των υιών των ιερέων ήσαν µυρεψοί τού µύρου και εις τα αρώµατα.
Α Παραλ. 9,30  Από τους υιούς των ιερέων υπήρχον τεχνίται ικανοί, οι οποίοι κατεσκεύαζαν µύρα και αρώµατα.
Α Παραλ. 9,31    και Ματταθίας εκ των Λευιτών (ούτος ο πρωτότοκος τώ Σαλώµ τώ Κορίτη) εν τή πίστει επί τα έργα της
θυσίας τού τηγάνου τού µεγάλου ιερέως.
Α Παραλ. 9,31  Ενας από τους Λευίτας, ο Ματταθίας (πρωτότοκος υιός του Σαλώµ του Κορίτου) είχεν ως καθήκον να
φροντίζη δια τας θυσίας, τας οποίας ο µέγας αρχιερεύς προσέφερε δια του τηγάνου.
Α Παραλ. 9,32    και Βαναΐας ο Κααθίτης εκ των αδελφών αυτών επί των άρτων της προθέσεως τού ετοιµάσαι σάββατον
κατά σάββατον.
Α Παραλ. 9,32  Ο Βαναΐας ο Κααθίτης, ένας από τους αδελφούς αυτών, είχεν επωµισθή την φροντίδα να ετοιµάζη τους
άρτους της προθέσεως κατά παν Σαββατον.
Α Παραλ. 9,33    και ούτοι ψαλτωδοί άρχοντες των πατριών των Λευιτών, διατεταγµέναι εφηµερίαι, ότι ηµέρα και νύξ επ
αυτοίς εν τοίς έργοις.
Α Παραλ. 9,33  Αυτοί ήσαν, που έψαλλαν τη συνοδεία µουσικών οργάνων, οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών των
Λευϊτών, οι τακτοποιηµένοι κατά τάξεις, ώστε ηµέραν και νύκτα να είναι εις τα έργα των.
Α Παραλ. 9,34    ούτοι άρχοντες των πατριών των Λευιτών κατά γενέσεις αυτών άρχοντες· ούτοι κατώκησαν εν Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 9,34  Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οίκων των Λευϊτών, οι αρχηγοί κατά τας οικογενείας αυτών. Αυτοί
είχαν κατοικήσει εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 9,35    και εν Γαβαών κατώκησε πατήρ Γαβαών Ιεήλ, και όνοµα γυναικός αυτού Μααχά.
Α Παραλ. 9,35  Εις την Γαβαών είχεν εγκατασταθή ο πατήρ Γαβαών, ο Ιεήλ. Η σύζυγός του ωνοµάζετο Μααχά.
Α Παραλ. 9,36    και υιός αυτού ο πρωτότοκος Αβαδών και Σούρ και Κίς και Βαάλ και Νήρ και Ναδάβ
Α Παραλ. 9,36  Πρωτότοκος υιός του ήτο ο Αβαδών, έπειτα δε ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ,
Α Παραλ. 9,37    και Γεδούρ και αδελφός και Ζακχούρ και Μακελώθ.
Α Παραλ. 9,37  ο Γεδούρ και ο αδελφός, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ.
Α Παραλ. 9,38    και Μακελώθ εγέννησε τον Σαµαά. και ούτοι εν µέσω των αδελφών αυτών κατώκησαν εν Ιερουσαλήµ εν
µέσω των αδελφών αυτών.
Α Παραλ. 9,38  Ο Μακελώθ απέκτησεν υιόν τον Σαµαά. Αυτοί εγκατεστάθησαν εν µέσω των αδελφών των εις την
Ιερουσαλήµ, εν µέσω των αδελφών των.
Α Παραλ. 9,39    και Νήρ εγέννησε τον Κίς, και Κίς εγέννησε τον Σαούλ, και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχισουέ
και τον Αµιναδάβ και τον Ασαβάλ.
Α Παραλ. 9,39  Ο Νηρ απέκτησεν υιόν τον Κις, ο Κις απέκτησεν υιόν τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον
Μελχισουέ, τον Αµιναδάβ και τον Ασαβάλ.
Α Παραλ. 9,40    και υιός Ιωνάθαν Μεριβαάλ· και Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά.
Α Παραλ. 9,40  Υιός του Ιωνάθαν ήτο Μεριβαάλ. ο Μεριβαάλ απέκτησεν υιόν τον Μιχά.
Α Παραλ. 9,41    και υιοί Μιχά· Φιθών και Μαλάχ και Θαράχ.
Α Παραλ. 9,41  Υιοί δε του Μιχά ήσαν ο Φιθών, ο Μαλάχ και ο Θαράχ.
Α Παραλ. 9,42    και Αχάζ εγέννησε τον Ιαδά, και Ιαδά εγέννησε τον Γαλεµέθ και τον Γαζµώθ και τον Ζαµβρί, και Ζαµβρί
εγέννησε τον Μασά,
Α Παραλ. 9,42  Ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Γαλεµέθ, τον Γαζµώθ και τον Ζαµβρί. Ο Ζαµβρί



απέκτησε τον Μασά.
Α Παραλ. 9,43    και Μασά εγέννησε τον Βαανά, αφαΐα υιός αυτού, Ελασά υιός αυτού, Εσήλ υιός αυτού.
Α Παραλ. 9,43  Ο Μασά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, του Βαανά υιός ήτο ο Ραφαΐα, του Ραφαΐα υιός ήτο ο Ελασά και του
Ελασά υιός ήτο ο Εσήλ.
Α Παραλ. 9,44    και τώ Εσήλ έξ υιοί, και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Εζρικάµ πρωτότοκος αυτού και Ισµαήλ και Σαραΐα και
Αβδία και Ανάν και Ασά. ούτοι υιοί Εσήλ.
Α Παραλ. 9,44  Ο Εσήλ απέκτησεν εξ υιούς, οι οποίοι ωνοµάζοντο· Ο πρωτότοκος του Εζρικάµ, έπειτα από αυτόν ο Ισµαήλ, ο
Σαραΐα, ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Αυτοί είναι οι υιοί του Εσήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Α Παραλ. 10,1    Καί αλλόφυλοι επολέµησαν προς τον Ισραήλ, και έφυγον από προσώπου αλλοφύλων, και έπεσον
τραυµατίαι εν όρει Γελβουέ.
Α Παραλ. 10,1   Οι Φιλισταίοι επολέµησαν εναντίον του ισραηλιτικού λαού. Οι δε Ισραηλίται ενικήθησαν και ετράπησαν
εις φυγήν εµπρός από τους Φιλισταίους. Εις δε το όρος Γελβουέ έπεσαν πολλοί Ισραηλίται νεκροί.
Α Παραλ. 10,2    και κατεδίωξαν οι αλλόφυλοι οπίσω Σαούλ και οπίσω των υιών αυτού, και επάταξαν αλλόφυλοι τον
Ιωνάθαν και τον Αµιναδάβ και τον Μελχισουέ υιούς Σαούλ.
Α Παραλ. 10,2  Οι Φιλισταίοι κατεδίωξαν τον φεύγοντα Σαούλ και τους υιούς του. Εφόνευσαν δε τον Ιωνάθαν, τον
Αµιναδάβ, και τον Μελχισουέ, υιούς του Σαούλ.
Α Παραλ. 10,3    και εβαρύνθη ο πόλεµος επί Σαούλ, και εύρον αυτόν οι τοξόται εν τόξοις και πόνοις, και επόνεσεν από των
τόξων.
Α Παραλ. 10,3  Ο δε πόλεµος έγινεν έτσι πάρα πολύ σκληρός και βαρύς εναντίον του Σαούλ . Οι εκ των Φιλισταίων, ικανοί
στον χειρισµόν του τόξου, ευρήκαν τον Σαούλ και τον ετόξευσαν. Ο Σαούλ επληγώθη θανασίµως και ησθάνθη πόνον από
τας πληγάς αυτάς.
Α Παραλ. 10,4    και είπε Σαούλ τώ αίροντι τα σκεύη αυτού· σπάσαι την ροµφαίαν σου και εκκέντησόν µε εν αυτή, µη
έλθωσιν οι απερίτµητοι ούτοι και εµπαίξωσί µοι. και ουκ εβούλετο ο αίρων τα σκεύη αυτού, ότι εφοβείτο σφόδρα· και έλαβε
Σαούλ την ροµφαίαν και επέπεσεν επ αυτήν.
Α Παραλ. 10,4  Είπε δε τότε ο Σαούλ στον δούλον του, ο οποίος του µετέφερε τα όπλα· “ανάσυρε την ροµφαίαν σου και
θανάτωσέ µε µε αυτήν, δια να µη έλθουν αυτοί οι απερίτµητοι και µε εµπαίξουν και µε εξευτελίσουν”. Ο βαστάζων όµως τα
όπλα του Σαούλ δεν ηθέλησε να εκτελέση αυτήν την εντολήν, διότι εφοβείτο να φονεύση τον χριστόν Κυρίου. Ο Σαούλ
επήρε τότε την ροµφαίαν, έπεσεν επάνω εις αυτήν και εθανατώθη.
Α Παραλ. 10,5    και είδεν ο αίρων τα σκεύη αυτού ότι απέθανε Σαούλ, και έπεσε και γε αυτός επί την ροµφαίαν αυτού και
απέθανε.
Α Παραλ. 10,5  Ο δούλος, που µετέφερε τα όπλα του κυρίου του, όταν είδεν ότι ο Σαούλ απέθανεν έπεσε και αυτός επάνω εις
την ροµφαίαν και εθανατώθη.
Α Παραλ. 10,6    και απέθανε Σαούλ και τρεις υιοί αυτού εν τή ηµέρα εκείνη, και πάς ο οίκος αυτού επί το αυτό απέθανε.
Α Παραλ. 10,6  Ετσι απέθανεν ο Σαούλ και τα τρία του παιδιά κατά την ηµέραν εκείνην. Τοτε δε εθανατώθη και όλη η
οικογένεια του Σαούλ.
Α Παραλ. 10,7    και είδε πάς ανήρ Ισραήλ ο εν τώ αυλώνι ότι έφυγεν Ισραήλ και ότι απέθανε Σαούλ και οι υιοί αυτού, και
κατέλιπον τας πόλεις αυτών και έφυγον· και ήλθον οι αλλόφυλοι και κατώκησαν εν αυταίς.
Α Παραλ. 10,7  Ολοι οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την πεδιάδα, όταν είδαν ότι ο ισραηλιτικός στρατός ετράπη εις
φυγήν και ότι ο Σαούλ µε τους τρεις υιούς του εφονεύθησαν, εγκατέλειψαν τας πόλεις των και ετράπησαν εις φυγήν. Ηλθον
κατόπιν οι Φιλισταίοι και εγκατεστάθησαν µέσα εις αυτάς.
Α Παραλ. 10,8    και εγένετο τή εποµένη και ήλθον αλλόφυλοι τού σκυλεύειν τους τραυµατίας και εύρον τον Σαούλ και τους
υιούς αυτού πεπτωκότας εν τώ όρει Γελβουέ.
Α Παραλ. 10,8  Την εποµένην ηµέραν της νίκης των ήλθαν οι Φιλισταίοι, δια να λαφυραγωγήσουν τους νεκρούς. Ευρήκαν
δε τον Σαούλ και τους υιούς του νεκρούς στο όρος Γελβουέ.
Α Παραλ. 10,9    και εξέδυσαν αυτόν και έλαβον την κεφαλήν αυτού και τα σκεύη αυτού και απέστειλαν εις γήν αλλοφύλων
κύκλω τού ευαγγελίσασθαι τοίς ειδώλοις αυτών και τώ λαώ·
Α Παραλ. 10,9  Τον εγύµνωσαν από τα βασιλικά του ενδύµατα, επήραν το κεφάλι του και τα όπλα του, και τα έστειλαν όλα
αυτά, δια να τα περιφέρουν εις την χώραν των και να διακηρύξουν το χαρµόσυνον άγγελµα της νίκης των εις τα είδωλά
των και στον λαόν των.
Α Παραλ. 10,10   και έθηκαν τα σκεύη αυτών εν οίκω θεού αυτών και την κεφαλήν αυτού έθηκαν εν οίκω Δαγών.
Α Παραλ. 10,10  Τα όπλα του Σαούλ και των υιών του τα έθεσαν οι Φιλισταίοι στον ναόν των, την δε κεφαλήν του Σαούλ
στον ναόν του Θεού των Δαγών.
Α Παραλ. 10,11   και ήκουσαν πάντες οι κατοικούντες Γαλαάδ άπαντα, ά εποίησαν οι αλλόφυλοι τώ Σαούλ και υιώ Ισραήλ.
Α Παραλ. 10,11  Ολοι οι κάτοικοι της Γαλαάδ ήκουσαν αυτά, που έγιναν εις βάρος του Σαούλ και των Ισραηλιτών.
Α Παραλ. 10,12   και ηγέρθησαν εκ Γαλαάδ πάς ανήρ δυνατός και έλαβον το σώµα Σαούλ και το σώµα των υιών αυτού και
ήνεγκαν αυτά εις Ιαβίς και έθαψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβίς και ενήστευσαν επτά ηµέρας.
Α Παραλ. 10,12  Τοτε όλοι οι γενναίοι άνδρες της Γαλαάδ εσηκώθησαν επήγαν και επήραν το σώµα του Σαούλ και τα
σώµατα των υιών του, τα οποία και µετέφεραν εις την πόλιν των, την Ιαβίς. Τα οστά αυτών τα έθαψαν εις την Ιαβίς υπό την
δρυν και εις ένδειξιν πένθους ενήστευσαν επί επτά ηµέρας.
Α Παραλ. 10,13   και απέθανε Σαούλ εν ταίς ανοµίαις αυτού, αίς ηνόµησε τώ Θεώ κατά τον λόγον Κυρίου, διότι ουκ
εφύλαξεν· ότι επηρώτησε Σαούλ εν τώ εγγαστριµύθω τού ζητήσαι, και απεκρίνατο αυτώ Σαµουήλ ο προφήτης·
Α Παραλ. 10,13  Κατ' αυτόν τον τρόπον απέθανεν ο Σαούλ εξ αιτίας των παρανοµιών του, τας οποίας διέπραξεν ενώπιον του
Θεού, διότι παρέβη τον λόγον του Κυρίου και δεν εφύλαξε τον Νοµον του. Μια από τας παρανοµίας του ήτο και το ότι
επήγε να συµβουλευθή την µάγισσαν, δια να µάθη το µέλλον του, και επήρε απόκρισιν από τον προφήτην Σαµουήλ.
Α Παραλ. 10,14   και ουκ εζήτησε Κύριον, και απέκτεινεν αυτόν και επέστρεψε την βασιλείαν τώ Δαυίδ υιώ Ιεσσαί.



Α Παραλ. 10,14  Δεν συνεβουλεύθη τον Κυριον και ο Κυριος παρεχώρησε τον τραγικόν αυτόν θάνατον στον Σαούλ και
έδωσε την βασιλείαν του Ισραηλιτικού λαού στον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Α Παραλ. 11,1    Καί ήλθε πάς Ισραήλ προς Δαυίδ εν Χεβρών λέγοντες· ιδού οστά σου και σάρκες σου ηµείς·
Α Παραλ. 11,1  Ηλθεν όλος ο ισραηλιτικός λαός στον Δαυίδ, εις την πόλιν Χεβρών, και του είπον· “ιδού, ηµείς είµεθα οστά
σου και σάρκες σου. Ανήκοµεν εις την αυτήν φυλήν.
Α Παραλ. 11,2    και εχθές και τρίτην όντος Σαούλ βασιλέως, σύ ήσθα ο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ, και είπεν Ισραήλ
Κύριός σοι· σύ ποιµανείς τον λαόν µου τον Ισραήλ, και σύ έση εις ηγούµενον επί Ισραήλ.
Α Παραλ. 11,2   Και προηγουµένως, όταν βασιλεύς ήτο ο Σαούλ, συ κυρίως ήσο ο διοικών τον ισραηλιτικόν λαόν, ο δε
Κυριος του ισραηλιτικού λαού, ο Θεός, εις σε είπεν ότι θα κυβερνήσης ως καλός ποιµήν τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν και
συ θα είσαι ο αρχηγός του λαού αυτού”.
Α Παραλ. 11,3    και ήλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών, και διέθετο αυτοίς ο βασιλεύς Δαυίδ
διαθήκην εν Χεβρών έναντι Κυρίου, και έχρισαν τον Δαυίδ εις βασιλέα επί Ισραήλ κατά τον λόγον Κυρίου, διά χειρός
Σαµουήλ.
Α Παραλ. 11,3   Ετσι ήλθον όλοι οι πρεσβύτεροι του ισραηλιτικού λαού προς τον βασιλέα εις την Χεβρών. Ο δε βασιλεύς
Δαυίδ συνήψεν επίσηµον συµφωνίαν µε αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την πόλιν εκείνην, την Χεβρών. Οι επίσηµοι του
ισραηλιτικού λαού έχρισαν βασιλέα τον Δαυίδ, σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος είχε προαναγγείλει δια του
προφήτου Σαµουήλ.
Α Παραλ. 11,4    Καί επορεύθη ο βασιλεύς και άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήµ (αύτη Ιεβούς), και εκεί οι Ιεβουσαίοι οι
κατοικούντες την γήν είπον τώ Δαυίδ·
Α Παραλ. 11,4   Ο βασιλεύς Δαυίδ επορεύθη µαζή µε τους άνδρας του εις την Ιερουσαλήµ ( Ιεβούς, όπως ωνοµάζετο
παλαιότερα). Οι κάτοικοι όµως της χώρας αυτής οι Ιεβουσαίοι του είπαν·
Α Παραλ. 11,5    ουκ εισελεύση ώδε. και προκατελάβετο την περιοχήν Σιών (αύτη η πόλις Δαυίδ).
Α Παραλ. 11,5   “Δεν θα εισέλθης εδώ”. Ο Δαυίδ όµως κατέλαβε τον οχυρόν τόπον, την Σιών (αύτη από εδώ και πέρα λέγεται
πόλις Δαυίδ).
Α Παραλ. 11,6    και είπε Δαυίδ· πάς τύπτων Ιεβουσαίον εν πρώτοις και έσται εις άρχοντα και εις στρατηγόν· και ανέβη επ
αυτήν εν πρώτοις Ιωάβ υιός Σαρουΐα και εγένετο εις άρχοντα.
Α Παραλ. 11,6   Και είπεν ο Δαυίδ προς τους άνδρας του· “εκείνος ο οποίος πρώτος θα φονεύση ένα Ιεβουσαίον, θα γίνη
αρχηγός και στρατηγός”. Πρώτος, ο οποίος ανέβη στον ωχυρωµένον αυτόν τόπον, ήτο ο Ιωάβ ο υιός της Σαρουΐας και
εφόνευσεν ένα Ιεβουσαίον. Ετσι δε ανεκηρύχθη αρχηγός.
Α Παραλ. 11,7    και εκάθισε Δαυίδ εν τή περιοχή· διά τούτο εκάλεσεν αυτήν Πόλιν Δαυίδ·
Α Παραλ. 11,7   Ο Δαυίδ εγκατεστάθη εις την ωχυρωµένην εκείνην περιοχήν. Δια τούτο και ωνόµασεν αυτήν “Πολιν Δαυίδ”.
Α Παραλ. 11,8    και ωκοδόµησε την πόλιν κύκλω· και επολέµησε και έλαβε την πόλιν.
Α Παραλ. 11,8   Ο Δαυίδ αφού επολέµησε και κατέλαβε την πόλιν αυτήν, την ανοικοδόµησε και ωχύρωσε τα γύρω αυτής
µέρη.
Α Παραλ. 11,9    και επορεύετο Δαυίδ πορευόµενος και µεγαλυνόµενος, και Κύριος παντοκράτωρ µετ αυτού.
Α Παραλ. 11,9   Ο Δαυίδ, όσον παρήρχετο ο χρόνος, εµεγάλωνεν εις δύναµιν, διότι Κυριος ο παντοκράτωρ ήτο µαζή του.
Α Παραλ. 11,10   Καί ούτοι οι άρχοντες των δυνατών, οί ήσαν τώ Δαυίδ, οι κατισχύοντες µετ αυτού εν τή βασιλεία αυτού
µετά παντός Ισραήλ τού βασιλεύσαι αυτόν κατά τον λόγον Κυρίου επί Ισραήλ·
Α Παραλ. 11,10  Αυτοί δε είναι οι αρχηγοί των γενναίων ανδρών, που ήσαν εις την υπηρεσίαν του Δαυίδ και οι οποίοι τον
εβοηθούσαν και τον ενίσχυαν µαζή µε όλον τον ισραηλιτικόν λαόν εις την βασιλείαν του, ώστε να βασιλεύση στον λαόν
σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος είχε δώσει στον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Παραλ. 11,11   και ούτος ο αριθµός των δυνατών τού Δαυίδ· Ιεσεβάαλ υιός Αχαµανί πρώτος των τριάκοντα· ούτος
εσπάσατο την ροµφαίαν αυτού άπαξ επί τριακοσίους τραυµατίας εν καιρώ ενί.
Α Παραλ. 11,11  Αυτός δε είναι ο κατάλογος των ηρώων, που υπηρετούσαν τον Δαυίδ· ο Ιεσεβάαλ, υιός του Αχαµανί, ο
αρχηγός των τριάκοντα. Αυτός ανέσυρε κάποτε την ροµφαίαν του και εις την περίστασιν εκείνην εφόνευσε τριακοσίους
άνδρας.
Α Παραλ. 11,12   και µετ αυτόν Ελεάζαρ υιός Δωδαΐ ο Αχωχί· ούτος ήν εν τοίς τρισί δυνατοίς .
Α Παραλ. 11,12  Επειτα από αυτόν ήτο ο Ελεάζαρ, υιός του Δωδαΐ, ο οποίος κατήγετο από την Αχώχ. Αυτός ήτο ένας από
τους τρεις γενναίους άνδρας.
Α Παραλ. 11,13   ούτος ήν µετά Δαυίδ εν Φασοδοµίν, και οι αλλόφυλοι συνήχθησαν εκεί εις πόλεµον, και ήν µερίς τού αγρού
πλήρης κριθών, και ο λαός έφυγεν από προσώπου αλλοφύλων·
Α Παραλ. 11,13  Αυτός ευρίσκετο µαζή µε τον Δαυίδ εις την Φασοδοµίν. Οι Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθή εκεί, δια να
πολεµήσουν. Εκεί υπήρχεν ένα τµήµα αγρού σπαρµένο µε κριθάρι. Ο λαός κατά τον πόλεµον αυτόν εφοβήθη και ετράπη
εις φυγήν ενώπιον των Φιλισταίων.
Α Παραλ. 11,14   και έστη εν µέσω της µερίδος και έσωσεν αυτήν και επάταξε τους αλλοφύλους, και εποίησε Κύριος
σωτηρίαν µεγάλην.
Α Παραλ. 11,14  Ο Ελεάζαρ όµως όρθιος και µόνος εν µέσω του αγρού αυτού έσωσεν αυτόν και εφόνευσε τους Φιλισταίους.
Δι' αυτού δε ο Κυριος εχάρισε µεγάλην σωτηρίαν στον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Παραλ. 11,15   και κατέβησαν τρεις εκ των τριάκοντα αρχόντων εις την πέτραν προς Δαυίδ εις το σπήλαιον Οδολλάµ, και
παρεµβολή των αλλοφύλων εν τή κοιλάδι των γιγάντων.
Α Παραλ. 11,15  Τρεις από τους γενναίους αυτούς άρχοντας κατέβηκαν προς τον Δαυίδ, στον βράχον κοντά στο σπήλαιον
Οδολλάµ. Εκεί ευρίσκετο το στρατόπεδον των Φιλισταίων εις την κοιλάδα των γιγάντων.
Α Παραλ. 11,16   και Δαυίδ τότε εν τή περιοχή, και το σύστηµα των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέµ.
Α Παραλ. 11,16  Ο Δαυίδ ευρίσκετο τότε στον οχυρόν αυτόν τόπον, ενώ µία φρουρά των Φιλισταίων κατά την ιδίαν εποχήν
ευρίσκετο εις την Βηθλεέµ.



Α Παραλ. 11,17   και επεθύµησε Δαυίδ και είπε· τις ποτιεί µε ύδωρ εκ τού λάκκου Βηθλεέµ τού εν τή πύλη;
Α Παραλ. 11,17  Ο Δαυίδ ήσθάνθη µίαν ζωηράν επιθυµίαν και είπε· “ποιός τάχα θα µου φέρη να πιώ νερό από το πηγάδι,
που ευρίσκεται εις την πύλην της Βηθλεέµ;”
Α Παραλ. 11,18   και διέρηξαν οι τρεις την παρεµβολήν των αλλοφύλων και υδρεύσαντο ύδωρ εκ τού λάκκου τού εν
Βηθλεέµ, ός ήν εν τή πύλη, και έλαβον και ήλθον προς Δαυίδ, και ουκ ηθέλησε Δαυίδ τού πιείν αυτό και έσπεισεν αυτό τώ
Κυρίω και είπεν·
Α Παραλ. 11,18  Οι τρεις αυτοί γενναίοι άνδρες διέσχισαν το στρατόπεδον των Φιλισταίων, επήραν ύδωρ από το φρέαρ, που
ευρίσκετο εις την πύλην της Βηθλεέµ, και το έφεραν προς τον Δαυίδ. Αλλά ο Δαυίδ δεν ηθέλησε κατά κανένα τρόπον να το
πίη, το έχυσεν ως σπονδήν στον Κυριον και είπεν·
Α Παραλ. 11,19   ίλεώς µου ο Θεός τού ποιήσαι το ρήµα τούτο, ει αίµα ανδρών τούτων πίοµαι εν ψυχαίς αυτών; ότι εν ψυχαίς
αυτών ήνεγκαν αυτό· και ουκ εβούλετο πιείν αυτό. ταύτα εποίησαν οι τρεις δυνατοί.
Α Παραλ. 11,19  “Ο Θεός να µε ελεήση, ώστε να µη διαπράξω αυτό το πράγµα. Πως είναι δυνατόν να πίω νερό, εφ' όσον
ηντλήθη από τους άνδρας αυτούς εκτεθέντας εις θανάσιµον κίνδυνον να χύσουν το αίµα των και να χάσουν την ζωήν των;
Αυτοί το έφεραν µε άµεσον τον κίνδυνον να χάσουν την ζωήν των”. Δεν ηθέλησε, λοιπόν, ο Δαυίδ να πίη το νερό αυτό. Αυτά
δε έπραξαν οι τρεις γενναίοι εκείνοι άνδρες.
Α Παραλ. 11,20   και Αβεσαά αδελφός Ιωάβ, ούτος ήν άρχων των τριών, ούτος εσπάσατο την ροµφαίαν αυτού επί
τριακοσίους τραυµατίας εν καιρώ ενί, και ούτος ήν ονοµαστός εν τοίς τρισίν,
Α Παραλ. 11,20  Ο Αβεσαά, ο αδελφός του Ιωάβ, ήτα αρχηγός των τριών γενναίων ανδρών. Αυτός είχεν ανασύρει την
ροµφαίαν του και εφόνευσε τριακοσίους άνδρας κατά τον αυτόν καιρόν. Αυτός ήτο ο πλέον ονοµαστός µεταξύ των τριών
αυτών ηρώων.
Α Παραλ. 11,21   από των τριών υπέρ τους δύο ένδοξος, και ήν αυτοίς εις άρχοντα και έως των τριών ουκ ήρχετο.
Α Παραλ. 11,21  Ητο περισσότερον ένδοξος από τους δύο άλλους, ήτο αρχηγός των, δεν ήτο όµως ίσος προς τους τρεις µαζή.
Α Παραλ. 11,22   και Βαναίας υιός Ιωδαέ υιός ανδρός δυνατού, πολλά έργα αυτού υπέρ Καβασαήλ· ούτος επάταξε τους δύο
αριήλ Μωάβ και ούτος κατέβη και επάταξε τον λέοντα εν τώ λάκκω εν ηµέρα χιόνος·
Α Παραλ. 11,22  Ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ, ήτο και αυτός ανήρ γενναίος και κατώρθωσε πολλά αξιόλογα έργα εις
υπεράσπισιν της πόλεως Καβασαήλ. Αυτός είχε φονεύσει δύο Μωαβίτας ισχυρούς. Αλλοτε είχε κατεβή και εφόνευσε ένα
λέοντα, που ευρίσκετο εις λάκκον, κάποιον ηµέραν, που είχε πέσει χιόνι.
Α Παραλ. 11,23   και ούτος επάταξε τον άνδρα τον Αιγύπτιον, άνδρα ορατόν πεντάπηχυν, και εν χειρί τού Αιγυπτίου δόρυ ως
αντίον υφαινόντων, και κατέβη επ αυτόν Βαναίας εν ράβδω και αφείλετο εκ της χειρός τού Αιγυπτίου το δόρυ και
απέκτεινεν αυτόν εν τώ δόρατι αυτού.
Α Παραλ. 11,23  Αυτός επίσης εφόνευσε ένα γιγαντόσωµον Αιγύπτιον, ύψους πέντε πήχεων. Αυτός ο Αιγύπτιος είχεν στο
χέρι του ένα δόρυ, ωσάν το αντί των υφαντών. Ο Βαναίας επέπεσεν εναντίον του µε την ράβδον του, ήρπασεν από τα χέρια
του Αιγυπτίου το δόρυ και τον εφόνευσε µε το ίδιο αυτό δόρυ.
Α Παραλ. 11,24   ταύτα εποίησε Βαναίας υιός Ιωδαέ, και τούτω όνοµα εν τοίς τρισί τοίς δυνατοίς·
Α Παραλ. 11,24  Αυτά τα κατορθώµατα έκαµεν ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ. Αυτός έβγαλεν όνοµα µεταξύ των τριών
γενναίων.
Α Παραλ. 11,25 υπέρ τους τριάκοντα ήν ένδοξος ούτος και προς τους τρεις ουκ ήρχετο· και κατέστησεν αυτόν Δαυίδ επί την
πατριάν αυτού.
Α Παραλ. 11,25  Εγινεν ενδοξότερος µεταξύ των τριάκοντα, αλλά δεν έφθασε τους τρεις. Αυτόν ο Δαυίδ τον κατέστησεν
αρχηγόν της σωµατοφυλακής του.
Α Παραλ. 11 ,26  και δυνατοί των δυνάµεων· Ασαήλ αδελφός Ιωάβ, Ελεανάν υιός Δωδωέ εκ Βηθλεέµ,
Α Παραλ. 11,26  Οι γενναίοι άνδρες του στρατού του Δαυίδ ήσαν επίσης και οι εξής· ο Ασαήλ αδελφός του Ιωάβ, ο Ελεανάν
υιός του Δωδωέ από την Βηθλεέµ.
Α Παραλ. 11,27   Σαµµώθ ο Αρωρί, Χελλής ο Φελωνί,
Α Παραλ. 11,27  Ο Σαµµώθ, ο οποίος κατήγετο από την Αρώρ, ο Χελλής ο οποίος κατήγετο από την Φελών,
Α Παραλ. 11,28   Ωρά υιός Εκκίς ο Θεκωί, Αβιέζερ ο Αναθωθί,
Α Παραλ. 11,28  Ο Ωρά ο υιός του Εκκίς που κατήγετο από την Θεκωί, ο Αβιέζερ που κατήγετο από την Αναθώθ,
Α Παραλ. 11,29   Σοβοχαί ο Ασωθί, Ηλί ο Αχωνί,
Α Παραλ. 11,29  ο Σοβοχαί ο οποίος κατήγετο από την Ασώθ, ο Ηλί ο οποίος κατήγετο από την Αχών,
Α Παραλ. 11,30   Μοοραΐ ο Νετωφαθί, Χολόδ υιός Νοοζά ο Νετωφαθί,
Α Παραλ. 11,30  ο Μοοραί ο καταγόµενος από την Νετωφάθ, ο Χολόδ υιός του Νοοζά, που κατήγετο από την Νετωφάθ,
Α Παραλ. 11,31   Αιρί υιός εβιέ εκ βουνού Βενιαµίν, Βαναίας ο Φαραθωνί,
Α Παραλ. 11,31  ο Αιρί υιός του Ρεβιέ καταγόµενος από την Γαβαά, η οποία ανήκεν εις την φυλήν του Βενιαµίν, ο Βαναίας ο
οποίος κατήγετο από την Φαραθών,
Α Παραλ. 11,32   Ουρί εκ Ναχαλί Γάας, Αβιήλ ο Γαραβαιθί,
Α Παραλ. 11,32  ο Ουρί που κατήγετο από την Ναχάλ, ο Γαας, ο Αβιήλ ο καταγόµενος από την Γαραβαίθ,
Α Παραλ. 11,33   Αζµώθ ο Βαρωµί, Ελιαβά ο Σαλαβωνί,
Α Παραλ. 11,33  ο Αζµώθ ο καταγόµενος από την Βαρώµ, ο Ελιαβά ο καταγόµενος από την Σαλαβών,
Α Παραλ. 11,34   υιός Ασάµ τού Γιζωνίτου, Ιωνάθαν υιός Σωλά ο Αραρί,
Α Παραλ. 11,34  ο υιός του Ασάµ του Γιζωνίτου, ο Ιωνάθαν ο υιός του Σωλά ο καταγόµενος από την Αράρ,
Α Παραλ. 11,35   Αχίµ υιός Αχάρ ο Αραρί, Ελφάτ υιός Θυροφάρ
Α Παραλ. 11,35  ο Αχίµ ο υιός του Αχάρ ο καταγόµενος από την Αράρ, ο Ελφάτ ο υιός του Θυροφάρ,
Α Παραλ. 11,36   ο Μεχωραθρί, Αχία ο Φελλωνί,
Α Παραλ. 11,36  ο καταγόµενος από την Μεχωράθρ, ο Αχία ο καταγόµενος από την Φελλών,
Α Παραλ. 11,37   Ησερέ ο Χαρµαδαΐ, Νααραί υιός Αζοβαί,
Α Παραλ. 11,37  ο Ησερέ ο καταγόµενος από την Χαρµαδά, ο Νααραί ο υιός του Αζοβαί,
Α Παραλ. 11,38   Ιωήλ υιός Νάθαν, Μεβαάλ υιός Αγαρί,



Α Παραλ. 11,38  ο Ιωήλ ο υιός του Ναθαν, ο Μεβαάλ ο υιός του Αγάρ,
Α Παραλ. 11,39   Σελή ο Αµµωνί, Ναχώρ ο Βηρωθί, αίρων σκεύη Ιωάβ υιώ Σαρουΐα,
Α Παραλ. 11,39  ο Σελή ο οποίος κατήγετο από την Αµµών, ο Ναχώρ ο καταγόµενος από την Βηρώθ, ο βαστάζων τα όπλα
του Ιωάβ, υιού της Σαρουΐας,
Α Παραλ. 11,40   Ιρά ο Ιεθρί, Γαρήβ ο Ιεθρί,
Α Παραλ. 11,40  ο Ιρά ο καταγόµενος από την Ιεθρί, ο Γαρήβ ο καταγόµενος επίσης από την Ιεθρί,
Α Παραλ. 11,41   Ουρία ο Χεττί, Ζαβέτ υιός Αχαϊά,
Α Παραλ. 11,41  ο Ουρίας ο Χετταίος, ο Ζαβέτ ο υιός του Αχαϊά,
Α Παραλ. 11,42   Αδινά υιός Σαιζά τού ουβήν άρχων, και επ αυτώ τριάκοντα.
Α Παραλ. 11,42  ο Αδινά ο υιός του Σαιζά, ο οποίος ήτο αρχηγός της φυλής του Ρουβήν, και τριάκοντα άλλοι µαζή µε αυτόν.
Α Παραλ. 11,43   Ανάν υιός Μοωχά, και Ιωσαφάτ ο Ματθανί,
Α Παραλ. 11,43  Ο Ανάν ο υιός του Μοωχά, ο Ιωσαφάτ ο καταγόµενος από την Ματθάν,
Α Παραλ. 11,44   Οζία ο Ασταρωθί, Σαµαθά και Ιειήλ υιοί Χωθάµ τού Αραρί,
Α Παραλ. 11,44  ο Οζία ο καταγόµενος από την Ασταρώθ, ο Σαµαθά και ο Ιειήλ, υιοί του Χωθάµ, του καταγοµένου από την
Αράρ,
Α Παραλ. 11,45   Ιεδιήλ υιός Σαµερί και Ιωζαέ ο αδελφός αυτού ο Θωσαΐ,
Α Παραλ. 11,45  ο Ιεδιήλ υιός του Σαµερί και ο Ιωζαέ ο αδελφός αυτού, καταγόµενος από την Θωσά,
Α Παραλ. 11,46   Ελιήλ ο Μαωΐ και Ιαριβί, και Ιωσία υιός αυτού, Ελλαάµ και Ιεθαµά ο Μωαβίτης,
Α Παραλ. 11,46  ο Ελιήλ ο καταγόµενος από την Μαω, ο Ιαριβί και ο Ιωσία ο υιός αυτού, ο Ελλαάµ και ο Ιεθαµά ο Μωαβίτης,
Α Παραλ. 11,47   Δαλιήλ και Ωβήδ και Ιεσσιήλ ο Μεσωβία.
Α Παραλ. 11,47  ο Δαλιήλ, ο Ωβήδ και ο Ιεσσιήλ ο οποίος κατήγετο από την Μεσωβία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Α Παραλ. 12,1    Καί ούτοι οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Σικελάγ, έτι συνεχοµένου από προσώπου Σαούλ υιού Κίς, και ούτοι εν
τοίς δυνατοίς βοηθούντες εν πολέµω
Α Παραλ. 12,1   Οι δε άνδρες, οι οποίοι είχον ελθει προς τον Δαυίδ εις την πόλιν Σικελάγ, όταν αυτός ήτο καταδιωκόµενος
σκληρώς από τον Σαούλ, τον υιόν του Κις, και δεν είχεν ελευθερίαν κινήσεως, ήσαν άνδρες γενναίοι και είχαν ελθει να τον
βοηθήσουν κατά τον πόλεµον.
Α Παραλ. 12,2    και τόξω εκ δεξιών και εξ αριστερών και σφενδονήται εν λίθοις και τόξοις· εκ των αδελφών Σαούλ εκ
Βενιαµίν·
Α Παραλ. 12,2  Είχαν την ικανότητα να χειρίζωνται το τόξον και µε την δεξιάν και µε την αριστεράν χείρα των, ήσαν
περίφηµοι επίσης στον χειρισµόν της σφενδόνης ρίπτοντες έτσι και λίθους και τόξα. Αυτοί ήσαν από τους συγγενείς του
Σαούλ, καταγόµενοι από την φυλήν του Βενιαµίν.
Α Παραλ. 12,3 ο άρχων Αχιέζερ και Ιωάς υιός Ασµά τού Γαβαθίτου και Ιωήλ και Ιωφαλήτ υιοί Ασµώθ και Βερχία και Ιηούλ
ο Αναθωθί
Α Παραλ. 12,3  Δηλαδή ο άρχων Αχιέζερ και ο Ιωάς υιός του Ασµά του καταγοµένου από την Γαβάθ, ο Ιωήλ και ο Ιωφαλήτ
υιοί του Ασµώθ, ο Βερχία και ο Ιηούλ ο καταγόµενος από την Αναθώθ,
Α Παραλ. 12,4    και Σαµαΐας ο Γαβαωνίτης δυνατός εν τοίς τριάκοντα και επί των τριάκοντα
Α Παραλ. 12,4  ο Σαµαΐας ο καταγόµενος από την Γαβαών, ένας από τους τριάκοντα γενναίους άνδρας και αρχηγός αυτών
των τριάκοντα.
Α Παραλ. 12,5    Ιερεµία και Ιεζιήλ και Ιωανάν και Ιωζαβάθ ο Γαδαραθιίµ,
Α Παραλ. 12,5  Ο Ιερεµία, ο Ιεζιήλ, ο Ιωανάν, ο Ιωζαβάθ, ο οποίος κατήγετο από τα Γαδαρα,
Α Παραλ. 12,6    Αζαΐ και Ιαριµούθ και Βααλιά και Σαµαραΐα και Σαφατίας ο Χαραιφιήλ,
Α Παραλ. 12,6  ο Αζαΐ ο Ιαριµούθ, ο Βααλιά, ο Σαµαραΐα, ο Σαφατίας, ο Χαραιφιήλ,
Α Παραλ. 12,7    Ηλκανά και Ιησουνί και Οζριήλ και Ιωζαρά και Σοβοκάµ και οι Κορίται
Α Παραλ. 12,7  ο Ηλκανά, ο Ιησουνί, ο Οζριήλ, ο Ιωζαρά, ο Σοδοκάµ και οι Κορίται,
Α Παραλ. 12,8    και Ιελία και Ζαβαδία υιοί Ιραάµ και οι τού Γεδώρ.
Α Παραλ. 12,8  ο Ιελία, ο Ζαβαδία, υιοί του Ιραάµ, και οι άνδρες οι καταγόµενοι από την Γεδώρ.
Α Παραλ. 12,9    και από τού Γαδδί εχωρίσθησαν προς Δαυίδ από της ερήµου ισχυροί δυνατοί άνδρες παρατάξεως πολέµου
αίροντες θυρεούς και δόρατα, και πρόσωπον λέοντος τα πρόσωπα αυτών, και κούφοι ως δορκάδες επί των ορέων τώ τάχει·
Α Παραλ. 12,9  Από την φυλήν του Γαδ απεχωρίσθησαν από τον Σαούλ και ήλθαν προς τον Δαυίδ, εις την έρηµον, όπου
αυτός ευρίσκετο, γενναίοι και δυνατοί άνδρες ικανοί εις πολεµικάς επιχειρήσεις, φέροντες ασπίδας και δόρατα. Τα
πρόσωπα των ανδρών αυτών ήσαν άγρια και υπερήφανα ωσάν των λεόντων, το δε πόδια των ταχέα, όπως είναι τα πόδια
της δορκάδος εις τα όρη.
Α Παραλ. 12,10   Αζέρ ο άρχων, Αβδία ο δεύτερος, Ελιάβ ο τρίτος,
Α Παραλ. 12,10  Αυτοί ήσαν ο Αζέρ ο άρχων, δεύτερος ο Αβδίας, τρίτος ο Ελιάβ,
Α Παραλ. 12,11   Μασµανά ο τέταρτος, Ιερµιά ο πέµπτος,
Α Παραλ. 12,11  τέταρτος ο Μασµανά, πέµπτος ο Ιερµιά,
Α Παραλ. 12,12   Ιεθί ο έκτος, Ελιάβ ο έβδοµος,
Α Παραλ. 12,12  έκτος ο Ιεθί, έβδοµος ο Ελιάβ,
Α Παραλ. 12,13   Ιωανάν ο όγδοος, Ελιαζέρ ο ένατος,
Α Παραλ. 12,13  όγδοος ο Ιωανάν, ένατος ο Ελιαζέρ
Α Παραλ. 12,14   Ιερµιά ο δέκατος, Μελχαβαναί ο ενδέκατος.
Α Παραλ. 12,14  δέκατος ο Ιερµιά, ενδέκατος ο Μελχαβαναί.
Α Παραλ. 12,15   ούτοι εκ των υιών Γάδ άρχοντες της στρατιάς, είς τοίς εκατόν µικρός και µέγας τοίς χιλίοις.
Α Παραλ. 12,15  Αυτοί όλοι, καταγόµενοι από την φυλήν του Γαδ, ήσαν γενναίοι άνδρες, άρχοντες στον στρατόν του Δαυίδ.
Τοσον γενναίοι, ώστε ένας από αυτούς, ο µικρότερος, ισοδυναµούσε µε εκατόν και ο µεγαλύτερος από αυτούς ήτο εις θέσιν



να αντιµετωπίση χιλίους.
Α Παραλ. 12,16   ούτοι οι διαβάντες τον Ιορδάνην εν τώ µηνί τώ πρώτω, και ούτος πεπληρωκώς επί πάσαν κρηπίδα αυτού,
και εξεδίωξαν πάντας τους κατοικούντας αυλώνας από ανατολών έως δυσµών.
Α Παραλ. 12,16  Αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι είχον διαβή τον Ιορδάνην ποταµόν κατά τον πρώτον µήνα του έτους, όταν
αυτός ήτο γεµάτος από νερά εις όλην αυτού την κοίτην, και εξεδίωξαν τους κατοίκους, που ευρίσκοντο εις τας κοιλάδας
του ποταµού αυτού από ανατολών έως δυσµών.
Α Παραλ. 12,17   και ήλθον από των υιών Βενιαµίν και Ιούδα εις βοήθειαν τού Δαυίδ,
Α Παραλ. 12,17  Από δε την φυλήν του Βενιαµίν και από την φυλήν του Ιούδα ήλθαν εις βοήθειαν του Δαυίδ άλλοι άνδρες .
Α Παραλ. 12,18   και Δαυίδ εξήλθεν εις απάντησιν αυτών και είπεν αυτοίς· ει εις ειρήνην ήκατε προς µε, είη µοι καρδία καθ
εαυτήν εφ υµάς· και ει τού παραδούναί µε τοίς εχθροίς µου ουκ εν αληθεία χειρός, ίδοι ο Θεός των πατέρων υµών και
ελέγξαιτο.
Α Παραλ. 12,18  Ο Δαυίδ εξήλθε να τους προυπαντήση και τους ηρώτησε· “εάν έχετε έλθει µε ειρηνικόν σκοπόν προς εµέ, η
καρδιά µου θα είναι µαζή σας. Εάν όµως έχετε έλθει, δια να µε παραδώσετε δολίως εις τα χέρια των εχθρών µου, ας ίδη ο
Θεός των πατέρων σας την δολιότητα σας και ας σας τιµωρήση”.
Α Παραλ. 12,19   και πνεύµα ενέδυσε τον Αµασαί άρχοντα των τριάκοντα, και είπε· πορεύου και ο λαός σου Δαυίδ υιός
Ιεσσαί· ειρήνη ειρήνη σοι, και ειρήνη τοίς βοηθοίς σου, ότι εβοήθησέ σοι ο Θεός σου. και προσεδέξατο αυτούς Δαυίδ και
κατέστησεν αυτούς άρχοντας των δυνάµεων.
Α Παραλ. 12,19  Πνεύµα του Θεού ενέπλησε τον Αµασαί, αρχηγόν των τριάκοντα γενναίων, ο οποίος και είπε· “Δαυίδ, υιέ
του Ιεσσαί, βάδιζε ήσυχος τον δρόµον σου, συ και ο λαός σου. Ειρήνη υπάρχει εις σε και ειρήνη εις εκείνους, οι οποίοι
έρχονται ως βοηθοί σου, διότι ο Θεός σε εβοήθησε”. Ο Δαυίδ εδέχθη αυτούς και τους διώρισεν αρχηγούς των στρατιωτικών
του δυνάµεων.
Α Παραλ. 12,20   και από Μανασσή προσεχώρησαν προς Δαυίδ εν τώ ελθείν τους αλλοφύλους επί Σαούλ εις πόλεµον· και
ουκ εβοήθησεν αυτοίς, ότι εν βουλή εγένετο παρά των στρατηγών των αλλοφύλων λεγόντων· εν ταίς κεφαλαίς των ανδρών
εκείνων επιστρέψει προς κύριον αυτού Σαούλ·
Α Παραλ. 12,20  Από την φυλήν του Μανασσή προσεχώρησαν άλλοι άνδρες προς τον Δαυίδ, όταν οι Φιλισταίοι είχον
εκστρατεύσει εναντίον του Σαούλ. Ο δε Δαυίδ δεν εβοήθησε τους Φιλισταίους, διότι οι στρατηγοί των Φιλισταίων δεν του
είχαν εµπιστοσύνην και είπαν· “υποπτευόµεθα, µήπως ο Δαυίδ µε τας κεφαλάς των ανδρών µας λιποτακτήση προς τον
κύριόν του τον Σαούλ”.
Α Παραλ. 12,21   εν τώ πορευθήναι τον Δαυίδ εις Σικελάγ προσεχώρησαν αυτώ από Μανασσή Εδνά και Ιωζαβάθ και ωδιήλ
και Μιχαήλ και Ιωσαβαίθ και Ελιµούθ και Σεµαθί, αρχηγοί χιλιάδων εισί τού Μανασσή.
Α Παραλ. 12,21  Οταν ο Δαυίδ µετέβη εις την Σικελάγ, προσεχώρησαν εις την δύναµίν του αυτοί οι άνδρες οι καταγόµενοι
από την φυλήν του Μανασσή· ο Εδνά, ο Ιωζαβάθ, ο Ρωδιήλ, ο Μιχαήλ, ο Ιωσαβαίθ, ο Ελιµούθ και ο Σεµαθί. Ολοι αυτοί
ήσαν χιλίαρχοι από την φυλήν του Μανασσή.
Α Παραλ. 12,22   και αυτοί συνεµάχησαν τώ Δαυίδ επί τον γεδδούρ, ότι δυνατοί ισχύος πάντες και ήσαν ηγούµενοι εν τή
στρατιά εν τή δυνάµει·
Α Παραλ. 12,22  Αυτοί εβοήθησαν τον Δαυίδ εναντίον των επιδροµέων Γεδδούρ. Ησαν δε όλοι γενναίοι άνδρες και έγιναν
στρατηγοί στον στρατόν του Δαυίδ.
Α Παραλ. 12,23   ότι ηµέραν εξ ηµέρας ήρχοντο προς Δαυίδ εις δύναµιν µεγάλην ως δύναµις τού Θεού.
Α Παραλ. 12,23  Ετσι δε ο στρατός του Δαυίδ ηµέραν µε την ηµέραν ηύξανεν εις δύναµιν, ώστε έγινε µεγάλη στρατιωτική
δύναµις, ωσάν δύναµις στρατού του Θεού.
Α Παραλ. 12,24   και ταύτα τα ονόµατα των αρχόντων της στρατιάς, οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Χεβρών τού αποστρέψαι την
βασιλείαν Σαούλ προς αυτόν κατά τον λόγον Κυρίου.
Α Παραλ. 12,24  Αυτά δε είναι τα ονόµατα των αρχηγών του στρατού, οι οποίοι είχον έλθει προς τον Δαυίδ εις την Χεβρών,
δια να µεταβιβάσουν την βασιλείαν του Σαούλ προς αυτόν, σύµφωνα µε το παράγγελµα του Κυρίου·
Α Παραλ. 12,25   υιοί Ιούδα θυρεοφόροι και δορατοφόροι έξ χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί παρατάξεως.
Α Παραλ. 12,25  Από την φυλήν του Ιούδα ήσαν εξ χιλιάδες οκτακόσιοι γενναίοι και ικανοί περί τον πόλεµον άνδρες,
φέροντες ασπίδας και δόρατα.
Α Παραλ. 12,26   των υιών Συµεών δυνατοί ισχύος εις παράταξιν επτά χιλιάδες και εκατόν.
Α Παραλ. 12,26  Από την φυλήν του Συµεών ήσαν άνδρες γενναίοι και ικανοί στον πόλεµον επτά χιλιάδες εκατόν.
Α Παραλ. 12,27   των υιών Λευί τετρακισχίλιοι και εξακόσιοι.
Α Παραλ. 12,27  Από την φυλήν του Λευί τέσσαρες χιλιάδες εξακόσιοι.
Α Παραλ. 12,28   και Ιωδαέ ο ηγούµενος τώ Ααρών και µετ αυτού τρεις χιλιάδες και επτακόσιοι.
Α Παραλ. 12,28  Ο Ιωδαέ, ο αρχηγός εις την οικογένειαν του Ααρών, ήλθε και µαζή µε αυτόν ήλθον τρεις χιλιάδες
επτακόσιοι άνδρες.
Α Παραλ. 12,29   και Σαδώκ νέος δυνατός ισχύϊ και της πατρικής οικίας αυτού άρχοντες εικοσιδύο .
Α Παραλ. 12,29  Ηλθεν επίσης ο νεαρός Σαδώκ, γενναίος ανήρ, και από την πατρικήν του οικίαν είκοσι δύο αρχηγοί.
Α Παραλ. 12,30   και των υιών Βενιαµίν των αδελφών Σαούλ τρεις χιλιάδες· και έτι το πλείστον αυτών απεσκόπει την
φυλακήν οίκου Σαούλ.
Α Παραλ. 12,30  Από την φυλήν Βενιαµίν, οι οποίοι ήσαν οµόφυλοι του Σαούλ, ήλθον τρεις χιλιάδες, διότι η µεγαλυτέρα
µερίς της φυλής αυτής υπηρετούσε ακόµη ως φρουρά στον βασιλικόν οίκον του Σαούλ.
Α Παραλ. 12,31   και από υιών Εφραίµ είκοσι χιλιάδες και οκτακόσιοι, δυνατοί ισχύϊ, άνδρες ονοµαστοί κατ οίκους πατριών
αυτών.
Α Παραλ. 12,31  Από την φυλήν Εφραίµ ήλθαν είκοσι χιλιάδες οκτακόσιοι δυνατοί άνδρες, οι οποίοι εξελέγησαν από τας
πατριαρχικάς οικογενείας.
Α Παραλ. 12,32   και από τού ηµίσους φυλής Μανασσή δεκαοκτώ χιλιάδες, οί ωνοµάσθησαν εν ονόµατι τού βασιλεύσαι τον
Δαυίδ.
Α Παραλ. 12,32  Και από την ηµίσειαν φυλήν του Μανασσή ήλθαν δεκαοκτώ χιλιάδες οι οποίοι ονοµαστί είχον ορισθή, δια



να βοηθήσουν τον βασιλέα Δαυίδ εις την εγκατάστασίν του.
Α Παραλ. 12,33   και από των υιών Ισσάχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εις τους καιρούς, γινώσκοντες τι ποιήσαι Ισραήλ εις τας
αρχάς αυτών, διακόσιοι, και πάντες αδελφοί αυτών µετ αυτών.
Α Παραλ. 12,33  Από την φυλήν του Ισσάχαρ ήλθαν άνδρες, οι οποίοι είχαν την ικανότητα να γνωρίζουν τους καιρούς, όπως
επίσης να γνωρίζουν τι έπρεπε να πράττη ο ισραηλιτικός λαός κατά τας διαφόρους αυτού περιστάσεις . Διακόσιοι αρχηγοί
και όλοι οι συγγενείς των υπό τας διαταγάς αυτών.
Α Παραλ. 12,34   και από Ζαβουλών εκπορευόµενοι εις παράταξιν πολέµου εν πάσι σκεύεσι πολεµικοίς πεντήκοντα χιλιάδες
βοηθήσαι τώ Δαυίδ ου χεροκένως.
Α Παραλ. 12,34  Από την φυλήν Ζαβουλών ήλθον άνδρες συνηθισµένοι να εξέρχονται εις πολεµικάς επιχειρήσεις,
ωπλισµένοι µε όλα τα πολεµικά όπλα, εν όλω πεντήκοντα χιλιάδες, δια να βοηθήσουν τον Δαυίδ. Δεν ήλθαν δε µε αδειανά
τα χέρια, αλλά φέροντες δώρα.
Α Παραλ. 12,35   και από Νεφθαλί άρχοντες χίλιοι και µετ αυτών εν θυρεοίς και δόρασι τριακονταεπτά χιλιάδες.
Α Παραλ. 12,35  Από την φυλήν του Νεφθαλί ήλθαν χίλιοι αρχηγοί και µαζή µε αυτούς τριάκοντα επτά χιλιάδες άνδρες, οι
οποίοι έφεραν ασπίδας µεγάλας και δόρατα.
Α Παραλ. 12,36   και από των Δανιτών παρατασσόµενοι εις πόλεµον εικοσιοκτώ χιλιάδες και οκτακόσιοι.
Α Παραλ. 12,36  Από την φυλήν του Δαν ήλθαν άνδρες ικανοί στον πόλεµον εικοσιοκτώ χιλιάδες οκτακόσιοι.
Α Παραλ. 12,37   και από τού Ασήρ εκπορευόµενοι βοηθήσαι εις πόλεµον τεσσαράκοντα χιλιάδες.
Α Παραλ. 12,37  Από την φυλήν Ασήρ ήλθαν να βοηθήσουν τον Δαυίδ τεσσαράκοντα χιλιάδες άνδρες , ικανοί να εξέλθουν
εις πόλεµον.
Α Παραλ. 12,38   και εκ πέραν τού Ιορδάνου από ουβήν και Γαδδί και από τού ηµίσους φυλής Μανασσή εν πάσι σκεύεσι
πολεµικοίς εκατόν είκοσι χιλιάδες.
Α Παραλ. 12,38  Από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι ήσαν πέραν από τον Ιορδάνην, από τας φυλάς δηλαδή του Ρουβήν, Γαδ και
το ήµισυ της φυλής του Μανασσή, ήλθαν εκατόν είκοσι χιλιάδες, ωπλισµένοι µε όλα τα πολεµικά όπλα.
Α Παραλ. 12,39   πάντες ούτοι άνδρες πολεµισταί παρατασσόµενοι παράταξιν εν ψυχή ειρηνική και ήλθον εις Χεβρών τού
βασιλεύσαι τον Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ· και ο κατάλοιπος Ισραήλ ψυχή µία τού βασιλεύσαι τον Δαυίδ.
Α Παραλ. 12,39  Ολοι αυτοί οι άνδρες ήσαν πολεµισταί ικανοί εις πολεµικάς επιχειρήσεις και ήλθον µε χαράν ψυχής εις την
Χεβρών, δια να εγκαταστήσουν τον Δαυίδ βασιλέα επί όλου του ισραηλιτικού λαού. Αλλά και ο υπόλοιπος ισραηλιτικός
λαός είχε το ίδιο φρόνηµα και την αυτήν διάθεσιν να ανακηρυχθή ο Δαυίδ βασιλεύς.
Α Παραλ. 12,40   και ήσαν εκεί ηµέρας τρεις εσθίοντες και πίνοντες, ότι ητοίµασαν οι αδελφοί αυτών.
Α Παραλ. 12,40  Ολοι αυτοί ήσαν εκεί επί τρεις ηµέρας τρώγοντες και πίνοντες, διότι οι αδελφοί των οι Ιουδαίοι ητοίµασαν
δι' αυτούς πλουσίας τραπέζας.
Α Παραλ. 12,41   και οι οµορούντες αυτοίς έως Ισσάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλί έφερον αυτοίς επί των καµήλων και των
όνων και των ηµιόνων και επί των µόσχων βρώµατα, άλευρα, παλάθας, σταφίδας, οίνον και έλαιον, µόσχους και πρόβατα
εις πλήθος, ότι ευφροσύνη εν Ισραήλ.
Α Παραλ. 12,41  Αλλά και οι Ισραηλίται, οι γείτονες προς τους Ιουδαίους µέχρι της φυλής Ισσάχαρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί,
έφεραν δια την συγκέντρωσιν αυτήν επάνω εις καµήλους, εις όνους, εις ηµιόνους και εις βόϊδια τρόφιµα, δηλαδή άλευρα,
σύκα, σταφίδες, οίνον και έλαιον. Εφεραν δε και πολλά µοσχάρια και πολλά πρόβατα, διότι θα εγίνετο µεγάλη χαρµόσυνος
εορτή στον ισραηλιτικόν λαόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Α Παραλ. 13,1    Καί εβουλεύσατο Δαυίδ µετά των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων, παντί ηγουµένω,
Α Παραλ. 13,1   Ο Δαυίδ έκαµε σύσκεψιν µε τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους του στρατού του και µε όλους τους
άλλους άρχοντας.
Α Παραλ. 13,2    και είπε Δαυίδ τή πάση εκκλησία Ισραήλ· ει εφ υµίν αγαθόν και παρά Κυρίου τού Θεού ηµών ευοδωθή,
αποστείλωµεν προς τους αδελφούς ηµών τους υπολελειµµένους εν πάση γη Ισραήλ, και µετ αυτών οι ιερείς οι Λευίται εν
πόλεσι κατασχέσεως αυτών, και συναχθήσονται προς ηµάς,
Α Παραλ. 13,2  Εκάλεσε κατόπιν τους αντιπροσώπους όλου του ισραηλιτικού λαού και είπε προς αυτούς· “εάν και σστο
ευρίσκετε καλόν, ευοδωθή δε και εκ µέρους του Κυρίου του Θεού ηµών, πρέπει να αποστείλωµεν προς τους άλλους
αδελφούς µας, που ευρίσκονται εις όλην την χώραν του Ισραήλ, µαζή µε τους οποίους είναι οι ιερείς και οι Λευίται, οι
οποίοι µένουν εις τας πόλεις, που έχουν δοθή δια κλήρου εις αυτούς, και να τους παραγγείλωµεν να συγκεντρωθούν
πλησίον µας,
Α Παραλ. 13,3    και µετενέγκωµεν την κιβωτόν τού Θεού ηµών προς ηµάς· ότι ουκ εζήτησαν αυτήν αφ ηµερών Σαούλ.
Α Παραλ. 13,3   δια να µεταφέρωµεν την κιβωτόν του Θεού µας κοντά µας εις την Ιερουσαλήµ. Διότι περί αυτής δεν έγινε
καµµία φροντίς από της εποχής του Σαούλ”.
Α Παραλ. 13,4    και είπε πάσα η εκκλησία τού ποιήσαι ούτως, ότι ευθής ο λόγος εν οφθαλµοίς παντός τού λαού.
Α Παραλ. 13,4  Ολη η συγκέντρωσις είπε, “να γίνη έτσι”, διότι εφάνη ενώπιον όλου του λαού καλή αυτή η πρότασις.
Α Παραλ. 13,5    και εξεκκλησίασε Δαυίδ τον πάντα Ισραήλ από ορίων Αιγύπτου και έως εισόδου Ηµάθ τού εισενέγκαι την
κιβωτόν τού Θεού εκ πόλεως Ιαρίµ.
Α Παραλ. 13,5 Κατόπιν ο Δαυίδ συνεκέντρωσεν όλον τον ισραηλιτικόν λαόν από τα σύνορα της Αιγύπτου έως τας εισόδους
της Ηµάθ, δια να µεταφέρουν την Κιβωτόν του Θεού εις την Ιερουσαλήµ από την πόλιν Ιαρίµ.
Α Παραλ. 13,6    και ανήγαγεν αυτήν Δαυίδ, και πάς Ισραήλ ανέβη εις πόλιν Δαυίδ, ή ήν τού Ιούδα, τού αναγαγείν εκείθεν
την κιβωτόν τού Θεού Κυρίου καθηµένου επί Χερουβίµ, ού επεκλήθη όνοµα αυτού.
Α Παραλ. 13,6  Πράγµατι ο Δαυίδ και όλος ο ισραηλιτικός λαός ανέβησαν εις την πόλιν Δαυίδ, η οποία ανήκεν εις την
φυλήν του Ιούδα, δια να µεταφέρουν εκεί την Κιβωτόν Κυρίου του Θεού, του καθηµένου επί των Χερουβίµ, Κιβωτόν η οποία
ήτο αφιερωµένη στο Ονοµα αυτού.
Α Παραλ. 13,7    και επέθηκαν την κιβωτόν τού Θεού εφ άµαξαν καινήν εξ οίκου Αµαναδάβ, και Οζά και οι αδελφοί αυτού
ήγον την άµαξαν.



Α Παραλ. 13,7   Παρέλαβον, λοιπόν, αυτήν από τον οίκον του Αµιναδάβ και ετοποθέτησαν την Κιβωτόν του Θεού εις άµαξαν
καινουργή. Ο Οζά και οι αδελφοί του ωδηγούσαν αυτήν την άµαξαν.
Α Παραλ. 13,8    και Δαυίδ και πάς Ισραήλ παίζοντες εναντίον τού Θεού εν πάση δυνάµει και εν ψαλτωδοίς και εν κινύραις
και εν νάβλαις, εν τυµπάνοις, και εν κυµβάλοις και εν σάλπιγξι.
Α Παραλ. 13,8  Ο Δαυίδ και όλος ο ισραηλιτικός λαός ευφραινόµενος εχόρευεν εµπρός εις την Κιβωτόν µε όλην των την
δύναµιν, άδοντες και παίζοντες µουσικά όργανα, κινύρας, νάβλας, τύµπανα και σαλπίζοντες µε σάλπιγγας.
Α Παραλ. 13,9    και ήλθοσαν έως της άλωνος, και εξέτεινεν Οζά την χείρα αυτού τού κατασχείν την κιβωτόν, ότι εξέκλινεν
αυτήν ο µόσχος.
Α Παραλ. 13,9  Εφθασαν εις κάποιο αλώνι, οπότε ο Οζά άπλωσε το χέρι του να κρατήση την Κιβωτόν της Διαθήκης, διότι ο
βους που έφερε την άµαξαν, παρεπάτησε και η Κιβωτός έγειρε µε κίνδυνον να πέση.
Α Παραλ. 13,10   και εθυµώθη Κύριος οργή επί Οζά και επάταξεν αυτόν εκεί διά το εκτείναι την χείρα αυτού επί την
κιβωτόν, και απέθανεν εκεί απέναντι τού Θεού.
Α Παραλ. 13,10  Ο Κυριος εθύµωσε µε µεγάλην οργήν εναντίον του Οζά και εθανάτωσεν αυτόν εκεί, διότι αυτός άπλωσε το
χέρι του και ήγγισε την Κιβωτόν. Ετσι απέθανεν ο Οζά στο µέρος αυτό απέναντι από την Κιβωτόν του Θεού.
Α Παραλ. 13,11   και ηθύµησε Δαυίδ, ότι διέκοψε Κύριος διακοπήν εν Οζά, και εκάλεσε τον τόπον εκείνον Διακοπή Οζά έως
της ηµέρας ταύτης.
Α Παραλ. 13,11  Ο Δαυίδ κατελήφθη από λύπην, διότι ο Κυριος µε τέτοιο κτύπηµα εθανάτωσε τον Οζά, εκάλεσε δε το όνοµα
του τόπου εκείνου “Διακοπή Οζά”, και έτσι ονοµάζεται αυτός ο τόπος µέχρι της ηµέρας αυτής.
Α Παραλ. 13,12   και εφοβήθη Δαυίδ τον Θεόν εν τή ηµέρα εκείνη, λέγων· πώς εισοίσω την κιβωτόν τού Θεού προς εµαυτόν;
Α Παραλ. 13,12  Ο Δαυίδ εφοβήθη πολύ τον Θεόν κατά την ηµέραν εκείνην και είπε· “Πως θα τολµήσω να µεταφέρω την
Κιβωτόν του Θεού κοντά µου;”
Α Παραλ. 13,13   και ουκ απέστρεψε Δαυίδ την κιβωτόν προς εαυτόν εις πόλιν Δαυίδ, και εξέκλινεν αυτήν εις οίκον
Αβεδδαρά τού Γεθθαίου.
Α Παραλ. 13,13  Ο Δαυίδ εξ αιτίας αυτού του φόβου δεν µετέφερε την Κιβωτόν του Θεού πλησίον του εις την πόλιν Δαυίδ,
την Ιερουσαλήµ. Είπεν όµως και µετέφεραν αυτήν στον οίκον του Αβεδδαρά του Γεθθαίου.
Α Παραλ. 13,14   και εκάθισεν η κιβωτός τού Θεού εν οίκω Αβεδδαρά τρεις µήνας· και ευλόγησεν ο Θεός Αβεδδαρά και
πάντα τα αυτού.
Α Παραλ. 13,14  Ετσι δε η Κιβωτός του Θεού παρέτεινε στον οίκον Αβεδδαρά επί τρεις µήνας. Ο δε Θεός ηυλόγησε πλουσίως
τον Αβεδδαρά και όλα τα υπάρχοντά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Α Παραλ. 14,1    Καί απέστειλε Χιράµ βασιλεύς Τύρου αγγέλους προς Δαυίδ και ξύλα κέδρινα και οικοδόµους και τέκτονας
ξύλων τού οικοδοµήσαι αυτώ οίκον.
Α Παραλ. 14,1   Ο βασιλεύς της Τυρου, ο Χιράµ, έστειλε προς τον Δαυίδ ανθρώπους, οι οποίοι έφεραν προς αυτόν ξύλα
κέδρινα, κτίστας και ξυλουργούς, δια να οικοδοµήσουν τον βασιλικόν του οίκον.
Α Παραλ. 14,2    και έγνω Δαυίδ ότι ητοίµασεν αυτόν Κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ, ότι ηυξήθη εις ύψος η βασιλεία αυτού
διά τον λαόν αυτού Ισραήλ.
Α Παραλ. 14,2  Ο Δαυίδ είχε πλέον κατανοήσει και πεισθή, ότι ο Κυριος ετακτοποίησε και εστερέωσε την βασιλείαν του επί
του ισραηλιτικού λαού, διότι η βασιλεία του αυτή υψώθη και εµεγάλωσε προς χάριν του ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 14,3    Καί έλαβε Δαυίδ έτι γυναίκας εν Ιερουσαλήµ, και ετέχθησαν Δαυίδ έτι υιοί και θυγατέρες.
Α Παραλ. 14,3  Ο Δαυίδ επήρεν ακόµη και άλλας γυναίκας εις την Ιερουσαλήµ ως συζύγους του και δι' αυτών απέκτησε και
άλλους υιούς και θυγατέρας.
Α Παραλ. 14,4    και ταύτα τα ονόµατα αυτών των τεχθέντων, οί ήσαν αυτώ εν Ιερουσαλήµ· Σαµαά, Σωβάβ, Νάθαν και
Σαλωµών
Α Παραλ. 14,4  Τα δε ονόµατα των υιών αυτών, που απέκτησε και έµεναν κοντά του εις την Ιερουσαλήµ, ήσαν τα εξής· Ο
Σαµαά, ο Σωβάβ, ο Ναθαν, ο Σολοµών,
Α Παραλ. 14,5    και Ιβαάρ και Ελισαέ και Ελιφαλέτ
Α Παραλ. 14,5  ο Ιβαάρ, ο Ελισαέ, ο Ελιφαλέτ,
Α Παραλ. 14,6    και Ναγέθ και Ναφάγ και Ιαφιέ
Α Παραλ. 14,6  ο Ναγέθ, ο Ναφάγ, ο Ιαφιέ,
Α Παραλ. 14,7    και Ελισαµαέ και Ελιαδέ και Ελιφαλέτ.
Α Παραλ. 14,7  ο Ελισαµαέ, ο Ελιαδέ και ο Ελιφαλέτ.
Α Παραλ. 14,8    Καί ήκουσαν αλλόφυλοι ότι εχρίσθη Δαυίδ βασιλεύς επί πάντα Ισραήλ, και ανέβησαν πάντες οι αλλόφυλοι
ζητήσαι τον Δαυίδ· και ήκουσε Δαυίδ και εξήλθεν εις απάντησιν αυτοίς.
Α Παραλ. 14,8  Οι Φιλισταίοι ήκουσαν ότι ο Δαυίδ εχρίσθη βασιλεύς επί όλου του ισραηλιτικού λαού και εξεστράτευσαν
όλοι οι αλλόφυλοι, δια να αναζητήσουν και θανατώσουν τον Δαυίδ. Επληροφορήθη ο Δαυίδ το γεγονός και εξήλθε, δια να
τους αντιµετωπίση.
Α Παραλ. 14,9    και αλλόφυλοι ήλθον και συνέπεσον εν τή κοιλάδι των γιγάντων.
Α Παραλ. 14,9  Οι Φιλισταίοι ήλθον και εστρατοπέδευσαν εις την Κοιλάδα των Γιγάντων.
Α Παραλ. 14,10   και επηρώτησε Δαυίδ διά τού Θεού λέγων· ει αναβώ επί τους αλλοφύλους και δώσεις αυτούς εις τας χείράς
µου; και είπεν αυτώ Κύριος· ανάβηθι, και δώσω αυτούς εις τας χείράς σου.
Α Παραλ. 14,10  Ο Δαυίδ ηρώτησε τον Θεόν λέγων· “εάν εκστρατεύσω εναντίον των Φιλισταίων, θα τους παραδώσης εις τα
χέρια µου;” Ο δε Κυριος απήντησεν εις αυτόν· “κάµε την εκστρατείαν και εγώ θα παραδώσω αυτούς εις τα χέρια σου”.
Α Παραλ. 14,11   και ανέβη εις Βαάλ Φαρασίν και επάταξεν αυτούς εκεί Δαυίδ· και είπε Δαυίδ· διέκοψεν ο Θεός τους εχθρούς
µου εν χειρί µου ως διακοπήν ύδατος· διά τούτο εκάλεσε το όνοµα τού τόπου εκείνου Διακοπή Φαρασίν.
Α Παραλ. 14,11  Ανέβη ο Δαυίδ µετά του στρατού εις την τοποθεσίαν Βαάλ Φαρασίν και εκεί αυτός εκτύπησε και κατέβαλε
τους εχθρούς του. Ο Δαυίδ είπε τότε· “ο Θεός ανεχαίτισεν αυτούς, όπως το πρόχωµα αναχαιτίζη την ροήν του ύδατος” δια



τούτο δε εκάλεσε το όνοµα του τόπου εκείνου “Διακοπή Φαρασίν”.
Α Παραλ. 14,12   και εγκατέλιπον εκεί τους θεούς αυτών οι αλλόφυλοι, και είπε Δαυίδ κατακαύσαι αυτούς εν πυρί.
Α Παραλ. 14,12  Οι Φιλισταίοι φεύγοντες αφήκαν στο πεδίον της µάχης τα αγάλµατα των θεών των. Ο Δαυίδ διέταξε να
παραδώσουν αυτά στο πυρ και να τα κατακαύσουν.
Α Παραλ. 14,13   και προσέθεντο έτι αλλόφυλοι και συνέπεσαν έτι εν τή κοιλάδι των γιγάντων.
Α Παραλ. 14,13  Και πάλιν όµως οι Φιλισταίοι ώρµησαν και κατέλαβαν την Κοιλάδα των Γιγάντων.
Α Παραλ. 14,14   και ηρώτησε Δαυίδ έτι εν Θεώ, και είπεν αυτώ ο Θεός· ου πορεύση οπίσω αυτών, αποστρέφου απ αυτών και
παρέση αυτοίς πλησίον των απίων·
Α Παραλ. 14,14  Ο Δαυίδ ηρώτησε πάλιν τον Θεόν, αν πρέπει να πολεµήση εναντίον εκείνων και ο Θεός του είπε· “δεν θα
εξέλθης εις πόλεµον εναντίον των, αλλά να αποµακρυνθής από αυτούς. Θα βαδίζης όµως πλησίον των ανάµεσα εις τας
απιδέας, ώστε να τους παρακολουθής.
Α Παραλ. 14,15   και έσται εν τώ ακούσαί σε την φωνήν τού συσσεισµού των άκρων των απίων, τότε εισελεύση εις τον
πόλεµον, ότι εξήλθεν ο Θεός έµπροσθέν σου τού πατάξαι την παρεµβολήν των αλλοφύλων .
Α Παραλ. 14,15  Οταν δε ακούσης θόρυβον αναταραχής εις τας κορυφάς των απιδεών, τότε θα εισέλθης στον πόλεµον, διότι
αυτό σηµαίνει ότι έµπροσθέν σου προπορεύεται, ο Θεός, δια να κτυπήση το στρατόπεδον των αλλοφύλων.
Α Παραλ. 14,16   και εποίησε καθώς ενετείλατο αυτώ ο Θεός, και επάταξε την παρεµβολήν των αλλοφύλων από Γαβαών έως
Γαζηρά.
Α Παραλ. 14,16  Ο Δαυίδ έκαµεν όπως τον διέταξεν ο Θεός, εκτύπησε και κατεδίωξε τον στρατόν των Φιλισταίων από την
Γαβαών µέχρι της πόλεως Γαζηρά.
Α Παραλ. 14,17   και εγένετο όνοµα Δαυίδ εν πάση τή γη, και Κύριος έδωκε τον φόβον αυτού επί πάντα τα έθνη.
Α Παραλ. 14,17  Ετσι δε το όνοµα του Δαυίδ έγινε γνωστόν και ένδοξον εις όλην την χώραν. Ο δε Κυριος κατέστησεν αυτόν
φοβερόν εις όλα τα έθνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Α Παραλ. 15,1    Καί εποίησεν αυτώ οικίας εν πόλει Δαυίδ, και ητοίµασε τον τόπον τή κιβωτώ τού Θεού και εποίησεν αυτή
σκηνήν.
Α Παραλ. 15,1   Ο Δαυίδ κατεσκεύασε δια τον εαυτόν του οικίας εις την πόλιν Δαυίδ, την Σιών, προπαρασκεύασε δε τον
τόπον δια την Κιβωτόν του Θεού και κατεσκεύασε δι' αυτήν Σκηνήν.
Α Παραλ. 15,2    τότε είπε Δαυίδ· ουκ έστιν άραι την κιβωτόν τού Θεού, αλλ ή τους Λευίτας, ότι αυτούς εξελέξατο Κύριος
αίρειν την κιβωτόν Κυρίου και λειτουργείν αυτώ έως αιώνος.
Α Παραλ. 15,2  Είπε τότε ο Δαυίδ· “δεν επιτρέπεται παρά του Θεού να µεταφέρουν την Κιβωτόν του Κυρίου άλλοι, ειµή µόνον
οι Λευίται, διότι αυτούς έχει εκλέξει ο Κυριος να µεταφέρουν την Κιβωτόν του Κυρίου και να υπηρετούν αυτόν πάντοτε”.
Α Παραλ. 15,3    και εξεκκλησίασε Δαυίδ τον πάντα Ισραήλ εν Ιερουσαλήµ τού ανενέγκαι την κιβωτόν Κυρίου εις τον τόπον,
ον ητοίµασεν αυτή.
Α Παραλ. 15,3   Ο Δαυίδ συνεκέντρωσεν όλον τον ισραηλιτικόν λαόν εις την Ιερουσαλήµ, δια να µεταφέρουν την Κιβωτόν
του Κυρίου στον τόπον, τον οποίον είχε προετοιµάσει δι' αυτήν.
Α Παραλ. 15,4    και συνήγαγε Δαυίδ τους υιούς Ααρών τους Λευίτας.
Α Παραλ. 15,4  Συνεκέντρωσε τους απογόνους του Ααρών, ιερείς και Λευίτας.
Α Παραλ. 15,5    των υιών Καάθ· Ουριήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν είκοσι.
Α Παραλ. 15,5   Από τους απογόνους του Καάθ εκάλεσε τον Ουριήλ, άρχοντα εις την πατριαρχικήν του οικογένειαν και τους
συγγενείς αυτού εν όλω εκατόν είκοσι.
Α Παραλ. 15,6    των υιών Μεραρί· Ασαΐα ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, διακόσιοι είκοσι.
Α Παραλ. 15,6  Από τους υιούς Μεραρί εκάλεσε τον Ασαΐα, ο οποίος ήτο αρχηγός, και τους συγγενείς αυτού διακοσίους
είκοσιν εν όλω.
Α Παραλ. 15,7    των υιών Γηρσάµ· Ιωήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν τριάκοντα.
Α Παραλ. 15,7   Από τους απογόνους του Γηρσάµ εκάλεσε τον Ιωήλ, ο οποίος ήτο επίσης αρχηγός, και τους συγγενείς αυτού
εν όλω εκατόν τριάκοντα.
Α Παραλ. 15,8    των υιών Ελισαφάν· Σεµεΐ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, διακόσιοι.
Α Παραλ. 15,8  Από τους υιούς Ελισαφάν εκάλεσε τον Σεµεΐ, τον αρχηγόν, και τους αδελφούς αυτού διακοσίους εν όλω.
Α Παραλ. 15,9    των υιών Χεβρών· Ελιήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, ογδοήκοντα.
Α Παραλ. 15,9  Από τους απογόνους του Χεβρών εκάλεσε τον Ελιήλ, τον αρχηγόν, και τους συγγενείς αυτού εν όλω
ογδοήκοντα.
Α Παραλ. 15,10   των υιών Οζιήλ· Αµιναδάβ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν δεκαδύο.
Α Παραλ. 15,10  Από τους υιούς Οζιήλ εκάλεσε τον Αµιναδάδ, τον αρχηγόν, και τους αδελφούς αυτού εκατόν δώδεκα εν
όλω.
Α Παραλ. 15,11   και εκάλεσε Δαυίδ τον Σαδώκ και Αβιάθαρ, τους ιερείς, και τους Λευίτας, τον Ουριήλ, Ασαΐαν και Ιωήλ και
Σαµαίαν και Ελιήλ και Αµιναδάβ,
Α Παραλ. 15,11  Ο Δαυίδ προσεκάλεσεν επίσης και τους αρχιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, όπως επίσης και τους Λευίτας
Ουριήλ, Ασαΐαν, Ιωήλ, Σαµαίαν, Ελιήλ, Αµιναδάβ,
Α Παραλ. 15,12   και είπεν αυτοίς· υµείς άρχοντες πατριών των Λευιτών, αγνίσθητε υµείς και οι αδελφοί υµών και ανοίσετε
την κιβωτόν τού Θεού Ισραήλ, ού ητοίµασα αυτή·
Α Παραλ. 15,12  και είπε προς αυτούς· “σεις είσθε οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών των Λευϊτών. Αγνισθήτε σεις
και οι συγγενείς σας, διότι θα µεταφέρετε την Κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ στον τόπον, τον οποίον εγώ έχω ετοιµάσει δι'
αυτήν.
Α Παραλ. 15,13   ότι ουκ εν τώ πρότερον υµάς είναι διέκοψεν ο Θεός ηµών εν ηµίν, ότι ουκ εξεζητήσαµεν εν κρίµατι.
Α Παραλ. 15,13  Γνωρίζετε δε ότι, επειδή σεις δεν µετεφέρατε κατά την προηγουµένην φοράν την Κιβωτόν, έστειλε τιµωρίαν
ο Θεός εναντίον µας, διότι δεν εφροντίσαµεν δια την µεταφοράν της Κιβωτού σύµφωνα µε τον νόµον του”.



Α Παραλ. 15,14   και ηγνίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται τού ανενέγκαι την κιβωτόν Θεού Ισραήλ.
Α Παραλ. 15,14  Οι ιερείς και οι Λευίται εκαθαρίσθησαν, δια να µεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Θεού του
Ισραήλ.
Α Παραλ. 15,15   και έλαβον οι υιοί των Λευιτών την κιβωτόν τού Θεού, ως ενετείλατο Μωυσής εν λόγω Θεού κατά την
γραφήν, εν αναφορεύσιν επ αυτούς.
Α Παραλ. 15,15  Αυτοί οι Λευίται επήραν πράγµατι την Κιβωτόν του Θεού, σύµφωνα µε όσα είχε διατάξει ο Μωϋσής, όπως
περιέχονται στον γραπτόν λόγον του Κυρίου, µε αναφορείς επάνω στους ωµούς των.
Α Παραλ. 15,16   και είπε Δαυίδ τοίς άρχουσι των Λευιτών· στήσατε τους αδελφούς αυτών τους ψαλτωδούς εν οργάνοις ,
νάβλαις, κινύραις και κυµβάλοις τού φωνήσαι εις ύψος εν φωνή ευφροσύνης.
Α Παραλ. 15,16  Ο Δαυίδ είπεν στους αρχηγούς των Λευιτών· “τακτοποιήσατε τους αδελφούς σας ψαλτωδούς, οι οποίοι θα
ψάλλουν δυνατά ύµνους χαρµοσύνους, τη συνοδεία µουσικών οργάνων, µε νάβλας, µε κινυράς και µε κύµβαλα”.
Α Παραλ. 15,17   και έστησαν οι Λευίται τον Αιµάν υιόν Ιωήλ· εκ των αδελφών αυτού Ασάφ υιός Βαραχία. και εκ των υιών
Μεραρί αδελφών αυτού Αιθάν υιός Κισαίου.
Α Παραλ. 15,17  Οι Λευίται ώρισαν τον Αιµάν, τον υιόν του Ιωήλ, εκ δε των αδελφών του τον Ασάφ, τον υιόν του Βαραχία.
Από δε τους απογόνους του Μεραρί εξεχώρισαν από τους αδελφούς του τον Αιθάν, τον υιόν του Κισαίου.
Α Παραλ. 15,18   και µετ αυτών οι αδελφοί αυτών οι δεύτεροι Ζαχαρίας και Οζιήλ και Σεµιραµώθ και Ιεϊήλ και Ελιωήλ και
Ελιάβ και Βαναία και Μαασαΐα και Ματταθία και Ελιφαλία και Μακενία και Αβδεδόµ και Ιεϊήλ και Οζίας, οι πυλωροί.
Α Παραλ. 15,18  Μαζή δε µε αυτούς ήσαν οι αδελφοί των της δευτέρας σειράς βοηθοί, δηλαδή ο Ζαχαρίας, ο Οζιήλ, ο
Σεµιραµώθ, ο Ιεϊήλ, ο Ελιωήλ, ο Ελιάβ, ο Βαναία, ο Μαασαΐα, ο Ματταθία, ο Ελιφαλία, ο Μακενία, ο Αβδεδόµ, ο Ιεϊήλ και ο
Οζίας, οι θυρωροί.
Α Παραλ. 15,19   και οι ψαλτωδοί, Αιµάν, Ασάφ και Αιθάν εν κυµβάλοις χαλκοίς τού ακουσθήναι ποιήσαι·
Α Παραλ. 15,19  Οι ψαλτωδοί, ο Αιµάν, ο Ασάφ και ο Αιθάν, είχαν κύµβαλα χάλκινα, τα οποία τα εκτυπούσαν, ώστε να
ακούωνται πολύ.
Α Παραλ. 15,20   Ζαχαρίας και Οζιήλ, Σεµιραµώθ, Ιεϊήλ, Ωνί, Ελιάβ, Μασαίας, Βαναίας εν νάβλαις επί αλαιµώθ.
Α Παραλ. 15,20  Ο δε Ζαχαρίας, ο Οζιήλ, ο Σεµιραµώθ, ο Ιεϊήλ, ο Ωνί, ο Ελιάβ, ο Μασαίας και ο Βαναίας, είχαν κιθάρας
ενηρµονισµένας εις υψηλούς τόνους.
Α Παραλ. 15,21   και Ματταθίας και Ελιφαλίας και Μακενίας και Αβδεδόµ και Ιεϊήλ και Οζίας εν κινύραις αµασενίθ τού
ενισχύσαι.
Α Παραλ. 15,21  Ο Ματταθίας, ο Ελιφαλίας, ο Μακενίας, ο Αβδεδόµ, ο Ιεϊήλ και ο Οζίας είχαν άρπας ενηρµονισµένας εις
χαµηλούς τόνους, δια να συνοδεύουν τα µουσικά µέλη.
Α Παραλ. 15,22   και Χωνενία άρχων των Λευιτών άρχων των ωδών, ότι συνετός ήν.
Α Παραλ. 15,22  Ο Χωνενία, ο αρχηγός των Λευϊτών, ήτο και αρχηγός αυτών των ψαλτών, επειδή ήτο άνθρωπος έµπειρος
και ικανός.
Α Παραλ. 15,23   και Βαραχία και Ελκανά πυλωροί της κιβωτού.
Α Παραλ. 15,23  Ο Βαραχία και ο Ελκανά ήσαν οι φύλακες της Κιβωτού.
Α Παραλ. 15,24   και Σοβνία και Ιωσαφάτ και Ναθαναήλ και Αµασαΐ και Ζαχαρία και Βαναΐ και Ελιέζερ οι ιερείς
σαλπίζοντες ταίς σάλπιγξιν έµπροσθεν της κιβωτού τού Θεού. και Αβδεδόµ και Ιεΐα πυλωροί της κιβωτού τού Θεού.
Α Παραλ. 15,24  Ο Σοβνία, ο Ιωσαφάτ, ο Ναθαναήλ, ο Αµασαΐ, ο Ζαχαρίας, ο Βαναΐ και ο Ελιέζερ, οι ιερείς, αυτοί εσάλπιζαν
µε τας σάλπιγγας εµπρός από την Κιβωτόν του Θεού. Ο Αβδεδόµ και ο Ιεΐα ήσαν οι φύλακες της Κιβωτού του Θεού.
Α Παραλ. 15,25   και ήν Δαυίδ και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και οι χιλίαρχοι οι πορευόµενοι τού αναγαγείν την κιβωτόν της
διαθήκης εξ οίκου Αβδεδόµ εν ευφροσύνη.
Α Παραλ. 15,25  Εις την χαρµόσυνον αυτήν ποµπήν µετείχον επίσης ο Δαυίδ, οι πρεσβύτεροι του Ισραηλιτικού λαού και οι
χιλίαρχοι του στρατού. Ολοι αυτοί επορεύοντο, δια να µεταφέρουν µε µεγάλην χαράν την Κιβωτόν της Διαθήκης από τον
οίκον του Αβδεδόµ.
Α Παραλ. 15,26   και εγένετο εν τώ κατισχύσαι τον Θεόν τους Λευίτας αίροντας την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου και
έθυσαν επτά µόσχους και επτά κριούς.
Α Παραλ. 15,26  Οταν δε ο Θεός ενίσχυσε και ηξίωσε τους Λευίτας να πάρουν στους ώµους των την Κιβωτόν της Διαθήκης
του Κυρίου, πριν ξεκινήσουν, προσέφεραν θυσίαν επτά µόσχους και επτά κριούς.
Α Παραλ. 15,27   και Δαυίδ περιεζωσµένος εν στολή βυσσίνη και πάντες οι Λευίται αίροντες την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου
και οι ψαλτωδοί και Χωνενίας ο άρχων των ωδών των αδόντων, και επί Δαυίδ στολή βυσσίνη.
Α Παραλ. 15,27  Ο Δαυίδ κατά την ποµπήν αυτήν εφορούσε στολήν λινήν. Οµοίαν προ την στολήν αυτήν του Δαυίδ είχαν
και όλοι οι Λευίται οι µεταφέροντες την Κιβωτόν της Διαθήκης, όπως επίσης και οι ψάλται και ο Χωνενίας, ο οποίος ήτο
αρχηγός των ψαλλόντων τους ύµνους.
Α Παραλ. 15,28   και πάς Ισραήλ ανάγοντες την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου εν σηµασία και εν φωνή σωφέρ και εν σάλπιγξι
και εν κυµβάλοις, αναφωνούντες εν νάβλαις και εν κινύραις.
Α Παραλ. 15,28  Ολος δε ο ισραηλιτικός λαός µε αλαλαγµούς χαράς συµµετείχεν εις την ποµπήν της µεταφοράς της
Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, υπό τους ήχους των σαλπίγγων και των κυµβάλων, παίζοντες δυνατά άρπας και
κιθάρας.
Α Παραλ. 15,29   και εγένετο η κιβωτός διαθήκης Κυρίου και ήλθεν έως πόλεως Δαυίδ, και Μελχόλ η θυγάτηρ Σαούλ
παρέκυψε διά της θυρίδος και είδε τον βασιλέα Δαυίδ ορχούµενον και παίζοντα, και εξουδένωσεν αυτόν εν τή ψυχή αυτής.
Α Παραλ. 15,29  Οταν δε η Κιβωτός της Διαθήκης έφθασεν εις την πόλιν του Δαυίδ, η σύζυγος του Δαυίδ η Μελχόλ, θυγάτηρ
του Σαούλ έσκυψεν από το παράθυρόν της και είδε τον βασιλέα να χορεύη και να πηδά µε χαράν, απεδοκίµασε αυτήν του
την πράξιν εσωτερικώς και τον κατεφρόνησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Α Παραλ. 16,1    Καί εισήνεγκαν την κιβωτόν τού Θεού και απηρείσαντο αυτήν εν µέσω της σκηνής, ής έπηξεν αυτή Δαυίδ,
και προσήνεγκαν ολοκαυτώµατα και σωτηρίου εναντίον τού Θεού.



Α Παραλ. 16,1   Εφεραν, λοιπόν, εντός της πόλεως την Κιβωτόν του Θεού και την ετοποθέτησαν µέσα εις την Σκηνήν, την
οποίαν είχε κατασκευάσει δι' αυτήν ο Δαυίδ. Οι δε Ισραηλίται προσέφεραν θυσίας ολοκαυτωµάτων και θυσίας ειρηνικάς
ενώπιον του Θεού.
Α Παραλ. 16,2    και συνετέλεσε Δαυίδ αναφέρων ολοκαυτώµατα και σωτηρίου και ευλόγησε τον λαόν εν ονόµατι Κυρίου.
Α Παραλ. 16,2  Ο Δαυίδ, αφού ετελείωσε και αυτός την προσφοράν ολοκαυτωµάτων και των ειρηνικών θυσιών , ηυλόγησε
τον λαόν εν ονόµατι του Κυρίου.
Α Παραλ. 16,3    και διεµέρισε παντί ανδρί Ισραήλ από ανδρός και έως γυναικός, τώ ανδρί άρτον ένα αρτοκοπικόν και
αµορίτην.
Α Παραλ. 16,3  Επειτα δε εµοίρασεν εις όλους τους Ισραηλίτας, εις άνδρας και γυναίκας, στον καθένα από αυτούς, ένα
άρτον αρτοποιείου και ένα γλύκισµα από σταφίδας.
Α Παραλ. 16,4    και έταξε κατά πρόσωπον της κιβωτού διαθήκης Κυρίου εκ των Λευιτών λειτουργούντας αναφωνούντας
και εξοµολογείσθαι και αινείν Κύριον τον Θεόν Ισραήλ·
Α Παραλ. 16,4  Εταξε δε ο Δαυίδ ενώπιον της Διαθήκης του Θεού µερικούς άνδρας από τους Λευίτας, δια να υπηρετούν εις
την Σκηνήν ψάλλοντες, αινούντες και δοξολογούντες Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ.
Α Παραλ. 16,5    Ασάφ ο ηγούµενος, και δευτερεύων αυτώ Ζαχαρίας, Ιεϊήλ, Σεµιραµώθ, Ιεϊήλ, Ματταθίας, Ελιάβ και Βαναίας,
και Αβδεδόµ και Ιεϊήλ εν οργάνοις, νάβλαις, κινύραις, και Ασάφ εν κυµβάλοις αναφωνών.
Α Παραλ. 16,5  Αυτοί δε ήσαν ο Ασάφ ο αρχηγός, ο Ζαχαρίας κατόπιν από αυτόν, έπειτα δε ο Ιεϊήλ, ο Σεµιραµώθ, ο Ιεϊήλ, ο
Ματταθίας, ο Ελιάβ, ο Βαναΐας, ο Αβδεδόµ και ο Ιεϊήλ, οι οποίοι έπαιζαν µουσικά όργανα, άρπας και κιθάρας, ενώ ο Ασάφ
έπληττε τα κύµβαλα να αντηχούν ζωηρώς.
Α Παραλ. 16,6    και Βαναίας και Οζιήλ οι ιερείς εν ταίς σάλπιγξι διαπαντός εναντίον της κιβωτού της διαθήκης τού Θεού.
Α Παραλ. 16,6  Ο Βαναίας και ο Οζιήλ, οι ιερείς, είχον ως έργον των να σαλπίζουν µε τας σάλπιγγας πάντοτε ενώπιον της
Κιβωτού της Διαθήκης του Θεού.
Α Παραλ. 16,7    Εν τή ηµέρα εκείνη τότε έταξε Δαυίδ εν αρχή τού αινείν τον Κύριον εν χειρί Ασάφ και των αδελφών αυτού.
Α Παραλ. 16,7  Ο Δαυίδ κατά την ηµέραν εκείνην, παρέδωσε δια πρώτην φοράν εις τα χέρια του Ασάφ και των αδελφών
αυτού ωδήν, δια να υµνήσουν τον Κυριον.
Α Παραλ. 16,8    ΩΔΗ. Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, επικαλείσθε αυτόν εν ονόµατι αυτού, γνωρίσατε εν λαοίς τα επιτηδεύµατα
αυτού.
Α Παραλ. 16,8  Η ΩΔΗ είναι αυτή· “Δοξολογήσατε τον Κυριον, επικαλεσθήτε το όνοµα αυτού, καταστήσατε γνωστά στους
λαούς τα µεγάλα και θαυµαστά αυτού έργα.
Α Παραλ. 16,9    άσατε αυτώ και υµνήσατε αυτώ, διηγήσασθε πάσι τα θαυµάσια αυτού, ά εποίησε Κύριος.
Α Παραλ. 16,9  Ψαλατε και υµνήσατε αυτόν. Διηγηθήτε εις όλους τα θαυµάσια αυτού, τα οποία ο Κυριος έκαµε.
Α Παραλ. 16,10   αινείτε εν ονόµατι αγίω αυτού, ευφρανθήσεται καρδία ζητούσα την ευδοκίαν αυτού.
Α Παραλ. 16,10  Υµνείτε το άγιον Ονοµά του, ας ευφρανθή κάθε καρδιά, η οποία ζητεί µε πίστιν την ευλογίαν του Θεού.
Α Παραλ. 16,11   ζητήσατε τον Κύριον και ισχύσατε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός.
Α Παραλ. 16,11  Ζητήσατε τον Κυριον και αποκτήσατε δι' αυτού δύναµιν, ζητήσατε συνεχώς και ακαταπαύστως το
πρόσωπον αυτού.
Α Παραλ. 16,12   µνηµονεύετε τα θαυµάσια αυτού, ά εποίησε, τέρατα και κρίµατα τού στόµατος αυτού.
Α Παραλ. 16,12  Να ενθυµήσθε πάντοτε όλα τα θαυµαστά αυτού έργα, τα οποία έκαµε, τα µεγάλα θαύµατα και τας υψηλάς
νοµοθεσίας και εντολάς, αι οποίαι εξήλθον από το στόµα του.
Α Παραλ. 16,13   σπέρµα Ισραήλ παίδες αυτού, υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού.
Α Παραλ. 16,13  Σεις, οι απόγονοι του Ισραήλ, δούλοι του Θεού, παιδιά του Ιακώβ, εκλεκτοί του Θεού.
Α Παραλ. 16,14   αυτός Κύριος ο Θεός ηµών, εν πάση τή γη τα κρίµατα αυτού.
Α Παραλ. 16,14  Αυτός ο Κυριος είναι ο Θεός µας. Αι κρίσεις και αι αποφάσστου εκτείνονται εις όλην την γην.
Α Παραλ. 16,15   µνηµονεύων εις αιώνα διαθήκης αυτού, λόγον αυτού, ον ενετείλατο εις χιλίας γενεάς,
Α Παραλ. 16,15  Να ενθυµήσθε πάντοτε την Διαθήκην του, τον λόγον του, τον οποίον είπε και ο οποίος θα παραµείνη εις
γενεάς γενεών·
Α Παραλ. 16,16   ον διέθετο τώ Αβραάµ και τον όρκον αυτού τώ Ισαάκ·
Α Παραλ. 16,16  τον λόγον, τον οποίον, ως διαθήκην, συνήψε προς τον Αβραάµ και τον όρκον, τον οποίον έδωσεν στον
Ισαάκ.
Α Παραλ. 16,17   έστησεν αυτόν τώ Ιακώβ εις πρόσταγµα, τώ Ισραήλ διαθήκην αιώνιον
Α Παραλ. 16,17  Ενθυµηθήτε την εντολήν, την οποίαν έδωσεν στον Ιακώβ, την αιωνίαν διαθήκην την οποίαν συνήψε µε τον
Ισραήλ
Α Παραλ. 16,18   λέγων· σοί δώσω την γήν Χαναάν σχοίνισµα κληρονοµίας υµών.
Α Παραλ. 16,18  λέγων· “εις σε θα δώσω την χώραν Χαναάν ως µερίδιον της κληρονοµίας σας”.
Α Παραλ. 16,19   εν τώ γενέσθαι αυτούς ολιγοστούς αριθµώ ως εσµικρύνθησαν και παρώκησαν εν αυτή .
Α Παραλ. 16,19  Και είπεν αυτά, όταν οι εκλεκτοί του ήσαν ολίγοι κατά τον αριθµόν και ασήµαντοι και οι οποίοι ως
πάροικοι και ως ξένοι κατοικούσαν εις την χώραν αυτήν.
Α Παραλ. 16,20   και επορεύθησαν από έθνους εις έθνος και από βασιλείας εις λαόν έτερον.
Α Παραλ. 16,20  Μετέβησαν από έθνους εις έθνος και από την µίαν βασιλείαν εις άλλους λαούς.
Α Παραλ. 16,21   ουκ αφήκεν άνδρα τού δυναστεύσαι αυτούς και ήλεγξε περί αυτών βασιλείς·
Α Παραλ. 16,21  Ο Θεός δεν αφήκε κανένα να τους καταδυναστεύση, ετιµώρησε δε προς χάριν αυτών βασιλείς, οι οποίοι
ηθέλησαν το κακόν των.
Α Παραλ. 16,22   µη άψησθε των χριστών µου και εν τοίς προφήταις µου µη πονηρεύεσθε.
Α Παραλ. 16,22  “Μη εγγίζετε τους αγίους µου και µη κάνετε τίποτε το κακόν στους προφήτας µου”.
Α Παραλ. 16,23   άσατε τώ Κυρίω, πάσα η γη, αναγγείλατε εξ ηµέρας εις ηµέραν σωτηρίαν αυτού.
Α Παραλ. 16,23  Ψαλατε προς τον Κυριον όλοι οι κάτοικοι της γης. Αναγγείλατε από ηµέρας εις ηµέραν την σωτηρίαν, την
οποίαν αυτός προσφέρει.



Α Παραλ. 16,24   εξηγείσθε εν τοίς έθνεσι την δόξαν αυτού, εν πάσι τοίς λαοίς τα θαυµάσια αυτού.
Α Παραλ. 16,24  Διηγηθήτε και παραστήσατε εις όλα τα έθνη την δόξαν αυτού, εις όλους τους λαούς τα θαυµαστά αυτού
έργα.
Α Παραλ. 16,25   ότι µέγας Κύριος και αινετός σφόδρα, φοβερός εστιν επί πάντας τους θεούς.
Α Παραλ. 16,25  Διότι ο Κυριος είναι µέγας και άξιος να υµνολογήται µε όλην µας την δύναµιν. Είναι φοβερός εναντίον όλων
των ψευδών θεών.
Α Παραλ. 16,26   ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα, και ο Θεός ηµών ουρανούς εποίησε.
Α Παραλ. 16,26  Διότι όλοι οι θεοί των εθνών είναι άψυχα και ψευδή είδωλα, ο δε Θεός ηµών είναι ο δηµιουργός των
ουρανών.
Α Παραλ. 16,27   δόξα και έπαινος κατά πρόσωπον αυτού, ισχύς και καύχηµα εν τόπω αυτού.
Α Παραλ. 16,27  Δοξα και έπαινος πάντοτε υπάρχει ενώπιόν του. Δυναµις και καύχηµα στον τόπον του, στον ιερόν δηλαδή
ναόν του.
Α Παραλ. 16,28   δότε τώ Κυρίω αι πατριαί των εθνών, δότε τώ Κυρίω δόξαν και ισχύν·
Α Παραλ. 16,28  Αποδώσατε στον Κυριον όλαι αι πατριαρχικαί οικογένειαι των εθνών, αποδώσατε στον Κυριον δόξαν,
αναγνωρίσατε την παντοδυναµίαν αυτού.
Α Παραλ. 16,29   δότε τώ Κυρίω δόξαν ονόµατος αυτού, λάβετε δώρα και ενέγκατε κατά πρόσωπον αυτού και
προσκυνήσατε Κυρίω εν αυλαίς αγίαις αυτού.
Α Παραλ. 16,29  Δώστε δόξαν στον Κυριον, στο όνοµα το υπερύµνητον αυτού. Παρετε δώρα και φέρετέ τα ενώπιόν του και
προσκυνήσατε τον Κυριον εις τας αγίας αυλάς της Σκηνής του Μαρτυρίου του.
Α Παραλ. 16,30   φοβηθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη, κατορθωθήτω η γη και µη σαλευθήτω·
Α Παραλ. 16,30  Ας συγκλονισθή από φόβον ολόκληρος η οικουµένη ενώπιόν του. Δια της θείας παντοδυναµίας του ας
διορθωθή η γη, ώστε να µη κληνισθή στον αιώνα.
Α Παραλ. 16,31   ευφρανθήτω ο ουρανός και αγαλλιάσθω η γη, και ειπάτωσαν εν τοίς έθνεσι· Κύριος βασιλεύων.
Α Παραλ. 16,31  Ο ουρανός ας ευφρανθή και η γη ας αγαλλιασθή. Διαλαλήσατε δε µεταξύ όλων των εθνών· Ο Κυριος είναι ο
µόνος βασιλεύς !
Α Παραλ. 16,32   βοµβήσει η θάλασσα σύν τώ πληρώµατι και ξύλον αγρού και πάντα τα εν αυτώ·
Α Παραλ. 16,32  Θα βοήση η θάλασσα µαζή µε όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν. Θα ευφρανθούν τα δένδρα των πεδιάδων και
όλα όσα υπάρχουν εις αυτάς.
Α Παραλ. 16,33   τότε ευφρανθήσεται τα ξύλα τού δρυµού από προσώπου Κυρίου, ότι ήλθε κρίναι την γήν.
Α Παραλ. 16,33  Τοτε θα ευφρανθούν τα δένδρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι αυτός ήλθε να κρίνη την γην.
Α Παραλ. 16,34   εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι αγαθόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Α Παραλ. 16,34  Δοξολογήσατε τον Κυριον, διότι τούτο είναι αγαθόν. Δοξολογήσατε αυτόν, διότι το έλεός του είναι αιώνιον.
Α Παραλ. 16,35   και είπατε· σώσον ηµάς, ο Θεός της σωτηρίας ηµών, και άθροισον ηµάς, και εξελού ηµάς εκ των εθνών τού
αινείν το όνοµα το άγιόν σου και καυχάσθαι εν ταίς αινέσεσί σου.
Α Παραλ. 16,35  Είπατε· “Σώσον ηµάς, συ ο οποίος είσαι Θεός σωτήρ µας. Βγάλε µας από τα έθνη, όπου είχαµεν διασπαρή,
συγκέντρωσέ µας, δια να δοξολογούµεν το άγιόν σου όνοµα και να καυχώµεθα µε τας δοξολογίας, που θα σου
αναπέµπωµεν.
Α Παραλ. 16,36   ευλογηµένος Κύριος ο Θεός Ισραήλ από τού αιώνος και έως τού αιώνος· και ερεί πάς ο λαός· αµήν . και
ήνεσαν τώ Κυρίω.
Α Παραλ. 16,36  Ας είναι δοξασµένος Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού εις όλους τους αιώνας των αιώνων !” Και όλος ο
λαός απήντησεν· “Αµήν”. Ετσι εδοξολόγησαν κατά την ηµέραν εκείνην τον Κυριον.
Α Παραλ. 16,37   Καί κατέλιπον εκεί έναντι της κιβωτού διαθήκης Κυρίου τον Ασάφ και τους αδελφούς αυτού τού
λειτουργείν εναντίον της κιβωτού διαπαντός το της ηµέρας εις ηµέραν.
Α Παραλ. 16,37  Αφήκαν έπειτα ενώπιον της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, τον Ασάφ και τους αδελφούς του, δια να
υπηρετούν συνεχώς ενώπιον της Κιβωτού και να εκτελούν τα δι' έκαστην ηµέραν καθωρισµένα έργα.
Α Παραλ. 16,38   και Αβδεδόµ και οι αδελφοί αυτού, εξήκοντα και οκτώ, και Αβδεδόµ υιός Ιδιθούν και Οσσά εις πυλωρούς.
Α Παραλ. 16,38  Τον Αβδεδόµ, υιόν του Ιδιθούν, και τους αδελφούς αυτού εξήκοντά οκτώ εν όλω και τον Οσσά, τους
θυρωρούς.
Α Παραλ. 16,39   και τον Σαδώκ τον ιερέα και τους αδελφούς αυτού τους ιερείς εναντίον της σκηνής Κυρίου εν Βαµά τή εν
Γαβαών
Α Παραλ. 16,39  Τον Σαδώκ εγκατέστησεν ο Δαυίδ ως αρχιερέα, τους δε αδελφούς του ως ιερείς ενώπιον της Σκηνής του
Μαρτυρίου, η οποία ευρίσκετο εις την τοποθεσίαν Βαµά, πλησίον της πόλεως Γαβαών.
Α Παραλ. 16,40 τού αναφέρειν ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω επί τού θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων διαπαντός το πρωΐ και
το εσπέρας και κατά πάντα τα γεγραµµένα εν νόµω Κυρίου όσα ενετείλατο εφ υιοίς Ισραήλ εν χειρί Μωυσή τού θεράποντος
τού Θεού·
Α Παραλ. 16,40  Εργον αυτών ήτο να προσφέρουν τα ολοκαυτώµατα στον Κυριον επάνω στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων, πάντοτε, πρωΐαν και εσπέραν, σύµφωνα µε εκείνα τα οποία ήσαν γραµµένα στον Νοµον του Κυρίου,
σύµφωνα µε τας εντολάς, τας οποίας ο Θεός δια του δούλου αυτού του Μωϋσέως είχε δώσει προς τους υιούς του Ισραήλ .
Α Παραλ. 16,41   και µετ αυτού Αιµάν και Ιδιθούν και οι λοιποί εκλεγέντες επ ονόµατος τού αινείν τον Κύριον , ότι εις τον
αιώνα το έλεος αυτού,
Α Παραλ. 16,41  Μαζή µε τον αρχιερέα υπηρετούσαν ο Αιµάν και ο Ιδιθούν και όσοι άλλοι ονοµαστί είχον εκλεγή, οι οποίοι
ωρίσθησαν να δοξολογούν τον Κυριον, διότι το έλεος αυτού είναι αιώνιον·
Α Παραλ. 16,42   και µετ αυτών σάλπιγγες και κύµβαλα τού αναφωνείν και όργανα των ωδών τού Θεού, οι δε υιοί Ιδιθούν εις
την πύλην.
Α Παραλ. 16,42  να τον δοξολογούν µε σάλπιγγας και κύµβαλα, τα οποία θα αντηχούσαν ζωηρώς και µε όργανα. Οι δε υιοί
του Ιδιθούν είχαν διορισθη ως θυρωροί εις την πύλην.
Α Παραλ. 16,43   και επορεύθη πάς ο λαός έκαστος εις τον οίκον αυτού, και επέστρεψε Δαυίδ τού ευλογήσαι τον οίκον αυτού.



Α Παραλ. 16,43  Επειτα από αυτήν την εορτήν όλος ο λαός διελύθη και επορεύθη ο καθένας στον οίκον του. Και ο Δαυίδ
επέστρεψε, δια να ευλογήση τον οίκον αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Α Παραλ. 17,1    Καί εγένετο ως κατώκησε Δαυίδ εν οίκω αυτού, και είπε Δαυίδ προς Νάθαν τον προφήτην· ιδού εγώ
κατοικώ εν οίκω κεδρίνω, και η κιβωτός διαθήκης Κυρίου υποκάτω δέρεων.
Α Παραλ. 17,1   Οταν ο Δαυίδ εγκατεστάθη στον οίκον του, είπε προς τον Ναθαν τον προφήτην· “ιδού, εγώ κατοικώ εις
πολυτελή οίκον από ξύλα κέδρου καµωµένον, ενώ η Κιβωτός του Κυρίου στεγάζεται κάτω από τα δέρµατα της Σκηνής του
Μαρτυρίου”.
Α Παραλ. 17,2    και είπε Νάθαν προς Δαυίδ· πάν το εν τή ψυχή σου ποίει, ότι Θεός µετά σού.
Α Παραλ. 17,2  Ο Ναθαν απήντησε προς αυτόν· “κάθε τι που η ψυχή σου ποθεί, κάµε το, διότι ο Θεός είναι µαζή σου”.
Α Παραλ. 17,3    και εγένετο εν τή νυκτί εκείνη και εγένετο λόγος Κυρίου προς Νάθαν·
Α Παραλ. 17,3   Κατά την νύκτα όµως εκείνην ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Ναθαν και του είπε·
Α Παραλ. 17,4    πορεύου και ειπόν προς Δαυίδ τον δούλόν µου· ούτως είπε Κύριος· ου σύ οικοδοµήσεις µοι οίκον τού
κατοικήσαί µε εν αυτώ·
Α Παραλ. 17,4  “πήγαινε και ειπέ στον δούλον µου, τον Δαυίδ· Αυτά λέγει ο Κυριος· δεν θα οικοδοµήσης συ τον ναόν µου,
δια να κατοικήσω εγώ εις αυτόν,
Α Παραλ. 17,5    ότι ου κατώκησα εν οίκω από της ηµέρας, ής ανήγαγον τον Ισραήλ, έως της ηµέρας ταύτης και ήµην εν
σκηνή και εν καλύµµατι
Α Παραλ. 17,5   διότι δεν κατώκησα εις κτισµένον ναόν από την ηµέραν, κατά την οποίαν έβγαλα ελευθέρους τους
Ισραηλίτας από την Αίγυπτον έως την ηµέραν αυτήν, αλλά έµεινα πάντοτε εις την σκηνήν, υπό τα καλύµµατα,
Α Παραλ. 17,6    εν πάσιν, οίς διήλθον εν παντί Ισραήλ· ει λαλών ελάλησα προς µίαν φυλήν τού Ισραήλ, οίς ενετειλάµην τού
ποιµαίνειν τον λαόν µου λέγων, ότι ουκ ωκοδοµήσατέ µοι οίκον κέδρινον.
Α Παραλ. 17,6  όλας τας ηµέρας, κατά τας οποίας συνεπορευόµην µε τον ισραηλιτικόν λαόν. Αλλωστε ποτέ δεν είπα εις
καµιιίαν φυλήν του ισραηλιτικού λαού, την οποίαν εξέλεγα ως αρχηγόν του λαού µου· διατί δεν µου οικοδοµήσατε ναόν
κέδρινον;
Α Παραλ. 17,7    και νύν ούτως ερείς τώ δούλω µου Δαυίδ· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εγώ έλαβόν σε εκ της µάνδρας
εξόπισθεν των ποιµνίων τού είναι εις ηγούµενον επί τον λαόν µου Ισραήλ·
Α Παραλ. 17,7   Και τώρα έτσι θα είπης προς τον δούλον µου, τον Δαυίδ· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· Εγώ σε επήρα
από την µάνδραν των προβάτων σου, πίσω από τα πρόβατά σου, και σε ανέδειξα βασιλέα στον λαόν µου τον ισραηλιτικόν.
Α Παραλ. 17,8    και ήµην µετά σού εν πάσιν, οίς επορεύθης, και εξωλόθρευσα πάντας τους εχθρούς σου από προσώπου σου
και εποίησά σοι όνοµα κατά το όνοµα των µεγάλων των επί της γής.
Α Παραλ. 17,8  Ηµην πάντοτε µαζή σου εις όλους τους δρόµους, στους οποίους επορεύθης και εξολόθρευσα όλους τους
εχθρούς σου από εµπρός σου και έκαµα το όνοµά σου ένδοξον, όπως ένα από τα µεγάλα ονόµατα των µεγάλων ανδρών της
οικουµένης.
Α Παραλ. 17,9    και θήσοµαι τόπον τώ λαώ µου Ισραήλ και καταφυτεύσω αυτόν, και κατασκηνώσει καθ εαυτόν και ου
µεριµνήσει έτι, και ου προσθήσει υιός αδικίας τού ταπεινώσαι αυτόν καθώς απ αρχής
Α Παραλ. 17,9  Θα ορίσω εγώ τόπον δια τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν και θα εγκαταστήσω αυτόν εκεί και θα κατοικήση
µόνος και ελεύθερος και δεν θα βασανίζεται από µερίµνας, ούτε και θα τολµήση κανείς άδικος άνθρωπος να τον
εξευτελίση και τον τυραννήση, όπως έγινεν άλλοτε κατά τας ηµέρας των Κριτών·
Α Παραλ. 17,10   και αφ ηµερών, ών έταξα κριτάς επί τον λαόν µου Ισραήλ, και εταπείνωσα πάντας τους εχθρούς σου, και
αυξήσω σε, και οίκον οικοδοµήσει σοι Κύριος.
Α Παραλ. 17,10  τότε, που εγώ ώρισα Κριτάς στον ισραηλιτικόν του λαόν. Εταπείνωσα δε και όλους τους ιδικούς σου
εχθρούς. Εγώ θα σε αυξήσω και θα σε δοξάσω και εγώ ο Κυριος θα οικοδοµήσω προς χάριν σου κάποιον άλλον οίκον.
Α Παραλ. 17,11   και έσται όταν πληρωθώσιν ηµέραι σου και κοιµηθήση µετά των πατέρων σου, και αναστήσω το σπέρµα
σου µετά σε, ός έσται εκ της κοιλίας σου, και ετοιµάσω την βασιλείαν αυτού·
Α Παραλ. 17,11  Οταν δε συµπληρωθούν πλέον αι ηµέραι της ζωής σου, θα κοιµηθής, όπως και οι πατέρες σου. Εγώ δε θα
αναδείξω έπειτα από σε ένα απόγονόν σου, ο οποίος θα προέρχεται από σε. Θα ετοιµάσω δι' αυτόν στερεάν και ακλόνητον
την βασιλείαν του.
Α Παραλ. 17,12   αυτός οικοδοµήσει µοι οίκον, και ανορθώσω τον θρόνον αυτού έως αιώνος.
Α Παραλ. 17,12 Αυτός θα οικοδοµήση προς τιµήν µου τον ναόν και εγώ θα ανορθώσω τον θρόνον αυτού ακατάλυτον στους
αιώνας των αιώνων.
Α Παραλ. 17,13   εγώ έσοµαι αυτώ εις πατέρα, και αυτός έσται µοι εις υιόν· και το έλεός µου ουκ αποστήσω απ αυτού ως
απέστησα από των όντων έµπροσθέν σου.
Α Παραλ. 17,13  Εγώ θα είµαι προς αυτόν πατήρ και αυτός θα είναι δι' εµέ υιός. Δεν θα αποµακρύνω από αυτόν το έλεός µου,
όπως το απεµάκρυνα από µερικούς άλλους, οι οποίοι υπήρξαν ενωρίτερον από σε.
Α Παραλ. 17,14   και πιστώσω αυτόν εν οίκω µου και εν βασιλεία αυτού έως αιώνος, και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωµένος
έως αιώνος.
Α Παραλ. 17,14  Θα αναδείξω αυτόν αξιόπιστον και στερεόν πάντοτε στον οίκόν µου· η βασιλεία του θα µένη αιωνία και ο
θρόνος του θα είναι ανωρθωµένος και ένδοξος στους αιώνας των αιώνων”.
Α Παραλ. 17,15   κατά πάντας τους λόγους τούτους και κατά πάσαν την όρασιν ταύτην, ούτως ελάλησε Νάθαν προς Δαυίδ.
Α Παραλ. 17,15  Ο Ναθαν είπεν όλους αυτούς τους λόγους, όλην αυτήν την προφητικήν όρασιν, που είδε· έτσι ωµίλησε προς
τον Δαυίδ ο Ναθαν.
Α Παραλ. 17,16   και ήλθεν ο βασιλεύς Δαυίδ και εκάθισεν απέναντι Κυρίου και είπε· τις ειµι εγώ Κύριε ο Θεός, και τις ο οίκός
µου, ότι ηγάπησάς µε έως αιώνος;
Α Παραλ. 17,16  Ο βασιλεύς Δαυίδ ήλθεν, εκάθησε µε ευλάβειαν απέναντι της Σκηνής του Μαρτυρίου και προσευχήθη προς
τον Κυριον λέγων· “Ποιός είµαι εγώ, Κυριε και Θεέ µου, και ποιά είναι η οικογένειά µου, ώστε συ να µε αγαπήσης µε



τέτοιαν παντοτεινήν αγάπην;
Α Παραλ. 17,17   και εσµικρύνθη ταύτα ενώπιόν σου, ο Θεός, και ελάλησας επί τον οίκον τού παιδός σου εκ µακρών και
επείδές µε ως όρασις τού ανθρώπου και ύψωσάς µε, Κύριε ο Θεός.
Α Παραλ. 17,17  Και ως εάν όλα αυτά είναι µικρά ενώπιον της αγάπης σου, Κυριε και Θεέ µου, ωµίλησες και έπραξες αγαθά
εις την οικογένειαν του δούλου σου από µακρού χρόνου και επέβλεψες προς εµέ, ως εάν είµαι κανένας µέγας ανήρ και µε
ανέδειξες, Κυριε και Θεέ µου.
Α Παραλ. 17,18   τι προσθήσει έτι Δαυίδ προς σε τού δοξάσαι; και σύ τον δούλόν σου οίδας.
Α Παραλ. 17,18  Τι ήµπορω εγώ ο Δαυίδ να προσθέσω εις την ιδικήν σου δόξαν; Συ γνωρίζεις πόσον µικρός είµαι εγώ ο
δούλος σου.
Α Παραλ. 17,19   και κατά την καρδίαν σου εποίησας την πάσαν µεγαλωσύνην.
Α Παραλ. 17,19  Αλλά δια την αγαθότητα της καρδίας σου έδειξες όλην αυτήν την καλωσύνην σου προς εµέ.
Α Παραλ. 17,20   Κύριε, ουκ έστιν όµοιός σοι, και ουκ έστι Θεός πλήν σού κατά πάντα, όσα ηκούσαµεν εν ωσίν ηµών.
Α Παραλ. 17,20  Κυριε, δεν υπάρχει άλλος Θεός όµοιός σου, δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός πλην από σε , όπως µαρτυρούν
όλα τα θαυµαστά σου έργα, όσα ηκούσαµεν µε τα ίδια µας τα αυτιά.
Α Παραλ. 17,21   και ουκ έστιν ως ο λαός σου Ισραήλ έθνος έτι επί της γής, ως ωδήγησεν αυτόν ο Θεός τού λυτρώσασθαι
λαόν εαυτώ, τού θέσθαι εαυτώ όνοµα µέγα και επιφανές, τού εκβαλείν από προσώπου λαού σου, ούς ελυτρώσω εξ
Αιγύπτου, έθνη.
Α Παραλ. 17,21  Και δεν υπάρχει άλλος λαός ούτε άλλο έθνος επί της γης, όπως ο λαός σου ο ισραηλιτικός, τον οποίον συ
έβγαλες από την Αίγυπτον, τον έσωσες από την δουλείαν, ώστε να τον κάµης λαόν ιδικόν σου. Εδωσες εις αυτόν όνοµα
µέγα και περιφανές. Εδιωξες τα ειδωλολατρικά έθνη εµπρός από τον λαόν σου, τον οποίον συ ελεύθερον έβγαλες από την
Αίγυπτον.
Α Παραλ. 17,22   και έδωκας τον λαόν σου Ισραήλ σεαυτώ λαόν έως αιώνος, και σύ, Κύριε, εγενήθης αυτοίς εις Θεόν.
Α Παραλ. 17,22  Εκαµες τον ισραηλιτικόν λαόν ιδικόν σου λαόν στους αιώνας των αιώνων. Και συ έγινες εις αυτούς τους
Ισραηλίτας ο πραγµατικός Θεός και προστάτης.
Α Παραλ. 17,23   και νύν, Κύριε, ο λόγος σου, ον ελάλησας προς τον παίδά σου και επί τον οίκον αυτού, πιστωθήτω έως
αιώνος. και ποίησον καθώς ελάλησας,
Α Παραλ. 17,23  Και τώρα, Κυριε, ο λόγος σου, τον οποίον είπες προς εµέ τον δούλον σου σχετικώς µε την οικογένειάν µου,
ας αποδειχθή αληθινός στους αιώνας των αιώνων. Καµε, όπως είπες.
Α Παραλ. 17,24   και πιστωθήτω και µεγαλυνθήτω το όνοµά σου έως αιώνος λεγόντων· Κύριε Κύριε, παντοκράτωρ Θεός
Ισραήλ, και ο οίκος Δαυίδ παιδός σου ανωρθωµένος εναντίον σου.
Α Παραλ. 17,24  Ας στερεωθή λοιπόν, και ας δοξασθή το όνοµά σου στους αιώνας, δια να λέγη ο καθένας· Κυριε Κυριε, συ
είσαι ο παντοκράτωρ Θεός του Ισραήλ, δε οικογένεια του δούλου σου, του Δαυίδ, θα µένη ορθία πάντοτε ενώπιόν σου.
Α Παραλ. 17,25   ότι σύ Κύριος ο Θεός µου ήνοιξας το ούς τού παιδός σου τού οικοδοµήσαι αυτώ οίκον· διά τούτο εύρεν ο
παίς σου τού προσεύξασθαι κατά πρόσωπόν σου.
Α Παραλ. 17,25  Διότι συ, ο Κυριος και ο Θεός µου, ήνοιξας τα αυτιά εµού του δούλου σου, δια να ανοικοδοµήσω τον ναόν
σου. Δια τούτο ο δούλός σου ευρήκε το θάρρος να παρουσιασθή ενώπιόν σου και να σε παρακαλέση.
Α Παραλ. 17,26   και νύν, Κύριε, σύ εί αυτός Θεός και ελάλησας επί τον δούλόν σου τα αγαθά ταύτα·
Α Παραλ. 17,26  Και τώρα, Κυριε, συ είσαι ο αυτός και ο αναλλοίωτος Θεός, ο οποίος είπες εις εµέ τον δούλον σου τα αγαθά
αυτά.
Α Παραλ. 17,27   και νύν ήρξαι τού ευλογήσαι τον οίκον τού παιδός σου τού είναι εις τον αιώνα εναντίον σου· ότι σύ, Κύριε,
ευλόγησας, και ευλόγησον εις τον αιώνα.
Α Παραλ. 17,27  Συ έχεις κάµει αρχήν να ευλογής τον οίκον εµού του δούλου σου, δια να µένη αυτός αιώνιος ενώπιόν σου.
Και θα µείνη αιώνιος, διότι συ, Κυριε, τον ηυλόγησες. Ευλόγησον τον οίκόν µου εις αιώνας αιώνων”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Α Παραλ. 18,1    Καί εγένετο µετά ταύτα και επάταξε Δαυίδ τους αλλοφύλους και ετροπώσατο αυτούς και έλαβε την Γέθ και
τας κώµας αυτής εκ χειρός αλλοφύλων.
Α Παραλ. 18,1   Μετά ταύτα ο Δαυίδ εκτύπησε τους Φιλισταίους, κατετρόπωσεν αυτούς και επήρε την πόλιν Γεθ και τας
γύρω από αυτήν κώµας από τα χέρια των αλλοφύλων.
Α Παραλ. 18,2    και επάταξε την Μωάβ, και ήσαν Μωάβ παίδες τώ Δαυίδ φέροντες δώρα.
Α Παραλ. 18,2  Επειτα ο Δαυίδ εκτύπησε την χώραν των Μωαβιτών και υπέταξεν αυτήν, οι δε Μωαβίται έγιναν δούλοι,
φόρου υποτελείς, στον Δαυίδ.
Α Παραλ. 18,3    και επάταξε Δαυίδ τον Αδρααζάρ βασιλέα Σουβά Ηµάθ, πορευοµένου αυτού επιστήσαι χείρα αυτού επί
ποταµόν Ευφράτην.
Α Παραλ. 18,3  Ακολούθως ο Δαυίδ επολέµησε τον Αδρααζάρ τον βασιλέα Σουβά εις Ηµάθ, καθ' ον χρόνον µετέβαινε, δια να
εγκαταστήση την εξουσίαν του µέχρι και του ποταµού Ευφράτου.
Α Παραλ. 18,4    και προκατελάβετο Δαυίδ αυτών χίλια άρµατα και επτά χιλιάδας ίππων και είκοσι χιλιάδας ανδρών πεζών·
και παρέλυσε Δαυίδ πάντα τα άρµατα και υπελίπετο εξ αυτών εκατόν άρµατα.
Α Παραλ. 18,4  Ο Δαυίδ εκυρίευσε κατά την µάχην χίλια άρµατα, επτά χιλιάδας ίππους και είκοσι χιλιάδας πεζούς.
Ηχρήστευσε δε ο Δαυίδ όλα τα άρµατα και αφήκε δια τον εαυτόν του εκατόν µόνον.
Α Παραλ. 18,5    και ήλθε Σύρος εκ Δαµασκού βοηθήσαι Αδρααζάρ βασιλεί Σουβά, και επάταξε Δαυίδ εν τώ Σύρω είκοσι και
δύο χιλιάδας ανδρών.
Α Παραλ. 18,5  Οι Συροι από την Δαµασκόν ήλθαν να βοηθήσουν τον Αδρααζάρ βασιλέα Σουβά. Ο Δαυίδ επετέθη εναντίον
των Συρων και κατενίκησεν είκοσι δύο χιλιάδας άνδρας από αυτούς.
Α Παραλ. 18,6    και έθετο Δαυίδ φρουράν εν Συρία τή κατά Δαµασκόν, και ήσαν τώ Δαυίδ εις παίδας φέροντας δώρα, και
έσωζε Κύριος Δαυίδ εν πάσιν, οίς επορεύετο.
Α Παραλ. 18,6  Ο Δαυίδ ετοποθέτησεν ιδικήν του φρουράν στο συριακόν έθνος της Δαµασκού, οι δε Συροι έγιναν δούλοι,



φόρου υποτελείς, στον Δαυίδ. Ο δε Κυριος εβοηθούσε και περιφρουρούσε τον Δαυίδ εις όλα τα έργα του και όπου αυτός
επορεύετο.
Α Παραλ. 18,7    και έλαβε Δαυίδ τους κλοιούς τους χρυσούς, οί ήσαν επί τους παίδας Αδρααζάρ, και ήνεγκεν αυτούς εις
Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 18,7  Επήρεν ο Δαυίδ τα χρυσά περιλαίµια, τα οποία έφεραν οι στρατιώται του Αδρααζάρ, και τα µετέφερεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 18,8    και εκ της µεταβηχάς και εκ των εκλεκτών πόλεων των Αδρααζάρ έλαβε Δαυίδ χαλκόν πολύν σφόδρα· εξ
αυτού εποίησε Σαλωµών την θάλασσαν την χαλκήν και τους στύλους και τα σκεύη τα χαλκά.
Α Παραλ. 18,8  Από δε την πόλιν Μεταβηχάς και από άλλας ευηµερούσας πόλστου Αδρααζάρ, επήρεν ο Δαυίδ τεραστίας
ποσότητας χαλκού. Από αυτόν τον χαλκόν κατεσκεύασεν αργότερα ο Σολοµών την θάλασσαν την χαλκίνην, τους στύλους
και τα χάλκινα σκεύη του ιερού ναού.
Α Παραλ. 18,9    και ήκουσε Θωά βασιλεύς Ηµάθ ότι επάταξε Δαυίδ την πάσαν δύναµιν Αδρααζάρ βασιλέως Σουβά,
Α Παραλ. 18,9  Ο βασιλεύς της Ηµάθ, ο Θωα, επληροφορήθη, ότι ο Δαυίδ κατενίκησεν όλην την δύναµιν του 'Αδρααζαρ
βασιλέως Σουβά.
Α Παραλ. 18,10   και απέστειλε τον Αδουράµ υιόν αυτού προς τον βασιλέα Δαυίδ τού ερωτήσαι αυτόν τα εις ειρήνην και τού
ευλογήσαι αυτόν υπέρ ού επολέµησε τον Αδρααζάρ και επάταξεν αυτόν, ότι ανήρ πολέµιος Θωά ήν τώ Αδρααζάρ.
Α Παραλ. 18,10  Απέστειλε, λοιπόν, τον υιόν του τον Αδουράµ προς τον βασιλέα Δαυίδ, δια να του ζητήση να έχουν
ειρηνικάς σχέσεις µεταξύ των και να τον συγχαρή δια τον πόλεµον και την νίκην, την οποίαν κατώρθωσεν εναντίον του
Αδρααζάρ. Τούτο δε, διότι ο Αδρααζάρ ήτο εχθρός του Θωα.
Α Παραλ. 18,11   και πάντα τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά, και ταύτα ηγίασεν ο βασιλεύς Δαυίδ τώ Κυρίω
µετά τού αργυρίου και τού χρυσίου, ού έλαβεν εκ πάντων των εθνών, εξ Ιδουµαίας και Μωάβ και εξ υιών Αµµών και εκ των
αλλοφύλων και εξ Αµαλήκ.
Α Παραλ. 18,11  Ολα τα χρυσά, τα αργυρά και τα χάλκινα σκεύη τα αφιέρωσεν ο Δαυίδ στον Κυριον µαζή µε το αργύριον
και το χρυσίον, το οποίον εκυρίευσεν από όλα τα έθνη, από τους Ιδουµαίους, τους Μωαβίτας, τους Αµµωνίτας, τους
Φιλισταίους και τους Αµαληκίτας.
Α Παραλ. 18,12   και Αβεσσά υιός Σαρουΐας επάταξε την Ιδουµαίαν εν κοιλάδι των αλών, οκτωκαίδεκα χιλιάδας.
Α Παραλ. 18,12  Ο Αβεσσά, υιός της Σαρουΐας επετέθη και ενίκησε τους Ιδουµαίους εις την κοιλάδα της Νεκράς Θαλάσσης ,
εν όλω δεκαοκτώ χιλιάδας.
Α Παραλ. 18,13   και έθετο εν τή κοιλάδι φρουράς· και ήσαν πάντες οι Ιδουµαίοι παίδες Δαυίδ . και έσωζε Κύριος τον Δαυίδ εν
πάσιν, οίς επορεύετο.
Α Παραλ. 18,13  Εις αυτήν την κοιλάδα έθεσε φρουράς Ισραηλιτών. Ολοι δε οι Ιδουµαίοι έγιναν δούλοι στον Δαυίδ. Ο δε
Κυριος εβοηθούσε και περιέσωζε τον Δαυίδ εις όλα τα έργα του και όπου αυτός επορεύετο.
Α Παραλ. 18,14   και εβασίλευσε Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ και ήν ποιών κρίµα και δικαιοσύνην τώ παντί λαώ αυτού.
Α Παραλ. 18,14  Ο Δαυίδ έγινε βασιλεύς επί όλου του ισραηλιτικού λαού. Παντοτε δε έκρινε δικαίως και απένειµε
δικαιοσύνην εις όλον τον λαόν του.
Α Παραλ. 18,15   και Ιωάβ υιός Σαρουΐας επί της στρατιάς και Ιωσαφάτ υιός Αχιλούδ υποµνηµατογράφος
Α Παραλ. 18,15  Ο Ιωάβ, ο υιός της Σαρουΐας, ήτο αρχιστράτηγος του στρατού του. Ο Ιωσαφάτ, ο υιός του Αχιλούδ, ήτο ο
αρχειοφύλαξ.
Α Παραλ. 18,16   και Σαδώκ υιός Αχιτώβ και Αχιµέλεχ υιός Αβιάθαρ ιερείς και Σουσά γραµµατεύς
Α Παραλ. 18,16  Ο Σαδώκ, ο υιός του Αχιτώβ, και ο Αχιµέλεχ ο υιός του Αβιάθαρ, ήσαν αρχιερείς, ο δε Σουσά γραµµατεύς.
Α Παραλ. 18,17   και Βαναίας υιός Ιωδαέ επί τού Χερεθθί και επί τού Φελεθθί και υιοί Δαυίδ οι πρώτοι διάδοχοι τού
βασιλέως.
Α Παραλ. 18,17  Ο Βαναίας, ο υιός του Ιωδαέ, ήτο αρχηγός των σωµατοφυλάκων του Δαυίδ των Χερεθθί και Φελεθθί, οι δε
υιοί του Δαυίδ ήσαν οι ανώτεροι µεταξύ των αρχόντων εις την υπηρεσίαν του βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Α Παραλ. 19,1    Καί εγένετο µετά ταύτα απέθανε Ναάς βασιλεύς υιών Αµµών, και εβασίλευσεν Ανάν υιός αυτού αντ αυτού.
Α Παραλ. 19,1   Επειτα από αυτά απέθανεν ο Ναάς, ο βασιλεύς των Αµµωνιτών, και αντ' αυτού ανήλθεν στον βασιλικόν
θρόνον ο υιός του, ο Ανάν.
Α Παραλ. 19,2    και είπε Δαυίδ· ποιήσω έλεος µετά Ανάν υιού Ναάς, ως εποίησεν ο πατήρ αυτού µετ εµού έλεος· και
απέστειλεν αγγέλους Δαυίδ τού παρακαλέσαι αυτόν περί τού πατρός αυτού. και ήλθον παίδες Δαυίδ εις γήν υιών Αµµών
προς Ανάν τού παρακαλέσαι αυτόν.
Α Παραλ. 19,2  Είπε τότε ο Δαυίδ· “ας δείξω καλωσύνην προς τον Ανάν, τον υιόν του Ναάς, όπως έδειξε καλωσύνην και ο
πατήρ του προς εµέ”. Εστειλε, λοιπόν, ο Δαυίδ αγγελιαφόρους να παρηγορήσουν αυτόν δια τον θάνατον του πατρός του. Οι
άνδρες του Δαυίδ ήλθον εις την χώραν των Αµµωνιτών, παρουσιάσθησαν ενώπιον του Ανάν, δια να τον παρηγορήσουν.
Α Παραλ. 19,3    και είπον άρχοντες υιών Αµµών προς Ανάν· µη δοξάζων Δαυίδ τον πατέρα σου εναντίον σου απέστειλέ σοι
παρακαλούντας; ουχί όπως εξερευνήσωσι την πόλιν και τού κατασκοπήσαι την γήν ήλθον παίδες αυτού προς σε;
Α Παραλ. 19,3  Αλλά οι άρχοντες των Αµµωνιτών είπαν προς τον Ανάν· “µήπως, τυχόν, και φαντάζεσαι ότι ο Δαυίδ, δια να
τιµήση την µνήµην του πατρός σου, έστειλε προς σε τους άνδρας του να σε παρηγορήσουν; Οχι ! Τους έστειλε, δια να
εξερευνήσουν την πόλιν και να κατασκοπεύσουν την χώραν µας. Δι' αυτό ήλθαν οι άνδρες του προς σε”.
Α Παραλ. 19,4    και έλαβεν Ανάν τους παίδας Δαυίδ και εξύρησεν αυτούς και αφείλε των µανδυών αυτών το ήµισυ έως της
αναβολής και απέστειλεν αυτούς.
Α Παραλ. 19,4  Ο Ανάν παρασυρθείς από τας εισηγήσεις αυτάς, συνέλαβε τους απεσταλµένους του Δαυίδ, τους εξύρισε,
έκοψε από τους µανδύας αυτών το ήµισυ από την µέσην και κάτω και έτσι γελοιοποιηµένους τους απέπεµψε.
Α Παραλ. 19,5    και ήλθον απαγγείλαι τώ Δαυίδ περί των ανδρών, και απέστειλεν εις απάντησιν αυτοίς, ότι ήσαν
ητιµωµένοι σφόδρα. και είπεν ο βασιλεύς· καθίσατε εν Ιεριχώ έως τού ανατείλαι τους πώγωνας υµών και ανακάµψατε.
Α Παραλ. 19,5  Καποιοι άνθρωποι ήλθαν προς τον Δαυίδ και του ανήγγειλαν, όσα συνέβησαν στους απεσταλµένους του. Ο



Δαυίδ έστειλεν ανθρώπους του προς συνάντησιν εκείνων, επειδή εκείνοι είχαν καταληφθή από µεγάλην εντροπήν δια τον
εξευτελισµόν, τον οποίον υπέστησαν. Ο βασιλεύς, λοιπόν, τους παρήγγειλε· “παραµείνατε εις την Ιεριχώ, έως ότου
αυξηθούν τα γένεια σας, και κατόπιν επιστρέψατε εδώ”.
Α Παραλ. 19,6    και είδον οι υιοί Αµµών ότι ησχύνθη λαός Δαυίδ, και απέστειλεν Ανάν και υιοί Αµµών χίλια τάλαντα
αργυρίου τού µισθώσασθαι εαυτοίς εκ Συρίας Μεσοποταµίας και εκ Συρίας Μοοχά και παρά Σωβά άρµατα και ιππείς.
Α Παραλ. 19,6  Οι Αµµωνίται είδαν ότι ο λαός του Δαυίδ προσεβλήθη µε την πράξιν των εκείνην και, επειδή εφοβήθησαν
πόλεµον, έστειλεν ο Ανάν και οι Αµµωνίται χίλια τάλαντα αργυρίου, δια να καταρτίσουν µισθοφορικόν στρατόν εκ
πολεµικών αρµάτων και ιππέων δια τον εαυτόν των από την Συρίαν της Μεσοποταµίας, από την Συρίαν Μοοχά και από το
βασίλειον Σωβά.
Α Παραλ. 19,7    και εµισθώσαντο εαυτοίς δύο και τριάκοντα χιλιάδας αρµάτων και τον βασιλέα Μοοχά και τον λαόν αυτού
και ήλθον και παρενέβαλον κατέναντι Μαιδαβά, και οι υιοί Αµµών συνήχθησαν εκ των πόλεων αυτών και ήλθον εις το
πολεµήσαι.
Α Παραλ. 19,7  Συνεκρότησαν πράγµατι µισθοφορικόν στρατόν και τριάκοντα δύο χιλιάδας πολεµικά άρµατα· επήραν εις
την υπηρεσίαν των τον βασιλέα της Μοοχά και τον λαόν του. Ολοι αυτοί ήλθαν και εστρατοπέδευσαν απέναντι της
Μαιδαβά. Εκεί δε συνεκεντρώθησαν και οι Αµµωνίται από τας πόλεις των, οι οποίοι ήλθαν, δια να πολεµήσουν εναντίον
του Δαυίδ.
Α Παραλ. 19,8    και ήκουσε Δαυίδ και απέστειλε τον Ιωάβ και πάσαν την στρατιάν των δυνατών.
Α Παραλ. 19,8 Ο Δαυίδ επληροφορήθη τα γεγονότα αυτά και έστειλε τον αρχιστράτηγον Ιωάβ και όλον τον εκλεκτόν αυτού
στρατόν.
Α Παραλ. 19,9    και εξήλθον οι υιοί Αµµών και παρατάσσονται εις πόλεµον παρά τον πυλώνα της πόλεως, και οι βασιλείς οι
ελθόντες παρενέβαλον καθ εαυτούς εν τώ πεδίω.
Α Παραλ. 19,9  Οι Αµµωνίται εβγήκαν και παρετάχθησαν εις πόλεµον πλησίον της πύλης της πόλεώς των. Οι δε σύµµαχοί
των, που είχον έλθει να τους βοηθήσουν, εστρατοπέδευσαν µόνοι των εις την πεδιάδα.
Α Παραλ. 19,10   και είδεν Ιωάβ ότι γεγόνασιν αντιπρόσωποι τού πολεµείν προς αυτόν κατά πρόσωπον και εξόπισθεν , και
εξελέξατο εκ παντός νεανίου εξ Ισραήλ, και παρετάξαντο εναντίον τού Σύρου·
Α Παραλ. 19,10  Ο Ιωάβ, όταν είδεν ότι οι εχθροί παρετάχθησαν να πολεµήσουν αυτόν κατά µέτωπον και εκ των όπισθεν,
εδιάλεξε από όλον τον ισραηλιτικόν στρατόν τους ανδρείους νέους, µαζή µε τους οποίους παρετάχθη εναντίον των
συριακών στρατευµάτων.
Α Παραλ. 19,11   και το κατάλοιπον τού λαού έδωκεν εν χειρί Αβεσσά αδελφού αυτού, και παρετάξαντο εξεναντίας υιών
Αµµών.
Α Παραλ. 19,11  Τον δε υπόλοιπον στρατόν έθεσεν υπό την διοίκησιν του αδελφού του, του Αβεσσά, ο οποίος και παρετάχθη
απέναντι των Αµµωνιτών.
Α Παραλ. 19,12   και είπεν· εάν κρατήση υπέρ εµέ ο Σύρος, και έση µοι εις σωτηρίαν, και εάν οι υιοί Αµµών κρατήσωσιν υπέρ
σε, και σώσω σε·
Α Παραλ. 19,12  Είπε δε ο Ιωάβ προς τον Αβεσσά· “εάν οι Συροι υπερισχύσουν εναντίον µου, θα έλθης συ εις βοήθειάν µου
δια να µε σώσης ! Εάν δε οι Αµµωνίται υπερισχύσουν εναντίον σου, εγώ θα σε σώσω.
Α Παραλ. 19,13   ανδρίζου και ενισχύσωµεν περί τού λαού ηµών και περί των πόλεων τού Θεού ηµών, και Κύριος το αγαθόν
εν οφθαλµοίς αυτού ποιήσει.
Α Παραλ. 19,13  Να φανής ανδρείος και ας πολεµήσωµεν µε γενναιότητα υπέρ του λαού µας και υπέρ των πόλεων του Θεού
µας. Ο δε Κυριος είθε να πράξη ο,τι κρίνει καλόν ενώπιόν του.
Α Παραλ. 19,14   και παρετάξατο Ιωάβ και ο λαός ο µετ αυτού κατέναντι Σύρων εις πόλεµον, και έφυγον απ αυτών.
Α Παραλ. 19,14  Ο Ιωάβ Και ο στρατός, τον οποίον αυτός εξέλεξε, παρετάχθησαν απέναντι των Συρων και επολέµησαν
εναντίον των. Οι Συροι κατενικήθησαν και ετράπησαν εις φυγήν.
Α Παραλ. 19,15   και οι υιοί Αµµών είδον ότι έφυγον οι Σύροι, και έφυγον και αυτοί από προσώπου Αβεσσά και από
προσώπου Ιωάβ τού αδελφού αυτού και ήλθον εις την πόλιν. και ήλθεν Ιωάβ εις Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 19,15  Οι Αµµωνίται, όταν είδαν ότι οι Συροι είχαν τροπή εις φυγήν, επανικοβλήθησαν και αυτοί, ετράπησαν εις
φυγήν µακράν από τον Αβεσσά, µακράν από τον Ιωάβ, τον αδελφόν αυτού, και εισήλθον εις την πόλιν των. Ο δε Ιωάβ
επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 19,16   και είδεν ο Σύρος ότι ετροπώσατο αυτόν Ισραήλ, και απέστειλεν αγγέλους, και εξήγαγον τον Σύρον εκ τού
πέραν τού ποταµού, και Σωφά αρχιστράτηγος δυνάµεως Αδρααζάρ έµπροσθεν αυτών.
Α Παραλ. 19,16  Οταν οι Συροι είδαν ότι κατετροπώθησαν από τους Ισραηλίτας, έστειλαν αγγελιαφόρους και έφεραν
πλησίον των τους άλλους Συρους, που κατοικούσαν πέραν από τον Ευφράτην ποταµόν. Ο Σωφά δε ο αρχιστράτηγος του
στρατού του Αδρααζάρ ήτο αρχηγός εκείνων.
Α Παραλ. 19,17   και απηγγέλη τώ Δαυίδ, και συνήγαγε τον πάντα Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνην και ήλθεν επ αυτούς και
παρετάξατο επ αυτούς, και παρατάσσεται Σύρος εξεναντίας Δαυίδ εις πόλεµον και επολέµησαν αυτόν,
Α Παραλ. 19,17  Ανηγγέλθη στον Δαυίδ το γεγονός αυτό και αυτός συνεκέντρωσεν όλον τον ισραηλιτικόν στρατόν, επέρασε
τον Ιορδάνην, ήλθε πλησίον των Συρων και αντιπαρετάχθη εις πόλεµον εναντίον των. Απέναντι από τον Δαυίδ είχαν
παραταχθή οι Συροι προς πόλεµον, οι οποίοι και επετέθησαν εναντίον του.
Α Παραλ. 19,18   και έφυγε Σύρος από προσώπου Ισραήλ, και απέκτεινε Δαυίδ από τού Σύρου επτά χιλιάδας αρµάτων και
τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζών και τον Σωφά αρχιστράτηγον δυνάµεως απέκτεινε.
Α Παραλ. 19,18  Κατά την µάχην οι Συροι ηττήθησαν και πανικόβλητοι ετράπησαν εις φυγήν εµπρός από τον ισραηλιτικόν
στρατόν. Ο στρατός του Δαυίδ εφόνευσε κατά την µάχην εκείνην επτά χιλιάδας Συρους από τους επιβαίνοντας εις τα
πολεµικά άρµατα και τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζούς. Εφόνευσε δε και αυτόν τον αρχιστράτηγον, τον Σωφά.
Α Παραλ. 19,19   και είδον παίδες Αδρααζάρ ότι επταίκασιν από προσώπου Ισραήλ, και διέθεντο µετά Δαυίδ και εδούλευσαν
αυτώ· και ουκ ηθέλησε Σύρος τού βοηθήσαι τοίς υιοίς Αµµών έτι.
Α Παραλ. 19,19  Οι άνδρες του Αδρααζάρ, όταν είδον ότι είχον κατατροπωθή από τους Ισραηλίτας, έκαµαν συνθήκην µε
τον Δαυίδ και έγιναν δούλοι του. Εκτοτε οι Συροι δεν ηθέλησαν κατ' ουδένα τρόπον να έλθουν εις βοήθειαν των



Αµµωνιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Α Παραλ. 20,1    Καί εγένετο εν τώ επιόντι έτει εν τή εξόδω των βασιλέων και ήγαγεν Ιωάβ πάσαν την δύναµιν της στρατιάς,
και έφθειραν την χώραν υιών Αµµών· και ήλθε και περιεκάθισε την αββά· και Δαυίδ εκάθισεν εν Ιερουσαλήµ· και επάταξεν
Ιωάβ την αββά και κατέσκαψεν αυτήν.
Α Παραλ. 20,1  Κατά το επόµενον έτος, όταν οι βασιλείς εξέρχωνται εις πόλεµον, ο Ιωάβ ωδήγησεν όλον τον στρατόν του
Ισραήλ και κατέστρεψε την χώραν των Αµµωνιτών. Ηλθε δε έπειτα και επολιόρκησε την Ραββά. Ο δε Δαυίδ παρέµεινεν εις
την Ιερουσαλήµ. Ο Ιωάβ εκτύπησε και κατέλαβε την Ραββά και την κατέστρεψε.
Α Παραλ. 20,2    και έλαβε Δαυίδ τον στέφανον Μολχόµ τού βασιλέως αυτών από της κεφαλής αυτού, και ευρέθη ο σταθµός
αυτού τάλαντον χρυσίου, και εν αυτώ λίθος τίµιος, και ήν επί την κεφαλήν Δαυίδ· και σκύλα της πόλεως εξήνεγκε πολλά
σφόδρα.
Α Παραλ. 20,2  Ο Δαυίδ επήρε τον στέφανον από την κεφαλήν του Μολχόµ του βασιλέως των Αµµωνιτών. Εζυγίσθη δε
αυτός ο στέφανος και ευρέθη ότι είχε βάρος ενός χρυσού ταλάντου. Επάνω στον στέφανον αυτόν υπήρχον πολύτιµοι λίθοι.
Ο Δαυίδ έθεσεν αυτόν επί της ιδικής του κεφαλής. Από δε την πόλιν έβγαλεν αυτός πάρα πολλά λάφυρα.
Α Παραλ. 20,3    και τον λαόν τον εν αυτή εξήγαγε και διέπρισε πρίοσι και εν σκεπάρνοις σιδηροίς και εν διασχίζουσι· και
ούτως εποίησε Δαυίδ τοίς πάσιν υιοίς Αµµών. και ανέστρεψε Δαυίδ και πάς ο λαός αυτού εις Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 20,3  Ολους δε τους Αµµωνίτας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την πόλιν, διέταξεν ο Δαυίδ και τους έβγαλαν από την
πόλιν και τους εξετέλεσαν όλους µε πριόνια, µε σιδηρά σκεπάρνια και µε άλλα κοπτερά εργαλεία· το ίδιο έκαµε ο Δαυίδ και
εις όλους τους Αµµωνίτας. Επειτα από αυτά ο Δαυίδ και όλος ο στρατός του επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 20,4    και εγένετο µετά ταύτα και εγένετο έτι πόλεµος εν Γαζέρ µετά των αλλοφύλων. τότε επάταξε Σοβοχαί ο
Ουσαθί τον Σαφού από των υιών των γιγάντων, και εταπείνωσεν αυτόν.
Α Παραλ. 20,4  Κατόπιν από αυτά έγινε πόλεµος εις την πόλιν Γαζέρ εναντίον των Φιλισταίων. Κατά τον πόλεµον αυτόν ο
Σοβοχαί, ο υιός του Ουσαθί, εφόνευσε τον Σαφού, ένα από τους απογόνους των γιγάντων και έτσι τον εξηυτέλισε.
Α Παραλ. 20,5    και εγένετο έτι πόλεµος µετά των αλλοφύλων. και επάταξεν Ελλανάν υιός Ιαΐρ τον Λαχµί αδελφόν Γολιάθ
τού Γεθθαίου, και ξύλον δόρατος αυτού ως αντίον υφαινόντων.
Α Παραλ. 20,5  Εγινε πάλιν πόλεµος εναντίον των Φιλισταίων. Κατά τον πόλεµον αυτόν ο Ελλανάν, ο υιός του Ιαΐρ,
εφόνευσε τον Λαχµί τον αδελφόν του Γολιάθ, που κατήγετο από την Γέθ. Το ξύλον του δόρατος αυτού ήτο τόσον µεγάλο,
όσον το αντί των υφαντών.
Α Παραλ. 20,6    και εγένετο έτι πόλεµος εν Γέθ, και ήν ανήρ υπερµεγέθης, και δάκτυλοι αυτού έξ και έξ, εικοσιτέσσαρες, και
ούτος ήν απόγονος γιγάντων.
Α Παραλ. 20,6  Εγινε πάλιν πόλεµος εις την Γέθ. Εκεί υπήρχεν ένας Φιλισταίος, ανήρ υπερµεγέθης. Τα δάκτυλά του ήσαν εξ
στο κάθε χέρι του και στο κάθε πόδι του. Είχεν εν όλω εικοσιτέσσερα δάκτυλα και αυτός ήτο απόγονος των γιγάντων.
Α Παραλ. 20,7    και ωνείδισε τον Ισραήλ, και επάταξεν αυτόν Ιωνάθαν υιός Σαµαά αδελφού Δαυίδ.
Α Παραλ. 20,7  Αυτός εχλεύαζε τον ισραηλιτικόν λαόν, αλλά ο Ιωνάθαν, ο υιός του Σαµαά αδελφού του Δαυίδ, εφόνευσε τον
γίγαντα αυτόν.
Α Παραλ. 20,8    ούτοι εγένοντο αφά εν Γέθ· πάντες ήσαν τέσσαρες γίγαντες, και έπεσον εν χειρί Δαυίδ και εν χειρί παίδων
αυτού.
Α Παραλ. 20,8  Οι φονευθέντες αυτοί είχαν γεννηθή από γίγαντας εις την Γέθ. Ολοι δε τότε οι γίγαντες ήσαν τέσσαρες.
Αυτοί εξωντώθησαν από το χέρι του Δαυίδ και από τα χέρια των ανδρών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Α Παραλ. 21,1    Καί έστη διάβολος εν τώ Ισραήλ και επέσεισε τον Δαυίδ τού αριθµήσαι τον Ισραήλ.
Α Παραλ. 21,1   Ο διάβολος όµως εισεχώρησεν στον ισραηλιτικόν λαόν και παρεκίνησε τον Δαυίδ να κάµη αρίθµησιν του
λαού.
Α Παραλ. 21,2    και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ προς Ιωάβ και προς τους άρχοντας της δυνάµεως· πορεύθητε, αριθµήσατε τον
Ισραήλ από Βηρσαβεέ και έως Δάν και ενέγκατε προς µε, και γνώσοµαι τον αριθµόν αυτών.
Α Παραλ. 21,2  Είπε τότε ο βασιλεύς Δαυίδ προς τον αρχιστράτηγον, τον Ιωάβ, και προς τους άλλους αρχηγούς του στρατού·
“πηγαίνετε και κάµετε αρίθµησιν του ισραηλιτικού λαού, από της Βηρσαβεέ µέχρι της Δαν. Φέρετέ µου το αποτέλεσµα της
καταγραφής αυτής, δια να µάθω τον αριθµόν όλων των Ισραηλιτών”.
Α Παραλ. 21,3    και είπεν Ιωάβ· προσθείη Κύριος επί τον λαόν αυτού, ως αυτοί εκατονταπλασίως, και οι οφθαλµοί τού
κυρίου µου τού βασιλέως βλέποντες· πάντες τώ κυρίω µου παίδες· ινατί ζητεί κύριός µου τούτο; ίνα µη γένηται εις αµαρτίαν
τώ Ισραήλ.
Α Παραλ. 21,3  Ο Ιωάβ είπε προς τον βασιλέα· “είθε Κυριος ο Θεός να αυξήση τον ισραηλιτικόν λαόν, να τον κάµη
εκατονταπλάσιον από ο,τι είναι σήµερα. Τα δε µάτια του βασιλέως µας είθε να ίδουν αυτήν την αύξησιν. Ολοι ηµείς είµεθα
δούλοι στον κύριόν µου και θα τον υπακούσωµεν. Αλλά διατί ο κύριός µου ζητεί αυτήν την αρίθµησιν; Εγώ φρονώ ότι δεν
πρέπει να γίνη, δια να µη αποβή εις αµαρτίαν και τιµωρίαν του ισραηλιτικού λαού”.
Α Παραλ. 21,4    το δε ρήµα τού βασιλέως ίσχυσεν επί Ιωάβ, και εξήλθεν Ιωάβ και διήλθεν εν παντί Ισραήλ και ήλθεν εις
Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 21,4  Ο λόγος όµως του βασιλέως υπερίσχυσεν υπέρ την πρότασιν του Ιωάβ. Ο δε Ιωάβ υπακούων εξήλθεν από το
βασιλικόν ανάκτορον, επέρασεν από όλον τον ισραηλιτικόν λαόν, τον ηρίθµησε και επέστρεψε κατόπιν εις την
Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 21,5    και έδωκεν Ιωάβ τον αριθµόν της επισκέψεως τού λαού τώ Δαυίδ, και ήν πάς Ισραήλ χίλιαι χιλιάδες και
εκατόν χιλιάδες ανδρών εσπασµένων µάχαιραν και υιοί Ιούδα τετρακόσιαι και εβδοµήκοντα χιλιάδες ανδρών εσπασµένων
µάχαιραν.
Α Παραλ. 21,5  Ο Ιωάβ παρέδωκε τον αριθµόν της καταγραφής στον Δαυίδ. Ευρέθη ότι όλοι οι Ισραηλίται άνδρες ήσαν ένα
εκατοµµύριον εκατόν χιλιάδες, ικανοί να χειρίζωνται την µάχαιραν. Από δε την φυλήν του Ιούδα ήσαν τετρακόσιοι



εβδοµήκοντα χιλιάδες άνδρες, επίσης ικανοί να χειρίζωνται την µάχαιραν.
Α Παραλ. 21,6    και τον Λευί και τον Βενιαµίν ουκ ηρίθµησεν εν µέσω αυτών, ότι κατίσχυσε λόγος τού βασιλέως τον Ιωάβ.
Α Παραλ. 21,6  Τους Λευίτας όµως και τους άνδρας της φυλής Βενιαµίν δεν κατέγραψε µεταξύ των άλλων φυλών ο Ιωάβ,
διότι ο βασιλεύς του είχε δώσει σχετικήν διαταγήν.
Α Παραλ. 21,7    και πονηρόν εναντίον τού Θεού περί τού πράγµατος τούτου, και επάταξε τον Ισραήλ.
Α Παραλ. 21,7  Η αρίθµησις όµως αυτή εφάνη ως πράξις κακή ενώπιον του Θεού, ο οποίος και δια τούτο εκτύπησε τον
ισραηλιτικόν λαόν.
Α Παραλ. 21,8    και είπε Δαυίδ προς τον Θεόν· ηµάρτηκα σφόδρα, ότι εποίησα το πράγµα τούτο· και νύν περίελε δή την
κακίαν παιδός σου, ότι εµαταιώθην σφόδρα.
Α Παραλ. 21,8  Ο Δαυίδ είπε τότε προς τον Θεόν· “ηµάρτησα πάρα πολύ, διότι έκαµα την πράξιν αυτήν. Και τώρα σε
παρακαλώ απάλειψε και σβήσε αυτήν την κακίαν του δούλου σου, διότι ενήργησα κατά ένα πολύ ανόητον και
µαταιόδοξον τρόπον”.
Α Παραλ. 21,9    και ελάλησε Κύριος προς Γάδ τον ορώντα λέγων·
Α Παραλ. 21,9  Ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Γαδ τον προφήτην, και του είπε·
Α Παραλ. 21,10   πορεύου και λάλησον προς Δαυίδ λέγων· ούτω λέγει Κύριος· τρία αιρώ εγώ επί σε, έκλεξαι σεαυτώ έν εξ
αυτών και ποιήσω σοι.
Α Παραλ. 21,10  “πήγαινε στον Δαυίδ και είπε προς αυτόν· Αυτά λέγει ο Κυριος· τρεις τιµωρίας εγώ κρατώ εις τα χέρια µου
εναντίον σου. Εκλεξε δια τον εαυτόν σου µίαν από αυτάς και εγώ αυτήν θα στείλω”.
Α Παραλ. 21,11   και ήλθε Γάδ προς Δαυίδ και είπεν αυτώ· ούτως λέγει Κύριος· έκλεξαι σεαυτώ
Α Παραλ. 21,11  Ο Γαδ ήλθε προς τον Δαυίδ και του είπε· “αυτά λέγει ο Κυριος. Διάλεξε δια τον εαυτόν σου
Α Παραλ. 21,12   ή τρία έτη λιµού, ή τρεις µήνας φεύγειν σε εκ προσώπου εχθρών σου και µάχαιραν εχθρών σου τού
εξολοθρεύσαι, ή τρεις ηµέρας ροµφαίαν Κυρίου και θάνατον εν τή γη και άγγελος Κυρίου εξολοθρεύων εν πάση
κληρονοµία Ισραήλ· και νύν ιδέ τι αποκριθώ τώ αποστείλαντί µε λόγον.
Α Παραλ. 21,12  η τρία έτη πείνας η τρεις µήνες φυγήν προ των εχθρών σου, οι οποίοι µε τας µαχαίρας των θα εξολοθρεύουν
τον λαόν, η τρεις ηµέρας θα ίδης την ροµφαίαν του Κυρίου επί του λαού, θανατικό εις την χώραν σου, διότι άγγελος Κυρίου
θα εξολοθρεύη ανθρώπους από τον λαόν του Ισραήλ. Και τώρα σκέψου και είπέ µου, ποίαν απάντησιν θα δώσω στον Θεόν,
ο οποίος µε έστειλεν”.
Α Παραλ. 21,13   και είπε Δαυίδ προς Γάδ· στενά µοι και τα τρία σφόδρα· εµπεσούµαι δή εις χείρας Κυρίου, ότι πολλοί οι
οικτιρµοί αυτού σφόδρα, και εις χείρας ανθρώπων ου µη εµπέσω.
Α Παραλ. 21,13  Ο Δαυίδ απήντησε προς τον Γαδ· “µεγάλη και κατάπικρος η στενοχωρία µου και δια τα τρία αυτά. Προτιµώ
όµως να παραδοθώ εις τα χέρια του Κυρίου µου, διότι το έλεός του είναι µέγα και να µη πέσω εις τα χέρια των ανθρώπων”.
Α Παραλ. 21,14   και έδωκε Κύριος θάνατον εν Ισραήλ, και έπεσον εξ Ισραήλ εβδοµήκοντα χιλιάδες ανδρών.
Α Παραλ. 21,14  Ετσι ο Κυριος έστειλε θάνατον εναντίον των Ισραηλιτών και απεθαναν από τον λαόν του Ισραήλ
εβδοµήκοντα χιλιάδες άνδρες.
Α Παραλ. 21,15   και απέστειλεν ο Θεός άγγελον εις Ιερουσαλήµ τού εξολοθρεύσαι αυτήν. και ως εξωλόθρευσεν, είδε Κύριος
και µετεµελήθη επί τή κακία και είπε τώ αγγέλω τώ εξολοθρεύοντι· ικανούσθω σοι, άνες την χείρά σου· και ο άγγελος
Κυρίου εστώς εν τώ άλω Ορνά τού Ιεβουσαίου.
Α Παραλ. 21,15  Εν συνεχεία ο Θεός έστειλε τον ελοθρευτήν άγγελον εις την Ιερουσαλήµ, δια να εξολοθρεύση και αυτήν.
Οταν δε ο άγγελος εσκόρπισεν εναντίον της τον όλεθρον, ο Κυριος ελυπήθη και µετεµελήθη δια την καταστροφήν αυτήν
και είπεν στον εξολοθρευτήν άγγελον· “φθάνει έως εδώ. Απόσυρε τώρα το χέρι σου”. Κατά την στιγµήν εκείνην ο άγγελος
του Κυρίου ευρίσκετο στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου.
Α Παραλ. 21,16   και επήρε Δαυίδ τους οφθαλµούς αυτού και είδε τον άγγελον Κυρίου εστώτα ανά µέσον της γής και τού
ουρανού, και η ροµφαία αυτού εσπασµένη εν τή χειρί αυτού εκτεταµένη επί Ιερουσαλήµ· και έπεσε Δαυίδ και οι
πρεσβύτεροι περιβεβληµένοι εν σάκκοις επί πρόσωπον αυτών.
Α Παραλ. 21,16  Ο Δαυίδ εσήκωσε τα µάτια του και είδε τον εξολοθρευτήν άγγελον, να ίσταται µεταξύ ουρανού και γης. Η
ροµφαία του ήτο ανεσπασµένη εις τα χέρια του και απλωµένη εναντίον της Ιερουσαλήµ. Τοτε ο Δαυίδ και οι πρεσβύτεροι
του ισραηλιτικού λαού, φορούντες τα σάκκινα ενδύµατα της µετανοίας των, έπεσαν κάτω µε το πρόσωπον αυτών εις την
γην.
Α Παραλ. 21,17   και είπε Δαυίδ προς τον Θεόν· ουκ εγώ είπα τού αριθµήσαι εν τώ λαώ; και εγώ ειµι ο αµαρτών, κακοποιών
εκακοποίησα, και ταύτα τα πρόβατα τι εποίησαν; Κύριε ο Θεός, γενηθήτω η χείρ σου εν εµοί και εν τώ οίκω τού πατρός µου
και µη εν τώ λαώ σου εις απώλειαν, Κύριε.
Α Παραλ. 21,17  Είπεν ο Δαυίδ προς τον Θεόν· “εγώ δεν είµαι εκείνος, που διέταξα να γίνη αυτή η αρίθµησις του λαού; Εγώ
είµαι ο διαπράξας την αµαρτίαν αυτήν, ο παρασυρθείς εις την µεγάλην αυτήν κακίαν. Αυτά τα πρόβατα, οι άνδρες του
Ισοαηλ, τι κακόν έκαµαν; Ω Κυριε και Θεέ µου, ας πέση η τιµωρός δεξιά σου εναντίον µου και εναντίον του πατρικού µου
οίκου και όχι εις καταστροφήν εναντίον του λαού σου, Κυριε”.
Α Παραλ. 21,18   και άγγελος Κυρίου είπε τώ Γάδ τού ειπείν προς Δαυίδ, ίνα αναβή τού στήσαι θυσιαστήριον Κυρίω εν άλω
Ορνά τού Ιεβουσαίου.
Α Παραλ. 21,18  Ο άγγελος του Κυρίου είπε προς τον Γαδ, να διατάξη τον Δαυίδ να ανεβή στο αλώνι του Ορνά του
Ιεβουσαίου και εκεί να κατασκευάση θυσιαοτήριον δια τον Κυριον.
Α Παραλ. 21,19   και ανέβη Δαυίδ κατά τον λόγον Γάδ, ον ελάλησεν εν ονόµατι Κυρίου.
Α Παραλ. 21,19  Αµέσως ο Δαυίδ σύµφωνα µε την εντολήν αυτήν του Γαδ, την οποίαν του είχε δώσει εν ονόµατι του Κυρίου,
ανέβη στο αλώνι του Ορνά.
Α Παραλ. 21,20   και επέστρεψεν Ορνά και είδε τον βασιλέα και τέσσαρας υιούς αυτού µετ αυτού µεθαχαβίν· και Ορνά ήν
αλοών πυρούς.
Α Παραλ. 21,20  Ο Ορνά εγύρισε τα µάτια του και είδε τον βασιλέα να έρχεται. Τον είδαν και οι τέσσαρες υιοί του, που ήσαν
µαζή του, και εκρύβησαν. Ο Ορνά κατά την ηµέραν εκείνην αλώνιζε σιτάρι στο αλώνι του.
Α Παραλ. 21,21   και ήλθε Δαυίδ προς Ορνά, και Ορνά εξήλθεν εκ της άλω και προσεκύνησε τώ Δαυίδ τώ προσώπω επί την



γήν.
Α Παραλ. 21,21  Ο Δαυίδ ήλθε προς τον Ορνά, ο Ορνά εξήλθεν από το αλώνι του, έσκυψε το πρόσωπόν του εις την γην και
επροσκύνησε τον Δαυίδ.
Α Παραλ. 21,22   και είπε Δαυίδ προς Ορνά· δός µοι τον τόπον σου της άλω, και οικοδοµήσω επ αυτώ θυσιαστήριον τώ
Κυρίω· εν αργυρίω αξίω δός µοι αυτόν, και παύσεται η πληγή εκ τού λαού.
Α Παραλ. 21,22  Είπεν ο Δαυίδ προς τον Ορνά· “δος µου τον τόπον αυτόν του αλωνιού σου, διότι εγώ θα οικοδοµήσω επάνω
εις αυτό θυσιαστήριον προς τιµήν του Κυρίου. Δος µου αυτόν τον τόπον και εγώ θα καταβάλω όσον αργύριον αξίζει. Ετσι
δε θα καταπαύση το θανατικό του ισραηλιτικού λαού”.
Α Παραλ. 21,23   και είπεν Ορνά προς Δαυίδ· λαβέ σεαυτώ, και ποιησάτω ο κύριός µου ο βασιλεύς το αγαθόν εναντίον
εαυτού· ιδέ δέδωκα τους µόσχους εις ολοκαύτωσιν και το άροτρον εις ξύλα και τον σίτον εις θυσίαν, τα πάντα δέδωκα.
Α Παραλ. 21,23  Ο Ορνά απήντησε προς τον Δαυίδ· “πάρε ιδικόν σου τον τόπον αυτόν, και ο κύριός µου ο βασιλεύς ας
χρησιµοποιήση αυτόν, όπως αυτός νοµίζει καλόν. Ιδού σου δίδω και τα βόϊδια µου, δια να τα προσφέρης θυσίαν
ολοκαυτώµατος. Το άροτρον ως ξύλα δια την πυράν του θυσιαστηρίου και τον σίτον του αλωνιού µου ως αναίµακτον
θυσίαν προς τον Κυριον. Ολα σου τα δίδω δωρεάν”.
Α Παραλ. 21,24   και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ τώ Ορνά· ουχί, ότι αγοράζων αγοράσω εν αργυρίω αξίω, ότι ου µη λάβω ά εστί
σοι Κυρίω τού ανανέγκαι ολοκαύτωσιν δωρεάν Κυρίω.
Α Παραλ. 21,24  Ο βασιλεύς Δαυίδ απήντησεν στον Ορνά· “δεν δέχοµαι την δωρεάν. Επιµένω να αγοράσω τον τόπον αυτόν
και θα καταβάλω την αξίαν του εις αργύριον. Δεν θα δεχθώ αυτά, που ανήκουν εις σε, δια να τα προσφέρω δωρεάν
ολοκαύτωµα προς τον Κυριον”.
Α Παραλ. 21,25   και έδωκε Δαυίδ τώ Ορνά εν τώ τόπω αυτού σίκλους χρυσίου ολκής εξακοσίους.
Α Παραλ. 21,25  Ο Δαυίδ επέµενε και έδωσεν στον Ορνά δια τον τόπον αυτόν εξακοσίους χρυσούς σίκλους ζυγισµένους.
Α Παραλ. 21,26   και ωκοδόµησεν εκεί Δαυίδ θυσιαστήριον Κυρίω και ανήνεγκεν ολοκαυτώµατα και σωτηρίου· και εβόησε
προς Κύριον, και επήκουσεν αυτώ εν πυρί εκ τού ουρανού επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και κατηνάλωσε την
ολοκαύτωσιν.
Α Παραλ. 21,26 Οικοδόµησεν εκεί ο Δαυίδ θυσιαστήριον προς τιµήν του Κυρίου και προσέφερε θυσίαν ολοκαυτωµάτων και
θυσίας σωτηρίου, και εβόησε µε θερµήν την πίστιν προς τον Κυριον. Ο δε Κυριος ήκουσε την προσευχήν αυτού και έστειλεν
από τον ουρανόν πυρ επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και έκαυσε τα ολοκαυτώµατα αυτά.
Α Παραλ. 21,27   και είπε Κύριος προς τον άγγελον, και κατέθηκε την ροµφαίαν εις τον κολεόν αυτής.
Α Παραλ. 21,27  Διέταξε κατόπιν ο Κυριος τον εξοθρευτήν άγγελον και επανέθεσε την ροµφαίαν του εις την θήκην της.
Α Παραλ. 21,28   εν τώ καιρώ εκείνω εν τώ ιδείν τον Δαυίδ ότι επήκουσεν αυτώ Κύριος εν άλω Ορνά τού Ιεβουσαίου, και
εθυσίασεν εκεί.
Α Παραλ. 21,28  Κατά τον καιρόν εκείνον, όταν ο Δαυίδ είδεν ότι ο Κυριος ήκουσε την προσευχήν του στο αλώνι του Ορνά
του Ιεβουσαίου, προσέφερεν εκεί και άλλας θυσίας.
Α Παραλ. 21,29   και σκηνή Κυρίου, ήν εποίησε Μωυσής εν τή ερήµω, και θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων εν τώ καιρώ
εκείνω εν Βαµά εν Γαβαών·
Α Παραλ. 21,29  Κατά την εποχήν εκείνην η Σκηνή του Κυρίου, την οποίαν είχε κατασκευάσει ο Μωυσής εις την έρηµον,
όπως και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, ευρίσκοντο εις ένα υψωµα της πόλεως Γαβαών.
Α Παραλ. 21,30   και ουκ εδύνατο Δαυίδ τού πορευθήναι έµπροσθεν αυτού τού ζητήσαι τον Θεόν, ότι ου κατέσπευσεν από
προσώπου της ροµφαίας αγγέλου Κυρίου.
Α Παραλ. 21,30  Ο Δαυίδ δεν ηµπορούσε να µεταβή στο µέρος τούτο, όπου ευρίσκετο η Σκηνή, δια να ζητήση µε θυσίας το
έλεος του Κυρίου, διότι εφοβείτο την απειλητικήν ροµφαίαν του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Α Παραλ. 22,1    Καί είπε Δαυίδ· ούτός εστιν ο οίκος Κυρίου τού Θεού και τούτο το θυσιαστήριον εις ολοκαύτωσιν τώ Ισραήλ.
Α Παραλ. 22,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά ο Δαυίδ είπεν· “αυτός είναι ο τόπος στο αλώνι του Ορνά, όπου θα
ανοικοδοµηθή ο οίκος του Θεού, και εδώ θα είναι το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων δια τον ισραηλιτικόν λαόν”.
Α Παραλ. 22,2    και είπε Δαυίδ συναγαγείν πάντας τους προσηλύτους τους εν γη Ισραήλ και κατέστησε λατόµους
λατοµήσαι λίθους ξυστούς τού οικοδοµήσαι οίκον τώ Θεώ.
Α Παραλ. 22,2  Ο Δαυίδ διέταξε να συγκεντρωθούν όλοι οι ξένοι, που ευρίσκοντο εις την ισραηλιτικήν χώραν. Ωρισε δε
αυτούς ως λατόµους, δια να λαξεύσουν τους λίθους, να τους κάµουν λαξευτούς, ώστε να οικοδοµήσουν µε αυτούς τον ναόν
του Θεού.
Α Παραλ. 22,3    και σίδηρον πολύν εις τους ήλους των θυρωµάτων και των πυλών και τους στροφείς ητοίµασε Δαυίδ και
χαλκόν εις πλήθος, ουκ ήν σταθµός·
Α Παραλ. 22,3 Ο Δαυίδ συνεκέντρωσε και ετοίµασεν επίσης πολύν σίδηρον δια καρφιά των θυροφύλλων και των θυρών και
δια τους στρόφιγγας των θυρών. Συνεκέντρωσεν επίσης και ανυπολόγιστον πλήθος χαλκού.
Α Παραλ. 22,4    και ξύλα κέδρινα, ουκ ήν αριθµός, ότι εφέροσαν οι Σιδώνιοι και οι Τύριοι ξύλα κέδρινα εις πλήθος τώ Δαυίδ .
Α Παραλ. 22,4  Ετοίµασε ξύλα από κέδρον τόσα, ώστε ήτο αδύνατον να αριθµηθούν. Ησαν δε αυτά τόσον πολλά, διότι οι
Σιδώνιοι και οι Τυριοι έφεραν στον Δαβίδ πολλά κέδρινα ξύλα από τα πλούσια δάση των περιοχών των .
Α Παραλ. 22,5    και είπε Δαυίδ· Σαλωµών ο υιός µου παιδάριον απαλόν, και ο οίκος τού οικοδοµήσαι τώ Κυρίω εις
µεγαλωσύνην άνω, εις όνοµα και εις δόξαν εις πάσαν την γήν ετοιµάσω αυτώ· και ητοίµασε Δαυίδ εις πλήθος έµπροσθεν
της τελευτής αυτού.
Α Παραλ. 22,5  Ο Δαυίδ είπεν· “ο υιός µου ο Σολοµών είναι µικρό και τρυφερό παιδί, ο δε Ναός, τον οποίον θα ανοικοδοµήση
προς δόξαν του Κυρίου, θα είναι εξαιρετικά µεγαλοπρεπής. Δια τον Ναόν αυτόν, εξ αιτίας του οποίου θα αποκτήση αυτός
όνοµα, και δόξαν εις όλην την γην, θα ετοιµάσω εγώ πλούσια τα υλικά”. Πράγµατι ο Δαυίδ ητοίµασε πλήθος υλικών δια
τον Ναόν, πριν αποθάνη.
Α Παραλ. 22,6    και εκάλεσε Σαλωµών τον υιόν αυτού και ενετείλατο αυτώ τού οικοδοµήσαι τον οίκον τώ Κυρίω Θεώ
Ισραήλ.



Α Παραλ. 22,6  Ο Δαυίδ εκάλεσε τον υιόν του τον Σολοµώντα και του έδωσε την εντολήν να οικοδοµήση αυτός τον Ναόν
Κυρίου του Θεού του Ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 22,7    και είπε Δαυίδ Σαλωµών· τέκνον, εµοί εγένετο επί ψυχή τού οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού.
Α Παραλ. 22,7  Και είπεν ο Δαυίδ προς τον Σολοµώντα· “τέκνον, εις την καρδίαν µου εγενήθη σφόδρα η επιθυµία µου, να
οικοδοµήσω Ναόν προς δόξαν του ονόµατος Κυρίου του Θεού.
Α Παραλ. 22,8    και εγένετό µοι λόγος Κυρίου λέγων· αίµα εις πλήθος εξέχεας και πολέµους µεγάλους εποίησας· ουκ
οικοδοµήσεις οίκον τώ ονόµατί µου, ότι αίµατα πολλά εξέχεας επί την γήν εναντίον µου.
Α Παραλ. 22,8  Ο Κυριος όµως ωµίλησε προς εµέ και µου είπε· Συ έχυσες αίµα ανθρώπων και έκαµες µεγάλους πολέµους.
Επειδή, λοιπόν, πολλά αίµατα έχυσες εις την γην ενώπιόν µου, δεν θα ανοικοδοµήσης συ τον Ναόν εις δόξαν του Ονόµατός
µου.
Α Παραλ. 22,9    ιδού υιός τίκτεταί σοι, ούτος έσται ανήρ αναπαύσεως, και αναπαύσω αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού
κυκλόθεν, ότι Σαλωµών όνοµα αυτώ, και ειρήνην και ησυχίαν δώσω επί Ισραήλ εν ταίς ηµέραις αυτού.
Α Παραλ. 22,9  Ιδού όµως ότι θα γεννηθή από σένα υιός. Αυτός θα είναι ειρηνικός, εγώ δε θα καταστήσω αυτόν και την
ζωήν του ειρηνικήν και απερίσπαστον από όλους τους κύκλω αυτού εχθρούς του, διότι και το όνοµά του είναι Σολοµών,
ειρήνην δε και ησυχίαν θα δώσω εγώ στον Ισραηλιτικον λαόν καθ' όλον το διάστηµα της ζωής αυτού.
Α Παραλ. 22,10   ούτος οικοδοµήσει οίκον τώ ονόµατί µου, και ούτος έσται µοι εις υιόν καγώ αυτώ εις πατέρα, και
ανορθώσω θρόνον βασιλείας αυτού εν Ισραήλ έως αιώνος.
Α Παραλ. 22,10  Αυτός θα ανοικοδοµήση Ναόν εις δόξαν του Ονόµατός µου· αυτός θα είναι εις εµέ υιός και εγώ θα είµαι δι'
αυτόν πατήρ. Εγώ αιώνιον θα ανορθώσω και θα στερεώσω τον θρόνον του στον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Παραλ. 22,11   και νύν, υιέ µου, έσται µετά σού Κύριος, και ευοδώσει, και οικοδοµήσεις οίκον τώ Κυρίω Θεώ σου, ως
ελάλησε περί σού.
Α Παραλ. 22,11  Και τώρα, παιδί µου, ο Κυριος θα είναι πάντοτε µαζή σου. Θα ευλογήση και θα κατευοδώση όλας τας
προσπαθείας σου και συ θα ανοικοδοµήσης Ναόν εις δόξαν Κυρίου του Θεού σου, όπως ο Θεός µίλησε εις εµέ περί σου.
Α Παραλ. 22,12   αλλ ή δώη σοι σοφίαν και σύνεσιν Κύριος και κατισχύσαι σε επί Ισραήλ και τού φυλάσσεσθαι και τού
ποιείν τον νόµον Κυρίου τού Θεού σου.
Α Παραλ. 22,12  Αλλ' εύχοµαι να σου δώση ο Κυριος σοφίαν και σύνεσιν, να σε βοηθήση, ώστε να αναδειχθής ισχυρός
ηγέτης του ισραηλιτικού λαού, προσέχων και συ να τηρής και να εφαρµόζης τον νόµον Κυρίου του Θεού σου.
Α Παραλ. 22,13   τότε ευοδώσει, εάν φυλάξης τού ποιείν τα προστάγµατα και τα κρίµατα, ά ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή
επί Ισραήλ· ανδρίζου και ίσχυε, µη φοβού µηδέ πτοηθής.
Α Παραλ. 22,13  Τοτε θα κατευοδωθής εις την ζωήν σου, εάν προσέξης και προσπαθής να τηρής όλα τα προστάγµατα και
όλας τας εντολάς, τας οποίας δια µέσου του Μωϋσέως έδωσεν ο Κυριος προς τον ισραηλιτικόν λαόν. Να είσαι, λοιπόν,
ανδρείος και θαρραλέος· µη φοβηθής ούτε να πτοηθής ποτέ.
Α Παραλ. 22,14   και ιδού εγώ κατά την πτωχείαν µου ητοίµασα εις οίκον Κυρίου χρυσίου ταλάντων εκατόν χιλιάδας και
αργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας και χαλκόν και σίδηρον, ού ουκ έστι σταθµός, ότι εις πλήθός εστι· και ξύλα και λίθους
ητοίµασα, και προς ταύτα πρόσθες.
Α Παραλ. 22,14  Ιδού εγώ µε όλας τας πτωχάς µου δυνάµεις προητοίµασα, όσα θα χρειασθούν δια τον οίκον του Κυρίου·
εκατόν χιλιάδες τάλαντα χρυσίου, ένα εκατοµµύριον τάλαντα αργυρίου, χαλκόν και σίδηρον αναρίθµητον, διότι είναι
πάρα πολύ το πλήθος. Πρόσθεσε εις αυτά τα ξύλα και τους λίθους, τους οποίους έχω ετοιµάσει.
Α Παραλ. 22,15   και µετά σού εις πλήθος ποιούντων έργα, τεχνίται και οικοδόµοι λίθων και τέκτονες ξύλων και πάς σοφός
εν παντί έργω,
Α Παραλ. 22,15  Υπάρχουν επίσης µαζή σου και εις την υπηρεσίαν σου πλήθος από εργάτας, από τεχνίτας και οικοδόµους
και ξυλουργούς, όπως και κάθε ικανός προς παν έργον εξυπηρετικόν του Ναού.
Α Παραλ. 22,16   εν χρυσίω και αργυρίω, εν χαλκώ και εν σιδήρω ουκ έστιν αριθµός. ανάστηθι και ποίει, και Κύριος µετά
σού.
Α Παραλ. 22,16  Ο δε χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και ο σίδηρος είναι τόσον πολύς, ώστε δεν είναι εύκολον να αριθµηθή.
Εµπρός, λοιπόν, προχώρει στο έργον σου και ο Κυριος θα είναι µαζή σου”.
Α Παραλ. 22,17   και ενετείλατο Δαυίδ τοίς πάσιν άρχουσιν Ισραήλ αντιλαβέσθαι τώ Σαλωµών υιώ αυτού·
Α Παραλ. 22,17  Εν συνεχεία διέταξεν ο Δαυίδ και όλους τους άρχοντας του ισραηλιτικού λαού να βοηθήσουν τον υιόν του
τον Σολοµώντα στο έργον τούτο. Είπε δε προς αυτούς·
Α Παραλ. 22,18   ουχί Κύριος µεθ υµών; και ανέπαυσεν υµάς κυκλόθεν, ότι έδωκεν εν χερσίν υµών τους κατοικούντας την
γήν, και υπετάγη η γη εναντίον Κυρίου και εναντίον λαού αυτού.
Α Παραλ. 22,18  “δεν είναι ο Κυριος µαζή σας; Ασφαλώς είναι, διότι σας έχει αναπαύσει και απαλλάξει από τους γύρω
εχθρούς σας, αφού παρέδωκεν εις τα χέρια σας τους κατοίκους των γύρω περιοχών και τοιουτοτρόπως η χώρα έχει
υποταχθή ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του λαού αυτού.
Α Παραλ. 22,19   νύν δότε καρδίας υµών και ψυχάς υµών τού ζητήσαι τώ Κυρίω Θεώ υµών και εγέρθητε και οικοδοµήσατε
αγίασµα τώ Θεώ υµών τού εισενέγκαι την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου και σκεύη τα άγια τού Θεού εις οίκον τον
οικοδοµούµενον τώ ονόµατι Κυρίου.
Α Παραλ. 22,19  Και τώρα διαθέσατε και σεις τας καρδίας σας και τας ψυχάς σας ευλαβώς , δια να αναζητήσουν Κυριον τον
Θεόν σας και ευαρεστήσουν εις αυτόν. Ετοιµασθήτε και ανοικοδοµήσατε τον ναόν του Θεού σας, ώστε να µεταφερθή η
Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου και τα άγια σκεύη του Θεού στον ιερόν Ναόν, ο οποίος θα ανοικοδοµηθή εις δόξαν και
τιµήν του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Α Παραλ. 23,1    Καί Δαυίδ πρεσβύτης και πλήρης ηµερών και εβασίλευσε Σαλωµών τον υιόν αυτού αντ αυτού επί Ισραήλ.
Α Παραλ. 23,1  Ο Δαυίδ, γέρων πλέον και πλήρης ηµερών, ανεκήρυξεν ως διάδοχόν του και βασιλέα του ισραηλιτικού λαού
τον υιόν του, τον Σολοµώντα.
Α Παραλ. 23,2    και συνήγαγε τους πάντας άρχοντας Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λευίτας.



Α Παραλ. 23,2  Συνήθροισε δε όλους τους άρχοντας του Ισραήλ και όλους τους ιερείς και τους Λευίτας.
Α Παραλ. 23,3    και ηρίθµησαν οι Λευίται από τριακονταετούς και επάνω, και εγένετο ο αριθµός αυτών κατά κεφαλήν
αυτών εις άνδρας τριάκοντα και οκτώ χιλιάδας.
Α Παραλ. 23,3  Εγινεν αρίθµησις των Λευιτών από τριάκοντα ετών και άνω, και ανήλθεν ο αριθµός αυτών εις τριάκοντα
οκτώ χιλιάδας.
Α Παραλ. 23,4    από των εργοδιωκτών επί τα έργα οίκου Κυρίου εικοσιτέσσαρες χιλιάδες και γραµµατείς και κριταί
εξακισχίλιοι
Α Παραλ. 23,4  Από αυτούς οι επιβλέποντες εις τα έργα της ανοικοδοµήσεως του οίκου του Κυρίου ήσαν εικοσιτέσσαρες
χιλιάδες, οι δε γραµµατείς και οι δικασταί ήσαν εξ χιλιάδες.
Α Παραλ. 23,5    και τέσσαρες χιλιάδες πυλωροί και τέσσαρες χιλιάδες αινούντες τώ Κυρίω εν οργάνοις, οίς εποίησε τού
αινείν τώ Κυρίω.
Α Παραλ. 23,5  Τέσσαρες χιλιάδες ήσαν θυρωροί και άλλαι τέσσαρες χιλιάδες ήσαν οι ψάλλοντες εις δόξαν του Κυρίου
µουσικοί, οι οποίοι έπαιζαν όργανα, που είχε κατασκευάσει ο Δαυίδ, δια να υµνήται ο Κυριος.
Α Παραλ. 23,6    και διείλεν αυτούς Δαυίδ εφηµερίας τοίς υιοίς Λευί, τώ Γεδσών, Καάθ και Μεραρί.
Α Παραλ. 23,6  Διήρεσεν ο Δαυίδ τους Λευίτας εις τάξεις κατά τον αριθµόν των πατριών των υιών του Λευι, του Γεδσών, του
Καάθ και του Μεραρί.
Α Παραλ. 23,7    και τώ Γεδσών· Εδάν και Σεµεΐ.
Α Παραλ. 23,7  Εις τον Γεδσών υπήρχαν οι ιερείς Εδάν και Σεµεΐ.
Α Παραλ. 23,8    υιοί τώ Εδάν· άρχων Ιεϊήλ και Ζηθάν και Ιωήλ, τρεις.
Α Παραλ. 23,8  Υιοί του Εδάν ήσαν ο άρχων Ιεϊήλ, ο Ζηθάν και ο Ιωήλ, εν όλω τρεις.
Α Παραλ. 23,9    υιοί Σεµεΐ· Σαλωµίθ, Ιεϊήλ και Δάν, τρεις. ούτοι άρχοντες πατριών των Εδάν.
Α Παραλ. 23,9  Υιοί του Σεµεΐ ήσαν ο Σαλωµίθ, ο Ιεϊήλ και ο Δαν, τρεις εν όλω. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών
οικογενειών του Εδάν.
Α Παραλ. 23,10   και τοίς υιοίς Σεµεΐ· Ιέθ και Ζιζά και Ιωάς και Βεριά· ούτοι υιοί Σεµεΐ τέσσαρες.
Α Παραλ. 23,10  Μεταξύ των υιών του Σεµεΐ κατατάσσονται και ο Ιέθ, ο Ζιζά, ο Ιωάς και ο Βεριά. Αυτοί είναι απόγονοι
επίσης του Σεµεΐ τέσσαρες εν όλω.
Α Παραλ. 23,11   και ήν Ιέθ ο άρχων και Ζιζά ο δεύτερος· και Ιωάς και Βεριά ουκ επλήθυναν υιούς και εγένοντο εις οίκον
πατριάς εις επίσκεψιν µίαν.
Α Παραλ. 23,11  Ο Ιέθ ήτο αρχηγός, ο Ζιζά ο δεύτερος αρχηγός, ο δε Ιωάς και Βεριά δεν απέκτησαν υιούς, αλλά
συναπετέλεσαν µε τους άλλους ένα πατριαρχικόν οίκον, µίαν τάξιν.
Α Παραλ. 23,12   υιοί Καάθ· Αµβράµ, Ισαάρ, Χεβρών, Οζιήλ, τέσσαρες.
Α Παραλ. 23,12  Υιοί του Καάθ ήσαν ο Αµβράµ, ο Ισαάρ, ο Χεδρών, ο Οζιήλ, τέσσαρες εν όλω.
Α Παραλ. 23,13   υιοί Αµβράµ, Ααρών και Μωυσής. και διεστάλη Ααρών τού αγιασθήναι άγια αγίων, αυτός και οι υιοί
αυτού έως αιώνος, τού θυµιάν εναντίον τού Κυρίου, λειτουργείν και επεύχεσθαι επί τώ ονόµατι αυτού έως αιώνος.
Α Παραλ. 23,13  Υιοί του Αµβράµ ήσαν ο Ααρών και ο Μωϋσής. Ο Ααρών είχε ξεχωρισθή και ορισθή από τον Θεόν, να
προσφέρη θυσίας εις τα Αγια των Αγίων αυτός και οι απόγονοί του πάντοτε· να προσφέρουν θυµίαµα ενώπιον της Σκηνής
του Μαρτυρίου, να υπηρετούν µέσα εις αυτήν και να εύχωνται επί τω ονόµατι του Θεού πάντοτε.
Α Παραλ. 23,14   και Μωυσής άνθρωπος τού Θεού, υιοί αυτού εκλήθησαν εις φυλήν τού Λευί.
Α Παραλ. 23,14  Ο Μωϋσής, ο άνθρωπος αυτός του Θεού, είχεν υιούς, οι οποίοι κατετάχθησαν εις την φυλήν Λευι, όχι ως
ιερείς αλλ' ως απλοί Λευίται.
Α Παραλ. 23,15   υιοί Μωυσή· Γηρσάµ και Ελιέζερ.
Α Παραλ. 23,15  Υιοί του Μωϋσέως ήσαν ο Γηρσάµ και ο Ελιέζερ.
Α Παραλ. 23,16   υιοί Γηρσάµ· Σουβαήλ ο άρχων.
Α Παραλ. 23,16  Υιός του Γηρσάµ ήτο ο Σουβαήλ, ο αρχηγός.
Α Παραλ. 23,17   και ήσαν υιοί τώ Ελιέζερ· αβιά ο άρχων· και ουκ ήσαν τώ Ελιέζερ υιοί έτεροι. και υιοί αβιά ηυξήθησαν εις
ύψος.
Α Παραλ. 23,17  Ο Ελιέζερ είχεν ένα µόνον υιόν, τον άρχοντα Ραβιά. Δεν υπήρχον άλλα παιδιά στον Ελιέζερ. Οι υιοί του
Ραβιά ηυξήθησαν πάρα πολύ.
Α Παραλ. 23,18   υιοί Ισαάρ· Σαλωµώθ ο άρχων.
Α Παραλ. 23,18  Υιός του Ισαάρ ήτο εις, ο άρχων Σαλωµώθ.
Α Παραλ. 23,19   υιοί Χεβρών· Ιεριά ο άρχων, Αµαδιά ο δεύτερος, Ιεζιήλ ο τρίτος, Ιεκεµίας ο τέταρτος.
Α Παραλ. 23,19  Υιοί του Χεβρών ίσον ο άρχων Ιεριά, ο δευτερεύων Αµαδιά, ο τρίτος κατά σειράν Ιεζιήλ, ο τέταρτος Ιεκεµίας.
Α Παραλ. 23,20   υιοί Οζιήλ· Μιχά ο άρχων και Ισιά ο δεύτερος.
Α Παραλ. 23,20  Υιοί του Οζιήλ ήσαν ο άρχων Μιχά και ο µετ' αυτόν δεύτερος Ισιά.
Α Παραλ. 23,21   υιοί Μεραρί· Μοολί και Μουσί. υιοί Μοολί· Ελεάζαρ και Κίς.
Α Παραλ. 23,21  Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Μουσί. Υιοί δε του Μοολί ήσαν ο Ελεάζαρ και ο Κις.
Α Παραλ. 23,22   και απέθανεν Ελεάζαρ, και ουκ ήσαν αυτώ υιοί, αλλ ή θυγατέρες, και έλαβον αυτάς υιοί Κίς αδελφοί
αυτών.
Α Παραλ. 23,22  Οταν δε απέθανεν ο Ελεάζαρ δεν είχεν άρρενα τέκνα. Είχε µόνον θυγατέρας. Αυτάς επήραν ως συζύγους οι
υιοί του Κις, οι εξάδελφοί των.
Α Παραλ. 23,23   υιοί Μουσί· Μοολί και Εδέρ και Ιαριµώθ, τρεις.
Α Παραλ. 23,23  Οι υιοί του Μουσί ήσαν ο Μοολί, ο Εδέρ και ο Ιαριµώθ, τρεις εν όλω.
Α Παραλ. 23,24   ούτοι υιοί Λευί κατ οίκους πατριών αυτών, άρχοντες των πατριών αυτών κατά την επίσκεψιν αυτών, κατά
τον αριθµόν ονοµάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, ποιούντες τα έργα λειτουργίας οίκου Κυρίου από εικοσαετούς και
επάνω.
Α Παραλ. 23,24  Αυτοί είναι οι απόγονοι του Λευι, οι οποίοι απετέλεσαν πατριαρχικάς οικογενείας, άρχοντες των
πατριαρχικών αυτών οικογενειών, σύµφωνα µε την υπό του Δαυίδ γενοµένην ταξινόµησίν των, κατά τον αριθµόν των



ονοµάτων αυτών. Αυτοί, λοιπόν, από ηλικίας είκοσιν ετών και άνω ωρίσθησαν να εκτελούν έργα εις υπηρεσίαν του ναού
του Κυρίου.
Α Παραλ. 23,25   ότι είπε Δαυίδ· κατέπαυσε Κύριος ο Θεός Ισραήλ τώ λαώ αυτού και κατεσκήνωσεν εν Ιερουσαλήµ έως
αιώνος.
Α Παραλ. 23,25  Διότι είπεν ο Δαυίδ· “ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκεν ανάπαυσιν στον λαόν του και εγκατέστησεν αυτόν
µόνιµον κάτοικον εις την Ιερουσαλήµ δια παντός”.
Α Παραλ. 23,26   και οι Λευίται ουκ ήσαν αίροντες την σκηνήν και τα πάντα σκεύη αυτής εις την λειτουργίαν αυτής·
Α Παραλ. 23,26  Αυτοί δε οι Λευίται δεν θα είχαν πλέον την υποχρέωσιν να µεταφέρουν την Σκηνήν του Μαρτυρίου και τα
δια την υπηρεσίαν αυτής ιερά σκεύη, αφού είχεν ήδη γίνει µόνιµος εγκατάστασις εις Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 23,27   ότι εν τοίς λόγοις Δαυίδ τοίς εσχάτοις εστίν ο αριθµός υιών Λευί από εικοσαετούς και επάνω·
Α Παραλ. 23,27  Η αρίθµησις δε και ο καθορισµός της ηλικίας των Λευιτών από εικοσαετούς και άνω έγινε κατόπιν
τελευταίας εντολής του Δαυίδ.
Α Παραλ. 23,28   ότι έστησεν αυτούς επί χειρί Ααρών τού λειτουργείν εν οίκω Κυρίου επί τας αυλάς και επί τα παστοφόρια
και επί τον καθαρισµόν των πάντων αγίων και επί τα έργα λειτουργίας οίκου τού Θεού
Α Παραλ. 23,28  Ο Δαυίδ έθεσεν αυτούς υπό την διεύθυνσιν των απογόνων του Ααρών, δια να υπηρετούν στον ναόν του
Κυρίου, δηλαδή εις τας αυλάς αυτού του ναού, εις τα διάφορα διαµερίσµατα, να επιβλέπουν τον καθαρισµόν όλων των
ιερών σκευών, να βοηθούν εις τα έργα, τα οποία αναφέρονται προς εξυπηρέτησιν του ναού του Θεού.
Α Παραλ. 23,29   και εις τους άρτους της προθέσεως και εις την σεµίδαλιν της θυσίας και εις τα λάγανα τα άζυµα και εις
τήγανον και εις την πεφυραµένην και εις πάν µέτρον
Α Παραλ. 23,29  Να βοηθούν τους ιερείς εις την κατασκευήν των άρτων της προθέσεως, εις την προσφοράν της θυσίας της
σεµιδάλεως, εις τα λαγάνα και τα άζυµα, εις τας θυσίας, που ητοιµάζοντο µε το τηγάνι, εις τας προσφοράς τας
αναµεµιγµένας µε έλαιον, όπως επίσης δια κάθε µέτρον βάρους και µέτρον µήκους.
Α Παραλ. 23,30   και τού στήναι πρωΐ τού αινείν και εξοµολογείσθαι τώ Κυρίω και ούτω το εσπέρας
Α Παραλ. 23,30  Αυτοί είχαν επίσης ως υπηρεσίαν των να ίστανται το πρωϊ, δια να ψάλλουν ύµνους και ευχαριστίας προς
τον Κυριον, όπως επίσης και κατά την εσπέραν.
Α Παραλ. 23,31   και επί πάντων των αναφεροµένων ολοκαυτωµάτων τώ Κυρίω εν τοίς σαββάτοις και εν ταίς νουµηνίαις
και εν ταίς εορταίς, κατά αριθµόν, κατά την κρίσιν επ αυτοίς διαπαντός τώ Κυρίω.
Α Παραλ. 23,31  Είχον ακόµη καθήκον να βοηθούν τους ιερείς εις όλα τα προσφερόµενα προς τον Κυριον ολοκαυτώµατα
κατά τα Σαββατα, κατά την πρώτην εκάστου µηνός και γενικώς εις όλας τας εορτάς αναλόγως του αριθµού των θυσιών,
που ο Νοµος επέβαλλε να προσφέρωνται αυταί δια παντός προς τον Κυριον.
Α Παραλ. 23,32   και φυλάξουσι τας φυλακάς σκηνής τού µαρτυρίου και την φυλακήν τού αγίου και τας φυλακάς υιών
Ααρών αδελφών αυτών τού λειτουργείν εν οίκω Κυρίου.
Α Παραλ. 23,32  Ακόµη δε είχαν την υποχρέωσιν να φροντίζουν δια την Σκηνήν του Μαρτυρίου, δια τον άγιον τόπον, δια
τους υιούς του Ααρών και τους αδελφούς αυτών να τους βοηθούν κατά τας υπηρεσίας των στον ναόν του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Α Παραλ. 24,1    Καί τοίς υιοίς Ααρών διαιρέσεις· Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,1  Οι υιοί του Ααρών είχον διαιρεθή εις τέσσαρας τάξεις κατά τον αριθµόν των υιών του, του Ναδάβ, του
Αβιούδ, του Ελεάζαρ και του Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,2    και απέθανε Ναδάβ και Αβιούδ εναντίον τού πατρός αυτών, και υιοί ουκ ήσαν αυτοίς· και ιεράτευσεν
Ελεάζαρ και Ιθάµαρ υιοί Ααρών.
Α Παραλ. 24,2  Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ απέθανον, ενώ ακόµη εζούσεν ο πατέρας των. Αυτοί δεν είχον αποκτήσει υιούς, και η
ιερατεία περιήλθεν στους δύο άλλους υιούς του Ααρών, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,3    και διείλεν αυτούς Δαυίδ και Σαδώκ εκ των υιών Ελεάζαρ και Αχιµέλεχ εκ των υιών Ιθάµαρ κατά την
επίσκεψιν αυτών, κατά την λειτουργίαν αυτών, κατ οίκους πατριών αυτών.
Α Παραλ. 24,3  Ετσι δε ο Δαυίδ βοηθούµενος και από τον Σαδώκ, εκ των απογόνων του Ελεάζαρ, και από τον Αχιµέλεχ, εκ
των απογόνων του Ιθάµαρ, διήρεσεν αυτούς εις τάξεις αναλόγως της υπηρεσίας των και των οικογενειών, εις τας οποίας
αυτοί ανήκον.
Α Παραλ. 24,4    και ευρέθησαν οι υιοί Ελεάζαρ πλείους εις άρχοντας των δυνατών παρά τους υιούς Ιθάµαρ, και διείλεν
αυτούς, τοίς υιοίς Ελεάζαρ άρχοντας εις οίκους πατριών εκκαίδεκα, και τοίς υιοίς Ιθάµαρ κατ οίκους πατριών οκτώ.
Α Παραλ. 24,4  Κατά δε την γενοµένην αρίθµησιν ευρέθησαν µεταξύ των υιών του Ελεάζαρ περισσότεροι οι άρχοντες παρά
µεταξύ των υιών του Ιθάµαρ. Διήρεσε δε αυτούς ο Δαυίδ και ώρισε δια τους απογόνους του Ελεάζαρ δεκαέξ αρχηγούς
οικογενειών, και δια τους απογόνους του Ιθάµαρ οκτώ πατριαρχικάς οικογενείας.
Α Παραλ. 24,5    και διείλεν αυτούς κατά κλήρους τούτους προς τούτους, ότι ήσαν άρχοντες των αγίων και άρχοντες Κυρίου
εν τοίς υιοίς Ελεάζαρ και εν τοίς υιοίς Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,5  Διήρεσε κατόπιν αυτούς µε κλήρους, τους οποίους έθεσε και δια τους µεν και δια τους δε, διότι αυτοί, οι
καταγόµενοι από τας δύο πατριαρχικάς οικογενείας, ήσαν αρχηγοί του θυσιαστηρίου και γενικώς άρχοντες στον οίκον του
Κυρίου, τόσον µεταξύ των υιών του Ελεάζαρ, όσον επίσης και µεταξύ των υιών του Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,6    και έγραψεν αυτούς Σαµαΐας υιός Ναθαναήλ ο γραµµατεύς εκ τού Λευί κατέναντι τού βασιλέως και των
αρχόντων και Σαδώκ ο ιερεύς και Αχιµέλεχ υιός Αβιάθαρ και άρχοντες των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, οίκου
πατριάς είς είς τώ Ελεάζαρ και είς είς τώ Ιθάµαρ.
Α Παραλ. 24,6  Κατέγραψε δε αυτούς ο Σαµαΐας, υιός του Ναθαναήλ ο γραµµατεύς από τους απογόνους του Λευι, ενώπιον
του βασιλέως και ενώπιον των άλλων αρχόντων, ενώπιον του Σαδώκ του αρχιερέως και του Αχιµέλεχ του υιού του
Αβιάθαρ, ενώπιον των αρχηγών των ιερατικών οικογενειών και των Λευιτικών επίσης οικογενειών. Κατά την κλήρωσιν
ελαµβάνετο µία οικογένεια εκ του Ελεάζαρ και µία οικογένεια εκ του Ιθάµαρ και ούτω καθεξής.
Α Παραλ. 24,7    και εξήλθεν ο κλήρος ο πρώτος τώ Ιωαρίµ, τώ Ιεδία ο δεύτερος,
Α Παραλ. 24,7  Κατά την κλήρωσιν, ο πρώτος κλήρος έπεσεν στον Ιωαρίµ, ο δεύτερος στον Ιεδία,



Α Παραλ. 24,8    τώ Χαρίβ ο τρίτος, τώ Σεωρίµ ο τέταρτος,
Α Παραλ. 24,8  ο τρίτος στον Χαρίβ, ο τέταρτος στον Σεωρίµ,
Α Παραλ. 24,9    τώ Μελχία ο πέµπτος, τώ Μεϊαµίν ο έκτος,
Α Παραλ. 24,9  ο πέµπτος στον Μελχία, ο έκτος στον Μεϊαµίν,
Α Παραλ. 24,10   τώ Κώς ο έβδοµος, τώ Αβία ο όγδοος,
Α Παραλ. 24,10  ο έβδοµος στον Κως, ο όγδοος στον Αβίαν,
Α Παραλ. 24,11   τώ Ιησού ο ένατος, τώ Σεχενία ο δέκατος,
Α Παραλ. 24,11  ο ένατος στον Ιησούν, ο δέκατος στον Σεχενίαν,
Α Παραλ. 24,12   τώ Ελιαβί ο ενδέκατος, τώ Ιακίµ ο δωδέκατος,
Α Παραλ. 24,12  ο ενδέκατος στον Ελισβί, ο δωδέκατος στον Ιακίµ,
Α Παραλ. 24,13   τώ Οπφά ο τρισκαιδέκατος, τώ Ιεσβαάλ ο τεσσαρεσκαιδέκατος,
Α Παραλ. 24,13  ο δέκατος τρίτος στον Οπφάν, ο δέκατος τέταρτος στον Ιεσβαάλ,
Α Παραλ. 24,14   τώ Βελγά ο πεντεκαιδέκατος, τώ Εµµήρ ο εκκαιδέκατος,
Α Παραλ. 24,14  ο δέκατος πέµπτος στον Βελγάν, ο δέκατος έκτος στον Εµµήρ,
Α Παραλ. 24,15   τώ Χηζίν ο επτακαιδέκατος, τώ Αφεσή ο οκτωκαιδέκατος,
Α Παραλ. 24,15  ο δέκατος έβδοµος στον Χηζίν, ο δέκατος όγδοος στον Αφεσή.
Α Παραλ. 24,16   τώ Φεταία ο εννεακαιδέκατος, τώ Εζεκήλ ο εικοστός,
Α Παραλ. 24,16  ο δέκατος ένατος στον Φεταίαν, ο εικοστός στον Εζεκήλ,
Α Παραλ. 24,17   τώ Αχίµ ο είς και εικοστός, τώ Γαµούλ ο δεύτερος και εικοστός,
Α Παραλ. 24,17  ο εικοστός πρώτος στον Αχίµ, ο εικοστός δεύτερος στον Γαµούλ,
Α Παραλ. 24,18   τώ Αδαλλαί ο τρίτος και εικοστός, τώ Μαασαί ο τέταρτος και εικοστός.
Α Παραλ. 24,18  ο εικοστός τρίτος στον Αδαλλαί, ο εικοστός τέταρτος στον Μαασαί.
Α Παραλ. 24,19   αύτη η επίσκεψις αυτών κατά την λειτουργίαν αυτών τού εισπορεύεσθαι εις οίκον Κυρίου κατά την κρίσιν
αυτών διά χειρός Ααρών πατρός αυτών, ως ενετείλατο Κύριος ο Θεός Ισραήλ.
Α Παραλ. 24,19  Αυταί ήσαν αι ιερατικαί τάξεις αναλόγως της υπηρεσίας των προς τον Κυριον, δια να εισέρχονται οι ιερείς
αυτοί στον ναόν του Κυρίου, σύµφωνα µε όσα δια µέσου του Ααρών του προγόνου αυτών είχε διατάξει Κυριος ο Θεός του
ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 24,20   Καί τοίς υιοίς Λευί τοίς καταλοίποις· τοίς υιοίς Αµβράµ Σωβαήλ· τοίς υιοίς Σωβαήλ Ιεδία.
Α Παραλ. 24,20  Οι δε αρχηγοί από τους υπολοίπους Λευίτας ήσαν από τους υιούς του Αµβράµ ο Σωβαήλ, από τους υιούς
του Σωβαήλ ο Ιεδία.
Α Παραλ. 24,21   τώ ααβία ο άρχων Ιεσίας,
Α Παραλ. 24,21  Από τον Ρααβία προήλθεν ο άρχων Ιεσίας.
Α Παραλ. 24,22   και τώ Ισααρί Σαλωµώθ· τοίς υιοίς Σαλωµώθ Ιάθ.
Α Παραλ. 24,22  Από τον Ισααρί ο Σαλωµώθ. Από τους υιούς του Σαλωµώθ ο Ιάθ.
Α Παραλ. 24,23   υιοί Ιεδιού· Αµαδία ο δεύτερος, Ιαζιήλ ο τρίτος, Ιεκµοάµ ο τέταρτος.
Α Παραλ. 24,23  Υιοί του Ιεδιού ήσαν ο δευτερεύων Αµαδίας, ο τριτεύων Ιαζιήλ και ο τεταρτεύων Ιεκµοάµ.
Α Παραλ. 24,24   τοίς υιοίς Οζιήλ Μιχά· υιοί Μιχά Σαµήρ.
Α Παραλ. 24,24  Μεταξύ των υιών του Οζιήλ ήτο ο Μιχά, υιός δε του Μιχά ήτο ένας, ο Σαµήρ.
Α Παραλ. 24,25   αδελφός Μιχά Ισία· υιός Ισία Ζαχαρία.
Α Παραλ. 24,25  Αδελφός του Μιχά ήτο ο Ισίας, υιός δε του Ισία ήτο ο Ζαχαρίας.
Α Παραλ. 24,26   υιοί Μεραρί Μοολί και Μουσί. υιοί Οζία υιοί Βοννί.
Α Παραλ. 24,26  Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Μουσί, υιοί του Οζία ήσαν οι υιοί του Βοννί.
Α Παραλ. 24,27   υιοί Μεραρί τώ Οζία, υιοί αυτού Ισοάµ και Σακχούρ και Αβαΐ,
Α Παραλ. 24,27  Οι υιοί του Μεραρί από τον υιόν του τον Οζίαν ήσαν ο Ισοάµ, ο Σακχούρ και ο Αβαΐ.
Α Παραλ. 24,28   τώ Μοολί Ελεάζαρ και Ιθάµαρ· και απέθανεν Ελεάζαρ και ουκ ήσαν αυτώ υιοί.
Α Παραλ. 24,28  Υιοί του Μοολί ήσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάµαρ. Ο Ελεάζαρ απέθανε, χωρίς να αφήση υιούς.
Α Παραλ. 24,29   τώ Κίς· υιοί τού Κίς Ιεραµεήλ.
Α Παραλ. 24,29  Υιός του Κις ήτο ένας, ο Ιεραµεήλ.
Α Παραλ. 24,30   και υιοί τού Μουσί Μοολί και Εδέρ και Ιαριµώθ. ούτοι υιοί των Λευιτών κατ οίκους πατριών αυτών.
Α Παραλ. 24,30  Οι υιοί του Μούσι ήσαν ο Μοολί, ο Εδέρ και ο Ιαριµώθ. Αυτοί όλοι ήσαν Λευίται κατανεµηµένοι εις
πατριαρχικάς οικογενείας.
Α Παραλ. 24,31   και έλαβον και αυτοί κλήρους καθώς οι αδελφοί αυτών υιοί Ααρών εναντίον τού βασιλέως και Σαδώκ και
Αχιµέλεχ και οι άρχοντες των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, πατριάρχαι αραάβ καθώς οι αδελφοί αυτού οι
νεώτεροι.
Α Παραλ. 24,31  Και αυτοί, όπως και οι ανήκοντες εις την ιδίαν µε αυτούς φυλήν ιερείς οι απόγονοι του Ααρών, επήραν
κλήρους ενώπιον του βασιλέως, ενώπιον του Σαδώκ και του Αχιµέλεχ, ενώπιον των αρχηγών των οικογενειών, των ιερέων
και των Λευϊτών, αι αρχαιότεραι οικογενειαι, όπως και αι νεώτεροι, µε τα ίδια δικαιώµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Α Παραλ. 25,1    Καί έστησε Δαυίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες της δυνάµεως εις τα έργα τους υιούς Ασάφ και Αιµάν και
Ιδιθούν τους αποφθεγγοµένους εν κινύραις και εν νάβλαις και εν κυµβάλοις. και εγένετο ο αριθµός αυτών κατά κεφαλήν
αυτών εργαζοµένων εν τοίς έργοις αυτών.
Α Παραλ. 25,1  Ο βασιλεύς Δαυίδ και οι στρατιωτικοί του άρχοντες εγκατέστησαν τους υιούς του Ασάφ , του Αιµάν και του
Ιδιθούν στο να ψάλλουν µε την βοήθειαν µουσικών οργάνων, κινυράς, νάβλας και κυµβάλων. Ο αριθµός και τα ονόµατα
αυτών, που είχαν καθορισθή δι' αυτά τα έργα, είναι τα εξής·
Α Παραλ. 25,2    υιοί Ασάφ, Σακχούρ Ιωσήφ και Ναθανίας και Εραήλ, υιοί Ασάφ εχόµενοι τού βασιλέως.
Α Παραλ. 25,2  Από τους απογόνους του Ασάφ ο Ζακχούρ, ο Ιωσήφ, ο Ναθανίας και ο Εραήλ. Αυτοί όλοι ήσαν απόγονοι του



Ασάφ διωρισµένοι από τον βασιλέα.
Α Παραλ. 25,3    τώ Ιδιθούν υιοί Ιδιθούν· Γοδολίας και Σουρί και Ισέας και Σεµεΐ και Ασαβίας και Ματταθίας, έξ µετά τον
πατέρα αυτών Ιδιθούν, εν κινύρα ανακρουόµενοι εξοµολόγησιν και αίνεσιν τώ Κυρίω.
Α Παραλ. 25,3  Εις τον Ιδιθούν· Υιοί αυτού του Ιδιθούν ήσαν ο Γοδολίας, ο Σουρί, ο Ισέας, ο Σεµεΐ, ο Ασαβίας και ο
Ματταθίας, εξ µετά τον πατέρα των τον Ιδιθούν. Αυτοί ανακρούοντες την κινύραν προσέφεραν ευχαριστίαν και
δοξολογίαν προς τον Κυριον.
Α Παραλ. 25,4 τώ Αιµάν υιοί Αιµάν· Βουκίας και Ματθανίας και Οζιήλ και Σουβαήλ και Ιεριµώθ και Ανανίας και Ανάν και
Ελιαθά και Γοδολλαθί και ωµετθιέζερ και Ιεσβασακά και Μαλλιθί και Ωθηρί και Μεαζώθ·
Α Παραλ. 25,4  Εις τον Αιµάν· Υιοί του Αιµάν ήσαν ο Βουκίας, ο Ματθανίας, ο Οζιήλ, ο Σουβαήλ, ο Ιεριµώθ, ο Ανανίας, ο
Ανάν, ο Ελιαθά, ο Γοδολλαθί, ο Ρωµετθιέζερ, ο Ιεσβασακά, ο Μαλλιθί, ο Ωθηρί και ο Μεαζώθ.
Α Παραλ. 25,5    πάντες ούτοι υιοί τώ Αιµάν τώ ανακρουοµένω τώ βασιλεί εν λόγοις Θεού υψώσαι κέρας. και έδωκεν ο Θεός
τώ Αιµάν υιούς τεσσαρεσκαίδεκα, και θυγατέρας τρεις.
Α Παραλ. 25,5  Αυτοί όλοι ήσαν υιοί του Αιµάν, ο οποίος έπαιζεν ενώπιον του βασιλέως ωδάς του Θεού µε όργανα, δια να
υµνή την παντοδυναµίαν του. Ο δε Θεός έδωκεν στον Αιµάν δεκατέσσαρας υιούς και τρεις θυγατέρας.
Α Παραλ. 25,6    πάντες ούτοι µετά τού πατρός αυτών υµνωδούντες εν οίκω Θεού, εν κυµβάλοις και νάβλαις και εν κινύραις
εις την δουλείαν οίκου τού Θεού, εχόµενα τού βασιλέως και Ασάφ, και Ιδιθούν και Αιµάν.
Α Παραλ. 25,6 Ολοι αυτοί οι Λευίται υπό την διεύθυνσιν του πατρός των είχον ως έργον των να υµνούν και να δοξάζουν τον
Θεόν στον ναόν µε κύµβαλα, µε νάβλας και µε κινύρας, κατά διαταγήν του βασιλέως και υπό την διεύθυνσιν του Ασάφ, του
Ιδιθούν και του Αιµάν.
Α Παραλ. 25,7    και εγένετο ο αριθµός αυτών µετά τους αδελφούς αυτών, δεδιδαγµένοι άδειν Κυρίω, πάς συνιών, διακόσιοι
ογδοήκοντα και οκτώ.
Α Παραλ. 25,7  Ο αριθµός αυτών µαζή µε τους αδελφούς των, οι οποίοι είχον διδαχθή να ψάλλουν προς τον Κυριον, όλοι
αυτοί οι ικανοί δια τους ψαλµούς ήσαν εν όλω διακόσιοι ογδοήκοντα οκτώ.
Α Παραλ. 25,8    και έβαλον και αυτοί κλήρους εφηµεριών κατά τον µικρόν και κατά τον µέγαν, τελείων και µανθανόντων.
Α Παραλ. 25,8  Εβαλαν και αυτοί κλήρον των τάξεών των, µικροί και µεγάλοι, τόσον οι διδάσκαλοι όσον και οι
µαθητευόµενοι.
Α Παραλ. 25,9    και εξήλθεν ο κλήρος ο πρώτος υιών αυτού και αδελφών αυτού τώ Ασάφ τώ Ιωσήφ Γοδολίας· ο δεύτερος
Ηνεία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,9  Ο πρώτος κλήρος εβγήκε δια τους υιούς και τους αδελφούς του Ασάφ, εκληρώθη δε ο Ιωσήφ ο Γοδολίας. Ο
δεύτερος κλήρος έπεσεν στον Ηνείαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί αυτού ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,10   ο τρίτος Ζακχούρ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,10  Ο τρίτος κλήρος έπεσεν στον Ζακχούρ. Αυτός, οι υιοί αυτού και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,11   ο τέταρτος Ιεσρί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,11  Ο τέταρτος έπεσεν στον Ιεσρί. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί αυτού ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,12   ο πέµπτος Ναθανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,12  Ο πέµπτος στον Ναθανίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,13   ο έκτος Βουκίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,13  Ο έκτος κλήρος έπεσεν στον Βουκίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,14   ο έβδοµος Ισεριήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,14  Ο έβδοµος κλήρος έπεσεν στον Ισεριήλ. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,15   ο όγδοος Ιωσία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,15  Ο όγδοος έπεσεν στον Ιωσίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,16   ο ένατος Ματθανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,16  Ο ένατος κλήρος έπεσεν στον Ματθανίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,17   ο δέκατος Σεµεΐα, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,17  Ο δέκατος έπεσεν στον Σεµεΐα. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,18   ο ενδέκατος Ασριήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,18  Ο ενδέκατος έπεσεν στον Ασριήλ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,19   ο δωδέκατος Ασαβία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,19  Ο δωδέκατος έπεσεν στον Ασαβίαν. Αυτός, οι υιοί και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,20   ο τρισκαιδέκατος Σουβαήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,20  Ο δέκατος τρίτος έπεσεν στον Σουβαήλ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,21   ο τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,21  Ο δέκατος τέταρτος κλήρος έπεσεν στον Ματταθίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,22   ο πεντεκαιδέκατος Ιεριµώθ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,22  Ο δέκατος πέµπτος κλήρος έπεσεν στον Ιεριµώθ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,23   ο εκκαιδέκατος Ανανία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,23  Ο δέκατος έκτος κλήρος έπεσεν στον Ανανίαν. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,24   ο επτακαιδέκατος Ιεσβασακά, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,24  Ο δέκατος έβδοµος έπεσεν στον Ιεσβασακά. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,25   ο οκτωκαιδέκατος Ανανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,25  Ο δέκατος όγδοος έπεσεν στον Ανανίαν. Αυτός, οι αδελφοί του και οι υιοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,26   ο εννεακαιδέκατος Μαλλιθί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,26  Ο δέκατος ένατος έπεσεν στον Μαλλιθί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,27   ο εικοστός Ελιαθά, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,27  Ο εικοστός έπεσεν στον Ελιαθά. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,28   ο εικοστός πρώτος Ωθηρί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·



Α Παραλ. 25,28  Ο εικοστός πρώτος έπεσεν στον Ωθηρί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,29   ο εικοστός δεύτερος Γοδολλαθί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,29  Ο εικοστός δεύτερος έπεσεν στον Γοδολλαθί. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,30   ο εικοστός τρίτος Μεαζώθ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο·
Α Παραλ. 25,30  Ο εικοστός τρίτος έπεσεν στον Μεαζώθ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν δώδεκα.
Α Παραλ. 25,31   ο εικοστός τέταρτος ωµετθιέζερ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο.
Α Παραλ. 25,31  Και ο εικοστός τέταρτος κλήρος έπεσεν στον Ρωµετθιέζερ. Αυτός, οι υιοί του και οι αδελφοί του ήσαν
δώδεκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Α Παραλ. 26,1    Εις διαιρέσεις των πυλών· υιοί Κορεΐµ Μοσελλεµία υιός Κωρή εκ των υιών Ασάφ.
Α Παραλ. 26,1  Αι δε τάξεις των θυρωρών ήσαν πρώτον µεν από τους Κορεΐτας ο Μοσελλεµία, υιός του Κωρή, από τους
απογόνους του Ασάφ.
Α Παραλ. 26,2    και τώ Μοσελλεµία υιοί· Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, Ιαδιήλ ο δεύτερος, Ζαβαδία ο τρίτος, Ιεθνουήλ ο τέταρτος,
Α Παραλ. 26,2  Υιοί του Μοσελλεµία ήσαν πρωτότοκος αυτού ο Ζαχαρίας, δευτερότοκος ο Ιαδιήλ, τρίτος ο Ζαβαδία,
τέταρτος ο Ιεθνουήλ,
Α Παραλ. 26,3    Ιωλάµ ο πέµπτος, Ιωνάθαν ο έκτος, Ελιωναΐ ο έβδοµος, Αβδεδόµ ο όγδοος.
Α Παραλ. 26,3  πέµπτος ο Ιωλάµ, έκτος ο Ιωνάθαν, έβδοµος ο Ελιωναί και όγδοος ο Αβδεδόµ.
Α Παραλ. 26,4    και τώ Αβδεδόµ υιοί· Σαµαίας ο πρωτότοκος, Ιωζαβάθ ο δεύτερος, Ιωάθ ο τρίτος, Σαχάρ ο τέταρτος,
Ναθαναήλ ο πέµπτος,
Α Παραλ. 26,4  Υιοί δε του Αβδεδόµ ήσαν πρωτότοκος ο Σαµαίας, δευτερότοκος ο Ιωζαβάθ, τρίτος ο Ιωάθ, τέταρτος ο Σαχάρ,
πέµπτος ο Ναναθαήλ,
Α Παραλ. 26,5    Αµιήλ ο έκτος, Ισσάχαρ ο έβδοµος, Φελαθί ο όγδοος, ότι ευλόγησεν αυτόν ο Θεός.
Α Παραλ. 26,5  έκτος ο Αµιήλ, έβδοµος ο Ισσάχαρ και όγδοος ο Φελαθί. Ο Αβδεδόµ είχε τους πολλούς αυτούς υιούς, διότι τον
είχεν ευλογήσει, ο Θεός.
Α Παραλ. 26,6    και τώ Σαµαία υιώ αυτού ετέχθησαν υιοί τού πρωτοτόκου ωσαί εις τον οίκον τον πατρικόν αυτού, ότι
δυνατοί ήσαν.
Α Παραλ. 26,6  Εις τον Σαµαίαν, τον υιόν του Αβδεδόµ, εγεννήθησαν δια του πρωτοτόκου υιού του του Ρωσαί απόγονοι, οι
οποίοι ανεδείχθησαν αρχηγοί στον πατρικόν των οίκον, διότι ήσαν ικανοί και γενναίοι.
Α Παραλ. 26,7    υιοί Σαµαΐ· Οθνί και αφαήλ και Ωβήδ και Ελζαβάθ και Αχιούδ, υιοί δυνατοί, Ελιού και Σαβαχία και
Ισβακώµ.
Α Παραλ. 26,7  Υιοί αυτού του Σαµαί ήσαν ο Οθνί, ο Ραφαήλ, ο Ωβήδ, ο Ελζαβάθ και ο Αχιούδ, άνδρες ικανοί και γενναίοι, ο
Ελιού, ο Σαβοχία και ο Ισβακώµ.
Α Παραλ. 26,8    πάντες από των υιών Αβδεδόµ, αυτοί και οι υιοί αυτών και οι αδελφοί αυτών ποιούντες δυνατώς εν τή
εργασία, οι πάντες εξήκοντα δύο τώ Αβδεδόµ.
Α Παραλ. 26,8  Ολοι αυτοί ήσαν οι υιοί του Αβδεδόµ. Αυτοί, οι υιοί αυτών και οι αδελφοί των, ήσαν άνδρες γενναίοι και
ικανοί εις τας διαφόρους αυτών εργασίας. Ολοι όσοι προήλθον από τον Αβδεδόµ ανήρχοντο εις εξήκοντα δύο.
Α Παραλ. 26,9    και τώ Μοσελλεµία υιοί και αδελφοί δεκακαιοκτώ δυνατοί.
Α Παραλ. 26,9  Ο Μοσελλεµία είχεν υιούς και αδελφούς γενναίους δεκαοκτώ εν όλω.
Α Παραλ. 26,10   και τώ Ωσά των υιών Μεραρί υιοί φυλάσσοντες την αρχήν, ότι ουκ ήν πρωτότοκος, και εποίησεν αυτόν ο
πατήρ αυτού άρχοντα της διαιρέσεως της δευτέρας.
Α Παραλ. 26,10  Ο εκ των υιών του Μεραρί Οσά απέκτησεν υιούς, οι οποίοι είχον αναλάβει την αρχηγίαν, αν και ο Οσά δεν
ήτο πρωτότοκος. Δια τούτο ο πατήρ του κατέστησεν αυτόν δευτέρας τάξεως αρχηγόν.
Α Παραλ. 26,11   Χελκίας ο δεύτερος, Ταβλαί ο τρίτος, Ζαχαρίας ο τέταρτος· πάντες ούτοι υιοί και αδελφοί τώ Οσά
τρισκαίδεκα.
Α Παραλ. 26,11  Μεταξύ των υιών τούτων δεύτερος ήτο ο Χελκίας, τρίτος ο Ταβλαί, τέταρτος ο Ζαχαρίας. Ολοι αυτοί υιοί και
αδελφοί του Οσά ήσαν εν όλω δεκατρείς.
Α Παραλ. 26,12   τούτοις αι διαιρέσεις των πυλών τοίς άρχουσι των δυνατών, εφηµερίαι καθώς οι αδελφοί αυτών
λειτουργείν εν οίκω Κυρίου.
Α Παραλ. 26,12  Αυταί ήσαν αι κατηγορίαι των θυρωρών και των αρχόντων στους δυνατούς, οι οποίοι εκ παραλλήλου µε
τους αδελφούς των είχον αναλάβει, όπως και οι αδελφοί των οι Λευίται, να προσφέρουν τας υπηρεσίας των στον ναόν του
Κυρίου.
Α Παραλ. 26,13   και έβαλον κλήρους κατά τον µικρόν και κατά τον µέγα κατ οίκους πατριών αυτών εις πυλώνα και
πυλώνα.
Α Παραλ. 26,13  Εβαλαν κλήρους δια κάθε πύλην του ναού εις µικρούς και εις µεγάλους κατά τας οικογενείας αυτών.
Α Παραλ. 26,14   και έπεσεν ο κλήρος των προς ανατολάς τώ Σελεµία και Ζαχαρία· υιοί Ιωάς τώ Μελχία έβαλον κλήρους , και
εξήλθεν ο κλήρος Βορά·
Α Παραλ. 26,14  Ο κλήρος δια την φύλαξιν της θύρας της προς ανατολάς έπεσεν εις τον Σελεµίαν και Ζαχαρίαν. Οι υιοί του
Ιωάς έρριψαν κλήρους δια τον Μελχίαν και εξήλθεν ο κλήρος δια την φύλαξιν της βορείας πύλης.
Α Παραλ. 26,15   τώ Αβδεδόµ Νότον κατέναντι οίκου εσεφίν.
Α Παραλ. 26,15  Εις τον Αβδεδόµ έπεσεν ο κλήρος να φυλάττη την νοτίαν πύλην, η οποία ευρίσκετο απέναντι του οίκου των
συγκεντρώσεων.
Α Παραλ. 26,16   εις δεύτερον· τώ Οσά προς δυσµαίς µετά την πύλην παστοφορίου της αναβάσεως· φυλακή κατέναντι
φυλακής.
Α Παραλ. 26,16 Εγινε πάλιν κλήρωσις δια τον Οσά και έτυχεν εις αυτόν η δυτική πύλη πλησίον της θύρας του δωµατίου επί
του ανηφορικού δρόµου. Καθε φρουρά ήτο απέναντι της άλλης φρουράς.
Α Παραλ. 26,17   προς ανατολάς έξ την ηµέραν, βορά της ηµέρας τέσσαρες, νότον της ηµέρας τέσσαρες, και εις τον εσεφίν



δύο·
Α Παραλ. 26,17  Προς ανατολάς ήσαν εξ Λευίται την ηµέραν, προς βορράν τέσσαρες την ηµέραν, προς νότον τέσσερες
εκάστην ηµέραν και στον οίκον των συγκεντρώσεων δύο.
Α Παραλ. 26,18   εις διαδεχοµένους και προς δυσµαίς τέσσαρες, και εις την τρίβον δύο διαδεχοµένους.
Α Παραλ. 26,18 Προς τα συνεχόµενα παραρτήµατα εις δυσµάς ήσαν τέσσαρες παρά την δηµοσίαν οδόν της αναβάσεως και
δύο εις την οδόν των συνεχοµένων δωµατίων.
Α Παραλ. 26,19   αύται αι διαιρέσεις των πυλωρών τοίς υιοίς τού Κορέ, και τοίς υιοίς Μεραρί.
Α Παραλ. 26,19  Αυταί ήσαν αι τάξεις των θυρωρών, οι οποίοι θυρωροί ήσαν απόγονοι του Κορέ και του Μεραρί.
Α Παραλ. 26,20 Καί οι Λευίται αδελφοί αυτών επί των θησαυρών οίκου Κυρίου και επί των θησαυρών των καθηγιασµένων·
Α Παραλ. 26,20  Οι Λευίται, οι ανήκοντες εις την αυτήν µε τους προηγουµένους φυλήν, είχον ως καθήκον την επίβλεψιν και
φύλαξιν των θησαυρών του ναού του Κυρίου και των καθηγιασµένων ιερών αντικειµένων.
Α Παραλ. 26,21   υιοί Λαδάν ούτοι, υιοί τώ Γηρσωνί τώ Λαδάν, άρχοντες πατριών τώ Λαδάν τώ Γηρσωνί Ιεϊήλ.
Α Παραλ. 26,21  Μεταξύ των υιών του Λαδάν, των απογόνων του Γηρσών, οι οποίοι προήλθον από τον Λαδάν, αρχηγόν των
πατριαρχικών οικογενειών του Λαδάν του Γηρσωνίτου ήτο ο Ιεϊήλ.
Α Παραλ. 26,22   υιοί Ιεϊήλ Ζεθόµ και Ιωήλ οι αδελφοί επί των θησαυρών οίκου Κυρίου.
Α Παραλ. 26,22  Οι υιοί του Ιεϊήλ, ο Ζεθόµ και Ιωήλ, οι αδελφοί, είχον ως καθήκον την επίβλεψιν και περιφρούρησιν της
περιουσίας του ναού του Κυρίου.
Α Παραλ. 26,23   τώ Αµβράµ και Ισάαρ, Χεβρών και Οζιήλ·
Α Παραλ. 26,23  Μεταξύ των απογόνων του Αµβράµ και του Ισάαρ και του Χεβρών και του Οζιήλ,
Α Παραλ. 26,24   και Σουβαήλ ο τού Γηρσάµ τού Μωυσή ηγούµενος επί των θησαυρών.
Α Παραλ. 26,24  ο Σαβουήλ, ο υιός του Γηρσάµ, υιού του Μωϋσέως, ήτο ο υπεύθυνος δια την φύλαξιν του θησαυροφυλακίου
του ναού.
Α Παραλ. 26,25   και τώ αδελφώ αυτού Ελιέζερ αβίας υιός και Ιωσίας και Ιωράµ και Ζεχρί και Σαλωµώθ.
Α Παραλ. 26,25  Μεταξύ των αδελφών αυτού, που προήλθον από τον Ελιέζερ, του οποίου υιός υπήρξεν ο Ραβίας, υιός του
Ραβία υπήρξεν ο Ιωσίας του οποίου υιός υπήρξεν ο Ιωράµ, του οποίου Ιωράµ υιός υπήρξεν ο Ζεχρί και ο Σαλωµώθ.
Α Παραλ. 26,26   αυτός Σαλωµώθ και οι αδελφοί αυτού επί πάντων των θησαυρών των αγίων, ούς ηγίασε Δαυίδ ο βασιλεύς
και οι άρχοντες των πατριών, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και αρχηγοί της δυνάµεως,
Α Παραλ. 26,26  Αυτός ο Σαλωµώθ και οι αδελφοί του είχον αναλάβει ως καθήκον την επίβλεψιν όλων των θησαυρών και
των καθηγιασµένων αντικειµένων, που ο βασιλεύς Δαυίδ είχε καθιερώσει στον ναόν, όπως επίσης και εις όσα είχαν
αφιερώσει οι άρχοντες των πατριαρχικών οικογενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατού.
Α Παραλ. 26,27   ά έλαβεν εκ πόλεων και εκ των λαφύρων και ηγίασεν απ αυτών τού µη καθυστερήσαι την οικοδοµήν τού
οίκου τού Θεού,
Α Παραλ. 26,27  Αυτά τα προς τον ναόν αφιερώµατά των τα είχαν αυτοί πάρει ως λάφυρα από τας κατακτηθείσας πόλεις.
Αφιέρωσαν δε αυτά στον ναόν, δια να µη καθυστερήση η ανοικοδόµησις του οίκου του Θεού.
Α Παραλ. 26,28   και επί πάντων των αγίων τού Θεού Σαµουήλ τού προφήτου και Σαούλ τού Κίς και Αβεννήρ τού Νήρ και
Ιωάβ τού Σαρουΐα· πάν ό ηγίασαν, διά χειρός Σαλωµώθ και των αδελφών αυτού.
Α Παραλ. 26,28  Μεταξύ δε όλων αυτών των ιερών αφιερωµάτων υπήρχον και τα αφιερώµατα του Σαµουήλ, προφήτου του
Θεού, του Σαούλ υιού του Κις, του Αβεννήρ υιού του Νηρ, του Ιωάβ υιού της Σαρουΐας. Ολα αυτά, τα οποία είχον αφιερώσει,
ευρίσκοντο υπό την εποπτείαν και φύλαξιν του Σαλωµώθ και των αδελφών του.
Α Παραλ. 26,29   Τώ Ισσααρί Χωνενία και υιοί της εργασίας της έξω επί τον Ισραήλ τού γραµµατεύειν και διακρίνειν.
Α Παραλ. 26,29  Εκ των Ισσααριτών ο Χωνενία και οι υιοί του είχον αναλάβει την εξωτερικήν εργασία επί του ισραηλιτικού
λαού και ειδικώτερον ως γραµµατείς και ως δικασταί.
Α Παραλ. 26,30   τώ Χεβρωνί Ασαβίας και οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί, χίλιοι και επτακόσιοι επί της επισκέψεως τού
Ισραήλ, πέραν τού Ιορδάνου προς δυσµαίς, εις πάσαν λειτουργίαν Κυρίου και εργασίαν τού βασιλέως.
Α Παραλ. 26,30  Μεταξύ των Χεβρωνιτών ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, άνδρες ικανοί και γενναίοι, χίλιοι επτακόσιοι τον
αριθµόν είχον αναλάβει την εποπτείαν του ισραηλιτικού λαού του ευρισκοµένου προς δυσµάς πέραν από τον Ιορδάνην, δι'
όλας τας υποθέσστου ναού και δια την υπηρεσίαν του βασιλέως.
Α Παραλ. 26,31   τού Χεβρωνί· Ιωρίας ο άρχων των Χεβρωνί κατά γενέσεις αυτών κατά πατριάς· εν τώ τεσσαρακοστώ έτει
της βασιλείας αυτού επεσκέπησαν, και ευρέθη ανήρ δυνατός εν αυτοίς εν Ιαζήρ της Γαλααδίτιδος,
Α Παραλ. 26,31  Των Χεβρωνιτών αυτών ο Ιωρίας ήτο αρχηγός κατά τας γενεαλογίας των και τας πατριαρχικάς των
οικογενείας. Κατά το τεσσαρακοστόν έτος της βασιλείας του Δαυίδ έγινεν επιθεώρησις αυτών και ευρέθη ότι µεταξύ των
ανδρών των κατοικούντων εις την πόλιν Ιαζήρ της χώρας Γολαάδ υπήρχον γενναίοι άνδρες.
Α Παραλ. 26,32   και οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί, δισχίλιοι επτακόσιοι οι άρχοντες των πατριών· και κατέστησεν αυτούς
Δαυίδ ο βασιλεύς επί τού ουβηνί και Γαδδί και ηµίσους φυλής Μανασσή εις πάν πρόσταγµα Κυρίου και λόγον βασιλέως.
Α Παραλ. 26,32  Οι αδελφοί του, δύο χιλιάδες επτακόσιοι, ήσαν γενναίοι και ικανοί άνδρες άρχοντες των πατριαρχικών
οικογενειών. Αυτούς εγκατέστησεν ο βασιλεύς Δαυίδ ως αρχηγούς των Ισραηλιτών των φυλών Ρουβήν και Γαδ και της
ηµισείας φυλής του Μανασσή δι' όλας τας υποθέσστου Κυρίου και του βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Α Παραλ. 27,1    Καί υιοί Ισραήλ κατά αρθιµόν αυτών, άρχοντες των πατριών, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και γραµµατείς
οι λειτουργούντες τώ βασιλεί και εις πάν λόγον τού βασιλέως κατά διαιρέσεις, εις πάν λόγον τού εισπορευοµένου και
εκπορευµένου µήνα εκ µηνός, εις πάντας τους µήνας τού ενιαυτού, διαίρεσις µία είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,1  Οι Ισραηλίται κατά τον αριθµόν αυτών, οι αρχηγοί οικογενειών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι
γραµµατείς, οι οποίοι υπηρετούσαν τον βασιλέα, εις κάθε υπόθεσιν κατά τα τµήµατα των στρατιωτικών µονάδων, αι
οποίαι εισήρχοντο και εξήρχοντο από µηνός εις µήνα καθ' όλους τους µήνας του έτους, ήσαν εικοσιτέσσαρες χιλιάδες δια
κάθε στρατιωτικόν σώµα.
Α Παραλ. 27,2    και επί της διαιρέσεως της πρώτης τού µηνός τού πρώτου, Ισβοάζ ο τού Ζαβδιήλ, επί της διαιρέσεως αυτού



είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,2  Αρχηγός της πρώτης στρατιωτικής µονάδος δια τον πρώτον µήνα του έτους ήτο ο Ισβοάζ, υιός του Ζαβδιήλ.
Η στρατιωτική αυτή µονάς περιελάµβανεν εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,3    από των υιών Φαρές άρχων πάντων των αρχόντων της δυνάµεως τού µηνός τού πρώτου.
Α Παραλ. 27,3  Ο Ισβοάζ, ο οποίος κατήγετο από τους υιούς Φαρές, ήτο αρχηγός όλων των αρχηγών του σώµατος του
στρατού του πρώτου µηνός.
Α Παραλ. 27,4    και επί της διαιρέσεως τού µηνός τού δευτέρου Δωδία ο εκ Χώκ, και επί της διαιρέσεως αυτού και
Μακελλώθ ο ηγούµενος, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες, άρχοντες δυνάµεως.
Α Παραλ. 27,4  Της στρατιωτικής µονάδος του δευτέρου µηνός του έτους επικεφαλής ήτο ο Δωδία, ο οποίος κατήγετο από
την Χωκ. Μεταξύ δε των άλλων αρχηγών αυτής ήτο και ο Μακελλώθ. Και αυτή η στρατιωτική µονάς περιελάµβανεν
εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας και τους αρχηγούς αυτής.
Α Παραλ. 27,5    ο τρίτος τον µήνα τον τρίτον Βαναίας ο τού Ιωδαέ ο ιερεύς ο άρχων, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και
τέσσαρες χιλιάδες·
Α Παραλ. 27,5  Ο αρχηγός του τρίτου σώµατος στρατού δια τον τρίτον µήνα του έτους ήτο ο Βαναίας, υιός του αρχιερέως
Ιωδαέ. Και αυτή η στρατιωτική µονάς περιελάµβανε εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,6    αυτός Βαναίας ο δυνατώτερος των τριάκοντα και επί των τριάκοντα, και επί της διαιρέσεως αυτού Ζαβάδ ο
υιός αυτού.
Α Παραλ. 27,6  Αυτός ο Βαναίας ήτο ο γενναιότερος και ικανώτερος από τους τριάκοντα ήρωας και αρχηγός αυτών των
τριάκοντα. Εις την στρατιωτικήν αυτήν µονάδα ένας εκ των άλλων αρχηγών ήτο και ο υιός του, ο Ζαβάδ.
Α Παραλ. 27,7    ο τέταρτος εις τον µήνα τον τέταρτον Ασαήλ ο αδελφός Ιωάβ και Ζαβαδίας υιός αυτού, και οι αδελφοί, και
επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,7  Ο τέταρτος αρχηγός κατά τον τέταρτον µήνα του έτους ήτο ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ. Επειτα δε από
αυτόν ο Ζαβαδίας, ο υιός του και οι αδελφοί του. Και το στρατιωτικόν τούτο σώµα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας
χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,8    ο πέµπτος τώ µηνί τώ πέµπτω ο ηγούµενος Σαµαώθ ο Ιεσραέ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και
τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,8  Ο πέµπτος αρχηγός του στρατιωτικού σώµατος του πέµπτου µηνός του έτους ήτο ο Σαµαώθ, υιός του
Ιεσραέ. Και αυτό το στρατιωτικόν σώµα απηρτίζετο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,9    ο έκτος τώ µηνί τώ έκτω Οδουΐας ο τού Εκκής ο Θεκωΐτης, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και
τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,9  Ο έκτος αρχηγός της στρατιωτικής µονάδος του έκτου µηνός του έτους ήτο ο Οδουΐας, υιός του Εκκής, ο
οποίος κατήγετο από την Θεκωέ. Και το στρατιωτικόν τούτο τµήµα απετελείτο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας.
Α Παραλ. 27,10   ο έβδοµος τώ µηνί τώ εβδόµω Χελλής ο εκ Φαλλούς από των υιών Εφραίµ, και επί της διαιρέσεως αυτού
είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,10  Ο έβδοµος αρχηγός της στρατιωτικής µονάδος του εβδόµου µηνός του έτους ήτο ο Χελλής, ο καταγόµενος
εκ Φαλλούς, απόγονος της φυλής του Εφραίµ. Και της στρατιωτικής αυτής µονάδος υπήρχον εικοσιτέσσαρες χιλιάδες
άνδρες.
Α Παραλ. 27,11   ο όγδοος τώ µηνί τώ ογδόω Σοβοχαΐ ο Ουσαθί τώ Ζαραΐ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες
χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,11  Ο σωµατάρχης του ογδόου στρατιωτικού σώµατος δια τον όγδοον µήνα του έτους ήτο ο Σοβοχαΐ, ο
καταγόµενος από την Ουσάθ, από την οικογένειαν του Ζαραΐ. Και αυτό το στρατιωτικόν σώµα απηρτίζετο από
εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,12   ο ένατος τώ µηνί τώ ενάτω Αβιέζερ ο εξ Αναθώθ ο εκ γής Βενιαµίν, και επί της διαιρέσεως αυτού τέσσαρες
και είκοσι χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,12  Ο ένατος αρχηγός δια τον ένατον µήνα του έτους ήτο ο Αβιέζερ, ο οποίος κατήγετο από την Αναθώθ πόλιν
της χώρας του Βενιαµίν. Και το στρατιωτικόν τούτο σώµα απετελείτο από εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,13   ο δέκατος τώ µηνί τώ δεκάτω Μεηρά ο εκ Νετωφαθί τώ Ζαραΐ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και
τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,13  Ο δέκατος αρχηγός δια το στρατιωτικόν σώµα του δεκάτου µηνός του έτους ήτο ο Μεηρά, ο οποίος
κατήγετο από την Νετωφάθ εκ της οικογενείας του Ζαραΐ. Και το στρατιωτικόν τούτο σώµα απηρτίζετο από
εικοσιτέσσαρας χιλιάδας.
Α Παραλ. 27,14   ο ενδέκατος τώ µηνί τώ ενδεκάτω Βαναίας ο εκ Φαραθών εκ των υιών Εφραίµ, και επί της διαιρέσεως
αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,14  Ο ενδέκατος αρχηγός της στρατιωτικής µονάδος, δια τον ενδέκατον µήνα του έτους, ήτο ο Βαναίας ο
καταγόµενος εκ Φαραθών και ανήκων εις την φυλήν του Εφραίµ. Και το στρατιωτικόν τούτο τµήµα απετελείτο από
εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,15   ο δωδέκατος εις τον µήνα τον δωδέκατον Χολδία ο εκ Νετωφαθί τώ Γοθονιήλ, και επί της διαιρέσεως αυτού
είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.
Α Παραλ. 27,15  Τέλος ο δωδέκατος αρχηγός του στρατιωτικού τµήµατος δια τον δωδέκατον µήνα του έτους ήτο ο Χολδία, ο
καταγόµενος από την Νετωφάθ εκ της οικογενείας του Γοθονιήλ. Και η στρατιωτική αυτή µονάς απηρτίζετο επίσης από
εικοσιτέσσαρας χιλιάδας άνδρας.
Α Παραλ. 27,16   Καί επί των φυλών Ισραήλ· τώ ουβήν ηγούµενος Ελιέζερ ο τού Ζεχρί , τώ Συµεών Σαφατίας ο τού Μααχά,
Α Παραλ. 27,16  Αρχηγοί των ισραηλιτικών φυλών ήσαν οι εξής· Εις την φυλήν του Ρουβήν αρχηγός ήτο ο Ελιέζερ υιός του
Ζεχρί, εις την φυλήν του Συµεών αρχηγός ήτο ο Σαφατίας υιός του Μααχά.
Α Παραλ. 27,17   τώ Λευί Ασαβίας ο τού Καµουήλ, τώ Ααρών Σαδώκ,
Α Παραλ. 27,17  Εις την φυλήν του Λευί αρχηγός ήτο ο Αβασίας, ο υιός του Καµουήλ. Εις την πατριαρχικήν οικογένειαν του
Ααρών αρχηγός ήτο ο αρχιερεύς Σαδώκ.



Α Παραλ. 27,18   τώ Ιούδα Ελιάβ των αδελφών Δαυίδ, τώ Ισσάχαρ Αµβρί ο τού Μιχαήλ,
Α Παραλ. 27,18  Εις την φυλήν του Ιούδα αρχηγός ήτο ο Ελιάβ, ένας από τους αδελφούς του Δαυίδ. Εις την φυλήν του
Ισσάχαρ αρχηγός ήτο ο Αµβρί, υιός του Μιχαήλ.
Α Παραλ. 27,19   τώ Ζαβουλών Σαµαΐας ο τού Αβδίου, τώ Νεφθαλί Ιεριµώθ ο τού Οζιήλ,
Α Παραλ. 27,19  Εις την φυλήν του Ζσβουλών αρχηγός ήτο ο Σαµαΐας, υιός του Αβδίου. Εις την φυλήν του Νεφθαλί αρχηγός
ήτο ο Ιεριµώθ, ο υιός του Οζιήλ.
Α Παραλ. 27,20   τώ Εφραίµ Ωσή ο τού Οζίου, τώ ηµίσει φυλής Μανασσή Ιωήλ υιός Φαδαΐα,
Α Παραλ. 27,20  Εις την φυλήν του Εφραίµ ήτο ο Ωσή, υιός του Οζίου. Εις την ηµίσειαν φυλήν του Μανασσή, την εντεύθεν
του Ιορδάνου αρχηγός ήτο ο Ιωήλ, υιός του Φαδαΐα.
Α Παραλ. 27,21   τώ ηµίσει φυλής Μανασσή τώ εν γη Γαλαάδ Ιαδαΐ ο τού Ζαδαίου, τοίς υιοίς Βενιαµίν Ιασιήλ ο τού Αβεννήρ,
Α Παραλ. 27,21  Εις δε το έτερον ήµισυ της φυλής του Μανασσή πέραν του Ιορδάνου εις την περιοχήν Γαλαάδ αρχηγός ήτο
ο Ιαδαί, υιός του Ζαδαίου. Εις την φυλήν του Βενιαµίν αρχηγός ήτο ο Ιασιήλ, υιός του Αβεννήρ.
Α Παραλ. 27,22   τώ Δάν Αζαριήλ ο τού Ιρωάβ. ούτοι πατριάρχαι των φυλών Ισραήλ.
Α Παραλ. 27,22  Εις την φυλήν του Δαν αρχηγός ήτο ο Αζαριήλ, υιός του Ιρωάβ. Αυτοί ήσαν οι αρχηγοί των φυλών του
ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 27,23   και ουκ έλαβε Δαυίδ τον αριθµόν αυτών από εικοσαετούς και κάτω, ότι είπε Κύριος πληθύναι τον Ισραήλ
ως τους αστέρας τού ουρανού.
Α Παραλ. 27,23  Ο Δαυίδ δεν έκαµεν αρίθµησιν των Ισραηλιτών, οι οποίοι ήσαν ηλικίας είκοσιν ετών και κάτω, διότι ο
Κυριος του είχεν υποσχεθή ότι θα επλήθυνε πολύ τους Ισραηλίτας και θα έκαµνε αυτούς τόσους , όσα είναι τα άστρα του
ουρανού.
Α Παραλ. 27,24   και Ιωάβ ο τού Σαρουΐα ήρξατο αριθµείν εν τώ λαώ και ου συνετέλεσε, και εγένετο εν τούτοις οργή επί
Ισραήλ, και ου κατεχωρίσθη ο αριθµός εν βιβλίω λόγων των ηµερών τού βασιλέως Δαυίδ.
Α Παραλ. 27,24  Ο Ιωάβ, υιός της Σαρουΐα, αδελφής του Δαυίδ, ήρχισε να κάµνη αρίθµησιν του ισραηλιτικού λαού, άλλα δεν
ετελείωσεν αυτήν, διότι εξέσπασεν εναντίον των Ισραηλιτών η οργή του Κυρίου. Δια τούτο και δεν κατεγράφη στο βιβλίον
των χρονικών του βασιλέως Δαυίδ το αποτέλεσµα αυτής της αριθµήσεως.
Α Παραλ. 27,25   Καί επί των θησαυρών τού βασιλέως Ασµώθ ο τού Οδιήλ, και επί των θησαυρών των εν αγρώ και εν ταίς
κώµαις και εν τοίς εποικίοις και εν τοίς πύργοις Ιωνάθαν ο τού Οζίου.
Α Παραλ. 27,25  Ο Ασµώθ, υιός του Οδιήλ, είχε διορισθή επόπτης και φύλαξ των θησαυρών του βασιλέως Δαυίδ, που
υπήρχον εις την Ιερουσαλήµ. Ο Ιωνάθαν, ο υιός του Οζίου, είχε διορισθή επόπτης και φύλαξ των θησαυρών του βασιλέως,
οι οποίοι ευρίσκοντο στους αγρούς, εις τας κωµοπόλεις, εις τας αγροτικάς κατοικίας και στους πύργους.
Α Παραλ. 27,26   και επί των γεωργούντων την γήν των εργαζοµένων Εσδρί ο τού Χελούβ,
Α Παραλ. 27,26  Ο Εσδρί, υιός του Χελούβ, ήτο επόπτης των εργατών, οι οποίοι ειργάζοντο και εκαλλιεργούσαν τους
βασιλικούς αγρούς.
Α Παραλ. 27,27   και επί των χωρίων Σεµεΐ ο εκ αήλ, και επί των θησαυρών των εν τοίς χωρίοις τού οίνου Ζαβδί ο τού Σεφνί ,
Α Παραλ. 27,27  Ο Σεµεΐ, ο οποίος κατήγετο από την Ραήλ, ήτο επόπτης επί των βασιλικών χωρίων. Ο Ζαβδί, υιός του Σεφνί,
ήτο επόπτης στους αµπελώνας, οι οποίοι έδιδαν τον οίνον του βασιλέως.
Α Παραλ. 27,28   και επί των ελαιώνων και επί των συκαµίνων των εν τή πεδινή Βαλλανάν ο Γεδωρίτης, επί δε των
θησαυρών τού ελαίου Ιωάς,
Α Παραλ. 27,28  Ο Βαλλανάν, ο καταγόµενος από την Γεδώρ, ήτο επόπτης στους ελαιώνας και τας συκοµορέας του
βασιλέως, που ευρίσκοντο εις την πεδινήν περιοχήν. Ο δε Ιωάς ήτο επόπτης επί της εσοδείας του ελαίου.
Α Παραλ. 27,29   και επί των βοών των νοµάδων των εν τώ Σαρών Σατραΐ ο Σαρωνίτης, και επί των βοών των εν τοίς αυλώσι
Σωφάτ ο τού Αδλί,
Α Παραλ. 27,29  Ο Σατραΐ, που κατήγετο από την Σαρών, ήτο επόπτης εις τας αγέλας των βοών του βασιλέως που έβοσκαν
εις την πεδιάδα Σαρών. Ο δε Σωφάτ υιός του Αδλί ήτο επόπτης εις τας αγέλας βοών που έβοσκαν εις τας κοιλάδας.
Α Παραλ. 27,30   επί δε των καµήλων Αβίας ο Ισµαηλίτης, επί δε των όνων Ιαδίας ο εκ Μεραθών,
Α Παραλ. 27,30  Εις τας καµήλους επόπτης ήτο ο Αβίας ο Ισµαηλίτης. Εις δε τας όνους του βασιλέως επόπτης ήτο ο Ιαδίας ο
καταγόµενος από την Μεραθών.
Α Παραλ. 27,31   και επί των προβάτων Ιαζίζ ο Αγαρίτης. πάντες ούτοι προστάται υπαρχόντων Δαυίδ τού βασιλέως.
Α Παραλ. 27,31  Εις τας αγέλας των βασιλικών προβάτων επόπτης ήτο ο Ιαζίζ, ο Αγαρηνός. Ολοι αυτοί ήσαν επόπται και
φρουροί της περιουσίας Δαυίδ.
Α Παραλ. 27,32   και Ιωνάθαν ο πατράδελφος Δαυίδ σύµβουλος, άνθρωπος συνετός και γραµµατεύς αυτός, και Ιεήλ ο τού
Αχαµί µετά των υιών τού βασιλέως,
Α Παραλ. 27,32  Ο Ιωνάθαν, αδελφός του πατρός του Δαυίδ, ήτο ο σύµβουλός του. Αυτός ήτο άνθρωπος συνετός και
µορφωµένος. Ο Ιεήλ, υιός του Αχαµί, ήτο µεταξύ των υιών του βασιλέως Δαυίδ.
Α Παραλ. 27,33   και Αχιτόφελ σύµβουλος τού βασιλέως, και Χουσί ο πρώτος φίλος τού βασιλέως,
Α Παραλ. 27,33  Ο Αχιτόφελ ήτο επίσης σύµβουλος του βασιλέως, ενώ ο Χουσί ήτο πρώτος φίλος του βασιλέως.
Α Παραλ. 27,34   και µετά τούτον Αχιτόφελ εχόµενος Ιωδαέ ο τού Βαναίου και Αβιάθαρ· και Ιωάβ αρχιστράτητος τού
βασιλέως.
Α Παραλ. 27,34  Επειτα από τον Αχιτόφελ στενά συνδεδεµένοι µε τον βασιλέα Δαυίδ ήσαν ο Ιωδαέ, υιός του Βαναία, ο
αρχιερεύς Αβιάθαρ και ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος του βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Α Παραλ. 28,1    Καί εξεκκλησίασε Δαυίδ πάντας τους άρχοντας Ισραήλ, άρχοντας των κριτών, και πάντας τους άρχοντας
των εφηµεριών των περί το σώµα τού βασιλέως και άρχοντας των χιλιάδων και των εκατοντάδων και τους γαζοφύλακας
και τους επί των υπαρχόντων αυτού και πάσης της κτήσεως τού βασιλέως και των υιών αυτού σύν τοίς ευνούχοις και τους
δυνάστας και τους µαχητάς της στρατιάς εν Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 28,1  Ο Δαυίδ συνεκάλεσεν εις την Ιερουσαλήµ όλους τους άρχοντας του ισραηλιτικού λαού, τους αρχηγούς



δηλαδή των φυλών, τους διοικητάς των στρατιωτικών µονάδων, αι οποίαι υπηρετούσαν τον βασιλέα, τους χιλιάρχους,
τους εκατοντάρχους, τους θησαυροφύλακας, τους επόπτας της βασιλικής του περιουσίας και όλων των υπαρχόντων του,
τους υιούς του µαζή µε τους αυλικούς, τους στρατηγούς και γενικώς όλους τους αξιωµατούχους και εµπειροπολέµους του
στρατεύµατος.
Α Παραλ. 28,2    και έστη Δαυίδ εν µέσω της εκκλησίας και είπεν· ακούσατέ µου, αδελφοί µου και λαός µου. εµοί εγένετο επί
καρδίαν οικοδοµήσαι οίκον αναπαύσεως της κιβωτού διαθήκης Κυρίου και στάσιν ποδών Κυρίου ηµών , και ητοίµασα τα
εις την κατασκήνωσιν επιτήδεια·
Α Παραλ. 28,2  Ο Δαυίδ εστάθη στο µέσον αυτής της συγκεντρώσεως και είπε· “αδελφοί µου και λαός µου, ακούσατέ µε.
Εγώ επεθύµησα µε την καρδίαν µου και επήρα την απόφασιν να οικοδοµήσω δια την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου
οίκον αναπαύσεως και υποπόδιον δια τους πόδας του. Προητοίµασα, λοιπόν, όλα, όσα θα εχρειάζοντο δια την
ανοικοδόµησιν αυτήν.
Α Παραλ. 28,3    και ο Θεός είπεν· ουκ οικοδοµήσεις εµοί οίκον τού επονοµάσαι το όνοµά µου επ αυτώ, ότι άνθρωπος
πολεµιστής εί σύ και αίµα εξέχεας.
Α Παραλ. 28,3  Ο Θεός όµως µου είπε· Δεν θα οικοδοµήσης συ ναόν, αφιερωµένον στο Ονοµά µου, διότι είσαι άνθρωπος των
πολέµων και έχεις χύσει ανθρώπινον αίµα.
Α Παραλ. 28,4    και εξελέξατο Κύριος ο Θεός Ισραήλ εν εµοί από παντός οίκου πατρός µου είναι βασιλέα επί Ισραήλ εις τον
αιώνα· και εν Ιούδα ηρέτικε το βασίλειον και εξ οίκου Ιούδα τον οίκον τού πατρός µου, και εν τοίς υιοίς τού πατρός µου εν
εµοί ηθέλησε τού γενέσθαι µε εις βασιλέα επί παντί Ισραήλ.
Α Παραλ. 28,4  Κυριος ο Θεός του Ισραήλ εξέλεξεν εµέ από όλους τους άλλους αδελφούς του πατρικού µου οίκου, δια να
είµαι βασιλεύς ισόβιος του ισραηλιτικού λαού. Την φυλήν του Ιούδα εξέλεξεν από όλας τας φυλάς του Ισραήλ, δια να έχη
την βασιλείαν. Από την φυλήν του Ιούδα εξέλεξε τον πατρικόν µου οίκον και από τους υιούς του πατρός µου, τους
αδελφούς µου, εµέ εξέλεξε να γίνω βασιλεύς επί όλου του ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 28,5    και από πάντων των υιών µου (ότι πολλούς υιούς έδωκέ µοι Κύριος) εξελέξατο εν Σαλωµών τώ υιώ µου
καθίσαι αυτόν επί θρόνου βασιλείας Κυρίου επί τον Ισραήλ·
Α Παραλ. 28,5  Από όλους δε τους υιούς µου (πολλούς υιούς έδωσεν εις εµέ ο Κυριος) εξέλεξε τον υιόν µου τον Σολοµώντα,
δια να καθίση στον θρόνον της βασιλείας του Κυρίου, δια να γίνη βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού.
Α Παραλ. 28,6    και είπέ µοι ο Θεός· Σαλωµών ο υιός σου οικοδοµήσει τον οίκόν µου και την αυλήν µου, ότι ηρέτικα εν αυτώ
είναί µου υιόν, καγώ έσοµαι αυτώ εις πατέρα
Α Παραλ. 28,6  Ο Θεός µου είπεν· Ο Σολοµών ο υιός σου αυτός θα ανοικοδοµήση τον ναόν µου και την αυλήν µου εις ταν
ναόν αυτόν, διότι εγώ εξέλεξα αυτόν να είναι υιός µου και εγώ θα είµαι δι' αυτόν πατήρ.
Α Παραλ. 28,7    και κατορθώσω την βασιλείαν αυτού έως αιώνος, εάν ισχύση τού φυλάξασθαι τας εντολάς µου και τα
κρίµατά µου ως η ηµέρα αύτη.
Α Παραλ. 28,7  Θα στερεώσω και θα ανορθώσω την βασιλείαν του εις αιώνας αιώνων, εάν, όπως σήµερον, πάρη την
απόφασιν και φυλάξη τας εντολάς µου και τα δικαιώµατά µου στο µέλλον.
Α Παραλ. 28,8    και νύν κατά πρόσωπον πάσης εκκλησίας Κυρίου και εν ωσί Θεού ηµών φυλάξασθε και ζητήσατε πάσας
τας εντολάς Κυρίου τού Θεού ηµών, ίνα κληρονοµήσητε την γήν την αγαθήν και κατακληρονοµήσητε τοίς υιοίς υµών µεθ
υµάς έως αιώνος.
Α Παραλ. 28,8  Και τώρα εµπρός εις ολόκληρον αυτήν την συγκέντρωσιν του Κυρίου και ενώπιον του Θεού µας, ο οποίος
µας ακούει, σας λέγω· Φροντίσατε να ζητήσετε, να µάθετε και να φυλάξετε όλας τας εντολάς Κυρίου του Θεού µας, δια να
κρατήσετε ως κληρονοµίαν παντοτεινήν την εύφορον και ωραίαν αυτήν χώραν και να παραδώσετε αυτήν στους
απογόνους σας εις αιώνας αιώνων.
Α Παραλ. 28,9    και νύν, Σαλωµών υιέ µου, γνώθι τον Θεόν των πατέρων σου και δούλευε αυτώ εν καρδία τελεία και ψυχή
θελούση, ότι πάσας καρδίας ετάζει Κύριος και πάν ενθύµηµα γινώσκει· εάν ζητήσης αυτόν, ευρεθήσεταί σοι, και εάν
καταλείψης αυτόν, καταλείψει σε εις τέλος.
Α Παραλ. 28,9  Και τώρα, υιέ µου Σολοµών, φρόντισε να γνωρίσης τον Θεόν των πατέρων σου. Αυτόν να υπηρετής µε όλην
σου την καρδίαν, και µε ψυχήν αφωσιωµένην, διότι ο Κυριος ερευνά και κατανοεί κάθε καρδίαν και γνωρίζει κάθε σκέψιν
και απόφασίν µας. Εάν ζητήσης αυτόν, θα ευρεθή κοντά σου. Εάν όµως τον εγκαταλείψης, θα σε εγκαταλείψη και αυτός
δια παντός.
Α Παραλ. 28,10   ιδέ νύν ότι Κύριος ηρέτικέ σε οικοδοµήσαι αυτώ οίκον εις αγίασµα· ίσχυε και ποίει.
Α Παραλ. 28,10  Ιδού, λοιπόν ότι ο Κυριος σε εξέλεξε, δια να οικοδοµήσης προς τιµήν και λατρείαν του τον ναόν, ο οποίος θα
είναι το αγίασµά του. Παρε λοιπόν θάρρος και προχώρησε αποφασιστικά στο έργον”.
Α Παραλ. 28,11   και έδωκε Δαυίδ Σαλωµών τώ υιώ αυτού το παράδειγµα τού ναού και των οίκων αυτού και των ζακχών
αυτού και των υπερώων και των αποθηκών των εσωτέρων και τού οίκου τού εξιλασµού.
Α Παραλ. 28,11  Επειτα έδωκεν ο Δαυίδ στον Σολοµώντα το σχέδιον του ναού και των γύρω από αυτόν κτιρίων, των
θησαυροφυλακίων, των υπερώων, των εσωτερικών αιθουσών, όπως και του οίκου του εξιλαστηρίου, δηλαδή του χώρου,
όπου θα είναι τα Αγια των Αγίων.
Α Παραλ. 28,12   και το παράδειγµα, ό είχεν εν πνεύµατι αυτού, των αυλών οίκου Κυρίου και πάντων των παστοφορίων των
κύκλω των εις τας αποθήκας οίκου Κυρίου και των αποθηκών των αγίων και των καταλυµάτων
Α Παραλ. 28,12  Εδωκεν στον Σολοµώντα το σχέδιον, το οποίον είχεν στον νουν του και το οποίον ανεφέρετο εις τας αυλάς
του ναού του Κυρίου εις όλα τα γύρω δωµάτια τα προοριζόµενα ως θησαυροφυλάκια δια τα Αγια και τα Αγια των Αγίων
και δια τα καταλύµατα,
Α Παραλ. 28,13   και των εφηµεριών των ιερέων και των Λευιτών εις πάσαν εργασίαν λειτουργίας οίκου Κυρίου και των
αποθηκών των λειτουργησίµων σκευών της λατρείας οίκου Κυρίου,
Α Παραλ. 28,13  που προωρίζοντο δια τους ιερείς και Λευίτας, οι οποίοι θα εξετέλουν κάθε υπηρεσίαν στον οίκον του Κυρίου,
δι' όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία τα εχρησιµοποιούντο εις την λατρείαν του ναού του Κυρίου.
Α Παραλ. 28,14   και τον σταθµόν της ολκής αυτών των τε χρυσών και αργυρών,
Α Παραλ. 28,14  Εδωκεν επίσης όλον το βάρος του χρυσού και του αργυρού, που απητείτο δια τα χρυσά και αργυρά



αντικείµενα του ναού.
Α Παραλ. 28,15   λυχνιών την ολκήν έδωκεν αυτώ και των λύχνων.
Α Παραλ. 28,15  Εδωκεν επίσης το βάρος του µετάλλου, που εχρειάζετο δια τας λυχνίας και τους λύχνους.
Α Παραλ. 28,16   έδωκεν αυτώ οµοίως τον σταθµόν των τραπεζών της προθέσεως, εκάστης τραπέζης χρυσής και ωσαύτως
των αργυρών,
Α Παραλ. 28,16  Εδωκεν επίσης στον Σολοµώντα το βάρος των διαφόρων τραπεζών, όπως και της τραπέζης της προθέσεως.
Εκάστη τράπεζα ήτο χρυσή, επίσης έδωκε και το βάρος των αργυρών τραπεζών.
Α Παραλ. 28,17   και των κρεαγρών και σπονδείων και των φιαλών των χρυσών και τον σταθµόν των χρυσών και αργυρών,
και θυΐσκων κεφφουρέ εκάστου σταθµού.
Α Παραλ. 28,17  Εδωκε το απαιτούµενον µέταλλον δια τας περόνας, τα σπονδεία, τας χρυσάς φιάλας το βάρος των χρυσών
αυτών αντικειµένων, όπως και το βάρος του κάθε θυµιατηρίου.
Α Παραλ. 28,18   και τον τού θυσιαστηρίου των θυµιαµάτων εκ χρυσίου δοκίµου σταθµόν υπέδειξεν αυτώ και το
παράδειγµα τού άρµατος των Χερουβίµ των διαπεπετασµένων ταίς πτέρυξι και σκιαζόντων επί της κιβωτού διαθήκης
Κυρίου.
Α Παραλ. 28,18  Εδωκε το βάρος του από χρυσόν καθαρόν θυσιαστηρίου των θυµιαµάτων, όπως επίσης και τον τύπον του
άρµατος των Χερουβίµ τα οποία είχον ανοικτάς τας πτέρυγάς των και εσκίαζον άνω από την Κιβωτόν της Διαθήκης του
Κυρίου.
Α Παραλ. 28,19   πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαυίδ Σαλωµών κατά την περιγενηθείσαν αυτώ σύνεσιν της
κατεργασίας τού παραδείγµατος.
Α Παραλ. 28,19  Ολα αυτά, όπως είχαν παραδοθή γραπτώς και ιδιοχείρως από τον Κυριον στον Δαυίδ, έτσι ο Δαυίδ τα
παρέδωσεν στον Σολοµώντα. Τα παρέδωσε σύµφωνα µε την δοθείσαν εις αυτόν σύνεσιν δια τα σχέδια και την
κατεργασίαν των ιερών αυτών αντικειµένων.
Α Παραλ. 28,20   και είπε Δαυίδ Σαλωµών τώ υιώ αυτού· ίσχυε και ανδρίζου και ποίει, µη φοβού µηδέ πτοηθής, ότι Κύριος ο
Θεός µου µετά σού, ου ανήσει σε και ου µη σε εγκαταλίπη έως τού συντελέσαι σε πάσαν εργασίαν λειτουργίας οίκου
Κυρίου. και ιδού το παράδειγµα τού ναού και τού οίκου αυτού και ζακχώ αυτού και τα υπερώα και τας αποθήκας τας
εσωτέρας και τον οίκον τού ιλασµού και το παράδειγµα οίκου Κυρίου.
Α Παραλ. 28,20  Είπεν έπειτα ο Δαυίδ στον υιόν του τον Σολοµώντα· “πάρε δύναµιν και θάρρος και προχώρει στο έργον σου.
Μη φοβηθής και µη πτοηθής τίποτε, διότι Κυριος ο Θεός µου είναι µαζή σου. Δεν θα σε αφήση και δεν θα σε εγκαταλείψη,
έως ότου αποπερατώσης όλην την εργασίαν την αναφεροµένην εις την υπηρεσίαν του ναού του Κυρίου . Ιδού, έδωκα εις σε
το υπόδειγµα του ναού, του οίκου αυτού, µε τα θησαυροφυλάκιά του, µε τα υπερώα δωµάτια, τας εσωτερικάς αποθήκας,
τον χώρον όπου θα είναι τα Αγια των Αγίων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ναού του Κυρίου.
Α Παραλ. 28,21   και ιδού αι εφηµερίαι των ιερέων και των Λευιτών εις πάσαν λειτουργίαν οίκου Κυρίου και µετά σού εν
πάση πραγµατεία και πάς πρόθυµος εν σοφία κατά πάσαν τέχνην και οι άρχοντες και πάς ο λαός εις πάντας τους λόγους
σου.
Α Παραλ. 28,21  Ιδού, µαζή σου θα είναι αι τάξεις των ιερέων και των Λευϊτών δια κάθε εργασίαν αναφεροµένην στον ναόν.
Εις κάθε έργον µαζή σου επίσης θα είναι όλοι οι σοφοί και ικανοί δια κάθε τέχνην άνθρωποι. Οι αρχηγοί και όλος ο λαός
θα είναι πρόθυµοι εις κάθε εντολήν, που θα τους δώσης”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Α Παραλ. 29,1    Καί είπε Δαυίδ ο βασιλεύς πάση τή εκκλησία· Σαλωµών ο υιός µου, εις ον ηρέτικεν εν αυτώ Κύριος, νέος και
απαλός, και το έργον µέγα, ότι ουκ ανθρώπω, αλλ ή Κυρίω Θεώ.
Α Παραλ. 29,1  Ο βασιλεύς Δαυίδ είπε προς όλην την συγκέντρωσιν του ισραηλιτικού λαού· “ο υιός µου ο Σολοµών, τον
οποίον ο Κυριος εξέλεξεν αυτόν µόνον µεταξύ όλων των υιών µου, είναι νέος και άπειρος. Το δε έργον της ανοικοδοµήσεως
του ναού είναι µέγα και δύσκολον. Διότι ο οίκος αυτός δεν προορίζεται δι' άνθρωπον, αλλά θα είναι αφιερωµένος στον
Κυριον και Θεόν ηµών.
Α Παραλ. 29,2    κατά πάσαν την δύναµιν ητοίµακα εις οίκον Θεού µου χρυσίον, αργύριον, χαλκόν, σίδηρον, ξύλα, λίθους
σοόµ, και πληρώσεως λίθους πολυτελείς και ποικίλους και πάντα λίθον τίµιον και Πάριον πολύν.
Α Παραλ. 29,2  Εγώ µε όλην µου την δύναµιν έχω ετοιµάσει δια τον ναόν του Θεού µου χρυσόν, άργυρον, χαλκόν, σίδηρον,
ξύλα, ονυχίτας λίθους, λίθους κοινούς δια την συµπλήρωσιν, λίθους πολυτίµους ποικίλων χρωµάτων και κάθε άλλον
πολύτιµον λίθον, όπως επίσης και πολύ λευκόν µάρµαρον (εκ της νήσου Παρου).
Α Παραλ. 29,3    και έτι εν τώ ευδοκήσαί µε εν οίκω Θεού µου έστι µοι ό περιπεποίηµαι χρυσίον και αργύριον, και ιδού
δέδωκα εις οίκον Θεού µου εις ύψος, εκτός ών ητοίµακα εις τον οίκον των αγίων,
Α Παραλ. 29,3  Υπάρχει εις εµέ, ως ιδιωτική µου περιουσία, χρυσός και άργυρος, τα οποία εν τη µεγάλη µου επιθυµία και
αφοσιώσει δια τον οίκον του Κυρίου προσφέρω δια την µεγαλοπρέπειαν του ναού του Θεού µου, έκτος βέβαια εκείνων, τα
οποία έχω ετοιµάσει δια τον ναόν του Κυρίου.
Α Παραλ. 29,4    τρισχίλια τάλαντα χρυσίου τού εκ Σουφίρ και επτακισχίλια τάλαντα αργυρίου δοκίµου εξαλειφήναι εν
αυτοίς τους τοίχους τού ιερού,
Α Παραλ. 29,4  Διδω τρεις χιλιάδας χρυσά τάλαντα από το χρυσίον Σουφίρ, επτά χιλιάδας αργυρά τάλαντα από εκλεκτόν
καθαρόν άργυρον δια την επένδυσιν των εσωτερικών τοίχων του ιερού.
Α Παραλ. 29,5    εις το χρυσίον τώ χρυσίω και εις το αργύριον τώ αργυρίω, και εις πάν έργον διά χειρός των τεχνιτών. και τις
ο προθυµούµενος πληρώσαι τας χείρας αυτού σήµερον Κυρίω;
Α Παραλ. 29,5  Διδω τον χρυσόν δια τα εκ χρυσού αντικείµενα. Διδω τον άργυρον, δια να κατασκευασθούν όλα τα εξ
αργύρου αντικείµενα και όλα τα έργα, τα οποία θα κατασκευάσουν χέρια τεχνιτών. Ποιός λοιπόν, από σας θα
προθυµοποιηθή να ανοίξη το χέρι του και να προσφέρη σήµερον δια τον ναόν του Κυρίου ;”
Α Παραλ. 29,6    και προεθυµήθησαν άρχοντες πατριών και οι άρχοντες των υιών Ισραήλ, και οι χιλίαρχοι και οι
εκατόνταρχοι, και οι προστάται των έργων και οι οικοδόµοι τού βασιλέως
Α Παραλ. 29,6  Επροθυµοποίηθησαν οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, οι άρχοντες των φυλών, οι χιλίαρχοι, οι



εκατόνταρχοι, οι επιστάται των έργων και οι οικοδόµοι του βασιλέως.
Α Παραλ. 29,7    και έδωκαν εις τα έργα τού οίκου Κυρίου χρυσίου τάλαντα πεντακισχίλια και χρυσούς µυρίους και
αργυρίου ταλάντων δέκα χιλιάδας και χαλκού τάλαντα µύρια οκτακισχίλια και σιδήρου ταλάντων χιλιάδας εκατόν.
Α Παραλ. 29,7  Προσέφεραν προθύµως δια τα έργα του ναού του Κυρίου πέντε χιλιάδας χρυσά τάλαντα, δέκα χιλιάδας
χρυσά νοµίσµατα, δέκα χιλιάδας αργυρά τάλαντα, δεκακτώ χιλιάδας τάλαντα χαλκού και εκατόν χιλιάδας τάλαντα
σιδήρου.
Α Παραλ. 29,8    και οίς ευρέθη παρ αυτοίς λίθος, έδωκαν εις τας αποθήκας οίκου Κυρίου διά χειρός Ιεϊήλ τού Γεδσωνί.
Α Παραλ. 29,8  Εκείνοι, οι οποίοι ε*χον υπό την κατοχήν των πολυτίµους λίθους, έδωκαν αυτούς δια το θησαυροφυλάκιον
του ναού του Κυρίου, το οποίον ευρίσκετο υπό την εποπτείαν του Ιεϊήλ του Γεθσωνίτου.
Α Παραλ. 29,9    και ευφράνθη ο λαός υπέρ τού προθυµηθήναι, ότι εν καρδία πλήρει προεθυµήθησαν τώ Κυρίω, και Δαυίδ ο
βασιλεύς ευφράνθη µεγάλως.
Α Παραλ. 29,9  Ο λαός ηυφράνθη δια την ολοπρόθυµον αυτήν προσφοράν, διότι µε όλην των την καρδίαν τα αφιέρωσαν
στον Κυριον. Και ο βασιλεύς Δαυίδ ηυφράνθη επίσης πάρα πολύ.
Α Παραλ. 29,10   και ευλόγησεν ο βασιλεύς Δαυίδ τον Κύριον ενώπιον της εκκλησίας λέγων· ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός
Ισραήλ, ο πατήρ ηµών από τού αιώνος και έως τού αιώνος.
Α Παραλ. 29,10  Τοτε δε ο βασιλεύς Δαυίδ εδόξασε τον Θεόν ενώπιον όλης της συγκεντρώσεως λέγων · “δοξασµένος είσαι,
Κυριε, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού, ο πατήρ ηµών από αιώνων έως αιώνας των αιώνων.
Α Παραλ. 29,11   σοί, Κύριε, η µεγαλωσύνη και η δύναµις και το καύχηµα και η νίκη και η ισχύς, ότι σύ πάντων των εν τώ
ουρανώ και επί της γής δεσπόζεις, από προσώπου σου ταράσσεται πάς βασιλεύς και έθνος.
Α Παραλ. 29,11  Εις σε, Κυριε, υπάρχει πάντοτε η µεγαλωσύνη, η δύναµις, η δόξα, η νίκη, η ισχύς, διότι συ είσαι ο απόλυτος
Κυριος όλων όσα υπάρχουν στον ουρανόν και εις την γην. Ενώπιόν σου τρέµει και συγκλονίζεται κάθε βασιλεύς και έθνος.
Α Παραλ. 29,12   παρά σού ο πλούτος και η δόξα, σύ πάντων άρχεις, Κύριε, ο άρχων πάσης αρχής, και εν χειρί σου ισχύς και
δυναστεία, και εν χειρί σου, παντοκράτωρ, µεγαλύναι και κατισχύσαι τα πάντα.
Α Παραλ. 29,12  Από σε προέρχεται ο πλούτος και η δόξα. Συ, Κυριε, είσαι ο άρχων των πάντων, ο άρχων των αρχόντων και
εις τα χέρια σου, Κυριε παντοκράτωρ, υπάρχει η ισχύς και η δύναµις, και εις τα χέρια σου εναπόκειται να κάµης τα πάντα
µεγάλα και ισχυρά.
Α Παραλ. 29,13   και νύν, Κύριε, εξοµολογούµεθά σοι και αινούµεν το όνοµα της καυχήσεώς σου.
Α Παραλ. 29,13  Και τώρα, Κυριε, δοξολογούµεν και υµνολογούµεν το πανένδοξον όνοµά σου.
Α Παραλ. 29,14   και τις ειµι εγώ και τις ο λαός µου, ότι ισχύσαµεν προθυµηθήναί σοι κατά ταύτα; ότι σά τα πάντα, και εκ
των σών δεδώκαµέν σοι.
Α Παραλ. 29,14  Ποιός δε είµαι εγώ και ποιός είναι ο λαός µου, που ηξιώθηµεν να προσφέρωµεν προθύµως τας δωρεάς
αυτάς; Ιδικά σου είναι τα πάντα, και από τα ιδικά σου προσφέροµεν εις σε τα δώρα µας.
Α Παραλ. 29,15   ότι πάροικοί εσµεν εναντίον σου και παροικούντες ως πάντες οι πατέρες ηµών· ως σκιά αι ηµέραι ηµών επί
γής, και ουκ έστιν υποµονή.
Α Παραλ. 29,15  Ηµείς είµεθα παρεπίδηµοι ενώπιόν σου και παρεπίδηµοι επάνω εις την γην, όπως ήσαν και όλοι οι πατέρες
µας. Σαν σκια φεύγουν αι ηµέραι µας εις την γην και δεν υπάρχει µονιµότης επάνω εις αυτήν.
Α Παραλ. 29,16   Κύριε ο Θεός ηµών, προς πάν το πλήθος τούτο, ό ητοίµακα οικοδοµηθήναι οίκον τώ ονόµατι τώ αγίω σου,
εκ χειρός σού εστι, και σοί τα πάντα.
Α Παραλ. 29,16  Κυριε ο Θεός ηµών, όλαι αυταί αι πλούσιαι προσφοραί, τας οποίας εγώ έχω ετοιµάσει δια να οικοδοµηθή ο
ναός προς τιµήν του αγίου σου Ονόµατος, προέρχονται από τα χέρια σου και εις σε ανήκουν όλα.
Α Παραλ. 29,17   και έγνων, Κύριε, ότι σύ εί ο ετάζων καρδίας και δικαιοσύνην αγαπάς· εν απλότητι καρδίας προεθυµήθην
ταύτα πάντα, και νύν τον λαόν σου τον ευρεθέντα ώδε είδον εν ευφροσύνη προθυµηθέντα σοι.
Α Παραλ. 29,17  Εγώ, Κυριε, εγνώρισα και κατενόησα ότι συ είσαι εκείνος, που εξετάζεις τας καρδίας των ανθρώπων και
αγαπάς την δικαιοσύνην. Εγώ µε απλότητα καρδίας επροθυµοποιήθην να προσφέρω όλα αυτά δια το έργον σου. Αλλά
είδα και τον λαόν σου, ο οποίος τώρα ευρίσκεται εδώ συγκεντρωµένος, µε µεγάλην προθυµίαν και ευφροσύνην να
προσφέρη εις σε τα δώρα του.
Α Παραλ. 29,18   Κύριε ο Θεός Αβραάµ και Ισαάκ και Ισραήλ, των πατέρων ηµών, φύλαξον ταύτα εν διανοία καρδίας λαού
σου εις τον αιώνα και κατεύθυνον τας καρδίας αυτών προς σε.
Α Παραλ. 29,18  Κυριε, ο Θεός του Αβραάµ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, των προπατόρων ηµών, διατήρησε στον αιώνα τα
ευσεβή αυτά αισθήµατα εις τας καρδίας του λαού σου και κατεύθυνε τας καρδίας αυτών προς σε.
Α Παραλ. 29,19   και Σαλωµών τώ υιώ µου δός καρδίαν αγαθήν ποιείν τας εντολάς σου και τα µαρτύριά σου και τα
προστάγµατά σου και τού επί τέλους αγαγείν την κατασκευήν τού οίκου σου.
Α Παραλ. 29,19  Και στον Σολοµώντα, τον υιόν µου, δώσε αγαθήν καρδίαν, δια να τηρή τας εντολάς σου, τα µαρτύριά σου
και τα προστάγµατά σου και να φέρη έτσι εις πέρας την κατασκευήν του ναού σου”.
Α Παραλ. 29,20   και είπε Δαυίδ πάση τή εκκλησία· ευλογήσατε Κύριον τον Θεόν ηµών· και ευλόγησε πάσα η εκκλησία
Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών, και κάµψαντες τα γόνατα προσεκύνησαν τώ Κυρίω, και τώ βασιλεί.
Α Παραλ. 29,20  Απηυθύνθη τότε ο Δαυίδ και είπε προς όλην την συγκέντρωσιν των Ισραηλιτών· “δοξολογήσατε τον Κυριον
µας και Θεόν µας”. Ολόκληρος η συγκέντρωσις ευλόγησε Κυριον τον Θεόν των πατέρων των και κλίναντες τα γόνατά των
προσεκύνησαν τον Κυριον και τον βασιλέα.
Α Παραλ. 29,21   και έθυσε Δαυίδ τώ Κυρίω θυσίας και ανήνεγκεν ολοκαυτώµατα τώ Θεώ τή επαύριον της πρώτης ηµέρας
µόσχους χιλίους, κριούς χιλίους, άρνας χιλίους και τας σπονδάς αυτών και θυσίας εις πλήθος παντί τώ Ισραήλ.
Α Παραλ. 29,21  Την εποµένην της ηµέρας αυτής προσέφερεν ο Δαυίδ θυσίας στον Κυριον. Προσέφερεν ως ολοκαυτώµατα
χιλίους µόσχους, χιλίους κριούς, χιλίους αµνούς, σπονδάς οίνου και πολυαρίθµους άλλας θυσίας δι' όλον τον ισραηλιτικόν
λαόν.
Α Παραλ. 29,22   και έφαγον και έπιον εναντίον τού Κυρίου εν εκείνη τή ηµέρα µετά χαράς και εβασίλευσαν εκ δευτέρου τον
Σαλωµών υιόν Δαυίδ και έχρισαν αυτόν τώ Κυρίω εις βασιλέα και Σαδώκ εις ιερωσύνην.
Α Παραλ. 29,22  Οι δε Ισραηλίται έφαγον και έπιον ενώπιον του Κυρίου κατά την ηµέραν εκείνην µε µεγάλην χαράν. Τοτε



δια δευτέραν φοράν ανεκήρυξαν τον Σολοµώντα, τον υιόν του Δαυίδ, ως βασιλέα και έχρισαν αυτόν ως βασιλέα εις δόξαν
του Κυρίου. Εχρισαν δε και τον Σαδώκ ως αρχιερέα.
Α Παραλ. 29,23   και εκάθισε Σαλωµών επί θρόνου Δαυίδ τού πατρός αυτού και ευδοκήθη, και υπήκουσαν αυτού πάς
Ισραήλ·
Α Παραλ. 29,23  Εκάθισεν ο Σολοµών στον θρόνον του πατρός του του Δαυίδ και ευδοκίµησεν ως βασιλεύς. Ολοι δε οι
Ισραηλίται υπήκουσαν εις αυτόν.
Α Παραλ. 29,24   οι άρχοντες και οι δυνάσται και πάντες υιοί Δαυίδ τού βασιλέως τού πατρός αυτού υπετάγησαν αυτώ .
Α Παραλ. 29,24  Υπήκουσαν όλοι οι αρχηγοί, όλοι οι επ' εξουσίαις, όλοι οι άλλοι υιοί του βασιλέως Δαυίδ του πατρός του.
Α Παραλ. 29,25   και εµεγάλυνε Κύριος τον Σαλωµών επάνωθεν παντός Ισραήλ και έδωκεν αυτώ δόξαν βασιλέως , ό ουκ
εγένετο επί παντός βασιλέως έµπροσθεν αυτού.
Α Παραλ. 29,25  Ο Κυριος ανέδειξε µέγαν και ένδοξον τον Σολοµώντα άρχοντα εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και έδωκεν
εις αυτόν τέτοιαν βασιλικήν δόξαν, οµοία της οποίας δεν υπήρχε προ αυτού εις κανένα βασιλέα.
Α Παραλ. 29,26   και Δαυίδ υιός Ιεσσαί εβασίλευσεν επί Ισραήλ
Α Παραλ. 29,26  Ο Δαυίδ, ο υιός του Ιεσσαί, εβασίλευσεν επί του ισραηλιτικού λαού
Α Παραλ. 29,27   έτη τεσσαράκοντα, εν Χεβρών έτη επτά και εν Ιερουσαλήµ έτη τριακοντατρία.
Α Παραλ. 29,27  τεσσαράκοντα έτη· επτά έτη εις την Χεβρών και τριάκοντα τρία έτη εις την Ιερουσαλήµ.
Α Παραλ. 29,28   και ετελεύτησεν εν γήρα καλώ, πλήρης ηµερών, πλούτω και δόξη, και εβασίλευσε Σαλωµών υιός αυτού αντ
αυτού.
Α Παραλ. 29,28  Απέθανε δε εις ένα ευτυχισµένον γήρας πλήρης ηµερών, γεµάτος πλούτη και δόξαν. Αντί δε αυτού έγινε
βασιλεύς ο Σολοµών, ο υιός του.
Α Παραλ. 29,29   οι δε λοιποί λόγοι τού βασιλέως Δαυίδ, οι πρότεροι και οι ύστεροι, γεγραµµένοι εισίν εν λόγοις Σαµουήλ τού
βλέποντος και επί λόγων Νάθαν τού προφήτου και επί λόγων Γάδ τού βλέποντος
Α Παραλ. 29,29  Ολα τα άλλα έργα του βασιλέως Δαυίδ, προηγούµενα και επόµενα, είναι γραµµένα στο βιβλίον του
Σαµουήλ του προφήτου, στο βιβλίον Ναθαν του προφήτου και στο βιβλίον Γαδ του προφήτου.
Α Παραλ. 29,30   περί πάσης της βασιλείας αυτού και της δυναστείας αυτού, και οι καιροί, οί εγένοντο επ αυτώ, και επί τον
Ισραήλ και επί πάσας βασιλείας της γής.
Α Παραλ. 29,30  Εκεί είναι γραµµένα τα περί όλης της βασιλείας του Δαυίδ, περί των κατορθωµάτων του, όπως επίσης και
περί των διαφόρων περιστάσεων και συνθηκών, υπό τας οποίας έζητεν αυτός και ο ισραηλιτικός λαός και όλαι αι
βασιλείαι των άλλων χωρών, µε τας οποίας ήλθεν εις κάποιον σχέσιν ο Δαυίδ.

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Π Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Β΄    (Μασ. Χρονικών Β´)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Παραλ. 1,1  Καί ενίσχυσε Σαλωµών υιός Δαυίδ επί την βασιλείαν αυτού, και Κύριος ο Θεός αυτού µετ αυτού και
εµεγάλυνεν αυτόν εις ύψος.
Β Παραλ. 1,1   Ο Σολοµών, ο υιός του Δαυίδ, ενισχύθη και εστερεώθη εις την βασιλείαν του. Κυριος δε ο Θεός ήτο µαζή του, ο
οποίος και τον εξύψωσε µεγάλως.
Β Παραλ. 1,2  και είπε Σαλωµών προς πάντα Ισραήλ, τοίς χιλιάρχοις και τοίς εκατοντάρχοις και τοίς κριταίς και πάσι τοίς
άρχουσιν εναντίον Ισραήλ τοίς άρχουσι των πατριών.
Β Παραλ. 1,2   Ο Σολοµών έδωσε τότε διαταγήν εις όλους τους Ισραηλίτας, στους χιλιάρχους, τους εκατοντάρχους, τους
δικαστάς και εις όλους τους άλλους άρχοντας του ισραηλιτικού λαού και τους αρχηγούς των οικογενειών, να
συγκεντρωθούν στο ύψωµα Γαβαών.
Β Παραλ. 1,3  και επορεύθη Σαλωµών και πάσα η εκκλησία εις την υψηλήν την εν Γαβαών, ού εκεί ήν η σκηνή τού
µαρτυρίου τού Θεού, ήν εποίησε Μωυσής παίς Κυρίου εν τή ερήµω·
Β Παραλ. 1,3   Εκεί µετέβη ο Σολοµών, όπως και όλοι οι συγκεντρωθέντες, στο ύψωµα πλησίον της Γαβαών, όπου ευρίσκετο
η Σκηνή του Μαρτυρίου του Θεού, την οποίαν είχε κατασκευάσει εις την έρηµον ο Μωϋσής, ο δούλος του Θεού.
Β Παραλ. 1,4  αλλά κιβωτόν τού Θεού ανήνεγκε Δαυίδ εκ πόλεως Καριαθιαρίµ, ότι ητοίµασεν αυτή Δαυίδ, ότι έπηξεν αυτή
σκηνήν εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 1,4   Την Κιβωτόν όµως του Μαρτυρίου του Θεού είχε µεταφέρει ο Δαυίδ από την πόλιν Καριαθιαρίµ εις την
Ιερουσαλήµ εις θέσιν, όπου είχε προηγουµένως ετοιµάσει, διότι εκεί είχε στήσει Σκηνήν δι' αυτήν.
Β Παραλ. 1,5  και το θυσιαστήριον το χαλκούν, ό εποίησε Βεσελεήλ υιός Ουρίου, υιού Ώρ, εκεί ήν έναντι της σκηνής Κυρίου,
και εξεζήτησεν αυτό Σαλωµών και η εκκλησία,
Β Παραλ. 1,5   Το δε χάλκινον θυσιαστήριον, το οποίον είχε κατασκευάσει ο Βεσελεήλ ο υιός του Ουρίου υιού του Ωρ,
ευρίσκετο εκεί εις την Γαβαών απέναντι από την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Προς το θυσιαστήριον αυτό επορεύθησαν ο
Σολοµών και όλη η συγκέντρωσις, δια να προσφέρουν επάνω εις αυτό θυσίαν.
Β Παραλ. 1,6  και ήνεγκε Σαλωµών εκεί επί το θυσιαστήριον το χαλκούν ενώπιον Κυρίου το εν τή σκηνή και ήνεγκεν επ
αυτώ ολοκαύτωσιν χιλίαν.
Β Παραλ. 1,6   Ο Σολοµών προσέφερε πράγµατι στο χαλκούν αυτό θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, που ευρίσκετο
ενώπιον του Κυρίου εκεί εις την Σκηνήν, προσέφερεν επάνω εις αυτό χίλια ζώα ως ολοκαυτώµατα.
Β Παραλ. 1,7  εν τή νυκτί εκείνη ώφθη Θεός τώ Σαλωµών και είπεν αυτώ· αίτησαι τι σοι δώ.
Β Παραλ. 1,7   Την εποµένην νύκτα παρουσιάσθη ο Θεός στον Σολοµώντα και του είπε· “ζήτησέ µου, τι θέλεις να σου
δώσω”.
Β Παραλ. 1,8  και είπε Σαλωµών προς τον Θεόν· σύ εποίησας µετά Δαυίδ τού πατρός µου έλεος µέγα και εβασίλευσάς µε αντ
αυτού·
Β Παραλ. 1,8   Ο Σολοµών απήντησε προς τον Θεόν· “Συ έδειξες προς τον πατέρα µου, τον Δαυίδ, την µεγάλην σου
αγαθότητα και καλωσύνην και ώρισες να βασιλεύσω εγώ, αντί εκείνου.
Β Παραλ. 1,9  και νύν, Κύριε ο Θεός, πιστωθήτω δή το όνοµά σου επί Δαυίδ τον πατέρα µου, ότι σύ εβασίλευσάς µε επί λαόν



πολύν, ως ο χούς της γής·
Β Παραλ. 1,9   Και τώρα, Κυριε ο Θεός, ας εκπληρωθή η κατά πάντα αξιόπιστος υπόσχεσίς σου προς τον Δαυίδ, τον πατέρα
µου, διότι συ µε ανέδειξες βασιλέα εις λαόν τόσον πολυάριθµον, όσος είναι ο κονιορτός της γης.
Β Παραλ. 1,10    νύν σοφίαν και σύνεσιν δός µοι, και εξελεύσοµαι ενώπιον τού λαού τούτου και εισελεύσοµαι, ότι τις κρινεί
τον λαόν σου τον µέγαν τούτον;
Β Παραλ. 1,10   Δος µου, λοιπόν, σε παρακαλώ σοφίαν και σύνεσιν, δια να αναστρέφοµαι συνετώς εν µέσω του λαού αυτού
και να τον κυβερνώ όπως πρέπει, διότι ποιός άνθρωπος, χωρίς την ιδικήν σου βοήθειαν, ηµπορεί να κυβερνά ορθώς τον
πρλυάριθµον αυτόν λαόν σου;”
Β Παραλ. 1,11    και είπεν ο Θεός προς Σαλωµών· ανθ ών εγένετο τούτο εν τή καρδία σου και ουκ ητήσω πλούτον χρηµάτων
ουδέ δόξαν ουδέ την ψυχήν των υπεναντίων και ηµέρας πολλάς ουκ ητήσω , και ήτησας σεαυτώ σοφίαν και σύνεσιν, όπως
κρίνης τον λαόν µου, εφ ον εβασίλευσά σε επ αυτόν,
Β Παραλ. 1,11  Ο Θεός απήντησε προς τον Σολοµώντα· “επειδή τέτοια συνετή και αξιέπαινος επιθυµία εγενήθη εις την
καρδίαν σου και δεν εζήτησες πλούτη χρηµάτων ούτε δόξαν, ούτε την ζωήν των εχθρών σου, ούτε µακροζωΐαν ιδικήν σου
δεν εζήτησες, αλλά εζήτησες δια τον εαυτόν σου σοφίαν και σύνεσιν µε τον σκοπόν να κυβερνάς και να κατευθύνης τον
λαόν µου, επάνω στον οποίον εγώ σε κατέστησα βασιλέα ,
Β Παραλ. 1,12    την σοφίαν και την σύνεσιν δίδωµί σοι και πλούτον και χρήµατα και δόξαν δώσω σοι, ως ουκ εγενήθη
όµοιός σοι εν τοίς βασιλεύσι τοίς έµπροσθέν σου, και µετά σε ουκ έσται ούτως.
Β Παραλ. 1,12   δίδω εις σε αυτήν την σοφίαν και την σύνεσιν. Επί πλέον θα σου δώσω και πλούτη και χρήµατα και δόξαν,
τόσα πολλά, όσα κανείς ποτέ βασιλεύς προηγουµένως από σε δεν ανεδείχθη όµοιός σου, ούτε και έπειτα από σε θα
αναδειχθή άλλος όµοιος προς σε”.
Β Παραλ. 1,13    και ήλθε Σαλωµών εκ βαµά της εν Γαβαών εις Ιερουσαλήµ πρό προσώπου της σκηνής τού µαρτυρίου και
εβασίλευσεν επί Ισραήλ.
Β Παραλ. 1,13   Επειτα ο Σολοµών επέστρεψεν από το υψωµα εκείνο της Γαβαών εις την Ιερουσαλήµ εµπρός εις την Σκηνήν
του Μαρτυρίου και έγινεν ο βασιλεύς στον ισραηλιτικόν λαόν.
Β Παραλ. 1,14    Καί συνήγαγε Σαλωµών άρµατα και ιππείς, και εγένοντο αυτώ χίλια και τετρακόσια άρµατα και δώδεκα
χιλιάδες ιππέων· και κατέλιπεν αυτά εν πόλεσι των αρµάτων, και ο λαός µετά τού βασιλέως εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 1,14   Ο Σολοµών συνεκέντρωσε πολεµικά άρµατα και ιππείς, ώστε έφθασε να έχη χίλια τετρακόσια άρµατα και
δώδεκα χιλιάδες ιππείς. Αφήκε δε αυτά εις ειδικσς πόλεις, εις τας πόλεις των πολεµικών αρµάτων, ενώ ο στρατός ευρίσκετο
µαζή µε τον βασιλέα εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 1,15    και έθηκεν ο βασιλεύς το αργύριον και το χρυσίον εν Ιερουσαλήµ ως λίθους, και τας κέδρους εν τή Ιουδαία
ως συκαµίνους τας εν τή πεδινή εις πλήθος.
Β Παραλ. 1,15   Απέκτησε δε ο βασιλεύς τόσον πολύ αργύριον και χρυσίον εις την Ιερουσαλήµ, ωσάν τους λίθους, και τόσας
πολλάς κέδρους εις όλην την Ιουδαίαν, ωσάν τις συκαµινιές που υπάρχουν πολυάριθµοι εις την πεδιάδα.
Β Παραλ. 1,16    και η έξοδος των ίππων Σαλωµών εξ Αιγύπτου, και η τιµή των εµπόρων τού βασιλέως· εµπορεύεσθαι
ηγόραζον.
Β Παραλ. 1,16   Επί πλέον ο Σολοµών έκαµνε διαµετακοµιστικόν εµπόριον ίππων από την Αίγυπτον πους άλλας χώρας . Οι
έµποροι του βασιλέως επλήρωναν αυτούς και τους µετεπώλουν έπειτα εις άλλας αγοράς.
Β Παραλ. 1,17    και ανέβαινον και εξήγον εξ Αιγύπτου άρµα έν εξακοσίων αργυρίου και ίππον πεντήκοντα και εκατόν
αργυρίου· και ούτω πάσι τοίς βασιλεύσι των Χετταίων και τοίς βασιλεύσι Συρίας εν χερσίν αυτών έφερον.
Β Παραλ. 1,17   Οι έµποροι ήρχοντο και εξήγον από την Αίγυπτον άρµατα και ίππους και επωλούσαν ένα πολεµικόν άρµα
αντί εξακοσίων αργυρών σίκλων, ένα δε ίππον αντί εκατόν πενήντα αργυρών σίκλων. Από δε την Ιουδαίαν οι έµποροι
αυτοί µεταπωλούσαν αυτά εις όλους τους βασιλείς των Χετταίων και τους βασιλείς της Συρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Παραλ. 2,1  Καί είπε Σαλωµών τού οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου και οίκον τή βασιλεία αυτού .
Β Παραλ. 2,1   Ο Σολοµών απεφάσισε και είπε τότε να ανοικοδοµήση ναόν στο όνοµα του Κυρίου, όπως επίσης και το
βασιλικόν του ανάκτορον.
Β Παραλ. 2,2  και συνήγαγε Σαλωµών εβδοµήκοντα χιλιάδας ανδρών νωτοφόρων και ογδοήκοντα χιλιάδας λατόµων εν τώ
όρει, και οι επιστάται επ αυτών τρισχίλιοι εξακόσιοι.
Β Παραλ. 2,2 Προς τον σκοπόν αυτόν ο Σολοµών συνήθροισεν εβδοµήκοντα χιλιάδες αχθοφόρους και ογδοήκοντα χιλιάδες
λατόµους, οι οποίοι θα έκοπταν λίθους στο όρος. Επιστάτας επάνω εις αυτούς ώρισεν τρεις χιλιάδας εξακοσίους άνδρας.
Β Παραλ. 2,3  και απέστειλε Σαλωµών προς Χιράµ βασιλέα Τύρου λέγων· ως εποίησας µετά Δαυίδ τού πατρός µου και
απέστειλας αυτώ κέδρους τού οικοδοµήσαι εαυτώ οίκον κατοικήσαι εν αυτώ,
Β Παραλ. 2,3  Εστειλε δε ο Σολοµών ανθρώπους του προς τον Χιράµ, τον βασιλέα της Τυρου, δια να του είπουν· “όπως
εξυπηρέτησες τον πατέρα µου τον Δαυίδ και έστειλες προς αυτόν ξύλα κέδρινα, δια να ανοικοδοµήση την κατοικίαν του
και να κατοικήση εις αυτήν, έτσι κάµε τώρα και µε εµέ.
Β Παραλ. 2,4  και ιδού εγώ ο υιός αυτού οικοδοµώ οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού µου αγιάσαι αυτόν αυτώ τού θυµιάν
απέναντι αυτού θυµίαµα και πρόθεσιν διά παντός και τού αναφέρειν ολοκαυτώµατα διά παντός το πρωΐ και το δείλης και
εν τοίς σαββάτοις και εν ταίς νουµηνίαις και εν ταίς εορταίς τού Κυρίου Θεού ηµών· εις τον αιώνα τούτο επί τον Ισραήλ .
Β Παραλ. 2,4  Ιδού εγώ, ο υιός του Δαυίδ, θα ανοικοδοµήσω ναόν στο όνοµα Κυρίου του Θεού µου, θα αφιερώσω τούτον εις
αυτόν, ώστε να του προσφέρεται θυµίαµα και να παρατίθενται πάντοτε οι άρτοι της προθέσεως εις την τράπεζαν. Να
προσφέρουν διαρκώς εις αυτόν θυσίας ολοκαυτωµάτων, πρωί και εσπέρας, όπως επίσης κατά τα σάββατα, κατά την
πρώτην εκάστου µηνός και κατά τας άλλας εορτάς Κυρίου του Θεού µας. Αυτό είναι αιωνίως επιβεβληµένον καθήκον στον
ισραηλιτικόν λαόν.
Β Παραλ. 2,5  και ο οίκος, ον εγώ οικοδοµώ µέγας, ότι µέγας Κύριος ο Θεός ηµών παρά πάντας τους θεούς.
Β Παραλ. 2,5  Ο ναός δε, τον οποίον εγώ θα ανοικοδοµήσω, θα είναι πολύ µεγάλος, διότι Κυριος ο Θεός ηµών είναι ο
απολύτως µέγας υπέρ πάντας τους άλλους θεούς.



Β Παραλ. 2,6  και τις ισχύσει οικοδοµήσαι αυτώ οίκον; ότι ο ουρανός και ο ουρανός τού ουρανού ου φέρουσι την δόξαν
αυτού. και τις εγώ οικοδοµών αυτώ οίκον; ότι αλλ ή τού θυµιάν κατέναντι αυτού.
Β Παραλ. 2,6  Και ποιός άνθρωπος θα ηµπορέση ποτέ να ανοικοδοµήση ναόν αντάξιον αυτού; Διότι ο ουρανός ο ένας και οι
ουρανοί των ουρανών δεν ηµπορούν να βαστάσουν την δόξαν του. Ποιός λοιπόν είµαι εγώ, ο οποίος θα τολµήσω να
ανοικοδοµήσω οίκον προς τιµήν του; Ο ναός αυτός κτίζεται µόνον και µόνον, δια να προσφέρεται ενώπιόν του θυµίαµα.
Β Παραλ. 2,7 και νύν απόστειλόν µοι άνδρα σοφόν και ειδότα τού ποιήσαι εν τώ χρυσίω και εν τώ αργυρίω και εν τώ χαλκώ
και εν τώ σιδήρω και εν τή πορφύρα και εν τώ κοκκίνω και εν τή υακίνθω και επιστάµενον γλύψαι γλυφήν µετά των
σοφών των µετ εµού εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήµ, ά ητοίµασε Δαυίδ ο πατήρ µου.
Β Παραλ. 2,7  Και τώρα, λοιπόν, σε παρακαλώ στείλε µου άνδρα σοφόν, γνωρίζοντα να κατεργάζεται τον χρυσόν, τον
άργυρον, τον χαλκόν, τον σίδηρον και τα υφάσµατα τα πορφυρά, τα βαθέως ερυθρά και τα κυανά.
Β Παραλ. 2,8  και απόστειλόν µοι ξύλα κέδρινα και αρκεύθινα και πεύκινα εκ τού Λιβάνου, ότι εγώ οίδα ως οι δούλοί σου
οίδασι κόπτειν ξύλα εκ τού Λιβάνου· και ιδού οι παίδές σου µετά των παίδων µου
Β Παραλ. 2,8  Στείλε µου άνδρα, που να γνωρίζη την τέχνην του γλύπτου, δια να συνεργασθή µε άλλους τεχνίτας ιδικούς
µου, που ευρίσκονται εις την Ιερουσαλήµ και την Ιουδαίαν, δια να κατεργασθούν τα ύλικά, τα οποία προητοίµασεν ο
πατήρ µου. Στείλε µου επίσης ξυλείαν κέδρων, αγριοκυπαρίσσων και πεύκων από το όρος Λιβανον, διότι γνωρίζω πόσον
ικανοί, είναι οι δούλοι σου να κόπτουν τέτοια ξύλα από τον Λιβανον. Οι δούλοι σου δε θα συνεργασθούν προς τούτο µε τους
ιδικούς µου δούλους.
Β Παραλ. 2,9  πορεύσονται ετοιµάσαι µοι ξύλα εις πλήθος, ότι ο οίκος, ον εγώ οικοδοµώ µέγας και ένδοξος.
Β Παραλ. 2,9  Μαζή θα πάνε και οι µεν και οι δε, δια να προετοιµάσουν πολυάριθµα τέτοια ξύλα, διότι ο ναός, τον οποίον θα
ανοικοδοµήσω, θα είναι µέγας και ένδοξος.
Β Παραλ. 2,10    και ιδού τοίς εργαζοµένοις τοίς κόπτουσι ξύλα εις βρώµατα δέδωκα σίτον εις δόµατα τοίς παισί σου κόρων
πυρού είκοσι χιλιάδας και κριθών κόρων είκοσι χιλιάδας και οίνου µέτρων είκοσι χιλιάδας και ελαίου µέτρων είκοσι
χιλιάδας.
Β Παραλ. 2,10  Εγώ δε θα δώσω στους εργάτας τους άνδρας σου, οι οποίοι θα κόπτουν αυτά τα ξύλα, ως αµοιβήν των είδη
προς διατροφήν, τέσσαρα και πλέον εκατοµµύρια κιλά σίτου, τέσσαρα και πλέον εκατοµµύρια κιλά κριθής, εκατόν
τριαντατέσσαρας χιλιάδας και πλέον κιλά οίνου, εκατόν τριαντατέσσαρας χιλιάδας και πλέον κιλά λάδι”.
Β Παραλ. 2,11    και είπε Χιράµ βασιλεύς Τύρου εν γραφή και απέστειλε προς Σαλωµών λέγων· εν τώ αγαπήσαι Κύριον τον
λαόν αυτού έδωκέ σε επ αυτούς βασιλέα.
Β Παραλ. 2,11   Ο βασιλεύς της Τυρου ο Χιράµ απήντησε µε επιστολήν προς τον Σολοµώντα, την οποίαν του έστειλε µε
ανθρώπους του και του έλεγεν· “επειδή ο Κυριος ηγάπησε τον λαόν του, δια τούτο έδωκε σε ως βασιλέα εις αυτόν τον
λαόν”.
Β Παραλ. 2,12    και είπε Χιράµ· ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ός εποίησε τον ουρανόν και την γήν, ός έδωκε τώ Δαυίδ τώ
βασιλεί υιόν σοφόν και επιστάµενον επιστήµην και σύνεσιν, ός οικοδοµήσει οίκον τώ Κυρίω και οίκον τή βασιλεία αυτού.
Β Παραλ. 2,12  Και προσέθεσεν ακόµη ο Χιράµ· “ας είναι ευλογητός Κυριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος εδηµιούργησε τον
ουρανόν και την γην, διότι αυτός έδωκεν στον βασιλέα Δαυίδ υιόν σοφόν, ο οποίος είναι κάτοχος επιστήµης και σοφίας,
και αυτός θα ανοικοδοµήση ναόν προς τιµήν του Κυρίου, και βασιλικόν ανάκτορον δια τον εαυτόν του.
Β Παραλ. 2,13    και νύν απέστειλά σοι άνδρα σοφόν και ειδότα σύνεσιν Χιράµ τον πατέρα µου
Β Παραλ. 2,13  Και τώρα έστειλα προς σε ένα άνδρα σοφόν και συνετόν, τον Χιράµ, τον οποίον έχω ωσάν τον πατέρα µου.
Β Παραλ. 2 ,14   (η µήτηρ αυτού από θυγατέρων Δάν, και ο πατήρ αυτού ανήρ Τύριος) ειδότα ποιήσαι εν χρυσίω και εν
αργυρίω και εν χαλκώ και εν σιδήρω και εν λίθοις και ξύλοις και υφαίνειν εν τή πορφύρα και εν τή υακίνθω και εν τή
βύσσω και εν τώ κοκκίνω και γλύψαι γλυφάς και διανοείσθαι πάσαν διανόησιν, όσα αν δώς αυτώ, µετά των σοφών σου
και σοφών Δαυίδ κυρίου µου πατρός σου.
Β Παραλ. 2,14  ( Η µητέρα αυτού κατάγεται από την ισραηλιτικήν φυλήν του Δαν, ο δε πατέρας του είναι πολίτης της
Τυρου)· αυτός λοιπόν, γνωρίζει να κατεργάζεται τον χρυσόν, τον άργυρον, τον χαλκόν, τον σίδηρον, τους λίθους και τα
ξύλα. Γνωρίζει επίσης να υφαίνη υφάσµατα πορφυρά, κυανά, βαθέως ερυθρά. Γνωρίζει την τέχνην του γλύπτου και
ηµπορεί να επινοή διάφορα σχέδια, γενικώς να φέρη εις πέρας κάθε τι, που θα του αναθέσης, µαζή µε τους ιδικούς σου
σοφούς τεχνίτας και τους σοφούς τεχνίτας του πατρός σου και κυρίου µου, του Δαυίδ.
Β Παραλ. 2,15    και νύν τον σίτον και την κριθήν και το έλαιον και τον οίνον, ά είπεν ο κύριός µου, αποστειλάτω τοίς παισίν
αυτού.
Β Παραλ. 2,15  Ως προς δε τον σίτον, το κριθάρι, το έλαιον και τον οίνον, τα οποία συ ώρισες ως αµοιβήν των, συ ο κύριός
µου ας τα αποστείλης στους δούλους του εδώ.
Β Παραλ. 2,16    και ηµείς κόψοµεν ξύλα εκ τού Λιβάνου κατά πάσαν την χρείαν σου και άξοµεν αυτά σχεδίαις επί
θάλασσαν Ιόππης, και σύ άξεις αυτά εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 2,16  Ηµείς δε θα κόψωµεν από το όρος Λιβανον όσα ξύλα χρειασθής και θα φέρωµεν µε σχεδίας δια της
Μεσογείου Θαλάσσης έως εις την Ιόππην. Από εκεί δε συ θα τα µεταφέρης εις την Ιερουσαλήµ”.
Β Παραλ. 2,17    και συνήγαγε Σαλωµών πάντας τους άνδρας τους προσηλύτους τους εν γη Ισραήλ µετά τον αριθµόν, ον
ηρίθµησεν αυτούς Δαυίδ ο πατήρ αυτού, και ευρέθησαν εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες και τρισχίλιοι εξακόσιοι.
Β Παραλ. 2,17  Ο Σολοµών συνεκέντρωσεν όλους τους ξένους άνδρας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την χώραν του Ισραήλ και οι
οποίοι κατά την αρίθµησιν, που είχε κάµει ο πατήρ του ο Δαυίδ, ευρέθη ότι ήσαν εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιοι.
Β Παραλ. 2,18    και εποίησεν εξ αυτών εβδοµήκοντα χιλιάδας νωτοφόρων και ογδοήκοντα χιλιάδας λατόµων και
τρισχιλίους εξακοσίους εργοδιώκτας επί τον λαόν.
Β Παραλ. 2,18  Από αυτούς εξεχώρισε εβδοµήντα χιλιάδας ως αχθοφόρους, ογδοήκοντα χιλιάδας ως λατόµους και τρεις
χιλιάδας εξακοσίους ως επιστάτας του εργαζοµένου αυτού λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Παραλ. 3,1  Καί ήρξατο Σαλωµών τού οικοδοµείν τον οίκον Κυρίου εν Ιερουσαλήµ εν όρει τού Αµωρία, ού ώφθη Κύριος τώ
Δαυίδ πατρί αυτού, εν τώ τόπω, ώ ητοίµασε Δαυίδ εν άλω Ορνά τού Ιεβουσαίου.



Β Παραλ. 3,1   Ο Σολοµών ήρχισε να ανοικοδοµή εις την Ιερουσαλήµ τον ναόν του Κυρίου, επάνω στο όρος Αµωρία, εκεί
όπου είχε παρουσιασθή ο Κυριος προς τον πατέρα του τον Δαυίδ, και συγκεκριµένως στον τύπον, τον οποίον είχε
προετοιµάσει ο Δαυίδ στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου.
Β Παραλ. 3,2  και ήρξατο οικοδοµήσαι εν τώ µηνί τώ δευτέρω εν τώ έτει τώ τετάρτω της βασιλείας αυτού.
Β Παραλ. 3,2  Ηρχισε να ανοικοδοµή αυτόν τον ναόν κατά τον δεύτερον µήνα του τετάρτου έτους της βασιλείας του.
Β Παραλ. 3,3  και ταύτα ήρξατο Σαλωµών τού οικοδοµήσαι τον οίκον τού Θεού· µήκος πήχεων η διαµέτρησις η πρώτη
πήχεων εξήκοντα και εύρος πήχεων είκοσι.
Β Παραλ. 3,3  Ως εξής ήρχισεν ο Σολοµών να ανοικοδοµή τον ναόν του Θεού. Το µήκος του ναού κατά το παλαιόν µέτρον
ήτο εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις, το δε πλάτος είκοσι πήχεις.
Β Παραλ. 3,4  και αιλάµ κατά πρόσωπον τού οίκου, µήκος επί πρόσωπον πλάτους τού οίκου πήχεων είκοσι και ύψος
πήχεων εκατόν είκοσι· και κατεχρύσωσεν αυτόν έσωθεν χρυσίω καθαρώ.
Β Παραλ. 3,4  Ο πρόναος, ο οποίος ευρίσκετο έµπροσθεν του ναού, είχε πλάτος ίσον προς το πλάτος του ναού, είκοσι δηλαδή
εβραϊκούς πήχεις. Είχε δε ύψος εκατόν είκοσιν εβραϊκούς πήχεις. Αυτόν ο Σολοµών τον εχρύσωσεν εσωτερικώς µε καθαρόν
χρυσόν.
Β Παραλ. 3,5  και τον οίκον τον µέγαν εξύλωσε ξύλοις κεδρίνοις και κατεχρύσωσε χρυσίω καθαρώ και έγλυψεν επ αυτού
φοίνικας και χαλαστά.
Β Παραλ. 3,5  Τον κυρίως ναόν ενέδυσεν εσωτερικώς µε ξύλα κέδρινα και τον εχρύσωσε µε καθαρόν χρυσόν. Κατεσκεύασεν
επάνω εις αυτόν αναγλύφους µορφάς φοινίκων και µερικάς άλλας κρεµαστάς παραστάσεις.
Β Παραλ. 3,6  και εκόσµησε τον οίκον λίθοις τιµίοις εις δόξαν και εχρύσωσε χρυσίω χρυσίου τού εκ Φαρουΐµ
Β Παραλ. 3,6  Προς µεγαλυτέραν δε λαµπρότητα διεκόσµησε τον ναόν αυτόν εσωτερικώς µε πολυτίµους λίθους και τον
εχρύσωσε µε καθαρόν χρυσόν, ο οποίος προήρχετο από την Φαρουΐµ.
Β Παραλ. 3,7  και εχρύσωσε τον οίκον και τους τοίχους αυτού και τους πυλώνας και τα οροφώµατα και τα θυρώµατα
χρυσίω και έγλυψε Χερουβίµ επί των τοίχων.
Β Παραλ. 3,7  Και ενέδυσε µε χρυσόν αυτόν τον ναόν, τους τοίχους του, τας θύρας, την οροφήν και τα παράθυρα. Εκαµε
ανάγλυφα Χερουβίµ επάνω στους τοίχους.
Β Παραλ. 3,8  και εποίησε τον οίκον τού αγίου των αγίων, µήκος αυτού επί πρόσωπον πλάτους τού οίκου πήχεων είκοσι και
το εύρος πήχεων είκοσι, και εχρύσωσεν αυτόν χρυσίω καθαρώ εις Χερουβίµ εις τάλαντα εξακόσια.
Β Παραλ. 3,8  Κατεσκεύασεν επίσης τα Αγια των Αγίων του ναού. Το µήκος αυτών ήτο όσον το πλάτος του ναού, δηλαδή
είκοσι πήχεις και το πλάτος ήτο επίσης είκοσι πήχεις. Ενέδυσε δε εσωτερικώς τον χώρον αυτόν µε καθαρόν χρυσόν και µε
Χερουβίµ αξίας εξακοσίων ταλάντων.
Β Παραλ. 3,9  και ολκή των ήλων, ολκή τού ενός πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. και το υπερώον εχρύσωσε χρυσίω.
Β Παραλ. 3,9  Το βάρος των χρυσών καρφιών, καθενός από αυτά, ήτο πεντήκοντα σίκλοι χρυσοί. Με χρυσόν επίσης
ενέδυσεν εσωτερικώς και το άνω µέρος.
Β Παραλ. 3,10    και εποίησεν εν τώ οίκω τώ αγίω των αγίων Χερουβίµ δύο, έργον εκ ξύλων και εχρύσωσεν αυτά χρυσίω.
Β Παραλ. 3,10  Εις το εσωτερικόν του ναού, το οποίον ωνοµάζετο Αγια Αγίων, κατεσκεύασε δύο Χερουβίµ από ξύλον και
εχρύσωσεν αυτά µε καθαρόν χρυσόν.
Β Παραλ. 3,11    και αι πτέρυγες των Χερουβίµ το µήκος πήχεων είκοσι, και η πτέρυξ η µία πήχεων πέντε απτοµένη τού
τοίχου τού οίκου, και η πτέρυξ η ετέρα πήχεων πέντε απτοµένη της πτέρυγος τού Χερούβ τού ετέρου·
Β Παραλ. 3,11   Αι πτέρυγες των δύο αυτών Χερουβίµ είχον µαζή µήκος είκοσι πήχεις, η µία πτέριξ είχε µήκος πέντε
εβραϊκούς πήχεις και ήγγιζε τον τοίχον του ναού τούτου. Η άλλη πτέρυξ του ιδίου χερουβίµ είχεν επίσης πέντε πήχεις
µήκος και ήγγιζε την πτέρυγα του άλλου χερουβίµ.
Β Παραλ. 3,13    και αι πτέρυγες των Χερουβίµ τούτων διαπεπετασµέναι πήχεων είκοσι· και αυτά εστηκόκα επί τους πόδας
αυτών, και τα πρόσωπα αυτών εις τον οίκον.
Β Παραλ. 3,13   Αι πτέρυγες των δύο αυτών χερουβίµ ανοικταί είχον µήκος είκοσι πήχεις. Αυτά ίσταντο όρθια στους πόδας
των, τα δε πρόσωπα των ήσαν εστραµένα προς το τµήµα του ναού, το οποίον ωνοµάζετο Αγια.
Β Παραλ. 3,14    και εποίησε το καταπέτασµα υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου και βύσσου και ύφανεν εν αυτώ
Χερουβίµ.
Β Παραλ. 3,14  Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολοµών παραπέτασµα από λινόν ύφασµα χρώµατος κυανού, πορφυρού και βαθέος
ερυθρού. Επάνω δε εις αυτό είχε κεντήσει µορφάς Χερουβίµ.
Β Παραλ. 3,15    και εποίησεν έµπροσθεν τού οίκου στύλους δύο, πήχεων τριακονταπέντε το ύψος και τας κεφαλάς αυτών
πήχεων πέντε.
Β Παραλ. 3,15   Εις το έµπροσθεν µέρος του ναού κατεσκεύασε δύο στύλους ύψους τριάκοντα πέντε πήχεων . Τα δε
κιονόκρανα, τα επάνω εις αυτούς, είχον ύψος πέντε πήχεις.
Β Παραλ. 3,16    και εποίησε σερσερώθ εν τώ δαβίρ και έδωκεν επί των κεφαλών των στύλων. και εποίησε ροΐσκους εκατόν
και εποίησε ροΐσκους επί των χαλαστών.
Β Παραλ. 3,16  Κατεσκεύασεν επίσης γιρλάντες µε αλυσίδες, όπως είχε κάµει και στον ναόν, τας οποίας ετοποθέτησεν εις
τας κεφαλάς των στύλων. Εκαµες επίσης εκατόν οµοιώµατα µικρών καρπών ροδιάς, τα οποία, ετοποθέτησεν εις τας
κρεµαστάς αυτάς αλυσίδας.
Β Παραλ. 3,17    και έστησε τους στύλους κατά πρόσωπον τού ναού, ένα εκ δεξιών και τον ένα εξ ευωνύµων, και εκάλεσε το
όνοµα τού εκ δεξιών Κατόρθωσις και το όνοµα τού εξ αριστερών Ισχύς .
Β Παραλ. 3,17   Εστησεν αυτούς τους στύλους εµπρός στον ναόν, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών. Εκείνον τον οποίον
ετοποθέτησεν εκ δεξιών, ωνόµασε Κατόρθωσις, τον άλλον δε που ετοποθέτησε εξ αριστερών, ωνόµασεν Ισχύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Παραλ. 4,1  Καί εποίησε θυσιαστήριον χαλκούν, είκοσι πήχεων το µήκος και είκοσι πήχεων το εύρος και δέκα πήχεων το
ύψος.
Β Παραλ. 4,1   Κατεσκεύασεν επίσης ο Σολοµών το χαλκούν θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, του οποίου το µεν µήκος



ήτο είκοσι εβραϊκοί πήχεις, το πλάτος επίσης είκοσι πήχεις, το δε ύψος δέκα πήχεις.
Β Παραλ. 4,2  και εποίησε την θάλασσαν χυτήν, δέκα πήχεων την διαµέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, και πέντε πήχεων το
ύψος και το κύκλωµα τριάκοντα πήχεων.
Β Παραλ. 4,2  Κατασκεύασε την χαλκίνην χυτήν θάλασσαν, της οποίας η διάµετρος ήτο δέκα πήχεις. Αυτή ήτο στογγύλη
γύρω-γύρω. Το ύψος της ήτο πέντε πήχεις και η περιφέρειά της τριάκοντα πήχεις.
Β Παραλ. 4,3  και οµοίωµα µόσχων υποκάτω αυτής, κύκλω κυκλούσιν αυτήν, δέκα πήχεις περιέχουσι τον λουτήρα
κυκλόθεν. δύο γένη εχώνευσαν τους µόσχους εν τή χωνεύσει αυτών,
Β Παραλ. 4,3  Κατω από αυτήν ήσαν ανάγλυφοι µορφαί µόσχων, που ολόγυρα την υπεβάσταζαν. Καθε δέκα πήχεις οι
χάλκινοι αυτοί µόσχοι υποβάσταζαν την θάλασσαν, τον λουτήρα αυτόν, ολόγυρα. Αυτοί ευρίσκοντο εις δύο σειράς χυτοί
µαζή µε τον λουτήρα, ώστε να αποτελούν ένα σώµα.
Β Παραλ. 4,4  ή εποίησαν αυτούς, δώδεκα µόσχους, οι τρεις βλέποντες βοράν και οι τρεις δυσµάς και οι τρεις νότον και οι
τρεις κατ ανατολάς, και η θάλασσα επ αυτών άνω, ήσαν τα οπίσθια αυτών έσω.
Β Παραλ. 4,4  Οι µόσχοι αυτοί ήσαν εν όλω δώδεκα. Οι τρεις έβλεπαν προς βορράν, οι τρεις προς δυσµάς, οι τρεις προς νότον
και οι τρεις προς ανατολάς, η δε θάλασσα εστηρίζετο επάνω εις αυτούς. Οι οπίσω πόδες των µόσχων αυτών ήσαν
γυρισµένοι προς το εσωτερικόν µέρος.
Β Παραλ. 4,5  και το πάχος αυτής παλαιστής, και το χείλος αυτής ως χείλος ποτηρίου, διαγεγλυµµένα βλαστούς κρίνου,
χωρούσαν µετρητάς τρισχιλίους· και εξετέλεσε.
Β Παραλ. 4,5  Το πάχος του λουτήρος αυτού ήτο µία παλάµη, το δε χείλος του, ωσάν χείλος ποτηρίου, ήτο κσµηµένον µε
αναγλύφους βλαστούς ανθισµένων κρίνων. Αυτός ο λουτήρ εχωρούσεν είκοσι και πλέον χιλιάδες κιλά ύδατος. Και αυτόν ο
Σολοµών τον κατεσκεύασε τέλειον.
Β Παραλ. 4,6  και εποίησε λουτήρας δέκα και έθηκε τους πέντε εκ δεξιών και τους πέντε εξ αριστερών τού πλύνειν εν αυτοίς
τα έργα των ολοκαυτωµάτων και αποκλύζειν εν αυτοίς· και η θάλασσα εις το νίπτεσθαι τους ιερείς εν αυτή .
Β Παραλ. 4,6  Ο Σολοµών κατεσκεύασεν επίσης άλλους δέκα µικροτέρους λουτήρας, τους οποίους ετοποθέτησε πέντε εις τα
δεξιά και πέντε εις τα αριστερά της αυλής του ναού, δια να πλύνουν εντός αυτών τα ζώα, που προσεφέροντο προς
ολοκαύτωσιν. Εντός αυτών έπλυναν και τα αλλά προς θυσίαν προσφερόµενα. Ο µέγας όµως λουτήρ, η χαλκίνη θάλασσα,
ήτο, δια να νίπτωνται εις αυτήν οι ιερείς µόνον.
Β Παραλ. 4,7  και εποίησε τας λυχνίας τας χρυσάς δέκα κατά το κρίµα αυτών και έθηκεν εν τώ ναώ , πέντε εκ δεξιών και
πέντε εξ αριστερών.
Β Παραλ. 4,7  Ο Σολοµών κατεσκεύασεν επίσης δέκα χρυσάς λυχνίας σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού. Ετοποθέτησε δε
αυτάς εις τα Αγια του ναού, πέντε εκ δεξιών και πέντε εξ αριστερών.
Β Παραλ. 4,8  και εποίησε τραπέζας δέκα και έθηκεν εν τώ ναώ, πέντε εκ δεξιών και πέντε εξ ευωνύµων, και εποίησε φιάλας
χρυσάς εκατόν.
Β Παραλ. 4,8  Κατεσκεύασεν ακόµη δέκα τραπέζας, πέντε από αυτάς ετσποθέτησεν εις τα δεξιά και πέντε, εις τα αριστερά
των Αγίων. Κατεσκεύασεν ακόµη και εκατόν χρυσά κύπελλα (δια τας σπονδάς του οίνου).
Β Παραλ. 4,9  και εποίησε την αυλήν των ιερέων και την αυλήν την µεγάλην και θύρας τή αυλή και θυρώµατα αυτών
κατακεχαλκωµένα χαλκώ·
Β Παραλ. 4,9  Κατεσκεύασε την εσωτερικήν αυλήν δια τους ιερείς και την µεγάλην εξωτερικήν αυλήν και τας θύρας αυτών
των αυλών. Τα δε θυρόφυλλο των θυρών τα ενέδυσε µε χαλκόν.
Β Παραλ. 4,10    και την θάλασσαν έθηκεν από γωνίας τού οίκου εκ δεξιών ως προς ανατολάς κατέναντι.
Β Παραλ. 4,10  Ετοποθέτησε τον µεγάλον λουτήρα, την θάλασσαν, εις µίαν γωνίαν της αυλής προς τα δεξιά στο ανατολικόν
µέρος απέναντι από τον ναόν.
Β Παραλ. 4,11    και εποίησε Χιράµ τας κρεάγρας και τα πυρεία και την εσχάραν τού θυσιαστηρίου και πάντα τα σκεύη
αυτού. και συνετέλεσε Χιράµ ποιήσαι πάσαν την εργασίαν, ήν εποίησε Σαλωµών τώ βασιλεί εν οίκω τού Θεού,
Β Παραλ. 4,11   Ο Χιράµ κατεσκεύασε τας περόνας, το πυρεία, την εσχάραν του θυσιαστηρίου και όλα τα άλλα σκεύη αυτού.
Ετσι δε ο Χιράµ ετελείωσεν όλον το έργον δια τον βασιλέα Σολοµώντα στον οίκον του Θεού.
Β Παραλ. 4,12    στύλους δύο και επ αυτών γωλάθ τή χωθαρέθ επί των κεφαλών των στύλων δύο και δίκτυα δύο
συγκαλύψαι τας κεφαλάς των χωθαρέθ, ά εστιν επί των κεφαλών των στύλων,
Β Παραλ. 4,12  Εκαµε τους δύο στύλους, τα δύο σφαιροειδή κιονόκρανα, τα οποία ήσαν εις την κορυφήν των στύλων, τα δύο
δικτυωτά που εκάλυπταν τας δύο σφαίρας των κιονοκράνων, το οποία ευρίσκοντο εις την κορυφήν των στύλων.
Β Παραλ. 4,13    και κώδωνας χρυσούς τετρακοσίους εις τα δύο δίκτυα και δύο γένη ροΐσκων εν τώ δικτύω τώ ενί τού
συγκαλύψαι τας δύο γωλάθ των χωθαρέθ, ά εστιν επάνω των στύλων.
Β Παραλ. 4,13  Κατεσκεύασεν επίσης τετρακοσίους µικρούς κωδωνίσκους, τους οποίους ετοποθέτησεν εις τα δύο αυτά
δίκτυα. Επίσης και δύο σειράς από οµοιώµατα καρπών ροδιάς επάνω εις κάθε δίκτυον, δια να καλύπτουν τα δύο αυτά
επιστύλια των κιονοκράνων, που ευρίσκοντο στο άνω µέρος των στύλων.
Β Παραλ. 4,14    και τας µεχωνώθ εποίησε δέκα, και τους λουτήρας εποίησεν επί των µεχωνώθ
Β Παραλ. 4,14  Κατεσκεύασεν επίσης βάθρα και επάνω εις τα βάθρα αυτά ετοποθετησε δέκα λουτήρες.
Β Παραλ. 4,15    και την θάλασσαν µίαν και τους µόσχους τους δώδεκα υποκάτω αυτής
Β Παραλ. 4,15  Κατεσκεύασε την θάλασσαν, τον µεγάλον λουτήρα, και τους κάτω από αυτήν δώδεκα χαλκίνους µόσχους.
Β Παραλ. 4,16    και τους ποδιστήρας και τους αναληµπτήρας και τους λέβητας και τας κρεάγρας και πάντα τα σκεύη
αυτών, ά εποίησε Χιράµ, και ανήνεγκε τώ βασιλεί Σαλωµών εν οίκω Κυρίου χαλκού καθαρού.
Β Παραλ. 4,16  Κατεσκεύασεν ακόµη τα τρίποδα, τα φτυάρια, τους λέβητας, τας κρεάγρας και όλα τα άλλα σκεύη αυτών· τα
κατασκεύασεν ο Χιράµ από καθαρόν χαλκόν και τα προσέφερεν στον βασιλέα Σολοµώντα δια τον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 4,17    εν τώ περιχώρω τού Ιορδάνου εχώνευσεν αυτά ο βασιλεύς εν τώ πάχει της γής εν οίκω Σοκχώθ και ανά
µέσον Σαρηδαθά.
Β Παραλ. 4,17  Εχυσεν αυτά ο βασιλεύς εις τα περίχωρα του ποταµού Ιορδάνου εις έδαφος αργιλώδες, εις εργαστήριον που
ευρίσκετο µεταξύ Σοκχώθ και Σαρηδαθά.
Β Παραλ. 4,18    και εποίησε Σαλωµών πάντα τα σκεύη ταύτα εις πλήθος σφόδρα, ότι ουκ εξέλιπεν ολκή τού χαλκού.



Β Παραλ. 4,18  Ο Σολοµών κατεσκεύασεν όλα αυτά τα σκεύη εις πολύ µεγάλον αριθµόν, διότι ήσαν ανεξάντλητοι αι
ποσότητες του χαλκού.
Β Παραλ. 4,19    και εποίησε Σαλωµών πάντα τα σκεύη οίκου Κυρίου και το θυσιαστήριον το χρυσούν και τας τραπέζας (και
επ αυτών άρτοι προθέσεως)
Β Παραλ. 4,19  Εκαµεν ακόµη και τα άλλα σκεύη του ναού του Κυρίου, δηλαδή το χρυσούν θυσιαστήριον των θυµιαµάτων,
τας τραπέζας (επάνω εις τας οποίας θα ετοποθετούντο οι άρτοι της προθέσεως).
Β Παραλ. 4,20    και τας λυχνίας και τους λύχνους τού φωτός κατά το κρίµα και κατά πρόσωπον τού δαβίρ χρυσίου
καθαρού
Β Παραλ. 4,20  Τας λυχνίας και τους λύχνους από καθαρόν χρυσόν, δια να φωτίζουν εµπρός εις τα Αγια των Αγίων
σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού.
Β Παραλ. 4,21    και λαβίδες αυτών και οι λύχνοι αυτών και τας φιάλας και τας θυΐσκας και τα πυρεία χρυσίου καθαρού,
Β Παραλ. 4,21  Κατεσκεύασεν επίσης από καθαρόν χρυσόν τας λαβίδας, τους λύχνους, τας φιάλας, τα θυµιατήρια και τα
πυροδοχεία.
Β Παραλ. 4,22    και η θύρα τού οίκου η εσωτέρα εις τα άγια των αγίων, και τας θύρας τού οίκου τού ναού χρυσάς.
Β Παραλ. 4,22  Από καθαρόν χρυσόν κατεσκεύασε την εσωτερικήν θύραν του ναού, η οποία ωδηγούσε εις τα Αγια των
Αγίων. Από καθαρόν επίσης χρυσόν κατεσκεύασε και τας θύρας, αι οποίαι ωδηγούσαν εις τα Άγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Β Παραλ. 5,1  Καί συνετελέσθη πάσα η εργασία, ήν εποίησε Σαλωµών εν οίκω Κυρίου. και εισήνεγκε Σαλωµών τα άγια
Δαυίδ τού πατρός αυτού, το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη και έδωκεν εις θησαυρόν οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 5,1   Έτσι δε ετελείωσεν όλον το έργον, το οποίον ο Σολοµών έκαµε δια τον ναόν του Κυρίου. Ο Σολοµών
προσέφερεν ο,τι είχεν αφιερώσει ο πατήρ του ο Δαυίδ δια τον ναόν, δηλαδή τον άργυρον, τον χρυσόν και τα σκεύη, και
παρέδωκεν όλα αυτά εις τα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου.
Β Παραλ. 5,2  τότε εξεκκλησίασε Σαλωµών πάντας τους πρεσβυτέρους Ισραήλ και πάντας τους άρχοντας των φυλών τους
ηγουµένους πατριών υιών Ισραήλ εις Ιερουσαλήµ τού ανενέγκαι κιβωτόν διαθήκης Κυρίου εκ πόλεως Δαυίδ (αύτη Σιών)·
Β Παραλ. 5,2  Τοτε ο Σολοµών συνεκάλεσεν εις την Ιερουσαλήµ όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους αρχηγούς των
πατριαρχικών οικογενειών του ισραηλιτικού λαού, δια να αναβιβάσουν µε ποµπήν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου
από την πόλιν Δαυίδ (αυτή είναι η Σιών).
Β Παραλ. 5,3  και εξεκκλησιάσθησαν προς τον βασιλέα πάς Ισραήλ εν τή εορτή (ούτος ο µην έβδοµος)
Β Παραλ. 5,3  Πράγµατι συνεκεντρώθησαν όλοι οι Ισραηλίται πλησίον του βασιλέως κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας (η
οποία ετελείτο κατά τον έβδοµον µήνα).
Β Παραλ. 5,4  και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και έλαβον πάντες οι Λευίται την κιβωτόν
Β Παραλ. 5,4  Ηλθαν, λοιπόν, όλοι οι πρεσβύτεροι του ισραηλιτικού λαού εις την Ιερουσαλήµ· και οι Λευίται επήραν εις τα
χέρια των την Κιβωτόν,
Β Παραλ. 5,5  και ανήνεγκαν την κιβωτόν και την σκηνήν τού µαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια εν τή σκηνή, και
ανήνεγκαν αυτήν οι ιερείς και οι Λευίται.
Β Παραλ. 5,5  την Σκηνήν του Μαρτυρίου, όπως επίσης και όλα τα καθιερωµένα σκεύη που υπήρχον εις την Σκηνήν. Την
Κιβωτόν ανεβίβασαν οι ιερείς, τα δε άλλα καθιερωµένα σκεύη τα ανεβίβασαν οι Λευίται.
Β Παραλ. 5,6  και ο βασιλεύς Σαλωµών και πάσα συναγωγή Ισραήλ και οι φοβούµενοι και οι επισυνηγµένοι αυτών
έµπροσθεν της κιβωτού θύοντες µόσχους και πρόβατα, οί ουκ αριθµηθήσονται και οί ου λογισθήσονται από τού πλήθους.
Β Παραλ. 5,6  Ο βασιλεύς Σολοµών και όλη η συγκέντρωσις των Ισραηλιτών και οι φοβούµενοι τον Κυριον , και όλοι οι
συναχθέντες εµπρός εις την Κιβωτόν εθυσίαζον µόσχους και πρόβατα, τα οποία δια το πολύ αυτών πλήθος δεν ήτο
δυνατόν να αριθµηθούν.
Β Παραλ. 5,7  και εισήνεγκαν οι ιερείς την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου εις τον τόπον αυτής, εις το δαβίρ τού οίκου εις τα άγια
των αγίων, υποκάτω των πτερύγων των Χερουβίµ.
Β Παραλ. 5,7  Οι ιερείς έφεραν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου στον προωρισµένον δι' αυτήν τόπον, στο δαβίρ του
ναού, δηλαδή εις τα Αγια των Αγίων και την ετοποθέτησαν κάτω από τας πτέρυγας των Χερουβίµ.
Β Παραλ. 5,8  και ήν τα Χερουβίµ διαπεπετακότα τας πτέρυγας αυτών επί τον τόπον της κιβωτού, και συνεκάλυπτε τα
Χερουβίµ επί την κιβωτόν και επί τους αναφορείς αυτής επάνωθεν·
Β Παραλ. 5,8  Τα Χερουβίµ είχαν ανοικτάς τας πτέρυγάς των επάνω από την θέσιν της Κιβωτού και αυτά εκάλυπτον την
Κιβωτόν και τους αναφορείς αυτής.
Β Παραλ. 5,9  και υπερείχον οι αναφορείς, και εβλέποντο αι κεφαλαί των αναφορέων εκ των αγίων εις πρόσωπον τού δαβίρ ,
ουκ εβλέποντο έξω· και ήσαν εκεί έως της ηµέρας ταύτης.
Β Παραλ. 5,9  Αυτοί οι αναφορείς ήσαν αρκετά µακροί, ώστε εφαίνοντο τα άκρα των από τα Αγια έµπροσθεν του δαβίρ , αλλ'
όχι όµως και από το εξωτερικόν. Η Κιβωτός και όλα αυτά ευρίσκοντο εκεί έως αυτήν την ηµέραν.
Β Παραλ. 5,10    ουκ ήν εν τή κιβωτώ πλήν δύο πλάκες, ας έθηκε Μωυσής εν Χωρήβ, ά διέθετο Κύριος µετά των υιών Ισραήλ
εν τώ εξελθείν αυτούς εκ γής Αιγύπτου.
Β Παραλ. 5,10  Μέσα εις την Κιβωτόν δεν υπήρχον παρά αι δύο πλάκες, τας οποίας είχε τοποθετήσει ο Μωϋσής, όταν
ευρίσκετο στο όρος Χωρήβ, τότε που ο Κυριος συνήψε την διαθήκην του µε τον ισραηλιτικόν λαόν, µετά την έξοδον αυτών
από την Αίγυπτον.
Β Παραλ. 5,11    και εγένετο εν τώ εξελθείν τους ιερείς εκ των αγίων -ότι πάντες οι ιερείς οι ευρεθέντες ηγιάσθησαν, ουκ ήσαν
διατεταγµένοι κατ εφηµερίαν,
Β Παραλ. 5,11   Οι ιερείς εξήλθον από τον κυρίως ναόν από τα Αγια, όπου είχον εισέλθει και αγιασθή όλοι οι παρευρεθέντες
ιερείς ανεξαρτήτως της ιερατικής τάξεως, εις την οποίαν ανήκον.
Β Παραλ. 5,12    και οι Λευίται οι ψαλτωδοί πάντες τοίς υιοίς Ασάφ, τώ Αιµάν, τώ Ιδιθούν και τοίς υιοίς αυτών και τοίς
αδελφοίς αυτών, των ενδεδυµένων στολάς βυσσίνας, εν κυµβάλοις και εν νάβλαις και εν κινύραις, εστηκότες κατέναντι τού
θυσιαστηρίου και µετ αυτών ιερείς εκατόν είκοσι σαλπίζοντες ταίς σάλπιγξι·



Β Παραλ. 5,12  Ολοι οι Λευίται, οι οποίοι ήσαν ψάλται απόγονοι του Ασάφ, του Αιµάν, του Ιδιθούν, οι υιοί αυτών και οι
αδελφοί των, ενδεδυµένοι βυσσίνους στολάς, κρατούντες εις τα χέρια των κύµβαλα, νάβλας, κινύρας, ευρίσκοντο όρθιοι
ενώπιον του θυσιαστηρίου και µαζή µε αυτούς ήσαν εκατόν ιερείς, οι οποίοι εσάλπιζαν µε τας ιεράς σάλπχγγας.
Β Παραλ. 5,13    και εγένετο µία φωνή εν τώ σαλπίζειν και εν τώ ψαλτωδείν και εν τώ αναφωνείν φωνή µια τού
εξοµολογείσθαι και αινείν τώ Κυρίω- και ύψωσαν φωνήν εν σάλπιγξι και εν κυµβάλοις και εν οργάνοις των ωδών και
έλεγον· εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι αγαθόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. και ο οίκος ενεπλήσθη νεφέλης δόξης
Κυρίου,
Β Παραλ. 5,13   Καθώς δε αι σάλπιγγες αντήχησαν, και εκείνοι οι οποίοι έψαλλον, µε µίαν φωνήν εδοξολογούσαν και
υµνούσαν τον Κυριον. Υψωσαν τας φωνάς των µε τους ήχους των σαλπίγγων και µε τα κύµδαλα και µε τα όργανα των
οδών και έλεγαν· “δοξολογήσατε τον Κυριον, διότι είναι αγαθός και το έλεός του µένει στον αιώνα”. Κατά την στιγµήν
εκείνην ο ναός εγέµισεν από ολόλαµπρον νεφέλην της δόξης του Κυρίου.
Β Παραλ. 5,14    και ουκ ηδύναντο οι ιερείς τού στήναι λειτουργείν από προσώπου της νεφέλης, ότι ενέπλησε δόξα Κυρίου
τον οίκον τού Θεού.
Β Παραλ. 5,14  Οι δε ιερείς ήτο αδύνατον να σταθούν εκεί, δια να εκτελέσουν την υπηρεσίαν των από το φως της νεφέλης,
διότι η δόξα του Κυρίου εγέµισε τον ναόν του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Β Παραλ. 6,1  Τότε είπε Σαλωµών· Κύριος είπε τού κατασκηνώσαι εν γνόφω·
Β Παραλ. 6,1   Τότε είπεν ο Σολοµών· “ο Κυριος απεφάσισε να κατοικήση µέσα εις την σκοτεινήν νεφέλην.
Β Παραλ. 6,2  και εγώ ωκοδόµηκα οίκον τώ ονόµατί σου άγιόν σοι και έτοιµον τού κατασκηνώσαι εις τους αιώνας .
Β Παραλ. 6,2  Εγώ όµως, Κύριε, οικοδόµησα τον ναόν αυτόν στο Ονοµά σου, αφιερωµένον εις σε, έτοιµον δια να κατοικήσης
εις αυτόν στους αιώνας των αιώνων”.
Β Παραλ. 6,3  και επέστρεψεν ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού και ευλόγησε την πάσαν εκκλησίαν Ισραήλ , και πάσα η
εκκλησία Ισραήλ παρειστήκει.
Β Παραλ. 6,3  Ο βασιλεύς Σολοµών εγύρισε το πρόσωπόν του προς τον λαόν και ευλόγησεν όλην την συνάθροισιν των
Ισραηλιτών. Ολοι δε οι Ισραηλίται ίσταντο όρθιοι µε ευλάβειαν.
Β Παραλ. 6,4  και είπεν· ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, ως ελάλησεν εν στόµατι αυτού προς Δαυίδ τον πατέρα µου και εν
χερσίν αυτού επλήρωσε λέγων·
Β Παραλ. 6,4  Ο Σολοµών εδοξολόγησε τότε τον Θεόν και είπε · “δοξασµένος ας είναι Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού,
διότι αυτός ο ίδιος υπεσχέθη προς τον πατέρα µου τον Δαυίδ και µε τα παντοδύναµα χέρια του εξετέλεσεν ο,τι τότε είχεν
υποσχεθή.
Β Παραλ. 6,5  από της ηµέρας, ής ανήγαγον τον λαόν µου εκ γής Αιγύπτου, ουκ εξελεξάµην εν πόλει από πασών φυλών
Ισραήλ τού οικοδοµήσαι οίκον τού είναι το όνοµά µου εκεί και ουκ εξελεξάµην ανδρί τού είναι εις ηγούµενον επί τον λαόν
µου Ισραήλ·
Β Παραλ. 6,5  Αυτός είχεν είπει· Από την ηµέραν, κατά την οποίαν έβγαλα ελεύθερον τον λαόν µου από την χώραν της
Αιγύπτου, καµµίαν άλλην πόλιν από όλας τας φυλάς του ισραηλιτικού λαού δεν εξέλεξα, δια να οικοδοµήσω εκεί ναόν
προς τιµήν του Ονόµατός µου, ει µη µόνον την Ιερουσαλήµ. Και κανένα άλλον άνδρα δεν εξέλεξα ως βασιλέα επί του
Ισραηλιτικού λαού. Πλην του Δαυίδ.
Β Παραλ. 6,6  και εξελεξάµην την Ιερουσαλήµ γενέσθαι το όνοµά µου εκεί και εξελεξάµην εν Δαυίδ τού είναι επί τον λαόν
µου Ισραήλ.
Β Παραλ. 6,6  Εγώ εξέλεξα την Ιερουσαλήµ, δια να δοξάζεται εκεί το Ονοµά µου, και εγώ εξέλεξα τον Δαυίδ, δια να είναι
βασιλεύς στον λαόν µου τον ισραηλιτικόν.
Β Παραλ. 6,7  και εγένετο επί καρδίαν Δαυίδ τού πατρός µου τού οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ,
Β Παραλ. 6,7  Εις την καρδίαν δε του Δαυίδ του πατρός µου εγενήθη η επιθυµία και ο πόθος να ανοικοδοµήση ναόν εν τω
ονόµατι Κυρίου του Θεού του Ισραήλ.
Β Παραλ. 6,8  και είπε Κύριος προς Δαυίδ πατέρα µου· διότι εγένετο επί καρδίαν σου τού οικοδοµήσαι οίκον τώ ονόµατί µου,
καλώς εποίησας, ότι εγένετο επί την καρδίαν σου·
Β Παραλ. 6,8  Αλλά ο Κυριος είπε προς τον Δαυίδ, τον πατέρα µου· Η επιθυµία, που εγενήθη εις την καρδίαν σου να
οικοδοµήσης ναόν εις δόξαν του ονόµατός µου, καλή επιθυµία είναι και καλώς αυτή εγέµισε την καρδίαν σου.
Β Παραλ. 6,9  πλήν σύ ουκ οικοδοµήσεις τον οίκον, ότι ο υιός σου, ός εξελεύσεται εκ της οσφύος σου, ούτος οικοδοµήσει τον
οίκον τώ ονόµατί µου.
Β Παραλ. 6,9  Πλην όµως συ δεν θα ανοικοδοµήσης τον ναόν αυτόν, άλλα ο υιός σου, ο οποίος θα εξέλθη από τα σπλάγχνα
σου, αυτός θα ανοικοδοµήση τον ναόν τον αφιερωµένον στο Ονοµά µου.
Β Παραλ. 6,10    και ανέστησε Κύριος τον λόγον τούτον, ον ελάλησε, και εγενήθην αντί Δαυίδ τού πατρός µου και εκάθισα
επί τον θρόνον Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος, και ωκοδόµησα τον οίκον τώ ονόµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ
Β Παραλ. 6,10  Ο Κυριος εξεπλήρωσε την υπόσχεσίν του αυτήν, την οποίαν ρητώς είχεν είπει, και ιδού ότι εγώ διεδέχθην τον
πατέρα µου, τον Δαυίδ, και εκάθισα στον βασιλικόν θρόνον του ισραηλιτικού λαού, όπως είχεν υποσχεθή ο Κυριος. Και
ανοικοδόµησα τον ναόν προς δόξαν του ονόµατος Κυρίου του Θεού του ισραηλιτικού λαού.
Β Παραλ. 6,11    και έθηκα εκεί την κιβωτόν, εν ή εκεί διαθήκη Κυρίου, ήν διέθετο τώ Ισραήλ.
Β Παραλ. 6,11   Εκεί έθεσα την Κιβωτόν του Μαρτυρίου, µέσα εις την οποίαν υπάρχει η Διαθήκη του Κυρίου, την οποίαν
αυτός συνήψε µε τον ισραηλιτικόν λαόν”.
Β Παραλ. 6,12    Καί έστη κατέναντι τού θυσιαστηρίου Κυρίου έναντι πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τας χείρας
αυτού·
Β Παραλ. 6,12  Εστάθη ο Σολοµών όρθιος ενώπιον του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων και ενώπιον όλης της
συγκεντρώσεως του ισραηλιτικού λαού και ύψωσε τας χείρας αυτού στον ουρανόν, δια να προσευχηθή προς τον Κυριον.
Β Παραλ. 6,13    ότι εποίησε Σαλωµών βάσιν χαλκήν και έθηκεν αυτήν εν µέσω της αυλής τού ιερού, πέντε πήχεων το µήκος
αυτής και πέντε πήχεων το εύρος αυτής και τριών πήχεων το ύψος αυτής, και έστη επ αυτής και έπεσεν επί τα γόνατα



έναντι πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τας χείρας αυτού εις τον ουρανόν
Β Παραλ. 6,13  Είχεν ήδη κατασκευάσει ο Σολοµών χάλκινον βάθρον, το οποίον έθεσεν στο µέσον της αυλής του ναού, το
µήκος του βάθρου αυτού ήτο πέντε πήχεις, το πλάτος του επίσης πέντε πήχεις, το δε ύψος του ήτο τρεις πήχεις. Ανέβη και
εστάθη ο Σολοµών επάνω στο βάθρον αυτό, έπειτα έπεσεν εις τα γόνατα ενώπιον της συγκεντρώσεως ολοκλήρου του
ισραηλιτικού λαού, ύψωσε τας χείρας του προς τον ουρανόν και είπε·
Β Παραλ. 6,14    και είπε· Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκ έστιν όµοιός σοι Θεός εν ουρανώ και επί της γής, φυλάσσων την
διαθήκην και το έλεος τοίς παισί σου τοίς πορευοµένοις εναντίον σου εν όλη καρδία.
Β Παραλ. 6,14  “Κυριε, Θεέ του ισραηλιτικού λαού, δεν υπάρχει στον ουρανόν και εις την γην άλλος Θεός όµοιος προς σε, ο
οποίος εκπληρώνεις τας υποσχέσεις σου και παρέχστο έλεός σου στους δούλους σου, οι οποίοι πορεύονται ενώπιόν σου µε
όλην την ειλικρίνειαν της καρδίας των.
Β Παραλ. 6,15    ά εφύλαξας τώ παιδί σου Δαυίδ τώ πατρί µου, ά ελάλησας αυτώ λέγων, και ελάλησας εν στόµατί σου και εν
χερσί σου επλήρωσας ως η ηµέρα αύτη.
Β Παραλ. 6,15  Συ επραγµατοποίησες στον δούλον σου, τον πατέρα µου Δαυίδ, εκείνα, τα οποία είχες είπει εις αυτόν περί του
ναού όσα µε το ίδιο σου το στόµα του υπεσχέθης επραγµατοποίησες δια της παντοδυνάµου χειρός σου , όπως µαρτυρεί η
σηµερινή ηµέρα.
Β Παραλ. 6,16    και νύν, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, φύλαξον τώ παιδί σου τώ Δαυίδ τώ πατρί µου ά ελάλησας αυτώ λέγων· ουκ
εκλείψει σοι ανήρ από προσώπου µου καθήµενος επί θρόνου Ισραήλ, πλήν εάν φυλάξωσιν οι υιοί σου την οδόν αυτών τού
πορεύεσθαι εν τώ νόµω µου, ως επορεύθης εναντίον µου.
Β Παραλ. 6,16  Και τώρα, Κυριε, Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και όσά άλλα υπεσχέθης στον δούλον σου, τον πατέρα µου
Δαυίδ, όταν εις αυτόν έλεγες· Δεν θα παύση να υπάρχη ενώπιόν µου βασιλεύς επί του ισραηλιτικού θρόνου απόγονός σου,
υπό την προϋπόθεσιν ότι οι απόγονοί σου θα προσέξουν και θα φυλάξουν τον δρόµον των, ώστε να πορεύωνται σύµφωνα
µε τον νόµον µου, όπως επορεύθης συ ενώπιόν µου.
Β Παραλ. 6,17    και νύν, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, πιστωθήτω δή το ρήµά σου, ό ελάλησας τώ παιδί σου τώ Δαυίδ,
Β Παραλ. 6,17  Και τώρα Κυριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, ας αποδειχθή πιστός και αληθινός ο λόγος σου και ας
πραγµατοποιηθή αυτό, το οποίον υπεσχέθης στον δούλον σου τον Δαυίδ.
Β Παραλ. 6,18    ότι ει αληθώς κατοικήσει Θεός µετά ανθρώπων επί της γής; ει ο ουρανός και ο ουρανός τού ουρανού ουκ
αρκέσουσί σοι, και τις ο οίκος ούτος, ον ωκοδόµησα;
Β Παραλ. 6,18  Αλλά πως είναι δυνατόν να κατοικήση ο Θεός µαζή µε τους ανθρώπους επί της γης; Εάν το στερέωµα και ο
ουρανός του ουρανού δεν είναι αρκετοί να βαστάσουν το µεγαλείον σου, τι είναι ο οίκος αυτός, τον οποίον εγώ έχώ
ανοικοδοµήσει;
Β Παραλ. 6,19    και επιβλέψη επί την προσευχήν παιδός σου και επί την δέησίν µου, Κύριε ο Θεός, τού επακούσαι της
δεήσεως και της προσευχής, ής ο παίς σου προσεύχεται εναντίον σου σήµερον,
Β Παραλ. 6,19  Αλλά, συ Κυριε και Θεέ µου, θα συγκαταβής να επιβλέψης εις την προσευχήν του δούλου σου, να ακούσης
την δέησίν µου και την προσευχήν µου, την οποίαν ο δούλος σου απευθύνει ενώπιόν σου σήµερον.
Β Παραλ. 6,20    τού είναι οφθαλµούς σου ανεωγµένους επί τον οίκον τούτον ηµέρας και νυκτός εις τον τόπον τούτον, ον
είπας επικληθήναι το όνοµά σου εκεί, τού ακούσαι της προσευχής, ής προσεύχεται ο παίς σου εις τον τόπον τούτον.
Β Παραλ. 6,20  Σε ικετεύω να είναι ανοικτοί οι οφθαλµοί σου ηµέραν και νύκτα στον ναόν και τον τόπον τούτον , όπου συ
ώρισες να επικαλούνται το Ονοµά σου οι άνθρωποι. Ας είναι ανοικτοί οι οφθαλµοί σου και τα ώτα σου, δια να ακούης την
προσευχήν, την οποίαν σου απευθύνω εγώ ο δούλος σου στον τόπον αυτόν.
Β Παραλ. 6,21    και ακούση της δεήσεως τού παιδός σου και τού λαού σου Ισραήλ, ά αν προσεύξωνται εις τον τόπον τούτον,
και σύ εισακούση εν τώ τόπω της κατοικήσεώς σου εκ τού ουρανού και ακούση και ίλεως έση .
Β Παραλ. 6,21  Θα ακούσης, Κυριε, τας δεήσεις εµού του δούλου σου και του ισραηλιτικού λαού, τας οποίας θα απευθύνουν
προς σε στον τόπον τούτον. Ναι, Κυριε, θα ακούσης από τον τόπον της ουρανίου κατοικίας σου τας προσευχάς, θα τας
δεχθής και θα γίνης σπλαγχνικός στους προσευχοµένους προς σε.
Β Παραλ. 6,22    εάν αµάρτη ανήρ τώ πλησίον αυτού και λάβη επ αυτόν αράν τού αράσθαι αυτόν, και έλθη και αράσηται
κατέναντι τού θυσιαστηρίου εν τώ οίκω τούτω,
Β Παραλ. 6,22  Εάν κανείς αδικήση τον πλησίον του και πάρη επάνω του όρκον και έλθη αυτός και ορκισθή ενώπιον του
θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων στον ναόν τούτον,
Β Παραλ. 6,23    και σύ εισακούση εκ τού ουρανού και ποιήσεις και κρινείς τους δούλους σου τού αποδούναι τώ ανόµω και
αποδούναι οδούς αυτού εις κεφαλήν αυτού, και τού δικαιώσαι δίκαιον, τού αποδούναι αυτώ κατά την δικαιοσύνην αυτού.
Β Παραλ. 6,23  συ θα ακούσης από τον ουρανόν και θα κάµης την κρίσιν σου µεταξύ των δούλων σου, ώστε εάν ο αδικήσας
ορκισθή ψευδώς, να τιµωρήσης τον άνοµον και να ρίψης επάνω στο κεφάλι του την αδικίαν, που διέπραξεν, έτσι δε θα
αποδείξης αθώον τον δίκαιον και θα αποδώσης εις αυτόν ανάλογα µε την δικαιοσύνην του.
Β Παραλ. 6,24    και εάν θραυσθή ο λαός σου Ισραήλ κατέναντι τού εχθρού, εάν αµάρτωσί σοι, και επιστρέψωσι και
εξοµολογήσωνται τώ ονόµατί σου και προσεύξωνται και δεηθώσιν εναντίον σου εν τώ οίκω τούτω,
Β Παραλ. 6,24  Εάν συντριβούν και αιχµαλωτισθούν από τον εχθρόν των οι Ισραηλίται, διότι ηµάρτησαν ενώπιόν σου,
έπειτα όµως επιστρέψουν εν µετάνοια προς σε και δοξάσουν το Ονοµά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου
στρεφόµενοι προς τον ναόν τούτον,
Β Παραλ. 6,25    και σύ εισακούση εκ τού ουρανού και ίλεως έση ταίς αµαρτίαις λαού σου Ισραήλ και αποστρέψεις αυτούς
εις την γήν, ήν έδωκας αυτοίς και τοίς πατράσιν αυτών.
Β Παραλ. 6,25  συ θα ακούσης από τον ουρανόν την προσευχήν των, θα γίνης ίλεως εις τας αµαρτίας του ισραηλιτικού
λαού, θα ελευθερώσης και θα επιστρέψης αυτούς από την αιχµαλωσίαν εις την χώραν αυτήν, την οποίαν συ έχεις δώσει εις
αυτούς και στους προγόνους των.
Β Παραλ. 6,26    εν τώ συσχεθήναι τον ουρανόν και µη γενέσθαι υετόν, ότι αµαρτήσονταί σοι, και προσεύξονται εις τον
τόπον τούτον και αινέσουσι το όνοµά σου και από των αµαρτιών αυτών επιστρέψουσιν, ότι ταπεινώσεις αυτούς,
Β Παραλ. 6,26  Οταν δε κλείση ο ουρανός και δεν πέση βροχή εις την γην, διότι θα έχουν αµαρτήσει απέναντί σου οι δούλοι
σου, προσευχηθούν όµως στον τόπον τούτον και δοξάσουν το Ονοµά σου και µετανοήσουν από τας αµαρτίας των εξ αιτίας



της θλίψεως, που τους απέστειλες,
Β Παραλ. 6,27    και σύ εισακούση εκ τού ουρανού και ίλεως έση ταίς αµαρτίαις των παίδων σου και τού λαού σου Ισραήλ ,
ότι δηλώσεις αυτοίς την οδόν την αγαθήν, εν ή πορεύσονται εν αυτή, και δώσεις υετόν επί την γήν σου, ήν έδωκας τώ λαώ
σου εις κληρονοµίαν.
Β Παραλ. 6,27  συ πάλιν θα ακούσης από τον ουρανόν την προσευχήν των, θα είσαι ίλεως δια τας αµαρτίας των δούλων σου
και όλου του ισραηλιτικού λαού, θα δείξης εις αυτούς την ευθείαν οδόν, που πρέπει να βαδίσουν, και θα στείλης βροχήν εις
την γην σου, την οποίαν συ έδωκες εις τον λαόν σου ως κληρονοµίαν.
Β Παραλ. 6,28    λιµός εάν γένηται επί της γής, θάνατος εάν γένηται, ανεµοφθορία και ίκτερος, ακρίς και βρούχος εάν
γένηται, και εάν θλίψη αυτόν ο εχθρός κατέναντι των πόλεων αυτών, κατά πάσαν πληγήν και πάντα πόνον,
Β Παραλ. 6,28  Εάν πέση πείνα εις την χώραν αυτήν, εάν συµβή θανατηφόρος επιδηµία, ελονοσία και ίκτερος, εάν επιπέση
ακρίδα και βρούχος, εάν εχθρός καταθλίψη τον λαόν σου πολιορκών τας πόλστου, εάν οιαδήποτε πληγή και θλίψις
εκσπάση εναντίον του,
Β Παραλ. 6,29    και πάσα προσευχή και πάσα δέησις, ή εάν γένηται παντί ανθρώπω και παντί λαώ σου Ισραήλ, εάν γνώ
άνθρωπος την αφήν αυτού και την µαλακίαν αυτού και διαπετάση τας χείρας αυτού εις τον οίκον τούτον,
Β Παραλ. 6,29  Τοτε δε αναπεµφθή προς σε κάθε προσευχή και κάθε δέησις από ενός εκάστου ανθρώπου και από όλον µαζή
τον ισραηλιτικόν σου λαόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί συναισθανθούν την θλίψιν των και την ασθένειάν των , και υψώσουν
τας χείρας των προς σε στον ναόν τούτον,
Β Παραλ. 6,30 και σύ εισακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου και ιλάση και δώσεις ανδρί κατά τας οδούς
αυτού, ως αν γνώς την καρδίαν αυτού, ότι µόνος γινώσκεις την καρδίαν υιών ανθρώπων,
Β Παραλ. 6,30  συ από τον ουρανόν, από το τέλειον αυτό κατοικητήριόν σου, θα ακούσης την προσευχήν των και θα γίνης
ίλεως προς αυτούς. Θα δώσης στον καθένα από αυτούς κατά τας επιθυµίας των, όταν κατανοήσης την καρδίαν των συ, ο
οποίος µόνος γνωρίζεις τας καρδίας των υιών των ανθρώπων.
Β Παραλ. 6,31    όπως φοβώνται πάσας οδούς σου πάσας τας ηµέρας, ας αυτοί ζώσιν επί πρόσωπον της γής, ής έδωκας τοίς
πατράσιν ηµών.
Β Παραλ. 6,31  Αυτό δε, δια να σέβωνται οι άνθρωποι όλας τας οδούς σου, καθ' όλας τας ηµέρας, κατά τας οποίας αυτοί θα
ζουν επάνω εις την γην, την οποίαν συ έδωσες στους πατέρας ηµών.
Β Παραλ. 6,32    και πάς αλλότριος, ός ουκ εκ τού λαού σου Ισραήλ εστιν αυτός και έλθη εκ γής µακρόθεν διά το όνοµά σου
το µέγα και την χείρά σου την κραταιάν και τον βραχίονά σου τον υψηλόν και έλθωσι και προσεύξωνται εις τον τόπον
τούτον,
Β Παραλ. 6,32  Και κάθε ξένος, ο οποίος δεν προέρχεται από τον ισραηλιτικόν λαόν, ήλθεν όµως από µακρυνήν χώραν εδώ,
διότι έχει πληροφορηθή θαυµαστά γεγονότα δια το µέγα Ονοµά σου, δια το παντοδύναµον και ένδοξον χέρι σου, εάν και
αυτός έλθη και προσευχηθήήστον τόπον τούτον,
Β Παραλ. 6,33    και σύ εισακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου και ποιήσεις κατά πάντα, όσα αν
επικαλέσηταί σε ο αλλότριος, όπως γνώσι πάντες οι λαοί της γής το όνοµά σου και τού φοβείσθαί σε ως ο λαός σου Ισραήλ
και τού γνώναι ότι το όνοµά σου επικέκληται επί τον οίκον τούτον, ον ωκοδόµησα.
Β Παραλ. 6,33  συ από τον ουρανόν, από το τέλειον κατοικητήριόν σου, θα ακούσης την προσευχήν του και θα εκπληρώσης
όλα όσα ζητήση από σε ο ξένος αυτός. Και τούτο, δια να µάθουν όλοι οι λαοί της γης το Ονοµά σου και να σε σέβωνται,
όπως σε σέβεται ο ισραηλιτικός λαός, δια να µάθουν ότι το Ονοµά σου δοξάζεται και αυτό επικαλούνται στον οίκον
τούτον, τον οποίον εγώ οικοδόµησα.
Β Παραλ. 6,34    εάν δε εξέλθη ο λαός σου εις πόλεµον επί τους εχθρούς αυτού εν οδώ, ή αποστελείς αυτούς, και
προσεύξωνται προς σε κατά την οδόν της πόλεως ταύτης, ήν εξελέξω εν αυτή, και οίκου, ού ωκοδόµηκα τώ ονόµατί σου,
Β Παραλ. 6,34  Εάν ο λαός σου εξέλθη εις πόλεµον εναντίον των εχθρών του κατά διαταγήν σου και στον δρόµον, στον
οποίον θα στείλης αυτούς, προσευχηθούν προς σε εστραµµένοι προς την πόλιν αυτήν, εντός της οποίας εξέλεξες συ να
µένης, και προς τον ναόν αυτόν, τον οποίον οικοδόµησα και αφιέρωσα στο Ονοµά σου,
Β Παραλ. 6,35    και ακούση εκ τού ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και ποιήσεις το δικαίωµα αυτών.
Β Παραλ. 6,35  συ θα ακούσης από τον ουρανόν την προσευχήν και την δέησιν αυτών και θα αποδώσης εις αυτούς το
δίκαιον.
Β Παραλ. 6,36    ότι αµαρτήσονταί σοι (ότι ουκ έσται άνθρωπος, ός ουχ αµαρτήσεται) και πατάξεις αυτούς και παραδώσεις
αυτούς κατά πρόσωπον εχθρών και αιχµαλωτεύσουσιν αυτούς οι αιχµαλωτεύοντες αυτούς εις γήν εχθρών εις γήν µακράν
ή εγγύς
Β Παραλ. 6,36  Εάν αµαρτήσουν απέναντί σου, (διότι δεν θα υπάρξη άνθρωπος, που δεν θα αµαρτήση) και τιµωρήσης
αυτούς και τους παραδώσης εις τα χέρια των εχθρών των, οι δε εχθροί των τους αιχµαλωτίσουν και τους µεταφέρουν εις
εχθρικήν χώραν πλησίον η µακράν,
Β Παραλ. 6,37    και επιστρέψωσι καρδίαν αυτών εν τή γη αυτών, ού µετήχθησαν εκεί, και γε επιστρέψωσι και δεηθώσί σου
εν τή αιχµαλωσία αυτών λέγοντες· ηµάρτοµεν, ηνοµήσαµεν, ηδικήσαµεν,
Β Παραλ. 6,37  εάν αυτοί επιστρέψουν µε ειλικρινή καρδίαν προς σε εκεί εις την εχθρικήν χώραν, όπου θα έχουν µεταφερθή,
εάν επιστρέψουν εν µετανοία και εις την περίοδον της αιχµαλωσίας των αυτής προσευχηθούν προς σε λέγοντες ·
ηµαρτήσαµεν, ηνοµήσαµεν, ηδικήσαµεν·
Β Παραλ. 6,38    και επιστρέψωσι προς σε εν όλη καρδία και εν όλη ψυχή αυτών εν γη αιχµαλωτευσάντων αυτούς και
προσεύξωνται οδόν γής αυτών, ής έδωκας τοίς πατράσιν αυτών, και της πόλεως, ής εξελέξω, και τού οίκου, ού ωκοδόµησα
τώ ονόµατί σου,
Β Παραλ. 6,38  εάν αυτοί επιστρέψουν προς σε µε όλην των την καρδίαν και µε όλην των την ψυχήν εις την χώραν των
εχθρών, που τους έχουν αιχµαλωτίσει, και προσευχηθούν εστραµµένοι προς την κατεύθυνσιν της χώρας των, την οποίαν
συ έδωκες στους πατέρας των, προς την κατεύθυνσιν της πόλεως, την οποίαν συ εδιάλεξες, και του οίκου, τον οποίον εγώ
οικοδόµησα εις δόξαν του Ονόµατός σου,
Β Παραλ. 6,39    και ακούση εκ τού ουρανού εξ ετοίµου κατοικητηρίου σου της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών
και ποιήσεις κρίµατα και ίλεως έση τώ λαώ τώ αµαρτώντί σοι.



Β Παραλ. 6,39  συ θα ακούσης από τον ουρανόν, από το τέλειον κατοικητήριόν σου, την προσευχήν και την δέησιν αυτών,
θα αποδώσης το δίκαιόν των και θα δειχθής σπλαγχνικός στον λαόν αυτόν, ο οποίος ηµάρτησεν απέναντί σου.
Β Παραλ. 6,40    και νύν, Κύριε, έστωσαν δή οι οφθαλµοί σου ανεωγµένοι και τα ώτά σου επήκοα επί την δέησιν τού τόπου
τούτου.
Β Παραλ. 6,40  Και τώρα, Κυριε, ας είναι ανοικτοί οι οφθαλµοί σου και τα ώτά σου πρόθυµα να ακούσουν κάθε δέησιν , η
οποία θα αναπέµπεται προς σε από τον τόπον τούτον.
Β Παραλ. 6,41    και νύν ανάστηθι, Κύριε ο Θεός, εις την κατάπαυσίν σου, σύ και η κιβωτός της ισχύος σου. οι ιερείς σου,
Κύριε ο Θεός, ενδύσαιντο σωτηρίαν, και οι υιοί σου ευφρανθήτωσαν εν αγαθοίς.
Β Παραλ. 6,41  Και τώρα, Κυριε και Θεέ, σήκω και όλα στον τύπον αυτόν της αναπαύσεώς σου, συ και η Κιβωτός της
δυνάµεώς σου. Οι ιερείς σου, Κυριε και Θεέ, ας ενδυθούν σωτηρίαν και τα τέκνα σου, οι ευλαβείς άνθρωποι, ας ευφρανθούν
µε τα αγαθά, τα οποία συ δίδεις.
Β Παραλ. 6,42    Κύριε ο Θεός, µη αποστρέψης το πρόσωπον τού χριστού σου, µνήσθητι τα ελέη Δαυίδ τού δούλου σου.
Β Παραλ. 6,42  Κυριε ο Θεός µου, µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από εµέ, τον οποίον συ έχρισες βασιλέα και ενθυµήσου
τα ελέη, τα όποία προς τον δούλον σου τον Δαυίδ έδωσες”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Β Παραλ. 7,1  Καί ως συνετέλεσε Σαλωµών προσευχόµενος, και το πύρ κατέβη εκ τού ουρανού και κατέφαγε τα
ολοκαυτώµατα και τας θυσίας, και δόξα Κυρίου έπλησε τον οίκον.
Β Παραλ. 7,1   Οταν ο Σολοµών ετελείωσε την προσευχήν του, πυρ κατέβηκε από τον ουρανόν και κατέφαγε τας θυσίας των
ολοκαυτωµάτων και τας άλλας θυσίας. Θεία δε λάµψις εγέµισε τον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 7,2  και ουκ ηδύναντο οι ιερείς εισελθείν εις τον οίκον Κυρίου εν τώ καιρώ εκείνω, ότι έπλησε δόξα Κυρίου τον
οίκον.
Β Παραλ. 7,2  Οι ιερείς δεν ηµπορούσαν να εισέλθουν στον ναόν του Κυρίου κατά το χρονικόν εκείνο διάστηµα , διότι θεία
λάµψις είχε γεµίσει τον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 7,3  και πάντες οι υιοί Ισραήλ εώρων καταβαίνον το πύρ, και η δόξα Κυρίου επί τον οίκον, και έπεσον επί
πρόσωπον επί την γήν επί το λιθόστρωτον και προσεκύνησαν και ήνουν τώ Κυρίω , ότι αγαθόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος
αυτού.
Β Παραλ. 7,3  Ολοι οι Ισραηλίται έβλεπον το πυρ να κατεβαίνη από τον ουρανόν και την θείαν λάµψιν , η οποία εγέµισε τον
ναόν. Επεσαν δε κατά γης µε το πρόσωπον αυτών στο λιθόστρωτον δάπεδον, προσεκύνησαν τον Θεόν και υµνούσαν αυτόν
λέγοντες· “ότι είναι αγαθός, ότι το έλεός του παραµένει στους αιώνας των αιώνων”.
Β Παραλ. 7,4  και ο βασιλεύς και πάς ο λαός θύοντες θύµατα έναντι Κυρίου.
Β Παραλ. 7,4  Ο βασιλεύς και όλος ο λαός προσέφερον θυσίας ενώπιον του Κυρίου.
Β Παραλ. 7,5  και εθυσίασεν ο βασιλεύς Σαλωµών την θυσίαν µόσχων είκοσι και δύο χιλιάδας και βοσκηµάτων εκατόν και
είκοσι χιλιάδας, και ενεκαίνισε τον οίκον τού Θεού ο βασιλεύς και πάς ο λαός.
Β Παραλ. 7,5  Ο βασιλεύς Σολοµών προσέψερεν ως θυσίαν εικοσιδύο χιλιάδας µόσχους και εκατόν είκοσι χιλιάδας πρόβατα.
Με αυτόν τον τρόπον ο βασιλεύς και όλος ο λαός έκαµαν τα εγκαίνια του ναού του Θεού.
Β Παραλ. 7,6  και οι ιερείς επί τας φυλακάς αυτών εστηκότες, και οι Λευίται εν οργάνοις ωδών Κυρίου τού Δαυίδ τού
βασιλέως τού εξοµολογείσθαι έναντι Κυρίου, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, εν ύµνοις Δαυίδ διά χειρός αυτών, και οι
ιερείς σαλπίζοντες ταίς σάλπιγξιν εναντίον αυτών, και πάς Ισραήλ εστηκώς.
Β Παραλ. 7,6  Οι ιερείς εστέκοντο όρθιοι εις τας θέσεις των και οι Λευίται µε τα ιερά µουσικά των όργανα, δια να υµνούν µε
αυτά τον Κυριον λέγοντες, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επίσης εδοξολογούσαν τον Κυριον µε άσµατα, τα οποία ο Δαυίδ
ιδιοχείρως είχε γράψει, και οι ιερείς εσάλπιζαν µε τας ιεράς σάλπιγγας ενώπιον αυτών και όλοι οι Ισραηλίται ίσταντο
όρθιοι.
Β Παραλ. 7,7  και ηγίασε Σαλωµών το µέσον της αυλής της εν οίκω Κυρίου, ότι εποίησεν εκεί τα ολοκαυτώµατα και τα
στέατα των σωτηρίων, ότι το θυσιαστήριον το χαλκούν, ό εποίησε Σαλωµών, ουκ εξεποίει δέξασθαι τα ολοκαυτώµατα και
τα µαναά και τα στέατα.
Β Παραλ. 7,7  Ο Σολοµών ηγίασε την αυλήν, που ευρίσκετο στον ναόν του Κυρίου, διότι εκεί επί του νέου θυσιαστηρίου
προσέφερε τα ολοκαυτώµατα και τα λίπη των θυσιών του σωτηρίου, επειδή το άλλο το χαλκούν θυσιαστήριον, το οποίον
είχε κατασκευάσει ο Σολοµών, δεν ήτο αρκετόν να δέχεται όλα τα ολοκαυτώµατα και τα δώρα και τα λίπη των ειρηνικών
θυσιών.
Β Παραλ. 7,8  και εποίησε Σαλωµών την εορτήν εν τώ καιρώ εκείνω επτά ηµέρας και πάς Ισραήλ µετ αυτού, εκκλησία
µεγάλη σφόδρα από εισόδου Αιµάθ και έως χειµάρου Αιγύπτου.
Β Παραλ. 7,8  Κατά τον καιρόν εκείνον ετέλεσεν ο Σολοµών την εορτήν αυτήν των εγκαινίων επί επτά ηµέρας . Μαζή δε µε
αυτόν ήσαν όλοι οι Ισραηλίται, συγκέντρωσις πολύ µεγάλη, διότι είχον έλθει Ισραηλίται από την είσοδον της χώρας Αιµάθ
έως τον χείµαρρον της Αιγύπτου.
Β Παραλ. 7,9  και εποίησεν εν τή ηµέρα τή ογδόη εξόδιον, ότι εγκαινισµόν τού θυσιαστηρίου εποίησεν επτά ηµέρας εορτήν.
Β Παραλ. 7,9  Κατά την ογδόην ηµέραν εώρτασεν ο Σολοµών την λήξιν της εορτής. Επί επτά ηµέρας ετέλεσε την εορτήν των
εγκαινίων του θυσιαστηρίου.
Β Παραλ. 7,10    και εν τή τρίτη και εικοστή τού µηνός τού εβδόµου απέστειλε τον λαόν εις τα σκηνώµατα αυτών
ευφραινοµένους και αγαθή καρδία επί τοίς αγαθοίς, οίς εποίησε Κύριος τώ Δαυίδ, και τώ Σαλωµώντι και τώ Ισραήλ λαώ
αυτού.
Β Παραλ. 7,10  Κατά την εικοστήν τρίτην ηµέραν του εβδόµου µηνός αφήκεν ο Σολοµών τους Ισραηλίτας να επιστρέψουν
χαρούµενοι εις τας οικίας των δια τας ευεργεσίας, τας οποίας ο Κυριος έκαµεν στον Δαυίδ, στον Σολοµώντα και στον
ισραηλιτικόν λαόν.
Β Παραλ. 7,11    Καί συνετέλεσε Σαλωµών τον οίκον Κυρίου και τον οίκον τού βασιλέως· και πάντα, όσα ηθέλησεν εν τή
ψυχή Σαλωµών τού ποιήσαι εν οίκω Κυρίου και εν οίκω αυτού, ευωδώθη.
Β Παραλ. 7,11   Εφερεν εις πέρας ο Σολοµών τον ναόν του Κυρίου και το βασιλικόν του ανάκτορον. Επραγµατοποίησεν



επιτυχώς όλα όσα εσκέφθη και επεθύµησε να κάµη στον οίκον του Θεού και στον ιδικόν του οίκον.
Β Παραλ. 7,12    και ώφθη Κύριος τώ Σαλωµών την νύκτα και είπεν αυτώ· ήκουσα της προσευχής σου και εξελεξάµην εν τώ
τόπω τούτω εµαυτώ εις οίκον θυσίας.
Β Παραλ. 7,12  Ο Κυριος παρουσιάσθη στον Σολοµώντα την εποµένην νύκτα και του είπε· “ήκουσα την προσευχήν σου και
εξέλεξα τον τόπον αυτόν, δια να είναι ναός µου, στον οποίον θα προσφέρετε τας θυσίας σας.
Β Παραλ. 7,13    εάν συσχώ τον ουρανόν και µη γένηται υετός, και εάν εντείλωµαι τή ακρίδι καταφαγείν το ξύλον, και εάν
αποστείλω θάνατον εν τώ λαώ µου,
Β Παραλ. 7,13   Εάν κλείσω τον ουρανόν και δεν πέση βροχή, εάν διατάξω τας ακρίδας να καταφάγουν τα δένδρα, εάν
στείλω θάνατον στον λαόν µου,
Β Παραλ. 7,14    και εάν εντραπή ο λαός µου εφ ούς επικέκληται το όνοµά µου επ αυτούς, και προσεύξωνται και ζητήσωσι
το πρόσωπόν µου και αποστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών, και εγώ εισακούσοµαι εκ τού ουρανού και ίλεως
έσοµαι ταίς αµαρτίαις αυτών και ιάσοµαι την γήν αυτών.
Β Παραλ. 7,14  στον οποίον έχει δοθή ως όνοµα το Ονοµά µου και συναισθανθή το σφάλµα του και µετανοήση, εάν
προσευχηθούν τότε οι Ισραηλίται προς εµέ και ζητήσουν το πρόσωπόν µου και αποµακρυνθούν από τας πονηράς αυτών
οδούς, εγώ από τον ουρανόν θα ακούσω τας προσευχάς των, θα γίνω ίλεως εις τας αµαρτίας των και θα απαλλαξω την
χώραν των από τας θλίψεις των.
Β Παραλ. 7,15    και νύν οι οφθαλµοί µου έσονται ανεωγµένοι και τα ώτά µου επήκοα τή προσευχή τού τόπου τούτου.
Β Παραλ. 7,15   Τωρα οι οφθαλµοί µου θα είναι ανοικτοί και τα ώτα µου προσεκτικά εις την προσευχήν, η οποία θα
αναπέµπεται προς εµέ από τον τόπον αυτόν.
Β Παραλ. 7,16    και νύν εξελεξάµην και ηγίακα τον οίκον τούτον τού είναι όνοµά µου εκεί έως αιώνος, και έσονται οι
οφθαλµοί µου και η καρδία µου εκεί πάσας τας ηµέρας.
Β Παραλ. 7,16  Εξέλεξα και ηγίασα τον ναόν αυτόν, δια να είναι και να αναφέρεται εκεί αιωνίως το Ονοµά µου. Οι οφθαλµοί
µου και η καρδία µου θα είναι εκεί όλας τας ηµέρας.
Β Παραλ. 7,17    και σύ εάν πορευθής εναντίον µου ως Δαυίδ ο πατήρ σου και ποιήσεις κατά πάντα, ά ενετειλάµην σοι, και
τα προστάγµατά µου και τα κρίµατά µου φυλάξη,
Β Παραλ. 7,17   Και συ, εάν πορευθής και ζήσης ενώπιόν µου, όπως ο πατήρ σου ο Δαυίδ, και εκτελέσης όλα όσα εγώ σε έχω
διατάξει και φυλάξης τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου,
Β Παραλ. 7,18    και αναστήσω τον θρόνον της βασιλείας σου, ως διεθέµην Δαυίδ τώ πατρί σου λέγων· ουκ εξαρθήσεταί σοι
ηγούµενος ανήρ εν Ισραήλ.
Β Παραλ. 7,18  εγώ θα ανορθώσω και θα στερεώσω τον βασιλικόν σου θρόνον, όπως υπεσχέθην στον πατέρα σου Δαυίδ
λέγων· Ποτέ δεν θα λείψη βασιλεύς επί του ισραηλιτικού λαού εκ των απογόνων σου.
Β Παραλ. 7,19    και εάν αποστρέψητε υµείς και εγκαταλίπητε τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου, ας έδωκα εναντίον
υµών, και πορευθήτε και λατρεύσητε θεοίς ετέροις και προσκυνήσητε αυτοίς ,
Β Παραλ. 7,19  Εάν όµως σεις στραφήτε προς άλλους δρόµους και εγκαταλείψετε τα προστάγµατά µου και τας εντολάς µου,
τας οποίας έδωκα ενώπιόν σας, και πορευθήτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς,
Β Παραλ. 7,20    και εξαρώ υµάς από της γής, ής έδωκα αυτοίς, και τον οίκον τούτον, ον ηγίασα τώ ονόµατί µου, αποστρέψω
εκ προσώπου µου και δώσω αυτόν εις παραβολήν και εις διήγηµα εν πάσι τοίς έθνεσι.
Β Παραλ. 7,20  εγώ θα σας ξερριζώσω από την χώραν αυτήν, την οποίαν έδωκα στους πατέρας σας, και τον ναόν αυτόν, τον
οποίον ηγίασα δια τον εαυτόν µου, θα απορρίψω από το πρόσωπόν µου και θα καταστήσω αυτόν παροιµίαν και θλιβεράν
διήγησιν µεταξύ όλων των ειδωλολατρικών εθνών.
Β Παραλ. 7,21    και ο οίκος ούτος ο υψηλός, πάς ο διαπορευόµενος αυτόν εκστήσεται και ερεί· χάριν τίνος εποίησε Κύριος τή
γη ταύτη και τώ οίκω τούτω;
Β Παραλ. 7,21  Ο µεγαλοπρεπής αυτός ναός θα καταστροφή και καθένας, που θα διέρχεται και θα βλέπη αυτόν, θα µένη
έκπληκτος και θα ερωτά· Δια ποίαν αιτίαν επέφερεν ο Κυριος εις την γην αυτήν και στον ναόν τούτον την καταστροφήν ;
Β Παραλ. 7,22    και ερούσι· διότι εγκατέλιπον Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γής
Αιγύπτου και αντελάβοντο θεών ετέρων και προσεκύνησαν αυτοίς και εδούλευσαν αυτοίς, διά τούτο επήγαγεν επ αυτούς
πάσαν την κακίαν ταύτην.
Β Παραλ. 7,22  Και θα απαντούν· Διότι αυτοί εγκατέλιπον Κυριον τον Θεόν των πατέρων των, ο οποίος τους έβγαλεν
ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, και προσεκολλήθησαν εις άλλους ειδωλολατρικούς θεούς και προσεκύνησαν
αυτούς και υπεδουλώθησαν εις αυτούς, δια τούτο επέφερεν ο Θεός όλην αυτήν την συµφοράν εναντίον των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Β Παραλ. 8,1  Καί εγένετο µετά είκοσιν έτη, εν οίς ωκοδόµησε Σαλωµών τον οίκον Κυρίου και τον οίκον αυτού,
Β Παραλ. 8,1   Μετά παρέλευσιν είκοσιν ετών, κατά τα οποία ο Σολοµών οικοδόµησε τον ναόν του Κυρίου και το ιδικόν του
ανάκτορον,
Β Παραλ. 8,2  και τας πόλεις, ας έδωκε Χιράµ τώ Σαλωµών, ωκοδόµησεν αυτάς Σαλωµών και κατώκισεν εκεί τους υιούς
Ισραήλ.
Β Παραλ. 8,2  ωχύρωοεν ο Σολοµών τας πόλεις, τας οποίας έδωκεν εις αυτόν ο Χιράµ, και εγκατέστησεν εκεί τους
Ισραηλίτας.
Β Παραλ. 8,3  και ήλθε Σαλωµών εις Βαισωβά και κατίσχυσεν αυτήν.
Β Παραλ. 8,3  Ο Σολοµών επήλθεν εναντίον της Βαισωβά και την εκυρίευσε .
Β Παραλ. 8,4  και ωκοδόµησε την Θοεδµόρ εν τή ερήµω και πάσας τας πόλεις τας οχυράς, ας ωκοδόµησεν εν Ηµάθ.
Β Παραλ. 8,4  Ανοικοδόµησε την Θοεδµόρ εις την έρηµον και όλας τα οχυράς πόλεις, τας οποίας έκτισεν εις την περιοχήν
Ηµάθ.
Β Παραλ. 8,5  και ωκοδόµησε την Βαιθωρών την άνω και την Βαιθωρών την κάτω, πόλεις οχυράς, τείχη, πύλαι και µοχλοί,
Β Παραλ. 8,5  Οικοδόµησε την άνω Βαιθωρών και την κάτω Βαιθωρών, πόλεις οχυράς, µε τείχη και θύρας και µοχλούς.
Β Παραλ. 8,6  και την Βααλάθ και πάσας τας πόλεις τας οχυράς, αί ήσαν τώ Σαλωµών, και πάσας τας πόλεις των αρµάτων



και τας πόλεις των ιππέων και όσα επεθύµησε Σαλωµών κατά την επιθυµίαν τού οικοδοµήσαι εν Ιερουσαλήµ και εν τώ
Λιβάνω και εν πάση τή βασιλεία αυτού.
Β Παραλ. 8,6  Επίσης την Βααλάθ και όλας τας άλλας οχυράς πόλεις, αι οποίαι ανήκον εις αυτόν. Επίσης έκτισεν οχυράς
όλας τας πόλεις, όπου ευρίσκοντο τα πολεµικά του άρµατα, και τας πόλστου ιππικού του. Γενικώς ο Σολοµών έφερεν εις
πέρας όλα όσά επεθύµησε να ανοικοδοµήση εις την Ιερουσαλήµ, στον Λιβανον και καθ' όλην την έκτασιν του βασιλείου
του.
Β Παραλ. 8,7  πάς ο λαός ο καταλειφθείς από τού Χετταίου και τού Αµοραίου και τού Φερεζαίου και τού Ευαίου και τού
Ιεβουσαίου, οί ουκ εισίν εκ τού Ισραήλ,
Β Παραλ. 8,7  Ολον δε τον λαόν, ο οποίος απέµεινεν από τους Χετταίους, τους Αµορραίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους
και τους Ιεβουσαίους, που δεν ήσαν Ισραηλίται,
Β Παραλ. 8,8  αλλ ήσαν εκ των υιών αυτών των καταλειφθέντων µετ αυτούς εν τή γη, ούς ουκ εξωλόθρευσαν οι υιοί Ισραήλ,
και ανήγαγεν αυτούς Σαλωµών εις φόρον έως της ηµέρας ταύτης.
Β Παραλ. 8,8  αλλ' ήσαν απόγονοι των υπολειφθέντων λαών της Παλαιστίνης, τους οποίους οι Ισραηλίται δεν
εξωλόθρευσαν, ο Σολοµών τους κατέστησε φόρου υποτελείς µέχρι της ηµέρας αυτής.
Β Παραλ. 8,9  και εκ των υιών Ισραήλ ουκ έδωκε Σαλωµών εις παίδας τή βασιλεία αυτού, ότι αυτοί άνδρες πολεµισταί και
άρχοντες και δυνατοί και άρχοντες αρµάτων και ιππέων.
Β Παραλ. 8,9  Από τους Ισραηλίτας κανένα δεν έκαµεν ο Σολοµών δούλον δια τα έργα του καθ' όλην την έκτασιν της
βασιλείας του, διότι οι Ισραηλίται ήσαν οι πολεµισταί, οι άρχοντες οι ισχυροί, οι διοικηταί των πολεµικών αρµάτων του και
του ιππικού του.
Β Παραλ. 8,10    και ούτοι άρχοντες των προστατών βασιλέως Σαλωµών· πεντήκοντα και διακόσιοι εργοδιωκτούντες εν τώ
λαώ.
Β Παραλ. 8,10  Από αυτούς αρχηγοί της φρουράς, τους οποίους είχεν ο βασιλεύς Σολοµών, ήσαν διακόσιοι πεντήκοντα, που
είχαν ως καθήκον να εποπτεύουν επί του λαού δια την εκτέλεσιν έργων.
Β Παραλ. 8,11    Καί την θυγατέρα Φαραώ ανήγαγε Σαλωµών εκ πόλεως Δαυίδ εις τον οίκον, ον ωκοδόµησεν αυτή, ότι
είπεν· ου κατοικήσει η γυνή µου εν πόλει Δαυίδ τού βασιλέως Ισραήλ, ότι άγιός εστιν ού εισήλθεν εκεί κιβωτός Κυρίου.
Β Παραλ. 8,11   Ο Σολοµών µετέφερε την σύζυγόν του, θυγατέρα του Φαραώ, από την πόλιν Δαυίδ στο ανάκτορον, το
οποίον έκτισεν δι' αυτήν, διότι είχεν είπει· “η σύζυγός µου δεν επιτρέπεται να παραµένη εις την πόλιν του Δαυίδ, του
βασιλέως του ισραηλιτικού λαού, διότι ο τόπος εκείνος είναι άγιος, επειδή εις αυτόν εισήλθεν η Κιβωτός του Κυρίου”.
Β Παραλ. 8,12    Τότε ανήνεγκε Σαλωµών ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω επί το θυσιαστήριον, ό ωκοδόµησε Κυρίω απέναντι τού
ναού,
Β Παραλ. 8,12  Τοτε ο Σολοµών προσέφερε προς τον Κυριον ολοκαυτώµατα επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων,
το οποίον αυτός είχεν οικοδοµήσει προς τιµήν του Κυρίου απέναντι του ναού.
Β Παραλ. 8,13    κατά τον λόγον ηµέρας εν ηµέρα τού αναφέρειν κατά τας εντολάς Μωυσή εν τοίς σαββάτοις και εν τοίς
µησί και εν ταίς εορταίς τρεις καιρούς τού ενιαυτού, εν τή εορτή των αζύµων και εν τή εορτή των εβδοµάδων και εν τή
εορτή των σκηνών.
Β Παραλ. 8,13  Καθε ηµέραν προσέφερε θυσίας, σύµφωνα µε όσα είχε διατάξει ο Μωυσής να προσφέρωνται, όπως επίσης
και κατά τα Σαββατα, την πρώτην εκάστου µηνός, κατά τας τρεις µεγάλας εορτάς του έτους, δηλαδή κατά το Πασχα, κατά
την Πεντηκοστήν και κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας.
Β Παραλ. 8,14    και έστησε κατά την κρίσιν Δαυίδ τού πατρός αυτού τας διαιρέσεις των ιερέων, κατά τας λειτουργίας
αυτών, και οι Λευίται επί τας φυλακάς αυτών τού αινείν και λειτουργείν κατέναντι των ιερέων κατά τον λόγον ηµέρας εν
τή ηµέρα, και οι πυλωροί κατά τας διαιρέσεις αυτών εις πύλην και πύλην, ότι ούτως εντολαί Δαυίδ ανθρώπου τού Θεού.
Β Παραλ. 8,14  Καθώρισεν επίσης ο Σολοµών, όπως είχε διατάξει ο πατήρ του ο Δαυίδ, και τας τάξεις των ιερέων και τας
υπηρεσίας αυτών, τους Λευίτας εις τας υπηρεσίας των να υµνούν τον Θεόν και να υπηρετούν ενώπιον των ιερέων εκάστην
ηµέραν, όπως ο Νοµος ώριζε. Καθώρισεν επίσης και τους θυρωρούς κατά τάξεις δια κάθε πύλην. Αυτά δε όλα έγιναν έτσι,
διότι τέτοιες εντολές είχε δώσει ο Δαυίδ ο άνθρωπος του Θεού.
Β Παραλ. 8,15    ου παρήλθον τας εντολάς τού βασιλέως περί των ιερέων και των Λευιτών εις πάντα λόγον και εις τους
θησαυρούς.
Β Παραλ. 8,15  Δεν παρέβησαν τας εντολάς του βασιλέως εις ο,τι ανεφέρετο στους ιερείς, και τους Λευίτας και εις ο,τι
απέβλεπεν εις την περιφρούρησιν των θησαυρών του ναού.
Β Παραλ. 8,16    και ητοιµάσθη πάσα η εργασία, αφ ής ηµέρας εθεµελιώθη, έως ού ετελείωσε Σαλωµών τον οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 8,16  Ετσι ετακτοποιήθη και ήλθεν εις πέρας κάθε εργασία από την ηµέραν, κατά την οποίαν ο Σολοµών
εθεµελίωσε τον ναόν του Κυρίου, µέχρις ότου τον απεπεράτωσε.
Β Παραλ. 8,17    Τότε ώχετο Σαλωµών εις Γασιών Γαβέρ και εις την Αιλάθ την παραθαλασσίαν εν γη Ιδουµαία.
Β Παραλ. 8,17  Τοτε ο Σολοµών ανεχώρησεν εις την Γασιών Γαβέρ και εις την Αιλάθ, πόλεις παρά την θάλασσαν εις την
χώραν της Ιδουµαίας.
Β Παραλ. 8,18    και απέστειλε Χιράµ εν χειρί παίδων αυτού πλοία και παίδας ειδότας θάλασσαν, και ώχοντο µετά των
παίδων Σαλωµών εις Σωφιρά και έλαβον εκείθεν τετρακόσια και πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου και ήλθον προς τον βασιλέα
Σαλωµών.
Β Παραλ. 8,18  Ο Χιράµ έστειλεν στον Σολοµώντα δια των ανθρώπων του πλοία και δούλους, οι οποίοι εγνώριζαν την
θάλασσαν και την ναυτικήν τέχνην. Αυτοί µαζή µε τους ανθρώπους του Σολοµώντος µετέβησαν εις Σωφιρά· από εκεί
επήραν τετρακόσια πεντήκοντα χρυσά τάλαντα και επανήλθαν στον βασιλέα τον Σολοµώντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Β Παραλ. 9,1  Καί βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνοµα Σαλωµών και ήλθε τού πειράσαι Σαλωµών εν αινίγµασιν εις
Ιερουσαλήµ εν δυνάµει βαρεία σφόδρα και κάµηλοι αίρουσαι αρώµατα εις πλήθος και χρυσίον και λίθον τίµιον και ήλθε
προς Σαλωµών και ελάλησε προς αυτόν πάντα, όσα ήν εν τή ψυχή αυτής.
Β Παραλ. 9,1   Οταν η βασίλισσα Σαβά ήκουσε την φήµην του Σολοµώντος, ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, δια να δοκιµάση



αυτόν µε δυσκόλους και γριφώδεις ερωτήσεις, συνοδευοµένη από πολύ µεγάλην ακολουθίαν, µε καµήλους, που έφεραν
αρώµατα, άφθονον χρυσόν και πολυτίµους λίθους. Οταν δε ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ υπέβαλε προς αυτόν όλα τα
ερωτήµατα, τα οποία είχεν στον νουν της.
Β Παραλ. 9,2  και ανήγγειλεν αυτή Σαλωµών πάντας τους λόγους αυτής και ου παρήλθε λόγος από Σαλωµών , ον ουκ
απήγγειλεν αυτή.
Β Παραλ. 9,2  Ο Σολοµών απήντησεν εις όλα αυτής τα ερωτήµατα. Δεν αντιπαρήλθε κανένα από τα ερωτήµατά της, στο
οποίον να µη έδωσε προς αυτήν απάντησιν.
Β Παραλ. 9,3  και είδε βασίλισσα Σαβά την σοφίαν Σαλωµών και τον οίκον, ον ωκοδόµησε,
Β Παραλ. 9,3  Οταν η βασίλισσα Σαβά είδε την σοφίαν του Σολοµώντος και το ανάκτορον, το οποίον αυτός είχεν
οικοδοµήσει,
Β Παραλ. 9,4  και τα βρώµατα των τραπεζών και καθέδραν παίδων αυτού και στάσιν λειτουργών αυτού και ιµατισµόν
αυτών και οινοχόους αυτού και στολισµόν αυτών και τα ολοκαυτώµατα, ά ανέφερεν εν οίκω Κυρίου, και εξ εαυτής εγένετο.
Β Παραλ. 9,4  τα φαγητά των τραπεζών του, την θέσιν των δούλων του, τας υπηρεσίας που είχον αναλάβει οι υπηρέται του,
και τας στολάς αυτών, τους οινοχόους και τας στολάς των, και τα ολοκαυτώµατα, τα οποία προσέφερεν ο Σολοµών στον
ναόν του Κυρίου, έµεινε κατάπληκτος
Β Παραλ. 9,5  και είπε προς τον βασιλέα· αληθινός ο λόγος, ον ήκουσα εν τή γη µου περί των λόγων σου και περί της σοφίας
σου,
Β Παραλ. 9,5  και είπε προς τον βασιλέα Σολοµώντα· “αληθινά ήσαν όσά ήκουσα εις την χώραν µου δια τα έργα σου και δια
την σοφίαν σου.
Β Παραλ. 9,6  και ουκ επίστευσα τοίς λόγοις, έως ού ήλθον και είδον οι οφθαλµοί µου, και ιδού ουκ απηγγέλη µοι ήµισυ τού
πλήθους της σοφίας σου, προσέθηκας επί την ακοήν, ήν ήκουσα.
Β Παραλ. 9,6  Αλλά δεν είχα πιστεύσει εις την φήµην αυτήν, έως ότου ήλθα και είδα µε τα ίδια µου τα µάτια. Και ιδού, ότι
δεν µου είχαν αναγγείλει ούτε το ήµισυ από την µεγάλην σου σοφίαν. Συ έχεις υπερβή την φήµην, την οποίαν ήκουσα.
Β Παραλ. 9,7  µακάριοι οι άνδρες σου, µακάριοι οι παίδες ούτοι οι παρεστηκότες σοι διαπαντός και ακούοντες την σοφίαν
σου·
Β Παραλ. 9,7  Ευτυχείς είναι οι άνθρωποί σου, ευτυχείς είναι οι υπηρέται σου, οι οποίοι παρίστανται κοντά σου πάντοτε και
ακούουν την σοφίαν σου.
Β Παραλ. 9,8  έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογηµένος, ός ηθέλησεν εν σοί τού δούναί σε επί θρόνον αυτού εις βασιλέα Κυρίω
Θεώ σου· εν τώ αγαπήσαι Κύριον τον Θεόν σου τον Ισραήλ τού στήσαι αυτόν εις αιώνα και έδωκέ σε επ αυτούς εις βασιλέα
τού ποιήσαι κρίµα και δικαιοσύνην.
Β Παραλ. 9,8  Ευλογηµένος ας είναι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος ηυδόκησεν εις σε, ώστε να σε εγκαταστήση στον θρόνον
αυτόν βασιλέα προς τιµήν Κυρίου του Θεού σου. Τούτο δε, διότι Κυριος ο Θεός σου ηγάπησε τον ισραηλιτικόν λαόν, τον
οποίον ηυδόκησε να στερεώση στον αιώνα και κατέστησε σε βασιλέα στους Ισραηλίτας, δια να κυβερνάς αυτούς µε
ευθυκρισίαν και δικαιοσύνην”.
Β Παραλ. 9,9  και έδωκε τώ βασιλεί εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσίου και αρώµατα εις πλήθος πολύ και λίθον τίµιον· και ουκ
ήν κατά τα αρώµατα εκείνα, ά έδωκε βασίλισσα Σαβά τώ βασιλεί Σαλωµών.
Β Παραλ. 9,9  Εδωκεν η βασίλισσα της Σαβά εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσού, πολύ πλήθος αρωµάτων και πολυτίµους
λίθους. Ωσάν δε τα αρώµατα, τα οποία έδωσεν η βασίλισσα Σαβά στον βασιλέα Σολοµώντα, δεν υπήρχον άλλα καλύτερα.
Β Παραλ. 9,10    (και οι παίδες Σαλωµών και οι παίδες Χιράµ έφερον χρυσίον τώ Σαλωµών εκ Σουφίρ και ξύλα πεύκινα και
λίθον τίµιον·
Β Παραλ. 9,10  (Οι δούλοι του Σολοµώντος και οι δούλοι του Χιράµ έφεραν χρυσίον στον Σολοµώντα από την Σουφίρ, όπως
επίσης και ξύλα εκ πεύκης και πολυτίµους λίθους.
Β Παραλ. 9,11    και εποίησεν ο βασιλεύς τα ξύλα τα πεύκινα αναβάσεις τώ οίκω Κυρίου και τώ οίκω τού βασιλέως και
κιθάρας και νάβλας τοίς ωδοίς, και ουκ ώφθησαν τοιαύτα έµπροσθεν εν γη Ιούδα).
Β Παραλ. 9,11   Ο δε βασιλεύς Σολοµών κατεσκεύασε µε τα ξύλα αυτά κλίµακας στον ναόν του Κυρίου και στο ανάκτορόν
του, όπως επίσης µουσικά όργανα, κιθάρας και νάβλας δια τους υµνωδούς. Τέτοια ωραία πράγµατα δεν είχον φανή
προηγουµένως εις την χώραν της Ιουδαίας).
Β Παραλ. 9,12    και ο βασιλεύς Σαλωµών έδωκε τή βασιλίσση Σαβά πάντα τα θελήµατα αυτής, ά ήτησεν, εκτός πάντων, ών
ήνεγκε τώ βασιλεί Σαλωµών· και απέστρεψεν εις την γήν αυτής.
Β Παραλ. 9,12  Τοτε ο βασιλεύς Σολοµών έδωσεν εις την βασίλισσαν Σαβά ο,τι αυτή ηθέλησε και ο,τι εζήτησε. Πολύ
περισσότερα και ανώτερα από εκείνα, τα οποία αυτή είχε φέρει στον βασιλέα Σολοµώντα. Η βασίλισσα ύστερα από αυτά
επέστρεψεν εις την χώραν της.
Β Παραλ. 9,13    Καί ήν ο σταθµός τού χρυσίου τού ενεχθέντος τώ Σαλωµών εν ενιαυτώ ενί εξακόσια εξηκονταέξ τάλαντα
χρυσίου,
Β Παραλ. 9,13  Το βάρος του χρυσίου, το οποίον εφέρετο κάθε έτος στον Σολοµώντα, ήτο εξακόσια εξήντα εξ τάλαντα,
Β Παραλ. 9,14    πλήν των ανδρών των υποτεταγµένων και των εµπορευοµένων, ών έφερον, και πάντων των βασιλέων της
Αραβίας και σατραπών της γής, πάντες έφερον χρυσίον και αργύριον τώ βασιλεί Σαλωµών.
Β Παραλ. 9,14  εκτός εκείνων τα οποία οι υποτελείς εις αυτόν λαοί και οι εµπορευόµενοι του έφεραν , εκτός του χρυσίου και
του αργυρίου, το οποίον όλοι οι βασιλείς της Αραβίας και διοικηταί διαφόρων χωρών έφερον στον βασιλέα Σολοµώντα .
Β Παραλ. 9,15    και εποίησεν ο βασιλεύς Σαλωµών διακοσίους θυρεούς χρυσούς ελατούς, εξακόσιοι χρυσοί καθαροί επήσαν
επί τον ένα θυρεόν·
Β Παραλ. 9,15  Ο βασιλεύς Σολοµών κατεσκεύασε διακοσίας µεγάλας ασπίδας εκ χρυσού σφυρηλατηµένας. Καθε µία από
αυτάς είχε βάρος εξακοσίων σίκλων καθαρού χρυσού.
Β Παραλ. 9,16    και τριακοσίας ασπίδας ελατάς χρυσάς, τριακοσίων χρυσών ανεφέρετο επί την ασπίδα εκάστην· και
έδωκεν αυτάς ο βασιλεύς εν οίκω δρυµού τού Λιβάνου.
Β Παραλ. 9,16  Επίσης κατεσκεύασε τριακοσίας σφυρηλατηµένας χρυσάς ασπίδας. Καθε µία από τας ασπίδας αυτάς είχε
βάρος τριακοσίων χρυσών σίκλων. Ο βασιλεύς εθεσεν αυτάς εις ένα κτίριον, το οποίον ωνοµάζετο “δάσος του Λιβάνου”.



Β Παραλ. 9,17    και εποίησεν ο βασιλεύς θρόνον ελεφαντίνων οδόντων µέγαν και κατεχρύσωσεν αυτόν χρυσίω δοκίµω·
Β Παραλ. 9,17  Κατεσκεύασεν ακόµη ο βασιλεύς µεγαλοπρεπή θρόνον µε ελεφαντοστούν. Αυτόν δε τον εχρύσωσε µε
πολύτιµον χρυσίον.
Β Παραλ. 9,18    και έξ αναβαθµοί τώ θρόνω ενδεδεµένοι χρυσίω και αγκώνες ένθεν και ένθεν επί τού θρόνου της καθέδρας,
και δύο λέοντες εστηκότες παρά τους αγκώνας,
Β Παραλ. 9,18  Ο θρόνος αυτός είχεν εξ σκαλοπάτια, τα οποία επίσης είχον επενδυθή µε χρυσίον. Από το ένα µέρος και από
το άλλο του βασιλικού αυτού θρόνου, παρά τους αγκώνας, υπήρχον δύο όρθιοι λέοντες.
Β Παραλ. 9,19    και δώδεκα λέοντες εστηκότες εκεί επί των έξ αναβαθµών ένθεν και ένθεν· ουκ εγενήθη ούτως εν πάση τή
βασιλεία.
Β Παραλ. 9,19  Και άλλοι δώδεκα λέοντες όρθιοι ευρίσκοντο από το ένα και από το άλλο µέρος των εξ βαθµίδων. Τέτοια
πράγµατα δεν είχαν γίνει εις καµµίαν βασιλείαν.
Β Παραλ. 9,20    και πάντα τα σκεύη τού βασιλέως Σαλωµών χρυσίου, και πάντα τα σκεύη οίκου δρυµού τού Λιβάνου
χρυσίω κατειληµµένα, ουκ ήν αργύριον λογιζόµενον εν ηµέραις Σαλωµών εις ουθέν·
Β Παραλ. 9,20  Ολα τα οικιακά σκεύη του βασιλέως Σολοµώντος ήσαν από χρυσόν. Ολα τα σκεύη του οικοδοµήµατος, το
οποίον ωνοµάζετο “δάσος του Λιβάνου”, ήσαν επιχρυσωµένα. Ο δε άργυρος κατά τας ηµέρας του Σολοµώντος δεν
ελογαριάζετο εις τίποτε.
Β Παραλ. 9,21    ότι ναύς τώ βασιλεί επορεύετο εις Θαρσείς µετά των παίδων Χιράµ, άπαξ διά τριών ετών ήρχετο πλοία εκ
Θαρσείς τώ βασιλεί γέµοντα χρυσίου και αργυρίου και οδόντων ελεφαντίνων και πιθήκων.
Β Παραλ. 9,21  Διότι ο βασιλεύς είχε πλοία, τα οποία έπλεον εις Θαρσείς µαζή µε τους δούλους του Χιράµ. Καθε τρία έτη τα
πλοία ήρχοντο από Θαρσείς προς τον βασιλέα γεµάτα από χρυσόν, από άργυρον, από ελεφαντόδοντας και πιθήκους.
Β Παραλ. 9,22    και εµεγαλύνθη Σαλωµών υπέρ πάντας τους βασιλείς και πλούτω και σοφία.
Β Παραλ. 9,22  Ο Σολοµών ανεδείχθη ο ενδοξότερος βασιλεύς από όλους τους βασιλείς ως προς τον πλούτον και την σοφίαν.
Β Παραλ. 9,23    και πάντες οι βασιλείς της γής εζήτουν το πρόσωπον Σαλωµών ακούσαι της σοφίας αυτού, ής έδωκεν ο
Θεός εν καρδία αυτού.
Β Παραλ. 9,23  Ολοι δε οι βασιλείς της γης επιζητούσαν να ίδουν τον Σολοµώντα, δια να ακούσουν την σοφίαν του, την
οποίαν ο Θεός είχε δώσει εις την διάνοιάν του.
Β Παραλ. 9,24    και αυτοί έφερον έκαστος τα δώρα αυτού, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ιµατισµόν, στακτήν και
ηδύσµατα, ίππους και ηµιόνους, το κατ ενιαυτόν ενιαυτόν.
Β Παραλ. 9,24  Ο καθένας από αυτούς έφερε προς αυτόν δώρα κάθε έτος, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά, πολυτελή
ενδύµατα, αρωµατικήν στακτήν και άλλα αρώµατα, ίππους και ηµιόνους.
Β Παραλ. 9,25    και ήσαν τώ Σαλωµών τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ίπποι εις άρµατα και δώδεκα χιλιάδες ιππέων, και έθετο
αυτούς εν πόλεσι των αρµάτων και µετά τού βασιλέως εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 9,25  Ο Σολοµών είχε τέσσαρας χιλιάδας φορβάδας δια τα πολεµικά του άρµατα, δώδεκα χιλιάδας ιππείς, τους
οποίους είχε τοποθετήσει εις τας πόλεις των πολεµικών αρµάτων πλησίον του βασιλέως εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 9,26    και ήν ηγούµενος πάντων των βασιλέων από τού ποταµού και έως γής αλλοφύλων και έως ορίων Αιγύπτου.
Β Παραλ. 9,26  Ο Σολοµών ήτο άρχων επί όλων των βασιλέων ανατολικώς από του ποταµού του Ευφράτου, δυτικώς δε έως
την γην των Φιλισταίων και προς νότον έως εις τα σύνορα της Αιγύπτου.
Β Παραλ. 9,27 και έδωκεν ο βασιλεύς το χρυσίον και το αργύριον εν Ιερουσαλήµ ως λίθους και τας κέδρους ως συκαµίνους
τας εν τή πεδινή εις πλήθος.
Β Παραλ. 9,27  Ο βασιλεύς κατέστησε τον χρυσόν και τον άργυρον τόσον συνήθη και άφθονον εις την Ιερουσαλήµ, όπως
είναι οι λίθοι. Τας δε κέδρους του λιβάνου τόσας πολλάς, όσον πολλαί είναι αι συκοµορέαι εις την πεδιάδα.
Β Παραλ. 9,28    και η έξοδος των ίππων εξ Αιγύπτου τώ Σαλωµών και εκ πάσης της γής.
Β Παραλ. 9,28  Ιπποι δε προσεκοµίζοντο στον Σολοµώντα από την Αίγυπτον και από όλας τας άλλας χώρας.
Β Παραλ. 9,29    Καί οι κατάλοιποι λόγοι Σαλωµών οι πρώτοι και οι έσχατοι ιδού ούτοι γεγραµµένοι επί των λόγων Νάθαν
τού προφήτου και επί των λόγων Αχιά τού Σηλωνίτου και εν ταίς οράσεσιν Ιωήλ τού ορώντος περί Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ.
Β Παραλ. 9,29  Τα υπόλοιπα έργα του Σολοµώντος, τα πρώτα και τα τελευταία, ιδού είναι γραµµένα στο βιβλίον του
προφήτου Ναθαν, στο βιβλίον του προφήτου Αχιά, ο οποίος κατήγετο από την Σηλώ, εις τας προφητείας του Ιωήλ του
προφήτου, ο οποίος είχε προφητεύσει δια τον Ιεροβοάµ τον υιόν του Ναβάτ.
Β Παραλ. 9,30    και εβασίλευσε Σαλωµών επί πάντα Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη.
Β Παραλ. 9,30  Ο Σολοµών εβασίλευσεν επί όλου του ισραηλιτικού λαού επί τεσσαράκοντα έτη.
Β Παραλ. 9,31    και εκοιµήθη Σαλωµών, και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ τού πατρός αυτού, και εβασίλευσε οβοάµ υιός
αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 9,31  Εκριµήθη δε ο Σολοµών και έθαψαν αυτόν εις την πόλιν του πατρός του Δαυίδ . Αντί δε αυτού έγινε βασιλεύς
ο υιός του, ο Ροβοάµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Β Παραλ. 10,1    Καί ήλθε οβοάµ εις Συχέµ, ότι εις Συχέµ ήρχετο πάς Ισραήλ βασιλεύσαι αυτόν.
Β Παραλ. 10,1   Ο Ροβοάµ µετέβη εις την Συχέµ, διότι εις την Συχέµ θα ήρχοντο και όλοι οι Ισραηλίται να τον ανακηρύξουν
βασιλέα.
Β Παραλ. 10,2    και εγένετο ως ήκουσεν Ιεροβοάµ υιός Ναβάτ -και αυτός εν Αιγύπτω, ως έφυγεν από προσώπου Σαλωµών
τού βασιλέως και κατώκησεν Ιεροβοάµ εν Αιγύπτω- και απέστρεψεν Ιεροβοάµ εξ Αιγύπτου.
Β Παραλ. 10,2  Το γεγονός αυτό επληροφορήθη ο Ιεροβοάµ, ο υιός του Ναβάτ- αυτός ο Ιεροβοάµ ευρίσκετο εις την Αίγυπτον,
φεύγων από το πρόσωπον του Σολοµώντος, εκεί εις την Αίγυπτον είχεν εγκατασταθή- Οταν δε έµαθε τον θάνατον του
Σολοµώντος επέστρεψεν από την Αίγυπτον εις την πατρίδα του.
Β Παραλ. 10,3    και απέστειλαν και εκάλεσαν αυτόν, και ήλθεν Ιεροβοάµ και πάσα η εκκλησία Ισραήλ προς οβοάµ
λέγοντες·
Β Παραλ. 10,3  Οι Ισραηλίται έστειλαν ανθρώπους και τον προσεκάλεσαν. Ο Ιεροβοάµ και όλη η συγκέντρωσις των



Ισραηλιτών ήλθον εις την Συχέµ και ειπόν προς τον Ροβοάµ·
Β Παραλ. 10,4    ο πατήρ σου εσκλήρυνε τον ζυγόν ηµών, και νύν άφες από της δουλείας τού πατρός σου της σκληράς και
από τού ζυγού αυτού τού βαρέος, ού έδωκεν εφ ηµάς, και δουλεύσοµέν σοι.
Β Παραλ. 10,4  “ο πατήρ σου είχε καταστήσει σκληρόν και βαρύν τον ζυγόν της φορολογίας του εις ηµάς. Αλάφρωσε συ
τώρα την σκληράν αυτήν δουλείαν του πατρός σου, κάµε ελαφρότερον τον βαρύν ζυγόν, τον οποίον επέβαλεν εις ηµάς.
Ηµείς δε θα είµεθα δούλοι εις σε”.
Β Παραλ. 10,5    και είπεν αυτοίς· πορεύεσθε έως τριών ηµερών και έρχεσθε προς µε· και απήλθεν ο λαός.
Β Παραλ. 10,5  Ο βασιλεύς είπεν εις αυτούς· “πηγαίνετε και ύστερα από τρεις ηµέρας ελάτε πάλιν εις εµέ”. Ο λαός απήλθεν.
Β Παραλ. 10,6    και συνήγαγεν ο βασιλεύς οβοάµ τους πρεσβυτέρους τους εστηκότας εναντίον τού Σαλωµών τού πατρός
αυτού εν τώ ζήν αυτόν λέγων· πώς υµείς βουλεύεσθε τού αποκριθήναι τώ λαώ τούτω λόγον;
Β Παραλ. 10,6  Ο βασιλεύς Ροβοάµ συνεκάλεσε τους γεροντοτέρους συµβούλους, οι οποίοι ήσαν άλλοτε πλησίον του πατρός
του του Σολοµώντος, όταν αυτός εζούσε, και τους ηρώτησε· “τι και πως µε συµβουλεύετε σεις, να απαντήσω εις την
παράκλησιν αυτήν του λαού τούτου;”
Β Παραλ. 10,7    και ελάλησαν αυτώ λέγοντες· εάν εν τή σήµερον γένη εις αγαθόν τώ λαώ τούτω και ευδοκήσης και
λαλήσης αυτοίς λόγους αγαθούς, και έσονταί σοι παίδες πάσας τας ηµέρας.
Β Παραλ. 10,7  Εκείνοι ωµίλησαν προς αυτόν και του είπαν· “εάν σήµερον δειχθής συ επιεικής εις αυτόν τον λαόν και
θελήσης να οµιλήσης προς αυτούς λόγια αγαθά και ευπρόσδεκτα, αυτοί θα γίνουν δούλοι σου όλας τας ηµέρας της ζωής
σου”.
Β Παραλ. 10,8    και κατέλιπε την βουλήν των πρεσβυτέρων, οί συνεβουλεύσαντο αυτώ, και συνεβουλεύσατο µετά των
παιδαρίων των συνεκτραφέντων µετ αυτού των εστηκότων εναντίον αυτού.
Β Παραλ. 10,8  Ο βασιλεύς όµως απέρριψε την συµβουλήν των πρεσβυτέρων, οι οποίοι έτσι τον είχαν συµβουλεύσει, και
εζήτησε την γνώµην νεαρών συνοµηλίκων του, µαζή µε τους οποίους είχεν ανατραφή και οι οποίοι ευρίσκοντο κοντά του
συνεχώς ως σύντροφοί του.
Β Παραλ. 10,9    και είπεν αυτοίς· τι υµείς βουλεύεσθε και αποκριθήσοµαι λόγον τώ λαώ τούτω, οί ελάλησαν προς µε
λέγοντες· άνες από τού ζυγού, ού έδωκεν ο πατήρ σου εφ ηµάς;
Β Παραλ. 10,9  Ο Ροβοάµ τους ηρώτησε· “τι και σεις µε συµβουλεύετε να αποκριθώ εις την πρότασιν του λαού τούτου, των
ανθρώπων, οι οποίοι µου ωµίλησαν και είπαν· Καµε ελαφρότερον τον ζυγόν της φορολογίας, τον οποίον επέβαλεν ο πατήρ
σου εις ηµάς;”
Β Παραλ. 10,10 και ελάλησαν αυτώ τα παιδάρια τα εκτραφέντα µετ αυτού λέγοντες· ούτως λαλήσεις τώ λαώ τώ λαλήσαντι
προς σε λέγων· ο πατήρ σου εβάρυνε τον ζυγόν ηµών και σύ άφες αφ ηµών, ούτως ερείς· ο µικρός δάκτυλός µου παχύτερος
της οσφύος τού πατρός µου·
Β Παραλ. 10,10  Οι νεαροί, οι οποίοι είχον ανατραφή µαζή µε αυτόν, του είπαν· “ιδού, πως θα απαντήσης εις αυτόν τον λαόν,
ο οποίος ωµίλησε προς σε και σου είπεν· Ο πατήρ σου είχεν επιβάλει επάνω µας βαρύν ζυγόν, συ όµως αλάφρωσε τον ζυγόν
αυτόν από ηµάς. Ιδού πως θα απαντήσης· Το µικρότερο δάκτυλον της χειρός µου είναι χονδρότερο και ισχυρότερο από την
µέσην του πατρός µου.
Β Παραλ. 10,11   και νύν ο πατήρ µου επαίδευσεν υµάς ζυγώ βαρεί, καγώ προσθήσω επί τον ζυγόν ηµών, ο πατήρ µου
επαίδευσεν υµάς εν µάστιξι καγώ παιδεύσω υµάς εν σκορπίοις.
Β Παραλ. 10,11  Και τώρα ακούσατε· ο πατέρας µου σας επέβαλε βαρύν ζυγόν, εγώ θα προσθέσω και θα κάµω ακόµη
βαρύτερον αυτόν τον ζυγόν. Ο πατέρας µου σας ετιµωρούσε µε απλά µαστίγια, εγώ θα σας τιµωρώ µε µάστιγας, που θα
έχουν αγκάθια σαν το κεντρί του σκορπιού”.
Β Παραλ. 10,12   και ήλθεν Ιεροβοάµ και πάς ο λαός προς οβοάµ τή ηµέρα τή τρίτη, ως ελάλησεν ο βασιλεύς λέγων·
επιστρέψατε προς µε εν τή ηµέρα τή τρίτη.
Β Παραλ. 10,12  Κατά την τρίτην ηµέραν ο Ιεροβοάµ και όλος ο άλλος ισραηλιτικός λαός ήλθον προς τον Ροβοάµ, όπως ο
βασιλεύς είχε δώσει εντολήν εις αυτούς λέγων· “επανέλθετε προς εµέ την τρίτην ηµέραν”.
Β Παραλ. 10,13   και απεκρίθη ο βασιλεύς σκληρά, και εγκατέλιπεν ο βασιλεύς οβοάµ την βουλήν των πρεσβυτέρων
Β Παραλ. 10,13  Ο βασιλεύς Ροβοάµ, ο οποίος είχεν απορρίψει την καλήν συµβουλήν των γεροντότερων, απεκρίθη προς
αυτούς µε σκληρότητα.
Β Παραλ. 10,14   και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των νεωτέρων λέγων· ο πατήρ µου εβάρυνε τον ζυγόν υµών και
εγώ προσθήσω επ αυτόν, ο πατήρ µου επαίδευσεν υµάς εν µάστιξι και εγώ παιδεύσω υµάς εν σκορπίοις.
Β Παραλ. 10,14  Απήντησε προς αυτούς σύµφωνα µε την συµβουλήν των νεαρών συντρόφων του και τους είπεν· “ο πατήρ
µου σας επέβαλε βαρύν ζυγόν, εγώ θα προσθέσω και θα κάµω ακόµη βαρύτερον τον ζυγόν αυτόν. Ο πατέρας µου σας
επαίδευσε µε µαστίγια, εγώ θα σας τιµωρώ µε αγκαθωτά µαστίγια”.
Β Παραλ. 10,15   και ουκ ήκουσεν ο βασιλεύς τού λαού, ότι ήν µεταστροφή παρά τού Θεού λέγων· ανέστησε Κύριος τον
λόγον αυτού, ον ελάλησεν εν χειρί Αχιά τού Σηλωνίτου περί Ιεροβοάµ υιού Ναβάτ
Β Παραλ. 10,15  Ετσι δε ο βασιλεύς Ροβοάµ δεν άκουσε την παράκλησιν του λαού του· αυτό ήτο παραχώρησις Θεού, ώστε ο
Κυριος να πραγµατοποιήση τον λόγον, τον οποίον είχεν είπει δια µέσου Αχιά του Σηλωνίτου περί του Ιεροβοάµ, του υιού
του Ναβάτ,
Β Παραλ. 10,16   και παντός Ισραήλ, ότι ουκ ήκουσεν ο βασιλεύς αυτών. και απεκρίθη ο λαός προς τον βασιλέα λέγων· τις
ηµών η µερίς εν Δαυίδ και κληρονοµία εν υιώ Ιεσσαί; εις τα σκηνώµατά σου, Ισραήλ· νύν βλέπε τον οίκόν σου, Δαυίδ. και
επορεύθη πάς Ισραήλ εις τα σκηνώµατα αυτού·
Β Παραλ. 10,16  και περί όλου του ισραηλιτικού λαού. Ιδού διατί ήλθαν έτσι τα πράγµατα, ώστε να µη ακούση ο βασιλεύς
αυτούς. Τοτε ο λαός απήντησε προς τον βασιλέα και είπαν µεταξύ των· “ποία σχέσις υπάρχει µεταξύ ηµών και του Δαυίδ;
Εχοµεν καµµίαν κληρονοµίαν ηµείς στον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί; Λοιπόν, Ισραηλίται, ας επιστρέψωµεν ο καθένας στον
οίκον του. Και τώρα συ, γενεά του Δαυίδ, κύτταξε το σπίτι σου”. Ολος ο ισραηλιτικός λαός επέστρεψεν εις τας πόλεις του.
Β Παραλ. 10,17   και άνδρες Ισραήλ και οι κατοικούντες εν πόλεσιν Ιούδα και εβασίλευσεν επ αυτών οβοάµ.
Β Παραλ. 10,17  Ετσι δε ο Ροβοάµ εβασίλευσε µόνον στους Ισραηλίτας εκείνους, οι οποίοι κατοικούσαν εις τας πόλεις της
φυλής του Ιούδα.



Β Παραλ. 10,18   και απέστειλεν επ αυτούς οβοάµ ο βασιλεύς τον Αδωνιράµ τον επί τού φόρου, και ελιθοβόλησαν αυτόν οι
υιοί Ισραήλ λίθοις και απέθανε. και ο βασιλεύς οβοάµ έσπευσε τού αναβήναι εις το άρµα τού φυγείν εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 10,18  Ο Ροβοάµ, ο βασιλεύς, έστειλε προς τους αποστατήσαντας από αυτόν Ισραηλίτας τον Αδωνιράµ, επόπτην
επί της αναγκαστικής εργασίας. Αυτόν όµως οι Ισραηλίται τον ελιθοβόλησαν και τον εφόνευσαν. Ο ίδιος δε ο βασιλεύς
Ροβοάµ µόλις διέφυγε τον κίνδυνον, διότι έσπευσε και ανέβηκε στο πολεµικόν του άρµα και έφυγε προς την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 10,19   και ηθέτησεν Ισραήλ εν τώ οίκω Δαυίδ έως της ηµέρας ταύτης.
Β Παραλ. 10,19  Ετσι οι Ισραηλίται απεστάτησαν από την οικογένειαν του Δαυίδ έως την ηµέραν αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Β Παραλ. 11,1    Καί ήλθε οβοάµ εις Ιερουσαλήµ και εξεκκλησίασε τον Ιούδαν και Βενιαµίν εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδας
νεανίσκων ποιούντων πόλεµον, και επολέµει προς Ισραήλ τού επιστρέψαι την βασιλείαν τώ οβοάµ.
Β Παραλ. 11,1  Οταν ο Ροβοάµ ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, συνεκέντρωσεν όλους, όσοι ηδύναντο να λάβουν µέρος στον
πόλεµον, νέους κατά την ηλικίαν, από την φυλήν του Ιούδα και του Βενιαµίν, εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδας εν όλω. Με
αυτούς ανέλαβε πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών, δια να τους επαναφέρη και τους υποτάξη εις την βασιλείαν του.
Β Παραλ. 11,2    και εγένετο λόγος Κυρίου προς Σαµαίαν άνθρωπον τού Θεού λέγων·
Β Παραλ. 11,2   Λογος όµως του Κυρίου έγινε προς τον άνθρωπον του Θεού, τον προφήτην Σαµαίαν, και είπε προς αυτόν·
Β Παραλ. 11,3    ειπόν προς οβοάµ τον τού Σαλωµών και πάντα Ιούδαν και Βενιαµίν λέγων·
Β Παραλ. 11,3   “ειπέ στον Ροβοάµ τον υιόν του Σολοµώντος και προς όλην την φυλήν Ιούδα και την φυλήν Βενιαµίν τα
εξής·
Β Παραλ. 11,4    τάδε λέγει Κύριος· ουκ αναβήσεσθε και ου πολεµήσεσθε προς τους αδελφούς υµών· αποστρέφετε έκαστος
εις τον οίκον αυτού, ότι παρ εµού εγένετο το ρήµα τούτο. και επήκουσαν τού λόγου Κυρίου και απεστράφησαν τού µη
πορευθήναι επί Ιεροβοάµ.
Β Παραλ. 11,4   Αυτά διατάσσει ο Κυριος. Δεν θα εκστρατεύσετε και δεν θα πολεµήσετε τους αδελφούς σας τους Ισραηλίτας.
Αλλά ο καθένας από σας ας επιστρέψη στον οίκον του, διότι κατόπιν ιδικής µου παραχωρήσεως επραγµατοποιήθη το
γεγονός αυτό, ο χωρισµός δηλαδή των Ισραηλιτών από σας. Εκείνοι υπήκουσαν στον λόγον του Κυρίου και απέφυγαν έτσι
να εκστρατεύσουν εναντίον του Ιεροβοάµ.
Β Παραλ. 11,5    και κατώκησε οβοάµ εις Ιερουσαλήµ και ωκοδόµησε πόλεις τειχήρεις εν τή Ιουδαία.
Β Παραλ. 11,5   Ο Ροβοάµ εγκατεστάθη εις την Ιερουσαλήµ και οικοδόµησεν οχυράς πόλεις εις την Ιουδαίαν.
Β Παραλ. 11,6    και ωκοδόµησε την Βηθλεέµ και Αιτάν και Θεκωέ
Β Παραλ. 11,6   Ωχύρωσε την Βηθλεέµ, την Αιτάν, την Θεκωέ,
Β Παραλ. 11,7    και Βαιθσουρά και την Σοχώθ και την Οδολλάµ
Β Παραλ. 11,7   την Βαιθσουρά, την Σοχώθ, την Οδολλάµ,
Β Παραλ. 11,8    και την Γέθ και την Μαρισάν και την Ζίφ
Β Παραλ. 11,8   την Γέθ, την Μαρισάν, την Ζιφ,
Β Παραλ. 11,9    και την Αδωραίµ και Λαχίς, και την Αζηκά
Β Παραλ. 11,9   την Αδωραίµ, την Λαχίς, την Αζηκά,
Β Παραλ. 11,10   και την Σαραά και την Αιλώµ και την Χεβρών, ή εστι τού Ιούδα και Βενιαµίν, πόλεις τειχήρεις.
Β Παραλ. 11,10  την Σαραά, την Αιλώµ και την Χεβρών, πόλεις οχυράς, αι οποίαι ευρίσκοντο στο βασίλειον της φυλής Ιούδα
και Βενιαµίν.
Β Παραλ. 11,11   και ωχύρωσεν αυτάς τείχεσι και έδωκεν εν αυταίς ηγουµένους και παραθέσεις βρωµάτων, έλαιον και οίνον,
Β Παραλ. 11,11  Αφού ωχύρωσεν αυτάς µε τείχη, εγκατέστησεν εις αυτάς αρχηγούς και τας εφωδίασε µε παρακαταθήκας
τροφίµων, ελαίου και οίνου.
Β Παραλ. 11,12   κατά πόλιν και κατά πόλιν θυρεούς και δόρατα, και κατίσχυσεν αυτάς εις πλήθος σφόδρα· και ήσαν αυτώ
Ιούδα και Βενιαµίν.
Β Παραλ. 11,12  Καθε µίαν από τας πόλεις αυτάς εφωδίασε µε ασπίδας και δόρατα. Ετσι δε τας κατέστησε πάρα πολύ
ισχυράς. Αι φυλαί του Ιούδα και του Βενιαµίν ανήκον στον βασιλέα τον Ροβοάµ.
Β Παραλ. 11,13   και οι ιερείς και οι Λευίται, οί ήσαν εν παντί Ισραήλ συνήχθησαν προς αυτόν εκ πάντων των ορίων·
Β Παραλ. 11,13  Οι ιερείς και οι Λευίται, οι οποίοι ήσαν εγκατεστηµένοι µεταξύ όλων των Ισραηλιτών, ήλθον από τας
περιοχάς των και συνεκεντρώθησαν προς τον βασιλέα Ροβοάµ.
Β Παραλ. 11,14   ότι εγκατέλιπον οι Λευίται τα σκηνώµατα της κατασχέσεως αυτών και επορεύθησαν προς Ιούδα εις
Ιερουσαλήµ, ότι εξέβαλεν αυτούς Ιεροβοάµ και οι υιοί αυτού µη λειτουργείν Κυρίω
Β Παραλ. 11,14  Τούτο δε έγινε, διότι οι Λευίται εγκατέλειψαν τας πόλεις, αι οποίαι τους είχον δοθή ως ιδιοκτησία των και αι
οποίαι ευρίσκοντο εις την περιοχήν του βασιλείου του Ισραήλ, και ήλθον εις την φυλήν Ιούδα εις Ιερουσαλήµ, διότι ο
Ιεροβοάµ και οι υιοί του είχαν απαγορεύσει εις αυτούς να λατρεύουν τον Κυριον.
Β Παραλ. 11,15   και κατέστησεν εαυτώ ιερείς των υψηλών και τοίς ειδώλοις και τοίς µαταίοις και τοίς µόσχοις, ά εποίησεν
Ιεροβοάµ,
Β Παραλ. 11,15  Ο Ιεροβοάµ εξέλεξε δια τον εαυτόν του ιερείς, που δεν ανήκαν εις την φυλήν Λευι , και τους εγκατέστησεν
στους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους, εις τα ψευδή είδωλα και στους ειδωλολατρικούς µόσχους, τους οποίους ο ίδιος ο
Ιεροβοάµ είχε κατασκευάσει.
Β Παραλ. 11,16   και εξέβαλεν αυτούς από φυλών Ισραήλ, οί έδωκαν καρδίαν αυτών τού ζητήσαι Κύριον Θεόν Ισραήλ και
ήλθον εις Ιερουσαλήµ θύσαι Κυρίω Θεώ των πατέρων αυτών
Β Παραλ. 11,16  Εδίωξε δε από τας ισραηλιτικάς φυλάς όλους εκείνους, οι οποίοι είχαν δώσει την καρδίαν των εις την
λατρείαν Κυρίου του Θεού του ισραηλιτικού λαού. Δια τούτο και οι Λευίται αυτοί ήλθον εις την Ιερουσαλήµ, να
προσφέρουν θυσίας εις Κυριον τον Θεόν των πατέρων των.
Β Παραλ. 11,17   και κατίσχυσαν την βασιλείαν Ιούδα και κατίσχυσαν οβοάµ τον τού Σαλωµών εις έτη τρία, ότι επορεύθη εν
ταίς οδοίς Δαυίδ και Σαλωµών έτη τρία.
Β Παραλ. 11,17  Ετσι δε αυτοί µε την παρουσίαν των ενίσχυσαν την βασιλείαν της φυλής του Ιούδα, ενίσχυσαν και τον



Ροβοάµ τον υιόν του Σολοµώντος επί τρία έτη, διότι επί τρία έτη ο Ροβοάµ επορεύετο τον δρόµον, που ηκολούθησεν ο
πάππος του ο Δαυίδ και ο πατήρ του ο Σολοµών.
Β Παραλ. 11,18   και έλαβεν εαυτώ οβοάµ γυναίκα την Μολλάθ θυγατέρα Ιεριµούθ υιού Δαυίδ και Αβιγαίαν θυγατέρα Ελιάβ
τού Ιεσσαί,
Β Παραλ. 11,18  Ο Ροβοάµ επήρεν ως σύζυγόν του την Μολλάθ θυγατέρα του Ιεριµούθ, υιού του Δαυίδ, και την Αβιγαίαν
θυγατέρα του Ελιάβ, υιού του Ιεσσαί.
Β Παραλ. 11,19   και έτεκεν αυτώ υιούς τον Ιαούς και τον Σαµαρίαν και τον Ζαάµ.
Β Παραλ. 11,19  Αυτή εγέννησεν εις αυτόν υιούς τον Ιαούς, τον Σαµαρίαν και τον Ζαάµ.
Β Παραλ. 11,20   και µετά ταύτα έλαβεν εαυτώ την Μααχά θυγατέρα Αβεσσαλώµ, και έτεκεν αυτώ τον Αβιά και τον Ιετθί και
τον Ζηζά και τον Σαληµώθ.
Β Παραλ. 11,20  Μετά ταύτα ο Ροβοάµ επήρεν ως σύζυγόν του την Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλώµ. Αυτή του εγέννησε
τον Αβιά, τον Ιετθί, τον Ζηζά και τον Σαληµώθ.
Β Παραλ. 11,21   και ηγάπησε οβοάµ την Μααχά θυγατέρα Αβεσσαλώµ υπέρ πάσας τας γυναίκας αυτού και τας παλλακάς
αυτού, ότι γυναίκας δεκαοκτώ είχε και παλλακάς τριάκοντα· και εγέννησεν υιούς είκοσι και οκτώ και θυγατέρας
εξήκοντα.
Β Παραλ. 11,21  Ο Ροβοάµ ηγάπησε την σύζυγόν του Μααχά, την θυγατέρα του Αβεσσαλώµ, περισσότερον από όλας τας
άλλας συζύγους και παλλακάς του. Είχε δε δεκαοκτώ γυναίκας και τριάκοντα παλλακάς. Από αυτάς απέκτησεν
εικοσιοκτώ υιούς και εξήκοντα θυγατέρας.
Β Παραλ. 11,22   και κατέστησεν εις άρχοντα Αβιά τον της Μααχά εις ηγούµενον εν τοίς αδελφοίς αυτού, ότι βασιλεύσαι
διενοείτο αυτόν·
Β Παραλ. 11,22  Ο Ροβοάµ ανέδειξεν άρχοντα τον Αβιά, τον υιόν της Μααχά, αρχηγόν µεταξύ των αδελφών του, διότι είχε
κατά νουν να τον ανακηρύξη διάδοχόν του εις την βασιλείαν.
Β Παραλ. 11,23   και ηυξήθη παρά πάντας τους υιούς αυτού εν πάσι τοίς ορίοις Ιούδα και Βενιαµίν και εν ταίς πόλεσι ταίς
οχυραίς και έδωκεν αυταίς τροφάς πλήθος πολύ και ητήσατο πλήθος γυναικών.
Β Παραλ. 11,23  Αυτός ο Αβιά ανεδείχθη περισσότερον από όλους τους άλλους υιούς του Ροβοάµ, οι οποίοι ευρίσκοντο
διεσκορπισµένοι καθ' όλα τα όρια της φυλής Ιούδα και Βενιαµίν µέσα εις οχυράς πόλεις. Ο Αβιά εφωδίασεν αυτάς τας
οχυράς πόλεις µε πολλά τρόφιµα. Εζήτησε δε και έλαβε δια τον εαυτόν του πολυαρίθµους γυναίκας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Β Παραλ. 12,1    Καί εγένετο ως ητοιµάσθη η βασιλεία οβοάµ και ως κατεκρατήθη, εγκατέλιπε τας εντολάς Κυρίου και πάς
Ισραήλ µετ αυτού.
Β Παραλ. 12,1   Οταν η βασιλεία του Ροβοάµ ετακτοποιήθη και εστερεώθη και αυτός έγινε ισχυρός, εγκατέλειψε τας εντολάς
του Κυρίου και µαζή µε αυτόν όλος ο Ιουδαϊκός λαός.
Β Παραλ. 12,2    και εγένετο εν τώ έτει τώ πέµπτω της βασιλείας οβοάµ ανέβη Σουσακίµ βασιλεύς Αιγύπτου επί Ιερουσαλήµ,
ότι ήµαρτον εναντίον Κυρίου,
Β Παραλ. 12,2  Ακριβώς δε διότι οι Ιουδαίοι ηµάρτησαν ενώπιον του Κυρίου, κατά το πέµπτον έτος της βασιλείας του
Ροβοάµ ο Σουσακίµ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, επήλθεν εναντίον της Ιερουσαλήµ
Β Παραλ. 12,3    εν χιλίοις και διακοσίοις άρµασι και εξήκοντα χιλιάσιν ίππων, και ουκ ήν αριθµός τού πλήθους τού
ελθόντος µετ αυτού εξ Αιγύπτου, Λίβυες, Τρωγοδύται και Αιθίοπες.
Β Παραλ. 12,3  µε χίλια διακόσια πολεµικά άρµατα και εξήντα χιλιάδες ιππείς. Αναρίθµητοι δε ήσαν αυτοί, που είχαν
ακολουθήσει τον Σουσακίµ από την Αίγυπτον, Λιβυες, Τρωγλοδύται και Αιθίοπες.
Β Παραλ. 12,4    και κατεκράτησαν των πόλεων των οχυρών, αί ήσαν εν Ιούδα, και ήλθον εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 12,4  Ολοι αυτοί υπερίσχυσαν και εκυρίευσαν τας οχυράς πόλεις, αι οποίαι ανήκον εις την Ιουδαίαν, και έφθασαν
έως εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 12,5    και Σαµαίας ο προφήτης ήλθε προς οβοάµ και προς τους άρχοντας Ιούδα τους συναχθέντας εις Ιερουσαλήµ
από προσώπου Σουσακίµ και είπεν αυτοίς· ούτως είπε Κύριος· υµείς εγκατελίπετέ µε, και εγώ εγκαταλείψω υµάς εν χειρί
Σουσακίµ.
Β Παραλ. 12,5  Ο προφήτης Σαµαίας παρουσιάσθη ενώπιον του Ροβοάµ και των αρχόντων του βασιλείου Ιούδα, οι οποίοι
φεύγοντες από τον Σουσακίµ είχαν συγκεντρωθή εις την Ιερουσαλήµ, και τους είπεν· “αυτά είπεν ο Κυριος· Σεις µε
εγκατελείψατε και εγώ θα σας εγκαταλείψω εις τα χέρια του Σουσακίµ”.
Β Παραλ. 12,6    και ησχύνθησαν οι άρχοντες Ισραήλ και ο βασιλεύς και είπαν· δίκαιος ο Κύριος.
Β Παραλ. 12,6  Οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλεύς κατελήφθησαν από εντροπήν και από το αίσθηµα της ενοχής και
είπαν εν µετανοία· “δίκαιος είναι ο Κυριος”.
Β Παραλ. 12,7    και εν τώ ιδείν Κύριον ότι ενετράπησαν, και εγένετο λόγος Κυρίου προς Σαµαίαν λέγων· ενετράπησαν, ου
καταφθερώ αυτούς· και δώσω αυτούς ως µικρόν εις σωτηρίαν, και ου µη στάξη ο θυµός µου εν Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 12,7  Ο Κυριος, όταν είδεν ότι αυτοί εταπεινώθησαν ενώπιόν του, είπε προς τον Σαµαίαν και τα εξής· “αυτοί
συνετρίβησαν και εταπεινώθησαν, δεν θα καταστρέψω αυτούς. Επί ολίγον χρονικόν διάστηµα θα δώσω εις αυτούς την
σωτηρίαν των και ο θυµός µου δεν θα εκσπάση εναντίον της Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 12,8    ότι έσονται εις παίδας και γνώσονται την δουλείαν µου και την δουλείαν της βασιλείας της γής.
Β Παραλ. 12,8  Θα υποταχθούν όµως και θα γίνουν δούλοι στον Σουσακίµ, δια να µάθουν ποία διαφορά υπάρχει µεταξύ της
ιδικής µου δουλείας και της δουλείας των βασιλέων της γης”.
Β Παραλ. 12,9    και ανέβη Σουσακίµ βασιλεύς Αιγύπτου επί Ιερουσαλήµ και έλαβε τους θησαυρούς τους εν οίκω Κυρίου και
τους θησαυρούς τους εν οίκω τού βασιλέως, τα πάντα έλαβε· και έλαβε τους θυρεούς τους χρυσούς, ούς εποίησε Σαλωµών,
Β Παραλ. 12,9  Ο Σουσακίµ ο βασιλεύς της Αιγύπτου εισήλθε νικητής εις την Ιερουσαλήµ, επήρεν όλους τους θησαυρούς, οι
οποίοι υπήρχον στον ναόν του Κυρίου, και τους θησαυρούς που υπήρχον εις τα ανάκτορα του βασιλέως. Τα επήρεν όλα.
Επήρεν επίσης τας χρυσάς µεγάλας ασπίδας, τας οποίας είχε κατασκευάσει ο Σολοµών.
Β Παραλ. 12,10   και εποίησεν ο βασιλεύς οβοάµ θυρεούς χαλκούς αντ αυτών. και κατέστησεν επ αυτόν Σουσακίµ άρχοντας



παρατρεχόντων, τους φυλάσσοντας τον πυλώνα τού βασιλέως.
Β Παραλ. 12,10  Ο δε βασιλεύς Ροβοάµ αντί των χρυσών ασπίδων κατεσκεύασε χαλκίνας ασπίδας. Ο Σουσακίµ εγκατέστησε
κοντά στον Ροβοάµ άρχοντας της σωµατοφυλακής του, οι οποίοι εφύλασσαν την πύλην των βασιλικών ανακτόρων.
Β Παραλ. 12,11   και εγένετο εν τώ εισελθείν τον βασιλέα εις οίκον Κυρίου, εισεπορεύοντο οι φυλάσσοντες και οι
παρατρέχοντες και οι επιστρέφοντες εις απάντησιν των παρατρεχόντων.
Β Παραλ. 12,11  Καθε δε φοράν, που ο βασιλεύς επρόκειτο να εισέλθη από το ανακτορόν του στον ναόν του Κυρίου, τον
συνώδευεν εµπρός και οπίσω η βασιλική φρουρά, η οποία ηνούτο µε την οπισθοφυλακήν.
Β Παραλ. 12,12   και εν τώ εντραπήναι αυτόν απεστράφη απ αυτού οργή Κυρίου και ουκ εις καταφθοράν εις τέλος· και γάρ
εν Ιούδα ήσαν λόγοι αγαθοί.
Β Παραλ. 12,12  Χαρις εις την ταπείνωσιν αυτήν του Ροβοάµ απετράπη η οργή του Κυρίου από αυτόν και δεν ετιµωρήθη µε
τελείαν καταστροφήν. Τούτο έγινεν ακόµη, διότι συνέβησαν στο βασίλειον του Ιούδα και µερικά αγαθά γεγονότα.
Β Παραλ. 12,13   Καί κατίσχυσεν ο βασιλεύς οβοάµ εν Ιερουσαλήµ και εβασίλευσε. και τεσσαράκοντα και ενός ετών οβοάµ
εν τώ βασιλεύσαι αυτόν και επτακαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, εν τή πόλει, ή εξελέξατο Κύριος επονοµάσαι το
όνοµα αυτού εκεί εκ πασών φυλών υιών Ισραήλ· και το όνοµα της µητρός αυτού Νοοµµά η Αµανίτις.
Β Παραλ. 12,13  Ο βασιλεύς Ροβοάµ εστερεώθη εις την Ιερουσαλήµ και εβασίλευσεν εκεί. Οταν ανήλθεν στον βασιλικόν
θρόνον, ήτο ηλικίας τεσσαράκοντα και ενός ετών. Εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί δέκα επτά έτη εις την πόλιν αυτήν,
την οποίαν από όλας τας πόλεις των άλλων φυλών του ισραηλιτικού λαού είχεν εκλέξει ο Κυριος, δια να λατρεύεται και να
υµνήται εκεί το Ονοµά του. Το όνοµα της µητρός του Ροβοάµ ήτο Νοοµµά η οποία κατήγετο από τους Αµµωνίτας.
Β Παραλ. 12,14   και εποίησε το πονηρόν, ότι ου κατεύθυνε την καρδίαν αυτού εκζητήσαι τον Κύριον.
Β Παραλ. 12,14  Και ο Ροβοάµ διέπραξε το πονηρόν της ειδωλολατρείας και έτσι δεν κατηύθυνε την καρδίαν του προς τον
Κυριον, δια να λατρεύση αυτόν.
Β Παραλ. 12,15   και λόγοι οβοάµ οι πρώτοι και έσχατοι ουκ ιδού γεγραµµένοι εν τοίς λόγοις Σαµαία τού προφήτου και
Αδδώ τού ορώντος και πράξεις αυτού; και επολέµησε οβοάµ τον Ιεροβοάµ πάσας τας ηµέρας.
Β Παραλ. 12,15 Αι πρώται και αι τελευταίαι πράξστου Ροβοάµ έχουν καταχωρηθή εις τα γραπτά του προφήτου Σαµαίου και
του προφήτου Αδδώ· όλαι αι πράξεις αυτού. Ο Ροβοάµ ευρίσκετο εις εµπόλεµον κατάστασιν εναντίον του Ιεροβοάµ όλας
τας ηµέρας της ζωής του.
Β Παραλ. 12,16   και απέθανε οβοάµ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Αβιά υιός αυτού
αντ αυτού.
Β Παραλ. 12,16  Ο Ροβοάµ απέθανε και ετάφη µαζή µε τους προγόνους του εις την πόλιν Δαυΐδ, εις την Ιερουσαλήµ. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Αβιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Β Παραλ. 13,1    Εν τώ οκτωκαιδεκάτω έτει της βασιλείας Ιεροβοάµ εβασίλευσεν Αβιά επί Ιούδαν·
Β Παραλ. 13,1   Ο Αβιά έγινε βασιλεύς στο βασίλειον του Ιούδα κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ιεροβοάµ.
Β Παραλ. 13,2    τρία έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή µητρί αυτού Μααχά θυγάτηρ Ουριήλ από Γαβαών. και
πόλεµος ήν ανά µέσον Αβιά και ανά µέσον Ιεροβοάµ.
Β Παραλ. 13,2  Τρία έτη εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Μααχά, ήτο θυγάτηρ του Ουριήλ του
καταγοµένου από την πόλιν Γαβαών. Μεταξύ δε του Αβιά και του Ιεροβοάµ υπήρχε πόλεµος.
Β Παραλ. 13,3    και παρετάξατο Αβιά εν δυνάµει πολεµισταίς δυνάµεως τετρακοσίαις χιλιάσιν ανδρών δυνατών, και
Ιεροβοάµ παρετάξατο προς αυτόν πόλεµον εν οκτακοσίαις χιλιάσι, δυνατοί πολεµισταί δυνάµεως.
Β Παραλ. 13,3   Ο Αβιά παρετάχθη εις µάχην εναντίον του Ιεροβοάµ µε στρατόν τετρακοσίων χιλιάδων εµπειροπολέµων
ανδρών. Αλλά και ο Ιεροβοάµ παρετάχθη εναντίον του προς µάχην µε οκτακοσίας χιλιάδας γενναίων πολεµικών ανδρών.
Β Παραλ. 13,4    και ανέστη Αβιά από τού όρους Σοµόρων, ό εστιν εν τώ όρει Εφραίµ, και είπεν· ακούσατε Ιεροβοάµ και πάς
Ισραήλ·
Β Παραλ. 13,4  Από το όρος Σοµόρων, το οποίον ευρίσκεται εις την ορεινήν χώραν της φυλής του Εφραίµ, ο Αβιά εσηκώθη
και είπε προς τους εχθρούς του τους Ισραηλίτας· “ακούσατέ µε, Ιεροβοάµ και σεις οι Ισραηλίται.
Β Παραλ. 13,5    ουχ υµίν γνώναι ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ έδωκε βασιλέα επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα τώ Δαυίδ και τοίς
υιοίς αυτού διαθήκη αλός;
Β Παραλ. 13,5   Δεν γνωρίζετε σεις ότι Κυριος ο Θεός του Ισραήλ έδωσε την βασιλείαν επί όλου του ισραηλιτικού λαού δια
παντός στον Δαυίδ και τους υιούς του και τούτο µε διαθήκην άλατος, δηλαδή ακατάλυτον;
Β Παραλ. 13,6    και ανέστη Ιεροβοάµ ο τού Ναβάτ ο παίς Σαλωµών τού Δαυίδ και απέστη από τού κυρίου αυτού.
Β Παραλ. 13,6  Και όµως ο Ιεροβοάµ, ο υιός του Ναβάτ ο δούλος αυτός του Σολοµώντος του υιού του Δαυίδ, απεστάτησεν
από τον κύριόν του.
Β Παραλ. 13,7    και συνήχθησαν προς αυτόν άνδρες λοιµοί υιοί παράνοµοι, και αντέστη προς οβοάµ τον τού Σαλωµών, και
οβοάµ ήν νεώτερος και δειλός τή καρδία και ουκ αντέστη κατά πρόσωπον αυτού.
Β Παραλ. 13,7   Γυρω δε από αυτόν συνεκεντρώθησαν άνδρες διεφθαρµένοι και παράνοµοι. Μαζή δε µε αυτούς αντιστάθηκε
εναντίον του Ροβοάµ του υιού του Σολοµώντος. Ο Ροβοάµ τότε ήτο µικρός εις την ηλικίαν και δειλός εις την καρδίαν. Δι'
αυτό δε και δεν ηµπόρεσε να αντισταθή εναντίον του Ιεροβοάµ.
Β Παραλ. 13,8    και νύν υµείς λέγετε αντιστήναι κατά πρόσωπον βασιλείας Κυρίου διά χειρός υιών Δαυίδ· και υµείς πλήθος
πολύ και µεθ υµών µόσχοι χρυσοί, ούς εποίησεν υµίν Ιεροβοάµ εις θεούς.
Β Παραλ. 13,8  Και τώρα σεις επήρατε την απόφασιν να αντισταθήτε εναντίον της βασιλείας του Κυρίου, η οποία ευρίσκεται
εις τα χέρια των υιών του Δαυίδ. Είσθε, βέβαια, πολυάριθµοι και µαζή σας έχετε τους χρυσούς ειδωλολατρικούς µόσχους,
τους οποίους κατεσκεύασε και παρέδωσεν εις σας ο Ιεροβοάµ ως θεούς.
Β Παραλ. 13,9    ή ουκ εξεβάλετε τους ιερείς Κυρίου τους υιούς Ααρών και τους Λευίτας και εποιήσατε εαυτοίς ιερείς εκ τού
λαού της γής πάσης; ο προσπορευόµενος πληρώσαι τας χείρας εν µόσχω εκ βοών και κριοίς επτά και εγίνετο εις ιερέα τώ
µη όντι θεώ.
Β Παραλ. 13,9  Αλήθεια, σεις δεν εδιώξατε τους αληθινούς ιερείς του Κυρίου, τους απογόνους του Ααρών, και τους Λευίτας



και εκάµατε δια τον εαυτόν σας ιερείς, προερχοµένους από οποιονδήποτε λαόν όλης της χώρας; Καθένας, ο οποίος ήρχετο
να αφιερώση τον εαυτόν του φέρων εις τα χέρια του µόσχον και επτά κριούς, εγίνετο ιερεύς εις θεόν µη πραγµατικόν.
Β Παραλ. 13,10   και ηµείς Κύριον τον Θεόν ηµών ουκ εγκατελίποµεν, και οι ιερείς αυτού λειτουργούσι τώ Κυρίω οι υιοί
Ααρών και οι Λευίται, και εν ταίς εφηµερίαις αυτών·
Β Παραλ. 13,10  Ηµείς όµως δεν εγκαταλείψαµεν Κυριον τον Θεόν µας και οι αληθινοί ιερείς, οι απόγονοι δηλαδή του
Ααρών, υπηρετούν εδώ τον Κυριον µαζή µε τους Λευίτας, τακτοποιηµένοι εις τας ιερατικάς αυτών τάξεις.
Β Παραλ. 13,11   θυµιώσι τώ Κυρίω ολοκαύτωµα πρωΐ και δείλης και θυµίαµα συνθέσεως και προθέσεις άρτων επί της
τραπέζης της καθαράς, και η λυχνία η χρυσή και οι λύχνοι της καύσεως ανάψαι δείλης, ότι φυλάσσοµεν τας φυλακάς
Κυρίου τού Θεού των πατέρων ηµών, και υµείς εγκατελίπετε αυτόν.
Β Παραλ. 13,11  Αυτοί προσφέρουν θυµίαµα στον Κυριον, όπως επίσης και το καθιερωµένον δια κάθε πρωΐαν και εσπέραν
ολοκαύτωµα· προσφέρουν και το ευώδες θυµίαµα το σύνθετον από πολλά αρώµατα. Αυτοί θέτουν τους άρτους της
προθέσεως επάνω εις την καθαράν τράπεζαν, ανάπτουν κάθε απόγευµα τους λύχνους της χρυσής λυχνίας. Και ταύτα, διότι
ηµείς τηρούµεν τας εντολάς Κυρίου του Θεού των πατέρων µας, ενώ σστον έχετε εγκαταλείψει.
Β Παραλ. 13,12   και ιδού µεθ ηµών εν αρχή Κύριος και οι ιερείς αυτού και αι σάλπιγγες της σηµασίας τού σηµαίνειν εφ
ηµάς. οι υιοί τού Ισραήλ µη πολεµήσητε προς Κύριον Θεόν των πατέρων ηµών, ότι ουκ ευοδώσεται υµίν.
Β Παραλ. 13,12  Ιδού, ιδικός µας αρχηγός και µαζή µε ηµάς είναι ο Κυριος και οι ιερείς του, όπως και αι ιεραί σάλπιγγες, δια
να σαλπίζουν δι' ηµάς τα ιερά σαλπίσµατά των. Παιδιά του ισραηλιτικού λαού, µη πολεµήτε Κυριον τον Θεόν των πατέρων
σας, διότι δεν θα ευοδωθή ο πόλεµός σας εναντίον µας”.
Β Παραλ. 13,13   και Ιεροβοάµ απέστρεψε το ένεδρον ελθείν αυτώ εκ των όπισθεν· και εγένετο έµπροσθεν Ιούδα, και το
ένεδρον εκ των όπισθεν.
Β Παραλ. 13,13  Ο Ιεροβοάµ δεν συνεκινήθη από αυτά, αλλά έστησε την ενέδραν του οπίσω από τους Ιουδαίους. Ετσι δε
υπήρχε στρατός του Ιεροβοάµ εµπρός από τον στρατόν των Ιουδαίων και πίσω από αυτούς ήτο η ενέδρα.
Β Παραλ. 13,14   και απέστρεψεν Ιούδας, και ιδού αυτοίς ο πόλεµος εκ των έµπροσθεν και εκ των όπισθεν, και εβόησαν προς
Κύριον, και οι ιερείς εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι·
Β Παραλ. 13,14  Ο στρατός των Ιουδαίων εστράφη οπίσω και ιδού είδεν αίφνης, ότι ο πόλεµος εναντίον αυτών ήτο και
έµπροσθεν και όπισθεν, µε κραυγήν δε µεγάλην εζήτησαν τον Κυριον προς βοήθειαν, οι δε ιερείς εσάλπισαν µε τας ιεράς
σάλπιγγας.
Β Παραλ. 13,15   και εβόησαν άνδρες Ιούδα και εγένετο εν τώ βοάν άνδρας Ιούδα και Κύριος επάταξε τον Ιεροβοάµ και τον
Ισραήλ εναντίον Αβιά και Ιούδα.
Β Παραλ. 13,15  Ο στρατός των Ιουδαίων εβόησε µε µεγάλην κραυγήν, ο δε Κυριος εκτύπησε τον Ιεροβοάµ και τον
ισραηλιτικόν λαόν εµπρός στον Αβιά και στον ιουδαϊκόν λαόν.
Β Παραλ. 13,16   και έφυγον οι υιοί Ισραήλ από προσώπου Ιούδα, και παρέδωκεν αυτούς Κύριος εις τας χείρας αυτών.
Β Παραλ. 13,16  Οι Ισραηλίται ετράπησαν εις φυγήν ενώπιον των Ιουδαίων και παρέδωκεν αυτούς ο Κυριος εις τα χέρια των
Ιουδαίων.
Β Παραλ. 13,17   και επάταξεν εν αυτοίς Αβιά και ο λαός αυτού πληγήν µεγάλην, και έπεσον τραυµατίαι από Ισραήλ
πεντακόσιαι χιλιάδες άνδρες δυνατοί.
Β Παραλ. 13,17  Ο Αβιά και ο στρατός του εκτύπησαν και επέφεραν µεγάλην καταστροφήν, ώστε έπεσαν στο πεδίον της
µάχης νεκροί πεντακόσιαι χιλιάδες εµπειροπόλεµοι άνδρες.
Β Παραλ. 13,18   και εταπεινώθησαν οι υιοί Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη, και κατίσχυσαν οι υιοί Ιούδα, ότι ήλπισαν επί Κύριον
Θεόν των πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 13,18  Οι Ισραηλίται εταπεινώθησαν κατά την ηµέραν εκείνην, οι δε Ιουδαίοι υπερίσχυσαν και τους ενίκησαν,
διότι είχαν στηρίξει τας ελπίδας των εις Κυριον τον Θεόν των πατέρων των.
Β Παραλ. 13,19   και κατεδίωξεν Αβιά οπίσω Ιεροβοάµ και προκατελάβετο παρ αυτού πόλεις, την Βαιθήλ και τας κώµας
αυτής και την Ισανά και τας κώµας αυτής και την Εφρών και τας κώµας αυτής.
Β Παραλ. 13,19  Ο Αβιά κατεδίωξε τον Ιεροβοάµ και κατέλαβε τας πόλεις αυτού, την Βαιθήλ και τας περί αυτήν κώµας, την
Ισανά και τας περί αυτήν κώµας, Εφρών και τας περί αυτήν κώµας.
Β Παραλ. 13,20   και ουκ έσχεν ισχύν Ιεροβοάµ έτι πάσας τας ηµέρας Αβιά, και επάταξεν αυτόν Κύριος, και ετελεύτησε.
Β Παραλ. 13,20  Καθ' όλας δε τας ηµέρας που έζησεν ο Αβιά, ο Ιεροβοάµ ουδέποτε απέκτησε πλέον την δύναµίν του, ο δε
Κυριος εκτύπησεν αυτόν και τον εθανάτωσε.
Β Παραλ. 13,21   και κατίσχυσεν Αβιά και έλαβεν εαυτώ γυναίκας δεκατέσσαρας και εγέννησεν υιούς εικοσιδύο και
εκκαίδεκα θυγατέρας.
Β Παραλ. 13,21  Ο Αβιά όµως έγινεν ισχυρός, αυτός επήρεν ως συζύγους δεκατέσσερας γυναίκας, εγέννησε δε είκοσι δυό
υιούς και δεκαέξ θυγατέρας.
Β Παραλ. 13,22   και οι λοιποί λόγοι Αβιά και αι πράξεις αυτού και οι λόγοι αυτού γεγραµµένοι επί βιβλίω τού προφήτου
Αδδώ.
Β Παραλ. 13,22  Αι άλλαι πράξστου Αβιά, αι ενεργειαί του και οι λόγοι του, είναι γραµµένα στο βιβλίον του προφήτου Αδδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Β Παραλ. 14,1    Καί απέθανεν Αβιά µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Ασά υιός
αυτού αντ αυτού. εν ταίς ηµέραις Ασά ησύχασεν η γη Ιούδα δέκα έτη,
Β Παραλ. 14,1   Ο Αβιά απέθανε και έθαψαν αυτόν µε τους προπάτοράς του εις την πόλιν του Δαυίδ , την Ιερουσαλήµ. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Ασά. Κατά την εποχήν του Ασά το βασίλειον του Ιούδα έµενεν ήσυχον επί δέκα έτη .
Β Παραλ. 14,2    και εποίησε το καλόν και το ευθές ενώπιον Κυρίου τού Θεού αυτού.
Β Παραλ. 14,2  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού του.
Β Παραλ. 14,3    και απέστησε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων και τα υψηλά και συνέτριψε τας στήλας και εξέκοψε τα άλση
Β Παραλ. 14,3  Αυτός απεµάκρυνε τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, απηγόρευσε τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους,
συνέτριψε τας ειδωλολατρικάς στήλας και κατέκαψε τα άλση των ειδώλων .



Β Παραλ. 14,4    και είπε τώ Ιούδα εκζητήσαι τον Κύριον Θεόν των πατέρων αυτών και ποιήσαι τον νόµον και τας εντολάς.
Β Παραλ. 14,4  Διέταξεν επίσης τους Ιουδαίους να λατρεύουν Κυριον τον Θεόν των πατέρων των και να εφαρµόζουν τον
Νοµον αυτού και τας εντολάς του.
Β Παραλ. 14,5    και απέστησεν από πασών πόλεων Ιούδα τα θυσιαστήρια και τα είδωλα, και ειρήνευσε
Β Παραλ. 14,5  Απεµάκρυνεν από όλας τας πόλστου βασιλείου του Ιούδα τα θυσιαστήρια και τα είδωλα. Ετσι δε το
βασίλειον του Ιούδα είχε περίοδον ειρήνης.
Β Παραλ. 14,6    πόλεις τειχήρεις εν γη Ιούδα, ότι ειρήνευσεν η γη· και ουκ ήν αυτώ πόλεµος εν τοίς έτεσι τούτοις, ότι
κατέπαυσε Κύριος αυτώ.
Β Παραλ. 14,6  Εκτισε περιτειχισµένας οχυράς πόλεις εις την περιοχήν της φυλής του Ιούδα, διότι η χώρα ευρίσκετο εις
ειρηνικήν περίοδον. Δεν υπήρχε πόλεµος κατά τα έτη αυτά, διότι ο Κυριος είχεν αναπαύσει αυτόν από τους πολέµους.
Β Παραλ. 14,7    και είπε τώ Ιούδα· οικοδοµήσωµεν τας πόλεις ταύτας και ποιήσωµεν τείχη και πύργους και πύλας και
µοχλούς, εν ώ της γής κυριεύσοµεν, ότι καθώς εξεζητήσαµεν Κύριον τον Θεόν ηµών, εξεζήτησεν ηµάς και κατέπαυσεν
ηµάς κυκλόθεν και ευώδωσεν ηµίν.
Β Παραλ. 14,7  Είπεν ο Ασά στους Ιουδαίους· “ας ανοικοδοµήσωµεν αυτάς τας πόλεις, ας τας περιβάλωµεν µε τείχη και
επάνω εις τα τείχη ας κτίσωµεν πύργους, ας θέσωµεν πύλας και µοχλούς, εφ' όσον η χώρα ευρίσκεται υπό την κυριαρχίαν
µας, διότι, όπως ηµείς εζητήσαµεν και ελατρεύσαµεν Κυριον τον Θεόν µας, έτσι και ο Θεός ενδιεφέρθη δι' ηµάς και µας
ανέπαυσεν από τους κύκλω εχθρούς µας και κατευώδωσε τα έργα µας.
Β Παραλ. 14,8    και εγένετο δύναµις τώ Ασά οπλοφόρων αιρόντων θυρεούς και δόρατα εν γη Ιούδα τριακόσιαι χιλιάδες και
εν γη Βενιαµίν πελτασταί και τοξόται διακόσιαι και ογδοήκοντα χιλιάδες, πάντες ούτοι πολεµισταί δυνάµεως.
Β Παραλ. 14,8  Απέκτησε δε ο Ασά στρατιωτικήν δύναµιν ενόπλων ανδρών, που έφεραν µεγάλας ασπίδας και δόρατα από
την φυλήν του Ιούδα τριακοσίας χιλιάδας· από δε την φυλήν του Βενιαµίν διακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας τοξότας και
στρατιώτας, που έφεραν µικράς ασπίδας. Ολοι αυτοί ήσαν ισχυροί και έµπειροι δια τον πόλεµον.
Β Παραλ. 14,9    και εξήλθεν επ αυτούς Ζαρέ ο Αιθίοψ εν δυνάµει εν χιλίαις χιλιάσι και άρµασι τριακοσίοις, και ήλθεν έως
Μαρισά.
Β Παραλ. 14,9  Εναντίον όµως αυτών εξεστράτευσεν από την Αιθιοπίαν ο Ζαρέ µε στρατόν ένα εκατοµµύριον και µε
τριακόσια πολεµικά άρµατα. Αυτός έφθασεν έως την Μαρισά.
Β Παραλ. 14,10   και εξήλθεν Ασά εις συνάντησιν αυτώ και παρετάξατο πόλεµον εν τή φάραγγι κατά βοράν Μαρισά .
Β Παραλ. 14,10  Ο Ασά εξήλθεν εναντίον του εις πόλεµον και παρετάχθη δια την µάχην εις την κοιλάδα, η οποία ευρίσκετο
προς βορράν της Μαρισά.
Β Παραλ. 14,11   και εβόησεν Ασά προς Κύριον Θεόν αυτού και είπε· Κύριε, ουκ αδυνατεί παρά σοί σώζειν εν πολλοίς και εν
ολίγοις· κατίσχυσον ηµάς, Κύριε ο Θεός ηµών, ότι επί σοί πεποίθαµεν και επί τώ ονόµατί σου ήλθοµεν επί το πλήθος το
πολύ τούτο· Κύριε ο Θεός ηµών, µη κατισχυσάτω προς σε άνθρωπος.
Β Παραλ. 14,11  Ο Ασά εβόησε προς Κυριον τον Θεόν του και είπε· “Κυριε, δεν είναι εις σε αδύνατον να µας σώσης µε
πολλούς και µε ολίγους άνδρας µας. Ενίσχυσέ µας και τώρα, Κυριε ο Θεός ηµών, διότι εις σε έχοµεν στηρίξει τας ελπίδας
µας και εν ονόµατί σου ήλθοµεν να αντιπαραταχθώµεν στο µέγα τούτο πλήθος των ανδρών. Κυριε, ο Θεός ηµών, ας µη
υπερισχύση ενώπιόν σου αυτός ο άνθρωπος”.
Β Παραλ. 14,12   και επάταξε Κύριος τους Αιθίοπας εναντίον Ιούδα, και έφυγον Αιθίοπες·
Β Παραλ. 14,12  Ο Κυριος εκτύπησε και κατετρόπωσε τους Αιθίοπας ενώπιον του Ιούδα, ώστε οι Αιθίοπες ετράπησαν εις
φυγήν.
Β Παραλ. 14,13   και κατεδίωξεν αυτούς Ασά και ο λαός αυτού έως Γεδώρ, και έπεσον Αιθίοπες ώστε µη είναι εν αυτοίς
περιποίησιν, ότι συνετρίβησαν ενώπιον Κυρίου και εναντίον της δυνάµεως αυτού, και εσκύλευσαν σκύλα πολλά.
Β Παραλ. 14,13  Ο Ασά τους κατεδίωξε µαζή µε τον στρατόν του έως την Γεδώρ. Επεσαν δε τόσοι πολλοί από τους Αιθίοπας,
ώστε δεν κατώρθωσαν πλέον να αναλάβουν δύναµιν, διότι συνετρίβησαν ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του στρατού
του. Ο Ασά και ο στρατός του επήραν πολλά λάφυρα από τους νικηθέντας εχθρούς.
Β Παραλ. 14,14   και εξέκοψαν τας κώµας αυτών κύκλω Γεδώρ, ότι εγενήθη έκστασις Κυρίου επ αυτούς, και εσκύλευσαν
πάσας τας πόλεις αυτών, ότι πολλά σκύλα εγενήθη αυτοίς·
Β Παραλ. 14,14  Οι Ιουδαίοι εν συνεχεία κατέλαβον τας κώµας, που υπήρχον γύρω από την Γεδώρ, διότι κατάπληξις εκ
µέρους του Κυρίου έπεσεν εις τας πόλεις αυτάς. Ετσι οι Ιουδαίοι ελεηλάτησαν όλας αυτάς τας πόλεις, διότι υπήρχον πολλά
λάφυρα εις αυτάς.
Β Παραλ. 14,15   και γε σκηνάς κτήσεων, τους Αλιµαζονείς, εξέκοψαν και έλαβον πρόβατα πολλά και καµήλους και
επέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 14,15  Κατέλαβον πολλά ποιµνιοστάσια, κατέβαλον τους Αλιµαζονείς, εξέκοψαν και παρέλαβον πολλά πρόβατα
και καµήλους και επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Β Παραλ. 15,1    Καί Αζαρίας υιός Ωδήδ, εγένετο επ αυτόν πνεύµα Κυρίου,
Β Παραλ. 15,1   Πνεύµα Κυρίου ήλθε κατά τον καιρόν εκείνον στον Αζαρίαν, τον υιόν του Ωδήδ.
Β Παραλ. 15,2    και εξήλθεν εις απάντησιν Ασά και παντί Ιούδα και Βενιαµίν και είπεν· ακούσατέ µου, Ασά και πάς Ιούδα
και Βενιαµίν. Κύριος µεθ υµών εν τώ είναι υµάς µετ αυτού, και εάν εκζητήσητε αυτόν, ευρεθήσεται υµίν, και εάν
εγκαταλίπητε αυτόν, εγκαταλείψει υµάς.
Β Παραλ. 15,2  Εξήλθεν αυτός να προϋπαντήση τον Ασά και όλους τους άνδρας της φυλής του Ιούδα και του Βενιαµίν και
είπεν· “ακούσατέ µε, Ασά και όλοι οι Ιουδαίοι και οι της φυλής Βενιαµίν. Ο Κυριος είναι µαζή σας, διότι και σεις είσθε µαζή
µε αυτόν. Εάν σεις εξακολουθήσετε να καταφεύγετε προς αυτόν και να τον λατρεύετε, και αυτός θα ευρίσκεται µαζή σας.
Εάν όµως σστον εγκαταλείψετε, και αυτός θα σας εγκαταλείψη.
Β Παραλ. 15,3    και ηµέραι πολλαί τώ Ισραήλ εν ου θεώ αληθινώ και ουχ ιερέως υποδεικνύοντος και εν ου νόµω·
Β Παραλ. 15,3   Επί πολύ όµως χρονικόν διάστηµα Οι Ισραηλίται θα είναι χωρίς τον αληθινόν Θεόν, χωρίς ιερέα να τους
διδάσκη, χωρίς Νοµον.



Β Παραλ. 15,4    και επιστρέψει αυτούς επί Κύριον Θεόν Ισραήλ, και ευρεθήσεται αυτοίς.
Β Παραλ. 15,4  Η θλίψις όµως θα επαναφέρη αυτούς προς Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ και ο Κυριος θα ευρεθή πάλιν  µαζή
τους.
Β Παραλ. 15,5    και εν εκείνω τώ καιρώ ουκ έστιν ειρήνη τώ εκπορευοµένω και τώ εισπορευοµένω , ότι έκστασις Κυρίου επί
πάντας τους κατοικούντας τας χώρας.
Β Παραλ. 15,5   Κατά τον καιρόν όµως εκείνον δεν θα υπάρχη ειρήνη και ασφάλεια εις καθένα , που θα περιοδεύη ανά την
χώραν αυτήν, διότι κάποιος θείος τρόµος θα επιπέση εις όλους τους κατοίκους των χωρών αυτών.
Β Παραλ. 15,6    και πολεµήσει έθνος προς έθνος και πόλις προς πόλιν, ότι ο Θεός εξέστησεν αυτούς εν πάση θλίψει.
Β Παραλ. 15,6  Το ένα έθνος θα πολεµή εναντίον του άλλου έθνους και η µία πόλις εναντίον της άλλης πόλεως, διότι ο Θεός
θα τους έχη κτυπήσει µε θλίψεις κάθε είδους.
Β Παραλ. 15,7    και υµείς ισχύσατε, και µη εκλυέσθωσαν αι χείρες υµών, ότι έστι µισθός τή εργασία υµών.
Β Παραλ. 15,7   Σεις όµως να φανήτε γενναίοι και αι χείρες σας ας µη παραλύσουν, διότι εις την εργασίαν σας θα δοθή η
πρέπουσα αµοιβή”.
Β Παραλ. 15,8    και εν τώ ακούσαι τους λόγους τούτους και την προφητείαν Αδάδ τού προφήτου και κατίσχυσε και εξέβαλε
τα βδελύγµατα από πάσης της γής Ιούδα και Βενιαµίν και από των πόλεων, ών κατέσχεν Ιεροβοάµ εν όρει Εφραίµ, και
ενεκαίνισε το θυσιαστήριον Κυρίου, ό ήν έµπροσθεν τού ναού Κυρίου.
Β Παραλ. 15,8  Οταν οι Ιουδαίοι, και µάλιστα ο Ασά, ήκουσε τους λόγους αυτούς και την προφητείαν του προφήτου Αδάδ,
ενισχύθη ακόµη περισσότερον και εξεδίωξε τα βδελυρά ειδωλολατρικά αγάλµατα από όλην την χώραν της φυλής Ιούδα
και Βενιαµίν και από τας πόλεις, τας οποίας είχε προηγουµένως καταλάβει ο Ιεροβοάµ εις την ορεινήν περιοχήν της φυλής
του Εφραίµ. Επεσκεύασε δε και ενεκαινίασε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το οποίον ευρίσκετο εµπρός του ναού του Κυρίου
εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 15,9 και εξεκκλησίασε τον Ιούδαν και Βενιαµίν και τους προσηλύτους τους παροικούντας µετ αυτού από Εφραίµ
και από Μανασσή και από Συµεών, ότι προσετέθησαν προς αυτόν πολλοί τού Ισραήλ εν τώ ιδείν αυτούς , ότι Κύριος ο Θεός
αυτού µετ αυτού.
Β Παραλ. 15,9  Συνεκέντρωσεν όλους τους άνδρας της φυλής Ιούδα και της φυλής Βενιαµίν , όπως επίσης και τους ξένους, οι
οποίοι παρεπιδηµούσαν µε αυτούς, από τας φυλάς Εφραίµ, Μανασσή και Συµεών, διότι πολλοί είχαν προστεθή προς αυτόν,
όταν αυτοί είδαν ότι Κυριος ο Θεός ήτο µαζή του.
Β Παραλ. 15,10   και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήµ εν τώ µηνί τώ τρίτω εν τώ έτει τώ πεντεκαιδεκάτω της βασιλείας Ασά .
Β Παραλ. 15,10  Αυτοί συνεκεντρώθησαν εις την Ιερουσαλήµ κατά τον τρίτον µήνα του δεκάτου πέµπτου έτους της
βασιλείας του Ασά.
Β Παραλ. 15,11   και έθυσε τώ Κυρίω εν τή ηµέρα εκείνη από των σκύλων, ών ήνεγκαν, µόσχους επτακοσίους και πρόβατα
επτακισχίλια.
Β Παραλ. 15,11  Ο Ασά προσέφερε θυσίαν προς τον Κυριον κατά την ηµέραν εκείνην, από τα λάφυρα, τα οποία είχαν φέρει
εις την Ιερουσαλήµ, επτακοσίους µόσχους και επτά χιλιάδες πρόβατα.
Β Παραλ. 15,12   και διήλθεν εν διαθήκη ζητήσαι Κύριον Θεόν των πατέρων αυτών εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της
ψυχής αυτών·
Β Παραλ. 15,12 Ανέλαβε την υποχρέωσιν δια διαθήκης να καταφεύγουν οι Ιουδαίοι προς Κυριον τον Θεόν των πατέρων των
και να λατρεύουν αυτόν µε όλην των την καρδίαν και µε όλην των την ψυχήν.
Β Παραλ. 15,13   και πάς, ός εάν µη εκζητήση τον Κύριον Θεόν τού Ισραήλ, αποθανείται από νεωτέρου έως πρεσβυτέρου,
από ανδρός έως γυναικός.
Β Παραλ. 15,13  Καθε δε Ιουδαίος, ο οποίος δεν θα ελάτρευε Κυριον τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού, θα εφονεύετο, από τον
νεώτερον έως τον µεγαλύτερον, από άνδρα έως γυναίκα.
Β Παραλ. 15,14   και ώµοσαν εν Κυρίω εν φωνή µεγάλη και εν σάλπιγξι και εν κερατίναις.
Β Παραλ. 15,14  Ολοι ωρκίσθησαν στον Κυριον µε φωνήν µεγάλην, καθ' ον χρόνον ηχούσαν αι ιεραί κεράτιναι σάλπιγγες.
Β Παραλ. 15,15   και ηυφράνθησαν πάς Ιούδα περί τού όρκου, ότι εξ όλης της ψυχής ώµοσαν και εν πάση θελήσει εζήτησαν
αυτόν, και ευρέθη αυτοίς και κατέπαυσε Κύριος αυτοίς κυκλόθεν.
Β Παραλ. 15,15  Ολοι οι Ιουδαίοι ευφράνθησαν δια τον όρκον, που είχαν δώσει, διότι ωρκίσθησαν µε όλην των την ψυχήν
και µε όλην την θέλησίν των να λατρεύουν τον Θεόν. Ο δε Κυριος ήλθε βοηθός εις αυτούς, τους ανέπαυσε και τους
περιεφρούρησεν από τους γύρω εχθρούς.
Β Παραλ. 15,16   και την Μααχά την µητέρα αυτού µετέστησε τού µη είναι τή Αστάρτη λειτουργούσαν και κατέκοψε το
είδωλον και κατέκαυσεν εν χειµάρω Κέδρων.
Β Παραλ. 15,16  Ο Ασά και αυτήν ακόµη την µητέρα του την Μααχά καθήρεσεν από το αξίωµα της βασιλοµήτορος και την
εξετόπισε, δια να µη είναι πλέον λειτουργός εις την θεάν Αστάρτην. Το δε είδωλον αυτό της θεάς το κατέκοψε και το
κατέκαυσεν στον χείµαρρον των Κέδρων.
Β Παραλ. 15,17   πλήν τα υψηλά ουκ απέστησαν, έτι υπήρχεν εν τώ Ισραήλ· αλλ η καρδία Ασά εγένετο πλήρης πάσας τας
ηµέρας αυτού.
Β Παραλ. 15,17  Αλλά τους υψηλούς λατρευτικούς τόπους δεν τους κατήργησαν οι Ιουδαίοι και έτσι αυτοί υπήρχον ακόµη
εν µέσω του ισραηλιτικού λαού. Η καρδιά όµως του Ασά εδόθη εξ ολοκλήρου προς τον Θεόν όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Β Παραλ. 15,18   και εισήνεγκε τα άγια Δαυίδ τού πατρός αυτού και τα άγια οίκου τού Θεού, αργύριον και χρυσίον και
σκεύη.
Β Παραλ. 15,18 Ο Ασά ετοποθέτησεν στον ναόν όλα τα αφιερώµατα του προπάτορός του Δαυίδ και τα αφιερώµατα γενικώς
τα προοριζόµενα δια τον ναόν του Θεού, αργύριον και χρυσίον και ιερά σκεύη.
Β Παραλ. 15,19   και πόλεµος ουκ ήν µετ αυτού έως τού πέµπτου και τριακοστού έτους της βασιλείας Ασά .
Β Παραλ. 15,19  Πολεµος εναντίον του Ασά δεν έγινε µέχρι του τριακοστού πέµπτου έτους της βασιλείας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Β Παραλ. 16,1    Καί εν τώ ογδόω και τριακοστώ έτει της βασιλείας Ασά ανέβη βασιλεύς Ισραήλ επί Ιούδαν και ωκοδόµησε



την αµά τού µη δούναι έξοδον και είσοδον τώ Ασά βασιλεί Ιούδα.
Β Παραλ. 16,1   Κατά το τριακοστόν όγδοον έτος της βασιλείας του Ασά , ο Βαασά, βασιλεύς του βασιλείου του Ισραήλ,
εξεστράτευσεν εναντίον του βασιλείου του Ιούδα και ωχύρωσε την Ραµά, δια να µη παρέχη στον Ασά, τον βασιλέα των
Ιουδαίων, ελευθερίαν να εισέρχεται και να εξέρχεται εις την χώραν του.
Β Παραλ. 16,2    και έλαβεν Ασά αργύριον και χρυσίον εκ θησαυρών οίκου Κυρίου και οίκου τού βασιλέως και απέστειλε
προς τον υιόν τού Άδερ βασιλέως Συρίας τον κατοικούντα εν Δαµασκώ λέγων·
Β Παραλ. 16,2  Ο Ασά επήρεν αργύριον και χρυσίον από τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και από το βασιλικόν
θησαυροφυλάκιον και έστειλεν αυτά µε απεσταλµένους του προς τον υιόν του Αδερ, βασιλέα της Συρίας, ο οποίος
κατοικούσεν εις την Δαµασκόν και του παρήγγειλε·
Β Παραλ. 16,3    διάθου διαθήκην ανά µέσον εµού και σού και ανά µέσον τού πατρός µου και ανά µέσον τού πατρός σου·
ιδού απέσταλκά σοι χρυσίον και αργύριον, δεύρο και διασκέδασον απ εµού τον Βαασά βασιλέα Ισραήλ και απελθέτω απ
εµού.
Β Παραλ. 16,3  “κλείσε συµφωνίαν φιλίας µεταξύ εµού και σου, οµοίαν προς εκείνην που υπήρχε µεταξύ του πατρός µου και
του πατρός σου. Ιδού εγώ σου έχω αποστείλει χρυσίον και αργύριον. Ελα και διασκόρπισε µακράν από εµέ τον Βαασά,
βασιλέα των Ισραηλιτών, δια να απέλθη αυτός από την περιοχήν µου”.
Β Παραλ. 16,4    και ήκουσεν υιός Άδερ τού βασιλέως Ασά και απέστειλε τους άρχοντας της δυνάµεως αυτού επί τας πόλεις
Ισραήλ και επάταξε την Αϊών και την Δάν και την Αβελµαΐν και πάσας τας περιχώρους Νεφθαλί .
Β Παραλ. 16,4  Ο υιός του Αδερ, ο βασιλεύς της Συρίας εδέχθη την πρότασιν του Ασά και έστειλε τους αρχηγούς µε τον
στρατόν του εναντίον των πόλεων του βασιλείου του Ισραήλ και εκτύπησε τας πόλεις, την Αϊών, την Δαν και την Αβελαίν
και όλην την χώραν της φυλής του Νεφθαλί.
Β Παραλ. 16,5    και εγένετο εν τώ ακούσαι Βαασά απέλιπε τού µηκέτι οικοδοµείν την αµά και κατέπαυσε το έργον αυτού.
Β Παραλ. 16,5  Οταν ο Βαασά επληροφορήθη τούτο, εσταµάτησε πλέον να οχυρώνη την Ραµά και διέκοψε την εργασίαν του
αυτήν.
Β Παραλ. 16,6    και Ασά βασιλεύς έλαβε πάντα τον Ιούδαν και έλαβε τους λίθους της αµά και τα ξύλα αυτής, ά ωκοδόµησε
Βαασά, και ωκοδόµησεν εν αυτοίς την Γαβαέ και την Μασφά.
Β Παραλ. 16,6  Ο βασιλεύς Ασά επήρε τότε µαζή του όλους τους Ιουδαίους, ήλθεν εις την Ραµά, επήρε τους λίθους και τα
ξύλα µε τα οποία ωχύρωνεν ο Βαασά την Ραµά, και µε αυτά ωχύρωσεν αυτός την Γαβαέ και την Μασφά.
Β Παραλ. 16,7    και εν τώ καιρώ εκείνω ήλθεν Ανανί ο προφήτης προς Ασά βασιλέα Ιούδα και είπεν αυτώ· εν τώ πεποιθέναι
σε επί βασιλέα Συρίας και µη πεποιθέναι σε επί Κύριον Θεόν σου, διά τούτο εσώθη η δύναµις Συρίας από της χειρός σου.
Β Παραλ. 16,7  Κατά την εποχήν εκείνην ήλθεν προς τον Ασά, τον βασιλέα της φυλής Ιούδα, ο Ανανί ο προφήτης και του
είπε· “επειδή συ εστήριξες την πεποίθησίν σου στον βασιλέα της Συρίας και δεν εστηρίχθης εις Κυριον τον Θεόν σου , δια
τούτο διέφυγεν από τα χέρια σου ο στρατός της Συρίας και εσώθη .
Β Παραλ. 16,8    ουχ οι Αιθίοπες και Λίβυες ήσαν εις δύναµιν πολλήν εις θάρσος, εις ιππείς εις πλήθος σφόδρα; και εν τώ
πεποιθέναι σε επί Κύριον παρέδωκεν εις χείράς σου;
Β Παραλ. 16,8  Οι Αιθίοπες και οι Λιβυες δεν ήσαν περισσότεροι και ορµητικότεροι; Δεν είχαν αυτοί και πολυάριθµον
ιππικόν; Και όµως, επειδή είχες στηρίξει την πεποίθησίν σου στον Κυριον, ο Κυριος παρέδωκεν αυτούς εις τα χέρια σου.
Β Παραλ. 16,9    ότι οι οφθαλµοί Κυρίου επιβλέπουσιν εν πάση τή γη κατισχύσαι εν πάση καρδία πλήρει προς αυτόν.
ηγνόηκας επί τούτω· από τού νύν έσται µετά σού πόλεµος.
Β Παραλ. 16,9  Διότι οι οφθαλµοί του Κυρίου επιβλέπουν εις όλην την οικουµένην, δια να στηρίζουν και να ενισχύουν
εκείνους, οι οποίοι έχουν εξ ολοκλήρου αφωσιωµένην την καρδίαν των προς αυτόν. Συ όµως ηγνόησες αυτόν. Από τώρα
και στο µέλλον θα γίνεται πόλεµος εναντίον σου”.
Β Παραλ. 16,10   και εθυµώθη Ασά τώ προφήτη και παρέθετο αυτόν εις φυλακήν, ότι ωργίσθη επί τούτω· και ελυµήνατο
Ασά εν τώ λαώ εν τώ καιρώ εκείνω.
Β Παραλ. 16,10  Ο Ασά εθύµωσεν εναντίον του προφήτου και έρριψεν αυτόν εις την φυλακήν, διότι ωργίσθη δια τα λόγια
του. Επί πλέον έλαβε κατά τον καιρόν εκείνον και σκληρά µέτρα εναντίον µερικών εκ του λαού του.
Β Παραλ. 16,11   Καί ιδού οι λόγοι Ασά οι πρώτοι και οι έσχατοι γεγραµµένοι εν βιβλίω βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 16,11  Ιδού, τα αλλά έργα του Ασά τα πρώτα και τα τελευταία , είναι γραµµένα στο βιβλίον των βασιλέων του
Ιούδα και του Ισραήλ.
Β Παραλ. 16,12   και εµαλακίσθη Ασά εν τώ έτει τώ ενάτω και τριακοστώ της βασιλείας αυτού τους πόδας , έως σφόδρα
εµαλακίσθη· και εν τή µαλακία αυτού ουκ εζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς.
Β Παραλ. 16,12  Ο Ασά κατά το τριακοστόν ένατον έτος της βασιλείας του, ησθένησε στους πόδας του και υπέφερε πάρα
πολύ. Κατά την ασθένειάν του αυτήν δεν εζήτησε την βοήθειαν του Κυρίου, αλλά κατέφυγεν στους ιατρούς.
Β Παραλ. 16,13   και εκοιµήθη Ασά µετά των πατέρων αυτού και ετελεύτησεν εν τώ τεσσαρακοστώ έτει της βασιλείας
αυτού,
Β Παραλ. 16,13  Ο Ασά απέθανε και ετάφη µαζή µε τους πατέρας του. Απέθανε δε κατά το τεσσαρακοστόν έτος της
βασιλείας του.
Β Παραλ. 16,14   και έθαψαν αυτόν εν τώ µνήµατι, ώ ώρυξεν εαυτώ εν πόλει Δαυίδ, και εκοίµησαν αυτόν επί της κλίνης και
έπλησαν αρωµάτων και γένη µύρων µυρεψών και εποίησαν αυτώ εκφοράν µεγάλην έως σφόδρα.
Β Παραλ. 16,14  Εθαψαν αυτόν εις µνηµείον, το οποίον ο ίδιος δια τον εαυτόν του είχεν ανοίξει εις την πόλιν του Δαυίδ. Τον
ετοποθέτησαν στο νεκροκράββατον, που είχαν γεµίσει µε αρώµατα και διάφορα άλλα είδη µύρων, τα οποία
κατασκευάζουν οι µυροποιοί. Εκαµαν έτσι εις αυτόν πολύ µεγάλην και επίσηµον κηδείαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Β Παραλ. 17,1    Καί εβασίλευσεν Ιωσαφάτ υιός αυτού αντ αυτού, και κατίσχυσεν Ιωσαφάτ επί τον Ισραήλ.
Β Παραλ. 17,1   Αντί του Ασά έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ υπερίσχυσε πολεµικώς κατά του βασιλείου
των Ισραηλιτών.
Β Παραλ. 17,2    και έδωκε δύναµιν εν πάσαις ταίς πόλεσιν Ιούδα ταίς οχυραίς και κατέστησεν ηγουµένους εν πάσαις ταίς



πόλεσιν Ιούδα και εν πόλεσιν Εφραίµ, ας προκατελάβετο Ασά ο πατήρ αυτού.
Β Παραλ. 17,2  Εστειλε στρατιωτικήν δύναµιν εις όλας τας οχυράς πόλστου βασιλείου Ιούδα και κατέστησεν αρχηγούς εις
όλας τας πόλστου βασιλείου τούτου και εις τας πόλεις της φυλής του Εφραίµ, τας οποίας προηγουµένως είχε καταλάβει ο
Ασά, ο πατήρ του.
Β Παραλ. 17,3    και εγένετο Κύριος µετά Ιωσαφάτ, ότι επορεύθη εν οδοίς τού πατρός αυτού ταίς πρώταις και ουκ εξεζήτησε
τα είδωλα,
Β Παραλ. 17,3   Ο Κυριος ήτο µαζή µε τον Ιωσαφάτ, διότι αυτός επορεύθη στους δρόµους, τους οποίους κατ' αρχάς είχε
βαδίσει και ο πατήρ του και δεν εξέκλινε εις την λατρείαν των ειδώλων,
Β Παραλ. 17,4    αλλά Κύριον τον Θεόν τού πατρός αυτού εξεζήτησε και εν ταίς εντολαίς τού πατρός αυτού επορεύθη, και
ουχ ως τα έργα τού Ισραήλ.
Β Παραλ. 17,4  αλλά ελάτρευσε Κυριον τον Θεόν του πατρός του και επορεύθη εις τας εντολάς του πατρός του, τα δε έργα
του δεν ήσαν ωσάν τα έργα των αποστατηµένων Ισραηλιτών.
Β Παραλ. 17,5    και κατεύθυνε Κύριος την βασιλείαν εν χειρί αυτού, και έδωκε πάς Ιούδα δώρα τώ Ιωσαφάτ, και εγένετο
αυτώ πλούτος και δόξα πολλή.
Β Παραλ. 17,5   Ο Κυριος κατηύθυνε την βασιλείαν αυτού υπό την χείρα του. Καθε δε ανήρ από το βασίλειον του Ιούδα
προσέφερε δώρα στον Ιωσαφάτ και έτσι αυτός απέκτησε πλούτον και δόξαν πολλήν.
Β Παραλ. 17,6    και υψώθη η καρδία αυτού εν οδώ Κυρίου, και έτι εξήρε τα υψηλά και τα άλση από της γής Ιούδα.
Β Παραλ. 17,6  Η καρδία αυτού υψώθη και προώδευσεν στον δρόµον Κυρίου, κατέστρεψεν όλους τους υψηλούς
ειδωλολατρικούς τόπους και τα ειδωλολατρικά σύµβολα της Αστάρτης από όλην την χώραν του βασιλείου του Ιούδα.
Β Παραλ. 17,7    και εν τώ τρίτω έτει της βασιλείας αυτού απέστειλε τους ηγουµένους αυτού και τους υιούς των δυνατών, τον
Αβδίαν και Ζαχαρίαν και Ναθαναήλ και Μιχαίαν, τού διδάσκειν εν πόλεσιν Ιούδα·
Β Παραλ. 17,7   Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του απέστειλε τους αρχηγούς του και τους υιούς των ισχυρών , τον
Αβδίαν, τον Ζαχαρίαν, τον Ναθαναήλ και τον Μιχαίαν, δια να διδάσκουν εις τας πόλστου Ιούδα τον Νοµον του Θεού.
Β Παραλ. 17,8    και µετ αυτών οι Λευίται Σαµαίας και Ναθανίας και Ζαβδίας και Ασιήλ και Σεµιραµώθ και Ιωνάθαν και
Αδωνίας και Τωβίας, οι Λευίται, και µετ αυτών Ελισαµά και Ιωράµ οι ιερείς,
Β Παραλ. 17,8  Μαζή µε αυτούς, ως βοηθοί των, ήσαν οι Λευίται ο Σαµαίας, ο Ναθανίας, ο Ζαβδίας, ο Ασιήλ, ο Σεµιραµώθ, ο
Ιωνάθαν, ο Αδωνίας και ο Τωβίας. Αυτοί ήσαν Λευίται. Μαζή µε αυτούς ήσαν και οι ιερείς, ο Ελισαµά και ο Ιωράµ.
Β Παραλ. 17,9    και εδίδασκον εν Ιούδα, και µετ αυτών βίβλος νόµου Κυρίου, και διήλθον εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και
εδίδασκον τον λαόν.
Β Παραλ. 17,9  Αυτοί είχον µαζή των το βιβλίον του Νοµου και εδίδασκον ανά την Ιουδαίαν. Διήλθον όλας τας πόλστου
Ιούδα και εδίδασκον τον λαόν.
Β Παραλ. 17,10   και εγένετο έκστασις Κυρίου επί πάσαις ταίς βασιλείαις της γής κύκλω Ιούδα, και ουκ επολέµουν προς
Ιωσαφάτ·
Β Παραλ. 17,10  Φοβος δε από Θεού κατέλαβεν όλας τας βασιλείας, αι οποίαι υπήρχον γύρω από την χώραν του βασιλείου
του Ιούδα, και δεν ετόλµησαν να πολεµήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ.
Β Παραλ. 17,11   και από των αλλοφύλων έφερον τώ Ιωσαφάτ δώρα και αργύριον και δόµατα, και οι Άραβες έφερον αυτώ
κριούς προβάτων επτακισχιλίους επτακοσίους.
Β Παραλ. 17,11  Μαλιστα δε µερικοί από τους Φιλισταίους προσέφεραν στον Ιωσαφάτ δώρα, αργύριον και άλλας δωρεάς.
Οι δε Αραβες έφεραν προς αυτόν από τα ποίµνιά των επτά χιλιάδας επτακοσίους κριούς .
Β Παραλ. 17,12   και ήν Ιωσαφάτ πορευόµενος µείζων έως εις ύψος και ωκοδόµησεν εν τή Ιουδαία οικήσεις και πόλεις
οχυράς.
Β Παραλ. 17,12  Ετσι δε ο Ιωσαφάτ εδοξάζετο και ανυψώνετο ολονέν και περισσότερον. Εκτισεν εις την Ιουδαίαν
συνοικισµούς και πόλεις οχυράς.
Β Παραλ. 17,13   και έργα πολλά εγένετο αυτώ εν τή Ιουδαία και άνδρες πολεµισταί δυνατοί ισχύοντες εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 17,13  Εκαµε και πολλά άλλα έργα εις την Ιουδαίαν, άνδρες δε δυνατοί και έµπειροι περί τον πόλεµον ήσαν
πλησίον του εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 17,14   και ούτος ο αριθµός αυτών κατ οίκους πατριών αυτών· και τώ Ιούδα χιλίαρχοι, Έδνας ο άρχων και µετ
αυτού υιοί δυνατοί δυνάµεως τριακόσιαι χιλιάδες·
Β Παραλ. 17,14  Αυτός δε είναι ο αριθµός των στρατιωτών κατά τας φυλάς, εις τας οποίας ανήκον. Εις την φυλήν του Ιούδα
υπήρχον χιλίαρχοι. Ο Εδνας ήτο ο αρχηγός και µαζή µε αυτόν ισχυροί άνδρες ανερχόµενοι εις τριακοσίας χιλιάδας.
Β Παραλ. 17,15   και µετ αυτόν Ιωανάν ο ηγούµενος και µετ αυτού διακόσιαι ογδοήκοντα χιλιάδες·
Β Παραλ. 17,15  Επειτα από αυτόν αρχηγός ήτο ο Ιωανάν· µαζή του ήσαν διακόσιαι ογδοήκοντα χιλιάδες.
Β Παραλ. 17,16   και µετ αυτόν Αµασίας ο τού Ζαρί, ο προθυµούµενος τώ Κυρίω, και µετ αυτού διακόσιαι χιλιάδες δυνατοί
δυνάµεως.
Β Παραλ. 17,16  Και έπειτα από αυτόν ήτο ο Αµασίας, ο υιός του Ζαρί, ο οποίος αυτοπροαιρέτως είχεν αφιερωθή στον
Κυριον. Μαζή του ήσαν διακόσιαι χιλιάδες ισχυροί άνδρες του στρατού.
Β Παραλ. 17,17   και εκ τού Βενιαµίν δυνατός δυνάµεως Ελιαδά και µετ αυτού τοξόται και πελτασταί διακόσιαι χιλιάδες.
Β Παραλ. 17,17  Από την φυλήν του Βενιαµίν ισχυρός ανήρ ήτο ο Ελιαδά και µαζή µε αυτόν ήσαν τοξόται και άλλοι,
φέροντες ελαφράς ασπίδας, διακόσιαι χιλιάδες.
Β Παραλ. 17,18   και µετ αυτόν Ιωζαβάδ και µετ αυτού εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδες δυνατοί πολέµου.
Β Παραλ. 17,18  Επειτα από αυτόν ήτο ο Ιωζαβάδ και µαζή µε αυτόν ήσαν εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδες άνδρες ισχυροί στον
πόλεµον.
Β Παραλ. 17,19   ούτοι οι λειτουργούντες τώ βασιλεί, εκτός ών έδωκεν ο βασιλεύς εν ταίς πόλεσι ταίς οχυραίς εν πάση τή
Ιουδαία.
Β Παραλ. 17,19  Αυτοί ήσαν εκείνοι, που υπηρετούσαν τον βασιλέα, εκτός εκείνων που ο βασιλεύς είχε στείλει εις διαφόρους
οχυράς πόλεις καθ' όλην την περιοχήν της Ιουδαίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Β Παραλ. 18,1    Καί εγενήθη τώ Ιωσαφάτ έτι πλούτος και δόξα πολλή, και επεγαµβρεύσατο εν οίκω Αχαάβ.
Β Παραλ. 18,1   Ο Ιωσαφάτ απέκτησεν ακόµη περισσότερον πλούτον και πάρα πολλήν δόξαν και συνεδέθη δια γάµου µε
τον οίκον του Αχαάβ.
Β Παραλ. 18,2    και κατέβη διά τέλους ετών προς Αχαάβ εις Σαµάρειαν· και έθυσεν αυτώ Αχαάβ πρόβατα και µόσχους
πολλούς και τώ λαώ τώ µετ αυτού και ηγάπα αυτόν τού συναναβήναι µετ αυτού εις αµώθ της Γαλααδίτιδος.
Β Παραλ. 18,2  Επειτα από µερικά έτη ο Ιωσαφάτ κατέβηκε προς τον Αχαάβ εις την Σαµάρειαν. Ο δε Αχαάβ έσφαξε προς
χάριν αυτού και της συνοδείας του πρόβατα και πολλούς µόσχους. Του επρότεινε δε να εκστρατεύση µαζή του εναντίον της
Ραµώθ, η οποία ευρίσκετο εις την χώραν Γαλαάδ.
Β Παραλ. 18,3    και είπεν Αχαάβ βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ βασιλέα Ιούδα· ει πορεύση µετ εµού εις αµώθ της
Γαλααδίτιδος; και είπεν αυτώ· ως εγώ, ούτω και σύ· ως ο λαός σου και ο λαός µου µετά σού εις πόλεµον.
Β Παραλ. 18,3  Ο Αχαάβ, ο βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού, είπε προς τον Ιωσαφάτ, τον βασιλέα του 'Ιουδα· “έρχεσαι να
εκστρατεύσης µαζή µου εναντίον της Ραµώθ, η οποία ευρίσκεται εις την χώραν της Γαλαάδ;” Ο Ιωσαφάτ του απήντησε·
“όπως είµαι εγώ, έτσι είσαι και συ. Οπως είναι ο λαός σου, έτσι είναι και ο λαός µου µαζή σου προς πόλεµον”.
Β Παραλ. 18,4    και είπεν Ιωσαφάτ προς βασιλέα Ισραήλ· ζήτησον δή σήµερον τον Κύριον.
Β Παραλ. 18,4  Προσεθεσεν όµως ακόµη ο Ιωσαφάτ στον βασιλέα του Ισραήλ· “Ζητησε όµως, σε παρακαλώ, σήµερον, δια
να γνωρίσωµεν τι λέγει ο Θεός επί του σηµείου αυτού”.
Β Παραλ. 18,5    και συνήγαγεν ο βασιλεύς Ισραήλ τους προφήτας τετρακοσίους άνδρας και είπεν αυτοίς· ει πορευθώ εις
αµώθ Γαλαάδ εις πόλεµον ή επίσχω; και είπαν· ανάβαινε, και δώσει ο Θεός εις τας χείρας τού βασιλέως.
Β Παραλ. 18,5  Ο βασιλεύς του Ισραήλ συνεκέντρωσε τετρακοσίους άνδρας προφήτας και τους ηρώτησε· “να εκστρατεύσω
εναντίον της Ραµώθ εις την χώραν Γαλαάδ η να απόσχω;” Οι προφήται του απήντησαν· “να εκστρατεύσης και θα δώση ο
Θεός εις τα χέρια σου, του βασιλέως, αυτήν την πόλιν”.
Β Παραλ. 18,6    και είπεν Ιωσαφάτ· ουκ έστιν ώδε προφήτης τού Κυρίου έτι και επιζητήσοµεν παρ αυτού;
Β Παραλ. 18,6  Ο Ιωσαφάτ ηρώτησε πάλιν· “δεν υπάρχει εδώ άλλος προφήτης του Κυρίου, δια να ζητήσωµεν και από αυτόν
να µάθωµεν την γνώµην του Θεού;”
Β Παραλ. 18,7    και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· έτι ανήρ είς τού ζητήσαι τον Κύριον δι αυτού, και εγώ εµίσησα
αυτόν, ότι ουκ έστι προφητεύων περί εµού εις αγαθά, ότι πάσαι αι ηµέραι αυτού εις κακά, ούτος Μιχαίας υιός Ιεµβλά. και
είπεν Ιωσαφάτ· µη λαλείτω ο βασιλεύς ούτως·
Β Παραλ. 18,7  Ο βασιλεύς του βασιλείου των Ισραηλιτών είπε προς τον Ιωσαφάτ· “υπάρχει ακόµη κάποιος, δια να
ζητήσωµεν µεσώ αυτού την γνώµην του Κυρίου. Εγώ όµως εµίσησα αυτόν, διότι ποτέ δεν προφητεύει καλά και ευχάριστα
δι' εµέ, αλλά όλας τας ηµέρας αυτού οµιλεί κακά εναντίον µου. Αυτός είναι ο Μιχαίας, ο υιός του Ιεµβλά”. Ο Ιωσαφάτ είπεν
στον Αχαάβ· “ας µη οµιλή έτσι ο βασιλεύς”.
Β Παραλ. 18,8    και εκάλεσεν ο βασιλεύς ευνούχον ένα και είπε· τάχος Μιχαίαν υιόν Ιεµβλά.
Β Παραλ. 18,8  Ο βασιλεύς των Ισραηλιτών εκάλεσεν ένα από τους αυλικούς του και του είπε· “πήγαινε γρήγορα και φέρε
εδώ τον Μιχαίαν, τον υιόν του Ιεµβλά”.
Β Παραλ. 18,9    και βασιλεύς Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα καθήµενοι έκαστος επί θρόνου αυτού και ενδεδυµένοι
στολάς, καθήµενοι εν τώ ευρυχώρω θύρας πύλης Σαµαρείας, και πάντες οι προφήται επροφήτευον εναντίον αυτών.
Β Παραλ. 18,9 Ο βασιλεύς του Ισραήλ ο Αχαάβ και ο βασιλεύς του Ιούδα ο Ιωσαφάτ εκάθηντο ο καθένας επί του θρόνου του
φορούντες τας βασιλικάς στολάς των. Εκάθηντο δε εις την πλατείαν προ της πύλης της Σαµαρείας. Ενώπιόν των ήσαν όλοι
οι προφήται, οι οποίοι και προεφήτευον ευνοϊκά δια την έκβασιν του πολέµου.
Β Παραλ. 18,10   και εποίησεν εαυτώ Σεδεκίας υιός Χαναάν κέρατα σιδηρά και είπε· τάδε λέγει Κύριος· εν τούτοις κερατιείς
την Συρίαν έως αν συντελεσθή.
Β Παραλ. 18,10  Ενας µάλιστα από τους προφήτας, ο Σεδεκίας ο υιός του Χαναάν, κατεσκεύασε και έθεσεν στο κεφάλι του
κέρατα σιδηρά και είπε· “αυτά λέγει ο Κυριος· Με τέτοια δύναµιν, σαν µε σιδηρά κέρατα, θα κτυπήσης την Συρίαν, µέχρις
ότου καταστραφή εντελώς”.
Β Παραλ. 18,11   και πάντες οι προφήται επροφήτευον ούτω λέγοντες· ανάβαινε εις αµώθ Γαλαάδ και ευοδωθήση, και δώσει
Κύριος εις χείρας τού βασιλέως.
Β Παραλ. 18,11  Και όλοι οι άλλοι οι προφήται παρόµοια επροφήτευαν λέγοντες· “κάµε εκστρατείαν εναντίον της πόλεως
Ραµώθ εις την χώραν Γαλαάδ και αι ενέργειαί σου θα ευοδωθούν . Ο Κυριος θα παραδώση εις τα χέρια του βασιλέως την
πόλιν αυτήν”.
Β Παραλ. 18,12   και ο άγγελος ο πορευθείς τού καλέσαι τον Μιχαίαν ελάλησεν αυτώ λέγων· ιδού ελάλησαν οι προφήται εν
στόµατι ενί αγαθά περί τού βασιλέως, και έστωσαν δή οι λόγοι σου ως ενός αυτών, και λαλήσεις αγαθά.
Β Παραλ. 18,12  Ο αγγελιαφόρος, ο οποίος είχε µεταβή δια να καλέση τον Μιχαίαν, του είπε τα εξής· “ιδού οι άλλοι προφήται
ωµίλησαν µε ένα στόµα αγαθάς προαγγελίας δια τον βασιλέα. Ας είναι λοιπόν, και οι ιδικοί σου λόγοι, όπως ενός από
αυτούς· να οµιλήσης δηλαδή ευχάριστα πράγµατα δια τον βασιλέα”.
Β Παραλ. 18,13   και είπε Μιχαίας· ζή Κύριος, ότι ό εάν είπη ο Θεός προς µε, αυτό λαλήσω.
Β Παραλ. 18,13  Ο Μιχαίας απήντησεν· “ορκίζοµαι στον ζώντα Κυριον, ότι εγώ θα οµιλήσω εκείνο, το οποίον ο Θεός θα µου
είπη”.
Β Παραλ. 18,14   και ήλθε προς τον βασιλέα, και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· Μιχαία, ει πορευθώ εις αµώθ Γαλαάδ εις πόλεµον ή
επίσχω; και είπεν· ανάβαινε και ευοδώσεις, και δοθήσονται εις χείρας υµών.
Β Παραλ. 18,14  Ηλθεν ο Μιχαίας προς τον βασιλέα, ο δε βασιλεύς τον ηρώτησε· “Μιχαία, να εκστρατεύσω εναντίον της
Ραµώθ εις την χώραν Γαλαάδ η να απόσχω;” Ο Μιχαίας ειρωνικώς απήντησε· “να εκστρατεύσης ! Θα ευοδωθή η
εκστρατεία σου και οι εχθροί θα παραδοθούν εις τα χέρια σας” !
Β Παραλ. 18,15   και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· ποσάκις ορκίζω σε ίνα µη λαλήσης προς µε πλήν την αλήθειαν εν ονόµατι
Κυρίου;
Β Παραλ. 18,15  Ο βασιλεύς Αχαάβ του είπεν· “πόσες φορές σε έχω εξορκίσει να πης εις εµέ εν ονόµατι του Κυρίου µόνον την
αλήθειαν;”



Β Παραλ. 18,16   και είπεν· είδον τον Ισραήλ διεσπαρµένους εν τοίς όρεσιν ως πρόβατα, οίς ουκ έστι ποιµήν, και είπε Κύριος·
ουκ έχουσιν ηγούµενον ούτοι, αναστρεφέτωσαν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη.
Β Παραλ. 18,16  Ο Μιχαίας απήντησεν· “είδα εις ένα όραµα τους Ισραηλίτας διεσκορπισµένους εις τα όρη ωσάν πρόβατα, εις
τα οποία δεν υπάρχει ποιµήν, και ο Κυριος µου είπε· Δεν έχουν αυτοί αρχηγόν· ας επιστρέψη ο καθένας ειρηνικώς στο σπίτι
του”.
Β Παραλ. 18,17   και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· ουκ είπόν σοι, ότι ου προφητεύει περί εµού αγαθά, αλλ ή κακά;
Β Παραλ. 18,17  Ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, είπε τότε προς τον Ιωσαφάτ· “δεν σου είπα ότι αυτός δεν προφητεύει ποτέ
δι' εµέ ευχάριστα πράγµατα, παρά µόνον δυσάρεστα;”
Β Παραλ. 18,18   και είπεν· ουχ ούτως· ακούσατε λόγον Κυρίου· είδον τον Κύριον καθήµενον επί θρόνου αυτού , και πάσα
δύναµις τού ουρανού παρειστήκει εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού.
Β Παραλ. 18,18  Ο Μιχαίας ωµίλησε πάλιν και είπε· “το ζήτηµα δεν είναι αν εγώ προφητεύω ευχάριστα η δυσάρεστα δια σε.
Ακούσατε, λοιπόν, τον λόγον του Κυρίου. Εγώ είδα εις όραµα τον Κυριον να κάθεται επάνω στον θρόνον του. Και όλη η
δύναµις του ουρανού παρίστατο όρθια εκ δεξιών και εξ αριστερών του.
Β Παραλ. 18,19   και είπε Κύριος· τις απατήσει τον Αχαάβ βασιλέα Ισραήλ και αναβήσεται και πεσείται εν αµώθ Γαλαάδ; και
ούτος είπεν ούτως, και ούτος είπεν ούτως.
Β Παραλ. 18,19  Ο Κυριος τότε ηρώτησε· Ποίος και µε ποίον τρόπον θα εξαπατήση τον Αχαάβ, βασιλέα του Ισραήλ, δια να
εκστρατεύση εναντίον της Ραµώθ εις την περιοχήν Γαλαάδ και να φονευθή; Ενας έλεγε τούτο και άλλος έλεγε το άλλο.
Β Παραλ. 18,20   και εξήλθε το πνεύµα και έστη ενώπιον Κυρίου και είπεν· εγώ απατήσω αυτόν. και είπε Κύριος· εν τίνι;
Β Παραλ. 18,20  Τοτε ένα πνεύµα εξήλθεν, εστάθη ενώπιον του Κυρίου και είπεν· εγώ θα εξαπατήσω τον Αχαάβ. Ο Κυριος το
ηρώτησε· “µε ποιόν τρόπον;”
Β Παραλ. 18,21   και είπεν· εξελεύσοµαι και έσοµαι πνεύµα ψευδές εν στόµατι πάντων των προφητών αυτού. και είπεν·
απατήσεις και δυνήση, έξελθε και ποίησον ούτω.
Β Παραλ. 18,21  Το πνεύµα απήντησε. “Θα εξέλθω από εδώ και θα µεταβώ εκεί και θα είµαι πνεύµα ψεύδους, που θα οµιλώ
µε το στόµα όλων αυτών των ψευδοπροφητών του”. Ο Κυριος απήντησεν· “Ετσι πράγµατι θα τον εξαπατήσης και ηµπορείς
να πραγµατοποίησης την απάτην. Πηγαινε και κάµε, όπως είπες”.
Β Παραλ. 18,22   και νύν ιδού έδωκε Κύριος πνεύµα ψευδές εν στόµατι των προφητών σου τούτων, και Κύριος ελάλησεν επί
σε κακά.
Β Παραλ. 18,22  Ιδού λοιπόν ότι ο Κυριος παρεχώρησε πνεύµα ψεύδους στο στόµα αυτών των προφητών σου. Ο Κυριος,
λοιπόν, ήτο εκείνος, ο οποίος ωµίλησε δυσάρεστα εναντίον σου και όχι εγώ”.
Β Παραλ. 18,23   και ήγγισε Σεδεκίας υιός Χαναάν και επάταξε τον Μιχαίαν επί την σιαγόνα και είπεν αυτώ· ποία τή οδώ
παρήλθε πνεύµα Κυρίου παρ εµού τού λαλήσαι προς σε;
Β Παραλ. 18,23  Ο Σεδεκίας, ο υιός του Χαναάν, επλησίασε και εκτύπησε τον Μιχαίαν εις την σιαγόνα και του είπε· “Δια
ποίας οδού το πνεύµα του Θεού έφυγεν από εµέ, δια να οµιλήση εις σε;”
Β Παραλ. 18,24   και είπε Μιχαίας· ιδού όψη εν τή ηµέρα εκείνη, εν ή εισελεύση ταµιείον εκ ταµιείου τού κατακρυβήναι.
Β Παραλ. 18,24  Ο Μιχαίας του απήντησεν· “ιδού θα το ίδης κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν ο βασιλεύς και ο
στρατός του θα νικηθή, συ δε θα εισέρχεσαι από δωµάτιον εις δωµάτιον, δια να κρυφθής”.
Β Παραλ. 18,25   και είπε βασιλεύς Ισραήλ· λάβετε τον Μιχαίαν και αποστρέψατε προς Εµήρ άρχοντα της πόλεως και προς
Ιωάς άρχοντα υιόν τού βασιλέως
Β Παραλ. 18,25  Ωργισµένος ο βασιλεύς του Ισραήλ είπε· “πάρετε τον Μιχαίαν και παραδώσατέ τον στον Εµήρ, τον
κυβερνήτην της πόλεως και προς τον υιόν µου, τον Ιωάς τον άρχοντα.
Β Παραλ. 18,26   και ερείτε· ούτως είπεν ο βασιλεύς· απόθεσθε τούτον εις οίκον φυλακής, και εσθιέτω άρτον θλίψεως και
ύδωρ θλίψεως έως τού επιστρέψαι µε εν ειρήνη.
Β Παραλ. 18,26  Θα πήτε δε εις αυτούς· αυτά διέταξεν ο βασιλεύς· Ριψατε αυτόν τον άνθρωπον εις την φυλακήν. Δια να τον
τιµωρήσετε, δώσατέ του ολίγον µόνον άρτον και ολίγον ύδωρ, έως ότου επιστρέψω νικητής από τον πόλεµον”.
Β Παραλ. 18,27   και είπε Μιχαίας· εάν επιστρέφων επιστρέψης εν ειρήνη, ουκ ελάλησε Κύριος εν εµοί· ακούσατε λαοί
πάντες.
Β Παραλ. 18,27  Ο Μιχαίας είπε· “εάν όντως συ επιστρέψης νικητής από τον πόλεµον, τότε δεν ωµίλησεν εις εµέ ο Κυριος.
Ακούσατέ το όλοι σεις οι άνθρωποι, που είσθε εδώ”.
Β Παραλ. 18,28   Καί ανέβη βασιλεύς Ισραήλ και Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα εις αµώθ Γαλαάδ .
Β Παραλ. 18,28  Ο βασιλεύς του βασιλείου του Ισραήλ, ο Αχαάβ, και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εξεστράτευσαν
εναντίον της Ραµώθ εις την χώραν Γαλαάδ.
Β Παραλ. 18,29   και είπε βασιλεύς Ισραήλ προς Ιωσαφάτ· κατακάλυψόν µε και εισελεύσοµαι εις τον πόλεµον, και σύ
ένδυσαι τον ιµατισµόν µου· και συνεκαλύψατο βασιλεύς Ισραήλ και εισήλθεν εις τον πόλεµον.
Β Παραλ. 18,29  Πριν αρχίση η µάχη είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ Αχαάβ προς τον Ιωσαφάτ· “βοήθησέ µε να µεταµφιεσθώ
και να λάβω κατόπιν µέρος στον πόλεµον. Φορεσε, λοιπόν, συ τα βασιλικά µου ενδύµατα”. Ετσι ο βασιλεύς του Ισραήλ
Αχαάβ ήλλαξε την στολήν του και µετηµφιεσµένος εισήλθεν στον πόλεµον.
Β Παραλ. 18,30   και βασιλεύς Συρίας ενετείλατο τοίς άρχουσι των αρµάτων τοίς µετ αυτού λέγων· µη πολεµείτε τον µικρόν
και τον µέγαν, αλλ ή τον βασιλέα Ισραήλ µόνον.
Β Παραλ. 18,30  Ο βασιλεύς της Συρίας έδωσεν εντολήν στους διοικητάς των πολεµικών του αρµάτων, που ήσαν µαζή του,
και τους είπε· “µη πολεµήσετε εναντίον κανενός άλλου µικρού η µεγάλου, αλλά µόνον να στραφήτε εναντίον του βασιλέως
των Ισραηλιτών”.
Β Παραλ. 18,31   και εγένετο ως είδον οι άρχοντες των αρµάτων τον Ιωσαφάτ, και αυτοί είπαν· βασιλεύς Ισραήλ εστι, και
εκύκλωσαν αυτόν τού πολεµείν· και εβόησεν Ιωσαφάτ, και Κύριος έσωσεν αυτόν, και απέστρεψεν αυτούς ο Θεός απ αυτού.
Β Παραλ. 18,31  Οταν οι αρχηγοί των πολεµικών αρµάτων είδαν τον Ιωσαφάτ, είπαν· “αυτός είναι ο βασιλεύς των
Ισραηλιτών”. Τον περιεκύκλωσαν, δια να επιτεθούν εναντίον του. Ο Ιωσαφάτ εκραύγασε προς τον Κυριον και ο Κυριος
απεµάκρυνεν από αυτόν εκείνους, που τον είχαν περικυκλώσει και τον έσωσεν.
Β Παραλ. 18,32   και εγένετο ως είδον οι άρχοντες των αρµάτων ότι ουκ ήν βασιλεύς Ισραήλ, και απέστρεψαν απ αυτού.



Β Παραλ. 18,32  Οταν είδον οι αρχηγοί των συριακών αρµάτων, ότι δεν είναι αυτός ο βασιλεύς του Ισραήλ,
απεµακρύνθησαν από αυτόν.
Β Παραλ. 18,33   και ανήρ έτεινε τόξον ευστόχως και επάταξε τον βασιλέα Ισραήλ ανά µέσον τού πνεύµονος και ανά µέσον
τού θώρακος. και είπε τώ ηνιόχω· επίστρεφε την χείρά σου και εξάγαγέ µε εκ τού πολέµου, ότι επόνεσα.
Β Παραλ. 18,33  Ενας από τους στρατιώτας ετέντωσεν ευστόχως το τόξον του και εκτύπησε τον Αχαάβ , τον βασιλέα των
Ισραηλιτών, ανάµεσα στον πνεύµονα και τον θώρακα. Ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, είπεν στον ηνίοχόν του· “στρέψε µε
το χέρι σου προς τα οπίσω το άρµα και βγάλε µε από το πεδίον της µάχης, διότι επληγώθηκα βαρειά”.
Β Παραλ. 18,34   και ετροπώθη ο πόλεµος εν τή ηµέρα εκείνη· και ο βασιλεύς Ισραήλ ήν εστηκώς επί τού άρµατος
εξεναντίας Συρίας έως εσπέρας και απέθανε δύνοντος τού ηλίου.
Β Παραλ. 18,34  Εν τω µεταξύ κατά την ηµέραν εκείνην η µάχη είχε γίνει πολύ αγρία. Ο βασιλεύς του Ισραήλ ο Αχαάβ ήτο
όρθιος επάνω στο άρµα του απέναντι του στρατού της Συρίας µέχρι της εσπέρας, οπότε κατά την δύσιν του ηλίου απέθανε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Β Παραλ. 19,1    Καί επέστρεψεν Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα εις τον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 19,1   Ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του βασιλείου Ιούδα, επέστρεψεν στον οίκον του εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 19,2    και εξήλθεν εις απάντησιν αυτού Ιού ο τού Ανανί ο προφήτης και είπεν αυτώ· βασιλεύ Ιωσαφάτ, ει
αµαρτωλώ σύ βοηθείς ή µισουµένω υπό Κυρίου φιλιάζεις; διά τούτο εγένετο επί σε οργή παρά Κυρίου·
Β Παραλ. 19,2  Εις προϋπάντησίν του εξήλθεν ο Ιού, ο προφήτης, ο υιός του Ανανί, και του είπε· “βασιλεύ Ιωσαφάτ, διότι συ
βοηθείς τον αµαρτωλόν και είσαι φίλος µε εκείνον, τον οποίον ο Κυριος µισεί; Δια την πράξιν σου αυτήν επήλθεν οργή
Κυρίου εναντίον σου.
Β Παραλ. 19,3    ότι αλλ ή λόγοι αγαθοί ευρέθησαν εν σοί, ότι εξήρας τα άλση από της γής Ιούδα και κατηύθυνας την
καρδίαν σου εκζητήσαι τον Κύριον.
Β Παραλ. 19,3  Επειδή όµως έχεις κάµνει και µερικάς αγαθάς πράξεις, που κατέστρεψες τα ειδωλολατρικά άλση από όλην
την χώραν του Ιούδα και εγύρισες την καρδίαν σου να εκζητή και λατρεύη τον Κυριον, δια τούτο θα µετριασθή η τιµωρία
σου από τον Κυριον”.
Β Παραλ. 19,4    και κατώκησεν Ιωσαφάτ εν Ιερουσαλήµ και πάλιν εξήλθεν εις τον λαόν από Βηρσαβεέ έως όρους Εφραίµ
και επέστρεψεν αυτούς επί Κύριον Θεόν των πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 19,4  Ο Ιωσαφάτ εγκατεστάθη εις την Ιερουσαλήµ. Εβγήκε πάλιν από την πρωτεύουσαν και επεσκέφθη τον λαόν
του από την Βηρσαβεέ έως εις την ορεινήν περιοχήν Εφραίµ και ωδήγησεν αυτούς στον Κυριον και Θεόν των πατέρων των.
Β Παραλ. 19,5    και κατέστησε τους κριτάς εν πάσαις ταίς πόλεσιν Ιούδα ταίς οχυραίς εν πόλει και πόλει
Β Παραλ. 19,5  Εγκατέστησε δικαστάς εις όλας τας οχυράς πόλστου Ιούδα και εις κάθε άλλην πόλιν.
Β Παραλ. 19,6    και είπε τοίς κριταίς· ίδετε τι υµείς ποιείτε, ότι ουκ ανθρώπω υµείς κρίνετε, αλλ ή τώ Κυρίω, και µεθ υµών
λόγοι της κρίσεως·
Β Παραλ. 19,6  Ο Ιωσαφάτ είπεν στους δικαστάς· “προσέχετε, τι θα κάνετε, διότι δεν θα κρίνετε δια τον άνθρωπον κατά την
γνώµην των ανθρώπων, αλλά δια τον Κυριον και ενώπιον του Κυρίου. Μαζή σας είναι οι νόµοι, επί τη βάσει των οποίων θα
δικάζετε.
Β Παραλ. 19,7    και νύν γενέσθω φόβος Κυρίου εφ υµάς, και φυλάσσετε και ποιήσατε, ότι ουκ έστι µετά Κυρίου Θεού ηµών
αδικία, ουδέ θαυµάσαι πρόσωπον ουδέ λαβείν δώρα.
Β Παραλ. 19,7  Ο φόβος του Κυρίου ας είναι µαζή σας. Προσέξετε να εφαρµόσετε τον νόµον του Κυρίου· κρίνατε µε
δικαιοσύνην, διότι δεν υπάρχει αδικία εις Κυριον τον Θεόν. Μη λαµβάνετε υπ' όψει πρόσωπα ως προσωπολήπται και µη
παίρνετε δώρα κατά τας δίκας”.
Β Παραλ. 19,8    και γε εν Ιερουσαλήµ κατέστησεν Ιωσαφάτ των ιερέων και των Λευιτών και των πατριαρχών Ισραήλ εις
κρίσιν Κυρίου, και κρίνειν τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 19,8  Και εις την Ιερουσαλήµ εγκατέστησεν επίσης ο Ιωσαφάτ δικαστήριον από τους ιερείς, τους Λευίτας και τους
αρχηγούς του λαού, δια να κρίνουν σύµφωνα µε την δικαιοσύνην του Κυρίου και να δικάζουν τους κατοίκους της
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 19,9    και ενετείλατο προς αυτούς λέγων· ούτω ποιήσετε εν φόβω Κυρίου, εν αληθεία και εν πλήρει καρδία·
Β Παραλ. 19,9  Διέταξε δε αυτούς και τους είπε· “έτσι θα ενεργήτε. Με φόβον Κυρίου, µε αλήθειαν και µε ακεραιότητα
καρδίας.
Β Παραλ. 19,10   πάς ανήρ κρίσιν την ελθούσαν εφ υµάς των αδελφών υµών των κατοικούντων εν ταίς πόλεσιν αυτών ανά
µέσον αίµα αίµατος και ανά µέσον τού προστάγµατος και εντολής και δικαιώµατα και κρίµατα και διαστελείσθε αυτοίς,
και ουχ αµαρτήσονται τώ Κυρίω, και ουκ έσται οργή εφ υµάς και επί τους αδελφούς υµών· ούτω ποιήσετε και ουχ
αµαρτήσεσθε.
Β Παραλ. 19,10  Οιαδήποτε υπόθεσις προς κρίσιν, που θα έρχεται ενώπιόν σας εκ µέρους των οµοεθνών σας, οι οποίοι
κατοικούν εις τας πόλεις των, και πρόκειται να διακρίνετε µεταξύ εκουσίου και ακουσίου φόνου, µεταξύ διαφόρων
νοµικών διατάξεων, προστάγµατος, εντολής, δικαιώµατος και κρίµατος, σεις θα τα διαφωτίζετε εις αυτούς και θα κρίνετε
δικαίως. Ετσι δε δεν θα εκσπάση η οργή του Κυρίου εναντίον σας και εναντίον των αδελφών σας. Ετσι θα ενεργήτε κατά
τας δίκας και δεν θα αµαρτήσετε.
Β Παραλ. 19,11   και ιδού Αµαρίας ο ιερεύς ηγούµενος εφ υµάς εις πάντα λόγον Κυρίου και Ζαβδίας υιός Ισµαήλ ο
ηγούµενος εις οίκον Ιούδα προς πάντα λόγον βασιλέως και οι γραµµατείς και οι Λευίται πρό προσώπου υµών· ισχύσατε και
ποιήσατε, και έσται Κύριος µετά τού αγαθού.
Β Παραλ. 19,11  Ιδού, αρχηγός εις σας δια κάθε ζήτηµα, που αφορά τον Κυριον, θα είναι ο ιερεύς Αµαρίας. Ο δε Ζαβδίας, υιός
του Ισµαήλ, θα είναι αρχηγός του οίκου Ιούδα δια κάθε υπόθεσιν αναφεροµένην στον βασιλέα. Ως βοηθοί σας θα είναι οι
γραµµατείς και οι Λευίται. Προχωρήσατε, λοιπόν, µε θάρρος και δύναµιν στο έργον σας και ο Κυριος θα είναι πάντοτε
µαζή µε εκείνον, που πράττει το καλόν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20



Β Παραλ. 20,1    Καί µετά ταύτα ήλθον οι υιοί Μωάβ, και υιοί Αµµών και µετ αυτών εκ των Μιναίων προς Ιωσαφάτ εις
πόλεµον.
Β Παραλ. 20,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά οι Μωαβίται και οι Αµµωνίται, µαζή δε µε αυτούς και οι Μιναίοι,
εξεστράτευσαν να πολεµήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ.
Β Παραλ. 20,2    και ήλθον και υπέδειξαν τώ Ιωσαφάτ λέγοντες· ήκει επί σε πλήθος πολύ εκ πέραν της θαλάσσης από
Συρίας, και ιδού εισιν εν Ασασάν Θαµάρ (αύτη εστίν Εγγαδί).
Β Παραλ. 20,2  Αγγελιαφόροι δε ήλθον και επληροφορήσαν τον Ιωσαφάτ λέγοντες· “έχει έλθει εναντίον σου πολύ πλήθος
στρατού από την Συρίαν, την πέραν της Νεκράς Θαλάσσης. Ιδού, αυτοί ευρίσκονται εις Ασασάν Θαµάρ (αυτή δε η περιοχή
είναι η Εγγαδί)”.
Β Παραλ. 20,3    και εφοβήθη και έδωκεν Ιωσαφάτ πρόσωπον αυτού εκζητήσαι τον Κύριον και εκήρυξε νηστείαν εν παντί
Ιούδα.
Β Παραλ. 20,3  Ο Ιωσαφάτ εφοβήθη, έστρεψε το πρόσωπον του προς τον Κυριον, δια να ζητήση βοήθειαν από αυτόν και
εκήρυξε νηστείαν εις όλους τους Ιουδαίους.
Β Παραλ. 20,4    και συνήχθη Ιούδας εκζητήσαι τον Κύριον, και από πασών των πόλεων Ιούδα ήλθον ζητήσαι τον Κύριον.
Β Παραλ. 20,4  Ολοι οι Ιουδαίοι συνεκεντρώθησαν, δια να ζητήσουν µε θερµήν προσευχήν βοήθειαν από τον Κυριον. Από
όλας τας πόλστου Ιούδα ήλθαν αυτοί, δια να παρακαλέσουν θερµώς τον Κυριον.
Β Παραλ. 20,5    και ανέστη Ιωσαφάτ εν εκκλησία Ιούδα εν Ιερουσαλήµ εν οίκω Κυρίου κατά πρόσωπον της αυλής της
καινής
Β Παραλ. 20,5  Ο Ιωσαφάτ εσηκώθη όρθιος ανάµεσα εις την συγκέντρωσιν στον ναόν, εµπρός εις την νέαν αυλήν, και είπε·
Β Παραλ. 20,6    και είπε· Κύριε ο Θεός των πατέρων µου, ουχί σύ εί Θεός εν ουρανώ άνω και σύ κυριεύεις πασών των
βασιλειών των εθνών και εν τή χειρί σου ισχύς δυναστείας και ουκ έστι προς σε αντιστήναι ;
Β Παραλ. 20,6  “Κυριε και Θεέ των πατέρων µου, συ δεν εξουσιάζεις εις όλας τας βασιλείας των εθνών και στο
παντοδύναµόν σου χέρι δεν υπάρχει η δύναµις της κυριαρχίας, εις την οποίαν κανείς δεν ηµπορεί να αντισταθή;
Β Παραλ. 20,7    ουχί σύ ο Κύριος ο εξολοθρεύσας τους κατοικούντας την γήν ταύτην από προσώπου τού λαού σου Ισραήλ
και έδωκας αυτήν σπέρµατι Αβραάµ τώ ηγαπηµένω σου εις τον αιώνα;
Β Παραλ. 20,7  Συ δεν είσαι ο Κυριος, ο οποίος εξωλόθρευσες τους κατοίκους αυτής της χώρας εµπρός στον ισραηλιτικόν
σου λαόν και την παρέδωκες ως αιώνιον κτήµα στους απογόνους του ηγαπηµένου σου Αβραάµ;
Β Παραλ. 20,8    και κατώκησαν εν αυτή και ωκοδόµησαν εν αυτή αγίασµα τώ ονόµατί σου λέγοντες·
Β Παραλ. 20,8  Αυτοί υπό την προστασίαν σου και την ευλογίαν σου εγκατεστάθησαν εις την χώραν αυτήν, οικοδόµησαν
τον άγιον ναόν επί τω Ονόµατί σου και είπαν·
Β Παραλ. 20,9    εάν επέλθη εφ ηµάς κακά, ροµφαία, κρίσις, θάνατος, λιµός, στησόµεθα εναντίον τού οίκου τούτου και
εναντίον σου, ότι το όνοµά σου επί τώ οίκω τούτω, και βοησόµεθα προς σε από της θλίψεως, και ακούση και σώσεις.
Β Παραλ. 20,9  Εάν επέλθουν εναντίον µας συµφοραί, πόλεµος, τιµωρία, επιδηµία θανατηφόρος, πείνα, θα παρουσιασθώµεν
ενώπιον του ναού τούτου, δηλαδή ενώπιόν σου, διότι το Ονοµά σου λατρεύεται στον οίκον αυτόν, θα βοήσωµεν προς σε
ταλαιπωρούµενοι από αυτήν την θλίψιν µας, και συ θα µας ακούσης.
Β Παραλ. 20,10   και νύν ιδού οι υιοί Αµµών και Μωάβ και όρος Σηείρ, εις ούς ουκ έδωκας τώ Ισραήλ διελθείν δι αυτών,
εξελθόντων αυτών εκ γής Αιγύπτου, ότι εξέκλιναν απ αυτών και ουκ εξωλόθρευσαν αυτούς.
Β Παραλ. 20,10  Και τώρα ιδού, οι Αµµωνίται, οι Μωαβίται και οι κάτοικοι του όρους Σηείρ, οι Ιδουµαίοι, δια µέσου της
χώρας των οποίων δεν επέτρεψες στους Ισραηλίτας να περάσουν, όταν έβγαιναν από την Αίγυπτον, άλλα παρέκαµψαν από
αυτούς και δεν τους κατέστρεψαν,
Β Παραλ. 20,11   και νύν ιδού αυτοί επιχειρούσιν εφ ηµάς εξελθείν εκβαλείν ηµάς από της κληρονοµίας ηµών , ής έδωκας
ηµίν.
Β Παραλ. 20,11  Ιδού αυτοί έχουν εκστρατεύσει εναντίον µας και επιχειρούν να µας διώξουν από την κληρονοµίαν µας, την
οποίαν συ µας έχεις δώσει.
Β Παραλ. 20,12   Κύριε ο Θεός ηµών, ου κρινείς εν αυτοίς; ότι ουκ έστιν ηµίν ισχύς τού αντιστήναι προς το πλήθος το πολύ
τούτο το ελθόν εφ ηµάς, και ουκ οίδαµεν τι ποιήσωµεν αυτοίς, αλλ ή επί σοί οι οφθαλµοί ηµών.
Β Παραλ. 20,12  Κυριε, ο Θεός ηµών, δεν θα κρίνης και δεν θα τιµωρήσης αυτούς; Καταφεύγοµεν προς σε, διότι ηµείς δεν
έχοµεν την απαιτουµένην δύναµιν να αντισταθώµεν στο µέγα αυτό πλήθος, το οποίον επήλθεν εναντίον µας, και δεν
γνωρίζοµεν, τι να κάµωµεν εις αυτούς. Αλλά οι οφθαλµοί µας έχουν στραφή ικετευτικοί προς σε».
Β Παραλ. 20,13   και πάς Ιούδας εστηκώς έναντι Κυρίου, και τα παιδία αυτών και αι γυναίκες αυτών.
Β Παραλ. 20,13  Ολοι οι Ιουδαίοι ήσαν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου, µαζή των δε ήσαν τα παιδιά και αι γυναίκες των.
Β Παραλ. 20,14   και τώ Οζιήλ τώ τού Ζαχαρίου των υιών Βαναίου των υιών Ελεϊήλ τού Ματθανίου τού Λευίτου από των
υιών Ασάφ, εγένετο επ αυτόν πνεύµα Κυρίου εν τή εκκλησία
Β Παραλ. 20,14  Κατά την συγκέντρωσιν εκείνην ήλθε Πνεύµα Κυρίου στον Οζιήλ, τον υιόν του Ζαχαρίου, από τους υιούς
του Βαναίου, ενός εκ των απογόνων του Ελεϊήλ υιού του Λευίτου Ματθανίου εκ των απογόνων του Ασάφ.
Β Παραλ. 20,15   και είπεν· ακούσατε πάς Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ και ο βασιλεύς Ιωσαφάτ· τάδε λέγει
Κύριος υµίν αυτοίς· µη φοβείσθε µηδέ πτοηθήτε από προσώπου τού όχλου τού πολλού τούτου, ότι ουχ υµίν εστιν η
παράταξις, αλλ ή τώ Θεώ.
Β Παραλ. 20,15  Αυτός είπεν· “ακούσατε όλοι οι Ιουδαίοι, που κατοικείτε την Ιερουσαλήµ· ας ακούση και ο βασιλεύς
Ιωσαφάτ. Αυτά λέγει ο Κυριος προς σας τους ιδίους· Μη φοβείσθε και µη τροµοκρατείσθε από τον πολύν αυτόν όχλον, που
επήλθεν εναντίον σας, διότι η µάχη δεν είναι ιδική σας αλλά του Θεού.
Β Παραλ. 20,16   αύριον κατάβητε επ αυτούς· ιδού αναβαίνουσι κατά την ανάβασιν Ασάς, και ευρήσετε αυτούς επ άκρου
ποταµού της ερήµου Ιεριήλ.
Β Παραλ. 20,16  Αύριον να επέλθετε εναντίον αυτών. Ιδού αυτοί θα ανεβαίνουν τον ανήφορον του λόφου Ασάς, και θα τους
εύρετε στο άκρον του ποταµού εις την έρηµον Ιεριήλ.
Β Παραλ. 20,17   ουχ υµίν εστι πολεµήσαι· ταύτα σύνετε και ίδετε την σωτηρίαν Κυρίου µεθ υµών, Ιούδα και Ιερουσαλήµ· µη
φοβηθήτε µηδέ πτοηθήτε αύριον εξελθείν εις απάντησιν αυτοίς, και Κύριος µεθ υµών.



Β Παραλ. 20,17  Δεν είναι ιδικόν σας έργον να πολεµήσετε εναντίον των. Αυτά κατανοήσατέ τα καλά, Ιουδαίοι και κάτοικοι
της Ιερουσαλήµ, και προσέξατε ότι η σωτηρία σας θα προέλθη από τον Κυριον. Μη φοβηθήτε και µη πτοηθήτε. Αύριον να
εξέλθετε εις συνάντησιν αυτών και ο Κυριος θα είναι µαζή σας”.
Β Παραλ. 20,18   και κύψας Ιωσαφάτ επί πρόσωπον αυτού και πάς Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ έπεσαν έναντι
Κυρίου προσκυνήσαι Κυρίω.
Β Παραλ. 20,18  Ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπον αυτού και προσεκύνησε και όλοι οι Ιουδαίοι και οι κάτοικοι της
Ιερουσαλήµ έπεσαν κατά γης ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσουν αυτόν.
Β Παραλ. 20,19   και ανέστησαν οι Λευίται από των υιών Καάθ και από των υιών Κορέ αινείν Κυρίω Θεώ Ισραήλ εν φωνή
µεγάλη εις ύψος.
Β Παραλ. 20,19  Οι Λευίται, οι προερχόµενοι από τους απογόνους του Καάθ και από τους απογόνους του Κορέ, εσηκώθησαν,
δια να υµνήσουν Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ µε πολύ δυνατήν φωνήν.
Β Παραλ. 20,20   Καί ώρθρισαν πρωΐ και εξήλθον εις την έρηµον Θεκωέ, και εν τώ εξελθείν αυτούς έστη Ιωσαφάτ και εβόησε
και είπεν· ακούσατέ µου Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ· εµπιστεύσατε εν Κυρίω Θεώ ηµών , και
εµπιστευθήσεσθε· εµπιστεύσατε εν προφήτη αυτού, και ευοδωθήσεσθε.
Β Παραλ. 20,20  Την εποµένην, λίαν πρωϊ, εσηκώθησαν οι Ιουδαίοι και εξήλθον εις την έρηµον Θεκωέ. Οταν αυτοί
ανεχώρησαν, ο Ιωσαφάτ εστάθη όρθιος, εφώναξε και είπεν· “ακούσατέ µε, Ιουδαίοι και οι άλλοι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ.
Εµπιστευθήτε τον εαυτόν σαν στον προφήτην αυτού και θα ευοδωθούν αι προσπάθειαί σας”.
Β Παραλ. 20,21 και εβουλεύσατο µετά τού λαού και έστησε ψαλτωδούς και αινούντας εξοµολογείσθαι και αινείν τα άγια εν
τώ εξελθείν έµπροσθεν της δυνάµεως, και έλεγον· εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Β Παραλ. 20,21  Κατόπιν συνεσκέφθη µε τον λαόν και ώρισεν, όπως οι ψαλτωδοί και οι άλλοι µουσικοί υµνούν και
δοξολογούν τον Θεόν και τα άγια αυτού, προπορευόµενοι εµπρός από τον στρατόν. Αυτοί λοιπόν έψαλλον· “Αινείτε τον
Κυριον, διότι είναι αγαθός και το έλεός του υπάρχει στους αιώνας των αιώνων”.
Β Παραλ. 20,22   και εν τώ άρξασθαι αυτούς της αινέσεως και της εξοµολογήσεως έδωκε Κύριος πολεµείν τους υιούς Αµµών
επί Μωάβ και όρος Σηείρ τους εξελθόντας επί Ιούδαν, και ετροπώθησαν.
Β Παραλ. 20,22  Οταν οι ψάλται αυτοί ήρχισαν να υµνούν και να δοξολογούν τον Θεόν, ο Κυριος έδωκεν, ώστε οι Αµµωνίται
να µάχωνται εναντίον Μωαβιτών και των Ιδουµαίων, που είχαν έλθει από το όρος Σηείρ. Ολοι δε αυτοί είχαν εξέλθει εις
πόλεµον εναντίον των Ιουδαίων. Ετσι δε οι εχθροί εξωντώθησαν πολεµούντες ο ένας τον άλλον.
Β Παραλ. 20,23   και ανέστησαν οι υιοί Αµµών και Μωάβ επί τους κατοικούντας όρος Σηείρ εξολοθρεύσαι και εκτρίψαι
αυτούς· και ως συνετέλεσαν τους κατοικούντας Σηείρ, ανέστησαν εις αλλήλους τού εξολοθρευθήναι.
Β Παραλ. 20,23  Πράγµατι εσηκώθηκαν οι Αµµωνίται και οι Μωαβίται εναντίον των κατοίκων του όρους Σηείρ, των
Ιδουµαίων, δια να τους εξολοθρεύσουν και τους συντρίψουν. Οταν δε οι Αµµωνίται και οι Μωαβίται εξώντωσαν τους
Ιδουµαίους του όρους Σηείρ, εστράφησαν τότε εναντίον αλλήλων και εξωντώθησαν αναµεταξύ των.
Β Παραλ. 20,24   και Ιούδας ήλθεν επί την σκοπιάν της ερήµου και επέβλεψε και είδε το πλήθος, και ιδού πάντες νεκροί
πεπτωκότες επί της γής, ουκ ήν σωζόµενος.
Β Παραλ. 20,24  Οταν οι Ιουδαίοι ανέβηκαν εις κάποιο υψηλόν µέρος της ερήµου και παρετήρησαν προς το πλήθος των
εχθρών των, είδον αίφνης ότι όλοι ήσαν νεκροί, πεσµένοι στο χώµα και κανείς από αυτούς δεν είχε διαφύγει.
Β Παραλ. 20,25   και εξήλθεν Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού σκυλεύσαι τα σκύλα αυτών και εύρον κτήνη πολλά και αποσκευήν
και σκύλα και σκεύη επιθυµητά και εσκύλευσαν εν αυτοίς. και εγένοντο ηµέραι τρεις σκυλευόντων αυτών τα σκύλα, ότι
πολλά ήν.
Β Παραλ. 20,25  Ο Ιωσαφάτ και ο λαός του µετέβησαν, δια να πάρουν τα λάφυρα των εχθρών των. Εκεί ευρήκαν πολλά ζώα,
όπως επίσης και πολύτιµα σκεύη, τα οποία και ελαφυραγώγησαν. Επί τρεις κατά συνέχειαν ηµέρας έπαιρναν τα λάφυρα
των εχθρών των, διότι αυτά ήσαν πολλά.
Β Παραλ. 20,26   και εγένετο τή ηµέρα τή τετάρτη επισυνήχθησαν εις τον αυλώνα της ευλογίας, εκεί γάρ ηυλόγησαν τον
Κύριον· διά τούτο εκάλεσαν το όνοµα τού τόπου εκείνου Κοιλάς ευλογίας έως της ηµέρας ταύτης.
Β Παραλ. 20,26  Κατά την τετάρτην ηµέραν συνεκεντρώθησαν εις µίαν κοιλάδα, η οποία ωνοµάσθη “Κοίλας ευλογίας”,
διότι εκεί ευλόγησαν και εδοξολόγησαν τον Κυριον. Δια τούτο εκάλεσαν τον τόπον εκείνον “Κοιλάδα ευλογίας” και η
ονοµασία αυτή παρέµεινεν έως την ηµέραν αυτήν.
Β Παραλ. 20,27   και επέστρεψε πάς ανήρ Ιούδα εις Ιερουσαλήµ και Ιωσαφάτ ηγούµενος αυτών εν ευφροσύνη µεγάλη, ότι
εύφρανεν αυτούς Κύριος από των εχθρών αυτών,
Β Παραλ. 20,27  Με επικεφαλής τον Ιωσαφάτ όλοι οι άνδρες του Ιούδα επανήλθαν εις την Ιερουσαλήµ µε µεγάλην χαράν,
διότι ο Κυριος τους ηύφρανε απαλλάξας αυτούς από τους εχθρούς των.
Β Παραλ. 20,28   και εισήλθον εις Ιερουσαλήµ εν νάβλαις και κινύραις και εν σάλπιγξιν εις οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 20,28  Εισήλθον εις την Ιερουσαλήµ και στον ναόν του Κυρίου, παίζοντες τα µουσικά των όργανα, νάβλας και
κινύρας, και σαλπίζοντες µε τας ιεράς των σάλπιγγας.
Β Παραλ. 20,29   και εγένετο έκστασις Κυρίου επί πάσας τας βασιλείας της γής εν τώ ακούσαι αυτούς ότι Κύριος επολέµησε
προς τους υπεναντίους Ισραήλ.
Β Παραλ. 20,29  Εκ µέρους του Θεού τρόµος έπεσεν στους κατοίκους των άλλων βασιλειών της γης, όταν επληροφορήθησαν
ότι αυτός ο ίδιος ο Κυριος επολέµησεν εναντίον των εχθρών του ισραηλιτικού λαού.
Β Παραλ. 20,30   και ειρήνευσεν η βασιλεία Ιωσαφάτ, και κατέπαυσεν αυτώ ο Θεός αυτού κυκλόθεν.
Β Παραλ. 20,30  Ετσι ειρήνευσεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Κυριος τον ανέπαυσε και τον περιεφρούρησε από τους
γύρω από αυτόν εχθρούς.
Β Παραλ. 20,31   Καί εβασίλευσεν Ιωσαφάτ επί τον Ιούδαν, ών ετών τριακονταπέντε εν τώ βασιλεύσαι αυτόν, και είκοσι και
πέντε έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή µητρί αυτού Αζουβά θυγάτηρ Σαλί.
Β Παραλ. 20,31  Ο Ιωσαφάτ εβασίλευσεν στο βασίλειον του Ιούδα. Οταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ήτο ηλικίας
τριάκοντα πέντε ετών. Εβασίλευσε µε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ επί είκοσι πέντε έτη. Το όνοµα της µητρός του ήτο
Αζουβά, η οποία ήτο θυγάτηρ του Σαλί.
Β Παραλ. 20,32   και επορεύθη εν ταίς οδοίς τού πατρός αυτού Ασά και ουκ εξέκλινε τού ποιήσαι το ευθές ενώπιον Κυρίου·



Β Παραλ. 20,32  Αυτός εβάδιζε τον δρόµον του ευσεβούς πατρός του Ασά και δεν παρεξέκλινεν από του να πράττη το ορθόν
και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου.
Β Παραλ. 20,33   αλλά τα υψηλά έτι υπήρχε, και έτι ο λαός ου κατεύθυνε την καρδίαν αυτών προς Κύριον τον Θεόν των
πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 20,33  Οι υψηλοί όµως ειδωλολατρικοί τόποι υπήρχον ακόµη, διότι ο ιουδαϊκός λαός δεν είχε κατευθύνει πλήρως
την καρδίαν του προς Κυριον τον Θεόν των πατέρων του.
Β Παραλ. 20,34   και οι λοιποί λόγοι Ιωσαφάτ οι πρώτοι και οι έσχατοι ιδού γεγραµµένοι εν λόγοις Ιού τού Ανανί, ός
κατέγραψε βιβλίον βασιλέων Ισραήλ.
Β Παραλ. 20,34  Τα υπόλοιπα έργα του Ιωσαφάτ, τα πρώτα και τα τελευταία, είναι γραµµένα στο βιβλίον του Ιού, υιού του
Ανανί, ο οποίος κατέγραψε το βιβλίον των βασιλέων του Ισραήλ.
Β Παραλ. 20,35   Καί µετά ταύτα εκοινώνησεν Ιωσαφάτ βασιλεύς Ιούδα προς Οχοζίαν βασιλέα Ισραήλ (και ούτος ηνόµησεν)
Β Παραλ. 20,35  Επειτα από αυτά ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, ήλθεν εις στενήν επικοινωνίαν µε τον βασιλέα του
ισραηλιτικού λαού τον Οχοζίαν, (ο οποίος είχε παρανοµήσει ενώπιον του Κυρίου).
Β Παραλ. 20,36   εν τώ ποιήσαι και πορευθήναι προς αυτόν τού ποιήσαι πλοία τού πορευθήναι εις Θαρσείς και εποίησε
πλοία εν Γασιών Γαβέρ.
Β Παραλ. 20,36  Συνεδέθη δε ο Ιωσαφάτ µε αυτόν, δια να κατασκευάση πλοία, τα οποία θα έπλεαν εις Θαρσείς. Πράγµατι δε
κατεσκεύασεν αυτά τα πλοία εις Γασιών Γαβέρ.
Β Παραλ. 20,37   και επροφήτευσεν Ελιέζερ ο τού Δωδία από Μαρισής επί Ιωσαφάτ λέγων· ως εφιλίασας τώ Οχοζία, έθραυσε
Κύριος το έργον σου, και συνετρίβη τα πλοίά σου. και ουκ εδυνάσθη πορευθήναι εις Θαρσείς.
Β Παραλ. 20,37  Τοτε ο Ελιέζερ, ο υιός του Δωδία, από την Μαρισήν προεφήτευσεν εναντίον του Ιωσαφάτ και είπεν · “επειδή
συνήψες φιλίαν µε τον Οχοζίαν, ο Κυριος θα καταστρέψη το έργον σου”. Και πράγµατι τα πλοία αυτού κατεστράφησαν και
δεν κατώρθωσαν να πλεύσουν εις Θαρσείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Β Παραλ. 21,1    Καί εκοιµήθη Ιωσαφάτ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Ιωράµ υιός
αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 21,1   Εκοιµήθη ο Ιωσαφάτ και ετάφη µαζή µε τους πατέρας του εις την πόλιν Δαυίδ, εις Ιερουσαλήµ. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ιωράµ.
Β Παραλ. 21,2    και αυτώ αδελφοί υιοί Ιωσαφάτ έξ, Αζαρίας και Ιεϊήλ και Ζαχαρίας και Αζαρίας και Μιχαήλ και Σαφατίας·
πάντες ούτοι υιοί Ιωσαφάτ βασιλέως Ιούδα.
Β Παραλ. 21,2  Ο Ιωράµ είχεν άλλους εξ αδελφούς, υιούς του πατρός του Ιωσαφάτ, τον Αζαρίαν, τον Ιεϊήλ, τον Ζαχαρίαν, τον
Αζαρίαν, τον Μιχαήλ και τον Σαφατίαν. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιωσαφάτ, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα.
Β Παραλ. 21,3    και έδωκεν αυτοίς ο πατήρ αυτών δόµατα πολλά, αργύριον και χρυσίον και όπλα µετά των πόλεων
τετειχισµένων εν Ιούδα· και την βασιλείαν έδωκε τώ Ιωράµ, ότι ούτος ο πρωτότοκος.
Β Παραλ. 21,3  Ο πατήρ των ο Ιωσαφάτ έδωκεν εις όλους αυτούς πολλά δώρα, άργυρον και χρυσόν και όπλα και οχυράς
πόλεις εις την Ιουδαίαν. Αλλά την βασιλείαν την έδωκεν στον Ιωράµ, διότι αυτός ήτο ο πρωτότοκος.
Β Παραλ. 21,4    και ανέστη Ιωράµ επί την βασιλείαν αυτού και εκραταιώθη και απέκτεινε πάντας τους αδελφούς αυτού εν
ροµφαία και από των αρχόντων Ισραήλ.
Β Παραλ. 21,4  Οταν όµως ο Ιωράµ ανέλαβε την βασιλείαν του πατρός του και εστερεώθη εις αυτήν, διέταξε και εφόνευσαν
µε ροµφαίαν όλους τους αδελφούς του και µερικούς άλλους από τους αρχηγούς του Ισραήλ.
Β Παραλ. 21,5    όντος αυτού τριάκοντα και δύο ετών, κατέστη Ιωράµ επί την βασιλείαν αυτού και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 21,5  Ο Ιωράµ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο ηλικίας τριάκοντα δύο ετών. Επί οκτώ έτη εβασίλευσεν
αυτός εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 21,6    και επορεύθη εν οδώ βασιλέων Ισραήλ, ως εποίησεν οίκος Αχαάβ, ότι θυγάτηρ Αχαάβ ήν αυτού γυνή, και
εποίησε το πονηρόν εναντίον Κυρίου.
Β Παραλ. 21,6  Αυτός επορεύθη τον δρόµον της ασεβείας των βασιλέων του Ισραήλ. Εφέρθη και έζησεν, όπως η οικογένεια
του Αχαάβ, διότι η σύζυγός του ήτο θυγάτηρ του Αχαάβ. Ετσι δε εξέκλινεν εις την ειδωλολατρείαν και έπραξε το πονηρόν
ενώπιον του Κυρίου.
Β Παραλ. 21,7    και ουκ εβούλετο Κύριος εξολοθρεύσαι τον οίκον Δαυίδ διά την διαθήκην, ήν διέθετο τώ Δαυίδ, και ως είπεν
αυτώ δούναι αυτώ λύχνον και τοίς υιοίς αυτού πάσας τας ηµέρας.
Β Παραλ. 21,7  Ο Κυριος όµως δεν ηθέλησε να τον τιµωρήση, δια να µη εξολοθρεύση την γενεάν του Δαυίδ, επειδή είχε
δώσει υπόσχεσιν και συνήψε διαθήκην µε τον Δαυίδ, στον οποίον και είχεν υποσχεθή, ότι θα αφήση αναµµένον τον λύχνον
του, δηλαδή, θα έδιδε διάδοχον πάντοτε επί του θρόνου του από τους απογόνους του.
Β Παραλ. 21,8    εν ταίς ηµέραις εκείναις απέστη Εδώµ από τού Ιούδα και εβασίλευσαν εφ εαυτούς βασιλέα.
Β Παραλ. 21,8  Κατά τας ηµέρας εκείνας οι Ιδουµαίοι απεστάτησαν από τους Ιουδαίους και ανεκήρυξαν ιδικόν των βασιλέα .
Β Παραλ. 21,9    και ώχετο Ιωράµ µετά των αρχόντων και πάσα η ίππος µετ αυτού· και εγένετο και ηγέρθη νυκτός και
επάταξεν Εδώµ τον κυκλούντα αυτόν και τους άρχοντας των αρµάτων, και έφυγεν ο λαός εις τα σκηνώµατα αυτών.
Β Παραλ. 21,9  Ο Ιωράµ, µαζή µε τους αρχηγούς του στρατού του και µε όλον το ιππικόν του, επήλθεν εναντίον των.
Εσηκώθη την νύκτα ο Ιωράµ και προσέβαλε τους Ιδουµαίους. Αλλά οι Ιδουµαίοι περιεκύκλωσαν αυτόν και τους αρχηγούς
των πολεµικών του αρµάτων και έτσι ο στρατός του ηναγκάσθη να τροπή εις φυγήν , οι δε άνδρες του διελύθησαν και
ήλθον εις τας πόλεις των.
Β Παραλ. 21,10   και απέστη από Ιούδα Εδώµ έως της ηµέρας ταύτης· τότε απέστη Λοµνά εν τώ καιρώ εκείνω από χειρός
αυτού, ότι εγκατέλιπε Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτού·
Β Παραλ. 21,10  Τοτε οι Ιδουµαίοι απεσπάσθησαν οριστικώς από τον ιουδαϊκόν ζυγόν και έµειναν ελεύθεροι µέχρι της
ηµέρας αυτής. Κατά την εποχήν αυτήν απεστάτησε και η Λοµνά από την κυριαρχίαν του Ιωράµ, διότι ο Ιωράµ και ο λαός
του εγκατέλιπαν Κυριον τον Θεόν των πατέρων των.



Β Παραλ. 21,11   και γάρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ
και απεπλάνησε τον Ιούδαν.
Β Παραλ. 21,11  Και διότι ακόµη αυτός κατεσκεύασεν υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους εις τας πόλστου βασιλείου του
Ιούδα, ωδήγησε τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ εις την φαυλότητα και απεπλάνησεν όλους τους Ιουδαίους προς την
ειδωλολατρείαν.
Β Παραλ. 21,12   και ήλθεν αυτώ εν γραφή παρά Ηλιού τού προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ τού πατρός σου·
ανθ ών ουκ επορεύθης εν οδώ Ιωσαφάτ τού πατρός σου και εν οδοίς Ασά βασιλέως Ιούδα
Β Παραλ. 21,12  Τοτε εκ µέρους του προφήτου Ηλιού έφθασε προς αυτόν γραπτή προφητεία, η οποία έλεγεν· “αυτά λέγει
Κυριος ο Θεός του Δαυίδ του προπάτορός σου· Επειδή συ δεν εβάδισες τον δρόµον της ευσεβείας του πατρός σου Ιωσαφάτ,
όπως επίσης και τους ευσεβείς δρόµους του βασιλέως των Ιουδαίων Ασά,
Β Παραλ. 21,13   και επορεύθης εν οδοίς βασιλέων Ισραήλ και εξεπόρνευσας τον Ιούδαν και τους κατοικούντας εν
Ιερουσαλήµ, ως εξεπόρνευσεν οίκος Αχαάβ, και τους αδελφούς σου υιούς τού πατρός σου τους αγαθούς υπέρ σε
απέκτεινας,
Β Παραλ. 21,13  αλλά αντιθέτως επορεύθης τους δρόµους της ασεβείας των βασιλέων του Ισραήλ και εξώθησες προς την
ειδωλολατρείαν τους Ιουδαίους και τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, όπως έκαµε και ο οίκος του Αχαάβ, και επειδή
εφόνευσες τους αδελφούς σου, τους υιούς του πατρός σου, οι οποίοι ήσαν καλύτεροι από σε,
Β Παραλ. 21,14   ιδού Κύριος πατάξει σε πληγήν µεγάλην εν τώ λαώ σου και εν τοίς υιοίς σου και εν γυναιξί σου και εν πάση
τή αποσκευή σου.
Β Παραλ. 21,14  ιδού ο Κυριος θα στείλη εναντίον σου µεγάλην συµφοράν, όπως και εναντίον του λαού σου και εναντίον
των υιών σου και των γυναικών σου και εναντίον όλων, όσα σου ανήκουν.
Β Παραλ. 21,15   και σύ εν µαλακία πονηρά, εν νόσω κοιλίας, έως ού εξέλθη η κοιλία σου µετά της µαλακίας εξ ηµερών εις
ηµέρας.
Β Παραλ. 21,15  Και συ ο ίδιος θα προσβληθής από σκληράν και οδυνηράν ασθένειαν, ασθένειαν της κοιλίας, ώστε τα
έντερά σου θα εξέρχωνται εξ αιτίας της νόσου αυτής από την κοιλίαν σου από ηµέρας εις ηµέραν”.
Β Παραλ. 21,16   και επήγειρε Κύριος επί Ιωράµ τους αλλοφύλους και τους Άραβας και τους οµόρους των Αιθιόπων,
Β Παραλ. 21,16  Ο Κυριος εξήγειρεν εναντίον του Ιωράµ τους Φιλισταίους, τους Αραβας και τους γείτονας των Αιθιόπων.
Β Παραλ. 21,17   και ανέβησαν επί Ιούδαν και κατεδυνάστευον και απέστρεψαν πάσαν την αποσκευήν, ήν εύρον εν οίκω τού
βασιλέως, και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού, και ου κατελείφθη αυτώ υιός, αλλ ή Οχοζίας ο µικρότατος των
υιών αυτού.
Β Παραλ. 21,17  Αυτοί επήλθον εναντίον της Ιουδαίας, διεσπάρησαν µέσα εις αυτήν, την ελεηλάτουν και επήραν όλα τα
πλούτη, τα οποία ευρήκαν στο βασιλικόν ανάκτορον. Επί πλέον συνέλαβαν τους υιούς του βασιλέως και τας θυγατέρας και
δεν απέµεινεν εις αυτόν παρά ένας, ο µικρότερος από προς υιούς του, ο Οχοζίας.
Παραλ. 21,18     και µετά ταύτα πάντα επάταξεν αυτόν Κύριος εις την κοιλίαν µαλακίαν, ή ουκ έστιν ιατρεία.
Β Παραλ. 21,18  Επειτα από όλα αυτά ο Κυριος εκτύπησε τον Ιωρέµ µε νόσον της κοιλίας, η οποία ήτο αθεράπευτος.
Β Παραλ. 21,19   και εγένετο εξ ηµερών εις ηµέρας, και ως ήλθε καιρός των ηµερών ηµέρας δύο, εξήλθεν η κοιλία αυτού
µετά της νόσου, και απέθανεν εν µαλακία πονηρά. και ουκ εποίησεν ο λαός αυτού εκφοράν καθώς εκφοράν πατέρων
αυτού.
Β Παραλ. 21,19  Καθώς δε επερνούσαν αι ηµέραι, κατά το τέλος των ηµερών του δευτέρου έτους, εβγήκαν εξ αιτίας της
νόσου του τα έντερά του από την κοιλίαν του και έτσι αυτός απέθανεν από την οδυνηράν αυτήν νόσον. Ο ιουδαϊκός λαός
δεν τον εκήδευσεν, όπως εκήδευσε τους προπάτοράς του.
Β Παραλ. 21,20   ήν τριάκοντα και δύο ετών, ότε εβασίλευσε, και οκτώ έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ· και επορεύθη ουκ εν
επαίνω και ετάφη εν πόλει Δαυίδ και ουκ εν τάφοις των βασιλέων.
Β Παραλ. 21,20  Ο Ιωράµ ήτο τριάκοντα δύο ετών, όταν ανεκηρύχθη βασιλεύς. Εβασίλευσεν επί οκτώ έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Απέθανε χωρίς κανείς να είπη έπαινον τινα δι' αυτόν και ετάφη εις την πόλιν Δαυίδ, όχι όµως στους τάφους
των βασιλέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Β Παραλ. 22,1    Καί εβασίλευσαν οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ τον Οχοζίαν υιόν αυτού τον µικρόν αντ αυτού, ότι πάντας
τους πρεσβυτέρους απέκτεινε το επελθόν επ αυτούς ληστήριον, οι Άραβες και οι Αλιµοζονείς· και εβασίλευσεν Οχοζίας υιός
Ιωράµ βασιλέως Ιούδα.
Β Παραλ. 22,1  Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ ανεκήρυξαν ως βασιλέα των αντί του Ιωράµ τον µικρότερον υιόν του τον
Οχοζίαν, διότι τους µεγαλυτέρους αδελφούς του Οχοζία είχον φονεύσει οι επιδραµόντες εναντίον της Ιουδαίας λησταί,
Αραβες και Αλιµοζονείς. Ετσι ο Οχοζίας, ο υιός του Ιωράµ, έγινε βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα.
Β Παραλ. 22,2    ών ετών είκοσιν Οχοζίας εβασίλευσε και ενιαυτόν ένα εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή µητρί
αυτού Γοθολία θυγάτηρ Αµβρί.
Β Παραλ. 22,2  Είκοσι ετών ήτο ο Οχοζίας, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Επί ένα έτος εβασίλευσεν εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Γοθολία και ήτο εγγονή του Αµβρί.
Β Παραλ. 22,3    και ούτος επορεύθη εν οδώ οίκου Αχαάβ, ότι µήτηρ αυτού ήν σύµβουλος τού αµαρτάνειν·
Β Παραλ. 22,3  Και αυτός ο Οχοζίας επορεύθη τον ασεβή δρόµον του οίκου Αχαάβ, διότι η ασεβής µητέρα του ήτο κακή
σύµβουλός του, που τον παρώτρυνε προς την αµαρτίαν.
Β Παραλ. 22,4    και εποίησε το πονηρόν εναντίον Κυρίου ως οίκος Αχαάβ, ότι αυτοί ήσαν αυτώ σύµβουλοι µετά το
αποθανείν τον πατέρα αυτού, τού εξολοθρεύσαι αυτόν,
Β Παραλ. 22,4  Επραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, όπως και ο οίκος του Αχαάβ. Εξέκλινε δε προς την ειδωλολατρείαν,
διότι µετά τον θάνατον του πατρός του είχεν ως συµβούλους του ανθρώπους του Αχαάβ, οι οποίοι ειργάζοντο δια την
καταστροφήν του.
Β Παραλ. 22,5 και εν ταίς βουλαίς αυτών επορεύθη και επορεύθη µετά Ιωράµ υιού Αχαάβ βασιλέως Ισραήλ εις πόλεµον επί
Αζαήλ βασιλέα Συρίας εις αµώθ Γαλαάδ· και επάταξαν οι τοξόται τον Ιωράµ.



Β Παραλ. 22,5  Τας συµβουλάς των ανθρώπων αυτών ηκολούθησε και εξεστράτευσε µαζή µε τον Ιωράµ, υιόν του Αχαάβ
βασιλέως των Ισραηλιτών, εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, και εναντίον της πόλεως Ραµώθ της χώρας Γαλαάδ.
Συροι όµως τοξόται εκτύπησαν αυτόν και τον επλήγωσαν.
Β Παραλ. 22,6    και επέστρεψεν Ιωράµ τού ιατρευθήναι εις Ιεζράελ από των πληγών, ών επάταξαν αυτόν οι Σύροι εν αµώθ
εν τώ πολεµείν αυτόν προς Αζαήλ βασιλέα Συρίας· και Οχοζίας υιός Ιωράµ βασιλεύς Ιούδα κατέβη θεάσασθαι τον Ιωράµ
υιόν Αχαάβ εις Ιεζράελ, ότι ηρώστει.
Β Παραλ. 22,6  Ο Ιωράµ επανήλθεν εις Ιεζράελ, δια να θεραπευθή από τας πληγάς, που του είχαν προξενήσει οι Συροι εις την
Ραµώθ, όταν αυτός επολεµούσε εναντίον του βασιλέως της Συρίας του Αζαήλ. Ο Οχοζίας, ο υιός του Ιωράµ βασιλεύς του
βασιλείου Ιούδα, ήλθε να επισκεφθή τον Ιωράµ, υιόν του Αχαάβ, εις την Ιεζράελ, όπου αυτός έµενεν ασθενής.
Β Παραλ. 22,7    και παρά τού Θεού εγένετο καταστροφή Οχοζία ελθείν προς Ιωράµ· και εν τώ ελθείν αυτόν εξήλθε µετ
αυτού Ιωράµ προς Ιού υιόν Ναµεσσεΐ χριστόν Κυρίου εις τον οίκον Αχαάβ.
Β Παραλ. 22,7  Κατά παραχώρησιν Θεού µετέβη ο Οχοζίας προς καταστροφήν του εις επίσκεψιν του Ιωράµ, διότι όταν
αυτός έφθασεν εκεί, εβγήκε µαζή µε τον Ιωράµ, δια να µεταβούν εις συνάντησιν Ιού, του υιού του Ναµεσσεΐ, ο οποίος πάλιν
ήρχετο προς αυτούς. Ο Ιού είχε χρισθή από τον προφήτην του Κυρίου (τον Ηλιού), δια να καταστρέψη τον οίκον Αχαάβ.
Β Παραλ. 22,8    και εγένετο ως εξεδίκησεν Ιού τον οίκον Αχαάβ, και εύρε τους άρχοντας Ιούδα και τους αδελφούς Οχοζίου
λειτουργούντας τώ Οχοζία και απέκτεινεν αυτούς.
Β Παραλ. 22,8  Οταν ο Ιού ετιµωρούσε εκ µέρους του Θεού τον οίκον του Αχαάβ, συνήντησε τους άρχοντας του Ιούδα και
τους υιούς του αδελφού του Οχοζίου, οι οποίοι υπηρετούσαν τον Οχοζίαν και τους εφόνευσε.
Β Παραλ. 22,9    και είπε τού ζητήσαι τον Οχοζίαν, και κατέλαβον αυτόν ιατρευόµενον εν Σαµαρεία και ήγαγον αυτόν προς
Ιού, και απέκτεινεν αυτόν και έθαψαν αυτόν, ότι είπαν· υιός Ιωσαφάτ εστιν, ός εζήτησε τον Κύριον εν όλη τή καρδία αυτού.
και ουκ ήν εν οίκω Οχοζία κατισχύσαι δύναµιν περί της βασιλείας.
Β Παραλ. 22,9  Απεφάσισε δε να αναζητήση και τον Οχοζίαν. Οι άνθρωποί του ευρήκαν αυτόν να νοσηλεύεται εις την
Σαµάρειαν. Τον συνέλαβαν και τον ωδήγησαν προς τον Ιού, ο οποίος και τον εφόνευσε. Οι Ιουδαίοι όµως τον έθαψαν, διότι
είπον· “αυτός είναι υιός του Ιωσαφάτ, ο οποίος µε όλην του την καρδίαν ελάτρευσε τον Κυριον”. Από δε την οικογένειαν του
Οχοζίου δεν υπήρχε κανένας άνδρας µε επαρκή δύναµιν, δια να αναλάβη την βασιλείαν.
Β Παραλ. 22,10   Καί Γοθολία η µήτηρ Οχοζίου είδεν ότι τέθνηκεν ο υιός αυτής και ηγέρθη και απώλεσε πάν το σπέρµα της
βασιλείας εν οίκω Ιούδα.
Β Παραλ. 22,10  Η Γοθολία, η µήτηρ του Οχοζίου, όταν επληροφορήθη ότι εφονεύθη ο υιός της, εσηκώθη και εφόνευσεν
όλους τους απογόνους του βασιλικού οίκου του Ιούδα.
Β Παραλ. 22,11   και έλαβεν Ιωσαβέθ θυγάτηρ τού βασιλέως τον Ιωάς υιόν Οχοζίου και έκλεψεν αυτόν εκ µέσου υιών τού
βασιλέως των θανατουµένων και έδωκεν αυτόν και την τροφόν αυτού εις ταµιείον των κλινών· και έκρυψεν αυτόν Ιωσαβέθ
θυγάτηρ τού βασιλέως Ιωράµ, αδελφή Οχοζίου, γυνή Ιωδαέ τού ιερέως, και έκρυψεν αυτόν από προσώπου της Γοθολίας,
και ουκ απέκτεινεν αυτόν.
Β Παραλ. 22,11  Η Ιωσαβέθ όµως, κόρη του βασιλέως, επήρε τον Ιωάς, υιόν του Οχοζίου, κρυφά ανάµεσα από τα άλλα
παιδιά του βασιλέως, όταν εκείνοι εθανατώνοντο από την Γοθολίαν, και έθεσεν αυτόν και την τροφόν του εις ένα
απόκρυφον κοιτώνα. Εκεί η Ιωσαβέθ, η θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράµ, η οποία ήτο αδελφή του Οχοζίου, σύζυγος του
αρχιερέως Ιωδαέ, τον έκρυψεν από το πρόσωπον της Γοθολίας. Ετσι δε η Γοθολία δεν εθανάτωσε και αυτόν.
Β Παραλ. 22,12   και ήν µετ αυτού εν οίκω τού Θεού κατακεκρυµµένος έξ έτη, και Γοθολία εβασίλευσεν επί της γής.
Β Παραλ. 22,12  Ο Ιωάς έµεινε κρυµµένος στον ναόν του Θεού επί εξ έτη. Η δε Γοθολία εβασίλευσε κατά τα έτη αυτά εις την
Ιουδαίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Β Παραλ. 23,1    Καί εν τώ έτει τώ ογδόω εκραταίωσεν Ιωδαέ και έλαβε τους εκατοντάρχους, τον Αζαρίαν υιόν Ιωράµ και τον
Ισµαήλ υιόν Ιωανάν και τον Αζαρίαν υιόν Ωβήδ και τον Μαασαίαν υιόν Αδαΐα και τον Ελισαφάν υιόν Ζαχαρίου, µεθ
εαυτού εις οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 23,1  Κατά το όγδοον έτος ο αρχιερεύς Ιωδαέ αναθαρρήσας εκάλεσε τους εκατοντάρχους , τον Αζαρίαν, υιόν του
Ιωράµ, τον Ισµαήλ υιόν του Ιωανάν, τον Αζαρίαν υιόν του Ωβήδ, τον Μαασαίαν υιόν του Αδαΐα και τον Ελισαφάν υιόν του
Ζαχαρίου, και ήλθε µαζή µε αυτούς στον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 23,2 και εκύκλωσαν τον Ιούδαν και συνήγαγον τους Λευίτας εκ πασών των πόλεων Ιούδα και άρχοντας πατριών
τού Ισραήλ, και ήλθον εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 23,2  Από εκεί διεσπάρησαν αυτοί κύκλω ανά την χώραν του βασιλείου Ιούδα, συνεκέντρωσαν τους Λευίτας από
όλας τας πόλστου Ιούδα και τους αρχηγούς των φυλών του Ισραήλ και ήλθον µε αυτούς εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 23,3    και διέθεντο πάσα η εκκλησία Ιούδα διαθήκην εν οίκω τού Θεού µετά τού βασιλέως, και έδειξεν αυτοίς τον
υιόν τού βασιλέως και είπεν αυτοίς· ιδού ο υιός τού βασιλέως βασιλευσάτω, καθώς ελάλησε Κύριος επί τον οίκον Δαυίδ.
Β Παραλ. 23,3  Ολη αυτή η συγκέντρωσις υπέγραψε συµφωνίαν στον ναόν του Θεού µε τον εκεί ευρισκόµενον νεαρόν
βασιλέα. Ο Ιωδαέ έδειξεν εις αυτούς τον Ιωάς, τον υιόν του βασιλέως, και τους είπεν· “Ιδού ο νόµιµος υιός του βασιλέως.
Αυτός πρέπει να βασιλεύση, όπως ο Θεός ώρισε δια τον οίκον του Δαυίδ.
Β Παραλ. 23,4    νύν ο λόγος ούτος, ον ποιήσετε· το τρίτον εξ υµών εισπορευέσθωσαν το σάββατον, των ιερέων και των
Λευιτών, και εις τας πύλας των εισόδων,
Β Παραλ. 23,4  Θα σας είπω δε τώρα, τι προς τον σκοπόν αυτόν πρέπει να κάµετε. Το εν τρίτον από σας τους ιερείς και τους
Λευίτας, οι οποίοι θα εισέλθετε κατά το Σαββατον εις την υπηρεσίαν του ναού, θα καταλάβετε τας πύλας των είσοδων προς
τον ναόν.
Β Παραλ. 23,5    και το τρίτον εν οίκω τού βασιλέως, και το τρίτον εν τή πύλη τή µέση, και πάς ο λαός εν αυλαίς οίκου
Κυρίου.
Β Παραλ. 23,5  Το άλλο εν τρίτον θα ευρίσκεται στο βασιλικόν ανάκτορον και το τελευταίον τρίτον θα ευρίσκεται εις την
µέσην πύλην. Ολος δε ο άλλος λαός θα ευρίσκεται εις τας αυλάς του ναού του Κυρίου.
Β Παραλ. 23,6    και µη εισελθέτω εις οίκον Κυρίου εάν µη οι ιερείς και οι Λευίται και οι λειτουργούντες των Λευιτών· αυτοί



εισελεύσονται, ότι άγιοί εισι, και πάς ο λαός φυλασσέτω φυλακάς Κυρίου.
Β Παραλ. 23,6  Εις τον ναόν του Κυρίου δεν θα εισέλθη κανείς άλλος, ειµή µόνον οι ιερείς και οι Λευίται και εκείνοι από τους
Λευίτας, οι οποίοι θα έχουν υπηρεσίαν στον ναόν. Αυτοί θα εισέλθουν, διότι είναι καθιερωµένοι και άξιοι να εισέλθουν.
Ολος ο άλλος λαός θα τηρήση την εντολήν του Κυρίου και βα µείνη έξω από τον ιερόν χώρον.
Β Παραλ. 23,7    και κυκλώσουσιν οι Λευίται τον βασιλέα κύκλω, ανδρός σκεύος σκεύος εν χειρί αυτού, και ο εισπορευόµενος
εις τον οίκον αποθανείται· και έσονται µετά τού βασιλέως εκπορευοµένου και εισπορευοµένου αυτού.
Β Παραλ. 23,7  Οι ωρισµένοι αυτοί Λευίται θα περιβάλλουν προστατευτικώς τον βασιλέα κρατούντες ο καθένας εις τα χέρια
του το όπλον του. Οιοσδήποτε άλλος τολµήση να εισέλθη στον ναόν, θα φονευθή. Αυτοί θα είναι µαζή µε τον βασιλέα και
θα ακολουθούν αυτόν, όπου εκείνος εισέρχεται και εξέρχεται”.
Β Παραλ. 23,8    και εποίησαν οι Λευίται και πάς Ιούδα κατά πάντα, όσα ενετείλατο αυτοίς Ιωδαέ ο ιερεύς, και έλαβον
έκαστος τους άνδρας αυτού απ αρχής τού σαββάτου έως εξόδου τού σαββάτου, ότι ου κατέλυσεν Ιωδαέ ο ιερεύς τας
εφηµερίας.
Β Παραλ. 23,8  Οι Λευίται και όλοι οι Ιουδαίοι έκαµαν ακριβώς, όπως τους είχε διατάξει ο αρχιερεύς ο Ιωδαέ. Επήρεν ο
καθένας από αυτούς τους άνδρας του, οι οποίοι θα ανελάµβαναν υπηρεσίαν στον ναόν κατά το Σαββατον, όπως επίσης και
εκείνους των οποίων η υπηρεσία έληγε και θα εξήρχοντο. Ο αρχιερεύς Ιωδαέ δεν επέτρεψεν εις καµµίαν από τας ιερατικάς
τάξεις, που έληγεν η υπηρεσία της, να φύγη από τον ναόν και διαλυθή.
Β Παραλ. 23,9    και έδωκεν Ιωδαέ τας µαχαίρας και τους θυρεούς και τα όπλα, ά ήν τού βασιλέως Δαυίδ, εν οίκω τού Θεού.
Β Παραλ. 23,9  Ο ίδιος ο αρχιερεύς παρέδωκεν εις αυτούς τας µαχαίρας, τας µεγάλας ασπίδας και τα όπλα, τα οποία ανήκον
στον βασιλέα Δαυίδ και ήσαν αποτεθειµένα στον ναόν του Θεού.
Β Παραλ. 23,10   και έστησε τον λαόν πάντα, έκαστον εν τοίς όπλοις αυτού, από της ωµίας τού οίκου της δεξιάς έως της
ωµίας της αριστεράς τού θυσιαστηρίου και τού οίκου επί τον βασιλέα κύκλω.
Β Παραλ. 23,10  Ετοποθέτησεν όλον τον λαόν, καθένα ωπλισµένον µε το όπλον του, από την δεξιάν πλευράν του ναού µέχρι
την αριστεράν πλευράν αυτού πλησίον στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και στον ναόν εις τρόπον , ώστε να
περιβάλλουν τον βασιλέα κύκλω.
Β Παραλ. 23,11   και εξήγαγε τον υιόν τού βασιλέως και έδωκεν επ αυτόν το βασίλειον και τα µαρτύρια, και εβασίλευσαν και
έχρισαν αυτόν Ιωδαέ ο ιερεύς και οι υιοί αυτού και είπαν· ζήτω ο βασιλεύς.
Β Παραλ. 23,11  Τοτε ο Ιωδαέ έβγαλεν από τον ναόν τον Ιωάς, τον υιόν του βασιλέως, έθεσεν επάνω εις αυτόν το βασιλικόν
διάδηµα, έδωσεν εις τα χέρια του τον Νοµον και αφού ο αρχιερεύς Ιωδαέ και οι υιοί του τον έχρισαν, τον ανεκήρυξαν
βασιλέα και εκραύγασαν· “ζήτω ο βασιλεύς”.
Β Παραλ. 23,12   και ήκουσε Γοθολία την φωνήν τού λαού τρεχόντων και εξοµολογουµένων και αινούντων τον βασιλέα και
εισήλθε προς τον βασιλέα εις οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 23,12  Οταν η Γοθολία ήκουσε τας φωνάς των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έτρεχαν και εφώναζαν δοξάζοντες και
αινούντες τον βασιλέα, εισήλθε και αυτή στον ιερόν χώρον του ναού του Κυρίου, όπου ευρίσκετο ο βασιλεύς.
Β Παραλ. 23,13   και είδε και ιδού ο βασιλεύς επί της στάσεως αυτού, και επί της εισόδου οι άρχοντες και αι σάλπιγγες και οι
άρχοντες περί τον βασιλέα, και πάς ο λαός της γής ηυφράνθη και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι και οι άδοντες εν τοίς οργάνοις
ωδοί και υµνούντες αίνον· και διέρηξε Γοθολία την στολήν αυτής και εβόησεν· επιτιθέµενοι επιτίθεσθε.
Β Παραλ. 23,13  Παρετήρησε και αίφνης είδε τον βασιλέα επί ενός βάθρου παρά την είσοδον της αυλής του ναού. Πλησίον
αυτού και περί αυτόν ήσαν οι άρχοντες, οι σαλπιγκταί, όλοι οι άρχοντες γύρω από τον βασιλέα και όλος ο λαός της χώρας,
οι οποίοι και έχαιραν. Οι σαλπιγκταί εσάλπιζαν µε τας σάλπιγγας αυτών, οι ψάλται µε τα µουσικά των όργανα ανέπεµπαν
αίνους και ωδάς. Η Γοθολία, όταν είδεν όλα αυτά, έσχισε την βασιλικήν της στολήν και εφώναξε· “σεις, λοιπόν,
συνωµοτήσατε και επιτίθεσθε εναντίον µου”.
Β Παραλ. 23,14   και εξήλθεν Ιωδαέ ο ιερεύς, και ενετείλατο Ιωδαέ ο ιερεύς τοίς εκατοντάρχοις και τοίς αρχηγοίς της
δυνάµεως και είπεν αυτοίς· εκβάλετε αυτήν εκτός τού οίκου και εισέλθατε οπίσω αυτής, και αποθανέτω µαχαίρα· ότι είπεν
ο ιερεύς· µη αποθανέτω εν οίκω Κυρίου.
Β Παραλ. 23,14  Ο αρχιερεύς Ιωδαέ εβγήκεν από εκεί, όπου ευρίσκετο. Διέταξε τους εκατοντάρχους και τους άλλους
αρχηγούς της στρατιωτικής δυνάµεως και τους είπε· “διώξτε αυτήν έξω από τον ναόν, ακολουθήσατέ την και ας εκτελεσθή
δια µαχαίρας”. Τούτο δε έγινε, διότι ο αρχιερεύς είχεν είπει· “δεν πρέπει να φονευθή αυτή εντός του ιερού χώρου”.
Β Παραλ. 23,15   και έδωκαν αυτή άνεσιν και διήλθε διά της πύλης των ιππέων τού οίκου τού βασιλέως, και εθανάτωσαν
αυτήν εκεί.
Β Παραλ. 23,15  Εδωσαν εις αυτήν δίοδον, αυτή δε εξήλθε δια της θύρας των ιππέων του βασιλικού ανακτόρου. Εκεί δε και
την εθανάτωσαν.
Β Παραλ. 23,16   και διέθετο Ιωδαέ διαθήκην ανά µέσον αυτού και τού λαού και τού βασιλέως είναι λαόν τώ Κυρίω.
Β Παραλ. 23,16  Ο αρχιερεύς Ιωδαέ έκλεισε συµφωνίαν µεταξύ αυτού, του λαού και του βασιλέως, να είναι όλοι λαός του
Κυρίου.
Β Παραλ. 23,17   και εισήλθε πάς ο λαός της γής εις οίκον Βάαλ και κατέσπασαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τα
είδωλα αυτού ελέπτυναν και τον Ματθάν ιερέα Βάαλ εθανάτωσαν εναντίον των θυσιαστηρίων αυτού.
Β Παραλ. 23,17  Κατόπιν ο λαός των Ιουδαίων εισώρµησεν στον ναόν του Βααλ και κατέστρεψεν αυτόν και τα θυσιαστήριά
του. Τα είδωλα αυτού εκονιορτοποίησε και εφόνευσαν τον ιερέα του Βααλ, τον Ματθάν ενώπιον των θυσιαστηρίων αυτού.
Β Παραλ. 23,18   και ενεχείρισεν Ιωδαέ ο ιερεύς τα έργα οίκου Κυρίου διά χειρός ιερέων και Λευιτών και ανέστησε τας
εφηµερίας των ιερέων και των Λευιτών, ας διέστειλε Δαυίδ επί τον οίκον Κυρίου και ανενέγκαι ολοκαυτώµατα Κυρίω,
καθώς γέγραπται εν νόµω Μωυσή, εν ευφροσύνη και εν ωδαίς διά χειρός Δαυίδ.
Β Παραλ. 23,18  Ο αρχιερεύς Ιωδαέ ενεπιστεύθη τα έργα του ναού του Κυρίου εις την εποπτείαν των ιερέων και των Λευιτών.
Αποκατέστησε τας τάξεις των ιερέων και των Λευιτών, όπως είχεν ορίσει ο Δαυίδ, στον ναόν του Κυρίου, δια να
προσφέρουν τα ολοκαυτώµατα στον Κυριον σύµφωνα µε όσα είναι γραµµένα στον Νοµον του Μωϋσέως. Αυτό έγινε µε
χαράν και µε άσµατα, όπως άλλωστε και ο Δαυίδ είχε δώσει εντολήν.
Β Παραλ. 23,19   και έστησαν οι πυλωροί επί τας πύλας οίκου Κυρίου, και ουκ εισελεύσεται ακάθαρτος εις πάν πράγµα.
Β Παραλ. 23,19  Ετοποθετήθησαν οι θυρωροί εις τας πύλας του ναού του Κυρίου, δια να µη εισέρχεται εκεί δι' οιονδήποτε



λόγον κανένας νοµικώς ακάθαρτος.
Β Παραλ. 23,20   και έλαβε τους πατριάρχας και τους δυνατούς και τους άρχοντας τού λαού και πάντα τον λαόν της γής και
επεβίβασαν τον βασιλέα εις οίκον Κυρίου, και εισήλθε διά της πύλης της εσωτέρας εις τον οίκον τού βασιλέως, και
εκάθισαν τον βασιλέα επί τού θρόνου της βασιλείας.
Β Παραλ. 23,20  Ο Ιωδαέ επήρε µαζή του τους αρχηγούς των φυλών, τους επ' εξουσίαις και τους άρχοντας του λαού και όλον
τον ιουδαϊκόν λαόν και έφεραν εν ποµπή τον βασιλέα στον ναόν του Κυρίου. Από εκεί αυτός εισήλθε δια της εσωτερικής
πύλης στο βασιλικόν ανάκτορον. Ενεθρόνισαν εκεί τον βασιλέα επί του βασιλικού θρόνου.
Β Παραλ. 23,21   και ηυφράνθη πάς ο λαός της γής, και η πόλις ησύχασε, και την Γοθολίαν εθανάτωσαν µαχαίρα.
Β Παραλ. 23,21  Με όλα αυτά τα γεγονότα ηυφράνθη όλος ο ιουδαϊκός λαός της χώρας, η δε πόλις Ιερουσαλήµ ησύχασε.
Την Γοθολίαν είχον ήδη θανατώσει δια µαχαίρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Β Παραλ. 24,1    Ών ετών επτά Ιωάς εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τεσσαράκοντα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα τή
µητρί αυτού Σαβιά εκ Βηρσαβεέ.
Β Παραλ. 24,1  Επτά ετών ήτο ο Ιωάς, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
τεσσαράκοντα έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο Σαβιά και κατήγετο από την Βηρσαβέε.
Β Παραλ. 24,2    και εποίησεν Ιωάς το ευθές ενώπιον Κυρίου πάσας τας ηµέρας Ιωδαέ τού ιερέως.
Β Παραλ. 24,2  Ο Ιωάς έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, εφ' όσον χρόνον εζούσε ο αρχιερεύς Ιωδαέ.
Β Παραλ. 24,3    και έλαβεν Ιωδαέ δύο γυναίκας εαυτώ, και εγέννησαν υιούς και θυγατέρας.
Β Παραλ. 24,3  Ο Ιωδαέ επήρε δια τον Ιωάς δύο συζύγους, αι οποίαι εγέννησαν εις αυτόν υιούς και θυγατέρας.
Β Παραλ. 24,4    και εγένετο µετά ταύτα και εγένετο επί καρδίαν Ιωάς επισκευάσαι τον οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 24,4  Επειτα από αυτά τα γεγονότα επεθύµησεν ο Ιωάς, να επισκευάση τον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 24,5    και συνήγαγε τους ιερείς και τους Λευίτας και είπεν αυτοίς· εξέλθατε εις τας πόλεις Ιούδα και συναγάγετε
από παντός Ισραήλ αργύριον κατισχύσαι τον οίκον Κυρίου ενιαυτόν κατ ενιαυτόν και σπεύσατε λαλήσαι· και ουκ
έσπευσαν οι Λευίται.
Β Παραλ. 24,5  Δια τον σκοπόν αυτόν συνεκέντρωσε τους ιερείς και τους Λευίτας και τους είπεν· “εβγάτε εις τας πόλστου
βασιλείου του Ιούδα και δι' εράνου συγκεντρώσατε κάθε χρόνον αργύριον, δια να επισκευάσετε τον ναόν του Κυρίου.
Σπεύσατε να αναγγείλετε αυτό στους Ισραηλίτας”. Οι Λευίται όµως και οι ιερείς δεν έδειξαν προθυµίαν να εκτελέσουν την
εντολήν.
Β Παραλ. 24,6    και εκάλεσεν ο βασιλεύς Ιωάς τον Ιωδαέ τον άρχοντα και είπεν αυτώ· διατί ουκ επεσκέψω περί των Λευιτών
τού εισενέγκαι από Ιούδα και Ιερουσαλήµ το κεκριµένον υπό Μωυσή ανθρώπου τού Θεού, ότι εξεκκλησίασε τον Ισραήλ εις
την σκηνήν τού µαρτυρίου;
Β Παραλ. 24,6  Ο βασιλεύς Ιωάς εκάλεσε τον αρχιερέα Ιωδαέ και του είπε· “διατί δεν επέβλεψες στους Λευίτας, ώστε να
εισπράξουν αυτοί από το βασίλειον του Ιούδα και από την Ιερουσαλήµ τον φόρον, τον ορισθέντα στους Ισραηλίτας από τον
Μωϋσήν, τον άνθρωπον αυτόν του Θεού, τον οποίον φόρον αυτός ώρισεν, όταν συνεκέντρωσε τον ισραηλιτικόν λαόν
ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου;
Β Παραλ. 24,7    ότι Γοθολία ήν η άνοµος, και οι υιοί αυτής κατέσπασαν τον οίκον τού Θεού· και γάρ τα άγια οίκου Κυρίου
εποίησαν ταίς Βααλίµ.
Β Παραλ. 24,7  Διότι, όπως γνωρίζετε, η παράνοµος Γοθολία και τα παιδιά της επέφεραν µεγάλας καταστροφάς στον οίκον
του Θεού, και αυτά τα ιερά µέρη του ναού του Κυρίου τα µετέβαλαν εις τόπον λατρείας των αγαλµάτων του Βααλ”.
Β Παραλ. 24,8    και είπεν ο βασιλεύς· γενηθήτω γλωσσόκοµον και τεθήτω εν πύλη οίκου Κυρίου έξω·
Β Παραλ. 24,8  Ο βασιλεύς τότε διέταξεν· “ας κατασκευασθή ένα χρηµατοκιβώτιον και ας τοποθετηθή έξω από τον ναόν του
Κυρίου, παρά την πύλην.
Β Παραλ. 24,9    και κηρυξάτωσαν εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήµ εισενέγκαι Κυρίω, καθώς είπε Μωυσής παίς τού Θεού επί τον
Ισραήλ εν τή ερήµω.
Β Παραλ. 24,9  Κηρυκες δε ας διαλαλήσουν εις όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήµ να προσφέρη ο,τι ο καθένας είναι
υποχρεωµένος στον Κυριον, τον φόρον τον οποίον διέταξεν ο Μωϋσής, ο δούλος αυτός του Θεού, προς τους Ισραηλίτας,
όταν αυτοί ευρίσκοντο εις την έρηµον”.
Β Παραλ. 24,10   και έδωκαν πάντες άρχοντες και πάς ο λαός και εισέφερον και ενέβαλλον εις το γλωσσόκοµον, έως ού
επληρώθη,
Β Παραλ. 24,10  Ολοι οι άρχοντες και όλος ο λαός έδωκαν τας εισφοράς των, τας οποίας και έρριπταν εις αυτό το κιβώτιον,
έως ότου εγέµισεν.
Β Παραλ. 24,11   και εγένετο ως εισέφερον το γλωσσόκοµον προς τους προστάτας τού βασιλέως διά χειρός των Λευιτών και
ως είδον ότι επλεόνασε το αργύριον, και ήλθεν ο γραµµατεύς τού βασιλέως και ο προστάτης τού ιερέως τού µεγάλου και
εξεκένωσαν το γλωσσόκοµον και κατέστησαν εις τον τόπον αυτού· ούτως εποίουν ηµέραν εξ ηµέρας και συνήγαγον
αργύριον πολύ.
Β Παραλ. 24,11  Οταν δε το κιβώτιον αυτό µετεφέρθη δια των χειρών των Λευιτών στους βασιλικούς επόπτας, είδον αυτοί
ότι υπήρχεν εντός του κιβωτίου πολύ, πάρα πολύ αργύριον. Ο γραµµατεύς του βασιλέως και ο αντιπρόσωπος του
αρχιερέως ήλθον, εξεκένωσαν το κιβώτιον αυτό και το ετοποθέτησαν πάλιν στον τόπον του. Αυτό έκαναν κάθε φοράν, που
το κιβώτιον εγέµιζεν µε αργυρά νοµίσµατα. Με τον τρόπον αυτόν συνεκέντρωσαν πολύ αργύριον.
Β Παραλ. 24,12   και έδωκεν αυτό ο βασιλεύς και Ιωδαέ ο ιερεύς τοίς ποιούσι τα έργα εις εργασίαν οίκου Κυρίου, και
εµισθούντο λατόµους και τέκτονας επισκευάσαι τον οίκον Κυρίου και χαλκείς σιδήρου και χαλκού επισκευάσαι τον οίκον
Κυρίου.
Β Παραλ. 24,12  Ο βασιλεύς Ιωάς και ο Ιωδαέ ο αρχιερεύς έδωκαν αυτό το αργύριον εις εκείνους, οι οποίοι θα ανελάµβαναν
τα έργα της επισκευής του ναού του Κυρίου. Αυτοί δε εµίσθωσαν λατόµους και κτίστας, δια να επισκευάσουν τον ναόν του
Κυρίου όπως επίσης και σιδηρουργούς, δια να κατεργασθούν τον σίδηρον και τον χαλκόν προς επισκευήν του ναού του
Κυρίου.



Β Παραλ. 24,13   και εποίουν οι ποιούντες τα έργα, και ανέβη µήκος των έργων εν χερσίν αυτών και ανέστησαν τον οίκον
Κυρίου επί την στάσιν αυτού και ενίσχυσαν.
Β Παραλ. 24,13  Ετσι οι εργάται ειργάζοντο εντατικά και το έργον της ανακαινίσεως επροχωρούσε εις τα χέρια των, µέχρις
ότου αποκατέστησαν τον ναόν του Θεού σύµφωνα µε το σχέδιόν του και τον εστερέωσαν.
Β Παραλ. 24,14   και ως συνετέλεσαν, ήνεγκαν προς τον βασιλέα και προς Ιωδαέ το κατάλοιπον τού αργυρίου, και εποίησαν
σκεύη εις οίκον Κυρίου, σκεύη λειτουργικά ολοκαυτωµάτων και θυΐσκας χρυσάς και αργυράς· και ανήνεγκαν
ολοκαυτώσεις εν οίκω Κυρίου διαπαντός πάσας τας ηµέρας Ιωδαέ.
Β Παραλ. 24,14  Οταν δε ετελείωσαν το έργον των, έφεραν στον βασιλέα Ιωάς και τον αρχιερέα Ιωδαέ το υπόλοιπον
αργύριον και κατεσκεύασαν µε αυτό ιερά σκεύη δια τον ναόν του Κυρίου. Σκεύη δια την προσφοράν των ολοκαυτωµάτων,
όπως επίσης και θυµιατήρια µικρά, αργυρά και χρυσά. Εκτοτε δε προσέφεραν ολοκαυτώµατα στον ναόν του Κυρίου καθ'
όλας τας ηµέρας, κατά τας οποίας εζούσεν ο αρχιερεύς Ιωδαέ.
Β Παραλ. 24,15   Καί εγήρασεν Ιωδαέ πλήρης ηµερών και ετελεύτησεν ών εκατόν και τριάκοντα ετών εν τώ τελευτάν αυτόν·
Β Παραλ. 24,15  Ο Ιωδαέ, πλήρης ηµερών, εγήρασε και απέθανε. Οταν απέθανεν, ήτο ηλικίας εκατόν τριάκοντα ετών.
Β Παραλ. 24,16   και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ µετά των βασιλέων, ότι εποίησεν αγαθωσύνην µετά Ισραήλ και µετά τού
Θεού και τού οίκου αυτού.
Β Παραλ. 24,16  Τον έθαψαν εις την πόλιν Δαυίδ, εις την Ιερουσαλήµ, µαζή µε τους βασιλείς, διότι είχε κάµει πολλά καλά
έργα στον ισραηλιτικόν λαόν, στον Θεόν και στον ναόν του Θεού.
Β Παραλ. 24,17   και εγένετο µετά την τελευτήν Ιωδαέ εισήλθον οι άρχοντες Ιούδα και προσεκύνησαν τον βασιλέα· τότε
επήκουσεν αυτοίς ο βασιλεύς.
Β Παραλ. 24,17  Μετά τον θάνατον του Ιωδαέ ασεβείς άρχοντες παρουσιάσθησαν πρας τον βασιλέα Ιωάς και τον
προσεκύνησαν. Αυτός τους εδέχθη και τους ήκουσε µε προσοχήν.
Β Παραλ. 24,18   και εγκατέλιπον τον οίκον Κυρίου Θεού των πατέρων αυτών και εδούλευον ταίς Αστάρταις και τοίς
ειδώλοις· και εγένετο οργή επί Ιούδαν και επί Ιερουσαλήµ εν τή ηµέρα ταύτη.
Β Παραλ. 24,18  Αυτοί είχαν εγκαταλείψει τον ναόν του Κυρίου, του Θεού των πατέρων των, και ελάτρευαν τα είδωλα της
Αστάρτης και διάφορα είδωλα άλλων θεών. Δια τούτο εξέσπασεν οργή Κυρίου εναντίον του λαού των Ιουδαίων και της
Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν εκείνην.
Β Παραλ. 24,19   και απέστειλε προς αυτούς προφήτας επιστρέψαι προς Κύριον, και ουκ ήκουσαν· και διεµαρτύρατο αυτοίς,
και ουχ υπήκουσαν.
Β Παραλ. 24,19  Ο Θεός έστειλεν εις αυτούς προφήτας, δια να επιστρέψουν προς τον Κυριον. Εκείνοι όµως δεν υπήκουσαν. Ο
Θεός διεµαρτυρήθη εναντίον των, άλλα και πάλιν αυτοί δεν υπήκουσαν.
Β Παραλ. 24,20   και πνεύµα Θεού ενέδυσε τον Αζαρίαν τον τού Ιωδαέ τον ιερέα και ανέστη επάνω τού λαού και είπε· τάδε
λέγει Κύριος· τι παραπορεύεσθε τας εντολάς Κυρίου; και ουκ ευοδωθήσεσθε, ότι εγκατελίπετε τον Κύριον, και εγκαταλείψει
υµάς.
Β Παραλ. 24,20  Τοτε Πνεύµα Θεού ενεδυνάµωσε τον Αζαρίαν τον αρχιερέα, υιόν του Ιωδαέ, ο οποίος εσηκώθη ενώπιον του
λαού και είπε· “αυτά λέγει ο Κυριος· Διατί παραβαίνετε τας εντολάς του Κυρίου; Δεν θα ευοδωθούν τα έργα σας και δεν θα
ευηµερήσετε, διότι έχετε εγκαταλείψει τον Κυριον και ο Κυριος θα σας εγκαταλείψη”.
Β Παραλ. 24,21   και επέθεντο αυτώ και ελιθοβόλησαν αυτόν δι εντολής Ιωάς τού βασιλέως εν αυλή οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 24,21  Αυτοί όµως επετέθησαν εναντίον του Αζαρίου και τον εφόνευσαν µε λιθοβολισµόν, κατόπιν εντολής του
βασιλέως Ιωάς, µέσα εις την αυλήν του ναού του Θεού.
Β Παραλ. 24,22   και ουκ εµνήσθη Ιωάς τού ελέους, ού εποίησεν Ιωδαέ ο πατήρ αυτού µετ αυτού, και εθανάτωσε τον υιόν
αυτού. και ως απέθνησκεν, είπεν· ίδοι Κύριος και κρινάτω.
Β Παραλ. 24,22  Ο βασιλεύς Ιωάς ελησµόνησε το καλόν, που είχε κάµει εις αυτόν ο Ιωδαέ, ο πατήρ του φονευθέντος, και
αυτός ανταποδίδων κακόν αντί καλού εθανάτωσε τον υιόν εκείνου. Ο Αζαριας, όταν απέθνησκεν είπεν· “ας ίδη ο Κυριος
την αδικίαν αυτήν και ας κρίνη”.
Β Παραλ. 24,23   και εγένετο µετά την συντέλειαν τού ενιαυτού ανέβη επ αυτόν δύναµις Συρίας και ήλθεν επί Ιούδαν και επί
Ιερουσαλήµ και κατέφθειραν πάντας τους άρχοντας τού λαού εν τώ λαώ και πάντα τα σκύλα αυτών απέστειλαν τώ
βασιλεί Δαµασκού·
Β Παραλ. 24,23  Οταν ετελείωσε το έτος αυτό, εξεστράτευσεν εναντίον του Ιωάς ο στρατός της Συρίας. Αυτοί επήλθον
ενάντιον της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ και κατέκοψαν ανάµεσα στον λαόν όλους τους αρχηγούς του λαού. Επήραν
λάφυρα και έστειλαν όλα τα λάφυρά των στον βασιλέα της Δαµασκού.
Β Παραλ. 24,24   ότι εν ολίγοις ανδράσι παρεγένετο δύναµις Συρίας, και ο Θεός παρέδωκεν εις τας χείρας αυτών δύναµιν
πολλήν σφόδρα, ότι εγκατέλιπον Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών· και µετά Ιωάς εποίησε κρίµατα.
Β Παραλ. 24,24  Ο στρατός των Συρων, ο οποίος είχεν έλθει, ήτο ολιγάριθµος. Ο Θεός όµως παρέδωκεν εις τας χείρας αυτών
την πολύ µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν των Ιουδαίων, διότι αυτοί είχον εγκαταλείψει Κυριον τον Θεόν των πατέρων των.
Ετσι ο Θεός δια του στρατού των Συρων ετιµώρησε τας παρανοµίας του Ιωάς.
Β Παραλ. 24,25   και µετά το απελθείν αυτούς απ αυτού, εν τώ εγκαταλιπείν αυτόν εν µαλακίαις µεγάλαις και επέθεντο
αυτώ οι παίδες αυτού εν αίµασιν υιού Ιωδαέ τού ιερέως και εθανάτωσαν αυτόν επί της κλίνης αυτού , και απέθανε· και
έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ και ουκ έθαψαν αυτόν εν τώ τάφω των βασιλέων .
Β Παραλ. 24,25  Οταν αυτοί απεµακρύνθησαν, αφήκαν τον Ιωάς µε πολλάς και µεγάλας ασθενείας. Οι δούλοι του έκαµαν
τότε συνωµοσίαν, επετέθησαν ενάντίον του και τον εφόνευσαν επάνω εις την κλίνην του, τιµωρούντες έτσι το αθώον αίµα
του υιού του αρχιερέως Ιωδαέ. Κατ' αυτόν τον τρόπον απέθανεν ο Ιωάς. Οι Ιουδαίοι τον έθαψαν εις την πόλιν Δαυίδ εις την
Ιερουσαλήµ, όχι όµως στον τάφον των βασιλέων.
Β Παραλ. 24,26   και οι επιθέµενοι επ αυτόν Ζαβέδ ο τού Σαµαάθ ο Αµµανίτης και Ιωζαβέδ ο τού Σοµαρώθ ο Μωαβίτης
Β Παραλ. 24,26  Οι επιτεθέντες και φονεύσαντες τον Ιωάς δούλοι του ήσαν ο Ζαβέδ υιός του Σαµαάθ ο Αµµανίτης, και ο
Ιωζαβέδ υιός του Σοµαρώθ ο Μωαβίτης
Β Παραλ. 24,27   και οι υιοί αυτού πάντες, και προσήλθον αυτώ οι πέντε. και τα λοιπά ιδού γεγραµµένα επί την γραφήν των
βασιλέων· και εβασίλευσεν Αµασίας υιός αυτού αντ αυτού.



Β Παραλ. 24,27  µε όλα τα παιδιά του, µάλιστα δε πέντε από αυτούς ήλθον µαζή του. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωάς
είναι γραµµένα εις τα αποµνηµονεύµατα του βιβλίου των βασιλέων. Αντί του Ιωάς ανεκηρύχθη βασιλεύς ο υιός του, ο
Αµασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Β Παραλ. 25,1    Ών είκοσι και πέντε ετών εβασίλευσεν Αµασίας και εικοσιεννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα
τή µητρί αυτού Ιωαδέν από Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 25,1  Εικοσιπέντε ετών ήτο ο Αµασίας, όταν έγινε βασιλεύς. Εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί είκοσι εννέα έτη.
Η µητέρα του ωνοµάζετο Ιωαδέν και κατήγετο από την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 25,2    και εποίησε το ευθές ενώπιον Κυρίου, αλλ ουκ εν καρδία πλήρει.
Β Παραλ. 25,2  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, όχι όµως µε όλην του την καρδίαν.
Β Παραλ. 25,3    και εγένετο ως κατέστη η βασιλεία εν χειρί αυτού, και εθανάτωσε τους παίδας αυτού τους φονεύσαντας τον
βασιλέα πατέρα αυτού·
Β Παραλ. 25,3  Οταν περιήλθεν εις τα χέρια του η βασιλεία, εφόνευσε τους δούλους του, οι οποίοι είχαν θανατώσει τον
βασιλέα πατέρα του.
Β Παραλ. 25,4    και τους υιούς αυτών ουκ απέκτεινε κατά την διαθήκην τού νόµου Κυρίου, καθώς γέγραπται, ως ενετείλατο
Κύριος λέγων· ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων, και οι υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων, αλλ ή έκαστος τή
εαυτού αµαρτία αποθανούνται.
Β Παραλ. 25,4  Τους υιούς όµως των φονέων δεν εθανάτωσε σύµφωνα µε τον Νοµον του Κυρίου, όπου ρητώς αναγράφεται
και ο Κυριος είπε· “δεν θα αποθνήσκουν οι πατέρες ένεκα των παιδιών των ούτε τα τέκνα θα θανατώνωνται ένεκα των
πατέρων των. Αλλά ο καθένας θα θανατώνεται δια την ιδικήν του αµαρτίαν”.
Β Παραλ. 25,5    και συνήγαγεν Αµασίας τον οίκον Ιούδα και ανέστησεν αυτούς κατ οίκους πατριών αυτών εις χιλιάρχους
και εκατοντάρχους εν παντί Ιούδα και Ιερουσαλήµ· και ηρίθµησεν αυτούς από εικοσαετούς και επάνω και εύρεν αυτούς
τριακοσίας χιλιάδας εξελθείν εις πόλεµον δυνατούς κρατούντας δόρυ και θυρεόν.
Β Παραλ. 25,5  Ο Αµασίας συνεκέντρωσε τους άνδρας της φυλής του Ιούδα και τους κατέταξε κατά τους πατριαρχικούς
οίκους των εις όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήµ, ορίσας δι' αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους. Εκαµε δε και
αρίθµησιν αυτών από είκοσι ετών και άνω και ευρήκεν, ότι ήσαν τριακόσιοι χιλιάδες, ικανοί να εξέλθουν εις πόλεµον και
να κρατούν δόρυ και µεγάλην ασπίδα.
Β Παραλ. 25,6    και εµισθώσατο από Ισραήλ εκατόν χιλιάδας δυνατούς ισχύϊ εκατόν ταλάντων αργυρίου.
Β Παραλ. 25,6  Επήρε δε από το βασίλειον του Ισραήλ εκατόν χιλιάδας µισθοφόρους δυνατούς αντί εκατόν ταλάντων
αργυρίου.
Β Παραλ. 25,7    και άνθρωπος τού Θεού ήλθε προς αυτόν λέγων· βασιλεύ, ου πορεύσεται µετά σού δύναµις Ισραήλ, ότι ουκ
έστι Κύριος µετά Ισραήλ, πάντων των υιών Εφραίµ.
Β Παραλ. 25,7  Ενας άνθρωπος του Θεού ήλθε τότε προς τον Αµασίαν και του είπε· “βασιλεύ, δεν πρέπει να πορευθή µαζή
σου εις εκστρατείαν ο στρατός αυτός από τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι ο Κυριος δεν είναι µαζή µε τον λαόν αυτόν, µε
αυτούς τους απογόνους της φυλής του Εφραίµ.
Β Παραλ. 25,8    ότι εάν υπολάβης κατισχύσαι εν τούτοις, και τροπώσεταί σε Κύριος εναντίον των εχθρών, ότι εστί παρά
Κυρίου και ισχύσαι και τροπώσασθαι.
Β Παραλ. 25,8  Διότι εάν φαντασθής δη µε αυτούς θα υπερισχύσης, σου καθιστώ γνωστόν ότι ο Κυριος θα φέρη έτσι τα
πράγµατα, ώστε να νικηθής ενώπιον των εχθρών σου. Σκέψου ότι µόνον δια του Κυρίου θα ηµπορέσης να νικήσης και να
κατατροπώσης τους εχθρούς σου”.
Β Παραλ. 25,9    και είπεν Αµασίας τώ ανθρώπω τού Θεού· και τι ποιήσω τα εκατόν τάλαντα, ά έδωκα τή δυνάµει Ισραήλ;
και είπεν ο άνθρωπος τού Θεού· έστι τώ Κυρίω δούναί σοι πλείστα τούτων .
Β Παραλ. 25,9  Ο Αµασίας είπε τότε στον άνθρωπον του Θεού· “και τι θα γίνη µε τα εκατόν τάλαντα, τα οποία έδωκα στον
µισθοφορικόν αυτόν στρατόν του Ισραήλ;” Ο άνθρωπος του Θεού του απήντησεν· “στον Κυριον και Θεόν είναι δυνατόν να
σου δώση περισσότερα τάλαντα, από εκείνα που συ έδωσες”.
Β Παραλ. 25,10   και διεχώρισεν Αµασίας τή δυνάµει τή ελθούση προς αυτόν από Εφραίµ απελθείν εις τον τόπον αυτών, και
εθυµώθησαν σφόδρα επί Ιούδαν και επέστρεψαν εις τον τόπον αυτών εν οργή θυµού.
Β Παραλ. 25,10  Ο Αµασίας εξεχώρισε τους στρατιώτας αυτούς τους µισθοφόρους, οι οποίοι είχον έλθει προς αυτόν από την
φυλήν Εφραίµ, και τους διέταξε να επανέλθουν εις την χώραν των. Εκείνοι ωργίσθησαν πάρα πολύ εναντίον του βασιλείου
του Ιούδα και επέστρεψαν στον τόπον των πλήρεις οργής.
Β Παραλ. 25,11   και Αµασίας κατίσχυσε και παρέλαβε τον λαόν αυτού και επορεύθη εις την κοιλάδα των αλών και
επάταξεν εκεί τους υιούς Σηείρ δέκα χιλιάδας·
Β Παραλ. 25,11  Ο Αµασίας όµως, ενθαρρυνθείς από τα λόγια του ανθρώπου του Θεού, επήρε τον στρατόν του και εβάδισε
προς την κοιλάδα των Αλών. Εκεί δε κατετρόπωσε δέκα χιλιάδας Ιδουµαίους, οι οποίοι κατοικούσαν στο όρος Σηείρ.
Β Παραλ. 25,12   και δέκα χιλιάδας εζώγρησαν οι υιοί Ιούδα και έφερον αυτούς επί το άκρον τού κρηµνού και
κατεκρήµνιζον αυτούς από τού άκρου τού κρηµνού, και πάντες διερήγνυντο.
Β Παραλ. 25,12  Αλλας δέκα χιλιάδας Ιδουµαίων συνέλαβαν οι Ιουδαίοι ζώντας, τους οποίους έφεραν εις την άκραν ενός
κρηµνού. Από το χείλος αυτού του κρηµνού τους κατεκρήµνισαν· και εκείνοι όλοι συνετρίβοντο.
Β Παραλ. 25,13   και οι υιοί της δυνάµεως, ούς απέστρεψεν Αµασίας τού µη πορευθήναι µετ αυτού εις πόλεµον, και επέθεντο
επί τας πόλεις Ιούδα από Σαµαρείας έως Βαιθωρών και επάταξαν εν αυτοίς τρεις χιλιάδας και εσκύλευσαν σκύλα πολλά.
Β Παραλ. 25,13  Οι µισθοφόροι όµως στρατιώται των Ισραηλιτών, στους οποίους ο Αµασίας δεν επέτρεψε να εκστρατεύσουν
µαζή µε αυτόν στον πόλεµον, επετέθησαν εναντίον των πόλεων του βασιλείου του Ιούδα, από την Σαµάρειαν έως την πόλιν
Βαιθωρών. Εφόνευσαν τρεις χιλιάδες από τους Ιουδαίους και επήραν πολλά λάφυρα.
Β Παραλ. 25,14   και εγένετο µετά το ελθείν Αµασίαν πατάξαντα την Ιδουµαίαν και ήνεγκε προς αυτούς τους θεούς υιών
Σηείρ και έστησεν αυτούς εαυτώ εις θεούς και εναντίον αυτών προσεκύνει και αυτός αυτοίς έθυε.
Β Παραλ. 25,14  Αλλά όταν ο Αµασίας επέστρεψεν από την εκστρατείαν, κατά την οποίαν είχε νικήσει την Ιδουµαίαν, έφερε



µαζή του τους θεούς του όρους Σηείρ και έστησεν αυτούς, δια να είναι ιδικοί του θεοί. Τους προοεκύνησε και προσέφερεν ο
ίδιος θυσίας εις αυτούς.
Β Παραλ. 25,15   και εγένετο οργή Κυρίου επί Αµασίαν, και απέστειλεν αυτώ προφήτην και είπεν αυτώ· τι εζήτησας τους
Θεούς τού λαού, οί ουκ εξείλοντο τον λαόν εαυτών εκ χειρός σου;
Β Παραλ. 25,15  Εξέσπασεν όµως εναντίον του Αµασία η οργή του Κυρίου, ο οποίος και έστειλε προς αυτόν ένα προφήτην
και του είπε· “διατί συ ελάτρευσες τους θεούς του ειδωλολατρικού εκείνου λαού, οι οποίοι δεν ηµπόρεσαν να βγάλουν και
να σώσουν τον λαόν των από τα χέρια σου;”
Β Παραλ. 25,16   και εγένετο εν τώ λαλήσαι αυτώ προς αυτόν και είπεν αυτώ· µη σύµβουλον τού βασιλέως δέδωκά σε;
πρόσεχε ίνα µη µαστιγωθής. και εσιώπησεν ο προφήτης και είπεν, ότι γινώσκω ότι εβούλετο επί σοί τού καταφθείραί σε,
ότι εποίησας τούτο και ουκ επήκουσας της συµβουλίας µου.
Β Παραλ. 25,16  Οταν ο προφήτης είπεν αυτά προς εκείνον, ο Αµασίας απήντησε· “µήπως και σε διώρισαν σύµβουλον εµού
του βασιλέως; Πρόσεχε, µήπως σε τιµωρήσω µε µαστίγωσιν”. Ο προφήτης απεσύρθη, εσιώπησε και είπεν από µέσα του·
“γνωρίζω ότι ο Κυριος ηθέλησε να σε καταστρέψη. Δια τούτο και έκαµες την πράξιν αυτήν και δεν εδέχθης την συµβουλήν
µου”.
Β Παραλ. 25,17   και εβουλεύσατο Αµασίας ο βασιλεύς Ιούδα και απέστειλε προς Ιωάς υιόν Ιωάχαζ υιού Ιηού βασιλέα
Ισραήλ λέγων· δεύρο και οφθώµεν προσώποις.
Β Παραλ. 25,17  Ο Αµασίας ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα εσκέφθη και έστειλεν απεσταλµένον του προς τον βασιλέα
του Ισραήλ τον Ιωάς υιόν του Ιωάχαζ υιού του Ιηού, και του είπε· “έλα να λογαριασθώµεν εις την µάχην”.
Β Παραλ. 25,18   και απέστειλεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ προς Αµασίαν βασιλέα Ιούδα λέγων· ο αχούχ ο εν τώ Λιβάνω
απέστειλε προς την κέδρον την εν τώ Λιβάνω λέγων· δός την θυγατέρα σου τώ υιώ µου εις γυναίκα. και ιδού ελεύσεται τα
θηρία τού αγρού τα εν τώ Λιβάνω· και ήλθον τα θηρία και κατεπάτησαν τον αχούχ.
Β Παραλ. 25,18  Ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ έστειλε προς τον Αµασίαν τον βασιλέα του Ιούδα ανθρώπους του, οι οποίοι
και του είπαν· “η άκανθα, η οποία ευρίσκεται στο όρος Λιβανον, έστειλε προς την κέδρον προξενητήν και της είπε· Δώσε
την θυγατέρα σου σύζυγον στο παιδί µου. Αλλ' αίφνης τα θηρία, τα οποία ευρίσκοντο εις την περιοχήν του Λιβάνου, ήλθον
και κατεπάτησαν την άκανθαν.
Β Παραλ. 25,19 είπας· ιδού επάταξα την Ιδουµαίαν και επαίρει σε η καρδία σου η βαρεία· νύν κάθισον εν οίκω σου και ινατί
συµβάλλεις εν κακία και πεσή σύ και Ιούδας µετά σού;
Β Παραλ. 25,19  Συ είπες, συνέχισεν ο Ιωάς, ιδού υπέταξα την Ιδουµαίαν. Η καρδία σου αλαζονεύθηκε και έγινεν
υπερήφανος. Τωρα, λοιπόν, σε συµβουλεύω κάθησε ήσυχος στο σπίτι σου. Διατί προκαλείς επάνω σου την δυστυχίαν, ώστε
να πέσης συ και το βασίλειον του Ιούδα µαζή σου;”
Β Παραλ. 25,20   και ουκ ήκουσεν Αµασίας, ότι παρά Κυρίου εγένετο τού παραδούναι αυτόν εις χείρας, ότι εξεζήτησε τους
θεούς των Ιδουµαίων.
Β Παραλ. 25,20  Δεν τα ήκουσεν αυτά ο Αµασίας. Αυτό έγινε κατά παραχώρησιν Θεού, δια να τον παραδώση ο Θεός εις τα
χέρια των εχθρών του, επειδή αυτός κατέφυγε και ελάτρευσε τους θεούς των Ιδουµαίων.
Β Παραλ. 25,21   και ανέβη Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ, και ώφθησαν αλλήλοις αυτός και Αµασίας βασιλεύς Ιούδα εν Βαιθσαµύς ,
ή εστι τού Ιούδα.
Β Παραλ. 25,21  Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ εξεστράτευσεν εναντίον του Αµασίου. Ηλθον αντιµέτωποι µεταξύ των ο Ιωάς
και ο Αµασίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, εις την Βαιθσαµύς, πόλιν που ευρίσκεται εις την χώραν του Ιούδα.
Β Παραλ. 25,22   και ετροπώθη Ιούδας κατά πρόσωπον Ισραήλ, και έφυγεν έκαστος εις το σκήνωµα αυτού.
Β Παραλ. 25,22  Οι Ιουδαίοι κατετροπώθησαν από τους Ισραηλίτας και έφυγαν ο καθένας εις την πόλιν του.
Β Παραλ. 25,23   και τον Αµασίαν βασιλέα Ιούδα τον τού Ιωάς υιού Ιωάχαζ κατέλαβεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ εν Βαιθσαµύς
και εισήγαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήµ και κατέσπασεν από τού τείχους Ιερουσαλήµ, από πύλης Εφραίµ έως πύλης γωνίας
τετρακοσίους πήχεις·
Β Παραλ. 25,23  Τον δε Αµασίαν, τον βασιλέα των Ιουδαίων υιόν του Ιωάς υιού του Ιωάχαζ, συνέλαβεν ο Ιωάς ο βασιλεύς του
Ισραήλ αιχµάλωτον εις την Βαιθσαµύς και τον ωδήγησεν εις την Ιερουσαλήµ. Εκεί διέταξεν ο Ιωάς και κατεδάφισαν το
τείχος της Ιερουσαλήµ από την πύλην Εφραίµ µέχρι της πύλης της γωνίας εις µήκος τετρακοσίων πήχεων.
Β Παραλ. 25,24 και πάν το χρυσίον και το αργύριον και πάντα τα σκεύη τα ευρεθέντα εν οίκω Κυρίου και παρά τώ Αβδεδόµ
και τους θησαυρούς οίκου τού βασιλέως και τους υιούς των συµµίξεων και επέστρεψεν εις Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 25,24  Επήρε δε όλον το χρυσίον και το αργύριον και όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία ευρέθησαν στον ναόν του
Κυρίου, όπως επίσης και όσα ήσαν υπό την φύλαξιν του Αβδεδόµ, και τους θησαυρούς του βασιλικού ανακτόρου και
οµήρους. Φέρων όλα αυτά επέστρεψεν ο Ιωάς εις την Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 25,25   και έζησεν Αµασίας ο τού Ιωάς βασιλεύς Ιούδα µετά το αποθανείν Ιωάς τον τού Ιωάχαζ βασιλέα Ισραήλ
έτη δεκαπέντε.
Β Παραλ. 25,25  Ο Αµασίας, ο υιός του Ιωάς ο βασιλεύς του Ιούδα, έζησεν έπειτα από τον θάνατον του Ιωάς, του υιού του
Ιωάχαζ του βασιλέως του Ισραήλ, δεκαπέντε έτη.
Β Παραλ. 25,26   και οι λοιποί λόγοι Αµασίου οι πρώτοι και οι έσχατοι ουκ ιδού γεγραµµένοι επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και
Ισραήλ;
Β Παραλ. 25,26  Τα υπόλοιπα έργα του Αµασίου, τα πρώτα και τα τελευταία, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των βασιλέων
του Ιούδα και του Ισραήλ;
Β Παραλ. 25,27   και εν τώ καιρώ, ώ απέστη Αµασίας από Κυρίου, και επέθεντο αυτώ επίθεσιν, και έφυγεν από Ιερουσαλήµ
εις Λαχίς· και απέστειλαν κατόπισθεν αυτού εις Λαχίς και εθανάτωσαν αυτόν εκεί.
Β Παραλ. 25,27  Κατά τον καιρόν εκείνον, κατά τον οποίον ο Αµασίας είχεν αποστατήσει από τον Κυριον, µερικοί άνδρες
έκαµαν συνωµοσίαν εναντίον του. Αυτός δια να σωθή, έφυγεν από την Ιερουσαλήµ και ήλθεν εις την Λαχίς. Οι συνωµόται
έστειλαν όπισθεν από αυτόν άνδρας εις την Λαχίς, οι οποίοι και τον εθανάτωσαν εκεί.
Β Παραλ. 25,28   και ανέλαβον αυτόν επί των ίππων και έθαψαν αυτόν µετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ.
Β Παραλ. 25,28  Το νεκρόν σώµα του το εφορτωσαν επάνω εις ίππον, το µετέφεραν εις την Ιερουσαλήµ και το έθαψαν µαζή
µε τους πατέρας του εις την πόλιν Δαυίδ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Β Παραλ. 26,1    Καί έλαβε πάς ο λαός της γής τον Οζίαν, και αυτός υιός εκκαίδεκα ετών, και εβασίλευσαν αυτόν αντί τού
πατρός αυτού Αµασίου.
Β Παραλ. 26,1  Ολος ο ιουδαϊκός λαός επήρε και ανεκήρυξε βασιλέα τον Οζίαν. Ο Οζίας ήτο δεκαέξ ετών, όταν ανεκηρύχθη
βασιλεύς αντί του πατρός του Αµασίου.
Β Παραλ. 26,2    αυτός ωκοδόµησε την Αιλάθ, αυτός επέστρεψεν αυτήν τώ Ιούδα µετά το κοιµηθήναι τον βασιλέα µετά των
πατέρων αυτού.
Β Παραλ. 26,2  Αυτός, µετά τον θάνατον του βασιλέως πατρός του και τον ενταφιασµόν του στον τάφον των προπατόρων
του, ανοικοδόµησε την Αιλάθ και επανέδωκεν αυτήν στο βασίλειον του Ιούδα.
Β Παραλ. 26,3    υιός εκκαίδεκα ετών εβασίλευσεν Οζίας και πεντήκοντα και δύο έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και όνοµα
τή µητρί αυτού Ιεχελία από Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 26,3  Δεκαέξ ετών ήτο, όταν έγινε βασιλεύς ο Οζίας. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί πεντήκοντα δύο έτη. Η
µητέρα του ωνοµάζετο Ιεχελία και κατήγετο από την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 26,4    και εποίησε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησεν Αµασίας ο πατήρ αυτού.
Β Παραλ. 26,4  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα , όπως είχε πράξει και ο πατήρ του ο
Αµασίας.
Β Παραλ. 26,5    και ήν εκζητών τον Κύριον εν ταίς ηµέραις Ζαχαρίου τού συνιόντος εν φόβω Κυρίου· και εν ταίς ηµέραις
αυτού εζήτησε τον Κύριον, και ευώδωσεν αυτώ Κύριος.
Β Παραλ. 26,5  Αυτός ελάτρευε τον Κυριον καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του Ζαχαρίου, ανθρώπου ο οποίος κατενόει και
εδίδασκεν εν φόβω Κυρίου. Κατά τας ηµέρας, λοιπόν, του Ζαχαρίου ο Οζίας ελάτρευε τον Κυριον, ο δε Κυριος τον
κατευώδωνεν εις όλα.
Β Παραλ. 26,6    και εξήλθε και επολέµησε προς τους αλλοφύλους και κατέσπασε τα τείχη Γέθ και τα τείχη Ιαβνή και τα
τείχη Αζώτου και ωκοδόµησε πόλεις Αζώτου και εν τοίς αλλοφύλοις.
Β Παραλ. 26,6  Ο Οζίας εξεστράτευσε και επολέµησεν εναντίον των Φιλισταίων, τους ενίκησε και εκρήµνισε τα τα τείχη της
πόλεως Γέθ, τα τείχη της πόλεως Ιαβνή, τα τείχη της Αζώτου, και οικοδόµησε πόλεις εις την περιοχήν της Αζώτου µεταξύ
των Φιλισταίων.
Β Παραλ. 26,7    και κατίσχυσεν αυτόν Κύριος επί τους αλλοφύλους και επί τους Άραβας τους κατοικούντας επί της πέτρας
και επί τους Μιναίους.
Β Παραλ. 26,7  Ο Κυριος ενεδυνάµωσεν αυτόν εναντίον των Φιλισταίων, εναντίον των Αράβων, οι οποίοι κατοικούσαν εις
την Πέτραν, και εναντίον των Μιναίων.
Β Παραλ. 26,8    και έδωκαν οι Μιναίοι δώρα τώ Οζία, και ήν το όνοµα αυτού έως εισόδου Αιγύπτου, ότι κατίσχυσεν έως
άνω.
Β Παραλ. 26,8  Οι Μιναίοι προσέφεραν δώρα στον Οζίαν. Η φήµη του κατέστη γνωστή έως εις τας χώρας, αι οποίαι
ευρίσκοντο εις την είσοδον της Αιγύπτου. Απέκτησε δε τέτοιαν µεγάλην ψήµην, διότι είχε γίνει πολύ ισχυρός.
Β Παραλ. 26,9    και ωκοδόµησεν Οζίας πύργους εν Ιερουσαλήµ και επί την πύλην της γωνίας και επί την πύλην της
φάραγγος και επί των γωνιών και κατίσχυσε.
Β Παραλ. 26,9  Ο Οζίας οικοδόµησε πύργους εις την Ιερουσαλήµ, εις την πύλην µιας γωνίας του τείχους, εις την πύλην της
φάραγγος και εις τας άλλας γωνίας του τείχους, τους οποίους πύργους και ωχύρωσεν.
Β Παραλ. 26,10   και ωκοδόµησε πύργους εν τή ερήµω και ελατόµησε λάκκους πολλούς, ότι κτήνη πολλά υπήρχεν αυτώ εν
Σεφηλά και εν τή πεδινή και αµπελουργοί εν τή ορεινή και εν τώ Καρµήλω, ότι γεωργός ήν.
Β Παραλ. 26,10  Οικοδόµησεν επίσης πύργους εις την έρηµον και ελατόµησε πολλάς δεξαµενάς, δια να συλλέγεται το ύδωρ,
επειδή είχε πολλά κτήνη εις την Σεφηλάν και εις την πεδινήν, όπως επίσης και αµπελουργούς εις την ορεινήν περιοχήν και
στο Καρµηλον και ταύτα, διότι αγαπούσε την γεωργίαν.
Β Παραλ. 26,11   και εγένετο τώ Οζία δύναµις ποιούσα πόλεµον και εκπορευοµένη εις παράταξιν εις πόλεµον και
εισπορευοµένη εις παράταξιν εις αριθµόν, και ήν ο αριθµός αυτών διά χειρός Ιεϊήλ τού γραµµατέως και Μαασίου τού
κριτού, διά χειρός Ανανίου τού διαδόχου τού βασιλέως.
Β Παραλ. 26,11  Ο Οζίας είχε συγκροτήσει στρατιωτικήν εµπειροπόλεµον δύναµιν, η οποία ελάµβανε µέρος εις τας
πολεµικάς εκστρατείας, συγκροτηµένη εις στρατιωτικά τµήµατα σύµφωνα µε την αρίθµησιν, την οποίαν είχε κάµει ο Ιεϊήλ
ο γραµµατεύς, και ο Μαασίας ο δικαστής, και ο Ανανίας ένας από τους στρατηγούς του βασιλέως.
Β Παραλ. 26,12   πάς ο αριθµός των πατριαρχών των δυνατών εις πόλεµον δισχίλιοι εξακόσιοι,
Β Παραλ. 26,12  Ολος ο αριθµός των αρχηγών του στρατού, οι οποίοι ελάµβανον µέρος στον πόλεµον, ήσαν δύο χιλιάδες
εξακόσιοι.
Β Παραλ. 26,13   και µετ αυτών δύναµις πολεµική τριακόσιαι χιλιάδες και επτακισχίλιοι και πεντακόσιοι· ούτοι οι ποιούντες
πόλεµον εν δυνάµει ισχύος βοηθήσαι τώ βασιλεί επί τους υπεναντίους .
Β Παραλ. 26,13  Είχον αυτοί υπό την διοίκησίν των πολεµικήν δύναµιν τριακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ανδρών.
Αυτοί ήσαν που διηύθυναν τον πόλεµον, δια να βοηθούν τον βασιλέα εναντίον των εχθρών.
Β Παραλ. 26,14   και ητοίµασεν αυτοίς Οζίας πάση τή δυνάµει θυρεούς και δόρατα και περικεφαλαίας και θώρακας και
τόξα και σφενδόνας εις λίθους.
Β Παραλ. 26,14  Ο Οζίας κατεσκεύασε και έδωσεν εις όλον αυτόν τον στρατόν µεγάλας ασπίδας και δόρατα, περικεφαλαίας
και θώρακας, τόξα και σφενδόνας δια λίθους.
Β Παραλ. 26,15   και εποίησεν εν Ιερουσαλήµ µηχανάς µεµηχανευµένας λογιστού τού είναι επί των πύργων και επί των
γωνιών βάλλειν βέλεσι και λίθοις µεγάλοις· και ηκούσθη η κατασκευή αυτών έως πόρω, ότι εθαυµαστώθη τού βοηθήναι,
έως ού κατίσχυσε.
Β Παραλ. 26,15  Ο Οζίας κατεσκεύασεν επίσης εις την Ιερουσαλήµ πολεµικάς µηχανάς, τας οποίας εφεύρε κάποιος
µηχανικός, ώστε αυταί τοποθετούµενοι εις τας γωνίας του τείχους και στους πύργους να εκτοξεύουν βέλη και µεγάλους
λίθους. Η φήµη δε δια τας επινοηθείσας αυτάς πολεµικάς µηχανάς έφθασε πολύ µακράν. Είναι δε γεγονός ότι ο Οζίας κατά



θαυµαστόν τρόπον εβοηθήθη από τον Θεόν, ώστε να καταστή ισχυρός.
Β Παραλ. 26,16   Καί ως κατίσχυσεν, υψώθη η καρδία αυτού τού καταφθείραι, και ηδίκησεν εν Κυρίω Θεώ αυτού και
εισήλθεν εις τον ναόν Κυρίου θυµιάσαι επί το θυσιαστήριον των θυµιαµάτων.
Β Παραλ. 26,16  Οταν όµως αυτός απέκτησεν αυτήν την ισχύν υπερηφανεύθη η καρδία του, ώστε να οδηγήση αυτόν εις
καταστροφήν. Ηµάρτησεν ενώπιον Κυρίου του Θεού, διότι, χωρίς να έχει ιερατικόν αξίωµα, εισήλθε παρανόµως στον ναόν
του Θεού, δια να προσφέρη θυµίαµα στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων.
Β Παραλ. 26,17   και εισήλθεν οπίσω αυτού Αζαρίας ο ιερεύς και µετ αυτού ιερείς τού Κυρίου ογδοήκοντα υιοί δυνατοί
Β Παραλ. 26,17  Οπίσω από αυτόν ακολουθούσεν ο αρχιερεύς Αζαρίας και µαζή µε τον αρχιερέα εκατόν ογδοήκοντα ιερείς
του Κυρίου, άνδρες δυνατοί.
Β Παραλ. 26,18   και έστησαν επί Οζίαν τον βασιλέα και είπαν αυτώ· ου σοί, Οζία, θυµιάσαι τώ Κυρίω, αλλ ή τοίς ιερεύσιν
υιοίς Ααρών τοίς ηγιασµένοις θυµιάσαι· έξελθε εκ τού αγιάσµατος, ότι απέστης από Κυρίου, και ουκ έσται σοι τούτο εις
δόξαν παρά Κυρίου Θεού.
Β Παραλ. 26,18  Αυτοί αντεστάθησαν στον βασιλέα Οζίαν και του είπαν· “δεν είναι ιδικόν σου καθήκον ούτε και δικαίωµά
σου, Οζία, να προσφέρης θυµίαµα στον ναόν του Κυρίου. Αυτό είναι καθήκον και δικαίωµα των ιερέων, των απογόνων του
Ααρών, οι οποίοι είναι καθιερωµένοι, δια να προσφέρουν το θυµίαµα. Εβγα, λοιπόν, από τον ναόν, διότι συ έχεις πλέον
αποστατήσει από τον Κυριον. Αυτή δε η πράξις, την οποίαν επιχειρείς να κάµης, κάθε άλλο παρά δόξαν παρά Θεού θα σου
δώση”.
Β Παραλ. 26,19   και εθυµώθη Οζίας, και εν τή χειρί αυτού το θυµιατήριον τού θυµιάσαι εν τώ ναώ, και εν τώ θυµωθήναι
αυτόν προς τους ιερείς και η λέπρα ανέτειλεν εν τώ µετώπω αυτού εναντίον των ιερέων εν οίκω Κυρίου επάνω τού
θυσιαστηρίου των θυµιαµάτων.
Β Παραλ. 26,19  Ο Οζίας ωργίσθη, καθ' ον χρόνον εκρατούσεν στο χέρι του το θυµιατήριον, δια να θυµιάση τον ναόν. Την
ώραν ακριβώς, κατά την οποίαν αυτός είχεν οργισθή εναντίον των ιερέων, εφάνηκε λέπρα στο µέτωπόν του εκεί εµπρός
στους ιερείς, στον ναόν του Κυρίου, πλησίον στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων.
Β Παραλ. 26,20   και επέστρεψε προς αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς ο πρώτος και οι ιερείς, και ιδού αυτός λεπρός εν τώ µετώπω· και
κατέσπευσαν αυτόν εκείθεν, και γάρ αυτός έσπευσεν εξελθείν, ότι ήλεγξεν αυτόν Κύριος.
Β Παραλ. 26,20  Ο αρχιερεύς Αζαρίας και οι άλλοι ιερείς εστράφησαν προς αυτόν και ιδού είδον αίφνης, ότι αυτός ήτο
λεπρός στο µέτωπόν του. Τον εξεδίωξαν αµέσως από εκεί και αυτός ο ίδιος έσπευσε να εξέλθη, διότι ο Κυριος τον είχε
τιµωρήσει.
Β Παραλ. 26,21   και Οζίας ο βασιλεύς ήν λεπρός έως ηµέρας της τελευτής αυτού, και εν οίκω αφφουσώθ εκάθητο λεπρός,
ότι απεσχίσθη από οίκου Κυρίου· και Ιωάθαµ ο υιός αυτού επί της βασιλείας αυτού κρίνων τον λαόν της γής.
Β Παραλ. 26,21  Ετσι δε ο Οζίας έγινε και έµεινε λεπρός έως την ηµέραν του θανάτου του και κατοικούσεν εις κάποιαν
αποµονωµένην οικίαν, διότι ήτο λεπρός και είχε πλέον αποκοπή από τον ναόν του Κυρίου. Ο δε υιός του ο Ιωάθαµ ανέλαβε
τα του οίκου του βασιλέως και εκυβερνούσε αυτός τον λαόν της χώρας.
Β Παραλ. 26,22   και οι λοιποί λόγοι Οζίου οι πρώτοι και οι έσχατοι γεγραµµένοι υπό Ιεσσίου τού προφήτου.
Β Παραλ. 26,22  Τα υπόλοιπα έργα του Οζίου, τα πρώτα και τα τελευταία, έχουν γραφή από τον προφήτην Ιεσσίαν.
Β Παραλ. 26,23   και εκοιµήθη Οζίας µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν µετά των πατέρων αυτού εν τώ πεδίω της
ταφής των βασιλέων, ότι είπαν ότι λεπρός εστι. και εβασίλευσεν Ιωάθαµ υιός αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 26,23  Ο Οζίας απέθανε και ενεταφιάσθη µε τους προπάτορας αυτού εις την πεδιάδα, όπου εθάπτοντο οι βασιλείς.
Δεν ενεταφιάσθη όµως στον τάφον των βασιλέων, διότι είπαν ότι αυτός είναι λεπρός. Αντί δε αυτού ανεκηρύχθη βασιλεύς ο
υιός του Ιωάθαµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Β Παραλ. 27,1    Υιός είκοσι και πέντε ετών Ιωάθαµ εν τώ βασιλεύσαι αυτόν και εκκαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ,
και όνοµα της µητρός αυτού Ιερουσά θυγάτηρ Σαδώκ.
Β Παραλ. 27,1  Εικοσιπέντε ετών ήτο ο Ιωάθαµ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσεν επί δεκαέξ έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Ιερουσά και ήτο θυγάτηρ του Σαδώκ.
Β Παραλ. 27,2    και εποίησε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα, ά εποίησεν Οζίας ο πατήρ αυτού, αλλ ουκ εισήλθεν εις
τον ναόν Κυρίου, και έτι ο λαός κατεφθείρετο.
Β Παραλ. 27,2  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, ακριβώς όπως είχε πράξει και ο πατήρ του ο
Οζίας. Αλλά δεν εισήλθε βεβαίως παρανόµως στον ναόν του Κυρίου. Ο λαός όµως διεφθείρετο ολοέν και περισσότερον
ένεκα της ασεβείας.
Β Παραλ. 27,3    αυτός ωκοδόµησε την πύλην οίκου Κυρίου την υψηλήν και εν τείχει τού Οφλά ωκοδόµησε πολλά· και
πόλεις ωκοδόµησεν
Β Παραλ. 27,3  Αυτός έκτισε την άνω πύλην του ναού του Κυρίου, έκαµε πολλάς συµπληρώσεις στο τείχος του Οφλά και
έκτισεν επίσης πόλεις.
Β Παραλ. 27,4    εν όρει Ιούδα και εν τοίς δρυµοίς και οικήσεις και πύργους.
Β Παραλ. 27,4  Εις την ορεινήν Ιουδαίαν και εις τα δάση έκτισεν επίσης οικήµατα και πύργους.
Β Παραλ. 27,5    αυτός εµαχέσατο προς βασιλέα υιών Αµµών και κατίσχυσεν επ αυτόν· και εδίδουν αυτώ οι υιοί Αµµών και
κατ ενιαυτόν εκατόν τάλαντα αργυρίου και δέκα χιλιάδας κόρων πυρού και κριθών δέκα χιλιάδας· ταύτα έφερεν αυτώ
βασιλεύς υιών Αµµών κατ ενιαυτόν εν τώ πρώτω έτει και εν τώ δευτέρω και τώ τρίτω.
Β Παραλ. 27,5  Αυτός επολέµησεν εναντίον του βασιλέως των Αµµωνιτών, τον οποίον και κατενίκησεν. Οι δε Αµµωνίται
υπεχρεώθησαν να καταβάλλουν εις αυτόν κάθε έτος εκατόν αργυρά τάλαντα, δέκα χιλιάδες κύρους σίτου και δέκα
χιλιάδες κόρους κριθής. Αυτά κατέβαλλεν ο βασιλεύς των Αµµωνιτών κάθε έτος µόνον κατά το πρώτον και δεύτερον και
τρίτον έτος τα κατέβαλεν.
Β Παραλ. 27,6    και κατίσχυσεν Ιωάθαµ, ότι ητοίµασε τας οδούς αυτού εναντίον Κυρίου Θεού αυτού.
Β Παραλ. 27,6  Ετσι ο ' Ιωάθαµ έγινεν ισχυρός, διότι κατηύθυνε τας οδούς του ενώπιον Κυρίου του Θεού του.
Β Παραλ. 27,7 και οι λοιποί λόγοι Ιωάθαµ και ο πόλεµος και αι πράξεις αυτού ιδού γεγραµµέναι επί βιβλίω βασιλέων Ιούδα



και Ισραήλ.
Β Παραλ. 27,7  Τα υπόλοιπα έργα του Ιωάθαµ, όλοι οι πόλεµοί του και αι άλλαι του πράξεις ιδού, είναι γραµµένα στο βιβλίον
των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 27,9    και εκοιµήθη Ιωάθαµ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ, και εβασίλευσεν Άχαζ υιός αυτού
αντ αυτού.
Β Παραλ. 27,9  Ο Ιωάθαµ απέθανε και ετάφη µε τους προπάτοράς του εις την πόλιν Δαυίδ, την Ιερουσαλήµ. Αντί δε αυτού
εβασίλευσεν ο υιός του Αχαζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Β Παραλ. 28,1    Υιός είκοσι και πέντε ετών ήν Άχαζ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και εκκαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ·
και ουκ εποίησε το ευθές ενώπιον Κυρίου, ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού.
Β Παραλ. 28,1  Ο Αχαζ ήτο εικοσιπέντε ετών, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον· εβασίλευσεν εις την Ιερουσαλήµ επί
δεκαέξ έτη. Δεν έπραξεν όµως το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου, όπως είχε πράξει ο προπάτωρ αυτού Δαυίδ.
Β Παραλ. 28,2    και επορεύθη κατά τας οδούς βασιλέων Ισραήλ· και γάρ γλυπτά εποίησε
Β Παραλ. 28,2  Αυτός εβάδισε τους αµαρτωλούς και ασεβείς δρόµους των βασιλέων του Ισραήλ, αφού και αγάλµατα ακόµη
κατεσκεύασε
Β Παραλ. 28,3    τοίς ειδώλοις αυτών και έθυεν εν Βενεννόµ και διήγε τα τέκνα αυτού διά πυρός κατά τα βδελύγµατα των
εθνών, ών εξωλόθρευσε Κύριος από προσώπου υιών Ισραήλ,
Β Παραλ. 28,3  δια τα είδωλα των θεών των και προσέφερε θυσίας εις Βενεννόµ. Διέταξε και επερνούσαν τα παιδιά του
επάνω από το εξαγνιστικόν, τάχα, πυρ, σύµφωνα µε τας αποκρουστικάς συνηθείας των ειδωλολατρικών εθνών, τα οποία
έθνη ο Κυριος είχε καταστρέψει ενώπιον των Ισραηλιτών.
Β Παραλ. 28,4    και εθυµία επί των υψηλών και επί των δωµάτων και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους.
Β Παραλ. 28,4  Αυτός προσέφερεν επίσης θυµίαµα στους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους, εις τα ηλιακωτά των οικιών και
κάτω από κάθε άλσος της ειδωλολατρείας.
Β Παραλ. 28,5    και παρέδωκεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού διά χειρός βασιλέως Συρίας, και επάταξεν εν αυτώ και
ηχµαλώτευσεν εξ αυτών αιχµαλωσίαν πολλήν και ήγαγεν εις Δαµασκόν· και γάρ εις χείρας βασιλέως Ισραήλ παρέδωκεν
αυτόν, και επάταξεν εν αυτώ πληγήν µεγάλην.
Β Παραλ. 28,5  Δια τούτο Κυριος ο Θεός τον παρέδωκεν εις τα χέρια του βασιλέως της Συρίας, ο οποίος τον ενίκησεν, επήρε
πολλούς άνδρας αιχµαλώτους από τους Ιουδαίους και τους έφερεν εις την Δαµασκόν. Επίσης τον παρέδωκεν ο Θεός εις τα
χέρια του βασιλέως των Ισραηλιτών, ο οποίος και επροξένησε πολύ µεγάλην συµφοράν εις αυτόν.
Β Παραλ. 28,6    και απέκτεινε Φακεέ ο τού οµελία βασιλεύς Ισραήλ εν Ιούδα εν µια ηµέρα εκατόν είκοσι χιλιάδας ανδρών
δυνατών ισχύϊ εν τώ καταλιπείν αυτούς Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 28,6  Δηλαδή ο Φακεέ, ο υιός του Ροµελία βασιλεύς του Ισραήλ, εις µίαν και µόνην ηµέραν εφόνευσεν εκατόν
είκοσι χιλιάδας πολεµιστάς άνδρας από τους Ιουδαίους, διότι και αυτοί είχαν εγκαταλείψει Κυριον τον Θεόν των πατέρων
των.
Β Παραλ. 28,7    και απέκτεινε Ζεχρί ο δυνατός τού Εφραίµ τον Μαασά τον υιόν τού βασιλέως και τον Εζρικάν ηγούµενον
τού οίκου αυτού και τον Ελκανά τον διάδοχον τού βασιλέως.
Β Παραλ. 28,7  Εξ άλλου ο Ζεχρί, ο ισχυρός πολεµιστής από την φυλήν του Εφραίµ, εφόνευσε τον Μαασά τον υιόν του
βασιλέως, τον Εζρικάν αρχηγόν του βασιλικού οίκου, και τον Ελκανά πρώτον άρχοντα του βασιλέως έπειτα από αυτόν.
Β Παραλ. 28,8    και ηχµαλώτισαν οι υιοί Ισραήλ από των αδελφών αυτών τριακοσίας χιλιάδας, γυναίκας και υιούς και
θυγατέρας, και σκύλα πολλά εσκύλευσαν εξ αυτών και ήνεγκαν τα σκύλα εις Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 28,8  Οι Ισραηλίται ηχµαλώτισαν από τους αδελφούς των τους Ιουδαίους τριακοσίας χιλιάδας, γυναίκας, υιούς
και θυγατέρας, επήραν πολλά λάφυρα από αυτούς και έφεραν αιχµαλώτους και λάφυρα εις Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 28,9    και εκεί ήν ο προφήτης τού Κυρίου, Ωδήδ όνοµα αυτώ, και εξήλθεν εις απάντησιν της δυνάµεως των
ερχοµένων εις Σαµάρειαν και είπεν αυτοίς· ιδού οργή Κυρίου Θεού των πατέρων υµών επί Ιούδαν, και παρέδωκεν αυτούς εις
τας χείρας υµών, και απεκτείνατε εν αυτοίς εν οργή· και έως των ουρανών έφθακε.
Β Παραλ. 28,9  Εις την Σαµάρειαν υπήρχεν ένας προφήτης του Κυρίου, ο οποίος ωνοµάζετο Ωδήδ. Αυτός εξήλθε να
προϋπαντήση τον στρατόν των Ισραηλιτών, όταν αυτοί επέστρεφαν εις την Σαµάρειαν. Οταν τους συνήντησε τους είπεν·
“ιδού η οργή Κυρίου του Θεού των πατέρων µας εξέσπασεν εναντίον του βασιλείου των Ιουδαίων και ο Θεός παρέδωκεν
αυτούς εις τα χέρια σας. Αλλά σεις όλους τους εξωντώσατε µε τοιαύτην µανίαν, ώστε η άδικος και αγρία συµπεριφορά σας
έφθασε έως στον ουρανόν.
Β Παραλ. 28,10   και νύν υιούς Ιούδα και Ιερουσαλήµ υµείς λέγετε κατακτήσασθαι εις δούλους και δούλας· ουκ ιδού ειµι µεθ
υµών µαρτυρήσαι Κυρίω Θεώ υµών;
Β Παραλ. 28,10  Και επί πλέον σεις τώρα σκέπτεσθε και έχετε αποφασίσει να κρατήσετε ως δούλους τους άνδρας και ως
δούλας σας τας γυναίκας του βασιλείου του Ιούδα. Αλλά ιδού εγώ δεν ευρίσκοµαι σήµερον µαζή σας, δια να
διαµαρτυρηθώ ενώπιον Κυρίου του Θεού σας δια την πράξιν σας αυτήν;
Β Παραλ. 28,11   και νύν ακούσατέ µου και αποστρέψατε την αιχµαλωσίαν, ήν ηχµαλωτεύσατε των αδελφών υµών, ότι
οργή θυµού Κυρίου εφ υµίν.
Β Παραλ. 28,11  Τωρα όµώς ακούσατε αυτά, τα οποία σας λέγω· Τους αδελφούς σας, τους οποίους έχετε συλλάβει
αιχµαλώτους, αφήσατέ τους ελευθέρους να επιστρέψουν εις την πατρίδα των, διότι άλλως η οργή Κυρίου του Θεού θα
εκσπάση εναντίον σας”.
Β Παραλ. 28,12   και ανέστησαν άρχοντες από των υιών Εφραίµ, Ουδείας ο τού Ιωανού και Βαραχίας ο τού Μωσολαµώθ και
Εζεκίας ο τού Σελλήµ και Αµασίας ο τού Ελδαΐ, επί τους ερχοµένους από τού πολέµου,
Β Παραλ. 28,12  Αλλά και µερικοί από τους αρχηγούς της φυλής του Εφραίµ, ο Ουδείας υιός του Ιωανού, ο Βαραχίας υιός
του Μωσολαµώθ, ο Εζεκίας υιός του Σελλήµ και ο Αµασίας ο υιός του Ελδαί εξηγέρθησαν εναντίον εκείνων, οι οποίοι
επανήρχοντο από τον πόλεµον
Β Παραλ. 28,13   και είπαν αυτοίς· ου µη εισαγάγητε την αιχµαλωσίαν ώδε προς ηµάς, ότι εις το αµαρτάνειν τώ Κυρίω εφ



ηµάς υµείς λέγετε, προσθείναι επί ταίς αµαρτίαις ηµών και επί την άγνοιαν ηµών, ότι πολλή η αµαρτία ηµών και οργή
θυµού Κυρίου επί τον Ισραήλ.
Β Παραλ. 28,13  και είπαν προς αυτούς· “κατ' ουδένα τρόπον θα εισαγάγετε τους αιχµαλώτους εδώ εις την πόλιν, διότι αυτό
που σκέπτεσθε να πράξετε, θα θεωρηθή και ως αµαρτία ιδική µας ενώπιον του Κυρίου, όπως και σστο αντιλαµβάνεσθε, και
θα προστεθή και αυτή η αµαρτία εις τας αµαρτίας µας και εις τα εξ αγνοίας σφάλµατά µας. Δεν πρέπει, λοιπόν, να γίνη
αυτό, διότι είναι αµαρτία µεγάλη και η φοβερά οργή του Κυρίου θα εκσπάση εναντίον του ισραηλιτικού λαού”.
Β Παραλ. 28,14   και αφήκαν οι πολεµισταί την αιχµαλωσίαν και τα σκύλα εναντίον των αρχόντων και πάσης της
εκκλησίας.
Β Παραλ. 28,14  Οι Ισραηλίται στρατιώται επείσθησαν εις αυτά και έτσι αφήκαν εκεί ενώπιον των αρχόντων και όλης της
συγκεντρώσεως των Ισραηλιτών ελευθέρους τους αιχµαλώτους και επέστρεψαν εις αυτούς τα λάφυρα, που είχαν πάρει.
Β Παραλ. 28,15   και ανέστησαν άνδρες, οί επεκλήθησαν εν ονόµατι, και αντελάβοντο της αιχµαλωσίας και πάντας τους
γυµνούς περιέβαλον από των σκύλων και ενέδυσαν αυτούς και υπέδυσαν αυτούς και έδωκαν φαγείν και αλείψασθαι και
αντελάβοντο και εν υποζυγίοις παντός ασθενούντος και κατέστησαν αυτούς εις Ιεριχώ πόλιν Φοινίκων προς τους
αδελφούς αυτών, και επέστρεψαν εις Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 28,15  Οι άνδρες, οι οποίοι είχαν αναφερθή µε τα ονόµατά των, εσηκώθηκαν, επήραν τους αιχµαλώτους, έδωσαν
στους γυµνούς από αυτούς ενδύµατα από τα λάφυρα να ενδυθούν και στους ανυποδήτους υποδήµατα να φορέσουν, τους
έδωκαν τροφήν να φάγουν και έλαιον δια να αλειφθούν, επεβίβασαν κάθε ασθενή εις τα ζώα και τους ωδήγησαν εις την
Ιεριχώ, την πόλιν των φοινίκων, στους αδελφούς των. Κατόπιν δε επέστρεψαν εις την Σαµάρειαν.
Β Παραλ. 28,16   Εν τώ καιρώ εκείνω απέστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ προς βασιλέα Ασσούρ βοηθήσαι αυτώ και εν τούτω,
Β Παραλ. 28,16  Κατά την εποχήν εκείνην ο βασιλεύς Αχαζ έστειλε πρεσβείαν προς τον βασιλέα των Ασσυρίων ζητών από
αυτόν να τον βοηθήση εις προκειµένην ανάγκην.
Β Παραλ. 28,17   ότι οι Ιδουµαίοι επέθεντο και επάταξαν εν Ιούδα και ηχµαλώτισαν αιχµαλωσίαν
Β Παραλ. 28,17  Διότι οι Ιδουµαίοι είχαν επιτεθή εναντίον της Ιουδαίας, την εκτύπησαν και συνέλαβαν πολλούς
αιχµαλώτους.
Β Παραλ. 28,18   και οι αλλόφυλοι επέθεντο επί τας πόλεις της πεδινής και από λιβός τού Ιούδα και έλαβον την Βαιθσαµύς
και την Αϊλών και την Γαδηρώθ και την Σωχώ και τας κώµας αυτής και την Θαµνά και τας κώµας αυτής και την Γαµζώ
και τας κώµας αυτής και κατώκησαν εκεί·
Β Παραλ. 28,18 Αλλά και οι Φιλισταίοι επετέθησαν εναντίον των πόλεων της πεδινής χώρας των Ιουδαίων προς δυσµάς και
κατέλαβαν την Βαιθσαµύς, την Αϊλών, την Γαδηρώθ και την Σωχώ και τας γύρω από αυτήν κώµας, όπως επίσης και την
Θαµνά και τας γύρω από αυτήν κώµας και την Γαµζώ και τας γύρω από αυτήν κώµας και εγκατεστάθησαν εις αυτάς.
Β Παραλ. 28,19   ότι εταπείνωσε Κύριος τον Ιούδαν διά Άχαζ βασιλέα Ιούδα, ότι απέστη αποστάσει από Κυρίου.
Β Παραλ. 28,19  Τούτο δε έγινε, διότι ο Κυριος ετιµώρησε το βασίλειον των Ιουδαίων εξ αιτίας Αχαζ του βασιλέως αυτών ,
διότι αυτός είχεν αποστατήσει από τον Κυριον.
Β Παραλ. 28,20   και ήλθεν επ αυτόν Θαγλαθφελλασάρ βασιλεύς Ασσούρ και επάταξεν αυτόν.
Β Παραλ. 28,20  Ο βασιλεύς όµως των Ασσυρίων, ο Θαγλαθφελλασάρ, αντί να βοηθήση τον Αχαζ, επετέθη εναντίον του και
τον εκτύπησε.
Β Παραλ. 28,21   και έλαβεν Άχαζ τα εν οίκω Κυρίου και τα εν οίκω τού βασιλέως και των αρχόντων και έδωκε τώ βασιλεί
Ασσούρ και ουκ εις βοήθειαν αυτώ ήν,
Β Παραλ. 28,21  Τοτε ο Αχαζ επήρε τους θησαυρούς από τον ναόν του Κυρίου, από τα βασιλικά του ανάκτορα και από τους
άρχοντας και τα έδωσεν ως φόρον στον βασιλέα των Ασσυρίων, πράγµα όµως το οποίον δεν εβοήθησεν αυτόν εις τίποτε,
Β Παραλ. 28,22   αλλ ή τώ θλιβήναι αυτόν. και προσέθηκε τού αποστήναι από Κυρίου. και είπεν ο βασιλεύς Άχαζ·
Β Παραλ. 28,22  άλλα επεδείνωσε µάλλον την συµφοράν. Ο δε Αχαζ αντί να µετανοήση, επροχώρησε πολύ περισσότερον εις
την αποστασίαν του από τον Κυριον. Είπε δε τότε και απεφάσισε·
Β Παραλ. 28,23   εκζητήσω τους θεούς Δαµασκού τους τύπτοντάς µε· και είπεν ότι θεοί βασιλέως Συρίας αυτοί
κατισχύσουσιν αυτούς, αυτοίς τοίνυν θύσω, και αντιλήψονταί µου. και αυτοί εγένοντο αυτώ εις σκώλον και παντί Ισραήλ.
Β Παραλ. 28,23  “θα λατρεύσω τους ειδωλικούς θεούς της Δαµασκού, οι οποίοι και µε κατενίκησαν”. Απεφάσισε δε τούτο,
διότι ενόµισεν ότι οι θεοί του βασιλέως της Συρίας, αυτοί ενίσχυσαν τους Συρους εναντίον του. “Λοιπόν, είπε, θα προσφέρω
θυσίας εις αυτούς και αυτοί θα µε βοηθήσουν”. Η πράξις όµως αυτή του Αχαζ έγινεν αιτία νέων συµφορών εις αυτόν και εις
όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.
Β Παραλ. 28,24   και απέστησεν Άχαζ τα σκεύη οίκου Κυρίου και κατέκοψεν αυτά και έκλεισε τας θύρας οίκου Κυρίου και
εποίησεν εαυτώ θυσιαστήρια εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήµ·
Β Παραλ. 28,24  Εν τούτοις ο Αχαζ επήρε τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, τα κατεκοµµάτιασε, έκλεισε τας θύρας του
ναού του Κυρίου και κατεσκεύασε δια τον εαυτόν του ειδωλολατρικά θυσιαστήρια εις όλας τας γωνίας των οδών της
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 28,25   και εν πάση πόλει και πόλει εν Ιούδα εποίησεν υψηλά θυµιάν θεοίς αλλοτρίοις , και παρώργισαν Κύριον τον
Θεόν των πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 28,25  Επίσης εις όλας τας πόλστου βασιλείου του Ιούδα κατεσκεύασεν υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους, δια να
προσφέρεται εκεί θυµίαµα στους ξένους θεούς. Ετσι όµως αυτός και ο ιουδαϊκός λαός εξώργισαν εναντίον των Κυριον τον
Θεόν των πατέρων των.
Β Παραλ. 28,26   και οι λοιποί λόγοι αυτού και αι πράξεις αυτού αι πρώται και έσχαται ιδού γεγραµµέναι επί βιβλίω
βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 28,26  Τα υπόλοιπα έργα αυτού και όλαι αι πράξστου, αι πρώται και αι τελευταίαι, είναι γραµµέναι στο βιβλίον
των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 28,27   και εκοιµήθη Άχαζ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλει Δαυίδ, ότι ουκ εισήνεγκαν αυτόν εις τους
τάφους των βασιλέων Ισραήλ· και εβασίλευσεν Εζεκίας υιός αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 28,27  Ο Αχαζ απέθανε και ετάφη µαζή µε τους προπάτοράς του εις την Ιερουσαλήµ. Δεν έφεραν όµως αυτόν να
ενταφιασθή στους τάφους των βασιλέων του Ισραήλ. Αντί δε αυτού έγινεν βασιλεύς ο υιός του Εζεκίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Β Παραλ. 29,1    Καί Εζεκίας εβασίλευσεν ών είκοσι και πέντε ετών και είκοσιν εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Αββά θυγάτηρ Ζαχαρίου.
Β Παραλ. 29,1  Οταν ο Εζεκίας ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο ηλικίας εικοσιπέντε ετών. Εβασίλευσεν εις την
Ιερουσαλήµ επί είκοσι εννέα έτη. Η µητέρα του ωνοµάζετο Αββά, ήτο δε θυγάτηρ του Ζαχαρίου.
Β Παραλ. 29,2    και εποίησε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα, όσα εποίησε Δαυίδ ο πατήρ αυτού.
Β Παραλ. 29,2  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, καθ' όλα όσα είχε πράξει και ο προπάτωρ αυτού
Δαυίδ.
Β Παραλ. 29,3    και εγένετο ως έστη επί της βασιλείας αυτού, εν τώ µηνί τώ πρώτω ανέωξε τας θύρας οίκου Κυρίου και
επεσκεύασεν αυτάς.
Β Παραλ. 29,3  Οταν αυτός ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, αµέσως από τον πρώτον µήνα της βασιλείας του ήνοιξε τας
κλειστάς θύρας του ναού του Κυρίου και έκαµεν εις αυτάς επισκευάς.
Β Παραλ. 29,4    και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λευίτας και κατέστησεν αυτούς εις το κλίτος το προς ανατολάς και είπεν
αυτοίς·
Β Παραλ. 29,4  Διέταξε να µεταβούν στον ναόν του Κυρίου οι ιερείς και οι Λευίται, τους οποίους συνεκέντρωσεν στο
ανατολικόν κλίτος του ναού και τους είπε·
Β Παραλ. 29,5    ακούσατε, οι Λευίται, νύν αγνίσθητε και αγνίσατε τον οίκον Κυρίου Θεού των πατέρων υµών και εκβάλετε
την ακαθαρσίαν εκ των αγίων·
Β Παραλ. 29,5  “σεις, οι Λευίται, ακούσατέ µε. Αµέσως αγνισθήτε οι ίδιοι, αγνίσατε τον οίκον Κυρίου του Θεού των πατέρων
ηµών και βγάλτε κάθε µολυσµόν από τους ιερούς τόπους.
Β Παραλ. 29,6    ότι απέστησαν οι πατέρες ηµών και εποίησαν το πονηρόν εναντίον Κυρίου Θεού ηµών και εγκατέλιπαν
αυτόν και απέστρεψαν το πρόσωπον αυτών από της σκηνής Κυρίου και έδωκαν αυχένα
Β Παραλ. 29,6  Διότι, δυστυχώς, οι πατέρες µας απεστάτησαν από τον Θεόν, έπραξαν το πονηρόν ενώπιον Κυρίου του Θεού
µας, εγκατέλειψαν αυτόν, απέστρεψαν το πρόσωπόν των από την Σκηνήν του Μαρτυρίου, έστρεψαν µε περιφρόνησιν τις
πλάτες των στον Θεόν.
Β Παραλ. 29,7    και απέκλεισαν τας θύρας τού ναού και έσβεσαν τους λύχνους και θυµίαµα ουκ εθυµίασαν και
ολοκαυτώµατα ου προσήνεγκαν εν τώ αγίω Θεώ Ισραήλ.
Β Παραλ. 29,7  Αυτοί απέκλεισαν τας θύρας του ναού, έσβησαν τους λύχνους, µε θυµίαµα δεν εθυµίασαν, και
ολοκαυτώµατα δεν προσέφεραν στον άγιον Θεόν του Ισραήλ.
Β Παραλ. 29,8    και ωργίσθη οργή Κύριος επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήµ και έδωκεν αυτούς εις έκστασιν και εις
αφανισµόν και εις συρισµόν, ως υµείς οράτε τοίς οφθαλµοίς υµών.
Β Παραλ. 29,8  Δια τούτο µε µεγάλην οργήν ωργίσθη ο Κυριος εναντίον των Ιουδαίων και της Ιερουσαλήµ, έδωκεν εις
αυτούς φόβον, τους παρέδωκεν στον όλεθρον και στον εµπαιγµόν, όπως σεις µε τα ίδια σας τα µάτια βλέπετε.
Β Παραλ. 29,9    και ιδού πεπλήγασιν οι πατέρες υµών εν µαχαίρα, και οι υιοί υµών και αι θυγατέρες υµών και αι γυναίκες
υµών εν αιχµαλωσία εν γη ουκ αυτών, ό και νύν εστιν.
Β Παραλ. 29,9  Διότι ιδού, οι πατέρες σας έχουν θανατωθή µε µάχαιραν, οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας και αι γυναίκες σας
Εχουν οδηγηθή αιχµάλωτοι εις ξένην χώραν. Και µέχρι της ηµέρας αυτής είναι αιχµάλωτοι.
Β Παραλ. 29,10   επί τούτοις νύν εστιν επί καρδίας διαθέσθαι διαθήκην Κυρίου Θεού Ισραήλ, και αποστρέψει την οργήν τού
θυµού αυτού αφ ηµών.
Β Παραλ. 29,10  Δι' όλα αυτά έχω πόθον και απόφασιν εις την καρδίαν µου να συνάψωµεν συµφωνίαν µε Κυριον τον Θεόν
του Ισραήλ, ώστε να αποσύρη την οργήν του θυµού του από ηµάς.
Β Παραλ. 29,11   και νύν µη διαλίπητε, ότι εν υµίν ηρέτικε Κύριος στήναι εναντίον αυτού λειτουργείν και είναι αυτώ
λειτουργούντας και θυµιώντας.
Β Παραλ. 29,11  Και λοιπόν, µη παραµελήσετε τίποτε από ο,τι πρέπει να κάµετε, διότι από σας εξέλεξεν ο Κυριος άνδρας να
ευρίσκωνται ενώπιον του, να υπηρετούν αυτόν στον ναόν και να του προσφέρουν την θυσίαν του θυµιάµατος”.
Β Παραλ. 29,12   και ανέστησαν οι Λευίται, Μαάθ ο τού Αµασί και Ιωήλ ο τού Αζαρίου εκ των υιών Καάθ και εκ των υιών
Μεραρί Κίς ο τού Αβδί και Αζαρίας ο τού Ιαλλελήλ, και από των υιών Γεδσωνί Ιωδαάδ ο τού Ζεµµάθ και Ιωαδάµ ο τού
Ιωαχά,
Β Παραλ. 29,12  Τοτε ηγέρθησαν από τους Λευίτας ο Μαάθ υιός του Αµασί, Ιωήλ ο υιός του Αζαρίου, απόγονοι του Καάθ,
και από τους απογόνους του Μεραρί ο Κις υιός του Αβδί, ο Αζαρίας υιός του Ιαλλελήλ και από τους απογόνους του Γεδσωνί
ο Ιωδαάδ υιός του Ζεµµάθ, και Ιωαδάµ ο υιός του Ιωαχά.
Β Παραλ. 29,13   και των υιών Ελισαφάν Ζαµβρί και Ιεϊήλ, και των υιών Ασάφ Ζαχαρίας και Ματθανίας,
Β Παραλ. 29,13  Επίσης ηγέρθησαν από τους απογόνους του Ελισαφάν ο Ζαµβρί και ο Ιεϊήλ, από τους απογόνους του Ασάφ
ο Ζαχαρίας και ο Ματθανίας,
Β Παραλ. 29,14   και των υιών Αιµάν Ιεϊήλ και Σεµεΐ, και των υιών Ιδιθούν Σαµαίας και Οζιήλ,
Β Παραλ. 29,14  από τους απογόνους του Αιµάν ο Ιεϊήλ και ο Σεµεΐ, από δε τους απογόνους του Ιδιθούν ο Σαµαίας και ο
Οζιήλ.
Β Παραλ. 29,15   και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και ηγνίσθησαν κατά την εντολήν τού βασιλέως διά προστάγµατος
Κυρίου καθαρίσαι τον οίκον Κυρίου.
Β Παραλ. 29,15  Αυτοί συνεκέντρωσαν τους αδελφούς των τους Λευίτας και αφού εκαθαρίσθησαν σύµφωνα µε τας
διατάξστου Νοµου, ήλθον κατά την εντολήν του βασιλέως, ώστε σύµφωνα µε τον Νοµον του Κυρίου να καθαρίσουν τον
οίκον του Κυρίου από τα ειδωλολατρικά µιάσµατα.
Β Παραλ. 29,16   και εισήλθον οι ιερείς έσω εις τον οίκον Κυρίου αγνίσαι και εξέβαλον πάσαν την ακαθαρσίαν την
ευρεθείσαν εν τώ οίκω Κυρίου και εις την αυλήν οίκου Κυρίου, και εδέξαντο οι Λευίται εκβαλείν εις τον χειµάρουν Κέδρων
έξω.
Β Παραλ. 29,16  Οι ιερείς εισήλθον στο εσωτερικόν του ναού να τον εξαγνίσουν και έβγαλαν από αυτόν κάθε



ειδωλολατρικόν µολυσµόν και ακαθαρσίαν, που είχεν ευρεθή στον ναόν του Κυρίου και εις την αυλήν του οίκου του
Κυρίου. Αυτάς τας ακαθαρσίας οι Λευίται τας έρριψαν έξω στον χείµαρρον των Κέδρων.
Β Παραλ. 29,17   και ήρξαντο τή ηµέρα τή πρώτη νουµηνία τού πρώτου µηνός αγνίσαι και τή ηµέρα τή ογδόη τού µηνός
εισήλθαν εις τον ναόν Κυρίου και ήγνισαν τον οίκον Κυρίου εν ηµέραις οκτώ και τή ηµέρα τή τρισκαιδεκάτη τού µηνός
τού πρώτου συνετέλεσαν.
Β Παραλ. 29,17  Ο καθαρισµός ιερέων και Λευιτών ήρχισε την πρώτην ηµέραν του πρώτου µηνός. Κατά δε την ογδόην
ηµέραν του ιδίου µηνός εισήλθον στον ναόν του Κυρίου. Επί οκτώ ηµέρας εκαθάρισαν και εξήγνισαν τον ναόν του Κυρίου.
Κατά την δεκάτην τρίτην του πρώτου µηνός έφεραν εις πέρας τον καθαρισµόν.
Β Παραλ. 29,18   και εισήλθαν έσω προς Εζεκίαν τον βασιλέα και είπαν· ηγνίσαµεν πάντα τα εν οίκω Κυρίου, το
θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και τα σκεύη αυτού και την τράπεζαν της προθέσεως και τα σκεύη αυτής·
Β Παραλ. 29,18  Επειτα παρουσιάσθησαν αυτοί προς τον βασιλέα τον Εζεκίαν, εις τα ανάκτορα, και του είπαν· “ηµείς
εξηγνίσαµεν όλα όσα υπάρχουν στον οίκον του Κυρίου, το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και τα ιερά αυτού σκεύη,
την τράπεζαν της προθέσεως και τα ιερά της σκεύη.
Β Παραλ. 29,19   και πάντα τα σκεύη, ά εµίανεν ο βασιλεύς Άχαζ εν τή βασιλεία αυτού εν τή αποστασία αυτού, ητοιµάκαµεν
και ηγνίκαµεν, ιδού εστιν εναντίον τού θυσιαστηρίου Κυρίου.
Β Παραλ. 29,19  Εκαθαρίσαµεν όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία κατά το διάστηµα της βασιλείας του ο αποστατήσας βασιλεύς
Αχαζ είχε µολύνει. Εκαθαρίσαµεν και ητοιµάσαµεν αυτά και ιδού ευρίσκονται καθαρά και αγνά ενώπιον του θυσιαστηρίου
του Κυρίου”.
Β Παραλ. 29,20   και ώρθρισεν Εζεκίας ο βασιλεύς και συνήγαγε τους άρχοντας της πόλεως και ανέβη εις οίκον Κυρίου
Β Παραλ. 29,20  Ο βασιλεύς Εζεκίας εσηκώθη λίαν πρωϊ, συνεκέντρωσε τους άρχοντας της πόλεως, ανέβη στον ναόν του
Κυρίου
Β Παραλ. 29,21   και ανήνεγκε µόσχους επτά, κριούς επτά, αµνούς επτά, χιµάρους αιγών επτά περί αµαρτίας, περί της
βασιλείας και περί των αγίων και περί Ισραήλ και είπε τοίς υιοίς Ααρών τοίς ιερεύσιν αναβαίνειν επί το θυσιαστήριον
Κυρίου.
Β Παραλ. 29,21  και προσέφερεν ως θυσίαν επτά µόσχους, επτά κριούς, επτά αµνούς και επτά τράγους θυσίαν δια τας
αµαρτίας του βασιλικού οίκου, δια τας αµαρτίας των λειτουργών του ναού και γενικώς του ισραηλιτικού λαού. Ο βασιλεύς
είπε τότε στους ιερείς, τους απογόνους του Ααρών, να ανεβούν στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του Κυρίου και να
προσφέρουν τας θυσίας αυτάς.
Β Παραλ. 29,22   και έθυσαν τους µόσχους, και εδέξαντο οι ιερείς το αίµα και προσέχεαν επί το θυσιαστήριον· και έθυσαν
τους κριούς, και προσέχεαν το αίµα επί το θυσιαστήριον· και έθυσαν τους αµνούς, και περιέχεον το αίµα τώ θυσιαστηρίω·
Β Παραλ. 29,22  Εθυσίασαν τους µόσχους, και οι ιερείς επήραν το αίµα αυτών και το έχυσαν γύρω από το θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων. Εθυσίασαν κατόπιν τους κριούς, και οι ιερείς επήραν και έχυσαν το αίµα των κριών γύρω από το
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων. Εθυσίασαν έπειτα τους αµνούς, οι δε ιερείς έχυσαν το αίµα αυτών γύρω από το
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Β Παραλ. 29,23   και προσήγαγον τους χιµάρους τους περί αµαρτίας εναντίον τού βασιλέως και της εκκλησίας, και
επέθηκαν τας χείρας αυτών επ αυτούς,
Β Παραλ. 29,23  Κατόπιν έφεραν τους τράγους, οι οποίοι θα προσεφέροντο θυσία δια τας αµαρτίας ενώπιον του βασιλέως
και των συγκεντρωθέντων Ισραηλιτών. Ο βασιλεύς και οι εκπρόσωποι του λαού έθεσαν τα χέρια των επάνω στους τράγους
αυτούς.
Β Παραλ. 29,24   και έθυσαν αυτούς οι ιερείς και εξιλάσαντο το αίµα αυτών προς το θυσιαστήριον και εξιλάσαντο περί
παντός Ισραήλ, ότι είπεν ο βασιλεύς, περί παντός Ισραήλ η ολοκαύτωσις και τα περί αµαρτίας.
Β Παραλ. 29,24  Οι ιερείς έσφαξαν αυτούς και µε το αίµα των, το οποίον έχυσαν στο θυσιαστήριον, εξιλέωσαν τον Θεόν δι'
ολόκληρον τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι ο βασιλεύς είχε διατάξει να προσφερθούν αυτά τα ολοκαυτώµατα δια τας
αµαρτίας ολοκλήρου του ισραηλιτικού λαού.
Β Παραλ. 29,25   και έστησε τους Λευίτας εν οίκω Κυρίου εν κυµβάλοις και εν νάβλαις και εν κινύραις κατά την εντολήν
Δαυίδ τού βασιλέως και Γάδ τού ορώντος τώ βασιλεί και Νάθαν τού προφήτου, ότι διά εντολής Κυρίου το πρόσταγµα εν
χειρί των προφητών.
Β Παραλ. 29,25  Ο βασιλεύς ετακτοποίησε τους Λευίτας στον ναόν του Κυρίου µε κύµβαλα, µε νάβλας, µε κινύρας, όπως είχε
διατάξει ο βασιλεύς Δαυίδ και ο προφήτης Γαδ στον βασιλέα Δαυίδ και ο προφήτης Ναθαν. Η τακτοποίησις αυτή των
Λευιτών έγινε σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, η οποία εδόθη µε πρόσταγµα δια µέσου των προφητών.
Β Παραλ. 29,26   και έστησαν οι Λευίται εν οργάνοις Δαυίδ και οι ιερείς ταίς σάλπιγξι.
Β Παραλ. 29,26  Ετσι οι Λευίται επήραν τας θέσεις των µε τα µουσικά όργανα του Δαυίδ. Οι δε ιερείς είχαν εις τα χέρια των
τας ιεράς σάλπιγγας.
Β Παραλ. 29,27   και είπεν Εζεκίας ανενέγκαι την ολοκαύτωσιν επί το θυσιαστήριον· και εν τώ άρξασθαι αναφέρειν την
ολοκαύτωσιν ήρξαντο άδειν Κυρίω, και σάλπιγγες προς τα όργανα Δαυίδ βασιλέως Ισραήλ.
Β Παραλ. 29,27  Ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν τα ολοκαυτώµατα στο θυσιαστήριον και κατά την στιγµήν, που ήρχισεν η
προσφορά των ολοκαυτωµάτων, ήρχισαν επίσης να ψάλλουν οι ψάλται προς δόξαν του Κυρίου και αι σάλπιγγες να ηχούν
συνοδευόµεναι µε τα µουσικά όργανα του Δαυίδ του βασιλέως του ισραηλιτικού λαού.
Β Παραλ. 29,28   και πάσα η εκκλησία προσεκύνει, και οι ψαλτωδοί άδοντες, και σάλπιγγες σαλπίζουσαι, έως ού
συνετελέσθη η ολοκαύτωσις.
Β Παραλ. 29,28  Ολοι δε τότε οι εκεί συγκεντρωθέντες προσεκύνησαν τον Θεόν, οι ψάλται έψαλλον, αι σάλπιγγες εσάλπιζον,
έως ότου ετελείωσεν η πρόσφορα των ολοκαυτωµάτων.
Β Παραλ. 29,29   και ως συνετέλεσαν αναφέροντες, έκαµψεν ο βασιλεύς και πάντες οι ευρεθέντες και προσεκύνησαν.
Β Παραλ. 29,29  Οταν αυτοί, που προσέφεραν τα ολοκαυτώµατα, ετελείωσαν την προσφοράν των, ο βασιλεύς και όλοι όσοι
ευρέθησαν εκεί έκαµψαν τα γόνατα και προσεκύνησαν τον Θεόν.
Β Παραλ. 29,30   και είπεν Εζεκίας ο βασιλεύς και οι άρχοντες τοίς Λευίταις υµνείν τον Κύριον εν λόγοις Δαυίδ και Ασάφ τού
προφήτου· και ύµνουν εν ευφροσύνη και έπεσον και προσεκύνησαν.



Β Παραλ. 29,30  Τοτε ο βασιλεύς Εζεκίας και οι άρχοντες, που ήσαν µαζή του, είπαν στους Λευίτας να υµνούν τον Κυριον µε
τους ψαλµούς του Δαυίδ και του προφήτου Ασάφ. Αυτοί πράγµατι υµνολογούσαν τον Θεόν µε χαράν και αγαλλίασιν και
έπεσαν και προσεκύνησαν αυτόν.
Β Παραλ. 29,31   και απεκρίθη Εζεκίας και είπε· νύν επληρώσατε τας χείρας υµών Κυρίω, προσαγάγετε και φέρετε θυσίας
αινέσεως εις οίκον Κυρίου· και ανήνεγκεν η εκκλησία θυσίας και αινέσεις εις οίκον Κυρίου και πάς πρόθυµος τή καρδία
ολοκαυτώσεις.
Β Παραλ. 29,31  Ο Εζεκίας ωµίλησε τότε και είπε· “τώρα µε τα ίδια σας τα χέρια έχετε εκπληρώσει το καθήκον σας απέναντι
του Κυρίου. Πλησιάστε και φέρτε θυσίας δοξολογίας στον ναόν του Κυρίου”. Η συγκέντρωσις προσέφερε πράγµατι θυσίας
και δοξολογίας στον Κυριον. Και καθένας ο οποίος είχεν ευλαβή και πρόθυµον την κοιρδίαν, προσέφερεν ολοκαυτώµατα.
Β Παραλ. 29,32   και εγένετο ο αριθµός της ολοκαυτώσεως, ής ανήνεγκεν η εκκλησία, µόσχοι εβδοµήκοντα, κριοί εκατόν,
αµνοί διακόσιοι· εις ολοκαύτωσιν Κυρίω πάντα ταύτα.
Β Παραλ. 29,32  Ο αριθµός δε των ολοκαυτωµάτων, τα οποία προσέφεραν οι εκεί συγκεντρωθέντες, ήσαν εβδοµήκοντα
µόσχοι, εκατόν κριοι και διακόσιοι αµνοί. Ολα αυτά προς ολοκαύτωσιν δια τον Κυριον.
Β Παραλ. 29,33   και οι ηγιασµένοι µόσχοι εξακόσιοι, πρόβατα τρισχίλια.
Β Παραλ. 29,33  Εκτός δε αυτών ήσαν προωρισµένοι προς θυσίαν δια τον Θεόν εξακόσιοι µόσχοι και τρεις χιλιάδες πρόβατα.
Β Παραλ. 29,34   αλλ ή οι ιερείς ήσαν ολίγοι και ουκ ηδύναντο εκδείραι την ολοκαύτωσιν, και αντελάβοντο αυτών οι
αδελφοί αυτών οι Λευίται, έως ού συνετελέσθη το έργον και έως ού ηγνίσθησαν οι ιερείς, ότι οι Λευίται προθύµως ήγνισαν
παρά τους ιερείς.
Β Παραλ. 29,34  Οι ιερείς όµως ήσαν ολίγοι και δεν ηµπορούσαν να γδέρνουν όλα αυτά τα ολοκαυτώµατα, δια τούτο και
τους εβοηθούσαν οι αδελφοί των οι Λευίται, έως ότου ετελείωσεν ολόκληρος η εργασία των, και µέχρις ότου ηγνίσθησαν
και εκαθαρίσθησαν κατά τον Νοµον και άλλοι ιερείς. Παντως οι Λευίται εφάνησαν προθυµότεροι στον εξαγνισµόν των,
παρά οι ιερείς.
Β Παραλ. 29,35   και η ολοκαύτωσις πολλή εν τοίς στέασι της τελειώσεως τού σωτηρίου και των σπονδών της
ολοκαυτώσεως· και κατωρθώθη το έργον εν οίκω Κυρίου.
Β Παραλ. 29,35  Υπήρχον πολλά ολοκαυτώµατα εκ παραλλήλου προς τας ειρηνικάς θυσίας, κατά τας οποίας εκαίοντο τα
λίπη, και εγίνοντο πολλαί σπονδαί οίνου µαζή µε τα ολοκαυτώµατα. Ετσι δε επραγµατοποιήθη και αποκατεστάθη η
υπηρεσία στον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 29,36   και ηυφράνθη Εζεκίας και πάς ο λαός διά το ητοιµακέναι τον Θεόν τώ λαώ, ότι εξάπινα εγένετο ο λόγος.
Β Παραλ. 29,36  Ο Εζεκίας και όλος ο λαός ηυφράνθησαν, διότι ετακτοποιήθη η λατρεία του Θεού στον ναόν και διότι όλον
αυτό το έργον της τακτοποιήσεως και αποκαταστάσεως έγινε τόσον σύντοµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Β Παραλ. 30,1    Καί απέστειλεν Εζεκίας επί πάντα Ισραήλ και Ιούδα και επιστολάς έγραψαν επί τον Εφραίµ και Μανασσή
ελθείν εις οίκον Κυρίου εις Ιερουσαλήµ ποιήσαι το φασέκ τώ Κυρίω Θεώ Ισραήλ.
Β Παραλ. 30,1  Ο Εζεκίας έστειλεν αγγελιαφόρος εις όλους τους ανθρώπους του βασιλείου του Ισραήλ και του βασιλείου του
Ιούδα, έγραψε δε και επιστολάς προς τας φυλάς Εφραίµ και Μανασσή και προσεκάλεσεν όλους να ελθουν στον ναόν του
Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ, να εορτάσουν οµού το Πασχα προς τιµήν του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ.
Β Παραλ. 30,2 και εβουλεύσατο ο βασιλεύς και οι άρχοντες και πάσα η εκκλησία εν Ιερουσαλήµ ποιήσαι το φασέκ τώ µηνί
τώ δευτέρω·
Β Παραλ. 30,2  Ο βασιλεύς, οι άρχοντές του και όλοι όσοι είχαν συγκεντρωθή εις την Ιερουσαλήµ, συνεσκέφθησαν και
απεφάσισαν να εορτάσουν το Πασχα κατά τον δεύτερον µήνα.
Β Παραλ. 30,3    ου γάρ ηδυνάσθησαν ποιήσαι αυτό εν τώ καιρώ εκείνω, ότι οι ιερείς ουχ ηγνίσθησαν ικανοί, και ο λαός ου
συνήχθη εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 30,3  Τούτο δε, διότι δεν ηµπόρεσαν να εορτάσουν αυτό κατά τον καθωρισµένον από τον Νοµον πρώτον µήνα του
έτους, επειδή πολλοί ιερείς δεν είχαν ακόµη αγνισθή και ο λαός δεν είχε συγκεντρωθή εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 30,4    και ήρεσεν ο λόγος εναντίον τού βασιλέως και εναντίον της εκκλησίας.
Β Παραλ. 30,4  Αυτή η απόφασις εφάνη αρεστή στον βασιλέα και εις όλην την συγκέντρωσιν.
Β Παραλ. 30,5    και έστησαν λόγον διελθείν κήρυγµα εν παντί Ισραήλ από Βηρσαβεέ έως Δάν, ελθόντας ποιήσαι το φασέκ
Κυρίω Θεώ Ισραήλ εις Ιερουσαλήµ, ότι πλήθος ουκ εποίησε κατά την γραφήν.
Β Παραλ. 30,5  Ετσι, λοιπόν, επήραν απόφασιν να στείλουν µήνυµα εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν, από την νοτιωτέραν
πόλιν την Βηρσαβεέ µέχρι της βορειοτέρας περιοχής της Δαν. Με το µήνυµα αυτό εκαλούσαν αυτούς να έλθουν να
εορτάσουν το Πασχα προς τιµήν Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εις την Ιερουσαλήµ, διότι πολύ πλήθος λαού δεν είχεν
εορτάσει το Πασχα, όπως ο Νοµος ώριζεν.
Β Παραλ. 30,6    και επορεύθησαν οι τρέχοντες σύν ταίς επιστολαίς παρά τού βασιλέως και των αρχόντων εις πάντα Ισραήλ
και Ιούδαν κατά το πρόσταγµα τού βασιλέως λέγοντες· οι υιοί Ισραήλ επιστρέψατε προς Κύριον Θεόν Αβραάµ και Ισαάκ
και Ισραήλ, και επιστρέψει τους ανασεσωσµένους τους καταλειφθέντας από χειρός βασιλέως Ασσούρ·
Β Παραλ. 30,6  Οι αγγελιαφόροι έτρεξαν έχοντες µαζή των τας επιστολάς του βασιλέως και των αρχόντων προς όλους τους
Ισραηλίτας και τους Ιουδαίους, να αναγγείλουν την εντολήν του βασιλέως και να πουν· “Ισραηλίται, επιστρέψατε εν
µετανοία προς Κυριον τον Θεόν του Αβραάµ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, και ο Θεός θα επαναφέρη ελευθέρους όσους
απέµειναν εις την ζωήν και ευρίσκονται αιχµάλωτοι υπό την εξουσίαν του βασιλέως των Ασσυρίων.
Β Παραλ. 30,7    και µη γίνεσθε καθώς οι πατέρες υµών και οι αδελφοί υµών, οί απέστησαν από Κυρίου Θεού πατέρων
αυτών, και παρέδωκεν αυτούς εις ερήµωσιν, καθώς υµείς οράτε.
Β Παραλ. 30,7  Μη γίνετε και σεις όµοιοι µε τους πατέρας σας και τους αδελφούς σας, οι οποίοι απεστάτησαν από Κυριον
τον Θεόν των πατέρων των, ο δε Θεός παρέδωσεν αυτούς εις καταστροφήν, όπως και σεις βλέπετε µε τα ίδια σας τα µάτια.
Β Παραλ. 30,8    και νύν µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών ως οι πατέρες υµών· δότε δόξαν Κυρίω τώ Θεώ και εισέλθετε εις
το αγίασµα αυτού, ό ηγίασεν εις τον αιώνα, και δουλεύσατε τώ Κυρίω Θεώ υµών, και αποστρέψει αφ υµών θυµόν οργής.
Β Παραλ. 30,8  Τωρα, λοιπόν, µη θελήσετε να σκληρύνετε και σεις τας καρδίας σας παρακούοντες τας εντολάς του Κυρίου,



όπως τας εσκλήρυναν οι πατέρες σας. Δοξάσατε Κυριον τον Θεόν σας, ελάτε στον άγιον αυτού ναόν, τον οποίον καθιέρωσε
και ηγίασε, δια να µένη εις αιώνας των αιώνων. Υποταχθήτε στον Κυριον και συµµορφωθήτε µε το θέληµά του. Τοτε δε ο
Θεός θα αποσύρη από σας και θα διαλύση την βαρείαν οργήν του.
Β Παραλ. 30,9    ότι εν τώ επιστρέφειν υµάς προς Κύριον οι αδελφοί υµών και τα τέκνα υµών έσονται εν οικτιρµοίς έναντι
πάντων των αιχµαλωτισάντων αυτούς, και αποστρέψει εις την γήν ταύτην, ότι ελεήµων και οικτίρµων Κύριος ο Θεός
ηµών, και ουκ αποστρέψει το πρόσωπον αυτού αφ υµών, εάν επιστρέψωµεν προς αυτόν.
Β Παραλ. 30,9  Εάν σεις εν µετανοία επιστρέψετε προς τον Κυριον µας, οι αδελφοί σας και τα τέκνα σας θα βρουν
καλωσύνην και κατανόησιν απέναντι εκείνων, οι οποίοι τους έχουν αιχµαλωτίσει, ο δε Θεός θα τους επαναφέρη
ελευθέρους εις την χώραν αυτήν, διότι ο Κυριος και Θεός ηµών είναι ελεήµων και οικτίρµων. Και στο µέλλον, εάν ηµείς
επιστρέψωµεν και µείνωµεν πιστοί εις αυτόν, δεν θα αποστρέψη το πρόσωπόν του από σας”.
Β Παραλ. 30,10   και ήσαν οι τρέχοντες διαπορευόµενοι πόλιν εκ πόλεως εν τώ όρει Εφραίµ και Μανασσή και έως Ζαβουλών,
και εγένοντο ως καταγελώντες αυτών και καταµωκώµενοι·
Β Παραλ. 30,10 Οι αγγελιαφόροι διέτρεχον την µίαν πάλιν κατόπιν της άλλης εις την ορεινήν χώραν των φυλών Εφραίµ και
Μανασσή, µέχρι και της φυλής του Ζαβουλών. Οι του βασιλείου όµως του Ισραήλ ενέπαιζον και εχλεύαζον αυτούς .
Β Παραλ. 30,11 αλλά άνθρωποι Ασήρ και από Μανασσή και από Ζαβουλών ενετράπησαν και ήλθον εις Ιερουσαλήµ και εις
Ιούδα.
Β Παραλ. 30,11  Αλλά οι άνθρωποι των φυλών Ασήρ, Μανασσή και Ζαβουλών τους ήκουσαν µε συναίσθησιν, εδέχθησαν
την πρόσκλησιν και ήλθον εις την Ιερουσαλήµ στο βασίλειον του Ιούδα.
Β Παραλ. 30,12   και εγένετο χείρ Κυρίου δούναι αυτοίς καρδίαν µίαν ελθείν τού ποιήσαι κατά τα προστάγµατα τού
βασιλέως και των αρχόντων εν λόγω Κυρίου,
Β Παραλ. 30,12  Ο Κυριος έβαλε το χέρι του και έκαµε την καρδιά των µίαν, ώστε οµοφώνως να έλθουν και να εορτάσουν το
Πασχα σύµφωνα µε την εντολήν του βασιλέως και των αρχόντων του Ιουδαϊκού λαού και σύµφωνα µε τον λόγον του
Κυρίου.
Β Παραλ. 30,13   και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήµ λαός πολύς τού ποιήσαι την εορτήν των αζύµων εν τώ µηνί τώ δευτέρω,
εκκλησία πολλή σφόδρα.
Β Παραλ. 30,13  Ετσι πολυάριθµος λαός συνεκεντρώθη εις την Ιερουσαλήµ, δια να εορτάσουν την εορτήν των αζύµων, το
Πασχα, κατά τον δεύτερον µήνα. Η συγκέντρωσις αυτή υπήρξε πολυάριθµος.
Β Παραλ. 30,14   και ανέστησαν και καθείλαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήµ και πάντα, εν οίς εθυµίων τοίς ψευδέσι,
κατέσπασαν και έριψαν εις τον χειµάρουν Κέδρων.
Β Παραλ. 30,14  Αυτοί εσηκώθηκαν και εκρήµνισαν τα ξένα θυσιαστήρια των ειδωλικών θεών, που υπήρχον εις την
Ιερουσαλήµ, και όλα τα θυσιαστήρια, εις τα οποία προσέφεραν θυµίαµα προς τους ψευδείς θεούς , τα εθρυµµάτισαν και τα
έρριψαν στον χείµαρρον των Κέδρων.
Β Παραλ. 30,15   και έθυσαν το φασέκ τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού µηνός τού δευτέρου· και οι ιερείς και οι Λευίται
ενετράπησαν και ηγνίσθησαν και εισήνεγκαν ολοκαυτώµατα εν οίκω Κυρίου.
Β Παραλ. 30,15  Κατόπιν προσέφεραν την θυσίαν δια το Πασχα κατά την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του δευτέρου µηνός. Οι
ιερείς και οι Λευίται συνησθάνθησαν την ενοχήν των, εκαθαρίσθησαν και εξηγνίσθησαν, όπως διέτασσεν ο Νοµος, και
προσέφεραν ολοκαυτώµατα στον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 30,16   και έστησαν επί την στάσιν αυτών κατά το κρίµα αυτών, κατά την εντολήν Μωυσή ανθρώπου τού Θεού,
και οι ιερείς εδέχοντο τα αίµατα εκ χειρός των Λευιτών·
Β Παραλ. 30,16  Οι Λευίται επήραν την καθωρισµένην δι' αυτούς θέσιν, σύµφωνα µε την εντολήν την οποίαν είχε δώσει ο
Μωϋσής, ο άνθρωπος του Θεού. Οι δε ιερείς έπαιρναν τα αίµατα των θυσιών από τα χέρια των Λευιτών .
Β Παραλ. 30,17   ότι πλήθος της εκκλησίας ουχ ηγνίσθη, και οι Λευίται ήσαν τού θύειν το φασέκ παντί τώ µη δυναµένω
αγνισθήναι τώ Κυρίω.
Β Παραλ. 30,17  Επειδή όµως όλον το συγκεντρωθέν εκεί πλήθος δεν επρόλαβε να εξαγνισθή σύµφωνα µε τον Νοµον, οι
Λευίται ήσαν υποχρεωµένοι να σφάζουν τα ζώα της πασχαλινής θυσίας και δι' όλους αυτούς, οι οποίοι δεν ήσαν καθαροί
ενώπιον του Κυρίου.
Β Παραλ. 30,18   ότι το πλείστον τού λαού από Εφραίµ και Μανασσή και Ισσάχαρ και Ζαβουλών ουχ ηγνίσθησαν, αλλ
έφαγον το φασέκ παρά την γραφήν. και προσηύξατο Εζεκίας περί αυτών λέγων· Κύριος αγαθός εξιλασάσθω
Β Παραλ. 30,18  Το µεγαλύτερον µέρος του λαού από τας φυλάς Εφραίµ, Μανασσή, Ισσάχαρ και Ζαβουλών δεν ήσαν
νοµικώς καθαροί, αλλά έφαγον το Πασχα, παρά την περί καθαρισµού γραπτήν εντολήν του Κυρίου. Ο Εζεκίας όµως
προσηυχήθη δι' αυτούς προς τον Κυριον και είπε· “Κυριε, σαν αγαθός που είσαι, συγχώρησε
Β Παραλ. 30,19   υπέρ πάσης καρδίας κατευθυνούσης εκζητήσαι Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών και ου κατά την
αγνείαν των αγίων.
Β Παραλ. 30,19  όλους αυτούς, οι οποίοι κατηύθυναν την καρδίαν των να λατρεύσουν σε, τον Κυριον τον Θεόν των πατέρων
των, έστω και αν δεν είναι καθαροί, όπως απαιτεί η αγιότης του ναού σου”.
Β Παραλ. 30,20   και επήκουσε Κύριος τώ Εζεκία και ιάσατο τον λαόν.
Β Παραλ. 30,20  Ο Κυριος ήκουσε την προσευχήν του Εζεκίου και εσυγχώρησε τον λαόν αυτόν, που δεν επρόλαβε να
εξαγνισθή.
Β Παραλ. 30,21   και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ οι ευρεθέντες εν Ιερουσαλήµ την εορτήν των αζύµων επτά ηµέρας εν
ευφροσύνη µεγάλη και καθυµνούντες τώ Κυρίω ηµέραν καθ ηµέραν και οι ιερείς και οι Λευίται εν οργάνοις τώ Κυρίω .
Β Παραλ. 30,21  Οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχαν ευρεθή εις την Ιερουσαλήµ, εώρτασαν το Πασχα, την λεγοµένην εορτήν των
αζύµων, επί επτά ηµέρας µε µεγάλην χαράν δοξολογούντες τον Κυριον κάθε ηµέραν, ενώ οι ιερείς και οι Λευίται
υµνολογούσαν τον Κυριον µε τα µουσικά των όργανα.
Β Παραλ. 30,22   και ελάλησεν Εζεκίας επί πάσαν καρδίαν των Λευιτών και των συνιόντων σύνεσιν αγαθήν τώ Κυρίω· και
συνετέλεσαν την εορτήν των αζύµων επτά ηµέρας θύοντες θυσίαν σωτηρίου και εξοµολογούµενοι τώ Κυρίω Θεώ των
πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 30,22  Ο Εζεκίας ωµίλησε κατά τρόπον, που συνεκίνησε τας καρδίας των Λευιτών και µάλιστα τας καρδίας



εκείνων που έδειξαν µεγάλην κατανόησιν και αγαθήν διάθεσιν, δια να υπηρετήσουν τον Κυριον. Ετσι ετελείωσε το Πασχα,
η εορτή των αζύµων, κατά την οποίαν επί επτά ηµέρας προσέφεραν θυσίας σωτηρίου και υµνολογούσαν Κυριον τον Θεόν
των πατέρων των.
Β Παραλ. 30,23   και εβουλεύσατο η εκκλησία άµα ποιήσαι επτά ηµέρας άλλας· και εποίησαν επτά ηµέρας εν ευφροσύνη.
Β Παραλ. 30,23  Ολοι οι συγκεντρωθέντες συνεσκέφθησαν και απεφάσισαν οµοφώνως να εορτάσουν το Πασχα άλλας επτά
ηµέρας. Και πράγµατι εώρτασαν µε µεγάλην χαράν επτά ακόµη ηµέρας.
Β Παραλ. 30,24   ότι Εζεκίας απήρξατο τώ Ιούδα τή εκκλησία χιλίους µόσχους και επτακισχίλια πρόβατα, και οι άρχοντες
απήρξαντο τώ λαώ µόσχους χιλίους και πρόβατα δέκα χιλιάδας, και τα άγια των ιερέων εις πλήθος.
Β Παραλ. 30,24  Ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, προσέφερεν εις την συγκέντρωσιν αυτήν χιλίους µόσχους και επτά
χιλιάδας πρόβατα. Οµως και οι άρχοντες προσέφεραν δια τον λαόν χιλίους µόσχους και δέκα χιλιάδες πρόβατα. Εξ άλλου
επραγµατοποιήθη και ο καθαρισµός κατά τον Νοµον εις πλήθος άλλο ιερέων.
Β Παραλ. 30,25   και ηυφράνθη πάσα η εκκλησία, οι ιερείς και οι Λευίται και πάσα η εκκλησία Ιούδα και οι ευρεθέντες εξ
Ιερουσαλήµ και οι προσήλυτοι οι ελθόντες από γής Ισραήλ και οι κατοικούντες Ιούδα.
Β Παραλ. 30,25  Ετσι όλοι οι εκεί συγκεντρωθέντες ηυφράνθησαν, οι ιερείς και οι Λευίται, οι συγκεντρωθέντες Ιουδαίοι, όσοι
ευρέθησαν κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, οι ξένοι οι οποίοι είχαν έλθει από την χώραν του βασιλείου του Ισραήλ, και όλοι οι
κάτοικοι της Ιουδαίας.
Β Παραλ. 30,26   και εγένετο ευφροσύνη µεγάλη εν Ιερουσαλήµ· από ηµερών Σαλωµών υιού Δαυίδ βασιλέως Ισραήλ ουκ
εγένετο τοιαύτη εορτή εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 30,26  Εγινε µεγάλη χαρά και αγαλλίασις εις την Ιερουσαλήµ· από την εποχήν του Σολοµώντος του υιού του
Δαυίδ, βασιλέως του ισραηλιτικού λαού, δεν έγινεν άλλη εορτή εις την Ιερουσαλήµ τόσον λαµπρά, όπως αυτή.
Β Παραλ. 30,27   και ανέστησαν οι ιερείς οι Λευίται και ευλόγησαν τον λαόν· και επηκούσθη η φωνή αυτών, και ήλθεν η
προσευχή αυτών εις το κατοικητήριον το άγιον αυτού εις τον ουρανόν.
Β Παραλ. 30,27  Μετά ταύτα οι ιερείς οι Λευίται εσηκώθηκαν και ευλόγησαν τον λαόν. Η φωνή των εισηκούσθη, η
προσευχή των δηλαδή έφθασεν στο άγιον κατοικητήριον του Θεού στον ουρανόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Β Παραλ. 31,1    Καί ως συνετελέσθη πάντα ταύτα, εξήλθε πάς Ισραήλ οι ευρεθέντες εν πόλεσιν Ιούδα και συνέτριψαν τας
στήλας και έκοψαν τα άλση και κατέσπασαν τα υψηλά και τους βωµούς από πάσης της Ιουδαίας και Βενιαµίν , και εξ
Εφραίµ και από Μανασσή έως εις τέλος, και επέστρεψαν πάς Ισραήλ έκαστος εις την κληρονοµίαν αυτού και εις τας πόλεις
αυτών.
Β Παραλ. 31,1   Οταν ετελείωσαν όλαι αι χαρµόσυνοι αυταί εορταί του Πασχα, πάντες οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρέθησαν εις
την Ιερουσαλήµ, εξήλθον και διεσκορπίσθησαν ανά τας πόλστου Ιούδα και συνέτριψαν τας ειδωλολατρικάς στήλας,
κατέκοψαν τα ειδωλολατρικά άλση και κατέρριψαν τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους και τους βωµούς από την
χώραν της Ιουδαίας και από την χώραν της φυλής του Βενιαµίν και από τας περιοχάς των φυλών Εφραίµ και Μανασσή,
έως ότου τα κατέστρεψαν τελείως. Επειτα όλοι οι Ισραηλίται επέστρεψαν ο καθένας από αυτούς εις τας πόλεις των και τας
κατοικίας των.
Β Παραλ. 31,2    και έταξεν Εζεκίας τας εφηµερίας των ιερέων και των Λευιτών και τας εφηµερίας εκάστου κατά την εαυτού
λειτουργίαν τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις εις την ολοκαύτωσιν και εις την θυσίαν τού σωτηρίου και αινείν και
εξοµολογείσθαι και λειτουργείν εν ταίς πύλαις εν ταίς αυλαίς οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 31,2  Ο βασιλεύς Εζεκίας οργάνωσε τας τάξεις των ιερέων και των Λευιτών ώστε ο καθένας από τους ιερείς και
τους Λευίτας να έχη την υπηρεσίαν του, όταν θα προσεφέροντο τα ολοκαυτώµατα και αι ειρηνικαί θυσίαι, να δοξολογή, να
υµνή τον Κυριον και να υπηρετή ως θυρωρός εις τας αυλάς του Κυρίου.
Β Παραλ. 31,3    και µερίς τού βασιλέως εκ των υπαρχόντων αυτού εις τας ολοκαυτώσεις την πρωϊνήν και την δειλινήν και
ολοκαυτώσεις εις τα σάββατα και εις τας νουµηνίας και εις τας εορτάς τας γεγραµµένας εν τώ νόµω Κυρίου.
Β Παραλ. 31,3   Ο βασιλεύς παρεχώρησε από τα υπάρχοντα αυτού ένα µέρος δια την προσφοράν των ολοκαυτωµάτων κατά
την πρωΐαν και το εσπέρας, όπως επίσης και δια τα ολοκαυτώµατα των Σαββάτων, εκάστης πρώτης του µηνός και των
εορτών, όπως αύται ήσαν γραµµέναι στον Νοµον του Κυρίου.
Β Παραλ. 31,4    και είπαν τώ λαώ τοίς κατοικούσιν εν Ιερουσαλήµ δούναι την µερίδα των ιερέων και των Λευιτών, όπως
κατισχύσωσιν εν τή λειτουργία οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 31,4  Εδόθησαν επίσης εντολαί στους ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ, να δίδουν την
καθωρισµένην µερίδα στους ιερείς και τους Λευίτας, δια να αφιερωθούν αυτοί απερίσπαστοι εις την υπηρεσίαν των στον
ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 31,5    και ως προσέταξε τον λόγον, επλεόνασεν Ισραήλ απαρχήν σίτου και οίνου και ελαίου και µέλιτος και πάν
γέννηµα αγρού, και επιδέκατα πάντα εις πλήθος ήνεγκαν οι υιοί Ισραήλ και Ιούδα.
Β Παραλ. 31,5   Αµέσως µόλις εκοινοποιήθη η διαταγή αυτή, οι Ισραηλίται προσέφεραν στον ναόν αφθόνους τας απαρχάς
του σίτου, του οίνου, του ελαίου και του µέλιτος και όλων των άλλων γεωργικών προϊόντων. Ακόµη δε οι Ισραηλίται και οι
Ιουδαίοι προσέφεραν δια το ιερατείον εν αφθονία το δέκατον από όλα τα προϊόντα.
Β Παραλ. 31,6    και οι κατοικούντες εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και αυτοί ήνεγκαν επιδέκατα µόσχων και προβάτων και
επιδέκατα αιγών και ηγίασαν τώ Κυρίω Θεώ αυτών και εισήνεγκαν και έθηκαν σωρούς σωρούς·
Β Παραλ. 31,6  Οσοι δε κατοικούσαν εις πόλστου Ιούδα και αυτοί προσέφεραν τα δέκατα από τους µόσχους, από τα
πρόβατα, από τας αίγας των, τα οποία δέκατα αφιέρωσαν εις Κυριον τον Θεόν των. Τα προσέφεραν και τα ετοποθέτησαν
στον ναόν ενώπιον του Κυρίου κατά οµάδας οµάδας.
Β Παραλ. 31,7    εν τώ µηνί τώ τρίτω ήρξαντο οι σωροί θεµελιούσθαι, και εν τώ µηνί τώ εβδόµω συνετελέσθησαν.
Β Παραλ. 31,7   Κατά τον τρίτον µήνα ήρχισε να γίνεται η συγκέντρωσις και ταξινόµησις όλων των αφιερωµάτων και κατά
τον έβδοµον µήνα ετελείωσεν.
Β Παραλ. 31,8    και ήλθεν Εζεκίας και οι άρχοντες και είδον τους σωρούς και ηυλόγησαν τον Κύριον και τον λαόν αυτού
Ισραήλ.



Β Παραλ. 31,8  Ο Εζεκίας και οι άρχοντες των Ιουδαίων ήλθον και είδαν το πλήθος των διαφόρων αφιερωµάτων , εδόξασαν
τον Κυριον και ευλόγησαν τον λαόν του, τον ισραηλιτικόν.
Β Παραλ. 31,9    και επυνθάνετο Εζεκίας των ιερέων και των Λευιτών υπέρ των σωρών,
Β Παραλ. 31,9  Ο Εζεκίας εζήτησε να µάθη από τους ιερείς και τους Λευίτας σχετικώς µε τα πλήθη αυτά των προσφορών.
Β Παραλ. 31,10   και είπε προς αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς ο άρχων εις οίκον Σαδώκ και είπεν· εξ ού ήρκται η απαρχή φέρεσθαι
εις οίκον Κυρίου, εφάγοµεν και επίοµεν και κατελίποµεν έως εις πλήθος, ότι Κύριος ηυλόγησε τον λαόν αυτού, και
κατελίποµεν επί το πλήθος τούτο.
Β Παραλ. 31,10  Ο αρχιερεύς Αζαρίας, ο οποίος ήτο ο άρχων εις την οικογένειαν του Σαδώκ, απήντησε και είπε προς αυτόν·
“από τότε που έγινεν η αρχή να προσφέρωνται αυταί αι απαρχαί στον ναόν του Κυρίου, εφάγοµεν και επίοµεν και
εχορτάσαµεν και αφήσαµεν πολύ πλήθος περισσευµάτων, διότι ο Κυριος ηυλόγησε τον λαόν αυτού, ώστε να αφήσωµεν το
πλήθος αυτό των περισσευµάτων”.
Β Παραλ. 31,11   και είπεν Εζεκίας έτι ετοιµάσαι παστοφόρια εις οίκον Κυρίου, και ητοίµασαν.
Β Παραλ. 31,11  Ο Εζεκίας διέταξε να κατασκευάσουν δωµάτια πλησίον του ναού του Κυρίου, τα υποία πράγµατι
κατεσκεύασαν και ετακτοποίησαν.
Β Παραλ. 31,12   και ήνεγκαν εκεί τας απαρχάς και τα επιδέκατα εν πίστει, και επ αυτών επιστάτης Χωνενίας ο Λευίτης, και
Σεµεΐ ο αδελφός αυτού διαδεχόµενος,
Β Παραλ. 31,12  Εκεί µετέφεραν όλα όσα είχαν περισσεύσει από τας απαρχάς και από το δέκατον των προϊόντων. Επόπτης
δε επάνω εις αυτά και υπεύθυνος ωρίσθη ο Λευίτης Χωνενίας και ως αντικαταστάτης αυτού ο αδελφός του ο Σεµεΐ.
Β Παραλ. 31,13   και Ιεϊήλ και Οζαζίας και Ναέθ και Ασαήλ και Ιεριµώθ και Ιωζαβάδ και Ελιήλ και Σαµαχία και Μαάθ και
Βαναΐας και οι υιοί αυτού καθεσταµένοι διά Χωνενίου και Σεµεΐ τού αδελφού αυτού, καθώς προσέταξεν Εζεκίας ο βασιλεύς
και Αζαρίας ο ηγούµενος οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 31,13  Ο δε Ιεϊήλ, ο Οζαζίας, ο Ναέθ, ο Ασαήλ, ο Ιεριµώθ, ο Ιωζαβάδ, ο Ελιήλ, ο Σαµαχίας, ο Μαάθ, ο Βαναΐας και οι
υιοί αυτού είχαν διορισθή ως επόπται υπό την επίβλεψιν του Χωνενίου και του αδελφού του Σεµεΐ, όπως ακριβώς είχε
διατάξει ο βασιλεύς Εζεκίας και ο αρχιερεύς Αζαρίας, ο οποίος ήτο και ο γενικός αρχηγός στον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 31,14   και Κωρή ο τού Ιεµνά ο Λευίτης ο πυλωρός κατά ανατολάς επί των δοµάτων δούναι τας απαρχάς Κυρίου
και τα άγια των αγίων
Β Παραλ. 31,14  Ο Κωρή, ο υιός του Ιεµνά ο Λευίτης, ήτο θυρωρός εις τας ανατολικάς αιθούσας του ναού και είχεν αναλάβει
να κατανέµη τας προσφεροµένας απαρχάς και τας άλλας αγιωτάτας προσφοράς.
Β Παραλ. 31,15   διά χειρός Οδόµ και Βενιαµίν και Ιησούς και Σεµεΐ και Αµαρίας, και Σεχονίας διά χειρός των ιερέων εν
πίστει δούναι τοίς αδελφοίς αυτών κατά τας εφηµερίας, κατά τον µέγαν και τον µικρόν,
Β Παραλ. 31,15  Αυτά δε τα διένεµε δια µέσου των βοηθών του, του Οδόµ, του Βενιαµίν, του Ιησού, του Σεµεΐ, του Αµαρία και
του Σεχονία, οι οποίοι είχον αυτό το έργον να διανέµουν στους αδελφούς των τας προσφοράς δικαίως, κατά τας τάξεις
αυτών, εις µεγάλους και εις µικρούς,
Β Παραλ. 31,16   εκτός της επιγονής των αρσενικών από τριετούς και επάνω , παντί τώ εισπορευοµένω εις οίκον Κυρίου, εις
λόγον ηµερών εις ηµέραν, εις λειτουργίαν εφηµερίαις διατάξεως αυτών.
Β Παραλ. 31,16  όπως επίσης και δια τα άνω των τριών ετών άρρενα τέκνα όλων των ιερέων, οι οποίοι εισήρχοντο στον ναόν
του Κυρίου δια τας υπηρεσίας εκάστης ηµέρας, δια να προσφέρουν τας υπηρεσίας των, όπως ήτο καθωρισµένον δια την
τάξιν των.
Β Παραλ. 31,17   ούτος ο καταλοχισµός των ιερέων κατ οίκους πατριών, και οι Λευίται εν ταίς εφηµερίαις αυτών από
εικοσαετούς και επάνω εν διατάξει,
Β Παραλ. 31,17  Αυτός ο κατάλογος των ιερέων είχε συνταχθή σύµφωνα µε τας πατριαρχικάς οικογενείας. Οι Λευίται είχον
και αυτοί εγγραφή εις καταλόγους από εικοσαετούς και άνω, δια να µετέχουν εις την διανοµήν αυτήν κατά την τάξιν των.
Β Παραλ. 31,18   εν καταλοχίαις, εν πάση επιγονή υιών αυτών και θυγατέρων αυτών εις πάν πλήθος, ότι εν πίστει ήγνισαν
το άγιον
Β Παραλ. 31,18  Απεφασίσθη να εγγραφούν όλα τα τέκνα των, οι υιοί των και αι θυγατέρες των εν τω συνόλω, διότι αυτοί
είχαν αφιερώσει εαυτούς πιστώς εις τα άγια.
Β Παραλ. 31,19   τοίς υιοίς Ααρών τοίς ιερατεύουσι, και οι από των πόλεων αυτών εν πάση πόλει και πόλει άνδρες, οί
ωνοµάσθησαν εν ονόµατι, δούναι µερίδα παντί αρσενικώ εν τοίς ιερεύσι και παντί καταριθµουµένω εν τοίς Λευίταις.
Β Παραλ. 31,19  Δια δε τους υιούς του Ααρών, τους ιερείς, οι οποίοι ευρίσκοντο εις τας αγροτικάς περιοχάς γύρω από τας
πόλεις των, εις κάθε πόλιν υπήρχον άνδρες, οι οποίοι ονοµαστί είχαν ορισθή, να δίδουν µερίδας εις όλα τα άρρενα παιδιά
των ιερέων και εις όλους τους Λευίτας τους εγγεγραµµένους στους καταλόγους.
Β Παραλ. 31,20   και εποίησεν ούτως Εζεκίας εν παντί Ιούδα και εποίησε το καλόν και το ευθές εναντίον τού Κυρίου Θεού
αυτού.
Β Παραλ. 31,20  Ετσι έκαµεν ο Εζεκίας καθ' όλην την Ιουδαίαν, έπραξε δηλαδή το καλόν και ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του
Θεού του.
Β Παραλ. 31,21   και εν παντί έργω, ώ ήρξατο εν εργασία εν οίκω Κυρίου, και εν τώ νόµω και εν τοίς προστάγµασιν
εξεζήτησε τον Θεόν αυτού εξ όλης ψυχής αυτού και εποίησε και ευωδώθη.
Β Παραλ. 31,21  Γενικώς κάθε έργον, το οποίον ανέλαβε να εκτελέση στον ναόν του Κυρίου, το έπραξε σύµφωνα µε τον
Νοµον και τας εντολάς του Θεού, τον οποίον µε όλην του την ψυχήν ελάτρευε. Κατ' αυτόν τον τρόπον ενήργησεν ο Εζεκίας
και ευωδώθη εις την ζωήν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Β Παραλ. 32,1    Καί µετά τους λόγους τούτους και την αλήθειαν ταύτην ήλθε Σενναχηρίµ βασιλεύς Ασσυρίων και ήλθεν επί
Ιούδαν και παρενέβαλεν επί τας πόλεις τας τειχήρεις και είπε προκαταλαβέσθαι αυτάς.
Β Παραλ. 32,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, τας συµφώνους προς το θέληµα του Θεού πράξεις αυτάς του Εζεκίου, ο
Σενναχηρίµ ο βασιλεύς των Ασσυρίων εξεστράτευσεν εναντίον της Ιουδαίας, επολιόρκησε τας οχυράς πόλεις και έδωσε
διαταγήν να τας καταλάβουν.



Β Παραλ. 32,2    και είδεν Εζεκίας ότι ήκει Σενναχηρίµ και το πρόσωπον αυτού τού πολεµήσαι επί Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 32,2  Οταν ο Εζεκίας είδεν ότι είχεν έλθει ο Σενναχηρίµ µε τον σκοπόν να πολεµήση κατά της Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 32,3    και εβουλεύσατο µετά των πρεσβυτέρων αυτού και των δυνατών εµφράξαι τα ύδατα των πηγών, ά ήν έξω
της πόλεως, και συνεπίσχυσαν αυτώ.
Β Παραλ. 32,3  συνεσκέφθη και απεφάσισε µε τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τους άλλους γενναίους άνδρας να
κλείσουν τας πηγάς των υδάτων, που ήσαν έξω από την πόλιν της Ιερουσαλήµ. Οι πρεσβύτεροι και οι άλλοι τον
ενεθάρρυναν στο έργον αυτό.
Β Παραλ. 32,4    και συνήγαγε λαόν πολύν και ενέφραξε τα ύδατα των πηγών και τον ποταµόν τον διορίζοντα διά της
πόλεως λέγων· µη έλθη βασιλεύς Ασσούρ και εύρη ύδωρ πολύ και κατισχύση.
Β Παραλ. 32,4  Ο βασιλεύς συνεκέντρωσε πολύν λαόν και έφραξε τας πηγάς των υδάτων και το ποτάµι, που έρρεε πλησίον
της πόλεως, λέγων· “αυτό γίνεται, δια να µη εύρη πολύ ύδωρ, όταν έλθη ο βασιλεύς των Ασσυρίων και µας νικήση”.
Β Παραλ. 32,5    και κατίσχυσεν Εζεκίας και ωκοδόµησε πάν το τείχος το κατεσκαµµένον και πύργους και έξω προτείχισµα
άλλο και κατίσχυσε το ανάληµµα της πόλεως Δαυίδ και κατεσκεύασεν όπλα πολλά.
Β Παραλ. 32,5  Ο Εζεκίας έλαβε θάρρος ανοικοδόµησεν όλον το τείχος της Ιερουσαλήµ, όπου αυτό είχε καταστροφή, και
τους πύργους αυτού, έκτισεν άλλο τείχος έξω από την πόλιν και ενίσχυσε το φρούριον της πόλεως Δαυίδ . Επί πλέον δε
κατεσκεύασε και πολλά όπλα.
Β Παραλ. 32,6    και έθετο άρχοντας τού πολέµου επί τον λαόν, και συνήχθησαν προς αυτόν επί την πλατείαν της πύλης της
φάραγγος, και ελάλησεν επί καρδίαν αυτών λέγων·
Β Παραλ. 32,6  Ωρισε στρατιωτικούς αρχηγούς επί του στρατού, οι οποίοι και συνεκεντρώθησαν κοντά εις αυτόν εις την
πλατείαν της πύλης της φάραγγος. Προς αυτούς ωµίλησεν εις τας καρδίας των ο βασιλεύς και είπε·
Β Παραλ. 32,7    ισχύσατε και ανδρίζεσθε και µη φοβηθήτε, µηδέ πτοηθήτε από προσώπου βασιλέως Ασσούρ και από
προσώπου παντός τού έθνους τού µετ αυτού, ότι µεθ ηµών πλείονες ή µετ αυτού·
Β Παραλ. 32,7  “έχετε θάρρος, φανήτε ανδρείοι, µη φοβηθήτε και µη πτοηθήτε εξ αιτίας του βασιλέως των Ασσυρίων και εξ
αιτίας όλου του λαού, που ευρίσκεται µαζή του, διότι εκείνοι που είναι µαζή µας, είναι περισσότεροι, από εκείνους που είναι
µαζή του.
Β Παραλ. 32,8    µετ αυτού βραχίονες σάρκινοι, µεθ ηµών δε Κύριος ο Θεός ηµών τού σώζειν και τού πολεµείν τον πόλεµον
ηµών. και κατεθάρσησεν ο λαός επί τοίς λόγοις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα.
Β Παραλ. 32,8  Με τον βασιλέα των Ασσυρίων είναι βραχίονες σάρκινοι, ενώ µαζή µας είναι Κυριος ο Θεός µας, ο οποίος
είναι ικανός να µας σώζη από κινδύνους, να αναλαµβάνη και οδηγή εις νίκην τον πόλεµάν µας”. Ο λαός επήρε θάρρος από
τα λόγια αυτά του Εζεκίου βασιλέως των Ιουδαίων.
Β Παραλ. 32,9    και µετά ταύτα απέστειλε Σενναχηρίµ βασιλεύς Ασσυρίων τους παίδας εαυτού επί Ιερουσαλήµ, και αυτός
επί Λαχίς και πάσα η στρατιά µετ αυτού, και απέστειλε προς Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα και προς πάντα Ιούδα τον εν
Ιερουσαλήµ λέγων·
Β Παραλ. 32,9  Μετά ταύτα ο Σενναχηρίµ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων, απέστειλε µερικούς δούλους του εναντίον της
Ιερουσαλήµ, αυτός δε και µαζή µε αυτόν όλος ο στρατός του παρέµειναν εις την Λαχίς. Εστειλε δε τους άνδρας αυτούς προς
τον Εζεκίαν και προς όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την Ιερουσαλήµ, και τους είπε·
Β Παραλ. 32,10   ούτως λέγει Σενναχηρίµ βασιλεύς Ασσυρίων· επί τι υµείς πεποίθατε και καθήσεσθε εν τή περιοχή εν
Ιερουσαλήµ;
Β Παραλ. 32,10  “Αυτά λέγει ο Σενναχηρίµ ο βασιλεύς των Ασσυρίων. Που σεις στηρίζετε την πεποίθησίν σας και µένετε
περικυκλωµένοι µέσα εις την Ιερουσαλήµ;
Β Παραλ. 32,11   ουχί Εζεκίας απατά υµάς τού παραδούναι υµάς εις θάνατον και εις λιµόν και εις δίψαν λέγων· Κύριος ο
Θεός ηµών σώσει ηµάς εκ χειρός βασιλέως Ασσούρ;
Β Παραλ. 32,11  Ο Εζεκίας δεν είναι εκείνος, ο οποίος σας εξαπατά δια να σας παραδώση εις βέβαιον θάνατον, εις την πείναν
και την δίψαν λέγων ότι, τάχα, Κυριος ο Θεός µας θα µας σώση από τα χέρια των Ασσυρίων;
Β Παραλ. 32,12   ουχ ούτός εστιν Εζεκίας, ός περιείλε τα θυσιαστήρια αυτού και τα υψηλά αυτού και είπε τώ Ιούδα και τοίς
κατοικούσιν εν Ιερουσαλήµ λέγων· κατέναντι τού θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε και επ αυτώ θυµιάσατε;
Β Παραλ. 32,12  Αυτός ο Εζεκίας δεν είναι εκείνος που κατέστρεψε τα θυσιαστήρια του ειδωλικού θεού και τους υψηλούς
ειδωλολατρικούς τόπους και είπεν εις όλους τους Ιουδαίους και ειδικότερα στους κατοίκους της Ιερουσαλήµ ότι µόνον
ενώπιον του θυσιαστηρίου αυτού, που υπάρχει στον ναόν, θα προσκυνήτε και επάνω εις αυτό θα προσφέρετε το θυµίαµα;
Β Παραλ. 32,13   ου γνώσεσθε ό,τι εποίησα εγώ και οι πατέρες µου πάσι τοίς λαοίς των χωρών; µη δυνάµενοι ηδύναντο θεοί
των εθνών πάσης της γής σώσαι τον λαόν αυτών εκ χειρός µου;
Β Παραλ. 32,13  Δεν έχετε µάθει όσα εγώ και οι προκάτοχοί µου βασιλείς έχοµεν κάµει εις όλους τους λαούς των γύρω
χωρών; Μηπως, τάχα και ηµπόρεσαν καθόλου οι θεοί των άλλων εθνών όλης της γης να σώσουν τους λαούς των από το
χέρια µου;
Β Παραλ. 32,14   τις εν πάσι τοίς θεοίς των εθνών τούτων, ούς εξωλόθρευσαν οι πατέρες µου; µη εδύναντο σώσαι τον λαόν
αυτών εκ χειρός µου, ότι δυνήσεται ο Θεός υµών σώσαι υµάς εκ χειρός µου;
Β Παραλ. 32,14  Μεταξύ όλων των άλλων θεών, που λατρεύουν τα έθνη αυτά, τα οποία οι προκάτοχοί µου κατέστρεψαν,
ποίος θεός υπήρξε που ηµπόρεσε να σώση τον λαόν του από τα χέρια µου, ώστε να πιστεύσετε και σεις ότι ηµπορεί ο Θεός
σας να σας σώση από τα χέρια µου;
Β Παραλ. 32,15   νύν ούν µη απατάτω υµάς Εζεκίας και µη πεποιθέναι υµάς ποιείτω κατά ταύτα, και µη πιστεύετε αυτώ· ότι
ου µη δύνηται ο Θεός παντός έθνους και βασιλείας τού σώσαι τον λαόν αυτού εκ χειρός µου και εκ χειρός πατέρων µου, ότι
ο Θεός υµών ου µη σώσει υµάς εκ χειρός µου.
Β Παραλ. 32,15  Τωρα, λοιπόν, ας µη σας εξαπατά ο Εζεκίας και ας µη σας παρασύρη να έχετε πεποίθησιν εις αυτά και να
πράξετε, όπως αυτός σας λέγει. Μη τον πιστεύετε, διότι δεν θα ηµπορέση κανένας θεός, οιουδήποτε έθνους και οιασδήποτε
βασιλείας να σώση τον λαόν του από τα χέρια µου, όπως δεν τον έσωσεν από τα χέρια των πατέρων µου. Επαναλαµβάνω,
ότι ο Θεός σας δεν θα σας σώση από το χέρι µου”.
Β Παραλ. 32,16   και έτι ελάλησαν οι παίδες αυτού επί τον Κύριον Θεόν και επί Εζεκίαν παίδα αυτού.



Β Παραλ. 32,16 Είπαν ακόµη περισσότερα οι δούλοι του Σενναχηρίµ εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του Εζεκίου του
δούλου του.
Β Παραλ. 32,17 και βιβλίον έγραψεν ονειδίζειν τον Κύριον Θεόν Ισραήλ και είπε περί αυτού λέγων· ως οι θεοί των εθνών της
γής ουκ εξείλαντο λαούς αυτών εκ χειρός µου, ούτως ου µη εξέληται ο Θεός Εζεκίου λαόν αυτού εκ χειρός µου,
Β Παραλ. 32,17  Εγραψε δε ο βασιλεύς Σενναχηρίµ επιστολήν, δια να υβρίση Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ λέγων εναντίον
του Θεού· “όπως οι θεοί των άλλων εθνών της γης δεν έσωσαν τους λαούς των από τα χέρια µου, κατά παρόµοιον τρόπον
και ο Θεός του Εζεκίου δεν θα σώση τον λαόν του από τα χέρια µου”.
Β Παραλ. 32,18   και εβόησε φωνή µεγάλη Ιουδαϊστί επί τον λαόν Ιερουσαλήµ τον επί τού τείχους, τού φοβήσαι αυτούς και
κατασπάσαι, όπως προκαταλάβωνται την πόλιν.
Β Παραλ. 32,18  Ενας δε από τους δούλους του Σενναχηρίµ εκραύγασε µε µεγάλην φωνήν εις την γλώσσαν την ιουδαϊκήν
προς τον λαόν της Ιερουσαλήµ, που ευρίσκετο επάνω στο τείχος, δια να εκφοβίση και καταπτοήση αυτούς και ηµπορέσουν
έτσι οι Ασσύριοι να καταλάβουν την πόλιν.
Β Παραλ. 32,19   και ελάλησεν επί Θεόν Ιερουσαλήµ, ως και επί θεούς λαών της γής, έργα χειρών ανθρώπων.
Β Παραλ. 32,19  Αυτός ο δούλος του Σενναχηρίµ ωµίλησεν εναντίον του Θεού της Ιερουσαλήµ, όπως θα ωµιλούσε και
εναντίον των ειδωλολατρικών θεών των λαών της γης, οι οποίοι ήσαν έργα χειρών ανθρώπων.
Β Παραλ. 32,20   και προσηύξατο Εζεκίας ο βασιλεύς και Ησαΐας υιός Αµώς ο προφήτης περί τούτων και εβόησαν εις τον
ουρανόν.
Β Παραλ. 32,20  Ο Εζεκίας και ο προφήτης Ησαΐας ο υιός του Αµώς ακούσαντες τους υβριστικούς αυτούς λόγους
προσηυχήθησαν προς τον Θεόν, η δε κραυγή των ανέβηκεν έως στον ουρανόν.
Β Παραλ. 32,21   και απέστειλε Κύριος άγγελον, και εξέτριψε πάντα δυνατόν πολεµιστήν και άρχοντα και στρατηγόν εν τή
παρεµβολή βασιλέως Ασσούρ, και απέστρεψε µετά αισχύνης προσώπου εις την γήν εαυτού. και ήλθεν εις οίκον Θεού
αυτού, και των εξελθόντων εκ κοιλίας αυτού κατέβαλον αυτόν εν ροµφαία.
Β Παραλ. 32,21  Ο δε Κυριος έστειλεν άγγελον από τον ουρανόν, ο οποίος εξεπάστρεψε κάθε γενναίον πολεµιστήν και
άρχοντα και στρατηγόν στο στρατόπεδον του βασιλέως της Ασσυρίας. Ετσι δε ο βασιλεύς αυτός κατεντροπιασµένος
ανεχώρησε και επανήλθεν εις την πατρίδα του. Οταν έφθασεν εκεί, εισήλθεν στον ναόν του θεού του. Μερικοί όµως από
τους υιούς του τον εφόνευσαν δια ροµφαίας.
Β Παραλ. 32,22   και έσωσε Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ εκ χειρός Σενναχηρίµ βασιλέως
Ασσούρ και εκ χειρός πάντων και κατέπαυσεν αυτούς κυκλόθεν.
Β Παραλ. 32,22  Ετσι δε ο Κυριος έσωσε τον Εζεκίαν και όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ από τα χέρια του Σενναχηρίµ,
του βασιλέως των Ασσυρίων, και από τα χέρια όλων των άλλων εχθρών. Ανέπαυσε και περιεφρούρησε τον Εζεκίαν και τους
κατοίκους της Ιερουσαλήµ από τους κύκλω εχθρούς των.
Β Παραλ. 32,23   και πολλοί έφερον δώρα τώ Κυρίω εις Ιερουσαλήµ και δόµατα τώ Εζεκία βασιλεί Ιούδα, και υπερήρθη κατ
οφθαλµούς πάντων των εθνών µετά ταύτα.
Β Παραλ. 32,23  Πολλοί προσέφεραν αφιερώµατα προς τον Κυριον εις την Ιερουσαλήµ και δώρα στον Εζεκίαν βασιλέα των
Ιουδαίων. Ο δε Εζεκίας έπειτα από αυτά εξυψώθη εις τα µάτια όλων των εθνών.
Β Παραλ. 32,24   Εν ταίς ηµέραις εκείναις ηρώστησεν Εζεκίας έως θανάτου· και προσηύξατο προς Κύριον , και επήκουσεν
αυτώ, και σηµείον έδωκεν αυτώ.
Β Παραλ. 32,24  Κατά τας ηµέρας εκείνας αρρώστησεν ο Εζεκίας µέχρι θανάτου, προσηυχήθη όµως προς τον Κυριον, ο δε
Κυριος ήκουσε την προσευχήν του και του έδωσε κάποιον σηµείον εις θαυµατουργικήν θεραπείαν του.
Β Παραλ. 32,25   και ου κατά το ανταπόδοµα, ό έδωκεν αυτώ ανταπέδωκεν Εζεκίας, αλλά υψώθη η καρδία αυτού, και
εγένετο επ αυτόν οργή και επί Ιούδαν και Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 32,25  Ο Εζεκίας όµως δεν απέδωσε προς τον Κυριον ανάλογον ευγνωµοσύνην προς την δωρεάν, που έλαβε, διότι η
καρδία του υπερηφανεύθη. Δι' αυτό και εξέσπασεν εναντίον αυτού και εναντίον των Ιουδαίων των κατοίκων της
Ιερουσαλήµ η οργή του Κυρίου.
Β Παραλ. 32,26   και εταπεινώθη Εζεκίας από τού ύψους της καρδίας αυτού αυτός και οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ, και ουκ
επήλθεν επ αυτούς οργή Κυρίου εν ταίς ηµέραις Εζεκίου.
Β Παραλ. 32,26  Αλλά ο Εζεκίας εταπεινώθη από την υπερηφάνειαν της καρδίας του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ.
Ετσι δε δεν επήλθεν εναντίον των η οργή του Κυρίου κατά τας ηµέρας του Εζεκίου .
Β Παραλ. 32,27   και εγένετο τώ Εζεκία πλούτος και δόξα πολλή σφόδρα, και θησαυρούς εποίησεν αυτώ αργυρίου και
χρυσίου και τού λίθου τού τιµίου και εις τα αρώµατα και οπλοθήκας και εις σκεύη επιθυµητά
Β Παραλ. 32,27  Ο Εζεκίας απέκτησε πολύν πλούτον και πολύ µεγάλην δόξαν. Εθησαύρισεν άργυρον, χρυσόν, πολυτίµους
λίθους, αρώµατα, οπλοθήκας και άλλα πολύτιµα αντικείµενα.
Β Παραλ. 32,28   και πόλεις εις τα γεννήµατα τού σίτου και οίνου και ελαίου και κώµας και φάτνας παντός κτήνους και
µάνδρας εις τα ποίµνια
Β Παραλ. 32,28  Ωρισε πόλεις δια την συγκέντρωσιν των προϊόντων του σίτου, του οίνου, και του ελαίου. Εκτισε κώµας,
όπως επίσης φάτνας δια τα κτήνη και µάνδρας δια τα ποίµνια.
Β Παραλ. 32,29   και πόλεις, ας ωκοδόµησεν αυτώ, και αποσκευήν προβάτων και βοών εις πλήθος, ότι έδωκεν αυτώ Κύριος
αποσκευήν πολλήν σφόδρα.
Β Παραλ. 32,29  Ανοικοδόµησε πόλεις και απέκτησε πολλά πρόβατα και πλήθος βοών, διότι ο Κυριος του έδωκε πάρα πολλά
πλούτη.
Β Παραλ. 32,30   αυτός Εζεκίας ενέφραξε την έξοδον τού ύδατος Γιών το άνω και κατηύθυνεν αυτά κάτω προς λίβα της
πόλεως Δαυίδ· και ευωδώθη Εζεκίας εν πάσι τοίς έργοις αυτού.
Β Παραλ. 32,30  Ο Εζεκίας ήτο εκείνος, που έκλεισε τας άνω πηγάς της Γιών και κατηύθυνε τα ύδατα κατ' ευθείαν κάτω
προς την νοτίαν πλευράν της πόλεως του Δαυίδ. Ο Εζεκίας ευδοκιµούσεν εις όλα τα έργα του.
Β Παραλ. 32,31   και ούτως τοίς πρεσβευταίς των αρχόντων από Βαβυλώνος τοίς αποσταλείσι προς αυτόν πυθέσθαι παρ
αυτού το τέρας, ό εγένετο επί της γής, εγκατέλιπεν αυτόν Κύριος τού πειράσαι αυτόν, ειδέναι τα εν τή καρδία αυτού.
Β Παραλ. 32,31  Εις την περίπτωσιν όµως των απεσταλµένων εκ µέρους των αρχόντων της Βαβυλώνος, οι οποίοι είχαν



αποσταλή εις αυτόν, δια να τον ερωτήσουν περί του θαύµατος, που έγινεν εις την χώραν του, ο Θεός τον εγκατέλειψε, δια
να τον δοκιµάση, ώστε να γίνουν γνωστά όλα όσα υπήρχον εις την καρδίαν του.
Β Παραλ. 32,32   και τα λοιπά των λόγων Εζεκίου και το έλεος αυτού ιδού γέγραπται εν τή προφητεία Ησαΐου υιού Αµώς τού
προφήτου και επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 32,32  Τα υπόλοιπα έργα του Εζεκίου και αι καλαί αυτού πράξεις είναι γραµµένοι εις την προφητείαν του
προφήτου Ησαΐου, υιού του Αµώς, και στο βιβλίον των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ.
Β Παραλ. 32,33   και εκοιµήθη Εζεκίας µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν αναβάσει τάφων υιών Δαυίδ, και
δόξαν και τιµήν έδωκαν αυτώ εν τώ θανάτω αυτού πάς Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ· και εβασίλευσε
Μανασσής υιός αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 32,33  Ο Εζεκίας εκοιµήθη και ετάφη µε τους προπάτοράς του εις ένα ύψωµα των τάφων των απογόνων του Δαυίδ.
Ολοι δε οι Ιουδαίοι και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ απέδωσαν εις αυτόν δόξαν και τιµήν κατά τον θάνατόν του. Αντί δε
αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Μανασσής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Β Παραλ. 33,1    Ών δεκαδύο ετών Μανασσής εν τώ βασιλεύσαι αυτόν και πεντηκονταπέντε έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 33,1   Ο Μανασσής ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, όταν ήτο δώδεκα ετών. Εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
πεντήκοντα πέντε έτι.
Β Παραλ. 33,2    και εποίησε το πονηρόν εναντίον Κυρίου από πάντων των βδελυγµάτων των εθνών, ούς εξωλόθρευσε
Κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ.
Β Παραλ. 33,2 Εξέκλινεν όµως από τον δρόµον του Θεού και διέπραξε τας πονηράς πράξεις της ειδωλολατρείας ενώπιον του
Κυρίου. Κατεσκεύασεν αγάλµατα όλων των βδελυρών θεοτήτων, που είχαν τα άλλα έθνη, τα οποία ο Κυριος εξωλόθρευσεν
εµπρός από τους Ισραηλίτας.
Β Παραλ. 33,3    και επέστρεψε και ωκοδόµησε τα υψηλά, ά κατέσπασεν Εζεκίας ο πατήρ αυτού, και έστησε στήλας τοίς
Βααλίµ και εποίησεν άλση και προσεκύνησε πάση τή στρατιά τού ουρανού και εδούλευσεν αυτοίς.
Β Παραλ. 33,3  Εκτισε πάλιν τους υψηλούς τόπους, τους οποίους ο πατήρ του ο Εζεκίας είχε κατεδαφίσει, έστησε
ειδωλολατρικάς στήλας εις τα είδωλα του Βαάλ, καθιέρωσεν άλση προς τιµήν της Αστάρτης, προσεκύνησεν όλην την
στρατιάν των αστέρων του ουρανού και έγινε δούλος εις τα είδωλα.
Β Παραλ. 33,4    και ωκοδόµησε θυσιαστήρια εν οίκω Κυρίου, ού είπε Κύριος· εν Ιερουσαλήµ έσται το όνοµά µου εις τον
αιώνα.
Β Παραλ. 33,4  Ανοικοδόµησε µάλιστα και ειδωλολατρικά θυσιαστήρια εντός του ναού του Κυρίου στον τόπον, δια τον
οποίον ο Κυριος είχεν είπει· “εις την Ιερουσαλήµ θα είναι και θα ακούεται αιωνίως το Ονοµά µου”.
Β Παραλ. 33,5    και ωκοδόµησε θυσιαστήρια πάση τή στρατιά τού ουρανού εν ταίς δυσίν αυλαίς οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 33,5  Ανοικοδόµησε θυσιαστήρια εις τας δύο αυλάς του ναού του Κυρίου προς τιµήν όλης της στρατιάς των
αστέρων του ουρανού.
Β Παραλ. 33,6    και αυτός διήγαγε τα τέκνα αυτού εν πυρί εν Γεβενεννόµ και εκληδονίζετο και οιωνίζετο και εφαρµακεύετο
και εποίησεν εγγαστριµύθους και επαοιδούς· και επλήθυνε τού ποιήσαι το πονηρόν εναντίον Κυρίου τού παροργίσαι
αυτόν.
Β Παραλ. 33,6  Επέρασεν ο ίδιος τα παιδιά του µε το εξαγνιστικόν, τάχα, πυρ, όπως εσυνήθιζαν οι ειδωλολάτραι εις την
Γεβενεννόµ, εσυµβουλεύετο τους µάντεις, τους οιωνοσκόπους, τους µάγους, ανέδειξεν ανθρώπους που ωµιλούσαν µε την
κοιλίαν, και άλλους οι οποίοι έψαλλον µαγικά άσµατα. Ετσι δε διέπραξε πλήθος πονηρά έργα της ειδωλολατρείας, ώστε να
εξοργίση εναντίον του τον Θεόν.
Β Παραλ. 33,7    και έθηκε το γλυπτόν και το χωνευτόν, εικόνα ήν εποίησεν, εν οίκω Θεού, ού είπε Θεός προς Δαυίδ και προς
Σαλωµών υιόν αυτού· εν τώ οίκω τούτω και Ιερουσαλήµ, ήν εξελεξάµην εκ πασών φυλών Ισραήλ, θήσω το όνοµά µου εις
τον αιώνα·
Β Παραλ. 33,7  Κατεσκεύασεν ένα γλυπτόν άγαλµα και ένα άλλο χυτόν και τα ετοποθέτησεν στον ναόν του Θεού, εκεί όπου
ο Θεός είπε προς τον Δαυίδ και προς τον υιόν του τον Σολοµώντα, ότι “στον ναόν αυτόν και εις την πόλιν αυτήν την
Ιερουσαλήµ, την οποίαν εγώ εξέλεξα από όλας τας φυλάς του ισραηλιτικού λαού, θα θέσω το Ονοµά µου, δια να είναι και
να ακούεται στους αιώνας.
Β Παραλ. 33,8    και ου προσθήσω σαλεύσαι τον πόδα Ισραήλ από της γής, ής έδωκα τοίς πατράσιν αυτών, πλήν εάν
φυλάσσωνται τού ποιήσαι πάντα, ά ενετειλάµην αυτοίς, κατά πάντα τον νόµον και τα προστάγµατα και τα κρίµατα εν
χειρί Μωϋσή.
Β Παραλ. 33,8  Δεν θα αφήσω πλέον να σαλευθή το πόδι του ισραηλιτικού µου λαού από την χώραν αυτήν, την οποίαν
έδωκα στους πατέρας των, υπό τον όρόν όµως να προσέξουν αυτοί να εφαρµόζουν όλα όσα τους έχω διατάξει σύµφωνα µε
τον Νοµον και µε τα προστάγµατα και τας θείας αποφάσεις, που έχουν δοθή δια του Μωϋσέως”.
Β Παραλ. 33,9    και επλάνησε Μανασσής τον Ιούδαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ τού ποιήσαι το πονηρόν υπέρ
πάντα τα έθνη, ά εξήρε Κύριος από προσώπου υιών Ισραήλ.
Β Παραλ. 33,9  Ο Μανασσής όχι µόνον εξέκλινεν ο ίδιος εις την ειδωλολατρείαν, αλλά παρεπλάνησε και τους Ιουδαίους
γενικώς και τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, ώστε και αυτοί να υποπέσουν στο µεγάλον κακόν της ειδωλολατρείας, και
µάλιστα περισσότερον από όλα τα αλλά έθνη, τα οποία είχεν αποδιώξει ο Κυριος από το πρόσωπον των Ισραηλιτών.
Β Παραλ. 33,10   και ελάλησε Κύριος επί Μανασσή και επί τον λαόν αυτού, και ουκ επήκουσαν.
Β Παραλ. 33,10  Ωµίλησεν ο Κυριος στον Μανασσήν και στον λαόν αυτού και τους συνέστησε να µετανοήσουν. Εκείνοι
όµως δεν υπήκουσαν εις την προτροπήν του Κυρίου.
Β Παραλ. 33,11   και ήγαγε Κύριος επ αυτούς τους άρχοντας της δυνάµεως τού βασιλέως Ασσούρ, και κατέλαβον τον
Μανασσή εν δεσµοίς και έδησαν αυτόν εν πέδαις και ήγαγον εις Βαβυλώνα.
Β Παραλ. 33,11  Δια τούτο ο Κυριος έφερεν εναντίον αυτών τους στρατηγούς του στρατού του βασιλέως της Ασσυρίας, οι
οποίοι και συνέλαβον τον Μανασσήν, τον έδεσαν και δεµένον µε χειροπέδας τον έφεραν εις την Βαβυλώνα.
Β Παραλ. 33,12   και ως εθλίβη, εζήτησε το πρόσωπον Θεού τού Κυρίου αυτού και εταπεινώθη σφόδρα από προσώπου Θεού



πατέρων αυτού.
Β Παραλ. 33,12  Ο Μανασσής επειδή κατεβαρύνθη πολύ από την θλίψιν, ικέτευσε Κυριον τον Θεόν, εταπεινώθη πάρα πολύ
ενώπιον του Θεού των πατέρων του
Β Παραλ. 33,13   και προσηύξατο προς αυτόν, και επήκουσεν αυτού· και επήκουσε της βοής αυτού και επέστρεψεν αυτόν εις
Ιερουσαλήµ επί την βασιλείαν αυτού· και έγνω Μανασσής, ότι Κύριος αυτός εστι Θεός.
Β Παραλ. 33,13  και προσευχήθη προς τον Θεόν. Ο δε Θεός ήκουσε την θερµήν προσευχήν του, τον απηλευθέρωσε και τον
επανέφερεν εις την Ιερουσαλήµ στον βασιλικόν του θρόνον. Ο Μανασσής έµαθε τότε καλά, ότι ο Κυριος αυτός είναι ο
αληθινός Θεός.
Β Παραλ. 33,14   και µετά ταύτα ωκοδόµησε τείχος έξω της πόλεως Δαυίδ από λιβός κατά Γιών εν τώ χειµάρω και κατά την
είσοδον την διά της πύλης της ιχθυϊκής εκπορευοµένων την πύλην την κυκλόθεν και εις Οφλά και ύψωσε σφόδρα . και
κατέστησεν άρχοντας της δυνάµεως εν πάσαις ταίς πόλεσι ταίς τειχήρεσιν εν Ιούδα
Β Παραλ. 33,14  Μετά ταύτα ο Μανασσής οικοδόµησε το έξω από την πόλιν Δαυίδ τείχος προς δυσµάς πλησίον της πηγής
Γιών και του χειµάρρου Κέδρων µέχρι της εισόδου της πύλης των ιχθύων, ώστε αυτό περιέκλεισε την έξοδον της πύλης, την
Οφλά. Υψωσε αυτό εις µέγα ύψος, εγκατέστησε δε διοικητάς του στρατού εις όλας τας οχυράς πόλεις της Ιουδαίας.
Β Παραλ. 33,15   και περιείλε τους θεούς τους αλλοτρίους και το γλυπτόν εξ οίκου Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια, ά
ωκοδόµησεν εν όρει οίκου Κυρίου και εν Ιερουσαλήµ και έξωθεν της πόλεως.
Β Παραλ. 33,15  Εξέβαλε τα αγάλµατα των ξένων θεών και το γλυπτόν άγαλµα από τον ναόν του Κυρίου. Επίσης εκρήµνισεν
όλα τα θυσιαστήρια, τα οποία είχεν οικοδοµήσει στο όρος του ναού του Κυρίου εν Ιερουσαλήµ και έξω από την πόλιν.
Β Παραλ. 33,16   και κατώρθωσε το θυσιαστήριον Κυρίου και εθυσίασεν επ αυτό θυσίαν σωτηρίου και αινέσεως και είπε τώ
Ιούδα τού δουλεύειν Κυρίω Θεώ Ισραήλ·
Β Παραλ. 33,16  Ανώρθωσε το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του Κυρίου και επάνω εις αυτό προσέφερε θυσίας
σωτηρίου και αινέσεως και προέτρεψεν εντόνως τους Ιουδαίους να λατρεύουν Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ.
Β Παραλ. 33,17   πλήν έτι ο λαός επί των υψηλών εθυσίαζε, πλήν Κύριος ο Θεός αυτών.
Β Παραλ. 33,17  Παρ' όλα όµως αυτά ο λαός εξακολουθούσε να προσφέρη θυσίας στους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους.
Εν τούτοις ο Κυριος ο Θεός ήτο µαζή των.
Β Παραλ. 33,18   και τα λοιπά των λόγων Μανασσή και η προσευχή αυτού η προς τον Θεόν και λόγοι των ορώντων των
λαλούντων προς αυτόν επ ονόµατι Θεού Ισραήλ
Β Παραλ. 33,18  Τα υπόλοιπα έργα του Μανασσή, όπως η προσευχή του προς τον Θεόν, και οι λόγοι των προφητών, οι
οποίοι του ωµιλούσαν εν ονόµατι του Θεού του Ισραήλ,
Β Παραλ. 33,19   ιδού επί λόγων προσευχής αυτού, ως και επήκουσεν αυτού, και πάσαι αι αµαρτίαι αυτού και αποστάσεις
αυτού και οι τόποι, εφ οίς ωκοδόµησεν εν αυτοίς τα υψηλά και έστησεν εκεί άλση και γλυπτά, πρό τού επιστρέψαι, ιδού
γέγραπται επί των λόγων των ορώντων.
Β Παραλ. 33,19  η εις τα λόγια της προσευχής του απάντησις του Θεού, πως δηλαδή εισήκουσεν ο Θεός αυτόν, αι αµαρτίαι
του, αι αποστασίαι του και τα µέρη εις τα οποία αυτός είχεν ανοικοδοµήσει τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους, τα
αγάλµατα της Αστάρτης και τα άλλα γλυπτά αγάλµατα, τα οποία είχε τοποθετήσει και ελάτρευεν ως θεούς πριν
µετανοήση, είναι όλα αυτά γραµµένα εις τα βιβλία των προφητών.
Β Παραλ. 33,20   και εκοιµήθη Μανασσής µετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν παραδείσω οίκου αυτού· και
εβασίλευσεν αντ αυτού Αµών υιός αυτού.
Β Παραλ. 33,20  Ο Μανασσής απέθανε και τον έθαψαν µε τους πατέρας του εις ένα κήπον του οίκου του. Αντί δε αυτού
εβασίλευσεν ο υιός του Αµών.
Β Παραλ. 33,21   Ών ετών είκοσι και δύο Αµών εν τώ βασιλεύειν αυτόν και δύο έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 33,21  Οταν ο Αµών ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ήτο είκοσι δύο ετών. Εβασίλευσε δε επί δύο έτη εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 33,22   και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, ως εποίησε Μανασσής ο πατήρ αυτού, και πάσι τοίς ειδώλοις, οίς
εποίησε Μανασσής ο πατήρ αυτού, έθυεν Αµών και εδούλευσεν αυτοίς.
Β Παραλ. 33,22  Διέπραξε και αυτός το µέγα αµάρτηµα της ειδωλολατρείας, όπως και ο πατήρ του ο Μανασσής, εθυσίαζεν
εις αυτά και τα υπηρετούσε δουλικώς.
Β Παραλ. 33,23   και ουκ εταπεινώθη εναντίον Κυρίου, ως εταπεινώθη Μανασσής ο πατήρ αυτού, ότι υιός αυτού Αµών
επλήθυνε πληµµέλειαν.
Β Παραλ. 33,23  Αλλά δεν εταπεινώθη ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε ταπεινωθή και µετενόησε ο Μανασσής ο πατήρ του. Εξ
αντιθέτου ο υιός του Μανασσή ο Αµών διέπραξε πλήθος ανοµιών.
Β Παραλ. 33,24   και επέθεντο αυτώ οι παίδες αυτού και επάταξαν αυτόν εν οίκω αυτού.
Β Παραλ. 33,24  Οι δούλοι του όµως έκαµαν συνωµοσίαν εναντίον του και τον εφόνευσαν µέσα στον οίκον του.
Β Παραλ. 33,25   και επάταξεν ο λαός της γής τους επιθεµένους επί τον βασιλέα Αµών , και εβασίλευσεν ο λαός της γής τον
Ιωσίαν υιόν αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 33,25  Αλλ' ο λαός της χώρας εθανάτωσε τους συνωµοτήσαντας εναντίον του βασιλέως Αµών, ανεβίβασε δε στον
βασιλικόν θρόνον αντ' αυτού τον υιόν του Ιωσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Β Παραλ. 34,1    Ών οκτώ ετών Ιωσίας εν τώ βασιλεύσαι αυτόν και τριάκοντα και έν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,1  Οταν ο Ιωσίας ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο οκτώ ετών· εβασίλευσε δε εις την Ιερουσαλήµ επί
τριάκοντα και εν έτη.
Β Παραλ. 34,2    και εποίησε το ευθές εναντίον Κυρίου και επορεύθη εν οδοίς Δαυίδ τού πατρός αυτού και ουκ εξέκλινε δεξιά
και αριστερά.
Β Παραλ. 34,2  Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, εβάδισεν εις τας οδούς της ευσεβείας του
προπάτορός του Δαυίδ, δεν εξέκλινεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
Β Παραλ. 34,3    και εν τώ ογδόω έτει της βασιλείας αυτού -και αυτός έτι παιδάριον- ήρξατο τού ζητήσαι Κύριον τον Θεόν



Δαυίδ τού πατρός αυτού. και εν τώ δωδεκάτω έτει της βασιλείας αυτού ήρξατο τού καθαρίσαι τον Ιούδαν και την
Ιερουσαλήµ από των υψηλών και των άλσεων και από των περιβωµίων και από των χωνευτών.
Β Παραλ. 34,3  Κατά το όγδοον έτος της βασιλείας του, όταν ακόµη ήτο νεαρός, ήρχισε να λατρεύη εν επιγνώσει Κυριον τον
Θεόν του προπάτορός του Δαυίδ. Κατά δε το δωδέκατον έτος της βασιλείας του άρχισε να καθαρίζη την χώραν της
Ιουδαίας και την πόλιν της Ιερουσαλήµ από τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους, από τα άλση της Αστάρτης, από τους
βωµούς και από τα χυτά αγάλµατα.
Β Παραλ. 34,4    και κατέσπασε τα κατά πρόσωπον αυτού θυσιαστήρια των Βααλίµ και τα υψηλά τα επ αυτών και έκοψε τα
άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά συνέτριψε και ελέπτυνε και έριψεν επί πρόσωπον των µνηµάτων των θυσιαζόντων
αυτοίς
Β Παραλ. 34,4  Διέταξε και εκρήµνισαν έµπροσθέν του τα θυσιαστήρια του Βααλ, τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους,
κατέκοψε τα αγάλµατα της Αστάρτης, τα δε γλυπτά και χωνευτά αγάλµατα συνέτριψε, τα έκαµε µικρά κοµµάτια και τα
συντρίµµατά των τα έρριψεν επάνω εις τα µνήµατα εκείνων, οι οποίοι, όταν εζούσαν, εθυσίαζαν εις αυτά.
Β Παραλ. 34,5    και οστά ιερέων κατέκαυσεν επί τα θυσιαστήρια· και εκαθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,5 Ο Ιωσίας κατέκαυσε τα οστά των ιερέων επάνω εις τα ειδωλολατρικά αυτά θυσιαστήρια και εκαθάρισεν έτσι
από τον µολυσµόν της ειδωλολατρείας την χώραν της Ιουδαίας και την πόλιν Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 34,6    και εν πόλεσι Μανασσή και Εφραίµ και Συµεών και Νεφθαλί και τοίς τόποις αυτών κύκλω
Β Παραλ. 34,6  καθώς επίσης και τας πόλεις των φυλών Μανασσή, Εφραίµ, Συµεών και Νεφθαλί και τας γύρω από αυτάς
περιοχάς,
Β Παραλ. 34,7    και κατέσπασε τα θυσιαστήρια και τα άλση, και είδωλα κατέκοψε λεπτά και πάντα τα υψηλά έκοψεν από
πάσης της γής Ισραήλ, και απέστρεψεν εις Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,7  εθρυµµάτισε τα ειδωλολατρικά θυσιαστήρια, τα δε αγάλµατα της Αστάρτης συνέτριψεν εις λεπτά τεµάχια.
Ολους τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους κατέστρεψε καθ' όλην την έκτασιν της ιουδαϊκής χώρας. Επειτα δε από αυτά
επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,8    Καί εν τώ έτει τώ οκτωκαιδεκάτω της βασιλείας αυτού τού καθαρίσαι την γήν και τον οίκον απέστειλε τον
Σαφάν υιόν Εσελία και τον Μαασά άρχοντα της πόλεως και τον Ιουάχ υιόν Ιωάχαζ τον υποµνηµατογράφον αυτού
κραταιώσαι τον οίκον Κυρίου τού Θεού αυτού.
Β Παραλ. 34,8  Κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του, αφού ήδη είχε καθαρίσει την χώραν και τον ναόν του Θεού
από τον µολυσµόν της ειδωλολατρείας, απέστειλεν ο Ιωσίας τον Σαφάν ο υιόν του Εσελία, τον Μαασά τον άρχοντα της
πόλεως Ιερουσαλήµ, τον υιόν του Ιωάχαζ Ιουάχ, τον αρχειοφύλακά του, δια να συσκεφθούν περί της επιδιορθώσεως του
ναού Κυρίου του Θεού του.
Β Παραλ. 34,9    και ήλθον προς Χελκίαν τον ιερέα τον µέγαν και έδωκαν το αργύριον το εισενεχθέν εις οίκον Θεού, ό
συνήγαγον οι Λευίται φυλάσσοντες την πύλην εκ χειρός Μανασσή και Εφραίµ και των αρχόντων και από παντός
καταλοίπου εν Ισραήλ και υιών Ιούδα και Βενιαµίν και οικούντων εν Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 34,9  Ηλθαν, λοιπόν, προς τον αρχιερέα Χελκίαν και παρέδωσαν τα χρήµατα, τα οποία είχαν προσφερθή εις τυν
ναόν του Θεού και τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι Λευίται οι θυρωροί. Αυτά τα χρήµατα είχαν προσφερθή από τας φυλάς
Μανασσή και Εφραίµ και από τους αρχηγούς όλων των άλλων Ισραηλιτών, των ανδρών της φυλής Ιούδα και του Βενιαµίν
και των κατοίκων της Ιερουσαλήµ
Β Παραλ. 34,10   και έδωκαν αυτό επί χείρα ποιούντων τα έργα οι καθεσταµένοι εν οίκω Κυρίου και έδωκαν αυτό ποιούσι τα
έργα, οί εποίουν εν οίκω Κυρίου, επισκευάσαι και κατισχύσαι τον οίκον.
Β Παραλ. 34,10  Αυτό το χρήµα το παρέδωσαν εις τα χέρια των εργολάβων, οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι δια την συντήρησιν
του οίκου του Κυρίου. Αυτοί δε οι εργολάβοι έδιδαν τα χρήµατα στους εργάτας, οι οποίοι θα ανελάµβαναν να εργασθούν
στον ναόν του Κυρίου δια την επιδιόρθωσιν και ενίσχυσιν αυτού.
Β Παραλ. 34,11   και έδωκαν τοίς τέκτοσι και τοίς οικοδόµοις αγοράσαι λίθους τετραπέδους και ξύλα εις δοκούς στεγάσαι
τους οίκους, ούς εξωλόθρευσαν βασιλείς Ιούδα·
Β Παραλ. 34,11  Αυτοί έδωσαν χρήµατα στους ξυλουργούς και τους κτίστας να αγοράσουν λίθους πελεκηµένους και ξύλα
ως δοκούς, δια να στεγάσουν τα διαµερίσµατα εκείνα του ναού, τα οποία οι ασεβείς βασιλείς του Ιούδα είχαν καταστρέψει.
Β Παραλ. 34,12   και οι άνδρες εν πίστει επί των έργων, και επ αυτών επίσκοποι Ιέθ και Αβδίας οι Λευίται εξ υιών Μεραρί και
Ζαχαρίας και Μοσολλάµ εκ των υιών Καάθ επισκοπείν και πάς Λευίτης και πάς συνιών εν οργάνοις ωδών.
Β Παραλ. 34,12  Οι εργάται αυτοί ειργάσθησαν πιστώς εις την εργασίαν των. Επόπται δε εις αυτούς ήσαν οι Λευίται Ιέθ και
Αβδίας από τους απογόνους του Μεραρί ο Ζαχαρίας και ο Μοσολλάµ από τους απογόνους του Καάθ. Αυτοί επέβλεπον τας
εργασίας, µαζή δε µε αυτούς και κάθε Λευίτης, µάλιστα δε εκείνοι οι οποίοι εγνώριζαν και ηµπορούσαν να παίζουν
µουσικά όργανα.
Β Παραλ. 34,13   και επί των νωτοφόρων και επί πάντων των ποιούντων τα έργα εργασία και εργασία, και από των Λευιτών
γραµµατείς και κριταί και πυλωροί.
Β Παραλ. 34,13  Αυτοί επίσης επέβλεπαν τους αχθοφόρους και διηύθυνον γενικώς όλους εκείνους, οι οποίοι ειργάζοντο εις
τας διαφόρους εργασίας. Μεταξύ δε αυτών υπήρχον ακόµη και Λευίται γραµµατείς, κριταί και θυρωροί.
Β Παραλ. 34,14   και εν τώ εκφέρειν αυτούς το αργύριον το εισοδιασθέν εις οίκον Κυρίου εύρε Χελκίας ο ιερεύς βιβλίον νόµου
Κυρίου διά χειρός Μωυσή.
Β Παραλ. 34,14  Οταν αυτοί µετέφεραν στον ναόν του Κυρίου το εισπραχθέν αργύριον, ο αρχιερεύς Χελκίας εύρε τότε το
βιβλίον του Νοµου του Κυρίου, το οποίον είχε γραφή από το χέρι του Μωϋσέως.
Β Παραλ. 34,15   και απεκρίθη Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραµµατέα· βιβλίον νόµου εύρον εν οίκω Κυρίου· και έδωκε
Χελκίας το βιβλίον τώ Σαφάν.
Β Παραλ. 34,15  Ο Χελκίας ωµίλησε προς τον γραµµατέα Σαφάν σχετικώς και του είπε· “ευρήκα το βιβλίον του Νοµου στον
ναόν του Κυρίου”. Ο Χελκίας παρέδωσε το βιβλίον αυτό στον Σαφάν.
Β Παραλ. 34,16   και εισήνεγκε Σαφάν το βιβλίον προς τον βασιλέα και απέδωκεν έτι τώ βασιλεί λόγον· πάν το δοθέν
αργύριον εν χειρί των παίδων σου των ποιούντων το έργον,
Β Παραλ. 34,16  Ο Σαφάν έφερε το βιβλίον αυτό προς τον βασιλέα και συγχρόνως έδωσεν εις αυτόν λογαριασµόν δια το



αργύριον του ναού και είπεν· “όλον το χρήµα, το οποίον ευρέθη, εδόθη στους δούλους σου, οι οποίοι έχουν αναλάβει να
κάµουν το έργον της επιδιορθώσεως του ναού.
Β Παραλ. 34,17   και εχώνευσαν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω Κυρίου και έδωκαν επί χείρα των επισκόπων και επί χείρα
των ποιούντων την εργασίαν.
Β Παραλ. 34,17  Ηριθµήθη, δηλαδή, το κατατεθέν αργύριον στον ναόν και το παρέδωκαν εις τα χέρια των εποπτών . Εκείνοι
πάλιν παρέδωκαν αυτό εις εκείνους, που ανέλαβαν την εκτέλεσιν της εργασίας στον ναόν”.
Β Παραλ. 34,18   και απήγγειλε Σαφάν ο γραµµατεύς τώ βασιλεί λόγον λέγων· βιβλίον δέδωκέ µοι Χελκίας ο ιερεύς· και
ανέγνω αυτό Σαφάν εναντίον τού βασιλέως.
Β Παραλ. 34,18  Ο γραµµατεύς Σαφάν κατέστησε συγχρόνως γνωστόν στον βασιλέα και περί του βιβλίου και είπε· “ο
αρχιερεύς ο Χελκίας µου έδωκε βιβλίον”. Ο Σαφάν ανέγνωσε το βιβλίον αυτό ενώπιον του βασιλέως.
Β Παραλ. 34,19   και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους τού νόµου, και διέρηξε τα ιµάτια αυτού.
Β Παραλ. 34,19  Οταν ο βασιλεύς ήκουσε τους λόγους του Νοµου, έσχισε τα ενδύµατά του.
Β Παραλ. 34,20   και ενετείλατο βασιλεύς τώ Χελκία και τώ Αχικάµ υιώ Σαφάν και τώ Αβδών υιώ Μιχαία και τώ Σαφάν τώ
γραµµατεί και τώ Ασαΐα παιδί τού βασιλέως λέγων·
Β Παραλ. 34,20  Ο βασιλεύς έδωσε τότε εντολήν στον Χελκίαν και τον Αχικάµ, υιόν του Σαφάν, τον Αβδών υιόν του Μιχαία,
τον Σαφάν τον γραµµατέα, και τον Ασαΐα τον δούλον του και τους είπε ·
Β Παραλ. 34,21   πορεύθητε ζητήσατε τον Κύριον περί εµού και περί παντός τού καταλειφθέντος εν Ισραήλ και Ιούδα περί
των λόγων τού βιβλίου τού ευρεθέντος, ότι µέγας ο θυµός Κυρίου εκκέκαυται εν ηµίν, διότι ουκ εισήκουσαν οι πατέρες
ηµών των λόγων Κυρίου τού ποιήσαι κατά πάντα τα γεγραµµένα εν τώ βιβλίω τούτω.
Β Παραλ. 34,21  “πηγαίνετε και ζητήσετε να µάθετε από τον Κυριον, ποίαν σχέσιν έχουν τα λόγια του βιβλίου αυτού δι' εµέ
και δι' όλους τους αποµείναντας Ισραηλίτας και Ιουδαίους, διότι από αυτό φαίνεται, ότι έχει ανάψει µεγάλος ο θυµός του
Κυρίου εναντίον µας, επειδή οι πατέρες µας δεν υπήκουσαν και δεν συνεµορφώθησαν προς τα λόγια του Κυρίου, δια να
εφαρµόσουν όλας τας εντολάς, που είναι γραµµέναι στο βιβλίον τούτο.
Β Παραλ. 34,22   και επορεύθη Χελκίας και οίς είπεν ο βασιλεύς προς Όλδαν την προφήτιν γυναίκα Σελλήµ υιού Θεκωέ υιού
Αράς φυλάσσουσαν τας εντολάς -και αύτη κατώκει εν Ιερουσαλήµ εν µασαναί- και ελάλησαν αυτή κατά ταύτα.
Β Παραλ. 34,22  Ο Χελκίας επήγε µαζή µε εκείνους, τους οποίους ώρισεν ο βασιλεύς, προς την Ολδαν την προφήτιδα,
σύζυγον του Σελλήµ υιού του Θεκωέ του υιού του Αράς, η οποία εφοβείτο τον Κυριον και ετήρει τας εντολάς του. -Αυτή η
Ολδα κατοικούσεν εις την Ιερουσαλήµ εις την δευτέραν συνοικίαν. -Οι απεσταλµένοι της είπαν, όσα διετάχθησαν από τον
βασιλέα.
Β Παραλ. 34,23   και είπεν αυτοίς· ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· είπατε τώ ανδρί τώ αποστείλαντι υµάς προς µε.
Β Παραλ. 34,23  Η Ολδα απήντησεν εις αυτούς· “ειπέτε στον άνδρα, ο οποίος σας έστειλε προς εµέ,
Β Παραλ. 34,24   ούτω λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον κακά, τους πάντας λόγους τους γεγραµµένους εν
τώ βιβλίω τώ ανεγνωσµένω εναντίον τού βασιλέως Ιούδα,
Β Παραλ. 34,24  αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επιφέρω συµφοράς στον τόπον τούτον, σύµφωνα µε τους λόγους, που είναι
γραµµένοι στο βιβλίον, το οποίον ανεγνώσθη ενώπιον του βασιλέως των Ιουδαίων.
Β Παραλ. 34,25   ανθ ών εγκατέλιπόν µε και εθυµίασαν θεοίς αλλοτρίοις, ίνα παροργίσωσί µε εν πάσι τοίς έργοις των χειρών
αυτών· και εξεκαύθη ο θυµός µου εν τώ τόπω τούτω και ου σβεσθήσεται.
Β Παραλ. 34,25  Θα εξαποστείλω δε τας συµφοράς αυτάς, επειδή οι Ιουδαίοι µε εγκατέλιπαν και προσέφεραν θυµίαµα εις
ξένους ειδωλολατρικούς θεούς, ώστε να µε παροργίσουν µε όλα τα έργα των χειρών των. Ο θυµός µου άναψε εναντίον του
τόπου τούτου και δεν θα σβήση.
Β Παραλ. 34,26   και επί βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα υµάς τού ζητήσαι τον Κύριον ούτως ερείτε αυτώ· ούτω λέγει
Κύριος ο Θεός Ισραήλ· τους λόγους, ούς ήκουσας,
Β Παραλ. 34,26  Ειδικώτερον στον βασιλέα του Ιούδα, ο οποίος σας έστειλε να ζητήσετε και να µάθετε παρά του Κυρίου το
θέληµά του, θα πήτε εις αυτόν τα εξής· Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ ως προς τους λόγους, που ήκουσες και οι
οποίοι προαναγγέλλουν τιµωρίας.
Β Παραλ. 34,27   και ενετράπη η καρδία σου και εταπεινώθης από προσώπου µου εν τώ ακούσαί σε τους λόγους µου επί τον
τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν και εταπεινώθης εναντίον µου και διέρηξας τα ιµάτιά σου και έκλαυσας
κατεναντίον µου, και εγώ ήκουσα, φησί Κύριος·
Β Παραλ. 34,27  Επειδή η καρδία σου µετενόησε και εταπεινώθης ενώπιόν µου, µόλις ήκουσες τους απειλητικούς τούτους
λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον εκείνων που τον κατοικούν , και µετενόησες ενώπιόν µου και έσχισες τα
ενδύµατά σου από λύπην και έκλαυσες συντετριµµένος ενώπιόν µου, εγώ σε ήκουσα, λέγει ο Κυριος.
Β Παραλ. 34,28   ιδού προστίθηµί σε προς τους πατέρας σου, και προστεθήση προς τα µνήµατά σου εν ειρήνη, και ουκ
όψονται οι οφθαλµοί σου εν πάσι τοίς κακοίς, οίς εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν. και
απέδωκαν τώ βασιλεί λόγον,
Β Παραλ. 34,28  Ιδού, εγώ θα σε αφήσω να αποθάνης εν ειρήνη και να προστεθής στους πατέρας σου. Θα προστεθής εις τα
µνήµατα των προπατόρων σου αποθνήσκων εν ειρήνη και έτσι τα µάτια σου δεν θα ίδουν καµµίαν από τας συµφοράς, τας
οποίας εγώ θα εξαποστείλω εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον εκείνων, που κατοικούν εις αυτόν”. Οι απεσταλµένοι
µετέφεραν την απάντησιν αυτήν προς τον βασιλέα.
Β Παραλ. 34,29   και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,29  Απέστειλεν ο βασιλεύς αγγελιαφόρους και συνεκέντρωσε τους πρεσβυτέρους της Ιουδαίας και της πόλεως
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 34,30   και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον Κυρίου και πάς Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ και οι ιερείς και οι
Λευίται και πάς ο λαός από µικρού έως µεγάλου· και ανέγνω εν ωσίν αυτών πάντας λόγους βιβλίου της διαθήκης τους
ευρεθέντας εν οίκω Κυρίου.
Β Παραλ. 34,30  Ανέβηκεν ο βασιλεύς στον ναόν του Κυρίου και µαζή µε αυτόν ανέβηκαν όλοι οι Ιουδαίοι, οι κάτοικοι της
Ιερουσαλήµ, οι ιερείς και οι Λευίται και όλος ο λαός από τον µικρότερον έως τον µεγαλύτερον. Εκεί ο βασιλεύς ανέγνωσεν
εις επήκοον αυτών όλους τους λόγους του βιβλίου της διαθήκης, οι οποίοι ευρέθησαν στον ναόν του Κυρίου.



Β Παραλ. 34,31   και έστη ο βασιλεύς επί τον στύλον και διέθετο διαθήκην εναντίον Κυρίου τού πορευθήναι ενώπιον Κυρίου
τού φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και µαρτύρια και προστάγµατα αυτού εν όλη καρδία και εν όλη ψυχή, ώστε ποιείν τους
λόγους της διαθήκης τους γεγραµµένους επί τώ βιβλίω τούτω.
Β Παραλ. 34,31 Επειτα ο βασιλεύς εστάθη όρθιος εις υψηλόν βάθρον και έκαµε διαθήκην ενώπιον του Κυρίου και έδωσε την
υπόσχεσιν, ότι οι Ιουδαίοι θα πορευθούν ενώπιον του Κυρίου φυλάσσοντες τας εντολάς αυτού, τα µαρτύριά του και τα
προστάγµατά του µε όλην των την καρδίαν και µε όλην των την ψυχήν. Θα εφαρµόζουν τας εντολάς της διαθήκης, αι
οποίαι είναι γραµµέναι στο βιβλίον τούτο.
Β Παραλ. 34,32   και έστησε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήµ και Βενιαµίν, και εποίησαν οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ
διαθήκην εν οίκω Κυρίου Θεού πατέρων αυτών.
Β Παραλ. 34,32  Επειτα υπεχρέωσεν όλους, όσοι ευρέθησαν εις την Ιερουσαλήµ, όπως και της φυλής Βενιαµίν, να µείνουν
πιστοί εις την διαθήκην αυτήν του Κυρίου. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ συνεµορφώθησαν και έπραξαν σύµφωνα µε την
διαθήκην του Θεού, του Θεού των πατέρων των.
Β Παραλ. 34,33   και περιείλεν Ιωσίας τα πάντα βδελύγµατα εκ πάσης της γής, ή ήν υιών Ισραήλ, και εποίησε πάντας τους
ευρεθέντας εν Ιερουσαλήµ και εν Ισραήλ τού δουλεύειν Κυρίω Θεώ αυτών πάσας τας ηµέρας αυτού· ουκ εξέκλινεν από
όπισθεν Κυρίου Θεού πατέρων αυτού.
Β Παραλ. 34,33  Επειτα ο Ιωσίας έβγαλεν όλα τα βδελυρά είδωλα από όλην την χώραν, η οποία ανήκεν στους Ισραηλίτας,
και υπεχρέωσε καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του όλους, όσοι ευρέθησαν εις την Ιερουσαλήµ και εις την χώραν του
Ισραήλ, να γίνουν και να µείνουν όλας τας ηµέρας της ζωής των δούλοι Κυρίου του Θεού των. Ο ίδιος δε δεν παρεξέκλινε
καθόλου από την ευθείαν οδόν, αλλά ηκολούθησε τον Κυριον και Θεόν των πατέρων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Β Παραλ. 35,1    Καί εποίησεν Ιωσίας το φασέκ τώ Κυρίω Θεώ αυτού, και έθυσε το φασέκ τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα τού
µηνός τού πρώτου.
Β Παραλ. 35,1   Ο Ιωσίας εόρτασε το Πασχα προς δόξαν Κυρίου του Θεού αυτού. Προσέφερεν ως θυσίαν τον πασχάλιον
αµνόν κατά την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του πρώτου µηνός.
Β Παραλ. 35,2    και έστησε τους ιερείς επί τας φυλακάς αυτών και κατίσχυσεν αυτούς εις τα έργα οίκου Κυρίου.
Β Παραλ. 35,2  Διώρισε τους ιερείς εις τας υπηρεσίας των και τους ανεθάρυννε να εκτελούν τας εργασίας των στον ναόν του
Κυρίου.
Β Παραλ. 35,3    και είπε τοίς Λευίταις τοίς δυνατοίς εν παντί Ισραήλ τού αγιασθήναι αυτούς τώ Κυρίω, και έθηκαν την
κιβωτόν την αγίαν εις τον οίκον, ον ωκοδόµησε Σαλωµών υιός Δαυίδ τού βασιλέως Ισραήλ. και είπεν ο βασιλεύς· ουκ έστιν
υµίν επ ώµων άραι ουδέν· νύν ούν λειτουργήσατε τώ Κυρίω Θεώ υµών και τώ λαώ αυτού Ισραήλ
Β Παραλ. 35,3  Εις δε τους Λευίτας, οι οποίοι είχον ως καθήκον να διδάσκουν όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και ήσαν
αφιερωµένοι στον Κυριον, είπε και έθεσαν την Ιεράν Κιβωτόν στον ναόν, τον οποίον οικοδόµησεν ο Σολοµών ο υιός του
Δαυίδ του βασιλέως του ισραηλιτικού λαού. Και προσέθεσεν ο βασιλεύς. “Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να σηκώνετε τίποτε
επάνω στους ώµους σας. Από τώρα και στο εξής θα προσφέρετε τας άλλας υπηρεσίας εις Κυριον τον Θεόν σας και στον
λαόν αυτού τον ισραηλιτικόν.
Β Παραλ. 35,4 και ετοιµάσθητε κατ οίκους πατριών υµών και κατά τας εφηµερίας υµών κατά την γραφήν Δαυίδ βασιλέως
Ισραήλ και διά χειρός Σαλωµών υιού αυτού
Β Παραλ. 35,4  Τακτοποιηθήτε κατά τους πατριαρχικούς σας οίκους και κατά τας τάξεις σύµφωνα µε την ταξινόµησίν σας,
την οποίαν γραπτώς παρέδωκεν ο Δαυίδ ο βασιλεύς του Ισραήλ και η οποία παρεδόθη µέχρις ηµών δια του υιού του του
Σολοµώντος.
Β Παραλ. 35,5    και στήτε εν τώ οίκω κατά τας διαιρέσεις οίκων πατριών υµών τοίς αδελφοίς υµών υιοίς τού λαού, και µερίς
οίκου πατριάς τοίς Λευίταις,
Β Παραλ. 35,5  Να είσθε, λοιπόν, πάντοτε έτοιµοι προς υπηρεσίαν στον ναόν του Κυρίου, σύµφωνα µε τας τάξεις των
πατριαρχικών σας οίκων µεταξύ των αδελφών σας του ισραηλιτικού λαού. Θα υπάρχη λοιπόν, δια τους Λευίτας µία
κατανοµή σύµφωνα µε τους οίκους των πατριαρχικών οικογενειών των.
Β Παραλ. 35,6    και θύσατε το φασέκ και ετοιµάσατε τοίς αδελφοίς υµών τού ποιήσαι κατά τον λόγον Κυρίου διά χειρός
Μωυσή.
Β Παραλ. 35,6  Βοηθήσατε, λοιπόν, εις την θυσίαν του Πασχα και ετοιµάσατε αυτήν δια τους αδελφούς σας σύµφωνα µε την
εντολήν του Κυρίου, που εδόθη δια µέσου του Μωϋσέως”.
Β Παραλ. 35,7    και απήρξατο Ιωσίας τοίς υιοίς τού λαού πρόβατα και αµνούς και ερίφους από των τέκνων των αιγών,
πάντα εις το φασέκ, και πάντας τους ευρεθέντας εις αριθµόν τριάκοντα χιλιάδας και µόσχων τρεις χιλιάδας· ταύτα από της
υπάρξεως τού βασιλέως.
Β Παραλ. 35,7  Ο βασιλεύς Ιωσίας έκαµεν αρχήν και έδωσεν στον λαόν πρόβατα, αµνούς, ερίφια αιγών· έδωσεν όλα αυτά
δια το Πασχα και δι' όλους εκείνους, οι οποίοι ευρέθησαν εκεί. Ο αριθµός των προβάτων, που προσεφέρθησαν, ανήλθεν εις
τριάκοντα χιλιάδας, των δε µόσχων εις τρεις χιλιάδας. Ολα δε αυτά προήρχοντο από την ιδιαιτέραν περιουσίαν του
βασιλέως.
Β Παραλ. 35,8    και οι άρχοντες αυτού απήρξαντο τώ λαώ και τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις· έδωκε δε Χελκίας και Ζαχαρίας
και Ιειήλ οι άρχοντες τοίς ιερεύσιν οίκου Θεού και έδωκεν εις το φασέκ πρόβατα και αµνούς και ερίφους δισχίλια εξακόσια
και µόσχους τριακοσίους.
Β Παραλ. 35,8  Και οι άρχοντες του βασιλέως προσέφεραν στον λαόν, στους ιερείς και στους Λευίτας ζώα προς θυσίας. Ο
Χελκίας, ο Ζαχαρίας, ο Ιειήλ, οι αρχηγοί, έδωκαν στους ιερείς του ναού του Θεού δια το Πασχα δύο χιλιάδας εξακόσια
πρόβατα, αµνούς και ερίφια και τριακοσίους µόσχους.
Β Παραλ. 35,9    και Χωνενίας και Βαναίας και Σαµαίας και Ναθαναήλ αδελφός αυτού και Ασαβίας και Ιειήλ και Ιωζαβάδ
άρχοντες των Λευιτών απήρξαντο τοίς Λευίταις εις το φασέκ πρόβατα πεντακισχίλια και µόσχους πεντακοσίους.
Β Παραλ. 35,9  Ο Χωνενίας, ο Βαναίας, ο Σαµαίας και ο αδελφός του ο Ναθαναήλ, ο Ασαβίας, ο Ιειήλ, ο Ιωζαβάδ, οι αρχηγοί
των Λευιτών έδωκαν προθύµως προς τους Λευίτας δια το Πασχα πέντε χιλιάδας πρόβατα και πεντακοσίους µόσχους.



Β Παραλ. 35,10   και κατωρθώθη η λειτουργία, και έστησαν οι ιερείς επί την στάσιν αυτών και οι Λευίται επί τας διαιρέσεις
αυτών κατά την εντολήν τού βασιλέως
Β Παραλ. 35,10  Ετσι δε ετακτοποιήθη η όλη υπηρεσία. Οι ιερείς ίσταντο εις τας θέσεις των, οι Λευίται εις τας τάξεις των,
σύµφωνα µε την εντολήν του βασιλέως.
Β Παραλ. 35,11   και έθυσαν το φασέκ, και προσέχεαν οι ιερείς το αίµα εκ χειρός αυτών, και οι Λευίται εξέδειραν.
Β Παραλ. 35,11  Οι Λευίται εθυσίαζαν τας πασχαλινάς θυσίας, οι δε ιερείς ελάµβαναν τα αίµα των θυσιών από τα χέρια των
Λευιτών και έχυναν αυτό στο θυσιαστήριον. Οι Λευίται είχαν αναλάβει επί πλέον το έργον της εκδοράς των θυσιαζοµένων
ζώων.
Β Παραλ. 35,12   και ητοίµασαν την ολοκαύτωσιν παραδούναι αυτοίς κατά την διαίρεσιν κατ οίκους πατριών τοίς υιοίς τού
λαού τού προσάγειν τώ Κυρίω, ως γέγραπται εν βίβλω Μωυσή, και ούτως εις το πρωΐ.
Β Παραλ. 35,12  Ετακτοποίησαν τα τεµάχια τα προοριζόµενα προς ολοκαύτωσιν, δια να παραδώσουν αυτά εις τας τάξεις
των οικογενειών των ανθρώπων του λαού, να προσφέρουν αυτά προς τον Κυριον, όπως είναι γραµµένον στο βιβλίον του
Μωϋσέως. Το ίδιο έκαµε και δια την θυσίαν της εποµένης ηµέρας.
Β Παραλ. 35,13   και ώπτησαν το φασέκ εν πυρί κατά την κρίσιν και τα άγια ύψησαν εν τοίς χαλκείοις και εν τοίς λέβησι·
και ευωδώθη, και έδραµον προς πάντας τους υιούς τού λαού.
Β Παραλ. 35,13  Εψησαν ταν πασχάλιον αµνόν στο πυρ, όπως διέτασσεν ο Νοµος, τας δε άλλας ιεράς θυσίας έβρασαν εις τα
χάλκινα δοχεία και τους λέβητας. Το έργον των κατευωδώθη. Κατόπιν έσπευσαν να διανείµουν αυτά εις όλους τους
ανθρώπους του λαού.
Β Παραλ. 35,14   και µετά το ετοιµάσαι αυτοίς και τοίς ιερεύσιν, ότι οι ιερείς εν τώ αναφέρειν τα ολοκαυτώµατα και τα
στέατα έως νυκτός, και οι Λευίται ητοίµασαν αυτοίς και τοίς αδελφοίς αυτών υιοίς Ααρών.
Β Παραλ. 35,14  Κατόπιν ητοίµασαν το Πασχα δι' αυτούς και δια τους ιερείς. Ητοίµασαν δε αυτοί τα Πασχα και δια τους
ιερείς, επειδή οι ιερείς ήσαν απησχοληµένοι να προσφέρουν τα ολοκαυτώµατα και τα λιπαρά µέρη των ζώων έως την
νύκτα. Δι' αυτό οι Λευίται ητοίµασαν το Πασχα και δια τον εαυτόν των και δια τους αδελφούς των τους ιερείς , τους
απογόνους του Ααρών.
Β Παραλ. 35,15 και οι ψαλτωδοί υιοί Ασάφ επί της στάσεως αυτών κατά τας εντολάς Δαυίδ και Ασάφ και Αιµάν και Ιδιθώµ
οι προφήται τού βασιλέως και οι άρχοντες και οι πυλωροί πύλης και πύλης, ουκ ήν αυτοίς κινείσθαι από της λειτουργίας
των αγίων, ότι αδελφοί αυτών οι Λευίται ητοίµασαν αυτοίς.
Β Παραλ. 35,15  Οι ψάλται οι απόγονοι του Ασάφ ευρίσκοντο και αυτοί εις τας θέσεις των σύµφωνά µε τας εντολάς, που είχε
δώσει ο Δαυίδ, ο Ασάφ, ο Αιµάν και ο Ιδιθώµ, οι προφήται αυτοί του βασιλέως και οι άρχοντες αυτού. Επίσης εις τας θέσεις
των ευρίσκοντο και οι θυρωροί των διαφόρων πυλών, διότι εις αυτούς δεν ήτο επιτετραµµένον να µετακινηθούν από τας
θέσεις των, από την υπηρεσίαν δηλαδή των ιερών χώρων. Δι' αυτό και οι αδελφοί των, οι Λευίται, ητοίµασαν και δι' αυτούς
το Πασχα.
Β Παραλ. 35,16   και κατωρθώθη και ητοιµάσθη πάσα η λειτουργία Κυρίου εν τή ηµέρα εκείνη τού ποιήσαι το φασέκ και
ενεγκείν τα ολοκαυτώµατα επί το θυσιαστήριον Κυρίου κατά την εντολήν τού βασιλέως Ιωσίου .
Β Παραλ. 35,16  Ετσι επετεύχθη και ητοιµάσθη όλη η λειτουργία της υπηρεσίας του Κυρίου κατά την ηµέραν εκείνην, ώστε
να εορτασθή το Πασχα, να προσφερθούν τα ολοκαυτώµατα στο θυσιαστήριον του Κυρίου σύµφωνα µε την εντολήν του
βασιλέως Ιωσίου.
Β Παραλ. 35,17   και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ οι ευρεθέντες το φασέκ εν τώ καιρώ εκείνω και την εορτήν των αζύµων επτά
ηµέρας.
Β Παραλ. 35,17  Οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρέθησαν εκεί, εώρτασαν το Πασχα κατά τον καιρόν εκείνον και την εορτήν των
αζύµων επί επτά ηµέρας.
Β Παραλ. 35,18   και ουκ εγένετο φασέκ όµοιον αυτώ εν Ισραήλ από ηµερών Σαµουήλ τού προφήτου και παντός βασιλέως
Ισραήλ ουκ εποίησαν το φασέκ, ό εποίησεν Ιωσίας και οι ιερείς και οι Λευίται και πάς Ιούδα και Ισραήλ ο ευρεθείς και οι
κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ τώ Κυρίω.
Β Παραλ. 35,18  Οµοιον Πασχα προς αυτό δεν είχεν εορτασθή µεταξύ των Ισραηλιτών από τας ηµέρας του προφήτου
Σαµουήλ. Κανείς βασιλεύς του Ισραήλ δεν εώρτασε τόσον λαµπρόν Πασχα, όµοιον προς εκείνο που εώρτασεν ο βασιλεύς
Ιωσίας, οι ιερείς, οι Λευίται, όλοι οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται, που ήσαν εκεί παρόντες, µαζή µε τους κατοίκους της
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 35,19   τώ οκτωκαιδεκάτω έτει της βασιλείας Ιωσίου εποιήθη το φασέκ τούτο .
Β Παραλ. 35,19  Αυτό το Πασχα έγινε κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ιωσίου.
Β Παραλ. 35,19α και τους εγγαστριµύθους και τους γνώστας και τα θεραφίν και τα είδωλα και τα καρησίµ, ά ήν εν γη Ιούδα
και εν Ιερουσαλήµ ενεπύρισεν ο βασιλεύς Ιωσίας, ίνα στήση τους λόγους τού νόµου τους γεγραµµένους επί τού βιβλίου, ού
εύρε Χελκίας ο ιερεύς εν τώ οίκω Κυρίου.
Β Παραλ. 35,19α     Ο βασιλεύς Ιωσίας παρέδωσεν στο πυρ τους εγγαστριµύθους, τους µάγους, τα ειδωλολατρικά
αγαλµάτια, τα είδωλα και τα άλλα βδελυρά σύµβολα της ειδωλολατρικής θρησκείας, τα οποία υπήρχον εις την χώραν της
Ιουδαίας και εις την πόλιν Ιερουσαλήµ, δια να εφαρµόση έτσι τας εντολάς του Νοµου, που ήσαν γραµµέναι στο βιβλίον, το
οποίον είχεν ανεύρει ο Χελκίας ο αρχιερεύς στον ναόν του Κυρίου.
Β Παραλ. 35,19β όµοιος αυτώ ουκ εγενήθη έµπροσθεν αυτού, ός επέστρεψε προς Κύριον εν όλη καρδία αυτού και εν όλη
ψυχή αυτού και εν όλη τή ισχύϊ αυτού κατά πάντα τον νόµον Μωυσή, και µετ αυτόν ουκ ανέστη όµοιος αυτώ·
Β Παραλ. 35,19β     Βασιλεύς όµοιος προς τον Ιωσίαν δεν υπήρξε ποτέ προ αυτού, ο οποίος να είχε δώσει προς τον Κυριον
όλην του την καρδίαν και όλην του την ψυχήν και όλην του την δύναµιν, δια να ζήση σύµφωνα µε όλα όσα υπήρχον στον
Νοµον του Μωϋσέως. Αλλά και έπειτα από αυτόν δεν παρουσιάσθη όµοιος προς αυτόν βασιλεύς.
Β Παραλ. 35,19γ πλήν ουκ απεστράφη Κύριος από οργής θυµού αυτού τού µεγάλου, ού ωργίσθη θυµώ Κύριος εν τώ Ιούδα,
επί πάντα τα παροργίσµατα αυτού, ά παρώργισε Μανασσής.
Β Παραλ. 35,19γ     Ο Κυριος όµως δεν απέστρεψεν την φοβεράν και µεγάλην αυτού οργήν εναντίον του Ιούδα και εναντίον
όλων των εξοργιστικών ειδωλολατρικών πράξεων, µε τας οποίας ο Μανασσής προηγουµένως είχε παροργίσει τον Θεόν.
Β Παραλ. 35,19δ και είπε Κύριος· και γε τον Ιούδαν αποστήσω από προσώπου µου, καθώς απέστησα τον Ισραήλ, και



απωσάµην την πόλιν, ήν εξελεξάµην την Ιερουσαλήµ, και τον οίκον ον είπα· έσται το όνοµά µου εκεί.
Β Παραλ. 35,19δ     Δια τούτο ο Κυριος είπε· “και από αυτούς ακόµη τους Ιουδαίους θα αποσύρω την προστασίαν µου, όπως
την απέσυρα από τον άλλον ισραηλιτικόν λαόν και θα απωθήσω µακράν από εµέ την Ιερουσαλήµ, την πόλιν, την οποίαν
εγώ εξέλεξα και τον ναόν, δια τον οποίον εγώ είχα είπει· Εκεί θα υµνήται το Ονοµά µου”.
Β Παραλ. 35,20   Καί ανέβη φαραώ Νεχαώ βασιλεύς Αιγύπτου επί τον βασιλέα Ασσυρίων επί τον ποταµόν Ευφράτην, και
επορεύθη βασιλεύς Ιωσίας εις συνάντησιν αυτώ.
Β Παραλ. 35,20  Ετσι και έγινε. Ο Φαραώ Νεχαώ, βασιλεύς της Αιγύπτου εξεστράτευσεν εναντίον των Ασσυρίων παρά τον
ποταµόν τον Ευφράτην. Ο βασιλεύς Ιωσίας εξήλθε, δια να πολεµήση εναντίον του.
Β Παραλ. 35,21   και απέστειλε προς αυτόν αγγέλους λέγων· τι εµοί και σοί, βασιλεύ Ιούδα; ουκ επί σε ήκω σήµερον πόλεµον
πολεµήσαι, και ο Θεός είπε τού κατασπεύσαί µε· πρόσεχε από τού Θεού τού µετ εµού µη καταφθείρη σε.
Β Παραλ. 35,21  Ο Φαραώ απέστειλεν αγγελιαφόρους προς τον Ιωσίαν και του είπα· “τι διαφοράς έχοµεν ηµείς µεταξύ µας,
βασιλέα του Ιούδα; Εγώ δεν έχω έλθει σήµερον να πολεµήσω εναντίον σου, διότι ο Θεός µε διέταξε να σπεύσω εναντίον
άλλων. Παψε λοιπόν να εξοργίζης τον θεόν µου, δια να µη σε εξολοθρεύση”.
Β Παραλ. 35,22   και ουκ απέστρεψεν Ιωσίας το πρόσωπον αυτού απ αυτού, αλλ ή πολεµείν αυτόν εκραταιώθη και ουκ
ήκουσε των λόγων Νεχαώ διά στόµατος Θεού και ήλθε τού πολεµήσαι εν τώ πεδίω Μαγεδδώ .
Β Παραλ. 35,22  Ο Ιωσίας όµως δεν ηθέλησε να αποχωρήση από τον βασιλέα της Αιγύπτου, αλλά ώρµησε να πολεµήση
εναντίον του. Δεν ήκουσε τα λόγια του Νεχαώ, που ήσαν λόγια του Θεού, και ήλθε να πολεµήση εναντίον του Νεχαώ, εις
την πεδιάδα Μαγεδδώ.
Β Παραλ. 35,23   και ετόξευσαν οι τοξόται επί βασιλέα Ιωσίαν· και είπεν ο βασιλεύς τοίς παισίν αυτού· εξαγάγετέ µε, ότι
επόνεσα σφόδρα.
Β Παραλ. 35,23  Οι τοξόται του Φαραώ έρριψαν τα τόξα των εναντίον του βασιλέως Ιωσία και τον επλήγωσαν. Ο βασιλεύς
είπεν στους δούλους του· “βγάλτε µε µακράν από την µάχην, διότι επληγώθηκα βαρειά”.
Β Παραλ. 35,24   και εξήγαγον αυτόν οι παίδες αυτού από τού άρµατος και ανεβίβασαν αυτόν επί το άρµα το δευτεραίον, ό
ήν αυτώ, και ήγαγον αυτόν εις Ιερουσαλήµ· και απέθανε και ετάφη µετά των πατέρων αυτού. και πάς Ιούδα και
Ιερουσαλήµ επένθησαν επί Ιωσίαν,
Β Παραλ. 35,24  Οι δούλοι του τον κατέβασαν από το πολεµικόν του άρµα και τον ανεβίβασαν εις δεύτερον άρµα
αναπαυτικώτερον, το οποίον ανήκεν εις αυτόν, και έτσι τον έφεραν εις την Ιερουσαλήµ. Ο Ιωσίας απέθανε και ετάφη µαζή
µε τους προπάτοράς του. Ολοι οι Ιουδαίοι, µάλιστα δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, επένθησαν δια τον θάνατον του Ιωσίου.
Β Παραλ. 35,25   και εθρήνησεν Ιερεµίας επί Ιωσίαν, και είπαν πάντες οι άρχοντες και αι άρχουσαι θρήνον επί Ιωσίαν έως
της σήµερον· και έδωκαν αυτόν εις πρόσταγµα επί Ισραήλ, και ιδού γέγραπται επί των θρήνων.
Β Παραλ. 35,25  Ωδάς θρήνων συνέθεσεν ο προφήτης Ιερεµίας δια τον Ιωσίαν. Ολοι δε οι ψαλτωδοί, άνδρες και γυναίκες,
συνέθεσαν και αυτοί θρήνους δια ταν Ιωσίαν, οι οποίοι υπάρχουν µέχρι σήµερον. Οι θρήνοι δε αυτοί δια τον Ιωσίαν
επεβλήθησαν και εψάλλοντο από όλον τον ισραηλιτικόν λαόν. Ιδού, αυτοί οι θρήνοι έχουν γραφή στο βιβλίον των θρήνων.
Β Παραλ. 35,26   και ήσαν οι λοιποί λόγοι Ιωσίου και η ελπίς αυτού γεγραµµένα εν νόµω Κυρίου·
Β Παραλ. 35,26  Τα υπόλοιπα έργα του Ιωσίου και αι άλλαι αυτού πράξεις, όπως και η έλπίς του εις όλα όσα ήσαν γραµµένα
στον Νοµον του Κυρίου,
Β Παραλ. 35,27   και οι λόγοι αυτού οι πρώτοι και οι έσχατοι ιδού γεγραµµένοι επί βιβλίω βασιλέων Ισραήλ και Ιούδα.
Β Παραλ. 35,27  τα έργα αυτού, τα πρώτα και τα τελευταία, ιδού, είναι γραµµένα στο βιβλίον των βασιλέων του Ισραήλ και
του Ιούδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Β Παραλ. 36,1    Καί έλαβεν ο λαός της γής τον Ιωάχαζ υιόν Ιωσίου και έχρισαν αυτόν, και κατέστησαν αυτόν αντί τού
πατρός αυτού εις βασιλέα επί Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,1  Ο ιουδαϊκός λαός επήρε τον Ιωάχαζ υιόν του Ιωσίου, τον έχρισαν βασιλέα και εγκατέστησαν αυτόν ως
βασιλέα αντί του πατρός του εις την Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,2    υιός είκοσι και τριών ετών Ιωάχαζ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τρίµηνον εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 36,2  Ο Ιωάχαζ, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, ήτο είκοσι τριών ετών. Τρεις µήνας εβασίλευσεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,2α  και όνοµα της µητρός αυτού Αµιτάλ θυγάτηρ Ιερεµίου εκ Λοβενά.
Β Παραλ. 36,2α  Η µητέρα του ωνοµάζετο Αµιτάλ, ήτο δε θυγάτηρ του Ιερεµίου, ο οποίος κατήγετο από την Λοβενά.
Β Παραλ. 36,2β  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου κατά πάντα, ά εποίησαν οι πατέρες αυτού.
Β Παραλ. 36,2β  Ο Ιωαχάζ διέπραξε το µεγάλο αµάρτηµα της ειδωλολατρείας, όπως ακριβώς είχαν πράξει οι προπάτορές
του.
Β Παραλ. 36,2γ   και έδησεν αυτόν φαραώ Νεχαώ εν Δεβλαθά εν γη Αιµάθ, τού µη βασιλεύειν αυτόν εν Ιερουσαλήµ,
Β Παραλ. 36,2γ  Ο Νεχαώ ο Φαραώ τον έδεσεν εις την πόλιν Δεβλαθά της χώρας Αιµάθ, δια να παύση πλέον να είναι
βασιλεύς της Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,3    και µετήγαγεν αυτόν ο βασιλεύς εις Αίγυπτον, και επέβαλε φόρον επί την γήν εκατόν τάλαντα αργυρίου και
τάλαντον χρυσίου.
Β Παραλ. 36,3  Ο βασιλεύς Νεχαώ τον µετέφερε κατόπιν εις την Αίγυπτον και υπέβαλεν εις την χώραν του φόρον εκατόν
τάλαντα αργυρίου και ένα τάλαντον χρυσίου.
Β Παραλ. 36,4    και κατέστησε φαραώ Νεχαώ τον Ελιακίµ υιόν Ιωσίου βασιλέα επί Ιούδα αντί Ιωσίου τού πατρός αυτού και
µετέστρεψε το όνοµα αυτού Ιωακίµ· και τον Ιωάχαζ αδελφόν αυτού έλαβε φαραώ Νεχαώ, και εισήγαγεν αυτόν εις
Αίγυπτον, και απέθανεν εκεί.
Β Παραλ. 36,4  Ο Φαραώ Νεχαώ εγκατέστησεν ως βασιλέα επί της Ιουδαίας τον Ελιακίµ, υιόν του Ιωσίου, αντί του πατρός
του Ιωσίου, το δε όνοµά του το µετέβαλεν εις Ιωακίµ. Ο Φαραώ Νεχαώ επήρε τον αδελφόν του Ιωακίµ, τον Ιωάχαζ, και τον
µετέφερεν εις την Αίγυπτον. Εκεί ο Ιωάχαζ απέθανεν.
Β Παραλ. 36,4α  και το αργύριον και το χρυσίον έδωκε τώ φαραώ· τότε ήρξατο η γη φορολογείσθαι τού δούναι το αργύριον



επί στόµα φαραώ, και έκαστος κατά δύναµιν απήτει το αργύριον και το χρυσίον παρά τού λαού της γής δούναι φαραώ
Νεχαώ.
Β Παραλ. 36,4α  Ο Ιωακίµ εδιδεν στον Φαραώ κάθε έτος το επιβληθέν ως φόρον αργύριον και χρυσίον. Δια την πληρωµήν
του φόρου αυτού η χώρα της Ιουδαίας ήρχισε να φορολογήται, δια να δίδεται το ορισθέν από τον Φαραώ ποσόν. Από κάθε
φορολογούµενον της Ιουδαίας εζητείτο το κατά δύναµιν αργύριον και χρυσίον, δια να συγκεντρώνεται έτσι και δίδεται το
ορισθέν ποσόν στον Φαραώ Νεχαώ.
Β Παραλ. 36,5    Ών είκοσι και πέντε ετών Ιωακίµ εν τώ βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα της µητρός αυτού Ζεχωρά θυγάτηρ Νηρίου εκ αµά. και εποίησε το πονηρόν εναντίον Κυρίου κατά πάντα όσα
εποίησαν οι πατέρες αυτού.
Β Παραλ. 36,5  Ο Ιωακίµ ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον, όταν ήτο είκοσι πέντε ετών. Εβασίλευσεν επί ένδεκα έτη εις την
Ιερουσαλήµ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Ζεχωρά, ήτο δε θυγάτηρ του Νηρίου του καταγοµένου από την Ραµά. Και αυτός
διέπραξε το µεγάλο αµάρτηµα της ειδωλολατρείας ενώπιον του Κυρίου και ηκολούθησεν όλα όσα είχαν κάµει και οι
προπάτορές του.
Β Παραλ. 36,5α  εν ταίς ηµέραις αυτού ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος εις την γήν, και ήν αυτώ δουλεύων
τρία έτη και απέστη απ αυτού.
Β Παραλ. 36,5α  Επί των ηµερών του επήλθεν εναντίον της Ιουδαίας ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Ο
Ιωακίµ υπετάγη εις αυτόν επί τρία έτη. Επειτα δε απεστάτησεν από αυτόν.
Β Παραλ. 36,5β  και απέστειλε Κύριος επ αυτούς τους Χαλδαίους και ληστήρια Σύρων και ληστήρια Μωαβιτών και υιών
Αµµών και της Σαµαρείας, και απέστησαν µετά τον λόγον τούτον κατά τον λόγον Κυρίου εν χειρί των παίδων αυτού των
προφητών.
Β Παραλ. 36,5β  Κατόπιν ο Κυριος εξαπέστειλεν εναντίον του Ιωακίµ τους Χαλδαίους, ληστρικά σώµατα Συρων και
ληστρικά σώµατα Μωαβιτών, Αµµωνιτών και Σαµαρειτών. Αυτοί επέδραµον εναντίον της Ιουδαίας, δια να τιµωρηθούν οι
κάτοικοί της σύµφωνα µε τον λόγον, τον οποίον ο Κυριος είχεν είπει δια µέσου των δούλων του των προφητών.
Β Παραλ. 36,5γ   πλήν θυµός Κυρίου ήν επί Ιούδαν τού αποστήναι αυτόν από προσώπου αυτού διά τας αµαρτίας Μανασσή
εν πάσιν, οίς εποίησε,
Β Παραλ. 36,5γ  Ο θυµός του Κυρίου ήτο τόσος εναντίον των Ιουδαίων, ώστε να αποµακρύνη αυτούς από την προστασίαν
του εξ αιτίας όλων των αµαρτιών, τας οποίας ο Μανασσής είχε διαπράξει.
Β Παραλ. 36,5δ   και εν αίµατι αθώω, ώ εξέχεεν Ιωακίµ και έπλησε την Ιερουσαλήµ αίµατος αθώου, και ουκ ηθέλησε Κύριος
εξολοθρεύσαι αυτούς.
Β Παραλ. 36,5δ  Και ειδικώτερον εξ αιτίας του αθώου αίµατος, το οποίον έχυσεν ο Ιωακίµ και το οποίον ήτο τόσον πολύ,
ώστε µε αυτό το αθώον αίµα επληµµύρισεν η Ιερουσαλήµ. Ο Κυριος δεν ηθέλησε να αποστείλη τιµωρίαν τότε, που
διεπράττοντο αυτά, διότι ο Μανασσής είχεν εν τω µεταξύ µετανοήσει.
Β Παραλ. 36,6    και ανέβη επ αυτόν Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος και έδησεν αυτόν εν χαλκαίς πέδαις και
απήγαγεν αυτόν εις Βαβυλώνα.
Β Παραλ. 36,6  Ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος επήλθεν εναντίον του αποστατήσαντος Ιωακίµ, τον
συνέλαβε, τον έδεσε µε χαλκίνας χειροιπέδας και τον ωδήγησεν εις την Βαβυλώνα .
Β Παραλ. 36,7    και µέρος των σκευών οίκου Κυρίου απήνεγκεν εις Βαβυλώνα και έθηκεν αυτά εν τώ ναώ αυτού εν
Βαβυλώνι.
Β Παραλ. 36,7  Ενα µέρος από τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου επήρεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και τα έφερεν εις την
Βαβυλώνα. Τα ετοποθέτησεν στον εν Βαβυλώνι ιδιαίτερον ναόν του.
Β Παραλ. 36,8    και τα λοιπά των λόγων Ιωακίµ και πάντα, ά εποίησεν, ουκ ιδού ταύτα γεγραµµένα εν βιβλίω λόγων των
ηµερών τοίς βασιλεύσιν Ιούδα; και εκοιµήθη Ιωακίµ µετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν Γανοζά µετά των πατέρων
αυτού, και εβασίλευσεν Ιεχονίας υιός αυτού αντ αυτού.
Β Παραλ. 36,8  Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωακίµ, όλα όσα έκαµε, δεν είναι γραµµένα στο βιβλίον των ηµερών των έργων
των βασιλέων του Ιούδα; Ο Ιωακίµ εκοιµήθη, όπως και οι προπάτορές του, και ενεταφιάσθη εις Γανοζά µε τους
προπάτορας αυτού. ' Αντί δε αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ιεχονίας.
Β Παραλ. 36,9    Οκτώ ετών Ιεχονίας εν τώ βασιλεύειν αυτόν και τρίµηνον και δέκα ηµέρας εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ και
εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου.
Β Παραλ. 36,9  Ο Ιεχονίας ήτο οχτώ ετών, όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον. Εβασίλευσεν αυτός εις την Ιερουσαλήµ επί
τρεις µήνας και δέκα ηµέρας και διέπραξε το αµάρτηµα της ειδωλολατρείας ενώπιον του Κυρίου.
Β Παραλ. 36,10   και επιστρέφοντος τού ενιαυτού απέστειλεν ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ και εισήνεγκεν αυτόν εις
Βαβυλώνα µετά των σκευών των επιθυµητών οίκου Κυρίου και εβασίλευσε Σεδεκίαν αδελφόν τού πατρός αυτού επί Ιούδαν
και Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,10  Κατά την αρχήν του νέου έτους απέστειλεν ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ στρατιώτας και µετέφερε τον
Ιεχονίαν εις την Βαβυλώνα µε τα πολύτιµα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου. Ο Ναβουχοδονόσορ εγκατέστησεν ως βασιλέα
εις την Ιουδαίαν και εις την πόλιν Ιερουσαλήµ τον Σεδεκίαν, αδελφόν του πατρός του Ιεχονίου.
Β Παραλ. 36,11   Ετών είκοσιν υιός και ενός έτους Σεδεκίας εν τώ βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,11  Ο Σεδεκίας όταν ανήλθεν στον βασιλικόν θρόνον ήτο είκοσι και ενός ετών. Εβασίλευσεν αυτός εις την
Ιερουσαλήµ επί ένδεκα έτη.
Β Παραλ. 36,12   και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου Θεού αυτού, ουκ ενετράπη από προσώπου Ιερεµίου τού προφήτου
και εκ στόµατος Κυρίου
Β Παραλ. 36,12  Και αυτός διέπραξε το µεγάλο αµάρτηµα της ειδωλολατρείας ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού και δεν
µετενόησεν ενώπιον του Ιερεµίου του προφήτου, ο οποίος ωµιλούσε προς αυτόν εν ονόµατι του Κυρίου.
Β Παραλ. 36,13   εν τώ τα προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ αθετήσαι, ά ώρκισεν αυτόν κατά τού Θεού και εσκλήρυνε τον
τράχηλον αυτού και την καρδίαν αυτού κατίσχυσε τού µη επιστρέψαι προς Κύριον Θεόν Ισραήλ.
Β Παραλ. 36,13  Επανεστάτησε δε εναντίον του βασιλέως Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος τον είχεν υποχρεώσει να του ορκισθή



πίστιν, εν ονόµατι του Θεού, εγωϊστής καθώς ήτο, εσκλήρυνε τον τράχηλόν του, έκαµε σκληράν την καρδίαν του, ώστε να
µη επιστρέψη προς τον Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ.
Β Παραλ. 36,14   και πάντες οι ένδοξοι Ιούδα και οι ιερείς και ο λαός της γής επλήθυναν τού αθετήσαι αθετήµατα
βδελυγµάτων εθνών και εµίαναν τον οίκον Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,14  Αλλά και όλοι οι επίσηµοι Ιουδαίοι κατά τας ηµέρας εκείνας και οι ιερείς και ο λαός επλήθυναν τας
αµαρτίας αυτών, ελάτρευσαν τα βδελυρά είδωλα των εθνών και εµόλυναν τον ναόν του Κυρίου, που υπήρχεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Παραλ. 36,15   και εξαπέστειλε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών εν χειρί των προφητών αυτού ορθρίζων και
αποστέλλων τους αγγέλους αυτού, ότι ήν φειδόµενος τού λαού αυτού και τού αγιάσµατος αυτού·
Β Παραλ. 36,15  Παρ' όλα όµως αυτά Κυριος ο Θεός των πατέρων των απέστελλε συνεχώς και εγκαίρως δια µέσου των
προφητών αυτού τας προτροπάς του προς µετάνοιαν, διότι ελυπείτο τον λαόν του και τον άγιον και ιερόν αυτού ναόν.
Β Παραλ. 36,16   και ήσαν µυκτηρίζοντες τους αγγέλους αυτού και εξουθενούντες τους λόγους αυτού και εµπαίζοντες εν
τοίς προφήταις αυτού, έως ανέβη ο θυµός Κυρίου εν τώ λαώ αυτού, έως ουκ ήν ίαµα.
Β Παραλ. 36,16  Εκείνοι όµως περιγελούσαν τους αγγελιαφόρους, ειρωνεύοντο και ενέπαιζον τους προφήτας του, έως ότου
άναψεν ο θυµός του Κυρίου εναντίον του λαού αυτού, ώστε να µη υπάρχον πλέον τρόπος θεραπείας δι' αυτούς.
Β Παραλ. 36,17   και ήγαγεν επ αυτούς βασιλέα Χαλδαίων, και απέκτεινε τους νεανίσκους αυτών εν ροµφαία εν οίκω
αγιάσµατος αυτού και ουκ εφείσατο τού Σεδεκίου και τας παρθένους αυτών ουκ ηλέησε και τους πρεσβυτέρους αυτών
απήγαγον· τα πάντα παρέδωκεν εν χερσίν αυτών.
Β Παραλ. 36,17  Τοτε έφερεν εναντίον αυτών τον βασιλέα των Χαλδαίων, ο οποίος εφόνευσε τους νεαρούς Ιουδαίους δια της
ροµφαίας µέσα στον άγιον ναόν και δεν ελυπήθη ούτε αυτόν τον Σεδεκίαν. Δεν αισθάνθη κανένα οίκτον ούτε απέναντι των
παρθένων και των, γερόντων, τους οποίους ωδήγησεν αιχµαλώτους. Ο Θεός είχε παραδώσει τα πάντα εις τα χέρια των
Χαλδαίων.
Β Παραλ. 36,18   και πάντα τα σκεύη οίκου τού Θεού τα µεγάλα και τα µικρά και τους θησαυρούς οίκου Κυρίου και πάντας
τους θησαυρούς τού βασιλέως και των µεγιστάνων, πάντα εισήνεγκεν εις Βαβυλώνα.
Β Παραλ. 36,18  Ο Ναβουχοδονόσορ ελεηλάτησε και µετέφερεν εις την Βαβυλώνα όλα τα ιερά σκεύη, τα µικρά και τα
µεγάλα, και όλους τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και όλους τους θησαυρούς του βασιλέως και των µεγιστάνων του.
Β Παραλ. 36,19   και ενέπρησε τον οίκον Κυρίου και κατέσκαψε το τείχος Ιερουσαλήµ και τας βάρεις αυτής ενέπρησεν εν
πυρί και πάν σκεύος ωραίον εις αφανισµόν.
Β Παραλ. 36,19  Παρέδωκεν στο πυρ τον ναόν του Κυρίου, εκρήµνισε και ανέσκαψε το τείχος της Ιερουσαλήµ, και τα
βασιλικά της ανάκτορα παρέδωκεν στο πυρ. Καθε πολύτιµον και ωραίον αντικείµενον παρέδωκεν εις καταστροφήν και
αφανισµόν.
Β Παραλ. 36,20   και απώκισε τους καταλοίπους εις Βαβυλώνα, και ήσαν αυτώ και τοίς υιοίς αυτού εις δούλους έως
βασιλείας Μήδων
Β Παραλ. 36,20  Οσους διέφυγον την σφαγήν Ιουδαίους µετέφερεν εις την Βαβυλώνα ο Ναβουχοδονόσορ. Αυτοί
εχρησιµευαν ως δούλοι του, δούλοι των απογόνων του µέχρι και της βασιλείας των Μηδων.
Β Παραλ. 36,21   τού πληρωθήναι λόγον Κυρίου διά στόµατος Ιερεµίου έως τού προσδέξασθαι την γήν τα σάββατα αυτής
σαββατίσαι· πάσας τας ηµέρας ερηµώσεως αυτής εσαββάτισεν εις συµπλήρωσιν ετών εβδοµήκοντα .
Β Παραλ. 36,21  Αυτό δε όλον έγινε, δια να εκπληρωθή ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον είχεν εκφράσει δια του στόµατος του
Ιερεµίου λέγων· “η εξορία αυτή θα διαρκέση, έως ότου η χώρα συµπληρώσει τας ηµέρας της αργίας των σαββάτων, κατά
τα οποία οι κάτοικοί της παραβαίνοντες τον Νοµον του Μωϋσέως ειργάζοντο”. Ετσι ίόλα τα έτη, που διαρκούσεν η
ερήµωσις της χώρας, η γη ανεπαύθη από τας εργασίας, ώστε συνεπληρώθησαν εβδοµήκοντα έτη.
Β Παραλ. 36,22   Έτους πρώτου Κύρου βασιλέως Περσών, µετά το πληρωθήναι ρήµα Κυρίου διά στόµατος Ιερεµίου, εξήγειρε
Κύριος το πνεύµα Κύρου βασιλέως Περσών και παρήγγειλε κηρύξαι εν πάση τή βασιλεία αυτού εν γραπτώ λέγων·
Β Παραλ. 36,22  Κατά δε το πρώτον έτος της βασιλείας του Κυρου βασιλέως των Περσών, αφού συνεπληρώθησαν πλέον τα
έτη της ερηµώσεως σύµφωνα µε τον λόγον του Κυρίου, που είχεν είπει δια του προφήτου Ιερεµίου, ο Κυριος διέθεσεν
ευµενώς το πνεύµα Κυρου του βασιλέως των Περσών δια την αποκατάστασιν των Ιουδαίων . Διέταξε τότε ο Κύρος να
κηρυχθούν εις όλην αυτού την βασιλείαν γραπτώς τα εξής·
Β Παραλ. 36,23   τάδε λέγει Κύρος βασιλεύς Περσών πάσαις ταίς βασιλείαις της γής· έδωκέ µοι Κύριος ο Θεός τού ουρανού,
και αυτός ενετείλατό µοι οικοδοµήσαι οίκον αυτώ εν Ιερουσαλήµ εν τή Ιουδαία. τις εξ υµών εκ παντός τού λαού αυτού;
έσται Θεός αυτού µετ αυτού, και αναβήτω.
Β Παραλ. 36,23  “Αυτά λέγει ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών εις όλας τας βασιλείας της γης. Ο Κυριος ο Θεός του ουρανού
µου έδωκεν αυτάς τας βασιλείας της γης και µε διέταξε να ανοικοδοµήσω εις την πόλιν της Ιερουσαλήµ και εις την χώραν
της Ιουδαίας ναόν προς δόξαν αυτού. Ποιός λοιπόν από σας είναι από τον λαόν αυτόν των Ιουδαίων; Είναι ελεύθερος να
επανέλθη εις την πατρίδα του”.

Ε Σ Δ Ρ Α Σ  Α΄    (Μασ. Έσδρας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Εσδ. 1,1   Καί ήγαγεν Ιωσίας το πάσχα εν Ιερουσαλήµ τώ Κυρίω αυτού και έθυσε το πάσχα τή τεσσαρεσκαιδεκάτη ηµέρα
τού µηνός τού πρώτου
Α Εσδ. 1,1  Μετά τον καθαρισµόν του ναού από τον µολυσµόν της ειδωλολατρείας και την επισκευήν του και µετά την
εύρεσιν του βιβλίου του νόµου, ο Ιωσίας εώρτασε το Πασχα του Κυρίου του εις την Ιερουσαλήµ και εθυσίασε τον πασχάλιον
αµνόν την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του πρώτου ιουδαϊκού µηνός.
Α Εσδ. 1,2   στήσας τους ιερείς κατ εφηµερίας εστολισµένους εν τώ ιερώ τού Κυρίου.
Α Εσδ. 1,2  Εγκατέστησε τους ιερείς σύµφωνα µε τας τάξεις αυτών, στολισµένους µε τα ιερατικά των άµφια στον ναόν του
Κυρίου.
Α Εσδ. 1,3   και είπε τοίς Λευίταις, ιεροδούλοις τού Ισραήλ, αγιάσαι εαυτούς τώ Κυρίω εν τή θέσει της αγίας κιβωτού τού



Κυρίου εν τώ οίκω, ώ ωκοδόµησε Σαλωµών ο τού Δαυίδ ο βασιλεύς·
Α Εσδ. 1,3  Διέταξε τους Λευίτας, οι οποίοι είχαν ταχθή εις την υπηρεσίαν του ναού υπέρ του Ισραηλιτικού λαού, να
εξαγνισθούν σύµφωνα µε τον νόµον του Κυρίου και να προσφέρουν τας θυσίας εκεί, όπου υπάρχει η Κιβωτός του Κυρίου,
δηλαδή στον ναόν, τον οποίον είχεν ανοικοδοµήσει ο Σολοµών ο βασιλεύς, ο υιός του Δαυίδ.
Α Εσδ. 1,4   ουκ έσται υµίν άραι επ ώµων αυτήν· και νύν λατρεύετε τώ Κυρίω Θεώ υµών και θεραπεύετε το έθνος αυτού
Ισραήλ και ετοιµάσατε κατά τας πατριάς και τας φυλάς υµών κατά την γραφήν Δαυίδ βασιλέως Ισραήλ και κατά την
µεγαλειότητα Σαλωµών τού υιού αυτού.
Α Εσδ. 1,4  Είπε δε προς αυτούς· “δεν θα έχετε πλέον την υποχρέωσιν να φέρετε επί των ώµων σας αυτήν την Κιβωτόν. Και
τώρα προσφέρατε τα της λατρείας εις Κυριον τον Θεόν σας, εξυπηρετήσατε τον ισραηλιτικόν λαόν του και ετοιµάσατε την
θυσίαν των πασχαλινών αµνών κατά τας φυλάς και τας οικογενείας σας σύµφωνα µε την εντολήν του Δαυίδ, βασιλέως του
Ισραήλ, και σύµφωνα µε την καθορισθείσαν µεγαλοπρέπειαν υπό του υιού αυτού, του Σολοµώντος.
Α Εσδ. 1,5   και στάντες εν τώ αγίω κατά την µεριδαρχίαν την πατρικήν υµών των Λευιτών, των έµπροσθεν των αδελφών
υµών υιών Ισραήλ,
Α Εσδ. 1,5  Σταθήτε, λοιπόν, στον ναόν του Κυρίου εις την θέσιν σας σύµφωνα µε την διαίρεσιν των πατριαρχικών σας
οικογενειών, σεις οι Λευίται, οι οποίοι έχετε εκλεγή από τον Θεόν να ίστασθε κατά την διάρκειαν της λατρείας εµπρός από
τους άλλους αδελφούς σας τους Ισραηλίτας.
Α Εσδ. 1,6   εν τάξει θύσατε το πάσχα και τας θυσίας ετοιµάσατε τοίς αδελφοίς υµών και ποιήσατε το πάσχα κατά το
πρόσταγµα τού Κυρίου το δοθέν τώ Μωυσή.
Α Εσδ. 1,6  Προσφέρατε κατά την καθωρισµένην τάξιν τον πασχαλινόν αµνόν και ετοιµάσατε τα µερίδια των θυσιών δια
τους αδελφούς σας και γενικώς εορτάσατε την εορτήν του Πασχα σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, η οποία εδόθη
στον Μωϋσέα”.
Α Εσδ. 1,7   και εδωρήσατο Ιωσίας τώ λαώ τώ ευρεθέντι αρνών και ερίφων τριάκοντα χιλιάδας, µόσχους τρισχιλίους· ταύτα
εκ των βασιλικών εδόθη κατ επαγγελίαν τώ λαώ και τοίς ιερεύσι και Λευίταις .
Α Εσδ. 1,7  Κατόπιν ο Ιωσίας προσέφερε δια τον παρευρεθέντα κατά την εορτήν του Πασχα εκεί λαόν τριάκοντα χιλιάδας
αµνούς και ερίφια και τρεις χιλιάδας µόσχους. Αυτά εδόθησαν κατά διαταγήν του βασιλέως από την βασιλικήν περιουσίαν
στον λαόν, τους ιερείς και τους Λευίτας.
Α Εσδ. 1,8   και έδωκε Χελκίας και Ζαχαρίας και Ησκήλος οι επιστάται τού ιερού τοίς ιερεύσιν εις πάσχα πρόβατα δισχίλια
εξακόσια, µόσχους τριακοσίους.
Α Εσδ. 1,8  Επίσης οι προϊστάµενοι του ναού ο Χελκίας, ο Ζαχαρίας και ο Ησκήλος έδωκαν στους ιερείς δια το Πασχα δύο
χιλιάδας εξακόσια πρόβατα και τριακοσίους µόσχους.
Α Εσδ. 1,9   και Ιεχονίας και Σαµαίας και Ναθαναήλ ο αδελφός και Ασαβίας και Οχιήλος και Ιωράµ χιλίαρχοι έδωκαν τοίς
Λευίταις εις πάσχα πρόβατα πεντακιχίλια, µόσχους επτακοσίους.
Α Εσδ. 1,9  Ο Ιεχονίας, ο Σαµαίας, ο Ναθαναήλ ο αδελφός, ο Ασαβίας, ο Οχιήλος και ο Ιωράµ, οι χιλίαρχοι αρχηγοί έδωκαν
στους Λευίτας δια το Πασχα πέντε χιλιάδες πρόβατα και επτακοσίους µόσχους.
Α Εσδ. 1,10  και ταύτα τα γενόµενα· ευπρεπώς έστησαν οι ιερείς και οι Λευίται έχοντες τα άζυµα κατά τας φυλάς και κατά
τας µεριδαρχίας των πατέρων έµπροσθεν τού λαού προσενεγκείν τώ Κυρίω κατά τα γεγραµµένα εν βιβλίω Μωυσή, και
ούτω το πρωϊνόν.
Α Εσδ. 1,10     Ως εξής δε εωρτάσθη το Πασχα· Οι ιερείς και οι Λευίται, οι έχοντες τα άζυµα, εστάθησαν ευπρεπώς µε την
στολήν των κατά τας φυλάς και τας οµάδας των προγόνων των έµπροσθεν του λαού, δια να προσφέρουν την θυσίαν
σύµφωνα µε όσα είναι γραµµένα στο βιβλίον του Μωϋσέως. Ετσι έκαµαν και κατά την πρωϊνήν θυσίαν.
Α Εσδ. 1,11  και ώπτησαν το πάσχα πυρί ως καθήκει, και τας θυσίας ήψησαν εν τοίς χαλκείοις και λέβησι µετ ευωδίας και
απήνεγκαν πάσι τοίς εκ τού λαού.
Α Εσδ. 1,11     Εψησαν τον πασχαλινόν αµνόν στο πυρ, όπως ο νόµος καθώριζε, τα δε κοµµάτια των προσφεροµένων θυσιών
υπό τας ευωδίας των θυµιαµάτων τα έβρασαν µέσα εις λέβητας και χαλκίνας χύτρας και έπειτα τα προσέφεραν εις όλον
τον λαόν.
Α Εσδ. 1,12  µετά δε ταύτα ητοίµασαν εαυτοίς τε και τοίς ιερεύσιν αδελφοίς αυτών υιοίς Ααρών·
Α Εσδ. 1,12     Κατόπιν από τας προσφερθείσας θυσίας ητοίµασαν το πασχαλινόν γεύµα δια τους εαυτούς των και δια τους
ιερείς, τους αδελφούς των, οι οποίοι κατήγοντο από την οικογένειαν του Ααρών.
Α Εσδ. 1,13  οι γάρ ιερείς ανέφερον τα στέατα έως αωρίας, και οι Λευίται ητοίµασαν εαυτοίς και τοίς ιερεύσιν αδελφοίς
αυτών υιοίς Ααρών.
Α Εσδ. 1,13     Ητοίµασαν δε οι Λευίται το πασχαλινόν γεύµα των δια τον εαυτόν των και δια τους ιερείς αδελφούς των ,
απογόνους της οικογενείας Ααρών, επειδή οι ιερείς ήσαν απησχοληµένοι και προσέφερον εις θυσίαν τα λιπαρά µέρη των
θυσιών µέχρι νυκτός.
Α Εσδ. 1,14  και οι ιεροψάλται υιοί Ασάφ ήσαν επί της τάξεως αυτών, κατά τα υπό Δαυίδ τεταγµένα και Ασάφ και Ζαχαρίας
και Εδδινούς ο παρά τού βασιλέως,
Α Εσδ. 1,14     Και οι ιεροψάλται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν εις τας καθωρισµένας θέσεις των, όπως ο Δαυίδ είχε διατάξει,
και ο Ασάφ και ο Ζαχαρίας και ο απεσταλµένος του βασιλέως Εδδινούς .
Α Εσδ. 1,15  και οι θυρωροί εφ εκάστου πυλώνος· ουκ έστι παραβήναι έκαστον την εαυτού εφηµερίαν, οι γάρ αδελφοί αυτών
οι Λευίται ητοίµασαν αυτοίς.
Α Εσδ. 1,15     Οι θυρωροί επίσης εστέκοντο εις κάθε πύλην. Κανείς από αυτούς δεν έλειψεν από την θέσιν του, διότι οι
αδελφοί των, οι Λευίται, είχον ετοιµάσει και δι' αυτούς το πασχαλινόν γεύµα.
Α Εσδ. 1,16  και συνετελέσθη τα της θυσίας τού Κυρίου εν εκείνη τή ηµέρα , αχθήναι το πάσχα και προσαχθήναι τας θυσίας
επί το τού Κυρίου θυσιαστήριον κατά την επιταγήν τού βασιλέως Ιωσίου.
Α Εσδ. 1,16     Ετσι δε κατά την ηµέραν εκείνην ετελείωσαν κανονικώς και πλήρως αι υπηρεσίαι δια την θυσίαν προς τον
Κυριον. Εωρτάσθη το Πασχα και αι θυσίαι στον ναόν του Κυρίου προσεφέρθησαν κανονικώς σύµφωνα µε την διαταγήν
του βασιλέως Ιωσίου.
Α Εσδ. 1,17  και ηγάγοσαν οι υιοί Ισραήλ οι ευρεθέντες εν τώ καιρώ τούτω το πάσχα και την εορτήν των αζύµων ηµέρας



επτά.
Α Εσδ. 1,17     Οι Ισραηλίται, οι οποίοι σαν τότε παρόντες εις την Ιερουσαλήµ, εώρτασαν το Πασχα και την εορτήν των
αζύµων επί επτά ηµέρας.
Α Εσδ. 1,18  και ουκ ήχθη το πάσχα τοιούτον εν τώ Ισραήλ από των χρόνων Σαµουήλ τού προφήτου,
Α Εσδ. 1,18     Τέτοιο Πασχα, από της εποχής του προφήτου Σαµουήλ και εντεύθεν, δεν είχεν εορτασθή στον ισραηλιτικόν
λαόν.
Α Εσδ. 1,19  και πάντες οι βασιλείς τού Ισραήλ ουκ ηγάγοσαν πάσχα τοιούτον, οίον ήγαγεν Ιωσίας και οι ιερείς και οι
Λευίται και οι Ιουδαίοι και πάς Ισραήλ ο ευρεθείς εν τή κατοικήσει αυτών εν Ιερουσαλήµ·
Α Εσδ. 1,19     Ολοι οι βασιλείς του ισραηλιτικού λαού δεν εώρτασαν παρόµοιον Πασχα, ωσάν αυτό που εώρτασεν ο Ιωσίας,
οι ιερείς, οι Λευίτα οι Ιουδαίοι και όλοι οι Ισραηλίται, οποίοι ήσαν παρόντες στον τόπον τι κατοικίας των, την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 1,20  οκτωκαιδεκάτω έτει βασιλεύοντος Ιωσίου ήχθη το πάσχα τούτο.
Α Εσδ. 1,20    Αυτό δε το Πασχα εωρτάσθη κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ιωσίου.
Α Εσδ. 1,21  και ωρθώθη τα έργα Ιωσίου ενώπιον τού Κυρίου αυτού εν καρδία πλήρει ευσεβείας.
Α Εσδ. 1,21     Ετσι δε ευωδώθη ο Ιωσίας εις τα έργα του ενώπιον του Κυρίου δια την µεγάλην αυτού ευσέβειαν, που εγέµιζε
καρδίαν του.
Α Εσδ. 1,22  και τα κατ αυτόν δε αναγέγραπται εν τοίς έµπροσθεν χρόνοις, περί των ηµαρτηκότων και ησεβηκότων εις τον
Κύριον παρά πάν έθνος και βασιλείαν, και ά ελύπησαν αυτόν εν αισθήσει, και οι λόγοι τού Κυρίου ανέστησαν επί Ισραήλ.
Α Εσδ. 1,22    Τα κατ' αυτόν είναι γραµµένα εις προγενεστέρους χρόνους, το πως δηλαδή ηµάρτησαν οι Ισραηλίται ενώπιον
του Κυρίου και παρεσύρθησαν ει την ασέβειαν περισσότερον από άλλον λαόν και βασίλειον, και πως ελύπησαν τον Κυριον
παραβαίνοντες µε πλήρη συνείδισιν τον θείον νόµον. Αλλά και πως λόγοι του Κυρίου, οι σχετικοί µε τον Ισραηλιτικόν
λαόν, επραγµατοποιήθησαν.
Α Εσδ. 1,23  Καί µετά πάσαν την πράξιν ταύτην Ιωσίου συνέβη Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου ελθόντα πόλεµον εγείραι εν
Χαρκαµύς επί τού Ευφράτου, και εξήλθεν εις απάντησιν αυτώ Ιωσίας.
Α Εσδ. 1,23    Επειτα από όλα αυτά τα γεγονότα ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου εξεστράτευσε, δια να πολεµήση την
πόλιν Χαρκαµύς επί του Ευφράτου ποταµού. Ο Ιωσίας εξήλθε, δια να πολεµήση έναντι του.
Α Εσδ. 1,24  και διεπέµψατο προς αυτόν βασιλεύς Αιγύπτου λέγων· τι εµοί και σοί εστι, βασιλεύ της Ιουδαίας;
Α Εσδ. 1,24    Ο βασιλεύς όµως της Αιγύπτου έστειλε πρέσβεις προς τον Ιωσίαν και του είπε· “Τι διαφορά υπάρχει µεταξύ
εµού και σου, βασιλεύ της Ιουδαίας;
Α Εσδ. 1,25  ουχί προς σε εξαπέσταλµαι υπό Κυρίου τού Θεού· επί γάρ τού Ευφράτου ο πόλεµός µου εστί. και νύν Κύριος µετ
εµού εστι, και Κύριος µετ εµού επισπεύδων εστίν· απόστηθι και µη εναντιού τώ Κυρίω.
Α Εσδ. 1,25    Εγώ δεν έχω αποσταλή από τον Κυριον και Θεόν εναντίον σου, αλλά ο πόλεµός µου γίνεται εναντίον των
χωρών του Εφράτου. Ο Κυριος, λοιπόν, είναι µαζή µου. Ο Κυριος µε ωθεί να σπεύσω στον πόλεµον αυτόν. Αποµακρύνσου
λοιπόν και µη εναντιώνεσαι στον Κυριον”.
Α Εσδ. 1,26  και ουκ απέστρεψεν εαυτόν Ιωσίας επί το άρµα αυτού, αλλά πολεµείν αυτόν επεχείρει, ου προσέχων ρήµασιν
Ιερεµίου προφήτου εκ στόµατος Κυρίου·
Α Εσδ. 1,26    Ιωσίας όµως δεν επέστρεψε µε το άρµα του εις την Ιερουσαλήµ, αλλά ήρχισε να πολεµή εναντίον του Φαραώ
της Αιγύπτου και δεν έδωσε σηµασίαν εις τα λόγια του προφήτου Ιερεµίου, τα οποία εξήλθον από το στόµα του Κυρίου.
Α Εσδ. 1,27  αλλά συνεστήσατο προς αυτόν πόλεµον εν τώ πεδίω Μαγεδδώ, και κατέβησαν οι άρχοντες προς τον βασιλέα
Ιωσίαν.
Α Εσδ. 1,27    Ο Ιωσίας αντιθέτως έκαµε πόλεµον εναντίον του Φαραώ εις την πεδιάδα Μαγεδδώ. Οι αρχηγοί του
στρατεύµατος του Φαραώ επετέθησαν εναντίον του βασιλέως Ιωσία τον οποίον και επλήγωσαν βαρέως.
Α Εσδ. 1,28  και είπεν ο βασιλεύς τοίς παισίν εαυτού· αποστήσατέ µε από της µάχης, ησθένησα γάρ λίαν. και ευθέως
απέστησαν αυτόν οι παίδες αυτού από της παρατάξεως,
Α Εσδ. 1,28    Ο βασιλεύς Ιωσίας διέταξε τους δούλους του και τους είπε· “«αποµακρύνατέ µε από το πεδίον της µάχης, διότι
επληγώθηκα πολύ βαρειά”. Αµέσως δε οι δούλοι του τον απεµάκρυναν από το πεδίον της µάχης.
Α Εσδ. 1,29  και ανέβη επί το άρµα το δευτέριον αυτού· και αποκατασταθείς εις Ιερουσαλήµ, µετήλλαξε τον βίον αυτού και
ετάφη εν τώ πατρικώ τάφω.
Α Εσδ. 1,29    Ανέβη στο δεύτερον αυτού άρµα και ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, όπου και απέθανε. Ενεταφιάσθη στους τάφους
των πατέρων του.
Α Εσδ. 1,30  και εν όλη τή Ιουδαία επένθησαν τον Ιωσίαν, και εθρήνησεν Ιερεµίας ο προφήτης υπέρ Ιωσίου, και οι
προκαθήµενοι σύν γυναιξίν εθρηνούσαν αυτόν έως της ηµέρας ταύτης· και εξεδόθη τούτο γίνεσθαι αεί εις άπαν το γένος
Ισραήλ.
Α Εσδ. 1,30    Εις ολόκληρον την Ιουδαίαν επένθησαν τον Ιωσίαν. Ο προφήτης Ιερεµίας συνέθεσε θρηνώδη ωδήν δια τον
Ιωσίαν. Οι δε θρηνωδοί µαζή µε τας θρηνωδούσας γυναίκας έψαλλον τους θρήνους αυτούς έως αυτήν την ηµέραν.
Εξεδόθη δε και σχετικόν διάταγµα να γίνεται πάντοτε εις όλον το ισραηλιτικόν γένος αυτή η θρηνωδία.
Α Εσδ. 1,31  ταύτα δε αναγέγραπται εν τή βίβλω των ιστορουµένων περί των βασιλέων της Ιουδαίας· και το καθ έν πραχθέν
της πράξεως Ιωσίου και της δόξης αυτού και της συνέσεως αυτού εν τώ νόµω Κυρίου, τα τε προπραχθέντα υπ αυτού και τα
νύν, ιστόρηται εν τώ βιβλίω των βασιλέων Ισραήλ και Ιούδα.
Α Εσδ. 1,31     Αυταί δε αι θρηνώδεις ωδαί είναι γραµµέναι στο βιβλίον της ιστορίας των βασιλέων του Ιούδα. Καθε µία από
τας ενεργείας του Ιωσία και τας πράξεις αυτού, όπως και η δόξα του και η σύνεσίς του στον νόµον του Κυρίου, όλα όσα
έχουν γίνει κατά τα προηγούµενα έτη και όσα έγιναν τελευταία, αναγράφονται στο βιβλίον των βασιλέων του Ισραήλ και
του Ιούδα.
Α Εσδ. 1,32  Καί αναλαβόντες οι εκ τού έθνους τον Ιεχονίαν υιόν Ιωσίου ανέδειξαν βασιλέα αντί Ιωσίου τού πατρός αυτού
όντα ετών είκοσι τριών.
Α Εσδ. 1,32    Επειτα από τα γεγονότα αυτά ο λαός της Ιουδαίας επήραν και ανέδειξαν βασιλέα τον υιόν του Ιωσίου, τον
Ιεχονίαν, ο οποίος ήτο ηλικίας είκοσι τριών ετών, αντί του πατρός του, του Ιωσίου.
Α Εσδ. 1,33  και εβασίλευσεν εν Ισραήλ και Ιερουσαλήµ µήνας τρεις. και απέστησεν αυτόν βασιλεύς Αιγύπτου τού µη



βασιλεύειν εν Ιερουσαλήµ
Α Εσδ. 1,33    Αυτός έµεινε βασιλεύς στον Ισραηλιτικόν λαόν µε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ επί τρεις µόνον µήνας. Διότι ο
βασιλεύς της Αιγύπτου τον απεµάκρυνεν από την βασιλείαν του, ώστε να µη είναι πλέον αυτός βασιλεύς.
Α Εσδ. 1,34  και εζηµίωσε το έθνος αργυρίου ταλάντοις εκατόν και χρυσίου ταλάντω ενί .
Α Εσδ. 1,34    Επέβαλε δε στο ιουδαϊκόν έθνος και αποζηµίωσιν ιδικήν του, εκατόν αργυρά τάλαντα και ένα τάλαντον
χρυσίου.
Α Εσδ. 1,35  και ανέδειξε βασιλεύς Αιγύπτου βασιλέα Ιωακίµ τον αδελφόν αυτού βασιλέα της Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 1,35    Ο βασιλεύς της Αιγύπτου ανέδειξε τότε βασιλέα της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ τον αδελφόν του Ιεχονίου,
τον Ιωακίµ.
Α Εσδ. 1,36  και έδησεν Ιωακίµ τους µεγιστάνας, Ζαράκην δε τον αδελφόν αυτού συλλαβών ανήγαγεν εξ Αιγύπτου.
Α Εσδ. 1,36    Ο Ιωακίµ έθεσεν εις δεσµά τους άρχοντας. Τον αδελφόν του όµως τον Ζαράκην τον επήρε µαζή του και τον
έφερεν από την Αίγυπτον.
Α Εσδ. 1,37  Ετών δε ήν εικοσιπέντε Ιωακίµ, ότε εβασίλευσε της Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ, και εποίησε το πονηρόν ενώπιον
Κυρίου.
Α Εσδ. 1,37    Ο Ιωακίµ ήτο είκοσι πέντε ετών, όταν ανεκηρύχθη βασιλεύς της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ, αλλά έπραξε το
µέγα αµάρτηµα της ειδωλολατρείας ενώπιον του Κυρίου.
Α Εσδ. 1,38  µετ αυτόν δε ανέβη Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος και δήσας αυτόν εν χαλκείω δεσµώ και απήγαγεν
εις Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,38    Εναντίον αυτού επήλθεν ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ και, αφού τον έδεσε µε δεσµά χάλκινα, τον µετέφερεν
αιχµάλωτον εις την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,39  και από των ιερών σκευών τού Κυρίου λαβών Ναβουχοδονόσορ και απενέγκας απηρείσατο εν τώ ναώ αυτού εν
Βαβυλώνι.
Α Εσδ. 1,39    Ο Ναβουχοδονόσορ επήρε και άλλα ιερά σκεύη από τον ναόν του Κυρίου, τα έφερε µαζή του εις την Βαβυλώνα
και τα ετοποθέτησεν στον ιδικόν του ναόν
Α Εσδ. 1,40  τα δε ιστορηθέντα περί αυτού και της ακαθαρσίας αυτού και δυσσεβείας αναγέγραπται εν τή βίβλω των
χρόνων των βασιλέων.
Α Εσδ. 1,40    Τα όσα αµαρτήµατα διεπράχθησαν από τον βασιλέα Ιωακίµ, αι βδελυραί και ασεβείς πράξστου, είναι
γραµµένα στο βιβλίον των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα.
Α Εσδ. 1,41  Καί εβασίλευσεν αντ αυτού Ιωακίµ ο υιός αυτού· ότε γάρ ανεδείχθη, ήν ετών οκτώ.
Α Εσδ. 1,41     Αντί αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του, ο Ιωακίµ. Αυτός έγινε βασιλεύς, όταν ήτο οκτώ ετών.
Α Εσδ. 1,42  βασιλεύει δε µήνας τρεις και ηµέρας δέκα εν Ιερουσαλήµ και εποίησε το πονηρόν έναντι Κυρίου.
Α Εσδ. 1,42    Εβασίλευσεν επί τρεις µόνον µήνας και δέκα ηµέρας εις την Ιερουσαλήµ. Επραξε και αυτός το µέγα αµάρτηµα
της ειδωλολατρείας ενώπιον του Κυρίου.
Α Εσδ. 1,43  Καί µετ ενιαυτόν αποστείλας Ναβουχοδονόσορ µετήγαγεν αυτόν εις Βαβυλώνα άµα τοίς ιεροίς σκεύεσι τού
Κυρίου
Α Εσδ. 1,43    Μετά ένα έτος ο Ναβουχοδονόσορ έστειλεν ανθρώπους του και µετέφεραν αυτόν εις την Βαβυλώνα µαζή µε τα
υπόλοιπα ιερά σκεύη του ναού.
Α Εσδ. 1,44  και ανέδειξε Σεδεκίαν βασιλέα της Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ όντα ετών είκοσιν ενός, βασιλεύει δε έτη ένδεκα,
Α Εσδ. 1,44    Ανέδειξε δε βασιλέα της Ιερουσαλήµ, τον Σεδεκίαν, ο οποίος ήτο τότε ηλικίας είκοσι ενός ετών. Αυτός
εβασίλευσεν επί ένδεκα έτη.
Α Εσδ. 1,45  και εποίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και ουκ ενετράπη από των ρηθέντων λόγων υπό Ιερεµίου τού
προφήτου εκ στόµατος τού Κυρίου.
Α Εσδ. 1,45    Και αυτός διέπραξε το µέγα κακόν της ειδωλολατρείας ενώπιον του Κυρίου και δεν εκινήθη εις συναίσθησιν
και µετάνοιαν από τα λόγια του προφήτου Ιερεµίου, τα οποία λόγια είχον εξέλθει από το στόµα του Κυρίου.
Α Εσδ. 1,46  και ορκισθείς από τού βασιλέως Ναβουχοδονόσορ τώ ονόµατι Κυρίου, επιορκήσας απέστη· και σκληρύνας
αυτού τον τράχηλον και την καρδίαν αυτού παρέβη τα νόµιµα Κυρίου Θεού Ισραήλ.
Α Εσδ. 1,46    Αν και είχεν ορκισθή στο όνοµα του Κυρίου από τον Ναβουχοδονόσορα να µένη εις αυτόν υποτεταγµένος,
παρέβη τον όρκον του και απεστάτησε. Το δε χειρότερον, εσκλήρυνε τον τράχηλον αυτού και την καρδίαν αυτού και
παρέβη τας εντολάς Κυρίου του Θεού του ισραηλιτικού λαού.
Α Εσδ. 1,47  και οι ηγούµενοι δε τού λαού και των ιερέων πολλά ησέβησαν και υπέρ πάσας τας ακαθαρσίας πάντων των
εθνών και εµίαναν το ιερόν τού Κυρίου το αγιαζόµενον εν Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 1,47    Αλλά και οι άρχοντες του λαού και οι αρχηγοί των ιερέων διέπραξαν πολλάς ασεβείας, περισσοτέρας από όλας
τας βδελυρότητας όλων των εθνών και έτσι εµόλυναν το ιερόν του Κυρίου, τον άγιον ναόν της Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 1,48  και απέστειλεν ο Θεός των πατέρων αυτών διά τού αγγέλου αυτού µετακαλέσαι αυτούς, καθότι εφείδετο αυτών
και τού σκηνώµατος αυτού.
Α Εσδ. 1,48    Ο Θεός όµως των πατέρων των απέστειλε µε τους αγγελιοφόρους του να τους ανακαλέση εις την πίστιν, διότι
ελυπείτο και αυτούς και τον ιερόν ναόν του.
Α Εσδ. 1,49  αυτοί δε εµυκτήρισαν εν τοίς αγγέλοις αυτού και ή ηµέρα ελάλησε Κύριος ήσαν εκπαίζοντες τους προφήτας
αυτού, έως ού θυµωθέντα αυτόν επί τώ έθνει αυτού διά τα δυσσεβήµατα προστάξαι αναβιβάσαι επ αυτούς τους βασιλείς
των Χαλδαίων.
Α Εσδ. 1,49    Αλλά αυτοί ενέπαιξαν τους απεσταλµένους του και κάθε φοράν, που ο Κυριος ωµιλούσε προς αυτούς δια των
προφητών του, αυτοί ενέπαιζαν τους προφήτας, µέχρις ότου ο Θεός ωργίσθη εναντίον του έθνους των δια τας ασεβείας των
και διέταξε να έλθουν εναντίον των οι βασιλείς των Χαλδαίων.
Α Εσδ. 1,50  ούτοι απέκτειναν τους νεανίσκους αυτών εν ροµφαία περικύκλω τού αγίου αυτών ιερού και ουκ εφείσαντο
νεανίσκου και παρθένου και πρεσβύτου και νεωτέρου, αλλά πάντας παρέδωκαν εις τας χείρας αυτών.
Α Εσδ. 1,50    Και ήλθον οι Χαλδαίοι αυτοί και εφόνευσαν τους νεαρούς Ισραηλίτας µε ροµφαίαν γύρω από τον ιερόν ναόν
και δεν ελυπήθησαν ούτε νέον, ούτε παρθένον, ούτε γεροντότερον, ούτε ώριµον άνδρα, αλλά όλους τους παρέδωσαν εις την



αγριότητα των χειρών των.
Α Εσδ. 1,51  και πάντα τα ιερά σκεύη τού Κυρίου τα µεγάλα και τα µικρά και τας κιβωτούς τού Κυρίου και τας βασιλικάς
αποθήκας αναλαβόντες απήνεγκαν εις Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,51     Οι Χαλδαίοι επήραν όλα τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, τα µεγάλα και τα µικρά, και τας Κιβωτούς του
Κυρίου και τους θησαυρούς από τας βασιλικάς αποθήκας. Αυτά δε όλα τα µετέφεραν εις την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,52  και ενεπύρισαν τον οίκον τού Κυρίου και έλυσαν τα τείχη Ιερουσαλήµ και τους πύργους αυτής ενεπύρισαν εν
πυρί
Α Εσδ. 1,52    Επυρπόλησαν τον ναόν του Κυρίου, εκρήµνισαν τα τείχη της Ιερουσαλήµ, τους δε πύργους αυτής τους
παρέδωσαν εις την φωτιάν.
Α Εσδ. 1,53  και συνετέλεσαν πάντα τα ένδοξα αυτής αχρειώσαι, και τους επιλοίπους απήγαγε µετά ροµφαίας εις
Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,53    Επέφεραν ολοκληρωτικήν καταστροφήν πάντων. Κατέστρεψαν κάθε τι πολύτιµον και ωραίον, που υπήρχεν
εις την πόλιν, όλους δε όσοι έµειναν τους έφεραν µε συνοδείαν ροµφαίας εις την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 1,54  και ήσαν παίδες αυτώ και τοίς υιοίς αυτού µέχρι τού βασιλεύσαι Πέρσας εις αναπλήρωσιν ρήµατος τού Κυρίου
εν στόµατι Ιερεµίου·
Α Εσδ. 1,54    Οι Ιουδαίοι ήσαν πλέον δούλοι στον Ναβουχοδονόσορα και στους διαδόχους αυτού, µέχρις ότου εβασίλευσαν
οι Πέρσαι, δια να εκπληρωθή έτσι ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον είχεν είπει δια του προφήτου Ιερεµίου.
Α Εσδ. 1,55  έως τού ευδοκήσαι την γήν τα σάββατα αυτής, πάντα τον χρόνον της ερηµώσεως αυτής, σαββατιεί εις
συµπλήρωσιν ετών εβδοµήκοντα.
Α Εσδ. 1,55    Οι Ιουδαίοι, είπε, θα είναι αιχµάλωτοι, έως ότου η χώρα των συµπληρώση το χρονικόν διάστηµα των
παραβάσεων της αργίας του Σαββάτου. Θα ερηµωθή και θα µείνη αργή η χώρα των, έως ότου συµπληρωθούν εβδοµήντα
έτη από το έτος της αιχµαλωσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Εσδ. 2,1   Βασιλεύοντος Κύρου Περσών έτους πρώτου εις συντέλειαν ρήµατος Κυρίου εν στόµατι Ιερεµίου,
Α Εσδ. 2,1  Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας Κυρου, του βασιλέως των Περσών, εις εκπλήρωσιν του λόγου τον οποίον ο
Κυριος είπε δια του προφήτου Ιερεµίου,
Α Εσδ. 2,2   ήγειρε Κύριος το πνεύµα Κύρου βασιλέως Περσών, και εκήρυξεν εν όλη τή βασιλεία αυτού και άµα διά γραπτών
λέγων·
Α Εσδ. 2,2  παρεκίνησεν ο Κυριος το πνεύµα του Κυρου, βασιλέως των Περσών, και αυτός έδωσεν εντολάς να διακηρύξουν
εις όλον το βασίλειόν του γραπτώς και προφορικώς·
Α Εσδ. 2,3   τάδε λέγει ο βασιλεύς Περσών Κύρος· εµέ ανέδειξε βασιλέα της οικουµένης ο Κύριος τού Ισραήλ, Κύριος ο
Ύψιστος.
Α Εσδ. 2,3  “Αυτά διατάσσει Κύρος ο βασιλεύς των Περσών· εµέ ανέδειξε βασιλέα όλης της οικουµένης ο Κυριος του
ισραηλιτικού λαού, ο οποίος πράγµατι είναι ο Κυριος και ο Υψιστος.
Α Εσδ. 2,4   και εσήµηνέ µοι οικοδοµήσαι αυτώ οίκον εν Ιερουσαλήµ, τή εν τή Ιουδαία.
Α Εσδ. 2,4  Αυτός δε διέταξε να ανοικοδοµήσω προς χάριν του τον ναόν του εις την πόλιν Ιερουσαλήµ της ιουδαϊκής γης.
Α Εσδ. 2,5   εί τις εστίν ούν υµών εκ τού έθνους αυτού, έστω ο Κύριος αυτού µετ αυτού, και αναβάς εις την Ιερουσαλήµ την
εν τή Ιουδαία οικοδοµείτω τον οίκον τού Κυρίου τού Ισραήλ (ούτος ο Κύριος ο κατασκηνώσας εν Ιερουσαλήµ).
Α Εσδ. 2,5  Ας είναι Κυριος ο Θεός µε εκείνους από σας, που ανήκουν στο Ισραηλιτικόν έθνος· ας µεταβούν, λοιπόν, αυτοί εις
την Ιερουσαλήµ της Ιουδαίας και ας βοηθήσουν να ανοικοδοµηθή ο ναός του Κυρίου του ισραηλιτικού λαού (αυτός είναι ο
Κυριος, ο οποίος έχει κατασκηνώσει εις την Ιερουσαλήµ).
Α Εσδ. 2,6   όσοι ούν κατά τους τόπους οικούσι, βοηθείτωσαν αυτώ οι εν τώ τόπω αυτού εν χρυσίω και εν αργυρίω, εν δόσεσι
µεθ ίππων και κτηνών σύν τοίς άλλοις τοίς κατ ευχάς προστεθειµένοις εις το ιερόν τού Κυρίου το εν Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 2,6  Ολοι δε όσοι κατοικούν στους αυτούς τόπους µε τους Ισραηλίτας, τους επιθυµούντας να µεταβούν εις την
Ιερουσαλήµ, ας βοηθήσουν τους Ισραηλίτας µε χρυσόν και άργυρον, µε προσφοράς ίππων και κτηνών και άλλων σκευών,
τα οποία δια τάµατος πρέπει να αφιερωθούν στον ναόν του Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ”.
Α Εσδ. 2,7   και καταστήσαντες οι αρχίφυλοι των πατριών της Ιούδα και Βενιαµίν φυλής και οι ιερείς και οι Λευίται και
πάντων, ών ήγειρε Κύριος το πνεύµα αναβήναι οικοδοµήσαι οίκον τώ Κυρίω το εν Ιερουσαλήµ,
Α Εσδ. 2,7  Κατόπιν της διαταγής αυτής οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών της φυλής Ιούδα και της φυλής
Βενιαµίν, οι ιερείς και οι Λευίται, όπως και όλοι εκείνοι, των οποίων ο Κυριος εκίνησε την προθυµίαν να µεταβούν εις την
Ιερουσαλήµ, απεφάσισαν πράγµατι να µεταβούν, δια να ανοικοδοµήσουν προς τιµήν του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ ναόν.
Α Εσδ. 2,8   και οι περικύκλω αυτών εβοήθησαν εν πάσιν εν αργυρίω και χρυσίω , ίπποις, κτήνεσι και ευχαίς ως πλείσταις
πολλών, ών ο νούς ηγέρθη.
Α Εσδ. 2,8  Ολοι δε όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτούς και των οποίων η καρδία ευλαβώς συνεκινήθη, τους εβοήθησαν µε
ο,τι ηµπορούσαν, δηλαδή µε αργύριον, µε χρυσόν, µε ίππους, µε κατοικίδια ζώα, µε πολυάριθµα αφιερώµατα.
Α Εσδ. 2,9   και ο βασιλεύς Κύρος εξήνεγκε τα ιερά σκεύη τού Κυρίου, ά µετήνεγκε Ναβουχοδονόσορ εξ Ιερουσαλήµ, και
απηρείσατο αυτά εν τώ ειδωλείω αυτού·
Α Εσδ. 2,9  Ο δε βασιλεύς Κύρος έβγαλε τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία είχε µεταφέρει ο Ναβουχοδονόσορ από
την Ιερουσαλήµ και είχε τοποθετήσει αυτά στον ειδωλολατρικόν ναόν του·
Α Εσδ. 2,10  εξενέγκας δε αυτά Κύρος ο βασιλεύς Περσών παρέδωκεν αυτά Μιθραδάτη τώ εαυτού γαζοφύλακι·
Α Εσδ. 2,10    ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών, τα έβγαλε από τον ειδωλολατρικόν αυτόν ναόν, τα παρέδωκεν στον
Μιθραδάτην, τον θησαυροφύλακά του
Α Εσδ. 2,11  διά δε τούτου παρεδόθησαν Σαµανασσάρω προστάτη της Ιουδαίας.
Α Εσδ. 2,11     δια δε του Μιθραδάτου παρεδόθησαν αυτά στον Σαµανάσσαρον, τον διοικητήν της Ιουδαίας.
Α Εσδ. 2,12  ο δε τούτων αριθµός ήν· σπονδεία χρυσά χίλια, σπονδεία αργυρά χίλια, θυΐσκαι αργυραί εικοσιεννέα, φιάλαι
χρυσαί τριάκοντα, αργυραί δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα και άλλα σκεύη χίλια.



Α Εσδ. 2,12    Ο αριθµός δε των παραδοθέντων αυτών ιερών σκευών ήτο ο εξής· Χιλια χρυσά δοχεία, χίλια αργυρά δοχεία,
εικοσιεννέα αργυρά µικρά θυµιατήρια, τριάκοντα χρυσαί φιάλαι, δύο χιλιάδες τετρακόσιοι δέκα αργυραί φιάλαι και χίλια
άλλα ιερά σκεύη.
Α Εσδ. 2,13  τα δε πάντα σκεύη διεκοµίσθη, χρυσά και αργυρά, πεντακισχίλια τετρακόσια εξηκονταεννέα·
Α Εσδ. 2,13    Ολα δε τα σκεύη αυτά, το οποία µετεφέρθησαν, ήσαν πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήκοντα εννέα.
Α Εσδ. 2,14  ανηνέχθη δε υπό Σαµανασσάρου άµα τοίς εκ της αιχµαλωσίας εκ Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 2,14    Αυτά µετεφέρθησαν από την Βαβυλώνα υπό του Σαµανασσάρου µαζή µε τους έως τώρα αιχµαλώτους
Ιουδαίους, οι οποίοι ελεύθεροι επέστρεφαν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 2,15  Εν δε τοίς επί Αρταξέρξου των Περσών βασιλέως χρόνοις κατέγραψαν αυτώ κατά των κατοικούντων εν τή
Ιουδαία και Ιερουσαλήµ Βήλεµος και Μιθραδάτης και Ταβέλλιος και άθυµος και Βεέλτεθµος και Σαµέλλιος ο γραµµατεύς
και οι λοιποί οι τούτοις συντασσόµενοι, οικούντες δε εν Σαµαρεία και τοίς άλλοις τόποις, την υπογεγραµµένην επιστολήν·
Α Εσδ. 2,15    Επί της βασιλείας όµως του Αρταξέρξου, του βασιλέως των Περσών, ο αντιπρόσωποί του εις την Ιερουσαλήµ,
( Βηλεµος, ο Μιθραδάτης, ο Ταβέλλιος, ο Ράθυµος, ο Βεέλτεθµος, Σαµέλλιος ο γραµµατεύς και οι υπόλοιποι σύµβουλοί των,
οι οποίοι κατοικούσαν εις την Σαµάρειαν και εις τας άλλας χώρας, έγραψαν εναντίον των κατοίκων της Ιουδαίας και της
Ιερουσαλήµ την κατωτέρω επιστολήν.
Α Εσδ. 2,16  «Βασιλεί Αρταξέρξη κυρίω οι παίδές σου άθυµος ο τα προσπίπτοντα και Σαµέλλιος ο γραµµατεύς και επίλοιποι
της βουλής αυτών και κριταί οι εν Κοίλη Συρία και Φοινίκη·
Α Εσδ. 2,16    “Προς τον βασιλέα Αρταξέρξην, τον κύριον ηµών, ηµείς οι δούλοι σου ο Ραθυµος ο χρονικογράφος, ο
Σαµέλλιος ο γραµµατεύς και οι λοιποί σύµβουλοί µας και δικασταί, οι οποίοι ευρισκόµεθά εις την Κοίλην Συρίαν και την
Φοινίκην,
Α Εσδ. 2,17  και νύν γνωστόν έστω τώ κυρίω βασιλεί, ότι οι Ιουδαίοι αναβάντες παρ υµών προς ηµάς ελθόντες εις
Ιερουσαλήµ, την πόλιν την αποστάτιν και πονηράν οικοδοµούσι, τας τε αγοράς αυτής και τα τείχη θεραπεύουσι και ναόν
υποβάλλονται.
Α Εσδ. 2,17    φέροµεν εις γνώσιν του κύριου µας και βασιλέως µας, ότι οι Ιουδαίοι που ήλθαν από σας προς ηµάς εις την
Ιερουσαλήµ, ανοικοδοµούν την αποστάτιδα και ταραχοποιόν πόλιν των, όπως επίσης τας εµπορικάς αγοράς των,
επιδιορθώνουν τα τείχη και θεµελιώνουν το ναόν των.
Α Εσδ. 2,18  εάν ούν η πόλις αύτη οικοδοµηθή και τα τείχη συντελεσθή, φορολογίαν ου µη υποµείνωσι δούναι, αλλά και
βασιλεύσιν αντιστήσονται. και επεί ενεργείται τα κατά τον ναόν, καλώς έχειν υπολαµβάνοµεν µη υπεριδείν το τοιούτον,
αλλά προσφωνήσαι τώ κυρίω βασιλεί, όπως, αν φαίνηταί σοι, επισκεφθή εν τοίς από των πατέρων σου βιβλίοις·
Α Εσδ. 2,18    Εάν όµως η πόλις αυτή ανοικοδοµηθή και ολοκληρωθή η ανοικοδόµησις των τειχών , δεν θα ανεχθούν αυτοί
να δίδουν φόρον, αλλά και θα επαναστατήσουν εναντίον των βασιλέων µας. Εφ' όσον δε αυτοί εργάζονται δια την
ανοικοδόµησιν του ναού, εθεωρήσαµεν ότι είναι καλόν και πρέπον να µη παραβλέψωµεν αυτό το γεγονός, αλλά να το
αναφέρωµεν στον κύριον και βασιλέα µας, ώστε, εάν φανή εις αυτόν αρεστόν, να ερευνήση δια την πόλιν αυτήν εις τα
αρχεία των πατέρων του.
Α Εσδ. 2,19  και ευρήσεις εν τοίς υποµνηµατισµοίς γεγραµµένα περί τούτων και γνώση ότι η πόλις εκείνη ήν αποστάτις και
βασιλείς και πόλεις ενοχλούσα και οι Ιουδαίοι αποστάται και πολιορκίας συνιστάµενοι εν αυτή έτι εξ αιώνος, δι ήν αιτίαν
και η πόλις αύτη ηρηµώθη.
Α Εσδ. 2,19    Θα εύρης δε εις τα γραπτά αυτά υποµνήµατα πληροφορίας δι' αυτά, που σου καθιστώµεν γνωστά, και θα
µάθης ότι η πόλις αυτή, η Ιερουσαλήµ, υπήρξεν αποστάτις, παρείχε δε πολλά ζητήµατα εις βασιλείς και πόλεις. Οι Ιουδαίοι
είναι επαναστάται και ότι από αρχαιοτάτων χρόνων έγιναν κατά της πόλεως αυτής πολιορκίαι, εξ αιτίας των οποίων αυτή
και έχει ερηµωθή.
Α Εσδ. 2,20  νύν ούν υποδεικνύοµέν σοι, κύριε βασιλεύ, ότι εάν η πόλις αύτη οικοδοµηθή και τα ταύτης τείχη ανασταθή,
κάθοδος ουκ έτι σοι έσται εις Κοίλην Συρίαν και Φοινίκην».
Α Εσδ. 2,20   Τωρα λοιπόν, κύριε βασιλεύ, ευλαβώς σου υποδεικνύοµεν ότι, εάν η πόλις αυτή ανοικοδοµηθή και
ολοκληρωθούν τα τείχη της, δεν θα ηµπορής στο εξής να κατέλθης εις την Κοίλην Συρίαν και την Φοινίκην”.
Α Εσδ. 2,21  τότε αντέγραψεν ο βασιλεύς αθύµω τώ γράφοντι τα προσπίπτοντα και Βεελτέθµω και Σαµελλίω γραµµατεί και
τοίς λοιποίς τοίς συντασσοµένοις και οικούσιν εν τή Σαµαρεία και Συρία και Φοινίκη τα υπογεγραµµένα·
Α Εσδ. 2,21    Τοτε ο βασιλεύς απήντησε γραπτώς στον Ραθυµον τον γραµµατέα και χρονικογράφον, στον Βεέλτεθµον, στον
γραµµατέα Σαµέλλιον και στους άλλους συµβούλους, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Συρίαν και εις την Φοινίκην τα εξής·
Α Εσδ. 2,22  «Ανέγνων την επιστολήν, ήν πεπόµφατε προς µε. επέταξα ούν επισκέψασθαι, και ευρέθη ότι η πόλις εκείνη
εστίν εξ αιώνος βασιλεύσιν αντιπαρατάσσουσα
Α Εσδ. 2,22   “Ανέγνωσα την επιστολήν, την οποίαν µου απεστείλατε, έδωσα διαταγήν να ερευνήσουν τα αρχεία και
πράγµατι ευρέθη, ότι αυτή η πόλις από αρχαιοτάτων χρόνων αντιπαρατάσσεται εναντίον των βασιλέων.
Α Εσδ. 2,23  και οι άνθρωποι αποστάσεις και πολέµους εν αυτή συντελούντες και βασιλείς ισχυροί και σκληροί ήσαν εν
Ιερουσαλήµ κυριεύοντες και φορολογούντες Κοίλην Συρίαν και Φοινίκην.
Α Εσδ. 2,23   Οι κάτοικοί της από την πόλιν αυτήν έκαµαν επαναστάσεις και πολέµους. Οι εν Ιερουσαλήµ βασιλείς τους,
ισχυροί και σκληροί, κατεκυρίευσαν την Κοίλην Συρίαν και την Φοινίκην και επέβαλλαν στους κατοίκους της φόρον
υποτελείας.
Α Εσδ. 2,24  νύν ούν επέταξα αποκωλύσαι τους ανθρώπους εκείνους τού οικοδοµήσαι την πόλιν και προνοηθήναι όπως
µηδέν παρά ταύτα γένηται και µη προβή επί πλείον τα της κακίας εις το βασιλείς ενοχλήσαι».
Α Εσδ. 2,24   Δι' αυτό λοιπόν και διέταξα να εµποδίσετε αυτούς τους ανθρώπους από την οχύρωσιν της πόλεως και να
φροντίσετε να µη γίνη τίποτε εναντίον της διαταγής αυτής, δια να µη προχωρήση περισσότερον το κακόν και
δηµιουργήσουν αυτοί ζητήµατα στους βασιλείς”.
Α Εσδ. 2,25  τότε αναγνωσθέντων των παρά τού βασιλέως Αρταξέρξου γραφέντων , άθυµος και Σαµέλλιος ο γραµµατεύς και
οι τούτοις συντασσόµενοι αναζεύξαντες εις Ιερουσαλήµ κατά σπουδήν µεθ ίππου και όχλου παρατάξεως, ήρξαντο κωλύειν
τους οικοδοµούντας. και ήργει η οικοδοµή τού ιερού τού εν Ιερουσαλήµ µέχρι τού δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρείου
τού Περσών βασιλέως.



Α Εσδ. 2,25   Οταν αυτά, τα οποία εγράφησαν από τον βασιλέα Αρταξέρξην, ανεγνώσθησαν, αµέσως ο Ραθυµος και ο
γραµµατεύς Σαµέλλιος και η άλλη ακολουθία αυτών µετέβησαν εσπευσµένως εις την Ιερουσαλήµ µε ιππικόν και πεζικόν
στρατόν και ήρχισαν να εµποδίζουν τους οικοδόµους από το έργον των. Ετσι δε η ανοικοδόµησις του ιερού ναού του εν
Ιερουσαλήµ διεκόπη έως στο δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου βασιλέως των Περσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Εσδ. 3,1   Καί βασιλεύς Δαρείος εποίησε δοχήν µεγάλην πάσι τοίς υπ αυτόν και πάσι τοίς οικογενέσιν αυτού και πάσι τοίς
µεγιστάσι της Μηδίας και της Περσίδος
Α Εσδ. 3,1  Ο βασιλεύς Δαρείος παρέθεσε συµπόσιον µέγα εις όλους τους υπό την εξουσίαν του, στους δούλους του, που
είχαν γεννηθή στον οίκον του, εις όλους τους αυλικούς και τους µεγιστάνας της Μηδίας και της Περσίας,
Α Εσδ. 3,2   και πάσι τοίς σατράπαις και στρατηγοίς και τοπάρχαις τοίς υπ αυτόν, από της Ινδικής µέχρις Αιθιοπίας εν ταίς
εκατόν εικοσιεπτά σατραπείαις.
Α Εσδ. 3,2  εις όλους τους σατράπας, τους στρατηγούς, τους διοικητάς διαφόρων περιοχών της βασιλείας του από των
Ινδιών µέχρι της Αιθιοπίας εις εκατόν είκοσι επτά διοικητικάς περιφερείας.
Α Εσδ. 3,3   και εφάγοσαν και επίοσαν και εµπλησθέντες ανέλυσαν. ο δε Δαρείος ο βασιλεύς ανέλυσεν εις τον κοιτώνα
εαυτού και εκοιµήθη και έξυπνος εγένετο.
Α Εσδ. 3,3  Αυτοί έφαγον, έπιον και, όταν εχόρτασαν, απεσύρθησαν, δια να αναπαυθούν. Ο βασιλεύς Δαρείος απεσύρθη και
αυτός στον κοιτώνα του, δια να κοιµηθή, αλλά έµεινε ξυπνητός.
Α Εσδ. 3,4   τότε οι τρεις νεανίσκοι οι σωµατοφύλακες οι φυλάσσοντες το σώµα τού βασιλέως είπαν έτερος προς τον έτερον·
Α Εσδ. 3,4  Τοτε οι τρεις νεαροί σωµατοφύλακες, οι οποίοι εφύλασσαν τον βασιλέα, είπαν ο ένας προς τον άλλον·
Α Εσδ. 3,5   είπωµεν έκαστος ηµών ένα λόγον, ός υπερισχύσει· και ού εάν φανή το ρήµα αυτού σοφώτερον τού ετέρου, δώσει
αυτώ Δαρείος ο βασιλεύς δωρεάς µεγάλας και επινίκια µεγάλα
Α Εσδ. 3,5  “ας πη ο καθένας από ηµάς µίαν γνώµην, δια να ίδωµεν τίνος θα είναι η καλυτέρα. Εις εκείνον δε, του οποίου η
γνώµη θα είναι σοφωτέρα από την γνώµην των άλλων, ο βασιλεύς Δαρείος θα δώση µεγάλας δωρεάς και θα απονείµη
µεγάλον έπαινον.
Α Εσδ. 3,6   και πορφύραν περιβαλέσθαι και εν χρυσώµασι πίνειν και επί χρυσώ καθεύδεν και άρµα χρυσοχάλινον και
κίδαριν βυσσίνην και µανιάκην περί τον τράχηλον,
Α Εσδ. 3,6  Ο βασιλεύς θα εγκρίνη, ώστε αυτός να ενδυθή πορφύραν, να πίνη µε χρυσά ποτήρια, να κοιµάται επάνω εις
χρυσήν κλίνην, να έχη άρµα, του οποίου οι ίπποι θα φέρουν χρυσούς χαλινούς, να φορή κίδαριν εις την κεφαλήν του από
βύσσον και περιδέραιον γύρω από τον τράχηλόν του.
Α Εσδ. 3,7   και δεύτερος καθιείται Δαρείου διά την σοφίαν αυτού και συγγενής Δαρείου κληθήσεται.
Α Εσδ. 3,7  Αυτός θα έχη την δευτέραν µετά τον Δαρείον θέσιν ένεκα της σοφίας του και θα αναγνωρισθή συγγενής του
Δαρείου”.
Α Εσδ. 3,8   και τότε γράψαντες έκαστος τον εαυτού λόγον εσφραγίσαντο και έθηκαν υπό το προσκεφάλαιον Δαρείου τού
βασιλέως και είπαν·
Α Εσδ. 3,8  Εγραψαν τότε ο καθένας από αυτούς την γνώµην του, την εσφράγισαν και έθεσαν αυτήν κάτω από το
προσκεφάλαιον του βασιλέως και είπαν·
Α Εσδ. 3,9   όταν εγερθή ο βασιλεύς, δώσουσιν αυτώ το γράµµα, και ον αν κρίνη ο βασιλεύς και οι τρεις µεγιστάνες της
Περσίδος ότι ού ο λόγος αυτού σοφώτερος, αυτώ δοθήσεται το νίκος καθώς γέγραπται.
Α Εσδ. 3,9  “όταν εξυπνήση ο βασιλεύς, θα δώσωµεν εις αυτόν τας γραπτάς αυτάς γνώµας µας και εις εκείνον, του οποίου η
γραπτή γνώµη ήθελε προκριθή ως σοφωτέρα από τον βασιλέα και τους τρεις µεγιστάνας της Περσίας, θα δοθή η νίκη,
όπως έχοµεν γραπτώς συµφωνήσει”.
Α Εσδ. 3,10  ο είς έγραψεν, υπερισχύει ο οίνος.
Α Εσδ. 3,10    Ο ένας από αυτούς έγραψεν ότι το κρασί είναι το ισχυρότερον.
Α Εσδ. 3,11  ο έτερος έγραψεν, υπερισχύει ο βασιλεύς.
Α Εσδ. 3,11     Ο άλλος έγραψεν ισχυρότερος είναι ο βασιλεύς,
Α Εσδ. 3,12  ο τρίτος έγραψεν, υπερισχύουσιν αι γυναίκες, υπέρ δε πάντα νικά η αλήθεια.
Α Εσδ. 3,12    ο δε τρίτος έγραψεν, ισχυρότεροι από όλους είναι αι γυναίκες, αλλά υπεράνω από όλα νικά η αλήθεια.
Α Εσδ. 3,13  και ότε εξηγέρθη ο βασιλεύς, λαβόντες το γράµµα έδωκαν αυτώ, και ανέγνω.
Α Εσδ. 3,13    Οταν ο βασιλεύς εσηκώθη, επήραν τα γραπτά αυτά κείµενα και τα έδωσαν στον βασιλέα, ο δε βασιλεύς τα
ανέγνωσε.
Α Εσδ. 3,14  και εξαποστείλας εκάλεσε πάντας τους µεγιστάνας της Περσίδος και της Μηδείας και τους σατράπας και
στρατηγούς και τοπάρχας και υπάτους και εκάθισεν εν τώ χρηµατιστηρίω, και ανεγνώσθη το γράµµα ενώπιον αυτών.
Α Εσδ. 3,14    Ο βασιλεύς έστειλε τότε αγγελιαφόρους και εκάλεσεν όλους τους µεγιστάνας της Περσίας και της Μηδίας,
τους σατράπας, τους στρατηγούς, τους διοικητάς χωρών και τους άλλους ανωτάτους άρχοντας, τους ώρισε να καθίσουν
εις την αίθουσαν του ανακτόρου του και ενώπιον αυτών ανεγνώσθησαν αι γραπταί γνώµαι.
Α Εσδ. 3,15  και είπε· καλέσατε τους νεανίσκους, και αυτοί δηλώσουσι τους λόγους εαυτών· και εκλήθησαν και εισήλθοσαν.
Α Εσδ. 3,15    Κατόπιν διέταξεν ο βασιλεύς· “καλέσατε τους νεαρούς δούλους µου, δια να αποσαφηνίσουν εδώ τας γνώµας
των”. Αυτοί εκλήθησαν και εισήλθον εις την αίθουσαν του ανακτόρου.
Α Εσδ. 3,16  και είπαν αυτοίς· απαγγείλατε ηµίν περί των γεγραµµένων.
Α Εσδ. 3,16    Ο βασιλεύς και οι άρχοντες είπαν προς αυτούς· “αναλύσατέ µας αυτά, τα οποία έχετε γράψει”.
Α Εσδ. 3,17  Καί ήρξατο ο πρώτος ο είπας περί της ισχύος τού οίνου και έφη ούτως· άνδρες , πώς υπερισχύει ο οίνος; πάντας
τους ανθρώπους τους πιόντας αυτόν πλανά την διάνοιαν·
Α Εσδ. 3,17    Πρώτος ήρχισεν εκείνος, που είχε γράψει ότι ο οίνος είναι ο ισχυρότερος και είπεν ως εξής· “άνδρες, ερωτάτε
πως ο οίνος είναι ο ισχυρότερος; Ακούσατε. Αυτός πλανά την σκέψιν όλων των ανθρώπων, οι οποίοι τον πίνουν.
Α Εσδ. 3,18  τού τε βασιλέως και τού ορφανού ποιεί την διάνοιαν µίαν, την τε τού οικέτου και την τού ελευθέρου, την τε τού
πένητος και την τού πλουσίου.



Α Εσδ. 3,18    Αυτός κάµνει την σκέψιν του βασιλέως και του ορφανού, του δούλου και του ελευθέρου ίσην, του πτωχού και
του πλουσίου µίαν και την αυτήν.
Α Εσδ. 3,19  και πάσαν διάνοιαν µεταστρέφει εις ευωχίαν και ευφροσύνην και ου µέµνηται πάσαν λύπην και πάν οφείληµα.
Α Εσδ. 3,19    Καθε σκέψιν την µεταβάλλει εις χαράν και ευφροσύνην. Αυτός κάµνει τον άνθρωπον να µη ενθυµήται ούτε
λύπην ούτε χρέος.
Α Εσδ. 3,20  και πάσας καρδίας ποιεί πλουσίας και ου µέµνηται βασιλέα ουδέ σατράπην και πάντα διά ταλάντων ποιεί
λαλείν.
Α Εσδ. 3,20   Καµνει τας καρδίας πλουσίας, ώστε αυτός, που πίνει οίνον, να µη λαµβάνη υπ' όψιν ούτε βασιλείς ούτε
σατράπας. Και κάµνει τον καθένα να οµιλή περί πάντων κατά πλούσιον και γενναιόδωρον τρόπον.
Α Εσδ. 3,21  και ου µέµνηται, όταν πίνωσι, φιλιάζειν φίλοις και αδελφοίς, και µετ ου πολύ σπώνται τας µαχαίρας·
Α Εσδ. 3,21    Αυτός κάµνει φίλους και αδελφούς, όταν πίνουν οίνον, να µη ενθυµούνται την φιλίαν και την συγγένειάν των
και έπειτα από ολίγον να ανασπούν τας µαχαίρας ο ενας εναντίον του άλλου.
Α Εσδ. 3,22  και όταν από τού οίνου εγερθώσιν, ου µέµνηνται ά έπραξαν.
Α Εσδ. 3,22   Και όταν συνέλθουν από την µέθην, δεν ενθυµούνται εκείνα που έπραξαν.
Α Εσδ. 3,23  ώ άνδρες, ουχ υπερισχύει ο οίνος, ότι ούτως αναγκάζει ποιείν; και εσίγησεν ούτως είπας.
Α Εσδ. 3,23    Ω άνδρες, δεν είναι ισχυρότερος ο οίνος, αφού αναγκάζει όλους µας να πράττωµεν τέτοια πράγµατα;” Αυτά
είπε και εσιώπησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Εσδ. 4,1   Καί ήρξατο ο δεύτερος λαλείν, ο είπας περί της ισχύος τού βασιλέως·
Α Εσδ. 4,1  Ηρχισεν έπειτα να οµιλή ο δεύτερος, εκείνος ο οποίος είχεν είπει περί της ισχύος του βασιλέως.
Α Εσδ. 4,2   ώ άνδρες, ουχ υπερισχύουσιν οι άνθρωποι, την γήν και την θάλασσαν κατακρατούντες και πάντα τα εν αυτοίς;
Α Εσδ. 4,2  “Ω άνδρες, είπεν, οι άνθρωποι δεν υπερέχουν κατά την ισχύν, αφού είναι κύριοι της ξηράς και της θαλάσσης και
όλων όσα υπάρχουν εις αυτάς;
Α Εσδ. 4,3   ο δε βασιλεύς υπερισχύει και κυριεύει αυτών και δεσπόζει αυτών, και πάν ό εάν είπη αυτοίς, ενακούουσιν.
Α Εσδ. 4,3  Ο βασιλεύς όµως είναι ισχυρότερος από όλους τους ανθρώπους, είναι κύριος αυτών, εξουσιάζει επάνω εις αυτούς
και παν ο,τι θα είπη εις αυτούς, εκείνοι τον υπακούουν.
Α Εσδ. 4,4   εάν είπη αυτοίς ποιήσαι πόλεµον έτερος προς τον έτερον, ποιούσιν· εάν δε εξαποστείλη αυτούς προς τους
πολεµίους, βαδίζουσι και κατεργάζονται τα όρη και τα τείχη και τους πύργους,
Α Εσδ. 4,4  Εάν ο βασιλεύς τους διατάξη να κάµουν πόλεµον ο ενας εναντίον του άλλου, οι άνθρωποι τον κάµνουν. Εάν ο
βασιλεύς αποστείλη τους στρατιώτας του εναντίον εχθρών, αυτοί βαδίζουν όπως διετάχθησαν και τα πάντα κάµνουν δια
να καθυποτάξουν όρη, τείχη και πύργους.
Α Εσδ. 4,5   φονεύουσι και φονεύονται, και τον λόγον τού βασιλέως ου παραβαίνουσιν· εάν δε νικήσωσι, τώ βασιλεί
κοµίζουσι πάντα, και όσα εάν προνοµεύσωσι και τα άλλα πάντα.
Α Εσδ. 4,5  Φονεύουν και φονεύονται και την διαταγήν του βασιλέως δεν παραβαίνουν. Εάν νικήσουν, στον βασιλέα φέρουν
τα πάντα, όσα θα λαφυραγωγήσουν και όλα τα άλλα, χωρίς καµµίαν εξαίρεσιν.
Α Εσδ. 4,6   και όσοι ου στρατεύονται ουδέ πολεµούσιν, αλλά γεωργούσι την γήν, πάλιν όταν σπείρωσι, θερίσαντες
αναφέρουσι τώ βασιλεί· και έτερος τον έτερον αναγκάζοντες αναφέρουσι τους φόρους τώ βασιλεί.
Α Εσδ. 4,6  Οσοι δε από τους ανθρώπους δεν επιστρατεύονται και δεν λαµβάνουν µέρος στον πόλεµον, αλλά επιδίδονται εις
την γεωργίαν, αυτοί, όταν σπείρουν και θερίσουν, προσφέρουν τα προϊόντα των στον βασιλέα. Και αναγκάζει ο ένας τον
άλλον να πληρώνουν τους φόρους στον βασιλέα.
Α Εσδ. 4,7   και αυτός είς µόνος εστίν· εάν είπη αποκτείναι, αποκτέννουσιν· εάν είπη αφείναι, αφιούσιν·
Α Εσδ. 4,7  Αυτός είναι ο ένας και απόλυτος κύριος. Εάν διατάξη να εκτελέσουν κάποιον, τον εκτελούν. Εάν είπη να τον
αφήσουν ελεύθερον, τον αφήνουν.
Α Εσδ. 4,8   είπε πατάξαι, τύπτουσιν· είπεν ερηµώσαι, ερηµούσιν· είπεν οικοδοµήσαι, οικοδοµούσιν·
Α Εσδ. 4,8  Εάν διατάξη ο βασιλεύς να κτυπήσουν κάποιον, τον κτυπούν. Είπε να ερηµώσουν περιοχάς, και τας ερηµώνουν.
Είπε να ανοικοδοµήσουν οικίας και πόλεις, και τας ανοικοδοµούν.
Α Εσδ. 4,9   είπεν εκκόψαι, εκκόπτουσιν· είπε φυτεύσαι, φυτεύουσι.
Α Εσδ. 4,9  Είπεν ο βασιλεύς να υλοτοµήσουν περιοχάς και ξερριζώνουν τα πάντα. Είπεν ο βασιλεύς να κάµουν
δενδροφυτεύσεις οι άνθρωποι και εκείνοι δενδροφυτεύουν.
Α Εσδ. 4,10  και πάς ο λαός αυτού και αι δυνάµεις αυτού ενακούουσι. προς δε τούτοις, αυτός ανάκειται, εσθίει και πίνει και
καθεύδει,
Α Εσδ. 4,10    Ολος ο λαός του και αι στρατιωτικαί δυνάµεις υπακούουν εις αυτόν. Επί πάσι δε τούτοις, αυτός ανακλίνεται
παρά την τράπεζαν του φαγητού, τρώγει και πίνει και κατόπιν κοιµάται,
Α Εσδ. 4,11  αυτοί δε τηρούσι κύκλω περί αυτόν και ου δύνανται έκαστος απελθείν και ποιείν τα έργα αυτού , ουδέ
παρακούουσιν αυτού.
Α Εσδ. 4,11     οι άνθρωποι κύκλω από αυτόν φρουρούν και δεν ηµπορεί κανείς να απέλθη και να ασχοληθή µε τα έργα του,
ούτε και παρακούουν αυτόν εις τίποτε.
Α Εσδ. 4,12  ώ άνδρες, πώς ουχ υπερισχύει ο βασιλεύς, ότι ούτως επάκουστός εστι; και εσίγησεν.
Α Εσδ. 4,12    Ω άνδρες, πως ο βασιλεύς δεν υπερέχει από όλους κατά την ισχύν, αφού κατ' αυτόν τον τρόπον υπακούεται
από όλους και εις όλα;” Επειτα από αυτά εσιώπησεν.
Α Εσδ. 4,13  Ο δε τρίτος ο είπας περί των γυναικών και της αληθείας -ούτός εστι Ζοροβάβελ- ήρξατο λαλείν· άνδρες,
Α Εσδ. 4,13    Ο δε τρίτος, ο οποίος εξέφρασε την γνώµην ότι αι γυναίκες και η αλήθεια υπερισχύουν- αυτός είναι ο
Ζοροβάβελ- ηρχισε να οµιλή και να αναπτύσση την γνώµην του.
Α Εσδ. 4,14  ου µέγας ο βασιλεύς και πολλοί οι άνθρωποι και ο οίνος ισχύει; τις ούν ο δεσπόζων αυτών ή τις ο κυριεύων
αυτών; ουχ αι γυναίκες;
Α Εσδ. 4,14    “Ω άνδρες, είπε, πράγµατι δεν είναι µέγας ο βασιλεύς και πολλοί οι άνθρωποι και δεν έχει όντως µεγάλην ισχύν



ο οίνος; Ποίος όµως είναι εκείνος, ο οποίος επιβάλλεται επάνω εις αυτούς και ποιός είναι εκείνος, ο οποίος κυριαρχεί επάνω
των; Δεν είναι αι γυναίκες;
Α Εσδ. 4,15  αι γυναίκες εγέννησαν τον βασιλέα και πάντα τον λαόν, ός κυριεύει της θαλάσσης και της γής·
Α Εσδ. 4,15    Αι γυναίκες εγέννησαν τον βασιλέα και όλους τους λαούς, οι οποίοι κυριαρχούν εις την θάλασσαν και την
ξηράν.
Α Εσδ. 4,16  και εξ αυτών εγένοντο, και αύται εξέθρεψαν αυτούς τους φυτεύσαντας τους αµπελώνας, εξ ών ο οίνος γίνεται.
Α Εσδ. 4,16    Από αυτάς εγεννήθησαν οι βασιλείς και οι άλλοι άνθρωποι και αυταί ανέθρεψαν και εκείνους, που εφύτευσαν
αµπελώνας, εκ των οποίων αµπελώνων παράγεται ο οίνος.
Α Εσδ. 4,17  και αύται ποιούσι τας στολάς των ανθρώπων, και αύται ποιούσι δόξαν τοίς ανθρώποις, και ου δύνανται οι
άνθρωποι χωρίς των γυναικών είναι.
Α Εσδ. 4,17    Αυταί κατασκευάζουν τας στολάς των ανθρώπων και αυταί ενεργούν, δια να έχουν καλήν εµφάνισιν και
δόξαν οι άνθρωποι, γενικώτερον δε δεν ηµπορούν να υπάρξουν και να ζήσουν οι άνθρωποι χωρίς τας γυναίκας.
Α Εσδ. 4,18  εάν δε συναγάγωσι χρυσίον και αργύριον και πάν πράγµα ωραίον και ίδωσι γυναίκα µίαν καλήν τώ είδει και
τώ κάλλει,
Α Εσδ. 4,18    Εάν δε οι άνδρες συγκεντρώσουν χρυσόν και άργυρον και κάθε άλλο ωραίον πράγµα, όταν ίδουν µίαν ευειδή
γυναίκα και καλής σωµατικής διαπλάσεως,
Α Εσδ. 4,19  ταύτα πάντα αφέντες, εις αυτήν εκκέχηναν και χάσκοντες το στόµα θεωρούσιν αυτήν, και πάντες αυτήν
αιρετίζουσι µάλλον ή το χρυσίον και το αργύριον και πάν πράγµα ωραίον.
Α Εσδ. 4,19    αφήνουν όλα τα άλλα και την παρατηρούν χάσκοντες και µε άνρικτον το στόµα. Και όλοι προτιµούν αυτήν
µάλλον παρά τον χρυσόν και τον άργυρον και κάθε τι άλλο ωραίον πράγµα.
Α Εσδ. 4,20  άνθρωπος τον εαυτού πατέρα εγκαταλείπει, ός εξέθρεψεν αυτόν, και την ιδίαν χώραν και προς την ιδίαν
γυναίκα κολλάται
Α Εσδ. 4,20   Καθε άνθρωπος εγκαταλείπει τον πατέρα του, αυτόν ο οποίος τον ανέθρεψε, εγκαταλείπει και την πατρίδα του
και προσκολλάται προς την γυναίκα του.
Α Εσδ. 4,21  και µετά της γυναικός αφίησι την ψυχήν και ούτε τον πατέρα µέµνηται ούτε την µητέρα ούτε την χώραν.
Α Εσδ. 4,21    Προς χάριν της γυναικός του θυσιάζει την ζωήν του και δεν ενθυµείται ούτε τον πατέρα του , ούτε την µητέρα
του, ούτε την πατρίδα του.
Α Εσδ. 4,22  και εντεύθεν δεί υµάς γνώναι ότι αι γυναίκες κυριεύουσιν υµών· ουχί πονείτε και µοχθείτε, και πάντα ταίς
γυναιξί δίδοτε και φέρετε;
Α Εσδ. 4,22   Από όλα αυτά, που σας είπα, είσθε υποχρεωµένοι και σεις να αναγνωρίσετε, ότι αι γυναίκες κυριαρχούν επάνω
σας. Σεις οι ίδιοι δεν εργάζεσθε και δεν υποβάλλεσθε εις κόπους και ταλαιπωρίας, και όλας τας προσόδους σας δίδετε και
φέρετε εις τας γυναίκας σας;
Α Εσδ. 4,23  και λαµβάνει ο άνθρωπος την ροµφαίαν αυτού και εκπορεύεται εξοδεύειν και ληστεύειν και κλέπτειν και εις
την θάλασσαν πλείν και ποταµούς·
Α Εσδ. 4,23   Ο άνθρωπος παίρνει το ξίφος του, φεύγει από το σπίτι, εξέρχεται δια να ληστεύση και κλέψη, πλέει εις
ποταµούς και θαλάσσας.
Α Εσδ. 4,24  και τον λέοντα θεωρεί και εν σκότει βαδίζει, και όταν κλέψη και αρπάση και λωποδυτήση, τή ερωµένη
αποφέρει.
Α Εσδ. 4,24   Κατά τας επιχειρήσστου αυτάς βλέπει τον λέοντα και τον καταφρονεί. Βαδίζει εις τα σκότη, δια να επιτύχη στο
σκοτεινόν έργον του. ' Οταν δε κλέψη και αρπάση και λωποδυτήση, φέρει όλα αυτά εις την ερωµένην του.
Α Εσδ. 4,25  και πλείον αγαπά άνθρωπος την ιδίαν γυναίκα µάλλον ή τον πατέρα και την µητέρα·
Α Εσδ. 4,25   Γενικώτερον οι άνδρες αγαπούν πολύ περισσότερον την γυναίκα των από τον πατέρα και την µητέρα των.
Α Εσδ. 4,26  και πολλοί απενοήθησαν· ταίς ιδίαις διανοίαις διά τας γυναίκας και δούλοι εγένοντο δι αυτάς,
Α Εσδ. 4,26 Πολλοί άνδρες ετρελλάθηκαν και έχασαν τα λογικά των εξ αιτίας των γυναικών και έγιναν προς χάριν εκείνων
δούλοι.
Α Εσδ. 4,27  και πολλοί απώλοντο και εσφάλησαν και ηµάρτοσαν διά τας γυναίκας.
Α Εσδ. 4,27   Πολλοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι κατεστράφησαν και περιέπεσαν εις σφάλµατα και παρέβησαν το θέληµα του
Θεού εξ αιτίας των γυναικών.
Α Εσδ. 4,28  και νύν ου πιστεύετέ µοι; ουχί µέγας ο βασιλεύς τή εξουσία αυτού; ουχί πάσαι αι χώραι ευλαβούνται άψασθαι
αυτού;
Α Εσδ. 4,28   Ακόµη εξακολουθείτε να µη πιστεύετε αυτά, που σας είπα; Ιδού ένα παράδειγµα. Δεν είναι µέγας ο βασιλεύς µε
την απεριόριστον εξουσίαν, που έχει; Οι κάτοικοι όλων των χωρών δεν φοβούνται και να εγγίσουν απλώς αυτόν;
Α Εσδ. 4,29  εθεώρουν αυτόν και Απάµην την θυγατέρα Βαρτάκου τού θαυµαστού, την παλλακήν τού βασιλέως, καθηµένην
εν δεξιά τού βασιλέως
Α Εσδ. 4,29   Και όµως έβλεπα τον βασιλέα αυτόν και την Απάµην, την θυγατέρα του αξιοθαυµάστου Βαρτάκου, η οποία
είναι δευτέρας σειράς σύζυγος του βασιλέως, την έβλεπα να κάθεται δεξιά από τον βασιλέα,
Α Εσδ. 4,30  και αφαιρούσαν το διάδηµα από της κεφαλής τού βασιλέως και επιτιθούσαν εαυτή και εράπιζε τον βασιλέα τή
αριστερά·
Α Εσδ. 4,30   να αφαιρή το βασιλικόν διάδηµα από την κεφαλήν του βασιλέως και να το θέτη στο ιδικόν της κεφάλι και να
ραπίζη τον βασιλέα µε το αριστερό της χέρι.
Α Εσδ. 4,31  και προς τούτοις ο βασιλεύς χάσκων το στόµα εθεώρει αυτήν. και εάν προσγελάση αυτώ, γελά· εάν δε πικρανθή
επ αυτόν, κολακεύει αυτήν, όπως διαλλαγή αυτώ.
Α Εσδ. 4,31    Παρ όλα αυτά ο βασιλεύς την έβλεπε µε ανοικτόν το στόµα. Εάν εκείνη εγελούσε, εγελούσε και ο βασιλεύς. Εάν
εκείνη εφαίνετο πικραµµένη και στενοχωρηµένη εναντίον του, ο βασιλεύς την εκολάκευε, δια να συµφιλιωθή προς αυτόν.
Α Εσδ. 4,32  ώ άνδρες, πώς ουχί ισχυραί αι γυναίκες, ότι ούτως πράσσουσι;
Α Εσδ. 4,32   Ω άνδρες, πως λοιπόν δεν είναι αι γυναίκες ισχυρότεραι από τους άνδρας, αφού αυταί τέτοια έργα κάνουν εις
βάρος των ανδρών;”



Α Εσδ. 4,33  και τότε ο βασιλεύς και οι µεγιστάνες έβλεπον είς τον έτερον. και ήρξατο λαλείν περί της αληθείας.
Α Εσδ. 4,33    Ο βασιλεύς και οι επίσηµοι άνδρες του, όταν ήκουσαν όλα αυτά, παρατηρούσαν ο ένας τον άλλον µε πολλήν
έκπληξιν. Ο Ζοροβάβελ ήρχισε τότε, να αναπτύσση την γνώµην του περί της δυνάµεως, την οποίαν έχει η αλήθεια και είπε·
Α Εσδ. 4,34  άνδρες, ουχί ισχυραί αι γυναίκες; µεγάλη η γη και υψηλός ο ουρανός και ταχύς τώ δρόµω ο ήλιος, ότι στρέφεται
εν τώ κύκλω τού ουρανού και πάλιν αποτρέχει εις τον εαυτού τόπον εν µια ηµέρα.
Α Εσδ. 4,34   “Ω άνδρες, ισχυραί δεν είναι αι γυναίκες; Βεβαίως· αλλά µεγάλη είναι η γη και υψηλός ο ουρανός και ταχύς ο
ήλιος εις την διαδροµήν του, διότι στρέφεται στον κύκλον του ουρανού και πάλιν επανέρχεται στον τόπον , από τον οποίον
εξεκίνησε κατά το διάστηµα µιας µόνον ηµέρας.
Α Εσδ. 4,35  ουχί µέγας ός ταύτα ποιεί; και η αλήθεια µεγάλη και ισχυροτέρα παρά πάντα.
Α Εσδ. 4,35    Αλλά δεν είναι ασυγκρίτως πολύ µέγας αυτός, ο οποίος τα εδηµιούργησεν; Η Αλήθεια, λοιπόν, είναι µεγάλη
και πολύ ισχυροτέρα από όλα αυτά.
Α Εσδ. 4,36  πάσα η γη την αλήθειαν καλεί, και ο ουρανός αυτήν ευλογεί, και πάντα τα έργα σείεται και τρέµει, και ουκ έστι
µετ αυτής άδικον ουδέν.
Α Εσδ. 4,36   Ολόκληρος η γη την αλήθειαν προσκαλεί. Ο ουρανός αυτήν επαινεί και όλα τα δηµιουργήµατα
συγκλονίζονται και τρέµουν ενώπιόν της· και δεν υπάρχει µαζή µε την αλήθειαν, τίποτε απολύτως το άδικον.
Α Εσδ. 4,37  άδικος ο οίνος, άδικος ο βασιλεύς, άδικοι αι γυναίκες, άδικοι πάντες οι υιοί των ανθρώπων, και άδικα πάντα τα
έργα αυτών τα τοιαύτα· και ουκ έστιν εν αυτοίς αλήθεια, και εν τή αδικία αυτών απολούνται.
Α Εσδ. 4,37    Αδικος όµως είναι ο οίνος, άδικος είναι ο βασιλεύς, άδικοι είναι αι γυναίκες, άδικοι είναι όλοι οι υιοί των
ανθρώπων, και άδικα όλα τα τοιαύτα έργα των. Και δεν υπάρχει εις αυτούς αλήθεια· Και εις τας αδικίας των αυτοί
καταστρέφονται.
Α Εσδ. 4,38  η δε αλήθεια µένει και ισχύει εις τον αιώνα και ζή και κρατεί εις τον αιώνα τού αιώνος.
Α Εσδ. 4,38   Η αλήθεια όµως, (δηλαδή ο Θεός) µένει παντοτεινή. Εχει δύναµιν και κύρος αιώνιον. Ζη και κυριαρχεί στους
αιώνας των αιώνων.
Α Εσδ. 4,39  και ουκ έστι παρ αυτήν λαµβάνειν πρόσωπα, ουδέ διάφορα, αλλά τα δίκαια ποιεί από πάντων των αδίκων και
πονηρών· και πάντες ευδοκούσι τοίς έργοις αυτής, και ουκ έστιν εν τή κρίσει αυτής ουδέν άδικον.
Α Εσδ. 4,39   Αυτή δεν λαµβάνει υπ' όψιν της πρόσωπα, ούτε κάνει διάκρισιν µεταξύ επισήµων και ανεπισήµων, ισχυρών και
αδυνάτων. Αλλά πράττει πάντοτε το δίκαιον ενώπιον όλων, και ακόµη των αδίκων και πονηρών ανθρώπων. Ολοι δε
επιδοκιµάζουν και ευχαριστούνται εις τα έργα της. Οταν αυτή κρίνη, δεν υπάρχει τίποτε το άδικον.
Α Εσδ. 4,40  και αυτή η ισχύς και το βασίλειον και η εξουσία και η µεγαλειότης των πάντων αιώνων. ευλογητός ο Θεός της
αληθείας.
Α Εσδ. 4,40   Εις αυτήν λοιπόν υπάρχει και ανήκει η ισχύς και η κυριότης και η εξουσία και η µεγαλειότης εις όλους τους
αιώνας. Δοξασµένος ας είναι ο Θεός της αληθείας” !
Α Εσδ. 4,41  και εσιώπησε τού λαλείν· και πάς ο λαός τότε εφώνησε, και τότε είπον· µεγάλη η αλήθεια και υπερισχύει.
Α Εσδ. 4,41    Ο Ζοροβάβελ, αφού είπεν αυτά, έπαυσε πλέον να οµιλή. Ολοι τότε, όσοι ήσαν συγκεντρωµένοι, ανεφώνησαν
και είπαν µε ένα στόµα· “µεγάλη πράγµατι είναι η αλήθεια και αυτή έχει ισχύν και δύναµιν ανωτέραν από όλους και από
όλα”.
Α Εσδ. 4,42  Τότε ο βασιλεύς είπεν αυτώ· αίτησαι ό θέλεις πλείω των γεγραµµένων, και δώσοµέν σοι ον τρόπον ευρέθης
σοφώτερος, και εχόµενός µου καθήση, και συγγενής µου κληθήση.
Α Εσδ. 4,42   Τοτε είπεν ο βασιλεύς προς τον Ζοροβάβελ· “ζήτησέ µου ο,τι θέλεις και περισσότερα ακόµη από εκείνα, που
είναι γραµµένα εις την συµφωνίαν σας. Εγώ θα σου δώσω κάθε τι, που θα µου ζητήσης, διότι συ ανεδείχθης σοφότερος
από όλους. Θα παρακάθεσαι πλησίον µου και θα ονοµασθής συγγενής µου”.
Α Εσδ. 4,43  τότε είπε τώ βασιλεί· µνήσθητι την ευχήν, ήν ηύξω, οικοδοµήσαι την Ιερουσαλήµ εν τή ηµέρα, ή το βασίλειόν
σου παρέλαβες,
Α Εσδ. 4,43   Τοτε ο Ζοροβάβελ είπεν στον βασιλέα· “ενθυµησου το τάµα, που έκαµες την ηµέραν, κατά την οποίαν ανέλαβες
την βασιλείαν σου, να ανοικοδοµήσης, δηλαδή, την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,44  και πάντα τα σκεύη τα ληφθέντα εξ Ιερουσαλήµ και εκπέµψαι, ά εχώρισε Κύρος, ότε ηύξατο εκκόψαι
Βαβυλώνα, και ηύξατο εξαποστείλαι εκεί.
Α Εσδ. 4,44   Ενθυµήσου επίσης την υπόσχεσίν σου, ότι θα επιστρέψης όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία έχουν αφαιρεθή από την
Ιερουσαλήµ και τα οποία ο Κύρος, όταν επρόκειτο να κατακυριεύση την Βαβυλώνα, έκαµε τάµα, τα εξεχώρισε και έταξε να
τα αποστείλη πάλιν εκεί εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,45  και σύ ηύξω οικοδοµήσαι τον ναόν, ον ενεπύρισαν οι Ιδουµαίοι, ότε ηρηµώθη η Ιουδαία υπό των Χαλδαίων.
Α Εσδ. 4,45   Συ δε έταξες να ανοικοδοµήσης τον ναόν, τον οποίον επυρπόλησαν οι Ιδουµαίοι, όταν είχεν ερηµωθή και
καταστροφή η Ιουδαία από τους Χαλδαίους.
Α Εσδ. 4,46  και νύν τούτό εστιν, ό σε αξιώ, κύριε βασιλεύ, και ό αιτούµαί σε, και αύτη εστίν η µεγαλωσύνη η παρά σού·
δέοµαι ούν ίνα ποιήσης την ευχήν, ήν ηύξω τώ βασιλεί τού ουρανού ποιήσαι εκ στόµατός σου.
Α Εσδ. 4,46   Τωρα, λοιπόν, αυτή είναι η αξίωσις, την οποίαν έχω από σε, κύριε βασιλεύ· αυτό είναι εκείνο το οποίον ζητώ
από σε και αυτή είναι η µεγαλειώδης πράξις, την οποίαν συ ηµπορείς να κάµης. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να εκπληρώσης το
τάξιµο, το οποίον µε το ιδιο σου το στόµα έκαµες στον βασιλέα των ουρανών, προς τον Θεόν”.
Α Εσδ. 4,47  τότε αναστάς Δαρείος ο βασιλεύς κατεφίλησεν αυτόν και έγραψεν αυτώ τας επιστολάς προς πάντας τους
οικονόµους και τοπάρχας και στρατηγούς και σατράπας, ίνα προπέµψωσιν αυτόν και τους µετ αυτού πάντας
αναβαίνοντας οικοδοµήσαι την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,47   Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος εσηκώθη και τον κατεφίλησεν. Εγραψε δε αµέσως και έδωκεν εις αυτόν επιστολάς
απευθυνοµένας προς όλους τους υπαλλήλους, τους διοικητάς, τους στρατηγούς και τους σατράπας, να κατευοδώσουν
ασφαλώς αυτόν και όλους, όσοι θα ανέβαιναν µαζή µε αυτόν, δια να ανοικοδοµήσουν την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,48  και πάσι τοίς τοπάρχαις εν κοίλη Συρία και Φοινίκη και τοίς εν τώ Λιβάνω έγραψεν επιστολάς µεταφέρειν ξύλα
κέδρινα από τού Λιβάνου εις Ιερουσαλήµ και όπως οικοδοµήσωσι µετ αυτού την πόλιν.
Α Εσδ. 4,48   Εις όλους δε τους διοικητάς της κοίλης Συρίας, της Φοινίκης και του Λιβάνου, έγραψεν ο βασιλεύς επιστολάς



να συνεργήσουν, ώστε να µεταφερθούν ξύλα κέδρινα από τον Λιβανον εις την Ιερουσαλήµ, δια να βοηθήσουν τον
Ζοροβάβελ εις την ανοικοδόµησιν της πόλεως.
Α Εσδ. 4,49  και έγραψε πάσι τοίς Ιουδαίοις τοίς αναβαίνουσιν από της βασιλείας εις την Ιουδαίαν υπέρ της ελευθερίας ,
πάντα δυνατόν και τοπάρχην και σατράπην και οικονόµον µη απελεύσεσθαι επί τας θύρας αυτών,
Α Εσδ. 4,49   Εγραψεν επίσης επιστολάς δι' όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι θα ανέβαιναν από το βασίλειόν του εις την
Ιουδαίαν, να αφεθούν ελεύθεροι εις τας ενεργείας των, κανείς δε άρχων και διοικητής και σατράπης και υπάλληλος να µη
έχη το δικαίωµα να πατήση το πόδι του εις την οικίαν των.
Α Εσδ. 4,50  και πάσαν την χώραν, ήν κρατούσιν, αφορολόγητον αυτοίς υπάρχειν, και ίνα οι Ιδουµαίοι αφίωσι τας κώµας,
ας διακρατούσι των Ιουδαίων,
Α Εσδ. 4,50   Εδωσεν επίσης διαταγήν, ώστε η χώρα, την οποίαν θα έχουν οι Ιουδαίοι, να είναι αφορολόγητος. Οι δε
Ιδουµαίοι να αφήσουν ελευθέρας τας κώµας των Ιουδαίων, τας οποίας αυτοί είχον καταλάβει και εκρατούσαν.
Α Εσδ. 4,51  και εις την οικοδοµήν τού ιερού δοθήναι κατ ενιαυτόν τάλαντα είκοσι µέχρι τού οικοδοµηθήναι,
Α Εσδ. 4,51    Διέταξεν επίσης, να δίδωνται κάθε έτος είκοσι τάλαντα δια την ανοικοδόµησίν του ναού, µέχρις ότου
αποπερατωθή.
Α Εσδ. 4,52  και επί το θυσιαστήριον ολοκαυτώµατα καρπούσθαι καθ ηµέραν, καθά έχουσιν εντολήν επτακαίδεκα
προσφέρειν, άλλα τάλαντα, δέκα κατ ενιαυτόν,
Α Εσδ. 4,52   Επίσης να δίδωνται άλλα δέκα τάλαντα κάθε έτος δια τα δεκαεπτά καθηµερινά ολοκαυτώµατα, τα οποία
προσεφέροντο στο θυσιαστήριον, όπως διέτασσεν ο Νοµος.
Α Εσδ. 4,53  και πάσι τοίς προσβαίνουσιν από της Βαβυλωνίας κτίσαι την πόλιν , υπάρχειν την ελευθερίαν, αυτοίς τε και τοίς
εκγόνοις αυτών, και πάσι τοίς ιερεύσι τοίς προσβαίνουσιν.
Α Εσδ. 4,53    Επίσης όλοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι θα επέστρεφον από την Βαβυλώνα, δια να ανοικοδοµήσουν την Ιερουσαλήµ,
να είναι ελεύθεροι αυτοί και οι απόγονοί των. Το ίδιον έπρεπε να πραγµατοποιηθή δι' όλους τους ιερείς, οι οποίοι θα
ανεχώρουν από την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 4,54  έγραψε δε και την χορηγίαν και την ιερατικήν στολήν, εν τίνι λατρεύουσιν εν αυτή.
Α Εσδ. 4,54   Εδωσε δε και έγγραφον εντολήν να παρέχωνται τα απαιτούµενα χρήµατα δια την διατροφήν των ιερέων και
δια τα ιερατικά των ενδύµατα, µε τα οποία αυτοί εκτελούσαν τα της λατρείας.
Α Εσδ. 4,55  και τοίς Λευίταις έγραψε δούναι την χορηγίαν έως της ηµέρας, ής επιτελεσθή ο οίκος και Ιερουσαλήµ
οικοδοµηθήναι,
Α Εσδ. 4,55    Εδωσεν επίσης έγγραφον διαταγήν να χορηγήται η δαπάνη, η απαιτουµένη δια την διατροφήν των Λευϊτών,
µέχρι της ηµέρας, κατά την οποίαν θα αττοπερατωθή ο ναός και θα ανοικοδοµηθή η Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,56  και πάσι τοίς φρουρούσι την πόλιν έγραψε δούναι αυτοίς κλήρους και οψώνια.
Α Εσδ. 4,56   Διέταξεν επίσης να δοθή κλήρος γης και µισθός εις χρήµατα προς όλους τους φρουρούς της πόλεως της
Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,57  και εξαπέστειλε πάντα τα σκεύη, ά εχώρισε Κύρος από Βαβυλώνος· και πάντα, όσα είπε Κύρος ποιήσαι, και
αυτός επέταξε ποιήσαι και εξαποστείλαι εις Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,57    Επί δε τούτοις απέστειλεν όλα τα ιερά σκεύη, τα οποία είχε ξεχωρίσει ο Κύρος από τη Βαβυλώνα δια την
Ιερουσαλήµ, όλα, όσα είχεν υποσχεθή να κάµη ο Κύρος, διέταξε να γίνουν και να αποσταλούν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 4,58  Καί ότε εξήλθεν ο νεανίσκος, άρας το πρόσωπον εις τον ουρανόν εναντίον Ιερουσαλήµ ευλόγησε τώ βασιλεί τού
ουρανού λέγων·
Α Εσδ. 4,58   Οταν ο νεαρός Ζοροβάβελ εβγήκεν από τα ανάκτορα, ύψωσε το πρόσωπόν του στον ουρανόν και µε
κατεύθυνσιν προς την Ιερουσαλήµ εδόξασε τον Βασιλέα του Ουρανού λέγων·
Α Εσδ. 4,59  παρά σού νίκη, και παρά σού η σοφία, και σή η δόξα και εγώ σός οικέτης.
Α Εσδ. 4,59   “Από σε, Κυριε, προέρχεται κάθε νίκη. Από σε πηγάζει κάθε σοφία και εις σε ανήκει όλη η δόξα. Εγώ δε είµαι
δούλος ιδικός σου.
Α Εσδ. 4,60  ευλογητός εί, ός έδωκάς µοι σοφίαν, και σοί οµολογώ, δέσποτα των πατέρων.
Α Εσδ. 4,60   Δοξασµένος λοιπόν είσαι συ, Κυριε, ο οποίος έδωσες εις εµέ αυτήν την σοφίαν. Δοξολογώ, Δέσποτα, σε, Κυριε
των πατέρων ηµών”.
Α Εσδ. 4,61  και έλαβε τας επιστολάς και εξήλθε και ήλθεν εις Βαβυλώνα και απήγγειλε τοίς αδελφοίς αυτού πάσι .
Α Εσδ. 4,61    Τοτε επήρεν ο Ζοροβάβελ τας επιστολάς, ανεχώρησεν αµέσως και µετέβη εις την Βαβυλώνα και ανήγγειλεν εις
όλους τους εκεί αδελφούς του Ιουδαίους τα γεγονότα αυτά.
Α Εσδ. 4,62  και ευλόγησαν τον Θεόν των πατέρων αυτών, ότι έδωκεν αυτοίς άνεσιν και άφεσιν
Α Εσδ. 4,62   Εκείνοι εδοξολόγησαν και ηυχαρίστησαν τον Θεόν των πατέρων των, διότι έδωκεν εις αυτούς άνεσιν και
ελευθερίαν
Α Εσδ. 4,63  αναβήναι και οικοδοµήσαι την Ιερουσαλήµ και το ιερόν, ού ωνοµάσθη το όνοµα αυτού επ αυτώ. και
εκωθωνίζοντο µετά µουσικών και χαράς ηµέρας επτά.
Α Εσδ. 4,63   να επανέλθουν εις την πατρίδα των, δια να ανοικοδοµήσουν την Ιερουσαλήµ και τον ναόν, ο οποίος είχεν απ'
αρχής ανοικοδοµηθή εις τιµήν και δόξαν του Ονόµατός του. Γεµάτοι δε χαράν επανηγύριζαν το χαρµόσυνον γεγονός
πίνοντες οίνον και διασκεδάζοντες µε µουσικά όργανα επί µίαν εβδοµάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Εσδ. 5,1   Μετά δε ταύτα εξελέγησαν αναβήναι αρχηγοί οίκου πατριών κατά φυλάς αυτών και αι γυναίκες αυτών και οι
υιοί αυτών και αι θυγατέρες και οι παίδες αυτών και αι παιδίσκαι και τα κτήνη αυτών.
Α Εσδ. 5,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά όσοι απεφάσισαν να επανέλθουν εις την Ιουδαίαν, ετακτοποιήθησαν κατά φυλάς
και κατά πατριάς µε τους αρχηγούς αυτών. Μαζή δε µε αυτούς ηκολούθησαν αι γυναίκες των, οι υιοί των, αι θυγατέρες, οι
δούλοι και αι δούλαι των, όπως επίσης και τα κτήνη των.
Α Εσδ. 5,2   και Δαρείος συναπέστειλε µετ αυτών ιππείς χιλίους έως τού αποκαταστήσαι αυτούς εις Ιερουσαλήµ µετ ειρήνης
και µετά µουσικών τυµπάνων και αυλών·



Α Εσδ. 5,2  Ο δε Δαρείος έστειλε µαζή µε αυτούς ως συνοδούς χιλίους ιππείς, δια να επαναφέρουν και αποκαταστήσουν
αυτούς ασφαλείς εις την Ιερουσαλήµ, µε µουσικά, τύµπανα και αυλούς.
Α Εσδ. 5,3   και πάντες οι αδελφοί αυτών παίζοντες, και εποίησεν αυτοίς συναναβήναι µετ εκείνων.
Α Εσδ. 5,3  Ολοι δε οι Ισραηλίται µετά χαράς µεγάλης επήραν τον δρόµον της επιστροφής εις Ιερουσαλήµ παίζοντες
µουσικά όργανα. Ο δε Δαρείος απέστειλε µαζή µε αυτούς ως συνοδούς τους ιππείς.
Α Εσδ. 5,4   Καί ταύτα τα ονόµατα των ανδρών των αναβαινόντων κατά πατριάς αυτών εις τας φυλάς επί την µεριδαρχίαν
αυτών.
Α Εσδ. 5,4  Αυτά δε είναι τα ονόµατα των ανδρών, οι οποίοι επέστρεψαν έκαστος στο µερίδιον της κληρονοµίας των κατά
οικογενείας και κατά φυλάς.
Α Εσδ. 5,5   οι ιερείς υιοί Φινεές υιού Ααρών· Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ τού Σαραίου και Ιωακίµ ο τού Ζοροβάβελ τού Σαλαθιήλ
εκ τού οίκου τού Δαυίδ, εκ της γενεάς Φαρές, φυλής δε Ιούδα,
Α Εσδ. 5,5  Οι ιερείς, οι απόγονοι δηλαδή του Φινεές υιού του Ααρών, ήσαν· Ο Ιησούς ο υιός του Ιωσιδέκ, υιού του Σαραίου
και ο Ιωακείµ ο υιός του Ζοροβάβελ υιού του Σαλαθιήλ, ο οποίος κατήγετο από τον οίκον Δαυίδ, από την γενεάν του Φαρές
και την φυλήν του Ιούδα.
Α Εσδ. 5,6   ός ελάλησεν επί Δαρείου τού βασιλέως Περσών λόγους σοφούς εν τώ δευτέρω έτει της βασιλείας αυτού µηνί
Νισάν τού πρώτου µηνός.
Α Εσδ. 5,6  Ο Ζοροβάβελ είναι αυτός, που ωµίλησε και είπε τόσον σοφούς λόγους προς τον βασιλέα των Περσών , τον
Δαρείον, κατά τον πρώτον µήνα, τυν Νισάν, του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου.
Α Εσδ. 5,7   εισί δε ούτοι οι εκ της Ιουδαίας αναβάντες εκ της αιχµαλωσίας της παροικίας, ούς µετώκισε Ναβουχοδονόσορ
βασιλεύς Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα
Α Εσδ. 5,7  Αυτοί δε είναι οι Ιουδαίοι, που επέστρεψαν από τον τόπον της αιχµαλωσίας των και τους οποίους ο
Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, είχε προηγουµένως µεταφέρει και εγκαταστήσει εις την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 5,8   και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήµ και την λοιπήν Ιουδαίαν έκαστος εις την ιδίαν πόλιν, οι ελθόντες µετά
Ζοροβάβελ και Ιησού, Νεεµίου, Ζαραίου, ησαίου, Ενηνέος, Μαρδοχαίου, Βεελσάρου, Ασφαράσου, εελίου, οΐµου, Βαανά, των
προηγουµένων αυτών.
Α Εσδ. 5,8  Επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ και εις την άλλην Ιουδαίαν ο καθένας εις την πόλιν του µαζή µε τον Ζοροβάβελ,
τον Ιησούν, τον Νεεµίαν, τον Ζαραίον, τυν Ρησαίον, τον Ενηνέον, τον Μαρδοχαίον, τον Βεελσάρον, τον Ασφαράσον, τυν
Ρεελίαν, τον Ροΐµον, τον Βαανά, οι οποίοι και ήσαν αρχηγοί των.
Α Εσδ. 5,9   αριθµός των από τού έθνους και οι προηγούµενοι αυτών· υιοί Φόρος δύο χιλιάδες και εκατόν εβδοµηκονταδύο .
υιοί Σαφάτ τετρακόσιοι εβδοµηκονταδύο.
Α Εσδ. 5,9  Ο αριθµός αυτών των ανδρών του Ιουδαϊκού έθνους και των αρχηγών του ήτο ο εξής· Οι της γενεάς του Φορος
ήσαν δύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήκοντα δύο. Οι της γενεάς του Σαφάτ ήσαν τετρακόσιοι εβδοµήκοντα δυο.
Α Εσδ. 5,10  υιοί Αρές επτακόσιοι πεντηκονταέξ.
Α Εσδ. 5,10    Οι της γενεάς του Αρές ήσαν επτακόσιοι, πενήντα εξ.
Α Εσδ. 5,11  υιοί Φαάθ Μωάβ εις τους υιούς Ιησού και Ιωάβ δισχίλιοι οκτακόσιοι δεκαδύο.
Α Εσδ. 5,11     Οι της γενεάς του Φαάθ Μωάβ, δηλαδή οι απόγονοι του Ιησού και του Ιωάβ, ήσαν δύο χιλιάδες οκτακόσιοι
δώδεκα.
Α Εσδ. 5,12  υιοί Ηλάµ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες. υιοί Ζαθουΐ ενακόσιοι εβδοµηκονταπέντε. υιοί Χορβέ
επτακόσιοι πέντε. υιοί Βανί εξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ.
Α Εσδ. 5,12    Οι της γενεάς του Ηλάµ ήσαν χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσαρες. Οι της γενεάς του Ζαθουΐ ήσαν ενεακόσιοι
εβδοµήντα πέντε. Οι της γενεάς του Χορβέ ήσαν επτακόσιοι πέντε. Οι της γενεάς του Βανί ήσαν εξακόσιοι τεσσαράκοντα
οκτώ.
Α Εσδ. 5,13  υιοί Βηβαί εξακόσιοι τριακοντατρείς. υιοί Αργαί χίλιοι τριακόσιοι εικοσιδύο.
Α Εσδ. 5,13    Οι της γενεάς του Βηβαί ήσαν εξακόσιοι τριάκοντα τρεις. Οι της γενεάς του Αργαί ήσαν χίλιοι τριακόσιοι
είκοσι δύο.
Α Εσδ. 5,14  υιοί Αδωνικάν εξακόσιοι τριακονταεπτά. υιοί Βαγοΐ δισχίλιοι εξακόσιοι έξ. υιοί Αδινού τετρακόσιοι
πεντηκοντατέσσαρες.
Α Εσδ. 5,14    Οι της γενεάς του Αδωνικάν ήσαν εξακόσιοι τριάκοντα επτά. Οι της γενεάς του Βαγοΐ ήσαν δύο χιλιάδες
εξακόσιοι εξ. Οι της γενεάς του Αδινού τετρακόσιοι πενήντα τέσσαρες.
Α Εσδ. 5,15  υιοί Ατήρ Εζεκίου ενενηκονταδύο. υιοί Κιλάν και Αζηνάν εξηκονταεπτά. υιοί Αζαρού τετρακόσιοι
τριακονταδύο.
Α Εσδ. 5,15    Οι της γενεάς του Ατήρ του Εζεκίου ήσαν ενενήντα δυο. Οι της γενεάς του Κιλάν και Αζηνάν ήσαν εξήκοντα
επτά. Οι της γενεάς του Αζαρού ήσαν τετρακόσιοι τριάκοντα δύο.
Α Εσδ. 5,16  υιοί Αννίς εκατόν είς. υιοί Αρόµ τριακονταδύο. υιοί Βασαί τριακόσιοι εικοσιτρείς. υιοί Αρσιφουρίθ εκατόν δύο.
Α Εσδ. 5,16    Οι της γενεάς του Αννίς ήσαν εκατόν ένας. Οι άνθρωποι της γενεάς του Αρόµ ήσαν τριάντα δύο. Οι της γενεάς
του Βασαί ήσαν τριακόσιοι είκοσι τρεις. Οι της γενεάς του Αρσιφουρίθ ήσαν εκατόν δύο.
Α Εσδ. 5,17  υιοί Βαιτηρούς τρισχίλιοι πέντε. υιοί εκ Βαιθλωµών εκατόν εικοσιτρείς.
Α Εσδ. 5,17    Οι άνδρες από την πόλιν Βαιτηρούς ήσαν τρεις χιλιάδες πέντε. Οι από την πόλιν Βαιθλωµών ήσαν εκατόν
είκοσι τρεις.
Α Εσδ. 5,18  οι εκ Νετωφάς πεντηκονταπέντε. οι εξ Αναθώθ εκατόν πεντηκονταοκτώ. οι εκ Βαιθασµών τεσσαρακονταδύο.
Α Εσδ. 5,18    Οι από την περιοχήν Νετωφάς ήσαν πενήντα πέντε· από την πόλιν Αναθώθ ήσαν εκατόν πενήντα οκτώ. Οι
άνδρες από την Βαιθασµών ήσαν σαράντα δυο.
Α Εσδ. 5,19  οι εκ Καριαθιρί εικοσιπέντε. οι εκ Καφείρας και Βηρώγ επτακόσιοι τεσσαρακοντατρείς.
Α Εσδ. 5,19    Οι άνδρες από την Καριαθιρί ήσαν είκοσι πέντε. Οι από την Καφείραν και την Βηρώγ ήσαν επτακόσιοι
σαράντα τρεις.
Α Εσδ. 5,20  οι Χαδιασαί και Αµµίδιοι τετρακόσιοι εικοσιδύο. οι εκ Κιραµάς και Γαββής εξακόσιοι είκοσιν είς.
Α Εσδ. 5,20   Οι Χαδιασαί και Αµµίδιοι ήσαν τετρακόσιοι είκοσι δύο. Οι άνδρες εκ της Κιραµάς και της Γαββής ήσαν



εξακόσιοι είκοσι ένας.
Α Εσδ. 5,21  οι εκ Μακαλών εκατόν εικοσιδύο. οι εκ Βετολίω πεντηκονταδύο. υιοί Νιφίς εκατόν πεντηκονταέξ.
Α Εσδ. 5,21    Οι άνδρες από την Μακαλών ήσαν εκατόν είκοσι δύο. Οι άνδρες εκ Βετολίω ήσαν πενήντα δύο. Οι άνδρες οι εκ
του Νιφίς ήσαν εκατόν πενήντα εξ.
Α Εσδ. 5,22  υιοί Καλαµωλάλου και Ωνούς επτακόσιοι εικοσιπέντε. υιοί Ιερεχού διακόσιοι τεσαρακονταπέντε.
Α Εσδ. 5,22   Οι άνδρες εκ Καλαµωλάλου και Ωνούς ήσαν επτακόσιοι είκοσι πέντε. Οι άνδρες Ιερεχού ήσαν διακόσιοι
τεσσαράκοντα πέντε
Α Εσδ. 5,23  υιοί Σανάας τρισχίλιοι τριακόσιοι είς.
Α Εσδ. 5,23    Οι άνδρες οι από την Σαναά ήσαν τρεις χιλιάδες τριακόσιοι ένας.
Α Εσδ. 5,24  οι ιερείς οι υιοί Ιεδδού τού Ιησού εις τους υιούς Σανασίβ οκτακόσιοι εβδοµήκονταδύο. υιοί Εµµηρούθ διακόσιοι
πεντηκονταδύο.
Α Εσδ. 5,24   Οι ιερείς οι εκ της γενεάς του Ιεδδού υιού του Ιησού δηλ. της φυλής του Σανασίβ ήσαν οκτακόσιοι εβδοµήκοντα
δύο. Εκ της γενεάς του Εµµηρούθ διακόσιοι πενήντα δύο.
Α Εσδ. 5,25  υιοί Φασσούρου χίλιοι τεσσαρακονταεπτά. υιοί Χαρµί διακόσιοι δεκαεπτά.
Α Εσδ. 5,25    Εκ της γενεάς του Φασσούρου χίλιοι σαράντα επτά. Εκ της γενεάς του Χαρµί διακόσιοι δέκα επτά.
Α Εσδ. 5,26  οι Λευίται οι υιοί Ιησού και Καδµιήλου και Βάννου και Σουδίου εβδοµηκοντατέσσαρες .
Α Εσδ. 5,26   Οι Λευίται ήσαν η γενεά του Ιησού δηλαδή του Καδοήλου, Βαννου και Σουδίου εβδοµήντα τέσσαρες.
Α Εσδ. 5,27  οι ιεροψάλται υιοί Ασάφ εκατόν εικοσιοκτώ.
Α Εσδ. 5,27    Ιεροψάλται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν εκατόν είκοσι οκτώ.
Α Εσδ. 5,28  οι θυρωροί υιοί Σαλούµ, υιοί Ατάρ, υιοί Τολµάν, υιοί Δακούβ, υιοί Ατητά, υιοί Τωβίς, πάντες εκατόν
τριακονταεννέα.
Α Εσδ. 5,28   Οι θυρωροί ήσαν· η γενεά του Σαλούµ, η γενεά του Ατάρ, η γενεά του Τολµάν, η γενεά του Δακούβ, η γενεά του
Ατητά, η γενεά του Τωβίς, όλοι ούτοι ήσαν εκατόν τριάντα εννέα.
Α Εσδ. 5,29  οι ιερόδουλοι, υιοί Ησαύ, υιοί Ασιφά, υιοί Ταβαώθ, υιοί Κηράς, υιοί Σουδά, υιοί Φαλαίου, υιοί Λαβανά, υιοί
Αγραβά,
Α Εσδ. 5,29   Οι υπηρέται του ναού ήσαν· η γενεά του Ησαύ, γενεά του Ασιφά, η γενεά του Ταβαώθ, η γενεά του Κηράς, η
γενεά του Σουδά, η γενεά του Φαλαίου, η γενεά Λαβανά, η γενεά Αγραβά.
Α Εσδ. 5,30  υιοί Ακούδ, υιοί Ουτά, υιοί Κητάβ, υιοί Ακκαβά, υιοί Συβαΐ, υιοί Ανάν, υιοί Καθουά, υιοί Γεδδούρ,
Α Εσδ. 5,30    Η γενεά του Ακούδ, η γενεά του Ουτά, η γενεά του Κητάβ, η γενεά του 'Ακκαβα, η γενεά του Συβαΐ, η γενεά του
Ανάν, η γενεά του Καθουά, η γενεά του Γεδδούρ,
Α Εσδ. 5,31  υιοί Ιαΐρου, υιοί Δαισάν, υιοί Νοεβά, υιοί Χασεβά, υιοί Καζηρά, υιοί Οζίου, υιοί Φινοέ, υιοί Ασαρά, υιοί Βασθαΐ,
υιοί Ασσανά, υιοί Μανί, υιοί Ναφισί, υιοί Ακούφ, υιοί Αχιβά, υιοί Ασούβ, υιοί Φαρακέµ, υιοί Βασαλέµ,
Α Εσδ. 5,31    η γενεά του Ιαΐρου, η γενεά του Δαισάν, η γενεά του Νοεβά, η γενεά του Χασεβά, η γενεά του Καζηρά, η γενεά
του Οζίου, η γενεά του Φινοέ, η γενεά του Ασαρά, η γενεά του Βασθαΐ, η γενεά του Ασσανά, η γενεά του Μανί, η γενεά του
Ναφισί, η γενεά του Ακούφ, η γενεά του Αχιβά, η γενεά του 'Ασουβ, η γενεά του Φαρακέµ, η γενεά του Βασαλέµ,
Α Εσδ. 5,32  υιοί Μεεδδά, υιοί Κουθά, υιοί Χαρέα, υιοί Βαρχουέ, υιοί Σεράρ, υιοί Θοµοΐ, υιοί Νασί, υιοί Ατεφά.
Α Εσδ. 5,32    η γενεά του Μεεδδά, η γενεά του Κουθά, η γενεά του Χαρέα, η γενεά του Βαρχουέ, η γενεά του Σεράρ, η γενεά
του Θοµοΐ, η γενεά του Νασί και η γενεά του Ατεφά.
Α Εσδ. 5,33  υιοί παίδων Σαλωµών, υιοί Ασσαπφιώθ, υιοί Φαριρά, υιοί Ιειηλί, υιοί Λοζών, υιοί Ισραήλ, υιοί Σαφυΐ,
Α Εσδ. 5,33    Οι απόγονοι των δούλων του Σολοµώντος ήσαν η γενεά του Ασσαπφιώθ, η γενεά του Φαριρά, η γενεά του
Ιειηλί, η γενεά του Λοζών, η γενεά του Ισραήλ, η γενεά του Σαφυί,
Α Εσδ. 5,34  υιοί Αγιά, υιοί Φαχαρέθ, υιοί Σαβιή, υιοί Σαρωθί, υιοί Μισαίας, υιοί Τάς, υιοί Αδδούς, υιοί Σουβά, υιοί Αφερά, υιοί
Βαρωδίς, υιοί Σαφάγ, υιοί Αλλών.
Α Εσδ. 5,34    η γενεά του Αγιά, η γενεά του Φαχαρέθ, η γενεά του Σαβιή, η γενεά του Σαρωθί, η γενεά του Μισσαίας, η γενεά
του Τας, η γενεά του Αδδούς, η γενεά του Σουβά, η γενεά του Αφερρά, η γενεά του Βαρωδίς, η γενεά του Σαφάγ, η γενεά του
Αλλών.
Α Εσδ. 5,35  πάντες οι ιερόδουλοι και οι υιοί των παίδων Σαλωµών τριακόσιοι εβδοµηκονταδύο.
Α Εσδ. 5,35    Ολοι οι υπηρέται του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολοµώντος ήσαν τριακόσιοι εβδοµήκοντα δύο .
Α Εσδ. 5,36  ούτοι αναβάντες από Θερµελέθ και Θελερσάς, ηγούµενος αυτών Χαρααθαλάν και Ααλάρ.
Α Εσδ. 5,36    Αυτοί ήσαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι επέστρεψαν εις την πατρίδα των από Θερµελέθ και Θελερσάς και των οποίων
αρχηγοί ήσαν ο Χαρααθαλάν και ο Ααλάρ.
Α Εσδ. 5,37  και ουκ ηδύναντο απαγγείλαι τας πατριάς αυτών και γενεάς, ως εκ τού Ισραήλ εισιν· υιοί Δαλάν τού υιού τού
Βαενάν, υιοί Νεκωδάν εξακόσιοι πεντηκονταδύο.
Α Εσδ. 5,37    Εκείνοι οι οποίοι δεν ηµπόρεσαν να πιστοποιήσουν πειστικώς, ότι αι οικογένειαί των και η γενεά των ανήκουν
εις την φυλήν του Ισραήλ ήσαν· η γενεά του Δαλάν, υιού του Βαενάν και η γενεά του Νεκωδάν εξακόσιοι πενήντα δύο.
Α Εσδ. 5,38  και εκ των ιερέων οι εµποιούµενοι ιερωσύνης και ουχ ευρέθησαν· υιοί Οβδία, υιοί Ακβώς, υιοί Ιαδδού τού
λαβόντος Αυγίαν γυναίκα των θυγατέρων Φαηζελδαίου, και εκλήθη επί τώ ονόµατι αυτού.
Α Εσδ. 5,38    Επίσης από τους ιερείς, οι οποίοι παρουσιάσθησαν µε την αξίωσιν να ιερατεύσουν αλλά δεν ηµπόρεσαν να
ευρεθούν στους ιερατικούς καταλόγους, ήσαν· η γενεά του Οβδία, η γενεά του Ακβώς, η γενεά του Ιαδδού, ο οποίος έλαβεν
ως σύζυγόν του την Αυγίαν, µίαν από τας θυγατέρας του Φαηζελδαίου, και επήρε το όνοµα αυτού.
Α Εσδ. 5,39  και τούτων ζητηθείσης της γενικής γραφής εν τώ καταλοχισµώ και µη ευρεθείσης, εχωρίσθησαν τού
ιερατεύειν.
Α Εσδ. 5,39    Οταν ανεζητήθη εις τους φυλετικούς καταλόγους η γενεαλογική των καταγωγή και δεν ευρέθη, αυτοί
απεκλείσθησαν από την ιερωσύνην.
Α Εσδ. 5,40  και είπεν αυτοίς Νεεµίας και Ατθαρίας µη µετέχειν των αγίων έως αναστή αρχιερεύς ενδεδυµένος την δήλωσιν
και την αλήθειαν.
Α Εσδ. 5,40   Ο Νεεµίας δε και ο Ατθαρίας απηγόρευσαν εις αυτούς να µετέχουν εις τα άγια πράγµατα, µέχρις ότου



παρουσιασθή αρχιερεύς ενδεδυµένος τα ιερά διάσηµα, την Δηλωσιν και την Αλήθειαν, ο οποίος και φωτιζόµενος από τον
Θεόν θα απεφαίνετο δι' αυτούς.
Α Εσδ. 5,41  οι δε πάντες Ισραήλ ήσαν από δωδεκαετούς και επάνω, χωρίς παίδων και παιδισκών, µυριάδες τέσσαρες
δισχίλιοι τριακόσιοι εξήκοντα· παίδες τούτων και παιδίσκαι επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά· ψάλται και
ψαλτωδοί διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Α Εσδ. 5,41    Ολος δε ο αριθµός των Ισραηλιτών από δώδεκα ετών και άνω, χωρίς τους δούλους και τας δούλας, ήσαν
σαρανταδύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα. Οι δε δούλοι και αι δούλαι αυτών ήσαν επτά χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα επτά. Οι
ψάλται, που έπαιζαν µουσικά όργανα, και οι ψαλτωδοί ήσαν διακόσιοι σαράντα πέντε.
Α Εσδ. 5,42  κάµηλοι τετρακόσιοι τριακονταπέντε και ίπποι επτακισχίλιοι τριακονταέξ, ηµίονοι διακόσιοι
τεσσαρακονταπέντε, υποζύγια πεντακισχίλια πεντακόσια εικοσιπέντε.
Α Εσδ. 5,42   Αι κάµηλοι όλων αυτών ήσαν τετρακόσιαι τριάντα πέντε, οι ίπποι των επτά χιλιάδες τριανταέξ, οι ηµίονοι
διακόσιοι σαράντα πέντε και οι όνοι των πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι είκοσι πέντε.
Α Εσδ. 5,43  και εκ των ηγουµένων κατά τας πατριάς εν τώ παραγίνεσθαι αυτούς εις το ιερόν τού Θεού, το εν Ιερουσαλήµ,
ηύξαντο εγείραι τον οίκον επί τού τόπου αυτού κατά την αυτών δύναµιν
Α Εσδ. 5,43    Μερικοί από τους αρχηγούς των οικογενειών, όταν έφθασαν στον ναόν του Θεού εις την Ιερουσαλήµ, έταξαν
δια την ανοικοδόµησιν του ναού εις την προηγουµένην του θέσιν, ο καθένας ανάλογα µε την δύναµίν των,
Α Εσδ. 5,44  και δούναι εις το ιερόν γαζοφυλάκιον των έργων χρυσίου µνάς χιλίας και αργυρίου µνάς πεντακισχιλίας και
στολάς ιερατικάς εκατόν.
Α Εσδ. 5,44   να δώσουν στο ιερόν γαζοφυλάκιον του ναού δια τα έργα, που εµελλαν να γίνουν, χιλίας χρυσάς µνας και
πέντε χιλιάδας αργυράς µνας και εκατόν ιερατικάς στολάς.
Α Εσδ. 5,45  και κατωκίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται και οι εκ τού λαού αυτού εν Ιερουσαλήµ και τή χώρα, οί τε
ιεροψάλται και οι θυρωροί και πάς Ισραήλ εν ταίς κώµαις αυτών.
Α Εσδ. 5,45    Οι ιερείς και οι Λευίται και οι άλλοι Ισραηλίται από τον λαόν εγκατεστάθησαν εις την Ιερουσαλήµ και την
περιοχήν της. Οι δε ιεροψάλται και οι θυρωροί και ο άλλος Ισραηλιτικός λαός εις τας κώµας των.
Α Εσδ. 5,46  Ενστάντος δε τού εβδόµου µηνός και όντων των υιών Ισραήλ εκάστου εν τοίς ιδίοις, συνήχθησαν οµοθυµαδόν
εις το ευρύχωρον τού πρώτου πυλώνος τού προς τή ανατολή.
Α Εσδ. 5,46   Κατά δε τον έβδοµον µήνα, όταν ο καθένας από τους Ισραηλίτας είχεν εγκατασταθή πλέον εις την ιδιοκτησίαν
του, συνεκεντρώθησαν όλοι µε µίαν ψυχήν εις µίαν ευρύχωρον περιοχήν της πλατείας, ενώπιον της πύλης του ναού, που
ευρίσκεται προς τας ανατολάς.
Α Εσδ. 5,47  και καταστάς Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ και οι τούτου
αδελφοί ητοίµασαν το θυσιαστήριον τού Θεού τού Ισραήλ
Α Εσδ. 5,47    Τοτε ο αρχιερεύς και εθνάρχης ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, και οι ιερείς της φυλής αυτού, όπως επίσης και ο
Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, και οι άνδρες της φυλής του ανέλαβαν και ετοίµασαν το θυσιαστήριον του Θεού του
Ισραήλ,
Α Εσδ. 5,48  προσενέγκαι επ αυτού ολοκαυτώσεις ακολούθως τοίς εν τή Μωυσέως βίβλω τού ανθρώπου τού Θεού
διηγορευµένοις.
Α Εσδ. 5,48   δια να προσφέρουν εις αυτό ολοκαυτώµατα, σύµφωνα µε όσα ρητώς ορίζονται στο βιβλίον του Μωϋσέως, του
ανθρώπου του Θεού.
Α Εσδ. 5,49  και επισυνήχθησαν αυτοίς εκ των άλλων εθνών της γής, και κατώρθωσαν το θυσιαστήριον επί τού τόπου
αυτών, ότι εν έχθρα ήσαν αυτοίς. και κατίσχυσαν αυτούς πάντα τα έθνη τα επί της γής, και ανέφερον θυσίας κατά τον
καιρόν και ολοκαυτώµατα Κυρίω το πρωϊνόν και το δειλινόν
Α Εσδ. 5,49   Τοτε όµως συνεκεντρώθησαν µε εχθρικάς διαθέσεις εναντίον των Ισραηλιτών µερικοί από τους λαούς της
γύρω περιοχής. Αλλά οι Ισραηλίται, παρά τας εχθρικάς διαθέσεις και πράξεις εκείνων, κατώρθωσαν να ανεγείρουν το
θυσιαστήριον στον τόπον, επί του οποίου υπήρχε προηγουµένως. Και µολονότι όλα τα επί της χώρας εκείνης έθνη
κατεπίεζαν εχθρικώς αυτούς, αυτοί προσέφεραν τας θυσίας στον ωρισµένον καιρόν και τα ολοκαυτώµατά των στον
Κυριον το πρωϊ και το απόγευµα.
Α Εσδ. 5,50  και ηγάγοσαν την της σκηνοπηγίας εορτήν, ως επιτέτακται εν τώ νόµω, και θυσίας καθ ηµέραν, ως προσήκον
ήν,
Α Εσδ. 5,50    Εώρτασαν δε και την εορτήν της Σκηνοπηγίας, όπως έχει ορισθή στον νόµον του Μωϋσέως και καθηµερινώς
προσέφεραν τας θυσίας, όπως έπρεπε.
Α Εσδ. 5,51  και µετά ταύτα προσφοράς ενδελεχισµού και θυσίας σαββάτων και νουµηνιών και εορτών πασών ηγιασµένων .
Α Εσδ. 5,51    Βραδύτερρν δε προσέφεραν τας καθηµερινάς θυσίας, όπως επίσης και τας θυσίας των Σαββάτων και της
πρώτης εκάστου µηνός και θυσίας καθ' όλας τας άλλας ιεράς τελετάς.
Α Εσδ. 5,52  και όσοι ηύξαντο ευχήν τώ Θεώ, από της νουµηνίας τού εβδόµου µηνός ήρξαντο προσφέρειν θυσίας τώ Θεώ,
και ο ναός τού Θεού ούπω ωκοδόµητο.
Α Εσδ. 5,52    Οσοι δε είχαν κάµει διάφορα τάµατα προς τον Θεόν, από την πρώτην ηµέραν του εβδόµου µηνός ήρχισαν να
προσφέρουν αυτάς τας θυσίας προς τον Θεόν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων . Ο ναός όµως του Θεού δεν
είχεν ακόµη ανοικοδοµηθή.
Α Εσδ. 5,53  και έδωκαν αργύριον τοίς λατόµοις και τέκτοσι και ποτά και βρωτά και χάρα τοίς Σιδωνίοις και Τυρίοις εις το
παράγειν αυτούς εκ τού Λιβάνου ξύλα κέδρινα, διαφέρειν σχεδίας εις τον Ιόπης λιµένα, κατά το πρόσταγµα το γραφέν
αυτοίς παρά Κύρου τού Περσών βασιλέως.
Α Εσδ. 5,53    Εδωσαν τότε χρήµατα στους ξυλοκόπους, στους κτίστας, όπως επίσης τροφάς, ποτά και έλαιον στους
κατοίκους της Σιδώνος και της Τυρου, δια να παρασκευάσουν αυτοί κέδρους από τον Λιβανον και να µεταφέρουν αυτάς µε
σχεδίας στον λιµένα της Ιόπης, σύµφωνα µε την γραπτήν εντολήν, την οποίαν είχε δώσει ο Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών,
Α Εσδ. 5,54  και τώ δευτέρω έτει παραγενόµενος εις το ιερόν τού Θεού εις Ιερουσαλήµ µηνός δευτέρου ήρξατο Ζοροβάβελ ο
τού Σαλαθιήλ και Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτών και οι ιερείς οι Λευίται και πάντες οι παραγενόµενοι εκ της
αιχµαλωσίας εις Ιερουσαλήµ



Α Εσδ. 5,54    Κατά το δεύτερον έτος της αφίξεώς των στον ιερόν χώρον του ναού του Θεού εις την Ιερουσαλήµ, τον δεύτερον
µήνα, ο Ζοροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ, και οι οµογενείς αυτών, όπως επίσης οι ιερείς, οι
Λευίται και όλοι οι επανελθόντες από την αιχµαλωσίαν εις την Ιερουσαλήµ, ήρχισαν το έργον αυτών.
Α Εσδ. 5,55  και εθεµελίωσαν τον ναόν τού Θεού τή νουµηνία τού δευτέρου µηνός, τού δευτέρου έτους, εν τώ ελθείν εις την
Ιουδαίαν και Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 5,55    Κατά την πρώτην ηµέραν του δευτέρου µηνός του δευτέρου έτους µετά την έλευσίν των εις την Ιουδαίαν και
την Ιερουσαλήµ, έθεσαν τον θεµέλιον λίθον δια τον ναόν του Κυρίου.
Α Εσδ. 5,56  και έστησαν τους Λευίτας από εικοσαετούς επί των έργων τού Κυρίου, και έστη Ιησούς και οι υιοί και οι
αδελφοί και Καδµιήλ ο αδελφός και οι υιοί Ηµαδαβούν και οι υιοί Ιωδά τού Ηλιαδούδ σύν τοίς υιοίς και αδελφοίς , πάντες οι
Λευίται, οµοθυµαδόν εργοδιώκται ποιούντες εις τα έργα εν τώ οίκω τού Κυρίου. και ωκοδόµησαν οι οικοδόµοι τον ναόν τού
Κυρίου,
Α Εσδ. 5,56    Οι Λευίται από της ηλικίας των είκοσι ετών και άνω ωρίσθησαν δια το έργον της ανοικοδοµήσεως του ναού
του Κυρίου. Ετσι ετοποθέτηθησαν ο Ιησούς µε τους υιούς του και τους αδελφούς του και ο Καδµιήλ ο αδελφός πλησίον της
γενεάς του Ηµαδαβούν και η γενεά του Ιωδά του Ηλιαδούδ µε τους υιούς και τους αδελφούς. Ολοι οι Λευίται µε µίαν ψυχήν
ανέλαβαν ως επιστάται των έργων του ναού του Κυρίου. Κατ' αυτόν τον τρύπον οι κτίσται ανοικοδόµησαν τον ναόν του
Κυρίου.
Α Εσδ. 5,57 και έστησαν οι ιερείς εστολισµένοι µετά µουσικών και σαλπίγγων και οι Λευίται υιοί Ασάφ έχοντες τα κύµβαλα
υµνούντες τώ Κυρίω και ευλογούντες κατά Δαυίδ βασιλέα τού Ισραήλ
Α Εσδ. 5,57    Οι ιερείς ήσαν όρθιοι, στολισµένοι µε τας ιερατικάς των στολάς, παίζοντες τα µουσικά όργανα και τας
σάλπιγγας, οι δε Λευίται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν επίσης εκεί παρόντες µε τα κύµβαλά των υµνολογούντες τον Κυριον
και δοξάζοντες αυτόν, όπως είχε διατάξει ο Δαυίδ ο βασιλεύς του Ισραήλ.
Α Εσδ. 5,58  και εφώνησαν δι ύµνων ευλογούντες τώ Κυρίω, ότι η χρηστότης αυτού και η δόξα εις τους αιώνας εν παντί
Ισραήλ.
Α Εσδ. 5,58    Μεγαλοφώνως δε εδοξολογούσαν τον Θεόν µε ύµνους επαναλαµβάνοντες την επωδόν ότι η αγαθωσύνη και η
δόξα αυτού είναι και θα είναι εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν εις όλους τους αιώνας.
Α Εσδ. 5,59  και πάς ο λαός εσάλπισαν και εβόησαν φωνή µεγάλη υµνούντες τώ Κυρίω επί τή εγέρσει τού οίκου Κυρίου.
Α Εσδ. 5,59    Καθ' ον δε χρόνον αι σάλπιγγες αντηχούσαν, όλοι οι Ισραηλίται µε φωνήν µεγάλην υµνολογούσαν τον Θεόν
δια την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου.
Α Εσδ. 5,60  και ήλθοσαν εκ των ιερέων των Λευιτών και των προκαθηµένων κατά τας πατριάς αυτών οι πρεσβύτεροι οι
εωρακότες τον πρό τούτου οίκον προς την τούτου οικοδοµήν µετά κλαυθµού και κραυγής µεγάλης
Α Εσδ. 5,60   Μεταξύ εκείνων, οι οποίοι είχαν έλθει, υπήρχον και από τους ιερείς και από τους Λευίτας και από τους
αρχηγούς των πατριαρχικών φυλών και γεροντότεροι, οι οποίοι είχαν ίδει τον προηγούµενον ναόν του Κυρίου. Αυτοί
ενθυµούµενοι την µεγαλοπρέπειαν εκείνου και συγκρίνοντες αυτόν προς την πτωχήν εµφάνισιν του σηµερινού,
ανελύθησαν εις κλαυθµούς και εξέβαλαν µεγάλας θρηνώδεις κραυγάς
Α Εσδ. 5,61  και πολλοί διά σαλπίγγων και χαράς µεγάλη τή φωνή,
Α Εσδ. 5,61    την ώραν, κατά την οποίαν πολλαί σάλπιγγες εσάλπιζαν και η χαρά αντηχούσεν από όλους.
Α Εσδ. 5,62  ώστε τον λαόν µη ακούειν των σαλπίγγων διά τον κλαυθµόν τού λαού· ο γάρ όχλος ήν ο σαλπίζων µεγάλως,
ώστε µακρόθεν ακούεσθαι.
Α Εσδ. 5,62   Τοσον όµως ισχυρός και έντονος ήτο ο ολολυγµός και ο κλαυθµός των πρσεβυτέρων, ώστε ο λαός δεν
ηµπορούσε να ακούη καθαρά τα χαρµόσυνα σαλπίσµατα, µολονότι εσάλπιζαν τόσον δυνατά, ώστε αυτά τα σαλπίσµατα
ηκούοντο από πολύ µακράν.
Α Εσδ. 5,63  Καί ακούσαντες οι εχθροί της φυλής Ιούδα και Βενιαµίν ήλθοσαν επιγνώναι τις η φωνή των σαλπίγγων.
Α Εσδ. 5,63    Οταν, λοιπόν, οι εχθροί της φυλής Ιούδα και της φυλής Βενιαµίν ήκουσαν αυτά , ήλθαν, δια να µάθουν τι
σηµαίνουν οι ήχοι αυτοί των σαλπίγγων.
Α Εσδ. 5,64  και επέγνωσαν ότι οι εκ της αιχµαλωσίας οικοδοµούσι τον ναόν τώ Κυρίω Θεώ Ισραήλ,
Α Εσδ. 5,64   Και έµαθαν ότι οι Ιουδαίοι, που είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, ανοικοδοµούν τον ναόν Κυρίου του
Θεού του Ισραήλ.
Α Εσδ. 5,65  και προσελθόντες εν τώ Ζοροβάβελ και Ιησού και τοίς ηγουµένοις των πατριών λέγουσιν αυτοίς·
συνοικοδοµήσωµεν υµίν·
Α Εσδ. 5,65    Αυτοί λοιπόν επλησίασαν τον Ζοροβάβελ, τον Ιησούν και τους αρχηγούς των πατριαρχικών οίκων και είπαν
προς αυτούς· “θα συνεργασθώµεν και ηµείς µαζή σας δια την ανοικοδόµησιν του ναού,
Α Εσδ. 5,66  οµοίως γάρ υµίν ακούοµεν τού Κυρίου υµών και αυτώ επιθύοµεν αφ ηµερών Ασβασαρέθ βασιλέως Ασσυρίων ,
ός µετήγαγεν ηµάς ενταύθα.
Α Εσδ. 5,66   διότι και ηµείς όπως και σεις, υπακούοµεν στον ίδιον Κυριον και προς αυτόν προσφέροµεν τας θυσίας µας, από
της εποχής του Ασβασαρέθ του βασιλέως των Ασσυρίων, ο οποίος και µετέφερεν ηµάς εδώ”.
Α Εσδ. 5,67  και είπεν αυτοίς Ζοροβάβελ και Ιησούς και οι ηγούµενοι των πατριών τού Ισραήλ· ουχ ηµίν και υµίν τού
οικοδοµήσαι τον οίκον Κυρίω Θεώ ηµών·
Α Εσδ. 5,67    Ο Ζοροβάβελ, ο Ιησούς και οι αρχηγοί των πατριών του Ισραήλ απήντησαν προς αυτούς· “δεν είναι ορθόν και
σύµφωνον µε το θέληµα του Θεού να ανοικοδοµήσωµεν τον ναόν του Κυρίου του Θεού ηµών , ηµείς µαζή µε σας.
Α Εσδ. 5,68  ηµείς γάρ µόνοι οικοδοµήσοµεν τώ Κυρίω τού Ισραήλ ακολούθως, οίς προσέταξεν ηµίν Κύρος ο βασιλεύς
Περσών.
Α Εσδ. 5,68   Μονοι µας θα ανοικοδοµήσωµεν τον ναόν προς τιµήν Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, σύµφωνα άλλωστε µε όσα
µας διέταξεν ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών”.
Α Εσδ. 5,69  τα δε έθνη της γής επικοιµώµενα τοίς εν τή Ιουδαία και πολιορκούντες είργον τού οικοδοµείν .
Α Εσδ. 5,69   Τοτε τα έθνη της περιοχής εκείνης κατεπίεζαν τους εις την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήµ Ιουδαίους τους
επολιορκούσαν και τους ηµπόδιζαν από την ανοικοδόµησιν του ναού.
Α Εσδ. 5,70  και βουλάς δηµαγωγούντες και συστάσεις ποιούµενοι απεκώλυσαν τού αποτελεσθήναι την οικοδοµήν πάντα



τον χρόνον της ζωής τού βασιλέως Κύρου. και είρχθησαν της οικοδοµής έτη δύο έως της Δαρείου βασιλείας.
Α Εσδ. 5,70    Ωργάνωσαν επί πλέον συγκεντρώσεις µεταξύ των λαών των και µε δηµαγωγίας τους παρεκίνησαν και έκαναν
επιθέσεις εναντίον των Ιουδαίων, εις τρόπον ώστε παρηµπόδισαν την ολοκλήρωσιν της οικοδοµής του ναού καθ' όλον τον
χρόνον της ζωής του βασιλέως Κυρου. Δυο κατά συνέχειαν έτη εµποδίσθησαν οι Ισραηλίται από την ανοικοδόµησιν του
ναού, µέχρις ότου ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Δαρείος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Εσδ. 6,1   Εν δε τώ δευτέρω έτει της Δαρείου βασιλείας επροφήτευσεν Αγγαίος και Ζαχαρίας ο τού Αδδώ οι προφήται επί
τους Ιουδαίους τους εν τή Ιουδαία και Ιερουσαλήµ επί τώ ονόµατι Κυρίου Θεού Ισραήλ επ αυτούς.
Α Εσδ. 6,1  Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου, ενεφανίσθησαν προφήται ο Αγγαίος και ο Ζαχαρίας ο υιός του
Αδδώ στους Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την Ιερουσαλήµ και επροφήτευον επί τω ονόµατι Κυρίου του Θεού του
Ισραήλ.
Α Εσδ. 6,2   τότε στάς Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ και Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ ήρξαντο οικοδοµείν τον οίκον τού Κυρίου τον εν
Ιερουσαλήµ, συνόντων των προφητών τού Κυρίου βοηθούντων αυτοίς.
Α Εσδ. 6,2  Τοτε ο Ζοροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ, ήρχισαν µε θάρρος και επιµονήν να
ανοικοδοµούν τον ναόν του Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ παρόντων και των προφητών αυτών του Κυρίου, οι οποίοι και τους
εβοηθούσαν.
Α Εσδ. 6,3   εν αυτώ τώ χρόνω παρήν προς αυτούς Σισίννης ο έπαρχος Συρίας και Φοινίκης και Σαθραβουζάνης και οι
συνεταίροι και είπαν αυτοίς·
Α Εσδ. 6,3  Κατά τον καιρόν εκείνον ήλθαν προς τους Ιουδαίους της Ιερουσαλήµ ο Σισίννης, ο διοικητής της Συρίας και της
Φοινίκης, ο Σαθραβουζάνης και οι σύντροφοί των και είπαν προς τους Ιουδαίους·
Α Εσδ. 6,4   τίνος υµίν συντάξαντος τον οίκον τούτον οικοδοµείτε, και την στέγην ταύτην και τα άλλα πάντα επιτελείτε; και
τίνες εισίν οικοδόµοι οι ταύτα επιτελούντες;
Α Εσδ. 6,4  “ποίος είναι εκείνος ο οποίος σας έδωσε την διαταγήν και την άδειαν να ανοικοδοµήσετε τον ναόν τούτον ,
επάνω στον οποίον θέτετε αυτήν την στέγην, όπως επίσης και να εκτελήτε όλα τα άλλα έργα; Ποίοι είναι οι κτίσται, οι
οποίοι εκτελούν την ανοικοδόµησιν αυτήν;”
Α Εσδ. 6,5   και έσχοσαν χάριν επισκοπής γενοµένης επί την αιχµαλωσίαν παρά τού Κυρίου οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων
Α Εσδ. 6,5  Οι προϊστάµενοι των Ιουδαίων έδωσαν ικανοποιητικάς εξηγήσεις και απαντήσεις και ευρήκαν χάριν ενώπιον
των αρχόντων εκείνων, διότι ο Κυριος είχεν επιβλέψει µε ευµένειαν στους εκ της αιχµαλωσίας επανελθόντας.
Α Εσδ. 6,6   και ουκ εκωλύθησαν της οικοδοµής, µέχρις ού υποσηµανθήναι Δαρείω περί αυτών και προσφωνηθήναι.
Α Εσδ. 6,6  Δια τούτο δε και δεν ηµποδίσθησαν από την ανοικοδόµησιν, µέχρις ότου το γεγονός ανεφέρθη στον Δαρείον,
από τον οποίον και ήλθεν η σχετική απάντησις.
Α Εσδ. 6,7   Αντίγραφον επιστολής, ής έγραψε Δαρείω και απέστειλαν· «Σισίννης ο έπαρχος Συρίας και Φοινίκης και
Σαθραβουζάνης και οι συνεταίροι οι εν Συρία και Φοινίκη ηγεµόνες βασιλεί Δαρείω χαίρειν.
Α Εσδ. 6,7  Αντίγραφαν της επιστολής, την οποίαν έγραψον και έστειλαν προς τον Δαρείον, είναι το εξής· “ο Σισίννης ο
διοικητής της Συρίας και της Φοινίκης και ο Σαθραβουζάνης και οι σύντροφοί των οι ηγεµόνες εις την Συρίαν και την
Φοινίκην χαιρετίζουν ευλαβώς τον βασιλέα Δαρείον.
Α Εσδ. 6,8   πάντα γνωστά έστω τώ κυρίω ηµών τώ βασιλεί, ότι παραγενόµενοι εις την χώραν της Ιουδαίας και ελθόντες εις
Ιερουσαλήµ την πόλιν κατελάβοµεν της αιχµαλωσίας τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων εν Ιερουσαλήµ τή πόλει
οικοδοµούντας οίκον τώ Κυρίω µέγαν, καινόν διά λίθων ξυστών πολυτελών, ξύλων τιθεµένων εν τοίς τοίχοις,
Α Εσδ. 6,8  Ας γίνουν όλα γνωστά στον κύριον ηµών τον βασιλέα. Οτι δηλαδή ηµείς µετέβηµεν εις την χώραν της Ιουδαίας,
ήλθοµεν εις την πόλιν της Ιερουσαλήµ και εκεί ευρήκαµεν τους αρχηγούς των Ιουδαίων, που επανήλθαν από την
αιχµαλωσίαν εις την Ιερουσαλήµ, να ανοικοδοµούν µεγάλον και καινουργή ναόν στον Κυριον µε λίθους πολυτελείς
πελεκητούς και µε ξύλα εντιθέµενα µέσα στους τοίχους.
Α Εσδ. 6,9   και τα έργα εκείνα επί σπουδής γινόµενα και ευοδούµενον το έργον εν ταίς χερσίν αυτών και εν πάση δόξη, και
επιµελεία συντελούµενον.
Α Εσδ. 6,9  Τα έργα της ανοικοδοµησεως πραγµατοποιούνται µε µεγάλον ζήλον και δια τούτο κατευοδώνεται ολο το έργον,
το οποίον ευρίσκεται εις τα χέρια αυτών και ολοκληρώνεται µε κάθε λαµπρότητα και επιµέλειαν.
Α Εσδ. 6,10  τότε επυνθανόµεθα των πρεσβυτέρων τούτων λέγοντες· τίνος υµίν προστάξαντος οικοδοµείτε τον οίκον τούτον
και τα έργα ταύτα θεµελιούτε;
Α Εσδ. 6,10    Τοτε ζητήσαµεν πληροφορίας από τους αρχηγούς των και τους είπαµεν· Κατόπιν διαταγής και αδείας τίνος
ανοικοδοµείτε τον ναόν τούτον και θεµελιώνετε αυτά τα έργα;
Α Εσδ. 6,11  επερωτήσαµεν ούν αυτούς είνεκεν τού γνωρίσαι σοι και γράψαι σοι τους ανθρώπους τους αφηγουµένους και
την ονοµατογραφίαν ητούµεν αυτούς των προκαθηγουµένων.
Α Εσδ. 6,11     Τους ηρωτήσαµεν δε, δια να γράψωµεν προς σε και σου καταστήσωµεν γνωστούς τους ανθρώπους, που έχουν
την αρχηγίαν και την ευθύνην του έργου αυτού. Εζητήσαµεν, λοιπόν, από αυτούς τα ονόµατα των αρχηγών των.
Α Εσδ. 6,12  οι δε απεκρίθησαν ηµίν λέγοντες· ηµείς εσµεν παίδες τού Κυρίου τού κτίσαντος τον ουρανόν και την γήν·
Α Εσδ. 6,12    Εκείνοι µας απήντησαν και είπαν· Ηµείς είµεθα δούλοι Κυρίου του Θεού, ο οποίος εδιµιούργησε τον ουρανόν
και την γην.
Α Εσδ. 6,13  και ωκοδόµητο οίκος έµπροσθεν ετών πλειόνων διά βασιλέως τού Ισραήλ µεγάλου και ισχυρού και επετελέσθη.
Α Εσδ. 6,13    Ο ναός αυτός είχεν οικοδοµηθή προηγουµένως εδώ και πολλά χρόνια υπό ενός µεγάλου και ισχυρού βασιλέως
των Ισραηλιτών και είχεν αποπερατωθή υπ'αυτού.
Α Εσδ. 6,14  και επεί οι πατέρες ηµών παραπικράναντες ήµαρτον εις τον Κύριον τού Ισραήλ τον ουράνιον, παρέδωκεν
αυτούς εις χείρας Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος βασιλέως των Χαλδαίων·
Α Εσδ. 6,14    Επειδή όµως οι πρόγονοί µας ηµάρτησαν και παρώργισαν Κυριον τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος
κατοικεί στον ουρανόν, παρέδωκεν αυτούς δούλους εις τα χέρια του Ναβουχοδονόσορός, ο οποίος, µε πρωτεύουσαν την
Βαβυλώνα, ήτο βασιλεύς των Χαλδαίων.



Α Εσδ. 6,15  τον τε οίκον καθελόντες ενεπύρισαν και τον λαόν ηχµαλώτευσαν εις Βαβυλώνα .
Α Εσδ. 6,15    Τοτε δε οι Χαλδαίοι εκείνοι κατεκρήµνισαν τον ναόν και τον παρέδωσαν στο πυρ, τον δε λαόν έφεραν
αιχµάλωτον εις την Βαβυλώνα.
Α Εσδ. 6,16  εν δε τώ πρώτω έτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βαβυλωνίας έγραψεν ο βασιλεύς Κύρος τον οίκον τούτον
οικοδοµήσαι·
Α Εσδ. 6,16    Αλλά, όταν έγινεν βασιλεύς εις την χώραν της Βαβυλώνος Κύρος, κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του
έγραψε διαταγήν, δια της οποίας επέτρεπε να ανοικοδοµηθή ο ναός ούτος.
Α Εσδ. 6,17  και τα ιερά σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, ά εξήνεγκε Ναβουχοδονόσορ εκ τού οίκου τού εν Ιερουσαλήµ και
απηρείσατο αυτά εν τώ αυτού ναώ, πάλιν εξήνεγκεν αυτά Κύρος ο βασιλεύς εκ τού ναού τού εν Βαβυλωνία , και παρεδόθη
Σαβανασσάρω Ζοροβάβελ τώ επάρχω,
Α Εσδ. 6,17    Τα δε ιερά σκεύη και τα αργυρά, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ είχε µεταφέρει από τον ναόν της Ιερουσαλήµ και
τα είχε τοποθετήσει στον ιδικόν του ναόν, ο βασιλεύς Κύρος τα επήρε πάλι από τον ναόν της Βαβυλώνος και τα παρέδωκεν
στον Ζοροβάβελ, ο οποίος ήτο Σαβανάσσαρος, δηλαδή αρχηγός των Ιουδαίων.
Α Εσδ. 6,18  και επετάγη αυτώ, και απήνεγκε πάντα τα σκεύη ταύτα αποθείναι εν τώ ναώ τώ εν Ιερουσαλήµ και τον ναόν
τού Κυρίου οικοδοµηθήναι επί τού τόπου.
Α Εσδ. 6,18    Εδόθη δε εις αυτόν η διαταγή να επανέλθη. Αυτός, λοιπόν, επανέφερεν όλα αυτά τα ιερά σκεύη, δια να τα
επανατοποθετήση στον ναόν της Ιερουσαλήµ, αφού πρώτον ανοικοδοµηθή ούτος στον τόπον, όπου υπήρχε
προηγουµένως.
Α Εσδ. 6,19  τότε ο Σαβανάσσαρος παραγενόµενος ανεβάλετο τους θεµελίους τού οίκου Κυρίου τού εν Ιερουσαλήµ, και απ
εκείνου µέχρι τού νύν οικοδοµούµενος ουκ έλαβε συντέλειαν.
Α Εσδ. 6,19    Τοτε ο Σαβανάσσαρος, ο διοικητής των Ιουδαίων, ήλθε και έθεσε τα θεµέλια του ναού του Κυρίου εις την
Ιερουσαλήµ. Και από την ηµέραν εκείνην έως τώρα ανοικοδοµείται αυτός ο ναός, αλλά ακόµη δεν έχει αποπερατωθή
Α Εσδ. 6,20  νύν ούν ει κρίνεται, βασιλεύ, επισκεπήτω εν τοίς βασιλικοίς βιβλιοφυλακίοις τού Κύρου·
Α Εσδ. 6,20   Εάν λοιπόν, βασιλεύ, είναι της εγκρίσεώς σου, ας ερευνηθούν τα βασιλικά αρχεία του Κυρου.
Α Εσδ. 6,21  και εάν ευρίσκηται µετά της γνώµης Κύρου τού βασιλέως γενοµένην την οικοδοµήν τού οίκου Κυρίου τού εν
Ιερουσαλήµ και κρίνηται τώ κυρίω βασιλεί ηµών, προσφωνησάτω ηµίν περί τούτων».
Α Εσδ. 6,21    Εάν δε ευρεθή ότι η γενοµένη ανοικοδόµησις του ναού του Κυρίου εις την Ιερουσαλήµ είναι, σύµφωνος µε την
γνώµην του βασιλέως Κυρου, έχει δε και την έγκρισιν του κυρίου και βασιλέως µας η εργασία αυτή, ας σταλή προς ηµάς
σχετική απάντησις επί του ζητήµατος τούτου”.
Α Εσδ. 6,22  Τότε ο βασιλεύς Δαρείος προσέταξεν επισκέψασθαι εν τοίς βιβλιοφυλακίοις τοίς κειµένοις εν Βαβυλώνι , και
ευρέθη εν Εκβατάνοις τή βάρει τή εν Μηδία χώρα τόµος είς, εν ώ υποµνηµάτιστο τάδε·
Α Εσδ. 6,22   Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος έδωσε διαταγήν να ερευνηθούν τα αρχεία, τα οποία ευρίσκοντο εις την Βαβυλώνα.
Εκεί, στον πύργον των Εκβατάνων εις την χώραν της Μηδίας, ευρέθη πράγµατι ένας τόµος, στον οποίον είχον καταγραφή
τα εξής·
Α Εσδ. 6,23  «Έτους πρώτου βασιλεύοντος Κύρου βασιλεύς Κύρος προσέταξε τον οίκον τού Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ
οικοδοµήσαι, όπου επιθύουσι διά πυρός ενδελεχούς,
Α Εσδ. 6,23   “Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Κυρου ο βασιλεύς Κύρος έδωσε διαταγήν να ανοικοδοµήσουν τον
ναόν του Κυρίου τον εις την Ιερουσαλήµ, όπου οι ιερείς των Ιουδαίων θα προσφέρουν τας θυσίας των επί του παντοτεινού
εκεί πυρός.
Α Εσδ. 6,24  ού το ύψος πηχών εξήκοντα, πλάτος πηχών εξήκοντα, διά δόµων λιθίνων ξυστών τριών και δόµου ξυλίνου
εγχωρίου καινού ενός, και το δαπάνηµα δοθήναι εκ τού οίκου Κύρου τού βασιλέως,
Α Εσδ. 6,24   Το ιερός του ναού τούτου θα είναι εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις, το δε πλάτος θα είναι επίσης εξήκοντα πήχεις. Ο
ναός θα κτισθή µε τρεις σειράς πελεκητούς µεγάλους λίθους και µε µίαν εσωτερικήν σειράν εγχωρίου καινούργιου ξύλου.
Η δαπάνη, που θα απαιτηθή, δίδεται από το βασιλικόν ταµείον του βασιλέως Κυρου.
Α Εσδ. 6,25  και τα ιερά σκεύη τού οίκου Κυρίου τα τε χρυσά και αργυρά , ά εξήνεγκε Ναβουχοδονόσορ εκ τού οίκου τού εν
Ιερουσαλήµ και απήνεγκεν εις Βαβυλώνα, αποκατασταθήναι εις τον οίκον τον εν Ιερουσαλήµ, ού ήν κείµενα, όπως τεθή
εκεί.
Α Εσδ. 6,25   Επίσης και τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, χρυσά και αργυρά, τα οποία επήρεν ο Ναβουχοδονόσορ από τον
ναόν της Ιερουσαλήµ και τα µετέφερεν εις την Βαβυλώνα, να αποκατασταθούν πάλιν στον ναόν της Ιερουσαλήµ, όπου
προηγουµένως υπήρχον και να τοποθετηθούν εκεί”.
Α Εσδ. 6,26  προσέταξε δε επιµεληθήναι Σισίννη επάρχω Συρίας και Φοινίκης και Σαθραβουζάνη και τοίς συνεταίροις και
τοίς αποτεταγµένοις εν Συρία και Φοινίκη ηγεµόσιν απέχεσθαι τού τόπου, εάσαι δε τον παίδα Κυρίου Ζοροβάβελ, έπαρχον
δε της Ιουδαίας, και τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων τον οίκον τού Κυρίου εκείνον οικοδοµείν επί τού τόπου.
Α Εσδ. 6,26   Διέταξε, λοιπόν, ο Δαρείος τον Σισίννην διοικητήν της Συρίας και της Φοινίκης, τον Σαθραβουζάνην και τους
συντρόφους αυτών, όπως επίσης και τους εις την Συρίαν και την Φοινίκην τοποθετηµένους ηγεµόνας, να µη επέµβουν
στον τόπον της Ιερουσαλήµ, αλλά να αφήσουν ελεύθερον τον Ζοροβάβελ, τον δούλον του Κυρίου, τον διοικητήν αυτόν της
Ιουδαίας και τους πρεσβυτέρους εκ των Ιουδαίων να ανοικοδοµήσουν εκείνον τον ναόν του Κυρίου στον τόπον, όπου
υπήρχε προηγουµένως.
Α Εσδ. 6,27  και εγώ δε επέταξα ολοσχερώς οικοδοµήσαι και ατενίσαι, ίνα συµποιώσι τοίς εκ της αιχµαλωσίας της Ιουδαίας
µέχρι τού επιτελεσθήναι τον οίκον τού Κυρίου·
Α Εσδ. 6,27   Εγώ επίσης δίδω διαταγήν να αποπερατωθή τελείως ο ανοικοδοµούµενος αυτός ναός, να προσέξουν δε όλοι
και να φροντίσουν να βοηθήσουν τους Ιουδαίους, που επανήλθαν από την αιχµαλωσίαν, στο έργον των, µέχρις ότου αυτός
ο ναός του Κυρίου έλθη εις πέρας.
Α Εσδ. 6,28  και από της φορολογίας Κοίλης Συρίας και Φοινίκης επιµελώς σύνταξιν δίδοσθαι τούτοις τοίς ανθρώποις εις
θυσίαν τώ Κυρίω, Ζοροβάβελ επάρχω, εις ταύρους και κριούς και άρνας,
Α Εσδ. 6,28   Επίσης διατάσσω, όπως από τους εισπραττοµένους φόρους εις την Κοίλην Συρίαν και την Φοινίκην δίδεται
τακτικώς επιχορήγησις εις αυτούς τους ανθρώπους, στον διοικητήν Ζοροβάβελ, δια να προσφέρουν θυσίαν στον Κυριον



ταύρους και κριους και αρνία.
Α Εσδ. 6,29  οµοίως δε και πυρόν και άλα και οίνον και έλαιον ενδελεχώς κατ ενιαυτόν, καθώς αν οι ιερείς οι εν Ιερουσαλήµ
υπαγορεύσωσιν αναλίσκεσθαι καθ ηµέραν αναµφισβητήτως,
Α Εσδ. 6,29   Επίσης διατάσσω να δίδεται τακτικώς κάθε έτος σίτος, αλάτι, οίνος, έλαιον, χωρίς καµµίαν αντίρρησιν, τόσα,
όσα θα είπουν οι ιερείς ότι χρειάζονται προς κατανάλωσιν κάθε ηµέραν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 6,30 όπως προσφέρωνται σπονδαί τώ Θεώ τώ υψίστω υπέρ τού βασιλέως και των παίδων και προσεύχωνται περί της
αυτών ζωής,
Α Εσδ. 6,30   Αι επιχορηγήσεις αυταί θα γίνωνται, δια να προσφέρωνται θυσίαι προς τον Υψιστον Θεόν υπέρ του βασιλέως
και των παίδων του και δια να προσεύχωνται οι ιερείς υπέρ της ζωής αυτών.
Α Εσδ. 6,31  και προστάξαι ίνα όσοι εάν παραβώσί τι των γεγραµµένων και ακυρώσωσι, ληφθήναι ξύλον εκ των ιδίων
αυτού και επί τούτου κρεµασθήναι και τα υπάρχοντα αυτού είναι βασιλικά.
Α Εσδ. 6,31    Να δοθή επίσης διαταγή, όπως καθένας ο οποίος θα παραβή η θα ακυρώση µίαν από τας εντολάς αυτάς, να
κρεµασθή επάνω εις ένα ξύλον, το οποίον θα ληφθή από τα ανήκοντα στον οίκον του. Τα δε υπάρχοντά του να
περιέρχωνται στο βασιλικόν ταµείον.
Α Εσδ. 6,32  διά ταύτα και ο Κύριος, ού το όνοµα αυτού επικέκληται εκεί, αφανίσαι πάντα βασιλέα και έθνος, ός εκτενεί την
χείρα αυτού κωλύσαι ή κακοποιήσαι τον οίκον Κυρίου εκείνον τον εν Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 6,32   Δια τούτο δε και εύχοµαι, όπως Κυριος ο Θεός, του οποίου το όνοµα θα ακούεται και θα αναφέρεται εκεί, να
εξαφανίση κάθε βασιλέα, κάθε έθνος, το οποίον θα απλώση το χέρι του να εµποδίση την ανοικοδόµησιν η να επιφέρη
βλάβας στον ναόν εκείνον του Κυρίου, ο οποίος θα κτισθή εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 6,33  εγώ βασιλεύς Δαρείος δεδογµάτικα επιµελώς κατά ταύτα γίνεσθαι».
Α Εσδ. 6,33    Εγώ ο βασιλεύς Δαρείος διέταξα αυτά. Απαιτώ δε να εφαρµοσθούν όλα αυτά µε κάθε επιµέλειαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Α Εσδ. 7,1   Τότε Σισίννης έπαρχος Κοίλης Συρίας και Φοινίκης, και Σαθραβουζάνης και οι συνεταίροι κατακολουθήσαντες
τοίς υπό τού βασιλέως Δαρείου προσταγείσιν
Α Εσδ. 7,1  Γοτε ο Σισίννης, ο διοικητής της Κοίλης Συρίας και της Φοινίκης, ο Σαθραβουζάνης και οι σύντροφοί των
ακολουθήσαντες πιστώς τα υπό του βασιλέως διαταχθέντα ,
Α Εσδ. 7,2   επεστάτουν των ιερών έργων επιµελέστερον συνεργούντες τοίς πρεσβυτέροις των Ιουδαίων και ιεροστάταις .
Α Εσδ. 7,2  επιστατούσαν οι ίδιοι περισσότερον επιµελώς εις τα έργα του ναού και εβοηθούσαν τους πρεσβυτέρους των
Ιουδαίων και τους προϊσταµένους του ναού.
Α Εσδ. 7,3   και εύοδα εγίνετο τα ιερά έργα προφητευόντων Αγγαίου και Ζαχαρίου των προφητών .
Α Εσδ. 7,3  Ετσι δε κατευωδώνοντο τα ιερά έργα, καθ' ον χρόνον οι προφήται Αγγαίος και Ζαχαρίας εδίδασκον το θέληµα
του Θεού και προέλεγαν τα µέλλοντα.
Α Εσδ. 7,4   και συνετέλεσαν ταύτα διά προστάγµατος Κυρίου Θεού Ισραήλ, και µετά της γνώµης τού Κύρου και Δαρείου
και Αρταξέρξου βασιλέων Περσών
Α Εσδ. 7,4  Ετσι δε ετελείωσαν και ωλοκληρώθησαν τα έργα της ανοικοδοµήσεως του ναού σύµφωνα µε την εντολήν
Κυρίου του Θεού των Ισραηλιτών και κατόπιν αδείας του Κυρου, του Δαρείου και του Αρταξέρξου, βασιλέων των Περσών.
Α Εσδ. 7,5   συνετελέσθη ο οίκος ο άγιος έως τρίτης και εικάδος µηνός Άδαρ τού έκτου έτους βασιλέως Δαρείου.
Α Εσδ. 7,5  Ετελείωσε και ωλοκληρώθη το έργον της οικοδοµής του ιερού τούτου ναού την εικοστήν τρίτην του εβραϊκού
µηνός Αδαρ κατά το έκτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρείου.
Α Εσδ. 7,6   και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λευίται και οι λοιποί οι εκ της αιχµαλωσίας οι προστεθέντες
ακολούθως τοίς εν τή Μωυσέως βίβλω·
Α Εσδ. 7,6  Τοτε δε οι Ισραηλίται, οι ιερείς και οι Λευίται, και όσοι από τους Ισραηλίτας είχαν επανέλθει από την
αιχµαλωσίαν εις την Ιερουσαλήµ, έπραξαν όπως αναγράφει το βιβλίον του Μωϋσέως.
Α Εσδ. 7,7   και προσήνεγκαν εις τον εγκαινισµόν τού ιερού τού Κυρίου ταύρους εκατόν, κριούς διακοσίους, άρνας
τετρακοσίους,
Α Εσδ. 7,7  Προσέφεραν, δηλαδή, κατά τα εγκαίνια του ναού του Κυρίου εκατόν ταύρους , διακοσίους κριους και τετρακόσια
αρνιά.
Α Εσδ. 7,8   χιµάρους υπέρ αµαρτίας παντός τού Ισραήλ δώδεκα προς αριθµόν, εκ των φυλάρχων τού Ισραήλ δώδεκα.
Α Εσδ. 7,8  Δια δε την εξιλέωσιν και εξάλειψιν των αµαρτιών όλου του ισραηλιτικού λαού εθυσίασαν δώδεκα τράγους,
προσφερθέντας υπό των δώδεκα αρχηγών των φύλων του Ισραήλ.
Α Εσδ. 7,9 και έστησαν οι ιερείς και οι Λευίται κατά φυλάς εστολισµένοι επί των έργων Κυρίου Θεού Ισραήλ ακολούθως τή
Μωυσέως βίβλω και οι θυρωροί εφ εκάστου πυλώνος.
Α Εσδ. 7,9  Οι ιερείς δε και οι Λευίται ετακτοποιήθησαν και εστάθησαν στολισµένοι µε τα ιερατικά των άµφια, σύµφωνα µε
τας διαιρέσεις αυτών και αναλόγως των υπηρεσιών, τας οποίας προσέφεραν εις Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ
ακολουθούντες και εφαρµόζοντες όσα ήσαν γραµµένα στο βιβλίον του Μωϋσέως. Επίσης παρευρέθησαν και οι θυρωροί
έκαστος εις την ιδικήν του πύλην.
Α Εσδ. 7,10  και ηγάγοσαν οι υιοί Ισραήλ των εκ της αιχµαλωσίας το πάσχα εν τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού πρώτου µηνός·
ότι ηγνίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται άµα
Α Εσδ. 7,10    Ετσι οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχον επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, εώρτασαν το Πασχα την δεκάτην
τετάρτην του πρώτου µηνός, οι δε ιερείς και οι Λευίται µαζή είχαν προθύµως εξαγνισθή.
Α Εσδ. 7,11  και πάντες οι υιοί της αιχµαλωσίας, ότι ηγνίσθησαν, ότι οι Λευίται άµα πάντες ηγνίσθησαν.
Α Εσδ. 7,11     Αλλά και όλοι οι άνδρες οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, δια να εορτάσουν το Πασχα,
ηγνίσθησαν, διότι και οι Λευίται όλοι µαζή είχαν αγνισθή.
Α Εσδ. 7,12  και έθυσαν το πάσχα πάσι τοίς υιοίς της αιχµαλωσίας και τοίς αδελφοίς αυτών τοίς ιερεύσι και εαυτοίς.
Α Εσδ. 7,12    Οι δε Λευίται προσέφεραν θυσίαν τον πασχαλινόν αµνόν δι' όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν επανέλθει
από την αιχµαλωσίαν, δια τους αδελφούς των τους ιερείς και δια τον εαυτόν των.



Α Εσδ. 7,13  και εφάγοσαν οι υιοί Ισραήλ οι εκ της αιχµαλωσίας, πάντες οι χωρισθέντες από των βδελυγµάτων των εθνών
της γής, ζητούντες τον Κύριον.
Α Εσδ. 7,13    Από τον πασχάλιον δε αµνόν έφαγαν όχι µόνον οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν,
αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι απεχωρίσθησαν από τα ακάθαρτα και ασεβή έθιµα των εθνικών της χώρας, δια να
λατρεύσουν τον Κυριον.
Α Εσδ. 7,14  και ηγάγοσαν την εορτήν των αζύµων επτά ηµέρας ευφραινόµενοι έναντι Κυρίου,
Α Εσδ. 7,14    Εώρτασαν την εορτήν των αζύµων, δηλαδή την εορτήν του Πασχα, επί επτά ηµέρας ευφραινόµενοι ενώπιον
του Κυρίου,
Α Εσδ. 7,15  ότι µετέστρεψε την βουλήν τού βασιλέως Ασσυρίων επ αυτούς κατισχύσαι τας χείρας αυτών επί τα έργα Κυρίου
Θεού Ισραήλ.
Α Εσδ. 7,15    διότι ο Κυριος µετέστρεψε την γνώµην και απόφασιν του βασιλέως των Ασσυρίων υπέρ των Ιουδαίων, ώστε να
ενισχυθούν τα χέρια των εις τα έργα της ανοικοδοµήσεως του ναού του Κυρίου , του Θεού των Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Α Εσδ. 8,1   Καί µεταγενέστερος τούτων βασιλεύοντος Αρταξέρξου τού Περσών βασιλέως προσέβη Έσδρας Σαραίου, τού
Εζεχρίου, τού Χελκίου τού Σαλήµου,
Α Εσδ. 8,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, µετά πάροδον δηλαδή µερικών δεκαετιών, όταν βασιλεύς των Περσών ήτο ο
Αρταξέρξης, επανήλθεν από την αιχµαλωσίαν εις την πατρίδα του ο Εσδρας ο υιός του Σαραίου, υιού του Εζεχρίου, υιού του
Χελκίου, υιοί του Σαλήµου,
Α Εσδ. 8,2   τού Σαδδούκου, τού Αχιτώβ, τού Αµαρίου, τού Οζίου, τού Βοκκά, τού Αβισαΐ, τού Φινεές, τού Ελεάζαρ, τού
Ααρών τού ιερέως τού πρώτου.
Α Εσδ. 8,2  υιού του Σαδδούκου, υιού του Αχιτώβ, υιού του Αµαρίου, υιού του Οζίου, υιού του Βοκά, υιού του Αβισαΐ, υιού του
Φινεές, υιού του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών του πρώτου αρχιερέως.
Α Εσδ. 8,3   ούτος Έσδρας ανέβη εκ Βαβυλώνος ως γραµµατεύς ευφυής ών εν τώ Μωυσέως νόµω τώ εκδεδοµένω υπό τού
Θεού τού Ισραήλ,
Α Εσδ. 8,3  Αυτός ο Εσδρας επανήλθεν από την Βαβυλώνα εις την Ιερουσαλήµ και ήτο ευφυής γραµµατεύς, βαθύς γνώστης
του νόµου του Μωϋσέως, ο οποίος είχε δοθή από τον Θεόν στον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Εσδ. 8,4   και έδωκεν αυτώ ο βασιλεύς δόξαν, ευρόντος χάριν ενώπιον αυτού επί πάντα τα αξιώµατα αυτού.
Α Εσδ. 8,4  Ο βασιλεύς ιδιαιτέρως τον εδόξασε, διότι αυτός ευρήκε χάριν ενώπιον του βασιλέως, ώστε ο βασιλεύς να
εκπληρώση όλα τα αιτήµατά του.
Α Εσδ. 8,5 και συνανέβησαν εκ των υιών Ισραήλ και των ιερέων και Λευιτών και ιεροψαλτών και θυρωρών και ιεροδούλων
εις Ιερουσαλήµ
Α Εσδ. 8,5  Μαζή δε µε αυτόν ανέβησαν συγχρόνως εις την Ιερουσαλήµ και άλλοι Ισραηλίται, ιερείς, Λευίται, ιεροψάλται,
θυρωροί και υπηρέται του ναού.
Α Εσδ. 8,6   έτους εβδόµου βασιλεύοντος Αρταξέρξου εν τώ πέµπτω µηνί (ούτος ενιαυτός έβδοµος τώ βασιλεί). εξελθόντες
γάρ εκ Βαβυλώνος τή νουµηνία τού πρώτου µηνός παρεγένοντο εις Ιερουσαλήµ κατά την δοθείσαν αυτοίς ευοδίαν παρά
τού Κυρίου επ αυτώ·
Α Εσδ. 8,6  Ανέβησαν δε αυτοί κατά το έβδοµον έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου, τον πέµπτον µήνα (αυτό είναι το
έβδοµον έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου). Ανεχώρησαν από την Βαβυλώνα την πρώτην ηµέραν του πρώτου µηνός και
έφθασαν απροσκόπτως εις την Ιερουσαλήµ, διότι ο Κυριος, µέσω του Εσδρα, κατευώδωσε την πορείαν αυτών.
Α Εσδ. 8,7   ο γάρ Έσδρας πολλήν επιστήµην περιείχεν εις το µηδέν παραλιπείν των εκ τού νόµου Κυρίου και εκ των
εντολών διδάξαι πάντα τον Ισραήλ δικαιώµατα και κρίµατα.
Α Εσδ. 8,7  Ο δε Εσδρας κατείχεν εις βάθος και πλάτος µεγάλην γνώσιν της Αγίας Γραφής. Δεν ήθελε δε τίποτε να
παραλείψη από τον Νοµον και τας εντολάς του Κυρίου, αλλά επιθυµούσε να διδάξη εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν τον
Νοµον και τας κρίσστου Κυρίου.
Α Εσδ. 8,8   Προσπεσόντος δε τού γραφέντος προστάγµατος παρά Αρταξέρξου βασιλέως προς Έσδραν τον ιερέα και
αναγνώστην τού νόµου Κυρίου, ού εστιν αντίγραφον το υποκείµενον·
Α Εσδ. 8,8  Από το υπογραφέν δε αυτό διάταγµα του βασιλέως Αρταξέρξου προς τον Εσδραν τον ιερέα και αναγνώστην του
νόµου του Κυρίου, ευρέθη ένα αντίγραφον, το οποίον περιέχει τα εξής·
Α Εσδ. 8,9   «Βασιλεύς Αρταξέρξης Έδρα τώ ιερεί και αναγνώστη τού νόµου Κυρίου χαίρειν.
Α Εσδ. 8,9  “Ο βασιλεύς Αρταξέρξης χαιρετίζει τον Εσδραν, τον ιερέα και αναγνώστην του νόµου του Κυρίου.
Α Εσδ. 8,10  και τα φιλάνθρωπα εγώ κρίνας προσέταξα τους βουλοµένους εκ τού έθνους των Ιουδαίων αιρετίζοντας και των
ιερέων και των Λευιτών, και τώνδε εν τή ηµετέρα βασιλεία, συµπορεύεσθαί σοι εις Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,10    Επειδή εγώ τρέφω φιλάνθρωπα αισθήµατα προς σας τους Ιουδαίους , διέταξα, όπως όσοι από το έθνος των
Ιουδαίων, οι οποίοι ευρίσκονται στο βασίλειόν µου, επιθυµούν µαζή µε τους ιερείς και τους Λευίτας να επανέλθουν εις την
πατρίδα των, ας πορευθούν µαζή µε σε εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,11  όσοι ούν ενθυµούνται, συνεξορµάσθωσαν καθάπερ δέδοκται εµοί τε και τοίς επτά φίλοις συµβουλευταίς,
Α Εσδ. 8,11     Οσοι λοιπόν επιθυµούν ηµπορούν να ξεκινήσουν µαζή σου, όπως εφάνη καλόν εις εµέ και στους επτά φίλους
συµβούλους µου.
Α Εσδ. 8,12  όπως επισκέψωνται τα κατά την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήµ ακολούθως ώ έχει εν τώ νόµω Κυρίου,
Α Εσδ. 8,12    Αυτοί θα επιστρέψουν µαζή σου, δια να φροντίσουν δια τα πράγµατα της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ,
σύµφωνα µε όσα περιέχονται στον νόµον του Κυρίου.
Α Εσδ. 8,13  και απενεγκείν δώρα τώ Κυρίω τού Ισραήλ, ά ηυξάµην εγώ τε και οι φίλοι, εις Ιερουσαλήµ, και πάν χρυσίον και
αργύριον, ό εάν ευρεθή εν τή χώρα της Βαβυλωνίας, τώ Κυρίω εις Ιερουσαλήµ σύν τώ δεδωρηµένω υπό τού έθνους εις το
ιερόν τού Κυρίου Θεού αυτών το εν Ιερουσαλήµ
Α Εσδ. 8,13    Και θα µεταφέρουν, δια να προσφέρουν εκ µέρους µου, τα δώρα στον Κυριον τον Θεόν των Ισραηλιτών, τα
οποία ετάξαµεν εγώ και οι φίλοι µου, όπως επίσης και κάθε χρυσίον και αργύριον, το οποίον ήθελεν εξευρεθή εις την



χώραν της Βαβυλώνος, δια να προσφερθή στον Κυριον εις την Ιερουσαλήµ, µαζή µε εκείνο το οποίον ο λαός θα προσέφερε
δια τον ιερόν ναόν της Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,14  συναχθήναι, το τε χρυσίον και το αργύριον εις ταύρους και κριούς και άρνας και τα τούτοις ακόλουθα ,
Α Εσδ. 8,14    Αυτοί επίσης θα φροντίσουν, να συγκεντρώσουν το χρυσίον και το αργύριον, ώστε να αγοράσουν ταύρους και
κριους και αρνιά και όσα αλλά χρειάζονται δια τας σχετικάς θυσίας,
Α Εσδ. 8,15  ώστε προσενεγκείν θυσίας τώ Κυρίω επί το θυσιαστήριον τού Κυρίου Θεού αυτών το εν Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,15    ώστε να ηµπορέσουν να προσφέρουν θυσίας προς τον Κυριον επάνω στο θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού των,
εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,16  και πάντα, όσα εάν βούλη µετά των αδελφών σου ποιήσαι χρυσίω και αργυρίω, επιτέλει κατά το θέληµα τού
Θεού σου,
Α Εσδ. 8,16    Και όσα άλλα θέλεις µαζή µε τους συµπατριώτας σου να προσφέρης χρυσόν και άργυρον, κάµε τα σύµφωνα
µε το θέληµα του Θεού σου.
Α Εσδ. 8,17  και τα ιερά σκεύη τού Κυρίου τα διδόµενά σοι εις την χρείαν τού ιερού τού Θεού σου τού εν Ιερουσαλήµ
Α Εσδ. 8,17    Και τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία θα σου δοθούν δια τας ανάγκας του εις την Ιερουσαλήµ ναού
του Θεού σου, θα τα παραλάβης µαζή σου.
Α Εσδ. 8,18  και τα λοιπά όσα αν υποπίπτη σοι εις την χρείαν τού ιερού τού Θεού σου δώσεις εκ τού βασιλικού
γαζοφυλακίου.
Α Εσδ. 8,18    Και όσα άλλα θα κρίνης απαραίτητα δια την ανάγκην του ναού του Θεού σου θα τα πάρης και θα τα
προσφέρης από το βασιλικόν θησαυροφυλάκιον.
Α Εσδ. 8,19  καγώ ιδού Αρταξέρξης βασιλεύς προσέταξας τοίς γαζοφύλαξι Συρίας και Φοινίκης, ίνα όσα εάν αποστείλη
Έσδρας ο ιερεύς και αναγνώστης τού νόµου τού Θεού τού Υψίστου, επιµελώς διδώσιν έως αργυρίου ταλάντων εκατόν,
Α Εσδ. 8,19    Εγώ δε ο ίδιος ο βασιλεύς Αρταξέρξης διέταξα τους θησαυροφύλακας της Συρίας και της Φοινίκης, όσα θα
ζητήοη ο ιερεύς Εσδρας, ο αναγνώστης του νόµου του Θεού του Υψίστου να τα χορηγήσουν προθύµως µέχρι εκατόν
τάλαντα αργυρίου.
Α Εσδ. 8,20  οµοίως δε και έως πυρού κόρων εκατόν και οίνου µετρητών εκατόν
Α Εσδ. 8,20   Οµοίως δε να χορηγήσουν σίτον µέχρις εκατόν κόρους και οίνον µέχρις εκατόν µετρητάς·
Α Εσδ. 8,21  και άλλα εκ πλήθους· πάντα κατά τον τού Θεού νόµον επιτελεσθήτω επιµελώς τώ Θεώ τώ Υψίστω , ένεκεν τού
µη γενέσθαι οργήν εις την βασιλείαν τού βασιλέως και των υιών αυτού.
Α Εσδ. 8,21    και πολλά άλλα. Ολα δε πρέπει να εκτελεσθούν µε επιµέλειαν σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού του Υψίστου,
δια να µη πέση οργή του Θεού εναντίον του βασιλέως και των υιών αυτού.
Α Εσδ. 8,22  και υµίν δε λέγεται όπως πάσι τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις και ιεροψάλταις και θυρωροίς και ιεροδούλοις και
πραγµατικοίς τού ιερού τούτου µηδέ µία φορολογία µηδέ άλλη επιβουλή γίνηται, και µηδένα έχειν εξουσίαν επιβαλείν τι
τούτοις.
Α Εσδ. 8,22   Ακόµη δε διδώ εντολήν και καθιστώ γνωστόν εις σας, όπως εις όλους τους ιερείς, τους Λευίτας, τους
ιεροψάλτας, τους θυρωρούς, τους υπηρέτας του ναού και το άλλο προσωπικόν που ασχολείται στο ιερόν τούτο, µη
επιβληθή καµµία φορολογία, ούτε και καµµία άλλη ενόχλησις θα γίνεται εις αυτούς και κανείς δεν θα έχη την εξουσίαν να
επιβάλη κάτι εις αυτούς.
Α Εσδ. 8,23  και σύ, Έσδρα, κατά την σοφίαν τού Θεού ανάδειξον κριτάς και δικαστάς, όπως δικάζωσιν εν όλη Συρία και
Φοινίκη πάντας τους επισταµένους τον νόµον τού Θεού σου· και τους µη επισταµένους διδάξεις.
Α Εσδ. 8,23   Και συ, Εσδρα, σύµφωνα µε την σοφίαν του Θεού, πρέπει να αναδείξης διοικητάς και δικαστάς, δια να
δικάζουν τους Ιουδαίους εις όλην την Συρίαν και την Φοινίκην, εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν τον νόµον του Θεού, εκείνους
δε οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νοµον θα τους διδάξης.
Α Εσδ. 8,24  και πάντες, όσοι αν παραβαίνωσι τον νόµον τού Θεού σου και τον βασιλικόν , επιµελώς κολασθήσονται, εάν τε
και θανάτω· εάν τε και τιµωρία ή αργυρική ζηµία ή απαγωγή».
Α Εσδ. 8,24   Ολοι δε εκείνοι, οι οποίοι παραβαίνουν τον νόµον του Θεού σου η τον βασιλικόν νόµον, θα τιµωρούνται
αυστηρώς η µε θάνατον η µε άλλην σχετικήν τιµωρίαν, µε χρηµατικόν, δηλαδή, πρόστιµον η µε εξορίαν”.
Α Εσδ. 8,25  Καί είπεν Έσδρας ο γραµµατεύς· ευλογητός µόνος Κύριος ο Θεός των πατέρων µου ο δούς ταύτα εις την
καρδίαν τού βασιλέως, δοξάσαι τον οίκον αυτού τον εν Ιερουσαλήµ,
Α Εσδ. 8,25   Είπε τότε ο γραµµατεύς Εσδρας· “ας είναι δοξασµένος ο µόνος Κυριος, ο Θεός των πατέρων µου, ο οποίος
ενέβαλεν αυτά τα αισθήµατα και αυτάς τας αποφάσεις εις την καρδίαν του βασιλέως , δια να δοξάση τον ναόν αυτού, που
ευρίσκεται εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8 ,26  και εµέ ετίµησεν εναντίον τού βασιλέως και των συµβουλευόντων και πάντων των φίλων και µεγιστάνων
αυτού.
Α Εσδ. 8,26   Αλλά και εµέ εδόξασεν ο Θεός ενώπιον του βασιλέως και των συµβούλων του και όλων των φίλων και
µεγιστάνων.
Α Εσδ. 8,27  και εγώ ευθαρσής εγενόµην κατά την αντίληψιν Κυρίου τού Θεού µου και συνήγαγον άνδρας εκ τού Ισραήλ
ώστε συναναβήναί µοι.
Α Εσδ. 8,27   Εγώ δε βλέπων ολοφάνερα την βοήθειαν αυτήν του Κυρίου επήρα θάρρος και συνεκέντρωσα ανθρώπους από
τον Ισραηλιτικόν λαόν, δια να αναβούν µαζή µε εµέ εις την Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,28  Καί ούτοι οι προηγούµενοι κατά τας πατριάς αυτών και τας µεριδαρχίας οι αναβάντες µετ εµού εκ Βαβυλώνος
εν τή βασιλεία Αρταξέρξου τού βασιλέως·
Α Εσδ. 8,28   Οι αρχηγοί δε του λαού κατά τας γενεάς και τας οικογενείας αυτών, οι οποίοι ανέβησαν µαζή µε εµέ από την
Βαβυλώνα εις την Ιερουσαλήµ επί της βασιλείας του βασιλέως Αρταξέρζου ήσαν οι εξής·
Α Εσδ. 8,29  εκ των υιών Φινεές, Γηρσών· εκ των υιών Ιαθαµάρου, Γαµαλιήλ· εκ των υιών Δαυίδ, Λαττούς ο Σεχενίου·
Α Εσδ. 8,29   Από την γενεάν του Φινεές ο Γηρσών. Από την γενεάν του Ιαθαµάρου ο Γαµαλιήλ. Από την γενεάν του Δαυίδ ο
Λαττούς, ο υιός του Σεχενίου.
Α Εσδ. 8,30  εκ των υιών Φόρος, Ζαχαρίας και µετ αυτού απεγράφησαν άνδρες εκατόν πεντήκοντα·



Α Εσδ. 8,30   Από την γενεάν του Φορος ο Ζαχαρίας και άλλοι εκατόν πενήντα άνδρες , οι οποίοι κατεγράφησαν να
επανέλθουν µαζή του.
Α Εσδ. 8,31  εκ των υιών Φαάθ Μωάβ, Ελιαωνίας Ζαραίου και µετ αυτού άνδρες διακόσιοι·
Α Εσδ. 8,31    Από την γενεάν του Φαάθ Μωάβ, ο Ελιαωνίας, υιός του Ζαραίου και οι µαζή µε αυτόν διακόσιοι άνδρες.
Α Εσδ. 8,32  εκ των υιών Ζαθόης, Σεχενίας Ιεζήλου και µετ αυτού άνδρες τριακόσιοι· εκ των υιών Αδίν, Ωβήθ Ιωνάθου και
µετ αυτού άνδρες διακόσιοι πεντήκοντα·
Α Εσδ. 8,32   Από την γενεάν του Ζαθόης ο Σεχενίας, ο υιός του Ιεζήλου, και µαζή µε αυτόν άλλοι τριακόσιοι άνδρες. Από
την γενεάν του Αδίν, ο Ωβήθ, υιός του Ιωνάθου, και µαζή µε αυτόν διακόσιοι πενήντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,33  εκ των υιών Ηλάµ, Ιεσίας Γοθολίου και µετ αυτού άνδρες εβδοµήκοντα·
Α Εσδ. 8,33    Από την γενεάν του Ηλάµ ο Ιεσίας υιός του Γοθολίου, και µαζή µε αυτόν εβδοµήκοντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,34  εκ των υιών Σαφατίου, Ζαραΐας Μιχαήλου και µετ αυτού άνδρες εβδοµήκοντα·
Α Εσδ. 8,34   Από την γενεάν του Σαφατίου ο Ζαραΐας, υιός του Μιχαήλου, και µαζή µε αυτόν εβδοµήκοντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,35  εκ των υιών Ιωάβ, Αβαδίας Ιεζήλου και µετ αυτού άνδρες διακόσιοι δεκαδύο·
Α Εσδ. 8,35    Από την γενεάν του Ιωάβ ο Αβαδίας, υιός του Ιεζήλου, και µαζή µε αυτόν άλλοι διακόσιοι δώδεκα άνδρες.
Α Εσδ. 8,36  εκ των υιών Βανίας, Σαλιµώθ Ιωσαφίου και µετ αυτού άνδρες εξήκοντα και εκατόν·
Α Εσδ. 8,36   Από την γενεάν του Βανία ο Σαλιµώθ, υιός του Ιωσαφίου, και µαζή µε αυτόν εκατόν εξήκοντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,37  εκ των υιών Βαβί, Ζαχαρίας Βηβαΐ και µετ αυτού άνδρες εικοσιοκτώ·
Α Εσδ. 8,37    Από την γενεάν του Βαβί ο Ζαχαρίας, υιός του Βηβαΐ, και οι µαζή µε αυτόν εικοσιοκτώ άνδρες.
Α Εσδ. 8,38  εκ των υιών Αστάθ, Ιωάννης Ακατάν και µετ αυτού άνδρες εκατόν δέκα·
Α Εσδ. 8,38   Από την γενεάν του Αστάθ ο Ιωάννης, υιός του Ακατάν, και µαζή µε αυτόν εκατόν δέκα άνδρες.
Α Εσδ. 8,39  εκ των υιών Αδωνικάµ, οι έσχατοι και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Ελιφαλά τού Γεουήλ και Σαµαίας και µετ
αυτών άνδρες εβδοµήκοντα·
Α Εσδ. 8,39   Από την γενεάν του Αδωνικάµ οι τελευταίοι, των οποίων τα ονόµατα είναι· Ελιφαλά υιός του Γεουήλ και
Σαµαίας και µαζή µε αυτούς εβδοµήκοντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,40  εκ των υιών Βαγώ, Ουθί ο τού Ισταλκούρου και µετ αυτού άνδρες εβδοµήκοντα.
Α Εσδ. 8,40   Από την γενεάν του Βαγώ ο Ουθί, υιός του Ισταλκούρου, και µαζή µε αυτόν εβδοµήκοντα άνδρες.
Α Εσδ. 8,41  Καί συνήγαγον αυτούς επί τον λεγόµενον Θεράν ποταµόν, και παρενεβάλοµεν ηµέρας τρεις αυτόθι, και
κατέµαθον αυτούς.
Α Εσδ. 8,41    Εγώ ο Εσδρας συνεκέντρωσα αυτούς εις ποταµόν τον λεγόµενον Θεράν. Εκεί κατεσκηνώσαµεν επί τρεις
ηµέρας, τους επεθεώρησα και τους εγνώρισα.
Α Εσδ. 8,42  και εκ των ιερέων και εκ των λευιτών ουχ ευρών εκεί
Α Εσδ. 8,42   Επειδή όµως µεταξύ αυτών δεν ευρήκα αρκετούς από τους ιερείς και τους Λευίτας,
Α Εσδ. 8,43  απέστειλα προς Ελεάζαρον και Ιδουήλον και Μαιά και Μασµάν και Αλναθάν και Σαµαίαν και Ιώριβον, Νάθαν,
Εννατάν, Ζαχαρίαν και Μοσόλλαµον τους ηγουµένους και επιστήµονας
Α Εσδ. 8,43   έστειλα προς τον Ελεάζαρον ανθρώπους, τον Ιδουήλον, τον Μαια, τον Μασµάν, τον Αλναθάν, τον Σαµαίαν, τον
Ιώριβον, τον Ναθαν, τον Εννατάν, τον Ζαχαρίαν και τον Μοσόλλαµον, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί και συνετοί, µορφωµένοι
άνδρες.
Α Εσδ. 8,44  και είπα αυτοίς ελθείν προς Λοδδαίον τον ηγούµενον τον εν τώ τόπω τού γαζοφυλακίου,
Α Εσδ. 8,44   Τους έδωσα εντολήν να έλθουν να αναζητήσουν και να εύρουν τον Λοδδαίον, τον αρχηγόν, ο οποίος συνήθως
ευρίσκετο εις την θέσιν του θησαυροφυλακίου.
Α Εσδ. 8,45  εντειλάµενος αυτοίς διαλεχθήναι Λοδδαίω και τοίς αδελφοίς αυτού και τοίς εν τώ τόπω γαζοφύλαξιν
αποστείλαι ηµίν τους ιερατεύσοντας εν τώ οίκω τού Κυρίου ηµών.
Α Εσδ. 8,45   Εδωσα εντολήν εις αυτούς, όπως µαζή µε τον Λοδδαίον και τους συντρόφους αυτού και τους εκεί αρχηγούς του
θησαυροφυλακίου συνεννοηθούν, δια να αποστείλουν αυτοί προς ηµάς ιερείς και Λευίτας, ώστε να υπηρετούν στον ναόν
του Κυρίου και Θεού µας.
Α Εσδ. 8,46  και ήγαγον ηµίν κατά την κραταιάν χείρα τού Κυρίου ηµών άνδρας επιστήµονας των υιών Μοολί τού Λευί τού
Ισραήλ, Ασεβηβίαν και τους υιούς αυτού και τους αδελφούς, όντας δέκα και οκτώ,
Α Εσδ. 8,46   Εκείνοι υπό την κραταιάν χείρα του Κυρίου ηµών ωδήγησαν προς ηµάς συνετούς και µορφωµένους άνδρας
από την γενεάν του Μοολί, απογόνου του Λευι, υιού του Ιακώβ· Τον 'Ασεβηβιαν µε τους υιούς και τους αδελφούς του, οι
οποίοι ήσαν εν όλω δέκα οκτώ.
Α Εσδ. 8,47  και Ασεβίαν και Άννουον και Ωσαίαν αδελφόν εκ των υιών Χανουναίου και οι υιοί αυτών, είκοσιν άνδρες·
Α Εσδ. 8,47   Επίσης έφεραν προς ηµάς τον Ασεβίαν, τον Αννουον και τον Ωσαίαν, αδελφόν από την γενεάν του Χανουναίου,
µαζή µε τους υιούς των, άνδρας εν όλω είκοσι.
Α Εσδ. 8,48  και εκ των ιεροδούλων, ών έδωκε Δαυίδ, και οι ηγούµενοι εις την εργασίαν των Λευιτών, ιεροδούλους
διακοσίους και είκοσι· πάντων εσηµάνθη η ονοµατογραφία.
Α Εσδ. 8,48   Τέλος από τους υπηρέτας του ναού, τους οποίους είχε χαρίσει και αφιερώσει ο Δαυίδ και οι αρχηγοί εις την
υπηρεσιαν των Λευιτών, άνδρας εν όλω διακοσίους είκοσι. Ολων δε αυτών τα ονόµατα κατεγράφησαν.
Α Εσδ. 8,49  και ευξάµην εκεί νηστείαν τοίς νεανίσκοις έναντι Κυρίου ηµών
Α Εσδ. 8,49   Εκεί λοιπόν, ωσάν τάξιµον, εκήρυξα δια τους νέους νηστείαν και προσευχήν προς τον Κυριον,
Α Εσδ. 8,50  ζητήσαι παρ αυτού ευοδίαν ηµίν τε και τοίς συνούσιν ηµίν τέκνοις ηµών και κτήνεσιν·
Α Εσδ. 8,50   δια να ζητήσωµεν από τον Θεόν κατευόδιον δι' ηµάς και δι' εκείνους, οι οποίοι θα ευρίσκωνται µαζή µας, δια
τα τέκνα µας και τα κτήνη.
Α Εσδ. 8,51  ενετράπην γάρ αιτήσαι τον βασιλέα πεζούς τε και ιππείς και προποµπήν ένεκεν ασφαλείας της προς τους
εναντιουµένους ηµίν·
Α Εσδ. 8,51    Τούτο δε, διότι ησθάνθην εντροπήν να ζητήσω εκ µέρους του βασιλέως πεζούς και ιππείς προς συνοδείαν µας,
δια να µας ασφαλίσουν από όσους τυχόν θα επετίθεντο εναντίον µας στον δρόµον µας.
Α Εσδ. 8,52  είπαµεν γάρ τώ βασιλεί, ότι η ισχύς τού Κυρίου ηµών έσται µετά των επιζητούντων αυτόν εις πάσαν



επανόρθωσιν.
Α Εσδ. 8,52   Είχοµεν άλλωστε πει στον βασιλέα, ότι η προστατευτική δύναµις του Κυρίου µας θα είναι µαζή µε όλους
εκείνους, οι οποίοι τον επικαλούνται δια την πλήρη αποκατάστασίν των.
Α Εσδ. 8,53  και πάλιν εδεήθηµεν τού Κυρίου ηµών πάντα ταύτα και ετύχοµεν ευϊλάτου.
Α Εσδ. 8,53    Και πάλιν παρεκαλέσαµεν τον Κυριον ηµών δι' όλα αυτά και η συνείδησις µας επληροφόρησεν, ότι ο Κυριος
ευµενώς εδέχθη τα αιτήµατά µας.
Α Εσδ. 8,54  και εχώρισα των φυλάρχων των ιερέων άνδρας δεκαδύο, και Εσερεβίαν και Σαµίαν και µετ αυτών εκ των
αδελφών αυτών άνδρας δώδεκα,
Α Εσδ. 8,54   Κατόπιν εξεχώρισα από τους αρχηγούς των ιερέων δώδεκα άνδρας τον Εσερεβίαν και τον Σαµίαν και µαζή µε
αυτούς δώδεκα άλλους άνδρας από τους αδελφούς των.
Α Εσδ. 8,55  και έστησα αυτοίς το αργύριον και το χρυσίον και τα ιερά σκεύη τού οίκου τού Κυρίου ηµών , ά εδωρήσατο ο
βασιλεύς, και οι σύµβουλοι αυτού και οι µεγιστάνες και πάς Ισραήλ.
Α Εσδ. 8,55    Εζύγισα και παρέδωκα εις αυτούς το αργύριον και το χρυσίον, τα ιερά σκεύη του ναού Κυρίου του Θεού ηµών,
τα οποία εδώρησεν ο βασιλεύς και οι σύµβουλοι αυτού και οι µεγιστάνες αυτού και όλος ο Ισραηλιτικός λαός.
Α Εσδ. 8,56 και στήσας παρέδωκα αυτοίς αργυρίου τάλαντα εξακόσια πεντήκοντα και σκεύη αργυρά ταλάντων εκατόν και
χρυσίου τάλαντα εκατόν και χρυσώµατα είκοσι και σκεύη χάλκεα από χρηστού χαλκού στίλβοντα χρυσοειδή σκεύη
δώδεκα.
Α Εσδ. 8,56   Εζύγισα, λοιπόν, και παρέδωκα εις αυτούς εξακόσια πενήντα τάλαντα αργυρίου, αργυρά σκεύη αξίας εκατόν
ταλάντων, εκατόν τάλαντα χρυσίου, είκοσι χρυσά ποτήρια, δώδεκα τεµάχια χάλκινα σκεύη από καθαρόν χαλκόν, τα οποία
έλαµπαν όπως ο χρυσός.
Α Εσδ. 8,57  και είπα αυτοίς· και υµείς άγιοί εστε τώ Κυρίω και τα σκεύη τα άγια, και το χρυσίον και το αργύριον ευχή τώ
Κυρίω, Κυρίω των πατέρων ηµών·
Α Εσδ. 8,57    Και είπα εις αυτούς· Οπως σεις είσθε άγιοι και αφιερωµένοι στον Κυριον, και τα άγια αυτά σκεύη, ο χρυσός και
ο άργυρος, είναι άγια, αφιερωµένα και αυτά στον Κυριον, τον Κυριον των πατέρων ηµών.
Α Εσδ. 8,58  αγρυπνείτε και φυλάσσετε έως τού παραδούναι υµάς αυτά τοίς φυλάρχοις των ιερέων και των Λευιτών και τοίς
ηγουµένοις των πατριών τού Ισραήλ εν Ιερουσαλήµ, εν τοίς παστοφορίοις τού οίκου τού Θεού ηµών.
Α Εσδ. 8,58   Λοιπόν, αγρυπνήσατε και φυλάξατε αυτά, µέχρις ότου τα παραδώσετε στους αρχηγούς των ιερέων και των
Λευιτών, στους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ εις την Ιερουσαλήµ, δια να κατατεθούν αυτά εις τα θησαυροφυλάκια
του ναού του Θεού µας.
Α Εσδ. 8,59  και οι παραλαβόντες οι ιερείς και οι Λευίται το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα εν Ιερουσαλήµ
εισήνεγκαν εις το ιερόν τού Κυρίου.
Α Εσδ. 8,59   Οι ιερείς και οι Λευίται, οι οποίοι παρέλαβον το αργύριον και το χρυσίον και τα ιερά αυτά σκεύη, τα έφεραν
πράγµατι στον εν Ιερουσαλήµ ναόν του Κυρίου.
Α Εσδ. 8,60 Καί αναζεύξαντες από τού ποταµού Θερά τή δωδεκάτη τού πρώτου µηνός έως εισήλθοµεν εις Ιερουσαλήµ κατά
την κραταιάν χείρα τού Κυρίου ηµών την εφ ηµίν· και ερύσατο ηµάς από της εισόδου από παντός εχθρού, και ήλθοµεν εις
Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,60   Την δωδεκάτην δε ηµέραν του πρώτου µηνός εξεκινήσαµεν από τον ποταµόν Θερά και επροχωρήσαµεν, έως
ότου ήλθοµεν εις την Ιερουσαλήµ κάτω από την παντοδύναµον προστατευτικήν χείρα του Κυρίου και Θεού µας. Ο Κυριος
µας εφύλαξε και µας εγλύτωσεν στον δρόµον µας από επιθέσεις παντός εχθρού, ώστε εφθάσαµεν ασφαλείς εις την
Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,61  και γενοµένης αυτόθι ηµέρας τρίτης, τή ηµέρα τή τετάρτη σταθέν το αργύριον και το χρυσίον παρεδόθη εν τώ
οίκω Κυρίου ηµών Μαρµωθί Ουρία ιερεί
Α Εσδ. 8,61    Οταν επέρασαν τρεις ηµέραι, κατά την τετάρτην ηµέραν εζυγίσθη το αργύριον και το χρυσίον, παρεδόθη δε
δια τον ναόν του Κυρίου στον ιερέα Μαρµωθί, τον υιόν του Ουρίου.
Α Εσδ. 8,62  και µετ αυτού Ελεάζαρ ο τού Φινεές, και ήσαν µετ αυτού Ιωσαβδός Ιησού και Μωέθ Σαβάννου, οι Λευίται- προς
αριθµόν και ολκήν άπαντα, και εγράφη πάσα η ολκή αυτών αυτή τή ώρα.
Α Εσδ. 8,62   Μαζή µε αυτόν ήτο ο Ελεάζαρ, ο υιός του Φινεές, όπως επίσης µαζή του ήσαν ο Ιωσαβδός υιός του Ιησού, και ο
Μωέθ υιός του Σαδάννου, οι Λευίται- εκεί έγινεν αρίθµησις και ζύγισις όλων των ιερών σκευών και κατεγράφη το βάρος
ενός εκάστου από αυτά την ώραν εκείνην.
Α Εσδ. 8,63  οι δε παραγενόµενοι εκ της αιχµαλωσίας προσήνεγκαν θυσίας τώ Θεώ τού Ισραήλ Κυρίω , ταύρους δώδεκα
υπέρ παντός Ισραήλ, κριούς ενενηκονταέξ, άρνας εβδοµηκονταδύο, τράγους υπέρ σωτηρίου δώδεκα· άπαντα θυσίαν τώ
Κυρίω.
Α Εσδ. 8,63   Ολοι δε εκείνοι, οι οποίοι επανήλθαν από την αιχµαλωσίαν εις την Ιερουσαλήµ σώοι, προσέφεραν θυσίαν στον
Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ δώδεκα ταύρους δι' όλον το ισραηλιτικόν έθνος, ενενηνταέξ κριούς, εβδοµηνταδύο αµνούς και
δώδεκα τράγους ως θυσίαν υπέρ της σωτηρίας· όλα θυσίαν προς τον Κυριον.
Α Εσδ. 8,64  και απέδωκαν τα προστάγµατα τού βασιλέως τοίς βασιλικοίς οικονόµοις και τοίς επάρχοις Κοίλης Συρίας και
Φοινίκης, και εδόξασαν το έθνος και το ιερόν τού Κυρίου.
Α Εσδ. 8,64   Κατόπιν ο Εσδρας και οι περί αυτόν αρχηγοί των πατριών παρέδωσαν τας διαταγάς του βασιλέως στους
βασιλικούς υπαλλήλους και στους διοικητάς της Κοίλης Συρίας και Φοινίκης και εδόξασαν το ιουδαϊκόν έθνος και τον
ιερόν ναόν του Κυρίου.
Α Εσδ. 8,65  Καί τούτων τελεσθέντων προσήλθοσάν µοι οι ηγούµενοι λέγοντες·
Α Εσδ. 8,65   Οταν έγιναν και ετελείωσαν όλα αυτά, προσήλθον εις εµέ οι αρχηγοί του λαού και µου είπαν·
Α Εσδ. 8,66 ουκ εχώρισαν το έθνος τού Ισραήλ και οι άρχοντες και οι ιερείς και οι Λευίται τα αλλογενή έθνη της γής και τας
ακαθαρσίας αυτών, Χαναναίων και Χετταίων και Φερεζαίων και Ιεβουσαίων και Μωαβιτών και Αιγυπτίων και Ιδουµαίων·
Α Εσδ. 8,66   “ούτε το έθνος των Ισραηλιτών, ούτε οι άρχοντες, ούτε οι ιερείς και οι Λευίται εχωρίσθησαν αυτό τους ξένους
λαούς της χώρας και από τα αµαρτωλά µιάσµατα αυτών, από τους Χαναναίους, τους Χετταίους, τους Φερεζαίους, τους
Ιεδουσαίους, τους Μωαβίτας, τους Αιγυπτίους και τους Ιδουµαίους.



Α Εσδ. 8,67  συνώκησαν γάρ µετά των θυγατέρων αυτών και αυτοί και οι υιοί αυτών, και επεµίγη το σπέρµα το άγιον εις τα
αλλογενή έθνη της γής, και µετείχον οι προηγούµενοι και οι µεγιστάνες της ανοµίας ταύτης από της αρχής τού
πράγµατος.
Α Εσδ. 8,67   Διότι.ήλθον εις γάµον µε τας θυγατέρας αυτών, µε τας οποίας και συγκατώκησαν και αυτοί και τα παιδιά των
και έτσι το άγιον σπέρµα του Ισραήλ, ανεµίχθη και εµολύνθη µε τα ξένα έθνη της γης. Και αυτοί ακόµη οι αρχηγοί και οι
επίσηµοι άνδρες του Ισραήλ συµµετείχον εις την ανοµίαν αυτήν εξ αρχής”.
Α Εσδ. 8,68  και άµα τώ ακούσαί µε ταύτα διέρηξα τα ιµάτια και την ιεράν εσθήτα και κατέτιλα τού τριχώµατος της
κεφαλής και τού πώγωνος και εκάθισα σύννους και περίλυπος.
Α Εσδ. 8,68   Μολις ήκουσα αυτά, έσχισα τα ιµάτιά µου και αυτήν την ιερατικήν µου στολήν, απέσπασα τας τρίχας της
κεφαλής και του πώγωνός µου και εκάθισα σκεπτικός και περίλυπος.
Α Εσδ. 8,69  και επισυνήχθησαν προς µε όσοι ποτέ επικινούντο επί τώ ρήµατι Κυρίου Θεού τού Ισραήλ, εµού πενθούντος επί
τή ανοµία, και εκαθήµην περίλυπτος έως της δειλινής θυσίας.
Α Εσδ. 8,69   Ενώ δε εγώ ήµην πενθών δια την αµαρτίαν αυτήν και εκαθήµην περίλυπος έως της απογευµατινής θυσίας,
συνεκεντρώθησαν προς εµέ όλοι εκείνοι, οι οποίοι ευλαβούντο το θέληµα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εκινούντο εις
εφαρµογήν του.
Α Εσδ. 8,70  και εξεγερθείς εκ της νηστείας, διερηγµένα έχων τα ιµάτια και την ιεράν εσθήτα, κάµψας τα γόνατα και
εκτείνας τας χείρας προς τον Κύριον έλεγον·
Α Εσδ. 8,70   Οταν ηγέρθην από την νηστείαν και την συντριβήν αυτήν µε σχισµένα τα ενδύµατά µου και την ιεράν στολήν,
έκαµψα τα γόνατά µου, ύψωσα τας χείρας µου προς τον Κυριον και είπα
Α Εσδ. 8,71  Κύριε, ήσχυµµαι και εντέτραµµαι κατά πρόσωπόν σου·
Α Εσδ. 8,71    Κυριε, έχω καταληφθή από µεγάλην έντροπην ενώπιόν σου.
Α Εσδ. 8,72  αι γάρ αµαρτίαι ηµών επλεόνασαν υπέρ τας κεφαλάς ηµών, αι δε άγνοιαι ηµών υπερήνεγκαν έως τού ουρανού
Α Εσδ. 8,72   Διότι αι αµαρτίαι µας επληθύνθησαν και ηυξήθησαν υπέρ τας κεφαλάς µας, αι δε λόγω της αγνοίας µας
παραβάσστου θείου σου θελήµατος έφθασαν έως στον ουρανόν.
Α Εσδ. 8,73  έτι από των χρόνων των πατέρων ηµών, και εσµεν εν µεγάλη αµαρτία έως της ηµέρας ταύτης.
Α Εσδ. 8,73    Από τους χρόνους των πατέρων µας και εν συνεχεία µέχρι της ηµέρας αυτής αµαρτάνοµεν.
Α Εσδ. 8,74  και διά τας αµαρτίας ηµών και των πατέρων ηµών παρεδόθηµεν σύν τοίς αδελφοίς ηµών και σύν τοίς
βασιλεύσιν ηµών και σύν τοίς ιερεύσιν ηµών τοίς βασιλεύσι της γής εις ροµφαίαν και αιχµαλωσίαν και προνοµήν µετά
αισχύνης µέχρι της σήµερον ηµέρας.
Α Εσδ. 8,74   Εξ αιτίας των προσωπικών µας αµαρτιών και των αµαρτιών των πατέρων µας, παρεδόθη µεν µαζή µε τους
αδελφούς µας και τους βασιλείς µας και τους ιερείς ηµών, εις την κυριαρχίαν των βασιλέων της γης. Αλλοι από ηµάς
εσφάγησαν µε ροµφαίαν, άλλοι ωδηγήθησαν εις αιχµαλωσίαν, άλλοι υπέστησαν λεηλασίας, όλα µε πολύν εξευτελισµόν
µέχρι της σηµερινής ηµέρας.
Α Εσδ. 8,75  και νύν κατά πόσον τι εγενήθη ηµίν έλεος παρά σού, Κύριε, καταλειφθήναι ηµίν ρίζαν και όνοµα εν τώ τόπω
αγιάσµατός σου
Α Εσδ. 8,75    Και τώρα πόσον τάχα έλεός σου εδόθη από σε προς ηµάς, Κυριε, ώστε να αποµείνη κάποιον υπόλειµµα,
κάποια ρίζα, κάποιο όνοµά µας στον ιερόν τούτον τόπον του ναού σου
Α Εσδ. 8,76  και τού ανακαλύψαι φωστήρα ηµίν εν τώ οίκω Κυρίου τού Θεού ηµών δούναι ηµίν τροφήν εν τώ καιρώ της
δουλείας ηµών; και εν τώ δουλεύειν ηµάς ουκ εγκατελείφθηµεν υπό τού Κυρίου ηµών,
Α Εσδ. 8,76   και να αναλάµψη φως εις ηµάς στον οίκον Κυρίου του Θεού ηµών, οδηγητικόν ωσάν φωτεινόν άστρον, και να
µας δώση τροφήν κατά τον καιρόν της δουλείας µας; Δοξασµένον το όνοµά σου, διότι και κατά τους χρόνους της δουλείας
µας δεν εγκατελείφθηµεν από τον Κυριον τον Θεόν µας.
Α Εσδ. 8,77  αλλά εποίησεν ηµάς εν χάριτι ενώπιον των βασιλέων Περσών δούναι ηµίν τροφήν
Α Εσδ. 8,77    Αλλά έφερεν ετσι τα πράγµατα, ώστε ηµείς να εύρωµεν χάριν ενώπιον των βασιλέων των Περσών και να µας
δίδουν αυτοί τροφάς.
Α Εσδ. 8,78  και δοξάσαι το ιερόν τού Κυρίου ηµών και εγείραι την έρηµον Σιών, δούναι ηµίν στερέωµα εν τή Ιουδαία και
Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,78   Εκαµεν ώστε να ευλαβηθούν και να τιµήσουν αυτοί τον ναόν του Κυρίου µας και να ευδοκήσουν, ώστε να
ανοικοδοµηθή η ερηµωθείσα Σιών, δια να δοθή εις ηµάς κάποια σταθερά και ασφαλής παραµονή εις την Ιουδαίαν και την
Ιερουσαλήµ.
Α Εσδ. 8,79  και νύν τι ερούµεν, Κύριε, έχοντες ταύτα; παρέβηµεν γάρ τα προστάγµατά σου, ά έδωκας εν χειρί των παίδων
σου των προφητών λέγων,
Α Εσδ. 8,79   Και τώρα ηµείς οι αµαρτωλοί και παραβάται τι θα είπωµεν, Κυριε, έχοντες αυτά υπ' όψιν; Διότι παρέβηµεν τα
προστάγµατά σου, τα οποία δια µέσου των δούλων σου των προφητών παρέδωσες λέγων·
Α Εσδ. 8,80  ότι η γη, εις ήν εισέρχεσθε κληρονοµήσαι, έστι γη µεµολυσµένη µολυσµώ των αλλογενών της γής, και της
ακαθαρσίας αυτών ενέπλησαν αυτήν.
Α Εσδ. 8,80   Οτι η γη, εις την οποίαν εισέρχεσθε δια να την κατακτήσετε και κληρονοµήσετε, είναι µολυσµένη από τας
ηθικάς ακαθαρσίας των ξένων λαών της χώρας αυτής και αι ασχηµίαι των την έχουν πληµµυρίσει.
Α Εσδ. 8,81  και νύν τας θυγατέρας υµών µη συνοικήσητε τοίς υιοίς αυτών και τας θυγατέρας αυτών µη λάβητε τοίς υιοίς
υµών·
Α Εσδ. 8,81    Και τώρα ακούσατέ µε. Τας θυγατέρας σας να µη τας δώσετε ως συζύγους στους υιούς των ανδρών της χώρας
αυτής και σεις να µη λάβετε τας θυγατέρας εκείνων ως συζύγους δια τα παιδιά σας.
Α Εσδ. 8,82  και ου ζητήσετε ειρηνεύσαι τα προς αυτούς τον άπαντα χρόνον, ίνα ισχύσαντες φάγητε τα αγαθά της γής, και
κατακληρονοµήσητε τοίς τέκνοις υµών έως αιώνος.
Α Εσδ. 8,82   Καθ' όλον τον χρόνον της ζωής σας δεν θα επιζητήσετε να έχετε ειρήνην µε αυτούς, διότι έτσι θα ηµπορέσετε
να απολαύσετε τα αγαθά της χώρας αυτής και να τα αφήνετε ως κληρονοµίαν εις τα παιδιά σας εις όλους τους αιώνας.
Α Εσδ. 8,83  και τα συµβαίνοντα πάντα ηµίν γίνεται διά τα έργα ηµών τα πονηρά και τας µεγάλας αµαρτίας ηµών. σύ γάρ,



Κύριε, εκούφισας τας αµαρτίας ηµών και
Α Εσδ. 8,83   Αυτά είπες, Κυριε, δια τούτο και κάθε συµφορά, η οποία µας ευρίσκει, έρχεται ένεκα της κακής µας διαγωγής
και των µεγάλων αµαρτιών µας. Και όµως συ, Κυριε, ο ελεήµων µας ανεκούφισες επανειληµµένως από τας αµαρτίας µας
Α Εσδ. 8,84  έδωκας ηµίν τοιαύτην ρίζαν· πάλιν ανεκάµψαµεν παραβήναι τον νόµον σου εις το επιµιγήναι τή ακαθαρσία
των εθνών της γής.
Α Εσδ. 8,84   και έδωσες εις ηµάς αυτήν την εθνικήν ρίζαν. Ηµείς όµως αδιόρθωτοι επανήλθοµεν και πάλιν εις την
παράβασιν του νόµου σου, διότι ανεµίχθηµεν, δια των παρανόµων αυτών γάµων µας, µε τους ακαθάρτους
ειδωλολατρικούς λαούς αυτής της χώρας.
Α Εσδ. 8,85  ουχί ωργίσθης ηµίν απολέσαι ηµάς έως τού µη καταλιπείν ρίζαν και σπέρµα και όνοµα ηµών;
Α Εσδ. 8,85   Και όµως συ, Κυριε,δεν ωργίσθης, ώστε να µας εξολοθρεύσης εξ ολοκλήρου και να µη µείνη από ηµάς ούτε
ρίζα, ούτε σπέρµα, ούτε καν τα όνοµά µας;
Α Εσδ. 8,86  Κύριε τού Ισραήλ, αληθινός εί· κατελείφθηµεν γάρ ρίζα εν τή σήµερον.
Α Εσδ. 8,86   Κυριε, Θεέ του Ισραήλ, συ είσαι αξιόπιστος και συνεπής εις τας υποσχέσεις σου. Δια τούτο και παρέµεινε µέχρι
σήµερον κάποια ρίζα από ηµάς.
Α Εσδ. 8,87  ιδού νύν εσµεν ενώπιόν σου εν ταίς ανοµίαις ηµών· ου γάρ εστι στήναι έτι έµπροσθέν σου επί τούτοις .
Α Εσδ. 8,87   Ιδού λοιπόν, Κυριε, είµεθα ενώπιόν σου µε την συναίσθησιν των ανοµιών µας. Δεν έχοµεν το θάρρος να
σταθώµεν όρθιοι ενώπιόν σου εξ αιτίας των ανοµιών µας”.
Α Εσδ. 8,88  Καί ότε προσευχόµενος Έσδρας ανθωµολογείτο κλαίων χαµαιπετής έµπροσθεν τού ιερού , επισυνήχθησαν προς
αυτόν από Ιερουσαλήµ όχλος πολύς σφόδρα, άνδρες και γυναίκες και νεανίαι· κλαυθµός γάρ ήν µέγας εν τώ πλήθει.
Α Εσδ. 8,88   Την ώραν κατά την οποίαν ο Εσδρας µε δάκρυα στους οφθαλµούς και πρηνής ενώπιον του ναού, προσηύχετο
και εξωµολογείτο αυτά τα αµαρτήµατα, συνεκεντρώθη ολόγυρα προς αυτόν πάρα πολύς λαός από την Ιερουσαλήµ,
άνδρες, γυναίκες και νέοι. Ολον δε αυτό το πλήθος συναισθανόµενον την βαρείαν ενοχήν του απέναντι του Κυρίου
ανελύθη εις πολύ µεγάλον κλαυθµόν.
Α Εσδ. 8,89  και φωνήσας Ιεχονίας Ιεήλου των υιών Ισραήλ είπεν· Έσδρα, ηµείς ηµάρτοµεν εις τον Κύριον και συνωκίσαµεν
γυναίκας αλλογενείς εκ των εθνών της γής. και νύν εστιν επάνω πάς Ισραήλ·
Α Εσδ. 8,89   Τοτε ο Ιεχονίας, υιός του Ιεήλου, από τους απογόνους του Ισραήλ, ανεφώνησε µε µεγάλων φωνήν και είπεν·
“Εσδρα, ηµείς ηµαρτήσαµεν ενώπιον του Κυρίου και ελάβαµεν ως συζύγους γυναίκας αλλογενείς από τα ειδωλολατρικά
έθνη της γης. Αλλά τώρα όλος ο ισραηλιτικός λαός είναι έτοιµος να επανορθώση το σφάλµα του.
Α Εσδ. 8,90  εν τούτω γινέσθω ηµίν ορκωµοσία προς τον Κύριον, εκβαλείν πάσας τας γυναίκας ηµών τας εκ των αλλογενών
σύν τοίς τέκνοις αυτών, ως εκρίθη σοι, και όσοι πειθαρχούσι τώ νόµω Κυρίου.
Α Εσδ. 8,90   Δια τούτο ενόρκως θα υποσχεθώµεν ενώπιον του Κυρίου, να εκδιώξωµεν όλας τας γυναίκας, τας οποίας
επήραµεν από τους ξένους λαούς, όπως επίσης και τα παιδιά τα οποία εγεννήθησαν από αυτάς, όπως συ θέλεις. Αυτό θα
κάµουν όλοι οι Ισραηλίται, οι οποίοι υπακούουν στον νόµον του Κυρίου.
Α Εσδ. 8,91  αναστάς επιτέλει· προς σε γάρ το πράγµα, και ηµείς µετά σού ισχύν ποιείν.
Α Εσδ. 8,91    Σηκω λοιπόν και κάµε εκείνο το οποίον πρέπει, και ηµείς είµεθα µαζή σου, δια να σε βοηθήσωµεν”.
Α Εσδ. 8,92  και αναστάς Έσδρας ώρκισε τους φυλάρχους των ιερέων και Λευιτών παντός τού Ισραήλ ποιήσαι κατά ταύτα·
και ώµοσαν.
Α Εσδ. 8,92   Ο Εσδρας εσηκώθη και ώρκισε τους αρχηγούς των ιερέων, των Λευιτών και όλων των Ισραηλιτών να
εφαρµόσουν όλα αυτά. Εκείνοι δε εδέχθησαν και ωρκίσθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Α Εσδ. 9,1   Καί αναστάς Έδρας από της αυλής τού ιερού επορεύθη εις το παστοφόριον Ιωνάν τού Ελιασίβου,
Α Εσδ. 9,1  Ο Εσδρας εσηκώθη και ανεχώρησεν από την αυλήν του ναού, µετέβη στο δωµάτιον του Ιωνάν, υιού του
Ελιασίβου,
Α Εσδ. 9,2   και αυλισθείς εκεί άρτου ουκ εγεύσατο ουδέ ύδωρ έπιε, πενθών επί των ανοµιών των µεγάλων τού πλήθους.
Α Εσδ. 9,2  και εκεί παρέµεινεν όλην την νύκτα. Αλλά ούτε άρτον έφαγε, ούτε νερό έπιε, διότι είχε καταληφθή από βαρύ
πένθος δι' όλας τας µεγάλας αυτάς ανοµίας του λαού.
Α Εσδ. 9,3   και εγένετο κήρυγµα εν όλη τή Ιουδαία και Ιερουσαλήµ πάσι τοίς εκ της αιχµαλωσίας συναχθήναι εις
Ιερουσαλήµ·
Α Εσδ. 9,3  Με κήρυκας δε διελαλήθη καθ' όλην την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήµ, εις όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχαν
επανέλθει εις την Ιερουσαλήµ από την αιχµαλωσίαν.
Α Εσδ. 9,4   και όσοι αν µη απαντήσωσιν εν δυσίν ή τρισίν ηµέραις κατά το κρίµα των προκαθηµένων πρεσβυτέρων,
ανιερωθήσονται τα κτήνη αυτών, και αυτός αλλοτριωθήσεται από τού πλήθους της αιχµαλωσίας.
Α Εσδ. 9,4  “Οσοι δε αυτό τους Ισραηλίτας δεν θελήσουν να συµµορφωθούν εντός δύο η τριών ηµερών προς την απόφασιν
αυτήν των προϊσταµένων πρεσβυτέρων του λαού, θα χωρισθούν από τους άλλους Ισραηλίτας, που επανήλθον από την
αιχµαλωσίας των, θα αναθεµατισθούν δε και τα κτήνη των”.
Α Εσδ. 9,5   και επισυνήχθησαν πάντες οι εκ της φυλής Ιούδα και Βενιαµίν εν τρισίν ηµέραις εις Ιερουσαλήµ (ούτος ο µην
έννατος τή εικάδι τού µηνός),
Α Εσδ. 9,5  Εξ αιτίας της διακηρύξεως αυτής όλοι οι καταγόµενοι από την φυλήν του Ιούδα και του Βενιαµίν , που είχαν
επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, συνεκεντρώθησαν εντός τριών ηµερών εις την Ιερουσαλήµ (κατά τον ένατον µήνα, την
εικοστήν ηµέραν του µηνός αυτού).
Α Εσδ. 9,6   και συνεκάθισαν πάν το πλήθος εν τώ ευρυχώρω τού ιερού τρέµοντες διά τον ενεστώτα χειµώνα.
Α Εσδ. 9,6  Οταν δε ολόκληρον το πλήθος των Ισραηλιτών εκάθησαν στον ανοικτόν χώρον προ του ναού τρέµοντες λόγω
του επικρατούντος χειµώνος,
Α Εσδ. 9,7   και αναστάς Έσδρας είπεν αυτοίς· υµείς ηνοµήσατε και συνωκίσατε γυναιξίν αλλογενέσι τού προσθείναι
αµαρτίας τώ Ισραήλ·
Α Εσδ. 9,7  ο Εσδρας εγερθείς είπε προς αυτούς· “σεις κατεπατήσατε τον νόµον του Θεού και ελάβατε ως συζύγους σας



γυναίκας αλλοεθνείς και έτσι προσεθέσατε αµαρτίας εις τας αµαρτίας του Ισραήλ.
Α Εσδ. 9,8   και νύν δότε οµολογίαν δόξαν τώ Κυρίω Θεώ των πατέρων ηµών
Α Εσδ. 9,8  Και τώρα δώσατε οµολογίαν και υπόσχεσιν, η οποία θα είναι δόξα δια τον Κυριον τον Θεόν των πατέρων µας.
Α Εσδ. 9,9   και ποιήσατε το θέληµα αυτού και χωρίσθητε από των εθνών της γής και από των γυναικών των αλλογενών.
Α Εσδ. 9,9  Και εκτελέσατε το θέληµα αυτού, χωρισθήτε από τα έθνη της χώρας αυτής και από τας αλλοεθνείς γυναίκας
σας”.
Α Εσδ. 9,10  και εφώνησεν άπαν το πλήθος και είπον µεγάλη τή φωνή· ούτως ως είρηκας ποιήσοµεν.
Α Εσδ. 9,10    Ολόκληρον δε το πλήθος εκείνο εφώναξε µε µεγάλην φωνήν και είπεν· “όπως είπες, έτσι και θα κάµωµεν”.
Α Εσδ. 9,11  αλλά το πλήθος πολύ και ώρα χειµερινή, και ουκ ισχύοµεν στήναι αίθριοι, και το έργον ουκ έστιν ηµίν ηµέρας
µιάς ουδέ δύο· επί πλείον γάρ ηµάρτοµεν εν τούτοις.
Α Εσδ. 9,11     Αλλά το πλήθος των συγκεντρωθέντων Ιουδαίων ήτο µεγάλο, η δε εποχή ήτο εποχή χειµώνος και είπαν· “δεν
αντέχοµεν να µένωµεν όρθιοι στο ύπαιθρον, διότι εκτός που ο καιρός είναι κακός, και το έργον της αποµακρύνσεως των
γυναικών δεν είναι ζήτηµα µιας η δύο ηµερών, δεδοµένου ότι είµεθα πολυάριθµοι ηµείς, οι οποίοι υπεπέσαµεν στο
αµάρτηµα αυτό.
Α Εσδ. 9,12  στήτωσαν δε οι προηγούµενοι τού πλήθους, και πάντες οι εκ των κατοικιών ηµών όσοι έχουσι γυναίκας
αλλογενείς, παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον·
Α Εσδ. 9,12    Ας έλθουν λοιπόν οι προϊστάµενοι του λαού και όλοι οι άνδρες από τας χώρας αυτάς , όσοι έχουν λάβει ξένας
γυναίκας, ας έλθουν εις ωρισµένας προθεσµίας καθ' οµάδας.
Α Εσδ. 9,13  εκάστου δε τόπου τους πρεσβυτέρους και τους κριτάς έως τού λύσαι την οργήν Κυρίου αφ ηµών τού πράγµατος
τούτου.
Α Εσδ. 9,13    Οι άνδρες δε κάθε περιοχής ας συνοδεύονται από τους προϊσταµένους και τους δικαστάς εκάστου τόπου,
µέχρις ότου αυτοί αποµακρύνουν από ηµάς την εξ αιτίας του ζητήµατος τούτου οργήν του Κυρίου”.
Α Εσδ. 9,14  Ιωνάθας Αζαήλου και Εζεκίας Θεωκανού επεδέξαντο κατά ταύτα , και Μοσόλλαµος και Λευίς και Σαββαταίος
συνεβράβευσαν αυτοίς.
Α Εσδ. 9,14    Ο Ιωνάθας, ο υιός του Αζαήλου, και ο Εζεκίας υιός του Θεωκανού, ανέλαβαν αυτήν την υπόθεσιν. Ο δε
Μοσόλλαµος, ο Λευίς και ο Σαββαταίος εβοηθούσαν αυτούς εις τας υποθέσεις αυτάς.
Α Εσδ. 9,15  και εποίησαν κατά πάντα ταύτα οι εκ της αιχµαλωσίας.
Α Εσδ. 9,15    Συνεµορφώθησαν δε και έπραξαν κατά πάντα, σύµφωνα προς τας αποφάσεις αυτάς όλοι οι επανελθόντες από
την αιχµαλωσίαν.
Α Εσδ. 9,16  και επελέξατο αυτώ Έσδρας ο ιερεύς άνδρας ηγουµένους των πατριών αυτών πάντας κατ όνοµα, και
συνεκλείσθησαν τή νουµηνία τού µηνός τού δεκάτου ετάσαι το πράγµα.
Α Εσδ. 9,16    Ο δε Εσδρας εξέλεξεν άνδρας από τους αρχηγούς των οικογενειών, τους οποίους ονοµαστί εκάλεσε. Αυτοί δε
κατά την πρώτην του δεκάτου µηνός συνεδρίασαν να εξετάσουν το θέµα αυτό.
Α Εσδ. 9,17  και ήχθη επί πέρας τα κατά τους άνδρας τους επισυνέχοντας γυναίκας αλλογενείς έως της νουµηνίας τού
πρώτου µηνός.
Α Εσδ. 9,17    Αυτό δε το ζήτηµα των ανδρών, οι οποίοι είχον πάρει ξένας γυναίκας, εξεδικάζετο µέχρι της πρώτης ηµέρας
του πρώτου µηνός του εποµένου έτους, οπότε και επερατώθη.
Α Εσδ. 9,18  και ευρέθησαν των ιερέων οι επισυναχθέντες αλλογενείς γυναίκας έχοντες·
Α Εσδ. 9,18    Από δε τους συγκεντρωθέντας ιερείς ευρέθησαν ότι είχαν ξένας γυναίκας οι εξής·
Α Εσδ. 9,19  εκ των υιών Ιησού τού Ιωσεδέκ και των αδελφών αυτού Μαθήλας και Ελεάζαρος και Ιώριβος και Ιωαδάνος·
Α Εσδ. 9,19    Από την γενεάν του Ιησού, υίού του Ιωσεδέκ και των οµογενών αυτού, οι εξής· Ο Μαθήλας, ο Ελεάζαρος, ο
Ιώριβος, ο Ιωαδάνος.
Α Εσδ. 9,20  και επέβαλον τας χείρας εκβαλείν τας γυναίκας αυτών, και εις εξιλασµόν κριούς υπέρ της αγνοίας αυτών.
Α Εσδ. 9,20   Αυτοί ήρπασαν µε τα χέρια των τας γυναίκας των και τας απέπεµψαν και κατόπιν προσέφεραν εις εξιλέωσίν
των, δια την αµαρτίαν των αυτήν, θυσίαν κριούς.
Α Εσδ. 9,21  και εκ των υιών Εµµήρ, Ανανίας και Ζαβδαίος και Μάνης και Σαµαίος και Ιερεήλ και Αζαρίας·
Α Εσδ. 9,21    Από την γενεάν του Εµµήρ, ευρέθησαν έχοντες ξένας γυναίκας ο 'Ανανιας, ο Ζαδδαίος, ο Μαννης, ο Σαµαίος, ο
Ιερεήλ και ο Αζαρίας.
Α Εσδ. 9,22  και εκ των υιών Φαισούρ, Ελιωναΐς Μασσίας Ισµαήλος και Ναθαναήλος και Ωκόδηλος και Σαλόας·
Α Εσδ. 9,22   Από την γενεάν του Φαισούρ ευρέθησαν να έχουν ξένας γυναίκας ο Ελιωναίς, ο Μασσίας, ο Ισµαήλος, ο
Ναθαναήλος, ο Ωκόδηλος και ο Σαλόας.
Α Εσδ. 9,23  και εκ των Λευιτών, Ιωζαβάδος και Σεµεΐς και Κώϊος (ούτός εστι Καλιτάς) και Παθαίος και Ιούδας και Ιωνάς·
Α Εσδ. 9,23   Από δε τους Λευίτας ευρέθησαν να έχουν αλλοεθνείς γυναίκας ο Ιωζαβάδος, ο Σεµεΐς, ο Κωϊος (αυτός είναι, ο
Καλιτάς), ο Παθαίος, ο Ιούδας και ο Ιωνάς.
Α Εσδ. 9,24  εκ των ιεροψαλτών, Ελιάσεβος, Βακχούρος·
Α Εσδ. 9,24   Από τους ιεροψάλτας ευρέθησαν να έχουν αλλοεθνείς γυναίκας, ο Ελιάσεβος και ο Βακχούρος.
Α Εσδ. 9,25  εκ των θυρωρών, Σαλούµος και Τολβάνης·
Α Εσδ. 9,25   Αυτό τους θυρωρούς ο Σαλούµος και ο Τολβάνης.
Α Εσδ. 9 ,26  εκ τού Ισραήλ εκ των υιών Φόρος, Ιερµάς και Ιεζίας και Μελχίας και Μαήλος και Ελεάζαρος και Ασεβίας και
Βαναίας·
Α Εσδ. 9,26   Από δε τον λαόν του Ισραήλ εκ της γενεάς του Φορος, ευρέθησαν να έχουν ξένας γυναίκας, ο Ιερµάς, ο Ιεζίας, ο
Μελχίας, ο Μαήλος, ο Ελεάζαρος, ο Ασεβίας και ο Βαναίας.
Α Εσδ. 9,27  εκ των υιών Ηλά, Ματθανίας, Ζαχαρίας και Ιεζριήλος και Ιωαβδίος και Ιερεµώθ και Αϊδίας·
Α Εσδ. 9,27   Από την γενεάν του Ηλά, ο Ματθανίας, ο Ζαχαρίας, ο Ιεζριήλος, ο Ιωαβδίος, ο Ιερεµώθ και ο Αϊδίας.
Α Εσδ. 9,28  και εκ των υιών Ζαµώθ, Ελιαδάς, Ελιάσιµος, Οθονίας Ιαριµώθ και Σάβαθος και Ζεραλίας·
Α Εσδ. 9,28   Αό την γενεάν του Ζαµώθ ο Ελιαδάς, ο Ελιάσιµος, ο Οθονίας, ο Ιαριµώθ, ο Σαβαθος και ο Ζεραλίας.
Α Εσδ. 9,29  και εκ των υιών Βηβαΐ, Ιωάννης και Ανανίας και Ιωζάβδος και Αµαθίας·



Α Εσδ. 9,29   Από την γενεάν Βηβαΐ, ο Ιωάννης, ο Ανανίας, ο Ιωζάβδος και ο Αµαθίας.
Α Εσδ. 9,30  εκ των υιών Μανί, Ωλαµός, Μαµούχος, Ιεδαίος, Ιασούβος και Ιασαήλος και Ιερεµώθ·
Α Εσδ. 9,30   Από την γενεάν του Μανί, ο Ωλαµός, ο Μαµούχος, ο Ιεδαίος, ο Ιασούβος, ο Ιασαήλος και ο Ιερεµώθ.
Α Εσδ. 9,31  και εξ υιών Αδδί, Νάαθος και Μοοσίας, Λακκούνος και Ναΐδος, Ματθανίας και Σεσθήλ· και Βαλνούος και
Μανασσίας·
Α Εσδ. 9,31    Από την γενεάν του Αδδί, ο Νααθος, ο Μοοσίας, ο Λακκούνος, ο Ναΐδος, ο Ματθανίας, ο Σεσθήλ, ο Βαλνούος
και ο Μανασσίας.
Α Εσδ. 9,32  και εκ των υιών Ανάν, Ελιωνάς και Ασαΐας και Μελχίας και Σαββαίος και Σίµων Χοσαµαίος·
Α Εσδ. 9,32   Από την γενεάν του Ανάν, ο Ελιωνάς, ο Ασαΐας, ο Μελχίας, ο Σαββαίος και Σιµων ο Χοσαµαίος.
Α Εσδ. 9,33  και εκ των υιών Ασόµ, Αλταναίος και Ματταθίας και Σαβανναίος και Ελιφαλάτ και Μανασσής και Σεµεΐ·
Α Εσδ. 9,33    Από την γενεάν του Ασόµ, ο Αλταναίος, ο Ματταθίας, ο Σαβανναίος, ο Ελιφαλάτ, ο Μανασσής και ο Σεµεΐ.
Α Εσδ. 9,34  και εκ των υιών Βαανί, Ιερεµίας, Μοµδίος, Ισµαήρος, Ιουήλ, Μαβδαΐ και Πεδίας και Άνως, αβασίων και
Ενάσιβος και Μαµνιτάναιµος, Ελίασις, Βαννούς, Ελιαλί, Σοµεΐς, Σελεµίας, Ναθανίας· και εκ των υιών Εζωρά, Σεσίς, Εσρήλ,
Αζαήλος, Σαµατός, Ζαµβρί, Ιώσηφος·
Α Εσδ. 9,34   Από την γενεάν του Βαανί, ο Ιερεµίας, ο Μοµδίος, ο Ισµαήρος ο Ιουήλ, ο Μαβδαΐ, ο Πεδίας, ο Ανως ο Ραβασίων,
ο Ενάσιβος, ο Μαµνιτάναιµος, ο Ελιάσις, ο Βαννούς, ο Ελιαλί, ο Σοµεΐς, ο Σελεµίας, ο Ναθανίας. Από την γενεάν του Εζωρά,
ο Σεσίς, ο Εσρήλ, ο Αζαήλος, ο Σαµατός, ο Ζαµβρί και ο Ιώσηφος.
Α Εσδ. 9,35  και εκ των υιών Εθµά, Μαζιτίας, Ζαβαδαίας, Ηδαΐς, Ιουήλ, Βαναίας.
Α Εσδ. 9,35    Από την γενεάν του Εθµά, ο Μαζιτίας, ο Ζαβαδαίας, ο Ηδαΐς, ο Ιουήλ και ο Βαναίας.
Α Εσδ. 9,36  πάντες ούτοι συνώκισαν γυναίκας αλλογενείς, και απέλυσαν αυτάς σύν τέκνοις.
Α Εσδ. 9,36   Ολοι αυτοί είχαν λάδει ως συζύγους αλλοεθνείς γυναίκας, τας οποίας και απέπεµφαν µαζή µε τα παιδιά των.
Α Εσδ. 9,37  Καί κατώκησαν οι ιερείς και οι Λευίται και οι εκ τού Ισραήλ εν Ιερουσαλήµ και εν τή χώρα τή νουµηνία τού
µηνός τού εβδόµου και οι υιοί Ισραήλ εν ταίς κατοικίαις αυτών.
Α Εσδ. 9,37    Οι ιερείς, οι Λευίται και οι άλλοι από τον ισραηλιτικόν λαόν κατώκησαν εις την Ιερουσαλήµ και εις την
υπόλοιπον χώραν της Ιουδαίας, ώστε κατά την πρώτην ηµέραν του εβδόµου µηνός οι Ισραηλίται ευρίσκοντο πλέον εις τας
κατοικίας των.
Α Εσδ. 9,38  και συνήχθη πάν το πλήθος οµοθυµαδόν επί το ευρύχωρον τού προς ανατολάς τού ιερού πυλώνος
Α Εσδ. 9,38   Τοτε συνεκεντρώθη όλον το πλήθος των Ισραηλιτών µε µίαν ψυχήν εις ευρύχωρον και ανοικτόν χώρον, εµπρός
εις την ανατολικήν ιεράν πύλην του ναού.
Α Εσδ. 9,39  και είπεν Έσδρα τώ ιερεί και αναγνώστη· κόµισαι τον νόµον Μωυσή τον παραδοθέντα υπό Κυρίου Θεού
Ισραήλ.
Α Εσδ. 9,39   Αυτό το πλήθος του λαού είπεν στον Εσδραν τον ιερέα και αναγνώστην του νόµου του Θεού· “φέρε και
ανάγνωσε τον νόµον του Μωϋσέως, ο οποίος παρεδόθη υπό του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εις ηµάς”.
Α Εσδ. 9,40  και εκόµισεν Έσδρας ο αρχιερεύς τον νόµον παντί τώ πλήθει ανθρώπου έως γυναικός και πάσι τοίς ιερεύσιν
ακούσαι τού νόµου νουµηνία τού εβδόµου µηνός.
Α Εσδ. 9,40   Ο αρχιερεύς Εσδρας έφερε πράγµατι τον νόµον του Θεού εις όλον το πλήθος των ανθρώπων, ανδρών και
γυναικών, εις όλους τους ιερείς, δια να ακούσουν τον Νοµον τούτον κατά την πρώτην ηµέραν του εβδόµου µηνός.
Α Εσδ. 9,41  και ανεγίνωσκεν εν τώ πρό τού ιερού πυλώνος ευρυχώρω , εξ όρθρου έως µέσης ηµέρας, ενώπιον ανδρών τε και
γυναικών, και απέδωκαν πάν το πλήθος τον νούν εις τον νόµον.
Α Εσδ. 9,41    Ο Εσδρας ανεγίνωσκεν στον ευρύχωρον τόπον, που ευρίσκετο εµπρός εις την ιεράν πύλην του ναού, από
πρωΐας µέχρι µεσηµβρίας ενώπιον ανδρών και γυναικών. Ολος δε αυτός ο λαός προσήλωσε την διάνοιάν του εις την
ακρόασιν του Νοµου.
Α Εσδ. 9,42  και έστη Έσδρας ο ιερεύς και αναγνώστης τού νόµου επί τού ξυλίνου βήµατος τού κατασκευασθέντος ,
Α Εσδ. 9,42   Ο Εσδρας, ο ιερεύς και αναγνώστης του Νοµου, ίστατο όρθιος επάνω εις ξύλινον βάθρον, το οποίον είχε
κατασκευασθή και τοποθετηθή εκεί.
Α Εσδ. 9,43  και έστησαν παρ αυτώ Ματταθίας, Σαµµούς, Ανανίας, Αζαρίας, Ουρίας, Εζεκίας, Βαάλσαµος εκ δεξιών,
Α Εσδ. 9,43   Πλησίον δε και δεξιά του Εσδρα ίσταντο όρθιοι ο Ματταθίας, ο Σαµµους, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Ουρίας, ο
Εζεκίας, και ο Βαάλσαµος.
Α Εσδ. 9,44  και εξ ευωνύµων Φαλδαίος και Μισαήλ, Μελχίας, Λωθάσουβος, Ναβαρίας, Ζαχαρίας.
Α Εσδ. 9,44   Εξ αριστερών δε αυτού ίσταντο ο Φαλδαίος, ο Μισαήλ, ο Μελχίας, ο Λωθάσουος, ο Ναβαρίας και ο Ζαχαρίας.
Α Εσδ. 9,45  και αναλαβών Έσδρας το βιβλίον ενώπιον τού πλήθους προεκάθητο επιδόξως ενώπιον πάντων ,
Α Εσδ. 9,45   Εις την επίσηµον αυτήν θέσιν προκαθήµενος ο Εσδρας ύψωσε το βιβλίον ενώπιον όλων.
Α Εσδ. 9,46  και εν τώ λύσαι τον νόµον πάντες ορθοί έστησαν. και ευλόγησεν Έσδρας τώ Κυρίω Θεώ Υψίστω Θεώ Σαβαώθ
παντοκράτορι,
Α Εσδ. 9,46   Ολοι δε εσηκώθησαν, αµέσως µόλις ηνοίχθη το βιβλίον του Νοµου. Ο Εσδρας εδοξολογησε τον Κυριον, τον
Υψιστον Θεόν, τον Παντοκράτορα, τον Κυριον των δυνάµεων του ουρανού και της γης.
Α Εσδ. 9,47  και επεφώνησε πάν το πλήθος αµήν. και άραντες άνω τας χείρας, προσπεσόντες επί την γήν, προσεκύνησαν τώ
Κυρίω.
Α Εσδ. 9,47   Μετά δε την δοξολογίαν αυτήν όλος ο παριστάµενος λαός ανεφώνησεν· Αµήν. Συγχρόνως δε ύψωσαν τας
χείρας των προς τα άνω και έπειτα έπεσαν εις την γην και προσεκύνησαν τον Κυριον.
Α Εσδ. 9,48  Ιησούς και Αννιούθ και Σαραβίας και Ιαδινός και Ιάκουβος, Σαββαταίος, Αυταίας, Μαιάννας και Καλίτας,
Αζαρίας και Ιώζαβδος και Ανανίας, Φαλίας, οι Λευίται, εδίδασκον τον νόµον τού Κυρίου και προς το πλήθος ανεγίνωσκον
τον νόµον τού Κυρίου, εµφυσιούντες άµα την ανάγνωσιν.
Α Εσδ. 9,48   Οι Λευίται, Ιησούς, Αννιούθ, Σαραβίας, Ιαδινός, Ιάκουβος, Σαββαταίος, Αυταίας, Μαιάννας, Καλίτας, Αζαρίας,
Ιωάζαβδος, Ανανίας, και Φαλίας, εδίδασκαν και ανέλυαν τον νόµον του Κυρίου, αφού προηγουµένως ανεγίνωσκον τον
Νοµον ενώπιον του πλήθους. Προσεπάθουν δε να καταστήσουν σαφή και να εντυπώσουν στους ακροατάς των τα
αναγινωσκόµενα.



Α Εσδ. 9,49  και είπεν Ατθαράτης Έσδρα τώ αρχιερεί και αναγνώστη και τοίς Λευίταις τοίς διδάσκουσι το πλήθος επί
πάντας·
Α Εσδ. 9,49   Επειτα από την ανάγνωσιν ο Ατθαράτης είπεν στον Εσδραν τον αρχιερέα και αναγνώστην του Νοµου, όπως
επίσης και στους Λευίτας, οι οποίοι εδίδασκαν το πλήθος·
Α Εσδ. 9,50  η ηµέρα αύτη εστίν αγία τώ Κυρίω, και πάντες έκλαιον εν τώ ακούσαι τού νόµου·
Α Εσδ. 9,50   “η ηµέρα αυτή είναι αγία, αφιερωµένη στον Κυριον”. Ολοι δε κατασυγκινηµένοι έκλαιαν, καθώς ήκουαν την
ανάγνωσιν και ανάλυσιν του Νοµου.
Α Εσδ. 9,51  βαδίσαντες ούν φάγετε λιπάσµατα και πίετε γλυκάσµατα και αποστείλατε αποστολάς τοίς µη έχουσιν,
Α Εσδ. 9,51    Προσέθεσε δε ο Ατθαράτης και είπε· “πηγαίνετε λοιπόν τώρα να φάγετε πλούσια φαγητά και να πίετε
ευχάριστα ποτά κατά την ευφρόσυνον αυτήν ηµέραν. Αλλά στείλετε όµως και δώρα εις εκείνους, οι οποίοι είναι πτωχοί και
δεν έχουν.
Α Εσδ. 9,52  αγία γάρ η ηµέρα τώ Κυρίω· και µη λυπείσθε, ο γάρ Κύριος δοξάσει υµάς.
Α Εσδ. 9,52   Επειδή δε η ηµέρα αυτή είναι αγία αφιερωµένη στον Κυριον, µη λυπείσθε, διότι ο Κυριος θα σας ευλογήση και
θα σας δοξάση”.
Α Εσδ. 9,53  και οι Λευίται εκέλευον παντί τώ δήµω λέγοντες· η ηµέρα αύτη αγία , µη λυπείσθε.
Α Εσδ. 9,53    Και οι Λευίται προέτρεπαν όλον τον λαόν λέγοντες· “µη λυπείσθε, διότι η ηµέρα αυτή είναι αγία, είναι ηµέρα
χαράς”.
Α Εσδ. 9,54  και ώχοντο πάντες φαγείν και πιείν και ευφραίνεσθαι και δούναι αποστολάς τοίς µη έχουσι και ευφρανθήναι
µεγάλως,
Α Εσδ. 9,54   Κατόπιν ανεχώρησαν όλοι, δια να φάγουν, να πίουν, να ευφρανθούν και να στείλουν δώρα στους πτωχούς,
ώστε να ευφρανθή πάρα πολύ όλος ο Ισραηλιτικός λαός.
Α Εσδ. 9,55  ότι γάρ ενεφυσιώθησαν εν τοίς ρήµασιν, οίς εδιδάχθησαν, και επισυνήχθησαν.
Α Εσδ. 9,55    Αυτό δε εγινε, διότι ενεθουσιάσθησαν και ανεθάρρησαν µε τους λόγους, τους οποίους αυτοί εδιδάχθησαν.
Επειτα από αυτά συνεκεντρώθησαν και πάλιν.

Ε Σ Δ Ρ Α Σ    Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Εσδ. 1,1   Καί εν τώ πρώτω έτει Κύρου τού Βασιλέως Περσών τού τελεσθήναι λόγον Κυρίου από στόµατος Ιερεµίου ,
εξήγειρε Κύριος το πνεύµα Κύρου βασιλέως Περσών, και παρήγγειλε φωνήν εν πάση βασιλεία αυτού και γε εν γραπτώ
λέγων·
Β Εσδ. 1,1  Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας Κυρου του βασιλέως των Περσών, δια να εκπληρωθή ο λόγος, τον οποίον ο
Κυριος δια του προφήτου Ιερεµίου προανήγγειλεν, εκίνησεν ο Κυριος εις συµπάθειαν την καρδίαν του Κυρου, του βασιλέως
των Περσών, δια την επ'Ανοδον των Ισραηλιτν εις την Παλαιστίνην. Τοτε ο Κύρος έκαµε διακήρυξιν, την οποίαν δια
κηρύκων προφορικώς διελάλησεν, αλλά και γραπτώς εξέθεσεν, εις όλον το βασίλειόν του λέγων·
Β Εσδ. 1,2   ούτως είπε Κύρος βασιλεύς Περσών· πάσας τας βασιλείας της γής έδωκέ µοι Κύριος ο Θεός τού ουρανού, και
αυτός επεσκέψατο επ εµέ τού οικοδοµήσαι οίκον αυτώ εν Ιερουσαλήµ τή εν τή Ιουδαία.
Β Εσδ. 1,2  “Αυτά διέταξε Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών· Ο Κυριος, ο Θεός του ουρανού, ο οποίος µου εδωσεν όλας τας
Βασιλείας της γης, ηυδόκησε και µου ανέθεσε να ανοικοδοµήσω δι' αυτόν εις την πόλιν Ιερουσαλήµ ναόν. Αυτή δε η
Ιερουσαλήµ ευρίσκεται εις την χώραν της Ιουδαίας.
Β Εσδ. 1,3   τις εν υµίν από παντός τού λαού αυτού; και έσται ο Θεός αυτού µετ αυτού, και αναβήσεται εις Ιερουσαλήµ την εν
τή Ιουδαία, και οικοδοµησάτω τον οίκον Θεού Ισραήλ (αυτός ο Θεός ο εν Ιερουσαλήµ).
Β Εσδ. 1,3  Ποιός από σας ανήκει στον λαόν του Θεού αυτού; Ας είναι ο Θεός µαζή του και ας µεταβή εις την πόλιν της
Ιουδαίας, την Ιερουσαλήµ, δια να βοηθήση εις την ανοικοδόµησιν του ναού του Θεού του Ισραηλιτικού λαού (αυτός δε ο
Θεός είναι Θεός της πόλεως Ιερουσαλήµ).
Β Εσδ. 1,4   και πάς ο καταλιπόµενος από πάντων των τόπων, ού αυτός παροικεί εκεί, και λήψονται αυτόν άνδρες τού τόπου
αυτού εν αργυρίω και χρυσίω και αποσκευή και κτήνεσι µετά τού εκουσίου εις οίκον τού Θεού τού εν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 1,4  Οσοι δε από τους Ιουδαίους θα απολειφθούν στο βασίλειόν µου, οπουδήποτε του κράτους µου και αν
ευρίσκωνται, ας έλθουν οι άνθρωποι αυτοί βοηθοί δίδοντες στους αναχωρούντας αργύριον, χρυσίον, οικιακά σκεύη, κτήνη
και οιανδήποτε άλλην εκουσίαν προσφοράν επιθυµούν να δώσουν δια τον ναόν του Θεού τον εις την Ιερουσαλήµ”.
Β Εσδ. 1,5   και ανέστησαν άρχοντες των πατριών των Ιούδα και Βενιαµίν και οι ιερείς και οι Λευίται, πάντων ών εξήγειρεν ο
Θεός το πνεύµα αυτών τού αναβήναι οικοδοµήσαι τον οίκον Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 1,5  Εσηκώθησαν τότε οι άρχοντες των οικογενειών της φυλής Ιούδα και της φυλής Βενιαµίν , ιερείς και Λευίται, και
όλοι οι άλλοι των οποίων ο Θεός παρεκίνησε την καρδίαν, δια να µεταβούν και οικοδοµήσουν τον ναόν του Κυρίου εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 1,6   και πάντες οι κυκλόθεν ενίσχυσαν εν χερσίν αυτών εν σκεύεσιν αργυρίου, εν χρυσώ, εν αποσκευή και εν κτήνεσι
και εν ξενίοις, πάρεξ των εκουσίων.
Β Εσδ. 1,6  Ολοι δε οι γύρω από αυτούς άνθρωποι τους ενίσχυσαν, παρέδωσαν εις τα χέρια αυτών σκεύη αργυρά, χρυσά,
άλλα σκεύη, κτήνη και φιλοδωρήµατα, εκτός των θεληµατικών αφιερωµάτων των προς τον Θεόν.
Β Εσδ. 1,7   και ο βασιλεύς Κύρος εξήνεγκε τα σκεύη οίκου Κυρίου, ά έλαβε Ναβουχοδονόσορ από Ιερουσαλήµ και έδωκεν
αυτά εν οίκω Θεού αυτού·
Β Εσδ. 1,7  Ο ίδιος δε ο βασιλεύς ο Κύρος εβγαλε τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία ο Ναδουχοδονόσορ είχε
συλήσει από την Ιερουσαλήµ και τα οποία είχεν αφιερώσει ο Ναβουχοδονόσορ στον ναόν του ιδικού του θεού.
Β Εσδ. 1,8   και εξήνεγκεν αυτά Κύρος ο βασιλεύς Περσών επί χείρα Μιθραδάτου Γασβαρηνού , και ηρίθµησεν αυτά τώ
Σασαβασάρ τώ άρχοντι τού Ιούδα.
Β Εσδ. 1,8  Τα επήρεν ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών τα ιερά αυτά σκεύη και τα παρέδωκεν εις τα χέρια του Μιθραδάτου,
του θησαυροφύλακος, ο οποίος πάλιν τα παρέδωσε κατ' αριθµόν ένα προς ένα στον Σασαβασάρ (δηλαδή τον Ζοροβάβελ),



τον άρχοντα της φυλής του Ιούδα.
Β Εσδ. 1,9   και ούτος ο αριθµός αυτών· ψυκτήρες χρυσοί τριάκοντα και ψυκτήρες αργυροί χίλιοι, παρηλλαγµένα εννέα και
είκοσι,
Β Εσδ. 1,9  Ο αριθµός δε και το είδος των παραδοθέντων σκευών είναι· Δοχεία χρυσά τριάκοντα, δοχεία αργυρά χίλια, και
άλλα εικοσιεννέα δευτέρας ποιότητος.
Β Εσδ. 1,10  κεφουρής χρυσοί τριάκοντα και αργυροί διπλοί τετρακόσια δέκα και σκεύη έτερα χίλια.
Β Εσδ. 1,10     Τριάκοντα χρυσά ποτήρια, τετρακόσια δέκα αργυρά δευτέρας ποιότητος, και χίλια άλλα σκεύη.
Β Εσδ. 1,11  πάντα τα σκεύη τώ χρυσώ και τώ αργυρώ πεντακισχίλια και τετρακόσια , τα πάντα αναβαίνοντα µετά
Σασαβασάρ από της αποικίας εκ Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 1,11     Ολα δε τα ιερά αυτά σκεύη, χρυσά και αργυρά, ήσαν πέντε χιλιάδες τετρακόσια. Αυτά όλα τα µετέφερεν ο
Σασαβασάρ (ήτοι ο Ζοροβάβελ) µαζή µε τους απελευθερωθέντας εκ της Βαβυλωνείου αιχµαλωσίας εις την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Εσδ. 2,1   Καί ούτοι οι υιοί της χώρας οι αναβαίνοντες από της αιχµαλωσίας της αποικίας, ής απώκισε Ναβουχοδονόσορ
βασιλεύς Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα, και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήµ και Ιούδα ανήρ εις πόλιν αυτού,
Β Εσδ. 2,1  Αυτοί δε είναι οι άνδρες των Ιουδαίων, οι οποίοι ανέβησαν από την βαβυλώνιον αιχµαλωσίαν, οπού ο βασιλεύς
της Βαβυλώνος ο Ναδουχοδονόσορ τους είχε µεταφέρει και οι οποίοι επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ και εις την άλλην
χώραν της φυλής Ιούδα ο καθένας εις την πόλιν του.
Β Εσδ. 2,2   οί ήλθον µετά Ζοροβάβελ· Ιησούς, Νεεµίας, Σαραΐας, εελίας, Μαρδοχαίος, Βαλασάν, Μασφάρ, Βαγουαί, εούµ,
Βαανά, ανδρών αριθµός λαού Ισραήλ·
Β Εσδ. 2,2  Εκείνοι οι οποίοι επανήλθον µαζή µε τον Ζοροβάβελ ήσαν οι εξής· Ο Ιησούς, ο Νεεµίας, ο Σαραΐας, ο Ρεελίας, ο
Μαρδοχαίος, ο Βαλασάν, ο Μασφάρ, ο Βαγουαί, ο Ρεούµ, ο Βαανά, και άλλοι άνδρες εκ του ισραηλιτικού λαού,
Β Εσδ. 2,3   υιοί Φαρές δισχίλιοι εκατόν εβδοµηκονταδύο·
Β Εσδ. 2,3  δηλαδή οι απόγονοι του Φαρές δυο χιλιάδες εκατόν εβδοµήκοντά δύο.
Β Εσδ. 2,4   υιοί Σαφατία τριακόσιοι εβδοµηκονταπέντε·
Β Εσδ. 2,4  Οι απόγονοι του Σαφατία τριακόσιοι εβδοµήκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,5   υιοί Άρες επτακόσιοι εβδοµηκονταπέντε·
Β Εσδ. 2,5  Οι απόγονοι του Αρές επτακόσιοι εβδοµήκοντα πέντε.
Β Εσδ. 2,6   υιοί Φαάθ Μωάβ τοίς υιοίς Ιησουέ Ιωάβ δισχίλιοι οκτακόσιοι δεκαδύο·
Β Εσδ. 2,6  Οι απόγονοι του Φαάθ Μωάβ απόγονοι των υιών αυτού Ιησουέ και Ιωάβ, δύο χιλιάδες οκτακόσιοι δώδεκα.
Β Εσδ. 2,7   υιοί Αιλάµ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες·
Β Εσδ. 2,7  Οι απόγονοι του Αιλάµ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
Β Εσδ. 2,8   υιοί Ζατθουά ενακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Β Εσδ. 2,8  Οι απόγονοι του Ζατθουά εννεακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Β Εσδ. 2,9   υιοί Ζακχού επτακόσιοι εξήκοντα·
Β Εσδ. 2,9  Οι απόγονοι του Ζακχού επτακόσιοι εξήκοντα.
Β Εσδ. 2,10  υιοί Βανουί εξακόσιοι τεσσαρακονταδύο·
Β Εσδ. 2,10    Οι απόγονοι του Βανουί εξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,11  υιοί Βαβαΐ εξακόσιοι εικοσιτρείς·
Β Εσδ. 2,11     Οι απόγονοι του Βαδαί εξακόσιοι είκοσι τρεις.
Β Εσδ. 2,12  υιοί Ασγάδ χίλιοι διακόσιοι εικοσιδύο·
Β Εσδ. 2,12    Οι απόγονοι του Ασγάδ χίλιοι διακόσιοι είκοσι δύο.
Β Εσδ. 2,13  υιοί Αδωνικάµ εξακόσιοι εξηκονταέξ·
Β Εσδ. 2,13    Οι απόγονοι του Αδωνικάµ εξακόσιοι εξήκοντα εξ.
Β Εσδ. 2,14  υιοί Βαγουέ δισχίλιοι πεντηκονταέξ·
Β Εσδ. 2,14    Οι απόγονοι του Βαγουέ δύο χιλιάδες πεντήκοντα εξ.
Β Εσδ. 2,15  υιοί Αδδίν τετρακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες·
Β Εσδ. 2,15    Οι απόγονοι του Αδδίν τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
Β Εσδ. 2,16  υιοί Ατήρ τώ Εζεκία ενενηκονταοκτώ·
Β Εσδ. 2,16    Οι απόγονοι του Ατήρ από την οικογένειαν του Εζεκία ενενήκοντα οκτώ .
Β Εσδ. 2,17  υιοί Βασσού τριακόσιοι εικοσιτρείς·
Β Εσδ. 2,17    Οι απόγονοι του Βασσού τριακόσιοι είκοσι τρεις.
Β Εσδ. 2,18  υιοί Ιωρά εκατόν δεκαδύο·
Β Εσδ. 2,18    Οι απόγονοι του Ιωρά εκατόν δώδεκα.
Β Εσδ. 2,19  υιοί Ασούµ διακόσιοι εικοσιτρείς·
Β Εσδ. 2,19    Οι απόγονοι του Ασούµ διακόσιοι είκοσι τρεις.
Β Εσδ. 2,20  υιοί Γαβέρ ενενηκονταπέντε·
Β Εσδ. 2,20   Οι απόγονοι του Γαβέρ ενενήκοντα πέντε.
Β Εσδ. 2,21  υιοί Βεθλαέµ εκατόν εικοσιτρείς·
Β Εσδ. 2,21    Οι απόγονοι του Βεθλαέµ εκατόν είκοσι τρεις.
Β Εσδ. 2,22  υιοί Νετωφά πεντηκονταέξ·
Β Εσδ. 2,22   Οι απόγονοι του Νετωφά πεντήκοντα εξ.
Β Εσδ. 2,23  υιοί Αναθώθ εκατόν εικοσιοκτώ·
Β Εσδ. 2,23   Οι απόγονοι του Αναθώθ εκατόν είκοσι οκτώ.
Β Εσδ. 2,24  υιοί Αζµώθ τεσσαρακοντατρείς·
Β Εσδ. 2,24   Οι απόγονοι του Αζµώθ τεσσαράκοντα τρεις.
Β Εσδ. 2,25  υιοί Καριαθιαρίµ Χαφιρά και Βηρώθ επτακόσιοι τεσσαρακοντατρείς·



Β Εσδ. 2,25   Οι απόγονοι των κατοίκων των πόλεων Καριαθιαρίµ, Χαφιρά και Βηρώθ επτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεις.
Β Εσδ. 2,26  υιοί της αµά και Γαβαά εξακόσιοι εικοσιείς·
Β Εσδ. 2,26   Οι απόγονοι εκ των πόλεων Ραµά και Γαβαά εξακόσιοι είκοσι ένας.
Β Εσδ. 2,27  άνδρες Μαχµάς εκατόν εικοσιδύο·
Β Εσδ. 2,27   Ανδρες από την πόλιν Μαχµάς εκατόν είκοσι δύο.
Β Εσδ. 2,28  άνδρες Βαιθήλ και Αϊά τετρακόσιοι εικοσιτρείς·
Β Εσδ. 2,28   Ανδρες από την πόλιν Βαιθήλ και Αϊά τετρακόσιοι είκοσι τρεις.
Β Εσδ. 2,29  υιοί Ναβού πεντηκονταδύο·
Β Εσδ. 2,29   Οι απόγονοι του Ναβού πεντήκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,30  υιοί Μαγεβίς εκατόν πεντηκονταέξ·
Β Εσδ. 2,30   Οι απόγονοι του Μαγεβίς εκατόν πεντήκοντα εξ.
Β Εσδ. 2,31  υιοί Ηλαµάρ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες·
Β Εσδ. 2,31    Οι απόγονοι του Ηλαµάρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
Β Εσδ. 2,32  υιοί Ηλάµ τριακόσιοι είκοσιν·
Β Εσδ. 2,32   Οι απόγονοι του Ηλάµ τριακόσιοι είκοσι.
Β Εσδ. 2,33  υιοί Λοδαδί και Ωνώ επτακόσιοι εικοσιπέντε·
Β Εσδ. 2,33    Οι απόγονοι του Λοδαδί και Ωνώ επτακόσιοι είκοσι πέντε.
Β Εσδ. 2,34  υιοί Ιεριχώ τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Β Εσδ. 2,34   Οι εκ των κατοίκων της Ιεριχώ τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Β Εσδ. 2,35  υιοί Σεναά τρισχίλιοι εξακόσιοι τριάκοντα·
Β Εσδ. 2,35    Οι απόγονοι του Σεναά τρεις χιλιάδες εξακόσιοι τριάκοντα.
Β Εσδ. 2,36  και οι ιερείς υιοί Ιεδουά τώ οίκω Ιησοί ενακόσιοι εβδοµηκοντατρείς·
Β Εσδ. 2,36   Από δε τους ιερείς ήσαν οι εξής· Οι απόγονοι του Ιεδουά από την οικογένειαν του Ιησού εννεακόσιοι
εβδοµήκοντα τρεις.
Β Εσδ. 2,37  υιοί Εµµήρ χίλιοι πεντηκονταδύο·
Β Εσδ. 2,37    Οι απόγονοι του Εµµήρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,38  υιοί Φασσούρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαρακονταεπτά·
Β Εσδ. 2,38   Οι απόγονοι του Φασσούρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα επτά.
Β Εσδ. 2,39  υιοί Ηρέµ χίλιοι επτά·
Β Εσδ. 2,39   Οι απόγονοι του Ηρέµ χίλιοι επτά.
Β Εσδ. 2,40  και οι Λευίται υιοί Ιησού και Καδµιήλ τοίς υιοίς Ωδουΐα εβδοµηκοντατέσσαρες·
Β Εσδ. 2,40   Από δε το Λευίτας ήσαν οι κατωτέρω· Οι απόγονοι του Ιησού και του Καδµιήλ και εκ των απογόνων Ωδουΐα
εβδοµήκοντα τέσσαρες
Β Εσδ. 2,41  οι άδοντες υιοί Ανασάφ εκατόν εικοσιοκτώ·
Β Εσδ. 2,41    Από τους ψάλτας ήσαν, οι απόγονοι Ασάφ εκατόν είκοσι οκτώ.
Β Εσδ. 2,42  υιοί των πυλωρών υιοί Σελλούµ, υιοί Ατήρ, υιοί Τελµών, υιοί Ακούβ, υιοί Ατιτά, υιοί Σωβαΐ, οι πάντες εκατόν
τριακονταεννέα·
Β Εσδ. 2,42   Από τους θυρωρούς ήσαν, οι απόγονοι του Σελλούµ, οι απόγονοι του Ατήρ, οι απόγονοι των Τελµών, οι
απόγονοι του Ακούβ, οι απόγονοι του Ατιτά, οι απόγονοι του Σωβαΐ, όλοι αυτοί ήσαν εκατόν τριάκοντα εννέα.
Β Εσδ. 2,43  οι Ναθινίµ, υιοί Σουθία, υιοί Ασουφά, υιοί Ταβαώθ,
Β Εσδ. 2,43   Οι Ναθινίµ, δηλαδή οι υπηρέται του ναού οι νεωκόροι, ήσαν· Οι απόγονοι του Σουθία, οι απόγονοι του Ασουφά,
οι απόγονοι του Ταβαώθ,
Β Εσδ. 2,44  υιοί Κάδης, υιοί Σιαά, υιοί Φαδών,
Β Εσδ. 2,44   Οι απόγονοι του Καδης, οι απόγονοι του Σιαα, οι απόγονοί του Φαδών,
Β Εσδ. 2,45  υιοί Λαβανώ, υιοί Αγαβά, υιοί Ακούβ,
Β Εσδ. 2,45   Οι απόγονοι του Λαβανώ, οι απόγονοι του Αγαβά, οι απόγονοι του Ακούβ.
Β Εσδ. 2,46  υιοί Αγάβ, υιοί Σελαµί, υιοί Ανάν,
Β Εσδ. 2,46   Οι απόγονοι του Αγάβ, οι απόγονοι του Σελαµί, οι απόγονοι του Ανάν.
Β Εσδ. 2,47  υιοί Γεδδήλ, υιοί Γαάρ, υιοί αϊά,
Β Εσδ. 2,47   Οι απόγονοι του Γεδδήλ, οι απόγονοι του Γαάρ, οι απόγονοι τω Ραϊά,
Β Εσδ. 2,48  υιοί ασών, υιοί Νεκωδά, υιοί Γαζέµ,
Β Εσδ. 2,48   οι απόγονοι του Ρασών, οι απόγονοι του Νεκωδά, οι απόγονοι του Γαζέµ,
Β Εσδ. 2,49  υιοί Αζώ, υιοί Φασή, υιοί Βασί,
Β Εσδ. 2,49   Οι απόγονοι του Αζώ, οι απόγονοι του Φασή, οι απόγονοι του Βασί,
Β Εσδ. 2,50  υιοί Ασενά, υιοί Μοουνίµ, υιοί Νεφουσίµ,
Β Εσδ. 2,50   Οι απόγονοι του Ασενά, οι απόγονοι του Μοουνίµ, οι απόγονοι του Νεφουσίµ,
Β Εσδ. 2,51  υιοί Βακβούκ, υιοί Ακουφά, υιοί Αρούρ,
Β Εσδ. 2,51    οι απόγονοι του Βακβούκ, οι απόγονοι του Ακουφά, οι απόγονοι του Αρούρ
Β Εσδ. 2,52  υιοί Βασαλώθ, υιοί Μαουδά, υιοί Αρσά,
Β Εσδ. 2,52   οι απόγονοι του Βασαλώθ, οι απόγονοι του Μαουδά, οι απόγονοι του Αρσά,
Β Εσδ. 2,53  υιοί Βαρκός, υιοί Σισάρα, υιοί Θεµά,
Β Εσδ. 2,53    οι απόγονοι του Βαρκός, οι απόγονοι του Σισάρα, οι απόγονοι του Θεµά,
Β Εσδ. 2,54  υιοί Νασθιέ, υιοί Ατουφά,
Β Εσδ. 2,54   οι απόγονοι του Νασθιέ και οι απόγονοι του Ατουφά.
Β Εσδ. 2,55  υιοί δούλων Σαλωµών, υιοί Σωταΐ, υιοί Σεφηρά, υιοί Φαδουρά,
Β Εσδ. 2,55    Απόγονοι δε των δούλων του Σολοµώντος ήσαν οι απόγονοι του Σωταΐ, οι απόγονοι του Σεφηρά, απόγονοι του
Φαδουρά,



Β Εσδ. 2,56  υιοί Ιεηλά, υιοί Δαρκών, υιοί Γεδήλ,
Β Εσδ. 2,56   οι απόγονοι του Ιεηλά, οι απόγονοι του Δαρκών, απόγονοι του Γεδήλ,
Β Εσδ. 2,57  υιοί Σαφατία, υιοί Ατίλ, υιοί Φαχεράθ, υιοί Ασεβωείµ, υιοί Ηµεΐ·
Β Εσδ. 2,57    οι απόγονοι του Σαφατία, οι απόγονοι του Ατίλ, οι απόγονοι του Φαχεράθ, οι απόγονοι του, Ασεβωείµ, οι
απόγονοι του Ηµεΐ.
Β Εσδ. 2,58  πάντες οι Ναθανίµ και υιοί Αβδησελµά τριακόσιοι ενενηκονταδύο.
Β Εσδ. 2,58   Ολοι δε αυτοί οι υπηρέται του Ναού, νεωκόροι, και οι υιοί των δούλων του Σολοµώντος ήσαν εν όλω τριακόσιοι
ενενήκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,59  και ούτοι οι αναβάντες από Θελµελέχ, Θελαρησά, Χερούβ, Ηδάν, Εµµήρ και ουκ εδυνάσθησαν τού αναγγείλαι
οίκον πατριάς αυτών και σπέρµα αυτών ει εξ Ισραήλ εισιν·
Β Εσδ. 2,59   Οι άλλοι, οι οποίοι επανήλθαν εις τα Ιεροσόλυµα από Θελµαλέχ, Θελαρητά, Χερούδ, Ηδάν και Εµήρ και οι
οποίοι δεν ηµπόρεσαν να αποδείξουν εις ποίαν οικογένειαν ανήκουν εις ποίαν φυλήν και εποµένως εάν κατήγοντο από
τους Ισραηλίτας, ήσαν·
Β Εσδ. 2,60  υιοί Δαλαΐα, υιοί Βουά, υιοί Τωβίου, υιοί Νεκωδά, εξακόσιοι πεντηκονταδύο·
Β Εσδ. 2,60   Οι απόγονοι Δαλαΐα, οι απόγονοι του Βουα, οι απόγονοι του Τωβίου, οι απόγονοι του Νεκωδά, εν όλω εξακόσιοι
πεντήκοντα δύο.
Β Εσδ. 2,61  και από των υιών των ιερέων υιοί Λαβεία, υιοί Ακκούς, υιοί Βερζελλαΐ, ός έλαβεν από των θυγατέρων Βερζελλαΐ
τού Γαλααδίτου γυναίκα, και εκλήθη επί τώ ονόµατι αυτών·
Β Εσδ. 2,61    Από δε τους απόγονους των ιερέων ήσαν οι απόγονοι του Λαβεία, οι απόγονοι του Ακκούς και οι απόγονοι του
Βερζελλαΐ. Αυτός είχε λάβει ως συζυγόν του µίαν από τας θυγατέρας τη Βερζελλαΐ, του καταγοµένου από την Γαλαάδ,
έλαβε δε και το όνοµα του πατρός των γυναικών τούτων ονοµασθείς και αυτός Βερζελλαΐ.
Β Εσδ. 2,62  ούτοι, εζήτησαν γραφήν αυτών οι µεθωεσίµ, και ουχ ευρέθησαν, και ηγχιστεύθησαν από της ιερατείας·
Β Εσδ. 2,62 Αυτοί ηρεύνησαν και ανεζήτησαν µέσα στους γραπτούς καταλόγους να ανεύρουν τους τίτλους της καταγωγής
των, αλλά δεν ηµπόρεσαν. Δι' αυτόν δε τον λόγον και απεκλείσθησαν από την ιερωσύνην.
Β Εσδ. 2,63  και είπεν Αθερσασθά αυτοίς τού µη φαγείν από τού αγίου των αγίων έως αναστή ιερεύς τοίς φωτίζουσι και τοίς
τελείοις.
Β Εσδ. 2,63   Ο δε αρχηγός των Ισραηλιτών (Ζοροβάβελ) απηγόρευσεν εις αυτούς, να τρώγουν από τας ηγιασµένας τροφάς
του ναού, µέχρις ότου παρουσιασθή αρχιερεύς φέρων την Δηλωσιν και την Αλήθειαν, δια να αποφανθή περί αυτών.
Β Εσδ. 2,64  πάσα δε η εκκλησία οµού ωσεί τέσσαρες µυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι εξήκοντα,
Β Εσδ. 2,64   Ολόκληρος δε η συγκέντρωσις αυτή των Ιουδαίων ανήλθεν εις τεσσαράκοντα δύο χιλιάδας τριακοσίους
εξήκοντα,
Β Εσδ. 2,65  χωρίς δούλων αυτών και παιδισκών αυτών, ούτοι επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακοντεπτά· και ούτοι άδοντες και
άδουσαι διακόσιοι·
Β Εσδ. 2,65   χωρίς τους δούλους και τας δούλας, οι οποίοι ανήρχοντο εις επτά χιλιάδας τριακοσίους τριάκοντα επτά . Οι δε
ψάλται και αι ψάλτριαι ανήρχοντο εις διακοσίους.
Β Εσδ. 2,66  ίπποι αυτών επτακόσιοι τριακονταέξ, ηµίονοι αυτών διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε,
Β Εσδ. 2,66   Οι ίπποι αυτών ήσαν επτακόσιοι τριάκοντα εξ, οι δε ηµίονοι των διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Β Εσδ. 2,67  κάµηλοι αυτών τετρακόσιοι τριακονταπέντε, όνοι αυτών εξακισχίλιοι επτακόσιοι είκοσι.
Β Εσδ. 2,67   Αι κάµηλοί των ήσαν τετρακόσιοι τριάκοντα πέντε, οι όνοι των εξ χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι.
Β Εσδ. 2,68  και από αρχόντων πατριών εν τώ εισελθείν αυτούς εις οίκον Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ ηκουσιάσαντο εις οίκον
τού Θεού τού στήσαι αυτόν επί την ετοιµασίαν αυτού·
Β Εσδ. 2,68   Πολλοί από τους αρχηγούς των οικογενειών, όταν εισήλθον στον εν Ιερουσαλήµ τόπον του ναού του Κυρίου,
έδωκαν αυτοπροαιρέτως προς τον ναόν του Θεού προσφοράς, δια να ανοικοδοµηθή και ετοιµασθή αυτός.
Β Εσδ. 2,69  ως η δύναµις αυτών, έδωκαν εις θησαυρόν τού έργου χρυσίον καθαρόν, µναί έξ µυριάδες και χίλιαι, και
αργυρίου µνάς πεντακισχιλίας, και κόθωνοι των ιερέων εκατόν.
Β Εσδ. 2,69   Εδωσαν αυτοί κατά την δύναµίν των στο θησαυροφυλάκιον του έργου χρυσόν καθαρόν εξήκοντα µίαν
χιλιάδας µνας και πέντε χιλιάδας αργυράς µνας και εκατόν ιερατικά άµφια
Β Εσδ. 2,70  και εκάθισαν οι ιερείς και οι Λευίται και οι από τού λαού και οι άδοντες και οι πυλωροί και οι Ναθινίµ εν
πόλεσιν αυτών και πάς Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών.
Β Εσδ. 2,70   Ετσι δε εγκατεστάθησαν οι ιερείς, οι Λευίται, οι άνθρωποι του λαού, οι ψάλται, οι θυρωροί, οι νεωκόροι του
ναού εις τας πόλεις αυτών και γενικώς όλος ο ισραηλιτικός λαός ο καθένας εις την ιδικήν του πόλιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Εσδ. 3,1   Καί έφθασεν ο µην ο έβδοµος -και οι υιοί Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών- και συνήχθη ο λαός ως ανήρ είς εις
Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 3,1  Εφθασεν ο έβοδµος µην, όταν πλέον οι Ισραηλίται όλοι είχον εγκατασταθή εις τας πόλεις των , και συνήχθη όλος
ο λαός, ωσάν ένας άνθρωπος, εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 3,2   και ανέστη Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού ιερείς και Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ και οι αδελφοί
αυτού και ωκοδόµησαν το θυσιαστήριον Θεού Ισραήλ τού ανενέγκαι επ αυτό ολοκαυτώσεις κατά τα γεγραµµένα εν νόµω
Μωυσή ανθρώπου τού Θεού.
Β Εσδ. 3,2  Εκεί εσηκώθη ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, οι αδελφοί αυτού ιερείς και ο Ζοροβάβελ υιός του Σαλαθιήλ µαζή µε
τους αδελφούς του και ανοικοδόµησαν το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του Θεού του Ισραήλ, δια να προσφέρουν εις
αυτό ολοκαυτώµατα, σύµφωνα µε τον νόµον του Μωϋσέως, του ανθρώπου του Θεού.
Β Εσδ. 3,3   και ητοίµασαν το θυσιαστήριον επί την ετοιµασίαν αυτού, ότι εν καταπλήξει επ αυτούς από των λαών των
γαιών, και ανέβη επ αυτό ολοκαύτωσις τώ Κυρίω το πρωΐ και εις εσπέραν.
Β Εσδ. 3,3  Ητοίµασαν το θυσιαστήριον τούτο όπως έπρεπε εις την πρώτην του θέσιν, διότι είχαν καταληφθή από µεγάλην
ανησυχίαν εξ αιτίας των γειτονικών λαών. Εκεί δε προσέφερον τα ολοκαυτώµατα προς τον Κυριον κάθε πρωΐαν και κάθε



εσπέραν.
Β Εσδ. 3,4   και εποίησαν την εορτήν των σκηνών κατά το γεγραµµένον και ολοκαυτώσεις ηµέραν εν ηµέρα εν αριθµώ ως η
κρίσις, λόγον ηµέρας εν ηµέρα αυτού,
Β Εσδ. 3,4  Εώρτασαν την εορτήν της Σκηνοπηγίας, όπως είναι γραµµένον στον Νοµον, και προσέφεραν ολοκαυτώµατα
κάθε ηµέραν εις αριθµόν, που ώριζεν ο Νοµος δια την κάθε ηµέραν.
Β Εσδ. 3,5   και µετά τούτο ολοκαυτώσεις ενδελεχισµού και εις τας νουµηνίας και εις πάσας εορτάς τώ Κυρίω τας
ηγιασµένας και παντί εκουσιαζοµένω εκούσιον τώ Κυρίω.
Β Εσδ. 3,5  Επειτα από αυτό προσέφεραν στο θυσιαστήριον τούτο τα καθηµερινά ολοκαυτώµατα, τα ολοκαυτώµατα δια την
πρώτην ηµέραν εκάστου µηνός και δι' όλας τας άλλας εορτάς τας καθιερωµένας δια τον Κυριον, όπως επίσης και τας
προσφοράς, τας οποίας κάθε Ισραηλίτης αυτοπροαιρέτως προσέφερεν.
Β Εσδ. 3,6   εν ηµέρα µια τού µηνός τού εβδόµου ήρξαντο αναφέρειν ολοκαυτώσεις τώ Κυρίω και ο οίκος τού Κυρίου ουκ
εθεµελιώθη.
Β Εσδ. 3,6  Από την πρώτην ηµέραν του εβδόµου µηνός ήρχισαν οι Ισραηλίται να προσφέρουν τακτικά επάνω στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων ολοκαυτώµατα προς τον Κυριον. Αλλά ο ναός του Κυρίου δεν είχεν ακόµη θεµελιωθή.
Β Εσδ. 3,7   και έδωκαν αργύριον τοίς λατόµοις και τοίς τέκτοσι και βρώµατα και ποτά και έλαιον τοίς Σιδωνίοις και τοίς
Τυρίοις ενέγκαι ξύλα κέδρινα από τού Λιβάνου προς θάλασσαν Ιόππης κατ επιχώρησιν Κύρου βασιλέως Περσών επ
αυτούς.
Β Εσδ. 3,7  Εδωκαν τότε χρήµατα στους λατόµους και στους ξυλουργούς. Εδωσαν επίσης τρόφιµα, ποτά και λάδι στους
κατοίκους Σιδώνος και Τυρου, δια να προµηθεύσουν εις αυτούς ξύλα κέδρινα από το όρος Λιβανον και να τα παραδώσουν
στον λιµένα της Ιόππης, σύµφωνα µε την εντολήν, την οποίαν είχον λάβει από τον Κύρον, τον βασιλέα των Περσών.
Β Εσδ. 3,8   και εν τώ έτει τώ δευτέρω τού ελθείν αυτούς εις οίκον τού Θεού εν Ιερουσαλήµ, εν µηνί τώ δευτέρω, ήρξατο
Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ και Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ και οι κατάλοιποι των αδελφών αυτών οι ιερείς και οι Λευίται και
πάντες οι ερχόµενοι από της αιχµαλωσίας εις Ιερουσαλήµ και έστησαν τους Λευίτας από εικοσαετούς και επάνω επί τους
ποιούντας τα έργα εν οίκω Κυρίου.
Β Εσδ. 3,8  Κατά τον δεύτερον µήνα του δευτέρου έτους της ελεύσεώς των στον ναόν του Κυρίου της Ιερουσαλήµ ήρχισαν ο
Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ, µαζή µε τους άλλους αδελφούς των, οι ιερείς και οι
Λευίται και όλοι όσοι είχον επανέλθει από την αιχµαλωσίαν εις την Ιερουσαλήµ ήρχισαν το έργον των και ώρισαν τους
Λευίτας από είκοσι ετών και άνω ως επιστάτας εις εκείνους, οι οποίοι θα ανοικοδοµούσαν τον ναόν του Κυρίου.
Β Εσδ. 3,9   και έστη Ιησούς και οι υιοί αυτού και οι αδελφοί αυτού, Καδµιήλ και οι υιοί αυτού υιοί Ιούδα, επί τους ποιούντας
τα έργα εν οίκω τού Θεού, υιοί Ηναδάδ, υιοί αυτών και οι αδελφοί αυτών οι Λευίται.
Β Εσδ. 3,9  Ο Ιησούς, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι αδελφοί του, ο Καδµιήλ µε τους υιούς του, οι απόγονοι του Ιούδα,
ανέλαβαν το καθήκον της εποπτείας των εις εκείνους, οι οποίοι θα ησχολούντο µε την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου.
Επίσης το αυτό έργον ανέλαβον οι απόγονοι του Ηναδάδ, µε τους υιούς των και τους αδελφούς των. Ολοι δε αυτοί ήσαν
Λευίται.
Β Εσδ. 3,10  και εθεµελίωσαν τού οικοδοµήσαι τον οίκον Κυρίου, και έστησαν οι ιερείς εστολισµένοι εν σάλπιγξι και οι
Λευίται υιοί Ασάφ εν κυµβάλοις τού αινείν τον Κύριον επί χείρας Δαυίδ βασιλέως Ισραήλ.
Β Εσδ. 3,10    Τοτε έθεσαν τα θεµέλια της ανοικοδοµήσεως του οίκου του Κυρίου, καθ' ον χρόνον οι ιερείς στολισµένοι
έστεκαν µε τας σάλπιγγας εις τα χέρια των και οι Λευίται, οι απόγονοι του Ασάφ, µε τα κύβδαλά των, δια να υµνούν τον
Κυριον σύµφωνα µε τας οδηγίας του Δαυίδ, βασιλέως του Ισραήλ.
Β Εσδ. 3,11  και απεκρίθησαν εν αίνω και ανθοµολογήσει τώ Κυρίω, ότι αγαθόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί
Ισραήλ. και πάς ο λαός εσήµαινε φωνή µεγάλη αινείν τώ Κυρίω επί τή θεµελιώσει τού οίκου Κυρίου.
Β Εσδ. 3,11     Ηρσισαν λοιπόν να υµνούν και δοξολογούν τον Κυριον επαναλαµβάνοντες την επωδόν· “ότι αγαθόν, ότι στον
αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ”. Ολόκληρος δε λαός ύψωσε φωνήν µεγάλην δοξολογών τον Κυριον δια την
θεµελίωσιν του ναού του Κυρίου.
Β Εσδ. 3,12  και πολλοί από των ιερέων και των Λευιτών και άρχοντες των πατριών οι πρεσβύτεροι, οί είδοσαν τον οίκον τον
πρώτον εν θεµελιώσει αυτού, και τούτον τον οίκον εν οφθαλµοίς αυτών, έκλαιον φωνή µεγάλη· και ο όχλος εν σηµασία µετ
ευφροσύνης τού υψώσαι ωδήν·
Β Εσδ. 3,12    Αλλά πολλοί από τους ιερείς και τους Λευίτας και τους αρχγούς των οικογενειών, οι οποίοι ήσαν µεγάλοι κατά
την ηλικίαν και είχον ίδει τον πρώτον ναόν εις όλην αυτού την µεγαλοπρέπειαν, έβλεπον δε τούτον τον µικρόν ναόν
σήµερον, έκλαιον µε µεγάλην φωνήν. Ο άλλος όµως λαός, που απετελείτο από νεωτέρους, οι οποίοι δεν είχον ίδει τον
προηγούµενον ναόν, εφώναζον µε µεγάλην φωνήν και έψαλλον ύµνους δοξολογίας προς τον Κυριον.
Β Εσδ. 3,13  και ουκ ήν ο λαός επιγινώσκων φωνήν σηµασίας της ευφροσύνης από της φωνής τού κλαυθµού τού λαού , ότι ο
λαός εκραύγασε φωνή µεγάλη, και η φωνή ηκούετο έως από µακρόθεν.
Β Εσδ. 3,13    Δεν ήτο δυνατόν να ξεχωρίση κανείς την φωνήν της χαράς των νεωτέρων από την φωνή του κλαυθµού των
πρεσβυτέρων του λαού διότι ο λαός αυτός έκραζε πολύ δυνατά και ο ήχος του ηκούετο από µακράν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Εσδ. 4,1   Καί ήκουσαν οι θλίβοντες Ιούδα και Βενιαµίν, ότι υιοί της αποικίας οικοδοµούσιν οίκον τώ Κυρίω Θεώ Ισραήλ,
Β Εσδ. 4,1  Οι εχθροί της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαµίν επληροφορήθησαν ότι οι Ιουδαίοι, που είχον
επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, ανοικοδοµούσαν τον ναόν του Κυρίου του Θεού του ισραηλιτικού λαού.
Β Εσδ. 4,2   και ήγγισαν προς Ζοροβάβελ και προς τους άρχοντας των πατριών και είπον αυτοίς· οικοδοµήσοµεν µεθ υµών,
ότι ως υµείς εκζητούµεν τώ Θεώ ηµών. και αυτώ ηµείς θυσιάζοµεν από ηµερών Ασαραδδών βασιλέως Ασσούρ τού
ενέγκαντος ηµάς ώδε.
Β Εσδ. 4,2  Ηλθαν, λοιπόν, προς τον Ζοροβάβελ και προς τους αρχηγούς των οικογενειών και είπαν προς αυτούς· “θα
ανοικοδοµήσωµεν και ηµείς µαζη µε σας, διότι και ηµείς λατρεύοµεν τον Θεόν µας, όπως και σεις, και εις αυτόν
προσφέροµεν θυσίας από της εποχής του Ασραδδών, βασιλέως των Ασσυρίων, ο οποίος µας έφερεν εδώ”.
Β Εσδ. 4,3   και είπε προς αυτούς Ζοροβάβελ και Ιησούς και οι κατάλοιποι των αρχόντων των πατριών τού Ισραήλ· ουχ ηµίν



και υµίν τού οικοδοµήσαι οίκον τώ Θεώ ηµών, ότι ηµείς αυτοί επί το αυτό οικοδοµήσοµεν τώ Κυρίω Θεώ ηµών, ως
ενετείλατο ηµίν Κύρος ο βασιλεύς Περσών.
Β Εσδ. 4,3  Ο Ζοροβάβελ, ο Ιησούς και οι άλλοι αρχηγοί των πατριών του ισραηλιτικού λαού, απήντησε προς αυτούς· “δεν
είναι πρέπον και νοητόν να ανοικοδοµήσωµεν ηµείς µαζή µε σας τον ναόν του Θεού µας, αλλά ηµείς µόνοι θα
ανοικοδοµήσωµεν αυτόν προς τον Κυριον τον Θεόν µας, όπως άλλωστε µας διέταξε Κύρος ο βασιλεύς των Περσώνό
Β Εσδ. 4,4   και ήν ο λαός της γής εκλύων τας χείρας τού λαού Ιούδα και ενεπόδιζον αυτούς οικοδοµείν
Β Εσδ. 4,4  Τοτε ο λαός εκείνης της χώρας παρενέβαλε διάφορα προσκόµµατα εις την εργασίαν του ιουδαϊκού λαού και
ηµπόδιζεν αυτόν στο έργον της ανοικοδοµήσεως.
Β Εσδ. 4,5   και µισθούµενοι επ αυτούς βουλευόµενοι τού διασκεδάσαι βουλήν αυτών πάσας τας ηµέρας Κύρου βασιλέως
Περσών και έως βασιλείας Δαρείου βασιλέως Περσών.
Β Εσδ. 4,5  Επλήρωναν δε ιδικούς των ανθρώπους ως δολιοφθορείς, δια να µαταιώσουν την απόφασιν των Ιουδαίων προς
ανοικοδόµησιν του ναού. Ετσι δε εφέρθησαν καθ' όλον το διάστηµα της βασιλείας Κυρου, του βασιλέως των Περσών, µέχρι
της βασιλείας του Δαρείου βασιλέως των Περσών.
Β Εσδ. 4,6   Καί εν βασιλεία Ασσουήρου, εν αρχή βασιλείας αυτού, έγραψαν επιστολήν επί οικούντας Ιούδα και Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 4,6  Οταν δε έγινε βασιλεύς ο Ξέρξης, αµέσως µόλις ανέλαβε την βασιλείαν του, έγραψαν αυτοί προς τον βασιλέα
επιστολήν µε κατηγορίας εναντίον των Ισραηλιτών, που κατοικούσαν την περιοχήν Ιούδα και την πόλιν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 4,7   και εν ηµέραις Αρθασασθά έγραψεν εν ειρήνη Μιθραδάτη Ταβεήλ και τοίς λοιποίς συνδούλοις. προς
Αρθασασθά βασιλέα Περσών έγραψεν ο φορολόγος γραφήν Συριστί και ηρµηνευµένην.
Β Εσδ. 4,7  Κατά την περίοδον της βασιλείας του ο Αρταξέρξης έγραψεν επιστολήν προς τον Μιθραδάτην, τον Ταβεήλ, και
τους άλλους συντρόφους των, µε πνεύµα ειρήνης και καλωσύνης. Προς τον βασιλέα απήντησεν ο γραµµατεύς αυτών δι'
επιστολής γραµµένης εις την αραµαϊκήν γλώσσαν µεταφρασµένης εις την περσικήν.
Β Εσδ. 4,8   αούµ βααλτάµ και Σαµψά ο γραµµατεύς έγραψαν επιστολήν µίαν κατά Ιερουσαλήµ τώ Αρθασασθά βασιλεί.
Β Εσδ. 4,8  Τοτε ο διοικητής Ραούµ και ο γραµµατεύς Σαµψά έγραψαν προς τον Αρταξέρξην τον βασιλέα µίαν επιστολήν
εναντίον της Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 4,9   τάδε έκρινε αούµ βααλτάµ και Σαµψά ο γραµµατεύς και οι κατάλοιποι σύνδουλοι ηµών, Δειναίοι,
Αφαρσαθαχαίοι, Ταρφαλαίοι, Αφασραίοι, Αρχυαίοι, Βαβυλώνιοι, Σουσαναχαίοι, Δαυαίοι
Β Εσδ. 4,9  Αυτά έκριναν να θέσουν υπ' όψιν του βασιλέως ο Ραούµ ο διοικητής και ο Σαµψά ο γραµµατεύς και οι άλλοι
σύντροφοί µας, όπως επίσης και οι Δειναίοι και οι Αφαρσαθαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχυαίοι, οι
Βαβυλώνιοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δαυαίοι,
Β Εσδ. 4,10  και οι κατάλοιποι εθνών, ών απώκισεν Ασσεναφάρ ο µέγας και ο τίµιος και µετώκισεν αυτούς εν πόλεσι της
Σοµόρων και το κατάλοιπον πέραν τού ποταµού·
Β Εσδ. 4,10    και οι υπόλοιποι εθνικοί λαοί, τους οποίους ο µεγάλος και ένδοξος Ασσεναφάρ µετέφερε και εγκατέστησεν εις
τας πόλεις της Σαµαρείας και εις την πέραν του Ευφράτου ποταµού περιοχήν.
Β Εσδ. 4,11  αύτη η διαταγή της επιστολής ής απέστειλαν προς αυτόν· «Πρός Αρθασασθά βασιλέα παίδές σου άνδρες πέραν
τού ποταµού.
Β Εσδ. 4,11     Το δε περιεχόµενον αυτής της επιστολής, την οποίαν έστειλαν προς τον Αρταξέρξην, ήτο το εξής· “Προς τον
Αρταξέρξην τον βασιλέα, ηµείς οι δούλοι σου, οι οποίοι ευρισκόµεθα πέραν του ποταµού Ευφράτου, θέτοµεν υπ' όψει σου τα
εξής·
Β Εσδ. 4,12  γνωστόν έστω τώ βασιλεί ότι οι Ιουδαίοι οι αναβάντες από σού προς ηµάς ήλθοσαν εις Ιερουσαλήµ την πόλιν
την αποστάτιν και πονηράν, ήν οικοδοµούσι, και τα τείχη αυτής κατηρτισµένα εισί, και θεµελίους αυτής ανύψωσαν.
Β Εσδ. 4,12    Ας γίνη γνωστόν στον βασιλέα ότι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι επανήλθον από την χώραν σου προς ηµάς, ήλθον εις
την Ιερουσαλήµ, την πόλιν την επαναστάτιδα και κακήν, και έχουν αρχίσει να την ανοικοδοµούν. Τα υλικά δια την
οικοδοµήν του τείχους είναι έτοιµα και τα θεµέλια έχουν ίδη ανυψωθή.
Β Εσδ. 4,13  νύν ούν γνωστόν έστω τώ βασιλεί, ότι εάν η πόλις εκείνη ανοικοδοµηθή και τα τείχη αυτής καταρτισθώσι,
φόροι ουκ έσονταί σοι ουδέ δώσουσι· και τούτο βασιλείς κακοποιεί·
Β Εσδ. 4,13    Φέροµεν λοιπόν, εις γνώσιν του βασιλέως ότι, εάν η πόλις αυτή ανοικοδοµηθή και τα τείχη αυτής
ολοκληρωθούν, δεν θα δίδουν πλέον οι Ιουδαίοι φόρους στον βασιλέα, πράγµα το οποίον είναι γενικώς κακόν δια τους
βασιλείς.
Β Εσδ. 4,14  και ασχηµοσύνην βασιλέως ουκ έξεστιν ηµίν ιδείν· διά τούτο επέµψαµεν και εγνωρίσαµεν τώ βασιλεί ,
Β Εσδ. 4,14    Επειδή δεν είναι δυνατόν να ανεχθώµεν την καταφρόνησιν αυτήν του βασιλέως, δια τούτο εστείλαµεν και
κατεστήσαµεν γνωστόν τούτο στον βασιλέα,
Β Εσδ. 4,15  ίνα επισκέψηται εν βίβλω υποµνηµατισµού των πατέρων σου, και ευρήσεις και γνώση ότι η πόλις εκείνη πόλις
αποστάτις, κακοποιούσα βασιλείς και χώρας, και φυγαδείαι δούλων γίνονται εν µέσω αυτής από ηµερών αιώνος· διά
ταύτα η πόλις αύτη ηρηµώθη.
Β Εσδ. 4,15    δια να ερευνήση εις τα αρχεία των προγόνων του, όπου θα εύρη στοιχεία και θα πεισθή ότι η πόλις εκείνη, η
Ιερουσαλήµ, είναι αποστάτις. Ο έχει διαπράξει πολλά κακά εναντίον βασιλέων και εναντίον των χωρών των ότι είναι
τόπος, όπου καταφεύγουν οι δραπετεύοντες δούλοι από αρχαιοτάτων χρόνων. Δια τας κακουργίας της, άλλωστε αυτάς έχει
µεταβληθή η πόλις εις ερείπια.
Β Εσδ. 4,16  γνωρίζοµεν ούν ηµείς τώ βασιλεί ότι αν η πόλις εκείνη οικοδοµηθή και τα τείχη αυτής καταρτισθή , ουκ έστι σοι
ειρήνη».
Β Εσδ. 4,16    Καθιστώµεν λοιπόν γνωστόν ηµείς στον βασιλέα ότι, εάν αυτή η πόλις ανοικοδοµηθή και τα τείχη της
ολοκληρωθούν, δεν θα υπάρχη πλέον εις σε ειρήνη”.
Β Εσδ. 4,17  Καί απέστειλεν ο βασιλεύς προς αούµ βααλτάµ και Σαµψά γραµµατέα και τους καταλοίπους συνδούλους
αυτών τους οικούντας εν Σαµαρεία και τους καταλοίπους πέραν τού ποταµού ειρήνην και φησίν·
Β Εσδ. 4,17    Κατόπιν της επιστολής αυτής έστειλεν ο βασιλεύς απάντησιν προς τον κυβερνήτην Ραουµ και τον γραµµατέα
Σαψά και τους άλλους συντρόφους των, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Σαµάρειαν και τους υπολοίπους που ευρίσκοντο
πέραν του ποταµού Ευφράτου, και µετά του ειρηνικούς χαιρετισµούς λέγει.



Β Εσδ. 4,18  «ο φορολόγος, ον απεστείλατε προς ηµάς, εκλήθη έµπροσθεν εµού.
Β Εσδ. 4,18    “Ο γραµµατοκοµιστής, τον οποίον µας επεστείλατε, εκλήθη ενώπιόν µου.
Β Εσδ. 4,19  και παρ εµού ετέθη γνώµη και επεσκεψάµεθα και εύραµεν, ότι η πόλις εκείνη αφ ηµερών αιώνος επί βασιλείς
επαίρεται, και αποστάσεις και φυγαδείαι γίνονται εν αυτή·
Β Εσδ. 4,19    Εγώ δε έδωκα διαταγήν να ερευνήσουν σχετικώς και ευρήκαµεν πράγµατι ότι, η πόλις αυτή από αρχαιοτάτων
χρόνων υπερηφανεύεται εναντίον βασιλέων και ότι είναι τόπος επαναστάσεων και καταφύγιον δραπετευόντων δούλων.
Β Εσδ. 4,20  και βασιλείς ισχυροί εγένοντο εν Ιερουσαλήµ και επικρατούντες όλης της πέραν τού ποταµού, και φόροι
πλήρεις και µέρος δίδονται αυτοίς·
Β Εσδ. 4,20   Υπήρξαν εις την Ιερουσαλήµ και βασιλείς ισχυροί, οι οποίοι έγιναν κύριοι όλης της πέραν του ποταµού
Ευφράτου χώρας. Εις αυτούς δε κατεβάλλοντο µεγάλοι φόροι, όπως επίσης και δικαίωµα διόδου δια µέσου των χωρών των.
Β Εσδ. 4,21  και νύν θέτε γνώµην καταργήσαι τους άνδρας εκείνους , και η πόλις εκείνη ουκ οικοδοµηθήσεται έτι·
Β Εσδ. 4,21    Τωρα, λοιπόν δώσατε διαταγήν να σταµατήσουν οι άνδρες το έργον της ανοικοδοµήσεως, δι να µη
ανοικοδοµηθή πλέον η πόλις αυτή.
Β Εσδ. 4,22  όπως από της γνώµης πεφυλαγµένοι ήτε άνεσιν ποιήσαι περί τούτου, µη ποτε πληθυνθή αφανισµός εις
κακοποίησιν βασιλεύσι».
Β Εσδ. 4,22   Διατάσσω δε να µη αµελήσετε την εκτέλεσιν αυτής µου της διαταγής και τούτο δια να µη επαναληφθή και
πληθυνθή όλεθρος εκ µέρους των Ιουδαίων εις µεγάλην βλάβην των βασιλέων”.
Β Εσδ. 4,23  Τότε ο φορολόγος τού Αρθασασθά βασιλέως ανέγνω ενώπιον αούµ βααλτάµ και Σαµψά γραµµατέως και
συνδούλων αυτού· και επορεύθησαν σπουδή εις Ιερουσαλήµ και εν Ιούδα και κατήργησαν αυτούς εν ίπποις και δυνάµει.
Β Εσδ. 4,23 Τοτε γραµµατοκοµιστής του βασιλέως Αρταξέρξου επέστρεψε και ανέγνωσεν ενώπιον του διοικητού Ραούµ και
του γραµµατέως Σαµψά και των συντρόφων των την επιστολήν αυτήν. Εκείνοι αµέσως µετέβησαν εις την Ιερουσαλήµ της
Ιουδαίας και µε ιππικόν και µε άλλην στρατιωτικήν δύναµιν εσταµάτησαν τους εργάτας από τα έργα των.
Β Εσδ. 4,24  τότε ήργησε το έργον οίκου τού Θεού το εν Ιερουσαλήµ και ήν αργούν έως δευτέρου έτους της βασιλείας
Δαρείου βασιλέως Περσών.
Β Εσδ. 4,24   Τοτε διεκόπη το εργο της ανοικοδοµήσεως του ναού του Θεού εις την Ιερουσαλήµ. Αυτή δε η διακοπή
παρετάθη µέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου, βασιλέως των Περσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Β Εσδ. 5,1   Καί επροφήτευσεν Αγγαίος ο προφήτης και Ζαχαρίας ο τού Αδδώ προφητείαν επί τους Ιουδαίους τους εν Ιούδα
και Ιερουσαλήµ εν ονόµατι Θεού Ισραήλ επ αυτούς.
Β Εσδ. 5,1  Ο προφήτης Αγγαίος και ο προφήτης Ζαχαρίας, ο έγγονος του Αδδώ, εδίδασκον εν ονόµατι Κυρίου του Θεού των
Ισραηλιτών το θέληµα του Θεού και προέλεγαν τα µέλλοντα στους Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν και
την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 5,2   τότε ανέστησαν Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ και Ιησούς υιός Ιωσεδέκ και ήρξαντο οικοδοµήσαι τον οίκον τού
Θεού τον εν Ιερουσαλήµ, και µετ αυτών οι προφήται τού Θεού βοηθούντες αυτοίς.
Β Εσδ. 5,2  Τοτε εσηκώθησαν ο Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ, και ήρχισαν να
ανοικοδοµούν τον ναόν του Θεού εις Ιερουσαλήµ. Μαζή των δε ήσαν και οι δύο προµνηµονευθέντες προφήται, οι οποίοι
και τους ενίσχυον στο έργον των.
Β Εσδ. 5,3   εν αυτώ τώ καιρώ ήλθεν επ αυτούς Θανθαναΐ έπαρχος πέραν τού ποταµού και Σαθαρβουζαναΐ και οι σύνδουλοι
αυτών και τοιάδε είπαν αυτοίς· τις έθηκεν υµίν γνώµην τού οικοδοµήσαι τον οίκον τούτον και την χορηγίαν ταύτην
καταρτίσασθαι;
Β Εσδ. 5,3  Κατά την εποχήν εκείνην ο διοικητής της πέραν του ποταµού Ευφράτου χώρας, ο Θανθαναΐ, ήλθε προς τους
Ιουδαίους µαζή µε τον Σαθαρβουζαναί και τους συντρόφους των και είπον προς τους Ιουδαίους· “ποιός σας έδωσε την
άδειαν να ανοικοδοµήσετε αυτόν τον ναόν και το δικαίωµα να φέρετε αυτόν εις πέρας ;”
Β Εσδ. 5,4   τότε ταύτα είποσαν αυτοίς· τίνα εστί τα ονόµατα των ανδρών των οικοδοµούντων την πόλιν ταύτην;
Β Εσδ. 5,4  Ακόµη δε τους ηρώτησαν και ποία είναι τα ονόµατα των ανδρών, οι οποίοι ανοικοδοµούν την πόλιν αυτήν.
Β Εσδ. 5,5   και οι οφθαλµοί τού Θεού επί την αιχµαλωσίαν Ιούδα, και ου κατήργησαν αυτούς έως γνώµη τώ Δαρείω
απηνέχθη· και τότε απεστάλη τώ φορολόγω υπέρ τούτου.
Β Εσδ. 5,5  Οι Οφθαλµοί όµως του πανάγαθου Θεού έβλεπαν µε ευµένειαν τους Ιουδαίους, που είχον επανέλθει από την
αιχµαλωσίαν, ώστε ο διοικητής και οι άλλοι άρχοντες δεν τους εσταµάτησαν από το έργον των, µέχρις ότου εζητήθη και
ήλθε γνώµη και απόφασις του Δαρείου. Απεστάλη δε η απάντησις δια του γραµµατοκοµιστού σχετικά µε την υπόθεσιν
αυτήν.
Β Εσδ. 5,6   Διασάφησις επιστολής, ής απέστειλε Θανθαναΐ ο έπαρχος τού πέραν τού ποταµού και Σαθαρβουζαναΐ και οι
σύνδουλοι αυτών Αφαρσαχαίοι οι εν τώ πέραν τού ποταµού Δαρείω τώ βασιλεί·
Β Εσδ. 5,6  Αυτό δε ήτο το περιεχόµενον της επιστολής, την οποίαν έστειλε προς τον Δαρείον, τον βασιλέα, ο Θανθαναΐ, ο
διοικητής της πέραν του ποταµού Ευφράτου χώρας, µαζή µε τον Σαθαρβουζαναί και τους συντρόφους των Αφαρσαχαίους,
οι οποίοι και αυτοί ευρίσκοντο επίσης πέραν του ποταµού Ευφράτου·
Β Εσδ. 5,7   ρήµασι απέστειλαν προς αυτόν, και τάδε γέγραπται εν αυτώ· «Δαρείω τώ βασιλεί ειρήνη πάσα.
Β Εσδ. 5,7  αυτά είναι κατά λέξιν όσα είχαν γραφή εις την επιστολήν, την οποίαν αυτοί απέστειλαν προς τον βασιλέα· “Εις
τον Δαρείον τον βασιλέα ας είναι κάθε ειρήνη.
Β Εσδ. 5,8   γνωστόν έστω τώ βασιλεί ότι επορεύθηµεν εις την Ιουδαίαν χώραν εις οίκον τού Θεού τού µεγάλου, και αυτός
οικοδοµείται λίθοις εκλεκτοίς, και ξύλα εντίθενται εν τοίς τοίχοις, και το έργον εκείνο επιδέξιον γίνεται και ευοδούται εν
ταίς χερσίν αυτών.
Β Εσδ. 5,8 Φέροµεν εις γνώσιν του βασιλέως ότι µετέβηµεν εις την χώραν της Ιουδαίας και στον ναόν του µεγάλου Θεού και
διεπιστώσαµεν ότι ο ναός αυτός ανοικοδοµείται µε εκλεκτούς λίθους και µε ξύλα, τα οποία τίθενται στο εσωτερικόν των
τοίχων. Το έργον αυτό είναι πολύ επιδέξιον και προοδεύει συνεχώς και τελειοποιείται µε τα χέρια αυτών.
Β Εσδ. 5,9   τότε ηρωτήσαµεν τους πρεσβυτέρους εκείνους, και ούτως είπαµεν αυτοίς· τις έθηκεν υµίν γνώµην τον οίκον



τούτον οικοδοµήσαι και την χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι;
Β Εσδ. 5,9  Ηρωτήσαµεν τότε τους πρεσβύτερους κατά την ηλικίαν και τους είπαµεν τα εξής· Ποίος σας έδωσε την άδειαν να
ανοικοδοµήσετε τον ναόν τούτον και το δικαίωµα αυτό , ώστε να φέρετε εις πέρα το έργον;
Β Εσδ. 5,10  και τα ονόµατα αυτών ηρωτήσαµεν αυτούς γνωρίσαι σοι, ώστε γράψαι σοι τα ονόµατα των ανδρών των
αρχόντων αυτών.
Β Εσδ. 5,10    Ηρωτήσαµεν ακόµη και τα ονόµατα αυτών, δια να καταστήσωµεν αυτά εις σε γνωστά. Να σου τα
παραδώσωµεν γραπτώς τα ονόµατα των ανδρών, που είναι αρχηγοί των.
Β Εσδ. 5,11  και τοιούτο το ρήµα απεκρίθησαν ηµίν λέγοντες· ηµείς εσµεν δούλοι τού Θεού τού ουρανού και της γής και
οικοδοµούµεν τον οίκον, ός ήν ωκοδοµηµένος πρό τούτου έτη πολλά, και βασιλεύς τού Ισραήλ µέγας ωκοδόµησεν αυτόν
και κατηρτίσατο αυτόν αυτοίς.
Β Εσδ. 5,11     Ως εξής δε απήντησαν εις ηµάς εκείνοι και είπον· Ηµείς είµεθα δούλοι του Θεού του ουρανού και της γης και
ανοικοδοµούµεν τον ναόν αυτόν, ο οποίος είχε κτισθή προ πολλών ετών. Ενας δε µέγας βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού
είχε κτίσει αυτόν και τον έφερεν εις πέρας προς χάριν των Ισραηλιτών.
Β Εσδ. 5,12  αφ ότε δε παρώργισαν οι πατέρες ηµών τον Θεόν τού ουρανού, έδωκεν αυτούς εις χείρας Ναβουχοδονόσορ
βασιλέως Βαβυλώνος τού Χαλδαίου και τον οίκον τούτον κατέλυσε και τον λαόν απώκισεν εις Βαβυλώνα .
Β Εσδ. 5,12    Επειδή όµως οι πατέρες ηµών παρώργισαν µε τας αµαρτίας των τον Θεόν του ουρανού, δια τούτοι Θεός
παρέδωκεν αυτούς δούλους εις τη εξουσίαν του Ναβουχοδονόσορος, του Χαλδαίου βασιλέως της Βαδυλώνος, ο όποίος τον
µεν ναόν τούτον κατέστρεψε, τον δε ισραηλιτικόν λαόν µετέφερεν αιχµάλωτον εις την Βαβυλώνα.
Β Εσδ. 5,13  αλλ εν έτει πρώτω Κύρου τού βασιλέως Κύρος ο βασιλεύς έθετο γνώµην τον οίκον τού Θεού τούτον
οικοδοµηθήναι.
Β Εσδ. 5,13    Αλλά κατά το πρώτον έτος της βασιλείας Κυρου του βασιλέως αυτός ούτος ο βασιλεύς Κύρος εξέδωσε
διαταγήν να ανοικοδοµηθή ο ναός αυτός.
Β Εσδ. 5,14  και τα σκεύη τού οίκου τού Θεού τα χρυσά και τα αργυρά, ά Ναβουχοδονόσορ εξήνεγκεν από τού οίκου τού εν
Ιερουσαλήµ και απήνεγκεν αυτά εις τον ναόν τού βασιλέως, εξήνεγκεν αυτά Κύρος ο βασιλεύς από τού ναού τού βασιλέως
και έδωκε τώ Σαβανασάρ τώ θησαυροφύλακι, τώ επί τού θησαυρού
Β Εσδ. 5,14    Και αυτά δε τα χρυσά κα αργυρά ιερά σκεύη του ναού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έβγαλε από τον ναόν τον
εις την Ιερουσαλήµ και τα µετέφερεν στον ιδικόν του ναόν του βασιλέως εις την Βαβυλώνα, τα επήρεν ο βασιλεύς Κύρος
από τον ναόν του βασιλέως τη Βαβυλώνος και τα παρέδωκεν στον Σαβανασάρ τον θησαυροφύλακα, τον άρχοντα δηλαδή
των θησαυρών
Β Εσδ. 5,15  και είπεν αυτώ· πάντα τα σκεύη λάβε και πορεύου, θές αυτά εν τώ οίκω τώ εν Ιερουσαλήµ εις τον τόπον αυτών.
Β Εσδ. 5,15    και ειπέ προς αυτόν· Παρε όλα αυτά τα ιερά σκεύη και πήγαινε να τα τοποθετήσης στον ναόν της Ιερουσαλήµ
στον τόπον των.
Β Εσδ. 5,16  τότε Σαβανασάρ εκείνος ήλθε και έδωκε θεµελίους τού οίκου τού Θεού εν Ιερουσαλήµ· και από τότε έως τού νύν
ωκοδοµήθη και ουκ ετελέσθη.
Β Εσδ. 5,16    Τοτε δε ο Σαβανασάρ εκείνος ήλθε πράγµατι και έβαλε τα θεµέλια του ναού του Θεού εις την Ιερουσαλήµ. Και
από τότε µέχρι σήµερον ανοικοδοµείται ο ναός αυτός, αλλά ακόµη δεν έχει αποπερατωθή.
Β Εσδ. 5,17  και νύν ει επί τον βασιλέα αγαθόν, επισκεπήτω εν τώ οίκω της γάζης τού βασιλέως Βαβυλώνος, όπως γνώς ότι
από βασιλέως Κύρου ετέθη γνώµη οικοδοµήσαι τον οίκον τού Θεού εκείνον τον εν Ιερουσαλήµ. και γνούς ο βασιλεύς περί
τούτου πεµψάτω προς ηµάς».
Β Εσδ. 5,17    Και τώρα εάν φανή αγαθόν στον βασιλέα, ας ερευνήση στον οίκον του βασιλικού θησαυροφυλακίου εις την
Βαβυλώνα και ας µάθη, εάν πράγµατι έχη εκδοθή από τον βασιλέα Κύρον διαταγή να ανοικοδοµηθή ο ναός αυτός του
Θεού εις την Ιερουσαλήµ. Ο δε βασιλεύς, αφού πληροφορηθή σχετικώς περί τούτου, ας στείλη και προς ηµάς τη απόφασίν
του δια το ζήτηµα τούτο”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Β Εσδ. 6,1   Τότε Δαρείος ο βασιλεύς έθηκε γνώµην και επεσκέψατο εν ταίς βιβλιοθήκαις , όπου η γάζα κείται εν Βαβυλώνι.
Β Εσδ. 6,1  Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος διέταξε και ηρεύνησαν τα αρχεία στο θησαυροφυλάκιόν του, το οποίον υπήρχεν εις την
Βαβυλώνα.
Β Εσδ. 6,2   και ευρέθη εν πόλει εν τή βάρει κεφαλίς µία, και τούτο ήν γεγραµµένον εν αυτή υπόµνηµα·
Β Εσδ. 6,2  Εις αυτά δε και ευρέθη πράγµατι στον πύργον της πόλεως ένα αντίγραφον, στο οποίον ήτο γραµµένον ως
υπόµνηµα το εξής·
Β Εσδ. 6,3   «Εν έτει πρώτω Κύρου βασιλέως Κύρος ο βασιλεύς έθηκε γνώµην περί οίκου Θεού τού εν Ιερουσαλήµ· οίκος
οικοδοµηθήτω και τόπος, ού θυσιάζουσι τα θυσιάσµατα· και έθηκεν έπαρµα ύψος πήχεις εξήκοντα, πλάτος αυτού πήχεων
εξήκοντα,
Β Εσδ. 6,3  “Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας Κυρου του βασιλέως, ο βασιλεύς Κύρος εξέδωκε διαταγήν περί του ναού του
Θεού, ο οποίος ευρίσκετο εις την Ιερουσαλήµ. Ο ναός αυτός ας οικοδοµηθή, όπως επίσης και ο τόπος, όπου προσφέρουν τας
θυσίας των οι Εβραίοι Και ώρισε το ύψος του ναού εξήκοντα πήχεις και το πλάτος αυτού επίσης εξήκοντα πήχεις.
Β Εσδ. 6,4   και δόµοι λίθινοι κραταιοί τρεις, και δόµος ξύλινος είς, και η δαπάνη εξ οίκου τού βασιλέως δοθήσεται·
Β Εσδ. 6,4  Θα έχη τρεις σειράς λίθων και µίαν σειράν ξύλων, η δε δαπάνη θα καταβληθή από τον οίκον του βασιλέως.
Β Εσδ. 6,5   και τα σκεύη οίκου τού Θεού τα αργυρά και τα χρυσά, ά Ναβουχοδονόσορ εξήνεγκεν από τού οίκου τού εν
Ιερουσαλήµ και εκόµισεν εις Βαβυλώνα, και δοθήτω και απελθέτω εις τον ναόν τον εν Ιερουσαλήµ επί τόπου, ού ετέθη εν
οίκω τού Θεού.
Β Εσδ. 6,5  Τα αργυρά και χρυσά ιερά σκεύη του ναού τούτου, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έβγαλεν από τον ναόν τούτον
της Ιερουσαλήµ και τα µετέφερεν εις την Βαβυλώνα, να αποδοθούν, δια να µεταφερθούν στον ναόν της Ιερουσαλήµ και να
τοποθετηθούν στον ναόν τούτον του Θεού.
Β Εσδ. 6,6   νύν δώσετε, έπαρχοι πέραν τού ποταµού Σαθαρβουζαναΐ και οι σύνδουλοι αυτών Αφαρσαχαίοι οι εν τώ πέραν
τού ποταµού, µακράν όντες εκείθεν



Β Εσδ. 6,6  Και τώρα αφήσατε αυτούς ελευθέρους σεις οι διοικηταί, οι πέραν του ποταµού Ευφράτου, ο Σαθαρβουζαναί και
οι σύντροφοί των, οι Αφαρσαχαίοι οι πέραν του ποταµού Ευφράτου ας αποµακρυνθούν από εκεί.
Β Εσδ. 6,7   νύν άφετε το έργον οίκου τού Θεού· οι αφηγούµενοι των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οίκον τού
Θεού εκείνον οικοδοµείτωσαν επί τού τόπου αυτού.
Β Εσδ. 6,7  Λοιπόν, αφήσατε να συνεχισθή το έργον της ανοικοδοµήσεως του ναού του Θεού. Οι αρχηγοί των Ιουδαίων και
οι πρεσβύτεροι αυτών ας ανοικοδοµήσουν τον οίκον εκείνον του Θεού, στον τόπον, όπου ευρίσκετο προηγουµένως.
Β Εσδ. 6,8   και απ εµού γνώµη ετέθη, µη ποτέ τι ποιήσητε µετά των πρεσβυτέρων των Ιουδαίων τού οικοδοµηθήναι οίκον
τού Θεού εκείνον· και από υπαρχόντων βασιλέως των φόρων πέραν τού ποταµού επιµελώς δαπάνη έστω διδοµένη τοίς
ανδράσιν εκείνοις το µη καταργηθήναι·
Β Εσδ. 6,8  Εγώ εξέδωσα την διαταγήν αυτήν και προσέξατε, να µη πράξετε κάτι εναντίον των πρεσβυτέρων των Ιουδαίων
και τους παρεµποδίσετε εις την ανοικοδόµησιν εκείνου του ναού του Θεού. Αλλά και από τα υπάρχοντα του βασιλέως, από
τας προσόδους του που προέρχονται από τας πέραν του ποταµού Ευφράτου χώρας, να καταβάλλεται επιµελώς η δαπάνη
στους άνδρας εκείνους, δια να µη µαταιωθή το έργον.
Β Εσδ. 6,9   και ό αν υστέρηµα, και υιούς βοών και κριών και αµνούς εις ολοκαυτώσεις τώ Θεώ τού ουρανού, πυρούς, άλας,
οίνον, έλαιον, κατά το ρήµα ιερέων των εν Ιερουσαλήµ έστω διδόµενον αυτοίς ηµέραν εν ηµέρα, ό εάν αιτήσωσιν,
Β Εσδ. 6,9  Και ο,τι άλλο τους λείψη, µοσχάρια, κριοι, αµνοί, σίτος, αλάτι, οίνος, έλαιον δι' ολοκαυτώµατα του Θεού του
ουρανού, σύµφωνα µε την εντολήν των ιερέων, που ευρίσκονται εις την Ιερουσαλήµ, θα χορηγήται εις αυτούς εκάστην
ηµέραν κάθε τι το οποίον θα ζητήσουν,
Β Εσδ. 6,10  ίνα ώσιν ευωδίας προσφέροντες τώ Θεώ τού ουρανού και προσεύχωνται εις ζωήν τού βασιλέως και υιών αυτού.
Β Εσδ. 6,10    δια να προσφέρουν εκείνοι, ως ευώδεις αρεστάς θυσίας στον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται δια την
ζωήν του βασιλέως και των υιών του.
Β Εσδ. 6,11  και απ εµού ετέθη γνώµη ότι πάς άνθρωπος, ός αλλάξει το ρήµα τούτο, καθαιρεθήσεται ξύλον εκ της οικίας
αυτού και ωρθωµένος παγήσεται επ αυτού, και ο οίκος αυτού το κατ εµέ ποιηθήσεται.
Β Εσδ. 6,11     Εγώ εξέδωσα επίσης την διαταγήν ότι κάθε άνθρωπος, ο οποίος θα καταπατήση, τους λόγους µου αυτούς, θα
σταυρωθή όρθιος επάνω εις ξύλον, το οποίον θα ληφθή από την οικίαν του και θα δηµευθή υπέρ εµού του βασιλέως ο οίκος
του,
Β Εσδ. 6,12  και ο Θεός, ού κατασκηνοί το όνοµα εκεί, καταστρέψει πάντα βασιλέα και λαόν, ός εκτενεί την χείρα αυτού
αλλάξαι ή αφανίσαι τον οίκον τού Θεού τον εν Ιερουσαλήµ. εγώ Δαρείος έθηκα γνώµην· επιµελώς έσται».
Β Εσδ. 6,12    Και ο Θεός, του οποίου το Ονοµα εκεί κατοικεί, θα καταστρέψη κάθε βασιλέα και λαόν, ο οποίος θα απλώση το
χέρι του να αλλάξη απλώς η, πολύ περισσότερον, να καταστρέψη εντελώς τον ναόν του Θεού, τον εις την Ιερουσαλήµ. Εγώ
ο Δαρείος εξέδωσα την απόφασιν και διαταγήν αυτήν και πρέπει να εφαρµοσθή µε επιµέλειαν”.
Β Εσδ. 6,13  Τότε Θανθαναΐ ο έπαρχος πέραν τού ποταµού, Σαθαρβουζαναΐ και οι σύνδουλοι αυτού, προς ό απέστειλε
Δαρείος ο βασιλεύς, ούτως εποίησαν επιµελώς.
Β Εσδ. 6,13    Τοτε ο Θανθαναί ο διοικητής των χωρών, που ευρίσκοντο πέραν του ποταµού Ευφράτου, ο Σαθαρβουζαναΐ και
οι σύντροφοί των, έπραξαν µε κάθε επιµέλειαν ο,τι περιελάµβανεν η διαταγή του βασιλέως, την οποίαν είχεν αποστείλει
προς αυτούς ο βασιλεύς Δαρείος.
Β Εσδ. 6,14  και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ωκοδοµούσαν και οι Λευίται εν προφητεία Αγγαίου τού προφήτου και
Ζαχαρίου υιού Αδδώ και ανωκοδόµησαν και κατηρτίσαντο από γνώµης Θεού Ισραήλ και από γνώµης Κύρου και Δαρείου
και Αρθασασθά βασιλέων Περσών.
Β Εσδ. 6,14    Τοτε οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων και οι Λευίται ανοικοδοµούσαν τον ναόν, ενισχυόµενοι και ενθουσιαζόµενοι
µε τα κηρύγµατα του προφήτου Αγγαίου και του προφήτου Ζαχαρίου, υιού του Αδδώ. Ανοικοδόµησαν, λοιπόν, και
απεπεράτωσαν τον ναόν, σύµφωνα µε την εντολήν του Θεού του Ισραήλ και κατόπιν διαταγής των βασιλέων των Περσών
Κυρου και Δαρείου και Αρταξέρξου.
Β Εσδ. 6,15  και ετέλεσαν τον οίκον τούτον έως ηµέρας τρίτης µηνός Αδάρ, ό εστιν έτος έκτον της βασιλείας Δαρείου τού
βασιλέως.
Β Εσδ. 6,15    Ετελείωσαν δε τον ναόν τούτον κατά την τρίτην ηµέραν του µηνός Αδάρ, του έκτου έτους της βασιλείας του
βασιλέως Δαρείου.
Β Εσδ. 6,16  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίται και οι κατάλοιποι υιών αποικεσίας, εγκαίνια τού οίκου τού
Θεού εν ευφροσύνη.
Β Εσδ. 6,16    Ο Ισραηλιτικός λαός, οι ιερείς, οι Λευίται και όλοι οι Ιουδαίοι, όσοι είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν,
έκαµαν το εγκαίνια του ναού του Θεού µε µεγάλη χαράν και ευφροσύνην.
Β Εσδ. 6,17  και προσήνεγκαν εις τα εγκαίνια τού οίκου τού Θεού µόσχους εκατόν, κριούς διακοσίους, αµνούς τετρακοσίους,
χιµάρους αιγών υπέρ αµαρτίας υπέρ παντός Ισραήλ δώδεκα εις αριθµόν φυλών Ισραήλ.
Β Εσδ. 6,17    Κατά τα εγκαίνια δε του ναού του Θεού προσέφεραν ως θυσίας εκατόν µόσχους, διακοσίους κριούς,
τετρακοσίους αµνούς και δώδεκα τράγους, ανάλογα µε τον αριθµόν των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, προς θυσίαν δια την
εξιλέωσιν των αµαρτιών όλων των Ισραηλιτών.
Β Εσδ. 6,18  και έστησαν τους ιερείς εν διαιρέσεσιν αυτών και τους Λευίτας εν µερισµοίς αυτών επί δουλεία Θεού τού εν
Ιερουσαλήµ κατά την γραφήν βίβλου Μωυσή.
Β Εσδ. 6,18    Ωρισαν δε τους ιερείς σύµφωνα µε τας ιερατικάς των τάξεις, όπως επίσης και τους Λευίτας κατά τα χωριστά
αυτών τµήµατα, δια να προσφέρουν τας υπηρεσίας των στον Θεόν εκ Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε τον γραπτόν νόµον του
Μωϋσέως.
Β Εσδ. 6,19  Καί εποίησαν οι υιοί της αποικεσίας το πάσχα τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού µηνός τού πρώτου.
Β Εσδ. 6,19    Οι Ιουδαίοι που είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, εώρτασαν το Πασχα την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του
πρώτου µηνός.
Β Εσδ. 6,20  ότι εκαθαρίσθησαν οι ιερείς και Λευίται, έως είς πάντες καθαροί, και έσφαξαν το πάσχα τοίς πάσιν υιοίς της
αποικεσίας και τοίς αδελφοίς αυτών τοίς ιερεύσι και εαυτοίς.
Β Εσδ. 6,20   Διότι οι ιερείς και οι Λευίται ήσαν καθαροί, είχαν αγνισθή µέχρι και του τελευταίου. Οι Λευίται εθυσίασαν τον



πασχάλιον αµνόν δι' όλους τους Ιουδαίους, που είχαν επιστρέψει από την αιχµαλωσίαν, δια τους αδελφούς των τους ιερείς
και δια τον εαυτόν των.
Β Εσδ. 6,21  και έφαγον υιοί Ισραήλ το πάσχα, οι από της αποικεσίας και πάς ο χωριζόµενος της ακαθαρσίας εθνών της γής
προς αυτούς τού εκζητήσαι Κύριον Θεόν Ισραήλ.
Β Εσδ. 6,21    Εφαγον τότε τον πασχαλινόν αµνόν όχι µόνον οι Ισραηλίται, που είχον επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, αλλά
και όλοι εκείνοι οι οποίοι εχωρίσθησαν από τους µολυσµούς των εθνικών λαών της χώρας αυτής και είχαν ενωθή µε τους
ισραηλίτας, δια να προσεύχωνται και λατρεύουν Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ.
Β Εσδ. 6,22  και εποίησαν την εορτήν των αζύµων επτά ηµέρας εν ευφροσύνη , ότι εύφρανεν αυτούς Κύριος και επέστρεψε
καρδίαν βασιλέως Ασσούρ επ αυτούς κραταιώσαι τας χείρας αυτών εν έργοις οίκου τού Θεού Ισραήλ.
Β Εσδ. 6,22   Εώρτασαν µε πολλήν χαράν την εορτήν των αζύµων επί επτά ηµέρας, διότι τους εύφρανεν ο Κυριος, ο οποίος
µετέστρεψεν ευµενώς την καρδίαν του βασιλέως των Περσών υπέρ αυτών και ενίσχυσε τα χέρια των στο έργον της
ανοικοδοµήσεως του ναού, οίκου του Θεού του ισραηλιτικού λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Β Εσδ. 7,1   Καί µετά τα ρήµατα ταύτα εν βασιλεία Αρθασασθά βασιλέως Περσών ανέβη Έσδρας υιός Σαραίου , υιού
Αζαρίου, υιού Χελκία,
Β Εσδ. 7,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, επί της βασιλείας του Αρταξέρξου βασιλέως των Περσών ήλθεν εις την
Ιερουσαλήµ ο Εσδρας, υιός του Αζαρία, υιού του Χελκία,
Β Εσδ. 7,2   υιού Σελούµ, υιού Σαδδούκ, υιού Αχιτώβ,
Β Εσδ. 7,2  υιού του Σελούµ, υιού του Σαδδούκ, υιού του Αχιτώβ,
Β Εσδ. 7,3   υιού Σαµαρία, υιού Εσριά, υιού Μαρεώθ,
Β Εσδ. 7,3  υιού του Σαµαρία, υιού του Εσριά, υιού του Μαρεώθ,
Β Εσδ. 7,4   υιού Ζαραΐα, υιού Οζίου, υιού Βοκκί,
Β Εσδ. 7,4  υιού του Ζαραΐα, υιού του Οζίου υιού του Βοκκί,
Β Εσδ. 7,5   υιού Αβισουέ, υιού Φινεές, υιού Ελεάζαρ, υιού Ααρών τού ιερέως τού πρώτου·
Β Εσδ. 7,5  υιού του Αβισουέ, υιού του Φινεές, υιού του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών του πρώτου αρχιερέως των Ισραηλιτών.
Β Εσδ. 7,6   αυτός Έσδρας ανέβη εκ Βαβυλώνος, και αυτός γραµµατεύς ταχύς εν νόµω Μωυσή, ον έδωκε Κύριος ο Θεός
Ισραήλ. και έδωκεν αυτώ ο βασιλεύς, ότι χείρ Κυρίου Θεού αυτού επ αυτόν εν πάσιν, οίς εζήτει αυτός.
Β Εσδ. 7,6  Αυτός λοιπόν ο Εσδρας, σοφός και ικανός γραµµατεύς στον νόµον του Μωϋσέως, τον οποίον ο Θεός του Ισραήλ
είχε δώσει, επανήλθεν από την Βαβυλώνα εις την Ιερουσαλήµ. Επειδή δε το προστατευτικόν χέρι Κυρίου του Θεού ήτο µαζή
του, ο βασιλεύς έδωσεν εις αυτόν ο,τι αυτός του εζήτησε.
Β Εσδ. 7,7   και ανέβησαν από των υιών Ισραήλ και από των ιερέων και από των Λευιτών και οι άδοντες και οι πυλωροί και
οι Ναθινίµ εις Ιερουσαλήµ εν έτει εβδόµω τώ Αρθασασθά τώ βασιλεί.
Β Εσδ. 7,7  Τοτε δε και πολλοί άλλοι από τους Ισραηλίτας, από τους ιερείς, από τους Λευίτας, από τους ψάλτας, από τους
θυρωρούς, από τους νεωκόρους, επανήλθαν εις την Ιερουσαλήµ κατά το έβδοµον έτος της βασιλείας του βασιλέως
Αρταξέρξου.
Β Εσδ. 7,8   και ήλθοσαν εις Ιερουσαλήµ τώ µηνί τώ πέµπτω, τούτο το έτος έβδοµον τώ βασιλεί·
Β Εσδ. 7,8  Εφθασαν δε αυτοί εις την Ιερουσαλήµ κατά τον πέµπτον µήνα του εβδόµου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξου.
Β Εσδ. 7,9   ότι εν µια τού µηνός τού πρώτου αυτός εθεµελίωσε την ανάβασιν την από Βαβυλώνος, εν δε τή πρώτη τού µηνός
τού πέµπτου ήλθοσαν εις Ιερουσαλήµ, ότι χείρ Θεού αυτού ήν αγαθή επ αυτόν.
Β Εσδ. 7,9  Ο Εσδρας και οι ακολουθούντες αυτόν κατά την πρώτην ηµέραν του πρώτου µηνός εξεκίνησαν από την
Βαβυλώνα και ήλθαν εις την Ιερουσαλήµ κατά την πρώτην ηµέραν του πέµπτου µηνός ασφαλείς, διότι το προστατευτικόν
χέρι του Θεού ήτο µαζή µε τον Εσδραν.
Β Εσδ. 7,10  ότι Έσρας έδωκεν εν καρδία αυτού ζητήσαι τον νόµον και ποιείν και διδάσκειν εν Ισραήλ προστάγµατα και
κρίµατα.
Β Εσδ. 7,10    Τούτο δε, διότι ο Εσδρας είχεν αφοσιωθή µε όλην του την καρδίαν εις την έρευναν και την µελέτην του Νοµου,
αφ' ενός µεν δια να τον εφαρµόζη αυτός, αφ' ετέρου δε δια να διδάσκη στον ισραηλιτικόν λαόν τας εντολάς και τας
διαταγάς του Νοµου αυτού.
Β Εσδ. 7,11  Καί αύτη η διασάφησις τού διατάγµατος, ού έδωκεν Αρθασασθά τώ Έσδρα τώ ιερεί τώ γραµµατεί βιβλίου
λόγων εντολών Κυρίου και προσταγµάτων αυτού επί τον Ισραήλ·
Β Εσδ. 7,11     Αυτό δε είναι το περιεχόµενον της διαταγής, την οποίαν ο Αρταξέρξης έδωκεν στον Εσδραν, τον ιερέα και
γραµµατέα, τον βαθύν γνώστην του βιβλίου του Νοµου, όπου περιέχονται οι λόγοι, αι εντολαί και τα προστάγµατα του
Κυρίου προς τον ισραηλιτικόν λαόν·
Β Εσδ. 7,12  «Αρθασασθά βασιλεύς βασιλέων Έσδρα γραµµατεί νόµου Κυρίου τού Θεού τού ουρανού· τετέλεσθαι λόγος και η
απόκρισις.
Β Εσδ. 7,12    “Εγώ ο Αρταξέρξης, ο βασιλεύς των βασιλέων, προς τον Εσδραν τον γραµµατέα, τον βαθύν γνώστην του νόµου
Κυρίου του Θεού του ουρανού. Θεωρείται τετελεσµένον πλέον γεγονός ο λόγος µου αυτός.
Β Εσδ. 7,13  απ εµού ετέθη γνώµη ότι πάς ο εκουσιαζόµενος εν βασιλεία µου από λαού Ισραήλ και ιερέων και Λευιτών
πορευθήναι εις Ιερουσαλήµ, µετά σού πορευθήναι.
Β Εσδ. 7,13    Εγώ έδωσα διαταγήν, ώστε καθένας από τον ισραηλιτικόν λαόν, είτε λαϊκός είτε ιερεύς η Λευίτης είναι, ο
οποίος ευρίσκεται στο βασίλειόν µου και επιθυµεί να µεταβή εις την Ιερουσαλήµ, ας έλθη µαζή σου.
Β Εσδ. 7,14  από προσώπου τού βασιλέως και των επτά συµβούλων απεστάλη επισκέψασθαι επί την Ιουδαίαν και εις
Ιερουσαλήµ νόµω Θεού αυτών τώ εν χειρί σου
Β Εσδ. 7,14    Εκ µέρους του βασιλέως και των επτά συµβούλων του απεστάλη διαταγή, να εποπτεύσης εις την Ιουδαίαν και
εις την Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε του Θεού τον νόµον, ο οποίος ευρίσκεται εις τα χέρια σου,
Β Εσδ. 7,15  και εις οίκον Κυρίου αργύριον και χρυσίον, ό ο βασιλεύς και οι σύµβουλοι εκουσιάσθησαν τώ Θεώ τού Ισραήλ
τώ εν Ιερουσαλήµ κατασκηνούντι,



Β Εσδ. 7,15    να φέρετε στον ναόν αυτόν του Κυρίου άργυρον και χρυσόν, τον οποίον ο βασιλεύς και οι επτά σύµβουλοί του
προθύµως και αυτοπροαιρέτως αφιέρωσαν στον Θεόν του ισραηλιτικού λαού, του κατοικούντος εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,16  και πάν αργύριον και χρυσίον, ό,τι εάν εύρης εν πάση χώρα Βαβυλώνος µετά εκουσιασµού τού λαού και ιερέων
των εκουσιαζοµένων εις οίκον Θεού τον εν Ιερουσαλήµ,
Β Εσδ. 7,16    Επίσης να δεχθής και κάθε άργυρον και χρυσόν, τον οποίον θα εύρης εις όλην την επαρχίαν της Βαβυλώνος
από τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς του λαού σου και των ιερέων, οι οποίοι θεληµατικώς και προθύµως θα προσφέρουν
αυτά στον ναόν του Κυρίου, εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,17  και πάντα προσπορευόµενον τούτον ετοίµως ένταξον εν βιβλίω τούτω, µόσχους, κριούς, αµνούς και θυσίας
αυτών και σπονδάς αυτών, και προσοίσεις αυτά επί τού θυσιαστηρίου τού οίκου τού Θεού υµών τού εν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,17    Καθε τέτοιαν εισφοράν αµέσως θα την καταγράψης στο καθωρισµένον βιβλίον και να αγοράσης µόσχους,
κριούς, αµνούς και ο,τι άλλο χρειάζεται δια τας αναιµάκτους θυσίας και σπονδάς και να προσφέρης αυτά στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του ναού του Θεού, του κατοικούντος εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,18  και εί τι επί σε και τους αδελφούς σου αγαθυνθή εν καταλοίπω τού αργυρίου και τού χρυσίου ποιήσαι, ως
αρεστόν τώ Θεώ υµών ποιήσατε.
Β Εσδ. 7,18    Με το υπόλοιπον δε αργύριον και χρυσίον κάµετε ο,τι συ και οι αδελφοί σου νοµίζετε καλόν και όπως είναι
αρεστόν στον Θεόν σας.
Β Εσδ. 7,19  και τα σκεύη τα διδόµενά σοι εις λειτουργίαν οίκου Θεού παράδος ενώπιον τού Θεού εν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,19    Και τα ιερά σκεύη, τα οποία παρεδόθησαν εις σε, δια να χρησιµοποιηθούν στον ναόν του Θεού, παράδωσέ τα
στον ναόν του Θεού, ενώπιον του Θεού, του εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,20  και κατάλοιπον χρείας οίκου Θεού σου, ό αν φανή σοι δούναι, δώσεις από οίκων γάζης βασιλέως
Β Εσδ. 7,20   Και ο,τι άλλο νοµίζεις συ ότι θα χρειασθή, να δοθή στον ναόν του Θεού σου, θα το δώσης, αφού το πάρης από
το θησαυροφυλάκιον του βασιλέως
Β Εσδ. 7,21  και απ εµού. εγώ Αρθασασθά βασιλεύς έθηκα γνώµην πάσαις ταίς γάζαις ταίς εν πέρα τού ποταµού , ότι πάν, ό
αν αιτήση υµάς Έδρας ο ιερεύς και γραµµατεύς τού Θεού τού ουρανού, ετοίµως γινέσθω,
Β Εσδ. 7,21    και από εµέ προσωπικώς. Εγώ, ο βασιλεύς Αρταξέρξης, εξέδωσα αυτήν την διαταγήν προς όλους τους
θησαυροφύλακάς µου, οι οποίοι ευρίσκονται εις τας πέραν του ποταµού Ευφράτου χώρας. Καθε τι, που θα ζητήση από σας
ο ιερεύς Εσδρας, ο γραµµατεύς αυτός και βαθύς γνώστης του νόµου του Θεού του ουρανού, να γίνη µε ακρίβειαν.
Β Εσδ. 7,22  έως αργυρίου ταλάντων εκατόν και έως πυρού κόρων εκατόν και έως οίνου βατών εκατόν και έως ελαίου βατών
εκατόν και άλας ού ουκ έστι γραφή.
Β Εσδ. 7,22   Να του δοθούν µέχρις εκατόν αργυρά τάλαντα, εκατόν κόροι σίτου, εκατόν βάτοι οίνου, εκατόν βάτοι ελαίου
και αλάτι, όσον αυτός θα θελήση.
Β Εσδ. 7,23  πάν ό εστιν εν γνώµη Θεού τού ουρανού, γινέσθω. προσέχετε µη τις επιχειρήση εις τον οίκον Θεού τού ουρανού,
µη ποτε γένηται οργή επί την βασιλείαν τού βασιλέως και των υιών αυτού.
Β Εσδ. 7,23    Καθε τι, το οποίον ήθελε διαταχθή από τον Θεόν του ουρανού, πρέπει να γίνη. Προσέχετε, µήπως κανένας από
σας επιχειρήση να κάµη κάτι κακόν εναντίον του ναού του Θεού του ουρανού, δια να µη εκσπάση η οργή του Θεού
εναντίον της βασιλείας, εµού του βασιλέως και των τέκνων µου.
Β Εσδ. 7,24  και υµίν εγνώρισται εν πάσι τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις, άδουσι, πυλωροίς, Ναθινίµ και λειτουργοίς οίκου
Θεού τούτο, φόρος µη έστω σοι, ουκ εξουσιάσεις καταδουλούσθαι αυτούς.
Β Εσδ. 7,24   Επί πλέον σας καθιστώ γνωστόν και τούτο, ότι όλοι οι ιερείς και οι Λευίται και οι ψάλται και οι θυρωροί και οι
νεωκόροι και οι άλλοι υπηρέται του ναού είναι απηλλαγµένοι από κάθε φορολογίαν. Ούτε µε κανένα άλλον τρόπον θα
επιβαρύνετε και θα καταδουλώνετε αυτούς.
Β Εσδ. 7,25  και σύ, Έσδρα, ως η σοφία τού Θεού εν χειρί σου, κατάστησον γραµµατείς και κριτάς, ίνα ώσι κρίνοντες παντί
τώ λαώ εν πέρα τού ποταµού πάσι τοίς ειδόσι νόµον τού Θεού σου, και τώ µη ειδότι γνωριείτε.
Β Εσδ. 7,25    Και συ, Εσδρα, όπως θα σε φωτίζη η πλούσια σοφία του Θεού, µε την οποίαν είσαι προικισµένος, να διορίσης
γραµµατείς και δικαστάς, δια να δικάζουν όλον τον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος ευρίσκεται πέραν από τον Ευφράτην
ποταµόν και γνωρίζει τον νόµον του Θεού σου. Επί πλέον δε να φροντίσης, ώστε και εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον νόµον
του Θεού να τον µάθουν.
Β Εσδ. 7,26  και πάς, ός αν µη ή ποιών νόµον τού Θεού και νόµον τού βασιλέως ετοίµως , το κρίµα έσται γινόµενον εξ αυτού,
εάν τε εις θάνατον εάν τε εις παιδείαν εάν τε εις ζηµίαν τού βίου εάν τε εις παράδοσιν».
Β Εσδ. 7,26   Καθένας δε, που δεν θα εκτέλεση τον νόµον του Θεού και τον νόµον του βασιλέως προθύµως , θα ανακριθή και
θα καταδικασθή αµέσως η εις θάνατον η εις άλλην τιµωρίαν η εις χρηµατικόν πρόστιµον, η εις φυλάκισιν”.
Β Εσδ. 7,27  Ευλογητός Κύριος ο Θεός των πατέρων ηµών, ός έδωκεν εν καρδία τού βασιλέως ούτως, τού δοξάσαι τον οίκον
Κυρίου τον εν Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,27    Ευλογηµένος ας είναι Κυριος ο Θεός των πατέρων µας, ο οποίος ενέβαλεν εις την καρδίαν του βασιλέως τέτοια
αισθήµατα και τέτοιες ευµενείς διαθέσεις, δια να δοξασθή ο ναός του Κυρίου, ο εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 7,28  και επ εµέ έκλινεν έλεος εν οφθαλµοίς τού βασιλέως και των συµβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων τού
βασιλέως των επηρµένων. και εγώ εκραταιώθην ως χείρ Θεού η αγαθή επ εµέ, και συνήξα από Ισραήλ άρχοντας αναβήναι
µετ εµού.
Β Εσδ. 7,28   Δοξασµένος ας είναι ο Θεός, ο οποίος κατηύθυνε ευµενείς προς εµέ τους οφθαλµούς του βασιλέως και των
συµβούλων του και όλων των αρχόντων του βασιλέως, που κατέχουν µεγάλα αξιώµατα. Ετσι δε και εγώ ενισχύθην, διότι το
αγαθόν και προστατευτικόν χέρι του Θεού ήτο επάνω µου. Συνεκέντρωσα, λοιπόν τότε τους αρχηγούς του ισραηλιτικού
λαού, δια να επανέλθουν και αυτοί µαζή µε εµέ εις την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Β Εσδ. 8,1   Καί ούτοι οι άρχοντες πατριών αυτών, οι οδηγοί αναβαίνοντες µετ εµού εν βασιλεία Αρθασασθά τού βασιλέως
Βαβυλώνος·
Β Εσδ. 8,1  Αυτοί δε είναι οι άρχοντες των οικογενειών, οι οδηγοί, οι οποίοι µαζή µε εµέ επανήλθαν εις την Ιερουσαλήµ επί



της βασιλείας του Αρταξέρξου βασιλέως της Βαβυλώνος.
Β Εσδ. 8,2   από υιών Φινεές, Γηρσών· από υιών Ιθάµαρ, Δανιήλ· από υιών Δαυίδ, Αττούς·
Β Εσδ. 8,2  Από τους απογόνους του Φινεές, ο Γηρσών· από του απογόνους του Ιθάµαρ ο Δανιήλ· από τους απογόνους του
Δαυίδ ο Αττούς,
Β Εσδ. 8,3   από υιών Σαχανία και από υιών Φόρος, Ζαχαρίας και µετ αυτού το σύστρεµµα εκατόν και πεντήκοντα·
Β Εσδ. 8,3  από την γενεάν του Σαχανία και από του απογόνους του Φορος, ήσαν ο Ζαχαρίας και οι µαζή µε αυτόν, εν
συνόλω εκατόν πεντήκοντα.
Β Εσδ. 8,4   από υιών Φαάθ Μωάβ, Ελιανά υιός Σαραΐα και µετ αυτού διακόσιοι τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,4  Από τους υιούς Φαάδ Μωάβ, ο Ελιανά υιός του Σαραΐα, και µαζή µε αυτόν διακόσιοι άρρενες.
Β Εσδ. 8,5   και από υιών Ζαθόης, Σεχενίας υιός Αζιήλ και µετ αυτού τριακόσια τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,5  Από τους απογόνους του Ζαθόης ήσαν Σεχενίας υιός του Αζιήλ και µαζή µε αυτόν τριακόσιοι άρρενες.
Β Εσδ. 8,6   και από των υιών Αδίν, Ωβήθ υιός Ιωνάθαν και µετ αυτού πεντήκοντα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,6  Από του απογόνους του Αδίν ήταν ο Ωβήθ ο υιός του Ιωνάθαν, και µαζή µε αυτόν πεντήκοντά άρρενες.
Β Εσδ. 8,7   και από υιών Ηλάµ, Ιεσία υιός Αθελία και µετ αυτού εβδοµήκοντα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,7  Από τους απογόνους του Ηλάµ ήσαν ο Ιεσία υιός του Αθελία και ακόλουθοί του άρρενες εδδοµήκοντα.
Β Εσδ. 8,8   και από υιών Σαφατία, Ζαβαδίας υιός Μιχαήλ και µετ αυτού ογδοήκοντα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,8  Από τους απογόνους του Σοφατία ήσαν ο Ζαδαδίας, υιός του Μιχαήλ και µαζή µε αυτόν άρρενες ογδοήκοντα.
Β Εσδ. 8,9   και από υιών Ιωάβ, Αβαδία υιός Ιεϊήλ και µετ αυτού διακόσιοι δεκαοκτώ τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,9  Από τους απογόνους του Ιωαβ ήσαν ο Αβαδια υιός του Ιεϊήλ και µαζή µε αυτόν διακόσιοι δέκα οκτώ άρενες.
Β Εσδ. 8,10  και από των υιών Βαανί, Σελιµούθ υιός Ιωσεφία και µετ αυτού εκατόν εξήκοντα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,10    Από τους απογόνους του Βανί ήσαν ο Σελιµούθ υιός του Ιωσεφία και µαζή µε αυτόν άρρενες εκατόν εξήκοντα.
Β Εσδ. 8,11  και από υιών Βαβί, Ζαχαρίας υιός Βαβί και µετ αυτού εικοσιοκτώ τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,11     Από τους απογόνους του Βαβί ήσαν ο Ζαχαρίας υιός του Βαωί και µαζή µε αυτόν άρρενες είκοσι οκτώ.
Β Εσδ. 8,12  και από υιών Ασγάδ, Ιωανάν υιός Ακκατάν και µετ αυτού εκατόν δέκα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,12    Από τους απογόνους του Ασγάδ ήσαν ο Ιωανάν υιός του Ακκατάν και µαζή µε αυτόν άρρενες εκατόν δέκα.
Β Εσδ. 8,13  και από υιών Αδωνικάµ έσχατοι και ταύτα τα ονόµατα αυτών· Ελιφαλάτ, Ιεήλ και Σαµαΐα και µετ αυτών
εξήκοντα τα αρσενικά·
Β Εσδ. 8,13    Από τους απογόνους του Αδωνικάµ ήσαν οι τελευταίοι και έφεραν τα ονόµατα Ελιφαλάτ, Ιεήλ, Σαµαΐας και
µαζή µε αυτούς ήσαν εξήκοντα άρρενες.
Β Εσδ. 8,14  και από υιών Βαγουαΐ, Ουθαΐ και Ζαβούδ και µετ αυτού εβδοµήκοντα τα αρσενικά.
Β Εσδ. 8,14    Από τους απογόνους του Βαγουαΐ, ο Ουθαΐ, ο Ζαβούδ και µαζή µε αυτούς εβδοµήκοντα άρρενες.
Β Εσδ. 8,15  Καί συνήξα αυτούς προς τον ποταµόν τον ερχόµενον προς τον Ευί, και παρενεβάλοµεν εκεί ηµέρας τρεις. και
συνήκα εν τώ λαώ και εν τοίς ιερεύσι, και από υιών Λευί ουχ εύρον εκεί.
Β Εσδ. 8,15    Συνεκέντρωσα αυτούς πλησίον του ποταµού, ο οποίος χύνεται στον Ευι. Εκεί κατεσκηνώσαµεν επί τρεις
ηµέρας. Παρετήρησα όµως και αντελήφθην, ότι µεταξύ του λαού δεν ευρήκα εκεί αρκετούς από τους ιερείς και τους
Λευίτας.
Β Εσδ. 8,16  και απέστειλα τώ Ελεάζαρ, τώ Αριήλ, τώ Σεµεΐα και τώ Αλωνάµ και τώ Ιαρίβ και τώ Ελνάθαµ και τώ Νάθαν και
τώ Ζαχαρία και τώ Μεσολλάµ και τώ Ιωαρίµ και τώ Ελνάθαν συνίοντας.
Β Εσδ. 8,16    Τοτε έστειλα και προσεκάλεσα συνετούς ανθρώπους, τον Ελεάζαρ, τον Αριήλ, τον Σεµεΐαν, τον Αλωνάµ, τον
Ιαρίβ, τον Ελνάθαµ, τον Ναθαν, τον Ζαχαρίαν, τον Μεσολλάµ, τον Ιωαρίµ και τον Ελνάθαν.
Β Εσδ. 8,17  και εξήνεγκα αυτούς επί άρχοντας εν αργυρίω τού τόπου και έθηκα εν στόµατι αυτών λόγους λαλήσαι προς
τους αδελφούς αυτών τους ναθινίµ εν αργυρίω τού τόπου τού ενέγκαι υµίν άδοντας εις οίκον Θεού ηµών.
Β Εσδ. 8,17    Εφερα αυτούς και τους παρουσίασα στους άρχοντας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις ένα τόπον που λέγεται
“Αργύριον”, και τους ωδήγησα τι να είπουν προς τους αδελφούς των, τους υπηρέτας του ναού, οι οποίοι επίσης ευρίσκοντο
στον ίδιον τόπον, που λέγεται “Αργύριον”, ώστε να φέρουν προς ηµάς ψάλτας δια τον ναόν µας.
Β Εσδ. 8,18  και ήλθοσαν ηµίν, ως χείρ Θεού ηµών αγαθή εφ ηµάς, ανήρ Σαχών από υιών Μοολί, υιού Λευί, υιού Ισραήλ· και
αρχήν ήλθον οι υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαοκτώ·
Β Εσδ. 8,18    Και, καθώς το προστατευτικόν αγαθοποιόν χέρι του Θεού ήτο µαζή µας, ήλθεν ανήρ ονόµατι Σαχών, από τους
απογόνους Μαολί, απογόνους του Λευι, υιού του Ιακώβ. Ο Σαχών ήλθεν επί κεφαλής των δέκα οκτώ υιών και αδελφών του.
Β Εσδ. 8,19  και τον Ασεβία και τον Ισαΐα από των υιών Μεραρί, αδελφοί αυτού και υιοί αυτού είκοσι·
Β Εσδ. 8,19    Ηλθεν επίσης και ο Ασεβία και µαζή µε αυτόν ο Ισαΐα, από τους απογόνους του Μεραρί, οι αδελφοί του και οι
υιοί του, είκοσι εν όλω.
Β Εσδ. 8,20  και από των ναθινίµ, ών έδωκε Δαυίδ και οι άρχοντες εις δουλείαν των Λευιτών, ναθινίµ διακόσιοι είκοσι·
πάντες συνήχθησαν εν ονόµασι.
Β Εσδ. 8,20   Από τους υπηρέτας του ναού, τους οποίους κατ' αρχήν είχε δώσει ο Δαυίδ και οι αρχηγοί εις εξυπηρέτησα των
Λευιτών δια τα έργα του ναού, διακόσιοι είκοσι υπηρέται. Ολοι αυτοί συνεκεντρώθησαν ονοµαστικώς.
Β Εσδ. 8,21  και εκάλεσα εκεί νηστείαν επί τον ποταµόν Αουέ τού ταπεινωθήναι ενώπιον τού Θεού ηµών , ζητήσαι παρ αυτού
οδόν ευθείαν ηµίν και τοίς τέκνοις ηµών και πάση τή κτίσει ηµών.
Β Εσδ. 8,21    Εκεί, πλησίον του ποταµού Αουέ, ώρισα νηστείαν, δια να ταπεινωθώµεν ενώπιον του Θεού µας και να
παρακαλέσωµεν αυτόν να µας οδηγήση ασφαλείς στον δρόµον µας, ηµάς, τα παιδιά µας και κάθε τι που ευρίσκετο υπό
την κατοχήν µας.
Β Εσδ. 8,22  ότι ήσχύνθην αιτήσασθαι παρά τού βασιλέως δύναµιν και ιππείς σώσαι ηµάς από εχθρού εν τή οδώ , ότι είπαµεν
τώ βασιλεί λέγοντες· χείρ τού Θεού ηµών επί πάντας τους ζητούντας αυτόν εις αγαθόν, και κράτος αυτού και θυµός αυτού
επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν.
Β Εσδ. 8,22   Ησθάνθην δε εντροπήν να ζητήσω από τον βασιλέα στρατιωτικήν δύναµιν και ιππείς, δια να µας
περιφρουρήσουν από ενδεχοµένους εχθρούς στον δρόµον· τούτο δε, επειδή είπαµεν και ετονίσαµεν στον βασιλέα, ότι το
χέρι του Θεού µας προστατεύει προς το αγαθόν όλους εκείνους, οι οποίοι τον λατρεύουν, ενώ η δύναµίς του και η οργή του



στρέφεται εναντίον όλων εκείνων, που τον εγκαταλείπουν και τον περιφρονούν.
Β Εσδ. 8,23  και ενηστεύσαµεν και εζητήσαµεν παρά τού Θεού ηµών περί τούτου, και επήκουσεν ηµίν.
Β Εσδ. 8,23   Δια τούτο ενηστεύσαµεν και εζητήσαµεν από τον Θεόν µας την προστασίαν του. Αυτός δε ήκουσε την δέησίν
µας.
Β Εσδ. 8,24  και διέστειλα από αρχόντων των ιερέων δώδεκα, τώ Σαραΐα, τώ Ασαβία και µετ αυτών από αδελφών αυτών
δέκα.
Β Εσδ. 8,24   Από τους αρχηγούς των ιερέων, εδιάλεξα δώδεκα, δηλαδή τον Σαραΐαν, τον Ασαβίαν, και τους δέκα αδελφούς
του, που ήσαν µαζή του.
Β Εσδ. 8,25  και έστησα αυτοίς το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη απαρχής οίκου Θεού ηµών , ά ύψωσεν ο βασιλεύς
και οι σύµβουλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και πάς Ισραήλ οι ευρισκόµενοι.
Β Εσδ. 8,25   Ενώπιόν των εζύγισα το αργύριον και το χρυσίον και παρέδωκα εις αυτούς τα ιερά σκεύη, ως απαρχήν
προσφοράς προς τον ναόν του Θεού µας, τα οποία προσέφερεν ο βασιλεύς και οι σύµβουλοί του και άλλοι αξιωµατικοί του,
όπως επίσης και οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρίσκοντο εκεί.
Β Εσδ. 8,26  και έστησα επί χείρας αυτών αργυρίου τάλαντα εξακόσια πεντήκοντα και σκεύη αργυρά εκατόν και τάλαντα
χρυσίου εκατόν
Β Εσδ. 8,26   Εζύγισα και παρέδωκα εις τα χέρια τους, εκτός αυτών, και εξακόσια πεντήκοντα τάλαντα αργυρίου, εκατόν
αργυρά ιερά σκεύη, εκατόν τάλαντα χρυσού,
Β Εσδ. 8,27  και καφουρή χρυσοί είκοσι εις την οδόν χαµινίµ χίλιοι και σκεύη χαλκού στίλβοντος αγαθού διάφορα
επιθυµητά εν χρυσίω.
Β Εσδ. 8,27   είκοσι ποτήρια χρυσά, αξίας χιλίων περίπου δραχµών, και διάφορα σκεύη από λαµποκοπούντα χαλκόν,
πολύτιµα σχεδόν όπως και ο χρυσός.
Β Εσδ. 8,28  και είπα προς αυτούς· υµείς άγιοι τώ Κυρίω, και τα σκεύη άγια, και το αργύριον και το χρυσίον εκούσια τώ
Κυρίω Θεώ πατέρων ηµών·
Β Εσδ. 8,28   Και είπα προς αυτούς· “σεις είσθε αφιερωµένοι στον Κυριον και τα ιερά επίσης σκεύη είναι αφιερωµένα προς
τον Κυριον, όπως και ο χρυσός και ο άργυρος είναι αυτοπροαίρετοι προσφοραί προς τον Κυριον τον Θεόν των πατέρων µας.
Β Εσδ. 8,29  αγρυπνείτε και τηρείτε έως στήτε ενώπιον αρχόντων των ιερέων και των Λευιτών και των αρχόντων των
πατριών εν Ιερουσαλήµ εις σκηνάς οίκου Κυρίου.
Β Εσδ. 8,29   Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και να τα προφυλάξετε, µέχρις ότου παρουσιασθήτε και τα παραδώσετε ενώπιον των
αρχόντων του ναού των ιερέων και των Λευιτών και των αρχόντων, που υπάρχουν εις την Ιερουσαλήµ, και τοποθετηθούν
εις τα κατάλληλα µέρη του ναού του Κυρίου”.
Β Εσδ. 8,30  και εδέξαντο οι ιερείς και οι Λευίται σταθµόν τού αργυρίου και τού χρυσίου και των σκευών ενεγκείν εις
Ιερουσαλήµ εις οίκον Θεού ηµών.
Β Εσδ. 8,30   Οι ιερεί και οι Λευίται εζύγισαν και παρέλαβον τον χρυσόν και τον άργυρον, καθώς και τα ιερά σκεύη, δια να τα
µεταφέρουν τον ναόν του Θεού µας, εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 8,31  Καί εξήραµεν από τού ποταµού τού Αουέ εν τή δωδεκάτη τού µηνός τού πρώτου τού ελθείν εις Ιερουσαλήµ· και
χείρ Θεού ηµών ήν εφ ηµίν, και ερύσατο ηµάς από χειρός εχθρού και πολεµίου εν τή οδώ.
Β Εσδ. 8,31    Εξεκινήσαµεν από τον ποταµόν Αουέ την δωδεκάτην ηµέραν του πρώτο µηνός, δια να έλθωµεν εις τα
Ιεροσόλυµα. Το προστατευτικό δε χέρι του Θεού ήτο επάνω µας και µας περιεφρούρησεν από τα χέρια των εχθρών και των
πολεµίων καθ' όλην την διάρκειαν της πορείας µας.
Β Εσδ. 8,32  και ήλθοµεν εις Ιερουσαλήµ και εκαθίσαµεν εκεί ηµέρας τρεις.
Β Εσδ. 8,32   Ετσι δε ήλθοµεν εις την Ιερουσαλήµ και ανεπαύθηµεν εκεί επί τρεις ηµέρας.
Β Εσδ. 8,33  και εγενήθη τή ηµέρα τή τετάρτη εστήσαµεν το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη εν οίκω Θεού ηµών επί
χείρα Μεριµώθ υιού Ουρία τού ιερέως -και µετ αυτού Ελεάζαρ υιός Φινεές και µετ αυτών Ιωζαβάδ υιός Ιησού και Νωαδία
υιός Βαναΐα, οι Λευίται-
Β Εσδ. 8,33    Κατά την τετάρτην ηµέρα εζυγίσαµεν και παρεδώσαµεν το αργύριο και το χρυσίον, όπως επίσης και τα ιερά
σκεύη που προωρίζοντο δια τον ναόν το Θεού µας, εις τα χέρια του Μεριµώθ, υιού του Ουρία του ιερέως- µαζή µε αυτόν ήτο
και ο Ελεάζαρ υιός του Φινεές, και µαζή µε αυτούς ήσαν ο Ιωζαβάδ υιό του Ιησού, και ο Νωαδία υιός του Βαναΐ οι Λευίται
Β Εσδ. 8,34  εν αριθµώ και εν σταθµώ τα πάντα, και εγράφη πάς ο σταθµός. εν τώ καιρώ εκείνω
Β Εσδ. 8,34   Ολα δε αυτά εζυγίσθησαν και παρεδόθησαν και ηριθµήθησαν και κατεγράφη το βάρος των εις ειδικόν βιβλίον.
Κατά τον καιρόν δε εκείνον
Β Εσδ. 8,35  οι ελθόντες εκ της αιχµαλωσίας υιοί της παροικίας προσήνεγκαν ολοκαυτώσεις τώ Θεώ Ισραήλ µόσχους
δώδεκα περί παντός Ισραήλ, κριούς ενενηκονταέξ, αµνούς εβδοµηκονταεπτά, χιµάρους περί αµαρτίας δώδεκα, τα πάντα
ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω.
Β Εσδ. 8,35    οι Ισραηλίται, που είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν, προσέφεραν ολοκαυτώµατα προς τον Θεόν του
Ιασραήλ δώδεκα µόσχους δια τας αµαρτίας όλων των Ισραηλιτών, ενενήκοντα εξ κριούς, εβδοµήκοντα επτά αρνία,
δώδεκα τράγους, θυσίαν δια τας αµαρτίας των. Ολα αυτά ήσαν θυσίαι ολοκαυτωµάτων προς τον Κυριον.
Β Εσδ. 8,36  και έδωκαν το νόµισµα τού βασιλέως τοίς διοικηταίς τού βασιλέως και τοίς επάρχοις πέραν τού ποταµού , και
εδόξασαν τον λαόν και τον οίκον τού Θεού.
Β Εσδ. 8,36   Αυτοί παρέδωσαν επίσης το διάταγµα του βασιλέως στους διοικητάς και σατράπας του βασιλέως, οι οποίοι
ευρίσκοντο πέραν από τον ποταµόν Ευφράπην. Αυτοί δε ετίµησαν και εξύψωσαν τον λαόν του Ισραήλ και τον ναόν του
Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Β Εσδ. 9,1   Καί ως ετελέσθη ταύτα, ήγγισαν προς µε οι άρχοντες λέγοντες· ουκ εχωρίσθη ο λαός Ισραήλ και οι ιερείς και οι
Λευίται από λαών των γαιών εν µακρύµµασιν αυτών, τώ Χανανί, ο Εθί, ο Φερεζί, ο Ιεβουσί, ο Αµµωνί, ο Μωαβί και ο
Μοσερί και ο Αµορί,
Β Εσδ. 9,1  Αφού ετελείωσαν όλα αυτά, µε επλησίασαν οι άρχοντες και µου είπαν· “ο ισραηλιτικός λαός, όπως επίσης και οι



ιερείς και οι Λευίται, δεν εχωρίσθησαν από τους λαούς των χωρών αυτών και ακολουθούν τα βδελυρά ειδωλολατρικά
έθιµα των Χαναναίων, των Εθαίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αµµωνιτών, των Μωαβιτών, των Μοσεραίων και
των Αµορραίων, που αποµακρύνουν από τον Θεόν.
Β Εσδ. 9,2   ότι ελάβοσαν από θυγατέρων αυτών εαυτοίς και τοίς υιοίς αυτών, και παρήχθη σπέρµα το άγιον εν λαοίς των
γαιών, και χείρ των αρχόντων εν τή ασυνθεσία ταύτη εν αρχή
Β Εσδ. 9,2  Διότι, έλαβον ως συζύγους, δια τον εαυτόν των και δια τα παιδιά των, από τας θυγατέρας των ειδωλολατρικών
λαών. Και έτσι ανεµίχθη το άγιον σπέρµα των Ιουδαίων µε τους λαούς των χωρών αυτών. Πρώτοι δε έκαµαν αρχήν εις την
ασύνετον αυτήν πράξιν οι άρχοντές µας”.
Β Εσδ. 9,3   και ως ήκουσα τον λόγον τούτον, διέρηξα τα ιµάτιά µου και επαλλόµην και έτιλλον από των τριχών της
κεφαλής µου και από τού πώγωνός µου και εκαθήµην ηρεµάζων.
Β Εσδ. 9,3  Οταν ήκουσα τον λόγον αυτόν, έσχισα τα ενδύµατά µου, έτρεµα ολόκληρος και αποσπούσα τρίχας από την
κεφαλήν και τον πώγωνά µου και εκάθισα βαθύτατα λυπηµένος και αµίλητος.
Β Εσδ. 9,4   και συνήχθησαν προς µε πάς ο διώκων λόγον Θεού Ισραήλ επί ασυνθεσία της αποικίας, καγώ καθήµενος
ηρεµάζων έως της θυσίας της εσπερινής.
Β Εσδ. 9,4  Κοντά µου δε συνεκεντρώθησαν και εκείνοι, οι οποίοι φροντίζουν δια την γνώσιν και την τήρησιν των εντολών
του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, περίλυποι και αυτοί δια την παράβασιν αυτήν των Ιουδαίων, που είχαν επανέλθει από
την αιχµαλωσίαν. Εγώ δε εξακολουθούσα να κάθωµαι αφίλητος και κατάπληκτος από την λύπην έως την εσπερινήν
θυσίαν.
Β Εσδ. 9,5   και εν θυσία τή εσπερινή ανέστην από ταπεινώσεώς µου· και εν τώ διαρήξαί µε τα ιµάτιά µου και επαλλόµην
και κλίνω επί τα γόνατά µου και εκπετάζω τας χείράς µου προς Κύριον τον Θεόν
Β Εσδ. 9,5  Κατά την εσπερινήν θυσίαν εσηκώθηκα από την κατάστασιν αυτήν της εντροπής και της οδύνης µε σχισµένα
τα ιµάτιά µου, έτρεµα ολόκληρος, έκλινα τα γόνατά µου και ύψωσα τα χέρια µου προς Κυριον τον Θεόν.
Β Εσδ. 9,6   και είπα· Κύριε, ησχύνθην και ενετράπην τού υψώσαι, Θεέ µου, το πρόσωπόν µου προς σε, ότι αι ανοµίαι ηµών
επληθύνθησαν υπέρ κεφαλής ηµών και αι πληµµέλειαι ηµών εµεγαλύνθησαν έως εις τον ουρανόν.
Β Εσδ. 9,6  Και είπα· “Κυριε, αισχύνην και εντροπήν ησθάνθην να υψώσω το πρόσωπόν µου προς σε, ω Θεέ µου, διότι αι
ανοµίαι µας επληθύνθησαν τόσον πολύ, ώστε σαν θάλασσα µας επληµµύρισαν επάνω από τα κεφάλια µας, τα δε
σφάλµατά µας είναι τόσον µεγάλα, ώστε έφθασαν έως στον ουρανόν.
Β Εσδ. 9,7   από ηµερών πατέρων ηµών εσµεν εν πληµµελεία µεγάλη έως της ηµέρας ταύτης· και εν ταίς ανοµίαις ηµών
παρεδόθηµεν ηµείς και οι βασιλείς ηµών και οι υιοί ηµών εν χειρί βασιλέων των εθνών εν ροµφαία και εν αιχµαλωσία και
εν διαρπαγή και εν αισχύνη προσώπου ηµών ως η ηµέρα αύτη.
Β Εσδ. 9,7  Από της εποχής τι πατέρων µας µέχρι της ηµέρας αυτής ευρισκόµεθα υπό την κυριαρχίαν µεγάλης αµαρτίας.
Δια τας αµαρτίας µας δε αυτάς παρεδόθηµεν ηµείς και οι βασιλείς µας και τα παιδιά µας εις τα χέρια των βασιλέων
διαφόρων εθνών, άλλοι µεν δια να σφαγούν µε ροµφαίαν, άλλοι δια να απαχθούν εις αιχµαλωσίαν, άλλοι δια να γίνουν
θύµατα λεηλασιών και γενικώς είµεθα εξευτελισµένοι και εξουθενωµένοι µέχρι της ηµέρας αυτής.
Β Εσδ. 9,8   και νύν επιεικεύσατο ηµίν ο Θεός ηµών τού καταλιπείν ηµάς εις σωτηρίαν και δούναι ηµίν στήριγµα εν τόπω
αγιάσµατος αυτού τού φωτίσαι οφθαλµούς ηµών και δούναι ζωοποίησιν µικράν εν τή δουλεία ηµών.
Β Εσδ. 9,8  Τωρα όµως συ ο Θεός µας, έδειξες επιείκειαν προς ηµάς και ηυδόκησες να διασωθή ένα υπόλοιπον από το έθνος
µας, το οποίον αφήκες και έδωσες εις ηµάς ως στήριγµα τι ιερών τούτων τόπων. Ωστε συ, ο Κυριος να φώτισης τους
οφθαλµούς µας και να δώσης µίαν αναζωογόνησιν από την δουλείαν, εις την οποίαν ευρέθηµεν.
Β Εσδ. 9,9   ότι δούλοί εσµεν, και εν τή δουλεία ηµών ουκ εγκατέλιπεν ηµάς Κύριος ο Θεός ηµών και έκλινεν εφ ηµάς έλεος
ενώπιον βασιλέων Περσών δούναι ηµίν ζωοποίησιν τού υψώσαι αυτούς τον οίκον τού Θεού ηµών και αναστήσαι τα έρηµα
αυτής και τού δούναι ηµίν φραγµόν εν Ιούδα και Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 9,9  Εγίναµεν δούλοι, αλλά Κυριος ο Θεός µας δεν µας εγκατέλιπεν εις την δουλείαν αυτήν, διότι ενέβαλεν εις την
καρδίαν των βασιλέων των Περσών ευσπλαγχνίαν προς ηµάς, ώστε αυτοί να µας δώσουν κάποιον αναζωογόνησιν, να
επιτρέψουν να ανεγερθή ο ναός του Θεού µας, κτισθούν αι ερηµωθείσαι περιοχαί της χώρας µας και να δοθή έτσι εις ηµάς
περιτειχισµένος χώρος εις την Ιουδαίαν και εις την Ιερουσαλήµ.
Β Εσδ. 9,10  τι είπωµεν, ο Θεός ηµών, µετά τούτο; ότι εγκατελίποµεν εντολάς σου,
Β Εσδ. 9,10    Και τώρα τι να είπωµεν, ω Θεέ µας, έπειτα από τας δωρεάς αυτάς;
Β Εσδ. 9,11  ας έδωκας ηµίν εν χειρί δούλων σου των προφητών λέγων· η γη, εις ήν εισπορεύεσθε κληρονοµήσαι αυτήν, γη
µετακινουµένη εστίν εν µετακινήσει λαών των εθνών εν µακρύµµασιν αυτών, ών έπλησαν αυτήν από στόµατος επί στόµα
εν ακαθαρσίαις αυτών·
Β Εσδ. 9,11     Είµεθα κατεντροπιασµένοι ενώπιόν σου, διότι ηµείς εγκατελείψεµεν τας εντολάς σου, τας οποίας µας έδωσες
δια µέσου των δούλων σου των προφητών λέγων· Η γη, εις την οποίαν εισέρχεσθε δια να την κληρονοµήσετε, είναι χώρα
αναστατωµένη και µολυσµένη από τας µετακινήσεις διαφόρων ειδωλολατρικών θεών, µολυσµένη από τας βδελυράς των
πράξεις που αποµακρύνουν από σε τον Θεόν· και αι ακάθαρτοι αυταί πράξεις εγέµισαν από το ένα άκρον έως το άλλο την
χώραν µας.
Β Εσδ. 9,12  και νύν τας θυγατέρας υµών µη δότε τοίς υιοίς αυτών και από των θυγατέρων αυτών µη λάβητε τοίς υιοίς υµών
και ουκ εκζητήσετε ειρήνην αυτών και αγαθόν αυτών έως αιώνος, όπως ενισχύσητε και φάγητε τα αγαθά της γής και
κληροδοτήσητε τοίς υιοίς υµών έως αιώνος.
Β Εσδ. 9,12    Δι' αυτό µη δίδετε τας θυγατέρας σας ως συζύγους εις τα παιδιά αυτών και από τας θυγατέρας αυτών µη
λαµβάνετε σεις συζύγους δια τα παιδιά σας. Μη επιζητήσετε ειρηνικήν συµβίωσιν µε αυτούς και κανέναι αγαθόν µη
ζητήσετε ποτε από αυτούς· και τούτο, δια να µείνετε αµόλυντοι, ώστε να ενισχυθήτε από τον Θεόν και να φάγετε τα αγαθά
της γης αυτής και να µεταδώσετε αυτά ως κληρονοµίαν αιώνιον εις τα παιδιά σας.
Β Εσδ. 9,13  και µετά πάν το ερχόµενον εφ ηµάς εν ποιήµασιν ηµών τοίς πονηροίς και εν πληµµελεία ηµών τή µεγάλη· ότι
ουκ έστιν ως ο Θεός ηµών, ότι εκούφισας ηµών τας ανοµίας, και έδωκας ηµίν σωτηρίαν·
Β Εσδ. 9,13    Παρ' όλα όµα τα δεινά, τα οποία µας ευρήκαν εξ αιτίας των αµαρτωλών µας έργων και της µεγάλης µας
αµαρτίας της ειδωλολατρείας, αναγνωρίζοµεν και οµολογούµεν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός ελεήµων, όπως ο Θεός µας.



Διότι, Κυριε, συ µας συνεχώρησες τας ανοµίας και µας έδωσες άνεσιν και σωτηρίαν.
Β Εσδ. 9,14  ότι επεστρέψαµεν διασκεδάσαι εντολάς σου και επιγαµβρεύσαι τοίς λαοίς των γαιών· µη παροξυνθής εν ηµίν
έως συντελείας, τού µη είναι εγκατάλειµµα και διασωζόµενον.
Β Εσδ. 9,14    Ηµείς εγυρίσαµεν από την αιχµαλωσίαν και κατεπατήσαµεν τας εντολάς σου, διότι ήλθοµεν εις γάµου
κοινωνίαν µε τους ειδωλολατρικούς λαούς των περιοχών αυτών. Αλλά σε παρακαλούµεν µη οργισθής εναντίον µας, µη
αποστείλης όλεθρον και αφανισµόν εναντίον µας, ώστε να µη απολειφθή και διασωθή κάποιο υπόλοιπον από το έθνος
µας.
Β Εσδ. 9,15  Κύριε ο Θεός Ισραήλ, δίκαιος σύ, ότι κατελείφθηµεν διασωζόµενοι ως η ηµέρα αύτη. ιδού ηµείς εναντίον σου εν
πληµελείαις ηµών, ότι ουκ έστι στήναι ενώπιόν σου επί τούτω.
Β Εσδ. 9,15    Κυριε, ο Θεός του Ισραήλ, είσαι δίκαιος, διότι επέτρεψες και απεµείναµεν εν τη ζωή διασωθέντες ηµείς,
υπόλοιπον από το έθνος µας, όπως µαρτυρεί η ηµέρα η σηµερινή. Ιδού ηµείς, οι βαρυνόµενοι µε τας αµαρτίας µας,
ευρισκόµεθα ενώπιόν σου και δεν έχοµεν το θάρρος, και δεν µας είναι δυνατόν εξ αιτίας των αµαρτιών µας να σταθώµεν
εµπρός εις σε”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Β Εσδ. 10,1  Καί ως προσηύξατο Έσδρας και ως εξηγόρευσε κλαίων και προσευχόµενος ενώπιον οίκου τού Θεού ,
συνήχθησαν προς αυτόν από Ισραήλ εκκλησία πολλή σφόδρα, άνδρες και γυναίκες και νεανίσκοι, ότι έκλαυσαν ο λαός
και ύψωσε κλαίων.
Β Εσδ. 10,1     Κατά την ώραν, κατά την οποίαν προσηύχετο ο Εσδρας και µετά δακρύων εξηγόρευσε τας αµαρτίας του λαού,
προσηύχετο δε αυτός ενώπιον του ναού του Θεού, συνεκεντρώθη γύρω από αυτόν πολύ πλήθος Ισραηλιτών, άνδρες,
γυναίκες και νέοι. Ολοι δε αυτοί έκλαιον µε µεγάλην φωνήν.
Β Εσδ. 10,2  και απεκρίθη Σεχενίας υιός Ιεήλ από υιών Ηλάµ, και είπε τώ Έσδρα· ηµείς ησυνθετήσαµεν τώ Θεώ ηµών και
εκαθίσαµεν γυναίκας αλλοτρίας από των λαών της γής· και νύν εστιν υποµονή τώ Ισραήλ επί τούτω.
Β Εσδ. 10,2    Ο Σεχενίας, ο υιός του Ιεήλ από τους απογόνους του Ηλάµ, εοηκώθηκε και είπεν στον Εσδραν· “ηµείς
ηµαρτήσαµεν ενώπιον του Θεού µας, διότι επήραµεν ως συζύγους και εγκατεστήσαµεν στους οίκους µας ξένας γυναίκας
από τους ειδωλολατρικούς λαούς της χώρας αυτής. Αλλά τώρα υπάρχει κάποια ελπίς διορθώσεως των Ισραηλιτών δια την
παρανοµίαν των αυτήν.
Β Εσδ. 10,3  και νύν διαθώµεθα διαθήκην τώ Θεώ ηµών εκβαλείν πάσας τας γυναίκας και τα γενόµενα εξ αυτών , ως αν
βούλη· ανάστηθι, και φοβέρισον αυτούς εν εντολαίς Θεού ηµών, και ως ο νόµος γενηθήτω.
Β Εσδ. 10,3    Ας κάµωµεν αυτήν την στιγµήν µίαν συµφωνίαν και ας δώσωµεν µίαν υπόσχεσιν προς τον Θεόν ηµών, να
εκδιώξωµεν όλας τας γυναίκας τας ειδωλολάτριδας και τα τέκνα που εγεννήθησαν από αυτάς, όπως και συ κρίνεις καλόν.
Σηκω, λοιπόν, φοβέρισε τους παραβάτας µε τας εντολάς του Θεού µας και ας γίνη, όπως ο νόµος του Θεού διατάσσει.
Β Εσδ. 10,4  ανάστα, ότι επί σε το ρήµα, και ηµείς µετά σού· κραταιού και ποίησον.
Β Εσδ. 10,4    Σηκω, διότι το όλον ζήτηµα ευρίσκεται πλέον εις τα χέρια σου. Ηµείς δε είµεθα µαζή σου. Εχε θάρρος και
εκτέλεσε το καθήκον σου”.
Β Εσδ. 10,5  και ανέστη Έσδρας και ώρκισε τους άρχοντας, τους ιερείς και Λευίτας και πάντα Ισραήλ τού ποιήσαι κατά το
ρήµα τούτο· και ώµοσαν.
Β Εσδ. 10,5    Ο Εσδρας εσηκωθηκε, ώρκισε τους άρχοντας, τους ιερείς και τους Λευίτας και όλον τον Ισραηλιτικόν λαόν, ότι
θα εφαρµόσουν αυτά τα λόγια. Εκείνοι εδέχθησαν και ωρκίσθησαν δι' αυτό.
Β Εσδ. 10,6  και ανέστη Έσδρας από προσώπου οίκου τού Θεού και επορεύθη εις γαζοφυλάκιον Ιωανάν υιού Ελισούβ και
επορεύθη εκεί· άρτον ουκ έφαγεν και ύδωρ ουκ έπιεν, ότι επένθει επί τή ασυνθεσία της αποικίας.
Β Εσδ. 10,6    Επειτα από αυτά, εσηκώθη ο Εσδρας επρός από τον ναόν του Κυρίου και επήγεν στο δωµάτιον του Ιωανάν,
υιού του Ελισούβ. Εισήλθεν εκεί αλλά ούτε άρτον έφαγε ούτε νερό έπιε, διότι ήτο πάρα πολύ λυπηµένος δια την παράβασιν
αυτήν των Ιουδαίων, οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν.
Β Εσδ. 10,7  και παρήνεγκαν φωνήν εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήµ πάσι τοίς υιοίς της αποικίας τού συναθροισθήναι εις
Ιερουαλήµ,
Β Εσδ. 10,7    Οι άρχοντες εξέδωσαν προκήρυξιν προς όλους τους Ιουδαίους , οι οποίοι είχαν επανέλθει από την αιχµαλωσίαν
και ευρίσκοντο εις την χώραν της Ιουδαίας και εις την πόλιν Ιερουσαλήµ, να συγκεντρωθούν εις την Ιερουσαλήµ. Και
προσετίθετο εις την προκήρυξιν·
Β Εσδ. 10,8  πάς, ός αν µη έλθη εις τρεις ηµέρας, ως η βουλή των αρχόντων και των πρεσβυτέρων, αναθεµατισθήσεται πάσα
η ύπαρξις αυτού, και αυτός διασταλήσεται από εκκλησίας της αποικίας.
Β Εσδ. 10,8    “Θα αναθεµατισθή όλη η περιουσία εκείνου του Ισραηλίτου, ο οποίος δεν θα ήρχετο εντός τριών ηµερών εις
την Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε την απόφασιν των Ιουδαίων αρχόντων και πρεσβυτέρων. Και αυτός ο ίδιος θα γίνη
αποσυνάγωγος από την κοινότητα των Ιουδαίων, που είχαν επανέλθει εκ της αιχµαλωσίας”.
Β Εσδ. 10,9  Καί συνήχθησαν πάντες άνδρες Ιούδα και Βενιαµίν εις Ιερουσαλήµ εις τας τρεις ηµέρας, ούτος ο µην ο ένατος·
εν εικάδι τού µηνός εκάθισε πάς ο λαός εν πλατεία οίκου τού Θεού από θορύβου αυτών περί τού ρήµατος και από τού
χειµώνος.
Β Εσδ. 10,9    Πράγµατι όλοι οι άνδρες από την φυλήν του Ιούδα και την φυλήν του Βενιαµίν ήλθαν εις την Ιερουσαλήµ
εντός τριών ηµερών. Αυτό έγινε κατά τον ένατον µήνα. Την εικοστήν του µηνός αυτού όλος ο λαός εξ αιτίας του ζητήµατος
τούτου συνεκεντρώθη εις ευρύχωρον ανοικτόν χώρον ενώπιον του ναού του Θεού . Και έτρεµαν από τον φόβον των και από
το ψύχος του χειµώνος.
Β Εσδ. 10,10  και ανέστη Έσδρας ο ιερεύς και είπε προς αυτούς· υµείς ησυνθετήκατε και εκαθίσατε γυναίκας αλλοτρίας τού
προσθείναι επί πληµµέλειαν Ισραήλ·
Β Εσδ. 10,10  Ο Εσδρας ο ιερεύς εσηκώθη και είπε προς αυτούς· “σεις έχετε παραβή την εντολήν του Θεού και επήρατε και
εγκατεστήσατε εις τα σπίτια σας γυναίκας ξένας και έτσι προσθέσατε νέαν αµαρτίαν επί του ισραηλιτικού λαού.
Β Εσδ. 10,11  και νύν δότε αίνεσιν Κυρίω Θεώ των πατέρων ηµών και ποιήσατε το αρεστόν ενώπιον αυτού και διαστάλητε
από λαών της γής και από των γυναικών των αλλοτρίων.



Β Εσδ. 10,11   Τωρα, λοιπόν, δοξάσατε µε τα έργα σας Κυριον τον Θεόν των πατέρων µας, πράξατε το ευάρεστον ενώπιόν του
και αποµακρυνθήτε από τους λαούς της χώρας αυτής και εκδιώξατε τας ξένας γυναίκας”.
Β Εσδ. 10,12  και απεκρίθησαν πάσα η εκκλησία και είπαν· µέγα τούτο το ρήµά σου εφ ηµάς ποιήσαι·
Β Εσδ. 10,12  Ολη η συγκέντρωσις των Ιουδαίων απεκρίθησαν και είπαν· “αυτό το πράγµα είναι δύσκολον να τεθή άµεσως
εις εφαρµογήν,
Β Εσδ. 10,13  αλλά ο λαός πολύς, και ο καιρός χειµερινός, και ουκ έστι δύναµις στήναι έξω· και το έργον ουκ εις ηµέραν µίαν
και ουκ εις δύο, ότι επληθύναµεν τού αδικήσαι εν τώ ρήµατι τούτω.
Β Εσδ. 10,13  διότι ο λαός είναι πολύς, ο δε καιρός είναι χειµωνιάτικος και δεν είναι δυνατόν να ιστάµεθα έξω στο ύπαιθρον.
Το δε έργον αυτό της καθάρσεως δεν είναι έργον µιας ηµέρας η δύο ηµερών, διότι οι ένοχοι της πράξεως αυτής είναι πάρα
πολλοί.
Β Εσδ. 10,14  στήτωσαν δή άρχοντες ηµών πάση τή εκκλησία και πάντες οι εν πόλεσιν ηµών , ός εκάθισε γυναίκας
αλλοτρίας, ελθέτωσαν εις καιρούς από συνταγών και µετ αυτών πρεσβύτεροι πόλεως και πόλεως και κριταί τού
αποστρέψαι οργήν θυµού Θεού ηµών εξ ηµών περί τού ρήµατος τούτου.
Β Εσδ. 10,14  Εξυπηρετικόν της υποθέσεως αυτής είναι να µείνουν εις την συγκέντρωσιν αυτήν άρχοντές µας. Ολοι δε
εκείνοι, οι οποίοι ήλθαν από τας άλλας ιουδαϊκάς πόλεις και έχουν λάβει ξένας γυναίκας, ας έρχωνται εις ωρισµένας
ηµέρας µαζή µε τους περσβυτέρους των πόλεών των και τους δικαστάς αυτών, δια να αποµακρύνουν τας ξένας γυναίκας
και έτσι να αποστρέψουν την µεγάλην οργήν του Θεού µας αυτό ηµάς δια το γεγονός τούτο”.
Β Εσδ. 10,15  πλήν Ιωνάθαν υιός Ασαήλ και Ιαζίας υιός Θεκωέ µετ εµού περί τούτου, και Μεσολλάµ και Σαββαθαΐ ο Λευίτης
βοηθών αυτοίς.
Β Εσδ. 10,15  Εκτός όµως από τον Ιωνάθαν, υιόν του Ασαήλ, και τον Ιαζίαν υιόν του Θεκωέ, δεν υπήρχεν άλλος µαζή µου,
δια να βοηθήση εις την υπόθεσιν αυτήν. Ο δε Μεσολλάµ και ο Σαββαθαί ο Λευίτης τους εβοηθούσαν.
Β Εσδ. 10,16  και εποίησαν ούτως υιοί της αποικίας. και διεστάλησαν Έσδρας ο ιερεύς και άνδρες άρχοντες πατριών τώ οίκω
και πάντες εν ονόµασιν, ότι επέστρεψαν εν ηµέρα µια τού µηνός τού δεκάτου εκζητήσαι το ρήµα.
Β Εσδ. 10,16  Ετσι έπραξαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι επανήλθαν από την αιχµαλωσίαν. Επελέγησαν ο Εσδρας ο ιερεύς, και οι
άρχοντες των οικογενειών κατά πατριάς, όλοι ονοµαστοί, και συνεκεντρώθησαν κατά την πρώτην ηµέραν του δεκάτου
µηνός να εξετάσουν την υπόθεσιν αυτήν.
Β Εσδ. 10,17  και ετέλεσαν εν πάσιν ανδράσιν, οί εκάθισαν γυναίκας αλλοτρίας, έως ηµέρας µιάς τού µηνός τού πρώτου.
Β Εσδ. 10,17  Ετελείωσαν δε το έργον των δι' όλους τους άνδρας, που είχαν λάβει ξένας γυναίκας µέχρι της πρώτης ηµέρας
του πρώτου µηνός.
Β Εσδ. 10,18  Καί ευρέθησαν από υιών των ιερέων, οί εκάθισαν γυναίκας αλλοτρίας· από υιών Ιησού υιού Ιωσεδέκ και
αδελφοί αυτού Μαασία και Ελιέζερ και Ιαρίβ και Γαδαλία,
Β Εσδ. 10,18  Από τους υιούς των ιερέων, εκείνοι που είχαν λάβει γυναίκας ξένας ως συζύγους, ευρέθησαν ότι ήσαν· Από τους
απογόνους του Ιησού, υιού του Ιωσεδέκ και των συντρόφων αυτού, ο Μαασία, ο Ελιέζερ, ο Ιαρίβ και ο Γαδαλία.
Β Εσδ. 10,19  και έδωκαν χείρα αυτών τού εξενέγκαι γυναίκας εαυτών και πληµµελείας κριόν εκ προβάτων περί
πληµµελήσεως αυτών·
Β Εσδ. 10,19  Αυτοί άπλωσαν το χέρι και έδωσαν υπόσχεσιν να αποµακρύνουν τας ξένας γυναίκας των. Εις εξιλέωσίν των
προσέφεραν ένα κριον ο καθένας από το ποίµνιόν του.
Β Εσδ. 10,20  και από υιών Εµµήρ, Ανανί και Ζαβδία·
Β Εσδ. 10,20   Από τους απογόνους του Εµµήρ, ο Ανανί και ο Ζαβδία.
Β Εσδ. 10,21  και από υιών Ηράµ, Μασαήλ και Ελία και Σαµαΐα και Ιεήλ και Οζία·
Β Εσδ. 10,21  Από τους απογόνους του Ηράµ, ο Μασαήλ, ο Ελία, ο Σαµαΐα, ο Ιεήλ και ο Οζία.
Β Εσδ. 10,22  και από υιών Φασούρ, Ελιωναΐ, Μαασία και Ισµαήλ και Ναθαναήλ και Ιωζαβάδ και Ηλασά·
Β Εσδ. 10,22   Από τους απογόνους του Φασούρ, ο 'Ελιωναϊ, ο Μαασία, ο Ισµαήλ, ο Ναθαναήλ, ο Ιωζαβάδ και ο Ηλασά.
Β Εσδ. 10,23  και από των Λευιτών, Ιωζαβάδ και Σαµού και Κωλία (αυτός Κωλίτας) και Φεθεΐα και Ιόδοµ και Ελιέζερ·
Β Εσδ. 10,23  Από τους Λευίτας ήσαν, ο Ιωζαβάδ, ο Σαµού, ο Κωλία (αυτός είναι ο Κωλίτας), ο Φεθεΐα, ο Ιόδοµ και ο Ελιέζερ.
Β Εσδ. 10,24  και από των αδόντων, Ελισάβ· και από των πυλωρών, Σολµήν και Τελµήν και Ωδούθ·
Β Εσδ. 10,24   Από τους ψάλτας ήσαν, ο Ελισάβ. Από τους θυρωρούς ήσαν ο Σολµήν, ο Τελµήν και ο Ωδούθ.
Β Εσδ. 10,25  και από Ισραήλ· από υιών Φόρος, αµία και Αζία και Μελχία και Μεαµίν και Ελεάζαρ και Ασαβία και Βαναία·
Β Εσδ. 10,25  Από τους άλλους Ισραηλίτας, από τους απογόνους του Φορος, ήσαν ο Ραµία, ο Αζία, ο Μελχία, ο Μεαµίν, ο
Ελεάζαρ, ο Ασαβία και ο Βαναία.
Β Εσδ. 10 ,26     και από υιών Ηλάµ, Ματθανία και Ζαχαρία και Ιαϊήλ και Αβδία και Ιαριµώθ και Ηλία·
Β Εσδ. 10,26   Από τους απογόνους του Ηλάµ ήσαν ο Ματθανία, ο Ζαχαρία, ο Ιαϊήλ, ο Αβδία, ο Ιαριµώθ και ο Ηλία.
Β Εσδ. 10,27  και από υιών Ζαθονά, Ελιωναΐ, Ελισούβ, Ματθαναΐ και Αρµώθ και Ζαβάδ και Οζιζά·
Β Εσδ. 10,27  Από τους απογόνους του Ζαθονά, ο Ελιωναΐ, ο Ελισούβ, ο Ματθαναΐ, ο Αρµώθ, ο Ζαβάδ και ο Οζιζά.
Β Εσδ. 10,28  και από υιών Βαβεΐ, Ιωανάν, Ανανία, και Ζαβού και Θαλί·
Β Εσδ. 10,28   Από τους απογόνους του Βαβεί ήσαν ο Ιωανάν, ο Ανανία, ο Ζαβού και ο Θαλί.
Β Εσδ. 10,29  και από υιών Βανουΐ, Μοσολλάµ, Μαλούχ, Αδαΐας, Ιασούβ και Σαλουΐα και ηµώθ·
Β Εσδ. 10,29   Από τους απογόνους του Βανουί ήσαν ο Μοσολλάµ, ο Μολούχ, ο Αδαΐας, ο Ιασούβ, ο Σαλουΐα και ο Ρηµώθ.
Β Εσδ. 10,30  και από υιών Φαάθ Μωάβ, Εδνέ και Χαλήλ και Βαναία Μαασία Ματθανία Βεσελεήλ και Βανουΐ και Μανασσή·
Β Εσδ. 10,30  Από τους απογόνους του Φαάθ Μωάβ ήσαν ο Εδνέ, ο Χαλήλ, ο Βαναία, ο Μαασία, ο Ματθανία, ο Βεσελεήλ, ο
Βανουί και ο Μανασσής.
Β Εσδ. 10,31  και από υιών Ηράµ, Ελιέζερ, Ιεσία, Μελχία, Σαµαΐας, Συµεών,
Β Εσδ. 10,31  Από τους απογόνους του Ηράµ ήσαν ο Ελιέζερ, ο Ιεσία, ο Μελχία, ο Σαµαΐας, ο Συµεών,
Β Εσδ. 10,32  Βενιαµίν, Βαλούχ, Σαµαρία·
Β Εσδ. 10,32  ο Βενιαµίν, ο Βαλούχ, ο Σαµαρία.
Β Εσδ. 10,33  και από υιών Ασήµ, Μετθανία, Ματθαθά, Ζαδάβ, Ελιφαλέτ, Ιεραµί, Μανασσή, Σεµεΐ·
Β Εσδ. 10,33  Από τους απογόνους του Ασήµ ήσαν Μετθανία, ο Ματθαθά, ο Ζαδάβ, ο Ελιφαλέτ, ο Ιεραµί, ο Μανασσή, ο Σεµεΐ



Β Εσδ. 10,34  και από υιών Βανί, Μοοδία, Αµράµ, Ουήλ,
Β Εσδ. 10,34  Από τους απογόνους του Βανί ήσαν ο Μοοδία, ο Αµαράµ, ο Ουήλ,
Β Εσδ. 10,35  Βαναία, Βαδαία, Χελκία,
Β Εσδ. 10,35  ο Βαναία, ο Βαδαία, ο Χελκία,
Β Εσδ. 10,36  Ουουανία, Μαριµώθ, Ελιασίφ,
Β Εσδ. 10,36  ο Ουοανία, ο Μαριµώθ, ο Ελιασίφ,
Β Εσδ. 10,37  Ματθανία, Ματθαναΐ και εποίησαν
Β Εσδ. 10,37  ο Ματθανία και ο Ματθαναΐ.
Β Εσδ. 10,38  οι υιοί Βανουί και οι υιοί Σεµεΐ
Β Εσδ. 10,38  Το ίδιον έπραξαν οι υιοί του Βανουΐ και οι υιοί τι Σεµεΐ.
Β Εσδ. 10,39  και Σελεµία και Νάθαν και Αδαΐα,
Β Εσδ. 10,39  Και ο Σελεµία, ο Ναθαν, Αδαΐα,
Β Εσδ. 10,40  Μαχαδναβού, Σεσεΐ, Σαριού,
Β Εσδ. 10,40   ο Μαχαδναβού, ο Σεσεΐ, Σαριού,
Β Εσδ. 10,41  Εζριήλ και Σελεµία και Σαµαρία
Β Εσδ. 10,41  ο Εζριήλ, ο Σελεµία, ο Σαµαρία,
Β Εσδ. 10,42  και Σελλούµ, Αµαρεία, Ιωσήφ·
Β Εσδ. 10,42   ο Σελλούµ, ο Αµαρεία, ο Ιωσήφ.
Β Εσδ. 10,43  από υιών Ναβού, Ιαήλ, Ματθανίας, Ζαβάδ, Ζεββενάς, Ιαδαί και Ιωήλ και Βαναία.
Β Εσδ. 10,43  Από τους απογόνους του Ναβού ήσαν ο Ιαήλ, ο Ματθανίας, ο Ζαβάδ ο Ζεββενάς, ο Ιαδαί, ο Ιωήλ και ο Βαναία.
Β Εσδ. 10,44  πάντες ούτοι ελάβοσαν γυναίκας αλλοτρίας και εγέννησαν εξ αυτών υιούς .
Β Εσδ. 10,44   Ολοι αυτοί είχαν λάβει γυναίκας ξένας αλλοεθνείς, µε τας οποίας εγέννησαν και απέκτησαν υιούς.

Ν Ε Ε Μ Ι Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Νεεµ. 1,1  Λόγοι Νεεµία υιού Αχαλία, και εγένετο εν µηνί Χασελεύ έτους εικοστού και εγώ ήµην εν Σουσάν αβιρά,
Νεεµ. 1,1  Λόγοι και έργα του Νεεµίου, υιού του Αχαλία. Κατά τον µήνα Χασελεύ και το εικοστόν έτος της βασιλείας του
Αρταξέρξου ευρισκόµην εγώ εις τα Σούσα, στο ωχυρωµένον βασιλικόν ανάκτορον.
Νεεµ. 1,2  και ήλθεν Ανανί είς από αδελφών µου, αυτός και άνδρες Ιούδα, και ηρώτησα αυτούς περί των σωθέντων, οί
κατελείφθησαν από της αιχµαλωσίας και περί Ιερουσαλήµ,
Νεεµ. 1,2  Ήλθε τότε προς εµέ ο Ανανί, ένας από τους αδελφούς µου, µαζή δε µε αυτόν και µερικοί άλλοι άνδρες της φυλής
Ιούδα, και τους ηρώτησα δια τους αποµείναντας εκ της αιχµαλωσίας και τους επαναπατρισθέντας Ιουδαίους, καθώς και
δια την Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 1,3  και είποσαν προς µε· οι καταλειπόµενοι οι καταλειφθέντες από της αιχµαλωσίας εκεί εν τή χώρα εν πονηρία
µεγάλη και εν ονειδισµώ, και τείχη Ιερουσαλήµ καθηρηµένα, και αι πύλαι αυτής ενεπρήσθησαν εν πυρί.
Νεεµ. 1,3  Εκείνοι µου απήντησαν· “οι αποµείναντες και οι ελευθερωθέντες από την αιχµαλωσίαν ευρίσκονται τώρα εις την
χώραν της Ιουδαίας υπό το κράτος µεγάλης θλίψεως και εξευτελισµού, διότι τα τείχη της Ιερουσαλήµ είναι κρηµνισµένα,
αι δε πύλαι αυτής έχουν κατακαή”.
Νεεµ. 1,4  και εγένετο εν τώ ακούσαί µε τους λόγους τούτους εκάθισα και έκλαυσα και επένθησα ηµέρας και ήµην
νηστεύων και προσευχόµενος ενώπιον τού Θεού τού ουρανού
Νεεµ. 1,4  Όταν εγώ ήκουσα τα λόγια αυτά, εκάθησα και έκλαυσα, επένθησα επί αρκετάς ηµέρας, ενήστευσα και
προσηυχόµην ενώπιον του Θεού του ουρανού.
Νεεµ. 1,5  και είπα· µη δή, Κύριε ο Θεός τού ουρανού, ο ισχυρός, ο µέγας και φοβερός, φυλάσσων την διαθήκην και το έλεός
σου τοίς αγαπώσιν αυτόν και τοίς φυλάσσουσι τας εντολάς αυτού·
Νεεµ. 1,5  Και είπα· Κύριε, συ ο οποίος είσαι ο Θεός του ουρανού, µη απόστρεψης το πρόσωπόν σου µε οργήν από ηµάς. Συ
είσαι ο ισχυρός, ο µέγας, ο φοβερός, συ τηρείς την υπόσχεσίν σου και παρέχστο έλεός σου εις εκείνους , οι οποίοι σε αγαπούν
και εφαρµόζουν τας εντολάς σου. Αλλά επίβλεψον µε ευµένειαν προς ηµάς.
Νεεµ. 1,6  έστω δή το ούς σου προσέχον και οι οφθαλµοί σου ανεωγµένοι τού ακούσαι προσευχήν τού δούλου σου, ήν εγώ
προσεύχοµαι ενώπιόν σου σήµερον ηµέραν και νύκτα περί υιών Ισραήλ δούλων σου. και εξαγορεύσω επί αµαρτίαις υιών
Ισραήλ, ας ηµάρτοµέν σοι. και εγώ και ο οίκος πατρός µου ηµάρτοµεν·
Νεεµ. 1,6  Ας είναι τα αυτιά σου προσεκτικά και οι οφθαλµοί σου ανοικτοί εις την προσευχήν, την οποίαν εγώ πάντοτε
ενώπιόν σου απευθύνω ηµέραν και νύκτα, δια τους δούλους σου τους Ισραηλίτας. Θα εξοµολογηθώ τας αµαρτίας των
Ισραηλιτών, τας οποίας όλοι διεπράξαµεν. Και εγώ προσωπικώς και ο οίκος του πατρός µου, ηµαρτήσαµεν ενώπιόν σου.
Νεεµ. 1,7  διαλύσει διελύσαµεν προς σε· και ουκ εφυλάξαµεν τας εντολάς και τα προστάγµατα και τα κρίµατα, ά ενετείλω
τώ Μωυσή παιδί σου.
Νεεµ. 1,7  Με απεριγραπτον ασέβειαν εφέρθηµεν προς σε. Δεν ετηρήσαµεν τας εντολάς σου και τα προστάγµατά σου και
τους νόµους σου, όσα συ δια µέσου του Μωϋσέως, του δούλου σου, διέταξες.
Νεεµ. 1,8  µνήσθητι δή τον λόγον, ον ενετείλω τώ Μωυσή παιδί σου λέγων· υµείς εάν ασυνθετήσητε, εγώ διασκορπιώ υµάς
εν τοίς λαοίς·
Νεεµ. 1,8  Ενθυµήσου, λοιπόν, Κύριε, τον λόγον, τον οποίον δια του δούλου σου του Μωϋσέως διέταξες λέγων· “εάν σεις
παραβήτε τας εντολάς µου, εγώ θα σας διασκορπίσω ανάµεσα εις ξένους λαούς.
Νεεµ. 1,9  και εάν επιστρέψητε προς µε και φυλάξητε τας εντολάς µου και ποιήσητε αυτάς, εάν ή η διασπορά υµών απ
άκρου τού ουρανού, εκείθεν συνάξω αυτούς και εισάξω αυτούς εις τον τόπον, ον εξελεξάµην κατασκηνώσαι το όνοµά µου
εκεί.
Νεεµ. 1,9  Εάν όµως µετανοήσετε και επιστρέψετε προς εµέ και τηρήσετε τας εντολάς µου και εφαρµόσετε αυτάς, έστω και
εάν ήσθε διασκορπισµένοι εις τα άκρα του ουρανού, εγώ και από εκεί θα σας συγκεντρώσω πάλιν και θα σας επαναφέρω



στον τόπον, τον οποίον εξέλεξα να κατοική και να δοξάζεται εκεί το Ονοµά µου.
Νεεµ. 1,10  και αυτοί παίδές σου και λαός σου, ούς ελυτρώσω εν τή δυνάµει σου τή µεγάλη και εν τή χειρί σου τή κραταιά.
Νεεµ. 1,10  Δούλοι σου και λαός σου είναι αυτοί, τους οποίους συ απηλευθέρωσες από την αιχµαλωσίαν µε την
παντοδυναµίαν σου και µε την ακατανίκητον δεξιάν σου.
Νεεµ. 1,11  µη δή, Κύριε· αλλά έστω το ούς σου προσέχον εις την προσευχήν τού δούλου σου και εις την προσευχήν παίδων
σου των θελόντων φοβείσθαι το όνοµά σου· και ευόδωσον δή τώ παιδί σου σήµερον και δός αυτόν εις οικτιρµούς ενώπιον
τού ανδρός τούτου. και εγώ ήµην οινοχόος τώ βασιλεί.
Νεεµ. 1,11  Μη, λοιπόν, Κύριε, µας εγκατάλείψης τώρα. Αλλά ας είναι τα αυτιά σου προσεκτικά εις την προσευχήν εµού του
δούλου σου και εις την προσευχήν των δούλων σου των Ιουδαίων, οι οποίοι θέλουν να ευλαβούνται το Ονοµά σου.
Ευώδωσε, σε παρακαλώ, σήµερον εµέ τον δούλον σου και δώρισε εις εµέ την χάριν σου, ώστε να εύρω έλεος και ευµενή
υποδοχήν ενώπιον του βασιλέως τούτου”. Τότε ήµην εγώ αρχιοινοχόος του βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Νεεµ. 2,1  Καί εγένετο εν µηνί Νισάν έτους εικοστού Αρθασασθά βασιλεί και ήν ο οίνος ενώπιον εµού, και έλαβον τον οίνον
και έδωκα τώ βασιλεί, και ουκ ήν έτερος ενώπιον αυτού.
Νεεµ. 2,1  Κατά τον µήνα Νισάν του εικοστού έτους της βασιλείας του Αρταξέρξου ευρίσκετο ενώπιόν µου ο οίνος, τον
οποίον επρόκειτο να δώσω στον βασιλέα. Επήρα, λοιπόν, τον οίνον αυτόν και τον προσέφερα στον βασιλέα. Κανένας άλλος
δεν ευρίσκετο την ώραν εκείνην ενώπιον του βασιλέως.
Νεεµ. 2,2  και είπέ µοι ο βασιλεύς· διατί το πρόσωπόν σου πονηρόν και ουκ εί µετριάζων; και ουκ έστι τούτο, ει µη πονηρία
καρδίας. και εφοβήθην πολύ σφόδρα,
Νεεµ. 2,2  Ο βασιλεύς µε ηρώτησε· “διατί το πρόσωπόν σου είναι σκυθρωπόν και δεν είσαι ειρηνικός ; Τούτο δεν είναι τίποτε
άλλο παρά κάποια ταραχή εις την καρδίαν σου”. Από τον λόγον αυτόν του βασιλέως εφοβήθηκα πάρα πολύ.
Νεεµ. 2,3  και είπα τώ βασιλεί· ο βασιλεύς εις τον αιώνα ζήτω· διατί ου µη γένηται πονηρόν το πρόσωπόν µου, διότι η πόλις,
οίκος µνηµείων πατέρων µου, ηρηµώθη και αι πύλαι αυτής κατεβρώθησαν εν πυρί;
Νεεµ. 2,3  Αλλά απήντησα στον βασιλέα· “ας ζήση χρόνους πολλούς ο βασιλεύς. Πως να µη είναι περίλυπον το πρόσωπόν
µου, αφού η πόλις, όπου υπάρχουν οι τάφοι των προγόνων µου, είναι ερηµωµένη και αι πύλαι της πόλεως αυτής έχουν
καταφαγωθή από το πυρ;”
Νεεµ. 2,4  και είπέ µοι ο βασιλεύς· περί τίνος τούτο σύ ζητείς; και προσηυξάµην προς τον Θεόν τού ουρανού
Νεεµ. 2,4  Ο βασιλεύς µε ηρώτησε· “τι είναι αυτό, το οποίον συ ζητείς;” Εγώ προσηυχήθην εσωτερικώς προς τον Θεόν του
ουρανού
Νεεµ. 2,5  και είπα τώ βασιλεί· ει επί τον βασιλέα αγαθόν, και ει αγαθυνθήσεται ο παίς σου ενώπιόν σου ώστε πέµψαι αυτόν
εν Ιούδα εις πόλιν µνηµείων πατέρων µου, και ανοικοδοµήσω αυτήν.
Νεεµ. 2,5  και είπα στον βασιλέα· “εάν ο βασιλεύς το ευρίσκη καλόν και εάν εγώ ο δούλος σου απολαµβάνω την αγαθότητά
σου και την ευµένειάν σου, ζητώ να µε αποστείλης εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν Ιερουσαλήµ, όπου υπάρχουν οι τάφοι
των προγόνων µου, δια να την ανοικοδοµήσω”.
Νεεµ. 2,6  και είπέ µοι ο βασιλεύς και η παλλακή η καθηµένη εχόµενα αυτού· έως πότε έσται η πορεία σου και πότε
επιστρέψεις; και ηγαθύνθη ενώπιον τού βασιλέως, και απέστειλέ µε, και έδωκα αυτώ όρον,
Νεεµ. 2,6  Ο βασιλεύς, πλησίον του οποίου εκάθητο η δευτέρας σειράς σύζυγός του, µε ηρώτησε· “πόσον θα διαρκέση η
πορεία σου; Και πότε θα επιστρέψης;” Ο βασιλεύς έδειξεν ευµένειαν απέναντί µου, ενέκρινε το ταξίδιόν µου και µου έδωσε
την άδειαν να αναχωρήσω. Εγώ δε ώρισα τον χρόνον της επανόδου µου.
Νεεµ. 2,7  και είπα τώ βασιλεί· ει επί τον βασιλέα αγαθόν, δότω µοι επιστολάς προς τους επάρχους πέραν τού ποταµού ώστε
παραγαγείν µε, έως έλθω επί Ιούδαν,
Νεεµ. 2,7  Και είπα στον βασιλέα· “εάν φαίνεται καλόν και αγαθόν στον βασιλέα, ας µου δώση συστατικάς επιστολάς προς
τους πέραν του ποταµού Ευφράτου διοικητάς, ώστε να µε αφήσουν να περάσω, έως ότου φθάσω εις την Ιουδαίαν.
Νεεµ. 2,8  και επιστολήν επί Ασάφ φύλακα τού παραδείσου, ός εστι τώ βασιλεί, ώστε δούναί µοι ξύλα στεγάσαι τας πύλας
και εις το τείχος της πόλεως και εις οίκον, ον εισελεύσοµαι εις αυτόν. και έδωκέ µοι ο βασιλεύς ως χείρ Θεού η αγαθή.
Νεεµ. 2,8  Και µίαν άλλην επιστολήν προς τον Ασάφ, τον φύλακα του δάσους, που ανήκει εις σε τον βασιλέα, ώστε να µου
δώση ξύλα να στεγάσω τας πύλας του τείχους και δι' αυτό τούτο το τείχος της πόλεως και δια τον ιδικόν µου οίκον, στον
οποίον θα εγκατασταθώ”. Ο βασιλεύς µου έδωσε τας επιστολάς αυτάς και τούτο, διότι το αγαθόν και προστατευτικόν χέρι
του Θεού ήτο επάνω µου.
Νεεµ. 2,9  και ήλθον προς τους επάρχους πέραν τού ποταµού και έδωκα αυτοίς τας επιστολάς τού βασιλέως , και απέστειλε
µετ εµού ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάµεως και ιππείς.
Νεεµ. 2,9  Ήλθα στους διοικητάς του βασιλέως, που ευρίσκοντο εις την πέραν του ποταµού Ευφράτου χώραν, και παρέδωκα
προς αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Ο δε βασιλεύς είχε στείλει µαζή µου στρατιωτικούς αρχηγούς και ιππείς.
Νεεµ. 2,10  και ήκουσε Σαναβαλλάτ ο Αρωνί και Τωβία ο δούλος Αµµωνί, και πονηρόν αυτοίς εγένετο ότι ήκει ο άνθρωπος
ζητήσαι αγαθόν τοίς υιοίς Ισραήλ.
Νεεµ. 2,10     Οταν επληροφορήθη ο Σαναβαλλάτ, ο Αρωνίτης και ο Τωβίας ο δούλος του ο Αµµωνίτης αυτά, ότι δηλαδή
ήλθεν άνθρωπος από την Περσίαν να βοηθήση τους Ισραηλίτας, τα εθεώρησαν πολύ κακά.
Νεεµ. 2,11  Καί ήλθον εις Ιερουσαλήµ και ήµην εκεί ηµέρας τρεις.
Νεεµ. 2,11  Εγώ ήλθα εις την Ιερουσαλήµ και ανεπαύθην εκεί τρεις ηµέρας.
Νεεµ. 2,12  και ανέστην νυκτός εγώ και άνδρες ολίγοι µετ εµού· και ουκ απήγγειλα ανθρώπω τι ο Θεός δίδωσιν εις καρδίαν
µου τού ποιήσαι µετά τού Ισραήλ, και κτήνος ουκ έστι µετ εµού, ει µη το κτήνος, ώ εγώ επιβαίνω επ αυτώ.
Νεεµ. 2,12     Κατόπιν κατά την νύκτα εσηκώθηκα εγώ και ολίγοι άνδρες, οι οποίοι ήσαν µαζή µου. Δεν εγνωστοποίησα
όµως εις κανένα άνθρωπον, ποίας αποφάσεις είχε θέσει ο Θεός εις την καρδίαν µου, δια να τας πραγµατοποιήσω εις όφελος
του ισραηλιτικού λαού. Κανένα άλλο µεταγωγικόν ζώον δεν είχα, πλην εκείνου στο οποίον εγώ επέβαινα.
Νεεµ. 2,13  και εξήλθον εν πύλη τού Γωληλά και προς στόµα πηγής των συκών και εις πύλην της κοπρίας και ήµην
συντρίβων εν τώ τείχει Ιερουσαλήµ, ό αυτοί καθαιρούσι και πύλαι αυτής κατεβρώθησαν πυρί.



Νεεµ. 2,13     Εβγήκα, λοιπόν, από την πύλην του τείχους, η οποία ωνοµάζετο Γωληλά και διηυθύνθην στο στόµιον της
πηγής των συκιών προς την πύλην της κοπρίας. Εκεί παρέµεινα και παρατηρούσα το τείχος της Ιερουσαλήµ, το οποίον
εκείνοι είχαν κρηµνίσει και τας πύλας της, αι οποίαι είχαν καταφαγωθή από το πυρ.
Νεεµ. 2,14  και παρήλθον επί πύλην τού Αΐν και εις κολυµβήθραν τού βασιλέως, και ουκ ήν τόπος τώ κτήνει παρελθείν
υποκάτω µου.
Νεεµ. 2,14     Ηλθα εις την πύλην Αίν και εις την δεξαµένην του βασιλέως. Δεν υπήρχεν όµως δίοδος να πέραση το
υποζύγιον, επί του οποίου εγώ επέβαινα.
Νεεµ. 2,15  και ήµην αναβαίνων εν τώ τείχει χειµάρου νυκτός και ήµην συντρίβων εν τώ τείχει, και ήµην εν πύλη της
φάραγγος και επέστρεψα.
Νεεµ. 2,15     Από εκεί, εν καιρώ νυκτός, ανέβηκα στο τείχος, το οποίον ήτο πλησίον του χειµάρρου. Εκεί παρέµεινα και
παρετήρουν το τείχος. Κατόπιν δια της πύλης της φάραγγος επέστρεψα εκεί, από όπου εξεκίνησα.
Νεεµ. 2,16  τότε οι φυλάσσοντες ουκ έγνωσαν τι επορεύθην και τι εγώ ποιώ, και τοίς Ιουδαίοις και τοίς ιερεύσι και τοίς
εντίµοις και τοίς στρατηγοίς και τοίς καταλοίποις τοίς ποιούσι τα έργα, έως τότε ουκ απήγγειλα.
Νεεµ. 2,16     Οι φρουροί δεν κατώρθωσαν να µάθουν, που µετέβην και τι έκαµα. Μέχρι δε εκείνης της ώρας δεν είχα
ανακοινώσει τίποτε στους Ιουδαίους, στους ιερείς, στους επισήµους, στους αρχηγούς, ούτε και στον υπόλοιπον λαόν, οι
οποίοι ησχολούντο µε τα έργα.
Νεεµ. 2,17  και είπα προς αυτούς· υµείς βλέπετε την πονηρίαν ταύτην, εν ή εσµεν εν αυτή, πώς Ιερουσαλήµ έρηµος και αι
πύλαι αυτής εδόθησαν πυρί· δεύτε και διοικοδοµήσωµεν το τείχος Ιερουσαλήµ, και ουκ εσόµεθα έτι όνειδος.
Νεεµ. 2,17     Είπα µόνον εις αυτούς· “Βλέπετε σεις την θλιβεράν αυτήν κατάστασιν εις την οποίαν ευρισκόµεθα . Πως
δηλαδή η Ιερουσαλήµ είναι ερηµωµένη και αι πύλαι αυτής έχουν παραδοθή εις την φωτιάν. Εµπρός, λοιπόν, να
ανοικοδοµήσωµεν το τείχος της Ιερουσαλήµ, ώστε να µη είµεθα πλέον αντικείµενον εξευτελισµού και εµπαιγµού”.
Νεεµ. 2,18  και απήγγειλα αυτοίς την χείρα τού Θεού, ή εστιν αγαθή επ εµέ, και τους λόγους τού βασιλέως, ούς είπέ µοι, και
είπα· αναστώµεν και οικοδοµήσωµεν. και εκραταιώθησαν αι χείρες αυτών εις το αγαθόν.
Νεεµ. 2,18     Τοτε διηγήθην εις αυτούς ότι το προστατευτικόν χέρι του Θεού ευρίσκεται επάνω µου και τους ανέφερα τους
λόγους του βασιλέως, αυτούς τους οποίους εκείνος µου είπε. Και τους είπα· “Ας οηκωθώµεν και ας ανοικοδοµήσωµεν τα
τείχη”. Επειτα από τα λόγιά µου αυτά ενεθαρρύνθησαν και ενισχύθησαν αυτοί στο καλόν τούτο έργον.
Νεεµ. 2,19  και ήκουσε Σαναβαλλάτ ο Αρωνί και Τωβία ο δούλος ο Αµµωνί και Γησάµ ο Αραβί και εξεγέλασαν ηµάς και
ήλθον εφ ηµάς και είπαν· τι το ρήµα τούτο, ό υµείς ποιείτε; ή επί τον βασιλέα υµείς αποστατείτε;
Νεεµ. 2,19     Οταν όµως επληροφρήθησαν τούτο ο Σαναδολλάτ ο Αρωνίτης και Τωβίας ο Αµµωνίτης ο δούλος και Γησάµ ο
καταγόµενος από την Αραβίαν, µας ενέπαιξαν, ήλθον προς ηµάς και µας είπαν· Τι είναι αυτό το οποίον σεις κάµνετε;
Επαναστατείτε λοιπόν εναντίον του βασιλέως;
Νεεµ. 2,20  και επέστρεψα αυτοίς λόγον και είπα αυτοίς· ο Θεός τού ουρανού, αυτός ευοδώσει ηµίν, και ηµείς δούλοι αυτού
καθαροί, και οικοδοµήσοµεν· και υµίν ουκ έστι µερίς και δικαιοσύνη και µνηµόσυνον εν Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 2,20    Απήντησα προς αυτούς και τους είπα. Ο Θεός του ουρανού, αυτός θα κατευοδώση το έργον µας, διότι ηµείς
είµεθα οι αληθινοί και καθαροί δούλοι του και θα ανοικοδοµήσωµεν την πόλιν µας. Σεις δεν έχετε κανένα µερίδιον εις
αυτήν και κανένα δικαίωµα δια σας, άλλωστε, κανείς ποτέ λόγος δεν έγινεν εις την πόλιν της Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Νεεµ. 3,1  Καί ανέστη Ελιασούβ ο ιερεύς ο µέγας και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και ωκοδόµησαν την πύλην την προβατικήν .
αυτοί ηγίασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και έως πύργου των εκατόν ηγίασαν έως πύργου Αναµεήλ
Νεεµ. 3,1  Εσηκώθη πρώτος ο αρχιερεύς Ελιασούβ και οι συγγενείς αυτού ιερείς και ανοικοδόµησαν την πύλην του τείχου
την λεγοµένην προβατικήν. Αυτοί έθεσα τας θύρας της και την καθιέρωσαν από του πύργου των εκατόν έως του πύργοι
του Αναµεήλ.
Νεεµ. 3,2  και επί χείρας ανδρών υιών Ιεριχώ και επί χείρας υιών Ζακχούρ, υιού Αµαρί.
Νεεµ. 3,2  Πλησίον αυτών ειργάσθησαν δια την ανοικοδόµησιν του τείχου άνδρες εκ της πόλεως Ιεριχώ , πλησίον δε των
ανδρών αυτών ειργάσθησαν κα τα παιδιά του Ζακχούρ, υιού του Αµαρί.
Νεεµ. 3,3  και την πύλην την ιχθυηράν ωκοδόµησαν υιοί Ασανά· αυτοί εστέγασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και
κλείθρα αυτής και µοχλούς αυτής.
Νεεµ. 3,3  Την πύλην του τείχους, η οποία ελέγετο ιχθυηρά, ανοικοδόµησαν οι υιοί του Ασανά. Οι ίδιοι την εστέγασαν,
ετοποθέτησαν τας θύρας της και έθεσαν τα κλειδιά και τους µοχλούς της.
Νεεµ. 3,4  και επί χείρα αυτών κατέσχεν από αµώθ υιός Ουρία, υιού Ακκώς. και επί χείρα αυτών κατέσχε Μοσολλάµ υιός
Βαραχίου υιού Μαζεβήλ, και επί χείρα αυτών κατέσχε Σαδώκ υιός Βαανά.
Νεεµ. 3,4  Πλησίον αυτών ειργάσθη ο Ραµώθ, υιός του Ουρία, υιού του Ακκώς. Πλησίον πάλιν αυτώ ειργάσθησαν ο
Μοσολλάµ υιός του Βαραχίου, υιού του Μαζεβήλ. Και κοντά ει αυτούς ειργάσθη ο Σαδώκ, υιός του Βαανά.
Νεεµ. 3,5  και επί χείρα αυτών κατέσχοσαν οι Θεκωΐµ, και αδωρηέµ ουκ εισήνεγκαν τράχηλον αυτών εις δουλείαν αυτών.
Νεεµ. 3,5  Πλησίον αυτών ειργάσθησαν ο κάτοικοι της Θεκωέ. Οι αρχηγοί όµως αυτών δεν επροθυµοποιήθησαν να
προσφέρουν την συνδροµήν των εις την εργασία αυτήν.
Νεεµ. 3,6  και την πύλην Ιασαναΐ εκράτησαν Ιωϊδά υιός Φασέκ και Μεσουλάµ υιός Βασωδία· αυτοί εστέγασαν αυτήν και
έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και µοχλούς αυτής.
Νεεµ. 3,6  Την πύλην του τείχους, η οποία ωνοµάζετο Ιασαναΐ (δηλαδή παλαιά), επεσκεύασαν ο Ιωϊδάα υιός του Φασέκ, και
ο Μεσουλάµ υιός του Βασωδία. Αυτοί τη εστέγασαν, ετοποθέτησαν τας θύρας της, τα κλειδιά της και τους µοχλούς της.
Νεεµ. 3,7  και επί χείρα αυτών εκράτησαν Μαλτίας ο Γαβαωνίτης και Ευάρων ο Μηρωνωθίτης, άνδρες της Γαβαών και της
Μασφά έως θρόνου τού άρχοντος τού πέραν τού ποταµού,
Νεεµ. 3,7  Πλησίον αυτών ειργάσθησαν ο Μαλτίας, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Γαβαωων, ο Ευάρων που κατήγετο
από την πόλιν Μηρωνώθ. Οι άνδρες της Γαβαών και της Μασφά ειργάσθησαν µέχρι του διοικητηρίου, όπου είχε την έδραν
του ο πέραν του ποταµού Ευφράτου διοικητής.
Νεεµ. 3,8  και παρ αυτόν παρησφαλίσατο Οζιήλ υιός Αραχίου πυρωτών. και επί χείρα αυτών εκράτησεν Ανανίας υιός τού



ωκεΐµ, και κατέλιπον Ιερουσαλήµ έως τού τείχους τού πλατέος.
Νεεµ. 3,8  Παραπλεύρως προς αυτόν ειργάσθη ο Οζιήλ ο υιός του Αραχίου, ένας από τους χρυσοχόους. Πλησίον αυτών
ειργάσθη ο Ανανίας, ο υιός του Ρωκεΐµ. Αφήκαν όµως ένα µέρος της αρχαίας πόλεως Ιερουσαλήµ µέχρι του πλατέος
τείχους.
Νεεµ. 3,9  και επί χείρα αυτών εκράτησε αφαΐα υιός Σούρ, άρχων ηµίσους περιχώρου Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 3,9  Πλησίον αυτών ειργάσθη ο Ραφαΐα υιός του Σούρ, αρχηγός της ηµισείας περιοχής της Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 3,10  και επί χείρα αυτών εκράτησεν Ιεδαΐα υιός Ερωµάφ και κατέναντι οικίας αυτού. και επί χείρα αυτού εκράτησεν
Αττούθ υιός Ασαβανία.
Νεεµ. 3,10     Πλησίον αυτώ ειργάσθη ο Ιεδαΐα, υιός του Ερωµάφ, απέναντι της οικίας του. Πλησίον αυτού ειργάσθη ο
Αττούθ, υιός του Ασαβανία.
Νεεµ. 3,11  και δεύτερος εκράτησε Μελχίας υιός Ηράµ και Ασούβ υιός Φαάτ Μωάβ και έως πύργου των θαννουρίµ.
Νεεµ. 3,11  Επειτα δε από αυτόν δεύτερος ειργάσθη ο Μελχίας υιός του Ηράµ, και ο Ασούβ, ο υιός του Φαάτ Μωάβ. Αυτοί
επεσκεύασαν άλλο µέρος του τείχους µέχρι, του πύργου των κλιβάνων.
Νεεµ. 3,12  και επί χείρα αυτού εκράτησε Σαλλούµ υιός Αλλωής άρχων ηµίσους περιχώρου Ιερουσαλήµ, αυτός και αι
θυγατέρες αυτού.
Νεεµ. 3,12     Πλησίον δε αυτού ειργάσθη ο Σαλλούµ, ο υιός του Αλλωής, ο οποίος ήτο διοικητής της άλλης ηµισείας
περιοχής της Ιερουσαλήµ. Ειργάσθη δε αυτός µαζή µε τας θυγατέρας του.
Νεεµ. 3,13  την πύλην της φάραγγος εκράτησαν Ανούν και οι κατοικούντες Ζανώ· αυτοί ωκοδόµησαν αυτήν και έστησαν
θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και µοχλούς αυτής και χιλίους πήχεις εν τώ τείχει έως της πύλης της κοπρίας.
Νεεµ. 3,13  Την πύλην του τείχους, η οποία ευρίσκετο πλησίον της φάραγγος επιδιόρθωσαν ο Ανούν και οι κάτοικοι της
πόλεως Ζανώ. Αυτοί την ανοικοδόµησαν, έστησαν τας θύρας της και ετοποθέτησαν τα κλειδιά της και τους µοχλούς της.
Αυτοί επιδιόρθωσαν έκτασιν τείχους χιλίων πήχεων µέχρι της πύλης του τείχους, η οποία ανοµάζετο “πύλη κοπρίας”.
Νεεµ. 3,14  και την πύλην της κοπρίας εκράτησε Μελχία υιός ηχάβ άρχων περιχώρου Βηθακχαρίµ, αυτός και οι υιοί αυτού,
και εσκέπασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και µοχλούς αυτής.
Νεεµ. 3,14     Αυτήν δε την πύλην της κοπρίας επιδιόρθωσε, µαζή µε τους υιούς του, ο Μελχία ο υιός του Ρηχάβ διοικητής
της περιοχής Βηθακχαρίµ, την εσκέπασεν, έστησε τας θύρας της, ετοποθέτησε τα κλειδιά και τους µοχλούς της.
Νεεµ. 3,15  την δε πύλην της πηγής ησφαλίσατο Σαλωµών υιός Χολεζέ άρχων µέρους της Μασφά· αυτός εξωκοδόµησεν
αυτήν και εστέγασεν αυτήν και έστησε τας θύρας αυτής και µοχλούς αυτής και το τείχος κολυµβήθρας των κωδίων τή
κουρά τού βασιλέως και έως των κλιµάκων των καταβαινουσών από πόλεως Δαυίδ.
Νεεµ. 3,15  Ο Σαλωµών, υιός του Χολεζέ, διοικητής της περιοχής Μασφά επιδιώρθωσε την πύλην του τείχους, η οποία
ονοµάζετο “πηγή”. Αυτός την ανοικοδόµησε, την εστέγασεν, ετοποθέτησε τας θύρας και τους µοχλούς της. Αυτός έκτισε το
τείχος της δεξαµενής του τείχους του βασιλέως έως εις τα σκαλοπάτια, που κατέβαιναν από την πόλιν Δαυίδ.
Νεεµ. 3,16  οπίσω αυτού εκράτησε Νεεµίας υιός Αζαβούχ άρχων ηµίσους περιχώρου Βηθσούρ έως κήπου τάφου Δαυίδ και
έως της κολυµβήθρας της γεγονυίας και έως Βηθαγγαρίµ.
Νεεµ. 3,16     Πλησίον αυτού ο Νεεµίας, υιός του Αζαβούχ, διοικητής της ηµισείας περιοχής Βηθσούρ επιδιόρθωσε το τείχος
µέχρι της θέσεως απέναντι του κήπου του τάφου του Δαυίδ και µέχρι της δεξαµενής που εκτίσθη ήδη και µέχρι του οίκου
των θαρραλέων πολεµιστών.
Νεεµ. 3,17  οπίσω αυτού εκράτησαν οι Λευίται, αούµ υιός Βανί. επί χείρα αυτού εκράτησεν Ασαβία άρχων ηµίσους
περιχώρου Κεϊλά τώ περιχώρω αυτού.
Νεεµ. 3,17  Πλησίον δε αυτού ειργάσθησαν οι Λευίται και ο Ραούµ υιός του Βανί. Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Ασαβία ο
διοικητής της ηµισείας περιοχής Κεϊλά εις την περιοχήν αυτήν.
Νεεµ. 3,18  και µετ αυτόν εκράτησαν αδελφοί αυτών Βενεΐ υιός Ηναδάδ άρχων ηµίσους περιχώρου Κεϊλά.
Νεεµ. 3,18     Πλησίον αυτού ειργάσθησαν οι αδελφοί του υπό την εποπτείαν του Βενεΐ, υιού του Ηναδάδ, διοικητού του
δευτέρου ηµίσεως της Κεϊλά.
Νεεµ. 3,19  και εκράτησαν επί χείρα αυτού Αζούρ υιός Ιησού, άρχων τού Μασφαί, µέτρον δεύτερον πύργου αναβάσεως της
συναπτούσης της γωνίας.
Νεεµ. 3,19     Εν συνεχεία προς αυτόν ειργάσθη ο Αζούρ, υιός του Ιησού, ο διοικητής της Μασφαί. Αυτός επιδιόρθωσε το
δεύτερον τµήµα του τείχους της “αναβάσεως” παρά το γωνιακόν αντιστήριγµα.
Νεεµ. 3,20  µετ αυτόν εκράτησε Βαρούχ υιός Ζαβού µέτρον δεύτερον από της γωνίας έως θύρας Βηθελιασούβ τού ιερέως τού
µεγάλου.
Νεεµ. 3,20     Επειτα από αυτόν ειργάσθη ο Βαρούχ ο υιός του Ζαβού εις άλλο τµήµα από του γωνιακού αντερείσµατος , µέχρι
της θύρας του οίκου Βηθελιασούβ του αρχιερέως.
Νεεµ. 3,21  µετ αυτόν εκράτησε Μεραµώθ υιός Ουρία, υιού Ακκώς, µέτρον δεύτερον από θύρας Βηθελιασούβ έως εκλείψεως
Βηθελιασούβ.
Νεεµ. 3,21     Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Μεραµώθ, υιός του Ουρία, υιού του 'Ακκως, στο άλλο τµήµα από του οίκου
Βηθελιασούβ µέχρι του άκρου της οικίας αυτού.
Νεεµ. 3,22  και µετ αυτόν εκράτησαν οι ιερείς άνδρες Εκχεχάρ.
Νεεµ. 3,22     Πλησίον του ειργάσθησαν οι ιερείς, οι οποίοι κατήγοντο από την Εκχεχάρ.
Νεεµ. 3,23  και µετ αυτόν εκράτησε Βενιαµίν και Ασούβ κατέναντι οίκου αυτών. και µετ αυτόν εκράτησεν Αζαρίας υιός
Μαασίου, υιού Ανανία εχόµενα οίκου αυτού.
Νεεµ. 3,23     Πλησίον αυτού επίσης ειργάσθη ο Βενιαµίν και ο Ασούβ απέναντι από τας οικίας των. Εν συνεχεία ειργάσθη ο
Αζαρίας, ο υιός του Μαασίου, υιού του Ανανία πλησίον του ιδικού του οίκου.
Νεεµ. 3,24  και µετ αυτόν εκράτησε Βανί υιός Αδάδ µέτρον δεύτερον από Βηθαζαρία έως της γωνίας και έως της καµπής
Νεεµ. 3,24     Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Βανί, ο υιός του Αδάδ, και επιδιώρθωσε άλλο τµήµα του τείχους από την οικίαν του
Αζαρίου µέχρι της γωνίας και µέχρι της στροφής.
Νεεµ. 3,25  Φαλάχ υιού Ευζαΐ εξεναντίας της γωνίας, και ο πύργος ο εξέχων εκ τού οίκου τού βασιλέως ο ανώτερος ο της
αυλής της φυλακής. και µετ αυτόν Φαδαΐα υιός Φόρος.



Νεεµ. 3,25     Ο Φαλάχ, υιός του Ευζαΐ, επιδιώρθωσε το τείχος το απέναντι της γωνίας του υψηλού πύργου που εξέχει από τον
βασιλικόν οίκον, τον ευρισκόµενον πλησίον της αυλής των λάκων. Εν συνεχεία από αυτόν ειργάση ο Φαδαΐα, υιός του
Φορος.
Νεεµ. 3,26  και οι ναθινίµ ήσαν οικούντες εν τώ Ωφάλ έως κήπου πύλης τού ύδατος εις ανατολάς, και ο πύργος ο εξέχων.
Νεεµ. 3,26     Οι υπηρέται του ναού κατοικούσαν στο Ωφάλ έως εις την τοποθεσίαν άνω του ύδατος προς ανατολάς και του
εξέχοντος πύργου.
Νεεµ. 3,27  και µετ αυτόν εκράτησαν οι Θεκωΐµ µέτρον δεύτερον εξεναντίας τού πύργου τού µεγάλου τού εξέχοντος και έως
τού τείχους τού Οφλά.
Νεεµ. 3,27     Πλησίον αυτού ειργάσθησαν οι κάτοικοι της Θεκωέ και επιδιόρθωσαν άλλο τµήµα απέναντι του µεγάλου
πύργου, οποίος και εξείχε µέχρι του τείχους του Οφλά.
Νεεµ. 3,28  ανώτερον πύλης των ίππων εκράτησαν οι ιερείς, ανήρ εξεναντίας οίκου εαυτού.
Νεεµ. 3,28     Υπεράνω από την πύλην, η οποία ωνοµάζετο πύλη των ίππων, ειργάσθησαν οι ιερείς, ο καθένας απέναντι από
την οικίαν του.
Νεεµ. 3,29  και µετ αυτόν εκράτησε Σαδδούκ υιός Εµµήρ εξεναντίας οίκου εαυτού. και µετ αυτόν εκράτησε Σαµαΐα υιός
Σεχενία φύλαξ της πύλης της ανατολής.
Νεεµ. 3,29     Πλησίον δε αυτών ειργάσθησαν ο Σαδδούκ, υιός του Εµµήρ έναντι της οικίας του. Πλησίον αυτού ειργάσθη ο
Σαµαΐας, υιός του Σεχενία, ο θυρωρός της ανατολικής πύλης.
Νεεµ. 3,30  µετ αυτόν εκράτησεν Ανανία υιός Σελεµία και Ανώµ υιός Σελέφ, ο έκτος, µέτρον δεύτερον. µετ αυτόν εκράτησε
Μεσουλάµ υιός Βαραχία εξεναντίας γαζοφυλακίου αυτού.
Νεεµ. 3,30     Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Ανανίας, υιός του Σελεµία και ο Ανώµ ο έκτος υιός του Σιλέφ και επιδιόρθωσαν
άλλο τµήµα του τείχους. Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Μεσουλάµ, υιός του Βαραχίου, απέναντι της µεγάλης του αιθούσης.
Νεεµ. 3,31  µετ αυτόν εκράτησε Μελχία υιός τού Σαρεφί έως Βηθαναθινίµ και οι ροπωπώλαι απέναντι πύλης τού Μαφεκάδ
και έως αναβάσεως της καµπής.
Νεεµ. 3,31  Πλησίον αυτού ειργάσθη ο Μελχία, υιός του Σαρεφί, και επιδιόρθωσε τµήµα του τείχους µέχρι της οικίας των
υπηρετών και των µικροπωλητών, απέναντι της πύλης του Μαφεκάδ και µέχρι της ανωφερείας της καµπής.
Νεεµ. 3,32  και ανά µέσον της πύλης της προβατικής εκράτησαν οι χαλκείς και οι ροπωπώλαι.
Νεεµ. 3,32     Ανάµεσα δε από την πύλην του τείχους, η οποία ωνοµάζετο προβατική, ειργάσθησαν οι χαλκείς και οι
µικρέµποροι.
Νεεµ. 3,33  Καί εγένετο ηνίκα ήκουσε Σαναβαλλάτ ότι ηµείς οικοδοµούµεν το τείχος, και πονηρόν αυτώ εφάνη, και ωργίσθη
επί πολύ και εξεγέλα επί τοίς Ιουδαίοις.
Νεεµ. 3,33     Οταν ο Σαναβαλλάτ επληροφορήθη ότι ηµείς ανοικοδοµούµεν το τείχους του εφάνη αυτό πολύ κακόν ,
ωργίσθη πολύ και ενέπαιζεν ηµάς τους Ιουδαίους.
Νεεµ. 3,34  και είπεν ενώπιον των αδελφών αυτού· αύτη η δύναµις Σοµόρων, ότι οι Ιουδαίοι ούτοι οικοδοµούσι την εαυτών
πόλιν; άρα θυσιάζουσιν; άρα δυνήσονται; και σήµερον ιάσονται τους λίθους µετά το χώµα γενέσθαι γής καυθέντας;
Νεεµ. 3,34     Ελεγε δε ενώπιον των αδελφών του, δηλαδή του στρατού της Σαµαρείας, ότί, “οι Ιουδαίοι αυτοί ανοικοδοµούν
την πόλιν των; Αρα θέλουν να προσφερουν θυσίαν στον Θεόν των; Θα ηµπορέσουν όµως να πράξουν κάτι τέτοιο; Θα
αναζωογονήσουν τους λίθους, οι οποίοι έπειτα από την πυρκαϊάν έγιναν χώµα;”
Νεεµ. 3,35  και Τωβίας ο Αµµανίτης εχόµενα αυτού ήλθε και είπε προς αυτούς· µη θυσιάζουσιν ή φάγονται επί τού τόπου
αυτών; ουχί αναβήσεται αλώπηξ και καθελεί το τείχος λίθων αυτών;
Νεεµ. 3,35     Ο Τωβίας ο Αµµανίτης, ο οποίος ήτο πλησίον του, ήλθε και είπε προς αυτόν και τους περί αυτόν· “µήπως θα
ηµπορέσουν να θυσιάσουν στο θυσιαστήριον ζώα και να φάγουν αυτά στον τόπον των; Είναι τόσον ασθενείς, ώστε µία και
µόνη αλώπηξ είναι εις θέσιν να κρηµνίση το τείχος των”. Ο Νεεµίας όταν επληροφορήθη αυτά κατέφυγεν εις προσευχήν
και είπε προς τον Θεόν·
Νεεµ. 3,36  άκουσον, ο Θεός ηµών, ότι εγενήθηµεν εις µυκτηρισµόν,
Νεεµ. 3,36     “άκουσε συ ο Θεός ηµών, την απειλήν αυτήν, διότι εγίναµεν περίγελως και χλευασµός αυτών.
Νεεµ. 3,37 και επίστρεψον ονειδισµόν αυτών εις κεφαλήν αυτών και δός αυτούς εις µυκτηρισµόν εν γη αιχµαλωσίας και µη
καλύψης επί ανοµίαν.
Νεεµ. 3,37     Στρέψε, Κυριε, τον περίγελών των εις την κεφαλήν των και παράδωσε αυτούς εις εµπαιγµόν, αιχµαλώτους εις
την ξένην γην, µη τους συγχωρήσης αυτήν την παρανοµίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Νεεµ. 4,1  Καί εγένετο ως ήκουσε Σαναβαλλάτ και Τωβία και οι Άραβες και οι Αµµανίται ότι ανέβη η φυή τοίς τείχεσιν
Ιερουσαλήµ, ότι ήρξαντο αι διασφαγαί αναφράσσεσθαι, και πονηρόν αυτοίς εφάνη σφόδρα·
Νεεµ. 4,1  Οταν επληροφορήθησαν ο Σαναβαλλάτ, ο Τωβίας, οι Αραβες και οι Αµµωνίται, ότι η επιδιόρθωσις και ανέγερσις
των τειχών της Ιερουσαλήµ είχεν αρκετά προχωρήσει, και ότι αι ρωγµαί του τείχους είχαν φραγή, κατελήφθησαν υπό
µανίας, διότι τους εφάνη το γεγονός αυτό πολύ κακόν και ανυπόφορον.
Νεεµ. 4,2  και συνήχθησαν πάντες επί το αυτό ελθείν παρατάξασθαι εν Ιερουσαλήµ και ποιήσαι αυτήν αφανή.
Νεεµ. 4,2  Συνησπίσθησαν, λοιπόν, όλοι και συνεκεντρώθησαν στο αυτό µέρος, δια να επέλθουν και αντιπαραταχθούν
εναντίον της Ιερουσαλήµ µε τον σκοπόν να την εξαφανίσουν εξ ολοκλήρου.
Νεεµ. 4,3 και προσηυξάµεθα προς τον Θεόν ηµών και εστήσαµεν προφύλακας επ αυτούς ηµέρας και νυκτός από προσώπου
αυτών.
Νεεµ. 4,3  Τοτε ηµείς προσηυχήθηµεν προς τον Θεόν µας, συγχρόνως δε εγκατεστήσαµεν και φρουράν εναντίον αυτών
ηµέραν και νύκτα, δια να προφυλαχθώµεν από την επιδροµήν των.
Νεεµ. 4,4  και είπεν Ιούδας· συνετρίβη η ισχύς των εχθρών, και ο χούς πολύς, και ηµείς ου δυνησόµεθα οικοδοµείν εν τώ
τείχει.
Νεεµ. 4,4  Οι Ιουδαίοι είπαν τότε. “Η δύναµις των εχθρών µας µε τον συνασπισµόν των έγινε µεγάλη. Αφ' ετέρου τα ερείπια
του τείχους είναι πολλά και δεν θα ηµπορέσωµεν ηµείς να συνεχίσωµεν το έργον της ανοικοδοµήσεως στο τείχος”.



Νεεµ. 4,5  και είπαν οι θλίβοντες ηµάς· ου γνώσονται και ουκ όψονται έως ότου έλθωµεν εις µέσον αυτών και φονεύσωµεν
αυτούς και καταπαύσωµεν το έργον.
Νεεµ. 4,5  Οι εχθροί που µας καταστενοχωρούσαν είπαν µεταξύ των· “Δεν πρέπει να µάθουν τίποτε οι Ιουδαίοι. Δεν πρέπει
να ίδουν κανένα από ηµάς, µέχρις ότου να φθάσωµεν αιφνιδίως στο µέσον αυτών και τους φονεύσωµεν και έτσι
σταµατήσωµεν το έργον των”.
Νεεµ. 4,6  και εγένετο ως ήλθοσαν οι Ιουδαίοι οι οικούντες εχόµενα αυτών και είποσαν ηµίν· αναβαίνουσιν εκ πάντων των
τόπων εφ ηµάς.
Νεεµ. 4,6  Τοτε οι Ιουδαίοι της υπαίθρου, οι οποίοι κατοικούσαν πλησίον στους εχθρούς ηµών, ήλθαν και µας είπαν αυτά,
ότι δηλαδή εκείνοι έρχονται εναντίον µας από όλα τα µέρη, δια να µας αιφνιδιάσουν.
Νεεµ. 4,7  και έστησα εις τα κατώτατα τού τόπου κατόπισθεν τού τείχους εν τοίς σκεπεινοίς και έστησα τον λαόν κατά
δήµους µετά ροµφαιών αυτών, λόγχας αυτών και τόξα αυτών.
Νεεµ. 4,7  Αµέσως εγώ ετοποθέτησα εις τα κατώτερα µέρη, πίσω από το τείχος, εις µέρη σκεπασµένα και αθέατα,
ανθρώπους κατά δήµους, οι οποίοι ήσαν ωπλισµένοι µε µαχαίρας, λόγχας και τόξα.
Νεεµ. 4,8  και είδον και ανέστην και είπα προς τους εντίµους και προς τους στρατηγούς και προς τους καταλοίπους τού
λαού· µη φοβηθήτε από προσώπου αυτών· µνήσθητε τού Θεού ηµών τού µεγάλου και φοβερού και παρατάξασθε περί των
αδελφών υµών, υιών υµών, θυγατέρων υµών, γυναικών υµών και οίκων υµών.
Νεεµ. 4,8  Επεθεώρησα έπειτα αυτούς, εσηκώθην δε και είπα στους αξιωµατούχους άνδρας και στους στρατηγούς και στον
υπόλοιπον λαόν· “Μη φοβηθήτε εµπρός από τους εχθρούς µας. Ενθυµηθήτε τον Θεόν µας, ο οποίος είναι, µεγάλος,
τροµερός, και αντιπαραταχθήτε εναντίον των εχθρών µας υπέρ των αδελφών σας, υπέρ των υιών και.θυγατέρων σας, υπέρ
των γυναικών σας και των οικιών σας”.
Νεεµ. 4,9  και εγένετο ηνίκα ήκουσαν οι εχθροί ηµών ότι εγνώσθη ηµίν και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών , και
επεστρέψαµεν πάντες ηµείς εις το τείχος, ανήρ εις το έργον αυτού.
Νεεµ. 4,9  Οι εχθροί µας επληροφορήθησαν, ότι έγινεν εις ηµάς γνωστή η επιβουλή των, όπως και ο τρόπος της επιθέσεώς
των, και ο Θεός ενέπνευσεν εις αυτούς αποκαρδίωσιν και φόβον και διέλυσε την απόφασίν των . Και τότε ηµείς
επεστρέψαµεν όλοι εις τα τείχη, ο καθένας στο έργον του.
Νεεµ. 4,10  και εγένετο από της ηµέρας εκείνης ήµισυ των εκτετιναγµένων εποίουν το έργον και ήµισυ αυτών αντείχοντο ,
και λόγχαι και θυρεοί και τόξα και θώρακες και οι άρχοντες οπίσω παντός οίκου Ιούδα
Νεεµ. 4,10     Από την ηµέραν δε εκείνην ενώ το ήµισυ των ανδρών ησχολείτο µε την ανοικοδόµησιν των τειχών, το άλλο
ήµισυ εκρατούσαν τας λόγχας, τας ασπίδας και τα τόξα και τους θώρακας έτοιµοι προς άµυναν. Οπισθεν δε και πλησίον
αυτών ήσαν οι αρχηγοί της φυλής του Ιούδα.
Νεεµ. 4,11  των οικοδοµούντων εν τώ τείχει, και οι αίροντες εν τοίς αρτήρσιν εν όπλοις· εν µια χειρί εποίει αυτού το έργον και
εν µια εκράτει την βολίδα.
Νεεµ. 4,11  Αλλά και µεταξύ εκείνων, οι οποίοι ανοικοδοµούσαν τα τείχη, υπήρχον άνδρες, οι οποίοι έφεραν τα όπλα των
κρεµασµένα στους ώµους των. Με το ένα χέρι ανοικοδοµούσαν τα τείχη, µε το άλλο δε χέρι εκρατούσαν το βέλος.
Νεεµ. 4,12  και οι οικοδόµοι ανήρ ροµφαίαν αυτού εζωσµένος επί την οσφύν αυτού και ωκοδοµούσαν και ο σαλπίζων εν τή
κερατίνη εχόµενα αυτού.
Νεεµ. 4,12     Πολλοί δε από τους οικοδόµους έφεραν ο καθένας από αυτούς ζωσµένην γύρω από την µέσην του ροµφαίαν
και συγχρόνως οικοδοµούσαν. Πλησίον δε του Νεεµίου ευρίσκετο πάντοτε έτοιµος ο σαλπιγκτής µε την κερατίνην
σάλπιγγα.
Νεεµ. 4,13  και είπα προς τους εντίµους και προς τους άρχοντας και προς τους καταλοίπους τού λαού· το έργον πλατύ και
πολύ, και ηµείς σκορπιζόµεθα επί τού τείχους µακράν ανήρ από τού αδελφού αυτού.
Νεεµ. 4,13     Τοτε είπα προς τους αξιωµατούχους, τους αρχηγούς και τους υπολοίπους άνδρας, του λαού· “Το έργον είναι
µεγάλο. Εκτείνεται εις µεγάλην έκτασιν. Ηµείς δε είµεθα διασκορπισµένοι επάνω στο τείχος, µακράν ο ενας από τον άλλον.
Νεεµ. 4,14  εν τόπω, ού εάν ακούσητε την φωνήν της κερατίνης, εκεί συναχθήσεσθε προς ηµάς, και ο Θεός ηµών πολεµήσει
περί ηµών.
Νεεµ. 4,14     Εις όποιο, λοιπόν, σηµείον της περιοχής ακούσετε το σάλπισµα της κερατίνης σάλπιγγος, εκεί αµέσως θα
συγκεντρωθήτε πλησίον µας, δια την απόκρουσιν των εχθρών, και ο Θεός θα πολεµήση υπέρ ηµών”.
Νεεµ. 4,15  και ηµείς ποιούντες το έργον, και ήµισυ αυτών κρατούντες τας λόγχας από αναβάσεως τού όρθρου έως εξόδου
των άστρων.
Νεεµ. 4,15     Κατ' αυτόν τον τρόπον ηµείς ειργαζόµεθα δια την ανοικοδόµησιν του τείχους. Το ήµισυ από ηµάς εκρατούσε
λόγχας έτοιµον δια πόλεµον από πολύ πρωϊ µέχρι το βράδυ που θα έβγαιναν τα άστρα.
Νεεµ. 4,16  και εν τώ καιρώ εκείνω είπα τώ λαώ· έκαστος µετά τού νεανίσκου αυτού αυλίσθητε εν µέσω Ιερουσαλήµ, και
έστω υµίν η νύξ προφυλακή και η ηµέρα έργον.
Νεεµ. 4,16     Κατά την εποχήν εκείνην είπα στον λαόν· “Ο καθένας από ηµάς ας διανυκτερεύη µε τον υπηρέτην του εντός
της Ιερουσαλήµ, ώστε κατά την νύκτα να είναι φρουρός σας κατά δε την ηµέραν ας επιδοθή στο έργον του”.
Νεεµ. 4,17  και ήµην εγώ και οι άνδρες της προφυλακής οπίσω µου, και ουκ ήν εξ ηµών εκδιδυσκόµενος ανήρ τα ιµάτια
αυτού.
Νεεµ. 4,17     Εγώ και οι άνδρες της φρουράς, οι οποίοι ήσαν µαζή µου, ποτέ δεν εβγάλαµεν τα ενδύµατά µας. Ευρισκόµεθα
πάντοτε εις επιφυλακήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Νεεµ. 5,1  Καί η κραυγή τού λαού και γυναικών αυτών µεγάλη προς τους αδελφούς αυτών τους Ιουδαίους.
Νεεµ. 5,1  Μεγάλη όµως κατακραυγή των ανδρών και των γυναικών ηγέρθη εναντίον µερικών εκ των αδελφών των των
Ιουδαίων.
Νεεµ. 5,2  και ήσάν τινες λέγοντες· εν υιοίς ηµών και εν θυγατράσιν ηµών ηµείς πολλοί· και ληψόµεθα σίτον και φαγόµεθα
και ζησόµεθα.
Νεεµ. 5,2  Μεταξύ αυτών ήσαν και µερικοί οι οποίοι έλεγαν· “Με τους υιούς και τας θυγατέρας µας ηµείς είµεθα πολλοί εις



εκάστην οικογένειαν. Εχοµεν ανάγκην από ψωµί, δια να φάγωµεν και να ζήσωµεν”.
Νεεµ. 5,3  και εισί τινες λέγοντες· αγροί ηµών και αµπελώνες ηµών και οικίαι ηµών, ηµείς διεγγυώµεν, και ληψόµεθα σίτον
και φαγόµεθα.
Νεεµ. 5,3  Υπήρξαν δε και µερικοί άλλοι οι οποίοι έλεγαν· “Είµεθα πρόθυµοι να υποθηκεύσωµεν τους αγρούς µας και τους
αµπελώνας µας και τα σπίτια µας δια να λάβωµεν σίτον, να φάγωµεν και να ζήσωµεν”.
Νεεµ. 5,4  και εισί τινες λέγοντες· εδανεισάµεθα αργύριον εις φόρους τού βασιλέως, αγροί ηµών και αµπελώνες ηµών και
οικίαι ηµών·
Νεεµ. 5,4  Και µερικοί έλεγαν· δια να καταβάλωµεν τον βασιλικόν φόρον εδανείσθηµεν χρήµατα µε υποθήκην των αγρών
µας, των αµπελώνων µας, των σπιτιών µας.
Νεεµ. 5,5  και νύν ως σάρξ αδελφών ηµών σάρξ ηµών, ως υιοί αυτών υιοί ηµών. και ιδού ηµείς καταδυναστεύοµεν τους
υιούς ηµών και τας θυγατέρας ηµών εις δούλους, και εισιν από θυγατέρων ηµών καταδυναστευόµεναι, και ουκ έστι
δύναµις χειρών ηµών, και αγροί ηµών και αµπελώνες ηµών τοίς εντίµοις.
Νεεµ. 5,5  Και τώρα έχοµεν όλοι συγγένειαν αίµατος µεταξύ µας. Η σαρξ των αδελφών µας, οι οποίοι σήµερον µας
καταδυναστεύουν, είναι σαρξ ιδική µας· όπως επίσης τα παιδιά αυτών είναι και ιδικά µας παιδιά. Ιδού όµως ότι ηµείς
ένεκα των χρεών, που έχοµεν συνάψει, παρεδώσαµεν εις αυτούς τα παιδιά µας δούλους και τας θυγατέρας µας ως δούλας.
Δεν έχοµεν δε την δύναµιν να τους απελευθερώσωµεν, διότι οι αγροί µας και τα αµπέλια µας ανήκουν στους πλουσίους
δανειστάς µας”.
Νεεµ. 5,6  και ελυπήθην σφόδρα, καθώς ήκουσα την κραυγήν αυτών και τους λόγους τούτους .
Νεεµ. 5,6  Οταν ήκουσα την κραυγήν των και τους παραπονετικούς αυτούς λόγους των , ελυπήθην πάρα πολύ.
Νεεµ. 5,7  και εβουλεύσατο καρδία µου επ εµέ, και εµαχεσάµην προς τους εντίµους και τους άρχοντας και είπα αυτοίς·
απαιτήσει ανήρ τον αδελφόν αυτού, ά υµείς απαιτείτε. και έδωκα επ αυτούς εκκλησίαν µεγάλην
Νεεµ. 5,7  Αφού ενδοµύχως ηρεύνησα και εµελέτησα το ζήτηµά των, εφιλονείκησα και επετίµησα τους πλουσίους και τους
ο έχοντας Ιουδαίους και είπα προς αυτούς· “σεις, λοιπόν, δανείζετε τους αδελφούς σας και απαιτείτε µε σκληρότητα να σας
πληρώνουν υπερόγκους τόκους;” Προς τακτοποίησιν δε του ζητήµατος αυτού έκαµα µεγάλην συγκέντρωσιν από τους
Ιουδαίους
Νεεµ. 5,8  και είπα αυτοίς· ηµείς κεκτήµεθα τους αδελφούς ηµών τους Ιουδαίους τους πωλουµένους τοίς έθνεσιν εν εκουσίω
ηµών· και υµείς πωλείτε τους αδελφούς υµών και παραδοθήσονται ηµίν ; και ησύχασαν και ουχ εύροσαν λόγον.
Νεεµ. 5,8  και είπα προς αυτούς· “Ηµείς εξηγοράσαµεν και απελάβοµεν ελευθέρους τους αδελφούς µας από τα έθνη, εις τα
οποία είχον πωληθή και προσεφέραµεν ο καθένας το κατά δύναµιν δια την απελευθέρωσίν των . Και σεις τώρα πωλείτε
τους αδελφούς σας, και αυτοί δια τα χρέη των θα παραδίδωνται ως δούλοι εις σας;” Οι Ιουδαίοι όταν ήκουσαν αυτά
εσίγησον διότι δεν ευρήκαν λόγους να απαντήσουν.
Νεεµ. 5,9  και είπα· ουκ αγαθός ο λόγος, ον υµείς ποιείτε· ουχ ούτως εν φόβω Θεού ηµών απελεύσεσθε από ονειδισµού των
εθνών των εχθρών ηµών.
Νεεµ. 5,9  Εγώ προσέθεσα τότε· “Δεν είναι καθόλου καλή η πράξις αυτή, που σεις κάµνετε. Μαθετε ότι δεν υπάρχει άλλος
τρόπος παρά µονάχα ο φόβος του Θεού µας, δια να αποφύγετε τον χλευασµόν από τα ειδωλολατρικά έθνη και τους
εχθρούς µας.
Νεεµ. 5,10  και οι αδελφοί µου και οι γνωστοί µου και εγώ εθήκαµεν εαυτοίς αργύριον και σίτον· εγκατελίποµεν δή την
απαίτησιν ταύτην.
Νεεµ. 5,10     Εγώ, οι αδελφοί µου, και οι γνωστοί µου εδώσαµεν δάνεια, χρήµατα και σίτον στους αδελφούς µας.
Παραιτούµεθα από κάθε απαίτησιν καταβολής του χρέους τούτου.
Νεεµ. 5,11  επιστρέψατε δή αυτοίς ως σήµερον αγρούς αυτών και αµπελώνας αυτών και ελαιώνας αυτών και οικίας αυτών·
και από τού αργυρίου τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον εξενέγκατε αυτοίς.
Νεεµ. 5,11  Αποδώσατε, λοιπόν, και σεις αµέσως τα χωράφια των, τα αµπέλια των, τα ληοστάσια των και τας οικίας των.
Και από τα χρήµατα, τιµήν του σίτου, του οίνου και του ελαίου, επιστρέψατε εις αυτούς ο,τι επήρατε ως τόκον”.
Νεεµ. 5,12  και είπαν· αποδώσοµεν, και παρ αυτών ου ζητήσοµεν, ούτως ποιήσοµεν καθώς σύ λέγεις· και εκάλεσα τους
ιερείς και ώρκισα αυτούς ποιήσαι ως το ρήµα τούτο.
Νεεµ. 5,12     Οι Ιουδαίοι απήντησαν· “Θα αποδώσωµεν όσα ελάβοµεν από αυτούς και δεν θα ζητήσωµεν πλέον τίποτε από
αυτά. Θα πράξωµεν, όπως συ µας λέγεις”. Εκάλεσα τότε τους ιερείς και τους ώρκισα να πράξουν σύµφωνα µε την
υπόσχεσιν αυτήν.
Νεεµ. 5,13  και την αναβολήν µου εξετίναξα και είπα· ούτως εκτινάξαι ο Θεός πάντα άνδρα, ός ου στήσει τον λόγον τούτον,
εκ τού οίκου αυτού και εκ κόπου αυτού, και έσται ούτως εκτετιναγµένος και κενός. και είπε πάσα η εκκλησία· αµήν, και
ήνεσαν τον Κύριον. και εποίησεν ο λαός το ρήµα τούτο.
Νεεµ. 5,13  Ετίναξα τότε το επανωφόρι µου και είπα· “Ετσι κάθε άνδρα ο οποίος τυχόν θα παραβή την υπόσχεσίν του, έτσι ας
τον εκτινάξη ο Θεός από το σπίτι του, από τον κόπον του και θα είναι έξω πεταµένος και άδειος”. Είπε δε ολόκληρος η
συγκέντρωσις· Αµήν· και εδοξολόγησαν τον Κυριον και ο λαός έπραξε σύµφωνα µε την υπόσχεσιν αυτήν.
Νεεµ. 5,14  Από της ηµέρας, ής ενετείλατό µοι είναι εις άρχοντα αυτών εν γη Ιούδα, από έτους εικοστού και έως έτους
τριακοστού και δευτέρου τώ Αρθασασθά έτη δώδεκα, εγώ και οι αδελφοί µου βίαν αυτών ουκ έφαγον.
Νεεµ. 5,14     Από της εποχής, κατά την οποίαν ο βασιλεύς µου ανέθεσε να είµαι άρχων των Ιουδαίων εις την χώραν των,
δηλαδή από το εικοστόν έτος µέχρι το τριακοστόν δεύτερον έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου, επί δώδεκα έτη, ούτε εγώ
ούτε οι αδελφοί µου εφάγαµεν τροφήν προερχοµένην από την εξουσίαν µας απέναντι των αδελφών µας.
Νεεµ. 5,15  και τας βίας τας πρώτας, ας πρό εµού εβάρυναν επ αυτούς, και ελάβοσαν παρ αυτών εν άρτοις και εν οίνω
έσχατον αργύριον, δίδραχµα τεσσαράκοντα, και οι εκτετιναγµένοι αυτών εξουσιάζονται επί τον λαόν· καγώ ουκ εποίησα
ούτως από προσώπου φόβου Θεού.
Νεεµ. 5,15  Οι προηγούµενοι κυβερνήται ασκούσαν βίαν. Ελάµβαναν από αυτούς, ως ανταπόδοσιν, άρτους και οίνον, εκτός
των τεσσαράκοντα αργυρών διδράχµων. Και αυτοί ακόµη οι υπηρέται των κατεδυνάστευαν τον λαόν. Εγώ όµως δεν
έπραξα κατ' αυτόν τον τρόπον, διότι εφοβούµην τον Θεόν.
Νεεµ. 5,16  και εν έργω τού τείχους τούτων ουκ εκράτησα, αγρόν ουκ εκτησάµην, και πάντες οι συνηγµένοι εκεί επί το



έργον.
Νεεµ. 5,16     Και στο έργον ακόµη της ανοικοδοµήσεως των τειχών εγώ δεν απέσχον , αλλά έλαβον µέρος. Αγρούς δεν
απέκτησα και όλοι οι ιδικοί µου άνθρωποι είχαν συγκεντρωθή εκεί στο έργον της ανοικοδοµήσεως.
Νεεµ. 5,17  και οι Ιουδαίοι, εκατόν και πεντήκοντα άνδρες, και ερχόµενοι προς ηµάς από των εθνών των κύκλω ηµών επί
τράπεζάν µου.
Νεεµ. 5,17  Επί πλέον εις εκατόν πεντήκοντα άνδρας Ιουδαίους, οι οποίοι ήρχοντο προς εµέ από τους εθνικούς λαούς που
ήσαν γύρω µας, εγώ παρείχον πάντοτε φάγητον.
Νεεµ. 5,18  και ήν γινόµενον εις ηµέραν µίαν µόσχος είς και πρόβατα έξ εκλεκτά και χίµαρος εγίνοντό µοι και ανά µέσον
δέκα ηµερών εν πάσιν οίνος τώ πλήθει· και σύν τούτοις άρτους της βίας ουκ εζήτησα, ότι βαρεία η δουλεία επί τον λαόν
τούτον.
Νεεµ. 5,18     Καθε ηµέραν δε παρέθετα προς φιλοξενίαν εις αυτούς ένα µόσχον, εξ εκλεκτά πρόβατα και ένα τράγον. Ανά
δέκα δε ηµέρας προσεφέρετο στο πλήθος οίνο άφθονος. Παρ' όλα δε αυτά δεν εζήτησα ως κυβερνήτης της χώρας να φάγω
άρτον καταδυναστεύων µε την εξουσίαν µου τον λαόν, διότι τα έργα ήσαν πολύ βαρειά δια τον λαόν αυτόν.
Νεεµ. 5,19  µνήσθητί µου, ο Θεός, εις αγαθόν πάντα όσα εποίησα τώ λαώ τούτω.
Νεεµ. 5,19     Μνήσθητί µου, Κυριε ο Θεός, και απόδωσέ µου εις αγαθόν όλα όσα έκαµα δια τον λαόν τούτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Νεεµ. 6,1  Καί εγένετο καθώς ηκούσθη τώ Σαναβαλλάτ και Τωβία και τώ Γησάµ τώ Αραβί και τοίς καταλοίποις εχθρών
ηµών ότι ωκοδόµησα το τείχος, και ου κατελείφθη εν αυτοίς πνοή. έως τού καιρού εκείνου θύρας ουκ επέστησα εν ταίς
πύλαις.
Νεεµ. 6,1  Οταν επληροφορήθησαν ο Σαναβαλλάτ, ο Τωβιας, ο Γησάµ ο Αραψ, και οι υπόλοιποι εχθροί µας, ότι εγώ
ανοικοδόµησα το τείχος, περιέπεσαν εις κατάπληξιν και στενοχωρίαν και τους εκόπη η αναπνοή. Μέχρι της εποχής εκείνη
εγώ δεν είχα ακόµη τοποθετήσει τας θύρας εις τας πύλας του τείχους.
Νεεµ. 6,2  και απέστειλε Σαναβαλλάτ και Γησάµ προς µε λέγων· δεύρο και συναχθώµεν επί το αυτό εν ταίς κώµαις εν πεδίω
Ωνώ· και αυτοί λογιζόµενοι ποιήσαί µοι πονηρίαν.
Νεεµ. 6,2  Ο Σοναβαλλάτ και ο Γησάµ απέστειλαν εις εµέ ανθρώπους των και µου είπαν· “Ελα να συναντηθώµεν εις µίαν
από τα πόλεις της πεδιάδος Ωνώ”. Εκείνοι όµω είχαν δόλιον σκοπόν εναντίον µου.
Νεεµ. 6,3  και απέστειλα επ αυτούς αγγέλους λέγων· έργον µέγα εγώ ποιώ και ου δυνήσοµαι καταβήναι, µη ποτε
καταπαύση το έργον· ως αν τελειώσω αυτό, καταβήσοµαι προς υµάς.
Νεεµ. 6,3  Εστειλα προς αυτούς ιδικούς µου αγγελιοφόρους και είπα· “Εγώ εκτελώ µέγα έργον και δεν είναι δυνατόν να
κατεβώ εις την πεδιάδα, δια να µη διακοπή δια τη απουσίας µου το έργον. Οταν όµως φέρω αυτό εις πέρας, θα έλθω προς
συνάντησίν σας”.
Νεεµ. 6,4  και απέστειλαν προς µε ως το ρήµα τούτο, και απέστειλα αυτοίς κατά ταύτα.
Νεεµ. 6,4  Εκείνοι επανέλαβον την ιδίαν πρότασιν και εγώ απήντησα προς αυτούς κατά τον ίδιον τρόπον.
Νεεµ. 6,5  και απέστειλε προς µε Σαναβαλλάτ τον παίδα αυτού και επιστολήν ανεωγµένην εν χειρί αυτού.
Νεεµ. 6,5  Ο Σαναβαλλάτ µου έστειλε µίαν επιστολήν ανοικτήν µε ένα δούλον του, την οποίαν εκρατούσε στο χέρι του.
Νεεµ. 6,6  και ήν γεγραµµένον εν αυτή· «Εν έθνεσιν ηκούσθη ότι σύ και οι Ιουδαίοι λογίζεσθε αποστατήσαι, διά τούτο σύ
οικοδοµείς το τείχος, και σύ έση αυτοίς εις βασιλέα·
Νεεµ. 6,6  Εις την επιστολήν αυτήν ήσαν γραµµένα τα εξής· “Μεταξύ των λαών έχει διαδοθή ότι συ και οι άλλοι Ιουδαίοι
σκέπτεσθε να αποστατήσετε από τον βασιλέα και δια τούτο συ ανοικοδοµείς το τείχος , δια να γίνη εις αυτούς βασιλεύς.
Νεεµ. 6,7  και προς τούτοις προφήτας έστησας σεαυτώ, ίνα καθίσης εν Ιερουσαλήµ εις βασιλέα επί Ιούδα· και νύν
απαγγελήσονται τώ βασιλεί οι λόγοι ούτοι· και νύν δεύρο βουλευσώµεθα επί το αυτό.
Νεεµ. 6,7  Επί πλέον διεδόθη, ότι συ διώρισες προς εξυπηρέτησίν σου προφήτας, δια να προπαρασκευάσουν αυτοί τον λαόν
και ενθρονισθής βασιλεύς των Ιουδαίων εις την Ιερουσαλήµ. Τώρα θα αναφερθούν στον βασιλέα όλα αυτά τα πράγµατα.
Ελα λοιπόν εδώ δια να συσκεφθώµεν”.
Νεεµ. 6,8  και απέστειλα προς αυτόν λέγων· ουκ εγενήθη ως οι λόγοι ούτοι, ως σύ λέγεις, ότι από καρδίας σου σύ ψεύδη
αυτούς.
Νεεµ. 6,8  Εγώ έστειλα τότε προς αυτόν άλλον αγγελιαφόρον και του είπα· “Τιποτε από όσα είπες δεν συνέβη. Αλλά συ
ψεύδεσαι και πλάθεις εκ την πονηράν σου καρδίαν τας ψευδολογίας αυτάς.
Νεεµ. 6,9  ότι πάντες φοβερίζουσιν ηµάς λέγοντες· εκλυθήσονται αι χείρες αυτών από τού έργου τούτου, και ου ποιηθήσεται·
και νύν εκραταίωσα τας χείράς µου».
Νεεµ. 6,9  Ολοι µας φοβερίζουν και θέλουν να µας τροµάξουν λέγοντες· Θα παραλύσουν τα χέρια των από το έργον των και
δεν θα κατορθώσουν να το φέρουν εις πέρας. Εγώ όµως έδωκα θάρρος εις όλους δια το έργον αυτό, που επιτελείται, µε τα
χέρια µου”.
Νεεµ. 6,10  Καγώ εισήλθον εις οίκον Σεµεΐ υιού Δαλαΐα, υιού Μεταβεήλ -και αυτός συνεχόµενος- και είπε· συναχθώµεν εις
οίκον τού Θεού εν µέσω αυτού και κλείσωµεν τας θύρας αυτού, ότι έρχονται νυκτός φονεύσαί σε.
Νεεµ. 6,10     Εγώ µετέβην στον οίκον του Σεµεΐ, υιού του Δαλαΐα, υιού του Μεταβεήλ- αυτός ήτο περιωρισµένος στον οίκον
του- και µου είπε· “Ας µεταβώµεν στον ναόν του Θεού, ας εισέλθωµεν στο µέσον του ναού τούτου και ας κλείσωµεν τας
θύρας του, διότι κατά το διάστηµα της νυκτός µερικοί άνθρωποι θέλουν να σε φονεύσουν”.
Νεεµ. 6,11  και είπα· τις εστιν ο ανήρ, ός εισελεύσεται εις τον οίκον και ζήσεται;
Νεεµ. 6,11  Εγώ όµως είπα προς αυτόν· Ποιός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα εισελθη στον ναόν και θα ζήση;
Νεεµ. 6,12  και επέγνων και ιδού ο Θεός ουκ απέστειλεν αυτόν, ότι η προφητεία λόγος κατ εµού, και Τωβίας και Σαναβαλλάτ
εµισθώσαντο
Νεεµ. 6,12     Εκατάλαβα δε ότι δεν απέστειλεν ο Θεός αυτόν προς εµέ και ότι η προφητεία του αυτή είχε χαλκευθή εναντίον
µου. Ο Τωβίας και ο Σαναδαλλάτ είχον δωροδοκήσει ανθρώπους
Νεεµ. 6,13  επ εµέ όχλον, όπως φοβηθώ και ποιήσω ούτως και αµάρτω και γένωµαι αυτοίς εις όνοµα πονηρόν, όπως
ονειδίσωσί µε.



Νεεµ. 6,13     από τον όχλον εναντίον µου, δια να φοβηθώ και ενεργήσω έτσι, ώστε να αµαρτήσω εισερχόµενος στον ναόν
του Κυρίου, και να γίνη αυτό αφορµή εναντίον µου να δυσφηµισθή το άνοµά µου και να µε ονειδίσουν οι άνθρωποι αυτοί.
Νεεµ. 6,14  µνήσθητι, ο Θεός, Τωβία και Σαναβαλλάτ, ως τα ποιήµατα αυτού ταύτα, και τώ Νωαδία τώ προφήτη και τοίς
καταλοίποις των προφητών, οί ήσαν φοβερίζοντές µε.
Νεεµ. 6,14     “Ενθυµήσου, Κυριε, και στείλε την πρέπουσαν τιµωρίαν στον Τωβίαν και στον Σαναβαλλάτ, σύµφωνα µε τα
πονηρά των έργα, και εναντίον του προφήτου Νωαδία και των άλλων προφητών, οι οποίοι µε εφοβέρισαν κατ' αυτόν τον
τρόπον”.
Νεεµ. 6,15  Καί ετελέσθη το τείχος πέµπτη και εικάδι τού Ελούλ µηνός εις πεντήκοντα και δύο ηµέρας.
Νεεµ. 6,15     Το τείχος ωλοκληρώθη την 25ην του µηνός Ελούλ εις διάστηµα πεντήκοντα δύο ηµερών.
Νεεµ. 6,16  και εγένετο ηνίκα ήκουσαν πάντες οι εχθροί ηµών, και εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα κύκλω ηµών, και επέπεσε
φόβος σφόδρα εν οφθαλµοίς αυτών, και έγνωσαν ότι παρά τού Θεού ηµών εγενήθη τελειωθήναι το έργον τούτο.
Νεεµ. 6,16     Οταν δε όλοι οι γύρω εχθροί µας ήκουσαν τούτο, εφοβήθησαν. Φοβος επέπεσεν εις όλους τους λαούς, οι οποίοι
ήσαν γύρω µας, διότι είδον και εκατάλαβαν ότι µε την βοήθειαν του Θεού απεπερατώθη το έργον τούτο.
Νεεµ. 6,17  και εν ταίς ηµέραις εκείναις από πολλών εντίµων Ιούδα επιστολαί επορεύοντο προς Τωβίαν, και αι Τωβία
ήρχοντο προς αυτούς,
Νεεµ. 6,17     Κατά τας ηµέρας εκείνας, εκ µέρους πολλών επισήµων Ιουδαίων, εστέλλοντο επιστολαί προς τον Τωβίαν και
επιστολαί του Τωβία ήρχοντο προς αυτούς.
Νεεµ. 6,18  ότι πολλοί εν Ιούδα ένορκοι ήσαν αυτώ, ότι γαµβρός ήν τού Σεχενία υιού Ηραέ, και Ιωνάν υιός αυτού έλαβε την
θυγατέρα Μεσουλάµ υιού Βαραχία εις γυναίκα.
Νεεµ. 6,18     Εγίνετο δε αυτό, επειδή πολλοί από τους επισήµους Ιουδαίους είχον συνδεθή µε όρκον προς τον Τωβίαν, διότι ο
Τωβίας ήτο γαµβρός του Σεχενία, υιού του Ηραέ, και ο υιός του Ιωνάν είχε λάβει ως σύζυγον την θυγατέρα του Μεσουλάµ,
υιού Βαραχία.
Νεεµ. 6,19  και τους λόγους αυτού ήσαν λέγοντες προς µε και λόγους µου ήσαν εκφέροντες αυτώ, και επιστολάς απέστειλε
Τωβίας φοβερίσαι µε.
Νεεµ. 6,19     Τας προτάσεις, λοιπόν, και τους λόγους αυτούς τους ανέφεραν εις εµέ και τους ιδικούς µου λόγους
εγνωστοποίησαν εις αυτόν. Ο Τωβίας απέστειλεν επιστολήν εις εµέ δια να µε φοβερίση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Νεεµ. 7,1  Καί εγένετο ηνίκα ωκοδοµήθη το τείχος, και έστησα τας θύρας, και επεσκέπησαν οι πυλωροί και οι άδοντες και
οι Λευίται.
Νεεµ. 7,1  Οταν ωλοκληρώθη η ανοικοδόµησις του τείχους και έστησα τας θύρας των πυλών , και είχον διορισθή οι θυρωροί
και οι ψάλται και οι Λευίται,
Νεεµ. 7,2  και ενετειλάµην τώ Ανανία αδελφώ µου και τώ Ανανία άρχοντι της βιρά εν Ιερουσαλήµ, ότι αυτός ως ανήρ
αληθής και φοβούµενος τον Θεόν παρά πολλούς,
Νεεµ. 7,2  έδωσα εντολήν στον αδελφόν µου τον Ανανίαν και στον Ανανίαν τον αρχηγόν της ακροπόλεως της Ιερουσαλήµ,
διότι αυτός ήτο αξιόπιστος ανήρ και φοβούµενος τον Θεόν περισσότερον από πολλούς άλλους,
Νεεµ. 7,3  και είπα αυτοίς· ουκ ανοιγήσονται πύλαι Ιερουσαλήµ έως άµα τώ ηλίω, και έτι αυτών γρηγορούντων
κλειέσθωσαν αι θύραι και σφηνούσθωσαν· και στήσον προφύλακας οικούντων εν Ιερουσαλήµ, ανήρ εν προφυλακή αυτού
και ανήρ απέναντι οικίας αυτού.
Νεεµ. 7,3  και είπα προς αυτούς· “Δεν θα ανοίγωνται αι πύλαι του τείχους της Ιερουσαλήµ µέχρι της ανατολής του ηλίου.
Κατά δε την εσπέραν, όταν ακόµη οι φύλακες θα φρουρούν αυτάς, αι θύραι θα κλείωνται και θα ασφαλίζωνται µε σφήνας.
Κατά την νύκτα θα τοποθετήτε φρουρούς, τους οποίους θα λαµβάνετε από τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ. Ο καθένας από
αυτούς θα έχη ωρισµένην θέσιν και µάλιστα απέναντι της οικίας του”.
Νεεµ. 7,4  Καί η πόλις πλατεία και µεγάλη, και ο λαός ολίγος εν αυτή, και ουκ ήσαν οικίαι ωκοδοµηµέναι.
Νεεµ. 7,4  Η πόλις Ιερουσαλήµ ήτο ευρεία και µεγάλη, αλλά ολίγος λαός υπήρχεν εις αυτήν. Δεν είχον δε ανοικοδοµηθή και
όλαι αι οικίιαι.
Νεεµ. 7,5  και έδωκεν ο Θεός εις την καρδίαν µου και συνήξα τους εντίµους και τους άρχοντας και τον λαόν εις συνοδίας·
και εύρον βιβλίον της συνοδίας, οί ανέβησαν εν πρώτοις, και εύρον γεγραµµένον εν αυτώ.
Νεεµ. 7,5  Τοτε ο Θεός µε εφώτισε και συνεκέντρωσα τους επισήµους Ιουδαίους , τους αρχηγούς και τον υπόλοιπον λαόν, δια
να τους απογράψω κατά τας γενεαλογίας των. Ευρήκα δε και βιβλίον, στο οποίον είχαν καταγραφή όλοι όσοι πρώτοι
επανήλθαν από την αιχµαλωσίαν της Βαβυλώνος. Εις τον κατάλογον αυτόν ευρήκα γραµµένα·
Νεεµ. 7,6  και ούτοι υιοί της χώρας οι αναβάντες από αιχµαλωσίας της αποικίας, ής απώκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς
Βαβυλώνος και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ και εις Ιούδα ανήρ εις την πόλιν αυτού
Νεεµ. 7,6  Αυτοί είναι οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης, οι οποίοι επανήλθαν από την αιχµαλωσίαν της Βαβυλώνας, όπου ο
βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ τους είχε µετοικήσει, και οι οποίοι επέστρεψαν ο καθένας εις την πόλιν του.
Νεεµ. 7,7  µετά Ζοροβάβελ και Ιησού και Νεεµία Αζαρία και εελµά Ναεµανί, Μαρδοχαίος, Βαλσάν, Μασφαράθ, Έσδρα,
Βογουΐα, Ιναούµ, Βαανά, Μασφάρ, άνδρες λαού Ισραήλ·
Νεεµ. 7,7  Επανήλθον µαζή µε τον Ζοροβάβελ, τον Ιησούν, τον Νεεµίαν, τον Αζαρίαν, τον Ρεελµά, Ναεµανί, τον Μαρδοχαίον,
τον Βαλσάν, τον Μασφαράθ, τον Εσδραν, τον Βογουΐαν, τυν Ιανούµ, τον Βαανά και τον Μασφάρ. Οι άνδρες του λαού του
Ισραήλ ήσαν·
Νεεµ. 7,8  υιοί Φόρος δισχίλιοι εκατόν εβδοµηκονταδύο·
Νεεµ. 7,8  Οι απόγονοι του Φορος δύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήκοντα δύο .
Νεεµ. 7,9  υιοί Σαφατία τριακόσιοι εβδοµηκονταδύο·
Νεεµ. 7,9  Οι απόγονοι του Σαφατία τριακόσιοι εβδοµήκοντα δύο .
Νεεµ. 7,10  υιοί Ηρά εξακόσιοι πεντηκονταδύο·
Νεεµ. 7,10     Οι απόγονοι του Ηράα εξακόσιοι πεντήκοντα δύο.
Νεεµ. 7,11  υιοί Φαάθ Μωάβ τοίς υιοίς Ιησού και Ιωάβ δισχίλιοι εξακόσιοι δεκαοκτώ·



Νεεµ. 7,11  Οι απόγονοι του Φαάθ Μωάβ και οι απόγονοι του Ιησού και του Ιωάβ δύο χιλιάδες εξακόσιοι δέκα οκτώ.
Νεεµ. 7,12  υιοί Αιλάµ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες·
Νεεµ. 7,12     Οι απόγονοι του Αιλάµ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
Νεεµ. 7,13  υιοί Ζαθουΐα οκτακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Νεεµ. 7,13  Οι απόγονοι του Ζαθουΐα οκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Νεεµ. 7,14  υιοί Ζακχού επτακόσιοι εξήκοντα·
Νεεµ. 7,14     Οι απόγονοι του Ζακχού επτακόσιοι εξηκοντα.
Νεεµ. 7,15  υιοί Βανουΐ εξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ·
Νεεµ. 7,15  Οι απόγονοι του Βανουί εξακόσιοι τεσσαράκοντα οκτώ.
Νεεµ. 7,16  υιοί Βηβί εξακόσιοι εικοσιοκτώ·
Νεεµ. 7,16     Οι απόγονοι του Βηβί εξακόσιοι είκοσι οκτώ.
Νεεµ. 7,17  υιοί Ασγάδ δισχίλιοι τριακόσιοι εικοσιδύο·
Νεεµ. 7,17  Οι απόγονοι του Ασγάδ δύο χιλιάδες τριακόσιοι είκοσι δύο.
Νεεµ. 7,18  υιοί Αδωνικάµ εξακόσιοι εξηκονταεπτά·
Νεεµ. 7,18     Οι απόγονοι του Αδωνικάµ εξακόσιοι εξήκοντα επτά.
Νεεµ. 7,19  υιοί Βαγοΐ δισχίλιοι εξηκονταεπτά·
Νεεµ. 7,19     Οι απόγονοι του Βαγοί δύο χιλιάδες εξήκοντα επτά.
Νεεµ. 7,20  υιοί Ηδίν εξακόσιοι πεντηκονταπέντε·
Νεεµ. 7,20     Οι απόγονοι του Ηδίν εξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.
Νεεµ. 7,21  υιοί Ατήρ τώ Εζεκία ενενηκονταοκτώ·
Νεεµ. 7,21     Οι απόγονοι του Ατήρ, υιού του Εζεκίου, ενενήκοντα οκτώ.
Νεεµ. 7,22  υιοί Ησάµ τριακόσιοι εικοσιοκτώ·
Νεεµ. 7,22     Οι απόγονοι του Ησάµ τριακόσιοι είκοσι Οκτώ.
Νεεµ. 7,23  υιοί Βεσεΐ τριακόσιοι εικοσιτέσσαρες·
Νεεµ. 7,23     Οι απόγονοι του Βεσεί τριακόσιοι είκοσι τέσσαρες.
Νεεµ. 7,24  υιοί Αρίφ εκατόν δώδεκα· υιοί Ασέν διακόσιοι εικοσιτρείς·
Νεεµ. 7,24     Οι απόγονοι του Αρίφ εκατόν δώδεκα. Οι απόγονοι του Ασέν διακόσιοι είκοσι τρεις.
Νεεµ. 7,25  υιοί Γαβαών ενενηκονταπέντε·
Νεεµ. 7,25     Οι απόγονοι του Γαβαών ενενήκοντα πέντε.
Νεεµ. 7,26  υιοί Βαιθαλέµ εκατόν εικοσιτρείς· υιοί Ατωφά πεντηκονταέξ·
Νεεµ. 7,26     Οι απόγονοι του Βαιθαλέµ εκατόν είκοσι τρεις. Οι απόγονοι του Ατωφά πεντήκοντα εξ.
Νεεµ. 7,27  υιοί Αναθώθ εκατόν εικοσιοκτώ·
Νεεµ. 7,27     Οι κάτοικοι της Αναθώθ εκατόν είκοσι οκτώ.
Νεεµ. 7,28  άνδρες Βηθασµώθ τεσσαρακονταδύο·
Νεεµ. 7,28     Οι κάτοικοι της Βηθασµώθ τεσσαράκοντα δύο.
Νεεµ. 7,29  άνδρες Καριαθαρίµ, Καφιρά και Βηρώθ επτακόσιοι τεσσαρακοντατρείς·
Νεεµ. 7,29     Οι κάτοικοι της Καριαθαρίµ, της Καφιρά και της Βηρώθ επτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεις.
Νεεµ. 7,30  άνδρες Αραµά και Γαβαά εξακόσιοι είκοσιν·
Νεεµ. 7,30     Οι κάτοικοι της Αραµά και της Γαδαά εξακόσιοι είκοσι.
Νεεµ. 7,31  άνδρες Μαχεµάς εκατόν εικοσιδύο·
Νεεµ. 7,31  Οι κάτοικοι της Μαχεµάς εκατόν είκοσι δύο.
Νεεµ. 7,32  άνδρες Βαιθήλ και Αΐ εκατόν εικοσιτρείς·
Νεεµ. 7,32     Οι κάτοικοι της Βαιθήλ και της Αί εκατόν είκοσι τρεις.
Νεεµ. 7,33  άνδρες Ναβία εκατόν πεντηκονταδύο·
Νεεµ. 7,33     Οι κάτοικοι της Ναβία εκατόν πεντήκοντα δύο.
Νεεµ. 7,34  άνδρες Ηλαµαάρ χίλιοι διακόσιοι πεντηκονταδύο·
Νεεµ. 7,34     Οι κάτοικοι της Ηλαµαάρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα δύο.
Νεεµ. 7,35  υιοί Ηράµ τριακόσιοι είκοσι·
Νεεµ. 7,35     Οι κάτοικοι της Ηράµ τριακόσιοι είκοσι.
Νεεµ. 7,36  υιοί Ιεριχώ τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Νεεµ. 7,36     Οι κάτοικοι της Ιεριχώ τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Νεεµ. 7,37  υιοί Λοδαδίδ και Ωνώ επτακόσιοι εικοσιείς·
Νεεµ. 7,37     Οι κάτοικοι της Λοδαδίδ και Ωνώ επτακόσιοι είκοσι ένας.
Νεεµ. 7,38  υιοί Σανανά τρισχίλιοι ενακόσιοι τριάκοντα·
Νεεµ. 7,38     Οι κάτοικοι της Σανανά τρεις χιλιάδες εννεακόσιοι τριάκοντα.
Νεεµ. 7,39  οι ιερείς, υιοί Ιωδαέ εις οίκον Ιησού ενακόσιοι εβδοµηκοντατρείς·
Νεεµ. 7,39     Από δε τους ιερείς ήσαν, από τους απογόνους του Ιωδαέ, της οικογενείας του Ιησού, ήσαν εννεακόσιοι
εβδοµήκοντα τρεις.
Νεεµ. 7,40  υιοί Εµµήρ χίλιοι πεντηκονταδύο·
Νεεµ. 7,40     Απόγονοι του Εµµήρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
Νεεµ. 7,41  υιοί Φασεούρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαρακονταεπτά·
Νεεµ. 7,41     Απόγονοι του Φασεούρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα επτά.
Νεεµ. 7,42  υιοί Ηράµ χίλιοι δεκαεπτά·
Νεεµ. 7,42     Απόγονοι του Ηράµ χίλιοι δέκα επτά.
Νεεµ. 7,43  οι Λευίται, υιοί Ιησού τού Καδµιήλ τοίς υιοίς τού Ουδουΐα εβδοµηκοντατέσσαρες·
Νεεµ. 7,43     Λευίται δε ήσαν οι απόγονοι του Ιησού και του Καδµιήλ, όπως και οι απόγονοι του Ουδουΐα εδδοµήκοντα
τέσσαρες.



Νεεµ. 7,44  οι άδοντες, υιοί Ασάφ εκατόν τεσσαρακονταοκτώ·
Νεεµ. 7,44     Από τους ψάλτας ήσαν οι απόγονοι του Ασάφ εκατόν τεσσαράκοντα οκτώ.
Νεεµ. 7,45  οι πυλωροί, υιοί Σαλούµ, υιοί Ατήρ, υιοί Τελµών, υιοί Ακούβ, υιοί Ατιτά, υιοί Σαβί, εκατόν τριακονταοκτώ·
Νεεµ. 7,45     Από δε τους θυρωρούς ήσαν οι απόγονοι του Σαλούµ, του Ατήρ, του Τελµών, του Ακούβ, του Ατιτά, του Σαβί,
εκατόν τριάκοντα οκτώ.
Νεεµ. 7,46  οι ναθινίµ, υιοί Σηά, υιοί Ασφά, υιοί Ταβαώθ,
Νεεµ. 7,46     Από τους κατωτέρους υπηρέτας του ναού ήσαν οι απόγονοι του Σηα, οι απόγονοι του Ασφά, οι απόγονοι του
Ταβαώθ,
Νεεµ. 7,47  υιοί Κιράς, υιοί Ασουΐα, υιοί Φαδών,
Νεεµ. 7,47     οι απόγονοι του Κιράς, οι απόγονοι του Ασουΐα, οι απόγονοι του Φαδών,
Νεεµ. 7,48  υιοί Λαβανά, υιοί Αγαβά, υιοί Σελµεΐ,
Νεεµ. 7,48     οι απόγονοι του Λαβανά, οι απόγονοι του Αγαβά, οι απόγονοι του Σελµεΐ.
Νεεµ. 7,49  υιοί Ανάν, υιοί Γαδήλ, υιοί Γαάρ,
Νεεµ. 7,49     Οι απόγονοι του Ανάν, οι απόγονοι του Γαδήλ, οι απόγονοι του Γαάρ,
Νεεµ. 7,50  υιοί ααΐα, υιοί ασσών, υιοί Νεκωδά,
Νεεµ. 7,50     Οι απόγονοι του Ρααΐα, οι απόγονοι του Ρασσών, οι απόγονοι του Νεκωδά,
Νεεµ. 7,51  υιοί Γηζάµ, υιοί Οζί, υιοί Φεσή,
Νεεµ. 7,51  οι απόγονοι του Γηζάµ, οι απόγονοι του Οζί, οι απόγονοι του Φεσή.
Νεεµ. 7,52  υιοί Βησί, υιοί Μεϊνών, υιοί Νεφωσασί,
Νεεµ. 7,52     Οι απόγονοι του Βησί, οι απόγονοι του Μεϊνών, οι απόγονοι του Νεφωσασί,
Νεεµ. 7,53  υιοί Βακβούκ, υιοί Αχιφά, υιοί Αρούρ,
Νεεµ. 7,53     οι απόγονοι του Βακβούκ, οι απόγονοι του Αχιφά, οι απόγονοι του Αρούρ,
Νεεµ. 7,54  υιοί Βασαλώθ, υιοί Μιδά, υιοί Αδασάν,
Νεεµ. 7,54     οι απόγονοι του Βασαλώθ, οι απόγονοι του Μιδά, οι απόγονοι του Αδασάν,
Νεεµ. 7,55  υιοί Βαρκουέ, υιοί Σισαράθ, υιοί Θηµά,
Νεεµ. 7,55     οι απόγονοι του Βαρκουέ, οι απόγονοι του Σισαράθ, οι απόγονοι του Θηµά,
Νεεµ. 7,56  υιοί Νισιά, υιοί Ατιφά,
Νεεµ. 7,56     οι απόγονοι του Νισιά, οι απόγονοι του Ατιφά.
Νεεµ. 7,57  υιοί δούλων Σαλωµών, υιοί Σουτεΐ, υιοί Σαφαράτ, υιοί Φεριδά,
Νεεµ. 7,57     Από τους απογόνους των δούλων του Σολοµώντος ήσαν οι απόγονοι του Σουτεΐ, οι απόγονοι του Σαφαράτ, οι
απόγονοι του Φεριδά,
Νεεµ. 7,58  υιοί Ιελήλ, υιοί Δορκών, υιοί Γαδαήλ,
Νεεµ. 7,58     οι απόγονοι του Ιελήλ, οι απόγονοι του Δορκών, οι απόγονοι του Γαδαήλ,
Νεεµ. 7,59  υιοί Σαφατία, υιοί Εττήλ, υιοί Φακαράθ, υιοί Σαβαΐµ, υιοί Ηµίµ·
Νεεµ. 7,59     οι απόγονοι του Σαφατία, οι απόγονοι του Εττήλ, οι απόγονοι του Φακαράθ, οι απόγονοι του Σαβαΐµ, οι
απόγονοι του Ηµίµ.
Νεεµ. 7,60  πάντες οι ναθινίµ, και υιοί δούλων Σαλωµών, τριακόσιοι ενενηκονταδύο.
Νεεµ. 7,60     Ολοι οι κατώτεροι υπηρέται του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολοµώντος ήσαν τριακόσιοι
ενενήκοντα δύο.
Νεεµ. 7,61  και ούτοι ανέβησαν από Θελµελέθ, Θελαρησά, Χαρούβ, Ηρών, Ιεµήρ και ουκ εδυνάσθησαν απαγγείλαι οίκους
πατριών αυτών και σπέρµα αυτών ει από Ισραήλ εισιν·
Νεεµ. 7,61     Οι κατωτέρω αναφερόµενοι ήσαν εκείνοι, οι οποίοι επανήλθον εις την Ιερουσαλήµ από την Θελµελέθ, την
Θελαρησά, την Χαρούβ, την Ηρών, την Ιεµήρ και οι οποίοι δεν ηµπόρεσαν να καταστήσουν γνωστάς εις ηµάς τας
οικογενείας, εις τας οποίας ανήκον, και έτσι να αποδείξουν, εάν κατάγωνται πράγµατι από τους Ισραηλίτας.
Νεεµ. 7,62  υιοί Δαλαία, υιοί Τωβία, υιοί Νεκωδά, εξακόσιοι τεσσαρακονταδύο·
Νεεµ. 7,62     Ησαν οι απόγονοι του Δαλαία, οι απόγονοι του Τωβία, οι απόγονοι του Νεκωδά, εν όλω εξακόσιοι
τεσσαράκοντα δύο.
Νεεµ. 7,63  και από των ιερέων υιοί Εβία, υιοί Ακώς, υιοί Βερζελλί, ότι έλαβον από θυγατέρων Βερζελλί τού Γαλααδίτου
γυναίκας και εκλήθησαν επ ονόµατι αυτών·
Νεεµ. 7,63     Από δε τους ιερείς ήσαν, οι απόγονοι του Εβία, οι απόγονοι του Ακώς, οι απόγονοι του Βερζελλί, αυτοί
ωνοµάζοντο έτσι, διότι επήραν από τας θυγατέρας του Γαλααδίτου Βερζελλί συζύγους, δι' αυτό δε και έλαβον τα ονόµατα
εκείνων.
Νεεµ. 7,64  ούτοι εζήτησαν γραφήν αυτών της συνοδίας, και ουχ ευρέθη, και ηγχιστεύθησαν από της ιερατείας,
Νεεµ. 7,64     Αυτοί ανεζήτησαν τους τίτλους των, δια να αποδείξουν την γενεαλογίαν των, αλλά δεν τους εύρον. Δια τούτο
και απεκλείσθησαν από την ιερωσύνην.
Νεεµ. 7,65  και είπεν Αθερσασθά, ίνα µη φάγωσιν από τού αγίου των αγίων, έως αναστή ιερεύς φωτίσων.
Νεεµ. 7,65     Ο δε βασιλεύς Αρταξέρξης διέταξε να µη τρώγουν αυτοί από τας αγίας τροφάς του ναού, µέχρις ότου
παρουσιασθή αρχιερεύς, ο οποίος φωτιζόµενος από τον Θεόν θα τακτοποιήση την υπόθεσίν των .
Νεεµ. 7,66  και εγένετο πάσα η εκκλησία ωσεί τέσσαρες µυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι εξήκοντα,
Νεεµ. 7,66     Ολόκληρον δε αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών ανήλθεν εις τεσσαράκοντα δύο χιλιάδας τριακοσίους
εξήκοντα,
Νεεµ. 7,67  πάρεξ δούλων αυτών και παιδισκών αυτών, ούτοι επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά· και άδοντες και
άδουσαι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε·
Νεεµ. 7,67     εκτός από τους δούλους και από τας δούλας των, οι οποίοι ανήλθον στον αριθµόν των επτά χιλιάδων
τριακοσίων τριάκοντα επτά. Οι ψάλται δε και αι ψάλτριαι ήσαν διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
Νεεµ. 7,69  όνοι δισχίλιοι επτακόσιοι.
Νεεµ. 7,69     Οι όνοι των ήσαν δύο χιλιάδες επτακόσιοι.



Νεεµ. 7,70  και από µέρους αρχηγών των πατριών έδωκαν εις το έργον τώ Νεεµία εις θησαυρόν χρυσούς χιλίους, φιάλας
πεντήκοντα και χωθωνώθ των ιερέων τριάκοντα.
Νεεµ. 7,70     Μερικοί δε από τους αρχηγούς των πατριών έδωκαν δια το έργον του Νεεµίου δώρα δια το θησαυροφυλάκιον,
χιλίους χρυσούς (δαρεικούς), πεντήκοντα φιάλας και τριάκοντα ιερατικας στολάς.
Νεεµ. 7,71 και από αρχηγών των πατριών έδωκαν εις θησαυρούς τού έργου χρυσού νοµίσµατος δύο µυριάδας και αργυρίου
µνάς δισχιλίας τριακοσίας, και έδωκαν οι κατάλοιποι τού λαού χρυσίου δύο µυριάδας και αργυρίου µνάς δισχιλίας
διακοσίας και χωθωνώθ των ιερέων εξηκονταεπτά.
Νεεµ. 7,71  Μερικοί δε άλλοι από τους αρχηγούς των οικογενειών έδωκαν στο θησαυροφυλάκιον του ναού, δια το έργον,
είκοσι χιλιάδας χρυσά νοµίσµατα (δαρεικούς) και δύο χιλιάδας τριακοσίας αργυράς µνας. Οι υπόλοιποι από τον λαόν
έδωκαν, είκοσι χιλιάδας χρυσούς δαρεικούς, δύο χιλιάδας διακοσίας αργυράς µνας και εξηκοντα επτά ιερατικάς στολάς.
Νεεµ. 7,72  και εκάθισαν οι ιερείς και Λευίται και οι πυλωροί και οι άδοντες και οι από τού λαού και οι ναθινίµ και πάς
Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών.
Νεεµ. 7,72     Οι ιερείς, οι Λευίται, οι θυρωροί, οι ψάλται, οι άνδρες του λαού, οι κατώτεροι υπηρέται του ναού και όλος ο
ισραηλιτικός λαός εγκατεστάθησαν εις τας πόλεις των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Νεεµ. 8,1  Καί έφθασεν ο µην ο έβδοµος -και οι υιοί Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών- και συνήχθησαν πάς ο λαός ως ανήρ είς εις το
πλάτος το έµπροσθεν πύλης τού ύδατος. και είπαν τώ Έσδρα τώ γραµµατεί ενέγκαι το βιβλίον νόµου Μωυσή, ον ενετείλατο
Κύριος τώ Ισραήλ.
Νεεµ. 8,1  Οταν έφθασεν ο έβδοµος µην- οι δε Ισραηλίται είχαν εν τω µεταξύ εγκατασταθή εις τας πόλεις των-,
συνεκεντρώθησαν όλοι οι Ισραηλίται, ως ένας άνθρωπος, στον ευρύν χώρον εµπρός από την πύλην, η οποία ελέγετο πύλη
του ύδατος. Εκεί είπαν στον Εσδραν οι Ισραηλίται να ψέρη το βιβλίον του νόµου του Μωϋσέως , τον οποίον νόµον είχε
διατάξει ο Κυριος στους Ισροηλίτας.
Νεεµ. 8,2  και ήνεγκεν Έσδρας ο ιερεύς τον νόµον ενώπιον της εκκλησίας από ανδρός έως γυναικός και πάς ο συνίων
ακούειν εν ηµέρα µια τού µηνός τού εβδόµου
Νεεµ. 8,2  Ο ιερεύς Εσδρας, κατά την πρώτην ηµέραν του εβδόµου µηνός, έφερε τον Νοµον ενώπιον της συγκεντρώσεως,
ενώπιον ανδρών και γυναικών και όλων εκείνων, που ήσαν εις θέσιν να ακούσουν και να εννοήσουν τον Νοµον.
Νεεµ. 8,3  και ανέγνω εν αυτώ από της ώρας τού διαφωτίσαι τον ήλιον έως ηµίσους της ηµέρας απέναντι των ανδρών και
των γυναικών, και αυτοί συνιέντες, και ώτα παντός τού λαού εις το βιβλίον τού νόµου.
Νεεµ. 8,3  Ανεγίνωσκε δε ο Εσδρας από τον Νοµον, από την πρωΐαν όταν ανέτελλεν ο ήλιος µέχρι της µεσηµβρίας, ώστε να
ακούουν άνδρες και γυναίκες και όλοι εκείνοι, οι οποίοι ηδύναντο να τον εννοήσουν. Ολος δε ο λαός είχε ανοιγµένα τα
αυτιά του, δια να ακούη µε προσοχήν όλα όσα ήσαν γραµµένα στο βιβλίον του Νοµου.
Νεεµ. 8,4  και έστη Έσδρας ο γραµµατεύς επί βήµατος ξυλίνου, και έστησαν εχόµενα αυτού Ματταθίας και Σαµαΐας και
Ανανίας και Ουρίας και Χελκία και Μαασία εκ δεξιών αυτού, και εξ αριστερών Φαδαΐας και Μισαήλ και Μελχίας και
Ασώµ και Ασαβαδµά και Ζαχαρίας και Μεσολλάµ.
Νεεµ. 8,4  Ο Εσδρας, ο γραµµατεύς, εστεκετο όρθιος επάνω εις ένα ξύλινον βάθρον, πλησίον δε αυτού και εκ δεξιών του
ίσταντο επίσης όρθιοι ο Ματταθίας, ο Σαµαΐας, ο Ανανίας, ο Ουρίας, ο Χελκίας και ο Μαασίας· εξ αριστερών του δε ίσταντο
ο Φαδαΐας, ο Μισαήλ, ο Μελχίας, ο Ασώµ, ο Ασαδαδµά, ο Ζαχαρίας και ο Μεσολλάµ.
Νεεµ. 8,5  και ήνοιξεν Έσδρας το βιβλίον ενώπιον παντός τού λαού, ότι αυτός ήν επάνω τού λαού -και εγένετο ηνίκα ήνοιξεν
αυτό, έστη πάς ο λαός-
Νεεµ. 8,5  Ο Εσδρας ήνοιξε το βιβλίον του Νοµου ενώπιον παντός του λαού και, καθώς αυτός ίστατο υψηλοτερον, ο λαός
έβλεπε- όταν δε ήνοιξε το βιβλίον εσηκώθη µε ευλάβειαν όλος ο λαός και εστάθη όρθιος.
Νεεµ. 8,6  και ηυλόγησεν Έσδρας Κύριον τον Θεόν τον µέγαν, και απεκρίθη πάς ο λαός και είπαν· αµήν, επάραντες τας
χείρας αυτών, και έκυψαν και προσεκύνησαν τώ Κυρίω επί πρόσωπον επί την γήν.
Νεεµ. 8,6  Ο Εσδρας εδοξολόγησε Κυριον τον Θεόν τον µέγαν και όλοι οι Ισραηλίται απεκρίθησαν και είπαν αµήν! Υψωσαν
τας χείρας των προς τον ουρανόν και κατόπιν έσκυψαν και προσεκύνησαν τον Κυριον µε το πρόσωπον αυτών προς την
γην.
Νεεµ. 8,7  και Ιησούς και Βαναΐας και Σαραβίας ήσαν συνετίζοντες τον λαόν εις τον νόµον· και ο λαός εν τή στάσει αυτού .
Νεεµ. 8,7  Ο Ιησούς, ο Βαναΐας και ο Σαραβίας καθωδηγοσαν τον λαόν εις την κατανόησιν του Νοµου. Ο λαός δε έµενεν
όρθιος εις την ευλαβή στάσιν του.
Νεεµ. 8,8  και ανέγνωσαν εν βιβλίω νόµου τού Θεού, και εδίδασκεν Έσδρας και διέστελλεν εν επιστήµη Κυρίου, και συνήκεν
ο λαός εν τή αναγνώσει.
Νεεµ. 8,8  Εκείνοι ανεγίνωσκον το βιβλίον του νόµου του Θεού, ο δε Εσδρας εδίδασκε και ανέλυε τα αναγινωσκόµενα,
σύµφωνα µε την σοφίαν, που του είχε δώσει ο Κυριος, και ο λαός εννοούσε τα αναγινωσκόµενα.
Νεεµ. 8,9  και είπε Νεεµίας και Έσδρας ο ιερεύς και γραµµατεύς και οι Λευίται και οι συνετίζοντες τον λαόν και είπαν παντί
τώ λαώ· ηµέρα αγία εστί τώ Κυρίω Θεώ ηµών, µη πενθείτε µηδέ κλαίετε· ότι έκλαιε πάς ο λαός, ως ήκουσαν τους λόγους
τού νόµου.
Νεεµ. 8,9  Ο Νεεµίας και ο Εσδρας, ο ιερεύς και γραµµατεύς, και οι άλλοι Λευίται, οι οποίοι εδίδασκαν σχετικως τον λαόν,
είπαν εις όλον τον λαόν. “Η σηµερινή ηµέρα είναι αφιερωµένη εις Κυριον τον Θεόν µας. Μη πενθείτε και µη κλαίετε”. Είπαν
δε αυτό, διότι όλος ο λαός έκλαιε, καθώς ήκουε τους λόγους του νόµου του Κυρίου.
Νεεµ. 8,10  και είπεν αυτοίς· πορεύεσθε φάγετε λιπάσµατα και πίετε γλυκάσµατα και αποστείλατε µερίδας τοίς µη έχουσιν·
ότι αγία εστίν η ηµέρα τώ Κυρίω ηµών· και µη διαπέσητε, ότι εστί Κύριος ισχύς ηµών.
Νεεµ. 8,10     Ο Νεεµίας είπε προς αυτούς· “Πηγαίνετε τώρα, φάγετε πλούσια φαγητά και πίετε γλυκά ποτά. Αλλά από αυτά
αποστείλατε και µερίδας εις εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν, διότι η ηµέρα αυτή είναι χαρµόσυνος, αφιερωµένη στον Κυριον
µας. Μη αποκάµνετε, µη απογοητεύεσθε, διότι ο Κυριος είναι η δύναµίς µας”.
Νεεµ. 8,11  και οι Λευίται κατεσιώπων πάντα τον λαόν λέγοντες· σιωπάτε, ότι ηµέρα αγία, και µη καταπίπτετε.
Νεεµ. 8,11  Οι Λευίται καθησύχασαν όλον τον λαόν λέγοντες· “Ησυχάσατε, ηρεµήσατε, διότι η ηµέρα αυτή είναι αγία και



χαρµόσυνος. Μη χάνετε το θάρρος σας”.
Νεεµ. 8,12  και απήλθε πάς ο λαός φαγείν και πιείν και αποστέλλειν µερίδας και ποιήσαι ευφροσύνην µεγάλην, ότι συνήκαν
εν τοίς λόγοις οίς εγνώρισεν αυτοίς.
Νεεµ. 8,12     Ολος ο ισραηλιτικός λαός απήλθε δια να φάγη και πίη και δια να στείλη µερίδας φαγητού εις εκείνους, οι
οποίοι δεν είχαν. Ετσι δε εδοκίµασαν και απήλαυσαν µεγάλην χαράν και αγαλλίασιν, διότι είχαν εννοήσει τα λόγια του
Νοµου, τα οποία κατέστησεν εις αυτούς γνωστά ο Νεεµίας.
Νεεµ. 8,13  Καί εν τή ηµέρα τή δευτέρα συνήχθησαν οι άρχοντες των πατριών σύν τώ παντί λαώ, οι ιερείς και οι Λευίται
προς Έσδραν τον γραµµατέα επιστήσαι προς πάντας τους λόγους τού νόµου.
Νεεµ. 8,13     Κατά την δευτέραν ηµέραν συνεκεντρώθησαν οι άρχοντες των οικογενειων µαζή µε όλον τον λαόν, οι ιερείς
και οι Λευίται, και προσηλθαν προς τον Εσδραν, τον γραµµατέα, δια να διδαχθούν και γνωρίσουν καλύτερα όλας τας
εντολάς του νόµου.
Νεεµ. 8,14  και εύροσαν γεγραµµένον εν τώ νόµω, ώ ενετείλατο Κύριος τώ Μωυσή, όπως κατοικήσωσιν οι υιοί Ισραήλ εν
σκηναίς εν εορτή εν µηνί τώ εβδόµω,
Νεεµ. 8,14     Ευρήκαν δε γραµµένην στον Νοµον τούτον, που ο Κυριος έδωσεν στον Μωϋσήν, και µίαν εντολήν, σύµφωνα
προς την οποίαν έπρεπεν οι Ισραηλίται κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας, που ετελείτο κατά τον εβδοµον µήνα, να
κατοικούν εις σκηνάς.
Νεεµ. 8,15  και όπως σηµάνωσι σάλπιγξιν εν πάσαις ταίς πόλεσιν αυτών και εν Ιερουσαλήµ. και είπεν Έσδρας· εξέλθετε εις
το όρος, και ενέγκατε φύλλα ελαίας και φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων και φύλλα µυρσίνης και φύλλα φοινίκων και φύλλα
ξύλου δασέος ποιήσαι σκηνάς κατά το γεγραµµένον.
Νεεµ. 8,15     Θα έπρεπε δε να εξαγγέλλεται η εορτή αυτή δια σαλπίγγων εις όλας τας πόλεις των και εις την Ιερουσαλήµ.
Είπε τότε ο Εσδρας· “Εβγάτε στο όρος και φέρετε από εκεί κλάδους ελαίας, κλάδους κυπαρίσσων, κλάδους µυρσίνης,
κλάδους φοινίκων και γενικώς κλάδους από πυκνόφυλλα δένδρα, δια να κατασκευάσετε µε αυτούς σκηνάς, όπως είναι
γραµµένο στον νόµον του Μωυσέως”.
Νεεµ. 8,16  και εξήλθεν ο λαός και ήνεγκαν και εποίησαν εαυτοίς σκηνάς ανήρ επί τού δώµατος αυτού και εν ταίς αυλαίς
αυτών και εν ταίς αυλαίς οίκου τού Θεού και εν πλατείαις της πόλεως και έως πύλης Εφραίµ.
Νεεµ. 8,16     Ο λαός πράγµατι εβγήκε και έφεραν κλάδους, µε τους οποίους κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν των σκηνάς. Ο
καθένας επάνω στο δώµα της οικίας του, εις τας αυλάς των οικιών των, εις τας αυλάς του ναού του Θεού, εις τας πλατείας
της πόλεως µέχρι της πύλης Εφραίµ.
Νεεµ. 8,17  και εποίησαν πάσα η εκκλησία, οι επιστρέψαντες από της αιχµαλωσίας, σκηνάς και εκάθισαν εν σκηναίς· ότι
ουκ εποίησαν από ηµερών Ιησού υιού Ναυή ούτως οι υιοί Ισραήλ έως της ηµέρας εκείνης· και εγένετο ευφροσύνη µεγάλη.
Νεεµ. 8,17     Ολοι οι Ισραηλται, που είχαν επιστρέψει από την αιχµαλωσίαν, κατεσκεύασαν σκηνάς, εις τας οποίας και
εγκατεστάθησαν. Από την εποχήν δε Ιησού, υιού του Ναυή, µέχρι της ηµέρας αυτής οι Ισραηλίται ουδέποτε άλλοτε είχαν
εορτάσει έτσι την εορτήν της Σκηνοπηγίας. Επεκράτησε µεγάλη χαρά και αγαλλίασις µεταξύ όλων.
Νεεµ. 8,18 και ανέγνω εν βιβλίω νόµου τού Θεού ηµέραν εν ηµέρα από της ηµέρας της πρώτης έως της ηµέρας της εσχάτης·
και εποίησαν εορτήν επτά ηµέρας, και τή ηµέρα τή ογδόη εξόδιον κατά το κρίµα.
Νεεµ. 8,18     Ανεγίνωσκον δε τον νόµον του Θεού κάθε ηµέραν, από την πρώτην ηµέραν της εορτής µέχρι και την
τελευταίαν. Εώρτασαν την Σκηνοπηγίαν επί επτά ηµέρας· κατά δε την ογδόην ηµέραν έγινεν η επίσηµος λήξις και
απόλυσις, σύµφωνα µε την διάταξιν του νόµου του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Νεεµ. 9,1  Καί εν ηµέρα εικοστή και τετάρτη τού µηνός τούτου συνήχθησαν οι υιοί Ισραήλ εν νηστεία και εν σάκκοις και
σποδώ επί κεφαλής αυτών.
Νεεµ. 9,1  Κατά την εικοστήν τετάρτην ηµέραν του εβδόµου αυτού µηνός, οι Ισραηλίται συνεκεντρώθησαν, δια να
νηστεύσουν· εφορούσαν σάκκους και είχαν ρίξει επάνω εις την κεφαλήν των στάκτην.
Νεεµ. 9,2  και εχωρίσθησαν οι υιοί Ισραήλ από παντός υιού αλλοτρίου και έστησαν και εξηγόρευσαν τας αµαρτίας αυτών
και τας ανοµίας των πατέρων αυτών.
Νεεµ. 9,2  Οι Ισραηλίται απεχωρίσθησαν από όλους τους άλλους ξένους λαούς και όρθιοι εξωµολογούντο τας ιδικάς των
αµαρτίας, όπως και τας παρανοµίας των προγόνων των.
Νεεµ. 9,3 και έστησαν επί τή στάσει αυτών και ανέγνωσαν εν βιβλίω νόµου Κυρίου Θεού αυτών και ήσαν εξαγορεύοντες τώ
Κυρίω και προσκυνούντες τώ Κυρίω Θεώ αυτών.
Νεεµ. 9,3  Ορθιοι δε εις τας θέσεις των, εδιάβαζαν το βιβλίον του νόµου Κυρίου του Θεού των, εξωµολογούντο τας αµαρτίας
των προς τον Κυριον και επροσκυνούσαν Κυριον τον Θεόν των.
Νεεµ. 9,4  και έστη επί αναβάσει των Λευιτών Ιησούς και οι υιοί Καδµιήλ, Σεχενία υιός Σαραβία, υιοί Χωνενί και εβόησαν
φωνή µεγάλη προς Κύριον τον Θεόν αυτών.
Νεεµ. 9,4  Ο Ιησούς, οι υιοί του Καδµιήλ, ο Σεχενίας, υιός του Σαραβία και οι υιοί του Χωνενί, ανήλθον εις την εξέδραν των
Λευϊτών και µε µεγάλην φωνήν εβόησαν προς Κυριον τον Θεόν των.
Νεεµ. 9,5  και είποσαν οι Λευίται Ιησούς και Καδµιήλ· ανάστητε, ευλογείτε Κύριον τον Θεόν ηµών από τού αιώνος και έως
τού αιώνος· και ευλογήσουσιν όνοµα δόξης σου και υψώσουσιν επί πάση ευλογία και αινέσει .
Νεεµ. 9,5  Οι δε Λευίται, ο Ιησούς και ο Καδµιήλ ειπόν· “Σηκωθήτε και δοξολογείτε Κυριον τον Θεόν µας, ο οποίος ζη στους
αιώνας των αιώνων. Ευλογητόν είναι και θα είναι το ένδοξον όνοµά σου, Κυριε, και σε θα µεγαλύνουν πάντοτε µε κάθε
ύµνον και δοξολογίαν”.
Νεεµ. 9,6  και είπεν Έσδρας· σύ εί αυτός Κύριος µόνος, σύ εποίησας τον ουρανόν και τον ουρανόν τού ουρανού και πάσαν
την στάσιν αυτών, την γήν και πάντα, όσα εστίν εν αυτή, τας θαλάσσας και πάντα τα εν αυταίς, και σύ ζωοποιείς τα
πάντα, και σοί προσκυνούσιν αι στρατιαί των ουρανών.
Νεεµ. 9,6  Προσηυχήθη δε τότε µεγαλοφώνως ο Εσδρας και είπε· “Συ είσαι, Κυριε, ο µόνος αιώνιος και αναλλοίωτος Θεός. Συ
εδηµιούργησες τον ουρανόν και τον ουρανόν του ουρανού και όλον το πλήθος των αστέρων, την γην και όλα όσα
υπάρχουν εις αυτήν· τας θαλάσσας και όλα όσα υπάρχουν εις αυτάς. Συ, ζωοποιείς τα πάντα και σε προσκυνούν αι



στρατιαί των ουρανών.
Νεεµ. 9,7  σύ εί Κύριος ο Θεός· σύ εξελέξω εν Άβραµ και εξήγαγες αυτόν εκ της χώρας των Χαλδαίων και επέθηκας αυτώ
όνοµα Αβραάµ·
Νεεµ. 9,7  Συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός. Συ εξέλεξες τον Αβραµ και ωδήγησες αυτόν από την χώραν των Χαλδαίων και
έδωσες εις αυτόν το όνοµα Αβραάµ.
Νεεµ. 9,8  και εύρες την καρδίαν αυτού πιστήν ενώπιόν σου και διέθου προς αυτόν διαθήκην δούναι αυτώ την γήν των
Χαναναίων και Χετταίων και Αµοραίων και Φερεζαίων και Ιεβουσαίων και Γεργεσαίων και τώ σπέρµατι αυτού· και
έστησας τους λόγους σου, ότι δίκαιος σύ.
Νεεµ. 9,8  Ευρήκες την καρδίαν του πιστήν και αφωσιωµένην εις σε . Συνήψες µε αυτόν διαθήκην και του έδωσες υπόσχεσιν
να δώσης εις αυτόν και στους απογόνους του την χώραν των Χαναναίων, των Χετταίων, των Αµορραίων, των Φερεζαίων,
των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων. Και την υπόσχεσίν σου αυτήν την εξεπλήρωσες, διότι είσαι πάντοτε πιστός και
δίκαιος στους λόγους σου.
Νεεµ. 9,9  και είδες την ταπείνωσιν των πατέρων ηµών εν Αιγύπτω και την κραυγήν αυτών ήκουσας επί θάλασσαν
ερυθράν.
Νεεµ. 9,9  Είδες τον εξευτελισµόν και τον πόνον των πατέρων µας εις την Αίγυπτον και ήκουσες την κραυγήν της οδύνης
των, όταν ευρίσκοντο πλησίον της Ερυθράς Θαλάσσης.
Νεεµ. 9,10  και έδωκας σηµεία και τέρατα εν Αιγύπτω εν Φαραώ και εν πάσι τοίς παισίν αυτού και εν παντί τώ λαώ της γής
αυτού, ότι έγνως ότι υπερηφάνησαν επ αυτούς, και εποίησας σεαυτώ όνοµα ως η ηµέρα αύτη.
Νεεµ. 9,10     Εδωσες σηµεία και τέρατα, έστειλες προς χάριν του λαού σου πληγάς εις την Αίγυπτον εναντίον του Φαραώ
και όλων των δούλων του και όλου του λαού της χώρας του, διότι είδες ότι αυτοί εφέρθησαν µε αλαζονείαν και
σκληρότητα εναντίον των πατέρων µας. Και έτσι έκαµες ένδοξον το Ονοµά σου, όπως και η σηµερινή ηµέρα µαρτυρεί.
Νεεµ. 9,11  και την θάλασσαν έρηξας ενώπιον αυτών, και παρήλθοσαν εν µέσω της θαλάσσης εν ξηρασία, και τους
καταδιώξοντας αυτούς έριψας εις βυθόν ωσεί λίθον εν ύδατι σφοδρώ .
Νεεµ. 9,11  Διέρρηξες την Ερυθράν Θαλασσαν ενώπιον των Ισραηλιτών και επέρασαν αυτοί εν µέσω της θαλάσσης ως επί
ξηρού εδάφους. Εκείνους δε, που τους κατεδίωξαν, έρριψες στον βυθόν της θαλάσσης, όπως ρίπτεται ένας λίθος εις βαθύ
ύδωρ.
Νεεµ. 9,12  και εν στύλω νεφέλης ωδήγησας αυτούς ηµέρας και εν στύλω πυρός την νύκτα τού φωτίσαι αυτοίς την οδόν, εν
ή πορεύσονται εν αυτή.
Νεεµ. 9,12     Ωδήγησες τους προγόνους µας την µεν ηµέραν µε στύλον νεφέλης, την δε νύκτα µε πύρινον στύλον, δια να
φωτίζη αυτός τον δρόµον, στον οποίον αυτοί θα εβάδιζαν.
Νεεµ. 9,13  και επί όρος Σινά κατέβης και ελάλησας προς αυτούς εξ ουρανού και έδωκας αυτοίς κρίµατα ευθέα και νόµους
αληθείας, προστάγµατα και εντολάς αγαθάς·
Νεεµ. 9,13     Κατέβηκες στο όρος Σινά, ωµίλησες προς αυτούς από τον ουρανόν, έδωκες εις αυτούς δικαίας διαταγάς,
αληθείς νόµους, ωφελίµους θεσµούς και εντολάς.
Νεεµ. 9,14  και το σάββατόν σου το άγιον εγνώρισας αυτοίς, εντολάς και προστάγµατα και νόµον ενετείλω αυτοίς εν χειρί
Μωυσή δούλου σου.
Νεεµ. 9,14     Κατέστησες εις αυτούς γνωστόν το άγιόν σου Σαββατον, τας δε εντολάς και τα προστάγµατα του Νοµου
παρέδωσες εις αυτούς δια µέσου του δούλου σου του Μωϋσέως.
Νεεµ. 9,15  και άρτον εξ ουρανού έδωκας αυτοίς εις σιτοδοτίαν αυτών και ύδωρ εκ πέτρας εξήνεγκας αυτοίς εις δίψαν
αυτών. και είπας αυτοίς εισελθείν κληρονοµήσαι την γήν, εφ ήν εξέτεινας την χείρά σου δούναι αυτοίς.
Νεεµ. 9,15     Αρτον από τον ουρανόν έδωκες εις αυτούς προς τροφήν και ύδωρ από τον βράχον ανέβλυσες προς χάριν αυτών,
δια να καταπαύση την δίψαν των. Είπες δε εις αυτούς να εισέλθουν, δια να κατακτήσουν και κληρονοµήσουν την γην,
επάνω από την οποίαν είχες απλώσει συ το χέρι σου και ωρκίσθης να την δώσης εις αυτούς .
Νεεµ. 9,16  και αυτοί και οι πατέρες ηµών υπερηφανεύσαντο και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών και ουκ ήκουσαν των
εντολών σου·
Νεεµ. 9,16     Αλλά αυτοί και οι πατέρες ηµών αλαζονεύθησαν, εσκληρύνθησαν, δεν έσκυψαν την κεφαλήν των ενώπιόν σου
και δεν επίστευσαν εις τας εντολάς σου.
Νεεµ. 9,17  και ανένευσαν τού εισακούσαι και ουκ εµνήσθησαν των θαυµασίων σου, ών εποίησας µετ αυτών και
εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών και έδωκαν αρχήν επιστρέψαι εις δουλείαν αυτών εν Αιγύπτω. και σύ ο Θεός ελεήµων και
οικτίρµων, µακρόθυµος και πολυέλεος, και ουκ εγκατέλιπες αυτούς.
Νεεµ. 9,17     Ηρνήθησαν να σε υπακούσουν και δεν ενεθυµήθησαν τα θαύµατα, τα οποία είχες κάµει προς χάριν αυτών.
Εσκλήρυναν τον τράχηλόν των και ανεζήτησαν αρχηγόν, δια να επιστρέψουν πάλιν εις την δουλείαν των εις την Αίγυπτον.
Αλλά είσαι Θεός ελεήµων και οικτίρµων, µακρόθυµος και πολυέλεος και δια τούτο δεν τους εγκατέλειψες.
Νεεµ. 9,18  έτι δε και εποίησαν εαυτοίς µόσχον χωνευτόν και είπαν· ούτοι οι θεοί οι εξαγαγόντες ηµάς εξ Αιγύπτου· και
εποίησαν παροργισµούς µεγάλους.
Νεεµ. 9,18     Ακόµη δε αυτοί διέπραξαν και αυτήν την παρανοµίαν· κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν των µόσχον χυτόν και
είπαν· Αυτοί είναι οι Θεοί, οι οποίοι µας έβγαλαν από την δουλείαν της Αιγύπτου. Με την ειδωλολατρικήν των δε αυτήν
πράξιν επέσυραν εναντίον των την δικαίαν µεγάλην οργήν σου.
Νεεµ. 9,19  και σύ εν οικτιρµοίς σου τοίς πολλοίς ουκ εγκατέλιπες αυτούς εν τή ερήµω, τον στύλον της νεφέλης ουκ
εξέκλινας απ αυτών ηµέρας οδηγήσαι αυτούς εν τή οδώ και τον στύλον τού πυρός την νύκτα , φωτίζειν αυτοίς την οδόν, εν
ή πορεύσονται εν αυτή.
Νεεµ. 9,19     Και όµως συ, ο Θεός, µε τους πολλούς οικτιρµούς δεν τους εγκατέλειψες εις την έρηµον, δεν απεµάκρυνες από
αυτούς τον στύλον της νεφέλης κατά την ηµέραν, δια να τους οδηγή στον δρόµον των, ούτε τον πύρινον στύλον κατά την
νύκτα, δια να τους φωτίζη στον δρόµον, που έπρεπε να βαδίζουν.
Νεεµ. 9,20  και το πνεύµά σου το αγαθόν έδωκας συνετίσαι αυτούς και το µάννα σου ουκ αφυστέρησας από στόµατος
αυτών και ύδωρ έδωκας αυτοίς εν τώ δίψει αυτών.
Νεεµ. 9,20    Εδωκες εις αυτούς το Πνεύµα σου το αγαθόν, δια να τους φέρη εις τα λογικά των και τους συνετίση . Το µάννα



σου δεν το αφήρεσες από το στόµα των και ύδωρ έδωκες εις αυτούς στον καιρόν της δίψης των.
Νεεµ. 9,21  και τεσσαράκοντα έτη διέθρεψας αυτούς εν τή ερήµω, ουχ υστέρησας αυτοίς ουδέν· ιµάτια αυτών ουκ
επαλαιώθησαν, και πόδες αυτών ου διεράγησαν.
Νεεµ. 9,21     Επί τεσσαράκοντα έτη τους έθρεψες εις την έρηµον και δεν τους υστέρησες από τίποτε. Τα ενδύµατά των δεν
έλυωσαν και τα πόδια των δεν έσκασαν και δεν εγέµισαν πληγές.
Νεεµ. 9,22  και έδωκας αυτοίς βασιλείας και λαούς εµέρισας αυτοίς, και εκληρονόµησαν την γήν Σηών βασιλέως Εσεβών
και την γήν Ώγ βασιλέως τού Βασάν.
Νεεµ. 9,22    Παρέδωκες εις αυτούς βασίλεια και λαούς διεµέρισες εις αυτούς. Εκληρονόµησαν την χώραν του Σηών, του
βασιλέως της Εσεβών, και την χώραν του Ωγ, βασιλέως του Βασάν.
Νεεµ. 9,23  και τους υιούς αυτών επλήθυνας ως τους αστέρας τού ουρανού και εισήγαγες αυτούς εις την γήν, ήν είπας τοίς
πατράσιν αυτών, και εκληρονόµησαν αυτήν.
Νεεµ. 9,23     Τους απογόνους των επλήθυνες ωσάν τα αστέρια του ουρανού, εισήγαγες αυτούς εις την χώραν που είχες
υποσχεθή στους προπάτοράς των, και την εκληρονόµησαν.
Νεεµ. 9,24  και εξέτριψας ενώπιον αυτών τους κατοικούντας την γήν των Χαναναίων και έδωκας αυτούς εις τας χείρας
αυτών και τους βασιλείς αυτών και τους λαούς της γής ποιήσαι αυτοίς ως αρεστόν ενώπιον αυτών.
Νεεµ. 9,24    Συνέτριψες ενώπιόν των τους κατοίκους της Χαναάν και τους παρέδωκες υποχειρίους εις αυτούς, ούτως επίσης
τους βασιλείς και τους λαούς της χώρας αυτής, δια να τους µεταχειρισθούν όπως ήθελαν.
Νεεµ. 9,25  και κατελάβοσαν πόλεις υψηλάς και εκληρονόµησαν οικίας πλήρεις πάντων αγαθών, λάκκους
λελατοµηµένους, αµπελώνας και ελαιώνας και πάν ξύλον βρώσιµον εις πλήθος· και εφάγοσαν και ενεπλήσθησαν και
ελιπάνθησαν και ετρύφησαν εν αγαθωσύνη σου τή µεγάλη.
Νεεµ. 9,25     Εκυρίευσαν οχυράς πόλεις, εκληρονόµησαν οικίας γεµάτας από όλα τα αγαθά. Δεξαµενάς υδάτων ετοίµους,
αµπελώνας, ελαιώνας και πλήθος άλλο από καρποφόρα δένδρα. Εφαγαν, εχορτάσθησαν, επαχύνθησαν, ετρύφησαν χάρις
εις την ιδικήν σου µεγάλην καλωσύνην.
Νεεµ. 9 ,26  και ήλλαξαν και απέστησαν από σού και έριψαν τον νόµον σου οπίσω σώµατος αυτών και τους προφήτας σου
απέκτειναν, οί διεµαρτύραντο εν αυτοίς επιστρέψαι αυτούς προς σε, και εποίησαν παροργισµούς µεγάλους.
Νεεµ. 9,26    Και όµως αυτοί άλλαξαν στάσιν απέναντί σου, απεµακρύνθησαν από σε, επέταξαν πίσω των τον Νοµον σου
και εφόνευσαν τους προφήτας σου, οι οποίοι διεµαρτύροντο εναντίον των και τους πρέτρεπαν να επιστρέψουν εν µετανοία
προς σε. Ετσι δε διέπραξαν µεγάλα αµαρτήµατα, τα οποία εκίνησαν την µεγάλην δικαίαν οργήν σου.
Νεεµ. 9,27  και έδωκας αυτούς εν χειρί θλιβόντων αυτούς, και έθλιψαν αυτούς· και ανεβόησαν προς σε εν καιρώ θλίψεως
αυτών, και σύ εξ ουρανού σου ήκουσας και εν οικτιρµοίς σου τοίς µεγάλοις έδωκας αυτοίς σωτήρας και έσωσας αυτούς εκ
χειρός θλιβόντων αυτούς.
Νεεµ. 9,27     Δια να συνετισθούν, παρέδωκες συ αυτούς υποχειρίους στους εχθρούς των, οι οποίοι και τους κατέθλιψαν.
Εκείνοι δε κατά τον καιρόν της θλίψεώς των αυτής ανεβόησαν προς σε ζητούντες βοήθειαν. Και συ ήκουσες από τον
ουρανύν την φωνήν των ένεκα των µεγάλων σου οικτιρµών, έστειλες εις αυτούς σωτήρας και τους απήλλαξες από την
τυραννίαν των εχθρών των.
Νεεµ. 9,28  και ως ανεπαύσαντο, επέστρεψαν ποιήσαι το πονηρόν ενώπιόν σου· και εγκατέλιπες αυτούς εις χείρας εχθρών
αυτών, και κατήρξαν εν αυτοίς· και πάλιν ανεβόησαν προς σε, και σύ εξ ουρανού εισήκουσας και ερύσω αυτούς εν
οικτιρµοίς σου πολλοίς.
Νεεµ. 9,28    Οταν όµως απηλλάγησαν και ανεπαύθησαν από τους εχθρούς των, εστράφησαν πάλιν να πράξουν ενώπιόν
σου το πονηρόν. Συ τότε, δια λόγους δικαιοσύνης και παιδαγωγίας, τους εγκατέλιπες εις τα χέρια των εχθρών των, οι
οποίοι τους κατεδούλωσαν πάλιν αλλά εκείνοι και πάλιν έκραξαν προς σε και συ από τον ουρανόν ηκουσες την κραυγήν
των και τους έσωσες χάρις στους πολλούς οικτιρµούς σου.
Νεεµ. 9,29  και επεµαρτύρω αυτοίς επιστρέψαι αυτούς εις τον νόµον σου, και ουκ ήκουσαν, αλλ εν ταίς εντολαίς σου και
κρίµασί σου ηµάρτοσαν, ά ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς· και έδωκαν νώτον απειθούντα και τράχηλον αυτών
εσκλήρυναν και ουκ ήκουσαν.
Νεεµ. 9,29    Συ διεµαρτυρήθης προς αυτούς και τους προέτρεψες να επιστρέψουν πάλιν εις την τήρησιν του Νοµου σου.
Αλλά εκείνοι δεν υπήκουσαν. Ηµάρτησαν πάλιν και παρέβησαν τας εντολάς σου και τας διαταγάς σου, τας οποίας, όταν
σέβεται και τηρή ο άνθρωπος, ζη ασφαλής δι' αυτών. Εδείχθησαν απειθείς, σκληροτράχηλοι κα δεν υπήκουσαν εις τον
Νοµον σου.
Νεεµ. 9,30  και είλκυσας επ αυτούς έτη πολλά και επεµαρτύρω αυτοίς εν πνεύµατί σου εν χειρί προφητών σου· και ουκ
ηνωτίσαντο, και έδωκας αυτούς εν χειρί λαών της γής.
Νεεµ. 9,30     Συ όµως εµακροθύµησες και τους εχάρισες έτη πολλά. Διεµαρτύρεσο εναντίον των εν τω Πνεύµατί σου δια
µέσου των προφητών σου. Αυτοί όµως δεν ήκουσαν Δια τούτο και παρέδωκες αυτούς υποχειρίους στους ειδωλολατρικούς
λαούς της χώρας εκείνης.
Νεεµ. 9,31  και σύ εν οικτιρµοίς σου τοίς πολλοίς ουκ εποίησας αυτούς συντέλειαν και ουκ εγκατέλιπες αυτούς, ότι ισχυρός
εί και ελεήµων και οικτίρµων.
Νεεµ. 9,31     Αλλά δια τους πολλούς σου οικτιρµούς δεν παρέδωσας αυτούς εις όλεθρον και δεν τους εγκατέλειψες, διότι
είσαι παντοδύναµος, ελεήµων και οικτίρµων.
Νεεµ. 9,32  και νύν, ο Θεός ηµών ο ισχυρός, ο µέγας, ο κραταιός και ο φοβερός, φυλάσσων την διαθήκην σου και το έλεός
σου, µη ολιγωθήτω ενώπιόν σου πάς ο µόχθος, ός εύρεν ηµάς και τους βασιλείς ηµών και τους άρχοντας ηµών και τους
ιερείς ηµών και τους προφήτας ηµών και τους πατέρας ηµών και εν παντί τώ λαώ σου από ηµερών βασιλέων Ασσούρ και
έως της ηµέρας ταύτης.
Νεεµ. 9,32     Και τώρα συ, ο Θεός ηµών, ο παντοδύναµος, ο µέγας, ο κραταιός και φοβερός, ο οποίος τηρείς την υπόσχεσίν
σου και παρέχστο έλεός σου, ας µη θεωρηθούν ενώπιόν σου µικραί και ασήµαντοι αι ταλαιπωρίαι και αι περιπέτειαι, αι
οποίαι ευρήκαν ηµάς και τους βασιλείς µας και τους άρχοντας µας και τους ιερείς µας και τους προφήτας µας και τους
πατέρας µας και όλον τον λαόν, από της εποχής των βασιλέων της Ασσυρίας µέχρι και της ηµέρας αυτής.
Νεεµ. 9,33  και σύ δίκαιος επί πάσι τοίς ερχοµένοις εφ ηµάς, ότι αλήθειαν εποίησας, και ηµείς εξηµάρτοµεν,



Νεεµ. 9,33     Συ, κατά λόγον δικαιοσύνης, επέτρεψας να πέσουν επάνω µας όλαι αυταί αι συµφοραί, που µας ευρήκαν, και
ορθώς ενήργησες, διότι ηµείς ηµαρτήσαµεν.
Νεεµ. 9,34  και οι βασιλείς ηµών και οι άρχοντες ηµών και οι ιερείς ηµών και οι πατέρες ηµών ουκ εποίησαν τον νόµον σου
και ου προσέσχον των εντολών σου και τα µαρτύριά σου, ά διεµαρτύρω αυτοίς.
Νεεµ. 9,34     Οι βασιλείς µας και οι άρχοντές µας και οι ιερείς µας και οι πατέρες µας δεν ετήρησαν τον νόµον σου και δεν
έδωσαν προσοχήν εις τας εντολάς σου, δια τας οποίας και ζωηρώς διεµαρτυρήθης εναντίον των.
Νεεµ. 9,35  και αυτοί εν βασιλεία σου και εν αγαθωσύνη σου τή πολλή, ή έδωκας αυτοίς, και εν τή γη τή πλατεία και
λιπαρά, ή έδωκας ενώπιον αυτών, ουκ εδούλευσάν σοι και ουκ απέστρεψαν από επιτηδευµάτων αυτών των πονηρών.
Νεεµ. 9,35     Διότι αυτοί δεν σε υπηρέτησαν και δεν απεµακρύνθησαν από τας πονηράς των πράξεις και συνηθείας ,
µολονότι συ εχάρισες εις αυτούς την βασιλείαν, και έδειξες την άπειρόν σου καλωσύνην µε το να χαρίσης εις αυτούς
εκτεταµένην και πλουσίαν χώραν.
Νεεµ. 9,36  ιδού σήµερόν εσµεν δούλοι, και η γη, ήν έδωκας τοίς πατράσιν ηµών φαγείν τον καρπόν αυτής και τα αγαθά
αυτής, ιδού εσµεν δούλοι επ αυτής,
Νεεµ. 9,36     Ιδού όµως ότι σήµερα είµεθα δούλοι. Είµεθα δούλοι επάνω ακριβώς εις την χώραν αυτήν, την οποίαν έδωσες
στους προγόνους µας να τρώγουν τους καρπούς της και να απολαµβάνουν τα αγαθά της.
Νεεµ. 9,37  και οι καρποί αυτής πολλοί τοίς βασιλεύσιν, οίς έδωκας εφ ηµάς εν αµαρτίαις ηµών, και επί τα σώµατα ηµών
εξουσιάζουσι και εν κτήνεσιν ηµών ως αρεστόν αυτοίς, και εν θλίψει µεγάλη εσµέν.
Νεεµ. 9,37     Και ιδού σήµερον, ότι οι άφθονοι αυτής καρποί είναι υπό την εξουσίαν των βασιλέων , στους οποίους µας
παρέδωσες εξ αιτίας των αµαρτιών µας και οι οποίοι εξουσιάζουν τα σώµατά µας και τα ζώα µας, όπως αυτοί θέλουν.
Ευρισκόµεθα σήµερον εις µεγάλην θλίψιν.
Νεεµ. 9,38  και εν πάσι τούτοις ηµείς διατιθέµεθα πίστιν και γράφοµεν, και επισφραγίζουσιν άρχοντες ηµών, Λευίται ηµών,
ιερείς ηµών.
Νεεµ. 9,38     Αλλά ιδού, ότι ηµείς σήµερον οµολογούµεν και γράφοµεν την ιεράν ηµών πίστιν, την οποίαν επισφραγίζουν µε
την υπογραφήν των οι άρχοντές µας, οι Λευίται µας, οι ιερείς µας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Νεεµ. 10,1  Καί επί των σφραγιζόντων Νεεµίας Αρτασασθά υιός Αχαλία και Σεδεκίας
Νεεµ. 10,1  Εκείνοι δε, οι οποίοι έθεσαν την υπογραφήν των και την σφραγίδα των, είναι οι εξής· Νεεµίας ο διοικητής, υιός
του Αχαλία· ο Σεδεκίας,
Νεεµ. 10,2  υιός Αραία και Αζαρία και Ιερµία,
Νεεµ. 10,2     υιός του Αραία, ο Αζαρία, ο Ιερµία,
Νεεµ. 10,3  Φασούρ, Αµαρία, Μελχία,
Νεεµ. 10,3     ο Φασούρ ο Αµαρία, ο Μελχία,
Νεεµ. 10,4  Αττούς, Σεβανί, Μαλούχ,
Νεεµ. 10,4     ο Αττούς, ο Σεβανί, ο Μαλούχ,
Νεεµ. 10,5  Ιράµ, Μεραµώθ, Αβδία,
Νεεµ. 10,5     ο Ιράµ, ο Μεραµώθ ο Αβδία,
Νεεµ. 10,6  Δανιήλ, Γανναθών, Βαρούχ,
Νεεµ. 10,6     ο Δανιήλ, ο Γανναθών, ο Βαρούχ,
Νεεµ. 10,7  Μεσουλάµ, Αβία, Μιαµίν,
Νεεµ. 10,7     ο Μεσουλάµ, ο Αβία, ο Μιαµίν,
Νεεµ. 10,8  Μααζία, Βελγαΐ, Σαµαΐα, ούτοι ιερείς·
Νεεµ. 10,8     ο Μααζία, ο Βελγαΐ, ο Σαµαΐα. Αυτοί ήσαν ιερείς.
Νεεµ. 10,9  και οι Λευίται Ιησούς υιός Αζανία, Βαναίου από υιών Ηναδάδ, Καδµιήλ
Νεεµ. 10,9     Οι δε Λευίται που υπέγραψαν ήσαν, Ιησούς ο υιός του Αζανία, ο Βαναίου από τους υιούς του Ηναδάδ, ο
Καδµιήλ
Νεεµ. 10,10  και οι αδελφοί αυτού, Σαβανία, Ωδουΐα, Καλιτάν, Φελία, Ανάν,
Νεεµ. 10,10   και οι αδελφοί αυτού, ο Σαβανία, ο Ωδουΐα, ο Καλιτάν, ο Φελία, ο Ανάν,
Νεεµ. 10,11  Μιχά, οώβ, Ασεβίας,
Νεεµ. 10,11    ο Μιχά, ο Ροώβ, ο 'Ασεβιας,
Νεεµ. 10,12  Ζακχώρ, Σαραβία, Σεβανία,
Νεεµ. 10,12   Ζακχώρ, ο Σαραβία, ο Σεβανία,
Νεεµ. 10,13  Ωδούµ, υιοί Βανουναΐ·
Νεεµ. 10,13    ο Ωδούµ οι υιοί του Βανουναΐ.
Νεεµ. 10,14  άρχοντες τού λαού Φόρος, Φαάθ, Μωάβ, Ηλάµ, Ζαθουΐα, υιοί Βανί,
Νεεµ. 10,14   Από δε τους άρχοντας του λαού υπέγραψαν, ο Φορος, ο Φαάθ, ο Μωάβ, ο Ηλάµ, ο Ζαθουΐα, οι υιοί του Βανί,
Νεεµ. 10,15  Ασγάδ, Βηβαΐ,
Νεεµ. 10,15    ο Ασγάδ, ο Βηβαΐ,
Νεεµ. 10,16  Αδανία, Βαγοΐ, Ηδίν,
Νεεµ. 10,16   ο Αδανία, ο Βαγοΐ, ο Ηδίν,
Νεεµ. 10,17  Ατήρ, Εζεκία, Αζούρ,
Νεεµ. 10,17    ο Ατήρ, ο Εζεκία, ο Αζούρ,
Νεεµ. 10,18  Ωδουΐα, Ησάµ, Βησί,
Νεεµ. 10,18   ο Ωδουΐα, ο Ησάµ, ο Βησί,
Νεεµ. 10,19  Αρίφ, Αναθώθ, Νωβαΐ,
Νεεµ. 10,19   ο Αρίφ, ο Αναθώθ, ο Νωβαΐ,
Νεεµ. 10,20  Μεγαφής, Μεσουλάµ, Ηζίρ,



Νεεµ. 10,20   ο Μεγαφής, ο Μεσουλλάµ, ο Ηζίρ,
Νεεµ. 10,21  Μεσωζεβήλ, Σαδούκ, Ιεδδούα,
Νεεµ. 10,21   ο Μεσωζεβήλ, ο Σαδούκ, ο Ιεδδούα,
Νεεµ. 10,22  Φαλτία, Ανάν, Αναΐα,
Νεεµ. 10,22   ο Φαλτία, ο Ανάν, ο Αναΐα,
Νεεµ. 10,23  Ωσηέ, Ανανία, Ασούβ,
Νεεµ. 10,23   ο Ωσηέ, ο 'Ανανια, ο 'Ασοϋβ,
Νεεµ. 10,24  Αλωής, Φαλαΐ, Σωβήκ,
Νεεµ. 10,24   ο Αλωής, ο Φαλαΐ, ο Σωβήκ,
Νεεµ. 10,25  εούµ, Εσσαβανά, Μαασία,
Νεεµ. 10,25   ο Ρεούµ, ο Εσσαβανα, ο Μαασία,
Νεεµ. 10,26  και Αΐα, Αινάν, Ηνάµ,
Νεεµ. 10,26   ο Αΐα, ο Αινάν, ο Ηνάµ,
Νεεµ. 10,27  Μαλούχ, Ηράµ, Βαανά.
Νεεµ. 10,27   ο Μαλούχ, ο Ηράµ και ο Βασανά.
Νεεµ. 10,28  και οι κατάλοιποι τού λαού, οι ιερείς, οι Λευίται, οι πυλωροί, οι άδοντες, οι ναθινίµ και πάς ο προσπορευόµενος
από λαών της γής προς νόµον τού Θεού, γυναίκες αυτών, υιοί αυτών, θυγατέρες αυτών, πάς ο ειδώς και συνίων,
Νεεµ. 10,28   Οι υπόλοιποι άνδρες εκ του λαού, οι ιερείς, οι Λευίται, οι θυρωροί, οι ψάλται, οι κατώτεροι υπηρέται του ναού
και όλοι εκείνοι οι οποίοι απεµακρύνθησαν από τους ειδωλολατρικούς λαούς της χώρας, δια να ακολουθήσουν τον νόµον
του Θεού, µαζή µε τας γυναίκας, τους υιούς και τας θυγατέρας των και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήσαν εις θέσιν να γνωρίζουν
τον νόµον του Θεού και να κρίνουν τα πράγµατα,
Νεεµ. 10,29  ενίσχυον επί τους αδελφούς αυτών και κατηράσαντο αυτούς και εισήλθοσαν εν αρά και εν όρκω τού
πορεύεσθαι εν νόµω τού Θεού, ός εδόθη εν χειρί Μωυσή δούλου τού Θεού, φυλάσσεσθαι και ποιείν πάσας τας εντολάς
Κυρίου και τα κρίµατα αυτού και τα προστάγµατα αυτού
Νεεµ. 10,29   συνεφώνησαν µε τους προαναφερθέντας οµογενείς των και τους ενίσχυσαν. Με όρκον δε και κατάραν έδωσαν
την υπόσχεσιν, ότι θα πορεύωνται του λοιπού σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού, που εδόθη δια του Μωϋσέως δούλου του
Θεού. Ολοι αυτοί υπεσχέθησαν ότι θα φυλάσσουν και θα τηρούν όλας τας εντολάς του Κυρίου, τας αποφάσεις και τας
διατάξεις αυτού.
Νεεµ. 10,30  και τού µη δούναι θυγατέρας ηµών τοίς λαοίς της γής, και τας θυγατέρας αυτών ου ληψόµεθα τοίς υιοίς ηµών.
Νεεµ. 10,30   “Ιδιαιτέρως δε υποσχόµεθα, είπαν, ότι δεν θα δώσωµεν τας θυγατέρας µας ως συζύγους στους ξένους λαούς
της χώρας αυτής και ότι δεν θα πάρωµεν τας θυγατέρας εκείνων ως συζύγους δια τους υιούς µας.
Νεεµ. 10,31  και λαοί της γής οι φέροντες τους αγορασµούς και πάσαν πράσιν εν ηµέρα τού σαββάτου αποδόσθαι, ουκ
αγορώµεν παρ αυτών εν σαββάτω και εν ηµέρα αγία. και ανήσοµεν το έτος το έβδοµον και απαίτησιν πάσης χειρός.
Νεεµ. 10,31    Και ότι εάν οι ειδωλολατρικοί λαοί της χώρας εκείνης φέρουν κατά την ηµέραν το Σαβάτου προς πώλησιν
οιονδήποτε είδος η εµπόρευµα, ηµείς δεν θα αγοράσωµεν από αυτούς κατά την ηµέραν εκείνην του Σαββάτου, όπως και
κατά τας ηµέρας της κάθε εορτής µας. Κατά δε το έβδοµον έτος θα αφήνοµεν την γην να αναπαυθή και δεν θα
απαιτήσωµεν την εξόφλησιν κανενός χρέους προς ηµάς.
Νεεµ. 10,32  και στήσοµεν εφ ηµάς εντολάς δούναι εφ ηµάς τρίτον τού διδράχµου κατ ενιαυτόν εις δουλείαν οίκου τού Θεού
ηµών
Νεεµ. 10,32   Αναλαµβάνοµεν επίσης την υποχρέωσιν να πληρώνωµεν κάθε έτος το εν τρίτον του διδράχµου δια τας
υπηρεσίας του ναού του Θεού µας.
Νεεµ. 10,33  εις άρτους τού προσώπου και θυσίαν τού ενδελεχισµού και εις ολοκαύτωµα τού ενδελεχισµού των σαββάτων,
των νουµηνιών, εις τας εορτάς και εις τα άγια, και τα περί αµαρτίας εξιλάσασθαι περί Ισραήλ, και εις έργα οίκου τού Θεού
ηµών.
Νεεµ. 10,33   Υποσχοµεθα ότι θα καταβάλλωµεν ο,τι χρειάζεται δια τους άρτους της προθέσεως, δια την καθηµερινήν
αναίµακτον θυσίαν, δια την καθηµερινήν αιµατηράν θυσίαν των ολοκαυτωµάτων, δια τας θυσίας των Σαββάτων, όπως
επίσης δια την θυσίαν της πρώτης εκάστου µηνός, δι' όλα τα άγια πράγµατα τα αφιερωµένα στον ναόν, δια τας θυσίας
περί αµαρτίας προς εξιλέωσιν του ισραηλιτικού λαού, όπως γενικώτερα και δι' όλα τα έργα του ναού του Θεού µας.
Νεεµ. 10,34  και κλήρους εβάλοµεν περί κλήρου ξυλοφορίας, οι ιερείς και οι Λευίται και ο λαός, ενέγκαι εις οίκον Θεού ηµών,
εις οίκον πατριών ηµών, εις καιρούς από χρόνων, ενιαυτόν κατ ενιαυτόν, εκκαύσαι επί το θυσιαστήριον Κυρίου Θεού ηµών,
ως γέγραπται εν τώ νόµω,
Νεεµ. 10,34   Επίσης ερρίψαµεν κλήρους, οι ιερείς, οι Λευίται και ο λαός, δια την προσφοράν των ξύλων, να φέρωµεν δηλαδή
ξύλα στον ναόν του Θεού µας, δια το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων. Και να ορισθή έτσι κάθε οικογένεια από ηµάς, εις
ωρισµένους καιρούς από έτους εις έτος, δια να προµηθεύη ξύλα καύσιµα στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων του Θεού
µας, όπως γράφει και ο Νοµος.
Νεεµ. 10,35  και ενέγκαι τα πρωτογεννήµατα της γής ηµών και πρωτογεννήµατα καρπού παντός ξύλου ενιαυτόν κατ
ενιαυτόν εις οίκον Κυρίου
Νεεµ. 10,35   Αναλαµβάνοµεν επίσης την υποχρέωσιν να φέρωµεν τα πρωτόλεια, τους πρώτους καρπούς, από τους αγρούς
µας και τους πρώτους καρπούς από όλα τα καρποφόρα δένδρα µας κάθε έτος στον ναόν του Κυρίου.
Νεεµ. 10,36  και τα πρωτότοκα υιών ηµών και κτηνών ηµών, ως γέγραπται εν τώ νόµω, και τα πρωτότοκα των βοών ηµών
και ποιµνίων ηµών ενέγκαι εις οίκον Θεού ηµών τοίς ιερεύσι τοίς λειτουργούσιν εν οίκω Θεού ηµών.
Νεεµ. 10,36   Επίσης να προσφέρωµεν τα πρωτότοκα παιδιά µας και τα πρωτοτόκα από τα κτήνη µας, όπως είναι
γραµµένον στον Νοµον, όπως επίσης και τα πρωτότοκα από τα βόϊδια µας και από τα ποίµνιά µας στον ναόν του Θεού µας
δια τους ιερείς, οι οποίοι υπηρετούν στον ναόν του Θεού µας.
Νεεµ. 10,37  και την απαρχήν σίτων ηµών και τον καρπόν παντός ξύλου, οίνου και ελαίου οίσοµεν τοίς ιερεύσιν εις το
γαζοφυλάκιον οίκου τού Θεού· και δεκάτην γής ηµών τοίς Λευίταις. και αυτοί οι Λευίται δεκατούντες εν πάσαις πόλεσι
δουλείας ηµών·



Νεεµ. 10,37   Εδώσαµεν επίσης την υπόσχεσιν και ανελάβαµεν την υποχρέωσιν να φέρωµεν τας απαρχάς των σίτων µας, και
τους καρπούς από κάθε δένδρον µας, οίνον και έλαιον δια τους ιερείς, εις τας αποθήκας του ναού του Θεού. Το δέκατον από
τα προϊόντα των αγρών µας θα προσφέρωµεν δια τους Λευΐτας. Αυτοπροσώπως οι Λευίται θα λαµβάνουν από τας πόλεις
µας το εν δέκατον εκ των γεωργικών µας προϊόντων.
Νεεµ. 10,38  και έσται ο ιερεύς υιός Ααρών µετά τού Λευίτου εν τή δεκάτη τού Λευίτου, και οι Λευίται ανοίσουσι την δεκάτην
της δεκάτης εις οίκον Θεού ηµών εις τα γαζοφυλάκια εις οίκον Θεού·
Νεεµ. 10,38   Ο ιερεύς, ο απόγονος του Ααρών, θα είναι µαζή µε τον Λευίτην, όταν οι Λευίται θα λαµβάνουν τα δέκατα. Και οι
Λευίται θα προσφέρουν το δέκατον από αυτά τα δέκατα δια τον ναόν του Θεού µας. Θα αποθέτουν δε αυτά εις τας
αποθήκας, αι οποίαι ευρίσκονται στον ναόν του Θεού.
Νεεµ. 10,39  ότι εις τους θησαυρούς εισοίσουσιν οι υιοί Ισραήλ και οι υιοί τού Λευί τας απαρχάς τού σίτου και τού οίνου και
τού ελαίου, και εκεί σκεύη τα άγια, και οι ιερείς και οι λειτουργοί και οι πυλωροί και οι άδοντες, και ουκ εγκαταλείψοµεν
τον οίκον τού Θεού ηµών.
Νεεµ. 10,39   Γενικώς οι Ισραηλίται και οι Λευίται θα µεταφέρουν εις ειδικούς προς τούτο χώρους του ναού τας απαρχάς του
σίτου, του οίνου και του ελαίου. Εκεί δε υπάρχουν τα ιερά σκεύη και οι ιερείς οι οποίοι εκτελούν την υπηρεσίαν του ναού , οι
θυρωροί και οι ψάλται. Διδοµεν την υπόσχεσιν ότι δεν θα παραµελήσωµεν και δεν θα εγκατολείψωµεν τον ναόν του Θεού
µας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Νεεµ. 11,1  Καί εκάθισαν οι άρχοντες τού λαού εν Ιερουσαλήµ, και οι κατάλοιποι τού λαού εβάλοσαν κλήρους ενέγκαι ένα
από των δέκα καθίσαι εν Ιερουσαλήµ πόλει τή αγία και εννέα µέρη εν ταίς πόλεσι.
Νεεµ. 11,1  Οι αρχηγοί του λαού εγκατεστάθησαν εις την Ιερουσαλήµ. Οι υπόλοιποι όµως άνθρωποι του λαού έρριψαν
κλήρους, δια να φέρουν ένα επί δέκα να κατοικήση εις την Ιερουσαλήµ, την ιεράν πόλιν, ενώ τα εννέα δέκατα θα
παρέµεναν εις τας άλλας πόλεις.
Νεεµ. 11,2  και ευλόγησεν ο λαός τους πάντας άνδρας τους εκουσιαζοµένους καθίσαι εν Ιερουσαλήµ·
Νεεµ. 11,2  Ο λαός ευλόγησεν όλους εκείνους, οι οποίοι αυτοπροαιρέτως απεφάσισαν να εγκατασταθούν εις την
Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 11,3  και ούτοι οι άρχοντες της χώρας, οί εκάθισαν εν Ιερουσαλήµ και εν πόλεσιν Ιούδα· εκάθισαν ανήρ εν κατασχέσει
αυτού, εν πόλεσιν αυτών Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίται και οι ναθιναίοι και οι υιοί δούλων Σαλωµών·
Νεεµ. 11,3  Αυτοί δε είναι οι άρχοντες της περιοχής Ιουδαίας, οι οποίοι εγκατεστάθησαν εις την Ιερουσαλήµ και εις άλλας
πόλεις της Ιουδαίας. Αλλοι εγκατεστάθησαν εις τας πόλεις της Ιουδαίας, ο καθένας εγκατεστάθη εις την ιδιοκτησίαν του,
και εις την ιδικήν των πόλιν. Το ίδιο έπραξαν και οι ιερείς και οι Λευίται, οι κατώτεροι υπηρέται του ναού και οι απόγονοι
των δούλων του Σολοµώντος.
Νεεµ. 11,4  και εν Ιερουσαλήµ εκάθισαν από υιών Ιούδα και από υιών Βενιαµίν. από υιών Ιούδα· Αθαΐα υιός Αζία, υιός
Ζαχαρία, υιός Σαµαρία, υιός Σαφατία, υιός Μαλελεήλ και από των υιών Φαρές,
Νεεµ. 11,4  Εις την Ιερουσαλήµ εγκατεστάθησαν οι καταγόµενοι από την φυλήν του Ιούδα και την φυλήν του Βενιαµίν. Από
την φυλήν του Ιούδα ήσαν· ο Αθαΐα, ο υιός του Αζία, ο υιός του Ζαχαρία, ο υιός του Σαµαρία, ο υιός του Σαφατία, ο υιός του
Μαλελεήλ, και από την φυλήν του Φαρές,
Νεεµ. 11,5  και Μαασία υιός Βαρούχ, υιός Χαλαζά, υιός Οζία, υιός Αδαΐα, υιός Ιωαρίβ, υιός Ζαχαρίου, υιός τού Σηλωνί·
Νεεµ. 11,5  ο Μαασίας, ο υιός του Βαρούχ, ο υιός του Χαλαζά, ο υιός του Οζία, ο υιός του Αδαΐα, ο υιός του Ιωαρίβ, ο υιός του
Ζαχαρίου, ο υιός του Σηλωνί.
Νεεµ. 11,6  πάντες υιοί Φαρές οι καθήµενοι εν Ιερουσαλήµ τετρακόσιοι εξηκονταοκτώ άνδρες δυνάµεως.
Νεεµ. 11,6  Ολοι οι απόγονοι του Φαρές, οι οποίοι είχον εγκατασταθή εις την Ιερουσαλήµ ήσαν τετρακόσιοι εξήκοντα οκτώ
άνδρες ισχυροί.
Νεεµ. 11,7  και ούτοι υιοί Βενιαµίν· Σηλώ υιός Μεσουλάµ, υιός Ιωάδ, υιός Φαδαΐα, υιός Κωλεΐα, υιός Μαασίου, υιός Εθιήλ,
υιός Ιεσία,
Νεεµ. 11,7  Από δε την φυλήν του Βενιαµίν οι εγκατασταθέντες εις την Ιερουσαλήµ ήσαν· ο Σηλώ, ο υιός του Μεσουλάµ, ο
υιός του Ιωάδ, ο υιός του Φαδαΐα, ο υιός του Κωλεΐα, ο υιός το Μαασίου, ο υιός του Εθιήλ, ο υιός του Ιεσία,
Νεεµ. 11,8  και οπίσω αυτού Γηβέ, Σηλί, εννακόσιοι εικοσιοκτώ.
Νεεµ. 11,8  και εν συνεχεία από αυτόν ο Γηβέ, ο Ιεσία, ο Σηλί, εν όλω άνδρες εννεακόσιοι είκοσι οκτώ.
Νεεµ. 11,9  και Ιωήλ υιός Ζεχρί επίσκοπος επ αυτούς, και Ιούδα υιός Ασανά από της πόλεως δεύτερος·
Νεεµ. 11,9  Ο Ιωήλ, υιός του Ζεχρί ήτο αρχηγός εις αυτούς, ο Ιούδας ο υιός του Ασανά, ο υπαρχηγός της πόλεως.
Νεεµ. 11,10  από των ιερέων· και Ιαδία υιός Ιωρίβ, Ιαχίν,
Νεεµ. 11,10    Από δε τους ιερείς ήσαν· ο Ιαδία υιός του Ιωρίβ, ο Ιαχίν,
Νεεµ. 11,11  Σαραία υιός Ελχία, υιός Μεσουλάµ, υιός Σαδδούκ, υιός Μαριώθ, υιός Αιτώθ απέναντι οίκου τού Θεού.
Νεεµ. 11,11     ο Σαραία υιός του Ελχία, ο υιός του Μεσουλάµ, ο υιύς του Σαδδούκ, ο υιός του Μαριώθ, ο υιός του Αιτώθ,
αυτός ο οποίος κατοικούσε απέναντι από τον ναόν του Θεού.
Νεεµ. 11,12  και αδελφοί αυτών ποιούντες το έργον τού οίκου οκτακόσιοι εικοσιδύο. και Αδαΐα υιός Ιεροάµ, υιού Φαλαλία,
υιού Αµασί, υιός Ζαχαρία, υιός Φασσούρ, υιός Μελχία,
Νεεµ. 11,12    Οι αδελφοί αυτών, οι οποίοι ησχολούντο µε τα έργα εντός του ναού, ήσαν οκτακόσιοι είκοσι δύο. Ο Αδαΐα υιός
του Ιεροάµ, υιού του Φαλαλία, υιού του 'Αµασι, ο υιός του Ζαχαρία, ο υιός του Φασσούρ, υιός του Μελχία,
Νεεµ. 11,13  και αδελφοί αυτού, άρχοντες πατριών διακόσιοι τεσσαρακονταδύο. και Αµασία υιός Εσδριήλ, υιού Μεσαριµίθ,
υιού Εµµήρ,
Νεεµ. 11,13    και οι αδελφοί αυτού οι αρχηγοί των οικογενειών ήσαν διακόσιοι τεσσαράκοντα δύο. Ο Αµασία ο υιός του
Εσδριήλ, υιού του Μεσαριµίθ, υιού του Εµµήρ,
Νεεµ. 11,14  και αδελφοί αυτού δυνατοί παρατάξεως εκατόν εικοσιοκτώ· και επίσκοπος Βαδιήλ υιός των µεγάλων.
Νεεµ. 11,14    και οι αδελφοί αυτού, άνδρες ικανοί δια τον πόλεµον, ήσαν εν όλω εκατόν είκοσι οκτώ. Ο Βαδιήλ, γόνος
µεγάλων ανδρών, ήτο αρχηγός των.



Νεεµ. 11,15  και από των Λευιτών Σαµαΐα υιός Εσρικάµ,
Νεεµ. 11,15    Από δε τους Λευίτας ήσαν ο Σαµαΐα ο υιός του Εσρικάµ,
Νεεµ. 11,17  Ματθανίας υιός Μιχά και Ιωβήβ υιός Σαµουΐ,
Νεεµ. 11,17    ο Ματθανίας ο υιός του Μιχά και ο Ιωβήδ υιός του Σαµουΐ,
Νεεµ. 11,18  διακόσιοι ογδοηκοντατέσσαρες.
Νεεµ. 11,18    εν όλω διακόσιοι ογδοήκοντα τέσσαρες.
Νεεµ. 11,19  και οι πυλωροί Ακούβ, Τελαµίν, και οι αδελφοί αυτών, εκατόν εβδοµηκονταδύο.
Νεεµ. 11,19    Από τους θυρωρούς ήσαν ο Ακούβ, ο Τελαµίν και οι συγγενείς αυτών εν όλω εκατόν εβδοµήκοντα δύο.
Νεεµ. 11,22  και επίσκοπος Λευιτών υιός Βανί, υιός Οζί, υιός Ασαβία, υιός Μιχά. από υιών Ασάφ των αδόντων απέναντι
έργου οίκου τού Θεού·
Νεεµ. 11,22   Αρχηγός των Λευϊτών ήτο ο υιός του Βανί, υιού του Οζί υιού του Ασαβία, υιού του Μιχά. Από τους απογόνους
του Ασάφ, τους ψάλτας, στο έργον του ναού του Θεού.
Νεεµ. 11,23  ότι εντολή τού βασιλέως εις αυτούς.
Νεεµ. 11,23    Δι' αυτούς υπήρχε µάλιστα ειδική εντολή του βασιλέως.
Νεεµ. 11,24  και Φαθαΐα υιός Βασηζά προς χείρα τού βασιλέως εις πάν χρήµα τώ λαώ.
Νεεµ. 11,24   Ο δε Φαθαΐα υιός του Βασηζά ήτο ο εκπρόσωπος του βασιλέως δι' όλας τας υποθέσστου λαού.
Νεεµ. 11,25  και προς τας επαύλεις εν αγρώ αυτών. και από υιών Ιούδα εκάθισαν εν Καριαθαρβόκ
Νεεµ. 11,25    Ως προς δε τα χωριά µε τους αγρούς των, µερικοί Ιουδαίοι εγκατεστάθησαν εις την Καριαθαρβόκ (Χεβρών),
Νεεµ. 11 ,26  και εν Ιησού
Νεεµ. 11,26   εις Ιησού,
Νεεµ. 11,27  και εν Βηρσαβεέ, και επαύλεις αυτών,
Νεεµ. 11,27    εις Βηρσαβεέ και τας περιοχάς αυτών.
Νεεµ. 11,30  Λαχίς και αγροί αυτής· και παρενεβάλοσαν εν Βηρσαβεέ.
Νεεµ. 11,30    Εις Λαχίς και τα χωράφια της. Κατώκησαν δε και εις Βηρσαβεέ.
Νεεµ. 11,31  και οι υιοί Βενιαµίν από Γαβαά Μαχµάς.
Νεεµ. 11,31    Οι απόγονοι της φυλής Βενιαµίν εγκατεστάθησαν από την πόλιν Γαβαά µέχρι Μαχµάς.
Νεεµ. 11,36  και από των Λευιτών µερίδες Ιούδα τώ Βενιαµίν.
Νεεµ. 11,36    Μεταξύ των Λευϊτών υπήρξαν και τάξεις, που ανήκον εις την φυλήν του Ιούδα και την φυλήν του Βενιαµίν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Νεεµ. 12,1  Καί ούτοι οι ιερείς και οι Λευίται οι αναβάντες µετά Ζοροβάβελ υιού Σαλαθιήλ και Ιησού· Σαραΐα , Ιερεµία,
Έσδρα,
Νεεµ. 12,1  Οι ιερείς δε και οι Λευίται, οι οποίοι επανήλθον από την αιχµαλωσίαν της Βαβυλώνος µαζή µε τον Ζοροβάβελ,
τον υιόν του Σαλαθιήλ, και τον Ιησούν, ήσαν ο Σαραΐα, ο Ιερεµίας, ο Εσδρας,
Νεεµ. 12,2  Αµαρία, Μαλούχ,
Νεεµ. 12,2     ο Αµαρίας, ο Μολούχ,
Νεεµ. 12,3  Σεχενία·
Νεεµ. 12,3     ο Σεχενία.
Νεεµ. 12,7  ούτοι οι άρχοντες των ιερέων και αδελφοί αυτών εν ηµέραις Ιησού.
Νεεµ. 12,7     Αυτοί δε ήσαν οι αρχηγοί των ιερέων και των συγγενών των κατά τας ηµέρας του Ιησού.
Νεεµ. 12,8  και οι Λευίται, Ιησού, Βανουΐ, Καδµιήλ, Σαραβία, Ιωδαέ, Ματθανία, επί των χειρών αυτός και οι αδελφοί αυτών
εις τας εφηµερίας.
Νεεµ. 12,8     Οι Λευίται ήσαν, ο Ιησούς, ο Βανουΐ, ο Καδµιήλ, ο Σαραδία, ο Ιωδαέ και ο Ματθανίας, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί
αυτοί και οι αδελφοί των εις τας καθηµερινάς υπηρεσίας.
Νεεµ. 12,10  και Ιησούς εγέννησε τον Ιωακίµ, και Ιωακίµ εγέννησε τον Ελιασίβ, και Ελιασίβ τον Ιωδαέ,
Νεεµ. 12,10   Ο Ιησούς εγέννησε τον Ιωακίµ, ο Ιωακίµ εγέννησε τον Ελιασίβ, ο Ελιασίβ εγέννησε τον Ιωδαέ,
Νεεµ. 12,11  και Ιωδαέ εγέννησε τον Ιωνάθαν, και Ιωνάθαν εγέννησε τον Ιαδού.
Νεεµ. 12,11    ο Ιωδαέ εγέννησε τον Ιωνάθαν, ο Ιωνάθαν εγέννησε τον Ιαδού.
Νεεµ. 12,12  και εν ηµέραις Ιωακίµ αδελφοί αυτού οι ιερείς και οι άρχοντες των πατριών· τώ Σαραΐα Αµαρία, τώ Ιερεµία
Ανανία,
Νεεµ. 12,12   Κατά την εποχήν του Ιωακίµ οι ιερείς αδελφοί αυτού ήσαν αρχηγοί δια τας κάτωθι οικογενείας· δια τον Σαραΐα
ο Αµαρίας, δια τον Ιερεµίαν ο Ανανίας,
Νεεµ. 12,13  τώ Έσδρα Μεσουλάµ, τώ Αµαρία Ιωανάν,
Νεεµ. 12,13    δια τον Εσδραν ο Μεσουλάµ, δια τον Αµαρίαν ο Ιωανάν,
Νεεµ. 12,14  τώ Αµαλούχ Ιωνάθαν, τώ Σεχενία Ιωσήφ,
Νεεµ. 12,14   δια τον Αµαλούχ ο Ιωνάθαν, δια τον Σεχενίαν ο Ιωσήφ,
Νεεµ. 12,15  τώ Αρέ Μαννάς, τώ Μαριώθ Ελκαΐ,
Νεεµ. 12,15    δια τον Αρέ ο Μαννάς, δια τον Μαριώθ ο Ελκαΐ,
Νεεµ. 12,16  τώ Αδαδαΐ Ζαχαρία, τώ Γαναθώθ Μοσολάµ,
Νεεµ. 12,16   δια τον Αδαδαί ο Ζαχαρίας, δια τον Γαναθώθ ο Μοσολάµ,
Νεεµ. 12,17  τώ Αβιά Ζεχρί, τώ Μιαµίν Μααδαί τώ Φελετί,
Νεεµ. 12,17    δια τον Αβιά ο Ζεχρί, δια τον Μιαµίν ο Μααδαί, δια τον Φελετί
Νεεµ. 12,18  τώ Βαλγάς Σαµουέ, τώ Σεµία Ιωνάθαν,
Νεεµ. 12,18   και δια τον Βαλγάς ο Σαµουέ, δια τον Σεµίαν ο Ιωνάθαν,
Νεεµ. 12,19  τώ Ιωαρίβ Ματθαναΐ, τώ Εδίω Οζί,
Νεεµ. 12,19   δια τον Ιωαρίβ ο Ματθαναΐ, δια τον Εδίον ο Οζί,
Νεεµ. 12,20  τώ Σαλαΐ Καλλαΐ, τώ Αµέκ Αβέδ,



Νεεµ. 12,20   δια τον Σαλαΐ ο Καλλαΐ, δια τον Αµέκ ο Αβέδ,
Νεεµ. 12,21  τώ Ελκία Ασαβίας, τώ Ιεδεϊού Ναθαναήλ.
Νεεµ. 12,21   δια τον Ελκίαν ο Ασαβίας, δια τον Ιεδεϊού ο Ναθαναήλ.
Νεεµ. 12,22  οι Λευίται εν ηµέραις Ελιασίβ, Ιωαδά και Ιωά και Ιωανάν και Ιδούα, γεγραµµένοι άρχοντες των πατριών, και οι
ιερείς εν βασιλεία Δαρείου τού Πέρσου·
Νεεµ. 12,22   Ως προς δε τους Λευίτας, κατά τας ηµέρας του Ελιασίβ, ήσαν καταγεγραµµένοι ως αρχηγοί πατριών ο Ιωαδά, ο
Ιωά, ο Ιωανάν και ο Ιδούα. Επίσης δε και οι ιερείς ήσαν καταγεγραµµένοι κατά την βασιλείαν του Δαρείου του Πέρσου.
Νεεµ. 12,23  υιοί δε Λευί άρχοντες των πατριών γεγραµµένοι επί βιβλίω λόγων των ηµερών και έως ηµερών Ιωανάν υιού
Ελισουέ.
Νεεµ. 12,23   Οι Λευίται, οι αρχηγοί των οικογενειών ήσαν γραµµένοι στο βιβλίον των χρονικών µέχρι του Ιωανάν υιού του
Ελισουέ.
Νεεµ. 12,24  και οι άρχοντες των Λευιτών Ασαβία και Σαραβία και Ιησού και υιοί Καδµιήλ και οι αδελφοί αυτών
κατεναντίον αυτών εις ύµνον αινείν εν εντολή Δαυίδ ανθρώπου τού Θεού εφηµερία προς εφηµερίαν
Νεεµ. 12,24   Οι αρχηγοί των Λευιτών ήσαν· Ο Ασαβίας, ο Σαραβίας, ο Ιησούς, οι υιοί του Καδµιήλ και οι αδελφοί αυτών
ενώπιόν των, οι οποίοι είχον ως έργον να δοξολογούν τον Κυριον, σύµφωνα µε την εντολήν του Δαυίδ, του ανθρώπου του
Θεού, και κατά την διαδοχήν των εφηµεριών των έκαστοι.
Νεεµ. 12,25  εν τώ συναγαγείν µε τους πυλωρούς
Νεεµ. 12,25   Και οι θυρωροί εφύλασσαν τας θύρας του ναού.
Νεεµ. 12,26  εν ηµέραις Ιωακίµ υιού Ιησού, υιού Ιωσεδέκ και εν ηµέραις Νεεµία, και Έσδρας ο ιερεύς και γραµµατεύς.
Νεεµ. 12,26   Κατά δε την εποχήν του Ιωακίµ, υιού του Ιησού, υιού του Ιωσεδέκ, όπως και κατά την εποχήν του Νεεµίου, ο
Εσδρας ήτο ο ιερεύς και ο γραµµατεύς.
Νεεµ. 12,27  Καί εν εγκαινίοις τείχους Ιερουσαλήµ εζήτησαν τους Λευίτας εν τοίς τόποις αυτών τού ενέγκαι αυτούς εις
Ιερουσαλήµ ποιήσαι εγκαίνια και ευφροσύνην εν Θωδαθά και εν ωδαίς, κυµβαλίζοντες και ψαλτήρια και κινύραι.
Νεεµ. 12,27   Κατά τα εγκαίνια του τείχους της Ιερουσαλήµ προσεκλήθησαν οι Λευίται από τας πόλεις των, όπου
κατοικούσαν, να προσέλθουν εις την Ιερουσαλήµ και να κάµουν τα εγκαίνια του τείχους µε χαράν, µε άσµατα και αίνους,
µε την συνοδείαν µουσικών οργάνων, µε τα κύµβαλα, µε τας κιθάρας και µε τας κινύρας.
Νεεµ. 12,28  και συνήχθησαν οι υιοί των αδόντων και από της περιχώρου κυκλόθεν εις Ιερουσαλήµ και από επαύλεων
Νεεµ. 12,28   Συνεκεντρώθησαν πράγµατι οι Λευίται αυτοί ψάλται από τας γύρω της Ιερουσαλήµ περιοχάς,
Νεεµ. 12,29  και από αγρών· ότι επαύλεις ωκοδόµησαν εαυτοίς οι άδοντες εν Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 12,29   από τα χωριά και από τους αγρούς των, διότι είχαν οργανώσει κατασκηνώσεις αυτοί, που έψαλλαν εις την
Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 12,30  και εκαθαρίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται, και εκαθάρισαν τον λαόν και τους πυλωρούς και το τείχος.
Νεεµ. 12,30   Οι ιερείς και οι Λευίται εκαθαρίσθησαν πρώτοι και έπειτα εκαθάρισαν, σύµφωνα µε τον Νοµον, τον λαόν, τους
θυρωρούς και το τείχος.
Νεεµ. 12,31  και ανήνεγκα τους άρχοντας Ιούδα επάνω τού τείχους και έστησα δύο περί αινέσεως µεγάλους, και διήλθον εκ
δεξιών επάνω τού τείχους της κοπρίας,
Νεεµ. 12,31    Ωδήγησα τότε επάνω στο τείχος τους άρχοντας της φυλής Ιούδα και εσχηµάτισα δύο µεγάλας οµάδας
δοξολογίας προς τον Θεόν. Η πρώτη, οµάς εβαδισε προς το δεξιόν µέρος επάνω στο τείχος, εις την λεγοµένην πύλην της
κοπρίας.
Νεεµ. 12,32  και επορεύθη οπίσω αυτών Ωσαΐα και ήµισυ αρχόντων Ιούδα
Νεεµ. 12,32   Οπίσω δε από αυτούς εβάδιζαν ο Ωσαΐα και το ήµισυ των αρχηγών της φυλής Ιούδα.
Νεεµ. 12,33  και Αζαρίας και Έσδρας και Μεσολλάµ,
Νεεµ. 12,33   Και ο Αζαρίας, ο Εσδρας, ο Μεσολλάµ,
Νεεµ. 12,34  και Ιούδα και Βενιαµίν και Σαµαΐας και Ιερεµία
Νεεµ. 12,34   ο Ιούδας, ο Βενιαµίν, ο Σαµαΐας και ο Ιερεµίας.
Νεεµ. 12,35  και από των υιών των ιερέων εν σάλπιγξι Ζαχαρίας υιός Ιωνάθαν, υιός Σαµαΐα, υιός Ματθανία, υιός Μιχαία,
υιός Ζακχούρ, υιός Ασάφ·
Νεεµ. 12,35   Από δε τους ιερείς µε τας σάλπιγγας επορεύοντο ο Ζαχαρίας, ο υιός του Ιωνάθαν, ο υιός του Σαµαΐα, ο υιός του
Ματθανία, ο υιός του Μιχαία, ο υιός του Ζακχούρ, ο υιός του Ασάφ,
Νεεµ. 12,36  και αδελφοί αυτού Σαµαΐα και Οζιήλ, Γελώλ, Ιαµά, Αΐα, Ναθαναήλ και Ιούδα, Ανανί, τού αινείν εν ωδαίς Δαυίδ
ανθρώπου Θεού, και Έσδρας ο γραµµατεύς έµπροσθεν αυτών·
Νεεµ. 12,36   και οι συγγενείς του, ο Σαµαΐα, ο Οζιήλ, ο Γελώλ, ο Ιαµά, ο Αΐα, ο Ναθαναήλ, ο Ιούδα, ο Ανανί, µε τα µουσικά
όργανα υµνούσαν τον Κυριον µε ψαλµούς του Δαυίδ του ανθρώπου του Θεού. Εµπροσθεν δε από αυτούς επορεύετο ο
γραµµατεύς Εσδρας.
Νεεµ. 12,37  επί πύλης τού αίν κατέναντι αυτών ανέβησαν επί κλίµακας πόλεως Δαυίδ εν αναβάσει τού τείχους επάνωθεν
τού οίκου Δαυίδ και έως της πύλης τού ύδατος κατά ανατολάς.
Νεεµ. 12,37   Παρά δε την πύλην της πηγής ανέβησαν κατ' ευθείαν την κλίµακα της πόλεως του Δαυίδ, διήλθον την
ανωφέρειαν του τείχους, του άνω οίκου του Δαυίδ, και έφθασαν µέχρι της πύλης του ύδατος προς ανατολάς.
Νεεµ. 12,38  και περί αινέσεως η δευτέρα επορεύετο συναντώσα αυτοίς, και το ήµισυ τού λαού επάνω τού τείχους υπεράνω
τού πύργου των θεννουρίµ και έως τού τείχους τού πλατέος
Νεεµ. 12,38   Η άλλη οµάς, ο δεύτερος χορός της δοξολογίας, επροχωροσε αριστερά, κατ' αντίθετον διεύθυνσιν, δια να
συναντήση αυτούς. Το δεύτερον αυτό τµήµα της λιτανείας επροχωρούσε επί του τείχους, άνω από τον πύργον των
κλιβάνων, και έφθασε µέχρι του πλατέος τείχους.
Νεεµ. 12,39  και υπεράνω της πύλης Εφραίµ και επί την πύλην ιχθυράν και πύργω Αναµεήλ και έως πύλης της προβατικής
και έστησαν εν πύλη της φυλακής.
Νεεµ. 12,39   Κατόπιν έφθασαν επάνω από την πύλην του Εφραίµ. Από εκεί επροχώρησαν προς την πύλην, που λέγεται
ιχθυρά, και στον πύργον του Αναµεήλ. Από εκεί δε ήλθον εις την πύλην την προβατικήν και τέλος εσταµάτησαν εις την



πύλην της φυλακής.
Νεεµ. 12,40  και έστησαν αι δύο της αινέσεως εν οίκω τού Θεού, και εγώ και το ήµισυ των στρατηγών µετ εµού
Νεεµ. 12,40   Οι δύο αυτοί χοροί της λιτανείας εσταµάτησαν απέναντι από τον ναόν του Θεού, µαζή δε µε αυτούς και εγώ
και οι µισοί άρχοντες που ευρίσκοντο µαζή µου,
Νεεµ. 12,41  και οι ιερείς Ελιακίµ, Μαασίας, Βενιαµίν, Μιχαίας, Ελιωηναί, Ζαχαρίας, Ανανίας εν σάλπιγξι και Μαασίας και
Σεµεΐας και Ελεάζαρ και Οζί και Ιωανάθ και Μελχίας και Αιλάµ και Εζούρ,
Νεεµ. 12,41   όπως επίσης και οι ιερείς, ο Ελιακίµ, ο Μαασίας, ο Βενιαµίν, ο Μιχαίας, ο Ελιωηναί, ο Ζαχαρίας, ο Ανανίας, µε
τας ιεράς σάλπιγγάς των, ο Μαασίας, ο Σεµεΐας, ο Ελεάζαρ, ο Οζί, ο Ιωανάθ, ο Μελχίας, ο Αιλάµ και ο Εζούρ.
Νεεµ. 12,42  και ηκούσθησαν οι άδοντες και επεσκέπησαν.
Νεεµ. 12,42   Οι ψάλται ηκούσθησαν τότε να ψάλλουν µε επικεφαλής τον αρχηγόν των.
Νεεµ. 12,43  και έθυσαν εν τή ηµέρα εκείνη θυσιάσµατα µεγάλα και ηυφράνθησαν, ότι ο Θεός ηύφρανεν αυτούς µεγάλως.
και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών ηυφράνθησαν, και ηκούσθη η ευφροσύνη εν Ιερουσαλήµ από µακρόθεν.
Νεεµ. 12,43   Κατά την ηµέραν εκείνην προσέφεραν µεγάλας θυσίας προς τον Θεόν και ηυφράνθησαν όλοι, διότι ο Θεός
έδωσεν εις αυτούς µεγάλην αγαλλίασιν και χαράν. Αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών επίσης ηυφράνθησαν, αι δε
κραυγαί της χαράς των εις την Ιερουσαλήµ, ηκούοντο από πολύ µακράν.
Νεεµ. 12,44  Καί κατέστησαν εν τή ηµέρα εκείνη άνδρας επί των γαζοφυλακίων, τοίς θησαυροίς, ταίς απαρχαίς και ταίς
δεκάταις και τοίς συνηγµένοις εν αυτοίς άρχουσι των πόλεων, µερίδας τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις, ότι ευφροσύνη ήν εν
Ιούδα επί τους ιερείς και επί τους Λευίτας τους εστώτας.
Νεεµ. 12,44   Κατά την επίσηµον εκείνην ηµέραν διώρισαν και εγκατέστησαν άνδρας εις τας αποθήκας του ναού, αι οποίαι
εχρησιµοποιούντο, δια να αποθηκεύουν τας προσφοράς των, τας απαρχάς και τα δέκατα των εισοδηµάτων των. Να τα
συναθροίζουν εις αυτάς δια τους άρχοντας της πόλεως, δια τους ιερείς και δια τους Λευίτας. Διότι οι Ιουδαίοι
ηυχαριστούντο πολύ να βλέπουν τους ιερείς και τους Λευίτας ορθίους εις τας θέσεις των·
Νεεµ. 12,45  και εφύλαξαν φυλακάς Θεού αυτών και φυλακάς τού καθαρισµού και τους άδοντας και τους πυλωρούς, ως
εντολαί Δαυίδ και Σαλωµών υιού αυτού.
Νεεµ. 12,45   αυτούς, οι οποίοι εφύλασσαν τας υπό του Κυρίου καθορισθείσας φρουράς και προσέφεραν τους υπό του νόµου
του Θεού ωρισµένους καθαρισµούς. Επίσης έβλεπαν µε ευχαρίστησιν τους ψάλτας και τους θυρωρούς εις τας θέσεις των,
σύµφωνα µε τας εντολάς του Δαυίδ και του υιού του Σολοµώντος.
Νεεµ. 12,46  ότι εν ηµέραις Δαυίδ Ασάφ απ αρχής πρώτος των αδόντων και ύµνον και αίνεσιν τώ Θεώ.
Νεεµ. 12,46   Επειδή δε απ' αρχής κατά τας ηµέρας του Δαυίδ ο Ασάφ ήτο αρχηγός των ψαλτών και ανεπέµποντο αίνοι και
δοξολογίαι στον Θεόν,
Νεεµ. 12,47  και πάς Ισραήλ εν ηµέραις Ζοροβάβελ και εν ταίς ηµέραις Νεεµίου διδόντες µερίδας των αδόντων και των
πυλωρών, λόγον ηµέρας εν ηµέρα αυτού, και αγιάζοντες τοίς Λευίταις, και οι Λευίται αγιάζοντες τοίς υιοίς Ααρών.
Νεεµ. 12,47   έτσι και κατά τας ηµέρας του Ζοροβάβελ και εις τας ηµέρας του Νεεµίου, οι Ιουδαίοι έδιδον κάθε ηµέραν τας
ωρισµένας µερίδας τροφών στους ψάλτας και στους θυρωρούς. Εδιδαν στους Λευίτας τας αγίας αυτάς µερίδας, αλλά και οι
Λευίται έδιδον ένα µέρος από αυτά στους ιερείς, τους απογόνους του Ααρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Νεεµ. 13,1  Εν τή ηµέρα εκείνη ανεγνώσθη εν βιβλίω Μωυσή εν ωσί τού λαού και ευρέθη γεγραµµένον εν αυτώ, όπως µη
εισέλθωσιν Αµµανίται και Μωαβίται εν εκκλησία Θεού έως αιώνος,
Νεεµ. 13,1  Κατά την εποχήν εκείνην, που ανεγινώσκετο το βιβλίον του Μωϋσέως εις τα αυτιά όλου του λαού, ευρέθη εκεί
γραµµένον, ότι οι Αµµωνίται και οι Μωαβίται δεν έπρεπε ποτέ να έλθουν εις καµµίαν επικοινωνίαν µε τον λαόν του Θεού,
µε τους Ιουδαίους.
Νεεµ. 13,2  ότι ου συνήντησαν τοίς υιοίς Ισραήλ εν άρτω και ύδατι και εµισθώσαντο επ αυτόν τον Βαλαάµ καταράσασθαι,
και επέστρεψεν ο Θεός ηµών την κατάραν εις ευλογίαν.
Νεεµ. 13,2     Τούτο δε, διότι όταν οι Ισραηλίται είχαν εξέλθει από την δουλείαν της Αιγύπτου, αυτοί δεν ήλθον εις βοήθειαν
και αντίληψίν των µε άρτον και µε ύδωρ και διότι ακόµη είχαν πληρώσει τον Βαλαάµ, δια να καταρασθη τον Ισραηλιτικόν
λαόν. Αλλά ο Θεός µας είχε µετατρέψει την κατάραν εις ευλογίαν.
Νεεµ. 13,3  και εγένετο ως ήκουσαν τον νόµον, και εχωρίσθησαν πάς επίµικτος εν Ισραήλ.
Νεεµ. 13,3  Οταν οι Ισραηλίται ήκουσαν αυτήν την εντολήν του Νοµου, εξεχώρισαν και απεµάκρυναν εκ µέσου αυτών κάθε
ξένον και καθένα που προήρχετο από επιµιξίαν Ισραηλιτών µε αλλογενείς.
Νεεµ. 13,4  και πρό τούτου Ελιασίβ ο ιερεύς οικών εν γαζοφυλακίω οίκου Θεού ηµών εγγίων Τωβία
Νεεµ. 13,4     Πριν δε τεθή εις εφαρµογήν το µέτρον αυτό, ο Ελιασίβ, ο ιερεύς ο οποίος επέβλεπεν εις τας αποθήκας του ναού
του Θεού µας και ο οποίος είχε συνδεθή µε συγγένειαν προς τον Τωβίαν,
Νεεµ. 13,5  και εποίησεν εαυτώ γαζοφυλάκιον µέγα, και εκεί ήσαν πρότερον διδόντες την µαναάν και τον λίβανον και τα
σκεύη και την δεκάτην τού σίτου και τού οίνου και τού ελαίου, εντολήν των Λευιτών και των αδόντων και των πυλωρών
και απαρχάς των ιερέων.
Νεεµ. 13,5  είχε διαθέσει δι' αυτόν ένα µεγάλο δωµάτιον εκεί, όπου προηγουµένως οι ιερείς έθετον τας προσφοράς τον
λίβανον, τα ιερά σκεύη, τας δεκάτας του σίτου, του οίνου και του ελαίου, τα προοριζόµενα δια τους Λευίτας, τους ψάλτας
και τους θυρωρούς, όπως και τα πρωτόλεια τα προοριζόµενα δια τους ιερείς
Νεεµ. 13,6  και εν παντί τούτω ουκ ήµην εν Ιερουσαλήµ· ότι εν έτει τριακοστώ και δευτέρω τού Αρθασασθά βασιλέως
Βαβυλώνος ήλθον προς τον βασιλέα. και µετά το τέλος των ηµερών ητησάµην παρά τού βασιλέως
Νεεµ. 13,6 Όταν έγινεν η βέβηλος αυτή πράξις εγώ δεν ευρισκόµην εις την Ιερουσαλήµ διότι κατά το τριακοστόν δεύτερον
έτος της βασιλείας Αρταξέρξου, του βασιλέως της Βαβυλώνος, είχα εγώ επιστρέψει προς, τον βασιλέα. Αφού δε επέρασεν
ολίγος χρόνος, εζήτησα και έλαβα άδειαν από τον βασιλέα
Νεεµ. 13,7  και ήλθον εις Ιερουσαλήµ. και συνήκα εν τή πονηρία, ή εποίησεν Ελιασίβ τώ Τωβία, ποιήσαι αυτώ
γαζοφυλάκιον εν αυλή οίκου τού Θεού.
Νεεµ. 13,7  και επανήλθα εις την ιερουσαλήµ. Έµαθα τότε την κακήν αυτήν πράξιν, που είχε κάµνει ο Ελιασίβ προς χάριν



του Τωβία, µε το να παραχωρήση εις αυτόν δωµάτιον µέσα εις την αυλήν του ναού του Θεού.
Νεεµ. 13,8  και πονηρόν µοι εφάνη σφόδρα, και έριψα πάντα τα σκεύη οίκου Τωβία έξω από τού γαζοφυλακίου·
Νεεµ. 13,8     Αυτό µου εφάνη πάρα πολύ κακόν και επέταξα όλα τα πράγµατα και τα έπιπλα του οίκου του Τωβία έξω από
το δωµάτιον αυτό.
Νεεµ. 13,9  και είπα και εκαθάρισαν τα γαζοφυλάκια, και επέστρεψα εκεί σκεύη οίκου τού Θεού, την µαναάν και τον
λίβανον.
Νεεµ. 13,9     Έδωσα κατόπιν εντολήν και εκαθάρισαν αυτό το δωµάτιον και επανέφερα εκεί τα ιερά σκεύη του ναού του
Θεού, τας διαφόρους προσφοράς και το λιβάνι.
Νεεµ. 13,10  και έγνων ότι µερίδες των Λευιτών ουκ εδόθησαν, και εφύγοσαν ανήρ εις αγρόν αυτού, οι Λευίται και οι
άδοντες ποιούντες το έργον.
Νεεµ. 13,10    Επληροφορήθην επίσης, ότι αι µερίδες, που προωρίζοντο δια τους Λευίτας, δεν εδόθησαν εις αυτούς. Έτσι δε
κάθε Λευίτης ηναγκάσθη να φύγη στον αγρόν του, δια να τον καλλιεργή. Αλλά οι Λευίται και οι ψάλται ήσαν εκείνοι, οι
οποίοι προσέφεραν τας υπηρεσίας των στον ναόν.
Νεεµ. 13,11  και εµαχεσάµην τοίς στρατηγοίς και είπα· διατί εγκατελείφθη ο οίκος τού Θεού; και συνήγαγον αυτούς και
έστησα αυτούς επί τή στάσει αυτών.
Νεεµ. 13,11    Εγώ εφιλονείκησα και ήλεγξα τους αρχηγούς και είπα· Διατί έχει εγκαταλειφθή ο ναός του Θεού;
Συνεκέντρωσα τότε τους Λευίτας αυτούς και τους επανετοποθέτησα εις τας υπηρεσίας των.
Νεεµ. 13,12  και πάς Ιούδα ήνεγκαν δεκάτην τού πυρού και τού οίνου και τού ελαίου εις τους θησαυρούς
Νεεµ. 13,12    Τότε όλοι οι Ιουδαίοι προσέφεραν τα δέκατα από τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον εις τας αποθήκας,
Νεεµ. 13,13  επί χείρα Σελεµία τού ιερέως και Σαδδούκ τού γραµµατέως και Φαδαΐα από των Λευιτών, και επί χείρα αυτών
Ανάν υιός Ζακχούρ, υιός Ματθανίου, ότι πιστοί ελογίσθησαν επ αυτούς µερίζειν τοίς αδελφοίς αυτών.
Νεεµ. 13,13    αι οποίαι ήσαν υπό την επίβλεψιν του Σελεµίου του ιερέως, Σαδδούκ του γραµµατέως και του Φαδαΐα ενός από
τους Λευίτας. Βοηθούς δε εις αυτούς έδωσα τον Ανάν υιόν του Ζακχούρ και τον υιόν του Ματθανίου , διότι αυτοί
εθεωρούντο αξιόπιστοι. Τους ανέθεσα δε ως έργον να διανέµουν στους αδελφούς των τας αναλόγους µερίδας.
Νεεµ. 13,14  µνήσθητί µου, ο Θεός, εν ταύτη, και µη εξαλειφθήτω έλεός µου, ό εποίησα εν οίκω Κυρίου τού Θεού.
Νεεµ. 13,14    Μνήσθητί µου, Κύριε, δια την ενέργειάν µου αυτήν και µη εξαλείψής από την µνήµην σου τας δικαίας αυτάς
πράξεις, τας οποίας επραγµατοποίησα στον ναόν σου, του Κυρίου και Θεού µας.
Νεεµ. 13,15  Εν ταίς ηµέραις εκείναις είδον εν Ιούδα πατούντας ληνούς εν τώ σαββάτω και φέροντας δράγµατα και
επιγεµίζοντας επί τους όνους και οίνον και σταφυλήν και σύκα και πάν βάσταγµα και φέροντας εις Ιερουσαλήµ εν ηµέρα
τού σαββάτου· και επεµαρτυράµην εν ηµέρα πράσεως αυτών.
Νεεµ. 13,15    Κατά τας ηµέρας εκείνας είδα εις την περιοχήν της Ιουδαίας, ότι µερικοί άνδρες επατούσαν σταφύλια εις τα
πατητήριά των κατά την ηµέραν του Σαββάτου, έφεραν δεµάτια σίτου εις τα χέρια των, εφόρτωναν στους όνους των οίνον,
σταφύλια, σύκα και κάθε άλλο είδος φορτίου και έφεραν αυτά εις την Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν του Σαββάτου.
Διεµαρτυρήθην εντόνως εναντίον των, διότι κατά την ηµέραν του Σαββάτου έφεραν αυτά τα είδη προς πώλησιν .
Νεεµ. 13,16  και εκάθισαν εν αυτή φέροντες ιχθύν και πάσαν πράσιν πωλούντες εν τώ σαββάτω τοίς υιοίς Ιούδα και εν
Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 13,16    Κατά την ηµέραν επίσης αυτήν έµποροι από άλλας περιοχάς έφερον και επωλούσαν προς τους Ιουδαίους εις
την Ιερουσαλήµ και εις άλλα µέρη της Ιουδαίας ψάρια και άλλα εµπορεύµατα.
Νεεµ. 13,17  και εµαχεσάµην τοίς υιοίς Ιούδα τοίς ελευθέροις και είπα αυτοίς· τις ο λόγος ούτος ο πονηρός, ον υµείς ποιείτε,
και βεβηλούτε την ηµέραν τού σαββάτου;
Νεεµ. 13,17    Επέπληξα µε δριµύτητα τους προκρίτους των Ιουδαίων και τους είπα· “Τι είναι αυτό το µεγάλο κακό που σεις
κάνετε, και βεβηλώνετε την ηµέραν του Σαββάτου;
Νεεµ. 13,18  ουχί ούτως εποίησαν οι πατέρες υµών, και ήνεγκεν επ αυτούς ο Θεός ηµών και εφ ηµάς πάντα τα κακά ταύτα
και επί την πόλιν ταύτην; και υµείς προστίθετε οργήν επί Ισραήλ βεβηλώσαι το σάββατον;
Νεεµ. 13,18    Το ίδιο δεν έκαµαν και οι πρόγονοί σας και επέφερεν ο Θεός µας εναντίον εκείνων και ηµών και της πόλεως
αυτής τας µεγάλας τιµωρίας; Και σεις, λοιπόν, επαυξάνετε βεβήλωσιν αυτήν του Σαββάτου;”
Νεεµ. 13,19  και εγένετο ηνίκα κατέστησαν πύλαι εν Ιερουσαλήµ πρό τού σαββάτου, και είπα και έκλεισαν τας πύλας, και
είπα ώστε µη ανοιγήναι αυτάς έως οπίσω τού σαββάτου· και εκ των παιδαρίων µου έστησα επί τας πύλας, ώστε µη αίρειν
βαστάγµατα εν ηµέρα τού σαββάτου.
Νεεµ. 13,19    Εις εξάλειψιν του κακού αυτού, όταν προ εκάστου Σαββάτου εκλείοντο αι πύλαι της Ιερουσαλήµ, διέταξα να
µη ανοίγωνται, ει µη µετά την πάροδον Σαββάτου. Ετοποθέτησα δε µερικούς από τους ανθρώπους µου εις τας πύλας, δια
να απαγορεύουν την µεταφοράν φορτίων εις την πόλιν κατά την ηµέραν του Σαββάτου.
Νεεµ. 13,20  και ηυλίσθησαν πάντες και εποίησαν πράσιν έξω Ιερουσαλήµ άπαξ και δίς.
Νεεµ. 13,20   Τότε όλοι οι έµποροι διενυκτέρευσαν µίαν και δύο φοράς έξω από την Ιερουσαλήµ.
Νεεµ. 13,21  και επεµαρτυράµην εν αυτοίς και είπα προς αυτούς· διατί υµείς αυλίζεσθε απέναντι τού τείχους; εάν
δευτερώσητε, εκτενώ χείρά µου εν υµίν. από τού καιρού εκείνου ουκ ήλθοσαν εν σαββάτω.
Νεεµ. 13,21    Διεµαρτυρήθην εναντίον των και τους είπα µε αυστηρότητα· “Διατί διανυκτερεύετε έξω από το τείχος; Εάν
δευτέραν φοράν επαναλάβετε αυτήν την πράξιν, θα απλώσω τα χέρια µου εναντίον σας, δια να σας τιµωρήσω εγώ ο ίδιος”.
Από τον καιρόν δε εκείνον και εντεύθεν δεν ήλθαν φορτία εµπορευµάτων κατά την ηµέραν του Σαββάτου.
Νεεµ. 13,22  και είπα τοίς Λευίταις, οί ήσαν καθαριζόµενοι, και ερχόµενοι φυλάσσοντες τας πύλας, αγιάζειν την ηµέραν τού
σαββάτου. προς ταύτα µνήσθητί µου, ο Θεός, και φείσαί µου κατά το πλήθος τού ελέους σου.
Νεεµ. 13,22   Έδωσα εντολήν επίσης στους Λευίτας, οι οποίοι σύµφωνα µε τον Νόµον ήσαν καθαροί, να έρχωνται και να
φρουρούν τας πύλας της πόλεως, δια να τηρήται έτσι η αργία κατά την ηµέραν του Σαββάτου. Δι' όλα αυτά µνήσθητί µου,
Κύριε ο Θεός, σπλαγχνίσου µε, σύµφωνα µε το πλήθος του ελέους σου.
Νεεµ. 13,23  Καί εν ταίς ηµέραις εκείναις είδον τους Ιουδαίους, οί εκάθισαν γυναίκας Αζωτίας, Αµµανίτιδας, Μωαβίτιδας
Νεεµ. 13,23   Κατά την εποχήν ακόµη εκείνην είδα ότι οι Ιουδαίοι είχον λάβει ως συζύγους, Αζωτίας, Αµµωνίτιδας και
Μωαβίτιδας.



Νεεµ. 13,24  και οι υιοί αυτών ήµισυ λαλούντες Αζωτιστί και ουκ εισίν επιγινώσκοντες λαλείν Ιουδαϊστί,
Νεεµ. 13,24   Τα µισά δε από τα παιδιά των ωµιλούσαν Αζωτιστί και δεν ήσαν καθόλου εις θέσιν να οµιλούν την γλώσσαν
των Ιουδαίων.
Νεεµ. 13,25  και εµαχεσάµην µετ αυτών και κατηρασάµην αυτούς και επάταξα εν αυτοίς άνδρας και εµαδάρωσα αυτούς
και ώρκισα αυτούς εν τώ Θεώ· εάν δώτε τας θυγατέρας υµών τοίς υιοίς αυτών, και εάν λάβητε από των θυγατέρων αυτών
τοίς υιοίς υµών.
Νεεµ. 13,25   Τους ήλεγξα µε πολλήν δριµύτητα και τους κατηράσθην, µάλιστα δε εκτύπησα και µερικούς από αυτούς,
απέσπασα και τας τρίχας της κεφαλής από άλλους, τους εξώρκισα εν ονόµατι του Θεού και τους είπα· “Δεν επιτρέπεται να
δίδετε τας θυγατέρας σας στους υιούς των ειδωλολατρών και δεν επιτρέπεται να λαµβάνετε ως συζύγους δια τους υιούς
σας από τας θυγατέρας αυτών.
Νεεµ. 13,26  ουχ ούτως ήµαρτε Σαλωµών βασιλεύς Ισραήλ; και εν έθνεσι πολλοίς ουκ ήν βασιλεύς όµοιος αυτώ· και
αγαπώµενος τώ Θεώ ήν, και έδωκεν αυτόν ο Θεός εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ· και τούτον εξέκλιναν αι γυναίκες αι
αλλότριαι.
Νεεµ. 13,26   Έτσι δεν είχεν αµαρτήσει και ο Σολοµών, ο βασιλεύς των Ισραηλιτών; Και όµως όµοιος βασιλεύς προς τον
Σολοµώντα δεν υπήρχε µεταξύ πολλών εθνών. Αυτός ηγαπάτο από τον Θεόν. Και ο Θεός τον είχεν εγκαταστήσει βασιλέα
επί όλου του ισραηλιτικού λαού. Αι ξέναι όµως γυναίκες παρεξέκλιναν και παρέσυραν αυτόν προς την αµαρτίαν.
Νεεµ. 13,27  και υµών µη ακουσώµεθα ποιήσαι την πάσαν πονηρίαν ταύτην ασυνθετήσαι εν τώ Θεώ ηµών καθίσαι
γυναίκας αλλοτρίας;
Νεεµ. 13,27   Μήπως, λοιπόν, θα ακούσωµεν τώρα ότι και σεις διεπράξατε αυτήν την µεγάλην και φοβεράν αµαρτίαν, ότι
κατεπατήσατε τον νόµον του Θεού µας και επήρατε ως συζύγους σας γυναίκας αλλοεθνείς;”
Νεεµ. 13,28  και από υιών Ιωαδά τού Ελισούβ τού ιερέως τού µεγάλου νυµφίου τού Σαναβαλλάτ τού Ουρανίτου και
εξέβρασα αυτόν απ εµού.
Νεεµ. 13,28   Ένας από τους υιούς του Ιωαδά, υιού του Ελισούβ του αρχιερέως, ήτο γαµβρός του Σαναβαλλάτ του Ουρανίτου.
Αυτόν λοιπόν εγώ τον εξεδίωξα µακράν.
Νεεµ. 13,29  µνήσθητι αυτοίς, ο Θεός, επί αγχιστεία της ιερατείας και διαθήκη της ιερατείας και τους Λευίτας.
Νεεµ. 13,29   Ενθυµήσου, Κύριε, αυτούς και τιµώρησέ τους, διότι εβεβήλωσαν την ιερωσύνην και τας ιεράς υποχρεώσεις των,
που είχαν ως ιερείς και ως Λευίται.
Νεεµ. 13,30  και εκαθάρισα αυτούς από πάσης αλλοτριώσεως και έστησα εφηµερίας τοίς ιερεύσι και τοίς Λευίταις, ανήρ ως
το έργον αυτού,
Νεεµ. 13,30   Εκαθάρισα αυτούς από κάθε ξένον και ώρισα τας τάξεις της εφηµερίας των ιερέων και των Λευιτών , ώστε ο
καθένας να είναι στο έργον του.
Νεεµ. 13,31  και το δώρον των ξυλοφόρων εν καιροίς από χρόνων και εν τοίς βακχουρίοις. µνήσθητί µου ο Θεός ηµών εις
αγαθωσύνην.
Νεεµ. 13,31    Εκανόνισα την προσφοράν των ξύλων δια το θυσιαστήριον, να τα φέρουν εις καθωρισµένας προθεσµίας, όπως
επίσης και τα περί των πρωτοτόκων. Μνήσθητί µου, Κύριε, προς το αγαθόν µου, δι' όλα αυτά.

Τ Ω Β Ι Τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Τωβ. 1,1   Βίβλος λόγων Τωβίτ, τού Τωβιήλ, τού Ανανιήλ, τού Αδουήλ, τού Γαβαήλ, εκ τού σπέρµατος Ασιήλ, εκ της φυλής
Νεφθαλίµ,
Τωβ. 1,1   Βιβλίον περιέχον την ιστορίαν του Τωβίτ, υιού του Τωβιήλ, υιοί του Ανανιήλ, υιού του Αδουήλ, υιού του Γαβαήλ,
από την γενεάν του Ασιήλ και από την φυλήν του Νεφθαλίµ.
Τωβ. 1,2   ός ηχµαλωτεύθη εν ηµέραις Ενεµεσσάρου τού βασιλέως Ασσυρίων εκ Θίσβης, ή εστιν εκ δεξιών Κυδίως της
Νεφθαλί εν τή Γαλιλαία υπεράνω Ασήρ. -εγώ Τωβίτ οδοίς αληθείας επορευόµην και δικαιοσύνης πάσας τας ηµέρας της
ζωής µου
Τωβ. 1,2  Αυτός ηχµαλωτίσθη κατά τας ηµέρας του Ενεµεσσάρου, βασιλέως των Ασσυρίων. Κατήγετο από την πόλιν
Θισβην, η οποία ευρίσκεται δεξιά της Καδης, της φυλής του Νεφθαλίµ εις την Γαλιλαίαν επάνω από την Ασήρ.- Εγώ ο
Τωβίτ όλας τας ηµέρας της ζωής µου επορευόµην του Κυρίου τας οδούς της αληθείας και της δικαιοσύνης.
Τωβ. 1,3   και ελεηµοσύνας πολλάς εποίησα τοίς αδελφοίς µου και τώ έθνει, τοίς προπορευθείσι µετ εµού εις χώραν
Ασσυρίων εις Νινευή.
Τωβ. 1,3  Εκανα πολλάς ελεηµοσύνας στους οµογενείς µου και εις όλον το έθνος µου, που είχαν οδηγηθή µαζή µου
αιχµάλωτοι εις την χώραν των Ασσυρίων εις την πρωτεύουσάν των, την Μινευή.
Τωβ. 1,4   και ότε ήµην εν τή χώρα µου εν τή γη Ισραήλ νεωτέρου µου όντος, πάσα φυλή τού Νεφθαλίµ τού πατρός µου
απέστη από τού οίκου Ιερουσολύµων, της εκλεγείσης από πασών των φυλών Ισραήλ εις το θυσιάζειν πάσας τας φυλάς· και
ηγιάσθη ο ναός της κατασκηνώσεως τού Υψίστου και ωκοδοµήθη εις πάσας τας γενεάς τού αιώνος.
Τωβ. 1,4  Οταν νεώτερος ακόµη ευρισκόµην εις την χώραν µου, εις την γην του Ισραήλ, όλη η φυλή του Νεφθαλίµ, φυλή του
πατρός µου, είχεν αποµακρυνθή από τον ναόν και από την πόλιν των Ιεροσολύµων, η οποία αυτή µόνη είχεν εκλεγή από
όλας τας φυλάς του Ισραήλ, δια να προσφέρουν εκεί θυσίας όλαι αι φυλαί. Εκεί είχεν αγιασθή και καθιερωθή ο ναός, όπου
κατεσκήνωσεν ο Υψιστος· και είχεν οικοδοµηθή, δια να χρησιµεύση ως ναός του εις όλους τους αιώνας.
Τωβ. 1,5   και πάσαι αι φυλαί αι συναποστάσαι έθυον τή Βάαλ τή δαµάλει και ο οίκος Νεφθαλίµ τού πατρός µου.
Τωβ. 1,5  Ολαι όµως αι φυλαί, που είχαν αποστατήσει πλέον από τον Θεόν, προσέφεραν θυσίας στον Βααλ στο άγαλµα της
δαµάλεως. Μεταξύ δε αυτών των φυλών, που απεστάτησαν, ήτο και η φυλή Νεφθαλίµ, του πατρός µου.
Τωβ. 1,6   καγώ µόνος επορευόµην πλεονάκις εις Ιεροσόλυµα εν ταίς εορταίς, καθώς γέγραπται παντί τώ Ισραήλ εν
προστάγµατι αιωνίω, τας απαρχάς και τας δεκάτας των γεννηµάτων και τας πρωτοκουρίας έχων·
Τωβ. 1,6  Εγώ µόνος επήγαινα εις τα Ιεροσόλυµα πολλές φορές κατά τας εορτάς, όπως είναι γραµµένον στον νόµον του
Μωϋσέως, αιώνιον πρόσταγµα δι' όλους τους Ισραηλίτας. Επήγαινα εκεί και έφερα µαζή µου τα πρωτογεννήµατα, τα



δέκατα από τα προϊόντα µου και τα πρώτα ποκάρια από το κούρευµα των προβάτων µου.
Τωβ. 1,7   και εδίδουν αυτάς τοίς ιερεύσι τοίς υιοίς Ααρών προς το θυσιαστήριον πάντων των γεννηµάτων. την δεκάτην
εδίδουν τοίς υιοίς Λευί τοίς θεραπεύουσιν εις Ιερουσαλήµ, και την δευτέραν δεκάτην απεπρατιζόµην και επορευόµην και
εδαπάνων αυτά εν Ιεροσολύµοις καθ έκαστον ενιαυτόν.
Τωβ. 1,7  Τα έδιδα στους ιερείς, τους απογόνους του Ααρών, δια να προσφερθούν ως θυσία στο θυσιαστήριον, όπου
προσεφέροντο αι θυσίαι όλων των προϊόντων. Και την µεν πρώτην δεκάτην από τα προϊόντα µου παρέδιδα στους Λευίτας,
οι οποίοι υπηρετούσαν στον ναόν της Ιερουσαλήµ. Την δευτέραν δεκάτην επωλούσα και επορευόµουν ανά την Ιερουσαλήµ
και διέθετα το αντίτιµον αυτής δια τους πτωχούς, σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού.
Τωβ. 1,8   και την τρίτην εδίδουν οίς καθήκει, καθώς ενετείλατο Δεββώρα η µήτηρ τού πατρός µου, διότι ορφανός
κατελείφθην υπό τού πατρός µου.
Τωβ. 1,8  Αλλά και τρίτην δεκάτην έδιδα εις εκείνους που έπρεπε, σύµφωνα µε την εντολήν της Δεββώρας, της µητρός του
πατρός µου. Ευρισκόµην δε εγώ υπό την καθοδήγησίν της, διότι έµεινα ορφανός από πατέρα.
Τωβ. 1,9   και ότε εγενόµην ανήρ, έλαβον Άνναν γυναίκα εκ τού σπέρµατος της πατριάς ηµών και εγέννησα εξ αυτής
Τωβίαν.
Τωβ. 1,9  Οταν έγινα ανήρ, επήρα ως σύζυγον την Αννα, η οποία κατήγετο από την φυλήν µας. Εγέννησα δε εξ αυτής τον
Τωβίαν.
Τωβ. 1,10   και ότε ηχµαλωτίσθηµεν εις Νινευή, πάντες οι αδελφοί µου και οι εκ τού γένους µου ήσθιον εκ των άρτων των
εθνών·
Τωβ. 1,10  Οταν ηχµαλωτίσθηµεν και ωδηγήθηµεν δούλοι εις την Νινευή , όλοι οι συγγενείς µου και οι άλλοι της αυτής
φυλής έτρωγαν από τας τροφάς των ειδωλολατρικών εθνών.
Τωβ. 1,11   εγώ δε συνετήρησα την ψυχήν µου µη φαγείν,
Τωβ. 1,11  Εγώ όµως συνεκράτησα τον εαυτόν µου, ώστε να µη φάγω από αυτάς,
Τωβ. 1,12   καθότι εµεµνήµην τού Θεού εν όλη τή ψυχή µου.
Τωβ. 1,12  διότι είχα πάντοτε εις την µνήµην µου, µε όλην µου την ψυχήν, τον Θεόν µου.
Τωβ. 1,13   και έδωκεν ο Ύψιστος χάριν και µορφήν ενώπιον Ενεµεσσάρου, και ήµην αυτού αγοραστής·
Τωβ. 1,13  Δια τούτο ο Υψιστος ηυδόκησεν, ώστε να εύρω και να έχω χάριν και ευµένειαν ενώπιον του Ενεµεσσάρου. Εγινα
προµηθευτής της βασιλικής αυλής.
Τωβ. 1,14   και επορευόµην εις την Μηδίαν και παρεθέµην Γαβαήλω τώ αδελφώ Γαβρία εν άγοις της Μηδίας αργυρίου
τάλαντα δέκα.
Τωβ. 1,14  Μετέβην δε κάποτε εις την Μηδίαν και κατέθεσα στον Γαβαήλον, τον συγγενή του Γαβρία, ο οποίος έµενεν εις
Ραγους της Μηδίας, δέκα αργυρά τάλαντα.
Τωβ. 1,15   Καί ότε απέθανεν Ενεµεσσάρ, εβασίλευσε Σενναχηρίµ ο υιός αυτού αντ αυτού, και αι οδοί αυτού
ηκαταστάθησαν, και ουκ έτι ηδυνάσθην πορευθήναι εις την Μηδίαν.
Τωβ. 1,15  Οταν απέθανεν ο Ενεµεσσάρ, έγινεν αντ' αυτού βασιλεύς ο υιός του ο Σενναχηρίµ. Η στάσις του όµως απέναντι
των Ισραηλιτών δεν ήτο πλέον αγαθή, δια τούτο και εγώ δεν ηµπόρεσα πλέον να µεταβώ εις την Μηδίαν.
Τωβ. 1,16   και εν ταίς ηµέραις Ενεµεσσάρου ελεηµοσύνας πολλάς εποίουν τοίς αδελφοίς µου·
Τωβ. 1,16  Κατά την εποχήν του Ενεµεσσάρου έκαµνα πολλάς ελεηµοσύνας στους αδελφούς µου, τους συµπατριώτας µου.
Τωβ. 1,17   τους άρτους µου εδίδουν τοίς πεινώσι και ιµάτια τοίς γυµνοίς, και εί τινα εκ τού γένους µου εθεώρουν τεθνηκότα
και εριµµένον οπίσω τού τείχους Νινευή, έθαπτον αυτόν.
Τωβ. 1,17  Εδιδα τρόφιµα στους πεινώντας και ενδύµατα στους γυµνούς . Εάν εύρισκα κανένα από το ισραηλιτικόν γένος
νεκρόν, ριγµένον πίσω από το τείχος της Νινευή, τον έθαπτον.
Τωβ. 1,18   και εί τινα απέκτεινε Σενναχηρίµ ο βασιλεύς, ότε ήλθε φεύγων εκ της Ιουδαίας, έθαψα αυτούς κλέπτων· πολλούς
γάρ απέκτεινεν εν τώ θυµώ αυτού· και εζητήθη υπό τού βασιλέως τα σώµατα, και ουχ ευρέθη.
Τωβ. 1,18  Και όσους ακόµη ο βασιλεύς Σενναχηρίµ εφόνευε, όταν έφυγε εντροπιασµένος χωρίς στρατόν, και επέστρεψεν
ωργισµένος από την Ιουδαίαν, εγώ τους έθαπτον κρυφίως. Ο βασιλεύς αυτός είχεν επιστρέψει από την Ιουδαίαν µε µεγάλον
θυµόν και πολλούς Ιουδαίους εθανάτωσε. Ετσι δε τα σώµατα των φονευοµένων ανεζητήθησαν από τον βασιλέα, αλλά δεν
ευρέθησαν.
Τωβ. 1,19   πορευθείς δε είς των εν Νινευή, υπέδειξε τώ βασιλεί περί εµού ότι θάπτω αυτούς, και εκρύβην· επιγνούς δε ότι
ζητούµαι αποθανείν, φοβηθείς ανεχώρησα.
Τωβ. 1,19  Ενας όµως από τους κατοίκους της Νινευή µε εφανέρωσε στον βασιλέα ότι εγώ έθαπτα τους νεκρούς. Δια τούτο
εγώ εκρύβην. Οταν δε έµαθα ότι µε ανεζήτουν, δια να µε θανατώσουν, φοβηθείς ανεχώρησα από την Νινευή.
Τωβ. 1,20   και διηρπάγη πάντα τα υπάρχοντά µου, και ου κατελείφθη µοι ουδέν πλήν Άννας της γυναικός µου και Τωβίου
τού υιού µου.
Τωβ. 1,20  Τοτε ελεηλατήθησαν όλα τα υπάρχοντά µου και δεν µου έµεινε τίποτε άλλο πλην της Αννης της συζύγου µου και
του Τωβίου του υιού µου.
Τωβ. 1,21   και ου διήλθον ηµέρας πεντήκοντα, έως ού απέκτειναν αυτόν οι δύο υιοί αυτού και έφυγον εις τα όρη Αραράθ,
και εβασίλευσε Σαχερδονός υιός αυτού αντ αυτού, και έταξεν Αχιάχαρον τον Αναήλ υιόν τού αδελφού µου επί πάσαν την
εκλογιστίαν της βασιλείας αυτού και επί πάσαν την διοίκησιν.
Τωβ. 1,21 Δεν επέρασαν όµως παρά πεντήκοντα ηµέραι και οι δύο υιοί του βασιλέως εφόνευσαν τον πατέρα των και έφυγαν
εις τα όρη Αραράθ. Αντί δε αυτού εβασιλευσεν ο υιός του ο Σαχερδονός. Αυτός εγκατέστησε τον Αχιάχαρον, υιόν του
αδελφού µου Αναήλ, εις όλην την διαχείρισιν των οικονοµικών της βασιλείας του και εις γενικήν διοίκησιν.
Τωβ. 1,22   και ηξίωσεν Αχιάχαρος περί εµού, και ήλθον εις Νινευή. Αχιάχαρος δε ήν ο οινοχόος και επί τού δακτυλίου και
διοικητής και εκλογιστής, και κατέστησεν αυτόν ο Σαχερδονός εκ δευτέρας· ήν δε εξάδελφός µου.
Τωβ. 1,22  Αυτός, ο Αχιάχαρος, έκαµε διάβηµα προς τον βασιλέα περί εµού και επέστρεψα εις την Νινευή . Ο Αχιάχαρος ήτο
οινοχόος του βασιλέως, έφερεν στο χέρι του το επίσηµον δακτυλίδι, ήτο γενικός διοικητής και γενικός διαχειριστής. Τον
εγκατέστησε δε ο Σαχερδονός εις τας θέσεις αυτάς ως δεύτερον µετά τον εαυτόν του. Ο Αχιάχαρος λοιπόν αυτός ήτο
ανεψιός µου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Τωβ. 2,1   Ότε δε κατήλθον εις τον οίκόν µου και απεδόθη µοι Άννα η γυνή µου, και Τωβίας ο υιός µου, εν τή πεντηκοστή
εορτή, ή εστιν αγία επτά εβδοµάδων, εγενήθη άριστον καλόν µοι, και ανέπεσα τού φαγείν.
Τωβ. 2,1  Οταν επανήλθα στο σπίτι µου, µου απεδόθη η σύζυγός µου η Αννα και ο υιός µου ο Τωβίας. Κατά την εορτήν της
Πεντηκοστής, εορτήν που γίνεται επτά εβδοµάδας µετά το Πασχα, παρεκαθήσαµεν εις ένα πλούσιον γεύµα. Ανεκλίθην εις
την χαµηλήν κλίνην, δια να φάγω.
Τωβ. 2,2   και εθεασάµην όψα πολλά και είπα τώ υιώ µου· βάδισον και άγαγε ον αν εύρης των αδελφών ηµών ενδεή, ός
µέµνηται τού Κυρίου, και ιδού µένω σε.
Τωβ. 2,2  Παρετήρησα όµως ότι ήσαν πολλά τα παρατεθέντα φαγητά και είπα στο παιδί µου· Πηγαινε εξω και φέρε εδώ
όποιον πτωχόν θα εύρης εκ των αδελφών µας των Ισραηλιτών, ο οποίος µένει πιστός στον Κυριον. Ιδού εγώ σε περιµένω.
Τωβ. 2,3   και ελθών είπε· πάτερ, είς εκ τού γένους ηµών εστραγγαλωµένος έριπται εν τή αγορά.
Τωβ. 2,3  Ο υιός µου επέστρεψε και είπε· “Πατερ, υπάρχει ένας από το γένος µας, στραγγαλισµένος όµως και ριγµένος εις
την αγοράν”.
Τωβ. 2,4   καγώ πριν ή γεύσασθαί µε, αναπηδήσας ανειλόµην αυτόν είς τι οίκηµα, έως ού έδυ ο ήλιος.
Τωβ. 2,4  Εγώ πριν αρχίσω να δοκιµάζω το φαγητόν µου, ανεπήδησα από την θέσιν µου, επήγα, τον επήρα, τον έβαλα σε
κάποιο οίκηµα, έως ότου εβασίλεψεν ο ήλιος.
Τωβ. 2,5   και επιστρέψας ελουσάµην και ήσθιον τον άρτον µου εν λύπη·
Τωβ. 2,5  Επέστρεψα στο σπίτι, επλύθηκα και έτρωγα το φάγητόν µου λυπηµένος.
Τωβ. 2,6   και εµνήσθην της προφητείας Αµώς, καθώς είπε· στραφήσονται αι εορταί υµών εις πένθος και πάσαι αι
ευφροσύναι υµών εις θρήνον,
Τωβ. 2,6  Τοτε ενεθυµήθην την προφητείαν του Αµώς, ο οποίος είχεν είπει “αι εορταί σας θα µεταστραφούν εις πένθος και
ότι όλαι αι ευφροσύναι σας θα µεταβληθούν εις θρήνον”.
Τωβ. 2,7   και έκλαυσα. και ότε έδυ ο ήλιος, ωχόµην και ορύξας έθαψα αυτόν.
Τωβ. 2,7  Εκλαυσα τότε. Οταν δε εβασιλευσεν ο ήλιος, επήγα, ήνοιξα τάφον και έθαψα εκείνον.
Τωβ. 2,8   και οι πλησίον επεγέλων λέγοντες· ουκ έτι φοβείται φονευθήναι περί τού πράγµατος τούτου, και απέδρα, και ιδού
πάλιν θάπτει τους νεκρούς.
Τωβ. 2,8  Οι γύρω µου άνθρωποι µε ενέπαιζον και έλεγαν µεταξύ των· “Παλιν δεν φοβείται, µήπως φονευθή δια το έργον
αυτό που κάνει. Δια το ίδιον έργον άλλοτε εδραπέτευσε, δια να αποφύγη την καταδίκην. Και ιδού, πάλιν θάπτει τους
νεκρούς”.
Τωβ. 2,9   και εν αυτή τή νυκτί ανέλυσα θάψας και εκοιµήθην µεµιαµµένος παρά τον τοίχον της αυλής, και το πρόσωπόν
µου ακάλυπτον ήν.
Τωβ. 2,9  Κατά την νύκτα αυτήν, αφού έθαψα εκείνον, επέστρεψα στο σπίτι µου. Επειδή όµως ήµουν, σύµφωνα µε τον νόµον
του Μωυσέως, ακάθαρτος, δεν εισήλθον στον οίκον µου, αλλά εκοιµήθην πλησίον του τοίχου της αυλής. Το πρόσωπόν µου
το είχα ακάλυπτον.
Τωβ. 2,10   και ουκ ήδειν ότι στρουθία εν τώ τοίχω εστί, και των οφθαλµών µου ανεωγότων, αφώδευσαν τα στρουθία
θερµόν εις τους οφθαλµούς µου, και εγενήθη λευκώµατα εν τοίς οφθαλµοίς µου. και επορεύθην προς ιατρούς, και ουκ
ωφέλησάν µε· Αχιάχαρος δε έτρεφέ µε, έως ού επορεύθην εις την Ελυµαΐδα.
Τωβ. 2,10  Δεν εγνώριζα δε ότι στον τοίχον εκείνον υπήρχον στρουθία. Και την στιγµήν που είχα ανοίξει τα µάτια µου, τα
στρουθία αφήκαν να πέση θερµή η ακαθαρσία των επάνω στους οφθαλµούς µου. Και οι οφθαλµοί µου έπαθαν
λευκώµατα. Επήγα στους ιατρούς, αλλά µαταίως. Τιποτε δεν µε ωφέλησαν. Κατά το διάστηµα της τυφλώσεώς µου µε
διέτρεφεν ο Αχιάχαρος, έως ότου µετέβην εις την Ελυµαΐδα.
Τωβ. 2,11   και η γυνή µου Άννα ηριθεύετο εν τοίς γυναικείοις·
Τωβ. 2,11  Η σύζυγός µου η Αννα ησχολείτο µε γυναικείας εργασίας.
Τωβ. 2,12   και απέστελλε τοίς κυρίοις, και απέδωκαν αυτή και αυτοί τον µισθόν προσδόντες και έριφον.
Τωβ. 2,12  Εστελλε δε και επωλούσε τα προϊόντα της εργασίας της στους εµπόρους . Εκείνοι δε της έδιδαν το αντίτιµον της
εργασίας της. Καποτε της έδωσαν επί πλέον ως δώρον ένα ερίφιον.
Τωβ. 2,13   ότε δε ήλθε προς µε, ήρξατο κράζειν· και είπα αυτή· πόθεν το ερίφιον; µη κλεψιµαίόν εστιν; απόδος αυτό τοίς
κυρίοις· ου γάρ θεµιτόν εστι φαγείν κλεψιµαίον.
Τωβ. 2,13  Οταν δε αυτή ήλθε κοντά µου, το ερίφιον ήρχισε να βελάζη. Τοτε της είπα· από που προέρχεται το ερίφιον; Μηπως
είναι από κλεψιά; Να το επιστρέψης στους κυρίους του, διότι δεν επιτρέπεται να φάγωµεν κλοπιµαίον.
Τωβ. 2,14   η δε είπε· δώρον δέδοταί µοι επί τώ µισθώ. και ουκ επίστευον αυτή και έλεγον αποδιδόναι αυτό τοίς κυρίοις και
ηρυθρίων προς αυτήν· η δε αποκριθείσα είπέ µοι· που εισιν αι ελεηµοσύναι σου και αι δικαιοσύναι σου; ιδού γνωστά πάντα
µετά σού.
Τωβ. 2,14  Εκείνη είπε· “Είναι δώρον, το οποίον µου έχει δοθήεπί πλέον από τον µισθόν µου”. Δεν επίστευα όµως εις αυτήν
και της έλεγα να το επιστρέψη στους κυρίους του. Είχα δε κοκκινίσει από τα µαλλώµατα προς την σύζυγόν µου. Και εκείνη
πικραµµένη από τας υποψίας µου απεκρίθη και µου είπε· “που είναι αι ελεηµοσύναι σου και αι άλλαι δίκαιαι πράξεις σου;
Ιδού, και συ και τα έργα σου είναι γνωστά”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Τωβ. 3,1   Καί λυπηθείς έκλαυσα και προσευξάµην µετ οδύνης λέγων·
Τωβ. 3,1  Ελυπήθην από τα λόγια της γυναικός µου, έκλαυσα και προσηυχήθην µε µεγάλην οδύνην λέγων·
Τωβ. 3,2   δίκαιος εί, Κύριε, και πάντα τα έργα σου και πάσαι αι οδοί σου ελεηµοσύναι και αλήθεια, και κρίσιν αληθινήν και
δικαίαν σύ κρίνεις εις τον αιώνα.
Τωβ. 3,2  Δικαιος είσαι, Κυριε, και όλοι οι τρόποι της ενεργείας σου είναι ελεηµοσύναι και αλήθεια. Συ πάντοτε κρίνεις
αληθινήν και δικαίαν κρίσιν.
Τωβ. 3,3   µνήσθητί µου και επίβλεψον επ εµέ· µη µε εκδικήσης ταίς αµαρτίαις µου και τοίς αγνοήµασί µου και των



πατέρων µου, ά ήµαρτον ενώπιόν σου·
Τωβ. 3,3  Μνήσθητί µου, λοιπόν, Κυριε, και ρίψε ένα σπλαγχνικόν βλέµµα σου εις εµέ. Μη µε τιµωρήσης τόσον δια τας
αµαρτίας τας οποίας έκαµα εν γνώσει, όσον και δια τας εξ αγνοίας, όπως επίσης και δια τας αµαρτίας των προγόνων µου,
οίτινες ηµάρτησαν απέναντί σου.
Τωβ. 3,4   παρήκουσαν γάρ των εντολών σου, και έδωκας ηµάς εις διαρπαγήν και αιχµαλωσίαν και θάνατον και
παραβολήν ονειδισµού πάσι τοίς έθνεσιν, εν οίς εσκορπίσµεθα.
Τωβ. 3,4  Διότι αυτοί παρήκουσαν τας εντολάς σου και παρέδωκες ηµάς εις λεηλασίαν και αιχµαλωσίαν και θάνατον και
εις ονειδισµόν µεταξύ όλων των εθνών, εν µέσω των οποίων είµεθα διασκορπισµένοι
Τωβ. 3,5   και νύν πολλαί αι κρίσεις σού εισι και αληθιναί εξ εµού ποιήσαι περί των αµαρτιών µου και των πατέρων µου, ότι
ουκ εποιήσαµεν τας εντολάς σου· ου γάρ επορεύθηµεν εν αληθεία ενώπιόν σου.
Τωβ. 3,5  Και τώρα, Κυριε, οµολογώ, ότι πολλαί, αλλά και δίκαιαι, είναι αι τιµωρίαι σου εναντίον εµού, ένεκα των ιδικών
µου αµαρτιών και των αµαρτιών των προγόνων µου, διότι δεν ετηρήσαµεν τας εντολάς σου. Δεν επορεύθηµεν κατά
αλήθειαν ενώπιόν σου.
Τωβ. 3,6   και νύν κατά το αρεστόν ενώπιόν σου ποίησον µετ εµού· επίταξον αναλαβείν το πνεύµά µου, όπως απολυθώ και
γένωµαι γη· διότι λυσιτελεί µοι αποθανείν ή ζήν, ότι ονειδισµούς ψευδείς ήκουσα, και λύπη εστί πολλή εν εµοί· επίταξον
απολυθήναί µε της ανάγκης ήδη εις τον αιώνιον τόπον, µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εµού.
Τωβ. 3,6  Και τώρα κάµε, Κυριε, εις εµέ ο,τι εις σε φαίνεται αρεστόν. Διάταξε να αναλάβουν την ψυχήν µου, δια να
απαλλαγώ από το σώµα, και το σώµα τούτο να γίνη χώµα. Διότι είναι ωφελιµώτερον δι' εµέ να αποθάνω παρά να ζω, αφού
τόσους ψευδείς χλευασµούς ήκουσα και µεγάλη λύπη έχει καταλάβει την ψυχήν µου. Διάταξε, λοιπόν, να λυτρωθώ δια του
θανάτου από την θλίψιν αυτήν και να µεταβώ στον αιώνιον τόπον. Μη αποστρέψης, Κυριε, το πρόσωπόν σου από εµέ.
Τωβ. 3,7   Εν τή αυτή ηµέρα συνέβη τή θυγατρί αγουήλ Σάρα εν Εκβατάνοις της Μηδίας και ταύτην ονειδισθήναι υπό
παιδισκών πατρός αυτής,
Τωβ. 3,7  Κατά την ηµέραν εκείνην, η θυγάτηρ του Ραγουήλ η Σαρρα, η οποία έµενεν εις τα Εκβάτανα της Μηδίας, συνέβη
να χλευασθή από µερικάς από τας δούλας του πατρός της.
Τωβ. 3,8   ότι ήν δεδοµένη ανδράσιν επτά, και Ασµοδαίος το πονηρόν δαιµόνιον απέκτεινεν αυτούς πριν ή γενέσθαι αυτούς
µετ αυτής ως εν γυναιξί. και είπαν αυτή· ου συνιείς αποπνίγουσά σου τους άνδρας; ήδη επτά έσχες και ενός αυτών ουκ
ωνοµάσθης·
Τωβ. 3,8  Διότι η Σαρρα είχε δοθή διαδοχικώς ως σύζυγος εις επτά άνδρας, αλλά ο Ασµοδαίος, το πονηρόν πνεύµα, τους
εφόνευεν πριν εκείνοι έλθουν εις ένωσιν µε αυτήν ως προς σύζυγον. Ελεγαν, δηλαδή, αι δούλαι αύταί προς αυτήν· “δεν
εννοείς και δεν συναισθάνεσαι το κακόν, το οποίον κάνεις που γίνεσαι αφορµή να φονεύωνται οι άνδρες; Εως τώρα επτά
συζύγους επήρες και ούτε ενός εξ αυτών δεν επήρες το όνοµα.
Τωβ. 3,9   τι ηµάς µαστιγοίς; ει απέθαναν, βάδιζε µετ αυτών· µη ίδοιµέν σου υιόν ή θυγατέρα εις τον αιώνα.
Τωβ. 3,9  Διατί µας µαστιγώνεις; Αφού εκείνοι εφονεύθησαν από το πονηρόν πνεύµα, πήγαινε και συ µαζή των. Ποτέ στον
αιώνα τον άπαντα να µη ίδωµεν ιδικόν σου υιόν η θυγατέρα!”
Τωβ. 3,10   ταύτα ακούσασα ελυπήθη σφόδρα ώστε απάγξασθαι. και είπε· µία µέν ειµι τώ πατρί µου· εάν ποιήσω τούτο,
όνειδος αυτώ έσται, και το γήρας αυτού κατάξω µετ οδύνης εις άδου.
Τωβ. 3,10  Οταν εκείνη ήκουσε τα λόγια αυτά, εκυριεύθη από πολύ µεγάλην λύπην, ώστε εσκέφθη να απαγχονισθή.
Εσκέφθη λογικώτερα όµως και είπεν· “εγώ µία και µονογενής θυγάτηρ είµαι στον πατέρα µου. Εάν κάµω αυτό το οποίον
εσκέφθην, µεγάλο όνειδος θα πέση επάνω εις αυτόν. Και θα κρηµνίσω τα γηρατεία του µε πολλήν οδύνην στον άδην”.
Τωβ. 3,11   και εδεήθη προς τή θυρίδι και είπεν· ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός µου, και ευλογητόν το όνοµά σου το άγιον και
έντιµον εις τους αιώνας· ευλογήσαισάν σε πάντα τα έργα σου εις τον αιώνα.
Τωβ. 3,11  Εβγήκεν εις την θύραν της οικίας της, ύψωσεν εις θερµήν προσευχήν τα µάτια της προς τον ουρανόν και είπεν·
“Δοξασµένος είσαι, συ, Κυριε ο Θεός µου, και ευλογηµένον και δοξασµένον ας είναι το όνοµά σου το άγιον στους αιώνας
των αιώνων. Ολα τα έργα σου ας αναπέµπουν δόξαν και ύµνον προς σε στον αιώνα.
Τωβ. 3,12   και νύν, Κύριε, τους οφθαλµούς µου και το πρόσωπόν µου εις σε δέδωκα·
Τωβ. 3,12  Και τώρα, Κυριε, στρέφω το πρόσωπόν µου προς σε και προς σε υψώνω τους οφθαλµούς µου.
Τωβ. 3,13   ειπόν απολύσαί µε από της γής και µη ακούσαί µε µηκέτι ονειδισµόν.
Τωβ. 3,13  Εσκέφθηκα να αυτοκτονήσω, δια να φύγω από τον κόσµον αυτόν, ώστε να µη ακούω πλέον τους ονειδισµούς
αυτούς εις βάρος µου.
Τωβ. 3,14   σύ γινώσκεις, Κύριε, ότι καθαρά ειµι από πάσης αµαρτίας ανδρός
Τωβ. 3,14  Συ, Κυριε, γνωρίζεις ότι είµαι καθαρά και αµόλυντος από κάθε αµαρτίαν εξ επαφής µε άνδρα.
Τωβ. 3,15   και ουκ εµόλυνα το όνοµά µου ουδέ το όνοµα τού πατρός µου εν τή γη της αιχµαλωσίας µου. µονογενής ειµι τώ
πατρί µου, και ουχ υπάρχει αυτώ παιδίον, ό κληρονοµήσει αυτόν, ουδέ αδελφός εγγύς ουδέ υπάρχων αυτώ υιός, ίνα
συντηρήσω εµαυτήν αυτώ γυναίκα. ήδη απώλοντό µοι επτά· ίνα τι µοι ζήν; και ει µη δοκεί σοι αποκτείναί µε, επίταξον
επιβλέψαι επ εµέ και ελεήσαί µε και µηκέτι ακούσαί µε ονειδισµόν.
Τωβ. 3,15  Δεν εµόλυνα το όνοµά µου ούτε το όνοµα του πατρός µου εις την χώραν αυτήν της αιχµαλωσίας µου. Γνωρίζεις,
Κυριε, ότι είµαι µονογενής θυγάτηρ στον πατέρα µου και δεν έχει αυτός άλλο παιδί, το όποιον θα τον κληρονοµήση. Δεν
έχει δε άλλον στενόν συγγενή η υιόν στενού συγγενούς του, ώστε να δώσω τον εαυτόν µου εις εκείνον ως σύζυγον. Ως τώρα
έχουν χαθή, Κυριε, επτά άνδρες µου. Διατί πλέον να ζω; Εάν δεν είναι αρεστόν εις σε, Κυριε, να µε πάρης από τον κόσµον
αυτόν, δώσε εις κάποιον ευµενή διάθεσιν δι' εµέ και να µε ελεήση, ώστε να λάβω αυτόν ως σύζυγον, δια να µη ακούω πλέον
τους ονειδισµούς αυτούς”.
Τωβ. 3,16   Καί εισηκούσθη προσευχή αµφοτέρων ενώπιον της δόξης τού µεγάλου αφαήλ,
Τωβ. 3,16  Η προσευχή και των δύο, του Τωβίτ και της Σαρρας, έγινε δεκτή ενώπιον του ενδόξου και µεγάλου Ραφαήλ.
Τωβ. 3,17   και απεστάλη ιάσασθαι τους δύο, τού Τωβίτ λεπίσαι τα λευκώµατα και Σάραν την τού αγουήλ δούναι Τωβία τώ
υιώ Τωβίτ γυναίκα και δήσαι Ασµοδαίον το πονηρόν δαιµόνιον, διότι Τωβία επιβάλλει κληρονοµήσαι αυτήν. εν αυτώ τώ
καιρώ επιστρέψας Τωβίτ εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και Σάρα η τού αγουήλ κατέβη εκ τού υπερώου αυτής.
Τωβ. 3,17  Απεστάλη παρά του Θεού εκ του ουρανού ο Ραφαήλ, δια να εκπληρώση τα αιτήµατα και των δύο. Του µεν Τωβίτ



να θεραπεύση τα λευκώµατα των οφθαλµών του, και να καθαρίση αυτούς από τα λέπια, εις δε την Σαρραν, την θυγατέρα
του Ραγουήλ, να δώση ως σύζυγον τον Τωβίαν τον υιόν του Τωβίτ, και να δέση το κακοποιόν πνεύµα, τον Ασµοδαίον.
Αλλωστε στον Τωβίαν ήτο δίκαιον να δοθή ως σύζυγος και κληρονοµία η Σαρρα . Κατά την αυτήν ώραν ο µεν Τωβίτ
επέστρεψε και εισήλθεν εις την οικίαν του, η δε Σαρρα, η κόρη του Ραγουήλ, κατέβη από το υπερώον της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Τωβ. 4,1   Εν τή ηµέρα εκείνη εµνήσθη Τωβίτ περί τού αργυρίου, ού παρέθετο Γαβαήλ εν άγοις της Μηδίας,
Τωβ. 4,1  Κατά την ηµέραν εκείνην, που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, ενεθυµήθη ο Τωβίτ τα χρήµατα, τα οποία είχε
παραδώσει στον Γαβαήλ, ο οποίος έµενεν στους Ραγους της Μηδίας.
Τωβ. 4,2   και είπεν εν εαυτώ· εγώ ητησάµην θάνατον, τι ου καλώ Τωβίαν τον υιόν µου, ίνα αυτώ υποδείξω πριν αποθανείν
µε;
Τωβ. 4,2  Ο Τωβίτ εσκέφθη και είπεν στον εαυτόν του· Εγώ παρεκάλεσα τον Θεόν να µε πάρη από τον κόσµον αυτόν. Διατί,
πριν πεθάνω, δεν καλώ τον υιόν µου τον Τωβίαν, να του φανερώσω την υπόθεσιν των χρηµάτων αυτών;
Τωβ. 4,3   και καλέσας αυτόν είπε· παιδίον, εάν αποθάνω, θάψον µε, και µη υπερίδης την µητέρα σου· τίµα αυτήν πάσας τας
ηµέρας της ζωής σου και ποίει το αρεστόν αυτή και µη λυπήσης αυτήν.
Τωβ. 4,3  Εκάλεσε, λοιπόν, αυτόν και του είπε· “Παιδί µου, όταν αποθάνω, να µε θάψης· και πρόσεχε, να µη καταφρονήσης
και παραµελήσης την µητέρα σου. Να τιµάς αυτήν όλας τας ηµέρας της ζωής σου και να πράττης το ευάρεστον εις αυτήν.
Ποτέ να µη την λυπήσης.
Τωβ. 4,4   µνήσθητι, παιδίον, ότι πολλούς κινδύνους εώρακεν επί σοί εν τή κοιλία· όταν αποθάνη , θάψον αυτήν παρ εµοί εν
ενί τάφω.
Τωβ. 4,4  Θυµήσου, παιδί µου, ότι πολλούς κινδύνους επέρασε δια σε, όταν ακόµη σε είχεν εν τη κοιλία της. Οταν αποθάνη,
θάψε την κοντά µου στον ίδιον τάφον.
Τωβ. 4,5   πάσας τας ηµέρας, παιδίον, Κυρίου τού Θεού ηµών µνηµόνευε και µη θελήσης αµαρτάνειν και παραβήναι τας
εντολάς αυτού. δικαιοσύνην ποίει πάσας τας ηµέρας της ζωής σου και µη πορευθής ταίς οδοίς της αδικίας·
Τωβ. 4,5  Παιδί µου, όλας τας ηµέρας της ζωής σου να ενθυµήσαι Κυριον τον Θεόν µας. Μη θελήσης ποτέ να διαπράξης
αµαρτίαν και να παραβής τας εντολάς αυτού. Ολας τας ηµέρας της ζωής σου να πράττης το δίκαιον και το ορθόν. Ποτέ δε
να µη βαδίσης τους δρόµους της αδικίας.
Τωβ. 4,6   διότι ποιούντός σου την αλήθειαν, ευοδίαι έσονται εν τοίς έργοις σου και πάσι τοίς ποιούσι την δικαιοσύνην.
Τωβ. 4,6  Διότι, όταν συ πράττης το αληθές, το σύµφωνον προς τας εντολάς του Κυρίου, θα κατευοδώνωνται τα έργα σου,
όπως και όλων εκείνων οι οποίοι εφαρµόζουν δικαιοσύνην.
Τωβ. 4,7   εκ των υπαρχόντων σοι ποίει ελεηµοσύνην, και µη φθονεσάτω σου ο οφθαλµός εν τώ ποιείν σε ελεηµοσύνην· µη
αποστρέψης το πρόσωπόν σου από παντός πτωχού, και από σού ου µη αποστραφή το πρόσωπον τού Θεού.
Τωβ. 4,7  Από τα υπάρχοντά σου δίδε ελεηµοσύνην. Μη στενοχωρηθή και µη λυπηθή το µάτι σου, όταν πράττης
ελεηµοσύνην. Μη γυρίσης αλλού το πρόσωπόν σου από κάθε πτωχόν τότε δε και το πρόσωπον του Θεού δεν θα
αποστραφή ποτέ από σε.
Τωβ. 4,8   ως σοί υπάρχει κατά το πλήθος, ποίησον εξ αυτών ελεηµοσύνην· εάν ολίγον σοι υπάρχη, κατά το ολίγον µη φοβού
ποιείν ελεηµοσύνην·
Τωβ. 4,8  Ανάλογα µε τα αγαθά, τα οποία έχεις, κάµνε ελεηµοσύνην. Εάν έχης ολίγα, από τα ολίγα αυτά µη φοβηθής να
ελεήσης.
Τωβ. 4,9   θέµα γάρ αγαθόν θησαυρίζεις σεαυτώ εις ηµέραν ανάγκης·
Τωβ. 4,9  Διότι έχε υπ' όψιν σου ότι, όταν κάµνης ελεηµοσύνην, καταθέτεις πλούσιον θησαυρόν δια τον εαυτόν σου εις
ηµέρας ανάγκης σου.
Τωβ. 4,10   διότι ελεηµοσύνη εκ θανάτου ρύεται και ουκ εά εισελθείν εις το σκότος·
Τωβ. 4,10  Διότι η ελεηµοσύνη γλυτώνει τον άνθρωπον από τον αιώνιον θάνατον και δεν τον αφήνει να εισέλθη και να
µείνη στο σκότος του άδου.
Τωβ. 4,11   δώρον γάρ αγαθόν εστιν ελεηµοσύνη πάσι τοίς ποιούσιν αυτήν ενώπιον τού Υψίστου.
Τωβ. 4,11  Είναι δώρον αγαθόν η ελεηµοσύνη δι' όλους εκείνους, οι οποίοι την ασκούν ενώπιον του υψίστου Θεού και εις
δόξαν του Θεού.
Τωβ. 4,12   πρόσεχε σεαυτώ, παιδίον, από πάσης πορνείας και γυναίκα πρώτον λάβε από τού σπέρµατος των πατέρων σου·
µη λάβης γυναίκα αλλοτρίαν, ή ουκ έστιν εκ της φυλής τού πατρός σου, διότι υιοί προφητών εσµεν. Νώε, Αβραάµ, Ισαάκ,
Ιακώβ, οι πατέρες ηµών από τού αιώνος· µνήσθητι, παιδίον, ότι αυτοί πάντες έλαβον γυναίκας εκ των αδελφών αυτών και
ευλογήθησαν εν τοίς τέκνοις αυτών, και το σπέρµα αυτών κληρονοµήσει γήν.
Τωβ. 4,12  Πρόσεχε, παιδί µου, τον εαυτόν σου από κάθε παρνείαν. Σου δίδω µίαν πρωταρχικής σπουδαιότητας συµβουλήν·
να λάβης ως σύζυγόν σου γυναίκα από τους απογόνους των προγόνων σου. Μη πάρης σύζυγον αλλόθρησκον και
αλλοεθνή, η οποία δεν ανήκει εις την φυλήν του πατρός σου. Διότι ηµείς είµεθα τέκνα των προφητών. Ο Νώε, ο Αβραάµ, ο
Ισαάκ, ο Ιακώβ, είναι οι από αρχαιοτάτων χρόνων ευλογηµένοι πρόγονοί µας. Ενθυµήσου, παιδί µου, ότι αυτοί όλοι επήραν
συζύγους από τους οµοεθνείς των. Και είδαν πλουσίας τας ευλογίας του Θεού εις τα τέκνα των, οι δε απόγονοί των θα
κληρονοµήσουν την γην.
Τωβ. 4,13   και νύν, παιδίον, αγάπα τους αδελφούς σου και µη υπερηφανεύου τή καρδία σου από των αδελφών σου και των
υιών και θυγατέρων τού λαού σου λαβείν σεαυτώ εξ αυτών γυναίκα· διότι εν τή υπερηφανία απώλεια και ακαταστασία
πολλή, και εν τή αχρειότητι ελάττωσις και ένδεια µεγάλη· η γάρ αχρειότης µήτηρ εστί τού λιµού.
Τωβ. 4,13  Και τώρα, παιδί µου, άκουσε και αυτήν την συµβουλήν µου. Να αγαπάς τους οµοεθνείς σου. Να µη αλαζονευθής
εις την καρδίαν σου απέναντι των αδελφών σου και των υιών και των θυγατέρων του λαού σου , ώστε να µη καταδεχθής να
λάβης σύζυγον από τας θυγατέρας του λαού. Διότι µέσα εις την υπερηφάνειαν υπάρχει ο όλεθρος και πολλή αναστάτωσις,
µέσα δε εις την ράθυµον και απράγµονα ζωήν υπάρχει ξεπεσµός και µεγάλη φτώχεια, διότι η ραθυµία και η τεµπελιά είναι
η µητέρα της πείνας.
Τωβ. 4,14   µισθός παντός ανθρώπου, ός εάν εργάσηται παρά σοί, µη αυλισθήτω, αλλ απόδος αυτώ παραυτίκα, και εάν



δουλεύσης τώ Θεώ, αποδοθήσεταί σοι. πρόσεχε σεαυτώ, παιδίον, εν πάσι τοίς έργοις σου και ίσθι πεπαιδευµένος εν πάση
αναστροφή σου.
Τωβ. 4,14  Μη κρατήσης, έστω και επί ολίγον χρόνον, τον µισθόν παντός ανθρώπου, ο οποίος θα εργασθή εις την υπηρεσίαν
σου, αλλά να του τον αποδώσης αµέσως. Ετσι δε και ο Θεός θα αποδώση εις σε τον µισθόν σου, εάν εργασθής εις αυτόν.
Πρόσεχε τον εαυτόν σου, παιδί µου, εις όλα τα έργα σου και να είσαι συνετός και ευγενής εις όλην σου την συµπεριφοράν.
Τωβ. 4,15   και ό µισείς, µηδενί ποιήσης. οίνον εις µέθην µη πίης, και µη πορευθήτω µετά σού µέθη εν τή οδώ σου.
Τωβ. 4,15  Εκείνο το οποίον συ αποστρέφεσαι και δεν θέλεις οι άλλοι να το κάµουν εις σε , µη το κάµη και συ εις κανένα.
Ποτέ να µη πίνης οίνον µέχρι µέθης και ποτέ να µη συναναστροφής µε µεθυσµένους εις την πορείαν του βίου σου.
Τωβ. 4,16   εκ τού άρτου σου δίδου πεινώντι και εκ των ιµατίων σου τοίς γυµνοίς· πάν, ό εάν περισσεύση σοι, ποίει
ελεηµοσύνην, και µη φθονεσάτω σου ο οφθαλµός εν τώ ποιείν σε ελεηµοσύνην.
Τωβ. 4,16  Από το ψωµί σου δίδε εις εκείνον, που πεινά, και από τα ενδύµατά σου δίδε εις εκείνους, οι οποίοι είναι γυµνοί.
Ο,τι σου περισσεύει δώσε το ελεηµοσύνην και ας µη λυπηθή ποτέ ο οφθαλµός σου, όταν συ πράττης ελεηµοσύνην.
Τωβ. 4,17   έκχεον τους άρτους σου επί τον τάφον των δικαίων και µη δώς τοίς αµαρτωλοίς.
Τωβ. 4,17  Διδε απλοχερα τους άρτους σου κατά τον εντάφιασµόν των δικαίων, µη δίδης όµως δια τους αµετανοήτους
πονηρούς και κακούς.
Τωβ. 4,18   συµβουλίαν παρά παντός φρονίµου ζήτησον και µη καταφρονήσης επί πάσης συµβουλίας χρησίµης.
Τωβ. 4,18  Να επιζητής πάντοτε συµβουλήν από κάθε σοφόν και φρόνιµον άνθρωπον και ποτέ να µη καταφρονήσης
συµβουλήν συνετήν και χρήσιµον.
Τωβ. 4,19   και εν παντί καιρώ ευλόγει Κύριον τον Θεόν και παρ αυτού αίτησον, όπως αι οδοί σου ευθείαι γένωνται, και
πάσαι αι τρίβοι και βουλαί σου ευοδωθώσι· διότι πάν έθνος ουκ έχει βουλήν, αλλ αυτός ο Κύριος δίδωσι πάντα τα αγαθά
και ον εάν θέλη, ταπεινοί, καθώς βούλεται. και νύν, παιδίον, µνηµόνευε των εντολών µου, και µη εξαλειφθήτωσαν εκ της
καρδίας σου.
Τωβ. 4,19  Παντοτε εις κάθε καιρόν να δοξολογής Κυριον τον Θεόν και από αυτόν ζήτησε να είναι ευθείαι αι πορείαι του
βίου σου, και να κατευοδώνη πάντοτε όλας τας οδούς και τας αποφάσεις σου. Διότι τα ειδωλολατρικά έθνη δεν έχουν
σκέψεις και αποφάσεις ορθάς. Αλλά µόνον ο Κυριος δίδει όλα τα αγαθά και αυτός όποιον θέλει, τον ταπεινώνει κατά την
βουλήν του. Και τώρα, παιδί µου, να ενθυµήσαι πάντοτε αυτάς τας εντολάς µου, και να µη εξαλειφθούν ποτέ από την
καρδίαν σου.
Τωβ. 4,20   και νύν υποδεικνύω σοι τα δέκα τάλαντα τού αργυρίου, ά παρεθέµην Γαβαήλω τώ τού Γαβρία εν άγοις της
Μηδίας.
Τωβ. 4,20  Και τώρα τελευταία σου καθιστώ γνωστόν το ποσόν των δέκα αργυρών ταλάντων , τα οποία έχω καταθέσει στον
Γαβαήλον, τον συγγενή του Γαβρία, ο οποίος µένει στους Ραγους της Μηδίας.
Τωβ. 4,21   και µη φοβού, παιδίον, ότι επτωχεύσαµεν· υπάρχει σοι πολλά, εάν φοβηθής τον Θεόν, και αποστής από πάσης
αµαρτίας και ποιήσης το αρεστόν ενώπιον αυτού.
Τωβ. 4,21  Μη φοβήσαι, παιδί µου, επειδή εγίναµεν πτωχοί, διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν εις σε πολλά αγαθά, εάν
ευλαβήσαι τον Θεόν, εάν αποµακρυνθής από κάθε αµαρτίαν και πράξης κάθε τι, το οποίον είναι ευάρεστον ενώπιον του
Θεού”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Τωβ. 5,1   Καί αποκριθείς Τωβίας είπεν αυτώ· πάτερ, ποιήσω πάντα, όσα εντέταλσαί µοι·
Τωβ. 5,1  Απεκρίθη ο Τωβίας και είπε προς αυτόν· “πάτερ µου, θα πράξω όλας τας εντολάς όσας µου έδωσες.
Τωβ. 5,2   αλλά πώς δυνήσοµαι λαβείν το αργύριον και ου γινώσκω αυτόν;
Τωβ. 5,2  Αλλά ειδικώς δια τα χρήµατα, πως θα ηµπορέσω να τα πάρω, αφού δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπον;”
Τωβ. 5,3   και έδωκεν αυτώ το χειρόγραφον και είπεν αυτώ· ζήτησον σεαυτώ άνθρωπον, ός συµπορεύσεταί σοι, και δώσω
αυτώ µισθόν έως ζώ· και λαβέ πορευθείς το αργύριον.
Τωβ. 5,3  Ο πατήρ έδωκεν εις αυτόν την χειρόγραφον απόδειξιν της καταθέσεως των χρηµάτων και του είπε· “αναζήτησε
και ευρέ ένα άνθρωπον, ο οποίος θα έλθη µαζή σου προς τον Γαβαήλον, και εις αυτόν εγώ τον συνοδόν σου θα δώσω τον
µισθόν του, εφ' όσον ζω ακόµη. Πηγαινε λοιπόν εκεί, δια να αναλάβης τα χρήµατα”.
Τωβ. 5,4   και επορεύθη ζητήσαι άνθρωπον και εύρε τον αφαήλ, ός ήν άγγελος, και ουκ ήδει·
Τωβ. 5,4  Ο Τωβίας εξήλθε, δια να αναζητήση άνθρωπον ως συνοδόν του. Ευρήκε δε τον Ραφαήλ, ο οποίος ήτο άγγελος,
αλλά ο Τωβίας δεν το εγνώριζεν αυτό.
Τωβ. 5,5   και είπεν αυτώ· ει δύναµαι πορευθήναι µετά σού εν άγοις της Μηδίας, και ει έµπειρος εί των τόπων;
Τωβ. 5,5  Ηρώτησε, λοιπόν, τον άγγελον· “Μηπως γνωρίζης τους τόπους εκείνους στους Ραγους της Μηδίας και είναι
δυνατόν να έλθω και εγώ µαζή σου;”
Τωβ. 5,6   και είπεν αυτώ ο άγγελος· πορεύσοµαι µετά σού και της οδού εµπειρώ και παρά Γαβαήλ τον αδελφόν ηµών
ηυλίσθην.
Τωβ. 5,6  Ο άγγελος του απήντησε· “θα πορευθώ µαζή σου και την οδόν εγώ γνωρίζω καλά. Μαλιστα δε έχω διανυκτερεύσει
πλησίον του αδελφού µας, του Ισραηλίτου τούτου, του Γαβαήλ”.
Τωβ. 5,7   και είπεν αυτώ Τωβίας· υπόµεινόν µε, και ερώ τώ πατρί.
Τωβ. 5,7  Ο Τωβίας του είπε· “περίµενέ µε, δια να αναγγείλω τούτο στον πατέρα µου”.
Τωβ. 5,8   και είπεν αυτώ· πορεύου και µη χρονίσης.
Τωβ. 5,8  Ο άγγελος του απήντησε· “πήγαινε και µη βραδύνης”.
Τωβ. 5,9   και εισελθών είπε τώ πατρί· ιδού εύρηκα ός συµπορεύσεταί µοι. ο δε είπε· φώνησον αυτόν προς µε, ίνα επιγνώ
ποίας φυλής εστι και ει πιστός τού πορευθήναι µετά σού.
Τωβ. 5,9  Ο Τωβίας επανήλθεν στο σπίτι του και είπε προς τον πατέρα· “ιδού, ευρήκα άνθρωπον, ο οποίος θα έλθη µαζή
µου”. Ο πατήρ είπε προς τον υιόν· “φώναξέ τον να έλθη εδώ, δια να γνωρίσω καλά από ποίαν φυλήν κατάγεται αυτός και
αν είναι αξιόπιστος να ταξιδεύση µαζή σου”.
Τωβ. 5,10   και εκάλεσεν αυτόν, και εισήλθε, και ησπάσαντο αλλήλους.



Τωβ. 5,10  Ο Τωβίας τον εκάλεσε και εκείνος εισήλθεν στον οίκον του Τωβίτ. Ο Τωβίτ και ο ξένος αλληλοεχαιρετήθησαν.
Τωβ. 5,11   και είπεν αυτώ Τωβίτ· αδελφέ, εκ ποίας φυλής και εκ ποίας πατριάς εί σύ; υπόδειξόν µοι.
Τωβ. 5,11  Είπεν εις αυτόν ο Τωβίτ· “αδελφέ, από ποίον φυλήν και από ποίαν πατριάν είσαι συ; Πές µου το”.
Τωβ. 5,12   και είπεν αυτώ· φυλήν και πατριάν σύ ζητείς ή µίσθιον, ός συµπορεύσεται µετά τού υιού σου; και είπεν αυτώ
Τωβίτ· βούλοµαι, αδελφέ, επιγνώναι το γένος σου και το όνοµα.
Τωβ. 5,12  Εκείνος του απήντησε· “φυλήν και πατριάν ζητείς η ένα µισθωτόν συνοδοιπόρον, ο οποίος θα συµπορευθή µαζή
µε το παιδί σου;” Ο Τωβίτ του απήντησε· “αδελφέ, θέλω να µάθω το γένος και το όνοµά σου”.
Τωβ. 5,13   ός δε είπεν· εγώ Αζαρίας Ανανίου τού µεγάλου, των αδελφών σου.
Τωβ. 5,13  Εκείνος τότε του είπεν· “εγώ είµαι ο Αζαρίας, ο υιός του µεγάλου Ανανίου από τους οµοεθνείς σου”.
Τωβ. 5,14   και είπεν αυτώ· υγιαίνων έλθοις, αδελφέ, και µη µοι οργισθής, ότι εζήτησα την φυλήν σου και την πατριάν σου
επιγνώναι. και σύ τυγχάνεις αδελφός µου εκ της καλής και αγαθής γενεάς· επεγίνωσκον γάρ εγώ Ανανίαν και Ιωνάθαν
τους υιούς Σεµεΐ τού µεγάλου, ως επορευόµεθα κοινώς εις Ιεροσόλυµα προσκυνείν, αναφέροντες τα πρωτότοκα και τας
δεκάτας των γεννηµάτων, και ουκ επλανήθησαν εν τή πλάνη των αδελφών ηµών. εκ ρίζης καλής εί, αδελφέ,
Τωβ. 5,14  Ο Τωβίτ του είπε· “αδελφέ, καλώς ήλθες στο σπίτι µου και µη οργισθής εναντίον µου, διότι εζήτησα να µάθω την
φυλήν σου και την οικογένειάν σου. Συ είσαι συγγενής µου, από γενεάν καλήν και αγαθήν, διότι εγώ εγνώριζα τον
Ανανίαν και τον Ιωνάθαν, τους υιούς του µεγάλου Σεµεΐ, όταν µαζή επηγαίναµεν εις τα Ιεροσόλυµα, δια να
προσκυνήσωµεν και εφέραµεν µαζή µας τα πρωτοτόκια και τα δέκατα από τα προϊόντα µας. Δεν απεµακρύνθησαν και
εκείνοι ποτέ από την ευθείαν οδόν του Κυρίου, όπως, δυστυχώς, απεµακρύνθησαν και επλανήθησαν οι άλλοι αδελφοί, οι
οµοεθνείς µας. Από καλήν ρίζαν κατάγεσαι, αδελφέ µου.
Τωβ. 5,15   αλλά ειπόν µοι τίνα σοι έσοµαι µισθόν διδόναι· δραχµήν της ηµέρας και τα δέοντά σοι ως και τώ υιώ µου.
Τωβ. 5,15  Αλλά πές µου, σε παρακαλώ, ποίον µισθόν θα σου δώσω; Εγώ προτείνω να σου δίνω µίαν δραχµήν δια κάθε
ηµέραν και να παρέχω εις σε και το παιδί µου ο,τι άλλο σας χρειάζεται κατά την πορείαν.
Τωβ. 5,16   και έτι προσθήσω σοι επί τον µισθόν, εάν υγιαίνοντες επιστρέψητε.
Τωβ. 5,16  Αλλά και άλλην επί πλέον αµοιβήν θα δώσω εις σε , εάν επιστρέψετε υγιείς”.
Τωβ. 5,17   και ευδόκησαν ούτως. και είπε προς Τωβίαν· έτοιµος γίνου προς την οδόν· και ευοδωθείητε. και ητοίµασεν ο υιός
αυτού τα προς την οδόν. και είπεν αυτώ ο πατήρ αυτού· πορεύου µετά τού ανθρώπου τούτου, ο δε εν τώ ουρανώ οικών Θεός
ευοδώσει την οδόν υµών, και ο άγγελος αυτού συµπορευθήτω υµίν. και εξήλθαν αµφότεροι απελθείν και ο κύων τού
παιδαρίου µετ αυτών.
Τωβ. 5,17  Συνεφώνησαν και οι δύο επί του σηµείου αυτού. Ο πατήρ είπε τότε προς τον Τωβίαν· “ετοιµάσου δια το ταξίδι.
Και στους δυο σας εύχοµαι κατευόδιον”. Ο υιός του, ο Τωβίας, ητοίµασε τα απαραίτητα δια τον δρόµον. Ο δε πατέρας του
του είπε· “πήγαινε µαζή µε τον άνθρωπον αυτόν και εύχοµαι, όπως ο Θεός, που κατοικεί στον ουρανόν, κατευοδώση τον
δρόµον σας και ο άγγελος του Κυρίου ας βαδίζη µαζή σας”. Εβγήκαν από το σπίτι και οι δυο, ο Τωβίας και ο συνοδός του,
δια να αναχωρήσουν. Ο κύων του παιδιού, του Τωβίου, επήγαινε µαζή τους.
Τωβ. 5,18   έκλαυσε δε Άννα η µήτηρ αυτού και είπε προς Τωβίτ· τι εξαπέστειλας το παιδίον ηµών; ή ουχί η ράβδος της
χειρός ηµών εστιν εν τώ εισπορεύεσθαι αυτόν και εκπορεύεσθαι ενώπιον ηµών ;
Τωβ. 5,18  Οταν ο Τωβίας ανεχώρησεν, η Αννα η µητέρα του, έκλαυσε και είπε προς τον Τωβίτ· “διατί έστειλες το παιδί µας
εις ταξίδι µακράν από ηµάς; Αυτός εισερχόµενος και εξερχόµενος στο σπίτι µας, ενώπιόν µας, δεν ήτο ράβδος στηρίγµατος
και χαρά εις ηµάς;
Τωβ. 5,19   αργύριον τώ αργυρίω µη φθάσαι, αλλά περίψηµα τού παιδίου ηµών γένοιτο·
Τωβ. 5,19  Ποτέ µη φθάση και έλθη το αργύριον εκείνο. Ας χαθή το χρήµα εκείνο, προκειµένου να χάσωµεν ηµείς την
παρουσίαν του αγαπηµένου µας παιδιού.
Τωβ. 5,20   ως γάρ δέδοται ηµίν ζήν παρά τού Κυρίου, τούτο ικανόν ηµίν υπάρχει.
Τωβ. 5,20  Δεν υπάρχει δι' ηµάς µεγαλύτερα ικανοποίησις από το να ζη τα παιδί κοντά µας, όπως µας εδόθη από τον Θεόν”.
Τωβ. 5,21   και είπεν αυτή Τωβίτ· µη λόγον έχε, αδελφή· υγιαίνων ελεύσεται, και οι οφθαλµοί σου όψονται αυτόν·
Τωβ. 5,21  Ο Τωβίτ της απήντησε· µη µεµψιµοιρής και µη στενοχωρήσαι, αδελφή. Το παιδί µας θα επιστρέψη υγιές. Και τα
µάτια µας πάλιν θα το ίδουν.
Τωβ. 5,22   άγγελος γάρ αγαθός συµπορεύσεται αυτώ, και ευοδωθήσεται η οδός αυτού, και υποστρέψει υγιαίνων. και
επαύσατο κλαίουσα.
Τωβ. 5,22  Διότι ο καλός άγγελος θα συµπορευθή µαζή µε αυτό και θα κατευοδωθή το ταξίδιόν του και θα επιστρέψη υγιές”.
Εκείνη, όταν ήκουσε τα παρήγορα αυτά λόγια, έπαυσε πλέον να κλαίη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Τωβ. 6,1   Οι δε πορευόµενοι την οδόν ήλθον εσπέρας επί τον Τίγριν ποταµόν, και ηυλίζοντο εκεί.
Τωβ. 6,1  Οι δύο ταξιδιώται εβάδιζαν στον δρόµον των και έφθασαν την εσπέραν στον Τιγρητα ποταµόν και
διενυκτέρευσαν εκεί.
Τωβ. 6,2   το δε παιδάριον κατέβη περικλύσασθαι, και ανεπήδησεν ιχθύς από τού ποταµού και εβουλήθη καταπιείν το
παιδάριον.
Τωβ. 6,2  Ο νεαρός Τωβίας κατέβηκεν στον ποταµόν, δια να λουσθή. Εκεί όµως ένα µεγάλο ψάρι ανεπήδησεν από το ποτάµι
και ηθέλησε να καταπίη τον Τωβίαν.
Τωβ. 6,3   ο δε άγγελος είπεν αυτώ· επιλαβού τού ιχθύος. και εκράτησε τον ιχθύν το παιδάριον και ανέβαλεν αυτόν επί την
γήν.
Τωβ. 6,3  Αλλά ο άγγελος του είπε· “πιάσε αυτό το ψάρι”. Ο Τωβίας έπιασε το ψάρι και το ανέβασεν εις την όχθην του
ποταµού.
Τωβ. 6,4   και είπεν αυτώ ο άγγελος· ανάτεµε τον ιχθύν και λαβών την καρδίαν και το ήπαρ και την χολήν θές ασφαλώς .
Τωβ. 6,4  Ο άγγελος του είπε· “σχίσε τον ιχθύν αυτόν, πάρε την καρδίαν, το συκώτι και την χολήν και φύλαξέ τα ασφαλώς”.
Τωβ. 6,5   και εποίησε το παιδάριον ως είπεν αυτώ ο άγγελος, τον δε ιχθύν οπτήσαντες έφαγον.
Τωβ. 6,5  Ο νεαρός Τωβίας έκαµεν, όπως του είπεν ο άγγελος. Το υπόλοιπον µέρος του ψαριού το έψησαν και το έφαγαν.



Τωβ. 6,6   και ώδευον αµφότεροι, έως ού ήγγισαν εν Εκβατάνοις.
Τωβ. 6,6  Συνεπορεύοντο κατόπιν και οι δύο, ο Τωβίας και ο άγγελος, µέχρις ότου επλησίασαν εις τα Εκβάτανα.
Τωβ. 6,7   και είπε το παιδάριον τώ αγγέλω· Αζαρία αδελφέ, τι εστιν η καρδία και το ήπαρ και η χολή τού ιχθύος;
Τωβ. 6,7  Ο Τωβίας ηρώτησε τον άγγελον· “αδελφέ Αζαρία, εις τι µας είναι χρήσιµα η καρδία, το συκώτι και η χολή του
ιχθύος;”
Τωβ. 6,8   και είπεν αυτώ· η καρδία και το ήπαρ, εάν τινα οχλή δαιµόνιον ή πνεύµα πονηρόν, ταύτα δεί καπνίσαι ενώπιον
ανθρώπου ή γυναικός, και ουκέτι ου µη οχληθή·
Τωβ. 6,8  Ο συνοδεύων αυτόν άγγελος του απήντησεν· “η καρδιά και το συκώτι χρησιµεύουν δια την εκδίωξιν πονηρών
πνευµάτων. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος ενοχλήται από δαιµόνιον η άλλο πονηρόν πνεύµα και καπνίσουν αυτά ενώπιον
του ανδρός η της γυναικός, που ενοχλείται από το πονηρόν πνεύµα, δεν θα ενοχληθή ποτέ πλέον.
Τωβ. 6,9   η δε χολή, εγχρίσαι άνθρωπον, ός έχει λευκώµατα εν τοίς οφθαλµοίς, και ιαθήσεται.
Τωβ. 6,9  Η δε χολή χρησιµεύει δια να χρισθή άνθρωπος, ο οποίος έχει λευκώµατα εις τα µάτια του, και αυτός θα θεραπευθή
αµέσως”.
Τωβ. 6,10   ως δε προσήγγισαν τή άγη,
Τωβ. 6,10  Οταν επλησίασαν στο σπίτι του Ραγουήλ εις Εκβάτανα ,
Τωβ. 6,11   είπεν ο άγγελος τώ παιδαρίω· αδελφέ, σήµερον αυλισθησόµεθα παρά αγουήλ, και αυτός συγγενής σού εστι, και
έστιν αυτώ θυγάτηρ ονόµατι Σάρα·
Τωβ. 6,11  είπεν ο άγγελος στον νεαρόν Τωβίαν· “αδελφέ, σήµερον θα διανυκτερεύσωµεν στο σπίτι του Ραγουήλ. Αυτός είναι
συγγενής σου, έχει δε και θυγατέρα που λέγεται Σαρρα.
Τωβ. 6,12   λαλήσω περί αυτής τού δοθήναί σοι αυτήν εις γυναίκα, ότι σοι επιβάλλει η κληρονοµία αυτής, και σύ µόνος εί εκ
τού γένους αυτής, και το κοράσιον καλόν και φρόνιµόν εστι.
Τωβ. 6,12  Θα οµιλήσω εγώ περί αυτής να σου δοθή ως σύζυγος, διότι ο νόµος του Μωυσέως υποχρεώνει σε να παρής αυτήν
ως σύζυγον και την κληρονοµίαν της, επειδή συ είσαι ο µόνος συγγενής της από το γένος της. Σου λέγω δε ακόµη ότι η νέα
αυτή είναι ωραία και φρόνιµος.
Τωβ. 6,13   και νύν άκουσόν µου και λαλήσω τώ πατρί αυτής, και όταν υποστρέψωµεν εκ αγών, ποιήσοµεν τον γάµον· διότι
επίσταµαι αγουήλ ότι ου µη δώ αυτήν ανδρί ετέρω κατά τον νόµον Μωυσή ή οφειλήσει θάνατον, ότι την κληρονοµίαν σοί
καθήκει λαβείν ή πάντα άνθρωπον.
Τωβ. 6,13  Και τώρα άκουσέ µε· εγώ θα κάµω λόγον στον πατέρα της και όταν επιστρέψωµεν από Ραγους θα τελέσωµεν τον
γάµον. Διότι εγώ γνωρίζω καλά ότι ο Ραγουήλ δεν θα δώση ποτέ αυτήν ως σύζυγον εις άλλον άνδρα , έστω και αν απειληθή
µε θάνατον. Διότι εις σε ανήκει να λάβης την κληρονοµίαν της και εις κανένα άλλον”.
Τωβ. 6,14   τότε είπε το παιδάριον τώ αγγέλω· Αζαρία αδελφέ, ακήκοα εγώ το κοράσιον δεδόσθαι επτά ανδράσι και πάντας
εν τώ νυµφώνι απολωλότας.
Τωβ. 6,14  Τοτε ο Τωβίας είπε προς τον άγγελον· “αδελφέ Αζαρία, έχω πληροφρρηθή ότι, η κόρη αυτή έχει ήδη δοθή ως
σύζυγος εις επτά άνδρας και όλοι απέθανον στο νυµφικόν δωµάτιον.
Τωβ. 6,15   και νύν εγώ µόνος ειµί τώ πατρί και φοβούµαι µη εισελθών αποθάνω καθώς και οι πρότεροι, ότι δαιµόνιον φιλεί
αυτήν, ό ουκ αδικεί ουδένα πλήν των προσαγόντων αυτή. και νύν εγώ φοβούµαι µη αποθάνω και κατάξω την ζωήν τού
πατρός µου και της µητρός µου µετ οδύνης επ εµοί εις τον τάφον αυτών· και υιός έτερος ουχ υπάρχει αυτοίς, ός θάψει
αυτούς.
Τωβ. 6,15  Εγώ τώρα, όπως γνωρίζεις, είµαι µονογενής στον πατέρα µου. Φοβούµαι, λοιπόν, µήπως, όταν εισέλθω στο
νυµφικόν δωµάτιον, αποθάνω, όπως απέθανον και οι προηγούµενοι από εµέ. Ενα πονηρόν δαιµόνιον την ζηλοτυπεί. Αυτό
δε το δαιµόνιον δεν βλάπτει κανένα άλλον πλην από εκείνους , που την πλησιάζουν ως σύζυγοι. Φοβούµαι, λοιπόν, τώρα
µήπως αποθάνω και µε τον θάνατόν µου κρηµνίσω την ζωήν του πατρός µου και της µητρός µου µε οδύνην πολλήν στον
τάφον. Δεν έχουν δε αυτοί άλλο παιδί, δια να τους θάψη”.
Τωβ. 6,16   είπε δε αυτώ ο άγγελος· ου µέµνησαι των λόγων, ών ενετείλατό σοι ο πατήρ σου, υπέρ τού λαβείν σε γυναίκα εκ
τού γένους σου; και νύν άκουσόν µου, αδελφέ, διότι σοί έσται εις γυναίκα, και τού δαιµονίου µηδένα λόγον έχε, ότι την
νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι αύτη εις γυναίκα.
Τωβ. 6,16  Απήντησε προς αυτόν ο άγγελος· “δεν ενθυµείσαι την εντολήν, την οποίαν σου έδωσεν ο πατήρ, να πάρης
σύζυγον γυναίκα από το γένος σου; Και τώρα άκουσε µε, αδελφέ. Αυτή η κόρη θα γίνη ιδική σου σύζυγος. Ως προς δε το
δαιµόνιον, µη έχης κανένα λόγον ανησυχίας. Η κόρη αυτή θα δοθή εις σε ως σύζυγος κατά την νύκτα αυτήν.
Τωβ. 6,17   και εάν εισέλθης εις τον νυµφώνα, λήψη τέφραν θυµιαµάτων και επιθήσεις από της καρδίας και τού ήπατος τού
ιχθύος και καπνίσεις,
Τωβ. 6,17  Οταν δε εισέλθης στον νυµφικόν θάλαµον, θα πάρης φωτιά µε το θυµιατήριον, θα θέσης επάνω εις αυτήν την
καρδιά και το συκώτι του ιχθύος, τα οποία και θα αρχίσουν να καπνίζουν.
Τωβ. 6,18   και οσφρανθήσεται το δαιµόνιον και φεύξεται και ουκ επανελεύσεται εις τον αιώνα τού αιώνος. όταν δε
προσπορεύη αυτή, εγέρθητε αµφότεροι και βοήσατε προς τον ελεήµονα Θεόν, και σώσει υµάς και ελεήσει. µη φοβού, ότι
σοί αυτή ητοιµασµένη ήν από τού αιώνος, και σύ αυτήν σώσεις, και πορεύσεται µετά σού, και υπολαµβάνω ότι σοι έσται εξ
αυτής παιδία.
Τωβ. 6,18  Το δε δαιµόνιον θα οσφρανθή τον καπνόν αυτόν, θα φύγη και ποτέ πλέον δεν θα επιστρέψη. Οταν δε εισέλθης
στον νυµφικόν κοιτώνα προς αυτήν, σηκωθήτε και οι δυο σας και εκ βάθους ψυχής προσευχηθήτε στον ελεήµονα Θεόν,
αυτός δε θα σας σώση και θα σας ελεήση. Μη φοβήσαι, διότι αυτή έχει προορισθή ως σύζυγός σου από πολύν χρόνον και
συ θα την σώσης από το πονηρόν δαιµόνιον. Αυτή θα έλθη µαζή σου και θεωρώ βέβαιον, ότι πολλά τέκνα θα αποκτήσης
από αυτήν”.
Τωβ. 6,19   και ως ήκουσε Τωβίας ταύτα, εφίλησεν αυτήν, και η ψυχή αυτού εκολλήθη σφόδρα αυτή.
Τωβ. 6,19  Οταν ο Τωβίας ήκουσε τα λόγια αυτά, ηγάπησε την κόρην αυτήν και η ψυχή του προσεκολλήθη πάρα πολύ εις
αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7



Τωβ. 7,1   Καί ήλθον εις Εκβάτανα και παρεγένοντο εις την οικίαν αγουήλ, Σάρα δε υπήντησεν αυτοίς και εχαιρέτισεν
αυτούς και αυτοί αυτήν, και εισήγαγεν αυτούς εις την οικίαν.
Τωβ. 7,1  Ο Τωβίας και ο Αζαρίας ήλθαν εις τα Εκβάτανα και έφθασαν στο σπίτι του Ραγουήλ. Η δε Σαρρα τους
προϋπήντησε και τους εχαιρέτησε. Εκείνοι την εχαιρέτησαν και αυτή τους ωδήγησεν στο σπίτι.
Τωβ. 7,2   και είπε αγουήλ Έδνα τή γυναικί αυτού· ως όµοιος ο νεανίσκος Τωβίτ τώ ανεψιώ µου;
Τωβ. 7,2  Ο Ραγουήλ είπεν εις την Εδναν την σύζυγόν του· “ο νεαρός αυτός δεν οµοιάζει πολύ µε τον ανεψιόν µου τον
Τωβίτ;”
Τωβ. 7,3   και ηρώτησεν αυτούς αγουήλ· πόθεν εστέ, αδελφοί; και είπαν αυτώ· εκ των υιών Νεφθαλίµ των αιχµαλώτων εκ
Νινευή.
Τωβ. 7,3  Εστράφη δε προς εκείνους ο Ραγουήλ και τους ηρώτησε· “από που κατάγεσθε, σεις, αδελφοί;» Και εκείνοι του
απήντησαν· “ηµείς καταγόµεθα από τους απογόνους της φυλής Νεφθαλίµ, από εκείνας που έχουν αιχµαλωτισθή εις την
Νινευή”.
Τωβ. 7,4   και είπεν αυτοίς· γινώσκετε Τωβίτ τον αδελφόν ηµών; οι δε είπον· γινώσκοµεν. και είπεν αυτοίς· υγιαίνει;
Τωβ. 7,4  Ο Ραγουήλ τους είπε· “γνωρίζετε τον Τωβίτ τον συγγενή µας;” Και εκείνοι του είπαν· “τον γνωρίζοµεν”. Ηρώτησεν
αυτούς πάλιν· “είναι υγιής;”
Τωβ. 7,5   οι δε είπαν· και ζή και υγιαίνει. και είπε Τωβίας· πατήρ µου εστι.
Τωβ. 7,5  Εκείνοι είπαν· “ζη και υγιαίνει”. Ο δε Τωβίας του είπεν· “είναι ο πατέρας µου”.
Τωβ. 7,6   και ανεπήδησε αγουήλ και κατεφίλησεν αυτόν και έκλαυσε
Τωβ. 7,6  Ο Ραγουήλ ανεπήδησεν από την χαράν του, και κατεφίλησε τον Τωβίαν και έκλαυσε.
Τωβ. 7,7   και ευλόγησεν αυτόν και είπεν αυτώ· ο τού καλού και αγαθού ανθρώπου υιός· και ακούσας ότι Τωβίτ απώλεσε
τους οφθαλµούς εαυτού, ελυπήθη και έκλαυσε.
Τωβ. 7,7  Ευλόγησεν αυτόν και είπε· “συ, λοιπόν, είσαι το παιδί του καλού και αγαθού εκείνου ανθρώπου;” Οταν δε
επληροφορήθη ο Ραγουήλ ότι ο Τωβίτ είχε χάσει τα µάτια του, ελυπήθη και ανελύθη εις δάκρυα.
Τωβ. 7,8   και Έδνα η γυνή αυτού και Σάρα η θυγάτηρ αυτού έκλαυσαν και υπεδέξαντο αυτούς προθύµως·
Τωβ. 7,8  Εκλαυσεν επίσης η σύζυγός του Εδνα και η κόρη του η Σαρρα. Υπεδέχθησαν και εφιλοξένησαν αυτούς µε πολλήν
προθυµίαν και χαράν.
Τωβ. 7,9   και έθυσαν κριόν προβάτων και παρέθηκαν όψα πλείονα . είπε δε Τωβίας τώ αφαήλ· Αζαρία αδελφέ, λάλησον
υπέρ ών έλεγες εν τή πορεία, και τελεσθήτω το πράγµα.
Τωβ. 7,9  Εσφαξαν από την ποίµνην των προβάτων του ένα κριον και ητοίµασαν τράπεζαν µε πολλά φαγητά. Είπε δε τότε ο
Τωβίας στον Ραφαήλ· “Αζαρία, αδελφέ, µίλησε δι' εκείνα, τα οποία µου έλεγες στον δρόµον µας και ας γίνη αυτό το
πράγµα”.
Τωβ. 7,10   και µετέδωκε τον λόγον τώ αγουήλ· και είπε αγουήλ προς Τωβίαν· φάγε, πίε και ηδέως γίνου, σοί γάρ καθήκει το
παιδίον µου λαβείν· πλήν υποδείξω σοι την αλήθειαν.
Τωβ. 7,10  Ο Αζαρίας πράγµατι έκαµε λόγον στον Ραγουήλ και ο Ραγουήλ είπεν στον Τωβίαν· “φάγε, πίε, απόλαυσε την
τράπεζαν, διότι εις σε πράγµατι ανήκει να λάβης την κόρην µου ως συζυγον. Αλλά θα σου είπω την αλήθειαν.
Τωβ. 7,11   έδωκα το παιδίον µου επτά ανδράσι, και οπότε εάν εισεπορεύοντο προς αυτήν, απέθνησκον υπό την νύκτα. αλλά
το νύν έχον, ηδέως γίνου. και είπε Τωβίας· ου γεύοµαι ουδέν ώδε, έως αν στήσητε και σταθήτε προς µε. και είπε αγουήλ·
κοµίζου αυτήν από τού νύν κατά την κρίσιν· σύ δε αδελφός εί αυτής, και αυτή σού εστιν· ο δε ελεήµων Θεός ευοδώσει υµίν
τα κάλλιστα.
Τωβ. 7,11  Αυτήν την κόρην µου την έδωσα ως σύζυγον εις επτά άνδρας διαδοχικώς. Ο καθένας όµως από αυτούς, µόλις
επλησίαζεν εις αυτήν, απέθνησκε κατά την πρώτην νύκτα του γάµου. Συ όµως τώρα φάγε, πίε και ευφράνθητι”. Ο Τωβίας
όµως απήντησε· “δεν θα βάλω τίποτε στο στόµα µου, µέχρις ότου σεις δεχθήτε την αίτησίν µου και συµφωνήσετε µε εµέ”. Ο
Ραγουήλ του απήντησε· “πάρε την από αυτήν την στιγµήν ως σύζυγον σύµφωνα µε την απόφασίν σου. Συ είσαι συγγενής
της και αυτή είναι συγγενής ίδική σου. Ευχόµεθα δε, όπως ο ελεήµων Θεός σας κατευοδώση προς τα κάλλιστα”.
Τωβ. 7,12   και εκάλεσε Σάραν την θυγατέρα αυτού, και λαβών της χειρός αυτής παρέδωκεν αυτήν Τωβία γυναίκα και είπεν·
ιδού κατά τον νόµον Μωυσέως κοµίζου αυτήν και άπαγε προς τον πατέρα σου· και ευλόγησεν αυτούς.
Τωβ. 7,12  Ο Ραγουήλ εκάλεσε την ώραν εκείνην την Σαρραν, την θυγατέρα του, την επήρε από το χέρι και την παρέδωκεν
ως σύζυγον στον Τωβίαν, προς τον οποίον και είπε· “ιδού, σύµφωνα µε τον νόµον του Μωϋσέως, πάρε αυτήν ως σύζυγόν
σου και πήγαινε προς τον πατέρα σου”. Ο Ραγουήλ τους ηυλόγησε και τους ηυχήθη.
Τωβ. 7,13   και εκάλεσεν Έδναν την γυναίκα αυτού· και λαβών βιβλίον έγραψε συγγραφήν, και εσφραγίσατο.
Τωβ. 7,13  Κατόπιν προσεκάλεσε την γυναίκα του την Εδναν, επήρε ένα χαρτί, έγραψε επάνω εις αυτό την πράξιν του γάµου
και το εσφράγισεν.
Τωβ. 7,14   και ήρξαντο εσθίειν.
Τωβ. 7,14  Επειτα δε ήρχισαν όλοι µε χαράν να τρώγουν.
Τωβ. 7,15   και εκάλεσε αγουήλ Έδναν την γυναίκα αυτού και είπε αυτή· αδελφή, ετοίµασον το έτερον ταµιείον και εισάγαγε
αυτήν.
Τωβ. 7,15  Ο Ραγουήλ εκάλεσε την γυναίκα του την Εδναν και της είπεν· “αδελφή, ετοίµασε το άλλο δωµάτιον και ωδήγησε
εις αυτό την Σαρραν”.
Τωβ. 7,16   και εποίησεν ως είπε και εισήγαγεν αυτήν εκεί, και έκλαυσε· και απεδέξατο τα δάκρυα της θυγατρός αυτής και
είπεν αυτή·
Τωβ. 7,16  Η Εδνα έκαµεν, όπως της είπεν ο σύζυγός της και ωδήγησεν εκεί την Σαρραν. Η δε Σαρρα ανελύθη εις δάκρυα. Η
µητέρα της είδε και συνεπάθησε τα δάκρυα της κόρης της και της είπε·
Τωβ. 7,17   θάρσει, τέκνον, ο Κύριος τού ουρανού και της γής δώη σοι χάριν αντί της λύπης σου ταύτης· θάρσει, θύγατερ.
Τωβ. 7,17  “Εχε θάρρος, τέκνον µου, ο Κυριος του ουρανού και της γης είθε να δώση εις σε χαράν αντί αυτής της λύπης. Εχε
θάρρος κόρη µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8



Τωβ. 8,1   Ότε δε συνετέλεσαν δειπνούντες, εισήγαγον Τωβίαν προς αυτήν.
Τωβ. 8,1  Οταν ετελείωσαν το φαγητόν των, ωδήγησαν τον Τωβίαν προς την Σαρραν.
Τωβ. 8,2   ο δε πορευόµενος εµνήσθη των λόγων αφαήλ και έλαβε την τέφραν των θυµιαµάτων και επέθηκε την καρδίαν
τού ιχθύος και το ήπαρ και εκάπνισεν.
Τωβ. 8,2  Ο Τωβίας, όταν εισήλθεν στον κοιτώνα, ενεθυµήθη τα λόγια του Ραφαήλ. Επήρε το θυµιατήρι, επάνω στο οποίον
υπήρχον ακόµη οι άνθρακες των θυµιαµάτων, έβαλεν επάνω εις αυτούς την καρδίαν και το συκώτι του ψαριού, από τα
οποία και εξήλθε καπνός.
Τωβ. 8,3   ότε δε ωσφράνθη το δαιµόνιον της οσµής, έφυγεν εις τα ανώτατα Αιγύπτου και έδησεν αυτό ο άγγελος.
Τωβ. 8,3  Οταν δε το πονηρόν δαιµόνιον ωσφράνθη την οσµήν του καπνού αυτού, έφυγεν εις τα ανώτατα µέρη της
Αιγύπτου, ο δε άγγελος Κυρίου το έδεσε.
Τωβ. 8,4   ως δε συνεκλείσθησαν αµφότεροι, ανέστη Τωβίας από της κλίνης και είπεν· ανάστηθι, αδελφή, και
προσευξώµεθα, ίνα ελεήση ηµάς ο Κύριος.
Τωβ. 8,4  Οταν οι νεόνυµφοι εκλείσθησαν στον νυµφικόν των κοιτώνα, εσηκώθη ο Τωβίας από την κλίνην και είπε· “οήκω
επάνω, αδελφή, και ας προσευχηθώµεν να µας ελεήση ο Κυριος”.
Τωβ. 8,5   και ήρξατο Τωβίας λέγειν· ευλογητός εί, ο Θεός των πατέρων ηµών, και ευλογητόν το όνοµά σου το άγιον και
ένδοξον εις τους αιώνας· ευλογησάτωσάν σε οι ουρανοί και πάσαι αι κτίσεις σου.
Τωβ. 8,5  Ο Τωβίας ήρχισε να λέγη την προσευχήν του. “Δοξασµένος είσαι συ, Κυριε, ο Θεός των πατέρων ηµών,
ευλογηµένον και ένδοξον το άγιον όνοµά σου στους αιώνας. Σε ας δοξάζουν πάντοτε οι ουρανοί και όλα τα κτίσµατά σου.
Τωβ. 8,6   σύ εποίησας Αδάµ και έδωκας αυτώ βοηθόν Εύαν στήριγµα την γυναίκα αυτού· εκ τούτων εγεννήθη το
ανθρώπων σπέρµα. σύ είπας· ου καλόν είναι τον άνθρωπον µόνον, ποιήσωµεν αυτώ βοηθόν όµοιον αυτώ.
Τωβ. 8,6  Συ, Κυριε, έπλασες τον Αδάµ και έδωκες εις αυτόν ως βοηθόν και στήριγµα την Εύαν, την σύζυγόν του. Από
αυτούς εγεννήθη το γένος των ανθρώπων. Διότι, Κυριε, συ είπες· δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος µόνος, ας κάµωµεν δι'
αυτόν βοηθόν άλλον όµοιον προς αυτόν.
Τωβ. 8,7   και νύν, Κύριε, ου διά πορνείαν εγώ λαµβάνω την αδελφήν µου ταύτην, αλλά επ αληθείας επίταξον ελεήσαί µε και
αυτή συγκαταγηράσαι.
Τωβ. 8,7  Και τώρα, Κυριε, εγώ λαµβάνω την αδελφήν µου αυτήν, την οµοεθνή µου, ως σύζυγον όχι δια την ικανοποίησιν
πορνικών διαθέσεων, αλλά δια την αλήθειάν σου, όπως συ την εκήρυξες. Ας έλθη, λοιπόν, το έλεός σου εις εµέ, Κυριε, και
διάταξε συ, ώστε εγώ να γηράσω µαζή της”,
Τωβ. 8,8   και είπε µετ αυτού· αµήν.
Τωβ. 8,8  Μαζή δε µε αυτόν συµπροσηύχετο και η Σαρρα και είπεν· “Αµήν, γένοιτο”!
Τωβ. 8,9   και εκοιµήθησαν αµφότεροι την νύκτα.
Τωβ. 8,9  Εκοιµήθησαν και οι δύο την νύκτα εκείνην.
Τωβ. 8,10   και αναστάς αγουήλ επορεύθη και ώρυξε τάφον λέγων· µη και ούτος αποθάνη;
Τωβ. 8,10  Ο Ραγουήλ εσηκώθη, επήγε και ήνοιξε τάφον λέγων· “µήπως αποθάνη και αυτός;”
Τωβ. 8,11   και ήλθε αγουήλ εις την οικίαν εαυτού
Τωβ. 8,11  Επανήλθεν ο Ραγουήλ εις την οικίαν του
Τωβ. 8,12   και είπεν Έδνα τή γυναικί αυτού· απόστειλον µίαν των παιδισκών, και ιδέτωσαν ει ζή· ει δε µη, ίνα θάψωµεν
αυτόν, και µηδείς γνώ.
Τωβ. 8,12  και είπεν εις την Εδναν την γυναίκα του· Στειλε µίαν από τας δούλας να ίδη, εάν ο Τωδίας ζη. Και εάν δεν ζη, να
τον θάψωµεν, χωρίς να µάθη κανείς τίποτε.
Τωβ. 8,13   και εισήλθεν η παιδίσκη ανοίξασα την θύραν και εύρε τους δύο καθεύδοντας.
Τωβ. 8,13  Η δούλη ήνοιξε την θύραν και εύρε και τους δύο να κοιµώνται.
Τωβ. 8,14   και εξελθούσα απήγγειλεν αυτοίς, ότι ζή.
Τωβ. 8,14  Εξήλθε και ανήγγειλεν στους κυρίους της ότι ο Τωβίας ζη.
Τωβ. 8,15   και ευλόγησε αγουήλ τον Θεόν λέγων· ευλογητός εί σύ, ο Θεός, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία, και
ευλογείτωσάν σε οι άγιοί σου και πάσαι αι κτίσεις σου, και πάντες οι άγγελοί σου και οι εκλεκτοί σου ευλογείτωσάν σε εις
τους αιώνας.
Τωβ. 8,15  Ο Ραγουήλ εδόξασε τον Θεόν λέγων· “δοξασµένος είσαι συ, ο Θεός, και προς σε ανήκει κάθε δοξολογία καθαρά
και αγία. Ας σε δοξολογούν οι άγιοί σου και όλα τα δηµιουργήµατά σου και όλοι οι άγγελοί σου και όλοι οι εκλεκτοί σου.
Ας σε ευλογούν και ας σε δοξολογούν εις όλους τους αιώνας.
Τωβ. 8,16   ευλογητός εί ότι ηύφρανάς µε, και ουκ εγένετό µοι καθώς υπενόουν, αλλά κατά το πολύ έλεός σου εποίησας µεθ
ηµών.
Τωβ. 8,16  Ευλογηµένος είσαι, Κυριε, διότι µου έδωσες αυτήν την χαράν και δεν έγινε εκείνο, το οποίον εφοβούµην. Αλλά
έκαµες εις ηµάς σύµφωνα µε το µέγα σου έλεος.
Τωβ. 8,17   ευλογητός εί ότι ηλέησας δύο µονογενείς· ποίησον αυτοίς, δέσποτα, έλεος, συντέλεσον την ζωήν αυτών εν υγιεία
µετ ευφροσύνης και ελέους.
Τωβ. 8,17  Δοξασµένος είσαι, Κυριε, διότι έστειλες το έλεός σου εις δύο µονογενείς. Καµε, Δέσποτα, εις αυτούς σύµφωνα µε το
έλεός σου και ολοκλήρωσε την ζωήν των µε υγείαν, µε ευφροσύνην, µε τον πλούτον του ελέους σου”.
Τωβ. 8,18   εκέλευσε δε τοίς οικέταις χώσαι τον τάφον.
Τωβ. 8,18  Ο Ραγουήλ διέταξε τους δούλους να χώσουν τον τάφον.
Τωβ. 8,19   και εποίησεν αυτοίς γάµον ηµερών δεκατεσσάρων.
Τωβ. 8,19  Ετέλεσε δε και εώρτασε τον γάµον αυτών επί δεκατέσσαρας ηµέρας.
Τωβ. 8,20   και είπεν αυτώ αγουήλ πριν ή συντελεσθήναι τας ηµέρας τού γάµου ενόρκως µη εξελθείν αυτόν εάν µη
πληρωθώσιν αι δεκατέσσαρες ηµέραι τού γάµου.
Τωβ. 8,20  Ο Ραγουήλ είπεν στον Τωβίαν και τον εξώρκισε να µη αναχωρήση από την οικίαν, µέχρις ότου συµπληρωθούν αι
δεκαττέσσαρες ηµέραι του γάµου.
Τωβ. 8,21   και τότε λαβόντα το ήµισυ των υπαρχόντων αυτού πορεύεσθαι µεθ υγιείας προς τον πατέρα· και τα λοιπά, όταν



αποθάνω και η γυνή µου.
Τωβ. 8,21  “Μετά δε την συµπλήρωσιν των δεκατεσσάρων αυτών ηµερών, είπεν στον Τωβίαν, αφού πάρης το ήµισυ από την
περιουσίαν µου, να πορευθής εν υγεία προς τον πατέρα σου. Την υπόλοιπον περιουσίαν µου θα την λάβης, όταν
αποθάνωµεν εγώ και η γυνή µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Τωβ. 9,1   Καί εκάλεσε Τωβίας τον αφαήλ και είπεν αυτώ·
Τωβ. 9,1  Ο Τωβίας εκάλεσεν τότε τον Ραφαήλ και του είπεν·
Τωβ. 9,2   Αζαρία αδελφέ, λάβε µετά σεαυτού παίδα και δύο καµήλους και πορεύθητι εν άγοις της Μηδίας παρά Γαβαήλ και
κόµισαί µοι το αργύριον και αυτόν άγε µοι εις τον γάµον·
Τωβ. 9,2  “αδελφέ, Αζαρία, πάρε µαζή σου ένα δούλον και δύο καµήλους και πήγαινε στους Ραγους της Μηδίας, στον
Γαβαήλ, και φέρε µου εδώ το αργύριον αλλά και αυτόν τον ίδιον, δια να παρευρεθή στον γάµον µου.
Τωβ. 9,3   διότι ωµόµοκε αγουήλ µη εξελθείν µε,
Τωβ. 9,3  Διότι ο Ραγουήλ µε ώρκισε να µη φύγω απ' εδώ, πριν συµπληρωθούν αι δεκατέσσαρες ηµέραι.
Τωβ. 9,4   και ο πατήρ µου αριθµεί τας ηµέρας, και εάν χρονίσω µέγα, οδυνηθήσεται λίαν.
Τωβ. 9,4  Ο δε πατήρ µου µετρά µίαν προς µίαν τας ηµέρας, εάν δε και βραδύνω να επιστρέψω θα κυριευθή από µεγάλην
οδύνην”.
Τωβ. 9,5   και επορεύθη αφαήλ και ηυλίσθη παρά Γαβαήλ, και έδωκεν αυτώ το χειρόγραφον· ός δε προήνεγκε τα θυλάκια εν
ταίς σφαγίσι και έδωκεν αυτώ.
Τωβ. 9,5  Ο Ραφαήλ επορεύθη πράγµατι και κατέλυσεν στον οίκον του Γαβαήλ. Εδωκε δε εις αυτόν και το χειρόγραφον. Ο
Γαβαήλ έφερε τους σφραγισµένους σάκκους µε τα χρήµατα και τους παρέδωκεν εις αυτόν.
Τωβ. 9,6   και ώρθρευσαν κοινώς και ήλθον εις τον γάµον. και ευλόγησε Τωβίας την γυναίκα αυτού.
Τωβ. 9,6  Κατόπιν, εσηκώθηκαν λίαν πρωϊ, και οι δύο µαζή ήλθον στον γάµον. Ο δε Τωβίας επί παρουσία όλων επήνεσε και
συνεχάρη την γυναίκα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Τωβ. 10,1   Καί Τωβίτ ο πατήρ αυτού ελογίσατο εκάστης ηµέρας· και ως επληρώθησαν αι ηµέραι της πορείας και ουκ
ήρχοντο,
Τωβ. 10,1  Ο Τωβίτ, ο πατήρ του Τωβίου, εµετρούσε µίαν προς µίαν τας ηµέρας. Οταν δε είδεν ότι συνεπληρώθησαν αι
ηµέραι του ταξιδίου των και εκείνοι δεν είχον επανέλθει,
Τωβ. 10,2   είπε· µήποτε κατήσχυνται; ή µήποτε απέθανε Γαβαήλ και ουδείς αυτώ δίδωσι το αργύριον;
Τωβ. 10,2  είπε· “µήπως, τυχόν, και απέτυχεν η αποστολή των και εντρέπονται να επανέλθουν; Η µήπως απέθανεν ο Γαβαήλ
και κανείς πλέον δεν δίδει εις αυτόν τα χρήµατα;”
Τωβ. 10,3   και ελυπείτο λίαν.
Τωβ. 10,3  Δια τον λόγον αυτόν ο πατήρ ελυπείτο πάρα πολύ.
Τωβ. 10,4   είπε δε αυτώ η γυνή· απώλετο το παιδίον, διότι κεχρόνικε· και ήρξατο θρηνείν αυτόν και είπεν·
Τωβ. 10,4  Η δε γυναίκα του έλεγεν εις αυτόό· “εφ' όσον µέχρι σήµερα επέρασε τόσος καιρός και δεν επανήλθε το παιδί µας,
εχάθηκε πλέον”! Ηρχισε δε αυτή να θρηνολογή το παιδί της και να λέγη·
Τωβ. 10,5   ου µέλοι µοι, τέκνον, ότι αφήκά σε το φώς των οφθαλµών µου;
Τωβ. 10,5  “παιδί µου, δεν ευρίσκω ησυχίαν, επειδή σε αφήκα να φύγης, εσέ που είσαι το φως των οφθαλµών µου.
Τωβ. 10,6   και Τωβίτ λέγει αυτή· σίγα, µη λόγον έχει, υγιαίνει.
Τωβ. 10,6  Ο Τωβίτ έλεγεν εις αυτήν· “σιώπα, µη έχης λόγους ανησυχίας, υγιαίνει το παιδί µας”.
Τωβ. 10,7   και είπεν αυτώ· σίγα, µη πλάνα µε, απώλετο το παιδίον µου. και επορεύετο καθ ηµέραν εις την οδόν έξω, οίας
απήλθεν, ηµέρας τε άρτον ουκ ήσθιε, τας δε νύκτας ου διελίµπανε θρηνούσα Τωβίαν τον υιόν αυτής, έως ού
συνετελέσθησαν αι δεκατέσσαρες ηµέραι τού γάµου, ας ώµοσε αγουήλ ποιήσαι αυτόν εκεί· είπε δε Τωβίας τώ αγουήλ·
εξαπόστειλόν µε, ότι ο πατήρ µου και η µήτηρ µου ουκέτι ελπίζουσιν όψεσθαί µε.
Τωβ. 10,7  Εκείνη του απήντησε· “εσύ σιώπα, µη θέλης να µε ξεγελάσης, το παιδί µας έχει πλέον χαθή”. Καθε δε ηµέραν
µετέβαινεν έξω στον δρόµον, από όπου είχε φύγει ο υιός της. Την ηµέραν άρτον δεν έτρωγε, κατά δε τας νύκτας δεν έπαυε
να θρηνή τον Τωβίαν τον υιόν της, µέχρις ότου συνεπληρώθησαν αι δεκατέσσαρες ηµέραι του γάµου, τας οποίας ο
Ραγουήλ είχεν ορκίσει τον Τωβίαν να µείνη εκεί. Είπε δε τότε ο Τωβίας στον Ραγουήλ· “στείλε µε εις την πατρίδα µου, διότι
ο πατέρας µου και η µητέρα µου δεν ελπίζουν πλέον, ότι θα µε επανίδουν”.
Τωβ. 10,8   είπε δε αυτώ ο πενθερός· µείνον παρ εµοί, καγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσουσιν αυτώ τα κατά
σε.
Τωβ. 10,8  Ο πενθερός του του είπε· “µείνε κοντά µου, και εγώ θα στείλω ανθρώπους µου στον πατέρα σου, δια να
καταστήσουν εις αυτόν γνωστά όλα τα κατά σε”.
Τωβ. 10,9   και Τωβίας λέγει· εξαπόστειλόν µε προς τον πατέρα µου.
Τωβ. 10,9  Ο Τωβίας όµως επέµενε και έλεγε· “άφησέ µε να µεταβώ προς τον πατέρα µου”.
Τωβ. 10,10  αναστάς δε αγουήλ έδωκεν αυτώ Σάραν την γυναίκα αυτού και τα ήµισυ των υπαρχόντων , σώµατα και κτήνη
και αργύριον,
Τωβ. 10,10     Ο Ραγουήλ εσηκώθη, έδωσεν εις αυτόν την Σαρραν την σύζυγόν του και τα µισά από τα υπάρχοντά του,
δούλους και δούλας, διάφορα κτήνη και χρήµατα.
Τωβ. 10,11  και ευλογήσας αυτούς εξαπέστειλε λέγων· ευοδώσει υµάς, τέκνα, ο Θεός τού ουρανού πρό τού µε αποθανείν.
Τωβ. 10,11     Τους ηυλόγησε και τους κατευώδωσε λέγων· “ο Θεός του ουρανού να σας κατευοδώση, παιδιά µου, εις όλα. Και
να ίδω εγώ αυτάς τας ευλογίας του Κυρίου εις σας πριν αποθάνω”.
Τωβ. 10,12  και είπε τή θυγατρί αυτού· τίµα τους πενθερούς σου, αυτοί νύν γονείς σού εισιν· ακούσαιµί σου ακοήν καλήν,
και εφίλησεν αυτήν. και Έδνα είπε προς Τωβίαν· αδελφέ αγαπητέ, αποκαταστήσαι σε ο Κύριος τού ουρανού και δώη µοι
ιδείν σου παιδία εκ Σάρας της θυγατρός µου, ίνα ευφρανθώ ενώπιον τού Κυρίου· και ιδού παρατίθεµαί σοι την θυγατέρα



µου εν παρακαταθήκη, µη λυπήσης αυτήν.
Τωβ. 10,12     Είπε δε προς την κόρην του και τα εξής· “να τιµάς τους πενθερούς σου, διότι αυτοί τώρα είναι οι γονείς σου.
Εύχοµαι να ακούω πάντοτε καλήν φήµην δια σε”. Αυτά είπεν ο πατήρ και την εφίλησεν. Η δε Εδνα είπε προς τον Τωβίαν·
“Αγαπητό µου παιδί, εύχοµαι ο Κυριος του ουρανού, να σε αποκαταστήση εις την πατρίδα σου και να µου δώση να ίδω
παιδιά σου από την θυγατέρα µου την Σαρραν, δια να ευφρανθώ και εγώ ενώπιον του Κυρίου. Ιδού, σου παραδίδω και σου
εµπιστεύοµαι την θυγατέρα µου, ως παρακαταθήκην, και σε παρακαλώ να µη την λυπήσης”.
Τωβ. 10,13  µετά ταύτα επορεύετο και Τωβίας ευλογών τον Θεόν, ότι ευώδωσε την οδόν αυτού, και κατευλόγει αγουήλ και
Έδναν την γυναίκα αυτού.
Τωβ. 10,13     Επειτα από αυτά εξεκίνησεν ο Τωβίας δια την επιστροφήν και ευλογούσε τον Θεόν, διότι κατευώδωσε τον
δρόµον του. Θερµώς δε ευχαριστούσε τον Ραγουήλ και την Εδναν, διότι του έδωσαν την θυγατέρα των ως σύζυγόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Τωβ. 11,1   Καί επορεύετο µέχρις ού εγγίσαι αυτούς εις Νινευή. και είπε αφαήλ προς Τωβίαν· ου γινώσκεις, αδελφέ, πώς
αφήκας τον πατέρα σου;
Τωβ. 11,1  Ο Τωβίας µαζή µε τον συνοδόν του επέστρεφαν και εβάδιζαν, µέχρις ότου έφθασαν εις την Νινευή. Ο Ραφαήλ είπε
τότε προς τον Τωβίαν· “δεν γνωρίζεις, αδελφέ, πως αφήκες τον πατέρα σου;
Τωβ. 11,2   προδράµωµεν έµπροσθεν της γυναικός σου και ετοιµάσωµεν την οικίαν·
Τωβ. 11,2  Λοιπόν, ας τρέξωµεν ηµείς προ της γυναικός σου, δια να ετοιµάσωµεν την οικίαν.
Τωβ. 11,3   λαβέ δε παρά χείρα την χολήν τού ιχθύος. και επορεύθησαν, και συνήλθεν ο κύων όπισθεν αυτών.
Τωβ. 11,3  Παρε δε στο χέρι σου την χολήν του ψαριού”. Πράγµατι επροπορεύθησαν και οι δύο, ο δε σκύλος τους
ακολουθούσε όπισθέν των.
Τωβ. 11,4   και Άννα εκάθητο περιβλεποµένη εις την οδόν τον παίδα αυτής·
Τωβ. 11,4  Η Αννα εκάθητο και παρατηρούσε στον δρόµον, από τον οποίον θα ήρχετο το παιδί της.
Τωβ. 11,5   και προσενόησεν αυτόν ερχόµενον και είπε τώ πατρί αυτού· ιδού ο υιός µου έρχεται και ο άνθρωπος ο πορευθείς
µετ αυτού.
Τωβ. 11,5  Αυτή τον είδε να έρχεται, έσπευσε και είπεν στον πατέρα του· “ιδού, το παιδί µου έρχεται, µαζή δε µε αυτό και ο
άνθρωπος, ο οποίος είχε συνταξιδεύσει µαζή του”.
Τωβ. 11,6   και αφαήλ είπεν· επίσταµαι εγώ ότι ανοίξει τους οφθαλµούς ο πατήρ σου.
Τωβ. 11,6  Ο Ραφαήλ είπεν στον Τωβίαν· “γνωρίζω καλά ότι θα θεραπευθούν και θα ανοίγουν τα µάτια του πατρός σου.
Τωβ. 11,7   σύ έγχρισον την χολήν εις τους οφθαλµούς αυτού, και δηχθείς διατρίψει και αποβαλείται τα λευκώµατα και
όψεταί σε.
Τωβ. 11,7  Προς τούτο, συ χρίσε µε την χολήν τα µάτια του. Οταν δε αυτός αισθανθή σαν ένα δάγκωµα από την οξύτητα της
χολής, θα τρίψη τα µάτια του και θα πέσουν τα λευκώµατα από τους οφθαλµούς του και ο πατήρ σου θα σε ιδή”.
Τωβ. 11,8   και προσδραµούσα Άννα επέπεσεν επί τον τράχηλον τού υιού αυτής και είπεν αυτώ· είδόν σε, παιδίον, από τού
νύν αποθανούµαι και έκλαυσαν αµφότεροι.
Τωβ. 11,8  Η Αννα έτρεξε, έπεσεν στον τράχηλον του παιδιού της και είπεν εις αυτό· “παιδί µου, σε είδα· τώρα ας πεθάνω”.
Εκλαυσαν και οι δύο.
Τωβ. 11,9   και Τωβίτ εξήρχετο προς την θύραν και προσέκοπτεν, ο δε υιός αυτού προσέδραµεν αυτώ
Τωβ. 11,9  Ο Τωβίτ εξήρχετο προς την θύραν εις συνάντησιν του υιού του και εσκόνταφτε . Το δε παιδί του έτρεξε προς
αυτόν, δια να τον στηρίξη.
Τωβ. 11,10  και επελάβετο τού πατρός αυτού και προσέπασε την χολήν επί τους οφθαλµούς τού πατρός αυτού λέγων·
θάρσει, πάτερ.
Τωβ. 11,10     Εκράτησεν εις τα χέρια του τον πατέρα του, ήλειψε µε την χολήν τα µάτια του πατρός του και του είπε·
“ποτέρα, έχε θάρρος”.
Τωβ. 11,11  ως δε συνεδήχθησαν, διέτριψε τους οφθαλµούς αυτού, και ελεπίσθη από των κάνθων των οφθαλµών αυτού τα
λευκώµατα.
Τωβ. 11,11  Ο δε Τωβίτ, όταν ησθάνθη κάτι σαν δάγκωµα εις τα δυο του µάτια, τα έτριψε µε τα χέρια του και έπεσαν από τα
βλέφαρα των οφθαλµών του τα λευκώµατα σαν λέπια.
Τωβ. 11,12  και ιδών τον υιόν αυτού επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού
Τωβ. 11,12     Ο Τωβίτ άνοιξε τα µάτια του, είδε το παιδί του και έπεσεν στον τράχηλόν του.
Τωβ. 11,13  και έκλαυσε και είπεν· ευλογητός εί, ο Θεός, και ευλογητόν το όνοµά σου εις τους αιώνας, και ευλογηµένοι
πάντες οι άγιοί σου άγγελοι· ότι εµαστίγωσας και ηλέησάς µε, ιδού βλέπω Τωβίαν τον υιόν µου.
Τωβ. 11,13  Εκλαυσε και είπε· “δοξασµένος είσαι συ, ο Θεός, και ευλογηµένον το όνοµά σου στους αιώνας. Ευλογηµένοι και
δοξασµένοι ας είναι οι άγιοί σου άγγελοι, διότι µε εµαστίγωσες, αλλά και µε ηλέησες. Ιδού ότι τώρα βλέπω και πάλιν το
παιδί µου, τον Τωβίαν”.
Τωβ. 11,14  και εισήλθεν ο υιός αυτού χαίρων και απήγγειλε τώ πατρί αυτού τα µεγαλεία τα γενόµενα αυτώ εν τή Μηδία.
Τωβ. 11,14     Ο υιός εισήλθε µε χαράν στο σπίτι και εγνωστοποίησεν στον πατέρα του τα µεγαλεία, τα οποία έγιναν εις
αυτόν εις την Μηδίαν.
Τωβ. 11,15  και εξήλθε Τωβίτ εις συνάντησιν τή νύµφη αυτού χαίρων και ευλογών τον Θεόν προς τή πύλη Νινευή· και
εθαύµαζον οι θεωρούντες αυτόν πορευόµενον, ότι έβλεψε.
Τωβ. 11,15  Ο Τωβίτ εξήλθεν από την οικίαν προς την πύλην της Νινευή εις συνάντησιν της νύµφης του µε χαράν και
δοξολογίας προς τον Θεόν. Ολοι δε που τον συναντούσαν εθαύµαζαν, διότι τον παρατηρούσαν να βαδίζη και να βλέπη µε
τα µάτια του.
Τωβ. 11,16  και Τωβίτ εξωµολογείτο ενώπιον αυτού, ότι ηλέησεν αυτούς ο Θεός· και ως ήγγισε Τωβίτ Σάρα τή νύµφη αυτού,
κατευλόγησεν αυτήν λέγων· έλθοις υγιαίνουσα, θύγατερ· ευλογητός ο Θεός, ός ήγαγέ σε προς ηµάς, και ο πατήρ σου και η
µήτηρ σου. και εγένετο χαρά πάσι τοίς εν Νινευή αδελφοίς αυτού.
Τωβ. 11,16     Ο Τωβίτ εδοξολογούσε και ευχαριστούσε µεγαλοφώνως τον Θεόν, διότι τους ηλέησεν. Οταν δε ο Τωβίτ



επλησίασε προς την νύµφην του την Σαρραν, της ηυχήθη µε όλην του την καρδίαν λέγων· “Καλώς ήλθες, κόρη µου.
Ευλογηµένος ας είναι ο Θεός, ο οποίος σε έφερε προς ηµάς, ευλογηµένοι ας είναι ο πατέρας σου και η µητέρα σου”. Εγινε δε
τότε χαρά εις όλους τους συγγενείς του Τωβίτ, οι οποίοι εζούσαν εις την Νινευή.
Τωβ. 11,17  και παρεγένετο Αχιάχαρος και Νασβάς ο εξάδελφος αυτού,
Τωβ. 11,17  Ηλθε δε τότε εις την οικίαν του Τωβίτ ο Αχιάχαρος και ο Νασβάς ο εξάδελφός του.
Τωβ. 11,18  και ήχθη ο γάµος Τωβία µετ ευφροσύνης ηµέρας επτά.
Τωβ. 11,18     Επανηγυρίσθη δε ο γάµος του Τωβία µε µεγάλην χαράν και ευφροσύνην επί επτά ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Τωβ. 12,1   Καί εκάλεσε Τωβίτ Τωβίαν τον υιόν αυτού και είπεν αυτώ· όρα, τέκνον, µισθόν τώ ανθρώπω τώ συνελθόντι σοι,
και προσθείναι αυτώ δεί.
Τωβ. 12,1  Ο Τωβίτ εκάλεσε τον υιόν του Τωβίαν και του είπε· “κύτταξε, παιδί µου, πρέπει να δώσωµεν τον µισθόν στον
άνθρωπον αυτόν, ο οποίος συνεταξίδευσε µαζή σου. Πρέπει δε ακόµη να του προσθέσωµεν και ιδιαιτέραν αµοιβήν”.
Τωβ. 12,2   και είπε· πάτερ, ου βλάπτοµαι δούς αυτώ το ήµισυ, ών ενήνοχα,
Τωβ. 12,2  Ο Τωβίας απήντησε· “πάτερ, δεν βλάπτοµαι και εάν ακόµη του δώσω τα µισά από όσα έχω φέρει.
Τωβ. 12,3   ότι µε αγήοχέ σοι υγιή και την γυναίκα µου εθεράπευσε και το αργύριόν µου ήνεγκε και σε οµοίως εθεράπευσε.
Τωβ. 12,3  Διότι αυτός µε επανέφερεν υγιή, εθεράπευσε την γυναίκα µου, έφερε τα χρήµατα µας, επίσης δε εθεράπευσε και
σε από την τύφλωσιν”.
Τωβ. 12,4   και είπεν ο πρεσβύτης· δικαιούται αυτώ.
Τωβ. 12,4  Ο γέρων Τωβίτ απήντησε· “πράγµατι αυτός δικαιούται να πάρη όλα όσα είπες”.
Τωβ. 12,5   και εκάλεσε τον άγγελον και είπεν αυτώ· λάβε το ήµισυ πάντων, ών ενηνόχατε, και ύπαγε υγιαίνων.
Τωβ. 12,5  Ο Τωβίτ εκάλεσε τον άγγελον και είπε προς αυτόν· “πάρε τα µισά από όλα εκείνα, τα οποία εφέρατε και πήγαινε
τώρα στο καλόν”.
Τωβ. 12,6   τότε καλέσας τους δύο κρυπτώς είπεν αυτοίς· ευλογείτε τον Θεόν και αυτώ εξοµολογείσθε και µεγαλωσύνην
δίδοτε αυτώ και εξολογείσθε αυτώ ενώπιον πάντων των ζώντων, περί ών εποίησε µεθ υµών. αγαθόν το ευλογείν τον Θεόν
και υψούν το όνοµα αυτού, τους λόγους των έργων τού Θεού εντίµως υποδεικνύοντες, και µη οκνείτε εξοµολογείσθαι αυτώ.
Τωβ. 12,6  Τοτε ο άγγελος εκάλεσε και τους δύο αυτούς ιδιαιτέρως και τους είπε· “δοξάσατε τον Θεόν, διακηρύξατε την
δόξαν του. Δώστε µεγαλείον εις αυτόν και διακηρύξατε ενώπιον όλων των ανθρώπων όλα όσα έκαµε προς σας. Είναι
ωραίον και καλόν, το να ευλογήτε τον Θεόν και να µεγαλύνετε το Ονοµά του, τους λόγους και τα έργα του και να
υποδεικνύετε µε κάθε τιµήν και να διακηρύσσετε την δόξαν του. Μη αµελείτε να δοξάζετε και να ευχαριστήτε τον Θεόν.
Τωβ. 12,7   µυστήριον βασιλέως καλόν κρύψαι, τα δε έργα τού Θεού ανακαλύπτειν ενδόξως. αγαθόν ποιήσατε, και κακόν
ουχ ευρήσει υµάς.
Τωβ. 12,7  Τα µυστικά του βασιλέως καλόν είναι να κρύπτονται, τα έργα όµως του Θεού πρέπει να αποκαλύπτονται και να
διακηρύττονται µε κάθε δόξαν. Να πράττετε πάντοτε εις την ζωήν σας το αγαθόν και ποτέ δεν θα σας συναντήση κανένα
κακόν.
Τωβ. 12,8   αγαθόν προσευχή µετά νηστείας και ελεηµοσύνης και δικαιοσύνης· αγαθόν το ολίγον µετά δικαιοσύνης ή πολύ
µετά αδικίας. καλόν ποιήσαι ελεηµοσύνην ή θησαυρίσαι χρυσίον·
Τωβ. 12,8  Είναι ωραίον και καλόν πράγµα η προσευχή µε νηστείαν και ελεηµοσύνην και κάθε άλλην αρετήν. Είναι καλόν
πράγµα να έχη κανείς ολίγα µε δικαιοσύνην αποκτηθέντα η να έχη πολλά µετά αδικίας. Καλόν είναι να κάµνη κανείς την
ελεηµοσύνην, παρά να αποθησαυρίζη χρυσίον.
Τωβ. 12,9   ελεηµοσύνη γάρ εκ θανάτου ρύεται, και αυτή αποκαθαριεί πάσαν αµαρτίαν· οι ποιούντες ελεηµοσύνας και
δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωής,
Τωβ. 12,9  Διότι η ελεηµοσύνη γλυτώνει τον άνθρωπον από τον θάνατον. Αυτή καθαρίζει τον άνθρωπον από κάθε
αµαρτίαν. Εκείνοι οι οποίοι κάµνουν ελεηµοσύνας και ζουν µε δικαιοσύνην θα απολαύσουν την αληθινήν ζωήν.
Τωβ. 12,10  οι δε αµαρτάνοντες πολέµιοί εισι της εαυτών ζωής.
Τωβ. 12,10     Οσοι δε αµαρτάνουν είναι εχθροί και πολέµιοι της ιδίας των ζωής.
Τωβ. 12,11  ου µη κρύψω αφ υµών πάν ρήµα· είρηκα δή µυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τα δε έργα τού Θεού
ανακαλύπτειν ενδόξως.
Τωβ. 12,11     Δεν θα κρύψω εγώ από σας κανένα πράγµα. Είπα ότι τα µυστικά του βασιλέως καλόν είναι να κρύπτωνται, τα
δε έργα του Θεού να αποκαλύπτονται και να διακηρύσσονται µε κάθε δόξαν.
Τωβ. 12,12  και νύν ότι προσηύξω σύ και η νύµφη σου Σάρα, εγώ προσήγαγον το µνηµόσυνον της προσευχής υµών ενώπιον
τού αγίου· και ότε έθαπτες τους νεκρούς, ωσαύτως συµπαρήγµην σοι.
Τωβ. 12,12     Ακούσατε λοιπόν τώρα· Οταν συ εις την Νινευή και η σηµερινή νύµφη σου η Σαρρα από τα Εκβάτανα είχατε
προσευχηθη συγχρόνως, εγώ το περιεχόµενον της προσευχής σας το έφερα ενώπιον του Θεού. Και όταν συ έθαπτες τους
νεκρούς, εγώ ήµουν κοντά σου βοηθός σου.
Τωβ. 12,13  και ότε ουκ ώκνησας αναστήναι και καταλιπείν το άριστόν σου, όπως απελθών περιστείλης τον νεκρόν, ουκ
έλαθές µε αγαθοποιών, αλλά σύν σοί ήµην.
Τωβ. 12,13     Και όταν δεν ωλιγώρησες και δεν εδίστασες να σηκωθής και να αφήσης το φαγητόν σου, δια να µεταβής και
να θάψης τον νεκρόν, δεν διέφυγε την προσοχήν µου η αγαθή σου αυτή πράξις, αλλά ήµουνα µαζή µε σένα.
Τωβ. 12,14  και νύν απέστειλέ µε ο Θεός ιάσασθαί σε και την νύµφην σου Σάραν.
Τωβ. 12,14     Και τώρα, λοιπόν, µε έστειλεν ο Θεός να θεραπεύσω και σε και την νύµφην σου την Σαρραν.
Τωβ. 12,15  εγώ ειµι αφαήλ, είς εκ των επτά αγίων αγγέλων, οί προσαναφέρουσι τας προσευχάς των αγίων, και
εισπορεύονται ενώπιον της δόξης τού αγίου.
Τωβ. 12,15     Εγώ είµαι ο Ραφαήλ, ένας εκ τον επτά αγίων αγγέλων, οι οποίοι αναφέρουν τας προσευχάς των αγίων και
παρουσιάζονται ενώπιον της µεγαλοσύνης του αγίου Θεού”.
Τωβ. 12,16  και εταράχθησαν οι δύο και έπεσον επί πρόσωπον, ότι εφοβήθησαν.
Τωβ. 12,16     Πατήρ και υιός κατελήφθησαν και οι δυο από ταραχήν, έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης, διότι εφοβήθησαν.



Τωβ. 12,17  και είπεν αυτοίς· µη φοβείσθε, ειρήνη υµίν έσται· τον δε Θεόν ευλογείτε εις τον αιώνα ,
Τωβ. 12,17     Ο άγγελος όµως ειπέ προς αυτούς· “µη φοβείσθε. Η ειρήνη του Θεού θα είναι µαζή σας. Τον Θεόν να δοξάζετε
και να ευλογήτε πάντοτε,
Τωβ. 12,18  ότι ου τή εµαυτού χάριτι, αλλά τή θελήσει τού Θεού ηµών ήλθον, όθεν ευλογείτε αυτόν εις τον αιώνα.
Τωβ. 12,18     διότι εγώ, οχι µε την ιδικήν µου χάριν, αλλά µε την θέλησιν του Θεού µας ήλθα προς σας. Λοιπόν, δια τούτο
δοξάζετε και ευχαριστείτε τον Θεόν πάντοτε.
Τωβ. 12,19  πάσας τας ηµέρας ωπτανόµην υµίν, και ουκ έφαγον ουδέ έπιον, αλλά όρασιν υµείς εθεωρείτε.
Τωβ. 12,19     Ολας τας ηµέρας, κατά τας οποίας ενεφανιζόµην εις σας, δεν έφαγα και δεν έπια τίποτε, αλλά σεις
φαινοµενικώς µε εβλέπατε να τρώγω και να πίνω.
Τωβ. 12,20  και νύν εξοµολογείσθε τώ Θεώ, διότι αναβαίνω προς τον αποστείλαντά µε, και γράψατε πάντα τα
συντελεσθέντα εις βιβλίον.
Τωβ. 12,20    Και τώρα, λοιπόν, ευχαριστήσατε και δοξολογήσατε τον Θεόν, διότι ανεβαίνω προς αυτόν, ο οποίος µε έστειλε.
Γράψατε δε όλα αυτά, τα οποία έγιναν εις ένα βιβλίον”.
Τωβ. 12,21  και ανέστησαν, και ουκ έτι είδον αυτόν.
Τωβ. 12,21     Πατήρ και υιός εσηκώθησαν και δεν είδαν πλέον τον άγγελον.
Τωβ. 12,22  και εξωµολογούντο τα έργα τα µεγάλα και θαυµαστά αυτού και ως ώφθη αυτοίς ο άγγελος Κυρίου.
Τωβ. 12,22    Διηγούντο δε και διεκήρυσον τα µεγάλα και θαυµαστά έργα του Θεού, όπως επίσης πως ο άγγελος αυτός του
Κυρίου παρουσιάσθη εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Τωβ. 13,1   Καί Τωβίτ έγραψε προσευχήν εις αγαλλίασιν και είπεν· «Ευλογητός ο Θεός ο ζών εις τους αιώνας και η βασιλεία
αυτού,
Τωβ. 13,1  Ο Τωβίτ, έγραψε προσευχήν εις έκφρασιν της αγαλλιάσεώς του και είπεν· “δοξασµένος και ευλογηµένος στους
αιώνας ας είναι ο ζων Θεός και δοξασµένη η βασιλεία του.
Τωβ. 13,2   ότι αυτός µαστιγοί και ελεεί, κατάγει εις άδην και ανάγει, και ουκ έστιν ός εκφεύξεται την χείρα αυτού.
Τωβ. 13,2  Διότι αυτός µαστιγώνει αλλά και ελεεί, οδηγεί µέχρι στον άδην, αλλά και επαναφέρει από αυτόν. Δεν υπάρχει
άνθρωπος, ο οποίος είναι δυνατόν να διαφύγη το παντοδύναµον χέρι του.
Τωβ. 13,3   εξοµολογείσθε αυτώ οι υιοί Ισραήλ ενώπιον των εθνών, ότι αυτός διέσπειρεν ηµάς εν αυτοίς·
Τωβ. 13,3  Σεις οι Ισραηλίται δοξολογήσατε και ευχαριστήσατε αυτόν ενώπιον των εθνών , διότι αυτός µας διεσκόρπισεν
ανά µέσον αυτών.
Τωβ. 13,4   εκεί υποδείξατε την µεγαλωσύνην αυτού, υψούτε αυτόν ενώπιον παντός ζώντος, καθότι αυτός Κύριος ηµών και
Θεός, αυτός πατήρ ηµών εις πάντας τους αιώνας.
Τωβ. 13,4  Εκεί δε µεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών γενήτε κήρυκες του µεγαλείου του Θεού µας, και υψώσατε αυτόν
ενώπιον παντός ανθρώπου, διότι αυτός είναι ο Κυριος µας και Θεός µας. Αυτός είναι ο πατήρ µας εις όλους τους αιώνας.
Τωβ. 13,5   και µαστιγώσει ηµάς εν ταίς αδικίαις ηµών και πάλιν ελεήσει και συνάξει ηµάς εκ πάντων των εθνών, ού εάν
σκορπισθήτε εν αυτοίς.
Τωβ. 13,5  Αυτός θα µας µαστιγώση δια τας αµαρτίας µας, αλλά και πάλιν θα µας ελεήση και θα µας συγκεντρώση από
όλα τα έθνη, όπου έχοµεν διασκορπισθή εν µέσω αυτών.
Τωβ. 13,6   εάν επιστρέψητε προς αυτόν εν όλη τή καρδία υµών και εν όλη τή ψυχή υµών ποιήσαι ενώπιον αυτού αλήθειαν ,
τότε επιστρέψει προς υµάς και ου µη κρύψη το πρόσωπον αυτού αφ υµών. και θεάσασθε ά ποιήσει µεθ υµών, και
εξοµολογήσασθε αυτώ εν όλω τώ στόµατι υµών· και ευλογήσατε τον Κύριον της δικαιοσύνης και υψώσατε τον βασιλέα
των αιώνων. εγώ εν τή γη της αιχµαλωσίας µου εξοµολογούµαι αυτώ και δεικνύω την ισχύν και την µεγαλωσύνην αυτού
έθνει αµαρτωλών. επιστρέψατε, αµαρτωλοί, και ποιήσατε δικαιοσύνην ενώπιον αυτού· τις γινώσκει ει θελήσει υµάς και
ποιήσει ελεηµοσύνην υµίν;
Τωβ. 13,6  Εάν επιστρέψετε εν µετανοία προς αυτόν µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την ψυχήν, ώστε να εκτελήτε
ενώπιόν του το άγιον θέληµά του, που είναι η αλήθεια, τότε θα επιστρέψη και αυτός προς σας και δεν θα αποστρέψη το
πρόσωπόν του από σας. Τοτε θα ιδήτε εκείνα, τα οποία θα κάµη προς χάριν σας. Δοξάσατε, λοιπόν, αυτόν µε όλην την
δύναµιν της φωνής σας. Δοξολογήσατε τον Κυριον της δικαιοσύνης και υψώσατε τον βασιλέα του σύµπαντος στους
αιώνας των αιώνων. Εγώ στον τύπον αυτόν της αιχµαλωσίας µου δοξολογώ τον Θεόν και διακηρύττω την δύναµιν και το
µεγαλείον του εις τα αµαρτωλά έθνη. Και λέγω· Αµαρτωλοί επιστρέψατε προς τον Θεόν. Εφαρµόσατε δικαιοσύνην ενώπιον
αυτού. Και ποιός ξέρει, ίσως ο Θεός να δείξη την αγαθήν του διάθεσιν προς σας. Θα στείλη και προς σας το έλεός του.
Τωβ. 13,7   τον Θεόν µου υψώ και η ψυχή µου τον βασιλέα τού ουρανού και αγαλλιάσεται την µεγαλωσύνην αυτού.
Τωβ. 13,7  Τον Θεόν µου µεγαλλείνω και η ψυχή µου γεµάτη αγαλλίασιν θα διακηρύττη το µεγαλείον του βασιλέως των
ουρανών.
Τωβ. 13,8   λεγέτωσαν πάντες και εξοµολογείσθωσαν αυτώ εν Ιεροσολύµοις·
Τωβ. 13,8  Ολοι ας είπωµεν και ας διακηρύξωµεν την δόξαν και τας ευεργεσίας αυτού εις την Ιερουσαλήµ.
Τωβ. 13,9   Ιεροσόλυµα πόλις αγία, µαστιγώσει επί τα έργα των υιών σου και πάλιν ελεήσει τους υιούς των δικαίων.
Τωβ. 13,9  Ιερουσαλήµ, πόλις αγία, ο Θεός θα σε τιµωρήση δια τα έργα των παιδιών σου, αλλά και πάλιν θα ελεήση τους
απογόνους των δικαίων.
Τωβ. 13,10  εξοµολογού τώ Κυρίω αγαθώς και ευλόγει τον βασιλέα των αιώνων, ίνα πάλιν η σκηνή αυτού οικοδοµηθή εν
σοί µετά χαράς, και ευφράναι εν σοί τους αιχµαλώτους και αγαπήσαι εν σοί τους ταλαιπώρους εις πάσας τας γενεάς τού
αιώνος.
Τωβ. 13,10     Να ευχαριστής τον Κυριον σου όσον ηµπορείς περισσότερον. Και να δοξολογής τον βασιλέα των αιώνων, δια
να ανοικοδοµηθή πάλιν εντός σου µε χαράν µεγάλην ο ναός του Θεού. Είθε να ευφρανθούν επανερχόµενοι προς σε οι
αιχµάλωτοι Ιουδαίοι, ω Ιερουσαλήµ. Είθε να αγαπήση ο Θεός τους ταλαιπωρουµένους Ιουδαίους εις όλας τας γενεάς των.
Τωβ. 13,11  έθνη πολλά µακρόθεν ήξει προς το όνοµα Κυρίου τού Θεού δώρα εν χερσίν έχοντες και δώρα τώ βασιλεί τού
ουρανού, γενεαί γενεών δώσουσί σοι αγαλλίαµα.



Τωβ. 13,11  Πολλά έθνη θα έλθουν από µακράν, δια να δοξάσουν το όνοµα Κυρίου του Θεού. Θα έχουν δώρα εις τα χέρια
του, δώρα δια να τα προσφέρουν στον βασιλέα των ουρανών. Ολαι αι γενεαί των γενεών θα διακηρύξουν την αγαλλίασίν
των δια σε.
Τωβ. 13,12  επικατάρατοι πάντες οι µισούντές σε, ευλογηµένοι έσονται πάντες οι αγαπώντές σε εις τον αιώνα.
Τωβ. 13,12     Κατηραµένοι θα είναι όλοι εκείνοι, οι οποίοι σε µισούν, ευλογηµένοι δε θα είναι όλοι εκείνοι, οι οποίοι σε
αγαπούν στον αιώνα.
Τωβ. 13,13  χάρηθι και αγαλλίασαι επί τοίς υιοίς των δικαίων, ότι συναχθήσονται και ευλογήσουσι τον Κύριον των δικαίων.
Τωβ. 13,13     Εχε χαράν και αγαλλιασιν, ω Ιερουσαλήµ, δια τους δικαίους, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν εις την περιοχήν σου
και οι οποίοι θα δοξάζουν τον Κυριον και Θεόν των δικαίων ανθρώπων.
Τωβ. 13,14  ώ µακάριοι οι αγαπώντές σε, χαρήσονται επί τή ειρήνη σου. µακάριοι όσοι ελυπήθησαν επί πάσαις ταίς µάστιξί
σου, ότι επί σοί χαρήσονται θεασάµενοι πάσαν την δόξαν σου και ευφρανθήσονται εις τον αιώνα.
Τωβ. 13,14     Ω! τρισευτυχισµένοι και ευλογηµένοι από τον Θεόν είναι εκείνοι, οι οποίοι ειλικρινώς σε αγαπούν. Θα χαρούν
δια την ειρήνην σου. Τρισευτυχισµένοι επίσης είναι όσοι επόνεσαν δι' όλας τας συµφοράς σου, διότι και αυτοί θα χαρούν
βλέποντες την δόξαν σου. Θα ευφρανθούν εις τον αιώνα.
Τωβ. 13,15  η ψυχή µου ευλογείτω τον Θεόν τον βασιλέα τον µέγαν,
Τωβ. 13,15     Η ψυχή µου ας ευχαριστή και ας δοξολογή τον Θεόν, τον µέγαν βασιλέα,
Τωβ. 13,16  ότι οικοδοµηθήσεται Ιερουσαλήµ σαπφείρω και σµαράγδω και λίθω εντίµω τα τείχη σου και οι πύργοι και οι
προµαχώνες εν χρυσίω καθαρώ,
Τωβ. 13,16     διότι η Ιερουσαλήµ θα ανοικοδοµηθή µε σάπφειρον και σµάραγδον, τα δε τείχη της µε πολυτίµους λίθους και
οι πύργοι της και οι προµαχώνες της µε ολοκάθαρον χρυσόν.
Τωβ. 13,17  και αι πλατείαι Ιερουσαλήµ εν βηρύλλω και άνθρακι και λίθω εκ Σουφείρ ψηφολογηθήσονται.
Τωβ. 13,17     Αι πλατείαι της Ιερουσαλήµ θα στρωθούν µε βήρυλλον και αδάµαντα· θα στρωθούν και θα διακοσµηθούν µε
πολύτιµους λίθους εκ του Σουφείρ.
Τωβ. 13,18  και ερούσι πάσαι αι ρύµαι αυτής, αλληλούϊα και αινέσουσι λέγοντες· ευλογητός ο Θεός, ός ύψωσε πάντας τους
αιώνας».
Τωβ. 13,18     Εις όλους τους δρόµους της θα αντηχή και θα ψάλλεται το αλληλούϊα . Ολοι θα δοξολογούν λέγοντες·
ευλογητός ο Θεός, ο οποίος εξύψωσε την Ιερουσαλήµ εις όλους τους αιώνας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Τωβ. 14,1   Καί επαύσατο εξοµολογούµενος Τωβίτ.
Τωβ. 14,1  Τωβίας επεράτωσε τον ύµνον της δοξολογίας προς τον Θεόν.
Τωβ. 14,2   και ήν ετών πεντηκονταοκτώ, ότε απώλεσε τας όψεις, και µετά έτη οκτώ ανέβλεψε. και εποίει ελεηµοσύνας και
προσέθετο φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν και εξωµολογείτο αυτώ.
Τωβ. 14,2  Αυτός, όταν έχασε τους οφθαλµούς του, ήτο πεντήκοντα οκτώ ετών. Επειτα από οκτώ έτη ανέκτησε την όρασίν
του. Εκαµνε ελεηµοσύνας, συνείχετο δε πάντοτε από ευλαβή φόβον προς Κυριον τον Θεόν, τον οποίον και εδοξολογούσε και
ευχαριστούσε.
Τωβ. 14,3   µεγάλως δε εγήρασε· και εκάλεσε τον υιόν αυτού και τους υιούς αυτού και είπεν αυτώ· τέκνον, λάβε τους υιούς
σου· ιδού γεγήρακα και προς το αποτρέχειν εκ τού ζήν ειµι.
Τωβ. 14,3  Ηλθεν εις βαθύ γήρας. Προσεκάλεσε τότε τον υιόν του και τα παιδιά του υιού του και είπεν εις αυτόν· “τέκνον,
πάρε τους υιούς σου· ιδού έχω γηράσει και προχωρώ ταχέως προς το τέρµα της ζωής.
Τωβ. 14,4   άπελθε εις την Μηδίαν, τέκνον, ότι πέπεισµαι όσα ελάλησεν Ιωνάς ο προφήτης περί Νινευή , ότι
καταστραφήσεται, εν δε τή Μηδία έσται ειρήνη µάλλον έως καιρού, και ότι οι αδελφοί ηµών εν τή γη σκορπισθήσονται
από της αγαθής γής, και Ιεροσόλυµα έσται έρηµος, και ο οίκος τού Θεού εν αυτή κατακαήσεται και έρηµος έσται µέχρι
χρόνου.
Τωβ. 14,4  Πηγαινε, παιδί µου, εις την Μηδίαν, διότι έχω πεισθή ότι όσα προεφήτευσεν ο Ιωνάς ο προφήτης δια την Νινευή,
είναι αληθινά και αυτή θα καταστραφή. Εις την Μηδίαν όµως θα επικρατή µάλλον ειρήνη έως ωρισµένον καιρόν. Οι
αδελφοί µας Ιουδαίοι, που ευρίσκονται εις την χώραν της Ιουδαίας, θα διασκορπισθούν από την ευλογηµένην εκείνην γην.
Η Ιερουσαλήµ θα ερηµωθή, ο ναός του Θεού, που υπάρχει εις αυτήν, θα κατακαή και θα µείνη έρηµος µέχρις ωρισµένου
καιρού.
Τωβ. 14,5   και πάλιν ελεήσει αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς εις την γήν, και οικοδοµήσουσι τον οίκον, ουχ οίος ο
πρότερος, έως πληρωθώσι καιροί τού αιώνος. και µετά ταύτα επιστρέψουσιν εκ των αιχµαλωσιών και οικοδοµήσουσιν
Ιερουσαλήµ εντίµως, και ο οίκος τού Θεού εν αυτή οικοδοµηθήσεται εις πάσας τας γενεάς τού αιώνος οικοδοµή ενδόξω,
καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήται.
Τωβ. 14,5  Αλλά και πάλιν ο Θεός θα τους ελεήση, θα τους επαναφέρη εις την χώραν της Ιουδαίας και θα ανοικοδοµήσουν
αυτοί τον ναόν. Δεν θα είναι όµως αυτός τόσον λαµπρός, όπως ήτο ο προηγούµενος. Αυτά όλα θα πραγµατοποιηθούν, έως
ότου συµπληρωθούν οι ορισµένοι χρόνοι. Μετά ταύτα θα επανέλθουν από τας αιχµαλωσίας των και κατά τρόπον λαµπρόν
θα ανοικοδοµήσουν πάλιν τον ναόν του Θεού εις την πόλιν Ιερουσαλήµ, ώστε να µένη εις όλας τας γενεάς του αιώνος.
Ετσιν ακριβώς, όπως ελάλησαν δι' αυτήν οι προφήται.
Τωβ. 14,6   και πάντα τα έθνη επιστρέψουσιν αληθινώς φοβείσθαι Κύριον τον Θεόν και κατορύξουσι τα είδωλα αυτών , και
ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον.
Τωβ. 14,6  Θα έλθη καιρός, κατά τον οποίον όλα τα ειδωλολατρικά έθνη θα επανέλθουν προς τον Θεόν, δια να λατρεύουν
αυτόν κατ' αλήθειαν και θα θάψουν τα είδωλά των εις την γην. Ολα τα έθνη θα δοξολογήσουν τον Κυριον.
Τωβ. 14,7   και ο λαός αυτού εξοµολογήσεται τώ Θεώ, και υψώσει Κύριος τον λαόν αυτού, και χαρήσονται πάντες οι
αγαπώντες Κύριον τον Θεόν εν αληθεία και δικαιοσύνη , ποιούντες έλεος τοίς αδελφοίς ηµών.
Τωβ. 14,7  Τοτε ο λαός Του θα δοξολογή και θα ευχαριστή τον αληθινόν Θεόν και ο Κυριος θα αναδείξη τον λαόν αυτόν . Θα
χαρούν όλοι όσοι αγαπούν Κυριον τον Θεόν µε ειλικρίνειαν και δικαιοσύνην, αυτοί οι οποίοι κάµνουν ελεηµοσύνας στους
αδελφούς µας.



Τωβ. 14,8   και νύν, τέκνον, άπελθε από Νινευή, ότι πάντως έσται ά ελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς.
Τωβ. 14,8  Και τώρα, παιδί µου, φύγε από την Νινευή, διότι πάντως θα πραγµατοποιηθούν εκείνα τα οποία προείπεν ο
προφήτης Ιωνάς.
Τωβ. 14,9   σύ δε τήρησον τον νόµον και τα προστάγµατα και γενού φιλελεήµων και δίκαιος, ίνα σοι καλώς ή. και θάψον µε
καλώς και την µητέρα σου µετ εµού, και µηκέτι αυλισθήτε εις Νινευή.
Τωβ. 14,9  Συ όµως να τηρής τον νόµον και τας εντολάς του Θεού, να είσαι ελεήµων και δίκαιος, δια να ευτυχήσης. Με την
πρέπουσαν τιµήν θάψε εµέ και µαζή µε εµέ την µητέρα σου. Μη µείνετε πλέον εις την Νινευή.
Τωβ. 14,10  τέκνον, ιδέ τι εποίησεν Αµάν Αχιαχάρω τώ θρέψαντι αυτόν, ως εκ τού φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος, και
όσα ανταπέδωκεν αυτώ· και Αχιάχαρος µέν εσώθη, εκείνω δε το ανταπόδοµα επεδόθη, και αυτός κατέβη εις το σκότος.
Μανασσής εποίησεν ελεηµοσύνην και εσώθη εκ παγίδος θανάτου, ής έπηξεν αυτώ, Αµάν δε ενέπεσεν εις την παγίδα και
απώλετο.
Τωβ. 14,10     Τέκνον µου, ιδέ τι έκαµεν ο Αµάν στον Αχιάχαρον, ο οποίος τον είχεν αναθρέψει και πως ο ευεργετηθείς αυτός
Αµάν τον ωδήγησεν από το φως στο σκότος. Και πόσα κακά αντί της ευεργεσίας ανταπέδωσεν εις αυτόν. Και ο Αχιάχαρος
µεν διεσώθη, εις εκείνον δε εδόθη η δικαία ανταπόδοσις και κατέβη στο σκότος του άδου. Ο Μανασσής εποίησεν
ελεηµοσύνας και εσώθη από την παγίδα του θανάτου, την οποίαν είχε στήσει εις αυτόν ο Αµάν. Ο Αµάν δε ενέπεσεν εις
αυτήν την παγίδα και εχάθη.
Τωβ. 14,11  και νύν, παιδία, ίδετε τι ελεηµοσύνη ποιεί, και τι δικαιοσύνη ρύεται. και ταύτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή
αυτού επί της κλίνης· ήν δε ετών εκατόν πεντηκονταοκτώ, και έθαψαν αυτόν ενδόξως.
Τωβ. 14,11     Και τώρα, παιδιά µου, ίδετε τι κατορθώνει η ελεηµοσύνη και από ποία κακά µας απαλλάσσει η δικαιοσύνη”.
Ενώ δε έλεγεν αυτά ο Τωβίτ, έσβησεν ήρεµα η ζωη του επάνω εις την κλίνην του. Ητο δε τότε εκατόν πεντήκοντα οκτώ
ετών. Τον έθαψαν µετά µεγάλης τιµής.
Τωβ. 14,12  και ότε απέθανεν Άννα, έθαψεν αυτήν µετά τού πατρός αυτού, απήλθε δε Τωβίας µετά της γυναικός αυτού και
των υιών αυτού εις Εκβάτανα προς αγουήλ τον πενθερόν αυτού,
Τωβ. 14,12     Οταν δε απέθανε και η Αννα, την έθαψεν ο Τωβίας κοντά στον πατέρα του. Ο Τωβίας έφυγε µαζή µε την
γυναίκα του και τα παιδιά του εις τα Εκβάτανα προς τον πενθερόν του τον Ραγουήλ.
Τωβ. 14,13  και εγήρασεν εντίµως και έθαψε τους πενθερούς αυτού ενδόξως και εκληρονόµησε την ουσίαν αυτών και Τωβίτ
τού πατρός αυτού.
Τωβ. 14,13     Εφθασε και αυτός εις βαθύ και έντιµον γήρας, έθαψε τους πενθερούς του µετά µεγάλης τιµής και
εκληρονόµησε την περιουσίαν αυτών, όπως και την περιουσίαν του Τωβίτ του πατρός του.
Τωβ. 14,14  και απέθανεν ετών εκατόν εικοσιεπτά εν Εκβατάνοις της Μηδίας.
Τωβ. 14,14     Ο Τωβίας απέθανεν εις τα Εκβάτανα της Μηδίας εις ηλικίαν εκατόν είκοσι επτά ετών.
Τωβ. 14,15  και ήκουσε πριν ή αποθανείν αυτόν την απώλειαν Νινευή, ήν ηχµαλώτισε Ναβουχοδονόσορ και Ασύηρος, και
εχάρη πρό τού αποθανείν επί Νινευή.
Τωβ. 14,15     Πριν δε αποθάνη, έµαθε την καταστροφήν της Νινευή και την αιχµαλωσίαν των κατοίκων της από τον
Ναβουχοδονόσορα και τον Ασύηρον. Εχάρη δε, πριν αποθάνη δια την δικαίαν αυτήν τιµωρίαν της Νινευή.

Ι Ο Υ Δ Ι Θ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιουδ. 1,1  Έτους δωδεκάτου της βασιλείας Ναβουχοδονόσορ, ός εβασίλευσεν Ασσυρίων εν Νινευή τή πόλει τή µεγάλη, εν
ταίς ηµέραις Αρφαξάδ, ός εβασίλευσεν Μήδων εν Εκβατάνοις,
Ιουδ. 1,1   Κατά το δωδέκατον έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως των Ασσυρίων µε πρωτεύουσαν την
µεγάλην πόλιν Νινευή, εις την εποχήν του Αρφαξάδ ο οποίος ήτο βασιλεύς των Μηδων µε πρωτεύουσαν τα Εκβάτανα,
Ιουδ. 1,2 και ωκοδόµησεν επ Εκβατάνων κύκλω τείχη εκ λίθων λελαξευµένων εις πλάτος πηχών τριών και εις µήκος πηχών
έξ και εποίησε το ύψος τού τείχους πηχών εβδοµήκοντα και το πλάτος αυτού πηχών πεντήκοντα
Ιουδ. 1,2  ο Αρφαξάδ οικοδόµησε γύρω από τα Εκβάτανα τείχη από λίθους πελεκητούς, καθένας από τους οποίους είχε
πλάτος µεν τρεις εβραϊκούς πήχεις, µήκος δε εξ εβραϊκούς πήχεις. Το ύψος αυτών των τειχών ήτο εβδοµήκοντα εβραϊκοί
πήχεις, το δε πλάτος πεντήκοντα πήχεις.
Ιουδ. 1,3 και τους πύργους αυτού έστησεν επί ταίς πύλαις αυτής πηχών εκατόν και το πλάτος αυτής εθεµελίωσεν εις πήχεις
εξήκοντα
Ιουδ. 1,3  Ανοικοδόµησε δε πύργους επάνω από τας πύλας του τείχους, των οποίων το µεν πλάτος ήτο εκατόν πήχεις, τα δε
θεµέλιο αυτών εξήκοντα πήχεις.
Ιουδ. 1,4  και εποίησε τας πύλας αυτής πύλας διεγειροµένας εις ύψος πηχών εβδοµήκοντα και το πλάτος αυτών πήχεις
τεσσαράκοντα εις εξόδους δυνάµεων δυνατών αυτού και διατάξεις των πεζών αυτού.
Ιουδ. 1,4  Εδωσεν εις αυτάς τας πύλας ύψος εβδοµήκοντα πήχεις και πλάτος τεσσαράκοντα πήχεις, ώστε να εξέρχωνται
εύκολα από αυτάς αι στρατιωτικαί αυτού δυνάµεις και τα πλήθη των πεζών.
Ιουδ. 1,5  και εποίησε πόλεµον εν ταίς ηµέραις εκείναις ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ προς βασιλέα Αρφαξάδ εν τώ πεδίω τώ
µεγάλω, τούτό εστιν εν τοίς ορίοις αγαύ.
Ιουδ. 1,5  Κατά την εποχήν εκείνην ο Ναβουχοδονόσορ εκήρυξε πόλεµον εναντίον του βασιλέως Αρφαξάδ και εξήλθε µε
στρατόν εις συνάντησιν αυτού εις την αναπεπταµένην πεδιάδα, η οποία ευρίσκεται εις την περιοχήν της Ραγαύ.
Ιουδ. 1,6  και συνήντησαν προς αυτόν πάντες οι κατοικούντες την ορεινήν και πάντες οι κατοικούντες τον Ευφράτην και
τον Τίγριν και τον Υδάσπην και πεδία Αριώχ βασιλέως Ελυµαίων· και συνήλθον έθνη πολλά σφόδρα εις παράταξιν υιών
Χελεούδ.
Ιουδ. 1,6  Ετάχθησαν δε µε το µέρος του όλοι εκείνοι, που κατοικούσαν την ορεινήν περιοχήν, όλοι οι κάτοικοι περί τον
ποταµόν Ευφράτην και Τιγρην και Υδάσπην, όπως επίσης οι κατοικούντες εις την πεδιάδα της Αριώχ, βασιλέως των
Ελυµαίων. Και πάρα πολλά αλλά έθνη ήλθον να πολεµήσουν τους υιούς των Χαλδαίων .
Ιουδ. 1,7  και απέστειλε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Ασσυρίων επί πάντας τους κατοικούντας την Περσίδα και επί πάντας



τους κατοικούντας προς δυσµαίς, τους κατοικούντας Κιλικίαν και Δαµασκόν, τον Λίβανον και Αντιλίβανον, και πάντας
τους κατοικούντας κατά πρόσωπον παραλίας
Ιουδ. 1,7  Ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς των Ασσυρίων απέστειλε τους ανθρώπους του προς όλους, όσοι κατοικούσαν την
Περσίαν, και εις όλους τους κατοικούντας προς δυσµάς, δηλαδή τους κατοικούντας την Κιλικίαν, την Δαµασκόν, τον
Λιβανον, τον Αντιλίβανον και προς όλους τους κατοικούντας εις τα παράλια µέρη της Μεσογείου Θαλάσσης·
Ιουδ. 1,8  και τους εν τοίς έθνεσι τού Καρµήλου και Γαλαάδ και την άνω Γαλιλαίαν και το µέγα πεδίον Εσδρηλών
Ιουδ. 1,8  όπως επίσης και εις εκείνους, οι οποίοι κατοικούσαν µεταξύ των λαών του Καρµήλου και του Γαλαάδ, την Ανω
Γαλιλαίαν και την µεγάλην πεδιάδα Εσδρηλών.
Ιουδ. 1,9  και πάντας τους εν Σαµαρεία και ταίς πόλεσιν αυτής και πέραν τού Ιορδάνου έως Ιερουσαλήµ και Βετάνη και
Χελλούς και Κάδης και τού ποταµού Αιγύπτου και Ταφνάς και αµεσσή και πάσαν γήν Γεσέµ
Ιουδ. 1,9  Απέστειλεν ακόµη αγγελιαφόρους προς όλους τους κατοικούντας την Σαµάρειαν και εις τας πόλεις αυτής, εις την
χώραν η οποία ευρίσκετο πέραν του Ιορδάνου, µέχρι της Ιερουσαλήµ, εις τας πόλεις Βετάνην, Χελλούς, Καδης, µέχρι του
ποταµού της Αιγύπτου, εις την Ταφνάς και Ραµεσσή και εις όλην την χώραν της Γεσέµ·
Ιουδ. 1,10   έως τού ελθείν επάνω Τάνεως και Μέµφεως και πάντας τους κατοικούντας την Αίγυπτον έως τού ελθείν επί τα
όρια της Αιθιοπίας.
Ιουδ. 1,10  µέχρι της επάνω Τανεως και Μέµφεως, γενικώς προς όλους τους κατοίκους της Αιγύπτου µέχρι των ορίων της
Αιθιοπίας. Ολους αυτούς εζήτει εις ενίσχυσιν εναντίον του Αρφαξάδ.
Ιουδ. 1,11 και εφαύλισαν πάντες οι κατοικούντες πάσαν την γήν το ρήµα Ναβουχοδονόσορ τού βασιλέως Ασσυρίων και ου
συνήλθον αυτώ εις τον πόλεµον, ότι ουκ εφοβήθησαν αυτόν, αλλ ήν εναντίον αυτών ως ανήρ είς, και ανέστρεψαν τους
αγγέλους αυτού κενούς εν ατιµία προσώπου αυτών.
Ιουδ. 1,11  Ολοι όµως οι κάτοικοι των χωρών αυτών κατεφρόνησαν την πρότασιν του Ναβουχοδονόσορος , βασιλέως των
Ασσυρίων, και δεν προσήλθον να τον βοηθήσουν στον πόλεµον, διότι δεν τον εφοβήθησαν. Εξ αντιθέτου τον έβλεπαν
ενώπιόν των ωσάν ένα κοινόν και άσηµον άνδρα . Απέστειλαν δε προς αυτόν τους πρσβευτάς του µε αδειανά τα χέρια και
κατεξευτελισµένους.
Ιουδ. 1,12   και εθυµώθη Ναβουχοδονόσορ επί πάσαν την γήν ταύτην σφόδρα και ώµοσε κατά τού θρόνου και της
βασιλείας αυτού, ει µην εκδικήσειν πάντα τα όρια της Κιλικίας και Δαµασκηνής και Συρίας, ανελείν τή ροµφαία αυτού και
πάντας τους κατοικούντας εν γη Μωάβ και τους υιούς Αµµών και πάσαν την Ιουδαίαν και πάντας τους εν Αιγύπτω έως
τού ελθείν επί τα όρια των δύο θαλασσών.
Ιουδ. 1,12  Ο Ναβουχοδονόσορ κατελήφθη από µεγάλην οργήν εναντίον όλων αυτών των περιοχών και ωρκίσθη στον
βασιλικόν του θρόνον και εις την βασιλικήν του δύναµιν, ότι θα εκδικηθή όλας τας περιοχάς της Κιλικίας, της Δαµασκού
και της Συρίας και εν στόµατι µαχαίρας θα εξοντώση όλους τους κατοίκους της χώρας Μωάβ και τους Αµµωνίτας και
όλην την χώραν της Ιουδαίας και όλους τους κατοίκους της Αιγύπτου, τους ευρισκοµένους µεταξύ των δύο θαλασσών, της
Ερυθράς και της Μεσογείου.
Ιουδ. 1,13   και παρετάξατο εν τή δυνάµει αυτού προς Αρφαξάδ βασιλέα εν τώ έτει τώ επτακαιδεκάτω και εκραταιώθη εν τώ
πολέµω αυτού και ανέστρεψε πάσαν την δύναµιν Αρφαξάδ και πάσαν την ίππον αυτού και πάντα τα άρµατα αυτού
Ιουδ. 1,13  Αντιπαρετάχθη, λοιπόν, µε όλην του την δύναµιν εις πόλεµον εναντίον του βασιλέως Αρφαξάδ κατά το δέκατον
έβδοµον έτος της βασιλείας του, κατενίκησε κατά την µάχην αυτόν και κατέστρεψεν όλην την δύναµιν του Αρφαξάδ, όλον
το ιππικόν του και όλα τα πολεµικά του άρµατα.
Ιουδ. 1,14   και εκυρίευσε των πόλεων αυτού και αφίκετο έως Εκβατάνων και εκράτησε των πύργων και επρονόµευσε τας
πλατείας αυτής και τον κόσµον αυτής έθηκεν εις όνειδος αυτής.
Ιουδ. 1,14  Εκυρίευσεν εν συνεχία όλας τας πόλστου, έφθασεν έως εις τα Εκβάτανα, την πρωτεύουσαν, εκυρίευσε τους
πύργους των τειχών, ελεηλάτησε τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και κατεξευτέλισεν όλην την λαµπρότητα και την
δόξαν της πόλεως.
Ιουδ. 1,15   και έλαβε τον Αρφαξάδ εν τοίς όρεσι αγαύ και κατηκόντισεν αυτόν εν ταίς ζιβύναις αυτού και εξωλόθρευσεν
αυτόν έως της ηµέρας εκείνης.
Ιουδ. 1,15  Συνέλαβε δε τον Αρφαξάδ αιχµάλωτον εις τα όρη Ραγαύ, τον διεπέρασε κατά την ηµέραν εκείνην µε τας µακράς
λόγχας και τον εφόνευσεν.
Ιουδ. 1,16   και ανέστρεψε µετ αυτών αυτός και πάς ο σύµµικτος αυτού, πλήθος ανδρών πολεµιστών πολύ σφόδρα· και ήν
εκεί ραθυµών και ευωχούµενος αυτός και η δύναµις αυτού εφ ηµέρας εκατόν είκοσι.
Ιουδ. 1,16  Ο Ναεουχοδονόσορ επέστρεψε κατόπιν εις την πρωτεύουσάν του µε όλους εκείνους, οι οποίοι είχαν ενωθή µαζή
του, µε µεγάλο πλήθος πολεµιστών. Εµεινε δε εις την Νινευή επί εκατόν είκοσιν ηµέρας µαζή µε τον στρατόν του
αναπαυόµενος και ευωχούµενος αυτός και η στρατιωτική του δύναµις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιουδ. 2,1  Καί εν τώ έτει τώ οκτωκαιδεκάτω, δευτέρα και εικάδι τού πρώτου µηνός, εγένετο λόγος εν οίκω Ναβουχοδονόσορ
βασιλέως Ασσυρίων εκδικήσαι πάσαν την γήν καθώς ελάλησε.
Ιουδ. 2,1  Κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος και την εικοστήν δευτέραν του πρώτου
µηνός, έγινε λόγος εις τα ανάκτορα του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως των Ασσυρίων, να εκδικηθή, όπως είχεν είπει, όλας
τας χώρας, αι οποίαι τον κατεφρόνησαν.
Ιουδ. 2,2  και συνεκάλεσε πάντας τους θεράποντας αυτού και πάντας τους µεγιστάνας αυτού και έθετο µετ αυτών το
µυστήριον της βουλής αυτού και συνετέλεσε πάσαν την κακίαν της γής εκ τού στόµατος αυτού.
Ιουδ. 2,2  Ο βασιλεύς συνεκάλεσε τότε όλους τους περί αυτόν αυλικούς και όλους τους αξιωµατούχους του και ανεκοίνωσεν
εις αυτούς την µυστικήν και σταθεράν απόφασίν του, ότι δηλαδή ρητώς και αµετακλήτως θα εξολοθρεύση όλας τας
χώρας εκείνας.
Ιουδ. 2,3  και αυτοί έκριναν ολοθρεύσαι πάσαν σάρκα, οί ουκ ηκολούθησαν τώ λόγω τού στόµατος αυτού.
Ιουδ. 2,3  Εκείνοι όµως έκριναν και επρότειναν να εξολοθρεύση µόνον αυτούς, οι οποίοι δεν συνεµορφώθησαν και δεν
υπήκουσαν προς τας προτάσεις και τας εντολάς τους.



Ιουδ. 2,4  και εγένετο ως συνετέλεσε την βουλήν αυτού, εκάλεσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Ασσυρίων τον Ολοφέρνην
αρχιστράτηγον της δυνάµεως αυτού, δεύτερον όντα µετ αυτόν, και είπε προς αυτόν·
Ιουδ. 2,4  Οταν ετελείωσεν η διάσκεψίς του, εκάλεσεν ο Ναδουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων, τον Ολοφέρνην
αρχιστράτηγον του στρατού του, ο οποίος ήτο ο δεύτερος έπειτα από τον βασιλέα, και του είπεν·
Ιουδ. 2,5  τάδε λέγει ο βασιλεύς ο µέγας, ο κύριος πάσης της γής· ιδού σύ εξελεύση εκ τού προσώπου µου και λήψη µετά
σεαυτού άνδρας πεποιθότας εν ισχύϊ αυτών, πεζών εις χιλιάδας εκατόν είκοσι και πλήθος ίππων σύν αναβάταις µυριάδων
δεκαδύο,
Ιουδ. 2,5  “αυτά διατάσσει ο µέγας βασιλεύς, ο κύριος όλης της οικουµένης· Θα εξέλθης από εδώ και θα εκστρατεύσης. Θα
πάρης µαζή σου άνδρας, οι οποίοι έχουν πεποίθησιν εις την δύναµίν των, εκατόν είκοσι χιλιάδας πεζούς, ίππους δε και
ιππείς δώδεκα χιλιάδας.
Ιουδ. 2,6  και εξελεύση εις συνάντησιν πάση τή γη επί δυσµάς, ότι ηπείθησαν τώ ρήµατι τού στόµατός µου.
Ιουδ. 2,6  Θα εκστρατεύσης προς δυσµάς εναντίον όλων των χωρών εκείνων, διότι παρήκουσαν την εντολήν µου.
Ιουδ. 2,7  και απαγγελείς αυτοίς ετοιµάζειν γήν και ύδωρ. ότι εξελεύσοµαι εν θυµώ µου επ αυτούς και καλύψω πάν το
πρόσωπον της γής εν τοίς ποσί της δυνάµεώς µου και δώσω αυτούς εις διαρπαγήν αυτοίς·
Ιουδ. 2,7  Θα παραγγείλης εις αυτούς να σου δώσουν ως σηµεία υποταγής των γην και ύδωρ. Ειδ' άλλως θα εκστρατεύσω
εναντίον των µε µεγάλον θυµόν και θα σκεπάσω όλον τα πρόσωπον της χώρας των µε τα πόδια του στρατού µου και θα
τους παραδώσω εις λεηλασίαν.
Ιουδ. 2,8  και οι τραυµατίαι αυτών πληρώσουσι τας φάραγγας και τους χειµάρους αυτών, και ποταµός επικλύζων τοίς
νεκροίς αυτών πληρωθήσεται·
Ιουδ. 2,8  Οι τραυµατίαι των θα γεµίσουν τας φάραγγας και τους χειµάρρους αυτών. Ο δε ποταµός θα πληµµυρίση από το
αίµα και τα πτώµατα των νεκρών.
Ιουδ. 2,9  και άξω την αιχµαλωσίαν αυτών επί τα άκρα πάσης της γής.
Ιουδ. 2,9  Θα πάρω αυτούς αιχµαλώτους και, θα τους διασπείρω εις τα άκρα όλης της οικουµένης.
Ιουδ. 2,10   σύ δε εξελθών προκαταλήψη µοι πάν όριον αυτών, και εκδώσουσί σοι εαυτούς, και διατηρήσεις εµοί αυτούς εις
ηµέραν ελεγµού αυτών·
Ιουδ. 2,10  Συ, λοιπόν, πήγαινε προ εµού και κυρίευσε όλην την χώραν των έως τα ακρότατα όρια . Θα παραδοθούν εις σε
αυτοί και συ θα τους διατηρήσης δι' εµέ δια την ηµέραν της µεγάλης τιµωρίας των.
Ιουδ. 2,11   επί δε τους απειθούντας ου φείσεται ο οφθαλµός σου τού δούναι αυτούς εις φόνον και αρπαγήν εν πάση τή γη
σου.
Ιουδ. 2,11  Δεν θα λυπηθή δε ο οφθαλµός σου εκείνους, οι οποίοι θα απειθήσουν εις σε, αλλά θα τους εξολοθρεύσης, όλην δε
την χώραν των θα παραδώσης στους στρατιώτας προς λεηλασίαν.
Ιουδ. 2,12   ότι ζών εγώ και το κράτος της βασιλείας µου, λελάληκα και ποιήσω ταύτα εν χειρί µου.
Ιουδ. 2,12  Ορκίζοµαι εις την ζωήν µου και εις την δύναµιν της βασιλείας µου, πως όσα έχω αποφασίσει χαι διακηρύξει, θα
πραγµατοποιήσω αυτά µε τα ίδια µου τα χέρια.
Ιουδ. 2,13   και σύ δε ου παραβήση έν τι των ρηµάτων τού κυρίου σου, αλλ επιτελών επιτελέσεις καθότι προστέταχά σοι, και
ου µακρυνείς τού ποιήσαι αυτά.
Ιουδ. 2,13  Συ δε δεν θα παραβής τίποτε από τας εντολάς το κυρίου σου, αλλ' οπωσδήποτε θα εκτελέσης όλα αυτά, τα οποία
σε διέταξα, και δεν θα βραδύνης να τα εκτέλεσης”.
Ιουδ. 2,14   και εξήλθεν Ολοφέρνης από προσώπου τού κυρίου αυτού και εκάλεσε πάντας τους δυνάστας και τους
στρατηγούς και επιστάτας της δυνάµεως Ασσούρ
Ιουδ. 2,14  Ο Ολοφέρνης εβγήκεν από τα ανάκτορα του κυρίου του, εκάλεσεν όλους τους αρχηγούς και στρατηγούς, τους
διοικητάς των δυνάµεων των Ασσυρίων.
Ιουδ. 2,15   και ηρίθµησεν εκλεκτούς άνδρας εις παράταξιν, καθότι εκέλευσεν αυτώ ο κύριος αυτού εις µυριάδας δεκαδύο
και ιππείς τοξότας µυρίους δισχιλίους,
Ιουδ. 2,15  Εξέλεξε και συνεκέντρωσεν άνδρας εκλεκτούς δια τον πόλεµον, διότι ο κύριός του τον είχε διατάξει να πάρη µαζή
του εκατόν είκοσι χιλιάδας εκλεκτούς πεζούς και δώδεκα χιλιάδας ιππείς τοξότας.
Ιουδ. 2,16   και διέταξεν αυτούς ον τρόπον πολέµου πλήθος συντάσσεται.
Ιουδ. 2,16  Ετακτοποίησεν αυτούς, όπως ακριβώς συντάσσεται ένας στρατός προς πόλεµον.
Ιουδ. 2,17   και έλαβε καµήλους και όνους και ηµιόνους εις την απαρτίαν αυτών, πλήθος πολύ σφόδρα, και πρόβατα και
βόας και αίγας εις την παρασκευήν αυτών, ών ουκ ήν αριθµός,
Ιουδ. 2,17  Επήρε δε µαζή του δια τας αποσκευάς των µέγα πλήθος καµήλους και όνους και ηµιόνους, όπως επίσης και
πρόβατα, βόϊδια και αίγας δια την διατροφήν των. Και αυτών ο αριθµός ήτο µέγας.
Ιουδ. 2,18   και επισιτισµόν παντί ανδρί εις πλήθος και χρυσίον και αργύριον εξ οίκου βασιλέως πολύ σφόδρα.
Ιουδ. 2,18  Επήρε ακόµη πολλά τρόφιµα δι' όλους τους άνδρας, όπως επίσης και πάρα πολύ χρυσίον και αργύριον από το
βασιλικόν θησαυροφυλάκιον.
Ιουδ. 2,19 και εξήλθεν αυτός και πάσα η δύναµις αυτού εις πορείαν τού προελθείν βασιλέως Ναβουχοδονόσορ και καλύψαι
πάν το πρόσωπον της γής προς δυσµαίς εν άρµασι και ιππεύσι και πεζοίς επιλέκτοις αυτών.
Ιουδ. 2,19  Ετσι παρεσκευασµένος εξήλθεν αυτός και όλος ο στρατός του προ του βασιλέως Ναδουχοδονόσορος , δια να
πληµµυρίση όλην την προς δυσµάς χώραν µε πολεµικά άρµατα και µε εκλεκτόν ιππικόν και πεζικόν στρατόν.
Ιουδ. 2,20   και πολύς ο επίµικτος ως ακρίς συνεξήλθον αυτοίς και ως η άµµος της γής· ου γάρ ήν αριθµός από πλήθους
αυτών.
Ιουδ. 2,20  Ενα δε µεγάλο πλήθος από ανάµικτον λαόν, εξήλθον µαζή µε αυτούς, πολυάριθµοι όπως αι ακρίδες και όπως η
άµµος της θαλάσσης. Πράγµατι δεν ήτο δυνατόν να αριθµηθή το πλήθος αυτών.
Ιουδ. 2,21   και απήλθον εκ Νινευή οδόν τριών ηµερών επί πρόσωπον τού πεδίου Βεκτιλέθ και εστρατοπέδευσαν από
Βεκτιλέθ πλησίον τού όρους τού επ αριστερά της άνω Κιλικίας.
Ιουδ. 2,21  Ο Ολοφέρνης και ο στρατός του ανεχώρησαν από την Νινευή , εβάδισαν οδόν τριών ηµερών εις την πεδιάδα
Βεκτιλέθ, και εστρατοπέδευσαν εις την πεδιάδα αυτήν πλησίον του όρους, το οποίον ευρίσκεται βορείως της άνω Κιλικίας.



Ιουδ. 2,22   και έλαβε πάσαν την δύναµιν αυτού, τους πεζούς και τους ιππείς και τα άρµατα αυτού, και απήλθεν εκείθεν εις
την ορεινήν.
Ιουδ. 2,22  Κατόπιν ο Ολοφέρνης επήρε όλην την στρατιωτικήν του δύναµιν, τους πεζούς και τους ιππείς και τα πολεµικά
του άρµατα, και ανεχώρησεν από εκεί κατευθυνόµενος εις την ορεινήν περιοχήν της χώρας.
Ιουδ. 2,23 και διέκοψε το Φούδ και Λούδ και επρονόµευσαν πάντας υιούς ασσίς και υιούς Ισµαήλ τους κατά πρόσωπον της
ερήµου προς νότον της Χελεών.
Ιουδ. 2,23  Ερήµωσε τας χώρας Φουδ και Λούδ, ελεηλάτησεν όλους τους ανθρώπους της φυλής Ρασσίς και τους Ισµαηλίτας,
οι οποίοι κατοικούσαν µέχρι των ορίων της ερήµου προς νότον της χώρας Χελεών.
Ιουδ. 2,24   και παρήλθε τον Ευφράτην και διήλθε την Μεσοποταµίαν και διέσκαψε πάσας τας πόλεις τας υψηλάς τας επί
τού χειµάρου Αβρωνά έως τού ελθείν επί θάλασσαν.
Ιουδ. 2,24  Μετά δε την λεηλασίαν επέρασε τον Ευφράτην ποταµόν, διήλθε την Μεσοποταµίαν και κατέσκαψε όλας τας
οχυράς πόλστου ποταµού Αβρωνά µέχρι και της Μεσογείου Θαλάσσης.
Ιουδ. 2,25   και κατελάβετο τα όρια της Κιλικίας και κατέκοψε πάντας τους αντιστάντας αυτώ και ήλθεν έως ορίων Ιάφεθ
τα προς νότον κατά πρόσωπον της Αραβίας.
Ιουδ. 2,25  Κατέλαβεν ολόκληρον την Κιλικίαν και κατέκοψεν όλους εκείνους , οι οποίοι του έφεραν αντίστασιν. Εφθασεν
έως εις τα όρια των υιών Ιάφεθ, που ευρίσκοντο νοτίως και εµπρός εις την Αραβίαν.
Ιουδ. 2,26   και εκύκλωσε πάντας τους υιούς Μαδιάµ και ενέπρησε τα σκηνώµατα αυτών και επρονόµευσε τας µάνδρας
αυτών.
Ιουδ. 2,26  Περιεκύκλωσεν όλους τους Μαδιανίτας, έκαυσε τας κατασκηνώσεις των και ελεηλάτησε τπυς καταυλισµούς
των.
Ιουδ. 2,27   και κατέβη εις πεδίον Δαµασκού εν ηµέραις θερισµού πυρών και ενέπρησε πάντας τους αγρούς αυτών και τα
ποίµνια και τα βουκόλια έδωκεν εις αφανισµόν και τας πόλεις αυτών εσκύλευσε και τα παιδία αυτών εξελίκµησε και
επάταξε πάντας τους νεανίσκους αυτών εν στόµατι ροµφαίας.
Ιουδ. 2,27  Από εκεί κατέβηκεν εις την πεδιάδα της Δαµασκού, κατά την εποχήν του θερισµού των σιτηρών, έκαυσεν όλα τα
σιτηρά των αγρών, εξωλόθρευσεν όλα τα κοπάδια των αιγοπροβάτων και των βοϊδιών, ελεηλάτησε τας πόλεις,
διεσκόρπισε τα µικρά παιδιά και επέρασεν εν στόµατι ροµφαίας όλους τους νέους της περιοχής.
Ιουδ. 2,28   και επέπεσεν ο φόβος και ο τρόµος αυτού επί τους κατοικούντας την παραλίαν, τους όντας εν Σιδώνι και Τύρω
και τους κατοικούντας Σούρ και Οκινά, και πάντας τους κατοικούντας Ιεµναάν, και οι κατοικούντες εν Αζώτω και
Ασκάλωνι εφοβήθησαν αυτόν σφόδρα.
Ιουδ. 2,28  Φοβος και τρόµος έπεσεν στους κατοικούντας τα παράλια της Μεσογείου, στους κατοίκους της Σιδώνος και της
Τυρου, εις εκείνους οι οποίοι κατοικούσαν την Οκινά και εις όλους τους κατοίκους της Ιεµναάν και τους κατοικούντας την
Αζωτον και Ασκάλωνα. Ολοι εκυριεύθησαν από πολύ µεγάλον φόβον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιουδ. 3,1  Καί απέστειλαν προς αυτόν αγγέλους λόγοις ειρηνικοίς λέγοντες·
Ιουδ. 3,1  Απέστειλαν αυτοί προς τον Ολοφέρνην αγγελιαφόρους µε ειρηνικάς προτάσεις, οι οποίοι και του είπαν·
Ιουδ. 3,2  ιδού ηµείς οι παίδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως µεγάλου παρακείµεθα ενώπιόν σου, χρήσαι ηµίν καθώς αρεστόν
εστι τώ προσώπω σου·
Ιουδ. 3,2  “ιδού, ηµείς ευρισκόµεθα ενώπιόν σου, ωσάν δούλοι του µεγάλου βασιλέως του Ναβουχοδονόσορος. Ας φερθής
απέναντί µας, όπως θέλεις. Μεταχειρίσου µας, όπως σου φαίνεται αρεστόν.
Ιουδ. 3,3  ιδού αι επαύλεις ηµών και πάν πεδίον πυρών και τα ποίµνια και τα βουκόλια και πάσαι αι µάνδραι των σκηνών
ηµών παράκεινται πρό προσώπου σου, χρήσαι καθ ον αν αρέσκη σοι.
Ιουδ. 3,3  Ιδού, οι καταυλισµοί µας, και όλαι αι πεδιάδες των σιτηρών µας, όπως επίσης τα κοπάδια των αιγοπροβάτων και
των µεγάλων ζώων και όλαι αι µάνδραι των ποιµνίων µας και αι σκηναί µας ευρίσκονται ενώπιόν σου. Χρησιµοποίησέ τα
όπως σου αρέσει.
Ιουδ. 3,4 ιδού και αι πόλεις ηµών και οι κατοικούντες εν αυταίς δούλοί σού εισιν· ελθών απάντησον αυταίς ως έστιν αγαθόν
εν οφθαλµοίς σου.
Ιουδ. 3,4  Ακόµη και αι πόλεις µας και όλοι όσοι κατοικούν εις αυτάς είναι δουλοί σου. Ελα εις αυτάς και ας φερθής, όπως
φαίνεται καλόν εις σε”.
Ιουδ. 3,5  και παρεγένοντο οι άνδρες προς Ολοφέρνην και απήγγειλαν αυτώ κατά τα ρήµατα ταύτα.
Ιουδ. 3,5  Οι αγγελιαφόροι αυτοί ήλθον πράγµατι και είπαν στον Ολοφέρνην τα λόγια αυτά.
Ιουδ. 3,6  και κατέβη επί την παραλίαν αυτός και η δύναµις αυτού και εφρούρησε τας πόλεις τας υψηλάς και έλαβεν εξ
αυτών εις συµµαχίαν άνδρας επιλέκτους·
Ιουδ. 3,6  Εκείνος όµως κατέβηκε εις τας παραλίους χώρας µε όλην του την δύναµιν, ετοποθέτησε φρουράς εις τας οχυράς
πόλεις και επήρεν από αυτούς εκλεκτούς άνδρας και τους ενέταξεν στον στρατόν του.
Ιουδ. 3,7  και εδέξαντο αυτόν αυτοί και πάσα η περίχωρος αυτών µετά στεφάνων και χορών και τυµπάνων.
Ιουδ. 3,7  Ολαι δε αι χώραι και τα περίχωρα αυτών υπεδέχθησαν τον Ολοφέρνην µε στεφάνου χορούς και τύµπανα.
Ιουδ. 3,8  και κατέσκαψε πάντα τα όρια αυτών και τα άλση αυτών εξέκοψε, και ήν δεδοµένον αυτώ εξολοθρεύσαι πάντας
τους θεούς της γής, όπως αυτώ µόνω τώ Ναβουχοδονόσορ λατρεύσωσι πάντα τα έθνη, και πάσαι αι γλώσσαι και πάσαι αι
φυλαί αυτών επικαλέσωνται αυτόν εις θεόν.
Ιουδ. 3,8  Εκείνος όµως, χωρίς να δώση καµµίαν σηµασίαν εις την λαµπράν υποδοχήν, κατέσκαψεν όλην την περιοχήν και
την ερήµωσε, κατέκοψε τα ιερά ειδωλολατρικά δάση των, διότι τέτοια εντολή του είχε δοθή από τον βασιλέα να
καταστρέψη όλα τα αγάλµατα των θεών της χώρας εκείνης, δια να αναγκάση όλα τα έθνη, όλας τας γλώσσας και όλας
τας φυλάς να λατρεύουν ως θεόν τον Ναδουχοδονόσορα.
Ιουδ. 3,9  και ήλθε κατά πρόσωπον Εσδρηλών πλησίον της Δωταίας, ή εστιν απέναντι τού πρίονος τού µεγάλου της
Ιουδαίας,
Ιουδ. 3,9  Κατ' αυτόν τον τρόπον προχωρών εισήλθεν εις την πεδιάδα Εσδρηλών, πλησίον της Δωταίας, η οποία ευρίσκεται



απέναντι από την µεγάλην οροσειράν της Ιουδαίας, που οµοιάζει µε πριόνι.
Ιουδ. 3,10   και κατεστρατοπέδευσεν ανά µέσον Γαβαί και Σκυθών πόλεως, και ήν εκεί µήνα ηµερών εις το συλλέξαι πάσαν
την απαρτίαν της δυνάµεως αυτού.
Ιουδ. 3,10  Εκεί εστρατοπέδευσε µεταξύ της Γαιβαί και της Σκυθοπόλεως, όπου και παρέµεινεν επί ένα ολόκληρον µήνα, δια
να συγκεντρώση εκεί ολόκληρον την στρατιωτικήν του δύναµιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιουδ. 4,1  Καί ήκουσαν οι υιοί Ισραήλ οι κατοικούντες εν τή Ιουδαία πάντα, όσα εποίησεν Ολοφέρνης τοίς έθνεσιν, ο
αρχιστράτηγος Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Ασσυρίων, και ον τρόπον εσκύλευσε πάντα τα ιερά αυτών και έδωκεν αυτά εις
αφανισµόν,
Ιουδ. 4,1  Οι Ισραηλίται, οι οποίοι κατοικούσαν εις την περιοχήν της Γαλιλαίας, επληροφορήθησαν όλα όσα ο Ολοφέρνης, ο
αρχιστράτηγος του βασιλέως των Ασσυρίων Ναδουχοδονόσορος, έκαµεν εις όλους τους λαούς, πως δηλαδή ελεηλάτησεν
όλους τους ιερούς ναούς των και παρέδωκεν αυτούς εις καταστροφήν.
Ιουδ. 4,2  και εφοβήθησαν σφόδρα σφόδρα από προσώπου αυτού και περί Ιερουσαλήµ και τού ναού Κυρίου Θεού αυτών
εταράχθησαν.
Ιουδ. 4,2  Δια τούτο εφοβήθησαν πάρα πολύ τον Ολοφέρνην και εταράχθησαν, διότι η Ιερουσαλήµ και ο ναός Κυρίου του
Θεού των διέτρεχαν κίνδυνον αφανισµού.
Ιουδ. 4,3  ότι προσφάτως ήσαν αναβεβηκότες εκ της αιχµαλωσίας, και νεωστί πάς ο λαός συνελέλεκτο της Ιουδαίας, και τα
σκεύη και το θυσιαστήριον και ο οίκος εκ της βεβηλώσεως ηγιασµένα ήν.
Ιουδ. 4,3  Η ταραχή των και ο πόνος των ήσαν τοσούτω µάλλον δικαιολογηµένα, καθ' όσον προσφάτως είχαν επιστρέψει εις
την Ιουδαίαν από την αιχµαλωσίαν. Προ ολίγου όλος ο λαός της Ιουδαίας είχε συγκεντρωθή εκεί, τα δε ιερά σκεύη του
ναού, το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και ο ναός είχον εξαγνισθή και ήσαν ηγιασµένα.
Ιουδ. 4,4  και απέστειλαν εις πάν όριον Σαµαρείας και Κωνά και Βαιθωρών και Βελµαίν και Ιεριχώ και εις Χωβά και Αισωρά
και τον αυλώνα Σαλήµ
Ιουδ. 4,4  Απέστειλαν, λοιπόν, στρατόν εις όλην την περιοχήν της Σαµαρείας, εις την Κωνά, την Βαιθωράν, την Βελµαίν, την
Ιεριχώ, την Χωβά, την Αισωρά και εις την κοιλάδα της Σαλήµ,
Ιουδ. 4,5  και προκατελάβοντο πάσας τας κορυφάς των ορέων των υψηλών και ετειχίσαντο τας εν αυτοίς κώµας και
παρέθεντο εις επισιτισµόν εις παρασκευήν πολέµου, ότι προσφάτως ήν τα πεδία αυτών τεθερισµένα.
Ιουδ. 4,5  και κατέλαβαν όλας τας κορυφάς των υψηλών ορέων, περιετείχισαν και ωχύρωσαν τας θέσεις, που υπήρχον εις
αυτάς, και τας εφωδίασαν µε τρόφιµα, ώστε να είναι παρεσκευασµένοι εις πόλεµον, διότι προ ολίγου είχαν θερίσει τους
αγρούς των.
Ιουδ. 4,6  και έγραψεν Ιωακίµ ο ιερεύς ο µέγας, ός ήν εν ταίς ηµέραις εκείναις εν Ιερουσαλήµ, τοίς κατοικούσι Βαιτυλούα και
Βαιτοµεσθαίµ, ή εστιν απέναντι Εσδρηλών κατά πρόσωπον τού πεδίου τού πλησίον Δωθαΐµ,
Ιουδ. 4,6  Ο Ιωακίµ, ο οποίος κατά την εποχήν εκείνην ήτο αρχιερεύς εις την Ιερουσαλήµ, έγραψεν επιστολήν προς τους
κατοίκους της Βαιτυλούα και προς την Βαιτοµεσθαίµ, πόλιν, η οποία είναι απέναντι της Εσδρηλών κατά πρόσωπον της
πεδιάδος Δωθαΐµ,
Ιουδ. 4,7  λέγων διακατασχείν τας αναβάσεις της ορεινής, ότι δι αυτών ήν η είσοδος εις την Ιουδαίαν, και ήν ευχερώς
διακωλύσαι αυτούς προσβαίνοντας, στενής της προσβάσεως ούσης επ άνδρας τους πάντας δύο .
Ιουδ. 4,7  και έλεγεν ότι πρέπει να καταλάβετε τας διαβάσστου όρους, διότι από αυτάς µόνον είναι δυνατή η είσοδος των
εχθρών εις την Ιουδαίαν. Εάν αυτάς καταλάβετε, είναι εύκολον να τους εµποδίσετε να περάσουν, διότι η διάβασις εκεί είναι
στενή, που µόλις επιτρέπει εις δύο το πολύ άνδρας να περνούν συγχρόνως.
Ιουδ. 4,8  και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ καθά συνέταξεν αυτοίς Ιωακίµ ο ιερεύς ο µέγας και η γερουσία παντός δήµου Ισραήλ,
οί εκάθηντο εν Ιερουσαλήµ.
Ιουδ. 4,8  Οι Ισραηλίται υπήκουσαν και έπραξαν, όπως τους διέταξεν ο αρχιερεύς Ιωακίµ και η γερουσία όλων των
Ισραηλιτών, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την Ιερουσαλήµ.
Ιουδ. 4,9  και ανεβόησαν πάς ανήρ Ισραήλ προς τον Θεόν εν εκτενία µεγάλη και εταπεινούσαν τας ψυχάς αυτών εν εκτενία
µεγάλη.
Ιουδ. 4,9  Ολοι δε οι Ισραηλίται µε µεγάλην πίστιν και κατάνυξιν ανεβόησαν προς τον Θεόν· εταπείνωσαν τας ψυχάς των
ενώπιον του Θεού µε τας κατανυκτικάς των προσευχάς.
Ιουδ. 4,10   αυτοί και αι γυναίκες αυτών και τα νήπια αυτών και τα κτήνη αυτών και πάς πάροικος ή µισθωτός και
αργυρώνητος αυτών επέθεντο σάκκους επί τας οσφύας αυτών.
Ιουδ. 4,10  Ολοι δε αυτοί και αι γυναίκες των και τα µικρά των παιδιά και τα ζώα των και κάθε ξένος, που ευρίσκετο
πλησίον των η ηµεροµίσθιος εργάτης η δούλος που είχεν αγορασθή δια χρηµάτων, όλοι εις ένδειξιν πένθους και
ταπεινώσεως εφόρεσαν σάκκους εις την µέσην των.
Ιουδ. 4,11   και πάς ανήρ Ισραήλ και γυνή και τα παιδία και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ έπεσον κατά πρόσωπον τού
ναού και εσποδώσαντο τας κεφαλάς αυτών και εξέτειναν τους σάκκους αυτών κατά πρόσωπον Κυρίου·
Ιουδ. 4,11  Ολοι οι Ισραηλίται, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όσοι κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ, έπεσαν µε το πρόσωπον
κατά γης προ του ναού, έρριξαν στάκτην εις τας κεφαλάς των και µε τα χέρια των άπλωναν τα άκρα από τους σάκκους,
δια να ζητήσουν έλεος και προστασίαν από τον Κυριον.
Ιουδ. 4,12   και το θυσιαστήριον σάκκω περιέβαλον και εβόησαν προς τον Θεόν Ισραήλ οµοθυµαδόν εκτενώς τού µη δούναι
εις διαρπαγήν τα νήπια αυτών και τας γυναίκας εις προνοµήν και τας πόλεις της κληρονοµίας αυτών εις αφανισµόν και τα
άγια εις βεβήλωσιν και ονειδισµόν, επίχαρµα τοίς έθνεσι.
Ιουδ. 4,12  Και αυτό ακόµη το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων το περιέβαλαν µε σάκκον και έκραζαν προς τον Θεόν του
Ισραήλ µε µίαν ψυχήν και µε µεγάλην κατάνυξιν και τον παρακαλούσαν να µη επιτρέψη να παραδοθούν τα νήπια αυτών
εις αρπαγήν, αι γυναίκες των εις λεηλασίαν και αι πόλεις, τας οποίας είχαν κληρονοµήσει, εις καταστροφήν, ο ναός εις
βεβήλωσιν και εις ονειδισµόν και να γίνουν έτσι αυτοί εµπαιγµός και περίγελως των εθνών.
Ιουδ. 4,13 και εισήκουσε Κύριος της φωνής αυτών και εισείδε την θλίψιν αυτών· και ήν ο λαός νηστεύων ηµέρας πλείους εν



πάση τή Ιουδαία και Ιερουσαλήµ κατά πρόσωπον των αγίων Κυρίου παντοκράτορος.
Ιουδ. 4,13  Ο Κυριος ήκουσε την προσευχήν των και είδε την θλίψιν των. Ολος ο λαός ενήστευεν επί πολλάς ηµέρας καθ'
όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήµ ενώπιον του ναού του Κυρίου, του παντοκράτορος.
Ιουδ. 4,14   και Ιωακίµ ο ιερεύς ο µέγας και πάντες οι παρεστηκότες ενώπιον Κυρίου, ιερείς και οι λειτουργούντες Κυρίω,
σάκκους περιεζωσµένοι τας οσφύας αυτών προσέφερον την ολοκαύτωσιν τού ενδελεχισµού και τας ευχάς και τα εκούσια
δόµατα τού λαού,
Ιουδ. 4,14  Ο αρχιερεύς Ιωακίµ και όλοι οι παριστάµενοι ενώπιον του Κυρίου, ιερείς και άλλοι λειτουργοί του Κυρίου,
ζωσµένοι γύρω από τας οσφύας των σάκκους, προσέφεραν τα καθηµερινά ολοκαυτώµατα, τα ταξίµατα, τα αφιερώµατα,
και τα εκούσια δώρα του λαού.
Ιουδ. 4,15   και ήν σποδός επί τας κιδάρεις αυτών. και εβόων προς Κύριον εκ πάσης δυνάµεως εις αγαθόν επισκέψασθαι
πάντα οίκον Ισραήλ.
Ιουδ. 4,15  Στάκτη δε υπήρχεν επάνω εις τα καλύµµατα των κεφαλών των. Και έκραζον προς τον Κυριον µε όλην των την
δύναµιν να επισκεφθή προς το αγαθόν ο Θεός όλον τον λαόν του Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιουδ. 5,1  Καί ανηγγέλη Ολοφέρνη αρχιστρατήγω δυνάµεως Ασσούρ διότι οι υιοί Ισραήλ παρεσκευάσαντο εις πόλεµον και
τας διόδους της ορεινής συνέκλεισαν και ετείχισαν πάσαν κορυφήν όρους υψηλού και έθηκαν εν τοίς πεδίοις σκάνδαλα .
Ιουδ. 5,1  Ανήγγειλαν στον Ολοφέρνην, τον αρχιστράτηγον του στρατού των Ασσυρίων, ότι οι Ισραηλίται είχαν
παρασκευασθή εις πόλεµον, είχαν αποκλείσει τας διαβάσεις των ορέων και οχυρώσει κάθε κορυφήν υψηλού όρους και ότι
ακόµη είχαν τοποθετήσει παγίδας εις τας πεδιάδας.
Ιουδ. 5,2  και ωργίσθη θυµώ σφόδρα και εκάλεσε πάντας τους άρχοντας Μωάβ και τους στρατηγούς Αµµών και πάντας
σατράπας της παραλίας
Ιουδ. 5,2  Ο Ολοφέρνης ωργίσθη µε µεγάλον θυµόν και εκάλεσεν όλους τους αρχηγούς των Μωαβιτών, τους στρατηγούς
των Αµµωνιτών και όλους τους διοικητάς των παραλίων περιοχών,
Ιουδ. 5,3  και είπεν αυτοίς· αναγγείλατε δή µοι, υιοί Χαναάν, τις ο λαός ούτος ο καθήµενος εν τή ορεινή, και τίνες ας
κατοικούσι πόλεις, και το πλήθος της δυνάµεως αυτών, και εν τίνι το κράτος αυτών, και η ισχύς αυτών, και τις ανέστηκεν
επ αυτών βασιλεύς ηγούµενος στρατιάς αυτών,
Ιουδ. 5,3  και τους ηρώτησε· “πληροφορήσατέ µε, λοιπόν, σεις οι Χαναναίοι, ποίος είναι αυτός ο λαός, ο οποίος έχει
εγκατασταθή εις την ορεινήν περιοχήν, ποίαι είναι αι πόλεις εις τας οποίας αυτοί κατοικούν, ποίος είναι ο αριθµός της
στρατιωτικής των δυνάµεως και που στηρίζεται η δύναµίς των και ισχύς των ; Ποίος είναι ο βασιλεύς των, ο αρχηγός του
στρατού των;
Ιουδ. 5,4  και διατί κατενωτίσαντο τού µη ελθείν εις απάντησίν µοι παρά πάντας τους κατοικούντας εν δυσµαίς;
Ιουδ. 5,4  Και διατί αυτοί µονοί από όλους τους άλλους, τους κατοικούντας τας δυτικάς αυτάς χώρας, δεν υπήκουσαν να
εξέλθουν εις υποδοχήν µου;”
Ιουδ. 5,5  και είπε προς αυτόν Αχιώρ ο ηγούµενος πάντων υιών Αµµών· ακουσάτω δή ο κύριός µου λόγον εκ στόµατος τού
δούλου σου, και αναγγελώ σοι την αλήθειαν περί τού λαού, ός κατοικεί την ορεινήν ταύτην, πλησίον σου οικούντος, και
ουκ εξελεύσεται ψεύδος εκ τού στόµατος τού δούλου σου.
Ιουδ. 5,5  Ο Αχιώρ, ο αρχιστράτηγος όλων των Αµµωνιτών είπε προς τον Ολοφέρνην· “άκουσε, κύριέ µου, λόγια, τα οποία
θα εξέλθουν από το στόµα εµού του δούλου σου. Θα σου είπω όλην την αλήθειαν δια τον λαόν αυτόν, ο οποίος κατοικεί την
ορεινήν αυτήν περιοχήν εδώ κοντά σου. Ψέµµα δεν θα βγη από το στόµα του δούλου σου.
Ιουδ. 5,6  ο λαός ούτός εισιν απόγονοι Χαλδαίων,
Ιουδ. 5,6  Ο λαός αυτός είναι απόγονοι των Χσλδαίων.
Ιουδ. 5,7  και παρώκησαν το πρότερον εν τή Μεσοποταµία, ότι ουκ εβουλήθησαν ακολουθήσαι τοίς θεοίς των πατέρων
αυτών, οί εγένοντο εν γη Χαλδαίων·
Ιουδ. 5,7  Προηγουµένως είχαν κατοικήσει εις την Μεσοποταµίαν. Επειδή όµως δεν ηθέλησαν να λατρεύσουν τους θεούς
των πατέρων των, που κατοικούσαν εις την γην των Χαλδαίων,
Ιουδ. 5,8  και εξέβησαν εξ οδού των γονέων αυτών και προσεκύνησαν τώ Θεώ τού ουρανού, Θεώ ώ επέγνωσαν, και εξέβαλον
αυτούς από προσώπου των θεών αυτών, και έφυγον εις Μεσοποταµίαν και παρώκησαν εκεί ηµέρας πολλάς.
Ιουδ. 5,8  απεµακρύνθησαν από την θρησκευτικήν παράδοσιν και την οδόν των γονέων των και προσεκύνησαν τον Θεόν
του ουρανού, Θεόν, τον οποίον αυτοί είχαν γνωρίσει. Δια τούτο οι πατέρες των τους απεµάκρυναν από την περιοχήν, όπου
ελατρεύοντο οι θεοί των. Αυτοί δε κατέφυγαν εις την Μεσοποταµίαν και εγκατεστάθησαν εκεί επί πολύν χρόνον.
Ιουδ. 5,9  και είπεν ο Θεός αυτών εξελθείν εκ της παροικίας αυτών και πορευθήναι εις γήν Χαναάν, και κατώκησαν εκεί και
επληθύνθησαν χρυσίω και αργυρίω και εν κτήνεσι πολλοίς σφόδρα.
Ιουδ. 5,9  Ο Θεός των τους διέταξε να αποµακρυνθούν και από την χώραν των αυτήν, όπου κατοικούσαν, και να µεταβούν
εις την γην Χαναάν. Ηλθον λοιπόν και κατώκησαν εις την χώραν αυτήν, απέκτησαν χρυσίον, αργύριον και πάρα πολλά
κτήνη.
Ιουδ. 5,10   και κατέβησαν εις Αίγυπτον, εκάλυψε γάρ το πρόσωπον της γής Χαναάν λιµός, και παρώκησαν εκεί µέχρις ού
διετράφησαν· και εγένοντο εκεί εις πλήθος πολύ, και ουκ ήν αριθµός τού γένους αυτών.
Ιουδ. 5,10  Κατόπιν κατέβησαν εις την Αίγυπτον, διότι είχεν ενσκήψει πείνα εις την χώραν της Χαναάν. Εις την Αίγυπτον
εγκατεστάθησαν, παρέµεναν και διετρέφοντο. Εκεί το γένος των επολλαπλασιάσθη πολύ εις πλήθος αναρίθµητον.
Ιουδ. 5,11   και επανέστη αυτοίς ο βασιλεύς Αιγύπτου και κατεσοφίσαντο αυτούς εν πόνω και εν πλίνθω, και εταπείνωσαν
αυτούς και έθεντο αυτούς εις δούλους·
Ιουδ. 5,11  Εναντίον αυτών αντετάχθη ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ο οποίος µε δολίους τρόπους κατεπίεζεν αυτούς, µε
καταθλιπτικάς εργασίας εις την κατασκευήν των πλίνθων κατέθλιβεν αυτούς, θέλων να τους εξουθενώση. Και πράγµατι
τους εξουθένωσε και τους έκαµε δούλους του.
Ιουδ. 5,12   και ανεβόησαν προς τον Θεόν αυτών, και επάταξε πάσαν την γήν Αιγύπτου πληγαίς, εν αίς ουκ ήν ίασις· και
εξέβαλον αυτούς οι Αιγύπτιοι από προσώπου αυτών.



Ιουδ. 5,12  Εκείνοι όµως παρεκάλεσαν µε όλην των την δύναµιν τον Θεόν των, ο οποίος και εκτύπησεν όλην την χώραν της
Αιγύπτου µε πληγάς και συµφοράς, εις τας οποίας δεν υπήρχε καµµία θεραπεία. Οι Αιγύπτιοι τροµοκρατηµένοι από τας
συµφοράς αυτάς αναγκάσθησαν να τους εκδιώξουν από την χώραν των .
Ιουδ. 5,13   και κατεξήρανεν ο Θεός την ερυθράν θάλασσαν έµπροσθεν αυτών
Ιουδ. 5,13  Ο Θεός εξήρανε την Ερυθράν Θαλασσαν εµπρός από αυτούς,
Ιουδ. 5,14   και ήγαγεν αυτούς εις οδόν τού Σινά και Κάδης Βαρνή· και εξέβαλον πάντας τους κατοικούντας εν τή ερήµω
Ιουδ. 5,14  τους ωδήγησε προς τον δρόµον του Σινά και από εκεί προς την Καδης Βαρνή . Οι Ισραηλίται εξεδίωξαν τότε
όλους αυτούς, που κατοικούσαν την έρηµον.
Ιουδ. 5,15   και ώκησαν εν γη Αµοραίων και πάντας τους Εσεβωνίτας εξωλόθρευσαν εν τή ισχύϊ αυτών. και διαβάντες τον
Ιορδάνην εκληρονόµησαν πάσαν την ορεινήν
Ιουδ. 5,15  Ηλθαν κατόπιν και εγκατεστάθησαν εις την χώραν των Αµορραίων, εξωλόθρευσαν µε τας ιδικάς των
δυνάµστους κατοίκους της πόλεως Εσεβών, διέβησαν τον Ιορδάνην ποταµόν, εκυρίευσαν και επήραν ως κληρονοµίαν των
όλην την ορεινήν αυτήν περιοχήν.
Ιουδ. 5,16   και εξέβαλον εκ προσώπου αυτών τον Χαναναίον και τον Φερεζαίον και τον Ιεβουσαίον και τον Συχέµ και
πάντας τους Γεργεσαίους και κατώκησαν εν αυτή ηµέρας πολλάς.
Ιουδ. 5,16  Εξεδίωξαν από εµπρός των τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ιεβουσαίους, τους κατοίκους της Συχέµ, τους
Γεργεσαίους και κατώκησαν εις την χώραν αυτήν επί πολύν χρόνον.
Ιουδ. 5,17   και έως ουχ ήµαρτον ενώπιον τού Θεού αυτών, ήν τα αγαθά µετ αυτών, ότι Θεός µισών αδικίαν µετ αυτών εστιν.
Ιουδ. 5,17  Και εφ' όσον µεν χρόνον δεν ηµάρτανον ενώπιον του Θεού των, όλα τα αγαθά της γης ήσαν ιδικά των, διότι ο
Θεός των, που µισεί την αδικίαν, ήτο µαζή των.
Ιουδ. 5,18   ότε δε απέστησαν από της οδού, ής διέθετο αυτοίς, εξωλοθρεύθησαν εν πολλοίς πολέµοις επί πολύ σφόδρα και
ηχµαλωτεύθησαν εις γήν ουκ ιδίαν, και ο ναός τού Θεού αυτών εγενήθη εις έδαφος, και οι πόλεις αυτών εκρατήθησαν υπό
των υπεναντίων.
Ιουδ. 5,18  Οταν όµως απεµακρύνθησαν από τον δρόµον, τον οποίον ο ίδιος ο Θεός τους είχε δείξει, εξωλοθρεύθησαν δια
πολλών σκληρών και µακροχρονίων πολέµων, ηχµαλωτίσθησαν και µετεφέρθησαν εις ξένην χώραν, ο δε ναός των
κατεστράφη, ισοπεδώθη και αι πόλεις των εκυριεύθησαν από τους εχθρούς των.
Ιουδ. 5,19   και νύν επιστρέψαντες επί τον Θεόν αυτών ανέβησαν εκ της διασποράς, ού διεσπάρησαν εκεί, και κατέσχον την
Ιερουσαλήµ, ού το αγίασµα αυτών, και κατωκίσθησαν εν τή ορεινή, ότι ήν έρηµος.
Ιουδ. 5,19  Τωρα όµως που επέστρεψαν εν µετανοία προς τον Θεόν των, επανήλθαν από την διασποράν της αιχµαλωσίας
των, όπου είχαν διασκορπισθή εκεί, και κατέλαβον την Ιερουσαλήµ, όπου ευρίσκεται ο άγιος αυτών ναός, και
εγκατεστάθησαν εις την ορεινήν περιοχήν, διότι αυτή ήτο έρηµος και ακατοίκητος.
Ιουδ. 5,20   και νύν, δέσποτα κύριε, ει µέν εστιν αγνόηµα εν τώ λαώ τούτω και αµαρτάνουσιν εις τον Θεόν αυτών και
επισκεψόµεθα ότι εστίν εν αυτοίς σκάνδαλον τούτο, και αναβησόµεθα και εκπολεµήσοµεν αυτούς.
Ιουδ. 5,20  Και τώρα, Δέσποτα κύριε, ας φροντίσωµεν να µάθωµεν, µήπως στον λαόν αυτόν υπάρχει παράβασις του θείου
θελήµατος και έτσι αυτοί είναι ένοχοι ενώπιον του Θεού των. Αν ναι, θα εκστρατεύσωµεν εναντίον αυτών, θα πορευθώµεν
και θα καταπολεµήσωµεν αυτούς, διότι η αµαρτία των θα είναι βεβαία αιτία της καταστροφής των.
Ιουδ. 5,21   ει δε ουκ έστιν ανοµία εν τώ έθνει αυτών, παρελθέτω δή ο κύριός µου, µήποτε υπερασπίση ο Κύριος αυτών και ο
Θεός αυτών υπέρ αυτών, και εσόµεθα εις ονειδισµόν εναντίον πάσης της γής.
Ιουδ. 5,21  Εάν όµως ο λαός αυτός δεν διέπραξεν αµάρτηµά τι ενώπιον του Θεού, ο κύριός µου ας αποµακρυνθή από αυτούς,
µήπως Κυριος ο Θεός των τους υπερασπίση εναντίον µας, ηµείς δε νικηθώµεν και γίνωµεν εµπαιγµός και εξευτελισµός
στους λαούς της γης”.
Ιουδ. 5,22   και εγένετο ως επαύσατο Αχιώρ λαλών τους λόγους τούτους, και εγόγγυσε πάς ο λαός ο κυκλών την σκηνήν και
περιεστώς, και είπαν οι µεγιστάνες Ολοφέρνου και πάντες οι κατοικούντες την παραλίαν και την Μωάβ συγκόψαι αυτόν·
Ιουδ. 5,22  Οταν ο Αχιώρ έπαυσε να οµιλή, όλος ο λαός, ο οποίος ευρίσκετο γύρω από την σκηνήν του Ολοφέρνου και είχεν
ακούσει τα λεχθέντα, εγόγγυσαν εναντίον του Αχιώρ. Οι αξιωµατούχοι του Ολοφέρνου και όλοι οι κάτοικοι των παραλίων
µερών και οι Μωαβίται εζήτησαν να φονεύσουν τον Αχιώρ. Είπαν δε προς τον Ολοφέρνην·
Ιουδ. 5,23   ου γάρ φοβηθησόµεθα από υιών Ισραήλ· ιδού γάρ λαός, εν ώ ουκ έστι δύναµις ουδέ κράτος εις παράταξιν
ισχυράν·
Ιουδ. 5,23  “δεν φοβούµεθα τους Ισραηλίτας. Αυτός ειναι ένας λαός, που δεν έχει στρατιωτικήν δύναµιν και εποµένως δεν
είναι εις θέσιν να αντιπαραταχθή µε ισχύν εναντίον µας.
Ιουδ. 5,24   διό δή αναβησόµεθα, και έσονται εις κατάβρωµα πάσης της στρατιάς σου, δέσποτα Ολοφέρνη.
Ιουδ. 5,24  Δια τούτο, δέσποτα Ολοφέρνη, θα εκστρατεύσωµεν εναντίον αυτών και όλοι αυτοί θα κατανικηθούν και θα
γίνουν διαρπαγή στον στρατόν σου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ιουδ. 6,1  Καί ως κατέπαυσεν ο θόρυβος των ανδρών των κύκλω της συνεδρίας, και είπεν Ολοφέρνης ο αρχιστράτηγος
δυνάµεως Ασσούρ προς Αχιώρ εναντίον παντός τού δήµου αλλοφύλων και προς πάντας υιούς Μωάβ·
Ιουδ. 6,1  Οταν εσίγασεν ο θόρυβος των ανδρών, οι οποίοι ευρίσκοντο γύρω από την σκηνήν του, ο Ολοφέρνης ο
αρχιστράτηγος του στρατού των Ασσυρίων είπε προς τον Αχιώρ ενώπιον όλου του πλήθους των ξένων στρατιωτών και εις
επήκοον όλων των Μωαβιτών.
Ιουδ. 6,2  και τις εί σύ, Αχιώρ και οι µισθωτοί τού Εφραίµ, ότι επροφήτευσας εν ηµίν καθώς σήµερον και είπας το γένος
Ισραήλ µη πολεµήσαι, ότι ο Θεός αυτών υπερασπιεί αυτών; και τις ο Θεός ει µη Ναβουχοδονόσορ; ούτος αποστελεί το
κράτος αυτού και εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γής, και ου ρύσεται αυτούς ο Θεός αυτών·
Ιουδ. 6,2  “Ποίος είσαι συ, Αχιώρ, και οι µισθωτοί πράκτορες της φυλής του Εφραίµ, που ετόλµησες και προεφήτευσες, όπως
ωµίλησες σήµερον και είπες, ότι δεν πρέπει να πολεµήσωµεν εναντίον της φυλής των Ισραηλιτών, διότι ο Θεός των θα τους
υπερασπίση; Ποίος άλλος είναι Θεός πλην του Ναβουχοδονόσορος; Ο Ναβουχοδονόσορ αυτός θα αποστείλη τον στρατόν
ου και θα τους εξολοθρεύση εντελώς από το πρόσωπον της γης. Ο δε Θεός των δεν θα ηµπορέση να τους γλυτώση.



Ιουδ. 6,3  αλλ ηµείς οι δούλοι αυτού πατάξοµεν αυτούς ως άνθρωπον ένα, και ουχ υποστήσονται το κράτος των ίππων
ηµών.
Ιουδ. 6,3  Αλλά ηµείς, οι δούλοι του Ναδουχοδονόσορος, θα τους κτυπήσωµεν κατά τρόπον εύκολον και εξοντωτικόν, ως
εάν είναι ένας µόνον άνθρωπος. Αυτοί δεν θα καταφέρουν καθόλου να φέρουν ούτε την παραµικράν αντίστασιν εις την
δύναµιν του ιππικού µας.
Ιουδ. 6,4  κατακαύσοµεν γάρ αυτούς εν αυτοίς, και τα όρη αυτών µεθυσθήσεται εν τώ αίµατι αυτών, και τα πεδία αυτών
πληρωθήσεται νεκρών αυτών, και ουκ αντιστήσεται το ίχνος των ποδών αυτών κατά πρόσωπον ηµών, αλλά απωλεία
απολούνται, λέγει ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο κύριος πάσης της γής· είπε γάρ, ου µαταιωθήσεται τα ρήµατα των λόγων
αυτού.
Ιουδ. 6,4  Θα τους κατακαύσωµεν φύρδην µίγδην, τα όρη των θα πληµµυρήσουν και θα µεθύσουν από το αίµα των, αι δε
πεδιάδες των θα γεµίσουν από τα νεκρά σώµατά των. Ούτε ίχνος από τα πόδια των δεν θα παραµείνη ενώπιόν µας, αλλά
όλοι θα καταστραφούν εξ ολοκλήρου. Αυτά λέγει ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, ο κύριος όλης της οικουµένης. Είπεν, ότι
δεν πρόκειται να αποδειχθούν κούφιοι και µάταιοι οι λόγοι του.
Ιουδ. 6,5  σύ δε Αχιώρ µισθωτέ τού Αµµών, ός ελάλησας τους λόγους τούτους εν ηµέρα αδικίας σου, ουκ όψει έτι το
πρόσωπόν µου από της ηµέρας ταύτης, έως ού εκδικήσω το γένος των εξ Αιγύπτου·
Ιουδ. 6,5  Συ δε, Αχιώρ, µισθωτέ πράκτορ των Αµµωνιτών, ο οποίος κατά την ηµέραν αυτήν ετόλµησες να οµιλήσης
ενώπιόν µου τους λόγους αυτούς της αδικίας, δεν θα ίδης πλέον το πρόσωπόν µου από την ηµέραν αυτήν, µέχρις ότου εγώ
τιµωρήσω το γένος των Ισραηλιτών, που εξήλθεν από την Αίγυπτον.
Ιουδ. 6,6  και τότε διελεύσεται ο σίδηρος της στρατιάς µου και ο λαός των θεραπόντων µου τας πλευράς σου, και πεσή εν
τοίς τραυµατίαις αυτών, όταν επιστρέψω.
Ιουδ. 6,6  Και τότε όλα τα σιδερένια όπλα του στρατού µου, λόγχαι και ροµφαίαι, θα διαπεράσουν το σώµα σου και το
πλήθος των στρατιωτών µου θα σου σπάση τα πλευρά και θα πέσης νεκρός µεταξύ των νεκρών Ισραηλιτών, όταν εγώ
επιστρέψω νικητής.
Ιουδ. 6,7  και αποκαταστήσουσί σε οι δούλοί µου εις την ορεινήν και θήσουσί σε εν µια των πόλεων των αναβάσεων,
Ιουδ. 6,7  Επί του παρόντος όµως οι δούλοι µου θα σε µεταφέρουν στο όρος και θα σε περιορίσουν εις µίαν πόλιν επάνω εις
τας διαβάσεις αυτάς.
Ιουδ. 6,8  και ουκ απολή έως ού εξολοθρευθής µετ αυτών.
Ιουδ. 6,8  Δεν θα εκτελεσθής, αλλά θα ζήσης, µέχρις ότου εξολοθρευθής µαζή µε τους Ισραηλίτας.
Ιουδ. 6,9  και είπερ ελπίζεις τή καρδία σου ότι ου ληφθήσονται, µη συµπεσέτω σου το πρόσωπον· ελάλησα, και ουδέν
διαπεσείται των ρηµάτων µου.
Ιουδ. 6,9  Και µη παίρνης αυτό το ύφος το θλιµµένον, εάν κατά βάθος συ ελπίζεις ότι εκείνοι δεν θα καταληφθούν από εµέ.
Είπα και ελάλησα και κανένα από τα λόγια µου δεν θα πέση στο κενόν”.
Ιουδ. 6,10   και προσέταξεν Ολοφέρνης τοίς δούλοις αυτού, οί ήσαν παρεστηκότες εν τή σκηνή αυτού, συλλαβείν τον Αχιώρ
και αποκαταστήσαι αυτόν εις Βαιτυλούα και παραδούναι εις χείρας υιών Ισραήλ.
Ιουδ. 6,10  Διέταξεν ο Ολοφέρνης τους δούλους του, οι οποίοι ευρίσκοντο όρθιοι πλησίον εις την σκηνήν του, να συλλάβουν
τον Αχιώρ και να οδηγήσουν αυτόν εις Βαιτυλούα, δια να τον παραδώσουν εις τα χέρια των Ισραηλιτών.
Ιουδ. 6,11   και συνέλαβον αυτόν οι δούλοι αυτού και ήγαγον αυτόν έξω της παρεµβολής εις το πεδίον και απήραν εκ  µέσου
της πεδινής εις την ορεινήν και παρεγένοντο επί τας πηγάς, αί ήσαν υποκάτω Βαιτυλούα.
Ιουδ. 6,11  Οι δούλοι του Ολοφέρνου συνέλαβαν πράγµατι τον Αχιώρ, τον ωδήγησαν έξω από το στρατόπεδον εις την
πεδιάδα, από την πεδιάδα τον ανεβίβασαν στο όρος και έφθασαν εις τας πηγάς, αι οποίαι ευρίσκοντο κάτω από την
Βαιτυλούα.
Ιουδ. 6,12   και ως είδαν αυτούς οι άνδρες της πόλεως επί την κορυφήν τού όρους, ανέλαβον τα όπλα αυτών και απήλθον
έξω της πόλεως επί την κορυφήν τού όρους, και πάς ανήρ σφενδονήτης διεκράτησαν την ανάβασιν αυτών και έβαλον εν
λίθοις επ αυτούς.
Ιουδ. 6,12  Οταν οι Ισραηλίται, οι άνδρες της πόλεως που ευρίσκοντο εις την κορυφήν του όρους, τους είδαν, επήραν τα
όπλα των, βγήκαν έξω από την πόλιν εις την κορυφήν του όρους και οι σφενδονήται κατέλαβον τας διαβάσεις και έρριπτον
λίθους εναντίον εκείνων.
Ιουδ. 6,13   και υποδύσαντες υποκάτω τού όρους έδησαν τον Αχιώρ και αφήκαν εριµµένον υπό την ρίζαν τού όρους και
απώχοντο προς τον κύριον αυτών.
Ιουδ. 6,13  Οι δούλοι του Ολοφέρνου, που έφεραν συνοδείαν τον Αχιώρ, εισέδυσαν κάτω από παρυφήν του όρους, δια να
προφυλαχθούν, έδεσαν εκεί τον Αχιώρ, τον αφήκαν δεµένον στους πρόποδας του όρους και έφυγαν, δια να επανέλθουν
στον κύριόν των.
Ιουδ. 6,14   καταβάντες δε υιοί Ισραήλ εκ της πόλεως αυτών επέστησαν αυτώ και λύσαντες αυτόν απήγαγον εις την
Βαιτυλούα και κατέστησαν αυτόν επί τους άρχοντας της πόλεως αυτών,
Ιουδ. 6,14  Οι Ισραηλίται κατέβησαν από την πόλιν των κάτω, συνήντησαν αυτόν, τον έλυσαν και τον ωδήγησαν εις την
Βαιτυλούα, όπου και τον παρουσίασαν στους άρχοντας της πόλεως.
Ιουδ. 6,15   οί ήσαν εν ταίς ηµέραις εκείναις, Οζίας ο τού Μιχά εκ της φυλής Συµεών και Αβρίς ο τού Γοθονιήλ και Χαρµίς
υιός Μελχιήλ.
Ιουδ. 6,15  Αρχοντες δε της πόλεως κατ' εκείνας τας ηµέρας ήσαν ο Οζίας, υιός του Μιχά από την φυλήν Συµεών, και ο Αβρίς
υιός του Γοθονιήλ και ο Χαρµίς υιός του Μελχιήλ.
Ιουδ. 6,16   και συνεκάλεσαν πάντας τους πρεσβυτέρους της πόλεως, και συνέδραµον πάς νεανίσκος αυτών και αι γυναίκες
εις την εκκλησίαν, και έστησαν τον Αχιώρ εν µέσω παντός τού λαού αυτών, και επηρώτησεν αυτόν Οζίας το συµβεβηκός.
Ιουδ. 6,16  Οι αρχηγοί αυτοί συνεκάλεσαν τους πρεσβυτέρους της πόλεως εις σύσκεψιν , όπου όµως προσήλθον και οι νέοι
Ισραηλίται και αυταί ακόµη αι γυναίκες. Εβαλαν τον Αχιώρ στο µέσον όλου του λαού των και ο Οζίας τον ηρώτησε δια το
συµβεβηκός αυτό.
Ιουδ. 6,17   και αποκριθείς απήγγειλεν αυτοίς τα ρήµατα της συνεδρίας Ολοφέρνου και πάντα τα ρήµατα, όσα ελάλησεν εν
µέσω των αρχόντων υιών Ασσούρ, και όσα εµεγαλορηµόνησεν Ολοφέρνης εις τον οίκον Ισραήλ.



Ιουδ. 6,17  Ο Αχιώρ απεκρίθη και είπεν εις αυτούς, όσα είχαν λεχθή κατά την συνεδρίασιν του Ολοφέρνου και όλους τους
λόγους, τους οποίους αυτός είχεν είπει ενώπιον των Ασσυρίων αρχηγών, όπως επίσης και τους αλαζονικούς λόγους του
Ολοφέρνου εναντίον των Ισραηλιτών.
Ιουδ. 6,18   και πεσόντες ο λαός προσεκύνησαν τώ Θεώ και εβόησαν λέγοντες·
Ιουδ. 6,18  Οι Ισραηλίται έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης, προσεκύνησαν τον Θεόν και είπαν·
Ιουδ. 6,19   Κύριε ο Θεός τού ουρανού, κάτιδε επί τας υπερηφανίας αυτών και ελέησον την ταπείνωσιν τού γένους ηµών και
επίβλεψον επί το πρόσωπον των ηγιασµένων σοι εν τή ηµέρα ταύτη.
Ιουδ. 6,19  “Κυριε, συ ο Θεός του ουοανού, ιδέ καλά τας αλαζονείας αυτών των ανθρώπων και ελέησε το ταπεινωµένον και
απειλούµενον από αυτούς γένος µας· ρίψε ένα βλέµµα σπλαγχνικόν κατά την ηµέραν αυτήν στους ηγιασµένους σου”.
Ιουδ. 6,20   και παρεκάλεσαν τον Αχιώρ και επήνεσαν αυτόν σφόδρα.
Ιουδ. 6,20  Επειτα από αυτά επαρηγόρησαν τον Αχιώρ και τον επήνεσαν πολύ.
Ιουδ. 6,21   και παρέλαβεν αυτόν Οζίας εκ της εκκλησίας εις οίκον αυτού και εποίησε πότον τοίς πρεσβυτέροις, και
επεκαλέσαντο τον Θεόν Ισραήλ εις βοήθειαν όλην την νύκτα εκείνην.
Ιουδ. 6,21  Ο Οζίας τον παρέλαβον από την συγκέντρωσιν εκείνην, τον έφερεν στον οίκον του και παρέθεσε τράπεζαν εις
αυτόν και τους πρεσβυτέρους. Ολην δε εκείνην την νύκτα παρακαλούσαν τον Θεόν του Ισραήλ να έλθη εις βοήθειάν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ιουδ. 7,1  Τή δ επαύριον παρήγγειλεν Ολοφέρνης πάση τή στρατιά αυτού και παντί τώ λαώ αυτού, οί παρεγένοντο επί την
συµµαχίαν αυτού, αναζευγνύειν επί Βαιτυλούα και τας αναβάσεις της ορεινής προκαταλαµβάνεσθαι και ποιείν πόλεµον
προς τους υιούς Ισραήλ.
Ιουδ. 7,1  Κατά την εποµένην ο Ολοφέρνης διέταξε όλον τον στρατόν του και όλον τον λαόν , ο οποίος είχε προσέλθει και
προστεθή εις την συµµαχίαν του, να αναλάβουν επίθεσιν εναντίον της Βαιτυλούα και αφού καταλάβουν τας ορεινάς
διαβάσεις, να αρχίσουν πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών.
Ιουδ. 7,2  και ανέζευξεν εν τή ηµέρα εκείνη πάς ανήρ δυνατός αυτών· και η δύναµις αυτών ανδρών πολεµιστών χιλιάδες
ανδρών πεζών εκατόν εβδοµήκοντα και ιππέων χιλιάδες δεκαδύο, χωρίς της αποσκευής και των ανδρών, οί ήσαν πεζοί εν
αυτοίς, πλήθος πολύ σφόδρα.
Ιουδ. 7,2  Κατά την ηµέραν εκείνην εξεκίνησαν δια τον πόλεµον όλοι οι ισχυροί άνδρες. Η δύναµις των πολεµιστών ανδρών
ήτο εκατόν εβδοµήκοντα χιλιάδες πεζοί και δώδεκα χιλιάδες ιππείς, εκτός από τα µεταγωγικά και από τους άλλους
πεζοπόρους, που τους ακολουθούσαν και οι οποίοι ήσαν πάρα πολλοί.
Ιουδ. 7,3  και παρενέβαλον εν τώ αυλώνι πλησίον Βαιτυλούα επί της πηγής και παρέτειναν εις εύρος επί Δωθαΐµ και έως
Βελβαίµ και εις µήκος από Βαιτυλούα έως Κυαµώνος, ή εστιν απέναντι Εσδρηλών.
Ιουδ. 7,3  Ολοι αυτοί εστρατοπέδευσαν εις την κοιλάδα πλησίον της Βαιτυούλα η οποία ευρίσκετο κοντά εις µίαν πηγήν.
Εξετείνοντο δε κατά πλάτος µέχρι της Δωθαΐµ και Βελβαίµ, κατά µήκος δε από την Βαιτυλούα µέχρι της Κυαµώνος, η
οποία ευρίσκεται απέναντι της Εσδρηλών.
Ιουδ. 7,4  οι δε υιοί Ισραήλ, ως είδον αυτών το πλήθος, εταράχθησαν σφόδρα και είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού·
νύν εκλείξουσιν ούτοι το πρόσωπον της γής πάσης, και ούτε τα όρη τα υψηλά ούτε αι φάραγγες ούτε οι βουνοί
υποστήσονται το βάρος αυτών.
Ιουδ. 7,4  Οι Ισραηλίται, όταν είδαν το µεγάλο πλήθος των εχθρών, εταράχθησαν πάρα πολύ και είπεν ο ένας προς τον
άλλον· “αυτοί µε το πλήθος του στρατού των θα γλύψουν και την επιφάνειαν της χώρας. Ούτε τα υψηλά όρη, ούτε οι
φάραγγες, ούτε τα βουνά θα ηµπορέσουν να άνθεξουν στο βάρος των”.
Ιουδ. 7,5  και αναλαβόντες έκαστος τα σκεύη τα πολεµικά αυτών και ανακαύσαντες πυράς επί τους πύργους αυτών , έµενον
φυλάσσοντες όλην την νύκτα εκείνην.
Ιουδ. 7,5  Εν τούτοις επήρεν ο καθένας από αυτούς τα πολεµικά του όπλα, ήναψαν πυράς επάνω στους πύργους των τειχών
και παρέµειναν όλην εκείνην την νύκτα φρουρούντες και έτοιµοι εις πόλεµον.
Ιουδ. 7,6  τή δε ηµέρα τή δευτέρα εξήγαγεν Ολοφέρνης πάσαν την ίππον αυτού κατά πρόσωπον των υιών Ισραήλ, οί ήσαν
εν Βαιτυλούα,
Ιουδ. 7,6  Κατά την δευτέραν ηµέραν ο Ολοφέρνης έβγαλε και ωδήγησεν όλον το ιππικόν του εναντίον των Ισραηλιτών, οι
οποίοι ευρίσκοντο εις την Βαιτυλούα.
Ιουδ. 7,7 και επεσκέψατο τας αναβάσεις της πόλεως αυτών και τας πηγάς των υδάτων αυτών εφώδευσε και προκατελάβετο
αυτάς και επέστησεν αυταίς παρεµβολάς ανδρών πολεµιστών, και αυτός ανέζευξεν εις τον λαόν αυτού.
Ιουδ. 7,7  Ηρεύνησε και έµαθε, ποίαι είναι αι διαβάσεις προς την πόλιν, όπως επίσης ανεζήτησε και εύρε τας πηγάς των
υδάτων αυτής και τας κατέλαβεν. Ετοποθέτησε κατόπιν φρουράς ανδρών πολεµιστών και αυτός επέστρεψεν στο
στρατόπεδόν του.
Ιουδ. 7,8  και προσελθόντες αυτώ οι άρχοντες των υιών Ησαύ και πάντες οι ηγούµενοι τού λαού Μωάβ και οι στρατηγοί της
παραλίας είπαν·
Ιουδ. 7,8  Προσήλθον τότε εις αυτόν οι αρχηγοί των υιών Ησαύ, των Ιδουµαίων, και όλοι οι αρχηγοί του λαού των
Μωαβιτών και οι στρατηγοί των παραλίων χωρών και του είπαν·
Ιουδ. 7,9  ακουσάτω δή λόγον ο δεσπότης ηµών, ίνα µη γένηται θραύσµα εν τή δυνάµει σου·
Ιουδ. 7,9  “ας ακούση ο δεσπότης µας ένα λόγον από ηµάς, δια να µη συµβή θραύσις εις την στρατιωτικήν του δύναµιν.
Ιουδ. 7,10   ο γάρ λαός ούτος των υιών Ισραήλ ου πέποιθαν επί τοίς δόρασιν αυτών, αλλ επί τοίς ύψεσι των ορέων αυτών, εν
οίς αυτοί ενοικούσιν εν αυτοίς· ου γάρ εστιν ευχερές προσβήναι ταίς κορυφαίς των ορέων αυτών.
Ιουδ. 7,10  Ο λαός αυτών των Ισραηλιτών δεν έχει πεποίθησιν εις τα δόρατά του, εις την στρατιωτικήν του δύναµιν, αλλά
στο ύψος των ορέων, όπου αυτοί κατοικούν, διότι δεν είναι εύκολον να αναβή κανείς εις τας κορυφάς των ορέων αυτών .
Ιουδ. 7,11   και νύν, δέσποτα, µη πολέµει προς αυτούς, καθώς γίνεται πόλεµος παρατάξεως, και ου πεσείται εκ τού λαού σου
ανήρ είς.
Ιουδ. 7,11  Λοιπόν, δέσποτα, να µη πολεµήσης εναντίον αυτών, όπως συνήθως γίνεται ο πόλεµος κατά παράταξιν, δια να µη
φονευθή κανένας στρατιώτης από την δύναµίν σου.



Ιουδ. 7,12   ανάµεινον επί της παρεµβολής σου διαφυλάσσων πάντα άνδρα εκ της δυνάµεώς σου, και επικρατησάτωσαν οι
παίδές σου της πηγής τού ύδατος, ή εκπορεύεται εκ της ρίζης τού όρους,
Ιουδ. 7,12  Μείνε στο στρατόπεδόν σου, προφύλαξε από κάθε φθοράν τους άνδρας της στρατιωτικής σου δυνάµεως και ας
βαδίσουν µερικοί από τους άνδρας σου, δια να καταλάβουν την πηγήν του ύδατος, η οποία αναβλύζει από τους πρόποδας
του όρους.
Ιουδ. 7,13   διότι εκείθεν υδρεύονται πάντες οι κατοικούντες Βαιτυλούα, και ανελεί αυτούς η δίψα, και εκδώσουσι την πόλιν
εαυτών· και ηµείς και ο λαός ηµών αναβησόµεθα επί τας πλησίον κορυφάς των ορέων και παρεµβαλούµεν επ αυταίς εις
προφυλακήν τού µη εξελθείν εκ της πόλεως άνδρα ένα.
Ιουδ. 7,13  Διότι από εκεί υδρεύονται όλοι οι κάτοικοι της Βαιτυλούα. Εάν τους κόψωµεν το ύδωρ, η δίψα θα καταστρέψη
τους Ισραηλίτας της Βαιτυλούα, και αυτοί θα παραδώσουν την πόλιν των. Ηµείς δε και ο στρατός µας θα ανέλθωµεν εις
τας πλησίον κορυφάς των ορέων, θα κατασκηνώσωµεν επάνω εις αυτάς ως προφυλακή, δια να µη εξέλθη από την πόλιν
ούτε ένας ανήρ.
Ιουδ. 7,14   και τακήσονται εν τώ λιµώ αυτοί και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών, και πριν ελθείν την ροµφαίαν επ
αυτούς, καταστρωθήσονται εν ταίς πλατείαις της οικήσεως αυτών.
Ιουδ. 7,14  Οι κάτοικοι της πόλεως και αι γυναίκες αυτών και τα παιδιά αυτών θα λυώνουν από τον λιµόν και την δίψαν ,
και πριν επέλθη εναντίον των η ροµφαία, θα έχουν στρωθή νεκροί στους δρόµους της πόλεως των .
Ιουδ. 7,15   και ανταποδώσεις αυτοίς ανταπόδοµα πονηρόν, ανθ ών εστασίασαν, και ουκ απήντησαν τώ προσώπω σου εν
ειρήνη.
Ιουδ. 7,15  Ετσι δε θα τους εκδικηθής κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον, διότι εστασίασαν εναντίον σου και δεν εξήλθον
ειρηνικώς να σε υποδεχθούν”.
Ιουδ. 7,16   και ήρεσαν οι λόγοι αυτών ενώπιον Ολοφέρνου και ενώπιον πάντων των θεραπόντων αυτού, και συνέταξαν
ποιείν καθώς ελάλησαν.
Ιουδ. 7,16  Οι λόγοι αυτοί ήρεσαν στον Ολοφέρνην και εις όλους τους αυλικούς του και απεφάσισαν να πράξουν, όπως
εκείνοι τους είχον είπει.
Ιουδ. 7,17   και απήρε παρεµβολή υιών Αµµών και µετ αυτών χιλιάδες πέντε υιών Ασσούρ και παρενέβαλον εν τώ αυλώνι
και προκατελάβοντο τα ύδατα και τας πηγάς των υδάτων των υιών Ισραήλ.
Ιουδ. 7,17  Ανεχώρησε, λοιπόν, στρατός των Αµµωνιτών, µαζή µε αυτούς και πέντε χιλιάδες εκ των Ασσυρίων,
εστρατοπέδευσαν εις την κοιλάδα και κατέλαβον τα ύδατα και τας πηγάς των υδάτων των Ισραηλιτών.
Ιουδ. 7,18   και ανέβησαν υιοί Ησαύ και οι υιοί Αµµών και παρενέβαλον εν τή ορεινή απέναντι Δωθαΐµ. και απέστειλαν εξ
αυτών προς νότον και απηλιώτην απέναντι Εγρεβήλ, ή εστι πλησίον Χούς, ή εστιν επί τού χειµάρου Μοχµούρ. και η λοιπή
στρατιά των Ασσυρίων παρενέβαλον εν τώ πεδίω και εκάλυψαν πάν το πρόσωπον της γής· και αι σκηναί και αι απαρτίαι
αυτών κατεστρατοπέδευσαν εν όχλω πολλώ και ήσαν εις πλήθος πολύ σφόδρα.
Ιουδ. 7,18  Επίσης µαζή µε αυτούς συνεξεστράτευσαν οι Ιδουµαίοι και οι Αµµωνίται και εστρατοπέδευσαν εις την ορεινήν
θέσιν απέναντι της Δωθαΐµ. Ενα άλλο τµήµα από αυτούς το απέστειλαν προς νότον και προς ανατολάς, απέναντι της
Εγρεβήλ, η οποία ευρίσκεται πλησίον της Χούς, η οποία πάλιν είναι κοντά στον χείµαρρον τον Μοχµούρ. Η υπόλοιπος
στρατιά των Ασσυρίων εστρατοπέδευσαν εις την πεδιάδα και εσκέπασαν όλην την επιφάνειαν της χώρας. Αι σκηναί και αι
αποσκευαί αυτών είχαν εγκατασταθή πολυάριθµοι, και το πολύ µεγάλο το πλήθος.
Ιουδ. 7,19   Καί οι υιοί Ισραήλ ανεβόησαν προς Κύριον Θεόν αυτών, ότι ωλιγοψύχησε το πνεύµα αυτών, ότι εκύκλωσαν
πάντες οι εχθροί αυτών και ουκ ήν διαφυγείν εκ µέσου αυτών.
Ιουδ. 7,19  Οι Ισραηλίται, όταν είδαν ότι είναι περικυκλωµένοι ολόγυρα από όλους τους εχθρούς των, και δεν είναι δυνατόν
να διαφύγουν από τα χέρια αυτών, έκραξαν προς τον Κυριον των, διότι ωλιγόψυχησαν.
Ιουδ. 7,20   και έµεινε κύκλω αυτών πάσα παρεµβολή Ασσούρ, οι πεζοί και τα άρµατα και οι ιππείς αυτών, ηµέρας
τριακοντατέσσαρας. και εξέλιπε πάντας τους κατοικούντας Βαιτυλούα πάντα τα αγγεία αυτών των υδάτων,
Ιουδ. 7,20  Ολη η στρατιωτική δύναµις των εχθρών των, των Ασσυρίων, η οποία τους είχε περικυκλώσει, οι πεζοί, τα
πολεµικά άρµατα και οι ιππείς των, έµειναν γύρω από αυτούς τριάκοντα τέσσαρας ηµέρας. Οπότε έλειψαν όλαι αι
προµήθειαι του ύδατος, όσαι υπήρχον εις τα διάφορα δοχεία, από όλους τους κατοίκους της Βαιτυλούα.
Ιουδ. 7,21   και οι λάκκοι εξεκενούντο, και ουκ είχον πιείν εις πλησµονήν ύδωρ ηµέραν µίαν, ότι εν µέτρω εδίδοσαν αυτοίς
πιείν.
Ιουδ. 7,21  Αι δεξαµεναί άδειασαν από το ύδωρ και δεν είχαν πλέον να πίνουν νερό , µέχρι να χορτάσουν ούτε δια µίαν
ηµέραν, διότι µε το µέτρον έδιδον εις αυτούς να πίνουν.
Ιουδ. 7,22   και ηθύµησαν τα νήπια αυτών, και αι γυναίκες αυτών και οι νεανίσκοι εξέλιπον από της δίψης και έπιπτον εν
ταίς πλατείαις της πόλεως και εν ταίς διόδοις των πυλών, και ουκ ήν κραταίωσις έτι εν αυτοίς.
Ιουδ. 7,22  Τα νήπιά των παρέλυσαν από την δίψαν, όπως επίσης αι γυναίκες, οι δε νέοι εκ των Ισραηλιτών
κατεξηντληµένοι από την δίψαν έπιπτον εις τας πλατείας της πόλεως και εις τας διόδους των πυλών . Δεν είχεν απολειφθή
πλέον εις αυτούς καµµία δύναµις.
Ιουδ. 7,23   και επισυνήχθησαν πάς ο λαός επί Οζίαν και τους άρχοντας της πόλεως, οι νεανίσκοι και αι γυναίκες και τα
παιδία, και ανεβόησαν φωνή µεγάλη και είπαν εναντίον πάντων των πρεσβυτέρων·
Ιουδ. 7,23  Τοτε συνεκεντρώθησαν εµπρός στον Οζίαν και στους άρχοντας της πόλεως όλοι οι Ισραηλίται, οι νέοι και αι
γυναίκες και τα παιδιά, και µε φωνήν µεγάλην ανέκραξαν και είπαν ενώπιον όλων των πρεσβυτέρων·
Ιουδ. 7,24   κρίναι ο Θεός ανά µέσον ηµών και υµών, ότι εποιήσατε εν ηµίν αδικίαν µεγάλην ου λαλήσαντες ειρηνικά µετά
των υιών Ασσούρ.
Ιουδ. 7,24  “ας κρίνη και ας δικάση ο Θευς µεταξύ ηµών και υµών, διότι σεις διεπράξατε εναντίον µας αυτό το µεγάλο
αδίκηµα και δεν ηθελήσατε να στείλετε ειρηνικάς προτάσεις στους Ασσυρίους.
Ιουδ. 7,25   και νύν ουκ έστι βοηθός ηµών, αλλά πέπρακεν ηµάς ο Θεός εις τας χείρας αυτών τού καταστρωθήναι εναντίον
αυτών εν δίψη και απωλεία µεγάλη.
Ιουδ. 7,25  Και τώρα δεν υπάρχει κανένας, που να ηµπορή να µας βοηθήση. Αλλά και ο Θεός φαίνεται ότι µας έχει πωλήσει
εις τα χέρια αυτών, δια να στρωθώµεν νεκροί ενώπιόν των από την δίψαν. Και έτσι η καταστροφή µας θα έλθη



τροµακτική.
Ιουδ. 7,26   και νύν επικαλέσασθε αυτούς και έκδοσθε την πόλιν πάσαν εις προνοµήν τώ λαώ Ολοφέρνου και πάση τή
δυνάµει αυτού·
Ιουδ. 7,26  Τωρα, λοιπόν, προσκαλέσατε αυτούς και παραδώσατε την πόλιν προς λεηλασίαν στον λαόν του Ολοφέρνου και
εις όλην την στρατιωτικήν του δύναµιν.
Ιουδ. 7,27   κρείσσον γάρ ηµίν γενηθήναι αυτοίς εις διαρπαγήν, εσόµεθα γάρ εις δούλους, και ζήσεται η ψυχή ηµών, και ουκ
οψόµεθα τον θάνατον των νηπίων ηµών εν οφθαλµοίς ηµών και τας γυναίκας και τα τέκνα ηµών εκλειπούσας τας ψυχάς
αυτών.
Ιουδ. 7,27  Διότι είναι προτιµότερον να παραδοθώµεν εις την λεηλασίαν εκείνων και να γίνωµεν δολοι των και να ζήσωµεν ,
παρά να ίδωµεν να πεθαίνουν εµπρός εις τα µάτια µας τα νήπιά µας και να σβήνουν αι γυναίκες και τα τέκνα µας.
Ιουδ. 7,28   µαρτυρόµεθα υµίν τον ουρανόν και την γήν και τον Θεόν ηµών και Κύριον των πατέρων ηµών , ός εκδικεί ηµάς
κατά τας αµαρτίας ηµών και κατά τα αµαρτήµατα των πατέρων ηµών, ίνα µη ποιήση κατά τα ρήµατα ταύτα εν τή ηµέρα
τή σήµερον.
Ιουδ. 7,28  Σας εξορκίζοµεν ενώπιον του ουρανού και της γης, ενώπιον του Θεού ηµών και Κυρίου των πατέρων µας, ο
οποίος µας τιµωρεί εξ αιτίας των αµαρτιών µας και εξ αιτίας των αµαρτιών των πατέρων µας, να ενεργήσετε, όπως σας
είποµεν, δια να µη επιτρέψη ο Θεός και επιπέσουν επάνω µας αυταί αι συµφοραί κατά την σηµερινήν ηµέραν”.
Ιουδ. 7,29   και εγένετο κλαυθµός µέγας εν µέσω της εκκλησίας πάντων οµοθυµαδόν και εβόησαν προς Κύριον τον Θεόν
φωνή µεγάλη.
Ιουδ. 7,29  Εγινε δε µεγάλος θρήνος και κλαυθµός όλων, ως εάν όλοι είχαν µίαν ψυχήν, και ανεβόησαν µε φωνήν µεγάλην
προς τον Κυριον τον Θεόν.
Ιουδ. 7,30   και είπε προς αυτούς Οζίας· θαρσείτε, αδελφοί, διακαρτερήσωµεν έτι πέντε ηµέρας, εν αίς επιστρέψει Κύριος ο
Θεός ηµών το έλεος αυτού εφ ηµάς, ου γάρ εγκαταλείψει ηµάς εις τέλος·
Ιουδ. 7,30  Ο Οζίας είπε τότε προς αυτούς· “Αδελφοί, πάρετε θάρρος, ας καρτερήσωµεν πέντε ακόµη ηµέρας, κατά τας
οποίας θα επιστρέψη προς ηµάς ο Κυριος και Θεός µας µε το µέγα του έλεος. Ο Θεός δεν θα µας εγκαταλείψη τελικώς.
Ιουδ. 7,31   εάν δε διέλθωσιν αύται και µη έλθη εφ ηµάς βοήθεια, ποιήσω κατά τα ρήµατα υµών. και εσκόρπισε τον λαόν εις
την εαυτού παρεµβολήν, και επί τα τείχη και τους πύργους της πόλεως αυτών απήλθον, και τας γυναίκας και τα τέκνα εις
τους οίκους αυτών εξαπέστειλε· και ήσαν εν ταπεινώσει πολλή εν τή πόλει.
Ιουδ. 7,31  Εάν δε παρέλθουν αι πέντε αυταί ηµέραι και δεν έλθη καµµία βοήθεια προς ηµάς, εγώ θα πράξω σύµφωνα µε την
επιθυµίαν σας. Ετσι διέλυσε τον λαόν, ο οποίος επανήλθεν στο στρατόπεδόν του, δηλαδή εις τα τείχη και στους πύργους
της πόλεως, τας δε γυναίκας και τα τέκνα των τα έστειλαν εις τα σπίτια των. Ηπλώθη δε εις όλην την πόλιν µεγάλη θλίψις
και εξουθένωσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ιουδ. 8,1  Καί ήκουσεν εν εκείναις ταίς ηµέραις Ιουδίθ, θυγάτηρ Μεραρί, υιού Ώξ, υιού Ιωσήφ, υιού Οζιήλ, υιού Ελκία, υιού
Ηλιού, υιού Χελκίου, υιού Ελιάβ, υιού Ναθαναήλ, υιού Σαλαµιήλ, υιού Σαρασαδαΐ, υιού Ισραήλ.
Ιουδ. 8,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας επληροφορήθη τα δραµατικά αυτά γεγονότα η Ιουδίθ , θυγάτηρ του Μεραρί, υιού του
Ωξ, υιού του Ιωσήφ, υιού του Οζιήλ, υιού του Ελκία, υιού του Ηλιού, υιού του Χελκίου, υιού του Ελιάβ, υιού του Ναθαναήλ,
υιού του Σαλαµιήλ, υιού του Σαρασαδαΐ του Ισραηλίτου.
Ιουδ. 8,2  και ο ανήρ αυτής Μανασσής της φυλής αυτής και της πατριάς αυτής, και απέθανεν εν ηµέραις θερισµού κριθών·
Ιουδ. 8,2  Ο σύζυγος της ο Μανασσής, ο οποίος κατήγετο από την αυτήν φυλήν και την αυτήν πατριαρχικήν οικογένειαν
από την οποίαν κατήγετο και εκείνη, είχεν αποθάνει κατά το θέρος, εις τας ηµέρας του θερισµού της κριθής.
Ιουδ. 8,3  επέστη γάρ επί τού δεσµεύοντος το δράγµα τώ πεδίω, και ο καύσων ήλθεν επί την κεφαλήν αυτού, και έπεσεν επί
την κλίνην και ετελεύτησεν εν Βαιτυλούα τή πόλει αυτού, και έθαψαν αυτόν µετά των πατέρων αυτού εν τώ αγρώ τώ ανά
µέσον Δωθαΐµ και Βαλαµών.
Ιουδ. 8,3  Οταν, δηλαδή, αυτός ευρίσκετο πλησίον του ανθρώπου που εδενε στον αγρόν τα δεµάτια των στάχυων , ο
καυστικός ήλιος προσέβαλε την κεφαλήν του και αυτός έπεσεν εις την κλίνην άρρωστος και απέθανεν εις την πόλιν
Βαιτυλούα. Τον έθαψαν δε µαζή µε τους πατέρας του στον αγρόν, ο οποίος ευρίσκετο µεταξύ Δωθαίµ και Βαλαµών.
Ιουδ. 8,4  και ήν Ιουδίθ εν τώ οίκω αυτής χηρεύουσα έτη τρία και µήνας τέσσαρας.
Ιουδ. 8,4  Η Ιουδίθ από της εποχής εκείνης έµενεν στο σπίτι της χήρα επί τρία έτη και τέσσαρας µήνας.
Ιουδ. 8,5  και εποίησεν εαυτή σκηνήν επί τού δώµατος τού οίκου αυτής και επέθηκεν επί την οσφύν αυτής σάκκον, και ήν
επ αυτής τα ιµάτια της χηρεύσεως αυτής.
Ιουδ. 8,5  Αυτή είχε στήσει σκηνήν επάνω στο λιακωτό της κατοικίας της, εζώσθη γύρω από την οσφύν της τον σάκκον και
εφορούσε ακόµη τα ενδύµατα της χηρείας της.
Ιουδ. 8,6  και ενήστευε πάσας τας ηµέρας χηρεύσεως αυτής, χωρίς προσαββάτων και σαββάτων και προνουµηνιών και
νουµηνιών και εορτών και χαρµοσυνών οίκου Ισραήλ.
Ιουδ. 8,6  Αυτή ενήστευεν όλας τας ηµέρας της χηρείας της, πλην της παραµονής του Σαββάτου και του Σαββάτου, της
παραµονής των νουµηνιών και των νουµηνιών και ακόµη πλην των άλλων εορτών και των χαρµοσύνων τελετών του
Ισραηλιτικού λαού.
Ιουδ. 8,7  και ήν καλή τώ είδει και ωραία τή όψει σφόδρα· και υπελίπετο αυτή Μανασσής, ο ανήρ αυτής, χρυσίον και
αργύριον και παίδας και παιδίσκας και κτήνη και αγρούς, και έµενεν επ αυτών.
Ιουδ. 8,7  Αυτή η ωραία και πολύ ελκυστική εις την εµφάνισίν της. Ο σύζυγός της, ο Μανασσής, είχεν αφήσει εις αυτήν
χρυσίον και αργύριον, δούλους και δούλας και κτήνη και αγρούς, επί των οποίων αυτή ήτο κυρία.
Ιουδ. 8,8  και ουκ ήν ός επήνεγκεν αυτή ρήµα πονηρόν, ότι εφοβείτο τον Θεόν σφόδρα
Ιουδ. 8,8  Κανείς δε δεν ευρέθη να διατυπώση επιλήψιµόν τινα λόγον εναντίον της, διότι αυτή εφοβείτο πάρα πολύ τον Θεόν.
Ιουδ. 8,9  και ήκουσε τα ρήµατα τού λαού τα πονηρά επί τον άρχοντα, ότι ωλιγοψύχησαν επί τή σπάνει των υδάτων, και
ήκουσε πάντας τους λόγους Ιουδίθ, ούς ελάλησε προς αυτούς Οζίας, ως ώµοσεν αυτοίς παραδώσειν την πόλιν µετά ηµέρας
πέντε τοίς Ασσυρίοις.



Ιουδ. 8,9  Αυτή, λοιπόν, επληροφορήθη τα λόγια, τα οποία επάνω εις την δυσφορίαν του ο λαός είπε προς τον άρχοντα της
πόλεως, διότι αυτός ο λαός είχεν ολιγοψυχήσει από την έλλειψιν του νερού. Επληροφορήθη ακόµη όλους τους λόγους, τους
οποίους είπε προς τον λαόν ο Οζίας, ο οποίος και ωρκίσθη προς αυτόν, ότι έντος πέντε ηµερών θα παραδώση την πόλιν
στους Ασσυρίους.
Ιουδ. 8,10   και αποστείλασα την άβραν αυτής την εφεστώσαν πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτής εκάλεσεν Οζίαν και Χαβρίν και
Χαρµίν τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτής,
Ιουδ. 8,10  Εστειλε την υπηρέτριάν της, αυτήν που είχεν διορίσει ως προϊσταµένην εις όλα τα υπάρχοντά της, και εκάλεσε
τον Οζίαν, τον Χαβρίν και Χαρµίν τους πρεσβυτέρους της πόλεως.
Ιουδ. 8,11   και ήλθον προς αυτήν, και είπε προς αυτούς· ακούσατε δή µου, άρχοντες των κατοικούντων εν Βαιτυλούα, ότι
ουκ ευθύς ο λόγος υµών, ον ελαλήσατε εναντίον τού λαού εν τή ηµέρα ταύτη και εστήσατε τον όρκον, ον ελαλήσατε ανά
µέσον τού Θεού και υµών και είπατε εκδώσειν την πόλιν τοίς εχθροίς ηµών, εάν µη εν αυταίς επιστρέψη ο Κύριος βοηθήσαι
ηµίν.
Ιουδ. 8,11  Εκείνοι δε ήλθον προς αυτήν, η οποία και τους είπε· “ακούσατε µε λοιπόν, άρχοντες των πολιτών της Βαιτυλούα.
Δεν είναι ορθός ο λόγος σας, τον οποίον είπατε ενώπιον του λαού κατά την ηµέραν αυτήν και ανελάβατε την υποχρέωσιν
µε όρκον, τον οποίον είπατε µεταξύ του Θεού και υµών, να παραδώσετε δηλαδή την πόλιν στους εχθρούς µας, εάν κατά τας
πέντε αυτάς ηµέρας δεν επιστρέψη ο Κυριος να µας βοηθήση.
Ιουδ. 8,12   και νύν τίνες εστέ υµείς, οί επειράσατε τον Θεόν εν τή ηµέρα τή σήµερον και ίστατε υπέρ τού Θεού εν µέσω υιών
ανθρώπων;
Ιουδ. 8,12  Αλλά ποίοι είσθε σεις, οι οποίοι πειράζετε τον Θεόν κατά την σηµερινήν ηµέραν, και ενώ είσθε άνθρωποι µεταξύ
των άλλων ανθρώπων, ίστασθε υπεράνω από τον Θεόν;
Ιουδ. 8,13   και νύν Κύριον παντοκράτορα εξετάζετε και ουθέν επιγνώσεσθε έως τού αιώνος,
Ιουδ. 8,13  Θέτετε υπό εξέτασιν και ανάκρισιν Κυριον τον Παντοκράτορα, ενώ δεν γνωρίζετε καµµίαν από τας αιωνίους
αυτού βουλάς.
Ιουδ. 8,14   ότι βάθος καρδίας ανθρώπου ουχ ευρήσετε και λόγους της διανοίας αυτού ου διαλήψεσθε· και πώς τον Θεόν, ός
εποίησε τα πάντα ταύτα, ερευνήσετε και τον νούν αυτού επιγνώσεσθε και τον λογισµόν αυτού κατανοήσετε; µηδαµώς,
αδελφοί, µη παροργίζετε Κύριον τον Θεόν ηµών·
Ιουδ. 8,14  Εφ' όσον ούτε ενός ανθρώπου το βάθος της καρδίας του και τας σκέψεις και τους λύγους της διανοίας του δεν
ηµπορείτε να εξιχνιάσετε και κατανοήσετε, πως θέλετε τον Θεόν, ο οποίος εδηµιούργησεν όλα αυτά, να τον εξετάσετε και
να µάθετε τα νοήµατά του και τας αποφάσστου; Μη διαπράττετε κάτι τέτοιο, αδελφοί, µη παροργίζετε Κυριον τον Θεόν
µας µε την συµπεριφοράν σας αυτήν.
Ιουδ. 8,15   ότι εάν µη βούληται εν ταίς πέντε ηµέραις βοηθήσαι ηµίν, αυτός έχει την εξουσίαν εν αίς θέλει σκεπάσαι ηµέραις
ή και ολοθρεύσαι ηµάς πρό προσώπου των εχθρών ηµών.
Ιουδ. 8,15  Διότι, εάν ο Κυριος δεν θέλη εντός πέντε ηµερών να µας βοηθήση, αυτός έχει την δύναµιν και την εξουσίαν εις
οιασδήποτε άλλας ηµέρας να µας περιφρουρήση από τους εχθρούς η και να µας εξολοθρεύση ενώπιον των εχθρών µας.
Ιουδ. 8,16   υµείς δε µη ενεχυράζετε τας βουλάς Κυρίου τού Θεού ηµών, ότι ουχ ως άνθρωπος ο Θεός απειληθήναι, ουδέ ως
υιός ανθρώπου διαιτηθήναι.
Ιουδ. 8,16  Σεις δε µη εκβιάζετε και µη θέτετε, τρόπον τινά, ενέχυρον τας βουλάς του Κυρίου του Θεού µας, διότι ο Θεός δεν
είναι ωσάν κανένας άνθρωπος να εκβιασθή µε απειλάς, ούτε και δέχεται διαιτητήν εις τας σκέψεις και αποφάσστου, όπως
οι άνθρωποι.
Ιουδ. 8,17   διόπερ αναµένοντες την παρ αυτού σωτηρίαν επικαλεσώµεθα αυτόν εις βοήθειαν ηµών, και εισακούσεται της
φωνής ηµών, εάν ή αυτώ αρεστόν.
Ιουδ. 8,17  Δια τούτο ας περιµένωµεν από αυτόν την σωτηρίαν, ας τον παρακαλέσωµεν να µας βοηθήση και αυτός θα
ακούση την προσευχήν µας, εάν βέβαια, του είναι αυτή αρεστή.
Ιουδ. 8,18   ότι ουκ ανέστη εν ταίς γενεαίς ηµών ουδέ εστιν εν τή ηµέρα τή σήµερον ούτε φυλή ούτε πατριά ούτε δήµος ούτε
πόλις εξ ηµών, οί προσκυνούσι θεοίς χειροποιήτοις, καθάπερ εγένετο εν ταίς πρότερον ηµέραις·
Ιουδ. 8,18  Πιστεύοµεν ότι θα δεχθή την προσευχήν µας, διότι σήµερον δεν υπάρχει κανείς από την γενεάν µας ούτε καµµία
φυλή µεταξύ µας η πατριαρχικός οίκος, η οικογένεια, ούτε καµµία πόλις από ηµάς, που να προσκυνούν χειροποίητα
αγάλµατα, όπως εγίνετο προηγουµένως στους πατέρας µας.
Ιουδ. 8,19   ών χάριν εδόθησαν εις ροµφαίαν και εις διαρπαγήν οι πατέρες ηµών και έπεσον πτώµα µέγα ενώπιον των
εχθρών ηµών.
Ιουδ. 8,19  Ας µη λησµονούµεν δε ότι ένεκα των παραβάσεων εκείνων, οι πατέρες µας παρεδόθησαν εις θάνατον, άλλοι µεν
δια ροµφαίας και άλλοι εις λεηλασίαν. Ετσι δε η συντριβή και η πτώσις των υπήρξε µεγάλη ενώπιον των εχθρών µας.
Ιουδ. 8,20   ηµείς δε έτερον θεόν ουκ επέγνωµεν πλήν αυτού· όθεν ελπίζοµεν ότι ουχ υπερόψεται ηµάς, ουδ από τού γένους
ηµών.
Ιουδ. 8,20  Ηµείς όµως δεν εγνωρίσαµεν και δεν προσεκυνήσαµεν άλλον Θεόν πλην αυτού µόνου του αληθινού. Δια τούτο
και ελπίζοµεν, ότι δεν θα µας παράβλεψη, ούτε και κανένα από το γένος µας.
Ιουδ. 8,21   ότι εν τώ ληφθήναι ηµάς ούτως καθήσεται πάσα η Ιουδαία, και προνοµευθήσεται τα άγια ηµών, και ζητήσει
την βεβήλωσιν αυτών εκ τού αίµατος ηµών
Ιουδ. 8,21  Εάν όµως εξ αιτίας της δειλίας µας οι εχθροί µας υποτάξουν, τότε εύκολα θα καταληφθή όλη η Ιουδαία· ο ιερός
ναός µας και τα άγια θα λεηλατηθούν και ο Κυριος θα ζητήση από ηµάς λόγον δια την βεβήλωσιν αυτήν των ιερών του .
Ιουδ. 8,22   και τον φόνον των αδελφών ηµών και την αιχµαλωσίαν της γής και την ερήµωσιν της κληρονοµίας ηµών
επιστρέψει εις κεφαλήν ηµών εν τοίς έθνεσιν, ού εάν δουλεύσωµεν εκεί, και εσόµεθα εις πρόσκοµµα και εις όνειδος εναντίον
των κτωµένων ηµάς.
Ιουδ. 8,22  Θα επιρρίψη δε επάνω εις τα κεφάλια µας την αµέλειαν αυτήν και θα µας τιµωρήση ο Κυριος, εάν εξ αιτίας της
απιστίας µας παραδώσωµεν την πόλιν και γίνωµεν αίτιοι να φονευθούν οι αδελφοί µας, να καταληφθή η χώρα µας και να
ερηµωθή η κληρονοµία µας. Μεταξύ δε των εθνών, εις τα οποία θα παραδοθώµεν εκεί ως δούλοι, θα είµεθα ασθενείς και
περίγελως ενώπιον των κατακτητών µας.



Ιουδ. 8,23   ότι ου κατευθυνθήσεται η δουλεία ηµών εις χάριν, αλλ εις ατιµίαν θήσει αυτήν Κύριος ο Θεός ηµών.
Ιουδ. 8,23  Αυτή δε η δουλεία ποτέ δεν θα έχη καλήν έκβασιν, ούτε και θα εύρη χάριν, αλλά θα θέση αυτήν ο Κυριος εις
εξευτελισµόν και εξουθένωσίν µας.
Ιουδ. 8,24   και νύν, αδελφοί, επιδειξώµεθα τοίς αδελφοίς ηµών, ότι εξ ηµών κρέµαται η ψυχή αυτών, και τα άγια και ο οίκος
και το θυσιαστήριον επιστήρικται εφ ηµίν.
Ιουδ. 8,24  Και τώρα, αδελφοί, ας δείξωµεν εις τους αδελφούς µας ότι από ηµάς εξαρτάται η ζωη των και ότι ο ναός και το
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων έχουν στηριχθή εις ηµάς.
Ιουδ. 8,25   παρά ταύτα πάντα ευχαριστήσωµεν Κυρίω τώ Θεώ ηµών, ός πειράζει ηµάς καθά και τους πατέρας ηµών.
Ιουδ. 8,25  Παρ' όλα τα σκληρά και κρίσιµα αυτά γεγονότα ας ευχαριστήσωµεν Κυριον τον Θεόν µας, διότι µας δοκιµάζει,
όπως εδοκίµασε και τους πατέρας µας.
Ιουδ. 8,26 µνήσθητε όσα εποίησε µετά Αβραάµ και όσα επείρασε τον Ισαάκ και όσα εγένετο τώ Ιακώβ εν Μεσοποταµία της
Συρίας ποιµαίνοντι τα πρόβατα Λάβαν τού αδελφού της µητρός αυτού.
Ιουδ. 8,26  Ενθυµηθήτε τας δοκιµασίας, µε τας οποίας ανέδειξε τον Αβραάµ και όλα εκείνα µε τα οποία επείρασε και
εδοκίµασε τον Ισαάκ. Ακόµη δε και όσους πειρασµούς εδέχθη ο Ιακώβ εις την Μεσοποταµίαν της Συρίας όταν εποίµαινε τα
πρόβατα του Λαβαν, του αδελφού της µητρός του.
Ιουδ. 8,27   ότι ου καθώς εκείνους επύρωσεν εις ετασµόν της καρδίας αυτών, και ηµάς ουκ εξεδίκησεν, αλλ εις νουθέτησιν
µαστιγοί Κύριος τους εγγίζοντας αυτώ.
Ιουδ. 8,27  Οπως εκείνων ως δια πυρός εδοκίµασε τας καρδίας των , έτσι και ηµάς δεν µας ετιµώρησε αλλά µας
επαιδαγώγησε. Διότι ο Κυριος µαστιγώνει αυτούς, που τον πλησιάζουν µε πίστιν, όχι προς τιµωρίαν αλλά εις νουθέτησιν”.
Ιουδ. 8,28   και είπε προς αυτήν Οζίας· πάντα, όσα είπας, αγαθή καρδία ελάλησας, και ουκ έστιν ός αντιστήσεται τοίς
λόγοις σου·
Ιουδ. 8,28  Ο Οζίας απήντησε προς αυτήν· “όλα όσα είπες είναι λόγια µιας αγαθής καρδίας, και κανείς δεν ηµπορεί να φέρη
αντίρρησιν στους λόγους σου.
Ιουδ. 8,29   ότι ουκ εν τή σήµερον η σοφία σου πρόδηλός εστιν, αλλά απ αρχής ηµερών σου έγνω πάς ο λαός την σύνεσίν
σου, καθότι αγαθόν εστι το πλάσµα της καρδίας σου.
Ιουδ. 8,29  Αλλωστε η σύνεσίς σου δεν είναι µόνον σήµερον γνωστή· αλλά από την αρχήν της ζωής σου όλος ο λαός
γνωρίζει την σύνεσίν σου και ότι αι σκέψεις της διανοίας σου είναι πάντοτε αγαθαί.
Ιουδ. 8,30   αλλ ο λαός εδίψησε σφόδρα και ηνάγκασαν ποιήσαι ηµάς καθά ελαλήσαµεν αυτοίς και επαγαγείν όρκον εφ
ηµάς, ον ου παραβησόµεθα.
Ιουδ. 8,30  Ο λαός όµως υπέφερε πολύ από την δίψαν και µας ηνάγκασαν να οµιλήσωµεν προς αυτούς τα λόγια εκείνα και
να αναλάβωµεν ένορκον υποχρέωσιν, την οποίαν δεν ηµπορούµεν να παραβώµεν.
Ιουδ. 8,31   και νύν δεήθητι περί ηµών, ότι γυνή ευσεβής εί, και αποστελεί Κύριος τον υετόν εις πλήρωσιν των λάκκων ηµών,
και ουκ εκλείψωµεν έτι.
Ιουδ. 8,31  Και τώρα, παρακάλεσε υπέρ ηµών τον Θεόν. Επειδή δε συ είσαι ευσεβής γυναίκα, ο Κυριος θα στείλη βροχήν να
γεµίσουν αι οεξαµεναί µας από νερό, δια να µη πεθάνωµεν από την δίψαν”.
Ιουδ. 8,32   και είπε προς αυτούς Ιουδίθ· ακούσατέ µου, και ποιήσω πράγµα, ό αφίξεται εις γενεάς γενεών υιοίς τού γένους
ηµών.
Ιουδ. 8,32  Απήντησε προς αυτούς η Ιουδίθ· “ακούσατέ µε. Θα κάµω ένα πράγµα, το οποίον θα γίνη και θα µείνη γνωστόν
εις όλας τας γενεάς των Ισραηλιτών.
Ιουδ. 8,33   υµείς στήσεσθε επί της πύλης την νύκτα ταύτην, και εξελεύσοµαι εγώ µετά της άβρας µου, και εν ταίς ηµέραις,
µεθ ας είπατε παραδώσειν την πόλιν τοίς εχθροίς ηµών, επισκέψεται Κύριος τον Ισραήλ εν χειρί µου·
Ιουδ. 8,33  Σεις θα σταθήτε εις την θύραν της πόλεως κατά την νύκτα αυτήν και εγώ µαζή µε την θεραπαινίδα µου θα
εξέλθω. Κατά τας πέντε δε αυτάς ηµέρας, µετά τας οποίας είπατε ότι θα παραδώσετε την πόλιν στους εχθρούς µας, ο
Κυριος θα επισκεφθή και θα ελευθερώση τον ισραηλιτικόν λαόν µε το ιδικόν µου χέρι.
Ιουδ. 8,34   υµείς δε ουκ εξερευνήσετε την πράξίν µου, ου γάρ ερώ υµίν, έως τού τελεσθήναι ά εγώ ποιώ.
Ιουδ. 8,34  Σεις δε µη θελήσετε να ερευνήσετε την πράξίν µου, διότι δεν θα σας την είπω, µέχρις ότου πραγµατοποιηθούν εξ
ολοκλήρου εκείνα, τα οποία εγώ κάµνω”.
Ιουδ. 8,35   και είπεν Οζίας και οι άρχοντες προς αυτήν· πορεύου εις ειρήνην, και Κύριος ο Θεός έµπροσθέν σου εις εκδίκησιν
των εχθρών ηµών.
Ιουδ. 8,35  Ο Οζίας και οι άλλοι άρχοντες είπαν προς αυτήν· “πορεύου εις ειρήνην και ο Κυριος ο Θεός ας είναι µαζή σου, δια
να τιµωρήση τους εχθρούς µας”.
Ιουδ. 8,36   και αποστρέψαντες εκ της σκηνής επορεύθησαν επί τας διατάξεις αυτών.
Ιουδ. 8,36  Επέστρεψαν δε από την σκηνήν της Ιουδίθ και ήλθον εις τας καθωρισµένας θέσεις των .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ιουδ. 9,1  Ιουδίθ δε έπεσεν επί πρόσωπον και επέθετο σποδόν επί την κεφαλήν αυτής και εγύµνωσεν ον ενεδιδύσκετο
σάκκον, και ήν άρτι προσφερόµενον εν Ιερουσαλήµ εις τον οίκον τού Θεού το θυµίαµα της εσπέρας εκείνης, και εβόησε
φωνή µεγάλη Ιουδίθ προς Κύριον και είπε·
Ιουδ. 9,1  Η Ιουδίθ έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης, εσκόρπισε στάκτην εις την κεφαλήν της και έβγαλε τον σάκκον τον
οποίον είχεν ενδυθή. Ητο δε η ώρα, κατά την οποίαν προσεφέρετο στον ναόν του Θεού το θυµίαµα της εσπέρας. Η Ιουδίθ
ανεβόησε µε φωνήν µεγάλην προς τον Κυριον και είπε·
Ιουδ. 9,2  Κύριε ο Θεός τού πατρός µου Συµεών, ώ έδωκας εν χειρί ροµφαίαν εις εκδίκησιν αλλογενών, οί έλυσαν µήτραν
παρθένου εις µίασµα και εγύµνωσαν µηρόν εις αισχύνην και εβεβήλωσαν µήτραν εις όνειδος· είπας γάρ, ουχ ούτως έσται·
και εποίησαν
Ιουδ. 9,2  “Κυριε, συ ο Θεός του προγόνου µου Συµεών, στο χέρι του οποίου έδωκες ροµφαίαν, δια να τιµωρήση τους
αλλογενείς, οι οποίοι διέφθειραν και εµόλυναν την µήτραν της κόρης του Ιακώβ, της Δείνας, και εγύµνωσαν τον µηρόν της
προς καταισχύνην και όνειδος, και εµόλυναν την παρθενικήν µήτραν προς κατεξευτελισµόν· Συ είπες ότι δεν έπρεπε αυτό



να γίνη, αλλ' εκείνοι το έπραξαν.
Ιουδ. 9,3  ανθ ών έδωκας άρχοντας αυτών εις φόνον και την στρωµνήν αυτών, ή ηδέσατο την απάτην αυτών, εις αίµα, και
επάταξας δούλους επί δυνάσταις και δυνάστας επί θρόνους αυτών.
Ιουδ. 9,3  Δια το βαρύ αυτό σφάλµα των παρέδωσες τους άρχοντάς των να φονευθούν και τους οµοχωρίους των, οι οποίοι
ηνέχθησαν αυτήν την βεβήλωσιν, τους έπνιξες στο αίµα. Ετσι δε εκτύπησες δούλους µαζή µε τους κυρίους και κυρίους, οι
οποίοι ευρίσκοντο στους θρόνους των.
Ιουδ. 9,4  και έδωκας γυναίκας αυτών εις προνοµήν και θυγατέρας εις αιχµαλωσίαν και πάντα τα σκύλα εις διαίρεσιν υιών
ηγαπηµένων υπό σού, οί και εζήλωσαν τον ζήλόν σου και εβδελύξαντο µίασµα αίµατος αυτών και επεκαλέσαντό σε εις
βοηθόν. ο Θεός ο Θεός ο εµός, και εισάκουσον εµού της χήρας·
Ιουδ. 9,4  Συ παρέδωκες τας συζύγους των εις λεηλασίαν και τας θυγατέρας των αιχµαλώτους και όλα τα ανήκοντα εις
αυτούς εις διαρπαγήν από τους αγαπηµένους υπό σου Ισραηλίτας, οι οποίοι απεστράφησαν και εµίσησαν το µόλυσµα του
αίµατός των και εκάλεσαν σε βοηθόν εναντίον εκείνων. Συ, ο Θεός ο Θεός µου, άκουσε την προσευχήν εµού τη χήράς·
Ιουδ. 9,5  σύ γάρ εποίησας τα πρότερα εκείνων και εκείνα και τα µετέπειτα και τα νύν και τα επερχόµενα διενοήθης, και
εγενήθησαν ά ενενοήθης,
Ιουδ. 9,5  Συ είσαι εκείνος, ο οποίος εδηµιούργησες όσα υπήρχον στο παρελθόν, όσα έγιναν κατόπιν, όσα υπάρχουν σήµερα
και όσα εσκέφθης να γίνουν στο µέλλον. Οσα συ σκέπτεσαι όλα πραγµατοποιούνται.
Ιουδ. 9,6  και παρέστησαν ά εβουλεύσω και είπαν· ιδού πάρεσµεν· πάσαι γάρ αι οδοί σου έτοιµοι, και η κρίσις σου εν
προγνώσει·
Ιουδ. 9,6  Παρουσιάσθησαν ενώπιόν σου όλα τα δηµιουργήµατα, τα οποία συ ηθέλησας να γίνουν, και είπαν· ιδού
υπάρχοµεν. Ολαι αι οδοί σου είναι έτοιµοι και αι δίκαιαι κρίσεις σου κατά την ιδικήν σου πρόγνωσιν.
Ιουδ. 9,7  ιδού γάρ Ασσύριοι επληθύνθησαν εν δυνάµει αυτών, υψώθησαν εφ ίππω και αναβάτη εγαυρίασαν εν βραχίονι
πεζών, ήλπισαν εν ασπίδι και εν γαισώ και τόξω και σφενδόνη και ουκ έγνωσαν ότι σύ εί Κύριος συντρίβων πολέµους.
Ιουδ. 9,7  Ιδού, τώρα, Κυριε, οι Ασσύριοι είναι πολυάριθµοι κατά την στρατιωτικήν των δύναµιν, αλαζονεύονται δια τους
ίππους και τους ιππείς των. Είναι υπερήφανοι δια την δύναµιν του πεζικού στρατού των. Αυτοί στηρίζουν τας αλαζονικάς
ελπίδας των εις την ασπίδα των, εις τα ακόντιά των, στο τόξον και εις την σφενδόνην και δεν έχουν µάθει ότι συ είσαι ο
Κυριος, ο οποίος συντρίβστους πολέµους και χαρίζεις νίκας.
Ιουδ. 9,8  Κύριος όνοµά σοι· σύ ράξον αυτών την ισχύν εν δυνάµει σου και κάταξον το κράτος αυτών εν τώ θυµώ σου·
εβουλεύσαντο γάρ βεβηλώσαι τα άγιά σου, µιάναι το σκήνωµα της καταπαύσεως τού ονόµατος της δόξης σου και
καταβαλείν σιδήρω κέρας θυσιαστηρίου σου.
Ιουδ. 9,8  Κυριος είναι το όνοµά σου. Συ λοιπόν, Κυριε, διάρρηξε και κατακουρέλιασε την δύναµίν των εν τη απείρω σου
δυνάµει και σύντριψε την ισχύν των επάνω στον δίκαιον θυµόν σου. Διότι αυτοί εσκέφθησαν και απεφάσισαν να
βεβηλώσουν τον ναόν σου, να µιάνουν την ιεράν Σκηνήν σου, όπου το πανένδοξον Ονοµά σου υµνολογείται, και µε τα ξίφη
των να συντρίψουν το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων σου.
Ιουδ. 9,9  βλέψον εις υπερηφανίαν αυτών, απόστειλον την οργήν σου εις κεφαλάς αυτών, δός εν χειρί µου της χήρας ό
διενοήθην κράτος.
Ιουδ. 9,9  Ιδε, Κυριε, την αλαζονίαν των, εξαπόστειλε την οργήν σου επάνω εις τα κεφάλια των και δώσε στο χέρι εµού της
χήρας την δύναµιν να πράξω εκείνο τα µεγάλο έργον, το οποίον εσκέφθην.
Ιουδ. 9,10   πάταξον δούλον εκ χειλέων απάτης µου επ άρχοντι και άρχοντα επί θεράποντι αυτού, θραύσον αυτών το
ανάστηµα εν χειρί θηλείας·
Ιουδ. 9,10  Με τα απατηλά λόγια, που θα βγουν από τα χείλη µου, πλήξε δούλον µε τον αφέντην του και αρχηγόν µε τον
υπηρέτην του, σύντριψε την αλαζονείαν των µε το χέρι µιας γυναικός.
Ιουδ. 9,11   ου γάρ εν πλήθει το κράτος σου, ουδέ η δυναστεία σου εν ισχύουσιν, αλλά ταπεινών εί Θεός, ελαττόνων εί
βοηθός, αντιλήπτωρ ασθενούντων, απεγνωσµένων σκεπαστής, απηλπισµένων σωτήρ.
Ιουδ. 9,11  Διότι η δύναµίς σου δε καταβάλλεται ποτέ από το πλήθος των στρατιωτών , ούτε η κυριαρχία σου από τους
ισχυρούς άνδρας. Συ είσαι ο Θεός των ταπεινών, ο βοηθός εκείνων οι οποίοι υστερούν εις δύναµιν, ο αντιλήπτωρ των
ασθενών, ο προστάτης των αποκαρδιωµένων, ο σωτήρ των απελπισµένων.
Ιουδ. 9,12   ναί ναί ο Θεός τού πατρός µου και Θεός κληρονοµίας Ισραήλ, δέσποτα των ουρανών και της γής, κτίστα των
υδάτων, βασιλεύ πάσης κτίσεώς σου, σύ εισάκουσον της δεήσεώς µου
Ιουδ. 9,12  Ναι, ναι, ω Θεέ των πατέρων µου, Θεέ της κληρονοµίας του Ισραήλ, Δέσποτα του ουρανού και της γης, Δηµιουργέ
των υδάτων, Βασιλεύ όλης της κτίσεως, συ, Κυριε, άκουσε την δέησίν µου
Ιουδ. 9,13   και δός λόγον µου και απάτην εις τραύµα και µώλωπα αυτών, οί κατά της διαθήκης σου και οίκου ηγιασµένου
σου και κορυφής Σιών και οίκου κατασχέσεως υιών σου εβουλεύσαντο σκληρά.
Ιουδ. 9,13  και δώσε εις το στόµα µου λόγια απατηλά εις όλεθρον και καταστροφήν αυτών, οι οποίοι εσκέφθησαν και
απεφάσισαν τροµερά εναντίον της διαθήκης σου, του ηγιασµένου ναού σου, του λόφου της Σιών, της κατοικίας των ιδικών
σου υιών.
Ιουδ. 9,14   και ποίησον επί πάν το έθνος σου, και πάσης φυλής επίγνωσιν τού ειδήσαι ότι σύ εί ο Θεός πάσης δυνάµεως και
κράτους, και ουκ έστιν άλλος υπερασπίζων τού γένους Ισραήλ, ει µη σύ.
Ιουδ. 9,14  Και δώσε, Κυριε, όπως ο λαός σου και κάθε φυλή της γης αναγνωρίση και µάθη ότι συ είσαι ο Θεός πάσης
δυνάµεως και ισχύος και ότι δεν υπάρχει άλλος, ο οποίος να υπερασπίζεται αποτελεσµατικώς τα γένος των Ισραηλιτών ει
µη µόνον συ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ιουδ. 10,1   Καί εγένετο ως επαύσατο βοώσα προς τον Θεόν Ισραήλ και συνετέλεσε πάντα τα ρήµατα ταύτα,
Ιουδ. 10,1  Οταν έπαυσεν η Ιουδίθ να προσεύχεται από βάθους καρδίας προς τον Θεόν του Ισραήλ και ετελείωσεν όλα αυτά
τα λόγια,
Ιουδ. 10,2   και ανέστη από της πτώσεως και εκάλεσε την άβραν αυτής και κατέβη εις τον οίκον, εν ώ διέτριβεν εν αυτώ εν
ταίς ηµέραις των σαββάτων και εν ταίς εορταίς αυτής·



Ιουδ. 10,2  εσηκώθη από το έδαφος, όπου είχε πέσει πρηνής, εκάλεσε την θεραπαινίδα της και κατέβηκε εις τα
διαµερίσµατά της, εις τα οποία παρέµενε κατά τας ηµέρας των Σαββάτων και κατά τας άλλας εορτάς.
Ιουδ. 10,3   και περιείλατο τον σάκκον, ον ενεδεδύκει, και εξεδύσατο τα ιµάτια της χηρεύσεως αυτής και περιεκλύσατο το
σώµα ύδατι και εχρίσατο µύρω παχεί και διέταξε τας τρίχας της κεφαλής αυτής και επέθετο µίτραν επ αυτής και
ενεδύσατο τα ιµάτια της ευφροσύνης αυτής, εν οίς εστολίζετο εν ταίς ηµέραις της ζωής τού ανδρός αυτής Μανασσή,
Ιουδ. 10,3  Εκεί έβγαλε τον σάκκον, τον οποίον είχεν ενδυθή, έβγάλε τα ενδύµατα της χηρείας της, έλουσε το σώµα της µε
ύδωρ και το ήλειψε µε πλούσιον µύρον. Εκτένισε κατά τρόπον ωραίον τας τρίχας της κεφαλής της, έβαλε µανδήλιον επάνω
εις αυτήν, εφόρεσε τα εορταστικά ενδύµατα της χαράς της, µε τα οποία εστολίζετο κατά τας ηµέρας που εζούσεν ο άνδρας
της ο Μανασσής.
Ιουδ. 10,4 και έλαβε σανδάλια εις τους πόδας αυτής και περιέθετο τους χλιδώνας και τα ψέλλια και τους δακτυλίους και τα
ενώτια και πάντα τον κόσµον αυτής και εκαλλωπίσατο σφόδρα εις απάτησιν οφθαλµών ανδρών, όσοι αν ίδωσιν αυτήν.
Ιουδ. 10,4  Εφόρεσε σανδάλια εις τα πόδια της, έβαλε εις τα χέρια της βραχιόλια, δακτυλίδια και τα άλλα κοσµήµατα,
σκουλαρίκια εις τα αυτιά της και όλον τον στολισµόν της και εκαλλωπίσθη πάρα πολύ , δια να εξαπατήση και
αποπλανήση τους οφθαλµούς των ανδρών, όσοι θα την έβλεπον.
Ιουδ. 10,5   και έδωκε τή άβρα αυτής ασκοπυτίνην οίνου και καψάκην ελαίου και πήραν επλήρωσεν αλφίτων και παλάθης
και άρτων καθαρών και περιεδίπλωσε πάντα τα αγγεία αυτής και επέθηκεν επ αυτή.
Ιουδ. 10,5  Εδωσεν εις την θεραπαινίδα της ένα ασκί µε οίνον και µίαν ύδριαν µε λάδι. Εγέµισε µε άρτον από κριθήν και µε
σύκα και µε καθαρόν άρτον ένα σάκκον, εδίπλωσεν όλα αυτά εις τας αποσκευάς της και τα εφόρτωσεν εις την θεραπαινίδα
της.
Ιουδ. 10,6   και εξήλθοσαν επί την πύλην της πόλεως Βαιτυλούα και εύροσαν εφεστώτας επ αυτής Οζίαν και τους
πρεσβυτέρους της πόλεως Χαβρίν και Χαρµίν.
Ιουδ. 10,6  Η Ιουδίθ µε την θεραπαινίδα της εξήλθαν εις την πύλην της πόλεως, όπου και συνήντησαν τον Οζίαν και τους
πρεσβυτέρους της πόλεως, τον Χαβρίν και Χαρµίν, οι οποίοι και τας επερίµεναν.
Ιουδ. 10,7   ως δε είδον αυτήν και ήν ηλλοιωµένον το πρόσωπον αυτής και την στολήν µεταβεβληκυίαν αυτής, και
εθαύµασαν επί τώ κάλλει αυτής επί πολύ σφόδρα και είπαν αυτή·
Ιουδ. 10,7  Οταν δε την είδαν µε το πρόσωπόν της αλλοιωµένον και ωραιότατον και αλλαγµένην την στολήν της χηρείας
της µε στολήν λαµπράν, εθαύµασαν την ωραιότητά της πάρα πολύ και της είπαν·
Ιουδ. 10,8   ο Θεός ο Θεός των πατέρων ηµών δώη σε εις χάριν και τελειώσαι τα επιτηδεύµατά σου εις γαυρίαµα υιών
Ισραήλ και ύψωµα Ιερουσαλήµ. και προσεκύνησε τώ Θεώ
Ιουδ. 10,8  “Ο Θεός, ο Θεός των πατέρων µας ευχόµεθα να σου δώση χάριν, ώστε να φέρης εις πέρας το έργον σου εις
έπαινον των Ισραηλιτών και δόξαν της Ιερουσαλήµ”. Αυτή προσεκύνησε τον Θεόν
Ιουδ. 10,9   και είπε προς αυτούς· επιτάξατε ανοίξαί µοι την πύλην της πόλεως, και εξελεύσοµαι εις τελείωσιν των λόγων, ών
ελαλήσατε µετ εµού· και συνέταξαν τοίς νεανίσκοις ανοίξαι αυτή καθότι ελάλησε.
Ιουδ. 10,9  και τους είπε· “διατάξατε να µου ανοίξουν την πύλην της πόλεως, να εξέλθω και να φέρω εις πέρας τα έργα, δια
τα οποία είχατε οµιλήσει µαζή µου”. Εκείνοι διέταξαν τους νεαρούς φρουρούς της θύρας να ανοίξουν εις αυτήν, όπως αυτή
είχεν είπει.
Ιουδ. 10,10  και εποίησαν ούτως. και εξήλθεν Ιουδίθ, αυτή και η παιδίσκη αυτής µετ αυτής· απεσκόπευον δε αυτήν οι άνδρες
της πόλεως έως ού κατέβη το όρος, έως διήλθε τον αυλώνα και ουκέτι εθεώρουν αυτήν.
Ιουδ. 10,10     Οι νεαροί θυρωροί έκαµαν, όπως διετάχθησαν. Η Ιουδίθ εξήλθεν, αυτή και η θεραπαινίδα της. Οι δε άνδρες
της πόλεως Βαιτυλούα την παρετήρουν, µέχρις ότου εκείνη κατέβη το όρος, έφθασεν εις την κοιλάδα, οπότε και δεν την
έβλεπον πλέον.
Ιουδ. 10,11  και επορεύοντο εν τώ αυλώνι εις ευθείαν, και συνήντησεν αυτή προφυλακή των Ασσυρίων.
Ιουδ. 10,11     Η Ιουδίθ, συνοδευοµένη από την θεραπαινίδα της, εβάδιζεν εις την κοιλάδα κατ' ευθείαν, οπότε την συνήντησε
µία προφυλακή των Ασσυρίων.
Ιουδ. 10,12  και συνέλαβον αυτήν και επηρώτησαν· τίνων εί και πόθεν έρχη και που πορεύη; και είπε· θυγάτηρ ειµί των
Εβραίων και αποδιδράσκω από προσώπου αυτών, ότι µέλλουσι δίδοσθαι υµίν εις κατάβρωµα·
Ιουδ. 10,12     Οι άνδρες του φυλακίου τούτου την συνέλαβαν και την ηρώτησαν· “από ποίους είσαι; Από που έρχεσαι; Που
πηγαίνεις;” Εκείνη απήντησεν. “Εγώ είµαι κόρη των Εβραίων και εδραπέτευσα από αυτούς, διότι πρόκειται αυτοί να
παραδοθούν εις σας εις λεηλασίαν και διαρπαγήν.
Ιουδ. 10,13  καγώ έρχοµαι εις το πρόσωπον Ολοφέρνου αρχιστρατήγου δυνάµεως υµών τού αναγγείλαι ρήµατα αληθείας
και δείξω πρό προσώπου αυτού οδόν, καθ ήν πορεύσεται και κυριεύσει πάσης της ορεινής, και ου διαφωνήσει των ανδρών
αυτού σάρξ µία ουδέ πνεύµα ζωής.
Ιουδ. 10,13     Εγώ έρχοµαι, δια να ίδω προσωπικώς τον Ολοφέρνην τον αρχιστράτηγον των δυνάµεων σας, να
γνωστοποιήσω εις αυτόν λόγους αληθείας και να φανερώσω ενώπιον του την οδόν, την οποίαν πρέπην να ακολουθήση,
δια να καταλάβη όλην την ορεινήν περιοχήν µας, χωρίς από τους άνδρας του στρατού του να πάθη κανείς τίποτε, χωρίς να
σβήση ούτε µία ζωη”.
Ιουδ. 10,14  ως δε ήκουσαν οι άνδρες τα ρήµατα αυτής και κατενόησαν το πρόσωπον αυτής -και ήν εναντίον αυτών
θαυµάσιον τώ κάλλει σφόδρα- και είπαν προς αυτήν·
Ιουδ. 10,14     Οταν οι άνδρες του φυλακίου εκείνου ήκουσαν αυτούς τους λόγους και παρετήρησαν το πρόσωπόν της- το
οποίον εφάνη στους οφθαλµούς των, όπως και ήτο, θαυµάσιον και ωραιότατον- είπαν προς αυτήν·
Ιουδ. 10,15  σέσωκας την ψυχήν σου σπεύσασα καταβήναι εις πρόσωπον τού κυρίου ηµών· και νύν πρόσελθε επί την
σκηνήν αυτού, και αφ ηµών προπέµψουσί σε, έως παραδώσουσί σε εις τας χείρας αυτού·
Ιουδ. 10,15     “Συ έχεις σώσει τώρα την ζωήν σου, που έσπευσες να έλθης και να παρουσιασθής ενώπιον του κυρίου µας.
Τωρα πήγαινε εις την σκηνήν του. Από ηµάς θα σε συνοδεύσουν µερικοί, µέχρις ότου σε παραδώσουν εις τα χέρια του.
Ιουδ. 10,16  εάν δε στής εναντίον αυτού, µη φοβηθής τή καρδία σου, αλλά ανάγγειλον κατά τα ρήµατά σου, και εύ σε
ποιήσει.
Ιουδ. 10,16     Οταν δε σταθής ενώπιόν του, µη ταραχθή η καρδία σου, αλλά ανάγγειλε εις αυτόν εκείνα τα οποία είπες, και



αυτός θα δειχθή γενναιόδωρος προς σε”.
Ιουδ. 10,17  και επέλεξαν εξ αυτών άνδρας εκατόν και παρέζευξαν αυτή και τή άβρα αυτής, και ήγαγον αυτάς επί την
σκηνήν Ολοφέρνου.
Ιουδ. 10,17     Εξέλεξαν από την φρουράν των εκατόν άνδρας, έβαλαν εις την άµαξαν αυτήν και την θεραπαινίδα της και
έτσι την ωδήγησαν εις την σκηνήν του Ολοφέρνου.
Ιουδ. 10,18  και εγένετο συνδροµή πάση τή παρεµβολή, διεβοήθη γάρ εις τα σκηνώµατα η παρουσία αυτής· και ελθόντες
εκύκλουν αυτήν ως ειστήκει έξω της σκηνής Ολοφέρνου, έως προσήγγειλαν αυτώ περί αυτής.
Ιουδ. 10,18     Γυρω δε από την σκηνήν του Ολοφέρνου έγινε συρροή ανδρών από όλον το στρατόπεδον, διότι διεδόθη και
εγνωστοποιήθη η παρουσία της εις τας σκηνάς των στρατιωτών. Ηλθον, λοιπόν, αυτοί και την περιεκύκλωσαν, καθ' ον
χρόνον ήτο ορθία έξω από την σκηνήν του Ολοφέρνου, µέχρις ότου ανήγγειλαν εις εκείνον τα περί αυτής.
Ιουδ. 10,19  και εθαύµαζον επί τώ κάλλει αυτής και εθαύµαζον τους υιούς Ισραήλ απ αυτής, και είπεν έκαστος προς τον
πλησίον αυτού· τις καταφρονήσει τού λαού τούτου, ός έχει εν εαυτώ γυναίκας τοιαύτας; ότι ου καλόν εστιν υπολείπεσθαι εξ
αυτών άνδρα ένα, οί αφεθέντες δυνήσονται κατασοφίσασθαι πάσαν την γήν.
Ιουδ. 10,19     Ολοι δε εθαύµαζαν την ωραιότητά της και εξ αιτίας αυτής εθαύµαζαν και τους Ισραηλίτας και έλεγεν ο ένας
προς τον άλλον· “ποιός θα ηµπορέση να καταφρονήση τον λαόν αυτόν, ο οποίος έχει εις τας τάξστου τέτοιας γυναίκας; Δεν
είναι λοιπόν καθόλου καλόν να παραµείνη εις την ζωήν ούτε ένας άνδρας από αυτούς , διότι αυτοί µένοντες ελεύθεροι θα
ηµπορέσουν να καταδολιευθούν και να υποτάξουν όλην την χώραν”.
Ιουδ. 10,20  και εξήλθον οι παρακαθεύδοντες Ολοφέρνη και πάντες οι θεράποντες αυτού και εισήγαγον αυτήν εις την
σκηνήν.
Ιουδ. 10,20    Εβγήκαν οι άνδρες της φρουράς του Ολοφέρνου και όλοι οι δούλοι του και ωδήγησαν την Ιουδίθ εντός της
σκηνής.
Ιουδ. 10,21  και ήν Ολοφέρνης αναπαυόµενος επί της κλίνης αυτού εν τώ κωνωπείω, ό ήν εκ πορφύρας και χρυσίου και
σµαράγδου και λίθων πολυτελών καθυφασµένων.
Ιουδ. 10,21     Ο Ολοφέρνης ανεπαύετο επάνω εις την κλίνην του, η οποία εσκεπάζετο από κουνουπιέραν, αυτή δε η
κουνουπιέρα ήτο κατασκευασµένη από πορφύραν εις την οποίαν είχαν υφανθή χρυσίον, σµάραγδοι και άλλοι πολύτιµοι
λίθοι.
Ιουδ. 10,22  και ανήγγειλαν αυτώ περί αυτής, και εξήλθεν εις το προσκήνιον, και λαµπάδες αργυραί προάγουσαι αυτού.
Ιουδ. 10,22    Οι της προσωπικής φρουράς του Ολοφρνου ανήγγειλαν εις αυτόν τα περί αυτής. Ο Ολοφέρνης εβγήκεν εις την
προ της σκηνής αυλήν, ενώ έµπρος από αυτόν προηγούντο αργυραί λυχνίαι.
Ιουδ. 10,23  ως δε ήλθε κατά πρόσωπον αυτού Ιουδίθ και των θεραπόντων αυτού, εθαύµασαν πάντες επί τώ κάλλει τού
προσώπου αυτής· και πεσούσα επί πρόσωπον προσεκύνησεν αυτώ, και ήγειραν αυτήν οι δούλοι αυτού.
Ιουδ. 10,23    Μολις δε η Ιουδίθ παρουσιάσθηκε ενώπιον αυτού και ενώπιον των άλλων υπηρετών του, όλοι εθαύµασαν το
κάλλος του προσώπου της. Εκείνη έπεσε µε τα πρόσωπον κατά γης και προσεκύνησε τον Ολοφέρνην. Οι δε δούλοι του
Ολοφέρνου την εσήκωσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ιουδ. 11,1   Καί είπε προς αυτήν Ολοφέρνης· θάρσησον, γύναι, µη φοβηθής τή καρδία σου, ότι εγώ ουκ εκάκωσα άνθρωπον,
όστις ηρέτικε δουλεύειν βασιλεί Ναβουχοδονόσορ πάσης της γής.
Ιουδ. 11,1  Ο Ολοφέρνης είπε προς αυτήν· “έχε θάρρος, ω γύναι, και ας µη ταράττεται η καρδία σου, διότι εγώ ούτε έβλαψα
ούτε πρόκειται να βλάψω άνθρωπον, ο οποίος εξέλεξε και απεφάσισε να υπηρετή τον Ναβουχοδονόσορα τον βασιλέα
πάσης της γης.
Ιουδ. 11,2   και νύν ο λαός σου ο κατοικών την ορεινήν, ει µη εφαύλισάν µε, ουκ αν ήρα το δόρυ µου επ αυτούς, αλλ αυτοί
εαυτοίς εποίησαν ταύτα.
Ιουδ. 11,2  Και τώρα δεν θα εσήκωνα το δόρυ µου ούτε εναντίον του λαού σου, ο οποίος κατοικεί εις την ορεινήν περιοχήν,
εάν αυτός δεν επεριφρονούσε εµέ. Αλλά αυτοί έγιναν αιτία και αφορµή δι' όλα τα εναντίον των κακά.
Ιουδ. 11,3   και νύν λέγε µοι τίνος ένεκεν απέδρας απ αυτών και ήλθες προς ηµάς; ήκεις γάρ εις σωτηρίαν· θάρσει, εν τή
νυκτί ταύτη ζήση και εις το λοιπόν·
Ιουδ. 11,3  Και τώρα λέγε µου, δια ποίαν αιτίαν εδραπέτευσες από αυτούς και ήλθες προς ηµάς; Διότι έχεις έλθει προφανώς,
δια να εύρης σωτηρίαν. Εχε θάρρος, διότι οχι µόνον αυτήν την νύκτα θα ζήσης, αλλά και όλον τον άλλον χρόνον της ζωής
σου.
Ιουδ. 11,4   ου γάρ εστιν ός αδικήσει σε, αλλ εύ σε ποιήσει καθά γίνεται τοίς δούλοις τού κυρίου µου βασιλέως
Ναβουχοδονόσορ.
Ιουδ. 11,4  Κανείς δεν πρόκειται να σε βλάψη, αλλά καθένας θα προσπαθήση να κάµη καλόν εις σε, όπως συµβαίνει στους
δούλους του κυρίου µου, του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ”.
Ιουδ. 11,5   και είπε προς αυτόν Ιουδίθ· δέξαι τα ρήµατα της δούλης σου, και λαλησάτω η παιδίσκη σου κατά πρόσωπόν
σου, και ουκ αναγγελώ ψεύδος τώ κυρίω µου εν τή νυκτί ταύτη.
Ιουδ. 11,5  Η Ιουδίθ είπε τότε προς αυτόν· “δέξου τα λόγια της δούλης σου και ας δώσής την άδειαν να οµιλήση η δούλη σου
προσωπικώς εις σε. Δεν θα είπω κανένα ψεύδος εις σε τον κύριόν µου κατά την νύκτα αυτήν.
Ιουδ. 11,6   και εάν κατακολουθήσης τοίς λόγοις της παιδίσκης σου, τελείως πράγµα ποιήσει µετά σού ο Θεός, και ουκ
αποπεσείται ο κύριός µου των επιτηδευµάτων αυτού·
Ιουδ. 11,6  Εάν συ, ακολουθήσης πιστώς τους λόγους της δούλης σου, ο Θεός θα φέρη εις πέρας δια σου µέγα έργον, και έτσι
ο κύριός µου δεν θα αποτύχη, εις εκείνα τα οποία επιδιώκει.
Ιουδ. 11,7   ζή γάρ βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ πάσης της γής και ζή το κράτος αυτού, ός απέστειλέ σε εις κατόρθωσιν
πάσης ψυχής, ότι ου µόνον άνθρωποι διά σε δουλεύουσιν αυτώ, αλλά και τα θηρία τού αγρού και τα κτήνη και τα πετεινά
τού ουρανού διά της ισχύος σου ζήσονται επί Ναβουχοδονόσορ και πάντα τον οίκον αυτού·
Ιουδ. 11,7  Ορκίζοµαι εις την ζωήν του Ναδουχοδονόσορος, του βασιλέως όλης της γης, ορκίζοµαι επίσης εις την δύναµιν
αυτού, ο οποίος σε έστειλε να ανορθώσης και διατηρήσης κάθε ψυχήν, ότι όχι µόνον άνθρωποι δια µέσου σου θα τον



υπηρετήσουν, αλλά και τα θηρία του αγρού και τα κτήνη και τα πτηνά του ουρανού, χάρις εις την ιδικήν σου δύναµιν, θα
ζήσουν προς χάριν και εξυπηρέτησιν του Ναβουχοδονόσορος και όλου του οίκου του.
Ιουδ. 11,8   ηκούσαµεν γάρ την σοφίαν σου και τα πανουργεύµατα της ψυχής σου, και ανηγγέλη πάση τή γη ότι σύ µόνος
αγαθός εν πάση βασιλεία και δυνατός εν επιστήµη και θαυµαστός εν στρατεύµασι πολέµου.
Ιουδ. 11,8  Διότι ηµείς ηκούσαµεν την σοφίαν σου και τας ευφυείς επινοήσεις της διανοίας σου . Εγινε γνωστόν εις όλην την
γην, ότι συ µόνος είσαι αγαθός εις όλην την βασιλείαν και δυνατός εις την γνώσιν και αξιοθαύµαστος εις την
στρατιωτικήν τέχνην του πολέµου.
Ιουδ. 11,9   και νύν ο λόγος, ον ελάλησεν Αχιώρ εν τή συνεδρία σου, ηκούσαµεν τα ρήµατα αυτού, ότι περιεποιήσαντο αυτόν
οι άνδρες Βαιτυλούα, και ανήγγειλεν αυτοίς πάντα, όσα εξελάλησε παρά σοί.
Ιουδ. 11,9  Επί πλέον επληροφορήθηµεν και όλα τα λόγια, τα οποία ο Αχιώρ ελάλησε κατά την συνεδρίαν σου, εµάθαµεν
όλους τους λόγους αυτού και οι άνδρες της Βαιτυλούα τον περιποιήθησαν, διότι αυτός ανήγγειλεν εις αυτούς, όσα είχεν
είπει προς σε.
Ιουδ. 11,10  διό, δέσποτα κύριε, µη παρέλθης τον λόγον αυτού, αλλά κατάθου αυτόν εν τή καρδία σου, ότι αληθής εστιν· ου
γάρ εκδικάται το γένος ηµών, ου κατισχύει ροµφαία επ αυτούς, εάν µη αµάρτωσιν εις τον Θεόν αυτών.
Ιουδ. 11,10     Δια τούτο, δέσποτα κύριε, µη αντιπαρέλθης και καταφρονήσης τον λόγον του, αλλά κατάθεσέ τον βαθειά
µέσα εις την καρδιά σου, διότι είναι αληθής. Οι Ισραηλίται του γένους µου δεν είναι δυνατόν να τιµωρηθούν, ούτε θα
υπερισχύση εναντίον αυτών ροµφαία, εάν δεν αµαρτήσωσι ενώπιον του Θεού των.
Ιουδ. 11,11  και νύν, ίνα µη γένηται ο κύριός µου έκβολος και άπρακτος και επιπεσείται θάνατος επί πρόσωπον αυτών, και
κατελάβετο αυτούς αµάρτηµα, εν ώ παροργιούσι τον Θεόν αυτών, οπηνίκα αν ποιήσωσιν ατοπίαν·
Ιουδ. 11,11  Και τώρα, δια να µη απέλθη ο κύριός µου άπρακτος και γνωρίση αποτυχίαν, δια να επιπέση δε θάνατος
εναντίον όλων αυτών, πρέπει να παρασυρθούν αυτοί εις κάποιο αµάρτηµα, δια του οποίου θα παροργίσουν τον Θεόν των.
Και θα τον παροργίσουν, όταν διαπράξουν ατόπηµα.
Ιουδ. 11,12  επεί γάρ εξέλιπεν αυτούς τα βρώµατα και εσπανίσθη πάν ύδωρ, εβουλεύσαντο επιβαλείν τοίς κτήνεσιν αυτών
και πάντα, όσα διεστείλατο αυτοίς ο Θεός εν τοίς νόµοις αυτού µη φαγείν, διέγνωσαν δαπανήσαι.
Ιουδ. 11,12     Επειδή δε έλειψαν πλέον από αυτούς τα φαγητά, το δε νερό είναι πολύ σπάνιον, απεφάσισαν να βάλουν χέρι εις
τα κτήνη των και εις όλα εκείνα τα ζώα, τα οποία ο Θεός απηγόρευσεν εις αυτούς, δια των νόµων του, να τρώγουν, αυτά
λοιπόν απεφάσισαν αυτοί να τα φάγουν.
Ιουδ. 11,13  και τας απαρχάς τού σίτου και τας δεκάτας τού οίνου και τού ελαίου, ά διεφύλαξαν αγιάσαντες τοίς ιερεύσι τοίς
παρεστηκόσιν εν Ιερουσαλήµ απέναντι τού προσώπου τού Θεού ηµών, κεκρίκασιν εξαναλώσαι, ών ουδέ ταίς χερσίν
καθήκεν άψασθαι ουδένα των εκ τού λαού.
Ιουδ. 11,13  Αλλά και τας απαρχάς των σιτηρών και τα δέκατα του οίνου και του ελαίου, τα οποία είχαν προορίσει να τα
παραδώσουν στους ιερείς, που ευρίσκονται εις την Ιερουσαλήµ ενώπιον του ναού του Θεού µας, απεφάσισαν να τα
καταναλώσουν· αυτά δια τα οποία απηγορεύετο και να θέσουν καν επάνω των τα χέρια των οι άνθρωποι του λαού.
Ιουδ. 11,14  και απεστάλκασιν εις Ιερουσαλήµ, ότι και οι εκεί κατοικούντες εποίησαν ταύτα, τους µετακοµίσαντας αυτοίς
την άφεσιν παρά της γερουσίας.
Ιουδ. 11,14     Ακόµη αυτοί έστειλαν εις την Ιερουσαλήµ άνδρας, δια να ζητήσουν και λάβουν από την γερουσίαν την άδειαν
να κάµουν αυτάς τας παρανοµίας, διότι και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ έπραξαν το ίδιον.
Ιουδ. 11,15  και έσται ως αν αναγγείλη αυτοίς και ποιήσωσι, δοθήσονταί σοι εις όλεθρον εν τή ηµέρα εκείνη.
Ιουδ. 11,15  Αµέσως δε µόλις αναγγελθή εις αυτούς η άδεια της παρανοµίας και υποπέσουν εις την παρανοµίαν αυτήν, τότε
θα παραδοθούν οι Ισραηλίται προς καταστροφήν, την ιδίαν εκείνην ηµέραν.
Ιουδ. 11,16  όθεν εγώ η δούλη σου επιγνούσα ταύτα πάντα απέδρων από προσώπου αυτών, και επέστειλέ µε ο Θεός ποιήσαι
µετά σού πράγµατα, εφ οίς εκστήσεται πάσα η γη, όσοι εάν ακούσωσιν αυτά.
Ιουδ. 11,16     Οθεν εγώ, η δούλη σου, επειδή έµαθα όλα αυτά, εδραπέτευσα από αυτούς. Και ο Θεός µε έστειλε να επιτελέσω
µαζή µε σε έργα, δια τα οποία θα εκπλαγούν όλοι οι άνθρωποι, όσοι θα τα µάθουν.
Ιουδ. 11,17  ότι η δούλη σου θεοσεβής εστι και θεραπεύουσα νυκτός και ηµέρας τον Θεόν τού ουρανού· και νύν µενώ παρά
σοί, κύριέ µου, και εξελεύσεται η δούλη σου κατά την νύκτα εις την φάραγγα και προσεύξοµαι προς τον Θεόν , και ερεί µοι
πότε εποίησαν τα αµαρτήµατα αυτών.
Ιουδ. 11,17  Θα κατορθώσω δε αυτά, διότι εγώ η δούλη σου είµαι ευσεβής και λατρεύω νύκτα και ηµέραν τον Θεόν του
ουρανού. Και τώρα θα µένω πλησίον σου, κύριέ µου, θα εξερχωµαι όµως την νύκτα εις κάποιαν φάραγγα, θα προσεύχωµαι
στον Θεόν µου, ο οποίος θα µου πη πότε οι Ισραηλίται διέπραξαν αυτά τα αµαρτήµατα.
Ιουδ. 11,18  και ελθούσα προσανοίσω σοι, και εξελεύση σύν πάση τή δυνάµει σου, και ουκ έστιν ός αντιστήσεταί σοι εξ
αυτών.
Ιουδ. 11,18     Εγώ δε θα έλθω αµέσως, να καταστήσω εις σε γνωστόν τούτο. Τοτε δε συ θα εκστρατεύσης µε όλον τον
στρατόν σου και κανείς από αυτούς δεν θα ηµπορέση να αντισταθή εναντίον σου.
Ιουδ. 11,19  και άξω σε διά µέσου της Ιουδαίας έως τού ελθείν απέναντι Ιερουσαλήµ και θήσω τον δίφρον σου εν µέσω
αυτής, και άξεις αυτούς ως πρόβατα, οίς ουκ έστι ποιµήν, και ου γρύξει κύων τή γλώσση αυτού απέναντί σου, ότι ταύτα
ελαλήθη µοι κατά πρόγνωσίν µου και απηγγέλη µοι, και απεστάλην αναγγείλαί σοι.
Ιουδ. 11,19     Εγώ τότε θα σε οδηγήσω δια µέσου της Ιουδαίας έως εις την Ιερουσαλήµ και θα τοποθετήσω τον θρόνον σου
εν µέσω αυτής. Θα οδηγήσης τους Ισραηλίτας ωσάν πρόβατα, εις τα οποία δεν υπάρχει πλέον ποιµήν. Ούτε σκυλί θα
γρυλίση µε την γλώσσαν του εναντίον σου. Αυτά έγιναν εις εµέ γνωστά δι' αποκαλύψεως και έχω αποσταλή να τα
αναγγείλω και εις σε”.
Ιουδ. 11,20  και ήρεσαν οι λόγοι αυτής εναντίον Ολοφέρνου και εναντίον πάντων των θεραπόντων αυτού, και εθαύµασαν
επί τή σοφία αυτής και είπαν·
Ιουδ. 11,20     Αυτοί οι λόγοι ήρεσαν στον Ολοφέρνην και εις όλους τους αυλικούς του. Εθαύµασαν δε την σοφίαν αυτής της
γυναικός και είπαν·
Ιουδ. 11,21  ουκ έστι τοιαύτη γυνή απ άκρου έως άκρου της γής καλώ προσώπω και συνέσει λόγων .
Ιουδ. 11,21     “Αλλη γυνή, τόσον ωραία στο πρόσωπον και µε τόσον σοφούς λόγους, όπως αυτή, δεν υπάρχει από το ένα



άκρον της γης µέχρι το άλλο”.
Ιουδ. 11,22 και είπε προς αυτήν Ολοφέρνης· εύ εποίησεν ο Θεός αποστείλας σε έµπροσθεν τού λαού τού γενηθήναι εν χερσίν
ηµών κράτος, εν δε τοίς φαυλίσασι τον κύριόν µου απώλειαν.
Ιουδ. 11,22     Ο Ολοφέρνης απήντησε προς αυτήν· “πολύ καλά έκαµεν ο Θεός, που σε έστειλε προ του λαού σου, δια να
περιέλθη εις τα χέρια µας η νίκη, η δε απώλεια και ο όλεθρος εις εκείνους, οι οποίοι κατεφρόνησαν τον κύριόν µου, τον
Ναβουχοδονόσορα.
Ιουδ. 11,23  και νύν αστεία εί σύ εν τώ είδει σου και αγαθή εν τοίς λόγοις σου· ότι εάν ποιήσης καθά ελάλησας, ο Θεός σου
έσται µου Θεός, και σύ εν οίκω βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καθήση και έση ονοµαστή παρά πάσαν την γήν.
Ιουδ. 11,23     Και τώρα πρέπει να οµολογήσω ότι συ είσαι ωραία κατά την µορφήν και σοφή στους λόγους σου. Εάν λοιπόν
κάµης όπως είπες, ο Θεός σου θα είναι Θεός µου και συ θα εγκατασταθής στον οίκον του Ναβουχοδονόσορος και θα γίνης
ονοµαστή εις όλην την γην”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ιουδ. 12,1   Καί εκέλευσεν εισαγαγείν αυτήν ού ετίθετο τα αργυρώµατα αυτού και συνέταξε καταστρώσαι αυτή από των
οψοποιηµάτων αυτού και τού οίνου αυτού πίνειν.
Ιουδ. 12,1  Κατόπιν ο Ολοφέρνης διέταξε να οδηγήσουν αυτήν εκεί, όπου ήσαν αποτεθειµένα και φυλαγµένα τα αργυρά
κοσµήµατα και σκεύη. Διέταξε δε να στρώσουν κατά γης δι' αυτήν στρώµατα παραγεµισµένα και να τρώγη από τα
εκλεκτά φαγητά τα ιδικά του και να πίνη από τον ιδικόν του οίνον.
Ιουδ. 12,2   και είπεν Ιουδίθ· ου φάγοµαι εξ αυτών, ίνα µη γένηται σκάνδαλον, αλλ εκ των ηκολουθηκότων µοι
χορηγηθήσεται.
Ιουδ. 12,2  Η Ιουδίθ όµως απήντησε· “Δεν θα φάγω από αυτά, δια να µην παραβώ το θέληµα του Κυρίου, αλλά θα φάγω από
τα φαγητά εκείνα, τα οποία εγώ εφρόντισα να φέρω µαζή µου”.
Ιουδ. 12,3   και είπε προς αυτήν Ολοφέρνης· εάν δε εκλίπη τα όντα µετά σού, πόθεν εξοίσοµέν σοι δούναι όµοια αυτοίς; ου
γάρ εστι µεθ ηµών εκ τού έθνους σου.
Ιουδ. 12,3  Ηρώτησε δε αυτήν ο Ολοφέρνης, “εάν όµως εξαντληθούν τα φαγητά που έφερες µαζή σου, από που θα
ηµπορέσωµεν να προµηθευθώµεν και να σου φέρωµεν όµοια µε αυτά; Διότι µεταξύ ηµών δεν υπάρχει κανείς από το ιδικόν
σου έθνος”.
Ιουδ. 12,4   και είπεν Ιουδίθ προς αυτόν· ζή η ψυχή σου, κύριέ µου, ότι ου δαπανήσει η δούλη σου τα όντα µετ εµού, έως αν
ποιήση Κύριος εν χειρί µου ά εβουλεύσατο.
Ιουδ. 12,4  Η Ιουδίθ του απήντησεν· “Ορκίζοµαι εις την ζωήν σου, κύριε, ότι εγώ η δούλη σου δεν θα προφθάση να
εξαντλήση εκείνα τα οποία έφερα µαζή µου, έως ότου ο Κυριος δια της χειρός µου πραγµατοποιήση εκείνα τα οποία
απεφάσισε”.
Ιουδ. 12,5   και ηγάγοσαν αυτήν οι θεράποντες Ολοφέρνου εις την σκηνήν, και ύπνωσε µέχρι µεσούσης της νυκτός· και
ανέστη προς την εωθινήν φυλακήν,
Ιουδ. 12,5  Οι δούλοι του Ολοφέρνου την ωδήγησαν εις την σκηνήν, όπου εκοιµήθη µέχρι του µεσονυκτίου. Κατά το
γλυκοχάραµα εξύπνησε
Ιουδ. 12,6   και απέστειλε προς Ολοφέρνην λέγουσα· επιταξάτω δή ο κύριός µου εάσαι την δούλην σου επί προσευχήν
εξελθείν.
Ιουδ. 12,6  και έστειλε προς τον Ολοφέρνην λέγουσα, ας δώση διαταγήν ο κύριός µου να αφήσουν εµέ την δούλην σου να
εξέλθω δια την προσευχήν µου.
Ιουδ. 12,7   και προσέταξεν Ολοφέρνης τοίς σωµατοφύλαξι µη διακωλύειν αυτήν. και παρέµεινεν εν τή παρεµβολή ηµέρας
τρεις, και εξεπορεύετο κατά νύκτα εις την φάραγγα Βαιτυλούα και εβαπτίζετο εν τή παρεµβολή επί της πηγής τού ύδατος·
Ιουδ. 12,7  Ο Ολοφέρνης διέταξε τους σωµατοφύλακάς του να µη την εµποδίζουν. Η Ιουδίθ έµεινεν στο στρατόπεδον των
Ασσυρίων τρεις ηµέρας. Καθε νύκτα εξήρχετο εις την φάραγγα Βαιτυλούα και, όπως εσυνήθιζαν οι Ισραηλίται προ της
προσευχής, ελούετο εις πηγήν ύδατος που ευρίσκετο πλησίον του στρατοπέδου των Ασσυρίων.
Ιουδ. 12,8   και ως ανέβη, εδέετο τού Κυρίου Θεού Ισραήλ κατευθύναι την οδόν αυτής εις ανάστηµα των υιών τού λαού
αυτού.
Ιουδ. 12,8  Καθε δε φοράν, που ανέβαινεν από το λουτρόν, παρακαλούσε Κυριον τον Θεόν του Ισραήλ να κατευοδώση τας
προσπαθείας της δια την περιφρούρησιν και την σωτηρίαν των υιών του λαού του.
Ιουδ. 12,9   και εισπορευοµένη καθαρά παρέµενε τή σκηνή, µέχρις ού προσηνέγκατο την τροφήν αυτής προς εσπέραν.
Ιουδ. 12,9  Οταν δε καθαρά επέστρεφεν, έµενεν εις την σκηνήν της, µέχρις ότου της έφεραν την τροφήν της κατά την
εσπέραν.
Ιουδ. 12,10  και εγένετο εν τή ηµέρα τή τετάρτη, εποίησεν Ολοφέρνης πότον τοίς δούλοις αυτού µόνοις και ουκ εκάλεσεν εις
την χρήσιν ουδένα των προς ταίς χρείαις.
Ιουδ. 12,10     Οταν έφθασεν η τετάρτη ηµέρα, ο Ολοφέρνης παρέθεσε συµπόσιον στους δούλους του µόνον και δεν εκάλεσε
εις αυτό κανένα άλλον από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του.
Ιουδ. 12,11  και είπε Βαγώα τώ ευνούχω, ός ήν εφεστηκώς επί πάντων των αυτού· πείσον δή πορευθείς την γυναίκα την
Εβραίαν ή εστι παρά σοί, τού ελθείν προς ηµάς και φαγείν και πιείν µεθ ηµών·
Ιουδ. 12,11     Είπεν δε στον Βαγώαν τον ευνούχον του, ο οποίος ήτο προϊστάµενος εις όλα τα εις αυτόν ανήκοντα. “Πηγαινε
και πείσε την Εβραίαν αυτήν γυναίκα, η οποία ευρίσκεται πλησίον σου, να έλθη κοντά µας να φάγη και να πίη µαζή µας.
Ιουδ. 12,12  ιδού γάρ αισχρόν τώ προσώπω ηµών, ει γυναίκα τοιαύτην παρήσοµεν ουχ οµιλήσαντες αυτή, ότι εάν ταύτην µη
επισπασώµεθα, καταγελάσεται ηµών.
Ιουδ. 12,12     Διότι θα είναι εντροπή µας, εάν αντιπαρέλθωµεν µε αδιαφορίαν µίαν τέτοιαν γυναίκα και δεν έλθωµεν εις
ένωσιν µε αυτήν. Εάν δεν κατορθώσωµεν να την προσελκύσωµεν, αυτή η ιδία θα µας εµπαίξη και θα µας ειρωνευθή”.
Ιουδ. 12,13  και εξήλθε Βαγώας από προσώπου Ολοφέρνου και εισήλθε προς αυτήν και είπε· µη οκνησάτω δή η παιδίσκη η
καλή αύτη ελθούσα προς τον κύριόν µου δοξασθήναι κατά πρόσωπον αυτού και πιείν µεθ ηµών εις ευφροσύνην οίνον και
γενηθήναι εν τή ηµέρα ταύτη ως θυγάτηρ µία των υιών Ασσούρ, αί παρεστήκασιν εν οίκω Ναβουχοδονόσορ.



Ιουδ. 12,13     Ο Βαγώας εβγήκε από την σκηνήν του Ολοφέρνου, εισήλθεν εις την σκηνήν της Ιουδίθ και της είπε· “συ, η
ωραία και καλή δούλη, δεν πρέπει να βραδύνης να έλθης προς τον κύριόν µου, να τιµηθής και να δοξασθής από αυτόν, να
πίης µαζή µας ευφρόσυνον οίνον και να γίνης έτσι τιµητικώς σαν µία από τας θυγατέρας των Ασσυρίων, αι οποίαι
ευρίσκονται εις τα βασιλικά ανάκτορα του Ναδουχοδονόσορος”.
Ιουδ. 12,14  και είπε προς αυτόν Ιουδίθ· και τις ειµι εγώ αντερούσα τώ κυρίω µου; ότι πάν, ό έσται εν τοίς οφθαλµοίς αυτού
αρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, και έσται τούτο αγαλλίαµα έως ηµέρας θανάτου µου.
Ιουδ. 12,14     Η Ιουδίθ του απήντησε· “και ποιά είµαι εγώ, η οποία θα ηµπορέσω να φέρω αντίρρησιν στον κύριόν µου; Καθε
τι που είναι εις αυτόν αρεστόν, εγώ θα το εκτελέσω αµέσως. Και αυτό θα είναι η χαρά µου µέχρι της ηµέρας του θανάτου
µου”,
Ιουδ. 12,15  και διαναστάσα εκοσµήθη τώ ιµατισµώ και παντί τώ κόσµω τώ γυναικείω, και προσήλθεν η δούλη αυτής και
έστρωσεν αυτή κατέναντι Ολοφέρνου χαµαί τα κώδια, ά έλαβε παρά Βαγώου εις την καθηµερινήν δίαιταν αυτής, εις το
εσθίειν κατακλινοµένην επ αυτών.
Ιουδ. 12,15     Εσηκώθη, εστολήσθη µε τα πλούσια ενδύµατά της και µε όλα τα άλλα γυναικεία της κοσµήµατα. Η δε δούλη
της ήλθε και έστρωσε κάτω δι' αυτήν απέναντι από τον Ολοφέρνην τους τάπητας, τους οποίους είχε πάρει από τον Βαγώαν
δια την καθηµερινήν της χρήσιν, όταν, κατακλινοµένη επάνω εις αυτούς, έτρωγε.
Ιουδ. 12,16  και εισελθούσα ανέπεσεν Ιουδίθ, και εξέστη η καρδία Ολοφέρνου επ αυτήν, και εσαλεύθη η ψυχή αυτού, και ήν
κατεπίθυµος σφόδρα τού συγγενέσθαι µετ αυτής· και ετήρει καιρόν τού απατήσαι αυτήν αφ ής ηµέρας είδεν αυτήν.
Ιουδ. 12,16     Η Ιουδίθ εισήλθε και κατεκλίθη επάνω στους τάπητας. Η καρδία του Ολοφέρνου άναψε δι' αυτήν και όλον του
το εσωτερικόν εσαλεύθη και κατελήφθη από σφοδράν επιθυµίαν να έλθη εις ένωσιν  µε αυτήν. Προσπαθούσε, άλλωστε, να
εύρη την κατάλληλον περίστασιν, δια να την απατήση από την ηµέραν, κατά την οποίαν την είδε.
Ιουδ. 12,17  και είπε προς αυτήν Ολοφέρνης· πίε δή και γενήθητι µεθ ηµών εις ευφροσύνην.
Ιουδ. 12,17     Ο Ολοφέρνης είπε προς αυτήν· “πίε λοιπόν, και ευθύµησε και συ µαζή µας”.
Ιουδ. 12,18  και είπεν Ιουδίθ· πίοµαι δή, κύριε, ότι εµεγαλύνθη το ζήν µου εν εµοί σήµερον παρά πάσας τας ηµέρας της
γενέσεώς µου.
Ιουδ. 12,18     Η Ιουδίθ του απήντησε· “ναι, θα πίω κύριέ µου, διότι σήµερον η ζωη µου θα δοξασθή, περισσότερον από όλας
τας άλλας ηµέρας από της γεννήσεώς µου και εντεύθεν”.
Ιουδ. 12,19  και λαβούσα έφαγε και έπιε κατέναντι αυτού ά ητοίµασεν η δούλη αυτής.
Ιουδ. 12,19     Αυτή, λοιπόν, επήρε, έφαγε και έπιεν ενώπιον του Ολοφέρνου από εκείνα, τα οποία είχεν ετοιµάσει δι' αυτήν η
δούλη της.
Ιουδ. 12,20  και ηυφράνθη Ολοφέρνης απ αυτής και έπιεν οίνον πολύν σφόδρα, όσον ουκ έπιε πώποτε εν ηµέρα µια αφ ού
εγεννήθη.
Ιουδ. 12,20    Ο Ολοφέρνης ηυφράνθη από αυτήν τόσον πολύ, ώστε έπιε πολύν οίνον, όσον δεν είχε πίει ποτέ καµµίαν άλλην
ηµέραν από τότε που εγεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ιουδ. 13,1   Ως δε οψία εγένετο, εσπούδασαν οι δούλοι αυτού αναλύειν. και Βαγώας συνέκλεισε την σκηνήν έξωθεν και
απέκλεισε τους παρεστώτας εκ προσώπου τού κυρίου αυτού, και απώχοντο εις τας κοίτας αυτών· ήσαν γάρ πάντες
κεκοπωµένοι, διά το επί πλείον γεγονέναι τον πότον.
Ιουδ. 13,1  Οταν δε επροχώρησεν η νύκτα, έσπευσαν οι δούλοι του Ολοφέρνου να αποχωρήσουν εις τας σκηνάς των. Ο δε
Βαγώας έκλεισε την σκηνήν απέξω και απεµάκρυνεν από το πρόσωπον του κυρίου του τους παρευρισκοµένους γύρω.
Εκείνοι µετέβησαν εις τας σκηνάς των προς ύπνον, επειδή ήσαν κατάκοποι, διότι είχε παραταθή επί πολύ η µεγάλη
οινοποσία.
Ιουδ. 13,2   υπελείφθη δε Ιουδίθ µόνη εν τή σκηνή, και Ολοφέρνης προπεπτωκώς επί την κλίνην αυτού· ήν γάρ
περικεχυµένος αυτώ ο οίνος.
Ιουδ. 13,2  Εµεινε δε µονή η Ιουδίθ εις την σκηνήν, ο δε Ολοφέρνης είχεν εξαπλωθή εις την κλίνην του, διότι ήτο
κατάβρεκτος από τον πολύν οίνον.
Ιουδ. 13,3   και είπεν Ιουδίθ τή δούλη αυτής στήναι έξω τού κοιτώνος αυτής και επιτηρείν την έξοδον αυτής· καθάπερ καθ
ηµέραν, εξελεύσεσθαι γάρ έφη επί την προσευχήν αυτής· και τώ Βαγώα ελάλησε κατά τα ρήµατα ταύτα.
Ιουδ. 13,3  Η Ιουδίθ είπεν εις την δούλην της να περιµένη έξω από τον κοιτώνα της και να παραφυλάττη την έξοδόν της .
Διότι, είπεν, όπως έκαµνε τας προηγουµένας ηµέρας, έτσι και τώρα επιθυµεί να εξέλθη δια την προσευχήν της. Και στον
Βαγώαν επίσης είπε τα ίδια λόγια.
Ιουδ. 13,4   και απήλθοσαν πάντες εκ προσώπου, και ουδείς κατελείφθη εν τώ κοιτώνι από µικρού έως µεγάλου και στάσα
Ιουδίθ παρά την κλίνην αυτού είπεν εν τή καρδία αυτής· Κύριε ο Θεός πάσης δυνάµεως , επίβλεψον εν τή ώρα ταύτη επί τα
έργα των χειρών µου εις ύψωµα Ιερουσαλήµ·
Ιουδ. 13,4  Οταν όλοι έφυγαν από εµπρός της, και στον κοιτώνα του Ολοφέρνου δεν έµεινε κανείς ούτε µικρός ούτε µεγάλος.
Εσηκώθη η Ιουδίθ, επλησίασε την κλίνην του Ολοφέρνου, είπε από µέσα της προς τον Θεόν· “επίβλεψον, Κυριε, κατά την
ώραν αυτήν εις τα έργα των χειρών µου προς δόξαν της Ιερουσαλήµ·
Ιουδ. 13,5   ότι νύν καιρός αντιλαβέσθαι της κληρονοµίας σου και ποιήσαι το επιτήδευµά µου εις θραύµα εχθρών, οί
επανέστησαν ηµίν.
Ιουδ. 13,5  διότι τώρα είναι καιρός να αναλάβης υπό την προστασίαν σου και να σώσης την κληρονοµίαν σου, βοηθών εµέ
να εκτελέσω το έργον µου, δια να συντρίψω τους εχθρούς, οι οποίοι έχουν επιτεθή εναντίον µας”.
Ιουδ. 13,6   και προσελθούσα τώ κανόνι της κλίνης, ός ήν προς κεφαλής Ολοφέρνου, καθείλε τον ακινάκην αυτού απ αυτού
Ιουδ. 13,6  Η Ιουδίθ επλησίασεν στον στύλον της κλίνης, ο οποίος υψώνετο υπεράνω από την κεφαλήν του Ολοφέρνου,
επήρε από εκεί το ξίφος του,
Ιουδ. 13,7   και εγγίσασα της κλίνης εδράξατο της κόµης της κεφαλής αυτού και είπε· κραταίωσόν µε, ο Θεός Ισραήλ, εν τή
ηµέρα ταύτη.
Ιουδ. 13,7  επλησίασε την κλίνην του και άρπαξε µε τα χέρια την κόµην της κεφαλής του και είπε· “Θεέ του Ισραήλ,



ενίσχυσέ µε κατά την ηµέραν αυτήν”.
Ιουδ. 13,8   και επάταξεν εις τον τράχηλον αυτού δίς εν τή ισχύϊ αυτής και αφείλε την κεφαλήν αυτού απ αυτού,
Ιουδ. 13,8  Επειτα δε εκτύπησε τον τράχηλον του Ολοφέρνου δυό φορές µε όλην της την δύναµιν και απέκοψε από αυτόν
την κεφαλήν του.
Ιουδ. 13,9   και απεκύλισε το σώµα αυτού από της στρωµνής και αφείλε το κωνωπείον από των στύλων . και µετ ολίγον
εξήλθε, και παρέδωκε τή άβρα αυτής την κεφαλήν Ολοφέρνου,
Ιουδ. 13,9  Εκύλισε τα πτώµα από την κλίνην κάτω και αφήρεσε την κουνουπιέραν από τους στύλους της . Επειτα δε από
ολίγον εβγήκε από την σκηνήν, και παρέδωκε εις την δούλην της την κεφαλήν του Ολοφέρνου.
Ιουδ. 13,10  και ενέβαλεν αυτήν εις την πήραν των βρωµάτων αυτής. και εξήλθον αι δύο άµα κατά τον εθισµόν αυτών επί
την προσευχήν· και διελθούσαι την παρεµβολήν εκύκλωσαν την φάλαγγα εκείνην και προσανέβησαν το όρος Βαιτυλούα
και ήλθοσαν προς τας πύλας αυτής.
Ιουδ. 13,10     Εκείνη έβαλε την κεφαλήν στον σάκκον των τροφίµων της. Ετσι δε εξήλθον και αι δύο µαζή, η Ιουδίθ και η
θεραπαινίς της, κατά την συνήθειάν των δια την προσευχήν. Επέρασαν δια µέσου του στρατοπέδου, έκαµαν τον κύκλον
της φάραγγος εκείνης και ανέβησαν στο όρος Βαιτυλούα και ήλθαν εις τας πύλας της πόλεως.
Ιουδ. 13,11  Καί είπεν Ιουδίθ µακρόθεν τοίς φυλάσσουσιν επί των πυλών· ανοίξατε, ανοίξατε δή την πύλην, µεθ ηµών ο Θεός
ο Θεός ηµών ποιήσαι έτι ισχύν εν Ισραήλ κατά κράτος κατά των εχθρών, καθά και σήµερον εποίησε.
Ιουδ. 13,11  Η Ιουδίθ από µακράν εφώναξε τότε στους θυρωρούς, που εφύλασσαν τας θύρας· “ανοίξατε, ανοίξατε αµέσως
την θύραν· µαζή µας είναι ο Θεός, δια να καταστήση γνωστήν και αισθητήν την δύναµίν του υπέρ των Ισραηλιτών και την
ισχύν του εναντίον των εχθρών, όπως έκαµε σήµερον”.
Ιουδ. 13,12  και εγένετο ως ήκουσαν οι άνδρες της πόλεως αυτής την φωνήν αυτής, εσπούδασαν τού καταβήναι εις την
πύλην της πόλεως αυτών και συνεκάλεσαν τους πρεσβυτέρους της πόλεως.
Ιουδ. 13,12     Οταν οι άνδρες της πόλεως ήκουσαν την φωνήν της, έσπευσαν να κατεβούν εις την πύλην της πόλεώς των και
εκάλεσαν τους πρεσβυτέρους της πόλεως.
Ιουδ. 13,13  και συνέδραµον πάντες από µικρού έως µεγάλου, ότι παράδοξον ήν αυτοίς το ελθείν αυτήν, και ήνοιξαν την
πύλην και υπεδέξαντο αυτάς και άψαντες πύρ εις φαύσιν περιεκύκλωσαν αυτάς.
Ιουδ. 13,13     Ετρεξαν όλοι µαζή από µικρού έως µεγάλου, διότι ήτο παράδοξον και απίστευτον δι' αυτούς, το να επανέλθη
εκείνη. Ηνοιξαν την πύλην και τας υπεδέχθησαν, Ανάψαντες δε φωτιάν, δια να φωτίζη, τας περιεκύκλωσαν.
Ιουδ. 13,14  η δε είπε προς αυτούς φωνή µεγάλη· αινείτε τον Θεόν, αινείτε· αινείτε τον Θεόν, ός ουκ απέστησε το έλεος αυτού
από τού οίκου Ισραήλ, αλλ έθραυσε τους εχθρούς ηµών διά χειρός µου εν τή νυκτί ταύτη.
Ιουδ. 13,14     Εκείνη δε είπε προς αυτούς µε φωνήν µεγάλην· “δοξολογήσατε τον Θεόν, δοξολογήσατέ τον, δοξολογείτε τον
Θεόν, ο οποίος δεν απεµάκρυνε το έλεός του από το γένος των Ισραηλιτών, αλλά συνέτριψε τους εχθρούς µας µε το ιδικόν
µου χέρι κατά την νύκτα αυτήν”.
Ιουδ. 13,15  και προελούσα την κεφαλήν εκ της πήρας έδειξε και είπεν αυτοίς· ιδού η κεφαλή Ολοφέρνου αρχιστρατήγου
δυνάµεως Ασσούρ, και ιδού το κωνωπείον, εν ώ κατέκειτο εν ταίς µέθαις αυτού· και επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν χειρί
θηλείας·
Ιουδ. 13,15     Εβγαλε τότε την κεφαλήν του Ολοφέρνου από τον σάκκον των τροφίµων, την έδειξεν εις αυτούς και τους είπε·
“ιδού η κεφαλή του Ολοφέρνου, του αρχιστρατήγου του στρατού των Ασσυρίων, ιδού και η κουνουπιέρα του, όπου αυτός
µεθυσµένος κατέκειτο. Ο Κυριος τον εκτύπησε µε το χέρι µιας γυναικός.
Ιουδ. 13,16  και ζή Κύριος, ός διεφύλαξέ µε εν τή οδώ µου, ή επορεύθην, ότι ηπάτησεν αυτόν το πρόσωπόν µου εις απώλειαν
αυτού, και ουκ εποίησεν αµάρτηµα µετ εµού εις µίασµα και αισχύνην.
Ιουδ. 13,16     Εις τους αιώνας των αιώνων ζη ο Κυριος, ο οποίος µε διεφύλαξεν στον δρόµον, τον οποίον εβάδισα, διότι δια
του προσώπου µου εξηπάτησε τον Ολοφέρνην, ώστε αυτός να εξολοθρευθή, χωρίς να ηµπορέση να αµαρτήση µαζή µου,
δια να µε µολύνη και κατεντροπιάση”.
Ιουδ. 13,17  και εξέστη πάς ο λαός σφόδρα και κύψαντες προσεκύνησαν τώ Θεώ και είπαν οµοθυµαδόν· ευλογητός εί, ο Θεός
ηµών, ο εξουδενώσας εν τή ηµέρα τή σήµερον τους εχθρούς τού λαού σου.
Ιουδ. 13,17     Ολος ο λαός κατεπλάγη πάρα πολύ και κύψαντες προσεκύνησαν τον Θεόν και µε µίαν ψυχήν είπαν·
“δοξασµένος είσαι συ, Κυριε ο Θεός µας, ο οποίος εξουδετέρωσες κατά την σηµερινήν αυτήν ηµέραν τους εχθρούς του λαού
σου”.
Ιουδ. 13,18  και είπεν αυτή Οζίας· ευλογητή σύ, θύγατερ, τώ Θεώ τώ Υψίστω παρά πάσας τας γυναίκας τας επί της γής, και
ευλογηµένος Κύριος ο Θεός, ός έκτισε τους ουρανούς και την γήν, ός κατεύθυνέ σε εις τραύµα κεφαλής άρχοντος εχθρών
ηµών·
Ιουδ. 13,18     Ο δε Οζίας είπε προς αυτήν· “και συ ας είσαι δοξασµένη, κόρη µου, πλησίον του Θεού του Υψιστου
περισσότερον από όλας τας γυναίκας που υπάρχουν εις την γην. Ευλογηµένος ας είναι ο Κυριος ο Θεός µας, ο οποίος
εδηµιούργησε τους ουρανούς και την γην και σε κατηύθυνεν, ώστε να εξολοθρεύσης τον εχθρόν µας µε καίριον τραύµα
κατά της κεφαλής του.
Ιουδ. 13,19  ότι ουκ αποστήσεται η ελπίς σου από καρδίας ανθρώπων µνηµονευόντων ισχύν Θεού έως αιώνος.
Ιουδ. 13,19     Ποτέ η εµπιστοσύνη και η ανάµνησίς του δεν θα σβήση από τας καρδίας των ανθρώπων , οι οποίοι και θα
ενθυµούνται την δύναµιν αυτήν του Θεού, που εξεδηλώθη δια της χειρός σου στους αιώνας.
Ιουδ. 13,20  και ποιήσαι σοι αυτά ο Θεός εις ύψος αιώνιον τού επισκέψασθαί σε εν αγαθοίς, ανθ ών ουκ εφείσω της ψυχής
σου διά την ταπείνωσιν τού γένους ηµών, αλλ επεξήλθες πτώµατι ηµών επ ευθείαν πορευθείσα ενώπιον τού Θεού ηµών .
και είπαν πάς ο λαός· γένοιτο, γένοιτο.
Ιουδ. 13,20    Ο Θεός πάντοτε να σου χαρίζη δύναµι και δόξαν αιωνίαν. Να σε ευλογήση µετά αγαθά του, διότι δεν ελυπήθης
να εκθέσης εις κίνδυνον την ζωήν σου προς χάριν του θλιβοµένου γένους µας. Αλλά εξεδικήθης την κατάπτωσιν και τον
εξευτελισµόν µας πορευθείσα την ευθείαν οδόν ενώπιον του Θεού µας”. Ολοι δε οι παριστάµενοι απήντησαν· “γένοιτο,
γένοιτο”!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14



Ιουδ. 14,1   Καί είπε προς αυτούς Ιουδίθ· ακούσατε δή µου, αδελφοί, και λαβόντες την κεφαλήν ταύτην κρεµάσατε αυτήν επί
της επάλξεως τού τείχους υµών.
Ιουδ. 14,1  Η Ιουδίθ απήντησε προς αυτούς· “ακούσατέ µου λοιπόν τώρα, αδελφοί µου πάρετε αυτήν την κεφαλήν και
κρεµάσατέ την εις τας επάλξεις του τείχους σας.
Ιουδ. 14,2   και έσται ηνίκα αν διαφαύση ο όρθρος και εξέλθη ο ήλιος επί την γήν, αναλήψεσθε έκαστος τα σκεύη τα
πολεµικά υµών και εξελεύσεσθε πάς ανήρ ισχύων έξω της πόλεως και δώσετε αρχηγόν εις αυτούς ως καταβαίνοντες επί το
πεδίον εις την προφυλακήν υιών Ασσούρ, και ου καταβήσεσθε.
Ιουδ. 14,2  Οταν δε αρχίση να γλυκοχαράζη ο όρθρος και αφού ανατείλη ο ήλιος εις την γην, θα πάρη ο καθένας τα
πολεµικά του όπλα και θα εξορµήσετε. Καθε άνδρας πολεµιστής θα εξέλθη από την πόλιν. Θα δώσετε δε εις όλους αυτούς
ένα αρχηγόν. Οταν κατεβαίνετε εις την πεδιάδα και φθάσετε εις τας προφυλακάς των Ασσυρίων, δεν θα προχωρήσετε
περισσότεροι.
Ιουδ. 14,3   και αναλαβόντες ούτοι τας πανοπλίας αυτών πορεύσονται εις την παρεµβολήν αυτών και εγερούσι τους
στρατηγούς της δυνάµεως Ασσούρ· και συνδραµούνται επί την σκηνήν Ολοφέρνου και ουχ ευρήσουσιν αυτόν, και
επιπεσείται επ αυτουύς φόβος, και φεύξονται από προσώπου υµών.
Ιουδ. 14,3  Οι φύλακες των προφυλακών θα πάρουν τας πανοπλίας των και θα πορευθούν στο στρατόπεδόν των, θα
εξυπνήσουν τους κοιµωµένους στρατηγούς του στρατού των Ασσυρίων. Αυτοί δε κατόπιν θα τρέξουν όλοι εις την σκηνήν
του Ολοφέρνου, αλλά δεν θα τον εύρουν. Θα πέση εις αυτούς φόβος και θα τραπούν εις φυγήν από έµπροσθέν σας.
Ιουδ. 14,4   και επακολουθήσαντες υµείς και πάντες οι κατοικούντες πάν όριον Ισραήλ, καταστρώσατε αυτούς εν ταίς οδοίς
αυτών.
Ιουδ. 14,4  Σεις και όλοι οι κάτοικοι ολοκλήρου της χώρας του Ισραήλ θα τους καταδιώξετε και θα τους στρώσετε νεκρούς
στον δρόµον των.
Ιουδ. 14,5   πρό δε τού ποιήσαι ταύτα, καλέσατέ µοι Αχιώρ τον Αµανίτην, ίνα ιδών επιγνώ τον εκφαυλίσαντα τον οίκον τού
Ισραήλ και αυτόν ως εις θάνατον αποστείλαντα εις ηµάς.
Ιουδ. 14,5  Πριν όµως αναλάβετε αυτήν την επιχείρησιν, καλέσατε εδώ τον Αχιώρ τον Αµανίτην, δια να ίδη ο ίδιος και
αναγνωρίση την κεφαλήν εκείνου, ο οποίος κατεφρόνησε τυν ισραηλιτικόν λαόν, κατεφρόνησε δε και αυτόν τον ίδιον, τον
οποίον έστειλε προς ηµάς, ως προς βέβαιον θάνατον”.
Ιουδ. 14,6   και εκάλεσαν τον Αχιώρ εκ τού οίκου Οζία· ως δε ήλθε και είδε την κεφαλήν Ολοφέρνου εν χειρί ανδρός ενός εν
τή εκκλησία τού λαού, έπεσεν επί πρόσωπον, και εξελύθη το πνεύµα αυτού.
Ιουδ. 14,6  Εκάλεσαν πράγµατι, τον Αχιώρ από την οικίαν του Οζία. Οταν αυτός ήλθε και είδε την κεφαλήν του Ολοφέρνου
εις τα χέρια ενός ανδρός από το συγκεντρωθέν πλήθος, κατελήφθη από ισχυροτάτην συγκίνησιν, έπεσε κάτω µε το
πρόσωπον κατά γης και ελιποθύµησε.
Ιουδ. 14,7   ως δε ανέλαβον αυτόν, προσέπεσε τοίς ποσίν Ιουδίθ και προσεκύνησε τώ προσώπω αυτής και είπεν· ευλογηµένη
σύ εν παντί σκηνώµατι Ιούδα και εν παντί έθνει, οίτινες ακούσαντες το όνοµά σου ταραχθήσονται·
Ιουδ. 14,7  Οταν δε τον επανέφεραν εις τας αισθήσστου, έπεσεν εις τα πόδια της Ιουδίθ, προσεκύνησεν ενώπιόν της και είπε·
“ευλογηµένη συ θα είσαι εις όλην την περιοχήν της φυλής Ιούδα και εις κάθε έθνος. Ούτοι θα ακούουν το όνοµά σου και θα
καταλαµβάνωνται από ταραχήν.
Ιουδ. 14,8   και νύν ανάγγειλόν µοι όσα εποίσας εν ταίς ηµέραις ταύταις. και απήγγειλεν αυτώ Ιουδίθ εν µέσω τού λαού
πάντα, όσα ήν πεποιηκυία, αφ ής ηµέρας εξήλθεν έως ού ελάλει αυτοίς.
Ιουδ. 14,8  Και τώρα, σε παρακαλώ, πές µας όσα έκαµες κατά τας ηµέρας αυτάς”. Η Ιουδίθ ανήγγειλεν εις αυτόν εν µέσω
του λαού όλα όσα είχε πράξει, από την ηµέραν κατά την οποίαν εξήλθεν από την πόλιν µέχρι της ώρας που ωµιλούσε προς
αυτούς.
Ιουδ. 14,9   ως δε επαύσατο λαλούσα, ηλάλαξεν ο λαός φωνή µεγάλη και έδωκε φωνήν ευφρόσυνον εν τή πόλει αυτών.
Ιουδ. 14,9  Οταν δε έπαυσεν αυτή να οµιλή, όλον το παριστάµενον πλήθος εξερράγη εις αλαλαγµούς και φωνάς µεγάλας, αι
δε φωναί αυταί ήσαν φωναί χαράς και αγαλλιάσεως εις όλην την πόλιν των.
Ιουδ. 14,10  ιδών δε Αχιώρ πάντα, όσα εποίησεν ο Θεός τού Ισραήλ, επίστευσε τώ Θεώ σφόδρα και περιετέµετο την σάρκα
της ακροβυστίας αυτού και προσετέθη προς τον οίκον Ισραήλ έως της ηµέρας ταύτης.
Ιουδ. 14,10     Ο δε Αχιώρ, όταν είδε και άκουσεν όλα όσα έκαµεν ο Θεός του Ισραήλ, επίστευσεν ακόµη περισσότερον στον
Θεόν, περιέταµε την σαρκίνην αυτού ακροβυστίαν και συγκατεριθµήθη στον ισραηλιτικόν λαόν µέχρι της ηµέρας αυτής.
Ιουδ. 14,11  Ηνίκα δε ο όρθρος ανέβη, και εκρέµασαν την κεφαλήν Ολοφέρνου εκ τού τείχους, και ανέλαβε πάς ανήρ Ισραήλ
τα όπλα αυτού και εξήλθοσαν κατά σπείρας επί τας αναβάσεις τού όρους .
Ιουδ. 14,11     Οταν δε εφώτισεν ο όρθρος, εκρέµασαν την κεφαλήν του Ολοφέρνου από το τείχος της πόλεως. Καθε δε
Ισραηλίτης επήρε τα όπλα του και εξήλθαν από την πόλιν συντεταγµένοι κατά τµήµατα στρατού και εβάδιζαν εις τας
στενωπούς διαβάσστου όρους.
Ιουδ. 14,12  οι δε υιοί Ασσούρ ως είδον αυτούς, διέπεµψαν επί τους ηγουµένους αυτών· οι δε ήλθον επί στρατηγούς και
χιλιάρχους και επί πάντα άρχοντα αυτών.
Ιουδ. 14,12     Αι προφυλακαί των Ασσυρίων στρατιωτών, όταν τους είδαν, έστειλαν αµέσως άνδρας αγγελιαφόρους στους
αρχηγούς των. Εκείνοι µετέβησαν στους στρατηγούς και στους χιλιάρχους και εις όλους τους άλλους άρχοντας.
Ιουδ. 14,13  και παρεγένοντο επί την σκηνήν Ολοφέρνου και είπαν τώ όντι επί πάντων των αυτού· έγειρον δή τον κύριον
ηµών, ότι ετόλµησαν οι δούλοι καταβαίνειν εφ ηµάς εις πόλεµον, ίνα εξολοθρευθώσιν εις τέλος.
Ιουδ. 14,13     Ολοι αυτοί οι αξιωµατούχοι ήλθαν εις την σκηνήν του Ολοφέρνου και είπαν στον επιτελάρχην του· “ξύπνησε,
λοιπόν, τώρα τον κύριόν µας, διότι αυτοί οι δούλοι οι Ισραηλίται ετόλµησαν να κατέλθουν εναντίον µας εις πόλεµον. Ηλθεν
ο καιρός να εξολοθρευθούν εξ ολοκλήρου”.
Ιουδ. 14,14  και εισήλθε Βαγώας και έκρουσε την αυλαίαν της σκηνής· υπενοείτο γάρ καθεύδειν αυτόν µετά Ιουδίθ·
Ιουδ. 14,14     Εισήλθε λοιπόν ο Βαγώας και έκρουσε το παραπέτασµα της σκηνής, διότι ενόµιζεν ότι ο Ολοφέρνης κοιµάται
ακόµη µε την Ιουδίθ.
Ιουδ. 14,15  ως δε ουδείς επήκουσε, διαστείλας εισήλθεν εις τον κοιτώνα και εύρεν αυτόν επί της χελωνίδος εριµµένον
νεκρόν, και η κεφαλή αυτού αφήρετο απ αυτού.



Ιουδ. 14,15     Επειδή όµως κανείς δεν απήντησεν εις την κρούσιν του, ανέσυρε το παραπέτασµα της σκηνής, εισήλθεν στον
κοιτώνα και ευρήκεν αυτόν νεκρόν ριγµένον εις τα πόδια της κλίνης του. Η κεφαλή του είχε κοπή και αφαιρεθή από αυτόν.
Ιουδ. 14,16  και εβόησε φωνή µεγάλη µετά κλαυθµού και στεναγµού και βοής ισχυράς και διέρηξε τα ιµάτια αυτού.
Ιουδ. 14,16     Τοτε ο Βαγώας εφώναξε µε µεγάλην φωνήν και µε κλαυθµόν πολύν και στεναγµόν και ισχυράν βοήν και
διέρρηξε τα ιµάτια του.
Ιουδ. 14,17  και εισήλθεν εις την σκηνήν, ού ήν Ιουδίθ καταλύουσα, και ουχ εύρεν αυτήν· και εξεπήδησεν εις τον λαόν
κράζων·
Ιουδ. 14,17     Εισήλθε δε κατόπιν εις την σκηνήν, όπου κατέλυεν η Ιουδίθ, αλλά δεν την ευρήκεν. Ετρεξεν έπειτα στον λαόν
των Ασσυρίων κράζων·
Ιουδ. 14,18  ηθέτησαν οι δούλοι, εποίησεν αισχύνην µία γυνή των Εβραίων εις τον οίκον τού βασιλέως Ναβουχοδονόσορ· ότι
ιδού Ολοφέρνης χαµαί, και η κεφαλή ουκ έστιν επ αυτώ.
Ιουδ. 14,18     “οι δούλοι οι Ισραλίται µας εξηπάτησαν· µία γυνή των Εβραίων κατεντρόπιασε τον οίκον του βασιλέως
Ναδουχοδονόσορ. Διότι ιδού, ο Ολοφέρνης κείται κατά γης νεκρός και η κεφαλή του δεν υπάρχει πλέον στο σώµα του”.
Ιουδ. 14,19  ως δε ήκουσαν ταύτα τα ρήµατα οι άρχοντες της δυνάµεως Ασσούρ , τους χιτώνας αυτών διέρηξαν, και
εταράχθη η ψυχή αυτών σφόδρα, και εγένετο αυτών κραυγή και βοή µεγάλη σφόδρα εν µέσω της παρεµβολής.
Ιουδ. 14,19     Οταν οι αρχηγοί του στρατού των Ασσυρίων ήκουσαν όλα αυτά, διέρρηξαν τα ιµάτιά των η δε ψυχή των
κατεταράχθη πάρα πολύ. Μεγάλη δε βοή και κραυγή καταθλίψεως αλλά και φόβου έγινεν εις όλον το στρατόπεδόν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ιουδ. 15,1   Καί ως ήκουσαν οι εν τοίς σκηνώµασιν όντες, εξέστησαν επί το γεγονός,
Ιουδ. 15,1  Οταν οι Ασσυριοι, που ευρίσκοντο εις τας σκηνάς των, ήκουσαν την τροµεράν αυτήν είδησιν, κατεπλάγησαν δια
το γεγονός.
Ιουδ. 15,2   και επέπεσεν επ αυτούς φόβος και τρόµος, και ουκ ήν άνθρωπος µένων κατά πρόσωπον τού πλησίον έτι, αλλ
εκχυθέντες οµοθυµαδόν έφευγον επί πάσαν οδόν τού πεδίου και της ορεινής·
Ιουδ. 15,2  Επέπεσεν εις αυτούς φόβος και τρόµος, κανείς δεν έµεινε πλησίον του άλλου εις συντεταγµένας οµάδας, αλλά
διεσκορπίσθησαν όλοι µαζή και έφευγαν προς διαφόρους κατευθύνσεις εις την πεδιάδα και εις την ορεινήν περιοχήν.
Ιουδ. 15,3   και οι παρεµβεβληκότες εν τή ορεινή κύκλω Βαιτυλούα και ετράπησαν εις φυγήν. και τότε οι υιοί Ισραήλ, πάς
ανήρ πολεµιστής εξ αυτών, εξεχύθησαν επ αυτούς.
Ιουδ. 15,3  Και εκείνοι οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει εις την ορεινήν περιοχήν κύκλω από την Βαιτυλούα ετράπησαν εις
φυγήν. Τοτε δε οι Ισραηλίται, όλοι οι Ισραηλίται οι ικανοί προς πόλεµον, εξεχύθησαν εναντίον των Ασσυρίων.
Ιουδ. 15,4   και απέστειλεν Οζίας εις Βαιτοµασθαίµ και Βηβαΐ και Κωλά και εις πάν όριον Ισραήλ τους απαγγέλλοντας υπέρ
των συντετελεσµένων και ίνα πάντες επεκχυθώσι τοίς πολεµίοις εις την αναίρεσιν αυτών .
Ιουδ. 15,4  Ο Οζίας έστειλεν αγγελιαφόρους εις Βαιτοµασθαίµ, Βηβαΐ και Κωλά και εις όλην την περιοχήν του ισραηλιτικού
λαού, δια να αναγγείλουν εις αυτούς τα γεγονότα, τα οποία είχαν συντελεσθή εκεί και δια να εκχυθούν όλοι εναντίον των
πολεµίων εις πλήρη καταστροφήν των.
Ιουδ. 15,5   ως δε ήκουσαν οι υιοί Ισραήλ, πάντες οµοθυµαδόν επέπεσον επ αυτούς και έκοπτον αυτούς έως Χωβά, ωσαύτως
δε και οι εξ Ιερουσαλήµ παρεγενήθησαν και εκ πάσης της ορεινής, ανήγγειλαν γάρ αυτοίς τα γεγονότα τή παρεµβολή των
εχθρών αυτών· και οι εν Γαλαάδ και οι εν τή Γαλιλαία υπερεκέρασαν αυτούς πληγή µεγάλη, έως ού παρήλθον Δαµασκόν
και τα όρια αυτής.
Ιουδ. 15,5  Οταν οι Ισραηλίται ήκουσαν τα γεγονότα αυτά, ώρµησαν όλοι µαζή εναντίον των Ασσυρίων µε µίαν ψυχήν και
κατέκοπτον αυτούς µέχρι της Χωβά. Εβγήκαν επίσης εις καταδίωξιν των Ασσυρίων και άνδρες από την Ιερουσαλήµ και
από όλην την ορεινήν περιοχήν, διότι και εις αυτούς είχαν αναγγελθή τα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν στο στρατόπεδον
των εχθρών. Οι δε Ισραηλίται, οι οποίοι υπήρχον εις την περιοχήν Γαλαάδ και εις την Γαλιλαίαν, περιεκύκλωσαν τους
φεύγοντας Ασσυρίους και επέφεραν µεγάλην καταστροφήν εις αυτούς. Κατεδίωξαν δε όσους εσώθησαν δια της φυγής
µέχρι της Δαµασκού και των περιχώρων της.
Ιουδ. 15,6   οι δε λοιποί οι κατοικούντες Βαιτυλούα επέπεσαν τή παρεµβολή Ασσούρ και επρονόµευσαν αυτούς και
επλούτησαν σφόδρα.
Ιουδ. 15,6  Οι υπόλοιποι κάτοικοι της Βαιτυλούα ώρµησαν στο στρατόπεδον των Ασσυρίων , το ελεηλάτησαν και
επλούτησαν πολύ από τα πολλά λάφυρα.
Ιουδ. 15,7   οι δε υιοί Ισραήλ αναστρέψαντες από της κοπής εκυρίευσαν των λοιπών, και αι κώµαι και αι επαύλεις εν τή
ορεινή και πεδινή εκράτησαν πολλών λαφύρων, ήν γάρ πλήθος πολύ σφόδρα.
Ιουδ. 15,7  Οι καταδιώκοντες τους Ασσυριους Ισραηλίται, όταν επέστρεψαν από τον όλεθρον εκείνον, επήραν υπό την
κατοχήν των τα υπόλοιπα λάφυρα. Αλλά και οι κάτοικοι των χωρίων και των διαφόρων καταυλισµών της ορεινής και
πεδινής περιοχής επήραν πολλά λάφυρα, διότι ήτο αναρίθµητον το πλήθος των.
Ιουδ. 15,8   και Ιωακίµ ο ιερεύς ο µέγας και η γερουσία των υιών Ισραήλ οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ ήλθον τού
θεάσασθαι τα αγαθά, ά εποίησε Κύριος τώ Ισραήλ, και τού ιδείν την Ιουδίθ και λαλήσαι µετ αυτής ειρήνην.
Ιουδ. 15,8  Ο αρχιερεύς Ιωακίµ και η γερουσία των Ισραηλιτών, οι οποίοι κοποικούσαν εις την Ιερουσαλήµ, ήλθον και αυτοί
εις Βαιτυλούα, διάνα ίδουν εκεί τα µεγάλα αγαθά, τα οποία προς χάριν του ισραηλιτικού λαού έκαµεν ο Κυριος, δια να
ίδουν επίσης την Ιουδίθ και να χαιρετήσουν αυτήν µετά σεβασµού.
Ιουδ. 15,9   ως δε εισήλθον προς αυτήν, ευλόγησαν αυτήν πάντες οµοθυµαδόν και είπαν προς αυτήν· σύ ύψωµα Ισραήλ, σύ
γαυρίαµα µέγα τού Ισραήλ, σύ καύχηµα µέγα τού γένους ηµών·
Ιουδ. 15,9  Οταν αυτοί ήλθον στον οίκον της και παρουσιάσθησαν ενώπιόν της, την εδόξασαν όλοι µε ένα στόµα και είπαν
προς αυτήν· “συ είσαι η δόξα της φυλής του Ισραήλ· συ είσαι ο µέγας έπαινος του Ισραηλιτικού λαού· συ είσαι το µεγάλο
καύχηµα του γένους µας.
Ιουδ. 15,10  εποίησας πάντα ταύτα εν χειρί σου, εποίησας τα αγαθά µετά Ισραήλ, και ευδόκησεν επ αυτοίς ο Θεός·
ευλογηµένη γίνου παρά τώ παντοκράτορι Κυρίω εις τον αιώνα χρόνον. και είπε ο λαός· γένοιτο
Ιουδ. 15,10     Συ έκαµες όλα αυτά µε το χέρι σου, συ επραγµατοποίησες τα κατορθώµατα αυτά εν µέσω του Ισραήλ. Ο Θεός



ευδόκησε και έδωκε χάριν να γίνουν δια σου αυτά. Ευλογηµένη λοιπόν ας είσαι ενώπιον του Κυρίου του παντοκράτορος
στους αιώνας των αιώνων”. Ολος δε ο λαός ανεφώνησε· “γένοιτο”!
Ιουδ. 15,11  και ελαφύρευσε πάς ο λαός την παρεµβολήν εφ ηµέρας τριάκοντα· και έδωκαν τή Ιουδίθ την σκηνήν
Ολοφέρνου και πάντα τα αργυρώµατα και τας κλίνας και τα όλκια και πάντα τα σκευάσµατα αυτού. και λαβούσα αύτη
επέθηκεν επί την ηµίονον αυτής και έζευξε τας αµάξας αυτής και εσώρευσεν αυτά επ αυτών.
Ιουδ. 15,11  Ολος ο λαός ελεηλατούσε το στρατόπεδον των Ασσυρίων, επί τριάκοντα κατά συνέχειαν ηµέρας. Εδωσαν δε εις
την Ιουδίθ την σκηνήν του Ολοφέρνου, όλα τα πολύτιµα αυτού σκεύη και τας κλίνας, τα φουσκωτά µαλακά προσκέφαλα
και όλα τα ιδικά του αντικείµενα. Εκείνη τα επήρε, τα έβαλε εις την ηµίονόν της, έζευξε τας αµάξας της και τα
ετοποθέτησεν εις αυτάς.
Ιουδ. 15,12  και συνέδραµε πάσα γυνή Ισραήλ τού ιδείν αυτήν και ευλόγησαν αυτήν και εποίησαν αυτή χορόν εξ αυτών, και
έλαβε θύρσους εν ταίς χερσίν αυτής και έδωκε ταίς γυναιξί ταίς µετ αυτής.
Ιουδ. 15,12     Ολαι αι γυναίκες των Ισραηλιτών έτρεξαν από τα διάφορα σηµεία να την ίδουν . Την ευλογούσαν και προς
τιµήν της έστησαν χορόν µεταξύ των. Η Ιουδίθ επήρεν εις τα χέρια της κλάδους και έδωκεν εις τας γυναίκας, αι οποίαι
ευρίσκοντο πλησίον της.
Ιουδ. 15,13  και εστεφανώσαντο την ελαίαν, αυτή και αι µετ αυτής, και προήλθε παντός τού λαού εν χορεία ηγουµένη
πασών των γυναικών, και ηκολούθει πάς ανήρ Ισραήλ ενωπλισµένοι µετά στεφάνων και ύµνων εν τώ στόµατι αυτών.
Ιουδ. 15,13     Με κλάδους δε ελαίας εστεφανώθησαν η Ιουδίθ και αι άλλαι γυναίκες, αι οποίαι ήσαν µαζή της. Ετσι δε η
Ιουδίθ επροπορεύετο εµπρός από όλον τον λαόν, ενώ αι άλλαι γυναίκες ήρχοντο πίσω από αυτήν. Πισω δε από όλας αυτάς
ακολουθούσαν οι άνδρες του Ισραήλ, φέροντες στεφάνους εις την κεφαλήν των και απαγγέλλοντες µε το στόµα των
ύµνους.
Ιουδ. 15,14  και εξήρχεν Ιουδίθ την εξοµολόγησιν ταύτην εν παντί Ισραήλ, και υπεφώνει πάς ο λαός την αίνεσιν ταύτην.
Ιουδ. 15,14     Η Ιουδίθ ήρχισε τον κατωτέρω ύµνον δοξολογίας µε όλον τον ισραηλιτικόν λαόν. Ολόκληρος ο Ισραηλιτικός
λαός συνώδευε µε την φωνήν του την δοξολογίαν αυτήν της Ιουδίθ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ιουδ. 16,1   Καί είπεν Ιουδίθ· Εξάρχετε τώ Θεώ µου εν τυµπάνοις, άσατε τώ Κυρίω µου εν κυµβάλοις, εναρµόσασθε αυτώ
ψαλµόν καινόν, υψούτε και επικαλέσασθε το όνοµα αυτού,
Ιουδ. 16,1  Ηρχισεν η Ιουδίθ να ψάλλη. “Αρχίσατε, λοιπόν, όλοι να δοξάζετε τον Θεόν µου µε ήχους τυµπάνων. Ψαλατε στον
Κυριον µου µε κύµβαλα, συνθέσατε αρµονικόν νέον ψαλµόν δι' αυτόν. Μεγαλύνατε αυτόν και επικαλεσθήτε το όνοµά του.
Ιουδ. 16,2   ότι Θεός συντρίβων πολέµους Κύριος, ότι εις παρεµβολάς αυτού µέσω λαού εξείλατό µε εκ χειρός των
καταδιωκόντων µε.
Ιουδ. 16,2  Διότι αυτός είναι Θεός Κυριος συντρίβων πολέµους . Αυτός µε διεφύλαξεν εν µέσω του εχθρικού στρατοπέδου,
αυτός µε έβγαλεν από τον εχθρικόν λαόν, από τα χέρια εκείνων που µας κατεδίωκαν.
Ιουδ. 16,3   ήλθεν Ασσούρ εξ ορέων από βορά, ήλθεν εν µυριάσι δυνάµεως αυτού, ών το πλήθος αυτών ενέφραξε χειµάρους,
και η ίππος αυτών εκάλυψε βουνούς.
Ιουδ. 16,3  Ηλθον οι Ασσύριοι από τα όρη του βορρά. Ηλθαν µε µυριάδας στρατού. Το πλήθος αυτών εγέµισε τους
χειµάρρους, το δε ιππικόν των εσκέπασε τα βουνά.
Ιουδ. 16,4   είπεν εµπρήσειν τα όριά µου και τους νεανίσκους µου ανελείν εν ροµφαία και τα θηλάζοντά µου θήσειν εις
έδαφος και τα νήπιά µου δώσειν εις προνοµήν και τας παρθένους µου σκυλεύσαι.
Ιουδ. 16,4  Εσκέφθησαν και απεφάσισαν να πυρπολήσουν την χώραν µου καθ' όλην την έκτασίν της. Να περάσουν εν
στόµατι ροµφαίας τους νέους του Ισραήλ, να συντρίψουν επί του εδάφους τα θηλάζοντα νήπια, να παραδώσουν εις
λεηλασίαν τα µικρά παιδιά και να πάρουν ως δούλας των τας παρθένους µας.
Ιουδ. 16,5   Κύριος παντοκράτωρ ηθέτησεν αυτούς εν χειρί θηλείας.
Ιουδ. 16,5  Ο Κυριος όµως ο παντοκράτωρ εµαταίωσε και διέλυσεν αυτούς και τους σκοπούς των µε το χέρι µιας γυναικός.
Ιουδ. 16,6   ου γάρ υπέπεσεν ο δυνατός αυτών υπό νεανίσκων, ουδέ υιοί τιτάνων επάταξαν αυτόν, ουδέ υψηλοί γίγαντες
επέθεντο αυτώ, αλλά Ιουδίθ θυγάτηρ Μεραρί εν κάλλει προσώπου αυτής παρέλυσεν αυτόν·
Ιουδ. 16,6  Διότι ο στρατηγός των δεν έπεσε φονευθείς από νέους άνδρας, ούτε τέκνα των τιτάνων τον εφόνευσαν, ούτε
τροµεροί γίγαντες επετέθησαν εναντίον αυτού. Αλλά η Ιουδίθ µόνη, η θυγάτηρ του Μεραρί παρέλυσεν αυτόν µε το κάλλος
του προσώπου της.
Ιουδ. 16,7   εξεδύσατο γάρ στολήν χηρεύσεως αυτής εις ύψος των πονούντων εν Ισραήλ, ηλείψατο το πρόσωπον αυτής εν
µυρισµώ
Ιουδ. 16,7  Αυτή έβγαλε την στολήν της χηρείας της, δια να συνεργήση εις την νίκην των καταπονηµένων και θλιµµένων
Ισραηλιτών. Ηλειψε το πρόσωπόν της µε ευώδη µύρα,
Ιουδ. 16,8   και εδήσατο τας τρίχας αυτής εν µίτρα και έλαβε στολήν λινήν εις απάτην αυτού·
Ιουδ. 16,8  έπλεξε τας τρίχας της κεφαλής της και έδεσεν αυτάς µε πολύτιµον µανδήλιον, ενεδύθη ακριβή λινήν στολήν, δια
να τον εξαπατήση.
Ιουδ. 16,9   το σανδάλιον αυτής ήρπασεν οφθαλµόν αυτού, και το κάλλος αυτής ηχµαλώτισε ψυχήν αυτού, διήλθεν ο
ακινάκης τον τράχηλον αυτού.
Ιουδ. 16,9  Το σανδάλιόν της είλκυσε και ήρπασε τον οφθαλµόν του, το κάλλος της ηχµαλώτισε την ψυχήν του, αλλά το
ξίφος διεπέρασε τον τράχηλόν του.
Ιουδ. 16,10  έφριξαν Πέρσαι την τόλµαν αυτής, και Μήδοι το θράσος αυτής εράχθησαν.
Ιουδ. 16,10     Εφριξαν οι Πέρσαι από την τόλµην αυτής και οι Μηδοι συνετρίβησαν από το µεγάλο της θάρρος.
Ιουδ. 16,11  τότε ηλάλαξαν οι ταπεινοί µου, και εφοβήθησαν οι ασθενούντές µου και επτοήθησαν, ύψωσαν την φωνήν
αυτών και ανετράπησαν.
Ιουδ. 16,11     Τοτε έβγαλαν αλαλαγµούς χαράς οι ταπεινωµένοι και τροµαγµένοι αδελφοί µου. Εκείνοι δε ησθένησαν,
κατελήφθησαν από φόβον και κατεπτοήθησαν. Εφώναξαν µε µεγάλην φωνήν οι Ισραηλίται, εκείνοι δε ετράπησαν εις
φυγήν.



Ιουδ. 16,12  υιοί κορασίων κατεκέντησαν αυτούς και ως παίδας αυτοµολούντων ετίτρωσκον αυτούς , απώλοντο εκ
παρατάξεως Κυρίου µου.
Ιουδ. 16,12     Μικρά παιδιά νεονύµφων κορασίων διετρύπησαν αυτούς µε τας λόγχας των, και σαν δούλους
αυτοπαραδιδοµένους τους εφόνευαν. Εξωλοθρεύθησαν από τον στρατόν του Κυρίου.
Ιουδ. 16,13  υµνήσω τώ Θεώ µου ύµνον καινόν· Κύριε, µέγας εί και ένδοξος, θαυµαστός εν ισχύϊ, ανυπέρβλητος.
Ιουδ. 16,13     Δι' όλα αυτά τα θαυµαστά και ένδοξα θέλω να ψάλω ύµνον νέον στον Θεόν µου· Μέγας είσαι, Κυριε, και
ένδοξος, θαυµαστός εις την άπειρον δύναµίν σου και ακατάβλητος.
Ιουδ. 16,14  σοί δουλευσάτω πάσα η κτίσις σου· ότι είπας, και εγενήθησαν, απέστειλας το πνεύµά σου, και ωκοδόµησε· και
ουκ έστιν ός αντιστήσεται τή φωνή σου.
Ιουδ. 16,14     Ολη η δηµιουργία σου, σαν δούλη, ας υπακούη χωρίς αντίρρησιν εις σε. Διότι συ είπες και εδηµιουργήθησαν
τα κτίσµατά σου. Συ έστειλες το Πνεύµα σου και αυτό έκτισε τον κόσµον. Κανείς δεν είναι δυνατόν να αντισταθή εις την
προσταγήν σου.
Ιουδ. 16,15  όρη γάρ εκ θεµελίων σύν ύδασι σαλευθήσεται, πέτραι δε από προσώπου σου ως κηρός τακήσονται, έτι δε τοίς
φοβουµένοις σε, σύ ευιλατεύεις αυτοίς.
Ιουδ. 16,15     Τα όρη συνταράσσονται από τα θεµέλιά των µαζή µε τα ύδατά των, οι βράχοι λυώνουν σαν κερί και
διαλύονται ενώπιόν σου. Προς εκείνους όµως οι οποίοι σε ευλαβούνται, συ δείχνεις και δίδστο έλεός σου.
Ιουδ. 16,16  ότι µικρόν πάσα θυσία εις οσµήν ευωδίας, και ελάχιστον πάν στέαρ εις ολοκαύτωµά σοι· ο δε φοβούµενος τον
Κύριον µέγας διαπαντός.
Ιουδ. 16,16     Μηδαµινή είναι κάθε θυσία, που προσφέρεται ενώπιόν σου ως ευώδες θυµίαµα. Ελάχιστον και ανάξιον λόγου
είναι ενώπιόν σου κάθε λίπος, που προσφέρεται ως ολοκαύτωµα. Εκείνος όµως, ο οποίος φοβείται τον Κυριον, είναι µε την
δύναµιν εκείνου πάντοτε µέγας.
Ιουδ. 16,17  ουαί έθνεσιν επανισταµένοις τώ γένει µου· Κύριος παντοκράτωρ εκδικήσει αυτούς εν ηµέρα κρίσεως δούναι πύρ
και σκώληκας εις σάρκας αυτών, και κλαύσονται εν αισθήσει έως αιώνος.
Ιουδ. 16,17     Αλλοίµονον εις τα έθνη, τα οποία επαναστατούν εναντίον του Ισραηλιτικού µου γένους. Κυριος ο
παντοκράτωρ θα τους τιµωρήση κατά την ωρισµένην ηµέραν της κρίσεώς του. Θα στείλη πυρ να τους κατακαύση, θα
στείλη σκώληκας να καταφάγουν τας σάρκας των, ώστε να κλαίουν πάντοτε από τον πόνον του”.
Ιουδ. 16,18  Ως δε ήλθοσαν εις Ιερουσαλήµ, προσεκύνησαν τώ Θεώ. και ηνίκα εκαθαρίσθη ο λαός, ανήνεγκαν τα
ολοκαυτώµατα αυτών και τα εκούσια αυτών και τα δόµατα.
Ιουδ. 16,18     Επειτα δε οι Ισραηλίται ήλθον εις την Ιερουσαλήµ και προσεκύνησαν τον Θεόν. Αµέσως δε όταν ο λαός
εξηγνίσθη, προσέφεραν τα ολοκαυτώµατά των. Εξεπλήρωσαν όλα τα ταξίµατά των, που είχαν κάµει προς τον Θεόν, και
προσέφεραν τα δώρα των.
Ιουδ. 16,19  και ανέθηκεν Ιουδίθ πάντα τα σκεύη Ολοφέρνου, όσα έδωκεν ο λαός αυτή, και το κωνωπείον, ό έλαβεν αύτη εκ
τού κοιτώνος αυτού, ως ανάθηµα τώ Θεώ έδωκε.
Ιουδ. 16,19     Η Ιουδίθ αφιέρωσεν στον ναόν όλα τα όπλα του Ολοφέρνου, όσα της είχε δώσει ο λαός, και την κουνουπιέρα
του, την οποίαν επήρεν η ίδια από τον κοιτώνα του, έδωσεν αυτήν ως αφιέρωµα στον Θεόν.
Ιουδ. 16,20  και ήν ο λαός ευφραινόµενος εν Ιερουσαλήµ κατά πρόσωπον των αγίων επί µήνας τρεις, και Ιουδίθ µετ αυτών
κατέµεινε.
Ιουδ. 16,20    Ολος ο λαός ευρίσκετο εις χαράν και αγαλλίασιν εις την Ιερουσαλήµ ενώπιον του ναού επί τρεις µήνας Κατά
την περίοδον αυτήν µαζή των έµενε και η Ιουδίθ.
Ιουδ. 16,21  Μετά δε τας ηµέρας ταύτας ανέζευξεν έκαστος εις την κληρονοµίαν αυτού, και Ιουδίθ απήλθεν εις Βαιτυλούα
και κατέµεινεν επί της υπάρξεως αυτής· και εγένετο κατά τον καιρόν αυτής ένδοξος εν πάση τή γη.
Ιουδ. 16,21     Οταν επέρασαν αι ηµέραι αυταί των τριών µηνών, επανήλθεν ο καθένας από αυτούς στον οίκον του. Και η
Ιουδίθ επέστρεψεν εις την Βαιτυλούαν και έµενεν εις την περιουσίαν της. Εγινε δε ονοµαστή και ένδοξος κατά τον καιρόν
εκείνον εις όλην την χώραν.
Ιουδ. 16,22  και πολλοί επεθύµησαν αυτήν, και ουκ έγνω ανήρ αυτήν πάσας τας ηµέρας της ζωής αυτής, αφ ής ηµέρας
απέθανε Μανασσής ο ανήρ αυτής, και προσετέθη προς τον λαόν αυτού.
Ιουδ. 16,22    Πολλοί άνδρες επεθύµησαν και την εζήτησαν ως σύζυγόν των, αλλά κανείς ανήρ δεν την ενυµφεύθη εις όλην
της την ζωήν. Αυτή έµεινεν εις την χηρείαν της από την ηµέραν, που απέθανεν ο Μανασσής ο σύζυγός της, και είχε
προστεθή στον λαόν του.
Ιουδ. 16,23  και ήν προβαίνουσα µεγάλη σφόδρα και εγήρασεν εν τώ οίκω τού ανδρός αυτής έτη εκατόν πέντε· και αφήκε
την άβραν αυτής ελευθέραν. και απέθανεν εις Βαιτυλούα, και έθαψαν αυτήν εν τώ σπηλαίω τού ανδρός αυτής Μανασσή,
Ιουδ. 16,23    Αυτή δε επροχώρησε εις πολύ µεγάλην ηλικίαν και εγήρασεν εις ταν οίκον του ανδρός της. Εφθασεν εις την
ηλικίαν των εκατόν πέντε ετών. Την θεραπαινίδα της την αφήκεν ελευθέραν. Η Ιουδίθ απέθανε εις την Βαιτυλούαν και την
έθαψαν στο σπήλαιον, όπου είχε ταφή και ο σύζυγός της ο Μαννασής.
Ιουδ. 16,24  και επένθησεν αυτήν οίκος Ισραήλ ηµέρας επτά. και διείλε τα υπάρχοντα αυτής πρό τού αποθανείν αυτήν πάσι
τοίς έγγιστα Μανασσή τού ανδρός αυτής και τοίς έγγιστα τού γένους αυτής .
Ιουδ. 16,24    Οι Ισραηλίται επένθησαν επί επτά ηµέρας. Προ δε του θανάτου της εµοίρασε τα υπάρχοντά της στους στενούς
συγγενείς του ανδρός της, του Μαννασή, και στους στενούς συγγενείς της της ιδικής της οικογενείας.
Ιουδ. 16,25  και ουκ ήν έτι ο εκφοβών τους υιούς Ισραήλ εν ταίς ηµέραις Ιουδίθ και µετά το αποθανείν αυτήν ηµέρας
πολλάς.
Ιουδ. 16,25    Καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής της και επί πολύ χρονικόν διάστηµα µετά τον θάνατόν της κανείς δεν
ετόλµησε να ενοχλήση και εκφοβίση τους Ισραηλίτας.

Ε Σ Θ Η Ρ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Εσθ. 1,1α   Έτους δευτέρου βασιλεύοντος Αρταξέρξου τού µεγάλου βασιλέως τή µια τού Νισάν, ενύπνιον είδε Μαρδοχαίος ο



τού Ιαΐρου, τού Σεµεΐου, τού Κισσαίου, εκ φυλής Βενιαµίν,
Εσθ. 1,1α  Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του µεγάλου βασιλέως Αρταξέρξου, την πρώτην του µηνός Νισάν, ο
Μαρδοχαίος ο υιός του Ιαΐρου, υιού του Σεµεΐου, υιού του Κισσαίου, από την φυλήν Βενιαµίν είδεν ένα όνειρον.
Εσθ. 1,1β   άνθρωπος Ιουδαίος οικών εν Σούσοις τή πόλει, άνθρωπος µέγας, θεραπεύων εν τή αυλή τού βασιλέως.
Εσθ. 1,1β  Ο άνθρωπος αυτός ήτο Ιουδαίος, κατοικούσε εις την πόλιν Σούσα. Ητο δε µεγάλης υπολήψεως και µορφώσεως
και υπηρετούσεν εις την αυλήν του βασιλέως.
Εσθ. 1,1γ  ήν δε εκ της αιχµαλωσίας, ής ηχµαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος εξ Ιερουσαλήµ µετά Ιεχονίου
τού βασιλέως της Ιουδαίας.
Εσθ. 1,1γ  Ητο από τους αιχµαλώτους, τους οποίους µαζή µε τον βασιλέα των Ιουδαίων, τον Ιεχονίαν είχεν αιχµαλωτίσει και
µετοικίσει από την Ιερουσαλήµ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο Ναβουχοδονόσορ.
Εσθ. 1,1δ  και τούτο αυτού το ενύπνιον· και ιδού φωναί και θόρυβος, βρονταί και σεισµός, τάραχος επί της γής.
Εσθ. 1,1δ  Το όνειρον δε το οποίον είδεν, ήτο το εξής· Ηκουσεν αίφνης φωνάς, θόρυβον, βροντάς, σεισµόν και µεγάλην
αναταραχήν εις την γην.
Εσθ. 1,1ε  και ιδού δύο δράκοντες µεγάλοι έτοιµοι προήλθον αµφότεροι παλαίειν, και εγένετο αυτών φωνή µεγάλη·
Εσθ. 1,1ε  Και ιδού, δύο δράκοντες ενεφανίσθησαν έτοιµοι να παλαίσουν ο ένας εναντίον του αλλού, και εξέβαλλον
τροµεράς κραυγάς.
Εσθ. 1,1ζ  και τή φωνή αυτών ητοιµάσθη πάν έθνος εις πόλεµον, ώστε πολεµήσαι δικαίων έθνος.
Εσθ. 1,1ζ  Με τας κραυγάς των ηγέρθησαν, συνησπίσθησαν και ητοιµάσθησαν όλα τα έθνη να πολεµήσουν εναντίον ενός
έθνους δικαίων ανθρώπων.
Εσθ. 1,1η   και ιδού ηµέρα σκότος και γνόφου, θλίψις και στενοχωρία, κάκωσις και τάραχος µέγας επί της γής·
Εσθ. 1,1η  Αίφνης κατά την ηµέραν εκείνην έγινε γνόφος και σκότος. Θλίψις και στενοχωρία ηπλώθη εις την γην. Δεινά και
ταραχή µεγάλη.
Εσθ. 1,1θ   και εταράχθη πάν έθνος δίκαιον φοβούµενοι τα εαυτών κακά και ητοιµάσθησαν απολέσθαι και εβόησαν προς
τον Θεόν.
Εσθ. 1,1θ  Ολον το έθνος των δικαίων, επειδή εφοβήθη, µήπως αι συµφοραί εκσπάσουν εναντίον αυτών και καταστραφούν,
παρεκάλεσαν τον Θεόν µε φωνήν µεγάλην.
Εσθ. 1,1ι   από δε της βοής αυτών εγένετο ωσανεί από µικράς πηγής ποταµός µέγας, ύδωρ πολύ·
Εσθ. 1,1ι   Από την βοήν του δικαίου αυτού έθνους ερράγη και ενεφανίσθη κάποια µικρά πηγή, από την οποίαν όµως
επήγασεν ένας µεγάλος ποταµός, νερό άφθονον.
Εσθ. 1,1κ  και φώς και ήλιος ανέτειλε, και οι ταπεινοί υψώθησαν και κατέφαγον τους ενδόξους.
Εσθ. 1,1κ  Εφάνη το φως της πρωΐας, ανέτειλεν ο ήλιος και οι ταπεινωµένοι δίκαιοι υψώθησαν, ενισχύθησαν και κατέφαγον
τους ισχυρούς εχθρούς των.
Εσθ. 1,1λ  και διεγερθείς Μαρδοχαίος ο εωρακώς το ενύπνιον τούτο και τι ο Θεός βεβούλευται ποιήσαι, είχεν αυτό εν τή
καρδία και εν παντί λόγω ήθελεν επιγνώναι αυτό έως της νυκτός.
Εσθ. 1,1λ  Ο Μαρδοχαίος, ο οποίος είδεν αυτό το ενύπνιον, εσηκώθη από τον ύπνον του, και εσκέπτετο τι τάχα είχεν
αποφασίσει να κάµη ο Θεός. Το ερευνούσε µε την διάνοιάν του και προσπαθούσε καθ' όλην την διάρκειαν της ηµέρας
µέχρι και της νυκτός να εννοήση, τι τάχα ήθελε να σηµάνη το όνειρον εκείνο.
Εσθ. 1,1µ   και ησύχασε Μαρδοχαίος εν τή αυλή µετά Γαβαθά και Θάρα των δύο ευνούχων τού βασιλέως των φυλασσόντων
την αυλήν
Εσθ. 1,1µ  Επειτα ο Μαρδοχαίος ηρέµησεν, έµεινεν εις την αυλήν µαζή µε τον Γαβαθά και τον Θαρα τους δύο αυλικούς του
βασιλέως, οι οποίοι εφρουρούσαν την αυλήν.
Εσθ. 1,1ν  ήκουσέ τε αυτών τους λογισµούς και τας µερίµνας αυτών εξηρεύνησε και έµαθεν, ότι ετοιµάζουσι τας χείρας
επιβαλείν Αρταξέρξη τώ βασιλεί, και υπέδειξε τώ βασιλεί περί αυτών.
Εσθ. 1,1ν  Καποτε ο Μαρδοχαίος, χωρίς και να το θέλη, ήκουσε τας σκέψεις των, αντελήφθη και κατενόησε τα σχέδιά των
και έµαθεν ότι αυτοί, ητοιµάζοντο να δολοφονήσουν τον Αρταξέρξην, τον βασιλέα. Τα σχέδια εκείνων τα εφανέρωσε στον
Αρταξέρξην τον βασιλέα.
Εσθ. 1,1ξ  και εξήτασεν ο βασιλεύς τους δύο ευνούχους, και οµολογήσαντες απήχθησαν.
Εσθ. 1,1ξ  Ο βασιλεύς διέταξε και υπέβαλαν εις ανάκρισιν τους δύο αυλικούς, εκείνοι δε ωµολόγησαν τα σχέδιά των και
ωδηγήθησαν στον τόπον της θανατικής των εκτελέσεως.
Εσθ. 1,1ο  και έγραψεν ο βασιλεύς τους λόγους τούτους εις µνηµόσυνον, και Μαρδοχαίος έγραψεν περί των λόγων τούτων.
Εσθ. 1,1ο  Ο βασιλεύς έγραψεν εις τα χρονικά εις ανάµνησιν το γεγονός εκείνο, επίσης ο Μαρδοχαίος εσηµείωσε γραπτώς τα
γεγονότα αυτά.
Εσθ. 1,1π   και επέταξεν ο βασιλεύς Μαρδοχαίω θεραπεύειν εν τή αυλή και έδωκεν αυτώ δόµατα περί τούτων .
Εσθ. 1,1π  Ο Βασιλεύς έδωσεν εντολήν στον Μαρδοχαίον να υπηρετή εις την αυλήν και του προσέφερεν ακόµη δώρα δια
την εξυπηρέτησίν του αυτήν.
Εσθ. 1,1ρ  και ήν Αµάν Αµαδάθου Βουγαίος ένδοξος ενώπιον τού βασιλέως· και εζήτησε κακοποιήσαι τον Μαρδοχαίον και
τον λαόν αυτού υπέρ των δύο ευνούχων τού βασιλέως.
Εσθ. 1,1ρ  Ο Αµάν, ο υιός του Αµαδάθου, ο Βουγαίος, είχε µεγάλην τιµήν και δόξαν ενώπιον του βασιλέως. Επιζητούσε δε
ευκαιρίαν να εξολοθρεύση τον Μαρδοχαίον και τον ιουδαϊκόν λαόν ένεκα της καταγγελίας, την οποίαν ο Μαρδοχαίος
έκαµεν εναντίον των δύο αυλικών του βασιλέως.
Εσθ. 1,1   Καί εγένετο µετά τους λόγους τούτους εν ταίς ηµέραις Αρταξέρξου -ούτος ο Αρταξέρξης από της Ινδικής εκατόν
εικοσιεπτά χωρών εκράτησεν-
Εσθ. 1,1  Επειτα από τα γεγονότα αυτά, εις την εποχήν του βασιλέως Αρταξέρξου- αυτός είναι ο Αρταξέρξης, ο οποίος
εβασίλευεν από τας Ινδίας µέχρι και της Αιθιοπίας εις εκατόν είκοσι επτά χώρας-
Εσθ. 1,2   εν αυταίς ταίς ηµέραις ότε εθρονίσθη βασιλεύς Αρταξέρξης εν Σούσοις τή πόλει,
Εσθ. 1,2   κατά την εποχήν, λοιπόν, εκείνην εκάθητο επί του βασιλικού θρόνου εις την πόλιν των Σούσων ο βασιλεύς
Αρταξέρξης.



Εσθ. 1,3   εν τώ τρίτω έτει βασιλεύοντος αυτού, δοχήν εποίησε τοίς φίλοις και τοίς λοιποίς έθνεσι και τοίς Περσών και
Μήδων ενδόξοις και τοίς άρχουσι των σατραπών.
Εσθ. 1,3   Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του, παρέθεσε τράπεζαν εις όλους τους επισήµους φίλους του, στους εκ των
άλλων εθνών φίλους του και στους τα πρώτα φέροντας εκ των Περσών και των Μηδων , οι οποίοι εκυβερνούσαν
σατραπείας.
Εσθ. 1,4   και µετά ταύτα µετά το δείξαι αυτοίς τον πλούτον της βασιλείας αυτού και την δόξαν της ευφροσύνης τού
πλούτου αυτού εν ηµέραις εκατόν ογδοήκοντα,
Εσθ. 1,4 Επί εκατόν δε ογδοήκοντα ηµέρας ο βασιλεύς εξέθεσε και επέδειξεν ενώπιον αυτών τον πλούτον της βασιλείας του
και την δόξαν και την µεγαλοπρέπειαν των αγαθών του.
Εσθ. 1,5   ότε δε ανεπληρώθησαν αι ηµέραι τού γάµου, εποίησεν ο βασιλεύς πότον τοίς έθνεσι τοίς ευρεθείσιν εις την πόλιν
επί ηµέρας έξ εν αυλή οίκου τού βασιλέως
Εσθ. 1,5   Οταν δε συνεπληρώθησαν αι ηµέραι του γάµου του, ο βασιλεύς παρέθεσεν εις τας αυλάς των ανακτόρων του
συµπόσιον επί εξ ηµέρας εις όλους τους λαούς, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την πόλιν του.
Εσθ. 1,6   κεκοσµηµένη βυσσίνοις και καρπασίνοις τεταµένοις επί σχοινίοις βυσσίνοις και πορφυροίς, επί κύβοις χρυσοίς
και αργυροίς, επί στύλοις παρίνοις και λιθίνοις· κλίναι χρυσαί και αργυραί επί λιθοστρώτου σµαραγδίτου λίθου και
πιννίνου και παρίνου λίθου και στρώµναι διαφανείς ποικίλως διηνθισµέναι, κύκλω ρόδα πεπασµένα·
Εσθ. 1,6   Η αυλή ήτο στολισµένη µε σκηνάς εκ βύσσου λευκάς και πρασίνους, αι οποίαι είχαν δεθή µε σχοινία από βύσσον
και πορφυρά µε κρίκους χρυσούς και αργυρούς επάνω εις στύλους από µάρµαρα της Παρου και άλλους λίθους. Εκεί επίσης
είχαν στηθή κλίναι χρυσαί και αργυραί στο λιθόστρωτον, το στρωµένον µε πολυτίµους λίθους, δηλαδή µε σµαραγδίτην, µε
πίννινον και µε πάριον λευκόν µάρµαρον. Επάνω εις αυτάς υπήρχον στρώµατα πολυτελέστατα, διηνθισµένα
ποικιλοτρόπως. Γυρω δε από αυτά υπήρχον σκορπισµένα ρόδα.
Εσθ. 1,7   ποτήρια χρυσά και αργυρά και ανθράκινον κυλίκιον προκείµενον από ταλάντων τρισµυρίων· οίνος πολύς και
ηδύς, ον αυτός ο βασιλεύς έπινεν.
Εσθ. 1,7   Εκεί υπήρχον ποτήρια χρυσά και αργυρά. Υπήρχε δε και ένα πανάκριβον ποτήριον κεκοσµηµένον µε πολυτίµους
λίθους και το οποίον ήξιζε τριάκοντα χιλιάδες τάλαντα. Προσεφέρετο δε οίνος άφθονος και γλυκύτατος, τον οποίον κατά
ιδιαιτέρα, προτίµησα έπινεν ο βασιλεύς.
Εσθ. 1,8   ο δε πότος ούτος ου κατά προκείµενον νόµον εγένετο, ούτως δε ηθέλησεν ο βασιλεύς και επέταξε τοίς οικονόµοις
ποιήσαι το θέληµα αυτού και των ανθρώπων.
Εσθ. 1,8   Αυτό δε το συµπόσιον δεν εγίνετο σύµφωνα µε την καθιερωµένην εθιµοτυπίαν· και τούτο, διότι έτσι ηθέλησεν ο
βασιλεύς, ο οποίος µάλιστα είχε διατάξει τους υπηρετούντας στο συµπόσιον αυτό, να φέρωνται και να πράττουν σύµφωνα
µε το θέληµα το ιδικόν του και των προσκεκληµένων εις αυτό ανθρώπων.
Εσθ. 1,9   και Αστίν η βασίλισσα εποίησε πότον ταίς γυναιξίν εν τοίς βασιλείοις, όπου ο βασιλεύς Αρταξέρξης,
Εσθ. 1,9   Εξ άλλου και η βασίλισσα Αστίν έκαµε και αυτή συµπόσιον εις τας γυναίκας εντός του βασιλικού ανακτόρου,
όπου ευρίσκετο ο Αρταξέρξης.
Εσθ. 1,10  εν δε τή ηµέρα τή εβδόµη ηδέως γενόµενος ο βασιλεύς είπε τώ Αµάν και Βαζάν και Θάρα και Βαραζί και Ζαθολθά
και Αβαταζά και Θαραβά, τοίς επτά ευνούχοις τοίς διακόνοις τού βασιλέως Αρταξέρξου,
Εσθ. 1,10  Κατά την εβδόµην ηµέραν του συµποσίου, ενώ ευρίσκετο εις ευθυµίαν ο βασιλεύς, διέταξε τον Αµάν, τον Βαζάν,
τον Θαρα, τον Βαραζί, τον Ζαθολθά, τον Αβαταζά, τον Θαραβά, τους επτά ευνούχους αυλικούς του, οι οποίοι υπηρετούσαν
τον βασιλέα Αρταξέρξην,
Εσθ. 1,11  εισαγαγείν την βασίλισσαν προς αυτόν, βασιλεύειν αυτήν και περιθείναι αυτή το διάδηµα και δείξαι τοίς άρχουσι
και τοίς έθνεσι το κάλλος αυτής, ότι καλή ήν.
Εσθ. 1,11  να παρουσιάσουν ενώπιόν του την βασίλισσαν µε όλην αυτής την µεγαλοπρέπειαν, να φορέσουν εις την κεφαλήν
της το γυναικείον βασιλικόν διάδηµα, να δείξουν αυτήν, την µεγαλοπρέπειαν και το κάλλος της, στους άρχοντας των
εθνών, διότι αυτή ήτο πράγµατι πολύ ωραία.
Εσθ. 1,12  και ουκ εισήκουσεν αυτού Αστίν η βασίλισσα ελθείν µετά των ευνούχων. και ελυπήθη ο βασιλεύς και ωργίσθη
Εσθ. 1,12  Η βασίλισσα όµως Αστίν δεν υπήκουσεν εις την εντολήν του βασιλέως, να έλθη µε τους αυλικούς ενώπιόν του. Ο
βασιλεύς ελυπήθη και ωργίσθη δια την παρακοήν της αυτήν.
Εσθ. 1,13  και είπε τοίς φίλοις αυτού· κατά ταύτα ελάλησεν Αστίν, ποιήσατε ούν περί τούτου νόµον και κρίσιν.
Εσθ. 1,13  Είπε δε στους φίλους του· “αυτά µου απήντησεν η Αστίν. Σεις δικάσατέ την δια την παρακοήν της αυτήν και
πράξατε ο,τι ο νόµος σχετικώς ορίζει”.
Εσθ. 1,14  και προσήλθεν αυτώ Αρκεσαίος και Σαρσαθαίος και Μαλησεάρ οι άρχοντες Περσών και Μήδων , οι εγγύς τού
βασιλέως, οι πρώτοι παρακαθήµενοι τώ βασιλεί,
Εσθ. 1,14  Προσήλθεν ενώπιον του βασιλέως ο Αρκεσαίος, ο Σαρσαθαίος, ο Μαλησεάρ, οι άρχοντες των Περσών και των
Μηδων, οι οποίοι ευρίσκοντο πλησίον του βασιλέως και κατείχον τας πρώτας θέσεις παρακαθήµενοι κοντά στον βασιλέα.
Εσθ. 1,15  και απήγγειλαν αυτώ κατά τους νόµους, ως δεί ποιήσαι Αστίν τή βασιλίσση, ότι ουκ εποίησε τα υπό τού βασιλέως
προσταχθέντα διά των ευνούχων.
Εσθ. 1,15  Αυτοί λοιπόν του ανήγγειλαν τι έπρεπε, σύµφωνα µε τους κειµένους νόµους, να κάµουν εναντίον της βασιλίσσης
Αστίν, διότι αυτή δεν υπήκουσε και δεν έπραξε σύµφωνα µε τα όσα διέταξεν ο βασιλεύς δια των αυλικών του.
Εσθ. 1,16  και είπεν ο Μουχαίος προς τον βασιλέα και τους άρχοντας· ου τον βασιλέα µόνον ηδίκησεν Αστίν η βασίλισσα,
αλλά και πάντας τους άρχοντας και τους ηγουµένους τού βασιλέως
Εσθ. 1,16  Ο Μουχαίος είπε προς τον βασιλέα και προς τους άλλους άρχοντας· “η βασίλισσα Αστίν µε την συµπεριφοράν της
αυτήν δεν ηδίκησε µόνον τον βασιλέα αλλά και όλους τους άρχοντας και τους αξιωµατούχους του βασιλέως”.
Εσθ. 1,17  (και γάρ διηγήσατο αυτοίς τα ρήµατα της βασιλίσσης και ως αντείπε τώ βασιλεί). ως ούν αντείπε τώ βασιλεί
Αρταξέρξη,
Εσθ. 1,17  Αυτός είχεν εν τω µεταξύ διηγηθή εις αυτούς τα λόγια της βασιλίσσης και πως παρήκουσεν εις την διαταγήν του
βασιλέως). Προσέθεσε δε ότι, όπως αυτή παρήκουσεν στον Αρταξέρξην,
Εσθ. 1,18  ούτω σήµερον αι τυραννίδες αι λοιπαί των αρχόντων Περσών και Μήδων ακούσασαι τα τώ βασιλεί λεχθέντα υπ



αυτής, τολµήσουσιν οµοίως ατιµάσαι τους άνδρας αυτών.
Εσθ. 1,18  κατά παρόµοιον τρόπον και αι σύζυγοι των διαφόρων διοικητών και αρχόντων Περσών και Μηδων, όταν
ακούσουν όσα αυτή αντείπε προς τον βασιλέα, θα αποθρασυνθούν, ώστε να περιφρονήσουν και αυταί κατά παρόµοιον
τρόπον τους άνδρας των, εάν η Αστίν δεν τιµωρηθή. Και προσέθεσεν·
Εσθ. 1,19  ει ούν δοκεί τώ βασιλεί, προσταξάτω βασιλικόν, και γραφήτω κατά τους νόµους Μήδων και Περσών· και µη
άλλως χρησάσθω, µηδέ εισελθέτω έτι η βασίλισσα προς αυτόν, και την βασιλείαν αυτής δότω ο βασιλεύς γυναικί κρείττονι
αυτής.
Εσθ. 1,19  “Εαν, λοιπόν, φαίνεται καλόν στον βασιλέα, ας εκδώση βασιλικόν διάταγµα, το οποίον και να γραφή στους
νόµους των Μηδων και των Περσών, ώστε εις παροµοίας περιστάσεις να εφαρµόζεται αυτό και κανένα άλλο. Το διάταγµα
θα ορίζη, να µη παρουσιασθή ποτέ πλέον στον βασιλέα η βασίλισσα, να εκπέση του αξιώµατός της και ο βασιλεύς να δώση
την βασιλείαν της εις άλλην γυναίκα καλυτέραν από αυτήν.
Εσθ. 1,20  και ακουσθήτω ο νόµος ο υπό τού βασιλέως, ον εάν ποιή εν τή βασιλεία αυτού, και ούτω πάσαι αι γυναίκες
περιθήσουσι τιµήν τοίς ανδράσιν εαυτών, από πτωχού έως πλουσίου.
Εσθ. 1,20  Ας διαλαληθή δε και ας ακουσθή από όλους ο νόµος αυτός του βασιλέως . Ετσι δε αι γυναίκες, όταν µάθουν τι δια
νόµου απεφάσισε και πράττει ο βασιλεύς, θα περιβάλλουν µε τιµήν τους άνδρας των από τον πτωχόν µέχρι και τον πλέον
πλούσιον”.
Εσθ. 1,21  και ήρεσεν ο λόγος τώ βασιλεί και τοίς άρχουσι, και εποίησεν ο βασιλεύς καθά ελάλησεν ο Μουχαίος·
Εσθ. 1,21  Ο λόγος αυτός ήρεσεν στον βασιλέα και στους άρχοντας, ο δε βασιλεύς έκαµε εκείνο, το οποίον του είπεν ο
Μουχαίος.
Εσθ. 1,22  και απέστειλεν εις πάσαν την βασιλείαν κατά χώραν, κατά την λέξιν αυτών, ώστε είναι φόβον αυτοίς εν ταίς
οικίαις αυτών.
Εσθ. 1,22  Εστειλε δε αντίγραφα του διατάγµατος αυτού εις όλας τας χώρας του βασιλείου του γραµµένα εις την γλώσσαν
της χώρας, που απηυθύνοντο. Τούτο δε, δια να εµπνεύση και επιβάλη µέσα εις τας οικογενείας τον φόβον και τον σεβασµόν
των γυναικών προς τους άνδρας των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Εσθ. 2,1   Καί µετά τους λόγους τούτους εκόπασεν ο βασιλεύς τού θυµού και ουκέτι εµνήσθη της Αστίν, µνηµονεύων οία
ελάλησε και ως κατέκρινεν αυτήν.
Εσθ. 2,1   Αφού επέρασαν τα γεγονότα αυτά, έπεσεν ο θυµός του βασιλέως και δεν ενεθυµήθη πλέον την Αστίν, αλλά µόνον
επανέφερεν εις την µνήµην του τα λόγια που αυτή του είχε πει, όπως και το γεγονός, ότι αυτός την είχε καταδικάσει.
Εσθ. 2,2   και είπαν οι διάκονοι τού βασιλέως· ζητηθήτω τώ βασιλεί κοράσια άφθορα καλά τώ είδει·
Εσθ. 2,2  Οι δούλοι τότε του βασιλέως του είπαν· “ας ζητήσωµεν να εύρωµεν δια σε, βασιλεύ, ωραίας νεαρός παρθένους.
Εσθ. 2,3   και καταστήσει ο βασιλεύς κωµάρχας εν πάσαις ταίς χώραις της βασιλείας αυτού, και επιλεξάτωσαν κοράσια
παρθενικά καλά τώ είδει εις Σούσαν την πόλιν εις τον γυναικώνα· και παραδοθήτωσαν τώ ευνούχω τού βασιλέως τώ
φύλακι των γυναικών, και δοθήτω σµήγµα και η λοιπή επιµέλεια·
Εσθ. 2,3   Προς τούτο ο βασιλεύς ας διορίση εις όλας τας επαρχίας του βασιλείου άρχοντας κατά τόπους , να αναλάβουν και
να επιλέξουν νεαράς ωραίας παρθένους και να φέρουν αυτάς εις την πόλιν Σούσα , στον γυναικωνίτην του βασιλέως. Αυταί
δε ας παραδοθούν στον ευνούχον του βασιλέως, τον φύλακα των γυναικών του, ας δοθούν εις αυτάς καλλυντικά και ας
καταβληθή κάθε προσπάθεια και κάθε άλλη φροντίς δια την καλήν των εµφάνισιν.
Εσθ. 2,4   και η γυνή, ή αν αρέση τώ βασιλεί, βασιλεύσει αντί Αστίν. και ήρεσε τώ βασιλεί το πράγµα, και εποίησεν ούτως.
Εσθ. 2,4  Από αυτάς δε η γυναίκα εκείνη, η οποία θα αρέση στον βασιλέα, θα γίνη βασίλισσα αντί της Αστίν”. Η πρότασις
αυτή ήρεσεν στον βασιλέα και έκαµεν, όπως του είπαν.
Εσθ. 2,5   και άνθρωπος ήν Ιουδαίος εν Σούσοις τή πόλει, και όνοµα αυτού Μαρδοχαίος ο τού Ιαΐρου, τού Σεµεΐου, τού
Κισσαίου, εκ φυλής Βενιαµίν,
Εσθ. 2,5   Εις τα Σούσα·, εις την πόλιν αυτήν, εζούσεν ένας άνθρωπος Ιουδαίος, ο οποίος ωνοµάζετο Μαρδοχαίος. Ητο υιός
του Ιαρΐου, υιού του Σεµεΐου, υιού του Κισσαίου, από την φυλήν Βενιαµίν.
Εσθ. 2,6   ός ήν αιχµάλωτος εξ Ιερουσαλήµ, ήν ηχµαλώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος.
Εσθ. 2,6  Αυτός ήτο από τους Ιουδαίους αιχµαλώτους της Ιερουσαλήµ, τους οποίους ο Ναβουνοδονόσορ ο βασιλεύς είχεν
απαγάγει αιχµαλώτους.
Εσθ. 2,7   και ήν τούτω παίς θρεπτή, θυγάτηρ Αµιναδάβ αδελφού πατρός αυτού, και όνοµα αυτή Εσθήρ· εν δε τώ
µεταλλάξαι αυτής τους γονείς επαίδευσεν αυτήν εαυτώ εις γυναίκα· και ήν το κοράσιον καλόν τώ είδει .
Εσθ. 2,7   Αυτός είχεν αναθρέψει µίαν κόρην θυγατέρα του θείου του Αµιναδάβ, αδελφού του πατρός του. Αυτή ωνοµάζετο
Εσθήρ. Οταν δε απέθαναν οι γονείς της, ο Μαρδοχαίος την ανέλαβεν υπό την προστασίαν του και εφρόντιζε δι' αυτήν, µε
τον σκοπόν να την λάβη αργότερα ως σύζυγόν του. Η κόρη δε αυτή ήτο πολύ ωραία κατά την µορφήν.
Εσθ. 2,8   και ότε ηκούσθη το τού βασιλέως πρόσταγµα, συνήχθησαν πολλά κοράσια εις Σούσαν την πόλιν υπό χείρα Γαΐ,
και ήχθη Εσθήρ προς Γαΐ τον φύλακα των γυναικών.
Εσθ. 2,8  Οταν έγινε γνωστόν το βασιλικόν διάταγµα, συνεκεντρώθησαν πολλά κοράσια εις την πόλιν Σούσα υπό την
ευθύνην και την φροντίδα του Γαϊ. Προς αυτόν τον Γαϊ, τον φύλακα των γυναικών του βασιλέως, ωδηγήθη και η Εσθήρ.
Εσθ. 2,9   και ήρεσεν αυτώ το κοράσιον και εύρε χάριν ενώπιον αυτού· και έσπευσε δούναι αυτή το σµήγµα και την µερίδα
και τα επτά κοράσια τα υποδεδειγµένα αυτή εκ βασιλικού και εχρήσατο αυτή καλώς και ταίς άβραις αυτής εν τώ
γυναικώνι.
Εσθ. 2,9  Εις αυτόν ήρεσεν η Εσθήρ περισσότερον από κάθε άλλην και εύρε χάριν ενώπιόν του. Ο Γαϊ έσπευσε και έδωσεν εις
αυτήν τα καλλυντικά και κάθε άλλην περιποιήση αναφεροµένην εις την δίαιτάν της, όπως επίσης και επτά παρθένους που
είχαν επιλεγή από τον βασιλικόν οίκον, εις υπηρεσίαν της. Ο Γαϊ προσέφερε κάθε περιποίησιν προς αυτήν και εις τας
θεραπαινίδας της, τας οποίας και ωδήγησεν στον γυναικωνίτην.
Εσθ. 2,10  και ουχ υπέδειξε Εσθήρ το γένος αυτής ουδέ την πατρίδα· ο γάρ Μαρδοχαίος ενετείλατο αυτή µη απαγγείλαι·
Εσθ. 2,10  Η Εσθήρ δεν κατέστησε γνωστήν την καταγωγήν της ούτε την πατρίδα της, διότι, ο Μαρδοχαίος της είχε δώσει



εντολήν να µη ανακοινώση τίποτε από αυτά.
Εσθ. 2,11  καθ εκάστην δε ηµέραν περιεπάτει ο Μαρδοχαίος κατά την αυλήν την γυναικείαν επισκοπών τι Εσθήρ
συµβήσεται.
Εσθ. 2,11  Καθε δε ηµέραν ο Μαρδοχαίος περιπατούσε έξω από την αυλήν των γυναικών , παρατηρούσε και επιθυµούσε να
µάθη τι θα γίνη µε την Εσθήρ.
Εσθ. 2,12  ούτος δε ήν καιρός κορασίου εισελθείν προς τον βασιλέα , όταν αναπληρώση µήνας δεκαδύο· ούτως γάρ
αναπληρούνται αι ηµέραι της θεραπείας, µήνας έξ αλειφόµεναι εν σµυρνίνω ελαίω και µήνας έξ εν τοίς αρώµασι και εν
τοίς σµήγµασι των γυναικών,
Εσθ. 2,12  Συµφώνως δε προς τα καθιερωµένα έπρεπε µετά την συµπλήρωσιν δώδεκα µηνών να εµφανισθή η κόρη ενώπιον
του βασιλέως. Αι ηµέραι δε της προετοιµασίας των επερνούσαν ως εξής· επί εξ µήνας αι κόραι ηλείφοντο µε έλαιον από
σµύρναν και επί άλλους εξ µήνας µε αρώµατα και άλλα καλλυντικά, που εχρησιµοποιούσαν αι γυναίκες.
Εσθ. 2,13  και τότε εισπορεύεται προς τον βασιλέα. και ώ εάν είπη, παραδώσει αυτήν συνεισέρχεσθαι αυτώ από τού
γυναικώνος έως των βασιλείων.
Εσθ. 2,13  Και τότε η υποψηφία σύζυγος του βασιλέως ωδηγείτο ενώπιον αυτού. Ο ευνούχος, προς τον οποίον ο βασιλεύς
ήθελε δώσει την σχετικήν εντολήν, θα ωδηγούσεν αυτήν από τον γυναικωνίτην εις τα βασιλικά ανάκτορα.
Εσθ. 2,14  δείλης εισπορεύεται και προς ηµέραν αποτρέχει εις τον γυναικώνα τον δεύτερον, ού Γαΐ ο ευνούχος τού βασιλέως
ο φύλαξ των γυναικών, και ουκέτι εισπορεύεται προς τον βασιλέα, εάν µη κληθή ονόµατι.
Εσθ. 2,14  Αυτή δε πηγαίνει εκεί την εσπέραν· και την εποµένην πρωΐαν εισέρχεται στον δεύτερον οίκον, όπου ο Γαϊ ο
ευνούχος του βασιλέως ευρίσκεται, ο φύλαξ των γυναικών. Δεν έχει δε πλέον το δικαίωµα να επανέλθη προς τον βασιλέα,
εάν δεν κληθή από αυτόν ονοµαστί.
Εσθ. 2,15  εν δε τώ αναπληρούσθαι τον χρόνον Εσθήρ της θυγατρός Αµιναδάβ αδελφού πατρός Μαρδοχαίου εισελθείν προς
τον βασιλέα ουδέν ηθέτησεν, ών ενετείλατο ο ευνούχος ο φύλαξ των γυναικών· ήν γάρ Εσθήρ ευρίσκουσα χάριν παρά
πάντων των βλεπόντων αυτήν.
Εσθ. 2,15  Οταν λοιπόν συνεπληρώθη ο χρόνος, κατά ταν οποίον η Εσθήρ, η θυγάτηρ του Αµιναδάβ, αδελφού του πατρύς
του Μαρδοχαίου, επρόκειτο να εισέλθη προς τον βασιλέα, η Εσθήρ δεν παρέλειψε και ούτε παρήκουσε τίποτε, από όσα είχε
δώσει εντολήν εις αυτήν να προσέξη ο ευνούχος, ο φύλαξ των γυναικών. Ετσι δε φεροµένη η Εσθήρ εύρισκε χάριν εκ µέρους
όλων όσοι την έβλεπον.
Εσθ. 2,16  και εισήλθεν Εσθήρ προς Αρταξέρξην τον βασιλέα τώ δωδεκάτω µηνί, ός εστιν Αδάρ, τώ εβδόµω έτει της
βασιλείας αυτού.
Εσθ. 2,16  Η Εσθήρ πράγµατι παρουσιάσθη στον βασιλέα τον Αρταξέρξην, κατά τον δωδέκατον µήνα, τον µήνα δηλαδή
Αδάρ, κατά το έβδοµον έτος της βασιλείας αυτού.
Εσθ. 2,17  και ηράσθη ο βασιλεύς Εσθήρ, και εύρε χάριν παρά πάσας τας παρθένους, και επέθηκεν αυτή το διάδηµα το
γυναικείον.
Εσθ. 2,17  Ο βασιλεύς την ηγάπησε πάρα πολύ, διότι αυτή ευρήκε χάριν ενώπιόν του περισσότερον από όλας τας άλλας
παρθένους. Εθεσε δε επάνω εις την κεφαλήν της τα γυναικείον βασιλικόν διάδηµα .
Εσθ. 2,18  και εποίησεν ο βασιλεύς πότον πάσι τοίς φίλοις αυτού και ταίς δυνάµεσιν επί ηµέρας επτά και ύψωσε τους
γάµους Εσθήρ και άφεσιν εποίησε τοίς υπό την βασιλείαν αυτού.
Εσθ. 2,18  Ο βασιλεύς επανηγύρισε µε µεγάλην λαµπρότητα τους γάµους της Εσθήρ, παρέθεσε µέγα συµπόσιον εις όλους
τους φίλους του και τους άρχοντας επί επτά ηµέρας, παρεχώρησε µεγάλας δωρεάς και έδωσεν άψεσιν χρεών στους
ανθρώπους της βασιλείας του.
Εσθ. 2,19  ο δε Μαρδοχαίος εθεράπευεν εν τή αυλή.
Εσθ. 2,19  Ο Μαρδοχαίος υπηρετούσε πάντοτε εις την βασιλικήν αυλήν.
Εσθ. 2,20  η δε Εσθήρ ουχ υπέδειξε την πατρίδα αυτής· ούτως γάρ ενετείλατο αυτή Μαρδοχαίος, φοβείσθαι τον Θεόν και
ποιείν τα προστάγµατα αυτού, καθώς ήν µετ αυτού και Εσθήρ ου µετήλλαξε την αγωγήν αυτής.
Εσθ. 2,20  Η Εσθήρ δεν ανεκοίνωσε και δεν εγνωστοποίησεν εις κανένα την πατρίδα της, διότι αυτήν την εντολήν της είχε
δώσει ο Μαρδοχαίος. Να φοβήται τον Θεόν, να τηρή τας θείας εντολάς, όπως όταν αυτή ευρίσκετο µαζή του. Η Εσθήρ, και
όταν έγινε βασίλισσα, δεν ήλλαξε τρόπον συµπεριφοράς και ζωής.
Εσθ. 2,21  Καί ελυπήθησαν οι δύο ευνούχοι τού βασιλέως, οι αρχισωµατοφύλακες, ότι προήχθη Μαρδοχαίος, και εζήτουν
αποκτείναι Αρταξέρξην τον βασιλέα.
Εσθ. 2,21  Οι δύο αυλικοί, οι αρχισωµατοφύλακες του βασιλέως, εστενοχωρήθησαν, διότι προήχθη εις επίζηλον θέσιν ο
Μαρδοχαίος και εζητούσαν ευκαιρίαν να δολοφονήσουν τον βασιλέα Αρταξέρξην.
Εσθ. 2,22  και εδηλώθη Μαρδοχαίω ο λόγος, και εσήµανεν Εσθήρ, και αυτή ενεφάνισε τώ βασιλεί τα της επιβουλής
Εσθ. 2,22  Η συνωµοσία όµως αυτή έγινε γνωστή στον Μαρδοχαίον, ο οποίος την εφανέρωσεν εις την Εσθήρ, η δε Εσθήρ
ανέφερε τα της συνωµοσίας αυτής στον βασιλέα.
Εσθ. 2,23  ο δε βασιλεύς ήτασε τους δύο ευνούχους και εκρέµασεν αυτούς· και προσέταξεν ο βασιλεύς καταχωρίσαι εις
µνηµόσυνον εν τή βασιλική βιβλιοθήκη υπέρ της ευνοίας Μαρδοχαίου εν εγκωµίω.
Εσθ. 2,23  Ο βασιλεύς εξήτασε τους δύο αυλικούς του, ευρήκεν αυτούς ενόχους, διέταξε δε και τους εκρέµασαν. Διέταξεν
επίσης ο βασιλεύς να καταχωρηθή το γεγονός αυτό εις ανάµνησιν εις τα βασιλικά χρονικά προς ένδειξιν ευνοίας και
επαίνου εκ µέρους του βασιλέως στον Μαρδοχαίον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Εσθ. 3,1   Μετά δε ταύτα εδόξασεν ο βασιλεύς Αρταξέρξης Αµάν Αµαδάθου Βουγαίον και ύψωσεν αυτόν, και επρωτοβάθρει
πάντων των φίλων αυτού.
Εσθ. 3,1   Επειτα από τα γεγονότα αυτά, ο βασιλεύς Αρταξέρξης ετίµησε και εδόξασεν ιδιαιτέρως τον Αµάν, τον υιόν του
Αµαδάθου, τον Βουγαίον και του έδωσε την πρώτην θέσιν υπεράνω από όλους τους φίλους του .
Εσθ. 3,2   και πάντες οι εν τή αυλή προσεκύνουν αυτώ, ούτως γάρ προσέταξεν ο βασιλεύς ποιήσαι· ο δε Μαρδοχαίος ου
προσεκύνει αυτώ.



Εσθ. 3,2   Ολοι δε εκείνοι, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την βασιλικήν αυλήν, τον προσκυνούσαν, διότι έτσι είχε διατάξει ο
βασιλεύς να φέρωνται απέναντί του. Ο Μαρδοχαίος όµως δεν τον επροσκυνούσε.
Εσθ. 3,3   και ελάλησαν οι εν τή αυλή τού βασιλέως τώ Μαρδοχαίω· Μαρδοχαίε, τι παρακούεις τα υπό τού βασιλέως
λεγόµενα;
Εσθ. 3,3   Οι άνθρωποι της βασιλικής αυλής έλεγαν στον Μαρδοχαίον· “Μαρδοχαίε, διατί παρακούεις τας διαταγάς του
βασιλέως;”
Εσθ. 3,4   καθ εκάστην ηµέραν ελάλουν αυτώ, και ουχ υπήκουεν αυτών· και υπέδειξαν τώ Αµάν Μαρδοχαίον τοίς τού
βασιλέως λόγοις αντιτασσόµενον· και υπέδειξεν αυτοίς ο Μαρδοχαίος ότι Ιουδαίός εστι.
Εσθ. 3,4   Καθε δε ηµέραν έλεγαν και ξαναέλεγαν προς αυτόν τα ίδια. Αυτός όµως δεν υπήκουσεν εις αυτούς. Οι άνθρωποι
της αυλής ανέφεραν τότε το γεγονός στον Αµάν, ότι δηλαδή ο Μαρδοχαίος αντιτάσσεται εις τας διαταγάς του βασιλέως. Ο
Μαρδοχαίος όµως είχεν αναφέρει εις αυτούς ότι είναι Ιουδαίος, και δεν του επέτρεπεν η θρησκεία του να προσκυνή
ανθρώπους.
Εσθ. 3,5   και επιγνούς Αµάν ότι ου προσκυνεί αυτώ Μαρδοχαίος, εθυµώθη σφόδρα
Εσθ. 3,5   Ο Αµάν, όταν έµαθε τα γεγονότα αυτά, ότι δηλαδή ο Μαρδοχαίος δεν τον προσκυνεί, ωργίσθη πάρα πολύ
εναντίον του
Εσθ. 3,6   και εβουλεύσατο αφανίσαι πάντας τους υπό την Αρταξέρξου βασιλείαν Ιουδαίους.
Εσθ. 3,6   και εσκέφθη να εξολοθρεύση όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο υπό την βασιλείαν του Αρταξέρξου.
Εσθ. 3,7   και εποίησε ψήφισµα εν έτει δωδεκάτω της βασιλείας Αρταξέρξου και έβαλε κλήρους ηµέραν εξ ηµέρας και  µήνα
εκ µηνός, ώστε απολέσαι εν µια ηµέρα το γένος Μαρδοχαίου, και έπεσεν ο κλήρος εις την τεσσαρεσκαιδεκάτην τού µηνός,
ός εστιν Αδάρ.
Εσθ. 3,7   Συνέταξε, λοιπόν, ένα βασιλικόν διάταγµα κατά το δωδέκατον έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου, έρριψε
κλήρους δια να ορισθή η ηµέρα και ο µήνας, κατά τον οποίον θα έπρεπε εις µίαν και µόνην ηµέραν να εξολοθρευθή το
γένος του Μαρδοχαίου, και έπεσεν ο κλήρος εις την δεκάτην τετάρτην του µηνός Αδάρ.
Εσθ. 3,8   και ελάλησε προς τον βασιλέα Αρταξέρξης λέγων· υπάρχει έθνος διεσπαρµένον εν τοίς έθνεσιν εν πάση τή
βασιλεία σου, οι δε νόµοι αυτών έξαλλοι παρά πάντα τα έθνη, των δε νόµων τού βασιλέως παρακούουσι, και ου συµφέρει
τώ βασιλεί εάσαι αυτούς·
Εσθ. 3,8   Είπε δε τότε ο Αµάν προς τον Αρταξέρξην, τον βασιλέα. “Υπάρχει διεοσπαρµένον µεταξύ των εθνών όλης της
βασιλείας σου ένα έθνος, του οποίου οι νόµοι είναι διαφορετικοί από τους νόµους όλων των άλλων εθνών. Αυτοί, λοιπόν,
δεν υπακούουν στους νόµους του βασιλέως και είναι προφανές ότι δεν είναι συµφέρον στον βασιλέα να αφήση αυτούς να
ζουν.
Εσθ. 3,9   ει δοκεί τώ βασιλεί, δογµατισάτω απολέσαι αυτούς, καγώ διαγράψω εις το γαζοφυλάκιον τού βασιλέως αργυρίου
τάλαντα µύρια.
Εσθ. 3,9   Εάν λοιπόν φαίνεται καλόν στον βασιλέα, ας εκδώση ένα διάταγµα καταστροφής των, εγώ δε εγγράφως θα
αναλάβω την υποχρέωσιν να καταθέσω στο θησαυροφυλάκιον του βασιλέως δέκα χιλιάδες τάλαντα αργυρίου”.
Εσθ. 3,10  και περιελόµενος ο βασιλεύς το δακτύλιον έδωκεν εις χείρας τώ Αµάν σφραγίσαι κατά των γεγραµµένων κατά
των Ιουδαίων.
Εσθ. 3,10  Ο βασιλεύς αφήρεσε το δακτυλίδι του, επί του οποίου υπήρχε και η βασιλική σφραγίς, έδωκεν αυτό εις τα χέρια
του Αµάν, δια να σφραγίση το διάταγµα του ολέθρου των Ιουδαίων,
Εσθ. 3,11  και είπεν ο βασιλεύς τώ Αµάν· το µέν αργύριον έχε, τώ δε έθνει χρώ ως βούλει.
Εσθ. 3,11  και είπεν ο βασιλεύς στον Αµάν· “κράτησε το αργύριόν σου, ως προς δε το έθνος αυτό κάµε ο,τι συ θέλεις”.
Εσθ. 3,12  και εκλήθησαν οι γραµµατείς τού βασιλέως µηνί πρώτω τή τρισκαιδεκάτη και έγραψαν, ως επέταξεν Αµάν, τοίς
στρατηγοίς, και τοίς άρχουσι κατά πάσαν χώραν από Ινδικής έως της Αιθιοπίας, ταίς εκατόν εικοσιεπτά χώραις, τοίς τε
άρχουσι των εθνών κατά την αυτών λέξιν δι Αρταξέρξου τού βασιλέως.
Εσθ. 3,12  Προσεκλήθησαν λοιπόν οι γραµµατείς του βασιλέως την δεκάτην τρίτην του πρώτου µηνός και, όπως τους
διέταξεν ο Αµάν, συνέταξαν και έστειλαν το διάταγµα στους στρατηγούς και στους άρχοντας όλων των χωρών της
βασιλείας του Αρταξέρξου, από της Ινδίας µέχρι και της Αιθιοπίας, εις εκατόν είκοσι επτά χώρας. Το διάταγµα δε αυτό του
βασιλέως Αρταξέρξου προς τους άρχοντας των διαφόρων εθνών εγράφη και εις την γλώσσαν εκάστου έθνους.
Εσθ. 3,13  και απεστάλη διά βιβλιοφόρων εις την Αρταξέρξου βασιλείαν αφανίσαι το γένος των Ιουδαίων εν ηµέρα  µια
µηνός δωδεκάτου, ός εστιν Αδάρ, και διαρπάσαι τα υπάρχοντα αυτών.
Εσθ. 3,13  Αυτά τα έγγραφα εστάλησαν µε ταχυδρόµους εις όλην την βασιλείαν του Αρταξέρξου, δια να εξαφανισθή το
γένος των Ιουδαίων εις µίαν και την αυτήν ηµέραν του δωδεκάτου µηνός, ο οποίος ωνοµάζετο Αδάρ, τα δε υπάρχοντά των
να διαρπαγούν.
Εσθ. 3,13α  Τής δε επιστολής εστι το αντίγραφον τόδε· «Βασιλεύς µέγας Αρταξέρξης τοίς από της Ινδικής έως της Αιθιοπίας
εκατόν εικοσιεπτά χωρών άρχουσι και τοπάρχαις υποτεταγµένοις τάδε γράφει·
Εσθ. 3,13α  Αυτό το διάταγµα του βασιλέως περιείχε τα εξής· “ο µέγας βασιλεύς Αρταξέρξης δίδει διαταγήν στους υπό την
εξουσίαν του άρχοντας και διοικητάς των εκατόν είκοσι επτά επαρχιών, αι οποίαι εκτείνονται από την Ινδικήν µέχρι και
της Αιθιοπίας·
Εσθ. 3,13β  πολλών επάρξας εθνών και πάσης επικρατήσας οικουµένης, εβουλήθην µη τώ θράσει της εξουσίας
επαιρόµενος, επιεικέστερον δε και µετά ηπιότητος αεί διεξάγων, τους των υποτεταγµένων ακυµάντους διαπαντός
καταστήσαι βίους, την τε βασιλείαν ήµερον και πορευτήν µέχρι περάτων παρεξόµενος ανανεώσασθαί τε την ποθουµένην
τοίς πάσιν ανθρώποις ειρήνην.
Εσθ. 3,13β  Μολονότι είµαι άρχων πολλών εθνών και κυρίαρχος όλης της οικουµένης, ηθέλησα να σας διοικήσω όχι
εγωϊστικώς, στηριζόµενος εις την δύναµιν της εξουσίας µου· αλλά µε επιείκειαν πάντοτε και µε ηπιότητα διεξάγω την
διοίκησιν αυτήν. Με την συνετήν και στοργικήν αυτήν διοίκησίν µου ηθέλησα να καταστήσω την ζωήν των υπηκόων µου
ήρεµον πάντοτε και ατάραχον, την δε βασιλείαν µου επιεική και ασφαλή µέχρι των ακροτάτων ορίων της. Διότι φροντίζω
να δίδω και να ανανεώνω και σταθεροποιώ την ποθητήν εις όλους τους ανθρώπους ειρήνην.
Εσθ. 3,13γ  πυθοµένου δε µου των συµβούλων, πώς αν αχθείη τούτο επί πέρας, ο σωφροσύνη παρ ηµίν διενέγκας και εν τή



ευνοία απαραλλάκτως και βεβαία πίστει αποδεδειγµένος και δεύτερον των βασιλειών γέρας απενηνεγµένος Αµάν
Εσθ. 3,13γ  Ηρώτησα επί του σηµείου αυτού τους συµβούλους µου, πως είναι δυνατόν να επιτευχθή η ποθητή ειρηνική αυτή
κατάστασις και ένας από αυτούς, ονοµαζόµενος Αµάν, ο οποίος κατά την σύνεσιν και σοφίαν ξεπερνά όλους όσοι
ευρίσκονται κοντά µας, είναι δε γνωστός δια την ακλόνητον αγάπην του και σταθεράν του πίστιν προς εµέ και ο οποίος
κατέχει την δευτέραν θέσιν στο βασίλειόν µου,
Εσθ. 3,13δ  επέδειξεν ηµίν εν πάσαις ταίς κατά την οικουµένην φυλαίς αναµεµείχθαι δυσµενή λαόν τινα τοίς νόµοις
αντίθετον προς πάν έθνος τα τε των βασιλέων παραπέµποντας διηνεκώς διατάγµατα, προς το µη κατατίθεσθαι την υφ
ηµών κατευθυνοµένην αµέµπτως συναρχίαν.
Εσθ. 3,13δ  κατέστησεν εις ηµάς γνωστόν ότι µεταξύ όλων των φυλών της οικουµένης έχει διασπαρή και αναµιχθή ένας
δύστροπος λαός, ο οποίος µε τους ιδικούς του νόµους είναι αντίθετος προς κάθε άλλο έθνος, παραβαίνει δε πάντοτε τα
διατάγµατα των βασιλέων, µε τον σκοπόν να µη σταθεροποιηθη ειρηνικώς και αµέµπτως η αρµονία εις την
αυτοκρατορίαν, την οποίαν ηµείς διοικούµεν.
Εσθ. 3,13ε  διειληφότες ούν τόδε το έθνος µονώτατον εν αντιπαραγωγή παντί διαπαντός ανθρώπω κείµενον, διαγωγήν
νόµων ξενίζουσαν παραλλάσσον και δυσνοούν τοίς ηµετέροις πράγµασι τα χείριστα συντελούν κακά και προς το µη την
βασιλείαν ευσταθείας τυγχάνειν·
Εσθ. 3,13ε  Εξηκριβώσαµεν, λοιπόν, ότι αυτός µόνος ο λαός ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς όλον το ανθρώπινον γένος µε
νόµους ιδικούς του παράξενους και διαφορετικούς από τους νόµους της αυτοκρατορίας, σκέπτεται πονηρά εναντίον των
ιδικών µας πραγµάτων, διαπράττει τα χείριστα κακά και έτσι εµποδίζει, την σταθερότητα του βασιλείου µου.
Εσθ. 3,13ζ  προστετάχαµεν ούν τους σηµαινοµένους υµίν εν τοίς γεγραµµένοις υπό Αµάν τού τεταγµένου επί των
πραγµάτων και δευτέρου πατρός ηµών πάντας σύν συναιξί και τέκνοις απολέσαι ολοριζεί ταίς των εχθρών µαχαίραις άνευ
παντός οίκτου και φειδούς, τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού δωδεκάτου µηνός Αδάρ, τού ενεστώτος έτους,
Εσθ. 3,13ζ  Διετάξαµεν, λοιπόν, όπως αυτοί οι Ιουδαίοι, που επισηµαίνονται από το διάταγµα το συνταχθέν από τυν Αµάν, ο
οποίος και έχει αναλάβει την ευθύνην των υποθέσεων του κράτους και κατέχει θέσιν δευτέρου πατρός µας, διετάξαµεν,
όπως όλοι αυτοί µε τας γυναίκας και τα παιδιά των εξοντωθούν και ξερριζωθούν υλοκληρωτικώς µε εχθρικήν µάχαιραν
χωρίς οίκτον και λύπην κατά την δεκάτην τετάρτην ηµέραν του δωδεκάτου µηνός Αδάρ, του τρέχοντος έτους.
Εσθ. 3,13η  όπως οι πάλαι και νύν δυσµενείς εν ηµέρα µια βιαίως εις τον άδην κατελθόντες, εις τον µετέπειτα χρόνον
ευσταθή και ατάραχα παρέχωσιν ηµίν διά τέλους τα πράγµατα».
Εσθ. 3,13η  Διατάσσω λοιπόν, όπως οι κατά το παρελθόν και το παρόν εχθροί µας αυτοί άνθρωποι καταβούν όλοι την ιδίαν
ηµέραν µε βίαιον θάνατον στον άδην και έτσι να µας αφήσουν κατά τον υπόλοιπον χρόνον να κυβερνήσωµεν τας κρατικός
υποθέσεις µας µε σταθερότητα και ειρήνην”.
Εσθ. 3,14  Τά δε αντίγραφα των επιστολών εξετίθετο κατά χώραν, και προσετάγη πάσι τοίς έθνεσιν ετοίµους είναι εις την
ηµέραν ταύτην.
Εσθ. 3,14  Τα αντίγραφα των διαταγµάτων αυτών εκοινοποιήθησαν εις όλας τας χώρας και διετάχθησαν όλα τα έθνη να
είναι έτοιµα κατά την ηµέραν εκείνην.
Εσθ. 3,15  εσπεύδετο δε το πράγµα και εις Σούσαν· ο δε βασιλεύς και Αµάν εκωθωνίζοντο, εταράσσετο δε η πόλις.
Εσθ. 3,15  Καθ' ον δε χρόνον επεσπεύδετο η δηµοσίευσις του Διατάγµατος και εις τα Σούσα , ο βασιλεύς και ο Αµάν έπιναν
και διεσκέδαζαν, ενώ µεγάλη αναταραχή συνετάρασσε την πόλιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Εσθ. 4,1   Ο δε Μαρδοχαίος επιγνούς το συντελούµενον διέρηξεν τα ιµάτια εαυτού και ενεδύσατο σάκκον και κατεπάσατο
σποδόν και εκπηδήσας διά της πλατείας της πόλεως εβόα φωνή µεγάλη· αίρεται έθνος µηδέν ηδικηκός.
Εσθ. 4,1   Ο Μαρδοχαίος όταν επληροφορήθη αυτά, τα οποία εγίνοντο, διέρρηξε τα ενδύµατά του και εφόρεσε ένα σάκκον
εις ένδειξιν του µεγάλου πένθους του. Εσκόρπισε στάκτην επάνω στο κεφάλι του, εβγήκε ταχέως εις την πλατείαν της
πόλεως και εκραύγαζε µε φωνήν µεγάλην. “Εξολοθρεύεται ένα έθνος, ενώ δεν έχει διαπράξει καµµίαν αδικίαν”.
Εσθ. 4,2   και ήλθεν έως της πύλης τού βασιλέως και έστη· ου γάρ ήν αυτώ εξόν εισελθείν εις την αυλήν σάκκον έχοντι και
σποδόν.
Εσθ. 4,2  Εφθασεν έως εις την πύλην της βασιλικής αυλής και εκεί εσταµάτησε, διότι δεν του ήτο επιτετραµµένον να
εισέλθη εις την αυλήν, επειδή εφορούσε ένδυµα από σάκκον και είχεν στο κεφάλι του στάκτην.
Εσθ. 4,3   και εν πάση χώρα, ού εξετίθετο τα γράµµατα, κραυγή και κοπετός και πένθος µέγα τοίς Ιουδαίοις, σάκκον και
σποδόν έστρωσαν εαυτοίς.
Εσθ. 4,3   Εις όλην δε την χώραν, όπου εκοινοποιείτο το διάταγµα του βασιλέως, θρηνώδεις κραυγαί και κοπετοί ηκούοντο
µεταξύ των Ιουδαίων, διότι µεγάλο πένθος είχεν απλωθή εις αυτούς. Πολλοί από αυτούς έστρωναν σάκκινα ενδύµατα και
εκοιµώντο επάνω εις αυτά και εις την στάκτην.
Εσθ. 4,4   και εισήλθον αι άβραι και οι ευνούχοι της βασιλίσσης και ανήγγειλαν αυτή, και εταράχθη ακούσασα το γεγονός
και απέστειλε στολίσαι τον Μαρδαχαίον και αφελέσθαι αυτού τον σάκκον· ο δε ουκ επείσθη.
Εσθ. 4,4  Αι δούλαι και οι αυλικοί υπηρέται της βασιλίσσης παρουσιάσθησαν εις την Εσθήρ και της ανήγγειλαν τα του
πένθους και του θρήνου του Μαρδοχαίου. Εκείνη εταράχθη, όταν επληροφορήθη τα γεγονότα αυτά, και έστειλεν
ανθρώπους να αφαιρέσουν από τον Μαρδοχαίον το σάκκινόν του ένδυµα και να τον ενδύσουν ευπρεπώς . Ο Μαρδοχαίος
όµως δεν επείσθη και δεν συνεµορφώθη προς την υπόδειξίν της.
Εσθ. 4,5   η δε Εσθήρ προσεκαλέσατο Αχραθαίον τον ευνούχον αυτής, ός παρειστήκει αυτή, και απέστειλε µαθείν αύτη
παρά τού Μαρδοχαίου το ακριβές.
Εσθ. 4,5   Εκάλεσε τότε η Εσθήρ τον αυλικόν υπηρέτην της Αχραθαίον, που ευρίσκετο πάντοτε κοντά της, και τον έστειλε να
µάθη από τον Μαρδοχαίον τι ακριβώς έχει συµβή.
Εσθ. 4,7   ο δε Μαρδοχαίος υπέδειξεν αυτώ το γεγονός και την επαγγελίαν, ήν επηγγείλατο Αµάν τώ βασιλεί εις την γάζαν
ταλάντων µυρίων, ίνα απολέση τους Ιουδαίους·
Εσθ. 4,7   Ο Μαρδοχαίος κατέστησεν εις αυτόν γνωστόν το γεγονός, όπως και την υπόσχεσιν, την οποίαν ο Αµάν έδωσεν
στον βασιλέα, να καταβάλη στο θησαυροφυλάκιον του βασιλέως δέκα χιλιάδες τάλαντα αργυρά, δια να εξολοθρεύση τους



Ιουδαίους.
Εσθ. 4,8   και το αντίγραφον το εν Σούσοις εκτεθέν υπέρ τού απολέσθαι αυτούς έδωκεν αυτώ δείξαι τή Εσθήρ. και είπεν
αυτώ, εντείλασθαι αυτή εισελθούση παραιτήσασθαι τον βασιλέα και αξιώσαι αυτόν περί τού λαού µνησθείσα ηµερών
ταπεινώσεώς σου, ως ετράφης εν χειρί µου, διότι Αµάν ο δευτερεύων τώ βασιλεί ελάλησε καθ ηµών εις θάνατον· επικάλεσαι
τον Κύριον και λάλησον τώ βασιλεί περί ηµών ρύσαι ηµάς εκ θανάτου.
Εσθ. 4,8  Αντίγραφον δε του διατάγµατος δια την καταστροφήν των Ιουδαίων, που είχε δηµοσιευθή και εις τα Σούσα,
έδωκεν ο Μαρδοχαίος στον αυλικόν, δια να το δείξη εις την Εσθήρ και του είπε· “να της δώσης εκ µέρους µου εντολήν,
όπως παρουσιασθή ενώπιον του βασιλέως και ζητήση επιµόνως από αυτόν να σώση τον λαόν της από την καταστροφήν
και να της προσθέσης επί λέξει· Ενθυµήσου τας ηµέρας της δυστυχίας και της ταλαιπωρίας σου, τότε που ανετράφης από
εµέ. Σου καθιστώ δε γνωστόν ότι ο δεύτερος µετά τον βασιλέα ως προς την εξουσίαν εις την χώραν, ο Αµάν, ωµίλησεν
εναντίον µας, δια να µας θανατώση. Παρακάλεσε, λοιπόν, τον Κυριον και µίλησε µετά παρρησίας στον βασιλέα, δια να µας
λυτρώση από τον όλεθρον”.
Εσθ. 4,9   εισελθών δε ο Αχραθαίος ελάλησεν αυτή πάντας τους λόγους τούτους.
Εσθ. 4,9  Ο Αχραθαίος παρουσιάσθη πράγµατι ενώπιον της Εσθήρ και κατέστησεν εις αυτήν γνωστούς όλους αυτούς τους
λόγους.
Εσθ. 4,10  είπε δε Εσθήρ προς Αχραθαίον· πορεύθητι προς Μαρδοχαίον και ειπόν,
Εσθ. 4,10  Είπε τότε η Εσθήρ προς τον Αχραθαίον, “πήγαινε στον Μαρδοχαίον και ειπέ του, ότι όλα τα έθνη της βασιλείας
γνωρίζουν,
Εσθ. 4,11  ότι τα έθνη πάντα της βασιλείας γινώσκει, ότι πάς άνθρωπος ή γυνή, ός εισελεύσεται προς τον βασιλέα εις την
αυλήν την εσωτέραν άκλητος, ουκ έστιν αυτώ σωτηρία· πλήν ώ εκτείνη ο βασιλεύς την χρυσήν ράβδον, ούτος σωθήσεται·
καγώ ου κέκληµαι εισελθείν προς τον βασιλέα, εισίν αύται ηµέραι τριάκοντα.
Εσθ. 4,11  ότι κάθε άνθρωπος, άνδρας η γυναίκα, που θα παρουσιασθή προς τον βασιλέα εις την εσωτερικήν αυλήν των
ανακτόρων του απρόσκλητος, δεν πρόκειται πλέον να ζήση. Και µόνον εκείνος, στον οποίον ο βασιλεύς θα απλώση την
χρυσήν του ράβδον, θα διαφύγη την εκτέλεσιν. Εγώ δε δεν έχω προσκληθή υπό του βασιλέως να εισέλθω προς αυτόν.
Τριάντα ηµέραι έχουν περάσει, που δεν εκλήθην”.
Εσθ. 4,12  και απήγγειλεν Αχραθαίος Μαρδοχαίω πάντας τους λόγους Εσθήρ,
Εσθ. 4,12  Ο Αχραθαίος κατέστησε γνωστά στον Μαρδοχαίον όλα αυτά τα λόγια της Εσθήρ .
Εσθ. 4,13  και είπε Μαρδοχαίος προς Αχραθαίον· πορεύθητι και είπον αυτή· Εσθήρ, µη είπης σεαυτή, ότι σωθήση µόνη εν τή
βασιλεία παρά πάντας τους Ιουδαίους·
Εσθ. 4,13  Ο Μαρδοχαίος του απήντησε· “πήγαινε και ειπέ εις την Εσθήρ τούτο· Εσθήρ, µη σου έλθη η ιδέα και πιστέψης, ότι
συ µόνη µεταξύ των Ιουδαίων θα σωθής εις την βασιλείαν αυτήν.
Εσθ. 4,14  ως ότι εάν παρακούσης εν τούτω τώ καιρώ, άλλοθεν βοήθεια και σκέπη έσται τοίς Ιουδαίοις, σύ δε και ο οίκος τού
πατρός σου απολείσθε· και τις οίδεν, ει εις τον καιρόν τούτον εβασίλευσας;
Εσθ. 4,14  Διότι, εάν παρακούσης την εντολήν µου και σιωπήσης κατά την περίστασιν αυτήν, βοήθεια µεν και προστασία
στους Ιουδαίους θα έλθη κατ' άλλον τρόπον, συ όµως και η οικογένεια του πατρός σου θα εξολοθρευθήτε . Και ποιός ξέρει,
εάν ακριβώς δια την περίστασιν αυτήν δεν εγινες συ βασίλισσα;”
Εσθ. 4,15  και εξαπέστειλεν Εσθήρ τον ήκοντα προς αυτήν, προς Μαρδοχαίον λέγουσα·
Εσθ. 4,15  Η Εσθήρ έστειλε πάλιν τον προς αυτήν επανελθόντα αυλικόν, να έλθη προς τον Μαρδοχαίον και του παρήγγειλε·
Εσθ. 4,16  βαδίσας εκκλησίασον τους Ιουδαίους τους εν Σούσοις και νηστεύσατε επ εµοί και µη φάγητε µηδέ πίητε επί
ηµέρας τρεις νύκτα και ηµέραν, καγώ δε και αι άβραι µου ασιτήσοµεν, και τότε εισελεύσοµαι προς τον βασιλέα παρά τον
νόµον, εάν και απολέσθαι µε δέη.
Εσθ. 4,16  “πήγαινε συγκέντρωσε τους Ιουδαίους, που ευρίσκονται εις τα Σούσα. Νηστεύσατε προς χάριν µου, χωρίς να φάτε
και χωρίς να πιήτε επί τρία ηµερονύκτια. Εντελώς δε νηστικαί κατά τας τρεις αυτάς ηµέρας θα µείνωµεν και εγώ και αι
δούλαι µου. Επειτα δε θα εισέλθω προς τον βασιλέα, παραβαίνουσα τον σχετικόν νόµον, έστω και αν πρόκειται να
αποθάνω”.
Εσθ. 4,17  Καί βαδίσας Μαρδοχαίος εποίησεν όσα ενετείλατο αυτώ Εσθήρ.
Εσθ. 4,17  Ο Μαρδοχαίος ανεχώρησε και έκαµε, όπως του είχε δώσει εντολήν η Εσθήρ.
Εσθ. 4,17α  και εδεήθη Κυρίου µνηµονεύων πάντα τα έργα Κυρίου και είπε·
Εσθ. 4,17α  Είχεν στον νουν και την καρδίαν του όλα τα έργα του Κυρίου, προσηυχήθη δε και είπε·
Εσθ. 4,17β  Κύριε Κύριε, βασιλεύ πάντων κρατών, ότι εν εξουσία σου το πάν εστι, και ουκ έστιν ο αντιδοξών σοι εν τώ θέλειν
σε σώσαι τον Ισραήλ·
Εσθ. 4,17β     “Κυριε, Κυριε, παντοκράτωρ βασιλεύ, τα πάντα είναι υπό την εξουσίαν σου υποτεταγµένα και κανείς δεν
υπάρχει, που να δυνηθή να φέρη εµπόδιον εις σε, αν συ θα θελήσης να σώσης τον ισραηλιτικόν λαόν.
Εσθ. 4,17γ  ότι σύ εποίησας τον ουρανόν και την γήν και πάν θαυµαζόµενον εν τή υπ ουρανόν και Κύριος εί πάντων, και
ουκ έστιν ός αντιτάξεταί σοι τώ Κυρίω.
Εσθ. 4,17γ  Διότι συ, Κυριε, ως παντοδύναµος που είσαι, εδηµιούργησες τον ουρανόν και την γην, κάθε τι ωραίον και
αξιοθαύµαστον που υπάρχει από τον ουρανόν. Είσαι ο Κυριος όλων και δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος θα αντιταχθή εις σε,
τον Κυριον.
Εσθ. 4,17δ  σύ πάντα γινώσκεις· σύ οίδας, Κύριε, ότι ουκ εν ύβρει ουδέ εν υπερηφανία ουδέ εν φιλοδοξία εποίησα τούτο, το
µη προσκυνείν τον υπερήφανον Αµάν, ότι ηυδόκουν φιλείν πέλµατα ποδών αυτού προς σωτηρίαν Ισραήλ·
Εσθ. 4,17δ  Συ, Κυριε, γνωρίζεις τα πάντα. Συ, Κυριε, γνωρίζεις πολύ καλά, ότι εάν εγώ δεν προσκυνώ τον υπερήφανον Αµάν,
δεν το πράττω από αλαζονείαν, ούτε από υπερηφάνειαν, ούτε από φιλοδοξίαν. Αλλά προκειµένου να σώσω τους
Ισραηλίτας, είµαι έτοιµος να φιλήσω και τα πέλµατα των ποδών του Αµάν.
Εσθ. 4,17ε  αλλ εποίησα τούτο, ίνα µη θώ δόξαν ανθρώπου υπεράνω δόξης Θεού, και ου προσκυνήσω ουδένα, πλήν σού τού
Κυρίου µου και ου ποιήσω αυτά εν υπερηφανία.
Εσθ. 4,17ε  Αλλά έπραξα τούτο, δια να µη βάλω την δόξαν ανθρώπου υπεράνω από την δόξαν σου του Θεού. Κανένα δεν θα
προσκυνήσω πλην σου του Κυρίου µου. Ταύτα δε οχι από υπερηφάνειαν.



Εσθ. 4,17ζ  και νύν, Κύριε ο Θεός, ο βασιλεύς, ο Θεός Αβραάµ, φείσαι τού λαού σου, ότι επιβλέπουσιν ηµίν εις καταφθοράν
και επεθύµησαν απολέσαι την εξ αρχής κληρονοµίαν σου·
Εσθ. 4,17ζ  Και τώρα, Κυριε ο Θεός µου και ο βασιλεύς µου, ο Θεός του Αβραάµ, λυπήσου τον λαόν σου, διότι οι εχθροί έχουν
στρέψει κακούργα τα βλέµµατά των εναντίον µας, δια να µας εξολοθρεύσουν. Φλέγονται από την πονηράν επιθυµίαν να
καταστρέψουν την από αρχαιοτάτων χρόνων ιδικήν σου κληρονοµίαν.
Εσθ. 4,17η  µη υπερίδης την µερίδα σου, ήν σεαυτώ ελυτρώσω εκ γής Αιγύπτου·
Εσθ. 4,17η  Μη, λοιπόν, αποστρέψης µε αδιαφορίαν το βλέµµα σου από τον λαόν σου, τον οποίον συ, δια να είναι λαός σου,
τον εγλύτωσες από την δουλείαν της χώρας Αιγύπτου.
Εσθ. 4,17θ  επάκουσον της δεήσεώς µου και ιλάσθητι τώ κλήρω σου και στρέψον το πένθος ηµών εις ευωχίαν, ίνα ζώντες
υµνώµέν σου το όνοµα, Κύριε, και µη αφανίσης στόµα αινούντων σε, Κύριε.
Εσθ. 4,17θ  Ακουσε την προσευχήν µου και λυπήσου την κληρονοµίαν σου. Μετάβαλε το πένθος µας εις συµπόσιον χαράς,
δια να ζώµεν και να δοξολογούµεν το όνοµά σου, Κυριε. Μη επιτρέψης να εξαφανισθή το στόµα των ανθρώπων, οι οποίοι
σε δοξολογούν”.
Εσθ. 4,17ι   και πάς Ισραήλ εκέκραξεν εξ ισχύος αυτών, ότι θάνατος αυτών εν οφθαλµοίς αυτών.
Εσθ. 4,17ι  Και όλοι οι Ισραηλίται έκραξαν προσευχόµενοι προς τον Θεόν, µε όλην των την δύναµιν, διότι ο θάνατος
ευρίσκετο πλέον εµπρός εις τα µάτια των.
Εσθ. 4,17κ  Καί Εσθήρ η βασίλισσα κατέφυγεν επί τον Κύριον εν αγώνι θανάτου κατειληµµένη, και αφελοµένη τα ιµάτια
της δόξης αυτής ενεδύσατο ιµάτια στενοχωρίας και πένθους , και αντί των υπερηφάνων ηδυσµάτων, σποδού και κοπριών
ενέπλησε την κεφαλήν αυτής και το σώµα αυτής εταπείνωσε σφόδρα και πάντα τόπον κόσµου αγαλλιάµατος αυτής
έπλησε στρεπτών τριχών αυτής και εδείτο Κυρίου Θεού Ισραήλ, και είπε·
Εσθ. 4,17κ  Και αυτή η βασίλισσα Εσθήρ, κυριευµένη από την αγωνίαν του θανάτου, κατέφυγε δια της προσευχής προς τον
Κυριον. Αφήρεσε τα λαµπρά της ενδύµατα, εφόρεσεν άλλα δηλωτικά της στενοχωρίας και του πένθους . Αντί δε από τα
πανάκριβα αρώµατά της, εγέµισε το κεφάλι και το σώµα της από στάκτην και κοπρίαν, εσκληραγώγησε πάρα πολύ το
σώµα της και µε τας µαδηµένος τρίχας της κεφαλής της εκαλύφθη εκεί, που άλλοτε υπήρχον τα κοσµήµατα της χαράς
της. Και παρεκάλει Κυριον τον Θεόν µε θέρµην και είπε·
Εσθ. 4,17λ  Κύριέ µου, βασιλεύς ηµών σύ εί µόνος· βοήθησόν µοι τή µόνη και µη εχούση βοηθόν ει µη σε, ότι κίνδυνός µου εν
χειρί µου.
Εσθ. 4,17λ  “Κυριέ µου, συ είσαι ο µόνος και αληθινός βασιλεύς µας. Βοήθησε εµέ την µόνην, η οποία δεν έχω στον κόσµον
αυτόν άλλον βοηθόν, ει µη µόνον σε, διότι ο κίνδυνος του θανάτου ευρίσκεται µτροστά µου.
Εσθ. 4,17µ  εγώ ήκουον εκ γενετής µου εν φυλή πατριάς µου ότι σύ, Κύριε, έλαβες τον Ισραήλ εκ πάντων των εθνών και τους
πατέρας ηµών εκ πάντων των προγόνων αυτών εις κληρονοµίαν αιώνιον και εποίησας αυτοίς όσα ελάλησας.
Εσθ. 4,17µ     Εγώ από της γεννήσεώς µου και εντεύθεν ήκουον από ανθρώπους της φυλής µου, ότι συ, Κυριε, επήρες τον
ισραηλιτικόν λαόν από όλα τα έθνη και εδιάλεξες τους πατέρας ηµών από τους προπάτοράς των , δια να είναι αιωνία ιδική
σου κληρονοµία. Εξεπλήρωσες όλα όσα είχες υποσχεθή εις αυτούς.
Εσθ. 4,17ν  και νύν ηµάρτοµεν ενώπιόν σου, και παρέδωκας ηµάς εις χείρας των εχθρών ηµών, ανθ ών εδοξάσαµεν τους
θεούς αυτών· δίκαιος εί, Κύριε.
Εσθ. 4,17ν  Και τώρα, Κυριε, οµολογούµεν ότι ηµαρτήσαµεν ενώπιόν σου, δια τούτο και επέτρεψες να παραδοθώµεν εις τας
χείρας των εχθρών µας, επειδή ελατρεύσαµεν τους θεούς αυτών, αντί σου του αληθινού Θεού. Δικαιος είσαι, Κυριε.
Εσθ. 4,17ξ  και νύν ουκ ικανώθησαν εν πικρασµώ δουλείας ηµών, αλλ έθηκαν τας χείρας αυτών επί τας χείρας των ειδώλων
αυτών εξάραι ορισµόν στόµατός σου και αφανίσαι κληρονοµίαν σου και εµφράξαι στόµα αινούντων σοι και σβέσαι δόξαν
οίκου σου και θυσιαστηρίου σου,
Εσθ. 4,17ξ  Αλλ' ιδού, Κυριε, ότι αυτοί οι εχθροί µας δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από τας πικρίας της σκλαβιάς µας, αλλά
άπλωσαν τα χέρια των και ωρκίσθησαν εις τα είδωλά των να εξαφανίσουν κάθε εντολήν , που εβγήκεν από το στόµα σου,
να καταστρέψουν την κληρονοµίαν σου, και έτσι να βουλώσουν τα στόµατα εκείνων, οι οποίοι σε δοξολογούν, και να
σβήσουν την µεγαλοπρέπειαν του ναού σου και του αγίου σου θυσιαστηρίου.
Εσθ. 4,17ο  και ανοίξαι στόµα εθνών εις αρετάς µαταίων και θαυµασθήναι βασιλέα σάρκινον εις αιώνα .
Εσθ. 4,17ο  Ακόµη δε ωρκίσθησαν να ανοίξουν τα στόµατα των ειδωλολατρών, δια να επαινούν τα µάταια είδωλά των και
να καταστήσουν αξίους θαυµασµού και λατρείας στον αιώνα βασιλείς σαρκίνους.
Εσθ. 4,17π  µη παραδώς, Κύριε, το σκήπτρόν σου τοίς µη ούσι, και µη καταγελασάτωσαν εν τή πτώσει ηµών, αλλά στρέψον
την βουλήν αυτών επ αυτούς, τον δε αρξάµενον εφ ηµάς παραδειγµάτισον.
Εσθ. 4,17π     Μη παραδώσης, Κυριε, το σκήπτρον σου εις ανθρώπους αναξίους και µηδαµινούς, και µη επιτρέψης να
γίνωµεν καταγέλαστοι µε την καταστροφήν µας, αλλά συ µε την παντοδυναµίαν σου µετάβαλε την βουλήν των εναντίον
αυτών των ιδίων και τιµώρησε κατά τρόπον παραδειγµατικόν εκείνον, που πρώτος ήρχισε τον εξοντωτικόν εναντίον µας
διωγµόν
Εσθ. 4,17ρ  µνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι εν καιρώ θλίψεως ηµών και εµέ θάρσυνον, βασιλεύ των θεών και πάσης αρχής
επικρατών·
Εσθ. 4,17ρ     Μνήσθητί µας, Κυριε, κάµε ώστε να σε γνωρίσωµεν και να σε αισθανθώµεν στον καιρόν αυτόν της θλίψεώς
µας. Δώσε και εις εµέ θάρρος, συ, ο βασιλεύς των Θεών και κύριος πάσης εξουσίας.
Εσθ. 4,17σ  δός λόγον εύρυθµον εις το στόµα µου ενώπιον τού λέοντος και µετάθες την καρδίαν αυτού εις µίσος τού
πολεµούντος ηµάς εις συντέλειαν αυτού και των οµονούντων αυτώ·
Εσθ. 4,17σ  Λογον σοφόν και πειστικόν βάλε στο στόµα µου ενώπιον του λέοντος, του βασιλέως. Μετάβαλε την καρδίαν
αυτού, ώστε να µισήση εκείνον, ο οποίος µας πολεµεί, και να διατάξη την εκτέλεσιν αυτού και των οµοφρόνων του.
Εσθ. 4,17τ  ηµάς δε ρύσαι εν χειρί σου και βοήθησόν µοι τή µόνη και µη εχούση εις µη σε, Κύριε·
Εσθ. 4,17τ  Ηµάς δε γλύτωσέ µας µε την παντοδύναµον δεξιάν σου. Βοήθησε εµέ, η οποία είµαι µόνη και δεν έχω κανένα
άλλον παρά µόνον σε, Κυριε.
Εσθ. 4,17υ  πάντων γνώσιν έχεις και οίδας ότι εµίσησα δόξαν ανόµων και βδελύσσοµαι κοίτην απεριτµήτων και παντός
αλλοτρίου.



Εσθ. 4,17υ  Είσαι παντογνώστης και γνωρίζεις ότι εγώ εµίσησα την δόξαν των παρανόµων ανδρών και αποστρέφοµαι µε
αηδίαν την κλίνην των απεριτµήτων και παντός αλλοεθνούς.
Εσθ. 4,17φ  σύ οίδας την ανάγκην µου, ότι βδελύσσοµαι το σηµείον της υπερηφανίας µου, ό εστιν επί της κεφαλής µου εν
ηµέραις οπτασίας µου· βδελύσσοµαι αυτό ως ράκος καταµηνίων και ου φορώ αυτό εν ηµέραις ησυχίας µου.
Εσθ. 4,17φ     Συ είσαι παντογνώστης και γνωρίζεις πολύ καλά την ανάγκην, υπό την οποίαν ευρίσκοµαι, και ότι
αποστρέφοµαι µε αηδίαν τα σηµεία αυτά της δόξης µου και το διάδηµα, το οποίον υπάρχει επάνω εις την κεφαλήν µου,
όταν αναγκάζωµαι να εµφανίζωµαι δηµοσία . Το αηδιάζω σαν ράκος γυναικείων καταµηνίων. Και κατά τας ηµέρας της
ησυχίας µου, που είµαι µόνη, δεν το φορώ.
Εσθ. 4,17χ  και ουκ έφαγεν η δούλη σου τράπεζαν Αµάν και ουκ εδόξασα συµπόσιον βασιλέως, ουδέ έπιον οίνον σπονδών·
Εσθ. 4,17χ  Γνωρίζεις ότι η δούλη σου δεν έφαγε ποτέ από την τράπεζαν του Αµάν και δεν ετίµησε το συµπόσιον του
βασιλέως, ούτε έπιε ποτέ οίνον από τας σπονδάς του.
Εσθ. 4,17ψ  και ουκ ηυφράνθη η δούλη σου αφ ηµέρας µεταβολής µου µέχρι νύν, πλήν επί σοί, Κύριε, ο Θεός Αβραάµ.
Εσθ. 4,17ψ     Η δούλη σου ποτέ δεν εγνώρισε χαράν και ευφροσύνην από την ηµέραν, που ήλλαξε την στολήν της, όταν
έγινε βασίλισσα, µέχρις αυτής της στιγµής. Παρά µόνον χαίρω εις σε, Κυριε, Θεέ του Αβραάµ.
Εσθ. 4,17ω  ο Θεός ο ισχύων επί πάντας, εισάκουσον φωνήν απηλπισµένων και ρύσαι ηµάς εκ χειρός των πονηρευοµένων,
και ρύσαί µε εκ τού φόβου µου.
Εσθ. 4,17ω     Συ ο Θεός ο έχων ακατανίκητον δύναµιν και κυριαρχών επάνω εις όλους , άκουσε την φωνήν ηµών των
απηλπισµένων δούλων σου και γλύτωσέ µας από τα χέρια των πονηρών ανθρώπων. Απάλλαξε δε και εµέ από τον φόβον,
που µε συνέχει”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Εσθ. 5,1   Καί εγενήθη εν τή ηµέρα τή τρίτη, ως επαύσατο προσευχοµένη, εξεδύσατο τα ιµάτια της θεραπείας και
περιεβάλετο την δόξαν αυτής.
Εσθ. 5,1   Κατά την τρίτην ηµέραν, όταν η Εσθήρ ετελείωσε την προσευχήν της, έβγαλε τα ενδύµατα τα ταπεινά της
νηστείας και προσευχής και εφόρεσε την λαµπράν µεγαλοπρεπή στολήν της.
Εσθ. 5,1α   και γενηθείσα επιφανής, επικαλεσαµένη των πάντων επόπτην Θεόν και σωτήρα, παρέλαβε τας δύο άβρας· και
τή µέν µια επηρείδετο ως τρυφερευοµένη, η δε ετέρα επηκολούθει κουφίζουσα την ένδυσιν αυτής,
Εσθ. 5,1α  Ετσι δε λαµπρά κατά την εµφάνισιν εζήτησε πάλιν την βοήθειαν Εκείνου , που εποπτεύει τα πάντα, του Θεού και
σωτήρος, παρέλαβε και τας δύο αυτής θεραπαινίδας και εις µεν την µίαν εστηρίζετο ως τρυφερά και αδύνατος, ενώ η άλλη
την παρακολουθούσε και εβάσταζε τα ενδύµατα αυτής όπισθεν.
Εσθ. 5,1β   και αυτή ερυθριώσα ακµή κάλλους αυτής, και το πρόσωπον αυτής ιλαρόν ως προσφιλές, η δε καρδία αυτής
απεστενωµένη από τού φόβου.
Εσθ. 5,1β  Ελαµπεν εις όλην την ακµήν του κάλλους της, ενώ το πρόσωπόν της είχε χρώµα ροδαλόν. Ετσι δε ιλαρόν ήτο το
πρόσωπόν της και αγαπητόν, η καρδία της όµως ευρίσκετο καταστενοχωρηµένη και πιεζοµένη από τον φόβον.
Εσθ. 5,1γ  και εισελθούσα πάσας τας θύρας κατέστη ενώπιον τού βασιλέως, και αυτός εκάθητο επί τού θρόνου της
βασιλείας αυτού και πάσαν στολήν της επιφανείας αυτού ενδεδύκει, όλος διά χρυσού και λίθων πολυτελών, και ήν φοβερός
σφόδρα.
Εσθ. 5,1γ  Η Εσθήρ επέρασεν όλας τας θύρας του ανακτόρου και παρουσιάσθη ενώπιον του βασιλέως. Αυτός εκάθητο
επάνω στον βασιλικόν του θρόνον, ήτο δε ενδεδυµένος όλην την λαµπράν και εντυπωσιακήν βασιλικήν στολήν,
λαµπροστόλιστος µε χρυσά κοσµήµατα και λίθους πολυτελείς. Η όψις του ήτο πράγµατι πολύ φοβερά.
Εσθ. 5,1δ  και άρας το πρόσωπον αυτού πεπυρωµένον δόξη εν ακµή θυµού έβλεψε, και έπεσεν η βασίλισσα και µετέβαλε το
χρώµα αυτής εν εκλύσει και κατεπέκυψεν επί την κεφαλήν της άβρας της προπορευοµένης.
Εσθ. 5,1δ  Εσήκωσε τα πρόσωπόν του, το οποίον ακτινοβολούσε από δόζαν, και την παρετήρησε γεµάτος οργήν. Η
βασίλισσα, όταν τον είδεν, εκλονίσθη, έχασε το χρώµα της, και έτοιµη να λιποθυµήση έκλινε και εστηρίχθη στον ώµον της
δούλης της, η οποία επροπορεύετο.
Εσθ. 5,1ε  και µετέβαλεν ο Θεός το πνεύµα τού βασιλέως εις πραΰτητα, και αγωνιάσας ανεπήδησεν από τού θρόνου αυτού
και ανέλαβεν αυτήν επί τας αγκάλας αυτού, µέχρις ού κατέστη, και παρεκάλει αυτήν λόγοις ειρηνικοίς και είπεν αυτή·
Εσθ. 5,1ε  Ο Θεός όµως µετέβαλε την οργήν του βασιλέως εις πραότητα. Αυτός καταληφθείς από ανησυχίαν και αγωνίαν
ανεπήδησεν από τον θρόνον του, επήρεν αυτήν εις την αγκάλην του, µέχρις ότου εκείνη συνήλθε. Και µε λόγια ειρηνικά
και ενθαρρυντικά την παρηγορούσε και έλεγε προς αυτήν·
Εσθ. 5,1ζ  τι εστιν Εσθήρ; εγώ ο αδελφός σου, θάρσει, ου µη αποθάνης ότι κοινόν το πρόσταγµα ηµών εστι· πρόσελθε.
Εσθ. 5,1ζ  “Τι συµβαίνει, Εσθήρ; Εγώ είµαι ο αδελφός σου έχε θάρρος. Δεν πρόκειται να αποθάνης, διότι κάθε διαταγή δική
µου, είναι και δική σου, είναι δικές µας διαταγές. Πλησίασε”.
Εσθ. 5,2   και άρας την χρυσήν ράβδον επέθηκεν επί τον τράχηλον αυτής και ησπάσατο αυτήν και είπε· λάλησόν µοι.
Εσθ. 5,2   Ο βασιλεύς εσήκωσε την χρυσήν του ράβδον, την έθεσεν στον τράχηλόν της, την ησπάσθη και είπε· “µίλησέ µου,
είπέ µου τι συµβαίνει;”
Εσθ. 5,2α   και είπεν αυτώ· είδόν σε, κύριε, ως άγγελον Θεού, και εταράχθη η καρδία µου από φόβου της δόξης σου, ότι
θαυµαστός εί, κύριε, και το πρόσωπόν σου χαρίτων µεστόν.
Εσθ. 5,2α  Εκείνη του είπε·“«σε είδα, κύριε, σαν άγγελον του Θεού και η καρδιά µου εταράχθη από τον φόβον της
µεγαλοπρεπείας σου, διότι συ είσαι αξιοθαύµαστος, κύριε, και το πρόσωπόν σου είναι γεµάτον από χάριτας”.
Εσθ. 5,2β   εν δε τώ διαλέγεσθαι αυτήν έπεσεν από εκλύσεως αυτής και ο βασιλεύς εταράσσετο, και πάσα η θεραπεία αυτού
παρεκάλει αυτήν.
Εσθ. 5,2β  Ενώ δε έτσι συνωµιλούσε προς τον βασιλέα, κατέπεσε λιπύθυµος. Ο βασιλεύς εταράχθη. Ολοι δε οι ευρισκόµενοι
εκεί εφρόντιζον, να την επαναφέρουν εις τας αισθήσεις της.
Εσθ. 5,3   και είπεν ο βασιλεύς· τι θέλεις, Εσθήρ; και τι σού εστι το αξίωµα; έως τού ηµίσους της βασιλείας µου, και έσται σοι.
Εσθ. 5,3   Ηρώτησεν ο βασιλεύς· “Εσθήρ, τι θέλεις; Ποιό είναι το αίτηµά σου; Θα σου δώσω µέχρι και το ήµισυ της βασιλείας
µου, θα είναι ιδικόν σου”.



Εσθ. 5,4   είπε δε Εσθήρ· ηµέρα µου επίσηµος σήµερόν εστι· ει ούν δοκεί τώ βασιλεί, ελθάτω και αυτός και Αµάν εις την
δοχήν, ήν ποιήσω σήµερον.
Εσθ. 5,4   Η Εσθήρ απήντησεν· “η σηµερινή ηµέρα είναι δι' εµέ επίσηµος ηµέρα. Εάν, λοιπόν, φαίνεται αρεστόν στον
βασιλέα, ας έλθη, µαζή δε µε αυτόν και ο Αµάν, εις την τράπεζαν, την οποίαν εγώ σήµερον θα παραθέσω”.
Εσθ. 5,5   και είπεν ο βασιλεύς· κατασπεύσατε Αµάν, όπως ποιήσωµεν τον λόγον Εσθήρ· και παραγίνονται αµφότεροι εις την
δοχήν, ήν είπεν Εσθήρ.
Εσθ. 5,5   Ο βασιλεύς έστειλεν ανθρώπους και είπε· “σπεύσατε αµέσως προς τον Αµάν και ειδοποιήσατέ τον να εκτελέσωµεν
την παράκλησιν αυτήν της Εσθήρ”. Ηλθον λοιπόν και οι δύο, ο βασιλεύς και ο Αµάν, στο συµπόσιον, το οποίον παρέθεσεν
η Εσθήρ.
Εσθ. 5,6   εν δε τώ πότω είπεν ο βασιλεύς προς Εσθήρ· τι εστι βασίλισσα Εσθήρ; και έσται όσα αξιοίς.
Εσθ. 5,6   Κατά την διάρκειαν του συµποσίου τούτου, ο βασιλεύς ηρώτησε την Εσθήρ· “βασίλισσα Εσθήρ, τι θέλεις; Οσα µου
ζητήσης, θα γίνουν”.
Εσθ. 5,7   και είπε· το αίτηµά µου και το αξίωµα·
Εσθ. 5,7   Εκείνη του είπε· “θέλετε να µάθετε τα αίτηµά µου και την απαίτησίν µου;
Εσθ. 5,8   ει εύρον χάριν ενώπιον τού βασιλέως, ελθάτω ο βασιλεύς και Αµάν έτι την αύριον εις την δοχήν, ήν ποιήσω αυτοίς,
και αύριον ποιήσω τα αυτά.
Εσθ. 5,8   Εάν έχω εύρει χάριν ενώπιον του βασιλέως, ας έλθη ο βασιλεύς και ο Αµάν ακόµη αύριον στο συµπόσιον, το
οποίον εγώ θα παραθέσω προς τιµήν των και αύριον θα ανακοινώσω τα αιτήµατά µου”.
Εσθ. 5,9 Καί εξήλθεν ο Αµάν από τού βασιλέως υπερχαρής ευφραινόµενος· εν δε τώ ιδείν Αµάν Μαρδοχαίον τον Ιουδαίον εν
τή αυλή εθυµώθη σφόδρα
Εσθ. 5,9   Ο Αµάν εβγήκεν από το βασιλικόν ανάκτορον γεµάτος χαράν ευφραινόµενος. Οταν όµως κατά την έξοδόν του είδε
τον Ιουδαίον Μαρδοχαίον εις την βασιλικήν αυλήν, κατελήφθη από µεγάλην οργήν.
Εσθ. 5,10  και εισελθών εις τα ίδια εκάλεσε τους φίλους και Ζωσάραν την γυναίκα αυτού,
Εσθ. 5,10  Εισήλθεν εις την οικίαν του, εκάλεσε τους φίλους του και την σύζυγόν του Ζωσάραν,
Εσθ. 5,11  και υπέδειξεν αυτοίς τον πλούτον αυτού και την δόξαν, ήν ο βασιλεύς αυτώ περιέθηκε, και ως εποίησεν αυτόν
πρωτεύειν και ηγείσθαι της βασιλείας.
Εσθ. 5,11  και ανέφερεν αλαζονικώς εις αυτούς τον πλούτον και την δόξαν, µε την οποίαν ο βασιλεύς τον είχε τιµήσει, διότι
τον κατέστησε πρώτον µεταξύ όλων των άλλων, αρχηγόν εις όλην την βασιλείαν του.
Εσθ. 5,12  και είπεν Αµάν· ου κέκληκεν η βασίλισσα µετά τού βασιλέως ουδένα εις την δοχήν αλλ ή εµέ, και εις την αύριον
κέκληµαι·
Εσθ. 5,12  Και έπειτα προσέθεσεν ο Αµάν· “και η βασίλισσα δεν εκάλεσε άλλον µαζή µε τον βασιλέα, παρά µόνον εµέ. Με
εκάλεσε δε και πάλιν δια το συµπόσιον της αυριανής ηµέρας.
Εσθ. 5,13  και ταύτά µοι ουκ αρέσκει, όταν ίδω Μαρδοχαίον τον Ιουδαίον εν τή αυλή.
Εσθ. 5,13  Εκείνο όµως το οποίον δεν µου αρέσει, αλλά µε καταστενοχωρεί, είναι το να βλέπω εις την βασιλικήν αυλήν τον
Μαρδοχαίον, τον Ιουδαίον”.
Εσθ. 5,14  και είπε προς αυτόν Ζωσάρα η γυνή αυτού και οι φίλοι· κοπήτω σοι ξύλον πηχών πεντήκοντα, όρθρου δε ειπόν τώ
βασιλεί και κρεµασθήτω Μαρδοχαίος επί τού ξύλου· σύ δε είσελθε εις τή δοχήν σύν τώ βασιλεί και ευφραίνου. και ήρεσε το
ρήµα τώ Αµάν, και ητοιµάσθη το ξύλον.
Εσθ. 5,14  Η γυναίκα του η Ζωσάρα και οι φίλοι του του είπαν τότε · “δώσε διαταγήν να κοπή ένα ξύλον πενήντα εβραϊκών
πήχεων. Λιαν δε πρωϊ ειπέ στον βασιλέα να δώση διαταγήν να κρεµασθή ο Μαρδοχαίος επάνω εις αυτό το ξύλον . Συ δε
έπειτα πήγαινε στο συµπόσιον µαζή µε τον βασιλέα, δια να ευφρανθής µε αυτόν”. Η συµβουλή αυτή ήρεσεν στον Αµάν,
έδωσε διαταγήν και ητοιµάσθη το ξύλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Εσθ. 6,1   Ο δε Κύριος απέστησε τον ύπνον από τού βασιλέως την νύκτα εκείνην, και είπε τώ διακόνω αυτού εισφέρειν
γράµµατα µνηµόσυνα των ηµερών αναγινώσκειν αυτώ.
Εσθ. 6,1   Οµως ο Κυριος κατά την νύκτα εκείνην απεµ'Ακρυνε τον ύπνον από τον βασιλέα. Ο βασιλεύς, άγρυπνος καθώς
ήτο, διέταξε τον υπηρέτην του να του φέρη το βιβλίον των αποµνηµονευµάτων και να του αναγνώση κάτι , από όσα είχαν
γραφή εις αυτό.
Εσθ. 6,2   εύρε δε τα γράµµατα τα γραφέντα περί Μαρδοχαίου, ως απήγγειλε τώ βασιλεί περί των δύο ευνούχων τού
βασιλέως εν τώ φυλάσσειν αυτούς και ζητήσαι επιβαλείν τας χείρας Αρταξέρξη.
Εσθ. 6,2  Ο υπηρέτης ήνοιξε το βιβλίον και ευρήκε το µέρος εκείνο, που είχαν γραφή τα περί Μαρδοχαίου· όσα δηλαδή ο
Μαρδοχαίος είχεν αποκαλύψει στον βασιλέα δια τους δύο αυλικούς, τους σωµατοφύλακας, οι οποίοι είχαν συνωµοτήσει
και επιζητήσει να απλώσουν δολοφονικάς τας χείρας εναντίον του βασιλέως Αρταξέρξου.
Εσθ. 6,3   είπε δε ο βασιλεύς· τίνα δόξαν ή χάριν εποιήσαµεν τώ Μαρδοχαίω; και είπαν οι διάκονοι τού βασιλέως· ουκ
εποίησας αυτώ ουδέν.
Εσθ. 6,3   Ο βασιλεύς τότε ηρώτησε· “ποίον αξίωµα η ποίον αµοιβήν εδώσαµεν στον Μαρδοχαίον;” Οι υπηρέται του
βασιλέως απήντησαν· ότι “δεν έδωκες εις αυτόν καµµίαν αµοιβήν”.
Εσθ. 6,4   εν δε τώ πυνθάνεσθαι τον βασιλέα περί της ευνοίας Μαρδοχαίου, ιδού Αµάν εν τή αυλή. είπε δε ο βασιλεύς· τις εν
τή αυλή; ο δε Αµάν εισήλθεν ειπείν τώ βασιλεί κρεµάσαι τον Μαρδοχαίον επί τώ ξύλω, ώ ητοίµασε.
Εσθ. 6,4  Καθ' ον χρόνον ο βασιλεύς εζητούσε να µάθη δια τας αµοιβάς, τας οποίας έπρεπε να είχε δώσει στον Μαρδοχαίον,
ιδού ο Αµάν ενεφανίσθη εις την αυλήν. Ο βασιλεύς ηρώτησε ποίος είναι κάτω εις την αυλήν; Ο δε Αµάν είχεν εισέλθει λίαν
πρωϊ εις την αυλήν, δια να είπη στον βασιλέα να εκδώση διαταγήν και κρεµασθή ο Μαρδοχαίος στο ξύλον, το οποίον
αυτός είχεν ετοιµάσει δι' εκείνον.
Εσθ. 6,5   και είπαν οι διάκονοι τού βασιλέως· ιδού Αµάν έστηκεν εν τή αυλή. και είπεν ο βασιλεύς· καλέσατε αυτόν.
Εσθ. 6,5   Οι υπηρέται του βασιλέως είπαν· “ο Αµάν ευρίσκεται εις την αυλήν”. Ο βασιλεύς είπε· “καλέσατέ τον”.
Εσθ. 6,6   είπε δε ο βασιλεύς τώ Αµάν· τι ποιήσω τώ ανθρώπω, ον εγώ θέλω δοξάσαι; είπε δε εν εαυτώ Αµάν· τίνα θέλει ο



βασιλεύς δοξάσαι ει µη εµέ;
Εσθ. 6,6  Ο βασιλεύς ηρώτησε τότε τον Αµάν· “τι πρέπει εγώ να κάµω εις άνθρωπον, τον οποίον θέλω να τιµήσω;” Ο Αµάν
εσκέφθη από µέσα του και είπε· ποιόν άλλον θέλει να τιµήση ο βασιλεύς πάρα µόνον εµέ;
Εσθ. 6,7   είπε δε προς τον βασιλέα· άνθρωπον, ον ο βασιλεύς θέλει δοξάσαι,
Εσθ. 6,7   Βέβαιος δε περί τούτου είπε προς τον βασιλέα· “δια τον άνθρωπον, τον οποίον ο βασιλεύς θέλει να δοξάση,
Εσθ. 6,8   ενεγκάτωσαν οι παίδες τού βασιλέως στολήν βυσσίνην, ήν ο βασιλεύς περιβάλλεται, και ίππον εφ ον ο βασιλεύς
επιβαίνει,
Εσθ. 6,8  ας φέρουν οι δούλοι του µίαν µεγαλοπρεπή από βύσσον στολήν, την οποίαν ενδύεται ο ίδιος ο βασιλεύς, και ίππον,
επάνω στον οποίον ιππεύει ο βασιλεύς.
Εσθ. 6,9   και δότω ενί των φίλων τού βασιλέως των ενδόξων και στολισάτω τον άνθρωπον, ον ο βασιλεύς αγαπά, και
αναβιβασάτω αυτόν επί τον ίππον και κηρυσσέτω διά της πλατείας της πόλεως λέγων· ούτως έσται παντί ανθρώπω , ον ο
βασιλεύς δοξάζει.
Εσθ. 6,9  Αυτά δε ας δοθούν εις ένα από τους πλέον ενδόξους φίλους του βασιλέως, δια να στολίση εκείνος τον άνθρωπον
αυτόν, τον οποίον ο βασιλεύς αγαπά. Εν συνεχεία δε ας τον βοηθήση να ιππεύση επάνω εις ταν βασιλικόν ίππον και θα
περιφέρη αυτόν εις την πλατείαν της πόλεως και θα διαλαλή και θα λέγη· Ετσι θα γίνεται εις κάθε άνθρωπον, τον οποίον ο
βασιλεύς δοξάζει”.
Εσθ. 6,10  είπε δε ο βασιλεύς τώ Αµάν· καλώς ελάλησας. ούτως ποίησον τώ Μαρδοχαίω τώ Ιουδαίω τώ θεραπεύοντι εν τή
αυλή, και µη παραπεσάτω σου λόγος, ών ελάλησας.
Εσθ. 6,10  Απήντησεν ο βασιλεύς στον Αµάν· “καλά είπες· έτσι εσύ τώρα θα πράξης προς τιµήν του Μαρδοχαίου, του
Ιουδαίου, του δούλου µου, ο οποίος υπηρετεί εις την αυλήν µου, µη τυχόν και παραµελήσης κάτι από όλα εκείνα τα οποία
είπες!”
Εσθ. 6,11  έλαβε δε Αµάν την στολήν και τον ίππον, και εστόλισε τον Μαρδοχαίον, και ανεβίβασεν αυτόν επί τον ίππον και
διήλθε διά της πλατείας της πόλεως και εκήρυσσε λέγων· ούτως έσται παντί ανθρώπω, ον ο βασιλεύς θέλει δοξάσαι.
Εσθ. 6,11  Ο Αµάν κατεντροπιασµένος και καταστενοχωρηµένος επήρε την βασιλικήν στολήν και τον βασιλικόν ίππον,
εστόλισε τον Μαρδοχαίον, τον εβοήθησε να αναβή στον ίππον και επέρασε δια µέσου της πλατείας της πόλεως και
διαλαλούσε λέγων· “έτσι θα γίνεται εις κάθε άνθρωπον, τον οποίον ο βασιλεύς θέλει να δοξάση”.
Εσθ. 6,12  επέστρεψε δε ο Μαρδοχαίος εις την αυλήν. Αµάν δε υπέστρεψεν εις τα ίδια λυπούµενος κατά κεφαλής.
Εσθ. 6,12  Ο Μαρδοχαίος, ύστερα από την τελετήν αυτήν της δόξης του, επέστρεψεν εις την αυλήν, ο δε Αµάν
καταστενοχωρηµένος και καταπικραµµένος επέστρεψεν στο σπίτι του.
Εσθ. 6,13  και διηγήσατο Αµάν τα συµβεβηκότα αυτώ Ζωσάρα τή γυναικί αυτού και τοίς φίλοις, και είπαν προς αυτόν οι
φίλοι και η γυνή· ει εκ γένους Ιουδαίων Μαρδοχαίος, ήρξαι ταπεινούσθαι ενώπιον αυτού, πεσών πεσή και ου µη δύνη
αυτόν αµύνασθαι, ότι Θεός ζών µετ αυτού.
Εσθ. 6,13  Ο Αµάν διηγήθη εις την σύζυγόν του την Ζωσάραν και τους φίλους του όλα όσα του συνέβησαν. Οι φίλοι του και
η σύζυγός του του είπαν· “εάν ο Μαρδοχαίος κατάγεται από την φυλήν των Ιουδαίων, έχεις δε ήδη αρχίσει να εξευτελίζεσαι
ενώπιόν του, δεν θα κατορθώσης να τον πολεµήσης, αλλά οριστικώς και βεβαίως θα πέσης και θα ταπεινωθής ενώπιόν
του, διότι µαζή του είναι ο αληθινός, ο αιώνιος Θεός”.
Εσθ. 6,14  έτι αυτών λαλούντων, παραγίνονται οι ευνούχοι επισπεύδοντες τον Αµάν επί τον πότον, ον ητοίµασεν Εσθήρ.
Εσθ. 6,14  Ενώ αυτοί ακόµη συνωµιλούσαν δια τα γεγονότα, ήλθαν οι αυλικοί του βασιλέως και ειδοποίησαν τον Αµάν να
σπεύση στο συµπόσιον, το οποίον είχεν ετοιµάσει η Εσθήρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Εσθ. 7,1   Εισήλθε δε ο βασιλεύς και Αµάν συµπιείν τή βασιλίσση.
Εσθ. 7,1   Ο βασιλεύς ήλθε, µαζή δε µε αυτόν και ο Αµάν, στο συµπόσιον της βασιλίσσης.
Εσθ. 7,2   είπε δε ο βασιλεύς Εσθήρ τή δευτέρα ηµέρα εν τώ πότω· τι εστιν, Εσθήρ βασίλισσα, και τι το αίτηµά σου και τι το
αξιωµά σου; και έστω σοι έως ηµίσους της βασιλείας µου.
Εσθ. 7,2   Ο βασιλεύς ηρώτησε κοιτά την δευτέραν αυτήν ηµέραν του συµποσίου την Εσθήρ· “ποίον είναι το αίτηµά σου και
ποία η επιθυµία σου; Εγώ είµαι διατεθειµένος να σου δώσω µέχρι και το ήµισυ ακόµα της βασιλείας µου”.
Εσθ. 7,3   και αποκριθείσα είπεν· ει εύρον χάριν ενώπιον τού βασιλέως, δοθήτω η ψυχή τώ αιτήµατί µου και ο λαός µου τώ
αξιώµατί µου·
Εσθ. 7,3   Η Εσθήρ του απήντησε· “εάν ευρήκα χάριν ενώπιον του βασιλέως, ας µου χαρίση την ζωήν. Αυτό είναι το αίτηµά
µου. Επίσης ας χαρίση ο βασιλεύς και την ζωήν του λαού µου. Αυτή είναι η επιθυµία µου.
Εσθ. 7,4   επράθηµεν γάρ εγώ τε και ο λαός µου εις απώλειαν και διαρπαγήν και δουλείαν, ηµείς και τα τέκνα ηµών εις
παίδας και παιδίσκας, και παρήκουσα· ου γάρ άξιος ο διάβολος της αυλής τού βασιλέως.
Εσθ. 7,4   Διότι εγώ και ο λαός µου επωλήθηµεν, δια να θανατωθώµεν, αι περιουσίαι µας δε να διαρπαγούν, και όσοι, τυχόν,
από ηµάς και από τα τέκνα µας αποµείνουν από τον όλεθρον, να γίνωµεν δούλοι και δούλαι. Δι' όλα αυτά έως τώρα δεν
είπα τίποτε. Τωρα όµως φωνάζω. Ο διάβολος, που εισηγήθη αυτά, δεν είναι άξιος να ευρίσκεται εις την αυλήν του
βασιλέως”.
Εσθ. 7,5   είπε δε ο βασιλεύς· τις ούτος, όστις ετόλµησε ποιήσαι το πράγµα τούτο;
Εσθ. 7,5   Ο βασιλεύς ηρώτησε· “ποιός είναι αυτός, ο οποίος ετόλµησε να κάµη αυτό το πράγµα;”
Εσθ. 7,6   είπε δε Εσθήρ· άνθρωπος εχθρός Αµάν, ο πονηρός ούτος. Αµάν δε εταράχθη από τού βασιλέως και της βασιλίσσης.
Εσθ. 7,6   Η Εσθήρ απήντησεν· “ο άνθρωπος αυτός, ο εχθρός, ο πονηρός αυτός άνθρωπος είναι ο Αµάν”. Ο Αµάν όταν
ήκουσεν αυτά, κατελήφθη από ταραχήν ενώπιον του βασιλέως και της βασιλίσσης.
Εσθ. 7,7   ο δε βασιλεύς εξανέστη από τού συµποσίου εις τον κήπον· ο δε Αµάν παρητείτο την βασίλισσαν, εώρα γάρ εαυτόν
εν κακοίς όντα.
Εσθ. 7,7   Ο βασιλεύς γεµάτος θυµόν και ταραχήν εσηκώθη από το συµπόσιον και εξήλθεν στον κήπον . Εν τω µεταξύ ο
Αµάν παρεκάλει την βασίλισσαν να µεσιτεύση δι' αυτόν, διότι έβλεπε πλέον καθαρά ότι ευρίσκετο εις πολύ µεγάλον
κίνδυνον.



Εσθ. 7,8   επέστρεψε δε ο βασιλεύς εκ τού κήπου, Αµάν δε επιπεπτώκει επί την κλίνην αξιών την βασίλισσαν. είπε δε ο
βασιλεύς· ώστε και την γυναίκα βιάζη εν τή οικία µου; Αµάν δε ακούσας διετράπη τώ προσώπω.
Εσθ. 7,8   Ο βασιλεύς επέστρεψεν από τον κήπον. Ο Αµάν, επάνω εις την απελπισίαν του, είχε πέσει εν τω µεταξύ εις την
κλίνην της βασιλίσσης παρακαλών την βασίλισσαν να µεσιτεύση δι' αυτόν. Ο βασιλεύς όταν τον είδε, του είπε· “ώστε και
την γυναίκα µου βιάζεις µέσα στο σπίτι µου;” Ο Αµάν όταν ήκουσεν αυτά, έχασε το χρώµα του προσώπου του.
Εσθ. 7,9   είπε δε Βουγαθάν είς των ευνούχων προς τον βασιλέα· ιδού και ξύλον ητοίµασεν Αµάν Μαρδοχαίω τώ λαλήσαντι
περί τού βασιλέως, και ώρθωται εν τοίς Αµάν ξύλον πηχών πεντήκοντα. είπε δε ο βασιλεύς· σταυρωθήτω επ αυτού.
Εσθ. 7,9   Ο Βουγαθάν, ένας από τους ευνούχους του βασιλέως, είπε προς τον βασιλέα· “ιδού, ο Αµάν έχει ετοιµάσει ένα
ξύλον εναντίον του Μαρδοχαίου, ο οποίος είχεν αποκαλύψει στον βασιλέα τα της συνωµοσίας. Το ξύλον αυτό έχει εµπαγή
και είναι ορθόν εις την αυλήν του οίκου του Αµάν. Εχει δε ύψος πεντήκοντα πήχεων”. Ο βασιλεύς διέταξε τότε· “να
σταυρωθή επάνω εις αυτό ο Αµάν”.
Εσθ. 7,10  και εκρεµάσθη Αµάν επί τού ξύλου, ό ητοιµάσθη Μαρδοχαίω. και τότε ο βασιλεύς εκόπασε τού θυµού.
Εσθ. 7,10  Και πράγµατι εσταυρώθη ο Αµάν επάνω στο ξύλον αυτό, το οποίον είχεν ετοιµάσει δια τον Μαρδοχαίον. Τοτε δε ο
βασιλεύς ηρέµησεν από τον θυµόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Εσθ. 8,1   Καί εν αυτή τή ηµέρα ο βασιλεύς Αρταξέρξης εδωρήσατο Εσθήρ όσα υπήρχεν Αµάν τώ διαβόλω, και Μαρδοχαίος
προσεκλήθη υπό τού βασιλέως· υπέδειξε γάρ Εσθήρ, ότι ενοικείωται αυτή.
Εσθ. 8,1   Κατά την ιδίαν εκείνην ηµέραν ο βασιλεύς Αρταξέρξης εδώρησεν εις την Εσθήρ όλα όσα ανήκον στον
συκοφάντην Αµάν. Ο δε Μαρδοχαίος παρουσιάσθη ενώπιον του βασιλέως. Η Εσθήρ του είχεν αποκαλύψει, ότι είναι στενός
συγγενής της.
Εσθ. 8,2   έλαβε δε ο βασιλεύς τον δακτύλιον, ον αφείλετο Αµάν, και έδωκεν αυτόν Μαρδοχαίω, και κατέστησεν Εσθήρ
Μαρδοχαίον επί πάντων των Αµάν.
Εσθ. 8,2  Ο βασιλεύς επήρε το δακτυλίδι, που είχεν αφαιρέσει από τον Αµάν, και το έδωκεν στον Μαρδοχαίον. Η δε
βασίλισσα Εσθήρ ενεπιστεύθη στον Μαρδοχαίον την διοίκησιν και διαχείρισιν όλων όσα ανήκον στον Αµάν.
Εσθ. 8,3   και προσθείσα ελάλησε προς τον βασιλέα και προσέπεσε προς τους πόδας αυτού και ηξίου αφελείν την Αµάν
κακίαν και όσα εποίησε τοίς Ιουδαίοις.
Εσθ. 8,3   Κατόπιν η βασίλισσα ωµίλησεν επιπροσθέτως προς τον βασιλέα. Επεσεν στους πόδας του και τον παρεκάλει
θερµύς, να ανακαλέση την διαταγήν, την οποίαν εν τη κακία του ο Αµάν είχε προκαλέσει εναντίον των Ιουδαίων.
Εσθ. 8,4   εξέτεινε δε ο βασιλεύς Εσθήρ την ράβδον την χρυσήν, εξηγέρθη δε Εσθήρ παρεστηκέναι τώ βασιλεί,
Εσθ. 8,4  Ο βασιλεύς άπλωσε την χρυσήν του ράβδον επάνω εις την Εσθήρ, αυτή εσηκώθη και εστάθη ορθία ενώπιον του
βασιλέως.
Εσθ. 8,5   και είπεν Εσθήρ· ει δοκεί σοι και εύρον χάριν, πεµφθήτω αποστραφήναι τα γράµµατα τα απεσταλµένα υπό Αµάν,
τα γραφέντα απολέσθαι τους Ιουδαίους, οί εισιν εν τή βασιλεία σου·
Εσθ. 8,5   Η Εσθήρ είπεν· “εάν φαίνεται εις σε καλόν, και αν εγώ έχω εύρει χάριν ενώπιόν σου, ας αποοταλούν άνδρες, ας
στείλη αγγελιαφόρους ο βασιλεύς, δια να ακυρωθή το διάταγµα, το οποίον εγράφη και απεστάλη υπό του Αµάν δια την
εξόντωσιν των Ιουδαίων, που ευρίσκονται στο βασίλειόν σου.
Εσθ. 8,6   πώς γάρ δυνήσοµαι ιδείν την κάκωσιν τού λαού µου και πώς δυνήσοµαι σωθήναι εν τή απωλεία της πατρίδος
µου;
Εσθ. 8,6  Διότι πως είναι δυνατόν εγώ να ίδω την φοβεράν αυτήν θλίψιν του λαού µου και πως είναι δυνατόν να σωθώ εγώ,
όταν εξολοθρεύωνται οι άνθρωποι της πατρίδος µου;”
Εσθ. 8,7 και είπεν ο βασιλεύς προς Εσθήρ· ει πάντα τα υπάρχοντα Αµάν έδωκα και εχαρισάµην σοι και αυτόν εκρέµασα επί
ξύλου, ότι τας χείρας επήνεγκε τοίς Ιουδαίοις, τι έτι επιζητείς;
Εσθ. 8,7   Ο βασιλεύς είπε προς την Εσθήρ· “εάν όλα τα υπάρχοντα του Αµάν σου τα εχάρισα, αυτόν δε τον ίδιον τον
εκρέµασα επάνω στο ξύλον, διότι άπλωσε φονικάς τας χείρας εναντίον των Ιουδαίων, τι άλλο επιθυµείς ακόµη να κάµω;
Πές µου.
Εσθ. 8,8   γράψατε και υµείς εκ τού ονόµατός µου, ως δοκεί υµίν, και σφραγίσατε τώ δακτυλίω µου· όσα γάρ γράφετε τού
βασιλέως επιτάξαντος και σφραγισθή τώ δακτυλίω µου, ουκ έστιν αυτοίς αντειπείν.
Εσθ. 8,8  Γράψατε εξ ονόµατός µου ο,τι σας φαίνεται καλόν. Σφραγίσατε το έγγραφον αυτό µε το δακτυλίδι µου, διότι όσα
γράφονται τη εντολή του βασιλέως και σφραγισθούν µε το δακτυλίδι µου, δεν είναι δυνατόν κανείς να τα παραβή και να
τα καταπατήση”.
Εσθ. 8,9   εκλήθησαν δε οι γραµµατείς εν τώ πρώτω µηνί, ός εστι Νισάν, τρίτη και εικάδι τού αυτού έτους, και εγράφη τοίς
Ιουδαίοις όσα ενετείλατο τοίς οικονόµοις και τοίς άρχουσι των σατραπών, από της Ινδικής έως της Αιθιοπίας, εκατόν
εικοσιεπτά σατράπαις κατά χώραν και χώραν, κατά την εαυτών λέξιν.
Εσθ. 8,9  Κατά την εικοστήν τρίτην του πρώτου µηνός, του λεγοµένου Νισάν, του ιδίου έτους, εκλήθησαν οι γραµµατείς του
βασιλέως και συνετάχθη, κατ' εντολήν της βασιλίσσης και του Μαρδοχαίου, έγγραφον δια την σωτηρίαν των Εβραίων. Το
έγγραφον αυτό απεστάλη προς τους διοικητάς και στους άρχοντας των επαρχιών από την Ινδικήν µέχρι και της Αιθιοπίας,
εις εκατόν είκοσι επτά επαρχίας. Δια κάθε επαρχίαν έγινεν ιδιαίτερον έγγραφον συντεταγµένον εις την γλώσσαν αυτής.
Εσθ. 8,10  εγράφη δε διά τού βασιλέως και εσφραγίσθη τώ δακτυλίω αυτού, και εξαπέστειλαν τα γράµµατα διά
βιβλιοφόρων,
Εσθ. 8,10  Αυτά τα διατάγµατα συνετάχθησαν εξ ονόµατος του βασιλέως και εσφραγίσθησαν µε το δακτυλίδι του. Τα
έστειλαν δε προς τας επαρχίας µε ειδικούς ταχυδρόµους.
Εσθ. 8,11  ως επέταξε αυτοίς χρήσθαι τοίς νόµοις αυτών εν πάση πόλει βοηθήσαί τε αυτοίς και χρήσθαι τοίς αντιδίκοις
αυτών και τοίς αντικειµένοις αυτών, ως βούλονται,
Εσθ. 8,11  Δια των διαταγµάτων αυτών ο βασιλεύς έδιδεν εντολήν και παρείχε το δικαίωµα στους Ιουδαίους, εις οιανδήποτε
πόλιν και αν ευρίσκωνται, να κάνουν χρήσιν των νόµων των και να ζουν σύµφωνα µε τους νόµους των. Επί πλέον να
βοηθούν ο ένας τον άλλον εις υπεράσπισιν της ζωής των και της περιουσίας των και να µεταχειρισθούν τους αντιδίκους



των και τους εχθρούς των, που θα ήθελαν να τους βλάψουν, όπως θέλουν.
Εσθ. 8,12  εν ηµέρα µια εν πάση τή βασιλεία Αρταξέρξου, τή τρισκαιδεκάτη τού δωδεκάτου µηνός, ός εστιν Αδάρ.
Εσθ. 8,12  Αυτά δε θα γίνουν κατά την ωρισµένην εκείνην µίαν ηµέραν εις όλην την έκτασιν του βασιλείου του Αρταξέρξου,
δηλαδή την δεκάτην τρίτην του δωδεκάτου µηνός, ο οποίος λέγεται Αδάρ.
Εσθ. 8,12α  Ών εστιν αντίγραφον της επιστολής τα υπογεγραµµένα·
Εσθ. 8,12α  Τα διατάγµατα δε αυτά περιείχον τα εξής·
Εσθ. 8,12β  «βασιλεύς µέγας Αρταξέρξης τοίς από της Ινδικής έως της Αιθιοπίας εκατόν εικοσιεπτά σατραπείαις χωρών
άρχουσι και τοίς τα ηµέτερα φρονούσι, χαίρειν.
Εσθ. 8,12β     “Ο µέγας βασιλεύς Αρταξέρξης χαιρετίζει τους σατράπας και τους αρχηγούς των εκατόν είκοσιν επτά
επαρχιών από της χώρας της Ινδικής µέχρι και της Αιθιοπίας· όπως επίσης και όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν ως
φρονήµατά των τα ιδικά µας φρονήµατα.
Εσθ. 8,12γ  πολλοί τή πλείστη των ευεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιµώµενοι µείζον εφρόνησαν και ου µόνον τους
υποτεταγµένους ηµίν ζητούσι κακοποιείν, τον τε κόρον ου δυνάµενοι φέρειν και τοίς εαυτών ευεργέταις επιχειρούσιν
µηχανάσθαι·
Εσθ. 8,12γ     Είναι γεγονός ότι πολλοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθή και τιµηθή πάρα πολύ χάρις εις την καλωσύνην των
προϊσταµένων των, έγιναν αλαζονικοί και υπερήφανοι. Αυτοί οχι µόνον επιζητούν να κάµουν κακόν στους
υποτεταγµένους εις ηµάς, αλλά ανίκανοι να φέρουν το µέγα βάρος των ευεργεσιών και αξιωµάτων, που απήλαυσαν,
επιχειρούν να µηχανορραφούν εναντίον των ευεργετών των.
Εσθ. 8,12δ  και την ευχαριστίαν ου µόνον εκ των ανθρώπων ανταναιρούντες, αλλά και τοίς των απειραγάθων κόµποις
επαρθέντες, τού τα πάντα κατοπτεύοντος αεί Θεού µισοπόνηρον υπολαµβάνουσιν εκφεύξεσθαι δίκην.
Εσθ. 8,12δ     Αυτοί έτσι όπως φέρονται, θέλουν µε το παράδειγµά των να σβήσουν την ευγνωµοσύνην ανάµεσα στους
ανθρώπους· αλλά και αλαζονευθέντες από το πλήθος των αγαθών, που έχουν απολαύσει, νοµίζουν ότι είναι δυνατόν να
διαφύγουν την τιµωρίαν του τα πάντα, πάντοτε επιβλέποντος Θεού, ο οποίος Θεός µισεί το πονηρόν.
Εσθ. 8,12ε  πολλάκις δε και πολλούς των επ εξουσίαις τεταγµένων των πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τα πράγµατα
παραµυθία µετόχους αιµάτων αθώων καταστήσασα, περιέβαλε συµφοραίς ανηκέστοις,
Εσθ. 8,12ε  Πολλές δε φορές αυτοί µε την απατηλήν των γλώσσαν έχουν παρασύρει πολλούς από εκείνους, οι οποίοι είναι
τεταγµένοι εις τας διαφόρους εξουσίας και έχουν αναλάβει χάρις εις την εµπιστοσύνην των προϊσταµένων των την
διαχείρισιν των δηµοσίων πραγµάτων, πολλούς, λοιπόν, τους παρέσυραν να γίνουν συνένοχοι στον θάνατον αθώων
υπάρξεων και να περιπέσουν τοιουτοτρόπως εις αθεραπεύτους συµφοράς.
Εσθ. 8,12ζ  τώ της κακοηθείας ψευδεί παραλογισµώ παραλογισαµένων την των επικρατούντων ακέραιον ευγνωµοσύνην.
Εσθ. 8,12ζ  Ετσι δε µε τα κακοήθη απατηλά των ψεύδη εξεµεταλλεύοντο την απλότητα και αγαθότητα των αξιωµατούχων
και τους παρέσυραν προς το κακόν.
Εσθ. 8,12η  σκοπείν δε έξεστιν, ου τοσούτον εκ των παλαιοτέρων ών παρεδώκαµεν ιστοριών, όσα εστί παρά πόδας υµάς
εκζητούντας ανοσίως συντετελεσµένα τή των ανάξια δυναστευόντων λοιµότητι,
Εσθ. 8,12η  Πρέπει δε να σηµειωθή ότι δεν είναι τόσον πολλά τα ελεεινά παραδείγµατα µεταξύ των παλαιοτέρων ανθρώπων ,
όπως µας τα παρέδωσεν η αρχαία ιστορία, από όσα συµβαίνουν εις τας ηµέρας µας εκ µέρους ανθρώπων, οι οποίοι
κατέχουν και ασκούν αναξίως την εξουσίαν και ανοσίως επιζητούν το κακόν.
Εσθ. 8,12θ  και προσέχειν εις τα µετά ταύτα εις το την βασιλείαν ατάραχον τοίς πάσιν ανθρώποις µετ ειρήνης παρεξόµεθα,
Εσθ. 8,12θ     Αυτά πρέπει να µας κάµουν να προσέξωµεν δια την µετά ταύτα ζωήν, δια το µέλλον των ανθρώπων, να
εξασφαλίσωµεν προς ωφέλειαν όλων των ανθρώπων την ηρεµίαν και την ειρήνην.
Εσθ. 8,12ι   χρώµενοι ταίς µεταβολαίς, τα δε υπό την όψιν ερχόµενα διακρίνοντες αεί µετ επιεικεστέρας απαντήσεως.
Εσθ. 8,12ι  Δια τούτο θα προχωρήσωµεν εις τας αναγκαίας µεταβολάς και θα κρίνωµεν µετά συνέσεως πάντοτε τα
πράγµατα, τα οποία εκάστοτε παρουσιάζονται ενώπιόν µας, δια να αντιµετωπίσωµεν αυτά και µετά της επιτρεποµένης
επιεικείας.
Εσθ. 8,12κ  ως γάρ Αµάν Αµαδάθου Μακεδών, ταίς αληθείας αλλότριος τού των Περσών αίµατος και πολύ διεστηκώς της
ηµετέρας χρηστότητος, επιξενωθείς ηµίν
Εσθ. 8,12κ     Διότι γνωρίζετε και σεις, πως ο Αµάν, ο υιός του Αµαδάθου, ο Μακεδών που ήτο ξένος πράγµατι από την
φυλήν των Περσών και διέφερε πάρα πολύ από την ιδικήν µας χρηστήν συµπεριφοράν, έτυχε µεγάλης φιλοξενίας εκ
µέρους ηµών.
Εσθ. 8,12λ  έτυχεν, ής έχοµεν προς πάν έθνος φιλανθρωπίας επί τοσούτον, ώστε αναγορεύεσθαι ηµών πατέρα και
προσκυνούµενον υπό πάντων το δεύτερον τού βασιλικού θρόνου πρόσωπον διατελείν·
Εσθ. 8,12λ  Απήλαυσε τέτοιας φιλοξενίας και τιµής αυτός, την οποίαν, άλλωστε επιδεικνύοµεν προς κάθε έθνος, ώστε να
ανακηρυχθή πατέρας µας και να προσκυνήται από όλους, διότι κατείχε αξίωµα πολύ πλησίον προς τον βασιλικόν θρόνον,
δεύτερον κατά την αξίαν.
Εσθ. 8, 12µ  ουκ ενέγκας δε την υπερηφανίαν επετήδευσε της αρχής στερήσαι ηµάς και τού πνεύµατος,
Εσθ. 8,12µ     Αυτός λοιπόν, ανίκανος να φέρη επαξίως την µεγάλην αυτήν τιµήν, επεχείρησε να µας στερήση από την
βασιλείαν και από αυτήν ακόµη την ζωήν.
Εσθ. 8,12ν τον τε ηµέτερον σωτήρα και διαπαντός ευεργέτην Μαρδοχαίον και την άµεµπτον της βασιλείας κοινωνόν Εσθήρ
σύν παντί τώ τούτων έθνει πολυπλόκοις µεθόδων παραλογισµοίς αιτησάµενος εις απώλειαν·
Εσθ. 8,12ν     Τον δε σωτήρα µας και ισόβιον ευεργέτην µας Μαρδοχαίον, όπως επίσης και την άµεµπτον συγκοινωνόν της
βασιλείας, την Εσθήρ, µαζή µε όλον το έθνος των, επεχείρησε µε κάθε είδος δολοπλοκιών και πονηρών τεχνασµάτων να
τους εξολοθρεύση.
Εσθ. 8,12ξ  διά γάρ των τρόπων τούτων ωήθη λαβών ηµάς ερήµους, την των Περσών επικράτησιν εις τους Μακεδόνας
µετάξαι.
Εσθ. 8,12ξ Με όλους αυτούς τους τρόπους ενόµιζεν ότι θα ηµπορούσε να µας καταλάβη αµερίµνους και ανετοίµους και έτσι
την εξουσίαν των Περσών να την µεταφέρη και παραδώση στους Μακεδόνας.
Εσθ. 8,12ο  ηµείς δε τους υπό τού τρισαλιτηρίου παραδεδοµένους εις αφανισµόν Ιουδαίους, ευρίσκοµεν ου κακούργους



όντας, δικαιοτάτοις δε πολιτευοµένους νόµοις,
Εσθ. 8,12ο  'Ηµεις όµως τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχον παραδοθ από τον τρισάθλιον αυτόν εις όλεθρον, ευρίσκοµεν ότι δεν
είναι κακούργοι, αλλά αντιθέτως ότι ζουν και φέρονται σύµφωνα µε δικαιοτάτους νόµους.
Εσθ. 8,12π  όντας δε υιούς τού Υψίστου µεγίστου ζώντος Θεού τού κατευθύνοντος ηµίν τε και τοίς προγόνοις ηµών την
βασιλείαν εν τή καλλίστη διαθέσει.
Εσθ. 8,12π     Ευρήκαµεν ακόµη ότι αυτοί είναι τέκνα του Υψιστου και µεγίστου Θεού, του αιωνίως υπάρχοντος Θεού, ο
οποίος, όπως στο παρελθόν κατηύθυνε την βασιλείαν των προγόνων µας, έτσι και τώρα κατευθύνει την ιδικήν µας
βασιλείαν εις αρίστην κατάστασιν.
Εσθ. 8,12ρ  καλώς ούν ποιήσετε µη προσχρησάµενοι τοίς υπό Αµάν Αµαδάθου αποσταλείσι γράµµασι διά τον αυτόν τον
ταύτα εξεργασάµενον προς ταίς Σούσων πύλαις εσταυρώσθαι σύν τή πανοικία, την καταξίαν τού τα πάντα επικρατούντος
Θεού διά τάχους αποδόντος αυτώ κρίσιν.
Εσθ. 8,12ρ     Δια τούτο καλώς θα πράξετε να µη λάβετε υπ' όψιν και να µη θέσετε εις εφαρµογήν τα αποσταλέντα έγγραφα
από τον Αµάν, τον υιόν του Αµαδάθου, διότι αυτός ο αίτιος όλων αυτών των κακών, εσταυρώθη µε όλην του την
οικογένειαν εµπρός εις τας πύλας της πόλεως Σούσα. Και ο Θεός, ο απόλυτος κύριος των πάντων, απέδωσεν έτσι εις αυτόν
συντοµότατα την τιµωρίαν, η οποία του ήξιζε.
Εσθ. 8,12σ  το δε αντίγραφον της επιστολής ταύτης εκθέντες εν παντί τόπω µετά παρησίας, εάν τους Ιουδαίους χρήσθαι
τοίς εαυτών νοµίµοις και συνεπισχύειν αυτοίς, όπως τους εν καιρώ θλίψεως επιθεµένους αυτοίς αµύνωνται τή
τρισκαιδεκάτη τού δωδεκάτου µηνός Αδάρ τή αυτή ηµέρα·
Εσθ. 8,12σ     Το αντίγραφον αυτής της επιστολής θα εκτεθή εις όλους τους δηµοσίους τόπους ολοφάνερα και θα αφήσετε
ελευθέρους τους Ιουδαίους να ζουν και να φέρωνται σύµφωνα µε τους ιδικούς των νόµους. Επί πλέον κατά την ηµέραν της
θλίψεως, που τους παρεσκεύασεν ο Αµάν, την δεκάτην τρίτην του δωδεκάτου µηνός Αδάρ, κατά την ηµέραν αυτήν θα τους
ενισχύσετε, δια να ηµπορέσουν να αποκρούσουν την επίθεσιν εκείνων, οι οποίοι ενδεχοµένως θα εξεγερθούν εναντίον των.
Εσθ. 8,12τ  ταύτην γάρ ο τα πάντα δυναστεύων Θεός αντ ολεθρίας τού εκλεκτού γένους εποίησεν αυτοίς ευφροσύνην.
Εσθ. 8,12τ  Διότι ο Θεός, ο Κυριος των πάντων, µετέβαλε δια το εκλεκτόν έθνος των Ισραηλιτών την ηµέραν αυτήν από
ηµέραν ολέθρου εις ηµέραν χαράς.
Εσθ. 8,12υ  και υµείς ούν εν ταίς επωνύµοις υµών εορταίς επίσηµον ηµέραν µετά πάσης ευωχίας άγεται, όπως και νύν και
µετά ταύτα σωτηρία ή ηµίν και τοίς ευνοούσι Πέρσαις, τοίς δε ηµίν επιβουλεύουσι µνηµόσυνον της απωλείας.
Εσθ. 8,12υ     Και σεις, λοιπόν, εντάξατε µεταξύ των άλλων γνωστών εορτών σας και αυτήν την επίσηµον ηµέραν, την
οποίαν να εορτάσετε µε κάθε χαράν και απόλαυσιν, ώστε αυτή και τώρα και στο µέλλον να είναι δι' ηµάς και δι' όλους
εκείνους οι οποίοι διάκεινται ευµενώς προς τους Πέρσας, εορτή σωτηρίας. Δια δε τους εχθρούς µας να είναι µία ανάµνησις
καταστροφής των.
Εσθ. 8,12φ  πάσα δε πόλις ή χώρα το σύνολον, ήτις κατά ταύτα µη ποιήση, δόρατι και πυρί καταναλωθήσεται µετ οργής· ου
µόνον ανθρώποις άβατος, αλλά και θηρίοις και πετεινοίς εις τον άπαντα χρόνον έχθιστος κατασταθήσεται.
Εσθ. 8,12φ    Καθε δε πόλις η και ολόκληρος χώρα, η οποία δεν θα θελήση να συµµορφωθή προς αυτά που διατάσσοµεν, δια
πυρός και δια σιδήρου και µε οργήν µεγάλην θα εξολοθρευθή. Και θα γίνη άβατος και ακατοίκητος όχι µόνον δια τους
ανθρώπους αλλά και δια τα θηρία και διο τα πτηνά, τόπος µισητός και αποτρόπαιος δι' όλον τον υπόλοιπον χρόνον.
Εσθ. 8,13  τα δε αντίγραφα εκτιθέσθωσαν οφθαλµοφανώς εν πάση τή βασιλεία, ετοίµους τε είναι πάντας τους Ιουδαίους εις
ταύτην την ηµέραν, πολεµήσαι αυτών τους υπεναντίους».
Εσθ. 8,13  Τα αντίγραφα αυτών των διαταγών ας εκτεθούν οφθαλµοφανώς εις όλην την βασιλείαν, ας είναι δε όλοι οι
Ιουδαίοι έτοιµοι κατά την ηµέραν αυτήν, να πολεµήσουν εναντίον των εχθρών των”.
Εσθ. 8,14  Οι µέν ούν ιππείς εξήλθον σπεύδοντες τα υπό τού βασιλέως λεγόµενα επιτελείν· εξετέθη δε το πρόσταγµα και εν
Σούσοις.
Εσθ. 8,14  Οι µεν λοιπόν έφιπποι ταχυδρόµοι ανεχώρησαν σπεύδοντες να εκτελέσουν τας διαταγάς του βασιλέως, το
διάταγµα δε αυτό εξετέθη δηµοσία και εις τα Σούσα.
Εσθ. 8,15 ο δε Μαρδοχαίος εξήλθεν εστολισµένος την βασιλικήν στολήν και στέφανον έχων χρυσούν και διάδηµα βύσσινον
πορφυρούν· ιδόντες δε οι εν Σούσοις εχάρησαν.
Εσθ. 8,15  Ο δε Μαρδοχαίος εβγήκεν από τα βασιλικά ανάκτορα στολισµένος µε την βασιλικήν στολήν, έχων χρυσούν
στέφανον εις την κεφαλήν και βασιλικόν διάδηµα από βύσσον και πορφύραν. Οι κάτοικοι των Σούσων, όταν τον είδαν,
εχάρησαν.
Εσθ. 8,16  τοίς δε Ιουδαίοις εγένετο φώς και ευφροσύνη·
Εσθ. 8,16  Αυτό δια τους Ιουδαίους έγινε φως και χαρά.
Εσθ. 8,17  κατά πόλιν και χώραν, ού αν εξετέθη το πρόσταγµα, ού αν εξετέθη το έκθεµα, χαρά και ευφροσύνη τοίς Ιουδαίοις,
κώθων και ευφροσύνη. και πολλοί των εθνών περιετέµνοντο και ιουδάϊζον διά τον φόβον των Ιουδαίων.
Εσθ. 8,17  Εις όλας δε τας πόλεις και χώρας, όπου εξετέθη δηµοσία το διάταγµα του βασιλέως, επεκράτησε µεγάλη χαρά και
ευφροσύνη µεταξύ των Ιουδαίων, φαγοπότι και αγαλλίασις. Πολλοί δε από τους εθνικούς περιετέµνοντο και εµιµούντο τον
τρόπον ζωής της θρησκείας των Ιουδαίων, διότι ευλαβούντο και εφοβούντο τους Ιουδαίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Εσθ. 9,1   Εν γάρ τώ δωδεκάτω µηνί, τή τρισκαιδεκάτη τού µηνός, ός εστιν Αδάρ, παρήν τα γράµµατα τα γραφέντα υπό τού
βασιλέως.
Εσθ. 9,1   Την δεκάτην τρίτην του δωδεκάτου µηνός του ονοµαζόµενου Αδάρ είχον φθάσει τα γράµµατα του βασιλέως εις
όλας τας πόλεις και χώρας του βασιλείου του.
Εσθ. 9,2   εν αυτή τή ηµέρα απώλοντο οι αντικείµενοι τοίς Ιουδαίοις· ουδείς γάρ αντέστη, φοβούµενος αυτούς.
Εσθ. 9,2  Κατά την ηµέραν αυτήν εξωλοθρευθησαν οι εχθροί των Ιουδαίων, διότι κανείς δεν αντεσταθη εις αυτούς, επειδή
τους εφοβείτο.
Εσθ. 9,3   οι γάρ άρχοντες των σατραπών και οι τύραννοι και οι βασιλικοί γραµµατείς ετίµων τους Ιουδαίους· ο γάρ φόβος
Μαρδοχαίου ενέκειτο αυτοίς.



Εσθ. 9,3   Και τούτο, διότι όλοι οι αρχηγοί των σατραπειών, οι διοικήται και γενικώς οι βασιλικοί υπάλληλοι, ετιµουσαν
τους Ιουδαίους, επειδή ο φόβος του Μαρδοχαίου επεκρεµατο επάνω από αυτούς.
Εσθ. 9,4   προσέπεσε γάρ το πρόσταγµα τού βασιλέως ονοµασθήναι εν πάση τή βασιλεία και εµεγαλύνετο.
Εσθ. 9,4  Το διάταγµα, λοιπόν, αυτό του βασιλέως εκοινοποιηθη και έγινε γνωστόν εις όλον το βασίλειον, ο δε Μαρδοχαίος
εδοξάζετο όλονεν και περισσότερον.
Εσθ. 9,5   και επάταξαν οι Ιουδαίοι πληγήν εν πάσι τοίς εχθροίς αυτών πληγήν µαχαίρας και αναιρέσεως και απωλείας και
εποίησαν εν τοίς µισούσιν αυτούς κατά το θέληµα αυτών.
Εσθ. 9,5   Οι Ιουδαίοι εκτυπησαν µε µαχαίρας και επέφεραν µεγάλην θραΰσιν εις όλους τους εχθρούς των, όλεθρον και
καταστροφήν. Εκαµαν εναντίον των µισούντων αυτούς, όσα εκείνοι ήθελαν να κάµουν εις αυτούς.
Εσθ. 9,6   και εν Σούσοις τή πόλει απέκτειναν οι Ιουδαίοι άνδρας πεντακοσίους,
Εσθ. 9,6  Εις την πρωτεύουσαν Σούσα οι Ιουδαίοι εφόνευσαν πεντακοσίους άνδρας.
Εσθ. 9,7   τον τε Φαρσαννές και Δελφών και Φασγά
Εσθ. 9,7   Μεταξύ δε αυτών τον Φαρσαννές, τον Δελφών, τον Φασγά,
Εσθ. 9,8   και Φαραδαθά και Βαρέα και Σαρβακά
Εσθ. 9,8  τον Φαραδαθά, τον Βαρέα, τον Σαρβακά,
Εσθ. 9,9   και Μαρµασιµά και ουφαίον και Αρσαίον και Ζαβουθαίον,
Εσθ. 9,9  τον Μαρµασιµά, τυν Ρουφαιον, τον Αρσαίον, τον Ζαβουθαίον,
Εσθ. 9,10  τους δέκα υιούς Αµάν Αµαδάθου Βουγαίου τού εχθρού των Ιουδαίων, και διήρπασαν.
Εσθ. 9,10  τους δέκα υιούς Αµάν του Αµαδαθού του Βουγαίου του εχθρού των Ιουδαίων, και διήρπασαν αυτών τας
περιουσίας.
Εσθ. 9,11  εν αυτή τή ηµέρα επεδόθη ο αριθµός τώ βασιλεί των απολωλότων εν Σούσοις.
Εσθ. 9,11  Κατά την ιδίαν ηµέραν ανεφέρθη στον βασιλέα ο αριθµός των φονευθέντων εις τα Σούσα .
Εσθ. 9,12  είπε δε ο βασιλεύς προς Εσθήρ· απώλεσαν οι Ιουδαίοι εν Σούσοις τή πόλει άνδρας πεντακοσίους· εν δε τή
περιχώρω πώς οίει εχρήσαντο; τι ούν αξιοίς έτι, και έσται σοι;
Εσθ. 9,12  Είπε τότε ο βασιλεύς προς την Εσθήρ «οι Ιουδαίοι εδώ εις τα Σούσα εφόνευσαν πεντακοσίους άνδρας. Σκέψου,
λοιπόν, πόσους ακόµη περισσοτέρους θα εφόνευσαν εις την επαρχίαν. Λοιπόν ποίον αξιώσιν έχεις ακόµη από εµέ; Πες µου
την και εγώ θα την εκπληρώσω».
Εσθ. 9,13  και είπεν Εσθήρ τώ βασιλεί· δοθήτω τοίς Ιουδαίοις χρήσθαι ωσαύτως την αύριον, ώστε τους δέκα υιούς Αµάν
κρεµάσαι.
Εσθ. 9,13  Η Εσθήρ είπεν στον βασιλέα «ας δώση ο βασιλεύς την άδειαν στους Ιουδαίους, που ευρίσκονται εις τα Σούσα, να
χρησιµοποιήσουν την εποµένην ηµέραν κατά τον ίδιον τρόπον, ώστε κατ αυτήν να κρεµάσουν τα δέκα παιδιά του Αµάν».
Εσθ. 9,14  και επέτρεψεν ούτως γενέσθαι και εξέθηκε τοίς Ιουδαίοις της πόλεως τα σώµατα των υιών Αµάν κρεµάσαι.
Εσθ. 9,14  Ο βασιλεύς επέτρεψε να γίνη έτσι. Εδηµοσιευθη το σχετικόν διάταγµα, δια του οποίου επετρέπετο στους
Ιουδαίους της πόλεως να κρεµάσουν τα σώµατα των υιών του Αµάν, όπως και τα εκρέµασαν.
Εσθ. 9,15  και συνήχθησαν οι Ιουδαίοι εν Σούσοις τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού Αδάρ και απέκτειναν άνδρας τριακοσίους και
ουδέν διήρπασαν.
Εσθ. 9,15  Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ευρίσκοντο εις τα Σούσα, συνεκεντρώθησαν κατά την δεκάτην τετάρτην του µηνός Αδάρ
και εξωντωσαν τριακοσίους ακόµη εχθρούς των, χωρίς όµως να διαρπάσουν τίποτε.
Εσθ. 9,16  οι δε λοιποί των Ιουδαίων οι εν τή βασιλεία συνήχθησαν και εαυτοίς εβοήθουν και ανεπαύσαντο από των
πολεµίων· απώλεσαν γάρ αυτών µυρίους πεντακισχιλίους τή τρισκαιδεκάτη τού Αδάρ και ουδέν διήρπασαν.
Εσθ. 9,16  Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, οι οποίοι ευρίσκοντο ανά τας επαρχίας του βασιλείου, συνεκεντρώθησαν, δια να
βοηθήσουν ο ένας τον άλλον εις άµυναν εναντίον των εχθρών των. Και επέτυχαν να ασφαλισθούν απέναντι των πολεµίων
των. Αυτοί όµως εφόνευσαν από τους εχθρούς των κατά την δεκάτην τρίτην του µηνός Αδάρ δεκαπέντε χιλιάδες
ανθρώπους, χωρίς όµως να προβούν εις καµµίαν διαρπαγήν.
Εσθ. 9,17  και ανεπαύσαντο τή τεσσαρεσκαιδεκάτη τού αυτού µηνός και ήγον αυτήν ηµέραν αναπαύσεως µετά χαράς και
ευφροσύνης.
Εσθ. 9,17  Την δεκάτην τετάρτην του ιδίου µηνός οι Ιουδαίοι ανεπαυθησαν και επερασαν την ηµέραν αυτήν µε συµπόσια
και χαράν.
Εσθ. 9,18  οι δε Ιουδαίοι εν Σούσοις τή πόλει συνήχθησαν και τή τεσσαρεσκαιδεκάτη και ανεπαύσαντο· ήγον δε και την
πεντεκαιδεκάτην µετά χαράς και ευφροσύνης.
Εσθ. 9,18  Οι δε Ιουδαίοι, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την πόλιν Σούσα, συνεκεντρώθησαν κατά την δεκάτην τετάρτην ηµέραν
και ανεπαυθησαν. Επερασαν δε την δεκάτην πέµπτην ηµέραν µε χαράν και αγαλλιασιν.
Εσθ. 9,19  διά τούτο ούν οι Ιουδαίοι οι διεσπαρµένοι εν πάση χώρα τή έξω άγουσι την τεσσαρεσκαιδεκάτην τού Αδάρ
ηµέραν αγαθήν µετ ευφροσύνης αποστέλλοντες µερίδας έκαστος τώ πλησίον.
Εσθ. 9,19  Δια τούτο ακριβώς και οι άλλοι Ιουδαίοι, οι διασκορπισµένοι εις όλην την υπαιθρον χώραν, πανηγυρίζουν µε
πολλήν χαράν την δεκάτην τετάρτην του µηνός Αδάρ ως ηµέραν καλήν και χαρµόσυνον και αποστέλλουν ο ένας στον
άλλον µερίδας φαγητών.
Εσθ. 9,20  Έγραψε δε Μαρδοχαίος τους λόγους τούτους εις βιβλίον και εξαπέστειλε τοίς Ιουδαίοις, όσοι ήσαν εν τή
Αρταξέρξου βασιλεία, τοίς εγγύς και τοίς µακράν,
Εσθ. 9,20  Ο Μαρδοχαίος κατέγραψε τα ιστορικά αυτά γεγονότα εις βιβλίον, το οποίον και έστειλε προς όλους τους
Ιουδαίους, που ευρίσκοντο εις τας επαρχίας του βασιλείου του Αρτάξερξου, τόσον εις εκείνους που κατοικούσαν πλησίον,
όσον και εις εκείνους που ευρίσκοντο µακράν.
Εσθ. 9,21  στήσαι τας ηµέρας ταύτας αγαθάς άγειν τε την τεσσαρεσκαιδεκάτην και την πεντεκαιδεκάτην τού Αδάρ
Εσθ. 9,21  Τους έδωσε δε εντολήν να εορτάζουν µε χαράν και ευφροσύνην τας ηµέρας αυτάς, την δεκάτην τετάρτην και
δεκάτην πέµπτην του µηνός Αδάρ,
Εσθ. 9,22  εν γάρ ταύταις ταίς ηµέραις ανεπαύσαντο οι Ιουδαίοι από των εχθρών αυτών- και τον µήνα, εν ώ εστράφη αυτοίς
(ός ήν Αδάρ) από πένθους εις χαράν και από οδύνης εις αγαθήν ηµέραν, άγειν όλον αγαθάς ηµέρας γάµων και



ευφροσύνης, εξαποστέλλοντας µερίδας τοίς φίλοις και τοίς πτωχοίς.
Εσθ. 9,22  διότι κατά τας ηµέρας αυτάς οι Ιουδαίοι διέφυγαν τον τροµερόν κίνδυνον εκ µέρους των εχθρών των και έµειναν
ανενόχλητοι και έτσι ο µήνας αυτός (ο Αδάρ) µετεστράφη από πένθος εις χαράν και αι ηµέραι εκείναι από ηµέραι οδύνης
εις ηµέρας χαρµοσύνους και εορτάσιµους. Διέταξε, λοιπόν, να πανηγυρίζουν τας ιστορικας αυτάς ηµέρας µε χαράν, όπως
πανηγυρίζουν τας ηµέρας των γάµων, και να αποστέλλουν µερίδας φαγητών και δώρα στους φίλους και τους πτωχούς.
Εσθ. 9,23  και προσεδέξαντο οι Ιουδαίοι, καθώς έγραψεν αυτοίς ο Μαρδοχαίος,
Εσθ. 9,23  Οι Ιουδαίοι εδέχθη σαν όλα όσα έγραψεν εις αυτούς ο Μαρδοχαίος.
Εσθ. 9,24  πώς Αµάν Αµαδάθου, ο Μακεδών, επολέµει αυτούς, καθώς έθετο ψήφισµα και κλήρον αφανίσαι αυτούς,
Εσθ. 9,24  Επληροφορηθησαν, δηλαδή, λεπτοµερώς πως ο Αµάν ο υιός του Αµαδάθου ο Μακεδών ήτο εχθρός των, ότι
επροκαλεσε διάταγµα εξόντωσε εώς των και έρριψε κλήρους, δια να ορισθή η ηµέρα του ολέθρου των Ιουδαίων
Εσθ. 9,25  και ως εισήλθε προς τον βασιλέα λέγων κρεµάσαι τον Μαρδοχαίον· όσα δε επεχείρησεν επάξαι επί τους Ιουδαίους
κακά, επ αυτόν εγένοντο, και εκρεµάσθη αυτός, και τα τέκνα αυτού.
Εσθ. 9,25  Οτι ο Αµάν είχε καταστρώσει σχέδιον, να παρουσιασθώ προς τον βασιλέα και να του εισηγηθή να διατάξη, δπως
κρεµάσουν τον Μαρδοχαίον. Γενικώς όσα κακά επεχείρησε να πράξη εναντίον των Ιουδαίων και τα οποία εν τέλει
εξεσπασαν εναντίον του, διότι αυτός και τα παιδιά του εκρεµάσθησαν.
Εσθ. 9,26  διά τούτο επεκλήθησαν αι ηµέραι αύται Φρουραί διά τους κλήρους, ότι τή διαλέκτω αυτών καλούνται Φρουραί,
διά τους λόγους της επιστολής ταύτης και όσα πεπόνθασι διά ταύτα και όσα αυτοίς εγένετο,
Εσθ. 9,26  Δια τούτο επωνοµασθησαν αι εορτιοι αύται, ηµέραι «Φρουραι» δια τους κλήρους οι οποίοι είχον ριφθή εις
καθορισµόν της ηµέρας προς καταστροφήν των Ιουδαίων. Οι κλήροι εις την γλώσσαν αυτών λέγονται Αφρουραί». Δι
αυτούς τους λόγους, που τεριείχοντο εις αυτήν την επιστολήν και δι όσα επρόκειτο να πάθουν οι Ιουδαίοι και δι όσα
γεγονότα έγιναν κατά τας ηµέρας εκείνας, καθιερώθη η εορτή αυτή.
Εσθ. 9,27  και έστησε· και προσεδέχοντο οι Ιουδαίοι εφ εαυτοίς και επί τώ σπέρµατι αυτών και επί τοίς προστεθειµένοις επ
αυτών, ουδέ µην άλλων χρήσονται. αι δε ηµέραι αύται µνηµόσυνον επιτελούµενον κατά γενεάν και γενεάν και πόλιν και
πατριάν και χώραν.
Εσθ. 9,27  Οι δε Ιουδαίοι εδέχθησαν και ανέλαβον την υποχοεωσιν δια τον εαυτόν των , δια τους απογόνους των και δι όσους
άλλους ήθελον προσκολληθή στο γένος των, να εορτάζουν απαραδατως τας δύο αυτάς ηµέρας, ως εορτάς εις όλας τας
γενεάς και εις όλας τας πόλεις, εις κάθε φυλήν και εις κάθε χώραν.
Εσθ. 9,28  αι δε ηµέραι αύται των Φρουραί αχθήσονται εις τον άπαντα χρόνον, και το µνηµόσυνον αυτών ου µη εκλίπη εκ
των γενεών.
Εσθ. 9,28  Αι εορταί αύται, αι «Φρουραί», θα εορταζωνται εις όλον τον κατόπιν χρόνον και η ανάµνησις των δεν πρέπει να
λείψη ποτέ από τας γενεάς των Ισραηλιτών.
Εσθ. 9,29  και έγραψεν Εσθήρ η βασίλισσα θυγάτηρ Αµιναδάβ και Μαρδοχαίος ο Ιουδαίος όσα εποίησαν το τε στερέωµα
της επιστολής των Φρουραί.
Εσθ. 9,29  Η βασίλισσα Εσθήρ, η θυγάτηρ του Αµιναδαβ, και ο Μαρδοχαίος ο Ιουδαίος έγραψαν εκ δευτέρου όσα έκαµαν,
καθιέρωσαν και επεκυρωσαν όσα δια προγενεστέρας επιστολής ωρίζοντο σχετικώς µε τας εορτάς «Φρουραί».
Εσθ. 9,30  και Μαρδοχαίος και Εσθήρ η βασίλισσα έστησαν εαυτοίς καθ εαυτών, και τότε στήσαντες κατά της υγείας
εαυτών και την βουλήν αυτών.
Εσθ. 9,30  Ετσι ο Μαρδοχαίος και η Βασίλισσα Εσθήρ καθιέρωσαν την εορτήν αυτήν καϊ ανέλαβαν οι ίδιοι µε όρκον επί της
ζωής των και της υγείας των την Ρποχρέωσιν και την απόφασιν ότι θα την τηρήσουν.
Εσθ. 9,31  και Εσθήρ λόγω έστησεν εις τον αιώνα, και εγράφη εις µνηµόσυνον.
Εσθ. 9,31  Κατ αυτόν τον τρόπον η Εσθήρ καθιέρωσε και ώρισε να γίνεται πάντοτε αυτή η εορτή. Εγράφη αυτή και
καθιερώθη προς ανάµνησιν της σωτηρίας των Εβραίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Εσθ. 10,1  Έγραψε δε ο βασιλεύς επί την βασιλείαν της τε γής και της θαλάσσης,
Εσθ. 10,1  Ο βασιλεύς διέταξε και κατέγραψαν, όσα κατά το διάστηµα της βασιλείας του έγιναν, τόσον κατά ξηράν όσον και
κατά θάλασσαν.
Εσθ. 10,2  και την ισχύν αυτού και ανδραγαθίαν πλούτόν τε και δόξαν της βασιλείας αυτού , ιδού γέγραπται εν βιβλίω
βασιλέων Περσών και Μήδων εις µνηµόσυνον.
Εσθ. 10,2  Ολα όσα αναφέρονται εις την δύναµίν του, τα κατορθώµατά του, τον πλούτον και την δόξαν της βασιλείας του,
ιδού, έχουν καταγραφή στο χρονικόν, βιβλίον των βασιλέων Περσών και Μηδων εις ανάµνησιν.
Εσθ. 10,3  ο δε Μαρδοχαίος διεδέχετο τον βασιλέα Αρταξέρξην και µέγας ήν εν τή βασιλεία και δεδοξασµένος υπό των
Ιουδαίων· και φιλούµενος, διηγείτο την αγωγήν παντί τώ έθνει αυτού.
Εσθ. 10,3  Ο Μαρδοχαίος εξεπροσώπει τον βασιλέα Αρταξέρξην και είχεν αναδειχθή µέγας κατά το διάστηµα της βασιλείας
εκείνου, τιµώµενος ιδιαιτέρως και αγαπώµενος από τους Ιουδαίους. Αυτός κατηύθυνεν εις προκοπήν και επιτυχίαν την
ζωήν όλου του έθνους του.
Εσθ. 10,3α  Καί είπε Μαρδοχαίος· παρά τού Θεού εγένετο ταύτα.
Εσθ. 10,3α  Είπεν ο Μαρδοχαίος· “όλα αυτά εγένοντο πάρα του Θεού,
Εσθ. 10,3β  εµνήσθη γάρ περί τού ενυπνίου, ού είδον περί των λόγων τούτων· ουδέ γάρ παρήλθεν απ αυτών λόγος.
Εσθ. 10,3β     διότι ενεθυµήθην το όνειρον εκείνο, που είδα σχετικώς µε τα γεγονότα αυτά. Τιποτε δεν εξέπεσεν από εκείνα.
Εσθ. 10,3γ  η µικρά πηγή, ή εγένετο ποταµός και ήν φώς και ήλιος και ύδωρ πολύ· Εσθήρ εστιν ο ποταµός, ήν εγάµησεν ο
βασιλεύς και εποίησε βασίλισσαν.
Εσθ. 10,3γ  Η µικρή πηγή, η οποία έγινε ποταµός και φως και ήλιος και ύδωρ πολύ, ήτο η Εσθήρ, την οποίαν έλαβεν ως
σύζυγόν του ο βασιλεύς και την ανέδειξε βασίλισσαν.
Εσθ. 10,3δ  οι δε δύο δράκοντες, εγώ ειµι και Αµάν.
Εσθ. 10,3δ  Οι δύο δράκοντες είµαι εγώ και ο Αµάν.
Εσθ. 10,3ε   τα δε έθνη τα επισυναχθέντα απολέσαι το όνοµα των Ιουδαίων.



Εσθ. 10,3ε  Τα δε έθνη είναι εκείνα, τα οποία συνεκεντρώθησαν µε τον σκοπόν να εξολοθρεύσουν το όνοµα των Ιουδαίων.
Εσθ. 10,3ζ  το δε έθνος το εµόν, ούτός εστιν Ισραήλ, οι βοήσαντες προς τον Θεόν και σωθέντες· και έσωσε Κύριος τον λαόν
αυτού και ερύσατο Κύριος ηµάς εκ πάντων των κακών τούτων . και εποίησεν ο Θεός τα σηµεία και τα τέρατα τα µεγάλα, ά
ου γέγονεν εν τοίς έθνεσι.
Εσθ. 10,3ζ  Ο ιδικός µου λαός είναι οι Ισραηλίται, οι οποίοι εβόησαν µε προσευχήν θερµήν προς τον Θεόν και εσώθησαν.
Εσωσε πράγµατι ο Κυριος τον λαόν του και µας εγλύτωσεν από όλα τα δεινά, που µας είχαν απειλήσει. Ο Θεός
επραγµατοποίησε τα µεγάλα αυτά και αξιοθαύµαστα σηµεία, τα οποία δεν έχουν γίνει µεταξύ των εθνών.
Εσθ. 10,3η  διά τούτο εποίησε κλήρους δύο, ένα τώ λαώ τού Θεού και ένα πάσι τοίς έθνεσι·
Εσθ. 10,3η  Δια τούτο ο Θεός ητοίµασε δύο κλήρους, ένα δια τον ιδικόν του λαόν και ένα δι' όλα τα άλλα έθνη.
Εσθ. 10,3θ  και ήλθον οι δύο κλήροι ούτοι εις ώραν και καιρόν και εις ηµέραν κρίσεως ενώπιον τού Θεού και πάσιν τοίς
έθνεσι,
Εσθ. 10,3θ  Και οι δύο αυτοί κλήροι, τα δύο αυτά γεγονότα, που είχαν προαναγγελθή, επραγµατοποιήθησαν την αυτήν
ηµέραν, την αυτήν ώραν, κατά την αυτήν εποχήν, που είχεν ορίσει ο Θεός δι' όλα τα έθνη ως ηµέραν κρίσεως.
Εσθ. 10,3ι   και εµνήσθη ο Θεός τού λαού αυτού και εδικαίωσε την κληρονοµίαν αυτού·
Εσθ. 10,3ι  Ο Θεός ενεθυµήθη τον λαόν του και απέδωσε το δίκαιον εις την κληρονοµίαν του.
Εσθ. 10,3κ  και έσονται αυτοίς αι ηµέραι αύται εν µηνί Αδάρ τή τεσσαρεσκαιδεκάτη και τή πεντεκαιδεκάτη τού µηνός µετά
συναγωγής και χαράς και ευφροσύνης ενώπιον τού Θεού κατά γενεάς εις τον αιώνα εν τώ λαώ αυτού Ισραήλ.
Εσθ. 10,3κ  Δι' αυτό και αι ηµέραι αυταί, η δεκάτη τετάρτη και η δεκάτη πέµπτη του µηνός Αδάρ, θα εορτάζονται από τους
Ιουδαίους µε συγκέντρωσίν των, µε χαράν και ευφροσύνην ενώπιον του Θεού, εις όλας τας γενεάς στον αιώνα µεταξύ του
ισραηλιτικού λαού”.
Εσθ. 10,3λ  Έτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεµαίου και Κλεοπάτρας εισήνεγκε Δοσίθεος , ός έφη είναι ιερεύς και Λευίτης,
και Πτολεµαίος ο υιός αυτού την προκειµένην επιστολήν των Φρουραί, ήν έφασαν είναι και ηρµηνευκέναι Λυσίµαχον
Πτολεµαίου των εν Ιερουσαλήµ.
Εσθ. 10,3λ  Κατά δε το τέταρτον έτος του βασιλέως Πτολεµαίου και της Κλεοπάτρας ο Δοσίθεος , ο οποίος έλεγεν ότι είναι
ιερεύς και Λευΐτης, και ο Πτολεµαίος, ο υιός αυτού, έφεραν την επιστολήν αυτήν των “Φρουραί”, δια την οποίαν έλεγαν ότι
αυθεντικώς έχει µεταφρασθή από τον Λυσίµαχον τον υιόν του Πτολεµαίου τον εκ της κοινότητος της Ιερουσαλήµ.

Μ Α Κ Κ Α Β Α Ι Ω Ν   Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Μακ. 1,1  Καί εγένετο µετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ός εξήλθεν εκ της γής Χεττειείµ, και
επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα.
Α Μακ. 1,1  Ο Αλέξανδρος, ο υιός του Φιλίππου, ο Μακεδών, έπειτα από την νίκην του εναντίον των Περσών, κατά την
οποίαν ενίκησε τον βασιλέα των Περσών και των Μηδων Δαρείον, εξώρµησεν από την χώραν των Χετταίων και έγινε
βασιλεύς αντί εκείνου εις τας χώρας αυτάς, αφού προηγουµένως είχε γίνει βασιλεύς ολοκλήρου της Ελλάδος.
Α Μακ. 1,2  και συνεστήσατο πολέµους πολλούς και εκράτησεν οχυρωµάτων πολλών και έσφαξε βασιλείς της γής·
Α Μακ. 1,2     Διεξήγαγε πολλούς επιτυχείς πολέµους, έγινε κύριος πολλών φρουρίων και εθανάτωσε βασιλείς πολλών
χωρών.
Α Μακ. 1,3  και διήλθεν έως άκρων της γής και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού, και υψώθη,
και επήρθη η καρδία αυτού.
Α Μακ. 1,3     Εφθασεν έως τα άκρα της οικουµένης και επήρε λάφυρα από πολλούς λαούς. Ολος δε ο τότε γνωστός κόσµος
υπετάχθη εις αυτόν και ησύχασεν από τους πολέµους . Αυτός δε εδοξάσθη, αλλά η καρδία του εκυριεύθη από
υπερηφάνειαν.
Α Μακ. 1,4  και συνήγαγε δύναµιν ισχυράν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνών και τυράννων , και εγένοντο αυτώ εις φόρον.
Α Μακ. 1,4     Συνεκέντρωσε στρατόν πολύ ισχυρόν, έγινεν άρχων χωρών, εθνών και βασιλέων, που έγιναν φόρου υποτελείς
εις αυτόν.
Α Μακ. 1,5  και µετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην και έγνω ότι αποθνήσκει.
Α Μακ. 1,5     Μετά ταύτα όµως ησθένησεν, έπεσεν εις την κλίνην της ασθενείας του και ήσθάνθη, ότι επρόκειτο να
αποθάνη.
Α Μακ. 1,6  και εκάλεσε τους παίδας αυτού τους ενδόξους τους συντρόφους αυτού από νεότητος και διείλεν αυτοίς την
βασιλείαν αυτού έτι ζώντος αυτού.
Α Μακ. 1,6     Εκάλεσε πλησίον του τους πλέον ενδόξους από τους αυλικούς του και τους συντρόφους του από την νεότητά
του, και διεµοίρασεν εις αυτούς την βασιλείαν του, καθ' ον χρόνον ακόµη εζούσεν.
Α Μακ. 1,7  και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε.
Α Μακ. 1,7     Ο µέγας Αλέξανδρος εβασίλευσεν επί δώδεκα έτη και κατόπιν απέθανεν .
Α Μακ. 1,8  και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος εν τώ τόπω αυτού.
Α Μακ. 1,8     Αξιωµατούχοι του εγκατεστάθησαν ως άρχοντες πλέον, ο καθένας εις την επαρχίαν του.
Α Μακ. 1,9  και επέθεντο πάντες διαδήµατα µετά το αποθανείν αυτόν και οι υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και
επλήθυναν κακά εν τή γη.
Α Μακ. 1,9     Ολοι αυτοί µετά τον θάνατον του µεγάλου Αλεξάνδρου έθεσαν εις την κεφαλήν των βασιλικά διαδήµατα,
δείγµατα της εξουσίας των, και έπειτα από αυτούς τα παιδιά των επί έτη πολλά. Ολοι όµως αυτοί κατά το διάστηµα της
βασιλείας των επροξένησαν πολλάς συµφοράς εις την οικουµένην.
Α Μακ. 1,10  και εξήλθεν εξ αυτών ρίζα αµαρτωλός Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου βασιλέως, ός ήν όµηρα εν τή ώµη·
και εβασίλευσεν εν έτει εκατοστώ και τριακοστώ και εβδόµω βασιλείας Ελλήνων.
Α Μακ. 1,10   Από αυτούς εβγήκε µία ρίζα πολύ αµαρτωλή, Αντίοχος ο Επιφανής, υιός του βασιλέως Αντιόχου, ο οποίος ήτο
προηγουµένως όµηρος εις την Ρωµην. Αυτός έγινε βασιλεύς κατά το εκατοστόν τριακοστόν έβδοµον έτος της βασιλείας
των Ελλήνων Σελευκιδών.



Α Μακ. 1,11  Εν ταίς ηµέραις εκείναις εξήλθον εξ Ισραήλ υιοί παράνοµοι και ανέπεισαν πολλούς λέγοντες· πορευθώµεν και
διαθώµεθα διαθήκην µετά των εθνών των κύκλω ηµών, ότι αφ ής εχωρίσθηµεν απ αυτών, εύρεν ηµάς κακά πολλά.
Α Μακ. 1,11    Κατά τους χρόνους εκείνους παρουσιάσθησαν από τον λαόν των Ισραηλιτών µερικοί άνδρες παράνοµοι,
καταφρονηταί του θείου Νοµου, οι οποίοι µε τας δηµαγωγίας των παρέσυραν πολλούς άλλους, στους οποίους και έλεγον·
“ας πάµε να κάµωµεν συνθήκην φιλίας µε τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία ευρίσκονται γύρω µας, διότι από την εποχήν,
που εχωρίσθηµεν από αυτά, µας ευρήκαν µεγάλαι συµφοραί”.
Α Μακ. 1,12  και ηγαθύνθη ο λόγος εν οφθαλµοίς αυτών,
Α Μακ. 1,12   Ο λόγος αυτός ήρεσεν στους Ισραηλίτας.
Α Μακ. 1,13  και προεθυµήθησάν τινες από τού λαού, και επορεύθησαν προς τον βασιλέα, και έδωκεν αυτοίς εξουσίαν
ποιήσαι τα δικαιώµατα των εθνών.
Α Μακ. 1,13   Μερικοί δε από τον Ιουδαϊκόν λαόν επροθυµοποιήθησαν και µετέβησαν προς τον βασιλέα των Ελλήνων, τον
Αντίοχον, ο οποίος και παρεχώρησεν εις αυτούς το δικαίωµα να ζουν σύµφωνα µε τα ήθη και έθιµα των ειδωλολατρικών
λαών.
Α Μακ. 1,14  και ωκοδόµησαν γυµνάσιον εν Ιεροσολύµοις κατά τα νόµιµα των εθνών
Α Μακ. 1,14   Εκτισαν δε και γυµναστήριον µε γήπεδον αθλήσεων εις τα Ιεροσόλυµα, σύµφωνα µε τα έθιµα των
ειδωλολατρικών εθνών.
Α Μακ. 1,15  και εποίησαν εαυτοίς ακροβυστίας και απέστησαν από διαθήκης αγίας και εζευγίσθησαν τοίς έθνεσι και
επράθησαν τού ποιήσαι το πονηρόν.
Α Μακ. 1,15   Εξήλειψαν (δια χειρουργικής επεµβάσεως) τας περιτοµάς των, ώστε να φαίνωνται απερίτµητοι, όπως οι
εθνικοί, απεµακρύνθησαν από την αγίαν Διαθήκην, που είχαν συνάψει µε τον Θεόν, έγιναν οµόζυγοι και οµόψυχοι µε τους
ειδωλολατρικούς λαούς. Ψυχή και σώµατι διέπραττον το κακόν, ώστε έγιναν πλέον δούλοι εις αυτό.
Α Μακ. 1,16  Καί ητοιµάσθη η βασιλεία εναντίον Αντιόχου, και υπέβαλε βασιλεύσαι της Αιγύπτου, όπως βασιλεύση επί τας
δύο βασιλείας.
Α Μακ. 1,16   Οταν ο Αντίοχος εστερέωσε την βασιλείαν του εις την Συρίαν, εσκέφθη και απεφάσισε να βασιλεύση και επί
της Αιγύπτου, δια να γίνη έτσι βασιλεύς εις δύο βασίλεια, της Συρίας και της Αιγύπτου.
Α Μακ. 1,17  και εισήλθεν εις Αίγυπτον εν όχλω βαρεί, εν άρµασι και εν ελέφασι και εν ιππεύσι και εν στόλω µεγάλω
Α Μακ. 1,17   Επήλθε λοιπόν εναντίον της Αιγύπτου µε πολύν στρατόν, µε άρµατα, µε ελέφαντας, µε ιππικόν και µε
πολυάριθµα πολεµικά πλοία.
Α Μακ. 1,18  και συνεστήσαντο πόλεµον προς Πτολεµαίον βασιλέα Αιγύπτου· και ενετράπη Πτολεµαίος από προσώπου
αυτού και έφυγε, και έπεσον τραυµατίαι πολλοί.
Α Μακ. 1,18   Συνήψε δε πόλεµον εναντίον του Πτολεµαίου βασιλέως της Αιγύπτου. Ο Πτολεµαίος ενικήθη και
κατετροπώθη από τον Αντίοχον, ετράπη εις φυγήν και πολλοί από τους ανθρώπους του έπεσαν νεκροί.
Α Μακ. 1,19  και κατελάβοντο τας πόλεις τας οχυράς εν γη Αιγύπτω, και έλαβε τα σκύλα γής Αιγύπτου.
Α Μακ. 1,19   Οι Συροι εκυρίευσαν οχυράς θέσεις εις την Αίγυπτον, ο δε Αντίοχος ελαφυραγώγησε την χώραν της Αιγύπτου.
Α Μακ. 1,20  και επέστρεψεν Αντίοχος µετά το πατάξαι Αίγυπτον εν τώ εκατοστώ και τεσσαρακοστώ και τρίτω έτει και
ανέβη επί Ισραήλ και ανέβη εις Ιερουσαλήµ εν όχλω βαρεί.
Α Μακ. 1,20  Ο Αντίοχος, αφού κατενίκησε και εκυρίευσε την Αίγυπτον κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν τρίτον έτος,
επέστρεψε και εβάδισεν εναντίον της Ιερουσαλήµ. Ανέβηκεν εις την Ιερουσαλήµ µε µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν.
Α Μακ. 1,21  και εισήλθον εις το αγίασµα εν υπερηφανία και έλαβε το θυσιαστήριον το χρυσούν και την λυχνίαν τού φωτός
και πάντα τα σκεύη αυτής
Α Μακ. 1,21   Εισήλθε µε µεγάλην αλαζονείαν και αυθάδειαν στον ιερόν ναόν, επήρε το χρυσούν θυσιαστήριον, την
επτάφωτον χρυσήν λυχνίαν που εφώτιζε τον ναόν, και όλα τα ιερά αυτής εξαρτήµατα.
Α Μακ. 1,22  και την τράπεζαν της προθέσεως και τα σπονδεία και τας φιάλας και τας θυΐσκας τας χρυσάς και το
καταπέτασµα και τους στεφάνους και τον κόσµον τον χρυσούν τον κατά πρόσωπον τού ναού και ελέπισε πάντα.
Α Μακ. 1,22  Επήρεν επίσης, την τράπεζαν της προθέσεως, τα ιερά ποτήρια, τας ιεράς φιάλας, τα χρυσά µικρά θυµιατήρια,
το καταπέτασµα, τους στεφάνους και όλα τα κοσµήµατα τα χρυσά, τα οποία ευρίσκοντο στον ναόν. Ολα αυτά τα
κατέκοψεν εις µικρά κοµµάτια.
Α Μακ. 1,23  και έλαβε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα επιθυµητά και έλαβε τους θησαυρούς τους αποκρύφους ,
ούς εύρε·
Α Μακ. 1,23   Επήρεν επίσης τον άργυρον και τον χρυσόν, τα ιερά λαµπρά πολύτιµα σκεύη, επήρε τους κρυµµένους
θησαυρούς, τους οποίους κατώρθωσε να ανεύρη.
Α Μακ. 1,24  και λαβών πάντα απήλθεν εις την γήν αυτού. και εποίησε φονοκτονίαν και ελάλησεν υπερηφανίαν µεγάλην.
Α Μακ. 1,24  Αφού, λοιπόν, ελαφυραγώγησεν όλα αυτά, έφυγε δια την χώραν του, αφού προηγουµένως εφόνευσε πολλούς
και ωµίλησε µε µεγάλην αλαζονείαν κατά των Ιουδαίων.
Α Μακ. 1,25  και εγένετο πένθος µέγα επί Ισραήλ εν παντί τόπω αυτών.
Α Μακ. 1,25   Εξ αιτίας των συµφορών αυτών βαρύ πένθος ηπλώθη επί όλων των Ισραηλιτών εις όλας αυτών τας χώρας.
Α Μακ. 1,26  και εστέναξαν άρχοντες και πρεσβύτεροι, παρθένοι και νεανίσκοι ησθένησαν, και το κάλλος των γυναικών
ηλλοιώθη.
Α Μακ. 1,26  Οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι εστέναξαν βαθύτατα. Αι παρθένοι και οι νεαροί άνδρες έχασαν την δύναµίν
των, η ωραιότης των γυναικών ηλλοιώθη.
Α Μακ. 1,27  πάς νυµφίος ανέλαβε θρήνον, και καθηµένη εν παστώ εγένετο εν πένθει.
Α Μακ. 1,27   Καθε νεόνυµφος ανήρ ανέλαβε θρήνον και κάθε νεόνυµφος γυναίκα έπεσεν εις πένθος, καθηµένη στον
νυµφικόν της θάλαµον.
Α Μακ. 1,28  και εσείσθη η γη επί τους κατοικούντας αυτήν, και πάς ο οίκος Ιακώβ ενεδύσατο αισχύνην.
Α Μακ. 1,28  Και αυτή ακόµη η χώρα των Ιουδαίων, ως εάν συνέπασχε µε τας συµφοράς των κατοίκων της, συνεκλονίσθη,
διότι όλοι οι απόγονοι του Ιακώβ εβυθίσθησαν εις την εντροπήν.
Α Μακ. 1,29  Καί µετά δύο έτη ηµερών απέστειλεν ο βασιλεύς άρχοντα φορολογίας εις τας πόλεις Ιούδα, και ήλθεν εις



Ιερουσαλήµ εν όχλω βαρεί.
Α Μακ. 1,29  Μετά δύο έτη ο βασιλεύς Αντίοχος έστειλεν εις τας πόλεις της Ιουδαίας άρχοντα, δια να τας φορολογήση.
Αυτός δε ο ίδιος ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ µε πολύν στρατόν.
Α Μακ. 1,30  και ελάλησεν αυτοίς λόγους ειρηνικούς εν δόλω, και ενεπίστευσαν αυτώ. και επέπεσεν επί την πόλιν εξάπινα
και επάταξεν αυτήν πληγήν µεγάλην και απώλεσε λαόν πολύν εξ Ισραήλ.
Α Μακ. 1,30   Ωµίλησε προς τους Ιουδαίους, µε πολλήν δολιότητα, λόγους, ειρηνικούς. Οι Ιουδαίοι έδωσαν εµπιστοσύνην εις
αυτόν. Επειτα όµως εκείνος επέπεσεν αιφνιδίως εναντίον της πόλεως, επέφερε µεγάλην σφαγήν στους κατοίκους της και
εξώντωσε πολλούς από τον ιουδαϊκόν λαόν.
Α Μακ. 1,31  και έλαβε τα σκύλα της πόλεως και ενεπύρισεν αυτήν πυρί και καθείλε τους οίκους αυτής και τα τείχη αυτής
κύκλω.
Α Μακ. 1,31   Ελαφυραγώγησε την πόλιν, την παρέδωσεν στο πυρ, εκρήµνισε τας οικίας της και τα τείχη της ολόγυρα .
Α Μακ. 1,32  και ηχµαλώτευσαν τας γυναίκας και τα τέκνα, και τα κτήνη εκληρονόµησαν.
Α Μακ. 1,32   Οι στρατιώται του επήραν αιχµαλώτους πολλάς γυναίκας και παιδιά και επήραν υπό την κατοχήν των τα
ζώα της περιοχής.
Α Μακ. 1,33  και ωκοδόµησαν την πόλιν Δαυίδ τείχει µεγάλω και ισχυρώ, πύργοις οχυροίς, και εγένετο αυτοίς εις άκραν.
Α Μακ. 1,33   Επειτα οι Συροι στρατιώται έκτισαν γύρω από την παλαιάν πόλιν του Δαυίδ µεγάλα και ισχυρά τείχη µε
ισχυρούς επίσης πύργους, και έτσι έγιναν κύριοι της ακροπόλεως.
Α Μακ. 1,34  και έθηκαν εκεί έθνος αµαρτωλόν, άνδρας παρανόµους, και ενίσχυσαν εν αυτή.
Α Μακ. 1,34   Ετοποθέτησαν εκεί φρουράν από ειδωλολάτρας, από ανθρώπους αµαρτωλούς και εξωµότας Ιουδαίους, και
κατέστησαν ούτω οχυράν ακρόπολιν των το φρούριον τούτο.
Α Μακ. 1,35  και παρέθεντο όπλα και τροφάς και συναγαγόντες τα σκύλα Ιερουσαλήµ απέθεντο εκεί, και εγένοντο εις
µεγάλην παγίδα.
Α Μακ. 1,35   Εκεί συνεκέντρωσαν όπλα και τροφάς, έβαλαν επίσης και όλα τα λάφυρα, τα οποία είχαν λαφυραγωγήσει από
την πόλιν Ιερουσαλήµ. Ετσι δε αυτή η ακρόπολις έγινε πολύ επικίνδυνος περιοχή δια τους Ισραηλίτας.
Α Μακ. 1,36  και εγένετο εις ένεδρον τώ αγιάσµατι και εις διάβολον πονηρόν τώ Ισραήλ διαπαντός.
Α Μακ. 1,36   Ακόµη περισσότερον έγινε φοβερόν ορµητήριον εναντίον του ιερού ναού και παντοτεινός τροµερός εχθρός δια
τους Ισραηλίτας.
Α Μακ. 1,37  και εξέχεαν αίµα αθώον κύκλω τού αγιάσµατος και εµόλυναν το αγίασµα.
Α Μακ. 1,37   Από εκεί οι Συροι στρατιώται έπλητταν τους Ισραηλίτας και τους προσκυνητάς, έχυναν αθώον αίµα γύρω από
το θυσιαστήριον και εµόλυναν τον ιερόν αυτόν χώρον,
Α Μακ. 1,38  και έφυγον οι κάτοικοι Ιερουσαλήµ δι αυτούς, και εγένετο κατοικία αλλοτρίων· και εγένετο αλλοτρία τοίς
γενήµασιν αυτής, και τα τέκνα αυτής εγκατέλιπον αυτήν.
Α Μακ. 1,38   Οι κάτοικοι, εξ αιτίας των συµφορών αυτών, έφευγαν και έτσι η Ιερουσαλήµ έµεινεν ως κατοικητήριον των
ειδωλολατρικών λαών. Εγινε ξένη δι' εκείνους, οι οποίοι είχον γεννηθή εις αυτήν, διότι τα τέκνα της την εγκατέλειψαν και
έφυγαν.
Α Μακ. 1,39  το αγίασµα αυτής ηρηµώθη ως έρηµος, αι εορταί αυτής εστράφησαν εις πένθος, τα σάββατα αυτής εις
ονειδισµόν, η τιµή αυτής εις εξουδένωσιν.
Α Μακ. 1,39   Ο ναός της έµεινεν έρηµος από ανθρώπους, όπως η ακατοίκητος έρηµος. Αι εορταί της µετεστράφησαν εις
ηµέρας πένθους και τα ιερά αυτής Σαββατα έγιναν αντικείµενα χλευασµού. Καθε τι, το οποίον εθεωρείτο τίµιον δι' αυτούς,
έγινεν αντικείµενον εξουδενώσεως.
Α Μακ. 1,40  κατά την δόξαν αυτής επληθύνθη η ατιµία αυτής, και το ύψος αυτής εστράφη εις πένθος.
Α Μακ. 1,40  Οση άλλοτε ήτο η λαµπρότης και η δόξα της, τόση έγινε τώρα η καταφρόνησίς της, το δε µεγαλείον της
µετεστράφη εις πένθος.
Α Μακ. 1,41  Καί έγραψεν ο βασιλεύς Αντίοχος πάση τή βασιλεία αυτού είναι πάντας εις λαόν ένα
Α Μακ. 1,41   Ο βασιλεύς Αντίοχος εκοινοποίησε διάταγµα προς όλον το βασίλειόν του, δια του οποίου διέτασσε να γίνουν
όλοι οι λαοί ένας λαός,
Α Μακ. 1,42  και εγκαταλιπείν έκαστον τα νόµιµα αυτού. και επεδέξατο πάντα τα έθνη κατά τον λόγον τού βασιλέως.
Α Μακ. 1,42  και να εγκαταλείψουν ο καθένας από αυτούς τους ιδικούς του νόµους. Ολα τα άλλα έθνη εδέχθησαν την
απόφασιν αυτήν του βασιλέως,
Α Μακ. 1,43  και πολλοί από Ισραήλ ευδόκησαν τή λατρεία αυτού και έθυσαν τοίς ειδώλοις και εβεβήλωσαν το σάββατον.
Α Μακ. 1,43   όπως επίσης και πολλοί από τους Ισραηλίτας συγκατετέθησαν να ακολουθήσουν την θρησκείαν του
Αντιόχου, εθυσίασαν εις τα είδωλα και εβεβήλωσαν την αργίαν του Σαββάτου.
Α Μακ. 1,44  και απέστειλεν ο βασιλεύς βιβλία εν χειρί αγγέλων εις Ιερουσαλήµ και τας πόλεις Ιούδα πορευθήναι οπίσω
νοµίµων αλλοτρίων της γής
Α Μακ. 1,44  Ο βασιλεύς Αντίοχος έστειλε µε αγγελιαφόρους του επιστολάς εις την Ιερουσαλήµ και εις τας άλλας πόλεις
των Ιουδαίων διατάσσων όλους, να συµµορφωθούν µε τους νόµους και τας συνηθείας των ξένων, που κατοικούσαν εις την
χώραν των.
Α Μακ. 1,45  και κωλύσαι ολοκαυτώµατα και θυσίαν και σπονδήν εκ τού αγιάσµατος και βεβηλώσαι σάββατα και εορτάς
Α Μακ. 1,45   Διέταξεν ακόµη να παύσουν την προσφοράν των ολοκαυτωµάτων, τας άλλας θυσίας, τας σπονδάς στον ναόν
του Θεού και να καταργήσουν την αργίαν του Σαββάτου, όπως και όλας τας άλλας ιδικάς των εορτάς.
Α Μακ. 1,46  και µιάναι αγίασµα και αγίους,
Α Μακ. 1,46  Να µολύνουν τον ιερόν ναόν και τους προσερχοµένους εις αυτόν πιστούς.
Α Μακ. 1,47  και οικοδοµήσαι βωµούς και τεµένη και ειδωλεία και θύειν ύεια και κτήνη κοινά
Α Μακ. 1,47   Να ανοικοδοµήσουν ειδωλολατρικούς βωµούς και ναούς, να καθιερώσουν ειδωλολατρικούς τόπους δια τα
είδωλα, να θυσιάζουν χοίρους και αλλά ακάθαρτα ζώα.
Α Μακ. 1,48  και αφιέναι τους υιούς αυτών απεριτµήτους, βδελύξαι τας ψυχάς αυτών εν παντί ακαθάρτω και βεβηλώσει,
Α Μακ. 1,48  Να αφήνουν απερίτµητα τα παιδιά των, να µολύνουν τον εαυτόν των µε κάθε είδος, το οποίον σύµφωνα µε τον



Νοµον των ήτο βδελυκτόν και ακάθαρτον και βέβηλον,
Α Μακ. 1,49  ώστε επιλαθέσθαι τού νόµου και αλλάξαι πάντα τα δικαιώµατα·
Α Μακ. 1,49  ώστε να λησµονήσουν έτσι τον νόµον του Θεού και να αντικαταστήσουν µε ειδωλολατρικούς τρόπους ζωής
και θρησκείας τας θείας εντολάς.
Α Μακ. 1,50  και ός αν µη ποιήση κατά το ρήµα τού βασιλέως, αποθανείται.
Α Μακ. 1,50   Εκείνος δε, ο οποίος δεν θα έπραττε και δεν θα συνεµορφούτο µε τους λόγους αυτούς του βασιλέως, θα
ετιµωρείτο δια θανάτου.
Α Μακ. 1,51  κατά πάντας τους λόγους τούτους έγραψε πάση τή βασιλεία αυτού και εποίησεν επισκόπους επί πάντα τον
λαόν και ενετείλατο ταίς πόλεσιν Ιούδα θυσιάζειν κατά πόλιν και πόλιν.
Α Μακ. 1,51   Αυτά είχε διατάξει ο βασιλεύς καθ' όλην την έκτασιν του βασιλείου του και διώρισεν επόπτας και εκτελεστάς
επί όλου του λαού δια την πιστήν τήρησιν των διαταγών του. Διέταξε, φυσικά και τους Ιουδαίους, τους εις τας πόλεις της
Ιουδαίας, να θυσιάζουν ο καθένας εις την ιδικήν του πόλιν και όχι εις την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 1,52  και συνηθροίσθησαν από τού λαού προς αυτούς πολλοί, πάς ο εγκαταλιπών τον νόµον, και εποίησαν κακά εν
τή γη
Α Μακ. 1,52   Πολλοί από τους εξωµότας Ιουδαίους, όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τον νόµον του Θεού,
συνηθροίσθησαν και ετάχθησαν µε το µέρος των Συρων. Αυτοί επροξένησαν πολλά δεινά εις την χώραν των.
Α Μακ. 1,53  και έθεντο τον Ισραήλ εν κρύφοις εν παντί φυγαδευτηρίω αυτών.
Α Μακ. 1,53   Δια τον φόβον, ιδίως εκ µέρους αυτών, ηναγκάσθησαν οι Ισραηλίται να καταφεύγουν εις αποκρύφους τόπους
και εις κάθε άλλο καταφύγιον.
Α Μακ. 1,54  και τή πεντεκαιδεκάτη ηµέρα Χασελεύ τώ πέµπτω και τεσσαρακοστώ και εκατοστώ έτει ωκοδόµησαν
βδέλυγµα ερηµώσεως επί το θυσιαστήριον και εν πόλεσιν Ιούδα κύκλω ωκοδόµησαν βωµούς·
Α Μακ. 1,54   Κατά την δεκάτην πέµπτην ηµέραν του µηνός Χασελεύ, κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν πέµπτον έτος (της
χρονολογίας των Σελευκιδών βέβαια), οικοδόµησαν επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων βδελυρόν βωµόν
ειδωλολατρικόν, όπως επίσης και εις τας διαφόρους ολόγυρα πόλεις των Ιουδαίων ανοικοδόµησαν ειδωλολατρικούς
βωµούς.
Α Μακ. 1,55  και επί των θυρών των οικιών και εν ταίς πλατείαις εθυµίων.
Α Μακ. 1,55   Εµπροσθεν εις τας θύρας των οικιών των και εις τας πλατείας των πόλεων προσέφεραν οι εξωµόται θυµίαµα
εις τα είδωλα.
Α Μακ. 1,56  και τα βιβλία τού νόµου, ά εύρον, ενεπύρισαν πυρί κατασχίσαντες.
Α Μακ. 1,56   Εάν τυχόν εύρισκαν βιβλία του Νοµου, τα έσχιζαν και τα παρέδιδαν στο πυρ.
Α Μακ. 1,57  και όπου ευρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης, και εί τις συνευδόκει τώ νόµω, το σύγκριµα τού βασιλέως
εθανάτου αυτόν.
Α Μακ. 1,57   Οποιος ανεκαλύπτετο, ότι είχε πλησίον του βιβλίον της Διαθήκης του Θεού και όποιος εφαίνετο ότι ήτο
αφωσιωµένος στον νόµον του Θεού, σύµφωνα µε το διάταγµα του βασιλέως, εθανατώνετο.
Α Μακ. 1,58  εν ισχύϊ αυτών εποίουν ούτως τώ Ισραήλ τοίς ευρισκοµένοις εν παντί µηνί και µηνί εν ταίς πόλεσι.
Α Μακ. 1,58   Στηριζόµενοι εις την δύναµίν των οι Συροι, εφέροντο µε τέτοιον σκληρόν τρόπον συνεχώς από µηνός εις µήνα
εναντίον όλων των Ισραηλιτών, οι οποίοι ευρίσκοντο εις τας πόλεις των.
Α Μακ. 1,59  και τή πέµπτη και εικάδι τού µηνός θυσιάζοντες επί τον βωµόν, ός ήν επί τού θυσιαστηρίου.
Α Μακ. 1,59   Κατά δε την εικοστήν πέµπτην του µηνός προσήλθαν µερικοί και προσέφεραν θυσίας επάνω στον
ειδωλολατρικόν βωµόν, ο οποίος είχε κτισθή επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων.
Α Μακ. 1,60  και τας γυναίκας τας περιτετµηκυίας τα τέκνα αυτών εθανάτωσαν κατά το πρόσταγµα
Α Μακ. 1,60  Ακόµη δε οι Συροι εθανάτωσαν επίσης, σύµφωνα µε το διάταγµα του βασιλέως, και γυναίκας Ιουδαίας, διότι,
είχον περιτάµει τα τέκνα των.
Α Μακ. 1,61  και εκρέµασαν τα βρέφη εκ των τραχήλων αυτών, και τους οίκους αυτών προενόµευσαν και τους
περιτετµηκότας αυτούς εθανάτωσαν.
Α Μακ. 1,61   Τα δε βρέφη τα εκρέµασαν από τον τράχηλόν των, τα σπίτια των γυναικών αυτών ελεηλάτησαν και
εφόνευσαν εκείνους, οι οποίοι είχαν κάµει την περιτοµήν.
Α Μακ. 1,62  και πολλοί εν Ισραήλ εκραταιώθησαν και ωχυρώθησαν εν εαυτοίς τού µη φαγείν κοινά
Α Μακ. 1,62  Παρ' όλα αυτά τα άγρια µέτρα µερικοί Ισραηλίται, γεµάτοι θάρρος, επήραν την σταθεράν και αµετάκλητον
απόφασιν να µη φάγουν τίποτε, από όσα ο νόµος του Θεού εχαρακτηρίζεν ως ακάθαρτα.
Α Μακ. 1,63  και επελέξαντο αποθανείν, ίνα µη µιανθώσι τοίς βρώµασι και µη βεβηλώσωσι διαθήκην αγίαν, και απέθανον.
Α Μακ. 1,63   Επροτίµησαν αυτοί να αποθάνουν µάλλον, παρά να µολυνθούν µε απαγορευοµένας τροφάς και να
βεβηλώσουν την αγίαν Διαθήκην. Και πράγµατι πολλοί εθανατώθησαν.
Α Μακ. 1,64  και εγένετο οργή µεγάλη επί Ισραήλ σφόδρα.
Α Μακ. 1,64  Αυτά τα γεγονότα έγιναν αφορµή µεγάλης οργής των Συρων εναντίον των Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Μακ. 2,1  Εν ταίς ηµέραις εκείναις ανέστη Ματταθίας υιός Ιωάννου τού Συµεών ιερεύς των υιών Ιωαρίβ από Ιερουσαλήµ
και εκάθισεν εν Μωδεΐν.
Α Μακ. 2,1     Κατά την εποχήν εκείνην ο Ματταθίας υιός Ιωάννου, υιού του Συµεών, ιερεύς µεταξύ των υιών του Ιωαρίβ από
την Ιερουσαλήµ, εσηκώθη και εγκατεστάθη εις την Μωδεΐν.
Α Μακ. 2,2  και αυτώ υιοί πέντε, Ιωάννης ο καλούµενος Γαδδίς,
Α Μακ. 2,2    Ο Ματταθίας αυτός είχε πέντε υιούς· αυτοί ήσαν Ιωάννης ο επονοµαζόµενος Γαδδίς,
Α Μακ. 2,3  Σίµων ο καλούµενος Θασσί,
Α Μακ. 2,3    Σιµων ο επονοµαζόµενος Θασσί,
Α Μακ. 2,4  Ιούδας ο καλούµενος Μακκαβαίος,
Α Μακ. 2,4    Ιούδας ο επονοµαζόµενος Μακκαβαίος,



Α Μακ. 2,5  Ελεάζαρ ο καλούµενος Αυαράν, Ιωνάθαν ο καλούµενος Απφούς.
Α Μακ. 2,5    Ελεάζαρ ο επικαλούµενος Αυαράν, Ιωνάθαν ο επονοµαζόµενος Απφούς.
Α Μακ. 2,6  και είδε τας βλασφηµίας τας γινοµένας εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήµ
Α Μακ. 2,6    Ο Ματταθίας είδε τας βεβηλώσεις και τας βλασφηµίας, αι οποίαι εξετοξεύοντο και διεπράττοντο εναντίον του
Θεού, εις την Ιουδαίαν και εις την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 2,7  και είπεν· οίµοι, ινατί τούτο εγεννήθην ιδείν το σύντριµµα τού λαού µου και το σύντριµµα της πόλεως της αγίας
και καθίσαι εκεί εν τώ δοθήναι αυτήν εν χειρί εχθρών και το αγίασµα εν χειρί αλλοτρίων;
Α Μακ. 2,7    Και είπεν· “αλλοίµονον, διατί εγεννήθηκα, δια να ίδω το σύντριµµα του λαού µου και την καταστροφήν της
αγίας πόλεως και να µείνω αδιάφορος, όταν η πόλις αυτή παρεδίδετο στους εχθρούς και ο ιερός ναός ευρίσκεται εις τα
χέρια των αλλοεθνών;
Α Μακ. 2,8  εγένετο ο ναός αυτής ως ανήρ άδοξος,
Α Μακ. 2,8    Ο ονοµαστός και ένδοξος ναός της πόλεως κατήντησε σαν ένας ασήµαντος και καταφρονηµένος άνθρωπος.
Α Μακ. 2,9  τα σκεύη της δόξης αυτής αιχµάλωτα απήχθη, απεκτάνθη τα νήπια αυτής εν ταίς πλατείαις, οι νεανίσκοι
αυτής εν ροµφαία εχθρού.
Α Μακ. 2,9    Τα πολύτιµα αντικείµενα του µεγαλείου της απήχθησαν λάφυρα. Εφονεύθησαν τα νήπιά της εις τας πλατείας
της, οι νέοι άνδρες έπεσαν εν στόµατι ροµφαίας εκ µέρους του εχθρού.
Α Μακ. 2,10  ποίον έθνος ουκ εκληρονόµησε βασιλείαν αυτής και ουκ εκράτησε των σκύλων αυτής;
Α Μακ. 2,10  Ποίον έθνος δεν εκληρονόµησε κάτι από το βασίλειον του Ιούδα και δεν επήρε µέρος από τα λάφυρα της
πόλεως αυτής;
Α Μακ. 2,11  πάς ο κόσµος αυτής αφηρέθη, αντί ελευθέρας εγένετο εις δούλην.
Α Μακ. 2,11   Ολα τα κοσµήµατα της πόλεως έχουν αφαιρεθή και η ιδία αντί ελευθέρα, έγινε δούλη.
Α Μακ. 2,12  και ιδού τα άγια ηµών και η καλλονή ηµών και η δόξα ηµών ηρηµώθη, και εβεβήλωσαν αυτά τα έθνη.
Α Μακ. 2,12  Και ιδού, ότι όλα τα ιερά και άγιά µας και η ωραιότης µας και η δόξα µας ηρηµώθησαν και εµολύνθησαν από
τα ειδωλολατρικά έθνη.
Α Μακ. 2,13  ινατί ηµίν έτι ζήν;
Α Μακ. 2,13   Προς τι λοιπόν να ζώµεν ακόµη ηµείς;”
Α Μακ. 2,14  και διέρηξε Ματταθίας και υιοί αυτού τα ιµάτια αυτών και περιεβάλοντο σάκκους και επένθησαν σφόδρα.
Α Μακ. 2,14  Ο Ματταθίας και τα παιδιά τους διέρρηξαν τα ιµάτιά των, εφόρεσαν σάκκους πένθους και εβυθίσθησαν εις
µεγάλον πένθος.
Α Μακ. 2,15  Καί ήλθον οι παρά τού βασιλέως οι καταναγκάζοντες την αποστασίαν εις Μωδεΐν την πόλιν, ίνα θυσιάσωσι.
Α Μακ. 2,15   Τοτε είχαν έλθει οι απεσταλµένοι του βασιλέως εις την Μωδεΐν και εξηνάγκαζαν τους κατοίκους της, να
αποστατήσουν από τον Νοµον και να θυσιάσουν εις τα είδωλα.
Α Μακ. 2,16  και πολλοί από Ισραήλ προς αυτούς προσήλθον· και Ματταθίας και οι υιοί αυτού συνήχθησαν.
Α Μακ. 2,16  Πολλοί από τους Ισραηλίτας προσήλθον υποτεταγµένοι στους Συρους και εθυσίασαν. Τον Ματταθίαν και τα
παιδιά του τους εκράτησαν ιδιαιτέρως οι Συροι.
Α Μακ. 2,17  και απεκρίθησαν οι παρά τού βασιλέως και είπον τώ Ματταθία λέγοντες· άρχων και ένδοξος και µέγας εί εν τή
πόλει ταύτη και εστηριγµένος εν υιοίς και αδελφοίς·
Α Μακ. 2,17   Οι απεσταλµένοι του βασιλέως ωµίλησαν προς αυτούς και είπαν στον Ματταθίαν· “συ είσαι ο µέγας και
ένδοξος άρχων εις την πόλιν αυτήν, στηριζόµενος εις τα παιδιά σου και στους οµοεθνείς σου.
Α Μακ. 2,18  νύν ούν πρόσελθε πρώτος και ποίησον το πρόσταγµα τού βασιλέως, ως εποίησαν πάντα τα έθνη και οι άνδρες
Ιούδα και οι καταλειφθέντες εν Ιερουσαλήµ, και έση σύ και ο οίκός σου των φίλων τού βασιλέως, και σύ και οι υιοί σου
δοξασθήσεσθε αργυρίω και χρυσίω και αποστολαίς πολλαίς.
Α Μακ. 2,18  Τωρα, λοιπόν, έλα πρώτος και εκτέλεσε το πρόσταγµα του βασιλέως, όπως έπραξαν όλα τα ειδωλολατρικά
έθνη και οι άνδρες του Ιούδα, οι οποίοι είχαν εναποµείνει εις την Ιερουσαλήµ. Εάν συµµορφωθής προς την διαταγήν αυτήν,
συ και η οικογένειά σου θα είσθε από τους στενούς φίλους του βασιλέως. Συ και τα παιδιά σου θα δοξασθήτε και θα
πλουτήσετε µε αργύριον και χρυσίον και σε πολυάριθµα αλλά δώρα, τα οποία θα σας στέλλωνται”.
Α Μακ. 2,19  και απεκρίθη Ματταθίας και είπε φωνή µεγάλη· ει πάντα τα έθνη τα εν οίκω της βασιλείας τού βασιλέως
ακούουσιν αυτού, αποστήναι έκαστος από λατρείας πατέρων αυτού και ηρετίσαντο εν ταίς εντολαίς αυτού,
Α Μακ. 2,19  Ο Ματταθίας µε φωνήν µεγάλην απεκρίθη και είπε· “και εάν ακόµη όλα τα έθνη, τα οποία ευρίσκονται εις την
περιοχήν του βασιλείου του βασιλέως Αντιόχου, υπακούουν εις αυτόν, ώστε το καθένα από αυτά να αποστατήση από την
θρησκείαν των πατέρων του και να προτιµήσουν υπακοήν εις τας εντολάς του Αντιόχου,
Α Μακ. 2,20  αλλ εγώ και οι υιοί µου και οι αδελφοί µου πορευσόµεθα εν διαθήκη πατέρων ηµών.
Α Μακ. 2,20  εγώ όµως, τα παιδιά µου και οι αδελφοί µου, θα πράξωµεν και θα φερθώµεν σύµφωνα µε την διαθήκην, την
οποίαν συνήψαν οι πατέρες µας µε τον Θεόν µας.
Α Μακ. 2,21  ίλεως ηµίν καταλιπείν νόµον και δικαιώµατα·
Α Μακ. 2,21  Παρακαλώ δε θερµώς τον Θεόν να µας σπλαγχνισθή, ώστε ποτέ να µη εγκαταλείψωµεν τον νόµον και τας
εντολάς του.
Α Μακ. 2,22  των λόγων τού βασιλέως ουκ ακουσόµεθα τού παρελθείν την λατρείαν ηµών δεξιάν ή αριστεράν.
Α Μακ. 2,22  Λοιπόν, δεν θα υπακούσωµεν εις την εντολήν του βασιλέως, ώστε να βαδίσωµεν δεξιά η αριστερά και να
εγκαταλείψωµεν την λατρείαν µας”.
Α Μακ. 2,23  και ως επαύσατο λαλών τους λόγους τούτους, προσήλθεν ανήρ Ιουδαίος εν οφθαλµοίς πάντων, θυσιάσαι επί
τού βωµού τού εν Μωδεΐν κατά το πρόσταγµα τού βασιλέως.
Α Μακ. 2,23  Οταν ο Ματταθίας έπαυσε να λέγη τους ηρωϊκούς αυτούς λόγους, ένας Ιουδαίος, εξωµότης προφανώς, εις
καταφρόνησιν του Θεού και του Ματταθία επλησίασεν ενώπιον όλων, δια να προσφέρη θυσίαν στον βωµόν, που ευρίσκετο
εν Μωδεΐν, σύµφωνα µε το διάταγµα του βασιλέως.
Α Μακ. 2,24  και είδε Ματταθίας και εζήλωσε, και ετρόµησαν οι νεφροί αυτού, και ανήνεγκε θυµόν κατά το κρίµα και
δραµών έσφαξεν αυτόν επί τον βωµόν·



Α Μακ. 2,24  Τον είδεν ο Ματταθίας, εκυριεύθη από αγανάκτησιν, ανακατώθηκε το εσωτερικόν του, τον κατέλαβεν ιερός
θυµός σύµφωνα και µε τον νόµον του Θεού, έτρεξε και έσφαξεν εκείνον επάνω στον βωµόν.
Α Μακ. 2,25  και τον άνδρα τού βασιλέως τον αναγκάζοντα θύειν απέκτεινεν εν τώ καιρώ εκείνω και τον βωµόν καθείλε .
Α Μακ. 2,25  Εφόνευσεν επίσης κατά την στιγµήν εκείνην και αυτόν τον αξιωµατικόν του βασιλέως, ο οποίος ηνάγκαζε
τους Ιουδαίους να προσφέρουν θυσίας, εκρήµνισε δε και τον ειδωλολατρικόν βωµόν.
Α Μακ. 2,26  και εζήλωσε τώ νόµω, καθώς εποίησε Φινεές τώ Ζαµβρί υιώ Σαλώµ.
Α Μακ. 2,26  Κατά την ώραν εκείνην ο Ματταθίας έδειξε ζήλον ιερόν υπέρ του νόµου του Θεού, όπως έκαµεν άλλοτε και ο
Φινεές, ο οποίος εφόνευσε τον Ζαµβρί τον υιόν του Σαλώµ.
Α Μακ. 2,27  και ανέκραξε Ματταθίας εν τή πόλει φωνή µεγάλη λέγων· πάς ο ζηλών τώ νόµω και ιστών διαθήκην εξελθέτω
οπίσω µου.
Α Μακ. 2,27  Εν συνεχεία δε ο Ματταθίας διέτρεξεν όλην την πόλιν, εκραύγασε µε φωνήν µεγάλην και έλεγε· “καθένας, που
είναι ζηλωτής του Νοµου και επιθυµεί να τηρή την διαθήκην του Θεού, ας έλθη κοντά µου”.
Α Μακ. 2,28  και έφυγον αυτός και οι υιοί αυτού εις τα όρη και εγκατέλιπον όσα είχον εν τή πόλει.
Α Μακ. 2,28  Κατά την ηµέραν εκείνην αυτός και τα παιδιά του εγκατέλειψαν όλα, όσα είχαν εις την πόλιν Μωδεΐν, και
κατέφυγαν εις τα όρη.
Α Μακ. 2,29  Τότε κατέβησαν πολλοί ζητούντες δικαιοσύνην και κρίµα εις την έρηµον καθίσαι εκεί,
Α Μακ. 2,29  Τοτε ένας µεγάλος αριθµός Ιουδαίων, οι οποίοι ήθελαν να ζουν σύµφωνα µε τον νόµον και τας εντολάς του
Θεού, κατέβηκαν εις την έρηµον και εγκατεστάθηκαν εκεί,
Α Μακ. 2,30  αυτοί και οι υιοί αυτών και αι γυναίκες αυτών και τα κτήνη αυτών, ότι επληθύνθη επ αυτούς τα κακά.
Α Μακ. 2,30  αυτοί και τα παιδιά των, αι γυναίκες των και τα ζώα των, διότι αι συµφοραί επληθύνθησαν και τους
κατεβάρυναν εις την πόλιν.
Α Μακ. 2,31  και ανηγγέλη τοίς ανδράσι τού βασιλέως και ταίς δυνάµεσιν, αί ήσαν εν Ιερουσαλήµ πόλει Δαυίδ, ότι
κατέβησαν άνδρες, οίτινες διασκέδασαν την εντολήν τού βασιλέως εις τους κρύφους εν τή ερήµω.
Α Μακ. 2,31   Το γεγονός όµως αυτό εγνωστοποιήθη εις τους αξιωµατικούς και το στράτευµα του βασιλέως, που υπήρχεν εις
την Ιερουσαλήµ, εις την πόλιν Δαυίδ, ότι δηλαδή άνδρες Ιουδαίοι κατεπάτησαν την διαταγήν του βασιλέως και κατέφυγαν
εις αποκρήµνους περιοχάς της ερήµου.
Α Μακ. 2,32  και έδραµον οπίσω αυτών πολλοί και καταλαβόντες αυτούς παρενέβαλον επ αυτούς και συνεστήσαντο προς
αυτούς πόλεµον εν τή ηµέρα των σαββάτων
Α Μακ. 2,32  Αµέσως πολλοί στρατιώται του βασιλέως έτρεξαν εις καταδίωξίν των και όταν τους συνήντησαν,
εστρατοπέδευσαν απέναντί των. Απεφάσισαν δε να πολεµήσουν αυτούς κατά την ηµέραν του Σαββάτου.
Α Μακ. 2,33  και είπον προς αυτούς· έως τού νύν ικανόν· εξέλθετε και ποιήσατε κατά τον λόγον τού βασιλέως και ζήσεσθε.
Α Μακ. 2,33  Είπον όµως προηγουµένως προς αυτούς οι Συροι· “Τέλος πάντων ο,τι εκάµατε, εκάµατε έως τώρα. Εβγάτε από
τας κρύπτας σας και τηρήσατε την διαταγήν του βασιλέως και θα σας χαρισθή η ζωη”.
Α Μακ. 2,34  και είπον· ουκ εξελευσόµεθα ουδέ ποιήσοµεν τον λόγον τού βασιλέως τού βεβηλώσαι την ηµέραν των
σαββάτων.
Α Μακ. 2,34  Οι Ιουδαίοι όµως απήντησαν· “ούτε θα εξέλθωµεν ούτε υπακούοµεν εις την διαταγήν του βασιλέως, διότι η
έξοδός µας αυτή θα ήτο βεβήλωσις της αργίας του Σαββάτου”.
Α Μακ. 2,35  και ετάχυναν επ αυτούς πόλεµον.
Α Μακ. 2,35  Οι Συροι έσπευσαν αµέσως και ήνοιξαν µάχην εναντίον των.
Α Μακ. 2,36  και ουκ απεκρίθησαν αυτοίς ουδέ λίθον ενετίναξαν αυτοίς, ουδέ ενέφραξαν τους κρύφους
Α Μακ. 2,36  Οι Ιουδαίοι δεν έφεραν καµµίαν αντίστασιν εις αυτούς, δεν έρριψαν ούτε λίθον εναντίον των, ακόµη δε ούτε
και τα κρησφύγετα αυτών δεν έφραξαν
Α Μακ. 2,37  λέγοντες· αποθάνωµεν πάντες εν τή απλότητι ηµών· µαρτυρεί εφ ηµάς ο ουρανός και η γη ότι ακρίτως
απόλλυτε ηµάς.
Α Μακ. 2,37  λέγοντες· “ας αποθάνωµεν όλοι επάνω εις την αθωότητά µας. Ο ουρανός και η γη είναι µάρτυρες, ότι σεις οι
διώκται µας µας θανατώνετε αδίκως”.
Α Μακ. 2,38  και ανέστησαν επ αυτούς εν τώ πολέµω τοίς σάββασι, και απέθανον αυτοί και αι γυναίκες αυτών, και τα τέκνα
αυτών, και τα κτήνη αυτών έως χιλίων ψυχών ανθρώπων.
Α Μακ. 2,38  Οι Συροι τότε ηγέρθησαν εναντίον των Ιουδαίων, τους επολέµησαν καθ' όλην την ηµέραν του Σαββάτου και
έτσι εξωντώθησαν οι Ιουδαίοι εκεί και αι γυναίκες των, τα τέκνα των και τα ζώα των. Οι φονευθέντες ήσαν περίπου χίλιοι
άνθρωποι.
Α Μακ. 2,39  Καί έγνω Ματταθίας και οι φίλοι αυτού και επένθησαν επ αυτούς έως σφόδρα.
Α Μακ. 2,39  Οταν ο Ματταθίας και οι φίλοι του έµαθαν το τραγικόν αυτό γεγονός ελυπήθησαν πάρα πολύ δια τους
φονευθέντας.
Α Μακ. 2,40  και είπεν ανήρ τώ πλησίον αυτού· εάν πάντες ποιήσωµεν ως οι αδελφοί ηµών εποίησαν, και µη πολεµήσωµεν
προς τα έθνη υπέρ των ψυχών ηµών και των δικαιωµάτων ηµών, νύν τάχιον ηµάς εξολοθρεύσουσιν από της γής.
Α Μακ. 2,40  Είπον δε µεταξύ των· “εάν όλοι πράξωµεν, όπως έπραξαν οι αδελφοί µας και εν ηµέρα Σαββάτω δεν
πολεµήσωµεν εναντίον των εθνών υπέρ της ζωής µας και του νόµου του Θεού, πολύ συντόµως θα µς εξολοθρεύσουν από το
πρόσωπον της γης”ι
Α Μακ. 2,41  και εβουλεύσαντο τή ηµέρα εκείνη λέγοντες· πάς άνθρωπος, ός εάν έλθη προς ηµάς εις πόλεµον τή ηµέρα των
σαββάτων, πολεµήσωµεν κατέναντι αυτού και ου µη αποθάνωµεν πάντες καθώς απέθανον οι αδελφοί ηµών εν τοίς
κρύφοις.
Α Μακ. 2,41  Επήραν λοιπόν κατά την ηµέραν εκείνην την απόφασιν και είπαν· “οποιοσδήποτε θα επέλθη εναντίον µας εις
πόλεµον κατά την ηµέραν του Σαββάτου, θα τον πολεµήσωµεν και δεν θα µείνωµεν να φονευθώµεν όλοι, όπως
εφονεύθησαν οι αδελφοί µας εις τα κρησφύγετα των”.
Α Μακ. 2,42  τότε συνήχθησαν προς αυτούς συναγωγή Ασιδαίων, ισχυροί δυνάµει από Ισραήλ, πάς ο εκουσιαζόµενος τώ
νόµω·



Α Μακ. 2,42  Τοτε συνεκεντρώθησαν και ηνώθησαν µε αυτούς ο στρατός των Ασιδαίων, άνδρες Ισραηλίται πολύ δυνατοί
και ευσεβείς. Αυτοί είχαν σταθεράν την απόφασιν και να αποθάνουν ακόµη δια την υπεράσπισιν του Νοµου.
Α Μακ. 2,43  και πάντες οι φυγαδεύοντες από των κακών προσετέθησαν αυτοίς και εγένοντο αυτοίς εις στήριγµα.
Α Μακ. 2,43  Αλλά και όλοι εκείνοι, οι οποίοι ήθελαν να αποφύγουν τους διωγµούς και τα δεινά, ήλθαν προς τους Ιουδαίους
και έτσι ηυξήθη η δύναµις του Ματταθίου και των περί αυτόν.
Α Μακ. 2,44 και συνεστήσαντο δύναµιν και επάταξαν αµαρτωλούς εν οργή αυτών και άνδρας ανόµους εν θυµώ αυτών· και
οι λοιποί έφυγον εις τα έθνη σωθήναι.
Α Μακ. 2,44  Ολοι αυτοί συνεκρότησαν µεγάλην δύναµιν και εκτύπησαν κατ' αρχάς επάνω εις την δίκαιον οργήν των τους
εξωµότας Ιουδαίους και εν τω θυµώ των εφόνευσαν τους παρανόµους αυτούς άνδρας. Οι άλλοι από τους εξωµότας
Ιουδαίους, που διέφυγαν τον θάνατον, κατέφυγαν ανάµεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, δια να εύρουν σωτηρίαν.
Α Μακ. 2,45  και εκύκλωσε Ματταθίας και οι φίλοι αυτού και καθείλον τους βωµούς
Α Μακ. 2,45  Ο Ματταθίας και τα παιδιά του, περιέτρεχαν την χώραν και εκρήµνιζαν τους ειδωλολατρικούς βωµούς.
Α Μακ. 2,46  και περιέτεµον τα παιδάρια τα απερίτµητα, όσα εύρον εν ορίοις Ισραήλ, εν ισχύϊ
Α Μακ. 2,46  Περιέτεµνον δε δια της βίας τα απερίτµητα µικρά παιδιά των Ιουδαίων, όσα εύρισκαν εις την χώραν της
Ιουδαίας.
Α Μακ. 2,47  και εδίωξαν τους υιούς της υπερηφανίας, και κατευωδώθη το έργον εν χειρί αυτών.
Α Μακ. 2,47  Κατεδίωξαν τους αυθάδεις και αλαζονικούς ανθρώπους. Με αυτάς δε τας ηρωϊκάς των προσπαθείας
κατευωδόθη το έργον των.
Α Μακ. 2,48  και αντελάβοντο τού νόµου εκ χειρός των εθνών και εκ χειρός των βασιλέων και ουκ έδωκαν κέρας τώ
αµαρτωλώ.
Α Μακ. 2,48  Υπερησπίζοντο τον νόµον του Θεού εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών και εναντίον της εξουσίας των
βασιλέων και δεν επέτρεψαν να νικήση η δύναµις των αµαρτωλών  (εξωµοτών).
Α Μακ. 2,49  Καί ήγγισαν αι ηµέραι τού Ματταθίου αποθανείν, και είπε τοίς υιοίς αυτού· νύν εστηρίχθη υπερηφανία και
ελεγµός και καιρός καταστροφής και οργή θυµού.
Α Μακ. 2,49  Οταν επλησίασαν αι ηµέραι της εκδηµίας του Ματταθίου, είπε προς τα παιδιά του· “σήµερον κυριαρχεί η
αυθάδεια και η αλαζονεία. Είναι καιρός καταστροφής και µεγάλης οργής.
Α Μακ. 2,50  και νύν, τέκνα, ζηλώσατε τώ νόµω και δότε τας ψυχάς υµών υπέρ διαθήκης πατέρων ηµών.
Α Μακ. 2,50  Τωρα, λοιπόν, τέκνα µου, αναπτύξατε και θερµάνατε µέσα σας τον ζήλον δια τον νόµον του Θεού. Θυσιάσατε
και την ζωήν σας υπέρ της διαθήκης, η οποία έγινε µεταξύ του Θεού και των πατέρων µας.
Α Μακ. 2,51  µνήσθητε των πατέρων ηµών τα έργα, ά εποίησαν εν ταίς γενεαίς αυτών, και δέξασθε δόξαν µεγάλην και
όνοµα αιώνιον.
Α Μακ. 2,51   Ενθυµηθήτε και µιµηθήτε τα ηρωϊκά έργα, τα οποία έκαµαν οι πατέρες µας εις την εποχήν των. Και έτσι θα
πάρετε µεγάλην δόξαν και θα αποκτήσετε αιώνιον όνοµα.
Α Μακ. 2,52  Αβραάµ ουχί εν πειρασµώ ευρέθη πιστός, και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην;
Α Μακ. 2,52  Μηπως ο Αβραάµ δεν απεδείχθη πιστός κατά την διάρκειαν του πειρασµού; Και δεν ελογαριάσθη τούτο δι'
αυτόν εις αρετήν και δικαίωσιν;
Α Μακ. 2,53  Ιωσήφ εν καιρώ στενοχωρίας αυτού εφύλαξεν εντολήν και εγένετο κύριος Αιγύπτου.
Α Μακ. 2,53  Ο Ιωσήφ πάντοτε, µάλιστα δε εις την περίοδον της θλίψεώς του, ετήρησε τας εντολάς του Θεού και έγινε δια
τούτο βασιλεύς της Αιγύπτου.
Α Μακ. 2,54  Φινεές ο πατήρ ηµών εν τώ ζηλώσαι ζήλον έλαβε διαθήκην ιερωσύνης αιωνίας.
Α Μακ. 2,54  Ο Φινεές, ο προγονός µας, πληµµυρισµένος από ιερόν ζήλον δια τον νόµον του Θεού, επήρεν ιεράν την
υπόσχεσιν ότι θα έχη αιωνίαν την ιερωσύνην.
Α Μακ. 2,55  Ιησούς εν τώ πληρώσαι λόγον εγένετο κριτής εν Ισραήλ.
Α Μακ. 2,55  Ο Ιησούς του Ναυή, επειδή εξεπλήρωσε τον νόµον του Κυρίου, έγινε κριτής µεταξύ των Ισραηλιτών.
Α Μακ. 2,56  Χάλεβ εν τώ επιµαρτύρασθαι εν τή εκκλησία έλαβε γής κληρονοµίαν.
Α Μακ. 2,56  Ο Χαλεβ, διότι διεµαρτυρήθη και ωµολόγησε την αλήθειαν ενώπιον της συγκεντρώσεως των Εβραίων, επήρεν
ιδιαιτέραν κληρονοµίαν από την γην της Παλαιστίνης.
Α Μακ. 2,57  Δαυίδ εν τώ ελέω αυτού εκληρονόµησε θρόνον βασιλείας εις αιώνα αιώνος.
Α Μακ. 2,57  Ο Δαυίδ δια την ευλάβειάν του και την αγαθότητα της καρδίας του εκληρονόµησε τον θρόνον της βασιλείας
εις όλους τους αιώνας.
Α Μακ. 2,58  Ηλίας εν τώ ζηλώσαι ζήλον νόµου ανελήφθη έως εις τον ουρανόν.
Α Μακ. 2,58  Ο προφήτης Ηλίας, επειδή επληµµύρισεν η καρδία του από ιερόν ζήλον υπέρ του νόµου του Θεού, ανελήφθη
έως στον ουρανόν.
Α Μακ. 2,59  Ανανίας, Αζαρίας, Μισαήλ, πιστεύσαντες εσώθησαν εκ φλογός.
Α Μακ. 2,59  Ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, επειδή έδειξαν ζωντανήν πίστιν στον Θεόν, εσώθησαν από την φλόγα της
φοβεράς καµίνου.
Α Μακ. 2,60  Δανιήλ εν τή απλότητι αυτού ερύσθη εκ στόµατος λεόντων.
Α Μακ. 2,60  Ο Δανιήλ δια την αθωότητά του εγλύτωσεν από το στόµα των λεόντων.
Α Μακ. 2,61  και ούτως εννοήθητε κατά γενεάν και γενεάν, ότι πάντες οι ελπίζοντες επ αυτόν ουκ ασθενήσουσι.
Α Μακ. 2,61  Κατ' αυτόν τον τρόπον σεις αν ερευνήσετε όλας τας γενεάς των προγόνων µας, θα διαπιστώσετε και θα
πεισθήτε ότι όλοι, όσοι έχουν την ελπίδα των στον Θεόν, δεν θα περιπέσουν εις αδυναµίαν και ασθένειαν, δεν θα
καταστραφούν, αλλά θα αποκτήσουν δύναµιν.
Α Μακ. 2,62  και από λόγων ανδρός αµαρτωλού µη φοβηθήτε, ότι η δόξα αυτού εις κοπρίαν και εις σκώληκας·
Α Μακ. 2,62  Μη φοβηθήτε, λοιπόν, τας απειλάς αµαρτωλού ανθρώπου, διότι η δύναµίς του και το µεγαλείον θα µεταβληθή
εις κοπρίαν και σκώληκας.
Α Μακ. 2,63  σήµερον επαρθήσεται και αύριον ου µη ευρεθή, ότι επέστρεψεν εις τον χούν αυτού, και ο διαλογισµός αυτού
απώλετο.



Α Μακ. 2,63  Σηµερον υψώνεται και αύριον δεν θα ευρεθή ούτε ο τόπος, στον οποίον έζησε. Διότι το σώµα του θα επιστρέψη
χώµα στο χώµα και αι επίνοιαι της πονηράς καρδίας του δεν θα πραγµατοποιηθούν.
Α Μακ. 2,64  και υµείς τέκνα ισχύσατε και ανδρίζεσθε εν τώ νόµω, ότι εν αυτώ δοξασθήσεσθε.
Α Μακ. 2,64  Σεις όµως, παιδιά µου, πάρετε θάρρος, αναδειχθήτε γενναίοι, υπερασπιζόµενοι τον νόµον του Θεού, διότι δια
του Θεού θα αποκτήσετε δόξαν.
Α Μακ. 2,65  και ιδού Συµεών ο αδελφός υµών, οίδα ότι ανήρ βουλής εστιν, αυτού ακούετε πάσας τας ηµέρας, αυτός υµίν
έσται εις πατέρα.
Α Μακ. 2,65  Ιδού γνωρίζω και σας διαβεβαιώ, ότι ο αδελφός σας ο Συµεών είναι άνθρωπος ορθοφροσύνης και
αποφασιστικότητας. Εις αυτόν λοιπόν, να υπακούετε όλας τας ηµέρας. Αυτός θα είναι δια σας στοργικός και συνετός
πατέρας.
Α Μακ. 2,66  και Ιούδας Μακκαβαίος ισχυρός δυνάµει εκ νεότητος αυτού, ούτος υµίν έσται άρχων στρατιάς και πολεµήσει
πόλεµον λαών.
Α Μακ. 2,66  Ιδού, ο Ιούδας ο Μακκαβαίος, ο γενναίος αυτός ήρως από τα νεανικά του ακόµη χρόνια, αυτός θα είναι
αρχηγός του στρατού και θα κατευθύνη τον πόλεµον εναντίον των εχθρικών λαών.
Α Μακ. 2,67  και υµείς προσάξατε προς υµάς πάντας τους ποιητάς τού νόµου και εκδικήσατε εκδίκησιν τού λαού υµών.
Α Μακ. 2,67  Εντάξατε στον στρατόν σας όλους εκείνους τους Ιουδαίους, που τηρούν τον νόµον του Θεού, και πάρετε
εκδίκησιν δια τον αδικούµενον λαόν σας.
Α Μακ. 2,68  ανταπόδοτε ανταπόδοµα τοίς έθνεσι και προσέχετε εις τα προστάγµατα τού νόµου.
Α Μακ. 2,68  Να ανταποδώσετε εις τα ειδωλολατρικά έθνη εκείνα, τα οποία κάνουν εναντίον του λαού µας, και προ παντός
προσέχετε να τηρήτε τας εντολάς του νόµου του Θεού”.
Α Μακ. 2,69  και ευλόγησεν αυτούς, και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού.
Α Μακ. 2,69  Επειτα από τα λόγια αυτά τους ηυλόγησεν ο Ματταθίας και εξεδήµησε και προσετέθη στους προγόνους του.
Α Μακ. 2,70  και απέθανεν εν τώ έκτω και τεσσαρακοστώ και εκατοστώ έτει, και έθαψαν αυτόν οι υιοί αυτού εν τάφοις
πατέρων αυτών εν Μωδεΐν, και εκόψαντο αυτόν πάς Ισραήλ κοπετόν µέγαν.
Α Μακ. 2,70  Απέθανε δε κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν έκτον έτος της βασιλείας των Σελευκιδών. Τα παιδιά του τον
έθαψαν στους τάφους των προγόνων των εις την πόλιν Μωδεΐν. Ολοι δε οι Ισραηλίται τον εθρήνησαν µε κοπετόν µεγάλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Μακ. 3,1  Καί ανέστη Ιούδας ο καλούµενος Μακκαβαίος υιός αυτού αντ αυτού.
Α Μακ. 3,1     Αντί του Ματταθίου ανεδείχθη και ανέλαβε την αρχηγίαν ο υιός του Ιούδας, ο επιλεγόµενος Μακκαβαίος
Α Μακ. 3,2  και εβοήθουν αυτώ πάντες οι αδελφοί αυτού και πάντες, όσοι εκολλήθησαν τώ πατρί αυτού, και επολέµουν τον
πόλεµον Ισραήλ µετ ευφροσύνης.
Α Μακ. 3,2    Αυτόν εβοηθούσαν οι αδελφοί του και όλοι εκείνοι, οι οποίοι είχον προσκολληθή στον πατέρα του. Ολοι
επολεµούσαν τον ιερόν υπέρ του έθνους του Ισραήλ αγώνα µε χαράν και ενθουσιασµόν.
Α Μακ. 3,3  και επλάτυνε δόξαν τώ λαώ αυτού και ενεδύσατο θώρακα ως γίγας και συνεζώσατο τα σκεύη αυτού τα
πολεµικά και συνεστήσατο πολέµους σκεπάζων παρεµβολήν εν ροµφαία.
Α Μακ. 3,3     Εδόξασεν αυτός τον λαόν του, ενεδύθη τον θώρακά του ως γίγας, εζώσθη τα πολεµικά του όπλα και διεξήγαγε
νικηφόρους πολέµους υπερασπίζων µε την ροµφαίαν του το στρατόπεδον του Ισραήλ.
Α Μακ. 3,4  και ωµοιώθη λέοντι εν τοίς έργοις αυτού και ως σκύµνος ερευγόµενος εις θήραν .
Α Μακ. 3,4    Εις τα πολεµικά του έργα ωµοίαζε µε λέοντα και µε σκύµνον λέοντος, ο οποίος εφορµά µε βρυχηθµούς
εναντίον του θηράµατός του.
Α Μακ. 3,5  και εδίωξεν ανόµους εξερευνών και τους ταράσσοντας τον λαόν αυτού εφλόγισε.
Α Μακ. 3,5     Κατεδίωκε τους ασεβείς, αφού ανεκάλυπτε τα κρησφύγετά των, τους δε αναταράσσοντας τον λαόν του
παρέδιδεν στο πυρ.
Α Μακ. 3,6  και συνεστάλησαν οι άνοµοι από τού φόβου αυτού, και πάντες οι εργάτες της ανοµίας συνεταράχθησαν, και
ευωδώθη σωτηρία εν χειρί αυτού.
Α Μακ. 3,6    Εκυριεύθησαν από φόβον και εσυµµαζεύθησαν οι εξωµόται και όλοι οι εργαζόµενοι την ανοµίαν
συνεκλονίσθησαν, διότι η σωτηρία των Ιουδαίων κατευωδώθη δια της δυνάµεως Ιούδα του Μακκαβαίου .
Α Μακ. 3,7  και επίκρανε βασιλείς πολλούς και εύφρανε τον Ιακώβ εν τοίς έργοις αυτού, και έως τού αιώνος το µνηµόσυνον
αυτού εις ευλογίαν.
Α Μακ. 3,7     Με τα κατορθώµατά του εστενοχώρησε και κατεπίκρανε πολλούς βασιλείς και έδωσε χαράν και αγαλλίασιν
στον ισραηλιτικόν λαόν. Η δε ανάµνησίς του µένει ένδοξος και ευλογηµένη στους αιώνας.
Α Μακ. 3,8  και διήλθεν εν πόλεσιν Ιούδα και εξωλόθρευσεν ασεβείς εξ αυτής και απέστρεψεν οργήν από Ισραήλ
Α Μακ. 3,8    Διέτρεξε δια µέσου των πόλεων του Ιούδα, εξωλόθρευσε τους ασεβείς εκ µέσου αυτών και απεµάκρυνεν από
τους Ισραηλίτας την καταοττροφικήν οργήν εχθρικών βασιλέων και λαών.
Α Μακ. 3,9  και ωνοµάσθη έως εσχάτου της γής και συνήγαγεν απολλυµένους.
Α Μακ. 3,9    Περιώνυµος έγινε µέχρι των ακρών της γης, διότι συνεκέντρωσε και εξησφάλισεν ανθρώπους, οι οποίοι ήσαν
καταδικασµένοι εις καταστροφήν
Α Μακ. 3,10  Καί συνήγαγεν Απολλώνιος έθνη και από Σαµαρείας δύναµιν µεγάλην τού πολεµήσαι προς Ισραήλ.
Α Μακ. 3,10   Ο Απολλώνιος, ο δόλιος απεσταλµένος του Αντιόχου, συνεκέντρωσεν ειδωλολατρικά έθνη και µάλιστα από
τον λαόν της Σαµαρείας, στρατιωτικήν δύναµιν µεγάλην, δια να πολεµήση εναντίον του ισραηλιτικού λαού.
Α Μακ. 3,11  και έγνω Ιούδας και εξήλθεν εις συνάντησιν αυτώ και επάταξεν αυτόν και απέκτεινεν αυτόν· και έπεσον
τραυµατίαι πολλοί, και οι επίλοιποι έφυγον.
Α Μακ. 3,11   Επληροφορήθη τούτο ο Ιούδας και εξήλθεν εις συνάντησιν αυτού. Κατά την µάχην κατενίκησε τον στρατόν
και εφόνευσεν αυτόν τον ίδιον. Μέγας δε αριθµός των εχθρών έπεσαν νεκροί, ενώ οι υπόλοιποι ετράπησαν εις φυγήν.
Α Μακ. 3,12  και έλαβον τα σκύλα αυτών, και την µάχαιραν Απολλωνίου έλαβεν Ιούδας και ήν πολεµών εν αυτή πάσας τας
ηµέρας.



Α Μακ. 3,12   Οι Ιουδαίοι επήραν τα λάφυρα των εχθρών, ο δε Ιούδας ο Μακκαβαίος επήρε την µάχαιραν του Απολλωνίου,
µε την οποίαν και επολεµούσε καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Α Μακ. 3,13  και ήκουσε Σήρων ο άρχων της δυνάµεως Συρίας ότι ήθροισεν Ιούδας άθροισµα και εκκλησίαν πιστών µετ
αυτού εκπορευοµένων εις πόλεµον,
Α Μακ. 3,13   Ο Σηρων, αρχιστράτηγος της στρατιωτικής δυνάµεως της Συρίας επληροφορήθη, ότι ο Ιούδας ο Μακκαβαίος
συνεκέντρωσε γύρω του και ωργάνωσε στρατόν από Ισραηλίτας πιστούς στον Θεόν, οι οποίοι κάνουν µαζή µε αυτόν
πολεµικάς εξορµήσεις,
Α Μακ. 3,14 και είπε· ποιήσω εµαυτώ όνοµα και δοξασθήσοµαι εν τή βασιλεία και πολεµήσω τον Ιούδαν και τους σύν αυτώ
τους εξουδενούντας τον λόγον τού βασιλέως.
Α Μακ. 3,14   και είπε· “θα κάµω περίφηµον το όνοµά µου και θα δοξασθώ στο δασίλειον των Συρων. Θα καταπολεµήσω
και θα νικήσω τον Ιούδαν και όλους εκείνους, οι οποίοι µαζή µε αυτόν εξουθενώνουν τα διατάγµατα του βασιλέως”.
Α Μακ. 3,15  και προσέθετο τού αναβήναι· και ανέβη µετ αυτού παρεµβολή ασεβών ισχυρά βοηθήσαι αυτώ και ποιήσαι την
εκδίκησιν εν υιοίς Ισραήλ.
Α Μακ. 3,15   Επήρε, λοιπόν, την απόφασιν να εκστρατεύση εναντίον εκείνων. Μαζή του συνεξεστράτευσε και όλος ο
στρατός των εξωµοτών Ιουδαίων, δια να τον βοηθήσουν, να εκδικηθούν δε και τιµωρήσουν τους πιστούς στον Θεόν
'Ισραηλιτας.
Α Μακ. 3,16  και ήγγισαν έως αναβάσεως Βαιθωρών, και εξήλθεν Ιούδας εις συνάντησιν αυτών ολιγοστός.
Α Μακ. 3,16   Οταν οι Συροι έφθασαν εις την ανωφέρειαν της πόλεως Βαιθωρών, εξήλθεν εναντίον των ο Ιούδας µε ολίγους
στρατιώτας.
Α Μακ. 3,17  ως δε είδον την παρεµβολήν ερχοµένην εις συνάντησιν αυτοίς, είπον τώ Ιούδα· πώς δυνησόµεθα ολιγοστοί
όντες πολεµήσαι προς πλήθος τοσούτον ισχυρόν; και ηµείς εκλελύµεθα ασιτούντες σήµερον.
Α Μακ. 3,17   Οταν οι άνδρες του είδαν την εχθρικήν στρατιάν να επέρχεται εναντίον των , είπον στον Ιούδαν· “πως θα
ηµπορέσωµεν ηµείς, οι οποίοι είµεθα τόσον ολίγοι, να αντιπαραταχθώµεν εις πόλεµον εναντίον τόσον πολλού και ισχυρού
στρατού; Αλλωστε ηµείς σήµερον έχοµεν εξαντληθή από την πείναν”.
Α Μακ. 3,18  και είπεν Ιούδας· εύκοπόν εστι συγκλεισθήναι πολλούς εν χερσίν ολίγων, και ουκ έστι διαφορά εναντίον τού
Θεού τού ουρανού σώζειν εν πολλοίς ή εν ολίγοις·
Α Μακ. 3,18   Ο Ιούδας απήντησεν· “είναι εύκολον πράγµα να περιέλθουν πολλά εις τα χέρια των ολίγων , διότι δεν είναι
αδύνατον ενώπιον του Θεού του ουρανού να σώζη τους ιδικούς του εν µέσω πολλών η εν µέσω ολίγων.
Α Μακ. 3,19  ότι ουκ εν πλήθει δυνάµεως νίκη πολέµου εστίν, αλλ ή εκ τού ουρανού η ισχύς.
Α Μακ. 3,19   Η νίκη κατά τον πόλεµον δεν εξαρτάται από το πλήθος του στρατού µας, αλλά η νικητήριος δύναµις
προέρχεται από τον Θεόν του ουρανού.
Α Μακ. 3,20  αυτοί έρχονται προς ηµάς εν πλήθει ύβρεως και ανοµίας τού εξάραι ηµάς και τας γυναίκας ηµών και τα τέκνα
ηµών, τού σκυλεύσαι ηµάς,
Α Μακ. 3,20  Αυτοί έρχονται εναντίον µας κυριευµένοι από αλαζονείαν και ασέβειαν, δια να ξερριζώσουν ηµάς και τας
γυναίκας µας και τα τέκνα µας, και να µας λαφυραγωγήσουν.
Α Μακ. 3,21  ηµείς δε πολεµούµεν περί των ψυχών ηµών και των νοµίµων ηµών.
Α Μακ. 3,21   Ηµείς όµως πολεµούµεν δια την ζωήν µας και δια τα δίκαιά µας.
Α Μακ. 3,22  και αυτός συντρίψει αυτούς πρό προσώπου ηµών· υµείς δε µη φοβηθήτε απ αυτών.
Α Μακ. 3,22  Δια τούτο ακριβώς αυτός ο ίδιος ο Θεός θα τους συντρίψη ενώπιόν µας. Λοιπόν µη τους φοβηθήτε”.
Α Μακ. 3,23  ως δε επαύσατο λαλών, ενήλατο εις αυτούς άφνω, και συνετρίβη Σήρων και η παρεµβολή αυτού ενώπιον
αυτού.
Α Μακ. 3,23  Οταν ετελείωσε τα λόγια του αυτά ο Ιούδας ο Μακκαβαίος, ώρµησεν εναντίον των εχθρών αιφνιδίως και ο
Σηρων συνετρίβη κυριολεκτικώς και είδε µε τα ίδια του τα µάτια να εξολοθρεύεται ενώπιόν του η µεγάλη του στρατιά.
Α Μακ. 3,24  και εδίωκον αυτόν εν τή καταβάσει Βαιθωρών έως τού πεδίου· και έπεσον απ αυτών εις άνδρας οκτακοσίους, οι
δε λοιποί έφυγον εις γήν Φυλιστιείµ.
Α Μακ. 3,24  Οι Ιουδαίοι τον κατεδίωξαν εις την κατωφέρειαν της πόλεως Βαιθωρών µέχρι της πεδιάδος. Οκτακόσιοι
άνδρες από τους Συρους εφονεύθησαν, οι δε υπόλοιποι ετράπησαν εις φυγήν προς την χώραν των Φιλισταίων.
Α Μακ. 3,25  και ήρξατο ο φόβος Ιούδα και των αδελφών αυτού και η πτόησις επιπίπτειν επί τα έθνη τα κύκλω αυτών.
Α Μακ. 3,25  Από τας νίκας αυτάς του Ιούδα και των αδελφών του ήρχισε να επιπίπτη τρόµος εις τα γύρω της Ιουδαίας
ειδωλολατρικά έθνη.
Α Μακ. 3,26  και ήγγισεν έως τού βασιλέως το όνοµα αυτού, και υπέρ των παρατάξεων Ιούδα εξηγείτο πάν έθνος.
Α Μακ. 3,26  Το όνοµα του Ιούδα έφθασε και µέχρι του βασιλέως της Συρίας, δια δε τας πολεµικάς επιχειρήσστου Ιούδα
έκαναν µετά θαυµασµού λόγον όλα τα έθνη.
Α Μακ. 3,27  Ως δε ήκουσεν Αντίοχος ο βασιλεύς τους λόγους τούτους, ωργίσθη θυµώ και απέστειλε και συνήγαγε τας
δυνάµεις πάσας της βασιλείας αυτού, παρεµβολήν ισχυράν σφόδρα.
Α Μακ. 3,27  Οταν ο βασιλεύς Αντίοχος επληροφορήθη αυτά τα γεγονότα, εκυριεύθη από µεγάλον θυµόν· έδωσε δε
διαταγήν και συνεκεντρώθησαν όλοι οι λαοί του βασιλείου του, από τους οποίους και συνεκρότησε πολύ ισχυρόν
στράτευµα.
Α Μακ. 3,28  και ήνοιξε το γαζοφυλάκιον αυτού και έδωκεν οψώνια ταίς δυνάµεσιν αυτού εις ενιαυτόν και ενετείλατο είναι
αυτούς ετοίµους εις πάσαν χρείαν.
Α Μακ. 3,28  Ηνοιξε δε το θησαυροφυλάκιόν του και έδωκε προκαταβολικώς τους µισθούς ενός έτους εις όλην του την
στρατιωτικήν δύναµιν· διέταξε δε αυτούς να είναι έτοιµοι δια πάσαν ανάγκην.
Α Μακ. 3,29  και είδεν ότι εξέλιπε το αργύριον από των θησαυρών και οι φόροι της χώρας ολίγοι, χάριν της διχοστασίας και
πληγής, ής κατεσκεύασεν εν τή γη τού άραι τα νόµιµα, ά ήσαν αφ ηµερών των πρώτων.
Α Μακ. 3,29  Είδεν όµως ότι εξηντλήθησαν τα χρήµατα από το θησαυροφυλάκιόν του, οι δε φόροι της χώρας ήσαν ολίγοι εξ
αιτίας της διχοστασίας και των συµφορών, τας οποίας ο ίδιος προεκάλεσεν εις την χώραν του µε το να καταργήση τους
νόµους, οι οποίοι από αρχαιοτάτων ηµερών ήσαν εις χρήσιν προς διακυβέρνησιν των λαών.



Α Μακ. 3,30  και ευλαβήθη µη ουκ έχη ως άπαξ και δίς εις τας δαπάνας και τα δόµατα, ά εδίδου έµπροσθεν δαψιλεί χειρί
και επερίσσευσεν υπέρ τους βασιλείς τους έµπροσθεν,
Α Μακ. 3,30  Εφοβήθη δε µήπως και δεν έχει να δώση άπαξ και δις δια τας δαπάνας και τας άλλας δωρεάς, τας οποίας έδιδε
κατά τον πρρηγούµενον χρόνον απλόχερα, ως γενναιόδωρος περισσότερον από όλους τους άλλους βασιλείς, που υπήρξαν
προ αυτού.
Α Μακ. 3,31  και ηπορείτο τή ψυχή αυτού σφόδρα και εβουλεύσατο τού πορευθήναι εις την Περσίδα και λαβείν τους φόρους
των χωρών και συναγαγείν αργύριον πολύ.
Α Μακ. 3,31   Είχε περιπέσει εις πολύ µεγάλην ψυχικήν στενοχωρίαν και εσκέφθη να µεταβή εις την Περσίαν, δια να πάρη
τους φόρους από τας χώρας εκείνας και να συγκεντρώση πολύ χρήµα.
Α Μακ. 3,32  και κατέλιπε Λυσίαν άνθρωπον ένδοξον και από γένους της βασιλείας επί των πραγµάτων τού βασιλέως από
τού ποταµού Ευφράτου έως των ορίων Αιγύπτου
Α Μακ. 3,32  Αφήκε, λοιπόν, ως αντικαταστάτην του τον Λυσίαν, άνθρωπον ένδοξον και από γένος βασιλικον καταγόµενον,
να διοική τας χώρας και τα πράγµατα του βασιλείου του από τον ποταµόν Ευφράτην έως τα όρια της Αιγύπτου,
Α Μακ. 3,33  και τρέφει Αντίοχον τον υιόν αυτού έως τού επιστρέψαι αυτόν.
Α Μακ. 3,33  να αναλάβη δε ακόµη και την ανατροφήν του υιού του Αντιόχου, έως ότου αυτός επιστρέψη.
Α Μακ. 3,34  και παρέδωκεν αυτώ τας ηµίσεις των δυνάµεων και τους ελέφαντας και ενετείλατο αυτώ περί πάντων, ών
εβούλετο, και περί των κατοικούντων την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήµ
Α Μακ. 3,34  Παρέδωκεν ακόµη ο Αντίοχος στον Λυσίαν το ήµισυ από τας στρατιωτικάς του δυνάµεις και τους ελέφαντας
και έδωσεν εις αυτόν εντολάς δι' όλα όσα αυτός επεθύµει να γίνουν και ειδικώτερα δια τους Ιουδαίους , οι οποίοι
κατοικούσαν την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 3,35  αποστείλαι επ αυτούς δύναµιν τού εκτρίψαι και εξάραι την ισχύν Ισραήλ και το κατάλειµµα Ιερουσαλήµ και
άραι το µνηµόσυνον αυτών από τού τόπου
Α Μακ. 3,35  Εδωσε δηλαδή εντολάς στον Λυσίαν, να αποστείλη εναντίον των Ιουδαίων στρατιωτικήν δύναµη, δια να
ξερριζώση και εξαφανίση όλην την δύναµιν των Ισραηλιτών και όλους τους υπολειφθέντας κατοίκους της Ιερουσαλήµ, να
σβήση την ανάµνησιν αυτών από τον τόπον των.
Α Μακ. 3,36  και κατοικίσαι υιούς αλλογενείς εν πάσι τοίς ορίοις αυτών και κατακληροδοτήσαι την γήν αυτών.
Α Μακ. 3,36  Ακόµη δε να εγκαταστήση καθ' όλην την έκτασιν της χώρας των Ιουδαίων αλλοεθνείς ειδωλολάτρας, στους
οποίους δια κλήρου να διανείµη ως ιδιοκτησόαν των την χώραν εκείνων.
Α Μακ. 3,37  και ο βασιλεύς παρέλαβε τας ηµίσεις των δυνάµεων τας καταλειφθείσας και απήρεν από Αντιοχείας από
πόλεως βασιλείας αυτού, έτους εβδόµου και τεσσαρακοστού και εκατοστού, και διεπέρασε τον Ευφράτην ποταµόν και
διεπορεύετο τας επάνω χώρας.
Α Μακ. 3,37  Ο βασιλεύς κατόπιν των παραγγελιών αυτών επήρε το άλλο ήµισυ των στρατιωτικών του δυνάµεων, που είχαν
αποµείνει, και ανεχώρησεν από την Αντιόχειαν, την πρωτεύουσαν του βασιλείου του, κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν
έβδοµον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών. Διέβη τον ποταµόν Ευφράτην και επορεύετο δια µέσου των ορεινών
υψηλών περιοχών, που ήσαν πέραν από τον Ευφράτην.
Α Μακ. 3,38  Καί επέλεξε Λυσίας Πτολεµαίον τον Δορυµένους και Νικάνορα και Γοργίαν άνδρας δυνατούς των φίλων τού
βασιλέως,
Α Μακ. 3,38  Ο Λυσίας εξέλεξε τον Πτολεµαίον, τον υιόν του Δορυµένους, τον Νικάνορα και τον Γοργίαν από τους πιστούς
φίλους του βασιλέως, άνδρας γενναίους και ικανούς.
Α Μακ. 3,39  και απέστειλε µετ αυτών τεσσαράκοντα χιλιάδας ανδρών και επτακισχιλίαν ίππον τού εξελθείν εις γήν Ιούδα
και καταφθείραι αυτήν κατά τον λόγον τού βασιλέως.
Α Μακ. 3,39  Μαζή µε αυτούς απέστειλε και τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζών ανδρών και επτά χιλιάδας ιππείς, δια να
επέλθουν εναντίον της χώρας Ιούδα, να καταστρέψουν αυτήν τελείως, σύµφωνα µε την διαταγήν του βασιλέως.
Α Μακ. 3,40  και απήραν σύν πάση τή δυνάµει αυτών, και ήλθον και παρενέβαλον πλησίον Εµµανούµ εν τή γη τή πεδινή.
Α Μακ. 3,40  Αυτοί ανεχώρησαν µε όλην την στρατιωτικήν των δύναµιν, εισήλθον εις την Ιουδαίαν και εστρατοπέδευσαν
εις την πεδινήν περιοχήν κοντά εις την Εµµαούµ.
Α Μακ. 3,41  και ήκουσαν οι έµποροι της χώρας το όνοµα αυτών και έλαβον αργύριον και χρυσίον πολύ σφόδρα και πέδας
και ήλθον εις την παρεµβολήν τού λαβείν τους υιούς Ισραήλ εις παίδας. και προσετέθησαν προς αυτούς δύναµις Συρίας και
γής αλλοφύλων.
Α Μακ. 3,41   Οταν οι έµποροι της χώρας έµαθαν την προέλευσιν και την δύναµιν του στρατού αυτού , βέβαιοι όντες δια την
νίκην των Συρων, επήραν µαζή των πάρα πολύ αργύριον και χρυσίον, όπως και χειροπέδας, και ήλθον στο στρατόπεδον,
δια να αγοράσουν αιχµαλώτους Ισραηλίτας ως δούλους. Μαζή µε την στρατιωτικήν εκείνην δύναµιν ηνώθη εθελοντικώς
και άλλο στράτευµα των Συρων, όπως και ο στρατός των Φιλισταίων.
Α Μακ. 3,42  και είδεν Ιούδας και οι αδελφοί αυτού, ότι επληθύνθη τα κακά και αι δυνάµεις παρεµβάλλουσιν εν τοίς ορίοις
αυτών, και επέγνωσαν τους λόγους τού βασιλέως, ούς ενετείλατο ποιήσαι τώ λαώ εις απώλειαν και συντέλειαν.
Α Μακ. 3,42  Ο Ιούδας και οι αδελφοί του είδαν, ότι έγιναν πολύ δύσκολα πλέον δι' αυτούς τα πράγµατα, ότι αι
στρατιωτικαί δυνάµεις των εχθρών εστρατοπέδευσαν εντός των ορίων της χώρας των, και έλαβον επίσης γνώσιν των
διαταγών του βασιλέως, τας οποίας έδωσε, να καταστρέψουν δηλαδή οι στρατιώται του και να εξαφανίσουν εντελώς τον
Ισραηλιτικόν λαόν.
Α Μακ. 3,43  και είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού· αναστήσωµεν την καθαίρεσιν τού λαού ηµών και πολεµήσωµεν
περί τού λαού ηµών και των αγίων.
Α Μακ. 3,43  Γεµάτοι όµως πίστιν και ενθουσιασµόν είπαν τότε αναµεταξύ των· “Εµπρός ας ανορθώσωµεν την κατάπτωσιν
του λαού µας και ας πολεµήσωµεν υπέρ του λαού µας και υπέρ των αγίων µας τόπων και παραδόσεων”.
Α Μακ. 3,44  και συνηθροίσθη η συναγωγή τού είναι ετοίµους εις πόλεµον και τού προσεύξασθαι και αιτήσαι έλεον και
οικτιρµούς.
Α Μακ. 3,44  Επραγµατοποιήθη η συγκέντρωσις αυτή, δια να είναι έτοιµοι οι Ιουδαίοι εις πόλεµον, αφού πρώτον
προσευχηθούν και ζητήσουν το έλεος και την ευσπλαγχνίαν του Θεού.



Α Μακ. 3,45  και Ιερουσαλήµ ήν αοίκητος ως έρηµος· ουκ ήν ο εισπορευόµενος και εκπορευόµενος εκ των γενηµάτων
αυτής, και το αγίασµα καταπατούµενον, και υιοί αλλογενών εν τή άκρα, κατάλυµα τοίς έθνεσι· και εξήρθη τέρψις εξ
Ιακώβ, και εξέλιπεν αυλός και κινύρα.
Α Μακ. 3,45  Η Ιερουσαλήµ έµενε τότε χωρίς κατοίκους, ως εάν ήτο έρηµος. Κανένα από τα τέκνα της ούτε εισήρχετο εις την
πόλιν ούτε εξήρχετο από αυτήν. Ο ιερός ναός κατεπατείτο από τους αλλοεθνείς, τέκνα δε αλλοεθνών είχαν καταλάβει την
ακρόπολιν, η οποία είχε γίνει κατοικία αυτών. Επέταξεν από την πόλιν η χαρά του Ιακώβ και έπαυσε πλέον να ακούεται ο
χαρµόσυνος ήχος αυλού και κιθάρας.
Α Μακ. 3,46  και συνήχθησαν και ήλθοσαν εις Μασσηφά κατέναντι Ιερουσαλήµ, ότι τόπος προσευχής εις Μασσηφά το
πρότερον τώ Ισραήλ.
Α Μακ. 3,46  Συνεκεντρώθησαν οι Ιουδαίοι και ήλθον εις Μασσηφά απέναντι από την Ιερουσαλήµ, διότι ,η Μασσηφά κατά
τους αρχαιοτέρους χρόνους ήτο τόπος προσευχής.
Α Μακ. 3,47  και ενήστευσαν τή ηµέρα εκείνη και περιεβάλοντο σάκκους και σποδόν επί τας κεφαλάς αυτών και διέρηξαν
τα ιµάτια αυτών.
Α Μακ. 3,47  Κατά την ηµέραν εκείνην ενήστευσαν οι Ιουδαίοι, εφόρεσαν σάκκους εις δείγµα πένθους, έρριψαν στάκτην εις
τας κεφαλάς των και διέρρηξαν τα ιµάτιά των.
Α Μακ. 3,48  και εξεπέτασαν το βιβλίον τού νόµου, περί ών εξηρεύνων τα έθνη τα οµοιώµατα των ειδώλων αυτών.
Α Μακ. 3,48  Ηνοιξαν και παρουσίασαν ενώπιον του λαού το βιβλίον του Νοµου, δια το οποίον ερευνούσαν τα
ειδωλολατρικά έθνη µε τον σκοπόν να το εξαφανίσουν και επιβάλουν αντ' αυτού τα οµοιώµατα των ειδώλων των.
Α Μακ. 3,49  και ήνεγκαν τα ιµάτια της ιερωσύνης και τα πρωτογενήµατα και τας δεκάτας και ήγειραν τους ναζιραίους, οί
επλήρωσαν τας ηµέρας,
Α Μακ. 3,49  Εφεραν τας ιερατικάς στολάς, τα πρωτογενήµατα και τας δεκάτας, έφεραν εκεί και τους ναζιραίους, που είχαν
συµπληρώσει τον χρόνον του ταξίµατός των.
Α Μακ. 3,50  και εβόησαν φωνή εις τον ουρανόν λέγοντες· τι ποιήσωµεν τούτοις και που αυτούς απαγάγωµεν;
Α Μακ. 3,50  Ολοι δε εκραύγασαν µε µεγάλην φωνήν στον ουρανόν και είπαν· “τι να κάνωµεν δια τους ανθρώπους αυτούς
και που να τους οδηγήσωµεν;
Α Μακ. 3,51  και τα άγιά σου καταπεπάτηται και βεβήλωται και οι ιερείς σου εν πένθει και ταπεινώσει.
Α Μακ. 3,51   Ο ιερός ναός σου, Κυριε, καταπατείται και βεβηλώνεται, οι ιερείς σου ευρίσκονται εις κατάστασιν πένθους και
ταπεινώσεως·
Α Μακ. 3,52  και ιδού τα έθνη συνήκται εφ ηµάς τού εξάραι ηµάς· σύ οίδας ά λογίζονται εφ ηµάς.
Α Μακ. 3,52  και επί πλέον ιδού, τα ειδωλολατρικά έθνη έχουν συγκεντρωθή εναντίον µας, δια να µας εξολοθρεύσουν. Συ
γνωρίζεις πολύ καλά, όσα σκέπτονται εναντίον µας.
Α Μακ. 3,53  πώς δυνησόµεθα υποστήναι κατά πρόσωπον αυτών, εάν µη σύ βοηθήσης ηµίν;
Α Μακ. 3,53  Πως λοιπόν θα ηµπορέσωµεν να σταθώµεν όρθιοι ενώπιον αυτών, εάν συ, ο παντοδύναµος Θεός, δεν µας
βοηθήσης;”
Α Μακ. 3,54  και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι και εβόησαν φωνή µεγάλη.
Α Μακ. 3,54  Εσάλπισαν τότε αι σάλπιγγες και εκραύγασε µε µεγάλην φωνήν όλον το πλήθος.
Α Μακ. 3,55  και µετά τούτο κατέστησεν Ιούδας ηγούµενος τού λαού χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους
και δεκάρχους.
Α Μακ. 3,55  Επειτα από αυτά ο Ιούδας ώρισεν αρχηγούς του λαού, χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και
δεκάρχους.
Α Μακ. 3,56  και είπον τοίς οικοδοµούσιν οικίας και µνηστευοµένοις γυναίκας και φυτεύουσιν αµπελώνας και δειλοίς
αποστρέφειν έκαστον εις τον οίκον αυτού κατά τον νόµον.
Α Μακ. 3,56  Είπε δε εις εκείνους, οι οποίοι είχαν αρχίσει να οικοδοµούν τας οικίας των, όπως και εις εκείνους που ήσαν
µνηστευµένοι µε γυναίκας, εις όσους εφύτευαν αµπελώνας και στους δειλούς να επιστρέψουν ο καθένας στο σπίτι του ,
σύµφωνα µε όσα ώριζεν ο Μωσαϊκός νόµος.
Α Μακ. 3,57  και απήρεν η παρεµβολή, και παρενέβαλε κατά νότον Αµµαούς.
Α Μακ. 3,57  Επειτα δε ο στρατός όλος εξεκίνησε και εστρατοπέδευσε νοτίως της Αµµαούς.
Α Μακ. 3,58 και είπεν Ιούδας· περιζώσασθε και γίνεσθε εις υιούς δυνατούς και γίνεσθε έτοιµοι εις το πρωΐ τού πολεµήσαι εν
τοίς έθνεσι τούτοις τοίς επισυνηγµένοις εφ ηµάς εξάραι ηµάς και τα άγια ηµών·
Α Μακ. 3,58  Εκεί ο Ιούδας διέταξε και είπε· “ζωσθήτε εις την µέσην σας, αναδειχθήτε γενναίοι, να είσθε έτοιµοι, ώστε το
πρωϊ να πολεµήσετε εναντίον αυτών των ειδωλολατρών, που έχουν συγκεντρωθή εναντίον µας, δια να εξαφανίσουν και
ηµάς και τους ιερούς τόπους µας.
Α Μακ. 3,59  ότι κρείσσον ηµάς αποθανείν εν τώ πολέµω ή επιδείν επί τα κακά τού έθνους ηµών και των αγίων.
Α Μακ. 3,59  Διότι είναι προτιµότερον να πέσωµεν κατά τον πόλεµον, παρά να ζήσωµεν, δια να βλέπωµεν τας συµφοράς του
έθνους µας και των ιερών µας τόπων.
Α Μακ. 3,60  ως δ αν ή θέληµα εν ουρανώ, ούτω ποιήσει.
Α Μακ. 3,60  Παντως ο,τι είναι θέληµα του ουρανίου Θεού αυτό και θα γίνη”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Μακ. 4,1  Καί παρέλαβε Γοργίας πεντακισχιλίους άνδρας και χιλίαν ίππον εκλεκτήν, και απήρεν η παρεµβολή νυκτός,
Α Μακ. 4,1     Ο Γοργίας επήρε µαζή του πέντε χιλιάδας πεζούς άνδρας και εκλεκτόν ιππικόν χιλίων ανδρών. Αυτός ο
στρατός ανεχώρησεν εν καιρώ νυκτός,
Α Μακ. 4,2  ώστε επιβαλείν επί την παρεµβολήν των Ιουδαίων και πατάξαι αυτούς άφνω· και οι υιοί της άκρας ήσαν αυτώ
οδηγοί.
Α Μακ. 4,2    δια να επιτεθή στο στρατόπεδον των Ιουδαίων και να τους κτυπήση αιφνιδίως. Οι άνδρες της ακροπόλεως
Σιών ήσαν στον Γοργίαν οδηγοί.
Α Μακ. 4,3  και ήκουσεν Ιούδας και απήρεν αυτός και οι δυνατοί πατάξαι την δύναµιν τού βασιλέως την εν Αµµαούς,



Α Μακ. 4,3    Ο Ιούδας επληροφορήθη το σχέδιον τούτο και ανεχώρησεν αυτός µε τους γενναίους του άνδρας, δια να
κτυπήσουν την στρατιωτικήν δύναµιν του βασιλέως, που ευρίσκετο εις Αµµαούς,
Α Μακ. 4,4  έως έτι αι δυνάµεις εσκορπισµέναι ήσαν από της παρεµβολής.
Α Μακ. 4,4    καθ' ον χρόνον ακόµη ο στρατός ήτο διασκορπισµένος µακράν από το στρατόπεδον.
Α Μακ. 4,5  και ήλθε Γοργίας εις την παρεµβολήν Ιούδα νυκτός και ουδένα εύρε· και εζήτει αυτούς εν τοίς όρεσιν, ότι είπε·
φεύγουσιν ούτοι αφ ηµών.
Α Μακ. 4,5    Ο Γοργίας εν τω µεταξύ ήλθεν στο στρατόπεδον του Ιούδα δια νυκτός, άλλα δεν ευρήκεν εκεί κανένα. Τους
ανεζήτησεν εις τα όρη και διότι δεν τους ευρήκεν έλεγεν· “οι Ιουδαίοι φεύγουν τροµοκρατηµένοι µακράν από ηµάς”.
Α Μακ. 4,6  και άµα τή ηµέρα ώφθη Ιούδας εν τώ πεδίω εν τρισχιλίοις ανδράσι· πλήν καλύµµατα και µαχαίρας ουκ είχον
καθώς ηβούλοντο.
Α Μακ. 4,6    Οταν όµως εξηµέρωσεν ενεφανίσθη ο Ιούδας εις την πεδιάδα µε τρεις χιλιάδας άνδρας. Δεν είχαν όµως
ασπίδας, δια να καλυφθούν και µαχαίρας, δια να κτυπήσουν τον εχθρόν, όπως αυτοί ήθελαν.
Α Μακ. 4,7  και είδον παρεµβολήν εθνών ισχυράν τεθωρακισµένην και ίππον κυκλούσαν αυτήν, και ούτοι διδακτοί
πολέµου.
Α Μακ. 4,7    Είδαν την στρατιωτικήν δύναµιν των ειδωλολατρικών εθνών ισχυράν και ωπλισµένην µε θώρακας, το δε
ιππικόν κύκλω από αυτήν. Διεπίστωσαν δε ότι εκείνοι ήσαν εµπειροπόλεµοι στρατιώται.
Α Μακ. 4,8  και είπεν Ιούδας τοίς ανδράσι τοίς µετ αυτού· µη φοβείσθε το πλήθος αυτών και το όρµηµα αυτών µη
δειλωθήτε·
Α Μακ. 4,8    Είπε τότε ο Ιούδας προς τους άνδρας, που είχε µαζή του· “µη φοβείσθε το πλήθος αυτών, και µη δειλιάσετε
µπροστά εις την ορµήν των.
Α Μακ. 4,9  µνήσθητε πώς εσώθησαν οι πατέρες ηµών εν θαλάσση ερυθρά , ότι εδίωξεν αυτούς Φαραώ εν δυνάµει.
Α Μακ. 4,9    Ενθυµηθήτε, πως οι πατέρες µας εσώθησαν εις την Ερυθράν Θαλασσαν, όταν τους κατεδίωξεν ο Φαραώ µε τον
στρατόν του.
Α Μακ. 4,10  και νύν βοήσωµεν εις τον ουρανόν, εί πως ελεήσει ηµάς και µνησθήσεται διαθήκης πατέρων ηµών και
συντρίψει την παρεµβολήν ταύτην κατά πρόσωπον ηµών σήµερον,
Α Μακ. 4,10  Και τώρα ας κραυγάσωµεν προς τον Θεόν του ουρανού πιστεύοντες, ότι θα µας ευσπλαγχνισθή και ότι θα
ενθυµηθή την διαθήκην, την οποίαν αυτός συνήψε µε τους προγόνους µας και θα συντρίψη την στρατιωτικήν αυτήν
δύναµιν ενώπιόν µας σήµερον.
Α Μακ. 4,11  και γνώσεται πάντα τα έθνη ότι εστίν ο λυτρούµενος και σώζων τον Ισραήλ.
Α Μακ. 4,11   Ετσι δε θα µάθουν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη ότι υπάρχει Εκείνος, ο οποίος προστατεύει και σώζει τον
ισραηλιτικόν λαόν.
Α Μακ. 4,12  και ήραν οι αλλόφυλοι τους οφθαλµούς αυτών και είδον αυτούς ερχοµένους εξεναντίας
Α Μακ. 4,12  Τα ειδωλολατρικά έθνη εσήκωσαν τα µάτια των και είδαν τους ισραηλίτας να έρχωνται εναντίον των.
Α Μακ. 4,13  και εξήλθον εκ της παρεµβολής εις πόλεµον· και εσάλπισαν οι µετά Ιούδα
Α Μακ. 4,13   Εβγήκαν και αυτοί από το στρατόπεδόν των, δια να πολεµήσουν εναντίον των Ιουδαίων. Οι σαλπιγκταί, που
ευρίσκοντο πλησίον του Ιούδα, εσάλπισαν µε τας ιεράς των σάλπιγγας δια την µάχην.
Α Μακ. 4,14  και συνήψαν και συνετρίβησαν τα έθνη και έφυγον εις το πεδίον,
Α Μακ. 4,14  Οι Ισραηλίται επολέµησαν εναντίον των εχθρών των, τα δε ειδωλολατρικά έθνη νικηθέντα συνετρίβησαν και
ετράπησαν εις φυγήν ανά την πεδιάδα.
Α Μακ. 4,15  οι δε έσχατοι πάντες έπεσον εν ροµφαία. και εδίωξαν αυτούς έως Γαζηρών και έως των πεδίων της Ιδουµαίας
και Αζώτου και Ιαµνείας, και έπεσον εξ αυτών εις άνδρας τρισχιλίους.
Α Μακ. 4,15   Οσοι δε από αυτούς απέµειναν τελευταίοι, έπεσαν εν στόµατι ροµφαίας και οι Ιουδαίοι τους κατεδίωξαν µέχρι
της Γαζηρών, µέχρι των πεδιάδων της Ιδουµαίας και µέχρι της πόλεως Αζώτου και Ιαµνείας. Από την στρατιωτικήν
δύναµιν των εχθρών εφονεύθησαν κατά την ηµέραν εκείνην τρεις χιλιάδες.
Α Μακ. 4,16  και επέστρεψεν Ιούδας και η δύναµις από τού διώκειν όπισθεν αυτών
Α Μακ. 4,16  Ο Ιούδας επέστρεψεν εις τας θέσστου µαζή µε το στράτευµά του και εσταµάτησε να καταδιώκη τους εχθρούς.
Α Μακ. 4,17  και είπε προς τον λαόν· µη επιθυµήσητε των σκύλων, ότι πόλεµος εξεναντίας ηµών,
Α Μακ. 4,17   Είπε δε προς τον στρατόν του· “µη κυριευθήτε από την επιθυµίαν των λαφύρων, διότι ο πόλεµος περιµένει
απέναντί µας.
Α Μακ. 4,18  και Γοργίας και η δύναµις εν τώ όρει εγγύς ηµών· αλλά στήτε νύν εναντίον των εχθρών ηµών και πολεµήσατε
αυτούς, και µετά ταύτα λάβετε τα σκύλα µετά παρησίας.
Α Μακ. 4,18  Ο Γοργίας και η στρατιωτική του δύναµις ευρίσκονται κοντά µας στο όρος, αλλά έχετε θάρρος και κρατηθήτε
εµπρός στους εχθρούς µας και πολεµήσατέ τους µε ανδρείαν, και αφού τους νικήσετε, ηµπορείτε κατόπιν αφόβως να
πάρετε τα λάφυρα αυτών”.
Α Μακ. 4,19  έτι λαλούντος Ιούδα ταύτα, ώφθη µέρος τι εκκύπτον εκ τού όρους·
Α Μακ. 4,19  Ενώ ακόµη ο Ιούδας έλεγε προς τους στρατιώτας του αυτά τα λόγια, παρουσιάσθη προβάλλον από το όρος ένα
µέρος του στρατού του Γοργίου.
Α Μακ. 4,20  και είδεν ότι τετρόπωνται, και εµπυρίζουσι την παρεµβολήν· ο γάρ καπνός ο θεωρούµενος ενεφάνιζε το
γεγονός.
Α Μακ. 4,20  Οι αλλοεθνείς στρατιώται είδαν, ότι οι ιδικοί των είχαν κατατροπωθή και ότι οι Ιουδαίοι είχον παραδώσει στο
πυρ το στρατόπεδόν των, διότι ο καπνός, τον οποίον έβλεπαν, επιστοποιούσε το γεγονός αυτό.
Α Μακ. 4,21  οι δε ταύτα συνιδόντες εδειλώθησαν σφόδρα· συνιδόντες δε και την Ιούδα παρεµβολήν εν τώ πεδίω ετοίµην εις
παράταξιν,
Α Μακ. 4,21  Οι Συροι, όταν είδον αυτά, κατελήφθησαν από πολύ µεγάλην δειλίαν· επειδή δε διέκριναν και την
στρατιωτικήν δύναµιν του Ιούδα εις την πεδιάδα ετοίµην προς µάχην,
Α Μακ. 4,22  έφυγον πάντες εις γήν αλλοφύλων.
Α Μακ. 4,22  ετράπησαν εις φυγήν όλοι προς την χώραν των Φιλισταίων.



Α Μακ. 4,23  και ανέστρεψεν Ιούδας επί την σκυλείαν της παρεµβολής, και έλαβον χρυσίον πολύ και αργύριον και υάκινθον
και πορφύραν θαλασσίαν και πλούτον µέγαν.
Α Μακ. 4,23  Ο Ιούδας χωρίς πλέον να καταδιώξη αυτούς επανήλθε µε τους στρατιώτας του, δια να λαφυραγωγήσουν το
εχθρικόν στρατόπεδον. Εκεί ευρήκαν πράγµατι και επήραν πολύν χρυσόν και άργυρον, υφάσµατα υακίνθινα και αλλά
βαµµένα µε πορφύραν θαλασσίαν και πολύν πλούτον.
Α Μακ. 4,24  και επιστραφέντες ύµνουν και ευλόγουν εις ουρανόν ότι καλόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Α Μακ. 4,24  Καθώς επέστρεφαν από την µάχην αυτήν υµνολογούσαν τον Θεόν και ευλογούσαν αυτόν επαναλαµβάνοντες
ως επωδόν του ύµνου των την φράσιν· “ότι καλόνι ότι στον αιώνα το έλεος αυτού”.
Α Μακ. 4,25  και εγένετο σωτηρία µεγάλη τώ Ισραήλ εν τή ηµέρα εκείνη.
Α Μακ. 4,25  Ετσι δε επραγµατοποιήθη µεγάλη σωτηρία στον ισραηλιτικόν λαόν κατά την ηµέραν εκείνην.
Α Μακ. 4,26  Όσοι δε των αλλοφύλων διεσώθησαν, παραγενηθέντες απήγγειλαν τώ Λυσία πάντα τα συµβεβηκότα.
Α Μακ. 4,26  Οσοι από τους εχθρούς διεσώθησαν, ήλθαν και ανήγγειλαν στον Λυσίαν όλα τα τραγικά αυτά γεγονότα.
Α Μακ. 4,27  ο δε ακούσας συνεχύθη και ηθύµει, ότι ουχ οία ήθελε, τοιαύτα γεγόνει τώ Ισραήλ, και ουχ οία ενετείλατο αυτώ
ο βασιλεύς, τοιαύτα εξέβη.
Α Μακ. 4,27  Ο Λυσίας, όταν τα ήκουσε, περιέπεσεν εις σύγχυσιν και αθυµίαν, διότι δεν επραγµατοποιήθησαν εναντίον των
Ισραηλιτών εκείνα, τα οποία αυτός ήθελε και τα πράγµατα δεν εξειλίχθησαν, όπως είχε δώσει εντολήν ο βασιλεύς
Αντίοχος.
Α Μακ. 4,28  και εν τώ εχοµένω ενιαυτώ συνελόχισεν ο Λυσίας ανδρών επιλέκτων εξήκοντα χιλιάδας και πεντακισχιλίαν
ίππον, ώστε εκπολεµήσαι αυτούς.
Α Μακ. 4,28  Κατά το επόµενον έτος ο Λυσίας εστρατολόγησεν εκλεκτούς άνδρας εξήκοντα χιλιάδας και πέντε χιλιάδας
ιππείς, δια να καταπολεµήση και νικήση οριστικώς τους Ιουδαίους
Α Μακ. 4,29  και ήλθον εις την Ιδουµαίαν και παρενέβαλον εν Βαιθσούροις, και συνήντησεν αυτοίς Ιούδας εν δέκα χιλιάσιν
ανδρών.
Α Μακ. 4,29  Αυτοί ήλθαν εις την Ιδουµαίαν και εστρατοπέδευσαν εις Βαιθσούραν. Ο Ιούδας εξήλθεν εναντίον αυτών µε
δέκα χιλιάδες ανδρών.
Α Μακ. 4,30  και είδε την παρεµβολήν ισχυράν και προσηύξατο και είπεν· ευλογητός εί ο σωτήρ τού Ισραήλ ο συντρίψας το
όρµηµα τού δυνατού εν χειρί τού δούλου σου Δαυίδ και παρέδωκας την παρεµβολήν των αλλοφύλων εις χείρας Ιωνάθαν
υιού Σαούλ και τού αίροντος τα σκεύη αυτού·
Α Μακ. 4,30  Είδε την ισχυράν αυτήν στρατιωτικήν δύναµιν, προσηυχήθη προς τον Θεόν και είπεν· “Ευλογηµένος είσαι συ,
Κυριε, ο σωτήρ του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος κάποτε άλλοτε συνέτριψας την δύναµιν του ισχυρού Γολιάθ µε το χέρι του
δούλου σου του Δαυίδ. Εις άλλην δε περίστασιν παρέδωκες υλοκληρον το στρατόπεδον των Φιλισταίων εις τα χέρια του
Ιωνάθαν, υιού του Σαούλ, και του υπασπιστού του.
Α Μακ. 4,31  ούτω σύγκλεισον την παρεµβολήν ταύτην εν χειρί λαού σου Ισραήλ, και αισχυνθήτωσαν επί τή δυνάµει και τή
ίππω αυτών·
Α Μακ. 4,31   Ετσι και τώρα κλείσε από όλα τα µέρη και παράδωσε εις τα χέρια του ισραηλιτικού λαού σου την
στρατιωτικήν αυτήν δύναµιν. Οι δε εχθροί νικηµένοι ας κατεντροπιαστούν παρ' όλην αυτών την µεγάλην δύναµιν πεζικού
και ιππικού.
Α Μακ. 4,32  δός αυτοίς δειλίαν και τήξον θράσος ισχύος αυτών, και σαλευθήτωσαν τή συντριβή αυτών·
Α Μακ. 4,32  Βαλε εις αυτούς δειλίαν, διάλυσε το θράσος και την εµπιστοσύνην των εις την µεγάλην των δύναµιν, στείλε
κλονισµόν και σύγχυσιν κατά την συντριβήν των,
Α Μακ. 4,33  κατάβαλε αυτούς ροµφαία αγαπώντων σε, και αινεσάτωσάν σε πάντες οι ειδότες το όνοµά σου εν ύµνοις.
Α Μακ. 4,33  κατάβαλε αυτούς δια της ροµφαίας εκείνων, οι οποίοι σε αγαπούν, και όλοι όσοι πιστεύουν και λατρεύουν το
δοξασµένον σου Ονοµα ας σε δοξολογήσουν µε ύµνους ευχαριστίας”.
Α Μακ. 4,34  και συνέβαλον αλλήλοις, και έπεσον εκ της παρεµβολής Λυσίου εις πεντακισχιλίους άνδρας και έπεσον εξ
εναντίας αυτών.
Α Μακ. 4,34  Οι δύο στρατοί συνεκρούσθησαν. Από το στρατόπεδον του Λυσίου έπεσαν πέντε χιλιάδες άνδρες νεκροί
ενώπιον των Ισραηλιτών.
Α Μακ. 4,35  ιδών δε Λυσίας την γενοµένην τροπήν της αυτού συντάξεως, της δε Ιούδα το γεγενηµένον θάρσος και ως
έτοιµοί εισιν ή ζήν ή τεθνάναι γενναίως, απήρεν εις Αντιόχειαν και εξενολόγει, και πλεονάσας τον γενηθέντα στρατόν
ελογίζετο πάλιν παραγενέσθαι εις την Ιουδαίαν.
Α Μακ. 4,35  Ο Λυσίας, όταν είδε την κατατρόπωσιν και συντριβήν του στρατού του, εξ άλλου δε διεπίστωσε και το
ατρόµητον θάρρος των στρατιωτών του Ιούδα, και ότι εκείνοι είναι έτοιµοι να ζήσουν ελεύθεροι η να αποθάνουν γενναίως
µαχόµενοι, ανεχώρησε δια την Αντιόχειαν. Κατά την επάνοδόν του εστρατολογούσε διαφόρους ξένους άνδρας. Οταν δε ο
στρατός του ηυξήθη πολύ, εσκέφθη και πάλιν να επανέλθη εναντίον της Ιουδαίας.
Α Μακ. 4,36  Είπε δε Ιούδας και οι αδελφοί αυτού· ιδού συνετρίβησαν οι εχθροί ηµών, αναβώµεν καθαρίσαι τα άγια και
εγκαινίσαι.
Α Μακ. 4,36  Επειτα από τα γεγονότα αυτά είπεν ο Ιούδας και οι αδελφοί του· “ιδού οι εχθροί µας έχουν συντριβή, ας
αναβώµεν, λοιπόν, εις Ιεροσόλυµα, δια να καθαρίσωµεν τον ιερόν τόπον του ναού µας και κατόπιν να κάµωµεν εγκαίνια
νέα.
Α Μακ. 4,37  και συνήχθη η παρεµβολή πάσα και ανέβησαν εις όρος Σιών.
Α Μακ. 4,37  Συνεκεντρώθησαν τότε όλοι οι στρατιώται των Ιουδαίων και ανέβησαν στο όρος Σιών.
Α Μακ. 4,38  και είδον το αγίασµα ηρηµωµένον και το θυσιαστήριον βεβηλωµένον και τας πύλας κατακεκαυµένας και εν
ταίς αυλαίς φυτά πεφυκότα ως εν δρυµώ ή ως ενί των ορέων και τα παστοφόρια καθηρηµένα.
Α Μακ. 4,38  Είδον δε εκεί τον ιερόν ναόν έρηµον, το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων βεβηλωµένον, τας θύρας του ναού
καµµένας από τον εµπρησµόν και εις τας αυλάς του ναού είχαν φυτρώσει χορτάρια, όπως στο δάσος η εις κανένα όρος.
Επίσης τα δωµάτια τα παραπλεύρως του ναού ήσαν κρηµνισµένα.
Α Μακ. 4,39  και διέρηξαν τα ιµάτια αυτών και εκόψαντο κοπετόν µέγαν και επέθεντο σποδόν επί την κεφαλήν αυτών



Α Μακ. 4,39  Επόνεσεν η καρδιά των, και επάνω στο πένθος των διέρρηξαν τα ιµάτιά των, έβαλαν στάκτην εις την κεφαλήν
των
Α Μακ. 4,40  και έπεσον επί πρόσωπον επί την γήν και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι των σηµασιών και εβόησαν εις τον
ουρανόν.
Α Μακ. 4,40  και έπεσαν µε το πρόσωπον κατά γης. Εσάλπισαν τότε αι ιεραί σάλπιγγες τα επίκαιρα συνθήµατα και όλοι µε
θερµήν προσευχήν εβόησαν προς τον Θεόν του ουρανού.
Α Μακ. 4,41  τότε επέταξεν Ιούδας άνδρας πολεµείν τους εν τή άκρα, έως αν καθαρίση τα άγια.
Α Μακ. 4,41  Ο Ιούδας διέταξε κατά την ώραν εκείνην ένα τµήµα από τους στρατιώτας του να πολεµή τους Συρους, οι
οποίοι ήσαν κλεισµένοι εις την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, έως ότου φροντίση αυτός και φέρη εις πέρας σύµφωνα µε τον
Νοµον τον καθαρισµόν των αγίων τόπων.
Α Μακ. 4,42  και επέλεξεν ιερείς αµώµους θελητάς νόµου,
Α Μακ. 4,42  Κατόπιν εξέλεξεν ιερείς αρτιµελείς και υγιείς σωµατικώς και ζηλωτάς του Νοµου.
Α Μακ. 4,43  και εκαθάρισαν τα άγια και ήραν τους λίθους τού µιασµού εις τόπον ακάθαρτον.
Α Μακ. 4,43  Αυτοί εκαθάρισαν τον ναόν, εσήκωσαν και επέταξαν τους µολυσµένους, λίθους εις τόπον ακάθαρτον.
Α Μακ. 4,44  και εβουλεύσαντο περί τού θυσιαστηρίου της ολοκαυτώσεως τού βεβηλωµένου, τι αυτώ ποιήσωσι·
Α Μακ. 4,44  Εσκέφθησαν δε και δια το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων, που είχε και αυτό βεβηλωθή, τι έπρεπε να
κάµουν.
Α Μακ. 4,45  και επέπεσεν αυτοίς βουλή αγαθή καθελείν αυτό, µήποτε γένηται αυτοίς εις όνειδος, ότι εµίαναν τα έθνη αυτό·
και καθείλον το θυσιαστήριον.
Α Μακ. 4,45  Τους ήλθεν η καλή έµπνευσις και απόφασις να το κρηµνίσουν, διότι εάν το άφηναν έτσι µολυσµένον από τους
ειδωλολάτρας, ίσως να εγίνετο αφορµή χλευασµού δι' αυτούς τους ιδίους και άλλων ακόµη δυστυχηµάτων. Πράγµατι
εκρήµνισαν το θυσιαστήριον.
Α Μακ. 4,46  και απέθεντο τους λίθους εν τώ όρει τού οίκου εν τόπω επιτηδείω µέχρι τού παραγενηθήναι προφήτην τού
αποκριθήναι περί αυτών.
Α Μακ. 4,46  Τους λίθους του θυσιαστηρίου µετέφεραν και απέθεσαν εις ένα µέρος του λόφου εις κατάλληλον τόπον, εν
αναµονή προφήτου του Θεού, ο οποίος θα καθωδηγούσε αυτούς, τι πρέπει να τους κάµουν.
Α Μακ. 4,47  και έλαβον λίθους ολοκλήρους κατά τον νόµον και ωκοδόµησαν το θυσιαστήριον καινόν κατά το πρότερον.
Α Μακ. 4,47  Επειτα επήραν άλλους λίθους, σύµφωνα µε τον Νοµον ακατεργάστους, και ανοικοδόµησαν νέον θυσιαστήριον
όµοιον προς το προηγούµενον.
Α Μακ. 4,48  και ωκοδόµησαν τα άγια και τα εντός τού οίκου και τας αυλάς ηγίασαν.
Α Μακ. 4,48  Επίσης ανοικοδόµησαν τους ιερούς τόπους, το εσωτερικόν του ναού, εκαθάρισαν δε και ηγίασαν και τας
αυλάς του ναού.
Α Μακ. 4,49  και εποίησαν σκεύη άγια καινά και εισήνεγκαν την λυχνίαν και το θυσιαστήριον των θυµιαµάτων και την
τράπεζαν εις τον ναόν.
Α Μακ. 4,49  Κατεσκεύασαν νέα ιερά σκεύη, έφεραν εντός του ναού την λυχνίαν, το θυσιαστήριον των θυµιαµάτων και την
τράπεζαν της προθέσεως.
Α Μακ. 4,50  και εθυµίασαν επί το θυσιαστήριον και εξήψαν τους λύχνους τους επί της λυχνίας, και εφαίνοσαν εν τώ ναώ.
Α Μακ. 4,50  Προσέφεραν κατόπιν επάνω στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων θυµίαµα, ήναψαν τους λύχνους, οι οποίοι
ευρίσκοντο επάνω εις την λυχνίαν, και ετσι εφώτισαν τον ναόν.
Α Μακ. 4,51  και επέθηκαν επί την τράπεζαν άρτους και εξεπέτασαν τα καταπετάσµατα και ετέλεσαν πάντα τα έργα, ά
εποίησαν.
Α Μακ. 4,51   Εθεσαν επάνω εις την τράπεζαν της προθέσεως τους άρτους, εκρέµασαν και ανεπέτασαν τα παραπετάσµατα
και γενικώς ετέλεσαν όλα τα έργα , τα οποία είχαν αναλάβει να κάµουν.
Α Μακ. 4,52  και ώρθρισαν το πρωΐ τή πέµπτη και εικάδι τού µηνός τού ενάτου (ούτος ο µην Χασελεύ) τού ογδόου και
τεσσαρακοστού και εκατοστού έτους
Α Μακ. 4,52  Εσηκώθηκαν δε λίαν πρωί κατά την εικοστήν πέµπτην του εννάτου µηνός (αυτός ο µην λέγεται Χασελεύ) κατά
το εκατοστόν τεσσαρακοστόν όγδοον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών,
Α Μακ. 4,53  και ανήνεγκαν θυσίαν κατά τον νόµον επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων το καινόν, ό εποίησαν.
Α Μακ. 4,53  και προσέφεραν θυσίας σύµφωνα µε τον µωσαϊκόν νόµον επάνω στο νέον θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων,
το οποίον είχαν ανοικοδοµήσει.
Α Μακ. 4,54  κατά τον καιρόν και κατά την ηµέραν, εν ή εβεβήλωσαν αυτό τα έθνη, εν εκείνη ενεκαινίσθη εν ωδαίς και
κιθάραις και κινύραις και εν κυµβάλοις.
Α Μακ. 4,54  Κατά τον τον αυτόν µήνα και την αυτήν ηµέραν, κατά την οποίαν τα ειδωλολατρικά έθνη είχαν βεβηλώσει το
θυσιαστήριον τούτο και τον ναόν, κατά την ιδίαν ηµέραν έγιναν τα εγκαίνιά των µε ψαλµούς και κιθάρας και άρπας και
κύµβαλα.
Α Μακ. 4,55  και έπεσον πάς ο λαός επί πρόσωπον και προσεκύνησαν και ευλόγησαν εις ουρανόν τον ευοδώσαντα αυτοίς.
Α Μακ. 4,55  Ολος δε ο ιουδαϊκός λαός έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης και προσεκύνησαν τον Θεόν και απηύθυναν ύµνους
δοξολογίας προς τον ουρανόν εις Εκείνον, ο οποίος κατευώδωσε τα έργα των.
Α Μακ. 4,56  και εποίησαν τον εγκαινισµόν τού θυσιαστηρίου ηµέρας οκτώ και προσήνεγκαν ολοκαυτώµατα µετ
ευφροσύνης και έθυσαν θυσίαν σωτηρίου και αινέσεως.
Α Μακ. 4,56  Διήρκεσαν τα εγκαίνια του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων επί οκτώ ηµέρας, κατά τας οποίας προσέφεραν
ολοκαυτώµατα µε µεγάλην χαράν και θυσίας σωτηρίους και δοξολογίας προς τον Θεόν.
Α Μακ. 4,57  και κατεκόσµησαν το κατά πρόσωπον τού ναού στεφάνοις χρυσοίς και ασπιδίσκαις και ενεκαίνισαν τας
πύλας και τα παστοφόρια και εθύρωσαν αυτά.
Α Μακ. 4,57  Εκόσµησαν δε πλουσίως την εµπροσθίαν όψιν του ναού µε χρυσούς στεφάνους, µε µικράς ασπίδας και έκαµαν
τα εγκαίνια των θυρών και των διαµερισµάτων, που ευρίσκοντο παραπλεύρως του ναού, εις τα οποία και ετοποθέτησαν
τας θύρας.



Α Μακ. 4,58  και εγενήθη ευφροσύνη µεγάλη εν τώ λαώ σφόδρα, και απεστράφη όνειδος εθνών.
Α Μακ. 4,58  Εγινε δε και επεκράτησε πολύ µεγάλη χαρά µεταξύ του λαού, διότι εξηλείφθη το όνειδος και η καταισχύνη,
την οποίαν τα ειδωλολατρικά έθνη είχον επισωρεύσει στον ναόν.
Α Μακ. 4,59  και έστησεν Ιούδας και οι αδελφοί αυτού και πάσα η εκκλησία Ισραήλ, ίνα άγωνται αι ηµέραι εγκαινισµού
τού θυσιαστηρίου εν τοίς καιροίς αυτών ενιαυτόν κατ ενιαυτόν ηµέρας οκτώ, από της πέµπτης και εικάδος τού µηνός
Χασελεύ, µετ ευφροσύνης και χαράς.
Α Μακ. 4,59  Ο Ιούδας, οι αδελφοί του και όλος ο λαός των Ισραηλιτών καθιέρωσαν να τελούνται εορταί των εγκαινίων του
ναού και του θυσιαστηρίου εις ωρισµένην εποχήν κάθε έτος από της εικοστής πέµπτης του µηνός Χασελεύ επί οκτώ
ηµέρας µε µεγάλην χαράν και ευφροσύνην.
Α Μακ. 4,60  και ωκοδόµησαν εν τώ καιρώ εκείνω το όρος Σιών, κυκλόθεν τείχη υψηλά και πύργους οχυρούς, µη ποτε
παραγενηθέντα τα έθνη καταπατήσωσιν αυτά, ως εποίησαν το πρότερον.
Α Μακ. 4,60  Κατ' εκείνην δε την εποχήν ανοικοδόµησαν γύρω από τυν λόφον Σιών εν Ιερουσαλήµ υψηλά τείχη και επάνω
εις αυτά ύψωσαν υψηλούς πύργους, δια να µη επέλθουν πλέον τα ειδωλολατρικά έθνη, όπως και προηγουµένως έκαναν,
και καταπατήσουν τους ιερούς αυτούς τύπους.
Α Μακ. 4,61  και επέταξεν εκεί δύναµιν τηρείν αυτό και ωχύρωσαν αυτό τηρείν την Βαιθσούραν τού έχειν τον λαόν
οχύρωµα κατά πρόσωπον της Ιδουµαίας.
Α Μακ. 4,61  Ο Ιούδας εγκατέστησε και ετακτοποίησε τµήµα στρατού εκεί, δια να φρουρή και το ωχύρωσε, δια να φυλάττη
την Βαιθσούραν, ώστε να έχη ο λαός ένα οχυρόν τόπον εναντίον της Ιδουµαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Μακ. 5,1  Καί εγένετο ότε ήκουσαν τα έθνη κυκλόθεν ότι ωκοδοµήθη το θυσιαστήριον και ενεκαινίσθη το αγίασµα ως το
πρότερον, και ωργίσθησαν σφόδρα
Α Μακ. 5,1     Οταν τα γύρω από την Ιουδαίαν ειδωλολατρικά έθνη επληροφορήθησαν, ότι ανοικοδοµήθη το θυσιαστήριον
των ολοκαυτωµάτων, ότι έγινεν η αποκατάστασις του ναού, όπως ήτο προηγουµένως και ετελέσθησαν και τα εγκαίνια
αυτού, ωργίσθησαν πάρα πολύ.
Α Μακ. 5,2  και εβουλεύσαντο τού άραι το γένος Ιακώβ τους όντας εν µέσω αυτών και ήρξαντο τού θανατούν εν τώ λαώ και
εξαίρειν.
Α Μακ. 5,2    Εσκέφθησαν, λοιπόν, και απεφάσισαν να εξολοθρεύσουν το γένος των Ισραηλιτών, τους Ιουδαίους, οι οποίοι
ευρίσκοντο µεταξύ αυτών. Ηρχισαν δε και να θανατώνουν πολλούς µεταξύ του λαού και να τους εξολοθρεύουν.
Α Μακ. 5,3  και επολέµει Ιούδας προς τους υιούς Ησαύ εν τή Ιδουµαία, την Ακραβαττήνην, ότι περιεκάθηντο τον Ισραήλ,
και επάταξεν αυτούς πληγήν µεγάλην και συνέστειλεν αυτούς και έλαβε τα σκύλα αυτών.
Α Μακ. 5,3     Ο Ιούδας ήρχισε τον πόλεµόν του εναντίον των απογόνων του Ησαύ εις την Ιδουµαίαν και συγκεκριµένως εις
την Ακραβαττήνην, διότι εκεί είχον περικλείσει ως εις κλοιόν τους Ισραηλίτας. Εκτύπησεν αυτούς και τους επέφερε
µεγάλην φθοράν, τους εταπείνωσε και επήρε λάφυρα από αυτούς.
Α Μακ. 5,4  και εµνήσθη της κακίας υιών Βαιάν, οί ήσαν τώ λαώ εις παγίδα και εις σκάνδαλον εν τώ ενεδρεύειν αυτούς εν
ταίς οδοίς·
Α Μακ. 5,4    Ο Ιούδας ενεθυµήθη επίσης την κακότητα των υιών του Βαιάν, οι οποίοι είχαν καταντήσει παγίς δια τον
Ισραηλιτικόν λαόν και κίνδυνος µε τας ενέδρας, τας οποίας έστηναν στους δρόµους εναντίον των Ισραηλιτών.
Α Μακ. 5,5  και συνεκλείσθησαν υπ αυτού εν τοίς πύργοις, και παρενέβαλεν επ αυτούς και ανεθεµάτισεν αυτούς και
ενεπύρισε τους πύργους αυτής εν πυρί σύν πάσι τοίς ενούσι.
Α Μακ. 5,5     Τους περιεκύκλωσεν στους πύργους των, παρετάχθη εναντίον αυτών και τους παρέδωσεν στο ανάθεµα.
Επειτα δε έθεσε πυρ στους πύργους της πόλεώς των, κατέκαυσεν αυτούς µαζή µε όλους όσοι ευρίσκοντο έντος αυτών.
Α Μακ. 5,6  και διεπέρασεν επί τους υιούς Αµµών και εύρε χείρα κραταιάν και λαόν πολύν και Τιµόθεον ηγούµενον αυτών·
Α Μακ. 5,6    Επειτα διεπέρασε και ήλθεν εναντίον των Αµµωνιτών. Εκεί όµως ευρήκεν ισχυράν δύναµιν στρατού και λαόν
πολυάριθµον µε αρχηγόν όλων αυτών τον Τιµόθεον.
Α Μακ. 5,7  και συνήψε προς αυτούς πολέµους πολλούς, και συνετρίβησαν πρό προσώπου αυτού, και επάταξεν αυτούς.
Α Μακ. 5,7     Συνήψε πολλάς µάχας εναντίον αυτών, εκείνοι εν τέλει συνετρίβησαν ενώπιόν του και αυτός τους κατέκοψε.
Α Μακ. 5,8  και προκατελάβετο την Ιαζήρ και τας θυγατέρας αυτής και ανέστρεψεν εις την Ιουδαίαν.
Α Μακ. 5,8    Κατέλαβεν επίσης την πάλιν Ιαζήρ και τας εξαρτωµένας από αυτήν, ως θυγατέρας της, κώµας και κατόπιν
επέστρεψεν εις την Ιουδαίαν.
Α Μακ. 5,9  Καί επισυνήχθησαν τα έθνη τα εν τή Γαδαάδ επί τον Ισραήλ τους όντας επί τοίς ορίοις αυτών τού εξάραι
αυτούς, και έφυγον εις Δάθεµα το οχύρωµα.
Α Μακ. 5,9    Τα άλλα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία ευρίσκοντο εις την περιοχήν Γαλαάδ, συνεκεντρώθησαν και
επετέθησαν εναντίον των Ισραηλιτών, οι οποίοι ευρίσκοντο έντος της χώρας των, δια να τους εξαφανίσουν. Οι Ιουδαίοι, οι
οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν Γαλαάδ, κατέφυγον εις ένα οχυρόν, την Δαθεµα.
Α Μακ. 5,10  και απέστειλαν γράµµατα προς Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού λέγοντες· επισυνηγµένα εστίν εφ ηµάς τα
έθνη τα κύκλω ηµών τού εξάραι ηµάς
Α Μακ. 5,10   Από εκεί έστειλαν επιστολάς προς τον Ιούδαν και τους αδελφούς του, προς τους οποίους έγραφαν· “τα
ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία ευρίσκονται γύρω µας, έχουν συγκεντρωθή εναντίον µας, δια να µας εξολοθρεύσουν.
Α Μακ. 5,11  και ετοιµάζονται ελθείν και προκαταλαβέσθαι το οχύρωµα, εις ό κατεφύγοµεν, και Τιµόθεος ηγείται της
δυνάµεως αυτών·
Α Μακ. 5,11   Ετοιµάζονται να έλθουν και να καταλάβουν το οχύρωµα, στο οποίον δια λόγους ασφαλείας κατεφύγαµεν. Ο
Τιµόθεος δε είναι αρχηγός αυτού του στρατού.
Α Μακ. 5,12  νύν ούν ελθών εξελού ηµάς εκ χειρός αυτών, ότι πέπτωκεν εξ ηµών πλήθος,
Α Μακ. 5,12   Τωρα, λοιπόν, έλα, δια να µας γλυτώσης από τα χέρια αυτών, διότι µέχρι σήµερον ένα πολύ πλήθος ιδικών
µας ανθρώπων έχει φονευθή.
Α Μακ. 5,13  και πάντες οι αδελφοί ηµών οι όντες εν τοίς Τωβίου τεθανάτωνται, και ηχµαλωτίκασι τας γυναίκας αυτών και



τα τέκνα και την αποσκευήν, και απώλεσαν εκεί ωσεί µίαν χιλιαρχίαν ανδρών.
Α Μακ. 5,13   Και όλοι οι αδελφοί µας, οι οποίοι ευρίσκονται εις την χώραν του Τωβίου, την Τωβ, εφονεύθησαν, αι δε
γυναίκες των έχουν απαχθή αιχµάλωτοι από τους εχθρούς µας, όπως επίσης και τα τέκνα των. Αι περιουσίαι των έχουν
λαφυραγωγηθή και έχασαν εκεί φονευθέντας χιλίους περίπου άνδρας”.
Α Μακ. 5,14  έτι αι επιστολαί ανεγινώσκοντο, και ιδού άγγελοι έτεροι παρεγένοντο εκ της Γαλιλαίας διερηχότες τα ιµάτια
απαγγέλλοντες κατά τα ρήµατα ταύτα λέγοντες
Α Μακ. 5,14   Ενώ ακόµη ανεγινώσκοντο αυταί αι επιστολαί, ιδού κατέφθασαν άλλοι αγγελιαφόροι από την Γαλιλαίαν µε
διερρηγµένα τα ιµάτιά των και οι οποίοι έφερον παροµοίας προς τας ανωτέρω δυσαρέστους ειδήσεις και έλεγαν·
Α Μακ. 5,15  επισυνήχθαι επ αυτούς εκ Πτολεµαΐδος και Τύρου και Σιδώνος και πάσης Γαλιλαίας αλλοφύλων τού
εξαναλώσαι ηµάς.
Α Μακ. 5,15   “Εχουν συγκεντρωθή από την Πτολεµαΐδα, την Τυρον, την Σιδώνα και από όλην την Γαλιλαίαν των
ειδωλολατρικών εθνών άνδρες πολεµισταί, δια να µας εξολοθρεύσουν”.
Α Μακ. 5,16  ως δε ήκουσεν Ιούδας και ο λαός τους λόγους τούτους, επισυνήχθη εκκλησία µεγάλη βουλεύσασθαι τι
ποιήσωσι τοίς αδελφοίς αυτών, τοίς ούσιν εν θλίψει και πολεµουµένοις υπ αυτών.
Α Μακ. 5,16   Οταν ο Ιούδας και ο Ισραηλιτικός λαός ήκουσαν τας ειδήσεις αυτάς, συνηθροίσθησαν εις µεγάλην
συγκέντρωσιν, δια να σκεφθούν και αποφασίσουν, τι πρέπει να κάµουν υπέρ των αδελφών των αυτών, οι οποίοι
ευρίσκοντο εις τόσον µεγάλην θλίψιν πολεµούµενοι από τους εχθρούς των.
Α Μακ. 5,17  και είπεν Ιούδας Σίµωνι τώ αδελφώ αυτού· επίλεξον σεαυτώ άνδρας και πορεύου και ρύσαι τους αδελφούς σου
τους εν τή Γαλιλαία· εγώ δε και Ιωνάθαν ο αδελφός µου πορευσόµεθα εις την Γαλααδίτιν.
Α Μακ. 5,17   Ο Ιούδας είπεν στον αδελφόν του τον Σιµωνα· “διάλεξε και πάρε υπό την αρχηγίαν σου εκλεκτούς πολεµιστάς
άνδρας και πήγαινε να γλυτώσης τους αδελφούς σου, που ευρίσκονται εις την Γαλιλαίαν. Εγώ δε και ο Ιωνάθαν ο αδελφός
µου θα µεταβώµεν εις την χώραν Γαλαάδ”.
Α Μακ. 5,18  και κατέλιπεν Ιώσηφον τον τού Ζαχαρίου και Αζαρίαν ηγουµένους τού λαού µετά των επιλοίπων της
δυνάµεως εν τή Ιουδαία εις τήρησιν
Α Μακ. 5,18   Αφήκε δε ο Ιούδας τον Ιώσηφον, υιόν του Ζαχαρίου, και τον Αζαρίαν αρχηγούς του λαού, ίνα µε την
υπόλοιπον στρατιωτικήν δύναµιν περιφρουρούν την Ιουδαίαν από ενδεχοµένας επιθέσεις των εχθρών.
Α Μακ. 5,19  και ενετείλατο αυτοίς λέγων· πρόστητε τού λαού τούτου και µη συνάψητε πόλεµον προς τα έθνη έως τού
επιστρέψαι ηµάς.
Α Μακ. 5,19   Τους έδωσε δε και αυτήν την εντολήν και είπε· “Θα είσθε οι αρχηγοί του λαού τούτου. Προσέχετε όµως να µη
κινήσετε πόλεµον εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών, µέχρις ότου επιστρέψωµεν ηµείς”.
Α Μακ. 5,20  και εµερίσθησαν Σίµωνι άνδρες τρισχίλιοι τού πορευθήναι εις την Γαλιλαίαν, Ιούδα δε άνδρες οκτακισχίλιοι
εις την Γαλααδίτιν.
Α Μακ. 5,20  Διεµοιράσθη δε η στρατιωτική δύναµις των ανδρών και εις µεν τον Σιµωνα εδόθησαν τρεις χιλιάδες άνδρες,
δια να µεταβή εις την Γαλιλαίαν, εις δε τον Ιούδαν εδόθησαν οκτώ χιλιάδες άνδρες, δια να εκστρατευση εις την χώραν
Γαλαάδ.
Α Μακ. 5,21  και επορεύθη Σίµων εις την Γαλιλαίαν και συνήψε πολέµους πολλούς προς τα έθνη, και συνετρίβη τα έθνη από
προσώπου αυτού,
Α Μακ. 5,21   Ο Σιµων εβάδισεν εναντίον της Γαλιλαίας, έκαµε πολλούς πολέµους εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών, τα
δε ειδωλολατρικά έθνη συνετρίβησαν ενώπιόν του.
Α Μακ. 5,22  και εδίωξεν αυτούς έως της πύλης Πτολεµαΐδος. και έπεσον εκ των εθνών εις τρισχιλίους άνδρας, και έλαβε τα
σκύλα αυτών.
Α Μακ. 5,22  Ο Σιµων τους κατεδίωξεν έως εις τας πύλας της Πτολεµαΐδος. Επεσαν δε από τα ειδωλολατρικά έθνη τρεις
περίπου χιλιάδες άνδρες και επήρε τα λάφυρα αυτών.
Α Μακ. 5,23  και παρέλαβε τους εν τή Γαλιλαία και εν Αρβάττοις σύν ταίς γυναιξί και τοίς τέκνοις και πάντα, όσα ήν αυτοίς,
και ήγαγεν εις την Ιουδαίαν µετ ευφροσύνης µεγάλης.
Α Μακ. 5,23  Ο δε Σιµων επήρε τους Ιουδαίους, που ευρίσκοντο εις την Γαλιλαίαν και εις Αρβαττα, µαζή µε τας γυναίκας και
τα τέκνα των και µε όλα τα υπάρχοντά των, και τους έφερεν εις την Ιουδαίαν µε µεγάλην χαράν και αγαλλίασιν.
Α Μακ. 5,24  και Ιούδας ο Μακκαβαίος και Ιωνάθαν ο αδελφός αυτού διέβησαν τον Ιορδάνην και επορεύθησαν οδόν τριών
ηµερών εν τή ερήµω.
Α Μακ. 5,24  Εν τω µεταξύ και ο Ιούδας ο Μακκαβαίος µαζή µε τον αδελφόν του τον Ιωνάθαν διεπέρασαν τον Ιορδάνην
ποταµόν και επορεύθησαν εις κάποιαν έρηµον, δρόµον τριών ηµέρων.
Α Μακ. 5,25  και συνήντησαν τοίς Ναβαταίοις, και απήντησαν αυτοίς ειρηνικώς και διηγήσαντο αυτοίς άπαντα τα
συµβάντα τοίς αδελφοίς αυτών εν τή Γαλααδίτιδι.
Α Μακ. 5,25  Εκεί συνήντησαν τους Ναβαταίους, οι οποίοι τους υπεδέχθησαν ειρηνικώς, και διηγήθησαν εις αυτούς όλα τα
γεγονότα, τα οποία συνέβησαν στους αδελφούς των εις την χώραν Γαλαάδ·
Α Μακ. 5,26  και ότι πολλοί εξ αυτών συνειληµµένοι εισίν εις Βόσορα και Βοσόρ, εν Αλέµοις, Χασφώρ, Μακέδ και Καρναΐν,
πάσαι αι πόλεις αύται οχυραί και µεγάλαι·
Α Μακ. 5,26  και ότι πολλοί από αυτούς είναι κλεισµένοι εις Βοσορρα και Βοσόρ, εις Αλέµους, Χασφώρ, Μακέδ και Καρναΐν.
Αυταί ήσαν πόλεις µεγάλαι και οχυραί.
Α Μακ. 5,27  και εν ταίς λοιπαίς πόλεσι της Γαλααδίτιδός εισι συνειληµµένοι και εις αύριον τάσσονται παρεµβάλλειν επί τα
οχυρώµατα και καταλαβέσθαι και εξάραι πάντας τούτους εν ηµέρα µια.
Α Μακ. 5,27  “Και εις τας άλλας πόλεις της χώρας Γαλαάδ είναι κλεισµένοι Ιουδαίοι, οι δε εχθροί των ετοιµάζονται να
κτυπήσουν αύριον τας οχυράς αυτάς πόλεις, να τας καταλάβουν και να εξολοθρεύσουν όλους αυτούς, οι οποίοι
ευρίσκονται εις τας πόλεις αυτάς εις µίαν και µόνην ηµέραν”.
Α Μακ. 5,28  και απέστρεψεν Ιούδας και η παρεµβολή αυτού οδόν εις την έρηµον Βόσορα άφνω· και κατελάβετο την πόλιν
και απέκτεινε πάν αρσενικόν εν στόµατι ροµφαίας και έλαβε πάντα τα σκύλα αυτών και ενέπρησεν αυτήν πυρί.
Α Μακ. 5,28  Κατόπιν των πληροφοριών αυτών ο Ιούδας και ο στρατός του ήλλαξαν κατεύθυνσιν, εστράφησαν προς την



έρηµον και ενεφανίσθησαν αιφνιδίως εµπρός εις Βοσορα . Κατέλαβον την πόλιν και επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας όλα τα
αρσενικά, επήραν όλα τα λάφυρα των κατοίκων της πόλεως και παρέδωσαν στο πυρ την πόλιν.
Α Μακ. 5,29  και απήρεν εκείθεν νυκτός, και επορεύετο έως επί το οχύρωµα·
Α Μακ. 5,29  Από εκεί εν καιρώ νυκτός ανεχώρησεν ο Ιούδας και εβάδισε προς το οχυρόν το λεγόµενον Δαθεµα.
Α Μακ. 5,30  και εγένετο εωθινή ήραν τους οφθαλµούς αυτών και ιδού λαός πολύς, ού ουκ ήν αριθµός, αίροντες κλίµακας
και µηχανάς καταλαβέσθαι το οχύρωµα και επολέµουν αυτούς.
Α Μακ. 5,30  Κατά την πρωΐαν εσήκωσαν τα µάτια των οι στρατιώται του Ιούδα του Μακκαβαίου και είδαν πολύν εχθρικόν
στρατόν, του οποίου δεν ήτο δυνατόν να υπολογισθή ο αριθµός. Αυτοί, λοιπόν, έφεραν κλίµακας και πολιορκητικάς
µηχανάς και επεχείρουν να καταλάβουν το οχυρωµα . Επολεµούσαν εναντίον των Ιουδαίων, που ήσαν κλεισµένοι εις αυτό.
Α Μακ. 5,31  και είδεν Ιούδας ότι ήρκται ο πόλεµος και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις τον ουρανόν σάλπιγξι και φωνή
µεγάλη,
Α Μακ. 5,31   Οταν ο Ιούδας ο Μακκαβαίος είδεν ότι είχεν αρχίσει η µάχη και ότι η κραυγή των Ιουδαίων, που ευρίσκοντο
στο οχύρωµα, ήτο τόσον µεγάλη, ώστε µαζή µε τον ήχον των σαλπίγγων έφθαναν έως στον ουρανόν,
Α Μακ. 5,32  και είπε τοίς ανδράσι της δυνάµεως· πολεµήσατε σήµερον υπέρ των αδελφών υµών.
Α Μακ. 5,32  είπεν στους άνδρας της δυνάµεώς του “πολεµήσατε σήµερον υπέρ των αδελφών µας”.
Α Μακ. 5,33  και εξήλθεν εν τρισίν αρχαίς εξόπισθεν αυτών, και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι και εβόησαν εν προσευχή.
Α Μακ. 5,33  Ο Ιούδας ο Μακκαβαίος επροχώρησε µε τα τρία σώµατα του στρατού του όπισθεν από τους εχθρούς. Κατόπιν
οι Ιουδαίοι εσάλπισαν µε τας σάλπιγγάς των και προσηυχήθησαν µε φωνήν µεγάλην προς τον Θεόν.
Α Μακ. 5,34  και επέγνω η παρεµβολή Τιµοθέου ότι Μακκαβαίός εστι, και έφυγον από προσώπου αυτού, και επάταξεν
αυτούς πληγήν µεγάλην, και έπεσον εξ αυτών εν εκείνη τή ηµέρα εις οκτακισχιλίους άνδρας.
Α Μακ. 5,34  Αµέσως δε µόλις ο στρατός του Τιµοθέου αντελήφθη, ότι ο Ιούδας ο Μακκαβαίος είναι ο πολεµών αυτούς,
κατελήφθησαν από φόβον και έφυγον από εµπρός του. Ο δε Ιούδας ο Μακκαβαίος µε τους στρατιώτας του επέφερεν
µεγάλην φθοράν εις αυτούς. Επεσαν από αυτούς κατ' εκείνην την ηµέραν οκτώ χιλιάδες άνδρες.
Α Μακ. 5,35  και απέκλινεν εις Μααφά και επολέµησεν αυτήν και προκατελάβετο αυτήν και απέκτεινε πάν αρσενικόν
αυτής και έλαβε τα σκύλα αυτής και ενέπρησεν αυτήν πυρί.
Α Μακ. 5,35  Από εκεί ο Ιούδας εστράφη και επορεύθη εις Μααφά, επολέµησε την πόλιν, την κατέλαβε και εφόνευσεν όλα τα
αρσενικά αυτής, επήρε τα λάφυρά της και την παρέδωσεν στο πυρ.
Α Μακ. 5,36  εκείθεν απήρε και προκατελάβετο την Χασφών, Μακέδ, Βοσόρ και τας λοιπάς πόλεις της Γαλααδίτιδος.
Α Μακ. 5,36  Από εκεί ανεχώρησε και κατέλαβε την Χασφών, την Μακέδ, την Βοσόρ και όλας τας άλλας πόλεις της χώρας
Γαλαάδ.
Α Μακ. 5,37  µετά δε τα ρήµατα ταύτα συνήγαγε Τιµόθεος παρεµβολήν άλλην και παρενέβαλε κατά πρόσωπον αφών εκ
πέραν τού χειµάρου.
Α Μακ. 5,37  Επειτα από όλα αυτά τα γεγονότα ο Τιµόθεος συνεκέντρωσε νέαν στρατιωτικήν δύναµιν και εστρατοπέδευσεν
απέναντι της Ραφών, πέραν από κάποιον χείµαρρον.
Α Μακ. 5,38  και απέστειλεν Ιούδας κατασκοπεύσαι την παρεµβολήν, και απήγγειλαν αυτώ λέγοντες· επισυνηγµένα εισί
προς αυτούς πάντα τα έθνη τα κύκλω ηµών, δύναµις πολλή σφόδρα·
Α Μακ. 5,38  Ο Ιούδας έστειλε µερικούς άνδρας, δια να κατασκοπεύσουν τα του στρατεύµατος και τον πληροφορήσουν
σχετικώς. Εκείνοι οι άνδρες επέστρεψαν και του ανήγγειλαν τα εξής λέγοντες· “όλα τα γύρω από ηµάς ειδωλολατρικά έθνη
έχουν συγκεντωθή εναντίον µας σχηµατίσαντα µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν.
Α Μακ. 5,39 και Άραβας µεµίσθωνται εις βοήθειαν αυτοίς και παρενέβαλον πέραν τού χειµάρου έτοιµοι τού ελθείν επί σε εις
πόλεµον. και επορεύθη Ιούδας εις συνάντησιν αυτών.
Α Μακ. 5,39  Εχουν µάλιστα πάρει ως µισθοφόρους Αραβας, δια να τους βοηθήσουν και είναι στρατοπεδευµένοι πέραν από
τον χείµαρρον, έτοιµοι να έλθουν εναντίον σου εις πολεµικήν σύρραξιν”. Ο Ιούδας εξήλθε προς πόλεµον εναντίον των.
Α Μακ. 5,40  και είπε Τιµόθεος τοίς άρχουσι της δυνάµεως αυτού εν τώ εγγίζειν Ιούδαν και την παρεµβολήν αυτού επί τον
χειµάρουν τού ύδατος· εάν διαβή προς ηµάς πρότερος, ου δυνησόµεθα υποστήναι αυτόν, ότι δυνάµενος δυνήσεται προς
ηµάς·
Α Μακ. 5,40  Είπε τότε ο Τιµόθεος προς τους αρχηγούς της στρατιωτικής του δυνάµεως, “όταν ο Ιούδας µε την
στρατιωτικήν του δύναµιν πλησιάση εις τον χείµαρρον, εάν µεν διαπεράση προς ηµάς πρώτος, δεν θα ηµπορέσωµεν να
υποµείνωµεν την επίθεσίν του, διότι, ισχυρός, καθώς είναι, θα υπερισχύση ασφαλώς εναντίον µας.
Α Μακ. 5,41  εάν δε δειλωθή και παρεµβάλη πέραν τού ποταµού, διαπεράσοµεν προς αυτόν και δυνησόµεθα προς αυτόν.
Α Μακ. 5,41   Εάν όµως δειλιάση, µείνη και παραταχθή πέραν από τον χείµαρρον, θα διαβώµεν ηµείς προς αυτόν και
ασφαλώς θα υπερισχύσωµεν εναντίον του”.
Α Μακ. 5,42  ως δε ήγγισεν Ιούδας επί τον χειµάρουν τού ύδατος, έστησε τους γραµµατείς τού λαού επί τού χειµάρου και
ενετείλατο αυτοίς λέγων· µη αφήτε πάντα άνθρωπον παρεµβαλείν, αλλ ερχέσθωσαν πάντες εις τον πόλεµον.
Α Μακ. 5,42  Ο Ιούδας, όταν έφθασεν εις την κοίτην του χειµάρρου, ετοποθέτησε κατά διαστήµατα πλησίον της όχθης τους
γραµµατείς του στρατού και τους διέταξε λέγων· “µη αφήσετε κανένα στρατιώτην να αποθέση τον οπλισµόν του και
στρατοπεδεύση, αλλά όλοι ας έλθουν έτοιµοι προς πόλεµον”.
Α Μακ. 5,43  και διεπέρασεν επ αυτούς πρότερος και πάς ο λαός όπισθεν αυτού, και συνετρίβησαν πρό προσώπου αυτού
πάντα τα έθνη και έριψαν τα όπλα αυτών και έφυγον εις το τέµενος εν Καρναΐν.
Α Μακ. 5,43  Διεπέρασε δε πρώτος ο Ιούδας τον ποταµόν βαδίζων εναντίον του εχθρού. Ολος δε ο στρατός τον ακολουθούσε.
Κατά την µάχην συνετρίβησαν ενώπιόν του όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, έρριψαν κατά γης τα όπλα των και πανικόβλητα
κατέφυγαν στον ειδωλολατρικόν ναόν εις Καρναΐν.
Α Μακ. 5,44  και προκατελάβοντο την πόλιν και το τέµενος ενεπύρισαν εν πυρί σύν πάσι τοίς εν αυτώ· και ετροπώθη η
Καρναΐν, και ουκ εδύναντο έτι υποστήναι κατά πρόσωπον Ιούδα.
Α Μακ. 5,44  Οι Ιουδαίοι κατέλαβαν την πόλιν αυτήν, παρέδωκαν στο πυρ τον ναόν µε όλους εκείνους, οι οποίοι ευρίσκοντο
έντος αυτού. Ετσι η Καρναΐν κατετροπώθη και εξηυτελίσθη και δεν ηµπόρεσε να αντισταθή ενώπιον του Ιούδα.
Α Μακ. 5,45  και συνήγαγεν Ιούδας πάντα Ισραήλ τους εν τή Γαλααδίτιδι από µικρού έως µεγάλου και τας γυναίκας αυτών



και τα τέκνα αυτών και την αποσκευήν, παρεµβολήν µεγάλην σφόδρα, ελθείν εις γήν Ιούδα.
Α Μακ. 5,45  Επειτα συνεκέντρωσεν ο Ιούδας όλους τους Ισραηλίτας, που ευρίσκοντο εις την χώραν Γαλαάδ, από µικρού
µέχρι µεγάλου, και τας γυναίκας των και τα παιδιά των και την περιουσίαν των, πλήθος µεγάλο λαού, δια να οδηγήση
όλους αυτούς εις την χώραν της Ιουδαίας.
Α Μακ. 5,46  και ήλθον έως Εφρών, και αύτη η πόλις µεγάλη επί της εισόδου οχυρά σφόδρα, ουκ ήν εκκλίναι απ αυτής
δεξιάν ή αριστεράν, αλλ ή διά µέσου αυτής πορεύεσθαι·
Α Μακ. 5,46  Οι Ιουδαίοι έφθασαν εις την Εφρών, πόλιν µεγάλην και καλώς ωχυρωµένην, η οποία ευρίσκετο εις την είσοδον
της χώρας των. Δεν ηµπορούσε δε κανείς να παρεκκλίνη δεξιά η αριστερά από αυτήν, δια να εισέλθη εις την χώραν, αλλ'
ήτο υποχρεωµένος να βαδίση δια µέσου αυτής.
Α Μακ. 5,47  και απέκλεισαν αυτούς οι εκ της πόλεως και ενέφραξαν τας πύλας λίθοις.
Α Μακ. 5,47  Οι κάτοικοι της πόλεως αυτής ηρνήθησαν να επιτρέψουν δίοδον στους Ιουδαίους, έφραξαν δε και τας πύλας
της πόλεώς των µε λίθους.
Α Μακ. 5,48  και απέστειλε προς αυτούς Ιούδας λόγοις ειρηνικοίς λέγων· διελευσόµεθα διά της γής σου τού απελθείν εις την
γήν ηµών, και ουδείς κακοποιήσει υµάς, πλήν τοίς ποσί παρελευσόµεθα· και ουκ ηβούλοντο ανοίξαι αυτώ.
Α Μακ. 5,48  Ο Ιούδας απέστειλε προς αυτούς αγγελιαφόρους µε ειρηνικάς προτάσεις ειπών· “ηµείς θα διέλθωµεν απλώς
δια µέσου της χώρας σας, δια να µεταβώµεν εις την πατρίδα µας. Κανείς δεν θα σας βλάψη ούτε επ' ελάχιστον. Ζητούµεν
απλώς να περάσωµεν πεζή δια µέσου της πόλεως σας”. Οι κάτοικοι όµως δεν ηθέλησαν να ανοίξουν εις αυτόν τας πύλας.
Α Μακ. 5,49  και επέταξεν Ιούδας κηρύξαι εν τή παρεµβολή τού παρεµβαλείν έκαστον εν ώ εστι τόπω·
Α Μακ. 5,49  Τοτε ο Ιούδας διέταξε να κοινοποιήσουν στο στρατόπεδον την διαταγήν του, όπως καταλάβη ο κάθε
στρατιώτης την θέσιν όπου ευρίσκεται, έτοιµος προς µάχην.
Α Μακ. 5,50  και παρενέβαλον οι άνδρες της δυνάµεως, και επολέµησαν την πόλιν όλην την ηµέραν εκείνην και όλην την
νύκτα, και παρεδόθη η πόλις εν χερσίν αυτού.
Α Μακ. 5,50  Οι άνδρες του στρατού του επήραν τας θέσεις των και επολέµησαν την πόλιν καθ' όλην την ηµέραν εκείνην
και όλην την νύκτα. Τέλος η πόλις παρεδόθη εις τα χέρια των.
Α Μακ. 5,51  και απώλεσε πάν αρσενικόν εν στόµατι ροµφαίας και εξερίζωσεν αυτήν και έλαβε τα σκύλα αυτής και διήλθε
διά της πόλεως επάνω των απεκταµµένων.
Α Μακ. 5,51   Ο Ιούδας διέταξε και επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας όλα τα αρσενικά, εξερρίζωσεν από τα θεµέλιά της την
πόλιν, επήρε τα λάφυρά της και επέρασε δια µέσου της πόλεως, πατών επάνω εις τα πτώµατα των φονευθέντων.
Α Μακ. 5,52  και διέβησαν τον Ιορδάνην εις το πεδίον το µέγα κατά πρόσωπον Βαιθσάν.
Α Μακ. 5,52  Προχωρούντες επέρασαν τον Ιορδάνην ποταµόν, έφθασαν εις την µεγάλην πεδιάδα, η οποία ευρίσκετο εµπρός
από την Βαιθσάν.
Α Μακ. 5,53  και ήν Ιούδας επισυνάγων τους εσχατίζοντας και παρακαλών τον λαόν κατά πάσαν την οδόν, έως ού ήλθον
εις γήν Ιούδα.
Α Μακ. 5,53  Ο Ιούδας ήτο εις την οπισθοφυλακήν περιµαζεύων τους βραδυπορούντας Ιουδαίους και ενισχύων τον λαόν
ηθικώς καθ' όλην την πορείαν του, µέχρις ότου έφθασαν εις την χώραν της Ιουδαίας.
Α Μακ. 5,54  και ανέβησαν εις το όρος Σιών εν ευφροσύνη και χαρά και προσήγαγον ολοκαυτώµατα, ότι ουκ έπεσεν εξ
αυτών ουθείς έως τού επιστρέψαι εν ειρήνη.
Α Μακ. 5,54  Εισήλθον εις την Ιερουσαλήµ, ανέβησαν στο όρος Σιών µε µεγάλην αγαλλίασιν και χαράν και προσέφεραν
ολοκαυτώµατα, ευχαριστούντες τον Θεόν, διότι κανείς από αυτούς δεν έπεσε κατά την εκστρατείαν αυτήν, αλλά όλοι
επανήλθαν σώοι.
Α Μακ. 5,55  Καί εν ταίς ηµέραις, αίς ήν Ιούδας και Ιωνάθαν εν τή Γαλαάδ και Σίµων ο αδελφός αυτού εν τή Γαλιλαία κατά
πρόσωπον Πτολεµαΐδος,
Α Μακ. 5,55  Κατά το διάστηµα όµως, κατά το οποίον ευρίσκοντο ο µεν Ιούδας και ο Ιωνάθαν εις την Γαλαάδ, ο δε αδελφός
των ο Σιµων εις την Γαλιλαίαν πλησίον της Πτολεµαΐδος,
Α Μακ. 5,56  ήκουσεν Ιωσήφ ο τού Ζαχαρίου και Αζαρίας άρχοντες της δυνάµεως των ανδραγαθιών και τού πολέµου, οία
εποίησαν,
Α Μακ. 5,56  επληροφορήθησαν ο Ιωσήφ ο υιός του Ζαχαρίου και ο Αζαρίας οι αρχηγοί της στρατιωτικής δυνάµεως της εν
Ιερουσαλήµ, επληροφορήθησαν τα ανδραγαθήµατα, τα οποία έκαµαν οι αδελφοί Μακκαβαίοι και τους νικηφόρους
πολέµους, τους οποίους συνήψαν,
Α Μακ. 5,57  και είπε· ποιήσωµεν και αυτοί εαυτοίς όνοµα και πορευθώµεν πολεµήσαι προς τα έθνη τα κύκλω ηµών.
Α Μακ. 5,57  και είπαν µε µαταιοδοξίαν· “ας καταστήσωµεν και ηµείς το όνοµα µας ένδοξον και προς τούτο ας εξέλθωµεν
να πολεµήσωµεν τα γύρω µας ειδωλολατρικά έθνη”.
Α Μακ. 5,58  και παρήγγειλαν τοίς από της δυνάµεως της µετ αυτών, και επορεύθησαν επί Ιάµνειαν.
Α Μακ. 5,58  Εδωσαν, λοιπόν, διαταγάς στους άνδρας του στρατού των, που ευρίσκετο µαζή των, και εβάδισαν εναντίον της
Ιαµνείας.
Α Μακ. 5,59  και εξήλθε Γοργίας εκ της πόλεως και οι άνδρες αυτού εις συνάντησιν αυτοίς εις πόλεµον.
Α Μακ. 5,59  Ο Γοργίας εβγήκεν από την πόλιν και οι στρατιώται αυτού, δια να αποκρούσουν τους Ιουδαίους.
Α Μακ. 5,60  και ετροπώθη Ιώσηφος και Αζαρίας, και εδιώχθησαν έως των ορίων της Ιουδαίας, και έπεσον εν τή ηµέρα
εκείνη εκ τού λαού τού Ισραήλ εις δισχιλίους άνδρας.
Α Μακ. 5,60  Κατά την πολεµικήν σύρραξιν ο Ιώσηφος και ο Αζαρίας ενικήθησαν και κατεδιώχθησαν από τους εχθρούς
έως εις τα όρια της Ιουδαίας, έπεσαν δε κατά την ηµέραν εκείνην από τον στρατόν του Ισραήλ δύο χιλιάδες άνδρες.
Α Μακ. 5,61  και εγενήθη τροπή µεγάλη εν τώ λαώ Ισραήλ, ότι ουκ ήκουσαν Ιούδα και των αδελφών αυτού, οιόµενοι
ανδραγαθήσαι·
Α Μακ. 5,61   Εγινε δε η µεγάλη αυτή φθορά στον ισραηλιτικόν λαόν, διότι ο Ιώσηφος και ο Αζαρίας δεν υπήκουσαν στον
Ιούδαν και τους αδελφούς του, νοµίζοντες ότι και αυτοί είναι εις θέσιν να ανδραγαθήσουν.
Α Μακ. 5,62  αυτοί δε ουκ ήσαν εκ τού σπέρµατος των ανδρών εκείνων, οίς εδόθη σωτηρία Ισραήλ διά χειρός αυτών.
Α Μακ. 5,62  Ελησµόνησαν όµως, ότι αυτοί δεν ήσαν από την οικογένειαν των ανδρών εκείνων, στους οποίους εδόθη παρά



του Θεού η δύναµις να σώσουν µε τα χέρια των τον Ισραηλιτικόν λαόν.
Α Μακ. 5,63  και ο ανήρ Ιούδας και οι αδελφοί αυτού εδοξάσθησαν σφόδρα εναντίον παντός Ισραήλ και των εθνών πάντων,
ού ηκούετο το όνοµα αυτών·
Α Μακ. 5,63  Ο ευγενής όµως Ιούδας και οι αδελφοί του εδοξάσθησαν πάρα πολύ ενώπιον του Ισραηλιτικού λαού και
ενώπιον ακόµη των ειδωλολατρικών εθνών, παντού, όπου έφθανεν η φήµη του ονόµατός των.
Α Μακ. 5,64  και επισυνήγοντο προς αυτούς ευφηµούντες.
Α Μακ. 5,64  Οι Ισραηλίται συνεκεντρώνοντο γύρω των επαινούντες και τιµώντες αυτούς δια τα κατορθώµατά των.
Α Μακ. 5,65  και εξήλθεν Ιούδας και οι αδελφοί αυτού και επολέµουν τους υιούς Ησαύ εν τή γη προς νότον και επάταξε την
Χεβρών και τας θυγατέρας αυτής και καθείλε το οχύρωµα αυτής και τους πύργους αυτής ενέπρησε κυκλόθεν.
Α Μακ. 5,65  Κατόπιν ο Ιούδας και οι αδελφοί αυτού εξήλθον εις νέαν εκστρατείαν και επολεµούσαν τους Ιδουµαίους,
απογόνους του Ησαύ, εις την χώραν των προς νότον. Εκτύπησε την Χεβρών και τας πόλεις τας εξαρτωµένας από αυτήν,
κατέστρεψε τα οχυρωµατικά της έργα και παρέδωσεν στο πυρ τους γύρω επάνω εις τα τείχη της πύργους.
Α Μακ. 5,66  και απήρε τού πορευθήναι εις γήν αλλοφύλων. και διεπορεύετο την Σαµάρειαν.
Α Μακ. 5,66  Από εκεί επήρεν ο Ιούδας τον στρατόν του και εβάδισεν εις την χώραν των Φιλισταίων διερχόµενος δια µέσου
της Σαµαρείας.
Α Μακ. 5,67  εν τή ηµέρα εκείνη έπεσον ιερείς εν πολέµω βουλόµενοι ανδραγαθήσαι εν τώ αυτούς εξελθείν εις πόλεµον
αβουλεύτως.
Α Μακ. 5,67  Την ηµέραν εκείνην έπεσαν νεκροί κατά την µάχην και µερικοί ιερείς, οι οποίοι ηθέλησαν να ανδραγαθήσουν
και ασυνέτως εξήλθον και έλαβαν µέρος στον πόλεµον.
Α Μακ. 5,68  και εξέκλινεν Ιούδας εις Άζωτον γήν αλλοφύλων, και καθείλε τους βωµούς αυτών και τα γλυπτά των θεών
αυτών κατέκαυσε πυρί και εσκύλευσε τα σκύλα των πόλεων και επέστρεψεν εις την γήν Ιούδα.
Α Μακ. 5,68  Ακολούθως ο Ιούδας κατηυθύνθη προς την Αζωτον, πόλιν των Φιλισταίων. Οταν έφθασεν εκεί, εκρήµνισε
τους ειδωλικούς βωµούς των, τα δε είδωλά των παρέδωσεν εις την φωτιάν. Επήρε πολλά λάφυρα από τας πόλεις και
επέστρεψεν έπειτα εις την χώραν της Ιουδαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Μακ. 6,1  Καί ο βασιλεύς Αντίοχος διεπορεύετο τας επάνω χώρας και ήκουσεν ότι εστίν Ελυµαΐς εν τή Περσίδι πόλις
ένδοξος πλούτω αργυρίω τε και χρυσίω·
Α Μακ. 6,1     Εν τω µεταξύ ο βασιλεύς Αντίοχος βαδίζων εις την Περσίαν, επέρασε τας ορεινάς επαρχίας και επληροφορήθη,
ότι υπάρχει εις την Περσίαν µία πόλις ονόµατι Ελυµαΐς, η οποία είναι ονοµαστή δια τον πολύν αυτής πλούτον εις χρυσόν
και εις άργυρον·
Α Μακ. 6,2  και το ιερόν το εν αυτή πλούσιον σφόδρα, και εκεί καλύµµατα χρυσά και θώρακες και όπλα, ά κατέλιπεν εκεί
Αλέξανδρος ο Φιλίππου βασιλεύς ο Μακεδών, ός εβασίλευσε πρώτος εν τοίς Έλλησι.
Α Μακ. 6,2    ότι ο ναός της πόλεως αυτής ήτο πολύ πλούσιος και ότι υπήρχον εκεί όπλα χρυσά και θώρακες και αλλά
πολύτιµα όπλα, τα οποία είχεν αφήσει εκεί ο βασιλεύς Αλέξανδρος ο Μακεδών, ο υιός του Φιλίππου, ο οποίος πρώτος είχε
βασιλεύσει επί όλων των Ελλήνων.
Α Μακ. 6,3  και ήλθε και εζήτει καταλαβέσθαι την πόλιν και προνοµεύσαι αυτήν, και ουκ ηδυνάσθη, ότι εγνώσθη ο λόγος
τοίς εκ της πόλεως,
Α Μακ. 6,3    Μετέβη λοιπόν εκεί και επιχειρούσε να καταλάβη την πόλιν, δια να την λεηλατήση, αλλά δεν ηµπόρεσε, διότι
έγινε γνωστόν το σχέδιόν του στους κατοίκους.
Α Μακ. 6,4  και αντέστησαν αυτώ εις πόλεµον, και έφυγε και απήρεν εκείθεν µετά λύπης µεγάλης αποστρέψαι εις
Βαβυλώνα.
Α Μακ. 6,4    Εκείνοι εξήλθαν εις πόλεµον εναντίον του, αντεστάθησαν µε γενναιότητα, ο δε Αντίοχος ετράπη εις φυγήν και
µετά µεγάλης του λύπης απεχώρησεν από εκεί, δια να στραφή προς την Βαβυλώνα.
Α Μακ. 6,5  και ήλθεν απαγγέλλων τις αυτώ εις την Περσίδα ότι τετρόπωνται αι παρεµβολαί αι πορευθείσαι εις γήν Ιούδα,
Α Μακ. 6,5    Οταν ευρίσκετο εις την Περσίαν, ήλθε προς αυτόν ένας αγγελιαφόρος και του ανήγγειλεν, ότι τα στρατεύµατά
του, τα οποία είχαν βαδίσει εναντίον της Ιουδαίας κατετροπώθησαν.
Α Μακ. 6,6  και επορεύθη Λυσίας δυνάµει ισχυρά εν πρώτοις και ενετράπη από προσώπου αυτών, και επίσχυσαν όπλοις και
δυνάµει και σκύλοις πολλοίς, οίς έλαβον από των παρεµβολών, ών εξέκοψαν,
Α Μακ. 6,6    Του ανήγγειλεν, ότι ο Λυσίας, ο οποίος πρώτος είχε βαδίσει µε ισχυρόν στρατόν εναντίον των Ιουδαίων,
κατετροπώθη από αυτούς, οι δε Ιουδαίοι ενίσχυσαν την δύναµίν των µε όπλα και στρατιώτας και µε πολλά λάφυρα, τα
οποία επήραν από τους Συρους στρατιώτας, που είχαν κατακόψει.
Α Μακ. 6,7  και καθείλον το βδέλυγµα, ό ωκοδόµησεν επί το θυσιαστήριον το εν Ιερουσαλήµ, και το αγίασµα καθώς το
πρότερον εκύκλωσαν τείχεσιν υψηλοίς και την Βαιθσούραν πόλιν αυτού.
Α Μακ. 6,7    Του ανήγγειλαν επίσης ότι οι Ιουδαίοι εκρήµνισαν τον βδελυρόν ειδωλολατρικόν βωµόν, τον οποίον ο
Αντίοχος είχε κτίσει επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων εις Ιερουσαλήµ. Και ότι επίσης περιετείχισαν µε υψηλά
οχυρά τείχη τον ναόν των και τον κατέστησαν οχυρόν, όπως ήτο τον παλαιότερον καιρόν. Το αυτό έκαµαν και δια µίαν
ιδικήν του πόλιν, την Βαιθσούραν.
Α Μακ. 6,8  και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους τούτους , εθαµβήθη και εσαλεύθη σφόδρα και έπεσεν επί την
κοίτην και ενέπεσεν εις αρωστίαν από της λύπης, ότι ουκ εγένετο αυτώ καθώς ενεθυµείτο.
Α Μακ. 6,8    Οταν ο βασιλεύς ήκουσε τας πληροφορίας αυτάς, εκυριεύθη από οδυνηράν κατάπληξιν και περιέπεσεν εις
µεγάλην ταραχήν. Ερρίφθη εις την κλίνην του και ησθένησε βαρέως από την πολλήν του λύπην, επειδή τα πράγµατα δεν
έγιναν, όπως αυτός επιθυµούσε.
Α Μακ. 6,9  και ήν εκεί ηµέρας πλείους, ότι ανεκαινίσθη επ αυτόν λύπη µεγάλη, και ελογίσατο ότι αποθνήσκει.
Α Μακ. 6,9    Εµεινε κλινήρης εκεί επί πολλάς ηµέρας βυθιζόµενος ολονέν και περισσότερον εις µεγαλυτέραν µελαγχολίαν.
Οταν αντελήφθη ότι επρόκειτο µετ' ολίγον να αποθάνη,
Α Μακ. 6,10  και εκάλεσε πάντας τους φίλους αυτού και είπε προς αυτούς· αφίσταται ο ύπνος από των οφθαλµών µου, και



συµπέπτωκα τή καρδία από της µερίµνης,
Α Μακ. 6,10  προσεκάλεσεν όλους τους φίλους του και τους είπε· “Ο ύπνος έχει πλέον φύγει από τα µάτια µου, η καρδιά µου
έχει διαβρωθή από την µεγάλην λύπην.
Α Μακ. 6,11  και είπα τή καρδία µου· έως τίνος θλίψεως ήλθον και κλύδωνος µεγάλου, εν ώ νύν ειµι; ότι χρηστός και
αγαπώµενος ήµην εν τή εξουσία µου,
Α Μακ. 6,11   Εσκέφθην µόνος µου και είπα· Εις πόσον µεγάλον βαθµόν θλίψεως έχω περιέλθει; Εις ποίαν φοβεράν τρικυµίαν
ταραχής περιδινούµαι; Εγώ ο οποίος, όταν εβασίλευα, ήµην τόσον καλός και αγαπώµενος.
Α Μακ. 6,12  νύν δε µιµνήσκοµαι των κακών, ών εποίησα εν Ιερουσαλήµ και έλαβον πάντα τα σκεύη τα χρυσά και τα
αργυρά τα εν αυτή και εξαπέστειλα εξάραι τους κατοικούντας Ιούδα διακενής.
Α Μακ. 6,12  Συλλογίζοµαι την αιτίαν, ενθυµούµαι τώρα τα κακά, τα οποία έκαµα εναντίον της Ιερουσαλήµ, όταν επήρα
όλα τα ιερά χρυσά και αργυρά σκεύη της, που υπήρχαν εις αυτήν, και όταν έστειλα στρατόν να εξολοθρεύση τους
κατοίκους της Ιουδαίας, χωρίς να υπάρχη κανείς λόγος.
Α Μακ. 6,13  έγνων ούν ότι χάριν τούτων εύρόν µε τα κακά ταύτα· και ιδού απόλλυµαι λύπη µεγάλη εν γη αλλοτρία.
Α Μακ. 6,13   Αναγνωρίζω, λοιπόν, ότι ένεκα της διαγωγής µου αυτής επέπεσαν εις εµέ όλα αυτά τα κακά. Και ιδού εγώ
αποθνήσκω κυριευµένος από µεγάλην λύπην εις ξένην χώραν”.
Α Μακ. 6,14  και εκάλεσε Φίλιππον ένα των φίλων αυτού και κατέστησεν αυτόν επί πάσης της βασιλείας αυτού·
Α Μακ. 6,14  Εν συνεχεία ο βασιλεύς εκάλεσεν ένα από τους στενούς του φίλους, τον Φιλιππον, και εγκατέστησεν αυτόν
άρχοντα, αντιβασιλέα εις ολόκληρον το βασίλειόν του.
Α Μακ. 6,15  και έδωκεν αυτώ το διάδηµα και την στολήν αυτού και τον δακτύλιον τού αγαγείν Αντίοχον τον υιόν αυτού
και εκθρέψαι αυτόν τού βασιλεύειν.
Α Μακ. 6,15   Του έδωκε το βασιλικόν του διάδηµα και την βασιλικήν του στολήν και το βασιλικόν του δακτυλίδι µε την
υποχρέωσιν να παιδαγωγήση και µορφώση τον υιόν του, τον Αντίοχον, ώστε να καταστή εκείνος άξιος να αναλάβη
δραδύτερον την βασιλείαν.
Α Μακ. 6,16  και απέθανεν εκεί Αντίοχος ο βασιλεύς έτους ενάτου και τεσσαρακοστού και εκατοστού.
Α Μακ. 6,16  Ο Αντίοχος, ο βασιλεύς, απέθανεν εκεί κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν έννατον έτος της χρονολογίας των
Σελευκιδών.
Α Μακ. 6,17  και επέγνω Λυσίας ότι τέθνηκεν ο βασιλεύς, και κατέστησε βασιλεύειν Αντίοχον τον υιόν αυτού αντ αυτού, ον
εξέθρεψε νεώτερον, και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ευπάτορα.
Α Μακ. 6,17   Ο Λυσίας έµαθεν, ότι απέθανεν ο βασιλεύς και ότι ώρισε διάδοχόν του εις την βασιλείαν τον υιόν του τον
Αντίοχον, τον οποίον από νεαράς ακόµη ηλικίας είχεν αναθρέψει και διαπαιδαγωγήσει και του είχε δώσει το όνοµα
Ευπάτωρ.
Α Μακ. 6,18  Καί οι εκ της άκρας ήσαν συγκλείοντες τον Ισραήλ κύκλω των αγίων και ζητούντες τα κακά δι όλου και
στήριγµα τοίς έθνεσι.
Α Μακ. 6,18  Οι Συροι στρατιώται, που ευρίσκοντο εις την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, συνέκλειαν ενοχλητικώς γύρω από
τον ναόν τους Ισραηλίτας, επιζητούσαν δε να παραβλάπτουν τον ιερόν ναόν και γενικώς η ακρόπολις αυτή ήτο στήριγµα
εξορµήσεως των ειδωλολατρικών εθνών εναντίον του ναού.
Α Μακ. 6,19  και ελογίσατο Ιούδας εξάραι αυτούς και εξεκκλησίασε πάντα τον λαόν τού περικαθίσαι επ αυτούς·
Α Μακ. 6,19  Ο Ιούδας απεφάσισε να εξολοθρεύση τους άνδρας της φρουράς αυτής. Προς τούτο συνεκέντρωσε όλον τον
λαόν, δια να περικυκλώση την ακρόπολιν.
Α Μακ. 6,20  και συνήχθησαν άµα και περιεκάθισαν επ αυτούς έτους πεντηκοστού και εκατοστού, και εποίησεν επ αυτούς
βελοστάσεις και µηχανάς.
Α Μακ. 6,20  Πράγµατι συνεκεντρώθησαν όλοι οι Ισραηλίται και περιεκύκλωσαν τους άνδρας της ακροπόλεως κατά το
εκατοστόν πεντηκοστόν έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών. Εχρησιµοποίησαν εναντίον αυτών µηχανάς εκτοξεύσεως
των βελών, όπως και άλλας πολιορκητικάς µηχανάς.
Α Μακ. 6,21  και εξήλθον εξ αυτών εκ τού συγκλεισµού, και εκολλήθησαν αυτοίς τινες των ασεβών εξ Ισραήλ,
Α Μακ. 6,21  Κατά το διάστηµα όµως της πολιορκίας διέσπασαν τον κλοιόν µερικοί εξωµόται Ισραηλίται, οι οποίοι είχαν
προσκολληθή στους Συρους στρατιώτας.
Α Μακ. 6,22  και επορεύθησαν προς τον βασιλέα και είπον· έως πότε ου ποιήση κρίσιν και εκδικήσεις τους αδελφούς ηµών;
Α Μακ. 6,22  Αυτοί µετέβησαν προς τον βασιλέα των Συρων και του είπαν· “έως πότε συ θα αναβάλλης να κάµης δικαίαν
κρίσιν και να τιµωρήσης τους οµοεθνείς µας αδελφούς Ισραηλίτας;
Α Μακ. 6,23  ηµείς ευδοκούµεν δουλεύειν τώ πατρί σου και πορεύεσθαι τοίς υπ αυτού λεγοµένοις και κατακολουθείν τοίς
προστάγµασιν αυτού.
Α Μακ. 6,23  Ηµείς έχοµεν ολοψύχως συγκατατεθή να δουλεύωµεν στον πατέρα σου, να βαδίζωµεν σύµφωνα όσα αυτός
διατάσσει και να ακολουθώµεν πιστώς τας εντολάς του.
Α Μακ. 6,24  και περικάθηνται εις την άκραν υιοί τού λαού ηµών χάριν τούτου και αλλοτριούνται αφ ηµών· πλήν όσοι
ευρίσκοντο αφ ηµών εθανατούντο και αι κληρονοµίαι ηµών διηρπάζοντο.
Α Μακ. 6,24  Ακριβώς ένεκα τούτου οι Ισραηλίται µας θεωρούν ξένους πλέον και εχθρούς των και έχουν πολιορκήσει την
ακρόπολιν. Οσοι δε από ηµάς περιέρχονται εις τα χέρια των, φονεύονται, αι δε περιουσίαι µας λεηλατούνται από αυτούς.
Α Μακ. 6,25  και ουκ εφ ηµάς µόνον εξέτειναν χείρα, αλλά και επί πάντα τα όρια αυτών·
Α Μακ. 6,25  Και δεν άπλωσαν µόνον εναντίον ηµών τα χέρια των, αλλά και εις όλους τους λαούς, οι οποίοι ευρίσκονται
πλησίον της Ιουδαίας.
Α Μακ. 6,26 και ιδού παρεµβεβλήκασι σήµερον επί την άκραν εν Ιερουσαλήµ τού καταλαβέσθαι αυτήν· και το αγίασµα και
την Βαιθσούραν ωχύρωσαν,
Α Μακ. 6,26  Και ιδού ότι σήµερον έχουν στρατοπεδεύσει και πολιορκούν την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, δια να την
καταλάβουν. Τον δε ιερόν ναόν των και την πόλιν Βαιθσούραν έχουν οχυρώσει.
Α Μακ. 6,27  και εάν µη προκαταλάβη αυτούς διά τάχους, µείζονα τούτων ποιήσουσι, και ιδού δυνήση τού κατασχείν
αυτών.



Α Μακ. 6,27  Εάν δεν σπεύσης όσον το δυνατόν ταχύτερον να τους προλάβης, αυτοί θα κάµουν περισσότερα κακά και συ
δεν θα ηµπορέσης πλέον να τους καταβάλης”.
Α Μακ. 6,28  Καί ωργίσθη ο βασιλεύς ότε ήκουσε, και συνήγαγε πάντας τους φίλους αυτού και τους άρχοντας της
δυνάµεως αυτού και τους επί των ηνιών·
Α Μακ. 6,28  Οταν ο βασιλεύς ήκουσεν αυτά, ωργίσθη και εκάλεσεν όλους τους φίλους του και τους στρατηγούς του
στρατού του και τους αρχηγούς του ιππικού του.
Α Μακ. 6,29  και από βασιλειών ετέρων και από νήσων θαλασσών ήλθον προς αυτόν δυνάµεις µισθωταί.
Α Μακ. 6,29  Ακόµη δε, υπήκουσαν εις την πρόσκλησίν του και ήλθον προς αυτόν και στρατεύµατα µισθοφορικά από άλλα
βασίλεια και από τας νήσους της Μεσογείου Θαλάσσης.
Α Μακ. 6,30 και ήν ο αριθµός των δυνάµεων αυτού εκατόν χιλιάδες των πεζών και είκοσι χιλιάδες ίππων και ελέφαντες δύο
και τριάκοντα ειδότες πόλεµον.
Α Μακ. 6,30  Ο αριθµός δε όλων αυτών των στρατιωτικών δυνάµεων ήτο εκατόν χιλιάδες πεζοί, είκοσι χιλιάδες ιππείς και
τριάκοντα δύο ελέφαντες γυµνασµένοι προς πόλεµον.
Α Μακ. 6,31  και ήλθοσαν διά της Ιδουµαίας και παρενεβάλοσαν επί Βαιθσούραν και επολέµησαν ηµέρας πολλάς και
εποίησαν µηχανάς· και εξήλθον και ενεπύρισαν αυτάς εν πυρί και επολέµησαν ανδρωδώς.
Α Μακ. 6,31   Ολος αυτός ο στρατός δια µέσου της Ιδουµαίας ήλθε και εστρατοπέδευσεν απέναντι από την Βαιθσούραν.
Επολέµησαν επί πολλάς ηµέρας, εχρησιµοποίησαν δε και πολεµικάς µηχανάς, αλλά οι Ιουδαίοι γενναίως επολέµησαν,
εξήλθαν από το στρατόπεδόν των και παρέδωσαν στο πυρ τας πολεµικάς µηχανάς εκείνων.
Α Μακ. 6,32  και απήρεν Ιούδας από της άκρας και παρενέβαλεν εις Βαιθζαχαρία απέναντι της παρεµβολής τού βασιλέως.
Α Μακ. 6,32  Τοτε ο Ιούδας έλυσε την πολιορκίαν της ακροπόλεως της Ιερουσαλήµ, ανεχώρησεν από εκεί, ήλθε και
εστρατοπέδευσεν εις Βαιθζαχαρίαν απέναντι από τον στρατόν του βασιλέως.
Α Μακ. 6,33  και ώρθρισεν ο βασιλεύς το πρωΐ και απήρε την παρεµβολήν εν ορµήµατι αυτής κατά την οδόν Βαιθζαχαρία ,
και διεσκευάσθησαν αι δυνάµεις εις τον πόλεµον και εσάλπισαν ταίς σάλπιγξι.
Α Μακ. 6,33  Ο βασιλεύς εσηκώθη λίαν πρωϊ και ωδήγησεν εσπευσµένως τον στρατόν του εις την οδόν προς Βαιθζαχαρίαν,
όπου και παρέταξε τας στρατιωτικάς του δυνάµεις δια την µάχην. Αντήχησαν προς τούτο αι πολεµικαί, σάλπιγγες.
Α Μακ. 6,34  και τοίς ελέφασιν έδειξαν αίµα σταφυλής και µόρων τού παραστήσαι αυτούς εις τον πόλεµον.
Α Μακ. 6,34  Δια να εξερεθίσουν δε τους ελέφαντας προς µάχην παρουσίασαν προ των οφθαλµών των κόκκινο κρασί από
σταφύλια και βατόµουρα.
Α Μακ. 6,35  και διείλον τα θηρία εις τας φάλαγγας και παρέστησαν εκάστω ελέφαντι χιλίους άνδρας τεθωρακισµένους εν
αλυσιδωτοίς, και περικεφαλαίαι χαλκαί επί των κεφαλών αυτών, και πεντακόσιοι ίπποι διατεταγµένοι εκάστω θηρίω
εκλελεγµένοι·
Α Μακ. 6,35  Διεµοίρασαν δε και ετοποθέτησαν τα θηρία αυτά εις διαφόρους θέσεις των στρατιωτιών παρατάξεων. Καθε
ελέφαντα τον ακολουθούσαν χίλιοι άνδρες, οι οποίοι εφορούσαν θώρακας λεπιδωτούς και εις τας κεφαλάς των έφερον
κράνη χαλκά. Πλησίον δε εις κάθε θηρίον είχον παραταχθή και πεντακόσιοι εκλεκτοί ιππείς.
Α Μακ. 6,36  ούτοι πρό καιρού, ού εάν ήν το θηρίον ήσαν και ού εάν επορεύετο επορεύοντο άµα, ουκ αφίσταντο απ αυτού.
Α Μακ. 6,36  Αυτοί οι ιππείς είχον συνηθίσει τους ίππους των να πηγαίνουν παντού, όπου επήγαινε το θηρίον. Εκεί δηλαδή,
όπου επήγαινεν ο ελέφας, επήγαιναν και οι ιππείς µαζή του, και ποτέ δεν απεµακρύνοντο από αυτόν.
Α Μακ. 6,37  και πύργοι ξύλινοι επ αυτούς οχυροί σκεπαζόµενοι εφ εκάστου θηρίου εζωσµένοι επ αυτού µηχαναίς, και εφ
εκάστου άνδρες δυνάµεως δύο και τριάκοντα οι πολεµούντες επ αυτοίς και ο Ινδός αυτού.
Α Μακ. 6,37  Επάνω στον κάθε ελέφαντα δεµένος µε ισχυρά λουριά υπήρχεν ένας εστεγασµένος ξύλινος οχυρός πύργος. Εις
κάθε δε πύργον ευρίσκοντο τριάκοντα δύο εµπειροπόλεµοι στρατιώται, όπως επίσης µεταξύ αυτών και ο Ινδός οδηγός του
ελέφαντος.
Α Μακ. 6,38  και την επίλοιπον ίππον ένθεν και ένθεν έστησαν επί τα δύο µέρη της παρεµβολής κατασείοντες και
καταφρασσόµενοι εν ταίς φάραγξιν.
Α Μακ. 6,38  Η υπόλοιπος δύναµις του ιππικού είχε τοποθετηθή εκατέρωθεν της στρατιωτικής παρατάξεως, δια να δίδουν
σήµατα δράσεως στους επιτιθεµένους και να ασφαλίζουν εκ των πλευρών τας φάλαγγας του στρατεύµατος.
Α Μακ. 6,39  ως δε έστιλβεν ο ήλιος επί τας χρυσάς και χαλκάς ασπίδας, έστιλβε τα όρη απ αυτών και κατηύγαζεν ως
λαµπάδες πυρός.
Α Μακ. 6,39  Καθώς δε ελαµποκοπούσαν και αντανεκλώντο αι ακτίνες του ηλίου επάνω εις τας χρυσάς και χαλκίνας
ασπίδας, όλα τα γύρω βουνά έλαµπαν και εφώτιζαν ως εάν ήσαν λαµπάδες πυρός.
Α Μακ. 6,40  και εξετάθη µέρος τι της παρεµβολής τού βασιλέως επί τα υψηλά όρη και τινες επί τα ταπεινά· και ήρχοντο
ασφαλώς και τεταγµένως.
Α Μακ. 6,40  Ενα τµήµα της στρατιωτικής δυνάµεως του βασιλέως ανεπτύχθη εις τα υψηλά εκεί όρη. Ενώ ένα άλλο τµήµα
επροχώρει εις τας πεδιάδας. Επροχωρούσαν δε µε βήµα ασφαλές και συντεταγµένοι καλώς.
Α Μακ. 6,41  και εσαλεύοντο πάντες οι ακούοντες φωνής πλήθους αυτών και οδοιπορίας τού πλήθους και συγκρουσµού
των όπλων· ήν γάρ η παρεµβολή µεγάλη σφόδρα και ισχυρά.
Α Μακ. 6,41  Κατελήφθησαν από ταραχήν όλοι όσοι ήκουαν την φωνήν του πλήθους αυτού και τον θόρυβον του
πεζοπορούντος στρατού και τον κρότον των συγκρουοµένων όπλων. Διότι ήτο πράγµατι ο στρατός αυτός πάρα πολύς εις
αριθµόν και εις δύναµιν.
Α Μακ. 6,42  και ήγγισεν Ιούδας και η παρεµβολή αυτού εις παράταξιν, και έπεσον από της παρεµβολής τού βασιλέως
εξακόσιοι άνδρες.
Α Μακ. 6,42  Ο Ιούδας επροχώρησε µε τον στρατόν του συντεταγµένον δια την µάχην. Κατά την πρώτην σύγκρουσιν
έπεσαν από τον στρατόν του βασιλέως εξακόσιοι άνδρες.
Α Μακ. 6,43  και είδεν Ελεάζαρ ο Αυαράν έν των θηρίων τεθωρακισµένον θώρακι βασιλικώ, και ήν υπεράγον πάντα τα
θηρία, και ωήθη ότι εν αυτώ εστιν ο βασιλεύς.
Α Μακ. 6,43  Ενας γενναίος ανήρ από τον στρατόν του Ιούδα, ο Ελεάζαρ ο επονοµαζόµενος Αυαράν, είδεν ένα από τους
ελέφαντας σκεπασµένον µε βασιλικήν ιπποσκευήν και ο οποίος κατά το ύψος υπερείχεν από όλους τους άλλους ελέφαντας .



Ενόµισεν ότι εκεί ασφαλώς θα ευρίσκετο ο βασιλεύς.
Α Μακ. 6,44  και έδωκεν εαυτόν τού σώσαι τον λαόν αυτού και περιποιήσαι εαυτώ όνοµα αιώνιον·
Α Μακ. 6,44  Απεφάσισε, λοιπόν, να θυσιασθή αυτός, δια να σώση τον λαόν του και να αποκτήση όνοµα αθάνατον.
Α Μακ. 6,45  και επέδραµεν αυτώ θράσει εις µέσον της φάλαγγος και εθανάτου δεξιά και ευώνυµα, και εσχίζοντο απ αυτού
ένθα και ένθα·
Α Μακ. 6,45  Ετρεξε µε θάρρος πολύ στον ελέφαντα αυτόν δια µέσου της εχθρικής φάλαγγος, εθανάτωνε δεξιά και αριστερά
όσους συνήντα, οι δε άλλοι κατατροµαγµένοι παρεµέριζαν απ' εδώ και απ' εκεί, δια να περάση εκείνος.
Α Μακ. 6,46  και εισέδυ υπό τον ελέφαντα και υπέθεκεν αυτώ και ανείλεν αυτόν, και έπεσεν επί την γήν επάνω αυτού, και
απέθανεν εκεί.
Α Μακ. 6,46  Αυτός τότε εισεχώρησε κάτω από την κοιλίαν του ελέφαντος, έχωσε το µαχαίρι του εις την κοιλίαν του ζώου
και τον εφόνευσεν. Ο ελέφας έπεσε κατά γης επάνω στον Ελεάζαρον, ο οποίος και καταπλακωθείς από το βάρος απέθανεν.
Α Μακ. 6,47  και είδον την ισχύν της βασιλείας και το όρµηµα των δυνάµεων, και εξέκλιναν απ αυτών.
Α Μακ. 6,47  Οι Ιουδαίοι όµως είδον τας πολλάς δυνάµστου βασιλέως και την ασυγκράτητον ορµήν των στρατευµάτων του
και ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν.
Α Μακ. 6,48  οι δε εκ της παρεµβολής τού βασιλέως ανέβαινον εις συνάντησιν αυτών εις Ιερουσαλήµ, και παρενέβαλεν ο
βασιλεύς εις την Ιουδαίαν και εις το όρος Σιών.
Α Μακ. 6,48  Τοτε δε οι στρατιώται του βασιλέως ανέβησαν εις την Ιερουσαλήµ, δια να συναντήσουν εκεί τους Ιουδαίους. Ο
βασιλεύς µε τα στρατεύµατά του έθεσεν εις κατάστασιν πολιορκίας την Ιουδαίαν και το όρος Σιών.
Α Μακ. 6,49  και εποίησεν ειρήνην µετά των εκ Βαιθσούρων, και εξήλθον εκ της πόλεως, ότι ουκ ήν αυτοίς εκεί διατροφή
τού συγκεκλείσθαι εν αυτή, ότι σάββατον ήν τή γη·
Α Μακ. 6,49  Κατ' αυτόν δε τον καιρόν συνήψεν αυτός ειρήνην µε τους Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις Βαιθσούραν.
Αυτοί ηναγκάσθησαν από την πείναν να εξέλθουν εκ της πόλεώς των, διότι ούτε στο ύπαιθρον υπήρχον τρόφιµα, ούτε
αυτοί είχαν αποθηκεύσει προηγουµένως εις την πόλιν, επειδή το έτος αυτό ήτο το σαββατικόν έτος της αγραναπαύσεως.
Α Μακ. 6,50  και κατελάβετο βασιλεύς την Βαιθσούραν, και απέταξεν εκεί φρουράν τηρείν αυτήν.
Α Μακ. 6,50  Ετσι δε ο βασιλεύς κατέλαβεν αµαχητί την Βαιθσούραν και εγκατέστησεν εις αυτήν στρατιωτικήν φρουράν,
δια να την φυλάττη.
Α Μακ. 6,51  και παρενέβαλεν επί το αγίασµα ηµέρας πολλάς και έστησεν εκεί βελοστάσεις και µηχανάς και πυροβόλα και
λιθόβολα και σκορπίδια εις το βάλλεσθαι βέλη και σφενδόνας.
Α Μακ. 6,51   Ο βασιλεύς εστρατοπέδευσεν επ' αρκετόν χρόνον προ του ιερού ναού. Εστησε βαληστρίδας, πολιορκητικάς
µηχανάς, µηχανάς δια των οποίων ερρίπτοντο καιόµενα βέλη, λιθοβόλους µηχανάς, σφενδόνας και σκορπίδια, δια να
βάλουν συγχρόνως εν διασπορά πολλά βέλη.
Α Μακ. 6,52  και εποίησαν και αυτοί µηχανάς προς τας µηχανάς αυτών και επολέµησαν ηµέρας πολλάς.
Α Μακ. 6,52  Αλλά και οι πολιορκούµενοι κατεσκεύαζαν επίσης, και αυτοί πολεµικάς µηχανάς εναντίον των µηχανών, που
είχαν οι πολιορκηταί, και επί πολύ χρονικόν διάστηµα έφεραν αντίστασιν.
Α Μακ. 6,53  βρώµατα δε ουκ ήν εν τοίς αγγείοις διά το έβδοµον έτος είναι, και οι ανασωζόµενοι εις την Ιουδαίαν από των
εθνών κατέφαγον το υπόλειµµα της παραθέσεως.
Α Μακ. 6,53  Τρόφιµα όµως δεν υπήρχον πλέον εις τας αποθήκας των, διότι ήτο τότε το έβδοµον έτος της αγραναπαύσεως.
Επί πλέον οι Ισραηλίται, οι οποίοι είχον επανέλθει από τας ειδωλολατρικάς χώρας, είχαν καταναλώσει τας υπολειφθείσας
τροφάς εις τας αποθήκας.
Α Μακ. 6,54  και υπελείφθησαν εν τοίς αγίοις άνδρες ολίγοι, ότι κατεκράτησεν αυτών ο λιµός, και εσκορπίσθησαν έκαστος
εις τον τόπον αυτού.
Α Μακ. 6,54  Δεν απέµειναν στους ιερούς χώρους, ει µη µόνον ολίγοι άνδρες Ιουδαίοι, διότι η πείνα ολονέν και περισσότερον
ηύξανε. Δι' αυτό οι άλλοι µετέβησαν ο καθένας εις την πόλιν και την οικίσαν του.
Α Μακ. 6,55  Καί ήκουσε Λυσίας ότι Φίλιππος, ον κατέστησεν ο βασιλεύς Αντίοχος έτι ζών εκθρέψαι Αντίοχον τον υιόν
αυτού εις το βασιλεύσαι αυτόν,
Α Μακ. 6,55  Τοτε ο Λυσίας επληροφορήθη ότι ο Φιλιππος, τον οποίον ο βασιλεύς Αντίοχος, ενώ ακόµα ζούσε, είχεν ορίσει,
δια να αναθρέψη τον υιόν του τον Αντίοχον, ώστε να αναδείξη αυτόν άξιον βασιλέα,
Α Μακ. 6,56  απέστρεψεν από της Περσίδος και Μηδίας και αι δυνάµεις αι πορευθείσαι τού βασιλέως µετ αυτού, και ότι
ζητεί παραλαβείν τα πράγµατα.
Α Μακ. 6,56  επέστρεψεν από την Περσίαν και την Μηδίαν έχων µαζή του τας στρατιωτικάς δυνάµεις, αι οποίαι είχαν
ακολουθήσει τον βασιλέα εις την εκστρατείαν του. Εµαθεν ακόµα ο Λυσίας, ότι ο Φιλιππος επιζητούσε να αναλάβη αυτός
εις τας χείρας του τας υποθέσστου βασιλείου της Συρίας.
Α Μακ. 6,57  και κατέσπευδε τού απελθείν και ειπείν προς τον βασιλέα και τους ηγεµόνας της δυνάµεως και τους άνδρας·
εκλείποµεν καθ ηµέραν, και η τροφή ηµίν ολίγη, και ο τόπος ού παρεµβάλλοµέν εστιν οχυρός, και επίκειται ηµίν τα της
βασιλείας·
Α Μακ. 6,57  Εσπευδε, λοιπόν, ο Λυσίας να αποµακρυνθή από την Ιερουσαλήµ και να είπη προς τον βασιλέα, τους αρχηγούς
του στρατού και εις αυτόν τούτον τον στρατόν· “εδώ κάθε ηµέραν χάνοµεν άνδρας. Η τροφή µας είναι ολίγη, αλλά και ο
τόπος, τον οποίον πολιορκούµεν, είναι πολύ ισχυρός. Το σπουδαιότερον είναι ότι επείγουν αι υποθέσστου Κράτους.
Α Μακ. 6,58 νύν ούν δώµεν δεξιάν τοίς ανθρώποις τούτοις καίποιήσωµεν µετ αυτών ειρήνην και µετά παντός έθνους αυτών
Α Μακ. 6,58  Λοιπόν τώρα ας συµφιλιωθώµεν µε τους ανθρώπους αυτούς, ας συνάψωµεν ειρήνην µαζή µε αυτούς και µε
όλον το έθνος των,
Α Μακ. 6,59  και στήσωµεν αυτοίς τού πορεύεσθαι τοίς νοµίµοις αυτών, ως το πρότερον· χάριν γάρ των νοµίµων αυτών, ών
διεσκεδάσαµεν, ωργίσθησαν και εποίησαν ταύτα πάντα.
Α Μακ. 6,59  ας σεβασθώµεν το δικαίωµά των να ζουν σύµφωνα µε τα ιδικά των νόµιµα, όπως εγίνετο και προηγουµένως.
Διότι χάριν αυτών ακριβώς των νόµων, τους οποίους ηµείς θέλοµεν να καταπατήσωµεν, ωργίσθησαν αυτοί και έκαµαν
όλα αυτά εναντίον µας”.
Α Μακ. 6,60  και ήρεσεν ο λόγος εναντίον τού βασιλέως και των αρχόντων, και απέστειλε προς αυτούς ειρηνεύσαι, και



επεδέξαντο.
Α Μακ. 6,60  Ο λόγος αυτός ήρεσε στον βασιλέα και στους άρχοντας. Απέστειλε δε βασιλεύς άνδρας προς τους Ιουδαίους
δια να κλείσουν ειρήνην· οι δε Ιουδαίοι εδέχθησαν τας προτάσεις.
Α Μακ. 6,61  και ώµοσεν αυτοίς ο βασιλεύς και οι άρχοντες· επί τούτοις εξήλθον εκ τού οχυρώµατος.
Α Μακ. 6,61  Ο βασιλεύς και οι άρχοντές του ωρκίσθησαν προς τους Ιουδαίους δια την τήρησιν της συνθήκης. Επειτα από
αυτά οι Ιουδαίοι εβγήκαν από τα οχυρώµατά των.
Α Μακ. 6,62  και εισήλθεν ο βασιλεύς εις το όρος Σιών και είδε το οχύρωµα τού τόπου και ηθέτησε τον ορκισµόν, ον ώµοσε,
και ενετείλατο καθελείν το τείχος κυκλόθεν.
Α Μακ. 6,62  Ο δε βασιλεύς ακολουθούµενος από στρατόν εισήλθεν εις την Σιών. Είδε τα οχυρώµατα του τόπου και παρέβη
τον όρκον, τον οποίον έδωσε. Διέταξε σε τους στρατιώτας του να κρηµνίσουν το γύρω τείχος.
Α Μακ. 6,63  και απήρε κατά σπουδήν και απέστρεψεν εις Αντιόχειαν και εύρε Φίλιππον κυριεύοντα της πόλεως και
επολέµησε προς αυτόν, και κατελάβετο την πόλιν βία.
Α Μακ. 6,63  Κατόπιν µε µεγάλην βίαν ανεχώρησε και επέστρεψεν εις την Αντιόχειαν. Εκεί όµως ευρήκε τον Φιλιππον
κύριον της πόλεως αυτής. Επολέµησεν εναντίον αυτού και εκυρίευσε την πόλιν κατόπιν σκληρού αγώνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Α Μακ. 7,1  Έτους ενός και πεντηκοστού και εκατοστού εξήλθε Δηµήτριος ο τού Σελεύκου εκ ώµης και ανέβη σύν ανδράσιν
ολίγοις εις πόλιν παραθαλασσίαν και εβασίλευσεν εκεί.
Α Μακ. 7,1     Κατά το εκατοστόν πεντηκοστόν πρώτον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών ο Δηµήτριος , ο υιός του
Σελεύκου, διαφυγών από την Ρωµην απεβιβάσθη µε µικρόν αριθµόν ανδρών εις κάποιαν παραθαλασσίαν πόλιν και εκεί
επήρε τον τίτλον του βασιλέως.
Α Μακ. 7,2  και εγένετο ως εισεπορεύετο εις οίκον βασιλείας πατέρων αυτού, και συνέλαβον αι δυνάµεις τον Αντίοχον και
τον Λυσίαν αγαγείν αυτούς αυτώ.
Α Μακ. 7,2    Οταν εισήλθεν στο βασιλικόν ανάκτορον των πατέρων του, το στράτευµα συνέλαβε τον Αντίοχον και τον
Λυσίαν, δια να τους οδηγήσουν ενώπιόν του.
Α Μακ. 7,3  και εγνώσθη αυτώ το πράγµα και είπε· µη µοι δείξητε τα πρόσωπα αυτών.
Α Μακ. 7,3     Οταν όµως ο Δηµήτριος επληροφορήθη το γεγονός, είπε· “δεν θέλω να µου δείξετε τα πρόσωπά των”.
Α Μακ. 7,4  και απέκτειναν αυτούς αι δυνάµεις, και εκάθισε Δηµήτριος επί θρόνου βασιλείας αυτού.
Α Μακ. 7,4    Οι στρατιώται τους εφόνευσαν και ο Δηµήτριος εγκατεστάθη στον θρόνον του βασιλείου του.
Α Μακ. 7,5  και ήλθον προς αυτόν πάντες άνδρες άνοµοι και ασεβείς εξ Ισραήλ, και Άλκιµος ηγείτο αυτών, βουλόµενος
ιερατεύειν.
Α Μακ. 7,5     Τοτε όλοι οι εξωµόται, οι παράνοµοι και οι ασεβείς Ισραηλίται, ήλθαν προς αυτόν. Αρχηγός των ήτο ο
Αλκιµος, ο οποίος επιθυµούσε να γίνη αρχιερεύς.
Α Μακ. 7,6  και κατηγόρησαν τού λαού προς τον βασιλέα λέγοντες· απώλεσεν Ιούδας και οι αδελφοί αυτού τους φίλους σου ,
και ηµάς εσκόρπισαν από της γής ηµών·
Α Μακ. 7,6    Αυτοί, λοιπόν, κατηγόρησαν τον Ισραηλιτικόν λαόν στον βασιλέα λέγοντες· “ο Ιούδας και οι αδελφοί του
εξωλόθρευσαν όλους τους φίλους σου, ηµάς δε τους ιδίους µας εξεδίωξαν από την γην των πατέρων µας και
διεσκορπίσθηµεν.
Α Μακ. 7,7  νύν ούν απόστειλον άνδρα, ώ πιστεύεις, και πορευθείς ιδέτω την εξολόθρευσιν πάσαν, ήν εποίησεν ηµίν και τή
χώρα τού βασιλέως, και κολασάτω αυτούς και πάντας τους επιβοηθούντας αυτοίς.
Α Μακ. 7,7     Στείλε τώρα ένα άνδρα της εµπιστοσύνης σου, δια να µεταβή και ιδή µε τα ίδια του τα µάτια όλην την
καταστροφήν, την οποίαν αυτάς ο Ιούδας επροξένησεν εις ηµάς και εις την χώραν του βασιλέως. Και ο βασιλεύς ας
τιµωρήση αυτούς και όλους εκείνους, οι οποίοι τους εβοήθησαν στο έργον της καταστροφής.
Α Μακ. 7,8  και επέλεξεν ο βασιλεύς τον Βακχίδην των φίλων τού βασιλέως κυριεύοντα εν τώ πέραν τού ποταµού και µέγαν
εν τή βασιλεία και πιστόν τώ βασιλεί
Α Μακ. 7,8    Ο βασιλεύς Δηµήτριος εδιάλεξεν από τους φίλους του τυν Βακχίδην, διοικητήν της περιοχής, που ευρίσκετο
πέραν από τον Ευφράτην ποταµόν, άνδρα ένδοξον στο βασίλειόν του και αφωσιωµένον στον βασιλέα.
Α Μακ. 7,9  και απέστειλεν αυτόν και Άλκιµον τον ασεβή, και έστησεν αυτώ την ιερωσύνην και ενετείλατο αυτώ ποιήσαι
την εκδίκησιν εν τοίς υιοίς Ισραήλ.
Α Μακ. 7,9    Αυτόν έστειλε µαζή µε τον ασεβή Αλκιµον, τον οποίον κατέστησεν αρχιερέα. Εδωσε δε διαταγήν στον
Βακχίδην, να εκδικηθή τους Ισραηλίτας.
Α Μακ. 7,10  και απήραν και ήλθον µετά δυνάµεως πολλής εις γήν Ιούδα· και απέστειλεν αγγέλους προς Ιούδαν και τους
αδελφούς αυτού λόγοις ειρηνικοίς µετά δόλου.
Α Μακ. 7,10   Ο Βακχίδης µε πολλήν στρατιωτικήν δύναµιν εξεκίνησε και έφθασαν εις την χώραν της Ιουδαίας. Απέστειλε
δε αγγελιαφόρους προς τον Ιούδαν και τους αδελφούς του µε ειρηνικάς, αλλά δολίας, προτάσεις.
Α Μακ. 7,11  και ου προσέσχον τοίς λόγοις αυτών· είδον γάρ ότι ήλθον µετά δυνάµεως πολλής.
Α Μακ. 7,11   Οι Ιουδαίοι όµως δεν έδωσαν προσοχήν εις τα λόγια των, διότι είδον ότι εκείνοι είχαν έλθει µε πολλήν
στρατιωτικήν δύναµιν και άρα µε διαθέσεις όχι ειρηνικάς.
Α Μακ. 7,12  και επισυνήχθησαν προς Άλκιµον και Βακχίδην συναγωγή γραµµατέων εκζητήσαι δίκαια,
Α Μακ. 7,12   Αλλά περί τον Αλκιµον και τον Βακχίδην συνεκεντρώθη µία όµας γραµµατέων, δια να ζητήσουν το δίκαιόν
των.
Α Μακ. 7,13  και πρώτοι οι Ασιδαίοι ήσαν εν υιοίς Ισραήλ και επεζήτουν παρ αυτών ειρήνην·
Α Μακ. 7,13   Εκείνοι δε που εθεωρούντο πρώτοι µεταξύ των Ισραηλιτών ήσαν οι 'Ασιδαιοι, οι οποίοι και εζήτησαν από τον
Βακχίδην και τον Αλκιµον ειρηνικήν διευθέτησιν των δικαιωµάτων των.
Α Μακ. 7,14  είπαν γάρ· άνθρωπος ιερεύς εκ τού σπέρµατος Ααρών ήλθεν εν ταίς δυνάµεσι και ουκ αδικήσει ηµάς.
Α Μακ. 7,14   Οι Ασιδαίοι έκαµαν την εξής σκέψιν και είπαν· “ένας αρχιερεύς από την οικογενειάν του Ααρών ήλθε µε
στρατόν, δεν είναι δυνατόν αυτός να διαπράξη αδικίας εναντίον µας”.



Α Μακ. 7,15  και ελάλησε µετ αυτών λόγους ειρηνικούς και ώµοσεν αυτοίς λέγων· ουκ εκζητήσοµεν υµίν κακόν και τοίς
φίλοις υµών.
Α Μακ. 7,15   Ο Αλκιµος ωµίλησε µε αυτούς κατά ένα ειρηνικόν και φιλικόν τρόπον και ωρκίσθη προς αυτούς λέγων· “δεν
επιθυµούµεν και ούτε θα επιζητήσωµεν να κάµωµεν κανένα κακόν προς σας και προς τους φίλους σας”.
Α Μακ. 7,16  και ενεπίστευσαν αυτώ, και συνέλαβεν εξ αυτών εξήκοντα άνδρας και απέκτεινεν αυτούς εν ηµέρα µια κατά
τον λόγον, ον έγραψε·
Α Μακ. 7,16   Εδωσαν πίστιν εις αυτόν, αλλά εκείνος έπιασε εξήντα άνδρας από αυτούς, τους οποίους και εφόνευσεν εις µίαν
ηµέραν και επραγµατοποιήθη έτσι ο λόγος, που είναι γραµµένος εις την Αγίαν Γραφήν·
Α Μακ. 7,17  σάρκας οσίων σου και αίµατα αυτών εξέχεαν κύκλω Ιερουσαλήµ, και ουκ ήν αυτοίς ο θάπτων.
Α Μακ. 7,17   “Διεσκόρπισαν τας σάρκας των αγίων σου και τα αίµατά των τα έχυσαν γύρω από την Ιερουσαλήµ και δεν
υπήρξεν άνθρωπος να τους ενταφιάση”.
Α Μακ. 7,18  και επέπεσεν αυτών ο φόβος και ο τρόµος επί πάντα τον λαόν, ότι είπαν· ουκ έστιν εν αυτοίς αλήθεια και
κρίσις, παρέβησαν γάρ την στάσιν και τον όρκον, ον ώµοσαν.
Α Μακ. 7,18   Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού µέγας φόβος και τρόµος έπσεν εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι είπαν·
“εκείνοι είναι ανάξιοι πλέον εµπιστοσύνης, διότι δεν υπάρχει εις αυτούς αλήθεια και δικαιοσύνη. Παρέβησαν την
υποχρέωσίν των και τον όρκον, τον οποίον έδωσαν”.
Α Μακ. 7,19  και απήρε Βακχίδης από Ιερουσαλήµ και παρενέβαλεν εν Βηθζαίθ και απέστειλε και συνέλαβε πολλούς από
των απ αυτού αυτοµολησάντων ανδρών και τινας τού λαού και έθυσεν αυτούς εις το φρέαρ το µέγα.
Α Μακ. 7,19   Ο Βακχίδης ανεχώρησεν από την Ιερουσαλήµ και εστρατοπέδευσεν εις Βηθζαίθ. Από εκεί έστειλε στρατιώτας
και συνέλαβε πολλούς από αυτούς, που είχαν λιποτακτήσει εκ των τάξεων του στρατού του, όπως επίσης και µερικούς
άλλους από τον λαόν, τους οποίους όλους εφόνευσε, τα δε πτώµατά των έρριψεν στο µεγάλο φρέαρ.
Α Μακ. 7,20  και κατέστησε την χώραν τώ Αλκίµω και αφήκε µετ αυτού δύναµιν τού βοηθείν αυτώ· και απήλθε Βακχίδης
προς τον βασιλέα.
Α Μακ. 7,20  Αφού δε παρέδωσε την διοίκησιν της χώρας στον Αλκιµον και αφήκεν εις βοήθειάν του στρατιωτικήν δύναµιν
ανεχώρησεν ο Βακχίδης και επέστρεψε προς τον βασιλέα Δηµήτριον.
Α Μακ. 7,21  και ηγωνίσατο Άλκιµος περί της αρχιερωσύνης,
Α Μακ. 7,21   Ο Αλκιµος ηγωνίσθη, δια να πάρη την αρχιερωσύνην.
Α Μακ. 7,22  και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ταράσσοντες τον λαόν αυτών και κατεκράτησαν γήν Ιούδα και
εποίησαν πληγήν µεγάλην εν Ισραήλ.
Α Μακ. 7,22  Ολοι δε εκείνοι οι Ισραηλίται, οι παράνοµοι εξωµόται, οι οποίοι έφεραν αναταραχήν στον λαόν των,
συνεκεντρώθησαν γύρω από τον Αλκιµον και έγιναν µεγάλη µάστιξ δια τον ισραηλιτικόν λαόν.
Α Μακ. 7,23  και είδεν Ιούδας πάσαν την κακίαν, ήν εποίησεν Άλκιµος και οι µετ αυτού εν υιοίς Ισραήλ υπέρ τα έθνη,
Α Μακ. 7,23  Είδεν ο Ιούδας όλην αυτήν την συµφοράν, την οποίαν επέφερεν ο Αλκιµος και µαζή µε αυτόν οι εξωµόται
εναντίον των Ισραηλιτών και η οποία ήτο πολύ µεγαλύτερα από όσην είχαν προξενήσει τα ειδωλολατρικά έθνη.
Α Μακ. 7,24  και εξήλθεν εις πάντα τα όρια της Ιουδαίας κυκλόθεν και εποίησεν εκδίκησιν εν τοίς ανδράσι τοίς
αυτοµολήσασι, και ανεστάλησαν τού πορεύεσθαι εις την χώραν.
Α Μακ. 7,24  Δια να προλάβη µεγαλυτέρας συµφοράς ο Ιούδας, περιήλθεν προς όλας τας κατευθύνσεις την ιουδαίαν και
ετιµώρησε τους αποστάτας εκείνους άνδρας, οι οποίοι είχαν λιποτακτήσει µε το µέρος των εχθρών και τους ηµπόδιζε να
διατρέχουν την χώραν της Ιουδαίας.
Α Μακ. 7,25  ως δε είδεν Άλκιµος ότι ενίσχυσεν Ιούδας και οι µετ αυτού, και έγνω ότι ου δύναται υποστήναι αυτούς, και
επέστρεψε προς τον βασιλέα και κατηγόρησεν αυτών πονηρά.
Α Μακ. 7,25  Οταν είδεν ο Αλκιµος, ότι ο Ιούδας και οι σύντροφοί του είχαν αποκτήσει µεγάλην δύναµιν και κατενόησεν ότι
δεν ήτο δυνατόν αυτός να αντισταθή εις εκείνους, επέστρεψε προς τον βασιλέα Δηµήτριον και διετύπωσε βαρυτάτας
κατηγορίας εναντίον των Ιουδαίων.
Α Μακ. 7,26  Καί απέστειλεν ο βασιλεύς Νικάνορα ένα των αρχόντων αυτού των ενδόξων και µισούντα και εχθραίνοντα τώ
Ισραήλ και ενετείλατο αυτώ εξάραι τον λαόν.
Α Μακ. 7,26  Ο βασιλεύς Δηµήτριος έστειλε τότε τον Νικάνορα, ένα από τους ενδόξους στρατηγούς του, ο οποίος
εκυριαρχείτο από µίσος και εχθρότητα εναντίον του ισραηλιτικού λαού και τον διέταξε να εξολοθρεύση τον λαόν αυτόν.
Α Μακ. 7,27  και ήλθε Νικάνωρ εις Ιερουσαλήµ δυνάµει πολλή, και απέστειλε προς Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού µετά
δόλου λόγοις ειρηνικοίς λέγων·
Α Μακ. 7,27  Ο Νικάνωρ ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ µε πολλήν στρατιωτικήν δύναµιν, έστειλε δε προς τον Ιούδαν και τους
αδελφούς του άνδρας δια να οµιλήσουν προς αυτόν δήθεν κατά τρόπον ειρηνικόν και φιλικόν και να τον εξαπατήσουν και
επρότεινε τα εξής·
Α Μακ. 7,28  µη έστω µάχην αναµέσον εµού και υµών· ήξω εν ανδράσιν ολίγοις, ίνα υµών ίδω τα πρόσωπα µετ ειρήνης.
Α Μακ. 7,28  “ας µη υπάρχη µάχη µεταξύ εµού και υµών. Εγώ επιθυµώ να έλθω µε ολίγους µου άνδρας προς σας, δια να ίδω
τα πρόσωπά σας µε χαράν και ειρήνην”.
Α Μακ. 7,29  και ήλθε προς Ιούδαν, και ησπάσαντο αλλήλους ειρηνικώς· και οι πολέµιοι ήσαν έτοιµοι εξαρπάσαι τον
Ιούδαν.
Α Μακ. 7,29  Ηλθε πράγµατι ο Νικάνωρ προς τον Ιούδαν και οι δύο ησπάσθησαν αλλήλους κατά τρόπον φιλικόν. Οι εχθροί
όµως των Ιουδαίων ήσαν έτοιµοι να συλλάβουν τον Ιούδαν.
Α Μακ. 7,30  και εγνώσθη ο λόγος τώ Ιούδα ότι µετά δόλου ήλθεν επ αυτόν, και επτοήθη απ αυτού και ουκ εβουλήθη έτι
ιδείν το πρόσωπον αυτού.
Α Μακ. 7,30  Ο Ιούδας επληροφορήθη την µηχανορραφίαν αυτήν, ότι δηλαδή ο Νικάνωρ δολίως ήλθε προς αυτόν, εφοβήθη
τον Νικάνορα και δεν ηθέλησε να τον ξαναϊδή.
Α Μακ. 7,31  και έγνω Νικάνωρ, ότι απεκαλύφθη η βουλή αυτού, και εξήλθεν εις συνάντησιν τώ Ιούδα εν πολέµω κατά
Χαφαρσαλαµά.
Α Μακ. 7,31   Ο Νικάνωρ αντελήφθη, ότι απεκαλύφθη πλέον το δόλιον σχέδιόν του και αµέσως εξήλθε να πολεµήση τον



Ιούδαν εις την περιοχήν Χαφαρσαλαµά.
Α Μακ. 7,32  και έπεσον των παρά Νικάνορος ωσεί πεντακισχίλοι άνδρες, και έφυγον εις την πόλιν Δαυίδ.
Α Μακ. 7,32  Εγινε µάχη και από τους άνδρας του Νικάνορας εφονεύθησαν πέντε περίπου χιλιάδες άνδρες, οι δε υπόλοιποι
κατέφυγον εις την ακρόπολιν του λόφου Σιών (την πόλιν του Δαυίδ).
Α Μακ. 7,33  Καί µετά τους λόγους τούτους ανέβη Νικάνωρ εις το όρος Σιών. και εξήλθον από των ιερέων εκ των αγίων και
από των πρεσβυτέρων τού λαού ασπάσασθαι αυτόν ειρηνικώς και δείξαι αυτώ την ολοκαύτωσιν την προσφεροµένην υπέρ
τού βασιλέως.
Α Μακ. 7,33  Επειτα από αυτά τα γεγονότα ο Νικάνωρ ανέβηκεν στον λόφον Σιών. Μερικοί δε από τους ιερείς εβγήκαν από
τους ιερούς τόπους του ναού συνοδευόµενοι και από µερικούς πρεσβυτέρους του ναού, δια να χαιρετήσουν φιλικώς τον
Νικάνορα και να του δείξουν την θυσίαν των ολοκαυτωµάτων, την οποίαν προσφέρουν υπέρ του βασιλέως.
Α Μακ. 7,34  και εµυκτήρισεν αυτούς και κατεγέλασεν αυτών και εµίανεν αυτούς και ελάλησεν υπερηφάνως·
Α Μακ. 7,34  Εκείνος όµως τους εχλεύασε, τους κατεγέλασεν, έρριψεν επάνω των µιάσµατα και τους εµόλυνε και ωµίλησε
κατά ένα τρόπον θρασύν και αλαζονικόν.
Α Μακ. 7,35  και ώµοσε µετά θυµού λέγων· εάν µη παραδοθή Ιούδας και η παρεµβολή αυτού εις χείράς µου το νύν, και έσται
εάν επιστρέψω εν ειρήνη, εµπυριώ τον οίκον τούτον. και εξήλθε µετά θυµού µεγάλου.
Α Μακ. 7,35  Γεµάτος δε οργήν ωρκίσθη και είπεν εις αυτούς· “Εάν δεν παραδοθή εις τα χέρια µου σήµερον ο Ιούδας και ο
στρατός του, αµέσως µόλις επιστρέψω, αφού εγκαταστήσω πλέον την ειρήνην, θα παραδώσω στο πυρ αυτόν τον ναόν”.
Και αφού είπεν αυτά, απεχώρησεν από µπροστά των µε µεγάλον θυµόν.
Α Μακ. 7,36  και εισήλθον οι ιερείς και έστησαν κατά πρόσωπον τού θυσιαστηρίου και τού ναού και έκλαυσαν και είπον·
Α Μακ. 7,36  Τοτε οι ιερείς εισήλθον στον ιερόν χώρον, εστάθησαν όρθιοι ενώπιον του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων,
έκλαυσαν και είπαν προς τον Θεόν·
Α Μακ. 7,37  σύ, Κύριε, εξελέξω τον οίκον τούτον επικληθήναι το όνοµά σου επ αυτώ είναι οίκον προσευχής και δεήσεως τώ
λαώ σου·
Α Μακ. 7,37  “Συ, Κυριε, εξέλεξες τον ναόν αυτόν, δια να δοξάζεται εδώ τα άγιον όνοµά σου και να είναι ο ναός αυτός οίκος
προσευχής και δεήσεως δι' όλον τον λαόν σου.
Α Μακ. 7,38  ποίησον εκδίκησιν εν τώ ανθρώπω τούτω και εν τή παρεµβολή αυτού, και πεσέτωσαν εν ροµφαία· µνήσθητι
των δυσφηριών αυτών και µη δώς αυτοίς µονήν.
Α Μακ. 7,38  Τιµώρησε τον αλαζονικόν αυτόν άνθρωπον και τον στρατόν του, και ας πέσουν όλοι εν στόµατι ροµφαίας.
Ενθυµήσου, Κυριε, τας βλασφηµίας, τας οποίας εξεστόµισαν εναντίον σου και µη δώσης εις αυτούς ποτέ τόπον αναψυχής”.
Α Μακ. 7,39  και εξήλθε Νικάνωρ εξ Ιερουσαλήµ και παρενέβαλεν εν Βαιθωρών, και συνήντησεν αυτώ δύναµις Συρίας.
Α Μακ. 7,39  Ο Νικάνωρ εξήλθεν από την Ιερουσαλήµ και εστρατοπέδευσεν εις Βαιθωρών, όπου ένα τµήµα από την
στρατιωτικήν δύναµιν των Συρων ήλθε και τον συνήντησε.
Α Μακ. 7,40  και Ιούδας παρενέβαλεν εν Αδασά εν τρισχιλίοις ανδράσι· και προσηύξατο Ιούδας και είπεν·
Α Μακ. 7,40  Και ο Ιούδας επίσης εστρατοπέδευσε πλησίον της Αδασά µε τρεις χιλιάδας άνδρας. Ο Ιούδας προσηυχήθη
προς τον Θεόν και είπεν·
Α Μακ. 7,41  οι παρά τού βασιλέως Ασσυρίων ότε εδυσφήµησαν, εξήλθεν άγγελός σου, Κύριε, και επάταξεν εν αυτοίς
εκατόν ογδοηκονταπέντε χιλιάδας·
Α Μακ. 7,41   “όταν, Κυριε, οι εχθροί σου, που ήσαν µε το µέρος Σενναχηρίµ του βασιλέως των Ασσυρίων εβλασφήµησαν το
Ονοµά σου, εξήλθεν άγγελός σου, Κυριε, και εξωλόθρευσεν από αυτούς εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας άνδρας.
Α Μακ. 7,42  ούτω σύντριψον την παρεµβολήν ταύτην ενώπιον ηµών σήµερον, και γνώτωσαν οι επίλοιποι, ότι κακώς
ελάλησαν επί τα άγιά σου, και κρίνον αυτόν κατά την κακίαν αυτού.
Α Μακ. 7,42  Ετσι, Κυριε, σύντριψε και σήµερον τον στρατόν αυτόν ενώπιόν µας, δια να µάθουν και οι άλλοι λαοί, ότι µε
κακότητα και αυθάδειαν εφέρθησαν και ωµίλησαν αυτοί στον ιερόν ναόν σου. Κρίνε, Κυριε, αυτόν κατά την κακίαν του
και την βλασφηµίαν του”.
Α Μακ. 7,43  και συνήψαν αι παρεµβολαί εις πόλεµον τή τρισκαιδεκάτη τού µηνός Άδαρ, και συνετρίβη η παρεµβολή
Νικάνορος, και έπεσεν αυτός πρώτος εν τώ πολέµω.
Α Μακ. 7,43  Οι δύο στρατοί συνεκρούσθησαν κατά την δεκάτην τρίτην του µηνός Αδάρ. Ο στρατός του Νικάνορας
συνετρίβη και πρώτος, ο οποίος έπεσε κατά την µάχην αυτήν, ήτο ο Νικάνωρ.
Α Μακ. 7,44  ως δε είδεν η παρεµβολή αυτού ότι έπεσε Νικάνωρ, ρίψαντες τα όπλα αυτών έφυγον.
Α Μακ. 7,44  Οταν ο στρατός του Νικάνορος είδεν ότι έπεσεν ο αρχηγός, ρίψαντες όλοι τα όπλα ετράπησαν πανικόβλητοι
εις φυγήν.
Α Μακ. 7,45  και κατεδίωκον αυτούς οδόν ηµέρας µιάς από Αδασά έως τού ελθείν εις Γάζηρα και εσάλπισαν οπίσω αυτών
ταίς σάλπιγξι των σηµασιών.
Α Μακ. 7,45  Οι Ιουδαίοι τους κατεδίωξαν εις δρόµον µιας ηµέρας από Αδασά, µέχρις ότου έφθασαν εις Γαζηρα. Τους
κατεδίωκαν σαλπίζοντες όπισθεν αυτών µε τας ιεράς σάλπιγγας διάφορα πολεµικά σαλπίσµατα.
Α Μακ. 7,46  και εξήλθον εκ πασών των κωµών της Ιουδαίας κυκλόθεν και υπερεκέρων αυτούς, και ανέστρεφον ούτοι προς
τούτους, και έπεσον πάντες ροµφαία, και ου κατελείφθη εξ αυτών ουδέ είς.
Α Μακ. 7,46  Τοτε εβγήκαν από όλας τας κωµοπόλεις της Ιουδαίας άνδρες Ιουδαίοι, οι οποίοι και περιεκύκλωναν τους
Συρους. Αυτοί τροµοκρατηµένοι εγύριζαν προς τα οπίσω και επάνω εις την σύγχυσίν των έπιπταν οι µεν εναντίον των δε
και αλληλοεξωντώθησαν µε τας ροµφαίας των. Ούτε ένας από αυτούς δεν έµεινεν εν τη ζωή.
Α Μακ. 7,47  και έλαβον τα σκύλα και την προνοµήν, και την κεφαλήν Νικάνορος αφείλον και την δεξιάν αυτού, ήν
εξέτεινεν υπερηφάνως, και ήνεγκαν και εξέτειναν παρά την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 7,47  Οι Ιουδαίοι ελεηλάτησαν τότε τους ηττηθέντας και επήραν τα λάφυρά των. Απέκοψαν δε την κεφαλήν του
Νικάνορος και την δεξιάν του χείρα, την οποίαν αυθαδώς είχεν υψώσει εναντίον του Θεού. Τα έφεραν και τα εκρέµασαν
παρά την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 7,48  και ευφράνθη ο λαός σφόδρα και ήγαγον την ηµέραν εκείνην ηµέραν ευφροσύνης µεγάλης·
Α Μακ. 7,48  Ολος ο λαός ηυφράνθη πάρα πολύ και επανηγύρισαν την ηµέραν αυτήν µε µεγάλην αγαλλίασιν.



Α Μακ. 7,49  και έστησαν τού άγειν κατά ενιαυτόν την ηµέραν ταύτην την τρισκαιδεκάτην τού Άδαρ.
Α Μακ. 7,49  Ωρισαν δε να εορτάζουν κάθε έτος την ηµέραν αυτήν, δηλαδή την δεκάτην τρίτην ηµέραν του µηνός Αδαρ.
Α Μακ. 7,50  και ησύχασεν η γη Ιούδα ηµέρας ολίγας.
Α Μακ. 7,50  Η Ιουδαία επί χρονικόν τι διάστηµα ησύχασεν από τους πολέµους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Α Μακ. 8,1  Καί ήκουσεν Ιούδας το όνοµα των ωµαίων, ότι εισί δυνατοί ισχύϊ και αυτοί ευδοκούσιν εν πάσι τοίς
προστιθεµένοις αυτοίς, και όσοι αν προσέλθωσιν αυτοίς, ιστώσιν αυτοίς φιλίαν,
Α Μακ. 8,1     Ηκουσεν ο Ιούδας την φήµην των Ρωµαίων, ότι δηλαδή είναι µεν πολύ ισχυροί κατά τον πόλεµον, αλλά
φέρονται µε ευµένειαν προς όλους εκείνους, οι οποίοι τίθενται µε τα µέρος των, και συνάπτουν φιλίαν µε όσους οικειοθελώς
ήθελαν προσέλθει προς αυτούς.
Α Μακ. 8,2  και ότι εισί δυνατοί ισχύϊ. και διηγήσαντο αυτώ τους πολέµους αυτών και τας ανδραγαθίας, ας ποιούσιν εν τοίς
Γαλάταις, και ότι κατεκράτησαν αυτών και ήγαγον αυτούς υπό φόρον,
Α Μακ. 8,2    Οτι δε αυτοί ήσαν ισχυροί, το επληροφορήθη ο Ιούδας, από όσα διηγήθησαν εις αυτόν δια τους πολέµους των
και τα ανδραγαθήµατά των, που έκαµαν εναντίον των Γαλατών, τους οποίους υπέταξαν και τους κατέστησαν φόρου
υποτελείς των.
Α Μακ. 8,3  και όσα εποίησαν εν χώρα Ισπανίας τού κατακρατήσαι των µετάλλων τού αργυρίου και τού χρυσίου τού εκεί·
Α Μακ. 8,3    Του διηγήθησαν επίσης, όσα είχαν κατορθώσει οι Ρωµαίοι εις την Ισπανίαν, δια να γίνουν κύριοι των
µεταλλείων του χρυσού και του αργύρου, που ευρίσκοντο εκεί·
Α Μακ. 8,4  και κατεκράτησαν τού τόπου παντός τή βουλή αυτών και τή µακροθυµία, και ο τόπος ήν µακράν απέχων απ
αυτών σφόδρα, και των βασιλέων των επελθόντων επ αυτούς απ άκρου της γής έως συνέτριψαν αυτούς και επάταξαν εν
αυτοίς πληγήν µεγάλην, και οι επίλοιποι διδόασιν αυτοίς φόρον κατ ενιαυτόν·
Α Μακ. 8,4    ότι έγιναν κύριοι όλης της Ισπανίας χάρις εις την ευφυΐαν των και την µακροθυµίαν των, µολονότι η χώρα
αυτή απείχε πάρα πολύ από την ιδικήν των χώραν. Ακόµη δε και ότι βασιλείς, οι οποίοι είχαν επέλθει εναντίον των
Ρωµαίων από τα άκρα της γης, συνετρίβησαν από τους Ρωµαίους, οι οποίοι επροξένησαν µεγάλην φθοράν εις αυτούς. Οι
άλλοι ηναγκάσθησαν να πληρώνουν εις αυτούς φόρον υποτελείας κάθε έτος.
Α Μακ. 8,5  και τον Φίλιππον και τον Περσέα Κιτιέων βασιλέα και τους επηρµένους επ αυτούς συνέτριψαν αυτούς εν
πολέµω και κατεκράτησαν αυτών·
Α Μακ. 8,5    Και αυτόν ακόµη τον Φιλιππον και τον Περσέα, βασιλέα των Κιτιέων, όπως επίσης και όλους εκείνους που
είχαν πάρει όπλα εναντίον των, οι Ρωµαίοι κατόπιν πολέµων τους συνέτριψαν και εγιναν κύριοι αυτών.
Α Μακ. 8,6  και Αντίοχον τον µέγαν βασιλέα της Ασίας τον πορευθέντα επ αυτούς εις πόλεµον έχοντα εκατόν είκοσιν
ελέφαντας και ίππον και άρµατα και δύναµιν πολλήν σφόδρα, και συνετρίβη υπ αυτών,
Α Μακ. 8,6    Τον Αντίοχον, τον µέγαν βασιλέα της Ασίας, ο οποίος εβάδισεν εναντίον των µε εκατόν είκοσι ελέφαντας, µε
ιππικόν, µε πολεµικά άρµατα και µε µεγάλην δύναµιν, τον συνέτριψαν.
Α Μακ. 8,7  και έλαβον αυτόν ζώντα και έστησαν αυτοίς διδόναι αυτόν τε και τους βασιλεύοντας µετ αυτόν φόρον µέγαν
και διδόναι όµηρα και διαστολήν
Α Μακ. 8,7    Τον συνέλαβαν δε ζώντα και υπεχρέωσαν αυτόν τον ίδιον και τους διαδόχους του να πληρώνουν µεγάλον
φόρον εις αυτούς. Αυτός επίσης υπεχρεώθη να τους παραδώση και οµήρους, να παραχωρήση δε ένα µεγάλο τµήµα του
βασιλείου του,
Α Μακ. 8,8  και χώραν την Ινδικήν και Μηδίαν και Λυδίαν και από των καλλίστων χωρών αυτών, και λαβόντες αυτάς παρ
αυτού έδωκαν αυτάς Ευµένει τώ βασιλεί·
Α Μακ. 8,8    δηλαδή την Ινδικήν, την Μηδίαν, την Λυδίαν, περιοχάς από τας πλέον εκλεκτάς του βασιλείου του. Οι Ρωµαίοι
επήραν τας χώρας αυτάς από αυτόν και τας παρεχώρησαν στον βασιλέα Ευµένην.
Α Μακ. 8,9  και ότι οι εκ της Ελλάδος εβουλεύσαντο ελθείν και εξάραι αυτούς ,
Α Μακ. 8,9    Είπαν ακόµη στον Ιούδαν, ότι και οι κάτοικοι της Ελλάδος είχαν πάρει την απόφασιν να εκστρατεύσουν και να
εξολοθρεύσουν τους Ρωµαίους.
Α Μακ. 8,10  και εγνώσθη ο λόγος αυτοίς, και απέστειλαν επ αυτούς στρατηγόν ένα και επολέµησαν προς αυτούς , και
έπεσον εξ αυτών τραυµατίαι πολλοί, και ηχµαλώτευσαν τας γυναίκας αυτών και τα τέκνα αυτών και επρονόµευσαν
αυτούς και κατεκράτησαν της γής αυτών και καθείλον τα οχυρώµατα αυτών και κατεδουλώσαντο αυτούς έως της ηµέρας
ταύτης·
Α Μακ. 8,10  Αυτό όµως το σχέδιόν των έγινεν γνωστόν στους Ρωµαίους, οι οποίοι απέστειλαν εναντίον των ένα στρατηγόν
µε την ανάλογον στρατιωτικήν δύναµιν. Οι Ρωµαίοι επολέµησαν εναντίον των Ελλήνων, εφόνευσαν πολλούς από αυτούς,
επήραν αιχµαλώτους τας γυναίκας των και τα παιδιά των, ελεηλάτησαν τας περιουσίας των και έγιναν κύριοι της χώρας
των. Κατέστρεψαν τας οχυράς αυτών θέσεις και κατέστησαν αυτούς δούλους µέχρις αυτής της ηµέρας.
Α Μακ. 8,11  και τας επιλοίπους βασιλείας και τας νήσους, όσοι ποτέ αντέστησαν αυτοίς, κατέφθειραν και εδούλωσαν
αυτούς,
Α Μακ. 8,11   Ολα τα άλλα βασίλεια και τας νήσους και γενικώς όσους έφεραν αντίστασιν εναντίον των, τους κατέστρεψαν
και τους κατέστησαν δούλους.
Α Μακ. 8,12  µετά δε των φίλων αυτών και των επαναπαυοµένων αυτοίς συνετήρησαν φιλίαν· και κατεκράτησαν των
βασιλειών των εγγύς και των µακράν, και όσοι ήκουον το όνοµα αυτών, εφοβούντο απ αυτών.
Α Μακ. 8,12  Με τους φίλους των όµως, όπως και µε εκείνους οι οποίοι επανεπαύοντο εις αυτούς, ήσαν και έµεναν φίλοι.
Γενικώς οι Ρωµαίοι έγιναν κύριοι των πλησίον και των µακράν από αυτούς βασιλείων, ώστε όλοι εκείνοι, οι οποίοι ήκουαν
το όνοµά των, τους εφοβούντο.
Α Μακ. 8,13  όσοις δ αν βούλωνται βοηθείν και βασιλεύειν, βασιλεύουσιν· ούς δ αν βούλωνται, µεθιστώσι· και υψώθησαν
σφόδρα.
Α Μακ. 8,13   Οσους δε οι Ρωµαίοι ήθελαν να βοηθήσουν και να τους υποστηρίξουν εις την βασιλείαν των, τους άφηναν
ανενοχλήτους στον θρόνον των. Οσους όµως ήθελαν να τους αποµακρύνουν από την βασιλείαν των, τους απεµάκρυναν.



Κατ' αυτόν τον τρόπον οι Ρωµαίοι έγιναν πολύ ένδοξοι.
Α Μακ. 8,14  και εν πάσι τούτοις ουκ επέθετο ουδείς αυτών διάδηµα και ου περιεβάλοντο πορφύραν ώστε αδρυνθήναι εν
αυτή·
Α Μακ. 8,14  Παρ' όλα όµως αυτά, κανείς από τους Ρωµαίους δεν έθεσε βασιλικόν διάδηµα εις την κεφαλήν του, ούτε και
ενεδύθη βασιλικήν πορφύραν, ώστε να φανή ισχυρός εν τη εξουσία του.
Α Μακ. 8,15  και βουλευτήριον εποίησαν εαυτοίς, και καθ ηµέραν εβουλεύοντο τριακόσιοι και είκοσι βουλευόµενοι
διαπαντός περί τού πλήθους τού ευκοσµείν αυτούς·
Α Μακ. 8,15   Εχουν δε σχηµατίσει δια την εξυπηρέτησιν του έθνους των και βουλήν, την σύγκλητον. Καθηµερινώς δε
συσκέπτονται τριακόσια είκοσι µέλη, που ασχολούνται επιµελώς δια τα συµφέροντα του λαού και δια να κρατούν αυτόν
εις καλήν κατάστασιν.
Α Μακ. 8,16  και πιστεύουσιν ενί ανθρώπω την αρχήν αυτών κατ ενιαυτόν και κυριεύειν πάσης της γής αυτών, και πάντες
ακούουσι τού ενός, και ουκ έστι φθόνος ουδέ ζήλος εν αυτοίς.
Α Μακ. 8,16  Καθε έτος παραδίδουν µε εµπιστοσύνην την διοίκησίν των εις ένα άνδρα, ο οποίος και κυβερνά όλην την
χώραν των. Ολοι υπακούουν εις αυτόν τον ένα άνδρα και δεν υπάρχει µεταξύ των φθόνος και ζηλοτυπία.
Α Μακ. 8,17  και επέλεξεν Ιούδας τον Ευπόλεµον υιόν Ιωάννου τού Ακκώς και Ιάσονα υιόν Ελεαζάρου και απέστειλεν
αυτούς εις ώµην στήσαι αυτοίς φιλίαν και συµµαχίαν
Α Μακ. 8,17   Κατόπιν αυτών των πληροφοριών, ο Ιούδας εξέλεξε τον Ευπόλεµον υιόν Ιωάννου του Ακκώς, και τον Ιάσονα
υιόν του Ελεαζάρου, και τους έστειλεν εις την Ρωµην, να συνάψουν µε τους Ρωµαίους φιλίαν και συµµαχίαν,
Α Μακ. 8,18  και τού άραι τον ζυγόν απ αυτών, ότι είδον την βασιλείαν των Ελλήνων καταδουλουµένους τον Ισραήλ
δουλεία.
Α Μακ. 8,18  και να τους απαλλάξουν από τον ζυγόν, διότι έβλεπον ότι το βασίλειον των Ελλήνων είχε σκοπόν και επιδίωξιν
να καταδουλώση τους Ισραηλίτας.
Α Μακ. 8,19  και επορεύθησαν εις ώµην, και η οδός πολλή σφόδρα, και εισήλθον εις το βουλευτήριον και απεκρίθησαν και
είπον·
Α Μακ. 8,19  Αυτοί, λοιπόν, κατόπιν πάρα πολύ µακρυνού ταξιδίου επήγαν εις την Ρωµην, εισήλθον στο βουλευτήριον και
επήραν τον λόγον και είπαν·
Α Μακ. 8,20  Ιούδας ο Μακκαβαίος και οι αδελφοί αυτού και το πλήθος των Ιουδαίων απέστειλαν ηµάς προς υµάς στήσαι
µεθ υµών συµµαχίαν και ειρήνην και γραφήναι ηµάς συµµάχους και φίλους υµών.
Α Μακ. 8,20  “ο Ιούδας ο Μακκαβαίος, οι αδελφοί αυτού και ο λαός των Ιουδαίων µας απέστειλαν προς σας, να συνάψωµεν
συµµαχίαν και ειρήνην και να εγγραφώµεν και ηµείς µεταξύ των συµµάχων και των φίλων σαςό
Α Μακ. 8,21  και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον αυτών.
Α Μακ. 8,21  Ο λόγος αυτός ήρεσεν στους Ρωµαίους και η αίτησις των Ιουδαίων έγινε δεκτή.
Α Μακ. 8,22  και τούτο το αντίγραφον της επιστολής, ής αντέγραψεν επί δέλτοις χαλκαίς και απέστειλεν εις Ιερουσαλήµ
είναι παρ αυτοίς εκεί µνηµόσυνον ειρήνης και συµµαχίας.
Α Μακ. 8,22  Αυτό δε είναι και το αντίγραφαν της συµφωνίας, την οποίαν εχάραξαν επάνω εις χαλκίνας πινακίδας και
απέστειλαν εις την Ιερουσαλήµ, ώστε να µένη εκεί εις αυτούς εις υπόµνησιν της φιλίας και της συµµαχίας.
Α Μακ. 8,23  «Καλώς γένοιτο ωµαίοις και τώ έθνει Ιουδαίων εν τή θαλάσση και επί της ξηράς εις τον αιώνα , και ροµφαία
και εχθρός µακρυνθείη απ αυτών.
Α Μακ. 8,23  “Ευτυχία και ειρήνη είθε να υπάρχη στους Ρωµαίους και το Ιουδαϊκόν έθνος, κατά θάλασσαν και κατά ξηράν
πάντοτε. Μακράν ας είναι από αυτούς η ροµφαία και ο εχθρός.
Α Μακ. 8,24  εάν δε ενστή πόλεµος εν ώµη προτέρα ή πάσι τοίς συµµάχοις αυτών εν πάση κυρεία αυτών,
Α Μακ. 8,24  Εις περίπτωσιν όµως που θα ενσκήψη πόλεµος εναντίον των Ρωµαίων κατά πρώτον η εις ένα εκ των
συµµάχων των καθ' όλην την έκτασιν της κυριαρχίας του,
Α Μακ. 8,25  συµµαχήσει το έθνος των Ιουδαίων, ως αν ο καιρός υπογραφή αυτοίς καρδία πλήρει.
Α Μακ. 8,25  το έθνος των Ιουδαίων θα συµµαχήση και θα δώση βοήθειαν εις αυτούς, καθώς αι περιστάσεις θα
υπαγορεύσουν, µε όλην των την καρδίαν.
Α Μακ. 8,26  και τοίς πολεµούσιν ου δώσουσιν ουδέ επαρκέσουσι σίτον, όπλα, αργύριον, πλοία, ως έδοξε ωµαίοις· και
φυλάξονται τα φυλάγµατα αυτών ουθέν λαβόντες.
Α Μακ. 8,26  Δεν θα δώσουν βοήθειαν ούτε και θα προµηθεύσουν στους πολεµούντας τους Ρωµαίους σίτον, ούτε όπλα, ούτε
χρήµατα, ούτε πλοία. Αυτή είναι η θέλησις των Ρωµαίων. Οι Ιουδαίοι είναι υποχρεωµένοι να τηρήσουν όλα αυτά , χωρίς να
λάβουν κανένα αντάλλαγµα.
Α Μακ. 8,27  κατά τα αυτά δε εάν έθνει Ιουδαίων συµβή προτέροις πόλεµος, συµµαχήσουσιν οι ωµαίοι εκ ψυχής, ως αν
αυτοίς ο καιρός υπογράφη·
Α Μακ. 8,27  Κατά παρόµοιον τρόπον εάν συµβή πόλεµος εναντίον των Ιουδαίων, οι Ρωµαίοι θα συµµαχήσουν µε όλην των
την ψυχήν µε αυτούς, όπως θα υπαγορεύουν εις αυτούς αι περιστάσεις.
Α Μακ. 8,28  και τοίς συµµαχούσιν ου δοθήσεται σίτος, όπλα, αργύριον, πλοία, ως έδοξε ώµη· και φυλάξονται τα
φυλάγµατα αυτών και ου µετά δόλου. –
Α Μακ. 8,28  Οι Ρωµαίοι είναι υποχρεωµένοι να µη δώσουν εις τα εχθρικά σύµµαχα κατά των Εβραίων έθνη ούτε σίτον, ούτε
όπλα ούτε χρήµατα, ούτε πλοία. Αυτά απεφάσισεν η Ρωµη. Οι Ρωµαίοι υπόσχονται ότι θα τηρήσουν τας υποχρεώσεις των
ακριβώς και ειλικρινώς”.
Α Μακ. 8,29  ατά τους λόγους τούτους έστησαν ωµαίοι τώ δήµω των Ιουδαίων .
Α Μακ. 8,29  Αυτούς τους όρους έθεσαν οι Ρωµαίοι στον λαόν των Ιουδαίων δια την συνθήκην.
Α Μακ. 8,30  εάν δε µετά τους λόγους τούτους βουλεύσωνται ούτοι και ούτοι προσθείναι ή αφελείν, ποιήσονται εξ αιρέσεως
αυτών, και ό εάν προσθώσιν ή αφέλωσιν, έσται κύρια.
Α Μακ. 8,30 Εάν δε έπειτα από την υπογραφείσαν µε τους όρους αυτούς συνθήκην θελήσουν είτε οι Ρωµαίοι είτε οι Ιουδαίοι
να προσθέσουν η να αφαιρέσουν κάτι, θα το κάµουν κατόπιν κοινής συµφωνίας και αυτό που θα προσθέσουν η θα
αφαιρέσουν, θα έχη κύρος και θα είναι υποχρεωτικόν δι' αµφοτέρους.



Α Μακ. 8,31  και περί των κακών, ών ο βασιλεύς Δηµήτριος συντελείται εις αυτούς, εγράψαµεν αυτώ λέγοντες· διατί
εβάρυνας τον ζυγόν σου επί τους φίλους ηµών τους συµµάχους Ιουδαίους;
Α Μακ. 8,31   Ως προς δε τα δεινά, τα οποία ο βασιλεύς Δηµήτριος διαπράττει εις βάρος των Ιουδαίων, εγράψαµεν προς
αυτόν τα εξής· “Διατί κατέστησας βαρύν τον ζυγόν σου επάνω στους φίλους µας, τους συµµάχους µας τους Ιουδαίους;
Α Μακ. 8,32  εάν ούν έτι εντύχωσι κατά σού, ποιήσοµεν αυτοίς την κρίσιν και πολεµήσοµέν σε διά της θαλάσσης και διά
της ξηράς».
Α Μακ. 8,32  Εάν αυτοί σε κατηγορήσουν και πάλιν προς ηµάς, ηµείς θα πράξωµεν σύµφωνα µε το δίκαιόν των και θα σε
πολεµήσωµεν κατά θάλασσαν και κατά ξηράν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Α Μακ. 9,1  Καί ήκουσε Δηµήτριος ότι έπεσε Νικάνωρ και αι δυνάµεις αυτού εν πολέµω, και προσέθετο τον Βακχίδην και
τον Άλκιµον εκ δευτέρου αποστείλαι εις γήν Ιούδα και το δεξιόν κέρας µετ αυτών.
Α Μακ. 9,1     Ο Δηµήτριος επληροφορήθη ότι ο Νικάνωρ έπεσε µαχόµενος, ότι αι δυνάµεις αυτού εξωλοθρεύθησαν στον
πόλεµον και απεφάσισε να στείλη πάλιν τον Βακχίδην και τον Αλκιµον εις την, Ιουδαίαν, µαζή των δε και την δεξιάν
πτέρυγα του στρατού του.
Α Μακ. 9,2  και επορεύθησαν οδόν την εις Γάλγαλα και παρενέβαλον επί Μαισαλώθ την εν Αρβήλοις και προκατελάβοντο
αυτήν και απώλεσαν ψυχάς ανθρώπων πολλάς.
Α Μακ. 9,2    Αυτοί ηκολούθησαν την οδόν, που φέρει εις Γαλγαλα, και εστρατοπέδευσαν εις την Μαισαλώθ, η οποία
ευρίσκετο εις την χώραν των Αρβήλων. Εκυρίευσαν την πόλιν αυτήν και εφόνευσαν πάρα πολλούς ανθρώπους.
Α Μακ. 9,3  και τού µηνός τού πρώτου έτους τού δευτέρου και πεντηκοστού και εκατοστού παρενέβαλον επί Ιερουσαλήµ·
Α Μακ. 9,3    Κατά τον πρώτον µήνα του εκατοστού πεντηκοστού δευτέρου έτους της χρονολογίας των Σελευκιδών
εστρατοπέδευσαν αυτοί απέναντι από την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 9,4  και απήραν και επορεύθησαν εις Βερέαν εν είκοσι χιλιάσιν ανδρών και δισχιλία ίππω.
Α Μακ. 9,4    Επειτα εσηκώθησαν και µετέβησαν εις Βερέαν µε είκοσι χιλιάδας άνδρας πεζούς και δύο χιλιάδας ιππείς.
Α Μακ. 9,5  και Ιούδας ήν παρεµβεβληκώς εν Ελασά, και τρισχίλιοι άνδρες εκλεκτοί µετ αυτού.
Α Μακ. 9,5    Ο Ιούδας είχε στρατοπεδεύσει εις Ελασά µε τρεις χιλιάδας εκλεκτούς άνδρας του.
Α Μακ. 9,6  και είδον το πλήθος των δυνάµεων ότι πολλοί εισι, και εφοβήθησαν σφόδρα· και εξερύησαν πολλοί από της
παρεµβολής, ου κατελείφθησαν εξ αυτών αλλ ή οκτακόσιοι άνδρες.
Α Μακ. 9,6    Οταν οι Ιουδαίοι στρατιώται είδαν το πλήθος των εχθρικών δυνάµεων, ότι είναι αυτοί πολλοί και ισχυροί,
εφοβήθησαν πάρα πολύ. Διέρρευσαν πολλοί από το στρατόπεδον και δεν απέµειναν από αυτούς , ει µη µόνον οκτακόσιοι
άνδρες.
Α Μακ. 9,7  και είδεν Ιούδας ότι απερύη η παρεµβολή αυτού και ο πόλεµος έθλιβεν αυτόν, και συνετρίβη τή καρδία, ότι ουκ
είχε καιρόν συναγαγείν αυτούς,
Α Μακ. 9,7    Ο Ιούδας όταν είδεν ότι ο στρατός του διέρρευσε και ότι η επικειµένη σύρραξις θα ήτο καταθλιπτική δι' αυτόν,
ησθάνθη την καρδίαν του να συντρίβεται, διότι δεν είχε πλέον καιρόν να συγκεντρώση τους άνδρας του.
Α Μακ. 9,8  και εξελύθη και είπε τοίς καταλειφθείσιν· αναστώµεν και αναβώµεν επί τους υπεναντίους ηµών, εάν άρα
δυνώµεθα πολεµήσαι αυτούς.
Α Μακ. 9,8    Ησθάνθη τον εαυτόν του να παραλύη από την αδυναµίαν εις την περίστασιν αυτήν· εν τούτοις είπεν στους
υπολειφθέντας· “ας σηκωθώµεν και ας προχωρήσωµεν εναντίον των εχθρών µας. Ισως και ηµπορέσωµεν να τους
καταπολεµήσωµεν”.
Α Μακ. 9,9  και απέστρεφον αυτόν λέγοντες· ου µη δυνώµεθα, αλλ ή σώζωµεν τας εαυτών ψυχάς το νύν και επιστρέψωµεν
µετά των αδελφών ηµών και πολεµήσωµεν προς αυτούς, ηµείς δε ολίγοι.
Α Μακ. 9,9    Εκείνοι όµως τον απέτρεπαν και του έλεγαν· “δεν θα ηµπορέσωµεν να επιτύχωµεν νίκην. Το µόνον, που
ηµπορούµεν να κάµωµεν είναι, να σώσωµεν σήµερον την ζωήν µας και να επανέλθωµεν να πολεµήσωµεν αυτούς
βραδύτερον µαζή µε τους άλλους τους περισσοτέρους αδελφούς µας. Ηµείς τώρα είµεθα πολύ ολίγοι.
Α Μακ. 9,10  και είπεν Ιούδας· µη µοι γένοιτο ποιήσαι το πράγµα τούτο, φυγείν απ αυτών, και ει ήγγικεν ο καιρός ηµών, και
αποθάνωµεν εν ανδρεία χάριν των αδελφών ηµών και µη καταλίπωµεν αιτίαν τή δόξη ηµών.
Α Μακ. 9,10  Ο Ιούδας απήντησεν εις αυτούς· “Θεός φυλάζοι να πράξω εγώ αυτό, το οποίον µε συµβουλεύετε, να φύγω
ενώπιον αυτών. Εάν ήλθεν η ώρα µας, ας αποθάνωµεν γενναίως χάριν των αδελφών µας και ας µη αφήσωµεν σκιαν εις
την δόξαν µας”.
Α Μακ. 9,11  και απήρεν η δύναµις από της παρεµβολής και έστησαν εις συνάντησιν αυτοίς, και εµερίσθη η ίππος εις δύο
µέρη, και οι σφενδονήται και οι τοξόται προεπορεύοντο της δυνάµεως, και οι πρωταγωνισταί πάντες οι δυνατοί·
Α Μακ. 9,11   Η στρατιωτική δύναµις των Συρων εξήλθεν από το στρατόπεδον και κατηυθύνετο εις συνάντησιν των
Ιουδαίων. Το εχθρικόν ιππικόν διηρέθη εις δύο σώµατα, οι σφενδονήται και οι τοξόται επροπορεύοντο από τον στρατόν, οι
δε γενναιότεροι µεταξύ αυτών ευρίσκοντο εις την πρώτην σειράν.
Α Μακ. 9,12  Βακχίδης δε ήν εν τώ δεξιώ κέρατι. και ήγγισεν η φάλαγξ εκ των δύο µερών και εφώνουν ταίς σάλπιγξι,
Α Μακ. 9,12  Ο Βακχίδης ήτο εις την δεξιάν πτέρυγα του στρατού του. Ολη η φάλαγξ του εχθρικού στρατού, που απετελείτο
από τας δύο πτέρυγας, προχωρούσε και αι σάλπιγγες αυτών εσάλπιζαν τα πολεµικά συνθήµατα.
Α Μακ. 9,13  και εσάλπισαν οι παρά Ιούδα και αυτοί ταίς σάλπιγξι· και εσαλεύθη η γη από της φωνής των παρεµβολών, και
εγένετο ο πόλεµος συνηµµένος από πρωΐθεν έως εσπέρας.
Α Μακ. 9,13   Εσάλπισαν επίσης και οι άνδρες του Ιούδα µε τας ιεράς των σάλπιγγας. Η γη συνεκλονίσθη από τον µεγάλον
θόρυβον των δύο στρατών. Η µάχη ήρχισεν από το πρωϊ και διήρκεσεν έως το βράδυ.
Α Μακ. 9,14  και είδεν Ιούδας ότι Βακχίδης και το στερέωµα της παρεµβολής εν τοίς δεξιοίς, και συνήλθον αυτώ πάντες οι
εύψυχοι τή καρδία,
Α Μακ. 9,14  Ο Ιούδας είδεν ότι ο Βακχίδης και το ισχυρότερον µέρος του στρατού του ευρίσκοντο εις την δεξιάν πτέρυγα.
Συνεκέντρωσε, λοιπόν, γύρω του όλους τους γενναίους κατά την καρδίαν Ιουδαίους,
Α Μακ. 9,15  και συνετρίβη το δεξιόν κέρας απ αυτών, και εδίωκεν οπίσω αυτών έως Αζώτου όρους.



Α Μακ. 9,15   επετέθη εναντίον της δεξιάς πτέρυγας των πολεµίων, την συνέτριψε και κατεδίωκε τους φεύγοντας
στρατιώτας µέχρι του όρους της Αζώτου.
Α Μακ. 9,16  και εις το αριστερόν κέρας είδον ότι συνετρίβη το δεξιόν κέρας, και επέστρεψαν κατά πόδας Ιούδα και των µετ
αυτού εκ των όπισθεν.
Α Μακ. 9,16  Οι απαρτίζοντες όµως την αριστεράν πτέρυγα Σύροι στρατιώται, όταν είδον ότι συνετρίβη η δεξιά των πτέρυξ,
εστράφησαν πίσω από τον Ιούδαν και επετέθησαν εναντίον αυτού και των ανδρών του εκ των όπισθεν .
Α Μακ. 9,17  και εβαρύνθη ο πόλεµος, και έπεσον τραυµατίαι πολλοί εκ τούτων και εκ τούτων.
Α Μακ. 9,17   Η µάχη έγινε πολύ σκληρά. Επεσαν πολλοί νεκροί από την παράταξιν των Συρων και των Ιουδαίων.
Α Μακ. 9,18  και Ιούδας έπεσε, και οι λοιποί έφυγον.
Α Μακ. 9,18  Επεσε δε και ο Ιούδας ηρωϊκώς µαχόµενος, ενώ οι άλλοι άνδρες του ετράπησαν εις φυγήν.
Α Μακ. 9,19  και ήραν Ιωνάθαν και Σίµων Ιούδαν τον αδελφόν αυτών και έθαψαν αυτόν εν τώ τάφω των πατέρων αυτού εν
Μωδεΐν.
Α Μακ. 9,19  Ο Ιωνάθαν και ο Σιµων εσήκωσαν και επήραν το πτώµα του αδελφού των και το έθαψαν στον τάφον των
πατέρων των εις Μωδεΐν.
Α Μακ. 9,20  και έκλαυσαν αυτόν και εκόψαντο αυτόν πάς Ισραήλ κοπετόν µέγαν και επένθουν ηµέρας πολλάς και είπον·
Α Μακ. 9,20  Ολοι οι Ισραηλίται τον έκλαυσαν µε κοπετούς και θρήνους. Επένθησαν επί πολλάς ηµέρας και είπαν·
Α Μακ. 9,21  πώς έπεσε δυνατός σώζων τον Ισραήλ;
Α Μακ. 9,21  “πως έπεσεν ο µεγάλος αυτός ήρως, ο οποίος έσωζεν έως τώρα τον Ισραήλ;”
Α Μακ. 9,22  και τα περισσά των λόγων Ιούδα και των πολέµων και των ανδραγαθιών, ών εποίησε, και της µεγαλωσύνης
αυτών ου κατεγράφη, πολλά γάρ ήν σφόδρα.
Α Μακ. 9,22  Τα υπόλοιπα από την ιστορίαν του Ιούδα και των πολέµων και των ανδραγαθηµάτων, τα οποία έκαµε, και τα
της µεγάλης αυτού δόξης δεν κατεγράφησαν, διότι ήσαν πάρα πολλά.
Α Μακ. 9,23  Καί εγένετο, µετά την τελευτήν Ιούδα εξέκυψαν οι άνοµοι εν πάσι τοίς ορίοις Ισραήλ, και ανέτειλαν πάντες οι
εργαζόµενοι την αδικίαν.
Α Μακ. 9,23  Μετά τον θάνατον του Ιούδα, οι εξωµόται από τους Ιουδαίους ανεθάρρησαν, επρόβαλαν εις όλην την περιοχήν
της Ιουδαίας και εσήκωσαν το κεφάλι των όλοι οι εργάται της αδικίας.
Α Μακ. 9,24  εν ταίς ηµέραις εκείναις εγενήθη λιµός µέγας σφόδρα, και ηυτοµόλησεν η χώρα µετ αυτών.
Α Μακ. 9,24  Κατά τας ηµέρας εκείνας έπεσε πολύ µεγάλη πείνα. Το έδαφος ωσάν να ηρνήθη την ευφορίαν του και να
ετάχθη µε το µέρος των παρανόµων Ιουδαίων.
Α Μακ. 9,25  και εξέλεξε Βακχίδης τους ασεβείς άνδρας και κατέστησεν αυτούς κυρίους της χώρας.
Α Μακ. 9,25  Ο Βακχίδης επωφελούµενος της περιστάσεως εξέλεξε τους ασεβείς αυτούς άνδρας της Ιουδαίας και τους
εγκατέστησε κυρίους ολοκλήρου της χώρας.
Α Μακ. 9,26  και εξεζήτουν και εξηρεύνων τους φίλους Ιούδα και ήγον αυτούς προς Βακχίδην, και εξεδίκει εν αυτοίς και
ενέπαιζεν αυτοίς.
Α Μακ. 9,26  Αυτοί ερευνούσαν και αναζητούσαν τους φίλους του Ιούδα, τους έφεραν προς τον Βακχίδην, ο οποίος τους
ετιµώρει και τους ενέπαιζε.
Α Μακ. 9,27  και εγένετο θλίψις µεγάλη εν τώ Ισραήλ, ήτις ουκ εγένετο αφ ής ηµέρας ουκ ώφθη προφήτης εν αυτοίς.
Α Μακ. 9,27  Επεσε πολύ µεγάλη και βαρεία θλίψις µεταξύ των Ισραηλιτών, όµοια της οποίας δεν είχε γίνει αφ' ης εποχής
δεν ενεφανίσθη προφήτης µεταξύ των Ιουδαίων.
Α Μακ. 9,28  και ηθροίσθησαν πάντες οι φίλοι Ιούδα και είπον τώ Ιωνάθαν·
Α Μακ. 9,28  Τοτε όλοι οι φίλοι του Ιούδα συνεκεντρώθησαν και είπαν προς τον Ιωνάθαν·
Α Μακ. 9,29  αφ ού ο αδελφός σου Ιούδας τετελεύτηκε, και ανήρ όµοιος αυτώ ουκ έστιν εξελθείν προς τους εχθρούς και
Βακχίδην, και εν τοίς εχθραίνουσιν τού έθνους ηµών·
Α Μακ. 9,29  “Από τότε που ο αδελφός σου Ιούδας απέθανε, δεν υπάρχει πλέον ανήρ όµοιος προς αυτόν, δια να εξέλθη
εναντίον των εχθρών, εναντίον του Βακχίδου και εναντίον παντός εχθρού του έθνους µας.
Α Μακ. 9,30  νύν ούν σε ηρετισάµεθα σήµερον τού είναι αντ αυτού ηµίν εις άρχοντα και ηγούµενον τού πολεµήσαι τον
πόλεµον ηµών.
Α Μακ. 9,30  Σηµερον λοιπόν σε εκλέγοµεν άρχοντά µας αντ' αυτού και στρατηγόν, δια να διεξαγάγης τους πολέµους µας”.
Α Μακ. 9,31  και επεδέξατο Ιωνάθαν εν τώ καιρώ εκείνω την ήγησιν και ανέστη αντί Ιούδα τού αδελφού αυτού.
Α Μακ. 9,31   Ο Ιωνάθαν εδέχθη κατά τον καιρόν εκείνον την αρχηγίαν και ανέλαβε την εξουσίαν αντί του Ιούδα του
αδελφού του.
Α Μακ. 9,32  Καί έγνω Βακχίδης και εζήτει αυτόν αποκτείναι.
Α Μακ. 9,32  Ο Βακχίδης επληροφορήθη την εκλογήν αυτήν και επεζήτει ευκαιρίαν νο φονεύση τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 9,33  και έγνω Ιωνάθαν και Σίµων ο αδελφός αυτού· και πάντες οι µετ αυτού και έφυγον εις την έρηµον Θεκωέ και
παρενέβαλον επί το ύδωρ λάκκου Ασφάρ.
Α Μακ. 9,33  Αλλά ο Ιωνάθαν και ο Σιµων ο αδελφός του και όλοι, όσοι ήσαν µαζή του, έµαθαν την απόφασιν αυτήν του
Βακχίδου και κατέφυγαν εις την έρηµον Θεκωέ και εστρατοπέδευσαν πλησίον του ύδατος της δεξαµενής Ασφάρ .
Α Μακ. 9,34  και έγνω Βακχίδης τή ηµέρα των σαββάτων και ήλθεν αυτός και πάν το στράτευµα αυτού πέραν τού Ιορδάνου.
Α Μακ. 9,34  Ο Βακχίδης κατά κάποιον Σαββατον επληροφορήθη το γεγονός αυτό και ήλθεν αυτός και όλος ο στρατός του
πέραν από τον Ιορδάνην.
Α Μακ. 9,35  και απέστειλεν Ιωνάθαν τον αδελφόν αυτού ηγούµενον τού όχλου και παρεκάλεσε τους Ναβαταίους φίλους
αυτού παραθέσθαι αυτοίς την αποσκευήν αυτών την πολλήν.
Α Μακ. 9,35  Ο Ιωνάθαν έστειλε τον αδελφόν του ως αρχηγόν του λαού και παρεκάλεσε τους Ναβαταίους φίλους του, να
αναλάβουν υπό την προστασίαν των τον πολύν άµαχον πληθυσµόν και τας πολλάς αποσκευάς των.
Α Μακ. 9,36  και εξήλθον υιοί Ιαµβρί εκ Μηδαβά και συνέλαβον Ιωάννην και πάντα, όσα είχε, και απήλθον έχοντες.
Α Μακ. 9,36  Οι απόγονοι όµως του Ιαµβρί εξήλθον από την Μηδαβά, συνέλαβαν και επήραν µαζή των τον Ιωάννην και όλα
όσα είχε και απήλθον αποκοµίζοντες αυτούς.



Α Μακ. 9,37  µετά δε τους λόγους τούτους απήγγειλαν τώ Ιωνάθαν και Σίµωνι τώ αδελφώ αυτού ότι οι υιοί Ιαµβρί ποιούσι
γάµον µέγαν και άγουσι την νύµφην από Ναδαβάθ, θυγατέρα ενός των µεγάλων µεγιστάνων Χαναάν µετά παραποµπής
µεγάλης.
Α Μακ. 9,37  Ολίγον χρόνον έπειτα από τα γεγονότα αυτά ανήγγειλαν στον Ιωνάθαν και στον Σιµωνα τον αδελφόν του, ότι
οι απόγονοι του Ιαµβρί τελούν µεγαλοπρεπή γάµον µε µεγάλην ακολουθίαν και ποµπήν. Παίρνουν από Ναβαβάθ ως
νύµφην την θυγατέρα ενός από τους µεγάλους µεγιστάνας της Χαναάν.
Α Μακ. 9,38  και εµνήσθησαν Ιωάννου τού αδελφού αυτών και ανέβησαν και εκρύβησαν υπό την σκέπην τού όρους.
Α Μακ. 9,38  Τοτε οι αδελφοί Ιωνάθαν και Σιµων ενεθυµήθησαν τον φονευθέντα από εκείνους αδελφόν των Ιωάννην,
ανέβησαν και εκρύβησαν κάτω από κάποιαν εξοχήν του όρους.
Α Μακ. 9,39  και ήραν τους οφθαλµούς αυτών και είδον και ιδού θρούς και αποσκευή πολλή, και ο νυµφίος εξήλθε και οι
φίλοι αυτού και οι αδελφοί αυτού εις συνάντησιν αυτών µετά τυµπάνων και µουσικών και όπλων πολλών.
Α Μακ. 9,39  Εσήκωσαν τα µάτια των και παρετήρησαν ότι ηκούετο µεγάλη βοή όχλου πολλού. Εξήλθεν ο νυµφίος και οι
φίλοι του και οι αδελφοί του προς συνάντησιν της νύµφης µε τύµπανα, µε µουσικά όργανα και µε πολλά όπλα.
Α Μακ. 9,40  και εξανέστησαν επ αυτούς από τού ενέδρου οι περί τον Ιωνάθαν και απέκτειναν αυτούς, και έπεσον
τραυµατίαι πολλοί, και οι επίλοιποι έφυγον εις το όρος· και έλαβον πάντα τα σκύλα αυτών.
Α Μακ. 9,40  Τοτε ώρµησαν εναντίον αυτών από την ενέδραν των οι περί τον Ιωνάθαν και τους εφόνευσαν. Πολλοί ήσαν
εκείνοι, που έπεσαν νεκροί, ενώ οι άλλοι πανικόβλητοι έφυγαν στο όρος. Οι Ιουδαίοι επήραν όλα τα λάφυρά των.
Α Μακ. 9,41  και µετεστράφη ο γάµος εις πένθος και η φωνή µουσικών αυτών εις θρήνον.
Α Μακ. 9,41  Ετσι δε ο γάµος µετεβλήθη εις πένθος και αι χαρµόσυναι αρµονίαι των µουσικών εις θρήνον.
Α Μακ. 9,42  και εξεδίκησαν την εκδίκησιν αίµατος αδελφού αυτών και απέστρεψαν εις το έλος τού Ιορδάνου.
Α Μακ. 9,42  Αφού εξεδικήθησαν τον θάνατον του αδελφού των, ο Ιωνάθαν και ο Σιµων επέστρεψαν στο έλος κοντά στον
Ιορδάνην.
Α Μακ. 9,43  και ήκουσε Βακχίδης και ήλθε τή ηµέρα των σαββάτων έως των κρηπίδων τού Ιορδάνου εν δυνάµει πολλή.
Α Μακ. 9,43  Ο Βακχίδης επληροφορήθη το γεγονός και κατά την ηµέραν του Σαββάτου ήλθε µέχρι της αποκρήµνου όχθης
του Ιορδάνου µε πολλήν δύναµιν.
Α Μακ. 9,44  και είπεν Ιωνάθαν τοίς παρ αυτού· αναστώµεν νύν και πολεµήσωµεν υπέρ των ψυχών ηµών, ου γάρ εστι
σήµερον ως εχθές και τρίτην ηµέραν·
Α Μακ. 9,44  Ο Ιωνάθαν είπεν στους άνδρας, που είχε µαζή του· “ας σηκωθώµεν τώρα και ας πολεµήσωµεν δια την ζωήν
µας, διότι η σηµερινή ηµέρα δεν είναι, όπως η χθεσινή και η προχθεσινή.
Α Μακ. 9,45  ιδού γάρ ο πόλεµος εξεναντίας ηµών και εξόπισθεν ηµών, το δε ύδωρ τού Ιορδάνου ένθεν και ένθεν και έλος
και δρυµός, ουκ έστι τόπος τού εκκλίναι·
Α Μακ. 9,45  Ιδού ότι οι πολέµιοί µας ευρίσκονται εµπρός µας και όπισθεν από ηµάς. Το ύδωρ του Ιορδάνου είναι και από
εδώ και από εκεί. Επίσης και έλος και δάσος υπάρχει γύρω µας, και δεν φαίνεται από πουθενά τόπος, να διαφύγωµεν και
σωθώµεν.
Α Μακ. 9,46  νύν ούν κεκράξατε εις ουρανόν, όπως διασωθήτε εκ χειρός εχθρών υµών.
Α Μακ. 9,46  Τωρα λοιπόν κραυγάσατε µε δύναµιν προς τον Θεόν του ουρανού, δια να βοηθήσή και διασωθήτε από τας
χείρας των εχθρών σας”.
Α Μακ. 9,47  και συνήψεν ο πόλεµος· και εξέτεινεν Ιωνάθαν την χείρα αυτού πατάξαι τον Βακχίδην, και εξέκλινεν απ αυτού
εις τα οπίσω.
Α Μακ. 9,47  Η σύγκρουσις ήρχισεν. Ο Ιωνάθαν ήπλωσε το χέρι του να κτυπήσή τον Βακχίδην αλλά εκείνος εξέκλινεν από
αυτόν και ερρίφθη εις τα οπίσω, δια να αποφύγή το κτύπηµα.
Α Μακ. 9,48  και ενεπήδησεν Ιωνάθαν και οι µετ αυτού εις τον Ιορδάνην και διεκολύµβησαν εις το πέραν, και ου διέβησαν
επ αυτούς τον Ιορδάνην.
Α Μακ. 9,48  Τοτε ο Ιωνάθαν µαζή µε τους συντρόφους του επήδησεν στον Ιορδάνην, εκολύµβησαν και έφθασαν εις την
αντίπεραν όχθην. Οι Σύροι όµως δεν διέβησαν τον Ιορδάνην, δια να τους καταδιώξουν.
Α Μακ. 9,49  και διέπεσον παρά Βακχίδου τή ηµέρα εκείνη εις χιλίους άνδρας.
Α Μακ. 9,49  Κατά την ηµέραν εκείνην έπεσαν από τον στρατόν του Βακχίδου χίλιοι στρατιώται.
Α Μακ. 9,50  και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήµ, και ωκοδόµησαν πόλεις οχυράς εν τή Ιουδαία, το οχύρωµα το εν Ιεριχώ και
την Αµµαούς και την Βαιθωρών και την Βαιθήλ και την Θαµναθά Φαραθωνί και την Τεφών εν τείχεσιν υψηλοίς και
πύλαις και µοχλοίς·
Α Μακ. 9,50  Ο Βακχίδης έπειτα από το γεγονός αυτό επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ, ανοικοδόµησαν δε κατ' εντολήν του
πόλεις οχυράς ανά την Ιουδαίαν, το φρούριον το ευρισκόµενον πλησίον της Ιεριχούς, την Αµµαούς, την Βαιθωρών, την
Βαιθήλ, την Θαµναθά Φαραθωνί και την Τεφών ωχύρωσε µε υψηλά τείχη και µε πύλας και µοχλούς.
Α Μακ. 9,51  και έθετο φρουράν εν αυτοίς τού εχθραίνειν τώ Ισραήλ.
Α Μακ. 9,51   Εθεσεν εις αυτάς φρουράς στρατιωτών, δια να κάνουν εχθροπραξίας κατά των Ιουδαίων.
Α Μακ. 9,52  και ωχύρωσε την πόλιν την εν Βαιθσούρα και την Γάζαρα και την άκραν και έθετο εν αυταίς δυνάµεις και
παραθέσεις βρωµάτων.
Α Μακ. 9,52  Ωχύρωσεν επίσης την πόλιν Βαιθσούραν, την πόλιν Γαζαρα και την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, και
εγκατέστησεν εις αυτάς στρατεύµατα και µεγάλας αποθηκεύσεις τροφίµων.
Α Μακ. 9,53  και έλαβε τους υιούς των ηγουµένων της χώρας όµηρα και έθετο αυτούς εν τή άκρα εν Ιερουσαλήµ εν φυλακή.
Α Μακ. 9,53  Επήρεν ως οµήµους τα παιδιά των αρχηγών της χώρας, τα οποία και έκλεισεν εις την φυλακήν της
ακροπόλεως της Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 9,54  Καί εν έτει τρίτω και πεντηκοστώ και εκατοστώ µηνί τώ δευτέρω επέταξεν Άλκιµος καθαιρείν το τείχος της
αυλής των αγίων της εσωτέρας· και καθείλε τα έργα των προφητών και ενήρξατο τού καθαιρείν.
Α Μακ. 9,54  Κατά το εκατοστόν πεντηκοστόν τρίτον έτος, τον δεύτερον µήνα, ο Αλκιµος διέταξε να κρηµνίσουν το τείχος
της εσωτερικής αυλής του ναού και έτσι κατέστρεψε τα έργα των προφητών. Ηρχισε η καταστροφή του τείχους.
Α Μακ. 9,55  εν τώ καιρώ εκείνω επλήγη Άλκιµος και ενεποδίσθη τα έργα αυτού, και απεφράγη το στόµα αυτού, και



παρελύθη και ουκ εδύνατο έτι λαλήσαι λόγον και εντείλασθαι περί τού οίκου αυτού .
Α Μακ. 9,55  Κατά τον καιρόν όµως εκείνον ο Αλκιµος εκτυπήθη από τον Θεόν και εµποδίσθη πλέον η συνέχεια των
καταστρεπτικών του έργων. Το στόµα του δηλαδή εφράγη, διότι προσεβλήθη από παραλυσίαν και δεν ηµπορούσε να είπη
ούτε µίαν λέξιν. Δεν ήτο εις θέσιν να δώση ούτε µίαν εντολήν δια τον οίκον του.
Α Μακ. 9,56  και απέθανεν Άλκιµος εν τώ καιρώ εκείνω µετά βασάνου µεγάλης.
Α Μακ. 9,56  Ετσι δε απέθανεν ο Αλκιµος κατά τον καιρόν εκείνον εν µέσω πολλών πόνων.
Α Μακ. 9,57  και είδε Βακχίδης ότι απέθανεν Άλκιµος, και απέστρεψε προς τον βασιλέα. και ησύχασεν η γη Ιούδα έτη δύο.
Α Μακ. 9,57  Είδεν ο Βακχίδης ότι απέθανεν ο Αλκιµος και επέστρεψεν εις την Αντιόχειαν προς τον βασιλέα, η δε χώρα της
Ιουδαίας ησύχασεν επί δύο έτη.
Α Μακ. 9,58  Καί εβουλεύσαντο πάντες οι άνοµοι λέγοντες· ιδού Ιωνάθαν και οι παρ αυτού εν ησυχία κατοικούσι
πεποιθότες· νύν ούν άξοµεν τον Βακχίδην, και συλλήψεται αυτούς πάντας εν νυκτί µια.
Α Μακ. 9,58  Τοτε όλοι οι παράνοµοι Ιουδαίοι συνήλθον εις σύσκεψιν και είπαν· “ιδού, ο Ιωνάθαν και οι οπαδοί του ζουν εν
ειρήνή µε την πεποίθησιν ότι ευρίσκονται εν ασφαλεία. Τωρα, λοιπόν, είναι καιρός να φέρωµεν τον Βακχίδην και να τους
συλλάβη όλους κατά το διάστηµα µιας και µόνης νυκτός”.
Α Μακ. 9,59  και πορευθέντες συνεβουλεύσαντο αυτώ.
Α Μακ. 9,59  Επήγαν, ανεκοίνωσαν στον Βακχίδην το σχέδιόν των και τον συνεβουλεύθησαν.
Α Μακ. 9,60  και απήρε τού ελθείν µετά δυνάµεως πολλής και απέστειλεν επιστολάς λάθρα πάσι τοίς συµµάχοις αυτού τοίς
εν τή Ιουδαία, όπως συλλάβωσι τον Ιωνάθαν και τους µετ αυτού· και ουκ εδύναντο, ότι εγνώσθη αυτοίς η βουλή αυτών.
Α Μακ. 9,60  Εκείνος πράγµατι εσηκώθη και µε στρατιωτικήν δύναµιν πολλήν ήλθε και έστειλε κρυφίως γράµµατα προς
όλους τους συµµάχους του, που ευρίσκοντο εις την Ιουδαίαν, να συλλάβουν αιφνιδίως τον Ιωνάθαν και τους οπαδούς του.
Αλλά δεν επέτυχαν να φέρουν εις πέρας το πονηρόν των σχέδιον, διότι αυτό περιήλθεν εις γνώσιν των οπαδών του
Ιωνάθαν.
Α Μακ. 9,61  και συνέλαβον από των ανδρών της χώρας των αρχηγών της κακίας εις πεντήκοντα άνδρας και απέκτειναν
αυτούς.
Α Μακ. 9,61  Αυτοί µάλιστα και συνέλαβαν από τους κατοίκους της χώρας και από τους αρχηγούς αυτής της πονηρίας
πεντήκοντα άνδρας και τους εφόνευσαν.
Α Μακ. 9,62  και εξεχώρησεν Ιωνάθαν και Σίµων και οι µετ αυτού εις Βαιθβασί την εν τή ερήµω και ωκοδόµησε τα
καθηρηµένα αυτής, και εστερέωσαν αυτήν.
Α Μακ. 9,62  Επειτα ο Ιωνάθαν µαζή µε τον Σιµωνα και µε εκείνους, που ήσαν µαζή των, ανεχώρησαν και µετέβησαν εις
Βαιθβασί, η οποία ευρίσκετο εις την έρηµον. Ανοικοδόµησαν τα κατεστραµµένα οικήµατα και τα τείχη της και την
ωχύρωσαν.
Α Μακ. 9,63  και έγνω Βακχίδης και συνήγαγε πάν το πλήθος αυτού και τοίς εκ της Ιουδαίας παρήγγειλε·
Α Μακ. 9,63  Ο Βακχίδης επληροφορήθη τούτο και συνεκέντρωσεν όλον το πλήθος του στρατού του, παρήγγειλε δε και
στους φιλικώς προς αυτόν διακειµένους Ιουδαίους να τον βοηθήσουν.
Α Μακ. 9,64  και ελθών παρενέβαλεν επί Βαιθβασί και επολέµησεν αυτήν ηµέρας πολλάς και εποίησε µηχανάς.
Α Μακ. 9,64  Ηλθε και εστρατοπέδευσε πλησίον της Βαιθβασί, επολέµησεν εναντίον αυτής επί πολλάς ηµέρας,
εχρησιµοποίησε δε και πολιορκητικάς µηχανάς.
Α Μακ. 9,65  και απέλιπεν Ιωνάθαν Σίµωνα τον αδελφόν αυτού εν τή πόλει και εξήλθεν εις την χώραν και εξήλθεν εν
αριθµώ.
Α Μακ. 9,65  Ο Ιωνάθαν αφήκεν εις την πόλιν τον αδελφόν του τον Σιµωνα και αυτός εξήλθεν εις την ύπαιθρον χώραν  µε
µετρηµένους ολίγους άνδρας.
Α Μακ. 9,66  και επάταξεν Οδοµηρά και τους αδελφούς αυτού και τους υιούς Φασιρών εν τώ σκηνώµατι αυτών, και
εξήρξατο τύπτειν και αναβαίνειν εν ταίς δυνάµεσι.
Α Μακ. 9,66  Εκτύπησε τον Οδοµηρά και τους αδελφούς του, όπως επίσης και τους υιούς Φασιρών εις τας σκηνάς των.
Κατόπιν µε αξιολόγους δυνάµεις ήρχισε να κτυπά τους Συρους και να προελαύνη µε τας δυνάµeiw του.
Α Μακ. 9,67  και Σίµων και οι µετ αυτού εξήλθον εκ της πόλεως και ενεπύρισαν τας µηχανάς·
Α Μακ. 9,67  Αλλά και ο Σιµων µαζή µε τους ιδικούς του άνδρας έκαναν εξορµήσεις από την πόλιν και έκαψαν τας
πολιορκητικάς µηχανάς των εχθρών.
Α Μακ. 9,68  και επολέµησαν προς τον Βακχίδην, και συνετρίβη υπ αυτών. και έθλιβον αυτόν σφόδρα, ότι ήν η βουλή αυτού
και η έφοδος αυτού κενή.
Α Μακ. 9,68  Ολοι δε αυτοί εντός και εκτός της πόλεως Ιουδαίοι κατεπολέµησαν τον Βακχίδην, ο οποίος και συνετρίβη από
αυτούς. Τον έφεραν εις πολύ δύσκολον θέσιν, διότι είδε πλέον ότι το σχέδιόν του και η εξόρµηοίς του έπεσαν στο κενόν.
Α Μακ. 9,69  και ωργίσθη θυµώ τοίς ανδράσι τοίς ανόµοις τοίς συµβουλεύσασιν αυτώ ελθείν εις την χώραν και απέκτειναν
εξ αυτών πολλούς και εβουλεύσατο τού απελθείν εις την γήν αυτού.
Α Μακ. 9,69  Ωργίσθη µε θυµόν µεγάλον εναντίον των παρανόµων Ιουδαίων, που τον είχαν συµβουλεύσει να έλθη εις την
χώραν των και εφόνευσε πολλούς από αυτούς. Επήρε δε την απόφασιν να επιστρέψη εις την χώραν του, την Αντιόχειαν.
Α Μακ. 9,70  και επέγνω Ιωνάθαν και απέστειλε προς αυτόν πρέσβεις τού συνθέσθαι προς αυτόν ειρήνην και αποδούναι
αυτοίς την αιχµαλωσίαν.
Α Μακ. 9,70  Ο Ιωνάθαν επληροφορήθη τας αποφάσεις αυτάς του Βακχίδου και έστειλε προς αυτόν πρέσβεις να συνάψουν
ειρήνην µεταξύ των και να αποδώση εκείνος εις αυτούς τους αιχµαλώτους Ιουδαίους.
Α Μακ. 9,71  και απεδέξατο και εποίησε κατά τους λόγους αυτού και ώµοσεν αυτώ µη εκζητήσαι αυτώ κακόν πάσας τας
ηµέρας της ζωής αυτού·
Α Μακ. 9,71   Ο Βακχίδης εδέχθη ευµενώς τους πρέσβεις και έπραξε σύµφωνα µε τας προτάσστου Ιωνάθαν. Υπεσχεθη δι'
όρκου στον Ιωνάθαν, ποτέ άλλοτε καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του να µη επιζητήση να πράξη κακόν εναντίον της ζωής
του.
Α Μακ. 9,72  και απέδωκεν αυτώ την αιχµαλωσίαν, ήν ηχµαλώτευσε το πρότερον εκ γής Ιούδα, και αποστρέψας απήλθεν
εις την γήν αυτού και ου προσέθετο έτι ελθείν εις τα όρια αυτών.



Α Μακ. 9,72  Παρέδωσεν εις αυτόν τους αιχµαλώτους που είχε συλλάβει προηγουµένως από την Ιουδαίαν, έπειτα δε
επέστρεψε και επανήλθεν εις την χώραν του. Και δεν επήρε πλέον την απόφασιν και την τόλµην να επανέλθη εις τα όρια
της Ιουδαίας.
Α Μακ. 9,73  και κατέπαυσε ροµφαία εξ Ισραήλ· και ώκησεν Ιωνάθαν εν Μαχµάς. και ήρξατο Ιωνάθαν κρίνειν τον λαόν και
ηφάνισε τους ασεβείς εξ Ισραήλ.
Α Μακ. 9,73  Ετσι δε εσταµάτησεν η ροµφαία να πλήττη και να αφανίζη τους Ιουδαίους. Ο Ιωνάθαν εγκατεστάθη εις
Μαχµάς, και ήρχισε να διοική µε ειρήνην τον λαόν. Εξηφάνισε δε όλους τους ασεβείς Ιουδαίους εκ µέσου του ισραηλιτικού
λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Α Μακ. 10,1  Καί εν έτει εξηκοστώ και εκατοστώ ανέβη Αλέξανδρος ο τού Αντιόχου ο Επιφανής και κατελάβετο
Πτολεµαΐδα, και επεδέξαντο αυτόν, και εβασίλευσεν εκεί.
Α Μακ. 10,1   Κατά το εκατοστόν εξηκοστόν έτος ο Αλέξανδρος, ο υιός Αντιόχου του Επιφανούς, Επιφανής και αυτός
επονοµαζόµενος, ήλθε και κατέλαβε την Πτολεµαΐδα. Οι κάτοικοι της πόλεως τον υπεδέχθησαν και ανεκηρύχθη αυτός
βασιλεύς εκεί.
Α Μακ. 10,2 και ήκουσε Δηµήτριος ο βασιλεύς και συνήγαγε δυνάµεις πολλάς σφόδρα και εξήλθεν εις συνάντησιν αυτώ εις
πόλεµον.
Α Μακ. 10,2  Ο βασιλεύς Δηµήτριος επληροφορήθη το γεγονός, συνεκέντρωσε πολύ µεγάλας στρατιωτικάς δυνάµεις και
εξήλθεν εις πολεµικήν σύγκρουσιν εναντίον του Αλεξάνδρου.
Α Μακ. 10,3  και απέστειλε Δηµήτριος προς Ιωνάθαν επιστολάς λόγοις ειρηνικοίς ώστε µεγαλύναι αυτόν.
Α Μακ. 10,3   Τοτε ο Δηµήτριος ο βασιλεύς έστειλεν ειρηνικήν επιστολήν προς τον Ιωνάθαν, δια να τον µεγαλύνη και τον
δοξάση.
Α Μακ. 10,4  είπε γάρ· προφθάσωµεν τού ειρήνην θείναι µετ αυτού, πριν ή θείναι αυτόν µετά Αλεξάνδρου καθ ηµών·
Α Μακ. 10,4  Διότι εσκέφθη, ας προφθάσωµεν να συνάψωµεν ειρήνην µε αυτόν, πριν η αυτός κλείση ειρήνην µε τον
Αλέξανδρον εναντίον µας.
Α Μακ. 105  µνησθήσεται γάρ πάντων των κακών, ών συνετελέσαµεν προς αυτόν και εις τους αδελφούς αυτού και εις το
έθνος αυτού.
Α Μακ. 10,5   Διότι θα ενθυµηθή ασφαλώς όλα τα κακά, τα οποία διεπράξαµεν εναντίον αυτού και των αδελφών του και
εναντίον του έθνους του.
Α Μακ. 10,6  και έδωκεν αυτώ εξουσίαν συναγαγείν δυνάµεις και κατασκευάζειν όπλα και είναι αυτόν σύµµαχον αυτού, και
τα όµηρα τα εν τή άκρα είπε παραδούναι αυτώ.
Α Μακ. 10,6  Ο Δηµήτριος έδωσεν στον Ιωνάθαν το δικαίωµα να συγκεντρώση τας στρατιωτικάς του δυνάµεις, να
κατασκευάζη όπλα και να είναι σύµµαχός του. Διέταξε δε επίσης να αποδοθούν εις αυτόν οι όµηροι, οι οποίοι εκρατούντο
εις την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 10,7  και ήλθεν Ιωνάθαν εις Ιερουσαλήµ και ανέγνω τας επιστολάς εις τα ώτα παντός τού λαού και των εκ της
άκρας.
Α Μακ. 10,7   Ο Ιωνάθαν ήλθεν αµέσως εις την Ιερουσαλήµ, ανέγνωσε τας επιστολάς αυτάς εις επήκοον όλου του
ισραηλιτικού λαού, ακόµη δε και εις επήκοον των Συρων στρατιωτών, που ευρίσκοντο εις την ακρόπολιν.
Α Μακ. 10,8  και εφοβήθησαν φόβον µέγαν, ότι ήκουσαν ότι έδωκεν ο βασιλεύς εξουσίαν συναγαγείν δυνάµεις.
Α Μακ. 10,8  Οι εχθροί των Ιουδαίων εκυριεύθησαν από µεγάλον φόβον, όταν επληροφορήθησαν ότι ο βασιλεύς έδωσεν
στον Ιωνάθαν εξουσίαν και δικαίωµα, να συγκεντρώση στρατιωτικάς δυνάµεις.
Α Μακ. 10,9  και παρέδωκαν οι εκ της άκρας Ιωνάθαν τα όµηρα, και απέδωκεν αυτούς τοίς γονεύσιν αυτών.
Α Μακ. 10,9  Οι φρουρούντες την ακρόπολιν στρατιώται παρέδωσαν στον Ιωνάθαν τους οµήρους και ο Ιωνάθαν τους
παρέδωσεν στους γονείς των.
Α Μακ. 10,10  και ώκησεν Ιωνάθαν εν Ιερουσαλήµ και ήρξατο οικοδοµείν και καινίζειν την πόλιν.
Α Μακ. 10,10   Ο Ιωνάθαν εγκατεστάθη πλέον εις την Ιερουσαλήµ και ήρχισε να ανοικοδοµή και να ανακαινίζη την πόλιν.
Α Μακ. 10,11  και είπε προς τους ποιούντας τα έργα οικοδοµείν τα τείχη και το όρος Σιών κυκλόθεν εκ λίθων τετραγώνων
εις οχύρωσιν· και εποίησαν ούτως.
Α Μακ. 10,11   Εδωσε δε εντολήν στους εργάτας να ανοικοδοµήσουν τα τείχη της Ιερουσαλήµ και να ενισχύσουν την
οχύρωσιν κύκλω από την Σιών µε λίθους µεγάλους τετραγώνους. Εκείνοι έπραξαν, όπως τους είπε.
Α Μακ. 10,12  και έφυγον οι αλλογενείς οι όντες εν τοίς οχυρώµασιν, οίς ωκοδόµησε Βακχίδης.
Α Μακ. 10,12   Τοτε και οι αλλοεθνείς, οι ευρισκόµενοι εις τα οχυρά, τα οποία Βακχίδης είχε κτίσει, έφυγον.
Α Μακ. 10,13  και κατέλιπεν έκαστος τον τόπον αυτού και απήλθεν εις την γήν αυτού.
Α Μακ. 10,13   Ο καθένας από αυτούς εγκατέλειψε την θέσιν του και επέστρεψεν εις την πατρίδα του.
Α Μακ. 10,14  πλήν εν Βαιθσούρα υπελείφθησάν τινες των καταλιπόντων τον νόµον και τα προστάγµατα , ήν γάρ αυτοίς
φυγαδευτήριον.
Α Μακ. 10,14   Μερικοί µόνον από τους εξωµότας Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τον νόµον του Θεού και τα θεία
του προστάγµατα, παρέµειναν εις Βαιθσούραν, διότι εκείνη ήτο δι' αυτούς ασφαλές καταφύγιον.
Α Μακ. 10,15  Καί ήκουσεν Αλέξανδρος ο βασιλεύς τας επαγγελίας, όσας απέστειλε Δηµήτριος τώ Ιωνάθαν, και διηγήσαντο
αυτώ τους πολέµους και τας ανδραγαθίας, ας εποίησεν αυτός και οι αδελφοί αυτού, και τους κόπους, ούς έσχον,
Α Μακ. 10,15   Αλλά και ο βασιλεύς Αλέξανδρος επληροφορήθη τας υποσχέσεις και προσφοράς, τας οποίας έδωκεν ο
Δηµήτριος στον Ιωνάθαν. Ανέφεραν επίσης στον Αλέξανδρον τους πολέµους και τα ανδραγαθήµατα, τα οποία είχαν
πραγµατοποιήσει ο Ιωνάθαν και οι αδελφοί του, όπως επίσης και τας ταλαιπωρίας, τας οποίας ούτοι είχαν υποστή από
τους πολεµίους.
Α Μακ. 10,16  και είπε· µη ευρήσοµεν άνδρα τοιούτον ένα; και νύν ποιήσοµεν αυτόν φίλον και σύµµαχον ηµών.
Α Μακ. 10,16   Ο Αλέξανδρος είπε· “µήπως είναι εύκολον να εύρωµεν άλλον ένα τέτοιον άνδρα σαν τον Ιωνάθαν; Λοιπόν, ας
προσπαθήσωµεν τώρα να καταστήσωµεν αυτόν φίλον και σύµµαχόν µας”.



Α Μακ. 10,17  και έγραψεν επιστολάς και απέστειλεν αυτώ κατά τους λόγους τούτους λέγων·
Α Μακ. 10,17   Ο βασιλεύς Αλέξανδρος έγραψε τότε επιστολήν, την οποίαν και απέστειλε προς τον Ιωνάθαν και έγραφε προς
αυτόν τα εξής·
Α Μακ. 10,18  «Βασιλεύς Αλέξανδρος τώ αδελφώ Ιωνάθαν χαίρειν·
Α Μακ. 10,18   “Ο βασιλεύς Αλέξανδρος αποστέλλει τους χαιρετισµούς του προς τον αδελφόν του Ιωνάθαν .
Α Μακ. 10,19  ακηκόαµεν περί σού, ότι ανήρ δυνατός ισχύϊ και επιτήδειος εί τού είναι ηµίν φίλος.
Α Μακ. 10,19   Επληροφορήθηµεν δια σε, ότι είσαι άνθρωπος γενναίος και άξιος να είσαι φίλος µας.
Α Μακ. 10,20  και νύν καθεστάκαµέν σε σήµερον αρχιερέα τού έθνους σου και φίλον βασιλέως καλείσθαί σε (και απέστειλεν
αυτώ πορφύραν και στέφανον χρυσούν) και φρονείν τα ηµών και συντηρείν φιλίαν προς ηµάς».
Α Μακ. 10,20  Δια τούτο σε εγκαθιστώµεν από σήµερον αρχιερέα στο έθνος σου και ορίζοµεν να ονοµάζεσαι φίλος του
βασιλέως (µαζή δε µε την επιπτολήν έστειλεν ο βασιλεύς εις αυτόν βασιλικήν πορφύραν και χρυσούν στέφανον).
Επιθυµούµεν, λοιπόν, να διακατέχεσαι από τα αυτά µε ηµάς φρονήµατα και να φυλάττης την φιλίαν σου προς ηµάς”.
Α Μακ. 10,21  και ενεδύσατο Ιωνάθαν την αγίαν στολήν τώ εβδόµω µηνί έτους εξηκοστού και εκατοστού εν εορτή
σκηνοπηγίας και συνήγαγε δυνάµεις και κατεσκεύασεν όπλα πολλά.
Α Μακ. 10,21 Ο Ιωνάθαν ενεδύθη την αγίαν αρχιερατικήν στολήν κατά το εκατοστόν εξηκοστόν έτος της χρονολογίας των
Σελευκιδών, τον έβδοµον µήνα, κατά την εορτήν της Σκηνοπηγίας. Συνεκέντρωσε δε στρατόν και κατεσκεύασεν όπλα
πολλά.
Α Μακ. 10,22  Καί ήκουσε Δηµήτριος τους λόγους τούτους και ελυπήθη και είπε·
Α Μακ. 10,22  Οταν επληροφορήθη αυτά ο Δηµήτριος, ελυπήθη πολύ και είπε·
Α Μακ. 10,23  τι τούτο εποιήσαµεν ότι προέφθακεν ηµάς ο Αλέξανδρος τού φιλίαν καταθέσθαι τοίς Ιουδαίοις εις στήριγµα ;
Α Μακ. 10,23  “τι είναι αυτό το οποίον εκάναµεν, διότι ο Αλέξανδρος µας επρόφθασε και συνήψε φιλίαν µε τους Ιουδαίους,
ώστε να τους έχη στήριγµά του.
Α Μακ. 10,24  γράψω αυτοίς καγώ λόγους παρακλήσεως και ύψους και δογµάτων , όπως ώσι σύν εµοί εις βοήθειαν.
Α Μακ. 10,24  Αλλά και εγώ θα γράψω προς αυτούς προτάσεις πειστικάς και ικανοποιητικάς περί προσφοράς εις αυτούς
θέσεων και δώρων, δια να ταχθούν µε το µέρος µου εις παροχήν βοηθείας”.
Α Μακ. 10,25  και απέστειλεν αυτοίς κατά τους λόγους τούτους· «Βασιλεύς Δηµήτριος τώ έθνει των Ιουδαίων χαίρειν.
Α Μακ. 10,25  Πράγµατι έστειλε προς αυτούς επιστολάς µε τας ακολούθους προτάσεις· “ο βασιλεύς Δηµήτριος χαιρετίζει το
έθνος των Ιουδαίων.
Α Μακ. 10,26  επεί συνετηρήσατε τας προς ηµάς συνθήκας και ενεµείνατε τή φιλία ηµών και ου προσεχωρήσατε τοίς
εχθροίς ηµών, ηκούσαµεν και εχάρηµεν.
Α Μακ. 10,26  Επειδή επληροφορήθη µέν, ότι ετηρήσατε πιστώς τας συνθήκας φιλίας, που είχατε συνάψει προς ηµάς, και
εµείνατε πιστοί και σταθεροί εις την φιλίαν µας αυτήν και δεν προσεχωρήσατε µε το µέρος των εχθρών µας, δια τούτο
εχάρηµεν πολύ.
Α Μακ. 10,27  και νύν εµµείνατε έτι τού συντηρήσαι προς ηµάς πίστιν, και ανταποδώσοµεν υµίν αγαθά ανθ ών ποιείτε µεθ
ηµών.
Α Μακ. 10,27  Τωρα λοιπόν σας προτρέποµεν να µείνετε µε σταθερότητα και να τηρήτε την πίστιν σας προς ηµάς, ηµείς δε
θα ανταποδώσωµεν εις σας αγαθά αντί εκείνων, τα οποία πράττετε προς ηµάς.
Α Μακ. 10,28  και αφήσοµεν υµίν αφέµατα πολλά και δώσοµεν υµίν δόµατα.
Α Μακ. 10,28  Συγκεκριµένως θα παραχωρήσωµεν εις σας πολλάς απαλλαγάς από τους φόρους και θα σας δώσωµεν δώρα
πολλά.
Α Μακ. 10,29  και νύν απολύω υµάς και αφίηµι πάντας τους Ιουδαίους από των φόρων και της τιµής τού αλός και από των
στεφάνων,
Α Μακ. 10,29  Επί του παρόντος απαλλάσσω σας και όλους τους Ιουδαίους από τους φόρους , δηλαδή από τον φόρον του
άλατος, από τον φόρον των βασιλικών στεφάνων.
Α Μακ. 10,30  και αντί τού τρίτου της σποράς και αντί τού ηµίσους τού καρπού τού ξυλίνου τού επιβάλλοντός µοι λαβείν,
αφίηµι από της σήµερον και επέκεινα τού λαβείν από της γής Ιούδα και από των τριών νοµών των προστιθεµένων αυτή
από της Σαµαρείτιδος και Γαλιλαίας, και από της σήµερον ηµέρας και εις τον αιώνα χρόνον.
Α Μακ. 10,30  Σας απαλλάσσω επίσης από την προσφοράν του τρίτου της συγκοµιδής των προϊόντων από τους αγρούς σας
και από το ήµισυ των προϊόντων από τους καρπούς των καρποφόρων δένδρων, τα οποία, σύµφωνα µε τους νόµους, µου
ανήκουν. Από δε την σηµερινήν ηµέραν και εις όλον τον µετά ταύτα χρόνον παραιτούµαι να εισπράττω από την Ιουδαίαν
και γενικώς από τους τρεις νοµούς, ήτοι της Ιουδαίας και των ηνωµένων προς αυτήν νοµών της Σαµαρείας και της
Γαλιλαίας.
Α Μακ. 10,31  και Ιερουσαλήµ ήτω αγία και αφειµένη και τα όρια αυτής, αι δεκάται και τα τέλη.
Α Μακ. 10,31   Η Ιερουσαλήµ θα είναι αγία και απηλλαγµένη, όπως και τα περίχωρά της, από την καταβολήν της δεκάτης
και των άλλων φόρων.
Α Μακ. 10,32  αφίηµι και την εξουσίαν της άκρας της εν Ιερουσαλήµ και δίδωµι τώ αρχιερεί, όπως αν καταστήση εν αυτή
άνδρας, ούς αν εκλέξηται αυτός τού φυλάσσειν αυτήν.
Α Μακ. 10,32  Παραιτούµαι από την επί της ακροπόλεως της Ιερουσαλήµ εξουσίαν µου και παραχωρώ αυτήν στον
αρχιερέα, δια να εγκαταστήση εκεί άνδρας, τους οποίους αυτός ήθελεν εκλέξει µε τον σκοπόν να την φρουρούν.
Α Μακ. 10,33  και πάσαν ψυχήν Ιουδαίων την αιχµαλωτισθείσαν από γής Ιούδα εις πάσαν βασιλείαν µου αφίηµι ελευθέραν
δωρεάν· και πάντες αφιέτωσαν τους φόρους και των κτηνών αυτών.
Α Μακ. 10,33  Αφήνω δε ελευθέρους χωρίς καµµίαν αµοιβήν όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι ωδηγήθησαν αιχµάλωτοι από
την Ιουδαίαν εις τα διάφορα µέρη του βασιλείου µου. Ακόµη δε χαρίζω στους Ιουδαίους όλους τους φόρους και τους επί
των κτηνών ακόµη φόρους.
Α Μακ. 10,34  και πάσαι αι εορταί και τα σάββατα και νουµηνίαι και ηµέραι αποδεδειγµέναι και τρεις ηµέραι πρό εορτής
και τρεις ηµέραι µετά εορτήν έστωσαν πάσαι αι ηµέραι ατελείας και αφέσεως πάσι τοίς Ιουδαίοις τοίς ούσιν εν τή βασιλεία
µου.



Α Μακ. 10,34  Εις όλας τας επισήµους εορτάς των, δηλαδή εις τα Σαββατα, τας νουµηνίας και τας άλλας καθωρισµένας
ηµέρας των εορτών των, τρεις ηµέρας προ πάσης εορτής από αυτάς και τρεις ηµέρας κατόπιν θα είναι όλοι οι Ιουδαίοι καθ '
όλην την έκτασιν του βασιλείου µου απηλλαγµένοι από κάθε φορολογίαν.
Α Μακ. 10,35  και ουχ έξει εξουσίαν ουδείς πράσσειν και παρενοχλείν τινα αυτών περί παντός πράγµατος.
Α Μακ. 10,35  Κανείς δεν θα έχη το δικαίωµα κατά τας ηµέρας αυτάς να καταδιώκη ένα από τους Ιουδαίους η να τον
ενοχλή περί οιασδήποτε υποθέσεως.
Α Μακ. 10,36  και προγραφήτωσαν των Ιουδαίων εις τας δυνάµεις τού βασιλέως εις τριάκοντα χιλιάδας ανδρών , και
δοθήσεται αυτοίς ξένια ως καθήκει πάσαις ταίς δυνάµεσι τού βασιλέως.
Α Μακ. 10,36  Ας καταγραφούν δε κατατασσόµενοι στον στρατόν του βασιλέως τριάκοντα χιλιάδες άνδρες εκ των
Ιουδαίων, στους οποίους και θα δοθή ο µισθός ο καθωρισµένος δια τον µισθόν και του άλλου στρατού του βασιλέως.
Α Μακ. 10,37  και κατασταθήσεται εξ αυτών εν τοίς οχυρώµασι τού βασιλέως τοίς µεγάλοις, και εκ τούτων κατασταθήσεται
επί χρειών της βασιλείας των ουσών εις πίστιν· και οι επ αυτών και οι άρχοντες έστωσαν εξ αυτών και πορευέσθωσαν τοίς
νόµοις αυτών. καθά και προσέταξεν ο βασιλεύς εν γη Ιούδα.
Α Μακ. 10,37  Από αυτούς τους στρατιώτας ένας αριθµός θα τοποθετηθή εις τας µεγάλας οχυράς θέσστου βασιλέως, πολλοί
δε άλλοι από αυτούς θα αναλάβουν υπηρεσίαν ως υπάλληλοι εις εµπιστευτικάς θέσστου βασιλέως . Οι επί κεφαλής αρχηγοί
των θα είναι από αυτούς τούτους τους Ιουδαίους. Ολοι δε θα ζουν σύµφωνα µε τον Νοµον των, όπως άλλως τε έχει διατάζει
ο βασιλεύς και δια την χώραν της Ιουδαίας.
Α Μακ. 10,38  και τους τρεις νοµούς τους προστεθέντας τή Ιουδαία από της χώρας Σαµαρείας προστεθήτω τή Ιουδαία προς
το λογισθήναι τού γενέσθαι υφ ένα, τού µη υπακούσαι άλλης εξουσίας αλλ ή τού αρχιερέως.
Α Μακ. 10,38  Οι τρεις νόµοι της Σαµαρείας, που έχουν προστεθή εις την Ιουδαίαν, θα ενσωµατωθούν οριστικώς εις αυτήν
και θα θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα µε την Ιουδαίαν και δεν θα υπόκεινται υπό άλλην εξουσίαν ει µη µόνον υπό την
εξουσίαν του αρχιερέως.
Α Μακ. 10,39  Πτολεµαΐδα και την προσκυρούσαν αυτή δέδωκα δόµα τοίς αγίοις τοίς εν Ιερουσαλήµ εις την προσήκουσαν
δαπάνην τοίς αγίοις.
Α Μακ. 10,39  Επίσης δίδω την Πτολεµαΐδα και την γύρω από αυτήν περιοχήν ως δώρον δια τον ιερόν ναόν τον εις την
Ιερουσαλήµ, δια να καλύπτωνται αι δαπάναι των ιερών αυτών τόπων.
Α Μακ. 10,40  καγώ δίδωµι κατ ενιαυτόν δεκαπέντε χιλιάδας σίκλων αργυρίου από των λόγων τού βασιλέως από των
τόπων των ανηκόντων.
Α Μακ. 10,40  Εγώ δε προσωπικώς θα δίδω κάθε έτος δεκαπέντε χιλιάδες αργυρούς σίκλους από τας βασιλικάς προσόδους
των περιοχών, που ανήκουν εις εµέ.
Α Μακ. 10,41  και πάν το πλεονάζον, ό ουκ απεδίδοσαν οι από των χρειών, ως εν τοίς πρώτοις έτεσιν, από τού νύν δώσουσιν
εις τα έργα τού οίκου.
Α Μακ. 10,41   Το επί πλέον ποσόν, το οποίον οι υπάλληλοι του δηµοσίου ταµείου δεν έδωσαν στον ναόν κατά τα
προηγούµενα έτη, θα τα καταβάλλουν από τώρα και στο εξής δια τα έργα του ναού.
Α Μακ. 10,42  και επί τούτοις πεντακισχιλίους σίκλους αργυρίου, ούς ελάµβανον από των χρειών τού αγίου από τού λόγου
κατ ενιαυτόν, και ταύτα αφίεται διά το ανήκειν αυτά τοίς ιερεύσι τοίς λειτουργούσι.
Α Μακ. 10,42  Επί πλέον πέντε χιλιάδες αργυρούς σίκλους, τους οποίους κάθε έτος αφαιρούσαν από τας εισπράξστου ναού
οι υπάλληλοί µου, και αυτά θα χαρισθούν στον ναόν, διότι ανήκουν στους ιερείς, που υπηρετούν εκεί.
Α Μακ. 10,43  και όσοι εάν φύγωσιν εις το ιερόν το εν Ιεροσολύµοις και εν πάσι τοίς ορίοις αυτού οφείλοντες βασιλικά και
πάν πράγµα, απολελύσθωσαν και πάντα, όσα εστίν αυτοίς εν τή βασιλεία µου.
Α Μακ. 10,43  Οσοι δε Ιουδαίοι ήθελον καταφύγει στον ιερόν ναόν της Ιερουσαλήµ και εις τας αυλάς αυτού, οφείλεται
βασιλικών φόρων η άλλου χρέους, θα είναι ελεύθεροι µαζή µε όλα τα αγαθά των, που έχουν στο βασίλειόν µου.
Α Μακ. 10,44  και τού οικοδοµηθήναι και τού επικαινισθήναι τα έργα των αγίων, και η δαπάνη δοθήσεται εκ τού λόγου τού
βασιλέως.
Α Μακ. 10,44  Αι δαπάναι δια την ανοικοδόµησιν και την ανακαίνισιν του ιερού ναού θα δίδωνται από τας βασιλικάς
προσόδους.
Α Μακ. 10,45  και τού οικοδοµηθήναι τα τείχη Ιερουσαλήµ και οχυρώσαι κυκλόθεν, και η δαπάνη δοθήσεται εκ τού λόγου
τού βασιλέως, και τού οικοδοµηθήναι τα τείχη τα εν τή Ιουδαία».
Α Μακ. 10,45  Ακόµη αι δαπάναι δια την ανοικοδόµησιν του τείχους της Ιερουσαλήµ και δια την γύρω αυτής οχύρωσιν θα
καταβάλλωνται από τα εισοδήµατα του βασιλέως. Το ίδιον επίσης θα γίνη και δια την ανοικοδόµησιν των τειχών πόλεων
της Ιουδαίας”.
Α Μακ. 10,46  Ως δε ήκουσεν Ιωνάθαν και ο λαός τους λόγους τούτους , ουκ επίστευσαν αυτοίς ουδέ επεδέξαντο, ότι
επεµνήσθησαν της κακίας της µεγάλης, ής εποίησεν εν Ισραήλ και έθλιψεν αυτούς σφόδρα.
Α Μακ. 10,46  Οταν ο Ιωνάθαν και ο ιουδαϊκός λαός ήκουσαν τας προτάσεις αυτάς του Δηµητρίου, δεν τας επίστευσαν και
δεν τας εδέχθησαν, διότι ενεθυµήθησαν τα µεγάλα δεινά, τα οποία επέφερεν εναντίον των Ισραηλιτών και ότι κατέθλιψεν
αυτούς πάρα πολύ.
Α Μακ. 10,47  και ευδόκησαν εν Αλεξάνδρω, ότι αυτός εγένετο αυτοίς αρχηγός λόγων ειρηνικών, και συνεµάχουν αυτώ
πάσας τας ηµέρας.
Α Μακ. 10,47  Ευµενώς µάλλον διετέθησαν υπέρ του Αλεξάνδρου, διότι αυτός προηγήθη από τον Δηµήτριον εις ειρηνικάς
προτάσεις. Δι' αυτό και έµειναν σύµµαχοί του καθ' όλας τας ηµέρας.
Α Μακ. 10,48  Καί συνήγαγεν Αλέξανδρος ο βασιλεύς δυνάµεις µεγάλας και παρενέβαλεν εξεναντίας Δηµητρίου.
Α Μακ. 10,48  Ο βασιλεύς Αλέξανδρος συνεκέντρωσε µεγάλας στρατιωτικάς δυνάµεις και εξεστράτευσεν εναντίον του
Δηµητρίου.
Α Μακ. 10,49  και συνήψαν πόλεµον οι δύο βασιλείς, και έφυγεν η παρεµβολή Δηµητρίου, και εδίωξεν αυτόν ο Αλέξανδρος
και ίσχυσεν επ αυτούς.
Α Μακ. 10,49  Οι δύο βασιλείς συνεκρούσθησαν και ο στρατός του Δηµητρίου ετράπη εις φυγήν. Ο Αλέξανδρος υπερίσχυσεν
εναντίον αυτών και τους κατεδίωξεν.



Α Μακ. 10,50  και εστερέωσε τον πόλεµον σφόδρα, έως έδυ ο ήλιος, και έπεσεν ο Δηµήτριος εν τή ηµέρα εκείνη.
Α Μακ. 10,50  Ο Αλέξανδρος συνέχισε την καταδίωξιν και τον πόλεµον αυτόν µε σφοδρότητα, µέχρις ότου έδυσεν ο ήλιος. Ο
δε Δηµήτριος εφονεύθη κατά την ηµέραν αυτήν.
Α Μακ. 10,51  και απέστειλεν Αλέξανδρος προς Πτολεµαίον βασιλέα Αιγύπτου πρέσβεις κατά τους λόγους τούτους λέγων·
Α Μακ. 10,51   Ο Αλέξανδρος έστειλε τότε προς τον Πτολεµαίον, βασιλέα της Αιγύπτου, πρέσβεις, δια να του αναγγείλουν τα
εξής·
Α Μακ. 10,52  «Επεί ανέστρεψα εις γήν βασιλείας µου και εκάθισα επί θρόνου πατέρων µου και εκράτησα της αρχής, και
συνέτριψα τον Δηµήτριον και επεκράτησα της χώρας ηµών
Α Μακ. 10,52  “Εγώ επανήλθα εις την χώραν του βασιλείου µου και εκάθησα στον θρόνον των πατέρων µου. Επήρα την
αρχήν και εξουσίαν, αφού συνέτριψα τον Δηµήτριον και έγινα κύριος όλης της χώρας µας.
Α Μακ. 10,53  και συνήψα προς αυτόν µάχην, και συνετρίβη αυτός και η παρεµβολή αυτού υφ ηµών, και εκαθίσαµεν επί
θρόνου βασιλείας αυτού·
Α Μακ. 10,53  Συνήψα εναντίον του µάχην, αποτέλεσµα της οποίας ήτο να συντριβή αυτός και η στρατιωτική του δύναµις
από ηµάς. Ετσι δε ανήλθον εις τον θρόνον της βασιλείας του.
Α Μακ. 10,54  και νύν στήσωµεν προς εαυτούς φιλίαν, και νύν δός µοι την θυγατέρα σου εις γυναίκα, και επιγαµβρεύσω σοι
και δώσω σοι δόµατα και αυτή άξιά σου».
Α Μακ. 10,54  Και τώρα ας συνάψωµεν µεταξύ µας φιλίαν. Δος µου την θυγατέρα σου ως σύζυγόν µου και κάµε µε γαµβρόν
σου, εγώ δε θα δώσω εις σε και εις αυτήν δώρα αντάξιά σου”.
Α Μακ. 10,55  Καί απεκρίθη Πτολεµαίος ο βασιλεύς λέγων· «Αγαθή ηµέρα, εν ή ανέστρεψας εις γήν πατέρων σου και
εκάθισας επί θρόνου βασιλείας αυτών.
Α Μακ. 10,55  Ο Πτολεµαίος ο βασιλεύς απήντησε και είπε· “ευτυχής η ηµέρα, κατά την οποίαν επανήλθες εις την χώραν
των πατέρων σου και εκάθησες στον θρόνον της βασιλείας των.
Α Μακ. 10,56  και νύν ποιήσω σοι ά έγραψας, αλλ απάντησον εις Πτολεµαΐδα, όπως ίδωµεν αλλήλους, και επιγαµβρεύσω
σοι, καθώς είρηκας».
Α Μακ. 10,56  Εγώ τώρα θα εκπληρώσω προς σε όλα εκείνα, τα οποία έγραψες. Ελα όµως εις συνάντησίν µου εις την
Πτολεµαΐδα, δια να ίδωµεν ο ένας τον άλλον και εκεί θα σε κάµω γαµβρόν σύµφωνα µε όσα είπες”.
Α Μακ. 10,57  Καί εξήλθε Πτολεµαίος εξ Αιγύπτου, αυτός και Κλεοπάτρα η θυγάτηρ αυτού, και εισήλθον εις Πτολεµαΐδα
έτους δευτέρου και εξηκοστού και εκατοστού.
Α Μακ. 10,57  Ανεχώρησεν ο Πτολεµαίος και η θυγάτηρ του η Κλεοπάτρα από την Αίγυπτον και έφθασαν εις την
Πτολεµαΐδα κατά το εκατοστόν εξηκοστόν δεύτερον έτος.
Α Μακ. 10,58  και απήντησεν αυτώ Αλέξανδρος ο βασιλεύς, και εξέδοτο αυτώ Κλεοπάτραν την θυγατέρα αυτού και εποίησε
τον γάµον αυτής εν Πτολεµαΐδι καθώς οι βασιλείς εν δόξη µεγάλη.
Α Μακ. 10,58  Ο βασιλεύς Αλέξανδρος τους προαπήντησε και ο Πτολεµαίος έδωκεν εις αυτόν ως σύζυγόν του την θυγατέρα
του την Κλεοπάτραν. Εις την Πτολεµαΐδα έγινεν ο γάµος αυτής µε κάθε µεγαλοπρέπειαν, όπως εσυνηθίζαν οι βασιλείς.
Α Μακ. 10,59  και έγραψεν Αλέξανδρος ο βασιλεύς τώ Ιωνάθαν ελθείν εις συνάντησιν αυτώ.
Α Μακ. 10,59  Ο δε βασιλεύς Αλέξανδρος έγραψεν στον Ιωνάθαν, να έλθη και αυτός εκεί εις συνάντησίν του.
Α Μακ. 10,60  και επορεύθη µετά δόξης εις Πτολεµαΐδα και απήντησε τοίς δυσί βασιλεύσι· και έδωκεν αυτοίς αργύριον και
χρυσίον και τοίς φίλοις αυτών και δόµατα πολλά και εύρε χάριν εναντίον αυτών.
Α Μακ. 10,60  Ο Ιωνάθαν επήγε πράγµατι µε µεγάλην ποµπήν εις την Πτολεµαΐδα και εκεί συνήντησε τους δύο βασιλείς .
Εδωσεν εις αυτούς και στους φίλους των αργύριον και χρυσίον και πολλά άλλα δώρα. Ετσι δε ο Ιωνάθαν απέκτησε την
αγάπην και την ευµένειαν των δύο βασιλέων.
Α Μακ. 10,61  και επισυνήχθησαν προς αυτόν άνδρες λοιµοί εξ Ισραήλ, άνδρες παράνοµοι, εντυχείν κατ αυτού, και ου
προσέσχεν αυτοίς ο βασιλεύς.
Α Μακ. 10,61   Τοτε όµως ηνώθησαν εναντίον του Ιωνάθαν κακοήθεις άνδρες και παράνοµοι από τους Ισραηλίτας, δια να
τον κατηγορήσουν, όπως και τον κατηγόρησαν, στον βασιλέα Αλέξανδρον. Εκείνος όµως δεν έδωσε καµµίαν προσοχήν εις
αυτούς.
Α Μακ. 10,62  και προσέταξεν ο βασιλεύς και εξέδυσαν Ιωνάθαν τα ιµάτια αυτού και ενέδυσαν αυτόν πορφύραν , και
εποίησαν ούτως.
Α Μακ. 10,62 Αντιθέτως µάλιστα διέταξεν ο βασιλεύς και αφήρεσαν τα συνήθη ενδύµατα του Ιωνάθαν και τον ενέδυσαν µε
βασιλικήν πορφύραν. Ετσι και έγινε.
Α Μακ. 10,63  και εκάθισεν αυτόν ο βασιλεύς µετ αυτού και είπε τοίς άρχουσιν αυτού· εξέλθετε µετ αυτού εις µέσον της
πόλεως και κηρύξατε τού µηδένα εντυγχάνειν κατ αυτού περί µηδενός πράγµατος, και µηδείς αυτώ παρενοχλείτω περί
παντός λόγου.
Α Μακ. 10,63  Ο βασιλεύς τον έβαλε να καθήση τιµής ένεκεν πλησίον του και είπε στους αυλικούς του· “εξέλθετε µαζή µε
τον Ιωνάθαν στο κέντρον της πόλεως και διακηρύξατε, ότι κανείς δεν
έχει το δικαίωµα να παραπονεθή δι' αυτόν προς εµέ δια οιονδήποτε πράγµα και κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τον
ενοχλήση δια καµµίαν αιτίαν”.
Α Μακ. 10,64  και εγένετο ως είδον οι εντυγχάνοντες την δόξαν αυτού, καθώς εκήρυξε, και περιβεβληµένον αυτόν
πορφύραν, και έφυγον πάντες.
Α Μακ. 10,64  Οταν οι κακοήθεις εκείνοι κατήγοροι είδον την δόξαν του Ιωνάθαν, η οποία µάλιστα εκηρύχθη δηµοσία,
αυτόν δε φορούντα την βασιλικήν πορφύραν, ετράπησαν εις φυγήν όλοι.
Α Μακ. 10,65  και εδόξασεν αυτόν ο βασιλεύς και έγραψεν αυτόν των πρώτων φίλων και έθετο αυτόν στρατηγόν και
µεριδάρχην.
Α Μακ. 10,65  Ο βασιλεύς Αλέξανδρος ετίµησεν ακόµη περισσότερον αυτόν, τον ενέγραψε µεταξύ των στενών του φίλων και
τον κατέστησε στρατηγόν και διοικητήν επαρχίας.
Α Μακ. 10,66  και επέστρεψεν Ιωνάθαν εις Ιερουσαλήµ µετ ειρήνης και ευφροσύνης.
Α Μακ. 10,66  Ο Ιωνάθαν επέστρεψεν ειρηνικώς και χαρούµενος εις την Ιερουσαλήµ.



Α Μακ. 10,67  Καί εν έτει πέµπτω και εξηκοστώ και εκατοστώ ήλθε Δηµήτριος υιός Δηµητρίου εκ Κρήτης εις την γήν των
πατέρων αυτού.
Α Μακ. 10,67  Κατά το εκατοστόν εξηκοστόν πέµπτον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών ο Δηµήτριος , ο υιός του
Δηµητρίου, ήλθεν από την Κρήτην εις την γην των πατέρων του.
Α Μακ. 10,68  και ήκουσεν Αλέξανδρος βασιλεύς και ελυπήθη σφόδρα και υπέστρεψεν εις Αντιόχειαν.
Α Μακ. 10,68  Ο Αλέξανδρος επληροφορήθη το γεγονός, ελυπήθη πάρα πολύ και επέστρεψεν εις την Αντιόχειαν.
Α Μακ. 10,69  και κατέστησε Δηµήτριος Απολλώνιον τον όντα επί Κοίλης Συρίας, και συνήγαγε δύναµιν µεγάλην και
παρενέβαλεν εν Ιαµνεία. και απέστειλε προς Ιωνάθαν τον αρχιερέα λέγων·
Α Μακ. 10,69  Αυτός ο Δηµήτριος επήρεν ως στρατηγόν του τον Απολλώνιον, διοικητήν της Κοίλης Συρίας. Ο Απολλώνιος
συνεκέντρωσε µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν και εστρατοπέδευσε πλησίον εις την Ιάµνειαν. Από εκεί δε έστειλεν
ανθρώπους του προς τον αρχιερέα τον Ιωνάθαν και του είπε·
Α Μακ. 10,70  «Σύ µονώτατος επαίρη εφ ηµάς, εγώ δε εγενήθην εις καταγέλωτα και εις ονειδισµόν διά σε· και διατί σύ
εξουσιάζη εφ ηµάς εν τοίς όρεσι;
Α Μακ. 10,70  “συ µόνος από όλους τους άλλους αλαζονεύεσαι εναντίον µας και έγινα εγώ αντικείµενον γέλωτος και
χλευασµού εξ αιτίας σου. Με ποιό δικαίωµα συ ασκείς την εξουσίαν σου εναντίον µας εις τας ορεινάς αυτάς περιοχάς;
Α Μακ. 10,71  νύν ούν ει πέποιθας επί ταίς δυνάµεσί σου, κατάβηθι προς ηµάς εις το πεδίον, και συγκριθώµεν εαυτοίς εκεί,
ότι µετ εµού εστι δύναµις των πόλεων.
Α Μακ. 10,71   Εάν λοιπόν τώρα έχης πεποίθησιν εις τας στρατιωτικάς σου δυνάµεις, κατέβα εις συνάντησίν µας εις την
πεδιάδα, δια να αναµετρηθώµεν εκεί. Μαθε δε ότι µαζή µου ευρίσκεται η δύναµις εκ των πόλεων.
Α Μακ. 10,72  ερώτησον και µάθε τις ειµι και οι λοιποί οι βοηθούντες ηµίν, και λέγουσιν· ουκ έστιν υµίν στάσις ποδός κατά
πρόσωπον ηµών, ότι δίς ετροπώθησαν οι πατέρες σου εν γη αυτών.
Α Μακ. 10,72  Ρωτησε και µάθε, ποιός είµαι εγώ, όπως και ποίοι είναι οι άλλοι, οι οποίοι µας βοηθούν και οι οποίοι λέγουν,
ότι δεν θα ηµπορέσης να σταθής στα πόδια σου εµπρός µας διότι δυο φορές οι πατέρες σου κατετροπώθησαν και
ετράπησαν εις φυγήν από εµπρός µας εις την χώραν των.
Α Μακ. 10,73  και νύν ου δυνήση υποστήναι την ίππον και δύναµιν τοιαύτην εν τώ πεδίω , όπου ουκ έστι λίθος ουδέ κόχλαξ
ουδέ τόπος τού φυγείν».
Α Μακ. 10,73  Τωρα δε σου λέγω και εγώ ότι δεν θα ηµπορέσης να αντισταθής εις την ορµήν του ιππικού και του πεζικού
µου εις την πεδιάδα, όπου δεν υπάρχει ούτε πέτρα, ούτε χαλίκι, ούτε ασφαλής τόπος δια να καταφύγης”.
Α Μακ. 10,74  Ως δε ήκουσεν Ιωνάθαν των λόγων Απολλωνίου, εκινήθη τή διανοία και επέλεξε δέκα χιλιάδας ανδρών και
εξήλθεν εξ Ιερουσαλήµ, και συνήντησεν αυτώ Σίµων ο αδελφός αυτού επί βοήθειαν αυτού.
Α Μακ. 10,74  Ο Ιωνάθαν, όταν ήκουσε τους αλαζονικούς αυτούς λόγους του Απολλωνίου, ανεταράχθη εσωτερικώς από
αγανάκτησιν. Εξέλεξε δέκα χιλιάδας άνδρας και εβγήκεν από την Ιερουσαλήµ. Ο δε αδελφός του ο Σιµων ήλθεν εις
ενίσχυσίν του.
Α Μακ. 10,75  και παρενέβαλεν επί Ιόππην, και απέκλεισαν αυτόν εκ της πόλεως, ότι φρουρά Απολλωνίου εν Ιόππη, και
επολέµησαν αυτήν.
Α Μακ. 10,75  Εστρατοπέδευσεν ο Ιωνάθαν πλησίον της Ιόππης. Οι κάτοικοι όµως της πόλεως έκλεισαν τας πύλας της
απέναντι του Ιωνάθαν, διότι εις την Ιόππην υπήρχε φρουρά του Απολλωνίου. Ετσι ήρχισεν ο πόλεµος.
Α Μακ. 10,76  και φοβηθέντες ήνοιξαν οι εκ της πόλεως, και εκυρίευσεν Ιωνάθαν Ιόππης.
Α Μακ. 10,76  Οι κάτοικοι εφοβήθησαν, ήνοιξαν τα πύλας της πόλεως και ο Ιωνάθαν έγινε κύριος της Ιόππης.
Α Μακ. 10,77  και ήκουσεν Απολλώνιος, και παρενέβαλε τρισχιλίαν ίππον και δύναµιν πολλήν και επορεύθη εις Άζωτον ως
διοδεύων και άµα προήγεν εις το πεδίον διά το έχειν αυτόν πλήθος ίππου και πεποιθέναι επ αυτή.
Α Μακ. 10,77  Οταν ο Απολλώνιος επληροφορήθη το γεγονός ωργάνωσεν εις παράταξιν µάχης τρεις χιλιάδας ιππείς και
πρλυάριθµον πεζικόν και κατηυθύνθη εις την Αζωτον, ως εάν ήθελε να διαπεράση την χώραν. Συγχρόνως εβάδιζεν εις την
πεδιάδα µετά θάρρους, διότι είχε πολύ πεζικόν, επί του οποίου εστήριζε την πεποίθησίν του.
Α Μακ. 10,78  και κατεδίωξεν Ιωνάθαν οπίσω αυτού εις Άζωτον, και συνήψαν αι παρεµβολαί εις πόλεµον.
Α Μακ. 10,78  Ο Ιωνάθαν τον κατεδίωξεν έως εις την Αζωτον και εκεί οι δύο στρατοί συνεκρούσθησαν.
Α Μακ. 10,79  και απέλιπεν Απολλώνιος χιλίαν ίππον εν κρυπτώ κατόπισθεν αυτών.
Α Μακ. 10,79  Ο Απολλώνιος είχεν αφήσει εις τόπον απόκρυφον εις τα µετόπισθεν των Ιουδαίων χιλίους ιππείς.
Α Μακ. 10,80  και έγνω Ιωνάθαν ότι έστιν ένεδρον κατόπισθεν αυτού, και εκύκλωσαν αυτού την παρεµβολήν και εξετίναξαν
τας σχίζας εις τον λαόν εκ πρωΐθεν έως εσπέρας·
Α Μακ. 10,80  Ο Ιωνάθαν αντελήφθη, ότι υπήρχεν ενέδρα εις τα µετόπισθεν αυτού. Οι ιππείς του Απολλωνίου
περιεκύκλωσαν τον στρατό του Ιωνάθαν και έρριπταν τα βέλη των εναντίον του στρατού από την πρωΐαν έως την εσπέραν .
Α Μακ. 10,81  ο δε λαός ειστήκει καθώς επέταξεν Ιωνάθαν, και εκοπίασαν οι ίπποι αυτών.
Α Μακ. 10,81   Οι στρατιώται όµως του Ιωνάθαν έµειναν σταθεροί εις τας θέσεις των, όπως τους είχε διατάξει ο Ιωνάθαν. Εξ
αιτίας τούτου οι ίπποι του Απολλωνίου εκουράσθησαν πολύ.
Α Μακ. 10,82  και είλκυσε Σίµων την δύναµιν αυτού και συνήψε προς την φάραγγα, η γάρ ίππος εξελύθη, και συνετρίβησαν
υπ αυτού και έφυγον.
Α Μακ. 10,82  Τοτε ο Σιµων επήρε τας δυνάµστου και εκτύπησε την φάλαγγα του πεζικού του Απολλωνίου , διότι το ιππικόν
είχε παραλύσει και αχρηστευθή. Οι εχθροί συνετρίβησαν από αυτόν και ετράπησαν εις φυγήν.
Α Μακ. 10,83  και η ίππος εσκορπίσθη εν τώ πεδίω, και έφυγον εις Άζωτον και εισήλθον εις Βηθδαγών το ειδωλείον αυτών
τού σωθήναι.
Α Μακ. 10,83  Το ιππικόν δεσκορπίσθη εις την πεδιάδα και οι φεύγοντες Σύροι στρατιώται εισήλθον εις την Αζωτον και
κατέφυγον στον ναόν του ειδώλου των Βηθδαγών,δια να σωθούν.
Α Μακ. 10,84  και ενεπύρισεν Ιωνάθαν την Άζωτον και τας πόλεις τας κύκλω αυτής και έλαβε τα σκύλα αυτών και το ιερόν
Δαγών και τους συµφυγόντας εις αυτό ενεπύρισε πυρί.
Α Μακ. 10,84  Ο Ιωνάθαν έβαλε φωτιά και έκαυσε την Αζωτον, όπως και τας γύρω από αυτήν πόλεις, αφού προηγουµένως
τας ελεηλάτησε. Τον δε ναόν του Δαγών και εκείνους, οι οποίοι είχον καταφύγει εις αυτόν, παρέδωσεν εις το πυρ.



Α Μακ. 10,85  και εγένοντο οι πεπτωκότες µαχαίρα σύν τοίς εµπυρισθείσιν εις άνδρας οκτακισχιλίους.
Α Μακ. 10,85  Ο αριθµός αυτών που εσφάγησαν δια µαχαίρας, και εκείνων οι οποίοι εκάησαν, ανήλθεν εις οκτώ χιλιάδας
άνδρας.
Α Μακ. 10,86  και απήρεν εκείθεν Ιωνάθαν και παρενέβαλεν επί Ασκάλωνα, και εξήλθον οι εκ της πόλεως εις συνάντησιν
αυτώ εν δόξη µεγάλη.
Α Μακ. 10,86  Ο Ιωνάθαν ανεχώρησεν από εκεί, ήλθε και εστρατοπέδευσε πλησίον της Ασκάλωνος. Οι κάτοικοι της πόλεως
εξήλθον να τον προαπαντήσουν µε µεγάλας τιµάς.
Α Μακ. 10,87  και επέστρεψεν Ιωνάθαν εις Ιερουσαλήµ σύν τοίς παρ αυτού έχοντες σκύλα πολλά.
Α Μακ. 10,87  Μετά τούτο ο Ιωνάθαν και οι άνδρες του επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ έχοντες µαζή των πολλά λάφυρα.
Α Μακ. 10,88  και εγένετο ως ήκουσεν Αλέξανδρος ο βασιλεύς τους λόγους τούτους , και προσέθετο δοξάσαι τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 10,88  Οταν ο βασιλεύς Αλέξανδρος επληροφορήθη τα γεγονότα αυτά , παρεχώρησε νέας τιµάς στον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 10,89  και απέστειλεν αυτώ πόρπην χρυσήν, ως έθος εστί δίδοσθαι τοίς συγγενέσι των βασιλέων, και έδωκεν αυτώ
την Ακκαρών και πάντα τα όρια αυτής εις κληροδοσίαν.
Α Μακ. 10,89  Εστειλεν εις αυτόν µίαν χρυσήν πόρπην, η οποία κατά κρατούσαν συνήθειαν εδίδετο στους συγγενείς των
βασιλέων. Εδωκεν επίσης στον Ιωνάθαν ως ιδιοκτησίαν του την Ακκαρών και τα περίχωρά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Α Μακ. 11,1  Καί ο βασιλεύς Αιγύπτου ήθροισε δυνάµεις πολλάς ως την άµµον την περί το χείλος της θαλάσσης και πλοία
πολλά και εζήτησε κατακρατήσαι της βασιλείας Αλεξάνδρου δόλω και προσθείναι αυτήν τή βασιλεία αυτού.
Α Μακ. 11,1    Ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ο Πτολεµαίος, ο Φιλοµήτωρ, συνεκέντρωσε πολυαρίθµους στρατιωτικάς δυνάµεις,
όπως η άµµος που ευρίσκεται εις την παραλίαν. Κατεσκεύασε πολλά πλοία και απεφάσισε να κυριεύση το βασίλειον του
Αλεξάνδρου δια δόλου και να πρόσθεση αυτό στο ιδικόν του βασίλειον της Αιγύπτου.
Α Μακ. 11,2  και εξήλθεν εις Συρίαν λόγοις ειρηνικοίς, και ήνοιγον αυτώ οι από των πόλεων και συνήντων αυτώ, ότι εντολή
ήν Αλεξάνδρου τού βασιλέως συναντάν αυτώ διά το πενθερόν αυτού είναι.
Α Μακ. 11,2   Εβγήκε, λοιπόν, από την Αίγυπτον προς την Συρίαν, σκορπίζων παντού ειρηνικούς και φιλικούς λόγους δια
τον Αλέξανδρον. Δια τούτο και οι κάτοικοι των διαφόρων πόλεων ήνοιγον εις αυτόν τας πύλας και έσπευσαν να τον
προαπαντήσουν, διότι αυτή ήτο η εντολή του βασιλέως Αλεξάνδρου να τον προαπαντούν µε τιµάς, διότι ο Πτολεµαίος ήτο
πενθερός του.
Α Μακ. 11,3  ως δε εισεπορεύετο εις τας πόλεις ο Πτολεµαίος, απέτασσε τας δυνάµεις φρουράν εν εκάστη πόλει.
Α Μακ. 11,3   Ο Πτολεµαίος όµως, όταν εισήρχετο εις τας πόλεις, εγκαθιστούσεν εις κάθε πόλιν ιδικήν του στρατιωτικήν
δύναµιν ως φρουράν.
Α Μακ. 11,4  ως δε ήγγισεν Αζώτου, έδειξαν αυτώ το ιερόν Δαγών εµπεπυρισµένον και Άζωτον και τα περιπόλια αυτής
καθηρηµένα και τα σώµατα εριµµένα και τους εµπεπυρισµένους, ούς ενεπύρισεν εν τώ πολέµω· εποίησαν γάρ θηµωνίας
αυτών εν τή οδώ αυτού.
Α Μακ. 11,4   Οταν δε επλησίασεν εις την Αζωτον, οι κάτοικοι του έδειξαν τον κατακαέντα ναόν του Δαγών, αυτήν ταύτην
την Αζωτον και τα κρηµνισµένα περίχωρά της, όπως επίσης και τα διασκορπισµένα πτώµατα των φονευθέντων, και τας
άλλας περιοχάς, αι οποίαι είχον καή κατά τον πόλεµον. Εις τον δρόµον δε, από τον οποίον διήρχετο ο βασιλεύς της
Αιγύπτου, είχαν στήσει σωρούς από αυτά.
Α Μακ. 11,5  και διηγήσαντο τώ βασιλεί ά εποίησεν Ιωνάθαν εις το ψογίσαι αυτόν· και εσίγησεν ο βασιλεύς.
Α Μακ. 11,5   Οι κάτοικοι διηγήθησαν στον βασιλέα, όσας συµφοράς είχεν επιφέρει εναντίον των ο Ιωνάθαν, δια να
κατηγορήσουν τον Ιωνάθαν και τον κάµουν έτσι µισητόν στον βασιλέα. Ο βασιλεύς όµως της Αιγύπτου εσιωπούσε.
Α Μακ. 11,6  και συνήντησεν Ιωνάθαν τώ βασιλεί εις Ιόππην µετά δόξης, και ησπάσαντο αλλήλους και εκοιµήθησαν εκεί.
Α Μακ. 11,6   Ο Ιωνάθαν ήλθε και συνήντησε τον βασιλέα εις την Ιόππην µε µεγάλην δόξαν. Ησπάσθησαν ο ένας τον άλλον
και επέρασαν µαζή την νύκτα.
Α Μακ. 11,7  και επορεύθη Ιωνάθαν µετά τού βασιλέως έως τού ποταµού τού καλουµένου Ελευθέρου και επέστρεψεν εις
Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 11,7   Ο Ιωνάθαν επήγε µαζή µε τον βασιλέα έως τον ποταµόν, ο οποίος ονοµάζεται Ελεύθερος, και έπειτα
επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 11,8  ο δε βασιλεύς Πτολεµαίος εκυρίευσε των πόλεων της παραλίας έως Σελευκείας της παραθαλασσίας και
διελογίζετο περί Αλεξάνδρου λογισµούς πονηρούς.
Α Μακ. 11,8   Ο βασιλεύς Πτολεµαίος έγινε µε τον δόλιον αυτόν τρόπον κύριος των παραλίων πόλεων µέχρι της
παραθαλασσίας πόλεως Σελευκείας. Εσκέπτετο δε πάντοτε και κατέστρωνε ολέθρια σχέδια δια τον βασιλέα Αλέξανδρον.
Α Μακ. 11,9  και απέστειλε πρέσβεις προς Δηµήτριον τον βασιλέα λέγων· δεύρο συνθώµεθα προς εαυτούς διαθήκην, και
δώσω σοι την θυγατέρα µου, ήν έχει Αλέξανδρος, και βασιλεύσεις της βασιλείας τού πατρός σου·
Α Μακ. 11,9   Εστειλε δε αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα Δηµήτριον λέγων προς αυτόν· “ελά να συνάψωµεν συνθήκην
µεταξύ µας και εγώ θα σου δώσω την θυγατέρα µου ως σύζυγον, αυτήν την οποίαν έχει ο Αλέξανδρος, και συ θα γίνης
βασιλεύς στο βασίλειον του πατρός σου.
Α Μακ. 11,10  µεταµεµέληµαι γάρ δούς αυτώ την θυγατέρα µου, εζήτησε γάρ αποκτείναί µε.
Α Μακ. 11,10   Διότι εγώ µετενόησα, που του έδωκα την θυγατέρα µου ως σύζυγον, αφού άλλωστε αυτός εζήτησε να µε
δολοφονήση”.
Α Μακ. 11,11  και εψόγισεν αυτόν χάριν τού επιθυµήσαι αυτόν της βασιλείας αυτού·
Α Μακ. 11,11  Ο βασιλεύς της Αιγύπτου εσυκοφαντούσε κατ' αυτόν τον τρόπον τον Αλέξανδρον, διότι είχεν επιθυµήσει να
καταλάβη το βασίλειόν του.
Α Μακ. 11,12 και αφελόµενος αυτού την θυγατέρα έδωκεν αυτήν τώ Δηµητρίω και ηλλοτριώθη τώ Αλεξάνδρω και εφάνη η
έχθρα αυτών.
Α Μακ. 11,12   Εθεσε δε εις εφαρµογήν τα σχέδιά του και επήρε την θυγατέρα του αυτήν και την έδωκεν στον Δηµήτριον.
Ετσι δε απεξενώθη από τον Αλέξανδρον και έγινε γνωστή πλέον η εχθρότης µεταξύ των.



Α Μακ. 11,13  και εισήλθε Πτολεµαίος εις Αντιόχειαν και περιέθετο το διάδηµα της Ασίας· και περιέθετο δύο διαδήµατα
περί την κεφαλήν αυτού, το της Ασίας και Αιγύπτου.
Α Μακ. 11,13  Ο Πτολεµαίος εισήλθεν εις την Αντιόχειαν και έθεσεν εις την κεφαλήν του το βασιλικόν διάδηµα της Ασίας.
Ετσι δε είχε δύο διαδήµατα εις την κεφαλήν του, το της Ασίας και το της Αιγύπτου.
Α Μακ. 11,14  Αλέξανδρος δε ο βασιλεύς ήν εν Κιλικία κατά τους καιρούς εκείνους, ότι απεστάτουν οι από των τόπων
εκείνων.
Α Μακ. 11,14   Τοτε ο βασιλεύς Αλέξανδρος ευρίσκετο εις την Κιλικίαν, διότι οι κάτοικοι των περιοχών εκείνων είχαν
αποστατήσει από αυτόν.
Α Μακ. 11,15  και ήκουσεν Αλέξανδρος και ήλθεν επ αυτόν πολέµω. και εξήγαγε Πτολεµαίος την δύναµιν και απήντησεν
αυτώ εν χειρί ισχυρά και ετροπώσατο αυτόν.
Α Μακ. 11,15  Οταν ο βασιλεύς Αλέξανδρος επληροφορήθη την δολίαν συµπεριφοράν του πενθερού του, εξήλθεν εις
πόλεµον εναντίον του. Ο βασιλεύς Πτολεµαίος ωδήγησε τον στρατόν του εναντίον του Αλεξάνδρου, επετέθη κατ' αυτού µε
µεγάλας στρατιωτικάς δυνάµεις και τον κατετρόπωσε.
Α Μακ. 11,16  και έφυγεν Αλέξανδρος εις την Αραβίαν τού σκεπασθήναι αυτόν εκεί. ο δε βασιλεύς Πτολεµαίος υψώθη.
Α Μακ. 11,16   Ο Αλέξανδρος κατέφυγεν εις την Αραβίαν, δια να εύρη εκεί κάποιαν ασφάλειαν. Ετσι δε ο βασιλεύς
Πτολεµαίος εθριάµβευσε.
Α Μακ. 11,17  και αφείλε Ζαβδιήλ ο Άραψ την κεφαλήν Αλεξάνδρου και απέστειλε τώ Πτολεµαίω.
Α Μακ. 11,17  Ο Ζαβδιήλ ο Αραψ έκοψε την κεφαλήν του Αλεξάνδρου και την έστειλεν στον Πτολεµαιον.
Α Μακ. 11,18  και ο βασιλεύς Πτολεµαίος απέθανεν εν τή ηµέρα τή τρίτη, και οι όντες εν τοίς οχυρώµασιν απώλοντο υπό
των εν τοίς οχυρώµασι.
Α Μακ. 11,18   Αλλά και ο βασιλεύς Πτολεµαίος απέθανεν έπειτα από τρεις ηµέρας. Τοτε οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι ευρίσκοντο
ως φρουροί εις τας οχυράς πόλεις της Συρίας, εφονεύθησαν από τους κατοίκους των οχυρών αυτών.
Α Μακ. 11,19  και εβασίλευσε Δηµήτριος έτους εβδόµου και εξηκοστού και εκατοστού.
Α Μακ. 11,19   Ο Δηµήτριος επωφεληθείς από τας περιστάσεις αυτάς έγινε βασιλεύς κατά το εκατοστόν εξηκοστόν έβδοµον
έτος.
Α Μακ. 11,20  Εν ταίς ηµέραις εκείναις συνήγαγεν Ιωνάθαν τους εκ της Ιουδαίας τού εκπολεµήσαι την άκραν την εν
Ιερουσαλήµ και εποίησεν επ αυτήν µηχανάς πολλάς.
Α Μακ. 11,20   Κατά τον καιρόν εκείνον ο Ιωνάθαν συνεκέντρωσεν από την Ιουδαίαν άνδρας, δια να πολεµήση και
καταλάβη την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ. Κατεσκεύασε λοιπόν, και ετοποθέτησεν εναντίον της πολυαρίθµους
πολιορκητικάς µηχανάς.
Α Μακ. 11,21  και επορεύθησάν τινες µισούντες το έθνος αυτών άνδρες παράνοµοι προς τον βασιλέα και απήγγειλαν αυτώ
ότι Ιωνάθαν περικάθηται την άκραν.
Α Μακ. 11,21   Τοτε µερικοί εξωµόται και παράνοµοι άνδρες από τους Ιουδαίους, οι οποίοι εµισούσαν το έθνος των, επήγαν
προς τον βασιλέα Δηµήτριον και του ανήγγειλαν, ότι ο Ιωνάθαν πολιορκεί την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 11,22  και ακούσας ωργίσθη· ως δε ήκουσεν, ευθέως αναζεύξας ήλθεν εις Πτολεµαΐδα και έγραψεν Ιωνάθαν τού µη
περικαθήσθαι τή άκρα και τού απαντήσαι αυτόν αυτώ συµµίσγειν εις Πτολεµαΐδα την ταχίστην.
Α Μακ. 11,22   Ο βασιλεύς Δηµήτριος, όταν ήκουσεν αυτό, ωργίσθη. Αµέσως δε µόλις ήκουσε τας πληροφορίας αυτάς
έσπευσε και ήλθεν εις την Πτολεµαΐδα. Από εκεί δε έγραψεν στον Ιωνάθαν να µη πολιορκήση πλέον την ακρόπολιν και να
έλθη εις συνάντησίν του, όσον το δυνατόν τάχιστα εις την Πτολεµαΐδα.
Α Μακ. 11,23  ως δε ήκουσεν Ιωνάθαν, εκέλευσε περικαθήσθαι και επέλεξε των πρεσβυτέρων Ισραήλ και των ιερέων και
έδωκεν εαυτόν τώ κινδύνω·
Α Μακ. 11,23   Οταν ο Ιωνάθαν επληροφορήθη τούτο, διέταξε να συνεχισθή η πολιορκία της ακροπόλεως. Εξέλεξε δε και
επήρε µαζή του µερικούς από τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού και από τους ιερείς και εξέθεσε τον εαυτόν του
στον κίνδυνον της συναντήσεως µε τον Δηµήτριον.
Α Μακ. 11,24  και λαβών αργύριον και χρυσίον και ιµατισµόν και έτερα ξένια πλείονα επορεύθη προς τον βασιλέα εις
Πτολεµαΐδα και εύρε χάριν ενώπιον αυτού.
Α Μακ. 11,24   Επήρε δε ακόµη µαζή του ο Ιωνάθαν άργυρον, χρυσόν, ενδύµατα και άλλα πολλά δώρα και µετέβη προς τον
βασιλέα εις την Πτολεµαΐδα. Εγινεν όµως ευµενώς από αυτόν δεκτός.
Α Μακ. 11,25  και ενετύγχανον κατ αυτού τινες άνοµοι των εκ τού έθνους.
Α Μακ. 11,25   Αλλά µερικοί παράνοµοι από το Ισραηλιτικόν έθνος κατηγόρησαν τον Ιωνάθαν στον Δηµήτριον.
Α Μακ. 11,26  και εποίησεν αυτώ ο βασιλεύς καθώς εποίησαν αυτώ οι πρό αυτού, και ύψωσεν αυτόν εναντίον πάντων των
φίλων αυτού,
Α Μακ. 11,26   Ο βασιλεύς όµως Δηµήτριος εφέρθη απέναντι του Ιωνάθαν, όπως είχαν φερθή και οι προκάτοχοί του
βασιλείς, ετίµησε δηλαδή και εδόξασεν αυτόν ενώπιον όλων των φίλων τοω.
Α Μακ. 11,27  και έστησεν αυτώ την αρχιερωσύνην και όσα άλλα είχε τίµια το πρότερον και εποίησεν αυτόν των πρώτων
φίλων ηγείσθαι.
Α Μακ. 11,27   Παρέδωσε δηλαδή και ανεγνώρισεν, εις αυτόν την αρχιερωσύνην και όσα αλλά δικαιώµατα είχε
προηγουµένως και περιέλαβεν αυτόν µεταξύ των στενωτέρων του φίλων.
Α Μακ. 11,28  και ηξίωσεν Ιωνάθαν τον βασιλέα ποιήσαι την Ιουδαίαν αφορολόγητον και τας τρεις τοπαρχίας και την
Σαµαρείτιν και επηγγείλατο αυτώ τάλαντα τριακόσια.
Α Μακ. 11,28   Ο Ιωνάθαν παρεκάλεσε τον βασιλέα Δηµήτριον, να απαλλάξη την Ιουδαίαν από την φορολογίαν, όπως
επίσης και τας τρστοπαρχίας της Σαµαρείας και υπεσχέθη να του προσφέρη τριακόσια τάλαντα.
Α Μακ. 11,29  και ευδόκησεν ο βασιλεύς και έγραψε τώ Ιωνάθαν επιστολάς περί πάντων τούτων εχούσας τον τρόπον
τούτον·
Α Μακ. 11,29   Ο βασιλεύς εδέχθη ευµενώς την πρότασιν αυτήν του Ιωνάθαν και του έδωσεν επιστολήν εις την οποίαν
έγραφε τα εξής·
Α Μακ. 11,30  «Βασιλεύς Δηµήτριος Ιωνάθαν τώ αδελφώ χαίρειν, και έθνει Ιουδαίων.



Α Μακ. 11,30   “Ο βασιλεύς Δηµήτριος χαιρετίζει τον αδελφόν του τον Ιωνάθαν και το έθνος των Ιουδαίων.
Α Μακ. 11,31  το αντίγραφον της επιστολής, ής εγράψαµεν Λασθένει τώ συγγενεί ηµών περί υµών, γεγράφαµεν και προς
υµάς όπως ειδήτε.
Α Μακ. 11,31  Απευθύνοµεν και προς σας, δια να λάβετε γνώσιν, αντίγραφον της επιστολής µας, την οποίαν εστείλαµεν δια
σας στον συγγενή µας τον Λασθένην.
Α Μακ. 11,32  βασιλεύς Δηµήτριος Λασθένει τώ πατρί χαίρειν.
Α Μακ. 11,32   Ο βασιλεύς Δηµήτριος χαιρετίζει τον πατρικόν του φίλον Λασθένην.
Α Μακ. 11,33  τώ έθνει των Ιουδαίων φίλοις ηµών και συντηρούσι τα προς ηµάς δίκαια εκρίναµεν αγαθοποιήσαι χάριν της
εξ αυτών ευνοίας προς ηµάς.
Α Μακ. 11,33   Εκρίναµεν και απεφασίσαµεν, να πράξωµεν το καλόν προς το έθνος των Ιουδαίων χάριν της ευνοίας, που
τρέφουν αυτοί προς ηµάς και διότι τηρούν και πράττουν το δίκαιον προς ηµάς.
Α Μακ. 11,34  εστάκαµεν ούν αυτοίς τα τε όρια της Ιουδαίας και τους τρεις νοµούς , Αφαίρεµα και Λύδδαν και αµαθέµ,
οίτινες προσετέθησαν τή Ιουδαία από της Σαµαρείτιδος, και πάντα τα συγκυρούντα αυτοίς πάσι τοίς θυσιάζουσιν εις
Ιεροσόλυµα, αντί των βασιλικών, ών ελάµβανεν ο βασιλεύς παρ αυτών το πρότερον κατ ενιαυτόν από των γεννηµάτων της
γής και από των ακροδρύων.
Α Μακ. 11,34   Εχοµεν αναγνωρίσει και επικυρώνοµεν εις αυτούς την χώραν της Ιουδαίας και τους τρεις νοµούς, Αφαίρεµα,
Λυδδαν και Ραµαθέµ, οι οποίοι άλλως τε είχαν αφαιρεθή από την Σαµάρειαν και προστεθή εις την Ιουδαίαν, όπως επίσης
και όλα όσα εξαρτώνται εξ αυτών. Ολα δε αυτά προς ωφέλειαν εκείνων, οι οποίοι έρχονται να προσφέρουν θυσίας στον
ναόν της Ιερουσαλήµ, και παραχωρούνται αντί των προσόδων, τας οποίας ελάµβανε προηγουµένως ο βασιλεύς κάθε
χρόνον από αυτούς, από τα προϊόντα των αγρών των και από τα καρποφόρα δένδρα.
Α Μακ. 11,35  και τα άλλα τα ανήκοντα ηµίν από τού νύν των δεκατών και των τελών των ανηκόντων ηµίν και τας τού
αλός λίµνας και τους ανήκοντας ηµίν στεφάνους, πάντα επαρκώς παρίεµεν αυτοίς.
Α Μακ. 11,35   Επίσης από τώρα και στο εξής παραιτούµεθα πλήρως από όλα τα άλλα δικαιώµατα, που µας ανήκουν, από
τα δέκατα, από τους φόρους, από τας αλατοφόρους λίµνας- τας αλυκάς- και από τους φόρους των βασιλικών στεφάνων,
που µας ανήκουν.
Α Μακ. 11,36  και ουκ αθετηθήσεται ουδέ έν τούτων από τού νύν και εις τον άπαντα χρόνον.
Α Μακ. 11,36   Κανένα από αυτά δεν θα ακυρωθή ποτέ από τώρα και στον άπαντα χρόνον.
Α Μακ. 11,37  νύν ούν επιµέλεσθε τού ποιήσαι τούτων αντίγραφον και δοθήτω Ιωνάθαν και τεθήτω εν τώ όρει τώ αγίω εν
τόπω επισήµω».
Α Μακ. 11,37   Τωρα, λοιπόν, επιµεληθήτε να κάµετε αντίγραφον όλων αυτών, δια να δοθή στον Ιωνάθαν και να
τοποθετηθή στο ιερόν άγιον όρος της Ιερουσαλήµ εις τόπον καταφανή”.
Α Μακ. 11,38  Καί είδε Δηµήτριος ο βασιλεύς ότι ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού και ουδέν αυτώ ανθειστήκει, και απέλυσε
πάσας τας δυνάµεις αυτού έκαστον εις τον ίδιον τόπον, πλήν των ξένων δυνάµεων, ών εξενολόγησεν από των νήσων των
εθνών· και ήχθραναν αυτώ πάσαι αι δυνάµεις των πατέρων αυτού.
Α Μακ. 11,38   Ο βασιλεύς Δηµήτριος, ο δεύτερος, είδεν ότι η χώρα του είχεν ησυχάσει από τους πολέµους ενώπιόν του και
κανείς πλέον δεν ανθίστατο εις αυτόν. Δια τούτο απέλυσεν όλας τας στρατιωτικάς του δυνάµεις, ώστε ο καθένας να
επανέλθη στον τόπον του, πλην των ξένων στρατιωτών, τους οποίους είχε στρατολογήσει από τας νήσους των
ειδωλολατρικών εθνών. Αυτό έγινεν αφορµή και τον εµίσησαν οι στρατοί των προγόνων του.
Α Μακ. 11,39  Τρύφων δε ήν των παρά Αλέξάνδρου το πρότερον και είδεν ότι πάσαι αι δυνάµεις καταγογγύζουσι τού
Δηµητρίου, και επορεύθη προς Ειµαλκουαί τον Άραβα, ός έτρεφε τον Αντίοχον το παιδάριον το τού Αλεξάνδρου.
Α Μακ. 11,39   Ο Τρύφων, ο οποίος προηγουµένως ήτο ένας από τους άνδρας του Αλεξάνδρου, είδεν ότι όλαι αι δυνάµεις
γογγύζουν εναντίον του Δηµητρίου. Επορεύθη, λοιπόν, προς τον Ειµαλκουαί τον Αραβα, ο οποίος ανέτρεφε τον Αντίοχον
υιόν του Αλεξάνδρου και
Α Μακ. 11,40  και προσήδρευεν αυτώ, όπως παραδοί αυτόν αυτώ, όπως βασιλεύση αντί τού πατρός αυτού. και απήγγειλεν
αυτώ όσα συνετέλεσε Δηµήτριος και την έχθραν, ήν εχθραίνουσιν αυτώ αι δυνάµεις αυτού, και έµεινεν εκεί ηµέρας πολλάς.
Α Μακ. 11,40   τον επίεζε να παραδώση εις αυτόν τον Αντίοχον, δια να τον αναδείξη βασιλέα αντί του πατρός του. Διηγήθη
δε εις αυτόν ο Τρύφων όλα, όσα είχε κάµει ο Δηµήτριος και την εχθρότητα, την οποίαν έτρεφαν εναντίον αυτού αι
στρατιωτικαί δυνάµεις. Ο Τρύφων έµεινεν εκεί πολλάς ηµέρας.
Α Μακ. 11,41  και απέστειλεν Ιωνάθαν προς Δηµήτριον τον βασιλέα, ίνα εκβάλη τους εκ της άκρας εξ Ιερουσαλήµ και τους
εν τοίς οχυρώµασιν· ήσαν γάρ πολεµούντες τον Ισραήλ.
Α Μακ. 11,41   Ο Ιωνάθαν έστειλεν ανθρώπους του προς τον Δηµήτριον τον βασιλέα, και εζήτησε την βοήθειάν του, δια να
εκδιώξη τους Συρους στρατιώτας από την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ και από τα άλλα οχυρά, που κατείχαν, διότι οι
άνδρες αυτοί της φρουράς ευρίσκοντο εις διαρκή πόλεµον εναντίον των Ισραηλιτών.
Α Μακ. 11,42  και απέστειλε Δηµήτριος προς Ιωνάθαν λέγων· ου µόνον ταύτα ποιήσω σοι και τώ έθνει σου, αλλά δόξη
δοξάσω σε και το έθνος σου, εάν ευκαιρίας τύχω.
Α Μακ. 11,42   Ο Δηµήτριος απήντησεν στον Ιωνάθαν και του είπεν· “όχι µόνον αυτό θα πράξω προς χάριν σου και του
έθνους σου, άλλα και µε ιδιαιτέραν δόξαν θα δοξάσω και σε και το έθνος σου αµέσως µόλις µου δοθή ευκαιρία.
Α Μακ. 11,43  νύν ούν ορθώς ποιήσεις αποστείλας µοι άνδρας, οί συµµαχήσουσιν, ότι απέστησαν πάσαι αι δυνάµεις µου.
Α Μακ. 11,43   Τωρα όµως θα πράξης και συ πολύ καλά, εάν µου στείλης άνδρας, δια να µε βοηθήσουν, διότι έχουν
αποστατήσει όλαι αι στρατιωτικαί µου δυνάµεις”.
Α Μακ. 11,44  και απέστειλεν Ιωνάθαν άνδρας τρισχιλίους δυνατούς ισχύϊ αυτώ εις Αντιόχειαν, και ήλθοσαν προς τον
βασιλέα, και ηυφράνθη ο βασιλεύς επί τή εφόδω αυτών.
Α Μακ. 11,44   Ο Ιωνάθαν έστειλεν πράγµατι εις την Αντιόχειαν τρεις χιλιάδας άνδρας γενναίους. Αυτοί ήλθον προς τον
βασιλέα, ο δε βασιλεύς εχάρηκε πάρα πολύ µε την άφιξίν των.
Α Μακ. 11,45  και επισυνήχθησαν οι εκ της πόλεως εις µέσον της πόλεως εις ανδρών δώδεκα µυριάδας ανδρών και
ηβούλοντο ανελείν τον βασιλέα.
Α Μακ. 11,45   Οι κάτοικοι της πόλεως Αντιοχείας συνεκεντρώθησαν στο µέσον της πόλεως, περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες



άνδρες, και ηθέλησαν να φονεύσουν τον βασιλέα.
Α Μακ. 11,46  και έφυγεν ο βασιλεύς εις την αυλήν, και κατελάβοντο οι εκ της πόλεως τας διόδους της πόλεως και ήρξαντο
πολεµείν.
Α Μακ. 11,46   Ο βασιλεύς κατέφυγεν εις την αυλήν των ανακτόρων του. Οι κάτοικοι της πόλεως κατέλαβαν τας οδούς της
πόλεως και ήρχισαν πόλεµον εναντίον αυτού.
Α Μακ. 11,47  και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Ιουδαίους επί βοήθειαν, και επισυνήχθησαν προς αυτόν πάντες άµα και
διεσπάρησαν εν τή πόλει πάντες άµα και απέκτειναν εν τή πόλει εν τή ηµέρα εκείνη εις µυριάδας δέκα·
Α Μακ. 11,47   Ο βασιλεύς εκάλεσε τους Ιουδαίους εις βοήθειαν. Ολοι οι Ιουδαίοι συνεκεντρώθησαν γύρω από αυτόν και
έπειτα αµέσως διεσκορπίσθησαν εις την πόλιν και εφόνευσαν κατά την ηµέραν εκείνην εις την πόλιν της Αντιοχείας
εκατόν χιλιάδας άνδρας.
Α Μακ. 11,48  και ενεπύρισαν την πόλιν και ελάβοσαν σκύλα πολλά εν εκείνη τή ηµέρα και έσωσαν τον βασιλέα.
Α Μακ. 11,48   Παρέδωκαν την πόλιν στο πυρ, επήραν πολλά λάφυρα από αυτήν κατά την ηµέραν εκείνην και διέσωσαν
τον βασιλέα.
Α Μακ. 11,49  και είδον οι από της πόλεως ότι κατεκράτησαν οι Ιουδαίοι της πόλεως ως ηβούλοντο, και ησθένησαν ταίς
διανοίαις αυτών και εκέκραξαν προς τον βασιλέα µετά δεήσεως λέγοντες·
Α Μακ. 11,49   Οι κάτοικοι της πόλεως, όταν είδαν ότι οι Ιουδαίοι έγιναν, όπως ήθελαν, κύριοι της πόλεώς των, έχασαν το
ηθικόν των, εδειλίασαν και εκραύγασαν προς τον βασιλέα, παρακαλούντες αυτόν και λέγοντες·
Α Μακ. 11,50  δός ηµίν δεξιάς και παυσάσθωσαν οι Ιουδαίοι πολεµούντες ηµάς και την πόλιν.
Α Μακ. 11,50   “Συγχώρησέ µας και κάµε ειρήνην µαζή µας, δια να παύσουν οι Ιουδαίοι να µας πολεµούν και να
καταστρέφουν την πόλιν”.
Α Μακ. 11,51  και έριψαν τα όπλα και εποίησαν ειρήνην και εδοξάσθησαν οι Ιουδαίοι εναντίον τού βασιλέως και ενώπιον
πάντων των εν τή βασιλεία αυτού και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ έχοντες σκύλα πολλά.
Α Μακ. 11,51  Ερριψαν δε κάτω τα όπλα και έκαµαν ειρήνην προς τον βασιλέα. Κατ' αυτόν τον τρόπον οι Ιουδαίοι
εδοξάσθησαν ενώπιον του βασιλέως και ενώπιον όλων των άλλων, που ευρίσκοντο στο βασίλειόν του. Μετά ταύτα
επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ µε πολλά λάφυρα.
Α Μακ. 11,52  και εκάθησε Δηµήτριος ο βασιλεύς επί θρόνου της βασιλείας αυτού, και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού.
Α Μακ. 11,52   Ετσι ο βασιλεύς Δηµήτριος εκάθισεν ασφαλής στο βασιλικόν του θρόνον και η χώρα του ησύχασεν από
πολέµους ενώπιόν του.
Α Μακ. 11,53  και εψεύσατο πάντα, όσα είπε, και ηλλοτριώθη τώ Ιωνάθαν και ουκ ανταπέδωκε κατά τας ευνοίας, ας
ανταπέδωκεν αυτώ, και έθλιβεν αυτόν σφόδρα.
Α Μακ. 11,53   Αλλ' όµως κατεπάτησεν όλας τας υποσχέσεις, που είχε δώσει στον Ιωνάθαν. Εψυχράνθη και απεµακρύνθη
από αυτόν και δεν εφέρθη σύµφωνα µε τας µεγάλας υποσχέσεις που είχε δώσει εις αυτόν. Επί πλέον δε τον εστενοχωρούσε
πάρα πολύ.
Α Μακ. 11,54  Μετά δε ταύτα απέστρεψε Τρύφων και Αντίοχος µετ αυτού παιδάριον νεώτερον· και εβασίλευσε και επέθετο
διάδηµα.
Α Μακ. 11,54   Επειτα όµως από τα γεγονότα αυτά, επέστρεψεν ο Τρύφων έχων µαζή του τον νεαρόν Αντίοχον, τον οποίον
και ανεκήρυξε βασιλέα, και έθεσεν εις την κεφαλήν του το βασιλικόν διάδηµα.
Α Μακ. 11,55  και επισυνήχθησαν προς αυτόν πάσαι αι δυνάµεις, ας απεσκόρπισε Δηµήτριος, και επολέµησαν προς αυτόν,
και έφυγε και ετροπώθη.
Α Μακ. 11,55   Γυρω από τον νέον βασιλέα συνεκεντρώθησαν όλαι αι στρατιωτικαί δυνάµεις, τας οποίας είχε διαλύσει ο
Δηµήτριος. Αυτοί και επολέµησαν εναντίον του Δηµητρίου, ο οποίος κατετροπώθη και ετράπη εις φυγήν.
Α Μακ. 11,56  και έλαβε Τρύφων τα θηρία και κατεκράτησεν Αντιοχείας.
Α Μακ. 11,56   Ο Τρύφων επήρεν όλους τους ελέφαντας και κατέλαβε την Αντιόχειαν.
Α Μακ. 11,57  και έγραψεν Αντίοχος ο νεώτερος τώ Ιωνάθαν λέγων· ίστηµί σοι την αρχιερωσύνην και καθίστηµί σε επί των
τεσσάρων νοµών και είναί σε των φίλων τού βασιλέως.
Α Μακ. 11,57   Τοτε ο νεαρός Αντίοχος έγραψε προς τον Ιωνάθαν µίαν επιστολήν, εις την οποίαν έλεγε· “σου δίδω την
αρχιερωσύνην, σε καθιστώ διοικητήν στους τέσσαρας νοµούς και θέλω να είσαι συ µεταξύ των στενών φίλων του
βασιλέως”.
Α Μακ. 11,58  και απέστειλεν αυτώ χρυσώµατα και διακονίαν και έδωκεν αυτώ εξουσίαν πίνειν εν χρυσώµασι και είναι εν
πορφύρα και έχειν πόρπην χρυσήν·
Α Μακ. 11,58   Συγχρόνως έστειλεν εις αυτόν χρυσά δοχεία, επιτραπέζια σκεύη και του εδωσε το δικαίωµα να πίνη µε
χρυσόν ποτήριον, να ενδύεται βασιλικήν πορφύραν και να φέρη χρυσήν πόρπην.
Α Μακ. 11,59  και Σίµωνα τον αδελφόν αυτού κατέστησε στρατηγόν από της κλίµακος Τύρου έως των ορίων Αιγύπτου .
Α Μακ. 11,59   Τον δε αδελφόν του Ιωνάθαν, τον Σιµωνα, τον εγκατέστησε διοικητήν της περιοχής, η οποία εκτείνεται από
την κλίµακα της Τυρου έως εις τα όρια της Αιγύπτου.
Α Μακ. 11,60  και εξήλθεν Ιωνάθαν και διεπορεύετο πέραν τού ποταµού και εν ταίς πόλεσι, και ηθροίσθησαν προς αυτόν
πάσαι αι δυνάµεις Συρίας εις συµµαχίαν, και ήλθεν εις Ασκάλωνα, και απήντησαν αυτώ οι εκ της πόλεως ενδόξως.
Α Μακ. 11,60   Ασφαλής τότε ο Ιωνάθαν εξήλθεν από την Ιερουσαλήµ και περιώδευε την χώραν την εντεύθεν του ποταµού
Ευφράτου και τας πόλεις της. Γυρω από αυτόν συνεκεντρώθησαν όλα αι στρατιωτικαί δυνάµεις της Συρίας εις συµµαχίαν
του. Ηλθεν εις την Ασκάλωνα και οι κάτοικοι της πόλεως τον προαπήντησαν µε πολλάς τιµάς.
Α Μακ. 11,61  και απήλθεν εκείθεν εις Γάζαν, και απέκλεισαν οι από Γάζης, και περιεκάθισε περί αυτήν και ενεπύρισε τα
περιπόλια αυτής πυρί και εσκύλευσεν αυτά.
Α Μακ. 11,61   Από εκεί ήλθεν εις την Γαζαν, αλλά οι κάτοικοι της Γαζης ηρνήθησαν να τον δεχθούν και έκλεισαν ενώπιόν
του τας θύρας. Αυτός περιεκύκλωσε την πόλιν, παρέδωσεν στο πυρ τα γύρω της πόλεως µέρη και τα ελεηλάτησε.
Α Μακ. 11,62  και ηξίωσαν οι από Γάζης τον Ιωνάθαν, και έδωκεν αυτοίς δεξιάς και έλαβε τους υιούς αρχόντων αυτών εις
όµηρα και εξαπέστειλεν αυτούς εις Ιερουσαλήµ· και διήλθε την χώραν έως Δαµασκού .
Α Μακ. 11,62   Οι κάτοικοι της Γαζης ετροµοκρατήθησαν και εζήτησαν συµφιλίωσιν µε τον Ιωνάθαν. Αυτός έκαµε ειρήνην



µαζή των, επήρεν όµως ως οµήρους τους υιούς των αρχόντων, τους οποίους και έστειλεν εις την Ιερουσαλήµ. Ετσι ο
Ιωνάθαν περιήλθε µε δόξαν πολλήν την χώραν µέχρι της Δαµασκού.
Α Μακ. 11,63  και ήκουσεν Ιωνάθαν ότι παρήσαν οι άρχοντες Δηµητρίου εις Κάδης την εν τή Γαλιλαία µετά δυνάµεως
πολλής βουλόµενοι µεταστήσαι αυτόν της χρείας.
Α Μακ. 11,63   Ο Ιωνάθαν επληροφορήθη τότε, ότι οι στρατηγοί του Δηµητρίου είχαν έλθει εις Καδης της Γαλιλαίας µε
πολλήν στρατιωτικήν δύναµιν θέλοντες να εκτοπίσουν αυτόν από τας υποθέσστου κράτους των Συρων.
Α Μακ. 11,64  και συνήντησεν αυτοίς, τον δε αδελφόν αυτού Σίµωνα κατέλιπεν εν τή χώρα.
Α Μακ. 11,64   Ο Ιωνάθαν εβάδισεν εναντίον των προς πόλεµον, αφού αφήκε τον αδελφόν του Σιµωνα εις την χώραν της
Ιουδαίας.
Α Μακ. 11,65  και παρενέβαλε Σίµων επί Βαιθσούρα και επολέµει αυτήν ηµέρας πολλάς και συνέκλεισεν αυτήν .
Α Μακ. 11,65   Ο Σιµων εβάδισεν εναντίον της Βαιθσούρας, την επολέµησεν επί πολλάς ηµέρας και την απέκλεισεν από
παντού.
Α Μακ. 11,66  και ηξίωσαν αυτόν τού δεξιάς λαβείν, και έδωκεν αυτοίς· και εξέβαλεν αυτούς εκείθεν και κατελάβετο την
πόλιν και έθετο επ αυτή φρουράν.
Α Μακ. 11,66   Οι πολιορκούµενοι φοβηθέντες, όπως ήτο φυσικόν, τον παρεκάλεσαν να συνάψη ειρήνην µε αυτούς. Ο Σιµων
συνήψεν ειρήνην µε αυτούς, αλλά τους υπεχρέωσε να εκκενώσουν την πόλιν, την οποίαν κατέλαβε και έθεσεν εις αυτήν
ιδικήν του φρουράν.
Α Μακ. 11,67  και Ιωνάθαν και η παρεµβολή αυτού παρενέβαλον επί το ύδωρ Γεννησάρ, και ώρθρισαν το πρωΐ εις το πεδίον
Νασώρ.
Α Μακ. 11,67   Εν τω µεταξύ ο Ιωνάθαν και ο στρατός του εστρατοπέδευσαν εις την λίµνην της Γεννησαρέτ και την
εποµένην ηµέραν λίαν πρωϊ εισήλθον εις την πεδιάδα Νασώρ.
Α Μακ. 11,68  και ιδού παρεµβολή αλλοφύλων απήντα αυτώ εν τώ πεδίω και εξέβαλον ένεδρον επ αυτόν εν τοίς όρεσιν ,
αυτοί δε απήντησαν εξεναντίας.
Α Μακ. 11,68   Αίφνης στρατεύµατα ειδωλολατρών εξήλθον εναντίον του εις την πεδιάδα και αφού είχαν ξεχωρίσει και
τοποθετήσει εναντίον του µίαν ενέδραν εις τα όρη, οι άλλοι εβάδισαν κατ' ευθείαν εναντίον του.
Α Μακ. 11,69  τα δε ένεδρα εξανέστησαν εκ των τόπων αυτών και συνήψαν πόλεµον . και έφυγον οι παρά Ιωνάθαν πάντες,
Α Μακ. 11,69   Οι στρατιώται της ενέδρας ανεπήδησαν αίφνης από τα κρησφύγετά των και συνήψαν µάχην. Ολοι οι άνδρες
του Ιωνάθαν ετράπησαν εις φυγήν.
Α Μακ. 11,70  ουδέ είς κατελείφθη απ αυτών, πλήν Ματταθίας ο τού Αβεσσαλώµου και Ιούδας ο τού Χαλφί άρχοντες της
στρατιάς των δυνάµεων.
Α Μακ. 11,70   Κανείς από τους στρατιώτας του δεν έµεινε κοντά του, ει µη µόνον ο Ματταθίας υιός του Αβεσσαλώµου, και
Ιούδας ο υιός του Χαλφί, στρατηγοί των στρατιωτικών του δυνάµεων.
Α Μακ. 11,71  και διέρηξεν Ιωνάθαν τα ιµάτια αυτού και επέθετο γήν επί την κεφαλήν αυτού και προσηύξατο .
Α Μακ. 11,71  Τατε ο Ιωνάθαν γεµάτος οδύνην διέρρηξε τα ιµάτιά του, έρριψε χώµα εις την κεφαλήν του και προσηυχήθη
στον Θεόν.
Α Μακ. 11,72  και υπέστρεψε προς αυτούς πολέµω και ετροπώσατο αυτούς , και έφυγον.
Α Μακ. 11,72   Εστράφη εναντίον των εχθρών του εις την µάχην, τους κατετρόπωσε και τους ηνάγκασε να τραπούν εις
φυγήν.
Α Μακ. 11,73  και είδον οι φεύγοντες οι παρ αυτού και επέστρεψαν προς αυτόν και εδίωκον µετ αυτού έως Κάδης έως της
παρεµβολής αυτών και παρενέβαλον εκεί.
Α Μακ. 11,73   Οι άνδρες του, οι οποίοι είχαν φύγει, όταν είδαν αυτά, επέστρεψαν προς τον Ιωνάθαν και όλοι µαζή
κατεδίωξαν τον εχθρόν µέχρι της Καδης, έως δηλαδή στο στρατόπεδόν των, όπου και εστρατοπέδευσαν.
Α Μακ. 11,74  και έπεσον εκ των αλλοφύλων εν τή ηµέρα εκείνη εις άνδρας τρισχιλίους . και επέστρεψεν Ιωνάθαν εις
Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 11,74   Από τους αλλοφύλους έπεσαν κατά την ηµέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες. Επειτα από αυτά ο Ιωνάθαν
επανήλθεν εις την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Α Μακ. 12,1  Καί είδεν Ιωνάθαν ότι ο καιρός αυτώ συνεργεί, και επέλεξεν άνδρας και απέστειλεν εις ώµην στήσαι και
ανανεώσασθαι την προς αυτούς φιλίαν.
Α Μακ. 12,1   Είδεν ο Ιωνάθαν, ότι αι περιστάσεις ήσαν δι' αυτόν ευνοϊκαί. Εξέλεξε, λοιπόν, µερικούς άνδρας και τους
έστειλεν εις την Ρωµην να επικυρώση και ανανέωση την φιλίαν του µε τους Ρωµαίους.
Α Μακ. 12,2  και προς Σπαρτιάτας και τόπους ετέρους απέστειλεν επιστολάς κατά τα αυτά.
Α Μακ. 12,2  Εστειλεν επίσης άλλους απεσταλµένους µε επιστολάς, οµοίου περιεχοµένου και προς τον αυτόν σκοπόν, στους
Σπαρτιάτας και προς άλλας χώρας.
Α Μακ. 12,3  και επορεύθησαν εις ώµην και εισήλθον εις το βουλευτήριον και είπον· Ιωνάθαν ο αρχιερεύς και το έθνος των
Ιουδαίων απέστειλεν ηµάς ανανεώσασθαι την φιλίαν αυτοίς και την συµµαχίαν κατά το πρότερον.
Α Μακ. 12,3   Ηλθαν, λοιπόν, εις την Ρωµην οι απεσταλµένοι του, εισήλθαν εις την σύγκλητον και είπαν· “ο αρχιερεύς
Ιωνάθαν και ο λαός των Ιουδαίων µας απέστειλαν να ανανεώσωµεν µε σας την φιλίαν µας και την συµµαχίαν µας, όπως
ήτο και προηγουµένως”.
Α Μακ. 12,4  και έδωκαν επιστολάς αυτοίς προς αυτούς κατά τόπον, όπως προπέµπωσιν αυτούς εις γήν Ιούδα µετ ειρήνης.
Α Μακ. 12,4  Η σύγκλητος εδέχθη τας προτάσεις, συνήψε προς αυτούς συµφωνίαν και τους έδωκεν επιστολάς προς τους
κατά τόπους Ρωµαίους άρχοντας, δια να τους προπέµπουν µε ειρήνην και τιµήν εις την χώραν της Ιουδαίας.
Α Μακ. 12,5  Καί τούτο το αντίγραφον των επιστολών ών έγραψεν Ιωνάθαν τοίς Σπαρτιάταις·
Α Μακ. 12,5   Αυτό δε είναι και το αντίγραφον της επιστολής, που έγραψεν ο Ιωνάθαν προς τους Σπαρτιάτας.
Α Μακ. 12,6  «Ιωνάθαν αρχιερεύς και η γερουσία τού έθνους και οι ιερείς και ο λοιπός δήµος των Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοίς
αδελφοίς χαίρειν.



Α Μακ. 12,6  “Ο Ιωνάθαν, ο αρχιερεύς, και η γερουσία του έθνους, οι ιερείς και ο άλλος λαός των Ιουδαίων, χαιρετίζει τους
αδελφούς Σπαρτιάτας.
Α Μακ. 12,7  έτι πρότερον απεστάλησαν επιστολαί προς Ονίαν τον αρχιερέα παρά Δαρείου τού βασιλεύοντος εν υµίν ότι
εστέ αδελφοί ηµών, ως το αντίγραφον υπόκειται.
Α Μακ. 12,7   Και προηγουµένως είχαν αποσταλή επιστολαί προς τον αρχιερέα µας τον Ονίαν εκ µέρους του Δαρείου, ο
οποίος ήτο βασιλεύς εις σας, αι οποίαι εβεβαίωναν ότι είσθε αδελφοί µας, όπως µαρτυρεί και το επισυναπτόµενον
αντίγραφαν.
Α Μακ. 12,8  και επεδέξατο Ονίας τον άνδρα τον απεσταλµένον ενδόξως και έλαβε τας επιστολάς, εν αίς διεσαφείτο περί
συµµαχίας και φιλίας.
Α Μακ. 12,8  Ο Ονίας εδέχθη τον άνδρα, που εστείλατε µε πολλήν τιµήν, επήρε τας επιστολάς, εις τας οποίας εγίνετο σαφώς
και ρητώς λόγος περί συµµαχίας και φιλίας µεταξύ µας.
Α Μακ. 12,9  και ηµείς ούν απροσδεείς τούτων όντες, παράκλησιν έχοντες τα βιβλία τα άγια τα εν ταίς χερσίν ηµών,
Α Μακ. 12,9  Ηµείς σήµερον, καίτοι δεν έχοµεν ανάγκην αυτών των πραγµάτων, διότι ως παρηγορίαν και ενίσχυσιν έχοµεν
τα άγια βιβλία που ευρίσκονται εις τα χέρια µας,
Α Μακ. 12,10  επειράθηµεν αποστείλαι την προς υµάς αδελφότητα και φιλίαν ανανεώσασθαι προς το µη εξαλλοτριωθήναι
υµών· πολλοί γάρ καιροί διήλθον αφ ού απεστείλατε προς ηµάς.
Α Μακ. 12,10   εν τούτοις απεφασίσαµεν και αποστέλλοµεν προς σας την πρεσβείαν αυτήν, δια να ανανεώσωµεν την
αδελφικήν και φιλικήν µας αγάπην και να µη αποξενωθώµεν µεταξύ µας. Πολλοί χρόνοι έχουν παρέλθει από τότε, που σεις
εστείλατε προς ηµάς την πρότασιν της φιλίας.
Α Μακ. 12,11  ηµείς ούν εν παντί καιρώ αδιαλείπτως έν τε ταίς εορταίς και ταίς λοιπαίς καθηκούσαις ηµέραις
µιµνησκόµεθα υµών εφ ών προσφέροµεν θυσιών και εν ταίς προσευχαίς, ως δέον εστί και πρέπον µνηµονεύειν αδελφών·
Α Μακ. 12,11   Ηµεις λοιπόν καθ' όλον τον καιρόν σας ενθυµούµεθα αδιαλείπτως κατά τας εορτάς µας και κατά τας άλλας
καθιερωµένας εις λατρείαν του Θεού ηµέρας, κατά τας θυσίας τας οποίας προσφέροµεν, και εις τας προσευχάς µας, όπως
είναι δίκαιον και πρέπον να ενθυµούµεθα αδελφούς.
Α Μακ. 12,12  ευφραινόµεθα δε επί τή δόξη υµών.
Α Μακ. 12,12   Ευφραινόµεθα δε πληροφορούµενοι την δόξαν σας.
Α Μακ. 12,13  ηµάς δε εκύκλωσαν πολλαί θλίψεις και πόλεµοι πολλοί, και επολέµησαν ηµάς οι βασιλείς οι κύκλω ηµών.
Α Μακ. 12,13   Αλλά θλίψεις πολλαί και πόλεµοι πολλοί µας εκύκλωσαν, διότι µας επολέµησαν οι γύρω µας άρχοντες και
λαοί.
Α Μακ. 12,14  και ουκ ηβουλόµεθα ούν παρενοχλείν υµίν και τοίς λοιποίς συµµάχοις και φίλοις ηµών εν τοίς πολέµοις
τούτοις·
Α Μακ. 12,14   Δεν ηθελήσαµεν όµως στους πολέµους αυτούς να παρενοχλήσωµεν σας και τους άλλους συµµάχους και
φίλους µας.
Α Μακ. 12,15  έχοµεν γάρ την εξ ουρανού βοήθειαν βοηθούσαν ηµίν και ερύσθηµεν από των εχθρών ηµών , και
εταπεινώθησαν οι εχθροί ηµών.
Α Μακ. 12,15   Διότι έχοµεν την βοήθειαν παρά του Θεού του ουρανού, που µας ενίσχυσε συνεχώς, και εγλυτώσαµεν από
τους εχθρούς µας, οι δε εχθροί µας συνετρίβησαν και εξηυτελίσθησαν.
Α Μακ. 12,16  επελέξαµεν ούν Νουµήνιον Αντιόχου και Αντίπατρον Ιάσωνος και απεστάλκαµεν προς ωµαίους
ανανεώσασθαι την προς αυτούς φιλίαν και συµµαχίαν την προτέραν.
Α Μακ. 12,16   Δια τούτο, λοιπόν, εξελέξαµεν τον Νουµήνιον υιόν του Αντιόχου, και τον Αντίπατρον υιόν του Ιάσωνος, και
τους εστείλαµεν στους Ρωµαίους, δια να ανανεώσωµεν την προηγουµένην µας προς αυτούς φιλίαν και συµµαχίαν.
Α Μακ. 12,17  ενετειλάµεθα ούν αυτοίς και προς υµάς πορευθήναι και ασπάσασθαι υµάς και αποδούναι υµίν τας παρ ηµών
επιστολάς περί της ανανεώσεως και της αδελφότητος ηµών.
Α Μακ. 12,17   Τους εδώσαµεν δε την εντολήν να περάσουν και από σας, να σας χαιρετήσουν και να σας φέρουν την
επιστολήν µας αυτήν, η οποία κάµνει λόγον δια την ανανέωσιν της αδελφικής µας αγάπης.
Α Μακ. 12,18  και νύν καλώς ποιήσετε αντιφωνήσοντες ηµίν προς ταύτα».
Α Μακ. 12,18   Και τώρα καλώς θα πράξετε και σεις, να µας απαντήσετε εις τας προτάσεις µας αυτάς”.
Α Μακ. 12,19  Καί τούτο το αντίγραφον των επιστολών, ών απέστειλαν Ονία·
Α Μακ. 12,19   Το αντιγράφον της επιστολής, την οποίαν οι Σπαρτιάται έστειλαν προς τον Ονίαν είναι το εξής·
Α Μακ. 12,20  «Άρειος βασιλεύς Σπαρτιατών Ονία ιερεί µεγάλω χαίρειν.
Α Μακ. 12,20  “Ο Αρειος ο βασιλεύς των Σπαρτιατών χαιρετίζει τον Ονίαν, τον µέγαν αρχιερέα.
Α Μακ. 12,21  ευρέθη εν γραφή περί τε των Σπαρτιατών και Ιουδαίων, ότι εισίν αδελφοί και ότι εισίν εκ γένους Αβραάµ.
Α Μακ. 12,21   Ευρέθη εις κάποιο αρχαίον έγγραφον, ότι οι Σπαρτιάται και οι Ιουδαίοι είναι αδελφοί και ότι αµφότεροι
κατάγονται από την γενεάν του Αβραάµ.
Α Μακ. 12,22  και νύν αφ ού έγνωµεν ταύτα, καλώς ποιήσετε γράφοντες ηµίν περί της ειρήνης υµών,
Α Μακ. 12,22  Και τώρα, αφού εµάθαµεν πλέον αυτά, καλώς θα πράξετε σεις να µας γράψετε σχετικώς µε την ειρηνικήν και
ευηµερούσαν ζωήν σας.
Α Μακ. 12,23  και ηµείς δε αντιγράφοµεν υµίν τα κτήνη υµών και η ύπαρξις υµών ηµίν εστι, και τα ηµών υµίν εστιν.
εντελλόµεθα ούν όπως απαγγείλωσιν υµίν κατά ταύτα».
Α Μακ. 12,23  Και ηµείς επίσης σας γράφοµεν, ότι τα ποίµνιά σας και όλα τα υπάρχοντά σας είναι ιδικά µας, και τα ιδικά
µας είναι ιδικά σας. Εδώσαµεν δε εντολήν στους κοµιστάς της επιστολής, να σας είπουν αυτά και προφορικώς”.
Α Μακ. 12,24  Καί ήκουσεν Ιωνάθαν ότι επέστρεψαν οι άρχοντες Δηµητρίου µετά δυνάµεως πολλής υπέρ το πρότερον τού
πολεµήσαι προς αυτόν.
Α Μακ. 12,24  Ο Ιωνάθαν επληροφορήθη, ότι επέστρεψαν οι στρατηγοί του Δηµητρίου µε δύναµιν πολλήν, πολύ
µεγαλυτέραν από κάθε άλλην φοράν, δια να πολεµήσουν εναντίον του.
Α Μακ. 12,25  και απήρεν εξ Ιερουσαλήµ και απήντησεν αυτοίς εις την Αµαθίτιν χώραν· ου γάρ έδωκεν αυτοίς ανοχήν
εµβατεύσαι εις την χώραν αυτού.



Α Μακ. 12,25  Ο Ιωνάθαν ανεχώρησε µε τον στρατόν του από την Ιερουσαλήµ, επροχώρησε προς συνάντησίν των εις την
Αµαθίτιν χώραν, διότι δεν ηνέχθη να εισέλθουν και να πατήσουν αυτοί την χώραν του.
Α Μακ. 12,26  και απέστειλε κατασκόπους εις την παρεµβολήν αυτών, και επέστρεψαν και απήγγειλαν αυτώ, ότι ούτω
τάσσονται επιπεσείν επ αυτούς την νύκτα.
Α Μακ. 12,26  Εστειλε δε και κατασκόπους στο στρατόπεδόν των, οι οποίοι επέστρεψαν και ανήγγειλαν στον Ιωνάθαν, ότι οι
Συροι παρατάσσονται, δια να επιπέσουν εναντίον των Ιουδαίων αιφνιδίως κατά την νύκτα.
Α Μακ. 12,27  ως δε έδυ ο ήλιος, επέταξεν Ιωνάθαν τοίς παρ αυτού γρηγορείν και είναι επί τοίς όπλοις και ετοιµάζεσθαι εις
πόλεµον δι όλης της νυκτός και εξέβαλε προφύλακας κύκλω της παρεµβολής.
Α Μακ. 12,27  Οταν έδυσεν ο ήλιος, ο Ιωνάθαν έδωσε διαταγήν στους άνδρας του, να είναι άγρυπνοι µε το όπλον εις τα
χέρια των καθ' όλην την νύκτα έτοιµοι προς µάχην. Εβαλε δε και προχωρηµένα φυλάκια γύρω από τον στρατόν του.
Α Μακ. 12,28  και ήκουσαν οι υπεναντίοι ότι ητοίµασται Ιωνάθαν και οι παρ αυτού εις πόλεµον, και εφοβήθησαν και
έπτηξαν τή καρδία αυτών και ανέκαυσαν πυράς εν τή παρεµβολή αυτών.
Α Μακ. 12,28  Οι εχθροί επληροφορήθησαν, ότι ο Ιωνάθαν και ο στρατός του είναι έτοιµοι προς µάχην, εκυριεύθησαν από
φόβον, εδειλίασεν η καρδία των, άναψαν φωτιές γύρω από το στρατόπεδόν των και ανεχώρησαν κρυφίως.
Α Μακ. 12,29  Ιωνάθαν δε και οι παρ αυτού ουκ έγνωσαν έως πρωΐ, έβλεπον γάρ τα φώτα καιόµενα.
Α Μακ. 12,29  Ο Ιωνάθαν και οι στρατιώται του δεν αντελήφθησαν την αναχώρησιν των εχθρών των µέχρι της πρωΐας,
διότι έβλεπαν τας πυράς να καίουν συνεχώς.
Α Μακ. 12,30  και κατεδίωξεν Ιωνάθαν οπίσω αυτών και ου κατέλαβεν αυτούς, διέβησαν γάρ τον Ελεύθερον ποταµόν.
Α Μακ. 12,30  Οταν όµως αντελήφθησαν την αναχώρησίν των, τους κατεδίωξαν, δεν ηδυνήθησαν όµως να τους φθάσουν,
διότι εκείνοι είχαν διαβή τον ποταµόν Ελεύθερον.
Α Μακ. 12,31  και εξέκλινεν Ιωνάθαν επί τους Άραβας τους καλουµένους Ζαβαδαίους και επάταξεν αυτούς και έλαβε τα
σκύλα αυτών.
Α Μακ. 12,31   Τοτε ο Ιωνάθαν εστράφη εναντίον των Αράβων των καλουµένων Ζαβαδαίων, τους εκτύπησε, τους ενίκησε
και επήρεν από αυτούς λάφυρα.
Α Μακ. 12,32  και αναζεύξας ήλθεν εις Δαµασκόν και διώδευσεν εν πάση τή χώρα.
Α Μακ. 12,32  Παρέλαβε κατόπιν τον στρατόν του, ήλθεν εις την Δαµασκόν και περιώδευσεν όλην την χώραν νικητής.
Α Μακ. 12,33  και Σίµων εξήλθε και διώδευσεν έως Ασκάλωνος και των πλησίον οχυρωµάτων , και εξέκλινεν εις Ιόππην και
προκατελάβετο αυτήν·
Α Μακ. 12,33  Και ο Σιµων εβγήκεν από την Ιερουσαλήµ, διεπέρασε την χώραν έως την Ασκάλωνα και τας πλησίον οχυράς
θέσεις. Επειτα εστράφη προς την Ιόππην, την οποίαν και κατέλαβε,
Α Μακ. 12,34  ήκουσεν γάρ ότι βούλονται το οχύρωµα παραδούναι τοίς παρά Δηµητρίου· και έθετο εκεί φρουράν, όπως
φυλάσσωσιν αυτήν.
Α Μακ. 12,34  διότι έµαθεν ότι οι κάτοικοί της ήθελαν να παραδώσουν το οχύρωµα στους άνδρας του Δηµητρίου . Ο Σιµων
ετοποθέτησεν ιδικήν του φρουράν, δια να φυλάσση την πόλιν
Α Μακ. 12,35  και επέστρεψεν Ιωνάθαν και εξεκκλησίασε τους πρεσβυτέρους τού λαού και εβουλεύσατο µετ αυτών τού
οικοδοµήσαι οχυρώµατα εν τή Ιουδαία
Α Μακ. 12,35  Ο Ιωνάθαν, όταν επέστρεψεν εις την Ιερουσαλήµ, συνεκέντρωσε τους πρεσβυτέρους του λαού, συνεσκέφθη
µαζή µε αυτούς και απεφάσισε να ανοικοδοµήση οχυρωµατικά έργα εις την Ιουδαίαν.
Α Μακ. 12,36  και προσυψώσαι τα τείχη Ιερουσαλήµ και υψώσαι ύψος µέγα ανά µέσον της άκρας και της πόλεως εις το
διαχωρίζειν αυτήν της πόλεως, ίνα ή αύτη κατά µόνας, όπως µήτε αγοράζωσι µήτε πωλώσι.
Α Μακ. 12,36  Να υψώση τα τείχη της Ιερουσαλήµ, να ανοικοδοµήση τείχος υψηλόν µεταξύ της ακροπόλεως και της
πόλεως, ώστε να χωρίζη την ακρόπολιν από την πόλιν, δια να είναι εκείνη αποµεµονωµένη, ώστε να µη ηµπορούν ούτε να
πωλούν εκεί ούτε να αγοράζουν.
Α Μακ. 12,37  και συνήχθησαν τού οικοδοµείν την πόλιν και ήγγισε τού τείχους τού χειµάρου τού εξ απηλιώτου, και
επεσκεύασαν το καλούµενον Χαφεναθά.
Α Μακ. 12,37  Συνεκεντρώθησαν λοιπόν, δια να ανοικοδοµήσουν την πόλιν και ήρχισαν την ανοικοδόµησιν από του
τείχους, το οποίον υψώνετο επάνω από τον χείµαρρον των Κέδρων προς ανατολάς και επεσκεύασαν το τµήµα το
καλούµενον Χαφεναθά.
Α Μακ. 12,38  και Σίµων ωκοδόµησε την Αδιδά εν τή Σεφήλα και ωχύρωσεν αυτήν και επέστησε θύρας και µοχλούς.
Α Μακ. 12,38  Και ο Σιµων ανοικοδόµησε και ωχύρωσε την πόλιν Αδιδά εις την πεδιάδα Σεφήλα και έθεσεν εις τα τείχη της
θύρας και µοχλούς.
Α Μακ. 12,39  Καί εζήτησε Τρύφων βασιλεύσαι της Ασίας και περιθέσθαι το διάδηµα και εκτείναι χείρα επί Αντίοχον τον
βασιλέα.
Α Μακ. 12,39  Ο Τρύφων επεδίωξε να γίνη βασιλεύς της Ασίας, να φορέση το βασιλικόν διάδηµα και να απλώση φονικήν
την χείρα του εναντίον του βασιλέως Αντιόχου.
Α Μακ. 12,40  και εφοβήθη µήποτε ουκ εάση αυτόν Ιωνάθαν και µήποτε πολεµήση προς αυτόν, και εζήτει πόρον τού
συλλαβείν τον Ιωνάθαν τού απολέσαι αυτόν, και απάρας ήλθεν εις Βαιθσάν.
Α Μακ. 12,40  Επειδή όµως εφοβήθη, µήπως δεν τον αφήση ο Ιωνάθαν να πραγµατοποιήση το όλον σχέδιόν του και µήπως
φθάση µέχρι πολέµου εναντίον αυτού, εζήτει να συλλάβη τον Ιωνάθαν και να τον φονεύση. Προς τον σκοπόν αυτόν
εξεκίνησε και ήλθεν εις Βαιθσάν.
Α Μακ. 12,41  και εξήλθεν Ιωνάθαν εις απάντησιν αυτώ εν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ανδρών επιλελεγµέναις εις παράταξιν
και ήλθεν εις Βαιθσάν.
Α Μακ. 12,41   Ο Ιωνάθαν εξήλθε προς συνάντησίν του µε σαράντα χιλιάδας εκλεκτούς άνδρας και ήλθεν εις την Βαιθσάν.
Α Μακ. 12,42  και είδε Τρύφων ότι πάρεστιν Ιωνάθαν µετά δυνάµεως πολλής, και εκτείναι χείρας επ αυτόν ευλαβήθη,
Α Μακ. 12,42  Ο Τρύφων, όταν είδεν ότι ο Ιωνάθαν ήλθε µε µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν, εφοβήθη να απλώση
δολοφονικήν χείρα εναντίον του.
Α Μακ. 12,43  και επεδέξατο αυτόν ενδόξως και συνέστησεν αυτόν πάσι τοίς φίλοις αυτού και έδωκεν αυτώ δόµατα και



επέταξε ταίς δυνάµεσιν αυτού υπακούειν αυτώ ως εαυτώ.
Α Μακ. 12,43  Αντιθέτως τον υπεδέχθη µε πολλάς τιµάς, τον συνέστησεν εις όλους τους φίλους του, του προσέφερεν δώρα
και έδωσεν εντολήν εις τας στρατιωτικάς του δυνάµεις να υπακούουν εις εκείνον, ως προς αυτόν τον ίδιον.
Α Μακ. 12,44  και είπε τώ Ιωνάθαν· ινατί έκοψας πάντα τον λαόν τούτον, πολέµου µη ενεστηκότος ηµίν;
Α Μακ. 12,44  Είπε δε στον Ιωνάθαν· “διατί εταλαιπώρησες όλον αυτόν τον λαόν, ενώ δεν υπάρχει πόλεµος µεταξύ µας;
Α Μακ. 12,45  και νύν απόστειλον αυτούς εις τους οίκους αυτών, επίλεξαι δε σεαυτώ άνδρας ολίγους, οίτινες έσονται µετά
σού, και δεύρο µετ εµού εις Πτολεµαΐδα, και παραδώσω σοι αυτήν και τα λοιπά οχυρώµατα και τας δυνάµεις τας λοιπάς
και πάντας τους επί των χρειών, και επιστρέψας απελεύσοµαι· τούτου γάρ χάριν πάρειµι.
Α Μακ. 12,45  Και τώρα στείλε τους στρατιώτας σου εις τα σπίτια των και διάλεξε δια τον εαυτόν σου ολίγους µόνον
άνδρας, οι οποίοι θα είναι πάντοτε µαζή σου και έλα µαζή µου εις την Πτολεµαΐδα, δια να παραδώσω εκεί εις σε αυτήν, όλα
τα οχυρώµατά της, τας υπολοίπους στρατιωτικάς δυνάµεις, που ευρίσκονται εκεί και όλους τους βασιλικούς
αξιωµατούχους και υπαλλήλους. Επειτα δε εγώ θα επανέλθω εις την Αντιόχειαν. Δια τούτο άλλως τε και έχω έλθει”.
Α Μακ. 12,46  και εµπιστεύσας αυτώ εποίησε καθώς είπε, και εξαπέστειλε τας δυνάµεις, και απήλθον εις γήν Ιούδα.
Α Μακ. 12,46  Ο Ιωνάθαν έδωσεν εµπιστοσύνην εις τα λόγια εκείνου, έκαµε όπως του είπεν ο Τρύφων, και απέλυσε τας
στρατιωτικάς του δυνάµεις, αι οποίαι και επανήλθαν εις την Ιουδαίαν.
Α Μακ. 12,47  κατέλιπε δε µεθ εαυτού άνδρας τρισχιλίους, ών δισχιλίους αφήκεν εν τή Γαλιλαία, χίλιοι δε συνήλθον αυτώ.
Α Μακ. 12,47  Αφήκε δε µαζή του τρεις χιλιάδας άνδρας, από τους οποίους τας δύο χιλιάδας αφήκεν εις την Γαλιλαίαν, ενώ
τους άλλους χιλίους επήρε µαζή του.
Α Μακ. 12,48  ως δε εισήλθεν Ιωνάθαν εις Πτολεµαΐδα, απέκλεισαν οι Πτολεµαείς τας πύλας και συνέλαβον αυτόν, και
πάντας τους εισελθόντας µετ αυτού απέκτειναν εν ροµφαία.
Α Μακ. 12,48  Αµέσως όµως µόλις ο Ιωνάθαν εισήλθεν εις την Πτολεµαΐδα, έκλεισαν οι κάτοικοί της τας πύλας της πόλεως,
συνέλαβαν αυτόν και όλους εκείνους, που είχαν εισέλθει µαζή του, και τους εφόνευσαν µε ροµφαίαν.
Α Μακ. 12,49  και απέστειλε Τρύφων δυνάµεις και ίππον εις την Γαλιλαίαν και το πεδίον το µέγα τού απολέσαι πάντας τους
παρά Ιωνάθαν.
Α Μακ. 12,49  Ο Τρύφων έστειλε τότε πεζικόν στρατόν και ιππικόν εις την Γαλιλαίαν, εις την µεγάλην πεδιάδα, µε τον
σκοπόν να εξολοθρεύση όλους τους άνδρας του Ιωνάθαν.
Α Μακ. 12,50  και επέγνωσαν ότι συνελήφθη Ιωνάθαν και απόλωλε και οι µετ αυτού, και παρεκάλεσαν εαυτούς και
επορεύοντο συνεστραµµένοι έτοιµοι εις πόλεµον.
Α Μακ. 12,50  Εκείνοι όµως είχαν πληροφορηθή, ότι ο Ιωνάθαν συνελήφθη και εφονεύθη µαζή µε τους στρατιώτας, που είχε
µαζή του. Ενισχύθησαν µεταξύ των και αλληλοενεθαρρύνθησαν και έτσι επορεύοντο µετά θάρρους συντεταγµένοι, έτοιµοι
δια τον πόλεµον.
Α Μακ. 12,51  και είδον οι διώκοντες ότι περί ψυχής αυτοίς εστι, και επέστρεψαν.
Α Μακ. 12,51   Οι στρατιώται του Τρύφωνος, που είχαν έλθει δια να τους καταδιώξουν, όταν είδαν ότι οι Ιουδαίοι είναι
αποφασισµένοι να πολεµήσουν, δια να υπερασπίσουν την ζωήν των, επανήλθαν προς τον Τρύφωνα.
Α Μακ. 12,52  και ήλθον πάντες µετ ειρήνης εις γήν Ιούδα και επένθησαν τον Ιωνάθαν και τους µετ αυτού και εφοβήθησαν
σφόδρα· και επένθησε πάς Ισραήλ πένθος µέγα.
Α Μακ. 12,52  Ολοι αυτοί οι Ιουδαίοι στρατιώται επανήλθον ασφαλείς εις την Ιουδαίαν και εκεί επένθησαν τον Ιωνάθαν και
όλους τους άνδρας, που είχαν φονευθή µαζή του. Αλλά κατέλαβε τους Ισραηλίτας φόβος µεγάλος. Ολος ο ισραηλιτικός
λαός εβυθίσθη εις πένθος µέγα δια τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 12,53  και εζήτησαν πάντα τα έθνη τα κύκλω αυτών εκτρίψαι αυτούς· είπαν γάρ· ουκ έχουσιν άρχοντα και
βοηθούντα· νύν ούν πολεµήσωµεν αυτούς και εξάρωµεν εξ ανθρώπων το µνηµόσυνον αυτών.
Α Μακ. 12,53  Τοτε όλα τα γύρω ειδωλολατρικά έθνη εζήτησαν να εξοντώσουν τους Ισραηλίτας. Διότι είπαν· “αυτοί δεν
έχουν πλέον αρχηγόν να τους βοηθήση. Τωρα, λοιπόν, ας πολεµήσωµεν εναντίον των και ας εξολοθρεύσωµεν εκ µέσου των
ανθρώπων και την ανάµνησίν των ακόµη”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Α Μακ. 13,1  Καί ήκουσε Σίµων ότι συνήγαγε Τρύφων δύναµιν πολλήν τού ελθείν εις γήν Ιούδα και εκτρίψαι αυτήν.
Α Μακ. 13,1   Ο Σιµων επληροφορήθη, ότι ο Τρύφων είχε συγκεντρώσει, µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν, δια να επέλθη
κατά της Ιουδαίας και να την συντρίψη.
Α Μακ. 13,2  και είδε τον λαόν ότι εστίν έντροµος και έµφοβος, και ανέβη εις Ιερουσαλήµ και ήθροισε τον λαόν
Α Μακ. 13,2   Ο Σιµων είδεν ότι ο Ισραηλιτικός λαός εξ αιτίας των γεγονότων αυτών, είχε καταληφθή από φόβον και
τρόµον. Ανέβηκε, λοιπόν, εις την Ιερουσαλήµ, συνήθροισεν εκεί τον Ισραηλιτικόν λαόν
Α Μακ. 13,3  και παρεκάλεσεν αυτούς και είπεν αυτοίς· αυτοί οίδατε όσα εγώ και οι αδελφοί µου και ο οίκος τού πατρός µου
εποιήσαµεν περί των νόµων και των αγίων, και τους πολέµους και τας στενοχωρίας, ας είδοµεν.
Α Μακ. 13,3   και τους ενεθάρρυνε λέγων προς αυτούς· “σεις οι ίδιοι εγνωρίσατε πολύ καλά, όσα εγώ και οι αδελφοί µου και
ο οίκος του πατρός µου επράξαµεν υπέρ των νόµων και των ιερών µας τόπων, όπως επίσης γνωρίζετε τους πολέµους και
τας περιπετείας, τας οποίας επεράσαµεν.
Α Μακ. 13,4  τούτου χάριν απώλοντο οι αδελφοί µου πάντες χάριν τού Ισραήλ, και κατελείφθην εγώ µόνος.
Α Μακ. 13,4   Χαριν του νόµου του Θεού και των ιερών τόπων εφονεύθησαν όλοι οι αδελφοί µου και έµεινα εγώ µόνος.
Α Μακ. 13,5  και νύν µη µοι γένοιτο φείσασθαί µου της ψυχής εν παντί καιρώ θλίψεως, ου γάρ ειµι κρείσσων των αδελφών
µου.
Α Μακ. 13,5   Και τώρα ας µη επιτρέψη ποτέ ο Θεός να φοβηθώ δια την ζωήν µου εις καµµίαν περίοδον θλίψεως, διότι εγώ
δεν είµαι καλύτερος από τους αδελφούς µου.
Α Μακ. 13,6  πλήν εκδικήσω περί τού έθνους µου και περί των αγίων και περί των γυναικών και των τέκνων ηµών, ότι
συνήχθησαν πάντα τα έθνη εκτρίψαι ηµάς έχθρας χάριν.
Α Μακ. 13,6   Αλλά θέλω να πάρω εκδίκησιν υπέρ του έθνους µου, υπέρ του ναού, υπέρ των γυναικών και των τέκνων µας,
διότι όλα τα ειδωλολατρικά έθνη εξ αιτίας του µίσους, που τρέφουν εναντίον µας, έχουν συγκεντρωθή, δια να µας



εξοντώσουν”.
Α Μακ. 13,7  και ανεζωοπύρησε το πνεύµα τού λαού άµα τώ ακούσαι των λόγων τούτων,
Α Μακ. 13,7   Ανεζωπυρήθη το πνεύµα του λαού, αµέσως µόλις ήκουσαν αυτούς τους λόγους.
Α Μακ. 13,8  και απεκρίθησαν φωνή µεγάλη λέγοντες· σύ εί ηµών ηγούµενος αντί Ιούδα και Ιωνάθαν τού αδελφού σου·
Α Μακ. 13,8   Ολος ο λαός µε µεγάλην φωνήν απήντησαν και έλεγαν· “συ είσαι ο αρχηγός µας αντί του Ιούδα και αντί του
Ιωνάθαν του αδελφού σου.
Α Μακ. 13,9  πολέµησον τον πόλεµον ηµών, και πάντα, όσα αν είπης ηµίν, ποιήσοµεν.
Α Μακ. 13,9   Ανάλαβε τον πόλεµόν µας εναντίον των εχθρών και όλα, όσα συ θα διατάξης, ηµείς θα τα εκτελέσωµεν.
Α Μακ. 13,10  και συνήγαγε πάντας τους άνδρας τους πολεµιστάς και ετάχυνε τού τελέσαι τα τείχη Ιερουσαλήµ και
ωχύρωσεν αυτήν κυκλόθεν.
Α Μακ. 13,10   Ο Σιµων συνεκέντρωσεν όλους τους πολεµιστάς άνδρας, επέσπευσε την ανοικοδόµησιν των τειχών της
Ιερουσαλήµ, την οποίαν και ωχύρωσεν από όλα τα µέρη.
Α Μακ. 13,11  και απέστειλεν Ιωνάθαν τον τού Αβεσσαλώµου και µετ αυτού δύναµιν ικανήν εις Ιόππην, και εξέβαλε τους
όντας εν αυτή και έµεινεν εκεί εν αυτή.
Α Μακ. 13,11  Αµέσως δε έστειλεν εις την Ιόππην τον Ιωνάθαν υιόν του Αδεσσαλώµου, µε πολυάριθµον στρατιωτικήν
δύναµιν. Εκείνος δε εξεδίωξε τους κατοίκους της πόλεως και εγκατεστάθη εις αυτήν.
Α Μακ. 13,12  Καί απήρε Τρύφων από Πτολεµαΐδος µετά δυνάµεως πολλής εισελθείν εις γήν Ιούδα, και Ιωνάθαν µετ αυτού
εν φυλακή.
Α Μακ. 13,12   Ο Τρύφων εξεκίνησεν από την Πτολεµαΐδα µε πολλήν στρατιωτικήν δύναµιν, δια να εισβάλη εις την χώραν
της Ιουδαίας, µαζή του δε, ασφαλώς φρουρούµενον, είχε και τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 13,13  Σίµων δε παρενέβαλεν εν Αδιδά κατά πρόσωπον τού πεδίου.
Α Μακ. 13,13   Ο Σιµων εστρατοπέδευσεν εις Αδιδά εµπρός από την πεδιάδα.
Α Μακ. 13,14  και επέγνω Τρύφων ότι ανέστη Σίµων αντί Ιωνάθαν τού αδελφού αυτού και ότι συνάπτειν αυτώ µέλλει
πόλεµον, και απέστειλε προς αυτόν πρέσβεις λέγων·
Α Μακ. 13,14   Ο Τρύφων έµαθεν, ότι ανέλαβεν ο Σιµων αντί Ιωνάθαν του αδελφού του την αρχηγίαν του λαού και ότι είναι
έτοιµος να συνάψη πόλεµον εναντίον του. Εστειλε λοιπόν πρέσβεις προς τον Σιµωνα και του είπε τα εξής·
Α Μακ. 13,15  περί αργυρίου, ού ώφειλεν Ιωνάθαν ο αδελφός σου εις το βασιλικόν δι ας είχε χρείας, συνέχοµεν αυτόν·
Α Μακ. 13,15   “Ηµείς κρατούµεν φυλακισµένον τον αδελφόν σου τον Ιωνάθαν δια χρέος, το οποίον ώφειλεν στο βασιλικόν
ταµείον.
Α Μακ. 13,16  και νύν απόστειλον αργυρίου τάλαντα εκατόν και δύο των υιών αυτού όµηρα , όπως µη αφεθείς αποστατήση
αφ ηµών, και αφήσοµεν αυτόν.
Α Μακ. 13,16   Στείλε µου, λοιπόν, τώρα εκατόν τάλαντα αργυρίου και τα δύο παιδιά του Ιωνάθαν ως οµήρους, τους οποίους
θέλοµεν, δια να µη στραφή εναντίον µας ο Ιωνάθαν, όταν τον απολύσωµεν. Στείλε, λοιπόν, όλα αυτά και ηµείς θα τον
αφήσωµεν ελεύθερον”.
Α Μακ. 13,17  και έγνω Σίµων ότι δόλω λαλούσι προς αυτόν, και πέµπει τού λαβείν το αργύριον και τα παιδάρια, µήποτε
έχθραν άρη µεγάλην προς τον λαόν
Α Μακ. 13,17   Ο Σιµων αντελήφθη ότι αι προτάσεις αύται του Τρύφωνος είναι δόλιαι· εν τούτοις έστειλεν ανθρώπους να
πάρουν και να φέρουν προς τον Τρύφωνα τα εκατόν τάλαντα αργυρίου και τα δύο παιδιά του Ιωνάθαν, δια να µη εξεγείρη
την εχθρότητα και το µίσος του Ιουδαϊκού λαού εναντίον του,
Α Μακ. 13,18  λέγων· ότι ουκ απέστειλα αυτώ το αργύριον και τα παιδάρια, και απώλετο.
Α Μακ. 13,18   Ο οποίος λαός θα ηµπορούσε να είπη, ότι επειδή δεν έστειλε στον Τρύφωνα το αργύριον και τα παιδιά, δια
τούτο εφονεύθη ο Ιωνάθαν.
Α Μακ. 13,19  και απέστειλε τα παιδάρια και τα εκατόν τάλαντα, και διεψεύσατο και ουκ αφήκε τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 13,19   Απέστειλε, λοιπόν, τα παιδιά και τα εκατόν τάλαντα αργυρίου. Ο Τρύφων όµως εψεύσθη, δεν ετήρησε τον
λόγον του και δεν αφήκεν ελεύθερον τον Ιωνάθαν.
Α Μακ. 13,20  και µετά ταύτα ήλθε Τρύφων τού εµβατεύσαι εις την χώραν και εκτρίψαι αυτήν, και εκύκλωσεν οδόν την εις
Άδωρα. και Σίµων και η παρεµβολή αυτού αντιπαρήγεν αυτώ εις πάντα τόπον, ού αν επορεύετο.
Α Μακ. 13,20  Εν συνεχεία δε εβάδισε, δια να εισβάλη εις την χώραν της Ιουδαίας και να την καταστρέψη. Ηκολούθησε προς
τούτοις κύκλω την οδόν, η οποία οδηγεί εις Αδωρα. Ο Σιµων όµως µαζή µε τον στρατόν του τον παρακολουθούσε παντού,
όπου ο Τρύφων επορεύετο.
Α Μακ. 13,21 οι δε εκ της άκρας απέστελλον προς Τρύφωνα πρεσβευτάς κατασπεύδοντας αυτόν τού ελθείν προς αυτούς διά
της ερήµου και αποστείλαι αυτοίς τροφάς.
Α Μακ. 13,21   Οι στρατιώται, οι οποίοι ευρίσκοντο έντος της ακροπόλεως της Ιερουσαλήµ, έστειλαν πρεσβευτάς προς τον
Τρύφωνα και τον παρακαλούσαν να σπεύση προς αυτούς δια µέσου της ερήµου και να τους στείλη τροφιµα.
Α Μακ. 13,22  και ητοίµασε Τρύφων πάσαν την ίππον αυτού ελθείν εν τή νυκτί εκείνη , και ήν χιών πολλή σφόδρα, και ουκ
ήλθε διά την χιόνα· και απήρε και ήλθεν εις την Γαλααδίτιν.
Α Μακ. 13,22  Ο Τρύφων ητοίµασε όλην την ιππικήν του δύναµιν, δια να έλθη προς αυτούς κατά την νύκτα εκείνην. Αλλά
έπιπτε πυκνή χιών και δεν ηµπόρεσε να φθάση εις την Ιερουσαλήµ εξ αιτίας της χιόνος. Δια τούτο ανεχώρησε και ήλθεν εις
την χώραν Γαλαάδ.
Α Μακ. 13,23  ως δε ήγγισε της Βασκαµά, απέκτεινε τον Ιωνάθαν, και ετάφη εκεί.
Α Μακ. 13,23  Οταν δε έφθασεν εις την Βασκαµά, εφόνευσε τον Ιωνάθαν, τον οποίον και ενεταφίασαν στο µέρος εκείνο.
Α Μακ. 13,24  και επέστρεψε Τρύφων και απήλθεν εις την γήν αυτού.
Α Μακ. 13,24  Επειτα ο Τρύφων επέστρεψε και επανήλθεν εις την χώραν του, την Αντιόχειαν.
Α Μακ. 13,25  Καί απέστειλε Σίµων και έλαβε τα οστά Ιωνάθαν τού αδελφού αυτού και έθαψεν αυτά εν Μωδεΐν πόλει των
πατέρων αυτού.
Α Μακ. 13,25  Ο Σιµων έστειλε τότε άνδρας και επήρε τα οστά του αδελφού του Ιωνάθαν και τα έθαψεν εις την Μωδεΐν την
πόλιν των πατέρων του.



Α Μακ. 13,26  και εκόψαντο αυτόν πάς Ισραήλ κοπετόν µέγαν και επένθησαν αυτόν ηµέρας πολλάς.
Α Μακ. 13,26  Ολος ο ισραηλιτικός λαός εθρήνησε µε κοπετούς µεγάλους τον Ιωνάθαν, τον επένθησαν επί πολλάς ηµέρας.
Α Μακ. 13,27  και ωκοδόµησε Σίµων επί τον τάφον τού πατρός αυτού και των αδελφών αυτού και ύψωσεν αυτόν τή οράσει
λίθω ξεστώ εκ των όπισθεν και εκ των έµπροσθεν.
Α Μακ. 13,27  Ο Σιµων ανοικοδόµησεν επάνω στον τάφον του πατρός του και των αδελφών του κενοτάφιον πολύ υψηλόν,
δια να φαίνεται από µακράν µε πελεκητούς λίθους από όλας τας πλευράς.
Α Μακ. 13,28  και έστησεν επ αυτά επτά πυραµίδας, µίαν κατέναντι της µιάς τώ πατρί και τή µητρί και τοίς τέσσαρσιν
αδελφοίς.
Α Μακ. 13,28  Εδωσεν επίσης εντολήν και έστησαν επάνω από το κενοτάφιον αυτό επτά πυραµίδας, ώστε η µία να είναι
απέναντι της άλλης. Τας έστησε χάριν του πατρός του και της µητρός του, και χάριν των τεσσάρων αδελφών του.
Α Μακ. 13,29  και ταύταις εποίησε µηχανήµατα περιθείς στύλους µεγάλους και εποίησεν επί τοίς στύλοις πανοπλίας εις
όνοµα αιώνιον και παρά ταίς πανοπλίαις πλοία επιγεγλυµµένα εις το θεωρείσθαι υπό πάντων των πλεόντων την
θάλασσαν.
Α Μακ. 13,29  Επάνω εις αυτάς διέταξε να κατασκευάσουν έργα τέχνης, ανοικοδόµησε στύλους µεγάλους, επάνω στους
οποίους απέθεσε πανοπλίας, δια να µένουν αιώνια τα ονόµατά των. Πλησίον δε εις τας πανοπλίας αυτάς διέταξε να
κατασκευάσουν ανάγλυφα πλοία, ώστε αυτά να είναι ορατά από όλους εκείνους, που πλέουν εις την Μεσόγειον Θαλασσαν.
Α Μακ. 13,30  ούτος ο τάφος ον εποίησεν εν Μωδεΐν, έως της ηµέρας ταύτης.
Α Μακ. 13,30  Τέτοιος ήτο ο τάφος, τον οποίον κατεσκεύασεν εις την Μωδεΐν και ο οποίος σώζεται µέχρι της ηµέρας αυτής.
Α Μακ. 13,31  Ο δε Τρύφων επορεύετο δόλω µετά Αντιόχου τού βασιλέως τού νεωτέρου και απέκτεινεν αυτόν
Α Μακ. 13,31   Ο Τρύφων δολίως εφέρθη και απέναντι του βασιλέως Αντιόχου του νεωτέρου, τον οποίον και εφόνευσε.
Α Μακ. 13,32  και εβασίλευσεν αντ αυτού και περιέθετο διάδηµα της Ασίας και εποίησε πληγήν µεγάλην επί της γής.
Α Μακ. 13,32  Ετσι δε έγινε βασιλεύς αντ' αυτού, εφόρεσε το βασιλικόν διάδηµα της Ασίας και επροξένησε µεγάλας
συµφοράς εις την χώραν.
Α Μακ. 13,33  και ωκοδόµησε Σίµων τα οχυρώµατα της Ιουδαίας, και περιετείχισε πύργοις υψηλοίς και τείχεσι µεγάλοις και
πύλαις και µοχλοίς και έθετο βρώµατα εν τοίς οχυρώµασι.
Α Μακ. 13,33   Ο Σιµων ανοικοδόµησε πάλιν τας οχυράς πόλεις της Ιουδαίας, τας περιετείχισε µε µεγάλα τείχη και υψηλούς
πύργους και πύλας ισχυράς και µοχλούς και εναποθήκευσεν εις τας πόλεις αυτάς τροφάς.
Α Μακ. 13,34  και επέλεξε Σίµων άνδρας και απέστειλε προς Δηµήτριον τον βασιλέα τού ποιήσαι άφεσιν τή χώρα, ότι πάσαι
αι πράξεις Τρύφωνος ήσαν αρπαγαί.
Α Μακ. 13,34  Εδιάλεξε δε άνδρας, τους οποίους και έστειλε προς τον βασιλέα Δηµήτριον, δια να τον παρακαλέση και
απαλλάξη τους Ιουδαίους από τους φόρους, διότι όλαι αι πράξστου Τρύφωνος ήσαν λεηλασίαι, εξ αιτίας των οποίων και η
χώρα έµεινε πτωχή.
Α Μακ. 13,35  και απέστειλεν αυτώ Δηµήτριος ο βασιλεύς κατά τους λόγους τούτους και απεκρίθη αυτώ και έγραψεν αυτώ
επιστολήν τοιαύτην·
Α Μακ. 13,35   Ο βασιλεύς Δηµήτριος απήντησε προς αυτόν κατά την επιθυµίαν του και του έγραψε την ακόλουθον
επιστολήν·
Α Μακ. 13,36  «Βασιλεύς Δηµήτριος Σίµωνι αρχιερεί και φίλω βασιλέων και πρεσβυτέροις και έθνει Ιουδαίων χαίρειν.
Α Μακ. 13,36  “Ο βασιλεύς Δηµήτριος χαιρετά τον αρχιερέα Σιµωνα φίλον των βασιλέων , τους πρεσβυτέρους και όλον τον
ιουδαϊκόν λαόν.
Α Μακ. 13,37  τον στέφανον τον χρυσούν και την βαΐνην, ήν απεστείλατε, κεκοµίσµεθα και έτοιµοί εσµεν τού ποιείν υµίν
ειρήνην µεγάλην και γράφειν τοίς επί των χρειών τού αφιέναι υµίν αφέµατα.
Α Μακ. 13,37   Ελάβοµεν τον χρυσούν στέφανον και την πλεκτήν από φοινικόφυλλα πολύτιµον ράδδον, που µας εστείλατε,
και είµεθα έτοιµοι να συνάψωµεν σταθεράν και µόνιµον ειρήνην, να γράψωµεν δε και προς τους βασιλικούς υπαλλήλους
µας να σας απαλλάξουν από τας φορολογικάς υποχρεώσεις σας.
Α Μακ. 13,38  και όσα εστήκαµεν προς υµάς, έστηκε, και τα οχυρώµατα, ά ωκοδοµήκατε, υπαρχέτω υµίν.
Α Μακ. 13,38  Ολα όσα έχοµεν αποφασίσει προς χάριν σας, θα είναι έγκυρα και σταθερά. Αι οχυραί πόλεις, τας οποίας
οικοδοµήσατε, ας µένουν υπό την κυριότητά σας.
Α Μακ. 13,39  αφίεµεν δε αγνοήµατα και τα αµαρτήµατα έως της σήµερον ηµέρας και τον στέφανον, ον ωφείλετε, και εί τι
άλλο ετελωνείτο εν Ιερουσαλήµ, µηκέτι τελωνείσθω.
Α Μακ. 13,39  Αµνηστεύοµεν όλας τας πλάνας και όλα τα σφάλµατά σας, που διεπράχθησαν έως την ηµέραν αυτήν.
Παραιτούµεθα από τον βασιλικόν στέφανον, τον οποίον είχατε υποχρέωσιν να προσφέρετε. Επί πλέον δε ορίζοµεν να µη
εισπράττεται και κάθε άλλος φόρος, ο οποίος εισεπράττετο έως τώρα εις την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 13,40  και εί τινες επιτήδειοι υµών γραφήναι εις τους περί ηµάς, εγγραφέσθωσαν, και γινέσθω αναµέσον ηµών
ειρήνη».
Α Μακ. 13,40  Εάν δε µερικοί άνδρες από σας ικανοί επιθυµούν να καταγραφούν εις την βασιλικήν φρουράν, ας
καταγραφούν και ας υπάρχη πλήρης ειρήνη µεταξύ µας”.
Α Μακ. 13,41  έτους εβδοµηκοστού και εκατοστού ήρθη ο ζυγός των εθνών από τού Ισραήλ,
Α Μακ. 13,41   Ετσι κατά το εκατοστόν εβδοµηκοστόν έτος αφηρέθη ο ζυγός των ειδωλολατρικών εθνών από το έθνος του
Ισραήλ.
Α Μακ. 13,42  και ήρξατο ο λαός Ισραήλ γράφειν εν ταίς συγγραφαίς και συναλλάγµασιν έτους πρώτου επί Σίµωνος
αρχιερέως µεγάλου και στρατηγού και ηγουµένου Ιουδαίων.
Α Μακ. 13,42  Νέον τότε εποχήν ενεκαινίασεν ο ισραηλιτικός λαός και ήρχισε να γράφή εις τα συµφωνητικά και τα
συµβόλαια αυτού· “Κατά το πρώτον έτος του Σιµωνος, του µεγάλου αρχιερέως, του στρατηγού και αρχηγού των Ιουδαίων”.
Α Μακ. 13,43  Εν ταίς ηµέραις εκείναις παρενέβαλε Σίµων επί Γάζαρα και εκύκλωσεν αυτήν παρεµβολαίς και εποίησεν
ελεπόλεις και προσήγαγε τή πόλει και επάταξε πύργον ένα και κατελάβετο.
Α Μακ. 13,43  Κατά τας ηµέρας εκείνας ο Σιµων εξεστράτευσεν εναντίον των Γαζάρων, περιεκύκλωσε την πόλιν αυτήν µε
στρατόν, κατεσκεύασε κινητούς πολιορκητικούς πύργους, επλησίασε µε αυτούς την πόλιν και ήνοιξε ρήγµα εις µίαν από



τας επάλξεις της, την οποίαν και κατέλαβε.
Α Μακ. 13,44  και εξήλλοντο οι εν τή ελεπόλει εις την πόλιν, και εγένετο κίνηµα µέγα εν τή πόλει.
Α Μακ. 13,44  Οι άνδρες, που ήσαν στον κινητόν αυτόν πολιορκητικόν πύργον, επήδησαν µέσα εις την πόλιν, πράγµα το
οποίον προεκάλεσε µεγάλην αναταραχήν εις αυτήν.
Α Μακ. 13,45  και ανέβησαν οι εν τή πόλει σύν ταίς γυναιξί και τοίς τέκνοις επί το τείχος διερηχότες τα ιµάτια αυτών και
εβόησαν φωνή µεγάλη αξιούντες Σίµωνα δεξιάς αυτοίς δούναι
Α Μακ. 13,45  Οι κάτοικοι τότε µε τας γυναίκας και τα παιδιά των ανέβησαν επάνω εις τα τείχη, διέρρηξαν τα ενδύµατά των
και εφώναξαν µε ικετευτικήν µεγάλην κραυγήν, παρακαλούσαν τον Σιµωνα να κάµη ειρήνην µε αυτούς
Α Μακ. 13,46  και είπαν· µη ηµίν χρήση κατά τας πονηρίας ηµών, αλλά κατά το έλεός σου.
Α Μακ. 13,46  και του έλεγαν· “µη φερθής προς ηµάς κατά την κακίαν µας, αλλά κατά το ιδικόν σου έλεος”.
Α Μακ. 13,47  και συνελύθη Σίµων αυτοίς και ουκ επολέµησεν αυτούς· και εξέβαλεν αυτούς εκ της πόλεως , και εκαθάρισε
τας οικίας, εν αίς ήν τα είδωλα, και ούτως εισήλθεν εις αυτήν υµνών και ευλογών.
Α Μακ. 13,47  Ο Σιµων συνεκινήθη από αυτούς και εσταµάτησε πλέον τον πόλεµον. Τους κατοίκους όµως τους εδίωξεν από
την πόλιν, εκαθάρισε τας οικίας, µέσα εις τας οποίας υπήρχαν είδωλα, και έτσι εισήλθεν εις την πόλιν υµνών και δοξάζων
τον Θεόν.
Α Μακ. 13,48  και εξέβαλεν εξ αυτής πάσαν ακαθαρσίαν και κατώκισεν εκεί άνδρας, οίτινες τον νόµον ποιούσι, και
προσωχύρωσεν αυτήν και ωκοδόµησεν εαυτώ εν αυτή οίκησιν.
Α Μακ. 13,48  Αφού δε εκαθάρισε την πόλιν από τας ειδωλολατρικάς µολύνσεις, εγκατέστησεν εκεί Ιουδαίους άνδρας, οι
οποίοι ετήρουν τον νόµον του Θεού, ωχύρωσε την πόλιν και ανοικοδόµησεν εντός
αυτής οικίαν δια τον εαυτόν του.
Α Μακ. 13,49  οι δε εκ της άκρας εν Ιερουσαλήµ εκωλύοντο εκπορεύεσθαι και εισπορεύεσθαι εις την χώραν και αγοράζειν
και πωλείν και επείνασαν σφόδρα, και απώλοντο εξ αυτών ικανοί τή λιµώ.
Α Μακ. 13,49  Οι εχθροί, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, εδυσκολεύοντο πλέον να εισέρχωνται και
να εξέρχωνται εις την χώραν της Ιουδαίας, δια να αγοράζουν η να πωλούν. Δια τούτο και επείνασαν πάρα πολύ. Εξ αιτίας
δε της πείνης των αυτής απέθανον αρκετοί από αυτούς.
Α Μακ. 13,50  και εβόησαν προς Σίµωνα δεξιάς λαβείν, και έδωκεν αυτοίς· και εξέβαλεν αυτούς εκείθεν και εκαθάρισε την
άκραν από των µιασµάτων.
Α Μακ. 13,50  Εβόησαν δε µε ικετευτικήν φωνήν προς τον Σιµωνα να συνάψη ειρήνην, και εκείνος εσυνθηκολόγησε µαζή
των, τους έδιωξεν όµως από την ακρόπολιν, την οποίαν και εκαθάρισεν από τα ειδωλολατρικά µιάσµατα.
Α Μακ. 13,51  και εισήλθον εις αυτήν τή τρίτη και εικάδι τού δευτέρου µηνός έτους ενός και εβδοµηκοστού και εκατοστού
µετά αινέσεως και βαΐων και εν κινύραις και εν κυµβάλοις και εν νάβλαις και εν ύµνοις και εν ωδαίς , ότι συνετρίβη εχθρός
µέγας εξ Ισραήλ.
Α Μακ. 13,51   Οι Ιουδαίοι εισήλθαν εις την ακρόπολιν αυτήν κατά την εικοστήν τρίτην του δευτέρου µηνός του εκατοστού
εβδοµηκοστού πρώτου έτους, δοξολογούντες τον Θεόν και φέροντες εις τα χέρια των κλάδους, παίζοντες κιθάρας,
κύµβαλα, νάβλας, έψαλλον δε ύµνους και ωδάς, διότι ένας πολύ µεγάλος εχθρός είχε συντριβή και είχε λείψει πλέον εκ
µέσου του Ισραηλιτικού λαού.
Α Μακ. 13,52  και έστησε κατ ενιαυτόν τού άγειν την ηµέραν ταύτην µετ ευφροσύνης. και προσωχύρωσε το όρος τού ιερού
το παρά την άκραν· και ώκει εκεί αυτός και οι παρ αυτού.
Α Μακ. 13,52  Ωρισε δε ο Σιµων να εορτάζεται κάθε έτος η ηµέρα αυτή µε πολλήν χαράν. Ωχύρωσε δε ακόµη περισσότερον
τον οχυρόν λόφον του ναού, που ευρίσκετο πλησίον της ακροπόλεως. Εκεί δε κατώκησεν ο ίδιος και οι ιδικοί του.
Α Μακ. 13,53  και είδε Σίµων τον Ιωάννην υιόν αυτού, ότι ανήρ εστι, και έθετο αυτόν ηγούµενον των δυνάµεων πασών· και
ώκει εν Γαζάροις.
Α Μακ. 13,53   Είδεν ο Σιµων ότι ο υιός του ο Ιωάννης είναι ανήρ πλέον και µάλιστα γενναίος και τον κατέστησεν αρχηγόν
όλων τω στρατιωτικών του δυνάµεων. Ο Ιωάννης ήλθε και εγκατεστάθη, ως εις έδραν του εις την πάλιν Γαζαρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Α Μακ. 14,1  Καί εν έτει δευτέρω και εβδοµηκοστώ και εκατοστώ συνήγαγε Δηµήτριος ο βασιλεύς τας δυνάµεις αυτού και
επορεύθη εις Μηδίαν τού επισπάσασθαι βοήθειαν αυτώ, όπως πολεµήση τον Τρύφωνα.
Α Μακ. 14,1   Κατά το εκατοστόν εβδοµηκοστόν δεύτερον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών ο βασιλεύς Δηµήτριος
συνεκέντρωσε τας στρατιωτικάς του δυνάµεις και επορεύθη εις την Μηδίαν, δια να προσλάβη στρατιώτας, ικανούς να τον
βοηθήσουν να πολεµήση εναντίον του Τρύφωνος.
Α Μακ. 14,2  και ήκουσεν Αρσάκης ο βασιλεύς της Περσίδος και Μηδίας ότι ήλθε Δηµήτριος εις τα όρια αυτού, και
απέστειλεν ένα των αρχόντων αυτού συλλαβείν αυτόν ζώντα.
Α Μακ. 14,2  Ο Αρσάκης, ο βασιλεύς της Περσίας και της Μηδίας, όταν επληροφορήθη ότι ο Δηµήτριος εισήλθεν εις την
χώραν του, έστειλεν ένα αυτό τους στρατηγούς του, να τον συλλάβη ζωντανόν.
Α Μακ. 14,3  και επορεύθη και επάταξε την παρεµβολήν Δηµητρίου και συνέλαβεν αυτόν και ήγαγεν αυτόν προς Αρσάκην,
και έθετο αυτόν εν φυλακή.
Α Μακ. 14,3   Ο στρατηγός αυτός εβάδισε, εκτύπησε και ενίκησε τον στρατόν του Δηµητρίου. Συνέλαβεν αυτόν τον ίδιον
αιχµάλωτον και τον οδήγησε προς τον Αρσάκην, ο οποίος και τον έκλεισεν εις την φυλακήν.
Α Μακ. 14,4  Καί ησύχασεν η γη Ιούδα πάσας τας ηµέρας Σίµωνος, και εζήτησαν αγαθά τώ έθνει αυτού, και ήρεσεν αυτοίς
η εξουσία αυτού και η δόξα αυτού πάσας τας ηµέρας.
Α Μακ. 14,4  Εις όλην την χώραν της Ιουδαίας επικρατούσεν ησυχία και ειρήνη καθ' όλας τας ηµέρας του Σιµωνος. Αυτός
δε και οι περί αυτόν επεδίωξαν και ειργάσθησαν εις ειρηνικά έργα δια το καλόν του έθνους του. Η διοίκησίς του ήρεσεν
στους Εβραίους και η δόξα τον συνώδευεν εις όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Α Μακ. 14,5  και µετά πάσης της δόξης αυτού έλαβε την Ιόππην εις λιµένα και εποίησεν είσοδον ταίς νήσοις της θαλάσσης.
Α Μακ. 14,5   Ενας επί πλέον τίτλος της λαµπράς του δόξης ήτο και το γεγονός, ότι κατέλαβε την Ιόππην, την οποίαν έκαµε
λιµένα, και δι' αυτής εισέπλεεν εις τας νήσους της Μεσογείου Θαλάσσης.



Α Μακ. 14,6  και επλάτυνε τα όρια τώ έθνει αυτού και εκράτησε της χώρας.
Α Μακ. 14,6  Ηύρυνεν έτσι τα σύνορα του κράτους του και έγινε κύριος πράγµατι της χώρας του.
Α Μακ. 14,7  και συνήγαγεν αιχµαλωσίαν πολλήν και εκυρίευσε Γαζάρων και Βαιθσούρων και της άκρας· και εξήρε τας
ακαθαρσίας εξ αυτής, και ουκ ήν ο αντικείµενος αυτώ.
Α Μακ. 14,7   Συνεκέντρωσε µεγάλον αριθµόν αιχµαλώτων, κατέλαβε τα Γαζαρα, την Βαιθσούραν, την ακρόπολιν της
Ιερουσαλήµ, την οποίαν και εκαθάρισεν από τα ειδωλολατρικά µιάσµατα. Δεν υπήρχε δε κανείς πλέον έχθρυς
ανθιστάµενος εις αυτόν.
Α Μακ. 14,8  και ήσαν γεωργούντες την γήν αυτών µετ ειρήνης, και η γη εδίδου τα γεννήµατα αυτής και τα ξύλα των
πεδίων τον καρπόν αυτών.
Α Μακ. 14,8  Οι Ισραηλίται εκαλλιεργούσαν τους αγρούς των ειρηνικοί, η δε γη απέδιδε τα προϊόντα της και τα καρποφόρα
δένδρα των αγρών έδιδαν τους καρπούς των.
Α Μακ. 14,9  πρεσβύτεροι εν ταίς πλατείαις εκάθηντο, πάντες περί αγαθών εκοινολογούντο, και οι νεανίσκοι ενεδύσαντο
δόξας και στολάς πολέµου.
Α Μακ. 14,9  Οι γεροντότεροι εκάθηντο εις τας πλατείας και συνεζήτουν όλοι δια τα αγαθά και την ειρήνην της χώρας των,
ενώ οι νεώτεροι εφορούσαν πολυτελείς και πολεµικάς στολάς.
Α Μακ. 14,10  ταίς πόλεσιν εχορήγησε βρώµατα και έταξεν αυτάς εν σκεύεσιν οχυρώσεως, έως ότου ωνοµάσθη το όνοµα
της δόξης αυτού έως άκρου της γής.
Α Μακ. 14,10   Ο Σιµων εχορήγει τροφάς εις τας πόλεις και ενίσχυεν αυτάς µε οχυρωµατικά έργα. Ετσι το όνοµά του έγινε
γνωστόν και ένδοξον έως εις τα άκρα του κόσµου.
Α Μακ. 14,11  εποίησε την ειρήνην επί της γής, και ευφράνθη Ισραήλ ευφροσύνην µεγάλην.
Α Μακ. 14,11   Αποκατέστησε αδιατάρακτον την ειρήνην εις την χώραν του, ο δε ισραηλιτικός λαός απελάµβανε µεγάλην
χαράν και ευφροσύνην.
Α Μακ. 14,12  και εκάθισεν έκαστος υπό την άµπελον αυτού και την συκήν αυτού, και ουκ ήν ο εκφοβών αυτούς.
Α Μακ. 14,12   Ο καθένας εκάθητο κάτω από την κληµαταριάν του και την συκήν του, και δεν υπήρχε κανείς πλέον να τους
εκφοβίζη.
Α Μακ. 14,13  και εξέλιπεν ο πολεµών αυτούς επί της γής, και οι βασιλείς συνετρίβησαν εν ταίς ηµέραις εκείναις.
Α Μακ. 14,13   Εξέλιπε κάθε πολέµιος από την χώραν των και οι εχθροί βασιλείς είχαν συντριβή κατά τας ηµέρας εκείνας.
Α Μακ. 14,14  και εστήρισε πάντας τους ταπεινούς τού λαού αυτού· τον νόµον εξεζήτησε και εξήρε πάντα άνοµον και
πονηρόν·
Α Μακ. 14,14   Υπήρξε το στήριγµα όλων των ταλαιπωρηµένων ανθρώπων του λαού του. Εµελέτα και εφήρµοζε τον Νοµον,
και έβγαλεν εκ µέσου των Ισραηλιτών κάθε παράνοµον και κακόν.
Α Μακ. 14,15  τα άγια εδόξασε, και επλήθυνε τα σκεύη των αγίων.
Α Μακ. 14,15   Εδόξασε τον ιερόν τόπον και επλούτισεν εις αριθµόν και ποιόν τα ιερά σκεύη του ναού.
Α Μακ. 14,16  Καί ηκούσθη εν ώµη, ότι απέθανεν Ιωνάθαν, και έως Σπάρτης, και ελυπήθησαν σφόδρα.
Α Μακ. 14,16   Οταν ηκούσθη έως εις την Ρωµην και εις την Σπάρτην, ότι ο Ιωνάθαν απέθανεν, ελυπήθησαν πάρα πολύ και
οι Ρωµαίοι και οι Σπαρτιάται.
Α Μακ. 14,17  ως δε ήκουσαν, ότι Σίµων ο αδελφός αυτού γέγονεν αντ αυτού αρχιερεύς και επικρατεί της χώρας και των
πόλεων των εν αυτή,
Α Μακ. 14,17   Οταν όµως έµαθαν ότι ο Σιµων ο αδελφός του τον διεδέχθη εις την αρχιερωσύνην και ότι αυτός είναι άρχων
της Ιουδαίας και των πόλεων, που ευρίσκοντο εις αυτήν,
Α Μακ. 14,18  έγραψαν προς αυτόν δέλτοις χαλκαίς τού ανανεώσασθαι προς αυτόν φιλίαν και την συµµαχίαν, ήν έστησαν
προς Ιούδαν και Ιωνάθαν τους αδελφούς αυτού.
Α Μακ. 14,18   έγραψαν προς αυτόν επιστολήν επάνω εις χαλκίνας πλάκας, δια να ανανεώσουν την φιλίαν και συµµαχίαν
των προς αυτόν, την οποίαν προηγουµένως είχον συνάψει µε τον Ιούδαν και τον Ιωνάθαν, τους αδελφούς του.
Α Μακ. 14,19  και ανεγνώσθησαν ενώπιον της εκκλησίας εν Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 14,19   Αι επιστολαί αυταί ανεγνώσθησαν ενώπιον της συγκεντρώσεως όλων των Ιουδαίων εις την Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 14,20  και τούτο το αντίγραφον των επιστολών, ών απέστειλαν οι Σπαρτιάται· «Σπαρτιατών άρχοντες και η πόλις
Σίµωνι ιερεί µεγάλω και τοίς πρεσβυτέροις και τοίς ιερεύσι και τώ λοιπώ δήµω των Ιουδαίων αδελφοίς χαίρειν.
Α Μακ. 14,20  Αυτό δε είναι το περιεχόµενον της επιστολής, την οποίαν έστειλαν οι Σπαρτιάται· “Οι άρχοντες των
Σπαρτιατών και όλη η πόλις χαιρετούν τον Σιµωνα, τον µέγαν αρχιερέα, τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς και τους άλλους
άνδρας των Ιουδαίων, τους αδελφούς µας.
Α Μακ. 14,21  οι πρεσβευταί οι αποσταλέντες προς τον δήµον ηµών απήγγειλαν ηµίν περί της δόξης υµών και τιµής, και
ηυφράνθηµεν επί τή εφόδω αυτών.
Α Μακ. 14,21   Οι πρεσβευταί, τους οποίους εστείλατε στον λαόν µας, ανήγγειλαν εις ηµάς την δόξαν σας και την τιµήν, που
απολαµβάνετε σήµερον, ηµείς δε ηυχαριστήθηµεν πολύ δια την έλευσίν των .
Α Μακ. 14,22  και ανεγράψαµεν τα υπ αυτών ειρηµένα εν ταίς βουλαίς τού δήµου ούτως· Νουµήνιος Αντιόχου και
Αντίπατρος Ιάσωνος πρεσβευταί Ιουδαίων ήλθοσαν προς ηµάς ανανεούµενοι την προς ηµάς φιλίαν.
Α Μακ. 14,22  Ανεκοινώσαµεν και κατεχωρήσαµεν τα λεχθέντα από αυτούς εις τας αποφάσστου δήµου ως εξής · Ο
Νουµήνιος ο υιός του Αντιόχου, και ο Αντίπατρος ο υιός του Ιάσωνος, πρεσβευταί από τους Ιουδαίους ήλθον προς ηµάς µε
τον σκοπον να ανανεώσουν την προς ηµάς φιλίαν.
Α Μακ. 14,23 και ήρεσε τώ δήµω επιδέξασθαι τους άνδρας ενδόξως και τού θέσθαι το αντίγραφον των λόγων αυτών εν τοίς
αποδεδειγµένοις τώ δήµω βιβλίοις τού έχειν µνηµόσυνον τον δήµον των Σπαρτιατών. το δε αντίγραφον τούτων εγράψαµεν
Σίµωνι τώ αρχιερεί».
Α Μακ. 14,23  Ηρεσε και ενέκρινεν ο δήµος να υποδεχθώµεν τους άνδρας αυτούς µε κάθε τιµήν και να καταθέσωµεν
αντίγραφον των προτάσεών των εις τα επίσηµα βιβλία του δήµου, ώστε ο δήµος να διατηρηή την ανάµνησιν αυτών.
Αντίγραφον δε τούτων εγράψαµεν και αποστέλλοµεν στον Σιµωνα τον αρχιερέα”.
Α Μακ. 14,24  Μετά δε ταύτα απέστειλε Σίµων τον Νουµήνιον εις ώµην έχοντα ασπίδα χρυσήν µεγάλην ολκής µνών χιλίων



εις το στήσαι προς αυτούς την συµµαχίαν.
Α Μακ. 14,24  Μετά ταύτα ο Σιµων απέστειλεν εις την Ρωµην τον Νουµήνιον µεταφέροντα µεγάλην χρυσήν ασπίδα βάρους
χιλίων µνων, δια να ανανεώση και επικυρώση την συµµαχίαν µε αυτούς.
Α Μακ. 14,25  Ως δε ήκουσεν ο δήµος των λόγων τούτων, είπαν· τίνα χάριν αποδώσοµεν Σίµωνι και τοίς υιοίς αυτού;
Α Μακ. 14,25  Οταν ο λαός της Ρωµης έµαθε τα πράγµατα αυτά είπεν· “Ποίον δείγµα της ευγνωµοσύνης µας θα δώσωµεν
τώρα στον Σιµωνα και τα παιδιά του;
Α Μακ. 14,26  εστήρισε γάρ αυτός και οι αδελφοί αυτού και ο οίκος τού πατρός αυτού και επολέµησαν τους εχθρούς Ισραήλ
απ αυτών και έστησαν αυτώ ελευθερίαν. και κατέγραψαν εν δέλτοις χαλκαίς και έθεντο εν στήλαις εν όρει Σιών.
Α Μακ. 14,26  Διότι αυτός και οι αδελφοί του και ο οίκος του πατρός των εφάνησαν σταθεροί εις την φιλίαν των προς ηµάς .
Επολέµησαν δε και εξεδίωξαν τους εχθρούς του Ισραηλιτικού λαού και εστερέωσαν την ελευθερίαν αυτού”. Αυτά δε τα
έργα εχάραξαν εις χαλκίνους πίνακας, τους οποίους εκρέµασαν εις στήλας στο όρος Σιών.
Α Μακ. 14,27  και τούτο το αντίγραφον της γραφής· «Οκτωκαιδεκάτη Ελούλ, έτους δευτέρου και εβδοµηκοστού και
εκατοστού -και τούτο τρίτον έτος επί Σίµωνος αρχιερέως
Α Μακ. 14,27  Ιδού δε και το αντίγραφον αυτών· “Κατά την δεκάτην ογδόην ηµέραν του Ελούλ, του εκατοστού
εβδοµηκοστού δευτέρου έτους της χρονολογίας των Σελευκιδών- αυτό συµπίπτει προς το τρίτον έτος του Σιµωνος του
αρχιερέως,
Α Μακ. 14,28  εν ασαραµέλ- επί συναγωγής µεγάλης ιερέων και λαού και αρχόντων έθνους και των πρεσβυτέρων της χώρας
εγνώρισεν ηµίν·
Α Μακ. 14,28  εις ασαραµελ-κατά µίαν µεγάλην συγκέντρωσιν ιερέων και λαού και αρχόντων του έθνους και των
πρεσβυτέρων της χώρας εκοινοποιήθησαν εις ηµάς τα εξής·
Α Μακ. 14,29  επεί πολλάκις εγενήθησαν πόλεµοι εν τή χώρα, Σίµων δε ο υιός Ματταθίου ο υιός των υιών Ιωαρίβ και οι
αδελφοί αυτού έδωκαν εαυτούς τώ κινδύνω και αντέστησαν τοίς υπεναντίοις τού έθνους αυτών , όπως σταθή τα άγια
αυτών και ο νόµος, και δόξη µεγάλη εδόξασαν το έθνος αυτών.
Α Μακ. 14,29  Επειδή πολλές φορές πόλεµοι εξερράγησαν εναντίον της χώρας µας ο Σιµων ο υιός του Ματταθίου, από τους
απογόνους του Ιωαρίβ, και οι αδελφοί αυτού εξετέθησαν εις κίνδυνον, αντέστησαν εναντίον των εχθρών του έθνους των,
δια να ίσταται όρθιος ο ναός του Κυρίου και να ισχύη ο νόµος ο θείος. Αυτοί µε µεγάλην δόξαν εδόξασαν το έθνος των.
Α Μακ. 14,30  και ήθροισεν Ιωνάθαν το έθνος αυτών και εγενήθη αυτοίς αρχιερεύς και προσετέθη προς τον λαόν αυτού,
Α Μακ. 14,30  Ο Ιωνάθαν συνεκέντρωσε το έθνος των, εγινεν στους Ισραηλίτας αρχιερεύς και όταν απέθανε προσετέθη στον
λαόν του.
Α Μακ. 14,31  και εβουλήθησαν οι εχθροί αυτών εµβατεύσαι εις την χώραν αυτών τού εκτρίψαι την χώραν αυτών και
εκτείναι χείρας επί τα άγια αυτών.
Α Μακ. 14,31   Οι εχθροί ηθέλησαν να εισχωρήσουν εις την χώραν των Ιουδαίων, να καταστρέψουν αυτήν και έπειτα να
απλώσουν τα χέρια των στον ιερόν ναόν των.
Α Μακ. 14,32  τότε ανέστη Σίµων, και επολέµησε περί τού έθνους αυτού και εδαπάνησε χρήµατα πολλά των εαυτού και
ωπλοδότησε τους άνδρας της δυνάµεως τού έθνους αυτού και έδωκεν αυτοίς οψώνια
Α Μακ. 14,32  Τοτε εξηγέρθη ο Σιµων και επολέµησεν υπέρ του έθνους του, εδαπάνησε πολλά χρήµατα ιδικά του, ώπλισε
γενναίους άνδρας από το έθνος του και έδωκεν εις αυτούς µισθούς.
Α Μακ. 14,33  και ωχύρωσε τας πόλεις της Ιουδαίας και την Βαιθσούραν την επί των ορίων της Ιουδαίας , ού ήν τα όπλα των
πολεµίων το πρότερον, και έθετο εκεί φρουράν άνδρας Ιουδαίους.
Α Μακ. 14,33  Ωχύρωσε τας πόλεις της Ιουδαίας και την Βαιθσούραν, η οποία ευρίσκεται εις τα σύνορα της Ιουδαίας, όπου
υπήρχον τα οπλοστάσια των εχθρών προηγουµένως. Εκεί δε ετοποθέτησεν ως φρουράν άνδρας Ιουδαίους.
Α Μακ. 14,34  και Ιόππην ωχύρωσε την επί της θαλάσσης και την Γάζαρα την επί των ορίων Αζώτου, εν ή ώκουν οι πολέµιοι
το πρότερον εκεί, και κατώκισεν εκεί Ιουδαίους, και όσα επιτήδεια ήν προς την τούτων επανόρθωσιν, έθετο εν αυτοίς.
Α Μακ. 14,34  Ωχύρωσε την Ιόππην την παραθαλασσίαν, την πόλιν Γαζαρα εις τα όρια της Αζώτου, εις την οποίαν άλλοτε
κατοικούσαν οι εχθροί. Εκεί εγκατέστησεν Ιουδαίους και την εφωδίασε µε όσα ήσαν απαραίτητα δια την διατροφήν και
την υπεράσπισιν των κατοίκων.
Α Μακ. 14,35  και είδεν ο λαός την πράξιν τού Σίµωνος και την δόξαν, ήν εβουλεύσατο ποιήσαι τώ έθνει αυτού, και έθεντο
αυτόν ηγούµενον αυτών και αρχιερέα διά το αυτόν πεποιηκέναι πάντα ταύτα και την δικαιοσύνην και την πίστιν , ήν
συνετήρησε τώ έθνει αυτού, και εζήτησε παντί τρόπω υψώσαι τον λαόν αυτού.
Α Μακ. 14,35  Ο ισραηλιτικός λαός είδε τα έργα του Σιµωνος και την δόξαν, την οποίαν ήθελε να δώση στο έθνος του, και
ανεκήρυξαν αυτόν αρχηγόν των και αρχιερέα των χάριν όλων αυτών των µεγάλων έργων, τα οποία είχε πραγµατοποιήσει
και της δικαιοσύνης και της πίστεως, την οποίαν ετήρει απέναντι του έθνους του γενικώς, διότι επεζήτησε και ειργάσθη µε
κάθε τρόπον να ανυψώση και δοξάση τον λαόν του.
Α Μακ. 14,36  και εν ταίς ηµέραις αυτού ευωδώθη εν ταίς χερσίν αυτού τού εξαρθήναι τα έθνη εκ της χώρας αυτών και τους
εν τή πόλει Δαυίδ τους εν Ιερουσαλήµ, οί εποίησαν εαυτοίς άκραν, εξ ής εξεπορεύοντο και εµίαινον κύκλω των αγίων και
εποίουν πληγήν µεγάλην εν τή αγνεία.
Α Μακ. 14,6  Εις τας ηµέρας του ευωδώθη και επετεύχθη δια των χειρών τοω η εκδίωξις των ξένων εχθρών από την χώραν
των Ιουδαίων, όπως επίσης και εκείνων που είχαν εγκατασταθή εις την πόλιν Δαυίδ εν Ιερουσαλήµ. Αυτοί
εχρησιµοποιούσαν την ακρόπολιν ως ορµητήριόν των, από όπου έκαναν εξορµήσεις και εµίαιναν τα γύρω από τον ναόν
και επέφερον µεγάλην καταστροφήν εις την ιερότητα και καθαρότητα του ναού.
Α Μακ. 14,37  και κατώκισεν εν αυτή άνδρας Ιουδαίους και ωχύρωσεν αυτήν προς ασφάλειαν της χώρας και της πόλεως
και ύψωσε τα τείχη Ιερουσαλήµ,
Α Μακ. 14,37  Εγκατέστησεν Ιουδαίους πολεµιστάς εις την ακρόπολιν, την ωχύρωσε δια την ασφάλειαν της Ιουδαίας και
της πόλεως και επί τούτοις ανύψωσε τα τείχη της Ιερουσαλήµ.
Α Μακ. 14,38  και ο βασιλεύς Δηµήτριος έστησεν αυτώ την αρχιερωσύνην κατά ταύτα
Α Μακ. 14,38  Δια τα έργα του αυτά ο βασιλεύς Δηµήτριος του παρέδωσε την αρχιερωσύνην,
Α Μακ. 14,39  και εποίησεν αυτόν των φίλων αυτού και εδόξασεν αυτόν δόξη µεγάλη.



Α Μακ. 14,39  τον ανεκηρυξεν ένα από τους φίλους του και τον ετίµησε µε µεγάλην δόξαν.
Α Μακ. 14,40  ήκουσε γάρ ότι προσηγόρευνται οι Ιουδαίοι υπό ωµαίων φίλοι και σύµµαχοι και αδελφοί, και ότι απήντησαν
τοίς πρεσβευταίς Σίµωνος ενδόξως,
Α Μακ. 14,40  Διότι είχε µάθει ότι οι Ρωµαίοι προσεφώνουν τους Ιουδαίους φίλους, συµµάχους και αδελφούς και ότι είχαν
υποδεχθή µετά πολλής τιµής πρεσβευτάς του Σιµωνος.
Α Μακ. 14,41  και ότι ευδόκησαν οι Ιουδαίοι και οι ιερείς τού είναι Σίµωνα ηγούµενον και αρχιερέα εις τον αιώνα έως τού
αναστήναι προφήτην πιστόν
Α Μακ. 14,41   Οι Ιουδαίοι και οι ιερείς εδέχθησαν ευχαρίστως να είναι ο Σιµων αρχηγός των και αρχιερεύς πάντοτε, µέχρις
ότου αναφανή κάποιος άλλος αξιόπιστος προφήτης.
Α Μακ. 14,42  και τού είναι επ αυτών στρατηγόν και όπως µέλη αυτώ περί των αγίων καθιστάναι αυτούς επί των έργων
αυτών και επί της χώρας και επί των όπλων και επί των οχυρωµάτων,
Α Μακ. 14,42  Εδέχθησαν επίσης ευχαρίστως να είναι ο Σιµων ο αρχιστράτηγός των, να φροντίζη δια τα ιερά πράγµατα, να
διορίζη υπαλλήλους εις τα διάφορα έργα και εις όλην την χώραν της Ιουδαίας, όπως επίσης και δια τα οπλοστάσια και τα
οχυρωµατικά έργα.
Α Μακ. 14,43  και όπως µέλη αυτώ περί των αγίων, και όπως ακούηται υπό πάντων, και όπως γράφωνται επί τώ ονόµατι
αυτού πάσαι συγγραφαί εν τή χώρα, και όπως περιβάλληται πορφύραν και χρυσοφορή·
Α Μακ. 14,43  Να αναλάβη ακόµη ο Σιµων την επιµέλειαν των ιερών τόπων και πραγµάτων , να υπακούουν όλοι εις αυτόν,
να συντάσσωνται επί τω ονόµατί του όλαι αι δηµόσιαι πράξεις εις την χώραν, να ενδύεται βασιλικήν πορφύραν και να
φέρη χρυσά διακριτικά κοσµήµατα.
Α Μακ. 14,44  και ουκ εξέσται ουδενί τού λαού και των ιερέων αθετήσαί τι τούτων και αντειπείν τοίς υπ αυτού
ρηθησοµένοις και επισυστρέψαι συστροφήν εν τή χώρα άνευ αυτού και περιβάλλεσθαι πορφύραν και εµπορπούσθαι
πόρπην χρυσήν·
Α Μακ. 14,44  Να µη έχη το δικαίωµα κανένας από τον λαόν η από τους ιερείς να παραβή τίποτε από αυτά η να φέρουν
αντίρρησιν εις τας διαταγάς του, ούτε και να συγκεντρώνουν τον λαόν εις την χώραν χωρίς την ιδικήν του άδειαν, ούτε
κανείς άλλος να φορή πορφύραν και να φέρη επάνω του χρυσήν πόρπην.
Α Μακ. 14,45  ός δ αν παρά ταύτα ποιήση ή αθετήση τι τούτων, ένοχος έσται».
Α Μακ. 14,45  Εκείνος δε που θα πράξη κάτι αντίθετον από αυτά η θα παραβή κάτι, θα είναι ένοχος και υπεύθυνος
τιµωρίας”.
Α Μακ. 14,46  και ευδόκησε πάς ο λαός θέσθαι Σίµωνι και ποιήσαι κατά τους λόγους τούτους.
Α Μακ. 14,46  Ολος ο ισραηλιτικός λαός απεδέχθη ευχαρίστως να αναλάβη ο Σιµων την εξουσίαν και να ενεργή σύµφωνα
µε τας αποφάσεις αυτάς.
Α Μακ. 14,47  και επεδέξατο Σίµων και ευδόκησεν αρχιερατεύειν και είναι στρατηγός και εθνάρχης των Ιουδαίων και
ιερέων και τού προστατήσαι πάντων.
Α Μακ. 14,47  Ο Σιµων εδέχθη όλα αυτά και συγκατετέθη να γίνη αρχιερεύς, στρατηγός και εθνάρχης όλων των Ιουδαίων
και των ιερέων και να τεθή επικεφαλής όλων.
Α Μακ. 14,48  και την γραφήν ταύτην είπον θέσθαι εν δέλτοις χαλκαίς και στήσαι αυτάς εν περιβόλω των αγίων εν τόπω
επισήµω,
Α Μακ. 14,48  Απεφασίσθη επίσης να εγχαράξουν εις πίνακας χαλκίνους τας αποφάσεις των αυτάς και να τοποθετήσουν
τους πίνακας στον περίβολον του ιερού ναού, εις τόπον καταφανή.
Α Μακ. 14,49  τα δε αντίγραφα αυτών θέσθαι εν τώ γαζοφυλακίω, όπως έχη Σίµων και οι υιοί αυτού.
Α Μακ. 14,49  Αντίγραφα δε αυτών να αποτεθούν εις τα θησαυροφυλάκιον, δια να τα έχουν εις την διάθεσίν των ο Σιµων
και οι υιοί του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Α Μακ. 15,1 Καί απέστειλεν ο Αντίοχος υιός Δηµητρίου τού βασιλέως επιστολάς από των νήσων της θαλάσσης Σίµωνι ιερεί
και εθνάρχη των Ιουδαίων και παντί τώ έθνει.
Α Μακ. 15,1   Ο βασιλεύς Αντίοχος, υιός του Δηµητρίου, έστειλεν από τας νήσους της Μεσογείου επιστολήν προς τον
Σιµωνα, τον αρχιερέα και εθνάρχην των Ιουδαίων, και προς όλον το ιουδαϊκόν έθνος.
Α Μακ. 15,2  και ήσαν περιέχουσαι τον τρόπον τούτον· «Βασιλεύς Αντίοχος Σίµωνι ιερεί µεγάλω και εθνάρχη και έθνει
Ιουδαίων χαίρειν,
Α Μακ. 15,2   Η επιστολή αυτή περιείχε τα εξής· “ο βασιλεύς Αντίοχος χαιρετίζει τον αρχιερέα Σιµωνα, τον έθναρχην των
Ιουδαίων, όπως επίσης και ολόκληρον το έθνος των Ιουδαίων.
Α Μακ. 15,3  επειδή άνδρες λοιµοί κατεκράτησαν της βασιλείας των πατέρων ηµών, βούλοµαι δε αντιποιήσασθαι της
βασιλείας, όπως αποκαταστήσω αυτήν ως ήν το πρότερον, εξενολόγησα δε πλήθος δυνάµεων και κατεσκεύασα πλοία
πολεµικά,
Α Μακ. 15,3   Επειδή κακοήθεις άνθρωποι ήρπασαν και έχουν υπό την κυριότητά των το βασίλειον των πατέρων  µας, θέλω
να διεκδικήσω την βασιλείαν και να αποκαταστήσω αυτήν, όπως ήτο προηγουµένως. Προς τον σκοπόν αυτόν
εστρατολόγησα παλλάς στρατιωτικάς δυνάµεις και κατεσκεύασα πολεµικά πλοία.
Α Μακ. 15,4  βούλοµαι δε εκβήναι κατά την χώραν, όπως µετέλθω τους κατεφθαρκότας την χώραν ηµών και τους
ηρηµωκότας πόλεις πολλάς εν τή βασιλεία·
Α Μακ. 15,4   Θέλω, λοιπόν, να κάµω απόβασιν εις την χώραν, δια να τιµωρήσω εκείνους, οι οποίοι κατέστρεψαν την χώραν
µου και ηρήµωσαν πολλάς πόλεις στο βασίλειόν µου.
Α Μακ. 15,5  νύν ούν ίστηµί σοι πάντα τα αφαιρέµατα, ά αφήκάν σοι οι πρό εµού βασιλείς και όσα άλλα δόµατα αφήκάν
σοι.
Α Μακ. 15,5   Επικυρώνω, λοιπόν, τώρα όλας τας καταργήσεις των φόρων, τας οποίας οι προ εµού βασιλείς είχαν κάµει εις
σε, όπως επίσης και όλας τας παραχωρήσεις, τας οποίας σου αφήκαν.
Α Μακ. 15,6  και επέτρεψά σοι ποιήσαι κόµµα ίδιον νόµισµα τή χώρα σου,



Α Μακ. 15,6   Επίσης σου επιτρέπω να κόψης ιδιαίτερον νόµισµα δια την χώραν σου µε την εικόνα του προσώπου σου.
Α Μακ. 15,7  Ιερουσαλήµ δε και τα άγια είναι ελεύθερα· και πάντα τα όπλα όσα κατεσκεύασας, και τα οχυρώµατα, ά
ωκοδόµησας ών κρατείς, µενέτω σοι.
Α Μακ. 15,7   Η Ιερουσαλήµ και ο ιερός ναός να είναι ελεύθερα. Ολα τα όπλα, τα οποία έχεις κατασκευάσει και τα
οχυρωµατικά έργα τα οποία ανοικοδόµησες και επί των οποίων έχεις εξουσίαν, να παραµένουν ιδικά σου.
Α Μακ. 15,8  και πάν οφείληµα βασιλικόν και τα εσόµενα βασιλικά, από τού νύν και εις τον άπαντα χρόνον αφιέσθω σοι·
Α Μακ. 15,8   Επίσης σας απαλλάσσω της πληρωµής κάθε χρέους σας προς το βασιλικόν ταµείον, όπως και κάθε χρέους, το
οποίον θα οφείλετε στο µέλλον από τώρα και εις όλον τον µετέπειτα χρόνον.
Α Μακ. 15,9  ως δ αν κρατήσωµεν της βασιλείας ηµών, δοξάσοµέν σε και το έθνος σου και το ιερόν δόξη µεγάλη, ώστε
φανεράν γενέσθαι την δόξαν υµών εν πάση τή γη».
Α Μακ. 15,9   Οταν δε ανακαταλάβωµεν το βασίλειόν µας, θα τιµήσωµεν σε, το έθνος σου και τον ιερόν ναόν µε µεγάλας
τιµάς, ώστε η δόξα σας να γίνη φανερή εις όλην την οικουµένην”.
Α Μακ. 15,10  Έτους τετάρτου και εβδοµηκοστού και εκατοστού εξήλθεν Αντίοχος εις την γήν πατέρων αυτού , και
συνήλθον προς αυτόν πάσαι αι δυνάµεις, ώστε ολίγους είναι τους καταλειφθέντας σύν Τρύφωνι.
Α Μακ. 15,10   Κατά το εκατοστόν εβδοµηκοστόν τέταρτον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών ο Αντίοχος εξήλθε και
εβάδισε προς την χώραν των πατέρων του. Ολαι δε αι στρατιωτικαί δυνάµεις ηνώθησαν µε αυτόν, ώστε ολίγοι στρατιώται
απέµειναν µαζή µε τον Τρύφωνα.
Α Μακ. 15,11  και εδίωξεν αυτόν Αντίοχος ο βασιλεύς, και ήλθε φεύγων εις Δωρά την επί της θαλάσσης·
Α Μακ. 15,11  Ο βασιλεύς Αντίοχος ενίκησε και κατεδίωξε τον Τρύφωνα, ο οποίος ετράπη εις φυγήν και ήλθεν εις Δωρά
παρά την θάλασσαν.
Α Μακ. 15,12  είδε γάρ ότι συνήκται επ αυτόν τα κακά, και αφήκαν αυτόν αι δυνάµεις.
Α Μακ. 15,12   Επραξε δε έτσι ο Τρύφων, διότι αντελήφθη ότι πολλαί συµφοραί είχαν συσσωρευθή επάνω του και διότι τον
είχαν εγκαταλείψει αι στρατιωτικαί του δυνάµεις.
Α Μακ. 15,13  και παρενέβαλεν Αντίοχος επί Δωρά και σύν αυτώ δώδεκα µυριάδες ανδρών πολεµιστών και οκτακισχιλία
ίππος.
Α Μακ. 15,13   Ο Αντίοχος εστρατοπέδευσεν εις την Δωρά µε εκατόν είκοσι χιλιάδας εµπειροπολέµους άνδρας και οκτώ
χιλιάδες ιππείς.
Α Μακ. 15,14  και εκύκλωσε την πόλιν, και τα πλοία από θαλάσσης συνήψαν, και έθλιβε την πόλιν από της γής και της
θαλάσσης, και ουκ είασεν ουδένα εκπορεύεσθαι και εισπορεύεσθαι.
Α Μακ. 15,14   Περιεκύκλωσε την πόλιν από ξηράς, τα δε πλοία την απέκλεισαν από θαλάσσης, και έτσι περικυκλωµένην
από ξηράς και από θαλάσσης την κατέθλιβε και δεν άφηνε κανένα, να εισέρχεται και να εξέρχεται εις αυτήν.
Α Μακ. 15,15  Καί ήλθε Νουµήνιος και οι παρ αυτού εκ ώµης έχοντες επιστολάς τοίς βασιλεύσι και ταίς χώραις , εν αίς
εγέγραπτο τάδε·
Α Μακ. 15,15   Τοτε ήλθεν από την Ρωµην ο Νουµήνιος και οι µετ' αυτού µε επιστολάς, αι οποίαι απηυθύνοντο προς τους
βασιλείς και τας διαφόρους χώρας και εις τας οποίας περιείχοντο τα εξής·
Α Μακ. 15,16  «Λεύκιος ύπατος ωµαίων Πτολεµαίω βασιλεί χαίρειν.
Α Μακ. 15,16   “Ο Λεύκιος, ο ύπατος των Ρωµαίων, χαιρετίζει τον βασιλέα Πτολεµαίον.
Α Μακ. 15,17  οι πρεσβευταί των Ιουδαίων ήλθον προς ηµάς, φίλοι ηµών και σύµµαχοι, ανανεούµενοι την εξ αρχής φιλίαν
και συµµαχίαν, απεσταλµένοι από Σίµωνος τού αρχιερέως και τού δήµου των Ιουδαίων·
Α Μακ. 15,17   Πρεσβευταί των Ιουδαίων απεσταλµένοι από τον αρχιερέα Σιµωνα και τον λαόν των Ιουδαίων ήλθον προς
ηµάς ως φίλοι µας και σύµµαχοι, δια να ανανεώσουν την προτέραν φιλίαν και συµµαχίαν.
Α Μακ. 15,18  ήνεγκαν δε ασπίδα χρυσήν από µνών χιλίων.
Α Μακ. 15,18   Εφεραν εις ηµάς και µίαν ασπίδα χρυσήν χιλίων µνων.
Α Μακ. 15,19  ήρεσεν ούν ηµίν γράψαι τοίς βασιλεύσι και ταίς χώραις όπως µη εκζητήσωσιν αυτοίς κακά και µη
πολεµήσωσιν αυτούς και τας πόλεις αυτών και την χώραν αυτών και ίνα µη συµµαχήσωσι τοίς πολεµούσιν αυτούς.
Α Μακ. 15,19   Εφάνη, λοιπόν, εις ηµάς αρεστόν να γράψωµεν στους βασιλείς και εις τας διαφόρους χώρας µας, να µη
θελήσουν και προξενήσουν κακά εις αυτούς, ούτε να πολεµήσουν εναντίον των εις τας πόλεις των και εις την ύπαιθρον
χώραν των, να µη δώσουν δε βοήθειαν εις εκείνους, οι οποίοι τυχόν θα τους πολεµήσουν.
Α Μακ. 15,20  έδοξε δε ηµίν δέξασθαι την ασπίδα παρ αυτών.
Α Μακ. 15,20  Εφάνη δε καλόν εις ηµάς να δεχθώµεν και την παρ' αυτών δωρηθείσαν εις ηµάς χρυσήν ασπίδα.
Α Μακ. 15,21  εί τινες ούν λοιµοί διαπεφεύγασιν εκ της χώρας αυτών προς ηµάς, παράδοτε αυτούς Σίµωνι τώ αρχιερεί, όπως
εκδικήση εν αυτοίς κατά τον νόµον αυτών».
Α Μακ. 15,21   Εάν, λοιπόν, µερικοί κακοήθεις Ιουδαίοι άνδρες εδραπέτευσαν από την χώραν των και ήλθαν προς σας, να
τους παραδώσετε στον Σιµωνα τον αρχιερέα , δια να τους δικάση και τους τιµωρήση σύµφωνα µε τον νόµον των”.
Α Μακ. 15,22  Καί τα αυτά έγραψε Δηµητρίω τώ βασιλεί και Αττάλω, Αριαράθη και Αρσάκη
Α Μακ. 15,22  Τα ίδια εγράφησαν και εστάλησαν στον βασιλέα Δηµήτριον, στον Ατταλον, στον Αριαράθην στον Αρσάκην,
Α Μακ. 15,23  και εις πάσας τας χώρας και Σαµψάµη και Σπαρτιάταις και εις Δήλον και Μύνδον και Σικυώνα και εις την
Καρίαν και εις Σάµον και εις την Παµφυλίαν και εις την Λυκίαν και εις Αλικαρνασσόν και εις όδον και εις Φασηλίδα και
εις Κώ και εις Σίδην και εις Άραδον και εις Γόρτυναν και Κνίδον και Κύπρον και Κυρήνην.
Α Μακ. 15,23  και εις όλας τας χώρας, δηλαδή εις Σαµψάµην, στους Σπαρτιάτας, εις την Δήλον, εις την Μυνδον, εις την
Σικυώνα, εις την Καρίαν, εις την Σαµον, εις την Παµφυλίαν, εις την Λυκίαν, εις την Αλικαρνασσόν, εις την Ροδον, εις την
Φασηλίδα, εις την Κω, εις την Σιδην, εις την Αραδον, εις την Γορτυναν, εις την Κνίδον, εις την Κυπρον και εις την Κυρήνην.
Α Μακ. 15,24  το δε αντίγραφον αυτών έγραψαν Σίµωνι τώ αρχιερεί.
Α Μακ. 15,24  Αντίγραφον δε της επιστολής αυτής έγραψαν και έστειλαν στον αρχιερέα Σιµωνα .
Α Μακ. 15,25  Αντίοχος δε ο βασιλεύς παρενέβαλεν επί Δωρά εν τή δευτέρα , προσάγων διά παντός αυτή τας χείρας και
µηχανάς ποιούµενος και συνέκλεισε τον Τρύφωνα τού µη εισπορεύεσθαι και εκπορεύεσθαι.
Α Μακ. 15,25  Ο βασιλεύς Αντίοχος είχε στρατοπεδεύσει γύρω από την Δωρά και τα περίχωρά της και ωδηγούσεν ολονέν



και πλησιέστερον τας δυνάµστου προς αυτήν, µε πολιορκητικάς µηχανάς. Απέκλεισε δε τον Τρύφωνα, ώστε να µη ηµπορή
κανείς από τους άνδρας του ούτε να εισέρχεται ούτε να εξέρχεται από την πόλιν .
Α Μακ. 15,26  και απέστειλεν αυτώ Σίµων δισχιλίους άνδρας εκλεκτούς συµµαχήσαι αυτώ και αργύριον και χρυσίον και
σκεύη ικανά.
Α Μακ. 15,26  Ο Σιµων έστειλε προς αυτόν δύο χιλιάδας εκλεκτούς άνδρας, δια να πολεµήσουν µαζή του, όπως επίσης
άργυρον και χρυσόν και πολλά άλλα χρήσιµα είδη.
Α Μακ. 15,27  και ουκ ηβούλετο αυτά δέξασθαι, αλλ ηθέτησε πάντα, όσα συνέθετο αυτώ το πρότερον, και ηλλοτριούντο
αυτώ.
Α Μακ. 15,27  Ο Αντίοχος όµως δεν ηθέλησε να τα δεχθή. Επί πλέον δε ηθέτησε και όλα όσα είχε συµφωνήσει µε αυτόν
προηγουµένως και εφέρετο απέναντί του ως προς ξένον, ως προς εχθρόν.
Α Μακ. 15,28  και απέστειλε προς αυτόν Αθηνόβιον ένα των φίλων αυτού κοινολογησάµενον αυτώ λέγων· υµείς
κατακρατείτε της Ιόππης και Γαζάρων και της άκρας της εν Ιερουσαλήµ, πόλεις της βασιλείας µου.
Α Μακ. 15,28  Εστειλε δε προς τον Σιµωνα τον Αθηνόβιον ένα από τους φίλους του, δια να του ανακοινώση προφορικώς τα
εξής· “σεις κατακρατείτε την Ιόππην, τα Γαζαρα, την ακρόπολιν της Ιερουσαλήµ, πόλεις αι οποίοι ανήκουν στο βασίλειόν
µου.
Α Μακ. 15,29  τα όρια αυτών ηρηµώσατε και εποιήσατε πληγήν µεγάλην επί της γής και εκυριεύσατε τόπων πολλών εν τή
βασιλεία µου.
Α Μακ. 15,29  Ηρηµώσατε τα περίχωρα των πόλεων αυτών, έχετε προξενήσει µεγάλας συµφοράς εις την χώραν και εγίνατε
κύριοι πολλών τόπων, που ανήκουν στο βασίλειόν µου.
Α Μακ. 15,30  νύν ούν παράδοτε τας πόλεις, ας κατελάβεσθε, και τους φόρους των τόπων, ών κατεκυριεύσατε εκτός των
ορίων της Ιουδαίας.
Α Μακ. 15,30  Τωρα, λοιπόν, να µου παραδώσετε αυτάς τας πόλεις, που έχετε καταλάβει, και να µου πληρώσετε τους φόρους
των περιοχών, που έχετε κυριεύσει, και αι οποίαι ευρίσκονται έξω από τα όρια της Ιουδαίας.
Α Μακ. 15,31  ει δε µη, δότε αντ αυτών πεντακόσια τάλαντα αργυρίου και της καταφθοράς, ής κατεφθάρκατε, και των
φόρων των πόλεων άλλα τάλαντα πεντακόσια· ει δε µη, παραγενόµενοι εκπολεµήσοµεν υµάς.
Α Μακ. 15,31   Η, αν θέλετε, να µου δώσετε αντί όλων αυτών πεντακόσια τάλαντα αργυρίου ως αποζηµίωσιν δια τας
καταστροφάς, τας οποίας έχετε επιφέρει εις τας περιοχάς αυτάς. Δια δε τους φόρους των πόλεων αυτών, που έχετε
κρατήσει, θα µου δώσετε άλλα πεντακόσια τάλαντα. Ει δ' άλλως θα έλθωµεν και θα πολεµήσωµεν εναντίον σας.
Α Μακ. 15,32  και ήλθεν Αθηνόβιος φίλος τού βασιλέως εις Ιερουσαλήµ και είδε την δόξαν Σίµωνος και κυλικείον µετά
χρυσωµάτων και αργυρωµάτων και παράστασιν ικανήν και εξίστατο και απήγγειλεν αυτώ τους λόγους τού βασιλέως.
Α Μακ. 15,32  Ο φίλος του βασιλέως ο Αθηνόβιος ήλθεν εις την Ιερουσαλήµ, είδε την µεγαλοπρέπειαν του Σιµωνος, µεταξύ
δε των άλλων είδε και κυλικείον µε αργυρά και χρυσά δοχεία, όπως επίσης και την άλλην µεγαλοπρέπειαν και έµεινε
κατάπληκτος. Είπε δε στον Σιµωνα τας προτάσστου βασιλέως.
Α Μακ. 15,33  και αποκριθείς Σίµων είπεν αυτώ· ούτε γήν αλλοτρίαν ειλήφαµεν ούτε αλλοτρίων κεκρατήκαµεν, αλλά της
κληρονοµίας των πατέρων ηµών, υπό δε εχθρών ηµών έν τινι καιρώ ακρίτως κατεκρατήθη·
Α Μακ. 15,33   Ο Σιµων απεκρίθη και του είπε· “ούτε ξένην χώραν έχοµεν καταλάβει, ούτε ξένα αγαθά εκρατήσαµεν. Αλλά
κατοικούµεν ως κύριοι εις την κληρονοµίαν των πατέρων µας, η οποία επί τινα χρόνον είχεν αδίκως κατακρατηθή από
τους εχθρούς µας.
Α Μακ. 15,34  ηµείς δε καιρόν έχοντες αντεχόµεθα της κληρονοµίας των πατέρων ηµών .
Α Μακ. 15,34  Ηµείς δε ευρήκαµεν ευνοϊκήν ευκαιρίαν και ανεκτήσαµεν την κληρονοµίαν των πατέρων µας.
Α Μακ. 15,35  περί δε Ιόππης και Γαζάρων, ών αιτείς, αύται εποίουν εν τώ λαώ πληγήν µεγάλην κατά την χώραν ηµών,
τούτων δώσοµεν τάλαντα εκατόν. και ουκ απεκρίθη αυτώ Αθηνόβιος λόγον,
Α Μακ. 15,35   Ως προς δε την Ιόππην και τα Γαζαρα τας πόλεις αυτάς, τας οποίας απαιτείς, αυταί είχαν συνεχώς επιφέρει
µεγάλας συµφοράς στον λαόν µας και εις την χώραν µας. Παντως δια τας δύο αυτάς πόλεις σας δίδοµεν ως αποζηµίωσιν
εκατόν τάλαντα”. Ο Αθηνόβιος δεν έδωσεν απάντησιν στους λόγους αυτούς του Σιµωνος.
Α Μακ. 15,36 απέστρεψε δε µετά θυµού προς τον βασιλέα και απήγγειλεν αυτώ τους λόγους τούτους και την δόξαν Σίµωνος
και πάντα, όσα είδε, και ωργίσθη ο βασιλεύς οργήν µεγάλην.
Α Μακ. 15,36  Επέστρεψεν όµως ωργισµένος προς τον βασιλέα και ανήγγειλε προς αυτόν την απάντησιν του Σιµωνος , όπως
επίσης την δόξαν αυτού και όλα όσα είδε. Ο βασιλεύς εκυριεύθη από µεγάλην οργήν εναντίον του Σιµωνος.
Α Μακ. 15,37  Τρύφων δε εµβάς εις πλοίον έφυγεν εις Ορθωσιάδα.
Α Μακ. 15,37   Ο Τρύφων επεβιβάσθη εις ένα πλοίον και κατέφυγεν εις την Ορθωσιάδα.
Α Μακ. 15,38  και κατέστησεν ο βασιλεύς τον Κενδεβαίον στρατηγόν της παραλίας και δυνάµεις πεζικάς και ιππικάς
έδωκεν αυτώ·
Α Μακ. 15,38  Ο βασιλεύς κατέστησε τον Κενδεβαίον στρατηγόν όλης της παραλίου περιοχής και παρέδωκεν εις αυτόν
δυνάµεις πεζικού και ιππικού.
Α Μακ. 15,39  και ενετείλατο αυτώ παρεµβαλείν κατά πρόσωπον της Ιουδαίας και ενετείλατο αυτώ οικοδοµήσαι την
Κεδρών και οχυρώσαι τας πύλας και όπως πολεµήση τον λαόν· ο δε βασιλεύς εδίωκε τον Τρύφωνα .
Α Μακ. 15,39  Του εδωσε δε διαταγήν να στρατοπεδεύση πλησίον της Ιουδαίας, να ανοικοδοµήση και οχυρώση την
Κεδρών, να κατασφαλίση τας πύλας και να πολεµήση εναντίον του ιουδαϊκού λαού. Ο δε βασιλεύς κατεδίωκε τον
Τρύφωνα.
Α Μακ. 15,40  και παρεγενήθη Κενδεβαίος εις Ιάµνειαν και ήρξατο τού ερεθίζειν τον λαόν και εµβατεύειν εις την Ιουδαίαν
και αιχµαλωτίζειν τον λαόν και φονεύειν,
Α Μακ. 15,40  Ο Κενδεβαίος έφθασεν εις Ιάµνειαν και ήρχισε να παρενοχλή τον ιουδαϊκον λαόν, να εισέρχεται εις την χώραν
της Ιουδαίας, να αιχµαλωτίζη δε και να φονεύη ανθρώπους του ισραηλιτικού λαού.
Α Μακ. 15,41  και ωκοδόµησε την Κεδρών και έταξεν εκεί ιππείς και δυνάµεις, όπως εκπορευόµενοι εξοδεύωσι τας οδούς της
Ιουδαίας, καθά συνέταξεν αυτώ ο βασιλεύς.
Α Μακ. 15,41   Ωχύρωσε την Κεδρών, έταξεν εκεί πεζούς και ιππείς, δια να εξορµούν και να κάµνουν ενοχλητικάς



περιπολίας στους δρόµους της Ιουδαίας, όπως είχε διατάξει ο βασιλεύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Α Μακ. 16,1  Καί ανέβη Ιωάννης εκ Γαζάρων και απήγγειλε Σίµωνι τώ πατρί αυτού ά συνετέλει Κενδεβαίος.
Α Μακ. 16,1   Ανέβη ο Ιωάννης από την πόλιν Γαζαρα και ανήγγειλεν στον Σιµωνα, τον πατέρα του, όσα έπραττεν ο
Κενδεβαίος.
Α Μακ. 16,2  και εκάλεσε Σίµων τους δύο υιούς αυτού τους πρεσβυτέρους Ιούδαν και Ιωάννην και είπεν αυτοίς· εγώ και οι
αδελφοί µου και ο οίκος τού πατρός µου επολεµήσαµεν τους πολεµίους Ισραήλ από νεότητος έως της σήµερον ηµέρας, και
ευωδώθη εν ταίς χερσίν ηµών ρύσασθαι τον Ισραήλ πλεονάκις.
Α Μακ. 16,2  Ο Σιµων εκάλεσε τους δύο µεγαλυτέρους υιούς του, τον Ιούδαν και τον Ιωάννην, και τους είπε· “εγώ, οι αδελφοί
µου και ο οίκος του πατρός µου επολεµήσαµεν τους εχθρούς του ισραηλιτικού λαού από της νεότητος ηµών µέχρι της
σηµερινής ηµέρας. Πολλάκις δε δια των χειρών µας ευωδώθησαν τα έργα µας και κατωρθώσαµεν να σώσωµεν τον
ισραηλιτικόν λαόν.
Α Μακ. 16,3  νύν δε γεγήρακα, και υµείς δε εν τώ ελέει ικανοί εστε εν τοίς έτεσι· γίνεσθε αντ εµού και τού αδελφού µου και
εξελθόντες υπερµαχείτε υπέρ τού έθνους ηµών, η δε εκ τού ουρανού βοήθεια έστω µεθ υµών.
Α Μακ. 16,3   Τωρα όµως εγώ έχω γηράσει. Σεις, χάρις στο έλεος του Θεού, έχετε φθάσει εις µίαν ικανοποιητικήν ηλικίαν.
Παρετε, λοιπόν, θέσιν τώρα αντί εµού και του αδελφού µου και εξελθόντες πολεµήσατε υπέρ του έθνους µας. Η δε βοήθεια
εκ του ουρανού από τον Θεόν ας είναι πάντοτε µαζή σας.
Α Μακ. 16,4  και επέλεξεν εκ της χώρας είκοσι χιλιάδας ανδρών πολεµιστών και ιππείς, και επορεύθησαν επί τον
Κενδεβαίον και εκοιµήθησαν εν Μωδεΐν.
Α Μακ. 16,4  Εξέλεξεν έπειτα από τον λαόν της χώρας είκοσι χιλιάδας εµπειροπολέµους πεζούς και ιππείς, οι οποίοι και
εβάδισαν εναντίον του Κενδεβαίου. Κατέλυσαν κατά την νύκτα εις Μωδεΐν.
Α Μακ. 16,5  και αναστάντες το πρωΐ επορεύοντο εις το πεδίον, και ιδού δύναµις πολλή εις συνάντησιν αυτοίς, πεζική και
ιππείς, και ήν χειµάρους αναµέσον αυτών.
Α Μακ. 16,5   Την πρωΐαν ηγέρθησαν και επροχωρούσαν εις την πεδιάδα. Αίφνης είδον να έρχεται εις συνάντησίν των
µεγάλη δύναµις πεζών και ιππέων. Μεταξύ εκείνων και αυτών παρενεβάλλετο ένας χείµαρρος.
Α Μακ. 16,6  και παρενέβαλε κατά πρόσωπον αυτών αυτός και ο λαός αυτού. και είδε τον λαόν δειλούµενον διαπεράσαι τον
χειµάρουν και διεπέρασε πρώτος· και είδον αυτόν οι άνδρες και διεπέρασαν κατόπισθεν αυτού.
Α Μακ. 16,6  Ο Ιωάννης µε τον στρατόν του εστρατοπέδευσεν απέναντι εκείνων. Είδεν όµως ότι οι στρατιώται του εδίσταζαν
να διαπεράσουν τον χείµαρρον και τον διέβη πρώτος αυτός. Οταν οι άνδρες του τον είδαν να διέρχεται τον χείµαρρον, τον
διέβησαν και εκείνοι όπισθεν αυτού.
Α Μακ. 16,7  και διείλε τον λαόν και τους ιππείς εν µέσω των πεζών· η δε ίππος των υπεναντίων πολλή σφόδρα.
Α Μακ. 16,7   Ο Ιωάννης διήρεσε τον στρατόν του εις δύο τµήµατα και ετοποθέτησε το ιππικόν εν µέσω του πεζού τούτου
στρατού. Το ιππικόν όµως των εχθρών ήτο πολύ µεγάλο.
Α Μακ. 16,8  και εσάλπισαν ταίς ιεραίς σάλπιγξι, και ετροπώθη Κενδεβαίος και η παρεµβολή αυτού, και έπεσον εξ αυτών
τραυµατίαι πολλοί· οι δε καταλειφθέντες έφυγον εις το οχύρωµα.
Α Μακ. 16,8  Οι Ιουδαίοι εσάλπισαν µε τας ιεράς σάλπιγγας προς επίθεσιν και ο Κενδεβαίος και ο στρατός του
κατετροπώθησαν. Επεσαν δε από τους εχθρούς πάρα πολλοί. Οσοι απέµειναν, κατέφυγαν στο φρούριον.
Α Μακ. 16,9  τότε ετραυµατίσθη Ιούδας ο αδελφός Ιωάννου· Ιωάννης δε κατεδίωξεν αυτούς έως ήλθεν εις Κεδρών, ήν
ωκοδόµησε.
Α Μακ. 16,9  Τοτε ετραυµατίσθη και ο Ιούδας, ο αδελφός του Ιωάννου. Ο Ιωάννης όµως κατεδίωξε τους φεύγοντας, µέχρις
ότου έφθασεν εις την Κεδρών, την οποίαν είχεν οχυρώσει ο Κενδεβαίος.
Α Μακ. 16,10  και έφυγον έως εις τους πύργους τους εν τοίς αγροίς Αζώτου, και ενεπύρισεν αυτήν εν πυρί, και έπεσον εξ
αυτών εις άνδρας δισχιλίους και απέστρεψεν εις γήν Ιούδα µετ ειρήνης.
Α Μακ. 16,10   Οι ηττηθέντες κατέφυγον στους πύργους, οι οποίοι υπήρχον ανά τους αγρούς της Αζώτου. Ο Ιωάννης
παρέδωκε την Αζωτον στο πυρ. Δυο χιλιάδες από τους εχθρούς εφονεύθησαν και ο Ιωάννης επέστρεψε νικητής εις την
Ιουδαίαν.
Α Μακ. 16,11  Καί Πτολεµαίος ο τού Αβούβου ήν καθεσταµένος στρατηγός εις το πεδίον Ιεριχώ και έσχεν αργύριον και
χρυσίον πολύ·
Α Μακ. 16,11   Ο Πτολεµαίος, ο υιός του Αβούβου, είχεν εγκατασταθή στρατιωτικός διοικητής εις την πεδιάδα της Ιεριχώ
και απέκτησε πολύ αργύριον και χρυσίον,
Α Μακ. 16,12  ήν γάρ γαµβρός τού αρχιερέως.
Α Μακ. 16,12   διότι ήτο γαµβρός του αρχιερέως.
Α Μακ. 16,13  και υψώθη η καρδία αυτού, και ηβουλήθη κατακρατήσαι της χώρας και εβουλεύετο δόλω κατά Σίµωνος και
των υιών αυτού άραι αυτούς.
Α Μακ. 16,13   Η καρδία του όµως υπερηφανεύθη και ηθέλησε να γίνη αυτός ο µόνος κύριος της χώρας. Εσκέφθη, λοιπόν,
και απεφάσισε να φονεύση δια δόλου τον Σιµωνα και τα δύο παιδιά του.
Α Μακ. 16,14  Σίµων δε ήν εφοδεύων τας πόλεις τας εν τή χώρα και φροντίζων της επιµελείας αυτών· και κατέβη εις Ιεριχώ
αυτός και Ματταθίας και Ιούδας οι υιοί αυτού έτους εβδόµου και εβδοµηκοστού και εκατοστού εν µηνί ενδεκάτω (ούτος ο
µην Σαβάτ).
Α Μακ. 16,14   Ο Σιµων περιώδευεν επιθεωρών τας πόλεις της χώρας και φροντίζων δια την καλήν αυτών διοίκησιν. Κατά
το εκατοστόν εβδοµηκοστόν έβδοµον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών και κατά τον ενδέκατον µήνα (αυτός
ονοµάζεται Σαββάτ), κατέβησαν εις την Ιεριχώ ο Σιµων και οι δύο υιοί του, ο Ματταθίας και ο Ιούδας.
Α Μακ. 16,15  και υπεδέξατο αυτούς ο τού Αβούβου εις το οχυρωµάτιον το καλούµενον Δώκ µετά δόλου, ό ωκοδόµησε, και
εποίησεν αυτοίς πότον µέγαν και ενέκρυψεν εκεί άνδρας.
Α Μακ. 16,15   Ο υιός του Αβούβου τους υπεδέχθη δολίως και τους εφιλοξένησεν εις ένα µικρόν φρούριον, που ωνοµάζετο
Δωκ και το οποίον αυτός είχεν ανοικοδοµήσει. Εκεί παρέθεσε µεγάλο συµπόσιον προς τον Σιµωνα, προς τον Ματταθίαν και



τον Ιούδαν. Είχεν όµως κρύψει εκεί µερικούς άνδρας.
Α Μακ. 16,16  και ότε εµεθύσθη Σίµων και οι υιοί αυτού, εξανέστη Πτολεµαίος και οι παρ αυτού και ελάβοσαν τα όπλα
αυτών και επεισήλθοσαν τώ Σίµωνι εις το συµπόσιον και απέκτειναν αυτόν και τους δύο υιούς αυτού και τινας των
παιδαρίων αυτού.
Α Μακ. 16,16   Οταν ο Σιµων και τα παιδιά του περιήλθον εις κατάστασιν µέθης, εσηκώθη ο Πτολεµαίος µαζή µε τους
άνδρας του, επήραν τα όπλα, επέπεσαν εναντίον του Σιµωνος εις την αίθουσαν του συµποσίου και εφόνευσαν αυτόν, τα
δύο του παιδιά και µερικούς από τους υπηρέτας του.
Α Μακ. 16,17  και εποίησεν αθεσίαν µεγάλην, και απέδωκε κακά αντί αγαθών.
Α Μακ. 16,17   Ετσι δε ο υιός του Αβούβου διέπραξε µεγάλην προδοσίαν και ανταπέδωκε κακά αντί των αγαθών, που είχε
λάβει.
Α Μακ. 16,18  και έγραψε ταύτα Πτολεµαίος και απέστειλε τώ βασιλεί, όπως αποστείλη αυτώ δυνάµεις εις βοήθειαν και
παραδώ αυτώ την χώραν αυτών και τας πόλεις.
Α Μακ. 16,18   Ο Πτολεµαίος έγραψεν αµέσως στον βασιλέα και τον επληροφόρησε δια τα γεγονότα αυτά· και συγχρόνως
τον παρεκάλει να αποστείλη εις αυτόν στρατιωτικάς δυνάµεις, δια να του παραδώση την χώραν και τας πόλεις των
Ιουδαίων.
Α Μακ. 16,19  και απέστειλεν ετέρους εις Γάζαρα άραι τον Ιωάννην, και τοίς χιλιάρχοις απέστειλεν επιστολάς παραγενέσθαι
προς αυτόν, όπως δώ αυτοίς αργύριον και χρυσίον και δόµατα,
Α Μακ. 16,19   Εστειλε δε άλλους άνδρας εις Γαζαρα, δια να θανατώσουν τον Ιωάννην. Εστειλεν επίσης επιστολάς στους
χιλιάρχους, δια των οποίων παρήγγειλεν εις αυτούς να έλθουν πλησίον του, δια να τους δώση αργύριον και χρυσίον και
άλλα δώρα.
Α Μακ. 16,20  και ετέρους απέστειλε καταλαβέσθαι την Ιερουσαλήµ και το όρος τού ιερού.
Α Μακ. 16,20  Αλλους δε άνδρας έστειλε, να καταλάβουν την Ιερουσαλήµ και τον λόφον, όπου ήτο κτισµένος ο Ναός.
Α Μακ. 16,21  και προδραµών τις απήγγειλεν Ιωάννη εις Γάζαρα ότι απώλετο ο πατήρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και ότι
απέσταλκε και σε αποκτείναι.
Α Μακ. 16,21   Ενας όµως αγγελιαφόρος προέτρεξε και ανήγγειλεν στον Ιωάννην, που ευρίσκετο εις Γαζαρα, δτι ο πατέρας
του και οι αδελφοί του είχαν φονευθή και ότι ο Πτολεµαίος έστειλεν άνδρας του, να φονεύσουν και αυτόν τον ίδιον.
Α Μακ. 16,22  και ακούσας εξέστη σφόδρα και συνέλαβε τους άνδρας τους ελθόντας απολέσαι αυτόν και απέκτεινεν
αυτούς, επέγνω γάρ ότι εζήτουν αυτόν απολέσαι.
Α Μακ. 16,22  Ο Ιωάννης, όταν ήκουσεν αυτά, έµεινε κατάπληκτος. Συνέλαβε τους άνδρας, που ήλθαν να τον
δολοφονήσουν, και τους εθανάτωσε. Διότι και ο ίδιος αντελήφθη ότι πράγµατι αυτοί επεζήτουν να τον φονεύσουν.
Α Μακ. 16,23  Καί τα λοιπά των λόγων Ιωάννου και των πολέµων αυτού και των ανδραγαθιών αυτού, ών ηνδραγάθησε, και
της οικοδοµής των τειχέων, ών ωκοδόµησε, και των πράξεων αυτού,
Α Μακ. 16,23  Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Ιωάννου από τους πολέµους που διεξήγαγεν, τας ανδραγαθίας τας οποίας
κατώρθωσε, την ανοικοδόµησιν των τειχών που ωλοκλήρωσε και όλα τα άλλα έργα του,
Α Μακ. 16,24  ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίω ηµερών αρχιερωσύνης αυτού, αφ ού εγενήθη αρχιερεύς µετά τον πατέρα
αυτού.
Α Μακ. 16,24  όλα αυτά είναι γραµµένα στο βιβλίον των χρονικών της αρχιερωσύνης του, από την ηµέραν, από την οποίαν,
µετά τον θάνατον του πατρός του, έγινεν αρχιερεύς.

Μ Α Κ Κ Α Β Α Ι Ω Ν   Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Μακ. 1,1  Τοίς αδελφοίς τοίς κατ Αίγυπτον Ιουδαίοις χαίρειν. οι αδελφοί οι εν Ιεροσολύµοις Ιουδαίοι και οι εν τή χώρα της
Ιουδαίας ειρήνην αγαθήν·
Β Μακ. 1,1  Ηµείς, οι Ιουδαίοι που ευρισκόµεθα εις την Ιερουσαλήµ και εις την άλλην χώραν της Ιουδαίας, χαιρετίζοµεν
τους αδελφούς µας, που ευρίσκονται εις την Αίγυπτον. Ευχόµεθα εις σας λαµπράν ειρήνην.
Β Μακ. 1,2  και αγαθοποιήσαι υµίν ο Θεός και µνησθείη της διαθήκης αυτού της προς Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ των
δούλων αυτού των πιστών·
Β Μακ. 1,2     Ευχόµεθα, να αποστείλη πλούσια προς σας τα αγαθά του ο Θεός και να ενθυµηθή την συνθήκην, την οποίαν
είχε συνάψει µε τους πιστούς δούλους του, τον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.
Β Μακ. 1,3  και δώη υµίν καρδίαν πάσιν εις το σέβεσθαι αυτόν και ποιείν αυτού τα θελήµατα καρδία µεγάλη και ψυχή
βουλοµένη·
Β Μακ. 1,3     Ευχόµεθα, να δώση εις όλους σας ο Κυριος καρδίαν ευλαβή, ώστε να σέβεσθε αυτόν και να τηρήτε τα
θελήµατά του µε όλην σας την καρδίαν και µε όλην σας την θέλησιν.
Β Μακ. 1,4  και διανοίξαι την καρδίαν υµών εν τώ νόµω αυτού και εν τοίς προστάγµασι και ειρήνην ποιήσαι
Β Μακ. 1,4     Να διανοίξη ακόµη ο Κυριος την καρδίαν σας, δια να γνωρίσετε και δεχθήτε τον Νοµον του και τας εντολάς
του, και να θεµελιώση εις σας ειρήνην.
Β Μακ. 1,5  και επακούσαι υµών των δεήσεων και καταλλαγείη υµίν και µη υµάς εγκαταλίποι εν καιρώ πονηρώ.
Β Μακ. 1,5     Ευχόµεθα ακόµη να εισακούση ο Κυριος τας προσευχάς σας, να συνδιαλλαγή προς σας και να µη σας
εγκαταλείψη εις καιρόν θλίψεων.
Β Μακ. 1,6  και νύν ώδέ εσµεν προσευχόµενοι περί υµών.
Β Μακ. 1,6     Ηµείς εδώ τώρα προσευχόµεθα και δια σας.
Β Μακ. 1,7  βασιλεύοντος Δηµητρίου έτους εκατοστού εξηκοστού ενάτου, ηµείς οι Ιουδαίοι γεγράφαµεν υµίν εν τή θλίψει
και εν τή ακµή τή επελθούση ηµίν εν τοίς έτεσι τούτοις, αφ ού απέστη Ιάσων και οι µετ αυτού από της αγίας γής και της
βασιλείας
Β Μακ. 1,7     Οταν εβασίλευεν ο Δηµήτριος, και συγκεκριµένως κατά το εκατοστόν εξηκοστόν ένατον έτος, ηµείς οι
Ιουδαίοι είχοµεν γράψει προς σας τότε, ότε ευρισκόµεθα υπό το κράτος θλίψεως και µεγάλης κρίσεως κατά τα έτη εκείνα,



από τότε που ο Ιάσων και οι άλλοι, που ήσαν µαζή του, έγιναν αποστάται και προδόται της ιεράς ηµών χώρας και του
βασιλείου.
Β Μακ. 1,8  και ενεπύρισαν τον πυλώνα και εξέχεαν αίµα αθώον· και εδεήθηµεν τού Κυρίου και εισηκούσθηµεν και
προσηνέγκαµεν θυσίαν και σεµίδαλιν και εξήψαµεν τους λύχνους και προεθήκαµεν τους άρτους.
Β Μακ. 1,8     Αυτοί έκαυσαν την πύλην του ναού και έχυσαν αίµα αθώον. Ηµείς προσηυχήθηµεν προς τον Κυριον, ο δε
Κυριος εισήκουσε την προσευχήν µας. Προσεφέραµεν θυσίαν αιµατηράν και την ανάλογον αναίµακτον θυσίαν από
σηµιγδάλι, ανάψαµεν τους λύχνους της λυχνίας και εθέσαµεν τους άρτους της προθέσεως εις την τράπεζάν των.
Β Μακ. 1,9  και νύν ίνα άγητε τας ηµέρας της σκηνοπηγίας τού Χασελεύ µηνός. έτους εκατοστού ογδοηκοστού και ογδόου».
Β Μακ. 1,9     Τωρα δε, σας γράφοµεν, δια να εορτάζετε τας ηµέρας των εγκαινίων του ναού- οπως την εορτήν της
Σκηνοπηγίας- κατά τον µήνα Χασελεύ, το εκατοστόν ογδοηκοστόν όγδοον έτος της χρονολογίας των Σελευκιδών”.
Β Μακ. 1,10  «Οι εν Ιεροσολύµοις και οι εν τή Ιουδαία και η γερουσία και Ιούδας Αριστοβούλω διδασκάλω Πτολεµαίου τού
βασιλέως, όντι δε από τού των χριστών ιερέων γένους, και τοίς εν Αιγύπτω Ιουδαίοις χαίρειν και υγιαίνειν.
Β Μακ. 1,10   “Οι Ιουδαίοι, που ευρίσκονται εις την Ιερουσαλήµ και εις την άλλην χώραν της Ιουδαίας, η γερουσία και ο
Ιούδας εύχονται υγείαν και ευτυχίαν στον σοφόν Αριστόβουλον, σύµβουλον του βασιλέως Πτολεµαίου, τον καταγόµενον
από την οικογένειαν των κεχρισµένων ιερέων, και στους άλλους Ιουδαίους, που ευρίσκονται εις την Αίγυπτον.
Β Μακ. 1,11  εκ µεγάλων κινδύνων υπό τού Θεού σεσωσµένοι µεγάλως ευχαριστούµεν αυτώ, ως αν προς βασιλέα
παρατασσόµενοι·
Β Μακ. 1,11    Εχοµεν σωθή µε την βοήθειαν του Θεού και ευχαριστούµεν ολοψύχως τον Θεόν, έτοιµοι και πάλιν να
πολεµήσωµεν εναντίον του βασιλέως.
Β Μακ. 1,12  αυτός γάρ εξέβρασε τους παραταξαµένους εν τή αγία πόλει.
Β Μακ. 1,12   Διότι µαζή µας είναι ο Θεός, ο οποίος επέταξε µακράν όλους, όσοι παρετάχθησαν εις πόλεµον εναντίον της
αγίας πόλεως.
Β Μακ. 1,13  εις γάρ την Περσίδα γενόµενος ο ηγεµών και ο περί αυτόν ανυπόστατος δοκούσα είναι δύναµις, κατεκόπησαν
εν τώ της Ναναίας ιερώ, παραλογισµώ χρησαµένων των περί την Ναναίαν ιερέων.
Β Μακ. 1,13   Ο αρχηγός των εχθρών µας, ο βασιλεύς Αντίοχος ο Επιφανής, ήλθεν εις την Περσίαν µαζή µε την
στρατιωτικήν του δύναµιν, η οποία εθεωρείτο ακατανίκητος και κατεκόπη στον ναόν της Ναναίας χάρις εις ένα
στρατήγηµα, που εχρησιµοποίησαν οι ιερείς της θεάς αυτής.
Β Μακ. 1,14  ως γάρ συνοικήσων αυτή παρεγένετο εις τον τόπον ό τε Αντίοχος και οι σύν αυτώ φίλοι χάριν τού λαβείν τα
χρήµατα εις φερνής λόγον·
Β Μακ. 1,14   Ο Αντίοχος δηλαδή µε τους φίλους του είχε µεταβή στον τόπον εκείνον µε τον σκοπόν, τάχα, να νυµφευθή την
θεάν. Πράγµατι δε, δια να πάρη τους θησαυρούς της ως προίκα.
Β Μακ. 1,15  και προθέντων αυτά των ιερέων της Ναναίας κακείνου προσελθόντος µετ ολίγων εις τον περίβολον τού
τεµένους, συγκλείσαντες, το ιερόν, ως εισήλθεν Αντίοχος,
Β Μακ. 1,15   Οι ιερείς της Ναναίας εξέθεσαν τους θησαυρούς αυτούς , ο δε Αντίοχος µε ολίγους άνδρας του εισήλθεν εις την
ιεράν αυλήν του ναού. Οταν δε εισήλθεν εις την αυλήν, οι ιερείς έκλεισαν τον ναόν.
Β Μακ. 1,16  ανοίξαντες την τού φατνώµατος κρυπτήν θύραν, βάλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τον ηγεµόνα και µέλη
ποιήσαντες και τας κεφαλάς αφελόντες τοίς έξω παρέριψαν.
Β Μακ. 1,16   Ηνοιξαν δε κατόπιν µίαν µυστικήν θύραν επάνω από την οροφήν, έρριψαν λίθους και κατακεραύνωσαν τον
βασιλέα και εκείνους, οι οποίοι ήσαν µαζή του. Επειτα κατέκοψαν αυτούς εις τεµάχια, απέκοψαν τας κεφαλάς των και τας
έρριψαν στους έξω του βασιλέως συντρόφους του.
Β Μακ. 1,17  κατά πάντα ευλογητός ηµών ο Θεός, ός παρέδωκε τους ασεβήσαντας.
Β Μακ. 1,17   Ας είναι δι' όλα αυτά δοξασµένος ο Κυριος ο Θεός µας, ο οποίος παρέδωκεν εις τέτοιον θάνατον τους ασεβείς.
Β Μακ. 1,18  µέλλοντες ούν άγειν εν τώ Χασελεύ πέµπτη και εικάδι τον καθαρισµόν τού ιερού, δέον ηγησάµεθα διασαφήσαι
υµίν, ίνα και αυτοί άγητε της σκηνοπηγίας και τού πυρός, ότε Νεεµίας οικοδοµήσας το τε ιερόν και το θυσιαστήριον
ανήνεγκε θυσίαν.
Β Μακ. 1,18   Επειδή, λοιπόν, ηµείς ετοιµαζόµεθα να εορτάσωµεν κατά την εικοστήν πέµπτην του µηνός Χασελεύ τον
καθαρισµόν του ιερού ναού, εθεωρήσαµεν πρέπον να καταστήσωµεν και εις σας γνωστόν τούτο, ώστε και σεις να
εορτάσετε τας ηµέρας αυτάς, όπως εορτάζετε την εορτήν της Σκηνοπηγίας, και του πυρός, το οποίον ανήφθη, όταν ο
Νεεµίας απεπεράτωσε την ανοικοδόµησιν του ιερού και του θυσιαστηρίου και προσέφερε θυσίας.
Β Μακ. 1,19  και γάρ ότε εις την Περσικήν ήγοντο οι πατέρες ηµών, οι τότε ευσεβείς ιερείς λαβόντες από τού πυρός τού
θυσιαστηρίου λαθραίως, κατέκρυψαν εν κοιλώµατι φρέατος τάξιν έχοντος ανύδρου, εν ώ κατησφαλίσαντο ώστε πάσιν
άγνωστον είναι τον τόπον.
Β Μακ. 1,19   Οταν δηλαδή οι πατέρες µας ωδηγούντο αιχµάλωτοι εις την Περσίαν, οι ευσεβείς τότε ιερείς επήραν κρυφίως
πυρ από το πυρ του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων και το έκρυψαν επιµελώς στο βάθος ενός φρέατος , που δεν είχε
νερό. Εις αυτό το ησφάλισαν µε κάθε µυστικότητα, ώστε παρέµενεν αυτός ο τόπος άγνωστος εις όλους.
Β Μακ. 1,20  διελθόντων δε ετών ικανών, ότε έδοξε τώ Θεώ, αποσταλείς Νεεµίας υπό τού βασιλέως της Περσίδος τους
εκγόνους των ιερέων των αποκρυψάντων έπεµψεν επί το πύρ· ως δε διεσάφησαν ηµίν µη ευρηκέναι πύρ, αλλά ύδωρ παχύ,
Β Μακ. 1,20  Αφού επέρασαν αρκετά έτη, τότε που ο Θεός ηυδόκησε να αποσταλή ο Νεεµίας από τον βασιλέα της Περσίας
εις την Ιουδαίαν, ο Νεεµίας έστειλε τους απογόνους των ιερέων, που είχαν αποκρύψει το πυρ, εις αναζήτησίν του. Αυτοί και
ανέφεραν προς ηµάς, ότι δεν ευρήκαν το πυρ, αλλά ένα παχύ ύδωρ.
Β Μακ. 1,21  εκέλευσεν αυτούς αποβάψαντας φέρειν. ως δε ανηνέχθη τα των θυσιών, εκέλευσε τους ιερείς Νεεµίας επιράναι
τώ ύδατι τα τε ξύλα και τα επικείµενα.
Β Μακ. 1,21   Ο Νεεµίας διέταξεν αυτούς να πάρουν και να φέρουν από το ύδωρ αυτό . Οταν δε εστοιβάσθησαν επάνω στο
θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων τα προς θυσίαν ξύλα και τα θύµατα , ο Νεεµίας διέταξε τους ιερείς να ραντίσουν µε το
ύδωρ και τα ξύλα και τας θυσίας, που ήσαν επάνω εις αυτά.
Β Μακ. 1,22  ως δε εγένετο τούτο και χρόνος διήλθεν ό τε ήλιος ανέλαµψε, πρότερον επινεφής ών, ανήφθη πυρά µεγάλη
ώστε θαυµάσαι πάντας.



Β Μακ. 1,22  Οταν δε εξετελέσθη η εντολή του Νεεµίου και ήλθεν η στιγµή, που ανέλαµψεν ο ήλιος, ο οποίος ήτο
προηγουµένως σκεπασµένος από τα νέφη, άναψε µεγάλη φωτιά, ώστε όλοι εθαύµασαν.
Β Μακ. 1,23  προσευχήν δε εποιήσαντο οι ιερείς δαπανωµένης της θυσίας, οί τε ιερείς και πάντες, καταρχοµένου Ιωνάθου,
των δε λοιπών επιφωνούντων ως Νεεµίου.
Β Μακ. 1,23   Καθ' ον χρόνον η θυσία εκαίετο, οι ιερείς κατά την διάρκειαν της καύσεως έκαµαν προσευχήν, µαζή δε µε
αυτούς και όλοι οι άλλοι. Ο Ιωνάθαν ηρχισε την προσευχήν και ο Νεεµίας και οι άλλοι συνώδευαν την φωνήν του.
Β Μακ. 1,24  ήν δε η προσευχή τον τρόπον έχουσα τούτον· Κύριε Κύριε ο Θεός ο πάντων κτίστης, ο φοβερός και ισχυρός και
δίκαιος και ελεήµων, ο µόνος βασιλεύς και χρηστός,
Β Μακ. 1,24  Η προσευχή αυτή είχεν αυτόν τον τύπον· “Κυριε, Κυριε, ο Θεός, συ είσαι ο δηµιουργός των πάντων, ο φοβερός
και ισχυρός και δίκαιος και ελεήµων, ο µόνος βασιλεύς και πανάγαθος.
Β Μακ. 1,25  ο µόνος χορηγός, ο µόνος δίκαιος και παντοκράτωρ και αιώνιος, ο διασώζων τον Ισραήλ εκ παντός κακού, ο
ποιήσας τους πατέρας εκλεκτούς και αγιάσας αυτούς,
Β Μακ. 1,25   Ο µόνος χορηγός των αγαθών, ο µόνος δίκαιος και παντοκράτωρ και αιώνιος. Συ, που διασώζστον Ισραήλ
από όλα τα κακά. Συ, ο οποίος ανέδειξας τους πατέοας µας εκλεκτούς και τους ηγίασας.
Β Μακ. 1,26  πρόσδεξαι την θυσίαν υπέρ παντός τού λαού σου Ισραήλ και διαφύλαξον την µερίδα σου και καθαγίασον.
Β Μακ. 1,26  Πρόσδεξαι, λοιπόν, Κυριε, την θυσίαν αυτήν υπέρ όλου του λαού σου και διαφύλαξε την κληρονοµίαν σου και
αγίασε αυτήν.
Β Μακ. 1,27  επισυνάγαγε την διασποράν ηµών, ελευθέρωσον τους δουλεύοντας εν τοίς έθνεσι, τους εξουθενηµένους και
βδελυκτούς έπιδε, και γνώτωσαν τα έθνη, ότι σύ εί ο Θεός ηµών.
Β Μακ. 1,27   Επανάφερε εις την χώραν των τους διασκορπισµένους αδελφούς µας, ελευθέρωσε τους Ισραηλίτας, οι οποίοι
είναι δούλοι εις τα έθνη, ρίψε βλέµµα στοργής στους εξουθενηµένους και µισουµένους και ας µάθουν όλα τα έθνη, ότι συ
είσαι ο Θεός µας.
Β Μακ. 1,28  βασάνισον τους καταδυναστεύοντας και εξυβρίζοντας εν υπερηφανία.
Β Μακ. 1,28  Τιµώρησε εκείνους, οι οποίοι µας καταδυναστεύουν και όσους επάνω εις την υπερηφάνειάν των µας υβρίζουν.
Β Μακ. 1,29  καταφύτευσον τον λαόν σου εις τον τόπον τον άγιόν σου, καθώς είπε Μωυσής.
Β Μακ. 1,29  Καταφύτευσε και εγκατάστησε ασφαλή τον λαόν σου στον τόπον τούτον τον άγιόν σου, όπως είπεν ο
Μωϋσής”.
Β Μακ. 1,30  οι δε ιερείς επέψαλλον τους ύµνους.
Β Μακ. 1,30   Οι ιερείς έψαλλον τους καταλλήλους ύµνους.
Β Μακ. 1,31  καθώς δε ανηλώθη τα της θυσίας και το περιλειπόµενον ύδωρ, ο Νεεµίας εκέλευσε λίθους µείζονας κατασχείν.
Β Μακ. 1,31   Οταν δε η θυσία ετελείωσε, διέταξεν ο Νεεµίας και έχυσαν το υπόλοιπο νερό επάνω στους µεγάλους λίθους.
Β Μακ. 1,32  ως δε τούτο εγενήθη, φλόξ ανήφθη· τού δε από τού θυσιαστηρίου αντιλάµψαντος φωτός εδαπανήθη.
Β Μακ. 1,32   Οταν τούτο έγινε, άναψε µία φλόγα. Το δε από του θυσιαστηρίου αναλάµψαν ως φως υγρόν εκάη.
Β Μακ. 1,33  ως δε φανερόν εγενήθη το πράγµα, και διηγγέλη τώ βασιλεί των Περσών ότι εις τον τόπον, ού το πύρ
απέκρυψαν οι µεταχθέντες ιερείς το ύδωρ εφάνη, αφ ού και οι περί τον Νεεµίαν ήγνισαν τα της θυσίας,
Β Μακ. 1,33   Οταν δε το καταπληκτικόν αυτό γεγονός διεδόθη και έγινε γνωστόν και στον βασιλέα των Περσών, ότι στον
τόπον, όπου οι απαχθέντες εις αιχµαλωσίαν ιερείς είχαν κάποτε αποκρύψει το ιερόν πυρ, ευρήκαν βραδύτερον ύδωρ και ότι
ο Νεεµίας και οι περί αυτόν άνδρες καθηγίασαν αυτό µε τας θυσίας,
Β Μακ. 1,34  περιφράξας δε ο βασιλεύς ιερόν εποίησε, δοκιµάσας το πράγµα.
Β Μακ. 1,34   ο βασιλεύς διέταξε να περιφράξουν τον ιερόν αυτόν τόπον και να τον ανακηρύξουν άγιον και επεβεβαίωσεν
έτσι το γεγονός.
Β Μακ. 1,35  και οίς εχαρίζετο ο βασιλεύς πολλά διάφορα ελάµβανε και µετεδίδου.
Β Μακ. 1,35   Ο βασιλεύς επήρε και εχάρισε πολλά και διάφορα δώρα στους ανθρώπους των γεγονότων αυτών .
Β Μακ. 1,36  προσηγόρευσαν δε οι περί τον Νεεµίαν τούτο νέφθαρ, ό διερµηνεύεται Καθαρισµός· καλείται δε παρά τοίς
πολλοίς Νεφθαεί.
Β Μακ. 1,36   Οι περί τον Νεεµίαν ωνόµασαν αυτό το ύδωρ νέφθαρ, που σηµαίνει καθαρισµός. Από πολλούς άλλους
ωνοµάσθη παρεφθαρµένως Νεφθαεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Μακ. 2,1  Ευρίσκεται δε εν ταίς απογραφαίς Ιερεµίας ο προφήτης ότι εκέλευσε τού πυρός λαβείν τους µεταγινοµένους, ως
σεσήµανται,
Β Μακ. 2,1     Υπάρχει καταγεγραµµένον, ότι ο προφήτης Ιερεµίας, διέταξε τους µεταφεροµένους αιχµαλώτους εις την
Βαβυλώνα, να πάρουν το ιερόν πυρ, όπως ανωτέρω έχει σηµειωθή·
Β Μακ. 2,2  και ως ενετείλατο τοίς µεταγενοµένοις ο προφήτης, δούς αυτοίς τον νόµον, ίνα µη επιλάθωνται των
προσταγµάτων τού Κυρίου και ίνα µη αποπλανηθώσι ταίς διανοίαις βλέποντες αγάλµατα χρυσά και αργυρά και τον περί
αυτά κόσµον·
Β Μακ. 2,2    και ότι ο προφήτης, όταν παρέδωκεν αντίγραφαν του Νοµου στους απαγοµένους προς αιχµαλωσίαν, έδωκε
συγχρόνως και την εντολήν, να µη λησµονούν τας εντολάς του Κυρίου, να µη αποπλανηθούν κατά την διάνοιαν, όταν
βλέπουν αγάλµατα χρυσά και αργυρά και τα γύρω από αυτά στολίδια.
Β Μακ. 2,3  και έτερα τοιαύτα λέγων παρεκάλει µη αποστήναι τον νόµον από της καρδίας αυτών.
Β Μακ. 2,3 Και µε πολλούς άλλους παροµοίους λόγους τους παρεκάλει και τους ενίσχυσε να µη αποµακρυνθή ο νόµος του
Θεού από τας καρδίας των.
Β Μακ. 2,4  ήν δεν εν τή γραφή ως την σκηνήν και την κιβωτόν εκέλευσεν ο προφήτης χρηµατισµού γενηθέντος αυτώ
συνακολουθείν· ως δε εξήλθεν εις το όρος, ού ο Μωυσής αναβάς εθεάσατο την τού Θεού κληρονοµίαν.
Β Μακ. 2,4    Υπάρχει ακόµη και τούτο γραµµένον εις τα αρχεία· ότι ο ίδιος ο προφήτης Ιερεµίας, κατόπιν διαταγής που
εδόθη εις αυτόν από τον Θεόν, διέταξε να µεταφερθή µαζή του η Κιβωτός της Διαθήκης. Με τα ιερά αυτά κειµήλια έφθασεν
στο όρος Ναβαύ, όπου είχεν ανεβή ο Μωϋσής και είχεν ίδει την γην της Επαγγελίας, την οποίαν ο Θεός εκληροδότησεν



στους Ισραηλίτας.
Β Μακ. 2,5  και ελθών ο Ιερεµίας εύρεν οίκον αντρώδη και την σκηνήν και την κιβωτόν και το θυσιαστήριον τού
θυµιάµατος εισήνεγκεν εκεί και την θύραν ενέφραξε.
Β Μακ. 2,5    Αφού έφθασεν εκεί ο Ιερεµίας, ευρήκεν οικίαν, η οποία είχε την µορφήν άντρου. Εις αυτήν εισήγαγε και
απέθεσε την Κιβωτόν και το θυσιαστήριον του θυµιάµατος. Κατόπιν δε έφραξε την θύραν.
Β Μακ. 2,6  και προσελθόντες τινές των συνακολουθούντων ώστε επισηµήνασθαι την οδόν και ουκ ηδυνήθησαν ευρείν .
Β Μακ. 2,6    Μετά ταύτα µερικοί από τους συντρόφους του ήλθαν, δια να επισηµάνουν µε σηµεία την οδόν, που
ηκολούθησεν ο Ιερεµίας δια να κρύψη τα αντικείµενα αυτά, αλλά δεν την ευρήκαν.
Β Μακ. 2,7  ως δε ο Ιερεµίας έγνω, µεµψάµενος αυτοίς είπεν ότι και άγνωστος ο τόπος έσται, έως αν συναγάγη ο Θεός
επισυναγωγήν τού λαού και ίλεως γένηται·
Β Μακ. 2,7    Οταν ο Ιερεµίας επληροφορήθη τούτο, τους ήλεγξε και είπεν· “ο τόπος αυτός θα µείνη άγνωστος, έως ότου ο
Θεός γίνη ίλεως και επαναφέρη από την αιχµαλωσίαν ελεύθερον τον λαόν του.
Β Μακ. 2,8  και τότε ο Κύριος αναδείξει ταύτα, και οφθήσεται η δόξα τού Κυρίου και η νεφέλη, ως και επί Μωυσή εδηλούτο,
ως και ο Σαλωµών ηξίωσεν ίνα ο τόπος καθαγιασθή µεγάλως.
Β Μακ. 2,8    Τοτε ο Κυριος θα αποκαλύψη τα ιερά αυτά αντικείµενα και θα φανή η δόξα του Κυρίου και η νεφέλη, όπως
εφαίνετο επί της εποχής του Μωϋσέως και όπως εφάνη, όταν ο Σολοµών έκαµε προσευχήν και παρεκάλεσε τον Θεόν, να
καθαγιασθή ο ναός µε µεγάλην δόξαν”.
Β Μακ. 2,9  διεσαφείτο δε και ως σοφίαν έχων ανήνεγκε θυσίαν εγκαινισµού και της τελειώσεως τού ιερού.
Β Μακ. 2,9    Εις τα άρχεία επίσης ήτο καταγεγραµµένον, ότι ο βασιλεύς αυτός ο Σολοµών, µε την µεγάλην σοφίαν του,
προσέφερε θυσίαν κατά τα εγκαίνια και κατά την αποπεράτωσιν του ναού.
Β Μακ. 2,10  καθώς και Μωυσής προσηύξατο προς Κύριον, και κατέβη πύρ εκ τού ουρανού και τα της θυσίας εδαπάνησεν,
ούτως και Σαλαµών προσηύξατο, και καταβάν το πύρ ανήλωσε τα ολοκαυτώµατα.
Β Μακ. 2,10  Και, όπως άλλοτε ο Μωϋσής προσηυχήθη προς τον Κυριον και κατέβηκε πυρ εκ του ουρανού , το οποίον
κατέφαγε την θυσίαν, έτσι και ο Σολοµών προσηυχήθη και κατέβηκε πυρ από τον ουρανόν, το οποίον κατέφαγε τα
ολοκαυτώµατα.
Β Μακ. 2,11  και είπε Μωυσής· διά το µη βεβρώσθαι το περί της αµαρτίας, ανηλώθη.
Β Μακ. 2,11   Είχεν είπει δε τότε ο Μωϋσής· “επειδή η θυσία περί της αµαρτίας δεν επιτρέπεται να φαγωθή από τους
ανθρώπους, δια τούτο κατηναλώθη ολόκληρος από το πυρ”.
Β Μακ. 2,12  ωσαύτως και ο Σαλωµών τας οκτώ ηµέρας ήγαγεν.
Β Μακ. 2,12  Κατά παρόµοιον τρόπον και ο Σολοµών εώρτασεν επί οκτώ ηµέρας τα εγκαίνια του ναού.
Β Μακ. 2,13  εξηγούντο δε και εν ταίς αναγραφαίς και εν τοίς υποµνηµατισµοίς τοίς κατά τον Νεεµίαν τα αυτά και ως
καταβαλλόµενος βιβλιοθήκην επισυνήγαγε τα περί των βασιλέων και προφητών και τα τού Δαυίδ και επιστολάς βασιλέων
περί αναθεµάτων.
Β Μακ. 2,13   Ησαν καταχωρηµένα τα γεγονότα αυτά εις τα αρχεία και τα υποµνήµατα του Νεεµίου, όπως επίσης και το ότι
ο Νεεµίας ίδρυσε βιβλιοθήκην, εις την οποίαν συνεκέντρωσε τα βιβλία, που αναφέρονται στους βασιλείς και τους
προφήτας. Εκεί περιλαµβάνονται τα του Δαυίδ, όπως και επιστολαί των βασιλέων της Περσίας σχετικώς µε τα αφιερώµατα
αυτών προς τον ναόν.
Β Μακ. 2,14  ωσαύτως δε και Ιούδας τα διαπεπτωκότα διά τον πόλεµον τον γεγονότα ηµίν επισυνήγαγε πάντα, και έστι παρ
ηµίν·
Β Μακ. 2,14  Ωσαύτως και ο Ιούδας συνεκέντρωσεν όλα αυτά τα βιβλία, που είχαν διασκορπισθή κατά τον πόλεµον, τον
οποίον ευρέθηµεν ηναγκασµένοι να κάµωµεν, και ετσι τώρα αυτά ευρίσκονται εις τα χέρια µας.
Β Μακ. 2,15  ών ούν εάν χρείαν έχητε τους αποκοµιούντας υµίν αποστέλλετε.
Β Μακ. 2,15   Εάν λοιπόν χρειάζεσθε να έχετε κοντά σας αντίτυπα, στείλατε ανθρώπους, δια να σας τα φέρουν.
Β Μακ. 2,16  Μέλλοντες ούν άγειν τον καθαρισµόν εγράψαµεν υµίν· καλώς ούν ποιήσετε άγοντες τας ηµέρας .
Β Μακ. 2,16  Εν όψει της εορτής του καθαρισµού του ναού, την οποίαν πρόκειται κατ' αυτάς να εορτάσωµεν, εγράψαµεν
προς σας αυτήν την επιστολήν. Και σεις καλώς θα πράξετε να εορτάσετε µαζή µας την εορτήν κατά τας ηµέρας αυτάς.
Β Μακ. 2,17  ο δε Θεός ο σώσας τον πάντα λαόν αυτού και αποδούς την κληρονοµίαν πάσι και το βασίλειον και το
ιεράτευµα και τον αγιασµόν,
Β Μακ. 2,17   Ο δε Θεός, ο οποίος έσωσεν όλον τον λαόν του και απέδωκεν εις όλους την ιεράν κληρονοµίαν της χώρας µας,
το βασίλειόν µας, την Ιερωσυνην και τον ναόν,
Β Μακ. 2,18  καθώς επηγγείλατο διά τού νόµου· ελπίζοµεν γάρ επί τώ Θεώ ότι ταχέως ηµάς ελεήσει και επισυνάξει εκ της
υπό τον ουρανόν εις τον άγιον τόπον· εξείλετο γάρ ηµάς εκ µεγάλων κακών και τον τόπον εκαθάρισε.
Β Μακ. 2,18  όπως είχεν υποσχεθή δια του Νοµου του, ελπίζοµεν ότι ταχέως θα µας ελεήση και πάλιν και θα µας επαναφέρη
από όλας τας χώρας τας υπό τον ουρανόν στον ιερόν ναόν. Το πιστεύοµεν δε αυτό, διότι και τώρα ο Θεός µας εγλύτωσεν
από µεγάλας συµφοράς και εκαθάρισεν από τα µιάσµατα της ειδωλολατρείας τον ιερόν τόπον.
Β Μακ. 2,19  Τά δε κατά τον Ιούδαν τον Μακκαβαίον και τους τούτου αδελφούς και τον τού ιερού τού µεγάλου καθαρισµόν
και τον τού βωµού εγκαινισµόν,
Β Μακ. 2,19  Τα δε κατά τον Ιούδαν τον Μακκαβαίον και τους αδελφούς του, όπως και δια τον καθαρισµόν του µεγάλου και
ιερού ναού, δια τα εγκαίνια του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων,
Β Μακ. 2,20  έτι τε τους προς Αντίοχον τον Επιφανή και τον τούτου υιόν Ευπάτορα πολέµους
Β Μακ. 2,20  ακόµη δε και δια τους πολέµους µας εναντίον του Αντιόχου του Επιφανούς και του υιού του Ευπάτορος,
Β Μακ. 2,21  και τας εξ ουρανού γενοµένας επιφανείας τοίς υπέρ τού Ιουδαϊσµού φιλοτίµως ανδραγαθήσασιν, ώστε την
όλην χώραν ολίγους όντας λεηλατείν και τα βάρβαρα πλήθη διώκειν,
Β Μακ. 2,21  δια τας φανεράς επεµβάσστου Θεού υπέρ εκείνων, οι οποίοι ηρωϊκώς ηγωνίζοντο προς υπεράσπισιν των
Ιουδαίων, ώστε καίτοι ήσαν ολιγάριθµοι να ηµπορέσουν να καταλάβουν όλην την χώραν και να τρέψουν εις φυγήν τα
πλήθη των βαρβάρων,
Β Μακ. 2,22  και το περιβόητον καθ όλην την οικουµένην ιερόν ανακοµίσασθαι και την πόλιν ελευθερώσαι και τους



µέλλοντας καταλύεσθαι νόµους επανορθώσαι, τού Κυρίου µετά πάσης επιεικείας ιλέω γενοµένου αυτοίς,
Β Μακ. 2,22  όλα αυτά, όπως επίσης και δια τον περίφηµον εις όλον τον κόσµον Ναόν, να τον ανακτήσουν και την πόλιν να
ελευθερώσουν, να ανορθώσουν δε πάλιν τους θείους νόµους, τους οποίους εχθροί και εξωµόται επεχείρουν να
καταργήσουν, και το ότι ο Θεός πάσαν ευµένειαν εδείκνυε πρυς τους ήρωας αυτούς,
Β Μακ. 2,23  τα υπό Ιάσωνος τού Κυρηναίου δεδηλωµένα δε πέντε βιβλίων πειρασόµεθα δι ενός συντάγµατος επιτεµείν .
Β Μακ. 2,23  όλα αυτά τα γεγονότα εκτίθενται εις πέντε βιβλία υπό του Ιάσωνος του Κυρηναίου. Ηµείς όµως θα
προσπαθήσωµεν να κάµωµεν επιτοµήν όλων αυτών εις ένα µόνον βιβλίον.
Β Μακ. 2,24  συνορώντες γάρ το χύµα των αριθµών και την ούσαν δυσχέρειαν τοίς θέλουσιν εισκυκλείσθαι τοίς της
ιστορίας διηγήµασι διά το πλήθος της ύλης,
Β Μακ. 2,24  Αποβλέποντες δε στο πλήθος των αριθµών, που περιέχονται εις τα βιβλία αυτά, όπως και εις την δυσκολίαν,
την οποίαν δοκιµάζουν όσοι επιθυµούν να βυθισθούν και εις τας λεπτοµερείας των διηγήσεων , και δια το πλήθος της
περιεχοµένης ύλης,
Β Μακ. 2,25  εφροντίσαµεν τοίς µέν βουλοµένοις αναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοίς δε φιλοφρονούσιν εις το διά µνήµης
αναλαβείν ευκοπίαν, πάσι δε τοίς εντυγχάνουσιν ωφέλειαν.
Β Μακ. 2,25  εφροντίσαµεν να κάµωµεν ψυχαγωγικήν την µελέτην δι' εκείνους, που την θέλουν έτσι, εύκολον εις
αποµνηµόνευσιν δι' εκείνους, που θέλουν να την αποµνηµονεύσουν. Γενικώς ωφέλιµον εις όλους εκείνους, οι οποίοι θα την
µελετήσουν.
Β Μακ. 2,26  και ηµίν µέν τοίς την κακοπάθειαν επιδεδεγµένοις της επιτοµής ου ράδιον, ιδρώτος δε και αγρυπνίας το
πράγµα,
Β Μακ. 2,26  Δι' ηµάς όµως, οι οποίοι ανελάβαµεν τον κόπον της επιτοµής αυτής, το έργον δεν είναι εύκολον. Απαιτεί
ιδρώτας και αγρυπνίας.
Β Μακ. 2,27  καθάπερ τώ παρασκευάζοντι συµπόσιον και ζητούντι την ετέρων λυσιτέλειαν ουκ ευχερές µέν, όµως διά την
των πολλών ευχαριστίαν ηδέως την κακοπάθειαν υποίσοµεν,
Β Μακ. 2,27  Η εργασία µας οµοιάζει µε την εργασίαν εκείνου, ο οποίος θέλει να παρασκευάση συµπόσιον στους
κεκληµένους και επιζητεί το ευχάριστον φαγητόν δια τον καθένα, χωρίς να λογαριάση τους κόπους. Τούτο δεν είναι µεν
εύκολον, όµως, δια να έχωµεν την ευγνωµοσύνην των πολλών αναγνωστών µας, ευχαρίστως θα υποβληθώµεν εις την
ταλαιπωρίαν αυτήν.
Β Μακ. 2,28  το µε διακριβούν περί εκάστων τώ συγγραφεί παραχωρήσαντες, το δε επιπορεύεσθαι τοίς υπογραµµοίς της
επιτοµής διαπονούντες.
Β Μακ. 2,28  Την µεν ακρίβειαν των γεγονότων στηρίζοµεν στον συγγραφέα Ιάσονα. Ηµείς όµως αναλαµβάνοµεν τον κόπον
της συντάξεως του έργου βάσει των φιλολογικών κανόνων.
Β Μακ. 2,29  καθάπερ γάρ της καινής οικίας αρχιτέκτονι της όλης καταβολής φροντιστέον, τώ δε εγκαίειν και ζωγραφείν
επιχειρούντι τα επιτήδεια προς διακόσµησιν εξεταστέον, ούτω δοκώ και επί ηµών.
Β Μακ. 2,29  Διότι, όπως ο αρχιτέκτων µιας νέας κατοικίας έχει καθήκον να φροντίση δι' όλον το έργον της οικοδοµής, ενώ
εκείνος που θα αναλάβη τον στολισµόν και την ζωγραφιάν µορφών οφείλει να ασχοληθή µε ο,τι αφορά την διακόσµησιν
αυτήν, έτσι νοµίζω ότι συµβαίνει και µε ηµάς.
Β Μακ. 2,30  το µέν εµβατεύειν και περίπατον ποιείσθαι λόγον και πολυπραγµονείν εν τοίς κατά µέρος τώ της ιστορίας
αρχηγέτη καθήκει·
Β Μακ. 2,30  Ενας ευσυνείδητος και αυθεντικός ιστορικός έχει καθήκον να εµδαθύνη στο θέµα του, να περιοδεύη τρόπον
τινά µέσα εις τα ιστορικά γεγονότα, να δίδη λόγον δι' αυτά, να ασχολήται και µε τας επί µέρους λεπτοµερείας.
Β Μακ. 2,31  το δε σύντοµον της λέξεως µεταδιώκειν και το εξεργαστικόν της πραγµατείας παραιτείσθαι τώ την
µετάφρασιν ποιουµένω συγχωρητέον.
Β Μακ. 2,31   Εκείνος όµως που ανέλαβεν ως έργον του την σύνταξιν µιας επιτοµής, πρέπει να επιδιώκη την συντοµίαν και
του επιτρέπεται να µη ασχολήται µε την πλήρη έκθεσιν των γεγονότων.
Β Μακ. 2,32  εντεύθεν ούν αρξώµεθα της διηγήσεως, τοίς προειρηµένοις τοσούτον επιζεύξαντες· εύηθες γάρ το µέν πρό της
ιστορίας πλεονάζειν, την δε ιστορίαν επιτεµείν.
Β Μακ. 2,32  Εδώ, λοιπόν, ας αρχισωµεν την διήγησίν µας αρκούµενοι, εις όσα προεισαγωγικά εξεθέσαµεν. Διότι είναι
ανόητον να λέγη κανείς πολλά προ της ιστορίας και να είναι σύντοµος εις αυτήν ταύτην την ιστορίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Μακ. 3,1  Τής αγίας τοίνυν πόλεως κατοικουµένης µετά πάσης ειρήνης και των νόµων έτι κάλλιστα συντηρουµένων διά
την Ονίου τού αρχιερέως ευσέβειάν τε και µισοπονηρίαν,
Β Μακ. 3,1     Κατά την εποχήν εκείνην, τότε που οι κάτοικοι της αγίας πόλεως απελάµβανον ειρήνην, οι δε νόµοι ετηροντο
άριστα και κάλλιστα χάρις εις την ευσέβειαν του αρχιερέως Ονίου και την αποστροφήν του προς το κακόν,
Β Μακ. 3,2  συνέβαινε και αυτούς τους βασιλείς τιµάν τον τόπον, και το ιερόν αποστολαίς ταίς κρατίσταις δοξάζειν,
Β Μακ. 3,2    συνέβαινεν ώστε και οι βασιλείς ακόµη να τιµούν τον άγιον τόπον και να µεγαλύνουν τον ιερόν ναόν µε
σπουδαιότατα δώρα,
Β Μακ. 3,3  ώστε και Σέλευκον τον της Ασίας βασιλέα χορηγείν εκ των ιδίων προσόδων πάντα τα προς τας λειτουργίας των
θυσιών επιβάλλοντα δαπανήµατα.
Β Μακ. 3,3     ώστε και αυτός ο Σέλευκος, ο βασιλεύς της Ασίας, να χορηγή από τα ιδικά του εισοδήµατα όλας τας δαπάνας,
αι οποίαι εχρειάζοντο δια τας θυσίας.
Β Μακ. 3,4  Σίµων δε τις εκ της Βενιαµίν φυλής προστάτης τού ιερού καθεσταµένος διηνέχθη τώ αρχιερεί περί της κατά την
πόλιν αγορανοµίας·
Β Μακ. 3,4    Αλλά κάποιος Σιµων, που κατήγετο από την φυλήν Βενιαµίν, προϊστάµενος του ναού, ήλθεν εις φιλονεικίαν µε
τον αρχιερέα δια την επίβλεψιν της δηµοσίας αγοράς εις την πόλιν.
Β Μακ. 3,5  και νικήσαι τον Ονίαν µη δυνάµενος, ήλθε προς Απολλώνιον Θρασαίου τον κατ εκείνον το καιρόν Κοίλης
Συρίας και Φοινίκης στρατηγόν



Β Μακ. 3,5     Επειδή όµως δεν ηδύνατο να υπερισχύση απέναντι του Ονίου, ήλθε προς τον Απολλώνιον, υιόν του Θρασαίου,
ο οποίος κατ' εκείνον τον καιρόν ήτο στρατιωτικός διοικητής της Συρίας και της Φοινίκης.
Β Μακ. 3,6  και προσήγγειλε περί τού χρηµάτων αµυθήτων γέµειν το εν Ιεροσολύµοις γαζοφυλάκιον , ώστε το πλήθος των
διαφόρων εναρίθµητον είναι, και µη προσήκειν αυτά προς τον των θυσιών λόγον, είναι δε δυνατόν υπό την τού βασιλέως
εξουσίαν πεσείν άπαντα ταύτα.
Β Μακ. 3,6    Ανέφερε, λοιπόν, εις αυτόν, ότι το θησαυροφυλάκιον του ναού εις την Ιερουσαλήµ ήτο γεµάτον από
αναρίθµητα χρηµατικά ποσά, των οποίων το πλήθος το αδύνατον να υπολογισθή, και ότι τα χρήµατα αυτά δεν είναι όλα
απαραίτητα δια τας προσφεροµένας εκεί θυσίας. Αρα ότι είναι δυνατόν να περιέλθουν όλα αυτά εις την εξουσίαν του
βασιλέως.
Β Μακ. 3,7  συµµείξας δε ο Απολλώνιος τώ βασιλεί περί των µηνυθέντων αυτώ χρηµάτων ενεφάνισεν· ο δε προχειρισάµενος
Ηλιόδωρον τον επί των πραγµάτων απέστειλε δούς εντολάς την των προειρηµένων χρηµάτων εκκοµιδήν ποιήσασθαι.
Β Μακ. 3,7     Ο Απολλώνιος συναντήσας προς τούτο τον βασιλέα κατέστησεν εις αυτόν γνωστά τα περί των αναφερθέντων
χρηµάτων. Ο βασιλεύς εξέλεξε τον Ηλιόδωρον, ο οποίος είχεν αναλάβει τας υποθέσστου κράτους, και τον απέστειλε µε την
εντολήν, να πάρη τα προαναφερθέντα εκείνα χρήµατα.
Β Μακ. 3,8  ευθέως δε ο Ηλιόδωρος εποιείτο την πορείαν, τή µέν εµφάσει ως τας κατά Κοίλην Συρίαν και Φοινίκην πόλεις
εφοδεύσων, τώ πράγµατι δε την τού βασιλέως πρόθεσιν επιτελέσων.
Β Μακ. 3,8    Ο Ηλιόδωρος αµέσως ανέλαβε πορείαν προφάσει µέν, δια να επιθεωρήση τας πόλεις της Κοίλης Συρίας και της
Φοινίκης, πράγµατι δε δια να µεταβή εις την Ιερουσαλήµ και να εκτελέση τας εντολάς του βασιλέως.
Β Μακ. 3,9  παραγενηθείς δε εις Ιεροσόλυµα και φιλοφρόνως υπό τού αρχιερέως της πόλεως αποδεχθείς , ανέθετο περί τού
γεγονότος εµφανισµού, και τίνος ένεκεν πάρεστι διεσάφησεν· επυνθάνετο δε, ει ταίς αληθείας ταύτα ούτως έχοντα
τυγχάνει.
Β Μακ. 3,9    Οταν έφθασεν εις την Ιερουσαλήµ, έγινε δεκτός µε φιλοφροσύνην εκ µέρους του αρχιερέως και των κατοίκων
της πόλεως. Επειτα διηγήθη στον αρχιερέα εκείνα, τα οποία του είχαν αποκαλύψει και τον σκοπόν, δια τον οποίον είχεν
έλθει. Εζητούσε δε να µάθη, εάν όλα αυτά είναι πράγµατι αληθινά.
Β Μακ. 3,10  τού δε αρχιερέως υποδείξαντος παραθήκας είναι χηρών τε και ορφανών,
Β Μακ. 3,10   Ο αρχιερεύς κατέστησε γνωστόν στον Ηλιόδωρον, ότι αι καταθέσεις αυταί είναι των χηρών και των ορφανών.
Β Μακ. 3,11  τινά δε και Υρκανού τού Τωβίου σφόδρα ανδρός εν υπεροχή κειµένου -ουχ ώσπερ ήν διαβάλλων ο δυσεβής
Σίµων- τα δε πάντα αργυρίου τετρακόσια τάλαντα, χρυσίου δε διακόσια·
Β Μακ. 3,11   Μερικά από αυτά τα χρήµατα ανήκουν στον Υρκανόν, υιόν του Τωβίου, ένδοξον και επίσηµον άνδρα. Παντως
τα χρήµατα αυτά δεν ήσαν τόσα όσα ο συκοφάντης και ασεβής Σιµων είχε καταγγείλει, αλλά ανήρχοντο µόνον εις
τετρακόσια τάλαντα αργυρίου και διακόσια τάλαντα χρυσίου.
Β Μακ. 3,12  αδικηθήναι δε τους πεπιστευκότας τή τού τόπου αγιωσύνη και τή τού τετιµηµένου κατά τον σύµπαντα
κόσµον ιερού σεµνότητι και ασυλία παντελώς αµήχανον είναι.
Β Μακ. 3,12   Προσέθεσε δε, ότι είναι απολύτως αδύνατον να αδικηθούν οι καταθέται, οι οποίοι ενεπιστεύθησαν τα χρήµατά
των στον ιερόν ναόν, τον οποίον ναόν σέβεται όλος ο κόσµος δια την ιερότητα αυτού και το απαραβίαστον.
Β Μακ. 3,13  ο δε Ηλιόδωρος, δι ας είχε βασιλικάς εντολάς, πάντως έλεγεν εις το βασιλικόν αναληπτέα ταύτα είναι.
Β Μακ. 3,13   Ο Ηλιόδωρος όµως έλεγεν, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρη τα χρήµατα αυτά δια το βασιλικόν ταµείον, διότι
τοιαύτας διαταγάς είχε παρά του βασιλέως.
Β Μακ. 3,14  ταξάµενος δε ηµέραν εισήει την περί τούτων επίσκεψιν οικονοµήσων· ήν δε ου µικρά καθ όλην την πόλιν
αγωνία.
Β Μακ. 3,14   Εις ορισθείσαν, λοιπόν, από αυτόν ηµέραν µετέβη στον ναόν, δια να λάβη προσωπικήν γνώσιν περί των
χρηµάτων εκείνων. Καθ' όλην δε την πόλιν επικρατούσε µεγάλη αγωνία.
Β Μακ. 3,15  οι δε ιερείς πρό τού θυσιαστηρίου εν ταίς ιερατικαίς στολαίς ρίψαντες εαυτούς, επεκαλούντο εις ουρανόν τον
περί παραθήκης νοµοθετήσαντα τοίς παρακαταθεµένοις ταύτα σώα διαφυλάξαι.
Β Μακ. 3,15   Οι ιερείς έπεσαν ενώπιον του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων είχαν φορέσει τας ιεράς στολάς των και
επεκαλούντο Εκείνον, ο οποίος είχε νοµοθετήσει σχετικώς µε τας καταθέσεις αυτάς, ίνα τα χρήµατα των καταθέτων
παραµένουν άθικτα.
Β Μακ. 3,16  ήν δε ορώντα την τού αρχιερέως ιδέαν τιτρώσκεσθαι την διάνοιαν· η γάρ όψις και το της χρόας
παρηλλαγµένον ενέφαινε την κατά ψυχήν αγωνίαν.
Β Μακ. 3,16   Ητο δε δυνατόν, όταν έβλεπε κανείς το πρόσωπον του αρχιερέως, να αντιληφθή, ότι αυτός επληγώνετο
βαθύτατα εις την καρδίαν από το γεγονός εκείνο. Διότι η µορφή του και το αλλοιωµένον χρώµα του προσώπου του
εµαρτύρουν την ψυχικήν του αγωνίαν.
Β Μακ. 3,17  περιεκέχυτο γάρ περί τον άνδρα δέος τι και φρικασµός σώµατος, δι ών πρόδηλον εγίνετο τοίς θεωρούσι το
κατά καρδίαν ενεστός άλγος.
Β Μακ. 3,17   Εφαίνετο, ως εάν είχε περιχυθή γύρω από τον άνδρα ένα δέος, µία φρικίασις του σώµατος, δια των οποίων
εγίνετο φανερόν εις τα βλέµµατα εκείνων, που τον έβλεπαν, η βαθεία θλίψις που κατείχε την καρδίαν του.
Β Μακ. 3,18  οι δε εκ των οικιών αγεληδόν εξεπήδων επί πάνδηµον ικετείαν, διά το µέλλειν εις καταφρόνησιν έρχεσθαι τον
τόπον.
Β Μακ. 3,18   Οι κάτοικοι καθ' οµάδας εξεχύνοντο από τα σπίτια και παρεκάλουν όλοι µαζή τον Θεόν, να µη επιτρέψη και
βεβηλωθή και καταφρονηθή ο ιερός τόπος.
Β Μακ. 3,19  υπεζωσµέναι δε υπό τους µαστούς αι γυναίκες σάκκους κατά τας οδούς επλήθυον· αι δε κατάκλειστοι των
παρθένων, αι µέν συνέτρεχον επί τους πυλώνας, αι δε επί τα τείχη, τινές δε διά των θυρίδων διεξέκυπτον·
Β Μακ. 3,19   Αι γυναίκες είχαν ζωσθή και εφορούσαν υπό το στήθος σάκκους εις ένδειξιν πένθους και εγέµισαν τους
δρόµους. Αι δε παρθένοι, αι οποίαι έως τότε έµεναν κλεισµέναι εις τα σπίτια, έτρεχαν άλλαι µεν εις τας θύρας των οικιών
των, άλλαι δε ανέβαιναν στους τοίχους των αυλών και µερικαί άλλαι έσκυβαν από τα παράθυρα.
Β Μακ. 3,20  πάσαι δε προτείνουσαι τας χείρας εις τον ουρανόν εποιούντο την λιτανείαν·
Β Μακ. 3,20  Ολαι δε µε ανυψωµένας τας χείρας προς τον ουρανόν έκαµναν θερµήν δέησιν προς τον Θεόν.



Β Μακ. 3,21  ελεείν δ ήν την τού πλήθους παµµιγή πρόπτωσιν την τε τού µεγάλου διαγωνιώντος αρχιερέως προσδοκίαν.
Β Μακ. 3,21   Ητο δε άξιον ελέους και οίκτου, να βλέπη κανείς το γονατισµένον αυτό και συγκεχυµένον πλήθος, καθώς και
τον φόβον και την εναγώνιον προσµονήν του αρχιερέως.
Β Μακ. 3,22  οι µέν ούν επεκαλούντο τον παντοκράτορα Θεόν τα πεπιστευµένα τοίς πεπιστευκόσι σώα διαφυλάσσειν µετά
πάσης ασφαλείας,
Β Μακ. 3,22  Αλλοι από αυτούς ικέτευον τον παντοδύναµον Θεόν, να διαφυλάξη άθικτα και εις κάθε ασφάλειαν όσα είχαν
κατατεθή στον ναόν.
Β Μακ. 3,23  ο δε Ηλιόδωρος το διεγνωσµένον επετέλει.
Β Μακ. 3,23  Ο δε Ηλιόδωρος έθεσεν εις εφαρµογήν το προαποφασισµένον σχέδιόν του.
Β Μακ. 3,24  αυτόθι δε αυτού σύν τοίς δορυφόροις κατά το γαζοφυλάκιον ήδη παρόντος, ο των πατέρων Κύριος και πάσης
εξουσίας δυνάστης επιφάνειαν µεγάλην εποίησεν, ώστε πάντας τους κατοτολµήσαντας συνελθείν, καταπλαγέντας την τού
Θεού δύναµιν, εις έκλυσιν και δειλίαν τραπήναι.
Β Μακ. 3,24  Οταν δε ο Ηλιόδωρος µαζή µε τους στρατιώτας δορυφόρους του ήλθε πλησίον του θησαυροφυλακίου, τότε ο
Κυριος των πατέρων, ο παντοδύναµος Θεός έκαµε φοβεράν την εµφάνισίν του, ώστε όλοι εκείνοι, που είχαν την θρασύτητα
να εισέλθουν µε τον Ηλιόδωρον στο θησαυροφυλάκιον, εκτυπήθησαν από την δύναµιν του Θεού και περιέπεσαν εις
παράλυσιν και δειλίαν.
Β Μακ. 3,25  ώφθη γάρ τις ίππος αυτοίς φοβερόν έχων τον επιβάτην και καλλίστη σαγή διακεκοσµηµένος, φερόµενος δε
ρύδην ενέσεισε τώ Ηλιοδώρω τας εµπροσθίους οπλάς· ο δε επικαθήµενος εφαίνετο χρυσήν πανοπλίαν έχων.
Β Μακ. 3,25  Διότι παρουσιάσθη εµπρός εις τα µάτια των ένας ίππος, επάνω εις την ωραιοτάτην και πλουσίως
κεκοσµηµένην σαγήν του οποίου εκάθητο ένας φοβερός ιππευς. Ο ίππος αυτός ωρµούσε εναντίον του Ηλιοδώρου και τον
συνεκλόνιζε µε τους δύο εµπροσθίους πόδας του. Ο δε ιππεύς, που εκάθητο επάνω εις αυτόν, εφαίνετο να έχη χρυσήν
πανοπλίαν.
Β Μακ. 3,26  έτεροι δε δύο προεφάνησαν αυτώ νεανίαι τή ρώµη µέν εκπρεπείς, κάλλιστοι δε τή δόξη, διαπρεπείς δε την
περιβολήν, οί και παραστάντες εξ εκατέρου µέρους εµαστίγουν αυτόν αδιαλείπτως, πολλάς επιριπτούντες αυτώ πληγάς.
Β Μακ. 3,26  Συγχρόνως δε παρουσιάσθησαν εµπρός εις τον Ηλιόδωρον δύο νέοι µε ακατανίκητον δύναµιν, ωραιότατοι
κατά την εµφάνισιν, ενδεδυµένοι µεγαλοπρεπή απαστράπτουσαν στολήν, οι οποίοι εστάθησαν εκατέρωθεν από τον
Ηλιόδωρον, τον εµαστίγωναν συνεχώς και του επροξένησαν πολλάς πληγάς.
Β Μακ. 3,27  άφνω δε πεσόντα προς την γήν και πολλώ σκότει περιχυθέντα συναρπάσαντες και εις φορείον ενθέντες
Β Μακ. 3,27  Ο Ηλιόδωρος έπεσεν έξαφνα κάτω εις την γην βυθισθείς εις πολύ σκοτάδι. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του
τον ήρπασαν και τον έθεσαν εις ένα φορείον.
Β Μακ. 3,28  τον άρτι µετά πολλής παραδροµής και πάσης δορυφορίας εις το προειρηµένον εισελθόντα γαζοφυλάκιον
έφερον αβοήθητον εαυτώ καθεστώτα, φανερώς την τού Θεού δυναστείαν επεγνωκότες.
Β Μακ. 3,28  Και έτσι τον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος προ ολίγου είχεν εισέλθει στο προειρηµένον θησαυροφυλάκιον του
ναού περιστοιχιζόµενος από συνοδούς και από άνδρας οπλισµένους, τον µετέφεραν τώρα εις τέτοιαν κατάστασιν, ώστε να
του είναι αδύνατον να βοηθήση τον εαυτόν του. Ετσι δε αυτός και οι περί αυτόν εγνώρισαν κατά ένα τρόπον ολοφάνερον
την δύναµιν του Θεού.
Β Μακ. 3,29  και ο µέν διά την θείαν ενέργειαν άφωνος και πάσης εστερηµένος ελπίδος και σωτηρίας έριπτο,
Β Μακ. 3,29  Και ο µεν Ηλιόδωρος χάρις εις την θαυµατουργικήν θείαν αυτήν ενέργειαν κατέκειτο άφωνος, χωρίς καµµίαν
ελπίδα σωτηρίας.
Β Μακ. 3,30  οι δε τον Κύριον ευλόγουν τον παραδοξάζοντα τον εαυτού τόπον, και το µικρώ πρότερον δέους και ταραχής
γέµον ιερόν τού παντοκράτορος επιφανέντος Κυρίου χαράς και ευφροσύνης επεπλήρωτο.
Β Μακ. 3,30  Οι δε Ιουδαίοι υµνολογούσαν τον Κυριον, ο οποίος είχε δοξάσει τον ιερόν τόπον. Και ο ιερός ναός, ο οποίος προ
ολίγου ήτο γεµάτος φόβον και ταραχήν, µε την θαυµατουργικήν εµφάνισιν του παντοδυνάµου Κυρίου εγέµισε χαράν και
ευφροσύνην.
Β Μακ. 3,31  ταχύ δε τινες των τού Ηλιοδώρου συνήθων ηξίουν τον Ονίαν επικαλέσασθαι τον Ύψιστον και το ζήν
χαρίσασθαι τώ παντελώς εν εσχάτη πνοή κειµένω.
Β Μακ. 3,31   Αµέσως δε µερικοί από την συνοδείαν του Ηλιοδώρου παρεκάλεσαν θερµώς τον Ονίαν να προσευχηθή προς
τον Υψιστον να χαρίση την ζωήν στον πνέοντα τα λοίσθια Ηλιόδωρον.
Β Μακ. 3,32  ύποπτος δε γενόµενος ο αρχιερεύς, µήποτε διάληψιν ο βασιλεύς σχή κακουργίαν τινά περί τον Ηλιόδωρον υπό
των Ιουδαίων συντετελέσθαι, προσήγαγε θυσίαν υπέρ της τού ανδρός σωτηρίας.
Β Μακ. 3,32  Ο αρχιερεύς, επειδή υπωπτεύθη, µήπως τυχόν ο βασιλεύς νοµίση ότι έγινε κανένα έγκληµα εναντίον του
Ηλιοδώρου υπό των Ιουδαίων, προσέφερε θυσίαν δια την σωτηρίαν του ανθρώπου εκείνου.
Β Μακ. 3,33  ποιουµένου δε τού αρχιερέως τον ιλασµόν, οι αυτοί νεανίαι πάλιν ενεφάνησαν τώ Ηλιοδώρω εν ταίς αυταίς
εσθήσεσιν εστολισµένοι και στάντες είπον· πολλάς τώ Ονία τώ αρχιερεί χάριτας έχε, διά γάρ αυτόν σοι κεχάρισται το ζήν ο
Κύριος·
Β Μακ. 3,33  Καθ' ον δε χρόνον ο αρχιερεύς προσέφερε την εξιλαστήριον θυσίαν, παρουσιάσθησαν στον Ηλιόδωρον οι ίδιοι
νεανίαι στολισµένοι µε τας ιδίας λαµπράς στολάς και όρθιοι κοντά του του είπαν· “να ευχαριστής τον αρχιερέα, διότι χάριν
αυτού ο Θεός σου εχάρισε την ζωήν.
Β Μακ. 3,34  σύ δε υπ αυτού µεµαστιγωµένος διάγγελλε πάσι το µεγαλείον τού Θεού κράτος. ταύτα δε ειπόντες αφανείς
εγένοντο.
Β Μακ. 3,34  Συ δε, ο οποίος δια την ασέβειάν σου εµαστιγώθης από τον Θεόν, να διακηρύξης εις όλους την ακατανίκητον
δύναµιν του Θεού”. Αυτά δε αφού είπαν οι νεανίαι εξηφανίσθησαν.
Β Μακ. 3,35  ο δε Ηλιόδωρος θυσίαν ανενέγκας τώ Κυρίω και ευχάς µεγίστας ευξάµενος τώ το ζήν περιποιήσαντι και τον
Ονίαν αποδεξάµενος, ανεστρατοπέδευσε προς τον βασιλέα.
Β Μακ. 3,35  Ο Ηλιόδωρος προσέφερε τότε θυσίαν προς τον Θεόν, έκαµε µεγάλα τάµατα στον Θεόν, ο οποίος του εχάρισε
την ζωήν, εχαιρέτησε φιλικώτατα τον Ονίαν και επανήλθε µε τους στρατιώτας του προς τον βασιλέα.
Β Μακ. 3,36  εξεµαρτύρει δε πάσιν άπερ ήν υπ όψιν τεθεαµένος έργα τού µεγίστου Θεού.



Β Μακ. 3,36  Διεκήρηττε δε και διεβεβαίωνε εις όλους τα έργα του µεγίστου Θεού, τα οποία ε*χεν ίδει µε τα ίδια του τα µάτια.
Β Μακ. 3,37  τού δε βασιλέως επερωτήσαντος τον Ηλιόδωρον ποίός τις είη επιτήδειος έτι άπαξ διαπεµφθήναι εις
Ιεροσόλυµα, έφησεν·
Β Μακ. 3,37  Οταν δε βασιλεύς ηρώτησε τον Ηλιόδωρον ποιός τάχα είναι ικανός, δια να τον στείλη ακόµη µίαν φοράν εις
την Ιερουσαλήµ, ο Ηλιόδωρος απήντησεν·
Β Μακ. 3,38  εί τινα έχεις πολέµιον ή πραγµάτων επίβουλον, πέµψον αυτόν εκεί, και µεµαστιγωµένον αυτόν προσδέξη, εάν
περ και διασωθείη, διά το περί τον τόπον αληθώς είναί τινα Θεού δύναµιν·
Β Μακ. 3,38  “εάν έχεις κανένα εχθρόν η κανένα επίβουλον άνθρωπον, στείλε τον εκεί και θα τον δεχθής µαστιγωµένον, εάν
βέβαια κατωρθώση και διασωθή. Διότι γύρω από τον ιερόν εκείνον τόπον υπάρχει η δύναµις του Θεού.
Β Μακ. 3,39  αυτός γάρ ο την κατοικίαν επουράνιον έχων, επόπτης εστί και βοηθός εκείνου τού τόπου και τους
παραγινοµένους επί κακώσει τύπτων απόλλυσι.
Β Μακ. 3,39  Διότι ο Θεός, ο οποίος ως οίκον του έχει τον ουρανόν, επιβλέπει και προστατεύει τον τόπον εκείνον. Εκείνους δε
που θα πλησιάσουν τον τόπον µε ασεβείς και κακάς διαθέσεις, τους κτυπά και τους θανατώνει”.
Β Μακ. 3,40  και τα µέν κατά Ηλιόδωρον και την τού γαζοφυλακίου τήρησιν ούτως εχώρησεν.
Β Μακ. 3,40  Ετσι εξελίχθησαν τα γεγονότα, τα αφορώντα τον Ηλιόδωρον και την διατήρησιν του γαζοφυλακίου του ναού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Μακ. 4,1  Ο δε προειρηµένος Σίµων, ο των χρηµάτων και της πατρίδος ενδείκτης γεγονώς, εκακολόγει τον Ονίαν, ως
αυτός τε είη τον Ηλιόδωρον επισεσεικώς και των κακών δηµιουργός καθεστηκώς,
Β Μακ. 4,1     Ο προαναφερθείς Σιµων, ο προδότης των ιερών χρηµάτων και της πατρίδος του, εσυκοφαντούσε τον Ονίαν,
ότι τάχα αυτός είχε συγκλονίσει τον Ηλιόδωρον και υπηρξεν ο δηµιουργός όλων αυτών των κακών .
Β Μακ. 4,2  και τον ευεργέτην της πόλεως και τον κηδεµόνα των οµοεθνών και ζηλωτήν των νόµων επίβουλον των
πραγµάτων ετόλµα λέγειν.
Β Μακ. 4,2    Ετσι δε τον ευεργέτην της πόλεως, τον προστάτην όλων των οµοεθνών του Ιουδαίων, τον ζηλωτήν των θείων
νόµων, ετολµούσε να τον κατηγορή ως επίβουλον και εχθρόν του έθνους .
Β Μακ. 4,3  της δε έχθρας επί τοσούτον προβαινούσης, ώστε και διά τινος των υπό τού Σίµωνος δεδοκιµασµένων φόνους
συντελείσθαι,
Β Μακ. 4,3    Η έχθρα αυτή του Σιµωνος επροχώρησε µέχρι τοιούτου σηµείου, ώστε από κάποιον εκ των οπαδών του
Σιµωνος να διαπραχθούν και φόνοι.
Β Μακ. 4,4  συνορών ο Ονίας το χαλεπόν της φιλονεικίας και Απολλώνιον τον Μενεσθέως τον Κοίλης Συρίας και Φοινίκης
στρατηγόν συναύξοντα την κακίαν τού Σίµωνος,
Β Μακ. 4,4    Ο Ονίας βλέπων τότε πόσον επιβλαβής ήτο η φιλονεικία αυτή του Σιµωνος, και ότι ο Απολλώνιος, ο υιός του
Μενεσθέως, στρατηγός της Κοίλης Συρίας και Φοινίκης, ενίσχυε την κακίαν αυτήν του Σιµωνος,
Β Μακ. 4,5  προς τον βασιλέα διεκοµίσθη ου γινόµενος των πολιτών κατήγορος, το δε συµφέρον κοινή και κατ ιδίαν παντί
τώ πλήθει σκοπών·
Β Μακ. 4,5    ήλθε προς τον βασιλέα, όχι δια να κατηγορήση τους συµπολίτας του, αλλά µε τον σκοπόν να φροντίση δια το
κοινόν συµφέρον και δια το συµφέρον ενός εκάστου από τον λαόν.
Β Μακ. 4,6  εώρα γάρ άνευ βασιλικής προνοίας αδύνατον είναι τυχείν ειρήνης έτι τα πράγµατα και τον Σίµωνα παύλαν ου
ληψόµενον της ανοίας.
Β Μακ. 4,6    Διότι έβλεπεν, ότι χωρίς την επέµβασιν του βασιλέως ήτο αδύνατον να ειρηνεύσουν τα πράγµατα, και ότι ο
Σιµων δεν θα εσταµατούσε την παράφρονα κακότητά του.
Β Μακ. 4,7  Μεταλλάξαντος δε τον βίον Σελεύκου και παραλαβόντος την βασιλείαν Αντιόχου τού προσαγορευθέντος
Επιφανούς, υπενόθευσεν Ιάσων ο αδελφός Ονίου την αρχιερωσύνην,
Β Μακ. 4,7    Αλλά, όταν απέθανεν ο Σέλευκος και παρέλαβε την βασιλείαν ο Αντίοχος ο επονοµασθείς Επιφανής , ο Ιάσων ο
αδελφός του Ονίου ηθέλησε να αρπάση µε παράνοµα µέσα την αρχιερωσύνην.
Β Μακ. 4,8  επαγγειλάµενος τώ βασιλεί δι εντεύξεως αργυρίου τάλαντα εξήκοντα προς τοίς τριακοσίοις και προσόδου τινός
άλλης τάλαντα ογδοήκοντα.
Β Μακ. 4,8    Εις µίαν προς τον σκοπόν τούτον συνάντησίν του µε τον βασιλέα ο Ιάσων υπεσχεθη εις αυτόν να του δώση
τριακόσια εξήκοντα τάλαντα αργυρίου και αλλά ογδοήκοντα τάλαντα από άλλην τινά πρόσοδον.
Β Μακ. 4,9  προς δε τούτοις υπισχνείτο και έτερα διαγράψαι πεντήκοντα προς τοίς εκατόν, εάν συγχωρηθή διά της εξουσίας
αυτού γυµνάσιον και εφηβείον αυτώ συστήσασθαι και τους εν Ιεροσολύµοις Αντιοχείς αναγράψαι.
Β Μακ. 4,9    Επί πλέον δε υπεσχεθη γραπτώς να δώση και άλλα εκατόν πεντήκοντα τάλαντα, εάν του δοθή το δικαίωµα να
εγκαταστήση µε ιδικήν του εξουσίαν γυµναστήριον και εφηβεον εις την Ιερουσαλήµ και να εγγράψη τους κατοίκους της
Ιερουσαλήµ ως πολίτας της Αντιοχείας.
Β Μακ. 4,10  επινεύσαντος δε τού βασιλέως και της αρχής κρατήσας, ευθέως επί τον Ελληνικόν χαρακτήρα τους οµοφύλους
µετήγε
Β Μακ. 4,10  Ο βασιλεύς συγκατετέθη εις όλας αυτάς τας προτάσεις. Ο Ιάσων έγινε κύριος πλέον της εξουσίας και ήρχισεν
αµέσως να εισάγη τα ελληνικά ήθη και έθιµα στους οµοεονείς του Ιουδαίους.
Β Μακ. 4,11  και τα κείµενα τοίς Ιουδαίοις φιλάνθρωπα βασιλικά διά Ιωάννου τού πατρός Ευπολέµου, τού ποιησαµένου την
πρεσβείαν υπέρ φιλίας και συµµαχίας προς τους ωµαίους, παρώσατο. και τας µέν νοµίµους καταλύων πολιτείας,
παρανόµους εθισµούς εκαίνιζεν·
Β Μακ. 4,11   Ηκύρωσε την ατέλειαν, την οποίαν οι βασιλείς από φιλάνθρωπα αισθήµατα είχον παραχωρήσει στους
Ιουδαίους µε τας ενεργείας Ιωάννου του πατρός του Ευπολέµου , ο οποίος είχεν αποσταλή ως πρεσβευτής δια την σύναψιν
συµµαχίας µε τους Ρωµαίους. Ο Ιάσων, κατέλυε τους καθιερωµένους νόµους της πολιτείας και εισήγε νέας συνηθείας
αντιθέτους προς τον νόµον του Θεού.
Β Μακ. 4,12 ασµένως γάρ υπ αυτήν την ακρόπολιν γυµνάσιον καθίδρυσε και τους κρατίστους των εφήβων υποτάσσων υπό
πέτασον ήγεν.



Β Μακ. 4,12  Διότι αδιαφορών δια την Ιεροσυλίαν µε πολλήν ευχαρίστησιν και προθυµίαν εφρόντισε να κτισθή εις τας
υπώρειας της ακροπόλεως γυµναστήριον δια τους ευγενούς καταγωγής Ιουδαίους νέους, τους οποίους και ηνάγκαζε να
φορούν ειδωλολατρικόν πίλον.
Β Μακ. 4,13  ήν δ ούτως ακµή τις Ελληνισµού και πρόσβασις αλλοφυλισµού διά την τού ασεβούς και ουκ αρχιερέως
Ιάσωνος υπερβάλλουσαν αναγνείαν,
Β Μακ. 4,13   Ητο δε τόσον µεγάλη η ακµή του εξελληνισµού, της ειδωλολατρικής εκτροπής και η φορά προς τας συνηθείας
των αλλοφύλων εξ αιτίας της µεγάλης διαφθοράς του ασεβούς Ιάσωνος, ο οποίος δεν ήτο αρχιερεύς,
Β Μακ. 4,14  ώστε µηκέτι περί τας τού θυσιαστηρίου λειτουργίας προθύµους είναι τους ιερείς, αλλά τού µέν ναού
καταφρονούντες και των θυσιών αµελούντες έσπευδον µετέχειν της εν παλαίστρα παρανόµου χορηγίας µετά την τού
δίσκου πρόκλησιν,
Β Μακ. 4,14  ώστε και οι ιερείς δεν εδείκνυον κανένα πλέον ζήλον δια την υπηρεσίαν του θυσιαστηρίου. Αλλά
καταφρονούσαν τον ναόν και παραµελούσαν τας ιεράς θυσίας και έσπευδαν να λάβουν µέρος εις τα εν τη παλαίστρα
αγωνίσµατα, τα απαγορευοµένα από τον νόµον του Θεού, αµέσως µόλις εσήµαινεν ο δίσκος το προσκλητήριον.
Β Μακ. 4,15  και τας µέν πατρώους τιµάς εν ουδενί τιθέµενοι, τας δε Ελληνικάς δόξας καλλίστας ηγούµενοι.
Β Μακ. 4,15   Και τους µεν πατροπαραδότους τιµίους νόµους εις ουδέν υπελόγιζαν, τας δε ελληνικάς αντιλήψεις και
συνήθειας αρίστας εθεωρούσαν.
Β Μακ. 4,16  ών χάριν περιέσχεν αυτούς χαλεπή περίστασις, και ών εζήλουν τας αγωγάς και καθάπαν ήθελον
εξοµοιούσθαι, τούτους πολεµίους και τιµωρητάς έσχον·
Β Μακ. 4,16  Εξ αιτίας των εκτροπών των αυτών περιεκύκλωσαν και κατέλαβαν αυτούς οδυνηραί συµφοραί, και εκείνους,
των οποίων εθαύµαζαν την ζωήν και πολιτείαν και προς τους οποίους ήθελον εξ ολοκλήρου να εξοµοιωθούν , τους είχαν
τώρα εχθρούς και τιµωρούς.
Β Μακ. 4,17  ασεβείν γάρ εις τους θείους νόµους ου ράδιον, αλλά ταύτα ο ακόλουθος καιρός δηλώσει.
Β Μακ. 4,17   Διότι δεν είναι δυνατόν, να καταπατή κανείς ασεβώς τους θείους νόµους ατιµωρητί. Αλλά αυτό θα το
αποδείξουν αι περιστάσεις, αι οποίαι θα ακολουθήσουν.
Β Μακ. 4,18  αγοµένου δε πενταετηρικού αγώνος εν Τύρω και τού βασιλέως παρόντος,
Β Μακ. 4,18  Καθ' ον χρόνον οι Συροι εώρταζον τον ανά πενταετίαν αγώνα εν Τυρω και παρίστατο και ο βασιλεύς,
Β Μακ. 4,19  απέστειλεν Ιάσων ο µιαρός θεωρούς από Ιεροσολύµων Αντιοχείς όντας παρακοµίζοντας αργυρίου δραχµάς
τριακοσίας εις την τού Ηρακλέους θυσίαν, ας και ηξίωσαν οι παρακοµίσαντες µη χρήσθαι προς θυσίαν διά το µη
καθήκειν, εις ετέραν δε καταθέσθαι δαπάνην.
Β Μακ. 4,19  ο µιαρός αυτός Ιάσων απέστειλε από τα Ιεροσόλυµα θεατάς πολίτας της Αντιοχείας, δια να παρακολουθήσουν
την εορτήν. Αυτοί έφεραν µαζή των και τριακοσίας αργυράς δραχµάς, προοριζοµένας δια την θυσίαν προς τον Ηρακλήν.
Εζήτησαν όµως οι φέροντες αυτά να µη χρησιµοποιηθούν δια την θυσίαν του Ηρακλέους, διότι δεν ήτο πρέπον αλλά να
διατεθούν εις άλλας δαπάνας.
Β Μακ. 4,20  έπεσεν ούν ταύτα διά µέν τον αποστείλαντα εις την τού Ηρακλέους θυσίαν, ένεκεν δε των παρακοµιζόντων εις
τας των τριήρων κατασκευάς.
Β Μακ. 4,20  Ετσι αι τριακόσιαι δραχµαί, αι οποίαι υπό του Ιάσωνος που τας απέστειλε προωρίζοντο δια την θυσίαν προς
τιµήν του Ηρακλέους, εχρησιµοποιήθησαν από εκείνους που τας έφεραν σύµφωνα µε την επιθυµίαν των δια την
κατασκευήν πολεµικών πλοίων.
Β Μακ. 4,21  αποσταλέντος δε εις Αίγυπτον Απολλωνίου τού Μενεσθέως διά τα πρωτοκλίσια Πτολεµαίου τού Φιλοµήτορος
Βασιλέως, µεταλαβών Αντίοχος αλλότριον αυτόν των αυτών γεγονέναι πραγµάτων, της καθ αυτόν ασφαλείας εφρόντιζεν·
όθεν εις Ιόππην παραγενόµενος κατήντησεν εις Ιεροσόλυµα.
Β Μακ. 4,21  Οταν δε ο υιός του Μενεσθέως ο Απολλώνιος είχεν αποσταλή εις την Αίγυπτον, δια να παραστή εις την
ενθρόνισιν του βασιλέως Πτολεµαίου του Φιλοµήτορος, ο Αντίοχος πληροφορηθείς ότι ο βασιλεύς αυτός δεν επεδοκίµαζε
τας πράξστου, εφρόντισε να είναι ασφαλής απέναντί του. Οθεν µετέβη εις την Ιόππην και κατόπιν έφθασεν εις την
Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 4,22  µεγαλοπρεπώς δε υπό τού Ιάσωνος και της πόλεως παραδεχθείς, µετά δαδουχίας και βοών εισπεπόρευται, είθ
ούτως εις την Φοινίκην κατεστρατοπέδευσε.
Β Μακ. 4,22  Εκεί δε έγινε δεκτός µε κάθε µεγαλοπρέπειαν από τον Ιάσωνα και τους κατοίκους της πόλεως, εισήλθεν εις την
πόλιν µε λαµπαδηφορίας και ζητωκραυγάς των πολιτών. Κατόπιν ήλθε και εστρατοπέδευσεν εις την Φοινίκην.
Β Μακ. 4,23  µετά δε τριετή χρόνον απέστειλεν Ιάσων Μενέλαον, τον τού προσηµαινοµένου Σίµωνος αδελφόν,
παρακοµίζοντα τα χρήµατα τώ βασιλεί και περί πραγµάτων αναγκαίων υποµνηµατισµούς τελέσοντα.
Β Μακ. 4,23  Μετά πάροδον τριών ετών ο Ιάσων έστειλε τον Μενέλαον, αδελφόν του προµνηµονευθέντος Σιµωνος, δια να
φέρη στον βασιλέα τα χρήµατα και να εκθέση προς αυτόν την ανάγκην εκτελέσεως επειγόντων έργων.
Β Μακ. 4,24  ο δε συσταθείς τώ βασιλεί και δοξάσας αυτόν τώ προσώπω της εξουσίας, εις εαυτόν κατήντησε την
αρχιερωσύνην, υπερβαλών τον Ιάσωνα τάλαντα αργυρίου τριακόσια.
Β Μακ. 4,24  Ο Μενέλαος δεόντως συνεστήθη στον βασιλέα και παρουσίασε τον εαυτόν του ως πρόσωπον µεγάλης αξίας,
έτσι δε επέτυχε δια τον εαυτόν του την αρχιερωσύνην, αφού έδωσε τριάκοντα αργυρά τάλαντα περισσότερα από εκείνα τα
οποία είχε προσφέρει ο Ιάσων.
Β Μακ. 4,25  λαβών δε τας βασιλικάς εντολάς παρεγένετο, της µέν αρχιερωσύνης ουδέν άξιον φέρων, θυµούς δε ωµού
τυράννου και θηρός βαρβάρου οργάς έχων.
Β Μακ. 4,25  Ετσι δε επήρεν αυτός από τον βασιλέα την εντολήν δια την ανάληψιν της αρχιερωσύνης και ήλθεν εις την
Ιερουσαλήµ, χωρίς τίποτε το άξιον της αρχιερωσύνης να έχη, έφερεν όµως εις την καρδίαν του θυµόν σκληρού τυράννου
και οργήν αγρίου θηρίου.
Β Μακ. 4,26  και ο µέν Ιάσων ο τον ίδιον αδελφόν υπονοθεύσας, υπονοθευθείς υφ ετέρου, φυγάς εις την Αµµανίτιν χώραν
συνήλαστο.
Β Μακ. 4,26  Και ο µεν Ιάσων, ο οποίος προηγουµένως είχεν εξαπατήσει τον αδελφόν του, τώρα δε εξηπατήθη από άλλον,
κατέφυγε πρόσφυξ εις την χώραν των Αµµανιτών.



Β Μακ. 4,27  ο δε Μενέλαος της µέν αρχής εκράτει, των δε επηγγελµένων τώ βασιλεί χρηµάτων ουδέν ευτάκνει· ποιουµένου
δε την απαίτησιν Σωστράτου τού της ακροπόλεως επάρχου,
Β Μακ. 4,27  Ο δε Μενέλαος επέτυχε να πάρη εις τα χέρια του την εξουσίαν. Αλλά δεν κατέβαλε τίποτε από τα χρήµατα, τα
οποία είχεν υποσχεθή στον βασιλέα. Ο Σωστρατος όµως, ο διοικητής της ακροπόλεως Ιερουσαλήµ, υπενθύµιζεν στον
Μενέλαον και απαιτούσε την καταβολήν των χρηµάτων,
Β Μακ. 4,28  προς τούτον γάρ ήν η των φόρων πράξις, δι ήν αιτίαν οι δύο υπό τού βασιλέως προσεκλήθησαν,
Β Μακ. 4,28  διότι εις αυτόν είχεν ανατεθή η είσπραξις των φόρων. Δια τούτο εκλήθησαν και οι δυο ενώπιον του βασιλέως.
Β Μακ. 4,29  και ο µέν Μενέλαος απέλιπε της αρχιερωσύνης διάδοχον Λυσίµαχον τον εαυτού αδελφόν, Σώστρατος δε
Κράτητα τον επί των Κυπρίων.
Β Μακ. 4,29  Ο Μενέλαος αφήκεν ως αντικαταστάτην του εις την αρχιερωσύνην τον αδελφόν του Λυσίµαχον, ο δε
Σωστρατος ως αντικαταστάτην του εις την διοίκησιν της ακροπόλεως τον Κράτητα διοικητήν των Κυπρίων.
Β Μακ. 4,30  τοιούτων δε συνεστηκότων, συνέβη Ταρσείς και Μαλλώτας στασιάζειν διά το Αντιοχίδι τή παλλακή τού
βασιλέως εν δωρεά δεδόσθαι.
Β Μακ. 4,30  Ενώ αυτά συνέβαιναν, οι κάτοικοι της Ταρσού και της Μαλλώτας επανεστάτησαν, διότι αι δύο αυταί πόλεις
είχαν δοθή από τον βασιλέα ως δώρον εις την Αντιοχίδα την παλλακήν του.
Β Μακ. 4,31  θάττον ούν ο βασιλεύς ήκε καταστείλε τα πράγµατα, καταλιπών τον διαδεχόµενον Ανδρόνικον των εν
αξιώµατι κειµένων.
Β Μακ. 4,31   Ο βασιλεύς επήλθε ταχέως, δια να καταστείλη την επανάστασιν και αφήκεν ως αντικαταστάτην του τον
Ανδρόνικον, ένα από τους επισήµους αξιωµατούχους του.
Β Μακ. 4,32  νοµίσας δε ο Μενέλαος ειληφέναι καιρόν ευφυή, χρυσώµατά τινα των τού ιερού νοσφισάµενος εχαρίσατο τώ
Ανδρονίκω και έτερα ετύγχανε πεπρακώς είς τε Τύρον και τας κύκλω πόλεις.
Β Μακ. 4,32  Ο Μενέλαος ενόµισεν ότι είναι πρόσφορος η περίστασις δια την υπόθεσίν του και αφήρεσεν από τον ναόν
µερικά χρυσά δοχεία, και ένα µέρος έδωκεν στον Ανδρόνικον, τα δε άλλα επώλησε εις την Τυρον και εις τας γύρω από
αυτήν πόλεις.
Β Μακ. 4,33  ά και σαφώς επεγνωκώς ο Ονίας, παρήλεγχεν αποκεχωρηκώς εις άσυλον τόπον επί Δάφνης της προς
Αντιόχειαν κειµένης.
Β Μακ. 4,33  Ο Ονίας, όταν έµαθε σαφώς την νέαν αυτήν ιεροσυλίαν του Μενελάου, τον επέπληξε δριµύτατα, αφού
προηγουµένως είχε καταφύγει εις ασφαλή απαραβίαστον ιερόν τόπον, εις την Δαφνην, η οποία ευρίσκετο πλησίον της
Αντιοχείας.
Β Μακ. 4,34  όθεν ο Μενέλαος λαβών ιδία τον Ανδρόνικον, παρεκάλει χειρώσασθαι τον Ονίαν. ο δε παραγενόµενος επί τον
Ονίαν και πεισθείς επί δόλω και δεξιάς µεθ όρκων δούς, καίπερ εν υποψία κείµενος, έπεισεν εκ τού ασύλου προελθείν, ον
και παραχρήµα παρέκλεισεν ουκ αιδεσθείς το δίκαιον.
Β Μακ. 4,34  Δια τούτο την ασφάλειάν του επιδιώκων και ο Μενέλαος επέτυχε να κερδίση υπέρ εαυτού τον Ανδρόνικον, τον
οποίον και παρεκάλει να φονεύση τον Ονίαν. Ο Ανδρόνικος ήλθεν εις την Δαφνην πλησίον του Ονίου. Επείσθη να επιδιώξη
την επιτυχίαν του σκοπού του µε τρόπον δόλιον. Ετεινε λοιπόν προς αυτόν την δεξιάν και του ωρκίσθη φιλίαν. Ο
Ανδρόνικος, αν και είχε πεισθή δια την αθωότητα του Ονίου, τον έπεισε να εξέλθη από τον απαραβίαστον ιερόν τόπον.
Αµέσως δε και τον εφόνευσε και κατεπάτησεν έτσι κάθε θείον και ανθρώπινον δίκαιον.
Β Μακ. 4,35  δι ήν αιτίαν ου µόνον Ιουδαίοι, πολλοί δε και των άλλων εθνών εδείναζον και εδυσφόρουν επί τώ τού ανδρός
αδίκω φόνω.
Β Μακ. 4,35  Δια την δολίαν εγκληµατικήν αυτήν πράξιν όχι µόνον οι Ιουδαίοι αλλά και πολλοί από τους εθνικούς
ηγανάκτησαν και εδυσφόρησαν δια τον άδικον θάνατον του ανδρός.
Β Μακ. 4,36  τού δε βασιλέως επανελθόντος από των κατά Κιλικίαν τόπων, ενετύγχανον οι κατά πόλιν Ιουδαίοι,
συµµισοπονηρούντων και των Ελλήνων υπέρ τού παρά λόγον τον Ονίαν απεκτάνθαι.
Β Μακ. 4,36  Οταν δε ο βασιλεύς επέστρεψεν από τους τόπους της Κιλικίας, οι Ιουδαίοι της Αντιοχείας και άλλοι από τους
ειδωλολατρικούς λαούς, οι οποίοι εµισούσαν το κακόν, παρουσιάσθησαν στον βασιλέα και εζήτουν εκδίκησιν δια τον
αδίκως φονευθέντα Ονίαν.
Β Μακ. 4,37  ψυχικώς ούν ο Αντίοχος επιλυπηθείς και τραπείς εις έλεον και δακρύσας διά την τού µετηλλαχότος
σωφροσύνην και πολλήν ευταξίαν
Β Μακ. 4,37  Ο Αντίοχος κατεθλίβη βαθύτατα, ησθάνθη συµπόνοιαν και έκλαυσε δια τον φόνον του σώφρονος και εναρέτου
Ονίου.
Β Μακ. 4,38  και πυρωθείς τοίς θυµοίς, παραχρήµα την τού Ανδρονίκου πορφύραν περιελόµενος και τους χιτώνας
περιρήξας, περιαγαγών καθ όλην την πόλιν, επ αυτό τον τόπον, ούπερ εις τον Ονίαν ησέβησεν, εκεί τον µιαιφόνον
απεκόσµησε, τού Κυρίου την αξία αυτώ κόλασιν αποδόντος.
Β Μακ. 4,38  Αναψε από τον θυµόν του, διέταξε και αφήρεσαν αµέσως την βασιλικήν πορφύραν από τον Ανδρόνικον, του
έσχισαν τα ενδύµατά του και τον περιέφεραν καθ' όλην την πόλιν. Επειτα δε στον τόπον εκείνον, όπου είχε διαπράξει την
µεγάλην ασέβειαν εναντίον του Ονίου, εκεί τον ασεβή αυτόν καθήρεσεν από κάθε αξίωµα και τον εφόνευσεν. Ετσι δε ο
Κυριος ανταπέδωκεν εις αυτόν την πρέπουσαν τιµωρίαν.
Β Μακ. 4,39  γενοµένων δε πολλών ιεροσυλυµάτων κατά την πόλιν υπό τού Λυσιµάχου µετά της Μενελάου γνώµης και
διαδοθείσης έξω της φήµης, επισυνήχθη το πλήθος επί τον Λυσίµαχον, χρυσωµάτων ήδη πολλών διενηνεγµένων.
Β Μακ. 4,39  Επειδή πάρα πολλά ιερά αντικείµενα είχον συληθή και επωλούντο εις την πόλιν της Αντιοχείας από τον
Λυσίµαχον, σύµφωνα και µε την θέλησιν του Μενελάου, το πλήθος εξηγέρθη σύσσωµον εναντίον του Λυσιµάχου, διότι
πολλά ιερά χρυσά δοχεία είχαν διασκορπισθή εις την πόλιν.
Β Μακ. 4,40  επεγειροµένων δε των όχλων και ταίς οργαίς διεµπιπλαµένων, καθοπλίσας ο Λυσίµαχος προς τρισχιλίους,
κατήρξατο χειρών αδίκων, προηγησαµένου τινός τυράννου προβεβηκότος την ηλικίαν, ουδέν δε ήττον και την άνοιαν.
Β Μακ. 4,40  Ο Λυσίµαχος, όταν είδε να εξεγείρωνται οι όχλοι εναντίον του και τα πνεύµατα του λαού να είναι εξωργισµένα,
ώπλισε τρεις χιλιάδας άνδρας και ήρχισε να βιαιοπραγή εναντίον του λαού, έχων προπορευόµενον κάποιον τύραννον,
προχωρηµένον εις την ηλικίαν όχι δε ολιγώτερον και εις την αφροσύνην.



Β Μακ. 4,41  συνιδόντες δε και την επίθεσιν τού Λυσιµάχου, συναρπάσαντες οι µέν πέτρους, οι δε ξύλων πάχη, τινές δε εκ
της παρακειµένης σποδού δρασσόµενοι, φύρδην ενετίνασσον εις τους περί τον Λυσίµαχον·
Β Μακ. 4,41  Οταν ο λαός είδεν αυτήν την επίθεσιν του Λυσιµάχου, ήρπασαν άλλοι µεν λίθους άλλοι δε χονδρά ξύλα, άλλοι
δε επήραν στάκτην η οποία ευρέθη κάπου εκεί, και έρριπτον αυτά φύρδην µίγδην εναντίον των περί τον Λυσίµαχον
ανδρών.
Β Μακ. 4,42  δι ήν αιτίαν πολλούς µέν αυτών τραυµατίας εποίησαν, τινάς δε και κατέβαλον, πάντας δε εις φυγήν
συνήλασαν, αυτόν δε τον ιερόσυλον παρά το γαζοφυλάκιον εχειρώσαντο.
Β Μακ. 4,42  Με την επίθεσίν των αυτήν οι άνθρωποι του λαού µεγάλον αριθµόν εκ των ανδρών του Λυσιµάχου
ετραυµάτισαν, µερικούς δε και εφόνευσαν, όλους τους άλλους τους έτρεψαν εις φυγήν, αυτόν δε τον ιερόσυλον άνδρα τον
έσφαξαν πλησίον του θησαυροφυλακίου.
Β Μακ. 4,43  περί δε τούτων ενέστη κρίσις προς τον Μενέλαον.
Β Μακ. 4,43  Επειτα δε από τα γεγονότα αυτά, ήρχισε µία δίκη εναντίον του Μενελάου.
Β Μακ. 4,44  καταντήσαντος δε τού βασιλέως εις Τύρον, επ αυτού την δικαιολογίαν εποιήσαντο οι πεµφθέντες άνδρες τρεις
υπό της γερουσίας.
Β Μακ. 4,44  Οταν ο βασιλεύς ήλθεν εις την Τυρον, οι τρεις άνδρες, που είχαν σταλή από την γερουσίαν, εξέθεσαν το δίκαιον
της υποθέσεώς των.
Β Μακ. 4,45  ήδη δε λελειµµένος ο Μενέλαος επηγγείλατο χρήµατα ικανά τώ Πτολεµαίω τώ Δορυµένους προς το πείσαι τον
βασιλέα.
Β Μακ. 4,45  Εν µέσω των δυσκόλων αυτών περιστάσεων ευρισκόµενος ο Μενέλαος υπεσχέθη στον Πτολεµαίον, υιόν του
Δορυµένους, µεγάλο χρηµατικόν ποσόν, δια να µεταπείση και καταστήση τον βασιλέα ευµενή προς αυτόν.
Β Μακ. 4,46  όθεν απολαβών ο Πτολεµαίος είς τι περίστυλον ως αναψύξοντα τον βασιλέα µετέθηκε,
Β Μακ. 4,46  Ο Πτολεµαίος επήρε τον βασιλέα ιδιαιτέρως εις κάποιον περίστυλον µε την πρόθεσιν να τον δροσίση και εκεί
κατώρθωσε να µεταβάλη την απόφασιν αυτού.
Β Μακ. 4,47  και τον µέν της όλης κακίας Μενέλαον απέλυσε των κατηγορηµάτων, τοίς δε ταλαιπώροις, οίτινες, ει και επί
Σκυθών έλεγον, απελύθησαν αν ακατάγνωστοι, τούτοις θάνατον επέκρινε.
Β Μακ. 4,47  Και τον µεν Μενέλαον, τον αίτιον όλης αυτής της συµφοράς, εκήρυξεν αθώον από τας αποδοθείσας εις αυτόν
κατηγορίας, τους δε ταλαιπώρους εκείνους κατεδίκασεν εις θάνατον, οι οποίοι εάν το ζήτηµά των παρουσίαζον και εις
αυτούς ακόµη τους βαρβάρους Σκύθας, θα απελύοντο ως αθώοι.
Β Μακ. 4,48  ταχέως ούν την άδικον ζηµίαν υπέσχον οι υπέρ πόλεως και δήµων και των ιερών σκευών προαγορεύσαντες.
Β Μακ. 4,48  Ετσι δε οι άνδρες, οι οποίοι είχαν αγωνισθή υπέρ της πόλεως, υπέρ του λαού και των ιερών σκευών, υπέστησαν
αµέσως την άδικον αυτήν τιµωρίαν.
Β Μακ. 4,49  δι ήν αιτίαν και Τύριοι µισοπονηρήσαντες τα προς την κηδείαν αυτών µεγαλοπρεπώς εχορήγησαν.
Β Μακ. 4,49  Και αυτοί άκοµα οι κάτοικοι της Τυρου εµίσησαν και απεδοκίµασαν την παράνοµον αυτήν πράξιν του
βασιλέως και εις ένδειξιν της αγανακτήσεώς των εχορήγησαν τα έξοδα δια µεγαλοπρεπή κηδείαν των θυµάτων.
Β Μακ. 4,50  ο δε Μενέλαος διά τας των κρατούντων πλεονεξίας έµενεν επί της αρχής επιφυόµενος τή κακία, µέγας των
πολιτών επίβουλος καθεστώς.
Β Μακ. 4,50  Ο δε Μενέλαος, ικανοποιούσε πάντοτε τας πλεονεξίας των κατεχόντων την εξουσίαν και έµενεν στο αξίωµά
του, ηύξανε κατά την κακίαν και κατέστη µέγας εχθρός και επίβουλος των συµπολιτών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Β Μακ. 5,1  Περί δε τον καιρόν τούτον την δευτέραν έφοδον ο Αντίοχος εις Αίγυπτον εστείλατο .
Β Μακ. 5,1     Κατά την περίοδον αυτήν ο Αντίοχος προπαρεσκεύαζε την δευτέραν έφοδόν του εναντίον της Αιγύπτου.
Β Μακ. 5,2  συνέβη δε καθ όλην την πόλιν σχεδόν εφ ηµέρας τεσσαράκοντα φαίνεσθαι διά τού αέρος τρέχοντας ιππείς
διαχρύσους στολάς έχοντας και λόγχας σπειρηδόν εξωπλισµένους
Β Μακ. 5,2    Συνέβη δε τούτο το παράδοξον τότε. Εις όλην την πόλιν Ιερουσαλήµ επί τεσσαράκοντα σχεδόν ηµέρας
εφαίνοντο να τρέχουν επάνω στον αέρα ιππείς, που είχαν χρυσάς στολάς, και ήσαν ωργανωµένοι σαν εις ρωµαϊκάς
σπείρας και ωπλισµένοι µε λόγχας.
Β Μακ. 5,3  και ίλας ίππων διατεταγµένας και προσβολάς γινοµένας και καταδροµάς εκατέρων και ασπίδων κινήσεις και
καµάκων πλήθη και µαχαιρών σπασµούς και βελών βολάς και χρυσών κόσµων εκλάµψεις και παντοίους θωρακισµούς .
Β Μακ. 5,3     Εφαίνοντο επίσης ίλαι ιππικού παρατεταγµένοι ως προς µάχην, εγίνοντο επιθέσεις και καταδροµαί και από τα
δύο µέρη, κινήσεις ασπίδων, πλήθη από λόγχας, µάχαιραι που ανεσύροντο από τας θήκας των, ρίψεις βελών,
απαστράπτουσαι αναλαµπαί χρυσών οπλών και παντός είδους θώρακες.
Β Μακ. 5,4  διό πάντες ηξίουν επ αγαθώ την επιφάνειαν γενέσθαι.
Β Μακ. 5,4    Ολοι δε ικέτευον τον Θεόν να αποβούν εις αγαθόν της πόλεως αι εµφανίσεις αυταί.
Β Μακ. 5,5  γενοµένης δε λαλιάς ψευδούς ως µετηλλαχότος τον βίον Αντιόχου παραλαβών ο Ιάσων ουκ ελάττους των
χιλίων, αιφνιδίως επί την πόλιν συνετελέσατο επίθεσιν· των δε επί τώ τείχει συνελασθέντων και τέλος ήδη
καταλαµβανοµένης της πόλεως, ο Μενέλαος εις την ακρόπολιν εφυγάδευσεν.
Β Μακ. 5,5     Επειδή τότε διεδόθη και η ψευδής είδησις περί του θανάτου του Αντιόχου , ο Ιάσων παρέλαβεν όχι ολιγωτέρους
από χιλίους άνδρας, ήλθε και επετέθη αιφνιδίως εναντίον της Ιερουσαλήµ. Οι αµυνόµενοι εις τα τείχη απωθήθησαν και η
πόλις επρόκειτο να καταληφθή. Τοτε ο Μενέλαος, δια να σωθή, κατέφυγεν εις την ακρόπολιν.
Β Μακ. 5,6  ο δε Ιάσων εποιείτο σφαγάς των πολιτών των ιδίων αφειδώς, ου συννοών την εις τους συγγενείς ευηµερίαν
δυσηµερίαν είναι την µεγίστην· δοκών δε πολεµίων και ουχ οµοεθνών τρόπαια καταβάλλεσθαι,
Β Μακ. 5,6    Ο Ιάσων, όταν εισήλθεν εις την πόλιν, επεδόθη εις ανηλεείς σφαγάς των συµπολιτών του, µη σκεπτόµενος ότι
µία επιτυχία εις βάρος των συµπολιτών του είναι µεγίστη δυστυχία. Είχε δε την νοσηράν αντίληψιν, ότι επέτυχε τρόπαια
εναντίον εχθρών και όχι εναντίον οµοεθνών!
Β Μακ. 5,7  της µέν αρχής ουκ εκράτησε, το δε τέλος της επιβουλής αισχύνην λαβών, φυγάς πάλιν εις την Αµµανίτιν
απήλθε.



Β Μακ. 5,7     Παρ' όλα όµως αυτά δεν κατώρθωσε να κρατήση την εξουσίαν. Το δε αποτέλεσµα της επιδροµής του ήτο ο
εξευτελισµός του. Και εξόριστος κατέφυγε πάλιν εις την χώραν των Αµµανιτών.
Β Μακ. 5,8  πέρας ούν κακής αναστροφής έτυχεν εγκλεισθείς προς Αρέταν τον των Αράβων τύρανον, πόλιν εκ πόλεως
φεύγων, διωκόµενος υπό πάντων και στυγούµενος ως των νόµων αποστάτης και βδελυσσόµενος ως πατρίδος και πολιτών
δήµιος, εις Αίγυπτον εξεβράσθη.
Β Μακ. 5,8    Το δε τέρµα της εγκληµατικής του ζωής και αναστροφής ήτο τούτο· εκλείσθη από τον Αρέταν, τον βασιλέα
των Αράβων, εις φυλακήν. Εδραπέτευσεν από εκεί και περιεπλανήθη από πόλεως εις πόλιν καταδιωκόµενος υπό πάντων
και µισούµενος ως αποστάτης από τους νόµους του Θεού, βδελυσσόµενος από όλους ως δήµιος της πατρίδος και των
συµπολιτών του, εξεβράσθη εις την Αίγυπτον.
Β Μακ. 5,9  και ο συχνούς της πατρίδος αποξενώσας επί ξένης απώλετο προς Λακεδαιµονίους αναχθείς ως διά την
συγγένειαν τευξόµενος σκέπης.
Β Μακ. 5,9    Και αυτός, ο οποίος πολλούς απεξένωσεν από την πατρίδα των, απωλέσθη εις ξένην χώραν, εις την
Λακεδαίµονα, όπου είχε µεταβή µε την ελπίδα, ότι θα εύρη καταφύγιον στηριζόµενος εις την προς αυτούς συγγένειάν του.
Β Μακ. 5,10  και ο πλήθος ατάφων εκρίψας απένθητος εγενήθη και κηδείας ουδ ηστινοσούν ούτε πατρώου τάφου µετέσχε.
Β Μακ. 5,10   Ετσι δε εκείνος ο οποίος έρριψε κατά γης πλήθος ατάφων ανθρώπων , έµεινεν απένθητος. Κανείς δεν έκαµε δι'
αυτόν ούτε την παραµικροτέραν επικήδειον τελετήν, ούτε και ενεταφιάσθη εις πατρικόν τάφον.
Β Μακ. 5,11  Προσπεσόντων δε τώ βασιλεί περί των γεγονότων διέλαβεν αποστατείν την Ιουδαίαν. όθεν αναζεύξας εξ
Αιγύπτου τεθηριωµένος τή ψυχή, έλαβε την µέν πόλιν δορυάλωτον,
Β Μακ. 5,11   Οταν όµως τα γεγονότα αυτά έπεσαν εις την αντίληψιν του βασιλέως, αυτός επίστευσεν ότι η Ιουδαία είχεν
αποστατήσει. Ανεχώρησε, λοιπόν, αµέσως από την Αίγυπτον θηρίον κατά την καρδίαν και κατόπιν µάχης κατέλαβε την
Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 5,12  και εκέλευσε τοίς στρατιώταις κόπτειν αφειδώς τους εµπίπτοντας και τους εις τας οικίας αναβαίνοντας
κατασφάζειν.
Β Μακ. 5,12   Διέταξε δε τους στρατιώτας του, να κατακάψουν ανηλεως εκείνους, οι οποίοι θα έπιπτον εις τα χέρια των, και
να κατασφάζουν εκείνους που, δια να εύρουν σωτηρίαν, θα ανέβαιναν εις τας στέγας των οικιών.
Β Μακ. 5,13  εγίνοντο δε νέων και πρεσβυτέρων αναιρέσεις, ανδρών τε και γυναικών και τέκνων αφανισµός, παρθένων τε
και νηπίων σφαγαί.
Β Μακ. 5,13   Ετσι δε έγιναν πολυάριθµοι εκτελέσεις νέων και γερόντων, ανδρών και γυναικών. Παιδιά εξηφανίσθησαν,
νήπια και παρθένοι εσφάγησαν.
Β Μακ. 5,14  οκτώ δε µυριάδες εν ταίς πάσαις ηµέραις τρισί κατεφθάρησαν· τέσσαρες µέν εκ χειρών νοµαίς, ουχ ήττον δε
των εσφαγµένων επράθησαν.
Β Μακ. 5,14   Ογδοήκοντα χιλιάδες εις διάστηµα τριών ηµερών εχάθησαν, εκ των οποίων τεσσαράκοντα χιλιάδες
εσφάγησαν και οχι ολιγώτεροι από τους θανατωθέντας επωλήθησαν δούλοι.
Β Μακ. 5,15  και ουκ αρκεσθείς δε τούτοις κατετόλµησεν εις το πάσης της γής αγιώτατον ιερόν εισελθείν, οδηγόν έχων τον
Μενέλαον, τον και των νόµων και της πατρίδος προδότην γεγονότα
Β Μακ. 5,15   Ο βασιλεύς δεν ηρκέσθη εις τας εγκληµατικάς αυτάς πράξεις αλλ' απετόλµησε και να εισέλθη στον ναόν, τον
αγιώτατον αυτόν τόπον όλης της οικουµένης, έχων ως οδηγόν τον Μενέλαον, ο οποίος εγίνετο προδότης των νόµων και
της πατρίδος του.
Β Μακ. 5,16  και ταίς µιαραίς χερσί τα ιερά σκεύη λαµβάνων και τα υπ άλλων βασιλέων ανατεθέντα προς αύξησιν και
δόξαν τού τόπου και τιµήν ταίς βεβήλοις χερσί συσσύρων επεδίδου.
Β Μακ. 5,16   Επαιρνε µε τα µιαρά του χέρια τα ιερά σκεύη, τα οποία από άλλους βασιλείς είχαν αφιερωθή δια το µεγαλείον
και την δόξαν του ιερού τούτου, και αφού τα αποσπούσεν αναιδώς τα παρέδιδεν εις βέβηλα χέρια.
Β Μακ. 5,17  και εµετεωρίζετο την διάνοιαν ο Αντίοχος, ου συνορών ότι διά τας αµαρτίας των την πόλιν οικούντων
απώργισται βραχέως ο Δεσπότης, διό γέγονε περί τον τόπον παρόρασις.
Β Μακ. 5,17   Ο Αντίοχος ηλαζονεύετο εσωτερικώς δια τα εγκληµατικά του αυτά έργα, διότι δεν εννοούσεν ότι εξ αιτίας των
αµαρτιών των κατοίκων της πόλεως είχεν οργισθή ο Κυρίας δια βραχύ χρονικόν διάστηµα και είχεν αποστρέψει το βλέµµα
του και την προστασίαν του από τον ιερόν αυτόν τόπον.
Β Μακ. 5,18  ει δε µη συνέβαινε προσενέχεσθαι πολλοίς αµαρτήµασι, καθάπερ ο Ηλιόδωρος ο πεµφθείς υπό Σελεύκου τού
βασιλέως επί την επίσκεψιν τού γαζοφυλακίου, ούτος προαχθείς παραχρήµα µαστιγωθείς ανετράπη τού θράσους.
Β Μακ. 5,18   Εάν δεν συνέβαινε να είναι αυτοί οι Ισραηλίται ένοχοι πολλών αµαρτηµάτων , θα εµαστιγώνετο και αυτός ο
Αντίοχος, όπως εµαστιγώθη ο Ηλιόδωρος, ο οποίος είχεν αποστολή από τον βασιλέα Σέλευκον, δια να πάρη τα χρήµατα
του θησαυροφυλακίου του ναού, και έτσι θα απετρέπετο από τας θρασείας του πράξεις.
Β Μακ. 5,19  αλλ ου διά τον τόπον το έθνος, αλλά διά το έθνος τον τόπον ο Κύριος εξελέξατο.
Β Μακ. 5,19   Αλλά ο Θεός δεν εξέλεξε τον λαόν του προς χάριν του ιερού τούτου τόπου , αλλά τον ιερόν χώρον πρυς χάριν
του λαού του.
Β Μακ. 5,20  διόπερ και αυτός ο τόπος συµµετασχών των τού έθνους δυσπετηµάτων γενοµένων, ύστερον ευεργετηµάτων
υπό τού Κυρίου εκοινώνησε, και ο καταληφθείς εν τή τού Παντοκράτορος οργή πάλιν εν τή τού µεγάλου Δεσπότου
καταλλαγή µετά πάσης δόξης επανωρθώθη.
Β Μακ. 5,20  Επειδή δε ο τόπος αυτός συµµετέσχε κατά κάποιον τρόπον εις τας ταλαιπωρίας του λαού, ύστερον συµµετέσχε
και εις τας υπό του Κυρίου σταλείσας ευεργεσίας ο τόπος αυτός, ο οποίος εγκατελείφθη λόγω της οργής του παντοδυνάµου
Θεού, πάλιν χάρις εις την συµφιλίωσιν του λαού προς τον Υψιστον επανωρθώθη και αποκατεστάθη µε όλην του την δόξαν.
Β Μακ. 5,21  ο γούν Αντίοχος οκτακόσια προς τοίς χιλίοις απενεγκάµενος εκ τού ιερού τάλαντα θάττον εις Αντιόχειαν
εχωρίσθη, οιόµενος από της υπερηφανίας την µέν γήν πλωτήν και το πέλαγος πορευτόν θέσθαι διά τον µετεωρισµόν της
καρδίας.
Β Μακ. 5,21   Ο Αντίοχος, λοιπόν, αφού έλαβεν από τον ιερόν ναόν χίλια οκτακόσια τάλαντα επανήλθε ταχέως εις την
Αντιόχειαν νοµίσας µέσα εις την σύγχυσιν της µεγάλης του υπερηφανείας, ότι θα κάµη την µεν ξηράν πλωτήν την δε
θάλασσαν βατήν, ως εάν ήτο ξηρά.



Β Μακ. 5,22  κατέλιπε δε και επιστάτας τού κακούν το γένος, εν µέν Ιεροσολύµοις Φίλιππον το µέν γένος Φρύγα, τον δε
τρόπον βαρβαρώτερον έχοντα τού καταστήσαντος,
Β Μακ. 5,22  Αφήκε δε ως στρατιωτικούς επόπτας, δια να βασανίσουν τον ισραηλιτικόν λαόν εις µεν την Ιερουσαλήµ τον
Φιλιππον τον καταγόµενον από το γένος των Φρυγών, ο οποίος ήτο κατά τους τρόπους βαρβαρώτερος από εκείνον, που
τον είχεν εγκαταστήσει,
Β Μακ. 5,23  εν δε Γαριζίν Ανδρόνικον, προς δε τούτοις Μενέλαον, ός χείριστα των άλλων υπερήρετο τοίς πολίταις, απεχθή
δε προς τους πολίτας Ιουδαίους έχων διάθεσιν.
Β Μακ. 5,23  εις δε την Γαριζίν αφήκε τον Ανδρόνικον, επί δε τούτοις αφήκε και τον Μενέλαον, ο οποίος ήτο πολύ
περισσότερον από τους άλλους αλαζονικός, δι' όσα κακά έκαµεν εναντίον των συµπολιτών του και έτρεφε πάντοτε
αισθήµατα µοχθηρίας και µίσους εναντίον των συµπολιτών του Ιουδαίων.
Β Μακ. 5,24  έπεµψε δε τον µυσάρχην Απολλώνιον µετά στρατεύµατος δισµυρίων προς τοίς δισχιλίοις, προστάξας τους εν
ηλικία πάντας κατασφάξαι, τας δε γυναίκας και νεωτέρους πωλείν.
Β Μακ. 5,24  Εστειλε και τον βδελυρόν Απολλώνιον επικεφαλής στρατού εικοσιδύο χιλιάδων ανδρών, και έδωσεν εις αυτόν
την εντολήν να κατασφάξη όλους τους Ιουδαίους άνδρας, που θα ευρίσκοντο εις την ακµήν της ηλικίας των, να πωλήση δε
τας γυναίκας και τα παιδιά ως δούλους.
Β Μακ. 5,25  ούτος δε παραγενόµενος εις Ιεροσόλυµα και τον ειρηνικόν υποκριθείς, επέσχεν έως της αγίας ηµέρας τού
σαββάτου και λαβών αργούντας τους Ιουδαίους τοίς υφ εαυτόν εξοπλησίαν παρήγγειλε
Β Μακ. 5,25  Ο Απολλώνιος, όταν έφθασεν εις την Ιερουσαλήµ, υπεκρίθη τον ειρηνικόν και ειρηνόφιλον, συνεκρατήθη
µέχρι της αγίας ηµέρας του Σαβάτου, οπότε είδε τους Ισραηλίτας να ευρίσκωνται εις την σαββατιαίαν αργίαν. Διέταξε,
λοιπόν, αυτός τότε τα στρατεύµατά του να αναλάβουν τα όπλα.
Β Μακ. 5,26 και τους εξελθόντας πάντας επί την θεωρίαν συνεξεκέντησε και εις την πόλιν σύν τοίς όπλοις εισδραµών ικανά
κατέστρωσε πλήθη.
Β Μακ. 5,26  Ολους δε τους Ιουδαίους, οι οποίοι εξήλθον, δια να ίδουν την στρατιωτικήν παράταξιν, διέταξε και τους
εφόνευσαν. Κατόπιν δε εισέδραµε και περιτρέχων την πόλιν µε τους στρατιώτας του εθανάτωσε πλήθος Ισραηλιτών.
Β Μακ. 5,27  Ιούδας δε ο Μακκαβαίος δέκατός που γενηθείς και αναχωρήσας εις την έρηµον, θηρίων τρόπον εν τοίς όρεσι
διέζη σύν τοίς µετ αυτού, και την χορτώδη τροφήν σιτούµενοι διετέλουν προς το µη µετασχείν τού µολυσµού.
Β Μακ. 5,27  Τοτε δε ο Ιούδας ο Μακκαβαίος µαζή µε δέκα άλλους ανεχώρησεν εις την έρηµον και εζούσε µε τους άλλους
συντρόφους του, όπως τα άγρια θηρία. Αυτοί ετρέφοντο µε χόρτα µόνον, δια να µη µολυνθούν µε τα ακάθαρτα φαγητά
των εθνικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Β Μακ. 6,1  Μετ ου πολύν δε χρόνον εξαπέστειλεν ο βασιλεύς γέροντα Αθηναίον αναγκάζειν τους Ιουδαίους µεταβαίνειν εκ
των πατρώων νόµων και τοίς τού Θεού νόµοις µη πολιτεύεσθαι,
Β Μακ. 6,1     Επειτα από ολίγον χρόνον ο βασιλεύς έστειλε κάποιον γέροντα Αθηναίον, δια να εξαναγκάση τους Ιουδαίους
να αποπηδήσουν από τους πατροπαραδότους νόµους και να µη ζουν πλέον σύµφωνα µε τας εντολάς του Θεού.
Β Μακ. 6,2  µολύναι δε και τον εν Ιεροσολύµοις νεών και προσονοµάσαι Διός Ολυµπίου και τον εν Γαριζίν, καθώς
ετύγχανον οι τον τόπον οικούντες, Διός Ξενίου.
Β Μακ. 6,2    Εδωσεν επίσης εντολήν στον Αθηναίον αυτόν, να µολύνη τον ναόν της Ιερουσαλήµ και να τον µετονοµάση
ναόν του Ολυµπίου Διός, τον δε εις Γαριζίν ναόν να τον µετονοµάση ναόν του Ξενίου Διός, σύµφωνα µε τον φιλόξενον
χαρακτήρα των κατοίκων της περιοχής.
Β Μακ. 6,3  χαλεπή δε και τοίς όλοις ήν και δυσχερής η επίτασις της κακίας.
Β Μακ. 6,3    Η επίτασις των δεινών υπήρξε και δι' αυτό το πολύ πλήθος καταθλιπτική και ανυπόφορος.
Β Μακ. 6,4  το µέν γάρ ιερόν ασωτίας και κώµων επεπλήρωτο υπό των εθνών ραθυµούντων µεθ εταιρών και εν τοίς ιεροίς
περιβόλοις γυναιξί πλησιαζόντων, έτι δε τα µη καθήκοντα ένδον φερόντων.
Β Μακ. 6,4    Διότι ο ιερός ναός εγέµισεν από ασωτίας και µέθας υπό των ειδωλολατρών, οι οπρίοι διεσκέδαζον µε εταίρας
και επλησίαζον τας γυναίκας µέσα στους ιερούς περιβόλους του ναού. Εφερον δε αυτοί εντός του ναού πράγµατα, τα οποία
δεν επετρέπετο.
Β Μακ. 6,5  το δε θυσιαστήριον τοίς αποδιεσταλµένοις από των νόµων αθεµίτοις επεπλήρωτο.
Β Μακ. 6,5    Και αυτό το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων ήτο γεµάτον από αντικείµενα και σφάγια, τα οποία
απηγορεύοντο από τον Νοµον.
Β Μακ. 6,6  ήν δ ούτε σαββατίζειν ούτε πατρώους εορτάς διαφυλάττειν ούτε απλώς Ιουδαίον οµολογείν είναι .
Β Μακ. 6,6    Δεν ήτο δυνατόν δε ούτε τα Σαββατα και τας άλλας εορτάς να τηρούν οι Ισραηλίται ούτε και απλώς καν να
οµολογούν ότι ήσαν Ιουδαίοι.
Β Μακ. 6,7  ήγοντο δε µετά πικράς ανάγκης εις την κατά µήνα τού βασιλέως γενέθλιον ηµέραν επί σπλαγχνισµόν·
γενοµένης δε Διονυσίων εορτής ηναγκάζοντο οι Ιουδαίοι κισσούς έχοντες ποµπεύειν τώ Διονύσω.
Β Μακ. 6,7    Εξηναγκάζοντο δε υπό της πίκρας ανάγκης να συµµετέχουν κάθε µήνα στον εορτασµόν της γενεθλίου ηµέρας
του βασιλέως και να τρώγουν από τα σπλάγχνα των προσφεροµένων εις θυσίαν ζώων. Κατά δε την εορτήν του Διονύσου
ηναγκάζοντο οι Ιουδαίοι, να µετέχουν εις την ποµπήν στεφανωµένοι µε κισσούς προς τιµήν του Διονύσου.
Β Μακ. 6,8 ψήφισµα δε εξέπεσεν εις τας αστυγείτονας πόλεις Ελληνίδας Πτολεµαίου υποτιθεµένου την αυτήν αγωγήν κατά
των Ιουδαίων άγειν και σπλαγνίζειν,
Β Μακ. 6,8    Εκοινοποιήθη δε διάταγµα εις τας γειτονικάς ελληνικάς πόλεις τη προτροπή των ανθρώπων του Πτολεµαίου
να εφαρµοσθούν τα αυτά µέτρα εναντίον των Ισραηλιτών και να οδηγούνται αυτοί και εις τα συµπόσια και να τρώγουν
από τα σπλάγχνα των ζώων των ειδωλολατρικών θυσιών·
Β Μακ. 6,9  τους δε µη προαιρουµένους µεταβαίνειν επί τα Ελληνικά κατασφάζειν. παρήν ούν οράν την ενεστώσαν
ταλαιπωρίαν.
Β Μακ. 6,9    να κατασφάζωνται δε εκείνοι από τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν θα συνεµορφώνοντο προς τα ελληνικά έθιµα.
Κοινόν θέαµα είχε καταντήσει η παρούσα αθλιεστάτη κατάστασις των Ιουδαίων.



Β Μακ. 6,10  δύο γάρ γυναίκες ανηνέχθησαν περιτετµηκυίαι τα τέκνα αυτών· τούτων δε εκ των µαστών κρεµάσαντες τα
βρέφη και δηµοσία περιαγαγόντες αυτάς την πόλιν κατά τού τείχους εκρήµνισαν.
Β Μακ. 6,10  Δυο γυναίκες συνελήφθησαν, διότι είχον κάµει περιτοµήν εις τα τέκνα των. Αυτά τα βρέφη οι ειδωλολάτραι τα
εκρέµασαν από τους µαστούς των µητέρων, τας περιέφεραν δηµοσία ανά την πόλιν και κατόπιν τας εκρήµνισαν από τα
τείχη.
Β Μακ. 6,11  έτεροι δε πλησίον συνδραµόντες εις τα σπήλαια λεληθότως άγειν την εβδοµάδα, µηνυθέντες τώ Φιλίππω
συνεφλογίσθησαν διά το ευλαβώς έχειν βοηθήσαι εαυτοίς κατά την δόξαν της σεµνοτάτης ηµέρας.
Β Μακ. 6,11   Αλλοι δε οι οποίοι είχαν καταφύγει εις τα εκεί πλησίον σπήλαια, δια να τηρήσουν κρυφίως την αργίαν του
Σαβάτου, κατηγγέλθησαν στον Φιλιππον και εκάησαν όλοι, χωρίς να θελήσουν να αµυνθούν δια λόγους τιµής και
σεβασµού προς την αγιότητα της ηµέρας.
Β Μακ. 6,12  Παρακαλώ ούν τους εντυγχάνοντας τήδε τή βίβλω, µη συστέλλεσθαι διά τας συµφοράς, λογίζεσθαι δε τας
τιµωρίας µη προς όλεθρον, αλλά προς παιδείαν τού γένους ηµών είναι·
Β Μακ. 6,12  Παρακαλώ όµως όσους θα µελετήσουν όσα αναγράφονται στο βιβλίον αυτό, να µη αποκαρδωθούν εξ αιτίας
των συµφορών, αλλά να θεωρήσουν αυτάς ότι είναι οχι προς καταστροφήν αλλά προς παιδαγωγίαν του γένους µας.
Β Μακ. 6,13  και γάρ το µη πολύν χρόνον εάσθαι τους δυσσεβούντας, αλλ ευθέως περιπίπτειν επιτιµίοις, µεγάλης ευεργεσίας
σηµείόν εστιν.
Β Μακ. 6,13   Διότι το να µη αφήνη ο Θεός επί πολύν χρόνον τους αµαρτάνοντας ατιµωρήτους, αλλά να αποστέλλη εναντίον
αυτών τιµωρίας, είναι δείγµα µεγάλης ευεργεσίας εκ µέρους του Θεού.
Β Μακ. 6,14 ου γάρ καθάπερ και επί των άλλων εθνών αναµένει µακροθυµών ο δεσπότης µέχρι τού καταντήσαντας αυτούς
προς εκπλήρωσιν αµαρτιών κολάσαι, ούτω και εφ ηµών έκρινεν είναι,
Β Μακ. 6,14  Διότι ο Κυριος και Δεσπότης δεν φέρεται προς ηµάς, όπως και προς τα άλλα έθνη, δια τα οποία αναµένει µε
υποµονήν να εκπληρώσουν το µέτρον των αδικιών των και κατόπιν να τους τιµωρήση. Δεν κρίνει και δεν ενεργεί κατά τον
ίδιον τρόπον και προς ηµάς ο Θεόν
Β Μακ. 6,15  ίνα µη προς τέλος αφικοµένων ηµών των αµαρτιών ύστερον ηµάς εκδικά.
Β Μακ. 6,15   Και δεν µας αφήνει να φθάσωµεν στο ύψος της κακίας εκείνων, ύστερον δε να µας τιµωρήση.
Β Μακ. 6,16  διόπερ ουδέποτε µέν τον έλεον αυτού αφ ηµών αφίστησι, παιδεύων δε µετά συµφοράς ουκ εγκαταλείπει τον
εαυτού λαόν.
Β Μακ. 6,16  Δι' αυτό ακριβώς και ποτέ δεν αποµακρύνει το έλεος αυτού από ηµά και δεν εγκαταλείπει τον λαόν του.
Β Μακ. 6,17  πλήν έως υποµνήσεως ταύθ ηµίν ειρήσθω· δι ολίγων δ ελευστέον επί την διήγησιν.
Β Μακ. 6,17   Αυτά λέγονται εις υπόµνησιν της µεγάλης αυτής αληθείας. Μετά δε τα ολίγα αυτά ας επανέλθωµεν τώρα εις
την διήγησίν µας.
Β Μακ. 6,18  Ελεάζαρός τις των πρωτευόντων γραµµατέων, ανήρ ήδη προβεβηκώς την ηλικίαν και την πρόσοψιν τού
προσώπου κάλλιστος τυγχάνων, αναχανών ηναγκάζετο φαγείν ύειον κρέας.
Β Μακ. 6,18  Ενας από τους πρώτους γραµµατείς της χώρας, Ελεάζαρος ονόµατι, ετύχαινε να είναι προχωρηµένος πλέον εις
την ηλικίαν και µε εξωτερικήν εµφάνισιν επιβλητικήν. Αυτός εξηναγκάζετο βιαίως να ανοίξη το στόµα του, δια να φάγη
κρέας χοιρινόν.
Β Μακ. 6,19  ο δε τον µετ ευκλείας θάνατον µάλλον ή τον µετά µύσους βίον αναδεξάµενος, αυθαιρέτως επί το τύµπανον
προσήγε, προπτύσας δε
Β Μακ. 6,19  Αλλ' αυτός επροτίµησε µάλλον τον ένδοξον θάνατον παρά µίαν βδελυράν ζωήν, και εβάδισεν αυτοπροαιρέτως
προς το βασανιστικόν όργανον του µαρτυρικού θανάτου και απέπτυσε το κρέας.
Β Μακ. 6,20  καθ ον έδει τρόπον προσέρχεσθαι τους υποµένοντας αµύνεσθαι, ών ου θέµις γεύσασθαι διά την προς τον ζήν
φιλοστοργίαν.
Β Μακ. 6,20  Επροχώρησε δε προς τον θάνατον, όπως εκείνοι που έχουν πάρει σταθεράν την απόφασιν να αρνηθούν ο,τι δεν
επιτρέπεται να γευθή κανείς, όσην αγάπην και αν έχουν προς την ζωήν.
Β Μακ. 6,21  οι δε προς τώ παρανόµω σπλαγνισµώ τεταγµένοι διά την εκ των παλαιών χρόνων προς τον άνδρα γνώσιν
απολαβόντες αυτόν κατ ιδίαν παρεκάλουν ενέγκατα κρέα, οίς καθήκον αυτώ χρήσασθαι, δι αυτού παρασκευασθέντα,
υποκριθήναι δε ως εσθίοντα τα υπό τού βασιλέως προστεταγµένα των από της θυσίας κρεών,
Β Μακ. 6,21  Οι τεταγµένοι δε ειδωλολάτραι, που προΐσταντο εις τα παράνοµα αυτά συµπόσια των θυσιών, επειδή από
µακρού χρόνου είχαν γνωρίσει και εκτιµήσει τον άνδρα, τον παρέλαβαν ιδιαιτέρως και τον παρεκάλουν να φέρη αυτός
κρέατα από εκείνα τα οποία επιτρέπεται να φάγη και αφού τα παρασκευάσουν επίτηδες δι ' αυτόν, να υποκριθή ότι τρώγει
τα υπό του βασιλέως διαταχθέντα κρέατα από τας ειδωλολατρικάς θυσίας·
Β Μακ. 6,22  ίνα τούτο πράξας απολυθή τού θανάτου και διά την αρχαίαν προς αυτούς φιλίαν τύχη φιλανθρωπίας.
Β Μακ. 6,22  ώστε να πράξη τούτο και να απαλλαγή από την θανατικήν καταδίκην. Αυτό δε του το επρότειναν δια την
αρχαίαν προς αυτούς φιλίαν του και ήθελαν να τύχη της φιλανθρώπου αυτής συµπεριφοράς.
Β Μακ. 6,23  ο δε λογισµόν αστείον αναλαβών και άξιον της ηλικίας και της τού γήρως υπεροχής και της επικτήτου και
επιφανούς πολιάς και της εκ παιδός καλλίστης αναστροφής, µάλλον δε της αγίας και θεοκτίστου νοµοθεσίας ακολούθως
απεφήνατο, ταχέως λέγων προπέµπειν εις τον άδην.
Β Μακ. 6,23  Αυτός όµως εσκέφθη µε πολλήν σύνεσιν και έλαβεν απόφασιν αξίαν της ηλικίας του, της υπεροχής που του
έδιδαν τα γηρατεία του, της λευκανθείσης κόµης του στους αγώνας της αρετής, της αγωγής της αρίστης που είχε λάβει
από της παιδικής του ηλικίας και προ παντός έλαβεν υπ' όψιν την αγίαν νοµοθεσίαν, που εδόθη από αυτόν τον ίδιον τον
Θεόν, απήντησεν ως ακολούθως, λέγων να τον στείλουν χωρίς αργοπορίαν στον άδην.
Β Μακ. 6,24  ου γάρ της ηµετέρας ηλικίας άξιόν εστιν υποκριθήναι, ίνα πολλοί των νέων υπολαβόντες Ελεάζαρον τον
ενενηκονταετή µεταβεβηκέναι εις αλλοφυλισµόν
Β Μακ. 6,24  “Δεν είναι αξιοπρεπές δια την ηλικίαν µου να υποκριθώ· και τούτο δια να µη νοµίσουν πολλοί από τους
νεαρούς Ιουδαίους, ότι εγώ ο ενενηκοντούτης Ελεάζαρος µετεπήδησα και ησπάσθην τας ειδωλολατρικάς συνηθείας.
Β Μακ. 6,25  και αυτοί διά την εµήν υπόκρισιν και διά τον µικρόν και ακαριαίον ζήν πλανηθώσι δι εµέ, και µύσος και
κηλίδα τού γήρως κατακτήσοµαι.



Β Μακ. 6,25  Εάν κάτι τέτοιο πράξω, αυτοί λόγω της ιδικής µου υποκρισίας, δια να ζήσω ένα µικρόν υπόλοιπον της
παρούσης ζωής, θα παραπλανηθούν εξ αιτίας µου και έτσι εγώ θα αποκτήσω την βδελυράν αυτήν κηλίδα στον καιρόν των
γηρατείων µου.
Β Μακ. 6,26  ει γάρ και επί τού παρόντος εξελούµαι την εξ ανθρώπων τιµωρίαν, αλλά τας τού Παντοκράτορος χείρας ούτε
ζών ούτε αποθανών εκφεύξοµαι.
Β Μακ. 6,26  Αλλά και εάν διαφύγω επί του παρόντος την τιµωρίαν των ανθρώπων, δεν θα αποφύγω τα χέρια του
Παντοκράτορος Θεού, ούτε ζων ούτε αποθανών.
Β Μακ. 6,27  διόπερ ανδρείως µέν νύν διαλλάξας τον βίον τού µέν γήρως άξιος φανήσοµαι,
Β Μακ. 6,27  Δια τούτο, εάν τώρα ηρωϊκώς και ανδρείως δια την πίστιν µου τελειώσω την ζωήν µου, θα αναδειχθώ άξιος
των γηρατείων µου,
Β Μακ. 6,28  τοίς δε νέοις υπόδειγµα γενναίον καταλελοιπώς εις το προθύµως και γενναίως υπέρ των σεµνών και αγίων
νόµων απευθανατίζειν. τοσαύτα δε ειπών επί το τύµπανον ευθέως ήλθε.
Β Μακ. 6,28  εις δε τους νέους θα αφήσω γενναίον παράδειγµα, ώστε αυτοί προθύµως και γενναίως να θυσιάζουν ενδόξως
την ζωήν των, υπέρ των σεµνών και αγίων νόµων”. Αυτά δε αφού είπε εβάδισε κατ' ευθείαν προς το τύµπανον, το
µαρτυρικόν όργανον.
Β Μακ. 6,29  των δε αγόντων την µικρώ πρότερον ευµένειαν προς αυτόν εις δυσµένειαν µεταβαλόντων διά το τους
προειρηµένους λόγους, ως αυτοί διελάµβανον, απόνοιαν είναι,
Β Μακ. 6,29  Εκείνοι δε, που θα τον ωδηγούσαν στο µαρτύριον µετέβαλαν την προτέραν αυτών ευµένειαν εις σκληρότητα,
επειδή εθεώρησαν τους λόγους, που προηγουµένως ελέχθησαν, ως προϊόντα γεροντικής ανοίας.
Β Μακ. 6,30  µέλλων δε ταίς πληγαίς τελευτάν, αναστενάξας είπε· τώ Κυρίω τώ την αγίαν γνώσιν έχοντι φανερόν εστιν ότι
δυνάµενος απολυθήναι τού θανάτου, σκληράς υποφέρω κατά το σώµα αλγηδόνας µαστιγούµενος, κατά ψυχήν δε ηδέως
διά τον αυτού φόβον ταύτα πάσχω.
Β Μακ. 6,30  Οταν δε έφθασεν η στιγµή να αποθάνη από τας µαρτυρικάς πληγάς ανεστέναξε και είπεν· “Είναι ολοφάνερον
στον Κυριον, ο οποίος έχει την αγίαν και αληθή γνώσιν, ότι καίτοι ηµπορούσα να διαφύγω τον µαρτυρικόν θάνατον,
υποφέρω σκληρούς πόνους κατά το σώµα µαστιγούµενος, αλλά κατά την ψυχήν ευχαρίστως υποµένω αυτά δια τον
σεβασµόν µου προς τον Θεόν”.
Β Μακ. 6,31  και ούτος ούν τούτον τον τρόπον µετήλλαξεν, ου µόνον τοίς νέοις, αλλά και τοίς πλείστοις τού έθνους τον
εαυτού θάνατον υπόδειγµα γεναιότητος και µνηµόσυνον αρετής καταλιπών.
Β Μακ. 6,31   Αυτός λοιπόν ο γέρων έτσι εξεδήµησεν άφησας µε τον ηρωϊκόν του θάνατον παράδειγµα θάρρους και αρετήν
άξιον µνήµης και µιµήσεως, οχι δε µόνον δια τους νεαρούς Ιουδαίους, αλλά και δια τους πλείστους του έθνους, δι' όλον τον
λαόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Β Μακ. 7,1  Συνέβη δε και επτά αδελφούς µετά της µητρός συλληφθέντας αναγκάζεσθαι υπό τού βασιλέως από των
αθεµίτων υείων κρεών εφάπτεσθαι µάστιξι και νευραίς αικιζοµένους.
Β Μακ. 7,1     Συνέβη δε κατά τον καιρόν εκείνον να συλληφθούν επτά αδελφοί µαζή µε την µητέρα των και να
εξαναγκάζωνται υπό του βασιλέως να φάγουν τα απαγορευοµένα από τον Νοµον χοιρινά κρέατα, βασανιζόµενοι δια
κτυπηµάτων µε µαστίγια και µε νευράς.
Β Μακ. 7,2  είς δε αυτών γενόµενος προήγορος ούτως έφη· τι µέλλεις ερωτάν και µανθάνειν παρ ηµών; έτοιµοι γάρ
αποθνήσκειν εσµέν ή παραβαίνειν τους πατρίους νόµους.
Β Μακ. 7,2    Ενας δε από αυτούς ο πρώτος, εξ ονόµατος και των άλλων αδελφών οµιλών, είπε προς τον βασιλέα· “τι θέλεις
να ερωτάς και να µάθης από ηµάς; Ηµείς είµεθα έτοιµοι να αποθάνωµεν, παρά να παραβώµεν τους πατροπαραδότους
νόµους µας”.
Β Μακ. 7,3  έκθυµος δε γενόµενος ο βασιλεύς προσέταξε τήγανα και λέβητας εκπυρούν.
Β Μακ. 7,3     Από µεγάλην οργήν εκυριεύθη ο βασιλεύς και διέταξε να θέσουν εις την φωτιάν και να πυρακτώσουν τηγάνια
και λέβητας.
Β Μακ. 7,4  των δε παραχρήµα εκπυρωθέντων, παραχρήµα τον γενόµενον αυτών προήγορον προσέταξε γλωσσοτοµείν και
περισκυθίσαντες ακρωτηριάζειν, των λοιπών αδελφών και της µητρός συνορώντων.
Β Μακ. 7,4    Οταν αυτά αµέσως επυρακτώθησαν, διέταξεν ο βασιλεύς να κόψουν την γλώσσαν εκείνου, ο οποίος έτσι
πρώτος είχεν οµιλήσει, έπειτα δε διέταξε και αφαιρέθη το δέρµα της κεφαλής του και του έκοψαν χέρια και πόδια υπό τα
βλέµµατα των άλλων αδελφών του και της µητρός του.
Β Μακ. 7,5  άχρηστον δε αυτόν τοίς όλοις γενόµενον εκέλευσε τή πυρά προσάγειν έµπνουν και τηγανίζειν. της δε ατµίδος εφ
ικανόν διαδιδούσης τού τηγάνου, αλλήλους παρεκάλουν σύν τή µητρί γενναίως τελευτάν λέγοντες ούτως·
Β Μακ. 7,5     Οταν δε αυτός δεν ηµπορούσε πλέον καθόλου να κινηθή, µόλις δε και ανέπνεε, διέταξεν ο βασιλεύς να τον
ρίψουν εις την πυράν, δια να τον τηγανίσουν. Καθ' ον δε χρόνον ο ατµός από το τηγάνι ανεδίδετο επί µακρόν εις την γύρω
περιοχήν, οι αδελφοί του µαζή µε την µητέρα του παρακινούσαν ο ένας τον άλλον να αποθάνουν ηρωϊκώς λέγοντες τα
εξής·
Β Μακ. 7,6  ο Κύριος ο Θεός εφορά και ταίς αληθείαις εφ ηµίν παρακαλείται, καθάπερ διά της κατά πρόσωπον
αντιµαρτυρούσης ωδής διεσάφησε Μωυσής λέγων· και επί τοίς δούλοις αυτού παρακληθήσεται.
Β Μακ. 7,6    “Κυριος ο Θεός βλέπει και είναι πράγµατι ελεήµων και ευσυµπάθητος προς ηµάς, όπως ο Μωϋσής σαφώς
διεκήρυξεν εις την ωδήν, εις την οποίαν ενώπιον όλου του Ισραηλιτικού λαού διελάλησε λέγων· ο Κυριος σπλαγχνίζεται
και ελεεί τους δούλους του”.
Β Μακ. 7,7  µεταλλάξαντος δε τού πρώτου τον τρόπον τούτον, τον δεύτερον ήγον επί τον εµπαιγµόν και το της κεφαλής
δέρµα σύν ταίς θριξί περισύραντες επηρώτων· ει φάγεσαι πρό τού τιµωρηθήναι το σώµα κατά µέλος;
Β Μακ. 7,7     Οταν κατ' αυτόν τον µαρτυρικόν τρόπον εξεδήµησεν ο πρώτος αδελφός, ωδήγησαν οι άνθρωποι του βασιλέως
τον δεύτερον αδελφόν προς το µαρτύριον. Αφού δε εξερρίζωσαν το δέρµα της κεφαλής µε τας τρίχας, τον ερωτούσαν εάν
συγκατατίθεται να φάγη χοιρινόν κρέας, πριν βασανισθή και εις ένα έκαστον από τα άλλα µέλη του σώµατός του.



Β Μακ. 7,8  ο δε αποκριθείς τή πατρίω φωνή είπεν· ουχί· διόπερ και ούτος την εξής έλαβε βάσανον ως ο πρώτος .
Β Μακ. 7,8    Αυτός απεκρίθη εις την πατρικήν του γλώσσαν και είπεν· “όχι”. Δια τούτο και αυτός υπέστη µε την σειράν του
το µαρτύριον, όπως και ο πρώτος.
Β Μακ. 7,9  εν εσχάτη δε πνοή γενόµενος είπε· σύ µέν αλάστωρ εκ τού παρόντος ηµάς ζήν απολύεις, ο δε τού κόσµου
βασιλεύς αποθανόντας ηµάς υπέρ των αυτού νόµων εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ηµάς αναστήσει.
Β Μακ. 7,9    Οταν δε έπνεε πλέον τα λοίσθια, είπε προς τον βασιλέα· “συ µέν, αλιτήριε, αφαιρείς από ηµάς την παρούσαν
ζωήν, ο βασιλεύς όµως του κόσµου θα µας αναστήση εις µίαν αιωνίαν ζωήν, εφ' όσον ηµείς απεθάνοµεν, δια να µείνωµεν
πιστοί στους νόµους του”.
Β Μακ. 7,10  µετά δε τούτον ο τρίτος ενεπαίζετο και την γλώσσαν αιτηθείς ταχέως προέβαλε και τας χείρας ευθαρσώς
προέτεινε
Β Μακ. 7,10   Επειτα δε από αυτόν εβασανίσθη ο τρίτος αδελφός. Οταν δε ο δήµιος του εζήτησε να εξαγάγη αµέσως την
γλώσσαν του και τας χείρας του, δια να του τα κόψουν, εκείνος τα επρότεινε µε θάρρος
Β Μακ. 7,11  και γενναίως είπεν· εξ ουρανού ταύτα κέκτηµαι και διά τους αυτού νόµους υπερορώ ταύτα και παρ αυτού
ταύτα πάλιν ελπίζω κοµίσασθαι·
Β Μακ. 7,11   και ηρωϊκώς είπεν· “έχω πάρει τα µέλη αυτά από τον ουράνιον Θεόν και χάριν του νόµου του Θεού δεν τα
λογαριάζω, διότι πιστεύω ότι από τον Θεόν θα τα αποκτήσω πάλιν κάποτε”.
Β Μακ. 7,12  ώστε αυτόν τον βασιλέα και τους σύν αυτώ εκπλήσσεσθαι την τού νεανίσκου ψυχήν, ως εν ουδενί τας
αλγηδόνας ετίθετο.
Β Μακ. 7,12   Ητο δε τόσον το θάρρος του, ώστε και ο ίδιος ο βασιλεύς και εκείνοι οι οποίοι τον ακολουθούσαν, εξεπλάγησαν
µε τον ηρωϊσµόν του νέου αυτού, ο οποίος εις ουδέν υπελόγιζε τους πόνους από τα βασανιστήρια.
Β Μακ. 7,13  και τούτου δε µεταλλάξαντος, τον τέταρτον ωσαύτως εβασάνιζον αικιζόµενοι.
Β Μακ. 7,13   Οταν αυτός εξεδήµησεν, έφεραν και µε τον ίδιον τρόπον ήρχισαν να βασανίζουν µε πληγάς τον τέταρτον υιόν.
Β Μακ. 7,14  και γενόµενος προς το τελευτάν ούτως έφη· αιρετόν µεταλλάσσοντα υπ ανθρώπων τας υπό τού Θεού
προσδοκάν ελπίδας πάλιν αναστήσεσθαι υπ αυτού· σοί µέν γάρ ανάστασις εις ζωήν ουκ έσται.
Β Μακ. 7,14   Οταν δε και εκείνος επλησίαζε να αποθάνη, οµίλησε κατ' τον τον τρόπον προς τον βασιλέα· “είναι
προτιµότερον να πεθαίνη κανείς από τα χέρια των ανθρώπων µε την ελπίδα που έχει προς τον Θεόν ότι και πάλιν θα
αναστηθή από εκείνον. Δια σε όµως, βασιλεύ, η ανάστασίς σου δεν θα είναι προς ζωήν”.
Β Μακ. 7,15  εχοµένως δε τον πέµπτον προσάγοντες ηκίζοντο.
Β Μακ. 7,15   Εν συνεχεία δε ωδηγήθη ο πέµπτος υιός, τον οποίον και ήρχισαν να βασανίζουν.
Β Μακ. 7,16  ο δε προς αυτόν ιδών είπεν· εξουσίαν εν ανθρώποις έχων φθαρτός ών, ό θέλεις ποιείς· µη δόκει δε το γένος ηµών
υπό τού Θεού καταλελείφθαι.
Β Μακ. 7,16   Αυτός ατενίσας προς τον βασιλέα είπεν· “έχεις την δύναµιν µεταξύ των ανθρώπων, αν και είσαι θνητός, και
ηµπορείς να πράξης ο,τι θέλεις. Μη νοµίσης όµως ότι το γένος µας έχει εγκαταλειφθή από τον Θεόν.
Β Μακ. 7,17  σύ δε καρτέρει και θεώρει το µεγαλείον αυτού κράτος, ως σε και το σπέρµα σου βασανίσει.
Β Μακ. 7,17   Περίµενε δε συ και θα ίδης την µεγαλειώδη δύναµιν του Θεού, πόσον σε και τους απογόνους σου θα
βασανίση”.
Β Μακ. 7,18  µετά δε τούτον ήγον τον έκτον, και µέλλων αποθνήσκειν έφη· µη πλανώ µάτην, ηµείς γάρ δι εαυτούς ταύτα
πάσχοµεν αµαρτάνοντες εις τον εαυτών Θεόν, διό άξια θαυµασµού γέγονε.
Β Μακ. 7,18   Επειτα από αυτόν έφεραν προς το µαρτύριον τον έκτον αδελφόν. Οταν δε και αυτός επρόκειτο να αποθάνη,
είπε προς τον βασιλέα· “µη πλανάσαι µαταίως. Ηµείς από τον εαυτόν µας υποφέροµεν αυτά, διότι έχοµεν αµαρτήσει
ενώπιον του Θεού µας, δια τούτο επήλθον εναντίον µας τα καταπληκτικά αυτά κακά.
Β Μακ. 7,19  σύ δε µη νοµίσης αθώος έσεσθαι θεοµαχείν επιχειρήσας.
Β Μακ. 7,19   Αλλά και συ µη φαντασθής, ότι θα µείνης ατιµώρητος, εφ' όσον ανέλαβες και έκαµες πόλεµον εναντίον του
Θεού”.
Β Μακ. 7,20  υπεραγόντως δε η µήτηρ θαυµαστή και µνήµης αγαθής αξία, ήτις απολλυµένους υιούς επτά συνορώσα µιάς
υπό καιρόν ηµέρας ευψύχως έφερε διά τας επί Κύριον ελπίδας.
Β Μακ. 7,20  Παρα πολύ αξιοθαύµαστος και αξία της πλέον αγαθής µνήµης ήτο η µητέρα, η οποία, καίτοι έβλεπε να
αποθνήσκουν τα παιδιά της εις διάστηµα µιας ηµέρας, απέµεινε γενναίως τα µαρτύρια των παιδιών της, διότι εστήριζε τας
ελπίδας της στον Κυριον.
Β Μακ. 7,21  έκαστον δε αυτών παρεκάλει τή πατρίω φωνή γενναίω πεπληρωµένη φρονήµατι και τον θήλυν λογισµόν
άρσενι θυµώ διεγείρασα, λέγουσα προς αυτούς·
Β Μακ. 7,21   Αυτή, εις την πατρικήν της γλώσσαν ωµιλούσε και παρακινούσε το καθένα από τα παιδιά της και πλήρης από
ευγενέστατα αισθήµατα και φρονήµατα τα ενεθάρρυνε προς το µαρτύριον, µεταβάλλουσα την γυναικείαν τρυφερότητα εις
ανδρικόν θάρρος και έλεγε προς αυτούς·
Β Μακ. 7,22  ουκ οίδ όπως εις την εµήν εφάνητε κοιλίαν, ουδέ εγώ το πνεύµα και την ζωήν υµίν εχαρισάµην, και την
εκάστου στοιχείωσιν ουκ εγώ διερύθµισα.
Β Μακ. 7,22  “Δεν γνωρίζω πως έχετε γεννηθή εις την κοιλίαν µου, δεν είµαι εγώ εκείνη που σας έδωσα το πνεύµα και την
ζωήν, δεν είµαι εγώ εκείνη οποία ωργάνωσα τα στοιχεία, που αποτελούν το σώµα σας. Αυτά είναι του Θεού δώρα.
Β Μακ. 7,23  τοιγαρούν ο τού κόσµου κτίστης, ο πλάσας ανθρώπου γένεσιν και πάντων εξευρών γένεσιν και το πνεύµα και
την ζωήν υµίν πάλιν αποδώσει µετ ελέους, ως νύν υπεροράται εαυτούς διά τους αυτού νόµους.
Β Μακ. 7,23  Δια τούτο, λοιπόν, ο Δηµιουργός του κόσµου, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπον και εµόρφωσε το ανθρώπινον
γένος, εκείνος ο οποίος έδωσεν αρχήν και ύπαρξιν εις όλα τα πράγµατα, αυτός και πάλιν εν τη ευσπλαγχνία του θα
αποδώση εις σας το πνεύµα και την ζωήν, διότι τώρα σεις καταφρονείτε τον εαυτόν σας προς χάριν των νόµων του”.
Β Μακ. 7,24  ο δε Αντίοχος οιόµενος καταφρονείσθαι και την ονειδίζουσαν υφορώµενος φωνήν, έτι τού νεωτέρου περιόντος,
ου µόνον διά λόγων εποιείτο την παράκλησιν, αλλά και δι όρκων επίστου άµα πλουτιείν και µακαριστόν ποιήσειν
µεταθέµενον από των πατρίων νόµων και φίλον έξειν και χρείας εµπιστεύσειν .
Β Μακ. 7,24  Ο Αντίοχος επειδή ενόµιζεν ότι κατεφρονείτο και εξηυτελίζετο, και επειδή υπωπτεύετο ότι υβρίζεται µε τα



λόγια αυτής της µητέρας, ενώ ακόµη ο νεώτερος υιός εζούσεν, όχι µόνον µε απλά λόγια τον ενεθάρρυνε και τον εκολάκευε,
αλλά και µε όρκους υπέσχετο εις αυτόν να τον κάµη πλούσιον και ευτυχή , να τον καταστήση φίλον του, να του εµπιστευθή
µεγάλα αξιώµατα, εάν εγκαταλείψη τους νόµους των πατέρων του.
Β Μακ. 7,25  τού δε νεανίου µηδαµώς προσέρχοντος, προσκαλεσάµενος ο βασιλεύς την µητέρα παρήνει τού µειρακίου
γενέσθαι σύµβουλον επί σωτηρία.
Β Μακ. 7,25  Επειδή όµως ο νεαρός αυτός δεν έδιδε καµµίαν προσοχήν εις τας δελεαστικάς προσφοράς του βασιλέως,
εκείνος εκάλεσε την µητέρα και την παρακινούσε να συµβουλεύση το παιδί της, που ήτο µειράκιον ακόµη, και να αποφύγη
έτσι τον µαρτυρικόν θάνατον.
Β Μακ. 7,26  πολλά δε αυτού παραινέσαντος επεδέξατο πείσειν τον υιόν.
Β Μακ. 7,26  Επειδή ο βασιλεύς µε πολλούς λόγους την παρακινούσε, η µητέρα εδέχθη να πείση το παιδί της.
Β Μακ. 7,27  προσκύψασα δε αυτώ, χλευάσασα τον ωµόν τύραννον ούτως έφησε τή πατρώα φωνή· υιέ, ελέησόν µε την εν
γαστρί περιενέγκασάν σε µήνας εννέα και θηλάσασάν σε έτη τρία και εκθρέψασάν σε και αγαγούσαν εις την ηλικίαν
ταύτην και τροφοφορήσασαν.
Β Μακ. 7,27  Εκείνη έσκυψε προς το παιδί της, ενέπαιξε τον σκληρόν βασιλέα και κατ' αυτόν τον τρόπον οµίλησε προς το
παιδί της εις την γλώσσαν των πατέρων της· “παιδί µου, λυπήσου εµέ, η οποία επί εννέα µήνας σε έφερα εις την κοιλίαν
µου. Εµέ, η οποία σε εθήλασα επί τρία έτη, σε ανέθρεψα και σε έφερα έως εις την ηλικίαν αυτήν, που είσαι.
Β Μακ. 7,28  αξιώσε, τέκνον, αναβλέψαντα εις τον ουρανόν και την γήν και τα εν αυτοίς πάντα ιδόντα, γνώναι ότι εξ ουκ
όντων εποίησεν αυτά ο Θεός και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγένηται.
Β Μακ. 7,28  Σε παρακαλώ, λοιπόν, και σε εξορκίζω, παιδί µου, να αναβλέψης στον ουρανόν και εις την γην και να ίδης όλα
όσα υπάρχουν εις αυτά. Να γνωρίσης δε καλά, ότι Θεός εδηµιούργησεν όλα αυτά εκ του µηδενός. Επίσης και το γένος των
ανθρώπων παρά του Θεού έλαβε την ύπαρξιν.
Β Μακ. 7,29  µη φοβηθής τον δήµιον τούτον, αλλά των αδελφών άξιος γενόµενος, επίδεξαι τον θάνατον, ίνα εν τώ ελέει σύν
τοίς αδελφοίς σου κοµίσωµαί σε.
Β Μακ. 7,29  Μη φοβηθής, λοιπόν, αυτόν τον δήµιον, αλλά να φανής αντάξιος των αδελφών σου. Δέξαι ηρωϊκώς τον
µαρτυρικόν θάνατον, δια να σε επαναποκτήσω πάλιν µαζή µε τους αδελφούς σου στον καιρόν του ελέους του Θεού, της
αναστάσεως δηλαδή των νεκρών”.
Β Μακ. 7,30  έτι δε ταύτης καταλεγούσης ο νεανίας είπε· τίνα µένετε; ουχ υπακούω τού προστάγµατος τού βασιλέως, τού δε
προστάγµατος ακούω τού νόµου τού δοθέντος τοίς πατράσιν ηµών διά Μωυσέως.
Β Μακ. 7,30  Ενώ δε ακόµη έλεγεν αυτά εντόνως η µητέρα, ο νεώτερος αυτός αδελφός είπε προς τους δηµίους· “τι περιµένετε;
Δεν υπακούω εις την προσταγήν του βασιλέως, αλλά υπακούω εις τας εντολάς του Νοµου, ο οποίος εδόθη παρά του Θεού
δια του Μωϋσέως στους πατέρας µας.
Β Μακ. 7,31  σύ δε πάσης κακίας ευρετής γενόµενος εις τους Εβραίους, ου µη διαφύγης τας χείρας τού Θεού.
Β Μακ. 7,31   Συ δε, βασιλεύ, ο οποίος έγινες αιτία και επινοητής όλων αυτών των συµφορών εναντίον των Εβραίων, δεν θα
διαφύγης την τιµωρόν χείρα του Θεού.
Β Μακ. 7,32  ηµείς γάρ διά τας εαυτών αµαρτίας πάσχοµεν.
Β Μακ. 7,32  Ηµείς πάσχοµεν εξ αιτίας των αµαρτιών µας.
Β Μακ. 7,33  ει δε χάριν επιπλήξεως και παιδείας ο ζών Κύριος ηµών βραχέως επώργισται, και πάλιν καταλλαγήσεται τοίς
εαυτού δούλοις.
Β Μακ. 7,33  Εάν δε ο αιωνίως ζων Κυριος µας, δια να µας τιµωρήση και παιδαγωγήση, έδειξε προς στιγµήν µόνον την
οργήν του εναντίον µας, πάλιν θα συµφιλιωθή µε ηµάς τους δούλους του.
Β Μακ. 7,34  σύ δε, ώ ανόσιε και πάντων ανθρώπων µιαρώτατε, µη µάτην µετεωρίζου φρυαττόµενος αδήλοις ελπίσιν, επί
τους δούλους αυτού επαιρόµενος χείρα·
Β Μακ. 7,34  Συ δε, ω ανόσιε και µιαρώτατε µεταξύ όλων των ανθρώπων, µη αλαζονεύεσαι µαταίως καυχώµενος και
στηριζόµενος εις ψευδείς ελπίδας και υψώνων το φονικόν σου χέρι εναντίον των δούλων του Θεού.
Β Μακ. 7,35  ούπω γάρ την τού Παντοκράτορος επόπτου Θεού, κρίσιν εκπέφευγας.
Β Μακ. 7,35  Διότι δεν εξέφυγες ακόµη την καταδίκην εκ µέρους του παντοκράτορας Θεού, ο οποίος εποπτεύει όλον τον
κόσµον και ηµάς.
Β Μακ. 7,36 οι µέν γάρ νύν ηµέτεροι αδελφοί βραχύν υπενέγκαντες πόνον αεννάου ζωής υπό διαθήκην Θεού πεπτώκασι· σύ
δε τή τού Θεού κρίσει δίκαια τα πρόστιµα της υπερηφανίας αποίση.
Β Μακ. 7,36  Οι αδελφοί µας υπέµειναν ολιγοχρόνιον πόνον και έχουν πέσει µαρτυρικώς, δια να κερδήσουν την αιωνίαν
ζωήν, σύµφωνα µε την Διαθήκην του Θεού.
Β Μακ. 7,37  εγώ δε καθάπερ οι αδελφοί µου και σώµα και ψυχήν προδίδωµι περί των πατρίων νόµων, επικαλούµενος τον
Θεόν ίλεων ταχύ τώ έθνει γενέσθαι και σε µετά ετασµών και µαστίγων εξοµολογήσασθαι, διότι µόνος αυτός Θεός εστιν,
Β Μακ. 7,37  Εγώ, όπως και οι άλλοι αδελφοί µου, παραδίδω το σώµα και την ψυχήν προς χάριν των πατροπαραδότων
νόµων, παρακαλών τον Θεόν να φανή συντοµώτατα ίλεως προς τον λαόν του, να κάµη δε και σε, µε βάσανα και µε θλίψεις,
στο να οµολογήσης τον αληθινόν Θεόν, διότι αυτός µόνος είναι Θεός.
Β Μακ. 7,38  εν εµοί δε και τοίς αδελφοίς µου στήναι την τού Παντοκράτορος οργήν την επί το σύµπαν ηµών γένος δικαίως
επηγµένην.
Β Μακ. 7,38  Παρακαλώ δε και εύχοµαι, εις εµέ και στους αδελφούς µου να σταµατήση ο Θεός την οργήν του, η οποία κατά
λόγον δικαιοσύνης εξέσπασεν εναντίον του γένους µας”.
Β Μακ. 7,39  έκθυµος δε γενόµενος ο βασιλεύς, τούτω παρά τους άλλους χειρίστως απήντησε πικρώς φέρων επί τώ
µυκτηρισµώ.
Β Μακ. 7,39  Εξαλλος από οργήν έγινεν ο βασιλεύς και διέταξε να βασανισθή ο νεώτερος αυτός αδελφός σκληρότερον από
τους άλλους αδελφούς, διότι βαρέως έφερε την περιφρόνησιν εκ µέρους αυτού.
Β Μακ. 7,40  και ούτος ούν καθαρός τον βίον µετήλλαξε παντελώς επί τώ Κυρίω πεποιθώς.
Β Μακ. 7,40  Ετσι δε αγνός και καθαρός εξεδήµησεν και ο νεώτερος αυτός αδελφός πλήρως αφωσιωµένος και πιστός στον
Θεόν.



Β Μακ. 7,41  εσχάτη δε των υιών η µήτηρ ετελεύτησε.
Β Μακ. 7,41   Τελευταία δε από τα παιδιά της εξεδηµησε µαρτυρικώς και η µητέρα.
Β Μακ. 7,42  τα µέν ούν περί τους σπλαγνισµούς και τας υπερβαλλούσας αικίας επί τοσούτον δεδηλώσθω.
Β Μακ. 7,42  Αυτά µεν λοιπόν που ελέχθησαν δια τον εξαναγκασµόν των πιστών προς συµµετοχήν εις ειδωλολατρικάς
θυσίας και τας υπερβολικάς σκληρότητας του Αντιόχου εναντίον των Ιουδαίων, είναι αρκετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Β Μακ. 8,1  Ιούδας δε ο Μακκαβαίος και οι σύν αυτώ παρεισπορευόµενοι λεληθότως εις τας κώµας προσεκαλούντο τους
συγγενείς και τους µεµενηκότας εν τώ Ιουδαϊσµώ προσλαβόµενοι συνήγαγον εις εξακισχιλίους.
Β Μακ. 8,1     Ο Ιούδας δε ο Μακκαβαίος και οι σύντροφοί του εισήρχοντο κρυφίως εις τας κωµοπόλεις και προσκαλούσαν
τους οµοεθνείς κοντά των, αυτούς οι οποίοι είχαν µείνει πιστοί στον ιουδαϊσµόν. Ετσι δε προσέλαβαν και συνεκέντρωσαν εξ
χιλιάδας άνδρας.
Β Μακ. 8,2  και επεκαλούντο τον Κύριον επιδείν επί τον υπό πάντων καταπατούµενον λαόν, οικτείραι δε και τον ναόν τον
υπό των ασεβών ανθρώπων βεβηλωθέντα,
Β Μακ. 8,2    Παρακαλούσαν δε τον Κυριον, να επιβλέψη µε ευσπλαγχνίαν στον λαόν του, ο οποίος κατεπατείτο από όλα τα
έθνη. Να ευσπλαγχνισθή δε και τον ναόν του, ο οποίος είχε βεβηλωθή από ασεβείς ανθρώπους.
Β Μακ. 8,3  ελεήσαι δε και την καταφθειροµένην πόλιν και µέλλουσαν ισόπεδον γίνεσθαι και των καταβοώντων προς
αυτόν αιµάτων εισακούσαι,
Β Μακ. 8,3    Να ελεήση και την πόλιν Ιερουσαλήµ, οποία κατεστρέφετο και εκινδύνευε να ισοπεδοθή και να µεταβληθή εις
ερείπια. Παρακαλούσαν αυτόν, να εισακούση την φωνήν των αθώων αιµάτων, τα οποία εκραύγαζον προς αυτόν και
εζητούσαν εκδίκησιν.
Β Μακ. 8,4  µνησθήναι δε και της των αναµαρτήτων νηπίων παρανόµου απωλείας και περί των γενοµένων εις το όνοµα
αυτού βλασφηµιών και µισοπονηρήσαι.
Β Μακ. 8,4    Να ενθυµηθή τους αδίκους θανάτους των αθώων νηπίων, τας βλασφηµίας αι οποίαι εξεσφενδονίζοντο
εναντίον του αγίου του ονόµατος, και να δείξη την απέχθειαν και το µίσος του εναντίον των κακών ανθρώπων.
Β Μακ. 8,5  γενόµενος δε εν συστήµατι ο Μακκαβαίος ανυπόστατος ήδη τοίς έθνεσιν εγίνετο, της οργής τού Κυρίου εις
έλεον τραπείσης.
Β Μακ. 8,5    Ο Μακκαβαίος ετέθη επικεφαλής πολυαρίθµου επαναστατικού στρατού και εγινεν ακαταµάχητος από τα
άλλα έθνη, διότι η έως τώρα οργή του Κυρίου εναντίον του έθνους του µετετράπη εις ευσπλαγχνίαν.
Β Μακ. 8,6  πόλεις δε και κώµας απροσδοκήτως ερχόµενος ενεπίµπρα και τους επικαίρους τόπους απολαµβάνων ουκ
ολίγους των πολεµίων ενίκα τροπούµενος
Β Μακ. 8,6    Επέπιπτε δε αιφνιδίως εναντίον εχθρικών πόλεων και χωρίων και τα κατέκαιε. Κατελάµβανε προσφόρους
θέσεις και επετύγχανε πολλάς νίκας εναντίον των πολεµίων κατατροπώνων αυτούς.
Β Μακ. 8,7  µάλιστα τας νύκτας προς τας τοιαύτας επιβουλάς συνεργούς ελάµβανε. και λαλιά τις της ευανδρίας αυτού
διεχείτο πανταχή.
Β Μακ. 8,7    Αι επιθέσστου εγίνοντο κυρίως κατά τας νύκτας, τας οποίας και επροτιµούσε δια την επιτυχίαν των ενεργειών
του. Η φήµη της ανδρείας του διεδίδετο πανταχού.
Β Μακ. 8,8  Συνορών δε ο Φίλιππος κατά µικρόν εις προκοπήν ερχόµενον τον άνδρα , πυκνότερον δε εν ταίς ευηµερίαις
προβαίνοντα, προς Πτολεµαίον τον Κοίλης Συρίας και Φοινίκης στρατηγόν έγραψεν επιβοηθείν τοίς τού βασιλέως
πράγµασιν.
Β Μακ. 8,8    Εβλεπε δε ο Φιλιππος, ότι ο άνθρωπος αυτός εις µικρόν χρονικόν διάστηµα εσηµείωσε τοιαύτας προόδους και
ότι αι επιτυχείς επιδροµαί του εγίνοντο συχνότεραι. Δι' αυτό έγραψε προς τον Πτολεµαίον, τον στρατιωτικόν διοικητήν της
Κοίλης Συρίας και της Φοινίκης, να βοηθήση εις τα πράγµατα του βασιλέως.
Β Μακ. 8,9  ο δε ταχέως προχειρισάµενος Νικάνορα τον τού Πατρόκλου των πρώτων φίλων απέστειλεν υποτάξας
παµφύλων έθνη ουκ ελάττους των δισµυρίων το σύµπαν των Ιουδαίων εξάραι γένος· συνέστησε δε αυτώ και Γοργίαν
άνδρα στρατηγόν και εν πολεµικαίς χρείαις πείραν έχοντα.
Β Μακ. 8,9    Ο Πτολεµαίος εξέλεξε ταχέως δια το έργον αυτό τον Νικάνορα, υιόν του Πατρόκλου ο οποίος η το από τους
πρώτους φίλους του βασιλέως. Τον απέστειλεν επικεφαλής είκοσι χιλιάδων περίπου ανδρών στρατολογηµένων από τα
διάφορα έθνη, δια να εξοντώσουν το έθνος των Εβραίων. Εδωσε δε εις αυτόν και τον Γοργίαν, άνδρα στρατιωτικόν, ο οποίος
είχε και πείραν εις τας πολεµικάς επιχειρήσεις.
Β Μακ. 8,10  διεστήσατο δε ο Νικάνωρ τον φόρον τώ βασιλεί τοίς ωµαίοις όντα ταλάντων δισχιλίων εκ της των Ιουδαίων
αιχµαλωσίας εκπληρώσειν.
Β Μακ. 8,10  Ο Νικάνωρ υπελόγιζεν, ότι από την πώλησιν των Ιουδαίων αιχµαλώτων θα ηµπορούσε να εξοικονοµήση τα
χρήµατα δια τον φόρον, τον οποίον ώφειλε να πληρώση ο βασιλεύς στους Ρωµαίους ανερχόµενον εις δύο χιλιάδας
τάλαντα.
Β Μακ. 8,11  ευθέως δε εις τας παραθαλασσίους πόλεις απέστειλε προσκαλούµενος επ αγορασµόν Ιουδαϊκών σωµάτων ,
υπισχνούµενος ενενήκοντα σώµατα ταλάντου παραχωρήσειν, ου προσδεχόµενος την παρά τού Παντοκράτορος µέλλουσαν
παρακολουθήσειν επ αυτώ δίκην.
Β Μακ. 8,11   Εσπευσε δε µάλιστα και απέστειλεν εις τας παραλίους πόλεις ανθρώπους, να προσκαλέση εµπόρους δια την
αγοράν των Ιουδαίων αιχµαλώτων υποσχόµενος ότι θα πωλή ενενήκοντα αιχµαλώτους Ιουδαίους αντί ενός ταλάντου. Δεν
ελάµβανε δε καθόλου υπ' όψιν την τιµωρίαν εκ µέρους του Παντοκράτορας Θεού, η οποία επρόκειτο να επακολουθήση
εναντίον του.
Β Μακ. 8,12  τώ δε Ιούδα προσέπεσε περί της τού Νικάνορος εφόδου· και µεταδόντος αυτού τοίς σύν αυτώ την παρουσίαν
τού στρατοπέδου,
Β Μακ. 8,12  Περιήλθον όµως εις γνώσιν του Ιούδα τα περί της ετοιµαζοµένης αυτής εκστρατείας του Νικάνορος.
Επληροφόρησε δε τους άνδρας του δια την εµφάνισιν του εχθρικού στρατού.
Β Μακ. 8,13  οι δειλανδρούντες και απιστούντες την τού Θεού δίκην διεδίδρασκον και εξετόπιζον εαυτούς.



Β Μακ. 8,13   Τοτε οι µικρόψυχοι από τους στρατιώτας του και εκείνοι που δεν είχαν πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού,
εδραπέτευσαν και µετέβησαν εις άλλους τόπους.
Β Μακ. 8,14  οι δε τα περιλελειµµένα πάντα επώλουν, οµού δε τον Κύριον ηξίουν ρύσασθαι τους υπό τού δυσσεβούς
Νικάνορος πριν συντυχείν πεπραµένους·
Β Μακ. 8,14  Αλλοι δε άνδρες επωλούσαν ο,τι είχεν αποµείνει εις αυτούς και παρακαλούσαν τον Κυριον, να τους γλυτώση
από τα χέρια του ασεβούς Νικάνορας, ο οποίος τους είχε πωλήσει, πριν ακόµη συνάψη προς αυτούς µάχην.
Β Μακ. 8,15  και ει µη δι αυτούς, αλλά διά τας προς τους πατέρας αυτών διαθήκας και ένεκεν της επ αυτούς επικλήσεως τού
σεµνού και µεγαλοπρεπούς ονόµατος αυτού.
Β Μακ. 8,15   Να τους σώση, αν όχι διότι αυτοί ήξιζον µιας τέτοιας σωτηρίας, αλλά δια την διαθήκην, την οποίαν είχε
συνάψει προς τους προγόνους των και δια το άγιον και σεβαστόν και µεγαλοπρεπές όνοµα του Θεού του Ισραήλ, µε το
οποίον αυτοί ωνοµάζοντο.
Β Μακ. 8,16  συναγαγών δε ο Μακκαβαίος τους περί αυτόν όντας τον αριθµόν εξακισχιλίους παρεκάλει µη καταπλαγήναι
τους πολεµίους, µηδέ ευλαβείσθαι την των αδίκως παραγινοµένων επ αυτούς εθνών πολυπληθίαν, αγωνίσασθαι δε
γενναίως
Β Μακ. 8,16  Ο Μακκαβαίος συνεκέντρωσεν εκείνους, οι οποίοι είχαν παραµείνει µαζή του, ανερχοµένους ει εξ χιλιάδας
άνδρας, τους παρότρυνε να µη καταπλαγούν από τους εχθρούς των και να µη φοβηθούν από τον µεγάλον αριθµόν των
εθνικών, οι οποίοι αδίκως επέρχονται εναντίον των, αλλά να αγωνισθούν µε γενναιότητα.
Β Μακ. 8,17  πρό οφθαλµών λαβόντας την ανόµως εις τον άγιον τόπον συντελεσµένην υπ αυτών ύβριν και τον της
εµπεπαιγµένης πόλεως αικισµόν, έτι δε την της προγονικής πολιτείας κατάλυσιν.
Β Μακ. 8,17   Να έχουν δε ζωηρά προ των οφθαλµών των τον βέβηλον εξευτελισµόν, ο οποίος έγινεν από τους ειδωλολάτρας
στον άγιον ναόν, τον βασανισµόν της χλευαζοµένης από εκείνους πόλεως Ιερουσαλήµ, ακόµη δε και το γεγονός, ότι οι
εχθροί έχουν πάρει την απόφασιν να καταλύσουν το ιδικόν των θεόσδοτον προγονικόν πολίτευµα.
Β Μακ. 8,18  οι µέν γάρ όπλοις πεποίθασιν άµα και τόλµαις, έφησεν, ηµείς δε επί τώ παντοκράτορι Θεώ, δυναµένω και τους
ερχοµένους εφ ηµάς και τον όλον κόσµον εν ενί νεύµατι καταβαλείν, πεποίθαµεν.
Β Μακ. 8,18  Ειδικώτερον έλεγε προς αυτούς· “εκείνοι έχουν πεποίθησιν εις τα όπλα των και εις τας θρασύτητάς των , ηµείς
όµως έχοµεν πεποίθησιν στον παντοδύναµον Θεόν, ο οποίος µε ένα του νεύµα ηµπορεί να καταβάλη όλους εκείνους, που
επέρχονται εναντίον µας και ολόκληρον ακόµη τον κόσµον”.
Β Μακ. 8,19  προσαναλεξάµενος δε αυτοίς και τας επί των προγόνων γενοµένας αντιλήψεις και την επί Σενναχηρείµ, εκατόν
ογδοήκοντα πέντε χιλιάδες ως απώλοντο,
Β Μακ. 8,19  Απηρίθµησεν επίσης εις αυτούς αρχαία παραδείγµατα, κατά τα οποία οι πρόγονοί των έλαβον βοήθειαν από
τον Θεόν, µάλιστα δε την εναντίον του Σενναχηρείµ βοήθειαν, οπότε εξωλοθρεύθησαν εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδες
εχθροί.
Β Μακ. 8,20  και την εν τή Βαβυλωνία την προς αυτούς Γαλάτας παράταξιν γενοµένην, ως οι πάντες επί την χρείαν ήλθον
οκτακισχίλιοι σύν Μακεδόσι τετρασχιλίοις, των Μακεδόνων απορουµένων, οι οκτακισχίλιοι τας δώδεκα µυριάδας
απώλεσαν διά την γενοµένην αυτοίς απ ουρανού βοήθειαν και ωφέλειαν πολλήν έλαβον.
Β Μακ. 8,20  Τους υπενθύµισε την µάχην, που είχε δοθή εναντίον των Γαλάτων εις την Βαβυλώνα και κατά την οποίαν όλοι-
όλοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχον έλθει, δια να λάβουν µέρος, εις αυτήν, ήσαν οκτώ χιλιάδες και τέσσαρες χιλιάδες επί πλέον
Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες όµως αυτοί ηµποδίσθησαν και δεν ηµπόρεσαν να πολεµήσουν . Αι οκτώ δε µόνον χιλιάδες
Ιουδαίοι κατετρόπωσαν και εξωλόθρευσαν εκατόν είκοσι χιλιάδας εχθρών µε την βοήθειαν, η οποία τους εστάλη από τον
ουρανόν, και µε την οποίαν είχαν αποκοµίσει τότε µεγάλην ωφέλειαν.
Β Μακ. 8,21  εφ οίς ευθαρσείς αυτούς παραστήσας και ετοίµους υπέρ των νόµων και της πατρίδος αποθνήσκειν, τετραµερές
τι το στράτευµα εποίησε.
Β Μακ. 8,21  Αφού µε τους λόγους αυτούς ο Ιούδας τους έδωσε θάρρος και τους προπαρεσκεύασε να είναι έτοιµοι και να
αποθάνουν ακόµη αγωνιζόµενοι υπέρ των θείων νόµων και της πατρίδος των , διήρεσε τον στρατόν του εις τέσσαρα
σώµατα.
Β Μακ. 8,22  τάξας και τους αδελφούς αυτού προηγουµένους εκατέρας τάξεως, Σίµωνα και Ιώσηφον και Ιωνάθαν,
υποτάξας εκάστω χιλίους προς τοίς πεντακοσίοις,
Β Μακ. 8,22  Επικεφαλής δε εις κάθε σώµα στρατού έθεσεν ένα έκαστον από τους αδελφούς του· τον Σιµωνα, τον Ιώσηφον
και τον Ιωνάθαν. Και έδωσεν εις αυτούς ανά χιλίους πεντακοσίους άνδρας.
Β Μακ. 8,23  έτι δε και Ελεάζαρον, παραγνούς την ιεράν βίβλον και δούς σύνθηµα Θεού βοηθείας της πρώτης σπείρας αυτός
προηγούµενος, συνέβαλε τώ Νικάνορι.
Β Μακ. 8,23  Εκάλεσε δε τότε και τον Ελεάζαρον, δια να αναγνώση ενώπιον των στρατιωτών την Ιεράν Βιβλον. Επειτα
έδωκεν ως σύνθηµα της µάχης “βοήθεια από τον Θεόν”. Ο Ιούδας, ο αρχηγός του πρώτου σώµατος στρατού, επετέθη
εναντίον του Νικάνορος.
Β Μακ. 8,24  γενοµένου δε αυτοίς τού Παντοκράτορος συµµάχου, κατέσφαξαν των πολεµίων υπέρ τους ενακισχιλίους,
τραυµατίας δε και τοίς µέλεσιν αναπήρους το πλείστον µέρος της τού Νικάνορος στρατιάς εποίησαν, πάντας δε φυγείν
ηνάγκασαν.
Β Μακ. 8,24  Με την βοήθειαν και την συµµαχίαν του παντοδυνάµου Θεού κατέσφαξαν οι Ιουδαίοι υπέρ τους εννέα
χιλιάδας εχθρούς, ετραυµάτισαν δε και ακρωτηρίασαν το µεγαλύτερον µέρος του στρατού του Νικάνορας, τους δε άλλους
έτρεψαν εις φυγήν.
Β Μακ. 8,25  τα δε χρήµατα των παραγεγονότων επί τον αγορασµόν αυτών έλαβον· συνδιώξαντες δε αυτούς εφ ικανόν
ανέλυσαν υπό της ώρας συγκλειόµενοι.
Β Μακ. 8,25  Επήραν και τα χρήµατα των εµπόρων εκείνων, οι οποίοι είχαν έλθει, δια να αγοράσουν Ιουδαίους
αιχµαλώτους. Αφού δε κατεδίωξαν επί αρκετόν διάστηµα τους φεύγοντας εχθρούς, εσταµάτησαν, διότι η ώρα δεν τους
επέτρεπε πλέον να συνεχίσουν την καταδίωξιν.
Β Μακ. 8,26  ήν γάρ η πρό τού σαββάτου, δι ήν αιτίαν ουκ εµακροθύµησαν κατατρέχοντες αυτούς.
Β Μακ. 8,26  Ητο παραµονή του Σαββάτου και δια τούτο δεν επέµειναν να καταδιώξουν τους φεύγοντας εχθρούς.



Β Μακ. 8,27  οπλολογήσαντες δε αυτούς και τα σκύλα εκδύσαντες των πολεµίων περί το σάββατον εγίνοντο, περισσώς
ευλογούντες και εξοµολογούµενοι τώ Κυρίω τώ διασώσαντι αυτούς εις την ηµέραν ταύτην, αρχήν ελέους τάξαντος αυτοίς.
Β Μακ. 8,27  Οταν δε συνέλεξαν τα όπλα των εχθρών και επήραν από αυτούς τα λάφυρα, εώρτασαν το Σαββατον,
δοξολογούντες και ευγνωµονούντες µε όλην των την καρδίαν πλουσίως τον Κυριον, που τους έσωσε κατά την ηµέραν
αυτήν, την οποίαν και ώρισεν ως αρχήν της εκδηλώσεως των προς αυτούς οικτιρµών του και της προστασίας του.
Β Μακ. 8,28  µετά δε το σάββατον τοίς ηκισµένοις και ταίς χήραις και ορφανοίς µερίσαντες από των σκύλων, τα λοιπά
αυτοί και τα παιδία εµερίσαντο.
Β Μακ. 8,28  Αφού δε επέρασε το Σαββατον, οι Ιουδαίοι στρατιώται εµοίρασαν από τα λάφυρα, που είχαν πάρει, εις εκείνους
οι οποίοι εταλαιπωρήθησαν από τους διωγµούς, εις τας χήρας και εις τα ορφανά. Αυτοί δε µε τα παιδιά των
διεµοιράσθησαν τα υπόλοιπα.
Β Μακ. 8,29  ταύτα δε διαπραξάµενοι και κοινήν ικετίαν ποιησάµενοι, τον ελεήµονα Κύριον ηξίουν εις τέλος καταλλαγήναι
τοίς αυτού δούλοις.
Β Μακ. 8,29  Αφού δε έπραξαν αυτά, ωργάνωσαν µίαν κοινήν ικεσίαν προς τον ελεήµονα Κυριον και τον παρακαλούσαν, να
συµφιλιωθή προς αυτούς και να στείλη το έλεός του στους δούλους του.
Β Μακ. 8,30  και τοίς περί Τιµόθεον και Βακχίδην συνερίσαντες υπέρ τους δισµυρίους αυτών ανείλον και οχυρωµάτων
υψηλών εύ µάλα εγκρατείς εγένοντο και λάφυρα πλείστα εµερίσαντο ισοµοίρους εαυτούς και τοίς ηκισµένοις και ορφανοίς
και χήραις, έτι δε και πρεσβυτέροις ποιήσαντες.
Β Μακ. 8,30  Κατά δε την µάχην εναντίον του Τιµοθέου και του Βακχίδου εφόνευσαν υπέρ τας είκοσι χιλιάδας εχθρών ,
κατέλαβον µε πολλήν ευκολίαν ισχυρά φρούρια, εµοιράσθησαν δε µεταξύ των πλήθος λαφύρων εις ίσα µέρη δια τους
εαυτούς των και δι' εκείνους, οι οποίοι είχαν υποφέρει από τους διωγµούς, δια τα ορφανά, δια τας χήρας, όπως επίσης και
δια τους γέροντας.
Β Μακ. 8,31  οπλολογήσαντες δε αυτούς επιµελώς πάντα συνέθηκαν εις τους επικαίρους τόπους, τα δε λοιπά των σκύλων
ήνεγκαν εις Ιεροσόλυµα.
Β Μακ. 8,31   Με πολλήν δε επιµέλειαν συνεκέντρωσαν όπλα από τους εχθρούς, τα οποία και ετοποθέτησαν εις
καταλλήλους θέσεις. Τα δε υπόλοιπα από τα λάφυρα τα έφεραν εις την Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 8,32  τον δε φυλάρχην των περί Τιµόθεον ανείλον, ανοσιώτατον άνδρα και πολλά τους Ιουδαίους επιλελυπηκότα.
Β Μακ. 8,32  Από τους περί τον Τιµόθεον επισήµους εφόνευσαν και τον σωµατάρχην του, άνθρωπον ανοσιώτατον, ο οποίος
πάρα πολλά κακά είχε προξενήσει στους Εβραίους.
Β Μακ. 8,33  επινίκια δε άγοντες εν τή πατρίδι τους εµπρήσαντας τους ιερούς πυλώνας. Καλλισθένην και τινας άλλους,
υφήψαν εις έν οικίδιον πεφευγότας, οίτινες άξιον της δυσσεβείας εκοµίσαντο µισθόν.
Β Μακ. 8,33  Καθ' ον δε χρόνον εώρταζον τα επινίκια εις την πρωτεύουσάν των, τον Καλλισθένην και µερικούς άλλους, οι
οποίοι είχαν πυρπολήσει τας ιεράς πύλας του ναού, τους έκαυσαν εις µίαν µικράν οικίαν, όπου αυτοί είχαν καταφύγει. Ετσι
δε εκείνοι επήραν την δίκαιον τιµωρίαν, µιοθόν της ασεβείας των.
Β Μακ. 8,34  ο δε τρισαλιτήριος Νικάνωρ, ο τους χιλίους εµπόρους επί την πράσιν των Ιουδαίων αγαγών,
Β Μακ. 8,34  Ο δε τρισαλιτήριος Νικάνωρ, ο οποίος είχε φέρει τους χιλίους εµπόρους, δια να πωλήση εις αυτούς τους
αιχµαλώτους Ιουδαίους,
Β Μακ. 8,35  ταπεινωθείς υπό των κατ αυτόν νοµιζοµένων ελαχίστων είναι, τή τού Κυρίου βοηθεία την δοξικήν αποθέµενος
εσθήτα, διά της µεσογείου, δραπέτου τρόπον, έρηµον εαυτόν ποιήσας, ήκεν εις Αντιόχειαν υπεράγαν δυσηµερήσας επί τή
τού στρατού διαφθορά.
Β Μακ. 8,35  εταπεινώθη µε την βοήθειαν του Θεού από εκείνους, τους οποίους αυτός εθεωρούσεν ελαχίστους και αναξίους
προσοχής, έβγαλε την λαµπράν κτυπητήν ενδυµασίαν του, και δια µέσου των αγρών της χώρας, ωσάν φυγάς, χωρίς
στρατόν, ήλθε µόνος και έρηµος εις την Αντιόχειαν καταπικραµµένος δια την συµφοράν του µε την απώλειαν του στρατού
του.
Β Μακ. 8,36  και ο τοίς ωµαίοις αναδεξάµενος φόρον από της των εν Ιεροσολύµοις αιχµαλωσίας κατορθώσασθαι,
κατήγγελλεν υπέρµαχον έχειν τον Θεόν τους Ιουδαίους και διά τον τρόπον τούτο ατρώτους είναι τους Ιουδαίους , διά το
ακολουθείν τοίς υπ αυτού προστεταγµένοις νόµοις.
Β Μακ. 8,36  Αυτός, που είχεν αναλάβει να καταβάλη τον φόρον στους Ρωµαίους από τα χρήµατα που θα εισέπραττεν από
την πώλησιν των αιχµαλώτων της Ιερουσαλήµ, διαλαλούσε τώρα ότι οι Ιουδαίοι είχαν ακατανίκητον προστάτην τον Θεόν
και δια τον λόγον αυτόν είναι ακατάβλητοι, επειδή ακριβώς ακολουθούν τους νόµους, τους οποίους δι' αυτούς είχε θεσπίσει
ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Β Μακ. 9,1  Περί δε τον καιρόν εκείνον ετύγχανεν Αντίοχος αναλελυκώς ακόσµως εκ των κατά την Περσίδα τόπων.
Β Μακ. 9,1     Κατά την εποχήν εκείνην ο Αντίοχος επέστρεφε κατεξευτελισµένος από τας χώρας της Περσίας ,
Β Μακ. 9,2  εισεληλύθει γάρ εις την λεγοµένην Περσέπολιν και επεχείρησεν ιεροσυλείν και την πόλιν συνέχειν. διό δή των
πληθών ορµησάντων επί την των όπλων βοήθειαν ετράπησαν, και συνέβη τροπωθέντα τον Αντίοχον υπό των εγχωρίων
ασχήµονα την αναζυγήν ποιήσασθαι.
Β Μακ. 9,2    διότι είχεν εισέλθει εις την πόλιν, την λεγοµένην Περσέπολιν, και επεχείρησε να αφαιρέση τους θησαυρούς της
από τους ναούς και να καταλάβη την πόλιν. Δια τον λόγον αυτόν πλήθος των κατοίκων εξηγέρθησαν, ώρµησαν και
έλαβαν τα όπλα εναντίον του Αντιόχου, ώστε ο Αντίοχος κατατροπωθείς από τους κατοίκους ηναγκάσθη εις ταπεινωτικήν
υποχώρησιν.
Β Μακ. 9,3  όντι δε αυτώ κατ Εκβάτανα προσέπεσε τα κατά Νικάνορα και τους περί Τιµόθεον γεγονότα.
Β Μακ. 9,3    Οταν δε αυτός ευρίσκετο, εις την περί τα Εκβάτανα περιοχήν, επληροφαρήθη, τι είχε συµβή στον Νικάνορα και
στον στρατόν του Τιµοθέου.
Β Μακ. 9,4  επαρθείς δε τώ θυµώ ώετο και την των πεφυγαδευκότων αυτόν κακίαν εις τους Ιουδαίους εναπερείσασθαι , διό
συνέταξε τον αρµατηλάτην αδιαλείπτως ελαύνοντα κατανύειν την πορείαν, της εξ ουρανού δή κρίσεως συνούσης αυτώ·
ούτω γάρ υπερηφάνως είπε· πολυάνδριον Ιουδαίων Ιεροσόλυµα ποιήσω παραγενόµενος εκεί.



Β Μακ. 9,4    Παρασυρθείς δε από έξαλλον θυµόν ενόµιζεν ότι θα κάµη τους Ιουδαίους να πληρώσουν ακριβά τον
εξευτελισµόν, που υπέστη εις την Περσέπολιν καταδιωχθείς από τους κατοίκους. Δια τούτο διέταξε τον οδηγόν του
άρµατός του να επιταχύνη ακατάπαυστα την πορείαν του, χωρίς σταµάτηµα. Η θεία όµως από τον ουρανόν τιµωρία τον
παρακολουθούσε, διότι αυτός είχε πει µε µεγάλην υπερηφάνειαν· “µόλις φθάσω εις την Ιερουσαλήµ θα την κάµω
νεκρόπολιν των Ιουδαίων”.
Β Μακ. 9,5  ο δε πανεπόπτης Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ επάταξεν αυτόν ανιάτω και αοράτω πληγή· άρτι δε αυτού
καταλήξαντος τον λόγον, έλαβεν αυτόν ανήκεστος των σπλάγχνων αλγηδών και πικραί των ένδον βάσανοι,
Β Μακ. 9,5    Ο Κυριος όµως, ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος βλέπει τα πάντα, εκτύπησεν αυτόν µε αθεράπευτον και αόρατον
τροµεράν πληγήν. Διότι µόλις είχε τελειώσει τον µοχθηρόν και κοµπαστικόν αυτόν λόγον, τον κατέλαβε µέγας
αθεράπευτος πόνος των σπλάχνων και τροµεροί βασανισµοί εις όλον το εσωτερικόν του.
Β Μακ. 9,6  πάνυ δικαίως τον πολλαίς και ξενιζούσαις συµφοραίς ετέρων σπλάγχνα βασανίσαντα .
Β Μακ. 9,6    Και πολύ δικαίως ετιµωρήθη µε φρικτούς πόνους των σπλάγχνων αυτός, ο οποίος είχε προκαλέσει εις τα
σπλάγχνα των άλλων πολυαρίθµους και πρωτοφανείς βασανισµούς.
Β Μακ. 9,7  ο δ ουδαµώς της αγερωχίας έληγεν· έτι δε και της υπερηφανίας επεπλήρωτο, πύρ πνέων τοίς θυµοίς επί τους
Ιουδαίους και κελεύων εποξύνειν την πορείαν. συνέβη δε και πεσείν αυτόν από τού άρµατος φεροµένου ροίζω και δυσχερεί
πτώµατι περιπεσόντα πάντα τα µέλη τού σώµατος αποστρεβλούσθαι.
Β Μακ. 9,7    Αυτός όµως παρά τους φρικτούς βασανισµούς του δεν έθεσε τέρµα στον εγωϊσµόν του. Αλλά εγέµιζεν ολοένα
και περισσότερον από υπερηφάνειαν. Πυρ θυµού έπνεεν εναντίον των Ιουδαίων και διέτασσε τον οδηγόν του άρµατός του
να επισπεύδη συνεχώς την πορείαν. Αίφνης κατέπεσεν από το άρµα, το οποίον εφέρετο µετά πολλού θορύβου, και η πτώσις
του υπήρξε τόσον τροµερά, ώστε όλα τα µέλη του σώµατός του έπαθαν οδυνηράν στρέβλωσιν.
Β Μακ. 9,8  ο δ άρτι δοκών τοίς της θαλάσσης κύµασιν επιτάσσειν διά την υπέρ άνθρωπον αλαζονείαν και πλάστιγγι τα
των ορέων οιόµενος ύψη στήσειν, κατά γήν γενόµενος εν φορείω παρεκοµίζετο, φανεράν τού Θεού πάσι την δύναµιν
ενδεικνύµενος,
Β Μακ. 9,8    Ετσι δε αυτός, ο οποίος εξ αιτίας της µεγάλης του αλαζονίας ενόµιζε µέχρι προ ολίγου χρόνου ότι έχει την
δύναµιν να διατάσση και τα κύµατα της θαλάσσης, αυτός που ενόµιζεν ότι ηµπορεί να θέση εις την πλάστιγγα και να
ζυγίση τας κορυφάς των ορέων, εκρηµνίσθη στο έδαφος και ανάπηρος εφέρετο επάνω εις ένα φορείον. Ετσι δε έκαµε
φανεράν εις όλους, µε το πάθηµά του, την δύναµιν του Θεού.
Β Μακ. 9,9  ώστε και εκ τού σώµατος τού δυσσεβούς σκώληκας αναζείν, και ζώντος εν οδύναις και αλγηδόσι τας σάρκας
αυτού διαπίπτειν, υπό δε της οσµής αυτού πάν το στρατόπεδον βαρύνεσθαι τή σαπρία.
Β Μακ. 9,9    Περιέπεσε εις τόσον αθλίαν κατάστασιν, ώστε από το σώµα του ασεβούς αυτού να βγαίνουν πλήθος σκώληκες,
να ζη και καθ' ον χρόνον εζούσε να αποσπώνται σάπιες σάρκες του µε τροµεράς οδύνας και βασάνους. Η δε κακοσµία, η
οποία ανεδίδετο από το αρρωστηµένον σώµα του, κατεβάρυνεν ολόκληρον το στρατόπεδον.
Β Μακ. 9,10  και τον µικρώ πρότερον των ουρανίων άστρων άπτεσθαι δοκούντα παρακοµίζειν ουδείς εδύνατο διά το της
οσµής αφόρητον βάρος.
Β Μακ. 9,10  Και εκείνον ο οποίος µέχρι προ ολίγου ενόµιζεν ότι είχε την δύναµιν να εγγίση και τα άστρα, τώρα κανείς δεν
ηµπορούσε να τον µεταφέρη εξ αιτίας της ανυποφόρου δυσωδίας του.
Β Μακ. 9,11  ενταύθα ούν ήρξατο το πολύ της υπερηφανίας λήγειν υποτεθραυσµένος και εις επίγνωσιν έρχεσθαι θεία
µάστιγι κατά στιγµήν επιτεινόµενος ταίς αλγηδόσι.
Β Μακ. 9,11   Τοτε συντετριµµένος και εξουθενωµένος από τους πολλούς πόνους του, ήρχισε να αποθέτη τον όγκον της
υπερηφανείας του και, καθώς συνεχώς επεδεινώνοντο οι πόνοι του, συνησθάνετο ότι ευρίσκετο υπό την θείαν µάστιγα.
Β Μακ. 9,12  και µηδέ της οσµής αυτού δυνάµενος ανέχεσθαι ταύτ έφη· δίκαιον υποτάσσεσθαι τώ Θεώ και µη θνητόν όντα
ισόθεα φρονείν υπερηφάνως.
Β Μακ. 9,12  Επειδή δε και ο ίδιος δεν ηµπορούσε να υποφέρη την κακοσµίαν του, ωµολόγησεν· “είναι δίκαιον να
υποτάσσεται κανείς στον Θεόν, και οχι εν τη υψηλοφροσύνη του να εξισώνη τον εαυτόν του µε τον Θεόν”.
Β Μακ. 9,13  ηύχετο δε ο µιαρός προς τον ουκέτι αυτόν ελεήσοντα Δεσπότην, ούτω λέγων
Β Μακ. 9,13   Προς τον Δεσπότην δε Θεόν, ο οποίος δεν επρόκειτο ποτέ να τον ελεήση, ο µιαρός αυτός βασιλεύς προσηύχετο
και έταζε
Β Μακ. 9,14  την µέν αγίαν πόλιν, ήν σπεύδων παρεγίνετο ισόπεδον ποιήσαι και πολυάνδριον οικοδοµήσαι, ελευθέραν
αναδείξαι·
Β Μακ. 9,14  ότι την µεν αγίαν πάλιν, προς την οποίαν έσπευδε δια να την ισοπεδώση και την µεταβάλη εις νεκρόπολιν, να
την ανακηρύξη ελευθέραν.
Β Μακ. 9,15  τους δε Ιουδαίους, ούς διεγνώκει µηδέ ταφής αξιώσαι οιωνοβρώτους δε σύν τοίς νηπίοις εκρίψειν θηρίοις ,
πάντας αυτούς ίσους Αθηναίους ποιήσειν·
Β Μακ. 9,15   Τους δε Ιουδαίους, τους οποίους ούτε ταφής δεν έκρινεν αξίους αλλά είχε σκοπόν να δώση ως τροφήν , αυτούς
και τα τέκνα των, εις τα σαρκοβόρα πτηνά και να τους ρίψη εις τα θηρία, όλους να τους κάµη ίσους προς τους Αθηναίους.
Β Μακ. 9,16  ον δεν πρότερον εσκύλευσεν άγιον νεών καλλίστοις αναθήµασι κοσµήσειν και τα ιερά σκεύη πολυπλάσια
πάντα αποδώσειν, τας δε επιβαλλούσας προς τας θυσίας συντάξεις εκ των ιδίων προσόδων χορηγήσειν·
Β Μακ. 9,16  Τον άγιον ναόν, τον οποίον προηγουµένως αυτός είχε συλήσει, να τον στολίση µε ωραιότατα αφιερώµατα, να
αποδώση δε πάλιν όλα τα ιερά σκεύη και µάλιστα πολύ περισσότερα από εκείνα, που είχεν αφαιρέσει, να χορηγή δε από τα
ιδικά του έσοδα δια τας δαπάνας, που απαιτούνται δια τας θυσίας.
Β Μακ. 9,17  προς δε τούτοις και Ιουδαίον έσεσθαι και πάντα τόπον οικητόν επελεύσεσθαι καταγγέλλοντα το τού Θεού
κράτος.
Β Μακ. 9,17   Επί δε τούτοις υπεσχέθη να γίνη και ο ίδιος Ιουδαίος και να επισκέπτεται κάθε κατοικούµενον τόπον , δια να
κηρύττη το µεγαλείον του Θεού.
Β Μακ. 9,18  ουδαµώς δε ληγόντων των πόνων, επεληλύθει γάρ επ αυτόν δικαία η τού Θεού κρίσις, τα κατ αυτόν απελπίσας,
έγραψε προς τους Ιουδαίους την υπογεγραµµένην επιστολήν, ικετηρίας τάξιν έχουσαν, περιέχουσαν δε ούτως·
Β Μακ. 9,18  Καθώς δε οι πόνοι του δεν κατηυνάζοντο, διότι είχεν επέλθει πλέον εναντίον του η δικαία κρίσις και οργή του



Θεού, απηλπίσθη πλέον δια την θεραπείαν του, και έγραψε προς τους Ιουδαίους την κατωτέρω επιστολήν, η οποία έχει
θέσιν ικεσίας και περιλαµβάνει τα εξής·
Β Μακ. 9,19  «Τοίς χρηστοίς Ιουδαίοις τοίς πολίταις πολλά χαίρειν και υγιαίνειν και εύ πράττειν βασιλεύς και στρατηγός
Αντίοχος.
Β Μακ. 9,19  “Προς τους Ιουδαίους, τους αγαθούς αυτούς πολίτας, ο βασιλεύς και στρατηγός Αντίοχος εύχεται πλήρη χαράν
και υγείαν και ευηµερίαν.
Β Μακ. 9,20  ει έρωσθε και τα τέκνα και τα ίδια κατά γνώµην εστίν υµίν, εύχοµαι µέν τώ Θεώ την µεγίστην χάριν, εις
ουρανόν την ελπίδα έχων,
Β Μακ. 9,20  Εάν σεις και τα τέκνα σας υγιαίνετε, εάν αι υποθέσεις σας προχωρούν και εξελίσσονται σύµφωνα µε τας
επιθυµίας σας, ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεόν δια την µεγάλην αυτήν χάριν, διότι και εγώ στον ουράνιον Θεόν στηρίζω
τας ελπίδας µου.
Β Μακ. 9,21  καγώ δε ασθενώς διεκείµην, υµών την τιµήν και την εύνοιαν αν εµνηµόνευον φιλοστόργως. επανάγων εκ των
περί την Περσίδα τόπων και περιπεσών ασθενεία δυσχέρειαν εχούση, αναγκαίον ηγησάµην φροντίσαι της κοινής πάντων
ασφαλείας.
Β Μακ. 9,21  Ως προς εµέ, είµαι κατάκοιτος χωρίς δύναµιν επάνω στο κρεββάτι και διατηρώ µίαν στοργικήν ανάµνησιν της
τιµής και της ευµενείας, που µε ηξιώσατε. Επιστρέφων από τας χώρας της Περσίας, και περιπεσών εις τροµεράν ασθένειαν
έκρινα απαραίτητον να ασχοληθώ δια την ασφάλειαν όλων σας.
Β Μακ. 9,22  ουκ απογινώσκων τα κατ εµαυτόν, αλλά έχων πολλήν ελπίδα εκφεύξεσθαι την ασθένειαν,
Β Μακ. 9,22  Δεν απελπίζοµαι δια τα κατ' εµέ, αλλά έχω πολλάς ελπίδας ότι θα διαφύγω από την ασθένειαν αυτήν.
Β Μακ. 9,23  θεωρών δε ότι και ο πατήρ, καθ ούς καιρούς εις τους άνω τόπους εστρατοπέδευσεν, ανέδειξε τον διαδεξόµενον,
Β Μακ. 9,23  Εχων όµως υπ' όψιν ότι ο πατήρ µου, όταν ακόµη ευρίσκετο εις εκστρατείαν και εις πολεµικάς επιχειρήσεις εις
τας άλλας χώρας, ανέδειξε τον µέλλοντα διάδοχόν του,
Β Μακ. 9,24  όπως εάν τι παράδοξον αποβαίνη ή και προσαγγελθή τι δυσχερές, ειδότες οι κατά την χώραν ώ καταλέλειπται
τα πράγµατα, µη επιταράσσωνται.
Β Μακ. 9,24  ώστε, εάν επέλθη τα απροσδόκητον µοιραίον η κάποια κακή φήµη κυκλοφορήση, οι άνθρωποι της χώρας του
να γνωρίζουν, εις ποίον έχει εµπιστευθή την διοίκησιν, δια να µη γίνωνται ταραχαί·
Β Μακ. 9,25  προς δε τούτοις κατανοών τους παρακειµένους δυνάστας και γειτνιώντας τή βασιλεία τοίς καιροίς επέχοντας
και προσδεχοµένους το αποβησόµενον, αναδέδειχα τον υιόν µου Αντίοχον βασιλέα, ον πολλάκις ανατρέχων εις τας επάνω
σατραπείας τοίς πλείστοις υµών παρακατετιθέµην και συνίστων· γέγραφα δε προς αυτόν τα υπογεγραµµένα.
Β Μακ. 9,25  προς τούτοις επειδή γνωρίζω και εγώ καλώς, ότι οι συνορεύοντες µε σας βασιλείς, όπως και οι γειτονεύοντες
στο ιδικόν µου βασίλειον, παραµονεύουν τας περιστάσεις και περιµένουν το µοιραίον, δια να το εκµεταλλευθούν προς
όφελός των, ορίζω και αναδεικνύω ως διάδοχόν µου τον υιόν µου Αντίοχον, τον οποίον πολλές φορές, όταν διέτρεχα τας
άνω σατραπείας, συνιστούσα και ενεπιστευόµην εις πλείστους από σας. Εχω δε γράψει και εις αυτόν σχετικήν επιστολήν.
Β Μακ. 9,26  παρακαλώ ούν υµάς και αξιώ, µεµνηµένους των ευεργεσιών κοινή και κατ ιδίαν, έκαστον συντηρείν την ούσαν
εύνοιαν εις εµέ και τον υιόν µου·
Β Μακ. 9,26  Σας παρακαλώ, λοιπόν, και αξιώνω, όπως ενθυµούµενοι τας ευεργεσίας, τας οποίας εγώ έχω καµεί εις όλους
γενικώς και στον καθένα ιδιαιτέρως, να κρατήση ο καθένας σας την ιδίαν εύνοιαν προς τον υιόν µου, την οποίαν είχατε
και προς εµέ.
Β Μακ. 9,27  πέπεισµαι γάρ αυτόν επιεικώς και φιλανθρώπως παρακολουθούντα τή εµή προαιρέσει συµπεριενεχθήσεσθαι
υµίν».
Β Μακ. 9,27  Εχω δε την πεποίθησιν, ότι και αυτός θα φερθή προς σας µε πλήρη επιείκειαν και φιλανθρωπίαν, ακολουθών
την ιδικήν µου καλήν προς σας διαγωγήν”.
Β Μακ. 9,28  Ο µέν ούν ανδροφόνος και βλάσφηµος τα χείριστα παθών, ως ετέρους διέθηκεν, επί ξένης εν τοίς όρεσιν
οικτίστω µόρω κατέστρεψε τον βίον.
Β Μακ. 9,28  Ο ανδροφόνος και βλάσφηµος αυτός βασιλεύς Αντίοχος, βασανιζόµενος µε φοβεράς βασάνους, όπως αυτός
είχε βασανίσει άλλους, άπέθανεν εις ξένην χώραν, εις τα όρη µε ένα θάνατον ελεεινότατον.
Β Μακ. 9,29  παρεκοµίζετο δε το σώµα Φίλιππος ο σύντροφος αυτού, ός και διευλαβηθείς τον υιόν Αντιόχου, προς
Πτολεµαίον τον Φιλοµήτορα εις Αίγυπτον διεκοµίσθη.
Β Μακ. 9,29  Ο Φιλιππος, ο παιδικός του σύντροφος, διεκόµισε το σώµα του Αντιόχου. Εφοβήθη όµως τον νέον βασιλέα
'Αντιοχον και απεσύρθη εεις την αίγυπτον προς τον Πτολεµαίον τυν Φιλοµήτορα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Β Μακ. 10,1  Μακκαβαίος δε και οι σύν αυτώ, τού Κυρίου προάγοντος αυτούς, το µέν ιερόν εκοµίσαντο και την πόλιν,
Β Μακ. 10,1   Ο Μακκαβαίος και οι άνδρες του ανακατέλαβαν, µε την βοήθειαν του Θεού, τον ιερόν ναόν και την πόλιν
Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 10,2  τους δε κατά την αγοράν βωµούς υπό των αλλοφύλων δεδηµιουργηµένους, έτι δε τεµένη καθείλον.
Β Μακ. 10,2  Κατέστρεψαν τους βωµούς, που είχαν οικοδοµήσει οι ειδωλολάτραι εις την αγοράν, όπως επίσης και όλους
τους άλλους ιερούς των χώρους.
Β Μακ. 10,3  και τον νεών καθαρίσαντες έτερον θυσιαστήριον εποίησαν και πυρώσαντες λίθους και πύρ εκ τούτων
λαβόντες, ανήνεγκαν θυσίαν µετά διετή χρόνον και θυµίαµα και λύχνους και των άρτων την πρόθεσιν εποιήσαντο.
Β Μακ. 10,3   Αφού δε κατόπιν εκαθάρισαν τον ναόν, οικόδοµησαν άλλο θυσιαστήριον ολοκαυτωµάτων. Ηναψαν πυρ από
την προστριβήν ειδικών λίθων, επήραν αυτό το πυρ και προσέφεραν θυσίαν, η οποία είχεν από δύο ετών διακοπή. Εκαυσαν
επίσης θυµίαµα στο θυσιαστήριον των θυµιαµάτων, ήναψαν τους λύχνους της λυχνίας και έθεσαν τους άρτους εις την
τράπεζαν της προθέσεως.
Β Μακ. 10,4  ταύτα δε ποιήσαντες ηξίωσαν τον Κύριον πεσόντες επί κοιλίαν µηκέτι περιπεσείν τοιούτοις κακοίς, αλλ εάν
ποτε και αµάρτωσιν, υπ αυτού µετ επιεικείας παιδεύεσθαι και µη βλασφήµοις και βαρβάροις έθνεσι παραδίδοσθαι.
Β Μακ. 10,4  Αφού δε έκαµαν όλα αυτά, έπεσαν πρηνείς στο έδαφος και παρεκάλεσαν τον Κυριον, να µη περιπέσουν πλέον



στοιαύτας συµφοράς. Αλλά, εάν ποτέ και αµαρτήσουν ως άνθρωποι, να παιδαγωγηθούν από αυτόν µε ευσπλαγχνίαν και
να µη παραδοθούν εις τα βάρβαρα και βλάσφηµα ειδωλολατρικά έθνη .
Β Μακ. 10,5  εν ή δε ηµέρα ο νεώς υπό αλλοφύλων εβεβηλώθη, συνέβη κατά την αυτήν ηµέραν τον καθαρισµόν γενέσθαι
τού ναού, τή πέµπτη και εικάδι τού αυτού µηνός, ός εστι Χασελεύ.
Β Μακ. 10,5   Συνέβη δε και τούτο το παράδοξον· κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν ο ναός είχε βεβηλωθή από τους
ειδωλολάτρας, κατά την ιδίαν ηµέραν συνέπεσε να γίνη και ο καθαρισµός αυτού. Ητοι την εικοστήν πέµπτην του ιδίου
µηνός, δηλαδή του Χασελεύ.
Β Μακ. 10,6  και µετ ευφροσύνης ήγον ηµέρας οκτώ σκηνωµάτων τρόπον, µνηµονεύοντες ως πρό µικρού χρόνου την των
σκηνών εορτήν εν τοίς όρεσι και εν τοίς σπηλαίοις θηρίων τρόπον ήσαν νεµόµενοι.
Β Μακ. 10,6  Εώρτασαν δε επί οκτώ ηµέρας µε πολλήν χαράν κατά τον ίδιον τρόπον, που εόρταζαν την εορτήν της
Σκηνοπηγίας, ενθυµούµενοι ότι προ ολίγου χρόνου είχαν εορτάσει την εορτήν της Σκηνοπηγίας, παραµένοντες και
τρεφόµενοι εις τα όρη και εις τα σπήλαια, όπως τα άγρια θηρία.
Β Μακ. 10,7  διό θύρσους και κλάδους ωραίους, έτι δε φοίνικας έχοντες ύµνους ανέφερον τώ ευοδώσαντι καθαρισθήναι τον
εαυτού τόπον.
Β Μακ. 10,7   Δια τούτο έχοντες εις τα χέρια των ράβδους στολισµένας µε φύλλα και κρατούντες ωραίους πράσινους
κλάδους, καθώς επίσης και φοίνικας, έψαλλαν ύµνους προς δόξαν του Θεού, ο οποίος τους κατευώδωσε να
πραγµατοποιήσουν τον καθαρισµόν του ναού του.
Β Μακ. 10,8  εδογµάτισαν δε µετά κοινού προστάγµατος και ψηφίσµατος παντί τώ των Ιουδαίων έθνει κατ ενιαυτόν άγειν
τάσδε τας ηµέρας.
Β Μακ. 10,8  Καθιέρωσαν δε µε ένα δηµόσιον διάταγµα, που εψηφίσθη από όλον τον λαόν, ότι όλον το ιουδαϊκόν έθνος κάθε
έτος θα πανηγυρίζη τας ηµέρας αυτάς.
Β Μακ. 10,9  και τα µέν της Αντιόχου τού προσαγορευθέντος Επιφανούς τελευτής ούτως είχε.
Β Μακ. 10,9  Και αυτά µεν ήσαν τα γεγονότα τα συµβάντα περί τον θάνατον του Αντιόχου του επονοµασθέντος Επιφανούς.
Β Μακ. 10,10  Νυνί δε τα κατά τον Ευπάτορα Αντίοχον, υιόν δε τού ασεβούς γενόµενον δηλώσοµεν, αυτά συντέµνοντες τα
των πολέµων κακά.
Β Μακ. 10,10   Τωρα δε θα κάµωµεν λόγον δια τα αφορώντα τον Αντίοχον τον Ευπάτορα, υιόν του ασεβούς εκείνου
βασιλέως, εκθέτοντες µε συντοµίαν τα εκ των πολέµων κακά επί της βασιλείας του.
Β Μακ. 10,11  αυτός γάρ παραλαβών βασιλείαν ανέδειξεν επί των πραγµάτων Λυσίαν τινά, Κοίλης δε Συρίας και Φοινίκης
στρατηγόν πρώταρχον.
Β Μακ. 10,11   Αυτός, αφού παρέλαβε την βασιλείαν, κατέστησεν επικεφαλής των πραγµάτων του βασιλείου του κάποιον
Λυσίαν, ανώτατον στρατιωτικόν διοικητήν της Κοίλης Συρίας και της Φοινίκης.
Β Μακ. 10,12  Πτολεµαίος γάρ ο καλούµενος Μάκρων το δίκαιον συντηρείν προηγούµενος εις τους Ιουδαίους διά την
γεγονυίαν εις αυτούς αδικίαν επειράτο τα προς αυτούς ειρηνικώς διεξάγειν.
Β Μακ. 10,12   Διότι ο Πτολεµαίος, ο επονοµαζόµενος Μακρων, πρώτος αυτός ανεγνώρισε το δίκαιον των Ιουδαίων και δια
την επανόρθωσιν των αδικιών, που είχαν γίνει εις αυτούς, προσεπάθει να τους κυβερνήση κατά τρόπον ειρηνικόν.
Β Μακ. 10,13  όθεν κατηγορούµενος υπό των φίλων προς τον Ευπάτορα και προδότης παρέκαστα ακούων διά το την
Κύπρον εµπιστευθέντα υπό τού Φιλοµήτορος εκλιπείν και προς Αντίοχον τον Επιφανή αναχωρήσαι µήτ ευγενή την
εξουσίαν έχων, υπ αθυµίας φαρµακεύσας εαυτόν εξέλιπε τον βίον.
Β Μακ. 10,13   Δια το γεγονός όµως αυτό κατηγορήθη από τους φίλους του βασιλέως ενώπιον του Ευπάτορος . Δια τον λόγον
αυτόν, αλλά και διότι εις κάθε περίστασιν ωνοµάζετο προδότης επειδή είχεν εγκαταλείψει την Κυπρον, που του είχεν
εµπιστευθή ο Φιλοµήτωρ και είχε προσχωρήσει µε το µέρος του Αντιόχου του Επιφανούς, και επειδή δεν κατείχε πλέον
καµµίαν θέσιν, όπως αρµόζει εις ένα ευγενή, κατελήφθη από µελαγχολίαν εδηλητηρίασε τον εαυτόν του και έθεσε τέρµα
εις την ζωήν του.
Β Μακ. 10,14  Γοργίας δε γενόµενος στρατηγός των τόπων εξενοτρόφει και παρέκαστα προς τους Ιουδαίους επολεµοτρόφει.
Β Μακ. 10,14   Ο δε Γοργίας, όταν έγινε στρατηγός των περιοχών εκείνων, εστρατολόγησε µισθοφορικά στρατεύµατα και εις
κάθε παρουσιαζοµένην ευκαιρίαν επολεµούσε εναντίον των Ιουδαίων.
Β Μακ. 10,15  οµού δε τούτω και οι Ιδουµαίοι εγκρατείς επικαίρων οχυρωµάτων όντες εγύµναζον τους Ιουδαίους , και τους
φυγαδευθέντας από Ιεροσολύµων προσλαβόµενοι πολεµοτροφείν επεχείρουν.
Β Μακ. 10,15   Συγχρόνως δε µε αυτόν και οι Ιδουµαίοι εκυρίευαν σπουδαία οχυρώµατα και παρενοχλούσαν τους Ιουδαίους·
επίσης εδέχοντο και εκείνους, οι οποίοι εξωρίζοντο από την Ιερουσαλήµ, και εφρόντιζαν µε αυτούς να διατηρούν τον
πόλεµον.
Β Μακ. 10,16  οι δε περί τον Μακκαβαίον ποιησάµενοι λιτανείαν και αξιώσαντες τον Θεόν σύµµαχον αυτοίς γενέσθαι, επί τα
των Ιδουµαίων οχυρώµατα ώρµησαν,
Β Μακ. 10,16   Ο Μακκαβαίος και οι άνδρες του, αφού προσηυχήθησαν µε ευλάβειαν προς τον Θεόν και τον παρεκάλεσαν µε
πίστιν να συµπαρασταθή ως σύµµαχός των, ώρµησαν εναντίον των οχυρωµάτων, που κατείχαν οι Ιδουµαίοι.
Β Μακ. 10,17  οίς και προσβαλόντες ευρώστως εγκρατείς εγένοντο των τόπων πάντας τε τους επί τώ τείχει µαχοµένους
ηµύναντο κατέσφαζόν τε τους εµπίπτοντας, ανείλον δε ουχ ήττον των δισµυρίων.
Β Μακ. 10,17   Επετέθησαν εναντίον αυτών µε µεγάλην ευρωστίαν και δύναµιν, εκυρίευσαν όλους τους τόπους των,
κατεπολέµησαν τους υπερασπιστάς των τειχών και εκείνους, οι οποίοι έπιπτον εις τα χέρια των, τους κατέσφαζαν.
Εφόνευσαν δε έτσι οχι ολιγωτέρους από είκοσι χιλιάδας.
Β Μακ. 10,18  συµφυγόντων δε ουκ έλαττον των ενακισχιλίων εις δύο πύργους οχυρούς εύ µάλα και πάντα τα προς
πολιορκίαν έχοντας,
Β Μακ. 10,18   Μερικοί δε από τους εχθρούς, τουλάχιστον εννέα χιλιάδες, κατέφυγαν εις δυο οχυρωτάτους πύργους, που
είχαν µέσα όλα όσα τους εχρειάζοντο, δια να κρατήσουν την πολιορκίαν και να αµυνθούν.
Β Μακ. 10,19  ο Μακκαβαίος εις επείγοντας τόπους απολιπών Σίµωνα και Ιώσηφον, έτι δε και Ζακχαίον και τους σύν αυτώ
ικανούς προς την τούτων πολιορκίαν, αυτός εχωρίσθη.
Β Μακ. 10,19   Ο Μακκαβαίος αφήσας τον Σιµωνα και τον Ιώσηφον, όπως επίσης και τον Ζακχαίον και µαζή µε αυτούς



αρκετούς άνδρας δια την πολιορκίαν των δύο πύργων, αυτός απεµακρύνθη από την περιοχήν εις σπουδαιοτέρας
τοποθεσίας.
Β Μακ. 10,20  οι δε περί τον Σίµωνα φιλαργυρήσαντες υπό τινων των εν τοίς πύργοις επείσθησαν αργυρίω· επτάκις δε
µυριάδας δραχµάς λαβόντες είασάν τινας διαρυήναι.
Β Μακ. 10,20  Οι στρατιώται όµως του Σιµωνος, φιλάργυροι καθώς ήσαν, εδελεάσθησαν από τα αργύρια, που τους
επρότειναν οι έγκλειστοι στους πύργους. Αφού δε έλαβαν εβδοµήκοντα χιλιάδες δραχµάς, επέτρεψαν εις µερικούς από τους
πολιορκηµένους να διαφύγουν.
Β Μακ. 10,21  προσαγγελθέντος δε τώ Μακκαβαίω περί τού γεγονότος, συναγαγών τους ηγουµένους τού λαού κατηγόρησεν
ως αργυρίου πεπράκασι τους αδελφούς, τους πολεµίους κατ αυτών απολύσαντες.
Β Μακ. 10,21   Οταν ο Μακκαβαίος επληροφορήθη το γεγονός, συνεκέντρωσε τους αρχηγούς του λαού και κατηγόρησε
τους ανθρώπους αυτούς, ότι επώλησαν αντί αργυρίου τους αδελφούς των, εφ' όσον αφήκαν ελευθέρους τους εχθρούς των
να διαφύγουν ωπλισµένοι και τους έδωσαν την ευκαιρίαν να στραφούν εναντίον των.
Β Μακ. 10,22  τούτους µέν ούν προδότας γενοµένους απέκτεινε και παραχρήµα τους δύο πύργους κατελάβετο.
Β Μακ. 10,22  Αυτούς µέν, λοιπόν, οι οποίοι αντί χρηµάτων έγιναν προδόται, εθανάτωσε, κατέλαβε δε αµέσως τους δύο
πύργους.
Β Μακ. 10,23  τοίς δε όπλοις τα πάντα εν ταίς χερσίν ευοδούµενος απώλεσεν εν τοίς δυσίν οχυρώµασι πλείους των
δισµυρίων.
Β Μακ. 10,23  Επιτυχώς δε πάντοτε διεξάγων τας πολεµικάς του επιχειρήσεις εφόνευσεν εις τα δύο αυτά φρούρια πλέον των
είκοσι χιλιάδων ανδρών.
Β Μακ. 10,24  Τιµόθεος δε ο πρότερον ηττηθείς υπό των Ιουδαίων συναγαγών ξένας δυνάµεις παµπληθείς και τους της
Ασίας γενοµένους ίππους συναθροίσας ουκ ολίγους, παρήν ως δορυάλωτον ληψόµενος την Ιουδαίαν.
Β Μακ. 10,24  Ο Τιµόθεος, ο οποίος προηγουµένως είχε νικηθή από τους Ιουδαίους, συνεκέντρωσε πλήθος ξένων
στρατιωτών, όπως επίσης και πολυάριθµον ιππικόν από την Ασίαν και παρουσιάσθη εντός ολίγου εις την Ιουδαίαν , δια να
την κατακτήση µε τα όπλα.
Β Μακ. 10,25  οι δε περί τον Μακκαβαίον συνεγγίζοντος αυτού, προς ικετείαν τού Θεού ετράπησαν γη τας κεφαλάς
καταπάσαντες και τας οσφύας σάκκοις ζώσαντες,
Β Μακ. 10,25  Ο Μακκαβαίος και οι περί αυτόν, όταν έφθασεν ο Τιµόθεος, εστράφησαν εις θερµήν προσευχήν προς τον
Θεόν. Ερριψαν χώµα εις την κεφαλήν των, εζώσθησαν σάκκους εις την µέσην των,
Β Μακ. 10,26  επί την απέναντι τού θυσιαστηρίου κρηπίδα προσπεσόντες, ηξίουν ίλεων αυτοίς γενόµενν εχθρεύσαι τοίς
εχθροίς αυτών και αντικείσθαι τοίς αντικειµένοις, καθώς ο νόµος διασαφεί.
Β Μακ. 10,26 εγονάτισαν εις την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων και παρεκάλεσαν τον Κυριον να φανή ίλεως
εις αυτούς, να γίνη δε εχθρός στους εχθρούς των και πολέµιος στους πολεµίους των, όπως και ο Νοµος σαφώς αναφέρει.
Β Μακ. 10,27  γενόµενοι δε από της δεήσεως, αναλαβόντες τα όπλα προήγον από της πόλεως επί πλείον· συνεγγίσαντες δε
τοίς πολεµίοις εφ εαυτών ήσαν.
Β Μακ. 10,27  Μετά δε την προσευχήν των επήραν τα όπλα και εξήλθαν από την πόλιν εις µακρυνήν απόστασαν. Οταν
έφθασαν κοντά στους εχθρούς, εσταµάτησαν.
Β Μακ. 10,28  άρτι δε της ανατολής διαδεχοµένης προσέβαλον εκάτεροι, οι µέν έγγυον έχοντες ευηµερίας και νίκης µετ
αρετής την επί τον Κύριον καταφυγήν, οι δε καθηγεµόνα των αγώνων ταττόµενοι τον θυµόν.
Β Μακ. 10,28  Μολις δε υπέφωσκεν η ανατολή, ήλθον εις σύρραξιν οι δύο αντίπαλοι εχθροί, οι µεν Ιουδαίοι είχον ως
εγγύησιν της επιτυχίας της νίκης των, εκτός της ανδρείας των, την βοήθειαν προ παντός του Θεού, προς τον οποίον
κατέφυγαν, οι άλλοι δε είχον τον θυµόν των ως οδηγόν κατά την µάχην.
Β Μακ. 10,29  γενοµένης δε καρτεράς µάχης, εφάνησαν τοίς υπεναντίοις εξ ουρανού εφ ίππων χρυσοχαλίνων άνδρες πέντε
διαπρεπείς, και αφηγούµενοι των Ιουδαίων,
Β Μακ. 10,29  Κατά την έντασιν δε της µεγάλης εκείνης µάχης εφάνησαν από τον ουρανόν στους εχθρούς πέντε άνδρες που
άστραφταν επάνω εις ίππους µε χρυσά χαλινάρια και οι οποίοι εφαίνοντο ωσάν αρχηγοί των Ιουδαίων.
Β Μακ. 10,30  οί και τον Μακκαβαίον µέσον λαβόντες και σκεπάζοντες ταίς εαυτών πανοπλίαις άτρωτον διεφύλαττον, εις δε
τους υπεναντίους τοξεύµατα και κεραυνούς εξερίπτουν· διό συγχυθέντες αορασία κατεκόπτοντο ταραχής πεπληρωµένοι.
Β Μακ. 10,30  Αυτοί είχαν και τον Μακκαβαίον στο µέσον αυτών και σκεπάζοντες αυτόν µε τας πανοπλίας των τον
διεφύλαττον άτρωτον από τα βέλη, ενώ συγχρόνως έρριπτον εναντίον των εχθρών βέλη και κεραυνούς. Οι εχθροί ένεκα
τυφλώσεως περιέπεσαν εις σύγχυσιν και κυριευθέντες από ταραχήν κατεκόπτοντο από τους Ιουδαίους.
Β Μακ. 10,31  κατεσφάγησαν δε δισµύριοι προς τοίς πεντακοσίοις, ιππείς δε εξακόσιοι.
Β Μακ. 10,31   Εφονεύθησαν είκοσι χιλιάδες πεντακόσιοι πεζοί και εξακόσιοι ιππείς.
Β Μακ. 10,32  αυτός δε ο Τιµόθεος συνέφυγεν εις Γάζαρα λεγόµενον οχύρωµα, εύ µάλα φρούριον, στρατηγούντος εκεί
Χαιρέου.
Β Μακ. 10,32  Ο ίδιος δε ο Τιµόθεος, δια να σωθή, κατέφυγεν εις µίαν οχυράν θέσιν λεγοµένην Γαζαρα · εις φρούριον δηλαδή
πολύ ισχυρόν, του οποίου διοικητής ήτο ο Χαιρέας.
Β Μακ. 10,33  οι δε περί τον Μακκαβαίον άσµενοι περιεκάθισαν το φρούριον ηµέρας τέσσαρας.
Β Μακ. 10,33  Ο Μακκαβαίος και οι περί αυτόν χαρούµενοι και βέβαιοι δια την νίκην περιεκύκλωσαν το φρούριον αυτό επί
τέσσαρας ηµέρας.
Β Μακ. 10,34  οι δε ένδον τή ερυµνότητι τού τόπου πεποιθότες υπεράγαν εβλασφήµουν και λόγους αθεµίτους προΐεντο.
Β Μακ. 10,34  Οι πολιορκούµενοι έχοντες πεποίθησιν στο οχυρόν και απόκρηµνον της θέσεως αυτής εξεστόµιζεν φοβεράς
βλασφηµίας και εξεσφενδόνιζαν ασεβείς φράσεις εναντίον του Θεού.
Β Μακ. 10,35  υποφαινούσης δε της πέµπτης ηµέρας, είκοσι νεανίαι των περί τον Μακκαβαίον πυρωθέντες τοίς θυµοίς διά
τας βλασφηµίας, προσβαλόντες τώ τείχει αρενωδώς και θηριώδει θυµώ τον εµπίπτοντα έκοπτον.
Β Μακ. 10,35  Οταν όµως ήρχισε να υποφώσκη η πέµπτη ηµέρα , είκοσι νεαροί άνδρες από το στράτευµα του Μακκαβαίου.
Των οποίων η ψυχή είχεν ανάψει από θυµόν δια τας βλασφηµίας αυτού επετέθησαν µε γενναιότητα εναντίον του τείχους
και µε θάρρος θηρίων έσφαζαν καθένα, που ευρίσκετο εµπρός των.



Β Μακ. 10,36  έτεροι δε οµοίως προσαναβάντες εν τώ περισπασµώ προς τους ένδον, ενεπίµπρων τους πύργους και πυράς
ανάψαντες ζώντας τους βλασφήµους κατέκαιον. οι δε τας πύλας διέκοπτον, εισδεξάµενοι δε την λοιπήν τάξιν
προκατελάβοντο την πόλιν.
Β Μακ. 10,36  Καθ' ον χρόνον αυτοί ήσαν απησχοληµένοι µε τους εντός του φρουρίου εχθρούς, άλλοι Ιουδαίοι στρατιώται
ανήρχοντο κατά τον ίδιον τρόπον όπισθεν από αυτούς εις το τείχος και έκαιαν τους πύργους και ανάπτοντες πυράς έκαιαν
ζωντανούς τους βλασφήµους. Αλλοι έσπαζαν τας πύλας, δια να ανοίξουν δρόµον στον υπόλοιπον στρατόν, και έτσι
κατέλαβαν την πόλιν.
Β Μακ. 10,37  και τον Τιµόθεον αποκεκρυµµένον έν τινι λάκκω κατέσφαξαν και τον τούτου αδελφόν Χαιρέαν και τον
Απολλοφάνην.
Β Μακ. 10,37  Και τον Τιµόθεον κρυµµένον εις κάποιον λάκκον τον εφόνευσαν, όπως επίσης τον αδελφόν του Χαιρέαν και
τον Απολλοφάνην.
Β Μακ. 10,38  ταύτα δε διαπραξάµενοι µεθ ύµνων και εξοµολογήσεων ευλόγουν τώ Κυρίω τώ µεγάλως ευεργετούντι τον
Ισραήλ και το νίκος αυτοίς διδόντι.
Β Μακ. 10,38  Επειτα δε από τα ηρωϊκά αυτά κατορθώµατα ευλογούσαν µε ύµνους και δοξολογίας τον Κυριον, ο οποίος
πλουσίως ευεργετούσε τον ισραηλιτικόν λαόν και έδιδεν εις αυτούς την νίκην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Β Μακ. 11,1  Μετ ολίγον δε παντελώς χρόνον Λυσίας επίτροπος τού βασιλέως και συγγενής και επί των πραγµάτων λίαν
βαρέως φέρων επί τοίς γεγονόσι,
Β Μακ. 11,1    Επειτα από πολύ ολίγον χρόνον ο Λυσίας, ο επίτροπος και συγγενής του βασιλέως, ο υπεύθυνος δια την
διοίκησιν των βασιλικών πραγµάτων, έφερε πολύ βαρέως την δυσµενεστάτην εξέλιξιν των γεγονότων.
Β Μακ. 11,2  συναθροίσας περί τας οκτώ µυριάδας και την ίππον πάσαν, παρεγένετο επί τους Ιουδαίους λογιζόµενος την
µέν πόλιν Έλλησιν οικητήριον ποιήσειν,
Β Μακ. 11,2   Αφού λοιπόν συνεκέντρωσεν ογδοήκοντα χιλιάδας πεζούς και όλον το ιππικόν, εξεστράτευσεν εναντίον των
Ιουδαίων έχων απόφασιν την Ιερουσαλήµ να κάµη κατοικητήριον των Ελλήνων,
Β Μακ. 11,3  το δε ιερόν αργυρολόγητον, καθώς τα λοιπά των εθνών τεµένη, πρατήν δε την αρχιερωσύνην κατ έτος
ποιήσειν,
Β Μακ. 11,3   εις δε τον ιερόν ναόν να επιβάλη φόρον, όπως είχε κάµει και στους άλλους ναούς των ειδωλολατρικών εθνών ,
να πωλή δε κάθε χρόνον και το αξίωµα της αρχιερωσύνης.
Β Μακ. 11,4  ουδαµώς επιλογιζόµενος το τού Θεού κράτος, πεφρενωµένος δε ταίς µυριάσι των πεζών και ταίς χιλιάσι των
ιππέων και τοίς ελέφασι τοίς ογδοήκοντα.
Β Μακ. 11,4   Αυτά εγωϊστικώς εσκέπτετο έχων πλήρη πεποίθησιν εις τας δεκάδας χιλιάδας του πεζικού του , εις τας
χιλιάδας των ιππέων του και στους ογδοήκοντα ελέφαντάς του, χωρίς να λαµβάνη υπ' όψιν την δύναµιν του Θεού.
Β Μακ. 11,5  εισελθών δε εις την Ιουδαίαν και συνεγγίσας Βαιθσούρα, όντι µέν ερυµνώ χωρίω, από δε Ιεροσολύµων
απέχοντι ωσεί σταδίους πέντε, τούτο έθλιβεν.
Β Μακ. 11,5   Αφού, λοιπόν, εισήλθεν εις την Ιουδαίαν επροχώρησε πλησίον εις την Βαιθσούραν, θέσιν οχυρωτάτην, που
απείχε πέντε περίπου στάδια από την Ιερουσαλήµ, και την επίεζε µε ισχυράν δύναµιν.
Β Μακ. 11,6  ως δε µετέλαβον οι περί τον Μακκαβαίον πολιορκούντα αυτόν τα οχυρώµατα, µετ οδυρµών και δακρύων
ικέτευον σύν τοίς όχλοις τον Κύριον αγαθόν άγγελον αποστείλαι προς σωτηρίαν τώ Ισραήλ.
Β Μακ. 11,6   Οταν δε ο Μακκαβαίος και οι άνδρες του επληροφορήθησαν, ότι ο Λυσίας πολιορκεί αυτήν την οχυράν θέσιν,
παρεκάλουν αυτοί και όλος ο λαός τον Θεόν µε οδυρµούς και δάκρυα, να αποστείλη άγγελον αγαθόν προς σωτηρίαν του
Ισραηλιτικού λαού.
Β Μακ. 11,7  αυτός δε πρώτος ο Μακκαβαίος αναλαβών τα όπλα προετρέψατο τους άλλους, άµα αυτώ διακινδυνεύοντας
επιβοηθείν τοίς αδελφοίς αυτών· οµού δε και προθύµως εξώρµησαν.
Β Μακ. 11,7   Πρώτος δε ο Μακκαβαίος επήρε τα όπλα, παρεκίνησε δε και όλους τους άλλους να βοηθήσουν τους αδελφούς
των, οσονδήποτε και αν επρόκειτο να διακινδυνεύσουν. Εκείνοι δε ώρµησαν ποοθύµως µαζή µε αυτόν.
Β Μακ. 11,8  αυτόθι δε και προς τοίς Ιεροσολύµοις όντων, εφάνη προηγούµενος αυτών έφιππος εν λευκή εσθήτι, πανοπλίαν
χρυσήν κραδαίνων.
Β Μακ. 11,8   Οταν δε έφθασαν κοντά εις την Ιερουσαλήµ, παρουσιάσθη επικεφαλής των ένας ιππεύς ενδεδυµένος λευκά, ο
οποίος επέσειεν ένα χρυσόν οπλισµόν.
Β Μακ. 11,9  οµού δε πάντες ευλόγησαν τον ελεήµονα Θεόν και επερώσθησαν ταίς ψυχαίς, ου µόνον ανθρώπους αλλά και
θήρας τους αγριωτάτους και σιδηρά τείχη τιτρώσκειν όντες έτοιµοι,
Β Μακ. 11,9   Τοτε όλοι µαζή εδοξολόγησαν τον ελεήµονα Θεόν και επήραν θάρρος, έτοιµοι πλέον να διατρυπήσουν όχι
µόνον ανθρώπους αλλά και τα αγριώτατα θηρία και σιδηρένια ακόµα τείχη.
Β Μακ. 11,10  προήγον εν διασκευή τον απ ουρανού σύµµαχον έχοντες, ελεήσαντος αυτούς τού Κυρίου.
Β Μακ. 11,10   Επροχωρούσαν εις πολεµικήν παράταξιν, έχοντες ως σύµµαχόν των τον ουράνιον Θεόν, ο οποίος τόσον
ελεήµων εφάνη προς αυτούς.
Β Μακ. 11,11  λεοντηδόν δε εντινάξαντες εις τους πολεµίους κατέστρωσαν αυτούς χιλίους προς τοίς µυρίοις, ιππείς δε
εξακοσίους προς τοίς χιλίοις· τους δε πάντας ηνάγκασαν φυγείν.
Β Μακ. 11,11 Ως λέοντες δε εξώρµησαν εναντίον των πολεµίων και έστρωσαν κατά γης νεκρούς ένδεκα χιλιάδας πεζούς και
χιλίους εξακοσίους ιππείς. Ολους δε τους υπολοίπους ηνάγκασαν να τραπούν εις φυγήν.
Β Μακ. 11,12  οι πλείονες δε αυτών τραυµατίαι γυµνοί διεσώθησαν, και αυτός δε ο Λυσίας αισχρώς φεύγων διεσώθη.
Β Μακ. 11,12   Οι περισσότεροι από αυτούς διέφυγαν πληγωµένοι και γυµνοί από τα όπλα των. Και αυτός ακόµη ο Λυσίας
διεσώθη µε επαίσχυντον φυγήν.
Β Μακ. 11,13  ουκ άνους δε υπάρχων, προς εαυτόν αντιβάλλων το γεγονός περί εαυτόν ελάσσωµα και συννοήσας ανικήτους
είναι τους Εβραίους, τού πάντα δυναµένου Θεού συµµαχούντος αυτοίς, προσαποστείλας
Β Μακ. 11,13  Επειδή όµως δεν ήτο ανόητος, εσκέφθη καθ' εαυτόν, εµελέτησε την αποτυχίαν και επείσθη, ότι οι Εβραίοι



είναι ανίκητοι, διότι έχουν σύµµαχόν των τον παντοδύναµον Θεόν.
Β Μακ. 11,14  έπεισε συλλύσεσθαι επί πάσι τοίς δικαίοις, και διότι και τον βασιλέα πείσειν φίλον αυτοίς αναγκάζειν
γενέσθαι.
Β Μακ. 11,14   Εστειλε, λοιπόν, προς αυτούς ανθρώπους και επρότεινε συµφιλίωσιν µε όρους δικαίους και ίσους µεταξύ των.
Διότι ανέλαβεν επί πλέον την υποχρέωσιν να πείση και τον βασιλέα και να τον πειθαναγκάση να γίνη φίλος των .
Β Μακ. 11,15  ενέπνευσε δε ο Μακκαβαίος επί πάσιν, οίς ο Λυσίας παρεκάλει, τού συµφέροντος φροντίζων· όσα γάρ ο
Μακκαβαίος επέδωκε τώ Λυσία διά γραπτών περί των Ιουδαίων, συνεχώρησεν ο βασιλεύς.
Β Μακ. 11,15  Ο Μακκαβαίος συγκατένευσεν εις όλα όσα επρότεινεν ο Λυσίας ως ανταποκρινόµενα στο συµφέρον όλων .
Διότι όλους τους όρους, τους οποίους ο Μακκαβαίος επέδωσε γραπτώς στον Λυσίαν υπέρ των Ιουδαίων, ο βασιλεύς τους
απεδέχθη.
Β Μακ. 11,16  ήσαν γάρ αι γεγραµµέναι τοίς Ιουδαίοις επιστολαί, παρά µέν Λυσίου περιέχουσαι τον τρόπον τούτον· «Λυσίας
τώ πλήθει των Ιουδαίων χαίρειν.
Β Μακ. 11,16   Αι δε παρά του Λυσίου επιστολαί αι γραφείσαι προς τους Ιουδαίους περιείχαν τα εξής· “Ο Λυσίας χαιρετίζει
το έθνος των Εβραίων.
Β Μακ. 11,17  Ιωάννης και Αβεσσαλώµ οι πεµφθέντες παρ υµών, επιδόντες τον υπογεγραµµένον χρηµατισµόν, ηξίουν περί
των δι αυτού σηµαινοµένων.
Β Μακ. 11,17  Ο Ιωάννης και ο Αβεσσαλώµ, οι οποίοι εστάλησαν προς ηµάς από σας, αφού µας έδωσαν γραπτώς τους όρους
σας, εζητούσαν να επικυρώσω και εγώ αυτά, που ήσαν γραµµένα.
Β Μακ. 11,18  όσα µέν ούν έδει και τώ βασιλεί πρσενεχθήναι, διεσάφησα· ά δε ήν ενδεχόµενα, συνεχώρησεν.
Β Μακ. 11,18   Οσα µεν λοιπόν έπρεπε να υποβάλω στον βασιλέα, τα κατέστησα εις αυτόν γνωστά. Εκείνος δε παρεχώρησεν
ο,τι ήτο δυνατόν να παραχωρηθή.
Β Μακ. 11,19  εάν µέν ούν συντηρήσητε την εις τα πράγµατα εύνοιαν, και εις το λοιπόν πειράσοµαι παραίτιος υµίν αγαθών
γενέσθαι.
Β Μακ. 11,19   Εάν, λοιπόν, σεις διατηρήσετε επάνω εις τα πράγµατα την φιλικήν στάσιν σας, εγώ θα προσπαθήσω µε όλην
µου την δύναµιν κατά τον υπόλοιπον χρόνον να γίνω πρόξενος αγαθών εις σας.
Β Μακ. 11,20  υπέρ δε των κατά µέρος εντέταλµαι τούτοις τε και τοίς παρ εµού διαλεχθήναι υµίν.
Β Μακ. 11,20   Οσον δε αφορά τας επί µέρους λεπτοµερείας, έδωσα εντολήν στους απεσταλµένους σας, όπως και στους
ιδικούς µου απεσταλµένους, να συνεννοηθούν µε σας.
Β Μακ. 11,21  έρωσθε. έτους εκατοστού τεσσαρακοστού ογδόου, Διοσκορινθίου τετράδι και εικάδι».
Β Μακ. 11,21   Υγιαίνετε. Ετος εκατοστόν τεσσαρακοστόν όγδοον της χρονολογίας των Σελευκιδών, εικοστή τετάρτη του
µηνός Διοσκορινθίου”.
Β Μακ. 11,22  Η δε τού βασιλέως επιστολή περιείχεν ούτως· «Βασιλεύς Αντίοχος τώ αδελφώ Λυσία χαίρειν.
Β Μακ. 11,22   Η επιστολή δε του βασιλέως περιείχε τα εξής· “ο βασιλεύς Αντίοχος χαιρετίζει τον αδελφόν Λυσίαν.
Β Μακ. 11,23  τού πατρός ηµών εις θεούς µεταστάντος, βουλόµενοι τους εκ της βασιλείας αταράχους όντας γενέσθαι προς
την των ιδίων επιµέλειαν,
Β Μακ. 11,23   Του πατρός µου εκδηµήσαντος στους θεούς, εγώ επιθυµώ ίνα, εκείνοι που µένουν στο βασίλειόν µου,
επιδίδωνται ανενόχλητοι εις τα ειρηνικά των έργα.
Β Μακ. 11,24  ακηκοότες τους Ιουδαίους µη συνευδοκούντας τή τού πατρός επί τα Ελληνικά µεταθέσει, αλλά την εαυτών
αγωγήν αιρετίζοντας και διά τούτο αξιούντας συγχωρηθήναι αυτοίς τα νόµιµα αυτών·
Β Μακ. 11,24   Επειδή δε επληροφορήθηµεν, ότι οι Ιουδαίοι δεν συµφωνούν µε την γνώµην του πατρός µου να ασπασθούν
τας ειδωλολατρικάς ελληνικάς συνηθείας, αλλά προτιµούν τον ιδικόν των τρόπον ζωής και δια τούτο έχουν την αξίωσιν
να επιτραπή εις αυτούς να ζουν σύµφωνα µε τους πατροπαραδότους νόµους των,
Β Μακ. 11,25  αιρούµενοι ούν και τούτο το έθνος εκτός ταραχής είναι, κρίνοµεν το τε ιερόν αυτοίς αποκατασταθήναι και
πολιτεύεσθαι κατά τα επί των προγόνων αυτών έθη.
Β Μακ. 11,25   επειδή δε και ηµείς επιθυµούµεν να είναι και τούτο το έθνος έξω από κάθε ταραχήν, κρίνοµεν και
αποφασίζοµεν, όπως επιστραφή εις αυτούς ο ναός των και ζουν σύµφωνα µε τα προγονικά των έθιµα.
Β Μακ. 11,26  εύ ούν ποιήσεις διαπεµψάµενος προς αυτούς και δούς δεξιάς, όπως ειδότες την ηµετέραν προαίρεσιν εύθυµοί
τε ώσι και ηδέως διαγίνωνται προς την των ιδίων αντίληψιν».
Β Μακ. 11,26   Συ δε θα πράξης καλώς να αποστείλης εις αυτούς άνδρας, δια να ανταλλάξουν δεξιάς και αφού γνωρίσουν
καλώς την ιδικήν µας αγαθήν προαίρεσιν να είναι χαρούµενοι και ευχαρίστως να επιδίδωνται εις τα ειρηνικά των έργα”.
Β Μακ. 11,27  Πρός δε το έθνος η τού βασιλέως επιστολή τοιαύτη ήν· «Βασιλεύς Αντίοχος τή γερουσία των Ιουδαίων και τοίς
άλλοις Ιουδαίοις χαίρειν.
Β Μακ. 11,27   Η δε επιστολή του βασιλέως προς το έθνος των Ιουδαίων ήτο η εξής· “ο βασιλεύς Αντίοχος χαιρετίζει την
γερουσίαν των Ιουδαίων και όλους τους άλλους Ιουδαίους.
Β Μακ. 11,28  ει έρωσθε, είη αν ως βουλόµεθα· και αυτοί δε υγιαίνοµεν.
Β Μακ. 11,28   Εάν σεις υγιαίνετε, αυτό είναι σύµφωνον και µε την ιδικήν µας επιθυµίαν. Και ηµείς επίσης υγιαίνοµεν.
Β Μακ. 11,29  ενεφάνισεν ηµίν ο Μενέλαος βούλεσθαι κατελθόντας υµάς γίνεσθαι προς τοίς ιδίοις .
Β Μακ. 11,29   Ο Μενέλαος παρουσίασεν εις ηµάς την επιθυµίαν σας, ότι δηλαδή θέλετε να κατέλθετε εις την πάλιν σας και
να παραµένετε εις τας ιδικάς σας κατοικίας.
Β Μακ. 11,30  τοίς ούν καταπορευοµένοις µέχρι τριακάδος Ξανθικού υπάρξει δεξιά µετά της αδείας
Β Μακ. 11,30   Οσοι, λοιπόν, επιθυµούν να επανέλθουν µέχρι της τριακοστής ηµέρας του µηνός Ξανθικού, θα έχουν ειρήνην
και ασφάλειαν.
Β Μακ. 11,31  χρήσθαι τους Ιουδαίους τοίς εαυτών δαπανήµασι και νόµοις, καθά και το πρότερον, και ουδείς αυτών κατ
ουδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περί των ηγνοηµένων.
Β Μακ. 11,31  Θα έχουν επίσης το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τροφάς, που επιτρέπεται εις αυτούς ως Ιουδαίους, και να
ακολουθούν τους ιδικούς των νόµους, όπως έκαναν και προηγουµένως. Κανείς δε από αυτούς κατ' ουδένα τρόπον δεν θα
ενοχληθή δια παραβάσεις, αι οποίαι διεπράχθησαν εξ αγνοίας.



Β Μακ. 11,32  πέποµφα δε και τον Μενέλαον παρακαλέσοντα υµάς.
Β Μακ. 11,32   Εστειλα δε και τον Μενέλαον να σας καθησύχαση σχετικώς.
Β Μακ. 11,33  έρωσθε. έτους εκατοστού τεσσαρακοστού ογδόου, Ξανθικού πέµπτη και δεκάτη».
Β Μακ. 11,33   Υγιαίνετε. Ετος εκστοστόν τεσσαρακοστόν όγδοον, δεκάτη πέµπτη του µηνός Ξανθικού”.
Β Μακ. 11,34  Έπεµψαν δε και οι ωµαίοι προς αυτούς επιστολήν έχουσαν ούτως· «Κόϊντος Μέµµιος, Τίτος Μάνλιος,
πρεσβύται ωµαίων, τώ δήµω των Ιουδαίων χαίρειν.
Β Μακ. 11,34   Και οι Ρωµαίοι έστειλαν επιστολήν προς τους Ιουδαίους περιέχουσαν τα εξής· “ο Κοϊντος Μέµµιος και ο Τιτος
Μανλιος, συγκλητικοί των Ρωµαίων, χαιρετίζουν τον λαόν των Ιουδαίων.
Β Μακ. 11,35  υπέρ ών Λυσίας ο συγγενής τού βασιλέως συνεχώρησεν υµίν, και ηµείς συνευδοκούµεν.
Β Μακ. 11,35   Τας παραχωρήσεις εκείνας, τας οποίας έκαµε προς σας ο Λυσίας, ο συγγενής του βασιλέως, και ηµείς επίσης
παραχωρούµεν.
Β Μακ. 11,36  ά δε έκρινε προσανενεχθήναι τώ βασιλεί, πέµψατέ τινα παραχρήµα επισκεψάµενοι περί τούτων, ίνα εκθώµεν
ως καθήκει υµίν· ηµείς γάρ προσάγοµεν προς Αντιόχειαν.
Β Μακ. 11,36   Δι' εκείνα δε τα ζητήµατα, τα οποία αυτός εθεώρησε καλόν να υποβάλη προς τον βασιλέα του, στείλατε
κάποιον από σας αµέσως να τα εξετάσωµεν µαζή και να τα εκθέσωµεν και ηµείς προς τον βασιλέα κατά ένα τρόπον , ο
οποίος θα συµφέρη και σας. Διότι ηµείς κατ' αυτάς θα µεταβώµεν εις την Αντιοχειαν.
Β Μακ. 11,37  διό σπεύσατε και πέµψατέ τινας, όπως και ηµείς επιγνώµεν οποίας εστέ γνώµης.
Β Μακ. 11,37   Σπεύσατε λοιπόν και αποστείλατε προς ηµάς αντιπροσώπους σας, δια να µάθοµεν επί του προκειµένου, ποίαν
γνώµην έχετε.
Β Μακ. 11,38  υγιαίνετε. έτους εκατοστού τεσσαρακοστού, Ξανθικού πέµπτη και δεκάτη».
Β Μακ. 11,38   Υγιαίνετε. Ετος εκατοστόν τεσσαρακοστόν όγδοον, δεκάτη πέµπτη του µηνός Ξανθικού”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Β Μακ. 12,1  Γενοµένων των συνθηκών τούτων, ο µέν Λυσίας απήει προς τον βασιλέα, οι δε Ιουδαίοι περί την γεωργίαν
εγίνοντο.
Β Μακ. 12,1   Αφού συνήφθησαν αυταί αι συνθήκαι, ο µεν Λυσίας απήλθε προς τον βασιλέα, οι δε Ιουδαίοι επανήλθαν εις
τας γεωργικάς των εργασίας.
Β Μακ. 12,2  των δε κατά τόπον στρατηγών Τιµόθεος και Απολλώνιος ο τού Γενναίους, έτι δε Ιερώνυµος και Δηµοφών, προς
δε τούτοις Νικάνωρ ο Κυπριάρχης ουκ είων αυτούς ευσταθείς και τα της ησυχίας άγειν.
Β Μακ. 12,2  Οι στρατηγοί όµως διαφόρων περιοχών, ο Τιµόθεος και ο Απολλώνιος ο υιός του Γενναίου, ακόµη δε ο
Ιερώνυµος και ο Δηµοφών, κοντά δε εις αυτούς και ο Νικάνωρ ο κυβερνήτης της Κυπρου, δεν άφηναν τους Ιουδαίους
αδιαταράκτους να ζουν εν ειρήνη.
Β Μακ. 12,3  Ιοππίται δε τηλικούτο συνετέλεσαν το δυσσέβηµα· παρακαλέσαντες τους σύν αυτοίς οικούντας Ιουδαίους
εµβήναι εις τα παρασταθέντα υπ αυτών σκάφη σύν γυναιξί και τέκνοις ως µηδεµιάς ενεστώσης προς αυτούς δυσµενείας,
Β Μακ. 12,3   Οι κάτοικοι µάλιστα της Ιόππης διέπραξαν µέγιστον και ασεβέστατον κακούργηµα. Προσεκάλεσαν τους
Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν των, να εισέλθουν µε τας γυναίκας και τα τέκνα των εις πλοία, τα οποία
παρουσίασαν εις αυτούς, διότι, τάχα, δεν υπήρχε καµµία εχθρική διάθεσις εναντίον των.
Β Μακ. 12,4  κατά δε το κοινόν της πόλεως ψήφισµα, και τούτων επιδεξαµένων ως αν ειρηνεύειν θελόντων και µηδέν
ύποπτον εχόντων, επαναχθέντας αυτούς εβύθισαν όντας ουκ έλαττον των διακοσίων.
Β Μακ. 12,4  Η δολία αυτή πρότασις έγινε κατόπιν γενικής αποφάσεως των κατοίκων της Ιόππης. Οι Ιουδαίοι ως άνθρωποι,
οι οποίοι ήθελαν την ειρήνην και δεν έτρεφαν καµµίαν υποψίαν, απεδέχθησαν την πρότασιν. Οι κάτοικοι της Ιόππης, αφού
τους ωδήγησαν µε τα σκάφη στο ανοικτόν πέλαγος, τους εβύθισαν και έτσι έπνιξαν οχι ολιγωτέρους από διακοσίους .
Β Μακ. 12,5  µεταλαβών δε Ιούδας την γεγονυίαν εις τους οµοεθνείς ωµότητα, παραγγείλας τοίς περί αυτόν ανδράσι
Β Μακ. 12,5   Ο Ιούδας, όταν επληροφορήθη την σκληρότητα αυτήν που έγινε εις βάρος των οµοεθνών του, έδωσεν
αναλόγους εντολάς στους περί αυτόν άνδρας.
Β Μακ. 12,6  και επικαλεσάµενος τον δίκαιον κριτήν Θεόν, παρεγένετο επί τους µιαιοφόνους των αδελφών· και τον µέν
λιµένα νύκτωρ ενέπρησε και τα σκάφη κατέφλεξε, τους δε εκεί συµφυγόντας εξεκέντησε.
Β Μακ. 12,6  Προσευχηθείς δε και επικαλεσθείς τον δίκαιον κριτήν Θεόν, επήλθεν εναντίον των µιαρών αυτών φονέων των
οµοεθνών του. Και τα µεν λιµενικά έργα κατά το διάστηµα της νυκτός επυρπόλησε , τα δε πλοία που υπήρχαν στον λιµένα
έκαυσε, όσους δε είχαν καταφύγει εκεί, δια να σωθούν, τους κατέσφαξε.
Β Μακ. 12,7  τού δε χωρίου συγκλεισθέντος, ανέλυσεν ως πάλιν ήξων και το σύµπαν των Ιοππιτών εκριζώσαι πολίτευµα .
Β Μακ. 12,7   Επειδή δε η περιτειχισµένη πόλις ήτο κλειστή, ο Ιούδας ανεχώρησε, δια να επανέλθη και πάλιν, και ξερριζώση
όλους τους κατοίκους της Ιόππης.
Β Μακ. 12,8  µεταλαβών δε και τους εν Ιαµνεία τον αυτόν επιτελείν βουλοµένους τρόπον τοίς παροικούσιν Ιουδαίοις,
Β Μακ. 12,8  Ο Ιούδας επληροφορήθη ακόµη ότι και οι κάτοικοι της Ιαµνείας έχουν τον σκοπόν να διαπράξουν το ίδιον
κακούργηµα εναντίον των Ιουδαίων, οι οποίοι κατοικούν εκεί κοντά των.
Β Μακ. 12,9  και τοίς Ιαµνίταις νυκτός επιβαλών υφήψε τον λιµένα σύν τώ στόλω, ώστε φαίνεσθαι τας αυγάς τού φέγγους
εις τα Ιεροσόλυµα, σταδίων όντων διακοσίων τεσσαράκοντα.
Β Μακ. 12,9  Δι' αυτό κατά τα διάστηµα της νυκτός επετέθη εναντίον των Ιαµνιτών, έκαψε τον λιµένα µαζή µε τον στόλον,
που υπήρχεν εκεί, ώστε αι αναλαµπαί της πυρκαϊάς εφαίνοντο εις τα Ιεροσόλυµα , τα οποία απείχον από εκεί διακόσια
τεσσαράκοντα στάδια.
Β Μακ. 12,10  Εκείθεν δε αποσπασθέντων σταδίους εννέα, ποιουµένων την πορείαν επί τον Τιµόθεον, προσέβαλον Άραβες
αυτώ ουκ ελάττους των πεντακισχιλίων, ιππείς δε πεντακόσιοι.
Β Μακ. 12,10   Οταν ο Ιούδας και οι άνδρες του απεµακρύνθησαν από εκεί εννέα στάδια και εβάδιζαν εναντίον του
Τιµοθέου, επετέθησαν εναντίον του Ιούδα Αραβες όχι ολιγότεροι από πέντε χιλιάδας πεζούς και πεντακοσίους ιππείς.
Β Μακ. 12,11  γενοµένης δε καρτεράς µάχης και των περί τον Ιούδαν διά την παρά τού Θεού βοήθειαν ευηµερησάντων ,
ελαττωθέντες οι νοµάδες Άραβες ηξίουν δούναι τον Ιούδαν δεξιάν αυτοίς, υπισχνούµενοι και βοσκήµατα δώσειν και εν τοίς



λοιποίς ωφελήσειν αυτούς.
Β Μακ. 12,11   Κατόπιν µιας σφοδράς µάχης οι περί τον Ιούδαν στρατιώται επέτυχαν µε την βοήθειαν του Θεού, να
κατανικήσουν τους εχθρούς. Οι νοµάδες Αραβες ενικήθησαν και παρακαλούσαν να συµφιλιωθή ο Ιούδας µε αυτούς και
υπέσχοντο να του δώσουν ζώα, να του φανούν δε ωφέλιµοι και εις αλλά ζητήµατα.
Β Μακ. 12,12  Ιούδας δε υπολαβών ως αληθώς εν πολλοίς αυτούς χρησίµους , επεχώρησεν ειρήνην άξειν προς αυτούς· και
λαβόντες δεξιάς εις τας σκηνάς αυτών εχωρίσθησαν.
Β Μακ. 12,12   Ο Ιούδας, επειδή επίστευσεν ότι πράγµατι οι Αραβες θα του φανούν χρήσιµοι εις πολλά ζητήµατα,
συγκατετέθη εις σύναψιν ειρήνης µε αυτούς. Συµφιλιωθέντες δε οι Αραβες µε τον Ιούδαν επέστρεψαν εις τας σκηνάς των.
Β Μακ. 12,13  Επέβαλε δε και επί τινα πόλιν γεφυρούν οχυράν και τείχεσι περιπεφραγµένην και παµµειγέσιν έθνεσι
κατοικουµένην, όνοµα δε Κάσπιν.
Β Μακ. 12,13   Ο Ιούδας επετέθη επίσης εναντίον µιας πόλεως οχυράς, η οποία περιεκλείετο από τείχος και κατοικείτο από
ανθρώπους διαφόρων εθνών. Αυτή ωνοµάζετο Κασπις.
Β Μακ. 12,14  οι δ ένδον πεποιθότες τή των τειχέων ερυµνότητι τή τε των βρωµάτων παραθέσει, αναγωγότερον εχρώντο τοίς
περί τον Ιούδαν λοιδορούντες και προσέτι βλασφηµούντες και λαλούντες ά µη θέµις.
Β Μακ. 12,14   Οι εντός της πόλεως, έχοντες πεποίθηση εις την αντοχήν των τειχών της και εις την άφθονον προµήθειαν
τροφίµων, εφέροντο κατά τρόπον πολύ ανάγωγον εναντίον των Ιουδαίων· ύβριζον αυτούς εκστοµίζοντες ακόµη και
βλασφηµίας και απρεπείς λόγους.
Β Μακ. 12,15  οι δε περί τον Ιούδαν επικαλεσάµενοι τον µέγαν τού κόσµου δυνάστην, τον άτερ κριών και µηχανών
οργανικών κατακρηµνίσαντα την Ιεριχώ κατά τους Ιησού χρόνους, ενέσεισαν θηριωδώς τώ τείχει.
Β Μακ. 12,15   Οι στρατιώται του Ιούδα, αφού επεκαλέσθησαν βοηθόν των τον υπέρτατον του κόσµου Κυρίαρχον, ο οποίος
χωρίς πολιορκητικούς κριους και άλλας τοιαύτας πολεµικάς µηχανάς κατεκρήµνισε τα τείχη της Ιεριχούς κατά τους
χρόνους Ιησού του Ναυή, ώρµησαν ως θηρία εναντίον του τείχους.
Β Μακ. 12,16  καταλαβόµενοί τε την πόλιν τή τού Θεού θελήσει, αµυθήτους εποιήσαντο σφαγάς, ώστε την παρακειµένην
λίµνην, το πλάτος έχουσαν σταδίων δύο, κατάρυτον αίµατι πεπληρωµένην φαίνεσθαι.
Β Μακ. 12,16   Με την βοήθειαν του Θεού εκυρίευσαν την πόλιν και προέβησαν εις αναριθµήτους σφαγάς, ώστε η πλησίον
εκεί ευρισκοµένη λίµνη, που είχε πλάτος δύο στάδια, να φαίνεται ότι ήτο γεµάτη από το αίµα, που είχεν εισρεύσει εις
αυτήν.
Β Μακ. 12,17  Εκείθεν δε αποσπάσαντες σταδίους επτακοσίους πεντήκοντα διήνυσαν εις τον Χάρακα προς τους λεγοµένους
Τουβιήνους Ιουδαίους.
Β Μακ. 12,17   Από εκεί επροχώρησαν επτακοσίους πεντήκοντα σταδίους και έφθασαν στον Χαρακα, προς τους Ιουδαίους,
οι οποίοι ελέγοντο Τουβιήνοι.
Β Μακ. 12,18  και Τιµόθεον µέν επί των τόπων ου κατέλαβον, άπρακτόν τε από των τόπων εκλελυκότα, καταλελοιπότα δε
φρουράν έν τινι τόπω και µάλα οχυράν.
Β Μακ. 12,18   Τον Τιµόθεον δεν τον ευρήκαν στους τόπους εκείνους, διότι είχεν αναχωρήσει άπρακτος από τας περιοχάς
εκείνας, αφού αφήκεν στον τόπον µίαν φρουράν πολύ ισχυράν.
Β Μακ. 12,19  Δοσίθεος δε και Σωσίπατρος των περί τον Μακκαβαίον ηγεµόνων εξοδεύσαντες απώλεσαν τους υπό Τιµοθέου
καταλειφθέντας εν τώ οχυρώµατι πλείους των µυρίων ανδρών.
Β Μακ. 12,19   Δυο όµως από τους περί τον Μακκαβαίον στρατηγούς, ο Δοσίθεος και ο Σωσίπατρος, επήλθον και εκτύπησαν
το φρούριον αυτό και εφόνευσαν εκείνους, που είχεν αφήσει εκεί ο Τιµόθεος, άνδρας πλέον των δέκα χιλιάδων.
Β Μακ. 12,20  ο δε Μακκαβαίος διατάξας την εαυτού στρατιάν σπειρηδόν, κατέστησεν αυτούς επί των σπειρών και επί τον
Τιµόθεον ώρµησεν έχοντα περί αυτόν µυριάδας δώδεκα πεζών, ιππείς δε χιλίους προς τοίς πεντακοσίοις.
Β Μακ. 12,20  Ο δε Μακκαβαίος, αφού παρέταξε τον στρατόν του κατά σώµατα και κατέστησεν επικεφαλής αυτών τον
Σωσίπατρον και Δοσίθεον, ώρµησεν εναντίον του Τιµοθέου, ο οποίος είχε µαζή του εκατόν είκοσι χιλιάδας πεζούς και
χιλίους πεντακοσίους ιππείς.
Β Μακ. 12,21  την δε έφοδον µεταλαβών Ιούδα, ο Τιµόθεος προσεξαπέστειλε τας γυναίκας και τα τέκνα και την άλλην
αποσκευήν εις το λεγόµενον Καρνίον· ήν γάρ δυσπολιόρκητον και δυσπρόσιτον το χωρίον διά την των πάντων των τόπων
στενότητα.
Β Μακ. 12,21   Ο Τιµόθεος όταν επληροφορήθη την έφοδον αυτήν του Ιούδα εξαπέστειλε τας γυναίκας και τα παιδιά µε τας
αποσκευάς των εις ασφαλή τόπον, λεγόµενον Καρνίον. Ητο δε αυτό µία περιοχή δυσπολιόρκητος, εις την οποίαν δυσκόλως
ηµπορούσε να πλησίαση κανείς λόγω της στενότητος όλων των εκεί τόπων.
Β Μακ. 12,22  επιφανείσης δε της Ιούδα σπείρας πρώτης και γενοµένου δέους επί τους πολεµίους , φόβου τε εκ της τού πάντα
εφορώντος επιφανείας γενοµένου επ αυτούς, εις φυγήν ώρµησαν άλλος αλλαχή φερόµενος, ώστε πολλάκις υπό των ιδίων
βλάπτεσθαι και ταίς των ξιφών ακµαίς αναπείρεσθαι.
Β Μακ. 12,22  Οταν όµως ενεφανίσθη το πρώτον στρατιωτικόν σώµα του Ιούδα, επέπεσε δέος στους εχθρούς, ο φόβος και ο
τρόµος Εκείνου ο οποίος επιβλέπει τα σύµπαντα. Αυτός ο φόβος κατέλαβε τους εχθρούς, και ετράπησαν εις άτακτον φυγήν
και εφέρετο άλλος εδώ άλλος εκεί, ώστε πολλοί αλληλοεφονεύοντο διατρυπώµενοι οπό τας αιχµάς των ιδικών των ξιφών.
Β Μακ. 12,23  εποιείτο δε τον διωγµόν ευτονώτερον Ιούδας συγκεντών τους αλιτηρίους διέφθειρέ τε εις µυριάδας τρεις
ανδρών.
Β Μακ. 12,23  Ο Ιούδας τους κατεδίωξεν ορµητικώτερα, εκτυπούσε τους κακούργους αυτούς και εφόνευσε τριάκοντα
περίπου χιλιάδας άνδρας.
Β Μακ. 12,24  αυτός δε ο Τιµόθεος εµπεσών τοίς περί τον Δοσίθεον και Σωσίπατρον, ηξίου µετά πολλής γοητείας εξαφείναι
σώον αυτόν διά το πλειόνων µέν γονείς, ών δε αδελφούς έχειν και τούτους αλογηθήναι συµβήσεται, ει αποθάνοι.
Β Μακ. 12,24  Ο ίδιος ο Τιµόθεος έπεσεν εις τα χέρια των ανδρών του Δοσιθέου και του Σωσιπάτρου , τους οποίους εξώρκιζε
µε πολλήν επιτηδειότητα να τον αφήσουν σώον και υγιή, διαβεβαιών αυτούς, ότι είχε υπό την εξουσίαν του γονείς και
αδελφούς πολλών από τους Ιουδαίους, στους οποίους ήτο δυνατόν να συµβή κάτι κακόν, εάν ο ίδιος εφονεύετο.
Β Μακ. 12,25  πιστώσαντος δε αυτού διά πλειόνων τον ορισµόν αποκαταστήσειν τούτους απηµάντους , απέλυσαν αυτόν
ένεκα της των αδελφών σωτηρίας.



Β Μακ. 12,25  Αφού δε µε πάρα πολλούς λόγους τους έπεισε, ότι είχε την απόφασιν να επιστρέψη τους ανθρώπους αυτούς,
χωρίς να τους κάµη κανένα κακόν, οι Ιουδαίοι τον αφήκαν ελεύθερον χάριν της σωτηρίας των αδελφών των .
Β Μακ. 12,26  Εξελθών δε επί το Καρνίον και το Αταργατείον κατέσφαξε µυριάδας σωµάτων δύο και πεντακισχιλίους.
Β Μακ. 12,26  Ο Ιούδας επήλθεν εναντίον του Καρνίου και στο ιερόν της Αταργάτης εφόνευσεν εικοσιπέντε χιλιάδας
άνδρας.
Β Μακ. 12,27  µετά δε την τούτων τροπήν και απώλειαν επεστράτευσεν Ιούδας και επί Εφρών πόλιν οχυράν , εν ή κατώκει
Λυσίας και πάµφυλα πλήθη· νεανίαι δε πρό των τειχών καθεστώτες ρωµαλέοι απεµάχοντο ευρώστως, ένθα δε οργάνων και
βελών πολλαί παραθέσεις υπήρχον
Β Μακ. 12,27  Μετά την κατατρόπωσιν και την σφαγήν των εχθρών ο Ιούδας εξεστράτευσεν εναντίον της Εφρών , πόλεως
οχυράς, µέσα εις την οποίαν κατοικούσαν ο Λυσίας και πλήθος ανθρώπων από διάφορα έθνη . Ρωµαλέοι δε νέοι άνδρες,
στρατοπεδευµένοι επάνω εις τα τείχη, εµάχοντο ηρωϊκώς. Μέσα δε εις την πόλιν αυτήν υπήρχε πλήθος πολεµικών
µηχανών και µεγάλαι ποσότητες από βέλη.
Β Μακ. 12,28  επικαλεσάµενοι δε τον Δυνάστην τον µετά κράτους συντρίβοντα τας των πολεµίων αλκάς, έλαβον την πόλιν
υποχείριον και κατέστρωσαν των ένδον εις µυριάδας δύο και πεντακισχιλίους.
Β Μακ. 12,28  Οι Ιουδαίοι προσηυχήθησαν και επεκαλέσθησαν τον παντοδύναµον Κυριον, ο οποίος µε την ακατανίκητον
ισχύν συντρίβει τας δυνάµεις των εχθρών, και κατέλαβαν υποχείριον την πόλιν και εστρωσαν στο έδαφος τριάκοντα
χιλιάδας πεντακοσίους άνδρας νεκρούς.
Β Μακ. 12,29  αναζεύξαντες δε εκείθεν ώρµησαν επί Σκυθών πόλιν απέχουσαν από Ιεροσολύµων σταδίους εξακοσίους .
Β Μακ. 12,29  Ανεχώρησαν δε από εκεί και ώρµησαν εναντίον της πόλεως των Σκυθών , η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυµα
εξακόσια στάδια.
Β Μακ. 12,30  αποµαρτυρησάντων δε των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήν οι Σκυθοπολίται έσχον προς αυτούς εύνοιαν και
εν τοίς της ατυχίας καιροίς ήµερον απάντησιν εποιούντο.
Β Μακ. 12,30  Οι εντός της πόλεως όµως κατοικούντες Ιουδαίοι διεβεβαίωσαν τον Ιούδαν περί της ευνοίας, που έδειξαν εις
αυτούς οι Σκυθοπολίται και ότι κατά τους καιρούς των συµφορών των τους περιεποιούντο µε πολλήν καλωσύνην.
Β Μακ. 12,31  ευχαρηστήσαντες αυτοίς και προσπαρακαλέσαντες και εις τα λοιπά προς το γένος ευµενείς είναι ,
παρεγένοντο εις Ιεροσόλυµα της των εβδοµάδων εορτής ούσης υπογύου.
Β Μακ. 12,31   Ο Ιούδας και οι άνδρες του ηυχαρίστηααν τους κατοίκους της πόλεως και τους παρεκάλεσαν να φανούν
ευγενείς και κατά τον υπόλοιπον καιρόν προς το γένος των Ιουδαίον. Επειτα επέστρεψαν εις Ιεροσόλυµα την ηµέραν, κατά
την οποίαν ήρχιζεν η εορτή Πεντηκοστής.
Β Μακ. 12,32  Μετά δε την λεγοµένην Πεντηκοστήν ώρµησαν επί Γοργίαν τον της Ιδουµαίας στρατηγόν.
Β Μακ. 12,32  Επειτα από την εορτήν της Πεντηκοστής ώρµησαν εναντίον του Γοργίου, ο οποίος ήτο στρατηγός εις την
Ιδουµαίαν.
Β Μακ. 12,33  εξήλθε δε µετά πεζών τρισχιλίων, ιππέων δε τετρακοσίων,
Β Μακ. 12,33  Ο Γοργίας εξήλθε µε τρεις χιλιάδας πεζούς και τετρακοσίους ιππείς.
Β Μακ. 12,34  και παραταξαµένων συνέβη πεσείν ολίγους των Ιουδαίων.
Β Μακ. 12,34  Γενοµένης δε µάχης εφονεύθησαν µερικοί από τους Ιουδαίους.
Β Μακ. 12,35  Δοσίθεος δε τις των τού Βακήνορος, έφιππος ανήρ και καρτερός, είχετο τού Γοργίου και λαβόµενος της
χλαµύδος ήγεν αυτόν ευρώστως και βουλόµενος τον κατάρατον λαβείν ζωγρίαν, των ιππέων Θρακών τινος επενεχθέντος
αυτώ και τον ώµον καθελόντος διέφυγεν ο Γοργίας εις Μαρισά.
Β Μακ. 12,35  Καποιος δε ιππεύς, ονόµατι Δοσίθεος, από τους στρατιώτας του Βακήνορος, δυνατός ανήρ, επλησίασε τον
Γοργίαν και εκράτησεν αυτόν από την χλαµύδα και τον έσυρε µε δύναµιν πολλήν, διότι επιθυµούσε να συλλάβη ζωντανόν
τον επικατάρατον αυτόν άνθρωπον. Ενας όµως ιππεύς από τους Θράκας ώρµησεν εναντίον του Δοσιθέου, τον εκτύπησε και
του απέκοψε τον ώµον και έτσι διεσώθη ο Γοργίας και κατέψυγεν εις Μαρισά.
Β Μακ. 12,36  των δε περί τον Έσδριν επί πλείον µαχοµένων και κατακόπων όντων, επικαλεσάµενος ο Ιούδας τον Κύριον
σύµµαχον φανήναι και προοδηγόν τού πολέµου,
Β Μακ. 12,36  Οι άνδρες του Εσδριν εµάχοντο επί πολύν χρόνον και είχαν κατεξαντληθή από την κόπωσιν . Τοτε ο Ιούδας
προσηυχήθη και επεκαλέσθη τον Κυριον, να φανή σύµµαχος και αρχηγός του πολέµου.
Β Μακ. 12,37  καταρξάµενος τή πατρίω φωνή την µεθ ύµνων κραυγήν, αναβοήσας και ενσείσας απροσδοκήτως τοίς περί
τον Γοργίαν, τροπήν αυτών εποιήσατο.
Β Μακ. 12,37  Τοτε ήρχισε µε την βροντερήν φωνήν του, εις την γλώσσαν των πατέρων του, και εβόησε την πολεµικήν
κραυγήν µε ύµνους µαζή. Επέπεσε δε αιφνιδίως εναντίον των ανδρών του Γοργίου και τους έτρεψεν εις φυγήν.
Β Μακ. 12,38  Ιούδας δε αναλαβών το στράτευµα ήγεν εις Οδολλάµ πόλιν· της δε εβδοµάδος επιβαλλούσης, κατά τον
εθισµόν αγνισθέντες αυτόθι το σάββατον διήγαγον.
Β Μακ. 12,38  Επειτα ο Ιούδας επήρε το στράτευµά του και το ωδήγησεν εις την πόλιν Οδολλάµ. Οταν δε ήλθεν η εβδόµη
ηµέρα της εβδοµάδος, εκαθαρίσθησαν σύµφωνα µε το έθιµον των Εβραίων και επέρασαν εκεί το Σαββατον.
Β Μακ. 12,39  τή δε εχοµένη ήλθον οι περί τον Ιούδαν καθ ον τρόπον το της χρείας εγεγόνει, τα των προπεπτωκότων
σώµατα ανακοµίσασθαι και µετά των συγγενών αποκαταστήσαι εις τους πατρώους τάφους.
Β Μακ. 12,39  Κατά δε την εποµένην ηµέραν ήλθον οι στρατιώται του Ιούδα και, όπως επέβαλλεν ο Νοµος να γίνη,
εσήκωσαν τα πτώµατα των Ιουδαίων εκείνων, οι οποίοι είχαν φονευθή, δια να τα θάψουν κοντά στους συγγενείς των,
στους πατρικούς των τάφους.
Β Μακ. 12,40  εύρον δε εκάστου των τεθνηκότων υπό τους χιτώνας ιερώµατα των από Ιαµνείας ειδώλων , αφ ών ο νόµος
απείργει τους Ιουδαίους· τοίς δε πάσι σαφές εγένετο διά τήνδε την αιτίαν τούσδε πεπτωκέναι .
Β Μακ. 12,40  Ευρήκαν όµως κάτω από τους χιτώνας εκάστου φονευθέντος αφιερώµατα προερχόµενα από τα είδωλα της
Ιαµνείας, τα οποία ο Θεός απηγόρευεν στους Ιουδαίους. Εις όλους τότε έγινε φανερά η αιτία, δια την οποίαν αυτοί είχαν
φονευθή.
Β Μακ. 12,41  πάντες ούν ευλογήσαντες τα τού δικαιοκρίτου Κυρίου τού τα κεκρυµµένα φανερά ποιούντος,
Β Μακ. 12,41   Ολοι δε εδόξασαν τον Κυριον, τον δίκαιον κριτήν, ο οποίος φανερώνει και τα πλέον απόκρυφα γεγονότα.



Β Μακ. 12,42  εις ικετείαν ετράπησαν αξιώσαντες το γεγονός αµάρτηµα τελείως εξαλειφθήναι. ο δε γενναίος Ιούδας
παρεκάλεσε το πλήθος συντηρείν εαυτούς αναµαρτήτους είναι, υπ όψιν εωρακότας τα γεγονότα διά την των
προπεπτωκότων αµαρτίαν.
Β Μακ. 12,42  Επειτα εστράφησαν εις προσευχήν και παρεκάλεσαν τον Θεόν, να εξαλειφθή πλήρως η διαπραχθείσα
αµαρτία. Ο δε γενναίος Ιούδας παρεκάλεσε τον λαόν να κρατή τον εαυτόν του καθαρόν από τέτοιας παραβάσεις έχων προ
οφαθλµών τα επακόλουθα της αµαρτίας εις βάρος εκείνων, οι οποίοι προηγουµένως είχον περιπέσει εις αυτάς.
Β Μακ. 12,43  ποιησάµενός τε κατ ανδραλογίαν κατασκευάσµατα εις αργυρίου δραχµάς δισχιλίας, απέστειλεν εις
Ιεροσόλυµα προσαγαγείν περί αµαρτίας θυσίαν, πάνυ καλώς και αστείως πράττων υπέρ αναστάσεως διαλογιζόµενος·
Β Μακ. 12,43  Κατόπιν έκαµεν έρανον µεταξύ των ανδρών του, από τον οποίον και συνέλεξε το ποσόν των δύο χιλιάδων
δραχµών. Απέστειλε δε αυτάς εις την Ιερουσαλήµ, δια να προσφερθή εξιλαστήριος θυσία υπέρ αυτών. Πολύ καλώς και
θεαρέστως έπραξεν αναλογιζόµενος την αλήθειαν της αναστάσεως των νεκρών.
Β Μακ. 12,44  ει γάρ µη τους προπεπτωκότας αναστήναι προσεδόκα, περισσόν αν ήν και ληρώδες υπέρ νεκρών
προσεύχεσθαι.
Β Μακ. 12,44  Διότι, εάν δεν επίστευεν ότι θα αναστηθούν οι φονευθέντες στρατιώται, ήτο ανωφελές και ανόητον να
προσεύχεται κανείς υπέρ των νεκρών.
Β Μακ. 12,45  είτ εµβλέπων τοίς µετ ευσεβείας κοιµωµένοις κάλλιστον αποκείµενον χαριστήριον, οσία και ευσεβής η
επίνοια· όθεν περί των τεθνηκότων τον εξιλασµόν εποιήσαντο της αµαρτίας απολυθήναι.
Β Μακ. 12,45  Διαβλέπων όµως την αρίστην αµοιβήν, η οποία επεφυλάσσετο εις εκείνους που εκοιµήθησαν εν ευσεβεία,
συνέλαβε την ευσεβή αυτήν σκέψιν. Δια τούτο και προσέφεραν την εξιλαστήριον αυτήν θυσίαν υπέρ των νεκρών, δια να
απαλλαγούν αυτοί από τας αµαρτίας των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Β Μακ. 13,1  Τώ δε ενάτω και τεσσαρακοστώ και εκατοστώ έτει προσέπεσε τοίς περί τον Ιούδαν Αντίοχον τον Ευπάτορα
παραγενέσθαι σύν πλήθεσιν επί την Ιουδαίαν
Β Μακ. 13,1   Κατά το εκατοστόν τεσσαρακοστόν ένατον έτος επληροφορήθη ο Ιούδας και οι περί αυτόν, ότι ο Αντίοχος ο
Επάτωρ επήρχετο εναντίον της Ιουδαίας µε πολυάριθµον στρατόν.
Β Μακ. 13,2  και σύ αυτώ Λυσίαν τον επίτροπον και επί των πραγµάτων, έκαστον έχοντα δύναµιν Ελληνικήν πεζών
µυριάδας ένδεκα και ιππείς πεντακισχιλίους τριακοσίους και ελέφαντας εικοσιδύο, άρµατα δε δρεπανηφόρα τριακόσια.
Β Μακ. 13,2   Μαζή δε µε αυτόν ήτο ο επίτροπός του ο Λυσίας, ο επί των βασιλικών πραγµάτων υπεύθυνος. Ο καθένας από
αυτούς είχεν υπό τας διαταγάς του εκατόν δέκα χιλιάδας πεζούς, πέντε χιλιάδας τριακοσίους ιππείς, είκοσι δύο ελέφαντας
και τριακόσια δρεπανηφόρα άρµατα.
Β Μακ. 13,3  και Μενέλαος δε συνέµειξεν αυτοίς και παρεκάλει µετά πολλής ειρωνείας τον Αντίοχον, ουκ επί σωτηρία της
πατρίδος, οιόµενος δε επί της αρχής κατασταθήσεσθαι.
Β Μακ. 13,3   Ο Μενέλαος, ο προδότης της πατρίδος του, συνήντησεν αυτούς και µε µεγάλην δολιότητα συνεχώς παρώτρυνε
τον Αντίοχον, όχι δια την σωτηρίαν της πατρίδος αλλά δια την ιδικήν του, όπως εφαντάζετο, αποκατάστασιν στο
αρχιερατικόν αξίωµα.
Β Μακ. 13,4  ο δε βασιλεύς των βασιλέων εξήγειρε τον θυµόν τού Αντιόχου επί τον αλιτήριον, και Λυσίου υποδείξαντος
τούτον αίτιον είναι πάντων των κακών, προσέταξεν, ως έθος εστίν εν τώ τόπω, προσαπολέσαι αγαγόντας αυτόν εις
Βέροιαν.
Β Μακ. 13,4   Αλλά ο βασιλεύς των βασιλέων εξήγειρεν εναντίον του κακούργου αυτού τον θυµόν του Αντιόχου. Επειδή δε ο
Λυσίας υπέδειξεν αυτόν ως τον αίτιον όλων των κακών, που συνέβησαν εκεί, διέταξεν ο βασιλεύς, αφού φέρουν αυτόν εις
την Βέροιαν, να τον εκτελέσουν εκεί κατά την συνήθειαν του τόπου εκείνου.
Β Μακ. 13,5  έστι δε εν τώ τόπω πύργος πεντήκοντα πηχών πλήρης σποδού, ούτος δε όργανον είχε περιφερές πάντοθεν
απόκρηµνον εις την σποδόν.
Β Μακ. 13,5   Εις τον τόπον εκείνον υπήρχεν ένας πύργος ύψους πενήντα εβραϊκών πήχεων γεµάτος από στάκτην. Είχε δε
αυτός ένα όργανον περιστρεφόµενον, το οποίον ήτο κατηφορικόν από όλα τα σηµεία, ώστε ο κατάδικος να κρηµνίζεται
µέσα εις την στάκτην.
Β Μακ. 13,6  ενταύθα τον ιεροσυλίας ένοχον όντα ή και τινων άλλων κακών υπεροχήν πεποιηµένον άπαντες προσωθούσιν
εις όλεθρον.
Β Μακ. 13,6   Εκεί οι κάτοικοι της Βεροίας εκρήµνιζαν κάθε ένοχον ιεροσυλίας η και κάθε ένοχον άλλων βαρέων
εγκληµάτων.
Β Μακ. 13,7  τοιούτω µόρω τον παράνοµον συνέβη θανείν, µηδέ της γής τυχόντα Μενέλαον, πάνυ δικαίως.
Β Μακ. 13,7   Με τέτοιον φοβερόν θάνατον, κατά λόγον δικαιοσύνης, εξετελέσθη ο παράνοµος Μενέλαος, ώστε να µη τύχη
ταφής εις την γην.
Β Μακ. 13,8  επεί γάρ συνετελέσατο πολλά περί τον βωµόν αµαρτήµατα, ού το πύρ αγνόν ήν και η σποδός, εν σποδώ τον
θάνατον εκοµίσατο.
Β Μακ. 13,8   Επειδή αυτός είχε πολλές φορές αµαρτήσει εναντίον του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων , του οποίου το
πυρ και η στάκτη ήσαν αγνά, απέθανε από ασφυξίαν βυθισθείς µέσα εις την στάκτην του πύργου αυτού.
Β Μακ. 13,9  Τοίς δε φρονήµασιν ο βασιλεύς βεβαρβαρωµένος ήρχετο τα χείριστα των επί τού πατρός αυτού γεγονότων
ενδειξόµενος τοίς Ιουδαίοις.
Β Μακ. 13,9   Πληµµυρισµένος από βάρβαρα φρονήµατα ο Ευπάτωρ ήρχετο να εξαπολύση εναντίον των Ιουδαίων
ασυγκρίτω λόγω βαρυτέρας συµφοράς, από εκείνας τας οποίας είχε δείξει εναντίον αυτών ο πατέρας του.
Β Μακ. 13,10  µεταλαβών δε Ιούδας ταύτα παρήγγειλε τώ πλήθει δι ηµέρας και νυκτός επικαλείσθαι τον Κύριον , είποτε
άλλοτε και νύν επιβοηθείν τοίς τού νόµου και πατρίδος και ιερού αγίου στερείσθαι µέλουσι
Β Μακ. 13,10   Οταν έµαθεν αυτά ο Ιούδας, παρήγγειλεν στον λαόν του να παρακαλή ηµέραν και νύκτα τον Θεόν, ώστε
περισσότερον από κάθε άλλην φοράν τώρα να βοηθήση εκείνους, οι οποίοι επρόκειτο να στερηθούν τον Νοµον των, την
πατρίδα των και τον ιερόν ναόν·



Β Μακ. 13,11  και τον άρτι βραχέως ανεψυχότα λαόν µη εάσαι τοίς δυσφήµοις έθνεσι υποχειρίους γενέσθαι.
Β Μακ. 13,11  και να µη επιτρέψη, ώστε ο λαός εκείνος, ο οποίος µόλις προ ολίγου είχεν ανακουφισθή από τας δοκιµασίας,
να περιπέση υποχείριος εις ασεβείς λαούς.
Β Μακ. 13,12  πάντων δε το αυτό ποιησάντων οµού και καταξιωσάντων τον ελεήµονα Κύριον µετά κλαυθµού και νηστειών
και προπτώσεως εφ ηµέρας τρεις αδιαλείπτως, παρακαλέσας αυτούς ο Ιούδας εκέλευσε παραγίνεσθαι.
Β Μακ. 13,12   Αφού δε όλοι οµοφώνως έκαµαν τας προσευάς των και ικετεύσαν τον ελεήµονα Κυριον µε δάκρυα και
νηστείας, προσπίπτοντες επί τρεις ηµέρας συνεχώς, ο Ιούδας τους ενεψύχωσε και τους διέταξε να είναι έτοιµοι.
Β Μακ. 13,13  καθ εαυτόν δε σύν τοίς πρεσβυτέροις γενόµενος εβουλεύσατο, πριν εισβαλείν τού βασιλέως το στράτευµα εις
την Ιουδαίαν και γενέσθαι της πόλεως εγκρατείς, εξελθόντας κρίναι τα πράγµατα τή τού Κυρίου βοηθεία.
Β Μακ. 13,13   Κατόπιν δε συνεσκέφθη ιδιαιτέρως µε τους πρεσβυτέρους του λαού και απεφάσισεν όπως, πριν επιχειρήση
εισβολήν το βασιλικόν στράτευµα εις την Ιουδαίαν και κυριεύσουν την Ιερουσαλήµ, να εξέλθουν αυτοί εις πόλεµον κατά
του βασιλέως και να αναθέσουν την έκβασιν των πραγµάτων εις την βοήθειαν του Κυρίου.
Β Μακ. 13,14  δούς δε την επιτροπήν τώ κτίστη τού κόσµου, παρακαλέσας τους σύν αυτώ γενναίως αγωνίσασθαι µέχρι
θανάτου περί νόµων, περί ιερού, πόλεως, πατρίδος, πολιτείας, εποιήσατο περί Μωδεΐν την στρατοπεδείαν.
Β Μακ. 13,14   Ενεπιστεύθη, λοιπόν, την έκβασιν των πραγµάτων εις τον Δηµιουργόν του κόσµου και ενεθάρρυνε τους
άνδρας του να αγωνισθούν µέχρι θανάτου υπέρ των νόµων του Θεού, υπέρ του ιερού ναού, υπέρ της πόλεως, υπέρ της
πατρίδος, υπέρ των ιερών θεσµών του έθνους των. Ωδήγησε δε έπειτα τον στρατόν του και εστρατοπέδευσαν εις τα
περίχωρα της Μωδεΐν.
Β Μακ. 13,15  δούς δε τοίς περί αυτόν σύνθεµα «Θεού νίκη», µετά νεανίσκων αρίστων κεκριµένων επιβαλών νύκτωρ επί την
βασιλικήν αυλήν, εν τή παρεµβολή ανείλεν εις άνδρας τετρακισχιλίους και τον πρωτεύοντα των ελεφάντων σύν των κατ
οικίαν όχλω συνέθηκε
Β Μακ. 13,15   Εδωσε κατόπιν ο Ιούδας στους άνδρας του ως πολεµικόν σύνθηµα “Θεού νίκη”, εξέλεξε τους γενναιότερους
από τους νεαρούς πολεµιστάς και επετέθη εν καιρώ νυκτός εναντίον της βασιλικής αυλής, εφόνευσε δε στο εχθρικόν
στρατόπεδον τέσσαρας χιλιάδας άνδρας και, το σπουδαιότερον από όλα, τον µεγαλύτερον από τους ελέφαντας µαζή µε
τους στρατιώτας, που ευρίσκοντο στον επ' αυτού πύργον.
Β Μακ. 13,16  και το τέλος την παρεµβολήν δέους και ταραχής επλήρωσαν και εξέλυσαν ευηµερούντες·
Β Μακ. 13,16   Εν τέλει εγέµισε το εχθρικόν στρατόπεδον µε φόβον και ταραχήν και ανεχώρησε µε τους άνδρας του
ικανοποιηµένος δια την επιτυχίαν των.
Β Μακ. 13,17  υποφαινούσης δε ήδη της ηµέρας τούτο εγεγόνει διά την επαρήγουσαν αυτώ τού Κυρίου σκέπην .
Β Μακ. 13,17   Οταν δε ήρχισε να υποφώσκη η ηµέρα, το παν είχε πλέον συντελεσθή χάρις εις την παρά του Θεού δοθείσαν
βοήθειαν.
Β Μακ. 13,18  Ο δε βασιλεύς ειληφώς γεύσιν της των Ιουδαίων ευτολµίας, κατεπείρασε διά µεθόδων τους τόπους.
Β Μακ. 13,18   Ο βασιλεύς Ευπάτωρ, λαβών πείραν εκ του γεγονότος αυτού και του θάρρους των Ιουδαίων προσεπάθησε µε
άλλας πλέον µεθόδους να κατακτήση τους τόπους.
Β Μακ. 13,19  και επί Βαιθσούρα φρούριον οχυρόν των Ιουδαίων προσήγε και ετροπούτο, προσέκρουεν, ηλαττονούτο·
Β Μακ. 13,19   Επήλθεν εναντίον της Βαιθσούρας, οχυρού φρουρίου των Ιουδαίων. Αλλ' αµέσως κατετροπώθη, απωθήθη,
έχασε δυνάµεις και απέτυχε.
Β Μακ. 13,20  τοίς δε ένδον Ιούδας τα δέοντα εισέπεµψε.
Β Μακ. 13,20  Ο δε Ιούδας επέτυχε να δώση τρόφιµα και πολεµοφόδια στους εντός του φρουρίου πολιορκουµένους.
Β Μακ. 13,21  προσήγγειλε δε τα µυστήρια τοίς πολεµίοις όδοκος εκ της Ιουδαϊκής τάξεως· ανεζητήθη δε και κατελήφθη
και κατεκλείσθη.
Β Μακ. 13,21   Καποιος όµως από τον στρατόν των Ιουδαίων, Ροδοκος ονόµατι, επρόδωσεν στον βασιλέα τα µυστικά των
Ιουδαίων. Αυτός ανεκρίθη, απεδείχθη η ενοχή του και εκλείσθη εις την φυλακήν.
Β Μακ. 13,22  εδευτερολόγησεν ο βασιλεύς τοίς εν Βαιθσούρα δεξιάν έδωκεν, έλαβεν, απήει προσέβαλε τοίς περί τον Ιούδαν,
ήττων εγένετο,
Β Μακ. 13,22  Η δευτέρα επιχείρησις του βασιλέως ήτο, ότι ήλθεν εις συνεννόησιν µε τους πολιορκουµένους, συνεφιλιώθη µε
αυτούς, έδωσαν την δεξιάν των χείρα εις πίστωσιν της συµφιλιώσεως και έπειτα αυτός µε τον ατρατόν του εκτύπησαν τον
στρατόν του Ιούδα, αλλά ηττήθησαν.
Β Μακ. 13,23  µετέλαβεν απονενοήσθαι τον Φίλιππον εν Αντιοχεία τον απολελειµµένον επί των πραγµάτων, συνεχύθη, τους
Ιουδαίους παρεκάλεσεν, υπετάγη και ώµοσεν επί πάσι τοίς δικαίοις, συνελύθη και θυσίαν προσήγαγεν, ετίµησε τον νεώ
και τον τόπον εφιλανθρώπησε
Β Μακ. 13,23  Εµαθεν όµως τότε, ότι ο Φιλιππος, τον οποίον ο Αντίοχος ο Επιφανής είχεν αφήσει εις την Αντιόχειαν
διοικητήν των υποθέσεων του κράτους, επανεστάτησεν εναντίον της Αντιοχείας και κατελήφθη αυτός από ταραχήν.
Εζήτησε, λοιπόν, και ήλθεν εις συνεννόησιν µε τους Ιουδαίους, υπετάχθη εις τας προτάσεις των και ωρκίσθη να τηρήση
τους δικαίους όρους, που εκείνοι προέβαλαν, συνεφιλιώθη µαζή των, προσέφερε θυσίαν, ετίµησε τον ναόν και εφέρθη κατά
τρόπον φιλάνθρωπον προς την Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 13,24  και τον Μακκαβαίον απεδέξατο. κατέλιπε στρατηγόν από Πτολεµαΐδος έως των Γερηνών Ηγεµονίδην.
Β Μακ. 13,24  Εδέχθη δε κατά τρόπον φιλικόν τον Ιούδαν τον Μακκαβαίον. Αφήκεν ως στρατιωτικόν διοικητήν από της
Πτολεµαΐδος µέχρι των Γερρηνών τον Ηγεµονίδην.
Β Μακ. 13,25  ήλθεν εις Πτολεµαΐδα· εδυσφόρουν περί των συνθηκών οι Πτολεµαείς , εδείναζον γάρ υπέρ ών ηθέλησαν
αθετείν τας διαστάλσεις.
Β Μακ. 13,25  Κατόπιν ήλθεν εις την Πτολεµαΐδα. Οι κάτοικοι όµως της Πτολεµαΐδος εδυσφόρησαν δια τας συναφθείσας µε
τους Ιουδαίους συνθήκας, ηγανάκτησαν και ηθέλησαν να καταπατήσουν τους όρους της συνθήκης.
Β Μακ. 13,26  προσήλθεν επί το βήµα Λυσίας, επελογήσατο ενδεχοµένως, συνέπεισε, κατεπράϋνε, ευµενείς εποίησεν,
ανέζευξεν εις Αντιόχειαν. ούτω τα τού βασιλέως της εφόδου και της αναζυγής εχώρησε.
Β Μακ. 13,26  Ο Λυσίας ανήλθε τότε στο βήµα, απελογήθη και υπερήσπισε τας συνθήκας αυτάς, όσον του ήτο δυνατόν·
τους έπεισε, τους κατεπράϋνε, τους κατέστησεν ευµενείς και έπειτα ανεχώρησε δια την Αντιόχειαν. Ετσι εξειλίχθησαν τα



της εκστροτείας αυτής του βασιλέως εναντίον της Ιουδαίας και κατ' αυτόν τον τρόπον απεχώρησεν από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Β Μακ. 14,1  Μετά δε τριετή χρόνον προσέπεσε τοίς περί τον Ιούδαν Δηµήτριον τον τού Σελεύκου διά τού κατά Τρίπολιν
λιµένος εισπλεύσαντα µετά πλήθους ισχυρού και στόλου
Β Μακ. 14,1   Μετά την πάροδον τριών ετών, ήλθεν εις γνώσιν του Ιούδα και των ανδρών του, ότι ο Δηµήτριος, ο υιός του
Σελεύκου, κατέπλευσεν στον λιµένα της Τριπόλεως µε πολυάριθµον στρατόν και στόλον,
Β Μακ. 14,2  κεκρατηκέναι της χώρας επανελόµενον Αντίοχον και τον τούτου επίτροπον Λυσίαν.
Β Μακ. 14,2  ότι έγινε κύριος της χώρας, αφού εφόνευσε τον Αντίοχον και τον επίτροπον αυτού Λυσίαν.
Β Μακ. 14,3  Άλκιµος δε τις προγενόµενος αρχιερεύς, εκουσίως δε µεµολυµµένος εν τοίς της επιµειξίας χρόνοις, συννοήσας
ότι καθ οντιναούν τρόπον ουκ έστιν αυτώ σωτηρία , ουδέ προς άγιον θυσιαστήριον έτι πρόσοδος,
Β Μακ. 14,3   Τοτε κάποιος, Αλκιµος ονόµατι, ο οποίος είχε προηγουµένως χρηµατίσει αρχιερεύς, είχε δε θεληµατικά
µολυνθή κατά τους χρόνους της επιµιξίας των Ιουδαίων προς τους ειδωλολάτρας, κατανοήσας ότι δεν είχεν αποµείνει εις
αυτόν καµµία ελπίς σωτηρίας και κανείς τρόπος να πλησάση προς το άγιον θυσιαστήριον,
Β Μακ. 14,4  ήκε προς τον βασιλέα Δηµήτριον πρώτω και πεντηκοστώ και εκατοστώ έτει προσάγων αυτώ στέφανον
χρυσούν και φοίνικα, προς δε τούτοις των νοµιζοµένων θαλλών τού ιερού, και την ηµέραν εκείνην ησυχίαν έσχε.
Β Μακ. 14,4  ήλθε προς τον βασιλέα Δηµήτριον, κατά το εκατοστόν πεντηκοστόν πρώτον έτος, και προσέφερεν εις αυτόν
χρυσούν στέφανον µε κλάδον φοίνικος, επί πλέον δε και µερικούς κλάδους ελαίας, τους οποίους εσυνήθιζαν να
χρησιµοποιούν στον ναόν. Κατά την ηµέραν εκείνην δεν έκαµε τίποτε άλλο, ησύχασε.
Β Μακ. 14,5  καιρόν δε λαβών της ιδίας ανοίας συνεργόν, προσκληθείς εις συνέδριον υπό τού Δηµητρίου και επερωτηθείς εν
τίνι διαθέσει και βουλή καθεστήκασιν οι Ιουδαίοι, προς ταύτα έφη·
Β Μακ. 14,5   Οταν όµως ευρήκε κατάλληλον καιρόν, εξυπηρετικόν της διεφθαρµένης του διαθέσεως, και συγκεκριµένως,
όταν προσεκλήθη από τον Δηµήτριον εις ένα συνέδριον και ηρωτήθη από αυτόν δια τας διαθέσεις και τα σχέδια των
Ιουδαίων, εκείνος απήντησε·
Β Μακ. 14,6  οι λεγόµενοι των Ιουδαίων Ασιδαίοι, ών αφηγείται Ιούδας ο Μακκαβαίος, πολεµοτροφούσι και στασιάζουσιν,
ουκ εώντες την βασιλείαν ευσταθείας τυχείν.
Β Μακ. 14,6  “Μερικοί από τους Ιουδαίους, που λέγονται Ασιδαίοι και των οποίων αρχηγός είναι ο Ιούδας ο Μακκαβαίος,
υποθάλπουν τον πόλεµον και τας επαναστάσεις και δεν αφήνουν την βασιλείαν σου σταθεράν και ειρηνικήν.
Β Μακ. 14,7  όθεν αφελόµενος την προγονικήν δόξαν, λέγω δή την αρχιερωσύνην, δεύρο νύν ελήλυθα,
Β Μακ. 14,7   Επειδή λοιπόν αυτός ο Ιούδας ο Μακκαβαίος αφήρεσεν από εµέ την προγονικήν µου δόξαν, δηλαδή την
αρχιερωσύνην µου, ήλθα τώρα εδώ,
Β Μακ. 14,8  πρώτον µέν υπέρ των ανηκόντων τώ βασιλεί γνησίως φρονών, δεύτερον δε και των ιδίων πολιτών
στοχαζόµενος· τή µέν γάρ των προειρηµένων αλογιστία το σύµπαν ηµών γένος ου µικρώς ακληρεί.
Β Μακ. 14,8  πρώτον µεν δια να διαβεβαιώσω τον βασιλέα περί των ειλικρινών µου φρονηµάτων δια τα πράγµατα της
βασιλείας του, δεύτερον δε διότι στοχάζοµαι κάτι καλόν δια τους συµπατριώτας µου. Διότι εξ αιτίας της απερίσκεπτου
συµπεριφοράς των προαναφερθέντων ανθρώπων, ολόκληρον το ιουδαϊκόν ηµών γένος έχει περιπέσει εις όχι ολίγα κακά.
Β Μακ. 14,9  έκαστα δε τούτων επεγνωκώς σύ, βασιλεύ, και της χώρας και τού περιϊσταµένου γένους ηµών προνοήθητι, καθ
ήν έχεις προς άπαντας ευαπάντητον φιλανθρωπίαν.
Β Μακ. 14,9  Συ λοιπόν, βασιλεύ, όταν πεισθής δι' ένα έκαστον από όλα αυτά τα πράγµατα, λάβε πρόνοιαν δια την
σωτηρίαν της χώρας µας και δια το θλιβόµενον έθνος µας, σύµφωνα µε την πρόθυµον καλωσύνην και την φιλανθρωπίαν,
την οποίαν δεικνύεις προς όλους.
Β Μακ. 14,10  άχρι γάρ Ιούδας περίεστιν, αδύνατον ειρήνης τυχείν τα πράγµατα.
Β Μακ. 14,10   Διότι, εφ' όσον ζη και υπάρχει ο Ιούδας, είναι αδύνατον να ειρηνεύσουν τα πράγµατα”.
Β Μακ. 14,11  τοιούτων δε ρηθέντων υπό τούτου, θάττον οι λοιποί φίλοι δυσµενώς έχοντες τα προς τον Ιούδαν
προσεπύρωσαν τον Δηµήτριον.
Β Μακ. 14,11   Οταν αυτός ετελείωσε την εισήγησίν του, αµέσως οι άλλοι φίλοι του βασιλέως, οι οποίοι ήσαν δυσµενώς
διατεθειµένοι ενάντιον του Ιούδα, εξηρέθισαν ακόµη περισσότερον τον Δηµήτριον.
Β Μακ. 14,12  προσκαλεσάµενος δε ευθέως Νικάνορα τον γενόµενον ελεφαντάρχην, και στρατηγόν αναδείξας της Ιουδαίας,
εξαπέστειλε
Β Μακ. 14,12   Ο βασιλεύς εκάλεσεν αµέσως τον Νικάνορα, αρχηγόν της ίλης των ελεφάντων, και αφού τον ανεκήρυξε
στρατηγόν του στρατού εναντίον της Ιουδαίας, τον διέταξε να αναχωρήση.
Β Μακ. 14,13  δούς εντολάς αυτόν µέν τον Ιούδαν επαναλέσθαι, τους δε σύν αυτώ σκορπίσαι, καταστήσαι δε Άλκιµον
αρχιερέα τού µεγίστου ιερού.
Β Μακ. 14,13   Του έδωσε δε εντολήν, τον µεν Ιούδαν να εκτελέση, αυτούς δε, οι οποίοι τον ακολουθούσαν, να τους
διασκορπίση, και να αποκαταστήση τον Αλκιµον αρχιερέα στον ιερώτατον ναόν.
Β Μακ. 14,14  οι δε επί της Ιουδαίας πεφυγαδευκότες τον Ιούδαν έθνη συνέµισγον αγεληδόν τώ Νικάνορι , τας των Ιουδαίων
ατυχίας και συµφοράς ιδίας ευηµερίας δοκούντες έσεσθαι.
Β Μακ. 14,14   Οι εθνικοί, οι οποίοι είχον φύγει από την Ιουδαίαν καταδιωκόµενοι από τον Ιούδαν, συνεκεντρώθησαν
αγεληδόν και προσετέθησαν στον στρατόν του Νικάνορος, διότι επίστευαν ότι αι ατυχίαι και αι συµφοραί των Ιουδαίων θα
είναι ιδική των ευηµερία.
Β Μακ. 14,15  Ακούσαντες δε την τού Νικάνορος έφοδον και την επίθεσιν των εθνών , καταπασάµενοι γήν ελιτάνευον τον
άχρι αιώνος συστήσαντα τον εαυτού λαόν, αεί δε µετ επιφανείας αντιλαµβανόµενον της εαυτού µερίδος.
Β Μακ. 14,15   Οταν οι Ιουδαίοι επληροφορήθησαν την προσέγγισιν του Νικάνορος και την βοήθειαν αυτού από τους
εθνικούς, έρριψαν χώµα εις τας κεφαλάς των και παρακαλούσαν τον Θεόν, ο οποίος είχεν ανακηρύξει τον ισραηλιτικόν
λαόν ως παντοτεινόν λαόν του, και ο οποίος µε φανεράς επεµβάσστου είχεν υπερασπίσει την κληρονοµίαν του.
Β Μακ. 14,16  προτάξαντος δε τού ηγουµένου εκείθεν ευθέως ανέζευξαν και συµµίσγουσιν αυτοίς επί κώµην Δεσσαού.
Β Μακ. 14,16   Αµέσως δε µόλις εδόθη η διαταγή του αρχηγού, οι Ιουδαίοι ανεχώρησαν και ήλθαν εις συµπλοκήν µε τον



εχθρόν εις την κωµόπολιν Δεσσαού.
Β Μακ. 14,17  Σίµων δε ο αδελφός Ιούδα συµβεβληκώς ήν τώ Νικάνορι, βραχέως δε διά την αιφνίδιον των αντιπάλων
αφασίαν επταικώς.
Β Μακ. 14,17   Ο Σιµων, ο αδελφός του Ιούδα, ήλθεν εις συµπλοκήν εναντίον του στρατύ του Νικάνορος. Εξ αιτίας όµως της
αιφνιδίας καταπλήξεως των ανδρών του από την εµφάνισιν µεγάλων εχθρικών δυνάµεων, έπαθε κάποιον κλονισµόν.
Β Μακ. 14,18  όµως δε ακούων ο Νικάνωρ ήν είχον οι περί τον Ιούδαν ανδραγαθίαν και εν τοίς υπέρ της πατρίδος αγώσιν
ευψυχίαν, υπευλαβείτο την κρίσιν δι αιµάτων ποιήσασθαι.
Β Μακ. 14,18   Ο Νικάνωρ, ο οποίος είχεν ακούσει πολλά δια τας ανδραγαθίας του Ιούδα και των ανδρών του, όπως και δια
το ατρόµητον θάρρος των στους αγώνας των υπέρ της πατρίδος, εφοβήθη να αφήση να κριθούν τα πράγµατα δια των
αιµάτων της µάχης.
Β Μακ. 14,19  διόπερ έπεµψε Ποσιδώνιον και Θεόδοτον και Ματταθίαν δούναι και λαβείν δεξιάς.
Β Μακ. 14,19   Δια τούτο και έστειλε τον Ποσιδώνιον, τον Θεόδοτον και τον Ματταθίαν να συνάψουν συνθήκην φιλίας και
ειρήνης µε τους Ιουδαίους.
Β Μακ. 14,20  πλείονος δε γενοµένης περί τούτων επισκέψεως και τού ηγεµόνος τοίς πλήθεσιν ανακοινωσαµένου και
φανείσης οµοψήφου γνώµης, επένευσαν ταίς συνθήκες.
Β Μακ. 14,20  Αφού επί µακρόν και επισταµένως εξητάσθησαν αι προτάσεις ειρήνης, ο στρατηγός ανήγγειλεν αυτάς στον
στρατόν. Οταν δε εγένοντο αυταί γνωσταί και ότι όλοι συµφωνούν, συγκατετέθησαν εις τας συνθήκας.
Β Μακ. 14,21  ετάξαντο δε ηµέραν, εν ή κατ ιδίαν ήξουσιν εις το αυτό· και προήλθε και παρ εκάστου διαφόρους έθεσαν
δίφρους·
Β Μακ. 14,21   Ωρισαν δε ηµέραν, κατά την οποίαν θα συναντηθούν επί το αυτό οι δύο αρχηγοί. Ο Ιούδας παρουσιάσθη εκεί
και ετοποθέτηθησαν πλησίον αυτών δύο έδραι.
Β Μακ. 14,22  διέταξεν Ιούδας ενόπλους ετοίµους εν τοίς επικαίροις τόποις, µη ποτε εκ των πολεµίων αιφνιδίως κακουργία
γένηται· την αρµόζουσαν εποιήσαντο κοινολογίαν.
Β Μακ. 14,22  Εν τούτοις ο Ιούδας έδωσε διαταγήν να είναι, έτοιµοι οι ένοπλοι άνδρες του εις τα επίκαιρα σηµεία . Τούτο δε,
διότι εφοβήθη, µήπως και εκδηλωθή καµµία αιφνιδία απιστία εκ µέρους των εχθρών. Εκεί οι δύο αρχηγοί συνωµίλησαν
από κοινού και συνεννοήθησαν δια το θέµα αυτό.
Β Μακ. 14,23  διέτριβε δε ο Νικάνωρ εν Ιεροσολύµοις, και έπραττεν ουθέν άτοπον, τους δε συναχθέντας αγελαίους όχλους
απέλυσε.
Β Μακ. 14,23  Ο Νικάνωρ επέρασεν ολίγον χρόνον εις την Ιερουσαλήµ, χωρίς να πράττη τίποτε το άτοπον. Μαλιστα δε και
απέλυσε τους εχθρικούς κατά των Ιουδαίων όχλους εκείνους, που είχαν συγκεντρωθή ωσάν αγέλαι γύρω του.
Β Μακ. 14,24  και είχε τον Ιούδαν διαπαντός εν προσώπω, ψυχικώς τώ ανδρί προσεκέκλιτο.
Β Μακ. 14,24  Είχε πάντοτε προ οφθαλµών τον ηρωϊκόν Ιούδαν και έτρεφε προς τον άνθρωπον αυτόν µίαν ιδιαιτέραν
συµπάθειαν.
Β Μακ. 14,25  παρακάλεσεν αυτόν γήµαι και παιδοποιήσασθαι· εγάµησεν, ευστάθησεν, εκοινώνησε βίου.
Β Μακ. 14,25  Μαλιστα δε τον προέτρεψε να νυµφευθή και να αποκτήση τέκνα. Πράγµατι ο Ιούδας ενυµφευθη, έζησεν εν
ησυχία και απήλαυσεν ειρηνικήν ζωήν.
Β Μακ. 14,26  Ο δε Άλκιµος συνιδών την προς αλλήλους εύνοιαν και τας γενοµένας συνθήκας , αναλαβών ήκε προς τον
Δηµήτριον και έλεγε τον Νικάνορα αλλότρια φρονείν των πραγµάτων· τον γάρ επίβουλον της βασιλείας Ιούδαν διάδοχον
αναδέδειχεν εαυτού.
Β Μακ. 14,26  Ο Αλκιµος όταν είδε την φιλίαν αυτήν µεταξύ των δύο ανδρών, αφού επήρεν αντίγραφαν των γενοµένων
συνθηκών, ήλθε προς τον Δηµήτριον και έλεγεν ότι ο Νικάνωρ έχει φρονήµατα αντίθετα προς τα πράγµατα του βασιλέως.
Διότι τον Ιούδαν, ο οποίος είναι εχθρός και επίβουλος του βασιλείου του, τον ανέδειξε διάδοχόν του εις την αρχιερωσύνην.
Β Μακ. 14,27  ο δε βασιλεύς έκθυµος γενόµενος και ταίς τού παµπονήρου ερεθισθείς διαβολαίς, έγραψε Νικάνορι φάσκων
υπέρ µέν των συνθηκών βαρέως φέρειν, κελεύων δε τον Μακκαβαίον δέσµιον εξαποστέλλειν ταχέως εις Αντιόχειαν.
Β Μακ. 14,27  Ο βασιλεύς έξαλλος από τον θυµόν του και εξηρεθισµένος από τας διαβολάς του παµπονήρου Αλκίµου,
έγραψε προς τον Νικάνορα λέγων ότι βαρέως φέρει την συναφθείσαν συνθήκην και τον διέτασσε να αποστείλη αµέσως
δεµένον εις την Αντιόχειαν Ιούδαν τυν Μακκαβαίον.
Β Μακ. 14,28  προσπεσόντων δε τούτων τώ Νικάνορι συνεκέχυτο και δυσφόρως έφερεν , ει τα διεσταλµένα αθετήσει µηδέν τ
ανδρός ηδικηκότος.
Β Μακ. 14,28  Ο Νικάνωρ, όταν έλαβε την επιστολήν αυτήν, περιήλθεν εις σύγχυσιν και δυσφορίαν, διότι διετάσσετο να
παραβή τα συµφωνηθέντα προς τον Ιούδαν, ο οποίος άλλωστε κανένα κακόν δεν είχε κάµει εναντίον του.
Β Μακ. 14,29  επεί δε τώ βασιλεί αντιπράττειν ουκ ήν, εύκαιρον ετήρει στρατηγήµατι τούτ επιτελέσαι.
Β Μακ. 14,29  Επειδή όµως δεν ήτο δυνατόν να αντιπράξη προς τον βασιλέα, επιζητούσε µίαν ευκαιρίαν να εκτελέση µε
δόλιόν τι στρατήγηµα την εντολήν το βασιλέως.
Β Μακ. 14,30 ο δε Μακκαβαίος αυστηρότερον διεξάγοντα συνιδών τον Νικάνορα προς αυτόν και την ειθισµένην απάντησιν
αγροικότερον εσχηκότα, νοήσας ουκ από τού βελτίστου την αυστηρίαν είναι, συστρέψας ουκ ολίγους των περί εαυτόν,
συνεκρύπτετο τον Νικάνορα.
Β Μακ. 14,30  Ο Μακκαβαίος κατενόησεν, ότι ο Νικάνωρ εφέρετο απέναντί του µε ψυχρότητα και ότι αντί της προτέρας
φιλικής στάσεως ετηρούσεν απέναντί του κάποιον αγροίκον συµπεριφοράν. Εσκέφθη, λοιπόν, ότι η ψυχρότης αυτή δεν
προέρχεται από ελατήρια καλά. Αφού δε συνεκέντρωσεν αρκετούς από τους άνδρας του, εκρύπτετο µαζή µε αυτούς και
απέφευγε την επικοινωνίαν µε τον Νικάνορα.
Β Μακ. 14,31  συγγνούς δε ο έτερος ότι γενναίως υπό τού ανδρός εστρατήγηται, παραγενόµενος επί το µέγιστον και άγιον
ιερόν, των ιερέων τας καθηκούσας θυσίας προσαγόντων, εκέλευσε παραδιδόναι τον άνδρα.
Β Μακ. 14,31   Ο Νικάνωρ, όταν είδεν ότι κατά τον πλέον επιτυχή τρόπον είχε καταστρατηγηθή από τον Ιούδαν τον
Μακκαβαίον, ήλθεν στον µέγιστον και ιερόν ναόν, την στιγµήν κατά την οποίαν οι ιερείς προσέφεραν τας συνήθεις θυσίας
και τους διέταξε να του παραδώσουν τον Ιούδαν.
Β Μακ. 14,32  των δε µεθ όρκων φασκόντων µη γινώσκειν που ποτ έστιν ο ζητούµενος,



Β Μακ. 14,32  Επειδή δε εκείνοι µε όρκους τον εβεβαίωσαν, ότι δεν γνωρίζουν που ευρίσκεται ο καταζητούµενος Ιούδας,
Β Μακ. 14,33  προτείνας την δεξιάν εις τον νεώ ταύτα ώµοσε· εάν µη δέσµιόν µοι τον Ιούδαν παραδώτε, τόνδε τού Θεού
σηκόν εις πεδίον ποιήσω και το θυσιαστήριον κατασκάψω και ιερόν ενταύθα τώ Διονύσω επιφανές αναστήσω.
Β Μακ. 14,33  ο Νικάνωρ ύψωσε την δεξιάν του χείρα στον ναόν και ωρκίσθη και είπε · “Εάν δεν µου παραδώσετε τον Ιούδαν
δέσµιον, θα ισοπεδώσω τον ναόν τούτον του Θεού, θα κατασκάψω το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων και θα
ανοικοδοµήσω εδώ περιφανή ναόν στον Διόνυσον.
Β Μακ. 14,34  τοσαύτα δε ειπών απήλθεν· οι δε ιερείς προτείναντες τας χείρας εις τον ουρανόν, επεκαλούντο τον διαπαντός
υπέρµαχον τού έθνους ηµών ταύτα λέγοντες·
Β Μακ. 14,34  Αυτά και τόσα άλλα αφού είπεν, απεχώρησεν. Οι δε ιερείς ύψωσαν τα χέρια των στον ουρανόν και
παρακαλούσαν τον Θεόν, ο οποίος υπήρξε πάντοτε υπέρµαχος του έθνους των, και έλεγαν·
Β Μακ. 14,35  σύ Κύριε, των όλων απροσδεής υπάρχων, ευδόκησας ναόν της σής κατασκηνώσεως εν ηµίν γενέσθαι.
Β Μακ. 14,35  “Συ, Κυριε, ο οποίος δεν έχεις ανάγκην από τίποτε απολύτως, ηυδόκησας, ώστε ο ναός, στον οποίον κατοικείς,
να ευρίσκεται εν µέσω ηµών.
Β Μακ. 14,36  και νύν άγιε παντός αγιασµού Κύριε, διατήρησον εις αιώνα αµίαντον τόνδε τον προσφάτως κεκαθαρισµένον
οίκον.
Β Μακ. 14,36  Και τώρα, άγιε, Κυριε παντός αγιασµού, διαφύλαξε αιωνίως αµόλυντον από κάθε ακαθαρσίαν αυτόν τον
ναόν, ο οποίος προ ολίγου έχει καθαρισθή”.
Β Μακ. 14,37  αζίς δε τις των από Ιεροσολύµων πρεσβυτέρων εµηνύθη τώ Νικάνορι, ανήρ φιλοπολίτης και σφόδρα καλώς
ακούων και κατά την εύνοιαν πατήρ των Ιουδαίων προσαγορευόµενος.
Β Μακ. 14,37  Καποιος από τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, ονόµατι Ραζίς, ένας από τους πρεσβυτέρους, κατηγγέλθη στον
Νικάνορα ότι αγαπά τους συµπολίτας του, ότι δια την αρετήν του επαινείται από όλους και δια την καλήν του φήµην
ονοµάζεται πατήρ των Ιουδαίων.
Β Μακ. 14,38  ήν γάρ εν τοίς έµπροσθεν χρόνοις της αµειξίας κρίσιν εισενηνεγµένος Ιουδαϊσµού, και σώµα και ψυχήν υπέρ
τού Ιουδαϊσµού παραβεβληµένος µετά πάσης εκτενίας.
Β Μακ. 14,38  Απελάµβανε δε αυτήν την καλήν υπόληψιν, διότι στους προγενεστέρους χρόνους είχε κατηγορηθή επί
Ιουδαϊσµώ, ως φρονών δηλαδή και λέγων, ότι πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικοινωνία µε τους εθνικούς. Δια δε την
ευσεβή ζωήν του και τα φρονήµατά του αυτά υπέρ του ιουδαϊσµού, είχεν εκθέσει µε ακλόνητον ευστάθειαν εις κίνδυνον
σώµα και ζωήν.
Β Μακ. 14,39  βουλόµενος δε Νικάνωρ πρόδηλον ποιήσαι, ήν είχε προς τους Ιουδαίους δυσµένειαν, απέστειλε στρατιώτας
υπέρ τους πεντακοσίους συλλαβείν αυτόν·
Β Μακ. 14,39  Ο Νικάνωρ, επειδή ήθελε να δώηη ένα ολοφάνερον δείγµα της εχθρότητός του εναντίον των Ιουδαίων, έστειλε
περισσοτέρους από πεντακοσίους στρατιώτας να τον συλλάβουν.
Β Μακ. 14,40  έδοξε γάρ εκείνον συλλαβών τούτοις εργάσασθαι συµφοράν.
Β Μακ. 14,40  Επίστευε δε ότι, εάν συνελάµβανεν εκείνον, θα κατέφερε µέγα πλήγµα εναντίον των Ιουδαίων.
Β Μακ. 14,41 των δε πληθών µελλόντων τον πύργον καταλαβέσθαι και την αυλαίαν θύραν βιαζοµένων και κελευόντων πύρ
προσάγειν και τας θύρας υφάπτειν, περικατάληπτος γενόµενος υπέθηκε εαυτώ ξίφος,
Β Μακ. 14,41   Οταν δε οι στρατιώται επρόκειτο να καταλάβουν τον πύργον, όπου ευρίσκετο ο Ραζίς και παρεβίαζαν την
πύλην της εισόδου, εδόθη διαταγή να φέρουν πυρ και να καύσουν τας θύρας. Την ώραν εκείνην ο Ραζίς, περικλεισµένος
από όλα τα µέρη, κατηύθυνε το ξίφος εναντίον του δια να θέση έτσι τέρµα εις την ζωήν του.
Β Μακ. 14,42  ευγενώς θέλων αποθανείν ήπερ τοίς αλιτηρίοις υποχείριος γενέσθαι και της ιδίας ευγενείας αναξίως
υβρισθήναι.
Β Μακ. 14,42  Και τούτο, διότι επροτιµούσε να αποθάνη κατά τρόπον ευγενή , παρά να πέση εις τα χέρια των κακούργων και
να υποστή από εκείνους εξευτελισµούς αναξίους της ευγενείας του.
Β Μακ. 14,43  τή δε πληγή µη κατευθικτήσας διά την τού αγώνος σπουδήν και των όχλων είσω των θυρωµάτων
εισβαλόντων, αναδραµών γενναίως επί το τείχος, κατεκρήµνισεν εαυτόν ανδρείως εις τους όχλους.
Β Μακ. 14,43  Επειδή όµως επάνω εις την σπουδήν του δεν κατέφερε καίριον πλήγµα κατά του σώµατός του , έβλεπε δε τους
άλλους να εισβάλλουν δια των θυρών στον πύργον, έτρεξεν ηρωϊκώς επάνω στο τείχος και εκρηµνίσθη ανδρείως ανάµεσα
από τους όχλους.
Β Μακ. 14,44  των δε ταχέως αναποδισάντων γενοµένου διαστήµατος ήλθε κατά µέσον τον κενεώνα.
Β Μακ. 14,44 Διότι οι όχλοι βλέποντες το γεγονός απεσύρθησαν αµέσως εις κάποιαν απόστασιν και εκείνος ήλθε και έπεσεν
στο µέσον του κενού διαστήµατος.
Β Μακ. 14,45  έτι δε έµπνους υπάρχων και πεπυρωµένος τοίς θυµοίς, εξαναστάς φεροµένων κρουνηδόν των αιµάτων και
δυσχερών όντων των τραυµάτων, δρόµω τους όχλους διελθών και στάς επί τινος πέτρας απορωγάδος,
Β Μακ. 14,45  Ενώ ανέπνεεν ακόµη πυρπολούµενος από θείον ζήλον, ηγέρθη και ενώ τα αίµατα έτρεχαν κρουνηδόν και
παρά τας τροµεράς πληγάς του, διέτρεχε το πλήθος, ήλθε και εστάθη επάνω εις ένα απότοµον βράχον.
Β Μακ. 14,46  παντελώς έξαιµος ήδη γενόµενος, προβαλών τα έντερα και λαβών εκατέραις ταίς χερσίν, ενέσεισε τοίς όχλοις
και επικαλεσάµενος τον δεσπόζοντα της ζωής και τού πνεύµατος, ταύτα αυτώ πάλιν αποδούναι, τόνδε τον τρόπον
µετήλλαξεν.
Β Μακ. 14,46  Αφού είχε χάσει όλον σχεδόν τα αίµα του, προέβαλε τα έντερά του, τα οποία τα επήρεν εις τα χέρια του και τα
ανακινούσε επιδεικνύων αυτά στον λαόν. Παρεκάλεσεν έπειτα τον Κυριον της ζωής και της ψυχής να του τα αποδώση
κάποτε και κατ' αυτόν τον τρόπον, εκείνος εξεδήµησεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Β Μακ. 15,1  Ο δε Νικάνωρ µεταλαβών τους περί τον Ιούδαν όντας εν τοίς κατά Σαµάρειαν τόποις, εβουλεύσατο τή της
καταπαύσεως ηµέρα µετά πάσης ασφαλείας αυτοίς επιβαλείν.
Β Μακ. 15,1   Ο Μικάνωρ επληροφορήθη, ότι ο Ιούδας και οι σύντροφοί του ευρίσκοντο στους περί την Σαµάρειαν τόπους.
Εσκέφθη, λοιπόν, να επιτεθή εναντίον των εκεί κατά την ηµέραν της αργίας του Σαββάτου, δια να έχη έτσι ασφαλή την



επιτυχίαν.
Β Μακ. 15,2  των δε κατ ανάγκην συνεποµένων αυτώ Ιουδαίων λεγόντων· µηδαµώς ούτως αγρίως και βαρβάρως απολέσης,
δόξαν δε αποµέρισον τή προτετιµηµένη υπό τού πάντα εφορώντος µεθ αγιότητος ηµέρα.
Β Μακ. 15,2   Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι εξ ανάγκης τον ακολουθούσαν, του είπαν· “µη θελήσης ποτέ να φονεύσης αυτούς κατά
τον άγριον και βάρβαρον αυτόν τρόπον, αλλά τίµησε και συ την ηµέραν αυτήν, η οποία έχει αγιασθή από τον τα πάντα
επιβλέποντα Θεόν”.
Β Μακ. 15,3  ο δε τρισαλιτήριος επηρώτησεν. ει έστιν εν ουρανώ δυνάστης ο προστεταχώς άγειν την των σαββάτων ηµέραν;
Β Μακ. 15,3   Τοτε ο τρισαλιτήριος Νικάνωρ ηρώτησε να πληροφορηθή , εάν πράγµατι υπάρχη στον ουρανόν Κυριος, ο
οποίος διέταξε να εορτάζεται η ηµέρα αυτή του Σαββάτου.
Β Μακ. 15,4  των δε αποφηναµένων· έστιν ο Κύριος ζών αυτός εν ουρανώ δυνάστης ο κελεύσας ασκείν την εβδοµάδα·
Β Μακ. 15,4   Εκείνοι απήντησαν· “µάλιστα υπάρχει. Είναι ο Κυριος, ο ζων και πραγµατικός Θεός, ο Δεσπότης του ουρανού,
ο οποίος διέταξε να εορτάζεται η εβδόµη αυτή ηµέρα”.
Β Μακ. 15,5  ο δε έτερος· καγώ, φησί, δυνάστης επί της γής ο προστάσσων αίρειν τα όπλα και τας βασιλικάς χρείας
επιτελείν. όµως ου κατέσχεν επιτελέσαι το σχέτλιον αυτού βούληµα.
Β Μακ. 15,5   “Και εγώ, απήντησεν εκείνος, είµαι ο κύριος επάνω εις την γην και διατάσσω να παρέτε τα όπλα, δια να
εκτελέσετε την εντολήν του βασιλέως”. Αλλά δεν επέτυχε να πραγµατοποίηση την κακήν του αυτήν απόφασιν .
Β Μακ. 15,6  και ο µέν Νικάνωρ µετά πάσης αλαζονείας υψαυχενών, διεγνώκει κοινόν των περί τον Ιούδαν συστήσασθαι
τρόπαιον.
Β Μακ. 15,6   Και ο µεν Νικάνωρ αλαζονευόµενος και υπερηφανευόµενος είχε κατά νουν να στήση ένα κοινόν τρόπαιον δια
την νίκην του εναντίον του Ιούδα και των συντρόφων του.
Β Μακ. 15,7  ο δε Μακκαβαίος ήν αδιαλείπτως πεποιθώς µετά πάσης ελπίδος αντιλήψεως τεύξασθαι παρά τού Κυρίου
Β Μακ. 15,7   Ο Ιούδας όµως ο Μακκαβαίος µε ακλόνητον την πεποίθησίν του στον Θεόν, εστήριζε την βέβαιον ελπίδα του
ότι θα λάβη βοήθειαν εκ µέρους του Κυρίου.
Β Μακ. 15,8  και παρεκάλει τους σύν αυτώ µη δειλιάν την των εθνών έφοδον, έχοντας δε κατά νούν τα προγεγονότα αυτοίς
απ ουρανού βοηθήµατα και τανύν προσδοκάν την παρά τού Παντοκράτορος εσοµένην αυτοίς νίκην και βοήθειαν.
Β Μακ. 15,8   Ενεθάρρυνε δε και ενίσχυε τους άνδρας του, να µη δειλιάσουν από την έφοδον των ειδωλολατρών, αλλά να
ενθυµούνται τα προγενέστερα γεγονότα, κατά τα οποία είχον λάβει από τον ουρανόν βοήθειαν και να περιµένουν βεβαίαν
την βοήθειαν και την νίκην, η οποία θα δοθή εις αυτούς από τον Παντοκράτορα Θεόν.
Β Μακ. 15,9  και παραµυθούµενος αυτούς εκ τού νόµου και των προφητών, προσυποµνήσας δε αυτούς και τους αγώνας,
ούς ήσαν εκτετελεκότες, προθυµοτέρους αυτούς κατέστησε.
Β Μακ. 15,9   Ενίσχυε δε αυτούς µε την ανάγνωσιν καταλλήλων τεµαχίων από τον Νοµον και τους προφήτας και
υπενθύµιζεν εις αυτούς τους νικηφόρους αγώνας, τους οποίους είχαν πραγµατοποιήσει. Ετσι τους κατέστησε
προθυµότερους και γενναιοτέρους δια την µάχην.
Β Μακ. 15,10  και τοίς θυµοίς διεγείρας αυτούς παρήγγειλεν άµα παρεπιδεικνύς την των εθνών αθεσίαν και την των όρκων
παράβασιν.
Β Μακ. 15,10   Αφού δε διήγειρε και ενίσχυσεν αυτών τον ενθουσιασµόν και το θάρρος, και αφού ταυτοχρόνως παρουσίασε
την απιστίαν των ειδωλολατρών και την καταπάτησιν των όρκων των, τους έδωσε τας δεούσας εντολάς.
Β Μακ. 15,11  έκαστον δε αυτών καθοπλίσας ου την ασπίδων και λογχών ασφάλειαν, ως την εν τοίς αγαθοίς λόγοις
παράκλησιν, και προσεξηγησάµενος όνειρον αξιόπιστον ύπερ τι πάντας εύφρανεν.
Β Μακ. 15,11  Επειτα εξώπλισεν ένα έκαστον από αυτούς, όχι τόσον µε την ασφάλειαν των ασπίδων και των τόξων, όσον
προ παντός και κυρίως µε την τόνωσιν και πίστιν δια των αγαθών αυτού λόγων. Κατόπιν διηγήθη και εξήγησεν εις αυτούς
ένα αξιόπιστον όνειρον, το οποίον σαν να εγέµισεν από ευφροσύνην όλους.
Β Μακ. 15,12  ήν δε η τούτου θεωρία τοιάδε· Ονίαν τον γενόµενον αρχιερέα άνδρα καλόν και αγαθόν, αιδήµονα µέν την
απάντησιν, πράον δε τον τρόπον και λαλιάν προϊέµενον πρεπόντως και εκ παιδός εκµεµελητηκότα πάντα τα της αρετής
οικεία, τούτον τας χείρας προτείναντα κατεύχεσθαι τώ παντί των Ιουδαίων συστήµατι.
Β Μακ. 15,12   Το όνειρον, η µάλλον η οπτασία την οποίαν είδεν, ήτο η εξής· Είδε τον αρχιερέα Ονίαν, τον καλόν και αγαθόν
αυτόν άνθρωπον, µε την σεβαστήν αυτού εµφάνισιν, τον πράον κατά την συµπεριφοράν και την οµιλίαν. Τον από της
παιδικής ηλικίας µε επιµέλειαν επιδοθέντα εις όλα τα έργα της αρετής, αυτόν λοιπόν τον είδε να έχη ανυψωµένας τας
χείρας προς τον ουρανόν και να προσεύχεται θερµώς δι' όλον το έθνος των Ιουδαίων.
Β Μακ. 15,13  είθ ούτως επιφανήναι άνδρα πολιά και δόξη διαφέροντα , θαυµαστήν δε τινα και µεγαλοπρεπεστάτην είναι
την περί αυτόν υπεροχήν.
Β Μακ. 15,13   Επειτα παρουσιάσθη εις αυτόν κατά τον ίδιον τρόπον ένας ανήρ πολύ αξιοπρόσεκτος δια την λευκήν του
κόµην και την δόξαν, περιβεβληµένος µίαν αζιοθαύµαστον µεγαλοπρέπειαν και υπεροχήν.
Β Μακ. 15,14  αποκριθέντα δε τον Ονίαν ειπείν· ο φιλάδελφος ούτός εστιν ο πολλά προσευχόµενος περί τού λαού και της
αγίας πόλεως Ιερεµίας ο τού Θεού προφήτης.
Β Μακ. 15,14   Ο Ονίας λαβών τον λόγον είπε τότε προς τον Ιούδαν· “αυτός αγαπά τους αδελφούς του τους Ιουδαίους,
προσεύχεται θερµώς δια τον λαόν και την αγίαν πόλιν προς τον Θεόν. Αυτός είναι ο Ιερεµίας, ο προφήτης του Θεού”.
Β Μακ. 15,15  προτείναντα δε τον Ιερεµίαν την δεξιάν παραδούναι τώ Ιούδα ροµφαίαν χρυσήν, διδόντα δε προσφωνήσαι
τάδε·
Β Μακ. 15,15   Επειτα ο Ιερεµίας άπλωσε το δεξί του χέρι, έδωκεν στον Ιούδαν χρυσήν ροµφαίαν και καθ' ον χρόνον του την
έδιδε του είπε τα εξής·
Β Μακ. 15,16  λάβε την αγίαν ροµφαίαν δώρον παρά τού Θεού, δι ής θραύσεις τους υπεναντίους.
Β Μακ. 15,16   “πάρε την αγίαν αυτήν ροµφαίαν, το δώρον τούτο του Θεού, µε το οποίον και θα συντρίψης τους εχθρούς
σου”.
Β Μακ. 15,17  παρακληθέντες δε τοίς Ιούδα λόγοις πάνυ καλοίς και δυναµένοις επ αρετήν παρορµήσαι και ψυχάς νέων
επανορθώσαι, διέγνωσαν µη στρατοπεδεύεσθαι, γενναίως δε εµφέρεσθαι και µετά πάσης ευανδρίας εµπλακέντες κρίναι τα
πράγµατα, διά το και την πόλιν και τα άγια και το ιερόν κινδυνεύειν.



Β Μακ. 15,17   Ενθαρρυνθέντες οι Ιουδαίοι από τους εξαιρετικά ωραίους αυτούς λόγους του Ιούδα, τους ικανούς να
ενθαρρύνουν και να παρορµήσουν εις πράξεις ηρωϊκάς και να ενισχύσουν τας καρδίας των νέων ανδρών, απεφάσισαν να
µη µένουν στρατοπεδευµένοι, αλλά να ριφθούν µε γενναιότητα εις την µάχην και να συµπλακούν µε κάθε ηρωϊσµόν
εναντίον του εχθρού, δια να κριθούν έτσι τα πράγµατα. Διότι η πόλις, τα ιερά και τα οσιά των, και ο ιερός ναός ευρίσκονται
εν κινδύνω.
Β Μακ. 15,18  ήν γάρ ο περί γυναικών και τέκνων, έτι δε αδελφών και συγγενών εν ήττονι µέρει κείµενος αυτοίς αγών,
µέγιστος δε και πρώτος ο περί τού καθηγιασµένου ναού φόβος.
Β Μακ. 15,18   Εν όψει δε του επικειµένου αγώνος ετέθη εις δεύτερον µοίραν η σκέψις περί των γυναικών και των τέκνων,
περί των αδελφών και συγγενών, διότι ο µέγιστος φόβος των ήτο δια τον άγιον ναόν.
Β Μακ. 15,19  ήν δε και τοίς εν τή πόλει κατειληµµένοις ου πάρεργος αγωνία ταρασσοµένοις της εν υπαίθρω προσβολής.
Β Μακ. 15,19   Ταυτοχρόνως δε η αγωνία των πολιτών, που είχαν εναποµείνει µέσα εις την πόλιν, δεν ήτο µικρά και
ασήµαντος, διότι ήσαν τεταραγµένοι και ανήσυχοι δια την έκβασιν της µάχης, που θα εδίδετο στο ύπαιθρον, έξω από την
πόλιν.
Β Μακ. 15,20  και πάντων ήδη προσδοκώντων την εσοµένην κρίσιν και ήδη συµµειξάντων των πολεµίων και της στρατιάς
εκταγείσης και των θηρίων επί µέρος εύκαιρον αποκατασταθέντων της τε ίππου κατά κέρας τεταγµένης,
Β Μακ. 15,20  Ολοι επερίµεναν την έκβασιν της προσεχούς µάχης. Οι εχθροί είχαν ήδη συγκεντρωθή, ο στρατός των
παρετάχθη εις τάξιν µάχης, τα θηρία, δηλαδή οι ελέφαντες, ετοποθετήθησαν εις τας καταλλήλους θέσεις, το δε ιππικόν
κατέλαβε τα εκατέρωθεν της παρατάξεως άκρα.
Β Μακ. 15,21  συνιδών ο Μακκαβαίος την των πληθών παρουσίαν και των όπλων την ποικίλην παρασκευήν την τε των
θηρίων αγριότητα, προτείνας τας χείρας εις τον ουρανόν επεκαλέσατο τον τερατοποιόν Κύριον, τον κατόπτην, γινώσκων
ότι ουκ έστι δι όπλων η νίκη, καθώς δε αν αυτώ κριθείη, τοίς αξίοις περιποιείται την νίκην.
Β Μακ. 15,21   Ο Ιούδας ο Μακκαβαίος, όταν είδε τους πολυαρίθµους εχθρούς, τα ποικίλης κατασκευής όπλα, τους αγρίους
ελέφαντας, ύψωσε τας χείρας αυτού στον ουρανόν και παρεκάλεσε τον Κυριον, ο οποίος κάµνει µεγάλα θαύµατα και
επιβλέπει επί όλον τον κόσµον. Εζήτησε την βοήθειαν του Κυρίου, διότι εγνώριζεν, ότι η νίκη δεν προέρχεται από την ισχύν
των όπλων, αλλά όπου και όπως κρίνει ο Θεός την δίδει στους αξίους αυτής.
Β Μακ. 15,22  έλεγε δε επικαλούµενος τόνδε τον τρόπον· σύ Δέσποτα, απέστειλας τον άγγελόν σου επί Εζεκίου τού βασιλέως
της Ιουδαίας και ανείλεν εκ της παρεµβολής Σενναχηρείµ εις εκατόν ογδοηκονταπέντε χιλιάδας·
Β Μακ. 15,22  Ελεγε δε κατά την προσευχήν του τα εξής· “συ, Δέσποτα, απέστειλας τον άγγελόν σου επί της εποχής του
Εζεκίου του βασιλέως της Ιουδαίας, και εφόνευσεν από το στρατόπεδον του Σενναχηρείµ εκατόν ογδοήκοντα πέντε
χιλιάδας.
Β Μακ. 15,23  και νύν, δυνάστα των ουρανών, απόστειλον άγγελον αγαθόν έµπροσθεν ηµών εις δέος και τρόµον·
Β Μακ. 15,23  Και τώρα Κυρίαρχε των ουρανών, στείλε τον αγαθόν άγγελόν σου ενώπιόν µας, δια να εµβάλη φόβον και
τρόµον στους εχθρούς. Από την ισχύν της παντοδυνάµου δεξιάς σου ας καταπλαγούν εκείνοι, που έχουν έλθει να βλάψουν
και κατεξευτελίσουν τον άγιον λαόν σου.
Β Μακ. 15,24  µεγέθει βραχίονός σου καταπλαγείησαν οι µετά βλασφηµίας παραγενόµενοι επί τον άγιόν σου λαόν. και
ούτος µέν εν τούτοις έληξεν.
Β Μακ. 15,24  Ας καταπλαγούν από το µεγαλείον της παντοδυνάµου δεξιάς σου εκείνοι, οι οποίοι ήλθαν εδώ δια να
βλασφηµήσουν και βλάψουν τον άγιόν σου λαόν”. Ετσι ο Ιούδας προσηυχήθη και εσταµάτησεν.
Β Μακ. 15,25  οι δε περί τον Νικάνορα µετά σαλπίγγων και παιάνων προσήγον.
Β Μακ. 15,25  Ο στρατός του Νικάνορος επροχώρησε δια την µάχην, µε τον ήχον των σαλπίγγων και των πολεµικών
ασµάτων.
Β Μακ. 15,26  οι δε περί τον Ιούδαν µετ επικλήσεως και ευχών συνέµειξαν τοίς πολεµίοις
Β Μακ. 15,26  Ο δε περί τον Ιούδαν στρατός προσήλθε και συνεπλάκησαν εναντίον των εχθρών των, µε επικλήσεις και
προσευχάς προς τον Θεόν.
Β Μακ. 15,27  και ταίς µέν χερσίν αγωνιζόµενοι, ταίς δε καρδίαις προς τον Θεόν ευχόµενοι κατέστρωσαν ουδέν ήττον
µυριάδων τριών και πεντακισχιλίων, τή τού Θεού µεγάλως ευφρανθέντες επιφανεία.
Β Μακ. 15,27  Μαχόµενοι µε τας χείρας των, και επικαλούµενοι τον Θεόν µε τας καρδίας των, έστρωσαν κάτω στο έδαφος
όχι ολιγωτέρους από τριάκοντα πέντε χιλιάδας άνδρας και ευφράνθησαν µεγάλως από την φανεράν αυτήν προστασίαν
του Θεού.
Β Μακ. 15,28  γενόµενοι δε από της χρείας και µετά χαράς αναλύοντες, επέγνωσαν προπεπτωκότα Νικάνορα σύν τή
πανοπλία.
Β Μακ. 15,28  Οταν ετελείωσεν η µάχη και οι Ιουδαίοι µε χαράν µεγάλην απεχώρουν από το πεδίον της συρράξεως ,
ανεγνώρισαν ότι ο Νικάνωρ είχε φονευθή φορών υλόκληρον την πανοπλίαν αυτού.
Β Μακ. 15,29  γενοµένης δε κραυγής και ταραχής, ευλόγουν τον Δυνάστην τή πατρίω φωνή.
Β Μακ. 15,29  Τοτε δε έγινε µεγάλη κραυγή και πολύς θόρυβος και εδόξαζαν τον Κυρίαρχον του κόσµου εις την πατρικήν
των γλώσσαν.
Β Μακ. 15,30  και προσέταξεν ο καθ άπαν σώµατι και ψυχή πρωταγωνιστής υπέρ των πολιτών , ο την της ηλικίας εύνοιαν
εις οµοεθνείς διαφυλάξας, την τού Νικάνορος κεφαλήν αποτεµόντας και την χείρα σύν τώ ώµω φέρειν εις Ιεροσόλυµα.
Β Μακ. 15,30  Ο Ιούδας ο Μακκαβαίος, ο οποίος είχε τάξει ολόκληρον τον εαυτόν του, σώµα και ψυχήν, δια να αγωνισθή ως
πρώτος υπέρ των συµπολιτών του, εκείνος ο οποίος είχε διαθέσει δια τους οµοεθνείς του το άνθος της νεότητός του , διέταξε
να κόψουν την κεφαλήν του Νικάνορος και το χέρι του από τον ώµον του και να φέρουν αυτά εις την Ιερουσαλήµ.
Β Μακ. 15,31  παραγενόµενος δε εκεί και συγκαλέσας τους οµοεθνείς και τους ιερείς πρό τού θυσιαστηρίου στήσας ,
µετεπέµψατο τους εκ της άκρας.
Β Μακ. 15,31   Οταν ήλθεν εκεί, συνεκάλεσε τους οµοεθνείς του, έθεσε τους ιερείς εµπρός στο θυσιαστήριον, έστειλε και
εκάλεσε και εκείνους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την ακρόπολιν.
Β Μακ. 15,32  και επιδειξάµενος την τού µιαρού Νικάνορος κεφαλήν και την χείρα τού δυσφήµου, ήν εκτείνας επί τον άγιον
τού Παντοκράτορος οίκον εµεγαλαύχησε,



Β Μακ. 15,32  Εδειξε την κεφαλήν και την χείρα του µιαρού Νικάνορος, την οποίαν αυτός είχεν απλώσει εναντίον του ιερού
ναού του Παντοκράτορος και είχεν εκστοµίσει αλαζονικά λόγια.
Β Μακ. 15,33  και την γλώσσαν τού δυσσεβούς Νικάνορος εκτεµών έφη κατά µέρος δώσειν τοίς ορνέοις, τα δε επίχειρα της
ανοίας κατέναντι τού ναού κρεµάσαι.
Β Μακ. 15,33   Αφού δε απέκοψε την γλώσσαν του ασεβούς αυτού Νικάνορος, είπε να την τεµαχίσουν εις µικρά κοµµάτια
και να την δώσουν εις τα όρνεα. Και τον µισθόν της παραφροσύνης και ασεβείας του, τα αποκοπέντα δηλαδή τεµάχια του
σώµατός του, να τα κρεµάσουν απέναντι από τον ναόν.
Β Μακ. 15,34  οι δε πάντες εις τον ουρανόν ευλόγησαν τον επιφανή Κύριον λέγοντες· ευλογητός ο διατηρήσας τον εαυτού
τόπον αµίαντον.
Β Μακ. 15,34  Ολοι δε ανέπεµψαν ευλογίας προς τον ουρανόν, στον ένδοξον Κυριον, λέγοντες· “δοξασµένος ας είναι ο
Κυριος, ο οποίος διετήρησεν αµόλυντον τον ιερόν του τόπον”.
Β Μακ. 15,35  εξέδησε δε την τού Νικάνορος κεφαλήν εκ της άκρας επίδηλον πάσι και φανερόν της τού Κυρίου βοηθείας
σηµείον.
Β Μακ. 15,35   Ο Ιούδας έδεσε και εκρέµασε την κεφαλήν του Νικάνορος από την ακρόπολιν, ώστε να είναι καταφανής εις
όλους, και να είναι υλοφάνερον σηµείον της βοηθείας του Κυρίου.
Β Μακ. 15,36  και εδογµάτισαν πάντες µετά κοινού ψηφίσµατος µηδαµώς εάσαι απαρασήµαντον τήνδε την ηµέραν, έχειν
δε επίσηµον την τρισκαιδεκάτην τού δωδεκάτου µηνός -Άδαρ λέγεται τή Συριακή φωνή- πρό µιάς ηµέρας της
Μαρδοχαϊκής ηµέρας.
Β Μακ. 15,36  Ωρισαν δε όλοι, κατόπιν κοινής αποφάσεως, να µη επιτρέψουν και παρέρχεται η ηµέρα αυτή ως ασήµαντος,
να την έχουν ως επίσηµον και εόρτιον την ηµέραν αυτήν, την δεκάτην τρίτην του δωδεκάτου µηνός- Αδαρ λέγεται ο µήνας
αυτός εις την Συριακήν γλώσσαν- Αυτή δε η ηµέρα είναι η προηγουµένη από την ηµέραν της εορτής του Μαρδοχαίου.
Β Μακ. 15,37  Τών ούν κατά Νικάνορα χωρησάντων ούτω και απ εκείνων των καιρών κρατηθείσης της πόλεως υπό των
Εβραίων, και αυτός αυτόθι καταπαύσω τον λόγον.
Β Μακ. 15,37   Τα µεν λοιπόν κατά τον Νικάνορα πράγµατα έτσι εξειλίχθησαν. Επειδή δε από της εποχής εκείνης και
εντεύθεν η πόλις Ιερουσαλήµ ευρίσκετο από την κυριότητα των Εβραίων, δια τούτο και εγώ θα σταµατήσω εδώ την
ιστορίαν µου.
Β Μακ. 15,38  και ει µέν καλώς και ευθίκτως τή συντάξει, τούτο και αυτός ήθελον· ει δε ευτελώς και µετρίως, τούτο εφικτόν
ήν µοι.
Β Μακ. 15,38  Εάν η εξιστόρησις των γεγονότων έγινε καλώς και επιτυχώς , αυτό και εγώ επεδίωξα. Εάν όµως η έκθεσις αυτή
είναι ατελής και µετρία, αυτό ηµπορούσα να κάµω και έκαµα.
Β Μακ. 15,39  καθάπερ γάρ οίνον καταµόνας πίνειν, ωσαύτως δε και ύδωρ πάλιν πολέµιον· ον δε τρόπον οίνος ύδατι
συγκερασθείς ηδύς και επιτερπή την χάριν αποτελεί, ούτω και το της κατασκευής τού λόγου τέρπει τας ακοάς των
εντυγχανόντων τή συντάξει. ενταύθα δε έσται η τελευτή.
Β Μακ. 15,39  Οπως δε είναι επιβλαβές να πίνη κανείς άκρατον οίνον η µόνον ύδωρ, ενώ ο οίνος ο ανάµικτος µε το ύδωρ
είναι ωφέλιµος και προξενεί τέρψιν εις την αίσθησιν, έτσι και εγώ µε κάποιαν τέχνην εξέθεσα την διήγησιν, ώστε να τέρπη
τας ακοάς εκείνων, οι οποίοι διαβάζουν την ιστορίαν αυτήν. Εδώ τελειώνει η ιστορία µου.

Μ Α Κ Κ Α Β Α Ι Ω Ν   Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Γ Μακ. 1,1  Ο δε Φιλοπάτωρ µαθών παρά των ανακοµισθέντων την γενοµένην των υπ αυτού κρατουµένων τόπων
αφαίρεσιν υπό Αντιόχου παραγγείλας ταίς πάσαις δυνάµεσι πεζικαίς τε και ιππικαίς αυτού και την αδελφήν Αρσινόην
συµπαραλαβών, εξώρµησε µέχρι των κατά αφίαν τόπων, όπου παρεµβεβλήκεισαν οι περί Αντίοχον.
Γ Μακ. 1,1  Ο Πτολεµαίος Φιλοπάτωρ, όταν επληροφορήθη από τους επανελθόντας εκ της Παλαιστίνης ανθρώπους, ότι ο
Αντίοχος αφήρεσε τα κατεχόµενα υπ' αυτού πρότερον εδάφη της Παλαιστίνης, διέταξεν όλας τας εις την Αίγυπτον πεζικάς
και ιππικάς αυτού δυνάµεις να ετοιµασθούν προς πόλεµον. Αφού δε παρέλαβε και την αδελφήν του Αρσινόην ανεχώρησε
και ήλθεν εις την Παλαιστίνην µέχρι των τόπων της πόλεως Ραφία, όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Αντίοχος και ο στρατός
του.
Γ Μακ. 1,2  Θεόδοτος δε τις εκπληρώσαι την επιβουλήν διανοηθείς, παραλαβών των προϋποτεταγµένων αυτώ όπλων
Πτολεµαϊκών τα κράτιστα, διεκοµίσθη νύκτωρ επί την τού Πτολεµαίου σκηνήν ως µόνος κτείναι αυτόν και εν τούτω
διαλύσαι τον πόλεµον.
Γ Μακ. 1,2     Καποιος όµως Θεόδοτος, από τον στρατόν του Αντιόχου, εσκέφθη και απεφάσισε να φέρη εις πέρας ένα ιδικόν
του δόλιον και εγκληµατικόν σχέδιον δια την κατάπαυσιν του πολέµου. Παρέλαβε, δηλαδή, αυτός τους γενναιοτάτους από
τους στρατιώτας του Πτολεµαίου, οι οποίοι προηγουµένως ήσαν υπό την εξουσίαν του, απεφάσισε και µετέβη κατά το
διάστηµα της νυκτός εις την σκηνήν του Πτολεµαίου, δια να φονεύση αυτός µόνος του εκείνον και να θέση έτσι τέρµα
στον πόλεµον.
Γ Μακ. 1,3  τούτον δε διαγαγών Δοσίθεος ο Δριµύλου λεγόµενος, το γένος Ιουδαίος, ύστερον δε µεταβαλών τα νόµιµα και
των πατρίων δογµάτων απηλλοτριωµένος, άσηµόν τινα κατέκλινεν εν τή σκηνή, ον συνέβη κοµίσασθαι την εκείνου
κόλασιν.
Γ Μακ. 1,3     Καποιος όµως Δοσίθεος, υιός του Δριµύλου- ο οποίος κατήγετο από το γένος των Ιουδαίων, ύστερον όµως
απηρνήθη τον νόµον του Θεού και είχεν αποξενωθή από τας πατροπαραδότους ιεράς παραδόσεις- αυτός λοιπόν ωδήγησε
τον Πτολεµαίον εις άλλην σκηνήν και έβαλε να κατακλιθή εις την βασιλικήν κλίνην κάποιον άσηµον Αιγύπτιον. Εις αυτήν
δε ωδήγησε τον Θεόδοτον και εκείνος εφόνευσε τον Αιγύπτιον. Και έτσι ο Αιγύπτιος αυτός έλαβε τιµωρίαν, η οποία
προωρίζετο δια τον Πτολεµαίον τον Φιλοπάτορα. Ο πόλεµος φυσικά δεν εµαταιώθη.
Γ Μακ. 1,4  γενοµένης δε καρτεράς µάχης και των πραγµάτων µάλλον ερωµένων τώ Αντιόχω, ικανώς η Αρσινόη
επιπορευσαµένη τας δυνάµεις παρεκάλει, µετά οίκτου και δακρύων τους πλοκάµους λελυµένη, βοηθείν εαυτοίς τε και τοίς
τέκνοις και γυναιξί θαραλέως, επαγγελλοµένη δώσειν νικήσασιν εκάστω δύο µνάς χρυσίου.



Γ Μακ. 1,4 Ελαβε χώραν µία σκληρά µάχη µεταξύ Αντιόχου και Φιλοπάτορος και εφαίνετο αποκλίνουσα η µάχη υπέρ του
Αντιόχου. Τοτε η Αρσινόη, διερχοµένη εις αρκετήν απόστασιν δια µέσου των δυνάµεων του στρατού των Αιγυπτίων, µε
έκφρασιν πόνου, µε δάκρυα, µε την κόµην της λυµένην, παρακαλούσε θερµώς να αγωνισθούν γενναίως υπέρ των εαυτών
των, υπέρ των τέκνων των και των γυναικών των. Υπέσχετο δε ότι θα δώση, εάν νικήσουν, στον κάθε στρατιώτην δύο µνας
χρυσάς.
Γ Μακ. 1,5  και ούτω συνέβη τους αντιπάλους εν χειρονοµίαις διαφθαρήναι, πολλούς δε και δορυαλώτους συλληφθήναι.
Γ Μακ. 1,5     Αναθαρρήσαντες οι Αιγύπτιοι επολέµησαν µε ηρωϊσµόν, ήλθαν εις χείρας µε τους εχθρούς των, εφόνευσαν
πολλούς και πολλούς άλλους συνέλαβαν αιχµαλώτους κατά την µάχην.
Γ Μακ. 1,6  κατακρατήσας δε της επιβουλής έκρινε τας πλησίον πόλεις επελθών παρακαλέσαι.
Γ Μακ. 1,6     Οταν ο Φιλοπάτωρ υπερίσχυσεν εναντίον της εχθρικής αυτής επιθέσεως του Αντιόχου , έκρινε καλόν να
επισκεφθή τας γύρω πόλεις και να ενθαρρύνη τους κατοίκους των.
Γ Μακ. 1,7  ποιήσας δε τούτο και τοίς τεµένεσι δωρεάς απονείµας, ευθαρσείς τους υποτεταγµένους κατέστησε.
Γ Μακ. 1,7     Επραγµατοποίησε δε όντως την απόφασίν του. Διένειµε δώρα στους ναούς των χωρών αυτών και έτσι
ενέπνευσε θάρρος στους υπηκόους του.
Γ Μακ. 1,8  Τών δε Ιουδαίων διαπεµψαµένων προς αυτόν από της γερουσίας και των πρεσβυτέρων τους ασπασοµένους
αυτόν και ξένια κοµιούντας και επί τοίς συµβεβηκόσι συγχαρησοµένους , συνέβη µάλλον αυτόν προθυµηθήναι ως τάχιστα
προς αυτούς παραγενέσθαι.
Γ Μακ. 1,8     Οι Ιουδαίοι έστειλαν προς τον Φιλοπάτορα εκπροσώπους των από την γερουσίαν και τους πρεσβυτέρους , να
τον χαιρετήσουν, να τον συγχαρούν δια την νίκην του και να του δώσουν δώρα. Αυτός δε ευχαριστήθη από αυτά και
επροθυµοποιήθη να µεταβή προς αυτούς, όσον το δυνατόν ταχύτερον.
Γ Μακ. 1,9  διακοµισθείς δε εις Ιεροσόλυµα και θύσας τώ µεγίστω Θεώ και χάριτας αποδιδούς και των εξής τι τώ τόπω
ποιήσας και δή παραγενόµενος εις τον τόπον και τή σπουδαιότητι και ευπρεπεία καταπλαγείς,
Γ Μακ. 1,9     Ηλθε πράγµατι εις τα Ιεροσόλυµα, εθυσίασεν στον µέγιστον Θεόν του Ισραήλ και ευχαρίστησεν αυτόν. Αφού
δε έπραξε το αρµόζον στον ιερόν εκείνον τόπον, και µάλιστα αφού έφθασεν στον ιερόν ναόν, εξεπλάγη, διότι είδε την
επιµέλειαν των Ιουδαίων δια τον ναόν των και την µεγαλοπρέπειαν του ναού.
Γ Μακ. 1,10  θαυµάσας δε και την τού ιερού ευταξίαν, ενεθυµήθη βουλεύσασθαι εισελθείν εις τον ναόν.
Γ Μακ. 1,10   Εθαύµασε δε και την ευταξίαν του ναού. Εβαλεν στον νουν του και επήρε την απόφασιν να εισέλθη εις αυτόν.
Γ Μακ. 1,11  των δε ειπόντων µη καθήκειν γίνεσθαι τούτο, διά το µηδέ τοίς εκ τού έθνους εξείναι εισιέναι, µηδέ πάσι τοίς
ιερεύσιν, αλλ ή µόνω τώ προηγουµένω πάντων αρχιερεί, και τούτω άπαξ κατ ενιαυτόν, ουδαµώς ηβούλετο πείθεσθαι.
Γ Μακ. 1,11    Εκείνοι όµως του είπαν, ότι δεν πρέπει να γίνή κάτι τέτοιο, διότι η είσοδος στον ναόν δεν επιτρέπεται όχι µόνον
στους λαϊκούς Ιουδαίους αλλ' ούτε και εις αυτούς ακόµη τους ιερείς. Επιτρέπεται δε µόνον στον αρχηγόν των, στον
αρχιερέα, και εις αυτόν µίαν φοράν το έτος. Ο Φιλοπάτωρ όµως κατ' ουδένα τρόπον ήθελε να πεισθή και να υποχωρήση.
Γ Μακ. 1,12  τού τε νόµου παραναγνωσθέντος, ουδαµώς απέλιπε προφερόµενος εαυτόν δείν εισελθείν λέγων· και ει εκείνοι
εστέρηνται ταύτης της τιµής, εµέ ου δεί.
Γ Μακ. 1,12   Μολονότι δε ανεγνώσθη ενώπιόν του και το σχετικόν χωρίον του Νοµου, αυτός κατ' ουδένα λόγον
απεµακρύνθη από την απόφασίν του λέγων, ότι πρέπει αυτός να εισέλθη στον ναόν. Προσέθεσε δε ότι, “έστω και αν οι
άλλοι εστερήθησαν από αυτήν την τιµήν, εγώ όµως δεν πρέπει να στερηθώ”.
Γ Μακ. 1,13  και επυνθάνετο διά τίνα αιτίαν εισερχόµενον αυτόν εις πάν τέµενος ουθείς εκώλυσε των παρόντων .
Γ Μακ. 1,13    Εζήτησε να πληροφρρηθή την αιτίον, δια την οποίαν, ενώ αυτός εισήρχετο εις την αυλήν παντός ναού, κανείς
από τους παρευρισκοµένους δεν τον ηµπόδισεν.
Γ Μακ. 1,14  και τις απρονοήτως έφη κακώς αυτό τούτο τερατεύεσθαι.
Γ Μακ. 1,14   Ενας δε Ιουδαίος κατά τρόπον απερίσκεπτον απήντησεν, ότι και αυτή η παρανοµία κακώς έγινεν.
Γ Μακ. 1,15  γενοµένου δε, φησι, τούτου διά τινα αιτίαν, ουχί πάντως εισελεύσεσθαι και θελόντων αυτών και µη;
Γ Μακ. 1,15    Ο βασιλεύς απήντησε· “αφού οπωσδήποτε δια κάποιον αιτίαν του επετράπη η είσοδος εις την αυλήν του ναού,
δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να εισέλθη και στον ίδιον τον ναόν είτε το θέλουν αυτοί είτε όχι;”
Γ Μακ. 1,16  των δε ιερέων εν ταίς αγίαις εσθήσεσι προπεσόντων και δεοµένων τού µεγίστου Θεού βοηθείν τή ενεστώση
ανάγκη και την ορµήν τού κακώς επιβαλλοµένου µεταθείναι κραυγής τε µετά δακρύων το ιερόν εµπλησάντων,
Γ Μακ. 1,16   Τοτε οι ιερείς µε τας ιερατικάς των στολάς έπεσαν κατά, γης ενώπιον του µεγίστου Θεού και τον παρεκάλουν
να τους βοηθήση εις την παρούσαν δύσκολον περίστασιν, να µετατρέψη και µαταιώση την ορµήν του κακώς επιµένοντος
βασιλέως. Είχαν δε γεµίσει τον ιερόν ναόν µε τας κραυγάς και τα δάκρυά των.
Γ Μακ. 1,17  οι κατά την πόλιν απολιπόµενοι ταραχθέντες εξεπήδησαν, άδηλον τιθέµενοι το γινόµενον.
Γ Μακ. 1,17    Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχον αποµείνει και ευρίσκοντο εις την πόλιν, εταράχθησαν από το γεγονός αυτό και
ανεπήδησαν έξω, διότι ενόµισαν ότι κάτι το πολύ παράδοξον γίνεται εκεί.
Γ Μακ. 1,18  αί τε κατάκλειστοι παρθένοι εν θαλάµοις σύν ταίς τεκούσαις εξώρµησαν και σποδώ και κόνει τας κεφαλάς
πασάµεναι, γόων τε και στεναγµών τας πλατείας ενεπίµπλων.
Γ Μακ. 1,18   Αι παρθένοι, που ήσαν κλεισµέναι εις τα δωµάτιά των µε τας µητέρας των, ώρµησαν έξω, έθεσαν στάκτην και
χώµα εις τας κεφαλάς των, εγέµισαν δε τας πλατείας της Ιερουσαλήµ µε στεναγµούς και θρήνους.
Γ Μακ. 1,19  αι δε και προσαρτίως εσταλµέναι τους προς απάντησιν διατεταγµένους παστούς και την αρµόζουσαν αιδώ
παραλείπουσαι, δρόµον άτακτον εν τή πόλει συνίσταντο.
Γ Μακ. 1,19   Και αι νεόνυµφοι, αι οποίαι κατά τα ιουδαϊκά έθιµα έµεναν προς καιρόν χωρισµένοι από τους άλλους λόγω
του προσφάτου γάµου των, εγκατέλειψαν τους περιποιηµένους νυµφικούς θαλάµους των, έθεσαν κατά µέρος την
αρµόζουσαν εις αυτάς αιδηµοσύνην και έτρεχαν εις την πόλιν ατάκτως .
Γ Μακ. 1,20  τα δε νεογνά των τέκνων, αί τε προς τούτοις µητέρες και τιθηνοί παραλιπούσαι άλλως και άλλως, αι µέν κατ
οίκους, αι δε κατά τας αγυιάς, ανεπιστρέπτως εις το πανυπέρτατον ιερόν ηθροίζοντο.
Γ Μακ. 1,20   Αι δε µητέρες και αι τροφοί άφηναν έδω και εκεί τα µικρά των παιδιά, άλλαι µεν εις τα σπίτια των άλλαι δε
στους δρόµους, και συνεκεντρώνοντο αποφασιστικώς στον πανσεβάσµιον ναόν των.
Γ Μακ. 1,21  ποικίλη δε ήν των εις τούτο συλλεγοµένων η δέησις επί τοίς ανοσίως υπ εκείνου κατεγχειρουµένοις .



Γ Μακ. 1,21   Μεγάλη και πολύτροπος ήτο η δέησις προς τον Θεόν στον ιερόν εκείνον τόπον, δια το επιχαρούµενον από τον
Φιλοπάτορα ανοσιούργηµα.
Γ Μακ. 1,22  σύν τε τούτοις οι των πολιτών θρασυνθέντες ουκ ηνείχοντο τέλεον αυτού επικειµένου και το της προθέσεως
αυτού εκπληρούν διανοουµένου.
Γ Μακ. 1,22   Εκτός όµως αυτών και µερικοί από τους πολίτας εξεγερθέντες δεν ηνείχοντο κατά κανένα τρόπον την
επιµονήν του Φιλοπάτορος, ο οποίος εσκέπτετο οπωσδήποτε να εκπληρώση την απόφασίν του.
Γ Μακ. 1,23  φωνήσαντες δε την ορµήν επί τα όπλα ποιήσασθαι και θαραλέως υπέρ τού πατρώου νόµου τελευτάν, ικανήν
εποίησαν εν τώ τόπω τραχύτητα, µόλις δε υπό τε των γεραιών και των πρεσβυτέρων αποτραπέντες επί την αυτήν της
δεήσεως έστησαν στάσιν.
Γ Μακ. 1,23   Οταν δε αυτοί εκραύγασαν και εξήγειραν την ορµήν του πλήθους να πάρουν εις τα χέρια των τα όπλα και µε
θάρρος να αποθάνουν χάριν του πατρικού Νοµου, επροκάλεσαν µεγάλην αναταραχήν στον ιερόν εκείνον τόπον. Μολις δε
και µετά βίας συνεκρατήθησαν από τους γεροντοτέρους και τους πρεσβυτέρους Ιουδαίους και επανήλθαν εις την αυτήν
στάσιν της προσευχής.
Γ Μακ. 1,24  και το µέν πλήθος ως έµπροσθεν εν τούτοις ανεστρέφετο δεόµενον.
Γ Μακ. 1,24   Και το µεν πλήθος, καθ' ον χρόνον εξειλίσσοντο τα γεγονότα αυτά, είχεν επιδοθή, όπως και προηγουµένως εις
την προσευχήν.
Γ Μακ. 1,25  οι δε περί τον βασιλέα πρεσβύτεροι πολλαχώς επειρώντο τον αγέρωχον αυτού νούν εξιστάνειν της
εντεθυµηµένης βουλής.
Γ Μακ. 1,25   Οι πρεσβύτεροι όµως από τους Ιουδαίους που ήσαν γύρω από τον βασιλέα, προσπαθούσαν µε κάθε τρόπον να
αποµακρύνουν και µαταιώσουν την αλαζονικήν απόφασιν, την οποίαν εκείνος είχε πάρει.
Γ Μακ. 1,26  θρασυνθείς δε και πάντα παραπέµψας ήδη και πρόσβασιν εποιείτο , τέλος επιθήσειν δοκών τώ προειρηµένω.
Γ Μακ. 1,26   Ο Φιλοπάτωρ όµως εξωργίσθη και όλας τας παρακλήσεις εκείνων τας έθεσε κατά µέρος, απεφάσισε δε να
θέση τέρµα στο προλεχθέν αυτό ζήτηµα και να εισέλθη στον ναόν.
Γ Μακ. 1,27  ταύτα ούν και οι περί αυτόν όντες θεωρούντες ετράπησαν εις το σύν τοίς ηµετέροις επικαλείσθαι τον πάν
κράτος έχοντα τοίς παρούσιν επαµύναι, µη παριδόντα την άνοµον και υπερήφανον πράξιν.
Γ Μακ. 1,27   Αυτά, λοιπόν, βλέποντες και εκείνοι, που ήσαν γύρω από τον βασιλέα, ηνώθησαν και αυτοί µε τους άλλους
ιδικούς µας Ιουδαίους και παρακαλούσαν τον Θεόν, ο οποίος είχε την δύναµιν να υπερασπίση τον ναόν του από την
επικρεµαµένην απειλήν και να µη παραβλέψη την παράνοµον και υπερήφανον αυτήν πράξιν.
Γ Μακ. 1,28  εκ δε της πυκνοτάτης τε και εµπόνου των όχλων συναγοµένης κραυγής ανείκαστός τις ήν βοή·
Γ Μακ. 1,28   Μια δε απερίγραπτος βοή ηκούετο καθ' όλην την πόλιν από την επαναλαµβανοµένην οδυνηράν κραυγήν των
όχλων, που είχαν συγκεντρωθή εκεί.
Γ Μακ. 1,29  δοκείν γάρ ήν µη µόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα τείχη και το πάν έδαφος ηχείν, άτε δή των πάντων τότε
θάνατον αλλασσοµένων αντί της τού τόπου βεβηλώσεως.
Γ Μακ. 1,29   Ενόµιζε κανείς ότι όχι µόνον οι άνθρωποι εφώναζαν, αλλά και αυτά ακόµη τα τείχη και ολόκληρον το έδαφος
αντηχούσε, διότι όλοι επροτιµούσαν τον θάνατον αντί της βεβηλώσεως του ιερού ναού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Γ Μακ. 2,1  Ο µέν ούν αρχιερεύς Σίµων εξεναντίας τού ναού κάµψας τα γόνατα και τας χείρας προτείνας ευτάκτως ,
εποιήσατο την δέησιν τοιαύτην.
Γ Μακ. 2,1     Ο µεν λοιπόν αρχιερεύς Σιµων έκαµψε τα γόνατα απέναντι του ναού, ύψωσε µε ευλαβειαν τας χείρας του στον
ουρανόν και έκαµε την εξής προσευχήν.
Γ Μακ. 2,2  Κύριε Κύριε, βασιλεύ των ουρανών και δέσποτα πάσης κτίσεως, άγιε εν αγίοις, µόναρχε, παντοκράτωρ, πρόσχες
ηµίν καταπονουµένοις υπό ανοσίου και βεβήλου θράσει και σθένει πεφρυαγµένου.
Γ Μακ. 2,2    “Κυριε, Κυριε, βασιλεύ των ουρανών, Δέσποτα ολοκλήρου της κτίσεως, αγιώτατε, µονοκράτωρ, παντοκράτωρ,
δώσε προσοχήν εις ηµάς σήµερον, οι οποίοι καταταλαιπωρούµεθα από ανόσιον και βέβηλον, ο οποίος καυχάται και
αυθαδιάζει δια την θρασύτητά του και την δύναµίν του.
Γ Μακ. 2,3  σύ γάρ ο κτίσας τα πάντα και των όλων επικρατών δυνάστης δίκαιος εί και τους ύβρει και αγερωχία
πράσσοντάς τι κρίνεις.
Γ Μακ. 2,3     Διότι συ, ο οποίος εδηµιούργησες τα σύµπαντα και εν τη απείρω σου δυνάµει, είσαι κυρίαρχος όλων των
ορατών και αοράτων, είσαι δίκαιος και εν τη δικαιοσύνη σου κρίνεις όλους, όσοι επάνω εις την αλαζονείαν και αγερωχίαν
των κάµνουν κάτι το ασεβές.
Γ Μακ. 2,4  σύ τους έµπροσθεν αδικίαν ποιήσαντας, εν οίς και γίγαντες ήσαν ρώµη και θράσει πεποιθότες, διέφθειρας
επαγαγών αυτοίς αµέτρητον ύδωρ.
Γ Μακ. 2,4    Συ εξηφάνισες εκείνους, οι οποίοι εις προηγουµένας εποχάς διέπραξαν αδικίας. Μεταξύ αυτών ήσαν και
γίγαντες κατά την σωµατικήν δύναµιν, οι οποίοι είχαν πεποίθησιν εις την θρασύτητά των. Αυτούς τους εξωλόθρευσες
αποστείλας εναντίον των απροσµετρήτους όγκους υδάτων δια του κατακλυσµού.
Γ Μακ. 2,5  σύ τους υπερηφανίαν εργαζοµένους Σοδοµίτας, διαδήλους ταίς κακίαις γενοµένους, πυρί και θείω κατέφλεξας,
παράδειγµα τοίς επιγινοµένοις καταστήσας.
Γ Μακ. 2,5     Συ τους Σοδοµίτας, οι οποίοι ήσαν δούλοι εις την αλαζονείαν των και έγιναν γνωστοί από τας κακίας των ,
τους κατέκαυσες δια του πυρός και του θείου, και κατέστησες έτσι αυτούς παράδειγµα τιµωρίας εις τας κατόπιν γενεάς.
Γ Μακ. 2,6  σύ τον θρασύν Φαραώ καταδουλωσάµενον τον λαόν σου τον άγιον Ισραήλ, ποικίλαις και πολλαίς δοκιµάσας
τιµωρίαις, εγνώρισας την σήν δυναστείαν, εφ αίς εγνώρισας το µέγα σου κράτος·
Γ Μακ. 2,6    Συ τον θρασύν Φαραώ, ο οποίος είχε καταδουλώσει τον άγιόν σου λαόν, τον ισραηλιτικόν, τον ετιµώρησες µε
πολλάς και ποικίλας τιµωρίας και κατέστησες γνωστήν την ακατανίκητον δύναµίν σου. Με αυτάς έκαµες γνώστην εις
όλους την ακατανίκητον ισχύν σου.
Γ Μακ. 2,7  και επιδιώξαντα αυτόν σύν άρµασι και όχλων πλήθει επέκλυσας βάθει θαλάσσης, τους δε εµπιστεύσαντας επί
σοί τώ της απάσης κτίσεως δυναστεύοντι σώους διεκόµισας,



Γ Μακ. 2,7     Διότι αυτόν τον Φαραώ, ο οποίος µε πολεµικά άρµατα και µε πλήθος λαού κατεδίωξε τον ισραηλιτικόν λαόν,
τον έπνιξες εις τα βάθη της θαλάσσης. Τους δε Ισραηλίτας, οι οποίοι είχαν εµπιστευθή την σωτηρίαν των εις σε τον
βασιλέα όλης της κτίσεως, ωδήγησες σώους δια µέσου της θαλάσσης.
Γ Μακ. 2,8  οί και συνιδόντες έργα σής χειρός ήνεσάν σε τον παντοκράτορα.
Γ Μακ. 2,8    Αυτοί δε όταν είδαν και κατενόησαν τα θαυµαστά έργα της παντοδυνάµου δεξιάς σου, εδοξολόγησαν σε τον
παντοκράτορα.
Γ Μακ. 2,9  σύ, βασιλεύ, κτίσας την απέραντον και αµέτρητον γήν, εξελέξω την πόλιν ταύτην και αγιάσας τον τόπον τούτον
εις όνοµά σοι τώ των απάντων απροσδεεί και παρεδόξασας εν επιφανεία µεγαλοπρεπεί, σύστασιν ποιησάµενος αυτού προς
δόξαν τού µεγάλου και εντίµου ονόµατός σου.
Γ Μακ. 2,9    Συ, βασιλεύ, είσαι εκείνος, ο οποίος εδηµιούργησες τον απέραντον και αµέτρητον αυτόν κόσµον της γης. Συ
εξέλεξες την πόλιν αυτήν, την Ιερουσαλήµ, και ηγίασες τον ιερόν τούτον τόπον, τον ναόν, δια να δοξάζεται το Ονοµά σου,
καίτοι συ από τίποτε δεν έχεις ανάγκην. Συ µε την µεγαλοπρεπή εις αυτόν εµφάνισίν σου εδόξασες τον ιερόν τούτον ναόν
και τον κατέστησες έτσι άγιον, δια να δοξάζεται το µέγα και πανέντιµον Ονοµά σου.
Γ Μακ. 2,10  και αγαπών τον οίκον τού Ισραήλ επηγγείλω δή ότι εάν γένηται ηµών αποστροφή και καταλάβη ηµάς
στενοχωρία και ελθόντες εις τον τόπον τούτον δεηθώµεν, εισακούση της δεήσεως ηµών.
Γ Μακ. 2,10   Επειδή αγαπάς το ισραηλιτικόν έθνος, υπεσχέθης εις αυτό, ότι εάν αποστατήσωµεν και αποµακρυνθώµεν από
σε και µας καταλάβη στενοχωρία και κατόπιν έλθωµεν συντετριµµένοι στον ιερόν τούτον ναόν και προσευχηθώµεν εις
αυτόν, συ θα ακούσης την δέησιν ηµών.
Γ Μακ. 2,11  και δή πιστός εί και αληθινός.
Γ Μακ. 2,11   Και είσαι, Κυριε, πράγµατι αξιόπιστος και αληθινός εις τας υποσχέσεις σου.
Γ Μακ. 2,12  επεί δε πλεονάκις θλιβέντων των πατέρων ηµών εβοήθησας αυτοίς εν τή ταπεινώσει και ερύσω αυτούς εκ
µεγάλων κινδύνων,
Γ Μακ. 2,12   Επειδή, λοιπόν, πολλές φορές οι πατέρες µας εθλίβησαν και συ τους εβοήθησες κατά την ταλαιπωρίαν των
αυτήν και τους εγλύτωσες από µεγάλους κινδύνους,
Γ Μακ. 2,13  ιδού δε νύν, άγιε βασιλεύ, διά τας πολλάς και µεγάλας ηµών αµαρτίας καταπονούµεθα και υπετάγηµεν τοίς
εχθροίς ηµών και παρείµεθα εν αδυναµίαις.
Γ Μακ. 2,13   προς σε και ηµείς καταφεύγοµεν και οµολογούµεν, ιδού και τώρα, άγιε βασιλεύ, εξ αιτίας των πολλών και
µεγάλων αµαρτιών µας έχοµεν υποδουλωθή στους εχθρούς µας, έχοµεν παραλύσει από τας αδυναµίας µας.
Γ Μακ. 2,14  εν δε τή ηµετέρα καταπτώσει ο θρασύς και βέβηλος ούτος επιτηδεύει καθυβρίσαι τον επί της γής
αναδεδειγµένον τώ ονόµατι της δόξης σου άγιον τόπον.
Γ Μακ. 2,14   Ακριβώς δε εξ αιτίας της καταπτώσεώς µας ο θρασύς και βέβηλος βασιλεύς επιτηδεύεται µε κάθε τρόπον να
εξευτελίση τον άγιον τούτον ναόν, ο οποίος ευρίσκεται στον τόπον τούτον και είναι αφιερωµένος στο ένδοξον Ονοµά σου.
Γ Μακ. 2,15  το µέν γάρ οικητήριόν σου ουρανός τού ουρανού ανέφικτος ανθρώποις εστίν.
Γ Μακ. 2,15   Η κατοικία σου είναι ο ουρανός του ουρανού, και µένει απρόσιτος στους ανθρώπους.
Γ Μακ. 2,16  αλλ επεί ευδοκήσας την δόξαν σου εν τώ λαώ σου Ισραήλ ηγίασας τον τόπον τούτον,
Γ Μακ. 2,16   Επειδή όµως ηυδόκησες προς δόξαν του αγίου Ονόµατός σου και ηγίασες και αφιέρωσες τον τόπον τούτον εν
µέσω του ισραηλιτικού λαού,
Γ Μακ. 2,17  µη εκδικήσης ηµάς εν τή τούτων ακαθαρσία, µηδέ ευθύνης ηµάς εν βεβηλώσει, ίνα µη καυχήσωνται οι
παράνοµοι εν θυµώ αυτών, µηδέ αγαλλιάσωνται εν υπερηφανία γλώσσης αυτών λέγοντες·
Γ Μακ. 2,17   µη τιµωρήσης ηµάς παραχωρών την βεβήλωσιν αυτήν και µη καταλογίσης εις ηµάς ευθύνας δια τον
µολυσµόν τούτον· δια να µη καυχώνται οι παράνοµοι επάνω στον θυµόν των και να µη αγάλλωνται µε την κοµπαστικήν
των γλώσσαν λέγοντες·
Γ Μακ. 2,18  ηµείς κατεπατήσαµεν τον οίκον τού αγιασµού, ως καταπατούνται οι οίκοι των προσοχθισµάτων.
Γ Μακ. 2,18   Ηµείς κατεπατήσαµεν τον οίκον τούτον του αγιασµού του Θεού, όπως καταπατούνται και οι ναοί των
ειδωλολατρικών βδελυγµάτων!
Γ Μακ. 2,19  απάλειψον τας αµαρτίας ηµών και διασκέδασον τας αµπλακίας ηµών και επίφανον το έλεός σου κατά την
ώραν ταύτην.
Γ Μακ. 2,19   Σβήσε, λοιπόν, τας αµαρτίας µας, συγχώρησε τας παραβάσεις µας και κάµε φανερόν το έλεός σου προς ηµάς
κατά την ώραν αυτήν.
Γ Μακ. 2,20  ταχύ προκαταλαβέτωσαν ηµάς οι οικτιρµοί σου, και δός αινέσεις εν στόµατι των καταπεπτωκότων και
συντετριµµένων τας ψυχάς ποιήσας ηµίν ειρήνην.
Γ Μακ. 2,20  Ας µας καταλάβουν αµέσως οι οικτιρµοί σου και δώσε στο στόµα ηµών των καταπεπτωκότων και
συντετριµµένων δοξολογίαν προς το Ονοµά σου, ειρηνεύων τας καρδίας µας”.
Γ Μακ. 2,21  Ενταύθα ο πάντων επόπτης Θεός και πρό πάντων άγιος εν αγίοις εισακούσας της ενθέσµου λιτανείας, τον
ύβρει και θράσει µεγάλως επηρµένον εµάστιξεν αυτόν,
Γ Μακ. 2,21   Αµέσως µετά την προσευχήν αυτήν ο Θεός, ο οποίος επιβλέπει επί όλων των ανθρωπίνων πραγµάτων, ο
προαιώνιος, ο αγιώτατος, ήκουσε την σύµφωνον προς τον Νοµον του προσευχήν αυτήν και εµαστίγωσε τον επηρµένον
επάνω εις την αλαζονείαν του και θρασύτητα Φιλοπάτορα.
Γ Μακ. 2,22  ένθεν και ένθεν κραδάνας αυτόν ως κάλαµον υπό ανέµου, ώστε κατ εδάφους άπρακτον, έτι και τοίς µέλεσι
παραλελυµένον µηδέ φωνήσαι δύνασθαι δικαία περιπεπλεγµένον κρίσει.
Γ Μακ. 2,22  Τον περιέφερεν ο Θεός από εδώ και από εκεί ωσάν κάλαµον υπό ανέµου σαλευόµενον, ώστε εν τέλει να πέση
ακίνητος στο έδαφος µε παράλυτα όλα τα µέλη του και να µη δύναται ούτε µίαν λέξιν να αρθρώση. Ετσι υπέστη την
δικαίαν τιµωρίαν εκ µέρους του Θεού.
Γ Μακ. 2,23  όθεν οί τε φίλοι και οι σωµατοφύλακες αυτού ταχείαν και οξείαν ιδόντες την καταλαβούσαν αυτόν εύθυναν,
φοβούµενοι µη και το ζήν εκλείπη, ταχέως αυτόν εξείλκυσαν υπερβάλλοντι καταπεπληγµένοι φόβω.
Γ Μακ. 2,23  Εις το γεγονός αυτό οι φίλοι και οι σωµατοφυλακές του είδον άµεσον και δεινήν τιµωρίαν, που τον κατέλαβε,
και επειδή εφοβήθησαν, µήπως χάση και την ζωήν του, τον έσυραν ταχέως έξω από τον ναόν, συνεχόµενοι από µέγιστον



φόβον.
Γ Μακ. 2,24  εν χρόνω δε ύστερον αναλεξάµενος εαυτόν ουδαµώς εις µετάµελον ήλθεν επιτιµηθείς, µετ απειλής δε πικράς
ανέλυσε.
Γ Μακ. 2,24  Συνήλθεν έπειτα ο βασιλεύς, χωρίς όµως καθόλου να συνετισθη και µεταµεληθη από την τιµωρίαν, που
υπέστη, αλλά έφυγε µε πικράς απειλάς εναντίον της πόλεως.
Γ Μακ. 2,25  Διακοµισθείς δε εις την Αίγυπτον και τα της κακίας επαύξων , διά δε των προαποδεδειγµένων συµποτών και
εταίρων τού παντός δικαίου κεχωρισµένων,
Γ Μακ. 2,25  Οταν δε ήλθεν εις την Αίγυπτον υπό την κακήν επίδρασιν των προµνηµονευθέντων συντρόφων και συµποτών
του, οι οποίοι είχαν χωρισθή από κάθε έννοιαν δικαίου, επηύξησεν ακόµη περισότερον την κακίαν του.
Γ Μακ. 2,26  ου µόνον ταίς αναριθµήτοις ασελγείαις διηρκέσθη, αλλά και επί τοσούτον θράσους προήλθεν, ώστε δισφυµίας
εν τοίς τόποις συνίστασθαι και πολλούς των φίλων ατενίζοντας εις την τού βασιλέως πρόθεσιν και αυτούς έπεσθαι τή
εκείνου θελήσει.
Γ Μακ. 2,26  Δεν ηρκέσθη ότι παρεδόθη εις αναριθµήτους ασελγείας, αλλά επροχώρησεν εις τόσην µεγάλην θρασύτητα,
ώστε συστηµατικώς διέδιδεν εις όλους τους τόπους συκοφαντίας κατά των Εβραίων. Πολλοί δε από τους φίλους του,
κόλακες καθώς ήσαν, βλέποντες την πρόθεσιν του βασιλέως, τον ακολουθούσαν εις την εχθρικήν του διάθεσιν κατά των
Ιουδαίων.
Γ Μακ. 2,27  προέθετο δε δηµοσία κατά τού έθνους διαδούναι ψόγον· και επί τού κατά την αυλήν πύργου στήλην
αναστήσας εξεκόλαψε γραφήν,
Γ Μακ. 2,27  Επήρε δε την απόφασιν και ακόµη δηµοσιώτερον να δυσφηµήση το έθνος των Εβραίων . Εις τον πύργον του,
λοιπόν, ο οποίος ευρίσκετο στο ανάκτορόν του, διέταξε και έστησαν µίαν στήλην επάνω εις την οποίαν εχάραξαν την
ακόλουθον επιγραφήν·
Γ Μακ. 2,28  µηδένα των µη θυόντων εις τα ιερά αυτών εισιέναι, πάντας δε τους Ιουδαίους εις λαογραφίαν και οικετικήν
διάθεσιν αχθήναι, τους δε αντιλέγοντας βία φεροµένους τού ζήν µεταστήσαι,
Γ Μακ. 2,28  “Δεν επιτρέπεται εις κανένα από εκείνους, που δεν προσφέρουν θυσίαν στους θεούς της χώρας, να εισέρχωνται
εις τα ιερά των, δηλαδή εις τας συναγωγάς. Ολοι οι Ιουδαίοι, που ευρίσκονται εις την Αίγυπτον να καταγραφούν στους
καταλόγους των δούλων, και να περιέλθουν εις την κατάστασιν της δουλείας. Εκείνοι δε από αυτούς, οι οποίοι τυχόν θα
ανθίσταντο εις την διαταγήν αυτήν, να συλλαµβάνωνται δια της βίας και να εκτελούνται.
Γ Μακ. 2,29  τους τε απογραφοµένους χαράσσεσθαι και διά πυρός εις το σώµα παρασήµω Διονύσου κισσοφύλλω , ούς και
καταχωρίσαι εις την προσυνεσταλµένην αυθεντίαν.
Γ Μακ. 2,29  Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι θα απογράφωνται στους καταλόγους των υποδούλων θα στιγµατίζωνται και µε
πυρακτωµένον σίδηρον στο σώµα των δια του σήµατος του Θεού Διονύσου, ήτοι µε φύλλον κισσού, και να κατατάσσωνται
εις την προαναφερθείσαν ταπεινήν κοινωνικήν θέσιν”.
Γ Μακ. 2,30  ίνα δε µη τοίς πάσιν απεχθόµενος φαίνηται, υπέγραψεν· εάν δε τινες εξ αυτών προαιρώνται εν τοίς κατά τας
τελετάς µεµυηµένοις αναστρέφεσθαι, τούτους ισοπολίτας Αλεξανδρεύσιν είναι.
Γ Μακ. 2,30  Δια να µη φανή δε και καταστή ο βασιλεύς µισητός από όλους, διέταξε και έγραψαν και το εξής· “εάν µερικοί
από τους Ιουδαίους προτιµούν να λαµβάνουν µέρος εις τας ειδωλολατρικάς τελετάς µαζή µε τους άλλους µεµυηµένους,
αυτοί να είναι ίσοι προς τους πολίτας Αλεξανδρείς”.
Γ Μακ. 2,31  Ένιοι µέν ούν επί πόλεως τας της πόλεως ευσεβείας επιβάθρας στυγούντες ευχερώς εαυτούς εδίδοσαν ως
µεγάλης τινός κοινωνήσοντες ευκλείας από της εσοµένης τώ βασιλεί συναναστροφής.
Γ Μακ. 2,31   Μερικοί, λοιπόν, από τους Ιουδαίους, τους κατοίκους της Αλεξανδρείας οι οποίοι εµισούσαν την είσοδόν των
εις την πόλιν της ευσεβείας, την Ιερουσαλήµ, ευχερώς υπετάχθησαν εις την διαταγήν του Φιλοπάτορος, διότι επίστευαν ότι
µε την επικοινωνίαν αυτήν προς τον βασιλέα θα αποκτήσουν µεγάλην δόξαν.
Γ Μακ. 2,32  οι δε πλείστοι γενναία ψυχή ενίσχυσαν και ου διέστησαν της ευσεβείας, τα τε χρήµατα περί τού ζήν
αντικαταλλασσόµενοι αδεώς επειρώντο εαυτούς ρύσασθαι εκ των απογραφών·
Γ Μακ. 2,32  Οι περισσότεροι όµως έµειναν στερεοί εις την πίστιν των µε γενναίαν ψυχήν, και δεν απεµακρύνθησαν από την
ευσέβειάν των. Προσφέροντες δε χρήµατα, δια να εξασφαλίσουν µίαν άνευ φόβου ζωήν, προσπαθούσαν µε αυτά να
απαλλαγούν από τας απογραφάς.
Γ Μακ. 2,33  ευέλπιδες δε καθειστήκεισαν αντιλήψεως τεύξεσθαι· και τους αποχωρούντας εξ αυτών εβδελύσσοντο και ως
πολεµίους τού έθνους έκρινον και της κοινής συναναστροφής και ευχρηστίας εστέρουν.
Γ Μακ. 2,33  Στηρίζοντες δε τας ωραίας ελπίδας των εις την εκ µέρους του Θεού βοήθειαν, εβδελύσσοντο εκείνους, που
αποχωρούσαν από την θρησκείαν των, τους εθεωρούσαν εχθρούς του έθνους των και ουδεµίαν εις αυτούς συναναστροφήν
και βοήθειαν παρείχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Γ Μακ. 3,1  Ά και µεταλαµβάνων ο δυσσεβής επί τοσούτον εχόλησεν, ώστε ου µόνον τοίς κατ Αλεξάνδρειαν διοργίζεσθαι,
αλλά και τοίς εν τή χώρα βαρυτέρως εναντιωθήναι και προστάξαι σπεύσαντας συναγαγείν πάντας επί το αυτό και
χειρίστω µόρω τού ζήν µεταστήσαι.
Γ Μακ. 3,1     Οταν ο ασεβής Φιλοπάτωρ επληροφορήθη την ευσεβή αυτήν στάσιν των Εβραίων, επικράνθη και εξωργισθη
πάρα πολύ, όχι µόνον εναντίον των Ιουδαίων της Αλεξανδρείας αλλά, βαρύτερον µάλιστα, και εναντίον όλων των εις την
χώραν ευρισκοµένων Εβραίων. Διέταξε δε να σπεύσουν και να συγκεντρώσουν όλους τους Εβραίους εις ένα και το αυτό
µέρος εντός της Αλεξανδρείας και να τους θανατώσουν µε ένα βασανιστικόν θάνατον.
Γ Μακ. 3,2  τούτων δε οικονοµουµένων φήµη δυσµενής εξηχείτο κατά τού γένους ανθρώποις συµφρονούσιν εις
κακοποίησιν, αφορµής διδοµένης εις διάθεσιν, ως αν από των νοµίµων αυτούς κωλυόντων.
Γ Μακ. 3,2 Οταν δε όλα αυτά εκοινοποιήθησαν και ετέθησαν εις ισχύν µία γενική βοή ηκούετο εναντιόν του ισραηλιτικού
λαού από ανθρώπους, οι οποίοι είχαν τα αυτά φρονήµατα δια την κακοποίησιν εκείνων, και εύρισκαν τώρα την ευκαιρίαν,
να κάµουν το κακόν, δια την διάπραξιν του οποίου µέχρι τώρα ηµποδίζοντο από τους καθιερωµένους νόµους.
Γ Μακ. 3,3  οι δε Ιουδαίοι την µέν προς τους βασιλείς εύνοιαν και πίστιν αδιάστροφον ήσαν διαφυλάσσοντες,



Γ Μακ. 3,3     Οι Ιουδαίοι όµως καθ' όλον αυτόν τον καιρόν εκρατούσαν απαραµείωτον την καλήν των διάθεσιν και την
αφοσίωσίν των προς τους βασιλείς.
Γ Μακ. 3,4  σεβόµενοι δε τον Θεόν και τώ τούτου νόµω πολιτευόµενοι χωρισµόν εποίουν επί τώ κατά τας τροφάς , δι ήν
αιτίαν ενίοις απεχθείς εφαίνοντο.
Γ Μακ. 3,4     Επειδή όµως εσέβοντο τον Θεόν και επολιτεύοντο σύµφωνα µε τους νόµους αυτού, απεχωρίζοντο από τους
άλλους ανθρώπους λόγω των τροφών, τας οποίας ο Νοµος των δεν επέτρεπεν εις αυτούς. Δι' αυτόν τον λόγον ήσαν µισητοί
εις µερικούς από τους άλλους.
Γ Μακ. 3,5  τή δε των δικαίων ευπραξία κοσµούντες την συναναστροφήν άπασιν ανθρώποις ευδόκιµοι καθειστήκεισαν .
Γ Μακ. 3,5     Επειδή όµως αυτοί εστολίζοντο µε τα καλά έργα, που αρµόζουν στους δικαίους ανθρώπους, ανεστρέφοντο µε
όλους και έτσι αποκτούσαν την εκτίµησιν αυτών.
Γ Μακ. 3,6  την µέν ούν περί τού γένους εν πάσι θρυλουµένην ευπραξίαν οι αλλόφυλοι ουδαµώς διηριθµήσαντο,
Γ Μακ. 3,6     Αλλά οι περισσότεροι από τους εθνικούς την περίφηµον αυτήν διαγωγήν και συµπεριφοράν των Εβραίων
ενώπιον όλων των ανθρώπων δεν την υπελόγιζαν καθόλου.
Γ Μακ. 3,7  την δε περί των προσκυνήσεων και τροφών διάστασιν εθρύλουν, φάσκοντες µήτε τώ βασιλεί µήτε ταίς
δυνάµεσιν οµοσπόνδους τους ανθρώπους γενέσθαι, δυσµενείς δε είναι και µέγα τι τοίς πράγµασιν εναντιουµένους· και ου
τώ τυχόντι περιήψαν ψόγω.
Γ Μακ. 3,7     Την άρνησίν των όµως να προσκυνούν τα είδωλα και ανθρώπους και την ως προς τας τροφάς διαφοράν των
µε τους άλλους λαούς, την διέδιδαν ευρύτατα, µε υπερβολήν µάλιστα, λέγοντες, ότι οι Ιουδαίοι ούτε στον βασιλέα, ούτε εις
τας ανωτέρας αρχάς υποτάσσονται, και ότι είναι εχθροί των και µε µεγάλην εχθρότητα εναντιώνονται προς την
κρατούσαν κατάστασιν. Ετσι δε διέδιδαν πολύ µεγάλας συκοφαντίας εναντίον αυτών.
Γ Μακ. 3,8  οι δε κατά την πόλιν Έλληνες ουδέν ηδικηµένοι, ταραχήν απροσδόκητον περί τους ανθρώπους θεωρούντες και
συνδροµάς απροσκόπτους γινοµένας, βοηθείν µέν ουκ έσθενον, τυραννική γάρ ήν η διάθεσις, παρεκάλουν δε και
δυσφόρως είχον και µεταπεσείσθαι ταύτα υπελάµβανον·
Γ Μακ. 3,8     Οι άλλοι όµως από τους Ελληνας, που κατοικούσαν εις την πόλιν και οι οποίοι δεν είχαν καθόλου αδικηθή από
τους Ιουδαίους, όταν έβλεπαν την απροσδόκητον αυτήν αναταραχήν εναντίον των Ιουδαίων και ανεµπόδιστον την
γενικήν καταφοράν εναντίον των, δεν είχαν µεν την δυνατότητα να τους βοηθήσουν φανερώς, διότι η κρατούσα
κατάστασις ήτο τυραννική, τους παρηγορούσαν όµως και εδυσφορούσαν οι ίδιοι και παρηγορούσαν τους Ιουδαίους και
τους έλεγον, ότι δεν ηµπορεί παρά θα µεταβληθή η κατάστασις.
Γ Μακ. 3,9  µη γάρ ούτως παροραθήσεσθαι τηλικούτο σύστεµα µηδέν ηγνοηκός.
Γ Μακ. 3,9     Επί πλέον δε ότι ένα τόσον επίσηµον έθνος, που κανένα δεν είχεν αδικήσει, δεν ήτο δυνατόν να παραγνωρισθή
και να µη λάβη κάποιαν βοήθειαν.
Γ Μακ. 3,10  ήδη δε και τινες γείτονές τε και φίλοι και συµπραγµατευόµενοι µυστικώς τινας επισπώµενοι, πίστεις εδίδουν
συνασπιείν και πάν εκτενές προσοίσεσθαι προς αντίληψιν.
Γ Μακ. 3,10   Μερικοί δε γείτονες και φίλοι των Ιουδαίων και συνάδελφοί των εις τας εµπορικάς συναλλαγάς έπαιρναν
µερικούς από τους Ιουδαίους ιδιαιτέρως και έδιδον προς αυτούς υπόσχεσιν , ότι θα πράξουν παν το δυνατόν και
συστηµατικόν, δια να προσφέρουν εις αυτούς βοήθειαν.
Γ Μακ. 3,11  Εκείνος µέν ούν τή κατά το παρόν ευηµερία γεγαυρωµένος και ου καθορών το τού µεγίστου Θεού κράτος,
υπολαµβάνων δε διηνεκώς εν τή αυτή διαµένειν βουλή, έγραψε κατ αυτών επιστολήν τήνδε·
Γ Μακ. 3,11    Ο Φιλοπάτωρ όµως αλαζονικός και αγέρωχος λόγω της προς το παρόν ευηµερίας του, και µη βλέπων
καθόλου την δύναµιν του µεγάλου Θεού, νοµίζων δε ότι θα ευρίσκετο πάντοτε εις την θέσιν, που σήµερον κατείχεν,
έγραψεν εναντίον των Ιουδαίων την ακόλουθον επιστολήν·
Γ Μακ. 3,12  «Βασιλεύς Πτολεµαίος Φιλοπάτωρ τοίς κατ Αίγυπτον και κατά τόπον στρατηγοίς και στρατιώταις χαίρειν και
ερώσθαι·
Γ Μακ. 3,12   “εγώ, ο Πτολεµαίος ο Φιλοπάτωρ εύχοµαι χαράν και υγείαν στους στρατηγούς και στρατιώτας µου των
διαφόρων περιοχήν της Αιγύπτου.
Γ Μακ. 3,13  έρωµαι δε και εγώ αυτός και τα πράγµατα ηµών.
Γ Μακ. 3,13   Και εγώ ο ίδιος είµαι καλά, όπως επίσης και η κατάστασις των πραγµάτων µας.
Γ Μακ. 3,14  της εις την Ασίαν γενοµένης ηµίν επιστρατείας, ής ίστε και αυτοί, τή των θεών προς ηµάς απροπτώτω
συµµαχία και τή ηµετέρα δε ρώµη κατά λόγον επ άριστον τέλος αχθείσης,
Γ Μακ. 3,14   Η εκστρατεία µας εναντίον της Ασίας, δια την οποίαν και σεις γνωρίζετε, µε την απρόσκοπτον βοήθειαν των
θεών και µε την ιδικήν σας ανδρείαν, έφθασεν εις άριστον τέλος σύµφωνα προς την επιθυµίαν όλων µας.
Γ Μακ. 3,15  ηγησάµεθα µη βία δόρατος, επιεικεία δε και πολλή φιλανθρωπία τιθηνήσασθαι τα κατοικούντα Κοίλην
Συρίαν και Φοινίκην έθνη ευ ποιήσαί τε ασµένως.
Γ Μακ. 3,15   Εχοµεν δε την γνώµην ότι, όχι µε την δύναµιν των όπλων, αλλά µε την πολλήν φιλανθρωπίαν και στοργήν,
εκερδίσαµεν τους λαούς, οι οποίοι κατοικούν την Κοίλην Συρίαν και την Φοινίκην. Με πολλήν δε ευχαρίστησιν εκάµαµεν
εις αυτούς κάθε τι καλόν.
Γ Μακ. 3,16  και τοίς κατά πόλεσιν ιεροίς απονείµαντες προσόδους πλείστας, προήχθηµεν και εις τα Ιεροσόλυµα αναβάντες
τιµήσαι το ιερόν των αλιτηρίων και µηδέποτε ληγόντων της ανοίας.
Γ Μακ. 3,16   Και στους ανά τας διαφόρους πόλεις ναούς παρεχωρήσαµεν πολλά έσοδα . Απεφασίσαµεν δε και εις την
Ιερουσαλήµ να τιµήσωµεν τον ναόν των αλιτηρίων εκείνων Εβραίων, οι οποίοι ποτέ δεν έπαυσαν να φέρωνται
απερισκέπτως απέναντί µας.
Γ Μακ. 3,17  οι δε λόγω µέν την ηµετέραν αποδεξάµενοι παρουσίαν, τώ δε πράγµατι νόθως, προθυµηθέντων ηµών εισελθείν
εις τον ναόν αυτών και τοίς εκπρεπέσι και καλλίστοις αναθήµασι τιµήσαι,
Γ Μακ. 3,17   Αυτοί µε τα λόγια των µεν εδέχθησαν ευµενώς την εκεί παρουσίαν µας, πράγµατι όµως δολίως εφέρθησαν
απέναντί µας. Διότι, ενώ ηµείς είχοµεν την προθυµίαν να εισέλθωµεν στον ναόν των και µε λαµπρότατα και άριστα
αφιερώµατα να τον τιµήσωµεν,
Γ Μακ. 3,18  τύφοις φερόµενοι παλαιοτέροις, είρξαν ηµάς της εισόδου, απολειπόµενοι της ηµετέρας αλκής δι ήν έχοµεν προς



άπαντας ανθρώπους φιλανθρωπίαν.
Γ Μακ. 3,18   εκείνοι κυριαρχούµενοι από την πατροπαράδοτον υπερηφάνειάν των , ηµπόδισαν την είσοδόν µας,
αδιαφορήσαντες δια την δύναµίν µας και την προς όλους τους ανθρώπους φιλανθρωπίαν µας.
Γ Μακ. 3,19  την δε αυτών εις ηµάς δυσµένειαν έκδηλον καθιστάντες, ως µονώτατοι των εθνών βασιλεύσι και τοίς εαυτών
ευεργέταις υψαυχενούντες, ουδέν γνήσιον βούλονται φέρειν.
Γ Μακ. 3,19   Ετσι δε εφανέρωσαν πλέον καθαρά την εχθρότητά των εναντίον µας, διότι µόνον αυτοί από όλα τα έθνη δεν
ηθέλησαν, λόγω του εγωισµού των, να κάµουν τίποτε το ορθόν ενώπιον των βασιλέων, οι οποίοι είναι και δι' αυτούς
ευεργέται.
Γ Μακ. 3,20  ηµείς δε τή τούτων ανοία συµπεριενεχθέντες και µετά νίκης διακοµισθέντες και εις την Αίγυπτον τοίς πάσιν
έθνεσι φιλανθρώπως απαντήσαντες καθώς έπρεπεν εποιήσαµεν.
Γ Μακ. 3,20  Ηµείς συµπεριεφέρθηµεν προς αυτούς ανάλογα προς την παράφρονα στάσιν των και µετά την νίκην µας
επανήλθοµεν εις την Αίγυπτον, εις όλους δε εκείνους τους λαούς ανταπεκρίθηµεν µε φιλανθρωπίαν και επράξαµεν
απέναντί των ο,τι έπρεπε.
Γ Μακ. 3,21  εν δε τούτοις προς τους οµοφύλους αυτών αµνησικακίαν άπασι γνωρίζοντες, διά τε την συµµαχίαν και τα
πεπιστευµένα µετά απλότητος αυτοίς αρχήθεν µύρια πράγµατα τολµήσαντες εξαλλοιώσαι, εβουλήθηµεν και πολιτείας
αυτούς Αλεξανδρέων καταξιώσαι και µετόχους των αεί ιερέων καταστήσαι.
Γ Μακ. 3,21   Παρ' όλην δε την άφρονα συµπεριφοράν των Εβραίων της Ιερουσαλήµ, ηµείς εχορηγήσαµεν αµνηστίαν εις
όλους τους εν τη Αιγύπτω οµοφύλους των ένεκα της συµµαχίας, την οποίαν άλλοτε µας είχαν προσφέρει. Ενεκα δε της
πίστεως και της απλότητος, µε την οποίαν απ' αρχής είχαν διαπράξει πολλάς ανδραγαθίας, ηθελήσαµεν να αλλάξωµεν
τρόπον συµπεριφοράς µας προς αυτούς και να τους αξιώσωµεν της τιµής, να γίνουν πολίται Αλεξανδρείς και να τους
καταστήσωµεν κοινωνούς των ισοβίων ιερέων.
Γ Μακ. 3,22  οι δε τουναντίον εκδεχόµενοι και τή συµφύτω κακοηθεία το καλόν απωσάµενοι, διηνεκώς δε εις το φαύλον
εκνεύοντες,
Γ Μακ. 3,22  Αυτοί όµως έδειξαν αντίθετον συµπεριφοράν απέναντί µας και µε την έµφυτον κακίαν των απώθησαν την
καλήν µας προσφοράν και επροτιµούσαν κάθε τι φαύλον.
Γ Μακ. 3,23  ου µόνον απεστρέψαντο την ατίµητον πολιτείαν, αλλά και βδελύσσονται λόγω τε και σιγή τους εν αυτοίς
ολίγους προς ηµάς γνησίως διακειµένους, παρέκαστα υφορώµενοι διά της δυσκλεεστάτης εµβιώσεως διά τάχους ηµάς
καταστρέψαι τα κατορθώµατα.
Γ Μακ. 3,23  Και όχι µόνον απεστράφησαν το ανεκτίµητον δικαίωµα του πολίτου της Αλεξανδρείας, αλλά µε τα λόγια των
και µε την σιωπήν των αποστρέφονται τους ολίγους από αυτούς Ιουδαίους, οι οποίοι διάκεινται φιλικώς προς ηµάς. Με
όλην των δε αυτήν την επαίσχυντον συµπεριφοράν και ζωήν, φαίνεται ότι επιδιώκουν ευκαιρίαν να καταστρέψουν και
ηµάς και τα κατορθώµατά µας, όσον το δυνατόν συντοµώτερον.
Γ Μακ. 3,24  διό και τεκµηρίοις καλώς πεπεισµένοι, τούτους κατά πάντα δυσνοείν ηµίν τρόπον και προνοούµενοι µήποτε
αιφνιδίου µετέπειτα ταραχής ενστάσης ηµίν τους δυσσεβείς τούτους κατά νώτου προδότας και βαρβάρους έχωµεν
πολεµίους
Γ Μακ. 3,24  Επειδή δε, βάσει αναντιρρήτων αποδείξεων, έχοµεν βεβαιωθή πλήρως, ότι αυτοί σκέπτονται και διάκεινται
πάντοτε και κατά πάντα εχθρικώς προς ηµάς, επειδή δε έχοµεν καθήκον να φροντίσωµεν, όπως µη εις περίστασιν
αιφνιδίας µελλοντικής επαναστάσεως έχωµεν αυτούς τους ασεβείς και προδότας και βαρβάρους και εχθρούς εις τα νώτα
µας,
Γ Μακ. 3,25  προστετάχαµεν άµα τώ προσπεσείν την επιστολήν τήνδε αυθωρεί τους εννεµοµένους σύν γυναιξί και τέκνοις
µετά ύβρεων και σκυλµών αποστείλαι προς ηµάς εν δεσµοίς σιδηροίς πάντοθεν κατακεκλεισµένους, εις ανήκεστον και
δυσκλεή πρέποντα δυσµενέσι φόνον.
Γ Μακ. 3,25  δια τούτο έχοµεν διατάξει, από αµέσως µόλις ληφθή αυτή η επιστολή, χωρίς καµµίαν αναβολήν, να
αποστείλετε προς ηµάς από όλα τα µέρη δεµένους µε σιδηρά δεσµά τους προαναφερθέντας Εβραίους µε τας γυναίκας των
και τα παιδιά των, υβρίζοντες και βασανίζοντες αυτούς, δια να τους παραδώσωµεν εις σκληρόν και ατιµωτικόν θάνατον,
όπως άλλωστε αρµόζει στοιούτους εχθρούς.
Γ Μακ. 3,26  τούτων γάρ οµού κολασθέντων, διειλήφαµεν εις τον επίλοιπον χρόνον τελείως ηµίν τα πράγµατα εν ευσταθεία
και βελτίστη διαθέσει κατασταθήσεσθαι.
Γ Μακ. 3,26  Διότι, όταν αυτοί κατ' αυτόν τον τρόπον, οµαδικώς, τιµωρηθούν, είµεθα βέβαιοι ότι κατά τον υπόλοιπον χρόνον
της ζωής µας τα πράγµατα του βασιλείου µας θα αποκατασταθούν σταθερά, άριστα και µε πλήρη ειρήνην.
Γ Μακ. 3,27  ός δι αν σκεπάση τινά των Ιουδαίων από γηραιού µέχρι νηπίου µέχρι των υποµαστιδίων, αισχίσταις βασάνοις
αποτυµπανισθήσεται πανοικί.
Γ Μακ. 3,27  Εκείνος δε ο οποίος τυχόν θα αποκρύψη κάποιον εκ των Ιουδαίων, από γέροντος µέχρι µικρού παιδιού και
µέχρις αυτών ακόµη των θηλαζόντων νηπίων, θα τιµωρηθή µε τροµερά βάσανα αυτός και όλη η οικογένεια του.
Γ Μακ. 3,28  µηνύειν δε τον βουλόµενον, εφ ώ την ουσίαν τού εµπίπτοντος υπό την εύθυναν λήψεται και εκ τού βασιλικού
αργυρίου δραχµάς δισχιλίας και της ελευθερίας τεύξεται και στεφανωθήσεται.
Γ Μακ. 3,28  Εκείνος δε ο οποίος θα θελήση, να καταγγείλη Ιουδαίον παραµένοντα πιστόν εις την θρησκείαν του, όχι µόνον
θα λάβη την περιουσίαν του καταγγελθέντος και εις καταδίκην οδηγουµένου Εβραίου, αλλά ακόµη θα λάβη από το
βασιλικόν θησαυροφυλάκιον δύο χιλιάδας αργυράς δραχµάς· εάν δε είναι δούλος, θα γίνη ελεύθερος, και επί πλέον θα
στεφανωθή µε τιµητικόν στέφανον.
Γ Μακ. 3,29  πάς δε τόπος, ού εάν φωραθή το σύνολον σκεπαζόµενος Ιουδαίος, άβατος και πυριφλεγής γινέσθω και πάση
θνητή φύσει κατά πάντα άχρηστος φανήσεται εις τον αεί χρόνον».
Γ Μακ. 3,29  Καθε δε τόπος, όπου τυχόν θα ευρεθή κρυπτόµενος Εβραίος, θα κηρυχθή απροσπέλαστος και θα παραδοθή στο
πυρ και θα είναι άβατος εις κάθε θνητήν ύπαρξιν, κατά πάντα άχρηστος εις όλον τον κατόπιν χρόνον”.
Γ Μακ. 3,30  Καί ο µέν της επιστολής τύπος ούτως εγέγραπτο.
Γ Μακ. 3,30  Αυτά περιείχεν η γραπτή διαταγή του Πτολεµαίου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Γ Μακ. 4,1  Πάντη δε, όπου προσέπιπτε τούτο το πρόσταγµα, δηµοτελής συνίστατο τοίς έθνεσιν ευωχία µετά αλαλαγµών
και χαράς, ως αν της προκατεσκιρωµένης αυτοίς πάλαι κατά διάνοιαν µετά παρησίας συνεκφαινοµένης απεχθείας.
Γ Μακ. 4,1     Παντού δε, όπου διεδίδετο η διαταγή αυτή του βασιλέως, οι εθνικοί, εχθροί προς τους Εβραίους, οργάνωναν
συµπόσια µε δαπάνας του δηµοσίου µετά χαράς και αλαλαγµών. Και έτσι τα προ πολλού εις τας καρδίας των ριζωµένα
σκληρά σαν πέτρα µίση εναντίον των Εβραίων εγινοντο πλέον φανερά.
Γ Μακ. 4,2  τοίς δε Ιουδαίοις ανήκεστον πένθος ήν και πανόδυρτος µετά δακρύων βοή, στεναγµοίς πεπυρωµένης της αυτών
πάντοθεν καρδίας, ολοφυροµένων την απροσδόκητον εξαίφνης επικριθείσαν αυτοίς ολεθρίαν.
Γ Μακ. 4,2    Εις τους Ιουδαίους όµως ηπλώθη και εκυριάρχησε αθεράπευτον πένθος, και θρηνώδης κραυγή µετά δακρύων
ηκούετο. Πυρακτωµένη εκ των στεναγµών από όλας τας πλευράς ήτο η καρδία των και απωλοφύροντο δια την
απροσδόκητον και αιφνιδίως εκδοθείσαν εναντίον αυτών ολεθρίαν διαταγήν.
Γ Μακ. 4,3  τις νοµός ή πόλις ή τις το σύνολον οικητός τόπος ή τίνες αγυιαί κοπετού και γόων επ αυτοίς ουκ ενεπιπλώντο;
Γ Μακ. 4,3     Ποίος νοµός η ποία πόλις η ποίος τόπος γενικώς κατοικούµενος από τους ανθρώπους αυτούς η ποίοι δρόµοι
δεν είχαν πληµµυρίσει από τους κοπετούς και τους θρήνους των;
Γ Μακ. 4,4  ούτω γάρ µετά πικρίας ανοίκτου ψυχής υπό των κατά πόλιν στρατηγών οµοθυµαδόν εξαπεστέλλοντο, ώστε επί
ταίς εξάλλοις τιµωρίαις και τινας των εχθρών λαµβάνοντας πρό των οφθαλµών τον κοινόν έλεον και λογιζοµένους την
άδηλον τού βίου καταστροφήν, δακρύειν αυτών την τρισάθλιον εξαποστολήν.
Γ Μακ. 4,4    Ετσι υπό το κράτος φοβεράς θλίψεως οι Ιουδαίοι, συνεπεία αυτής της διαταγής, συνελαµβάνοντο οµαδικώς εις
τας διαφόρους πόλεις από τους στρατηγούς του Φιλοπάτορος και απεστέλλοντο προς τον βασιλέα µε βαναυσότητα και
σκληράν καρδίαν, τόσον ώστε δια τας παράφρονας αυτάς τιµωρίας µερικοί από τους εχθρούς, έχοντες προ οφθαλµών την
συνήθη ανθρωπίνην συµπάθειαν και αναλογιζόµενοι τον άγνωστον όλεθρον της ανθρωπίνης ζωής, εδάκρυζαν δια τον
τρισάθλιον αυτόν διωγµόν.
Γ Μακ. 4,5  ήγετο γάρ γεραιών πλήθος πολιά πεπυκασµένων, την εκ τού γήρως νωθρότητα ποδών επίκυφον ανατροπής
ορµή βιαίας απάσης αιδούς άνευ προς οξείαν καταχρωµένων πορείαν.
Γ Μακ. 4,5     Ωδηγείτο δε πλήθος γερόντων µε λευκήν την κόµην, οι οποίοι ως εκ των γηρατείων είχαν δυσκίνητα τα πόδια
και από το βάρος των ετών έκυπτον και δεν ηδύναντο να κινούνται ταχέως . Αυτούς χωρίς καµµίαν εντροπήν τους
έσπρωχναν προς τα εµπρός, ώστε από την ορµήν αυτήν πολλοί να ανατρέπωνται βιαίως.
Γ Μακ. 4,6  αι δε άρτι προς βίου κοινωνίαν γαµικόν υπεληλυθυίαι παστόν νεάνιδες, αντί τέρψεως µεταλαβούσαι γόους και
κόνει την µυροβραχή πεφυρµέναι κόµην, ακαλύπτως δε αγόµεναι, θρήνον ανθ υµεναίων οµοθυµαδόν εξήρχον ως
εσπαραγµέναι σκυλµοίς αλλοεθνέσι·
Γ Μακ. 4,6    Επίσης και νεαραί γυναίκες, αι οποίαι προ ολίγου είχον έλθει εις γάµου κοινωνίαν και είχον εισέλθει στους
νυµφικούς των θαλάµους, αντί τέρψεως και χαράς, είχον τώρα θρήνους. Η µέχρι προ ολίγου βρεγµένη µε αρώµατα κόµη
των είχε σκεπασθή από κονιορτόν και χωρίς καµµίαν καλύπτραν έβγαιναν από τους νυµφικούς των θαλάµους. Αντί
ασµάτων γάµου όλαι µαζή είχον θρήνον, διότι είχον σπαραχθή τα σώµατά των από τα βάσανα εκ µέρους των εθνικών.
Γ Μακ. 4,7  δέσµιαι δε δηµόσιαι µέχρι της εις το πλοίον εµβολής είλκοντο µετά βίας.
Γ Μακ. 4,7     Υπό τα όµµατα δε όλων των ανθρώπων είχον δεθή µε αλύσεις και εσύροντο βιαίως µέχρι του σηµείου, που
επεβιβάζοντο στο πλοίον.
Γ Μακ. 4,8  οί τε τούτων συζυγείς βρόχοις αντί στεφέων τους αυχένας περιπεπλεγµένοι µετά ακµαίας και νεανικής ηλικίας,
αντί ευωχίας και νεωτερικής ραθυµίας τας επιλοίπους των γάµων ηµέρας εν θρήνοις διήγον , παρά πόδας ήδη τον άδην
ορώντες κείµενον.
Γ Μακ. 4,8    Και οι σύζυγοι αυτών, εις την ακµήν της νεανικής των ηλικίας ευρισκόµενοι, έφεραν στους λαιµούς των αντί
στεφάνων βρόχια, δια δε τας υπολοίπους ηµέρας της εορτής του γάµου των είχαν αντί της χαράς και της νεανικής
ευθυµίας των άσµατα γοερά, διότι έβλεπαν ότι ο άδης ευρίσκετο παρά τους πόδας των.
Γ Μακ. 4,9  κατήχθησαν δε θηρίων τρόπον αγόµενοι σιδηροδέσµοις ανάγκαις, οι µέν τοίς ζυγοίς των πλοίων προσηλωµένοι
τους τραχήλους, οι δε τους πόδας αρήκτοις κατησφαλισµένοι πέδαις,
Γ Μακ. 4,9    Ολοι δε αυτοί, ως άγρια θηρία, επεβιβάσθησαν συρόµενοι κάτω από τα βαρειά σιδηρά δεσµά των. Και όταν
εισήλθαν εις τα πλοία, άλλων µεν από αυτούς οι τράχηλοι εδέθησαν εις τους ζυγούς των πλοίων, άλλων δε τα πόδια
ησφαλίσθησαν σφικτά µε δεσµά σκληρά και άθραυστα.
Γ Μακ. 4,10  έτι και τώ καθύπερθε πυκνώ σανιδώµατι διακειµένω, όπως πάντοθεν εσκοτισµένοι τους οφθαλµούς αγωγήν
επιβούλων εν παντί τώ κατάπλω λαµβάνωσι.
Γ Μακ. 4,10   Ακόµη δε υπήρχον πυκνά σανιδώµατα επάνω από τας κεφαλάς των, ώστε αυτοί να έχουν από όλα τα σηµεία
σκότος εις τα µάτια των. Ετσι ωσάν προδόται και κακούργοι έπρεπε να κάµουν όλον το θαλάσσιον τούτο ταξίδι.
Γ Μακ. 4,11  Τούτων δε επί την λεγοµένην Σχεδίαν αχθέντων και τού παράπλου περανθέντος, καθώς ήν δεδογµατισµένον
τώ βασιλεί, προσέταξεν αυτούς εν τώ πρό της πόλεως ιπποδρόµω παρεµβαλείν απλέτω καθεστώτι περιµέτρω και προς
παραδειγµατισµόν άγαν ευκαιροτάτω καθεστώτι πάσι τοίς καταπορευοµένοις εις την πόλιν και τοίς εκ τούτων εις την
χώραν στελλοµένοις προς εκδηµίαν προς το µηδέ ταίς δυνάµεσιν αυτού κοινωνείν, µηδέ το σύνολον καταξιώσαι
περιβόλων.
Γ Μακ. 4,11   Οταν δε αυτοί έφθασαν εις ένα παράλιον τόπον, που ωνοµάζετο Σχεδία και έτσι έληξε το κατά µήκος της
ακτής ταξίδιόν των, έπρεπε σύµφωνα µε τας διαταγάς του βασιλέως να εγκλεισθούν στο ιπποδρόµιον της Αλεξανδρείας, το
οποίον ευρίσκετο προ της πόλεως. Αυτός ο τόπος, ο κατάλληλος προς εξευτελισµόν των Ιουδαίων, περιεβάλλετο από
µεγάλο περίφραγµα. Ολοι δε οι εθνικοί, οι οποίοι εισήρχοντο από την ύπαιθρον εις την πόλιν, όπως και εκείνοι οι οποίοι
µετέβαινον από την πόλιν εις την ύπαιθρον, έβλεπαν τους συσσωρευµένους εκεί Ιουδαίους. Απηγορεύετο δε εις αυτούς, που
ήσαν µέσα στο στάδιον, να επικοινωνούν µε τους στρατιώτας και γενικώς να µη περάσουν καθόλου έξω από το
περίφραγµα του ιπποδροµίου.
Γ Μακ. 4,12  ως δε τούτο εγενήθη, ακούσας τους εκ της πόλεως οµοεθνείς κρυβή εκπορευοµένους πυκνότερον αποδύρεσθαι
την ακλεά των αδελφών ταλαιπωρίαν,
Γ Μακ. 4,12   Οταν δε έγινε τούτο, δηλαδή όταν οι Ιουδαίοι εκλείσθησαν ελεεινώς στο στάδιον, ο βασιλεύς επληροφορήθη,



ότι οι εις την πόλιν οµοεθνείς των εξερχόµενοι κρυφίως από την πόλιν πολύ συχνά εθρηνούσαν την εξευτελιστικήν αυτήν
ταλαιπωρίαν των αδελφών των.
Γ Μακ. 4,13  διοργισθείς προσέταξε και τούτοις οµού τον αυτόν τρόπον επιµελώς ως εκείνοις ποιήσαι µη λειποµένοις κατά
µηδένα τρόπον της εκείνων τιµωρίας,
Γ Μακ. 4,13   Οργισθείς δια τούτο ο βασιλεύς διέταξεν, όπως κατά τον ίδιον τρόπον και µε την αυτήν αυστηρότητα
τιµωρήσουν και όλους αυτούς µαζή, χωρίς να διαφέρη καθόλου η τιµωρία τούτων από την τιµωρίαν εκείνων, που
προηγουµένως είχον εγκλεισθή στο ιπποδρόµιον.
Γ Μακ. 4,14  απογραφήναι δε πάν το φύλον εξ ονόµατος, ουκ εις την έµπροσθε βραχεί προδεδηλωµένην των έργων
κατάπονον λατρείαν, στρεβλωθέντας δε ταίς παρηγγελµέναις αικίαις το τέλος αφανίσαι µιάς υπό καιρόν ηµέρας.
Γ Μακ. 4,14   Διέταξεν επίσης ο βασιλεύς να καταγραφούν όλοι, οι εκ του ιουδαϊκού γένους, ονοµαστί, όχι απλώς προς
τιµωρίαν των, όπως ελέχθη προηγουµένως, δια της υποχρεώσεώς των εις καταναγκαστικά δουλικά έργα , αλλά αφού
διαστρεβλωθούν σωµατικώς µε βασανισµούς, δια τους οποίους είχαν ήδη δοθή ωρισµέναι εντολαί, να εξολοθρευθούν
κατόπιν όλοι εις µίαν και µόνην ηµέραν εις κατάλληλον ευκαιρίαν.
Γ Μακ. 4,15  εγίνετο µέν ούν η τούτων απογραφή µετά πικράς σπουδής και φιλοτίµου προσεδρείας από ανατολών ηλίου
µέχρι δυσµών, ανήνυτον λαµβάνουσα το τέλος επί ηµέρας τεσσαράκοντα.
Γ Μακ. 4,15   Η µεν καταγραφή, λοιπόν, τούτων εγίνετο από τους υπαλλήλους του βασιλέως, µε µοχθηράν σπουδήν και
φιλοτιµίαν να ζεπεράση ο ένας τον άλλον στο έργον αυτό, από της ανατολής του ηλίου µέχρι της δύσεως. Αν και επί
τεσσαράκοντα ηµέρας διήρκεσεν η απογραφή, δεν επερατώθη, δεν έφθασεν εις τέλος.
Γ Μακ. 4,16  Μεγάλως δε και διηνεκώς ο βασιλεύς χαρά πεπληρωµένος, συµπόσια επί πάντων των ειδώλων συνιστάµενος,
πεπλανηµένη πόρω της αληθείας φρενί και βεβήλω στόµατι, τα µέν κωφά και µη δυνάµενα αυτοίς λαλείν ή αρήγειν
επαινών, εις δε τον µέγιστον Θεόν τα µη καθήκοντα λαλών.
Γ Μακ. 4,16   Καθ' όλον το διάστηµα αυτό, γεµάτος χαράν, ο βασιλεύς ωργάνωνε συµπόσια πλησίον των ειδωλολατρικών
ναών και εκυριαρχείτο από πεπλανηµένον και πολύ µακράν της αληθείας φρόνηµα. Και τα µεν είδωλα τα κωφά και
ανίκανα να οµιλήσουν προς αυτούς η να βοηθήσουν κανένα, τα υµνολογούσε, εναντίον δε του µεγίστου και αληθινού Θεού
εξεστόµιζεν απρεπείς φράσεις.
Γ Μακ. 4,17  µετά δε το προειρηµένον τού χρόνου διάστηµα προσηνέγκαντο οι γραµµατείς τώ βασιλεί µηκέτι ισχύειν την
των Ιουδαίων απογραφήν ποιείσθαι διά την αµέτρητον αυτών πληθύν,
Γ Μακ. 4,17   Μετά την πάροδον όµως του διαστήµατος αυτού των τεσσαράκοντα ηµερών, οι γραµµατείς ανέφεραν προς
τον βασιλέα, ότι δεν ηµπορούν να φέρουν εις πέρας την απογραφήν των Ιουδαίων, διότι το πλήθος αυτών ήτο αµέτρητον.
Γ Μακ. 4,18  καίπερ όντων κατά την χώραν έτι των πλειόνων, των µέν κατά τας οικίας έτι συνεστηκότων, των δε και κατά
τόπον, ως αδυνάτου καθεστώτος πάσι τοίς επ Αίγυπτον στρατηγοίς.
Γ Μακ. 4,18   Αλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς ευρίσκοντο εις την ύπαιθρον, έλεγον οι γραµµατείς, άλλοι από αυτούς
ήσαν κλεισµένοι εις τας οικίας των, άλλοι εις διαφόρους τόπους, ώστε καταντούσεν αδύνατον εις όλους τους στρατηγούς,
που ευρίσκοντο εις την Αίγυπτον, να τους συγκεντρώσουν.
Γ Μακ. 4,19  απειλήσαντος δε αυτοίς σκληρότερον ως δεδωροκοπηµένοις εις µηχανήν της εκφυγής, συνέβη σαφώς αυτόν
περί τούτου πεισθήναι,
Γ Μακ. 4,19   Ο βασιλεύς, δεν επείσθη εις τας δικαιολογίας αυτάς και ηπείλησε κατά τον σκληρότερον τρόπον τους
γραµµατείς, διότι τάχα αυτοί είχαν δωροδοκηθή από τους Ιουδαίους, δια να επινοήσουν τρόπον της διαφυγής εκείνων από
την καταγραφήν. αλλά ήλθαν έτσι τα πράγµατα, ώστε και ο ίδιος ο βασιλεύς να πεισθή σαφώς δι' αυτά, που του είχαν
ανακοινώσει οι γραµµατείς.
Γ Μακ. 4,20  λεγόντων µετά αποδείξεως και την χαρτηρίαν ήδη και τους γραφικούς καλάµους , εν οίς εχρώντο,
εκλελοιπέναι.
Γ Μακ. 4,20  Διότι οι γραµµατείς έλεγαν και απεδείκνυαν ότι ο χάρτης και οι κονδυλοφόροι, τους οποίους αυτοί
εχρησιµοποιούσαν δια την καταγραφήν των Ιουδαίων, είχαν εξαντληθή.
Γ Μακ. 4,21  τούτο δε ήν ενέργεια της τού βοηθούντος τοίς Ιουδαίοις εξ ουρανού προνοίας ανικήτου .
Γ Μακ. 4,21   Αυτό ήτο έργον της ακατανικήτου προνοίας του Θεού, ο οποίος έτσι εβοηθούσε τους Ιουδαίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Γ Μακ. 5,1  Τότε προσκαλεσάµενος Έρµωνα τον προς τή των ελεφάντων επιµελεία, βαρεία µεµεστωµένος οργή και χόλω
κατά πάν αµετάθετος
Γ Μακ. 5,1     Τοτε ο βασιλεύς γεµάτος οργήν και πικρίαν εναντίον των Ιουδαίων, έχων οπωσδήποτε αµετάθετον την
απόφασιν να τους τιµωρήση, εκάλεσε τον Ερµωνα, ο οποίος είχεν αναλάβει την φροντίδα δια τους ελέφαντας.
Γ Μακ. 5,2  εκέλευσεν υπό την επερχοµένην ηµέραν δαψιλέσι δράκεσι λιβανωτού και οίνω πλείονι ακράτω άπαντας τους
ελέφαντας ποτίσαι, όντας τον αριθµόν πεντακοσίους, και αγριωθέντας τή τού πόµατος αφθόνω χορηγία εισαγαγείν προς
συνάντησιν τού µόρου των Ιουδαίων.
Γ Μακ. 5,2     Διέταξε, λοιπόν, αυτόν να χρησιµοποίηση κατά την εποµένην ηµέραν άφθονες χουφτιές λιβανωτού δια τους
ελέφαντας και να ποτίση αυτούς µε ανόθευτον οίνον- ήσαν δε πεντακόσιοι κατά τον αριθµόν- ώστε αυτοί υπό την επήρειαν
του αφθόνου θυµιάµατος και της πλουσίας χορηγήσεως του ακράτου οίνου, εξηγριωµένοι να οδηγηθούν εναντίον των
Ιουδαίων, δια να τους καταπατήσουν και τους εξοντώσουν.
Γ Μακ. 5,3  ο µέν τάδε προστάσσων ετρέπετο προς την ευωχίαν, συναγαγών τους µάλιστα των φίλων και της στρατιάς
απεχθώς έχοντας προς τους Ιουδαίους·
Γ Μακ. 5,3     Και ο µεν βασιλεύς, αφού διέταξεν αυτά, ενδιεφέρθη πάλιν δια το συµπόσιον και προσεκάλεσε και
συνεκέντρωσεν εις αυτό τους φίλους και τους εκ του στρατού του αξιωµατούχους, οι οποίοι περισσότερον από κάθε άλλον
διέκειντο εχθρικώς εναντίον των Ιουδαίων.
Γ Μακ. 5,4  ο δε ελεφαντάρχης το προσταγέν αραρότως Έρµων συνετέλει.
Γ Μακ. 5,4     Ο δε επιµελητής των ελεφάντων, ο Ερµων, εξετέλει, όπως έπρεπε, την διαταγήν του βασιλέως.
Γ Μακ. 5,5  οί τε προς τούτοις λειτουργοί κατά την εσπέραν αξιόντες τας των ταλαιπώρων εδέσµευον χείρας την τε λοιπήν



εµηχανώντο περί αυτούς ασφάλειαν, έννυχον δόξαντες οµού λήψεσθαι το φύλον πέρας της ολεθρίας.
Γ Μακ. 5,5     Οι δια τας υποθέσεις αυτάς υπηρέται εξήλθον κατά την εσπέραν, έδεναν τα χέρια των ταλαιπώρων Ιουδαίων,
που ευρίσκοντο στο στάδιον, επινοούσαν δε και εχρησιµοποιούσαν κάθε άλλον τρόπον, δια να τους κρατήσουν εκεί
ασφαλείς. Επίστευον δε, ότι κατά την εποµένην νύκτα θα λάβη πέρας η εξολόθρευσις ολοκλήρου του γένους των Εβραίων .
Γ Μακ. 5,6  οι δε πάσης σκέπης έρηµοι δοκούντες είναι τοίς έθνεσιν Ιουδαίοι διά την πάντοθεν περιέχουσαν αυτούς µετά
δεσµών ανάγκην,
Γ Μακ. 5,6     Οι Ιουδαίοι, επιστεύετο από τους εθνικούς, ότι ήσαν έρηµοι από κάθε σκέπην και προστασίαν, διότι τους
έβλεπαν δεµένους και από όλα τα σηµεία φρουρουµένους δια την προσεχή των εκτέλεσιν .
Γ Μακ. 5,7  τον παντοκράτορα Κύριον και πάσης δυνάµεως δυναστεύοντα, ελεήµονα Θεόν αυτών και πατέρα,
δυσκαταπαύστω βοή πάντες µετά δακρύων επεκαλέσαντο, δεόµενοι
Γ Μακ. 5,7     Οι Ιουδαίοι όµως προσηύχοντο και εδέοντο, µε ακατάπαυστον βοήν και µε δάκρυα, προς τον Παντοκράτορα
Κυριον, τον κυρίαρχον πάσης δυνάµεως, τον ελεήµονα Θεόν των και πατέρα των, παρακαλούσαν δε αυτόν,
Γ Μακ. 5,8  την κατ αυτών µεταστρέψαι βουλήν ανοσίαν και ρύσασθαι αυτούς µετά µεγαλοµερούς επιφανείας εκ τού παρά
πόδας εν ετοίµω µόρου.
Γ Μακ. 5,8     να µεταστρέψη την εναντίον των ανοσίαν απόφασίν του βασιλέως και να γλυτώση αυτούς από τον
επικείµενον σκληρόν θάνατον µε µίαν έκτακτον και µεγαλοπρεπή εµφάνισίν του.
Γ Μακ. 5,9  τούτων µέν ούν εκτενώς η λιτανεία ανέβαινεν εις ουρανόν.
Γ Μακ. 5,9     Η εκτενής αυτή λιτανεία τούτων ανέβαινε προς τον ουρανόν, προς τον Θεόν.
Γ Μακ. 5,10  Ο δε Έρµων τους ανηλεείς ελέφαντας ποτίσας πεπληρωµένους της τού οίνου πολλής χορηγίας και τού λιβάνου
µεµεστωµένους, όρθροις επί την αυλήν παρήν περί τούτων προσαγγείλαι τώ βασιλεί.
Γ Μακ. 5,10   Ο Ερµων, αφού επότισε τους αγρίους άλλως τε ελέφαντάς του µε πολύν και άκρατον οίνον, και αφού τους
εγέµισε από το θυµίαµα του λιβανωτού, ήλθε λίαν πρωϊ εις την βασιλικήν αυλήν, δια να αναγγείλη στον βασιλέα ότι όλα
ήσαν έτοιµα.
Γ Μακ. 5,11  το δε απ αιώνος χρόνου κτίσµα καλόν εν νυκτί και ηµέρα επιβαλλόµενον υπό τού χαριζοµένου πάσιν, οίς αν
αυτός θελήση, ύπνου µέρος απέστειλε προς τον βασιλέα,
Γ Μακ. 5,11    Ο Θεός όµως, ο οποίος από αιώνας αιώνων χαρίζει νύκτα και ηµέραν το καλόν εις εκείνους , που αυτός θέλει,
έστειλεν στον βασιλέα ένα βαθύν ύπνον.
Γ Μακ. 5,12  και ηδίστω και βαθεί κατεσχέθη τή ενεργεία τού Δεσπότου, της αθέσµου µέν προθέσεως πολύ διεσφαλµένος,
τού δε αµεταθέτου λογισµού µεγάλως διεψευσµένος.
Γ Μακ. 5,12   Ετσι δε ο βασιλεύς, δια της ενεργείας του Δεσπότου Θεού, εβυθίσθη εις ένα βαθύν και κατ' εξοχήν ευχάριστον
ύπνον, ώστε εµαταίωσε την πραγµάτωσιν της αδίκου επιθέσεώς του και διεψεύσθη µεγάλως εις την αµετάθετον αυτήν
απόφασίν του.
Γ Μακ. 5,13  οι δε Ιουδαίοι την προσηµανθείσαν ώραν διαφυγόντες, τον άγιον ήνουν Θεόν αυτών και πάλιν ηξίουν τον
ευκατάλλακτον δείξαι της µεγαλοσθενούς αυτού χειρός κράτος έθνεσιν υπερηφάνοις.
Γ Μακ. 5,13   Οι Ιουδαίοι ιδόντες ότι κατά την προµνηµονευθείσαν ώραν διέφυγαν τον όλεθρον, υµνολογούσαν τον άγιον
Θεόν και παρακαλούσαν τον ευδιάλλακτον και ελεήµονα Κυριον, να δείξη το σθένος της παντοδυνάµου αυτού ισχύος εις
όλα τα αλαζονικά έθνη.
Γ Μακ. 5,14  µεσούσης δε ήδη της δεκάτης ώρας σχεδόν, ο προς ταίς κλήσεσι τεταγµένος, αθρόους τους κλητούς ιδών, ένυξε
προσελθών τον βασιλέα.
Γ Μακ. 5,14   Οταν πλέον η ώρα ήτο δέκα και µισή, τέσσαρες δηλαδή και µισή το απόγευµα, ο βασιλεύς εκοιµάτο ακόµη. Ο
αυλικός, ο επιφορτισµένος µε τας προσκλήσεις των συνδαιτυµόνων, όταν είδεν ότι οι προσκεκληµένοι δια το συµπόσιον
είχον όλοι συγκεντρωθή, επλησίασε και εκέντησεν ολίγον τον βασιλέα.
Γ Μακ. 5,15  και µόλις διεγείρας υπέδειξε τον της συµποσίας καιρόν ήδη παρατρέχοντα , τον περί τούτων λόγον ποιούµενος.
Γ Μακ. 5,15   Με κάποιαν δε δυσκολίαν αφού τον εξύπνησε, του ανήγγειλεν, ότι ο ορισθείς δια το συµπόσιον χρόνος είχε
σχεδόν παρέλθει και του έδιδε τας απαραιτήτους δι' αυτό πληροφορίας.
Γ Μακ. 5,16  ον ο βασιλεύς λογισάµενος και τραπείς εις τον πότον, εκέλευσε τους παραγεγονότας εις την συµποσίαν
άντικρυς ανακλιθήναι αυτού.
Γ Μακ. 5,16   Ο βασιλεύς όταν ήκουσε και κατενόησε την αναγγελίαν αυτήν του αυλικού του , εστράφη προς το συµπόσιον
και διέταξε τους προσελθόντας να ανακλιθούν απέναντί του.
Γ Μακ. 5,17  ού και γενοµένου, παρήνει εις ευωχίαν δόντας εαυτούς, το παρόν της συµποσίας επιπολύ γεραιροµένους εις
ευφροσύνην καταθέσθαι µέρος.
Γ Μακ. 5,17   Αφού δε όλοι κατέλαβαν τας θέσεις των, ο βασιλεύς τους προέτρεπε να δοθούν ολόκληροι εις την ευωχίαν, εις
την παρούσαν συµµετοχήν του συµποσίου, να ευφραίνωνται και επί πολύ να απολαµβάνουν αυτό.
Γ Μακ. 5,18  επί πλείον δε προβαινούσης της οµιλίας, τον Έρµωνα µεταπεµψάµενος ο βασιλεύς, µετά πικράς απειλής
επυνθάνετο, τίνος ένεκεν αιτίας ειάθησαν οι Ιουδαίοι την παρούσαν ηµέραν περιβεβιωκότες;
Γ Μακ. 5,18   Ενώ όµως η συνοµιλία κατά το συµπόσιον επροχωρούσε ο βασιλεύς έστειλε και εκάλεσε τον Ερµωνα και
απειλών αυτόν αυστηρώς εζητούσε να µάθη την αιτίον, δια την οποίαν είχαν αφεθή εν τη ζωή οι Εβραίοι κατά την
παρούσαν ηµέραν.
Γ Μακ. 5,19  τού δε υποδείξαντος εκ νυκτός το προσταγέν επί τέλος αγηοχέναι και των φίλων αυτώ προσµαρτυρησάντων ,
Γ Μακ. 5,19   Οταν δε ο Ερµων του ανήγγειλεν, ότι η διαταγή του είχεν εξ ολοκλήρου εκτελεσθή από της νυκτός ακόµη, οι δε
φίλοι του βασιλέως επεβεβαίωναν το γεγονός,
Γ Μακ. 5,20  την ωµότητα χείρονα Φαλάριδος εσχηκώς έφη τώ της σήµερον ύπνω χάριν έχειν αυτούς· ανυπερθέτως δε εις
την επιτέλλουσαν ηµέραν κατά το όµοιον ετοίµασον τους ελέφαντας επί τον των αθεµίτων Ιουδαίων αφανισµόν .
Γ Μακ. 5,20  αυτός έχων σκληρότητα χειροτέραν από την σκληρότητα του τυράννου Φαλάριδος, είπεν· “ας έχουν χάριν οι
Ιουδαίοι στον σηµερινόν µου ύπνον. Ανυπερθέτως όµως ετοίµασε και πάλιν κατά τον ίδιον τρόπον τους ελέφαντας δια την
αυριανήν ηµέραν εις εξολόθρευσιν των παρανόµων αυτών Ιουδαίων”.
Γ Μακ. 5,21  ειπόντος δε τού βασιλέως, ασµένως πάντες µετά χαράς οι παρόντες οµού συναινέσαντες, εις τον ίδιον οίκον



έκαστος ανέλυσε.
Γ Μακ. 5,21   Οταν είπεν αυτά ο βασιλεύς, όλοι οι παρευρισκόµενοι συγκατετέθησαν εις αυτά µε ενθουσιασµόν και χαράν.
Μετά δε το πέρας του συµποσίου ο καθένας επανήλθεν στον οίκον του.
Γ Μακ. 5,22  και ουχ ούτως εις ύπνον κατεχρήσαντο τον χρόνον της νυκτός, ως εις το παντοίους µηχανάσθαι τοίς
ταλαιπώροις δοκούσιν εµπαιγµούς. -
Γ Μακ. 5,22  Αλλά δεν εχρησιµοποίησαν τόσον τον χρόνον της νυκτός προς ύπνον, όσον δια να εφευρίσκουν πολλούς και
διαφόρους τρόπους εµπαιγµών και βασανισµών δια τους Εβραίους, τους οποίους εθεωρούσαν ελεεινούς.
Γ Μακ. 5,23  Άρτι δε αλεκτρυών εκεκράγει όρθριος, και τα θηρία καθωπλικώς ο Έρµων εν τώ µεγάλω περιστύλω διεκίνει.
Γ Μακ. 5,23  Οταν λίαν πρωϊ οι αλέκτορες έκραζαν, ο δε Ερµων αξαγριώσας τους ελέφαντας τους ωδηγούσε προς το
περιστύλιον,
Γ Μακ. 5,24  τα δε κατά την πόλιν πλήθη συνήθροιστο προς την οικτροτάτην θεωρίαν, προσδοκώντα την πρωΐαν µετά
σπουδής.
Γ Μακ. 5,24  τα πλήθη των ανθρώπων, που ευρίσκοντο εις την πόλιν ανέµενον µε ανυποµονησίαν από την πρωΐαν και είχαν
συγκεντρωθή, δια να απολαύσουν το ελεεινότατον εκείνο θέαµα.
Γ Μακ. 5,25  οι δε Ιουδαίοι κατά τον αµερή ψυχουλκούµενοι χρόνον, πολυδάκρυον ικετείαν εν µέλεσι γοεροίς τείνοντες τας
χείρας εις τον ουρανόν εδέοντο τού µεγίστου Θεού πάλιν αυτοίς βοηθήσαι συντόµως.
Γ Μακ. 5,25  Οι στο στάδιον κατάδικοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ως οι ψυχορραγούντες είχον ακόµη ολίγον χρόνον ζωής, ύψωναν
τα χέρια των στον ουρανόν και παρακαλούσαν µε πολυδάκρυον ικεσίαν και µε θρηνώδη άσµατα τον µέγιστον Θεόν, να
βοηθήση και πάλιν αυτούς.
Γ Μακ. 5,26  ούπω δε ηλίου βολαί κατεσπείροντο, και τού βασιλέως τους φίλους εκδεχοµένου, ο Έρµων παραστάς εκάλει
προς την έξοδον, υποδεικνύων το πρόθυµον τού βασιλέως εν ετοίµω κείσθαι.
Γ Μακ. 5,26  Ενώ δεν είχον ακόµη αι ακτίνες του ηλίου διασπαρή εις την φύσιν, και ο βασιλεύς εδέχετο τους φίλους του, ο
Ερµων επλησίασε και παρεκάλει αυτόν να εξέλθη υπενθυµίζων , ότι η επιθυµία του είναι ήδη ετοίµη να εκτελεσθή.
Γ Μακ. 5,27  τού δε αποδεξαµένου και καταπλαγέντος επί τή παρανόµω εξόδω, κατά πάν αγνωσία κεκρατηµένος
επυνθάνετο, τι το πράγµα, αφ ού τούτο αυτώ µετά σπουδής τετέλεσται·
Γ Μακ. 5,27  Οταν ο βασιλεύς ήκουσε τα λόγια αυτά, εξεπλάγη δια την παράνοµον αυτήν έξοδόν του, διότι είχε περιέλθει εις
πλήρη άγνοιαν παντός ο,τι είχε διατάξει, και εζητούσε να µάθη, ποίον είναι αυτό το πράγµα, το οποίον προς χάριν αυτού
µετά τόσης επιµελείας είχεν εκτελεσθή.
Γ Μακ. 5,28  τούτο δε ήν η ενέργεια τού πάντα δεσποτεύοντος Θεού, των πριν αυτώ µεµηχανηµένων λήθην κατά διάνοιαν
εντεθεικότος.
Γ Μακ. 5,28  Η αµνησία αυτή του βασιλέως ήλθε κατόπιν της ενεργείας του Θεού, ο οποίος είναι κύριος των πάντων. Ο Θεός,
δηλαδή, ενέβαλεν εις την διάνοιαν του βασιλέως λησµοσύνην δι' όλα εκείνα, τα οποία προηγουµένως είχε µηχανευθή και
αποφασίσει εν τη διανοία του κατά των Ιουδαίων.
Γ Μακ. 5,29  ο δε Έρµων υπεδείκνυε και πάντες οι φίλοι τα θηρία και τας δυνάµεις ητοιµάσθαι, βασιλεύ, κατά την σήν
εκτενή πρόθεσιν.
Γ Μακ. 5,29  Ο Ερµων και όλοι οι φίλοι του, ανέφεραν εις αυτόν, ότι “οι ελέφαντες και αι στρατιωτικαί δυνάµεις είναι ήδη
έτοιµοι, βασιλεύ, σύµφωνα µε την ίδικήν σου επίµονον εντολήν”.
Γ Μακ. 5,30  ο δε επί τοίς ρηθείσι πληρωθείς βαθεί χόλω διά το περί τούτων προνοία Θεού διασκεδάσθαι πάν αυτού το
νόηµα, ενατενίσας µετά απειλής είπεν·
Γ Μακ. 5,30  Ο βασιλεύς, όταν ήκουσεν αυτά, εκυριεύθη από συγκλονιστικόν θυµόν, διότι χάρις εις την θείαν πρόνοιαν είχε
φύγει από την µνήµην του κάθε σκέψις αφανισµού των Ιουδαίων. Ατενίσας δε µε µεγάλην απειλήν είπεν στον Ερµωνα·
Γ Μακ. 5,31  εί σοι γονείς παρήσαν ή παίδων γοναί, τήνδε θηρσίν αγρίοις εσκεύασα αν δαψιλή θοίναν αντί των ανεγκλήτων
εµοί και προγόνοις εµοίς αποδεδειγµένων ολοσχερή βεβαίαν πίστιν εξόχως Ιουδαίων.
Γ Μακ. 5,31   “Εάν είχες γονείς η τέκνα, θα έδιδον αυτούς ως πλούσιον φάγητον στους αγρίους ελέφαντας αντί των
Ιουδαίων, οι οποίοι είναι αθώοι απέναντί µου και απέναντι των προγόνων µου, και οι οποίοι είχαν δείξει προς ηµάς πάντοτε
πλήρη και βεβαίαν πίστιν.
Γ Μακ. 5,32  καίπερ ει µη διά την της συντροφίας στοργήν και της χρείας, το ζήν αντί τούτων εστερήθης.
Γ Μακ. 5,32  Εάν δε συ δεν ήσουνα εις µε προσφιλής λόγω της από της παιδικής ηλικίας αναστροφής µας και της
υπηρεσίας, που σου έχω εµπιστευθή, θα έχανες συ την ζωήν σου αντί των Ιουδαίων”.
Γ Μακ. 5,33  ούτως ο Έρµων απροσδόκητον και επικίνδυνον υπήνεγκεν απειλήν και τή οράσει και τώ προσώπω συνεστάλη.
Γ Μακ. 5,33   Οταν ο Ερµων ήκουσε αυτήν την απροσδόκητον και επικίνδυνον απειλήν, εθολώθη το βλέµµα του και
ηλλοιώθη το πρόσωπόν του.
Γ Μακ. 5,34  ο καθείς δε των φίλων σκυθρωπώς υπεκρέων, τους συνηθροισµένους απέλυσαν έκαστον επί την ιδίαν
ασχολίαν.
Γ Μακ. 5,34  Καθένας δε από τους φίλους του βασιλέως απεσύρετο σκυθρωπός και διέλυσαν, δια τας καθηµερινάς των
εργασίας, τους εκεί συνηθροισµένους πολίτας.
Γ Μακ. 5,35  οί τε Ιουδαίοι τα παρά τού βασιλέως ακούσαντες, τον επιφανή Θεόν και βασιλέα των βασιλέων ήνουν και
τήσδε της βοηθείας αυτού τετευχότες. -
Γ Μακ. 5,35   Οι δε Ιουδαίοι πληροφορηθέντες αυτά, που είπε και διέταξεν ο βασιλεύς, εδόξασαν τον επιφανή Θεόν και
βασιλέα των βασιλευόντων, διότι έλαβον από αυτόν αυτήν την βοήθειαν.
Γ Μακ. 5,36  Κατά δε τους αυτούς νόµους ο βασιλεύς συστησάµενος πάλιν το συµπόσιον εις ευφροσύνην τραπήναι
παρεκάλει.
Γ Μακ. 5,36  Κατά την γνωστήν πάλιν συνήθειάν του ο βασιλεύς ωργάνωσε νέον συµπόσιον και παρεκίνει τους
συνδαιτυµόνας να επιδοθούν εις ευωχίαν.
Γ Μακ. 5,37  τον δε Έρµωνα προσκαλεσάµενος µετά απειλής είπε· ποσάκις σοι δεί περί τούτων αυτών προστάττειν ,
αθλιώτατε;
Γ Μακ. 5,37   Αφού δε προσεκάλεσε τον Ερµωνα είπε προς αυτόν µε απειλήν· “πόσες φορές πρέπει να σε διατάξω, αθλιώτατε,



δια την εξολόθρευσιν των Ιουδαίων;
Γ Μακ. 5,38  τους ελέφαντας έτι και νύν καθόπλισον εις την αύριον επί τον των Ιουδαίων αφανισµόν.
Γ Μακ. 5,38  Εξαγρίωσε, λοιπόν, και ετοίµασε πάλιν αύριον τους ελέφαντας δια τον εξαφανισµόν των Ιουδαίων”.
Γ Μακ. 5,39  οι δε συνανακείµενοι συγγενείς την άστατον διάνοιαν αυτού θαυµάζοντες, προεφέροντο τάδε·
Γ Μακ. 5,39  Οι παρευρισκόµενοι στο συµπόσιον αυτό συγγενείς και ανώτεροι αυλικοί του βασιλέως , κατάπληκτοι δια την
άστατον αυτού διάνοιαν, του είπαν τα εξής·
Γ Μακ. 5,40  βασιλεύ, µέχρι τίνος ως αλόγους ηµάς διαπειράζεις, προστάσσων ήδη τρίτον αυτούς αφανίσαι και πάλιν επί
των πραγµάτων εκ µεταβολής αναλύων τα σοί δεδογµένα;
Γ Μακ. 5,40  “βασιλεύ, έως πότε θα µας θεωρής ανοήτους και θα µας πειράζης, αφού συ τρίτην τώρα φοράν διέταξες τον
αφανισµόν των Εβραίων, και όταν ήρχετο η ώρα να εκτελεσθή η απόφασίς σου, εσκέπτεσο άλλα πράγµατα και αναιρούσες
την διαταγήν σου;
Γ Μακ. 5,41  ών χάριν η πόλις διά την προσδοκίαν οχλεί και πληθύουσα συστροφαίς, ήδη και κινδυνεύει πολλάκις
διαρπασθήναι.
Γ Μακ. 5,41   Ενεκα τούτου και διότι ο λαός επερίµενε τον αφανισµόν των Ιουδαίων, η πόλις έχει περιέλθει εις αναταραχήν.
Ελαβον δε χώραν πολυάριθµοι συγκεντρώσεις και υπάρχει κίνδυνος να λεηλατηθή η πόλις”.
Γ Μακ. 5,42  όθεν ο κατά πάντα Φάλαρις βασιλεύς εµπληθυνθείς αλογιστίας και τας γινοµένας προς επισκοπήν των
Ιουδαίων εν αυτώ µεταβολάς της ψυχής παρ ουδέν ηγούµενος, ατελέστατον εβεβαίωσεν όρκον, ορισάµενος τούτους µέν
ανυπερθέτως πέµψειν εις άδην εν γόνασι και ποσί θηρίων ηκισµένους,
Γ Μακ. 5,42  Εξ αιτίας αυτών ο Φιλοπάτωρ, ο κατά πάντα όµοιος προς τον τυραννικώτατον Φαλαριν, εκυριεύθη από
µεγάλην απερισκεψίαν και χωρίς να λαµβάνη καθόλου υπ' όψιν, ότι αι µέχρι τούδε µεταβολαί της ψυχής έγιναν εις αυτόν
υπό του Θεού προς χάριν των Εβραίων, ωρκίσθη ένα τροµερόν αλλά και απραγµατοποίητον όρκον, µε το να διατάξη να
στείλουν χωρίς αναβολήν τους Ιουδαίους στον άδην, αφού βασανισθούν και συνθλιβούν από τα γόνατα και τα πόδια των
ελεφάντων.
Γ Μακ. 5,43  επιστρατεύσαντα δε επί την Ιουδαίαν ισόπεδον πυρί και δόρατι θήσεσθαι διά τάχους και τον άβατον αυτών
ηµίν ναόν πυρί πρηνέα εν τάχει των συντελούντων εκεί θυσίας έρηµον εις τον άπαντα χρόνον καταστήσειν .
Γ Μακ. 5,43  Ελεγε δε, ότι θα εκστρατεύση εναντίον της Ιουδαίας, την οποίαν δια πυρός και σιδήρου ταχέως θα ισοπεδώση.
Τον δε άβατον δι' ηµάς ναόν των Ιουδαίων δια πυρός θα κατεδαφίση αµέσως και έτσι θα τον καταστήση εις όλον τον
έπειτα χρόνον έρηµον από τας θυσίας, αι οποίαι προσεφέροντο εκεί.
Γ Μακ. 5,44  τότε περιχαρείς αναλύσαντες οι φίλοι και συγγενείς µετά πίστεως διέτασσον τας δυνάµεις επί τους
ευκαιροτάτους τόπους της πόλεως προς τήρησιν.
Γ Μακ. 5,44  Περιχαρείς δε οι φίλοι και οι συγγενείς του βασιλέως, µε βέβαιον την ελπίδα ότι θα έβλεπαν την εποµένην
εκτελουµένους τους Εβραίους, ανεχώρησαν από εκεί. Εδωσαν διαταγάς εις τας στρατιωτικάς δυνάµεις να καταλάβουν τας
επικαιροτάτας θέσεις της πόλεως δια την φρούρησίν της.
Γ Μακ. 5,45  ο δε ελεφαντάρχης τα θηρία σχεδόν ειπείν εις κατάστηµα µανιώδες αγηοχώς, ευωδεστάτοις πόµασιν οίνου
λελιβανωµένου φοβεραίς κατεσκευασµένα σκευαίς,
Γ Μακ. 5,45  Ο Ερµων, ο ελεφαντάρχης, επότισε τα θηρία αυτά µε οίνον, ο οποίος είχε ανακατευθή µε ευωδέστατον
λιβανωτόν, και είχε φέρει τα ζώα αυτά εις κατάστασιν σχεδόν µανιώδη. Επί πλέον δε τα είχεν εξοπλίσει και µε φοβερά
φονικά όργανα.
Γ Μακ. 5,46  περί την έω, της πόλεως ήδη πλήθεσιν αναριθµήτοις κατά τού ιπποδρόµου καταµεµεστωµένης , εισελθών εις
την αυλήν επί το προκείµενον ώτρυνε τον βασιλέα.
Γ Μακ. 5,46  Κατά την πρωΐαν, όταν τα αναρίθµητα πλήθη είχον καταπληµµυρίσει πλέον ασφυκτικώς τον ιππόδροµον, ο
ελεφαντάρχης εισήλθεν εις την αυλήν του βασιλέως και τον παρώτρυνε δια το προκείµενον έργον του.
Γ Μακ. 5,47  ο δε οργή βαρεία γεµίσας δυσσεβή φρένα παντί τώ βάρει σύν τοίς θηρίοις εξώρµησε, βουλόµενος ατρώτω
καρδία και κόραις οφθαλµών θεάσασθαι την επίπονον και ταλαίπωρον των προσεσηµαµµένων καταστροφήν.
Γ Μακ. 5,47  Ο δε βασιλεύς, ο οποίος είχε γεµίσει την ασεβή ψυχήν του µε αγριώτατον θυµόν, ώρµησε µαζή µε τα θηρία έξω
από την αυλήν. Ηθελε µε ασυγκίνητον την καρδίαν και ορθάνοικτα τα µάτια, να απολαύση το οδυνηρόν θέαµα της
αξιοθρηνήτου καταστροφής των καταδικασθέντων υπ' αυτού Ιουδαίων.
Γ Μακ. 5,48 ως δε των ελεφάντων εξιόντων περί πύλην και της συνεποµένης ενόπλου δυνάµεως της τε τού πλήθους πορείας
κονιορτόν ιδόντες, και βαρυηχή θόρυβον ακούσαντες οι Ιουδαίοι,
Γ Μακ. 5,48  Οταν οι Ιουδαίοι είδαν τους ελέφαντας, που εξήρχοντο, δια να εισέλθουν εις την πύλην του σταδίου, την
ένοπλον στρατιωτικήν δύναµίν που ακολουθούσε, την πορείαν του αµέτρητου πλήθους, τυν κονιορτόν και τον µεγάλον
θόρυβον που εγίνετο, όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι είδον και ήκουσαν αυτά,
Γ Μακ. 5,49  υστάτην βίου ροπήν αυτοίς εκείνην δόξαντες είναι το τέλος της αθλιωτάτης προσδοκίας , εις οίκτον και γόους
τραπέντες κατεφίλουν αλλήλους περιπλεκόµενοι τοίς συγγενέσιν επί τους τραχήλους επιπίπτοντες, γονείς παισί και
µητέρες νεάνισιν, έτεραι δε νεογνά προς µαστούς έχουσαι βρέφη τελευταίον έλκοντα γάλα.
Γ Μακ. 5,49  αντελήφθησαν πλέον ότι έφθασε δι' αυτούς η τελευταία στιγµή του βίου των, η οποία ήτο και το τέρµα της
αθλιεστάτης των αναµονής. Ενηγκαλίζοντο τότε οι συγγενείς και καταφιλούσαν αλλήλους , έπιπτον ο ενας στον τράχηλον
του άλλου, οι πατέρες εις τα παιδιά των και αι µητέρες εις τας θυγατέρας των. Αλλαι δε µητέρες εκρατούσαν στους
µαστούς των τα νήπια, τα οποία ερροφούσαν το τελευταίον γάλα της ζωής των.
Γ Μακ. 5,50  ου µην δε αλλά και τας έµπροσθεν αυτών γεγενηµένας αντιλήψεις εξ ουρανού συνιδόντες, πρηνείς
οµοθυµαδόν ρίψαντες εαυτούς και τα νήπια χωρίσαντες των µαστών,
Γ Μακ. 5,50  Παρ' όλα όµως αυτά οι Ιουδαίοι έχοντες υπ' όψει των τας προηγουµένας βοηθείας του Θεού προς αυτούς,
έπεσαν πρηνείς να προσευχηθούν όλοι µαζή µε µίαν ψυχήν, απεµάκρυναν αι µητέρες τα νήπιά των από τους µαστούς, και
Γ Μακ. 5,51  ανεβόησαν φωνή µεγάλη σφόδρα, τον της απάσης δυνάµεως δυνάστην ικετεύοντες, οικτείραι µετ επιφανείας
αυτούς ήδη προς πύλαις άδου καθεστώτας.
Γ Μακ. 5,51   ανεβόησαν µε φωνήν πάρα πολύ µεγάλην προς τον Κυριον πάσης δυνάµεως, και παρακαλούσαν αυτόν να
τους λυπηθή, δεικνύων και πάλιν την λαµπράν προστατευτικήν δύναµίν του προς αυτούς, οι οποίοι τώρα πλέον



προχωρούσαν εις τας πύλας του άδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Γ Μακ. 6,1  Ελεάζαρος δε τις ανήρ επίσηµος των από της χώρας ιερέων, εν πρεσβείω την ηλικίαν ήδη λελογχώς και πάση τή
κατά τον βίον αρετή κεκοσµηµένος, τους περί αυτόν καταστείλας πρεσβυτέρους επικαλείσθαι τον άγιον Θεόν προσηύξατο
τάδε·
Γ Μακ. 6,1     Ενας δε ανήρ, επίσηµος µεταξύ των ιερέων, των από της Αιγύπτου, Ελεάζαρος ονοµαζόµενος, ο οποίος είχεν
ήδη προχωρήσει εις την γεροντικήν ηλικίαν και ήτο στολισµένος καθ ' όλον του τον βίον µε κάθε αρετήν, συνέστησεν
στους πρεσβυτέρους να σταµατήσουν δεόµενοι προς τον άγιον Θεόν και αυτός προοηυχήθη ως εξής ·
Γ Μακ. 6,2  βασιλεύ µεγαλοκράτωρ, ύψιστε, παντοκράτωρ Θεέ την πάσαν διακυβερνών εν οικτιρµοίς κτίσιν,
Γ Μακ. 6,2    “Βασιλεύ παντοδύναµε, Υψιστε Θεέ παντοκράτωρ, συ που µε το έλεός σου κυβερνάς όλην την δηµιουργίαν,
Γ Μακ. 6,3  έπιδε επί Αβραάµ σπέρµα, επί ηγιασµένου τέκνα Ιακώβ, µερίδος ηγιασµένης σου λαόν εν ξένη γη ξένον αδίκως
απολλύµενον, πάτερ.
Γ Μακ. 6,3     ρίξε σπλαγχνικόν βλέµµα εις ηµάς τους απογόνους του Αβραάµ, εις τα παιδιά του εκλεκτού σου Ιακώβ, εις την
ηγιασµένην υπό σου αυτήν µερίδα του λαού, που ξένος ευρίσκεται εις ξένην γην, και η οποία αποθνήσκει αδίκως, ω πάτερ.
Γ Μακ. 6,4  σύ Φαραώ πληθύνοντα άρµασι, τον πριν Αιγύπτου ταύτης δυνάστην, επαρθέντα ανόµω θράσει και γλώσση
µεγαλορήµονι, σύν τή υπερηφάνω στρατιά ποντοβρόχους απώλεσας, φέγγος επιφάνας ελέους Ισραήλ γένει.
Γ Μακ. 6,4    Συ, τον Φαραώ µε τα πλήθη των πολεµικών αρµάτων του, ο οποίος ήτο πριν βασιλεύς αυτής της Αιγύπτου και
υπερηφανεύθη µε παράνοµον θράσος και µε µεγαλορρήµονα γλώσσαν, τον κατέστρεψες µαζή µε την αλαζονικήν
στρατιάν του, τους έπνιξες εις την θάλασσαν, ενώ εξ αντιθέτου ανέτειλες και εδώρισες φως του ελέους σου στο γένος των
Ισραηλιτών.
Γ Μακ. 6,5  σύ τον αναριθµήτοις δυνάµεσι γαυρωθέντα Σενναχηρείµ, βαρύν Ασσυρίων βασιλέα, δόρατι την πάσαν
υποχείριον ήδη λαβόντα γήν και µετεωρισθέντα επί την αγίαν σου πόλιν, βαρέα λαλούντα κόµπω και θράσει σύ, Δέσποτα,
έθραυσας, έκδηλον δεικνύς έθνεσι πολλοίς το σόν κράτος.
Γ Μακ. 6,5     Συ, τον φοβερόν βασιλέα των Ασσυρίων, τον Σενναχηρείµ, ο οποίος είχεν υπερηφανευθή δια τας αναριθµήτους
του στρατιωτικάς δυνάµεις και είχεν ήδη υποτάξει δια του δόρατός του όλην την γην εις τα χέρια του , επειδή
αλαζονεύθηκε εναντίον της αγίας σου πόλεως, της Ιερουσαλήµ, εκστοµίζων λόγους ασεβείς κατ' αυτής µε θράσος και
αλαζονείαν, συ, Δέσποτα, συνέτριψες και αυτόν δείξας έτσι ολοφάνερον την δύναµίν σου εις πολλά έθνη .
Γ Μακ. 6,6  σύ τους κατά την Βαβυλωνίαν τρεις εταίρους, πυρί την ψυχήν αυθαιρέτως δεδωκότας εις το µη λατρεύσαι τοίς
κενοίς, διάπυρον δροσίσας κάµινον ερύσω µέχρι τριχός απηµάντους, φλόγα πάσιν επιπέµψας τοίς υπεναντίοις.
Γ Μακ. 6,6    Συ, δια τους τρεις φίλους παίδας, που ευρίσκοντο εις την Βαβυλωνίαν, οι οποίοι εκουσίως παρέδωσαν την ζωήν
των στο πυρ, δια να µη λατρεύσουν τα µάταια είδωλα, εδρόσισες την κατακαιοµένην κάµινον και τους απήλλαξες και τους
διεφύλαξες αβλαβείς µέχρι και της τριχός της κεφαλής των, απέστειλες δε την φλόγα σου εναντίον όλων εκείνων, που ήσαν
εχθροί των και ευρίσκοντο πλησίον της καµίνου.
Γ Μακ. 6,7  σύ τον διαβολαίς φθόνου λέουσι κατά γής ριφέντα θηρσί βοράν Δανιήλ εις φώς ανήγαγες ασινή ,
Γ Μακ. 6,7     Συ έσωσες και έβγαλες αβλαβή στο φως της ηµέρας τον Δανιήλ, ο οποίος εξ αιτίας συκοφαντιών από φθόνον
προερχοµένων, ερρίφθη στους λέοντας εντός σκοτεινού λάκκου, δια να χρησιµεύση ως τροφή αυτών.
Γ Μακ. 6,8  τον τε βυθοτρεφούς εν γαστρί κήτους Ιωνάν τηκόµενον αφειδώς απήµαντον πάσιν οικείοις ανέδειξας , πάτερ.
Γ Μακ. 6,8    Συ, Πατερ, τον Ιωνάν, ο οποίος ερρίφθη εις την κοιλίαν του στους βυθούς των θαλασσών ζώντος και
τρεφοµένου κήτους, ενώ είχε καταβροχθισθή χωρίς οίκτον, τον ανέσυρες αβλαβή προς χάριν όλων των οικείων του.
Γ Μακ. 6,9  και νύν µίσυβρι, πολυέλεε, των όλων σκεπαστά, το τάχος επιφάνηθι τοίς από Ισραήλ γένους, υπό δε
εβδελυγµένων ανόµων εθνών υβριζοµένοις.
Γ Μακ. 6,9    Και τώρα συ, Κυριε, ο οποίος µισείς την υπερηφάνειαν, πολυέλεε, προστάτα όλων, ταχέως κάµε την εµφάνισίν
σου στους ανθρώπους, οι οποίοι κατάγονται από το γένος του Ισραήλ και οι οποίοι από βδελυρούς και ανόµους
ειδωλολάτρας υβρίζονται.
Γ Μακ. 6,10  ει δε ασεβείαις κατά την αποικίαν ο βίος ηµών ενέσχηται, ρυσάµενος ηµάς από εχθρών χειρός, ως προαιρή,
Δέσποτα, απόλεσον ηµάς µόρω.
Γ Μακ. 6,10   Εάν όµως ο βίος µας κατά το διάστηµα της αποµακρύνσεώς µας από την Ιερουσαλήµ είναι πλήρης ασεβειών,
απάλλαξέ µας από τας χείρας των εχθρών µας και συ, Δέσποτα, θανάτωσέ µας όπως προτιµάς.
Γ Μακ. 6,11  µη τοίς µαταίοις οι µαταιόφρονες ευλογησάτωσαν επί τή των ηγαπηµένων σου απωλεία λέγοντες· ουδέ ο Θεός
αυτών ερύσατο αυτούς.
Γ Μακ. 6,11   Και τούτο, δια να µη δοξολογήσουν οι µαταιόφρονες αυτοί ειδωλολάτραι τα είδωλά των, εις τα οποία θα
θελήσουν να αποδώσουν την καταστροφήν των ηγαπηµένων από σε ανθρώπων. Δια να µη λέγουν, ότι ούτε ο Θεός των δεν
τους εγλύτωσε.
Γ Μακ. 6,12  σύ δε ο πάσαν αλκήν και δυναστείαν έχων άπασαν, αιώνιε, νύν έπιδε· ελέησον ηµάς τους καθ ύβριν ανόµων
αλόγιστον εκ τού ζήν µεθιστανοµένους εν επιβούλων τρόπω.
Γ Μακ. 6,12   Συ, αιώνιε Θεέ, που έχεις πάσαν δύναµιν και πάσαν ισχύν ρίψε τώρα το βλέµµα σου εις ηµάς. Ελέησε ηµάς, οι
οποίοι πρόκειται να θανατωθώµεν, όπως θανατώνονται οι κακούργοι, από ανθρώπους, που είναι υπερήφανοι, παράνοµοι
και απερίσκεπτοι.
Γ Μακ. 6,13  πτηξάτω δε έθνη σήν δύναµιν ανίκητον σήµερον, έντιµε, δύναµιν έχων επί σωτηρία Ιακώβ γένους.
Γ Μακ. 6,13   Ας τροµάξουν, και κατατροµαγµένα ας συµµαζευθούν σήµερον τα έθνη ενώπιον της ακατανίκητου δυνάµεώς
σου, έντιµε Κυριε, Συ ο οποίος έχεις ακατανίκητον την δύναµιν, δια να σώσης το γένος του Ιακώβ .
Γ Μακ. 6,14  ικετεύει σε το πάν πλήθος των νηπίων και οι τούτων γονείς µετά δακρύων.
Γ Μακ. 6,14   Σε ικετεύει όλον τούτο το πλήθος των νηπίων και οι γονείς αυτών µετά δακρύων.
Γ Μακ. 6,15  δειχθήτω πάσιν έθνεσιν, ότι µεθ ηµών εί, Κύριε, και ουκ απέστρεψας το πρόσωπόν σου αφ ηµών, αλλά καθώς
είπας ότι ουδ εν τή γη των εχθρών αυτών όντων υπερείδες αυτούς, ούτως επιτέλεσον, Κύριε.
Γ Μακ. 6,15   Ας φανή, Κυριε, εις όλα τα έθνη, ότι είσαι µαζή µας και δεν απέστρεψες το πρόσωπόν σου από ηµάς, αλλά,



όπως άλλοτε υπεσχέθης ότι δεν θα µας παραβλέψης, όταν ευρισκώµεθα εις την χώραν των εχθρών µας, πράξε τούτο και
τώρα, Κυριε”.
Γ Μακ. 6,16  Τού δε Ελεαζάρου λήγοντος άρτι της προσευχής, ο βασιλεύς σύν τοίς θηρίοις και παντί τώ της δυνάµεως
φρυάγµατι κατά τον ιππόδροµον παρήγε.
Γ Μακ. 6,16   Αµέσως, µόλις ετελείωσε την προσευχήν του ο Ελεάζαρος, εισώρµησεν ο βασιλεύς µαζή µε τα θηρία και µε
όλον τον φρυαττόµενον στρατόν του στο ιπποδρόµιον.
Γ Μακ. 6,17  και θεωρήσαντες οι Ιουδαίοι µέγα εις ουρανόν ανέκραξαν, ώστε και τους παρακειµένους αυλώνας
συνηχήσαντας ακατάσχετον οιµωγήν ποιήσαι παντί τώ στρατοπέδω.
Γ Μακ. 6,17   Οι Ιουδαίοι, όταν είδαν αυτά, ανέκραξαν µε µεγάλην φωνήν προς τον Θεόν, ώστε αντήχησαν αι πλησίον
κοιλάδες και ηκούσθη εις όλον το στρατόπεδον του Πτολεµαίου ασυγκράτητος θρήνος,
Γ Μακ. 6,18  τότε ο µεγαλόδοξος παντοκράτωρ και αληθινός Θεός, επιφάνας το άγιον αυτού πρόσωπον, ηνέωξε τας
ουρανίους πύλας, εξ ών δεδοξασµένοι δύο φοβεροειδείς άγγελοι κατέβησαν φανεροί πάσι, πλήν τοίς Ιουδαίοις,
Γ Μακ. 6,18   τότε ο άπειρος κατά την δόξαν, και παντοδύναµος και αληθινός Θεός, κατέστησεν ολοφάνερον την αγίαν
αυτού δύναµιν, διότι ήνοιξε τας πύλας του ουρανού και κατέβησαν από αυτούς δύο ολόλαµπροι, αλλά και φοβεροί κατά
την µορφήν, άγγελοι, τους οποίους έβλεπον όλοι οι άλλοι πλην των Ιουδαίων.
Γ Μακ. 6,19  και αντέστησαν και την δύναµιν των υπεναντίων επλήρωσαν ταραχής και δειλίας και ακινήτοις έδησαν
πέδαις.
Γ Μακ. 6,19   Αυτοί αντεστάθησαν εις την επιδροµήν των θηρίων και εγέµισαν από φόβον και ταραχήν την στρατιωτικήν
δύναµιν των εχθρών και σαν µε σιδερένια δεσµά τους έδεσαν και τους έκαµαν ακινήτους.
Γ Μακ. 6,20  και υπόφρικον και το τού βασιλέως σώµα εγενήθη και λήθη το θράσος αυτού το βαρύθυµον έλαβε.
Γ Μακ. 6,20  Και αυτού του βασιλέως το σώµα, εκυριεύθη από φρίκην, ώστε αυτός ελησµόνησε τον άγριον του θυµόν.
Γ Μακ. 6,21  και απέστρεψαν τα θηρία επί τας συνεποµένας ενόπλους δυνάµεις και κατεπάτουν αυτάς και ωλόθρευον .
Γ Μακ. 6,21   Τοτε τα θηρία εστράφησαν εναντίον των στρατιωτών, που τα ακολουθούσαν, τους καταπατούσαν και τους
εξωλόθρευαν.
Γ Μακ. 6,22  και µετεστράφη τού βασιλέως η οργή εις οίκτον και δάκρυα υπέρ των έµπροσθεν αυτώ µεµηχανευµένων.
Γ Μακ. 6,22  Αµέσως η οργή του βασιλέως µετεστράφη εις θρήνους και δάκρυα, διότι αυτός προηγουµένως είχε µηχανευθή
και αποφασίσει την µε αυτόν τον τρόπον καταστροφήν των Εβραίων.
Γ Μακ. 6,23  ακούσας γάρ της κραυγής και συνιδών πρηνείς άπαντας εις την απώλειαν, δακρύσας µετά οργής τοίς φίλοις
διηπειλείτο λέγων·
Γ Μακ. 6,23  Διότι, όταν ο βασιλεύς ήκουσε την κραυγήν και είδεν ότι όλοι ευρίσκονται κατά γης παράλυτοι προς
καταστροφήν, εδάκρυσε και απηύθυνε βαρείας απειλάς εναντίον των φίλων του λέγων·
Γ Μακ. 6,24 παραβασιλεύετε και τυράννους υπερβεβήκατε ωµότητι και εµέ αυτόν τον υµών ευεργέτην επιχειρείτε της αρχής
ήδη και τού πνεύµατος µεθιστάν, λάθρα µηχανώµενοι τα µη συµυφεροντα τή βασιλεία.
Γ Μακ. 6,24  “σεις έχετε κάµει ιδικήν σας παραβασιλείαν και εξεπεράσατε κατά την σκληρότητα τους τυράννους. Διότι εµέ,
τον ευεργέτην σας, επιχειρείτε να µε αποξενώσετε από την εξουσίαν και να µου αφαιρέσετε την ζωήν µου και συνωµοτείτε
κρυφίως εναντίον των συµφερόντων της βασιλείας µου.
Γ Μακ. 6,25  τις τους κρατήσαντας ηµών εν πίστει τα της χώρας οχυρώµατα, της οικίας αποστήσας έκαστον αλόγως
ήθροισεν ενθάδε;
Γ Μακ. 6,25  Ποιός χωρίς κανένα λόγον και αφορµήν συνεκέντρωσεν εδώ αυτούς τους Ιουδαίους και τους απεµάκρυνεν από
τα σπίτια των, αυτούς οι οποίοι δια την µεγάλην των προς ηµάς πίστιν ηγωνίσθησαν και εκράτησαν αδούλωτα τα
οχυρώµατα της χώρας µας;
Γ Μακ. 6,26  τις τους εξ αρχής ευνοία προς ηµάς κατά πάντα διαφέροντας πάντων εθνών και τους χειρίστους πλεονάκις
ανθρώπων επιδεδεγµένους κινδύνους, ούτως αθέσµοις περιέβαλεν αικίαις; ,1
Γ Μακ. 6,26  Ποιός µε τέτοια παράνοµα βασανιστήρια εταλαιπώρησεν αυτούς τους Ιουδαίους , οι οποίοι απ' αρχής διέκειντο
ευµενώς προς ηµάς και ενδιεφέροντο δια τα ιδικά µας πράγµατα περισσότερον από όλα τα άλλα έθνη και οι οποίοι προς
χάριν ηµών είχαν εκτεθή και στους χειροτέρους, πολλές φορές, κινδύνους;
Γ Μακ. 6,27  λύσατε, εκλύσατε άδικα δεσµά· εις τα ίδια µετ ειρήνης εξαποστείλατε, τα προπεπραγµένα παραιτησάµενοι.
Γ Μακ. 6,27  Λυσατε, λύσατε τελείως τα άδικα δεσµά και αποστείλατέ τους µε ειρήνην εις την πατρίδα των,
αποκηρύσσοντες όσα εναντίον των είχατε πράξει προηγουµένως.
Γ Μακ. 6,28  απολύσατε τους υιούς τού παντοκράτορος επουρανίου Θεού ζώντος, ός αφ ηµετέρων µέχρι τού νύν προγόνων
απαραπόδιστον µετά δόξης ευστάθειαν παρέχει τοίς ηµετέροις πράγµασιν.
Γ Μακ. 6,28  Ελευθερώσατε τους υιούς του παντοκράτορος και επουρανίου και ζώντος Θεού, ο οποίος από τους προγόνους
µας µέχρι της σηµερινής ηµέρας δίδει εις τα ιδικά µας πράγµατα ανεµπόδιστον µετά δόξης σταθερότητα”.
Γ Μακ. 6,29  ο µέν ούν ταύτα έλεξεν· οι δε εν αµερεί χρόνω λυθέντες τον άγιον σωτήρα Θεόν αυτών ευλόγουν , άρτι τον
θάνατον εκπεφευγότες.
Γ Μακ. 6,29  Ο µέν, λοιπόν, βασιλεύς αυτά είπε· οι δε Ιουδαίοι αµέσως, χωρίς καµµίαν χρονοτριβήν ελύθησαν από τα δεσµά
των, εδοξολογούσαν τον άγιον σωτήρα των, τον Θεόν, διότι διέφυγον τον προ ολίγου φοβερόν θάνατον.
Γ Μακ. 6,30  Είτα ο βασιλεύς εις την πόλιν απαλλαγείς, τον επί των προσόδων προσκαλεσάµενος, εκέλευσεν οίνους τε και τα
λοιπά προς ευωχίαν επιτήδεια τοίς Ιουδαίοις χορηγείν επί ηµέρας επτά, κρίνας αυτούς εν ώ τόπω έδοξαν τον όλεθρον
αναλαµβάνειν, εν τούτω εν ευφροσύνη πάση σωτήρια άγειν.
Γ Μακ. 6,30  Επειτα ο βασιλεύς, όταν επανήλθεν εις την πόλιν, προσεκάλεσε τον εισπράκτορα των προσόδων του και του
έδωσεν εντολήν να χορηγήση στους Ιουδαίους επτά ηµέρας οίνον και όσα άλλα εχρειάζοντο δια συµπόσια ευωχίας· κρίνας
ότι έπρεπεν οι Ιουδαίοι στον τόπον εκείνον, όπου επίστευσαν ότι θα έβρισκαν τον όλεθρόν των, εις αυτόν να εορτάσουν µε
κάθε ευφροσύνην και χαράν την σωτηρίαν των.
Γ Μακ. 6,31  τότε οι πριν επονείδιστοι και πλησίον τού άδου, µάλλον δ επ αυτώ βεβηκότες, αντί πικρού και δυσαιάκτου
µόρου, κώθωνα σωτήριον συστησάµενοι, τον εις πτώσιν αυτοίς και τάφον ητοιµασµένον τόπον κλισίαις κατεµέρισαν
πλήρεις χαρµονής.



Γ Μακ. 6,31   Και τότε οι µέχρι προ ολίγου σκληρώς εµπαιζόµενοι και βασανιζόµενοι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν ευρεθή
πλησίον του άδου, µάλλον δε και είχαν εισέλθει στον άδην, αντί του πικρού και αξιοθρηνήτου θανάτου, οργάνωσαν
συµπόσιον σωτηρίας, ώστε ο τόπος εκείνος, που είχε προορισθή ως τόπος σφαγής των και θανάτου, έγινε τόπος χαράς,
καταµερισµένος εις τµήµατα, όπου καθ' οµάδας εκάθηντο οι Ιουδαίοι και εώρταζαν το συµπόσιον της χαράς.
Γ Μακ. 6,32  καταλήξαντες δε θρήνου πανόδυρτον µέλος ανέλαβον ωδήν πάτριον, τον σωτήρα και τερατοποιόν αινούντες
Θεόν· οιµωγήν τε πάσαν και κωκυτόν απωσάµενοι χορούς συνίσταντο ευφροσύνης ειρηνικής σηµείον.
Γ Μακ. 6,32  Αφού δε έπαυσαν πλέον τα πλήρη οδυρµών πένθιµα άσµατά των, ήρχισαν να ψάλλουν τους πατροπαραδότους
ύµνους, δοξολογούντες τον θαυµατουργόν και σωτήρα των Θεόν. Αφού δε απέβαλον πλέον κάθε στεναγµόν και θρήνον,
έστησαν χορούς χαράς εις έκφρασιν της ειρηνικής και χαρουµένης ζωής των.
Γ Μακ. 6,33  ωσαύτως δε και ο βασιλεύς περί τούτων συµπόσιον βαρύ συναγαγών, αδιαλείπτως εις ουρανόν ανθωµολογείτο
µεγαλοπρεπώς επί τή παραδόξω γενηθείση αυτώ σωτηρία.
Γ Μακ. 6,33  Επίσης και ο βασιλεύς δια τα αυτά γεγονότα ωργάνωσε πλούσιον συµπόσιον, αδιαλείπτως δε και
µεγαλοπρεπώς εδόξαζε τον Θεόν δια την σωτηρίαν του, η οποία κατά τόσον θαυµαστόν και παράδοξον τρόπον έγινε δι '
αυτόν.
Γ Μακ. 6,34  οί τε πριν εις όλεθρον και οιωνοβρώτους αυτούς έσεσθαι τιθέµενοι, µετά χαράς απογραψάµενοι κατεστέναξαν,
αισχύνην εφ εαυτοίς περιβαλλόµενοι και την πυρίπνουν τόλµαν ακλεώς εσβεσµένοι.
Γ Μακ. 6,34  Οι δε εχθροί των Ιουδαίων, οι οποίοι ολίγον προηγουµένως είχαν ακλόνητον την πεποίθησιν ότι οι Ιουδαίοι θα
εξολοθρευθούν και θα γίνουν βορά των σαρκοφάγων πτηνών του ουρανού, και οι οποίοι µε χαράν τους κατέγραφαν, τώρα
ανεστέναζαν, διότι είχαν κατεντροπιασθή. Η δε πύρινη των θρασύτης εναντίον των Ιουδαίων είχε σβήσει τόσον αδόξως.
Γ Μακ. 6,35  οί τε Ιουδαίοι, καθώς προειρήκαµεν, συστησάµενοι τον προειρηµένον χορόν, µετ ευωχίας εν εξοµολογήσεσιν
ιλαραίς και ψαλµοίς διήγον,
Γ Μακ. 6,35  Οι Ιουδαίοι, όπως προηγουµένως ανεφέραµεν, έστησαν χορούς, µετείχαν εις χαρµόσυνα συµπόσια και
εδόξαζον µε ύµνους ευχαριστίας τον Κυριον.
Γ Μακ. 6,36  και κοινόν ορισάµενοι περί τούτων θεσµόν επί πάσαν την παροικίαν αυτών εις γενεάς, τας προειρηµένας
ηµέρας άγειν έστησαν ευφροσύνους, ου πότου χάριν και λιχνείας, σωτηρίας δε της διά Θεόν γενοµένης αυτοίς.
Γ Μακ. 6,36  Ελαβον δε οµόφωνον απόφασιν και ώρισαν, όπως εις όλην την παροικίαν των και εις όλας τας επερχοµένας
γενεάς εορτάζωνται µε ευφροσύνην αι προµνηµονευθείσαι ηµέραι της σωτηρίας των, όχι δια να πίνουν και τρώγουν
καλοµαγειρευµένα φαγητά, αλλά δια την σωτηρίαν των, η οποία εδόθη εις αυτούς από τον Θεόν.
Γ Μακ. 6,37  ενέτυχον δε τώ βασιλεί την απόλυσιν αυτών εις τα ίδια αιτούµενοι.
Γ Μακ. 6,37  Παρεκάλεσαν δε τον βασιλέα να τους αφήση να επανέλθουν εις τα σπίτια των.
Γ Μακ. 6,38  απογράφονται δε αυτούς από πέµπτης και εικάδος τού Παχών έως της τετάρτης τού Επιφί , επί ηµέρας
τεσσαράκοντα, συνίστανται δε αυτών την απώλειαν από πέµπτης τού Επιφί έως εβδόµης, ηµέραις τρισίν,
Γ Μακ. 6,38  Η δια το έργον της εξοντώσεώς των απογραφή των Ιουδαίων υπό των εθνικών έγινεν από της εικοστής
πέµπτης του µηνός Παχών µέχρι της τετάρτης του µηνός Επιφί, επί τεσσαράκοντα ηµέρας. Αι δε εναντίον αυτών εν
Αλεξανδρεία ταλαιπωρίαι και βασανισµοί διήρκεσαν από της πέµπτης του µηνός Επιφί µέχρι και της εβδόµης του ιδίου
µηνός, δηλαδή τρεις ηµέρας.
Γ Μακ. 6,39  εν αίς και µεγαλοδόξως επιφάνας το έλεος αυτού ο των όλων δυνάστης απταίστους αυτούς ερύσατο
οµοθυµαδόν.
Γ Μακ. 6,39  Επειτα από τας ηµέρας αυτάς, ο Θεός ο παντοκράτωρ έδειξε κατά ένα µεγαλόδοξον τρόπον το έλεός του και
εγλύτωσεν αυτούς από τους διωγµούς σώους και αβλαβείς.
Γ Μακ. 6,40  ευωχούντο δε πάνθ υπό τού βασιλέως χορηγούµενοι µέχρι της τεσσαρεσκαιδεκάτης, εν ή και την εντυχίαν
εποιήσαντο περί της απολύσεως αυτών.
Γ Μακ. 6,40  Με τας χορηγηθείσας δε από τον βασιλέα τροφάς οι Ιουδαίοι ευωχούντο εις συµπόσια από της ογδόης έως της
δεκάτης τετάρτης του Επιφί, κατά την οποίαν παρεκάλεσαν τον βασιλέα να τους αφήση ελευθέρους.
Γ Μακ. 6,41  συναινέσας τε αυτοίς ο βασιλεύς έγραψεν αυτοίς την υπογεγραµµένην επιστολήν προς τους κατά πόλιν
στρατηγούς µεγαλοψύχως την εκτενίαν έχουσαν.
Γ Μακ. 6,41   Εκείνος απεδέχθη την αίτησίν των και έγραψε προς τους ανά τας διαφόρους πόλεις στρατηγούς , κατά τρύπον
έντονον, τας καλυτέρας συστάσεις δια τους Ιουδαίους, την κατωτέρω επιστολήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Γ Μακ. 7,1  «Βασιλεύς Πτολεµαίος ο Φιλοπάτωρ τοίς κατ Αίγυπτον στρατηγοίς και πάσι τοίς τεταγµένοις επί πραγµάτων
χαίρειν και ερώσθαι·
Γ Μακ. 7,1     Ο βασιλεύς Πτολεµαίος ο Φιλοπάτωρ, εύχοµαι χαράν και υγείαν στους ανά την Αίγυπτον στρατηγούς και εις
όλους τους υπαλλήλους τους διορισµένους δια τας υποθέσστου βασιλείου.
Γ Μακ. 7,2  ερώµεθα δε και αυτοί και τα τέκνα ηµών, κατευθύναντος ηµίν τού µεγάλου Θεού τα πράγµατα καθώς
προαιρούµεθα.
Γ Μακ. 7,2     Και ηµείς οι ίδιοι υγιαίνοµεν, όπως και τα τέκνα µας, διότι ο µεγάλος Θεός διηύθυνε τα πράγµατά µας, όπως
και ηµείς οι ίδιοι, ηθέλοµεν.
Γ Μακ. 7,3  των φίλων τινές, κακοηθεία πυκνότερον ηµίν παρακείµενοι, συνέπεισαν ηµάς εις το τους υπό την βασιλείαν
Ιουδαίους συναθροίσαντας σύστηµα κολάσασθαι ξενιζούσαις αποστατών τιµωρίαις,
Γ Μακ. 7,3     Μερικοί από τους φίλους µας από κακάς συχνότερα διαθέσεις εναντίον ηµών παρακινούµενοι µας έπεισαν, να
συγκεντρώσωµεν εις µίαν οµάδα τους Ιουδαίους, που ευρίσκοντο στο βασίλειόν µου, και να τους τιµωρήσωµεν µε τροµεράς
και ασυνήθεις βασάνους, όπως τιµωρούνται οι επαναστάται.
Γ Μακ. 7,4  προσφερόµενοι µήποτε ευσταθήσειν τα πράγµατα ηµών, δι ήν έχουσιν ούτοι προς πάντα τα έθνη δυσµένειαν,
µέχρις αν συντελεσθή τούτο.
Γ Μακ. 7,4     Υπέβαλαν δε εις ηµάς αυτά, ισχυριζόµενοι ότι ποτέ τα πράγµατά µας δεν θα προοδεύσουν εξ αιτίας του
µίσους, που τρέφουν οι Εβραίοι εναντίον όλων των εθνών. Ελπίς και βεβαιότης προόδου υπάρχει, όταν σταµατήση αυτή η



κατάστασις.
Γ Μακ. 7,5  οί και δεσµίους καταγαγόντες αυτούς µετά σκυλµών ως ανδράποδα, µάλλον δε ως επιβούλους, άνευ πάσης
ανακρίσεως και εξετάσεως επεχείρησαν ανελείν, νόµου Σκυθών αγριωτέραν εµπεπορπηµένοι ωµότητα.
Γ Μακ. 7,5     Αυτοί, λοιπόν, σιδηροδεσµίους τους ωδήγησαν εις την παραλίαν µε πολλάς βασάνους, ως εάν επρόκειτο δι'
ανδράποδα, µάλλον δε δια κακούργους. Και ταύτα χωρίς καµµίαν προηγουµένως ανάκρισιν και εξέτασιν. Απεφάσισαν δε
να τους εξολοθρεύσουν εµποτισµένοι από τέτοιαν ωµότητα, η οποία είναι αγριωτέρα και από αυτούς ακόµη τους σκληρούς
νόµους των Σκυθών.
Γ Μακ. 7,6  ηµείς δε επί τούτοις σκληρότερον διαπειλησάµενοι, καθ ήν έχοµεν προς άπαντας ανθρώπους επιείκειαν, µόγις
το ζήν αυτοίς χαρισάµενοι και τον επουράνιον Θεόν εγνωκότες ασφαλώς υπερησπικότα των Ιουδαίων, ως πατέρα υπέρ
υιών διαπαντός υπερµαχούντα,
Γ Μακ. 7,6     Ηµείς δι' όλα αυτά τους ηπειλήσαµεν κατά τον σκληρότερον τρόπον και επειδή εφαρµόζοµεν την επιείκειαν ,
που δεικνύοµεν προς όλους τους ανθρώπους, εχαρίσαµεν εις αυτούς µόλις την ζωήν, όταν είδοµεν οφθαλµοφανώς, ότι ο
επουράνιος Θεός υπερασπίζει τους Ιουδαίους µε κάθε ασφάλειαν και ωσάν πατέρας υπερµαχεί υπέρ των υιών του πάντοτε.
Γ Μακ. 7,7  την τε τού φίλου ήν έχουσι προς ηµάς βεβαίαν και τους προγόνους ηµών εύνοιαν αναλογισάµενοι, δικαίως
απολελύκαµεν πάσης καθ οντινούν αιτίας τρόπον
Γ Μακ. 7,7     Τους απηλλάξαµεν δε από κάθε κατηγορίαν υθενδήποτε προερχοµένην και τους αφήσαµεν ελευθέρους, διότι
ελάβοµεν υπ' όψιν και την σταθεράν φιλίαν, που έχουν οι Ιουδαίοι προς ηµάς, και την εύνοιαν, την οποίαν οι πρόγονοί µας
είχαν δείξει προς αυτούς.
Γ Μακ. 7,8  και προστετάχαµεν εκάστω πάντας εις τα ίδια επιστρέφειν, εν παντί τόπω µηθενός αυτούς το σύνολον
καταβλάπτοντος, µήτε ονειδίζειν περί των γεγενηµένων παρά λόγον.
Γ Μακ. 7,8     Διατάσσοµεν, λοιπόν, τον καθένα από σας, να συνεργήσετε δια την επιστροφήν όλων αυτών εις την πατρίδα
των, χωρίς κανείς από όλους σας εις κάθε τόπον ουδέ επ' ελάχιστον να τους βλάψη η να τους χλευάση, δια τα παράλογα
γεγονότα, τα οποία έλαβον χώραν εναντίον των.
Γ Μακ. 7,9  γινώσκετε γάρ ότι κατά τούτων, εάν τι κακοτεχνήσωµεν πονηρόν ή επιλυπήσωµεν αυτούς το σύνολον, ουκ
άνθρωπον, αλλά τον πάσης δεσπόζοντα δυνάµεως Θεόν ύψιστον αντικείµενον ηµίν επ εκδικήσει των πραγµάτων κατά
πάν αφεύκτως διά παντός έξοµεν. έρωσθε».
Γ Μακ. 7,9     Μαθετε, ότι, εάν διαπράξωµεν κάτι κακόν εναντίον των η γενικώς τους λυπήσωµεν, δεν θα λυπήσωµεν
άνθρωπον αλλά τον ύψιστον Θεόν, ο οποίος κυριαρχεί επί όλων των δυνάµεων του κόσµου και θα τον έχωµεν ισοβίως και
αναποφεύκτως εκδικητήν και τιµωρόν δια τας παρανόµους πράξεις µας. Υγιαίνετε”.
Γ Μακ. 7,10  Λαβόντες δε την επιστολήν ταύτην ουκ εσπούδασαν ευθέως γενέσθαι περί την άφοδον, αλλά τον βασιλέα
προσηξίωσαν τους εκ τού γένους των Ιουδαίων τον άγιον Θεόν αυθαιρέτως παραβεβηκότας και τού Θεού τον νόµον τυχείν
δι αυτών της οφειλοµένης κολάσεως,
Γ Μακ. 7,10   Οι Ιουδαίοι, όταν έλαβαν αυτήν την επιστολήν, δεν εβιάσθησαν να αναχωρήσουν αµέσως, αλλά παρεκάλεσαν
τον βασιλέα, όπως στους Ιουδαίους εκείνους, οι οποίοι ελευθέρως και χωρίς εξαναγκασµόν απεµακρύνθησαν από τον
άγιον Θεόν και κατεπάτησαν τον θείον νόµον, επιβληθή η οφειλοµένη τιµωρία.
Γ Μακ. 7,11  προφερόµενοι τους γαστρός ένεκεν τα θεία παραβεβηκότας προστάγµατα µηδέποτε ευνοήσειν µηδέ τοίς τού
βασιλέως πράγµασιν.
Γ Μακ. 7,11    Ελεγαν δε και τούτο, ότι όσοι δια λόγους κοιλιοδουλείας παραβαίνουν τα θεία προστάγµατα, ποτέ δεν θα
έχουν καλήν διαγωγήν απέναντι και των πραγµάτων του βασιλέως.
Γ Μακ. 7,12  ο δε ταληθές αυτούς λέγειν παραδεξάµενος και συναινέσας έδωκεν αυτοίς άδειαν πάντων, όπως τους
παραβεβηκότας τού Θεού τον νόµον εξολοθρεύσωσι κατά πάντα τον υπό την βασιλείαν αυτού τόπον µετά παρησίας άνευ
πάσης βασιλικής εξουσίας και επισκέψεως.
Γ Μακ. 7,12   Ο βασιλεύς παρεδέχθη, ότι αυτοί όντως λέγουν την αλήθειαν, συγκατετέθη και έδωσεν εις αυτούς την άδειαν,
να εξολοθρεύσουν εις οιονδήποτε µέρος του βασιλείου του εκείνους, οι οποίοι είχαν παραβή τον νόµον του Θεού. Να
επιβάλουν την τιµωρίαν αυτήν µετά θάρρους, χωρίς και να περιµένουν ειδικήν βασιλικήν διαταγήν, η έστω και απλήν
γνώσιν εκ µέρους του βασιλέως.
Γ Μακ. 7,13  τότε κατευφηµήσαντες αυτόν, ως πρέπον ήν, οι τούτων ιερείς και πάν το πλήθος επιφωνήσαντες το αλληλούϊα,
µετά χαράς ανέλυσαν.
Γ Μακ. 7,13   Τοτε οι Ιουδαίοι επευφήµησαν τον βασιλέα, όπως άλλωστε ήτο και πρέπον, οι εξ αυτών ιερείς και όλον το
πλήθος ανεφώνησαν το “αλληλούϊα” και ανεχώρησαν κατόπιν µετά χαράς.
Γ Μακ. 7,14  τότε τον εµπεσόντα των µεµιασµένων οµοεθνή κατά την οδόν εκολάζοντο και µετά παραδειγµατισµών
ανήρουν.
Γ Μακ. 7,14   Επειτα οποιονδήποτε οµοεθνή των συναντούσαν στον δρόµον των, ο οποίος, καθ' ο εξωµότης, ήτο
µολυσµένος, τον ετιµωρούσαν, τον διεπόµπευαν και τον εφόνευαν.
Γ Μακ. 7,15  εκείνη δε τή ηµέρα ανείλον υπέρ τους τριακοσίους άνδρας και ήγαγον ευφροσύνην µετά χαράς τους βεβήλους
χειρωσάµενοι.
Γ Μακ. 7,15   Κατά την ηµέραν δε εκείνην εφόνευσαν περισσοτέρους από τριακοσίους εξωµότας άνδρας και εώρτασαν µε
µεγάλην χαράν, διότι έδωσαν την πρέπουσαν τιµωρίαν στους βεβήλους αυτούς .
Γ Μακ. 7,16  αυτοί δε οι µέχρι θανάτου τον Θεόν εσχηκότες, παντελή σωτηρίας απόλαυσιν ειληφότες, ανέζευξαν εκ της
πόλεως παντοίοις ευωδεστάτοις άνθεσι κατεστεµµένοι µετ ευφροσύνης και βοής, εν αίνοις και παµµελέσιν ύµνοις
ευχαριστούντες τώ Θεώ των πατέρων αυτών αιωνίω σωτήρι τού Ισραήλ.
Γ Μακ. 7,16   Αυτοί δε, που µέχρι θανάτου είχαν µείνει πιστοί στον Θεόν και οι οποίοι απήλαυσαν την πλήρη σωτηρίαν των,
ανεχώρησαν από την πόλιν καταστεφανωµένοι µε διάφορα ευωδέστατα άνθη· υµνούσαν τον Θεόν µε χαράν και µε
κραυγάς χαράς και ευχαριστούσαν µε µελωδικώτατα άσµατα τον Θεόν των πατέρων των, τον αιώνιον σωτήρα του
ισραηλιτικού λαού.
Γ Μακ. 7,17  Παραγενηθέντες δε εις Πτολεµαΐδα την ονοµαζοµένην διά την τού τόπου ιδιότητα ροδοφόρον, εν ή
προσέµεινεν αυτούς ο στόλος κατά κοινήν αυτών βουλήν ηµέρας επτά,



Γ Μακ. 7,17   Δια των πλοίων ήλθον εις την Πτολεµαΐδα, η οποία ωνοµάζετο ροδοφόρος, ως εκ της ιδιότητος του τόπου να
ευδοκιµούν εκεί τα ρόδα. Ο στόλος τους επερίµενε σύµφωνα µε κοινήν των απόφασιν επί επτά ηµέρας.
Γ Μακ. 7,18  εκεί εποίησαν πότον σωτήριον, τού βασιλέως χορηγήσαντος αυτοίς ευψύχως τα προς την άφιξιν πάντα εκάστω
έως εις την ιδίαν οικίαν.
Γ Μακ. 7,18   Εκεί ωργάνωσαν συµπόσιον δια την σωτηρίαν, εφ' όσον ο βασιλεύς είχε χορηγήσει εις αυτούς εξ όλης ψυχής
όλα τα µέσα δια την άφιξιν όλων και ενός εκάστου από αυτούς µέχρι της ιδιαιτέρας του οικίας.
Γ Μακ. 7,19  καταχθέντες δε µετ ειρήνης εν ταίς πρεπούσαις εξοµολογήσεσιν, ωσαύτως κακεί έστησαν και ταύτας άγειν τας
ηµέρας επί τον της παροικίας αυτών χρόνον ευφροσύνους.
Γ Μακ. 7,19   Αφού δε απεβιβάσθησαν µε ειρήνην εις την ξηράν και ανέπεµψαν προς τον Θεόν τους πρέποντας ύµνους
δοξολογίας και ευχαριστίας, ώρισαν να εορτάζουν εκεί µε χαράν τας ηµέρας αυτάς κατά το χρονικόν διάστηµα, που θα
ευρίσκοντο εις την ξένην χώραν.
Γ Μακ. 7,20  ας και ανιερώσαντες εν στήλη κατά τον συµποσίας τόπον προσευχής καθιδρύσαντες, ανέλυσαν ασινείς,
ελεύθεροι, υπερχαρείς, διά τε γής και θαλάσσης και ποταµού ανασωζόµενοι τή τού βασιλέως επιταγή , έκαστος εις την
ιδίαν
Γ Μακ. 7,20  Αφού δε καθιέρωσαν και εχάραξαν εις στήλην τας εορτασίµους αυτάς ηµέρας, ώρισαν δε τον τόπον εκείνον ως
τόπον προσευχής, επέστρεψαν κατόπιν σώοι, ελεύθεροι, υπερβολικά χαρούµενοι, ο καθένας εις την πατρίδα του, δια της
ξηράς, δια της θαλάσσης και δια των ποταµών, σύµφωνα µε την διαταγήν του βασιλέως.
Γ Μακ. 7,21  και πλείστην ή έµπροσθεν εν τοίς εχθροίς εξουσίαν εσχηκότες µετά δόξης και φόβου, το σύνολον υπό µηδενός
διασεισθέντες των υπαρχόντων.
Γ Μακ. 7,21   Επειτα δε από τα γεγονότα αυτά απέκτησαν µεγαλυτέραν δύναµιν απέναντι των εχθρών των, από όσην είχαν
προηγουµένως. Απελάµβανον δόξαν και ενέπνεον φόβον στους αντιθέτους. Γενικώς δε εκ µέρους ουδενός τίποτε από τα
υπάρχοντά των δεν διεκινδύνευε πλέον.
Γ Μακ. 7,22  και πάντα τα εαυτών πάντες εκοµίσαντο εξ απογραφής, ώστε τους έχοντάς τι µετά φόβου µεγίστου αποδούναι
αυτοίς, τα µεγαλεία τού µεγίστου Θεού ποιήσαντος τελείως επί σωτηρία αυτών.
Γ Μακ. 7,22  Αυτοί λοιπόν οι Ιουδαίοι, όλοι ανεξαιρέτως, επήραν τας περιουσίας των, αι οποίαι είχαν προγραφή. Και εκείνοι
ακόµα από τους εθνικούς, που είχαν πάρει κάτι από τας περιουσίας των Ιουδαίων, τα επέστρεφαν εις αυτούς µε µεγάλον
φόβον. Ο µέγιστος Θεός έκαµεν έτσι τόσον µεγάλα θαύµατα µέχρι τέλους δια την σωτηρίαν των.
Γ Μακ. 7,23  ευλογητός ο ρύστης Ισραήλ εις τους αεί χρόνους. Αµήν.
Γ Μακ. 7,23  Δοξασµένος ας είναι ο Θεός, ο λυτρωτής των Ισραηλιτών, στους αιώνας των αιώνων. Αµήν.

Ψ Α Λ Μ Ο Ι

ΨΑΛΜΟΣ 1
Ψαλ. 1,1   Μακάριος ανήρ, ός ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αµαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιµών ουκ
εκάθισεν.
Ψαλ. 1,1   Τρισευτυχισµένος και ευλογηµένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν επορεύθη ποτε δρόµον
σύµφωνα µε τας σκέψεις και τα θελήµατα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγµήν δεν εστάθη εκεί, όπου διέρχονται
οι αµαρτωλοί, ούτε εκάθισε να λάβη µέρος εις συναναστροφάς ανθρώπων, που είναι διεφθαρµένοι και διαφθείρουν την
κοινωνίαν.
Ψαλ. 1,2   αλλ ή εν τώ νόµω Κυρίου το θέληµα αυτού, και εν τώ νόµω αυτού µελετήσει ηµέρας και νυκτός.
Ψαλ. 1,2  Αλλ' εξ αντιθέτου µε όλην του την καρδίαν έχει δώσει την θέλησίν του και την σκέψιν του στον νόµον του Κυρίου
και τον Νοµον αυτόν θα µελετά ηµέραν και νύκτα.
Ψαλ. 1,3   και έσται ως το ξύλον το πεφυτευµένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ό τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρώ
αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορυήσεται· και πάντα, όσα αν ποιή, κατευοδωθήσεται.
Ψαλ. 1,3 Αυτός θα οµοιάζη µε το δένδρον που είναι φυτευµένον εις τα πλούσια τρεχούµενα νερά και το οποίον θα αποδώση
τους ωρίµους καρπούς του εις τυν καταλληλον καιρόν, τα δε φύλλα του ποτέ δεν θα πέσουν. Ετσι και ο άνθρωπος ο
αφωσιωµένος στον νόµον του Θεού. Ολα τα έργα, που θα επιχειρή, θα έχουν µε την ευλογίαν του Θεού αίσιον πέρας.
Ψαλ. 1,4   ουχ ούτως οι ασεβείς, ουχ ούτως, αλλ ή ωσεί χνούς, ον εκρίπτει ο άνεµος από προσώπου της γής.
Ψαλ. 1,4  Δεν θα συµβαίνη όµως το ίδιον και µε, τους ασεβείς, όχι· αλλά αυτοί θα οµοιάζουν σαν το χνούδι, το οποίον
παρασύρει ο άνεµος και το εξαφανίζει από το πρόσωπον της γης, από τα µάτια των ανθρώπων.
Ψαλ. 1,5   διά τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίσει, ουδέ αµαρτωλοί εν βουλή δικαίων·
Ψαλ. 1,5  Δια τούτο, ηθικώς αδύνατοι και άτολµοι, οι ασεβείς δεν θα έχουν το σθένος να σταθούν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου
κατά την µέλλουσαν κρίσιν. Ούτε και οι αµαρτωλοί θα τολµήσουν, να παρουσιασθούν εις την σύναξιν των δικαίων.
Ψαλ. 1,6   ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απολείται.
Ψαλ. 1,6  Διότι ο Κυριος γνωρίζει τον δρόµον, την συµπεριφοράν και τα έργα των δικαίων και τους προστατεύει, ενώ οι
ασεβείς εγκαταλείπονται από τον Θεόν, καταλήγουν εις την απώλειαν τα έργα των και αυτοί οι ίδιοι.

ΨΑΛΜΟΣ 2
Ψαλ. 2,1   Ινατί εφρύαξαν έθνη, και λαοί εµελέτησαν κενά;
Ψαλ. 2,1 Διατί σαν άγρια αχαλίνωτα άλογα ανεστατώθησαν και αφηνίασαν τα ειδωλολατρικά έθνη και διατί αυτοί οι λαοί
εµελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια µωρά, αµαρτωλά και απραγµατοποίητα;
Ψαλ. 2,2   παρέστησαν οι βασιλείς της γής, και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά τού Κυρίου και κατά τού χριστού
αυτού. (διάψαλµα).
Ψαλ. 2,2  Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνεκεντρώθησαν από συµφώνου στον ίδιον
τόπον εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου, τον οποίον αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα.
Ψαλ. 2,3   Διαρήξωµεν τους δεσµούς αυτών και απορίψωµεν αφ ηµών τον ζυγόν αυτών.
Ψαλ. 2,3  Είπαν τα αµαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνοµοι βασιλείς µεταξύ των· “ας συντρίψωµεν τους δεσµούς, που µας



κρατούν υποτεταγµένους στον Κυριον και στον χριστόν αυτού και ας αποτινάξωµεν µακράν από ηµάς το ζυγόν των”.
Ψαλ. 2,4   ο κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται αυτούς, και ο Κύριος εκµυκτηριεί αυτούς.
Ψαλ. 2,4  Αλλά αυτός, που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναµος και δίκαιος Θεός θα τους περιπαίξη και θα τους
χλευάση, θα τους κάµη καταγέλαστους ενώπιον όλων.
Ψαλ. 2,5   τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τώ θυµώ αυτού ταράξει αυτούς.
Ψαλ. 2,5  Εις δε τον κατάλληλον χρόνον θα οµιλήση προς αυτούς µε την οργήν του και θα τους συγκλονίση επάνω εις την
έκρηξιν του δικαίου του θυµού.
Ψαλ. 2,6   Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ αυτού επί Σιών όρος το άγιον αυτού
Ψαλ. 2,6  Εγώ όµως, ο Χριστός αυτού, παρά τας εχθρικάς ενεργείας των αντιθέτων, ενεθρονίσθην από αυτόν τον Θεόν και
πατέρα ως βασιλεύς αιώνιος στο ιερόν όρος Σιών, εις την Ιερουσαλήµ,
Ψαλ. 2,7   διαγγέλλων το πρόσταγµα Κυρίου. Κύριος είπε προς µε· υιός µου εί σύ, εγώ σήµερον γεγέννηκά σε.
Ψαλ. 2,7  δια να διαλαλώ και κηρύττω προς όλον τον κόσµον το πρόσταγµα του Κυρίου. Αυτό δε είναι το πρόσταγµα, µε το
οποίον µε ανεβίβασεν στον θρόνον· ο Κυριος µου είπε· “συ είσαι ο µονογενής Υιός µου, τον οποίον από την ιδικήν µου
απειροτελείαν ουσίαν έχω γεννήσει προ πάντων των αιώνων, σήµερον δε και σε ανιστώ ένδοξον από τον τάφον.
Ψαλ. 2,8   αίτησαι παρ εµού, και δώσω σοι έθνη την κληρονοµίαν σου και την κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γής.
Ψαλ. 2,8  Ζητησε ελεύθερα από µένα µε το θάρρος της υιότητος ο,τι θέλεις, και εγώ θα δώσω ως κληρονοµίαν σου όλα τα
έθνη και θα θέσω υπό την απόλυτον εξουσίαν σου όλην την γην µέχρι των περάτων αυτής.
Ψαλ. 2,9   ποιµανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραµέως συντρίψεις αυτούς.
Ψαλ. 2,9  Θα τους κυβερνήσης µε σιδερένιαν ράβδον, µε ακατανίκητον εξουσίαν, αλλά και θα συντρίψης όλους εκείνους, οι
οποίοι ανθίστανται εις σε, µε τόσην ευκολίαν, σαν να ήσαν πήλινα εύθραυστα αγγεία κατασκευασµένα από τον
κεραµιδάν”.
Ψαλ. 2,10   και νύν, βασιλείς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οι κρίνοντες την γήν.
Ψαλ. 2,10  Και τώρα, που ακούετε αυτάς τας διακηρύξεις, σεις οι βασιλείς, συνετισθήτε, παιδαγωγηθήτε από τα παθήµατά
σας, αλλά και όλοι σεις οι άρχοντες, οι οποίοι κυβερνάτε και δικάζετε τους λαούς της γης.
Ψαλ. 2,11   δουλεύσατε τώ Κυρίω εν φόβω και αγαλλιάσθε αυτώ εν τρόµω.
Ψαλ. 2,11  Υπηρετήσατε τον Κυριον µε φόβον, δια να δοκιµάσετε εις την καρδίαν σας την αγαλλίασιν, που φέρει η ευλάβεια
προς τον Θεόν και ο φόβος, µήπως τυχόν τον παροργίσετε µε κάποιαν αµαρτίαν σας.
Ψαλ. 2,12   δράξασθε παιδείας, µήποτε οργισθή Κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας.
Ψαλ. 2,12  Εφ' όσον είναι καιρός αρπάξατε µε όλην σας την δύναµιν και εγκολπωθήτε και κρατήστε στερεά την
παιδαγωγίαν αυτήν εκ µέρους του Κυρίου, µήπως τυχόν δια την αµέλειάν σας οργισθή ο Κυριος εναντίον σας και
καταστραφήτε και χαθήτε από την ευθείαν οδόν·
Ψαλ. 2,13   όταν εκκαυθή εν τάχει ο θυµός αυτού, µακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ αυτώ.
Ψαλ. 2,13  όταν εντός ολίγου ανάψη ωσάν πολλαπλασίως πυρωµένη κάµινος ο δίκαιος θυµός του Θεού. Αλλά
τρισευτυχισµένοι και ευλογηµένοι θα είναι, όσοι θα έχουν στηρίξει την ελπίδα και την πεποίθησίν των εις αυτόν.

ΨΑΛΜΟΣ 3
Ψαλµός τώ Δαυΐδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλώµ τού υιού αυτού
Ψαλ. 3,2   Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές µε; πολλοί επανίστανται επ εµέ·
Ψαλ. 3,2  Κυριε, εις πόσον αµέτρητον πλήθος έχουν αυξηθή οι εχθροί, που µε καταθλίβουν! Πολλοί έχουν εξεγερθή και
επαναστατήσει εναντίον µου.
Ψαλ. 3,3   πολλοί λέγουσι τή ψυχή µου· ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τώ Θεώ αυτού. (διάψαλµα).
Ψαλ. 3,3  Πολλοί είναι εκείνοι, που επιβουλεύονται την ζωήν µου και λέγουν· “Δεν υπάρχει πλέον δι' αυτόν καµµία σωτηρία
εκ µέρους του Θεού του”.
Ψαλ. 3,4   σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ µου εί, δόξα µου και υψών την κεφαλήν µου.
Ψαλ. 3,4  Συ όµως, Κυριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης µου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα µου, που θα µε δοξάσης πάλιν και
θα σηκώσης υψηλά το κεφάλι µου, ενώ τώρα το κρατώ σκυµµένο από την εντροπήν.
Ψαλ. 3,5   φωνή µου προς Κύριον εκέκραξα, και επήκουσέ µου εξ όρους αγίου αυτού. (διάψαλµα).
Ψαλ. 3,5  Κατά το παρελθόν πολλές φορές, µε φωνήν ισχυράν εφώναξα προς τον Κυριον και εζήτησα την βοήθειάν του, και
εκείνος µε ήκουσεν από το όρος Σιών, από το άγιον αυτού κατοικητήριον (διάψαλµα).
Ψαλ. 3,6   εγώ εκοιµήθην και ύπνωσα· εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεταί µου.
Ψαλ. 3,6  Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κυριος θα εισακούση την προσευχήν µου, εκοιµήθην, έπεσα εις ήρεµον και
αναπαυτικόν ύπνον. Εσηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κυριος θα µε βοηθήση ασφαλώς και θα
µε προστατεύση.
Ψαλ. 3,7   ου φοβηθήσοµαι από µυριάδων λαού των κύκλω συνεπιτιθεµένων µοι.
Ψαλ. 3,7  Δεν θα φοβηθώ από αναρίθµητα πλήθη εχθρικού λαού, που µε έχουν περικυκλώσει από όλα τα σηµεία και
επιτίθενται όλοι µαζή εναντίον µου.
Ψαλ. 3,8   ανάστα, Κύριε, σώσόν µε, ο Θεός µου, ότι σύ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντάς µοι µαταίως, οδόντας
αµαρτωλών συνέτριψας.
Ψαλ. 3,8  Σηκω επάνω, Κυριε, σώσε µε από τους εχθρούς µου, συ ο Θεός µου. Διότι είµαι βέβαιος πλέον ότι έχεις συντρίψει
όλους αυτούς, που µε εχθρεύονται χωρίς λόγον και αιτίαν. Θεωρώ ως τετελεσµένον γεγονός, ότι συνέτριψες τα δόντια των
αµαρτωλών, που ωσάν άγρια θηρία έρχονται να µε κατασπαράξουν
Ψαλ. 3,9   τού Κυρίου η σωτηρία, και επί τον λαόν σου η ευλογία σου.
Ψαλ. 3,9  Από σε λοιπόν τον Κυριον περιµένω την σωτηρίαν µου, η δε ευλογία σου θα σταλή επάνω στον λαόν, που είναι
ιδικός σου.

ΨΑΛΜΟΣ 4
Εις το τέλος, εν ψαλµοίς· ωδή τώ Δαυΐδ.



Ψαλ. 4,2   Εν τώ επικαλείσθαί µε εισήκουσάς µου, ο Θεός της δικαιοσύνης µου· εν θλίψει επλάτυνάς µε. οικτείρησόν µε και
εισάκουσον της προσευχής µου.
Ψαλ. 4,2  Κυριε ο Θεός, συ µε προστατεύεις και αποδίδστο δίκαιόν µου. Οσες φορές προηγουµένως δια της προσευχής σε
είχα επικαλεσθή µε ήκουσες. Διέλυσες την ψυχικήν µου στενοχωρίαν και έδωσες άνεσιν εις την ψυχήν µου. Και τώρα
σπλαγχνίσου µε, Κυριε· άκουσε και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου.
Ψαλ. 4,3   υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; ινατί αγαπάτε µαταιότητα και ζητείτε ψεύδος; (διάψαλµα).
Ψαλ. 4,3  Ω σεις οι άνθρωποι, που µε εχθρεύεσθε, έως πότε θα έχετε σκληράν την καρδίαν σας; Διατί αγαπάτε να διαδίδετε
εις βάρος µου µαταίας και ανυποστάτους κατηγορίας και επιζητείτε πάντοτε νέα ψεύδη εναντίον µου;
Ψαλ. 4,4   και γνώτε ότι εθαυµάστωσε Κύριος τον όσιον αυτού· Κύριος εισακούσεταί µου εν τώ κεκραγέναι µε προς αυτόν.
Ψαλ. 4,4  Μαθετε όµως ότι ο Κυριος κατά θαυµαστόν τρόπον µε επροστάτευσεν στο παρελθόν, εµέ τον αφωσιωµένον εις
αυτόν. Και τώρα θα εισακούση ο Κυριος την προσευχήν µου, καθώς µε όλην µου την ψυχήν κράζω προς αυτόν.
Ψαλ. 4,5   οργίζεσθε, και µη αµαρτάνετε· ά λέγετε εν ταίς καρδίαις υµών, επί ταίς κοίταις υµών κατανύγητε. (διάψαλµα).
Ψαλ. 4,5  Σεις οι εχθροί µου, ας οργιζεσθε επί τέλους εναντίον µου· µη αµαρτάνετε όµως και εναντίον του Θεού. Οσα κακά
σχέδια µελετάτε εις τας καρδίας σας και καταστρώνετε εναντίον µου, όταν κοιµάσθε µόνοι σας το εσπέρας, επανεξετάσατέ
τα, συντριβήτε δι' αυτά και µετανοήσατε.
Ψαλ. 4,6   θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον.
Ψαλ. 4,6  Προσφέρετε θυσίας προς τον Θεόν, αι οποίαι να συνοδεύωνται από τα έργα της δικαιοσύνης. Και τώρα στηρίξατε
και σεις τας ελπίδας σας στον Θεόν.
Ψαλ. 4,7   πολλοί λέγουσι· τις δείξει ηµίν τα αγαθά; Εσηµειώθη εφ ηµάς το φώς τού προσώπου σου, Κύριε.
Ψαλ. 4,7  Πολλοί από σας λέγουν· “ποιός θα δείξη εις ηµάς και θα δώση τα αγαθά;” Εις ηµάς όµως, Κυριε, που πιστεύοµεν
εις σε, έλαµψε το φως του προσώπου σου και εδοκιµάσαµεν χαράν.
Ψαλ. 4,8   έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν µου· από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν.
Ψαλ. 4,8  Εγέµισες την ίδικήν µου καρδίαν από χαράν και αγαλλίασιν, την οποίαν δεν δοκιµάζουν ποτέ οι αµαρτωλοί
αντίπαλοί µου, µολονότι είναι γεµάτοι από τους καρπούς της γης, από σίτον, οίνον και έλαιον.
Ψαλ. 4,9   εν ειρήνη επί το αυτό κοιµηθήσοµαι και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά µόνας επ ελπίδι κατώκισάς µε.
Ψαλ. 4,9  Εγώ όµως µε την ελπίδα µου στερεάν προς σε θα κοιµηθώ ήσυχος και ειρηνικός, θα χορτάσω τον ύπνον, διότι συ
Κυριε, αν και εγώ είµαι τώρα εγκαταλελειµµένος και µόνος, µου παρέχεις την προστασίαν σου, υπό την σκέπην της οποίας
κατοικώ γεµάτος ελπίδα προς σε.

ΨΑΛΜΟΣ 5
Εις το τέλος, υπέρ της κληρονοµούσης· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 5,2   Τά ρήµατά µου ενώτισαι, Κύριε, σύνες της κραυγής µου·
Ψαλ. 5,2  Ακουσε, Κυριε, τα λόγια της προσευχής µου, κατανόησε αυτά, που µε αγωνιώδη κραυγήν σου απευθύνω.
Ψαλ. 5,3   πρόσχες τή φωνή της δεήσεώς µου, ο βασιλεύς µου και ο Θεός µου. ότι προς σε προσεύξοµαι, Κύριε·
Ψαλ. 5,3  Δώσε προσοχήν στο περιεχόµενον της δεήσεώς µου, συ, που είσαι ο βασιλεύς µου και ο Θεός µου, διότι εγώ όχι εις
τα άψυχα είδωλα ούτε εις κανένα άλλον, αλλά προς σε θα προσευχηθώ και τώρα, Κυριε.
Ψαλ. 5,4   το πρωΐ εισακούση της φωνής µου, το πρωΐ παραστήσοµαί σοι και επόψει µε,
Ψαλ. 5,4  Πρωϊ, πριν ακόµη αρχίσω κανένα έργον, συ θα ακούσης το περιεχόµενον της προσευχής µου. Το πρωϊ θα
παρουσιασθώ ενώπιόν σου και συ θα ρίψης ευµενές βλέµµα προς εµέ.
Ψαλ. 5,5   ότι ουχί Θεός θέλων ανοµίαν σύ εί· ου παροικήσει σοι πονηρευόµενος,
Ψαλ. 5,5  Συ είσαι Θεός, που ποτέ και κατά κανένα τρόπον δεν θέλεις την καταπάτησιν του νόµου Σου και την αδικίαν . Δια
τούτο ούτε και προς στιγµήν δεν θα παραµείνη πλησίον σου ως προστατευόµενός σου ασεβής άνθρωπος, ο οποίος
µηχανεύεται το κακόν.
Ψαλ. 5,6   ουδέ διαµενούσι παράνοµοι κατέναντι των οφθαλµών σου. εµίσησας πάντας τους εργαζοµένους την ανοµίαν·
Ψαλ. 5,6  Ούτε είναι δυνατόν να σταθούν εµπρός εις τα µάτια σου µε θάρρος η µε θράσος αυτοί, οι οποίοι καταπατούν τον
Νοµον σου. Συ εµίσησες όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν ως έργον των να πράττουν την ανοµίαν και την αµαρτίαν.
Ψαλ. 5,7   απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. άνδρα αιµάτων και δόλιον βδελύσσεται Κύριος.
Ψαλ. 5,7  Εν τη δικαιοσύνη σου θα εξολοθρεύσης, Κυριε, όλους εκείνους, οι οποίοι λέγουν ψεύδη. Τον αιµοχαρή άνθρωπον, ο
οποίος χύνει αίµα άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και τον δόλιον, τους αποστρέφεται µετά βδελυγµίας ο Κυριος.
Ψαλ. 5,8   εγώ δε εν τώ πλήθει τού ελέους σου εισελεύσοµαι εις τον οίκόν σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου εν φόβω
σου.
Ψαλ. 5,8  Εγώ όµως στηριζόµενος και ελπίζων στο άπειρον έλεός σου θα εισέλθω στο κατοικητήριόν σου . Θα προσκυνήσω
Σε µε ευλάβειαν και ιερόν δέος στον άγιον ναόν σου.
Ψαλ. 5,9   Κύριε, οδήγησόν µε εν τή δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών µου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν µου.
Ψαλ. 5,9  Κυριε, βλέπεις πόσον πολλοί είναι αυτοί που µε εχθρεύονται! Δια τούτο συ γίνε εν τη απείρω σου δικαιοσύνη
οδηγός µου. Βοήθησέ µε, ώστε µε σταθερότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζω την ευθείαν οδόν ενώπιόν σου.
Ψαλ. 5,10   ότι ουκ έστιν εν τώ στόµατι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών µαταία· τάφος ανεωγµένος ο λάρυγξ αυτών, ταίς
γλώσσαις αυτών εδολιούσαν.
Ψαλ. 5,10  Διότι στο στόµα των εχθρών µου δεν υπάρχει ποτέ η αλήθεια. Η καρδιά των σκέπτεται και επιθυµεί πάντοτε
µάταια και επιβλαβή. Ο λάρυγξ των είναι τάφος ανοικτός, από τον οποίον εξέρχονται δυσωδίαι· µε τας ψευδολόγους δε
γλώσσας των εκχύνουν φαρµακεράς δολιότητας.
Ψαλ. 5,11   κρίνον αυτούς, ο Θεός. αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών· κατά το πλήθος των ασεβειών αυτών έξωσον
αυτούς, ότι παρεπίκρανάν σε, Κύριε.
Ψαλ. 5,11  Κρίνε και καταδίκασέ τους συ, ω Θεέ µου. Είθε να αστοχήσουν όλαι αι συκοφαντίαι των και όλα τα εναντίον µου
διαβούλιά των. Συµφωνα µε το πλήθος των ασεβειών των διασκόρπισέ τους και διώξε τους από κοντά σου, διότι
εργαζόµενοι αυτοί το κακόν και πολεµούντες τους ιδικούς σου ανθρώπους σε έχουν πικράνει  µε το παραπάνω, Κυριε.
Ψαλ. 5,12   και ευφρανθείησαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε· εις αιώνα αγαλλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτοίς, και



καυχήσονται εν σοί πάντες οι αγαπώντες το όνοµά σου.
Ψαλ. 5,12  Θα ευφρανθούν δε τότε όλοι, όσοι στηρίζουν τας ελπίδας των εις σε. Η χαρά των και η αγαλλίασις θα είναι
αιωνία και αναφαίρετος. Συ δε θα κατοικήσης εν µέσω αυτών και όλοι εκείνοι, που αγαπούν το Ονοµά σου, θα καυχώνται
δια την προστασίαν, που τους παρέχεις.
Ψαλ. 5,13   ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ως όπλω ευδοκίας εστεφάνωσας ηµάς.
Ψαλ. 5,13  Διότι συ, Κυριε, εν τη απείρω σου αγαθότητι θα ευλογήσης τον δίκαιον. Κυριε, η άπειρος προς ηµάς ευµένειά σου
και προστασία είναι δι' ηµάς ακατανίκητον όπλον και στέφανος δόξης.

ΨΑΛΜΟΣ 6
Εις το τέλος, εν ύµνοις, υπέρ της ογδόης· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 6,2   Κύριε, µη τώ θυµώ σου ελέγξης µε, µηδέ τή οργή σου παιδεύσης µε.
Ψαλ. 6,2  Κυριε, επάνω στον δίκαιον θυµόν σου µη µε τιµωρήσης δια τας αµαρτωλάς µου πράξεις, και µη θελήσης επάνω
εις την δικαίαν σου οργήν να µε παιδαγωγήσης µε σκληρότητα.
Ψαλ. 6,3   ελέησόν µε, Κύριε, ότι ασθενής ειµι· ίασαί µε, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά µου,
Ψαλ. 6,3  Ελέησέ µε, Κυριε, διότι είµαι σωµατικώς και ψυχικώς ασθενής. Θεράπευσε, Κυριε, εµέ τον ασθενή, διότι και αυτά
τα οστά µου έχουν ταραχθή εξ αιτίας των αµαρτιών µου.
Ψαλ. 6,4   και η ψυχή µου εταράχθη σφόδρα· και σύ, Κύριε, έως πότε;
Ψαλ. 6,4  Η δε ψυχή µου επληµµύρισεν από ταραχήν και ανεστατώθη εξ αιτίας της δικαίας σου οργής. Εως πότε όµως,
Κυριε, θα στέκης µακράν από εµέ και ωργισµένος θα στρέφης αλλού το πρόσωπόν σου;
Ψαλ. 6,5   επίστρεψον, Κύριε, ρύσαι την ψυχήν µου, σώσόν µε ένεκεν τού ελέους σου.
Ψαλ. 6,5  Στρέψε, Κυριε, το πρόσωπόν σου προς εµέ. Γλύτωσε το σώµα και την ψυχήν µου από τας συµφοράς. Σώσε µε, όχι
δια τας καλάς µου πράξεις, αλλά δια την άπειρον ευσπλαγχνίαν σου.
Ψαλ. 6,6   ότι ουκ έστιν εν τώ θανάτω ο µνηµονεύων σου· εν δε τώ άδη τις εξοµολογήσεταί σοι;
Ψαλ. 6,6  Διότι, εάν αποθάνη κανείς αµετανόητος και καταβή στον άδην, δεν είναι δυνατόν να σε ενθυµήται, Κυριε. Εις τον
άδην ποιός αµετανόητος είναι δυνατόν να σε δοξολογήση; Εγώ όµως, Κυριε, µετανοών δια τας παραβάσεις µου κλαίω.
Ψαλ. 6,7   εκοπίασα εν τώ στεναγµώ µου, λούσω καθ εκάστην νύκτα την κλίνην µου, εν δάκρυσί µου την στρωµνήν µου
βρέξω.
Ψαλ. 6,7  Εκοπίασα, απέκαµα από τους στεναγµούς µου δια τας παρεκτρρπάς µου. Ελουσα και λούζω κάθε νύκτα το
κρεββάτι µου και βρέχω µε τα άφθονα δάκρυά µου το στρώµα µου.
Ψαλ. 6,8   εταράχθη από θυµού ο οφθαλµός µου, επαλαιώθην εν πάσι τοίς εχθροίς µου.
Ψαλ. 6,8  Κλαίω συνεχώς εξ αιτίας της οργής σου και από τα δάκρυά µου επόνεσαν τα µάτια µου. Εγινα ασήµαντος, σαν το
παληωµένο ένδυµα, και περιφρονηµένος από τους εχθρούς µου.
Ψαλ. 6,9   απόστητε απ εµού πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής τού κλαυθµού µου·
Ψαλ. 6,9  Αλλά το έλεος του Κυρίου είναι άπειρον και δια τούτο εις αυτό ελπίζω και φωνάζω προς τους εχθρούς µου· φύγετε
µακρυά από µένα κατεντροπιασµένοι, όσοι εργάζεσθε την ανοµίαν. Δεν σας φοβούµαι, διότι είµαι βέβαιος ότι ο Κυριος
εδέχθη µε ευµένειαν την προσευχήν, που µε δάκρυα και κλαυθµούς του απηύθυνα.
Ψαλ. 6,10   ήκουσε Κύριος της δεήσεώς µου, Κύριος την προσευχήν µου προσεδέξατο.
Ψαλ. 6,10  Ηκουσεν ο Κυριος την δέησίν µου. Ο Κυριος ευηρεστήθη να κάµη δεκτήν την προσευχήν µου.
Ψαλ. 6,11   αισχυνθείησαν και ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οι εχθροί µου, αποστραφείησαν και καταισχυνθείησαν
σφόδρα διά τάχους.
Ψαλ. 6,11  Ας κατεντροπιασθούν και ας κυριευθούν από φόβον και τρόµον οι εχθροί µου. Ας γυρίσουν οπίσω και
πανικόβλητοι ας τραπούν εις φυγήν, ας καταισχυνθούν γρήγορα.

ΨΑΛΜΟΣ 7
Ψαλµός τώ Δαυΐδ, ον ήσε τώ Κυρίω υπέρ των λόγων Χουσί υιού Ιεµενεί.
Ψαλ. 7,2   Κύριε ο Θεός µου, επί σοί ήλπισα· σώσόν µε εκ πάντων των διωκόντων µε και ρύσαί µε,
Ψαλ. 7,2  Κυριε, ο Θεός µου, εις σε εστήριξα όλας µου τας ελπίδας. Σώσε µε από όλους τους εχθρούς µου, οι οποίοι µε
καταδιώκουν και γλύτωσέ µε από αυτούς, και µάλιστα από τον αρχηγόν των τον Αβεσσαλώµ,
Ψαλ. 7,3   µήποτε αρπάση ως λέων την ψυχήν µου, µη όντος λυτρουµένου µηδέ σώζοντος.
Ψαλ. 7,3  δια να µη αρπάση αυτός και ως λέων άγριος κατασπαράξη την ζωήν µου, αφού δεν θα υπάρχη στο πλευρόν µου
κανείς, δια να µε γλυτώση και να µε σώση.
Ψαλ. 7,4   Κύριε ο Θεός µου, ει εποίησα τούτο, ει έστιν αδικία εν χερσί µου,
Ψαλ. 7,4  Κυριε και Θεέ µου, εάν διέπραξα αυτό το κακόν, δια τα οποίον µε καταδιώκουν, εάν αι χείρες µου έκαµαν κάκοιαν
αδικίαν εναντίον των,
Ψαλ. 7,5   ει ανταπέδωκα τοίς ανταποδιδούσί µοι κακά, αποπέσοιµι άρα από των εχθρών µου κενός·
Ψαλ. 7,5  εάν ανταπέδωκα ποτέ κάτι κακόν στους εχθρούς µου, οι οποίοι συνεχώς µε καταδιώκουν και µε αδικούν, ας χάσω
κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών µου, ας πέσω νικηµένος από αυτούς, έρηµος και γυµνωµένος από κάθε
συµπαράστασιν.
Ψαλ. 7,6   καταδιώξαι άρα ο εχθρός την ψυχήν µου και καταλάβοι και καταπατήσαι εις γήν την ζωήν µου και την δόξαν
µου εις χούν κατασκηνώσαι. (διάψαλµα).
Ψαλ. 7,6  Ας µε καταδιώξη, µαζή µε τους εχθρούς µου, ο αρχηγός των, ας µε συλλάβη αιχµάλωτον, ας ποδοπατήση κάτω
στο χώµα και ας εξευτελίση την ζωήν µου και ας σκεπάση µε το χώµα του τάφου όλην την δόξαν µου.
Ψαλ. 7,7   ανάστηθι, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητι εν τοίς πέρασι των εχθρών σου. εξεγέρθητι, Κύριε ο Θεός µου, εν
προστάγµατι, ώ ενετείλω,
Ψαλ. 7,7  Αλλ' εγώ, Κυριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς µου· δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κυριε,
ωργισµένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητου δυνάµεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των
εχθρών σου, ώστε κανείς να µη διαφύγη την τιµωρίαν. Κυριε ο Θεός µου, σήκω εις προστασίαν µου, σύµφωνα άλλωστε και



µε τον Νοµον, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιµωρούνται δηλαδή οι κακοί, οι δε καλοί να προστατεύωνται και
αµείβωνται.
Ψαλ. 7,8   και συναγωγή λαών κυκλώσει σε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον.
Ψαλ. 7,8  Και όταν, Κυριε, αποκοααστήσης δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών µε πίστιν θα σε περιβάλλουν, προς χάριν δε
αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο µεγαλειώδες βήµα της δικαιοσύνης και αγαθότητάς σου.
Ψαλ. 7,9   Κύριος κρινεί λαούς. κρίνόν µε, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην µου και κατά την ακακίαν µου επ εµοί.
Ψαλ. 7,9  Ο Κυριος θα κρίνη αργά η γρήγορα όλους τους λαούς . Κρίνε και εµέ τώρα, Κυριε, ανάλογα µε την δικαιοσύνην,
που έως τώρα έχω δείξει· και σύµφωνα µε την αθωότητά µου απέναντι των εχθρών µου δείξε εις εµέ την ιδικήν σου
αγαθότητα.
Ψαλ. 7,10   συντελεσθήτω δή πονηρία αµαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιον, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός.
Ψαλ. 7,10  Θέσε, Κυριε, ένα τέρµα εις την κακίαν των αµαρτωλών ανθρώπων. Ετσι θα οδηγήσης, συ Κυριε, ανενόχλητον και
απρόσκοπτον τον δίκαιον στον δρόµον της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τας σκέψεις και τας
επιθυµίας αυτών.
Ψαλ. 7,11   δικαία η βοήθειά µου παρά τού Θεού τού σώζοντος τους ευθείς τή καρδία.
Ψαλ. 7,11  Δικαία θα είναι η προς εµέ βοήθειά σου, Κυριε, διότι συ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθείαν και
ειλικρινή την καρδίαν.
Ψαλ. 7,12   ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και µακρόθυµος και µη οργήν επάγων καθ εκάστην ηµέραν.
Ψαλ. 7,12  Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και µακρόθυµος και δεν επιφέρει την οργήν του µε καθηµερινάς ποινάς
και τιµωρίας εναντίον των αµαρτωλών ανθρώπων.
Ψαλ. 7,13   εάν µη επιστραφήτε, την ροµφαίαν αυτού στιλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ητοίµασεν αυτό·
Ψαλ. 7,13  Εάν όµως σεις οι αµαρτωλοί καταφρονήσετε την µακροθυµίαν του Θεού και δεν µετανοήσετε, ο Κυριος θα
τροχίση την ροµφαίαν του, το τόξον του το έχει ήδη έτοιµον εναντίον σας.
Ψαλ. 7,14   και εν αυτώ ητοίµασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τοίς καιοµένοις εξειργάσατο.
Ψαλ. 7,14  Και στο τόξον αυτό ο Κυριος ετοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ητοίµασε εναντίον των
φλογιζοµένων και εξαπτοµένων από την κακότητα και τα πάθη αµετανοήτων αµαρτωλών.
Ψαλ. 7,15   ιδού ωδίνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανοµίαν.
Ψαλ. 7,15  Ιδού, αυτός ο εχθρός µου εκυριεύθη από ωδίνας δια το κατ' εµού κακόν, συνέλαβεν ετσι εις την ψυχήν του
σχέδιον πόνου εναντίον µου, εγέννησε δε την παρανοµίαν, η οποία θα εκσπάση εις βάρος του.
Ψαλ. 7,16   λάκκον ώρυξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εµπεσείται εις βόθρον, ον ειργάσατο·
Ψαλ. 7,16  Ηνοιξε ωσάν παγίδα λάκκον, δια να µε συλλάβη εις αυτόν, όπως συλλαµβάνουν τα άγρια θηρία, τον
ανεσκάλευσεν, ώστε να µη φαίνεται. Οµως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέση µέσα στον βόθρον, τον οποίον µε τόσην τέχνην
κατεσκεύασε.
Ψαλ. 7,17   επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβήσεται.
Ψαλ. 7,17  Σαν πέτρα θα γυρίση από ψηλά και θα πέση εις την κεφαλήν του το κακόν αυτό, που µε πονηρίαν και κόπον
πολύν ητοίµασεν εναντίον µου. Εις την κορυφήν του θα κατεβή βαρεία και συντριπτική η αδικία του.
Ψαλ. 7,18   εξοµολογήσοµαι τώ Κυρίω κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ τώ ονόµατι Κυρίου τού Υψίστου.
Ψαλ. 7,18  Εγώ δε, σωσµένος από την αγαθότητα και δύναµιν του Κυρίου, θα ανυµνολογώ τον Κυριον δια την δικαιοσύνην
του αυτήν και θα ψάλλω ύµνους δοξολογίας στο όνοµα Κυρίου του Υψιστου.

ΨΑΛΜΟΣ 8
Εις το τέλος, υπέρ των ληνών· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 8,2   Κύριε ο Κύριος ηµών, ως θαυµαστόν το όνοµά σου εν πάση τή γη· ότι επήρθη η µεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των
ουρανών.
Ψαλ. 8,2  Κυριε ο κύριος όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε ηµών των πιστών, πόσον ξακουστόν και ολόλαµπρον
προβάλλει το όνοµά σου εις όλην την γην, εις όλα τα δηµιουργήµατά σου! Η µεγαλοπρέπειά σου ως δηµιουργού είναι
ασυγκρίτως λαµπροτέρα από την λαµπρότητα των ουρανίων κόσµων, τους οποίους συ εδηµούργησες.
Ψαλ. 8,3   εκ στόµατος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον ένεκα των εχθρών σου τού καταλύσαι εχθρόν και
εκδικητήν.
Ψαλ. 8,3  Από τα στόµατα και αυτών ακόµη των νηπίων και θηλαζόντων παιδίων ήκουσας και ακούεις τέλειον ύµνον
πίστεως και δοξολογίας προς σε, εις πείσµα των µεγάλων απίστων εχθρών σου και εις καταζευτελισµόν και εξουδένωσιν
εκείνου, ο οποίος τολµά να παρουσιασθή εχθρός και αντίδικός σου.
Ψαλ. 8,4   ότι όψοµαι τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, ά σύ εθεµελίωσας·
Ψαλ. 8,4  Οταν ανυψώνω τα βλέµµατά µου στους ουρανούς και βλέπω τα αναρίθµητα υπέροχα εκεί δηµιουργήµατά σου, τα
οποία χωρίς κόπον σαν µε τα δάκτυλα απλώς των χειρών σου έκαµες, την σελήνην δηλαδή και τους αστέρας, τα οποία συ
εστερέωσες στο απέραντον χάος του ουρανού, διερωτώµαι και λέγω·
Ψαλ. 8,5   τι εστιν άνθρωπος, ότι µιµνήσκη αυτού; ή υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτη αυτόν;
Ψαλ. 8,5  τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσον µικρός και αφανής εµπρός στο µεγαλοπρεπές σύµπαν σου, ώστε συ να
καταδέχεσαι να τον ενθυµήσαι; Η τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε συ τόσον πατρικώς και ιδιαιτέρως να
φροντίζης δι' αυτόν;
Ψαλ. 8,6   ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ αγγέλους, δόξη και τιµή εστεφάνωσας αυτόν,
Ψαλ. 8,6  Τον εδηµιούργησες ολίγον κατώτερον από τους αγγέλους, µε δόξαν όµως και τιµήν τον έχεις στεφανώσει ,
Ψαλ. 8,7   και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού,
Ψαλ. 8,7  διότι τον εγκατέστησες και τον ανεκήρυξες βασιλέα εις όλα τα έργα των χειρών σου , εις όλα τα επίγεια
δηµιουργήµατά σου.
Ψαλ. 8,8   πρόβατα, και βόας απάσας, έτι δε και τα κτήνη τού πεδίου,
Ψαλ. 8,8  Τα πάντα υπέταξες κάτω από την εξουσίαν του, όχι µόνον τα κατοικίδια ζώα, πρόβατα και όλα τα βόϊδια, αλλά
και αυτά ακόµη τα άγρια θηρία της υπαίθρου·



Ψαλ. 8,9   τα πετεινά τού ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, τα διαπορευόµενα τρίβους θαλασσών.
Ψαλ. 8,9  τα ταχύτατα πτηνά, που διασχίζουν τους ουρανούς, τα αναρίθµητα ψάρια της θαλάσσης, τα µεγάλα κήτη, τα
οποία τρέχουν δια των υδατίνων δρόµων των ωκεανών.
Ψαλ. 8,10   Κύριε ο Κύριος ηµών, ως θαυµαστόν το όνοµά σου εν πάση τή γη!
Ψαλ. 8,10  Κυριε ο Κυριος ηµών, πόσον λαµπρόν και µεγαλειώδες προβάλλεται το πανένδοξον όνοµά σου εις όλην την γην!

ΨΑΛΜΟΣ 9 (Οι στιχοι 22-39 αντιστοιχουν στο Μασ. 10,1-18)
Εις το τέλος, υπέρ των κρυφίων τού υιού· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 9,2   Εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία µου, διηγήσοµαι πάντα τα θαυµάσιά σου·
Ψαλ. 9,2  Θα σε δοξολογήσω Κυριε, µε όλην µου την καρδίαν, θα διηγηθώ µε ευγνωµοσύνην όλα τα θαυµαστά σου έργα.
Ψαλ. 9,3   ευφρανθήσοµαι και αγαλλιάσοµαι εν σοί, ψαλώ τώ ονόµατί σου, Ύψιστε.
Ψαλ. 9,3  Θα πληµµυρίσω από χαράν και αγαλλίασιν αναλογιζόµενος την πατρικήν σου παντοδύναµον προστασίαν . Θα
ψάλλω ύµνους δοξολογίας προς το πάντιµον όνοµά σου, Υψιστε Κυριε.
Ψαλ. 9,4   εν τώ αποστραφήναι τον εχθρόν µου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου,
Ψαλ. 9,4  Οταν κατετροπώθησαν και πανικόβλητοι ετράπησαν εις φυγήν οι εχθροί µου, συνετρίβη η δύναµίς των. Αυτοί
εξηφανίσθησαν, εχάθησαν εξ ολοκλήρου, µόλις εφάνη το προστατευτικόν δι' εµέ, το ωργισµένον δι' εκείνους, πρόσωπόν
σου.
Ψαλ. 9,5   ότι εποίησας την κρίσιν µου και την δίκην µου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην.
Ψαλ. 9,5  Διότι συ, ως δίκαιος και παντοδύναµος κριτής, έκρινες την υπόθεσίν µου, έκαµες δίκην υπέρ εµού. Εκάθισες στον
βασιλικόν δικαστικόν σου θρόνον, συ ο οποίος κρίνστους πάντας και τα πάντα µε δικαιοσύνην.
Ψαλ. 9,6   επετίµησας έθνεσι, και απώλετο ο ασεβής· το όνοµα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος .
Ψαλ. 9,6  Εβγαλες καταδικαστικήν απόφασιν κατά των εθνών αυτών, τους ήλεγξες δια τας παρανοµίας των και
κατεστράφησαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνοµά των, που δι' άλλους µεν είχε καταντήσει φόβητρον, δι' άλλους δε αξιοζήλευτον,
το έσβησες άπαξ δια παντός, ώστε να µη ακουσθή ποτε πλέον.
Ψαλ. 9,7   τού εχθρού εξέλιπον αι ροµφαίαι εις τέλος, και πόλεις καθείλες· απώλετο το µνηµόσυνον αυτού µετ ήχου,
Ψαλ. 9,7 Αι πολεµικαί θανατηφόροι µεγάλαι σπάθαι του εχθρού αυτού και αι άλλαι πολεµικαί µηχαναί κατεστράφησαν εξ
ολοκλήρου· τας ωχυρωµένας του πόλεις κατεκρήµνισες και η ανάµνησίς του εξηφανίσθη µετά βοής.
Ψαλ. 9,8   και ο Κύριος εις τον αιώνα µένει. ητοίµασεν εν κρίσει τον θρόνον αυτού,
Ψαλ. 9,8  Ο Κυριος όµως και απειροτέλειος Θεός µένει στον αιώνα. Ητοίµασε και έχει πάντοτε έτοιµον τον βασιλικόν θρόνον
της δικαίας του κρίσεως.
Ψαλ. 9,9   και αυτός κρινεί την οικουµένην εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητι.
Ψαλ. 9,9  Αυτός θα κρίνη και θα δικάση την οικουµένην µε δικαιοσύνην, θα κρίνη τους λαούς της γης µε απροσωποληψίαν
και ευθύτητα.
Ψαλ. 9,10   και εγένετο Κύριος καταφυγή τώ πένητι, βοηθός εν ευκαιρίαις εν θλίψεσι·
Ψαλ. 9,10  Ετσι ο Κυριος έγινε καταφύγιον δια τους πτωχούς και τους αδυνάτους. Βοηθός αυτών εις την κατάλληλον
στιγµήν, όταν αυτοί ευρίσκωνται υπό το κράτος θλίψεων και αδικιών.
Ψαλ. 9,11   και ελπισάτωσαν επί σοί οι γινώσκοντες το όνοµά σου, ότι ουκ εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.
Ψαλ. 9,11  Εις σε, λοιπόν, ας έχουν στηριγµένας τας ελπίδας των όσοι σε εγνώρισαν, διότι συ δεν εγκαταλείπεις ποτέ
εκείνους, οι οποίοι µετά πόθου σε ζητούν και προς σε καταφεύγουν.
Ψαλ. 9,12   ψάλατε τώ Κυρίω, τώ κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν τοίς έθνεσι τα επιτηδεύµατα αυτού,
Ψαλ. 9,12  Ψαλατε, λοιπόν, όλοι ύµνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κυριον, ο οποίος µένει στον ιερόν τόπον, εις
την Σιών. Διαλαλήσατε εις όλα τα έθνη τα µεγαλουργήµατα αυτού.
Ψαλ. 9,13   ότι εκζητών τα αίµατα αυτών εµνήσθη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων.
Ψαλ. 9,13  Διότι ο Κυριος, ο εκδικητής των αθώων αιµάτων και τιµωρός των εγκληµατιών, ενεθυµήθη τους αδικηθέντας,
εµακροθύµησε δια τον εγκληµατίαν, αλλά δεν ελησµόνησε την ικεσίαν των δεοµένων προς αυτόν πτωχών και αδυνάτων
και αδικουµένων.
Ψαλ. 9,14   ελέησόν µε, Κύριε, ίδε την ταπείνωσίν µου εκ των εχθρών µου, ο υψών µε εκ των πυλών τού θανάτου,
Ψαλ. 9,14  Ελέησε µε, Κυριε, ίδε τον εξευτελισµόν, τον οποίον υπέστην εκ µέρους των εχθρών µου. Συ, ο οποίος συνεχώς από
θανασίµους κινδύνους µε σώζεις, συ που µε αρπάζεις από αυτάς άκοµα τας πύλας του θανάτου, και µου χαρίζεις δόξαν,
Ψαλ. 9,15   όπως αν εξαγγείλω πάσας τας αινέσεις σου εν ταίς πύλαις της θυγατρός Σιών. αγαλλιάσοµαι επί τώ σωτηρίω
σου.
Ψαλ. 9,15  δείξε και τώρα την προστασίαν σου, δια να διαλαλήσω, ελεύθερος πλέον και ασφαλής, όλας τας δοξολογίας σου
εις τας πύλας της Σιών, την οποίαν ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τοτε εγώ θα πληµµυρίσω από αγαλλιασιν δια την σωτηρίαν,
που θα µου έχης δώσει.
Ψαλ. 9,16   ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά, ή εποίησαν, εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών.
Ψαλ. 9,16  Τα εχθρικά όµως ειδωλολατρικά έθνη εβυθίσθησαν και εκόλλησαν στον βόρβορον, ώστε να είναι βεβαία πλέον η
καταστροφή των, διότι εις την παγίδα, την οποίαν µε πολλήν τέχνην εσκέπασαν, δια να συλλάβη τα ανύποπτα αθώα
θύµατά των, εις αυτήν, ως εις άλλο δόκανον, επιάστηκαν τα ιδικά των πόδια.
Ψαλ. 9,17   γινώσκεται Κύριος κρίµατα ποιών, εν τοίς έργοις των χειρών αυτού συνελήφθη ο αµαρτωλός. (ωδή
διαψάλµατος).
Ψαλ. 9,17  Με τα θαυµαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται υλοφάνερον και γνωστόν εις όλον τον κόσµον , ότι ο
Κυριος πάντοτε δικαίας κρίσεις και αποφάσεις λαµβάνει και εφαρµόζει. Εφερεν εν τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγµατα ο
Κυριος, ώστε ο αµαρτωλός συλλαµβάνεται ο ίδιος εις τα παγιδευτικά έργα , που έχει στήσει δια τους άλλους.
Ψαλ. 9,18   αποστραφήτωσαν οι αµαρτωλοί εις τον άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόµενα τού Θεού,
Ψαλ. 9,18  Ας καταδικασθούν και ας ριφθούν εις τας οδύνας του άδου οι αµετανόητοι αµαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά
έθνη, τα οποία λησµονούν και καταφρονούν τον Θεόν.
Ψαλ. 9,19   ότι ουκ εις τέλος επιλησθήσεται ο πτωχός, η υποµονή των πενήτων ουκ απολείται εις τέλος.



Ψαλ. 9,19  Διότι δεν θα λησµονηθή µέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος, που πιστεύει και ελπίζει στον Θεόν. Η ελπίδα προς
τον Θεόν και η υποµονή, την οποίαν δείχνουν κατά το διάστηµα των θλίψεών των οι πένητες, δεν θα χαθή, δεν θα µείνη
µέχρι τέλους χωρίς ικανοποίησιν εκ µέρους του Θεού.
Ψαλ. 9,20   ανάστηθι, Κύριε, µη κραταιούσθω άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου.
Ψαλ. 9,20  Σηκω επάνω, Κυριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας µη υψώνεται και µεγαλοφρονή ο άδικος και εξευτελισµένος
άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικασθούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη.
Ψαλ. 9,21   κατάστησον, Κύριε, νοµοθέτην επ αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποί εισιν. (διάψαλµα).
(Μασ. 10, 1-18)
Ψαλ. 9,21  Θέσε επάνω εις αυτά αυστηρόν νοµοθέτην, που θα τους δεσµεύη µε τους δικαίους νόµους και θα τους κρίνη
οσάκις τους παραβαίνουν. Από την ιδικήν σου δικαίαν και παντοδύναµον παρέµβασιν, ας µάθουν οι ειδωλολάτραι, οι
εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι.
Ψαλ. 9,22   Ινατί, Κύριε, αφέστηκας µακρόθεν, υπεροράς εν ευκαιρίαις εν θλίψεσιν;
Ψαλ. 9,22  Διατί, Κυριε, έχεις σταθή εις την παρούσαν περίστασιν µακράν από ηµάς; Διατί δεν µας προσέχεις τώρα, που
ευρισκόµεθα εις περιστάσεις θλίψεων;
Ψαλ. 9,23   εν τώ υπερηφανεύεσθαι τον ασεβή εµπυρίζεται ο πτωχός, συλλαµβάνονται εν διαβουλίοις, οίς διαλογίζονται.
Ψαλ. 9,23  Καίεται µέσα στο καµίνι θλίψεως και αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, εις καιρόν που υπερηφανεύεται αλαζονικά δια
την επικράτησίν του ο αµαρτωλός. Συλλαµβάνονται οι ταλαίπωροι πτωχοί εις τας παγίδας, τας οποίας µε πανουργίαν
ετοιµάζουν εναντίον των οι αµαρτωλοί.
Ψαλ. 9,24   ότι επαινείται ο αµαρτωλός εν ταίς επιθυµίαις της ψυχής αυτού, και ο αδικών ενευλογείται·
Ψαλ. 9,24  Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυµάζεται από τους οµοίους του ο αµαρτωλός . Βλέπει
να εκπληρώνονται αι αµαρτωλαί επιθυµίαι της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους οµοίους του.
Ψαλ. 9,25   παρώξυνε τον Κύριον ο αµαρτωλός· κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εκζητήσει· ουκ έστιν ο Θεός ενώπιον
αυτού.
Ψαλ. 9,25  Με αυτήν όµως την συµπεριφοράν του ο αµαρτωλός, όταν λέγη ότι δεν θα ζητήση ευθύνας δια τας αµαρτίας και
τας αδικίας του ο Θεός, εξώργισεν εναντίον του τον Κυριον. Ο αµαρτωλός ζη, ως εάν δεν υπάρχη ενώπιόν του και ως εάν
δεν τον βλέπη ο Θεός!
Ψαλ. 9,26   βεβηλούνται αι οδοί αυτού εν παντί καιρώ, ανταναιρείται τα κρίµατά σου από προσώπου αυτού, πάντων των
εχθρών αυτού κατακυριεύσει·
Ψαλ. 9,26  Εις κάθε στιγµήν και ώραν είναι ρυπαροί και βρωµεροί οι δρόµοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί
ασυστόλως τα προστάγµατα και τας εντολάς σου εµπρός εις τα µάτια σου και φαντάζεται εν τη αλαζονία του ότι θα
επικρατήση εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι ιδικοί σου φίλοι.
Ψαλ. 9,27   είπε γάρ εν καρδία αυτού· ου µη σαλευθώ, από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού.
Ψαλ. 9,27  Διότι είπεν από µέσα του· “δεν θα µετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία µου είναι µόνιµος. Εγώ και οι
απόγονοί µου θα ζήσωµεν χωρίς θλίψεις”.
Ψαλ. 9,28   ού αράς το στόµα αυτού γέµει και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος.
Ψαλ. 9,28  Ετσι σκέπτεται εκείνος, του οποίου το στόµα είναι γεµάτο από κατάραν εναντίον του Θεού, από πικρίαν και
δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από την γλώσσαν του οποίου φωληάζει και ξεχύνεται η κακότης και η
µοχθηρία.
Ψαλ. 9,29   εγκάθηται ενέδρα µετά πλουσίων, εν αποκρύφοις τού αποκτείναι αθώον· οι οφθαλµοί αυτού εις τον πένητα
αποβλέπουσιν·
Ψαλ. 9,29  Στήνει ενέδραν και παραµονεύει µαζή µε άλλους πλουσίους, στήνει καρτέρι εις αποκρύφους τόπους, δια να
φονεύση τον αθώον διαβάτην. Οι οφθαλµοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού
και ανυπερασπίστου ανθρώπου.
Ψαλ. 9,30   ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέων εν τή µάνδρα αυτού, ενεδρεύει τού αρπάσαι πτωχόν, αρπάσαι πτωχόν εν τώ
ελκύσαι αυτόν·
Ψαλ. 9,30  Παραµονεύει εις αποκρύφους τόπους, όπως το ληοντάρι παραφυλάττει κρυµµένο µέσα εις την φωλεάν του,
ενεδρεύει, δια να αρπάση τον πτωχόν, να αρπάση τον πτωχόν παρασύρων αυτόν µε απατηλούς τρόπους.
Ψαλ. 9,31   εν τή παγίδι αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν τώ αυτόν κατακυριεύσαι των πενήτων.
Ψαλ. 9,31  Εις την ενέδραν, που στήνει συµµαζεύεται, σκύβει, εξαπλώνεται κάτω στο έδαφος, δια να µπορέση µε τον τρόπον
αυτόν να ορµήση αιφνιδίως και κατακυριεύση τους ταλαιπωρηµένους πτωχούς.
Ψαλ. 9,32   είπε γάρ εν καρδία αυτού· επιλέλησται ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού τού µη βλέπειν εις τέλος.
Ψαλ. 9,32  Είπε από µέσα του σύµφωνα µε την επιθυµίαν της πονηράς καρδίας του· “ο Θεός µας ελησµόνησε, εγύρισε αλλού
το πρόσωπόν του και δεν µας βλέπει καθόλου”.
Ψαλ. 9,33   ανάστηθι, Κύριε ο Θεός µου, υψωθήτω η χείρ σου, µη επιλάθη των πενήτων.
Ψαλ. 9,33  Σηκω, Κυριε και Θεέ µου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθή η παντοδύναµος δεξιά σου και ας πέση τιµωρός
εναντίον εκείνων. Μη λησµονής τους ταλαιπωρηµένους, τους πτωχούς.
Ψαλ. 9,34   ένεκεν τίνος παρώργισεν ο ασεβής τον Θεόν; είπε γάρ εν καρδία αυτού· ουκ εκζητήσει.
Ψαλ. 9,34  Διατί επροκάλεσε οξείαν την οργήν ο ασεβής; Διότι είπεν από µέσα του, σύµφωνα µε τους πόθους της πονηράς
καρδίας του· “ο Θεός δεν ζητεί λογαριασµόν και δεν µας καταλογίζει ευθύνας δια τας πράξεις µας”!
Ψαλ. 9,35   βλέπεις, ότι σύ πόνον και θυµόν κατανοείς τού παραδούναι αυτούς εις χείράς σου· σοί εγκαταλέλειπται ο
πτωχός, ορφανώ σύ ήσθα βοηθός.
Ψαλ. 9,35  Αλλά συ, Κυριε, τα βλέπεις όλα· όχι µόνον τας εξωτερικάς πράξστου ανθρώπου, αλλά και αυτάς τας σκέψεις και
επιθυµίας των καρδιών. Γνωρίζεις τόσον τους πόνους και τας θλίψστου πτωχού όσον και τον θηριώδη θυµόν του ασεβούς.
Τα βλέπεις όλα, δια να παραδώσης εν τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς εις την τιµωρόν δεξιάν σου. Εις την ιδικήν σου όµως
προστασίαν έχει ελπίσει και έχει εγκαταλειφθή ο πτωχός. Του ορφανού συ είσαι βοηθός.
Ψαλ. 9,36   σύντριψον τον βραχίονα τού αµαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αµαρτία αυτού, και ου µη ευρεθή.
Ψαλ. 9,36  Συντριψε συ την καταπιεστικήν δύναµιν του αµαρτωλού και του πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τας



κακάς του πράξεις, ώστε, εάν αναζητηθή το κακόν που έκαµε, να µη ευρεθή ούτε αυτός ούτε εκείνο.
Ψαλ. 9,37   βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος, απολείσθε έθνη εκ της γής αυτού.
Ψαλ. 9,37  Μονον ο αιώνιος Κυριος θα βασιλεύση στους αιώνας των αιώνων. Σεις οι ειδωλολάτραι θα εξολοθρευθήτε από
την γην του Κυρίου.
Ψαλ. 9,38   την επιθυµίαν των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιµασίαν της καρδίας αυτών προσέσχε το ούς σου
Ψαλ. 9,38  Ο Κυριος ήκουσε την δικαίαν επιθυµίαν των πτωχών ανθρώπων. Και το αυτί του το έτεινε προσεκτικόν στους
δικαίους πόθους της καρδίας των.
Ψαλ. 9,39   κρίναι ορφανώ και ταπεινώ, ίνα µη προσθή έτι µεγαλαυχείν άνθρωπος επί της γής.
Ψαλ. 9,39  Ανέλαβεν αυτός, να κρίνη µε δικαιοσύνην επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους
υπερασπίση εν τη παντοδυναµία του, ώστε να µη τολµήση πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθή εις βάρος
αυτών και του Θεού.

ΨΑΛΜΟΣ 10 (Μασ. 11)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 10,1   Επί τώ Κυρίω πέποιθα· πώς ερείτε τή ψυχή µου· µεταναστεύου επί τα όρη ως στρουθίον;
Ψαλ. 10,1  Εγώ έχω στηρίζει την πεττοίθησιν και την ελπίδα µου στον παντοδύναµον Κυριον και πως σεις µου λέγετε·
“φύγε, µετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθίον τροµαγµένον εις τα βουνά, δια να εύρης εκεί την σωτηρίαν σου;”
Ψαλ. 10,2   ότι ιδού οι αµαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητοίµασαν βέλη εις φαρέτραν τού κατατοξεύσαι εν σκοτοµήνη τους
ευθείς τή καρδία.
Ψαλ. 10,2  Φυγε, µου λέγουν, διότι οι αµαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιµάσει τα βέλη των, δια να τα εκτοξεύσουν µε µανίαν
από τον σκοτεινόν τόπον, που ενεδρεύουν, εναντίον των απονηρεύτων και εναρέτων ανθρώπων.
Ψαλ. 10,3   ότι ά σύ κατηρτίσω, αυτοί καθείλον· ο δε δίκαιος τι εποίησε;
Ψαλ. 10,3  Ολα όσα, συ Κυριε, σοφώς και δικαίως έχεις νοµοθετήσει, αυτοί τα κρηµνίζουν και τα καταπατούν. Και επάνω
εις την αλαζονείαν των ερωτούν· “ποίον είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου; Κανένα”.
Ψαλ. 10,4   Κύριος εν ναώ αγίω αυτού· Κύριος εν ουρανώ ο θρόνος αυτού. οι οφθαλµοί αυτού εις τον πένητα αποβλέπουσι,
τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους υιούς των ανθρώπων.
Ψαλ. 10,4  Ο Κυριος όµως ευρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανόν και στον ιερόν ναόν του. Ο Κυριος έχει στήσει τον
δικαστικόν του θρόνον υψηλά στον ουρανόν. Από εκεί οι οφθαλµοί του βλέπουν µε προσοχήν και µε ευµένειαν τον
ταλαιπωρούµενον πτωχόν. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους υιούς των ανθρώπων.
Ψαλ. 10,5   Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν µισεί την εαυτού ψυχήν.
Ψαλ. 10,5  Ο Κυριος εξετάζει και ξεχωρίζει µε ακρίβειαν, χωρίς καµµίαν πλάνην, τον δίκαιον και τον ασεβή. Οποιος δε
αγαπά την αδικίαν και επιµένει εις αυτήν, αυτός µισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτόν του.
Ψαλ. 10,6   επιβρέξει επί αµαρτωλούς παγίδας, πύρ και θείον και πνεύµα καταιγίδος η µερίς τού ποτηρίου αυτών.
Ψαλ. 10,6  Ο Κυριος θα εξαπολύση, ωσάν βροχήν, και θα γεµίση µε ολεθρίας παγίδας τον δρόµον των αµαρτωλών
ανθρώπων, θα ρίψη εναντίον των φωτιάν και θειάφι, θα εξαπολύση βίαιον και ορµητικόν άνεµον, δια να αναρριπίζη την
φλόγα. Αυτό θα είναι το ποτήριον της οργής του Θεού κατάπικρον εναντίον των αµαρτωλών ανθρώπων.
Ψαλ. 10,7   ότι δίκαιος Κύριος, και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
Ψαλ. 10,7  Διότι ο Κυριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνας, στρέφει τους οφθαλµούς του µε ιλαρότητα και ευµένειαν
στους ευθείς και αγαθούς ανθρώπους.

ΨΑΛΜΟΣ 11 (Μασ. 12)
Εις το τέλος, υπέρ της ογδόης· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 11,2   Σώσόν µε, Κύριε, ότι εκλέλοιπεν όσιος, ότι ωλιγώθησαν αι αλήθειαι από των υιών των ανθρώπων.
Ψαλ. 11,2  Σώσε µε, Κυριε, από την κακίαν και τους κακούς, που µε περιβάλλουν, διότι δεν έχει αποµείνει πλέον άνθρωπος
ενάρετος επάνω εις την γην. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι µεταξύ των ανθρώπων.
Ψαλ. 11,3   µάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χείλη δόλια εν καρδία, και εν καρδία ελάλησε κακά.
Ψαλ. 11,3  Λογια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας µε τον πλησίον του. Από την αµαρτωλήν καρδίαν των
βγαίνουν δια του στόµατός των δολιότητες. Ογκος κακίας υπάρχει εις την καρδίαν των, την οποίαν εκφράζουν µε
πανουργίαν τα χείλη των.
Ψαλ. 11,4   εξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν µεγαλορήµονα.
Ψαλ. 11,4  Είθε να εξολοθρεύση ο Κυριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη , τας γλώσσας των διπροσώπων αυτών
ανθρώπων, που καυχησιολογούν και κοµπάζουν·
Ψαλ. 11,5   τους ειπόντας· την γλώσσαν ηµών µεγαλυνούµεν, τα χείλη ηµών παρ ηµίν εστι· τις ηµών Κύριός εστιν;
Ψαλ. 11,5  όλους εκείνους, οι οποίοι είπαν· “θα δοξάσωµεν και θα αναδείξωµεν την γλώσσαν µας µε την ευφράδειάν µας. Τα
χείλη µας είναι εις την απόλυτον διάθεσίν µας. Ποιός είναι Κυριος επάνω από ηµάς; Ηµείς και κανείς άλλος”.
Ψαλ. 11,6   από της ταλαιπωρίας των πτωχών και από τού στεναγµού των πενήτων , νύν αναστήσοµαι, λέγει Κύριος·
θήσοµαι εν σωτηρίω, παρησιάσοµαι εν αυτώ.
Ψαλ. 11,6  Εις την αλαζονείαν όµως και αφροσύνην αυτήν ο Κυριος απήντησεν· “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των
πτωχών από τους αµαρτωλούς πλουσίους, εξ αιτίας των στεναγµών των πενήτων, που καταπιέζονται, τώρα αµέσως θα
εγερθώ, λέγει ο Κυριος, θα θέσω εις ασφαλή και σωτήριον τόπον τον καταπιεζόµενον πτωχόν και χάριν αυτού θα δείξω εις
τα µάτια όλων την λαµπράν και ακατανίκητον δικαιοσύνην µου”.
Ψαλ. 11,7   τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωµένον, δοκίµιον τή γη κεκαθαρισµένον επταπλασίως.
Ψαλ. 11,7  Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απηλλαγµένα από κάθε ψεύδος,
όµοια προς τον άργυρον που επυρακτώθη και εχωνεύθη στον κλίβανον της γης, και είναι τελείως καθαρός.
Ψαλ. 11,8   σύ, Κύριε, φυλάξαις ηµάς και διατηρήσαις ηµάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα.
Ψαλ. 11,8  Συ, Κυριε, είθε να µας προφυλάξης από τους κακούς και το κακόν, να µας διατηρήσης καθαρούς και αβλαβείς
µέσα εις την πονηράν αυτήν γενεάν τώρα και στους αιώνας των αιώνων.



Ψαλ. 11,9   κύκλω οι ασεβείς περιπατούσι· κατά το ύψος σου επολυώρησας τους υιούς των ανθρώπων.
Ψαλ. 11,9  Τριγύρω µας περιπατούν οι ασεβείς µε δολιότητα. Συ όµως δεν αδιαφορείς δια τους υιούς των ανθρώπων. Οσον
είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η µεγάλη φροντίς και προσοχή σου δι' αυτούς.

ΨΑΛΜΟΣ 12 (Μασ. 13)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 12,2   Έως πότε, Κύριε, επιλήση µου εις τέλος; έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ εµού;
Ψαλ. 12,2  Εως πότε, Κυριε, θα µε λησµονής εντελώς; Εως πότε θα αποστρέφης, σα να αδιαφορής δια την θλίψιν µου, το
πρόσωπόν σου από εµέ;
Ψαλ. 12,3   έως τίνος θήσοµαι βουλάς εν ψυχή µου, οδύνας εν καρδία µου ηµέρας και νυκτός; έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός
µου επ εµέ;
Ψαλ. 12,3  Εως πότε, Κυριε, θα καταρτίζω µέσα µου σχέδια λυτρώσεώς µου από τους εχθρούς µου, και όµως θα δοκιµάζη
ηµέραν και νύκτα η καρδία µου οδύνας, διότι θα βλέπη αυτά να ναυαγούν, ώστε να µένω έτσι εκτεθειµένος εις κινδύνους;
Εως πότε θα υψώνεται απειλητικός και θα θριαµβεύη εναντίον µου ο εχθρός;
Ψαλ. 12,4   επίβλεψον, εισάκουσόν µου, Κύριε ο Θεός µου· φώτισον τους οφθαλµούς µου, µήποτε υπνώσω εις θάνατον,
Ψαλ. 12,4  Ρίψε ένα βλέµµα συµπαθείας προς εµέ, και άκουσε την προσευχήν µου Κυριε, ο Θεός µου. Αναζωογόνησε το φως
των οφθαλµών µου, το οποίον από το βάρος των µεγάλων και πολυαρίθµων θλίψεων πρόκειται να σβήση. Μη επιτρέψης
να κλείσουν οριστικώς τα µάτια µου και κοιµηθώ τον ύπνον του θανάτου·
Ψαλ. 12,5   µήποτε είπη ο εχθρός µου· ίσχυσα προς αυτόν· οι θλίβοντές µε αγαλλιάσονται, εάν σαλευθώ.
Ψαλ. 12,5  δια να µη είπη µε πολλήν χαιρεκακίαν ο εχθρός µου· “υπερίσχυσα εναντίον του και τον ενίκησα”. Οι εχθροί µου,
που µε θλίβουν, θα χαρούν πάρα πολύ, εάν κλονισθώ και πέσω.
Ψαλ. 12,6   εγώ δε επί τώ ελέει σου ήλπισα, αγαλλιάσεται η καρδία µου επί τώ σωτηρίω σου· άσω τώ Κυρίω τώ
ευεργετήσαντί µε και ψαλώ τώ ονόµατι Κυρίου τού Υψίστου.
Ψαλ. 12,6  Εγώ όµως έχω στηρίξει την ελπίδα µου εις σε. Η καρδία µου θα αισθανθή απερίγραπτον χαράν, όταν συ
ευδοκήσης και µου στείλης την ποθητήν σωτηρίαν. Τοτε εγώ θα τραγουδώ ύµνους ευχαριστίας προς σε τον ευεργέτην και
Κυριον µου, και θα συνθέσω ύµνους δοξολογίας εις δόξαν του ονόµατος Κυρίου του Υψίστου.

ΨΑΛΜΟΣ 13 (Μασ. 14)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 13,1   Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· ουκ έστι Θεός. διεφθάρησαν και εβδελύχθησαν εν επιτηδεύµασιν, ουκ έστι ποιών
χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.
Ψαλ. 13,1  Ο εσκοτισµένος από την αµαρτίαν µωρός και ασεβής άνθρωπος, είπεν από µέσα του, σύµφωνα µε την επιθυµίαν
της αµαρτωλής καρδίας του· “δεν υπάρχει Θεός”. Αυτός όµως και οι όµοιοί του διεφθάρησαν µέσα εις την αµαρτωλότητά
των. Εγιναν µισητοί από τον Θεόν και από τους ευσεβείς ανθρώπους. Το κακόν διεδόθη τόσον πολύ, ώστε δεν υπάρχει
κανείς, που να πράττη σήµερον το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας.
Ψαλ. 13,2   Κύριος εκ τού ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων τού ιδείν ει έστι συνιών ή εκζητών τον Θεόν .
Ψαλ. 13,2  Ο Κυριος έσκυψεν από το ύψος του ουρανού και έρριψε το βλέµµα του, δια να ίδη τους υιούς των ανθρώπων, δια
να ίδη εάν υπάρχη κανείς µεταξύ αυτών, που να έχη επίγνωσιν Θεού η να επικαλήται µε πίστιν τον Θεόν και προσπαθή να
ευαρεστή εις αυτόν.
Ψαλ. 13,3   πάντες εξέκλιναν, άµα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός [τάφος ανεωγµένος ο
λάρυγξ αυτών, ταίς γλώσσαις αυτών εδολιούσαν· ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, ών το στόµα αράς και πικρίας γέµει,
οξείς οι πόδες αυτών εκχέαι αίµα, σύντριµµα και ταλαιπωρία εν ταίς οδοίς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν· ουκ έστι
φόβος Θεού απέναντι των οφθαλµών αυτών.]
Ψαλ. 13,3  Αλλοίµονον! Ολοι εξετράπησαν από την ευθείαν οδόν. Εξηχρειώθησαν και διεφθάρησαν. Δεν υπάρχει κανείς,
που να πράττη το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο λάρυγξ των, σαν ανοικτός τάφος, αναδίδει δυσώδεις αναθυµιάσεις. Με
τας πονηράς των γλώσσας επινοούν και εκφράζουν δόλια ψεύδη και φαρµακεράς συκοφαντίας. Δηλητήριον φαρµακερών
ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη των. Το στόµα των είναι γεµάτον από κατάρας εναντίον του Θεού και από δολιότητας
και πικρίας εναντίον των ανθρώπων. Τα πόδια των τρέχουν µε ταχύτητα, δια να χύσουν αίµα. Εις τους δρόµους της ζωής
των και εις τας πράξεις των σπείρουν συντρίµµατα και ταλαιπωρίας εναντίον αθώων. Εσωτερικήν ειρήνην και ειρηνικήν
ζωήν µε τους άλλους εξ αιτίας της αµαρτωλότητος των δεν εγνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού ενώπιόν των.
Ψαλ. 13,4   ουχί γνώσονται πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν; οι εσθίοντες τον λαόν µου βρώσει άρτου τον Κύριον ουκ
επεκαλέσαντο.
Ψαλ. 13,4  Δεν θα βάλουν, λοιπόν, ποτέ γνώσιν και δεν θα συνετισθούν όλοι αυτοί, που εργάζονται την παρανοµίαν; Οι
πωρωµένοι αυτοί, που κατατρώγουν τον λαόν µου, µε τόσην ασυνειδησίαν σαν να πρόκειται περί συνήθους άρτου; Δεν
επεκαλέσθησαν ποτέ τον Κυριον. Δεν εγνώρισαν, τι είναι προσευχή.
Ψαλ. 13,5   εκεί εδειλίασαν φόβω, ού ουκ ήν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία.
Ψαλ. 13,5  Εκυριεύθησαν όµως από πανικόν και δειλίαν εκεί, όπου δεν υπήρχε τίποτε το φοβερόν. Και τούτο, διότι ο Κυριος
µόνον εις την γενεάν των δικαίων ναι προστάτης και όχι στους αµαρτωλούς.
Ψαλ. 13,6   βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστι.
Ψαλ. 13,6  Εξευτελίζετε σεις και εµπαίζετε τας σκέψεις και τας αποφάσστου πτωχού, διότι στηρίζει τας ελπίδας του στον
Κυριον.
Ψαλ. 13,7   τις δώσει εκ Σιών το σωτήριον τού Ισραήλ; εν τώ επιστρέψαι Κύριον την αιχµαλωσίαν τού λαού αυτού
αγαλλιάσεται Ιακώβ και ευφρανθήσεται Ισραήλ.
Ψαλ. 13,7  Ποιός, λοιπόν, θα έλθη από την Σιών, δια να δώση την σωτηρίαν στον ισραηλιτικόν λαόν; Θα δοθή εις αυτούς η
σωτηρία, όταν ο Κυριος επαναφέρη τους ανθρώπους του λαού του από την αιχµαλωσίαν, θα σκιρτήσουν από αγαλλίασιν
οι απόγονοι αυτοί του Ιακώβ. Θα ευφρανθούν αι καρδίαι των Ισραηλιτών.



ΨΑΛΜΟΣ 14 (Μασ. 15)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 14,1   Κύριε, τις παροικήσει εν τώ σκηνώµατί σου; ή τις κατασκηνώσει εν όρει αγίω σου;
Ψαλ. 14,1  Κυριε, ποιός είναι άξιος να φιλοξενηθή, έστω και επ' ολίγον, στο εν τη Ιερουσαλήµ κατοικητήριόν σου; Η ποιός
είναι άξιος να στήση την σκηνήν του στο άγιον σου όρος, όπου υπάρχει ο ναός σου;
Ψαλ. 14,2   πορευόµενος άµωµος και εργαζόµενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού,
Ψαλ. 14,2  Μονον ο άµεµπτος και ακατηγόρητος. Εκείνος ο οποίος εργάζεται και εφαρµόζει δικαιοσύνην, ο οποίος αγαπά
την αλήθειαν µε όλην του την καρδίαν και αυτήν µόνον λέγει.
Ψαλ. 14,3   ός ουκ εδόλωσεν εν γλώσση αυτού, ουδέ εποίησε τώ πλησίον αυτού κακόν και ονειδισµόν ουκ έλαβεν επί τοίς
έγγιστα αυτού.
Ψαλ. 14,3  Εκείνος, που δεν έπλεξε δόλιον σχέδια µε την γλώσσαν του και δεν έκαµε ποτέ κάτι κακόν προς τον πλησίον του,
ούτε ενέπαιξε ποτέ η εδυσφήµησε τους γύρω του ανθρώπους.
Ψαλ. 14,4   εξουδένωται ενώπιον αυτού πονηρευόµενος, τους δε φοβουµένους τον Κύριον δοξάζει· ο οµνύων τώ πλησίον
αυτού και ουκ αθετών·
Ψαλ. 14,4  Αυτός, στους οφθαλµούς του οποίου θεωρείται ανάξιος και εξουδενωµένος εκείνος, που βαδίζει τον δρόµον της
πονηρίας, ενώ εξ αντιθέτου τιµώνται και δοξάζονται από αυτόν εκείνοι, που φοβούνται τον Κυριον. Αυτός έχει το δικαίωµα
παρά του Θεού να εισέλθη στον ναόν Κυρίου· αυτός που δίδει τιµίας και ενόρκους υποσχέσεις στον πλησίον του και ποτέ
δεν τας παραβαίνει, αλλά τας τηρεί µε ακρίβειαν.
Ψαλ. 14,5   το αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκω και δώρα επ αθώοις ουκ έλαβεν. ο ποιών ταύτα, ου σαλευθήσεται εις τον
αιώνα.
Ψαλ. 14,5  Αυτός, ο οποίος δεν δανείζει τα χρήµατά του µε τόκον και δεν δέχεται δώρα, δια να εκδώση καταδικαστικάς
αποφάσεις εις βάρος αθώων ανθρώπων. Ο άνθρωπος, που πράττει αυτά, δεν θα σαλευθή ποτέ ούτε ενώπιον και τον
µεγαλυτέρων κινδύνων.

ΨΑΛΜΟΣ 15 (Μασ. 16)
Στηλογραφία τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 15,1   Φύλαξόν µε, Κύριε, ότι επί σοί ήλπισα.
Ψαλ. 15,1  Φυλαξέ µε, Κυριε, από κάθε κακόν, διότι εγώ εις σε έχω στηρίξει τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 15,2   είπα τώ Κυρίω· Κύριός µου εί σύ, ότι των αγαθών µου ου χρείαν έχεις.
Ψαλ. 15,2  Είπα δια της προσευχής προς σε τον Κυριον· “συ είσαι ο Κυριος µου και συ ωσάν ανενδεής, που είσαι, δεν έχεις
ανάγκην από τα ιδικά µου υλικά αγαθά”.
Ψαλ. 15,3   τοίς αγίοις τοίς εν τή γη αυτού εθαυµάστωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήµατα αυτού εν αυτοίς.
Ψαλ. 15,3  Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων, που ζουν εις την χώραν του, δηλαδή εις την γην της
επαγγελίας, µεγάλα και θαυµαστά έργα έκαµεν ο Κυριος. Ολαι αι αποφάσστου, αι ευµενείς και ευάρεστοι δι' αυτούς, που
τηρούν το θέληµά του, ευρίσκονται ανάµεσά των.
Ψαλ. 15,4   επληθύνθησαν αι ασθένειαι αυτών, µετά ταύτα ετάχυναν· ου µη συναγάγω τας συναγωγάς αυτών εξ αιµάτων,
ουδ ου µη µνησθώ των ονοµάτων αυτών διά χειλέων µου.
Ψαλ. 15,4  Επληθύνθησαν, βέβαια, πάρα πολύ αι θλίψεις και αι ταλαιπωρίαι αυτών, αλλά γρήγορα διελύθησαν και
εξηφανίσθησαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγον και τρόπον εις λατρευτικάς συγκεντρώσεις ανθρώπους
µολυσµένους µε αίµατα αθώων ανθρώπων η µε αίµατα ειδωλολατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω εις τα χείλη µου,
ούτε καν και θα ενθυµηθώ, τα ονόµατα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλολατρικών των θεών .
Ψαλ. 15,5   Κύριος µερίς της κληρονοµίας µου και τού ποτηρίου µου· σύ εί ο αποκαθιστών την κληρονοµίαν µου εµοί.
Ψαλ. 15,5  Ο Κυριος είναι δι' εµέ το πολύτιµον µερίδιον της κληρονοµίας µου. Το ποτήριον, από το οποίον πίνω την
γλυκείαν χαράν. Συ, Κυριε, είσαι εκείνος, ο οποίος θα µε αποκαταστήσης και θα µε επαναφέρης χαίροντα εις την ποθητήν
πατρίδα.
Ψαλ. 15,6   σχοινία επέπεσέ µοι εν τοίς κρατίστοις· και γάρ η κληρονοµία µου κρατίστη µοί εστιν.
Ψαλ. 15,6  Και το µερίδιον, που µου έτυχε σαν να εµετρήθη µε ακριβείς µετροταινίας, είναι άπυ τα πλέον καλά. Πράγµατι η
κληρονοµία µου είναι αρίστη.
Ψαλ. 15,7   ευλογήσω τον Κύριον τον συνετίσαντά µε· έτι δε και έως νυκτός επαίδευσάν µε οι νεφροί µου.
Ψαλ. 15,7  Κατά το διάστηµα της ηµέρας θα δοξολογήσω και θα υµνήσω τον Κυριον, ο οποίος µου εχάρισε σύνεσιν. Αλλά
και κατά το διάστηµα της νυκτός η φωνή της συνειδήσεώς µου και οι πόθοι της καρδίας µου µε παιδαγωγούν προς τον
Κυριον, ώστε αυτόν να θεωρώ πλούτον και στήριγµά µου.
Ψαλ. 15,8   προωρώµην τον Κύριον ενώπιόν µου διαπαντός, ότι εκ δεξιών µου εστιν, ίνα µη σαλευθώ.
Ψαλ. 15,8  Ηµέραν και νύκτα έβλεπα και βλέπω τον Κυριον µου πάντοτε εµπρός µου. Τον βλέπω ότι είναι εις τα δεξιά µου,
έτοιµος να µε προστατεύση, δια να µη ταραχθώ από οιονδήποτε φόβον η κίνδυνον.
Ψαλ. 15,9   διά τούτο ηυφράνθη η καρδία µου, και ηγαλλιάσατο η γλώσσά µου, έτι δε και η σάρξ µου κατασκηνώσει επ
ελπίδι,
Ψαλ. 15,9  Δια τούτο ακριβώς και ευφράνθη η καρδία µου, η δε γλώσσα µου ελάλησε λόγους αγαλλιάσεως, ακόµη δε και το
σώµα µου, όταν αποθάνω, θα αποτεθή στον τάφον µε την ελπίδα της αναστάσεως.
Ψαλ. 15,10  ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν µου εις άδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν.
Ψαλ. 15,10     Διότι συ ο Θεός µου δεν θα εγκαταλείψης την ψυχήν µου στον άδην, ώστε να φυλακισθή δια παντός εις αυτόν,
ούτε θα επιτρέψης, εγώ αφωσιωµένος εις σε να δοκιµάσω την φθοράν και αποσύνθεσιν του τάφου. Θα µε αναστήσης.
Ψαλ. 15,11  εγνώρισάς µοι οδούς ζωής· πληρώσεις µε ευφροσύνης µετά τού προσώπου σου, τερπνότητες εν τή δεξιά σου εις
τέλος.
Ψαλ. 15,11  Εκαµες γνωστούς εις εµέ τους δρόµους και τους τρόπους της µακαρίας και ευλογηµένης ζωής. Θα µε χόρτασης
χαράν και αγαλλίασιν, όταν µε αξιώσης να ίδω το ένδοξον πρόσωπόν σου· εις την παντοδύναµον και πανάγαθον δεξιάν
σου υπάρχουν πάντοτε δια τους εκλεκτούς σου, Κυριε, τέλειαι και ατελείωτοι τέρψεις και χαραί.



ΨΑΛΜΟΣ 16 (Μασ. 17)
Προσευχή τού Δαυΐδ.
Ψαλ. 16,1   Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης µου, πρόσχες τή δεήσει µου, ενώτισαι την προσευχήν µου ουκ εν χείλεσι
δολίοις.
Ψαλ. 16,1  Καµε δεκτήν, Κυριε, την δικαίαν αίτησιν της προσευχής µου· δώσε προσοχήν εις την δέησίν µου, µε ώτα ευµενή
άκουσε την προσευχήν µου, την οποίαν εγώ τώρα απευθύνω προς σε µε χείλη άδολα και ειλικρινή.
Ψαλ. 16,2   εκ προσώπου σου το κρίµά µου εξέλθοι, οι οφθαλµοί µου ιδέτωσαν ευθύτητας.
Ψαλ. 16,2  Από σε προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθή η δικαία απόφασις υπέρ εµού και έτσι τα µάτιά µου να
ιδούν την επικράτησιν των δικαίων αποφάσεών σου.
Ψαλ. 16,3   εδοκίµασας την καρδίαν µου, επεσκέψω νυκτός· επύρωσάς µε, και ουχ ευρέθη εν εµοί αδικία.
Ψαλ. 16,3  Εξήτασας τα βάθη της καρδίας µου, όταν µε επεσκέφθης κατά τας νυκτερινάς ώρας της αυτοεξετάσεώς µου.
Ωσάν χρυσόν στο χωνευτήριον µε υπέβαλες στο πυρ των δοκιµασιών και εις όλα αυτά δεν ευρέθη µέσα µου καµµία αδικία
εναντίον ουδενός.
Ψαλ. 16,4   όπως αν µη λαλήση το στόµα µου τα έργα των ανθρώπων, διά τους λόγους των χειλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς
σκληράς.
Ψαλ. 16,4  Δια να µη λαλή το στόµα µου τίποτε σχετικόν µε τα πονηρά έργα των ανθρώπων και δια να τηρώ τους λόγους
και τα παραγγέλµατα του στόµατός σου, Κυριε, εγώ εβάδισα τας δυσκόλους και πλήρεις ταλαιπωρίας οδούς του θείου σου
θελήµατος.
Ψαλ. 16,5   κατάρτισαι τα διαβήµατά µου εν ταίς τρίβοις σου, ίνα µη σαλευθώσι τα διαβήµατά µου.
Ψαλ. 16,5  Καθοδήγησε και προσάρµοσε πλήρως τα βήµατα της ζωής µου στους δρόµους των εντολών σου, δια να µη
κλονισθούν ποτέ αι πορείαι µου.
Ψαλ. 16,6   εγώ εκέκραξα, ότι επήκουσάς µου, ο Θεός· κλίνον το ούς σου εµοί και εισάκουσον των ρηµάτων µου.
Ψαλ. 16,6  Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κυριε, διότι είµαι βέβαιος ότι µε έχεις ακούσει και µε ακούεις. Κλίνε, λοιπόν, το αυτί
σου ευµενές εις την φωνήν µου και άκουσε τα λόγια των προσευχών µου.
Ψαλ. 16,7   θαυµάστωσον τα ελέη σου, ο σώζων τους ελπίζοντας επί σε εκ των ανθεστηκότων τή δεξιά σου.
Ψαλ. 16,7  Φανέρωσέ µου κατά ένα τρόπον θαυµαστόν το έλεός σου προς εµέ, συ ο οποίος τους ελπίζοντας εις σε τους
σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται εις την παντοδύναµον δεξιάν σου.
Ψαλ. 16,8   φύλαξόν µε ως κόρην οφθαλµού· εν σκέπη των πτερύγων σου σκεπάσεις µε
Ψαλ. 16,8  Φυλαξέ µε ως κόρην οφθαλµού, σκέπασέ µε κάτω από την ακατανίκητον προστασίαν των πτερύγων σου, όπως
η όρνις σκεπάζει τους νεοσσούς της.
Ψαλ. 16,9   από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων µε. οι εχθροί µου την ψυχήν µου περιέσχον·
Ψαλ. 16,9  Διαφύλαξέ µε από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα µε έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί µου,
Κυριε, µε περιεκύκλωσαν από όλα τα σηµεία και απειλούν την ζωήν µου.
Ψαλ. 16,10  το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόµα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν.
Ψαλ. 16,10     Εκλεισαν τελείως τα σπλάγχνα των και έγινε σκληρά η καρδία των ανθρώπων αυτών απέναντί µου. Το στόµα
αυτών ελάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασείς εναντίον µου.
Ψαλ. 16,11  εκβαλόντες µε νυνί περιεκύκλωσάν µε, τους οφθαλµούς αυτών έθεντο εκκλίναι εν τή γη.
Ψαλ. 16,11     Αφού µε έβγαλαν έξω και µε εδίωξαν από την πατρίδα µου, µε περιεκύκλωσαν µε µοχθηρίαν και έστρεψαν
ολόγυρά των τα βλέµµατά των µε φονικήν διάθεσιν εναντίον µου πως θα µε ξαπλώσουν νεκρόν κάτω εις την γην.
Ψαλ. 16,12  υπέλαβόν µε ωσεί λέων έτοιµος εις θήραν και ωσεί σκύµνος οικών εν αποκρύφοις.
Ψαλ. 16,12     Με εθεώρησαν και µε αντίκρυσαν, όπως ο λέων αντικρύζει το θύµα του και είναι έτοιµος να επιτεθή εναντίον
του θηράµατός του· σαν νεαρό ορµητικό ληοντάρι, που ενεδρεύει εις αποκρύφους τόπους, δια να συλλάβη την λείαν του.
Ψαλ. 16,13  ανάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρύσαι την ψυχήν µου από ασεβούς, ροµφαίαν
σου από εχθρών της χειρός σου.
Ψαλ. 16,13     Σηκω επάνω, Κυριε, και πρόφθασέ τους, πριν µε θανατώσουν. Βαλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο
χώµα και γλύτωσε την ζωήν µου από τον ασεβή αρχηγόν των, τον Σαούλ. Παρε στο χέρι σου την ροµφαίαν εναντίον των
εχθρών, που ανθίστανται εις σε.
Ψαλ. 16,14  Κύριε, από ολίγων από γής διαµέρισον αυτούς εν τή ζωή αυτών, και των κεκρυµµένων σου επλήσθη η γαστήρ
αυτών, εχορτάσθησαν υιών [Αλλη γραφή· υείων.], και αφήκαν τα κατάλοιπα τοίς νηπίοις αυτών.
Ψαλ. 16,14     Ω, Κυριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και αποµάκρυνε το πλήθος των ασεβών . Διασκόρπισέ τους εις
την γην, ενώ ευρίσκονται ακόµη εις την παρούσαν ζωήν. Υλόφρονες και λαίµαργοι, καθώς είναι, εγέµισαν την κοιλίαν των
δε όσα αγαθά, συ έχεις αποκρύψει εις τα βάθη της γης και της θαλάσσης. Εχόρτασαν από χριρινά απαγορευµένα κρέατα
και αφού οι ίδιοι έφαγαν και έπιαν και εχρρτάσθησαν, αφήκαν τα υπολείµµατα του συµποσίου των εις τα νήπιά των.
Ψαλ. 16,15  εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσοµαι τώ προσώπω σου, χορτασθήσοµαι εν τώ οφθήναί µοι την δόξαν σου.
Ψαλ. 16,15     Εγώ όµως θα εργασθώ την αρετήν και µε αυτήν θα αξιωθώ της χαράς να ίδω το πρόσωπόν σου, θα χορτάση η
ψυχή µου, όταν θα βλέπω, Κυριε, την δόξαν σου.

ΨΑΛΜΟΣ 17 (Μασ. 18)
Εις το τέλος· τώ παιδί Κυρίου τώ Δαυΐδ, ά ελάλησεν τώ Κυρίω τους λόγους της ωδής ταύτης εν ηµέρα, ή ερύσατο αυτόν ο
Κύριος εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκ χειρός Σαούλ, και είπεν·
Ψαλ. 17,2   Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς µου.
Ψαλ. 17,2  Παντοτε θα σε αγαπώ, Κυριε, σε, ο οποίος είσαι η ακατανίκητος ισχύς µου.
Ψαλ. 17,3   Κύριος στερέωµά µου και καταφυγή µου και ρύστης µου. Ο Θεός µου βοηθός µου, ελπιώ επ αυτόν,
υπερασπιστής µου και κέρας σωτηρίας µου και αντιλήπτωρ µου.
Ψαλ. 17,3  Ο Κυριος είναι το ασάλευτον θεµέλιον, επί του οποίου ακλόνητος έχω στερεωθή. Είναι το οχυρόν καταφύγιόν µου
και ο σωτήρ µου. Ο Θεός είναι ο βοηθός µου και εις αυτόν εγώ θα ελπίζω πάντοτε. Αυτός είναι ο υπερασπιστής µου, η



ισχυρά δύναµις, η οποία, ως ακατανίκητος παράταξις, εξασφαλίζει την σωτηρίαν µου. Αυτός είναι ο ταχύς προστάτης µου
εις κάθε περίστασιν.
Ψαλ. 17,4   αινών επικαλέσοµαι τον Κύριον και εκ των εχθρών µου σωθήσοµαι.
Ψαλ. 17,4  Με ύµνους δοξολογίας και ευχαριστίας θα ζητήσω εις βοηθειάν µου τον Κυριον, και µε την προστασίαν του θα
σωθώ από τους εχθρούς µου.
Ψαλ. 17,5   περιέσχον µε ωδίνες θανάτου, και χείµαροι ανοµίας εξετάραξάν µε.
Ψαλ. 17,5  Ωσάν αφόρητοι πόνοι τοκετού µε περιέσφιξαν κίνδυνοι θανάτου, τους οποίους παράνοµοι άνθρωποι εξαπέλυσαν,
ωσάν ορµητικούς χειµάρρους, εναντίον µου και µε συνεκλόνισαν.
Ψαλ. 17,6   ωδίνες άδου περιεκύκλωσάν µε, προέφθασάν µε παγίδες θανάτου.
Ψαλ. 17,6  Συνταρακτικαί και θανάσιµοι αγωνίαι άδου µε έχουν περικυκλώσει, µε επρόφθασαν παγίδες, αι οποίαι έκρυπτον
τον θάνατον.
Ψαλ. 17,7   και εν τώ θλίβεσθαί µε επεκαλεσάµην τον Κύριον και προς τον Θεόν µου εκέκραξα· ήκουσεν εκ ναού αγίου
αυτού φωνής µου, και η κραυγή µου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ώτα αυτού.
Ψαλ. 17,7  Αλλά εν µέσω της µεγάλης αυτής οδύνης µου επεκαλέσθην δια της προσευχής τον Κυριον και µε κραυγήν
µεγάλην εφώναξα προς τον Θεόν. Ο δε Θεός ήκουσε την φωνήν µου από την εις ουρανούς κατοικίαν του και η κραυγή της
αγωνίας µου έφθασεν ενώπιόν του, εισήλθεν εις τα ώτα του.
Ψαλ. 17,8   και εσαλεύθη και έντροµος εγενήθη η γη, και τα θεµέλια των ορέων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν, ότι
ωργίσθη αυτοίς ο Θεός.
Ψαλ. 17,8  Ηλθεν εις βοήθειάν µου. Εσείσθη και ήρχισε να τρέµη ολόκληρος η γη, τα θεµέλια των ορέων συνεταράχθησαν
και εκλονίσθησαν διότι ωργίσθη εναντίον αυτών ο Θεός.
Ψαλ. 17,9   ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πύρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται, άνθρακες ανήφθησαν απ αυτού.
Ψαλ. 17,9  Ως καπνός ηφαιστείου ανέβη υψηλά ο θυµός του, φωτιάν και λάβαν ηφαιστείου ήναψεν η παρουσία του και εις
αναµµένα κάρβουνα µετεβλήθησαν όλα τα γύρω από αυτόν.
Ψαλ. 17,10  και έκλινεν ουρανούς και κατέβη, και γνόφος υπό τους πόδας αυτού.
Ψαλ. 17,10     Εχαµήλωσε τους ουρανούς και κατέβη εις την γην. Μαύρον σκοτεινόν νέφος απλώνεται κάτω από τους πόδας
του.
Ψαλ. 17,11  και επέβη επί Χερουβίµ και επετάσθη, επετάσθη επί πτερύγων ανέµων.
Ψαλ. 17,11  Ανέβη και εκάθισεν, ωσάν επάνω εις ουράνιον άρµα, επί των Χερουβίµ και επετούσεν. Επέταξε γρήγορα και
έτρεχε, σαν να εφέρετο επί πτερύγων ανέµων.
Ψαλ. 17,12  και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού· κύκλω αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινόν ύδωρ εν νεφέλαις αέρων.
Ψαλ. 17,12     Σκότος ήπλωσεν ολόγυρά του και απέκρυψε το άπειρον µεγαλείον του. Γυρω του ηπλώθη η σκηνή του
κατασκευασµένη όχι από υφάσµατα και δέρµατα, αλλά από σκοτεινά νέφη βροχής, τα οποία µεταφέρονται από τους
πνέοντας ανέµους.
Ψαλ. 17,13  από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού αι νεφέλαι διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός.
Ψαλ. 17,13     Από την απαστράπτουσαν λαµπρότητα της θείας παρουσίας του επερνούσαν τα σύννεφα και εξαπελύθησαν
χάλαζα και οι κεραυνοί, αναµµένα κάρβουνα, εναντίον των εχθρών του.
Ψαλ. 17,14  και εβρόντησεν εξ ουρανού Κύριος, και ο Ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού·
Ψαλ. 17,14     Ο Κυριος έστειλεν από τον ουρανόν τας βροντάς του µε τους κεραυνούς του. Ο Υψιστος αφήκε να ακουσθή η
τροµερά φωνή του εναντίον των εχθρών του.
Ψαλ. 17,15  εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς.
Ψαλ. 17,15     Εξαπέστειλε τα ιδικά του πύρινα βέλη και τους διεσκόρπισε· πλήθος από αστραπάς και βροντάς και
κεραυνούς και τους συνετάραξε.
Ψαλ. 17,16  και ώφθησαν αι πηγαί των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεµέλια της οικουµένης από επιτιµήσεώς σου, Κύριε,
από εµπνεύσεως πνεύµατος οργής σου.
Ψαλ. 17,16     Σαν να εστέγνωσαν τα ύδατα της γης, ώστε εφάνησαν αι πηγαί των υδάτων και αι κοίται των ποταµών, οι
πυθµένες των ωκεανών και αυτά τα θεµέλια της γης, από τον δριµύν έλεγχόν σου, Κυριε, από µίαν και µόνην πνοήν της
συνταρακτικής οργής σου.
Ψαλ. 17,17  εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ µε, προσελάβετό µε εξ υδάτων πολλών.
Ψαλ. 17,17     Και εν µέσω της τροµεράς αυτής αναστατώσεως ο Κυριος ήπλωσε το χέρι του από τον ουρανόν, µε έπιασε και
µε έφερε πλησίον του, µε ανέσυρεν από τους πολλούς κινδύνους, οι οποίοι σαν πολλά ύδατα απειλούσαν να πνίξουν την
ζωήν µου.
Ψαλ. 17,18  ρύσεταί µε εξ εχθρών µου δυνατών, και εκ των µισούντων µε, ότι εστερεώθησαν υπέρ εµέ.
Ψαλ. 17,18     Με εγλύτωσε και θα µε γλυτώση ο Κυριος από τους ισχυρούς εχθρούς µου, οι οποίοι µε µισούν, οσονδήποτε
ισχυρότεροι από εµέ και αν είναι αυτοί.
Ψαλ. 17,19  προέφθασάν µε εν ηµέρα κακώσεώς µου, και εγένετο Κύριος αντιστήριγµά µου
Ψαλ. 17,19     Αυτοί µε επρόφθασαν αιφνιδίως εις τας πλέον κρισίµους και περιπετειώδεις στιγµάς της ζωής µου, αλλά ο
Κυριος υπήρξε το στήριγµά µου και ο υπερασπιστής µου εναντίον αυτών.
Ψαλ. 17,20  και εξήγαγέ µε εις πλατυσµόν, ρύσεταί µε, ότι ηθέλησέ µε.
Ψαλ. 17,20    Από την στενόχωρον θέσιν µου µε έβγαλεν εις άνεσιν και αναψυχήν. Με εγλύτωσεν από τους εχθρούς, διότι µε
ηγάπησεν.
Ψαλ. 17,21  και ανταποδώσει µοι Κύριος κατά την δικαιοσύνην µου και κατά την καθαριότητα των χειρών µου
ανταποδώσει µοι,
Ψαλ. 17,21     Ο Κυριος έτσι µε αντήµειψε δια την αθωότητά µου. Συµφωνα µε την καθαρότητα των χειρών µου ο Κυριος µου
ανταπέδωσε και θα µου ανταποδώση αµοιβάς και ευεργεσίας,
Ψαλ. 17,22  ότι εφύλαξα τας οδούς Κυρίου και ουκ ησέβησα από τού Θεού µου,
Ψαλ. 17,22    διότι εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Κυρίου, δεν ησέβησα απέναντι του Θεού µου.
Ψαλ. 17,23  ότι πάντα τα κρίµατα αυτού ενώπιόν µου, και τα δικαιώµατα αυτού ουκ απέστησαν απ εµού.



Ψαλ. 17,23    Διότι πάντοτε είχα και έχω προ οφθαλµών τας δικαίας του κρίσεις και ποτέ αι εντολαί του δεν
απεµακρύνθησαν από την σκέψιν και την καρδίαν µου.
Ψαλ. 17,24  και έσοµαι άµωµος µετ αυτού και φυλάξοµαι από της ανοµίας µου.
Ψαλ. 17,24    Ηµην και θα είµαι άµωµος και ειλικρινής απέναντί του και θα προφυλαχθώ από κάθε αµαρτίαν .
Ψαλ. 17,25  και ανταποδώσει µοι Κύριος κατά την δικαιοσύνην µου και κατά την καθαριότητα των χειρών µου ενώπιον
των οφθαλµών αυτού.
Ψαλ. 17,25    Ο Κυριος θα µου ανταποδώση, σύµφωνα µε τον αγώνα µου να ζω κατά το θέληµά του και σύµφωνα µε την
προσπάθειάν µου να διατηρώ τας χείρας µου αγνάς και καθαράς ενώπιον των οφθαλµών του.
Ψαλ. 17 ,26  µετά οσίου όσιος έση, και µετά ανδρός αθώου αθώος έση,
Ψαλ. 17,26    Συ, Κυριε, προς τον αφωσιωµένον εις σε θα φέρεσαι µε στοργήν και αγάπην. Προς τον αθώον και ηθικώς
άµεµιττον θα δείχνεσαι αθώος και άµεµπτος.
Ψαλ. 17,27  και µετά εκλεκτού εκλεκτός έση και µετά στρεβλού διαστρέψεις.
Ψαλ. 17,27    Με τον εκλεκτόν θα είσαι συ πάντοτε εκλεκτός. Απέναντι όµως του διεστραµµένου ανθρώπου θα αλλάζης
τρόπον και θα φαίνεται στρεβλή η ιδική σου ευθεία και δικαία συµπεριφορά.
Ψαλ. 17,28  ότι σύ λαόν ταπεινόν σώσεις και οφθαλµούς υπερηφάνων ταπεινώσεις.
Ψαλ. 17,28    Διότι συ τον ταπεινωµένον και το έλεός σου ζητούντα λαόν τον σώζεις και τον ευλογείς πάντοτε. Ενώ τους
αλαζονικούς οφθαλµούς των υπερηφάνων τους αναγκάζεις να χαµηλώσουν κατησχυµµένοι εις την γην.
Ψαλ. 17,29  ότι σύ φωτιείς λύχνον µου, Κύριε ο Θεός µου, φωτιείς το σκότος µου.
Ψαλ. 17,29    Συ, Κυριε, ανεζωογόνησες και θα αναζωογονής τον λύχνον της ζωής µου. Συ, Κυριε ο Θεός µου, έρριψες το φως
της χαράς και διέλυσες το σκοτάδι της δυστυχίας µου.
Ψαλ. 17,30  ότι εν σοί ρυσθήσοµαι από πειρατηρίου και εν τώ Θεώ µου υπερβήσοµαι τείχος.
Ψαλ. 17,30 Με την δύναµίν σου πάντοτε θα σώζωµαι από τους κινδύνους και τους πειρασµούς και µε την βοήθειάν σου θα
υπερπηδώ κάθε ανυπέρβλητον δια τας ανθρωπίνας δυνάµεις τείχος, κάθε δυσκολίαν.
Ψαλ. 17,31  ο Θεός µου, άµωµος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπυρωµένα, υπερασπιστής εστι πάντων των ελπιζόντων επ
αυτόν.
Ψαλ. 17,31     Ο δρόµος και ο τρόπος της ενεργείας του Θεού µου είναι άµεµπτα. Τα λόγια του Κυρίου είναι, πυρ, που φωτίζει
και κατακαίει. Είναι υπεραπιστής όλων εκείνων, οι οποίοι ελπίζουν εις αυτόν.
Ψαλ. 17,32  ότι τις Θεός πλήν τού Κυρίου, και τις Θεός πλήν τού Θεού ηµών;
Ψαλ. 17,32    Διότι, ποιός άλλος Θεός είναι αληθινός και πραγµατικός εκτός του Κυρίου µας; Και ποιός Θεός είναι τόσον
ισχυρός και αγαθός πλην του Θεού µας;
Ψαλ. 17,33  ο Θεός ο περιζωννύων µε δύναµιν και έθετο άµωµον την οδόν µου·
Ψαλ. 17,33     Αυτός ο αληθινός και παντοδύναµος Θεός µε περιέζωσε µε µεγάλην και ακατανίκητον δύναµιν, µε ανέδειξεν
άµεµπτον και καθαρόν στους δρόµους της ζωής µου.
Ψαλ. 17,34  καταρτιζόµενος τους πόδας µου ωσεί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών µε·
Ψαλ. 17,34    Αυτός κάµνει ευκίνητα τα πόδια µου, τους δίδει την ταχύτητα της ελάφου, ώστε µε ευκολίαν να υπερπηδώ
κινδύνους και δυσκολίας. Αυτός µε ανεβάζει εις τα όρη τα υψηλά, ασφαλή από κάθε απειλήν.
Ψαλ. 17,35  διδάσκων χείράς µου εις πόλεµον και έθου τόξον χαλκούν τους βραχίονάς µου·
Ψαλ. 17,35     Αυτός γυµνάζει και διδάσκει τα χέρια µου, να πολεµούν νικηφόρως. Κατέστησε τους βραχίονάς µου
ευκινήτους και ισχυρούς ωσάν χάλκινον τόξον.
Ψαλ. 17,36  και έδωκάς µοι υπερασπισµόν σωτηρίας, και η δεξιά σου αντελάβετό µου, και η παιδεία σου ανώρθωσέ µε εις
τέλος, και η παιδεία σου αυτή µε διδάξει.
Ψαλ. 17,36    Συ, Κυριε, ηυδόκησες να µε υπερασπίσης απέναντι των εχθρών µου και να µου χαρίσης την σωτηρίαν. Η
προστατευτική δεξιά σου µε υπεβάστασε, η πατρική σου παιδαγωγία και καθοδήγησις µε ανώρθωσε τελείως. Αυτή η
παιδαγωγία σου, Κυριε, θα εξακολουθή να µε διδάσκη.
Ψαλ. 17,37  επλάτυνας τα διαβήµατά µου υποκάτω µου, και ουκ ησθένησαν τα ίχνη µου.
Ψαλ. 17,37     Ανοιξες δρόµους πλατείς και ασφαλείς εις την πορείαν της ζωής µου, Κυριε, και δεν εκουράσθησαν ούτε
εξησθένησαν τα πέλµατά µου.
Ψαλ. 17,38  καταδιώξω τους εχθρούς µου και καταλήψοµαι αυτούς και ουκ αποστραφήσοµαι, έως αν εκλίπωσιν·
Ψαλ. 17,38    Κατεδίωξα τους εχθρούς µου και τους κατέφθασα, ενώ έφευγαν πανικόβλητοι, και δεν εγύρισα οπίσω, µέχρις
ότου εκείνοι εξωντώθησαν και εξέλιπον.
Ψαλ. 17,39  εκθλίψω αυτούς, και ου µη δύνωνται στήναι, πεσούνται υπό τους πόδας µου.
Ψαλ. 17,39    Τους συνέθλιψα µε την δύναµίν σου και δεν ηµπόρεσαν να σταθούν, αλλ' έπεσαν κάτω από τα πόδιά µου.
Ψαλ. 17,40  και περιέζωσάς µε δύναµιν εις πόλεµον, συνεπόδισας πάντας τους επανισταµένους επ εµέ υποκάτω µου.
Ψαλ. 17,40    Συ από όλα τα σηµεία µε ενέδυσες µε δύναµιν, δια να πολεµώ πάντοτε νικηφόρως. Περιέπλεξες τα πόδια των
και έπεσαν κάτω από τα πόδια µου όλοι εκείνοι, οι οποίοι επαναστατούν εναντίον µου.
Ψαλ. 17,41  και τους εχθρούς µου έδωκάς µοι νώτον και τους µισούντάς µε εξωλόθρευσας.
Ψαλ. 17,41     Ετρεψες εις φυγήν τους εχθρούς µου. Πανικόβλητοι εγύρισαν προς εµέ την πλάτην των. Παρέδωκες εις
ολοκληρωτικήν καταστροφήν εκείνους, οι οποίοι µε εµισούσαν.
Ψαλ. 17,42  εκέκραξαν, και ουκ ήν ο σώζων, προς Κύριον, και ουκ εισήκουσεν αυτών.
Ψαλ. 17,42    Και επάνω εις την απέλπιδα φυγήν και τον πανικόν των εκραύγασαν ζητούντες την βοήθειάν σου, αλλά δεν
υπήρχε δι' αυτούς σωτήρ. Εκραξαν προς σε, αλλά δεν τους εισήκουσες.
Ψαλ. 17,43  και λεπτυνώ αυτούς ωσεί χνούν κατά πρόσωπον ανέµου, ως πηλόν πλατειών λεανώ αυτούς.
Ψαλ. 17,43    Με την ιδικήν σου βοήθειαν τους συνέτριψα . Τους έκαµα σαν ανάλαφρο χνούδι, το οποίον διασκορπίζει ο
άνεµος. Τους επολτοποίησα ωσάν την λάσπην, που πατούν οι άνθρωποι εις τας πλατείας.
Ψαλ. 17,44  ρύση µε εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις µε εις κεφαλήν εθνών. λαός, ον ουκ έγνων, εδούλευσέ µοι,
Ψαλ. 17,44    Με εγλύτωσες, γλύτωσέ µε και στο µέλλον από αντιθέσεις και εµφυλίους πολέµους του ισραηλιτικού λαού. Με
εγκατέστησες κυρίαρχον και εις άλλα- ειδωλολατρικά- έθνη. Λαός, τον οποίον δεν εγνώριζα προηγουµένως, έγινεν



υποτελής εις εµέ.
Ψαλ. 17,45  εις ακοήν ωτίου υπήκουσέ µου· υιοί αλλότριοι εψεύσαντό µοι,
Ψαλ. 17,45    Οταν ήκουσε την φήµην των κατορθωµάτων και της δόξης µου, έγινεν υπήκοός µου. Ξένοι λαοί ένεκα φόβου
υπεκρίθησαν φιλίαν και υποταγήν εις εµέ.
Ψαλ. 17,46  υιοί αλλότριοι επαλαιώθησαν και εχώλαναν από των τρίβων αυτών.
Ψαλ. 17,46    Αλλοεθνείς λαοί εχρηστεύθησαν σαν παλαιά εφθαρµένα ενδύµατα, σαν χωλοί εσκόνταφταν στους δρόµους
των.
Ψαλ. 17,47  ζή Κύριος, και ευλογητός ο Θεός µου και υψωθήτω ο Θεός της σωτηρίας µου,
Ψαλ. 17,47    Ο Κυριος όµως ζη και θριαµβεύει. Ας είναι δοξασµένος και ευλογηµένος ο Θεός µου και ας υψώνεται και ας
υµνολογήται ο Θεός της σωτηρίας µου,
Ψαλ. 17,48  ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εµοί, και υποτάξας λαούς υπ εµέ,
Ψαλ. 17,48    διότι ο Θεός µου εξεδικήθη τους εχθρούς µου και υπέταξε λαούς ολοκλήρους κάτω από τα πόδιά µου.
Ψαλ. 17,49  ο ρύστης µου εξ εχθρών µου οργίλων, από των επανισταµένων επ εµέ υψώσεις µε, από ανδρός αδίκου ρύσαί µε.
Ψαλ. 17,49    Αυτός µε εγλύτωσεν από εχθρούς γεµάτους οργήν και µανίαν εναντίον µου. Συ, Κυριε, µε ανέδειξες νικητήν, µε
ανύψωσες και µε εδόξασες απέναντι εκείνων, οι οποίοι είχαν επαναστατήσει εναντίον µου. Λυτρωσέ µε και στο µέλλον από
κάθε άνδρα δόλιον και άδικον.
Ψαλ. 17,50  διά τούτο εξοµολογήσοµαί σοι εν έθνεσι, Κύριε, και τώ ονόµατί σου ψαλώ,
Ψαλ. 17,50    Δι' όλα αυτά, Κυριε, θα σε δοξολογώ και θα σε ευγνωµονώ. Μεταξύ των εθνών θα ψάλλω και θα υµνολογώ το
όνοµά σου.
Ψαλ. 17,51  µεγαλύνων τας σωτηρίας τού βασιλέως αυτού, και ποιών έλεος τώ χριστώ αυτού, τώ Δαυΐδ και τώ σπέρµατι
αυτού έως αιώνος.
Ψαλ. 17,51     Δοξολογίας και ευχαριστίας θα αναπέµπω προς τον Θεόν µου, ο οποίος επραγµατοποίησε µεγαλειώδεις
σωτηρίας υπέρ του βασιλέως, που Αυτός τον ανέδειξε και ο οποίος δεικνύει πάντοτε έλεος στον βασιλέα, που έχρισεν, στον
Δαυίδ και στους απογόνους του, εις όλας τας κατόπιν γενεάς.

ΨΑΛΜΟΣ 18 (Μασ. 19)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 18,2   Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωµα.
Ψαλ. 18,2  Οι ουρανοί µε την αρµονίαν και το κάλλος των διηγούνται εις κάθε άνθρωπον την δόξαν και την σοφίαν του
Θεού. Ο ουρανός, που σαν στερεός θόλος περιβάλλει την γην, διακηρύττει, ότι είναι έργον του παντοδυνάµου και πανσόφου
δηµιουργού.
Ψαλ. 18,3   ηµέρα τή ηµέρα ερεύγεται ρήµα, και νύξ νυκτί αναγγέλλει γνώσιν.
Ψαλ. 18,3  Καθε ηµέρα βροντοφωνεί εις την εποµένην ηµέραν και κάθε νυξ αναγγέλλει εις την άλλην νύκτα την γνώσιν δια
την ύπαρξιν του απειροτελείου Δηµιουργού.
Ψαλ. 18,4   ουκ εισί λαλιαί ουδέ λόγοι, ών ουχί ακούονται αι φωναί αυτών·
Ψαλ. 18,4  Οι λόγοι, τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί, δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους, των οποίων αι φωναί δεν
ακούονται παντού.
Ψαλ. 18,5   εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουµένης τα ρήµατα αυτών .
Ψαλ. 18,5  Τουναντίον, εις ολόκληρον την γην εξήλθε και ακούεται η φωνή των. Εφθασαν και εις τα πέρατα της οικουµένης
οι λόγοι των.
Ψαλ. 18,6   εν τώ ηλίω έθετο το σκήνωµα αυτού· και αυτός ως νυµφίος εκπορευόµενος εκ παστού αυτού , αγαλλιάσεται ως
γίγας δραµείν οδόν αυτού.
Ψαλ. 18,6  Ο Θεός το φως το απρόσιτον, τον ήλιον, έκαµεν ιδιαίτερον ενδιαίτηµά του. Τον διατάσσει να ανατέλλη λαµπρός
ωσάν νυµφίος, που εξέρχεται λαµπροστολισµένος από τον νυµφικόν του θάλαµον. Ωσάν γίγας και ακούραστος δροµεύς, µε
αγαλλίασιν και χωρίς ποτέ να αποκάµη δια µέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε ηµέραν τον από ανατολών έως δυσµών
δρόµον του.
Ψαλ. 18,7   απ άκρου τού ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντηµα αυτού έως άκρου τού ουρανού, και ουκ έστιν ός
αποκρυβήσεται της θέρµης αυτού.
Ψαλ. 18,7  Από το ένα άκρον του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρον του ουρανού τελειώνει η πορεία του . Και
δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος θα ηµπορέση, να διαφύγη την θερµότητά του.
Ψαλ. 18,8   ο νόµος τού Κυρίου άµωµος, επιστρέφων ψυχάς· η µαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια.
Ψαλ. 18,8  Παραπάνω όµως από τα µεγαλεία, που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόµος του Κυρίου, ο άµεµπτος, ο οποίος
επιστρέφει πλανωµένας ψυχάς στον δρόµον της σωτηρίας, στον δρόµον του Θεού. Αι εντολαί του Κυρίου, που υπάρχουν εις
αυτόν, είναι αληθιναί και πισταί, γεµάται σοφίαν, ικαναί να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόµη τα νήπια.
Ψαλ. 18,9   τα δικαιώµατα Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλµούς·
Ψαλ. 18,9  Αι εντολαί του Κυρίου είναι αληθιναί και τέλειαι. Ευφραίνουν την καρδίαν εκείνου, που τας τηρεί. Σκαρπίζουν
µέχρι των πλέον µακρυνών περάτων άπλετον το φως και φωτίζουν τους οφθαλµούς των ανθρώπων.
Ψαλ. 18,10  ο φόβος Κυρίου αγνός, διαµένων εις αιώνα αιώνος· τα κρίµατα Κυρίου αληθινά , δεδικαιωµένα επί το αυτό,
Ψαλ. 18,10     Το ιερόν δέος, που διεγείρει εις τας καρδίας των ανθρώπων ο νάµος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι
αγνός, ανόθευτος από πλάνην. Εχει αιωνίαν ισχύν και κύρος. Αι κρίσεις και αι αποφάσστου Κυρίου, που περιέχονται εις
αυτόν, είναι αληθιναί και επιµαρτυρούνται ως δίκαιαι δια µέσου των αιώνων.
Ψαλ. 18,11  επιθυµητά υπέρ χρυσίον και λίθον τίµιον πολύν και γλυκύτερα υπέρ µέλι και κηρίον.
Ψαλ. 18,11 Τα λόγια του Κυρίου δια τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυµητά περισσότερον από τον χρυσόν και
από πλήθος πολυτίµων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το µέλι και από την κηρήθραν.
Ψαλ. 18,12  και γάρ ο δούλός σου φυλάσσει αυτά· εν τώ φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσις πολλή.
Ψαλ. 18,12     Εγώ εδοκίµασα την γλυκύτητά των, διότι ο δούλος σου, Κυριε, φυλάσσει αυτά τα κρίµατά σου. Οποιος τα
φυλάσσει, θα έχη µεγάλην ανταπόδοσιν και αµοιβήν.



Ψαλ. 18,13  παραπτώµατα τις συνήσει; εκ των κρυφίων µου καθάρισόν µε.
Ψαλ. 18,13     Αδύνατον όµως να τηρήση κανείς εξ ολοκλήρου τον Νοµον σου. Ποιός ηµπορεί να γνωρίση τα παραπτώµατα,
εις τα οποία και χωρίς να το θέλωµεν υποπίπτοµεν; Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώµατα, που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω
και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν εις δηµοσιότητα, καθάρισόν µε, Κυριε.
Ψαλ. 18,14  και από αλλοτρίων φείσαι τού δούλου σου· εάν µη µου κατακυριεύσωσι, τότε άµωµος έσοµαι και
καθαρισθήσοµαι από αµαρτίας µεγάλης.
Ψαλ. 18,14     Και από ξένα προς τον Νοµον σου αισθήµατα και έργα προφύλαξε εµέ, τον δούλον σου. Εάν αυτά δεν µε
κυριεύσουν, τότε εγώ θα είµαι άµεµπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από µεγάλας πτώσεις.
Ψαλ. 18,15  και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια τού στόµατός µου και η µελέτη της καρδίας µου ενώπιόν σου διά παντός,
Κύριε, βοηθέ µου και λυτρωτά µου.
Ψαλ. 18,15     Τοτε θα είναι ευχάριστοι εις σε και ευπρόσδεκτοι οι λόγοι της προσευχής µου και αι ευλαβείς σκέψεις και οι
ιεροί πόθοι της καρδίας µου θα είναι ως θυσία ευπρόσδεκτος και παντοτεινή ενώπιόν σου, Κυριε, βοήθέ µου και λυτρωτά
µου.

ΨΑΛΜΟΣ 19 (Μασ. 20)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 19,2   Επακούσαι σου Κύριος εν ηµέρα θλίψεως, υπερασπίσαι σου το όνοµα τού Θεού Ιακώβ.
Ψαλ. 19,2  Είθε ω βασιλεύ να εισακούση ο Κυριος την δέησίν σου κατά την ηµέραν αυτήν της µεγάλης θλίψεως· είθε το
παντοδύναµον όνοµα του Θεού του ισραηλιτικού λαού να σε υπερασπίση εναντίον των εχθρών µας.
Ψαλ. 19,3   εξαποστείλαι σοι βοήθειαν εξ αγίου και εκ Σιών αντιλάβοιτό σου.
Ψαλ. 19,3  Είθε να σου στείλη ο Κυριος βοήθειαν από τον ιερόν του ναόν και να σε προστατεύση από το όρος Σιών .
Ψαλ. 19,4   µνησθείη πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωµά σου πιανάτω. (διάψαλµα).
Ψαλ. 19,4  Είθε να ενθυµηθή και να δεχθή ευµενώς όλας τας αιµατηράς και αναιµάκτους θυσίας, που του προσέφερες, και
να θεωρήση παχύ και ευάρεστον το θύµα, το οποίον αφήκες ολόκληρον να καή επάνω στο θυσιαστήριόν του.
Ψαλ. 19,5   δώη σοι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσαι.
Ψαλ. 19,5  Είθε ο Κυριος να σου δώση σύµφωνα µε τας αγίας επιθυµίας της καρδίας σου και να εκπληρώση κάθε αγαθήν
επιθυµίαν και απόφασίν σου, χαρίζων εις σε νίκην εναντίον των εχθρών σου.
Ψαλ. 19,6   αγαλλιασόµεθα εν τώ σωτηρίω σου και εν ονόµατι Κυρίου Θεού ηµών µεγαλυνθησόµεθα. πληρώσαι Κύριος
πάντα τα αιτήµατά σου.
Ψαλ. 19,6  Τοτε όλοι θα ευφρανθώµεν και θα χαρώµεν δια την σωτήριον αυτήν νίκην. Και στο όνοµα και µε την δύναµιν
του απείρου Θεού µας θα αναδειχθώµεν µεγάλοι και ένδοξοι. Είθε λοιπόν ο Κυριος να εκπληρώση όλα τα αιτήµατα της
προσευχής σου”.
Ψαλ. 19,7   νύν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον χριστόν αυτού· επακούσεται αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού· εν δυναστείαις η
σωτηρία της δεξιάς αυτού.
Ψαλ. 19,7  Τωρα εγώ ο ιερεύς, που προσφέρω την ικετήριον αυτήν θυσίαν, έχω την εσωτερικήν πληροφορίαν και εγνώρισα
καλά, ότι ο Κυριος θα σώση οπωσδήποτε τον βασιλέα, τον οποίον αυτός έχρισε. Θα ακούση και θα κάµη δεκτά τα
αιτήµατα της προσευχής του από τον ένδοξον ουράνιον θρόνον του. Με θαυµατουργικάς επεµβάσεις της παντοδυνάµου
δεξιάς του θα µας δώση την σωτηρίαν και τον θρίαµβον.
Ψαλ. 19,8   ούτοι εν άρµασι και ούτοι εν ίπποις, ηµείς δε εν ονόµατι Κυρίου Θεού ηµών µεγαλυνθησόµεθα.
Ψαλ. 19,8  Εκείνοι µεν οι εχθροί επέρχονται εναντίον µας µε πολεµικά άρµατα και µε το φοβερόν ιππικόν των. Ηµείς όµως
µε το παντοδύναµον όνοµα του Κυρίου και Θεού µας θα θριαµβεύσωµεν εναντίον των.
Ψαλ. 19,9   αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσαν, ηµείς δε ανέστηµεν και ανωρθώθηµεν.
Ψαλ. 19,9  Και ιδού ότι αυτοί επεδικλώθησαν, εσκόνταψαν και έπεσαν, ηµείς όµως εσηκώθηµεν επάνω, εστάθηµεν όρθιοι
και έχοµεν κάτω από τα πόδια µας νικηµένους τους εχθρούς µας.
Ψαλ. 19,10  Κύριε, σώσον τον βασιλέα, και επάκουσον ηµών, εν ή αν ηµέρα επικαλεσώµεθά σε.
Ψαλ. 19,10     Κυριε, σώσον τον βασιλέα και άκουσε την προσευχήν µας εις οιανδήποτε ηµέραν και αν σε επικαλεσθώµεν
ευλαβώς και µε πίστιν.

ΨΑΛΜΟΣ 20 (Μασ. 21)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 20,2   Κύριε, εν τή δυνάµει σου ευφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί τώ σωτηρίω σου αγαλλιάσεται σφόδρα.
Ψαλ. 20,2  Κυριε, ο βασιλεύς ευφραίνεται και θα ευφραίνεται χάρις εις την δύναµιν και την ενίσχυσιν, την οποίαν συ του
έδωσες. Θα πληµµυρίζη από πολλήν και µεγάλην αγαλλίασιν δια την από τους εχθρούς µας σωτηρίαν και δια την υγείαν,
την οποίαν συ του εχάρισες.
Ψαλ. 20,3   την επιθυµίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτώ και την θέλησιν των χειλέων αυτού ουκ εστέρησας αυτόν.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 20,3  Εδωκες εις αυτόν ο,τι επεθύµησεν η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο, δια το οποίον µε τα ίδια του τα
χείλη σε παρεκάλεσε.
Ψαλ. 20,4   ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίαις χρηστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιµίου.
Ψαλ. 20,4  Μάλλον δε και πριν σε παρακαλέση έσπευσες συ και τον επρόλαβες µε τας ευλογίας των ωφελίµων και αγαθών
δωρεών σου. Τον εδόξασες και έθεσες εις την κεφαλήν του λαµπρόν βασιλικόν στέµµα µε πολυτίµους λίθους.
Ψαλ. 20,5   ζωήν ητήσατό σε, και έδωκας αυτώ, µακρότητα ηµερών εις αιώνα αιώνος.
Ψαλ. 20,5  Σου εζήτησε ζώην και του εχάρισες πλήθος ηµερών, εις αυτόν και στους απογόνους του εις αιώνα αιώνος.
Ψαλ. 20,6   µεγάλη η δόξα αυτού εν τώ σωτηρίω σου, δόξαν και µεγαλοπρέπειαν επιθήσεις επ αυτόν·
Ψαλ. 20,6  Μεγάλη είναι η δόξα, την οποίαν συ του εξησφάλισες µε την σωτήριον βοήθειάν σου. Οπως δε τώρα, έτσι και στο
µέλλον θα περιβάλλης αυτόν µε δόξαν και µεγαλοπρέπειαν.
Ψαλ. 20,7   ότι δώσεις αυτώ ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, ευφρανείς αυτόν εν χαρά µετά τού προσώπου σου.



Ψαλ. 20,7  Διότι θα δίδης εις αυτόν και τους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστως ευλογίαν. Θα τον ευφραίνης και θα
τον πληµµυρίζης από απερίγραπτον χαράν δια της επικοινωνίας, που θα έχη µε σε.
Ψαλ. 20,8   ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν τώ ελέει τού Υψίστου ου µη σαλευθή.
Ψαλ. 20,8  Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τας ελπίδας του εις σε, τον Κυριον, και χάρις στο έλεος του Θεού του Υψίστου δεν
θα κλονισθή ποτέ, αλλά θα µείνη σταθερός και αµετακίνητος εις τον θρόνον του.
Ψαλ. 20,9   ευρεθείη η χείρ σου πάσι τοίς εχθροίς σου, η δεξιά σου εύροι πάντας τους µισούντάς σε.
Ψαλ. 20,9  “Είθε, ω βασιλεύ, η χείρ σου στιβαρά να ευρεθή εµπρός και εναντίον όλων των εχθρών σου. Είθε η δεξιά σου να
συλλάβη όλους εκείνους, οι οποίοι σε µισούν.
Ψαλ. 20,10  θήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρόν τού προσώπου σου· Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς, και
καταφάγεται αυτούς πύρ.
Ψαλ. 20,10    Οταν το πρόσωπόν σου θα είναι αναµµένον από την δικαίαν οργήν σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψη εις την
πυράν ωσάν ξύλα µέσα εις αναµµένον κλίβανον. Ο Κυριος και Θεός δια σου θα συνταράξη όλους αυτούς και θα τους
καταφάγη το πυρ.
Ψαλ. 20,11  τον καρπόν αυτών από της γής απολείς και το σπέρµα αυτών από υιών ανθρώπων,
Ψαλ. 20,11     Τον καρπόν της κοιλίας των, τα παιδιά των, θα τα εξαφανίσης από την χώραν των, όπως επίσης και όλους
τους απογόνους των ανάµεσα από τους υιούς των ανθρώπων.
Ψαλ. 20,12  ότι έκλιναν εις σε κακά, διελογίσαντο βουλάς, αίς ου µη δύνωνται στήναι.
Ψαλ. 20,12    Διότι εξύφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δολίας σκέψεις και αποφάσεις, τας
οποίας όµως δεν ηµπόρεσαν να πραγµατοποιήσουν.
Ψαλ. 20,13  ότι θήσεις αυτούς νώτον· εν τοίς περιλοίποις σου ετοιµάσεις το πρόσωπον αυτών.
Ψαλ. 20,13    Διότι συ, πολεµών εναντίον αυτών νικηφόρως, θα τους αναγκάσης, να στρέψουν τις πλάτες των και να φύγουν
πανικόβλητοι. Με ολίγους στρατιώτας σου θα τους αντιµετωπίσης κατά πρόσωπον και θα τους τρέψης εις φυγήν”.
Ψαλ. 20,14  υψώθητι, Κύριε, εν τή δυνάµει σου· άσοµεν και ψαλούµεν τας δυναστείας σου.
Ψαλ. 20,14    Κυριε και Θεέ µου, µε την ακατανίκητον δύναµίν σου ας υψωθής και ας δοξασθής ισχυρός και ανίκητος
ενώπιον των εχθρών µας. Ηµείς θα αναπέµψωµεν ωδάς δια του στόµατος και ψαλµούς µε τα µουσικά µας όργανα
δοξολογούντες και ευχαριστούντες σε δια τα µεγάλα και αξιοθαύµαστα αυτά έργα σου.

ΨΑΛΜΟΣ 21 (Μασ. 22)
Εις το τέλος, υπέρ της αντιλήψεως της εωθινής· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 21,2   Ο Θεός, ο Θεός µου, πρόσχες µοι· ίνα τι εγκατέλιπές µε; µακράν από της σωτηρίας µου οι λόγοι των
παραπτωµάτων µου.
Ψαλ. 21,2  Θεέ µου Θεέ µου, δώσε προσοχήν στον πόνον µου. Διατί µε έχεις εγκαταλείψει; Βλέπω, ότι η σωτηρία µου είναι
πολύ µακράν. Εχω βυθισθή εις απύθµενον βάθος οδύνης, και συ δεν ακούεις τας θρηνώδεις κραυγάς της προσευχής µου.
Ψαλ. 21,3   ο Θεός µου, κεκράξοµαι ηµέρας, και ουκ εισακούση, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εµοί.
Ψαλ. 21,3  Θεέ µου, φωνάζω προς σε όλην την ηµέραν, χωρίς όµως και να εισακούωµαι. Κράζω όλην την νύκτα, χωρίς ποτέ
από κανένα να χαρακτηρισθή ως παραλογισµός και ανοησία η εναγώνιος αυτή προσευχή µου.
Ψαλ. 21,4   σύ δε εν αγίω κατοικείς, ο έπαινος τού Ισραήλ.
Ψαλ. 21,4  Και όµως αισθάνοµαι ότι συ είσαι κοντά µου, διότι κατοικείς στον ιερόν τόπον της σκηνής σου, εις την Σιών. Συ
είσαι η δόξα και το καύχηµα του λαού σου του ισραηλιτικού.
Ψαλ. 21,5   επί σοί ήλπισαν οι πατέρες ηµών, ήλπισαν, και ερύσω αυτούς·
Ψαλ. 21,5  Εις σε είχαν στηρίξει τας ελπίδας των οι πρόγονοί µας. Εις σε ήλπισαν και συ, ανταµείβων την πίστιν των, τους
απήλλαξες από τους κινδύνους.
Ψαλ. 21,6   προς σε εκέκραξαν και εσώθησαν, επί σοί ήλπισαν και ου κατησχύνθησαν.
Ψαλ. 21,6  Προς σε έκραξαν εκείνοι µε όλην των την δύναµιν και εσώθησαν από τα κακά και τους κινδύνους , που τους
απειλούσαν. Εις σε εστήριξαν τας ελπίδας των και δεν εντροπιάσθησαν δι' αυτό, αλλά εδικαιώθησαν.
Ψαλ. 21,7   εγώ δε ειµι σκώληξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένηµα λαού.
Ψαλ. 21,7  Εγώ όµως είµαι άθλιος ωσάν ένας σκώληξ, δεν είµαι καν άνθρωπος. Εγινα χλευασµός και περίγελως των
ανθρώπων. Σαν µια τιποτένια ύπαρξις θεωρούµαι από τον λαόν.
Ψαλ. 21,8   πάντες οι θεωρούντές µε εξεµυκτήρισάν µε, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν·
Ψαλ. 21,8  Ολοι όσοι µε βλέπουν µε εµπαίζουν και µε σαρκάζουν· µε υβρίζουν και µε βλασφηµούν, κινούν ειρωνικώς και
απειλητικώς την κεφαλήν των λέγοντες·
Ψαλ. 21,9   ήλπισεν επί Κύριον, ρυσάσθω αυτόν· σωσάτω αυτόν, ότι θέλει αυτόν.
Ψαλ. 21,9  “ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τας ελπίδας του στον Κυριον. Αν αυτό είναι αληθινόν, ας τον σώση ο Θεός από τον
θάνατον. Ας τον σώση, διότι αυτός ισχυρίζετο, ότι ο Κυριος τον θέλει, ότι ο Κυριος τον αγαπά ιδιαιτέρως”.
Ψαλ. 21,10  ότι σύ εί ο εκσπάσας µε εκ γαστρός, η ελπίς µου από µαστών της µητρός µου·
Ψαλ. 21,10     Και όµως εγώ αισθάνοµαι και έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώµαι από σε, διότι συ είσαι εκείνος, ο οποίος µε
ανέσπασες από την κοιλίαν της µητρός µου και µε έφερες στον κόσµον. Συ είσαι η ελπίς µου από αυτής ακόµα της
βρεφικής µου ηλικίας, όταν εθήλαζα το γάλα της µητρός µου.
Ψαλ. 21,11  επί σε επερίφην εκ µήτρας, εκ κοιλίας µητρός µου Θεός µου εί σύ·
Ψαλ. 21,11     Και έµβρυον, όταν ακόµη ευρισκόµην εις την κοιλίαν της µητρός µου, εις σε είχα επιρριφθή µε πίστιν. Ναι,
Κυριε, από της εποχής, που ήµούν εις την κοιλίαν της µητρός µου, συ είσαι ο Θεός µου και σωτήρ µου.
Ψαλ. 21,12  µη αποστής απ εµού, ότι θλίψις εγγύς, ότι ουκ έστιν ο βοηθών.
Ψαλ. 21,12     Μη, λοιπόν, αποµακρυνθής και τώρα από εµέ, διότι ευρίσκοµαι εις µεγάλην θλίψιν και δεν υπάρχει κανείς να
µου δώση βοήθειαν.
Ψαλ. 21,13  περιεκύκλωσάν µε µόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον µε·
Ψαλ. 21,13     Οι εχθροί µου µε έχουν περικυκλώσει, ωσάν άγριοι µόσχοι. Από παντού µε έχουν περισφίγξει σαν δυνατοί
µαινόµενοι ασυγκράτητοι ταύροι.



Ψαλ. 21,14  ήνοιξαν επ εµέ το στόµα αυτών ως λέων αρπάζων και ωρυόµενος.
Ψαλ. 21,14     Ηνοιξαν εναντίον µου διάπλατα φοβερόν το στόµα των σαν άγρια ληοντάρια, τα οποία ωρυόµενα αρπάζουν
µε µανίαν το θύµα των.
Ψαλ. 21,15  ωσεί ύδωρ εξεχύθην, και διεσκορπίσθη πάντα τα οστά µου, εγενήθη η καρδία µου ωσεί κηρός τηκόµενος εν
µέσω της κοιλίας µου·
Ψαλ. 21,15     Από τους τροµερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα. Εγινα σαν το νερό, που χύνεται ασκόπως κατά γης.
Σαν να εξεκλειδώθησαν αι αρθρώσεις µου, σαν να διεσκορπίσθησαν τα οστά µου. Η καρδία µου µέσα στο στήθος µου είναι
ωσάν κερί, το οποίον λυώνει από την φωτιάν.
Ψαλ. 21,16  εξηράνθη ωσεί όστρακον η ισχύς µου, και η γλώσσά µου κεκόλληται τώ λάρυγγί µου, και εις χούν θανάτου
κατήγαγές µε.
Ψαλ. 21,16     Σαν πήλινο σκεύος, το οποίον χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερόν ήλιον, έτσι εξηράνθη και εξέλιπεν η
δύναµίς µου. Η γλώσσα µου από την δίψαν, που µε κατακαίει και την αγωνίαν, εκόλλησεν στον λάρυγγά µου. Και συ,
Κυριε, φαίνεται σαν να µε άφησες, να φθάσω στο χώµα του βαθέος τάφου.
Ψαλ. 21,17  ότι εκύκλωσάν µε κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευοµένων περιέσχον µε, ώρυξαν χείράς µου και πόδας.
Ψαλ. 21,17     Διότι ιδού, οι εχθροί µου σαν αγέλη αγρίων κυνών µε έχουν περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων
ανθρώπων σαν µε φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια µου και τα πόδια µου.
Ψαλ. 21,18  εξηρίθµησαν πάντα τα οστά µου, αυτοί δε κατενόησαν και επείδόν µε.
Ψαλ. 21,18     Από την εξάντλησιν και την αδυναµίαν, εις την οποίαν έχω καταντήσει, υµπορούν όλοι να διακρίνουν και να
µετρούν τα οστά του σώµατός µου. Οι εχθροί µου µε χαιρεκακίαν πολλήν κατέστησαν τον πόνον µου και τον σπαραγµόν
µου.
Ψαλ. 21,19  διεµερίσαντο τα ιµάτιά µου εαυτοίς και επί τον ιµατισµόν µου έβαλον κλήρον.
Ψαλ. 21,19     Εµοιράσθησαν µεταξύ των τα ενδύµατά µου και δια το ακριβώτερον ένδυµά µου- τον άρραφον χιτώνα- έβαλαν
κλήρον, ποιός θα το πάρη.
Ψαλ. 21,20  σύ δε, Κύριε, µη µακρύνης την βοήθειάν µου απ εµού, εις την αντίληψίν µου πρόσχες.
Ψαλ. 21,20    Συ όµως, Κυριε, µη βραδύνης να µε βοηθήσης. Μη αναβάλλης αλλά ελά εις την βοήθειάν µου.
Ψαλ. 21,21  ρύσαι από ροµφαίας την ψυχήν µου, και εκ χειρός κυνός την µονογενή µου·
Ψαλ. 21,21     Γλύτωσε, Κυριε, την ζωήν µου από την ροµφαίαν, την οποίαν µε µανίαν υψώνουν και ετοιµάζονται να
καταφέρουν εναντίον µου οι εχθροί µου. Την µονάκριβον και πολύτιµον ψυχήν µου γλύτωσέ την, Κυριε, από την µανίαν
του λαού, ο οποίος ωσάν λυσσασµένος σκύλος ορµά εναντίον µου.
Ψαλ. 21,22  σώσόν µε εκ στόµατος λέοντος και από κεράτων µονοκερώτων την ταπείνωσίν µου.
Ψαλ. 21,22    Σώσε µε από τους εχθρούς µου, οι οποίοι σαν ληοντάρι πεινασµένο ανοίγουν άγριον το στόµα των, δια να µε
καταβροχθίσουν. Εµέ, που έχω δυθισθή εις τόσην ταπείνωσιν και εξουδένωσιν, γλύτωσέ µε από τους επιτιθεµένους
εναντίον µου µε µανίαν ζώου µονοκέρωτος.
Ψαλ. 21,23  διηγήσοµαι το όνοµά σου τοίς αδελφοίς µου, εν µέσω εκκλησίας υµνήσω σε.
Ψαλ. 21,23    Εάν, Κυριε, µε σώσης, και πιστεύω απολύτως ότι θα µε σώσης, θα διηγούµαι τα µεγαλεία σου στους αδελφούς
µου τους Ισραηλίτας. Εν µέσω συναθροίσεως λαού πολλού θα σε δοξολογώ.
Ψαλ. 21,24  οι φοβούµενοι τον Κύριον, αινέσατε αυτόν, άπαν το σπέρµα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν, φοβηθήτωσαν αυτόν άπαν
το σπέρµα Ισραήλ,
Ψαλ. 21,24    Σεις, που φοβείσθε τον Κυριον, δοξάσατέ τον. Ολοι οι απόγονοι του Ισραήλ υµνολογήσατέ τον. Λατρεύσατέ τον
µε φόβον όλοι οι Ισραηλίται,
Ψαλ. 21,25  ότι ουκ εξουδένωσεν ουδέ προσώχθισε τή δεήσει τού πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ εµού και
εν τώ κεκραγέναι µε προς αυτόν εισήκουσέ µου.
Ψαλ. 21,25    διότι ο Κυριος δεν κατεφρόνησε και δεν παρέβλεψε µε δυσφορίαν ως ενοχλητικήν την δέησιν εµού του πτωχού
και εξευτελισµένου ούτε και εγύρισεν αλλού το πρόσωπόν του, αλλά όταν µε πίστιν έκραξα προς αυτόν, ήκουσε και εδέχθη
την προσευχήν µου.
Ψαλ. 21,26  παρά σού ο έπαινός µου εν εκκλησία µεγάλη, τας ευχάς µου αποδώσω ενώπιον των φοβουµένων αυτόν.
Ψαλ. 21,26    Λυτρωµένος µε την δύναµίν σου, Κυριε, και ασφαλής, από σε θα πάρω την έµπνευσιν, δια να σε υµνολογήσω
ανάµεσα εις πολύν λαόν. Τα τάµατα, που έχω κάµει όταν σε επεκαλούµην να µε σώσης, θα τα εκπληρώσω σαν ιεράν
υποχρέωσιν ενώπιον όλων εκείνων, που σέβονται το Ονοµά σου.
Ψαλ. 21,27  φάγονται πένητες και εµπλησθήσονται, και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών
εις αιώνα αιώνος.
Ψαλ. 21,27    Πλουσίαν θυσίαν ευγνωµοσύνης, υλικήν και πνευµατικήν, θα προσφέρω προς σε δια την σωτηρίαν, που µου
έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικώς και πνευµατικώς και θα δοξολογήσουν τον Κυριον όλοι
εκείνοι, που µε προσευχήν και πίστιν τον επιζητούν. Με την ιεράν αυτήν τροφήν της θυσίας µου θα ζήσουν αι ψυχαί των
εις αιώνας αιώνων.
Ψαλ. 21,28  µνησθήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γής και προσκυνήσουσιν ενώπιον
αυτού πάσαι αι πατριαί των εθνών,
Ψαλ. 21,28    Και αυτά ακόµη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυµηθούν τον Κυριον. Ολοι οι εις τα πέρατα της γης
κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιόν του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλαι αι φυλαί της γης.
Ψαλ. 21,29  ότι τού Κυρίου η βασιλεία, και αυτός δεσπόζει των εθνών.
Ψαλ. 21,29    Διότι στον Κυριον ανήκει δικαιωµατικώς και απολύτως η βασιλεία επί πάντων και αυτός είναι ο µόνος, που
δικαιούται να δεσπόζη και δεσπόζει επάνω εις όλα τα έθνη.
Ψαλ. 21,30  έφαγον και προσεκύνησαν πάντες οι πίονες της γής, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις
γήν. και η ψυχή µου αυτώ ζή,
Ψαλ. 21,30 Από το συµπόσιον αυτό της πνευµατικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κυριον όλοι οι άρχοντες
και οι µεγάλοι του κόσµου. Ενώπιόν του θα πέσουν µε σεβασµόν και θα προσκυνήσουν µε ευγνωµοσύνην και όλοι οι
ταλαιπωρηµένοι θνητοί, που έχουν καταπέσει µέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή



µου, ολόκληρος η ύπαρξίς µου ζη και υπάρχει δι' αυτόν, δια να τον υπηρετή και να τον δοξάζη.
Ψαλ. 21,31  και το σπέρµα µου δουλεύσει αυτώ· αναγγελήσεται τώ Κυρίω γενεά η ερχοµένη,
Ψαλ. 21,31     Και οι απόγονοί µου θα τον υπηρετήσουν µε πίστιν, η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων, που πρόκειται να
έλθη, θα αναγγελθή στον εν ουρανοίς Κυριον ως λαός ιδικός του.
Ψαλ. 21,32  και αναγγελούσι την δικαιοσύνην αυτού λαώ τώ τεχθησοµένω, ον εποίησεν ο Κύριος.
Ψαλ. 21,32    Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστήν την δικαιοσύνην του στον λαόν, ο οποίος πρόκειται να
γεννηθή από το πάθηµα και τον θρίαµβον του οσίου του, λαόν τον οποίον ανεγέννησε και ανέδειξεν ο Κυριος.

ΨΑΛΜΟΣ 22 (Μασ. 23)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 22,1   Κύριος ποιµαίνει µε και ουδέν µε υστερήσει.
Ψαλ. 22,1  Ο Κυριος µου ως στοργικός ποιµήν µε περιφρουρεί, µε συντηρεί, µε τρέφει. Τιποτε δεν θα µου λείψη.
Ψαλ. 22,2   εις τόπον χλόης, εκεί µε κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ µε,
Ψαλ. 22,2  Εις πλουσίους χλοερούς βοσκοτόπους, εις τόπους ευφορίας και αναψυχής, εκεί µε εγκατέστησε. Με τα
ολοκάθαρα δροσερά νερά έσβησε την δίψαν µου και µε ανεζωογόνησε.
Ψαλ. 22,3   την ψυχήν µου επέστρεψεν. ωδήγησέ µε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν τού ονόµατος αυτού.
Ψαλ. 22,3  Και έτσι εις την λιποψυχήσασαν ψυχήν µου επανέδωσε σφρίγος και ζωτικότητα. Με ωδήγησε στοργικώς στους
ευθείς και χαρούµενους δρόµους της δικαιοσύνης, όχι δια την αξίαν µου αλλά δια το πανάγαθον Ονοµά του.
Ψαλ. 22,4   εάν γάρ και πορευθώ εν µέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσοµαι κακά, ότι σύ µετ εµού εί· η ράβδος σου και η
βακτηρία σου, αύταί µε παρεκάλεσαν.
Ψαλ. 22,4  Ακριβώς, διότι συ, Κυριε, είσαι ο στοργικός προστάτης µου και ποιµήν, εάν βαδίσω και περάσω δια µέσου
σκοτεινών και αποκρήµνων περιοχών και εάν αντικρύσω τον θάνατον, δεν θα φοβηθώ µήπως πάθω κάτι κακόν, διότι συ
θα είσαι µαζή µου. Διότι η ποιµαντική σου ράβδος, η βακτηρία σου, αυτή θα µε στηρίζη, θα µε εµψυχώνη, θα µε παρηγορή.
Ψαλ. 22,5   ητοίµασας ενώπιόν µου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβόντων µε· ελίπανας εν ελαίω την κεφαλήν µου, και το
ποτήριόν σου µεθύσκον µε ωσεί κράτιστον.
Ψαλ. 22,5  Συ, Κυριε, εν τη αγαθότητί σου ητοίµασες ενώπιόν µου τράπεζαν πλουσίων φαγητών απέναντι και εις πείσµα
των εχθρών µου. Ηλειψας την κεφαλήν µου µε ευώδες άρωµα, πριν κατακλιθώ στο δείπνον σου, και το ποτήριόν σου, µε το
οποίον µε εκέρασες, ήτο γεµάτο από άριστον ευφραντικόν, µεθυστικόν ποτόν.
Ψαλ. 22,6   και το έλεός σου καταδιώξει µε πάσας τας ηµέρας της ζωής µου, και το κατοικείν µε εν οίκω Κυρίου εις
µακρότητα ηµερών.
Ψαλ. 22,6  Το έλεος της στοργής σου θα µε ακολουθή και θα µε καταδιώκη µε επιµονήν όλας τας ηµέρας της ζωής µου και
έτσι εγώ χαρούµενος και ευτυχής θα κατοικώ στον ναόν σου του Κυρίου µου, εις ατελεύτητον µακρότητα ηµερών.

ΨΑΛΜΟΣ 23 (Μασ. 24)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ· της µιάς Σαββάτων.
Ψαλ. 23,1   Τού Κυρίου η γη και το πλήρωµα αυτής, η οικουµένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή .
Ψαλ. 23,1  Εις τον Κυριον ανηκεί η γη και κάθε τι, το οποίον την γεµίζει, κάθε κατοικουµένη περιοχή και όλοι, όσοι
κατοικούν εις αυτήν.
Ψαλ. 23,2   αυτός επί θαλασσών εθεµελίωσεν αυτήν και επί ποταµών ητοίµασεν αυτήν.
Ψαλ. 23,2  Αυτός εθεµελίωσε σταθεράν και ακλόνητον την γην επάνω εις τας θαλάσσας, την εστερέωσεν επάνω εις τα
ποτάµια ρεύµατα, και παρ' όλον τούτο µένει σταθερά και αµετακίνητος. Θαλασσαι την περιζώνουν, ποταµοί την
διασχίζουν, άφθονα ύδατα ευρίσκονται κάτω από αυτήν και όµως είναι και µένει ακλόνητος.
Ψαλ. 23,3   τις αναβήσεται εις το όρος τού Κυρίου και τις στήσεται εν τόπω αγίω αυτού;
Ψαλ. 23,3  Ποιός θα ανεβή στον ιερόν λόφον του Κυρίου, την Σιών, δια να προσκυνήση άξιως; Ποιός θα σταθή ακατάκριτος
και µε παρρησίαν στον άγιον αυτόν τόπον;
Ψαλ. 23,4   αθώος χερσί και καθαρός τή καρδία, ός ουκ έλαβεν επί µαταίω την ψυχήν αυτού και ουκ ώµοσεν επί δόλω τώ
πλησίον αυτού.
Ψαλ. 23,4  Εκείνος ο οποίος έχει αθώας και αγνάς τας χείρας του από κάθε κακίαν, καθαράν και ανένοχον την καρδίαν του,
αυτός ο οποίος δεν έδωσε την ψυχήν του εις τα µάταια και επιβλαβή έργα και πράγµατα του κόσµου αυτού και δεν
ωρκίσθη δολίως µε τον σκοπόν να εξαπατήση τον πλησίον του καταπατών τους όρκους του.
Ψαλ. 23,5   ούτος λήψεται ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεηµοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού.
Ψαλ. 23,5  Αυτός θα λάβη ευλογίας παρά του Κυρίου, και θα τύχη ελέους εκ µέρους του Θεού και σωτήρος.
Ψαλ. 23,6   αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον τού Θεού Ιακώβ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 23,6  Αυτή είναι η ευσεβής γενεά των ανθρώπων, οι οποίοι πράγµατι επιζητούν να ευαρεστήσουν στον Κυριον, οι
οποίοι φροντίζουν να λατρεύσουν άξιως και να προσκυνήσουν το πρόσωπον του αληθινού Θεού, του Θεού του Ιακώβ.
Ψαλ. 23,7   άρατε πύλας, οι άρχοντες υµών, και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης.
Ψαλ. 23,7  Και τώρα που πρόκειται η κιβωτός του Κυρίου να εισέλθη στον ναόν, ανοίξατε διάπλατα τας πύλας σεις οι
άρχοντες. Ας υψωθούν και ας πλατυνθούν αι αιωνόβιαι πύλαι, δια να εισέλθη στον ναόν ο ένδοξος βασιλεύς.
Ψαλ. 23,8   τις εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέµω.
Ψαλ. 23,8  Ποιός είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς; Αυτός είναι ο Θεός, ο κραταιός και δυνατός, ο Κυριος ο πανίσχυρος στους
πολέµους.
Ψαλ. 23,9   άρατε πύλας, οι άρχοντες υµών, και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης.
Ψαλ. 23,9  Και πάλιν οι έξω του φρουρίου ευρισκόµενοι ανοίξατε διάπλατα τας πύλας σας, ω άρχοντες, υψώθητε
αρχαιόταται πύλαι, δια να εισέλθη ο ένδοξος βασιλεύς.
Ψαλ. 23,10  τις εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος των δυνάµεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης.
Ψαλ. 23,10    Ποιός είναι αυτός ο ένδοξος βασιλεύς; Είναι ο αληθινός Θεός, ο Κυριος όλων των δυνάµεων του ουρανού και
της γης. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης.



ΨΑΛΜΟΣ 24 (Μασ. 25)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 24,1   Πρός σε, Κύριε, ήρα την ψυχήν µου, ο Θεός µου.
Ψαλ. 24,1  Προς σε, Κυριε, που είσαι ο Θεός µου, ανύψωσα τον νουν και την καρδίαν µου, αφού τα απέσπασα από τας
µαταιότητας του κόσµου τούτου.
Ψαλ. 24,2   επί σοί πέποιθα· µη καταισχυνθείην, µηδέ καταγελασάτωσάν µε οι εχθροί µου.
Ψαλ. 24,2  Εις σε έχω στηρίξει την πεποίθησίν µου. Μη επιτρέψης ποτέ, Κυριε, και παρασυρθώ εις αµαρτίαν και
κατεξευτελισθώ εις την παρούσαν ζωήν. Ούτε και να γίνω αντικείµενον χλευασµού και ονειδισµού εκ µέρους των εχθρών
µου.
Ψαλ. 24,3   και γάρ πάντες οι υποµένοντές σε ου µη καταισχυνθώσιν· αισχυνθήτωσαν οι ανοµούντες διακενής.
Ψαλ. 24,3  Ζητώ αυτήν την χάριν από σε, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υποµένουν δοκιµασίας και περιµένουν µε πίστιν από σε
την βοήθειαν, δεν θα καταισχυνθούν. Εξ αντιθέτου θα κατεντροπιασθούν εκείνοι, οι οποίοι εκτρέπονται εις παρανοµίας,
χωρίς µάλιστα και να αποκοµίζουν κανένα κέρδος από αυτάς.
Ψαλ. 24,4   τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν µοι, και τας τρίβους σου δίδαξόν µε.
Ψαλ. 24,4  Καµε γνωστάς, Κυριε, εις εµέ τας οδούς των εντολών σου, δίδαξέ µε µε τον ιδικόν σου φωτισµόν και µε την ιδικήν
σου παιδαγωγίαν τους δρόµους της θεαρέστου ζωής.
Ψαλ. 24,5   οδήγησόν µε επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν µε, ότι σύ εί ο Θεός ο σωτήρ µου, και σε υπέµεινα όλην την
ηµέραν.
Ψαλ. 24,5  Οδήγησέ µε στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειάν σου. Διδαξέ µε, ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να
παραδεχθώ ακλόνητα, ότι συ είσαι ο Θεός µου και ο σωτήρ µου. Δι' αυτό και όλην την ηµέραν και όλας τας ηµέρας της
ζωής µου ελπίζω και περιµένω από σε βοήθειαν.
Ψαλ. 24,6   µνήσθητι των οικτιρµών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από τού αιώνός εισιν.
Ψαλ. 24,6  Ενθυµήσου, Κυριε, και στείλε και προς εµέ τους οικτιρµούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα
ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους µας, στον λαόν του Ισραήλ.
Ψαλ. 24,7   αµαρτίας νεότητός µου και αγνοίας µου µη µνησθής· κατά το έλεός σου µνήσθητί µου, σύ, ένεκεν χρηστότητός
σου, Κύριε.
Ψαλ. 24,7  Της νεότητός µας τας αµαρτίας, όπως και τας άλλας, τας οποίας εξ αγνοίας διέπραξα, µη τας ενθυµηθής, Κυριε.
Να µε ενθυµηθής σύµφωνα µε το άπειρον έλεός σου, διότι είναι απέραντος η καλωσύνη σου, Κυριε.
Ψαλ. 24,8   χρηστός και ευθής ο Κύριος· διά τούτο νοµοθετήσει αµαρτάνοντας εν οδώ.
Ψαλ. 24,8  Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κυριος. Δι' αυτό θα διδάσκη και θα καθοδηγή µε τον
Νοµον του τους αµαρτάνοντας, δια να επιστρέψουν στον δρόµον της αρετής.
Ψαλ. 24,9   οδηγήσει πραείς εν κρίσει, διδάξει πραείς οδούς αυτού.
Ψαλ. 24,9  Θα οδηγή πάντοτε ο Κυριος τους πράους και ευθείς στον δρόµον της αρετής και εις φωτισµένην ζωήν. Θα διδάξη
τους πράους και ταπεινούς τας οδούς των εντολών του.
Ψαλ. 24,10  πάσαι αι οδοί Κυρίου έλεος και αλήθεια τοίς εκζητούσι την διαθήκην αυτού και τα µαρτύρια αυτού.
Ψαλ. 24,10    Ολαι αι εντολαί του Κυρίου, αι οποίαι αναφέρονται εις ρύθµισιν της ζωής µας, είναι γεµάται από την
ευσπλαγχνίαν του και την αξιοπιστίαν του εις εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να µάθουν το θέληµά του και
όλας τας εντολάς του.
Ψαλ. 24,11  ένεκεν τού ονόµατός σου, Κύριε, και ιλάση τή αµαρτία µου, πολλή γάρ εστι.
Ψαλ. 24,11     Δια το Ονοµά σου, ελεήµων Κυριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου συγχώρησε τας αµαρτίας µου, αι
οποίαι είναι πολλαί και µεγάλαι.
Ψαλ. 24,12  τις εστιν άνθρωπος ο φοβούµενος τον Κύριον; νοµοθετήσει αυτώ εν οδώ, ή ηρετίσατο.
Ψαλ. 24,12    Ποιός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος πράγµατι ευλαβείται και σέβεται τον Κυριον; Εις αυτόν θα δώση Νοµον ο
Κυριος, δια να καθοδηγήται στον δρόµον, τον οποίον έχει εκλέξει.
Ψαλ. 24,13  η ψυχή αυτού εν αγαθοίς αυλισθήσεται, και το σπέρµα αυτού κληρονοµήσει γήν.
Ψαλ. 24,13 Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάµεσα εις πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονοµούν
και θα κατέχουν πάντοτε την γην των προγόνων των.
Ψαλ. 24,14  κραταίωµα Κύριος των φοβουµένων αυτόν, και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτοίς.
Ψαλ. 24,14    Ο Κυριος είναι η κραταιά και ακατανίκητος δύναµις αυτών, που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθειαν µαρτυρεί
και θα µαρτυρή η διαθήκη, την οποίαν έκαµε προς αυτούς.
Ψαλ. 24,15  οι οφθαλµοί µου διά παντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εκσπάσει εκ παγίδος τους πόδας µου.
Ψαλ. 24,15    Δια τούτο οι οφθαλµοί µου είναι πάντοτε εστραµµένοι προς τον Κυριον, διότι αυτός θα αποσπάση και θα
ελευθερώση τα πόδια µου από την παγίδα.
Ψαλ. 24,16  επίβλεψον επ εµέ και ελέησόν µε, ότι µονογενής και πτωχός ειµι εγώ.
Ψαλ. 24,16    Κυριε, ρίψε ευσπλαγχνικόν το βλέµµα σου προς εµέ και ελέησέ µε, διότι είµαι µόνος και ταλαιπωρηµένος εις
την ζωήν.
Ψαλ. 24,17  αι θλίψεις της καρδίας µου επληθύνθησαν· εκ των αναγκών µου εξάγαγέ µε.
Ψαλ. 24,17    Αι θλίψεις της καρδίας µου έχουν πληθυνθή και βαρυνθή. Βγάλε µε και λύτρωσέ µε από τας στενοχώρους
αυτάς περιστάσεις.
Ψαλ. 24,18  ίδε την ταπείνωσίν µου και τον κόπον µου και άφες πάσας τας αµαρτίας µου.
Ψαλ. 24,18    Ιδε, Κυριε, την ταπείνωσιν, εις την οποίαν έχω καταπέσει και τον µόχθον, από τον οποίον βαρύνοµαι, και
συγχώρησε όλας µου τας αµαρτίας.
Ψαλ. 24,19  ίδε τους εχθρούς µου, ότι επληθύνθησαν και µίσος άδικον εµίσησάν µε.
Ψαλ. 24,19    Ιδέ ακόµη, Κυριε, και τους εχθρούς µου, διότι πάρα πολύ επληθύνθησαν, και µε ένα άδικον φοβερόν µίσος µε
έχουν µισήσει.
Ψαλ. 24,20  φύλαξον την ψυχήν µου και ρύσαί µε· µη καταισχυνθείην, ότι ήλπισα επί σε.



Ψαλ. 24,20   Φυλαξε την ζωήν µου από τας επιβουλάς αυτών των εχθρών και γλύτωσέ µε. Μη επιτρέψης να εντροπιασθώ
και κατεξευτελισθώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει εις σε την ελπίδα της βοηθείας µου.
Ψαλ. 24,21  άκακοι και ευθείς εκολλώντό µοι, ότι υπέµεινά σε, Κύριε.
Ψαλ. 24,21    Απονήρευτοι και ευθείς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακίαν µε ακολουθούσαν πιστώς, διότι εγώ,
Κυριε, υπέµεινα και επέµεινα ελπίζων εις σε.
Ψαλ. 24,22  λύτρωσαι, ο Θεός, τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
Ψαλ. 24,22   Δια να ενθαρρυνθούν και στερεωθούν και αυτοί εις την προς σε πίστιν, γλύτωσέ µε, Κυριε, από θλίψεις και
κινδύνους και όχι µόνον εµέ αλλά ολόκληρον τον Ισραηλιτικόν λαόν από όλας τας θλίψστου.

ΨΑΛΜΟΣ 25 (Μασ. 26)
Τού Δαυΐδ.
Ψαλ. 25,1   Κρίνόν µε, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία µου επορεύθην και επί τώ Κυρίω ελπίζων, ου µη ασθενήσω.
Ψαλ. 25,1  Κρίνόν µε, Κυριε, ότι εγώ εν ακακία µου επορεύθην και επί τω Κυρίω ελπίζων ου µη ασθενήσω.
Ψαλ. 25,2   δοκίµασόν µε, Κύριε, και πείρασόν µε, πύρωσον τους νεφρούς µου και την καρδίαν µου.
Ψαλ. 25,2  Δοκιµασον µε, Κυριε, και πείρασόν µε, πύρωσον τους νεφρούς µου και την καρδίαν µου.
Ψαλ. 25,3   ότι το έλεός σου κατέναντι των οφθαλµών µου εστι, και ευηρέστησα εν τή αληθεία σου.
Ψαλ. 25,3  Οτι το έλεός σου κατέναντι των οφθαλµών µου εστι, και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου.
Ψαλ. 25,4   ουκ εκάθισα µετά συνεδρίου µαταιότητος και µετά παρανοµούντων ου µη εισέλθω·
Ψαλ. 25,4  Ουκ εκάθισα µετά συνεδρίου µαταιότητος και µετά παρανοµούντων ου µη εισέλθω·
Ψαλ. 25,5   εµίσησα εκκλησίαν πονηρευοµένων και µετά ασεβών ου µη καθίσω.
Ψαλ. 25,5  εµίσησα εκκλησίαν πονηρευοµένων και µετά ασεβών ου µη καθίσω.
Ψαλ. 25,6   νίψοµαι εν αθώοις τας χείράς µου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε,
Ψαλ. 25,6  Νιψοµαι εν αθώοις τας χείράς µου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κυριε,
Ψαλ. 25,7   τού ακούσαί µε φωνής αινέσεώς σου και διηγήσασθαι πάντα τα θαυµάσιά σου.
Ψαλ. 25,7  του ακούσαί µε φωνής αινέσεως κοι διηγήσασθαι πάντα τα θαυµάσιά σου.
Ψαλ. 25,8   Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώµατος δόξης σου.
Ψαλ. 25,8  Κυριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώµατος δόξης σου.
Ψαλ. 25,9   µη συναπολέσης µετά ασεβών την ψυχήν µου και µετά ανδρών αιµάτων την ζωήν µου,
Ψαλ. 25,9  Μη συναπολέσης µετά ασεβών την ψυχήν µου και µετά ανδρών αιµάτων την ζωήν µου,
Ψαλ. 25,10  ών εν χερσίν ανοµίαι, η δεξιά αυτών επλήσθη δώρων.
Ψαλ. 25,10    ων εν χερσίν ανοµίαι, η δεξιά αυτών επλήσθη δώρων.
Ψαλ. 25,11  εγώ δε εν ακακία µου επορεύθην· λύτρωσαί µε και ελέησόν µε.
Ψαλ. 25,11     Εγώ δε εν ακακία µου επορεύθην· λύτρωσαί µε και ελέησόν µε.
Ψαλ. 25,12  ο πούς µου έστη εν ευθύτητι· εν εκκλησίαις ευλογήσω σε, Κύριε.
Ψαλ. 25,12    Ο πούς µου έστη εν ευθύτητι· εν εκκλησίαις ευλογήσω σε, Κυριε.

ΨΑΛΜΟΣ 26 (Μασ. 27)
Τού Δαυΐδ· πρό τού χρισθήναι.
Ψαλ. 26,1   Κύριος φωτισµός µου και σωτήρ µου· τίνα φοβηθήσοµαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής µου· από τίνος
δειλιάσω;
Ψαλ. 26,1  Ο Κυριος είναι το φως µου µέσα στο σκοτάδι και εις την άγνοιαν της παρούσης ζωής. Ο Κυριος είναι ο σωτήρ
µου. Ποιόν λοιπόν έχω να φοβηθώ; Κανένα. Ο Κυριος υπερασπίζει την ζωήν µου από κάθε κίνδυνον. Από τας απειλάς ποίου
έχω να δειλιάσω;
Ψαλ. 26,2   εν τώ εγγίζειν επ εµέ κακούντας τού φαγείν τας σάρκας µου, οι θλίβοντές µε και οι εχθροί µου, αυτοί ησθένησαν
και έπεσαν.
Ψαλ. 26,2  Ενώ µε επλησίαζον ορµητικοί οι κακοποιοί άνθρωποι, δια να µε κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να
καταφάγουν τας σάρκας µου, αυτοί, που µε έθλιβαν και µε τέτοιας εχθρικάς διαθέσεις επήρχοντο εναντίον µου,
εκλονίσθησαν και έπεσαν συντετριµµένοι κάτω στο χώµα. Τους είχε κτυπήσει ο Κυριος µου και σωτήρ µου.
Ψαλ. 26,3   εάν παρατάξηται επ εµέ παρεµβολή, ου φοβηθήσεται η καρδία µου· εάν επαναστή επ εµέ πόλεµος, εν ταύτη εγώ
ελπίζω.
Ψαλ. 26,3  Εάν, λοιπόν, και παραταχθή ολόκληρον στράτευµα εναντίον µου, δεν θα δειλιάση καθόλου η καρδία µου. Και
εάν εξεγερθή πόλεµος εναντίον µου, και εις την περίπτωσιν αυτήν εγώ θα έχω στηριγµένας τας ελπίδας µου στον Κυριον.
Ψαλ. 26,4   µίαν ητησάµην παρά Κυρίου, ταύτην εκζητήσω· τού κατοικείν µε εν οίκω Κυρίου πάσας τας ηµέρας της ζωής
µου, τού θεωρείν µε την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσθαι τον ναόν τον άγιον αυτού.
Ψαλ. 26,4  Μιαν παράκλησιν δια της προσευχής υπέβαλα στον Κυριον. Μιαν χάριν του εζήτησα και του ζητώ· να κατοικώ
στον οίκον του Κυρίου όλας τας ηµέρας της ζωής µου, δια να βλέπω και να απολαµβάνω τα θέλγητρα του Θεού µου και να
επισκέπτωµαι, ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης, τον άγιον ναόν του.
Ψαλ. 26,5   ότι έκρυψέ µε εν σκηνή αυτού εν ηµέρα κακών µου, εσκέπασέ µε εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα
ύψωσέ µε.
Ψαλ. 26,5  Αυτοί οι πόθοι πληµµυρίζουν την καρδίαν µου, διότι εις περίοδον µεγάλων κινδύνων ο Κυριος µε έκρυψε και µε
ησφάλισεν εις την σκηνήν του Μαρτυρίου του. Και ως εάν ήµην εις υψηλόν βράχον µε ανύψωσεν ασφαλή, µε εδόξασε, µε
έσωσε.
Ψαλ. 26,6   και νύν ιδού ύψωσε κεφαλήν µου επ εχθρούς µου· εκύκλωσα και έθυσα εν τή σκηνή αυτού θυσίαν αλαλαγµού,
άσοµαι και ψαλώ τώ Κυρίω.
Ψαλ. 26,6  Και τώρα, πιστεύω εις την παντοδύναµον προστασίαν του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλήν, µου
εναντίον των εχθρών µου µε ανέδειξεν ανώτερόν των. Δι' αυτό και εις ευλαβή λιτανείαν θα κάµω κύκλον περί το
θυσιαστήριόν του, θα προσφέρω εις την Σκηνήν του ευχαριστήριον θυσίαν µε αλαλαγµούς χαράς, θα τραγουδώ τα



µεγαλεία του και θα παίζω µουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου µου.
Ψαλ. 26,7   εισάκουσον, Κύριε, της φωνής µου, ής εκέκραξα· ελέησόν µε και εισάκουσόν µου.
Ψαλ. 26,7  Κυριε, άκουσε την φωνήν της προσευχής µου, µε την οποίαν κραυγάζω τώρα προς σε. Ελέησέ µε και κάµε δεκτήν
την παράκλησίν µου.
Ψαλ. 26,8   σοί είπεν η καρδία µου· εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν µου· το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω.
Ψαλ. 26,8  Προς σε στρέφεται η καρδία µου και λέγει· Σε τον Κυριον ποθώ και αναζητώ πάντοτε. Με πόθον, Κυριε, η καρδία
µου αναζητεί και θα αναζητή το πρόσωπόν σου, την επικοινωνίαν σου.
Ψαλ. 26,9   µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εµού και µη εκκλίνης εν οργή από τού δούλου σου· βοηθός µου γενού, µη
αποσκορακίσης µε και µη εγκαταλίπης µε, ο Θεός, ο σωτήρ µου.
Ψαλ. 26,9  Μη γυρίσης αλλού το πρόσωπόν σου από εµέ. Μη αποµακρυνθής ωργισµένος από εµέ τον δούλόν σου. Γινε
βοηθός µου. Μη µε αποπέµψης ως ενοχλητικόν και φορτικόν. Θεέ µου και σωτήρα µου, µη µε εγκαταλείψης.
Ψαλ. 26,10  ότι ο πατήρ µου και η µήτηρ µου εγκατέλιπόν µε, ο δε Κύριος προσελάβετό µε.
Ψαλ. 26,10    Διότι ενώ ο πατήρ µου και η µητέρα µου µε εγκατέλειψαν, ο Κυριος µε προσέλαβε και µε ανέλαβεν υπό την
προστασίαν του.
Ψαλ. 26,11  νοµοθέτησόν µε, Κύριε, εν τή οδώ σου και οδήγησόν µε εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών µου.
Ψαλ. 26,11     Γινε συ, Κυριε, ο νοµοθέτης µου. Διδαξέ µε τον δρόµον των εντολών σου, οδήγησέ µε εις την ευθείαν οδόν των
εντολών σου ένεκα των εχθρών, που µε απειλούν.
Ψαλ. 26,12  µη παραδώς µε εις ψυχάς θλιβόντων µε, ότι επανέστησάν µοι µάρτυρες άδικοι, και εψεύσατο η αδικία εαυτή.
Ψαλ. 26,12    Μη µε παραδώσης εις τα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπόν να µε καταθλίψουν. Διότι κατά τον καιρόν
αυτόν εσηκώθησαν εναντίον µου συκοφάνται, διετύπωσαν ψευδείς κατηγορίας και συκοφαντίας εναντίον µου, δια να
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά των.
Ψαλ. 26,13  πιστεύω τού ιδείν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων.
Ψαλ. 26,13    Εγώ όµως πιστεύω, ότι θα σωθώ από τους κινδύνους, που µε απειλούν. Θα ζήσω και θα ίδω τα αγαθά του
Κυρίου εις την γην αυτήν µαζή µε τους άλλους ανθρώπους.
Ψαλ. 26,14  υπόµεινον τον Κύριον· ανδρίζου, και κραταιούσθω η καρδία σου, και υπόµεινον τον Κύριον.
Ψαλ. 26,14    Ω ψυχή µου, υπόµεινε και επίµενε στο θέληµα του Κυρίου. Περίµενε τον Κυριον, έχε θάρρος, ας ενισχύεται η
καρδία σου. Υπόµεινε τον Κυριον εις τας θλίψεις σου και περίµενε την λυτρωτικήν επέµβασίν του.

ΨΑΛΜΟΣ 27 (Μασ. 28)
Τού Δαυΐδ.
Ψαλ. 27,1   Πρός σε, Κύριε, εκέκραξα, ο Θεός µου, µη παρασιωπήσης απ εµού, µήποτε παρασιωπήσης απ εµού και
οµοιωθήσοµαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον.
Ψαλ. 27,1  Προς σε, Κυριε, συνεχώς δια της προσευχής µου κραυγάζω. Συ, ο Θεός µου, µη κωφεύσης και µη αντιπαρέλθης
µε σιωπήν την αίτησίν µου. Διότι, όταν αδιαφορήσης και δεν απαντήσης εις εµέ, θα γίνω όµοιος µε ένα από τους
ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι ρίπτονται νεκροί στον βαθύν τάφον.
Ψαλ. 27,2   εισάκουσον της φωνής της δεήσεώς µου εν τώ δέεσθαί µε προς σε, εν τώ αίρειν µε χείράς µου προς ναόν άγιόν
σου.
Ψαλ. 27,2  Καµε δεκτήν την φωνήν της δεήσεώς µου, την ώραν που µε υψωµένα ευλαβώς τα χέριά µου προς τον άγιον ναόν
σου σου απευθύνω εκ βάθους καρδίας ολόθερµον ικεσίαν.
Ψαλ. 27,3   µη συνελκύσης µετά αµαρτωλών την ψυχήν µου και µετά εργαζοµένων αδικίαν µη συναπολέσης µε των
λαλούντων ειρήνην µετά των πλησίον αυτών, κακά δε εν ταίς καρδίαις αυτών.
Ψαλ. 27,3  Μη µε σύρης και µη µε καταδικάσης εις όλεθρον µαζή µε τους αµαρτωλούς ανθρώπους· µε εκείνους, οι οποίοι ως
έργον των και σκοπόν της ζωής έχουν, το να αδικούν. Αυτοί είναι δίβουλοι και διπρόσωποι. Ειρηνικούς και φιλικούς
λόγους οµιλούν προς τους γύρωτων, σχεδιάζουν όµως κακά έργα µέσα εις τας καρδίας των.
Ψαλ. 27,4   δός αυτοίς, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτηδευµάτων αυτών· κατά τα έργα των
χειρών αυτών δός αυτοίς, απόδος το ανταπόδοµα αυτών αυτοίς.
Ψαλ. 27,4  Δώσε, Κυριε, εις αυτούς σύµφωνα µε τα έργα των, σύµφωνα µε την πονηρίαν και την πανουργίαν των
εγκληµατικών των σχεδίων και ενεργειών. Δώσε εις αυτούς σύµφωνα µε τα κακά έργα των, που διαπράττουν µε τα ίδια
των τα χέρια. Πλήρωσέ τους και ανταπόδωσέ τους ως µισθόν και ποινήν αυτό, που αρµόζει εις τας αµαρτωλάς των
πράξεις.
Ψαλ. 27,5   ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού· καθελείς αυτούς και ου µη οικοδοµήσεις
αυτούς.
Ψαλ. 27,5  Διότι αυτοί δεν ηθέλησαν να µελετήσουν και κατανοήσουν τα έργα της παντοδυναµίας και δικαιοσύνης του
Κυρίου, τα έργα των χειρών του. Θα τους κατακρηµνίσης, θα τους αφήσης στο χώµα συντετριµµένους και δεν θα τους
ανεγείρης ποτέ πλέον.
Ψαλ. 27,6   ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 27,6  Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο Κυριος, διότι ήκουσε και εδέχθη µε ευµένειαν την φωνήν της δεήσεώς
µου.
Ψαλ. 27,7   Κύριος βοηθός µου και υπερασπιστής µου· επ αυτώ ήλπισεν η καρδία µου, και εβοηθήθην, και ανέθαλεν η σάρξ
µου· και εκ θελήµατός µου εξοµολογήσοµαι αυτώ.
Ψαλ. 27,7  Ο Κυριος έγινε βοηθός µου και υπερασπιστής µου. Η καρδία µου εστήριξεν εις αυτόν την ελπίδα της. Δι' αυτό δε
και έλαβα στοργικήν βοήθειαν από εκείνον. Το ταλαιπωρηµένον και κατεξηντληµένον σώµα µου ανεζωογονήθη. Δια
τούτο µε όλην µου την θέλησιν και επιθυµίαν θα τον δοξολογήσω.
Ψαλ. 27,8   Κύριος κραταίωµα τού λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων τού χριστού αυτού εστι.
Ψαλ. 27,8  Ο Κυριος είναι η ακατανίκητος δύναµις και κραταιά βοήθεια του λαού του. Αυτός είναι ο υπερασπιστής του,
ώστε µε πολλούς και διαφόρους τρόπους και εις πολλάς περιστάσεις εχάρισε την σωτηρίαν στον βασιλέα , τον οποίον ο
ίδιος έχρισε.



Ψαλ. 27,9   σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου και ποίµανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως τού
αιώνος.
Ψαλ. 27,9  Σώσε τον λαόν σου τον ισραηλιτικόν και ευλόγησε αυτούς, τους οποίους εξεχώρισες ανάµεσα από τα άλλα έθνη
ως ιδικήν σου κληρονοµίαν και τους εξέλεξες, δια να ανήκουν εις σε. Ως στοργικός ποιµήν προστάτευσέ τους, κυβέρνησέ
τους, διάθρεψέ τους, πάρε τους υπό την προστασίαν σου δια παντός.

ΨΑΛΜΟΣ 28 (Μασ. 29)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ· εξοδίου σκηνής.
Ψαλ. 28,1   Ενέγκατε τώ Κυρίω, υιοί Θεού, ενέγκατε τώ Κυρίω υιούς κριών, ενέγκατε τώ Κυρίω δόξαν και τιµήν,
Ψαλ. 28,1  Σεις οι ιερείς του Κυρίου προσφέρατε προς τον Κυριον, προσφέρατε αµνούς θυσίαν προς τον Κυριον. Προσφέρατε
µε τας ευλαβείς αυτάς θυσίας δόξαν και τιµήν προς τον Κυριον.
Ψαλ. 28,2   ενέγκατε τώ Κυρίω δόξαν ονόµατι αυτού, προσκυνήσατε τώ Κυρίω εν αυλή αγία αυτού.
Ψαλ. 28,2  Προσφέρατε προς τυν Κυριον την αρµόζουσαν στο µεγαλοπρεπές Ονοµά του δόξαν. Προσκυνήσατε αυτόν εις
την ιεράν αυλήν της Σκηνής του.
Ψαλ. 28,3   φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης εβρόντησε, Κύριος επί υδάτων πολλών.
Ψαλ. 28,3  Φωνή Κυρίου αντηχεί επάνω από τα πυκνά, τα φορτωµένα µε νερά σύννεφα. Ο µέγας και ένδοξος Θεός
εξαπέλυσε τας βροντάς. Ο Κυριος υψώνεται υπεράνω από τας ανυπολογίστους ποσότητας των υδάτων, που υπάρχουν εις
τα νέφη.
Ψαλ. 28,4   φωνή Κυρίου εν ισχύϊ, φωνή Κυρίου εν µεγαλοπρεπεία.
Ψαλ. 28,4  Φωνή Κυρίου ισχυρά! Φωνή Κυρίου ακούεται µεγαλοπρεπεστάτη.
Ψαλ. 28,5   φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τας κέδρους τού Λιβάνου
Ψαλ. 28,5  Φωνή Κυρίου βροντά, καθ' ον χρόνον οι κεραυνοί του συντρίβουν τα πανύψηλα κέδρα· και θα συντρίψη ο Κυριος
µε τους κεραυνούς του τας κέδρους του Λιβάνου.
Ψαλ. 28,6   και λεπτυνεί αυτάς ως τον µόσχον τον Λίβανον, και ο ηγαπηµένος ως υιός µονοκερώτων.
Ψαλ. 28,6  Θα λεπτύνη και θα µεταβάλη εις σκόνιν το τεράστιον δάσος, που σκεπάζει τον Λιβανον, όπως εις σκόνιν
µετέβαλε τον χρυσούν µόσχον. Αλλά ο ηγαπηµένος στον Θεόν λαός του Ισραήλ εν µέσω αυτών των καταιγίδων και
καταστροφών παραµένει απτόητος σαν ισχυρός νεαρός υιός του µονοκέρωτος.
Ψαλ. 28,7   φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός,
Ψαλ. 28,7  Η φωνή αυτή του Κυρίου, η βροντή, που έρχεται µετά την αστραπήν, διασχίζει και ανακόπτει φλόγα πυρός·
Ψαλ. 28,8   φωνή Κυρίου συσσείοντος έρηµον και συσσείσει Κύριος την έρηµον Κάδης.
Ψαλ. 28,8  η φωνή του Κυρίου συνταράσσει την έρηµον και θα συνταράξη Κυριος την έρηµον Καδης.
Ψαλ. 28,9   φωνή Κυρίου καταρτιζοµένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυµούς· και εν τώ ναώ αυτού πάς τις λέγει δόξαν.
Ψαλ. 28,9  Αι βρονταί µε την θύελλαν τροµάζουν τας εγκύους ελάφους και κινούν αυτάς εις προώρους τοκετούς.
Απογυµνώνουν δάση ολόκληρα, ώστε να φαίνωνται οι γυµνοί βράχοι. Και ταύτα, εις στιγµήν κατά την οποίαν στον ναόν
του Κυρίου, πάντες οι πιστοί, ήρεµοι δοξάζουν τον Θεόν.
Ψαλ. 28,10  Κύριος τον κατακλυσµόν κατοικιεί, και καθιείται Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα.
Ψαλ. 28,10    Ο Κυριος έχει την κατοικίαν του στον κατακλυσµόν των υδάτων, θα καθήση µεγαλοπρεπής εν µέσω των
µαινοµένων στοιχείων της φύσεως, βασιλεύς αιώνιος και κυβερνήτης πάντων, εµψύχων και αψύχων.
Ψαλ. 28,11  Κύριος ισχύν τώ λαώ αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη.
Ψαλ. 28,11     Ο Κυριος θα δώση δύναµιν στον λαόν του, κατά τας κρισίµους περιστάσεις. Ο Κυριος θα ευλογήση τον λαόν
του, ώστε να ζη ειρηνικός παρ' όλας τας δυσκολίας και τας περιπετείας, που θα του δηµιουργή το περιβάλλον.

ΨΑΛΜΟΣ 29 (Μασ. 30)
Εις το τέλος· ψαλµός ωδής τού εγκαινισµού τού οίκου· Δαυΐδ.
Ψαλ. 29,2   Υψώσω σε, Κύριε, ότι υπέλαβές µε και ουκ εύφρανας τους εχθρούς µου επ εµέ.
Ψαλ. 29,2  Θα σε δοξολογήσω και θα σε υπερυψωσω µε ευγνωµοσύνην, Κυριε, διότι µε υπεβάστασες και µε εστήριξες και
δεν επέτρεψες να ευφρανθούν οι εχθροί µου από ενδεχοµένην πτώσιν και καταστροφήν µου.
Ψαλ. 29,3   Κύριε ο Θεός µου, εκέκραξα προς σε, και ιάσω µε·
Ψαλ. 29,3  Κυριε ο Θεός µου, εφώναξα προς σε µε όλην µου την δύναµιν από την κλίνην της ασθενείας µου και συ µε
εθεράπευσες.
Ψαλ. 29,4   Κύριε, ανήγαγες εξ άδου την ψυχήν µου, έσωσάς µε από των καταβαινόντων εις λάκκον.
Ψαλ. 29,4  Από αυτόν τον άδην ανέβασες και επανέφερες την ψυχήν µου. Με έσωσες και δεν αφήκες να συγκαταριθµηθώ µε
τους νεκρούς, οι οποίοι οδηγούνται στον τάφον.
Ψαλ. 29,5   ψάλατε τώ Κυρίω, οι όσιοι αυτού, και εξοµολογείσθε τή µνήµη της αγιωσύνης αυτού·
Ψαλ. 29,5  Ας δοξολογήσουν και ας ευχαριστήσουν τον Κυριον µαζή µου όλοι, όσοι είναι αφοσιωµένοι εις αυτόν. Να
διατηρήτε ζωηράν στον νουν και την καρδίαν σας την ανάµνησιν της αγιότητός του και της απείρου τελειότητος και να
δοξολογήτε το άγιον Ονοµά του.
Ψαλ. 29,6   ότι οργή εν τώ θυµώ αυτού, και ζωή εν τώ θελήµατι αυτού· το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθµός και εις το πρωΐ
αγαλλίασις.
Ψαλ. 29,6  Δοξολογήσατέ τον, διότι, σαν δίκαιος που είναι, αφήνει να εκσπάση η αγανάκτησίς του και να εκδηλωθή ως
οργή και τιµωρία κατά των ασεβών. Αλλά και από το θέληµά του και την ευσπλαγχνίαν του χορηγείται η ζωή και το έλεος
στους αγαπώντας αυτόν, διότι είναι πανάγαθος και ελεήµων. Εάν το βράδυ θα διανυκτερεύη µαζή σας, σαν παροδικός
επισκέπτης, ο κλαυθµός, την πρωΐαν όµως θα έλθη από τον Κυριον η χαρά και η ευφροσύνη.
Ψαλ. 29,7   εγώ δε είπα εν τή ευθηνία µου· ου µη σαλευθώ εις τον αιώνα.
Ψαλ. 29,7  Ανόητος εγώ, βυθισµένος εις τα πλούσια υλικά αγαθά, είπα εν τη ανοησία µου. Δεν θα µετακινηθώ από την
κατάστασιν αυτήν της ευτυχίας.
Ψαλ. 29,8   Κύριε, εν τώ θελήµατί σου παρέσχου τώ κάλλει µου δύναµιν· απέστρεψας δε το πρόσωπόν σου και εγενήθην



τεταραγµένος.
Ψαλ. 29,8  Κυριε, ελησµόνησα ότι συ µε την καλωσύνην σου µου έδωσες δύναµιν εις ο,τι καλόν έχω. Πικραµµένος όµως συ
από την µαταιοφροσύνην µου έστρεψες αλλού το πρόσωπόν σου. Και εγώ τότε περιέπεσα εις ταραχήν και σύγχυσιν.
Ψαλ. 29,9   προς σε, Κύριε, κεκράξοµαι, και προς τον Θεόν µου δεηθήσοµαι.
Ψαλ. 29,9  Προς σε, λοιπόν, Κυριε, κράζω· προς σε τον Θεόν µου απευθύνω και θα απευθύνω την δέησιν αυτήν.
Ψαλ. 29,10  τις ωφέλεια εν τώ αίµατί µου εν τώ καταβαίνειν µε εις διαφθοράν; µη εξοµολογήσεταί σοι χούς ή αναγγελεί την
αλήθειάν σου;
Ψαλ. 29,10    Ποία ωφέλεια θα προέλθη, εάν χύσω το αίµά µου και καταβώ εις την αποσύνθεσιν του τάφου; Μηπως από το
χώµα του τάφου το αποσυντεθειµένον σώµα µου θα αναπέµψη εις σε δοξολογίαν η θα διακηρύξη και θα διαλαλήση την
αλήθειάν σου;
Ψαλ. 29,11  ήκουσε Κύριος, και ηλέησέ µε, Κύριος εγενήθη βοηθός µου.
Ψαλ. 29,11     Αφησε µε, λοιπόν, Κυριε εις την ζωήν. Ο Κυριος ήκουσε την προσευχήν µου και µε ηλέησεν. Ο Κυριος έγινε και
πάλιν βοηθός µου.
Ψαλ. 29,12  έστρεψας τον κοπετόν µου εις χαράν εµοί, διέρηξας τον σάκκον µου και περιέζωσάς µε ευφροσύνην,
Ψαλ. 29,12    Ζυ, Κυριε, µετέβαλες τον θρήνον µου εις χαράν, έσχισες τον τρίχινον σάκκον, που φορούσα εις ένδειξιν του
πένθους και της ταπεινώσεώς µου, και µε επληµµύρισες και µε περιέβαλες µε ευφροσύνην·
Ψαλ. 29,13  όπως αν ψάλη σοι η δόξα µου και ου µη κατανυγώ. Κύριε ο Θεός µου, εις τον αιώνα εξοµολογήσοµαί σοι.
Ψαλ. 29,13    δια να ψάλη έτσι προς σε ύµνους δοξολογίας και ευγνωµοσύνης η ψυχή µου και να µη κυριευθώ από λύπην
και παραµελήσω την δοξολογίαν σου. Κυριε και Θεέ µου, πάντοτε θα σε δοξολογώ.

ΨΑΛΜΟΣ 30 (Μασ. 31)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ· εκστάσεως.
Ψαλ. 30,2   Επί σοί, Κύριε, ήλπισα, µη καταισχυνθείην εις τον αιώνα· εν τή δικαιοσύνη σου ρύσαί µε και εξελού µε.
Ψαλ. 30,2  Εις σε, Κυριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τας ελπίδας µου. Μη επιτρέψης ποτέ και ντροπιασθώ µε την διάψευσιν
αυτών. Εν ονόµατι της δικαιοσύνης σου γλύτωσέ µε και βγάλε µε από τους κινδύνους και κατατρεγµούς.
Ψαλ. 30,3   κλίνον προς µε το ούς σου, τάχυνον τού εξελέσθαι µε· γενού µοι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής
τού σώσαί µε.
Ψαλ. 30,3  Σκύψε προς εµέ µε καλωσύνην, Κυριε, πλησίασε το αυτί σου κοντά µου και άκουσε µε ευµένειαν την προσευχήν
µου. Σπεύσε γρήγορα να µε βγάλης από την δυσκολίαν, εις την οποίαν ευρίσκοµαι. Γινε δι' εµέ Θεός υπερασπιστής, οικία
ασφαλής, όπου δύναµαι να καταφύγω, δια να σωθώ.
Ψαλ. 30,4   ότι κραταίωµά µου και καταφυγή µου εί σύ και ένεκεν τού ονόµατός σου οδηγήσεις µε και διαθρέψεις µε·
Ψαλ. 30,4  Διότι οχύρωµά µου κραταιόν και καταφύγιόν µου απόρθητον είσαι συ. Και χάρις στο φιλεύσπλαγχνον Ονοµά
σου, θα µε οδηγήσης ως στοργικός προστάτης εις τόπους ασφαλείς και θα µε διαθρέψης.
Ψαλ. 30,5   εξάξεις µε εκ παγίδος ταύτης, ής έκρυψάν µοι, ότι σύ εί ο υπερασπιστής µου, Κύριε.
Ψαλ. 30,5  Θα µε προφυλάξης και θα µε βγάλης σώον από την κρυφή παγίδα, που µου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί µου,
δια να µε συλλάβουν. Διότι συ είσαι, Κυριε, ο υπερασπιστής µου.
Ψαλ. 30,6   εις χείράς σου παραθήσοµαι το πνεύµά µου· ελυτρώσω µε, Κύριε ο Θεός της αληθείας.
Ψαλ. 30,6  Εις την ακαταγώνιστον δεξιάν σου θα εµπιστευθώ την ψυχήν µου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κυριε, µε
εγλύτωσες, συ ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τας υποσχέσεις σου.
Ψαλ. 30,7   εµίσησας τους διαφυλάσσοντας µαταιότητας διακενής· εγώ δε επί τώ Κυρίω ήλπισα .
Ψαλ. 30,7  Εµίσησες όλους εκείνους, οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τας µαταιότητας των ειδώλων, χωρίς και να
βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όµως αντιθέτως προς αυτούς εστήριξα και στηρίζω τας ελπίδας µου στον Κυριον.
Ψαλ. 30,8   αγαλλιάσοµαι και ευφρανθήσοµαι επί τώ ελέει σου, ότι επείδες την ταπείνωσίν µου, έσωσας εκ των αναγκών
την ψυχήν µου
Ψαλ. 30,8  Θα γεµίσω από αγαλλίασιν, θα πληµµυρίσω από χαράν και ευφροσύνην, όταν απολαύσω το έλεός σου. Είµαι δε
βέβαιος ότι θα µου στείλης το έλεός σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες µε καλωσύνην και συµπάθειαν εις
την ταπείνωσίν µου και έσωσες από τους κινδύνους και τας ανάγκας την ψυχήν µου.
Ψαλ. 30,9   και ου συνέκλεισάς µε εις χείρας εχθρών, έστησας εν ευρυχώρω τους πόδας µου.
Ψαλ. 30,9  Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και εγκλεισθώ αιχµάλωτος εις τα χέρια των εχθρών µου. Εις ανοικτόν,
ευρύχωρον τόπον εστήριξες ακλόνητα τα πόδια µου.
Ψαλ. 30,10  ελέησόν µε, Κύριε, ότι θλίβοµαι· εταράχθη εν θυµώ ο οφθαλµός µου, η ψυχή µου και η γαστήρ µου.
Ψαλ. 30,10    Ελέησέ µε, Κυριε, διότι θλίβοµαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλµού µου και εθόλωσε από την δικαίαν σου
οργήν. Η ψυχή µου και τα σωθικά µου ανεστατώθησαν εντός µου.
Ψαλ. 30,11  ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή µου και τα έτη µου εν στεναγµοίς· ησθένησεν εν πτωχεία η ισχύς µου, και τα οστά
µου εταράχθησαν.
Ψαλ. 30,11     Διότι επέρασε και έφθασεν έως τέλους ολόκληρος η ζωη µου µε θλίψεις και πόνους, και τα έτη µου επέρασαν
µε στεναγµούς. Λογω των πολλών ταλαιπωριών µου εκλονίσθη και αδυνάτισεν η σωµατική µου δύναµις. Τα οστά µου
εταράχθησαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν.
Ψαλ. 30,12  παρά πάντας τους εχθρούς µου εγενήθην όνειδος και τοίς γείτοσί µου σφόδρα, και φόβος τοίς γνωστοίς µου· οι
θεωρούντες µε έξω έφυγον απ εµού.
Ψαλ. 30,12    Εγινα περίγελως και εξουθένωµα εις όλους τους εχθρούς µου. Οι γείτονές µου µε εχλεύασαν ανυπόφορα και
έχω φθάσει µέχρι του σηµείου, ώστε να προκαλώ φόβον στους γνωστούς µου, οι οποίοι και µε αποφεύγουν.
Ψαλ. 30,13  επελήσθην ωσεί νεκρός από καρδίας, εγενήθην ωσεί σκεύος απολωλός.
Ψαλ. 30,13    Ελησµονήθην από την καρδίαν των φίλων µου, σαν να είµαι πλέον νεκρός. Εγινα σαν σπασµένο αγγείον, το
οποίον απορρίπτεται άχρηστον στους δρόµους.
Ψαλ. 30,14  ότι ήκουσα ψόγον πολλών παροικούντων κυκλόθεν· εν τώ επισυναχθήναι αυτούς άµα επ εµέ τού λαβείν την
ψυχήν µου εβουλεύσαντο.



Ψαλ. 30,14    Και επί πλέον ήκουσα συκοφαντίας ανθρώπων, οι οποίοι, κατοικούν γύρω µου. Ολοι αυτοί συνεκεντρώθησαν
εναντίον µου και απεφάσισαν να µου πάρουν την ζωήν.
Ψαλ. 30,15  εγώ δε επί σοί ήλπισα, Κύριε, είπα· σύ εί ο Θεός µου.
Ψαλ. 30,15    Εγώ όµως ήλπισα εις σε, Κυριε. Εγώ είπα µετά πίστεως και θάρρους· συ είσαι ο Θεός µου.
Ψαλ. 30,16  εν ταίς χερσί σου οι κλήροί µου [Αλλη γραφή· οι καιροί µου.]· ρύσαί µε εκ χειρός εχθρών µου και εκ των
καταδιωκόντων µε.
Ψαλ. 30,16    Εις τα χέρια σου υπάρχουν αι τύχαι µου. Απάλλαξέ µε από τα χέρια αυτών των εχθρών µου, που µε
καταδιώκουν.
Ψαλ. 30,17  επίφανον το πρόσωπόν σου επί τον δούλόν σου, σώσόν µε εν τώ ελέει σου.
Ψαλ. 30,17    Ας λάµψη το πρόσωπόν σου µε το φως της καλωσύνης και του ελέους σου εις εµέ τον δούλόν σου, και σώσε µε
όχι δια την αξίαν µου, αλλά δια το έλεός σου.
Ψαλ. 30,18  Κύριε, µη καταισχυνθείην, ότι επεκαλεσάµην σε· αισχυνθείησαν οι ασεβείς και καταχθείησαν εις άδου.
Ψαλ. 30,18    Κυριε, µη παραχωρήσης ποτέ, να εντροπιασθώ, διότι σε και µόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεσθή και
εις σε εστήριξα τας ελπίδας µου. Ας εντροπιασθούν όµως οι ασεβείς και ας κρηµνισθούν εις τα βάθη του άδου.
Ψαλ. 30,19  άλαλα γενηθήτω τα χείλη τα δόλια τα λαλούντα κατά τού δικαίου ανοµίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει.
Ψαλ. 30,19    Βουβά και αµίλητα ας γίνουν τα χείλη των, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν
εναντίον του δικαίου παρανοµίας µε αλαζονείαν και θράσος, που εζουδενώνει τα πάντα.
Ψαλ. 30,20  ως πολύ το πλήθος της χρηστότητός σου, Κύριε, ής έκρυψας τοίς φοβουµένοις σε, εξειργάσω τοίς ελπίζουσιν επί
σε εναντίον των υιών των ανθρώπων.
Ψαλ. 30,20   Ποσον µέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και καλωσύνης σου, Κυριε, το οποίον επιφυλάσσεις δι' εκείνους,
που σε φοβούνται, και έχεις ετοιµάσει να το δώσης εις εκείνους, οι οποίοι µε θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν
εις σε!
Ψαλ. 30,21  κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω τού προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή
από αντιλογίας γλωσσών.
Ψαλ. 30,21    Θα κρύψης αυτούς ασφαλώς εις απόκρυφον καταφύγιον της θείας σου προστασίας, όπου και θα
προφυλαχθούν από την άδικον οργήν και επίθεσιν των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσης µέσα εις την Σκηνήν σου,
ώστε να µη θίγωνται καθόλου από ελεεινάς συκοφαντίας φαρµακερών γλωσσών.
Ψαλ. 30,22  ευλογητός Κύριος, ότι εθαυµάστωσε το έλεος αυτού εν πόλει περιοχής.
Ψαλ. 30,22   Ας είναι δοξοσµένος ο Κυριος, διότι κατά τρόπον θαυµαστόν έδειξεν εις εµέ το έλεός του, και µε έσωσε, ως εάν
ευρισκόµην µέσα εις οχυράν και απόρθητον πόλιν.
Ψαλ. 30,23  εγώ δε είπα εν τή εκστάσει µου· απέριµµαι από προσώπου των οφθαλµών σου. διά τούτο εισήκουσας της φωνής
της δεήσεώς µου εν τώ κεκραγέναι µε προς σε.
Ψαλ. 30,23    Και όµως εγώ εις στιγµάς παραζάλης και ολιγοπιστίας είχα πει· έχω, λοιπόν, απορριφθή µακράν από τα µάτια
σου. Συ όµως ήκουσες την πονεµένην φωνήν της παρακλήσεώς µου, όταν εκραύγασα προς σε.
Ψαλ. 30,24  αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσιοι αυτού, ότι αληθείας εκζητεί Κύριος και ανταποδίδωσι τοίς περισσώς
ποιούσιν υπερηφανίαν.
Ψαλ. 30,24   Ολοι σεις οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κυριον, διότι ο Κυριος ευαρεστείται εις την αλήθειαν και ανταποδίδει την
πρέπουσαν τιµωρίαν εις εκείνους, οι οποίοι φέρονται και ενεργούν µε πλεονάζουσαν αλαζονείαν και θράσος.
Ψαλ. 30,25  ανδρίζεσθε, και κραταιούσθω η καρδία υµών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
Ψαλ. 30,25    Να έχετε γενναίον και ανδρείον φρόνηµα και η καρδία όλων εκείνων , οι οποίοι ελπίζουν στον Κυριον, ας
γίνεται κραταιά και ατρόµητος.

ΨΑΛΜΟΣ 31 (Μασ. 32)
Τώ Δαυΐδ· συνέσεως.
Ψαλ. 31,1   Μακάριοι ών αφέθησαν αι ανοµίαι και ών επεκαλύφθησαν αι αµαρτίαι·
Ψαλ. 31,1  Τρισευτυχισµένοι είναι εκείνοι, των οποίων έχουν συγχωρηθή από τον Θεόν αι ανοµίαι και έχουν σκεπασθή,
ώστε να µη φαίνωνται καθόλου, αι αµαρτίαι.
Ψαλ. 31,2   µακάριος ανήρ, ώ ου µη λογίσηται Κύριος αµαρτίαν, ουδέ εστιν εν τώ στόµατι αυτού δόλος.
Ψαλ. 31,2  Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, στον οποίον ο Κυριος δεν θα καταλογίση αµαρτίαν, δια να του ζητήση
ευθύνας και ούτε υπάρχει στο στόµα του δόλος και υποκρισία, αλλά µόνον ειλικρίνεια και ευθύτης.
Ψαλ. 31,3   ότι εσίγησα, επαλαιώθη τα οστά µου από τού κράζειν µε όλην την ηµέραν·
Ψαλ. 31,3  Εγώ όµως, διότι δεν µετενόησα ειλικρινώς, αλλά απεσιώπησα την αµαρτίαν µου, δι' αυτό επάληωσαν και
αδυνάτισαν τα οστά µου· περιέπεσα εις ατονίαν, όταν έκραζα στενάζων και οδυρυµένος όλην την ηµέραν.
Ψαλ. 31,4   ότι ηµέρας και νυκτός εβαρύνθη επ εµέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν τώ εµπαγήναί µοι άκανθαν.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 31,4  Ηµέραν και νύκτα βαρεία έπεσεν επάνω µου η τιµωρός δεξιά σου, Κυριε. Εβυθίσθην ολόκληρος εις πόνον και
ταλαιπωρίαν, διότι σαν αιχµηρά και οδυνηρά άκανθα ενεπήχθη εις εµέ η αµαρτία και η ενόχη µου.
Ψαλ. 31,5   την αµαρτίαν µου εγνώρισα και την ανοµίαν µου ουκ εκάλυψα· είπα· εξαγορεύσω κατ εµού την ανοµίαν µου τώ
Κυρίω· και σύ αφήκας την ασέβειαν της καρδίας µου. (διάψαλµα).
Ψαλ. 31,5  Αλλά µετενόησα. Εξωµολογήθην στον Κυριον την αµαρτίαν µου. Την έκαµα εις αυτόν γνωστήν και δεν
συνεκάλυψα πλέον ούτε απέκρυψα την ανοµίαν µου. Είπα µε όλη µου την καρδία· Θα εξοµολογηθώ µε ειλικρίνειαν την
ανοµίαν µου στον Κυριον, και θα κατηγορήσω δι' αυτήν τον εαυτόν µου. Τοτε αµέσως συ, Κυριε, συνεχώρησες την
ασέβειαν και εξήλειψες την ενοχήν της καρδίας µου.
Ψαλ. 31,6   υπέρ ταύτης προσεύξεται προς σε πάς όσιος εν καιρώ ευθέτω· πλήν εν κατακλυσµώ υδάτων πολλών προς αυτόν
ουκ εγγιούσι.
Ψαλ. 31,6  Ακριβώς διότι συ τόσον έλεος δεικνύεις απέναντί µας, δι' αυτό θα προσευχηθή προς σε κάθε ευσεβής και όσιος
στον πρέποντα καιρόν. Και όταν ως άλλος κατακλυσµός υδάτων συµφοραί και πειρασµοί επιπέσουν γύρω του , αυτός µε



την ιδικήν σου συµπαράστασιν θα προστατευθή από αυτάς, ώστε να µη τον εγγίσουν καν.
Ψαλ. 31,7   σύ µου εί καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης µε· το αγαλλίαµά µου, λύτρωσαί µε από των κυκλωσάντων
µε. (διάψαλµα).
Ψαλ. 31,7  Συ είσαι η καταφυγή µου και η παρηγορία µου στον καιρόν της θλίψεως, που µε στενοχωρεί. Συ είσαι η
αγαλλίασις και η χαρά της ψυχής µου. Γλύτωσέ µε από τους πειρασµούς και τους κινδύνους, που µε έχουν περικυκλώσει.
Ψαλ. 31,8   συνετιώ σε και συµβιβώ σε εν οδώ ταύτη, ή πορεύση, επιστηριώ επί σε τους οφθαλµούς µου.
Ψαλ. 31,8  Ακούω να απαντάς εις εµέ, Κυριε, και να µου λέγης· Θα σε φωτίζω και θα σε καθοδηγώ στον δρόµον, που πρέπει
να βαδίζης. Θα στηρίζω ευµενώς εις σε τους οφθαλµούς µου.
Ψαλ. 31,9   µη γίνεσθε ως ίππος και ηµίονος, οίς ουκ έστι σύνεσις, εν κηµώ και χαλινώ τας σιαγόνας αυτών άγξαις των µη
εγγιζόντων προς σε.
Ψαλ. 31,9  Λοιπόν, σεις οι άνθρωποι µε γίνεσθε όµοιοι µε τον ίππον και τον ηµίονον, στους οποίους δεν υπάρχει καθόλου
σύνεσις. Και όπως µε σιδερένιο φίµωτρο και χαλινάρι συσφίγγονται αι σιαγόνες των αγρίων αυτών ζώων, ετσι και συ,
Κυριε, ας σφίξης µε το χαλινάρι των θλίψεων και µε τας πολλάς τιµωρίας ας περιορίσης τους αµαρτωλούς, οι οποίοι µένουν
αµετανόητοι και δεν θέλουν να πλησιάσουν προς σε.
Ψαλ. 31,10  πολλαί αι µάστιγες τού αµαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει.
Ψαλ. 31,10     Πολλαί είναι αι συµφοραί και αι µάστιγες των αµαρτωλών· τον ελπίζοντα όµως στον Κυριον θα περικυκλώση
και θα περιφρουρήση το θείον έλεος.
Ψαλ. 31,11  ευφράνθητε επί Κύριον και αγαλλιάσθε, δίκαιοι, και καυχάσθε, πάντες οι ευθείς τή καρδία.
Ψαλ. 31,11  Σεις, λοιπόν, οι πιστοί και δίκαιοι γεµίσατε από χαράν, πληµµυρίσατε από αγαλλιασιν εν Κυρίω, και τον Κυριον
να έχετε καύχηµα σας όλοι, όσοι έχετε ευθείαν και ειλικρινη την καρδίαν.

ΨΑΛΜΟΣ 32 (Μασ. 33)
Τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 32,1   Αγαλλιάσθε, δίκαιοι, εν Κυρίω· τοίς ευθέσι πρέπει αίνεσις.
Ψαλ. 32,1  Σκιρτήσατε από αγαλλιασιν σεις οι δίκαιοι, µε χαράν που προέρχεται από τον Κυριον. Εις σας τους ευθείς και
ειλικρινείς απέναντι Θεού και ανθρώπων είναι πρέπον και αρµόζον να δοξολογήτε µε αγαλλίασιν τον Κυριον.
Ψαλ. 32,2   εξοµολογείσθε τώ Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψάλατε αυτώ.
Ψαλ. 32,2  Δοξολογήσατε τον Κυριον µε κιθάραν, µε δεκάχορδον ψαλτήριον παίξατε αρµονικούς ύµνους προς χάριν αυτού.
Ψαλ. 32,3   άσατε αυτώ άσµα καινόν, καλώς ψάλατε αυτώ εν αλαλαγµώ.
Ψαλ. 32,3  Υµνήσατέ τον µε άσµα νέον. Παίξατε προς χάριν αυτού µε µεγάλον ενθουσιασµόν αρµονικά µέλη µε τα µουσικά
σας όργανα.
Ψαλ. 32,4   ότι ευθής ο λόγος τού Κυρίου, και πάντα τα έργα αυτού εν πίστει·
Ψαλ. 32,4  Υµνήσατέ τον, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και αληθινός. Ολα τα έργα του έχουν αποδειχθή αξιόπιστα
σύµφωνα µε τας υποσχέσεις, που έχει δώσει.
Ψαλ. 32,5   αγαπά ελεηµοσύνην και κρίσιν, τού ελέους Κυρίου πλήρης η γη.
Ψαλ. 32,5  Ο Κυριος αγαπά και εφαρµόζει την δικαιοσύνην του αλλά και το έλεός του. Η γη είναι γεµάτη από το έλεος της
αγαθότητός του.
Ψαλ. 32,6   τώ λόγω τού Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και τώ πνεύµατι τού στόµατος αυτού πάσα η δύναµις αυτών·
Ψαλ. 32,6  Με µόνον τον λόγον του έγιναν και εστερεώθησαν οι ουρανοί. Με απλήν πνοήν του στόµατός του
εδηµιουργήθησαν τα απειροπληθή άστρα και η συνεκτική µεταξύ των και η εντός ενός εκάστου από αυτά, απεριόριστος
δύναµις.
Ψαλ. 32,7   συνάγων ωσεί ασκόν ύδατα θαλάσσης, τιθείς εν θησαυροίς αβύσσους.
Ψαλ. 32,7  Συγκεντρώνει ο Θεός και περικλείει τα ύδατα εις τας κοίτας των θαλασσών µε όσην ευκολίαν ο άνθρωπος βάζει
ύδωρ στο ασκί. Αυτός θέτει και ασφαλίζει τα απύθµενα ύδατα των ωκεανών εις τας απεράντους αβύσσους, όπως µέσα εις
τα θησαυροφυλάκια ασφαλίζονται οι θησαυροί των ανθρώπων.
Ψαλ. 32,8   φοβηθήτω τον Κύριον πάσα η γη, απ αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουµένην·
Ψαλ. 32,8  Τον παντοδύναµον, λοιπόν, αυτόν Κυριον ας φοβηθή όλος ο κόσµος. Ενώπιόν του ας συγκλονισθούν και ας
συγκινηθούν βαθύτατα όλοι οι κάτοικοι της οικουµένης.
Ψαλ. 32,9   ότι αυτός είπε και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν.
Ψαλ. 32,9  Διότι αυτός λόγον είπε µόνον, και έγιναν όλα εκ του µηδενός. Αυτός έδωσεν εντολήν και εκτίσθησαν τόσον
στερεά και ωραία όλα τα δηµιουργήµατά του.
Ψαλ. 32,10  Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισµούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων·
Ψαλ. 32,10    Ο Κυριος διαλύει και εκµηδενίζει τας σκέψεις και τας αποφάσεις των αµαρτωλών εθνών και µαταιώνει τα
κακόβουλα σχέδια των πονηρών αρχόντων.
Ψαλ. 32,11  η δε βουλή τού Κυρίου εις τον αιώνα µένει, λογισµοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν.
Ψαλ. 32,11     Το θέληµα του Κυρίου παραµένει πάντοτε ισχυρόν και ακλόνητον. Και τα πάνσοφα σχέδια της θείας βουλής
του πραγµατοποιούνται εις τας γενεάς των γενεών,
Ψαλ. 32,12  µακάριον το έθνος, ού εστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον εξελέξατο εις κληρονοµίαν εαυτώ.
Ψαλ. 32,12    Τρισευτυχισµένον και ευλογηµένον από τον Θεόν είναι το έθνος εκείνο, το οποίον έχει ως Κυριον του τον
αληθινόν Θεόν. Μακάριος ο λαός, τον οποίον εξέλεξεν ο Κυριος ως ιδικήν του κληρονοµία.
Ψαλ. 32,13  εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τους υιούς των ανθρώπων·
Ψαλ. 32,13    Ο Κυριος από τον ουρανόν έρριψε και ρίπτει τα βλέµµατά του επάνω εις την γην και βλέπει όλους τους
ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούν εις αυτήν.
Ψαλ. 32,14  εξ ετοίµου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γήν,
Ψαλ. 32,14    Από το µεγαλοπρεπές ουράνιον κατοικητήριόν του έρριψε το βλέµµα του και είδεν όλους τους κατοίκους της
γης.
Ψαλ. 32,15  ο πλάσας κατά µόνας τας καρδίας αυτών, ο συνιείς πάντα τα έργα αυτών.



Ψαλ. 32,15    Αυτός µόνος, χωρίς την βοήθειαν κανενός, έπλασε τας καρδίας των. Αυτός κατανοεί εις όλον το βάθος και
πλάτος τα έργα των ανθρώπων και τα κίνητρα αυτών.
Ψαλ. 32,16  ου σώζεται βασιλεύς διά πολλήν δύναµιν, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθει ισχύος αυτού.
Ψαλ. 32,16    Κανείς βασιλεύς δεν σώζεται µε την µεγάλην του στρατιωτικήν δύναµιν και κανείς γίγας δεν ηµπορεί ποτέ να
σωθή µε την µεγάλην του σωµατικήν ισχύν.
Ψαλ. 32,17  ψευδής ίππος εις σωτηρίαν, εν δε πλήθει δυνάµεως αυτού ου σωθήσεται.
Ψαλ. 32,17    Το ιππικόν είναι ανίκανον και µάταιον να σώση άλλους, αλλά και κανείς δεν ηµπορεί να σωθή όσην µεγάλην
δύναµιν και αν διαθέτη.
Ψαλ. 32,18  ιδού οι οφθαλµοί Κυρίου επί τους φοβουµένους αυτόν τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού,
Ψαλ. 32,18    Η σωτηρία από τον Κυριον µόνον προέρχεται. Ιδού οι οφθαλµοί του Κυρίου βλέπουν στοργικώς όλους, όσοι τον
σέβονται, όλους όσοι ελπίζουν στο έλεός του,
Ψαλ. 32,19  ρύσασθαι εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψαι αυτούς εν λιµώ.
Ψαλ. 32,19    δια να γλυτώση από πρόωρον η άδικον θάνατον την ζωήν των και να τους τροφοδοτήση και τους θρέψη εις
περίοδον λιµού.
Ψαλ. 32,20  η ψυχή ηµών υποµενεί τώ Κυρίω, ότι βοηθός και υπερασπιστής ηµών εστιν·
Ψαλ. 32,20   Η ψυχή µας, λοιπόν, µε υποµονήν και ελπίδα ακλόνητον θα περιµένη την προστασίαν του Κυρίου, διότι αυτός
είναι ο βοηθός και υπερασπιστής µας.
Ψαλ. 32,21  ότι εν αυτώ ευφρανθήσεται η καρδία ηµών, και εν τώ ονόµατι τώ αγίω αυτού ηλπίσαµεν.
Ψαλ. 32,21    Διότι εις αυτόν τον στοργικόν υπερασπιστήν και σωτήρα θα ευφρανθή η καρδία µας και στο Ονοµά του το
άγιον, που έχοµεν ελπίσει και θα εξακολουθούµεν να ελπίζωµεν.
Ψαλ. 32,22  γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ ηµάς, καθάπερ ηλπίσαµεν επί σε.
Ψαλ. 32,22   Είθε, Κυριε, να εκχυθή και να µείνη πλούσιον εις ηµάς το έλεός σου, όπως και ηµείς µε ακλόνητον πίστιν και
πεποίθησιν έχοµεν ελπίσει εις σε.

ΨΑΛΜΟΣ 33 (Μασ. 34)
Τώ Δαυΐδ, οπότε ηλλοίωσε το πρόσωπον αυτού εναντίον Αβιµέλεχ, και απέλυσεν αυτόν, και απήλθεν.
Ψαλ. 33,2   Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ, διά παντός η αίνεσις αυτού εν τώ στόµατί µου.
Ψαλ. 33,2  Θα δοξολογώ τον Κυριον εις κάθε περίστασιν της ζωής µου, ευµενή η δυσµενή, και έτσι η δοξολογία του θα
ευρίσκεται πάντοτε εις το στόµα µου.
Ψαλ. 33,3   εν τώ Κυρίω επαινεθήσεται η ψυχή µου· ακουσάτωσαν πραείς, και ευφρανθήτωσαν.
Ψαλ. 33,3  Η ψυχή µου στον Κυριον θα έχη το καύχηµά της και τον έπαινόν της. Ας το ακούσουν αυτό όσοι µε υποµονήν και
πραότητα βαστάζουν την θλίψιν των και ας σκιρτήσουν από χαράν, διότι θα τους ελεήση ο Κυριος.
Ψαλ. 33,4   µεγαλύνατε τον Κύριον σύν εµοί, και υψώσωµεν το όνοµα αυτού επί το αυτό.
Ψαλ. 33,4  Δοξολογήσατε µαζή µου τον Κυριον όλοι οι δίκαιοι. Ολοι µαζή ας ανυµνολογήσωµεν και ας διαλαλήσωµεν µε
αίνους το άπειρον µεγαλείον του Ονόµατός του.
Ψαλ. 33,5   εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ µου και εκ πασών των θλίψεών µου ερύσατό µε.
Ψαλ. 33,5 Με πόθον παρεκάλεσα τον Κυριον και εκείνος ήκουσεν ευµενώς την παράκλησίν µου και µε εγλύτωσεν από όλας
τας θλίψεις µου.
Ψαλ. 33,6   προσέλθετε προς αυτόν και φωτίσθητε, και τα πρόσωπα υµών ου µη καταισχυνθή.
Ψαλ. 33,6  Ελάτε, λοιπόν, προς αυτόν όλοι οι θλιµµένοι, δια να πάρετε το φως της χαράς· και ας είσθε βέβαιοι, ότι τα
θλιµµένα πρόσωπά σας δεν θα εντροπιαστούν, διότι δεν θα διαψευσθούν αι ελπίδες σας.
Ψαλ. 33,7   ούτος ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν .
Ψαλ. 33,7  Ιδού, αυτός ο πτωχός, όπως και κάθε πτωχός και αδύνατος, έκραξε µε πίστιν προς τον Κυριον, και ο Κυριος
εδέχθη ευµενώς την δέησίν του και τον έσωσεν από όλας τας θλίψστου.
Ψαλ. 33,8   παρεµβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουµένων αυτόν και ρύσεται αυτούς .
Ψαλ. 33,8 Αγγελος Κυρίου θα στρατοπεδεύη γύρω και θα περιφρουρή όσους σέβονται τον Κυριον και θα τους γλυτώση από
τους κινδύνους, στους οποίους έχουν εκτεθή.
Ψαλ. 33,9   γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος· µακάριος ανήρ, ός ελπίζει επ αυτόν.
Ψαλ. 33,9  Δοκιµάστε προσωπικώς και θα πεισθήτε, ότι ο Κυριος είναι αγαθός και ευεργετικός. Μακάριος είναι ο άνθρωπος,
ο οποίος εις αυτόν στηρίζει τας ελπίδας του.
Ψαλ. 33,10  φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν υστέρηµα τοίς φοβουµένοις αυτόν.
Ψαλ. 33,10    Σεβασθήτε και ευλαβηθήτε, λοιπόν, τον Κυριον όλοι οι άγιοι, οι αφιερωµένοι εις αυτόν, διότι δεν θα επιτρέψη
να στερηθούν από τίποτε εκείνοι, οι οποίοι τον σέβονται.
Ψαλ. 33,11  πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 33,11     Εξ αντιθέτου, πλούσιοι στο παρελθόν επτώχευσαν και θα πτωχεύσουν και θα πεινάσουν , ενώ εκείνοι οι οποίοι
µετά πίστεως παρακαλούν τον Κυριον και ζητούν την προστασίαν του, δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθόν.
Ψαλ. 33,12  δεύτε, τέκνα, ακούσατέ µου· φόβον Κυρίου διδάξω υµάς.
Ψαλ. 33,12    Ελάτε, λοιπόν, τέκνα µου, και ακούσατέ µε. Θα σας διδάξω να σέβεσθε και να ευλαβήσθε τον Θεόν.
Ψαλ. 33,13  τις εστιν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ηµέρας ιδείν αγαθάς;
Ψαλ. 33,13     Ποιός άνθρωπος θέλει να ζήση ζωήν καλήν και µακράν; Ποιός αγαπά να ίδη ευτυχισµένας τας ηµέρας της
ζωής του;
Ψαλ. 33,14  παύσον την γλώσσάν σου από κακού και χείλη σου τού µη λαλήσαι δόλον.
Ψαλ. 33,14    Συ, που ποθείς και θέλεις τούτο, σταµάτησε την γλώσσάν σου από τας κακολογίας και κλείσε τα χείλη σου,
ώστε να µη λαλούν δολιότητας.
Ψαλ. 33,15  έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν.
Ψαλ. 33,15     Φυγε µακρυά από κάθε κακόν, κάµε το αγαθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου. Ζητησε την ειρήνην µε τον



εαυτόν σου και µε τους άλλους, και επιδίωξέ την µε κάθε τρόπον.
Ψαλ. 33,16  οφθαλµοί Κυρίου επί δικαίους, και ώτα αυτού εις δέησιν αυτών.
Ψαλ. 33,16    Τα µάτια του Κυρίου στρέφονται µε ευµένειαν προς τους δικαίους και τα αυτιά του µε προσοχήν ακούουν την
δέησίν των.
Ψαλ. 33,17  πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιούντας κακά τού εξολοθρεύσαι εκ γής το µνηµόσυνον αυτών.
Ψαλ. 33,17     Αντιθέτως, ωργισµένον το πρόσωπον του Κυρίου έχει στραφή εναντίον των πονηρών ανθρώπων, δια να τους
εξολοθρεύση από την γην και να σβήση και αυτήν ακόµη την ανάµνησίν των.
Ψαλ. 33,18  εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερύσατο αυτούς.
Ψαλ. 33,18    Εκραξαν µε θερµήν προσευχήν προς τον Κυριον οι δίκαιοι και ο Κυριος εισάκουσε µε ευµένειαν την δέησίν των
και τους απήλλαξεν από όλας τας θλίψεις των.
Ψαλ. 33,19  εγγύς Κύριος τοίς συντετριµµένοις την καρδίαν και τους ταπεινούς τώ πνεύµατι σώσει.
Ψαλ. 33,19    Ο Κυριος είναι πλησίον, συµπαραστάτης και βοηθός, εις όλους εκείνους, που είναι συντετριµµένοι ψυχικώς
από τας θλίψεις και θα σώση αυτούς, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το ταπεινόν φρόνηµα.
Ψαλ. 33,20  πολλαί αι θλίψεις των δικαίων, και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς ο Κύριος·
Ψαλ. 33,20    Πολλαί είναι πράγµατι αι θλίψεις των δικαίων. Και από όλας αυτάς θα τους απαλλάξη ο Κυριος.
Ψαλ. 33,21  φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, έν εξ αυτών ου συντριβήσεται.
Ψαλ. 33,21    Ο Κυριος προφυλάσσει όλα τα οστά αυτών, ώστε κανένα από αυτά να µη πάθη ουδέ την παραµικροτέραν
βλάβην.
Ψαλ. 33,22  θάνατος αµαρτωλών πονηρός, και οι µισούντες τον δίκαιον πληµµελήσουσι.
Ψαλ. 33,22    Εξ αντιθέτου όµως ο θάνατος των αµαρτωλών είναι κακός και οδυνηρός. Οσοι δε µισούν τον δίκαιον θα
περιπέσουν εις ολέθρια σφάλµατα, δια τα οποία θα κατακριθούν και θα τιµωρηθούν από τον Θεόν.
Ψαλ. 33,23  λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού, και ου µη πληµµελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ αυτόν.
Ψαλ. 33,23    Ο Θεός θα απαλλάξη την ζωήν των δούλων του από τους κινδύνους και δεν θα αποτύχουν εις την ζωήν των
όλοι, όσοι ελπίζουν εις αυτόν.

ΨΑΛΜΟΣ 34 (Μασ. 35)
Τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 34,1   Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντάς µε, πολέµησον τους πολεµούντάς µε.
Ψαλ. 34,1  Δικασε και τιµώρησε, Κυριε, αυτούς, οι οποίοι µε αδικούν. Πολέµησε αυτούς, οι οποίοι µε πολεµούν και ζητούν να
µε εξοντώσουν.
Ψαλ. 34,2   επιλαβού όπλου και θυρεού και ανάστηθι εις την βοήθειάν µου,
Ψαλ. 34,2  Αρπαξε στο παντοδύναµον χέρι σου όπλον και ασπίδα, σήκω επάνω και έλα εις βοήθειάν µου.
Ψαλ. 34,3   έκχεον ροµφαίαν και σύγκλεισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων µε· είπον τή ψυχή µου· Σωτηρία σού ειµι εγώ.
Ψαλ. 34,3  Βγάλε από την θήκην της γυµνήν την ροµφαίαν και κλείσε από όλα τα σηµεία τον δρόµον αυτών , οι οποίοι µε
καταδιώκουν. Πες εις την ψυχήν µου· Μη δειλιάζης, διότι εγώ είµαι η σωτηρία σου.
Ψαλ. 34,4   αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν µου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και
καταισχυνθήτωσαν οι λογιζόµενοί µοι κακά.
Ψαλ. 34,4  Ας καταισχυνθούν και ας κατεντροπιασθούν εκείνοι, οι οποίοι ζητούν να αφαιρέσουν την ζωήν µου. Ας
στραφούν προς τα οπίσω τρεπόµενοι εις άτακτον φυγήν και ας κατεντροπιασθούν εκείνοι, οι οποίοι µελετούν και
αποφασίζουν κακά εναντίον µου.
Ψαλ. 34,5   γενηθήτωσαν ωσεί χνούς κατά πρόσωπον ανέµου, και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς·
Ψαλ. 34,5  Ας γίνουν σαν κονιορτός στο ισχυρόν φύσηµα του ανέµου. Αγγελος Κυρίου ας επέλθη εναντίον αυτών
ποδοπατών και συνθλίβων τον ένα επάνω στον άλλον.
Ψαλ. 34,6   γενηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθηµα, και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς·
Ψαλ. 34,6  Ας γίνη ο δρόµος κατά την πανικόβλητον άτακτον φυγήν των σκοτάδι και ολίσθηµα, ώστε ούτε να βλέπουν ούτε
και να ηµπορούν να βαδίσουν ασφαλώς, άγγελος δε Κυρίου ας τους καταδιώκη συνεχώς·
Ψαλ. 34,7   ότι δωρεάν έκρυψάν µοι διαφθοράν παγίδος αυτών, µάτην ωνείδισαν την ψυχήν µου.
Ψαλ. 34,7  διότι, χωρίς εγώ να πταίσω τίποτε εις αυτούς, έστησαν κρυφίως δολίαν παγίδα µε τον σκοπόν να πέσω εις
λάκκον θανάτου, στον τάφον. Χωρίς καµµίαν αιτίαν και αφορµήν µε ύβρισαν και µε εχλεύασαν.
Ψαλ. 34,8   ελθέτω αυτώ παγίς, ήν ου γινώσκει, και η θήρα, ήν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν, και εν τή παγίδι πεσείται εν αυτή.
Ψαλ. 34,8  Ο αρχηγός των ας πέση και ας συλληφθή εις αφανή παγίδα, την οποίαν δεν γνωρίζει. Και η παγίς, την οποίαν
έκρυψε δι' εµέ, ας συλλάβη αυτόν τον ίδιον. Ας πέση εις την παγίδα αυτήν, που έστησε δι' εµέ.
Ψαλ. 34,9   η δε ψυχή µου αγαλλιάσεται επί τώ Κυρίω, τερφθήσεται επί τώ σωτηρίω αυτού.
Ψαλ. 34,9  Η ιδική µου ψυχή θα γέµιση από αγαλλίασιν δια την προστασίαν του Κυρίου, θα χαρή, θα δοκιµάση µεγάλην
τέρψιν δια την σωτηρίαν, που µου εχαρισεν.
Ψαλ. 34,10  πάντα τα οστά µου ερούσι· Κύριε, τις όµοιός σοι; ρυόµενος πτωχόν εκ χειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχόν και
πένητα από των διαρπαζόντων αυτόν.
Ψαλ. 34,10    Ολα τα οστά µου, τα έως τώρα συντετριµµένα από την θλίψιν, αναζωογονηµένα θα είπουν· Κυριε, ποιός άλλος
είναι όµοιος µε σε; Κανείς. Συ είσαι εκείνος, ο οποίος σώζστον αδύνατον πτωχόν από τα χέρια των ισχυροτέρων και τον
ταλαιπωρηµένον και ενδεή άνθρωπον από εκείνους, που αρπάζουν τα υπάρχοντά του.
Ψαλ. 34,11  αναστάντες µοι µάρτυρες άδικοι, ά ουκ εγίνωσκον, επηρώτων µε.
Ψαλ. 34,11     Οταν εδικάζετο η κατ' εµού κατηγορία των, εσηκώθησαν εναντίον µου µάρτυρες ασυνείδητοι και
συκοφάνται. Και µε ερωτούσαν δια σφάλµατα και παραπτώµατα, δια τα οποία ούτε ιδέαν είχα.
Ψαλ. 34,12  ανταπεδίδοσάν µοι πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τή ψυχή µου.
Ψαλ. 34,12    Μου ανταπέδιδαν κακά αντί των ευεργεσιών, που τους είχα κάµει, και πικράν θλίψιν ωσάν εκείνην, που
γεύεται η ολοµόναχη άτεκνος γυναίκα.
Ψαλ. 34,13  εγώ δε εν τώ αυτούς παρενοχλείν µοι ενεδυόµην σάκκον και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχήν µου, και η



προσευχή µου εις κόλπον µου αποστραφήσεται.
Ψαλ. 34,13    Εγώ όµως, όταν αυτοί µε κατέθλιβον µε τας συκοφαντίας των, εφορούσα το σάκκινον ένδυµα του πένθους και
του πόνου. Εταλαιπωρούσα µε νηστείαν την ζωήν µου και η προσευχή µου, αν δεν ωφελήση εκείνους εξ αιτίας της
σκληροκαρδίας των, θα γίνη οπωσδήποτε δεκτή από σε και θα επιστρέψη σωτήριος και αγαθοποιός εις εµέ.
Ψαλ. 34,14  ως πλησίον, ως αδελφώ ηµετέρω ούτως ευηρέστουν· ως πενθών και σκυθρωπάζων, ούτως εταπεινούµην.
Ψαλ. 34,14    Εφερόµην προς τον καθένα από αυτούς ως προς φίλον µου και αδελφόν µου. Σαν άνθρωπος, που πενθεί και
γίνεται κατηφής δια τον θάνατον προσφιλούς προσώπου, έτσι και εγώ τόσον πολύ
εταπεινωνόµουν ενώπιόν των.
Ψαλ. 34,15  και κατ εµού ευφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επ εµέ µάστιγες, και ουκ έγνων, διεσχίσθησαν και ου
κατενύγησαν.
Ψαλ. 34,15    Εκείνοι όµως εχαιρεκακούσαν εις βάρος µου. Συνηθροίσθησαν εναντίον µου, δια να µε κτυπήσουν ανελέητα.
Εγώ δε ούτε καν και υπωπτεύθην την συνωµοσίαν των. Διεσκορπίσθησαν όµως από τον Θεόν, και όµως δεν µετενόησαν.
Δεν ησθάνθησαν κανένα κέντηµα της συνειδήσεώς των.
Ψαλ. 34,16  επείρασάν µε, εξεµυκτήρισάν µε µυκτηρισµώ, έβρυξαν επ εµέ τους οδόντας αυτών.
Ψαλ. 34,16    Με επείραζαν, µε περιγελούσαν µε πολλήν καταφρόνησιν. Ετριζαν µε αγριότητα εναντίον µου τα δόντια των.
Ψαλ. 34,17  Κύριε, πότε επόψη; αποκατάστησον την ψυχήν µου από της κακουργίας αυτών, από λεόντων την µονογενή µου.
Ψαλ. 34,17    Κυριε, πότε θα επιβλέψης εις τα κακουργήµατα των πονηρών ανθρώπων; Επανάφερε εις την χαρουµένην και
ασφαλή κατάστασιν την ζωήν µου. Γλύτωσέ µε από την κακουργίαν εκείνων. Περιφρούρησε την µίαν και µόνην ζωήν µου
από τους εχθρούς µου, οι οποίοι σαν λέοντες ορµούν εναντίον µου.
Ψαλ. 34,18  εξοµολογήσοµαί σοι εν εκκλησία πολλή, εν λαώ βαρεί αινέσω σε.
Ψαλ. 34,18    Τοτε εγώ θα σε δοξολογήσω µε ευγνωµοσύνην πολλήν εν µέσω πολυαρίθµου συγκεντρώσεως. Εν µέσω
πυκνοτάτου ακροατηρίου θα αναπέµψω προς σε ευχαριστήριους δοξολογίας.
Ψαλ. 34,19  µη επιχαρείησάν µοι οι εχθραίνοντές µοι αδίκως, οι µισούντες µε δωρεάν και διανεύοντες οφθαλµοίς.
Ψαλ. 34,19    Ας µη χαιρεκακήσουν εις βάρος µου εκείνοι, οι οποίοι µε εχθρεύονται αδίκως. Αυτοί, οι οποίοι τρέφουν
αδικαιολόγητον µίσος εναντίον µου όσοι µε νεύµατα των πονηρών οφθαλµών συνεννοούνται, δια να µε εξοντώσουν.
Ψαλ. 34,20  ότι εµοί µέν ειρηνικά ελάλουν και επ οργήν δόλους διελογίζοντο.
Ψαλ. 34,20   Διότι δόλιοι αυτοί, µε την γλώσσαν των ωµιλούσαν ειρηνικούς και καλούς λόγους προς εµέ. Εσωτερικώς όµως,
λόγω του µίσους των, εσκέπτοντο δολιότητας εναντίον µου.
Ψαλ. 34,21  και επλάτυναν επ εµέ το στόµα αυτών, είπαν· εύγε, εύγε, είδον οι οφθαλµοί ηµών.
Ψαλ. 34,21    Ηνοιξαν διάπλατα το απύλωτον στόµα των και είπαν· Ωραία, θαυµάσια! Είδαν τα µάτια µας την καταστροφήν
αυτού.
Ψαλ. 34,22  είδες, Κύριε, µη παρασιωπήσης, Κύριε, µη αποστής απ εµού·
Ψαλ. 34,22   Βλέπεις, Κυριε, την µοχθηρίαν των. Μη την αντιπαρέλθης σιωπών. Και, Κυριε µη αποµακρυνθής από εµέ, µη µε
εγκαταλείψης στον κίνδυνον.
Ψαλ. 34,23  εξεγέρθητι, Κύριε, και πρόσχες τή κρίσει µου, ο Θεός µου και ο Κύριός µου, εις την δίκην µου.
Ψαλ. 34,23    Σηκω επάνω, Κυριε, δώσε προσοχήν εις την δικαίαν µου υπόθεσιν. Συ, ο Θεός µου και ο Κυριος µου, έλα
συνήγορος και υπερασπιστής µου εις την αντιδικίν µου αυτήν.
Ψαλ. 34,24  κρίνόν µε, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην σου, Κύριε ο Θεός µου, και µη επιχαρείησάν µοι.
Ψαλ. 34,24   Κρίνε και δίκασέ µε, δίκασε Κυριε, σύµφωνα µε την δικαιοσύνην σου. Κυριε και Θεέ µου, µη επιτρέψης να
καταδικασθώ αδίκως και χαρούν έτσι µοχθηράν χαράν εις βάρος µου οι εχθροί µου.
Ψαλ. 34,25  µη είποισαν εν καρδίαις αυτών· εύγε, εύγε τή ψυχή ηµών· µηδέ είποιεν· Κατεπίοµεν αυτόν.
Ψαλ. 34,25    Ας µη είπουν· Εύγε µας, εύγε εις την ψυχήν µας· τον εξωλοθρεύσαµεν. Ας µη είπουν ότι τον εφάγαµεν και τον
εξηφανίσαµεν πλέον οριστικώς.
Ψαλ. 34,26  αισχυνθείησαν και εντραπείησαν άµα οι επιχαίροντες τοίς κακοίς µου, ενδυσάσθωσαν αισχύνην και εντροπήν
οι µεγαλορηµονούντες επ εµέ.
Ψαλ. 34,26   Ας καταισχυνθούν και ας κατεντροπιασθούν όλοι µαζή, όσοι δοκιµάζουν µοχθηράν χαράν δια τας δυστυχίας
µου. Ας περιβληθούν, ωσάν µόνιµον ένδυµά των, αισχύνην και εντροπήν οι αλαζόνες, οι οποίοι κοµπορρηµονούν εναντίον
µου.
Ψαλ. 34,27  αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνην µου και ειπάτωσαν διαπαντός·
µεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνην τού δούλου αυτού.
Ψαλ. 34,27    Ας γεµίσουν δε αγαλλίασιν και ας ευφρανθούν αυτοί, οι οποίοι θέλουν και επιθυµούν να µου αποδοθή η
δικαιοσύνη και η ειρήνη. Και ας λέγουν πάντοτε όλοι, όσοι θέλουν την ειρήνην και ευτυχίαν του δούλου σου· Ας είναι
δοξασµένος ο Κυριος.
Ψαλ. 34,28  και η γλώσσά µου µελετήσει την δικαιοσύνην σου, όλην την ηµέραν τον έπαινόν σου.
Ψαλ. 34,28   Τοτε ο νους µου θα µελετά και η γλώσσα µου θα διηγήται την προς εµέ δικαιοσύνην σου. Ολην δε την ηµέραν
θα σου αναπέµπη δοξολογίαν και ευχαριστίαν.

ΨΑΛΜΟΣ 35 (Μασ. 36)
Εις το τέλος· τώ δούλω Κυρίου τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 35,2   Φησίν ο παράνοµος τού αµαρτάνειν εν εαυτώ, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλµών αυτού·
Ψαλ. 35,2  Λέγει από µέσα του ο παράνοµος, που έχει πάρει πλέον την απόφασιν να αµαρτάνη· Δεν υπάρχει φόβος Θεού
ενώπιόν του. Δεν φοβείται την δικαίαν κρίσιν του Θεού.
Ψαλ. 35,3   ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού τού ευρείν την ανοµίαν αυτού και µισήσαι.
Ψαλ. 35,3  Διέστρεψε δολίως και εθόλωσε τα πάντα ενώπιόν του, ώστε δεν είναι δυνατόν πλέον να διακρίνη αυτός την
αµαρτίαν και να την αποστραφή µε αποτροπιασµόν.
Ψαλ. 35,4   τα ρήµατα τού στόµατος αυτού ανοµία και δόλος, ουκ ηβουλήθη συνιέναι τού αγαθύναι·
Ψαλ. 35,4  Οι λόγοι, οι οποίοι βγαίνουν από το στόµα του, είναι παρανοµία και δολιότης. Δεν ηθέλησε να συνέλθη, να



συνετισθή και να πράξη κάτι το αγαθόν.
Ψαλ. 35,5   ανοµίαν διελογίσατο επί της κοίτης αυτού, παρέστη πάση οδώ ουκ αγαθή, κακία δε ου προσώχθισε.
Ψαλ. 35,5  Και κατά την νύκτα ακόµη, που ευρίσκεται επάνω εις την κλίνην του, εσκέπτετο παρανοµίας. Εις κάθε κακόν
δρόµον ήτο παρών. Ουδέποτε απετροπιάσθη και εµίσησε το κακόν.
Ψαλ. 35,6   Κύριε, εν τώ ουρανώ το έλεός σου, και η αλήθειά σου έως των νεφελών·
Ψαλ. 35,6  Κυριε, µέχρι του ουρανού απλώνεται το µέγα έλεός σου και η αλήθεια των λόγων σου και η αξιοπιστία των
υποσχέσεών σου φθάνει έως τα νέφη του ουρανού.
Ψαλ. 35,7   η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίµατά σου ωσεί άβυσσος πολλή· ανθρώπους και κτήνη σώσεις, Κύριε.
Ψαλ. 35,7  Η δικαιοσύνη σου είναι ασάλευτος και αιωνία, όπως τα όρη του Θεού. Αι κρίσεις σου και αι δίκαιαι αποφάσεις
σου είναι ανεξερεύνητοι, όπως τα βάθη των ωκεανών. Συ, Κυριε, σώζεις ανθρώπους και ζώα.
Ψαλ. 35,8   ως επλήθυνας το έλεός σου, ο Θεός· οι δε υιοί των ανθρώπων εν σκέπη των πτερύγων σου ελπιούσι.
Ψαλ. 35,8  Ποσον µέγα, συνεχές και ακατάληπτον έδειξες τα έλεός σου, Θεέ µου! Ολοι οι άνθρωποι έχουν τας ελπίδας των
εις την σκέπην των πτερύγων σου.
Ψαλ. 35,9   µεθυσθήσονται από πιότητος οίκου σου, και τον χειµάρουν της τρυφής σου ποτιείς αυτούς·
Ψαλ. 35,9  Θα χορτάσουν αυτοί και θα µεθύσουν από την πλουσιωτάτην τράπεζαν των αγαθών του οίκου σου. Θα τους
ποτίσης µε την απερίγραπτον τρυφήν των πνευµατικών σου απολαύσεων, αι οποίαι ρέουν πλούσιοι ως άλλος χείµαρρος.
Ψαλ. 35,10  ότι παρά σοί πηγή ζωής, εν τώ φωτί σου οψόµεθα φώς.
Ψαλ. 35,10    Διότι συ είσαι η πηγή της ζωής και µε το ιδικόν σου φως θα ίδωµεν το αληθινόν φως.
Ψαλ. 35,11  παράτεινον το έλεός σου τοίς γινώσκουσί σε και την δικαιοσύνην σου τοίς ευθέσι τή καρδία.
Ψαλ. 35,11     Απλωσε και εξακολούθει να παρέχης πάντοτε πλούσιον το έλεός σου εις όλους, όσοι σε γνωρίζουν. Δώσε την
δικαιοσύνην σου στους ανθρώπους, τους ευθείς και ειλικρινείς κατά την καρδίαν.
Ψαλ. 35,12  µη ελθέτω µοι πούς υπερηφανίας, και χείρ αµαρτωλού µη σαλεύσαι µε.
Ψαλ. 35,12    Εις εµέ δε ας µη πέση επάνω µου το πόδι του υπερηφάνου, δια να µη µε καταπατήση, και το χέρι του
αµαρτωλού ας µη µε συγκλονίση και µε διώξη.
Ψαλ. 35,13  εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν, εξώσθησαν και ου µη δύνωνται στήναι.
Ψαλ. 35,13     Ιδού, εκεί κατεκρηµνίσθησαν όλοι όσοι εργάζονται την ανοµίαν. Απωθήθησαν και εξεδιώχθησαν, ώστε να µη
µπορούν πλέον να σταθούν όρθιοι εις τα πόδια των.

ΨΑΛΜΟΣ 36 (Μασ. 37)
Τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 36,1   Μή παραζήλου εν πονηρευοµένοις µηδέ ζήλου τους ποιούντας την ανοµίαν·
Ψαλ. 36,1  Μη ζηλεύης και µη ποθής την φαινοµενικήν ευτυχίαν εκείνων, οι οποίοι σκέπτονται το πονηρόν. Μη ζηλεύης
εκείνους, οι οποίοι πράττουν την ανοµίαν,
Ψαλ. 36,2   ότι ωσεί χόρτος ταχύ αποξηρανθήσονται και ωσεί λάχανα χλόης ταχύ αποπεσούνται.
Ψαλ. 36,2  διότι αυτοί γρήγορα σαν το χορτάρι θα ξηρανθούν. Και σαν την πρασίνην χλόην θα µαρανθούν και θα πέσουν
στο έδαφος.
Ψαλ. 36,3   έλπισον επί Κύριον και ποίει χρηστότητα και κατασκήνου την γήν, και ποιµανθήση επί τώ πλούτω αυτής.
Ψαλ. 36,3  Στήριξε την ελπίδα σου στον Κυριον, πράττε το αγαθόν και έτσι ασφαλής και ειρηνικός θα κατοικήσης εις την
γην της Επαγγελίας, και από τον καλόν ποιµένα, τον Θεόν, θα ποιµανθής µε στοργήν και θα απολαύσης τον πλούτον της
χώρας, όπου κατοικείς.
Ψαλ. 36,4   κατατρύφησον τού Κυρίου, και δώσει σοι τα αιτήµατα της καρδίας σου.
Ψαλ. 36,4  Εντρύφηµά σου και χαρά σου ας είναι ο Κυριος και αυτός θα σου δώση κάθε αγαθόν υλικόν και πνευµατικόν,
που ποθεί η καρδία σου.
Ψαλ. 36,5   αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ αυτόν, και αυτός ποιήσει
Ψαλ. 36,5  Φανερόν ενώπιον του Θεού µε πλήρη εµπιστοσύνην να έχης πάντοτε τον δρόµον της ζωής σου. Εχε εις αυτόν τας
ελπίδας σου και αυτός θα πράξη εις σε εκείνο, το οποίον σε συµφέρει και σε χαροποιεί.
Ψαλ. 36,6   και εξοίσει ως φώς την δικαιοσύνην σου και το κρίµά σου ως µεσηµβρίαν.
Ψαλ. 36,6  Θα φανερώση και θα προβάλη αυτός το δίκαιόν σου λαµπρόν ωσάν το φως , και θα κάµη ολοφωτον την δικαίαν
του κρίσιν υπέρ σου, ωσάν τον µεσηµβρινόν ήλιον.
Ψαλ. 36,7   υποτάγηθι τώ Κυρίω και ικέτευσον αυτόν· µη παραζήλου εν τώ κατευοδουµένω εν τή οδώ αυτού εν ανθρώπω
ποιούντι παρανοµίαν.
Ψαλ. 36,7  Να υποταχθής στον Κυριον και αυτόν να παρακαλής θερµώς δια της προσευχής σου . Μη αφήσης να καταλάβη
ποτέ την καρδίαν σου η ζήλεια και ο φθόνος δια τον άνθρωπον, που ευδοκιµεί εις την ζωήν του, ο οποίος όµως πράττει
παρανοµίας.
Ψαλ. 36,8   παύσαι από οργής και εγκατάλιπε θυµόν, µη παραζήλου ώστε πονηρεύεσθαι·
Ψαλ. 36,8  Παύσε να αγανακτής δι' αυτόν. Αφησε κατά µέρος κάθε θυµόν. Πρόσεξε, µη τον ζηλεύης, ώστε και συ να
σκέπτεσαι πονηρά, όπως εκείνος.
Ψαλ. 36,9   ότι οι πονηρευόµενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υποµένοντες τον Κύριον αυτοί κληρονοµήσουσι γήν.
Ψαλ. 36,9  Διότι όλοι αυτοί, οι οποίοι σκέπτονται το πονηρόν και πράττουν το κακόν, θα εξολοθρευθούν. Οσοι όµως µε
πίστιν στον Κυριον υποµένουν τας θλίψεις και αναµένουν από τον Κυριον την λύτρωσιν, αυτοί θα έχουν ως παντοτεινήν
και ασφαλή κληρονοµίαν των την γην και τα αγαθά της.
Ψαλ. 36,10  και έτι ολίγον και ου µη υπάρξη ο αµαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού, και ου µη εύρης·
Ψαλ. 36,10    Καµε υποµονήν· ολίγος καιρός ακόµη θα περάση και ο αµαρτωλός, του οποίου συ σήµερον την ευτυχίαν
ηµπορεί να ζηλεύης, δεν θα υπάρχη πλέον. Θα αναζητήσης τον τόπον, στον οποίον αυτός είχε ζήσει ευτυχής, και δεν θα
τον εύρης.
Ψαλ. 36,11  οι δε πραείς κληρονοµήσουσι γήν και κατατρυφήσουσιν επί πλήθει ειρήνης.
Ψαλ. 36,11     Εξ αντιθέτου αυτοί οι οποίοι είναι πράοι και έγιναν πράοι δια µέσου των θλίψεων, θα είναι οι παντοτεινοί



κληρονόµοι της γης της Επαγγελίας. Θα εντρυφούν εις τα πλούσια αγαθά της και θα ζουν µε πολλήν ειρήνην.
Ψαλ. 36,12  παρατηρήσεται ο αµαρτωλός τον δίκαιον και βρύξει επ αυτόν τους οδόντας αυτού·
Ψαλ. 36,12    Με µίσος εις την καρδίαν θα παρατηρήση ο αµαρτωλός τον δίκαιον και θα τρίξη µε µανίαν τους οδόντας του
εναντίον αυτού.
Ψαλ. 36,13  ο δε Κύριος εκγελάσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η ηµέρα αυτού.
Ψαλ. 36,13    Ο Κυριος όµως θα γελάση εις βάρος του αµαρτωλού, διότι προβλέπει, ότι θα έλθη η ηµέρα της τιµωρίας του και
του αφανισµού του.
Ψαλ. 36,14  ροµφαίαν εσπάσαντο οι αµαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών τού καταβαλείν πτωχόν και πένητα, τού σφάξαι
τους ευθείς τή καρδία·
Ψαλ. 36,14    Εγύµνωσαν την σπάθην των οι αµαρτωλοί. Ετέντωσαν το τόξον των, δια να κτυπήσουν µε αυτό και ρίψουν
κατά γης νεκρόν τον ταλαιπωρηµένον και τον πτωχόν, και µε την µάχαιράν των να σφάξουν όλους εκείνους, οι οποίοι
έχουν ευθείαν και ειλικρινή την καρδίαν.
Ψαλ. 36,15  η ροµφαία αυτών εισέλθοι εις τας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβείη.
Ψαλ. 36,15    Η ροµφαία των θα εισέλθη και θα διαπεράση την ιδικήν των καρδίαν, τα δε τόξα των θα συντριβούν.
Ψαλ. 36,16  κρείσσον ολίγον τώ δικαίω υπέρ πλούτον αµαρτωλών πολύν·
Ψαλ. 36,16    Το ολίγον, αλλά τίµιον, του δικαίου ανθρώπου είναι πολυτιµότερον από τα πολλά πλούτη των αµαρτωλών.
Ψαλ. 36,17  ότι βραχίονες αµαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος.
Ψαλ. 36,17    Διότι οι βραχίονες των αµαρτωλών, που φαίνονται σήµερον τόσον ισχυροί, θα συντριβούν µετ' ολίγον. Ο δε
Θεός υποστηρίζει και υπερασπίζει τους δικαίους.
Ψαλ. 36,18  γινώσκει Κύριος τας οδούς των αµώµων, και η κληρονοµία αυτών εις τον αιώνα έσται·
Ψαλ. 36,18    Ο Κυριος γνωρίζει πολύ καλά και εκτιµά τους δρόµους της ζωής των δικαίων και ειλικρινών ανθρώπων . Και µε
την προστασίαν Του η κληρονοµία των εις την γην των πατέρων των θα είναι παντοτεινή από γενεάς εις γενεάν .
Ψαλ. 36,19  ου καταισχυνθήσονται εν καιρώ πονηρώ και εν ηµέραις λιµού χορτασθήσονται.
Ψαλ. 36,19    Δεν θα εντροπιασθούν αυτοί εις περιστάσεις δυσκόλους , αλλά τουναντίον και εις εποχήν λιµού θα χορτάσουν.
Ψαλ. 36,20  ότι οι αµαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί τού Κυρίου άµα τώ δοξασθήναι αυτούς και υψωθήναι εκλείποντες
ωσεί καπνός εξέλιπον.
Ψαλ. 36,20   Ενώ εξ αντιθέτου οι αµαρτωλοί θα εξολοθρευθούν. Οι εχθροί αυτοί του Κυρίου αµέσως µόλις δοξασθούν
ανερχόµενοι εις µεγάλα αξιώµατα και πλούτη, θα εξαφανισθούν, όπως διαλύεται και εξαφανίζεται ο καπνός.
Ψαλ. 36,21  δανείζεται ο αµαρτωλός και ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος οικτείρει και δίδωσιν·
Ψαλ. 36,21    Θα πτωχύνη ο αµαρτωλός πλούσιος. Θα ευρεθή εις την ανάγκην να ζητήση δάνειον δεν θα ηµπορέση όµως
λόγω της πτωχείας του να το αποδώση. Ο δίκαιος όµως, πλούσιος µε τα δώρα του Θεού, θα συµπαθή πάντοτε τους
πτωχούς και τους έχοντας ανάγκην, και θα δίδη προς αυτούς βοήθειαν.
Ψαλ. 36,22  ότι οι ευλογούντες αυτόν κληρονοµήσουσι γήν, οι δε καταρώµενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται.
Ψαλ. 36,22   Διότι όσοι µε τα λόγια και µε τα έργα των δοξάζουν τον Κυριον, θα κληρονοµήσουν την γην µε τα αγαθά της.
Εκείνοι όµως, οι οποίοι τον βλασφηµούν, θα εξολοθρευθούν.
Ψαλ. 36,23  παρά Κυρίου τα διαβήµατα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφό δρα·
Ψαλ. 36,23    Από τον Κυριον σταθερώς και ασφαλώς κατευθύνονται τα βήµατα της ζωής του αγαθού ανθρώπου προς
επιτυχίαν και ευτυχίαν, διότι τον τρόπον της ζωής του εγκρίνει και αποδέχεται πλήρως ο Κυριος.
Ψαλ. 36,24  όταν πέση, ου καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού.
Ψαλ. 36,24   Και όταν ακόµη ο αγαθός άνθρωπος πέση, δεν θα ραγίση, δεν θα συντριβή, διότι ο Κυριος θα τον υποβαστάση,
θα τον συγκρατήση από το χέρι.
Ψαλ. 36,25  νεώτερος εγενόµην και γάρ εγήρασα και ουκ είδον δίκαιον εγκαταλελειµµένον, ουδέ το σπέρµα αυτού ζητούν
άρτους·
Ψαλ. 36,25    Υπήρξα νέος και τώρα εγήρασα. Καθ' όλον δε αυτό το διάστηµα της ζωής µου δεν είδον δίκαιον άνθρωπον να
εγκαταλείπεται από τον Θεόν, ούτε τους απογόνους των να ζητιανεύουν ψωµί.
Ψαλ. 36,26  όλην την ηµέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρµα αυτού εις ευλογίαν έσται.
Ψαλ. 36,26   Ολας τας ηµέρας της ζωής του συµπαθεί ο δίκαιος τους έχοντας ανάγκην και τους ελεεί. Και όµως παρ' όλα
δσα δίδει, οι απόγονοί του δεν θα στερηθούν, αλλά θα ζουν µέσα εις τας ευλογίας του Θεού.
Ψαλ. 36,27  έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος·
Ψαλ. 36,27    Τραβήξου µακρυά από το κακόν και πράττε πάντοτε το καλόν. Τοτε θα κατοικήσης µονίµως και ασφαλώς εις
την ιεράν γην των πατέρων σου,
Ψαλ. 36,28  ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται· άνοµοι δε
εκδιωχθήσονται, και σπέρµα ασεβών εξολοθρευθήσεται.
Ψαλ. 36,28   διότι ο Κυριος αγαπά την δικαίαν κρίσιν. Και δια τούτο δεν θα εγκαταλείψη ποτέ τους αφωσιωµένους εις
αυτόν, αλλά θα τους προστατεύη. Και έτσι αυτοί κάτω από την θείαν προστασίαν θα διαφυλάσσωνται πάντοτε ασφαλείς.
Εξ αντιθέτου οι παράνοµοι θα εξολοθρευθούν και θα εκδιωχθούν από τον τόπον των . Και οι απόγονοι ακόµη των ασεβών
ανθρώπων θα εξολοθρευθούν.
Ψαλ. 36,29  δίκαιοι δε κληρονοµήσουσι γήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ αυτής.
Ψαλ. 36,29   Οι δε δίκαιοι θα είναι οι παντοτεινοί κληρονόµοι της γης της Επαγγελίας και εις αυτήν θα εγκατασταθούν
µονίµως εις αιώνας αιώνων.
Ψαλ. 36,30  στόµα δικαίου µελετήσει σοφίαν, και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν.
Ψαλ. 36,30    Από το στόµα του δικαίου ανθρώπου θα εξέρχωνται αι σοφαί σκέψεις και κρίσεις της διανοίας του , και η
γλώσσα του θα λαλή πάντοτε το δίκαιον και το ορθόν.
Ψαλ. 36,31  ο νόµος τού Θεού αυτού εν καρδία αυτού, και ουχ υποσκελισθήσεται τα διαβήµατα αυτού.
Ψαλ. 36,31    Ο νόµος του Θεού είναι χαραγµένος µονίµως εις την καρδίαν του. Δια τούτο δεν θα υποσκελισθή από κανένα
ορατόν η αόρατον εχθρόν και δεν θα σκοντάψη εις τα βήµατα της ζωής του.
Ψαλ. 36,32  κατανοεί ο αµαρτωλός τον δίκαιον και ζητεί τού θανατώσαι αυτόν,



Ψαλ. 36,32    Ο αµαρτωλός παραµονεύει τον δίκαιον και ζητεί ευκαιρίαν να τον θανατώση.
Ψαλ. 36,33  ο δε Κύριος ου µη εγκαταλίπη αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδέ µη καταδικάσηται αυτόν, όταν κρίνηται αυτώ.
Ψαλ. 36,33    Ο Κυριος όµως δεν θα εγκαταλείψη και δεν θα αφήση αβοήθητον τον δίκαιον εις τα χέρια του αµαρτωλού.
Ούτε θα τον αφήση να καταδικασθή, όταν θα κρίνεται εν αντιδικία µε τον επιβουλευθέντα αυτόν αµαρτωλόν.
Ψαλ. 36,34  υπόµεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσει σε τού κατακληρονοµήσαι γήν· εν τώ
εξολοθρεύεσθαι αµαρτωλούς όψει.
Ψαλ. 36,34    Δείξε υποµονήν, περίµενε µε ελπίδα την επέµβασιν και προστασίαν του Κυρίου. Φυλαξε και ζήσε σύµφωνα µε
τας εντολάς του. Και αυτός θα σε δοξάση, θα σε αναδείξη µέγαν, ώστε να κληρονοµήσης την γην της Επαγγελίας και τα
αγαθά της. Θα ίδης δε µε τα ίδια σου τα µάτια τους αµαρτωλούς, όταν θα εξολοθρεύονται, από τον Κυριον.
Ψαλ. 36,35  είδον τον ασεβή υπερυψούµενον και επαιρόµενον ως τας κέδρους τού Λιβάνου·
Ψαλ. 36,35    Είδα τον ασεβή να ακµάζη, να υπερυψώνεται πανίσχυρος, να ψηλώνη ωσάν τα αιωνόβια κέδρα του Λιβάνου.
Ψαλ. 36,36  και παρήλθον, και ιδού ουκ ήν, και εζήτησα αυτόν, και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού.
Ψαλ. 36,36    Μολις όµως επέρασα πάλιν από εκεί και ιδού, αυτός δεν υπήρχε πλέον. Εγύρισα πίσω, ανεζήτησα να τον εύρω,
αλλά δεν ηµπόρεσα να εύρω ούτε τον τόπον, στον οποίον προηγουµένως κατοικούσε.
Ψαλ. 36,37  φύλασσε ακακίαν και ίδε ευθύτητα, ότι εστίν εγκατάλειµµα ανθρώπω ειρηνικώ·
Ψαλ. 36,37    Προσπάθει συ να είσαι άκακος. Βλέπε πάντοτε µπροστά σου τον ευθύν δρόµον του Θεού, διότι ο ειρηνικός
άνθρωπος θα αφήση οπίσω του µνήµην αγαθήν και ευτυχισµένους απογόνους.
Ψαλ. 36,38  οι δε παράνοµοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείµµατα των ασεβών εξολοθρευθήσονται.
Ψαλ. 36,38    Οι παράνοµοι όµως θα εξολοθρευθούν όλοι µαζή. Θα διαλυθούν και θα εξαφανισθούν τα υπολείµµατα από τα
πλούτη των, το όνοµά των και οι απόγονοί των.
Ψαλ. 36,39  σωτηρία δε των δικαίων παρά Κυρίου, και υπερασπιστής αυτών εστιν εν καιρώ θλίψεως,
Ψαλ. 36,39    Βεβαία όµως και ασφαλής θα έλθη από τον Κυριον η σωτηρία των δικαίων διότι αυτός είναι ο υπερασπιστής
των στον καιρόν των θλίψεων και των δοκιµασιών των.
Ψαλ. 36,40  και βοηθήσει αυτοίς Κύριος και ρύσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αµαρτωλών και σώσει αυτούς, ότι
ήλπισαν επ αυτόν.
Ψαλ. 36,40   Ο Κυριος θα βοηθήση τους δικαίους. Θα τους απαλλάξη από τας θλίψεις και τας συµφοράς και θα τους
γλυτώση από τα χέρια των αµαρτωλών. Θα τους σώση, διότι αυτοί εις εκείνον εστήριξαν τας ελπίδας των.

ΨΑΛΜΟΣ 37 (Μασ. 38)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ· εις ανάµνησιν περί τού σαββάτου.
Ψαλ. 37,2   Κύριε, µη τώ θυµώ σου ελέγξης µε, µηδέ τή οργή σου παιδεύσης µε.
Ψαλ. 37,2  Κυριε, µη µε ελέγξης και µη, επάνω εις την δικαίαν οργήν σου, µε τιµωρήσης δια τας πράξεις µου. Μη
χρησιµοποίησης την παιδαγωγικήν σου ράβδον οργισµένος εναντίον µου.
Ψαλ. 37,3   ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν µοι, και επεστήριξας επ εµέ την χείρά σου·
Ψαλ. 37,3  Διότι τα βέλη των πόνων και των τιµωριών έχουν εµµηχθή µέσα στο σώµα µου και βαρύ έχεις αφήσει να πέση
επάνω µου το παντοδύναµο χέρι σου.
Ψαλ. 37,4   ουκ έστιν ίασις εν τή σαρκί µου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τοίς οστέοις µου από
προσώπου των αµαρτιών µου.
Ψαλ. 37,4  Δεν υπάρχει κανένα µέλος του σώµατός µου υγιές, εξ αιτίας της δικαίας οργής σου εναντίον µου. Δεν υπάρχει
γαλήνη και ανάπαυσις εις τα κόκκαλά µου εξ αιτίας των δύο µεγάλων αµαρτιών µου.
Ψαλ. 37,5   ότι αι ανοµίαι µου υπερήραν την κεφαλήν µου, ωσεί φορτίον βαρύ εβαρύνθησαν επ εµέ.
Ψαλ. 37,5  Διότι αι αµαρτίαι µου αυταί είναι τόσον µεγάλαι, ώστε ωσάν πελώρια κύµατα επληµµύρισαν επάνω από το
κεφάλι µου και ως βαρύ φορτίον καταθλίβουν και καταπιέζουν την ψυχήν µου.
Ψαλ. 37,6   προσώζεσαν και εσάπησαν οι µώλωπές µου από προσώπου της αφροσύνης µου·
Ψαλ. 37,6  Τα εξ αιτίας της αφροσύνης µου τραύµατα των αµαρτιών µου εβρώµισαν και εσάπησαν.
Ψαλ. 37,7   εταλαιπώρησα και κατεκάµφθην έως τέλους, όλην την ηµέραν σκυθρωπάζων επορευόµην.
Ψαλ. 37,7  Εχω ταλαιπωρηθή και καταβληθή. Ελύγισαν τα γόνατά µου, εκυρτώθην τελείως. Ολην την ηµέραν σύρω µετά
δυσκολίας τα βήµατά µου, σκυθρωπός και λυπηµένος.
Ψαλ. 37,8   ότι αι ψόαι µου επλήσθησαν εµπαιγµάτων, και ουκ έστιν ίασις εν τή σαρκί µου·
Ψαλ. 37,8  Διότι οι νεφροί µου, το κέντρον αυτό των επιθυµιών, εγέµισαν από έλκη και πόνους, τα οποία προκαλούν την
αηδίαν και περιφρόνησιν. Δεν υπάρχει µέρος υγιές εις την σάρκα µου.
Ψαλ. 37,9   εκακώθην και εταπεινώθην έως σφόδρα, ωρυόµην από στεναγµού της καρδίας µου.
Ψαλ. 37,9  Εκακοπάθησα και εταλαιπωρήθην και εξηυτελίσθην πάρα πολύ. Βαθείς και συνεχείς αναστεναγµοί βγαίνουν
από την οδυνωµένην καρδίαν µου, ωσάν βρυχηθµοί λέοντος πληγωµένου.
Ψαλ. 37,10  Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυµία µου, και ο στεναγµός µου από σού ουκ απεκρύβη.
Ψαλ. 37,10    Κυριε, ολοφάνερη εµπρός σου είναι η επιθυµία µου, η επιθυµία της σωτηρίας. Ο δε κατάπικρος στεναγµός της
καρδίας µου δεν είναι άγνωστος και κρυµµένος από σε.
Ψαλ. 37,11  η καρδία µου εταράχθη, εγκατέλιπέ µε η ισχύς µου, και το φώς των οφθαλµών µου, και αυτό ουκ έστι µετ εµού.
Ψαλ. 37,11     Η καρδία µου είναι ταραγµένη. Παλλει µε ορµήν. Η ψυχική και η σωµατική δύναµίς µου µε εγκατέλιπε και το
φως των οφθαλµών µου και αυτό σβήνει πλέον· το έχασα, δεν το έχω πλέον.
Ψαλ. 37,12  οι φίλοι µου και οι πλησίον µου εξ εναντίας µου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγγιστά µου από µακρόθεν
έστησαν·
Ψαλ. 37,12    Οι φίλοι µου και όλοι οι γνωστοί µου µε επλησίασαν, αλλά εσταµάτησαν εις απόστασιν, και οι πλησιέστεροι
από τους συγγενείς µου εστάθησαν πολύ µακράν. Κανείς δεν προθυµοποιείται να µε βοηθήση.
Ψαλ. 37,13  και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν µου, και οι ζητούντες τα κακά µοι ελάλησαν µαταιότητας, και
δολιότητας όλην την ηµέραν εµελέτησαν.
Ψαλ. 37,13     Μέσα στον πόνον µου και την εγκατάλειψίν µου αυτήν οι εχθροί µου φέρονται απέναντί µου µε βιαιότητα και



σκληρότητα. Εκείνοι οι οποίοι επιζητούν τον θάνατόν µου, εκείνοι που θέλουν και ευφραίνονται εις την δυστυχίαν µου,
ελάλησαν λόγους συκοφαντικούς και ολεθρίους εναντίον µου. Χαιρεκακούν δια την κατάστασίν µου. Συγχρόνως δε
καταστρώνουν δόλια σχέδια και στήνουν παγίδας ολέθρου όλην την ηµέραν, δια να µε εξοντώσουν.
Ψαλ. 37,14  εγώ δε ωσεί κωφός ουκ ήκουον και ωσεί άλαλος ουκ ανοίγων το στόµα αυτού·
Ψαλ. 37,14    Αλλά εγώ, ως εάν ήµην κωφός, δεν ήκουα όσα εκείνοι έλεγαν εναντίον µου. Ως εάν ήµουν βωβός και άλαλος,
ωσάν να µη ηµπορούσα να ανοίξω το στόµα µου, δεν απαντούσα καθόλου εις αυτούς.
Ψαλ. 37,15  και εγενόµην ωσεί άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν τώ στόµατι αυτού ελεγµούς.
Ψαλ. 37,15     Και έγινα έτσι σαν άνθρωπος, που δεν ακούει καθόλου και που δεν έχει στο στόµα του δικαίας αντιρρήσεις και
λόγους αποστοµωτικούς εναντίον εκείνων, που τον κατηγορούν.
Ψαλ. 37,16  ότι επί σοί, Κύριε, ήλπισα· σύ εικακούση, Κύριε ο Θεός µου.
Ψαλ. 37,16    Δεν απαντώ στους εχθρούς µου, διότι εγώ εις σε έχω στηρίξει τας ελπίδας µου, Κυριε. Εχω πεποίθησιν ότι θα
ακούσης ευµενώς την προσευχήν µου και θα σπεύσης εις την βοήθειάν µου.
Ψαλ. 37,17  ότι είπα· µήποτε επιχαρώσί µοι οι εχθροί µου· και εν τώ σαλευθήναι πόδας µου επ εµέ εµεγαλορηµόνησαν.
Ψαλ. 37,17     Δια τούτο και είπα από µέσα µου· Βοήθησέ µε, Κυριε, και µη επιτρέψης να δοκιµάσουν µοχθηράν χαράν εις
βάρος µου οι εχθροί µου, ούτε να κοµπορρηµονούν, εάν µε βλέπουν να τρικλίζω κάτω από το βάρος της θλίψεως.
Ψαλ. 37,18  ότι εγώ εις µάστιγας έτοιµος, και η αλγηδών µου ενώπιόν µου εστι διαπαντός.
Ψαλ. 37,18    Διότι εγώ είµαι πρόθυµος να υποστώ τας δικαίας τιµωρίας σου δια την αµαρτίαν µου. Ο δε φοβερός πόνος δια
την πτώσιν µου είναι πάντοτε ενώπιόν µου, δεν παύει να διατρυπά την καρδίαν µου.
Ψαλ. 37,19  ότι την ανοµίαν µου εγώ αναγγελώ και µεριµνήσω υπέρ της αµαρτίας µου.
Ψαλ. 37,19    Συντετριµµένος από το βάρος της ενοχής µου θα εξοµολογηθώ ενώπιον όλων την αµαρτίαν µου και θα
καταβάλω κάθε προσπάθειαν να απαλλαγώ από αυτήν, και ουδέποτε πλέον να την επαναλάβω.
Ψαλ. 37,20  οι δε εχθροί µου ζώσι και κεκραταίωνται υπέρ εµέ, και επληθύνθησαν οι µισούντές µε αδίκως·
Ψαλ. 37,20    Οι εχθροί µου όµως ζουν, είναι υγιείς, κινούνται δραστηρίως, είναι ισχυρότεροί µου. Και αυτοί οι οποίοι µε
µισούν αδίκως, έχουν πληθυνθή.
Ψαλ. 37,21  οι ανταποδιδόντες µοι κακά αντί αγαθών ενδιέβαλλόν µε, επεί κατεδίωκον αγαθωσύνην.
Ψαλ. 37,21    Αυτοί, οι οποίοι ανταποδίδουν εις εµέ κακόν αντί του καλού, που τους έκαµα, µε συκοφαντούν, διότι εγώ θέλω
πάντοτε το αγαθόν, το σύµφωνον µε το θέληµά σου.
Ψαλ. 37,22  µη εγκαταλίπης µε, Κύριε· ο Θεός µου, µη αποστής απ εµού·
Ψαλ. 37,22    Μη µε εγκαταλίπης, Κυριε και Θεέ µου, µη αποµακρύνεσαι από εµέ.
Ψαλ. 37,23  πρόσχες εις την βοήθειάν µου, Κύριε της σωτηρίας µου.
Ψαλ. 37,23    Σπεύσε, Κυριε, εις την βοήθειάν µου, συ που είσαι η µοναδική µου σωτηρία.

ΨΑΛΜΟΣ 38 (Μασ. 39)
Εις το τέλος, τώ Ιδιθούν· ωδή τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 38,2   Είπα· φυλάξω τας οδούς µου τού µη αµαρτάνειν µε εν γλώσση µου· εθέµην τώ στόµατί µου φυλακήν εν τώ
συστήναι τον αµαρτωλόν εναντίον µου.
Ψαλ. 38,2  Είπα και απεφάσισα· να προσέχω όλην την συµπεριφοράν και διαγωγήν µου, ώστε να µη αµαρτάνω µε την
γλώσσαν µου, παραπονούµενος δια το πλήθος των δοκιµασιών µου και επικρίνων τας µυστηριώδεις, αλλά τόσον αγαθάς,
βουλάς του Κυρίου. Απεφάσισα να θέσω φραγµόν εις τα χείλη µου και να µη εκφράσω κανένα παράπονον, καµµίαν
κατάκρισιν, όταν ο αµαρτωλός σταθή απειλητικός ενώπιόν µου.
Ψαλ. 38,3   εκωφώθην και εταπεινώθην και εσίγησα εξ αγαθών, και το άλγηµά µου ανεκαινίσθη.
Ψαλ. 38,3  Θεληµατικώς έγινα κωφός και άλαλος ενώπιον του πονηρού ανθρώπου. Ετήρησα ταπεινωµένος απόλυτον
σιωπήν, ακόµη και περί διαθέσεων και λόγων και πράξεών µου αγαθών. Η κατάθλιψις και ο πόνος όµως της ψυχής µου
έτσι ανεζωογονήθη και ηυξήθη.
Ψαλ. 38,4   εθερµάνθη η καρδία µου εντός µου, και εν τή µελέτη µου εκκαυθήσεται πύρ. ελάλησα εν γλώσση µου·
Ψαλ. 38,4  Φωτιά άναψε µέσα εις την καρδία µου. Ερευνών το πρόβληµα της ευτυχίας των ασεβών και της φαινοµενικής
εγκαταλείψεως των δικαίων ησθάνθην να καίη πυρκαϊά µέσα µου. Τοτε πλέον ωµίλησεν η γλώσσα µου και είπα προς τον
Κυριον·
Ψαλ. 38,5   γνώρισόν µοι, Κύριε, το πέρας µου και τον αριθµόν των ηµερών µου, τις εστιν, ίνα γνώ τι υστερώ εγώ.
Ψαλ. 38,5  Σε παρακαλώ, Κυριε, κατάστησε εις εµέ γνωστόν, πότε θα έλθη το τέρµα της ζωής µου και ποίος είναι ο αριθµός
των ηµερών µου, δια να εννοήσω κατά το διάστηµα αυτό και να αναπληρώσω το υστέρηµά µου.
Ψαλ. 38,6   ιδού παλαιστάς έθου τας ηµέρας µου, και η υπόστασίς µου ωσεί ουθέν ενώπιόν σου· πλήν τα σύµπαντα
µαταιότης, πάς άνθρωπος ζών. (διάψαλµα).
Ψαλ. 38,6  Μετρηµέναι και πολύ ολίγαι είναι αι ηµέραι µου και η ζωη µου, ως ένα τίποτε είναι εµπρός εις την αιωνιότητά
σου. Τα πάντα εις την ζωήν του ανθρώπου είναι µάταια. Και αυτός ο άνθρωπος είναι µαταιότης.
Ψαλ. 38,7   µέντοιγε εν εικόνι διαπορεύεται άνθρωπος, πλήν µάτην ταράσσεται· θησαυρίζει και ου γινώσκει τίνι συνάξει
αυτά.
Ψαλ. 38,7  Πράγµατι σαν µια σκιώδης εικών, που εντός ολίγου σβήνει, πορεύεται ο άνθρωπος δια µέσου του ορατού αυτού
κόσµου. Δεν θέλει όµως να παραδεχθή αυτήν την αλήθειαν, δια τούτο ταράσσεται και κοπιάζει και µοχθεί. Θησαυρίζει και
δεν γνωρίζει εις ποίον θα αφήση τους θησαυρούς του, όταν θα αποθάνη.
Ψαλ. 38,8   και νύν τις η υποµονή µου; ουχί ο Κύριος; και η υπόστασίς µου παρά σοί εστιν.
Ψαλ. 38,8  Και τώρα, λοιπόν, αφού τόσον βραχύς είναι ο βίος και µάταιαι αι προσπάθειαι των ανθρώπων, τι περιµένω εδώ
εγώ; Ποιά είναι και ποία πρέπει να είναι η ελπίς µου; Ελπίς µου δεν είναι ο Κυριος; Βεβαίως. Εις σε, Κυριε, εναποθέτω µε
εµπιστοσύνην όλην µου την ύπαρξιν.
Ψαλ. 38,9   από πασών των ανοµιών µου ρύσαί µε, όνειδος άφρονι έδωκάς µε.
Ψαλ. 38,9  Συγχώρησε όλας τας αµαρτίας µου, διότι εξ αιτίας αυτών επέτρεψες, να γίνω περίγελως των ασεβών ανθρώπων.
Ψαλ. 38,10  εκωφώθην και ουκ ήνοιξα το στόµα µου, ότι σύ εποίησας.



Ψαλ. 38,10    Εγινα κωφός και αµίλητος, δεν ήνοιξα το στόµα µου, δια να παραπονεθώ, διότι συ επέτρεψες να έλθουν εις
βάρος µου αι δοκιµασίαι και αι θλίψεις αυταί.
Ψαλ. 38,11  απόστησον απ εµού τας µάστιγάς σου· από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον.
Ψαλ. 38,11     Αποµάκρυνε από εµέ τας δικαίας µαστιγώσεις σου, παύσε πλέον να µε τιµωρής, διότι είναι πολύ ισχυρά τα
παιδαγωγικά κτυπήµατα, που καταφέρει το παντοδύναµόν σου χέρι, ώστε κινδυνεύω να σβήσω.
Ψαλ. 38,12  εν ελεγµοίς υπέρ ανοµίας επαίδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού· πλήν µάτην
ταράσσεται πάς άνθρωπος. (διάψαλµα).
Ψαλ. 38,12    Με τιµωρίας παιδαγωγείς τον άνθρωπον εξ αιτίας των αµαρτιών του. Ωσάν ιστόν αράχνης εύθραυστον κάνεις
την ζωήν του. Χωρίς την βοήθειάν σου, κάθε άνθρωπος µαταίως ταράσσεται και κοπιάζει και θησαυρίζει.
Ψαλ. 38,13  εισάκουσον της προσευχής µου, Κύριε, και της δεήσεώς µου, ενώτισαι των δακρύων µου· µη παρασιωπήσης, ότι
πάροικος εγώ ειµι παρά σοί και παρεπίδηµος καθώς πάντες οι πατέρες µου.
Ψαλ. 38,13    Ακουσε, λοιπόν, Κυριε, την προσευχήν µου. Δέξαι την δέησίν µου, ίδε τα δάκρυά µου, άκουσε τους λυγµούς των
θρήνων µου. Μη κωφεύσης, διότι προσωρινός και ξένος είµαι εις την γην αυτήν, όπως και οι πρόγονοί µου.
Ψαλ. 38,14  άνες µοι, ίνα αναψύξω πρό τού µε απελθείν και ουκέτι µη υπάρξω.
Ψαλ. 38,14    Αφησέ µε, έστω και επ' ολίγον· πάψε να µε τιµωρής, δια να ανακουφισθώ και να εύρω κάποιαν αναψυχήν, πριν
η φύγω από την ζωήν αυτήν, οπότε και δεν θα υπάρχω πλέον επί της γης.

ΨΑΛΜΟΣ 39 (Μασ. 40)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 39,2   Υποµένων υπέµεινα τον Κύριον, και προσέσχε µοι και εισήκουσε της δεήσεώς µου
Ψαλ. 39,2  Με πολλήν υποµονήν και ελπίδα κατά το διάστηµα της θλίψεώς µου επερίµενα την βοήθειαν παρά του Κυρίου.
Και ο Κυριος µε επρόσεξεν, εδέχθη ευµενώς την δέησίν µου.
Ψαλ. 39,3   και ανήγαγέ µε εκ λάκκου ταλαιπωρίας και από πηλού ιλύος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας µου και
κατηύθυνε τα διαβήµατά µου
Ψαλ. 39,3  Με ανέσυρεν από τον λάκκον, όπου εταλαιπωρούµην, έβγαλε τα πόδια µου από το τέλµα, στο οποίον είχα
βυθισθήήκαί κολλήσει, και τα ετοποθέτησεν στον στερεόν βράχον. Καθωδήγησεν έπειτα την πορείαν της ζωής µου στον
ορθόν και ασφαλή δρόµον της προόδου.
Ψαλ. 39,4   και ενέβαλεν εις το στόµα µου άσµα καινόν, ύµνον τώ Θεώ ηµών· όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και
ελπιούσιν επί Κύριον.
Ψαλ. 39,4  Εθεσεν στο στόµα µου νέον άσµα, ύµνον δοξολογίας και ευχαριστίας προς αυτόν δια τας πολλάς, παλαιάς και
νέας, ευεργεσίας του. Πολλοί άνθρωποι θα ιδούν τα θαυµαστά έργα του, θα ευλαβηθούν τον Κυριον και θα στηρίξουν εις
αυτόν τας ελπίδας των.
Ψαλ. 39,5   µακάριος ανήρ, ού εστι το όνοµα Κυρίου ελπίς αυτού, και ουκ επέβλεψεν εις µαταιότητας και µανίας ψευδείς.
Ψαλ. 39,5  Τρισευτυχισµένος και ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει την ελπίδα του στον Θεόν και δεν έρριξε τα
µάτια του στον µάταιον πλούτον, εις την δόξαν, εις τας µανίας και εξάλλους ψευδοπροφητείας µάγων και µάντεων.
Ψαλ. 39,6   πολλά εποίησας σύ, Κύριε ο Θεός µου, τα θαυµάσιά σου, και τοίς διαλογισµοίς σου ουκ έστι τις οµοιωθήσεταί
σοι· απήγγειλα και ελάλησα, επληθύνθησαν υπέρ αριθµόν.
Ψαλ. 39,6  Συ, Κυριε και Θεέ µου, πολλά θαυµαστά έργα έκαµες και κανείς από τους ανθρώπους η τους ψευδείς θεούς δεν
ηµπορεί να συγκριθή προς σε, ως προς τας πανσόφους και παναγάθους σκέψεις και βουλάς σου. Ανήγγειλα και διελάλησα
αυτάς. Υπερβαίνουν όµως κάθε αριθµόν και υπολογισµόν.
Ψαλ. 39,7   θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώµα δε κατηρτίσω µοι· ολοκαυτώµατα και περί αµαρτίας ουκ εζήτησας.
Ψαλ. 39,7  Γεµάτος ευγνωµοσύνην ηθέλησα να σου προσφέρω θυσίαν, αλλά συ ούτε αιµατηράν ούτε αναίµακτον θυσίαν η
άλλας προσφοράς ηθέλησες. Μου έδωσες τέλειον σώµα, προικισµένον µε λογικήν και αθάνατον ψυχήν, δια να σου το
προσφέρω ευάρεστον θυσίαν. Αυτό εζήτησες και όχι θυσίας ζώων καιοµένας εξ ολοκλήρου στο θυσιαστήριον, ούτε
εξιλαστήριους περί αµαρτίας θυσίας.
Ψαλ. 39,8   τότε είπον· ιδού ήκω, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περί εµού·
Ψαλ. 39,8  Οταν εγνώρισα το θέληµά σου και τι ζητείς από εµέ, τότε είπα· ιδού εγώ έρχοµαι να τεθώ υπό τας διαταγάς σου.
Εν περιλήψει εις τα βιβλίον του Νοµου είναι γραµµένον δι' εµέ, πως θα ευαρεστήσω εις σε.
Ψαλ. 39,9   τού ποιήσαι το θέληµά σου, ο Θεός µου, εβουλήθην και τον νόµον σου εν µέσω της κοιλίας µου.
Ψαλ. 39,9  Πρέπει, δηλαδή, να εκτελώ το θέληµά σου, ω Θεέ µου. Επόθησα και ηθέλησα τον Νοµον σου µε όλην την καρδίαν
µου, µε όλα µου τα σπλάγχνα, Κυριε.
Ψαλ. 39,10  ευηγγελισάµην δικαιοσύνην εν εκκλησία µεγάλη· ιδού τα χείλη µου ου µη κωλύσω· Κύριε, σύ έγνως.
Ψαλ. 39,10    Εκήρυξα πρας όλους, εις µεγάλας συγκεντρώσεις λαών, την δικαιοσύνην σου. Ιδού, ούτε ηµπόδισα ούτε θα
σφαλίσω ποτέ τα χείλη µου, να διακηρύττουν αυτά. Κυριε, συ γνωρίζστούτο.
Ψαλ. 39,11  την δικαιοσύνην σου ουκ έκρυψα εν τή καρδία µου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το
έλεός σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής.
Ψαλ. 39,11     Ποτέ δεν έκρυψα µέσα εις την καρδίαν µου και δεν παρεσιώπησα την δικαιοσύνην σου. Αλλά την αλήθειαν
των λόγων σου και την αξιοπιστίαν των υποσχέσεών σου και την σωτηρίαν, που µου εχάρισες, την ανήγγειλα. Δεν
απέκρυψα το έλεός σου και την αλήθειάν σου από σύναξιν πολλού λαού.
Ψαλ. 39,12  σύ δε, Κύριε, µη µακρύνης τους οικτιρµούς σου απ εµού· το έλεός σου και η αλήθειά σου διαπαντός
αντιλάβοιντό µου.
Ψαλ. 39,12    Συ λοιπόν, Κυριε, µη αποµακρύνης από εµέ το έλεός σου και την ευσπλαγχνίαν σου. Το έλεός σου και η
αλήθειά σου ας µε συγκρατούν και ας µε ενισχύουν πάντοτε.
Ψαλ. 39,13  ότι περιέσχον µε κακά, ών ουκ έστιν αριθµός, κατέλαβόν µε αι ανοµίαι µου, και ουκ ηδυνήθην τού βλέπειν·
επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής µου, και η καρδία µου εγκατέλιπέ µε.
Ψαλ. 39,13    Διότι µε εκύκλωσαν πολλαί συµφοραί, αναρίθµητοι. Επεσαν επάνω µου αι τιµωρίαι δια τας ανοµίας µου και
κινδυνεύω να χάσω το φως των οφθαλµών µου. Αι αµαρτίαι µου επληθύνθησαν περισσότερον από τας τρίχας της κεφαλής



µου και ο ιερός ενθουσιασµός και το σθένος της καρδίας µου µε έχουν εγκαταλείψει.
Ψαλ. 39,14  ευδόκησον, Κύριε, τού ρύσασθαί µε· Κύριε, εις το βοηθήσαί µοι πρόσχες.
Ψαλ. 39,14    Ευδόκησε λοιπόν, Κυριε, να µε λυτρώσης από την κατάστασιν αυτήν. Κυριε, σπεύσε εις την βοήθειάν µου.
Ψαλ. 39,15  καταισχυνθείησαν και εντραπείησαν άµα οι ζητούντες την ψυχήν µου τού εξάραι αυτήν· αποστραφείησαν εις
τα οπίσω και καταισχυνθείησαν οι θέλοντές µοι κακά·
Ψαλ. 39,15    Ας καταισχυνθούν και ας εντροπιασθούν όλοι µαζή αυτοί, που ζητούν να αφαιρέσουν την ζωήν µου. Ας
στρέψουν πανικόβλητοι τα νώτα των και ας τραπούν κατεντροπιασµένοι εις φυγήν, όσοι θέλουν την συµφοράν µου και
την καταστροφήν µου.
Ψαλ. 39,16  κοµισάσθωσαν παραχρήµα αισχύνην αυτών οι λέγοντές µοι· εύγε, εύγε.
Ψαλ. 39,16    Ας πάρουν αµέσως ως µισθόν της κακότητός των την εντροπήν, αυτοί οι οποίοι επιχαίρουν δια τας συµφοράς
µου και λέγουν εύγε, εύγε.
Ψαλ. 39,17  αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοί πάντες οι ζητούντές σε, Κύριε, και ειπάτωσαν διαπαντός·
µεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου.
Ψαλ. 39,17    Ας πληµµυρίσουν δε από αγαλλίασιν και χαράν κοντά σου εκείνοι, οι οποίοι σε ποθούν και σε επικαλούνται.
Αυτοί, οι οποίοι σε αγαπούν και από σε περιµένουν και παίρνουν την σωτηρίαν των, ας λέγουν πάντοτε δοξασµένος ας
είναι ο Κυριος.
Ψαλ. 39,18  εγώ δε πτωχός ειµι και πένης, Κύριος φροντιεί µου. βοηθός µου και υπερασπιστής µου εί σύ· ο Θεός µου, µη
χρονίσης.
Ψαλ. 39,18    Εγώ δε είµαι πτωχός και άθλιος. Ελπίζω όµως και πιστεύω ακλόνητα ότι ο Κυριος θα φρρντίση δι' εµέ. Συ,
Κυριε, είσαι βοηθός και υπερασπιστής µου. Μη αργοπορήσης να µε βοηθήσης εις την περίστασίν µου αυτήν.

ΨΑΛΜΟΣ 40 (Μασ. 41)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 40,2   Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα· εν ηµέρα πονηρά ρύσεται αυτόν ο Κύριος.
Ψαλ. 40,2  Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που κατανοεί την θέσιν του πτωχού και του πένητος, τον συµπαθεί και
ενδιαφέρεται δι' αυτόν. Αυτόν εις ηµέραν δύσκολον θα τον βοηθήση ο Κυριος δι' αυτήν την καλωσύνην του.
Ψαλ. 40,3   Κύριος διαφυλάξαι αυτόν και ζήσαι αυτόν και µακαρίσαι αυτόν εν τή γη και µη παραδώ αυτόν εις χείρας
εχθρών αυτού.
Ψαλ. 40,3  Ο Κυριος θα τον διαφύλαξη από κάθε κίνδυνον. Θα του χαρίση µακρότητα ζωής και ασφάλειαν. Θα τον
καταστήση ευτυχισµένον και χαρούµενον στον κόσµον αυτόν και δεν θα τον παραδώση ποτέ εις τα χέρια των εχθρών του.
Ψαλ. 40,4   Κύριος βοηθήσαι αυτώ επί κλίνης οδύνης αυτού· όλην την κοίτην αυτού έστρεψας εν τή αρωστία αυτού .
Ψαλ. 40,4  Ο Κυριος θα τον βοηθήση να εγερθή υγιής από την κλίνην του. Ναι, Κυριε, θα µεταβάλης το στρώµα του, όπου
κατάκειται ασθενής και πονών, εις κλίνην ανέσεως, όπου υγιής θα αναπαύεται.
Ψαλ. 40,5   εγώ είπα· Κύριε, ελέησόν µε, ίασαι την ψυχήν µου, ότι ήµαρτόν σοι.
Ψαλ. 40,5  Εγώ, κατά το διάστηµα της ασθενείας µου, προσηυχήθην και είπα προς τον Θεόν· Κυριε, ελέησόν µε. Θεράπευσε
την ζωήν µου από την ασθένειάν της, διότι εις σε ηµάρτησα και εξ αιτίας της αµαρτίας µου ησθένησα.
Ψαλ. 40,6   οι εχθροί µου είπαν κακά µοι· πότε αποθανείται, και απολείται το όνοµα αυτού;
Ψαλ. 40,6  Οι εχθροί µου είπαν λόγια κακεντρεχή και πονηρά εναντίον µου· Ποτε θα αποθάνη και θα σβήση αυτός και το
όνοµά του από την γην;
Ψαλ. 40,7   και εισεπορεύετο τού ιδείν, µάτην ελάλει· η καρδία αυτού συνήγαγεν ανοµίαν εαυτώ, εξεπορεύετο έξω και ελάλει
επί το αυτό.
Ψαλ. 40,7  Και εάν κανείς από τους κακεντρεχείς αυτούς ανθρώπους εισήρχετο στον οίκόν µου, τάχα προς επίσκεψίν µου,
έλεγε προς εµέ λόγια δόλια και υποκριτικά. Συγχρόνως δε η καρδία του συνήθροιζε και εσχεδίαζε συκοφαντίας και
διαβολάς, αι οποίαι τελικώς θα εξεσπούσαν εις βάρος του. Εβγαινεν έξω από το δωµάτιόν µου και συζητούσε κακά
εναντίον µου.
Ψαλ. 40,8   κατ εµού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί µου, κατ εµού ελογίζοντο κακά µοι·
Ψαλ. 40,8  Εψιθύριζαν όλοι αυτοί οι εχθροί µου εναντίον µου. Διελογίζοντο πάντοτε κακά εις βάρος µου.
Ψαλ. 40,9   λόγον παράνοµον κατέθεντο κατ εµού· µη ο κοιµώµενος ουχί προσθήσει τού αναστήναι;
Ψαλ. 40,9  Λογους ψευδείς και αντιθέτους προς τον νόµον του Θεού έθεταν εις κυκλοφορίαν εναντίον µου και έλεγαν·
Μηπως και δεν πρόκειται ποτέ να σηκωθή πλέον υγιής, αυτός ο ασθενής, που κατάκειται και κοιµάται εις την κλίνην του;
Ψαλ. 40,10  και γάρ ο άνθρωπος της ειρήνης µου, εφ ον ήλπισα, ο εσθίων άρτους µου, εµεγάλυνεν επ εµέ πτερνισµόν.
Ψαλ. 40,10    Οχι δε µόνον οι εχθροί µου, αλλά και ο επιστήθιος φίλος µου, στον οποίον είχα στηρίξει τας ελπίδας µου, αυτός
ο οποίος έτρωγε εις την τράπεζάν µου το φάγητόν µου, κατέφερε εναντίον µου µεγάλον λάκτισµα.
Ψαλ. 40,11  σύ δε, Κύριε, ελέησόν µε και ανάστησόν µε, και ανταποδώσω αυτοίς.
Ψαλ. 40,11     Συ λοιπόν, Κυριε, ελέησέ µε, σπλαγχνίσου µε, σήκωσέ µε από την κλίνην της ασθενείας µου, και εγώ θα
ανταποδώσω τα πρέποντα εις εκείνους, που µε αδικούν.
Ψαλ. 40,12  εν τούτω έγνων ότι τεθέληκάς µε, ότι ου µη επιχαρή ο εχθρός µου επ εµέ.
Ψαλ. 40,12    Με αυτό το θαυµαστόν έργον του ελέους σου θα έχω πεισθή, ότι απολαµβάνω την εύνοιάν σου. Χαρις εις αυτό
δεν θα καταστραφώ και δεν θα χαρή εις βάρος µου ο εχθρός µου.
Ψαλ. 40,13  εµού δε διά την ακακίαν αντελάβου, και εβεβαίωσάς µε ενώπιόν σου εις τον αιώνα.
Ψαλ. 40,13    Συ, δια την αθωότητά µου αυτήν, µε εστήριξες στο παρελθόν και θα µε υποστήριξης και τώρα. Την βοήθειάν
σου αυτήν εις εµέ θα την καταστήσης µόνιµον και εις όλας τας επερχοµένας γενεάς.
Ψαλ. 40,14  ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από τού αιώνος και εις τον αιώνα. γένοιτο, γένοιτο.
Ψαλ. 40,14    Ας είναι δοξασµένος ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού, στους αιώνας των αιώνων. Αµήν, αµήν.

ΨΑΛΜΟΣ 41 (Μασ. 42)
Εις το τέλος· εις σύνεσιν τοίς υιοίς Κορέ.



Ψαλ. 41,2   Όν τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή µου προς σε, ο Θεός.
Ψαλ. 41,2  Οπως η διψασµένη έλαφος ποθεί πολύ και τρέχει εις τας πηγάς των καθαρών υδάτων , έτσι και η ψυχή µου ποθεί
σε, ω Θεέ µου.
Ψαλ. 41,3   εδίψησεν η ψυχή µου προς τον Θεόν τον ζώντα· πότε ήξω και οφθήσοµαι τώ προσώπω τού Θεού;
Ψαλ. 41,3  Μεγάλην δίψαν ησθάνθη και αισθάνεται η ψυχή µου δια σε τον αιωνίως ζώντα, τον πραγµατικόν Θεόν. Ποτε
λοιπόν θα αξιωθώ της χαράς να έλθω και να ίδω τον ναόν, τον ιερόν τόπον της παρουσίας σου, του Θεού µου;
Ψαλ. 41,4 εγενήθη τα δάκρυά µου εµοί άρτος ηµέρας και νυκτός εν τώ λέγεσθαί µοι καθ εκάστην ηµέραν· που εστιν ο Θεός
σου;
Ψαλ. 41,4  Επέρασα περιπετείας και θλίψεις. Τα δάκρυά µου έγιναν δι' εµέ φαγητόν µου ηµέραν και νύκτα, διότι οι εχθροί
έλεγαν εναντίον µου κάθε ηµέραν· Που είναι ο Θεός σου;
Ψαλ. 41,5   ταύτα εµνήσθην και εξέχεα επ εµέ την ψυχήν µου, ότι διελεύσοµαι εν τόπω σκηνής θαυµαστής έως τού οίκου
τού Θεού εν φωνή αγαλλιάσεως και εξοµολογήσεως ήχου εορτάζοντος.
Ψαλ. 41,5  Αυτόν ενεθυµήθην και η ψυχή µου εξεχύθη εις θερµήν προσευχήν. Πιστεύω ότι θα αξιωθώ της µεγάλης τιµής και
χαράς να περάσω και πάλιν από τον ιερόν χώρον της θαυµαστής Σκηνής του Μαρτυρίου σου , από τον ιερόν ναόν του Θεού
µου, µε φωνήν αγαλλιάσεως και δοξολογίας, µε εορταστικούς ψαλµούς και ύµνους.
Ψαλ. 41,6   ινατί περίλυπος εί, η ψυχή µου, και ινατί συνταράσσεις µε; έλπισον επί τον Θεόν, ότι εξοµολογήσοµαι αυτώ·
σωτήριον τού προσώπου µου και ο Θεός µου.
Ψαλ. 41,6  Διατί λοιπόν, ω ψυχή µου, είσαι περίλυπος; Διατί αναταράσσεσαι εξ ολοκλήρου από αυτά, που ακούεις; Εχε την
ελπίδα σου στον Θεόν, διότι θα έλθη πάλιν η ηµέρα, κατά την οποίαν θα τον δοξολογήσω ως σωτήρα µου και Θεόν µου. Η
ψυχή µου εταράχθη και πάλιν εντός µου.
Ψαλ. 41,7   προς εµαυτόν η ψυχή µου εταράχθη· διά τούτο µνησθήσοµαί σου εκ γής Ιορδάνου και Ερµωνιείµ, από όρους
µικρού.
Ψαλ. 41,7  Δια τούτο από την περιοχήν αυτήν, που ευρίσκοµαι, κοντά στον Ιορδάνην, από τας κορυφάς του όρους Ερµών,
από τον µικρόν λόφον, ενθυµούµαι και πάλιν σε και ζητώ παρηγορίαν από την ανάµνησίν σου.
Ψαλ. 41,8   άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι µετεωρισµοί σου και τα κύµατά σου επ
εµέ διήλθον.
Ψαλ. 41,8  Οπως εδώ τα ύδατα του Ιορδάνου σαν κύµατα έρχονται και σαν να επικαλήται το ένα το άλλο, όπως ακούεται η
βοή των καταρρακτών, που ξεχύνονται από το όρος Ερµών, έτσι επήλθαν και επέρχονται εναντίον µου αλλεπάλληλα όλα
τα αγριεµένα κύµατα της δικαίας σου οργής, αι συµφοραί µου.
Ψαλ. 41,9   ηµέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού, και νυκτός ωδή αυτώ παρ εµοί, προσευχή τώ Θεώ της ζωής µου.
Ψαλ. 41,9  Αλλά ο Κυριος θα µε βοηθήση, θα αποστείλη εις εµέ το έλεός του, θα µε επισκεφθή κάποιον ηµέραν και κατά την
επακολουθούσαν νύκτα θα αναπέµψω ευχαριστηριον ωδήν, προσευχήν, προς τον Θεόν και Κυριον της ζωής µου.
Ψαλ. 41,10  ερώ τώ Θεώ· αντιλήπτωρ µου εί· διατί µου επελάθου; και ινατί σκυθρωπάζων πορεύοµαι εν τώ εκθλίβειν τον
εχθρόν µου;
Ψαλ. 41,10     Θα είπω τότε, όπως λέγω και τώρα, στον Κυριον· Συ είσαι ο προστάτης µου, διατί έως τώρα µε ελησµόνησες;
Διατί να διέρχωµαι τας ηµέρας µου κατηφής και πενθών και ο εχθρός µου να µε καταθλίβη;
Ψαλ. 41,11  εν τώ καταθλάσθαι τα οστά µου ωνείδιζόν µε οι εχθροί µου, εν τώ λέγειν αυτούς µοι καθ εκάστην ηµέραν· Πού
εστιν ο Θεός σου;
Ψαλ. 41,11     Ενώ από την πολλήν ταλαιπωρίαν και οδύνην συντρίβονται τα οστά µου, οι εχθροί µου µε υβρίζουν, µε
εµπαίζουν και µου λέγουν κάθε ηµέραν· Που είναι λοιπόν ο Θεός σου, δια να σε σώση;
Ψαλ. 41,12  ινατί περίλυπος εί, η ψυχή µου; και ινατί συνταράσσεις µε; έλπισον επί τον Θεόν, ότι εξοµολογήσοµαι αυτώ·
σωτήριον τού προσώπου µου και ο Θεός µου.
Ψαλ. 41,12     Διατί, λοιπόν, είσαι τόσον λυπηµένη, ω ψυχή µου; Διατί µε συγκλονίζεις; Εχε την ελπίδα σου στον Θεόν, διότι
θα έλθη και πάλιν ηµέρα, που θα δοξολογήσω τον Κυριον, τον σωτήρα µου και Θεόν µου, στον ιερόν ναόν του.

ΨΑΛΜΟΣ 42 (Μασ. 43)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 42,1   Κρίνόν µε, ο Θεός, και δίκασον την δίκην µου εξ έθνους ουχ οσίου· από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρύσαί µε.
Ψαλ. 42,1  Κυριε και Θεέ µου, συ ο δίκαιος κριτής, κάµε την δικαίαν υπέρ εµού κρίσιν σου, δίκασε την υπόθεσίν µου
εναντίον ενός έθνους ανοσίου και ξένου προς σε. Γλύτωσέ µε και σώσε µε από κάθε άδικον και δόλιον άνθρωπον.
Ψαλ. 42,2   ότι σύ εί ο Θεός κραταίωµά µου· ινατί απώσω µε; και ινατί σκυθρωπάζων πορεύοµαι εν τώ εκθλίβειν τον εχθρόν
µου;
Ψαλ. 42,2  Διότι συ, ω Θεέ µου, είσαι η κραταιά προστασία µου και δύναµις. Διατί φαίνεται, σαν να µε απώθησες από κοντά
σου; Διατί µε εγκατέλειψες, ώστε εγώ να διέρχοµαι τας ηµέρας µου σκυθρωπός και θλιµµένος, καθ' ον χρόνον µε
καταβαρύνει και µε καταπατεί ο εχθρός µου;
Ψαλ. 42,3   εξαπόστειλον το φώς σου και την αλήθειάν σου· αυτά µε ωδήγησαν και ήγαγόν µε εις όρος άγιόν σου και εις τα
σκηνώµατά σου.
Ψαλ. 42,3  Στείλε το λυτρωτικόν και χαρµόσυνον ιδικόν σου φως. Δείξε γρήγορα την αλήθειάν σου, τήρησε τας υποσχέσεις
σου περί της σωτηρίας µου. Το ιδικόν σου φως και η αλήθειά σου µε ωδήγησαν ασφαλώς και θα µε φέρουν στο άγιον όρος,
εις τα σκηνώµατα τα ιδικά σου.
Ψαλ. 42,4   και εισελεύσοµαι προς το θυσιαστήριον τού Θεού, προς τον Θεόν τον ευφραίνοντα την νεότητά µου·
εξοµολογήσοµαί σοι εν κιθάρα, ο Θεός, ο Θεός µου.
Ψαλ. 42,4  Θα εισέλθω στο θυσιαστήριον του Θεού µου, θα παρουσιασθώ προς τον Θεόν µου, ο οποίος ευφραίνει και
ανακαινίζει την νεότητά µου. Θα σε δοξολογήσω µε ύµνους κιθάρας, ω Κυριέ µου και Θεέ µου.
Ψαλ. 42,5   ινατί περίλυπος εί, η ψυχή µου; και ινατί συνταράσσεις µε; έλπισον επί τον Θεόν, ότι εξοµολογήσοµαι αυτώ·
σωτήριον τού προσώπου µου και ο Θεός µου.
Ψαλ. 42,5  Λοιπόν, διατί, ω ψυχή µου, είσαι περίλυπος; Διατί µε συνταράσσεις και µε συγκλονίζεις; Στήριξε τας ελπίδας σου



στον Θεόν, διότι αυτός ασφαλώς θα έλθη βοηθός σου, και τότε θα δοξολογήσω αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία µου και ο
Θεός µου.

ΨΑΛΜΟΣ 43 (Μασ. 44)
Εις το τέλος· τοίς υιοίς Κορέ εις σύνεσιν ψαλµός.
Ψαλ. 43,2   Ο Θεός, εν τοίς ωσίν ηµών ηκούσαµεν, και οι πατέρες ηµών ανήγγειλαν ηµίν έργον, ό ειργάσω εν ταίς ηµέραις
αυτών, εν ηµέραις αρχαίαις.
Ψαλ. 43,2  Με τα αυτιά µας, ω Θεέ, ηκούσαµεν, όταν ακόµη είµεθα παιδιά, και οι πατέρες µας σύµφωνα µε την εντολήν σου
µας διηγήθησαν το θαυµαστόν έργον, το οποίον συ εις εκείνας τας ηµέρας των έκαµες.
Ψαλ. 43,3   η χείρ σου έθνη εξωλόθρευσε, και κατεφύτευσας αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς.
Ψαλ. 43,3  Η παντοδύναµος δεξιά σου εξωλόθρευσε τα κατοικούντα την Χαναάν αµαρτωλά ειδωλολατρικά έθνη και
κατεφύτευσας εις την Χαναάν ως µονίµους κατοίκους της αυτούς. Ετιµώρησες εν τη δικαιοσύνη σου λαούς ασεβείς και
τους εξεδίωξες από την γην της Επαγγελίας.
Ψαλ. 43,4   ου γάρ εν τή ροµφαία αυτών εκληρονόµησαν γήν, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς, αλλ η δεξιά σου και
ο βραχίων σου και ο φωτισµός τού προσώπου σου, ότι ηυδόκησας εν αυτοίς.
Ψαλ. 43,4  Οι πρόγονοί µας δεν κατέκτησαν µε την ροµφαίαν των ως κληρονοµίαν των παντοτεινήν την γην Χαναάν. Δεν
τους έσωσε κατά τας µάχας εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών η δύναµις του βραχίονός των, αλλά η παντοδύναµος
δεξιά σου, Κυριε, και ο ιδικός σου βραχίων, η προσωπική σου εµφάνισις και εύνοια, αυτά τους έσωσαν. Διότι συ από τον
εαυτόν σου ευδόκησες να τους προσφέρης την γην Χαναάν.
Ψαλ. 43,5   σύ εί αυτός ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου ο εντελλόµενος τας σωτηρίας Ιακώβ·
Ψαλ. 43,5  Συ ο ίδιος είσαι και σήµερον ο ιδικός µου βασιλεύς και Θεός, ο οποίος διέταξες και επραγµατοποιήθησαν
νικηφόροι πόλεµοι του Ισραήλ κατά το παρελθόν.
Ψαλ. 43,6   εν σοί τους εχθρούς ηµών κερατιούµεν και εν τώ ονόµατί σου εξουδενώσοµεν τους επανισταµένους ηµίν .
Ψαλ. 43,6  Δια σου και τώρα θα συντρίψωµεν και θα καταβάλωµεν τους εχθρούς µας και εν τω ονόµατί σου θα
εκµηδενίσωµεν εκείνους, οι οποίοι επέρχονται εναντίον µας.
Ψαλ. 43,7   ου γάρ επί τώ τόξω µου ελπιώ, και η ροµφαία µου ου σώσει µε·
Ψαλ. 43,7  Δεν στηρίζω εγώ σήµερον τας ελπίδας µου στο τόξον µου, ούτε πιστεύω ότι η ροµφαία µου θα µε σώση, αλλά Συ
θα µε σώσης.
Ψαλ. 43,8   έσωσας γάρ ηµάς εκ των θλιβόντων ηµάς και τους µισούντας ηµάς κατήσχυνας.
Ψαλ. 43,8  Διότι και στο παρελθόν συ µας διέσωσες από εκείνους, οι οποίοι µας κατέθλιβαν, και κατεξηυτέλισες εκείνους, οι
οποίοι µας εµισούσαν.
Ψαλ. 43,9   εν τώ Θεώ επαινεθησόµεθα όλην την ηµέραν και εν τώ ονόµατί σου εξοµολογηθησόµεθα εις τον αιώνα .
(διάψαλµα).
Ψαλ. 43,9  Εις σε, λοιπόν, τον παντοδύναµον και πανάγαθον Θεόν θα καυχώµεθα όλας τας ηµέρας της ζωής µας και θα
δοξολογούµεν την παντοδυναµίαν σου ακαταπαύστως.
Ψαλ. 43,10  νυνί δε απώσω και κατήσχυνας ηµάς και ουκ εξελεύση, ο Θεός, εν ταίς δυνάµεσιν ηµών.
Ψαλ. 43,10    Τωρα όµως µας έσπρωξες µακρυά σου και µας εντρόπιασες εις τα µάτια των άλλων λαών. Δεν εκστρατεύεις
πλέον, ω Θεέ µου, µαζή µε τας στρατιωτικάς δυνάµεις µας.
Ψαλ. 43,11  απέστρεψας ηµάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ηµών, και οι µισούντες ηµάς διήρπαζον εαυτοίς.
Ψαλ. 43,11     Παρεχώρησες να γυρίσωµεν νικηµένοι τις πλάτες προ των εχθρών µας και εκείνοι, που µας εµισούσαν, µας
ελαφυραγωγούσαν, δια να θησαυρίζουν εις βάρος µας.
Ψαλ. 43,12  έδωκας ηµάς ως πρόβατα βρώσεως και εν τοίς έθνεσι διέσπειρας ηµάς·
Ψαλ. 43,12    Μας παρέδωκες στους εχθρούς µας σαν πρόβατα προωρισµένα εις σφαγήν και εις βρώσιν. Μας διεσκόρπισες
µεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών αιχµαλώτους.
Ψαλ. 43,13  απέδου τον λαόν σου άνευ τιµής, και ουκ ήν πλήθος εν τοίς αλαλάγµασιν αυτών.
Ψαλ. 43,13    Επέτρεψες να πωληθή ο λαός σου δια το τίποτε, σαν άχρηστοι και χωρίς καµµίαν αξίαν δούλοι. Και όλα αυτά,
καθ' ον χρόνον δεν ήτο πολύ το πλήθος εκείνων, οι οποίοι µε αλαλαγµούς επετέθησαν εναντίον µας και µας κατενίκησαν.
Ψαλ. 43,14  έθου ηµάς όνειδος τοίς γείτοσιν ηµών, µυκτηρισµόν και χλευασµόν τοίς κύκλω ηµών·
Ψαλ. 43,14    Παρεχώρησες να γίνωµεν εµπαιγµός στους γειτονικούς µας λαούς. Χλευασµός και περίγελως εις τα τριγύρω
από ηµάς έθνη.
Ψαλ. 43,15  έθου ηµάς εις παραβολήν εν τοίς έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν τοίς λαοίς.
Ψαλ. 43,15    Παροιµιώδης κατήντησεν η τροµερά κατάπτωσίς µας µεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών, των οποίων οι λαοί
κινούν εµπαικτικώς τας κεφαλάς των δια την καταστροφήν µας.
Ψαλ. 43,16  όλην την ηµέραν η εντροπή µου κατεναντίον µου εστι, και η αισχύνη τού προσώπου µου εκάλυψέ µε
Ψαλ. 43,16    Καθ' όλην αυτήν την περίοδον, ο εξευτελισµός του ταπεινωµένου λαού ευρίσκεται προ των οφθαλµών µου και
η έντροπή µου έχει απλωθή και έχει σκεπάσει το πρόσωπόν µου
Ψαλ. 43,17  από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος.
Ψαλ. 43,17    Και τούτο εξ αιτίας των εµπαιγµών από εκείνους, οι οποίοι µας υβρίζουν και µας περιφρονούν, εξ αιτίας της
καταφρονήσεως, η οποία διαγράφεται έντονα στο πρόσωπον και το βλέµµα των εχθρών µας και των καταδιωκόντων
ηµάς.
Ψαλ. 43,18  ταύτα πάντα ήλθεν εφ ηµάς και ουκ επελαθόµεθά σου και ουκ ηδικήσαµεν εν τή διαθήκη σου,
Ψαλ. 43,18    Ολα αυτά τα δεινά εξέσπασαν εναντίον µας, και όµως ηµείς δεν σε ελησµονήσαµεν. Δεν κατεπατήσαµεν τον
νόµον σου και την διαθήκην σου.
Ψαλ. 43,19  και ουκ απέστη εις τα οπίσω η καρδία ηµών και εξέκλινας τας τρίβους ηµών από της οδού σου.
Ψαλ. 43,19    Η καρδία µας δεν απεµακρύνθη από σε. Συ όµως, Κυριε, επέτρεψες µε τας θλίψεις αυτάς να χάσωµεν τον
δρόµον µας και να παρεκκλίνωµεν από τον ιδικόν σου δρόµον.
Ψαλ. 43,20  ότι εταπείνωσας ηµάς εν τόπω κακώσεως, και επεκάλυψεν ηµάς σκιά θανάτου.



Ψαλ. 43,20   Διότι µας εταπείνωσες στον τόπον αυτόν της ταλαιπωρίας και υποδουλώσεως. Εκεί µας εκάλυψεν η ζοφερά
σκια του θανάτου.
Ψαλ. 43,21  ει επελαθόµεθα τού ονόµατος τού Θεού ηµών και ει διεπετάσαµεν χείρας ηµών προς Θεόν αλλότριον,
Ψαλ. 43,21    Εάν είχαµεν λησµονήσει το όνοµα του Θεού µας, εάν είχαµεν υψώσει ικετευτικάς τας χείρας προς άλλον θεόν
ψευδή ειδωλολατρικόν,
Ψαλ. 43,22  ουχί ο Θεός εκζητήσει ταύτα; αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας.
Ψαλ. 43,22   ο Θεός µας δεν θα είχε αντιληφθή τούτο και δεν θα µας εζητούσε τον λόγον; Αυτός γνωρίζει και τα πλέον
απόκρυφα αισθήµατα και βουλεύµατα των καρδιών µας.
Ψαλ. 43,23  ότι ένεκά σου θανατούµεθα όλην την ηµέραν, ελογίσθηµεν ως πρόβατα σφαγής.
Ψαλ. 43,23    Αλλ' ηµείς, Κυριε, προς χάριν σου υφιστάµεθα θανάσιµα µαρτύρια όλην την ηµέραν. Εθεωρήθηµεν ως
πρόβατα συρόµενα εις την σφαγήν.
Ψαλ. 43,24  εξεγέρθητι· ινατί υπνοίς, Κύριε; ανάστηθι και µη απώση εις τέλος.
Ψαλ. 43,24   Σηκω επάνω. Διατί φαίνεται ότι κοιµάσαι, Κυριε; Σηκω και µη µας σπρώχνης µακρυά από κοντά σου, δια να µη
καταστραφώµεν εξ ολοκλήρου.
Ψαλ. 43,25  ινατί το πρόσωπόν σου αποστρέφεις; επιλανθάνη της πτωχείας ηµών και της θλίψεως ηµών;
Ψαλ. 43,25    Διατί γυρίζεις αλλού το πρόσωπόν σου; Λησµονείς την δυστυχίαν και την θλίψιν µας;
Ψαλ. 43,26  ότι εταπεινώθη εις χούν η ψυχή ηµών, εκολλήθη εις γήν η γαστήρ ηµών.
Ψαλ. 43,26   Σπλαγχνίσου µας, Κυριε, διότι η ζωη µας κατέπεσεν στο χώµα του τάφου. Η κοιλία µας εκολλήθη στο έδαφος
και εποδοπατήθηµεν από τους εχθρούς µας.
Ψαλ. 43,27  ανάστα, Κύριε, βοήθησον ηµίν και λύτρωσαι ηµάς ένεκεν τού ονόµατός σου.
Ψαλ. 43,27    Σηκω, Κυριε, βοήθησέ µας, και γλύτωσέ µας εις δόξαν του αγίου σου Ονόµατος.

ΨΑΛΜΟΣ 44 (Μασ. 45)
Εις το τέλος, υπέρ των αλλοιωθησοµένων· τοίς υιοίς Κορέ εις σύνεσιν· ωδή υπέρ τού αγαπητού.
Ψαλ. 44,2   Εξηρεύξατο η καρδία µου λόγον αγαθόν, λέγω εγώ τα έργα µου τώ βασιλεί, η γλώσσά µου κάλαµος γραµµατέως
οξυγράφου.
Ψαλ. 44,2  Από την γεµάτην ιερά αισθήµατα καρδίαν µου υπερεξεχείλισε και εξεπήγασε λόγος έξοχος, ωραίος, σωτήριος.
Ναι· απαγγέλλω εγώ το ποίηµά µου στον βασιλέα. Η γλώσσά µου θα µεταβληθή εις πένναν ταχογράφου γραµµατέως, δια
να εκφράση τα ιερά συναισθήµατα της καρδίας µου.
Ψαλ. 44,3   ωραίος κάλλει παρά τους υιούς των ανθρώπων, εξεχύθη χάρις εν χείλεσί σου· διά τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις
τον αιώνα.
Ψαλ. 44,3  Είσαι συ, ω Χριστέ και Μεσσία, ωραιότατος. Η ωραιότης σου υπερβαίνει όλας τας καλλονάς των ανθρώπων .
Ιδιαιτέρα χάρις έχει χυθή στους λόγους των χειλέων σου. Δια τούτο ο Θεός σε ηυλόγησε, σου έδωσε χάριτας και δωρεάς εις
όλους τους αιώνας.
Ψαλ. 44,4   περίζωσαι την ροµφαίαν σου επί τον µηρόν σου, δυνατέ, τή ωραιότητί σου και τώ κάλλει σου
Ψαλ. 44,4  Ζώσε γύρω από τη µέσην σου και κρέµασε παρά τον µηρόν σου την ροµφαίαν σου, ω δυνατέ, ώστε αυτή να είναι
ο επί πλέον οπλισµός εις την ωραιότητά σου και το κάλλος σου.
Ψαλ. 44,5   και έντεινον και κατευοδού και βασίλευε ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε
θαυµαστώς η δεξιά σου.
Ψαλ. 44,5  Τέντωσε το τόξον σου και προχώρει µε επιτυχίαν. Στήσε το βασίλειον της αληθείας σου, της πραότητος και της
δικαιοσύνης. Και ασφαλώς η παντοδύναµος δεξιά σου θα σε οδηγήση εις θαυµαστά κατορθώµατα.
Ψαλ. 44,6   τα βέλη σου ηκονηµένα, δυνατέ -λαοί υποκάτω σου πεσούνται- εν καρδία των εχθρών τού βασιλέως.
Ψαλ. 44,6  Τα βέλη σου, ω δυνατέ, είναι ακονισµένα και αιχµηρά. Πλήθος από τους εχθρούς σου θα πέσουν νεκροί κάτω εις
την γην, διότι αυτά θα εµπηγνύωνται εις τας καρδίας των εχθρών του βασιλέως.
Ψαλ. 44,7   ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα τού αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου.
Ψαλ. 44,7  Ο βασιλικός σου θρόνος, ω Θεέ Χριστέ µου, θα παραµένη ακλόνητος εις όλους τους αιώνας και η βασιλική σου
ράβδος θα είναι εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης.
Ψαλ. 44,8   ηγάπησας δικαιοσύνην και εµίσησας ανοµίαν· διά τούτο έχρισέ σε ο Θεός ο Θεός σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά
τους µετόχους σου.
Ψαλ. 44,8  Ηγάπησες την δικαιοσύνην και εµίσησες την παρανοµίαν. Δια τούτο, ω Θεέ Χριστέ µου, ο Θεός πατήρ σου σε
έχρισε µε πνευµατικόν χρίσµα αγαλλιάσεως, ασυγκρίτως ανώτερον από το χρίσµα του ελαίου, µε το οποίον εχρίοντο οι
ιερείς, οι προφήται και οι βασιλείς, αυτοί που συµβρλικώς µετείχον εις οµοίαν χρίσιν µε την ιδικήν σου.
Ψαλ. 44,9   σµύρνα και στακτή και κασσία από των ιµατίων σου από βάρεων ελεφαντίνων , εξ ών εύφρανάν σε.
Ψαλ. 44,9  Ευώδη µύρα, σµύρνα, αρωµατώδες δάκρυ πολυτίµου δένδρου και κασία , εκπέµπουν την ευωδίαν των από τα
ιµάτιά σου, τα οποία µόλις τώρα εξήχθησαν από πολύτιµα κιβώτια ελεφαντοστού και σε ηύφραναν µε την γλυκείαν
ευωδίαν των.
Ψαλ. 44,10  θυγατέρας βασιλέων εν τή τιµή σου· παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου εν ιµατισµώ διαχρύσω περιβεβληµένη ,
πεποικιλµένη.
Ψαλ. 44,10    Πριγκίπισσαι, θυγατέρες βασιλέων, αποτελούν την τιµητικήν συνοδείαν σου. Εις τα δεξιά σου µεγαλοπρεπής
ίσταται η βασίλισσα, στολισµένη και φέρουσα φόρεµα υφασµένον µε χρυσάς κλωστάς και ποικίλα κεντήµατα και
χρώµατα.
Ψαλ. 44,11  άκουσον, θύγατερ, και ίδε και κλίνον το ούς σου και επιλάθου τού λαού σου και τού οίκου τού πατρός σου·
Ψαλ. 44,11     Συ, ω µελλόνυµφος κόρη, άκουσε την συµβουλήν µου. Κλίνε το αυτί σου, ώστε να ακούη µε προσοχήν και να
δέχεται τας εντολάς του και λησµόνησε εντελώς τον λαόν, στον οποίον µέχρι τώρα ανήκες, και αυτόν ακόµη τον πατρικόν
σου οίκον.
Ψαλ. 44,12  και επιθυµήσει ο βασιλεύς τού κάλλους σου, ότι αυτός εστι Κύριός σου,
Ψαλ. 44,12    Τοτε ο βασιλεύς νυµφίος σου θα αγαπήση το κάλλος σου. Επειδή όµως αυτός είναι και ο Κυριος σου,



Ψαλ. 44,13  και προσκυνήσεις αυτώ. και θυγάτηρ Τύρου εν δώροις· το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι τού λαού.
Ψαλ. 44,13    θα προσκυνήσης αυτόν. Η περίφηµος και πλουσιωτάτη Τυρος θα αποστείλη, τιµής ένεκεν, πολλά δώρα. Οι
πλούσιοι άρχοντες των λαών θα ζητούν ικετευτικώς, ώσαν εις λιτανείαν, την εύνοιαν του προσώπου σου.
Ψαλ. 44,14  πάσα η δόξα της θυγατρός τού βασιλέως έσωθεν, εν κροσσωτοίς χρυσοίς περιβεβληµένη, πεποικιλµένη.
Ψαλ. 44,14    Ολη η δόξα της νύµφης, η οποία είναι θυγάτηρ του βασιλέως, προέρχεται από τον πλούσιον εσωτερικόν
στολισµόν της αρετής και των πνευµατικών της χαρίτων. Με κροσσωτόν χρυσοκέντητον ένδυµα είναι περιβεβληµένη και
στολισµένη.
Ψαλ. 44,15  απενεχθήσονται τώ βασιλεί παρθένοι οπίσω αυτής, αι πλησίον αυτής απενεχθήσονταί σοι·
Ψαλ. 44,15    Θα προσαχθούν στον βασιλέα παρθένοι, αι οποίαι θα ακολουθούν οπίσω από αυτήν ως τιµητική της συνοδεία .
Αι φίλαι της, που την συνοδεύουν, θα προσαχθούν εις σε τον βασιλέα και νυµφίον.
Ψαλ. 44,16  απενεχθήσονται εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει, αχθήσονται εις ναόν βασιλέως.
Ψαλ. 44,16    Ούτως αι δύο µεγαλοπρεπείς ποµπαί, νυµφίου και νύµφης, θα προχωρούν µε χαράν και αγαλλίασιν και θα
φθάσουν στο ανάκτορον του βασιλέως νυµφίου.
Ψαλ. 44,17  αντί των πατέρων σου εγενήθησαν υιοί σου· καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γήν.
Ψαλ. 44,17    Ω βασίλισσα, αντί των προγόνων σου τους οποίους εγκατέλειψες και ηρνήθης, θα είναι τώρα εις την θέσιν
αυτών τα τέκνα σου, τα οποία εγεννήθησαν εις σε από τον πνευµατικόν σου γάµον µε τον νυµφίον Χριστόν. Θα αναδείξης
και θα καταστήσης αυτούς άρχοντας εις ολόκληρον την γην.
Ψαλ. 44,18  µνησθήσοµαι τού ονόµατός σου εν πάση γενεά και γενεά· διά τούτο λαοί εξοµολογήσονταί σοι εις τον αιώνα
και εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 44,18    Ω βασιλεύ, θα µνηµονεύω και θα διαλαλώ το Ονοµά σου εις τας γενεάς των γενεών. Δια τούτο λαοί και φυλαί
διάφοροι θα σε υµνολογούν ακατοπταύστως στον αιώνα του αιώνος.

ΨΑΛΜΟΣ 45 (Μασ. 46)
Εις το τέλος· υπέρ των υιών Κορέ, υπέρ των κρυφίων ψαλµός.
Ψαλ. 45,2   Ο Θεός ηµών καταφυγή και δύναµις, βοηθός εν θλίψεσι ταίς ευρούσαις ηµάς σφόδρα.
Ψαλ. 45,2  Ο Θεός µας στο παρελθόν υπήρξε το απόρθητον καταφύγιόν µας, η ακατανίκητος δύναµίς µας, ο βοηθός εις τας
µεγάλας θλίψεις, αι οποίαι µας είχαν εύρει.
Ψαλ. 45,3   διά τούτο ου φοβηθησόµεθα εν τώ ταράσσεσθαι την γήν και µετατίθεσθαι όρη εν καρδίαις θαλασσών.
Ψαλ. 45,3  Δια τούτο δεν θα φοβηθώµεν και τώρα, έστω και αν συγκλονίζεται εκ θεµελίων όλη η γη, και βουνά ολόκληρα
αποσπώνται και βυθίζωνται στο µέσον των ωκεανών.
Ψαλ. 45,4   ήχησαν και εταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρη εν τή κραταιότητι αυτού. (διάψαλµα).
Ψαλ. 45,4  Εστω και αν ταραχθούν και βουΐζουν τα ύδατα των θαλασσών, και αν αναστατωθούν τα όρη µε την τροµεράν
δύναµιν του Κυρίου, ηµείς δεν θα φοβηθώµεν.
Ψαλ. 45,5   τού ποταµού τα ορµήµατα ευφραίνουσι την πόλιν τού Θεού· ηγίασε το σκήνωµα αυτού ο Ύψιστος .
Ψαλ. 45,5  Η Ιερουσαλήµ κατά τον καιρόν αυτόν της αναταραχής των στοιχείων θα διατηρηθή εν ασφαλεία. Τα ρεύµατα
του ποταµού, ο οποίος ρέει πλησίον της, ευφραίνουν την πόλιν του Θεού, την οποίαν ο Υψιστος ηγίασε, δια να είναι ιερός
τόπος κατοικίας του.
Ψαλ. 45,6   ο Θεός εν µέσω αυτής και ου σαλευθήσεται· βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωΐ πρωΐ.
Ψαλ. 45,6  Ο Θεός κατοικεί εν τω µέσω αυτής και την προστατεύει, ώστε να µη σαλευθή. Ταχέως στον κατάλληλον καιρόν
και αποτελεσµατικώς θα την βοηθήση ο Κυριος.
Ψαλ. 45,7   εταράχθησαν έθνη, έκλιναν βασιλείαι· έδωκε φωνήν αυτού, εσαλεύθη η γη.
Ψαλ. 45,7  Εταράχθησαν τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήµ, εκινήθησαν εναντίον της βασίλεια ολόκληρα, αλλά ο Κυριος
εξαπέλυσεν εκ των άνω φωνήν και εβροντησε και εσείσθη ολόκληρος η γη.
Ψαλ. 45,8   Κύριος των δυνάµεων µεθ ηµών, αντιλήπτωρ ηµών ο Θεός Ιακώβ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 45,8  Ο Κυριος όλων των δυνάµεων του ουρανού και της γης είναι µαζή µας. Προστάτης µας είναι αυτός ούτος ο Θεός
του πατριάρχου µας Ιακώβ.
Ψαλ. 45,9   δεύτε και ίδετε τα έργα τού Θεού, ά έθετο τέρατα επί της γής.
Ψαλ. 45,9  Ελάτε όλοι και ίδετε τα µεγάλα έργα του Θεού. Τα θαυµαστά τρόπαια, τα οποία έστησεν εις την χώραν µας.
Ψαλ. 45,10  ανταναιρών πολέµους µέχρι των περάτων της γής τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλον και θυρεούς
κατακαύσει εν πυρί.
Ψαλ. 45,10    Αυτός είναι που καταπαύει τους πολέµους έως εις τα πέρατα της γης της Επαγγελίας. Συντρίβει τα τόξα των
εχθρών, σπάζει τα όπλα των και κατακαίει τας µεγάλας ασπίδας των µε φωτιά.
Ψαλ. 45,11  σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ ειµι ο Θεός· υψωθήσοµαι εν τοίς έθνεσιν, υψωθήσοµαι εν τή γη.
Ψαλ. 45,11     Αφήσατε κατά µέρος κάθε βιοτικόν περισπασµόν και µάθετε ότι εγώ είµαι ο αληθινός Θεός. Θα δοξασθώ δε
και µεταξύ των άλλων εθνών, θα µεγαλυνθώ εις όλην την οικουµένην.
Ψαλ. 45,12  Κύριος των δυνάµεων µεθ ηµών, αντιλήπτωρ ηµών ο Θεός Ιακώβ.
Ψαλ. 45,12    Ο Κυριος των αγγελικών δυνάµεων είναι µαζή µας, ο Θεός του Ιακώβ αυτός είναι ο βοηθός και προστάτης µας.

ΨΑΛΜΟΣ 46 (Μασ. 47)
Εις το τέλος· υπέρ των υιών Κορέ ψαλµός.
Ψαλ. 46,2   Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλαλάξατε τώ Θεώ εν φωνή αγαλλιάσεως.
Ψαλ. 46,2  Ολα τα έθνη χειροκροτήσατε. Ζητωκραυγάσατε και αλαλάξατε προς δόξαν του Θεού µε φωνήν µεγάλης χαράς.
Ψαλ. 46,3   ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς µέγας επί πάσαν την γήν.
Ψαλ. 46,3  Διότι ο Κυριος είναι ο Υψιστος Θεός, φοβερός, µέγας βασιλεύς ολοκλήρου της οικουµένης.
Ψαλ. 46,4   υπέταξε λαούς ηµίν και έθνη υπό τους πόδας ηµών·
Ψαλ. 46,4  Υπεδούλωσεν εις ηµάς άλλους λαούς, έθνη ειδωλολατρικά υπέταξε κάτω από τους πόδας µας.
Ψαλ. 46,5   εξελέξατο ηµίν την κληρονοµίαν αυτού, την καλλονήν Ιακώβ, ήν ηγάπησεν. (διάψαλµα).



Ψαλ. 46,5  Εδιάλεξε και έδωκεν εις ηµάς ως µόνιµον πατρίδα την ιδικήν του κληρονοµίαν, την ωραιοτάτην αυτήν χώραν
του ισραηλιτικού λαού, την οποίαν πολύ ηγάπησεν.
Ψαλ. 46,6   ανέβη ο Θεός εν αλαλαγµώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος.
Ψαλ. 46,6  Ενίκησεν ο Θεός και ανέβη στον ουρανόν εν µέσω αλαλαγµών. Ανέβη ο Κυριος, ενώ αι σάλπιγγες αντηχούσαν
θριαµβευτικά θούρια.
Ψαλ. 46,7   ψάλατε τώ Θεώ ηµών, ψάλατε, ψάλατε τώ βασιλεί ηµών, ψάλατε,
Ψαλ. 46,7  Ψαλατε ύµνους στον Θεόν µας, ψάλατε, ψάλατε µε µουσικά όργανα εγκωµιάζοντες τον βασιλέα µας.
Ψαλ. 46,8   ότι βασιλεύς πάσης της γής ο Θεός, ψάλατε συνετώς.
Ψαλ. 46,8  Ψαλατε, διότι ο Θεός µας είναι βασιλεύς όλου του κόσµου. Ψαλατε προς αυτόν µε επίγνωσιν του µεγαλείου του.
Ψαλ. 46,9   εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού.
Ψαλ. 46,9  Ο Θεός µας εβασίλευσε και θα βασιλεύση εις όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Ο Θεός κάθεται επάνω στον άγιον, τον
υπέρλαµπρον ουράνιον θρόνον του.
Ψαλ. 46,10  άρχοντες λαών συνήχθησαν µετά τού Θεού Αβραάµ, ότι τού Θεού οι κραταιοί της γής σφόδρα επήρθησαν.
Ψαλ. 46,10    Οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν ενώπιον του Θεού του Αβραάµ, διότι του Θεού δούλοι είναι οι κραταιοί
αυτοί άρχοντες του κόσµου και δια τούτο πλησίον του Θεού εξυψώθησαν και εδοξάσθησαν πάρα πολύ.

ΨΑΛΜΟΣ 47 (Μασ. 48)
Ψαλµός ωδής τοίς υιοίς Κορέ· δευτέρα σαββάτου.
Ψαλ. 47,2   Μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα εν πόλει τού Θεού ηµών, εν όρει αγίω αυτού,
Ψαλ. 47,2  Μέγας είναι, ο Κυριος και άξιος να υµνολογήται ακαταπαύστως µε το παραπάνω από όλους µας εις την πόλιν
του και στον ιερόν λόφον της Σιών·
Ψαλ. 47,3   ευρίζω αγαλλιάµατι πάσης της γής. όρη Σιών, τα πλευρά τού Βορά, η πόλις τού βασιλέως τού µεγάλου.
Ψαλ. 47,3  στο ασφαλώς και ακλονήτως ριζωµένον αγαλλίαµα αυτό όλου του κόσµου. Ποσον ωραία είναι τα υψώµατά σου,
Σιών! Μαλιστα τα προς βορράν υψωµένα πλευρά του, όπου είναι ο ναός και κάτω από αυτά η Ιερουσαλήµ, η πόλις του
µεγάλου βασιλέως.
Ψαλ. 47,4   ο Θεός εν τοίς βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαµβάνηται αυτής.
Ψαλ. 47,4  Ο Θεός καθιστά γνωστήν και εµφανή την παρουσίαν του στους οχυρούς πλουσίους πύργους της πόλεως, όταν
προσφέρη την έγκαιρον βοήθειάν του και προστασίαν εις αυτήν.
Ψαλ. 47,5   ότι ιδού οι βασιλείς της γής συνήχθησαν, ήλθοσαν επί το αυτό·
Ψαλ. 47,5  Διότι ιδού, οι βασιλείς της γης συνεκεντρώθησαν από τας διαφόρους χώρας. Εισήλθον όλοι µαζή εις τα σύνορα
της Ιουδαίας, έφθασαν απέναντι της Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 47,6   αυτοί ιδόντες ούτως εθαύµασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν,
Ψαλ. 47,6  Μολις όµως αντίκρυσαν την πόλιν, κατεπλάγησαν, εταράχθησαν, συνεκλονίσθησαν,
Ψαλ. 47,7   τρόµος επελάβετο αυτών, εκεί ωδίνες ως τικτούσης.
Ψαλ. 47,7  τρόµος τους κατέλαβε. Εδοκίµασαν πόνους, ωσάν εκείνους που αισθάνεται η επίτοκος γυνή.
Ψαλ. 47,8   εν πνεύµατι βιαίω συντρίψεις πλοία Θαρσίς.
Ψαλ. 47,8  Θα τους συντρίψης, συ Κυριε, µε την δύναµίν σου, όπως µε τον ορµητικόν άνεµον συντρίβεις τα περίφηµα πλοία,
τα οποία πλέουν εις την Θαρσίς, έως εις τα άκρα της Μεσογείου.
Ψαλ. 47,9   καθάπερ ηκούσαµεν, ούτω και είδοµεν εν πόλει Κυρίου των δυνάµεων, εν πόλει τού Θεού ηµών· ο Θεός
εθεµελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. (διάψαλµα).
Ψαλ. 47,9  Καθώς ηκούσαµεν να µας διηγούνται οι πρόγονοί µας, έτσι είδαµεν σήµερον εις την πόλιν αυτήν του Κυρίου και
βασιλέως των ουρανίων και επιγείων δυνάµεων, εις την πόλιν του Θεού µας. Είδοµεν µεγάλα πράγµατα. Ο Θεός έχει
θεµελιώσει την Ιερουσαλήµ, δια να µένη ακλόνητος στον αιώνα.
Ψαλ. 47,10  υπελάβοµεν, ο Θεός, το έλεός σου εν µέσω τού λαού σου.
Ψαλ. 47,10    Από την προσωπικήν µας πείραν εγνωρίσαµεν, ω Θεέ µας, το έλεός σου, να πραγµατοποιή θαυµαστά έργα εν
µέσω του λαού σου.
Ψαλ. 47,11  κατά το όνοµά σου, ο Θεός, ούτω και η αίνεσίς σου επί τα πέρατα της γής· δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου.
Ψαλ. 47,11     Οπως το όνοµά σου, ω Θεέ, είναι µέγα και φοβερόν, έτσι πρέπει και η δοξολογία σου κατά παρόµοιον τρόπον
να ακουσθή έως εις τα πέρατα της γης. Η παντοδύναµος δεξιά σου είναι γεµάτη από δικαίας αµοιβάς αλλά και δικαίας
τιµωρίας.
Ψαλ. 47,12  ευφρανθήτω το όρος Σιών, αγαλλιάσθωσαν αι θυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν κριµάτων σου, Κύριε.
Ψαλ. 47,12    Ας ευφρανθή, λοιπόν, ο λόφος Σιών δια την προστασίαν, που απολαµβάνει εκ µέρους σου. Ας πληµµυρίσουν,
Κυριε, από χαράν και αγαλλίασιν αι πόλεις της Ιουδαίας δια τας δικαίας αυτάς επί των λαών κρίσεις και αποφάσεις σου.
Ψαλ. 47,13  κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσασθε εν τοίς πύργοις αυτής,
Ψαλ. 47,13    Σεις δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ περιτριγυρίσατε µε χαράν την πόλιν σας, κυττάξατέ την και µετρήσατε ένα
προς ένα τους πύργους, οι οποίοι µε την δύναµιν του Θεού διεφυλάχθησαν ακέραιοι και σώοι.
Ψαλ. 47,14  θέσθε τας καρδίας υµών εις την δύναµιν αυτής και καταδιέλεσθε τας βάρεις αυτής, όπως αν διηγήσησθε εις
γενεάν ετέραν.
Ψαλ. 47,14    Αναλογισθήτε την δύναµίν της και κατανοήσατε, πόσον είναι ισχυρά. Περιεργασθήτε µε ακόµη µεγαλυτέραν
προσοχήν ένα προς ένα τους υπερηφάνους πύργους των θησαυρών, δια να διηγηθήτε αυτά και εις την άλλην γενεάν, η
οποία και θα σας διαδεχθή·
Ψαλ. 47,15  ότι ούτός εστιν ο Θεός ηµών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος· αυτός ποιµανεί ηµάς εις τους αιώνας.
Ψαλ. 47,15    να διηγηθήτε ότι ο Θεός µας είναι εκείνος, ο οποίος έστειλε την σωτηρίαν µας. Ο Θεός µας, ο ζων στους αιώνας
των αιώνων, αυτός θα µας προστατεύη και θα µας καθοδηγή δια παντός.

ΨΑΛΜΟΣ 48 (Μασ. 49)
Εις το τέλος· τοίς υιοίς Κορέ ψαλµός.



Ψαλ. 48,2   Ακούσατε ταύτα, πάντα τα έθνη, ενωτίσασθε πάντες οι κατοικούντες την οικουµένην,
Ψαλ. 48,2  Ολα τα έθνη αυτά τα οποία θα σας πω. Ανοίξατε τα αυτιά σας και ακροασθήτε µε προσοχήν όλοι οι κάτοικοι της
γης,
Ψαλ. 48,3   οί τε γηγενείς και οι υιοί των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και πένης.
Ψαλ. 48,3  οι εντόπιοι κάθε περιοχής και οι άλλοι άνθρωποι, όλοι µαζή πλούσιοι και πτωχοί.
Ψαλ. 48,4   το στόµα µου λαλήσει σοφίαν και η µελέτη της καρδίας µου σύνεσιν·
Ψαλ. 48,4  Το στόµα µου θα λαλήση σοφίαν, βαθειά και εµπεριστατωµένη µελέτη της καρδίας και του νου µου θα
εκφρασθή µε λόγους γεµάτους σύνεσιν.
Ψαλ. 48,5   κλινώ εις παραβολήν το ούς µου, ανοίξω εν ψαλτηρίω το πρόβληµά µου.
Ψαλ. 48,5  Εγώ ο ίδιος θα κλίνω το αυτί µου εις τας αληθείας, τας οποίας το Πνεύµα του Θεού υπό µορφήν παραβολής µου
εµπνέει. Με την µουσικήν αρµονίαν του ψαλτηρίου θα εκθέσω το σκοτεινόν και δύσκολον πρόβληµα, που θα
διαπραγµατευθώ.
Ψαλ. 48,6   ινατί φοβούµαι εν ηµέρα πονηρά; η ανοµία της πτέρνης µου κυκλώσει µε.
Ψαλ. 48,6  Διατί να φοβούµαι κατά τας ηµέρας των δοκιµασιών και των κινδύνων ; Μονον η ιδική µου αµαρτία και ο κακός
τρόπος της ζωής µου ηµπορεί να µε βλάψη, αλλά δεν µου καταµαρτυρεί κάτι τέτοιο η συνείδησίς µου.
Ψαλ. 48,7   οι πεποιθότες επί τή δυνάµει αυτών και επί τώ πλήθει τού πλούτου αυτών καυχώµενοι,
Ψαλ. 48,7  Αλλοι είναι, που ζητούν την εξοντωσίν µου· εκείνοι που έχουν πεποίθησιν εις την δύναµίν των, αυτοί που
καυχώνται δια τον πολύν αυτών πλούτον.
Ψαλ. 48,8   αδελφός ου λυτρούται, λυτρώσεται άνθρωπος; ου δώσει τώ Θεώ εξίλασµα εαυτού
Ψαλ. 48,8  Θα αντικρύησουν όµως και αυτοί τον θάνατον, από τον οποίον ούτε ο στοργικώτερος αδελφός δεν ηµπορεί να
τους σώση. Πως λοιπόν είναι δυνατόν να τους γλυτώση ο οποιοσδήποτε ξένος άνθρωπος; Κανείς δεν ηµπορεί να προσφέρη
προς τον Θεόν εξιλεωτικήν προσφοράν, δια να διαφύγη τον θάνατον·
Ψαλ. 48,9   και την τιµήν της λυτρώσεως της ψυχής αυτού. και εκοπίασεν εις τον αιώνα
Ψαλ. 48,9  να προσφέρη τίµηµα, δια να εξαγοράση την ζωήν του από τον θάνατον, έστω και αν εκοπίασεν εις όλην του την
ζωήν, ώστε να θησαυρίση πολλά χρήµατα,
Ψαλ. 48,10  και ζήσεται εις τέλος· ουκ όψεται καταφθοράν,
Ψαλ. 48,10    δια να ζήση παντοτεινά ευτυχής µέχρι τέλους. Ο ασεβής δεν θα θελήση να ίδη και να εννοήση την φθοράν του
ανθρώπου δια του θανάτου,
Ψαλ. 48,11  όταν ίδη σοφούς αποθνήσκοντας. επί το αυτό άφρων και άνους απολούνται και καταλείψουσιν αλλοτρίοις τον
πλούτον αυτών,
Ψαλ. 48,11     έστω και αν βλέπη και αυτούς ακόµη τους σοφούς να αποθνήσκουν. Κατά τον ίδιον τρόπον, ο άφρων ασεβής
και ο ανόητος αµαρτωλός θα αποθάνουν και θα αφήσουν τα πλούτη των εις τα χέρια ξένων.
Ψαλ. 48,12  και οι τάφοι αυτών οικίαι αυτών εις τον αιώνα, σκηνώµατα αυτών εις γενεάν και γενεάν. επεκαλέσαντο τα
ονόµατα αυτών επί των γαιών αυτών.
Ψαλ. 48,12    Οι τάφοι των θα είναι αι παντοτειναί κατοικίαι των. Αυτή θα είναι η κατασκήνωσίς των, εις την οποίαν θα
µένουν εις όλας τας γενεάς. Κατέγραψαν ανοήτως επ' ονόµατί των τα κτήµατα και τα οικόπεδά των νοµίζοντες ότι έτσι θα
τα κατέχουν αιωνίως.
Ψαλ. 48,13  και άνθρωπος εν τιµή ών ου συνήκε, παρασυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοίς ανοήτοις και ωµοιώθη αυτοίς.
Ψαλ. 48,13    Ταλαίπωρος άνθρωπος! Ενώ έχει τιµήν και αξίαν, ως λογικόν δηµιούργηµα του Θεού, δεν κατενόησε τούτο.
Αλλά ήλθε και ετάχθη εις την θέσιν των ανοήτων κτηνών, έγινεν όµοιος µε αυτά κατά την ανοησίαν και την ζωήν.
Ψαλ. 48,14  αύτη η οδός αυτών σκάνδαλον αυτοίς, και µετά ταύτα εν τώ στόµατι αυτών ευδοκήσουσι. (διάψαλµα).
Ψαλ. 48,14    Αυτός είναι ο τρόπος της ζωής των αµαρτωλών, που τους εξοµοιώνει µε τα κτήνη και γίνεται εις αυτούς
πρόσκοµµα δια την αρετήν και αιτία της καταστροφής των. Και παρ' όλα αυτά, αφού αυτοί αποθάνουν, παρουσιάζονται
άλλοι ασεβείς, οι οποίοι τους επαινούν µε τα λόγια των, εγκρίνουν την διαγωγήν και την ζωήν των και θέλουν να τους
µιµηθούν.
Ψαλ. 48,15  ως πρόβατα εν άδη έθεντο, θάνατος ποιµανεί αυτούς· και κατακυριεύσουσιν αυτών οι ευθείς το πρωΐ, και η
βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν τώ άδη, εκ της δόξης αυτών εξώσθησαν.
Ψαλ. 48,15    Σαν πρόβατα προς σφαγήν τους έρριψεν ο Θεός στον άδην. Ο θάνατος ως άλλος κακός ποιµήν θα τους οδηγή
εκεί. Εξ άλλου πολύ σύντοµα οι προς το παρόν αφανείς και πτωχοί δίκαιοι θα αναδειχθούν υπέρτεροί των και κύριοί των
και η βοήθεια, την οποίαν εκείνοι αντλούσαν από τα πλούτη των, θα αποδειχθή εντελώς άχρηστος µέσα στον άδην. Από
την επίγειον δόξαν και µεγαλοπρέπειάν των εξεδιώχθησαν και απεγυµνώθησαν.
Ψαλ. 48,16  πλήν ο Θεός λυτρώσεται την ψυχήν µου εκ χειρός άδου, όταν λαµβάνη µε. (διάψαλµα).
Ψαλ. 48,16    Αλλά ως προς εµέ, ο Θεός θα ελευθερώση την ψυχήν µου από την εξουσίαν του άδου, όταν θα µε παραλάβη
από την παρούσαν ζωήν.
Ψαλ. 48,17  µη φοβού, όταν πλουτήση άνθρωπος και όταν πληθυνθή η δόξα τού οίκου αυτού·
Ψαλ. 48,17    Μη καταπλήσσεσαι, λοιπόν, και µη ταράσσεσαι ψυχικώς, όταν ο ασεβής άνθρωπος πλουτίζη, δταν µεγαλώνη
η δόξα του οίκου του.
Ψαλ. 48,18  ότι ουκ εν τώ αποθνήσκειν αυτόν λήψεται τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσεται αυτώ η δόξα αυτού.
Ψαλ. 48,18    Διότι, όταν θα αποθάνη, τίποτε δεν θα πάρη µαζή του από τα πλούτη του, ούτε η δόξα του θα κατεβή µαζή µε
αυτόν στον άδην.
Ψαλ. 48,19  ότι η ψυχή αυτού εν τή ζωή αυτού ευλογηθήσεται· εξοµολογήσεταί σοι, όταν αγαθύνης αυτώ.
Ψαλ. 48,19    Εφ' όσον βέβαια ζη τον παρόντα επιγειον βίον, θα επαινήται από τους κόλακας, αυτός δε ο ίδιος θα επαινέση
και σε, όταν θα εκτραπής εις κολακείας και επαίνους προς αυτόν.
Ψαλ. 48,20  εισελεύσεται έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ουκ όψεται φώς.
Ψαλ. 48,20   Θα αποθάνη όµως και θα µεταβή να συναντήση τους προγόνους του. Ποτέ πλέον δεν θα ίδη το φως του ηλίου.
Ψαλ. 48,21  και άνθρωπος εν τιµή ών ου συνήκε, παρασυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοίς ανοήτοις και ωµοιώθη αυτοίς.
Ψαλ. 48,21    Ταλαίπωρος άνθρωπος! Ενώ έχει πάρει από τον Θεόν την ανυπολόγιστον τιµήν της λογικής του φύσεως , δεν



εσυνετίσθη, αλλά έταξε τον εαυτόν του εις την θέσιν των ανοήτων κτηνών, έγινε όµοιος µε αυτά κατά τον τρόπον της ζωής
και τα ένστικτα.

ΨΑΛΜΟΣ 49 (Μασ. 50)
Ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 49,1   Θεός θεών Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γήν από ανατολών ηλίου µέχρι δυσµών.
Ψαλ. 49,1  Ο αιώνιος και απειροτέλειος Θεός, ο Κυριος όλων των καττά χάριν Θεών, των αρχόντων και δικαστών της γης,
προσκαλεί όλην την οικουµένην από ανατολών µέχρι δυσµών.
Ψαλ. 49,2   εκ Σιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού,
Ψαλ. 49,2  Ακτινοβολείται από την Σιών η ασύλληπτος λαµπρότης και ωραιότης της απείρου τελειότητός του.
Ψαλ. 49,3   ο Θεός εµφανώς ήξει, ο Θεός ηµών, και ου παρασιωπήσεται· πύρ ενώπιον αυτού καυθήσεται, και κύκλω αυτού
καταιγίς σφόδρα.
Ψαλ. 49,3  Ο Κυριος έρχεται ολοφάνερα µε το µεγαλείον της δόξης του. Δεν θα τηρήση πλέον σιωπήν. Καυστικόν πυρ
προπορεύεται έµπροσθέν του. Και καταιγίς µεγάλη εκσπά ολόγυρά του.
Ψαλ. 49,4   προσκαλέσεται τον ουρανόν άνω και την γήν τού διακρίναι τον λαόν αυτού·
Ψαλ. 49,4  Προσκαλεί ως µάρτυρας τον ουρανόν άνω και την γην κάτω, προκειµένου να στήση δικαστήριον και να δικάση
τον λαόν του.
Ψαλ. 49,5   συναγάγετε αυτώ τους οσίους αυτού, τους διατιθεµένους την διαθήκην αυτού επί θυσίαις,
Ψαλ. 49,5  Σεις οι άγγελοι συναθροίσατε, λοιπόν, ενώπιόν του τους αγίους του, τους εκλεκτούς Ισραηλίτας, οι οποίοι έδειξαν
την αγαθήν διάθεσίν των µε τας ευλαβείς θυσίας τότε, που εδέχθησαν την διαθήκην του στο όρος Σινά.
Ψαλ. 49,6   και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστι. (διάψαλµα).
Ψαλ. 49,6  Οι ουρανοί θα καταθέσουν ως µάρτυρες δια την δικαιοσύνην του, διότι αυτός είναι τώρα ο υπέρτατος δικαστής.
Ψαλ. 49,7   άκουσον, λαός µου, και λαλήσω σοι, Ισραήλ, και διαµαρτύροµαί σοι· ο Θεός ο Θεός σού ειµι εγώ.
Ψαλ. 49,7  Ο Κυριος οµιλεί. Ακουσε, λαέ µου, διότι θα οµιλήσω προς σε, ισραηλιτικέ λαέ· δώσε προσοχήν, διότι θα
διαµαρτυρηθώ εντόνως προς σε. Εγώ, που οµιλώ, είµαι ο Θεός όλου του κόσµου και ιδιαιτέρως ο ιδικός σου Θεός.
Ψαλ. 49,8   ουκ επί ταίς θυσίαις σου ελέγξω σε, τα δε ολοκαυτώµατά σου ενώπιόν µου εστί διαπαντός.
Ψαλ. 49,8  Δεν θα σε ελέγξω δια τας διαφόρους θυσίας σου. Τα ολοκαυτώµατά σου, που προσφέρονται προς εµέ,
ευρίσκονται πάντοτε ενώπιόν µου.
Ψαλ. 49,9   ου δέξοµαι εκ τού οίκου σου µόσχους ουδέ εκ των ποιµνίων σου χιµάρους.
Ψαλ. 49,9  Αλλά δεν έχω ανάγκην να δεχθώ µόσχους από τον οίκον σου και τράγους από τα κοπάδια σου.
Ψαλ. 49,10  ότι εµά εστι πάντα τα θηρία τού δρυµού, κτήνη εν τοίς όρεσι και βόες·
Ψαλ. 49,10    Διότι όλα τα άγρια θηρία των δασών είναι ιδικά µου, όπως και τα κατοικίδια ζώα, τα οποία βόσκουν εις τα όρη,
και οι βόες, όλα είναι ιδικά µου.
Ψαλ. 49,11  έγνωκα πάντα τα πετεινά τού ουρανού, και ωραιότης αγρού µετ εµού εστιν.
Ψαλ. 49,11     Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τα πάντα. Είµαι ο Κυριος επί των πτηνών του ουρανού και η ωραία πολύχρωµος
βλάστησις του αγρού ευρίσκεται πάντοτε εις την κυριότητά µου.
Ψαλ. 49,12  εάν πεινάσω, ου µη σοι είπω· εµή γάρ εστιν η οικουµένη και το πλήρωµα αυτής.
Ψαλ. 49,12    Εάν θα πεινάσω, δεν πρόκειται να σου είπω να µου δώσης φαγητόν, διότι ιδική µου είναι όλη η γη και όλα
εκείνα, από τα οποία αυτή είναι γεµάτη.
Ψαλ. 49,13  µη φάγοµαι κρέα ταύρων, ή αίµα τράγων πίοµαι;
Ψαλ. 49,13    Μηπως έχω εγώ ανάγκην να φάγω κρέατα ταύρων και να πίω αίµα τράγων ; Οχι βέβαια.
Ψαλ. 49,14  θύσον τώ Θεώ θυσίαν αινέσεως και απόδος τώ Υψίστω τας ευχάς σου·
Ψαλ. 49,14    Δι' αυτό συ πρόσφερε στον Θεόν σου ως θυσίαν την δοξολογίαν και εκπλήρωσε όλα τα τάµατα, που έχεις τάξει
προς αυτόν.
Ψαλ. 49,15  και επικάλεσαί µε εν ηµέρα θλίψεώς σου, και εξελούµαί σε, και δοξάσεις µε. (διάψαλµα).
Ψαλ. 49,15    Επικάλεσαί µε εις περίοδον θλίψεως και εγώ θα σε απαλλάξω από αυτήν και συ ευγνωµονών θα µε
δοξολογήσης.
Ψαλ. 49,16  τώ δε αµαρτωλώ είπεν ο Θεός· ινατί σύ διηγή τα δικαιώµατά µου και αναλαµβάνεις την διαθήκην µου διά
στόµατός σου;
Ψαλ. 49,16    Εις δε τον αµαρτωλόν είπεν ο Θεός· Διατί συ τολµάς και διηγείσαι τους νόµους και τας εντολάς µου και
παίρνεις στο αµαρτωλόν στόµα σου την διαθήκην µου, την οποίαν συ καταπατείς;
Ψαλ. 49,17  σύ δε εµίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους µου εις τα οπίσω.
Ψαλ. 49,17    Συ εµίσησες την διορθωτικήν παιδαγωγίαν µου και πετάς προς τα οπίσω µε περιφρόνησιν τους λόγους µου.
Ψαλ. 49,18  ει εθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αυτώ, και µετά µοιχού την µερίδα σου ετίθεις.
Ψαλ. 49,18    Εάν έβλεπες κλέπτην έτρεχες και συ µαζή του ως συνεργός του· συµµετείχες δε εις τας αθλιότητας των µοιχών.
Ψαλ. 49,19  το στόµα σου επλεόνασε κακίαν, και η γλώσσά σου περιέπλεκε δολιότητα·
Ψαλ. 49,19    Το στόµα σου είναι απύλωτον εις πλήθος κακιών, η δε γλώσσα σου εξυφαίνει πάντοτε δολιότητας.
Ψαλ. 49,20  καθήµενος κατά τού αδελφού σου κατελάλεις και κατά τού υιού της µητρός σου ετίθεις σκάνδαλον.
Ψαλ. 49,20   Καθήµενος αργός κατηγορούσες και δυσφηµούσες τον αδελφόν σου και εναντίον του υιού της µητρός σου,
εναντίον του αδελφού σου, έστηνες παγίδας και έθετες προσκόµµατα, δια να σκοντάψη και πέση.
Ψαλ. 49,21  ταύτα εποίησας, και εσίγησα· υπέλαβες ανοµίαν, ότι έσοµαί σοι όµοιος· ελέγξω σε και παραστήσω κατά
πρόσωπόν σου τας αµαρτίας σου.
Ψαλ. 49,21    Αυτά έπραξες και εγώ έδειξα µακροθυµίαν και εσιώπησα. Ενόµισες όµως παραλόγως και παρανόµως, ότι θα
είµαι όµοιος µε σε. Θα έλθη όµως η στιγµή, οπότε θα σε ελέγξω και θα φανερώσω ενώπιόν σου και ενώπιον των άλλων τας
αµαρτίας σου, δια να σε εξευτελίσω.
Ψαλ. 49,22  σύνετε δή ταύτα, οι επιλανθανόµενοι τού Θεού, µήποτε αρπάση, και ου µη ή ο ρυόµενος.
Ψαλ. 49,22   Εννοήσατε, λοιπόν, όλα αυτά όσοι λησµονείτε τον Θεόν, µήπως και σας αρπάση εις τας χείρας της η θεία



δικαιοσύνη, οπότε δεν θα υπάρχη κανείς να σας γλυτώση.
Ψαλ. 49,23  θυσία αινέσεως δοξάσει µε, και εκεί οδός, ή δείξω αυτώ το σωτήριόν µου.
Ψαλ. 49,23   Θυσία δοξολογίας από αγνήν καρδίαν αρκεί να µε δοξάση πράγµατι· και αυτός είναι ο ευθύς δρόµος, τον
οποίον εγώ θα δείξω εις καθένα, που ποθεί την σωτηριώδη βοήθειάν µου.

ΨΑΛΜΟΣ 50 (Μασ. 51)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ
Ψαλ. 50,2   εν τώ ελθείν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, ηνίκα εισήλθε προς Βηρσαβεέ.
Ψαλ. 50,3   Ελέησόν µε, ο Θεός, κατά το µέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρµών σου εξάλειψον το ανόµηµά µου·
Ψαλ. 50,3  Ελέησέ µε, ω Θεέ µου, σύµφωνα προς το άπειρον έλεός σου· και σύµφωνα µε το απέραντον πλήθος των οικτιρµών
σου σβήσε εντελώς την παρανοµίαν µου.
Ψαλ. 50,4   επί πλείον πλύνόν µε από της ανοµίας µου και από της αµαρτίας µου καθάρισόν µε.
Ψαλ. 50,4  Πλύνε µε και ξαναπλύνε µε από την παρανοµίαν µου, και από τον ρύπον της αµαρτίας µου καθάρισέ µε.
Ψαλ. 50,5   ότι την ανοµίαν µου εγώ γινώσκω, και η αµαρτία µου ενώπιόν µου εστι διαπαντός.
Ψαλ. 50,5  Το έλεός σου ζητώ, διότι και εγώ αναγνωρίζω και οµολογώ την παρανοµίαν µου. Αυτή δε η αµαρτία µου είναι
πάντοτε ενώπιόν µου, εις την καρδίαν µου και εις την σκέψιν, δια να µε ελέγχη και να µε τυραννή.
Ψαλ. 50,6   σοί µόνω ήµαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, και νικήσης εν
τώ κρίνεσθαί σε.
Ψαλ. 50,6  Ζητώ από σε την συγχώρησιν, διότι αι αµαρτίαι, τας οποίας διέπραξα, είναι παράβασις του ιδικού σου Νοµου.
Ενώπιόν σου εγώ διέπραξα τυ πονηρόν. Οµολογώ ότι είµαι άξιος τιµωρίας δια τας αµαρτίας µου, δια να φανή έτσι πόσον
δίκαιον είχες εις τας εναντίον µου καταδικαστικάς αποφάσεις και να εξέλθης έτσι νικητής, όταν ασεβείς και µωροί
θελήσουν να σε επικρίνουν.
Ψαλ. 50,7   ιδού γάρ εν ανοµίαις συνελήφθην, και εν αµαρτίαις εκίσσησέ µε η µήτηρ µου.
Ψαλ. 50,7  Ελέησέ µε, διότι από γονείς αµαρτωλούς συνελήφθην και εν µέσω αµαρτιών µε εκυοφόρησεν η µητέρα µου.
Ψαλ. 50,8   ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς µοι.
Ψαλ. 50,8  Θεός της αληθείας συ ηγάπησες και αγαπάς πάντοτε την αλήθειαν και την ευθύτητα. Εφανέρωσες εις εµέ τα
άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου, δια να έχω έτσι την δυνατάτητα να προφυλαχθώ από την αµαρτίαν.
Ψαλ. 50,9   ραντιείς µε υσσώπω, και καθαρισθήσοµαι, πλυνείς µε, και υπέρ χιόνα λευκανθήσοµαι.
Ψαλ. 50,9  Σαν µε συµβολικά κλωνάρια υσσώπου θα µε ραντίσης µε το έλεός σου, και έτσι εγώ θα καθαρισθώ από την
αµαρτίαν µου. Θα µε πλύνης µε την χάριν σου και θα γίνω τόσον καθαρός, ώστε να είµαι λευκώτερος από το χιόνι.
Ψαλ. 50,10  ακουτιείς µοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωµένα.
Ψαλ. 50,10    Τοτε θα µε κάµης να αισθανθώ αγαλλίασιν και ευφροσύνην, ώστε και αυτά τα συντετριµµένα και παράλυτα
οστά µου να σκιρτήσουν από χαράν.
Ψαλ. 50,11  απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αµαρτιών µου και πάσας τας ανοµίας µου εξάλειψον.
Ψαλ. 50,11     Γυρισε το πρόσωπόν σου µακρυά από τας αµαρτίας µου, ώστε να µη τας βλέπης, και σβήσε ολες τις
παρανοµίες µου.
Ψαλ. 50,12  καρδίαν καθαράν κτίσον εν εµοί, ο Θεός, και πνεύµα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις µου.
Ψαλ. 50,12    Πλάσε µέσα µου και κτίσε νέαν καρδίαν καθαράν, Θεέ µου, δια να ενθρονίσης και εγκαινιάσης εις τα βάθη της
ψυχής µου πνεύµα αληθείας, πνεύµα ορθοφροσύνης.
Ψαλ. 50,13  µη απορίψης µε από τού προσώπου σου και το πνεύµά σου το άγιον µη αντανέλης απ εµού.
Ψαλ. 50,13    Μη µε αποµακρύνης και µη µε απορρίψης από το γεµάτον καλωσύνην πρόσωπόν σου και το Αγιόν σου
Πνεύµα µη το αφαιρέσης από εµέ.
Ψαλ. 50,14  απόδος µοι την αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου και πνεύµατι ηγεµονικώ στήριξόν µε.
Ψαλ. 50,14    Ξαναδός µου την χαράν και αγαλλίασιν της σωτηρίας µου, που προέρχεται από σε, και στήριξέ µε µε σταθεράν
και άκαµπτον θέλησιν στο αγαθόν, στον άγιον Νοµον σου.
Ψαλ. 50,15  διδάξω ανόµους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
Ψαλ. 50,15    Ετσι δε εξηγνισµένος και φωτισµένος εγώ θα διδάξω εις πολλούς παρανοµούντας τους ιδικούς σου δρόµους ,
τον Νοµον σου. Με το παράδειγµά µου δε και µε τα λόγια µου θα συντελέσω, ώστε πολλοί ασεβείς να επιστρέψουν εν
µετάνοια προς σε, όπως επέστρεψα και εγώ.
Ψαλ. 50,16  ρύσαί µε εξ αιµάτων, ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας µου· αγαλλιάσεται η γλώσσά µου την δικαιοσύνην σου.
Ψαλ. 50,16    Απάλλαξέ µε, Κυριε, από την ενοχήν των αθώων αιµάτων, που εχύθησαν εξ αιτίας µου, Θεέ και Κυριε της
σωτηρίας µου. Η γλώσσα γεµάτη χαράν θα διαλαλή την δικαιοσύνην και την αγαθότητά σου.
Ψαλ. 50,17  Κύριε, τα χείλη µου ανοίξεις, και το στόµα µου αναγγελεί την αίνεσίν σου.
Ψαλ. 50,17    Ναι, Κυριε, θα ανοίξης συ τα χείλη µου και το στόµα µου µε παρρησίαν και θάρρος και θα αναπέµπη αίνους
και δοξολογίας προς σε.
Ψαλ. 50,18  ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν· ολοκαυτώµατα ουκ ευδοκήσεις.
Ψαλ. 50,18    Δοξολογίας ολοθέρµους θα σου αναπέµπω, Κυριε, διότι εάν ήθελες και κάποιαν θυσίαν δια την άφεσιν των
αµαρτιών µου, θα σου την προσέφερα. Συ όµως δεν ευαρεστείσαι τόσον εις τα ολοκαυτώµατα των θυσιών.
Ψαλ. 50,19  θυσία τώ Θεώ πνεύµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην και τεταπεινωµένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
Ψαλ. 50,19    Η ευάρεστος θυσία δια σε τον Θεόν είναι ψυχή συντετριµµένη από τον πόνον και την συναίσθησιν της
αµαρτίας. Καρδίαν δε ανθρώπου, η οποία έχει συντριβή από την µετάνοιαν και έχει ταπεινωθή, συ ο πανάγαθος και
πολυέλεος Θεός ουδέποτε θα την εξουθενώσης.
Ψαλ. 50,20  αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου την Σιών, και οικοδοµηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήµ·
Ψαλ. 50,20   Ευδόκησον, λοιπόν, Κυριε, να φανής αγαθός και ευεργετικός εις την Ιερουσαλήµ. Δείξε την καλωσύνην σου,
ώστε να ανοικοδοµηθούν και πάλιν τα τείχη της Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 50,21  τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώµατα· τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου
µόσχους.



Ψαλ. 50,21    Τοτε θα ευδοκήσης να δεχθής κάθε θυσίαν, η οποία θα σου προσφέρεται σύµφωνα µε όσα έχεις διατάξει στον
Νοµον σου, θυσίας αναφεροµένας εις σε, θυσίας ολοκαυτωµάτων. Τοτε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριον των
ολοκαυτωµάτων σου µόσχους προς θυσίαν εις έκφρασιν ευγνωµοσύνης και δοξολογίας προς σε.

ΨΑΛΜΟΣ 51 (Μασ. 52)
Εις το τέλος· συνέσεως τώ Δαυΐδ·
Ψαλ. 51,2   εν τώ ελθείν Δωήκ τον Ιδουµαίον και αναγγείλαι τώ Σαούλ και ειπείν αυτώ· ήλθε Δαυΐδ εις τον οίκον Αβιµέλεχ .
Ψαλ. 51,3   Τί εγκαυχά εν κακία, ο δυνατός, ανοµίαν όλην την ηµέραν;
Ψαλ. 51,3  Διατί αλαζονεύεσαι δια την κακίαν σου συ, ω δυνατέ, ώστε να διαπράττης ανοµίας µε θρασύτητα και να
παραβαίνης όλην την ηµέραν τον νόµον του Θεού;
Ψαλ. 51,4   αδικίαν ελογίσατο η γλώσσά σου· ωσεί ξυρόν ηκονηµένον εποίησας δόλον.
Ψαλ. 51,4  Αδίκους λογισµούς της καρδίας σου ελάλησε το απύλωτον στόµα σου· ώσαν µε ξυράφι ακονισµένον δια της
γλώσσης σου ειργάσθης δολίως προς καταστροφήν του πλησίον.
Ψαλ. 51,5   ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθωσύνην, αδικίαν υπέρ το λαλήσαι δικαιοσύνην. (διάψαλµα).
Ψαλ. 51,5  Ηγάπησες την κακίαν και όχι την αγαθότητα. Επροτίµησες την δολιότητα και συκοφαντίαν από του να λαλής
την αλήθειαν και την δικαιοσύνην.
Ψαλ. 51,6   ηγάπησας πάντα τα ρήµατα καταποντισµού, γλώσσαν δολίαν.
Ψαλ. 51,6  Επροτίµησες να λέγης λόγους, οι οποίοι φέρουν καταποντισµόν και όλεθρον, και να έχης γλώσσαν δολίαν και
συκοφαντικήν εναντίον των άλλων.
Ψαλ. 51,7   διά τούτο ο Θεός καθέλοι σε εις τέλος· εκτίλαι σε και µεταναστεύσαι σε από σκηνώµατός σου και το ρίζωµά σου
εκ γής ζώντων. (διάψαλµα).
Ψαλ. 51,7  Δια τούτο ο Θεός θα σε κατακρηµνίση, θα σε ξερριζώση εντελώς, θα σε µαδήση και θα σε γυµνώση από όλα όσα
έχεις. Θα σε εκδιώξη και θα σε εξορίση από την πατρίδα σου, και αυτάς ακόµη τας ρίζας των απογόνων σου θα εξαφανίση
εκ µέσου των ζώντων.
Ψαλ. 51,8   όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ αυτόν γελάσονται και ερούσιν·
Ψαλ. 51,8  Θα ίδουν οι δίκαιοι την δικαίαν εκ µέρους του Θεού τιµωρίαν σου και θα φοβηθούν. Κατόπιν όµως θα γελάσουν
µε ικανοποίησιν και χαράν, διότι απεδόθη η πρέπουσα δικαιοσύνη και θα είπουν·
Ψαλ. 51,9   ιδού άνθρωπος, ός ουκ έθετο τον Θεόν βοηθόν αυτού, αλλ επήλπισεν επί το πλήθος τού πλούτου αυτού και
ενεδυναµώθη επί τή µαταιότητι αυτού.
Ψαλ. 51,9  Ιδού ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν ηθέλησε τον Θεόν ως συµπαραστάτην και βοηθόν του, αλλά ήλπισεν στον
πολύν πλούτον του. Εστήριξε και εµεγάλωσε την δύναµίν του επί µαταίων και εφηµέρων πραγµάτων.
Ψαλ. 51,10  εγώ δε ωσεί ελαία κατάκαρπος εν τώ οίκω τού Θεού· ήλπισα επί το έλεος τού Θεού εις τον αιώνα και εις τον
αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 51,10     Εγώ όµως αντιθέτως θα είµαι µέσα στον οίκον του Κυρίου, όπως η κατάκαρπος ελαία. Εγώ εστήριξα τας
ελπίδας µου στο έλεος του Θεού µου πάντοτε, στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 51,11  εξοµολογήσοµαί σοι εις τον αιώνα, ότι εποίησας, και υποµενώ το όνοµά σου, ότι χρηστόν εναντίον των οσίων
σου.
Ψαλ. 51,11  Κυριε, σε δοξολογώ και θα σε δοξολογώ πάντοτε, διότι έκαµες και θα κάµης δεκτά τα αιτήµατά µου. Εις κάθε δε
δυσκολίαν της ζωής µου θα περιµένω την ιδικήν σου επέµβασιν, διότι αυτή είναι πάντοτε αγαθοποιός και ευεργετική
στους αφωσιωµένους προς σε.

ΨΑΛΜΟΣ 52 (Μασ. 53)
Εις το τέλος, υπέρ µαελέθ· συνέσεως τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 52,2   Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· Ουκ έστι Θεός. διεφθάρησαν και εβδελύχθησαν εν ανοµίαις, ουκ έστι ποιών
αγαθόν.
Ψαλ. 52,2  Σκοτισµένος µέχρις αφροσύνης από τας πολλάς του αµαρτίας ο ασεβής λέγει από µέσα του· Δεν υπάρχει Θεός.
Αυτός και οι όµοιοί του διεφθάρησαν από την κακίαν των. Εγιναν αηδιαστικοί και συχαµεροί µε τας παρανοµίας των.
Κανείς από αυτούς δεν σκέπτεται και δεν πράττει το αγαθόν.
Ψαλ. 52,3   ο Θεός εκ τού ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων τού ιδείν ει έστι συνιών ή εκζητών τον Θεόν .
Ψαλ. 52,3  Ο Θεός έσκυψεν από τον ουρανόν, δια να ίδη τους υιούς των ανθρώπων· εάν υπάρχη κανείς µεταξύ αυτών, που
να έχη σύνεσιν και γνώσιν Θεού η να αναζητή και να προσεύχεται προς τον Θεόν.
Ψαλ. 52,4   πάντες εξέκλιναν, άµα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών αγαθόν, ουκ έστιν έως ενός.
Ψαλ. 52,4  Είδεν ότι όλοι έχουν παρεκκλίνει από την ορθήν οδόν. Εγιναν διεφθαρµένοι και αχρείοι. Δεν υπάρχει κανείς, που
να ζητή το αγαθόν, δεν υπάρχει ούτε ενας.
Ψαλ. 52,5   ουχί γνώσονται πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν; οι κατεσθίοντες τον λαόν µου εν βρώσει άρτου τον Κύριον
ουκ επεκαλέσαντο.
Ψαλ. 52,5  Δεν θα βάλουν επί τέλους ποτέ γνώσιν και δεν θα συνετισθούν όλοι αυτοί, οι οποίοι διαπράττουν τας
παρανοµίας; Αυτοί, οι οποίοι κατατρώγουν τον λαόν µου µε τόσην ευκολίαν και χαράν, µε όσην τρώγουν το ψωµί των,
ουδέποτε εστράφησαν προς τον Θεόν, ουδέποτε επεκαλέσθησαν τον Κυριον.
Ψαλ. 52,6   εκεί εφοβήθησαν φόβον, ού ουκ ήν φόβος, ότι ο Θεός διεσπόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκων· κατησχύνθησαν, ότι ο
Θεός εξουδένωσεν αυτούς.
Ψαλ. 52,6  Αυτοί εφοβήθησαν και επανικοβλήθησαν εκεί, όπου δεν υπήρχε φόβος. Συνετρίβησαν, διότι, ο Θεός συνέτριψε
και διεσκόρπισε τα οστά των ανθρώπων εκείνων, που θέλουν να αρέσουν στους άλλους και όχι στον Θεόν. Αυτοί
κατεξηυτελίσθησαν, διότι ο Θεός τους εξουθένωσε.
Ψαλ. 52,7   τις δώσει εκ Σιών το σωτήριον τού Ισραήλ; εν τώ αποστρέψαι τον Θεόν την αιχµαλωσίαν τού λαού αυτού
αγαλλιάσεται Ιακώβ και ευφρανθήσεται Ισραήλ.
Ψαλ. 52,7  Ποίος άλλος εκτός από τον Κυριον ζεκινών από την Ιερουσαλήµ θα προσφέρη σωτηρίαν και ασφάλειαν στον



ισραηλιτικόν λαόν; Κανείς άλλος, παρά ο Θεός. Οταν ο Κυριος επαναφέρη τους εξορίστους του λαού του από την
αιχµαλωσίαν, θα πληµµυρίσουν από αγαλλίασιν οι απόγονοι του Ιακώβ, θα ευφρανθούν αι καρδίαι των Ισραηλιτών.

ΨΑΛΜΟΣ 53 (Μασ. 54)
Εις το τέλος, εν ύµνοις· συνέσεως τώ Δαυΐδ
Ψαλ. 53,2   εν τώ ελθείν τους Ζιφαίους και ειπείν τώ Σαούλ· ουκ ιδού Δαυΐδ κέκρυπται παρ ηµίν;
Ψαλ. 53,3   Ο Θεός, εν τώ ονόµατί σου σώσόν µε και εν τή δυνάµει σου κρίνόν µε.
Ψαλ. 53,3  Θεέ µου, συ που το όνοµά σου είναι ευσπλαγχνία και αγαθότης, σώσε µε και µε την παντοδύναµον δικαιοσύνην
σου κρίνε την υπόθεσίν µου.
Ψαλ. 53,4   ο Θεός, εισάκουσον της προσευχής µου, ενώτισαι τα ρήµατα τού στόµατός µου.
Ψαλ. 53,4  Ω Κυριε, άκουσε και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου. Βαλε εις τα αυτιά σου τα λόγια του στόµατός µου.
Ψαλ. 53,5   ότι αλλότριοι επανέστησαν επ εµέ και κραταιοί εζήτησαν την ψυχήν µου και ου προέθεντο τον Θεόν ενώπιον
αυτών. (διάψαλµα).
Ψαλ. 53,5  Διότι ιδού, άνθρωποι ξένοι και εχθροί προς εµέ επανεστάτησαν εναντίον µου, και ισχυροί επεδίωξαν να
αφαιρέσουν την ζωήν µου και δεν έλαβον υπ' όψιν των τον δίκαιον Θεόν.
Ψαλ. 53,6   ιδού γάρ ο Θεός βοηθεί µοι, και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής µου.
Ψαλ. 53,6  Αυτοί µε ενόµισαν εγκαταλελειµµένον από σε. Ηπατήθησαν όµως, διότι ιδού, ο Θεός απ' αρχής και µέχρι
σήµερον µε βοηθεί. Ο Κυριος απ' αρχής και µέχρι τώρα είναι ο υπερασπιστής και προστάτης της ζωής µου.
Ψαλ. 53,7   αποστρέψει τα κακά τοίς εχθροίς µου· εν τή αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς.
Ψαλ. 53,7  Αυτός και τα κακά της παρούσης περιόδου θα τα επιστρέψη και θα τα ρίψη επάνω εις τας κεφαλάς των εχθρών
µου. Συ, Κυριε, ως αξιόπιστος, που είσαι εις τας υποσχέσεις σου, εξολόθρευσε τους εχθρούς µου.
Ψαλ. 53,8   εκουσίως θύσω σοι, εξοµολογήσοµαι τώ ονόµατί σου, Κύριε, ότι αγαθόν·
Ψαλ. 53,8 Εγώ δε µε όλην µου την θέλησιν και την καρδίαν θα προσφέρω εις σε την θυσίαν µου και µε ευγνωµοσύνην θα σε
δοξολογήσω, διότι είσαι πανάγαθος.
Ψαλ. 53,9   ότι εκ πάσης θλίψεως ερύσω µε, και εν τοίς εχθροίς µου επείδεν ο οφθαλµός µου.
Ψαλ. 53,9  Διότι και στο παρελθόν µε εγλύτωσες από κάθε θλίψιν, τα δε µάτια µου είδον τον εξευτελισµόν των εχθρών µου.
Πιστεύω ότι αυτό θα γίνη και τώρα, Κυριε.

ΨΑΛΜΟΣ 54 (Μασ. 55)
Εις το τέλος, εν ύµνοις· συνέσεως τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 54,2   Ενώτισαι, ο Θεός, την προσευχήν µου και µη υπερίδης την δέησίν µου,
Ψαλ. 54,2  Ακουσε, ω Θεέ µου, την προσευχήν µου, µη καταφρόνησης την δέησίν µου.
Ψαλ. 54,3   πρόσχες µοι και εισάκουσόν µου. ελυπήθην εν τή αδολεσχία µου και εταράχθην
Ψαλ. 54,3  Δώσε εις εµέ προσοχήν και άκουσέ µε. Η συνεχής σκέψις και µελέτη της θλιβεράς µου καταστάσεως µε έχει
γεµίσει, από λύπην.
Ψαλ. 54,4   από φωνής εχθρού και από θλίψεως αµαρτωλού, ότι εξέκλιναν επ εµέ ανοµίαν και εν οργή ενεκότουν µοι.
Ψαλ. 54,4  Συνεκλονίσθην και εταράχθην από τας απειλητικάς κραυγάς των εχθρών µου, από την κατάθλιψιν και
καταπίεσιν, που οι αµαρτωλοί ασκούν εναντίον µου. Διότι αυτοί έρριψαν και επεσώρευσαν εναντίον µου κάθε παρανοµίαν
των και κυριευµένοι από µοχθηράν οργήν έτρεφαν και τρέφουν φοβερόν µίσος εναντίον µου.
Ψαλ. 54,5   η καρδία µου εταράχθη εν εµοί, και δειλία θανάτου επέπεσεν επ εµέ·
Ψαλ. 54,5  Η καρδία µου συνεταράχθη εντός µου. Ανίκητος φόβος θανάτου έπεσεν επάνω µου.
Ψαλ. 54,6   φόβος και τρόµος ήλθεν επ εµέ, και εκάλυψέ µε σκότος.
Ψαλ. 54,6  Φοβος και τρόµος επληµµύρισε το εσωτερικόν µου και σκοτάδι αθυµίας και απογοητεύσεως µε εσκέπασεν
ολόκληρον.
Ψαλ. 54,7   και είπα· τις δώσει µοι πτέρυγας ωσεί περιστεράς και πετασθήσοµαι και καταπαύσω;
Ψαλ. 54,7  Και είπα από µέσα µου· ποιός ηµπορεί να µου δώση πτέρυγας ώσαν αυτάς της αγρίας περιστεράς, δια να πετάξω
ταχέως και να φύγω αµέσως εις τόπον ήσυχον και ασφαλή;
Ψαλ. 54,8   ιδού εµάκρυνα φυγαδεύων και ηυλίσθην εν τή ερήµω. (διάψαλµα).
Ψαλ. 54,8  Ιδού, εάν είχα τέτοιες πτέρυγες, θα απεµακρυνόµην από τον τόπον αυτόν, θα έφευγα· θα κατοικούσα εις ένα
έρηµον και ήσυχον τόπον.
Ψαλ. 54,9   προσεδεχόµην τον σώζοντά µε, από ολιγοψυχίας και από καταιγίδος.
Ψαλ. 54,9  Εκεί θα επερίµενα τον σωτήρα και Θεόν µου, δια να µε απαλλάξη από την λιποψυχίαν µου αυτήν και από την
µαινοµένην εναντίον µου καταιγίδα των εχθρών µου.
Ψαλ. 54,10  καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών, ότι είδον ανοµίαν και αντιλογίαν εν τή πόλει.
Ψαλ. 54,10    Καταπόντισέ τους και εξαφάνισέ τους, Κυριε, εις τα βάθη της θαλάσσης. Φέρε σύγχυσιν και αντιλογίαν εις τας
γλώσσας των, διότι εγώ είδα ότι εξ αιτίας των εις την Ιερουσαλήµ υπάρχουν παρανοµίαι, φιλονεικίαι και διαπληκτισµοί.
Ψαλ. 54,11  ηµέρας και νυκτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανοµία και κόπος εν µέσω αυτής
Ψαλ. 54,11     Ηµέραν και νύκτα µαίνεται η παρανοµία γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήµ. Εντός δε της πόλεως επικρατεί
τέτοια καταπίεσις και µόχθος και παρανοµία
Ψαλ. 54,12  και αδικία, και ουκ εξέλιπεν εκ των πλατειών αυτής τόκος και δόλος.
Ψαλ. 54,12    και αδικία, ώστε και εις αυτάς τας δηµοσίας πλατείας δεν έλειψεν ο παράνοµος τόκος και η δολιότης, αλλά
διενεργείται µε θρασύτητα.
Ψαλ. 54,13  ότι ει εχθρός ωνείδισέ µε, υπήνεγκα αν, και ει ο µισών επ εµέ εµεγαλορηµόνησεν, εκρύβην αν απ αυτού.
Ψαλ. 54,13    Η κατάθλιψίς µου είναι πολύ µεγάλη, διότι εάν επί τέλους ένας από τους εχθρούς µου µε ύβριζε, θα υπέφερα µε
υποµονήν την ύβριν. Και αν άνθρωπος, ο οποίος µε µισεί, εξανίστατο µε θρασύτητα εναντίον µου και εκοµπορρηµονούσε,
εγώ θα εκρυπτόµην από αυτόν.
Ψαλ. 54,14  σύ δε, άνθρωπε ισόψυχε, ηγεµών µου και γνωστέ µου,



Ψαλ. 54,14    Αυτοί είναι εχθροί µου. Συ όµως, ω άνθρωπε, τον οποίον εθεωρούσα και αγαπούσα ωσάν τον εαυτόν µου,
άρχοντά µου και σύµβουλέ µου, φίλε µου και γνωστέ µου,
Ψαλ. 54,15  ός επί το αυτό εγλύκανάς µοι εδέσµατα, εν τώ οίκω τού Θεού επορεύθην εν οµονοία.
Ψαλ. 54,15    συ ο οποίος συνέτρωγες µαζή µου και µε την παρουσίαν σου εγλύκαινες τα φαγητά µου, συ µε τον οποίον
ανέβαινα στον οίκον του Θεού µε τόσην αγάπτην και οµόνοιαν, έπραξες αυτό;
Ψαλ. 54,16  ελθέτω δή θάνατος επ αυτούς, και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες· ότι πονηρία εν ταίς παροικίαις αυτών εν µέσω
αυτών.
Ψαλ. 54,16    Ας πέση, λοιπόν, εναντίον αυτών ο θάνατος. Ας ανοίξη ο άδης το στόµα του και ας καταβούν, και αυτοί και ο
προδότης, ζωντανοί στον τάφον. Διότι µόνον πονηρία και κακία υπάρχει ανάµεσά των και εις τας κατοικίας των .
Ψαλ. 54,17  εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκουσέ µου.
Ψαλ. 54,17    Εγώ όµως προς τον Θεόν µε πίστιν έκραξα και ο Κυριος ήκουσε την προσευχήν µου.
Ψαλ. 54,18  εσπέρας και πρωΐ και µεσηµβρίας διηγήσοµαι και απαγγελώ, και εισακούσεται της φωνής µου.
Ψαλ. 54,18    Την εσπέραν και το πρωϊ και την µεσηµβρίαν, καθ' όλην την ηµέραν, εγώ θα διηγούµαι προς τον Κυριον τας
συµφοράς µου. Θα αναγγέλλω εις αυτόν την θλιβεράν κατάστασίν µου µε την προσευχήν µου και πιστεύω ότι θα προσέξη
την φωνήν µου.
Ψαλ. 54,19  λυτρώσεται εν ειρήνη την ψυχήν µου από των εγγιζόντων µοι, ότι εν πολλοίς ήσαν σύν εµοί.
Ψαλ. 54,19    Πιστεύω δε απολύτως, ότι ο Θεός θα απαλλάξη την ζωήν µου από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι µε
πλησιάζουν µε εχθρικάς διαθέσεις, όσον πολλοί και αν είναι εναντίον µου και θα µου χαρίση ειρήνην και ασφάλειαν.
Ψαλ. 54,20  εισακούσεται ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχων πρό των αιώνων. (διάψαλµα). ου γάρ εστιν αυτοίς
αντάλλαγµα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν.
Ψαλ. 54,20   Ο Θεός θα ακούση µε ευµένειαν την δέησίν µου. Αυτός ο προαιώνιος Κυριος, θα κατεξευτελίση τους εχθρούς
µου, θα τους ταπεινώση, διότι καµµία αλλαγή και µεταβολή προς το καλύτερον δεν υπάρχει εις αυτούς. Καµµία διόρθωσις
δεν παρατηρείται, διότι δεν εφοβήθησαν ούτε και φοβούνται τον Κυριον.
Ψαλ. 54,21  εξέτεινε την χείρα αυτού εν τώ αποδιδόναι· εβεβήλωσαν την διαθήκην αυτού.
Ψαλ. 54,21    Ο Κυριος άπλωσε την παντοδύναµον δεξιάν του, δια να αποδώση εις αυτούς την δικαίαν τιµωρίαν, διότι
κατεφρόνησαν και κατεπάτησαν αναιδώς την διαθήκην του.
Ψαλ. 54,22  διεµερίσθησαν από οργής τού προσώπου αυτού, και ήγγισαν αι καρδίαι αυτών· ηπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού
υπέρ έλαιον, και αυτοί εισι βολίδες.
Ψαλ. 54,22   Εξέσπασεν όµως η οργή του προσώπου του Κυρίου εναντίον των. Διεµελίσθησαν και εξεσχίσθησαν εις
κοµµάτια εκείνοι, των οποίων η καρδία είχεν ενωθή εις συνωµοσίαν εναντίον µου. Οι λόγοι του αρχηγού των και προδότου
ήσαν γλυκείς, απαλοί περισσότερον από το έλαιον. Εις την πραγµατικότητα όµως ήσαν φαρµακερά βέλη.
Ψαλ. 54,23  επίριψον επί Κύριον την µέριµνάν σου, και αυτός σε διαθρέψει· ου δώσει εις τον αιώνα σάλον τώ δικαίω.
Ψαλ. 54,23    Ριψε, ω ψυχή µου, την φροντίδα σου και την µέριµνάν σου δια την σωτηρίαν και ασφάλειάν σου στον Κυριον
και αυτός θα σε διαθρέψη και θα συντηρήση την ζωήν σου. Αυτός δεν θα επιτρέψη να επιπέση στον δίκαιον αδιάκοπος και
συνεχής ταραχή σαν τα κύµατα της τρικυµισµένης θαλάσσης. Αλλά θα δώση αισίαν έκβασιν εις την περιπέτειάν του.
Ψαλ. 54,24  σύ δε, ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς· άνδρες αιµάτων και δολιότητος ου µη ηµισεύσωσι τας
ηµέρας αυτών, εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
Ψαλ. 54,24   Συ δε, ω Θεέ µου, θα κατακρηµνίσης και θα καταθάψης τους δολίους εχθρούς µου εις φρέαρ καταστροφής και
αφανισµού. Ανθρωποι, που χύνουν αίµατα αθώων και σκέπτονται
συνεχώς δολιότητας εις βάρος των άλλων, δεν θα φθάσουν ούτε στο ήµισυ των ηµερών της ζωής των. Εγώ όµως, Κυριε,
έχω και θα έχω στηριγµένας εις σε τας ελπίδας µου πάντοτε.

ΨΑΛΜΟΣ 55 (Μασ. 56)
Εις το τέλος, υπέρ τού λαού τού από των αγίων µεµακρυµµένου· τώ Δαυΐδ εις στηλογραφίαν, οπότε εκράτησαν αυτόν οι
αλλόφυλοι εν Γέθ.
Ψαλ. 55,2   Ελέησόν µε, ο Θεός, ότι κατεπάτησέ µε άνθρωπος, όλην την ηµέραν πολεµών έθλιψέ µε.
Ψαλ. 55,2  Ελέησέ µε, ω Θεέ µου, διότι, άνθρωπος µε εποδοπάτησε κάτω στο χώµα, σαν να είµαι σκουλήκι. Ολας τας ηµέρας
µε κατέθλιψε µε τον πόλεµον, που εξήγειρεν εναντίον µου.
Ψαλ. 55,3   κατεπάτησάν µε οι εχθροί µου όλην την ηµέραν, ότι πολλοί οι πολεµούντες µε από ύψους.
Ψαλ. 55,3  Με καταπατούν οι εχθροί µου όλας τας ηµέρας, διότι οι πολεµούντες µε είναι ισχυροί, και µε πολεµούν από
υψηλόν, ασφαλές και απρόσβλητον µέρος.
Ψαλ. 55,4   ηµέρας ου φοβηθήσοµαι, εγώ δε ελπιώ επί σε.
Ψαλ. 55,4  Εγώ όµως όλας αυτάς τας ηµέρας του πολέµου των δεν τους φοβούµαι, διότι εις σε έχω στηρίξει τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 55,5   εν τώ Θεώ επαινέσω τους λόγους µου, επί τώ Θεώ ήλπισα, ου φοβηθήσοµαι τι ποιήσει µοι σάρξ.
Ψαλ. 55,5  Με την βοήθειαν του Θεού µου οι λόγοι αυτοί θα αποδειχθούν πραγµατικώς έπαινός µου. Εις τον Θεόν µου
εστήριξα τας ελπίδας µου. Δεν θα φοβηθώ, τι θα σκεφθή και θα πράξη εναντίον µου φθαρτή ανθρωπίνη σαρξ.
Ψαλ. 55,6   όλην την ηµέραν τους λόγους µου εβδελύσσοντο, κατ εµού πάντες οι διαλογισµοί αυτών εις κακόν.
Ψαλ. 55,6  Ολην την ηµέραν εκείνοι αηδίαζαν και απεστρέφοντο τους λόγους µου. Αι δε σκέψεις και αι αποφάσεις των
εστρέφοντο εναντίον µου, δια να µου κάµουν κακόν.
Ψαλ. 55,7   παροικήσουσι και κατακρύψουσιν· αυτοί την πτέρναν µου φυλάξουσι, καθάπερ υπέµειναν τή ψυχή µου.
Ψαλ. 55,7  Συναθροίζονται εις συνωµοσίαν, παραµονεύουν, προσπαθούν να κρύψουν τα πονηρά των σχέδια. Αυτοί
παρακολουθούν τα ίχνη µου, όπως οι κυνηγοί τα ίχνη των θηραµάτων, δια να µε εξοντώσουν, µε την ιδίαν επιµονήν, µε
όσην εγώ επιµένω και επιζητώ την σωτηρίαν µου από σε.
Ψαλ. 55,8   υπέρ τού µηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις. ο Θεός,
Ψαλ. 55,8  Μηδενικά και αρνητικά στοιχεία είναι εις την ζωήν των. Συ, λοιπόν, θα τους σώσης; Οχι βέβαια. Αλλά και λαούς
ακόµη ολοκλήρους θα οδηγήσης στον άδην, ω Θεέ µου, εν τη δικαία σου οργή.
Ψαλ. 55,9   την ζωήν µου εξήγγειλά σοι, έθου τα δάκρυά µου ενώπιόν σου ως και εν τή επαγγελία σου.



Ψαλ. 55,9  Σου εξέθεσα, Κυριε, ολόκληρον την πολυβασανισµένην µου ζωήν. Συ δε έλαβες υπ' όψιν σου τα δάκρυά µου,
σύµφωνα και µε την υπόσχεσίν σου.
Ψαλ. 55,10  επιστρέψουσιν οι εχθροί µου εις τα οπίσω, εν ή αν ηµέρα επικαλέσωµαί σε· ιδού έγνων ότι Θεός µου εί σύ.
Ψαλ. 55,10    Οι εχθροί µου πανικόβλητοι θα τραπούν εις φυγήν εις ηµέραν, κατά την οποίαν εγώ θα επικαλεσθώ την
βοήθειάν σου. Ιδού, εγνώρισα και επείσθην µέχρι σήµερον, ότι συ είσαι ο Θεός µου.
Ψαλ. 55,11  επί τώ Θεώ αινέσω ρήµα, επί τώ Κυρίω αινέσω λόγον.
Ψαλ. 55,11     Εις δόξαν του Θεού µου θα µελοποιήσω τον ύµνον µου. Θα ψάλλω προς τον Κυριον εκτενή δοξολογίαν.
Ψαλ. 55,12  επί τώ Θεώ ήλπισα, ου φοβηθήσοµαι τι ποιήσει µοι άνθρωπος.
Ψαλ. 55,12    Εις τον Θεόν µου ήλπισα και δεν έχω να φοβηθώ, τι σκέπτεται να µου κάµη ο οιοσδήποτε άνθρωπος.
Ψαλ. 55,13  εν εµοί, ο Θεός, ευχαί, ας αποδώσω αινέσεώς σου,
Ψαλ. 55,13     Εχω κάµει, Κυριε, τάµατα, τα οποία µε όλην µου την καρδίαν και δοξάζων το άγιον Ονοµά σου θα
εκπληρώσω,
Ψαλ. 55,14  ότι ερύσω την ψυχήν µου εκ θανάτου και τους πόδας µου εξ ολισθήµατος· ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτί
ζώντων.
Ψαλ. 55,14    διότι συ εγλύτωσες την ζωήν µου από βέβαιον θάνατον, διεφυλαξες τους πόδας µου από θανατηφόρον
ολίσθηµα. Θα πράττω πάντοτε το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, εφ' όσον ευρίσκοµαι υπό το φως του ηλίου εν µέσω των
ζώντων ανθρώπων εις την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 56 (Μασ. 57)
Εις το τέλος· µη διαφθείρης· τώ Δαυΐδ εις στηλογραφίαν εν τώ αυτόν αποδιδράσκειν από προσώπου Σαούλ εις το σπήλαιον.
Ψαλ. 56,2   Ελέησόν µε, ο Θεός, ελέησόν µε, ότι επί σοί πέποιθεν η ψυχή µου και εν τή σκιά των πτερύγων σου ελπιώ, έως ού
παρέλθη η ανοµία.
Ψαλ. 56,2  Ελέησέ µε, Κυριε και Θεέ µου. Δείξε την ευσπλαγχνίαν σου και το έλεός σου εις εµέ , διότι εγώ εις σε έχώ στηρίξει
την πεποίθησίν µου και κάτω από την προστατευτικήν σκιαν των παντοδυνάµων πτερύγων σου ελπίζω ότι θα
διαφυλαχθώ ασφαλής, έως ότου παρέλθη ο κίνδυνος, τον οποίον οι άνοµοι έχουν στήσει εναντίον µου.
Ψαλ. 56,3   κεκράξοµαι προς τον Θεόν τον Ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά µε.
Ψαλ. 56,3  Εκραξα και κράζω από τα βάθη της ψυχής µου προς τον Θεόν τον ύψιστον, ο οποίος πολλές φορές έως τώρα µε
έχει ευεργετήσει.
Ψαλ. 56,4   εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ µε, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντάς µε. (διάψαλµα). εξαπέστειλεν ο
Θεός το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού
Ψαλ. 56,4  Εστειλεν από τον ουρανόν την βοήθειάν του και µε έσωσε. Θα κατεντροπιάση και θα κατεξευτελίση και τώρα
εκείνους, οι οποίοι θέλουν να µε ποδοπατήσουν ως σκουλήκι. Ο Κυριος έστειλε και θα στείλη το έλεός του εις εµέ και θα
φανή κατά πάντα αληθής και αξιόπιστος εις τας υποσχέσστου.
Ψαλ. 56,5   και ερύσατο την ψυχήν µου εκ µέσου σκύµνων. εκοιµήθην τεταραγµένος· υιοί ανθρώπων, οι οδόντες αυτών
όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών µάχαιρα οξεία.
Ψαλ. 56,5  Εγλύτωσε και θα γλυτώση την ζωήν µου από εχθρούς, οι οποίοι οµοιάζουν µε αγρίους νεαρούς λέοντας.
Εκοιµήθην µε φόβον και ταραχήν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εχθροί µου, έχουν, ωσάν δόντια λεόντων, όπλα και βέλη και η
γλώσσα των είναι ακονισµένη, κοπτερή µάχαιρα εναντίον µου.
Ψαλ. 56,6   υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την γήν η δόξα σου.
Ψαλ. 56,6  Ας φανή και πάλιν το µεγαλείον σου, Κυριε, στον ουρανόν άνω και η δόξα σου κάτω εις όλην την γην.
Ψαλ. 56,7   παγίδα ητοίµασαν τοίς ποσί µου και κατέκαµψαν την ψυχήν µου· ώρυξαν πρό προσώπου µου βόθρον και
ενέπεσαν εις αυτόν. (διάψαλµα).
Ψαλ. 56,7  Οι εχθροί µου έστησαν παγίδα στον δρόµον µου και µε τας επιβουλάς των κατέκαµψαν και απεθάρρυναν την
ψυχήν µου. Ηνοιξαν ενώπιόν µου βορβορώδη λάκκον, δια να πέσω εις αυτόν. Αλλά έπεσαν οι ίδιοι εντός αυτού.
Ψαλ. 56,8   ετοίµη η καρδία µου, ο Θεός, ετοίµη η καρδία µου, άσοµαι και ψαλώ εν τή δόξη µου.
Ψαλ. 56,8  Και τώρα η καρδία µου µε την πίστιν και το θάρρος της εις σε, είναι ετοίµη να νικήση τους πειρασµούς, να
αντιµετωπίση τους κινδύνους. Εγώ θα σε δοξολογώ µε το στόµα µου και θα συνθέτω ύµνους µε τα µουσικά όργανα εις
δόξαν σου.
Ψαλ. 56,9   εξεγέρθητι, η δόξα µου· εξεγέρθητι, ψαλτήριον και κιθάρα· εξεγερθήσοµαι όρθρου.
Ψαλ. 56,9  Σηκω επάνω, ω ψυχή µου. Σηκωθήτε και σεις τα µουσικά όργανα, ψαλτήριον και κιθάρα. Πολύ πρωϊ θα
σηκωθώ, θα σε δοξολογήσω, Κυριε,
Ψαλ. 56,10  εξοµολογήσοµαί σοι εν λαοίς, Κύριε, ψαλώ σοι εν έθνεσι,
Ψαλ. 56,10    ανάµεσα εις πολλούς λαούς, θα ψάλλω εις σε ανάµεσα εις πολλά έθνη,
Ψαλ. 56,11  ότι εµεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεός σου και έως των νεφελών η αλήθειά σου.
Ψαλ. 56,11     διότι η ευσπλαγχνία σου και το έλεός σου εµεγαλύνθησαν και υψώθησαν έως στους ουρανούς, και η
αξιοπιστία των υποσχέσεών σου και η αλήθειά σου ανέβη έως τα νέφη του ουρανού.
Ψαλ. 56,12  υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την γήν η δόξα σου.
Ψαλ. 56,12    Ας υψωθή και ας λάµψη το µεγαλείον σου, ω Θεέ, υπεράνω από τους ουρανούς και η δόξα σου ας απλωθή εις
όλην την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 57 (Μασ. 58)
Εις το τέλος· µη διαφθείρης· τώ Δαυΐδ εις στηλογραφίαν.
Ψαλ. 57,2   Ει αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε; ευθείας κρίνετε οι υιοί των ανθρώπων;
Ψαλ. 57,2  Λαλείτε πράγµατι και αληθεία, ω κριταί του Ισραήλ, και εφαρµόζετε δικαιοσύνην; Εκδίδετε σεις, υιοί των
ανθρώπων, δικαίας αποφάσεις;
Ψαλ. 57,3   και γάρ εν καρδία ανοµίαν εργάζεσθε εν τή γη, αδικίαν αι χείρες υµών συµπλέκουσιν.
Ψαλ. 57,3  Οχι. Διότι µε την καρδίαν και τον νουν σας επεξεργάζεσθε την αδικίαν εις την ιεράν χώραν της Παλαιστίνης. Τα



δε χέρια σας εξυφαίνουν δολίας αδικίας εις βάρος των άλλων.
Ψαλ. 57,4   απηλλοτριώθησαν οι αµαρτωλοί από µήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή.
Ψαλ. 57,4  Οι αµαρτωλοί αυτοί δικασταί απεξενώθησαν από τον Θεόν, από την εποχήν ακόµη κατά την οποίαν
συνελήφθησαν έµβρυα εις την µήτραν. Επλανήθησαν εκ κοιλίας µητρός, ελάλησαν και λαλούν συνεχώς ψέµατα.
Ψαλ. 57,5   θυµός αυτοίς κατά την οµοίωσιν τού όφεως, ωσεί ασπίδος κωφής και βυούσης τα ώτα αυτής,
Ψαλ. 57,5  Αγρία µανία τους κατέχει δια το κακόν, ώστε να οµοιάζουν µε φίδια, µε ασπίδα κωφήν,
Ψαλ. 57,6   ήτις ουκ εισακούσεται φωνής επαδόντων, φαρµάκου τε φαρµακευοµένου παρά σοφού.
Ψαλ. 57,6  που κλείει τα αυτιά της και δεν θέλει να ακούση τας γοητευτικάς ωδάς των µάγων, µε τας οποίας ο πεπειραµένος
γόης προσπαθεί να την καταπραΰνη.
Ψαλ. 57,7   ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν τώ στόµατι αυτών, τας µύλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος·
Ψαλ. 57,7  Ο Θεός θα συντρίψη τα δόντια των ασεβών αυτών δικαστών µέσα στο στόµα των. Θα καταθρυµµατίση τους
οδόντας αυτών, οι οποίοι ώσαν άγριοι λέοντες επιζητούν να κατασπαράξουν και να αλέσουν τα θύµατά των.
Ψαλ. 57,8   εξουδενωθήσονται ωσεί ύδωρ διαπορευόµενον· εκτενεί το τόξον αυτού έως ού ασθενήσουσιν .
Ψαλ. 57,8  Θα σβήσουν, θα περάσουν, θα εξαφανισθούν σαν το νερό, το οποίον τρέχει ταχέως και δεν επιστρέφει. Ο Κυριος
θα τεντώση το τόξον του, και θα ρίψη εναντίον αυτών τα βέλη του, µέχρις ότου εξασθενήσουν τελείως.
Ψαλ. 57,9   ωσεί κηρός τακείς ανταναιρεθήσονται· έπεσε πύρ επ αυτούς, και ουκ είδον τον ήλιον.
Ψαλ. 57,9  Οπως λυώνει το κερί, έτσι και αυτοί θα λυώσουν, θα διαλυθούν και θα εξαφανισθούν. Φωτιά της οργής του
Κυρίου θα πέση επάνω τους, θα κατακαούν και έτσι δεν θα ιδούν ποτέ το φως του ηλίου, θα παύσουν να υπάρχουν µεταξύ
των ζώντων ανθρώπων.
Ψαλ. 57,10  πρό τού συνιέναι τας ακάνθας αυτών την ράµνον, ωσεί ζώντας, ωσεί εν οργή καταπίεται αυτούς.
Ψαλ. 57,10    Προτού αυξηθούν αι άκανθαι, ώστε να γίνουν ακανθώδεις θάµνοι, πριν εξανθίση και καρποφορήση εις κακά
έργα η πονηρία αυτών, σαν µε ασυγκράτητον κύµα οργής θα τους καταπίη η θεία δικαιοσύνη.
Ψαλ. 57,11  ευφρανθήσεται δίκαιος, όταν ίδη εκδίκησιν· τας χείρας αυτού νίψεται εν τώ αίµατι τού αµαρτωλού.
Ψαλ. 57,11     Θα ευφρανθή ο δίκαιος όταν ίδη την θείαν αυτήν εκδίκησιν. Τοσον άφθονον θα χυθή το αίµα των αδίκων
κριτών, ώστε εις αυτό θα νίψη τα χέρια του ο δίκαιος, ικανοποιηµένος από την θείαν δικαιοσύνην.
Ψαλ. 57,12  και ερεί άνθρωπος· ει άρα εστί καρπός τώ δικαίω, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τή γη.
Ψαλ. 57,12    Και τότε κάθε άνθρωπος θα πη· Πράγµατι υπάρχει στον δίκαιον η αµοιβή δια τα καλά του έργα. Πράγµατι
υπάρχει ο Θεός, ο οποίος κρίνει και κατακρίνει τους αδίκους κριτάς επάνω εις την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 58 (Μασ. 59)
Εις το τέλος· µη διαφθείρης· τώ Δαυΐδ εις στηλογραφίαν, οπότε απέστειλε Σαούλ και εφύλαξε τον οίκον αυτού τού
θανατώσαι αυτόν.
Ψαλ. 58,2   Εξελού µε εκ των εχθρών µου, ο Θεός, και εκ των επανισταµένων επ εµέ λύτρωσαί µε·
Ψαλ. 58,2  Ω Θεέ µου, βγάλε µε από τα χέρια των εχθρών µου. Γλύτωσέ µε από την επιβουλήν εκείνων, οι οποίοι έχουν
εξεγερθή εναντίον µου.
Ψαλ. 58,3   ρύσαί µε εκ των εργαζοµένων την ανοµίαν και εξ ανδρών αιµάτων σώσόν µε.
Ψαλ. 58,3  Γλύτωσέ µε από τους ανθρώπους, που εργάζονται την ανοµίαν. Σώσε µε από ανθρώπους αιµοβόρους, που
σκέπτονται και διαπράττουν εγκλήµατα.
Ψαλ. 58,4   ότι ιδού εθήρευσαν την ψυχήν µου, επέθεντο επ εµέ κραταιοί. ούτε η ανοµία µου ούτε η αµαρτία µου, Κύριε·
Ψαλ. 58,4  Διότι ιδού, έστησαν ενέδρας, δια να µου πάρουν την ζωήν. Επετέθησαν εναντίον µου οι ισχυροί της εποχής
αυτής. Ούτε η παρανοµία µου, ούτε η αµαρτία µου υπήρξαν, Κυριε, αιτία της καταφοράς των αυτής.
Ψαλ. 58,5   άνευ ανοµίας έδραµον και κατεύθυνα· εξεγέρθητι εις συνάντησίν µου και ίδε.
Ψαλ. 58,5  Μέχρι σήµερον επέρασα τας ηµέρας της ζωής µου χωρίς παρανοµία. Εξ αντιθέτου συµπεριεφέρθην µε ευθύτητα.
Σηκω, λοιπόν, Κυριε, και έλα εις συνάντησίν µου και ίδε τον κίνδυνον, που µε απειλεί.
Ψαλ. 58,6   και σύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάµεων, ο Θεός τού Ισραήλ, πρόσχες τού επισκέψασθαι πάντα τα έθνη, µη
οικτειρήσης πάντας τους εργαζοµένους την ανοµίαν. (διάψαλµα).
Ψαλ. 58,6  Συ, Κυριε, ο Θεός των επουρανίων και επιγείων δυνάµεων, συ ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, σπεύσε εν τη
δικαιοσύνη σου να επισκεφθής µε την τιµωρόν ράβδον σου όλα τα αµαρτωλά έθνη. Μη δείξης ευσπλαγχνίαν προς
εκείνους, οι οποίοι εργάζονται την παρανοµίαν.
Ψαλ. 58,7   επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λιµώξουσιν ως κύων και κυκλώσουσι πόλιν .
Ψαλ. 58,7  Οπως ο κύων κατά την εσπέραν περιέρχεται αναζητών τροφήν εις τα απορρίµµατα, έτσι και αυτοί, διψασµένοι
και πεινασµένοι δι' ανθρώπινον αίµα, θα περιέλθουν την πόλιν αναζητούντες τα θύµατά των.
Ψαλ. 58,8   ιδού αποφθέγξονται εν τώ στόµατι αυτών, και ροµφαία εν τοίς χείλεσιν αυτών, ότι τις ήκουσε;
Ψαλ. 58,8  Ιδού, αυτοί εκτοξεύουν από το στόµα τους φαρµακερούς και υβριστικούς λόγους. Κοφτερή ροµφαία τα χείλη
των. Με θρασύτητα λέγουν· Ποιός µας ακούει; Και αν µας ακούη, άνθρωπος η Θεός, µήπως και θα δώσωµεν λόγον;
Ψαλ. 58,9   και σύ, Κύριε, εκγελάση αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη.
Ψαλ. 58,9  Συ όµως, Κυριε, θα τους περιγελάσης. Θα εκµηδενίσης γενικώς όλα τα ειδωλολατρικά αµαρτωλά έθνη.
Ψαλ. 58,10  το κράτος µου, προς σε φυλάξω, ότι σύ, ο Θεός, αντιλήπτωρ µου εί.
Ψαλ. 58,10    Την δύναµίν µου, Κυριε, την σωτηρίαν και ασφάλειάν µου, θα αναθέσω εις σε, διότι συ είσαι ο Θεός µου, ο
προστάτης και υπερασπιστής µου.
Ψαλ. 58,11  ο Θεός µου, το έλεος αυτού προφθάσει µε· ο Θεός µου δείξει µοι εν τοίς εχθροίς µου.
Ψαλ. 58,11     Ω Θεέ µου, πιστεύω απολύτως, ότι θα έλθη προς εµέ το έλεός σου στον κατάλληλον καιρόν, δια να µε
προφθάση, πριν πάθω τι. Συ, ο Θεός µου, θα µου δείξης το έργον της δικαιοσύνης σου εναντίον των εχθρών µου.
Ψαλ. 58,12  µη αποκτείνης αυτούς, µήποτε επιλάθωνται τού νόµου σου· διασκόρπισον αυτούς εν τή δυνάµει σου και
κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής µου, Κύριε.
Ψαλ. 58,12    Μη τους θανατώσης όµως, Κυριε, αλλά τιµώρησέ τους κατ' άλλον τρόπον, δια να βλέπη το έθνος µου την
τιµωρίαν αυτήν και µη λησµονή τον Νοµον σου. Διασκόρπισέ τους εν τη παντοδυναµία σου µακράν από την πατρίδα των.



Ριψε τους ταπεινωµένους και εξευτελισµένους κάτω στο χώµα, συ Κυριε, που είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης µου.
Ψαλ. 58,13  αµαρτία στόµατος αυτών, λόγος χειλέων αυτών, και συλληφθήτωσαν εν τή υπερηφανία αυτών· και εξ αράς και
ψεύδους διαγγελήσονται εν συντελεία,
Ψαλ. 58,13    Ποσον αηδιαστική ήτο η αµαρτία, που εξεµούσε το στόµα αυτών! Ποσον πονηρός και δόλιος ο λόγος των
χειλέων των! Ας συλληφθούν αυτοί µέσα εις τα δίκτυα των εγωπαθών και φθονερών σχεδίων των. Τα αµαρτωλά λόγια, µε
τα οποία αυτοί µε κατηρώντο και εψεύδοντο εις βάρος µου, θα διαλαληθούν εις όλους έπειτα από την συντριβήν των.
Ψαλ. 58,14  εν οργή συντελείας, και ου µη υπάρξουσι· και γνώσονται, ότι Θεός δεσπόζει τού Ιακώβ των περάτων της γής.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 58,14    Η τιµωρία των, εν τη δικαία σου οργή, θα είναι πλήρης και δεν θα υπάρχουν πλέον. Τοτε θα µάθουν όλοι, ότι ο
Θεός είναι ο Κυριος και προστάτης των Ισραηλιτών, µέχρι και των περάτων της γης.
Ψαλ. 58,15  επιστρέψουσιν εις εσπέραν, και λιµώξουσιν ως κύων και κυκλώσουσι πόλιν.
Ψαλ. 58,15    Αυτοί, όπως ο πεινασµένος κύων κατά την εσπέραν περιέρχεται τους δρόµους εις αναζήτησιν τροφής του µέσα
εις τα απορρίµµατα, έτσι και αυτοί πεινασµένοι και διψασµένοι δι' αίµα ανθρώπων, θα περιτριγυρίζουν γύρω την πόλιν
ζητούντες θύµατα.
Ψαλ. 58,16  αυτοί διασκορπισθήσονται τού φαγείν· εάν δε µη χορτασθώσι, και γογγύσουσιν.
Ψαλ. 58,16    Αυτοί θα διασκορπισθούν από έδω και από εκεί, δια να φάγουν κάποιον. Εάν δε και δεν κορέσουν τα αιµοβόρα
ένστικτά των, θα γογγύζουν και θα γαυγίζουν.
Ψαλ. 58,17  εγώ δε άσοµαι τή δυνάµει σου και αγαλλιάσοµαι το πρωΐ το έλεός σου, ότι εγενήθης αντιλήπτωρ µου και
καταφυγή µου εν ηµέρα θλίψεώς µου.
Ψαλ. 58,17    Εγώ όµως θα ψάλλω δοξολογίαν προς σε, τον παντοδύναµον Θεόν. Θα πληµµυρίσω από αγαλλίασιν την
πµωΐαν, που θα ίδω το έλεός σου, διότι συ υπήρξες προστάτης µου και καταφύγιόν µου εις περίοδον θλίψεων και κινδύνων.
Ψαλ. 58,18  βοηθός µου εί, σοί ψαλώ, ότι σύ, ο Θεός, αντιλήπτωρ µου εί, ο Θεός µου, το έλεός µου.
Ψαλ. 58,18    Συ, Κυριε, είσαι βοηθός µου. Θα ψάλλω και θα υµνολογώ σε, διότι συ ήσουνα και είσαι ο προστάτης µου, ο
Θεός µου, γεµάτος έλεος και ευσπλαγχνίαν προς εµέ.

ΨΑΛΜΟΣ 59 (Μασ. 60)
Εις το τέλος· τοίς αλλοιωθησοµένοις έτι, εις στηλογραφίαν τώ Δαυΐδ, εις διδαχήν,
Ψαλ. 59,2   οπότε ενεπύρισε την Μεσοποταµίαν Συρίας και την Συρίαν Σοβά, και επέστρεψεν Ιωάβ, και επάταξε την
φάραγγα των αλών, δώδεκα χιλιάδας.
Ψαλ. 59,3   Ο Θεός, απώσω ηµάς και καθείλες ηµάς, ωργίσθης και οικτείρησας ηµάς.
Ψαλ. 59,3  Ω Θεέ, µας απώθησες και µας απεµάκρυνες από κοντά σου. Μας κατεκρήµνισες, ωργίσθης εναντίον µας. Και
τώρα, Κυριε, µετά την τιµωρίαν µας, δείξε προς ηµάς το έλεός σου και την ευσπλαγχνίαν σου.
Ψαλ. 59,4   συνέσεισας την γήν και συνετάραξας αυτήν· ίασαι τα συντρίµµατα αυτής ότι εσαλεύθη.
Ψαλ. 59,4  Συνεκλόνισες την χώραν της Παλαιστίνης µε την επιδροµήν και τας δηώσεις των αλλοφύλων. Την συνετάραξες
ωσάν µε σεισµούς µεγάλους και καταστρεπτικούς. Θεράπευσε, Κυριε, τα συντρίµµατα και τα ερείπιά της, διότι τα πάντα
εις αυτήν εσαλεύθησαν.
Ψαλ. 59,5   έδειξας τώ λαώ σου σκληρά, επότισας ηµάς οίνον κατανύξεως.
Ψαλ. 59,5  Παρεχώρησες να ίδη ο λαός σου σκληράς δοκιµασίας. Μας επότισες µε τον πικρόν οίνον της οργής σου.
Ψαλ. 59,6   έδωκας τοίς φοβουµένοις σε σηµείωσιν τού φυγείν από προσώπου τόξου. (διάψαλµα).
Ψαλ. 59,6  Εδωκες όµως, εν τη ευσπλαγχνία και τη αγαθότητί σου, στους Ισραηλίτας, που ευλαβούνται το όνοµά σου,
σηµείον, δια να αποφύγουν το εχθρικόν τόξον και διασωθούν.
Ψαλ. 59,7   όπως αν ρυσθώσιν οι αγαπητοί σου, σώσον τή δεξιά σου και επάκουσόν µου.
Ψαλ. 59,7  Δια να γλυτώσουν οι αγαπητοί σου και µη εξοντωθούν από τους εχθρούς, σώσε τους µε την ακατανίκητον δεξιάν
σου και κάµε δεκτήν ευµενώς την προσευχήν µου υπέρ του λαού.
Ψαλ. 59,8   ο Θεός ελάλησεν εν τώ αγίω αυτού· αγαλλιάσοµαι και διαµεριώ Σίκιµα και την κοιλάδα των σκηνών
διαµετρήσω.
Ψαλ. 59,8  Ο Θεός, εν τη αγιότητι αυτού, µίλησε επισήµως και είπε· Με χαράν και αγαλλίασιν θα διαµοιράσω εις σας την
πόλιν Συχέµ και θα καταµετρήσω την κοιλάδα των σκηνών, που εκτείνεται πέραν του Ιορδάνου, όλην αυτήν την χώραν,
δια να την διαµοιράσω προς σας.
Ψαλ. 59,9   εµός εστι Γαλαάδ, και εµός εστι Μανασσή, και Εφραίµ κραταίωσις της κεφαλής µου, Ιούδας βασιλεύς µου·
Ψαλ. 59,9  Διότι εις εµέ ανήκει η χώρα Γαλαάδ, ιδική µου είναι η περιοχή Μανασσή η πέραν του Ιορδάνου. Επίσης ιδική µου
είναι και η εντεύθεν του Ιορδάνου περιοχή Εφραίµ, η κραταιά αυτή δύναµις περικεφαλαία µου, όπως επίσης και φυλή του
Ιούδα, από την οποίαν προέρχονται οι βασιλείς του λαού µου.
Ψαλ. 59,10  Μωάβ λέβης της ελπίδος µου, επί την Ιδουµαίαν εκτενώ το υπόδηµά µου, εµοί αλλόφυλοι υπετάγησαν.
Ψαλ. 59,10    Η χώρα των Μωαβιτών θα γίνη λεκάνη, µέσα εις την οποίαν ο εκλεκτός µου λαός θα πλύνη τους πόδας του. Εις
την χώραν της Ιδουµαίας θα εκτείνω το υπόδηµά µου και θα την υποτάξω. Εις εµέ όλοι οι αλλόφυλοι υπετάγησαν και θα
υποταχθούν.
Ψαλ. 59,11  τις απάξει µε εις πόλιν περιοχής; ή τις οδηγήσει µε έως της Ιδουµαίας;
Ψαλ. 59,11     Επειτα, λοιπόν, από τας µεγάλας αυτάς υποσχέσστου Κυρίου, ποίος θα µε φέρη νικητήν εις την οχυράν πόλιν,
που είναι πρωτεύουσα της Ιδουµαίας; Ποιός θα µε οδηγήση το συντοµώτερον µέχρι της χώρας Ιδουµαίας;
Ψαλ. 59,12  ουχί σύ, ο Θεός, ο απωσάµενος ηµάς; και ουκ εξελεύση, ο Θεός, εν ταίς δυνάµεσιν ηµών;
Ψαλ. 59,12    Δεν θα µας οδηγήσης συ, ω Θεέ µου, ο οποίος προηγουµένως µας είχες απωθήσει από κοντά σου; Και συ δεν θα
εκστρατεύσης µαζή µε τας ιδικάς µας στρατιωτικάς δυνάµεις εναντίον των εχθρών µας;
Ψαλ. 59,13  δός ηµίν βοήθειαν εκ θλίψεως, και µαταία σωτηρία ανθρώπου.
Ψαλ. 59,13    Δος µας βοήθειαν, δια να σωθώµεν από την δοκιµασίαν, η οποία µας συνέχει, διότι µαταία και άκαρπος εις
σωτηρίαν είναι κάθε βοήθεια, που προέρχεται από άνθρωπον.
Ψαλ. 59,14  εν τώ Θεώ ποιήσωµεν δύναµιν, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ηµάς.



Ψαλ. 59,14    Με την βοήθειαν σου του Θεού µας θα δράσωµεν αποτελεσµατικώς και µετά δυνάµεως. Αυτός ο ίδιος θα
εκµηδενίση εκείνους, οι οποίοι µας θλίβουν.

ΨΑΛΜΟΣ 60 (Μασ. 61)
Εις το τέλος, εν ύµνοις· τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 60,2   Εισάκουσον, ο Θεός, της δεήσεώς µου, πρόσχες τή προσευχή µου.
Ψαλ. 60,2  Ακουσε, ω Θεέ µου, και κάµε δεκτήν την δέησίν µου. Δώσε προσοχήν εις την προσευχήν µου.
Ψαλ. 60,3   από των περάτων της γής προς σε εκέκραξα εν τώ ακηδιάσαι την καρδίαν µου· εν πέτρα ύψωσάς µε, ωδήγησάς
µε,
Ψαλ. 60,3  Από τα πέρατα της γης, µακράν από την Σιών, κράζω προς σε εις περίοδον, κατά την οποίαν η καρδία µου έχει
καταληφθή από µεγάλην λύπην και ατονίαν. Και συ, Κυριε, όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, µε ύψωσες και µε εστήριξες
εις απρόσιτους από τους εχθρούς µου βράχους. Εκεί, συ ο ίδιος µε οδήγησες ασφαλή.
Ψαλ. 60,4   ότι εγενήθης ελπίς µου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού.
Ψαλ. 60,4  Διότι εγώ και στο παρελθόν εις σε είχα στηρίξει τας ελπίδας µου και µε επροστάτευσες ως πύργον και φρούριον
απόρθητον εναντίον του οιουδήποτε εχθρού µου.
Ψαλ. 60,5   παροικήσω εν τώ σκηνώµατί σου εις τους αιώνας, σκεπασθήσοµαι εν σκέπει των πτερύγων σου. (διάψαλµα).
Ψαλ. 60,5  Πιστεύω, ότι και τώρα θα ευδοκήσης να κατοικήσω παντοτεινά πλησίον του ιερού σου σκηνώµατος εις την
Ιερουσαλήµ, ώστε να ευρίσκωµαι υπό την ακατανίκητον σκέπην των πτερύγων της θείας σου προστασίας .
Ψαλ. 60,6   ότι σύ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών µου, έδωκας κληρονοµίαν τοίς φοβουµένοις το όνοµά σου.
Ψαλ. 60,6  Διότι συ, ω Θεέ µου, ήκουσες και έκαµες ευµενώς δεκτάς τας προσευχάς µου και τα τάµατά µου, και έδωσες εις
ηµάς, που σε ευλαβούµεθα, την γην της Επαγγελίας ως κληρονοµίαν.
Ψαλ. 60,7   ηµέρας εφ ηµέρας τού βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ηµέρας γενεάς και γενεάς.
Ψαλ. 60,7  Ηµέρας εις τας ηµέρας του βασιλέως θα προσθέσης, ώστε τα έτη του δια των απογόνων του, και µάλιστα δια του
Μεσσίου, να συνεχισθούν αιωνίως από των ηµερών της µιας γενεάς µέχρι και των ηµερών της άλλης εις αιώνας αιώνων.
Ψαλ. 60,8   διαµενεί εις τον αιώνα ενώπιον τού Θεού· έλεος και αλήθειαν αυτού τις εκζητήσει;
Ψαλ. 60,8  Και έτσι θα παραµένη αυτός αιώνιος βασιλεύς ενώπιόν σου. Ποιός από τους θνητούς θα ηµπορέση ποτε να
ερευνήση και να κατανοήση το βάθος του ελέους και την πιστότητα των υποσχέσεών σου;
Ψαλ. 60,9   ούτως ψαλώ τώ ονόµατί σου εις τον αιώνα τού αιώνος τού αποδούναί µε τας ευχάς µου ηµέραν εξ ηµέρας.
Ψαλ. 60,9  Γεµάτος θαυµασµόν προ του απείρου µεγαλείου σου θα ψάλλω ύµνον εις δόξαν του Ονόµατός σου δια µέσου
όλων των αιώνων και ωσάν χρέος οφειλόµενον θα αποδίδω εις σε τα τάµατά µου καθηµερινώς από την µίαν ηµέραν εις
την άλλην.

ΨΑΛΜΟΣ 61 (Μασ. 62)
Εις το τέλος, υπέρ Ιδιθούν· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 61,2   Ουχί τώ Θεώ υποταγήσεται η ψυχή µου; παρ αυτώ γάρ το σωτήριόν µου·
Ψαλ. 61,2  Εις τον Θεόν δεν θα υποταχθή η ψυχή µου; Βεβαίως. Διότι εις τα χέρια αυτού υπάρχει η σωτηρία µου.
Ψαλ. 61,3   και γάρ αυτός Θεός µου και σωτήρ µου, και αντιλήπτωρ µου, ου µη σαλευθώ επί πλείον.
Ψαλ. 61,3  Ακριβώς επειδή αυτός ο Θεός µου, είναι ο σωτήρ µου και ο υπερασπιστής µου, δεν θα κλονισθώ πλέον στους
πειρασµούς, οι οποίοι ενδεχοµένως θα µε προσβάλουν.
Ψαλ. 61,4   έως πότε επιτίθεσθε επ άνθρωπον; φονεύετε πάντες ως τοίχω κεκλιµένω και φραγµώ ωσµένω.
Ψαλ. 61,4  Εως πότε σεις θα επιτίθεσθε µε φονικήν µανίαν εναντίον αθώου ανθρώπου; Εως πότε σεις θα επιζητήτε να µε
φονεύσετε επιπίπτοντες εναντίον µου, ωσάν προς ετοιµόρροπον τοίχον και προς φράκτην ο οποίος έχει σπρωχθή και είναι
έτοιµος να σωριασθή στο έδαφος;
Ψαλ. 61,5   πλήν την τιµήν µου εβουλεύσαντο απώσασθαι, έδραµον εν δίψει, τώ στόµατι αυτών ευλόγουν και τή καρδία
αυτών κατηρώντο. (διάψαλµα).
Ψαλ. 61,5  Παρ' όλην την τραγικήν µου κατάστασιν, οι εχθροί µου εσκέφθησαν να ποδοπατήσουν στο χώµα την βασιλικήν
µου τιµήν. Και προς τούτο, διψασµένοι δια το αίµα µου, έτρεξαν εναντίον µου. Με το στόµα των έλεγαν λόγους
επαινετικούς και κολακευτικούς. Με την καρδιάν των όµως µε κατηρώντο.
Ψαλ. 61,6   πλήν τώ Θεώ υποτάγηθι, η ψυχή µου, ότι παρ αυτώ η υποµονή µου.
Ψαλ. 61,6  Πλην συ, ω ψυχή µου, στον Θεόν πρέπει να υποταχθής, διότι από αυτόν µε υποµονήν και πίστιν θα περιµένω
λύτρωσιν από τας θλίψεις µου.
Ψαλ. 61,7   ότι αυτός Θεός µου και σωτήρ µου, αντιλήπτωρ µου, ου µη µεταναστεύσω.
Ψαλ. 61,7  Διότι αυτός είναι ο Θεός και σωτήρ µου, το στήριγµά µου· και παρά την µανίαν των εχθρών µου δεν θα
µεταναστεύσω εξόριστος εις ξένας περιοχάς.
Ψαλ. 61,8   επί τώ Θεώ το σωτήριόν µου και η δόξα µου· ο Θεός της βοηθείας µου, και η ελπίς µου επί τώ Θεώ.
Ψαλ. 61,8  Εις τον Θεόν έχω στηρίξει µε πίστιν την σωτηρίαν µου και την δόξαν µου. Ο Θεός αυτός είναι ο βοηθός µου και
όλαι αι ελπίδες µου εις αυτόν στηρίζονται.
Ψαλ. 61,9   ελπίσατε επ αυτόν πάσα συναγωγή λαού· εκχέετε ενώπιον αυτού τας καρδίας υµών , ότι ο Θεός βοηθός ηµών.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 61,9  Εις τον Θεόν στηρίξατε τας ελπίδας σας όλα τα πλήθη του λαού. Αφήσατε να εκχυθή προς αυτόν το
περιεχόµενον της καρδίας σας, είτε θλίψις είναι και πόνοι, είτε χαρά και αγαλλίασις. Διότι ο Θεός είναι βοηθός µας.
Ψαλ. 61,10  πλήν µάταιοι οι υιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι υιοί των ανθρώπων εν ζυγοίς τού αδικήσαι αυτοί εκ
µαταιότητος επί το αυτό.
Ψαλ. 61,10     Εξ αντιθέτου οι άνθρωποι είναι µαταιολόγοι και κούφοι, ψεύδονται µεταξύ των, απατούν και απατώνται, και
αδικούν ο ενας τον άλλον. Ολοι αυτοί κινούνται από συµφώνου ένεκα της µαταιοδοξίας των.
Ψαλ. 61,11  µη ελπίζετε επ αδικίαν και επί αρπάγµατα µη επιποθείτε· πλούτος εάν ρέη, µη προστίθεσθε καρδίαν.
Ψαλ. 61,11     Σεις, οι άνθρωποι, µη στηρίζετε τας ελπίδας σας στον πλούτον και εις την αδικίαν. Μη φλογίζεσθε από τον



πόθον δια πλούτη, που προέρχονται από αρπαγάς. Και αν ίδετε ωσάν ποτάµι να ρέη ο πλούτος εµπρός σας, µη
προσκολλάτε εις αυτόν την καρδίαν σας.
Ψαλ. 61,12  άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος τού Θεού,
Ψαλ. 61,12     Απαξ δια παντός διεκήρυξεν ο Θεός, εγώ δε ήκουσα τα δύο αυτά πράγµατα. Πρώτον ότι η κραταιά δύναµις
ανήκει εις σε τον Θεόν
Ψαλ. 61,13  και σού, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστω κατά τα έργα αυτού.
Ψαλ. 61,13     και δεύτερον ότι η ευσπλαγχνία είναι επίσης ιδική σου. Βασει λοιπόν αυτών, Κυριε, συ θα αποδώσης εις
έκαστον κατά τα έργα του. Θα τιµωρήσης δια τας αδικίας του τον ένοχον. Θα αµείψης τον αγαθόν δια τα καλά του έργα.

ΨΑΛΜΟΣ 62 (Μασ. 63)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ εν τώ είναι αυτόν εν τή ερήµω της Ιουδαίας.
Ψαλ. 62,2   Ο Θεός ο Θεός µου, προς σε ορθρίζω· εδίψησέ σε η ψυχή µου, ποσαπλώς σοι η σάρξ µου εν γη ερήµω και αβάτω
και ανύδρω.
Ψαλ. 62,2  Θεέ µου, που είσαι ο Θεός µου, από πολύ πρωϊ, από τα χαράµατα προσεύχοµαι προς σε. Σε διψά και σε ποθεί η
ψυχή µου. Ποσες φορές και αυταί αι αισθήσστου σώµατός µου, εις την έρηµον αυτήν χώραν την δύσδατον και άνυδρον
επόθησαν να ίδουν και να απολαύσουν τον άγιόν σου ναόν!
Ψαλ. 62,3   ούτως εν τώ αγίω ώφθην σοι τού ιδείν την δύναµίν σου και την δόξαν σου.
Ψαλ. 62,3  Με την δίψαν αυτήν επαρουσιαζόµην σωµατικώς και ψυχικώς άλλοτε στον ιερόν σου τόπον , δια να ίδω και
σκεφθώ την δύναµίν σου και την δόξαν σου.
Ψαλ. 62,4   ότι κρείσσον το έλεός σου υπέρ ζωάς· τα χείλη µου επαινέσουσί σε.
Ψαλ. 62,4  Σε επόθησα και σε ποθώ σφοδρώς, Κυριέ µου, διότι το έλεός σου είναι ανώτερον από χιλιάδας και χιλιάδας ζωάς.
Τα χείλη µου θα σε υµνούν και θα σε δοξολογούν.
Ψαλ. 62,5   ούτως ευλογήσω σε εν τή ζωή µου και εν τώ ονόµατί σου αρώ τας χείράς µου.
Ψαλ. 62,5  Με τον αυτόν τρόπον θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ καθ' όλον το διάστηµα της ζωής µου και µόνον στο
Ονοµά σου θα υψώνω τας χείράς µου, και προς σε θα προσεύχωµαι.
Ψαλ. 62,6   ως εκ στέατος και πιότητος εµπλησθείη η ψυχή µου, και χείλη αγαλλιάσεως αινέσει το στόµα µου.
Ψαλ. 62,6  Με την χαράν και την ευφροσύνην της προσευχής θα χορταίνη και θα ευφραίνεται η ψυχή µου, όπως θα
ηυφραίνετο το σώµα, όταν θα έτρωγε λιπαρά και νόστιµα φαγητά. Με χείλη πληµµυρισµένα από αγαλλίασιν θα σε υµνή
τότε το στόµα µου.
Ψαλ. 62,7   ει εµνηµόνευόν σου επί της στρωµνής µου, εν τοίς όρθροις εµελέτων εις σε·
Ψαλ. 62,7  Οταν, καθώς πέφτω κατά την νύκτα στο στρώµα µου, σε ενθυµούµαι και κοιµώµαι µε την παράστασιν του
µεγαλείου σου, τότε πολύ πρωϊ θα εξυπνώ και θα µελετώ τα µεγαλεία
σου και θα σε δοξολογώ.
Ψαλ. 62,8   ότι εγενήθης βοηθός µου, και εν τή σκέπη των πτερύγων σου αγαλλιάσοµαι.
Ψαλ. 62,8  Διότι συ κατά το παρελθόν υπήρξες βοηθός και στο µέλλον θα δοκιµάζω αγαλλίασιν και χαράν ευρισκόµενος
κάτω από την σκέπην των πτερύγων σου.
Ψαλ. 62,9   εκολλήθη η ψυχή µου οπίσω σου, εµού δε αντελάβετο η δεξιά σου.
Ψαλ. 62,9  Προσεκολλήθη πάντοτε η ψυχή µου προς σε. Συ δε ήπλωσες την δεξιάν σου χείρα και µε εστήριξες, µε
καθωδήγησες και µε επροστάτευσες.
Ψαλ. 62,10  αυτοί δε εις µάτην εζήτησαν την ψυχήν µου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γής·
Ψαλ. 62,10    Αυτοί δε οι εχθροί µου, οι οποίοι µε πολεµούν, µαταίως προσεπάθησαν να αφαιρέσουν την ζωήν µου. Θα
αποτύχουν στο έργον των, αλλά και οι ίδιοι θα φονευθούν και θα κατέλθουν στον άδην, εις τα βάθη της γης.
Ψαλ. 62,11  παραδοθήσονται εις χείρας ροµφαίας, µερίδες αλωπέκων έσονται.
Ψαλ. 62,11     Θα παραδοθούν εις σφαγήν ροµφαίας, τα σώµατά των άταφα θα γίνουν τροφή δια τας αλώπεκας.
Ψαλ. 62,12  ο δε βασιλεύς ευφρανθήσεται επί τώ Θεώ, επαινεθήσεται πάς ο οµνύων εν αυτώ, ότι ενεφράγη στόµα λαλούντων
άδικα.
Ψαλ. 62,12    Εγώ όµως ο βασιλεύς θα ευφρανθώ µε την προστασίαν και την χαράν, την οποίαν ο Θεός µου δίδει. Και
καθένας, ο οποίος ορκίζεται στον αληθινόν Θεόν, θα δοξασθή. Εξ αντιθέτου θα φραγή και θα κλείση το στόµα εκείνων, οι
οποίοι λαλούν αδικίας και ψεύδη.

ΨΑΛΜΟΣ 63 (Μασ. 64)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 63,2   Εισάκουσον, ο Θεός, της φωνής µου, εν τώ δέεσθαί µε προς σε, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν µου.
Ψαλ. 63,2  Ακουσε και κάµε δεκτήν, Κυριε και Θεέ µου, την προσευχήν µου τώρα που δέοµαι προς σε και ελευθέρωσε την
ψυχήν µου από τον φόβον, που µου εµπνέει ο εχθρός µου.
Ψαλ. 63,3   εσκέπασάς µε από συστροφής πονηρευοµένων, από πλήθους εργαζοµένων αδικίαν,
Ψαλ. 63,3  Σκέπασέ µε και προστάτευσέ µε από τας µυστικάς συνωµοσίας των πονηρών ανθρώπων και από το πλήθος των
κακών ανθρώπων, που συστηµατικώς εργάζονται την αδικίαν.
Ψαλ. 63,4   οίτινες ηκόνησαν ως ροµφαίαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγµα πικρόν
Ψαλ. 63,4  Ολοι αυτοί ηκόνησαν, ως µεγάλην µάχαιραν, τας γλώσσας των, ετέντωσαν το τόξον των και έθεσαν επάνω εις
αυτό, δια να εκσφενδονίσουν εναντίον µου αντί βέλους λόγους πικρούς και συκοφαντικούς,
Ψαλ. 63,5   τού κατατοξεύσαι εν αποκρύφοις άµωµον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται.
Ψαλ. 63,5  δια να κατατοξεύσουν και κτυπήσουν υπούλως και κρυφίως τον άµεµπτον. Θέλουν αιφνιδιαστικώς να µε
κτυπήσουν χωρίς κανένα φόβον και δισταγµόν.
Ψαλ. 63,6   εκραταίωσαν εαυτοίς λόγον πονηρόν, διηγήσαντο τού κρύψαι παγίδας, είπαν· τις όψεται αυτούς;
Ψαλ. 63,6  Εµελέτησαν, ετελειοποίησαν και ενίσχυσαν µε κάθε τρόπον το πονηρόν σχέδιον µεταξύ των. Συνεννοήθησαν να
µου στήσουν κρυφήν παγίδα και είπαν· Ποιός, άνθρωπος η ο Θεός, θα τους ίδη; Κανείς.



Ψαλ. 63,7   εξηρεύνησαν ανοµίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. προσελεύσεται άνθρωπος, και καρδία βαθεία,
Ψαλ. 63,7  Επενόησαν ποικίλους τρόπους δια το καταχθόνιον έργον των. Εξηντλήθησαν µελετώντες τας µηχανορραφίας
των. Καθένας από αυτούς θα µε πλησιάση µε δολιότητα και µοχθηρίαν. Καταχθονία είναι η καρδία των, µέσα εις την
οποίαν κρύπτονται αι πονηραί των προθέσεις.
Ψαλ. 63,8   και υψωθήσεται, ο Θεός. βέλος νηπίων εγενήθησαν αι πληγαί αυτών,
Ψαλ. 63,8  Τα σχέδιά των όµως δεν θα πραγµατοποιηθούν. Θα υψωθή και θα νικήση ο κραταιός Θεός, ο προστάτης µου. Αι
πληγαί, τας οποίας θα µου προξενήσουν, θα είναι ωσάν τας πληγάς, που προέρχονται από βέλη ριπτόµενα από νήπια.
Ψαλ. 63,9   και εξησθένησαν επ αυτούς αι γλώσσαι αυτών. εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς,
Ψαλ. 63,9  Ητόνησαν και παρέλυσαν εις τα στόµατά των, αι κοµπορρηµονούσαι γλώσσαι των. Ολοι, όσοι είδαν τας
ενεργείας των και τας αποτυχίας των, εξεπλάγησαν.
Ψαλ. 63,10  και εφοβήθη πάς άνθρωπος. και ανήγγειλαν τα έργα τού Θεού και τα ποιήµατα αυτού συνήκαν.
Ψαλ. 63,10    Και κάθε άνθρωπος ιδών την συντριβήν των πονηρών σχεδίων των εφοβήθη και ευλαβήθη τον Θεόν. Ολοι δε
διεκήρυξαν τα έργα της θαυµαστής προστασίας του Θεού, διότι κατενόησαν τα έργα αυτά ως έργα Κυρίου.
Ψαλ. 63,11  ευφρανθήσεται δίκαιος εν τώ Κυρίω και ελπιεί επ αυτόν, και επαινεθήσονται πάντες οι ευθείς τή καρδία.
Ψαλ. 63,11     Καθε δε δίκαιος άνθρωπος, βλέπων τα µεγαλεία του Θεού, θα ευφρανθή εν Κυρίω και θα ελπίζη περισσότερον
τώρα εις αυτόν. Ολοι οι ευθείς και ειλικρινείς άνθρωποι θα δοξασθούν από τον Θεόν και από τους συνανθρώπους των .

ΨΑΛΜΟΣ 64 (Μασ. 65)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ, ωδή· Ιερεµίου και Ιεζεκιήλ εκ τού λαού της παροικίας, ότε έµελλον εκπορεύεσθαι.
Ψαλ. 64,2   Σοί πρέπει ύµνος, ο Θεός, εν Σιών, και σοί αποδοθήσεται ευχή εν Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 64,2  Εις σε, Κυριε, είναι πρέπον να αναπέµπεται κάθε δοξολογία εις την Σιών. Εις την Ιερουσαλήµ πρέπει να
εκπληρώνεται το τάξιµον του λαού σου προς σε.
Ψαλ. 64,3   εισάκουσον προσευχής µου· προς σε πάσα σάρξ ήξει.
Ψαλ. 64,3  Ακουσε, Κυριε, και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου, διότι κάθε ανθρωπίνη σαρξ, ασθενής καθώς είναι, προς σε
θα έλθη να ζητήση βοήθειαν.
Ψαλ. 64,4   λόγοι ανόµων υπερεδυνάµωσαν ηµάς, και ταίς ασεβείαις ηµών σύ ιλάση.
Ψαλ. 64,4  Πολλαί και διάφοροι ανοµίαι µε λόγια και µε έργα υπερίσχυσαν, υπεδούλωσαν την θέλησίν µας, ηµαρτήσαµεν
ενώπιόν σου. Συ όµως, Κυριε, θα φανής ελεήµων εις τας αµαρτίας µας και θα µας συγχωρήσης.
Ψαλ. 64,5   µακάριος ον εξελέξω και προσελάβου· κατασκηνώσει εν ταίς αυλαίς σου. πλησθησόµεθα εν τοίς αγαθοίς τού
οίκου σου· άγιος ο ναός σου,
Ψαλ. 64,5  Τρισευτυχισµένος εκείνος, τον οποίον συ εξέλεξες και µε στοργήν επήρες κοντά σου. Αυτός θα µένη διαρκώς εις
τας ιεράς αυλάς του ναού σου. Εάν αξιώσης και ηµάς αυτής της δωρεάς, θα χορτάσωµεν από τα πλούσια αγαθά του οίκου
σου. Αγιος είναι και ιερός ο ναός σου. Αξιοθαύµαστος ο ναός σου δια τα πλούσια έργα της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 64,6   θαυµαστός εν δικαιοσύνη. επάκουσον ηµών, ο Θεός, ο σωτήρ ηµών, η ελπίς πάντων των περάτων της γής και
των εν θαλάσση µακράν,
Ψαλ. 64,6  Καµε δεκτήν την προσευχήν µας συ, ο Θεός και ο σωτήρ µας· η ελπίς όλων των ανθρώπων µέχρι και των
περάτων της γης και αυτών που διαπλέουν θαλάσσας και κατοικούν εις νήσους µακράν.
Ψαλ. 64,7   ετοιµάζων όρη εν τή ισχύϊ αυτού, περιεζωσµένος εν δυναστεία,
Ψαλ. 64,7  Συ, ο οποίος στερεώνεις µε την τεραστίαν δύναµίν σου τα όρη, συ ο οποίος είσαι περιζωσµένος µε άπειρον ισχύν.
Ψαλ. 64,8   ο συνταράσσων το κύτος της θαλάσσης, ήχους κυµάτων αυτής. ταραχθήσονται τα έθνη,
Ψαλ. 64,8  Συ, ο οποίος αναταράσσεις την θάλασσαν καθ' όλον το πλάτος και βάθος αυτής, και προκαλείς την βοήν των
κυµάτων της. Από όλας αυτάς τας µεγαλειώδεις εκδηλώσεις της δυνάµεώς σου θα καταπλαγούν και θα ταραχθούν τα
έθνη.
Ψαλ. 64,9   και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σηµείων σου· εξόδους πρωΐας και εσπέρας τέρψεις .
Ψαλ. 64,9  Από τα αξιοθαύµαστα έργα σου θα τροµάξουν οι κατοικούντες µέχρι και εις τα πέρατα του κόσµου. Θα τέρψης
όµως και θα γοητεύσης τους ανθρώπους µε το πρωϊνόν φως, τότε που αρχίζει η πρωΐα και µε το ηλιοβασίλεµµα, τότε που
αρχίζει η εσπέρα.
Ψαλ. 64,10  επεσκέψω την γήν και εµέθυσας αυτήν, επλήθυνας τού πλουτίσαι αυτήν· ο ποταµός τού Θεού επληρώθη
υδάτων· ητοίµασας την τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιµασία.
Ψαλ. 64,10    Επεσκέφθης, Κυριε, µε ευεργετικήν βροχήν την γην. Ερριψες άφθονο νερό και την εµέθυσες, έβρεξες πολύ, δια
να πλουτίσης την χώραν µας µε πλουσίαν καρποφορίαν. Ο Ιορδάνης, ο ποταµός του Θεού, εγέµισεν από ύδατα. Με τας
βροχάς σου ητοίµασας πλουσίαν τροφήν στους κατοίκους της Παλαιστίνης. Διότι έτσι γίνεται η καλλιέργεια και η
καρποφορία της γης.
Ψαλ. 64,11  τους αύλακας αυτής µέθυσον, πλήθυνον τα γεννήµατα αυτής, εν ταίς σταγόσιν αυτής ευφρανθήσεται
ανατέλλουσα.
Ψαλ. 64,11     Ποτισε, λοιπόν, τα αυλάκια της γης µε τα πλούσια νερά της βροχής, πλήθυνε τα γεννήµατα και τους καρπούς
της. Με την σιγαλήν ποτιστικήν βροχήν θα ευφρανθή η χώρα µας, διότι θα πληµµυρίση από βλάστησιν.
Ψαλ. 64,12  ευλογήσεις τον στέφανον τού ενιαυτού της χρηστότητός σου, και τα πεδία σου πλησθήσονται πιότητος·
Ψαλ. 64,12    Ολον τον κύκλον του ετησίου χρόνου θα πλουτίσης, Κυριε, µε τα αγαθά σου και έτσι αι πεδιάδες της χώρας
σου θα πληµµυρίσουν από µεγάλην ευφορίαν.
Ψαλ. 64,13  πιανθήσεται τα όρη της ερήµου, και αγαλλίασιν οι βουνοί περιζώσονται.
Ψαλ. 64,13    Και αυτά τα όρη της έρηµου και τα βουνά θα παρουσιάσουν πλουσίαν βλάστησιν . Θα περιβληθούν την
αγαλλίασιν και την ωραιότητα του πρασίνου.
Ψαλ. 64,14  ενεδύσαντο οι κριοί των προβάτων, και αι κοιλάδες πληθυνούσι σίτον· κεκράξονται, και γάρ υµνήσουσι.
Ψαλ. 64,14    Οι κριοι των προβάτων, χορτασµένοι από την πλουσίαν βοσκήν πεδιάδων και βουνών, θα ενδυθούν το νέον
µαλλί των. Αι πεδιάδες θα παράγουν άφθονον σίτον. Δι' όλα αυτά άνθρωποι και φύσις θα κραυγάσουν και θα
υµνολογήσουν τον Κυριον.



ΨΑΛΜΟΣ 65 (Μασ. 66)
Εις το τέλος· ωδή ψαλµού· αναστάσεως.
Ψαλ. 65,1   Αλαλάξατε τώ Κυρίω πάσα η γη,
Ψαλ. 65,1  Αλαλάξατε µε ιερόν ενθουσιασµόν προς δόξαν του Κυρίου, οι κατοικούντες όλην την γην.
Ψαλ. 65,2   ψάλατε δή τώ ονόµατι αυτού. δότε δόξαν αινέσει αυτού.
Ψαλ. 65,2  Δοξάσατε και τα υµνολογήσατε αυτόν.
Ψαλ. 65,3   είπατε τώ Θεώ· ως φοβερά τα έργα σου· εν τώ πλήθει της δυνάµεώς σου ψεύσονταί σε οι εχθροί σου.
Ψαλ. 65,3  Είπατε προς τον Θεόν µε ύµνους· Ποσον θαυµαστά και φοβερά είναι τα έργα σου, δια την σωτηρίαν µας, Κυριε!
Εµπρός εις την άπειρον δύναµίν σου θα καταληφθούν από φόβον οι εχθροί σου , θα ταπεινωθούν και θα υποταχθούν, χωρίς
και να το θέλουν, προς σε.
Ψαλ. 65,4   πάσα η γη προσκυνησάτωσάν σοι και ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν τώ ονόµατί σου. (διάψαλµα).
Ψαλ. 65,4  Ολοι οι άνθρωποι, που κατοικούν την γην, ας προσκυνήσουν και ας δοξολογήσουν σε τον παντοδύναµον Θεόν.
Ας ψάλλουν ύµνους µε µουσικά όργανα προς δόξαν του Ονόµατός σου.
Ψαλ. 65,5   δεύτε και ίδετε τα έργα τού Θεού· φοβερός εν βουλαίς υπέρ τους υιούς των ανθρώπων,
Ψαλ. 65,5  Ελάτε και ίδετε τα καταπληκτικά έργα του Θεού. Ποσον φοβερός και άφθαστος είναι ο Θεός εις τας σκέψεις και
τας αποφάσστου! Απείρως ανώτερος από όλους µαζή τους ανθρώπους.
Ψαλ. 65,6   ο µεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταµώ διελεύσονται ποδί. εκεί ευφρανθησόµεθα επ αυτώ,
Ψαλ. 65,6  Αυτός, ο οποίος µεταστρέφει την θάλασσαν εις ξηράν, όπως έκαµεν εις την Ερυθράν Θαλασσαν. Εστέγνωσε τον
Ιορδάνην ποταµόν και επερασαν µε τα πόδια των οι πρόγονοί µας. Αναλογιζόµενοι τα καταπληκτικά θαύµατα εις
προστασίαν των προγόνων µας θα χαρώµεν δια τον Κυριον.
Ψαλ. 65,7   τώ δεσπόζοντι εν τή δυναστεία αυτού τού αιώνος. οι οφθαλµοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι
παραπικραίνοντες µη υψούσθωσαν εν εαυτοίς. (διάψαλµα).
Ψαλ. 65,7  Δι' αυτόν, ο οποίος κυριαρχεί µε την ακατανίκητον δύναµίν του εις όλους τους αιώνας. Τα µάτια του
παρακολουθούν και βλέπουν όλους τους ανθρώπους όλων των εθνών . Σεις δε οι αποστάται, οι οποίοι µε τα αµαρτωλά σας
έργα πικραίνετε τον Κυριον, µη υψηλοφρονήτε.
Ψαλ. 65,8   ευλογείτε, έθνη, τον Θεόν ηµών και ακουτίσασθε την φωνήν της αινέσεως αυτού,
Ψαλ. 65,8  Δοξολογήστε τα έθνη τον Θεόν µας, µε βοήν ισχυράν. Καµετε ακουστήν την φωνήν της δοξολογίας σας προς
αυτόν,
Ψαλ. 65,9   τού θεµένου την ψυχήν µου εις ζωήν, και µη δόντος εις σάλον τους πόδας µου.
Ψαλ. 65,9  ο οποίος ελύτρωσεν εµέ και τον λαόν µου από θανάσιµον κίνδυνον και µας επανέφερεν εις την ζωήν. Δεν
επέτρεψε να σαλευθούν οι πόδες µου και να πέσω.
Ψαλ. 65,10  ότι εδοκίµασας ηµάς, ο Θεός, επύρωσας ηµάς, ως πυρούται το αργύριον·
Ψαλ. 65,10    Διότι µας εδοκίµασες, ω Θεέ. Μας έρριψες εις την κάµινον του πυρός, του πόνου και των θλίψεων, αλλά και µας
εκαθάρισες, όπως δια του πυρός καθαρίζεται ο άργυρος.
Ψαλ. 65,11  εισήγαγες ηµάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί τον νώτον ηµών.
Ψαλ. 65,11     Επέτρεψες να πέσωµεν εις την παγίδα των εχθρών µας και να γίνωψεν δούλοι. Εφόρτωσες επάνω εις την ράχιν
µας φορτίον θλίψεων.
Ψαλ. 65,12  επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ηµών, διήλθοµεν διά πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ηµάς εις
αναψυχήν.
Ψαλ. 65,12    Αφήκες να καθήσουν βαρείς επάνω από τα κεφάλια µας οι εχθροί µας. Επεράσαµεν δια µέσου πολλών και
βαρειών θλίψεων, ωσάν δια µέσου πυρακτωµένης καµίνου, και δια µέσου υδάτων κατακλυσµού. Τελικώς όµως συ µας
έβγαλες εις τόπον ανέσεως και αναψυχής.
Ψαλ. 65,13  εισελεύσοµαι εις τον οίκόν σου εν ολοκαυτώµασιν, αποδώσω σοι τας ευχάς µου,
Ψαλ. 65,13    Θα έλθω στον ναόν σου µε ολοκαυτώµατα, θα αποδώσω εις σε και θα εκπληρώσω εκεί όλα τα τάµατά µου,
Ψαλ. 65,14  ας διέστειλε τα χείλη µου και ελάλησε το στόµα µου εν τή θλίψει µου·
Ψαλ. 65,14    όσα τα πικραµµένα χείλη µου µισοάνοιξη και έταξαν, όσα είπε και υπεσχέθη το στόµα µου κατά το διάστηµα
των θλίψεών µου.
Ψαλ. 65,15  ολοκαυτώµατα µεµυελωµένα ανοίσω σοι µετά θυµιάµατος και κριών, ανοίσω σοι βόας µετά χιµάρων.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 65,15    Θα σου προσφέρω, µαζή µε θυµίαµα, ζώα καλοθρεµµένα ως ολοκαυτώµατα. Θα σου προσφέρω κριους και
βόϊδια και τράγους.
Ψαλ. 65,16  δεύτε ακούσατε, και διηγήσοµαι, πάντες οι φοβούµενοι τον Θεόν, όσα εποίησε τή ψυχή µου.
Ψαλ. 65,16    Ελάτε να ακούσετε, διότι, εγώ θα διηγηθώ προς σας, οι οποίοι ευλαβείσθε τον Θεόν, όσα θαυµαστά έργα
έκαµεν εις εµέ ο Θεός καθ' όλον τον βίον µου.
Ψαλ. 65,17  προς αυτόν τώ στόµατί µου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσάν µου.
Ψαλ. 65,17    Ηνοιξα το στόµα µου και προς αυτόν κατά το διάστηµα των θλίψεών µου έκραξα· και επειδή αµέσως έλαβα
βοήθειαν και σωτηρίαν ανέφερα µε την γλώσσάν µου προς το ύψος της µεγαλωσύνης του ύµνους δοξολογίας και
ευχαριστίας.
Ψαλ. 65,18  αδικίαν ει εθεώρουν εν καρδία µου, µη εισακουσάτω µου Κύριος.
Ψαλ. 65,18    Εάν έβλεπα αδικίαν µέσα εις την καρδίαν µου και η συνείδησίς µου µε έτυπτεν ως ένοχον, ας µη µε εισήκουεν ο
Κυριος.
Ψαλ. 65,19  διά τούτο εισήκουσέ µου ο Θεός, προσέσχε τή φωνή της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 65,19    Επειδή όµως ήµουν αθώος, ο Κυριος ήκουσε και έκαµε δεκτήν την προσευχήν µου. Επρόσεξεν εις την φωνήν
της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 65,20  ευλογητός ο Θεός, ός ουκ απέστησε την προσευχήν µου και το έλεος αυτού απ εµού.
Ψαλ. 65,20   Ας είναι δοξασµένος ο Κυριος, ο οποίος δεν απέρριψε την προσευχήν µου και δεν απεµάκρυνεν από εµέ το έλεός



του.

ΨΑΛΜΟΣ 66 (Μασ. 67)
Εις το τέλος, εν ύµνοις· ψαλµός ωδής τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 66,2   Ο Θεός οικτειρήσαι ηµάς και ευλογήσαι ηµάς, επιφάναι το πρόσωπον αυτού εφ ηµάς. (διάψαλµα).
Ψαλ. 66,2  Είθε, Κυριος ο Θεός, να δείξη και να στείλη προς ηµάς την άπειρον ευσπλαγχνίαν του, να µας ευλογήση, να
εµφανίση εις ηµάς γεµάτο καλωσύνην το πρόσωπόν του και να µας ελεήση·
Ψαλ. 66,3   τού γνώναι εν τή γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σωτήριόν σου.
Ψαλ. 66,3  ώστε δια µέσου ηµών, που απολαµβάνοµεν τας ευλογίας σου, να γνωρίση όλος ο κόσµος την πορείαν της θείας
σου προνοίας, και να κηρυχθή η σωτηρία σου εις όλα τα έθνη.
Ψαλ. 66,4   εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο Θεός, εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες.
Ψαλ. 66,4  Τοτε θα σε δοξολογήσουν οι λαοί, Θεέ µου. Ναι, θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί.
Ψαλ. 66,5   ευφρανθήτωσαν και αγαλλιάσθωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητι και έθνη εν τή γη οδηγήσεις.
(διάψαλµα).
Ψαλ. 66,5  Θα πληµµυρίσουν από ευφροσύνην και αγαλλίασιν όλα τα έθνη, διότι συ ως βασιλεύς θα κρίνης τους λαούς µε
δικαιοσύνην και ευθύτητα και θα καθοδηγής τα έθνη ασφαλή και ειρηνικά εις τας χώρας των .
Ψαλ. 66,6   εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί, ο Θεός, εξοµολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες.
Ψαλ. 66,6  Θα σε δοξολογήσουν, ω Θεέ, λαοί. Θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί.
Ψαλ. 66,7   γη έδωκε τον καρπόν αυτής· ευλογήσαι ηµάς ο Θεός, ο Θεός ηµών.
Ψαλ. 66,7  Η γη θα δώση πλούσιον τον καρπόν αυτής. Είθε να µας ευλογήση ο Θεός, ο Θεός µας.
Ψαλ. 66,8   ευλογήσαι ηµάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γής.
Ψαλ. 66,8  Είθε να µας ευλογήση ο Θεός. Να ευλαβηθούν δε και να λατρεύσουν αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης µέχρι και
των περάτων της γης.

ΨΑΛΜΟΣ 67 (Μασ. 68)
Εις το τέλος· ωδής ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 67,2   Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι µισούντες
αυτόν.
Ψαλ. 67,2  Ας εγερθή ο Θεός, ας κάµη αισθητήν την παρουσίαν και την δύναµίν του ο Κυριος, και αµέσως οι εχθροί του θα
διασκορπισθούν. Θα φύγουν πανικόβλητοι από εµπρός του όλοι εκείνοι, οι οποίοι τον µισούν.
Ψαλ. 67,3   ως εκλείπει καπνός, εκλιπέτωσαν· ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αµαρτωλοί από
προσώπου τού Θεού.
Ψαλ. 67,3  Οπως εξαφανίζεται και διαλύεται ο καπνός, έτσι θα εξαφανισθούν και αυτοί. Οπως διαλύεται το κηρί εµπρός στο
πυρ, κατά παρόµοιον τρόπον θα εξολοθρευθούν και οι αµαρτωλοί εµπρός εις την παρουσίαν του παντοδυνάµου Θεού.
Ψαλ. 67,4   και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν, αγαλλιάσθωσαν ενώπιον τού Θεού, τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη.
Ψαλ. 67,4  Οι δίκαιοι όµως θα ευφρανθουν. Θα πληµµυρίσουν από αγαλλίασιν ενώπιον του Θεού. Θα απολαύσουν
θεοσδότους τέρψεις µε κάθε ευφροσύνην.
Ψαλ. 67,5   άσατε τώ Θεώ, ψάλατε τώ ονόµατι αυτού· οδοποιήσατε τώ επιβεβηκότι επί δυσµών, Κύριος όνοµα αυτώ, και
αγαλλιάσθε ενώπιον αυτού.
Ψαλ. 67,5  Ψαλατε, λοιπόν, προς τον Θεόν, συνθέσατε αρµονικούς ύµνους εις δόξαν του Ονοµατός του. Ετοιµάσατε εις την
έρηµον την όδον, δι' εκείνον ο οποίος ως θριαµβευτής κάθεται επάνω στο άρµα και προχωρεί προς δυσµάς εις την γην της
επαγγελίας. Κυριος είναι το όνοµά του. Σκιρτήσατε οι πιστοί από αγαλλίασιν ενώπιον αυτού.
Ψαλ. 67,6   ταραχθήσονται από προσώπου αυτού, τού πατρός των ορφανών και κριτού των χηρών· ο Θεός εν τόπω αγίω
αυτού.
Ψαλ. 67,6  Οι άδικοι και οι παράνοµοι θα τροµάξουν και µε µόνην την εµφάνισιν αυτού, διότι αυτός είναι ο πατήρ και
προστάτης των ορφανών, ο κριτής και υπερασπιστής των χηρών. Ας το ακούσουν οι άδικοι· υπάρχει ο Θεός στον ιερόν
τόπον της κατοικίας του, στον ναόν, και παρακολουθεί τα πάντα.
Ψαλ. 67,7   ο Θεός κατοικίζει µονοτρόπους εν οίκω εξάγων πεπεδηµένους εν ανδρεία, οµοίως τους παραπικραίνοντας, τους
κατοικούντας εν τάφοις.
Ψαλ. 67,7  Ο Θεός εγκαθιστά εις οίκον και αναδεικνύει ευτυχισµένους οικογενειάρχες τους µεµονωµένους και
εγκαταλελειµµένους, οι όποιοι πιστεύουν εις αυτόν. Αυτός βγάζει ανδρείους από τας φυλακάς τους αλυσοδεµένους και
λυτρώνει από τας αιχµαλωσίας. Αυτός επίσης, εκείνους, οι οποίοι µε τας παραβάσεις των τον πικραίνουν, τους αφήνει
στους σκοτεινούς τάφους της δυστυχίας των.
Ψαλ. 67,8   ο Θεός, εν τώ εκπορεύεσθαί σε ενώπιον τού λαού σου, εν τώ διαβαίνειν σε εν τή ερήµω. (διάψαλµα).
Ψαλ. 67,8  Ω Κυριε και Θεέ! Οταν έβγαινες από την Αίγυπτον, προπορευόµενος του λαού σου, όταν µαζή σου διέβαινε την
έρηµον ο λαός, η γη συνεκλονίσθη.
Ψαλ. 67,9   γη εσείσθη, και γάρ οι ουρανοί έσταξαν από προσώπου τού Θεού τού Σινά, από προσώπου τού Θεού Ισραήλ.
Ψαλ. 67,9  Οι δε ουρανοί έβρεξαν το µάνα κατόπιν εντολής του Θεού, ο όποιος είχε φανερωθή στο όρος Σινά. Εγινε τούτο
αµέσως µόλις παρουσιάσθη ο Θεός στον ισραηλιτικόν λαόν.
Ψαλ. 67,10  βροχήν εκούσιον αφοριείς, ο Θεός, τή κληρονοµία σου, και ησθένησε, σύ δε κατηρτίσω αυτήν.
Ψαλ. 67,10    Εν τη απείρω σου καλωσύνη και ευµενεία, ω Θεέ, βροχήν πλουσίων δωρεών έστειλες από τον ουρανόν, στον
ισραηλιτικόν λαόν, που είναι κληρονοµία σου. Και ότάν αυτοί απέκαµαν και εξησθένησαν, συ τους εστήριξες µέχρι της
εγκαταστάσεώς των εις την γην της Επαγγελίας.
Ψαλ. 67,11  τα ζώά σου κατοικούσιν εν αυτή· ητοίµασας εν τή χρηστότητί σου τώ πτωχώ, ο Θεός.
Ψαλ. 67,11     Και τα ζώα του λαού σου, τα οποία είναι και αυτά ιδικά σου, θα ζουν πλέον και θα παχύνωνται µέσα εις την
αφθονίαν της γης αυτής, την οποίαν συ µε την καλωσύνην σου έκαµες εύφορον και γόνιµον, ω Θεέ, δια τους πτωχούς του
λαού σου.



Ψαλ. 67,12  Κύριος δώσει ρήµα τοίς ευαγγελιζοµένοις δυνάµει πολλή,
Ψαλ. 67,12    Ο Κυριος δίδει και θα δίδη πάντοτε λόγον και εντολήν αυθεντίας και κύρους εις εκείνους , οι οποίοι µε
ευγλωττίαν και δυνατήν φωνήν θα ευαγγελίζονται το άγγελµα της νίκης λέγοντες προς τον λαόν ·
Ψαλ. 67,13  ο βασιλεύς των δυνάµεων τού αγαπητού, τή ωραιότητι τού οίκου διελέσθαι σκύλα.
Ψαλ. 67,13    Ο βασιλεύς και κύριος των στρατιωτικών δυνάµεων του αγαπητού του λάου, του ισραηλιτικού, παραγγέλλει
να µοιρασθούν τα λάφυρα µεταξύ των Ισραηλιτών δια τον καλλωπισµόν των οικιών των και εις ανάµνησιν των δωρεών
του Θεού.
Ψαλ. 67,14  εάν κοιµηθήτε ανά µέσον των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιηργυρωµέναι, και τα µετάφρενα αυτής εν
χλωρότητι χρυσίου.
Ψαλ. 67,14    Οταν νικηταί τότε αναπαύεαθε εις τα δοθέντα προς ηµάς µε κλήρον µερίδια της γης Χαναάν, θα γίνετε
περιφανείς και ένδοξοι. Θα οµοιάζετε προς πτέρυγας της περιστεράς, που από το χρώµα των παρουσιάζονται σαν
επαργυρωµέναι και µε χρυσοπράσινα µεταξύ των πτερύγων των πτερά.
Ψαλ. 67,15  εν τώ διαστέλλειν τον επουράνιον βασιλείς επ αυτής, χιονωθήσονται εν Σελµών.
Ψαλ. 67,15    Οταν ο επουράνιος Κυριος διεσκόρπιζε πανικοβλήτους τους αλλοφύλους βασιλείς της Χαναάν , οι Ισραηλίται,
κατάφορτοι από τα λάφυρα, ήσαν λαµπροί ωσάν το χιονισµένον όρος Σελµών.
Ψαλ. 67,16  όρος τού Θεού, όρος πίον, όρος τετυρωµένον, όρος πίον.
Ψαλ. 67,16    Το όρος του Θεού, η Σιών. Ορος παχύ, όρος στερεόν, όρος πλουσίας πνευµατικής ζωής.
Ψαλ. 67,17  ινατί υπολαµβάνετε, όρη τετυρωµένα, το όρος, ό ευδόκησεν ο Θεός κατοικείν εν αυτώ; και γάρ ο Κύριος
κατασκηνώσει εις τέλος.
Ψαλ. 67,17    Διατί παίρνετε τον λόγον και παραπονείσθε σεις όρη µεγάλα και στερεά δια τα όρος της, Σιών, στο οποίον
ηυδόκησεν ο Θεός να κατοική; Πράγµατι ο Κυριος θα κατοική εκεί µέχρι τέλους του παρόντος κόσµου.
Ψαλ. 67,18  το άρµα τού Θεού µυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθηνούντων· Κύριος εν αυτοίς εν Σινά ήν, εν τώ αγίω.
Ψαλ. 67,18    Το ένδοξον άρµα, επάνω στο οποίον κάθεται ο Θεός, ο ερχόµενος, δια να κατοικήση εις την Σιών, το
συνοδεύουν µυριάδες και χιλιάδες αγγέλων και αγίων πληµµυρισµένοι από χαράν. Ο Κυριος, όπως άλλοτε εν µέσω των
αγγέλων αυτού ήτο στο όρος Σινά, έτσι και τώρα είναι στον άγιον τόπον.
Ψαλ. 67,19  ανέβης εις ύψος, ηχµαλώτευσας αιχµαλωσίαν, έλαβες δόµατα εν ανθρώποις, και γάρ απειθούντας τού
κατασκηνώσαι.
Ψαλ. 67,19    Υψιστε Κυριε, ανέβης εις την Σιών. Ανέβης εις τα ανώτατα ύψη του ουρανού, αφού κατήγαγες θρίαµβον εις την
γην, συνέλαβες αιχµαλώτους, επήρες φόρον υποτέλειας από τους υποδουλωθέντας προς σε λαούς . Ακόµη δε και από
δυστροπούντας, οι οποίοι υπετάγησαν εις σε, ώστε να κατασκηνώσης, εν τη αγαθότητί σου, εν µέσω αυτών.
Ψαλ. 67,20  Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ηµέραν καθ ηµέραν· κατευοδώσαι ηµίν ο Θεός των σωτηρίων
ηµών. (διάψαλµα).
Ψαλ. 67,20   Ο Κυριος και µόνος αληθινός Θεός ας είναι ευλογηµένος, ας είναι ο µόνος δοξασµένος και ευλογηµένος όλας
τας ηµέρας. Είθε να µας κατευοδώση ο Κυριος, ο οποίος πολλές φορές µέχρι σήµερον υπήρξεν η σωτηρία µας.
Ψαλ. 67,21  ο Θεός ηµών, ο Θεός τού σώζειν, και τού Κυρίου Κυρίου αι διέξοδοι τού θανάτου.
Ψαλ. 67,21    Ο Θεός µας είναι ο Θεός, ο οποίος µας σώζει. Εις αυτόν τον Κυριον και Θεόν µας οφείλεται το γεγονός, ότι
πολλές φορές απηλλάγηµεν από θανασίµους κινδύνους.
Ψαλ. 67,22  πλήν ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευοµένων εν πληµµελείαις αυτών.
Ψαλ. 67,22   Αλλ' εάν ο Θεός προστατεύη και σώζη τον ευσεβή λαόν, συντρίβει και θα συντρίψη τας κεφαλάς των εχθρών
του, τας αλαζονικάς κεφαλάς τας στολισµένας µε πλουσίαν υπερήφανον κόµην. Θα συντρίψη την κεφαλήν εκείνων, οι
οποίοι ζουν και περιφέρονται µέσα εις τας αµαρτίας των.
Ψαλ. 67,23  είπε Κύριος· εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθοίς θαλάσσης.
Ψαλ. 67,23    Είπεν ο Κυριος· Θα επαναφέρω τους εχθρούς από το όρος Βασάν, εάν καταφύγουν εκεί και αποκρυβούν εις τα
πυκνά του δάση· έστω και αν βυθισθούν εις την θάλασσαν, θα τους ανασύρω από τους βυθούς της και θα τους επαναφέρω ,
Ψαλ. 67,24  όπως αν βαφή ο πούς σου εν αίµατι, η γλώσσα των κυνών σου εξ εχθρών παρ αυτού.
Ψαλ. 67,24   δια να σφαγούν και να ρεύση τόσον άφθονον το αίµα των, ώστε εις αυτό να βαφούν, ω Ισραηλίται, οι πόδες
σας, και αι γλώσσαι των σκυλιών σας να βαφούν και αυταί στο αίµα των εχθρών σας.
Ψαλ. 67,25  εθεωρήθησαν αι πορείαί σου, ο Θεός, αι πορείαι τού Θεού µου τού βασιλέως τού εν τώ αγίω.
Ψαλ. 67,25    Εγιναν αισθηταί και θεαταί εκ µέρους όλων µας αι πορείαι σου, ω Θεέ µου. Αι επεµβάσεις σου του Θεού και
βασιλέως µας, έγιναν φανεραί στον ιερόν τούτον λόφον Σιών.
Ψαλ. 67,26  προέφθασαν άρχοντες εχόµενοι ψαλλόντων εν µέσω νεανίδων τυµπανιστριών.
Ψαλ. 67,26   Προπορεύονται εµπρός από την ενθουσιώδη συνοδείαν άρχοντες, οι οποίοι ακολουθούνται από µουσικούς, που
παίζουν έγχορδα όργανα ανάµεσα εις νεανίδας, που κτυπούν τα τύµπανα.
Ψαλ. 67,27  εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ.
Ψαλ. 67,27    Και όλοι µαζή ψάλλουν· Συναθροισθήτε εις ιεράς συνάξεις και δοξολογήσατε τον Θεόν, τον Κυριον, όλοι οι
Ισραηλίται, οι απόγονοι της αστειρεύτου πηγής του Ιακώβ.
Ψαλ. 67,28  εκεί Βενιαµίν νεώτερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεµόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλείµ.
Ψαλ. 67,28   Εκεί εις την ιεράν αυτήν λιτανείαν, υπάρχει ο νεώτερος από όλους τους δώδεκα πατριάρχας, ο Βενιαµίν,
έκθαµβος και σαν έξω από τον εαυτόν του εξ αιτίας της µεγάλης του χαράς. Εκεί είναι η αρχηγοί της φυλής του Ιούδα µε
τους άλλους άρχοντας. Εκεί υπάρχουν οι άρχοντες της φυλής Ζαβουλών και οι άρχοντες της φυλής Νεφθαλείµ.
Ψαλ. 67,29  έντειλαι, ο Θεός, τή δυνάµει σου, δυνάµωσον, ο Θεός, τούτο, ό κατειργάσω εν ηµίν.
Ψαλ. 67,29   Δώσε, Κυριε, εντολήν εις την δύναµίν σου, να συµπαρασταθή στον λαόν σου. Ενίσχυσε, Θεέ µου, το έργον τούτο,
το οποίον συ επραγµατοποίησες εν µέσω ηµών.
Ψαλ. 67,30  από τού ναού σου επί Ιερουσαλήµ σοί οίσουσι βασιλείς δώρα.
Ψαλ. 67,30    Με θαυµασµόν και ευλάβειαν προς τον ναόν σου, ο οποίος υψούται επάνω εις την Ιερουσαλήµ, θα ανέλθουν επί
της Σιών και θα σου προσφέρουν δώρα λατρείας οι βασιλείς του κόσµου.
Ψαλ. 67,31  επιτίµησον τοίς θηρίοις τού καλάµου· η συναγωγή των ταύρων εν ταίς δαµάλεσι των λαών τού εγκλεισθήναι



τους δεδοκιµασµένους τώ αργυρίω· διασκόρπισον έθνη τα τους πολέµους θέλοντα.
Ψαλ. 67,31    Ελεγξε και επιτίµησε τους αµαρτωλούς και αγρίους λαούς, που οµοιάζουν προς θηρία και κροκοδείλους
κρυµµένους στους καλαµώνας των ελών. Ωσάν αγέλη αγρίων ταύρων ανάµεσα εις τας δαµάλεις οµοιάζουν οι συνηγµένοι
βάρβαροι αυτοί λαοί, που θέλουν να πολιορκήσουν τον λαόν σου, τον καθαρόν ως άργυρον στο χωνευτήριον. Διασκόρπισε,
Κυριε, τα έθνη, τα οποία θέλουν τους πολέµους.
Ψαλ. 67,32  ήξουσι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής τώ Θεώ.
Ψαλ. 67,32    Και αφού τα διασκορπίσης και αποκατασταθή η ειρήνη, θα έλθουν πρέσβεις από την Αίγυπτον εις την
Ιερουσαλήµ. Και αυτή η µακρυνή Αιθιοπία θα απλώση µε προθυµίαν το χέρι της γεµάτο δώρα προς τον Θεόν της
Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 67,33  αι βασιλείαι της γής, άσατε τώ Θεώ, ψάλατε τώ Κυρίω. (διάψαλµα).
Ψαλ. 67,33    Σεις, αι βασιλείαι της γης δοξολογήσατε τον Θεόν. Συνθέσατε ψαλµούς εις δόξαν του Κυρίου.
Ψαλ. 67,34  ψάλατε τώ Θεώ τώ επιβεβηκότι επί τον ουρανόν τού ουρανού κατά ανατολάς· ιδού δώσει τή φωνή αυτού φωνήν
δυνάµεως.
Ψαλ. 67,34    Ψαλατε στον Θεόν, ο οποίος ωσάν επί µεγαλοπρεπούς άρµατος ανεβαίνει εις τα ανώτατα σηµεία του ουρανού
προς ανατολάς. Ιδού, θα δώση φωνήν, και η φωνή του θα γίνη βροντή δυνατή.
Ψαλ. 67,35  δότε δόξαν τώ Θεώ· επί τον Ισραήλ η µεγαλοπρέπεια αυτού, και η δύναµις αυτού εν ταίς νεφέλαις.
Ψαλ. 67,35    Δωσατε δόξαν στον Θεόν. Η µεγαλοπρέπεια αυτού εκτείνεται προστατευτική επάνω στον ισραηλιτικόν λαόν
και η δύναµίς του απλώνεται επάνω από τα νέφη, από το ένα άκρον έως το άλλο άκρον του ορίζοντος.
Ψαλ. 67,36  θαυµαστός ο Θεός εν τοίς αγίοις αυτού· ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναµιν και κραταίωσιν τώ λαώ αυτού.
ευλογητός ο Θεός.
Ψαλ. 67,36    Αξιοθαύµαστος είναι ο Θεός δια την προστασίαν, που παρέχει στους αγίους του. Ο Θεός του ισραηλιτικού λαού
αυτός θα δώση δύναµιν εις ενίσχυσιν και σωτηρίαν του λαού του. Δοξασµένος ας είναι Κυριος ο Θεός.

ΨΑΛΜΟΣ 68 (Μασ. 69)
Εις το τέλος· υπέρ των αλλοιωθησοµένων· τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 68,2   Σώσόν µε, ο Θεός, ότι εισήλθοσαν ύδατα έως ψυχής µου.
Ψαλ. 68,2  Σώσε µε, ω Θεέ µου. Τα κύµατα των θλίψεων κατακλύζουν την ψυχήν µου. Απειλούν και αυτήν ακόµη την ζωήν
µου.
Ψαλ. 68,3   ενεπάγην εις ιλύν βυθού, και ουκ έστιν υπόστασις· ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγίς κατεπόντισέ
µε.
Ψαλ. 68,3  Εχω χωθή εις λάσπην βυθού, κάτω από την οποίαν δεν υπάρχει στερεός πυθµήν. Οµοιάζω ως εάν έχω βυθισθή εις
τα βάθη της θαλάσσης, ως εάν φοβερά καταιγίς µε κατεπόντισεν στο πέλαγος.
Ψαλ. 68,4   εκοπίασα κράζων, εβραγχίασεν ο λάρυγξ µου, εξέλιπον οι οφθαλµοί µου από τού ελπίζειν µε επί τον Θεόν µου.
Ψαλ. 68,4  Απέκαµα να φωνάζω προς σε δυνατά. Ο λάρυγξ µου εβράχνιασε, τα µάτια µου, προσηλωµένα προς σε τον Θεόν
µου, έχασαν το φως των, διότι έχασαν την ελπίδα βοηθείας.
Ψαλ. 68,5   επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής µου οι µισούντές µε δωρεάν, εκραταιώθησαν οι εχθροί µου οι
εκδιώκοντές µε αδίκως· ά ουχ ήρπαζον, τότε απετίννυον.
Ψαλ. 68,5  Εκείνοι, που µε µισούν χωρίς καµµίαν αιτίαν και αφορµήν, επληθύνθησαν περισσότερον από τας τρίχας της
κεφαλής µου. Εγιναν πολύ ισχυροί οι εχθροί µου· αυτοί, οι οποίοι µε καταδιώκουν αδίκως και αδικαιολογήτως. Με τας
διαβολάς και τας συκοφαντίας των επλήρωσα πράγµατα, τα οποία εγώ ποτέ δεν είχα αρπάσει.
Ψαλ. 68,6   ο Θεός, σύ έγνως την αφροσύνην µου και αι πληµµέλειαί µου από σού ουκ απεκρύβησαν.
Ψαλ. 68,6  Συ, ω Θεέ µου, γνωρίζεις τας άλλας απερισκεψίας µου. Και τα πληµµελήµατά µου δεν είναι κρυµµένα από τα
µάτια σου. Γνωρίζεις όµως επίσης, ότι ποτέ δεν έχασα τον σεβασµόν µου προς σε.
Ψαλ. 68,7   µη αισχυνθείησαν επ εµέ οι υποµένοντές σε, Κύριε, Κύριε των δυνάµεων, µη εντραπείησαν επ εµέ οι ζητούντές
σε, ο Θεός τού Ισραήλ,
Ψαλ. 68,7  Ας µη κατεντροπιασθούν εξ αιτίας µου εκείνοι, οι οποίοι µε µεγάλην υποµονήν περιµένουν την προστασίαν σου,
ω Κυριε, Κυριε των αγγελικών δυνάµεων του ουρανού. Οταν µε βλέπουν αβοήθητον και εγκαταλελειµµένον, ας µη
εντροπιασθούν εκείνοι, οι οποίοι ζητούν βοήθειαν από σε, ω Θεέ του Ισραήλ.
Ψαλ. 68,8   ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισµόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν µου.
Ψαλ. 68,8  Μη µε εγκαταλείψης Κυριε, διότι εγώ προς χάριν σου υποµένω εµπαιγµούς και ύβρεις. Το πρόσωπόν µου
επληµµύρισεν από εντροπήν, έγινε κατακόκκινον.
Ψαλ. 68,9   απηλλοτριωµένος εγενήθην τοίς αδελφοίς µου και ξένος τοίς υιοίς της µητρός µου,
Ψαλ. 68,9  Ξένος και αγνώριστος κατήντησα µεταξύ των αδελφών µου. Αγνωστος και ξένος και εις αυτούς ακόµη τους
οµοµητρίους αδελφούς µου.
Ψαλ. 68,10  ότι ο ζήλος τού οίκου σου κατέφαγέ µε, και οι ονειδισµοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ εµέ.
Ψαλ. 68,10    Πασχω δε όλα αυτά, διότι ο φλογερός ζήλος υπέρ του ναού σου ως πυρ µε έχει καταφλέξει· Αι αναίσχυντοι
ύβρεις, αι οποίαι εκτοξεύονται εναντίον σου από τους ασεβείς ανθρώπους, πίπτουν όλαι βαρείαι επάνω µου.
Ψαλ. 68,11  και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν µου, και εγενήθη εις ονειδισµούς εµοί·
Ψαλ. 68,11     Δια την ασέβειάν των αυτήν επόνεσα βαθύτατα. Εταπείνωσα µε ασιτίαν την ζωήν µου και αντί το πένθος µου
δι' αυτούς να τους συγκινήση, εγινεν εξ αντιθέτου αιτία ονειδισµών εναντίον µου.
Ψαλ. 68,12  και εθέµην το ένδυµά µου σάκκον, και εγενόµην αυτοίς εις παραβολήν.
Ψαλ. 68,12    Αντί του συνήθους ενδύµατος εφόρεσα τρίχινον σάκκον θλίψεως και µετανοίας. Κατήντησα δι' αυτούς
παροιµιώδες πρόσωπον διακωµωδήσεως και ύβρεων.
Ψαλ. 68,13  κατ εµού ηδολέσχουν οι καθήµενοι εν πύλαις, και εις εµέ έψαλλον οι πίνοντες οίνον.
Ψαλ. 68,13    Εναντίον µου εφλυαρούσαν οι αργόσχολοι προ των πυλών των τειχών. Και εις βάρος µου ετραγουδούσαν οι
µέθυσοι πίνοντες τον οίνον.
Ψαλ. 68,14  εγώ δε τή προσευχή µου προς σε, Κύριε· καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν τώ πλήθει τού ελέους σου· επάκουσόν µου,



εν αληθεία της σωτηρίας σου.
Ψαλ. 68,14    Εγώ όµως, Κυριε, και τότε δια της προσευχής µου είχα στραφή προς σε. Είναι πλέον καιρός να δείξης προς εµέ
την ευδοκίαν σου, Θεέ µου, σύµφωνα µε το άπειρον έλεός σου. Καµε δεκτήν την προσευχήν µου σύµφωνα µε τας αληθείς
υποσχέσεις σου περί της σωτηρίας των δούλων σου.
Ψαλ. 68,15  σώσόν µε από πηλού, ίνα µη εµπαγώ· ρυσθείην εκ των µισούντων µε και εκ των βαθέων των υδάτων.
Ψαλ. 68,15    Σώσε µε από την λάσπην, εις την οποίαν ευρίσκοµαι, δια να µη βυθισθώ εξ ολοκλήρου. Γλύτωσέ µε από τους
εχθρούς, που µε µισούν. Βγάλε µε από τα βαθειά ύδατα των θλίψεων, που µε έχουν κοπαπληµµυρίσει.
Ψαλ. 68,16  µη µε καταποντισάτω καταιγίς ύδατος, µηδέ καταπιέτω µε βυθός, µηδέ συσχέτω επ εµέ φρέαρ το στόµα αυτού.
Ψαλ. 68,16    Ας µη µε καταποντίση νεροποντή καταιγίδος. Ας µη µε καταπίη ο βυθός της θαλάσσης, ας µη κλείση επάνω
µου το στόµιον του φρέατος των θλίψεών µου και χαθώ οριστικώς.
Ψαλ. 68,17  εισάκουσόν µου, Κύριε, ότι χρηστόν το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρµών σου επίβλεψον επ εµέ.
Ψαλ. 68,17    Ακουσε, Κυριε, και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου, διότι είναι αγαθόν και ευεργετικόν το έλεός σου προς
πάντας. Συµφωνα µε την άπειρον ευσπλαγχνίαν σου ρίψε ένα στοργικόν βλέµµα εις εµέ.
Ψαλ. 68,18  µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από τού παιδός σου, ότι θλίβοµαι, ταχύ επάκουσόν µου.
Ψαλ. 68,18    Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από εµέ τον δούλον σου, διότι θλίβοµαι πάρα πολύ. Συντοµα, Κυριε, άκουσε
την προσευχήν µου.
Ψαλ. 68,19  πρόσχες τή ψυχή µου και λύτρωσαι αυτήν, ένεκα των εχθρών µου ρύσαί µε.
Ψαλ. 68,19    Δώσε προσοχήν εις τας ικεσίας µου και εις την θλίψιν της ψυχής µου και σπεύσε να µε γλυτώσης. Ενεκα των
εχθρών µου, δια να µη καυχώνται και αποθρασύνωνται αυτοί, σώσε µε.
Ψαλ. 68,20  σύ γάρ γινώσκεις τον ονειδισµόν µου και την αισχύνην µου και την εντροπήν µου· εναντίον σου πάντες οι
θλίβοντές µε.
Ψαλ. 68,20   Γρήγορα έλα εις βοήθειάν µου, Κυριε, διότι συ γνωρίζστους εµπαιγµούς των, που εξαπολύουν εναντίον µου, την
αισχυνην και την εντροπήν µου εξ αιτίας των. Ενώπιόν σου, Κυριε, ευρίσκονται όλοι αυτοί που µε θλίβουν και των οποίων
η κακία δεν σου διαφεύγει.
Ψαλ. 68,21  ονειδισµόν προσεδόκησεν η ψυχή µου και ταλαιπωρίαν, και υπέµεινα συλλυπούµενον, και ουχ υπήρξε, και
παρακαλούντας, και ουχ εύρον.
Ψαλ. 68,21    Οπου και αν στραφή η πονεµένη µου ψυχή, δεν περιµένει τίποτε άλλο παρά ύβρεις και ταλαιπωρίαν. Επερίµενα
να ευρεθή κάποιος, να µε συµπονέση και κανείς δεν παρουσιάσθηκε. Ανεζήτησα κάποιον να µε παρηγορήση, και δεν
ευρήκα κανένα.
Ψαλ. 68,22  και έδωκαν εις το βρώµά µου χολήν και εις την δίψαν µου επότισάν µε όξος.
Ψαλ. 68,22   Οταν δε επείνασα µου έδωκαν αντί φαγητού χολήν, και όταν εδίψησα, µου έδωκαν να πιώ ξίδι.
Ψαλ. 68,23  γενηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον.
Ψαλ. 68,23   Η πλουσία τράπεζά των, που απολαµβάνουν τα αγαθά της ζωής, είθε να µετατραπή εις παγίδα ενώπιόν των.
Να γίνη τιµωρία και ανταπόδοσις δια τα κακά, τα οποία µου κάνουν. Πρόσκοµµα, δια να σκοντάψουν και πέσουν.
Ψαλ. 68,24  σκοτισθήτωσαν οι οφθαλµοί αυτών τού µη βλέπειν, και τον νώτον αυτών διαπαντός σύγκαµψον.
Ψαλ. 68,24   Ας σκοτισθούν τα µάτια των µέχρι σηµείου, ώστε να µη βλέπουν. Κυρτωσε την ράχιν των δια παντός, ώστε να
µένουν ανήµποροι και συντετριµµένοι.
Ψαλ. 68,25  έκχεον επ αυτούς την οργήν σου, και ο θυµός της οργής σου καταλάβοι αυτούς.
Ψαλ. 68,25   Χύσε επάνω των, σαν ποτάµι, ολόκληρον την οργήν σου, και ο θυµός της µεγάλη αγανακτήσεώς σου είθε να
τους καταλάβη.
Ψαλ. 68,26  γενηθήτω η έπαυλις αυτών ηρηµωµένη, και εν τοίς σκηνώµασιν αυτών µη έστω ο κατοικών·
Ψαλ. 68,26   Ας γίνη το περιποιηµένον αγρόκτηµά των έρηµον και εις τας κατοικίας των ας µην υπάρξη κανείς απόγονός
των, που να κατοικήση.
Ψαλ. 68,27  ότι ον σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλγος των τραυµάτων µου προσέθηκαν.
Ψαλ. 68,27   Διότι εκείνον, τον οποίον συ επέτρεψες θλίψεις και οδυνηράς µαστιγώσεις, αντί να τον συµπονέσουν, τον
κατεδίωξαν και στον δριµύν πόνον των τραυµάτων µου προσέθεσαν άλλον πόνον.
Ψαλ. 68,28  πρόσθες ανοµίαν επί τή ανοµία αυτών, και µη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου·
Ψαλ. 68,28   Εγκατάλειψέ τους, ώστε να περιπίπτουν από αµαρτίας εις αµαρτίαν, δια να µη εισέλθουν στον δρόµον της
µετανοίας και εύρουν δικαίωσιν ενώπιόν σου.
Ψαλ. 68,29  εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και µετά δικαίων µη γραφήτωσαν.
Ψαλ. 68,29   Ας σβησθούν εξ όλοκλήρου τα ονόµατά των από το βιβλίον των σωζοµένων εις ζωήν αιώνιον και ας
καταγραφούν µε τα ονόµατα των δικαίων.
Ψαλ. 68,30  πτωχός και αλγών ειµι εγώ· η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβοιτό µου.
Ψαλ. 68,30   Εγώ είµαι πτωχός και αβοήθητος γεµάτος πόνους και οδύνας. Η σωτηρία σου, ω Θεέ µου, είθε να µε στηρίξη
και µε βοηθήση.
Ψαλ. 68,31  αινέσω το όνοµα τού Θεού µου µετ ωδής, µεγαλυνώ αυτόν εν αινέσει,
Ψαλ. 68,31    Τοτε εγώ γεµάτος ευγνωµοσύνην θα υµνολογήσω το όνοµα του Θεού µου µε ωδήν. Θα διαλαλήσω το
µεγαλείον του µε αίνεσιν δοξολογίας.
Ψαλ. 68,32  και αρέσει τώ Θεώ υπέρ µόσχον νέον κέρατα εκφέροντα και οπλάς.
Ψαλ. 68,32   Και η ευγνώµων αυτή δοξολογία και λατρεία µου θα αρέση στον Θεόν περισσότερον από την θυσίαν µόσχου
αρτιµελούς, του οποίου µόλις έχουν αρχίσει να φυτρώνουν τα κέρατα και αι οπλαί στους πόδας του.
Ψαλ. 68,33  ιδέτωσαν πτωχοί και ευφρανθήτωσαν· εκζητήσατε τον Θεόν, και ζήσεται η ψυχή υµών,
Ψαλ. 68,33    Ας ίδουν την θαυµαστήν λύτρωσίν µου οι πονεµένοι και οι ταιπεινοί του κόσµου και ας ευφρανθούν µε την
πεποίθησιν ότι ο Θεός προστατεύει τους ιδικούς του. Ζητήσατε µε όλην σας την καρδίαν τον Θεόν και θα αναζωογονηθήτε.
Ψαλ. 68,34  ότι εισήκουσε των πενήτων ο Κύριος και τους πεπεδηµένους αυτού ουκ εξουδένωσεν.
Ψαλ. 68,34   Διότι ο Κυριος ακούει και κάνει δεκτάς τας προσευχάς των πτωχών και δεν καταφρονεί τους αλυσοδεµένους
αιχµαλώτους του λαού του.



Ψαλ. 68,35  αινεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή.
Ψαλ. 68,35    Ας δοξολογήσουν οι ουρανοί και η γη τον Θεόν, η θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν και διασχίζουν τα
νερά της.
Ψαλ. 68,36  ότι ο Θεός σώσει την Σιών, και οικοδοµηθήσονται αι πόλεις της Ιουδαίας, και κατοικήσουσιν εκεί και
κληρονοµήσουσιν αυτήν·
Ψαλ. 68,36   Διότι ο Θεός θα σώση την πόλιν Σιών και θα ανοικοδοµηθούν αι πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εις
αυτας ως εις µόνιµον και οριστικήν των κληρονοµίαν οι Ισραηλίται.
Ψαλ. 68,37  και το σπέρµα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν, και οι αγαπώντες το όνοµά σου κατασκηνώσουσιν εν
αυτή.
Ψαλ. 68,37    Και οι απόγονοι των δούλων σου αυτών θα συνεχίσουν να κατέχουν την γην αυτήν. Εκείνοι που αγαπούν το
Ονοµά σου, θα στήσουν µονίµως τας κατοικίας των εις την ιεράν γην της Επαγγελίας.

ΨΑΛΜΟΣ 69 (Μασ. 70)
Εις το τέλος· τώ Δαυΐδ εις ανάµνησιν, εις το σώσαί µε Κύριον.
Ψαλ. 69,2   Ο Θεός, εις την βοήθειάν µου πρόσχες· Κύριε, εις το βοηθήσαί µοι σπεύσον.
Ψαλ. 69,2  Ω Θεέ µου, δώσε προσοχήν εις την κατάστασίν µου και έλα εις βοήθειάν µου. Ναι, Κυριε, σπεύσε να µε βοηθήσης.
Ψαλ. 69,3   αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν µου· αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και
καταισχυνθήτωσαν οι βουλόµενοί µου κακά·
Ψαλ. 69,3  Ας εντραπούν και ας καταισχυνθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι ζητούν να µου αφαιρέσουν την ζωήν. Ας στραφούν
εις τα οπίσω και ας εντροπιασθούν όσοι θέλουν τα κακά µου.
Ψαλ. 69,4   αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόµενοι οι λέγοντές µοι· εύγε εύγε.
Ψαλ. 69,4  Ας γυρίσουν αµέσως προς τα οπίσω κατεντροπιασµένοι αυτοί, οι οποίοι χαιρεκακούν εις την δυστυχίαν µου και
λέγουν ειρωνικώς· Ωραία, ωραία!
Ψαλ. 69,5   αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοί πάντες οι ζητούντές σε, ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός·
µεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου.
Ψαλ. 69,5  Ολοι δε όσοι βλέπουν την βοήθειαν και προστασίαν, την οποίαν συ προσφέρεις προς τους πιστούς, ας
σκιρτήσουν από αγαλλίασιν. Και ας ευφρανθούν, ω Θεέ µου, όλοι αυτοί, οι οποίοι ζητούν και επικαλούνται σε· όλοι όσοι
ποθούν την σωτηρίαν, που συ προσφέρεις, ας λέγουν πάντοτε ακαταπαύστως· Ας δοξάζεται και ας µεγαλύνεται ο Κυριος.
Ψαλ. 69,6   εγώ δε πτωχός ειµι και πένης· ο Θεός, βοήθησόν µοι. βοηθός µου και ρύστης µου εί σύ· Κύριε, µη χρονίσης.
Ψαλ. 69,6  Εγώ δε είµαι πτωχός και άθλιος. Βοήθησέ µε, Θεέ µου. Βοηθός µου και λυτρωτής µου είσαι συ, Κυριε, µη
βραδύνης, µη αργοπορήσης.

ΨΑΛΜΟΣ 70 (Μασ. 71)
Τώ Δαυΐδ· υιών Ιωναδάβ και των πρώτων αιχµαλωτισθέντων.
Ψαλ. 70,1   Επί σοί, Κύριε, ήλπισα, µη καταισχυνθείην εις τον αιώνα.
Ψαλ. 70,1  Εις σε Κυριε έχω στηρίξει και στηρίζω τας ελπίδας µου. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα εντροπιασθώ.
Ψαλ. 70,2   εν τή δικαιοσύνη σου ύρύσαί µε και εξελού µε, κλίνον προς µε το ούς σου και σώσόν µε.
Ψαλ. 70,2  Εν ονόµατι της δικαιοσύνης σου και δια της δικαιοσύνης σου γλύτωσέ µε και ελευθέρωσέ µε από αδίκους
πειρασµούς και κατατρεγµούς. Κλίνε το αυτί σου προς εµέ, άκουσε την προσευχήν µου και σώσε µε.
Ψαλ. 70,3   γενού µοι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρόν τού σώσαί µε, ότι στερέωµά µου και καταφυγή µου εί σύ.
Ψαλ. 70,3  Γινε εις εµέ Θεός υπερασπιστής και φρούριον απόρθητον, δια να µε σώσης από τους κινδύνους. Διότι βράχος, επί
του οποίου σταθερά στηρίζοµαι, και ασφαλές καταφύγιόν µου είσαι συ.
Ψαλ. 70,4   ο Θεός µου, ρύσαί µε εκ χειρός αµαρτωλού, εκ χειρός παρανοµούντος και αδικούντος·
Ψαλ. 70,4  Ω Θεέ µου, γλύτωσέ µε από τα χέρια του κάθε αµαρτωλού. Από τα χέρια εκείνων, οι οποίοι παραβαίνουν τον
Νοµον σου και διαπράττουν αδικίας.
Ψαλ. 70,5   ότι σύ εί η υποµονή µου, Κύριε· Κύριε, η ελπίς µου εκ νεότητός µου,
Ψαλ. 70,5  Διότι συ, Κυριε είσαι εκείνος, από τον οποίον µε υποµονήν περιµένω βοήθειαν. Συ είσαι η ελπίς µου από αυτών
ακόµη των χρόνων της νεότητός µου.
Ψαλ. 70,6   επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ κοιλίας µητρός µου σύ µου εί σκεπαστής· εν σοί η ύµνησίς µου διαπαντός.
Ψαλ. 70,6  Από τότε που ήµουν ακόµη έµβρυον, εις σε είχα στηριχθή. Από την κοιλίαν της µητρός µου συ ήσουνα και είσαι
προστάτης και υπερασπιστής µου. Δια τούτο και εγώ ακαταπαύστως θα σε δοξολογώ.
Ψαλ. 70,7   ωσεί τέρας εγενήθην τοίς πολλοίς, και σύ βοηθός κραταιός.
Ψαλ. 70,7  Ωσάν κάποιο παράδοξον φαινόµενον συµφορών εφάνηκα στους πολλούς. Εν µέσω όµως των δυστυχιών µου
αυτών συ ήσουνα ο πανίσχυρος βοηθός µου.
Ψαλ. 70,8   πληρωθήτω το στόµα µου αινέσεως, όπως υµνήσω την δόξαν σου, όλην την ηµέραν την µεγαλοπρέπειάν σου.
Ψαλ. 70,8  Ας γεµίση το στόµα µου από ύµνους, δια να υµνώ το µεγαλείον σου, όλην την ηµέραν την θείαν σου
µεγαλοπρέπειαν.
Ψαλ. 70,9   µη απορίψης µε εις καιρόν γήρως, εν τώ εκλείπειν την ισχύν µου µη εγκαταλίπης µε.
Ψαλ. 70,9  Μη µε εγκαταλείψης τώρα εις τα γηράµατά µου. Τωρα που µε αφήνουν αι σωµατικαί µου δυνάµεις συ, Κυριε, µη
µε εγκαταλείψης.
Ψαλ. 70,10  ότι είπαν οι εχθροί µου εµοί και οι φυλάσσοντες την ψυχήν µου εβουλεύσαντο επί το αυτό
Ψαλ. 70,10    Διότι οι εχθροί µου, αυτοί που καιροφυλακτούν να αφαιρέσουν την ζωήν µου, συνεσκέφθησαν µεταξύ των
Ψαλ. 70,11  λέγοντες· ο Θεός εγκατέλιπεν αυτόν· καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστιν ο ρυόµενος.
Ψαλ. 70,11     και είπαν· Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξατε, λοιπόν, αυτόν και συλλάβετέ τον, διότι δεν υπάρχει κανείς να
τον γλυτώση από τα χέρια µας.
Ψαλ. 70,12  ο Θεός µου, µη µακρύνης απ εµού· ο Θεός µου, εις την βοήθειάν µου πρόσχες.
Ψαλ. 70,12    Ω Θεέ µου, µη αποµακρύνεσαι από εµέ. Ω Θεέ µου, δώσε προσοχήν εις την κατάστασίν µου και σπεύσε να µε



βοηθήσης.
Ψαλ. 70,13  αισχυνθήτωσαν και εκλιπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχήν µου, περιβαλλέσθωσαν αισχύνην και εντροπήν
οι ζητούντες τα κακά µοι.
Ψαλ. 70,13    Ας καταισχυνθούν και ας αφανισθούν εκείνοι, οι οποίοι επιβουλεύονται την ζωήν µου. Ας φορέσουν ωσάν
ένδυµα την καταισχύνην και την εντροπήν εκείνοι, οι οποίοι σκέπτονται και επιζητούν την καταστροφήν µου.
Ψαλ. 70,14  εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προσθήσω επί πάσαν την αίνεσίν σου.
Ψαλ. 70,14    Εγώ δε συνεχώς και ακαταπαύστως θα έχω τας ελπίδας µου εις σε και κοντά εις τας άλλας αινέσεις και
δοξολογίας, που σου ανέπεµψα, θα προσθέσω και νέαν υµνολογίαν προς δόξαν του Ονόµατός σου.
Ψαλ. 70,15  το στόµα µου εξαγγελεί την δικαιοσύνην σου, όλην την ηµέραν την σωτηρίαν σου, ότι ουκ έγνων γραµµατείας.
Ψαλ. 70,15    Οταν συ θα µε σώσης από αυτούς, που απειλούν την ζωήν µου, τότε το στόµα µου θα διαλαλήση την
δικαιοσύνην σου αυτήν προς όλους. Ολην την ηµέραν θα διακηρύττω την σωτηρίαν, την οποίαν συ στέλλεις. Προφορικώς
θα εξαγγέλλω την ευγνωµοσύνην µου προς σε, διότι εγώ δεν είµαι γραµµατεύς δια να συγγράψω βιβλία και να καταγράφω
εις αυτά τα θαυµαστά έργα σου.
Ψαλ. 70,16  εισελεύσοµαι εν δυναστεία Κυρίου· Κύριε, µνησθήσοµαι της δικαιοσύνης σού µόνου.
Ψαλ. 70,16    Θα εισέλθω εις την εξιστόρησιν όλων των θαυµαστών έργων, που έκαµεν η παντοδυναµία του Κυρίου. Ναι,
Κυριε, θα ενθυµηθώ την δικαιοσύνην σου, διότι συ είσαι ο απόλυτος και µόνος δίκαιος.
Ψαλ. 70,17  ο Θεός, ά εδίδαξάς µε εκ νεότητός µου, και µέχρι τού νύν απαγγελώ τα θαυµάσιά σου.
Ψαλ. 70,17    Ω Θεέ µου, θα αναγγείλω και θα διαλαλήσω τας θαυµαστάς επεµβάσεις της προστασίας σου, µε τας οποίας µε
εδίδαξες από την νεότητά µου µέχρι σήµερα να ελπίζω εις την προστασίαν σου.
Ψαλ. 70,18  και έως γήρως και πρεσβείου, ο Θεός, µη εγκαταλίπης µε, έως αν απαγγελώ τον βραχίονά σου τή γενεά πάση τή
επερχοµένη,
Ψαλ. 70,18    Και µέχρι των γηρατείων µου και µέχρι της πλέον προχωρηµένης ηλικίας µου, ω Θεέ µου, µη µε εγκαταλείψης,
µέχρις ότου διαλαλήσω την προστασίαν της παντοδυνάµου δεξιάς σου εις κάθε γενεάν, η οποία επακολουθεί.
Ψαλ. 70,19  την δυναστείαν σου και την δικαιοσύνην σου. ο Θεός, έως υψίστων ά εποίησας µεγαλεία· ο Θεός, τις όµοιός σοι;
Ψαλ. 70,19    Μα εξαγγείλω την ακατανίκητον δύναµίν σου, την άπειρον δικαιοσύνην σου. Ω Θεέ, µέχρι των υψίστων και
απεριορίστων περιοχών του ουρανίου κόσµου φθάνουν τα µεγαλεία τα οποία έκαµες. Ο Θεός, ποιός όµοιος υπάρχει προς
σε;
Ψαλ. 70,20  όσας έδειξάς µοι θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποίησάς µε, και εκ των αβύσσων της γής πάλιν
ανήγαγές µε.
Ψαλ. 70,20   Ποσας και πόσας θλίψεις, βαρείας και οδυνηράς, µου έστειλες! Πλην έστρεψες προς εµέ στοργικόν το βλέµµα
σου και την αγάπην σου, και µε ανεζωογόνησες, και από τα απύθµενα βάθη της γης πάλιν µε ανεβίβασες.
Ψαλ. 70,21  επλεόνασας επ εµέ την µεγαλωσύνην σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς µε και εκ των αβύσσων της γής πάλιν
ανήγαγές µε.
Ψαλ. 70,21    Πλουσίαν έδειξες εις εµέ την µεγαλειώδη συγκατάβασίν σου, διότι συ επιστραφείς µε επαρηγόρησες. Και από
τα κατώτατα βάθη των συµφορών, όπου είχα βυθισθή, πάλιν µε επανέφερες εις την επιφάνειαν.
Ψαλ. 70,22  και γάρ εγώ εξοµολογήσοµαί σοι εν σκεύει ψαλµού την αλήθειάν σου, ο Θεός· ψαλώ σοι εν κιθάρα, ο άγιος τού
Ισραήλ.
Ψαλ. 70,22   Δια τούτο και εγώ θα υµνολογήσω µε µουσικά όργανα την αξιοπιστίαν και αλήθειαν των λόγων και των
υποσχέσεών σου. Θα σε υµνολογήσω µε την κιθάραν, ω άγιε Θεέ του Ισραήλ.
Ψαλ. 70,23  αγαλλιάσονται τα χείλη µου, όταν ψάλω σοι, και η ψυχή µου, ήν ελυτρώσω.
Ψαλ. 70,23    Οταν εγώ ψάλλω ύµνους προς το µεγαλείον σου, θα γεµίσουν από αγαλλίασιν τα χείλη µου και η ψυχή µου,
την οποίαν τόσες και τόσες φορές συ εγλύτωσες.
Ψαλ. 70,24  έτι δε και η γλώσσά µου όλην την ηµέραν µελετήσει την δικαιοσύνην σου, όταν αισχυνθώσι και εντραπώσιν οι
ζητούντες τα κακά µοι.
Ψαλ. 70,24   Ακόµη δε και η γλώσσα µου θα µελετά όλας τας ηµέρας την δικαιοσύνην σου. Οταν µάλιστα βλέπω να
αποτυγχάνουν αυτοί, που ζητούν την καταστροφήν µου, να καταισχύνωνται και να κατεντροπιάζωνται.

ΨΑΛΜΟΣ 71 (Μασ. 72)
Εις Σαλωµών.
Ψαλ. 71,1   Ο Θεός, το κρίµα σου τώ βασιλεί δός και την δικαιοσύνην σου τώ υιώ τού βασιλέως
Ψαλ. 71,1  Ω Θεέ µου, δώσε στον βασιλέα και στον διάδοχον αυτού, υιόν του βασιλέως, την σύνεσιν και την σοφίαν,
Ψαλ. 71,2   κρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίσει.
Ψαλ. 71,2  ώστε να κρίνη και να απονέµη το δίκαιον σύµφωνα µε την ιδικήν σου δικαιοσύνην. Δος του σοφίαν, δια να κρίνη
δικαίως τον λαόν σου και να υπερασπίζη τους αδυνάτους και αδικουµένους εις τας διαφόρους δίκας .
Ψαλ. 71,3   αναλαβέτω τα όρη ειρήνην τώ λαώ σου και οι βουνοί δικαιοσύνην.
Ψαλ. 71,3  Με την ιδικήν σου αγαθότητα και παντοδυναµίαν ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνην δια τον λαόν σου και εις
τα βουνά ας φυτρώση η δικαιοσύνη.
Ψαλ. 71,4   κρινεί τους πτωχούς τού λαού και σώσει τους υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην
Ψαλ. 71,4  Ο προτυπούµενος από τον βασιλέα βασιλεύς Μεσσίας θα αποδώση το δίκαιον στους πτωχούς και
καταφρονηµένους ανθρώπους του λαού. Θα τους σώση από την αδικίαν και θα ταπεινώση τους ψευδολόγους και τους
συκοφάντας.
Ψαλ. 71,5   και συµπαραµενεί τώ ηλίω και πρό της σελήνης γενεάς γενεών.
Ψαλ. 71,5  Και θα συµπαραµείνη ζων και βασιλεύων αιωνίως λαµπρός, όπως ο ήλιος, θα προηγήται και θα υπερέχη από
την σελήνην εις δόξαν εις τας γενεάς των γενεών.
Ψαλ. 71,6   καταβήσεται ως υετός επί πόκον και ωσεί σταγών η στάζουσα επί την γήν.
Ψαλ. 71,6  Ο βασιλεύς Μεσσίας θα κατεβή από τον ουρανόν αθορύβως, όπως η βροχή, η οποία πίπτει επάνω στο ποκάρι των
µαλλιών, ευεργετικός όπως η ποτιστική βροχή η ποτίζουσα την γην.



Ψαλ. 71,7   ανατελεί εν ταίς ηµέραις αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ού ανταναιρεθή η σελήνη.
Ψαλ. 71,7  Από την πνευµατικήν δε αυτήν γλυκείαν άρδευσιν θα αναβλαστήση και θα ανθίση επί των ηµερών του
δικαιοσύνη και ειρήνη πλουσία και ατελείωτος, µέχρις ότου κατά την συντέλειαν του κόσµου λάβη τέλος η σελήνη.
Ψαλ. 71,8   και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταµών έως περάτων της οικουµένης .
Ψαλ. 71,8  Αυτός θα κατακυριεύση ολόκληρον την γην από τον ένα ωκεανόν έως τον άλλον και από τους µεγάλους
ποταµούς έως εις τα πέρατα της οικουµένης.
Ψαλ. 71,9   ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίοπες, και οι εχθροί αυτού χούν λείξουσι.
Ψαλ. 71,9  Ενώπιόν του θα προσπέσουν, δια να τον προσκυνήσουν, Αιθίοπες. Οι δε εχθροί αυτού, ταπεινωµένοι και
συντετριµµένοι, θα κύψουν την κεφαλήν και µε την γλώσσαν των θα γλείψουν χώµα.
Ψαλ. 71,10  βασιλείς Θαρσίς και νήσοι δώρα προσοίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι.
Ψαλ. 71,10     Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσίς και αι νήσοι, που είναι διάσπαρτοι ανά την Μεσόγειον, θα
προσφέρουν εις αυτόν ως φόρον υποτελείας δώρα. Το ίδιον θα πράξουν και οι βασιλείς της Αραβίας, όπως επίσης και της
Σαβά.
Ψαλ. 71,11  και προσκυνήσουσιν αυτώ πάντες οι βασιλείς της γής, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτώ.
Ψαλ. 71,11  Θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης, και όλα τα έθνη θα υποταχθούν και θα δουλεύσουν εις αυτόν.
Ψαλ. 71,12  ότι ερύσατο πτωχόν εκ δυνάστου και πένητα, ώ ουχ υπήρχε βοηθός.
Ψαλ. 71,12     Τούτο δε, διότι αυτός θα γλυτώση τον πτωχόν από τον ισχυρόν που τον καταπιέζει, όπως επίσης τον αδύνατον
και περιφρονηµένον, στον οποίον δεν υπήρχε κανείς βοηθός.
Ψαλ. 71,13  φείσεται πτωχού και πένητος και ψυχάς πενήτων σώσει.
Ψαλ. 71,13     Θα σπλαγχνισθή τον πτωχόν και τον πένητα και θα σώση την ζωήν όλων εκείνων, οι οποίοι ευρίσκονται εις
στέρησιν και αδυναµίαν.
Ψαλ. 71,14  εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσεται τας ψυχάς αυτών, και έντιµον το όνοµα αυτού ενώπιον αυτών.
Ψαλ. 71,14     Θα γλυτώση από την τοκογλυφίαν και την αδικίαν την ζωήν των και θα είναι έντιµον και προσκυνητόν το
Ονοµά του εις αυτούς.
Ψαλ. 71,15  και ζήσεται, και δοθήσεται αυτώ εκ τού χρυσίου της Αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός, όλην
την ηµέραν ευλογήσουσιν αυτόν.
Ψαλ. 71,15     Θα ζήση αυτός µεγαλειώδη ατέρµονα ζωήν. Εις αυτόν θα δοθή ο χρυσός της Αραβίας, και οι πιστοί του θα
προσεύχωνται υπέρ της βασιλείας αυτού πάντοτε. Ολας τας ηµέρας των θα τον δοξολογούν και θα τον υµνούν.
Ψαλ. 71,16  έσται στήριγµα εν τή γη επ άκρων των ορέων· υπεραρθήσεται υπέρ τον Λίβανον ο καρπός αυτού, και
εξανθήσουσιν εκ πόλεως ωσεί χόρτος της γής.
Ψαλ. 71,16     Θα είναι αυτός βεβαία ελπίς και σταθερόν στήριγµα όλων, που κατοικούν εις την γην µέχρι και αυτών, που
ευρίσκονται εις τας κορυφάς των ορέων. Οι καρποί της δικαίας αυτού διοικήσεως θα στοιβάζωνται ολονέν άφθονοι, ώστε
να υπερκαλύψουν και αυτόν ακόµη τον Λιβανον. Οι πιστοί θα αυξηθούν, θα πληµµυρίσουν τας πόλεις, θα ανθίσουν και θα
καρποφορήσουν, όπως το χορτάρι πληµµυρίζει την γην στον κατάλληλον καιρόν.
Ψαλ. 71,17  έσται το όνοµα αυτού ευλογηµένον εις τους αιώνας, πρό τού ηλίου διαµένει το όνοµα αυτού· και
ενευλογηθήσονται εν αυτώ πάσαι αι φυλαί της γής, πάντα τα έθνη µακαριούσιν αυτόν.
Ψαλ. 71,17     Θα είναι το Ονοµά του ένδοξον και ευλογηµένον εις όλους τους αιώνας. Αιωνίως ένδοξον και άσβεστον,
περισσότερον από τον λαµπρόν ήλιον. Δι' αυτού θα απολαύσουν τας ευλογίας του Θεού όλαι αι φυλαί της γης, όλα τα έθνη
θα τον επαινούν και θα τον µακαρίζουν.
Ψαλ. 71,18  ευλογητός Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, ο ποιών θαυµάσια µόνος,
Ψαλ. 71,18     Ευλογητός είναι ο Κυριος ο Θεός, ο οποίος λατρεύεται και προσκυνείται από τον Ισραήλ, αυτός που µόνος έχει
την δύναµιν να επιτελή θαυµάσια, έργα καταπληκτικά.
Ψαλ. 71,19  και ευλογητόν το όνοµα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος, και πληρωθήσεται της
δόξης αυτού πάσα η γη. γένοιτο, γένοιτο.Εξέλιπον οι ύµνοι Δαυΐδ τού υιού Ιεσσαί.
Ψαλ. 71,19     Ας είναι ευλογηµένον το ένδοξον Ονοµά του και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Ας γεµίση
από την δόξαν του όλη η γη. Αµήν, Αµήν.

ΨΑΛΜΟΣ 72 (Μασ. 73)
Ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 72,1   Ως αγαθός ο Θεός τώ Ισραήλ, τοίς ευθέσι τή καρδία.
Ψαλ. 72,1  Ποσον αγαθός είναι ο Θεός και πλήρης ευεργεσιών προς τους Ισραηλίτας και µάλιστα εις όσους έχουν καρδίαν
ευθείαν και ειλικρινή!
Ψαλ. 72,2   εµού δε παραµικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρ ολίγον εξεχύθη τα διαβήµατά µου.
Ψαλ. 72,2  Αλλά εις εµέ παρ' ολίγον να σαλευθούν οι πόδες µου, να κλονισθούν από αµφιβολίαν αι πεποιθήσεις µου. Παρ'
ολίγον αι πορείαι της ζωής µου να είχαν εκκλίνει από την οδόν του Κυρίου.
Ψαλ. 72,3   ότι εζήλωσα επί τοίς ανόµοις ειρήνην αµαρτωλών θεωρών,
Ψαλ. 72,3  Διότι κατελήφθην από ζήλειαν και από δυσφορίαν, επειδή έβλεπα την ευηµερίαν των αµαρτωλών ανθρώπων.
Ψαλ. 72,4   ότι ουκ έστιν ανάνευσις εν τώ θανάτω αυτών και στερέωµα εν τή µάστιγι αυτών·
Ψαλ. 72,4  Εβλεπα ότι δεν υπάρχει, µακρά αγωνία και βάσανος κατά τον θάνατόν των και δεν διαρκεί επί πολύ η τυχόν
µαστίζουσα αυτούς θλίψις.
Ψαλ. 72,5   εν κόποις ανθρώπων ουκ εισί και µετά ανθρώπων ου µαστιγωθήσονται.
Ψαλ. 72,5  Αυτοί δεν κοπιάζουν, όπως οι άλλοι άνθρωποι, δια τον πορισµόν των αγαθών της ζωής. Και γενικώς δεν
καταθλίβονται, όπως οι άλλοι.
Ψαλ. 72,6   διά τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία, περιεβάλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών.
Ψαλ. 72,6  Δι' αυτό και τους κατέλαβεν εξ ολοκλήρου η υπερηφάνειά των. Κατά τρόπον επιδεικτικόν φορούν και φέρουν την
αδικίαν προς τους άλλους και την ασέβειαν προς τον Θεόν.
Ψαλ. 72,7   εξελεύσεται ως εκ στέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας·



Ψαλ. 72,7  Η αδικία των θα εξέλθη λιπαρά, πλουσία και µεστωµένη από την διεφθαρµένην των καρδίαν. Εξεπέρασαν κάθε
όριον αι πονηραί επιθυµίαι της καρδίας των.
Ψαλ. 728  διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν·
Ψαλ. 72,8  Εσκέφθησαν και απεφάσισαν πονηοά εναντίον των άλλων ανθρώπων. Διελάλησαν χωρίς εντροπήν
µεγαλοφώνως τα κακουργήµατά των.
Ψαλ. 72,9   έθεντο εις ουρανόν το στόµα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γής.
Ψαλ. 72,9  Ηνοιξαν το στόµα των και έφθασε µέχρι του ουρανού, δια να υβρίση και αυτόν τον Θεόν. Και από εκεί η γλώσσα
των επέρασε επάνω εις την γην εξαπολύουσα συκοφαντίας και ύβρεις.
Ψαλ. 72,10  διά τούτο επιστρέψει ο λαός µου ενταύθα, και ηµέραι πλήρεις ευρεθήσονται εν αυτοίς.
Ψαλ. 72,10    Δια τούτο ο ισραηλιτικός λαός από το κακόν παράδειγµα εκείνων εγκαταλείπει εµέ και επιστρέφει εδώ , όπου
ευρίσκονται αυτοί, παρασυρόµενος από την φαινοµενικήν των ευτυχίαν. Φαντάζονται οι σκανδαλισµένοι Ισραηλίται ότι
και µεταξύ αυτών θα ανατείλουν έτσι ηµέραι ευτυχίας.
Ψαλ. 72,11  και είπαν· πώς έγνω ο Θεός; και ει έστι γνώσις εν τώ Υψίστω;
Ψαλ. 72,11     Και είπαν πολλοί σκανδαλισθέντες από την φαινοµενικήν ειδαιµονίαν των ασεβών· άρα γε λαµβάνει γνώσιν ο
Θεός αυτών, που συµβαίνουν εις την γην; Και υπάρχει πράγµατι γνώσις αυτών στον Υψιστο
Ψαλ. 72,12  ιδού ούτοι οι αµαρτωλοί και ευθηνούντες· εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου.
Ψαλ. 72,12    Ιδού, ότι αυτοί εδώ είναι αµαρτωλοί και όµως ευτυχούν. Απέκτησαν πλούτον, ο οποίος συνεχώς και αυξάνει εις
τα χέρια των.
Ψαλ. 72,13  και είπα· άρα µαταίως εδικαίωσα την καρδίαν µου και ενιψάµην εν αθώοις τας χείράς µου·
Ψαλ. 72,13    Είπα και εγώ παρασυρθείς προς στιγµήν από τας σκέψεις αυτάς· άρά γε µαταίως διετήρησα καθαράν την
καρδίαν µου και έχω νίψει τας χείρας µου ως αθώος µεταξύ των αθώων;
Ψαλ. 72,14  και εγενόµην µεµαστιγωµένος όλην την ηµέραν, και ο έλεγχός µου εις τας πρωΐας.
Ψαλ. 72,14    Ματαίως υφιστάµην µε υποµονήν τας µαστιγώσεις των διαφόρων θλίψεων όλην την ηµέραν, και κάθε πρωϊ
εξετάζω και ελέγχω τον εαυτόν µου, µήπως έχω πταίσει εις τίποτε, δια να προλάβω ενδεχοµένας άλλας πτώσεις.
Ψαλ. 72,15  ει έλεγον· διηγήσοµαι ούτως, ιδού τή γενεά των υιών σου ησυνθέτηκα.
Ψαλ. 72,15    Εάν έλεγα, ότι θα διηγηθώ αυτούς τους δισταγµούς της ολιγοπιστίας µου, θα εκθέσω τας σκέψεις µου εις την
γενεάν των υιών σου, τότε θα ανεδεικνυόµην ασύνετος και αποστάτης, διδάσκαλος του κακού.
Ψαλ. 72,16  και υπέλαβον τού γνώναι τούτο· κόπος εστίν ενώπιόν µου,
Ψαλ. 72,16    Ενόµισα όµως ότι έπρεπε να µελετήσω, δια να κατανοήσω καλώς αυτό το ζήτηµα. Η µελέτη όµως αυτή υπήρξε
δι' εµέ κόπος ανωφελής και εξαντλητικός. Λυσιν δεν ευρήκα·
Ψαλ. 72,17  έως εισέλθω εις το αγιαστήριον τού Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών.
Ψαλ. 72,17    µέχρις ότου εισήλθα στον άγιον ναόν του Θεού και εκεί φωτισθείς είδα και εννόησα τα τέλη των αµαρτωλών
αυτών ανθρώπων.
Ψαλ. 72,18  πλήν διά τας δολιότητας αυτών έθου αυτοίς κακά, κατέβαλες αυτούς εν τώ επαρθήναι.
Ψαλ. 72,18    Τωρα ευτυχούν, αλλά δια τας δολιότητάς των επεφύλαξες δι' αυτούς συµφοράς. Θα τους ταπεινώσης, θα
συντρίψης την υπερηφάνειάν των.
Ψαλ. 72,19  πώς εγένοντο εις ερήµωσιν εξάπινα· εξέλιπον, απώλοντο διά την ανοµίαν αυτών.
Ψαλ. 72,19    Πως έξαφνα ερηµώθηκαν όλοι; Εξηφανίσθησαν, εχάθησαν εξ αιτίας της παρανοµίας των.
Ψαλ. 72,20  ωσεί ενύπνιον εξεγειροµένου, Κύριε, εν τή πόλει σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις.
Ψαλ. 72,20   Οπως διαλύεται και σβήνει το όνειρον του ανθρώπου που εξυπνά και σηκώνεται, έτσι και συ, Κυριε,
εξεµηδένισας εις την πόλιν σου Ιερουσαλήµ την πρόσκαιρον και λαµπράν εµφάνισιν των αµαρτωλών.
Ψαλ. 72,21  ότι εξεκαύθη η καρδία µου, και οι νεφροί µου ηλλοιώθησαν,
Ψαλ. 72,21    Προηγουµένως είχε φλογισθή από ζηλοτυπίαν και δυσφορίαν η καρδία µου δια την ευτυχίαν των ασεβών
ανθρώπων. Οι νεφροί µου και το εσωτερικόν µου ανεστατώθησαν, ήλλαξαν όψιν.
Ψαλ. 72,22  καγώ εξουδενωµένος και ουκ έγνων, κτηνώδης εγενόµην παρά σοι.
Ψαλ. 72,22   Κατω από τας σκέψεις αυτάς έγινα και εγώ ένα τίποτε. Δεν εννόησα καθόλου το πρόβληµα τούτο. Ενώπιόν σου
έγινα ωσάν ζώον· ωσάν ένα κτήνος κατά τον νουν.
Ψαλ. 72,23  καγώ διαπαντός µετά σού, εκράτησας της χειρός της δεξιάς µου
Ψαλ. 72,23    Αλλά εγώ, ως πιστός σου, θα είµαι πάντοτε µαζή σου. Διότι συ µε εκράτησες από την δεξιάν µου χείρα, ώστε να
µη πέσω.
Ψαλ. 72,24  και εν τή βουλή σου ωδήγησάς µε και µετά δόξης προσελάβου µε.
Ψαλ. 72,24   Συ, εν τη αγαθή και παντοδυνάµω βουλή σου, µε ωδήγησας εις την παρούσαν ζωήν, και µε δόξαν θα µε
παραλάβης εις την άλλην ζωήν.
Ψαλ. 72,25  τι γάρ µοι υπάρχει εν τώ ουρανώ, και παρά σού τι ηθέλησα επί της γής;
Ψαλ. 72,25    Διότι τι άλλο άξιον προσοχής και αγάπης υπάρχει στον ουρανόν πλην από σε; Τι άλλο, πλην από σε, θα
επιθυµούσα εδώ εις την γην;
Ψαλ. 72,26  εξέλιπεν η καρδία µου και η σάρξ µου, ο Θεός της καρδίας µου και η µερίς µου ο Θεός εις τον αιώνα.
Ψαλ. 72,26   Η καρδία µου και όλον µου το σώµα έσβησαν από τας ταλαιπωρίας µου. Και όµως ο Θεός είναι και παραµένει ο
πόθος της καρδίας µου. Ο Θεός είναι η αναφαίρετος και αιωνία κληρονοµία µου.
Ψαλ. 72,27  ότι ιδού οι µακρύνοντες εαυτούς από σού απολούνται, εξωλόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σού.
Ψαλ. 72,27    Ιδού, αυτοί οι οποίοι αποµακρύνονται από σε, θα καταστραφούν, διότι συ εν τη δικαιοσύνη σου εξωλόθρευσες
και θα εξολοθρεύης πάντοτε καθένα που αποστατεί από σε.
Ψαλ. 72,28  εµοί δε το προσκολλάσθαι τώ Θεώ αγαθόν εστι, τίθεσθαι εν τώ Κυρίω την ελπίδα µου τού εξαγγείλαί µε πάσας
τας αινέσεις σου εν ταίς πύλαις της θυγατρός Σιών.
Ψαλ. 72,28   Εις εµέ ένα µόνον ύψιστον αγαθόν υπάρχει, να προσκολλώµαι στον Θεόν, να αποθέτω την ελπίδα µου στον
Κυριον, να κηρύττω και να διαλαλώ όλους τους αίνους σου και τας ευχαριστίας µου δια τας ευεργεσίας σου ενώπιον
πλήθους λαού εις τας πύλας της κόρης σου, της Ιερουσαλήµ.



ΨΑΛΜΟΣ 73 (Μασ. 74)
Συνέσεως τώ Ασάφ.
Ψαλ. 73,1   Ινατί απώσω, ο Θεός, εις τέλος; ωργίσθη ο θυµός σου επί πρόβατα νοµής σου;
Ψαλ. 73,1  Διατί άρά γε, ω Θεέ µου, µας απώθησες και µας απεµάκρυνες εξ ολοκλήρου από κοντά σου; Διατί εξέσπασεν ο
θυµός σου εναντίον των προβάτων της ποίµνης σου και της βοσκής σου;
Ψαλ. 73,2   µνήσθητι της συναγωγής σου, ής εκτήσω απ αρχής· ελυτρώσω ράβδον κληρονοµίας σου, όρος Σιών τούτο, ό
κατεσκήνωσας εν αυτώ.
Ψαλ. 73,2  Ενθυµήσου ηµάς, τον λαόν σου, τον οποίον έκαµες ιδικόν σου κτήµα από αρχαιοτάτων χρόνων. Τον ελευθέρωσες
από την Αίγυπτον δια να είναι ωσάν βασιλική ράβδος της κληρονοµίας σου, δείγµα της ιδικής σου εξουσίας, και να
κατοική στο όρος τούτο, την Σιών, στο οποίον συ έστησας την σκηνήν σου, τον ναόν σου.
Ψαλ. 73,3   έπαρον τας χείράς σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσατο ο εχθρός εν τοίς αγίοις σου.
Ψαλ. 73,3  Σηκωσε τας χείρας σου και κτύπα µε ορµήν τας αλαζονικάς επάρσεις των εχθρών σου. Συντριψέ τους εξ
ολοκλήρου ένεκα των κακουργηµάτων, που ετόλµησαν οι εχθροί σου να διαπράξουν εις βάρος των αγίων σου.
Ψαλ. 73,4   και ενεκαυχήσαντο οι µισούντές σε εν µέσω της εορτής σου, έθεντο τα σηµεία αυτών σηµεία και ουκ έγνωσαν.
Ψαλ. 73,4  Οι ειδωλολατρικοί αυτοί λαοί, που σε εµισούσαν, εκαυχώντο, διότι εισήλθον στον ναόν σου εν ώρα λατρείας και
έθεσαν τα ειδωλολατρικά των σήµατα ως σηµεία θριάµβου και δεν ενόησαν, ποίαν τροµεράν βεβήλωσιν έκαµαν στον
άγιόν σου τόπον.
Ψαλ. 73,5   ως εις την έξοδον υπεράνω,
Ψαλ. 73,5  Εστησαν τας σηµαίας των προς την έξοδον του ναού, επάνω από την πύλην.
Ψαλ. 73,6   ως εν δρυµώ ξύλων αξίναις εξέκοψαν τας θύρας αυτής επί το αυτό εν πελέκει και λαξευτηρίω κατέραξαν αυτήν.
Ψαλ. 73,6  Σαν να ευρίσκοντο εις πυκνόν δάσος δένδρων όλοι µαζή κατέκοψαν µε αξίνας τας θύρας της. Με πέλεκυν και µε
σφήνα οξείαν την κατεθρυµµάτισαν.
Ψαλ. 73,7   ενεπύρισαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γήν εβεβήλωσαν το σκήνωµα τού ονόµατός σου.
Ψαλ. 73,7  Εβαλαν φωτιά και κατέκαυσαν το θυσιαστήριόν σου, εβεβήλωσαν και έρριψαν κάτω εις την γην εις ερείπια το
σκήνωµα του αγίου Ονόµατός σου.
Ψαλ. 73,8 είπαν εν τή καρδία αυτών αι συγγένειαι αυτών επί το αυτό· δεύτε και καταπαύσωµεν πάσας τας εορτάς τού Θεού
από της γής.
Ψαλ. 73,8  Είπαν από κοινού εις τας καρδίας των αι φυλαί και συγγένειαί των· Ελάτε και ας θέσωµεν οριστικόν τέρµα εις
όλας τας εορτάς του Θεού από την γην, ώστε να µη γίνουν ποτέ πλέον.
Ψαλ. 73,9   τα σηµεία αυτών ουκ είδοµεν, ουκ έστιν έτι προφήτης, και ηµάς ου γνώσεται έτι.
Ψαλ. 73,9  Είπαν εν συνεχεία· Δεν είδαµε άλλως τε κανένα από τα σηµεία και τα θαύµατα, µε τα οποία λέγουν ότι ο Θεός
τους επροστάτευε. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης µεταξύ των και δεν θα µάθη ο Θεός των αυτά, τα οποία ηµείς πράττοµεν!
Ψαλ. 73,10  έως πότε, ο Θεός, ονειδιεί ο εχθρός, παροξυνεί ο υπεναντίος το όνοµά σου εις τέλος;
Ψαλ. 73,10    Κυριε και Θεέ, έως πότε θα υβρίζη και θα χλευάζη ο εχθρός µας και θα παροξύνη το Ονοµά σου και θα
προκαλή τόσον πολύ ο αντίθετός µας την οργήν σου µε τας βλασφηµίας του;
Ψαλ. 73,11  ινατί αποστρέφεις την χείρά σου και την δεξιάν σου εκ µέσου τού κόλπου σου εις τέλος;
Ψαλ. 73,11     Διατί αποµακρύνστο προστατευτικόν σου χέρι από ηµάς; Και διατί δεν βγάζεις την παντοδύναµον δεξιάν σου
από τον κόλπον σου, δια να κτυπήσης οριστικά τους εχθρούς σου;
Ψαλ. 73,12  ο δε Θεός βασιλεύς ηµών πρό αιώνων, ειργάσατο σωτηρίαν εν µέσω της γής.
Ψαλ. 73,12    Και όµως ο Θεός µας είναι ο προαιώνιος βασιλεύς µας. Αυτός επραγµατοποίησε κατά τρόπον θαυµαστόν την
σωτηρίαν µας φανερά εν µέσω όλης της γης, ώστε να γίνη γνωστή εις όλον τον κόσµον.
Ψαλ. 73,13  σύ εκραταίωσας εν τή δυνάµει σου την θάλασσαν, σύ συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επί τού ύδατος.
Ψαλ. 73,13     Συ, µε την ακατανίκητον δύναµίν σου διέρρηξες την θάλασσαν και εκράτησες ακίνητα εκατέρωθεν τα ύδατά
της, δια να διέλθη ο λαός σου. Συ συνέτριψες τας κεφαλάς των δρακόντων, των αρχηγών δηλαδή του αιγυπτιακού
στρατού, και έπνιξες αυτούς µαζή µε τον στρατόν των εις τα ύδατα.
Ψαλ. 73,14  σύ συνέθλασας την κεφαλήν τού δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώµα λαοίς τοίς Αιθίοψι.
Ψαλ. 73,14    Συ συνέτριψες την κεφαλήν του άλλου δράκοντός, του Φαραώ, και παρέδωκες την χώραν του ως λάφυρον
στους λαούς των Αιθιόπων.
Ψαλ. 73,15  σύ διέρηξας πηγάς και χειµάρους, σύ εξήρανας ποταµούς Ηθάµ.
Ψαλ. 73,15     Συ έσπασες βράχους και ανέβλυσαν πηγαί µε ύδατα. Συ εξ αντιθέτου εξήρανες τους πλουσίους ποταµούς
Ηθάµ και τους εστείρευσες.
Ψαλ. 73,16  σή εστιν η ηµέρα, και σή εστιν η νύξ, σύ κατηρτίσω φαύσιν και ήλιον.
Ψαλ. 73,16    Ιδική σου είναι η ηµέρα, ιδική σου είναι και η νύκτα. Συ εδηµιούργησες το φως και τον ήλιον.
Ψαλ. 73,17  σύ εποίησας πάντα τα ωραία της γής· θέρος και έαρ, σύ έπλασας αυτά.
Ψαλ. 73,17     Συ εδηµιούργησες όλα τα ωραία πράγµατα της φύσεως, συ έπλασες το θέρος και την άνοιξιν.
Ψαλ. 73,18  µνήσθητι ταύτης· εχθρός ωνείδισε τον Κύριον, και λαός άφρων παρώξυνε το όνοµά σου.
Ψαλ. 73,18    Ενθυµησου, Κυριε, τούτο· ότι εχθρός άνθρωπος ύβρισε και εχλεύασε τον Κυριον, και λαός, εξ αιτίας της
ασεβείας του άµυαλος, ύβρισε εξοργιστικώς το Ονοµά σου.
Ψαλ. 73,19  µη παραδώς τοίς θηρίοις ψυχήν εξοµολογουµένην σοι, των ψυχών των πενήτων σου µη επιλάθη εις τέλος.
Ψαλ. 73,19    Μη λοιπόν παραδώσης στους θηριώδεις αυτούς ανθρώπους την ζωήν ηµών, οι οποίοι σε δοξολογούµεν. Μη
λησµονήσης ηµάς τους πτωχούς και συντετριµµένους και µη µας αφήσης να καταστραφώµεν τελείως.
Ψαλ. 73,20  επίβλεψον εις την διαθήκην σου, ότι επληρώθησαν οι εσκοτισµένοι της γής οίκων ανοµιών.
Ψαλ. 73,20    Ριξε ένα βλέµµα εις την διαθήκην, την οποίαν έχεις κάµει συ µε ηµάς. Τιµώρησε τους κακούς, διότι όλοι οι
απόµεροι και απόκρυφοι τόποι της χώρας µας εγέµισαν από κακοποιούς, έγιναν κρησφύγετα της ανοµίας.
Ψαλ. 73,21  µη αποστραφήτω τεταπεινωµένος και κατησχυµένος· πτωχός και πένης αινέσουσι το όνοµά σου.
Ψαλ. 73,21    Ας µη γυρίση πίσω ταπεινωµένος και καταντροπιασµένος ο πτωχός λαός σου, ο οποίος σε ικετεύει. Αλλως τε,



όχι οι πλούσιοι αλλά οι πτωχοί και οι άποροι, αυτοί θα υµνολογήσουν το όνοµά σου.
Ψαλ. 73,22  ανάστα, ο Θεός, δίκασον την δίκην σου· µνήσθητι τού ονειδισµού σου τού υπό άφρονος όλην την ηµέραν.
Ψαλ. 73,22    Σηκω επάνω, ω Θεέ, δίκασε την υποθεσίν σου, που είναι και ιδικόν σου ζήτηµα. Ενθυµήσου τους χλευασµούς
και τας βλασφηµίας, που σου απευθύνουν οι µωροί αυτοί λαοί όλας τας ηµέρας της ζωής των.
Ψαλ. 73,23  µη επιλάθη της φωνής των ικετών σου· η υπερηφανία των µισούντων σε ανέβη διά παντός.
Ψαλ. 73,23    Μη λησµονήσης, Κυριε, την φωνήν αυτών, οι οποίοι τώρα σε ικετεύουν. Η αλαζονεία εκείνων, που σε µισούν,
εξεπέρασε κάθε όριον, και διαρκώς ανεβαίνει εξοργιστική µέχρις αυτού του ουρανίου θρόνου σου.

ΨΑΛΜΟΣ 74 (Μασ. 75)
Εις το τέλος· µη διαφθείρης· ψαλµός ωδής τώ Ασάφ.
Ψαλ. 74,2   Εξοµολογησόµεθά σοι, ο Θεός, εξοµολογησόµεθά σοι και επικαλεσόµεθα το όνοµά σου.
Ψαλ. 74,2  Θα σε δοξολογήσωµεν, ω Θεέ. Θα σε δοξολογήσωµεν δια την προστασίαν και τας ευεργεσίας, που µας παρέχεις
και θα επικαλούµεθα πάντοτε το άγιον Ονοµά σου.
Ψαλ. 74,3   διηγήσοµαι πάντα τα θαυµάσιά σου, όταν λάβω καιρόν· εγώ ευθύτητας κρινώ.
Ψαλ. 74,3  Εγώ προσωπικώς θα διηγηθώ και θα διακηρύττω µεταξύ των άλλων τας θαυµατουργικάς σου υπέρ ηµών
επεµβάσεις. Και ο Κυριος απαντά· Οταν θα έλθη ο κατάλληλος καιρός, τότε εγώ θα κρίνω και θα δικάσω µε ευθύτητα και
δικαιοσύνην.
Ψαλ. 74,4   ετάκη η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στύλους αυτής. (διάψαλµα).
Ψαλ. 74,4  Η γη και οι κάτοικοί της θα λυώσουν από τον τρόµον των τιµωριών, που εγώ θα στείλω. Εγώ έχω ακλόνητα
στερεώσει τους στύλους του κόσµου και εποµένως δεν θα σαλευθούν.
Ψαλ. 74,5   είπα τοίς παρανοµούσι· µη παρανοµείτε, και τοίς αµαρτάνουσι· µη υψούτε κέρας,
Ψαλ. 74,5  Επειτα από την διακήρυξιν αυτήν του Θεού ο ψαλµωδός λέγει· Είπα, λοιπόν, και εγώ στους παρανόµους· µη
παρανοµείτε πλέον. Και στους αµαρτωλούς· µη αµαρτάνετε και µη σηκώνετε το µέτωπόν σας.
Ψαλ. 74,6   µη επαίρετε εις ύψος το κέρας υµών και µη λαλείτε κατά τού Θεού αδικίαν.
Ψαλ. 74,6  Μη υψώνετε εγωϊστικώς την δύναµίν σας και µη αλαζονεύεσθε δι' αυτήν. Μη προβάλλετε µε αλαζονείαν την
ισχύν σας και καταφέρεσθε αδίκως εναντίον του παντοδυνάµου Θεού.
Ψαλ. 74,7   ότι ούτε εξ εξόδων ούτε από δυσµών ούτε από ερήµων ορέων,
Ψαλ. 74,7  Διότι σωτηρία και διαφυγή σας δεν υπάρχει ούτε από ανατολών, ούτε από δυσµών, ούτε από τας ερήµους
ορεινάς περιοχάς, που ευρίσκονται προς νότον.
Ψαλ. 74,8   ότι ο Θεός κριτής εστι, τούτον ταπεινοί και τούτον υψοί.
Ψαλ. 74,8  Διότι ο Θεός είναι κριτής, κύριος του σύµπαντος, και άλλον εν τη παντοδυναµία του ανυψώνει, άλλον δε
ταπεινώνει.
Ψαλ. 74,9   ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου οίνου ακράτου πλήρες κεράσµατος. και έκλινεν εκ τούτου εις τούτο, πλήν ο τρυγίας
αυτού ουκ εξεκενώθη, πίονται πάντες οι αµαρτωλοί της γής·
Ψαλ. 74,9  Και τούτο, διότι στο χέρι του Κυρίου υπάρχει ποτήρι γεµάτο από ανόθευτον, χωρίς νερό, δριµύτατο κρασί,
πότισµα δια κάθε αµαρτωλόν. Ο Κυριος κλίνει το ποτήριον τούτο και προσφέρει το πικρόν περιεχόµενόν του τώρα
µένστούτον τον αµαρτωλόν, άλλοτε εις εκείνον. Το πικρόν όµως περιεχόµενον του ποτηρίου, παρ' όλα τα ποτίσµατα, δεν
εξεκενώθη θα πιουν εν καιρώ όλοι οι αµαρτωλοί του κόσµου και θα τιµωρηθούν.
Ψαλ. 74,10  εγώ δε αγαλλιάσοµαι εις τον αιώνα, ψαλώ τώ Θεώ Ιακώβ· και πάντα τα κέρατα των αµαρτωλών συνθλάσω, και
υψωθήσεται τα κέρατα τού δικαίου.
Ψαλ. 74,10    Τοτε δε και εγώ, όταν θα βλέπω να τιµωρούνται οι αµετανόητοι αµαρτωλοί, θα σκιρτώ πάντοτε από δικαίαν
χαράν και αγαλλίασιν και θα υµνολογώ τον Θεόν του Ισραήλ. Και ο Θεός διαβεβαιώνει· Ναι, θα συντρίψω όλας τας
δυνάµεις των αµαρτωλών και θα υψώσω τας δυνάµεις των δικαίων ανθρώπων.

ΨΑΛΜΟΣ 75 (Μασ. 76)
Εις το τέλος, εν ύµνοις· ψαλµός τώ Ασάφ, ωδή προς τον Ασσύριον.
Ψαλ. 75,2   Γνωστός εν τή Ιουδαία ο Θεός, εν τώ Ισραήλ µέγα το όνοµα αυτού.
Ψαλ. 75,2  Γνωστός είναι, ο Θεός εις την Ιουδαίαν, µέγα και πολυύµνητον είναι το Ονοµά του µεταξύ των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 75,3   και εγενήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού, και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών·
Ψαλ. 75,3  Ειρήνη επεκράτησεν στον τόπον του, ειρήνη υπάρχει στο κατοικητήριόν του, εις την Σιών.
Ψαλ. 75,4   εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλον και ροµφαίαν και πόλεµον. (διάψαλµα).
Ψαλ. 75,4  Διότι εις την πόλιν και την χώραν αυτήν συνέτριψε τα πανίσχυρα τόξα των εχθρών , όπλα και ξίφη και πολεµικάς
επιχειρήσεις.
Ψαλ. 75,5   φωτίζεις σύ θαυµαστώς από ορέων αιωνίων·
Ψαλ. 75,5  Οπως ο ήλιος από τα αιωνόβια όρη σκορπίζει το φως του εις ανθρώπους, έτσι και συ, Κυριε, κατά θαυµαστόν
τρόπον φωτίζεις µε το φως της αληθείας τους καλοπροαίρετους.
Ψαλ. 75,6   εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι τή καρδία, ύπνωσαν ύπνον αυτών και ουχ εύρον ουδέν πάντες οι άνδρες τού
πλούτου ταίς χερσίν αυτών.
Ψαλ. 75,6  Ολοι οι εχθροί σου και εχθροί µας, οι ασύνετοι κατά την καρδίαν Ασσύριοι εκοιµήθησαν τον αιώνιον ύπνον του
θανάτου και όλοι αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι επεθύµησαν να λαφυραγωγήσουν την Ιερουσαλήµ δια να πλουτίσουν, όταν
απέθαναν, δεν είχαν εις τα χέρια των τίποτε από όσα είχαν επιθυµήσει.
Ψαλ. 75,7   από επιτιµήσεώς σου, ο Θεός Ιακώβ, ενύσταξαν οι επιβεβηκότες τοίς ίπποις.
Ψαλ. 75,7  Μονον µε µίαν ιδικήν σου επίπληξιν, ω Θεέ και Κυριε του Ισραηλιτικού λαού, κατελήφθησαν από υπνηλίαν και
νάρκην, ανίκανοι να πολεµήσουν οι έφιπποι αυτοί εχθροί σου.
Ψαλ. 75,8   σύ φοβερός εί, και τις αντιστήσεταί σοι; από τότε η οργή σου.
Ψαλ. 75,8  Συ είσαι τροµερός· και ποιός δύναται να αντισταθή εις σε από την στιγµήν, κατά την οποίαν θα ανάψη η οργή
σου;



Ψαλ. 75,9   εκ τού ουρανού ηκούτισας κρίσιν, γη εφοβήθη και ησύχασεν
Ψαλ. 75,9  Από τον ουρανόν εβροντοφώνησες και έκαµες ακουστήν την δικαίαν καταδικαστικήν σου απόφασιν εναντίον
των εχθρών. Η γη ολόκληρος εφοβήθη, η δε Ιουδαία ησύχασεν από τους πολέµους.
Ψαλ. 75,10  εν τώ αναστήναι εις κρίσιν τον Θεόν τού σώσαι πάντας τους πραείς της γής. (διάψαλµα).
Ψαλ. 75,10    Διότι, συ ο Κυριος, ηγέρθης εις καταδίκην των εχθρών σου, δια να σώσης όλους τους πραείς και ταπεινούς
δούλους της χώρας, ηµάς τους Ιουδαίους.
Ψαλ. 75,11  ότι ενθύµιον ανθρώπου εξοµολογήσεταί σοι, και εγκατάλειµµα ενθυµίου εορτάσει σοι.
Ψαλ. 75,11     Ετσι δε κάθε ανθρωπίνη σκέψις και καρδία, όχι µόνον των πιστών εις σε αλλά και αυτών ακόµη των εχθρών
σου, θα έχη µεταστραφή εις δοξολογίαν σου· και τα υπολείµµατα ακόµη των πικρών αναµνήσεων, όπως και οι
αποµένοντες εχθροί, θα πανηγυρίσουν προς δόξαν σου.
Ψαλ. 75,12  εύξασθε και απόδοτε Κυρίω τώ Θεώ ηµών· πάντες οι κύκλω αυτού οίσουσι δώρα
Ψαλ. 75,12    Σεις, λοιπόν, οι ευσεβείς Ιουδαίοι, κάµετε τάµατα προς τον Κυριον και αποδώσατέ τα προς αυτόν ως χρέος
οφειλόµενον. Και όλοι επίσης οι γύρω από την χώραν του λαοί θα προσφέρουν δώρα προς αυτόν.
Ψαλ. 75,13  τώ φοβερώ και αφαιρουµένω πνεύµατα αρχόντων, φοβερώ παρά τοίς βασιλεύσι της γής.
Ψαλ. 75,13     Προς τον φοβερόν Κυριον, ο οποίος αφαιρεί την αναπνοήν και ζωήν των αρχόντων, στον φοβερόν δι' όλους
τους βασιλείς της γης.

ΨΑΛΜΟΣ 76 (Μασ. 77)
Εις το τέλος, υπέρ Ιδιθούν· ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 76,2   Φωνή µου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή µου προς τον Θεόν, και προσέσχε µοι.
Ψαλ. 76,2  Με φωνήν ισχυραν έκραξα προς τον Κυριον, µε έντονον την φωνήν επεκαλέσθην τον Θεόν και εκείνος επρόσεξε
την δέησίν µου.
Ψαλ. 76,3   εν ηµέρα θλίψεώς µου τον Θεόν εξεζήτησα, ταίς χερσί µου νυκτός εναντίον αυτού, και ουκ ηπατήθην·
απηνήνατο παρακληθήναι η ψυχή µου.
Ψαλ. 76,3  Εις περίοδον µεγάλης θλίψεώς µου µε πόθον πολύν κατέφυγα προς τον Θεόν. Και κατά τας νύκτας ύψωνα
ικετευτικώς τας χείρας µου προς αυτόν και δεν διεψεύσθην εις τας ελπίδας µου. Λογω της πολλής και βαρείας θλίψεώς µου,
η ψυχή µου ηρνείτο και απεστρέφετο κάθε παρηγορίαν.
Ψαλ. 76,4   εµνήσθην τού Θεού και ευφράνθην· ηδολέσχησα, και ωλιγοψύχησε το πνεύµά µου. (διάψαλµα).
Ψαλ. 76,4  Καθε φοράν όµως που κατά το διάστηµα της θλίψεώς µου ενεθυµούµην τον Κυριον, εύρισκα γαλήνην και χαράν.
Αλλ' όταν ενέστρεφα το βλέµµα µου και ενεβάθυνα εις την συµφοράν µου, ελιποψυχούσε το πνεύµα µου.
Ψαλ. 76,5   προκατελάβοντο φυλακάς οι οφθαλµοί µου, εταράχθην και ουκ ελάλησα.
Ψαλ. 76,5  Αγρυπνα έµεναν τα µάτια µου όλην την νύκτα και επρολάµβαναν τας αλλαγάς των νυκτερινών φρουρών. Κατά
τας αϋπνίας µου αυτάς µε ετάρασσεν η σκέψις της θλίψεώς µου και έµεινα σιωπηλός.
Ψαλ. 76,6   διελογισάµην ηµέρας αρχαίας, και έτη αιώνια εµνήσθην και εµελέτησα·
Ψαλ. 76,6  Εσκέφθην έπειτα παλαιάς ενδόξους ηµέρας του έθνους µας. Ενεθυµήθην αιώνια έτη, παναρχαίας εποχάς, και
εβυθίσθην εις την µελέτην αυτών.
Ψαλ. 76,7   νυκτός µετά της καρδίας µου ηδολέσχουν, και έσκαλλε το πνεύµά µου.
Ψαλ. 76,7  Κατά τας νύκτας της αυπνίας µου εσκεπτόµουν και εφιλοσοφούσα. Το πνεύµα µου εσκάλιζε παλαιά και
σύγχρονα γεγονότα.
Ψαλ. 76,8   µη εις τους αιώνας απώσεται Κύριος και ου προσθήσει τού ευδοκήσαι έτι;
Ψαλ. 76,8  Εσκέφθην µεταξύ των άλλων, µήπως τάχα ο Κυριος θα µας αποµακρύνη από κοντά του, θα µας εγκαταλείψη
τελείως και δεν θα θελήση ποτέ πλέον να δείξη προς ηµάς την ευµένειάν του και την προστασίαν του;
Ψαλ. 76,9   ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει; συνετέλεσε ρήµα από γενεάς εις γενεάν;
Ψαλ. 76,9  Μηπως έχει αποκόψει εξ ολοκλήρου το έλεός του από ηµάς; Εθεσε τέρµα εις τας υποσχέσεις της διαθήκης του
από τας αρχαίας γενεάς µέχρι της ιδικής µας, ώστε να παύσωµεν πλέον ηµείς να είµεθα ο εκλεκτός και περιούσιος λαός
του;
Ψαλ. 76,10  µη επιλήσεται τού οικτειρήσαι ο Θεός; ή συνέξει εν τή οργή αυτού τους οικτιρµούς αυτού; (διάψαλµα).
Ψαλ. 76,10    Μηπως ο Θεός θα λησµονήση την ευσπλαγχνίαν του προς ηµάς; Μηπως θα συγκρατήση και θα αναστείλη µε
την οργήν του το έλεός του;
Ψαλ. 76,11  και είπα· νύν ηρξάµην, αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς τού Υψίστου.
Ψαλ. 76,11     Είπα εν συνεχεία από µέσα µου· Τωρα αρχίζω να εννοώ. Η µεταβολή αυτή της καταστάσεώς µας είναι έργον
της δεξιάς του Υψίστου Θεού µας.
Ψαλ. 76,12  εµνήσθην των έργων Κυρίου, ότι µνησθήσοµαι από της αρχής των θαυµασίων σου
Ψαλ. 76,12    Διότι ενεθυµήθην από αρχαίων χρόνων τα έργα του Κυρίου. Τα επαναφέρω και θα επαναφέρω εις την µνήµην
µου τα θαυµάσια έργα σου απ' αρχής.
Ψαλ. 76,13  και µελετήσω εν πάσι τοίς έργοις σου και εν τοίς επιτηδεύµασί σου αδολεσχήσω.
Ψαλ. 76,13    Θα µελετήσω µε πολλήν προσοχήν και σύνεσιν όλα τα έργα σου. θα εµβαθύνω εις τα ολόλαµπρα και ένδοξα
κατορθώµατά σου.
Ψαλ. 76,14  ο Θεός, εν τώ αγίω η οδός σου· τις Θεός µέγας ως ο Θεός ηµών;
Ψαλ. 76,14    Ω Θεέ, άγιος είναι ο τρόπος της συµπεριφοράς σου προς ηµάς. Ποιός άλλος θεός είναι µέγας, όπως είσαι συ ο
Θεός µας;
Ψαλ. 76,15  σύ εί ο Θεός ο ποιών θαυµάσια, εγνώρισας εν τοίς λαοίς την δύναµίν σου·
Ψαλ. 76,15    Συ είσαι ο Θεός µας, ο οποίος έκαµες και κάµνεις τόσον θαυµαστά έργα, ώστε και στους ειδωλολατρικούς
ακόµη λαούς να καθιστάς γνωστήν την µεγάλην σου δύναµιν.
Ψαλ. 76,16  ελυτρώσω εν τώ βραχίονί σου τον λαόν σου, τους υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 76,16    Συ, ηλευθέρωσες τον ισσραηλιτικόν λαόν σου, τους απογόνους του πατριάρχου Ιακώβ και Ιωσήφ, από την
σκληράν δουλείαν των Αιγυπτίων.



Ψαλ. 76,17  είδοσάν σε ύδατα, ο Θεός, είδοσάν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυσσοι,
Ψαλ. 76,17    Τα ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης σε είδαν, ω Θεέ, άλλοτε, σε είδαν αυτά τα ύδατα και ετρόµαξαν.
Εταράχθησαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης, ώστε µεγάλη να ακούεται η βοή των κυµάτων.
Ψαλ. 76,18  πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν αι νεφέλαι, και γάρ τα βέλη σου διαπορεύονται·
Ψαλ. 76,18    Βρονταί εξαπελύθησαν από τα σύννεφα, διότι αι αστραπαί εφαίνοντο σαν βέλη να διασχίζουν αυτά.
Ψαλ. 76,19  φωνή της βροντής σου εν τώ τροχώ, έφαναν αι αστραπαί σου τή οικουµένη, εσαλεύθη και έντροµος εγενήθη η
γη.
Ψαλ. 76,19    Η βροντερά φωνή σου, Κυριε, αντήχησεν ολόγυρα, αι αναρίθµητοι αστραπαί σου εφώτιζαν την οικουµένην,
συνεκλονίσθη εκ θεµελίων και κατετρόµαξεν η γη.
Ψαλ. 76,20  εν τή θαλάσση αι οδοί σου, και αι τρίβοι σου εν ύδασι πολλοίς, και τα ίχνη σου ου γνωσθήσονται.
Ψαλ. 76,20   Συ ήνοιξες δρόµους µέσα εις την Ερυθράν Θαλασσαν. Ιδικαί σου είναι αι πορείαι του λαού σου δια µέσου των
αναριθµήτων υδάτων της θαλάσσης αυτής. Συ επραγµατοποίησας τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα, χωρίς να φαίνεσαι,
διότι είσαι αόρατος, και ανεξιχνίαστοι είναι αι ενέργειαί σου.
Ψαλ. 76,21  ωδήγησας ως πρόβατα τον λαόν σου εν χειρί Μωϋσή και Ααρών.
Ψαλ. 76,21    Συ, δια του Μωϋσέως και του Ααρών ωδήγησες µε ασφάλειαν και στοργήν, ωσάν πρόβατα, τον ισραηλιτικόν
σου λαόν.

ΨΑΛΜΟΣ 77 (Μασ. 78)
Συνέσεως τώ Ασάφ.
Ψαλ. 77,1   Προσέχετε, λαός µου, τώ νόµω µου, κλίνατε το ούς υµών εις τα ρήµατα τού στόµατός µου·
Ψαλ. 77,1  Ανθρωποι του ισραηλιτικού λαού µου, προσέχετε εις την διδασκαλίαν µου, κλίνατε προς εµέ τα αυτιά σας και
ακούσατε µε προσοχήν τα λόγια του στόµατός µου.
Ψαλ. 77,2   ανοίξω εν παραβολαίς το στόµα µου, φθέγξοµαι προβλήµατα απ αρχής.
Ψαλ. 77,2  Θα αρχίσω µε διδακτικάς παραβολικάς ιστορίας, γεµάτας ιερά διδάγµατα. Θα σας διηγηθώ αρχαία γεγονότα µε
βαθύτατα νοήµατα.
Ψαλ. 77,3   όσα ηκούσαµεν και έγνωµεν αυτά και οι πατέρες ηµών διηγήσαντο ηµίν,
Ψαλ. 77,3  Αυτά είναι από όσα ηκούσαµεν και εµάθαµεν καλά, αυτά που οι πατέρες µας έχουν διηγηθή εις ηµάς.
Ψαλ. 77,4   ουκ εκρύβη από των τέκνων αυτών εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλοντες τας αινέσεις Κυρίου και τας δυναστείας
αυτού και τα θαυµάσια αυτού, ά εποίησε.
Ψαλ. 77,4  Δεν απεκρύβησαν τα µεγάλα αυτά γεγονότα από τα τέκνα των προγόνων µας, αλλά µετεδόθησαν πιστά από
γενεάς εις γενεάν. Με αυτά εξιστορούνται αι πανένδοξοι πράξστου Κυρίου και τα έργα της καταπληκτικής δυνάµεως του ·
τα θαυµαστά του αυτά έργα, τα οποία έκαµε προς χάριν του ισραηλιτικού λαού.
Ψαλ. 77,5   και ανέστησε µαρτύριον εν Ιακώβ και νόµον έθετο εν Ισραήλ, όσα ενετείλατο τοίς πατράσιν ηµών τού γνωρίσαι
αυτά τοίς υιοίς αυτών,
Ψαλ. 77,5  Ανήγειρε και έστησεν ολοφάνερην την µαρτυρίαν του µεταξύ των απογόνων του Ιακώβ, έθεσε Νοµον στους
Ισραηλίτας και τους διέταξεν όσα εκείνος είχε νοµοθετήσει στους προγόνους µας να τα καταστήσουν αυτοί γνωστά εις τα
τέκνα των.
Ψαλ. 77,6   όπως αν γνώ γενεά ετέρα, υιοί οι τεχθησόµενοι, και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά τοίς υιοίς αυτών·
Ψαλ. 77,6  Δια να τα µάθη η µεταγενεστέρα γενεά, αυτοί οι οποίοι θα εγεννώντο βραδύτερον. Και αυτοί, όταν θα
ανδρωθούν, να τα αναγγείλουν εις τα παιδιά των και εν συνεχεία να µεταδίδωνται αυτά από γενεάς εις γενεάν.
Ψαλ. 77,7   ίνα θώνται επί τον Θεόν την ελπίδα αυτών και µη επιλάθωνται των έργων τού Θεού και τας εντολάς αυτού
εκζητήσωσιν·
Ψαλ. 77,7  Τούτο δε, δια να αποθέτουν οι ακούοντες την ελπίδα των στον Θεόν και να µη λησµονήσουν τα θαυµαστά αυτά
έργα του Θεού, αλλά µε πόθον να ζητούν πάντοτε να µανθάνουν και να πράττουν τας εντολάς του,
Ψαλ. 77,8   ίνα µη γένωνται ως οι πατέρες αυτών, γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα, γενεά, ήτις ου κατηύθυνε την
καρδίαν εαυτής και ουκ επιστώθη µετά τού Θεού το πνεύµα αυτής.
Ψαλ. 77,8  ώστε να µη γίνουν οι µεταγενέστεροι, όπως ήσαν οι πατέρες των, γενεά δηλαδή διεστραµµένη, η οποία ελυπούσε
τον Κυριον, γενεά η οποία δεν εφύλαξεν ευθείαν την καρδίαν της απέναντι του Θεού, και δεν παρέµεινε πιστόν το πνεύµα
της στον Θεόν.
Ψαλ. 77,9   υιοί Εφραίµ εντείνοντες και βάλλοντες τόξοις εστράφησαν εν ηµέρα πολέµου.
Ψαλ. 77,9  Οι άνδρες της φυλής Εφραίµ, αν και ήσαν ισχυροί να τεντώνουν τα τόξα και να ρίπτουν µε επιτυχίαν τα βέλη
των, έστρεψαν εν τούτοις τα νώτα των εν καιρώ πολέµου και ετράπησαν εις φυγήν.
Ψαλ. 77,10  ουκ εφύλαξαν την διαθήκην τού Θεού και εν τώ νόµω αυτού ουκ ηβουλήθησαν πορεύεσθαι.
Ψαλ. 77,10    Τούτο δε, διότι δεν εφύλαξαν την εντολήν του Θεού και δεν ηθέλησαν να ζήσουν σύµφωνα µε τον νόµον αυτού.
Ψαλ. 77,11  και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυµασίων αυτού, ών έδειξεν αυτοίς,
Ψαλ. 77,11     Αυτοί ελησµόνησαν τας ευεργεσίας του Θεού και τα θαυµαστά έργα, τα οποία ολοφάνερα είχε δείξει προς
αυτούς ο Κυριος.
Ψαλ. 77,12  εναντίον των πατέρων αυτών ά εποίησε θαυµάσια εν γη Αιγύπτω, εν πεδίω Τάνεως.
Ψαλ. 77,12    Τα θαυµαστά έργα, τα οποία έκαµεν ενώπιον των προγόνων των, εις την Αίγυπτον, εις την πεδιάδα Τανεως.
Ψαλ. 77,13  διέρηξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ωσεί ασκόν
Ψαλ. 77,13     Διέρρηξε την Ερυθράν Θαλασσαν εις δύο, έστησεν όρθια τα ύδατα αυτής, ως εάν ήταν κλεισµένα εις ασκούς,
και δια µέσου αυτής ωδήγησεν ασφαλείς τους Ισραηλίτας.
Ψαλ. 77,14  και ωδήγησεν αυτούς εν νεφέλη ηµέρας και όλην την νύκτα εν φωτισµώ πυρός.
Ψαλ. 77,14    Την ηµέραν τους ωδήγησε δια της νεφέλης, καθ' όλην δε την νύκτα µε το φως του πυρίνου στύλου.
Ψαλ. 77,15  διέρηξε πέτραν εν ερήµω και επότισεν αυτούς ως εν αβύσσω πολλή
Ψαλ. 77,15     Διέρρηξε βράχον εις έρηµον και άνυδρον τόπον και τους επότιζεν από πηγήν, που ανέβλυζεν άφθονα ύδατα
ωσάν µεγάλης Θαλάσσης.



Ψαλ. 77,16  και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταµούς ύδατα.
Ψαλ. 77,16    Αυτός έκαµε να αναβλύσουν πλούσια νερά από τον βράχον και κατέβασε ποτάµια υδάτων από αυτόν .
Ψαλ. 77,17  και προσέθεντο έτι τού αµαρτάνειν αυτώ, παρεπίκραναν τον Ύψιστον εν ανύδρω
Ψαλ. 77,17     Εν τούτοις όµως οι Ισραηλίται προσέθεσαν πάλιν νέας αµαρτίας και επίκραναν τον Υψιστον εις περιοχήν,
όπου δεν υπήρχεν ύδωρ.
Ψαλ. 77,18  και εξεπείρασαν τον Θεόν εν ταίς καρδίαις αυτών, τού αιτήσαι βρώµατα ταίς ψυχαίς αυτών
Ψαλ. 77,18    Ηθέλησαν να θέσουν εις δοκιµασίαν τον Θεόν και τον ελύπησαν µε τας αµαρτωλάς και λαιµάργους επιθυµίας
των καρδιών των, διότι εζήτησαν φαγητά κατά τας επιθυµίας της καρδίας των.
Ψαλ. 77,19  και κατελάλησαν τού Θεού και είπαν· µη δυνήσεται ο Θεός ετοιµάσαι τράπεζαν εν ερήµω;
Ψαλ. 77,19    Ωλιγοπίστησαν, κατεφέρθησαν κατά του Θεού και είπαν· Μηπως τάχα δύναται να ετοιµάση ο Θεός τράπεζαν
µε φαγητά εις την έρηµον;
Ψαλ. 77,20  επεί επάταξε πέτραν και ερύησαν ύδατα και χείµαροι κατεκλύσθησαν, µη και άρτον δύναται δούναι ή
ετοιµάσαι τράπεζαν τώ λαώ αυτού;
Ψαλ. 77,20    Επειδή, τάχα, εκτύπησε τον βράχον και ανέβλυσαν ύδατα και χείµαρροι πολλοί, και κατέκλυσαν την περιοχήν,
µήπως δύναται να µας δώση και άρτον η να ετοιµάση τράπεζαν µε φαγητά δια τον λαόν του;
Ψαλ. 77,21  διά τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πύρ ανήφθη εν Ιακώβ, και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ,
Ψαλ. 77,21    Δια τας αναιδείς και ασεβείς αυτάς κατηγορίας, τας οποίας ήκουσεν ο Κυριος, ανέβαλε την είσοδόν των εις την
γην της Επαγγελίας. Καταστρεπτικόν πυρ ήναψε τότε ανάµεσα στους απογόνους του Ιακώβ και η οργή του Κυρίου
εξέσπασεν επάνω στους Ισραηλίτας.
Ψαλ. 77,22  ότι ουκ επίστευσαν εν τώ Θεώ ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού.
Ψαλ. 77,22    Διότι δεν επίστευσαν στον Θεόν, ούτε ήλπισαν εις την σωτηρίαν των, την οποίαν αυτός θα τους έδιδε.
Ψαλ. 77,23  και ενετείλατο νεφέλαις υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε
Ψαλ. 77,23    Εν τούτοις ο Θεός εµακροθύµησεν, έδωσεν εντολήν εις τα υπεράνω της γης σύννεφα, ήνοιξε τας θύρας του
ουρανού
Ψαλ. 77,24  και έβρεξεν αυτοίς µάννα φαγείν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτοίς·
Ψαλ. 77,24    και έβρεξε προς χάριν αυτών µάννα, δια να φάγουν. Εδωσεν εις αυτούς άρτον ουρανοκατέβατον.
Ψαλ. 77,25  άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισµόν απέστειλεν αυτοίς εις πλησµονήν.
Ψαλ. 77,25    Ετσι δε ο άνθρωπος έφαγεν άρτον έτοιµασµένον από τους αγγέλους . Πλουσίαν διατροφήν έστειλεν ο Κυριος
προς αυτούς.
Ψαλ. 77 ,26  απήρε Νότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τή δυνάµει αυτού Λίβα
Ψαλ. 77,26    Εσήκωσεν από τον ουρανόν νότιον άνεµον, εν τη παντοδυναµία του έφερεν προς αυτούς λίβαν
Ψαλ. 77,27  και έβρεξεν επ αυτούς ωσεί χούν σάρκας και ωσεί άµµον θαλασσών πετεινά πτερωτά,
Ψαλ. 77,27    και έβρεξεν επάνω τους, ωσάν πυκνότατον σύννεφον από σκόνιν, ορτύκια ωσάν την άµµον της θαλάσσης
κατά το πλήθος, πτηνά πτερωτά.
Ψαλ. 77,28  και επέπεσον εν µέσω παρεµβολής αυτών κύκλω των σκηνωµάτων αυτών,
Ψαλ. 77,28    Αυτά έπεσαν στο µέσον του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, ολόγυρα από τας σκηνάς των.
Ψαλ. 77,29  και έφαγον και ενεπλήσθησαν σφόδρα, και την επιθυµίαν αυτών ήνεγκεν αυτοίς,
Ψαλ. 77,29    Εκείνοι έφαγαν, παραέφαγαν και εχόρτασαν πολύ, διότι ο Κυριος ικανοποίησε µε το παραπάνω τας επιθυµίας
των.
Ψαλ. 77,30  ουκ εστερήθησαν από της επιθυµίας αυτών. έτι της βρώσεως ούσης εν τώ στόµατι αυτών,
Ψαλ. 77,30    Τιποτε δεν εστερήθησαν, από όσα είχαν επιθυµήσει. Αλλα ενώ η τροφή ήτο ακόµη στο στόµα των,
Ψαλ. 77,31  και η οργή τού Θεού ανέβη επ αυτούς, και απέκτεινεν εν τοίς πλείοσιν αυτών, και τους εκλεκτούς τού Ισραήλ
συνεπόδισεν.
Ψαλ. 77,31     η οργή του Θεού εξέσπασε, δια την αχαριστίαν των, εναντίον αυτών και εθανάτωσε πάρα πολλούς από
αυτούς. Και αυτούς ακόµη τους επισήµους άνδρας των Ισραηλιτών τους έρριψε κάτω νεκρούς.
Ψαλ. 77,32  εν πάσι τούτοις ήµαρτον έτι και ουκ επίστευσαν εν τοίς θαυµασίοις αυτού,
Ψαλ. 77,32    Παρ' όλας όµως τας ευεργεσίας και τας τιµωρίας αυτάς του Θεού, εξακολουθούσαν ακόµη οι Ισραηλίται να
αµαρτάνουν, και δεν επίστευσαν εις αυτόν, µολονότι έβλεπαν τα θαυµάσια έργα του.
Ψαλ. 77,33  και εξέλιπον εν µαταιότητι αι ηµέραι αυτών και τα έτη αυτών µετά σπουδής.
Ψαλ. 77,33    Επέρασαν µαταίως και ασκόπως τας ηµέρας των. Πολύ γρήγορα έφυγαν, χωρίς κανένα καρπόν αρετής, τα έτη
της ζωής των.
Ψαλ. 77,34  όταν απέκτειναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και ώρθριζον προς τον Θεόν
Ψαλ. 77,34    Οταν ο Κυριος τους παρέδιδεν εις θάνατον, προς τιµωρίαν και παιδαγωγίαν, τότε εζητούσαν αυτόν µε ζήλον,
επέστρεφαν εις αυτόν και από τον βαθύν όρθρον κατέφευγαν προς αυτόν δια της προσευχής.
Ψαλ. 77,35  και εµνήσθησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστι και ο Θεός ο Ύψιστος λυτρωτής αυτών εστι.
Ψαλ. 77,35    Τοτε ενεθυµούντο, ότι ο Θεός είναι ο παντοδύναµος βοηθός των, ότι ο Θεός ο Υψιστος είναι ο ελευθερωτής και
σωτήρ των.
Ψαλ. 77,36  και ηγάπησαν αυτόν εν τώ στόµατι αυτών και τή γλώσση αυτών εψεύσαντο αυτώ,
Ψαλ. 77,36    Αλλά τον ηγάπησαν επιφανειακώς, µόνον µε το στόµα των, ενώ µε τα λόγια των και µε την άλλην
συµπεριφοράν των εψεύσθησαν απεναντί του, εφέρθησαν ανειλικρινώς.
Ψαλ. 77,37  η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία µετ αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τή διαθήκη αυτού.
Ψαλ. 77,37    Διότι η καρδία των δεν ήτο ευθεία απέναντι του Θεού και δεν εφάνησαν πιστοί εις τας υποχρεώσεις , που
ανέλαβαν δια της Διαθήκης απέναντι του Θεού.
Ψαλ. 77,38  αυτός δε εστιν οικτίρµων και ιλάσκεται ταίς αµαρτίαις αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί τού αποστρέψαι
τον θυµόν αυτού και ουχί εκκαύσει πάσαν την οργήν αυτού.
Ψαλ. 77,38    Ο Θεός όµως είναι ελεήµων και έδειχνε το έλεός του εις τας αµαρτίας αυτών. Δεν ηθέλησε να τους καταστρέψη.
Εις πολυαρίθµους περιστάσεις ανέστειλε και απεµάκρυνε τον θυµόν του· δεν αφήκε να ανάψη και να εκσπάση όλη η οργή



του εναντίον των.
Ψαλ. 77,39  και εµνήσθη ότι σάρξ εισι, πνεύµα πορευόµενον και ουκ επιστρέφον.
Ψαλ. 77,39    Είχεν υπ' όψιν του ο Κυριος, ότι αυτοί οι αµαρτάνοντες ήσαν αδύνατες σάρκες, πνοή ανέµου περαστική, η
οποία δεν επιστρέφει πάλιν.
Ψαλ. 77,40  ποσάκις παρεπίκραναν αυτόν εν τή ερήµω, παρώργισαν αυτόν εν γη ανύδρω;
Ψαλ. 77,40    Ποσες και πόσες φορές τον επίκραναν πολύ εις την έρηµον, τον εξώργισαν εις τόπον άνυδρον!
Ψαλ. 77,41  και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον άγιον τού Ισραήλ παρώξυναν.
Ψαλ. 77,41    Και εις άλλας περιπτώσεις εστράφησαν, δια να αποµακρυνθούν από αυτόν. Εθεσαν υπό δοκιµασίαν και
πειρασµόν τυν Θεόν των· εξώργισαν τον άγιον αυτόν Κυριον του ισραηλιτικού λαού.
Ψαλ. 77,42  και ουκ εµνήσθησαν της χειρός αυτού, ηµέρας, ής ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος,
Ψαλ. 77,42    Δεν ενεθυµήθησαν την παντοδύναµον και στοργικήν δι' αυτούς δεξιάν του, µε την οποίαν κατά την ιστορικήν
εκείνην ηµέραν τους εγλύτωσεν από τα χέρια του καταθλίβοντος αυτούς Φαραώ.
Ψαλ. 77,43  ως έθετο εν Αιγύπτω τα σηµεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίω Τάνεως.
Ψαλ. 77,43    Ελησµόνησαν, πως ο Θεός εις την Αίγυπτον έδειξε τα καταπληκτικά σηµεία, που εµαρτυρούσαν την
παντοδυναµίαν του, τα τεράστια πρωτοφανή έργα που είχε κάµει εις την πεδιάδα Τανεως και τα οποία εγέµισαν φόβον και
τρόµον τους Αιγυπτίους.
Ψαλ. 77,44  και µετέστρεψεν εις αίµα τους ποταµούς αυτών και τα οµβρήµατα αυτών, όπως µη πίωσιν·
Ψαλ. 77,44    Ελησµόνησαν, ότι ο Κυριος µετέβαλε το ύδωρ των ποταµών εις αίµα, όπως επίσης και τα βρόχινα νερά των
δεξαµενών των δια να µη ηµπορούν να πίουν οι Αιγύπτιοι.
Ψαλ. 77,45  εξαπέστειλεν εις αυτούς κυνόµυιαν, και κατέφαγεν αυτούς, και βάτραχον, και διέφθειρεν αυτούς·
Ψαλ. 77,45    Ο Κυριος εξαπέστειλεν επίσης εναντίον των Αιγυπτίων κυνόµυιαν, η οποία τους κατέφαγε, και βατράχους οι
οποίοι µετέδωσαν εις αυτούς φθοροποιούς και µολυσµατικάς ασθενείας.
Ψαλ. 77,46  και έδωκε τή ερυσίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τή ακρίδι·
Ψαλ. 77,46    Παρέδωκεν εις την σκωρίασιν τους καρπούς των αγρών των, και τους κόπους των καλλιεργηµένων αγρών των
εις τας ακρίδας.
Ψαλ. 77,47  απέκτεινεν εν χαλάζη την άµπελον αυτών και τας συκαµίνους αυτών εν τή πάχνη·
Ψαλ. 77,47    Κατέστρεψε τα αµπέλια των µε χάλαζαν και τας συκοµορέας των µε παγωνιά.
Ψαλ. 77,48  και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτήνη αυτών και την ύπαρξιν αυτών τώ πυρί·
Ψαλ. 77,48    Παρέδωκεν εις καταστρεπτικήν θανατηφόρον χάλαζαν τα ζώα των και την υπόλοιπον περιουσίαν των
παρέδωσεν στο πυρ των κεραυνών του.
Ψαλ. 77,49  εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυµού αυτού, θυµόν και οργήν και θλίψιν, αποστολήν δι αγγέλων πονηρών.
Ψαλ. 77,49    Εξαπέλυσεν εναντίον των την τιµωρόν οργήν της αγανακτήσεώς του, θυµόν και οργήν και θλίψιν, δεινά
φοβερά, τα οποία έστειλε µε εξολοθρευτάς αγγέλους.
Ψαλ. 77,50  ωδοποίησε τρίβον τή οργή αυτού και ουκ εφείσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτήνη αυτών εις
θάνατον συνέκλεισε
Ψαλ. 77,50    Αφήκε να εκδηλωθή ασυγκράτητος η οργή του, δεν ελυπήθη την ζωήν των και δεν επροφύλαξεν αυτούς από
τον θάνατον και αυτά ακόµη τα κατοικίδια ζώα των τα συνέκλεισεν µέσα εις τας παγίδας του θανάτου και της
καταστροφής.
Ψαλ. 77,51  και επάταξε πάν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τοίς σκηνώµασι Χάµ,
Ψαλ. 77,51     Εκτύπησε µε θάνατον όλα τα πρωτότοκα της γης Αιγύπτου· αυτά που αποτελούν την απαρχήν των πόνων της
τεκνοποιΐας στους οίκους των Αιγυπτίων, των απογόνων αυτών του Χαµ.
Ψαλ. 77,52  και απήρεν ως πρόβατα τον λαόν αυτού και ανήγαγεν αυτούς ωσεί ποίµνιον εν ερήµω
Ψαλ. 77,52    Ανέλαβε δε ο Κυριος ως στοργικός ποιµήν τον ισραηλιτικόν λαόν, ωσάν πρόβατά του, και τα ωδήγησεν ως
ιδικόν του ποίµνιον δια µέσου της ερήµου.
Ψαλ. 77,53  και ωδήγησεν αυτούς επ ελπίδι, και ουκ εδειλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα.
Ψαλ. 77,53    Αυτός τους ωδήγησε, τους ενέπνευσεν ελπίδα και θάρρος, ώστε εκείνοι δεν εδειλίασαν κατά την διάβασιν της
Ερυθράς Θαλάσσης. Τους δε εχθρούς των τους εσκέπασε και τους έπνιζεν η θάλασσα.
Ψαλ. 77,54  και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσµατος αυτού, όρος τούτο, ό εκτήσατο η δεξιά αυτού,
Ψαλ. 77,54    Τους εισήγαγε κατόπιν εις την γην της Επαγγελίας, εις την οποίαν υψώνεται το όρος Σιών το άγιον, προς
λατρείαν αυτού, το όρος αυτό το οποίον κατέκτησεν η παντοδύναµος δεξιά του.
Ψαλ. 77,55  και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίω κληροδοσίας και
κατεσκήνωσεν εν τοίς σκηνώµασιν αυτών τας φυλάς τού Ισραήλ.
Ψαλ. 77,55    Εδιωξε εµπρός από αυτούς τα ειδωλολατρικά έθνη και εµοίρασε την χώραν εκείνων εις αυτούς µε σχοινί
καταµετρήσεως· και εκεί όπου προηγουµένως κατοικούσαν οι λαοί εκείνοι, εγκατέστησε τας φυλάς του Ισραήλ.
Ψαλ. 77,56  και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον Ύψιστον και τα µαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαντο
Ψαλ. 77,56    Αυτοί όµως έθεσαν υπό δοκιµασίαν τον Θεόν, παρεπίκραναν και εξώργισαν τον Υψιστον, και τας εντολάς
αυτού δεν ετήρησαν.
Ψαλ. 77,57  και απέστρεψαν και ηθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, µετεστράφησαν εις τόξον στρεβλόν
Ψαλ. 77,57    Απεµακρύνθησαν από αυτόν, ηρνήθησαν και παρέβησαν τας εντολάς του, όπως και οι πρόγονοί των, και
έγιναν ωσάν το στρεβλόν τόξον, που δεν ρίπτει µε ευθυβολίαν.
Ψαλ. 77,58  και παρώργισαν αυτόν εν τοίς βουνοίς αυτών, και εν τοίς γλυπτοίς αυτών παρεζήλωσαν αυτόν.
Ψαλ. 77,58    Τον εξώργισαν µε την ειδωλολατρείαν των επάνω εις τα όρη. Προεκάλεσαν την ζηλοτυπίαν του µε τα γλυπτά
είδωλα, που ελάτρευαν εκεί.
Ψαλ. 77,59  ήκουσεν ο Θεός και υπερείδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ.
Ψαλ. 77,59    Ο Κυριος ήκουσε τας ειδωλολατρικάς αυτών προαευχάς, απέστρεψεν από αυτούς το βλέµµα του, δια να µη
τους βλέπη, και παρέδωσεν εις εξουθένωσαν και καταφρόνησιν µεγάλην τον ισραηλιτικόν λαόν.
Ψαλ. 77,60  και απώσατο την σκηνήν Σιλώµ, σκήνωµα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώποις.



Ψαλ. 77,60    Απώθησε και εστέρησε την πόλιν Σηλώµ από την προστασίαν του, την οποίαν πόλιν ο ίδιος είχεν εκλέξει, δια
να εγκατασταθή µεταξύ των ανθρώπων η Σκηνή του Μαρτυρίου του.
Ψαλ. 77,61  και παρέδωκεν εις αιχµαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλλονήν αυτών εις χείρα εχθρών
Ψαλ. 77,61    Παρέδωσεν εις τα χέρια των εχθρών των, στους Φιλισταίους, την δύναµίν των, όπως επίσης και το λαµπρόν
των στόλισµα, δηλαδή την Κιβωτόν του Μαρτυρίου.
Ψαλ. 77,62  και συνέκλεισεν εν ροµφαία τον λαόν αυτού και την κληρονοµίαν αυτού υπερείδε.
Ψαλ. 77,62    Αφήκε να περικυκλωθή ο λαός του από εχθρούς, οι οποίοι εκρατούσαν γυµνήν την ροµφαίαν, και εγύρισεν
αλλού το βλέµµα του, όταν αυτοί, η περίφηµος κληρονοµία του, εσφάζοντο.
Ψαλ. 77,63  τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πύρ, και αι παρθένοι αυτών ουκ επενθήθησαν·
Ψαλ. 77,63    Τους νεαρούς υιούς των κατέφαγε το πυρ του πολέµου, τας θυγατέρας δε παρθένους των, όταν ωδηγούντο εις
αιχµαλωσίαν και εξευτελισµόν, δεν ευρέθη κανείς να τας πενθήση.
Ψαλ. 77,64  οι ιερείς αυτών εν ροµφαία έπεσον, και αι χήραι αυτών ου κλαυθήσονται.
Ψαλ. 77,64    Οι ιερείς των έπεσαν εν στόµατι ροµφαίας, και τας χήρας των σφαγιασθέντων ανδρών δεν ευρέθη κανείς να
τας παρηγορήση και να κλαύση µαζή των.
Ψαλ. 77,65  και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός κεκραιπαληκώς εξ οίνου,
Ψαλ. 77,65    Αλλά ο µακρόθυµος Κυριος ηγέρθη από την φαινοµενικήν απραξίαν του, όπως εγείρεται ο εξυπνών από τον
ύπνον του, όπως ο γίγας που συνέρχεται από την µέθην του.
Ψαλ. 77,66  και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτοίς.
Ψαλ. 77,66    Και εκτύπησε τους εχθρούς του, τους έτρεψε πανικόβλητους εις φυγήν και έδωκεν εις αυτούς αιωνίαν
καταισχύνην µε την ταπεινωτικήν ήτταν των.
Ψαλ. 77,67  και απώσατο το σκήνωµα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίµ ουκ εξελέξατο·
Ψαλ. 77,67    Αλλά και απεµάκρυνεν από την προστασίαν του τους απογόνους του Ιωσήφ, έπαυσε να έχη ως εκλεκτήν
ηγεµονεύουσαν φυλήν τους Εφραιµίτας.
Ψαλ. 77,68  και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα, το όρος το Σιών, ό ηγάπησε,
Ψαλ. 77,68    Αλλά εξέλεξεν ως άρχουσαν φυλήν την φυλήν του Ιούδα και ως τόπον ιερόν του το όρος Σιών, το οποίον
ιδιαιτέρως ηγάπησεν.
Ψαλ. 77,69  και ωκοδόµησεν ως µονοκέρωτος το αγίασµα αυτού, εν τή γη εθεµελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα.
Ψαλ. 77,69    Εκεί ηυδόκησεν ο Κυριος και οικοδοµήθη το θυσιαστήριόν του, ισχυρότατον όπως ο µονόκερως. Εις την γην
της Παλαιστίνης εστερέωσεν αιωνίαν την φυλήν του Ιούδα.
Ψαλ. 77,70  και εξελέξατο Δαυΐδ τον δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιµνίων των προβάτων,
Ψαλ. 77,70    Ο Κυριος εξέλεξεν ως βασιλέα τον δούλον του Δαυίδ και τον επήρεν από τα κοπάδια των προβάτων .
Ψαλ. 77,71  εξόπισθεν των λοχευοµένων έλαβεν αυτόν ποιµαίνειν Ιακώβ τον δούλον αυτού και Ισραήλ την κληρονοµίαν
αυτού
Ψαλ. 77,71     Τον επήρεν από εκεί, που ακολουθούσε τα ετοιµόγεννα πρόβατα, και τον έβαλε να κυβερνά και να καθοδηγή
τους δούλους του, τους απογόνους του Ιακώβ, τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είναι ιδική του κληρονοµία.
Ψαλ. 77,72  και εποίµανεν αυτούς εν τή ακακία της καρδίας αυτού, και εν τή συνέσει των χειρών αυτού ωδήγησεν αυτούς.
Ψαλ. 77,72    Ο Δαυίδ εκυβέρνησε πράγµατι αυτούς µε άδολον καρδίαν και τους καθωδήγησεν στον δρόµον του Θεού και
της ασφαλείας µε τα πλήρη συνέσεως έργα του.

ΨΑΛΜΟΣ 78 (Μασ. 79)
Ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 78,1   Ο Θεός, ήλθοσαν έθνη εις την κληρονοµίαν σου, εµίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήµ ως
οπωροφυλάκιον.
Ψαλ. 78,1  Ω Θεέ, ειδωλολατρικά έθνη επήλθον, εναντίον της ιδικής σου κληρονοµίας και κατεπληµµύρισαν την γην,
εβεβήλωσαν τον άγιόν σου ναόν και µετέβαλαν την Ιερουσαλήµ εις ερείπια, ωσάν µίαν αχυροκαλύβην, η οποία είχε
χρησιµεύσει δια την πρόχειρον συγκέντρωσιν των οπωρικών.
Ψαλ. 78,2   έθεντο τα θνησιµαία των δούλων σου βρώµατα τοίς πετεινοίς τού ουρανού , τας σάρκας των οσίων σου τοίς
θηρίοις της γής·
Ψαλ. 78,2  Αφήκαν άταφα τα πτώµατα των δούλων σου, τροφήν εις τα πτηνά του ουρανού, και τας σάρκας των ανθρώπων
των αφωσιωµένων εις σε, ως βοράν εις τα θηρία της γης.
Ψαλ. 78,3   εξέχεαν το αίµα αυτών ωσεί ύδωρ κύκλω Ιερουσαλήµ, και ουκ ήν ο θάπτων.
Ψαλ. 78,3  Αφθονον έχυσαν το αίµα των, ωσάν το νερό κύκλω από την Ιερουσαλήµ και κανείς δεν υπήρξε να τους θάψη.
Ψαλ. 78,4   εγενήθηµεν όνειδος τοίς γείτοσιν ηµών, µυκτηρισµός και χλευασµός τοίς κύκλω ηµών.
Ψαλ. 78,4  Εγίναµεν περίγελως και εξευτελισµός στους γειτονικούς µας ειδωλολατρικούς λαούς, τους Μωαβίτας, τους
Αµµωνίτας και τους Ιδουµαίους. Εγίναµεν χλευασµός και εµπαιγµός στους περικυκλούντας την χώραν µας αλλοφύλους.
Ψαλ. 78,5   έως πότε, Κύριε, οργισθήση εις τέλος, εκκαυθήσεται ως πύρ ο ζήλός σου;
Ψαλ. 78,5  Εως πότε, Κυριε, θα οργίζεσαι εναντίον µας, χωρίς και να έχη τελειωµόν η οργή σου; Εως πότε θα αναρριπίζεται
ως φοβερά πυρκαϊά εναντίον µας η ζηλοτυπία σου;
Ψαλ. 78,6   έκχεον την οργήν σου επί τα έθνη τα µη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, αί το όνοµά σου ουκ επεκαλέσαντο,
Ψαλ. 78,6  Στρέψε ορµητικήν την οργήν σου εναντίον των ειδωλολατρικών εθνών , τα οποία δεν σε αναγνωρίζουν ως Θεόν
των, εναντίον των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επεκαλέσθησαν το Ονοµά σου.
Ψαλ. 78,7   ότι κατέφαγον τον Ιακώβ, και τον τόπον αυτού ηρήµωσαν.
Ψαλ. 78,7  Τα έθνη και αι βασιλείαι αυταί κατέφαγαν τους απογόνους του Ιακώβ, ερήµωσαν την χώραν των.
Ψαλ. 78,8   µη µνησθής ηµών ανοµιών αρχαίων· ταχύ προκαταλαβέτωσαν ηµάς οι οικτιρµοί σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαµεν
σφόδρα.
Ψαλ. 78,8  Μη ενθυµηθής, Κυριε, τας από αρχαιότατα χρόνια και µέχρι σήµερον συνεχιζοµένας αµαρτίας µας. Ταχέως, πριν
καταστραφώµεν, Κυριε, ας µας προλάβουν τα ελέη σου, διότι έχοµεν περιπέσει εις αθλιωτάτην κατάστασιν.



Ψαλ. 78,9   βοήθησον ηµίν, ο Θεός, ο σωτήρ ηµών· ένεκεν της δόξης τού ονόµατός σου, Κύριε, ρύσαι ηµάς και ιλάσθητι ταίς
αµαρτίαις ηµών ένεκα τού ονόµατός σου,
Ψαλ. 78,9  Ω Θεέ, συ ο οποίος είσαι ο Θεός µας, ο σωτήρ µας, βοήθησέ µας. Προς δόξαν του αγίου Ονόµατός σου, Κυριε,
γλύτωσέ µας από τους εχθρούς µας, συγχώρησε τας αµαρτίας µας δια το Ονοµά σου, το οποίον διαλαλεί πάντοτε έλεος και
ευσπλαγχνίαν.
Ψαλ. 78,10  µη ποτε είπωσι τα έθνη· που έστιν ο Θεός αυτών; και γνωσθήτω εν τοίς έθνεσιν ενώπιον των οφθαλµών ηµών η
εκδίκησις τού αίµατος των δούλων σου τού εκκεχυµένου.
Ψαλ. 78,10    Σώσε µας, δια να µη καταστραφώµεν και έπειτα οι ειδωλολατρικοί λαοί είπουν · Που είναι ο Θεός των; Ας γίνη
φανερά και πασίγνωστος εις τα ειδωλολατρικά έθνη, δια να την ίδωµεν µε τους οφθαλµούς µας τώρα που ζώµεν, η εκ
µέρους σου δικαία τιµωρία των δια το χυθέν από αυτούς αίµα των δούλων σου .
Ψαλ. 78,11  εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγµός των πεπεδηµένων, κατά την µεγαλωσύνην τού βραχίονός σου περιποίησαι
τους υιούς των τεθανατωµένων.
Ψαλ. 78,11     Ο στεναγµός των αλυσοδεµένων αιχµαλώτων Ιουδαίων ας φθάση ενώπιόν σου, Κυριε. Και σύµφωνα µε την
µεγαλειώδη και παντοδύναµον ισχύν του βραχίονός σου, λάβε υπό την προστασίαν σου, σώσε και περιποιήσου τα παιδιά
των φονευθέντων.
Ψαλ. 78,12  απόδος τοίς γείτοσιν ηµών επταπλασίονα εις τον κόλπον αυτών τον ονειδισµόν αυτών, ον ωνείδισάν σε, Κύριε.
Ψαλ. 78,12    Ανταπόδωσε στους γειτονικούς µας λαούς τιµωρίαν πολλαπλασίαν εις τας καρδίας των και τον ονειδισµόν, µε
τον οποίον αυτοί σε ωνείδισαν, Κυριε.
Ψαλ. 78,13  ηµείς δε λαός σου και πρόβατα νοµής σου ανθοµολογησόµεθά σοι εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν
εξαγγελούµεν την αίνεσίν σου.
Ψαλ. 78,13    Ηµείς δε, οι οποίοι είµεθα ιδικός σου λαός και πρόβατα της ιδικής σου ποίµνης, θα σε ευχαριστούµεν και θα σε
δοξάζωµεν πάντοτε, δια τας ευεργεσίας σου. Θα αναγγέλλωµεν εις όλας τας γενεάς την δόξαν σου.

ΨΑΛΜΟΣ 79 (Μασ. 80)
Εις το τέλος, υπέρ των αλλοιωθησοµένων· µαρτύριον τώ Ασάφ, ψαλµός υπέρ τού Ασσυρίου.
Ψαλ. 79,2   Ο ποιµαίνων τον Ισραήλ, πρόσχες, ο οδηγών ωσεί πρόβατα τον Ιωσήφ. ο καθήµενος επί των Χερουβίµ, εµφάνηθι.
Ψαλ. 79,2  Συ, ο οποίος ως καλός και στοργικός ποιµήν προστατεύεις και καθοδηγείς τον ισραηλιτικόν λαόν, ιδέ και δώσε
προσοχήν εις την συµφοράν, που µας ευρήκε. Συ, ο οποίος οδηγείς ως ιδικά σου πρόβατα την φυλήν του Ιωσήφ, κάθησε ως
επί θρόνου επάνω εις τα Χερουβίµ, δείξε φανερά την προστασίαν σου.
Ψαλ. 79,3   εναντίον Εφραίµ και Βενιαµίν και Μανασσή εξέγειρον την δυναστείαν σου και ελθέ εις το σώσαι ηµάς.
Ψαλ. 79,3  Εµφανίσου πρόµαχος εµπρός εις τας φυλάς Εφραίµ και Βενιαµίν και Μανασσή, που ταλαιπωρούνται από τας
επιδροµάς των Ασσυρίων. Θέσε εις ενέργειαν την ακατανίκητον δύναµίν σου και έλα ταχέως , δια να µας σώσης.
Ψαλ. 79,4   ο Θεός, επίστρεψον ηµάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόµεθα .
Ψαλ. 79,4  Κυριε ο Θεός, αποκατάστησέ µας ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν µας, δείξε ευµενές το πρόσωπόν σου
προς ηµάς και έτσι ηµείς θα σωθώµεν από τον πλήρη όλεθρον.
Ψαλ. 79,5   Κύριε ο Θεός των δυνάµεων, έως πότε οργίζη επί την προσευχήν των δούλων σου;
Ψαλ. 79,5  Κυριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάµεων, έως πότε θα οργίζεσαι εναντίον µας, εναντίον δε και
αυτής της προσευχής των δούλων σου;
Ψαλ. 79,6   ψωµιείς ηµάς άρτον δακρύων; και ποτιείς ηµάς εν δάκρυσιν εν µέτρω;
Ψαλ. 79,6  Εως πότε θα µας δίδης αντί άρτου δάκρυα και αντί ύδατος θα µας ποτίζης µε πλήρες, κατά την δίκαίαν σου
κρίσιν, το δοχείον από τα δάκρυά µας;
Ψαλ. 79,7   έθου ηµάς εις αντιλογίαν τοίς γείτοσιν ηµών, και οι εχθροί ηµών εµυκτήρισαν ηµάς.
Ψαλ. 79,7  Μας κατέστησες δια τας αµαρτίας µας αντικείµενον εµπαιγµών εις τα γειτονικά µας έθνη. Οι δε εχθροί µας µας
χλευάζουν και µας περιγελούν.
Ψαλ. 79,8   Κύριε ο Θεός των δυνάµεων, επίστρεψον ηµάς και επίφανον το πρόσωπόν σου, και σωθησόµεθα. (διάψαλµα).
Ψαλ. 79,8  Κυριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάµεων, αποκατάστησέ µας εις την χώραν µας ελευθέρους και
ασφαλείς. Γυρισε και δείξε ιλαρόν γεµάτο καλωσύνην το πρόσωπόν σου προς ηµάς και ηµείς θα σωθώµεν από τον
εξαφανισµόν.
Ψαλ. 79,9   άµπελον εξ Αιγύπτου µετήρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν·
Ψαλ. 79,9  Τον λαόν του Ισραήλ, ωσάν πολύκαρπον ευλογηµένην άµπελόν σου, µετέφερες από την Αίγυπτον εις την
Παλαιστίνην. Εδιωξες από εκεί τα ειδωλολατρικά έθνη και την εφύτευσες και την ερρίζωσες εις αυτήν.
Ψαλ. 79,10  ωδοποίησας έµπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής, και επλήρωσε την γήν.
Ψαλ. 79,10    Ηνοιξες ενώπιόν της την οδόν από Αιγύπτου µέχρι Παλαιστίνης, την εφύτευσες µε βαθειές ρίζες και εγέµισεν
όλην την Παλαιστίνην.
Ψαλ. 79,11  εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και αι αναδενδράδες αυτής τας κέδρους τού Θεού·
Ψαλ. 79,11     Η σκια της αµπέλου αυτής εκάλυψε τα όρη της χώρας και αι διακλαδώσεις της εσκέπασαν τας θεοφυτεύτους
κέδρους του Λιβάνου.
Ψαλ. 79,12  εξέτεινε τα κλήµατα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταµών τας παραφυάδας αυτής.
Ψαλ. 79,12    Ηυδόκησας και εξηπλώθησαν προς δυσµάς τα κλήµατά της, µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης και προς
ανατολάς οι κλάδοι της µέχρι του Ευφράτου και των παραποτάµων του.
Ψαλ. 79,13  ινατί καθείλες τον φραγµόν αυτής και τρυγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόµενοι την οδόν;
Ψαλ. 79,13    Διατί τώρα εκρήµνισες τον ολόγυρα φράκτην της, την προστασίαν σου, ώστε όλοι οι διερχόµενοι από την οδόν
διαβάται να τρυγούν τους καρπούς της;
Ψαλ. 79,14  ελυµήνατο αυτήν ύς εκ δρυµού, και µονιός άγριος κατενεµήσατο αυτήν.
Ψαλ. 79,14    Φοβερός αγριόχοιρος, ο Ασσύριος, επέδραµεν από αβάτους δρυµούς και την κατέστρεψεν. Αγριος µονιός,
περισσότερον φοβερός αγριόχοιρος, που ζη µόνος του, κατέφαγεν αυτήν.
Ψαλ. 79,15  ο Θεός των δυνάµεων, επίστρεψον δή, και επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψαι την άµπελον ταύτην



Ψαλ. 79,15    Ω Θεέ των ουρανίων και επιγείων δυνάµεων, στρέψε και πάλιν ιλαρόν το πρόσωπόν σου προς αυτήν. Ριξε ένα
βλέµµα καλωσύνης και στοργής από τον ουράνιόν σου θρόνον και ίδε και επίσκεψαι την άµπελον αυτήν .
Ψαλ. 79,16  και κατάρτισαι αυτήν, ήν εφύτευσεν η δεξιά σου, και επί υιόν ανθρώπου, ον εκραταίωσας σεαυτώ.
Ψαλ. 79,16    Επανάφερέ την εις την προτέραν θαλερότητα, την ασφάλειαν και την καρποφορίαν, αυτήν, την οποίαν
εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψε µε ευµένειαν και στοργήν στον άνθρωπον εκείνον, στον οποίον συ έδωσες την ισχύν να
άρχη επί του έθνους σου προς δόξαν του Ονόµατός σου.
Ψαλ. 79,17  εµπεπυρισµένη πυρί και ανεσκαµµένη· από επιτιµήσεως τού προσώπου σου απολούνται.
Ψαλ. 79,17    Η χώρα µας έχει κατακαή, έχει ανασκαφη. Οι Ισραηλίται κινδυνεύουν να χαθούν από τους ελέγχους και τας
τιµωρίας του ωργισµένου προσώπου σου.
Ψαλ. 79,18  γενηθήτω η χείρ σου επ άνδρα δεξιάς σου και επί υιόν ανθρώπου, ον εκραταίωσας σεαυτώ·
Ψαλ. 79,18    Ας έλθη προστατευτική η παντοδύναµος χείρ σου στον άνδρα εκείνον, τον οποίον συ θα τιµήσης και θα θέσης
αυτόν εκ δεξιών σου, και στον υιόν ανθρώπου τον οποίον ανέδειξες συ κραταιόν προς δόξαν του Ονόµατός σου.
Ψαλ. 79,19  και ου µη αποστώµεν από σού, ζωώσεις ηµάς, και το όνοµά σου επικαλεσόµεθα.
Ψαλ. 79,19    Υποσχόµεθα δε όλοι, ότι δεν θα αποµακρυνθώµεν πλέον από σε. Συ δε θα µας αναζωογονήσης και ηµείς θα
επικαλούµεθα το όνοµά σου.
Ψαλ. 79,20  Κύριε, ο Θεός των δυνάµεων, επίστρεψον ηµάς και επίφανον το πρόσωπόν σου, και σωθησόµεθα.
Ψαλ. 79,20   Ω Κυριε και Θεέ των εν ουρανοίς και επί γης δυνάµεων, αποκατάστησέ µας ελευθέρους και ασφαλείς εις την
χώραν µας, δείξε ιλαρόν το πρόσωπόν σου εις ηµάς και ηµείς θα διαφύγωµεν την τελείαν καταστροφήν.

ΨΑΛΜΟΣ 80 (Μασ. 81)
Εις το τέλος, υπέρ των ληνών· ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 80,2   Αγαλλιάσθε τώ Θεώ τώ βοηθώ ηµών, αλαλάξατε τώ Θεώ Ιακώβ·
Ψαλ. 80,2  Πληµµυρίσατε όλοι από αγαλλίασιν και χαράν δία τον Θεόν, που είναι βοηθός µας. Αλαλάξατε όλοι προς δόξαν
του Θεού, τον οποίον επίστευε και ελάτρευε ο γενάρχης µας ο Ιακώβ.
Ψαλ. 80,3   λάβετε ψαλµόν και δότε τύµπανον, ψαλτήριον τερπνόν µετά κιθάρας·
Ψαλ. 80,3  Αρχίσατε να ψάλλετε σεις οι Λευίται, δώσατε στους τυµπανιστάς το τύµπανον και στους άλλους µουσικούς
ψαλτήριον τερπνόν και κιθάραν, δια να συνοδεύουν τους ύµνους σας.
Ψαλ. 80,4   σαλπίσατε εν νεοµηνία σάλπιγγι, εν ευσήµω ηµέρα εορτής υµών·
Ψαλ. 80,4  Σεις οι ιερείς σαλπίσατε µε την ιεράν σάλπιγγα κατά την πρώτην του εβδόµου µηνός Τισρή, κατά την εξόχως
επίσηµον ηµέραν της µεγάλης εορτής σας.
Ψαλ. 80,5   ότι πρόσταγµα τώ Ισραήλ εστι και κρίµα τώ Θεώ Ιακώβ.
Ψαλ. 80,5  Διότι η εορτή αυτή είναι πρόσταγµα του Θεού προς τον ισραηλιτικόν λαόν , εντολή του Θεού προς τους
απογόνους του Ιακώβ.
Ψαλ. 80,6   µαρτύριον εν τώ Ιωσήφ έθετο αυτόν εν τώ εξελθείν αυτόν εκ γής Αιγύπτου· γλώσσαν, ήν ουκ έγνω, ήκουσεν·
Ψαλ. 80,6  Τον Νοµον αυτόν, που καθορίζει τας επισήµους εορτάς, έδωσεν ο Κυριος εν µέσω του λαού, των αδελφών του
Ιωσήφ, όταν αυτοί έφυγαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον. Τοτε αυτοί ήκουσαν γλώσσαν, την οποίαν ποτέ άλλοτε δεν είχαν
γνωρίσει.
Ψαλ. 80,7   απέστησεν από άρσεων τον νώτον αυτού, αι χείρες αυτού εν τώ κοφίνω εδούλευσαν.
Ψαλ. 80,7  Ο Κυριος απήλλαξε την ράχιν των από τα βαρέα φορτία, και αι χείρες των, που εδούλευαν έως τότε εις τα κοφίνια
δια την µεταφοράν πηλού, απηλευθερώθησαν.
Ψαλ. 80,8   εν θλίψει επεκαλέσω µε, και ερυσάµην σε· επήκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίµασά σε επί ύδατος
αντιλογίας. (διάψαλµα).
Ψαλ. 80,8  Εζήτησες την βοήθειάν µου, όταν ευρίσκετο υπό βάρος µεγάλης θλίψεως και εγώ σε εγλύτωσα από τας
συµφοράς. Σε ήκουσα κρυµµένος στον γνόφον και τας αστραπάς της καταιγίδος. Σε εδοκίµασα τότε και συ έδειξες ποιός
είσαι στο ύδωρ της αντιλογίας σου, τότε που εγόγγυσες εναντίον µου.
Ψαλ. 80,9   άκουσον, λαός µου, και διαµαρτύροµαί σοι, Ισραήλ, εάν ακούσης µου,
Ψαλ. 80,9  Ακουσε λαέ µου, την έντονον διαµαρτυρίαν µου και προτροπήν. Ισραηλιτικέ λαέ µου, εάν θα µε ακούσης
Ψαλ. 80,10  ουκ έσται εν σοί Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεώ αλλοτρίω·
Ψαλ. 80,10    δεν θα πρέπει να υπάρχη εις σε άλλος νέος θεός, δεν πρέπει ποτέ να προσκυνήσης ξένον θεόν,
Ψαλ. 80,11  εγώ γάρ ειµι Κύριος ο Θεός σου ο αναγαγών σε εκ γής Αιγύπτου· πλάτυνον το στόµα σου, και πληρώσω αυτό.
Ψαλ. 80,11     διότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός σου, ο οποίος σε ηλευθέρωσα και σε καθωδήγησα από την γην της Αιγύπτου
έως εις την Παλαιστίνην. Ανοιξε διάπλατα το στόµα σου, προσευχόµενος και δοξολογών εµέ, και εγώ θα ικανοποιήσω τα
αιτήµατά σου.
Ψαλ. 80,12  και ουκ ήκουσεν ο λαός µου της φωνής µου, και Ισραήλ ου προσέσχε µοι·
Ψαλ. 80,12    Ο λαός µου όµως δεν ήκουσε την φωνήν µου και οι Ισραηλίται δεν έδωσαν προσοχήν εις εµέ.
Ψαλ. 80,13  και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτηδεύµατα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτών.
Ψαλ. 80,13    Δια τούτο και εγώ τους αφήκα να πορεύωνται σύµφωνα µε τας ενόχους επιθυµίας των αµαρτωλών καρδιών
των, να πορεύωνται και να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την σκοτισµένην θέλησιν και διάθεσίν των.
Ψαλ. 80,14  ει ο λαός µου ήκουσέ µου, Ισραήλ ταίς οδοίς µου ει επορεύθη,
Ψαλ. 80,14    Εάν ο λαός µου µε ήκουεν, εάν ο ισραηλιτικός λαός επορεύετο στους δρόµους µου, αµέσως
Ψαλ. 80,15  εν τώ µηδενί αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρά µου.
Ψαλ. 80,15    και στο µηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς των και θα άπλωνα βαρείαν και τιµωρόν την χείρα µου
εναντίον εκείνων, οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν.
Ψαλ. 80,16  οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτώ, και έσται ο καιρός αυτών εις τον αιώνα.
Ψαλ. 80,16    Οι εχθροί του Κυρίου θα ηναγκάζοντο, έστω και υποκριτικώς, να δηλώσουν υποταγήν εις αυτόν, ενώ ο λαός
του Ισραήλ θα έµενεν ειρηνικός και ευτυχής παντοτεινά.
Ψαλ. 80,17  και εψώµισεν αυτούς εκ στέατος πυρού και εκ πέτρας µέλι εχόρτασεν αυτούς.



Ψαλ. 80,17    Τοτε ο Θεός τους έθρεψεν εις την έρηµον µε το πλέον εκλεκτόν άλευρον του σίτου και τους εχόρτασε µε
άφθονον µέλι από την ξηράν και άγονον πέτραν. Ετσι και τώρα θα τους διέτρεφε και θα τους εχόρταινε, εάν υπήκουον εις
τας εντολάς του.

ΨΑΛΜΟΣ 81 (Μασ. 82)
Ψαλµός τώ Ασάφ.
Ψαλ. 81,1   Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών, εν µέσω δε θεούς διακρινεί.
Ψαλ. 81,1  Ο Θεός εστάθη ανάµεσα εις συγκέντρωσιν των κριτών και αρχόντων της Ιουδαίας. Εν µέσω δε αυτών ως
υπέρτατος Θεός- κριτής θα κρίνη αυτούς, που έχουν αναλάβει και διαχειρίζονται θείαν εξουσίαν. Θα τους ερωτήση και θα
τους ελέγξη λέγων·
Ψαλ. 81,2   έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αµαρτωλών λαµβάνετε; (διάψαλµα).
Ψαλ. 81,2  Εως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα λαµβάνετε υπ' όψιν πρόσωπα χαριζόµενοι εις αµαρτωλούς, πλουσίους και
ισχυρούς;
Ψαλ. 81,3   κρίνατε ορφανώ και πτωχώ, ταπεινόν και πένητα δικαιώσατε·
Ψαλ. 81,3  Φροντίσατε να εκδίδετε δικαίας αποφάσεις υπέρ του ορφανού και του πτωχού να αποδίδετε το δίκαιον στον
αθώον, στον ταπεινόν και πτωχόν άνθρωπον.
Ψαλ. 81,4   εξέλεσθε πένητα και πτωχόν, εκ χειρός αµαρτωλού ρύσασθε αυτόν.
Ψαλ. 81,4  Ελευθερώσατε τον αξιοδάκρυτον και πτωχόν από τους εκµεταλλευοµένους αυτόν, γλυτώσατέ τον από τα χέρια
του αδίκου και αµαρτωλού.
Ψαλ. 81,5   ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τα θεµέλια της γής.
Ψαλ. 81,5  Οι άδικοι όµως κριταί, σκοτισµένοι εις την ηθικήν αναλγησίαν των, δεν είχαν και δεν ηθέλησαν να έχουν
επίγνωσιν των καθηκόντων, που τους επιβάλλει το αξίωµά των. Ούτε αντελήφθησαν µε ποίαν σύνεσιν πρέπει να ασκούν το
έργον των. Περιπατούν εις τα σκοτάδια των αδίκων κρίσεων. Εξ αιτίας των αδίκων αποφάσεών των συνεκλονίσθησαν τα
θεµέλια της κοινωνίας των.
Ψαλ. 81,6   εγώ είπα· θεοί εστε και υιοί Υψίστου πάντες·
Ψαλ. 81,6  Εγώ δε είπα προς σας, ω δικασταί. Ολοι σεις είσθε αντιπρόσωποι του δικαίου Θεού, υιοί του Υψίστου, του ενός και
µοναδικού Θεού.
Ψαλ. 81,7   υµείς δε ως άνθρωποι αποθνήσκετε και ως είς των αρχόντων πίπτετε.
Ψαλ. 81,7  Σεις όµως, αναίσθητοι εις την τιµήν του αξιώµατός σας, αδικείτε, δι' αυτό και θα αποθάνετε ωσάν ένας από τους
κοινούς και συνήθεις και χωρίς υπόληψιν άρχοντας.
Ψαλ. 81,8   ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γήν, ότι σύ κατακληρονοµήσεις εν πάσι τοίς έθνεσι.
Ψαλ. 81,8  Ακούων αυτά εγώ, ο εµπνευσµένος ποιητής, κράζω προς τον Θεόν· Σηκω, λοιπόν, ω Θεέ, και εφάρµοσε την
δικαίαν σου κρίσιν και απόφασιν επί της γης, διότι κάτω από την ιδικήν σου κυριότητα και κατοχήν ευρίσκονται όλα τα
έθνη.

ΨΑΛΜΟΣ 82 (Μασ. 83)
Ωδή ψαλµού τώ Ασάφ.
Ψαλ. 82,2   Ο Θεός, τις οµοιωθήσεταί σοι; µη σιγήσης µηδέ καταπραΰνης, ο Θεός·
Ψαλ. 82,2  Ω Θεέ µου, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή και αντιπαραβληθή µε σένα; Δι' αυτό, ως παντοδύναµος και
πάνσοφος που είσαι, µη µένης σιωπηλός, µηδέ καταπραΰνης και µη αφήσης ανεκδήλωτον την δικαίαν σου οργήν, ω Θεέ
µου.
Ψαλ. 82,3   ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν, και οι µισούντές σε ήραν κεφαλήν,
Ψαλ. 82,3  Διότι οι εχθροί µας, που είναι και ιδικοί σου εχθροί, εξέσπασαν εις οχλοβοήν πολεµικήν και οι µισούντες σε
εσήκωσαν υπερήφανον την κεφαλήν των εναντίον µας.
Ψαλ. 82,4   επί τον λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώµην και εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου·
Ψαλ. 82,4  Συνέλαβαν και κατέστρωσαν πανούργα σχέδια εναντίον του λαού σου. Ελαβαν ολεθρίας αποφάσεις εναντίον
των αγίων σου Ισραηλιτών.
Ψαλ. 82,5   είπαν· δεύτε και εξολοθρεύσωµεν αυτούς εξ έθνους, και ου µη µνησθή το όνοµα Ισραήλ έτι.
Ψαλ. 82,5  Απεφάσισαν και είπαν µεταξύ των· Ελάτε να τους εξολοθρεύσωµεν, ώστε να παύσουν να αποτελούν έθνος και
κανείς να µη ενθυµήται πλέον το όνοµα των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 82,6   ότι εβουλεύσαντο εν οµονοία επί το αυτό, κατά σού διαθήκην διέθεντο
Ψαλ. 82,6  Μη µείνης αδιάφορος, Κυριε, διότι αυτοί από κοινού και εκ συστάσεως µε µίαν καρδίαν όλοι των απεφάσισαν
την καταστροφήν µας. Υπέγραψαν ένορκον συµφωνίαν εναντίον σου.
Ψαλ. 82,7   τα σκηνώµατα των Ιδουµαίων και οι Ισµαηλίται, Μωάβ και οι Αγαρηνοί,
Ψαλ. 82,7  Αυτοί οι εχθροί µας είναι οι σκηνίται, οι Ιδουµαίοι, οι Ισµαηλίται, οι Μωαβίται και οι Αγαρηνοί.
Ψαλ. 82,8   Γεβάλ και Αµµών και Αµαλήκ και αλλόφυλοι µετά των κατοικούντων Τύρον.
Ψαλ. 82,8  Οι της φυλής Γεβάλ και Αµµών και Αµαλήκ, οι Φιλισταίοι και οι κάτοικοι της Τυρου.
Ψαλ. 82,9   και γάρ και Ασσούρ συµπαρεγένετο µετ αυτών, εγενήθησαν εις αντίληψιν τοίς υιοίς Λώτ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 82,9  Αλλά και οι Ασσύριοι συνετάχθησαν και ήλθον µε το µέρος αυτών. Εβοήθησαν τους απογόνους του Λωτ
εναντίον µας, τους Μωαβίτας και Αµµωνίτας.
Ψαλ. 82,10  ποίησον αυτοίς ως τή Μαδιάµ και τώ Σισάρα, ως τώ Ιαβείµ εν τώ χειµάρω Κεισών·
Ψαλ. 82,10    Πράξε εναντίον αυτών ο,τι άλλοτε έκαµες εναντίον των Μαδιανιτών, εναντίον του σκληρού στρατηγού των
Σισάρα και του βασιλέως Ιαβείν εις τον χείµαρρον Κεισών.
Ψαλ. 82,11  εξωλοθρεύθησαν εν Αενδώρ, εγενήθησαν ωσεί κόπρος τή γη.
Ψαλ. 82,11     Εκείνοι εξωλοθρεύθησαν δια της δικαίας σου οργής εις Αενδώρ και τα σώµατά των έγιναν κόπρος και
λίπασµα της γης.
Ψαλ. 82,12  θού τους άρχοντας αυτών ως τον Ωρήβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλµανά πάντας τους άρχοντας αυτών ,



Ψαλ. 82,12    Ολους τους άρχοντας αυτών θέσε τους εις την αυτήν µοίραν και τιµώρησέ τους, όπως δια του Γεδεών
εξωλόθρευσας τον Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλµανά, όλους τους άρχοντας των Μαδιανιτών·
Ψαλ. 82,13  οίτινες είπαν· Κληρονοµήσωµεν εαυτοίς το αγιαστήριον τού Θεού.
Ψαλ. 82,13    αυτών, οι οποίοι είπαν· Ας κατακτήσωµεν ως ιδικήν µας κληρονοµίαν και εις όφελος του εαυτού µας τον άγιον
τόπον, τον ναόν και το θυσιαστήριον του Θεού.
Ψαλ. 82,14  ο Θεός µου, θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάµην κατά πρόσωπον ανέµου·
Ψαλ. 82,14    Ω Θεέ µου, κάµε τους ωσάν ανεµοστρόβιλον, ώστε να µη ηµπορούν να σταθούν πουθενά. Καµε τους ωσάν το
ξηρόν άχυρον, που το φυσά και το διασκορπίζει ο άνεµος.
Ψαλ. 82,15  ωσεί πύρ, ό διαφλέξει δρυµόν, ωσεί φλόξ, ή κατακαύσει όρη,
Ψαλ. 82,15    Κατάκαυσέ τους, όπως η πυρκαϊά κατακαίει τα δάση του δρυµού, όπως µια µεγάλη φλόγα κατακαίει τα
κατάφυτα όρη.
Ψαλ. 82,16  ούτως καταδιώξεις αυτούς εν τή καταιγίδι σου, και εν τή οργή σου συνταράξεις αυτούς.
Ψαλ. 82,16    Ετσι και συ, Κυριε, καταδίωξέ τους εις την καταιγίδα της οργής σου, αναστάτωσέ τους και συγκλόνισέ τους
επάνω στον δίκαιον θυµόν σου.
Ψαλ. 82,17  πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιµίας, και ζητήσουσι το όνοµά σου, Κύριε.
Ψαλ. 82,17    Γέµισε τα πρόσωπά των µε καταισχύνην και εξευτελισµόν, ώστε να αναγκασθούν να επικαλεσθούν το όνοµά
σου, Κυριε.
Ψαλ. 82,18  αισχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα τού αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσθωσαν
Ψαλ. 82,18    Ας κατεντροπιασθούν, ας αναστατωθούν δια µέσου όλων των αιώνων, ας εντροπιαοθούν και ας
εξολοθρευθούν.
Ψαλ. 82,19  και γνώτωσαν ότι όνοµά σοι Κύριος· σύ µόνος Ύψιστος επί πάσαν την γήν.
Ψαλ. 82,19    Ας αναγνωρίσουν αυτοί, ότι το όνοµά σου είναι Κυριος, ότι συ είσαι ο µοναδικός και Υψιστος Κυριος εις όλην
την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 83 (Μασ. 84)
Εις το τέλος, υπέρ των ληνών· τοίς υιοίς Κορέ ψαλµός.
Ψαλ. 83,2   Ως αγαπητά τα σκηνώµατά σου, Κύριε των δυνάµεων.
Ψαλ. 83,2  Ποσον αγαπητοί και ποθητοί είναι εις εµέ οι ιεροί χώροι του ναού σου, όπου κατοικείς συ, ο Κυριος των ουρανίων
και επιγείων δυνάµεων.
Ψαλ. 83,3   επιποθεί και εκλείπει η ψυχή µου εις τας αυλάς τού Κυρίου, η καρδία µου και η σάρξ µου ηγαλλιάσαντο επί Θεόν
ζώντα.
Ψαλ. 83,3  Φλέγεται η ψυχή µου από τον πόθον, λυώνει από την επιθυµίαν να ευρεθή εις τας αυλάς του Κυρίου. Η ψυχή µου
και το σώµα µου σκιρτούν από χαράν και ευφροσύνην διο· τον αληθινόν και ζώντα Θεόν.
Ψαλ. 83,4   και γάρ στρουθίον εύρεν εαυτώ οικίαν και τρυγών νοσσιάν εαυτή, ού θήσει τα νοσσία εαυτής, τα θυσιαστήριά
σου, Κύριε των δυνάµεων, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου.
Ψαλ. 83,4  Και αυτά τα στρουθία ευρήκαν στον ναόν σου κατοικίαν. Η τρυγών έκαµε εκεί την φωλεάν δια τους νεοσσούς
της. Το θυσιαστήριόν σου ποθώ και εγώ, Κυριε των δυνάµεων, ο βασιλεύς µου και ο Θεός µου.
Ψαλ. 83,5   µακάριοι οι κατοικούντες εν τώ οίκω σου, εις τους αιώνας των αιώνων αινέσουσί σε . (διάψαλµα).
Ψαλ. 83,5  Τρισευτυχισµένοι και ευλογηµένοι είναι εκείνοι, που κατοικούν εις τας αυλάς του ναού σου, διότι αυτοί και οι
απόγονοί των θα σε υµνολογούν παντοτεινά.
Ψαλ. 83,6   µακάριος ανήρ, ώ εστιν η αντίληψις αυτού παρά σοί· αναβάσεις εν τή καρδία αυτού διέθετο
Ψαλ. 83,6  Τρισευτυχισµένος ο άνθρωπος, που ευρίσκεται κάτω από την κραταιάν προστασίαν σου και απεφάσισε µε την
καρδιά του να πραγµατοποιήση ιεράν άνοδον, ευλαβή επίσκεψιν προς την Σιών.
Ψαλ. 83,7   εις την κοιλάδα τού κλαυθµώνος, εις τον τόπον, ον έθετο· και γάρ ευλογίας δώσει ο νοµοθετών.
Ψαλ. 83,7  Θα διέλθη από την κοιλάδα του κλαυθµώνος, θα ανεβή στον ιερόν τόπον της Σιών, εκεί όπου εσκόπευε να
φθάση. Και ο Κυριος, που εθεσµοθέτησε τας εορτάς και τους ιερούς αυτούς τόπους, θα γεµίση µε τας ευλογίας του τους
προσκυνητάς.
Ψαλ. 83,8   πορεύσονται εκ δυνάµεως εις δύναµιν, οφθήσεται ο Θεός των θεών εν Σιών.
Ψαλ. 83,8  Αυτοί θα πορεύωνται προς την Σιών, µε νέας πάντοτε και ακµαίας δυνάµεις. Και όταν φθάσουν εκεί, θα
εµφανισθή ο Θεός των Θεών και Κυριος των κυρίων εις την Σιών.
Ψαλ. 83,9   Κύριε ο Θεός των δυνάµεων, εισάκουσον της προσευχής µου, ενώτισαι, ο Θεός Ιακώβ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 83,9  Κυριε και Θεέ των ουρανίων και επιγείων δυνάµεων, άκουσε µε ευµένειαν την προσευχήν µου, δέξαι την εις τα
αυτιά σου, ω Θεέ του Ιακώβ και των απογόνων του.
Ψαλ. 83,10  υπερασπιστά ηµών, ίδε, ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον τού χριστού σου.
Ψαλ. 83,10    Ω Θεέ, συ ο οποίος είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης µας, ρίξε ένα ευµενές βλέµµα στο πρόσωπον του
βασιλέως, τον οποίον συ έχρισες ως βασιλέα.
Ψαλ. 83,11  ότι κρείσσων ηµέρα µία εν ταίς αυλαίς σου υπέρ χιλιάδας· εξελεξάµην παραριπτείσθαι εν τώ οίκω τού Θεού µου
µάλλον ή οικείν µε εν σκηνώµασιν αµαρτωλών.
Ψαλ. 83,11     Δι' εµέ είναι προτιµότερον να ζήσω έστω και µίαν ηµέραν εις τας αυλάς του ναού σου, παρά να ζω χιλιάδας
ηµέρας µακράν από σε και τον ναόν σου. Εχω πλέον προτιµήσει και προτιµώ να είµαι κάπου παραπεταµένος στον ναόν του
Θεού µου, παρά να κατοικώ εις πλουσίας κατοικίας αµαρτωλών ανθρώπων .
Ψαλ. 83,12  ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει· Κύριος ου στερήσει τα αγαθά τοίς
πορευοµένοις εν ακακία.
Ψαλ. 83,12    Διότι ο Κυριος και Θεός αγαπά το έλεος και την αλήθειαν, θα δώσης δε στους προσκυνούντας και πιστεύοντας
εις αυτόν χάριν και δόξαν. Ο Κυριος δεν θα στερήση ποτέ τα αγαθά από εκείνους, οι οποίοι πορεύονται µε αγαθότητα και
απλότητα.
Ψαλ. 83,13  Κύριε, ο Θεός των δυνάµεων, µακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε.



Ψαλ. 83,13    Ω Κυριε και Θεέ των δυνάµεων ουρανού και γης, τρισευτυχισµένος και ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος εκείνος,
ο οποίος έχει αποθέσει την ελπίδα του µετά πίστεως εις σε.

ΨΑΛΜΟΣ 84 (Μασ. 85)
Εις το τέλος· τοίς υιοίς Κορέ ψαλµός.
Ψαλ. 84,2   Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχµαλωσίαν Ιακώβ·
Ψαλ. 84,2  Εκαµες φανεράν και έστειλες, Κυριε, την ευαρέσκειάν σου εις την γην της Επαγγελίας, διότι επανέφερες εις αυτήν
τους αιχµαλώτους απογόνους του Ιακώβ.
Ψαλ. 84,3   αφήκας τας ανοµίας τώ λαώ σου, εκάλυψας πάσας τας αµαρτίας αυτών. (διάψαλµα).
Ψαλ. 84,3  Εδωσες συγχώρησιν εις τας παρανοµίας του λαού σου και εσκέπασες εν τω ελέει σου όλας τας αµαρτίας των.
Ψαλ. 84,4   κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυµού σου.
Ψαλ. 84,4  Εσταµάτησες την εναντίον µας δικαίαν σου οργήν, αφήκες κατά µέρος την οργήν του θυµού σου.
Ψαλ. 84,5   επίστρεψον ηµάς, ο Θεός των σωτηρίων ηµών, και απόστρεψον τον θυµόν σου αφ ηµών.
Ψαλ. 84,5  Επανάφερε όλους µας από την εξορίαν, ω Κυριε, συ ο οποίος πολλές φορές µας έχεις σώσει κατά το παρελθόν.
Αποµάκρυνε τον δίκαιον θυµόν σου από ηµάς.
Ψαλ. 84,6   µη εις τους αιώνας οργισθής ηµίν; ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν;
Ψαλ. 84,6  Μηπως τάχα και θα µένης ωργισµένος εναντίον µας δια παντός; Η µήπως θα παρατείνης την οργήν σου πάντοτε
από της µιας γενεάς εις την άλλην;
Ψαλ. 84,7   ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωώσεις ηµάς, και ο λαός σου ευφρανθήσεται επί σοί.
Ψαλ. 84,7  Ω Θεέ, συ θα στρέψης το πρόσωπόν σου και πάλιν µε ευµένειαν προς ηµάς. Θα µας δώσης νέαν ζωήν και ο
πονεµένος και θλιµµένος λαός σου θα χαρή από τας δωρεάς σου.
Ψαλ. 84,8   δείξον ηµίν, Κύριε, το έλεός σου και το σωτήριόν σου δώης ηµίν.
Ψαλ. 84,8  Δείξε µας λοιπόν, Κυριε, την ευσπλαγχνίαν σου και δώσε µας την σωτηρίαν που ποθούµεν.
Ψαλ. 84,9   ακούσοµαι τι λαλήσει εν εµοί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί τον λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού
και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ αυτόν.
Ψαλ. 84,9  Εγώ θα ακούσω, τι θα είπη εις την καρδίαν µου Κυριος ο Θεός, διότι θα οµιλήση ειρηνικά στον λαόν του, στους
αφοσιωµένους προς αυτόν Ισραηλίτας· στους επιστρέφοντας µε όλην των την καρδίαν δι' ειλικρινούς µετανοίας προς
αυτόν.
Ψαλ. 84,10  πλήν εγγύς των φοβουµένων αυτόν το σωτήριον αυτού τού κατασκηνώσαι δόξαν εν τή γη ηµών.
Ψαλ. 84,10    Βεβαίως η σωτηρία, που παρέχεται από τον Θεόν στον λαόν του, είναι πάντοτε κοντά εις εκείνους, που τον
ευλαβούνται, ώστε δι' αυτής να εγκατασταθή η δόξα του εις την χώραν µας.
Ψαλ. 84,11  έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφίλησαν·
Ψαλ. 84,11     Το έλεος του Θεού και η ακριβής επαλήθευσις των υποσχέσεών του συνηντήθησαν και ηνώθησαν. Η
δικαιοσύνη του, η τιµωρούσα το κακόν και αµείβουσα το αγαθόν, και η ειρήνη έδωσαν αµοιβαίον ασπασµόν.
Ψαλ. 84,12  αλήθεια εκ της γής ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ τού ουρανού διέκυψε.
Ψαλ. 84,12    Ανεβλάστησεν ωραία και καρποφόρος η αλήθεια από την γην, από δε τον ουρανόν έσκυψε προς τα κάτω και
επεσκέφθη την γην η δικαιοσύνη και κάθε αρετή.
Ψαλ. 84,13  και γάρ ο Κύριος δώσει χρηστότητα, και η γη ηµών δώσει τον καρπόν αυτής·
Ψαλ. 84,13    Διότι ο Κυριος πλουσίαν θα δείξη και θα δώση την καλωσύνην του, και η γη µας θα δώση αφθόνους τους
καρπούς της.
Ψαλ. 84,14  δικαιοσύνη εναντίον αυτού προπορεύσεται και θήσει εις οδόν τα διαβήµατα αυτού.
Ψαλ. 84,14    Προ του Κυρίου θα προπορεύεται η δικαιοσύνη, την δε πορείαν του και τον τρόπον της συµπεριφοράς του θα
καταστήση άγιον παράδειγµα συµπεριφοράς δι' όλους µας.

ΨΑΛΜΟΣ 85 (Μασ. 86)
Προσευχή τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 85,1   Κλίνον, Κύριε, το ούς σου και επάκουσόν µου, ότι πτωχός και πένης ειµί εγώ.
Ψαλ. 85,1  Κλίνε, Κυριε, το αυτί σου εις τα λόγια µου. Ακουσε µε ευµένειαν την προσευχήν µου, διότι εγώ είµαι πτωχός και
δυστυχής.
Ψαλ. 85,2   φύλαξον την ψυχήν µου, ότι όσιός ειµι· σώσον τον δούλόν σου, ο Θεός µου, τον ελπίζοντα επί σε.
Ψαλ. 85,2  Προφύλαξε την ζωήν µου από τους θανασίµους κινδύνους, διότι εις σε είµαι αφιερωµένος· ιδικός σου είµαι,
Κυριε. Σώσε εµέ τον δούλον σου, ω Θεέ µου, ο οποίος έχω στηρίξει εις σε τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 85,3   ελέησόν µε, Κύριε, ότι προς σε κεκράξοµαι όλην την ηµέραν.
Ψαλ. 85,3  Ελέησέ µε, Κυριε, διότι δεν έπαυσα όλην την ηµέραν να κράζω µετά πίστεως προς σε.
Ψαλ. 85,4   εύφρανον την ψυχήν τού δούλου σου, ότι προς σε, Κύριε, ήρα την ψυχήν µου.
Ψαλ. 85,4  Γέµισε µε χαράν και ευφροσύνην, την καρδίαν του δούλου σου, διότι προς σε εγώ ύψωσα την ψυχήν µου και
εναπέθεσα την ζωήν µου.
Ψαλ. 85,5   ότι σύ, Κύριε, χρηστός και επιεικής και πολυέλεος πάσι τοίς επικαλουµένοις σε.
Ψαλ. 85,5  Διότι συ, Κυριε, είσαι ευεργετικός και αγαθός, επιεικής και πολυέλεος προς όλους εκείνους, οι οποίοι σε
επικαλούνται µε θερµήν προσευχήν.
Ψαλ. 85,6   ενώτισαι, Κύριε, την προσευχήν µου και πρόσχες τή φωνή της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 85,6  Ακουσε, Κυριε, την προσευχήν µου, δώσε προσοχήν εις την φωνήν της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 85,7   εν ηµέρα θλίψεώς µου εκέκραξα προς σε, ότι επήκουσάς µου.
Ψαλ. 85,7  Και άλλοτε, εις περίοδον θλίψεώς µου, έκραξα δια της προσευχής µου προς σε και µε ήκουσες. Ετσι και τώρα,
Κυριε, κάµε δεκτήν την προσευχήν µου.
Ψαλ. 85,8   ουκ έστιν όµοιός σοι εν θεοίς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου.
Ψαλ. 85,8  Κανένας από τους θεούς των ειδωλολατρικών λαών δεν ηµπορεί να συγκριθή µε σένα, Κυριε. Κανένα έργον



αυτών δεν ηµπορεί να συγκριθή µε τα ιδικά σου πανθαύµαστα έργα.
Ψαλ. 85,9   πάντα τα έθνη, όσα εποίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνοµά σου.
Ψαλ. 85,9  Ολα τα έθνη, τα οποία συ εδηµιούργησες, και αυτά τα ειδωλολατρικά, θα έλθουν και θα προσκυνήσουν ενώπιόν
σου. Κυριε, και θα δοξολογήσουν το Ονοµά σου.
Ψαλ. 85,10  ότι µέγας εί σύ και ποιών θαυµάσια, σύ εί Θεός µόνος.
Ψαλ. 85,10    Διότι συ είσαι µέγας και κάνεις πάντοτε έργα άξια παντός θαυµασµού. Συ είσαι ο µόνος αληθινός και τέλειος
Θεός.
Ψαλ. 85,11  οδήγησόν µε, Κύριε, εν τή οδώ σου, και πορεύσοµαι εν τή αληθεία σου· ευφρανθήτω η καρδία µου τού
φοβείσθαι το όνοµά σου.
Ψαλ. 85,11     Οδήγησέ µε, Κυριε, στον δρόµον των εντολών σου και εγώ θα πορεύωµαι και θα φέρωµαι σύµφωνα µε την
αλήθειάν σου. Θα ευφρανθή η καρδία µου πληµµυρισµένη µε τον ιερόν σεβασµόν προς το Ονοµά σου.
Ψαλ. 85,12  εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε ο Θεός µου, εν όλη καρδία µου, και δοξάσω το όνοµά σου εις τον αιώνα.
Ψαλ. 85,12    Θα σε δοξολογώ, Κυριε και Θεέ µου, µε όλην µου την καρδίαν και θα δοξάζω πάντοτε το πανένδοζον Ονοµά
σου.
Ψαλ. 85,13  ότι το έλεός σου µέγα επ εµέ και ερύσω την ψυχήν µου εξ άδου κατωτάτου.
Ψαλ. 85,13    Διότι µέγα είναι το έλεος, που έδειξες προς εµέ, αφού έσωσες την ζωήν µου από βέβαιον θάνατον, από αυτόν
τον βαθύτατον άδην.
Ψαλ. 85,14  ο Θεός, παράνοµοι επανέστησαν επ εµέ, και συναγωγή κραταιών εζήτησαν την ψυχήν µου και ου προέθεντό σε
ενώπιον αυτών.
Ψαλ. 85,14    Ω Θεέ µου, άνθρωποι παράνοµοι επανεστάτησαν εναντίον µου και συµµορία ισχυρών ανδρών εζήτησαν να
µου αφαιρέσουν την ζωήν, και δεν έλαβαν καθόλου υπ' όψιν των σε, τον δίκαιον Θεόν.
Ψαλ. 85,15  και σύ, Κύριε ο Θεός µου, οικτίρµων και ελεήµων, µακρόθυµος και πολυέλεος και αληθινός.
Ψαλ. 85,15    Συ όµως, Κυριε και Θεέ µου, είσαι ευσπλαγχνικός, ελεήµων, µακρόθυµος, πολυέλεος και αληθινός πάντοτε εις
όσα λέγεις.
Ψαλ. 85,16  επίβλεψον επ εµέ και ελέησόν µε, δός το κράτος σου τώ παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου.
Ψαλ. 85,16    Ριψε, λοιπόν, ευµενές βλέµµα εις εµέ και ελέησέ µε. Δώσε την δύναµίν σου εις εµέ τον δούλον σου και σώσε εµέ,
τον υιόν της δούλης σου, της µητρός µου.
Ψαλ. 85,17  ποίησον µετ εµού σηµείον εις αγαθόν, και ιδέτωσαν οι µισούντές µε και αισχυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε,
εβοήθησάς µοι και παρεκάλεσάς µε.
Ψαλ. 85,17    Καµε προς σωτηρίαν µου έκτακτον θαύµα, ας το ίδουν αυτοί, οι οποίοι µε µισούν και ας κατεντροπιασθούν,
διότι συ, Κυριε, πράγµατι µε εβοήθησες εις την θλίψιν µου και µε παρηγόρησες.

ΨΑΛΜΟΣ 86 (Μασ. 87)
Τοίς υιοίς Κορέ ψαλµός ωδής.
Ψαλ. 86,1   Οι θεµέλιοι αυτού εν τοίς όρεσι τοίς αγίοις·
Ψαλ. 86,1  Τα ασάλευτα θεµέλια, τα οποία ο ίδιος ο Κυριος έθεσεν, ευρίσκονται εις τα ιερά υψώµατα της Σιών.
Ψαλ. 86,2   αγαπά Κύριος τας πύλας Σιών υπέρ πάντα τα σκηνώµατα Ιακώβ.
Ψαλ. 86,2  Ο Κυριος αγαπά περισσότερον από όλας τας πόλεις των απογόνων του Ιακώβ τας πύλας της Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 86,3   δεδοξασµένα ελαλήθη περί σού η πόλις τού Θεού. (διάψαλµα).
Ψαλ. 86,3  Πολις του Θεού, αγία Ιερουσαλήµ, ένδοξα και θαυµαστά διαλαλούνται πανταχού δια σε.
Ψαλ. 86,4   µνησθήσοµαι αάβ και Βαβυλώνος τοίς γινώσκουσί µε· και ιδού αλλόφυλοι και Τύρος και λαός των Αιθιόπων,
ούτοι εγενήθησαν εκεί.
Ψαλ. 86,4  Θα ενθυµηθώ την αµαρτωλήν Αίγυπτον και την Βαβυλώνα και θα συµπεριλάβω αυτάς µεταξύ εκείνων, οι οποίοι
µε γνωρίζουν και µε αναγνωρίζουν ως Θεόν των. Ιδού και αυτοί οι Φιλισταίοι, η Τυρος και οι Αιθίοπες, θα πορευθούν εις
την Ιερουσαλήµ, δια να µε προσκυνήσουν.
Ψαλ. 86,5   µήτηρ Σιών, ερεί άνθρωπος, και άνθρωπος εγενήθη εν αυτή, και αυτός εθεµελίωσεν αυτήν ο Ύψιστος.
Ψαλ. 86,5  Πνευµατικήν µητέρα θα ονοµάση την Σιών κάθε άνθρωπος. Πλήθος ανθρώπων έχουν έλθει προς αυτήν, διότι
αυτός ο ίδιος ο Υψιστος έθεσε τα θεµέλιά της.
Ψαλ. 86,6   Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγενηµένων εν αυτή. (διάψαλµα).
Ψαλ. 86,6  Ο Κυριος θα διηγηθή τα στο βιβλίον του γραµµένα ονόµατα των λαών και των αρχόντων, οι οποίοι έχουν έλθει
και έχουν εγκατασταθή εις την πόλιν αυτήν.
Ψαλ. 86,7   ως ευφραινοµένων πάντων η κατοικία εν σοί.
Ψαλ. 86,7  Ολον το ευλαβές πλήθος, ω Σιών, που θα εγκατασταθή εις σε θα ευφραίνεται πράγµατι και θα αγάλλεται
πάντοτε.

ΨΑΛΜΟΣ 87 (Μασ. 88)
Ωδή ψαλµού τοίς υιοίς Κορέ· εις το τέλος, υπέρ µαελέθ τού αποκριθήναι· συνέσεως Αιµάν τώ Ισραηλίτη.
Ψαλ. 87,2   Κύριε ο Θεός της σωτηρίας µου, ηµέρας εκέκραξα και εν νυκτί εναντίον σου·
Ψαλ. 87,2  Κυριε, ο Θεός και σωτήρ µου, προς σε έκραξα όλην την ηµέραν και την νύκτα όρθιος ενώπιόν σου
προσευχόµενος.
Ψαλ. 873  εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή µου, κλίνον το ούς σου εις την δέησίν µου.
Ψαλ. 87,3  Είθε να ανοίξη η θύρα του ελέους σου, δια να εισέλθη ενώπιόν σου η προσευχή µου. Κλίνε το αυτί σου, δια να
ακούση τα λόγια της δεήσεώς µου
Ψαλ. 87,4   ότι επλήσθη κακών η ψυχή µου, και η ζωή µου τώ άδη ήγγισε·
Ψαλ. 87,4  Διότι υπερεπληµµύρισεν η καρδία µου από συµφοράς και η ζωη µου έχει φθάσει εις το χείλος του άδου.
Ψαλ. 87,5   προσελογίσθην µετά των καταβαινόντων εις λάκκον, εγενήθην ωσεί άνθρωπος αβοήθητος εν νεκροίς ελεύθερος,
Ψαλ. 87,5  Θεωρούµαι πλέον όµοιος µε εκείνους, οι οποίοι κατέρχονται στον βαθύν λάκκον του τάφου. Εγινα άνθρωπος



αβοήθητος, ερριµµένος ανάµεσα στους νεκρούς, µακράν από κάθε επικοινωνίαν µε τους ζώντας.
Ψαλ. 87,6   ωσεί τραυµατίαι καθεύδοντες εν τάφω, ών ουκ εµνήσθης έτι και αυτοί εκ της χειρός σου απώσθησαν.
Ψαλ. 87,6  Είµαι ωσάν τους θανασίµως τραυµατισµένους άνδρας, οι οποίοι κοιµώνται την νάρκην του θανάτου στον τάφον,
και τους οποίους δεν ενθυµείσαι πλέον ως ζωντανούς, αλλά τους απώθησες µακράν από την προστασίαν σου.
Ψαλ. 87,7   έθεντό µε εν λάκκω κατωτάτω, εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου.
Ψαλ. 87,7  Οι πόνοι και αι συµφοραί µου µε εβύθισαν στον βαθύτατον λάκκον του θανάτου, εις τας σκοτεινάς περιοχάς του
άδου, όπου βασιλεύει η σκια του θανάτου
Ψαλ. 87,8   επ εµέ επεστηρίχθη ο θυµός σου, και πάντας τους µετεωρισµούς σου επήγαγες επ εµέ. (διάψαλµα).
Ψαλ. 87,8  Βαρύς έπεσεν επάνω µου ο θυµός σου και όλα τα κύµατα της οργής σου τα αφήκες να εκσπάσουν εναντίον µου.
Ψαλ. 87,9   εµάκρυνας τους γνωστούς µου απ εµού, έθεντό µε βδέλυγµα εαυτοίς, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόµην.
Ψαλ. 87,9  Απεµάκρυνες από εµέ τους γνωστούς µου, µε εσιχάθησαν και µε αηδίασαν. Παρεδόθην εις την δυστυχίαν και δεν
ηµπορώ πλέον να απαλλαγώ από αυτήν.
Ψαλ. 87,10  οι οφθαλµοί µου ησθένησαν από πτωχείας· εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ηµέραν, διεπέτασα προς σε τας
χείράς µου·
Ψαλ. 87,10    Τα µάτια µου αδυνάτισαν, εθάµπωσαν από τας ταλαιπωρίας και από τα πολλά µου δάκρυα. Εκραξα προς σε,
Κυριε, προσευχόµενος όλην την ηµέραν. Απλωσα και ύψωσα προς σε τα χέρια µου.
Ψαλ. 87,11  µη τοίς νεκροίς ποιήσεις θαυµάσια; ή ιατροί αναστήσουσι, και εξοµολογήσονταί σοι;
Ψαλ. 87,11     Βοήθησέ µε, Κυριε, πριν η αποθάνω. Μηπως, τάχα, και θα δείξης τα θαυµαστά σου έργα στους νεκρούς, και εις
εµέ όταν αποθάνω; Η µήπως οι ιατροί ηµπορούν να αναστήσουν τους νεκρούς, δια να σε δοξολογήσουν;
Ψαλ. 87,12  µη διηγήσεταί τις εν τώ τάφω το έλεός σου και την αλήθειάν σου εν τή απωλεία;
Ψαλ. 87,12    Μηπως επίσης είναι δυνατόν να διηγηθή κανείς το έλεός σου και την αλήθειάν σου µεταξύ των νεκρών κάτω
εις τον άδην;
Ψαλ. 87,13  µη γνωσθήσεται εν τώ σκότει τα θαυµάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελησµένη;
Ψαλ. 87,13    Μηπως και είναι δυνατόν να γίνουν γνωστά τα θαυµαστά σου έργα εις τας σκοτεινάς περιοχάς του άδου και
τα έργα της δικαιοσύνης σου εις την λησµονηµένην χώραν των νεκρών;
Ψαλ. 87,14  καγώ προς σε, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωΐ η προσευχή µου προφθάσει σε.
Ψαλ. 87,14    Δια τούτο και εγώ, Κυριε, τώρα που ευρίσκοµαι ακόµη εν τη ζωή, έκραξα καθ' όλον το διάστηµα της νυκτός
προς σε· και το πρωϊ η προσευχή µου θα σε προφθάση.
Ψαλ. 87,15  ινατί, Κύριε, απωθή την ψυχήν µου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ εµού;
Ψαλ. 87,15    Διατί, Κυριε, απωθείς την ψυχήν µου, και γυρίζεις αλλού το πρόσωπόν σου, µακράν από εµέ;
Ψαλ. 87,16  πτωχός ειµι εγώ και εν κόποις εκ νεότητός µου, υψωθείς δε εταπεινώθην και εξηπορήθην.
Ψαλ. 87,16    Εγώ είµαι πτωχός και ανάµεσα εις κόπους έχω ζήσει από την νεότητά µου. Οταν δε κοινωνικώς και υλικώς
εξυψώθην, εταπεινώθηκα και πάλιν κατόπιν και περιέπεσα εις αµηχανίαν και απορίαν.
Ψαλ. 87,17  επ εµέ διήλθον αι οργαί σου, οι φοβερισµοί σου εξετάραξάν µε,
Ψαλ. 87,17    'Επέρασαν από επάνω µου αι οργαί σου, αι φοβεραί απειλαί σου µε συνεκλόνισαν,
Ψαλ. 87,18  εκύκλωσάν µε ωσεί ύδωρ όλην την ηµέραν, περιέσχον µε άµα.
Ψαλ. 87,18    αυταί µε περιεκύκλωσαν ωσάν ύδωρ όλην την ηµέραν, µε περιέβαλαν ταυτοχρόνως από παντού.
Ψαλ. 87,19  εµάκρυνας απ εµού φίλον και πλησίον και τους γνωστούς µου από ταλαιπωρίας.
Ψαλ. 87,19    Εµάκρυνες από εµέ όλους τους φίλους µου και τους γείτονάς µου και γενικώς όλους τους γνωστούς µου εξ
αιτίας της δυστυχίας µου.

ΨΑΛΜΟΣ 88 (Μασ. 89)
Συνέσεως Αιθάµ τώ Ισραηλίτη.
Ψαλ. 88,2   Τά ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσοµαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειάν σου εν τώ στόµατί µου,
Ψαλ. 88,2  Τα ελέη σου, Κυριε, θα υµνολογώ εγώ παντοτεινά· εις γενεάν και γενεάν θα διαλαλώ µε το στόµα µου την
αλήθειάν σου.
Ψαλ. 88,3   ότι είπας· εις τον αιώνα έλεος οικοδοµηθήσεται· εν τοίς ουρανοίς ετοιµασθήσεται η αλήθειά σου·
Ψαλ. 88,3  Διότι συ είπες· το οικοδόµηµα του ελέους µου θα ορθώνεται και συνεχώς θα ανοικοδοµήται στους αιώνας των
αιώνων. Εις τους αιωνίους και αδιασείστους ουρανούς εστηρίχθη και στερεώνεται η αλήθεια και η αξιοπιστία σου.
Ψαλ. 88,4   διεθέµην διαθήκην τοίς εκλεκτοίς µου, ώµοσα Δαυΐδ τώ δούλω µου·
Ψαλ. 88,4  Συ είπες· Εκαµα συµφωνίαν µε τους εκλεκτούς ανθρώπους του λαού µου, έδωσα υπόσχεσίν µε ορκον εις τον
δούλον µου τον Δαυίδ και είπα·
Ψαλ. 88,5   έως τού αιώνος ετοιµάσω το σπέρµα σου και οικοδοµήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνον σου . (διάψαλµα).
Ψαλ. 88,5  µέχρι της συντελείας του αιώνος θα στερεώσω και θα ενισχύσω τους απογόνους σου. Ως στερεόν και ακλόνητον
οικοδόµηµα θα θεµελιώσω και θα ανεγείρω τον βασιλικόν σου θρόνον από γενεάς εις γενεάν.
Ψαλ. 88,6   εξοµολογήσονται οι ουρανοί τα θαυµάσιά σου, Κύριε, και την αλήθειάν σου εν εκκλησία αγίων.
Ψαλ. 88,6  Αι ουράνιαι αγγελικαί δυνάµεις θα ανυµνολογήσουν τα θαυµάσια έργα σου, Κυριε, και την αξιοπιστίαν των
λόγων σου θα δοξολογήσουν εις την επουράνιον εκκλησίαν των αγγέλων και των αγίων σου.
Ψαλ. 88,7   ότι τις εν νεφέλαις ισωθήσεται τώ Κυρίω; και τις οµοιωθήσεται τώ Κυρίω εν υιοίς Θεού;
Ψαλ. 88,7  Διότι ποιός και από εκείνους, που υπάρχουν υπεράνω από τας νεφέλας στους ουρανούς, δύναται να εξισωθή και
αντιπαραβληθή προς τον Κυριον; Η ποιός από τους αγγέλους του ουρανού η τους κατά χάριν υιούς του Θεού είναι δυνατόν
να οµοιωθή προς τον Κυριον;
Ψαλ. 88,8   ο Θεός ενδοξαζόµενος εν βουλή αγίων, µέγας και φοβερός επί πάντας τους περικύκλω αυτού.
Ψαλ. 88,8  Ο Θεός, αυτός δοξάζεται ακσπαπαύστως εν µέσω συγκεντρώσεων των αγίων αγγέλων του στους ουρανούς· είναι
µέγας, θαυµαστός και φοβερός εις όλους εκείνους, οι οποίοι τον περικυκλώνουν.
Ψαλ. 88,9   Κύριε ο Θεός των δυνάµεων, τις όµοιός σοι; δυνατός εί, Κύριε, και η αλήθειά σου κύκλω σου.
Ψαλ. 88,9  Ω Κυριε και Θεέ των εν ουρανοίς αγγελικών δυνάµεων, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή προς σε; Συ Κυριε, είσαι



παντοδύναµος και η αλήθειά σου σε περιβάλλει και ακτινοβολείται γύρω σου.
Ψαλ. 88,10  σύ δεσπόζεις τού κράτους της θαλάσσης, τον δε σάλον των κυµάτων αυτής σύ καταπραΰνεις.
Ψαλ. 88,10    Συ κυριαρχείς απολύτως εις την δύναµιν της θαλάσσης την δε αναταραχήν των κυµάτων της συ την
καταπραΰνεις και την γαληνεύεις.
Ψαλ. 88,11  σύ εταπείνωσας ως τραυµατίαν υπερήφανον, εν τώ βραχίονι της δυνάµεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου.
Ψαλ. 88,11     Συ εταπείνωσες τον υπερήφανον Φαραώ ως τραυµατίαν πολέµου, και µε τον ακατανίκητον βραχίονά σου
διεσκόρπισες τους εχθρούς σου εκεί, παρά την Ερυθράν Θαλασσαν.
Ψαλ. 88,12  σοί εισιν οι ουρανοί, και σή εστιν η γη· την οικουµένην και το πλήρωµα αυτής σύ εθεµελίωσας.
Ψαλ. 88,12    Ιδικοί σου είναι οι ουρανοί, ιδική σου είναι η γη. Την οικουµένην και όλα, όσα γεµίζουν απ' άκρου εις άκρον
την γην, συ εθεµελίωσες επί ασφαλών βάσεων.
Ψαλ. 88,13  τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, Θαβώρ και Ερµών εν τώ ονόµατί σου αγαλλιάσονται.
Ψαλ. 88,13    Την προς βορράν έκτασιν και την Μεσόγειον Θαλασσαν συ εδηµιούργησες. Το καταπράσινον Θαβώρ και το
χιονισµένον Ερµών, όταν ακούουν το όνοµά σου, σκιρτούν από αγαλλίασιν και δοξολογούν σε, τον δηµιουργόν των.
Ψαλ. 88,14  σός ο βραχίων µετά δυναστείας· κραταιωθήτω η χείρ σου, υψωθήτω η δεξιά σου.
Ψαλ. 88,14    Ο ιδικός σου βραχίων ενεργεί µε ακατανίκητον δύναµιν. Ας είναι λοιπόν πάντοτε πανίσχυρος η χείρ σου, δια να
υπερασπίζη τους δικαίους και παρέχη τας ευλογίας σου. Ας µεγαλύνεται αυτή µε τα θαυµαστά της έργα.
Ψαλ. 88,15  δικαιοσύνη και κρίµα ετοιµασία τού θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται πρό προσώπου σου.
Ψαλ. 88,15    Η δικαιοσύνη σου και αι ορθαί και δίκαιαι πάντοτε αποφάσεις σου αναδεικνύουν ένδοξον τον θρόνον σου . Η δε
ευσπλαγχνία σου και η αλήθειά σου εις τα λόγια σου, εις τας αποφάσεις σου, εις τας υποσχέσεις σου, ως άλλοι άγγελοι,
προπορεύονται ενώπιόν σου, δια να εξαγγέλλουν το µεγαλείον σου.
Ψαλ. 88,16  µακάριος ο λαός ο γινώσκων αλαλαγµόν· Κύριε, εν τώ φωτί τού προσώπου σου πορεύσονται
Ψαλ. 88,16    Ευτυχής και ευλογηµένος είναι ο λαός εκείνος, που έµαθε µε αλαλαγµούς να δοξολογή τον Κυριον κατά τας
εορτάς. Κυριε, µε το φως της ιδικής σου παρουσίας θα πορεύωνται τον ορθόν δρόµον οι άνθρωποι αυτοί.
Ψαλ. 88,17  και εν τώ ονόµατί σου αγαλλιάσονται όλην την ηµέραν και εν τή δικαιοσύνη σου υψωθήσονται.
Ψαλ. 88,17    Με την πίστιν και την ελπίδα στο πάντιµον και σεβαστόν Ονοµά σου θα χαίρουν και θα αγάλλωνται όλας τας
ηµέρας της ζωής των, και µε την ιδικήν σου προστατευτικήν δικαιοσύνην θα υψωθούν και θα δοξασθούν.
Ψαλ. 88,18  ότι καύχηµα της δυνάµεως αυτών σύ εί, και εν τή ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ηµών.
Ψαλ. 88,18    Διότι συ είσαι το καύχηµα της δυνάµεώς των και µε την ιδικήν σου ευµένειαν και προστασίαν θα αναδειχθή
ένδοξος η παράταξις µας.
Ψαλ. 88,19  ότι τού Κυρίου η αντίληψις και τού αγίου Ισραήλ βασιλέως ηµών.
Ψαλ. 88,19    Ο Κυριος είναι ο προστάτης και σωτήρ εις τας δυσκόλους περιστάσεις της ζωής µας. Αυτός, ο άγιος Θεός του
ισραηλιτικού λαού, ο βασιλεύς µας.
Ψαλ. 88,20  τότε ελάλησας εν οράσει τοίς υιοίς σου και είπας· εθέµην βοήθειαν επί δυνατόν, ύψωσα εκλεκτόν εκ τού λαού
µου·
Ψαλ. 88,20   Εις τον κατάλληλον τότε και ωρισµένον χρόνον µε οράµατα συ απεκάλυψες το θέληµά σου στους υιούς σου,
τους προφήτας, και είπες· Εδωσα την βοήθειάν µου εις ένα άνθρωπον, τον ανέδειξα ισχυρόν, τον ύψωσα ως τον εκλεκτόν
µου µεταξύ του λαού,
Ψαλ. 88,21  εύρον Δαυΐδ τον δούλόν µου, εν ελέει αγίω µου έχρισα αυτόν.
Ψαλ. 88,21    ευρήκα, δηλαδή, εκ µέσου του ισραηλιτικού λαού τον Δαυίδ, τον δούλον µου, και µε άγιον έλαιον έχρισα αυτόν
βασιλέα.
Ψαλ. 88,22  η γάρ χείρ µου συναντιλήψεται αυτώ και ο βραχίων µου κατισχύσει αυτόν·
Ψαλ. 88,22   Η παντοδύναµος δεξιά µου θα βοηθή και θα προστατεύη αυτόν, και ο βραχίων της δυνάµεώς µου θα τον
ενδυναµώνη πάντοτε.
Ψαλ. 88,23  ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτώ, και υιός ανοµίας ου προσθήσει τού κακώσαι αυτόν.
Ψαλ. 88,23   Ο εχθρός του δεν έχει τίποτε να επιτύχη εις βάρος του, να ωφεληθή και κερδίση από αυτόν. Και κανείς
κακοποιός ποτέ δεν θα κατορθώση και δεν θα επιχειρήση πάλιν να του κάµη κάτι κακόν.
Ψαλ. 88,24  και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους µισούντας αυτόν τροπώσοµαι.
Ψαλ. 88,24   Ενώπιόν του θα κατακόψω όλους τους εχθρούς του και εκείνους, οι οποίοι τον µισούν, θα τους κατατροπώσω,
θα τους τρέψω πανικόβλητους εις φυγήν.
Ψαλ. 88,25  και η αλήθειά µου και το έλεός µου µετ αυτού, και εν τώ ονόµατί µου υψωθήσεται το κέρας αυτού.
Ψαλ. 88,25   Η αλήθειά µου και η ευσπλαγχνία µου θα είναι πάντοτε µαζή του. Δι' εµού θα εξυψωθή και θα δοξασθή η
δύναµίς του.
Ψαλ. 88,26  και θήσοµαι εν θαλάσση χείρα αυτού και εν ποταµοίς δεξιάν αυτού.
Ψαλ. 88,26   Θα θεµελιώσω την κυριαρχίαν του µέχρι και της Μεσογείου Θαλάσσης και την δύναµιν της δεξιάς του µέχρι
και των ποταµών Ευφράτου και Τιγρητος.
Ψαλ. 88,27  αυτός επικαλέσεταί µε· πατήρ µου εί σύ, Θεός µου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας µου·
Ψαλ. 88,27   Αυτός µε πίστιν θα µε επικαλεσθή και θα µου πη· Συ είσαι ο πατήρ µου, ο Θεός µου, ο προστάτης και σωτήρ
µου.
Ψαλ. 88,28  καγώ πρωτότοκον θήσοµαι αυτόν, υψηλόν παρά τοίς βασιλεύσι της γής.
Ψαλ. 88,28   Και εγώ, ως άλλον προνοµιούχον πρωτότοκον υιόν µου, θα τον αναδείξω, θα τον κάµω ενδοξότατον µεταξύ
όλων των βασιλέων της γης.
Ψαλ. 88,29  εις τον αιώνα φυλάξω αυτώ το έλεός µου, και η διαθήκη µου πιστή αυτώ·
Ψαλ. 88,29   Αιωνία θα είναι η προς αυτόν ευσπλαγχνία µου και η µετ' αυτού διαθήκη µου θα παραµένη πάντοτε αξιόπιστος
και βεβαία εις όφελός του.
Ψαλ. 88,30  και θήσοµαι εις τον αιώνα τού αιώνος το σπέρµα αυτού και τον θρόνον αυτού ως τας ηµέρας τού ουρανού.
Ψαλ. 88,30   Θα αναδεικνύω πάντοτε τους απογόνους και διαδόχους του, ώστε ο βασιλικός του θρόνος να διαρκή όσον και ο
ουρανός· να µείνη αιώνιος.



Ψαλ. 88,31  εάν εγκαταλίπωσιν οι υιοί αυτού τον νόµον µου και τοίς κρίµασί µου µη πορευθώσιν,
Ψαλ. 88,31    Εάν όµως οι απόγονοί του εγκαταλείψουν τον Νοµον µου και δεν ζήσουν σύµφωνα µε τας εντολάς µου,
Ψαλ. 88,32  εάν τα δικαιώµατά µου βεβηλώσωσι και τας εντολάς µου µη φυλάξωσιν,
Ψαλ. 88,32   εάν βεβηλώσουν τα προστάγµατά µου και δεν τηρήσουν τας εντολάς µου,
Ψαλ. 88,33  επισκέψοµαι εν ράβδω τας ανοµίας αυτών και εν µάστιξι τας αδικίας αυτών·
Ψαλ. 88,33    τότε εγώ θα τους επισκεφθώ µε ράβδον τιµωρίας δια τας παρανοµίας των και µε µαστιγώσεις δια τας αδικίας,
τας οποίας θα διαπράττουν.
Ψαλ. 88,34  το δε έλεός µου ου µη διασκεδάσω απ αυτών, ουδ ου µη αδικήσω εν τή αληθεία µου,
Ψαλ. 88,34   Παρ' όλον τούτο όµως δεν θα αποµακρύνω εγώ το έλεός µου από αυτούς, ούτε και θα αθετήσω τας υποσχέσεις,
που τους έχω δώσει.
Ψαλ. 88,35  ουδ ου µη βεβηλώσω την διαθήκην µου και τα εκπορευόµενα διά των χειλέων µου ου µη αθετήσω.
Ψαλ. 88,35    Δεν θα καταπατήσω εγώ την ένορκον υπόσχεσίν µου και δεν θα αθετήσω τα λόγια, τα οποία εξήλθον από το
στόµα µου.
Ψαλ. 88,36  άπαξ ώµοσα εν τώ αγίω µου, ει τώ Δαυΐδ ψεύσοµαι·
Ψαλ. 88,36   Μια φορά ωρκίσθην εις την αγιότητά µου· δεν θα ψευσθώ, λοιπόν, προς τον Δαυίδ σχετικώς µε τας υποσχέσεις
µου.
Ψαλ. 88,37  το σπέρµα αυτού εις τον αιώνα µενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον µου
Ψαλ. 88,37    Οι απόγονοι και διάδοχοι του θρόνου του θα υπάρχουν πάντοτε και ο βασιλικός του θρόνος θα παραµένη
ενώπιόν µου όπως ο φωτεινός ήλιος,
Ψαλ. 88,38  και ως η σελήνη κατηρτισµένη εις τον αιώνα· και ο µάρτυς εν ουρανώ πιστός. (διάψαλµα).
Ψαλ. 88,38   και όπως η σελήνη, η οποία έχει δηµιουργηθή δια να υπάρχη αιωνίως. Ο µάρτυς δε ο αξιόπιστος και
φιλαλήθης είµαι εγώ, ο οποίος κατοικώ στον ουρανόν.
Ψαλ. 88,39  σύ δε απώσω και εξουδένωσας, ανεβάλου τον χριστόν σου·
Ψαλ. 88,39   Συ όµως, Κυριε, που τόσας και τόσας υποσχέσεις έδωκες δια τον Δαυίδ, απώθησες, εξηυτέλισες, και απέβαλες
και δεν θέλεις να ίδης τον καταγόµενον από τον Δαυίδ χρισµένον βασιλέα του Ισραήλ τον Ροβοάµ.
Ψαλ. 88,40  κατέστρεψας την διαθήκην τού δούλου σου, εβεβήλωσας εις την γήν το αγίασµα αυτού.
Ψαλ. 88,40   Ηκύρωσες και κατέλυσες την διαθήκην σου προς τον δούλόν σου Δαυίδ και παρεχώρησες να βεβηλωθή και
ποδοπατηθή εις την γην το ιερόν του βασιλέως µας στέµµα και ανάκτορον.
Ψαλ. 88,41  καθείλες πάντας τους φραγµούς αυτού, έθου τα οχυρώµατα αυτού δειλίαν·
Ψαλ. 88,41    Εκρήµνισες και µετέβαλες εις ερείπια τα τείχη της πόλεώς του. Τα οχυρωµατικά του έργα τα έκαµες ασθενή και
µηδαµινά, ώστε να φέρουν δειλίαν στους στρατιώτας.
Ψαλ. 88,42  διήρπασαν αυτόν πάντες οι διοδεύοντες οδόν, εγενήθη όνειδος τοίς γείτοσιν αυτού.
Ψαλ. 88,42 Ελεηλάτησαν και λεηλατούν την χώραν του όλοι οι διαβάται και ο λαός σου έγινεν εµπαιγµός και περίγελως εις
τα γειτονικά ειδωλολατρικά έθνη.
Ψαλ. 88,43  ύψωσας την δεξιάν των θλιβόντων αυτόν, εύφρανας πάντας τους εχθρούς αυτού.
Ψαλ. 88,43   Ενίσχυσες την δεξιάν χείρα και την δύναµιν των ανθρώπων, οι οποίοι τον καταπιέζουν, και έτσι παρεχώρησες
να ευφρανθούν όλοι οι εχθροί του.
Ψαλ. 88,44  απέστρεψας την βοήθειαν της ροµφαίας αυτού και ουκ αντελάβου αυτού εν τώ πολέµω.
Ψαλ. 88,44   Απεµάκρυνες την βοήθειάν σου από τα στρατεύµατά του και δεν τον εβοήθησες εις ώραν πολέµου.
Ψαλ. 88,45  κατέλυσας από καθαρισµού αυτού, τον θρόνον αυτού εις την γήν κατέραξας.
Ψαλ. 88,45   Κατήργησες την υπό του Νοµου σου προβλεποµένην τελετουργικήν κάθαρσιν, και τον θρόνον του τον
συνέτριψες και ερείπια τον ερριψες κάτω εις την γην.
Ψαλ. 88,46  εσµίκρυνας τας ηµέρας τού χρόνου αυτού, κατέχεας αυτού αισχύνην. (διάψαλµα).
Ψαλ. 88,46   Περιώρισες και εµικρυνες τας ηµέρας της ζωής του και τον περιέλουσες µε καταισχύνην.
Ψαλ. 88,47  έως πότε, Κύριε, αποστρέφη εις τέλος, εκκαυθήσεται ως πύρ η οργή σου;
Ψαλ. 88,47   Εως πότε, Κυριε, θα αποστρέφης τελείως από ηµάς το πρόσωπόν σου και η οργή σου θα ανάπτη ολονέν και
περισσότερον ως πυρκαϊά;
Ψαλ. 88,48  µνήσθητι τις µου η υπόστασις· µη γάρ µαταίως έκτισας πάντας τους υιούς των ανθρώπων;
Ψαλ. 88,48   Ενθυµήσου πόσον βραχεία και παροδική είναι η ζωή εµού και όλων των ανθρώπων. Μηπως, Κυριε, µαταίως
και χωρίς κανένα σκοπόν έπλασες όλους τους ανθρώπους;
Ψαλ. 88,49  τις εστιν άνθρωπος, ός ζήσεται, και ουκ όψεται θάνατον; ρύσεται την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου; (διάψαλµα).
Ψαλ. 88,49   Ποιός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα ζήση και δεν θα ίδη τον θάνατον; Θα ευρεθή, τάχα, ποτέ κανείς, να
απαλλάξη τον αποθανόντα άνθρωπον από τα χέρια του άδου;
Ψαλ. 88,50  που εστι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, ά ώµοσας τώ Δαυΐδ εν τή αληθεία σου;
Ψαλ. 88,50   Που είναι, λοιπόν, Κυριε, τα αρχαία ελέη σου, τα οποία µε όρκον υπεσχέθης εν τη φιλαληθεία σου προς τον
Δαυίδ;
Ψαλ. 88,51  µνήσθητι, Κύριε, τού ονειδισµού των δούλων σου, ού υπέσχον εν τώ κόλπω πολλών εθνών,
Ψαλ. 88,51    Ενθυµήσου, Κυριε, και ιδέ τον εξευτελισµόν και την καταισχύνην των δούλων σου, των οµοεθνών µου, την
οποίαν υπέστησαν µέχρι εις τα κατάβαθα της καρδίας των εκ µέρους πολλών εθνών.
Ψαλ. 88,52  ού ωνείδισαν οι εχθροί σου, Κύριε, ού ωνείδισαν το αντάλλαγµα τού χριστού σου.
Ψαλ. 88,52   Ιδέ τον χλευασµόν, µε τον οποίον µας περιύβρισαν οι εχθροί σου, Κυριε, και κατεξηυτέλισαν έτσι τον βασιλέα,
αυτόν τον οποίον συ εις αντικατάστασιν του χρισθέντος υπό σου Δαυίδ µας έδωκες.
Ψαλ. 88,53  ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα. γένοιτο γένοιτο.
Ψαλ. 88,53    Παρ' όλας όµως αυτάς τας δοκιµασίας και ταπεινώσεις, που υφιστάµεθα, ας είναι δοξασµένος ο Κυριος στους
αιώνας. Διότι και πάλιν θα µας επισκεφθή µε το έλεός του και µε τας δωρεάς του. Γένοιτο, γένοιτο.

ΨΑΛΜΟΣ 89 (Μασ. 90)



Προσευχή τού Μωυσή ανθρώπου τού Θεού.
Ψαλ. 89,1   Κύριε, καταφυγή εγενήθης ηµίν εν γενεά και γενεά·
Ψαλ. 89,1  Κυριε, συ από γενεάς εις γενεάν, µέχρι και των ηµερών µας, υπήρξες το ασφαλές καταφύγιόν µας εις όλας τας
περιστάσεις της ζωής µας.
Ψαλ. 89,2   πρό τού όρη γενηθήναι και πλασθήναι την γήν και την οικουµένην, και από τού αιώνος και έως τού αιώνος σύ
εί.
Ψαλ. 89,2  Πριν γίνουν τα όρη και πριν διαµορφωθή η γη και η οικουµένη, προ πάντων των αιώνων συ υπήρχες, υπάρχεις
και θα υπάρχης.
Ψαλ. 89,3   µη αποστρέψης άνθρωπον εις ταπείνωσιν· και είπας· επιστρέψατε υιοί των ανθρώπων .
Ψαλ. 89,3  Μη επιτρέψης, Κυριε, να επανέλθη ο άνθρωπος δια της αµαρτίας στον εξευτελισµόν και τον όλεθρον. Συ είπες·
επιστρέψατε δια της µετανοίας, ω άνθρωποι, προς εµέ, δια να έχετε ζωήν και ευλογίαν.
Ψαλ. 89,4   ότι χίλια έτη εν οφθαλµοίς σου ως ηµέρα η εχθές, ήτις διήλθε, και φυλακή εν νυκτί.
Ψαλ. 89,4  Χιλια έτη της ζωής µας, δια σε τον προαιώνιον Θεόν είναι µία ηµέρα, ωσάν η χθεσινή, η οποία επέρασε. Μάλλον
δε σαν ένα τετράωρον νυκτερινής φρουράς.
Ψαλ. 89,5   τα εξουδενώµατα αυτών έτη έσονται. το πρωΐ ωσεί χλόη παρέλθοι,
Ψαλ. 89,5  Η εξουδενωµένη όµως από τας αθλιότητας και τας αµαρτίας ζωή των ανθρώπων, ολίγα µόνον έτη διαρκεί είναι
ωσάν την χλόην, η οποία βλαστάνει το πρωϊ και ταχέως παρέρχεται.
Ψαλ. 89,6   το πρωΐ ανθήσαι και παρέλθοι, το εσπέρας αποπέσοι, σκληρυνθείη και ξηρανθείη.
Ψαλ. 89,6  Το πρωϊ, πριν ανατείλη ο ήλιος, θα ανθίση και όταν το καύµα του ηλίου την κτυπήση, θα µαρανθή και θα πέση,
θα σκληρυνθή και θα ξηρανθή.
Ψαλ. 89,7   ότι εξελίποµεν εν τή οργή σου και εν τώ θυµώ σου εταράχθηµεν.
Ψαλ. 89,7  Ετσι συνέβη και µε ηµάς, που είµεθα λαός σου. Εξωλοθρεύθηµεν ένεκα της οργής σου. Συνεταράγθηµεν από τον
µεγάλον σου θυµόν.
Ψαλ. 89,8   έθου τας ανοµίας ηµών εναντίον σου· αιών ηµών εις φωτισµόν τού προσώπου σου.
Ψαλ. 89,8  Εβαλες εµπρός εις τα µάτια µας όλας τας αµαρτίας και αθλιότητάς µας. Ολόκληρος η ζωη µας ευρίσκεται κάτω
από το απαστράπτον φως, που εκπέµπει το πρόσωπόν σου.
Ψαλ. 89,9   ότι πάσαι αι ηµέραι ηµών εξέλιπον, και εν τή οργή σου εξελίποµεν· τα έτη ηµών ωσεί αράχνη εµελέτων .
Ψαλ. 89,9  Ακριβώς, διότι όλαι αι ηµέραι µας εχάθησαν µαταίως, δια τούτο τώρα εξαφανιζόµεθα υπό της οργής σου. Τα
χρόνια µας είναι γεµάτα από µαταίους και αµαρτωλούς διαλογισµούς. Οµοιάζουν µε τον ιστόν της αράχνης, που
ευκολώτατα διαλύεται.
Ψαλ. 89,10  αι ηµέραι των ετών ηµών εν αυτοίς εβδοµήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείαις, ογδοήκοντα έτη, και το πλείον
αυτών κόπος και πόνος· ότι επήλθε πραότης εφ ηµάς, και παιδευθησόµεθα.
Ψαλ. 89,10    Ολαι αι ηµέραι των ετών της ζωής µας ανέρχονται περίπου εις εβδοµήκοντα έτη. Εάν δε κανείς έχη ισχυράν
κράσιν ηµπορεί να φθάση εις τα ογδοήκοντα έτη. Τα πέραν τούτων είναι κόπος και ταλαιπωρία. Διότι λόγω του γήρατος
επέρχεται σιγά σιγά η κατάπτωσις των σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων και ταλαιπωρούµεθα.
Ψαλ. 89,11  τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από τού φόβου σου τον θυµόν σου εξαριθµήσασθαι;
Ψαλ. 89,11     Ποιός, προς συνετισµόν και διόρθωσίν του, έχει κατανοήσει, όσον πρέπει, το µέγεθος της οργής σου; Ποιός
ηµπορεί να υπολογίση τον θυµόν σου µε το ευλαβές ιερόν δέος, που εµπνέει ο σεβασµός προς σε;
Ψαλ. 89,12  την δεξιάν σου ούτω γνώρισόν µοι και τους πεπαιδευµένους τή καρδία εν σοφία.
Ψαλ. 89,12    Την παντοδύναµον δεξιάν σου, η οποία τιµωρεί και παιδαγωγεί, κατάστησέ µου την γνωστήν µε την σοφήν
παιδαγωγίαν σου. Γνώρισέ µου δε και τους µορφωµένους κατά την καρδίαν εις την αληθινήν σοφίαν, δια να αποκτήσω
και εγώ από αυτούς σοφίαν.
Ψαλ. 89,13  επίστρεψον, Κύριε· έως πότε; και παρακλήθητι επί τοίς δούλοις σου.
Ψαλ. 89,13    Στρέψε, Κυριε, ευµενές και ιλαρόν το πρόσωπόν σου εις ηµάς. Εως πότε θα οργίζεσαι εναντίον µας; Δέξου τας
παρακλήσεις των δούλων σου.
Ψαλ. 89,14  ενεπλήσθηµεν το πρωΐ τού ελέους σου, Κύριε, και ηγαλλιασάµεθα και ευφράνθηµεν εν πάσαις ταίς ηµέραις
ηµών· ευφρανθείηµεν
Ψαλ. 89,14    Ευδόκησες Κυριε, να γεµίσωµεν ταχέως από το έλεός σου. Ας σκιρτήσωµεν από χαράν και αγαλλίασιν όλας
τας ηµέρας της ζωής µας.
Ψαλ. 89,15  ανθ ών ηµερών εταπείνωσας ηµάς, ετών, ών είδοµεν κακά.
Ψαλ. 89,15    Είθε να ευφρανθώµεν, αντί των ηµερών, κατά τας οποίας µας ετιµώρησες και µας εταπείνωσες, αντί των ετών,
κατά τα οποία εδοκιµάσαµεν θλίψεις και κακοπαθείας.
Ψαλ. 89,16  και ίδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους υιούς αυτών,
Ψαλ. 89,16    Κυτταξε µε συµπάθειαν τους δούλους σου Ισραηλίτας, ιδέ τα προς χάριν αυτών έργα των χειρών σου και
καθοδήγησε τους απογόνους του Ιακώβ εις δρόµους σωτηρίας.
Ψαλ. 89,17  και έστω η λαµπρότης Κυρίου τού Θεού ηµών εφ ηµάς, και τα έργα των χειρών ηµών κατεύθυνον εφ ηµάς και
το έργον των χειρών ηµών κατεύθυνον.
Ψαλ. 89,17    Λαµπρά ας είναι και πάλιν η ευσπλαγχνία, η εύνοια και η καλωσύνη Κυρίου του Θεού µας εις ηµάς. Ευόδωσε
εις καλήν και πλουσίαν καρποφορίαν τα έργα των χειρών µας, Κυριε. Καµε να προοδεύση εις επιτυχίαν τα κάθε καλόν
έργον των χειρών µας.

ΨΑΛΜΟΣ 90 (Μασ. 91)
Αίνος ωδής τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 90,1   Ο κατοικών εν βοηθεία τού Υψίστου, εν σκέπη τού Θεού τού ουρανού αυλισθήσεται.
Ψαλ. 90,1  Εκείνος που ευρίσκεται, και παραµένει κάτω από την ακατανίκητον βοήθειαν του Υψίστου, αυτός θα
αναπαύεται από την σκέπην του Θεού του ουρανού.
Ψαλ. 90,2   ερεί τώ Κυρίω· αντιλήπτωρ µου εί και καταφυγή µου, ο Θεός µου, και ελπιώ επ αυτόν,



Ψαλ. 90,2  Θα είπη και θα λέγη προς τον Κυριον· Συ είσαι ο βοηθός µου, το καταφύγιόν µου εις όλην µου την ζωήν, µάλιστα
δε εις περιπετείας και κινδύνους. Αυτός είναι ο Θεός µου, στον οποίον εγώ στηρίζω και θα στηρίζω τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 90,3   ότι αυτός ρύσεταί σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους .
Ψαλ. 90,3  Ελπίζε και συ εις αυτόν, διότι αυτός θα σε γλυτώση από τας δολίας παγίδας των πονηρών εχθρών σου, οι οποίοι,
ωσάν πανούργοι θηρευταί, ζητούν να, συλλάβουν την ψυχήν σου. Αυτός θα σε προφυλάξη από δηλητηριώδη λόγια, τα
οποία αναστατώνουν και πικραίνουν την ψυχήν.
Ψαλ. 90,4   εν τοίς µεταφρένοις αυτού επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς· όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια
αυτού.
Ψαλ. 90,4  Αυτός, ιστάµενος εµπρός από σε, θα σε υπερασπίζη από τους εχθρούς σου, ώστε συ να ευρίσκης ασφάλειαν
οπίσω από αυτόν. Κατω από την προστασίαν των πτερύγων του θα ελπίζης εις αποτελεσµατικήν βοήθειαν. Ωσάν µε
ασπίδα θα σε περιβάλλη ολόκληρον η φιλαλήθειά του και η προστασία, την οποίαν έχει υποσχεθη.
Ψαλ. 90,5   ου φοβηθήση από φόβου νυκτερινού, από βέλε η αλήθµένου ηµέρας,
Ψαλ. 90,5  Δεν θα φοβηθής από κίνδυνον νυκτερινόν, ούτε από βέλος που ρίπτεται εναντίον σου εν καιρώ ηµέρας.
Ψαλ. 90,6   από πράγµατος εν σκότει διαπορευοµένου, από συµπτώµατος και δαιµονίου µεσηµβρινού.
Ψαλ. 90,6  Δεν θα φοβηθής από φόβητρον, που επέρχεται κατά την νύκτα, ούτε από κανένα δυσάρεστον γεγονός της
ηµέρας, η από δαιµόνιον πονηρόν, που ενεργεί κατά την µεσηµβρίαν.
Ψαλ. 90,7   πεσείται εκ τού κλίτους σου χιλιάς και µυριάς εκ δεξιών σου, προς σε δε ουκ εγγιεί·
Ψαλ. 90,7  Χιλιοι θα πέσουν νεκροί εξ αριστερών σου και χιλιάδες χιλιάδων από τα δεξιά σου. Θα χάνωνται πολυάριθµοι
άνθρωποι γύρω σου. Αλλά σε ούτε καν και θα σε εγγίση το κακόν.
Ψαλ. 90,8   πλήν τοίς οφθαλµοίς σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αµαρτωλών όψει .
Ψαλ. 90,8  Διότι συ είσαι δίκαιος, θα έχης ανοικτά τα µάτια σου, δια να βλέπης πως εξολοθρεύονται οι αµαρτωλοί και να
δοξάζης έτσι τον δίκαιον Θεόν. Γεµάτος δε ευλάβειαν θα αναφωνής·
Ψαλ. 90,9   ότι σύ, Κύριε, η ελπίς µου· τον Ύψιστον έθου καταφυγήν σου.
Ψαλ. 90,9  συ, Κυριε, είσαι η ελπίς µου· και θα έχης ως απάντησιν. Τον Κυριον έθεσες πράγµατι ως καταφύγιόν σου·
Ψαλ. 90,10  ου προσελεύσεται προς σε κακά, και µάστιξ ουκ εγγιεί εν τώ σκηνώµατί σου.
Ψαλ. 90,10    και δεν θα σε πλησιάσουν συµφοραί, και µάστιγες δοκιµασιών δεν θα φθάσουν εις την κατοικίαν σου.
Ψαλ. 90,11  ότι τοίς αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού τού διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταίς οδοίς σου·
Ψαλ. 90,11     Διότι ο Κυριος θα δώση εντολήν στους αγγέλους του δια σε να σε προφυλάξουν εις όλους τους δρόµους της
ζωής σου.
Ψαλ. 90,12  επί χειρών αρούσί σε, µήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου·
Ψαλ. 90,12    Θα σε αναλάβουν οι άγγελοι εις τα χέρια των και θα σε καθοδηγούν , ώστε ούτε το ένα σου πόδι να µη
σκοντάψη εις κανένα λίθον.
Ψαλ. 90,13  επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα.
Ψαλ. 90,13    Θα πατήσης άφοβα επάνω εις δηλητηριώδεις όφεις, όπως είναι η ασπίς και ο βασιλίσκος, και θα καταπατήσης
λέοντα και δράκοντα, χωρίς κανένα από τα θηρία αυτά να σε βλάψη.
Ψαλ. 90,14  ότι επ εµέ ήλπισε, και ρύσοµαι αυτόν· σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνοµά µου.
Ψαλ. 90,14    Ο ίδιος ο Θεός διακηρύσσει και λέγει· Επειδή ο δούλος µου εστήριξεν εις εµέ τας ελπίδας του, εγώ θα τον
γλυτώσω από κάθε κίνδυνον. Θα τον σκεπάσω µε την προστασίαν µου, διότι αυτός εγνώρισε και εδόξασε το όνοµά µου.
Ψαλ. 90,15  κεκράξεται προς µε, και επακούσοµαι αυτού, µετ αυτού ειµι εν θλίψει· εξελούµαι αυτόν, και δοξάσω αυτόν.
Ψαλ. 90,15    Θα κράξη δια της προσευχής του προς εµέ και εγώ θα κάµω δεκτήν την προσευχήν του . Θα ευρεθώ παρά το
πλευρόν του εις τας θλίψεις της ζωής του. Θα τον βγάλω από τας δοκιµασίας και περιπετείας και θα τον δοξάσω ακόµη
περισσότερον.
Ψαλ. 90,16  µακρότητα ηµερών εµπλήσω αυτόν και δείξω αυτώ το σωτήριόν µου.
Ψαλ. 90,16    Θα χαρίσω εις αυτόν µακρότητα ηµερών και θα του δεικνύω καθ' όλον τον µακρόν βίον του την σωτηρίαν µου.

ΨΑΛΜΟΣ 91 (Μασ. 92)
Ψαλµός ωδής, εις την ηµέραν τού σαββάτου.
Ψαλ. 91,2   Αγαθόν το εξοµολογείσθαι τώ Κυρίω και ψάλλειν τώ ονόµατί σου, Ύψιστε,
Ψαλ. 91,2  Ευχαριστον και ωφέλιµον είναι, εις εµέ να δοξάζω σε τον Κυριον και να υµνολογώ το πάντιµον όνοµά σου, ω
Υψιστε.
Ψαλ. 91,3   τού αναγγέλλειν τώ πρωΐ το έλεός σου και την αλήθειάν σου κατά νύκτα
Ψαλ. 91,3  Να διαλαλώ ηµέραν και νύκτα την ευσπλαγχνίαν σου, την φιλαλήθειάν σου και την αξιοπιστίαν σου εις τας
υποσχέσεις σου.
Ψαλ. 91,4   εν δεκαχόρδω ψαλτηρίω µετ ωδής εν κιθάρα.
Ψαλ. 91,4  Με ψαλτήριον δεκάχορδον, µε άσµα το οποίον θα το συνοδεύη η κιθάρα,
Ψαλ. 91,5   ότι εύφρανάς µε, Κύριε, εν τοίς ποιήµασί σου, και εν τοίς έργοις των χειρών σου αγαλλιάσοµαι.
Ψαλ. 91,5  διότι συ, Κυριε, µου δίδεις χαράν και ευφροσύνην, µε γεµίζεις αγαλλίασιν µε τα θαυµαστά έργα των χειρών σου.
Ψαλ. 91,6   ως εµεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε· σφόδρα εβαθύνθησαν οι διαλογισµοί σου.
Ψαλ. 91,6  Ποσον µεγαλειώδη και αξιοθαύµαστα είναι, Κυριε, τα έργα σου! Βαθείς και ανεξερεύνητοι είναι οι διαλογισµοί
σου και αι αποφάσεις σου.
Ψαλ. 91,7   ανήρ άφρων ου γνώσεται, και ασύνετος ου συνήσει ταύτα.
Ψαλ. 91,7  Ανθρωπος όµως, τον οποίον ο αµαρτωλός βίος έκαµεν άφρονα, δεν ηµπορεί να γνωρίση τα θαυµάσια αυτά έργα
σου. Και ασύνετος, εξ αιτίας του σκοτισµού της αµαρτίας, δεν είναι εις θέσιν να τα κατανοήση.
Ψαλ. 91,8   εν τώ ανατείλαι αµαρτωλούς ωσεί χόρτον και διέκυψαν πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν, όπως αν
εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 91,8  Οι ασύνετοι αµαρτωλοί φυτρώνουν ταχέως και αυξάνουν και ανθοφορούν , ωσάν τον χόρτον. Ολοι οι εργάται της
ανοµίας σηκώνουν την κεφαλήν και υψώνονται· µαταίως όµως, διότι το κατάντηµά των θα είναι ο αιώνιος όλεθρος.



Ψαλ. 91,9   σύ δε Ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε·
Ψαλ. 91,9  Συ όµως, Κυριε, παραµένεις ο µόνος Υψιστος Θεός στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 91,10  ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται, και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόµενοι
την ανοµίαν,
Ψαλ. 91,10     Ιδού, οι εχθροί σου, Κυριε, το πιστεύω και το διακηρύττω, ιδού οι εχθροί σου οπωσδήποτε θα καταστραφούν
και θα διασκορπισθούν ανά τα διάφορα σηµεία όλοι, όσοι εργάζονται την ανοµίαν.
Ψαλ. 91,11  και υψωθήσεται ως µονοκέρωτος το κέρας µου και το γήράς µου εν ελαίω πίονι·
Ψαλ. 91,11     Εξ αντιθέτου η ιδική µου όµως δύναµις θα υψωθή, θα ενισχυθή, όπως του ισχυρού µονρκέρωτος, και τα
γηράµατά µου, χάρις εις τας ιδικάς σου δωρεάς, θα είναι θαλερά, όπως το σώµα που αλείφεται µε παχύ έλαιον.
Ψαλ. 91,12  και επείδεν ο οφθαλµός µου εν τοίς εχθροίς µου, και εν τοίς επανισταµένοις επ εµέ πονηρευοµένοις ακούσατε το
ούς µου.
Ψαλ. 91,12     Το µάτι µου θα ιδή µε δικαίαν ικανοποίησιν τον όλεθρον των εχθρών µου και το αυτί µου θα ακούση την
τιµωρίαν των πονηρών εχθρών µου, οι οποίοι επαναστατούν εναντίον µου.
Ψαλ. 91,13  δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, ωσεί η κέδρος η εν τώ Λιβάνω πληθυνθήσεται.
Ψαλ. 91,13     Οµως ο δίκαιος άνθρωπος θα ανθίζη πάντοτε, όπως ο φοίνιξ· θα αυξηθή και θα πληθυνθή, όπως τα κέδρα του
Λιβάνου.
Ψαλ. 91,14  πεφυτευµένοι εν τώ οίκω Κυρίου, εν ταίς αυλαίς τού Θεού ηµών εξανθήσουσιν·
Ψαλ. 91,14     Φυτευµένοι οι δίκαιοι στον οίκον του Κυρίου, εις τας ιεράς αυλάς του Θεού µου, θα ανθίζουν και θα
καρποφορούν τας αρετάς.
Ψαλ. 91,15  έτι πληθυνθήσονται εν γήρει πίονι και ευπαθούντες έσονται τού αναγγείλαι
Ψαλ. 91,15     Και στο βαθύ ακόµη γήρας των θα προκόπτουν εις αρετήν και καλά έργα, θα είναι θαλεροί και ακµαίοι, δια να
αναγγέλλουν πάντοτε τα µεγαλεία του Θεού.
Ψαλ. 91,16  ότι ευθής Κύριος ο Θεός ηµών και ουκ έστιν αδικία εν αυτώ.
Ψαλ. 91,16     Διότι ο Κυριος ο Θεός µας είναι δίκαιος και ευθύς και δεν υπάρχει εις αυτόν καµµία αδικία.

ΨΑΛΜΟΣ 92 (Μασ. 93)
Εις την ηµέραν τού προσαββάτου, ότε κατώκισται η γη· αίνος ωδής τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 92,1   Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναµιν και περιεζώσατο· και γάρ εστερέωσε
την οικουµένην, ήτις ου σαλευθήσεται.
Ψαλ. 92,1  Ο Κυριος, ο µόνος και ύψιστος Βασιλεύς του ουρανίου και επιγείου κόσµου, ενεδύθη µεγαλοπρέπειαν και δόξαν·
εφόρεσε και έζωσε γύρω από την µέσην του ακατανίκητον δύναµιν εις υπεράσπισιν των ανθρώπων του. Διότι αυτός
εστερέωσε την οικουµένην, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να σαλευθή από την θέσιν της.
Ψαλ. 92,2   έτοιµος ο θρόνος σου από τότε, από τού αιώνος σύ εί.
Ψαλ. 92,2  Ο ένδοξος βασιλικός σου θρόνος, Κυριε, είναι ασάλευτος και αιώνιος. Από τότε που εδηµιουργείτο ο κόσµος, προ
πάντων των αιώνων, συ ως άναρχος Θεός υπάρχεις.
Ψαλ. 92,3   επήραν οι ποταµοί, Κύριε, επήραν οι ποταµοί φωνάς αυτών· αρούσιν οι ποταµοί επιτρίψεις αυτών.
Ψαλ. 92,3  Οι εκάστοτε πληµµυρούντες ποταµοί, Κυριε, ύψωσαν την βοήν των υδάτων των, ύψωσαν και τας φωνάς των. Θα
σηκώσουν υψηλά τα θραυόµενα κύµατά των και θα προκαλούν θόρυβον µε τα εξορµώντα και πληµµυρίζοντα ύδατα
αυτών.
Ψαλ. 92,4   από φωνών υδάτων πολλών θαυµαστοί οι µετεωρισµοί της θαλάσσης, θαυµαστός εν υψηλοίς ο Κύριος.
Ψαλ. 92,4  Αξιοθαύµαστος είναι ο ρόχθος των υψουµένων κυµάτων εις την τρικυµισµένην θάλασσαν. Περισσότερον όµως
άξιος παντός θαυµασµού είναι ο Κυριος, ο οποίος κατοικεί εις τα ύψη των ουρανών.
Ψαλ. 92,5   τα µαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα· τώ οίκω σου πρέπει αγίασµα , Κύριε, εις µακρότητα ηµερών.
Ψαλ. 92,5  Οι λόγοι σου, τους οποίους απ' αρχής και των προφητών σου διελάλησες, απεδείχθησαν από τα πράγµατα
απολύτως αξιόπιστοι. Εις τον ιερόν ναόν σου Κυριε, αρµόζει η αγιότης και η καθαρότης πάντοτε, όπως και η αγιότης όλων
εκείνων, οι οποίοι εισέρχονται εις αυτόν.

ΨΑΛΜΟΣ 93 (Μασ. 94)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ, τετράδι σαββάτου.
Ψαλ. 93,1   Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο.
Ψαλ. 93,1  Ο Θεός και Κυριος είναι ο δίκαιος κριτής, ο τιµωρών τον κακόν, βραβεύων και περιφρουρών τον δίκαιον. Ο Θεός
των δικαίων αποφάσεων κατέστησε και καθιστά πάντοτε ολοφάνερον την παρουσίαν του.
Ψαλ. 93,2   υψώθητι ο κρίνων την γήν, απόδος ανταπόδοσιν τοίς υπερηφάνοις.
Ψαλ. 93,2  Συ, ο κριτής της οικουµένης, υψώθητι υπεράνω από όλους, δίκασε, δώσε την πρέπουσαν ανταπόδοσιν στους
υπερηφάνους.
Ψαλ. 93,3   έως πότε αµαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αµαρτωλοί καυχήσονται,
Ψαλ. 93,3  Διότι έως πότε, Κυριε, οι αµετανόητοι ασεβείς, οι αµετανόητοι αµαρτωλοί θα αλαζονεύωνται και θα καυχώνται;
Ψαλ. 93,4   φθέγξονται και λαλήσουσιν αδικίαν, λαλήσουσι πάντες οι εργαζόµενοι την ανοµίαν;
Ψαλ. 93,4  Εως πότε µε κοµπασµόν και αναίδειαν θα αποφαίνωνται; Θα λαλούν και θα υποστηρίζουν την αδικίαν; Εως πότε
µε τα αδιάκριτα στόµατα θα διαφηµίζουν οι εργαζόµενοι την ανοµίαν τας αδικίας των;
Ψαλ. 93,5   τον λαόν σου, Κύριε, εταπείνωσαν και την κληρονοµίαν σου εκάκωσαν,
Ψαλ. 93,5  Αυτοί τον ιδικόν σου λαόν τον εξηυτέλισαν, την ιδικήν σου κληρονοµίαν την εκακοποίησαν,
Ψαλ. 93,6   χήραν και ορφανόν απέκτειναν, και προσήλυτον εφόνευσαν
Ψαλ. 93,6  διότι την χήραν και το ορφανόν εθανάτωσαν και τους προσηλύτους εφόνευσαν.
Ψαλ. 93,7   και είπαν· ουκ όψεται Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός τού Ιακώβ.
Ψαλ. 93,7  Και είπαν· Δεν θα ίδη ο Κυριος τα εγκλήµατά µας. Ο Θεός των απογόνων του Ιακώβ δεν θα εννοήση , τι ηµείς
διαπράττοµεν.



Ψαλ. 93,8   σύνετε δή, άφρονες εν τώ λαώ· και, µωροί, ποτέ φρονήσατε.
Ψαλ. 93,8  Ω άφρονες ασεβείς µεταξύ του λαού τούτου, συνετισθήτε λοιπόν. Σεις οι µωροί βάλετε επί τέλους µυαλό και
γνώσιν.
Ψαλ. 93,9   ο φυτεύσας το ούς ουχί ακούει; ή ο πλάσας τον οφθαλµόν ουχί κατανοεί;
Ψαλ. 93,9  Αυτός, ο οποίος εφύτευσεν εις την κεφαλήν µας το αυτί, δεν ακούει; Αυτός, ο οποίος έπλασε τον οφθαλµόν, ώστε
να βλέπωµεν, δεν βλέπει και δεν εννοεί τι συµβαίνει;
Ψαλ. 93,10  ο παιδεύων έθνη ουχί ελέγξει; ο διδάσκων άνθρωπον γνώσιν;
Ψαλ. 93,10    Αυτός, που παιδαγωγικώς ανέκαθεν τιµωρεί τα αµαρτάνοντα ειδωλολατρικά έθνη, δεν θα ελέγξη και τον
ισραηλιτικόν λαόν; Εκείνος, ο οποίος διδάσκει τους ανθρώπους την γνώσιν, είναι δυνατόν να µη έχη γνώσιν των όσων
συµβαίνουν;
Ψαλ. 93,11  Κύριος γινώσκει τους διαλογισµούς των ανθρώπων ότι εισί µάταιοι.
Ψαλ. 93,11     Ο Κυριος γνωρίζει ότι οι συλλογισµοί και αι αποφάσεις των ανθρώπων είναι πλανηµέναι, µωραί και
αµαρτωλαί.
Ψαλ. 93,12  µακάριος ο άνθρωπος, ον αν παιδεύσης, Κύριε, και εκ τού νόµου σου διδάξης αυτόν
Ψαλ. 93,12    Τρισευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος, τον οποίον συ, Κυριε, θα παιδαγωγήσης, και θα τον διδάξη το Νοµου σου,
Ψαλ. 93,13  τού πραΰναι αυτόν αφ ηµερών πονηρών, έως ού ορυγή τώ αµαρτωλώ βόθρος.
Ψαλ. 93,13    ώστε να µένη ήρεµος και ατάραχος κατά τας ηµέρας των δοκιµασιών, που του παρασκευάζει ο αµαρτωλός,
έως ότου ανοιχθή βαθύς ο τάφος και καταπίη και εξαφανίση τον αµαρτωλόν.
Ψαλ. 93,14  ότι ουκ απώσεται Κύριος τον λαόν αυτού και την κληρονοµίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει,
Ψαλ. 93,14    Διότι ο Κυριος δεν θα απωθήση ποτέ τον λαόν του και δεν θα εγκαταλείψη την κληρονοµίαν του,
Ψαλ. 93,15  έως ού δικαιοσύνη επιστρέψη εις κρίσιν και εχόµενοι αυτής πάντες οι ευθείς τή καρδία. (διάψαλµα).
Ψαλ. 93,15    µέχρις ότου αποκατασταθή και θεµελιωθή η δικαιοσύνη. Μαζή δε µε αυτόν θα αποκατασταθούν όλοι οι ευθείς
κατά την καρδίαν άνθρωποι.
Ψαλ. 93,16  τις αναστήσεταί µοι επί πονηρευοµένοις; ή τις συµπαραστήσεταί µοι επί τους εργαζοµένους την ανοµίαν;
Ψαλ. 93,16    Ποιός θα σηκωθή και θα αναλάβη την υπεράσπισίν µου εναντίον εκείνων, οι οποίοι σκέπτονται και θέλουν
πονηρά κατ' εµού; Μονον ο Θεός. Ποιός θα είναι ο συµπαραστάτης και βοηθός µου εναντίον των ανθρώπων, που
εργάζονται την παρανοµίαν;
Ψαλ. 93,17  ει µη ότι Κύριος εβοήθησέ µοι, παρά βραχύ παρώκησε τώ άδη η ψυχή µου.
Ψαλ. 93,17    Εάν ο Κυριος κατά το παρελθόν δεν µε βοηθούσε, η ψυχή µου ολίγον ακόµη και θα κατέβαινεν στον άδην.
Ψαλ. 93,18  ει έλεγον· σεσάλευται ο πούς µου, το έλεός σου, Κύριε, εβοήθει µοι.
Ψαλ. 93,18    Καθε φορά, που φοβισµένος έλεγα προς σε, Κυριε· “Κλονίζονται τα πόδια µου”, η ευσπλαγχνία σου µε
βοηθούσε αµέσως.
Ψαλ. 93,19  Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών µου εν τή καρδία µου αι παρακλήσεις σου εύφραναν την ψυχήν µου.
Ψαλ. 93,19    Κυριε, ανάλογοι µε το πλήθος και την δριµύτητα των οδυνών, αι οποίαι κατεξέσχιζον την καρδίαν µου, ήσαν
και αι παρηγορίαι σου, αι οποίαι έδιναν ευφροσύνην και χαράν εις την ψυχήν µου.
Ψαλ. 93,20  µη συµπροσέστω σοι θρόνος ανοµίας, ο πλάσσων κόπον επί πρόσταγµα.
Ψαλ. 93,20   Παράνοµος βασιλικός θρόνος η άδικον δικαστικόν βήµα, που υποστηρίζουν αδικίας και εν ονόµατι τάχα του
νόµου ασκούν καταπιέσεις επί των ανθρώπων, ας µη έχουν καµµίαν ποτέ σχέσιν προς σε.
Ψαλ. 93,21  θηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίµα αθώον καταδικάσονται.
Ψαλ. 93,21    Αυτοί, που κάθονται επάνω εις τέτοιους θρόνους και εις τέτοια παράνοµα βήµατα, θηρεύουν ως ιδικήν των
λείαν την ζωήν του δικαίου ανθρώπου και καταδικάζουν τον αθώον.
Ψαλ. 93,22  και εγένετό µοι Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός µου εις βοηθόν ελπίδος µου·
Ψαλ. 93,22   Ο Κυριος υπήρξε και υπάρχει δι' εµέ το καταφύγιόν µου. Ο Θεός µου δίδει βέβαιον την ελπίδα ότι είναι και θα
είναι βοηθός µου.
Ψαλ. 93,23  και αποδώσει αυτοίς Κύριος την ανοµίαν αυτών, και κατά την πονηρίαν αυτών αφανιεί αυτούς Κύριος ο Θεός.
Ψαλ. 93,23    Εις τους αµαρτωλούς όµως ο Κυριος θα ανταποδώση σύµφωνα µε τας παρανοµίας των, εξ αιτίας των κακιών
των θα τους εξαφανίση από το πρόσωπον της γης.

ΨΑΛΜΟΣ 94 (Μασ. 95)
Αίνος ωδής τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 94,1   Δεύτε αγαλλιασώµεθα τώ Κυρίω, αλαλάξωµεν τώ Θεώ τώ Σωτήρι ηµών·
Ψαλ. 94,1  Ελάτε, ας γεµίση η καρδία µας από αγαλλίασιν και χαράν δια τον Κυριον µας. Ας αλαλάξωµεν γεµάτοι
ενθουσιασµόν προς τον Κυριον και τον σωτήρα µας.
Ψαλ. 94,2   προφθάσωµεν το πρόσωπον αυτού εν εξοµολογήσει και εν ψαλµοίς αλαλάξωµεν αυτώ .
Ψαλ. 94,2  Χωρίς αναβολήν ας σπεύσωµεν ενώπιόν του µε δοξολογίας· µε ψαλµούς ας τον δοξολογήσωµεν,
Ψαλ. 94,3   ότι Θεός µέγας Κύριος και Βασιλεύς µέγας επί πάσαν την γήν·
Ψαλ. 94,3  διότι ο Κυριος αυτός είναι Θεός µέγας, µέγας βασιλεύς επί ολοκλήρου της γης.
Ψαλ. 94,4   ότι εν τή χειρί αυτού τα πέρατα της γής, και τα ύψη των ορέων αυτού εισιν·
Ψαλ. 94,4  Εις τα παντοδύναµα χέρια του ευρίσκεται όλη η γη µέχρι και των περάτων αυτής. Αι πανύψηλοι κορυφαί των
ορέων είναι ιδικαί του.
Ψαλ. 94,5   ότι αυτού εστιν η θάλασσα, και αυτός εποίησεν αυτήν, και την ξηράν αι χείρες αυτού έπλασαν.
Ψαλ. 94,5  Ιδική του είναι η θάλασσα, διότι αυτός την έκαµε. Τα χέρια του επίσης έπλασαν την ξηράν.
Ψαλ. 94,6   δεύτε προσκυνήσωµεν και προσπέσωµεν αυτώ και κλαύσωµεν εναντίον Κυρίου, τού ποιήσαντος ηµάς·
Ψαλ. 94,6  Ελάτε, ας προσκυνήσωµεν αυτόν µε ευγνωµοσύνην δια τας ευεργεσίας του, και µε συντριβήν δια τας αµαρτίας
µας ας πέσωµεν ενώπιον του· ας κλαύσωµεν εν µετανοία ενώπιον του Κυρίου ο οποίος µας έχει δηµιουργήσει.
Ψαλ. 94,7   ότι αυτός εστιν ο Θεός ηµών, και ηµείς λαός νοµής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού.
Ψαλ. 94,7  Αυτός είναι ο Θεός µας και ηµείς είµεθα ο λαός, τον οποίον µε στοργήν διατρέφει και προστατεύει. Είµεθα τα



πρόβατά του, που τα καθοδηγεί µε το στοργικόν παντοδύναµον χέρι του.
Ψαλ. 94,8   σήµερον, εάν της φωνής αυτού ακούσητε, µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών, ως εν τώ παραπικρασµώ κατά την
ηµέραν τού πειρασµού εν τή ερήµω,
Ψαλ. 94,8  Σηµερον, που τον καθένα µας καλεί εις δρόµους σωτηρίας, είθε να ακούσετε την πατρικήν φωνήν του, η οποία
µας λέγει· Μη κάνετε σκληράς και ανυποτάκτους τας καρδίας σας, όπως έγινε κατά τον καιρόν, που µε κατεπίκραναν οι
πρόγονοί σας, την ηµέραν κατά την οποίαν µε επροκάλεσαν εις την έρηµον.
Ψαλ. 94,9   ού επείρασάν µε οι πατέρες υµών, εδοκίµασάν µε και είδον τα έργα µου.
Ψαλ. 94,9  Εκεί οι προπάτορές σας έθεσαν εις πειρασµόν, έθεσαν υπό δοκιµήν την δύναµίν µου, αν και τόσας και τόσας
φοράς προηγουµένως είχον ίδει τα έργα µου.
Ψαλ. 94,10  τεσσαράκοντα έτη προσώχθισα τή γενεά εκείνη και είπα· αεί πλανώνται τή καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τας
οδούς µου,
Ψαλ. 94,10    Επί τεσσαράκοντα έτη εβαρέθηκα, αλλά και ηνέχθην, την γενεάν εκείνην και είπα· πάντοτε αυτοί πλανώνται
µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας της πονηράς καρδίας των. Αυτοί δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν τους δρόµους της παιδαγωγίας
και σωτηρίας, που εγώ τους ήνοιγα.
Ψαλ. 94,11  ως ώµοσα εν τή οργή µου· ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν µου.
Ψαλ. 94,11     Τοσον πολύ εσκληρύνθησαν εις την αµαρτωλήν των πλάνην, ώστε, όταν εθύµωσα εναντίον των, ωρκίσθηκα
και είπα· Οχι, δεν θα εισέλθουν εις την γην της αναπαύσεως, εις την γην, που υπεσχέθην εγώ στους προγόνους των.

ΨΑΛΜΟΣ 95 (Μασ. 96)
Ότε ο οίκος ωκοδοµείτο µετά την αιχµαλωσίαν· ωδή τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 95,1   Άσατε τώ Κυρίω άσµα καινόν, άσατε τώ Κυρίω πάσα η γη·
Ψαλ. 95,1  Ψαλατε προς τον Κυριον νέον ύµνον, ψάλατε όλοι µαζή οι κάτοικοι της γης.
Ψαλ. 95,2   άσατε τώ Κυρίω· ευλογήσατε το όνοµα αυτού, ευαγγελίζεσθε ηµέραν εξ ηµέρας το σωτήριον αυτού·
Ψαλ. 95,2  Ψαλατε στον Κυριον. Δοξολογήσατε το όνοµα αυτού, µε χαράν µεγάλην κάθε ηµέραν να διακηρύττετε συνεχώς
την χαρµόσυνον αγγελίαν της σωτηρίας, που µας έστειλε.
Ψαλ. 95,3   αναγγείλατε εν τοίς έθνεσι την δόξαν αυτού, εν πάσι τοίς λαοίς τα θαυµάσια αυτού.
Ψαλ. 95,3  Διαλαλήσατε µεταξύ των εθνικών λαών την µεγαλοπρέπειάν του. Αναγγείλατε εις όλους τους λαούς τα
θαυµαστά του έργα.
Ψαλ. 95,4   ότι µέγας Κύριος και αινετός σφόδρα , φοβερός εστιν υπέρ πάντας τους θεούς·
Ψαλ. 95,4  Διότι είναι µέγας ο Κυριος και άξιος να υµνήται µε το παραπάνω από όλους. Είναι φοβερός και ανώτερος από
όλους τους άλλους θεούς της γης.
Ψαλ. 95,5   ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιµόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς εποίησεν.
Ψαλ. 95,5  Διότι όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών λαών είναι ανύπαρκτοι, είναι επινοήσεις δαιµονίων. Ο ιδικός µας όµως
Θεός είναι ο αληθινός και πραγµατικός, ο παντοδύναµος και αιώνιος, ο οποίος εκ του µηδενός εδηµιούργησε τα σύµπαντα.
Ψαλ. 95,6   εξοµολόγησις και ωραιότης ενώπιον αυτού. αγιωσύνη και µεγαλοπρέπεια εν τώ αγιάσµατι αυτού.
Ψαλ. 95,6  Δοξα και ωραιότης ακτινοβολείται ενώπιόν του. Αγιότης και µεγαλοπρέπεια απαστράπτουν στον ναόν και το
θυσιαστήριόν του.
Ψαλ. 95,7   ενέγκατε τώ Κυρίω, αι πατριαί των εθνών, ενέγκατε τώ Κυρίω δόξαν και τιµήν·
Ψαλ. 95,7  Προσφέρατε στον Κυριον και σεις, αι διάφοροι φυλαί των εθνών, προσφέρατε στον Κυριον δόξαν και τιµήν.
Ψαλ. 95,8   ενέγκατε τώ Κυρίω δόξαν ονόµατι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεσθε εις τας αυλάς αυτού·
Ψαλ. 95,8  Προσφέρατε δοξολογίαν στο πάντιµον όνοµα του Κυρίου, υψώσατε θυσίας προς αυτόν και έτσι µε ευλάβειαν
εισέλθετε εις τας αυλάς του ναού του.
Ψαλ. 95,9   προσκυνήσατε τώ Κυρίω εν αυλή αγία αυτού, σαλευθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη.
Ψαλ. 95,9  Προσκυνήσατε τον Κυριον µέσα εις την αγίαν αυλήν του ναού του. Ας συγκλονισθή ολόκληρος η γη από την
παρουσίαν του Κυρίου.
Ψαλ. 95,10  είπατε εν τοίς έθνεσιν· ο Κύριος εβασίλευσε, και γάρ κατώρθωσε την οικουµένην, ήτις ου σαλευθήσεται, κρινεί
λαούς εν ευθύτητι.
Ψαλ. 95,10    Διαλαλήσατε και καταστήσατε γνωστόν µεταξύ όλων των εθνών, ότι ο Κυριος εβασίλευσε πανταχού και
πάντοτε, διότι αυτός ανώρθωσε την φυσικώς και πνευµατικώς πεσµένην οικουµένην, η οποία και δεν θα κλονισθή και δεν
θα σαλευθή πλέον από την θέσιν της. Ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος θα κρίνη και θα δικάση µε δικαιοσύνην τους λαούς.
Ψαλ. 95,11  ευφραινέσθωσαν οι ουρανοί και αγαλλιάσθω η γη, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωµα αυτής·
Ψαλ. 95,11     Ας ευφρανθούν οι ουρανοί, ας πληµµυρίση από αγαλλίασιν η γη. Ας σαλευθή µε χαράν η θάλασσα και όλα
όσα υπάρχουν εις αυτήν.
Ψαλ. 95,12  χαρήσεται τα πεδία και πάντα τα εν αυτοίς· τότε αγαλλιάσονται πάντα τα ξύλα τού δρυµού
Ψαλ. 95,12    Ας χαρούν αι πεδιάδες και όλα τα φυτά και τα ζώα, που υπάρχουν εις αυτάς. Τοτε και αυτά ακόµη τα δένδρα
του πυκνού δάσους θα σκιρτήσουν από χαράν και αγαλλίασιν
Ψαλ. 95,13  πρό προσώπου τού Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έρχεται κρίναι την γήν. κρινεί την οικουµένην εν δικαιοσύνη και
λαούς εν τή αληθεία αυτού.
Ψαλ. 95,13    ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος έρχεται, ναι έρχεται δια να κρίνη µε δικαιοσύνην τους ανθρώπους της γης. Θα
κρίνη και θα δικάση ολόκληρον την οικουµένήν µε δικαιοσύνην, όλους τους λαούς µε την φιλαλήθειάν του και την
πιστότητα εις τας διακηρύξστου.

ΨΑΛΜΟΣ 96 (Μασ. 97)
Τώ Δαυΐδ, ότε η γη αυτού καθίσταται.
Ψαλ. 96,1   Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλλιάσθω η γη, ευφρανθήτωσαν νήσοι πολλαί.
Ψαλ. 96,1  Ο Κυριος εθεµελίθωσε αιωνίαν και ασάλευτον παντού την βασιλείαν του. Ας γεµίση από αγαλλίασιν η γη. Ας
ευφρανθούν αι πολυάριθµοι, νήσοι των θαλασσών.



Ψαλ. 96,2   νέφη και γνόφος κύκλω αυτού, δικαιοσύνη και κρίµα κατόρθωσις τού θρόνου αυτού.
Ψαλ. 96,2  Απρόσιτος και ακατάληπτος είναι η τελειότης του, ως εάν νεφέλη και γνόφος απλώνεται γύρω του. Δικαιοσύνη
και δίκαιαι αποφάσεις είναι το θεµέλιον του βασιλικού και δικαστικού θρόνου του.
Ψαλ. 96,3   πύρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλω τους εχθρούς αυτού·
Ψαλ. 96,3  Ασβεστον πυρ προπορεύεται από αυτόν και η πυρκαϊά αυτή θα περικυκλώση και θα κατακαύση τους εχθρούς
του.
Ψαλ. 96,4   έφαναν αι αστραπαί αυτού τή οικουµένη, είδε και εσαλεύθη η γη.
Ψαλ. 96,4  Ελαµψαν αι αστραπαί του και εφώτισαν όλην την οικουµένην. Η γη είδε την µεγαλοπρέπειάν του και
συνεκλονίσθη ως από ισχυρόν σεισµόν.
Ψαλ. 96,5   τα όρη ωσεί κηρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γής.
Ψαλ. 96,5  Οπως το κερί λυώνει εµπρός στο πυρ, έτσι λυώνουν τα όρη εµπρός εις την παντοδύναµον παρουσίαν του Κυρίου,
ενώπιον του κυριάρχου και εξουσιαστού όλης της γης.
Ψαλ. 96,6   ανήγγειλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, και είδοσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού.
Ψαλ. 96,6  Οι άγγελοι του ουρανού διαλαλούν και διαλαλούν την δικαιοσύνην του. Ολοι οι λαοί της γης είδαν την δόξαν
του.
Ψαλ. 96,7   αισχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες τοίς γλυπτοίς, οι εγκαυχώµενοι εν τοίς ειδώλοις αυτών·
προσκυνήσατε αυτώ, πάντες οι άγγελοι αυτού.
Ψαλ. 96,7  Ας κατεντροπιασθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι προσκυνούν γλυπτά οµοιώµατα, αυτοί οι οποίοι καυχώνται δια τα
είδωλά των. Ολοι όµως οι άγγελοι του ουρανού προσκυνήσατέ µε ευλάβειαν τον Θεόν.
Ψαλ. 96,8   ήκουσε και ευφράνθη η Σιών, και ηγαλλιάσαντο αι θυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κριµάτων σου, Κύριε·
Ψαλ. 96,8  Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ ήκουσαν αυτά και επληµµύρισαν από χαράν. Εσκίρτησαν από αγαλλίασιν όλαι αι
πόλεις της Ιουδαίας, πνευµατικαί θυγατέρες της Ιερουσαλήµ, ένεκα των δικαίων κρίσεων και αποφάσεών σου, Κυριε.
Ψαλ. 96,9   ότι σύ εί Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γήν, σφόδρα υπερυψώθης υπέρ πάντας τους θεούς.
Ψαλ. 96,9  Διότι συ είσαι ο µόνος Κυριος, ο ύψιστος και απόλυτος κυρίαρχος επί ολοκλήρου της γης. Υπερέχεις απείρως και
ασυγκρίτως από όλους τους ψευδείς θεούς των ειδώλων.
Ψαλ. 96,10  οι αγαπώντες τον Κύριον, µισείτε πονηρά· φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αµαρτωλών
ρύσεται αυτούς.
Ψαλ. 96,10    Οσοι όµως αγαπάτε µε ειλικρινή καρδίαν τον Κυριον, µισείτε πάντοτε το πονηρόν. Ο Κυριος είναι εκείνος, ο
οποίος φυλάσσει και περιφρουρεί τας ψυχάς των οσίων ανθρώπων. Αυτός και θα γλυτώση εκείνους από τα χέρια των
αµαρτωλών.
Ψαλ. 96,11  φώς ανέτειλε τώ δικαίω και τοίς ευθέσι τή καρδία ευφροσύνη.
Ψαλ. 96,11     Φως Θεού ανέτειλε και ανατέλλει στους δικαίους. Χαρά και ευφροσύνη επικρατεί εις τας καρδίας των ευθέων
και ειλικρινών ανθρώπων.
Ψαλ. 96,12  ευφράνθητε, δίκαιοι, εν τώ Κυρίω, και εξοµολογείσθε τή µνήµη της αγιωσύνης αυτού.
Ψαλ. 96,12    Ευφρανθήτε δίκαιοι κάτω από την προστασίαν και την αγάπην του Κυρίου, αναπέµπετε συνεχώς δοξολογίας
προς αυτόν αναλογιζόµενοι την άπειρον αγιότητά του.

ΨΑΛΜΟΣ 97 (Μασ. 98)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 97,1   Άσατε τώ Κυρίω άσµα καινόν, ότι θαυµαστά εποίησεν ο Κύριος· έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο
άγιος αυτού.
Ψαλ. 97,1  Ψαλατε προς δόξαν και τιµήν του Κυρίου νέον ύµνον, διότι νέα αξιοθαύµαστα και καταπληκτικά έργα έκαµεν ο
Κυριος. Διότι έσωσε και πάλιν µε την παντοδύναµον δεξιάν του τον λαόν του. Ο άγιος και παντοδύναµος βραχίων του
έκαµε τα θαυµαστά αυτά έργα.
Ψαλ. 97,2   εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού.
Ψαλ. 97,2  Ο Κυριος κατέστησε την σωτηρίαν αυτήν του λαού του γνωστήν και περιφανή ενώπιον όλων των εθνών.
Ενώπιον όλων των εθνών έκαµεν επίσης ολοφάνερη την δικαιοσύνην του, η οποία τιµωρεί τους κακούς και προστατεύει
τους αγαθούς.
Ψαλ. 97,3   εµνήσθη τού ελέους αυτού τώ Ιακώβ και της αληθείας αυτού τώ οίκω Ισραήλ· είδοσαν πάντα τα πέρατα της γής
το σωτήριον τού Θεού ηµών.
Ψαλ. 97,3  Ενεθυµήθη την περί του ελέους υπόσχεσιν, που είχε δώσει στους απογόνους του Ιακώβ, την φιλαλήθειάν του και
την πιστότητά του εις τας υποσχέσεις, που είχε δώσει στον Ισραηλιτικόν λαόν. Ολα τα έθνη, που κατοικούν έως εις τα
πέρατα της γης, είδαν και εγνώρισαν την σωτηρίαν αυτήν εκ µέρους του Θεού µας.
Ψαλ. 97,4   αλαλάξατε τώ Θεώ, πάσα η γη, άσατε και αγαλλιάσθε και ψάλατε·
Ψαλ. 97,4  Ολοι οι άνθρωποι της οικουµένης αλαλάξατε µε ενθουσιασµόν εις δόξαν του Θεού. Ψαλατε, γεµίσατε από
ευφροσύνην και αγαλλίασιν, ψάλατε και υµνήσατε τον Θεόν.
Ψαλ. 97,5   ψάλατε τώ Κυρίω εν κιθάρα, εν κιθάρα και φωνή ψαλµού·
Ψαλ. 97,5  Με συνοδίαν κιθάρας ψάλατε εις δόξαν του Κυρίου. Με κιθάραν και µε την φωνήν σας υµνολογήσατε αυτόν.
Ψαλ. 97,6   εν σάλπιγξιν ελαταίς και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλαλάξατε ενώπιον τού Βασιλέως Κυρίου.
Ψαλ. 97,6  Με σάλπιγγας από σφυρηλατηµένον µέταλλον και µε σάλπιγγας κερατίνας αλαλάξατε ευλαβώς µε ιερόν
ενθουσιασµόν ενώπιον του βασιλέως Κυρίου µας.
Ψαλ. 97,7   σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωµα αυτής, η οικουµένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή.
Ψαλ. 97,7  Ας συγκλονισθή η θάλασσα από την χαράν και όλα τα ζώα, που υπάρχουν εις αυτήν, η γη και όλοι οι κάτοικοί
της.
Ψαλ. 97,8   ποταµοί κροτήσουσι χειρί επί το αυτό, τα όρη αγαλλιάσονται,
Ψαλ. 97,8  Οι ποταµοί ας χειροκροτήσουν µε χαράν όλοι µαζή, τα όρη ας σκιρτήσουν από αγαλλίασιν,
Ψαλ. 97,9   ότι ήκει κρίναι την γήν· κρινεί την οικουµένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητι.



Ψαλ. 97,9  διότι ο Κυριος έρχεται να κυβερνήση και να κρίνη την γην. Θα κρίνη δε αυτήν µε δικαιοσύνην. Θα κυβερνήση
τους λαούς µε ευθύτητα και καλωσύνην.

ΨΑΛΜΟΣ 98 (Μασ. 99)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 98,1   Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέσθωσαν λαοί· ο καθήµενος επί των Χερουβίµ, σαλευθήτω η γη.
Ψαλ. 98,1  Ο Κυριος εθεµελ'Ιωσε αιωνίαν και απαρασάλευτον παντού την βασιλείαν του. Ας οργίζωνται και ας µαίνωνται οι
ασεβείς λαοί. Ο καθήµενος Κυριος επάνω εις τα Χερουβίµ εβασίλευσεν· ας αναστατωθούν από αγανάκτησιν οι αµετανόητοι
αµαρτωλοί της γης.
Ψαλ. 98,2   Κύριος εν Σιών µέγας και υψηλός εστιν επί πάντας τους λαούς.
Ψαλ. 98,2  Ο Κυριος, που έχει τον θρόνον του εις την Σιών, είναι µέγας. Ανώτερος και κύριος επάνω εις όλους τους λαούς της
γης.
Ψαλ. 98,3   εξοµολογησάσθωσαν τώ ονόµατί σου τώ µεγάλω, ότι φοβερόν και άγιόν εστι.
Ψαλ. 98,3  Ας δοξολογήσουν το µέγα Ονοµά σου όλοι, διότι είναι άγιον αλλά και τροµερόν.
Ψαλ. 98,4   και τιµή βασιλέως κρίσιν αγαπά· σύ ητοίµασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ σύ εποίησας.
Ψαλ. 98,4  Η εντιµότης και ευθύτης σου του βασιλέως µας αγαπά και ποθεί την εφαρµογήν της δικαιοσύνης. Συ εθέσπισες
και εθεµελίωσες διατάξεις και εντολάς ευθύτητος και αληθείας. Συ έκαµες κρίσιν και εφήρµοσες δικαιοσύνην µεταξύ των
απογόνων του Ιακώβ.
Ψαλ. 98,5   υψούτε Κύριον τον Θεόν ηµών και προσκυνείτε τώ υποποδίω των ποδών αυτού , ότι άγιός εστι.
Ψαλ. 98,5  Μεγαλύνατε Κυριον τον Θεόν ηµών. Προσκυνήσατε το υποπόδιον των ποδών του, διότι είναι άγιος.
Ψαλ. 98,6   Μωυσής και Ααρών εν τοίς ιερεύσιν αυτού, και Σαµουήλ εν τοίς επικαλουµένοις το όνοµα αυτού· επεκαλούντο
τον Κύριον, και αυτός εισήκουσεν αυτών,
Ψαλ. 98,6  Ο Μωϋσής και ο Ααρών ήσαν οι πρώτοι µεταξύ των ιερέων. Ο Σαµουήλ ήτο από εκείνους, οι οποίοι επεκαλούντο
µε πίστιν το όνοµα του Κυρίου. Οσες φορές αυτοί τον επεκαλούντο, εκείνος ήκουε και εδέχετο τας προσευχάς των.
Ψαλ. 98,7   εν στύλω νεφέλης ελάλει προς αυτούς· ότι εφύλασσον τα µαρτύρια αυτού και τα προστάγµατα αυτού, ά έδωκεν
αυτοίς.
Ψαλ. 98,7  Με στύλον νεφέλης ωµιλούσε προς αυτούς, διότι αυτοί εφύλαττον τότε τας εντολάς του και τα προστάγµατα, που
είχε δώσει εις αυτούς.
Ψαλ. 98,8   Κύριε ο Θεός ηµών, σύ επήκουσε αυτών· ο Θεός, σύ ευίλατος εγίνου αυτοίς και εκδικών επί πάντα τα
επιτηδεύµατα αυτών.
Ψαλ. 98,8  Κυριε και Θεέ µας, συ έκανες ευµενώς δεκτάς τας προσευχάς των, συ ο Θεός εδείχθης ελεήµων και
συγκαταβατικός εις αυτούς, αποδίδων πάντοτε το δίκαιον εις όλα τα έργα των χειρών των.
Ψαλ. 98,9   υψούτε Κύριον τον Θεόν ηµών και προσκυνείτε εις όρος άγιον αυτού, ότι άγιος Κύριος ο Θεός ηµών.
Ψαλ. 98,9  Δοξολογείτε, λοιπόν, Κυριον τον Θεόν µας και προσκυνείτε αυτόν στον ιερόν λόφον της Σιών, όπου ο ναός του,
διότι άγιος είναι ο Κυριος ο Θεός µας.

ΨΑΛΜΟΣ 99 (Μασ. 100)
Ψαλµός εις εξοµολόγησιν.
Ψαλ. 99,1   Αλαλάξετε τώ Κυρίω, πάσα η γη,
Ψαλ. 99,1  Αλαλάξατε µε ιερόν ενθουσιασµόν δοξολογούντες τον Κυριον. Ολοι οι κάτοικοι της γης ας τον υµνολογήσουν.
Ψαλ. 99,2   δουλεύσατε τώ Κυρίω εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλλιάσει.
Ψαλ. 99,2  Υπηρετήσατε τον Κυριον µε χαρουµένην καρδίαν, προσέλθετε στον ναόν του µε αγαλλίασιν ψυχής.
Ψαλ. 99,3   γνώτε ότι Κύριος, αυτός εστιν ο Θεός ηµών, αυτός εποίησεν ηµάς και ουχ ηµείς· ηµείς δε λαός αυτού και
πρόβατα της νοµής αυτού.
Ψαλ. 99,3  Μαθετε καλά ότι ο Κυριος, κυρίαρχος και δηµιουργός του παντός, είναι ο Θεός µας. Αυτός µας εδηµιούργησε και
µας ανέδειξε και ως ανθρώπους και ως έθνος. Δεν ανεδείξαµεν ηµείς τον εαυτόν µας µε την δύναµίν µας. Ηµείς είµεθα λαός
του και πρόβατα, τα οποία αυτός µε στοργήν καθοδηγεί και διατρέφει.
Ψαλ. 99,4   εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν εξοµολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ύµνοις. εξοµολογείσθε αυτώ, αινείτε το
όνοµα αυτού,
Ψαλ. 99,4  Εισέλθετε εις τας πύλας των αυλών του ναού του µε δοξολογίας. Εισέλθετε εις τας αυλάς του ιερού περιβόλου του
µε ύµνους. Δοξολογείτε αυτόν, υµνείτε πάντοτε το πάντιµον όνοµά του·
Ψαλ. 99,5   ότι χρηστός Κύριος, εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού.
Ψαλ. 99,5  διότι ο Κυριος είναι αγαθός. Η ευσπλαγχνία του είναι αιωνία και ακατάλυτος, και η αξιοπιστία των λόγων του
παραµένει εις όλας τας γενεάς.

ΨΑΛΜΟΣ 100 (Μασ. 101)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 100,1  Έλεος και κρίσιν άσοµαί σοι, Κύριε·
Ψαλ. 100,1     Την ευσπλαγχνίαν σου και την δικαιοκρισίαν σου θα υµνολογήσω προς δόξαν σου, Κυριε.
Ψαλ. 100,2  ψαλώ και συνήσω εν οδώ αµώµω· πότε ήξεις προς µε; διεπορευόµην εν ακακία καρδίας µου εν µέσω τού οίκου
µου.
Ψαλ. 100,2    Θα σε δοξολογήσω. Κυριε, και θα κατανοήσω ποιός είναι ο άµωµος τρόπος και δρόµος της ζωής µου. Ποτε θα
έλθης προς εµέ, Κυριε, ελεήµων και ευεργετικός; Εγώ συµπεριεφέρθην κατά το παρελθόν και µέχρι σήµερον, εν µέσω της
οικογενείας µου, µε ακακίαν καρδίας, µε ευθύτητα και ανιδιοτέλειαν.
Ψαλ. 100,3  ου προεθέµην πρό οφθαλµών µου πράγµα παράνοµον, ποιούντας παραβάσεις εµίσησα· ουκ εκολλήθη µοι
καρδία σκαµβή.
Ψαλ. 100,3    Ποτέ δεν έθεσα προ των οφθαλµών µου και δεν επεδίωξα ως συµφέρον µου παράνοµον τινα πράξιν.



Τουναντίον εµίσησα όλους εκείνους, οι οποίοι παρέβαιναν τον Νοµον σου. Ποτέ έως τώρα δεν προσεκολλήθη κοντά µου ως
φίλος η ως µέλος της αυλής µου άνθρωπος µε καρδίαν στρεβλήν.
Ψαλ. 100,4  εκκλίνοντος απ εµού τού πονηρού ουκ εγίνωσκον.
Ψαλ. 100,4    Καµµίαν γνώσιν και καµµίαν σχέσιν δεν είχον προς πονηρόν άνθρωπον, ο οποίος, αφού µαταίως επιχειρούσε
να µε πλησίαση, απεµακρύνετο από εµέ.
Ψαλ. 100,5  τον καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον· υπερηφάνω οφθαλµώ και απλήστω καρδία ,
τούτω ου συνήσθιον.
Ψαλ. 100,5    Τον άνθρωπον, ο οποίος κατέκρινε κρυφίως τον πλησίον του, τον εξεδίωκα από κοντά µου. Με άνθρωπον, ο
οποίος είχεν αλαζονικούς τους οφθαλµούς και εφέρετο µε περιφρόνησιν προς τους άλλους, είχε δε και άπληστον καρδίαν,
ποτέ δεν συνέτρωγα, ποτέ δεν τον είχα σύντροφόν µου.
Ψαλ. 100,6  οι οφθαλµοί µου επί τους πιστούς της γής τού συγκαθήσθαι αυτούς µετ εµού· πορευόµενος εν οδώ αµώµω,
ούτός µοι ελειτούργει.
Ψαλ. 100,6 Αλλά είχα εστραµµένους πάντοτε τους οφθολµούς µου προς τους πιστούς και ενάρετους ανθρώπους της χώρας
µου. Αυτούς προσεκάλουν να παρακάθηνται µαζή µου ως φίλοι και σύµβουλοί µου. Εκείνον, ο οποίος εζούσε βίον
ανεπίληπτον και καθαρόν, αυτόν προσελάµβανα ως υπάλληλόν µου, ως βοηθόν µου και συνεργάτην µου.
Ψαλ. 100,7  ου κατώκει εν µέσω της οικίας µου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλµών
µου.
Ψαλ. 100,7    Μέσα στον οίκον µου δεν κατώκησε ούτε θα κατοικήση άνθρωπος εγωϊστής και υπερήφανος· άνθρωπος, που
λαλεί και επιδιώκει αδικίας, δεν θα ευδοκιµήση ούτε θα ηµπορέση να σταθή ενώπιόν µου.
Ψαλ. 100,8  εις τας πρωίας απέκτεινον πάντας τους αµαρτωλούς της γής τού εξολοθρεύσαι εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους
εργαζοµένους την ανοµίαν.
Ψαλ. 100,8    Καθε πρωΐαν εδίκαζα και κατεδίκαζα εις θάνατον όλους τους εγκληµατίας της χώρας µου, δια να
εξολοθρεύσω από την πάλιν του Κυρίου, την Ιερουσαλήµ, όλους εκείνους, οι οποίοι πεισµόνως και αµετανοήτως
εργάζονται το κακόν.

ΨΑΛΜΟΣ 101 (Μασ. 102)
Προσευχή τώ πτωχώ, όταν ακηδιάση και εναντίον Κυρίου εκχέη την δέησιν αυτού.
Ψαλ. 101,2  Κύριε, εισάκουσον της προσευχής µου, και η κραυγή µου προς σε ελθέτω.
Ψαλ. 101,2     Κυριε, άκουσε και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου. Η κραυγή της δεήσεώς µου ας φθάση ενωπιον σου.
Ψαλ. 101,3  µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εµού· εν ή αν ηµέρα θλίβωµαι, κλίνον προς µε το ούς σου· εν ή αν ηµέρα
επικαλέσωµαί σε, ταχύ επάκουσόν µου,
Ψαλ. 101,3     Μη γυρίσης αλλού το πρόσωπόν σου, ώστε να παύσης να µε βλέπης. Εις ηµέραν κατά την οποίαν θλίβοµαι,
όπως είναι η σηµερινή ήµερα, πλησίασε το αυτί σου προς εµέ. Οταν εις περιστάσεις δοκιµασιών και θλίψεων σε
επικαλούµαι, κατά την ηµέραν εκείνην άκουσε και κάµε σύντοµα δεκτήν την προσευχήν µου·
Ψαλ. 101,4  ότι εξέλιπον ωσεί καπνός αι ηµέραι µου, και τα οστά µου ωσεί φρύγιον συνεφρύγησαν.
Ψαλ. 101,4     διότι αι ηµέραι µου εχάθησαν ώσαν καπνός, που διαλύεται στον αέρα. Και τα κόκκαλά µου εξηράνθησαν
ωσάν τα φρύγανα.
Ψαλ. 101,5  επλήγην ωσεί χόρτος και εξηράνθη η καρδία µου, ότι επελαθόµην τού φαγείν τον άρτον µου.
Ψαλ. 101,5     Εµαράθηκα και εκτυπήθηκα ωσάν το χόρτον, που το ξηραίνει ο ήλιος. Η καρδία µου εστέγνωσε από την
νηστείαν, διότι µέσα στο βάρος του πόνου µου ελησµόνησα να φάγω τον άρτον µου.
Ψαλ. 101,6  από φωνής τού στεναγµού µου εκολλήθη το οστούν µου τή σαρκί µου.
Ψαλ. 101,6     Εξ αιτίας των γοερών µου στεναγµών έγινα πετσί και κόκκαλο, εκολλήθη το δέρµα µου επάνω εις τα οστά
µου.
Ψαλ. 101,7  ωµοιώθην πελεκάνι ερηµικώ, εγενήθην ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω,
Ψαλ. 101,7     Εγκατελείφθην και απεµονώθην από τους άλλους ανθρώπους, έµεινα µόνος ωσάν τον ερηµικόν πελεκάνο.
Εγινα όµοιος µε το κλαψοπούλι της νύχτας, που θρηνεί στους ερειπωµένους οίκους.
Ψαλ. 101,8  ηγρύπνησα και εγενόµην ως στρουθίον µονάζον επί δώµατος.
Ψαλ. 101,8     Εµεινα άγρυπνος, έγινα όµοιος µε το στρουθίον, που έχασε τον σύντροφόν του, και θλιµµένον µένει µόνον του
επάνω εις την στέγην.
Ψαλ. 101,9  όλην την ηµέραν ωνείδιζόν µε οι εχθροί µου, και οι επαινούντές µε κατ εµού ώµνυον.
Ψαλ. 101,9     Καθ' όλον το διάστηµα της ηµέρας µε ενέπαιζαν και µε ύβριζαν οι εχθροί µου· και αυτοί οι οποίοι
προηγουµένως µε επαινούσαν, ορκίζονται τώρα εναντίον µου και µε καταρώνται.
Ψαλ. 101,10  ότι σποδόν ωσεί άρτον έφαγον και το πόµα µου µετά κλαυθµού εκίρνων
Ψαλ. 101,10   Εξ αιτίας του βάρους των θλίψεών µου κατήντησα να τρώγω στάκτην αντί του άρτου και το νερό, το οποίον
πίνω, το αναµιγνύω µε τα δάκρυα του κλαυθµού µου.
Ψαλ. 101,11  από προσώπου της οργής σου και τού θυµού σου, ότι επάρας κατέραξάς µε.
Ψαλ. 101,11    Αυτά υποφέρω εξ αιτίας της οργής και του µεγάλου θυµού σου δια τας αµαρτίας µου. Διότι συ, αφού µε
εσήκωσες υψηλά, µε απέσπασες από την πατρίδα µου και συντετριµµένον µε εξετίναξες εις την ξένην γην.
Ψαλ. 101,12  αι ηµέραι µου ωσεί σκιά εκλίθησαν, καγώ ωσεί χόρτος εξηράνθην.
Ψαλ. 101,12   Και έτσι αι ηµέραι της ζωής µου χάνονται, όπως αι σκιαι κατά την δύσιν του ηλίου. Εστέγνωσα, ωσάν το
εφήµερο χορτάρι που ξηραίνεται από το καύµα του ηλίου και είναι έτοιµον να ριφθή εις την φωτιάν.
Ψαλ. 101,13  σύ δε, Κύριε, εις τον αιώνα µένεις, και το µνηµόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν.
Ψαλ. 101,13   Συ όµως, Κυριε, µένεις αναλλοίωτος στους αιώνας των αιώνων, και το Ονοµά σου µνηµονεύεται δια µέσου
όλων των γενεών.
Ψαλ. 101,14  σύ αναστάς οικτειρήσεις την Σιών, ότι καιρός τού οικτειρήσαι αυτήν, ότι ήκει καιρός·
Ψαλ. 101,14   Συ, λοιπόν, ο αιώνιος και παντοδύναµος Θεός, σήκω από τον θρόνον της µεγαλωσύνης σου, σπλαγχνίσου την
Σιών, διότι έφθασεν ο καιρός, που πρέπει να την λυπηθής, να την ελεήσης, να την σώσης. Ηλθε πλέον ο προσδιωρισµένος



από σε χρόνος της απελευθερώσεώς µας.
Ψαλ. 101,15  ότι ευδόκησαν οι δούλοί σου τους λίθους αυτής, και τον χούν αυτής οικτειρήσουσι.
Ψαλ. 101,15   Διότι οι ταλαιπωρούµενοι εις την αιχµαλωσίαν δούλοι σου, επόθησαν και αυτά ακόµη τα λιθάρια των
ερειπωµένων κτιρίων της. Το από την καταστροφήν απολειφθέν χώµα της πονούν να ίδουν.
Ψαλ. 101,16  και φοβηθήσονται τα έθνη το όνοµά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γής την δόξαν σου,
Ψαλ. 101,16   Οταν συ, Κυριε, εν τη παντοδυναµία σου µας στείλης την σωτηρίαν, τα έθνη θα φοβηθούν το Ονοµά σου και
όλοι οι βασιλείς του κόσµου θα ευλαβηθούν και θα θαυµάσουν την δόξαν σου.
Ψαλ. 101,17  ότι οικοδοµήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τή δόξη αυτού.
Ψαλ. 101,17   Διότι ο Κυριος θα ανοικοδοµήση την ερειπωµένην Σιών και θα εµφανισθη εκεί µε την δόξαν του.
Ψαλ. 101,18  επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ουκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών.
Ψαλ. 101,18   Η ανόρθωσις αυτή της Σιών θα σηµάνη ότι ο Κυριος έρριψε ευµενές βλέµµα εις την προσευχήν των
ταλαιπωρουµένων δούλων του και δεν εξουθενώνει πλέον ως µηδαµινήν την δέησίν των.
Ψαλ. 101,19  γραφήτω αύτη εις γενεάν ετέραν, και λαός ο κτιζόµενος αινέσει τον Κύριον.
Ψαλ. 101,19   Ας καταγραφή αυτή η προφητεία και η προσεχής εκπλήρωσίς της, δια να γνωσθή εις την γενεάν που
πρόκειται να γεννηθή, ώστε ο λαός, που πρόκειται να δηµιουργηθή, να υµνήση τον Κυριον.
Ψαλ. 101,20  ότι εξέκυψεν εξ ύψους αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γήν επέβλεψε
Ψαλ. 101,20  Διότι ο Κυριος έσκυψεν από τα άγια ύψη του, από τον ουράνιον θρόνον του, έρριψεν ο Κυριος βλέµµα
στοργικόν και ευµενές επάνω εις την γην,
Ψαλ. 101,21  τού ακούσαι τού στεναγµού των πεπεδηµένων, τού λύσαι τους υιούς των τεθανατωµένων,
Ψαλ. 101,21   δια να ακούση τον στεναγµόν των αλυσοδεµένων αιχµαλώτων, δια να λύση τα δεσµά από τα παιδιά εκείνων,
που είχαν αιχµαλωτισθή και θανατωθή.
Ψαλ. 101,22  τού αναγγείλαι εν Σιών το όνοµα Κυρίου και την αίνεσιν αυτού εν Ιερουσαλήµ
Ψαλ. 101,22  Ωστε οι τέως σιδηροδέσµιοι δούλοι, ελεύθεροι πλέον, να διακηρύξουν εις την Σιών και να αναγγείλουν το
Ονοµα του Κυρίου και την δοξολογίαν αυτού εις την Ιερουσαλήµ,
Ψαλ. 101,23  εν τώ συναχθήναι λαούς επί το αυτό και βασιλείς τού δουλεύειν τώ Κυρίω .
Ψαλ. 101,23  όταν θα συγκεντρωθούν εκεί οι λαοί και οι βασιλείς της γης, δια να υπηρετούν τον Κυριον.
Ψαλ. 101,24  απεκρίθη αυτώ εν οδώ ισχύος αυτού· την ολιγότητα των ηµερών µου ανάγγειλόν µοι·
Ψαλ. 101,24  Ο αιχµαλωτισµένος και ταλαιπωρηµένος εις την εξορίαν λαός των Ιουδαίων, µε όσην δύναµιν του απέµεινεν,
είπε προς τον Κυριον· Καµε µε να εννοήσω, Κυριε, πόσον ολίγαι ηµέραι ζωής µου υπολείπονται, και να σκεφθώ, αν θα
προφθάσω άραγε να ίδω την θαυµαστήν σου απελευθέρωσίν µου.
Ψαλ. 101,25  µη αναγάγης µε εν ηµίσει ηµερών µου· εν γενεά γενεών τα έτη σου.
Ψαλ. 101,25  Μη µε αφαρπάσης στο µέσον της ζωής µου· δώσε παράτασιν εις τας ηµέρας µου, διότι συ έχεις ατελείωτα τα
έτη σου, που µένουν από γενεάς εις γενεάν.
Ψαλ. 101,26  κατ αρχάς σύ, Κύριε, την γήν εθεµελίωσας, και έργα των χειρών σού εισιν οι ουρανοί·
Ψαλ. 101,26  Συ, Κυριε, κατ' αρχάς εδηµιούργησες και εθεµελίωσες την γην, και έργα των παντοδυνάµων χειρών σου είναι οι
ουρανοί.
Ψαλ. 101,27  αυτοί απολούνται, σύ δε διαµένεις, και πάντες ως ιµάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις
αυτούς και αλλαγήσονται·
Ψαλ. 101,27  Αυτοί θα καταστραφούν, συ όµως παραµένεις ο αυτός και αναλλοίωτος δια µέσου των αιώνων. Ολος ο υλικός
κόσµος σαν ένδυµα θα παληώση και σαν πανωφόρι, που περιβάλλονται οι άνθρωποι, θα τον γυρίσης, θα τον περιτυλίξης,
θα τον αλλάξης, ώστε να γίνη καινούργιος.
Ψαλ. 101,28  σύ δε ο αυτός εί, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν.
Ψαλ. 101,28  Συ όµως είσαι ο ίδιος και αναλλοίωτος και τα έτη της αιωνιότητός σου δεν θα εξαντληθούν ποτέ .
Ψαλ. 101,29  οι υιοί των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρµα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.
Ψαλ. 101,29  Κατω από την ιδικήν σου παντοδύναµον προστασίαν τα τέκνα και οι απόγονοι των δούλων σου , των
πατριαρχών, θα εύρουν ασφαλή κατοικίαν και οι απόγονοί των χάρις εις σε θα ευδοκιµούν δια µέσου όλων των αιώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 102 (Μασ. 103)
Τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 102,1  Ευλόγει, η ψυχή µου, τον Κύριον και, πάντα τα εντός µου, το όνοµα το άγιον αυτού·
Ψαλ. 102,1     Ω ψυχή µου, δοξολόγει ακατάπαυστα τον Κυριον, και όλαι αι εσωτερικαί µου δυνάµεις, ο νους και η καρδία
µου, ας δοξολογούν το άγιον όνοµά του, δια τα µεγαλεία και τας πολλάς του ευεργεσίας.
Ψαλ. 102,2  ευλόγει, η ψυχή µου, τον Κύριον και µη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού·
Ψαλ. 102,2    Δοξολόγει, ω ψυχή µου, τον Κυριον και µη λησµονής ποτέ καµµίαν από τας ευεργεσίας του προς σε.
Ψαλ. 102,3  τον ευιλατεύοντα πάσας τας ανοµίας σου, τον ιώµενον πάσας τας νόσους σου·
Ψαλ. 102,3    Δοξολόγει τον Θεόν σου, ο οποίος σου συγχωρεί όλας τας ανοµίας, θεραπεύει όλας τας σωµατικάς και
πνευµατικάς ασθενείας σου.
Ψαλ. 102,4  τον λυτρούµενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντά σε εν ελέει και οικτιρµοίς·
Ψαλ. 102,4    Αυτόν, που λυτρώνει και απαλλάσσει την ζωήν σου, πολλές φορές, από την φθοράν του θανάτου και του άδου
και περικοσµεί πάντοτε την κεφαλήν σου, ωσάν µε λαµπρόν στέφανον, µε το πλήθος του ελέους και των οικτιρµών του.
Ψαλ. 102,5  τον εµπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυµίαν σου, ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου.
Ψαλ. 102,5    Δοξολόγησε τον Κυριον, ο οποίος χορταίνει µε όλα τα αγαθά τας ευγενείς επιθυµίας σου, ώστε η νεανική σου
ηλικία και ακµή να ανανεώνεται πάντοτε, όπως του αετού.
Ψαλ. 102,6  ποιών ελεηµοσύνας ο Κύριος και κρίµα πάσι τοίς αδικουµένοις.
Ψαλ. 102,6    Ο Κυριος είναι εκείνος, που πάντοτε κάνει έργα ελέους και ευσπλαγχνίας και αποδίδει το δίκαιον εις όλους τους
αθώους ανθρώπους, που αδικούνται.
Ψαλ. 102,7  εγνώρισε τας οδούς αυτού τώ Μωυσή, τοίς υιοίς Ισραήλ τα θελήµατα αυτού.



Ψαλ. 102,7    Αυτός κατέστησεν στον Μωϋσήν γνωστούς όλους τους τρόπους της ενεργείας του δια την απελευθέρωσιν του
ισραηλιτικού λαού, εις δε τον ισραηλιτικόν λαόν εφανέρωσε το θέληµά του.
Ψαλ. 102,8  οικτίρµων και ελεήµων ο Κύριος, µακρόθυµος και πολυέλεος·
Ψαλ. 102,8    Ο Κυριος είναι οικτίρµων και ελεήµων, µακρόθυµος και γεµάτος από ελέη.
Ψαλ. 102,9  ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα µηνιεί·
Ψαλ. 102,9    Δεν οργίζεται, δια να µας καταστρέψη τελείως, ούτε κρατεί αιωνίαν την οργήν του.
Ψαλ. 102,10  ου κατά τας ανοµίας ηµών εποίησεν ηµίν, ουδέ κατά τας αµαρτίας ηµών ανταπέδωκεν ηµίν,
Ψαλ. 102,10  Δεν µας ετιµώρησέ ποτέ ανάλογά µε την βαρύτητα και το πλήθος των ανοµιών µας, ούτε και σύµφωνα µε τας
αµαρτίας µας ανταπέδωκεν εις ηµάς την πρέπουσαν τιµωρίαν.
Ψαλ. 102,11  ότι κατά το ύψος τού ουρανού από της γής εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουµένους αυτόν·
Ψαλ. 102,11   Διότι, όσον απροσµέτρητον είναι το ύψος του ουρανού από την γην, τόσον µέγα και κραταιόν, τόσον
αµέτρητον είναι το έλεος του Θεού προς εκείνους που τον φοβούνται και τον ευλαβούνται.
Ψαλ. 102,12  καθόσον απέχουσιν ανατολαί από δυσµών, εµάκρυνεν αφ ηµών τας ανοµίας ηµών.
Ψαλ. 102,12  Οσον απροσµέτρητος είναι η απόστασις της ανατολής από την δύσιν, τόσον απεµάκρυνεν από ηµάς ο Θεός
τας αµαρτίας µας, ώστε να είµεθα απηλλαγµένοι από αυτάς.
Ψαλ. 102,13  καθώς οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουµένους αυτόν,
Ψαλ. 102,13  Οπως ευσπλαγχνίζεται ο στοργικός πατήρ τα παιδιά του, έτσι και ο Κυριος σπλαγχνίζεται πάντοτε εκείνους,
που τον φοβούνται.
Ψαλ. 102,14  ότι αυτός έγνω το πλάσµα ηµών, εµνήσθη ότι χούς εσµεν.
Ψαλ. 102,14  Διότι αυτός γνωρίζει από τι επλάσθηµεν, έχει πάντοτε υπ' όψιν του, ότι είµεθα πλασµένοι από το ευτελές χώµα
της γης.
Ψαλ. 102,15  άνθρωπος, ωσεί χόρτος αι ηµέραι αυτού· ωσεί άνθος τού αγρού, ούτως εξανθήσει·
Ψαλ. 102,15  Αι ηµέραι του ανθρώπου οµοιάζουν µε το εφήµερον χόρτον του αγρού. Ετσι και αυτός σαν το άνθος του αγρού
ανθίζει και φαίνεται επ' ολίγον εις την γην.
Ψαλ. 102,16  ότι πνεύµα διήλθεν εν αυτώ, και ουχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού.
Ψαλ. 102,16  Οταν δε καυστικός άνεµος περάση από το άνθος, το καταστρέφει, το εξαφανίζει και έτσι αυτό δεν υπάρχει
πλέον, δεν αφήνει κανένα ίχνος στον τόπον του, ώστε κανείς να µη ξέρη, που είχε αυτό προηγουµένως φυτρώσει. Ετσι και ο
άνθρωπος έρχεται και παρέρχεται και γρήγορα λησµονείται.
Ψαλ. 102,17  το δε έλεος τού Κυρίου από τού αιώνος και έως τού αιώνος επί τους φοβουµένους αυτόν, και η δικαιοσύνη
αυτού επί υιοίς υιών
Ψαλ. 102,17  Η ευσπλαγχνία όµως του Κυρίου απλώνεται εις αιώνας αιώνων προς τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι τον
φοβούνται. Και η δικαιοσύνη του, φρουρός ασφαλής, παραµένει εις όλας τας γενεάς των ανθρώπων.
Ψαλ. 102,18  τοίς φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και µεµνηµένοις των εντολών αυτού τού ποιήσαι αυτάς.
Ψαλ. 102,18  Των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι φυλάσσουν τον Νοµον του και έχουν πάντοτε στον νουν και την καρδίαν
των τας εντολάς του, δια να τας τηρούν και συµµορφώνωνται προς αυτάς.
Ψαλ. 102,19  Κύριος εν τώ ουρανώ ητοίµασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
Ψαλ. 102,19  Ο Κυριος ητοίµασε και εστερέωσε τον θρόνον του υψηλά στον ουρανόν και η βασιλεία του κυριαρχεί επί του
σύµπαντος.
Ψαλ. 102,20  ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον λόγον αυτού τού ακούσαι της
φωνής των λόγων αυτού.
Ψαλ. 102,20   Δοξολογείτε, λοιπόν, τον Κυριον όλοι οι άγγελοι αυτού, σεις οι οποίοι είσθε ισχυροί, ώστε να πράττετε το
θέληµά του, πρόθυµοι να ακούετε και να εκτελήτε την διαταγήν των λόγων του.
Ψαλ. 102,21  ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάµεις αυτού, λειτουργοί αυτού ποιούντες το θέληµα αυτού·
Ψαλ. 102,21  Ευλογείτε τον Κυριον όλαι αι στρατιαί των αγγελικών δυνάµεων, οι λειτουργοί αυτού, όλοι όσοι τηρούν το
θέληµά του.
Ψαλ. 102,22  ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού· ευλόγει, η ψυχή µου, τον
Κύριον.
Ψαλ. 102,22   Ευλογείτε τον Κυριον όλα τα έργα, τα οποία υπάρχουν εις κάθε τόπον της κυριαρχίας του. Ω ψυχή µου,
δοξολόγει πάντοτε τον Κυριον.

ΨΑΛΜΟΣ 103 (Μασ. 104)
Τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 103,1  Ευλόγει, η ψυχή µου, τον Κύριον. Κύριε ο Θεός µου, εµεγαλύνθης σφόδρα, εξοµολόγησιν και µεγαλοπρέπειαν
ενεδύσω
Ψαλ. 103,1     Δοξολόγει ακατάπαυστα, ω ψυχή µου, τον Κυριον. Κυριε και Θεέ µου, ασύγκριτον και άφθαστον είναι το
µεγαλείον σου.
Ψαλ. 103,2  αναβαλλόµενος φώς ως ιµάτιον, εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέριν·
Ψαλ. 103,2    Ως άλλο ιµάτιον περιεβλήθης την δόξαν και µεγαλοπρέπειαν. Σέ, που ακτινοβολείς ολόγυρά σου το φως, ωσάν
να το έχης ενδυθή ως ένδυµα· απλώνστον ουρανόν από το ένα άκρον του ορίζοντος έως στο άλλο, ωσάν πολύτιµον
δερµάτινον κάλυµµα σκηνής.
Ψαλ. 103,3  ο στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα αυτού, ο τιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερύγων ανέµων·
Ψαλ. 103,3    Ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος στεγάζει τα ανώτερα στρώµατα του ουρανού µε ύδατα νεφών, αυτός που
επιβαίνει επάνω εις τα νέφη ως εις πολυτελή ταχέα άρµατα· αυτός που περιπατεί ταχέως φερόµενος επάνω εις τας πτέρυγας
των ανέµων.
Ψαλ. 103,4  ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύµατα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.
Ψαλ. 103,4    Αυτάς είναι εκείνος, ο οποίος έπλασε τους αγγέλους ταχείς ως τους ανέµους και τους ασωµάτους λειτουργούς
του δραστηρίους και φωτεινούς σαν την φλόγα του πυρός.



Ψαλ. 103,5  ο θεµελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κλιθήσεται εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 103,5    Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος εστερέωσεν ασφαλή την γην επί θεµελιών απαρασαλεύτων, ώστε ποτέ στον
αιώνα να µη κλονισθή.
Ψαλ. 103,6  άβυσσος ως ιµάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ορέων στήσονται ύδατα·
Ψαλ. 103,6    Αβυσσος υδάτων την σκεπάζει ως ιµάτιον, και επάνω εις τα όρη έχουν σταθή υπό την µορφήν χιόνος τα ύδατα.
Ψαλ. 103,7  από επιτιµήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δειλιάσουσιν.
Ψαλ. 103,7    Οταν όµως αντηχήση η προσταγή σου, Κυριε, τα ύδατα θα υποχωρήσουν, θα φύγουν, θα κατεβούν εις τας
πεδιάδας, θα καταλήξουν εις τας θαλάσσας. Η βροντερά φωνή σου τα αναγκάζει να αποχωρήσουν και να φανή η ξηρά.
Ψαλ. 103,8  αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι πεδία εις τον τόπον ον εθεµελίωσας αυτά·
Ψαλ. 103,8    Ανυψώνονται τα όρη προς τα άνω και αι πεδιάδες φέρονται προς τα κάτω, το καθένα στους τόπους, όπου συ τα
εθεµελίωσες.
Ψαλ. 103,9  όριον έθου, ό ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψαι την γήν.
Ψαλ. 103,9    Εθεσες όριον ανάµεσα εις την θάλασσαν και την ξηράν, το οποίον τα ύδατα της θαλάσσης δεν θα υπερβούν,
ούτε θα επιστρέψουν πλέον να κατακλύσουν την γην.
Ψαλ. 103,10  ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραγξιν, ανά µέσον των ορέων διελεύσονται ύδατα·
Ψαλ. 103,10  Αυτός είναι, που έστειλε και καθόρισε τας πηγάς να αναβλύζουν ανάµεσα εις τας φάραγγας και έτσι δια µέσου
των ορέων διέρχονται τα ύδατά των.
Ψαλ. 103,11  ποτιούσι πάντα τα θηρία τού αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών·
Ψαλ. 103,11   Τα ύδατα αυτά ποτίζουν τα θηρία της υπαίθρου και οι άγριοι όνοι σβήνουν την δίψαν των εις αυτά.
Ψαλ. 103,12  επ αυτά τα πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσει, εκ µέσου των πετρών δώσουσι φωνήν.
Ψαλ. 103,12  Επάνω εις τα δένδρα, που φυτρώνουν και µεγαλώνουν πλησίον εις τα ύδατα, τα πτηνά του ουρανού κτίζουν
τας φωλεάς των και από τους γύρω βράχους σκορπίζουν το κελάδηµά των.
Ψαλ. 103,13  ποτίζων όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασθήσεται η γη.
Ψαλ. 103,13   Ο Κυριος είναι, που ποτίζει τα ξηρά βουνά µε τας βροχάς του ουρανού. Από την βροχήν, που είναι έργον των
χειρών σου, Κυριε, θα χορταίνη πάντοτε η γη.
Ψαλ. 103,14  ο εξανατέλλων χόρτον τοίς κτήνεσι και χλόην τή δουλεία των ανθρώπων τού εξαγαγείν άρτον εκ της γής·
Ψαλ. 103,14  Ο Κυριος είναι, που διατάσσει χαι αναβλαστάνει από την γην το χόρτον δια τα φυτοφάγα ζώα και η χλόη δια
την εξυπηρέτησιν των αναγκών του ανθρώπου, ώστε να βγάζη η γη και να προµηθεύεται ο άνθρωπος από αυτήν άρτον,
Ψαλ. 103,15  και οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου τού ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω , και άρτος καρδίαν ανθρώπου
στηρίζει.
Ψαλ. 103,15   αλλά και οίνον που ευφραίνει την καρδίαν του ανθρώπου. Ελαιον προς τροφήν, ώστε να γίνεται ιλαρόν το
πρόσωπον του ανθρώπου και άρτον, ο οποίος θα στηρίζη την καρδίαν του.
Ψαλ. 103,16  χορτασθήσονται τα ξύλα τού πεδίου, αι κέδροι τού Λιβάνου, ας εφύτευσας.
Ψαλ. 103,16  Θα χορτάσουν από ύδατα τα δένδρα της υπαίθρου, όπως και αι πελώριοι κέδροι του Λιβάνου, τας οποίας συ ο
ίδιος ο Θεός εφύτευσες.
Ψαλ. 103,17  εκεί στρουθία εννοσσεύσουσι, τού ερωδιού η οικία ηγείται αυτών.
Ψαλ. 103,17   Εις τους κλάδους των δένδρων τα µικρά στρουθία στήνουν τας φωλεάς των, επάνω δε από αυτάς προεξέχει
υψηλότερα κτισµένη η φωλεά του τσικνιά (αστερίου).
Ψαλ. 103,18  όρη τα υψηλά ταίς ελάφοις, πέτρα καταφυγή τοίς λαγωοίς.
Ψαλ. 103,18  Τα υψηλά χλοερά βουνά ώρισεν ο Κυριος ως τόπον κατοικίας των ελάφων, τα δε πετρώδη άδενδρα µέρη ως
καταφύγιον των λαγωών.
Ψαλ. 103,19  εποίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού.
Ψαλ. 103,19  Ο Κυριος εδηµιούργησε την σελήνην, δια να προσδιορίζη τας εποχάς. Ο ήλιος γνωρίζει το σηµείον, στο οποίον
θα δύση.
Ψαλ. 103,20  έθου σκότος, και εγένετο νύξ· εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία τού δρυµού.
Ψαλ. 103,20  Συ, Κυριε, έθεσες το σκοτάδι και γίνεται νύκτα. Κατά το διάστηµα αυτής τριγυρίζουν εις τα δάση και τας
πεδιάδας τα άγρια θηρία και αναζητούν την τροφήν των.
Ψαλ. 103,21  σκύµνοι ωρυόµενοι τού αρπάσαι και ζητήσαι παρά τώ Θεώ βρώσιν αυτοίς.
Ψαλ. 103,21  Εξέρχονται ανά τα δάση βρυχώµενα τα µικρά των λεόντων, δια να αρπάσουν την λείαν των και ο βρυχηθµός
των είναι δέησις προς τον Θεόν, δια να τους δώση τροφήν.
Ψαλ. 103,22  ανέτειλεν ο ήλιος, και συνήχθησαν και εις τας µάνδρας αυτών κοιτασθήσονται.
Ψαλ. 103,22  Οταν ανατέλλη ο ήλιος, τα άγρια θηρία συγκεντρώνονται εις τις σπηλιές των, δια να κοιµηθούν.
Ψαλ. 103,23  εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας .
Ψαλ. 103,23  Τοτε, περί την ανατολήν του ηλίου, εξέρχεται ο άνθρωπος στο έργον του. Θα ασχοληθή µε τας εργασίας του
έως την εσπέραν.
Ψαλ. 103,24  ως εµεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου.
Ψαλ. 103,24  Ποσον µεγαλειώδη είναι, Κυριε, τα έργα σου! Ολα τα εδηµιούργησες µε άπειρον σοφίαν. Η γη είναι γεµάτη από
τα πολυάριθµα κτίσµατά σου, που µαρτυρούν την πανσοφίαν, την παντοδυναµίαν και την αγαθότητά σου.
Ψαλ. 103,25  αύτη η θάλασσα η µεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ών ουκ έστιν αριθµός, ζώα µικρά µετά µεγάλων·
Ψαλ. 103,25  Εµπρός µας απλώνεται αυτή η θάλασσα η µεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί υπάρχουν αναρίθµητα ψάρια, εντός
αυτής ζουν και κινούνται µικρά και µεγάλα ζώα.
Ψαλ. 103 ,26  εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτος, ον έπλασας εµπαίζειν αυτή.
Ψαλ. 103,26  Αυτήν διασχίζουν προς διαφόρους διευθύνσεις τα πλοία . Εκεί ζη το µέγα θαλάσσιον κήτος, το οποίον συ
έπλασες τόσον ισχυρόν, ώστε να εµπαίζη τα κύµατα της θαλάσσης.
Ψαλ. 103,27  πάντα προς σε προσδοκώσι, δούναι την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.
Ψαλ. 103,27  Ολα αυτά τα ζώα του ουρανού και της γης και της θαλάσσης από σε περιµένουν να τους δώσης εις την
κατάλληλον ώραν την τροφήν των.



Ψαλ. 103,28  δόντος σου αυτοίς συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
Ψαλ. 103,28  Οταν δε συ τους την δώσης εκείνα θα σπεύσουν να την συλλέξουν . Οταν εν τη αγαθότητί σου ανοίγης το
πλουσιόδωρο χέρι σου, τα σύµπαντα γεµίζουν από τα αγαθά σου.
Ψαλ. 103,29  αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται· αντανελείς το πνεύµα αυτών, και εκλείψουσι και εις τον
χούν αυτών επιστρέψουσιν.
Ψαλ. 103,29  Οταν όµως αποστρέψης το πρόσωπόν σου, θα καταλυφθούν τα πάντα από ταραχήν και τρόµον. Τους αφαιρείς
την ζωογόνον πνοήν και σβήνουν από την ζωήν και επιστρέφουν στο χώµα, από το οποίον επλάσθησαν.
Ψαλ. 103,30  εξαποστελείς το πνεύµά σου, και κτισθήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γής.
Ψαλ. 103,30  Αποστέλλεις όµως πάλιν εις αυτά το ζωογόνον πνεύµα σου και αναδηµιουργούνται και τοιουτοτρόπως
ξανακαινουργώνστο πρόσωπον της γης.
Ψαλ. 103,31  ήτω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευφρανθήσεται Κύριος επί τοίς έργοις αυτού·
Ψαλ. 103,31   Ας είναι, λοιπόν, η δόξα του Κυρίου αιωνία και ο Κυριος ας ευφραίνεται βλέπων την σκοπιµότητα και
ωραιότητα των θαυµασίων έργων του.
Ψαλ. 103,32  ο επιβλέπων επί την γήν και ποιών αυτήν τρέµειν, ο απτόµενος των ορέων και καπνίζονται.
Ψαλ. 103,32  Ο Κυριος είναι τόσον ισχυρός, ώστε ρίπτει ένα βλέµµα εις την γην και την κάµνει να τρέµη. Εγγίζει µόνον τα
όρη και εκείνα πυρακτώνονται και καπνίζονται.
Ψαλ. 103,33  άσω τώ Κυρίω εν τή ζωή µου, ψαλώ τώ Θεώ µου έως υπάρχω·
Ψαλ. 103,33  Θα ψάλλω εις όλην µου την ζωήν προς τον Κυριον. Θα υµνολογώ τον Θεόν µου, εφ' όσον υπάρχω.
Ψαλ. 103,34  ηδυνθείη αυτώ η διαλογή µου, εγώ δε ευφρανθήσοµαι επί τώ Κυρίω.
Ψαλ. 103,34  Είθε να δοκιµάζω πάντοτε ιδιαιτέραν γλυκύτητα και χαράν, διαλεγόµενος προς τον Κυριον. Και θα
ευφραίνωµαι δοξολογών αυτόν.
Ψαλ. 103,35  εκλείποιεν αµαρτωλοί από της γής και άνοµοι, ώστε µη υπάρχειν αυτούς. ευλόγει, η ψυχή µου, τον Κύριον.
Ψαλ. 103,35  Είθε να λείψουν εντελώς οι αµαρτωλοί από την γην και οι άνοµοι, ώστε να µη υπάρχουν πλέον, αλλά να
εξαφανισθούν εξ ολοκλήρου. Δοξολόγει συ, ω ψυχή µου, τον Κυριον.

ΨΑΛΜΟΣ 104 (Μασ. 105)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 104,1  Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω και επικαλείσθε το όνοµα αυτού, απαγγείλατε εν τοίς έθνεσι τα έργα αυτού·
Ψαλ. 104,1     Δοξολογείτε τον Κυριον µε θσυµασµόν δια το µεγαλείον του και µε ευγνωµοσύνην δια τας ευεργεσίας του.
Επικαλείσθε πάντοτε το άγιον Ονοµά του, διαλαλήσατε εις τα έθνη τα θαυµάσια αυτού έργα.
Ψαλ. 104,2  άσατε αυτώ και ψάλατε αυτώ, διηγήσασθε πάντα τα θαυµάσια αυτού.
Ψαλ. 104,2    Ψαλατε µελωδικούς ύµνους και συνθέσατε µουσικάς αρµονίας προς αυτόν. Διηγηθήτε µεταξύ σας όλα τα
αξιοθαύµαστα έργα του.
Ψαλ. 104,3  επαινείσθε εν τώ ονόµατι τώ αγίω αυτού. ευφρανθήτω καρδία ζητούντων τον Κύριον·
Ψαλ. 104,3    Πληµµυρίσατε από δικαιολογηµένην καύχησιν στο άγιον Ονοµα του Θεού, καυχώµενοι διότι τέτοιον έχετε
Θεόν. Ας ευφρανθή η καρδία όλων εκείνων, οι οποίοι ζητούν τον Κυριον.
Ψαλ. 104,4  ζητήσατε τον Κύριον και κραταιώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός.
Ψαλ. 104,4    Επιζητήσατε τον Κυριον ως προστάτην και θα λάβετε µεγάλην δύναµιν. Ζητήσατε πάντοτε την στοργικήν και
παντοδύναµον προστασίαν του.
Ψαλ. 104,5  µνήσθητε των θαυµασίων αυτού, ών εποίησε, τα τέρατα αυτού και τα κρίµατα τού στόµατος αυτού,
Ψαλ. 104,5    Ενθυµηθήτε τα θαυµαστά έργα, τα οποία επραγµατοποίησεν ο Κυριος· τα καταπληκτικά υπερφυσικά έργα
του, τας δικαίας κρίσεις και αποφάσστου.
Ψαλ. 104,6  σπέρµα Αβραάµ δούλοι αυτού, υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού.
Ψαλ. 104,6    Ενθυµηθήτε σεις, απόγονοι του Αβραάµ, δούλοι του Θεού, απόγονοι του Ιακώβ, τους οποίους ο Θεός ανάµεσα
από όλους τους άλλους λαούς εξέλεξεν ως λαόν του.
Ψαλ. 104,7  αυτός Κύριος ο Θεός ηµών, εν πάση τή γη τα κρίµατα αυτού.
Ψαλ. 104,7    Ο δηµιουργός και κυβερνήτης του σύµπαντος, αυτός είναι ο Κυριος και Θεός µας. Και αι δίκαιαι αυτού
αποφάσεις έχουν κύρος και ισχύν εις όλην την γην.
Ψαλ. 104,8  εµνήσθη εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου, ού ενετείλατο εις χιλίας γενεάς,
Ψαλ. 104,8    Ενεθυµήθη και ενθυµείται πάντοτε την διαθήκην, την οποίαν συνήψε µε τον λαόν του, τον λόγον τον οποίον
έδωσεν ως εντολήν του δια τας γενεάς των γενεών,
Ψαλ. 104,9  ον διέθετο τώ Αβραάµ, και τού όρκου αυτού τώ Ισαάκ
Ψαλ. 104,9    αυτόν τον οποίον συνήψε µε τον Αβραάµ και τον οποίον ενόρκως διεβεβαίωσεν στον Ισαάκ.
Ψαλ. 104,10  και έστησεν αυτόν τώ Ιακώβ εις πρόσταγµα και τώ Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον
Ψαλ. 104,10  Αυτόν τον λόγον εθέσπισε και ώρισεν στον Ιακώβ ως αµετακίνητον και απαράβατον πρόσταγµα και ως
αιωνίαν διαθήκην προς χάριν του ισραηλιτικού λαού
Ψαλ. 104,11  λέγων· σοί δώσω την γήν Χαναάν σχοίνισµα κληρονοµίας υµών.
Ψαλ. 104,11   λέγων ρητώς· Εις σας θα δώσω την γην Χαναάν ως κληρονοµικόν µερίδιόν σας.
Ψαλ. 104,12  εν τώ είναι αυτούς αριθµώ βραχείς, ολιγοστούς και παροίκους εν αυτή
Ψαλ. 104,12  Αυτά δε υπεσχέθη και διεκήρυξεν ο Θεός, όταν αυτοί ήσαν ολιγάριθµοι, ελάχιστοι και κατοικούσαν ως
πάροικοι και ξένοι εις την γην Χαναάν.
Ψαλ. 104,13  και διήλθον εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαόν έτερον.
Ψαλ. 104,13  Ακριβώς δε διότι δεν είχον ιδικήν των γην εκείνοι οι πατριάρχαι µας, µετεκινούντο από το ένα έθνος στο άλλο
και από το ένα βασίλειον στο άλλο βασίλειον.
Ψαλ. 104,14  ουκ αφήκεν άνθρωπον αδικήσαι αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς·
Ψαλ. 104,14  Αν και ήσαν ξένοι και ανίσχυροι ανάµεσα στους άλλους λαούς , δεν επέτρεψεν ο Κυριος εις κανένα άνθρωπον
να τους βλάψη και ήλεγξε βασιλείς προς χάριν των λέγων·



Ψαλ. 104,15  µη άπτεσθε των χριστών µου και εν τοίς προφήταις µου µη πονηρεύεσθε.
Ψαλ. 104,15  Μη εγγίζετε µε διαθέσεις κακάς αυτούς, που έχουν το χρίσµα µου. Και µη σκέπτεσθε πονηρά εναντίον των
προφητών µου, εκείνων οι οποίοι εµπνέονται από το πνεύµα µου.
Ψαλ. 104,16  και εκάλεσε λιµόν επί την γήν, πάν στήριγµα άρτου συνέτριψεν·
Ψαλ. 104,16  Επροκάλεσε πείναν, στέρησιν άρτου και φαγητού ανάµεσα εις την χώραν των. Κατέστρεψε κάθε απόθεµα
άρτου, ο οποίος στηρίζει και ενδυναµώνει τον άνθρωπον.
Ψαλ. 104,17  απέστειλεν έµπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλον επράθη Ιωσήφ.
Ψαλ. 104,17  Εστειλεν εµπρός από αυτούς εκλεκτόν άνθρωπον εις την Αίγυπτον· εκεί επωλήθη ως δούλος ο Ιωσήφ.
Ψαλ. 104,18  εταπείνωσαν εν πέδαις τους πόδας αυτού, σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού
Ψαλ. 104,18  Εκεί τον έρριψαν εις την φυλακήν, έδεσαν µε σιδηρά δεσµά τους πόδας του και τον εξηυτέλισαν, ως εάν
επρόκειτο περί κακούργου. Η ψυχή του υπέφερε την αγωνίαν των σιδηρών αυτών αλύσεων·
Ψαλ. 104,19  µέχρι τού ελθείν τον λόγον αυτού, το λόγιον τού Κυρίου επύρωσεν αυτόν.
Ψαλ. 104,19  µέχρις ότου έφθασεν η εκπλήρωσίς του λόγου, τον οποίον προς αυτόν είχεν είπει ο Κυριος και του οποίου την
εκπλήρωσιν επερίµενεν ο Ιωσήφ, ευρισκόµενος µέσα εις την κάµινον του πυρός της δοκιµασίας.
Ψαλ. 104,20  απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχων λαού, και αφήκεν αυτόν.
Ψαλ. 104,20   Ο Φαραώ έστειλεν άνθρωπον εις την φυλακήν και τον έλυσε. Ο άρχων αυτός του αιγυπτιακού λαού διέταξε
και τον αφήκαν ελεύθερον.
Ψαλ. 104,21  κατέστησεν αυτόν κύριον τού οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού
Ψαλ. 104,21  Τον εγκατέστησε κύριον στον οίκον του, άρχοντα και διαχειριστήν όλης της περιουσίας του.
Ψαλ. 104,22  τού παιδεύσαι τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσαι.
Ψαλ. 104,22   Εδωκεν ο Φαραώ αυτό το υψηλόν αξίωµα στον Ιωσήφ, δια να εκπαιδεύση και καθοδηγήση τους άρχοντας της
Αιγύπτου, να τους αναδείξη κατά το δυνατόν ωσάν τον εαυτόν του συνετούς κυβερνήτας. Να διδάξη και τους
µεγαλυτέρους του σοφίαν και σύνεσιν.
Ψαλ. 104,23  και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρώκησεν εν γη Χάµ.
Ψαλ. 104,23  Επειτα από τα γεγονότα αυτά εισήλθεν ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον. Ο Ιακώβ εγκατεστάθη ως προσωρινός και
πάροικος εις την χώραν αυτήν του Χαµ.
Ψαλ. 104,24  και ηύξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και εκραταίωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού.
Ψαλ. 104,24   Και ο Κυριος ηύξησε και επολλαπλασίασε τον ισραηλιτικόν του λαόν. Τον έκαµεν ισχυρόν, ισχυρότερον από
τους εχθρούς του.
Ψαλ. 104,25  µετέστρεψε την καρδίαν αυτού τού µισήσαι τον λαόν αυτού, τού δολιούσθαι εν τοίς δούλοις αυτού.
Ψαλ. 104,25  Επέτρεψεν όµως ο Κυριος και µετεστράφη η καρδία του νέου Φαραώ, ώστε αυτός να µισήση τον λαόν τούτον
και να χρησιµοποιήση δόλια και εξοντωτικά µέσα µε τα όργανά του εναντίον του ισραηλιτικού λαού.
Ψαλ. 104,26  εξαπέστειλε Μωϋσήν τον δούλον αυτού, Ααρών, ον εξελέξατο εαυτώ.
Ψαλ. 104,26   Αλλά τότε ο Κυριος έστειλε τον δούλον του τον Μωϋσήν και τον Ααρών, τους οποίους αυτός είχεν εκλέξει, δια
να τους χρησιµοποιήση εις την υπηρεσίαν του.
Ψαλ. 104,27  έθετο εν αυτοίς τους λόγους των σηµείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χάµ.
Ψαλ. 104,27  Εθεσεν στον νουν και το στόµα αυτών τους λόγους του, την δύναµιν των καταπληκτικών θαυµάτων του και
των εξαιρετικών γεγονότων, που θα επραγµατοποιούσαν εις την χώραν του Χαµ.
Ψαλ. 104,28  εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού·
Ψαλ. 104,28   Ετσι δε ο Θεός εξαπέστειλε σκοτάδι και εσκοτείνιασε την χώραν της Αιγύπτου, διότι οι Αιγύπτιοι
αντεστάθησαν εις τας εντολάς του και τον εξώργισαν.
Ψαλ. 104,29  µετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίµα, και απέκτεινε τους ιχθύας αυτών.
Ψαλ. 104,29   Αυτός µετέβαλε τα ύδατά των εις αίµα και εφόνευσε τα ψάρια, που εζούσαν µέσα εις τα ύδατα.
Ψαλ. 104,30  εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν τοίς ταµιείοις των βασιλέων αυτών.
Ψαλ. 104,30  Η χώρα των έβγαλε βατράχους, οι οποίοι επηδούσαν και εσύροντο φθάνοντες µέχρι και αυτών των βασιλικών
διαµερισµάτων.
Ψαλ. 104,31  είπε, και ήλθε κυνόµυια και σκνίπες εν πάσι τοίς ορίοις αυτών.
Ψαλ. 104,31  Διέταξε και ήλθαν κυνόµυιαι και σκνίπες εις όλην την έκτασιν των ορίων της Αιγύπτου .
Ψαλ. 104,32  έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρ καταφλέγον εν τή γη αυτών,
Ψαλ. 104,32  Μετέβαλε τας βροχάς, που ως ευεργετικάς επερίµεναν οι Αιγύπτιοι, εις χάλαζαν. Εστειλεν αστραπάς και
κεραυνούς εναντίον της χώρας των.
Ψαλ. 104,33  και επάταξε τας αµπέλους αυτών και τας συκάς αυτών και συνέτριψε πάν ξύλον ορίου αυτών.
Ψαλ. 104,33  Εκτύπησε και απεγύµνωσε από καρπούς και φύλλα τα αµπέλια των και τις συκιές των . Συνέτριψε και
κατέστρεψε κάθε δένδρον εις την περιοχήν των.
Ψαλ. 104,34  είπε και ήλθεν ακρίς, και βρούχος, ού ουκ ήν αριθµός,
Ψαλ. 104,34  Διέταξε και ήλθεν ακρίδα και βρούχος, καταστρεπτικά έντοµα αναρίθµητα.
Ψαλ. 104,35  και κατέφαγε πάντα τον χόρτον εν τή γη αυτών, και κατέφαγε τον καρπόν της γής αυτών.
Ψαλ. 104,35  Τα σµήνη αυτά των ακρίδων κατέφαγον ολο το χορτάρι της χώρας των και τους καρπούς της καλλιεργηµένης
γης των.
Ψαλ. 104,36  και επάταξε πάν πρωτότοκον εν τή γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών.
Ψαλ. 104,36  Εθανάτωσεν όλα τα πρωτοτόκα εις την χώραν των· την απαρχήν της τεκνοποιΐας και γεννήσεως ανθρώπων
και ζώων.
Ψαλ. 104,37  και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίω και χρυσίω, και ουκ ήν εν ταίς φυλαίς αυτών ο ασθενών.
Ψαλ. 104,37  Εβγαλεν έπειτα αυτούς από την Αίγυπτον µε άργυρον και µε χρυσόν, που τους είχαν δώσει οι Αιγύπτιοι. Κανείς
δε ασθενής και ανίκανος να βαδίση δεν υπήρχε µεταξύ των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 104,38  ευφράνθη Αίγυπτος εν τή εξόδω αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ αυτούς.
Ψαλ. 104,38  Ηυφράνθησαν οι Αιγύπτιοι µε την αναχώρησιν των Ισραηλιτών, διότι θα εσταµατούσαν πλέον αι εναντίον των



τιµωρίαι του Θεού και διότι είχεν επιπέσει ο φόβος των Ισραηλιτών βαρύς επάνω των .
Ψαλ. 104,39  διεπέτασε νεφέλην εις σκέπην αυτοίς και πύρ τού φωτίσαι αυτοίς την νύκτα .
Ψαλ. 104,39  Ηπλωσεν ο Κυριος νεφέλην, δια να σκεπάζη τους Ισραηλίτας από το καύµα των ηλιακών ακτίνων κατά την
ηµέραν, στύλον δε πυρός, δια να τους φωτίζη κατά την νύκτα.
Ψαλ. 104,40  ήτησαν, και ήλθεν ορτυγοµήτρα, και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς·
Ψαλ. 104,40   Εζήτησαν τροφήν και έδωκεν εις αυτούς άφθονα ορτύκια, έδωσεν εις αυτούς το µάνα, άρτον που κατέβαινεν
από τον ουρανόν και δι' αυτών τους εχόρτασε µε το παραπάνω.
Ψαλ. 104,41  διέρηξε πέτραν, και ερύησαν ύδατα, επορεύθησαν εν ανύδροις ποταµοί.
Ψαλ. 104,41  Διέρρηξε τον ξηρόν βράχον και ανέβλυσαν άφθονα νερά. Μέσα εις ανύδρους τόπους εξεχύθησαν ποταµοί.
Ψαλ. 104,42  ότι εµνήσθη τού λόγου τού αγίου αυτού τού προς Αβραάµ τον δούλον αυτού
Ψαλ. 104,42   Εκαµεν όλα αυτά τα θαυµάσια υπέρ του λαού του ο Κυριος, διότι ενεθυµήθη τον άγιον λόγον του, την ιεράν
υπόσχεσιν, την οποίαν έδωκε προς τον Αβραάµ τον δούλον του.
Ψαλ. 104,43  και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν ευφροσύνη.
Ψαλ. 104,43  Και από την χώραν της δουλείας, από την Αίγυπτον, έβγαλε τον λαόν του ελεύθερον χαίροντα και
ευφραινόµενον· αυτούς, που εδιάλεξεν ανάµεσα από τα αλλά έθνη, τους ωδήγησεν ευφραινοµένους προς την γην της
επαγγελίας.
Ψαλ. 104,44  και έδωκεν αυτοίς χώρας εθνών, και πόνους λαών κατεκληρονόµησαν,
Ψαλ. 104,44   Εδωκεν εις αυτούς χώρας, τας οποίας κατείχον ειδωλολατρικά έθνη, και έτσι αυτοί εκληρονόµησαν ως ιδικούς
των πολυχρονίους κόπους άλλων λαών.
Ψαλ. 104,45  όπως αν φυλάξωσι τα δικαιώµατα αυτού, και τον νόµον αυτού εκζητήσωσιν.
Ψαλ. 104,45  Εστειλε δε ο Κυριος όλας αυτάς τας ανεκτιµήτους και θαυµαστάς ευεργεσίας του προς τον λαόν , δια να
φυλάξουν και εκείνοι τας εντολάς και τα δικαιώµατά του και να επιζητήσουν µε όλην των την θέλησιν την ακριβή γνώσιν
και εφαρµογήν του νόµου του.

ΨΑΛΜΟΣ 105 (Μασ. 106)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 105,1  Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι χρηστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 105,1     Δοξολογείτε πάντοτε τον Κυριον, δια το άπειρον αυτού µεγαλείον και τας αναριθµήτους ευεργεσίας, που µας
έχει κάµει, διότι είναι αγαθός και ευεργετικός, το δε έλεός του προς ηµάς είναι ανεξάντλητον και αιώνιον.
Ψαλ. 105,2  τις λαλήσει τας δυναστείας τού Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας αινέσεις αυτού;
Ψαλ. 105,2    Ποιός είναι δυνατόν να διηγηθή τα θαυµαστά έργα της δυνάµεως του Κυρίου, να διαλαλήση και να κάµη
ακουστάς εις όλον τον κόσµον τας δοξολογίας, που του πρέπουν;
Ψαλ. 105,3  µακάριοι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντί καιρώ.
Ψαλ. 105,3    Τρισευτυχισµένοι είναι εκείνοι, οι οποίοι τηρούν τας εντολάς του, αυτοί οι οποίοι πράττουν πάντοτε ο,τι είναι
δίκαιον και σύµφωνον, µε τον Νοµον του.
Ψαλ. 105,4  µνήσθητι ηµών, Κύριε, εν τή ευδοκία τού λαού σου, επίσκεψαι ηµάς εν τώ σωτηρίω σου
Ψαλ. 105,4    Ενθυµήσου και ηµάς, Κυριε, µε την ευµένειαν και την καλωσύνην, µε την οποίαν περιέβαλες τον λαόν σου. Ελα
εις επίσκεψίν µας προσφέρων εις ηµάς την ιδικήν σου σωτηρίαν,
Ψαλ. 105,5  τού ιδείν εν τή χρηστότητι των εκλεκτών σου, τού ευφρανθήναι εν τή ευφροσύνη τού έθνους σου, τού
επαινείσθαι µετά της κληρονοµίας σου.
Ψαλ. 105,5    δια να γνωρίσωµεν και απολαύσωµεν το έλεος και τας ευεργεσίας, που συ προσφέρεις στους εκλεκτούς σου·
δια να ευφρανθώµεν την χαράν του έθνους σου, δια να καυχώµεθα στο Ονοµά σου µαζή µε τον λαόν, που είναι ιδική σου
κληρονοµία.
Ψαλ. 105,6  ηµάρτοµεν µετά των πατέρων ηµών, ηνοµήσαµεν, ηδικήσαµεν.
Ψαλ. 105,6    Ηµείς όµως ηµαρτήσαµεν µαζή µε τους προγόνους µας, παρέβηµεν τον Νοµον σου, διεπράξαµεν αδικήµατα.
Ψαλ. 105,7  οι πατέρες ηµών εν Αιγύπτω ου συνήκαν τα θαυµάσιά σου και ουκ εµνήσθησαν τού πλήθους τού ελέους σου
και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τή ερυθρά θαλάσση.
Ψαλ. 105,7 Οι πρόγονοί µας εκεί εις την Αίγυπτον δεν εσυνετίσθησαν από τα θαυµάσια έργα σου και δεν ενεθυµήθησαν το
αµέτρητον πλήθος της ευσπλαγχνίας σου, αλλά εγόγγυσαν εναντίον σου, σε παρεπίκραναν και σε εξώργισαν, όταν
ανέβαιναν εις την Ερυθράν Θαλασσαν.
Ψαλ. 105,8  και έσωσεν αυτούς ένεκεν τού ονόµατος αυτού τού γνωρίσαι την δυναστείαν αυτού·
Ψαλ. 105,8    Εσωσεν όµως αυτούς ο Κυριος ένεκεν του Ονόµατός του, που σηµαίνει πάντοτε αγαθότητα και έλεος, δια να
καταστήση γνωστήν την ακατανίκητον δύναµίν του εις όλους.
Ψαλ. 105,9  και επετίµησε τή ερυθρά θαλάσση, και εξηράνθη, και ωδήγησεν αυτούς εν αβύσσω ως εν ερήµω·
Ψαλ. 105,9    Εδωσε διαταγήν εις την Ερυθράν Θαλασσαν και εξηράνθη το ύδωρ αυτής, και ωδήγησεν αυτούς δια του βυθού
της θαλάσσης ωσάν επάνω εις ξηράν και έρηµον περιοχήν.
Ψαλ. 105,10  και έσωσεν αυτούς εκ χειρός µισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών·
Ψαλ. 105,10  Ετσι δε τους έσωσεν από τα χέρια των διωκτών, που τους εµισούσαν, τους εγλύτωσεν από τα χέρια των εχθρών
των.
Ψαλ. 105,11  εκάλυψεν ύδωρ τους θλίβοντας αυτούς, είς εξ αυτών ουχ υπελείφθη.
Ψαλ. 105,11   Το δε ύδωρ της Ερυθράς Θαλάσσης εσκέπασε και κατεπόντισεν εκείνους, οι οποίοι τους έθλιψαν. Ούτε ένας
από τους εχθρούς των δεν υπελείφθη ζωντανός.
Ψαλ. 105,12  και επίστευσαν τοίς λόγοις αυτού και ήσαν την αίνεσιν αυτού.
Ψαλ. 105,12  Ενώπιον αυτού του καταπληκτικού θαύµατος και της ακατανικήτου προστασίας επίστευσαν εις τα λόγια του
οι Ισραηλίται και έψαλαν την επινικειον ωδήν.
Ψαλ. 105,13  ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέµειναν την βουλήν αυτού·
Ψαλ. 105,13   Αλλά πολύ γρήγορα ελησµόνησαν τα θαυµαστά δια την προστασίαν των έργα του· δεν είχαν την υποµονήν



να ίδουν και γνωρίσουν, ποίον ήτο το πάνσοφον και αγαθόν σχέδιον του Κυρίου δι' αυτούς.
Ψαλ. 105,14  και επεθύµησαν επιθυµίαν εν τή ερήµω και επείρασαν τον Θεόν εν ανύδρω.
Ψαλ. 105,14  Οταν δε ευρίσκοντο εις την έρηµον, κατελήφθησαν από την σφοδράν επιθυµίαν των λαχανικών της Αιγύπτου
και εις τόπον, που δεν υπήρχεν ύδωρ, ωλιγοπίστησαν και έθεσαν εις δοκιµασίαν την δύναµιν και την αγαθότητα του Θεού .
Ψαλ. 105,15  και έδωκεν αυτοίς το αίτηµα αυτών, και εξαπέστειλε πλησµονήν εις τας ψυχάς αυτών.
Ψαλ. 105,15   Ο Κυριος όµως εξεπλήρωσε το αίτηµά των, έδωκε και έστειλε προς αυτούς πλούσιον χορτασµόν, κρέατα,
άφθονον ύδωρ, δια να χορτάσουν αι ψυχαί των.
Ψαλ. 105,16  και παρώργισαν Μωυσήν εν τή παρεµβολή, τον Ααρών τον άγιον Κυρίου·
Ψαλ. 105,16  Αυτοί όµως, εκεί εις την κατασκήνωσίν των, εξώργισαν τον Μωϋσήν και τον Ααρών, τον οποίον ο Θεός
εδιάλεξε και εξεχώρισε προς χάριν αυτών.
Ψαλ. 105,17  ηνοίχθη η γη και κατέπιε Δαθάν και εκάλυψεν επί την συναγωγήν Αβειρών·
Ψαλ. 105,17   Τοτε ήνοιξεν η γη και κατέπιε τον Δαθάν και αυτή η ανοιχθείσα γη εσκέπασε όλην την οµάδα του Αβειρών.
Ψαλ. 105,18  και εξεκαύθη πύρ εν τή συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αµαρτωλούς.
Ψαλ. 105,18  Φωτιά εξεπήδησεν εκεί, όπου ήσαν συγκεντρωµένοι εκείνοι, και η φλόγα της κατέκαυσε τους αµαρτωλούς
εκείνους ανθρώπους.
Ψαλ. 105,19  και εποίησαν µόσχον εν Χωρήβ και προσεκύνησαν τώ γλυπτώ.
Ψαλ. 105,19  Αυτοί κατεσκεύασαν χρυσούν µόσχον εις Χωρήβ και προσεκύνησαν το ανάγλυφον αυτό άγαλµα ως θεόν των
και ελησµόνησαν τον πραγµατικόν Θεόν.
Ψαλ. 105,20  και ηλλάξαντο την δόξαν αυτών εν οµοιώµατι µόσχου εσθίοντος χόρτον.
Ψαλ. 105,20  Ετσι δε αντικατέστησαν τον αληθινόν Θεόν, που ήτο δόξα και καύχηµά των, µε το είδωλον ενός µόσχου, ο
οποίος τρώγει και τρέφεταί µε χορτάρι!
Ψαλ. 105,21  και επελάθοντο τού Θεού τού σώζοντος αυτούς, τού ποιήσαντος µεγάλα εν Αιγύπτω,
Ψαλ. 105,21  Ελησµόνησαν τον Θεόν, τον σωτήρα των, ο οποίος προς χάριν αυτών είχε κάµει τόσα και τόσα µεγάλα και
αξιοθαύµαστα έργα εις την Αίγυπτον·
Ψαλ. 105,22  θαυµαστά εν γη Χάµ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς.
Ψαλ. 105,22  θαυµαστά έργα εις την χώραν του Χαµ, φοβερά θαύµατα εις την Ερυθράν Θαλασσαν.
Ψαλ. 105,23  και είπε τού εξολοθρεύσαι αυτούς, ει µη Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστη εν τή θραύσει ενώπιον αυτού τού
αποστρέψαι τον θυµόν αυτού τού µη εξολοθρεύσαι αυτούς.
Ψαλ. 105,23  Και επάνω εις την δικαίαν του οργήν απεφάσισε και είπεν ο Κυριος να τους εξολοθρεύση · και θα τους
εξωλόθρευεν, εάν ο Μωϋσής, ο εκλεκτός αυτός δούλος του, δεν ίστατο ενώπιον του Θεού κατά την εξοντωτικήν εκείνην
θραύσιν του Ισραήλ, δια να κατευνάση µε την θερµήν παράκλησίν του τον δίκαιον θυµόν του Κυρίου, ώστε να µη
εξολοθρεύση εντελώς τους Ισραηλίτας.
Ψαλ. 105,24  και εξουδένωσαν γήν επιθυµητήν, ουκ επίστευσαν τώ λόγω αυτού·
Ψαλ. 105,24  Και όταν ολίγον βραδύτερον, τροµοκρατηµένοι από τας υπερβολικάς διηγήσεις των δέκα κατασκόπων,
κατεφρόνησαν την επιθυµητήν γην, την γην της Επαγγελίας, και δεν επίστευσαν στον λόγον του Κυρίου, ότι θα εγίνετο
εκείνη µε την ιδικήν του βοήθειαν ιδική των,
Ψαλ. 105,25  και εγόγγυσαν εν τοίς σκηνώµασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου.
Ψαλ. 105,25  εγόγγυσαν µέσα εις τας σκηνάς των και δεν έδωσαν προσοχήν εις τας τόσας και τόσας φοράς τους είχεν
υποσχεθή ο Κυριος.
Ψαλ. 105,26  και επήρε την χείρα αυτού επ αυτούς τού καταβαλείν αυτούς εν τή ερήµω
Ψαλ. 105,26  Δικαίως ωργισµένος ο Κυριος ύψωσε την τιµωρόν χείρα του, να τους συντρίψη και τους εξοντώση εκεί εις την
έρηµον·
Ψαλ. 105,27  και τού καταβαλείν το σπέρµα αυτών εν τοίς έθνεσι και διασκορπίσαι αυτούς εν ταίς χώραις .
Ψαλ. 105,27  να καταβάλη και διασπείρη ταπεινωµένους τους απογόνους των ανάµεσα, εις τα αλλά έθνη και να τους
διασκορπίση µεταξύ των ξένων χωρών.
Ψαλ. 105,28  και ετελέσθησαν τώ Βεελφεγώρ και έφαγον θυσίας νεκρών·
Ψαλ. 105,28  Ελαβον µέρος εις τας αποκρουστικάς και αηδιαστικάς τελετάς του ειδωλολατρικού θεού Βεελφεγώρ και
έφαγον από τας θυσίας θεών, που είναι ανύπαρκτοι και νεκροί.
Ψαλ. 105,29  και παρώξυναν αυτόν εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτοίς η πτώσις.
Ψαλ. 105,29  Εξόργισαν τον Κυριον µε τα πονηρά αυτών έργα και ένεκα τούτου πολύ πλήθος από αυτούς έπεσαν νεκροί,
κτυπηµένοι από την δικαίαν άργήν του Θεού.
Ψαλ. 105,30  και έστη Φινεές και εξιλάσατο, και εκόπασεν η θραύσις·
Ψαλ. 105,30  Γεµάτος όµως ζήλον Θεού ο Φινεές εξηγέρθη εναντίον των παρανοµούντων , εξιλέωσε τον Κυριον και έτσι
εσταµάτησεν η θραύσις εναντίον των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 105,31  και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως τού αιώνος.
Ψαλ. 105,31   Η πράξις του αυτή κατελογίσθη ως πράξις δικαία, αξία να επαινήται και να υµνήται από γενεάς εις γενεάν
µέχρι συντελείας του αιώνος.
Ψαλ. 105,32  και παρώργισαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακώθη Μωυσής δι αυτούς,
Ψαλ. 105,32  Και πάλιν εξώργισαν τον Κυριον στον τόπον, που είχεν ονοµασθή ύδωρ αντιλογίας, και εξ αιτίας αυτών
ετιµωρήθη ο Μωϋσής, ώστε να µη αξιωθή της χαράς να εισέλθη εις την γην της Επαγγελίας.
Ψαλ. 105,33  ότι παρεπίκραναν το πνεύµα αυτού, και διέστειλεν εν τοίς χείλεσιν αυτού.
Ψαλ. 105,33  Διότι εκείνοι επίκραναν και ανετάραξαν το πνεύµα του Μωϋσέως , ώστε αυτός οµίλησε µε δισταγµόν και
ολιγοπιστίαν.
Ψαλ. 105,34  ουκ εξωλόθρευσαν τα έθνη, ά είπε Κύριος αυτοίς,
Ψαλ. 105,34  Και όταν οι πρόγονοί µας κατέλαβαν την γην της Επαγγελίας, δεν εξωλόθρευσαν τα έθνη, τα οποία ο ίδιος ο
Θεός τους είχε διατάξει να εξοντώσουν.
Ψαλ. 105,35  και εµίγησαν εν τοίς έθνεσι και έµαθον τα έργα αυτών·



Ψαλ. 105,35  Ηλθαν εις επικοινωνίαν µε αυτούς, συνήψαν συνοικέσια µε τα έθνη αυτά και έµαθαν να πράττουν τα πονηρά
έργα εκείνων.
Ψαλ. 105,36  και εδούλευσαν τοίς γλυπτοίς αυτών, και εγενήθη αυτοίς εις σκάνδαλον·
Ψαλ. 105,36  Εγιναν αξιοδάκρυτοι δούλοι και προσκυνηταί εις τα είδωλα των εθνών. Αυτό δε έγινεν αιτία να περιπέσουν
αυτοί εις πολλάς περιπετείας και θλίψεις.
Ψαλ. 105,37  και έθυσαν τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών τοίς δαιµονίοις
Ψαλ. 105,37  Εθυσίασαν τους υιούς των και τας θυγατέρας των εις τα δαιµόνια , εις τα είδωλα.
Ψαλ. 105,38  και εξέχεαν αίµα αθώον, αίµα υιών αυτών και θυγατέρων, ών έθυσαν τοίς γλυπτοίς Χαναάν και εφονοκτονήθη
η γη εν τοίς αίµασι
Ψαλ. 105,38  Εχυσαν αίµα αθώον, το αίµα δηλαδή των υιών και των θυγατέρων των, που εθυσίασαν εις τα γλυπτά είδωλα
των Χαναναίων, και έτσι η ιερά γη των εγέµισε µε το αδικοχυµένον αίµα των αθώων παιδιών των.
Ψαλ. 105,39  και εµιάνθη εν τοίς έργοις αυτών, και επόρνευσαν εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτών.
Ψαλ. 105,39  Εµολύνθη η γη µε τα αποκρουστικά αυτά έργα των και αυτοί εξετράπησαν εις την πορνείαν µε τα αµαρτωλά
και αηδιαστικά έργα των.
Ψαλ. 105,40  και ωργίσθη θυµώ Κύριος επί τον λαόν αυτού και εβδελύξατο την κληρονοµίαν αυτού·
Ψαλ. 105,40  Δια τούτο ωργίσθη πολύ ο Κυριος εναντίον αυτού του λαού, εσιχάθηκε την κληρονοµίαν του.
Ψαλ. 105,41  και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών, και εκυρίευσαν αυτών οι µισούντες αυτούς.
Ψαλ. 105,41  Τους παρέδωκε δούλους εις τα χέρια των εχθρών των και εκείνοι οι οποίοι τους εµισούσαν , έγιναν κύριοι και
αυθένται των.
Ψαλ. 105,42  και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και εταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών.
Ψαλ. 105,42  Οι εχθροί αυτοί τους κατέθλιψαν και έτσι οι Ισραηλίται κάτω από την τυραννίαν εκείνων εταπεινώθησαν και
εξηυτελίσθησαν.
Ψαλ. 105,43  πλεονάκις ερύσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τή βουλή αυτών και εταπεινώθησαν εν ταίς
ανοµίαις αυτών.
Ψαλ. 105,43  Αλλά πολλές φορές ο Κυριος τους εγλύτωσεν από κινδύνους ολεθρίους. Αυτοί όµως πολλές φορές τον
επίκραναν µε τας παρανόµους επιθυµίας και αποφάσεις των και εξηυτελίσθησαν µέσα εις τας παρανοµίας των.
Ψαλ. 105,44  και είδε Κύριος εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, εν τώ αυτόν εισακούσαι της δεήσεως αυτών·
Ψαλ. 105,44  Καθ' ον χρόνον όµως εταλαιπωρούντο και κατεθλίβοντο εις τας περιπετείας των αυτάς, ο Κυριος έρριξε ευµενές
βλέµµα προς αυτούς, ώστε να ακούση και να κάµη δεκτήν την προσευχήν των.
Ψαλ. 105,45  και εµνήσθη της διαθήκης αυτού και µετεµελήθη κατά το πλήθος τού ελέους αυτού
Ψαλ. 105,45  Ενεθυµήθη την υπόσχεσιν, την οποίαν είχε δώσει προς τους πατριάρχας, και κατά το άπειρον αυτού έλεος
ελυπήθη δια τα δεινά του λαού του.
Ψαλ. 105,46  και έδωκεν αυτούς εις οικτιρµούς εναντίον πάντων των αιχµαλωτευσάντων αυτούς .
Ψαλ. 105,46  Ενέπνευσεν οίκτον και έλεος υπέρ αυτών εις τας καρδίας εκείνων, που τους είχαν αιχµαλωτίσει.
Ψαλ. 105,47  σώσον ηµάς, Κύριε ο Θεός ηµών, και επισυνάγαγε ηµάς εκ των εθνών τού εξοµολογήσασθαι τώ ονόµατί σου
τώ αγίω, τού εγκαυχάσθαι εν τή αινέσει σου.
Ψαλ. 105,47  Και ηµείς, οι ταλαιπωρηµένοι απόγονοι εκείνων, σε παρακαλούµεν, Κυριε και Θεέ µας, σώσε µας και
συνάθροισέ µας πάλιν από τα διάφορα έθνη ελευθέρους εις την πατρίδα µας, δια να δοξολογήσωµεν το άγιον Ονοµά σου
και δια να έχωµεν το θάρρος και το δικαίωµα να καυχώµεθα , ότι λατρεύοµεν και ύµνούµεν σε, τον αληθινόν και άγιον
Θεόν µας.
Ψαλ. 105,48  ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από τού αιώνος και έως τού αιώνος. και ερεί πάς ο λαός· γένοιτο γένοιτο.
Ψαλ. 105,48  Δοξασµένος ας είναι ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού στους αιώνας των αιώνων. Και όλος ο λαός ας
αναφωνήση “γένοιτο, γένοιτο”.

ΨΑΛΜΟΣ 106 (Μασ. 107)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 106,1  Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι χρηστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 106,1     Δοξολογείτε και ευχαριστείτε τον Κυριον δια το άπειρον αυτού µεγαλείον και τας αναριθµήτους ευεργεσίας
του, διότι είναι αγαθός και ευεργετικός, η δε ευσπλαγχνία του παραµένει ανεξάντλητος στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 106,2  ειπάτωσαν οι λελυτρωµένοι υπό Κυρίου, ούς ελυτρώσατο εκ χειρός εχθρού.
Ψαλ. 106,2    Ας διαλαλήσουν εκείνοι, που έχουν λυτρωθή υπό του Κυρίου, αυτοί τους οποίους απηλευθέρωσεν ο Κυριος από
την εξουσίαν του εχθρού,
Ψαλ. 106,3  εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσµών και βορά και θαλάσσης.
Ψαλ. 106,3    και από τας διαφόρους ξένας χώρας τους επανέφερεν εις την πατρίδα των , από ανατολών και δυσµών, από
βορρά και νότου.
Ψαλ. 106,4  επλανήθησαν εν τή ερήµω εν γη ανύδρω, οδόν πόλεως κατοικητηρίου ουχ εύρον,
Ψαλ. 106,4    Περιεπλανήθησαν εις την έρηµον, εις περιοχήν, η οποία ήτο άνυδρος και δεν έβρισκαν δρόµον, που θα τους
ωδηγούσεν εις πόλιν κατοικουµένην, δια να εύρουν στέγην και τροφήν.
Ψαλ. 106,5  πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών εν αυτοίς εξέλιπε·
Ψαλ. 106,5    Πεινώντες και διψώντες περιπλανώντο εις την έρηµον, η δε ζωη των εκινδύνευε να σβήση και να λείψη.
Ψαλ. 106,6  και εκέκραξαν προς Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερύσατο αυτούς
Ψαλ. 106,6    Μέσα εις την θλίψιν των αυτήν έκραξαν δια της προσευχής των προς τον Κυριον και τους εγλύτωσεν από τας
συµφοράς εκείνας.
Ψαλ. 106,7  και ωδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν τού πορευθήναι εις πόλιν κατοικητηρίου.
Ψαλ. 106,7    Τους ωδήγησεν στον ευθύν δρόµον, δια να µεταβούν εις πάλιν κατοικουµένην.
Ψαλ. 106,8  εξοµολογησάσθωσαν τώ Κυρίω τα ελέη αυτού και τα θαυµάσια αυτού τοίς υιοίς των ανθρώπων,
Ψαλ. 106,8    Ας δοξολογήσουν, λοιπόν, αυτοί τον Κυριον δια τας πολυαρίθµους προς αυτούς ευεργεσίας του και ας



διακηρύξουν τα θαυµαστά αυτού έργα εις τους άλλους ανθρώπους.
Ψαλ. 106,9  ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών.
Ψαλ. 106,9    Διότι ο Κυριος εχόρτασε ψυχήν, που είχεν αδειάσει και εξαντληθή από την στέρησιν, και τους πεινώντας τους
εγέµισεν από αγαθά.
Ψαλ. 106,10  καθηµένους εν σκότει και σκιά θανάτου, πεπεδηµένους εν πτωχεία και σιδήρω,
Ψαλ. 106,10  Το ίδιον έκαµε και εις τους φυλακισµένους, που ευρίσκοντο εις σκοτεινήν φυλακήν, εκεί όπου τους εβάρυνεν η
σκια του θανάτου. Ησαν αυτοί δεµένοι χέρια και πόδια µε σιδηρά δεσµά. Εζούσαν µε στερήσεις και ταλαιπωρίας.
Ψαλ. 106,11  ότι παρεπίκραναν τα λόγια τού Θεού, και την βουλήν τού Υψίστου παρώξυναν,
Ψαλ. 106,11   Τούτο δε, διότι είχαν πικράνει τον Κυριον µε τας παραβάσεις των αγίων εντολών του. Εξώργισαν τον Υψιστον
και αντετάχθησαν εις τα αγαθά αυτού δι' εκείνους σχέδια.
Ψαλ. 106,12  και εταπεινώθη εν κόποις η καρδία αυτών, ησθένησαν, και ουκ ήν ο βοηθών·
Ψαλ. 106,12  Από τους πολλούς κόπους και τας ταλαιπωρίας της δουλείας εταπεινώθη και έχασε κάθε θάρρος η καρδία των ,
εξηντλήθησαν και παρέλυσαν, χωρίς να υπάρχη κανείς, δια να τους βοηθήση.
Ψαλ. 106,13  και εκέκραξαν προς Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς
Ψαλ. 106,13  Υπό το κράτος όµως της τροµεράς αυτής καταθλίψεως έκραξαν δια της προσευχής των προς τον Κυριον και ο
σπλαγχνικός Κυριος τους έσωσεν από τας ταλαιπωρίας των.
Ψαλ. 106,14  και εξήγαγεν αυτούς εκ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσµούς αυτών διέρηξεν.
Ψαλ. 106,14  Τους έβγαζεν έξω από την σκοτεινήν φυλακήν, από την καταθλιπτικήν σκιαν του θανάτου. Εσπασε τα δεσµά
από τα χέρια και τα πόδια των και τους ηλευθέρωσε.
Ψαλ. 106,15  εξοµολογησάσθωσαν τώ Κυρίω τα ελέη αυτού και τα θαυµάσια αυτού τοίς υιοίς των ανθρώπων ,
Ψαλ. 106,15  Ας δοξολογήσουν, λοιπόν, αυτοί µε ευγνοµοσύνην τον Κυριον δια τα ελέη και τας ευεργεσίας του και ας
διαλαλήσουν εις τους άλλους ανθρώπους το θαυµάσια έργα του Θεού.
Ψαλ. 106,16  ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και µοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν.
Ψαλ. 106,16  Διότι ο Κυριος, εν τη αγαθότητί του, συνέτριψε τας χαλκίνας πύλας των φυλακών των και τους σιδηρούς
µοχλούς τους εθρυµµάτισε.
Ψαλ. 106,17  αντελάβετο αυτών εξ οδού ανοµίας αυτών, διά γάρ τας ανοµίας αυτών εταπεινώθησαν·
Ψαλ. 106,17  Τους ανέσυρεν ο Κυριος µε την παντοδυναµον δεξιάν του από τον δρόµον των παρανοµιών των, διότι αυτοί εξ
αιτίας των παρανοµιών των υπέστησαν αυτάς τας ταπεινώσεις.
Ψαλ. 106,18  πάν βρώµα εβδελύξατο η ψυχή αυτών, και ήγγισαν έως των πυλών τού θανάτου·
Ψαλ. 106,18  Εξ αιτίας των φοβερών ταλαιπωριών των εκόπηκεν η όρεξίς των. Απεστρέφοντο µε αηδίαν κάθε φαγητόν και
έφθασαν έτσι έως εις τας πύλας του άδου.
Ψαλ. 106,19  και εκέκραξαν προς Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς,
Ψαλ. 106,19  Αλλά καθ' ον χρόνον τόσον πολύ εθλίβοντο, έκραξαν µε θερµήν προσευχήν προς τον Κυριον και ο Κυριος τους
απήλλαξεν από τας φοβεράς αυτάς ανάγκας των.
Ψαλ. 106,20  απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερύσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών .
Ψαλ. 106,20   Ως διαταγήν έστειλε τον λόγον του, ο οποίος και τους εθεράπευσε. Τους έσωσεν από τα κακά, τα οποία τους
έφθειραν και τους έλυωναν.
Ψαλ. 106,21  εξοµολογησάσθωσαν τώ Κυρίω τα ελέη αυτού και τα θαυµάσια αυτού τοίς υιοίς των ανθρώπων
Ψαλ. 106,21  Ας δοξολογήσουν, λοιπόν, και αυτοί µε ευγνωµοσύνην τας αµετρήτους ευεργεσίας του Θεού και ας
διαλαλήσουν στους άλλους ανθρώπους τας θαυµατουργικάς ενεργείας εκείνου.
Ψαλ. 106,22  και θυσάτωσαν αυτώ θυσίαν αινέσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλλιάσει.
Ψαλ. 106,22   Ας προσφέρουν προς αυτόν θυσίαν δοξολογίας και ας βροντοφωνήσουν τα έργα του γεµάτοι αγαλλίασιν και
ευφροσύνην.
Ψαλ. 106,23  οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίοις, ποιούντες εργασίαν εν ύδασι πολλοίς,
Ψαλ. 106,23  Επίσης αυτοί, που κατεβαίνουν εις την θάλασσαν και ταξιδεύουν µε πλοία και διασχίζουν πελάγη µεγάλα,
όπου η εργασία των τους καλεί,
Ψαλ. 106,24  αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυµάσια αυτού εν τώ βυθώ.
Ψαλ. 106,24   αυτοί είδαν τα έργα του Κυρίου και τα θαυµάσια αυτού εις τας βαθείας θαλάσσας.
Ψαλ. 106,25  είπε, και έστη πνεύµα καταιγίδος, και υψώθη τα κύµατα αυτής·
Ψαλ. 106,25  Είδον ότι ο Κυριος διέταξε και αµέσως εσηκώθη σφοδρός καταιγίδος άνεµος και ανυψώθησαν τα κύµατα της
θαλάσσης.
Ψαλ. 106,26  αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακοίς ετήκετο·
Ψαλ. 106,26   Ανεβαίνουν µε τα πλοία των επάνω εις την κορυφήν των κυµάτων έως εις τα νέφη του ουρανού και
καταβαίνουν έως εις τα βάθη των θαλασσίων αβύσσων. Η ψυχή των έλυωνε από φόβον εµπρός εις τα φοβερά αυτά σηµεία .
Ψαλ. 106,27  εταράχθησαν, εσαλεύθησαν ως ο µεθύων, και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη·
Ψαλ. 106,27  Κατελήφθησαν από ζάλην, ετρίκλιζαν εξ αιτίας της τρικυµίας ωσάν µεθυσµένοι, όλη δε η ναυτική των γνώσις
και πείρα απεδείχθη άχρηστος, εξηφανίσθη.
Ψαλ. 106,28  και εκέκραξαν προς Κύριον εν τώ θλίβεσθαι αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς
Ψαλ. 106,28   Εκραξαν και αυτοί προς τον Κυριον, καθ' ον χρόνον εταλαιπωρούντο από την τρικυµίαν, και ο Κυριος τους
έβγαλεν από την επικίνδυνον αυτήν περιπέτειάν των.
Ψαλ. 106,29  και επέταξε τή καταιγίδι, και έστη εις αύραν, και εσίγησαν τα κύµατα αυτής·
Ψαλ. 106,29   Διότι διέταξε την καταιγίδα της θαλάσσης και εσταµάτησε και µετεβλήθη εις λεπτήν ευχάριστον αύραν. Και
ηρέµησαν τα κύµατα της θαλάσσης.
Ψαλ. 106,30  και ευφράνθησαν, ότι ησύχασαν, και ωδήγησεν αυτούς επί λιµένα θελήµατος αυτού.
Ψαλ. 106,30  Οι ναύται και όσοι άλλοι ήσαν εις τα πλοία εγέµισαν από χαράν και ευφροσύνην, διότι ησύχασαν από την
ταραχήν της τρικυµίας. Και ο Κυριος τους ωδήγησεν ασφαλείς στον λιµένα, που ήθελε.
Ψαλ. 106,31  εξοµολογησάσθωσαν τώ Κυρίω τα ελέη αυτού και τα θαυµάσια αυτού τοίς υιοίς των ανθρώπων .



Ψαλ. 106,31  Ας δοξολογήσουν, λοιπόν, και αυτοί τον Κυριον δια τα πολυάριθµα ελέη του. Ας διαλαλήσουν και στους
άλλους ανθρώπους τα θαυµάσια αυτού έργα.
Ψαλ. 106,32  υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων αινεσάτωσαν αυτόν.
Ψαλ. 106,32  Ας τον µεγαλύνουν και ας τον εξυψώσουν εις συγκέντρωσιν πλήθους λαού και ας ψάλουν προς αυτόν αίνον
και ωδήν δοξολογίας, εις τόπον οπού συνεδριάζουν οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες.
Ψαλ. 106,33  έθετο ποταµούς εις έρηµον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν,
Ψαλ. 106,33  Αυτός εξήρανε ποταµούς και µετέβαλε τας κοίτας αυτών εις έρηµον περιοχήν, και τας πηγάς, από όπου
ανέβλυζαν άφθονα ύδατα, µετέβαλεν εις έκτασιν άνυδρον και διψασµένην.
Ψαλ. 106,34  γήν καρποφόρον εις άλµην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή .
Ψαλ. 106,34  Μετέβαλε γην εύφορον και καρποφόρον εις αλµυρόν βάλτον εξ αιτίας της κακίας των κατοίκων της .
Ψαλ. 106,35  έθετο έρηµον εις λίµνας υδάτων και γήν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων .
Ψαλ. 106,35  Εξ αντιθέτου µετέβαλε χώραν άνυδρον, έρηµον και άγονον, εις λίµνας υδάτων και χώραν διψασµένην εις
πηγάς υδάτων.
Ψαλ. 106,36  και κατώκισεν εκεί πεινώντας, και συνεστήσαντο πόλεις κατοικεσίας
Ψαλ. 106,36  Εκεί ο Κυριος εγκατέστησεν ανθρώπους, οι οποίοι επεινούσαν και οι οποίοι έκτισαν πόλεις, δια να κατοικούν.
Ψαλ. 106,37  και έσπειραν αγρούς και εφύτευσαν αµπελώνας και εποίησαν καρπόν γεννήµατος,
Ψαλ. 106,37  Εσπειραν εκεί αγρούς, εφύτευσαν αµπέλια, παρήγαγαν γεννήµατα και καρπούς από τα καλλιεργηθέντα
εδάφη.
Ψαλ. 106,38  και ευλόγησεν αυτούς, και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτήνη αυτών ουκ εσµίκρυνε.
Ψαλ. 106,38  Ο Κυριος τους ηυλόγησε και επληθύνθησαν αυτοί πάρα πολύ, και τα κατοικίδια ζώα των έγιναν πολυάριθµα .
Ψαλ. 106,39  και ωλιγώθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης.
Ψαλ. 106,39  Εν τω µεταξύ ωλιγόστευσαν εις αριθµόν, διότι εκακοπάθησαν και εδεινοπάθησαν, από τους πόνους και τας
συµφοράς, τας οποίας κακοί άνθρωποι, που επήλθον εναντίον των, τους επροκάλεσαν.
Ψαλ. 106,40  εξεχύθη εξουδένωσις επ άρχοντας αυτών, και επλάνησεν αυτούς εν αβάτω και ουχ οδώ.
Ψαλ. 106,40   Αλλά από τον Θεόν εξαπεστάλη εκµηδένισις και εξευτελισµός εναντίον των αρχόντων· τους ηνάγκασε να
πλανώνται εις µέρη άβατα και όχι εις δρόµον βατόν και γνωστόν.
Ψαλ. 106,41  και εβοήθησε πένητι εκ πτωχείας και έθετο ως πρόβατα πατριάς.
Ψαλ. 106,41  Εβοήθησεν ο Θεός τον πτωχόν λαόν, δια να απαλλαγή από την πτωχείαν, η οποία τον εµάστιζεν, και
αποκατέστησε τας οικογενείας των πολυπληθείς ωσάν ποίµνια προβάτων.
Ψαλ. 106,42  όψονται ευθείς και ευφρανθήσονται, και πάσα ανοµία εµφράξει το στόµα αυτής.
Ψαλ. 106,42   Οι δίκαιοι άνθρωποι θα ίδουν όλα αυτά τα θαυµάσια έργα της αγαθότητας, της δικαιοσύνης και της
παντοδυναµίας του Θεού και θα ευφρανθούν. Εξ αντιθέτου όµως κάθε παράνοµος θα κλείση το στόµα του
κατεντροπιασµένος.
Ψαλ. 106,43  τις σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη τού Κυρίου;
Ψαλ. 106,43  Ποιός είναι σοφός και συνετός άνθρωπος, ο οποίος θα τηρήση αυτά και θα κατανοήση την άπειρον
ευσπλαγχνίαν του Κυρίου;

ΨΑΛΜΟΣ 107 (Μασ. 108)
Ωδή ψαλµού τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 107,2  Ετοίµη η καρδία µου, ο Θεός, ετοίµη η καρδία µου, άσοµαι και ψαλώ εν τή δόξη µου.
Ψαλ. 107,2    Είναι έτοιµη η καρδιά µου, ω Θεέ µου, είναι έτοιµη, δια να ψάλλω µε την φωνήν µου προς δόξαν σου, να παίζω
µουσικά όργανα µε όλην µου την ψυχήν.
Ψαλ. 107,3  εξεγέρθητι, ψαλτήριον και κιθάρα· εξεγερθήσοµαι όρθρου.
Ψαλ. 107,3    Σηκω επάνω, ψυχή µου, και σεις µουσικά µου όργανα, λύρα και κιθάρα, σηκωθήτε, δια να υµνολογήσετε τον
Θεόν. Ναι, θα σηκωθώ λίαν πρωϊ δια να ψάλλω προς τον Θεόν µου.
Ψαλ. 107,4  εξοµολογήσοµαί σοι εν λαοίς, Κύριε, ψαλώ σοι εν έθνεσιν,
Ψαλ. 107,4    Θα σε δοξολογήσω, Κυριε, εν µέσω λαών. Θα ψάλλω εις δόξαν σου εν µέσω των άλλων εθνών.
Ψαλ. 107,5  ότι µέγα επάνω των ουρανών το έλεός σου και έως των νεφελών η αλήθειά σου.
Ψαλ. 107,5    Διότι η ευσπλαγχνία σου είναι µεγάλη και απροσµέτρητρς. Υψώνεται υπεράνω από τους ουρανούς. Μέχρι των
νεφελών φθάνει η αλήθειά σου και η αξιοπιστία σου.
Ψαλ. 107,6  υψώθητι επί τους ουρανούς, ο Θεός, και επί πάσαν την γήν η δόξα σου.
Ψαλ. 107,6    Ας υψωθή το µεγαλείον σου επάνω στους ουρανούς, ω Θεέ µου, και η δόξα σου ας απλωθή εις ολόκληρον την
οικουµένην.
Ψαλ. 107,7  όπως αν ρυσθώσιν οι αγαπητοί σου, σώσον τή δεξιά σου και επάκουσόν µου.
Ψαλ. 107,7    Καµε αισθητήν την ένδοξον εµφάνισίν σου, Κυριε, δια να γλυτώσουν οι αγαπητοί σου Ιουδαίοι από τους
κινδύνους. Με την παντοδύναµον δεξιάν σου σώσον µε και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου.
Ψαλ. 107,8  ο Θεός ελάλησεν εν τώ αγίω αυτού· υψωθήσοµαι και διαµεριώ Σίκιµα, και την κοιλάδα των σκηνών
διαµετρήσω·
Ψαλ. 107,8    Ο Θεός απήντησε µε επισηµότητα. Ελάλησεν εκεί στο άγιον θυσιαστήριόν του και είπε· Θα δείξω το µεγαλείον
και την δύναµίν µου, θα διαµοιράσω εις σας την Συχέµ, που ευρίσκεται προς δυσµάς του Ιορδάνου, θα µετρήσω και θα σας
παραχωρήσω την κοιλάδα των σκηνών, που ευρίσκεται πέραν του Ιορδάνου. Ολόκληρον την Παλαιστίνην θα την
µετρήσω και θα την χαρίσω εις σας.
Ψαλ. 107,9  εµός εστι Γαλαάδ, και εµός εστι Μανασσής, και Εφραίµ αντίληψις της κεφαλής µου, Ιούδας βασιλεύς µου,
Ψαλ. 107,9    Διότι εις εµέ ανήκει η χώρα Γαλαάδ. Ιδική µου χώρα είναι η περιοχή Μανασσή η πέραν του Ιορδάνου. Η
εντεύθεν του Ιορδάνου φυλή του Εφραίµ, η προστασία και το κράνος της κεφαλής µου, όπως επίσης και η φυλή Ιούδα, από
την οποίαν προέρχονται οι βασιλείς του λαού µου.
Ψαλ. 107,10  Μωάβ λέβης της ελπίδος µου, επί την Ιδουµαίαν επιβαλώ το υπόδηµά µου, εµοί αλλόφυλοι υπετάγησαν.



Ψαλ. 107,10  Οι Μωαβίται θα ταπεινωθούν, θα γίνουν λεκάνη ποδονιψίµατος δια τον ελπιδοφόρον λαόν µου, και στους
Ιδουµαίους θα απλώσω την κυριαρχίαν µου. Εις εµέ θα υποταχθούν οι Φιλισταίοι.
Ψαλ. 107,11  τις απάξει µε εις πόλιν περιοχής; ή τις οδηγήσει µε έως της Ιδουµαίας;
Ψαλ. 107,11   Αυτά είπες, Κυριε. Ποιός τώρα θα µε φέρη νικητήν εις περιτειχισµένην πόλιν, όπως είναι η πρωτεύουσα της
Ιδουµαίας; Ποιός θα µε οδηγήση έως εις την χώραν τήίς Ιδουµαίας;
Ψαλ. 107,12  ουχί σύ, ο Θεός, ο απωσάµενος ηµάς; και ουκ εξελεύση, ο Θεός, εν ταίς δυνάµεσιν ηµών;
Ψαλ. 107,12  Συ, Κυριε, δεν θα είσαι ο οδηγός µου, συ ο οποίος προηγουµένως µας είχες αποµακρύνει από κοντά σου; Συ ο
Θεός µου δεν θα εξέλθης µαζή µε τας στρατιωτικάς µας δυνάµεις, δια να µας οδηγήσης εις νίκας;
Ψαλ. 107,13  δός ηµίν βοήθειαν εκ θλίψεως, και µαταία σωτηρία ανθρώπου.
Ψαλ. 107,13   Δος µας, λοιπόν, βοήθειαν εις την παρούσαν θλίψιν, διότι είναι µάταιον να περιµένωµεν σωτηρίαν και
βοήθειαν από ανθρώπους.
Ψαλ. 107,14  εν τώ Θεώ ποιήσωµεν δύναµιν, και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ηµών.
Ψαλ. 107,14  Με την βοήθειαν του Θεού θα ενεργήσωµεν µε δύναµιν και θα νικήσωµεν. Και αυτός µόνος θα εκµηδενίση και
θα εξευτελίση τους εχθρούς µας.

ΨΑΛΜΟΣ 108 (Μασ. 109)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 108,1  Ο Θεός, την αίνεσίν µου µη παρασιωπήσης,
Ψαλ. 108,1     Ω Θεέ µου, µη σιωπήσης εµπρός εις την προσευχήν, την οποίαν µετά δοξολογίας απευθύνω προς σε.
Ψαλ. 108,2  ότι στόµα αµαρτωλού και στόµα δολίου επ εµέ ηνοίχθη, ελάλησαν κατ εµού γλώσση δολία
Ψαλ. 108,2    Διότι στόµα αµαρτωλού και δολίου ανθρώπου ηνοίχθη εναντίον µου. Ανδρες ασεβείς και πονηροί εστράφησαν
εναντίον µου µε δολίαν γλώσσαν.
Ψαλ. 108,3  και λόγοις µίσους εκύκλωσάν µε και επολέµησάν µε δωρεάν.
Ψαλ. 108,3    Με περιεκύκλωσαν µε λόγια µίσους και µε πολεµούν χωρίς καµµίαν αιτίαν και αφορµήν.
Ψαλ. 108,4  αντί τού αγαπάν µε ενδιέβαλλόν µε, εγώ δε προσηυχόµην·
Ψαλ. 108,4    Αντί να µε αγαπούν δια την καλωσύνην µου, µε συκοφαντούσαν· εγώ δε προσηυχόµην δι' αυτούς.
Ψαλ. 108,5  και έθεντο κατ εµού κακά αντί αγαθών και µίσος αντί της αγαπήσεώς µου.
Ψαλ. 108,5    Μου ανταπέδωσαν κακά αντί αγαθών και µίσος αντί της αγάπης, που έτρεφα προς αυτούς.
Ψαλ. 108,6  κατάστησον επ αυτόν αµαρτωλόν, και διάβολος στήτω εκ δεξιών αυτού·
Ψαλ. 108,6    Βαλε ασεβή και σκληρόν αυθέντην επάνω εις την κεφαλήν του κυρίως υπευθύνου δια την άδικον αυτήν
καταφοράν και από τα δεξιά του ας σταθή διαβολικός κατήγορος.
Ψαλ. 108,7  εν τώ κρίνεσθαι αυτόν εξέλθοι καταδεδικασµένος, και η προσευχή αυτού γενέσθω εις αµαρτίαν.
Ψαλ. 108,7    Οταν αυτός θα δικάζεται, είθε να εξέλθη καταδικασµένος και η προσευχή, την οποίαν εις την ώραν αυτήν της
ανάγκης θα κάµη, ας καταλογισθή εις αυτόν ως αµαρτία και ας γίνη εις καταδίκην του.
Ψαλ. 108,8  γενηθήτωσαν αι ηµέραι αυτού ολίγαι, και την επισκοπήν αυτού λάβοι έτερος.
Ψαλ. 108,8    Αι ηµέραι της ζωής του ας γίνουν ολίγαι και το αξίωµά του είθε να το πάρη άλλος.
Ψαλ. 108,9  γενηθήτωσαν οι υιοί αυτού ορφανοί και η γυνή αυτού χήρα·
Ψαλ. 108,9    Ορφανά και απροστάτευτα ας µείνουν τα παιδιά του, χήρα ας µείνει η γυναίκα του.
Ψαλ. 108,10  σαλευόµενοι µεταναστήτωσαν οι υιοί αυτού και επαιτησάτωσαν, εκβληθήτωσαν εκ των οικοπέδων αυτών.
Ψαλ. 108,10  Τα παιδιά του από τόπου εις τόπον µεταφερόµενα ας γίνουν επαίται. Ας εκδιωχθούν από τα κρηµνισµένα
σπίτια των.
Ψαλ. 108,11  εξερευνησάτω δανειστής πάντα, όσα υπάρχει αυτώ, και διαρπασάτωσαν αλλότριοι τους πόνους αυτού·
Ψαλ. 108,11   Ο δανειστής ας ερευνήση και ας καταγράψη όλα όσα ανήκουν εις αυτόν, και ξένοι άνθρωποι ας διαρπάσουν
τους κόπους των χειρών του.
Ψαλ. 108,12  µη υπαρξάτω αυτώ αντιλήπτωρ, µηδέ γενηθήτω οικτίρµων τοίς ορφανοίς αυτού·
Ψαλ. 108,12  Ας µη υπάρξη άνθρωπος να τον βοηθήση εις την συµφοράν του αυτήν, ούτε κανείς δια να λυπηθή τα ορφανά
του.
Ψαλ. 108,13  γενηθήτω τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά µια εξαλειφθείη το όνοµα αυτού.
Ψαλ. 108,13  Ας εξολοθρευθούν τα παιδιά του, ώστε το όνοµά του να σβήση, χωρίς να φθάση εις δεύτερον γενεάν τέκνων.
Ψαλ. 108,14  αναµνησθείη η ανοµία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αµαρτία της µητρός αυτού µη εξαλειφθείη·
Ψαλ. 108,14  Είθε να µείνουν ολοφάνεροι και αλησµόνητοι ενώπιον του Κυρίου, οχι µόνον αι ιδικαί του αµαρτίαι αλλά και αι
αµαρτίαι των προγόνων του. Ας µη διαγραφούν όσα ηµάρτησεν η µητέρα του, ώστε και δια τας προγονικάς παραβάσεις να
τιµωρηθή εκ µέρους του Θεού.
Ψαλ. 108,15  γενηθήτωσαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθείη εκ γής το µνηµόσυνον αυτών,
Ψαλ. 108,15  Ας παραµένουν πάντοτε ενώπιον του Κυρίου όλαι αυταί αι αµαρτίαι, δια να επισύρουν την θείαν οργήν, ώστε
να εξολοθρευθή οπό τας κοινωνίας των ανθρώπων η µνήµη αυτού, µε τους προγόνους και τους απογόνους του.
Ψαλ. 108,16  ανθ ών ουκ εµνήσθη ποιήσαι έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένητα και πτωχόν και κατανενυγµένον τή
καρδία τού θανατώσαι.
Ψαλ. 108,16  Διότι δεν εσκέφθη και δεν απεφάσισε να φανή εύσπλαγχνος, αλλά τουναντίον κατεδίωξεν άνθρωπον δυστυχή,
πτωχόν, καταλυπηµένον εις την καρδίαν, δια να τον εξοντώση.
Ψαλ. 108,17  και ηγάπησε κατάραν, και ήξει αυτώ· και ουκ ηθέλησεν ευλογίαν, και µακρυνθήσεται απ αυτού.
Ψαλ. 108,17  Ο εχθρός µου ηγάπησε την κατάραν, και θα πέση επάνω του αυτή. Δεν ηθέλησε την ευλογίαν και δια τούτο η
ευλογία θα αποµακρυνθή από αυτόν.
Ψαλ. 108,18  και ενεδύσατο κατάραν ως ιµάτιον, και εισήλθεν ωσεί ύδωρ εις τα έγκατα αυτού και ωσεί έλαιον εν τοίς
οστέοις αυτού.
Ψαλ. 108,18  Ως άλλο ένδυµα εφόρεσε και έφερε µαζή του την κατάραν και αυτή εισήλθεν στο εσωτερικόν του, όπως το
ύδωρ που πίνοµεν, όπως το έλαιον που τρώγοµεν και το οποίον εισέρχεται µέχρι των οστών.



Ψαλ. 108,19  γενηθήτω αυτώ ως ιµάτιον, ό περιβάλλεται, και ωσεί ζώνη, ήν διαπαντός περιζώννυται.
Ψαλ. 108,19  Η κατάρα ας γίνη δι' αυτόν, αφού το θέλει, ως ένδυµα, το οποίον φορεί, και ωσάν ζώνη, µε την οποίαν πάντοτε
είναι ζωσµένος.
Ψαλ. 108,20  τούτο το έργον των ενδιαβαλλόντων µε παρά Κυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής µου.
Ψαλ. 108,20   Αυτο είναι το τραγικόν κατάντηµα εκ µέρους του Κυρίου εναντίον εκείνων γενικώς, οι οποίοι µε συκοφαντούν
και λαλούν πονηρά και παράνοµα κατά της ψυχής µου.
Ψαλ. 108,21  και σύ, Κύριε Κύριε, ποίησον µετ εµού ένεκεν τού ονόµατός σου, ότι χρηστόν το έλεός σου. ρύσαί µε,
Ψαλ. 108,21  Συ, Κυριέ µου Κυριε, ενέργησε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να φανή, ότι είσαι πράγµατι µαζή µου. Βοήθησέ µε
ένεκεν του Ονόµατός σου, που εκφράζει έλεος και ευσπλαγχνίαν. Αγαθή και ευεργετική είναι η ευσπλαγχνία σου.
Ψαλ. 108,22  ότι πτωχός και πένης ειµί εγώ, και η καρδία µου τετάρακται εντός µου.
Ψαλ. 108,22   Λυτρωσέ µε, διότι εγώ είµαι πτωχός και ταλαιπωρηµένος, και η καρδία µου έχει συγκλονισθή εντός µου.
Ψαλ. 108,23  ωσεί σκιά εν τώ εκκλίναι αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην ωσεί ακρίδες.
Ψαλ. 108,23  Οπως η σκια κατά την δύσιν του ηλίου κλίνει και σβήνει, έτσι και εγώ κινδυνεύω να χαθώ. Οπως αι ακρίδες
εκτινάσσονται από τον σφοδρόν άνεµον, έτσι και εγώ τινάσσοµαι και ωθούµαι από την δυστυχίαν µου.
Ψαλ. 108,24  τα γόνατά µου ησθένησαν από νηστείας, και η σάρξ µου ηλλοιώθη δι έλαιον.
Ψαλ. 108,24   Τα γόνατά µου από την πείναν και την ασιτίαν έχουν εξασθενήσει, όλη δε η εµφάνισίς µου έχει αλλοιωθή από
την έλλειψιν λαδιού· έγινα αγνώριστος.
Ψαλ. 108,25  καγώ εγενήθην όνειδος αυτοίς· είδοσάν µε, εσάλευσαν κεφαλάς αυτών.
Ψαλ. 108,25  Κατήντησα αντικείµενον χλευασµού και ύδρεων στους εχθρούς µου. Αυτοί µε είδαν και ευχαριστήθησαν.
Εκίνησαν εµπαικτικώς τας κεφαλάς των εναντίον µου.
Ψαλ. 108,26  βοήθησόν µοι, Κύριε ο Θεός µου, και σώσόν µε κατά το έλεός σου.
Ψαλ. 108,26   Βοήθησέ µε, λοιπόν, Κυριε και Θεέ µου, και σώσε µε από τα χέρια αυτών, σύµφωνα µε το αµέτρητον έλεός σου.
Ψαλ. 108,27  και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αύτη και σύ, Κύριε, εποίησας αυτήν.
Ψαλ. 108,27  Ας µάθουν ότι η σωτηρία µου είναι έργον της παντοδυνάµου δεξιάς σου. Συ επραγµατοποίησες την λύτρωσίν
µου.
Ψαλ. 108,28  καταράσονται αυτοί, και σύ ευλογήσεις· οι επανιστάµενοί µοι αισχυνθήτωσαν, ο δε δούλός σου
ευφρανθήσεται.
Ψαλ. 108,28   Εκείνοι θα καταρώνται, συ όµως θα µε ευλογής. Ετσι δε οι εχθροί, που επαναστατούν εναντίον µου, θα
κατεντροπιασθούν και θα εξευτελισθούν, εγώ δε ο δούλός σου θα ευφρανθώ δια τας δωρεάς σου.
Ψαλ. 108,29  ενδυσάσθωσαν οι ενδιαβάλλοντές µε εντροπήν και περιβαλέσθωσαν ως διπλοΐδα αισχύνην αυτών.
Ψαλ. 108,29   Οι συκοφάνται µου ας ενδυθούν ως µόνιµον ισοβιον ένδυµα την εντροπήν. Ας περιβληθούν µόνιµον την
καταισχύνην, ωσάν πλατύν µανδύαν µε πολλάς περιτυλίξεις.
Ψαλ. 108,30  εξοµολογήσοµαι τώ Κυρίω σφόδρα εν τώ στόµατί µου και εν µέσω πολλών αινέσω αυτόν,
Ψαλ. 108,30  Εγώ δε θα δοξολογήσω τον Κυριον µε όλην µου την δύναµιν δια του στόµατός µου. Εν µέσω πολλών άλλων θα
υµνολογήσω αυτόν.
Ψαλ. 108,31  ότι παρέστη εκ δεξιών πένητος τού σώσαι εκ των καταδιωκόντων την ψυχήν µου.
Ψαλ. 108,31  Διότι παρεστάθη βοηθός εκ δεξιών εµού του πτωχού, δια να σώση την ζωήν µου από εκείνους, που µε
καταδιώκουν.

ΨΑΛΜΟΣ 109 (Μασ. 110)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 109,1  Είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω µου· κάθου εκ δεξιών µου, έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.
Ψαλ. 109,1     Είπεν ο Κυριος και Θεός µου προς τον Κυριον και Θεόν µου, προς τον Μεσσίαν· Καθησαι εις τα δεξιά του
θρόνου µου και εγώ θα θέσω όλους τους εχθρούς σου ως υποπόδιον των ποδών σου.
Ψαλ. 109,2  ράβδον δυνάµεως εξαποστελεί σοι Κύριος εκ Σιών, και κατακυρίευε εν µέσω των εχθρών σου.
Ψαλ. 109,2    Και ο Δαυίδ λαβών την αποκάλυψιν αυτήν λέγει προς τον Μεσσίαν· Βασιλικήν ράβδον ακατανικήτου
δυνάµεως θα χορηγήση εις σε ο Κυριος από την αγίαν Σιών. Κυριάρχησε, λοιπόν, και µένε κύριος και εξουσιαστής εν µέσω
των εχθρών σου.
Ψαλ. 109,3  µετά σού η αρχή εν ηµέρα της δυνάµεώς σου εν ταίς λαµπρότησι των αγίων σου· εκ γαστρός πρό εωσφόρου
εγέννησά σε.
Ψαλ. 109,3    Μαζή σου, αναφαίρετος και προαιωνία, είναι η απόλυτος εξουσία και κυριαρχία, την οποίαν κυρίως κατά την
ηµέραν της επιφανείας σου θα εκδηλώσης εν µέσω της λαµπρότητος των αγίων, αγγέλων και ανθρώπων. Ο Θεός και
Πατήρ λέγει προς τον Μεσσίαν· Από τους κόλπους µου, από την ιδίαν την ουσίαν µου, πριν από τον αυγερινόν και τα άλλα
αστέρια, προαιωνίως και αϊδίως, σε έχω γεννήσει.
Ψαλ. 109,4  ώµοσε Κύριος και ου µεταµεληθήσεται· σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Ψαλ. 109,4    Και ο Δαυίδ λέγει· Ο Κυριος ωρκίσθηκε και δεν πρόκειται να αλλάξη γνώµην. Συ, ο Μεσσίας είσαι αρχιερεύς
στους αιώνας των αιώνων, κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ.
Ψαλ. 109,5  Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ηµέρα οργής αυτού βασιλείς·
Ψαλ. 109,5    Ο Κυριος, ο συµπαραστάτης και βοηθός σου εκ δεξιών σου, θα συντρίψη κατά την ηµέραν της οργής του τους
βασιλείς της γης, που θα πάρουν εχθρικήν στάσιν απέναντί σου.
Ψαλ. 109,6  κρινεί εν τοίς έθνεσι, πληρώσει πτώµατα, συνθλάσει κεφαλάς επί γής πολλών.
Ψαλ. 109,6    Θα κρίνη και θα καταδικάση όλα τα αµαρτωλά και ασεβή έθνη, θα γεµίση µε πτώµατα την οικουµένην, θα
συντρίψη τας κεφαλάς πολλών αρχόντων της γης.
Ψαλ. 109,7  εκ χειµάρου εν οδώ πίεται· διά τούτο υψώσει κεφαλήν.
Ψαλ. 109,7    Ο Μεσσίας αγωνιζόµενος υπέρ του λαού του θα πίη µε απλότητα νερό από τον χείµαρρον. Δια δε την
κακοπάθειάν του αυτήν και την ταπείνωσιν θα τον αναδείξη και θα τον δοξάση ο Κυριος.



ΨΑΛΜΟΣ 110 (Μασ. 111)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 110,1  Εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία µου εν βουλή ευθέων και συναγωγή.
Ψαλ. 110,1     Θα σε δοξολογήσω, Κυριε, µε όλην µου την ψυχήν εν µέσω εκλεκτών και εναρέτων ανθρώπων, αλλά και εις
πολυπληθή σύναξιν πιστών.
Ψαλ. 110,2  µεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητηµένα εις πάντα τα θελήµατα αυτού·
Ψαλ. 110,2     Μεγάλα και αξιοθαύµαστα είναι τα έργα του Κυρίου· ωλοκληρωµένα λεπτοµερώς µε κάθε σοφίαν και
αγαθότητα, σύµφωνα µε το σοφόν και αγαθόν θέληµά του.
Ψαλ. 110,3  εξοµολόγησις και µεγαλοπρέπεια το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού µένει εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 110,3     Το κάθε έργον του είναι µαρτυρία και διακήρυξις της δόξης και της µεγαλοπρεπείας του. Η δικαιοσύνη του
παραµένει λαµπρά και αναλλοίωτος στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 110,4  µνείαν εποιήσατο των θαυµασίων αυτού, ελεήµων και οικτίρµων ο Κύριος·
Ψαλ. 110,4     Ο Κυριος διέταξε τους γονείς να ενθυµούνται οι ίδιοι, να διδάσκουν δε και εις τα παιδιά των τα θαυµάσια
αυτού έργα. Ο Κυριος, ο οποίος έκαµε τα εξαίρετα αυτά έργα, είναι σπλαγχνικός και οικτίρµων.
Ψαλ. 110,5  τροφήν έδωκε τοίς φοβουµένοις αυτόν, µνησθήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού.
Ψαλ. 110,5     Αυτός έδωσε τροφήν το µάνα στους σεβοµένους το Ονοµά του. Θα ενθυµήται πάντοτε την διαθήκην του, δια
της οποίας υπεσχέθη να προστατεύη τον λαόν του.
Ψαλ. 110,6  ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε τώ λαώ αυτού τού δούναι αυτοίς κληρονοµίαν εθνών.
Ψαλ. 110,6     Την δύναµιν των µεγάλων και καταπληκτικών έργων του ανήγγειλε και κατέστησε γνωστήν στον λαόν του,
µε το να δώση εις αυτόν κληρονοµίαν τα ειδωλολατρικά έθνη, την χώραν της Παλαιστίνης.
Ψαλ. 110,7  έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσις· πισταί πάσαι αι εντολαί αυτού,
Ψαλ. 110,7     Τα έργα των χειρών του διακηρύττουν πάντοτε την φιλαλήθειάν του, την πιστότητά του, την δικαιοκρισίαν
του. Αξιόπιστοι και ασάλευτοι είναι όλαι αι εντολαί του,
Ψαλ. 110,8  εστηριγµέναι εις τον αιώνα τού αιώνος, πεποιηµέναι εν αληθεία και ευθύτητι.
Ψαλ. 110,8     θεµελιωµέναι και ακλόνητοι στον αιώνα του αιώνος. Είναι θεσπισµέναι και περιέχουν αλήθειαν και ευθύτητα,
χωρίς ίχνος ψεύδους και ιδιοτελείας.
Ψαλ. 110,9  λύτρωσιν απέστειλε τώ λαώ αυτού, ενετείλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού· άγιον και φοβερόν το όνοµα
αυτού.
Ψαλ. 110,9     Λυτρωσιν, απελευθέρωσιν από την σκληράν δουλείαν των Αιγυπτίων, έστειλεν ο Κυριος στον λαόν του.
Εδωσεν επί του όρους Σινά τον αιώνιον Νοµον του. Αγιον και σεβαστόν είναι πάντοτε το Ονοµά του.
Ψαλ. 110,10  αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή πάσι τοίς ποιούσιν αυτήν. η αίνεσις αυτού µένει εις τον αιώνα
τού αιώνος.
Ψαλ. 110,10   Αρχή και θεµέλιον της πραγµατικής σοφίας είναι η ευλάβεια και ο σεβασµός προς τον Κυριον, η δε σύνεσις
είναι ωφέλιµος µόνον εις εκείνους, οι οποίοι την εφαρµόζουν και ζουν σύµφωνα µε αυτήν. Η δοξολογία προς τον Κυριον
µένει και πρέπει να µένη εις πάντας τους αιώνας.

ΨΑΛΜΟΣ 111 (Μασ. 112)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 111,1  Μακάριος ανήρ ο φοβούµενος τον Κύριον, εν ταίς εντολαίς αυτού θελήσει σφόδρα·
Ψαλ. 111,1  Τρισευτυχισµένος και ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος σέβεται και ευλαβείται τον Κυριον. Αυτός µε
όλην του την θέλησιν θα ποθή να γνωρίζη και να εφαρµόζη τον νόµον του Θεού.
Ψαλ. 111,2  δυνατόν εν τή γη έσται το σπέρµα αυτού, γενεά ευθέων ευλογηθήσεται.
Ψαλ. 111,2     Ισχυροί και ακατανίκητοι θα είναι οι απόγονοί του στον κόσµον αυτόν. Ως γενεά δε δικαία θα έχουν την
ευλογίαν του Θεού.
Ψαλ. 111,3  δόξα και πλούτος εν τώ οίκω αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού µένει εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 111,3  Η δόξα και ο πλούτος θα υπάρχουν εις την οικογένειάν του και η δικαιοσύνη αυτού θα παραµένη εις αιώνα
αιώνος.
Ψαλ. 111,4  εξανέτειλεν εν σκότει φώς τοίς ευθέσιν ελεήµων και οικτίρµων και δίκαιος.
Ψαλ. 111,4     Μέσα στο σκότος της αγνοίας και της πλάνης και των δυσχερών περιστάσεων έλαµψε παρά Θεού το φως της
αληθινής γνώσεως στους ευθείς κατά την καρδίαν. Διότι ο Κυριος είναι ελεήµων, οικτίρµων και δίκαιος.
Ψαλ. 111,5  χρηστός ανήρ ο οικτείρων και κιχρών· οικονοµήσει τους λόγους αυτού εν κρίσει,
Ψαλ. 111,5  Αγαθός και χρήσιµος στους περί αυτόν είναι ο άνθρωπος εκείνος, που σπλαγχνίζεται τους άλλους, και τους
δανείζει, χωρίς να δυσκολεύεται. Αυτός θα προσέχει πάντοτε τους λόγους του και τας κρίσστου, ώστε να µη θίγη τους
άλλους, αλλά να τους οικοδοµή.
Ψαλ. 111,6  ότι εις τον αιώνα ου σαλευθήσεται, εις µνηµόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος.
Ψαλ. 111,6     Ο δίκαιος αυτός άνθρωπος ποτέ δεν θα σαλευθή εις την πίστιν του· εις την ζωήν του ποτέ δεν θα κλονισθή,
ώστε να πέση, αλλά θα µνηµονεύεται δια παντός εκ µέρους των άλλων.
Ψαλ. 111,7  από ακοής πονηράς ου φοβηθήσεται· ετοίµη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον.
Ψαλ. 111,7  Δεν θα φοβηθή τας ψευδείς και συκοφαντικάς διαδόσεις των άλλων. Η καρδία του είναι ετοίµη και σταθερά στο
να ελπίζη πάντοτε στον Κυριον.
Ψαλ. 111,8  εστήρικται η καρδία αυτού, ου µη φοβηθή, έως ού επίδη επί τους εχθρούς αυτού·
Ψαλ. 111,8     Είναι στερεωµένη η καρδία του και ποτέ δεν θα φοβηθή από κανένα κίνδυνον, αλλά τουναντίον θα ίδη τους
εχθρούς αυτού να ταπεινώνονται ενώπιον του.
Ψαλ. 111,9  εσκόρπισεν, έδωκε τοίς πένησιν· η δικαιοσύνη αυτού µένει εις τον αιώνα τού αιώνος, το κέρας αυτού
υψωθήσεται εν δόξη.
Ψαλ. 111,9     Αυτός εσκόρπισε τον πλούτον του µε αγάπην. Εδωκεν στους πτωχούς. Η αρετή του και η αγάπη του µένει στον
αιώνα του αιώνος και υµνείται παρά των ανθρώπων. Η δύναµίς του θα ανυψωθή εις µεγάλο ύψος δόξης.



Ψαλ. 111,10  αµαρτωλός όψεται και οργισθήσεται, τους οδόντας αυτού βρύξει και τακήσεται· επιθυµία αµαρτωλού
απολείται.
Ψαλ. 111,10    Ο αµαρτωλός θα ίδη αυτά και θα καταληφθή από οργήν. Θα τρίξη τα δόντια του, θα λυώση από τον φθόνον
του, αλλά αι φθονεραί επιθυµίαι του, όπως και κάθε πονηρά επιθυµία του αµαρτωλού ανθρώπου, θα χαθή, θα πέση στο
κενόν.

ΨΑΛΜΟΣ 112 (Μασ. 113)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 112,1  Αινείτε, παίδες, Κύριον, αινείτε το όνοµα Κυρίου·
Ψαλ. 112,1     Δοξολογείτε, παίδες, πάντοτε τον Κυριον. Υµνολογήσατε το πάντιµον όνοµα του Κυρίου.
Ψαλ. 112,2  είη το όνοµα Κυρίου ευλογηµένον από τού νύν και έως τού αιώνος.
Ψαλ. 112,2     Ας είναι το όνοµα του Κυρίου πάντοτε δοξασµένον από τώρα και έως στους απεράντους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 112,3  από ανατολών ηλίου µέχρι δυσµών αινετόν το όνοµα Κυρίου.
Ψαλ. 112,3     Δοξασµένον ας είναι το όνοµα του Κυρίου από των ανατολών ηλίου µέχρι και των δυσµών, εις όλην την
έκτασιν της οικουµένης και της γης.
Ψαλ. 112,4  υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού.
Ψαλ. 112,4     Μέγας, κυρίαρχος και ένδοξος ο Κυριος επάνω εις όλα τα έθνη. Η δόξα του ξεπερνά τα ύψη των ουρανών.
Ψαλ. 112,5  τις ως Κύριος ο Θεός ηµών; ο εν υψηλοίς κατοικών
Ψαλ. 112,5     Ποιός άλλος είναι τόσον µέγας και ένδοξος, όσον είναι ο Κυριος και Θεός µας; Κανείς. Αυτός είναι που κατοικεί
εις τα ύψη των ουρανών.
Ψαλ. 112,6  και τα ταπεινά εφορών εν τώ ουρανώ και εν τή γη,
Ψαλ. 112,6     Αυτός ρίπτει ένα βλέµµα ευµενείας και καλωσύνης στους ταπεινούς, που υπάρχουν στον ουρανόν και εις την
γην.
Ψαλ. 112,7  ο εγείρων από γής πτωχόν και από κοπρίας ανυψών πένητα
Ψαλ. 112,7     Αυτός ανασηκώνει από το χώµα ισχυρόν και πλούσιον τον πεσµένον εκεί πτωχόν, τον δε δυστυχή και
πεινασµένον, που κάθεται επάνω εις την κοπριάν, τον ανυψώνει και τον δοξάζει,
Ψαλ. 112,8  τού καθίσαι αυτόν µετά αρχόντων, µετά αρχόντων λαού αυτού·
Ψαλ. 112,8     δια να τον βάλη να καθήση µαζή µε τους επισήµους ανθρώπους, µε τους άρχοντας του εκλεκτού του λαού.
Ψαλ. 112,9  ο κατοικίζων στείραν εν οίκω, µητέρα επί τέκνοις ευφραινοµένην.
Ψαλ. 112,9     Αυτός εγκαθιστά µόνιµον και αµετακίνητον στον οίκον της την πρώην στείραν, διότι την αναδεικνύει µητέρα
ευφραινοµένην εις τα πολλά παιδιά της.

ΨΑΛΜΟΣ 113 (Μασ. 114)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 113,1  Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου,
Ψαλ. 113,1  Οταν ο ισραηλιτικός λαός επραγµατοποίησε την έξοδόν του από την Αίγυπτον, όταν οι απόγονοι του Ιακώβ
ελεύθεροι απεµακρύνθησαν από τον βάρβαρον αιγυπτιακόν λαόν,
Ψαλ. 113,2  εγενήθη Ιουδαία αγίασµα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού.
Ψαλ. 113,2     τότε κυρίως η Ιουδαία εξεχωρίσθη από τα αλλά ειδωλολατρικά έθνη και έγινε αφιερωµένη στον Θεόν, ο δε
ισραηλιτικός λαός, ετέθη υπό την ιδιαιτέραν διακυβέρνησιν και πρόνοιαν του Θεού. Αυτό άλλως τε µαρτυρεί το πλήθος
των θαυµαστών έργων.
Ψαλ. 113,3  η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω·
Ψαλ. 113,3     Η Ερυθρά Θαλασσα είδε τον ισραηλιτικον λαόν και υπεχώρησε, σχισθείσα εις δύο. Ο Ιορδάνης ποταµός
ανέκοψε το ρεύµα του και εστράφη εις τα οπίσω, δια να δώση δίοδον στους Ισραηλίτας.
Ψαλ. 113,4  τα όρη εσκίρτησαν ωσεί κριοί και οι βουνοί ως αρνία προβάτων.
Ψαλ. 113,4     Τα όρη εσκίρτησαν από αγαλλίασιν ωσάν κριοι και τα βουνά σαν τα αρνάκια των προβάτων.
Ψαλ. 113,5  τι σοί εστι, θάλασσα, ότι έφυγες, και σύ, Ιορδάνη, ότι εστράφης εις τα οπίσω;
Ψαλ. 113,5     Τι συνέβη εις σε, ω θάλασσα, που εσχίσθης εις δύο και υπεχώρησες προ των Ισραηλιτών, και συ, Ιορδάνη, που
ανέκοψες την ροήν σου προς την θάλασσαν, και εγύρισες προς τα οπίσω;
Ψαλ. 113,6  τα όρη, ότι εσκιρτήσατε ωσεί κριοί, και οι βουνοί ως αρνία προβάτων;
Ψαλ. 113,6     Διατί σεις, όρη του Σινά, εσκιρτήσατε ωσάν κριοι και τα βουνά ωσάν αρνάκια προβάτων;
Ψαλ. 113,7  από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου τού Θεού Ιακώβ
Ψαλ. 113,7     Εγιναν αυτά, επειδή εσηµειώθη εκεί η παρουσία του Κυρίου. Εσείσθη η γη µε την εµφάνισίν του Θεού του
Ιακώβ.
Ψαλ. 113,8  τού στρέψαντος την πέτραν εις λίµνας υδάτων και την ακρότοµον εις πηγάς υδάτων.
Ψαλ. 113,8     Αυτού, ο οποίος µετέβαλε τον ξηρόν βράχον εις λίµνας υδάτων και τον απότοµον σκληρόν γρανίτην εις πηγάς
υδάτων.
Ψαλ. 113,9  µη ηµίν, Κύριε, µη ηµίν, αλλ ή τώ ονόµατί σου δός δόξαν, επί τώ ελέει σου και τή αληθεία σου,
Ψαλ. 113,9     Εγιναν αυτά προς χάριν ηµών. Οµως οχι προς ηµάς, Κυριε, οχι προς ηµάς, αλλά στο πάντιµον Ονοµά σου δώσε
δόξαν. Εις σε και µόνον πρέπει η δόξα δια την πολλήν ευσπλαγχνίαν σου, που έδειξες και δεικνύεις προς ηµάς, και δια την
αλήθειαν, την οποίαν µας φανέρωνεις.
Ψαλ. 113,10  µήποτε είπωσι τα έθνη· που εστιν ο Θεός αυτών;
Ψαλ. 113,10   Σώζε µας πάντοτε σύµφωνα µε την υπόσχεσίν σου, δια να µη καταστραφώµεν και είπουν τα ειδωλολατρικά
έθνη· Που είναι, λοιπόν, ο Θεός των;
Ψαλ. 113,11  ο δε Θεός ηµών εν τώ ουρανώ και εν τή γη πάντα , όσα ηθέλησεν, εποίησε.
Ψαλ. 113,11    Και όµως ο Θεός µας υπάρχει παντού, στον ουρανόν και εις την γην, και όλα τα έργα, τα οποία ηθέλησε και
θέλει, έπραξε και πράττει.



Ψαλ. 113,12  τα είδωλα των εθνών, αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων·
Ψαλ. 113,12   Αντιθέτως τα είδωλα των εθνών είναι κατασκευασµένα από άργυρον και χρυσόν, έργα ανθρωπίνων χειρών,
Ψαλ. 113,13  στόµα έχουσι, και ου λαλήσουσιν, οφθαλµούς έχουσι, και ουκ όψονται,
Ψαλ. 113,13   που έχουν στόµα άλλα δεν ηµπορούν να οµιλήσουν, έχουν οφθαλµούς και δεν ηµπορούν να ίδουν,
Ψαλ. 113,14  ώτα έχουσι, και ουκ ακούσονται, ρίνας έχουσι, και ουκ οσφρανθήσονται,
Ψαλ. 113,14   έχουν αυτιά αλλά δεν ακούουν, έχουν ρίνας και δεν ηµπορούν να οσφρανθούν.
Ψαλ. 113,15  χείρας έχουσι, και ου ψηλαφήσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν τώ λάρυγγι
αυτών.
Ψαλ. 113,15   Εχουν χέρια, αλλά δεν δύνανται να ψηλαφήσουν, έχουν πόδια, χωρίς και να ηµπορούν να βαδίσουν, ούτε
δύνανται να αρθρώσουν λέξιν από τους λάρυγγας αυτών.
Ψαλ. 113,16  όµοιοι αυτοίς γένοιντο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεποιθότες επ αυτοίς.
Ψαλ. 113,16   Οµοιοι µε τα είδωλα αυτά, τα νεκρά και τα άψυχα, ας γίνουν και εκείνοι, οι οποίοι τα κατασκευάζουν και όλοι
εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν εις αυτά.
Ψαλ. 113,17  οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον· βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστιν.
Ψαλ. 113,17   Ο δε Ισραηλιτικός λαός ήλπισεν απ' αρχής και θα ελπίζη στον Κυριον, διότι αυτός είναι βοηθός εις τας
ανάγκας του, υπερασπιστής στους διαφόρους κινδύνους, που τον απειλούν.
Ψαλ. 113,18  οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον· βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστιν.
Ψαλ. 113,18   Ο ιερατικός οίκος του Ααρών ήλπισε και ελπίζει προς τον Κυριον. Βοηθός και υπερασπιστής αυτών είναι ο
αληθινός Θεός.
Ψαλ. 113,19  οι φοβούµενοι τον Κύριον ήλπισαν επί Κύριον· βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστιν.
Ψαλ. 113,19   Οι προσήλυτοι από τα διάφορα ειδωλολατρικά έθνη, που σέβονται τον αληθινόν Θεόν, ήλπισαν και ελπίζουν
εις αυτόν. Διότι είναι βοηθός και υπερασπιστής των.
Ψαλ. 113,20  Κύριος µνησθείς ηµών ευλόγησεν ηµάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών,
Ψαλ. 113,20  Ο Κυριος µας ενθυµείται, µας έχει πάντοτε προ οφθαλµών, µας ηυλόγησε µε την προστασίαν και τα αγαθά του
και θα µας ευλογή. Θα ευλογήση την ιερατικήν οικογενειάν του Ααρών!
Ψαλ. 113,21  ευλόγησε τους φοβουµένους τον Κύριον, τους µικρούς µετά των µεγάλων.
Ψαλ. 113,21   Θα ευλογήση τους προσηλύτους, οι οποίοι τον σέβονται, τους µικρούς µαζή µε τους µεγάλους.
Ψαλ. 113,22  προσθείη Κύριος εφ υµάς, εφ υµάς και επί τους υιούς υµών.
Ψαλ. 113,22  Είθε να προσθέση ο Κυριος εις σας, εις σας και εις τα τέκνα σας νέας ευλογίας.
Ψαλ. 113,23  ευλογηµένοι υµείς τώ Κυρίω τώ ποιήσαντι τον ουρανόν και την γήν.
Ψαλ. 113,23   Είθε να είσθε σεις ευλογηµένοι παρά του Κυρίου και εις δόξαν του Κυρίου, ο οποίος εδηµιούργησε το σύµπαν,
τον ουρανόν και την γην.
Ψαλ. 113,24  ο ουρανός τού ουρανού τώ Κυρίω, την δε γήν έδωκε τοίς υιοίς των ανθρώπων.
Ψαλ. 113,24  Ο υπεράνω του ουρανού των αστέρων υπέρτατος ουρανός ανήκει στον Κυριον ως ίδικόν του κατ' εξοχήν
ενδιαίτηµα· την γην όµως έδωκεν ως κατοικίαν στους ανθρώπους.
Ψαλ. 113,25  ουχ οι νεκροί αινέσουσί σε, Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου,
Ψαλ. 113,25   Βοήθησέ µας, Κυριε, να ζήσωµεν ειρηνικοί και µακροχρόνιοι εδώ εις την γην, δια να σε δοξάζωµεν, διότι οι
νεκροί δεν σε δοξάζουν, Κυριε. Αυτοί, οι οποίοι κατεβαίνουν κάτω στο σκότος του άδου, δεν σε ενθυµούνται και δεν σε
δοξολογούν.
Ψαλ. 113,26  αλλ ηµείς οι ζώντες ευλογήσοµεν τον Κύριον, από τού νύν, και έως τού αιώνος.
Ψαλ. 113,26  Αλλά ηµείς, που ζώµεν, θα δοξολογήσωµεν τον Κυριον καθ' όλην την ζωήν µας και τώρα και δια δε των
απογόνων µας στους αιώνας των αιώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 114 (Μασ. 115)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 114,1  Ηγάπησα, ότι εισακούσεται Κύριος της φωνής της δεήσεώς µου,
Ψαλ. 114,1     Ηγάπησά µε όλην µου την καρδιά τον Κυριον, διότι έκαµε δεκτήν και θα κάµνη και στο µέλλον δεκτήν την
θερµήν προσευχήν µου.
Ψαλ. 114,2  ότι έκλινε το ούς αυτού εµοί, και εν ταίς ηµέραις µου επικαλέσοµαι.
Ψαλ. 114,2     Διότι έκλινε το αυτί του προς εµέ, και εγώ θα τον επικαλούµαι εις όλας τας ηµέρας της ζωής µου.
Ψαλ. 114,3  περιέσχον µε ωδίνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύροσάν µε· θλίψιν και οδύνην εύρον,
Ψαλ. 114,3     Θανάσιµοι πόνοι και αγωνίαι θανάτου µε έχουν περικυκλώσει. Φοβεροί κίνδυνοι µε ευρήκαν, οι οποίοι
απειλούν να µε κρηµνίσουν στον άδην. Θλίψιν και οδύνην συνήντησα εις την πορείαν της ζωής µου.
Ψαλ. 114,4  και το όνοµα Κυρίου επεκαλεσάµην· ώ Κύριε, ρύσαι την ψυχήν µου.
Ψαλ. 114,4     Υπό το κράτος των αγωνιωδών αυτών περιστάσεων επεκαλέσθην δια της προσευχής το όνοµα του Κυρίου και
είπα· Ω Κυριε, σώσε την ζωήν µου από τους τροµερούς κινδύνους.
Ψαλ. 114,5  ελεήµων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ηµών ελεεί.
Ψαλ. 114,5     Ο Κυριος είναι εύσπλαγχνος και δίκαιος. Αυτός στέλλει πλούσια τα ελέη του προς ηµάς.
Ψαλ. 114,6  φυλάσσων τα νήπια ο Κύριος· εταπεινώθην, και έσωσέ µε.
Ψαλ. 114,6     Ο Κυριος φυλάσσει τα νήπια, τους αδυνάτους, τους ακάκους και αδόλους κατά την καρδίαν ανθρώπους. Εγώ
εταπεινώθην ως ένα νήπιον ενώπιόν του και ο Κυριος δια την ταπείνωσίν µου αυτήν µε έσωσε.
Ψαλ. 114,7  επίστρεψον, ψυχή µου, εις την ανάπαυσίν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε,
Ψαλ. 114,7     Ω ψυχή µου, σύνελθε από την ταραχήν και ατονίαν, εις την οποίαν έχεις περιπέσει. Ξαναγύρισε εις την
προτέραν σου ανάπαυσιν και ειρήνην, διότι ο Κυριος σε έχει πλέον ευεργετήσει.
Ψαλ. 114,8  ότι εξείλετο την ψυχήν µου εκ θανάτου, τους οφθαλµούς µου από δακρύων και τους πόδας µου από
ολισθήµατος.
Ψαλ. 114,8     Πράγµατι ο Κυριος εγλύτωσε την ζωήν µου από τον θάνατον, τους οφθαλµούς µου τους απήλλαξεν από τα



δάκρυα και τους πόδας µου τους διεφύλαξεν από ολισθήµατα.
Ψαλ. 114,9  ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν χώρα ζώντων.
Ψαλ. 114,9     Δια τούτο, εφ' όσον θα ζω, εφ' όσον θα υπάρχω εις την γην των ζώντων ανθρώπων, θα προσπαθώ να πράττω
πάντοτε το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου.

ΨΑΛΜΟΣ 115 (Μασ. 116)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 115,1  Επίστευσα, διό ελάλησα· εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα.
Ψαλ. 115,1  Επίστευσα στον Θεόν, και, φωτιζόµενος από αυτήν την πίστιν, ωµίλησα την αλήθειαν και είπα· εξ αιτίας των
πολλών θλίψεων εταπεινώθηκα πάρα πολύ.
Ψαλ. 115,2  εγώ δε είπα εν τή εκστάσει µου· πάς άνθρωπος ψεύστης.
Ψαλ. 115,2     Εγώ δε εις κατάστασιν εκστάσεως και αναταραχής ευρισκόµενος είπα· Καθε άνθρωπος είναι ψεύστης· εις
αυτόν, λοιπόν, θα στηριχθώ η στον παντοδύναµον και αληθινόν Θεόν;
Ψαλ. 115,3  τι ανταποδώσω τώ Κυρίω περί πάντων, ών ανταπέδωκέ µοι;
Ψαλ. 115,3     Τι ανταποδώσω στον Κιριον δι' όλας τας ευεργεσίας τας οποίας έχει κάµει προς εµέ;
Ψαλ. 115,4  ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι και το όνοµα Κυρίου επικαλέσοµαι.
Ψαλ. 115,4     Θα πάρω και θα πιώ οίνον από το ποτήριον της ειρηνικής θυσίας, που του προσφέρω δια την σωτηρίαν µου,
και πλήρης ευγνωµοσύνης θα αναφέρω και θα επικαλεσθώ το όνοµα του Κυρίου .
Ψαλ. 115,5  τας ευχάς µου τώ Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός τού λαού αυτού.
Ψαλ. 115,5     Τα τάµατα, τα οποία έχω κάµει, θα τα αποδώσω προς τον Κυριον έµπροσθεν όλου του λαού.
Ψαλ. 115,6  τίµιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού.
Ψαλ. 115,6     Τιµά ο Θεός, βραβεύει και δοξάζει τους αφωσιωµένους εις αυτόν, όταν µάλιστα αποθνήσκουν δια την αγάπην
και την δόξαν του.
Ψαλ. 115,7  ώ Κύριε, εγώ δούλος σός, εγώ δούλος σός και υιός της παιδίσκης σου. διέρηξας τους δεσµούς µου,
Ψαλ. 115,7     Ω Κυριε, εγώ είµαι δούλος ιδικός σου, είµαι δούλος ιδικός σου, παιδί της δούλης σου. Συ έθραυσες τις αλυσίδες
των µεγάλων και πολλών δεινών µου, εξ αιτίας των οποίων εκινδύνευα να αποθάνω.
Ψαλ. 115,8  σοί θύσω θυσίαν αινέσεως και εν ονόµατι Κυρίου επικαλέσοµαι.
Ψαλ. 115,8     Εις σε λοιπόν θα προσφέρω θυσίαν δοξολογίας δια την διάσωσίν µου και το Ονοµά σου το σεδαστόν
επικαλούµαι και θα επικαλούµαι.
Ψαλ. 115,9  τας ευχάς µου τώ Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός τού λαού αυτού,
Ψαλ. 115,9     Τα τάµατά µου προς τον Κυριον θα τα εκπληρώσω εγώ δηµοσία, ενώπιον όλου του λαού του,
Ψαλ. 115,10  εν αυλαίς οίκου Κυρίου εν µέσω σου, Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 115,10   εκεί, εις τας αυλάς του ναού του Κυρίου εντός της αγίας πόλεως Ιερουσαλήµ.

ΨΑΛΜΟΣ 116 (Μασ. 117)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 116,1  Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη, επαινέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί,
Ψαλ. 116,1     Δοξολογείτε τον Κυριον όλα τα έθνη της γης, επαινέσατέ τον όλοι οι λαοί.
Ψαλ. 116,2  ότι εκραταιώθη το έλεος αυτού εφ ηµάς, και η αλήθεια τού Κυρίου µένει εις τον αιώνα.
Ψαλ. 116,2     Υµνολογήσατέ τον, διότι το έλεός του εδείχθη προς ηµάς µέγα και ακατανίκητον, η δε φιλαλήθειά του και η
αξιοπιστία εις τας υποσχέσστου παραµένει στους αιώνας των αιώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 117 (Μασ. 118)
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 117,1  Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 117,1  Δοξολογείτε συνεχώς και ευχαριστείτε τον Κυριον, διότι είναι πανάγαθος, διότι αιώνιον και πλουσιόδωρον είναι
το έλεός του.
Ψαλ. 117,2  ειπάτω δή οίκος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 117,2     Ας διακηρύξη όλος ο ισραηλιτικός λαός, ότι είναι πανάγαθος, διότι είναι αιώνιον και πλουσιόδωρον το έλεός
του.
Ψαλ. 117,3  ειπάτω δή οίκος Ααρών ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 117,3     Ας διαλαλήση το ιερατικόν γένος του Ααρών, ότι είναι πανάγαθος, ότι αιώνιον και πλουσιόδωρον είναι το
έλεός του.
Ψαλ. 117,4  ειπάτωσαν δή πάντες οι φοβούµενοι τον Κύριον ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 117,4     Ας διαλαλήσουν, λοιπόν, όλοι όσοι ευλαβούνται τον Κυριον, οι προσήλυτοι εκ των εθνών, ότι ο Κυριος είναι
πανάγαθος, ότι αιώνιον και πλουσιόδωρον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 117,5  εκ θλίψεως επεκαλεσάµην τον Κύριον, και επήκουσέ µου εις πλατυσµόν.
Ψαλ. 117,5     Οταν ευρισκόµην εις µεγάλην θλίψιν, παρεκάλεσα τον Κυριον και ο Κυριος έκαµε δεκτήν την προσευχήν µου
και µου έστειλεν άνεσιν.
Ψαλ. 117,6  Κύριος εµοί βοηθός, και ου φοβηθήσοµαι τι ποιήσει µοι άνθρωπος.
Ψαλ. 117,6     Οταν ο Κυριος είναι βοηθός και συµπαραστάτης µου, δεν θα φοβηθώ ποτέ από τας απειλάς και τας κακότητας
του οιουδήποτε ανθρώπου.
Ψαλ. 117,7  Κύριος εµοί βοηθός, καγώ επόψοµαι τους εχθρούς µου.
Ψαλ. 117,7     Ο Κυριος είναι ο παντοδύναµος βοηθός µου, δια τούτο και θα ίδω ταπεινωµένους προ των ποδών µου τους
εχθρούς µου.
Ψαλ. 117,8  αγαθόν πεποιθέναι επί Κύριον ή πεποιθέναι επ άνθρωπον·
Ψαλ. 117,8     Είναι ασυγκρίτως προτιµότερον και επωφελέστερον να έχη κανείς στηριγµένην την πεποίθησίν του στον



Κυριον η να εµπιστεύεται τον εαυτόν του στους ανθρώπους.
Ψαλ. 117,9  αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επ άρχουσι.
Ψαλ. 117,9     Προτιµότερον και επωφελέστερον είναι να ελπίζη κανείς στον Κυριον, παρά να ελπίζη εις την βοήθειαν των
αρχόντων.
Ψαλ. 117,10  πάντα τα έθνη εκύκλωσάν µε, και τώ ονόµατι Κυρίου ηµυνάµην αυτούς·
Ψαλ. 117,10   Ολα τα γύρω έθνη έχθρικώς µε περιεκύκλωσαν, εγώ όµως µε το όνοµα του Κυρίου, το οποίον και επεκαλέσθην,
τους απέκρουσα και υπερήσπισα τον εαυτόν µου.
Ψαλ. 117,11  κυκλώσαντες εκύκλωσάν µε, και τώ ονόµατι Κυρίου ηµυνάµην αυτούς.
Ψαλ. 117,11    Με πολλήν ορµήν και µανίαν µε περιεκύκλωσαν, και εγώ εν ονόµατι Κυρίου τους απέκρουσα.
Ψαλ. 117,12  εκύκλωσάν µε ωσεί µέλισσαι κηρίον και εξεκαύθησαν ως πύρ εν ακάνθαις, και τώ ονόµατι Κυρίου ηµυνάµην
αυτούς.
Ψαλ. 117,12   Με περιεκύκλωσαν, όπως περικυκλώνουν αι µέλισσαι την κηρήθραν, ήναψε πυρκαϊά µανίας µέσα των
εναντίον µου, ωσάν η φωτιά εις τα αγκάθια. Και εγώ εν ονόµατι Κυρίου τους απέκρουσα.
Ψαλ. 117,13  ωσθείς ανετράπην τού πεσείν, και ο Κύριος αντελάβετό µου.
Ψαλ. 117,13   Με έσπρωξαν εχθρικαί χείρες, έχασα την ισορροπίαν µου και εκινδύνευσα να πέσω κάτω, αλλά ο Κυριος µε
έπιασε µε το χέρι του και µε εστήριξε.
Ψαλ. 117,14  ισχύς µου και ύµνησίς µου ο Κύριος και εγένετό µοι εις σωτηρίαν.
Ψαλ. 117,14   Ο Κυριος είναι η δύναµίς µου, είναι η δοξολογία µου, αυτός πάντοτε υπήρξε δι' εµέ σωτήρ.
Ψαλ. 117,15  φωνή αγαλλιάσεως και σωτηρίας εν σκηναίς δικαίων· δεξιά Κυρίου εποίησε δύναµιν,
Ψαλ. 117,15   Φωναί χαράς και αγαλλιάσεως, λόγω της σωτηρίας µας, ακούονται εις τας κατοικίας των δικαίων
Ισραηλιτών. Η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου επραγµατοποίησεν έργα δυνατά και αξιοθαύµαστα.
Ψαλ. 117,16  δεξιά Κυρίου ύψωσέ µε, δεξιά Κυρίου εποίησε δύναµιν.
Ψαλ. 117,16   Η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου µε ύψωσε και µε εδόξασε, η δεξιά του Κυρίου επραγµατοποίησεν έργα
δυνατά και θαυµαστά.
Ψαλ. 117,17  ουκ αποθανούµαι, αλλά ζήσοµαι και διηγήσοµαι τα έργα Κυρίου.
Ψαλ. 117,17   Πιστεύω απολύτως εις την παντοδύναµον βοήθειάν του και διαλαλώ, ότι δεν θα αποθάνω εγώ και ο λαός µου,
αλλά θα ζήσωµεν και θα διηγούµεθα τα θαυµαστά και καταπληκτικά αυτά έργα του Κυρίου.
Ψαλ. 117,18  παιδεύων επαίδευσέ µε ο Κύριος και τώ θανάτω ου παρέδωκέ µε.
Ψαλ. 117,18   Δια µέσου πολλών δοκιµασιών και παιδαγωγικών θλίψεων µε επαιδαγώγησε και µε ετιµώρησεν ο Κυριος,
αλλά δεν µε παρέδωκεν στον θάνατον και τον αφανισµόν.
Ψαλ. 117,19  ανοίξατέ µοι πύλας δικαιοσύνης· εισελθών εν αυταίς εξοµολογήσοµαι τώ Κυρίω.
Ψαλ. 117,19   Και τώρα σεις, ιερείς, ανοίξατέ µου τας πύλας του ναού του Θεού. Θα εισέλθω εις τας αυλάς του ναού και θα
δοξολογήσω τον Κυριον.
Ψαλ. 117,20  αύτη η πύλη τού Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή.
Ψαλ. 117,20  Αύτη είναι η πύλη του ναού του Κυρίου και µόνον δίκαιοι και ενάρετοι έχουν το δικαίωµα να διέλθουν δι'
αυτής προς τον ναόν.
Ψαλ. 117,21  εξοµολογήσοµαί σοι, ότι επήκουσάς µου και εγένου µοι εις σωτηρίαν.
Ψαλ. 117,21   Εγώ, Κυριε, θα σε δοξολογήσω δια τα µεγαλεία σου, θα εκφράσω την ευγνωµοσύνην µου δια τας ευεργεσίας
σου, διότι ήκουσες ευµενώς και εδέχθης την προσευχήν µου και ανεδείχθης σωτήρ µου.
Ψαλ. 117,22  λίθον, ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας·
Ψαλ. 117,22  Εγώ, που εις την περίστασιν αυτήν προεικονίζω και προαναγγέλλω τον σωτήρα, οµοιάζω µε λίθον, τον οποίον
κατεφρόνησαν οκνηροί και ανίκανοι οικοδόµοι. Αυτός όµως ο λίθος έγινεν εις τας χείρας του εµπείρου οικοδόµου θεµέλιος
και ακρογωνιαίος λίθος του θείου οικοδοµήµατος.
Ψαλ. 117,23  παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυµαστή εν οφθαλµοίς ηµών.
Ψαλ. 117,23   Αυτή η πνευµατική οικοδοµή, η Εκκλησία της λυτρώσεως και σωτηρίας, εθεµελιώθη και οικοδοµήθη εκ
µέρους του Κυρίου και είναι αξιοθαύµαστος στους οφθαλµούς µας.
Ψαλ. 117,24  αύτη η ηµέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος· αγαλλιασώµεθα και ευφρανθώµεν εν αυτή.
Ψαλ. 117,24  Αυτή είναι η πανηγυρική και χαρµόσυνος ηµέρα, την οποίαν ο Κυριος έκαµε. Ας αγαλιασθώµεν και ας
ευφρανθώµεν κατ' αυτήν.
Ψαλ. 117,25  ώ Κύριε, σώσον δή, ώ Κύριε, ευόδωσον δή.
Ψαλ. 117,25   Ω Κυριε, σώσον λοιπόν τον λαόν σου. Κατευόδωσον αυτόν, στο να επιτύχη τον προορισµόν του.
Ψαλ. 117,26  ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου· ευλογήκαµεν υµάς εξ οίκου Κυρίου.
Ψαλ. 117,26  Ευλογηµένος ας είσαι συ, ο ευσεβής ισραηλιτικός λαός, ο οποίος έρχεσαι στον ναόν του Κυρίου. Εις σας τους
ευλαβείς δίδοµεν τας ευλογίας, αι οποίαι αναβλύζουν από τον ναόν του Κυρίου.
Ψαλ. 117,27  Θεός Κύριος και επέφανεν ηµίν· συστήσασθε εορτήν εν τοίς πυκάζουσιν έως των κεράτων τού θυσιαστηρίου .
Ψαλ. 117,27   Ο Θεός και Κυριος µας µας εφώτισε µε το φως της θείας του παρουσίας· Οργανώσατε και ευτρεπίσατε
εορταστικήν ποµπήν, κρατούντες πυκνοφύλλους κλάδους και προχωρούντες µέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου των
ολοκαυτωµάτων.
Ψαλ. 117,28  Θεός µου εί σύ, και εξοµολογήσοµαί σοι· Θεός µου εί σύ, και υψώσω σε· εξοµολογήσοµαί σοι, ότι επήκουσάς
µου και εγένου µοι εις σωτηρίαν.
Ψαλ. 117,28  Και ο λαός απαντά· Συ, Κυριε, είσαι ο Θεός µου, και σε εγώ θα δοξολογώ πάντοτε. Συ είσαι ο Θεός µου και εγώ
θα ανυµνώ το µεγαλείον και την δόξαν σου. Θα σε δοξολογώ δια το µεγαλείον σου, θα σε ευγνωµονώ δια τας ευεργεσίας
σου, διότι, Κυριε, έκαµες δεκτήν την προσευχήν µου και έγινες ο σωτήρ µου.
Ψαλ. 117,29  εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 117,29  Δοξολογείτε, λοιπόν τον Κυριον, διότι είναι πανάγαθος, διότι είναι αιώνιον και πλουσιόδωρον το έλεός του.

ΨΑΛΜΟΣ 118 (Μασ. 119)



Αλληλούϊα.
Ψαλ. 118,1  Μακάριοι οι άµωµοι εν οδώ οι πορευόµενοι εν νόµω Κυρίου.
Ψαλ. 118,1     Μακάριοι είναι οι άµεµπτοι και ανεπίληπτοι εις τας πορείας της ζωής των. Αυτοί, οι οποίοι ζουν και
πορεύονται σύµφωνα µε τον νόµον του Κυρίου.
Ψαλ. 118,2  µακάριοι οι εξερευνώντες τα µαρτύρια αυτού· εν όλη καρδία εκζητήσουσιν αυτόν.
Ψαλ. 118,2     Μακάριοι είναι αυτοί, που ερευνούν µε ενδιαφέρον και µελετούν µε ευλάβειαν τας µαρτυρίας και τα θελήµατα
του Κυρίου, δια να τα γνωρίσουν και τα εφαρµόσουν εις την ζωήν των. Αυτοί µε όλην των την καρδίαν θα αναζητήσουν
και θα ανεύρουν τον Κυριον.
Ψαλ. 118,3  ου γάρ οι εργαζόµενοι την ανοµίαν εν ταίς οδοίς αυτού επορεύθησαν.
Ψαλ. 118,3     Δεν είναι µακάριοι οι αµαρτωλοί· διότι αυτοί εργάζονται και εφαρµόζουν εις την ζωήν των την παρανοµίαν
και δεν ζουν σύµφωνα µε τας εντολάς του Θεού.
Ψαλ. 118,4  σύ ενετείλω τας εντολάς σου τού φυλάξασθαι σφόδρα.
Ψαλ. 118,4     Συ, έδωσες τας εντολάς σου εις ηµάς, δια να τας τηρήσωµεν µε κάθε προσοχήν και ακρίβειαν.
Ψαλ. 118,5  όφελον κατευθυνθείησαν αι οδοί µου τού φυλάξασθαι τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,5     Είθε να ευοδωθούν αι πορείαι και αι προσπάθειαί µου, στο να φυλάττω µε ακρίβειαν τα προστάγµατά σου.
Ψαλ. 118,6  τότε ου µη αισχυνθώ εν τώ µε επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,6     Τοτε δεν θα εντροπιασθώ, όταν µε προσοχήν και ευλάβειαν έχω εστραµµένα τα βλέµµατά µου εις όλας τας
εντολάς σου.
Ψαλ. 118,7  εξοµολογήσοµαί σοι εν ευθύτητι καρδίας εν τώ µεµαθηκέναι µε τα κρίµατα της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,7     Θα σε δοξολογώ µε ειλικρίνειαν καρδίας, όταν θα έχω µάθει και θα προσπαθώ να εφαρµόζω τας εντολάς της
δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,8  τα δικαιώµατά σου φυλάξω· µη µε εγκαταλίπης έως σφόδρα. -
Ψαλ. 118,8     Θέλω µε όλην µου την καρδιά να φυλάξω τας εντολάς σου, συ δε, Κυριε, ποτέ µη µε εγκαταλείψης εις την
προσπάθειάν µου αυτήν.
Ψαλ. 118,9  Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος την οδόν αυτού; εν τώ φυλάξασθαι τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,9     Με ποιόν τρόπον θα κατορθώση και θα επιτύχη ο νεώτερος εις την ζωήν του; Μονον όταν τηρή τους λόγους
σου.
Ψαλ. 118,10  εν όλη καρδία µου εξεζήτησά σε· µη απώση µε από των εντολών σου.
Ψαλ. 118,10   Με όλην µου την καρδίαν σε ανεζήτησα, Κυριε, µη παραχωρήσης να αποµακρυνθώ από τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,11  εν τή καρδία µου έκρυψα τα λόγιά σου, όπως αν µη αµάρτω σοι.
Ψαλ. 118,11    Εις τα βάθη της καρδίας µου, ως πολύτιµον θησαυρόν, έκρυψα τα λόγιά σου, δια να µη αµαρτάνω απέναντί
σου.
Ψαλ. 118,12  ευλογητός εί, Κύριε· δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,12   Δοξασµένος είσαι, Κυριε· δίδαξέ µε σαφέστερον και βαθύτερον τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,13  εν τοίς χείλεσί µου εξήγγειλα πάντα τα κρίµατα τού στόµατός σου.
Ψαλ. 118,13   Με τα χείλη µου διεκήρυξα προς όλους όλας τας εντολάς σου, τας οποίας συ µας εδίδαξες.
Ψαλ. 118,14  εν τή οδώ των µαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντί πλούτω.
Ψαλ. 118,14   Βαδίζων και συµπεριφερόµενος σύµφωνα µε τας εντολάς σου, εδοκίµασα τέρψεις, ως εάν ήµην κάτοχος όλου
του πλούτου της γης.
Ψαλ. 118,15  εν ταίς εντολαίς σου αδολεσχήσω και κατανοήσω τας οδούς σου.
Ψαλ. 118,15   Εις την µελέτην των εντολών σου θα επιδοθώ µε χαράν και θα καταβάλλω κάθε προσπάθειαν να κατανοήσω
τους δρόµους σου.
Ψαλ. 118,16  εν τοίς δικαιώµασί σου µελετήσω, ουκ επιλήσοµαι των λόγων σου.
Ψαλ. 118,16   Θα µελετήσω µε όλην την δύναµιν του νου και της καρδίας µου τα προστάγµατά σου. Δεν θα λησµονήσω ποτέ
τα λόγια σου.
Ψαλ. 118,17  Ανταπόδος τώ δούλω σου· ζήσοµαι και φυλάξω τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,17   Ανταπόδος εις εµέ τον δούλον σου τας δωρεάς σου ανάλογα µε τον ζήλον, που έχω προς µελέτην των εντολών
σου. Ετσι θα ζήσω και θα φυλάξω εγώ τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,18  αποκάλυψον τους οφθαλµούς µου, και κατανοήσω τα θαυµάσια εκ τού νόµου σου.
Ψαλ. 118,18   Αποµάκρυνε κάθε επισκίασµα και κάµε καθαρούς και φωτεινούς τους οφθαλµούς της ψυχής µου, και τότε
εγώ θα κατανοήσω βαθύτερον το θαυµάσιον περιεχόµενον του Νοµου σου.
Ψαλ. 118,19  πάροικος εγώ ειµι εν τή γη· µη αποκρύψης απ εµού τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,19   Προσωρινός και παρεπίδηµος είµαι εγώ εις την γην αυτήν. Μη αποκρύψης, λοιπόν, από εµέ τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,20  επεπόθησεν η ψυχή µου τού επιθυµήσαι τα κρίµατά σου εν παντί καιρώ.
Ψαλ. 118,20  Από φλογερόν πόθον πληµµυρίζει η ψυχή µου, στο να επιθυµή να γνωρίζη, να εφαρµόζη και να απολαµβάνη
την µελέτην των εντολών σου εις όλας τας περιστάσεις της ζωής της.
Ψαλ. 118,21  επετίµησας υπερηφάνοις· επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από των εντολών σου.
Ψαλ. 118,21   Επέπληξες τους αλαζόνας και υπερηφάνους, που δεν καταδέχονται να γνωρίσουν και εφαρµόσουν τον Νοµον
σου. Κατηραµένοι είναι εκείνοι, οι οποίοι παρεκκλίνουν από την τήρησιν των εντολών σου.
Ψαλ. 118,22  περίελε απ εµού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα µαρτύριά σου εξεζήτησα.
Ψαλ. 118,22  Αφαίρεσε και αποµάκρυνε από εµέ ονειδισµούς και εξευτελισµούς εκ µέρους των εχθρών µου, διότι εγώ µε
πόθον πολύν ανεζήτησα και ηθέλησα να γνωρίσω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,23  και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατ εµού κατελάλουν, ο δε δούλός σου ηδολέσχει εν τοίς δικαιώµασί σου.
Ψαλ. 118,23  Διότι πονηροί άρχοντες εκάθησαν εις συνέδριον και εις σύσκεψιν, και κατεφέρθησαν εναντίον µου. Εγώ όµως ο
δούλος σου µε ενδιαφέρον και ευλάβειαν εµελετούσα συνεχώς τα προστάγµατά σου.
Ψαλ. 118,24  και γάρ τα µαρτύριά σου µελέτη µου εστι, και αι συµβουλίαι µου τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,24  Πράγµατι, ευλαβής πάντοτε µελέτη µου έχουν γίνει αι µαρτυρίαι, τας οποίας η Γραφή µας δίδει δια σε, τα δε



προστάγµατά σου είναι οι πολύτιµοι σύµβουλοί µου.
Ψαλ. 118,25  Εκολλήθη τώ εδάφει η ψυχή µου· ζήσόν µε κατά τον λόγον σου.
Ψαλ. 118,25  Από το βάρος της θλίψεως και του πόνου µου έπεσα λιπόθυµος και αναίσθητος· εκολλησα στο έδαφος. Κανείς
δεν ηµπορεί να µε βοηθήση. Συ όµως, Κυριε, σύµφωνα µε τας υποσχέσεις σου δώσε µου ζωήν.
Ψαλ. 118,26  τας οδούς µου εξήγγειλα, και επήκουσάς µου· δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,26  Εξωµολογήθην προς σε όλας εν γένει τας πράξεις µου και την πορείαν της ζωής µου. Συ δε µε ήκουσες. Διδαξε
εις εµέ τας εντολάς σου, δια να τας γνωρίσω και συµµορφωθώ προς αυτάς.
Ψαλ. 118,27  οδόν δικαιωµάτων σου συνέτισόν µε, και αδολεσχήσω εν τοίς θαυµασίοις σου.
Ψαλ. 118,27  Συνέτισέ µε, σύµφωνα µε την σοφίαν των διδαγµάτων σου, και εγώ θα εντρυφώ µελετών τα θαυµάσια έργα
σου.
Ψαλ. 118,28  ενύσταξεν η ψυχή µου από ακηδίας· βεβαίωσόν µε εν τοίς λόγοις σου.
Ψαλ. 118,28  Από νυσταγµόν και ατονίαν κατελήφθη η ψυχή µου λόγω της αθυµίας, που δηµιουργεί η θλίψις. Ενίσχυσέ µε
µε τα λόγιά σου και απάλλαξέ µε από αυτήν την κατάστασιν.
Ψαλ. 118,29  οδόν αδικίας απόστησον απ εµού και τώ νόµω σου ελέησόν µε.
Ψαλ. 118,29  Καθε δρόµον αδικίας, συµπεριφοράν αµαρτωλήν και παράνοµον, αποµάκρυνέ την από εµέ. Με την γνώσιν δε
και το φως του Νοµου σου ελέησέ µε και ενίσχυσέ µε.
Ψαλ. 118,30  οδόν αληθείας ηρετισάµην και τα κρίµατά σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,30  Εξέλεξα και επροτίµησα µε όλην µου την καρδίαν τον δρόµον της ιδικής σου αληθείας. Δια τούτο και τας
εντολάς σου, που είναι η αλήθεια, δεν τας ελησµόνησα.
Ψαλ. 118,31  εκολλήθην τοίς µαρτυρίοις σου, Κύριε· µη µε καταισχύνης.
Ψαλ. 118,31   Προσεκολλήθην, Κυριε, µε την καρδιάν µου εις τας εντολάς σου, αι οποίαι µαρτυρούν το µεγαλείον σου αλλά
και τον δρόµον της πορείας µας. Μη µε αφήσης και κατεντροπιασθώ ενώπιον των ανθρώπων.
Ψαλ. 118,32  οδόν εντολών σου έδραµον, όταν επλάτυνας την καρδίαν µου. -
Ψαλ. 118,32  Οταν απήλλαξες την καρδίαν µου από την στενοχωρίαν της θλίψεως και έδωσες εις αυτήν άνεσιν και χαράν,
τότε έτρεξα ακούραστος και χαρούµενος τον δρόµον των εντολών σου.
Ψαλ. 118,33  Νοµοθέτησόν µε, Κύριε, την οδόν των δικαιωµάτων σου, και εκζητήσω αυτήν διαπαντός.
Ψαλ. 118,33   Φανέρωσέ µου, Κυριε, τον δρόµον των εντολών σου και θα ζητώ µε πόθον να βαδίζω πάντοτε αυτόν.
Ψαλ. 118,34  συνέτισόν µε, και εξερευνήσω τον νόµον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία µου.
Ψαλ. 118,34  Δος µου σύνεσιν και θα ερευνώ, δια να µανθάνω λεπτοµερέστερον και βαθύτερον τον Νοµον σου, και θα τον
εφαρµόζω µε όλην µου την καρδίαν.
Ψαλ. 118,35  οδήγησόν µε εν τή τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα.
Ψαλ. 118,35   Οδήγησέ µε, λοιπόν, συ στον δρόµον των εντολών σου, διότι αυτόν επόθησε η ψυχή µου και ηθέλησε.
Ψαλ. 118,36  κλίνον την καρδίαν µου εις τα µαρτύριά σου και µη εις πλεονεξίαν.
Ψαλ. 118,36  Καµε την καρδίαν µου να αισθάνεται κλίσιν, πόθον και αγάπην εις τας εντολάς σου και οχι εις την πλεονεξίαν
και την αγάπην του πλούτου.
Ψαλ. 118,37  απόστρεψον τους οφθαλµούς µου τού µη ιδείν µαταιότητα, εν τή οδώ σου ζήσόν µε.
Ψαλ. 118,37   Στρέψε αλλού τα µάτια της ψυχής µου, δια να µη ίδω και επιθυµήσω τα µάταια και προσωρινά και επιβλαβή
του κόσµου αυτού. Βοήθησέ µε να πορεύωµαι καθ' όλην µου την ζωήν τον δρόµον των εντολών σου.
Ψαλ. 118,38  στήσον τώ δούλω σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου.
Ψαλ. 118,38  Ασάλευτον και ανεπισκίαστον εγκαθίδρυσε µέσα εις την καρδίαν του δούλου σου τον λόγον σου, δια να
αυξηθή έτσι η προς σε ευλάβειά µου.
Ψαλ. 118,39  περίελε τον ονειδισµόν µου, ον υπώπτευσα· ότι τα κρίµατά σου χρηστά.
Ψαλ. 118,39  Διώξε µακρυά από εµέ τας λοιδωρίας και τας ύβρεις των εχθρών µου, τας οποίας διαισθάνοµαι και δειλιάζω.
Ζητώ δε από σε τούτο, διότι αι κρίσεις σου είναι πάντοτε ωφέλιµοι και ευεργετικαί δι' ηµάς.
Ψαλ. 118,40  ιδού επεθύµησα τας εντολάς σου· εν τή δικαιοσύνη σου ζήσόν µε. -
Ψαλ. 118,40  Ιδού, επόθησα τας εντολάς σου. Συ, που είσαι δίκαιος, περιφρούρησε και παράτεινε την ζωήν µου.
Ψαλ. 118,41  Καί έλθοι επ εµέ το έλεός σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου.
Ψαλ. 118,41   Είθε να έλθη εις εµέ, Κυριε, το έλεός σου και δι' αυτού να σωθώ σύµφωνα µε τον ιδικόν σου λόγον και την
υπόσχεσίν σου.
Ψαλ. 118,42  και αποκριθήσοµαι τοίς ονειδίζουσί µοι λόγον, ότι ήλπισα επί τοίς λόγοις σου.
Ψαλ. 118,42  Και τότε θα είµαι εις θέσιν να δίδω απάντησιν εις εκείνους, οι οποίοι µε εµπαίζουν και µε υβρίζουν, διότι θα έχω
στηρίξει τας ελπίδας µου εις την αξιοπιστίαν των λόγων σου.
Ψαλ. 118,43  και µη περιέλης εκ τού στόµατός µου λόγον αληθείας έως σφόδρα, ότι επί τοίς κρίµασί σου επήλπισα.
Ψαλ. 118,43  Ποτέ µη αφαιρέσης από το στόµα µου, Κυριε, τον λόγον της αληθείας σου και το θάρρος να οµολογώ αυτήν.
Διότι εγώ εις τας ιδικάς σου δικαίας κρίσεις και αποφάσεις έχω ελπίσει.
Ψαλ. 118,44  και φυλάξω τον νόµον σου διαπαντός, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 118,44  Ετσι από σε βοηθούµενος θα τηρήσω καθ' όλον το διάστηµα της ζωής µου τον Νοµον σου, στον αιώνα και
στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 118,45  και επορευόµην εν πλατυσµώ, ότι τας εντολάς σου εξεζήτησα.
Ψαλ. 118,45  Εβαδιζα την πορείαν της ζωής µου µε άνεσιν και ηρεµίαν, διότι εζήτησα µε πόθον να εφαρµόζω τας εντολάς
σου.
Ψαλ. 118,46  και ελάλουν εν τοίς µαρτυρίοις σου εναντίον βασιλέων και ουκ ησχυνόµην.
Ψαλ. 118,46  Ωµιλούσα περί των εντολών σου ενώπιον των βασιλέων και δεν ησθανόµην καµµίαν εντροπήν, κανένα
δισταγµόν.
Ψαλ. 118,47  και εµελέτων εν ταίς εντολαίς σου, ας ηγάπησα σφόδρα.
Ψαλ. 118,47  Επέµενα εις την µελέτην των εντολών σου, τας οποίας πάρα πολύ ηγάπησα.
Ψαλ. 118,48  και ήρα τας χείράς µου προς τας εντολάς σου ας ηγάπησα, και ηδολέσχουν εν τοίς δικαιώµασί σου. -



Ψαλ. 118,48  Με πολλήν ευλάβειαν και ιερόν πόθον εσήκωσα τα χέρια µου προς τα βιβλία, που περιέχουν τας εντολάς σου,
τας οποίας ηγάπησα και εις την µελέτην των δικαιωµάτων σου εγώ εντρυφούσα.
Ψαλ. 118,49  Μνήσθητι των λόγων σου τώ δούλω σου, ών επήλπισάς µε.
Ψαλ. 118,49  Ενθυµήσου τας υποσχέσεις σου προς εµέ τον δούλον σου, εις τας οποίας εγώ έχω στηρίξει τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 118,50  αύτη µε παρεκάλεσεν εν τή ταπεινώσει µου, ότι το λόγιόν σου έζησέ µε.
Ψαλ. 118,50  Η υπόσχεσίς σου αυτή µε παρηγόρησεν εις τας περιπετείας και θλίψεις της ζωής µου, διότι αυτός ο λόγος σου
εχάρισε και περιεφρούρησε την ζωήν µου.
Ψαλ. 118,51  υπερήφανοι παρηνόµουν έως σφόδρα, από δε τού νόµου σου ουκ εξέκλινα.
Ψαλ. 118,51   Αλαζονικοί και αδιάντροποι άνθρωποι ασυστόλως καταπατούσαν τον Νοµον σου. Εγώ όµως δεν παρεξέκλινα
από αυτόν.
Ψαλ. 118,52  εµνήσθην των κριµάτων σου απ αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην.
Ψαλ. 118,52  Ενεθυµήθην πάντοτε τας αιωνίας και δικαίας κρίσεις και εντολάς σου, Κυριε, και εις αυτάς ευρήκα
παρηγορίαν.
Ψαλ. 118,53  αθυµία κατέσχε µε από αµαρτωλών των εγκαταλιµπανόντων τον νόµον σου.
Ψαλ. 118,53   Αποκαρδίωσις και µελαγχολία µε κατελάµβανεν, όταν έβλεπα τους αµαρτωλούς, αυτούς οι οποίοι
εγκατέλιπον τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,54  ψαλτά ήσάν µοι τα δικαιώµατά σου εν τόπω παροικίας µου.
Ψαλ. 118,54  Εις τον τόπον, όπου εξόριστος κατοικούσα, έψαλλα τα προστάγµατά σου, Κυριε, και τίποτε άλλο.
Ψαλ. 118,55  εµνήσθην εν νυκτί τού ονόµατός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόµον σου.
Ψαλ. 118,55   Οχι µόνον κατά την ηµέραν αλλά και κατά την νύκτα ενεθυµούµην, Κυριε, το πάντιµον Ονοµά σου, και αυτή
η ανάµνησις µε ενίσχυσε και εφύλαξα τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,56  αύτη εγενήθη µοι, ότι τα δικαιώµατά σου εξεζήτησα. -
Ψαλ. 118,56  Ποθος, που εγεννήθη µέσα µου και συνεχής προσπάθειά µου, ήτο αυτή, να επιζητώ και να προσπαθώ να
εφαρµόζω τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,57  Μερίς µου εί, Κύριε, είπα τού φυλάξασθαι τον νόµον σου.
Ψαλ. 118,57   Συ είσαι, Κυριε, η κληρονοµική µερίς µου· δια τούτο εγώ απεφάσισα και είπα να φυλάττω πάντοτε τον Νοµον
σου.
Ψαλ. 118,58  εδεήθην τού προσώπου σου εν όλη καρδία µου· ελέησόν µε κατά το λόγιόν σου.
Ψαλ. 118,58  Παρεκάλεσα µε όλην µου την καρδίαν το άγιον πρόσωπόν σου. Ελέησέ µε σύµφωνα µε τας υποσχέσεις, που
µας έχεις δώσει.
Ψαλ. 118,59  διελογισάµην τας οδούς σου και επέστρεψα τους πόδας µου εις τα µαρτύριά σου.
Ψαλ. 118,59  Με τον νουν µου εσκεπτόµην πάντοτε τους δρόµους, τους οποίους εχάραξε το άγιον θέληµά σου, και χάρις
στους ευλαβείς αυτούς διαλογισµούς επανέφερα τους πόδας µου στο θέληµά σου και συνεµόρφωσα την ζωήν µου προς
αυτό.
Ψαλ. 118,60  ητοιµάσθην και ουκ εταράχθην τού φυλάξασθαι τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,60  Προετοιµάσθηκα καταλλήλως εν όψει ενδεχοµένων πειρασµών και δεν εκλονίσθην εις την απόφασίν µου να
τηρήσω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,61  σχοινία αµαρτωλών περιεπλάκησάν µοι, και τού νόµου σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,61   Αι παγίδες και αι επιβουλαί των αµαρτωλών, ως άλλα σχοίνινα δίκτυα, περιεπλέχθησαν επάνω µου. Αλλά εγώ
ούτε τότε δεν ελησµόνησα τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,62  µεσονύκτιον εξηγειρόµην τού εξοµολογείσθαί σοι επί τα κρίµατα της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,62  Κατά το µεσονύκτιον εξυπνούσα, εσηκωνόµην από την κλίνην µου, δια να σε ανυµνολογήσω και σε δοξάσω
δια τας δικαίας κρίσεις σου και ενεργείας σου.
Ψαλ. 118,63  µέτοχος εγώ ειµι πάντων των φοβουµένων σε και των φυλασσόντων τας εντολάς σου .
Ψαλ. 118,63  Είµαι και εγώ ένας από όλους εκείνους, οι οποίοι σε ευλαβούνται, Κυριε, και προσπαθούν να φυλάττουν τας
εντολάς σου.
Ψαλ. 118,64  τού ελέους σου, Κύριε, πλήρης η γη· τα δικαιώµατά σου δίδαξόν µε. -
Ψαλ. 118,64  Από τα έργα της φιλανθρωπίας και αγαθότητός σου είναι γεµάτη η γη . Διδαξέ µε περισσότερον και
αναλυτικώτερον, δια να γνωρίσω βαθύτερον τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,65  Χρηστότητα εποίησας µετά τού δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγον σου.
Ψαλ. 118,65  Αγαθότητα και ευεργεσίας έδειξες και έπραξες προς τον δούλον σου, Κυριε, σύµφωνα µε την υπόσχεσίν σου.
Ψαλ. 118,66  χρηστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν µε, ότι ταίς εντολαίς σου επίστευσα.
Ψαλ. 118,66  Διδαξέ µε καλωσύνην και ευεργετικότητα, αληθινήν παιδείαν και γνώσιν, διότι εγώ ακλονήτως επίστευσα εις
τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,67  πρό τού µε ταπεινωθήναι εγώ επληµµέλησα, διά τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα.
Ψαλ. 118,67  Πριν δια της πατρικής σου διαπαιδαγωγήσεως εγώ ταπεινωθώ, είχα αµαρτήσει ενώπιόν σου. Δια τούτο τώρα
εσυνετίσθην και εφύλαξα τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,68  χρηστός εί σύ, Κύριε, και εν τή χρηστότητί σου δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,68  Πανάγαθος, Κυριε, και ευεργετικός είσαι συ. Και σύµφωνα µε την καλωσύνην σου και µακροθυµίαν αυτήν
δίδαξέ µε τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,69  επληθύνθη επ εµέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία µου εξερευνήσω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,69  Πολλάς και µεγάλας αδικίας έχουν διαπράξει εναντίον µου αλαζονικοί και εγωπαθείς άνθρωποι. Εγώ όµως
παρ' όλα αυτά θα ερευνώ, θα µελετώ και θα µανθάνω πάντοτε τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,70  ετυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόµον σου εµελέτησα.
Ψαλ. 118,70  Οπως σκληρύνεται το γάλα, όταν γίνεται τυρί, έτσι εσκληρύνθη και επωρώθη η καρδία των αλαζονικών και
εγωπαθών. Εγώ όµως εµελετούσα και θα µελετώ τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,71  αγαθόν µοι ότι εταπείνωσάς µε, όπως αν µάθω τα δικαιώµατά σου.



Ψαλ. 118,71   Ευεργετικόν και σωτήριον υπήρξε δι' εµέ το γεγονός, ότι δια της πατρικής σου παιδαγωγίας και των θλίψεων
µε εταπείνωσες, δια να µάθω έτσι καλύτερα τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,72  αγαθός µοι ο νόµος τού στόµατός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. -
Ψαλ. 118,72  Ο ιδικός σου Νοµος, που εβγήκεν από το πανάγιον στόµα σου, είναι ασυγκρίτως προτιµότερος εις εµέ από
θησαυρούς χρυσίου και αργυρίου.
Ψαλ. 118,73  Αι χείρές σου εποίησάν µε και έπλασάν µε· συνέτισόν µε και µαθήσοµαι τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,73   Τα χέριά σου µε εδηµιούργησαν από το χώµα. Αυτά µε διέπλασαν και µου έδωσαν µορφήν και σώµα. Δος µου,
λοιπόν και σύνεσιν δια να µάθω βαθύτερον και ευρύτερον τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,74  οι φοβούµενοί σε όψονταί µε και ευφρανθήσονται, ότι εις τους λόγους σου επήλπισα.
Ψαλ. 118,74  Οι πιστοί εις σε, εκείνοι οι οποίοι σε ευλαβούνται, θα µε ίδουν προκόπτοντα εις την αρετήν και θα ευφρανθούν.
Διότι εγώ είχα στηρίξει και στηρίζω τας ελπίδας µου εις τα λόγια σου.
Ψαλ. 118,75  έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίµατά σου, και αληθεία εταπείνωσάς µε.
Ψαλ. 118,75   Εγνώρισα και έµαθα, Κυριε, ότι τα προστάγµατα του Νοµου σου είναι έκφρασις και πραγµατοποίησις της
δικαιοσύνης. Δικαίως δε και επωφελώς δι' εµέ µε εταπείνωσες δια των θλίψεων.
Ψαλ. 118,76  γενηθήτω δή το έλεός σου τού παρακαλέσαι µε κατά το λόγιόν σου τώ δούλω σου.
Ψαλ. 118,76  Τωρα όµως ας έλθη η ευσπλαγχνία σου να µε παρηγορήση σύµφωνα µε την υπόσχεσιν, την οποίαν έχεις δώσει
στον δούλον σου.
Ψαλ. 118,77  ελθέτωσάν µοι οι οικτιρµοί σου, και ζήσοµαι, ότι ο νόµος σου µελέτη µου εστιν.
Ψαλ. 118,77   Ας έλθουν, λοιπόν, εις εµέ οι οικτιρµοί σου και έτσι εγώ θα διαφύγω θανασίµους κινδύνους και θα ζήσω, διότι
ο Νοµος σου είναι µελέτη µου.
Ψαλ. 118,78  αισχυνθήτωσαν υπερήφανοι, ότι αδίκως ηνόµησαν εις εµέ· εγώ δε αδολεσχήσω εν ταίς εντολαίς σου.
Ψαλ. 118,78  Ας κατεντροπιασθούν οι αλαζονικοί και εγωπαθείς, διότι, χωρίς εγώ να τους δώσω καµµίαν αφορµήν, χωρίς
να τους αδικήσω εις τίποτε, παρανοµούν εναντίον µου. Εγώ όµως, απολύτως ήσυχος, θα εντρυφώ συχνά εις την µελέτην
του Νοµου σου.
Ψαλ. 118,79  επιστρεψάτωσάν µε οι φοβούµενοί σε και οι γινώσκοντες τα µαρτύριά σου.
Ψαλ. 118,79  Από τον εξευτελισµόν αυτόν των υπερηφάνων ας διδαχθούν και ας επιστρέψουν προς εµέ, όσοι προηγουµένως
εδειλίασαν και απεµακρύνθησαν και οι οποίοι εν τούτοις σε ευλαβούνται, Κυριε, και γνωρίζουν τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,80  γενηθήτω η καρδία µου άµωµος εν τοίς δικαιώµασί σου, όπως αν µη αισχυνθώ. -
Ψαλ. 118,80  Είθε η καρδία µου, µε τον ιδικόν σου φωτισµόν, να γίνη άµεµπτος και ακεραία εις την τήρησιν των εντολών
σου, δια να µη εντροπιασθώ και εγώ, όπως οι υπερήφανοι.
Ψαλ. 118,81  Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή µου, εις τους λόγους σου επήλπισα.
Ψαλ. 118,81   Απέκαµεν η ψυχή µου να σε παρακαλή και να περιµένη από σε την σωτηρίαν µου. Εν τούτοις εγώ στους
λόγους σου έχω στηρίξει τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 118,82  εξέλιπον οι οφθαλµοί µου εις το λόγιόν σου λέγοντες· πότε παρακαλέσεις µε;
Ψαλ. 118,82  Ητόνησαν και κοντεύουν να σβήσουν οι οφθαλµοί µου από την µελέτην των λόγων και των υποσχέσεών σου
και µε κάνουν συνεχώς να λέγω· Ποτε, Κυριε, θα µε παρηγορήσης;
Ψαλ. 118,83  ότι εγενήθην ως ασκός εν πάχνη· τα δικαιώµατά σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,83  Εκακουχήθηκα πάρα πολύ. Εγινα κατάξηρος σαν το ασκί, που εσκληρύνθη εις την παγωνιάν και την πάχνην.
Εν τούτοις ούτε προς στιγµήν δεν ελησµόνησα τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,84  πόσαι εισίν αι ηµέραι τού δούλου σου; πότε ποιήσεις µοι εκ των καταδιωκόντων µε κρίσιν;
Ψαλ. 118,84  Ποσαι είναι ακόµη αι ηµέραι της ζωής του δούλου σου; Ολίγαι. Ποτε, λοιπόν, συ θα αναλάβης την υπόθεσίν
µου, θα εκφέρης και θα εφαρµόσης την δικαίαν σου κρίσιν εναντίον εκείνων, που µε καταδιώκουν;
Ψαλ. 118,85  διηγήσαντό µοι παράνοµοι αδολεσχίας, αλλ ουχ ως ο νόµος σου, Κύριε.
Ψαλ. 118,85  Φλυαρίας και µαταιότητας µου διηγούντο οι παράνοµοι. Αυτά όµως δεν είναι δυνατόν κατά κανένα τρόπον να
συγκριθούν µε τον Νοµον σου, Κυριε.
Ψαλ. 118,86  πάσαι αι εντολαί σου αλήθεια· αδίκως κατεδίωξάν µε, βοήθησόν µοι.
Ψαλ. 118,86  Ολαι αι ιδικαί σου εντολαί είναι αλήθεια. Αδίκως αυτοί µε κατεδίωξαν. Συ, λοιπόν, που µισείς την αδικίαν και
αγαπάς την αλήθειαν, σπεύσε να µε βοηθήσης και να µε προστατεύσης.
Ψαλ. 118,87  παρά βραχύ συνετέλεσάν µε εν τή γη, εγώ δε ουκ εγκατέλιπον τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,87  Ολίγον ακόµη και οι µανιώδεις εχθροί µου θα µε απετελείωναν και θα µε έρριπταν νεκρόν κάτω εις την γην.
Εγώ όµως δεν εγκατέλειψα ούτε παρέβην τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,88  κατά το έλεός σου ζήσόν µε, και φυλάξω τα µαρτύρια τού στόµατός σου. -
Ψαλ. 118,88  Συµφωνα µε το άπειρον έλεός σου γλύτωσέ µε από τους φοβερούς αυτούς κινδύνους και περιφρούρησε την
ζωήν µου. Εγώ δε, πλήρης ευγνωµοσύνης δια την σωτηρίαν µου, θα φυλάξω ακόµη περισσότερον τας εντολάς, που
προέρχονται από το άγιον στόµα σου.
Ψαλ. 118,89  Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαµένει εν τώ ουρανώ.
Ψαλ. 118,89  Ο λόγος σου, Κυριε, παραµένει αναλλοίωτος και αιώνιος στον ουρανόν, διότι έχει έδραν και πηγήν του σε τον
ουράνιον Θεόν.
Ψαλ. 118,90  εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου· εθεµελίωσας την γήν και διαµένει.
Ψαλ. 118,90  Η αλήθειά σου παραµένει αµετακίνητος από γενεάς εις γενεάν. Εθεµελίωσες αυτήν ασφαλή, όπως την γην, η
οποία δια τούτο παραµένει.
Ψαλ. 118,91  τή διατάξει σου διαµένει ηµέρα, ότι τα σύµπαντα δούλα σά.
Ψαλ. 118,91   Συ έδωσες την παντοδύναµον προσταγήν σου και παραµένει η ηµέρα. Διότι όλα όσα υπάρχουν είναι δούλα και
υποτεταγµένα στο άγιον θέληµά σου.
Ψαλ. 118,92  ει µη ότι ο νόµος σου µελέτη µου εστι, τότε αν απωλόµην εν τή ταπεινώσει µου.
Ψαλ. 118,92  Εάν ο Νοµος σου δεν ήτο προσφιλής µελέτη και εντρύφηµά µου, εγώ θα εχανόµην εξ ολοκλήρου ανάµεσα εις
τας περιπετείας και τας θλίψεις, που τόσον πολύ µε είχαν ταπεινώσει.



Ψαλ. 118,93  εις τον αιώνα ου µη επιλάθωµαι των δικαιωµάτων σου, ότι εν αυτοίς έζησάς µε.
Ψαλ. 118,93  Εις τον αιώνα δεν θα ξεχάσω τα δικαιώµατά σου, διότι δια µέσου αυτών συ µου έδωκες και διετήρησες την
ζωήν µου.
Ψαλ. 118,94  σός ειµι εγώ, σώσόν µε, ότι τα δικαιώµατά σου εξεζήτησα.
Ψαλ. 118,94  Ιδικός σου άνθρωπος, ιδικός σου δούλος είµαι εγώ, Κυριε. Σώσε µε, διότι τας εντολάς σου µε πολύν πόθον
εζήτησα και ηρεύνησα να µάθω.
Ψαλ. 118,95  εµέ υπέµειναν αµαρτωλοί τού απολέσαι µε· τα µαρτύριά σου συνήκα.
Ψαλ. 118,95  Με παρεµόνευσαν µε πολλήν υποµονήν οι αµαρτωλοί, δια να µε εξοντώσουν. Αλλ' εγώ προς τον Νοµον σου
είχα εστραµµένην την προσοχήν και την διάνοιάν µου.
Ψαλ. 118,96  πάσης συντελείας είδον πέρας· πλατεία η εντολή σου σφόδρα. -
Ψαλ. 118,96  Είδα ότι όλα αυτά, που οι άνθρωποι τα θεωρούν τέλεια, πλούτη και δόξαν και τα άλλα αγαθά του κόσµου
τούτου, είδα να έχουν ένα τέλος. Η εντολή σου όµως εκτείνεται εις απέραντον χρονικόν διάστηµα, αναλλοίωτος και
έγκυρος.
Ψαλ. 118,97  Ως ηγάπησα τον νόµον σου, Κύριε· όλην την ηµέραν µελέτη µου εστιν.
Ψαλ. 118,97  Ποσον πολύ ηγάπησα πράγµατι τον Νοµον σου, Κυριε! Ολην την ηµέραν αυτός είναι η µελέτη µου και το
εντρύφηµά µου.
Ψαλ. 118,98  υπέρ τους εχθρούς µου εσόφισάς µε την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εµή εστιν.
Ψαλ. 118,98  Με ανέδειξες σοφώτερον από τους εχθρούς µου, µε το να µε διδάξης την εντολήν σου, διότι αυτή παραµένει
πάντοτε κτήµα µου, γνώσις και σοφία µου.
Ψαλ. 118,99  υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς µε συνήκα, ότι τα µαρτύριά σου µελέτη µου εστιν.
Ψαλ. 118,99  Εξεπέρασα όλους τους διδασκάλους µου εις γνώσιν και σοφίαν και σύνεσιν, διότι τα µαρτύρια του Νοµου σου
είναι η προσφιλής µελέτη µου.
Ψαλ. 118,100     υπέρ πρεσβυτέρους συνήκα, ότι τας εντολάς σου εξεζήτησα.
Ψαλ. 118,100  Απέκτησα σύνεσιν πολύ µεγαλυτέραν και από τους γεροντοτέρους µου, διότι εγώ µε πόθον πολύν εζήτησα να
µάθω και να εφαρµόσω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,101     εκ πάσης οδού πονηράς εκώλυσα τους πόδας µου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,101   Επροφύλαξα τον εαυτόν µου, ώστε να µη βαδίσω ποτέ δρόµους πονηρίας. Και ηγωνίσθην εξ αντιθέτου να
φυλάξω όλας τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,102     από των κριµάτων σου ουκ εξέκλινα, ότι σύ ενοµοθέτησάς µε.
Ψαλ. 118,102  Από τας εντολάς σου δεν παρεξέκλινα, διότι αναγνωρίζω ότι συ τας ενοµοθέτησες προς καθοδήγησίν µου.
Ψαλ. 118,103     ως γλυκέα τώ λάρυγγί µου τα λόγιά σου, υπέρ µέλι τώ στόµατί µου.
Ψαλ. 118,103   Ποσον γλυκέα και ευχάριστα είναι τα λόγιά σου στον λάρυγγά µου! Οταν τα προφέρω δια του στόµατός µου,
είναι γλυκύτερα παρά πάνω από το µέλι.
Ψαλ. 118,104     από των εντολών σου συνήκα· διά τούτο εµίσησα πάσαν οδόν αδικίας. -
Ψαλ. 118,104  Μελετών τας εντολάς σου επήρα σύνεσιν και σοφίαν. Φωτισµένος δε από αυτάς εµίσησα κάθε δρόµον
αδικίας, στον οποίον πλανώνται οι αµαρτωλοί άνθρωποι.
Ψαλ. 118,105     Λύχνος τοίς ποσί µου ο νόµος σου και φώς ταίς τρίβοις µου.
Ψαλ. 118,105   Φωτοβόλος λύχνος εις την πορείαν της ζωής µου είναι, ο Νοµος σου. Φως πλούσιον στους δρόµους µου.
Ψαλ. 118,106     ώµοσα και έστησα τού φυλάξασθαι τα κρίµατα της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,106  Ωρκίσθην και ανέλαβα την υποχρέωσιν να τηρώ ακριβώς τας εντολάς του Νοµου σου.
Ψαλ. 118,107     εταπεινώθην έως σφόδρα· Κύριε, ζήσόν µε κατά τον λόγον σου.
Ψαλ. 118,107   Μεγάλας ταλαιπωρίας και ταπεινώσεις υπέστην από τους εχθρούς µου. Κυριε, σύµφωνα µε την υπόσχεσίν
σου, περιφρούρησε την κινδυνεύουσαν ζωήν µου.
Ψαλ. 118,108     τα εκούσια τού στόµατός µου ευδόκησον δή, Κύριε, και τα κρίµατά σου δίδαξόν µε.
Ψαλ. 118,108  Δέξου, Κυριε, µε ευµένειαν τας δοξολογίας και εκφράσεις ευγνωµοσύνης, τας οποίας µε όλην µου την καρδίαν
αναπέµπω προς σε. Διδαξέ µε ευρύτερον και βαθύτερον τας εντολάς της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,109     η ψυχή µου εν ταίς χερσί σου διαπαντός, και τού νόµου σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,109  Η ζωη µου ευρίσκεται πάντοτε εις τα χέρια σου. Εγώ δε ποτέ δεν ελησµόνησα να µελετώ και να εφαρµόζω τον
Νοµον σου.
Ψαλ. 118,110     έθεντο αµαρτωλοί παγίδα µοι, και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην.
Ψαλ. 118,110   Οι αµαρτωλοί µου έστησαν παγίδας, εγώ όµως δεν επλανήθην και δεν απεµακρύνθην από τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,111     εκληρονόµησα τα µαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλλίαµα της καρδίας µου εισιν.
Ψαλ. 118,111  Κληρονοµία µου και αναφαίρετος περιουσία µου έγιναν τα µαρτύριά σου. Διότι, αυτά αποτελούν την
ευφροσύνην και αγαλλίασαν της καρδίας µου.
Ψαλ. 118,112     έκλινα την καρδίαν µου τού ποιήσαι τα δικαιώµατά σου εις τον αιώνα δι αντάµειψιν. -
Ψαλ. 118,112   Εστρεψα µε όλην µου την διάθεσιν την καρδίαν µου, στο να εφαρµόζω τας εντολάς σου πάντοτε. Διότι οι
τηρηταί αυτών θα αµειφθούν.
Ψαλ. 118,113     Παρανόµους εµίσησα, τον δε νόµον σου ηγάπησα.
Ψαλ. 118,113   Ανθρώπους παρανόµους εµίσησα, τον δε Νοµον σου ηγάπησα.
Ψαλ. 118,114     βοηθός µου, και αντιλήπτωρ µου εί σύ· εις τους λόγους σου επήλπισα .
Ψαλ. 118,114   Βοηθός και προστάτης µου είσαι συ, Κυριε. Εγώ δε στους λόγους και τας υποσχέσεις και τας εντολάς σου έχω
στηρίξει τας ελπίδας µου.
Ψαλ. 118,115     εκκλίνατε απ εµού, πονηρευόµενοι, και εξερευνήσω τας εντολάς τού Θεού µου.
Ψαλ. 118,115   Φυγετε µακράν από εµέ οι άνθρωποι, οι οποίοι µελετάτε και αγαπάτε και πράττετε την πονηρίαν. Εγώ δε θα
ερευνήσω βαθύτερον και θα µάθω σαφέστερον τας εντολάς του Θεού µου.
Ψαλ. 118,116     αντιλαβού µου κατά το λόγιόν σου, και ζήσόν µε, και µη καταισχύνης µε από της προσδοκίας µου.
Ψαλ. 118,116   Απλωσε το προστατευτικό σου χέρι πιάσε µε και συγκράτησέ µε, σύµφωνα µε την υπόσχεσίν σου. Σώσε και



περιφρούρησε την ζωήν µου από τους κινδύνους και µη µε εντροπιάσης σχετικώς µε τας ελπίδας, που έχω στηρίξει εις σε.
Ψαλ. 118,117     βοήθησόν µοι, και σωθήσοµαι και µελετήσω εν τοίς δικαιώµασί σου διαπαντός.
Ψαλ. 118,117   Βοήθησέ µε, διότι µε την ιδικήν σου βοήθειαν θα σωθώ από τους κινδύνους και έτσι ασφαλής και
απερίσπαστος θα µελετώ πάντοτε τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,118     εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωµάτων σου, ότι άδικον το ενθύµηµα αυτών.
Ψαλ. 118,118   Εξουθένωσες και εξηυτέλισες όλους εκείνους, οι οποίοι απεµακρύνθησαν από τας εντολάς σου, διότι οι
διαλογισµοί της διανοίας των και αι επιθυµίαι της καρδίας των ήσαν άδικοι.
Ψαλ. 118,119     παραβαίνοντας ελογισάµην πάντας τους αµαρτωλούς της γής· διά τούτο ηγάπησα τα µαρτύριά σου.
Ψαλ. 118,119   Ηρεύνησα µε τον νουν µου, εσκέφθην και είδα ότι παρέρχονται όλοι οι αµαρτωλοί της γης και εξαφανίζονται.
Δια τούτο εγώ ηγάπησα τον Νοµον σου, ο οποίος αποτελεί σωτηρίαν και ασφάλειαν.
Ψαλ. 118,120     καθήλωσον εκ τού φόβου σου τας σάρκας µου· από γάρ των κριµάτων σου εφοβήθην. -
Ψαλ. 118,120  Καρφωσε και νέκρωσε δια του αγίου φόβου σου τα προς την αµαρτίαν κλίνοντα µέλη της σαρκός µου. Ζητώ
αυτήν την χάριν, διότι µε τροµάζουν αι εναντίον της αµαρτίας τιµωρίαι σου.
Ψαλ. 118,121     Εποίησα κρίµα και δικαιοσύνην· µη παραδώς µε τοίς αδικούσί µε.
Ψαλ. 118,121   Επεδίωξα την ευθύτητα και δικαιοσύνην, την οποίαν συ θέλεις. Δια τούτο µη µε παραδώσης εις τα χέρια των
εχθρών µου, που µε αδικούν.
Ψαλ. 118,122     έκδεξαι τον δούλόν σου εις αγαθόν· µη συκοφαντησάτωσάν µε υπερήφανοι.
Ψαλ. 118,122  Δια το καλόν µου και προς ασφάλειάν µου πάρε κάτω από την προστασίαν σου εµέ τον δούλον σου, ώστε να
µη τολµήσουν να διατυπώσουν εναντίον µου συκοφαντίας οι υπερήφανοι και αν διατυπώσουν, να µη γίνουν αυταί
πιστευταί.
Ψαλ. 118,123     οι οφθαλµοί µου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,123   Απέκαµαν τα µάτια µου περιµένοντα την σωτηρίαν από σε, και την εκπλήρωσιν της δικαίας υποσχέσεώς
σου.
Ψαλ. 118,124     ποίησον µετά τού δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώµατά σου δίδαξόν µε.
Ψαλ. 118,124  Σε ικετεύω να φερθής προς εµέ, τον δούλόν σου, σύµφωνα µε το έλεός σου, όχι σύµφωνα µε τας ιδικάς µου
πράξεις. Δια να ευαρεστώ δε πάντοτε εις σε, δίδαξέ µε ακόµη περισσότερον τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,125     δούλός σού ειµι εγώ· συνέτισόν µε, και γνώσοµαι τα µαρτύριά σου.
Ψαλ. 118,125   Ιδικός σου δούλος είµαι εγώ. Δος µου λοιπόν, Κυριε, σοφίαν και σύνεσιν, δια να γνωρίσω και µάθω τας
εντολάς σου.
Ψαλ. 118,126     καιρός τού ποιήσαι τώ Κυρίω· διεσκέδασαν τον νόµον σου.
Ψαλ. 118,126  Εφθασε δια τον Κυριον ο καιρός να αντιδράση και να εφαρµόση δικαιοσύνην εναντίον των εχθρών µου. Αυτοί
κατεπάτησαν και κατεξέσχισαν τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,127     διά τούτο ηγάπησα τας εντολάς σου υπέρ χρυσίον και τοπάζιον.
Ψαλ. 118,127   Η πονηρία και η κακότης εκείνων µε έκαµε να αγαπήσω ακόµη περισσότερον τας εντολάς σου περισσότερον
από το χρυσάφι και τους πολύτιµους λίθους.
Ψαλ. 118,128     διά τούτο προς πάσας τας εντολάς σου κατωρθούµην, πάσαν οδόν άδικον εµίσησα. -
Ψαλ. 118,128  Δια τούτο συνεµορφούµην προς όλας τας εντολάς σου, εµίσησα δε κάθε άδικον πράξιν.
Ψαλ. 118,129     Θαυµαστά τα µαρτύριά σου· διά τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή µου.
Ψαλ. 118,129  Βαθύν θαυµασµόν µου προκαλούν αι εντολαί, που υπάρχουν στον Νοµον σου. Δια τούτο η ψυχή µου τας
ηρεύνησε και τας εµελέτησε µε πόθον.
Ψαλ. 118,130     η δήλωσις των λόγων σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους.
Ψαλ. 118,130   Η φανέρωσις και η ανάλυσις των εντολών σου φωτίζει και συνετίζει και αυτούς ακόµη τους απλοϊκούς
ανθρώπους.
Ψαλ. 118,131     το στόµα µου ήνοιξα και είλκυσα πνεύµα, ότι τας εντολάς σου επεπόθουν.
Ψαλ. 118,131   Ηνοιξα το στόµα µου και εισέπνευσα τον ζωογόνον αέρα. Ετσι ελαχτάρησα και λαχταρώ τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,132     Επίβλεψον επ εµέ και ελέησόν µε κατά το κρίµα των αγαπώντων το όνοµά σου.
Ψαλ. 118,132   Ριξε ένα σπλαγχνικό βλέµµα εις εµέ και ελέησέ µε, σύµφωνα µε την αξιόπιστον υπόσχεσίν σου να
προστατεύης εκείνους, που σέβονται και αγαπούν το Ονοµά σου.
Ψαλ. 118,133     τα διαβήµατά µου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου, και µη κατακυριευσάτω µου πάσα ανοµία.
Ψαλ. 118,133   Κατεύθυνε την ζωήν και τα έργα µου σύµφωνα µε το λόγιόν σου, ώστε καµµία παρανοµία να µη κυριεύση
την ψυχήν µου.
Ψαλ. 118,134     λύτρωσαί µε από συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,134   Γλύτωσέ µε από συκοφαντίας ανθρώπων και εγώ θα φυλάξω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,135     το πρόσωπόν σου επίφανον επί τον δούλόν σου και δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,135   Ας επιλάµψη και ας φωτίση εµέ τον δούλόν σου η αγαθότης και η καλωσύνη του προσώπου σου· δίδαξέ µε τα
προστάγµατά σου.
Ψαλ. 118,136     διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλµοί µου, επεί ουκ εφύλαξα τον νόµον σου. -
Ψαλ. 118,136   Εις τα αφθόνως αναβλύζοντα δάκρυά µου εβυθίσθησαν τα µάτια µου· και τούτο, διότι δεν ετήρησα πάντοτε
τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,137     Δίκαιος εί, Κύριε, και ευθείαι αι κρίσεις σου.
Ψαλ. 118,137   Δικαιος είσαι, Κυριε, και αι αποφάσεις σου είναι ορθαί και ευθείαι.
Ψαλ. 118,138     ενετείλω δικαιοσύνην τα µαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα.
Ψαλ. 118,138   Τα προστάγµατά σου, Κυριε, τα οποία ως εντολάς έδωσες εις ηµάς, είναι απολύτως δίκαια και αληθινά.
Ψαλ. 118,139     εξέτηξέ µε ο ζήλός σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί µου.
Ψαλ. 118,139   Με έλυωσεν ωσάν κερί ο ζήλός µου δια την δόξαν του Ονόµατός σου, διότι οι εχθροί µου ελησµόνησαν
εντελώς τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,140     πεπυρωµένον το λόγιόν σου σφόδρα, και ο δούλός σου ηγάπησεν αυτό.



Ψαλ. 118,140  Είναι όµως άφρονες, διότι τα λόγιά σου είναι ολοκάθαρα και απαστράπτοντα, όπως το χρυσάφι, το οποίον
εκαθαρίσθη στο πυρωµένο καµίνι. Δια τούτο εγώ ο δούλος σου τα ηγάπησα.
Ψαλ. 118,141     νεώτερος εγώ ειµι και εξουδενωµένος· τα δικαιώµατά σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,141   Μικρός κατά την ηλικίαν, καταφρονηµένος και εξουδενωµένος είµαι µέσα εις την κοινωνίαν. Αλλά τας
εντολάς σου ποτέ δεν τας ελησµόνησα.
Ψαλ. 118,142     η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόµος σου αλήθεια.
Ψαλ. 118,142  Η δικαιοσύνη σου, Κυριε, είναι δικαοσύνη αιωνία και αναλλοίωτος και ο Νοµος σου είναι αυτή αύτη η
αλήθεια.
Ψαλ. 118,143     θλίψεις και ανάγκαι εύροσάν µε· αι εντολαί σου µελέτη µου.
Ψαλ. 118,143   Με ευρήκαν θλίψεις και ανάγκαι, αλλά αι εντολαί σου, Κυριε, ήσαν πάντοτε µελέτη και παρηγορία µου.
Ψαλ. 118,144     δικαιοσύνη τα µαρτύριά σου εις τον αιώνα· συνέτισόν µε, και ζήσοµαι. -
Ψαλ. 118,144  Τα προστάγµατά σου είναι δίκαια, αιώνια και αναλλοίωτα. Συνέτισέ µε δια µέσου αυτών, ώστε να ζήσω εγώ
σύµφωνα µε το άγιον θέληµά σου.
Ψαλ. 118,145     Εκέκραξα εν όλη καρδία µου· επάκουσόν µου, Κύριε, τα δικαιώµατά σου εκζητήσω.
Ψαλ. 118,145   Με όλην µου την καρδία έκραξα προς σε· άκουσε και κάµε δεκτήν, Κυριε, την προσευχήν µου. Εγώ δε θα
ζητήσω να µάθω και να κατανοήσω τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,146     εκέκραξά σοι· σώσόν µε, και φυλάξω τα µαρτύριά σου.
Ψαλ. 118,146  Εκραξα προς σε, Κυριε· σώσε και περιφρούρησε την ζωήν µου, που κινδυνεύει, και εγώ θα φυλάξω τας
εντολάς σου.
Ψαλ. 118,147     προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επήλπισα.
Ψαλ. 118,147   Πολύ ενωρίς, πριν περάση η νύκτα, εγώ εσηκώθηκα και προσηυχήθην µε κραυγήν προς σε, διότι ήλπισα εις
τα λόγια σου.
Ψαλ. 118,148     προέφθασαν οι οφθαλµοί µου προς όρθρον τού µελετάν τα λόγιά σου.
Ψαλ. 118,148  Ηνοιξαν τα µάτια µου πολύ ενωρίς, ενώ ακόµη ήτο βαθύς όρθρος, δια να µελετήσω τους λόγους σου.
Ψαλ. 118,149     της φωνής µου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεός σου, κατά το κρίµά σου ζήσόν µε.
Ψαλ. 118,149  Ακουσε, Κυριε, την φωνήν της δεήσεώς µου, σύµφωνα µε την ευσπλαγχνίαν σου, και κατά την δικαίαν σου
απόφασιν περιφρούρησε και παράτεινε την ζωήν µου.
Ψαλ. 118,150     προσήγγισαν οι καταδιώκοντές µε ανοµία, από δε τού νόµου σου εµακρύνθησαν.
Ψαλ. 118,150   Οι εχθροί µου, που αδίκως και παραλόγως µε καταδιώκουν, µε επλησίασαν, δια να µε εξοντώσουν. Αυτοί
όµως ευρίσκονται µακράν από το άγιον θέληµά σου.
Ψαλ. 118,151     εγγύς εί, Κύριε, και πάσαι αι οδοί σου αλήθεια.
Ψαλ. 118,151   Αλλά συ, Κυριε, είσαι κοντά µου. Ολοι δε οι τρόποι ενεργείας σου προς ηµάς τους ανθρώπους είναι δίκαιοι και
αληθινοί.
Ψαλ. 118,152     κατ αρχάς έγνων εκ των µαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεµελίωσας αυτά. -
Ψαλ. 118,152   Απ' αρχής εγώ, Κυριε, εγνώρισα και κατενόησα τα µαρτύριά σου και επείσθην απολύτως, ότι αι εντολαί σου
έχουν αιώνια τα θεµέλιά των.
Ψαλ. 118,153     Ίδε την ταπείνωσίν µου και εξελού µε, ότι τού νόµου σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,153   Ιδε την καταφρόνησιν και την εξουθένωσιν, εις την οποίαν µε έχουν ρίξει οι εχθροί µου, και σπεύσε να µε
βγάλης από αυτήν, διότι εγώ δεν ελησµόνησα ποτέ τον Νοµον σου.
Ψαλ. 118,154     κρίνον την κρίσιν µου και λύτρωσαί µε· διά τον λόγον σου ζήσόν µε.
Ψαλ. 118,154   Συ, ωσάν δίκαιος που είσαι, κρίνε µε δικαιοσύνην την υπόθεσίν µου και απάλλαξέ µε από τους εχθρούς µου.
Συµφωνα δε µε την υπόσχεσίν σου περιφρούρησε και παράτεινε την ζωήν µου.
Ψαλ. 118,155     µακράν από αµαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώµατά σου ουκ εξεζήτησαν.
Ψαλ. 118,155   Η σωτηρία των δικαίων είσαι συ. Η σωτηρία όµως των αµαρτωλών είναι µακράν, είναι ανύπαρκτος, διότι δεν
εζήτησαν να µελετήσουν και να καταµάθουν τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,156     οι οικτιρµοί σου πολλοί, Κύριε· κατά το κρίµά σου ζήσόν µε.
Ψαλ. 118,156   Τα ελέη σου, Κυριε, είναι πολλά. Συµφωνα µε την εύσπλαγχνον κρίσιν σου περιφρούρησε και παράτεινε την
ζωήν µου.
Ψαλ. 118,157     πολλοί οι εκδιώκοντές µε και θλίβοντές µε· εκ των µαρτυρίων σου ουκ εξέκλινα.
Ψαλ. 118,157   Πολλοί είναι οι εχθροί µου, που µε καταδιώκουν και µε καταθλίβουν. Εγώ όµως ποτέ δεν παρεξέκλινα από τας
εντολάς σου.
Ψαλ. 118,158     είδον ασυνετούντας και εξετηκόµην, ότι τα λόγιά σου ουκ εφυλάξαντο.
Ψαλ. 118,158   Είδα ασυνέτους ανθρώπους να απορρίπτουν τας εντολάς σου και έλυωνα από τον πόνον, διότι αυτοί δεν
ετήρησαν τα λόγια σου.
Ψαλ. 118,159     ίδε, ότι τας εντολάς σου ηγάπησα· Κύριε, εν τώ ελέει σου ζήσόν µε.
Ψαλ. 118,159   Ιδε όµως, Κυριε, ότι εγώ ηγάπησα µε όλην µου την καρδίαν τας εντολάς σου. Κυριε, κατά το µέγα έλεός σου,
χάρισέ µου ασφαλή και µακράν την ζωήν.
Ψαλ. 118,160     αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίµατα της δικαιοσύνης σου. -
Ψαλ. 118,160  Αρχή, βάσις και περιεχόµενον των λόγων σου είναι η αλήθεια και όλαι αι κρίσεις της δικαιοσύνης σου είναι
αιώνιοι και αµετάθετοι.
Ψαλ. 118,161     Άρχοντες κατεδίωξάν µε δωρεάν, και από των λόγων σου εδειλίασεν η καρδία µου.
Ψαλ. 118,161   Αρχοντες ασεβείς µε κατεδίωξαν χωρίς λόγον και αφορµήν. Δεν τους εφοβήθην. Από τους λόγους σου µόνον
εδειλίασεν η καρδία µου, µήπως τυχόν και τους παραβώ.
Ψαλ. 118,162     αγαλλιάσοµαι εγώ επί τα λόγιά σου ως ο ευρίσκων σκύλα πολλά.
Ψαλ. 118,162  Εγώ θα χαρώ τόσον πολύ από την µελέτην, την αποδοχήν και εφαρµογήν των λόγων σου, ωσάν ο νικητής
εκείνος ο οποίος ευρίσκει πολλά και πολύτιµα λάφυρα.
Ψαλ. 118,163     αδικίαν εµίσησα και εβδελυξάµην, τον δε νόµον σου ηγάπησα.



Ψαλ. 118,163   Εµίσησα και εσιχάθηκα την αδικίαν. Τον δε Νοµον σου ηγάπησα.
Ψαλ. 118,164     επτάκις της ηµέρας ήνεσά σε επί τα κρίµατα της δικαιοσύνης σου.
Ψαλ. 118,164  Πολλές φορές κατά το διάστηµα της ηµέρας σε εδοξολόγησα δια τας δικαίας κρίσεις σου.
Ψαλ. 118,165     ειρήνη πολλή τοίς αγαπώσι τον νόµον σου, και ουκ έστιν αυτοίς σκάνδαλον.
Ψαλ. 118,165   Ειρήνη πολλή βασιλεύει εις την καρδίαν εκείνων, που αγαπούν και φυλάττουν τον Νοµον σου. Δεν υπάρχει
εις αυτούς σκάνδαλον, που να σκοντάπτουν επάνω του, να τους αναταράσση και να τους κλονίζη.
Ψαλ. 118,166     προσεδόκων το σωτήριόν σου, Κύριε, και τας εντολάς σου ηγάπησα.
Ψαλ. 118,166  Παντοτε, Κυριε, από σε επερίµενα την σωτηρίαν, και τας εντολάς σου ηγάπησα.
Ψαλ. 118,167     εφύλαξεν η ψυχή µου τα µαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα.
Ψαλ. 118,167   Η ψυχή µου εφύλαξε τας εντολάς σου, διότι θερµότατα τας έχει αγαπήσει.
Ψαλ. 118,168     εφύλαξα τας εντολάς σου και τα µαρτύριά σου, ότι πάσαι αι οδοί µου εναντίον σου, Κύριε. -
Ψαλ. 118,168  Εφύλαξα τας εντολάς σου και τα µαρτύριά σου, Κυριε, διότι έχω την συναίσθησιν ότι όλαι αι πορείαι της ζωής
µου ευρίσκονται ενώπιόν σου.
Ψαλ. 118,169     Εγγισάτω η δέησίς µου ενώπιόν σου, Κύριε· κατά το λόγιόν σου συνέτισόν µε.
Ψαλ. 118,169  Ας πλησιάση, λοιπόν, ενώπιον του θρόνου της µεγαλωσύνης σου η δέησίς µου, Κυριε, και σύµφωνα µε την
ρητήν υπόσχεσίν σου ότι ακούεις τας προσευχάς µας, δος µου σύνεσιν και φωτισµόν.
Ψαλ. 118,170     εισέλθοι το αξίωµά µου ενώπιόν σου, Κύριε· κατά το λόγιόν σου ρύσαί µε.
Ψαλ. 118,170   Είθε να φθάση εις σε, Κυριε, η ιερά αυτή αξίωσίς µου. Κυριε, σύµφωνα µε την υπόσχεσίν σου, γλύτωσέ µε από
τους διαφόρους κινδύνους, που απειλούν την ζωήν µου.
Ψαλ. 118,171     εξερεύξαιντο τα χείλη µου ύµνον, όταν διδάξης µε τα δικαιώµατά σου.
Ψαλ. 118,171   Είθε από την καρδίαν και τα χείλη µου να αναβλύζουν πλούσιοι ύµνοι εις δόξαν σου. Και τούτο θα γίνη, όταν
µε διδάξης τα προστάγµατά σου.
Ψαλ. 118,172     φθέγξαιτο η γλώσσά µου τα λόγιά σου, ότι πάσαι αι εντολαί σου δικαιοσύνη.
Ψαλ. 118,172   Είθε η γλώσσά µου να οµιλή και να διαλαλή πάντοτε τα λόγια σου, διότι όλαι αι εντολαί σου είναι δίκαιαι και
ορθαί.
Ψαλ. 118,173     γενέσθω η χείρ σου τού σώσαί µε, ότι τας εντολάς σου ηρετισάµην.
Ψαλ. 118,173   Ας απλωθή προς εµέ το προστατευτικό σου χέρι, δια να µε σώσης, διότι εγώ, υπέρ πάντα τα άλλα, επροτίµησα
και ηγάπησα τας εντολάς σου.
Ψαλ. 118,174     επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόµος σου µελέτη µου εστι.
Ψαλ. 118,174   Με όλην µου την καρδίαν επόθησα την σωτηρίαν, την οποίαν συ, Κυριε, δίδεις, και ο Νοµος σου είναι
παντοτεινή µου µελέτη.
Ψαλ. 118,175     ζήσεται η ψυχή µου και αινέσει σε, και τα κρίµατά σου βοηθήσει µοι.
Ψαλ. 118,175   Χαρις εις την ιδικήν σου προστασίαν θα ζήσω και θα σε υµνώ, αι δε δίκαιαι κρίσεις σου θα µε βοηθήσουν.
Ψαλ. 118,176     επλανήθην ως πρόβατον απολωλός· ζήτησον τον δούλόν σου, ότι τας εντολάς σου ουκ επελαθόµην.
Ψαλ. 118,176   Επλανήθην, Κυριε, σαν απολωλός πρόβατον, µη µε αφήσης· αναζήτησε εµέ τον δούλον σου, διότι ποτέ εγώ
δεν ελησµόνησα τας εντολάς σου.

ΨΑΛΜΟΣ 119 (Μασ. 120)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 119,1  Πρός Κύριον εν τώ θλίβεσθαί µε εκέκραξα, και εισήκουσέ µου.
Ψαλ. 119,1     Προς τον Κυριον εις περιστάσεις θλίψεων έκραξα δια της προσευχής και µε εισήκουσε·
Ψαλ. 119,2  Κύριε, ρύσαι την ψυχήν µου από χειλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας.
Ψαλ. 119,2     και τώρα, Κυριε, γλύτωσε την ψυχήν µου από χείλη, τα οποία οµιλούν εναντίον µου αδικίας και συκοφαντίας,
από γλώσσαν, η οποία εξυφαίνει δολοπλοκίας.
Ψαλ. 119,3  τι δοθείη σοι και τι προστεθείη σοι προς γλώσσαν δολίαν;
Ψαλ. 119,3     Ποία βοήθεια πρέπει να σου δοθή, ποία ενίσχυσις πρέπει να προστεθή επί πλέον εις σε, δια να αποκρούσης την
δολοπλόκον γλώσσαν;
Ψαλ. 119,4  τα βέλη τού δυνατού ηκονηµένα, σύν τοίς άνθραξι τοίς ερηµικοίς.
Ψαλ. 119,4     Θα σου δοθούν τα ακονισµένα βέλη του παντοδυνάµου Θεού, τα ωπλισµένα µε άνθρακας πυρός, τα οποία
κατακαίουν και ερηµώνουν.
Ψαλ. 119,5  οίµοι! ότι η παροικία µου εµακρύνθη, κατεσκήνωσα µετά των σκηνωµάτων Κηδάρ.
Ψαλ. 119,5     Αλλοίµονον! Διότι η παραµονή µου εις την ξένην γην παρετάθη επί µακρόν. Κατεσκήνωσα µαζή µε τους
σκηνίτας Κηδάρ, µε τους βαρβάρους απογόνους του Ισµαήλ.
Ψαλ. 119,6  πολλά παρώκησεν η ψυχή µου.
Ψαλ. 119,6     Επί πολύν χρόνον παρετάθη η ξενητειά µου.
Ψαλ. 119,7  µετά των µισούντων την ειρήνην ήµην ειρηνικός· όταν ελάλουν αυτοίς, επολέµουν µε δωρεάν.
Ψαλ. 119,7     Με τους ανθρώπους, οι οποίοι εµισούσαν την ειρήνην, εγώ ήµην πάντοτε ειρηνικός. Οταν συνωµιλούσα µε
αυτούς, εκείνοι µε επολεµούσαν χωρίς λόγον και αφορµήν. Σώσέ µε, Κυριε.

ΨΑΛΜΟΣ 120 (Μασ. 121)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 120,1  Ήρα τους οφθαλµούς µου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά µου.
Ψαλ. 120,1     Από την ξένην χώραν εσήκωσα τα µάτιά µου προς τα όρη Σιών, από όπου θα έλθη η βοήθειά µου παρά του
Κυρίου, δια να επαναπατρισθώ.
Ψαλ. 120,2  η βοήθειά µου παρά Κυρίου τού ποιήσαντος τον ουρανόν και την γήν.
Ψαλ. 120,2    Η βοήθειά µου θα έλθη από τον Κυριον, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην.
Ψαλ. 120,3  µη δώης εις σάλον τον πόδα σου, µηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε.



Ψαλ. 120,3    Είθε, ω ψυχή µου, ποτέ να µη σαλευθή το ποδί σου. Ποτέ να µη νυστάξη και αδιαφορήση δια σε ο Κυριος, ο
οποίος σε φυλάσσει.
Ψαλ. 120,4  ιδού ου νυστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ.
Ψαλ. 120,4    Ιδού, δεν θα νυστάξη, ούτε θα κοιµηθή, ούτε θα αδιαφορήση ο Κυριος, ο οποίος περιφρουρεί τον ισραηλιτικόν
λαόν.
Ψαλ. 120,5  Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι επί χείρα δεξιάν σου·
Ψαλ. 120,5    Τουναντίον, ο Κυριος θα σε περιφρουρήση ασφαλή, ω λαέ του Ισραήλ. Ο Κυριος θα είναι ο παντοδύναµος
σκεπαστής και υπερασπιστής σου, ο οποίος θα ίσταται συµπαραστάτης σου εκ δεξιών σου.
Ψαλ. 120,6  ηµέρας ο ήλιος ου συγκαύσει σε, ουδέ η σελήνη την νύκτα.
Ψαλ. 120,6    Τοτε κατά την ηµέραν ο ήλιος δεν θα σε καυµατίση, ούτε η σελήνη θα σε βλάψη κατά την νύκτα.
Ψαλ. 120,7  Κύριος φυλάξει σε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος.
Ψαλ. 120,7    Ο Κυριος θα σε προφυλάξη από κάθε κακόν. Θα φυλάξη την ζωήν σου ο Κυριος.
Ψαλ. 120,8  Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τού νύν και έως τού αιώνος.
Ψαλ. 120,8    Ο Κυριος θα φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από το σπίτι σου· γενικώς την πορείαν της ζωής σου
και στο παρόν και στο µέλλον.

ΨΑΛΜΟΣ 121 (Μασ. 122)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 121,1  Ευφράνθην επί τοίς ειρηκόσι µοι· εις οίκον Κυρίου πορευσόµεθα.
Ψαλ. 121,1     Εσκίρτησα από χαράν και αγαλλίασιν, όταν, ενώ ευρισκόµην εις ξένην χώραν, µερικοί προσκυνηταί µου
είπαν· Θα πορευθώµεν τώρα στον ναόν του Κυρίου.
Ψαλ. 121,2  εστώτες ήσαν οι πόδες ηµών εν ταίς αυλαίς σου, Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 121,2     Και ιδού, τα πόδια µας τώρα ίστανται εις τας αυλάς σου, ω Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 121,3  Ιερουσαλήµ οικοδοµουµένη ως πόλις, ής η µετοχή αυτής επί το αυτό.
Ψαλ. 121,3     Η Ιερουσαλήµ, η οποία έχει οικοδοµηθή ως πολυάνθρωπος, µεγάλη και λαµπρά πόλις, της οποίας τα κτίρια
συνέχονται το ένα µε το άλλο, ώστε να µη είναι αραιοκατωκηµένη.
Ψαλ. 121,4  εκεί γάρ ανέβησαν αι φυλαί, φυλαί Κυρίου, µαρτύριον τώ Ισραήλ, τού εξοµολογήσασθαι τώ ονόµατι Κυρίου·
Ψαλ. 121,4     Περισσότερον όµως ποθητή και αγαπητή είναι, διότι εκεί ανέρχονται αι διάφοροι φυλαί, αι φυλαί του λαού
του Θεού, σύµφωνα προς την εντολήν του Κυρίου, δια να υµνήσουν και δοξολογήσουν το πάντιµον όνοµά του Κυρίου.
Ψαλ. 121,5  ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαυΐδ.
Ψαλ. 121,5     Ηυφράνθη η Ιερουσαλήµ, διότι εκεί εστήνοντο θρόνοι δικαστικοί, θρόνοι δια την βασιλεύουσαν οικογένειαν
του Δαυίδ.
Ψαλ. 121,6  ερωτήσατε δή τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήµ, και ευθηνία τοίς αγαπώσί σε·
Ψαλ. 121,6     Ω σεις οι προσκυνηταί, παρακαλέσατε τον Κυριον δια την ασφάλειαν, την ειρήνην και την ευηµερίαν της
Ιερουσαλήµ. Ω Ιερουσαλήµ! Ευτυχία ας υπάρχη πάντοτε εις εκείνους, οι οποίοι σε αγαπούν.
Ψαλ. 121,7  γενέσθω δή ειρήνη εν τή δυνάµει σου και ευθηνία εν ταίς πυργοβάρεσί σου.
Ψαλ. 121,7     Ειρήνη ας βασιλεύς µέσα εις τα τείχη σου, τα οποία αποτελούν την δύναµιν, που σε περιφρουρεί. Αφθονία και
ασφάλεια ας υπάρχη στους πύργους των θησαυρών σου και τους προµαχώνας σου.
Ψαλ. 121,8  ένεκα των αδελφών µου και των πλησίον µου, ελάλουν δή ειρήνην περί σού·
Ψαλ. 121,8     Χαριν των αδελφών µου και των φίλων µου, που κατοικούν εις σε, εύχοµαι πάντοτε ειρήνην και ευηµερίαν δια
σε.
Ψαλ. 121,9  ένεκα τού οίκου Κυρίου τού Θεού ηµών, εξεζήτησα αγαθά σοι.
Ψαλ. 121,9     Χαριν του ναού Κυρίου του Θεού µας εζήτησα και ζητώ µε θερµήν προσευχήν αγαθά δια σε, ω Ιερουσαλήµ.

ΨΑΛΜΟΣ 122 (Μασ. 123)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 122,1  Πρός σε ήρα τους οφθαλµούς µου τον κατοικούντα εν τώ ουρανώ.
Ψαλ. 122,1     Προς σε και µόνον έχω υψωµένα τα µάτια µου, Κυριε, ο οποίος κατοικείς στον ουρανόν.
Ψαλ. 122,2  ιδού ως οφθαλµοί δούλων εις χείρας των κυρίων αυτών, ως οφθαλµοί παιδίσκης εις χείρας της κυρίας αυτής,
ούτως οι οφθαλµοί ηµών προς Κύριον τον Θεόν ηµών, έως ού οικτειρήσαι ηµάς.
Ψαλ. 122,2    Ιδού, όπως τα µάτια των δούλων είναι προσηλωµένα εις τα χέρια των κυρίων των, και οι οφθαλµοί της δούλης
εις τα χέρια της κυρίας της, περιµένοντες από εκείνους αγαθά, έτσι και τα µάτια µας στρέφονται προς Κυριον, τον Θεόν µας
και τον παρακαλούν, µέχρις ότου πλούσιον εκδηλώση προς ηµάς το έλεός του.
Ψαλ. 122,3  ελέησον ηµάς, Κύριε, ελέησον ηµάς, ότι επί πολύ επλήσθηµεν εξουδενώσεως,
Ψαλ. 122,3    Ελέησέ µας, Κυριε, ελέησέ µας, διότι επί µακρόν χρόνον εγεµίσαµεν από καταφρόνησιν και εξουθένωσιν.
Ψαλ. 122,4  επί πλείον επλήσθη η ψυχή ηµών. Τό όνειδος τοίς ευθηνούσι, και η εξουδένωσις τοίς υπερηφάνοις.
Ψαλ. 122,4    Εγέµισε µε το παραπάνω η ψυχή µας. Είθε η καταισχύνη να έλθη εναντίον των πλουσίων και αλαζονικών
τυράννων µας, ο εξευτελισµός και η εξουθένωσις εναντίον των υπερηφάνων, οι οποίοι µας κατατυραννούν.

ΨΑΛΜΟΣ 123 (Μασ. 124)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 123,1  Ει µη ότι Κύριος ήν εν ηµίν, ειπάτω δή Ισραήλ·
Ψαλ. 123,1     Εάν ο Κυριος δεν ήτο µαζή µας, βοηθός και υπερασπιστής µας, ας το οµολογήση λοιπόν όλος ο ισραηλιτικός
λαός,
Ψαλ. 123,2  ει µη ότι Κύριος ήν εν ηµίν εν τώ επαναστήναι ανθρώπους εφ ηµάς,
Ψαλ. 123,2    εάν ο Κυριος δεν ευρίσκετο µαζή µας, όταν οι εχθροί µας πάνοπλοι και ισχυροί εξηγέρθησαν εναντίον µας,
Ψαλ. 123,3  άρα ζώντας αν κατέπιον ηµάς εν τώ οργισθήναι τον θυµόν αυτών εφ ηµάς·



Ψαλ. 123,3    ασφαλώς και βεβαίως ζωντανούς θα µας κστέπιναν, όταν η οργή των είχεν ανάψει εναντίον µας.
Ψαλ. 123,4  άρα το ύδωρ αν κατεπόντισεν ηµάς, χείµαρον διήλθεν η ψυχή ηµών·
Ψαλ. 123,4    Το ορµητικόν ρεύµα του µίσους και της κακίας των θα µας κατεπόντιζε και θα µας κατέπνιγε. Ποταµόν
ορµητικόν από εκείνους, που σχηµατίζονται τον χειµώνα, θα διήρχετο η ψυχή µας.
Ψαλ. 123,5  άρα διήλθεν η ψυχή ηµών το ύδωρ το ανυπόστατον.
Ψαλ. 123,5    Ασφαλώς θα διήρχετο η ψυχά µας βαθύτατον ύδωρ, όπου πυθµήν δεν υπάρχει, και θα κατεποντίζετο.
Ψαλ. 123,6  ευλογητός Κύριος, ός ουκ έδωκεν ηµάς εις θήραν τοίς οδούσιν αυτών.
Ψαλ. 123,6    Ας είναι όµως ευλογηµένον και δοξασµένον το όνοµά του Κυρίου, ο οποίος δεν µας αφήκε να γίνωµεν θήραµα
και τροφή στους οδόντας των αγρίων αυτών θηρίων, των εχθρών µας.
Ψαλ. 123,7  η ψυχή ηµών ως στρουθίον ερύσθη εκ της παγίδος των θηρευόντων· η παγίς συνετρίβη, και ηµείς ερύσθηµεν.
Ψαλ. 123,7    Η ζωη µας εγλύτωσεν από τα χέρια των, όπως το στρουθίον διαφεύγει την παγίδα των κυνηγών. Η παγίς των
εχθρών µας συνετρίβη και ηµείς διεσώθηµεν.
Ψαλ. 123,8  η βοήθεια ηµών εν ονόµατι Κυρίου τού ποιήσαντος τον ουρανόν και την γήν.
Ψαλ. 123,8    Η βοήθεια και η σωτηρία µας οφείλεται στον παντοδύναµον Κυριον µας, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν
και την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 124 (Μασ. 125)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 124,1  Οι πεποιθότες επί Κύριον ως όρος Σιών· ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 124,1     Αυτοί που έχουν στηρίξει την πεποίθησιν των εις τον Κύριον, οµοιάζουν προς το ακλόνητον όρος της Σιών,
διότι όπως εκείνο, έτσι και ο κάθε κάτοικος της Ιερουσαληµ, που πιστεύει εις τον Θεο, ποτέ δεν θα κλονισθή.
Ψαλ. 124,2  όρη κύκλω αυτής, και ο Κύριος κύκλω τού λαού αυτού από τού νύν και έως τού αιώνος.
Ψαλ. 124,2    Όπως γύρω από την Ιερουσαλήµ υπάρχουν λόφοι, οι οποίοι την προασπίζουν από τας επιδροµάς των εχθρών,
έτσι και ο Κύριος ως ακατανόκητον όπλον ευρίσκεται γύρω από τον λαόν του, προστατεύων αυτόν εις τους αιώνας των
αιώνων.
Ψαλ. 124,3  ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αµαρτωλών επί τον κλήρον των δικαίων, όπως αν µη εκτείνωσιν οι
δίκαιοι εν ανοµίαις χείρας αυτών.
Ψαλ. 124,3    Δεν θα επιτρέψη ο Κύριος να πίπτη βασανιστική και τυραννική η ράβδος και η εξουσία των αµαρτωλών
εναντίον της κληρονοµίας των δικαίων Ισραηλιτών. Και τούτο, δια να µη σκανδαλισθούν οι δίκαιοι από τον θρίαµβον του
κακού και απλώσουν και αυτοί τα χέρια των εις έργα παρανοµίας.
Ψαλ. 124,4  αγάθυνον, Κύριε, τοίς αγαθοίς και τοίς ευθέσι τή καρδία·
Ψαλ. 124,4    Δείξε και στείλε, Κύριε, τα αγαθά σου εις τους αγαθούς ανθρώπους, εις αυτούς που έχουν ειλικρινή και άδολον
την καρδίαν.
Ψαλ. 124,5  τους δε εκκλίνοντας εις τας στραγγαλιάς απάξει Κύριος µετά των εργαζοµένων την ανοµίαν ειρήνη επί τον
Ισραήλ.
Ψαλ. 124,5    Αυτούς όµως, οι οποίοι παρεκκλίνουν εις τους διεστραµµένους δρόµους της πονηρίας, θα εξολοθρεύση ο
Κύριος, µαζή µε τους εργαζοµένους την ανοµίαν. Είθε να βασιλεύη η ειρ'ηνη εις τον λαόν του Ισραήλ.

ΨΑΛΜΟΣ 125 (Μασ. 126)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 125,1  Εν τώ επιστρέψαι Κύριον την αιχµαλωσίαν Σιών εγενήθηµεν ωσεί παρακεκληµένοι.
Ψαλ. 125,1     Οταν ο δίκαιος και παντοδύναµος Κυριος επανέφερεν ηµάς τους αιχµαλώτους από την Βαβυλώνα και
αποκατέστησεν εις την πατρίδα µας, ησθάνθηµεν µεγάλην παρηγορίαν και χαράν.
Ψαλ. 125,2  τότε επλήσθη χαράς το στόµα ηµών και η γλώσσα ηµών αγαλλιάσεως. τότε ερούσιν εν τοίς έθνεσιν· εµεγάλυνε
Κύριος τού ποιήσαι µετ αυτών.
Ψαλ. 125,2    Τοτε εγέµισε το στόµα µας από ενθουσιώδεις αναφωνήσεις χαράς και η γλώσσα µας από λόγια αγαλλιάσεως.
Τοτε και αυτοί ακόµη οι ειδωλολατρικοί, λαοί έλεγαν· Ο Κυριος έκαµε µεγάλα έργα προς χάριν των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 125,3  εµεγάλυνε Κύριος τού ποιήσαι µεθ ηµών, εγενήθηµεν ευφραινόµενοι.
Ψαλ. 125,3    Πράγµατι µεγάλα και θαυµαστά έργα υπέρ ηµών έκαµεν ο Κυριος. Δι' αυτό και ηµείς εγεµίσαµεν από χαράν
και αγαλλίασιν.
Ψαλ. 125,4  επίστρεψον, Κύριε, την αιχµαλωσίαν ηµών ως χειµάρους εν τώ νότω.
Ψαλ. 125,4    Επανάφερε όµως, Κυριε, και τους υπολειφθέντας αιχµαλώτους Ιουδαίους, πολυαρίθµους, σαν χειµάρρους, οι
οποίοι κατά τον χειµώνα γεµίζουν νερά και ορµητικοί χύνονται προς νότον.
Ψαλ. 125,5  οι σπείροντες εν δάκρυσιν εν αγαλλιάσει θεριούσι.
Ψαλ. 125,5    Οσοι µε δάκρυα απελπισίας εξ αιτίας της ξηρασίας σπείρουν τους αγρούς των , όταν πέσουν αι βροχαί και
καρποφορήσουν οι αγροί των, θα θερίσουν σκιρτώντες από αγαλλίασιν.
Ψαλ. 125,6  πορευόµενοι επορεύοντο και έκλαιον βάλλοντες τα σπέρµατα αυτών· ερχόµενοι δε ήξουσιν εν αγαλλιάσει
αίροντες τα δράγµατα αυτών.
Ψαλ. 125,6    Οι γεωργοί µεταβαίνοντες στους αγρούς των ρίπτουν τους σπόρους µε δάκρυα, διότι δεν γνωρίζουν, αν και τι
θα θερίσουν. Κατά τον θερισµόν όµως επανέρχονται από τους αγρούς µε αγαλλίασιν φέροντες στους ώµους των τα
δεµάτια από τα µεστωµένα στάχυα. Ετσι και ηµείς πονεµένοι και κλαίοντες εβαδίζαµεν προς την εξορίαν της Βαβυλώνος.
Χαίροντες δε και αγαλλόµενοι επανήλθοµεν µε την βοήθειάν σου εις την πατρίδα µας.

ΨΑΛΜΟΣ 126 (Μασ. 127)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 126,1  Εάν µη Κύριος οικοδοµήση οίκον, εις µάτην εκοπίασαν οι οικοδοµούντες· εάν µη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις
µάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων.



Ψαλ. 126,1     Εάν ο ίδιος ο Κυριος δεν οικοδοµήση και δεν ευδοκήση εις την ανοικοδόµησιν ενός οίκου, µαταίως εκοπίασαν
οι οικοδοµούντες αυτόν. Εάν ο ίδιος ο Κυριος δεν φυλάξη µίαν πόλιν, µαταίως ηγρύπνησαν οι φρουροί της.
Ψαλ. 126,2  εις µάτην υµίν εστι το ορθρίζειν, εγείρεσθαι µετά το καθήσθαι, οι εσθίοντες άρτον οδύνης, όταν δώ τοίς
αγαπητοίς αυτού ύπνον.
Ψαλ. 126,2    Εάν δεν έχετε δοηθόν τον Θεόν, µαταίως εξυπνάτε από τον βαθύν όρθρον, δια να µεταβήτε εις τας εργασίας
σας. Ματαίως, µόλις σηκωθήτε από την κλίνην σας η από την τράπεζαν του φαγητού, σπεύδετε προς την εργασίαν σας·
και έτσι τρώγετε τον άρτον σας µε πολύν κόπον και πόνον εις στιγµήν, κατά την οποίαν ο Κυριος δίδει στους αγαπητούς
του πιστούς ανθρώπους ήρεµον ύπνον·
Ψαλ. 126,3  ιδού η κληρονοµία Κυρίου υιοί, ο µισθός τού καρπού της γαστρός.
Ψαλ. 126,3    ιδού ποιά είναι η πολύτιµος δωρεά του Κυρίου, που δίδεται από αυτόν στους αγαπητούς του. Είναι τα παιδιά, οι
απόγονοι. Ο µισθός και η αµοιβή των δικαίων είναι τα τέκνα, καρπός της µητρικής γαστρός.
Ψαλ. 126,4  ωσεί βέλη εν χειρί δυνατού, ούτως οι υιοί των εκτετιναγµένων.
Ψαλ. 126,4    Ωσάν βέλη εις τα χέρια ικανού και εµπείρου πολεµιστού οµοιάζουν τα παιδιά των παραµερισµένων από τους
ανθρώπους, αλλά πιστών στον Θεόν γονέων. 5   Μακάριος είναι ο γονεύς εκείνος, ο οποίος θα αποκτήση δια των παιδιών
του ο,τι επιθυµεί. Δεν θα εντροπιασθούν οι γονείς αυτοί των πολλών παιδιών, όταν συζητούν µε τους εχθρούς των εις τας
πύλας της πόλεως.
Ψαλ. 126,5  µακάριος ός πληρώσει την επιθυµίαν αυτού εξ αυτών· ου καταισχυνθήσονται, όταν λαλώσι τοίς εχθροίς αυτών
εν πύλαις.

ΨΑΛΜΟΣ 127 (Μασ. 128)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 127,1  Μακάριοι πάντες οι φοβούµενοι τον Κύριον, οι πορευόµενοι εν ταίς οδοίς αυτού.
Ψαλ. 127,1     Τρισευτυχισµένοι είναι όλοι όσοι φοβούνται και ευλαβούνται τον Κυριον, οι οποίοι πορεύονται και
συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τας εντολάς του.
Ψαλ. 127,2  τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι· µακάριος εί, και καλώς σοι έσται.
Ψαλ. 127,2    Συ, που ευλαβείσαι τον Κυριον, θα τρώγης τους κόπους των χειρών σου, και όχι οι ξένοι και οι εχθροί σου. Είσαι
καλότυχος και ευτυχισµένος, και όλα τα ζητήµατά σου θα πάνε καλά.
Ψαλ. 127,3  η γυνή σου ως άµπελος ευθηνούσα εν τοίς κλίτεσι της οικίας σου· οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της
τραπέζης σου.
Ψαλ. 127,3    Η γυναίκα σου, µέσα εις τα δωµάτια του σπιτιού σου, θα είναι ωσάν την κληµαταριά της αυλής σου, την
γεµάτην καρπούς. Τα παιδιά σου θα παρακάθηνται ολόγυρα από την τράπεζάν σου, σαν νεόφυτα δένδρύλλια ελαιών.
Ψαλ. 127,4  ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούµενος τον Κύριον.
Ψαλ. 127,4    Ιδού, έτσι θα ευλογηθή κάθε άνθρωπος, ο οποίος φοβείται και ευλαδείται τον Κυριον.
Ψαλ. 127,5  ευλογήσαι σε Κύριος εκ Σιών, και ίδοις τα αγαθά Ιερουσαλήµ πάσας τας ηµέρας της ζωής σου·
Ψαλ. 127,5    Είθε, λοιπόν, σε τον φοβούµενον αυτόν, να σε ευλογήση ο Κυριος από την αγίαν Σιών, όπου ο ιερός ναός του, να
ίδης και να απολαύσης τα αγαθά της Ιερουσαλήµ όλας τας ηµέρας της ζωής σου.
Ψαλ. 127,6  και ίδοις υιούς των υιών σου. ειρήνη επί τον Ισραήλ.
Ψαλ. 127,6    Είθε να ίδης τέκνα των τέκνων σου. Είθε η ειρήνη του Θεού να βασιλεύη εις ολόκληρον τον ισραηλιτικόν λαόν.

ΨΑΛΜΟΣ 128 (Μασ. 129)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 128,1  Πλεονάκις επολέµησάν µε εκ νεότητός µου, ειπάτω δή Ισραήλ·
Ψαλ. 128,1     Πολλές φορές και από πολύν καιρόν, όταν ακόµη ως νεαρόν έθνος ηρχίσαµεν την ζωήν µας εις την Αίγιπτον,
µας επολέµησαν οι εχθροί µας. Ας το διακηρύξη αυτό ο ισραηλιτικός λαός.
Ψαλ. 128,2  πλεονάκις επολέµησάν µε εκ νεότητός µου, και γάρ ουκ ηδυνήθησάν µοι.
Ψαλ. 128,2    Πολλές φορές µας επολέµησαν οι εχθροί µας από την αρχήν της εθνικής µας ζωής και όµως δεν κατόρθωσαν
να µας επιβληθούν και να µας εξοντώσουν.
Ψαλ. 128,3  επί τον νώτόν µου ετέκταινον οι αµαρτωλοί, εµάκρυναν την ανοµίαν αυτών.
Ψαλ. 128,3    Καθήσαντες τυραννικά επάνω µας, εσφυροκοπούσαν εις την ράχιν µας οι ασεβείς ειδωλολατρικοί λαοί και επί
πολύν χρόνον επεξέτεινον την παράνοµον αυτήν συµπεριφοράν.
Ψαλ. 128,4  Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αµαρτωλών.
Ψαλ. 128,4    Αλλ' ο δίκαιος Κυριος κατέκοψε και εταπείνωσε τους αυχένας των αλαζονικών αµαρτωλών αυτών τυράννων
µας.
Ψαλ. 128,5  αισχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι µισούντες Σιών.
Ψαλ. 128,5    Ας κατεντροπιασθούν και ας στραφούν εντροπιασµένοι προς τα οπίσω όλοι εκείνοι, οι οποίοι µισούν την αγίαν
Σιών, την Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 128,6  γενηθήτωσαν ωσεί χόρτος δωµάτων, ός πρό τού εκσπασθήναι εξηράνθη·
Ψαλ. 128,6    Ας γίνουν όλοι αυτοί ωσάν το χορτάρι, που φυτρώνει επάνω εις τα λιακωτά, και το οποίον, πριν κανείς το
εκριζώση, ξηραίνεται µόνον του.
Ψαλ. 128,7  ού ουκ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και τον κόλπον αυτού ο τα δράγµατα συλλέγων,
Ψαλ. 128,7    Από αυτό το χορτάρι δεν ηµπορεί ποτέ να γεµίση τα χέρια του ο θεριστής, ο οποίος θερίζει τα στάχυα, ούτε
βέβαια και την αγκαλιάν του ο εργάτης, ο οποίος µαζεύει και δένει εις δεµάτια τα στάχυα.
Ψαλ. 128,8  και ουκ είπαν οι παράγοντες· ευλογία Κυρίου εφ υµάς, ευλογήκαµεν υµάς εν ονόµατι Κυρίου.
Ψαλ. 128,8    Ούτε οι διαβάται θα είπουν προς εκείνους οι οποίοι, τυχόν, θα εµάζευαν τα χορταράκια αυτά· η ευλογία και η
ειρήνη του Θεού να είναι µαζή σας· ούτε και εκείνοι, φυσικά, θα απαντήσουν προς τους διαβάτας· Η ευλογία του Θεού µαζή
σας. Εν ονόµατι του Κυρίου σας ευλογούµεν και ηµείς.



ΨΑΛΜΟΣ 129 (Μασ. 130)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 129,1  Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε·
Ψαλ. 129,1     Από τα βάθη της ψυχής µου, εις δυστυχίαν ευρισκόµενος, Εκραξα, Κυριε, προς σε.
Ψαλ. 129,2  Κύριε, εισάκουσον της φωνής µου· γενηθήτω τα ώτά σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 129,2    Κυριε, άκουσε και κάµε δεκτήν την δέησίν µου. Ας γίνουν προσεκτικά τα αυτιά σου εις τα λόγια της δεήσεώς
µου.
Ψαλ. 129,3  εάν ανοµίας παρατηρήσης, Κύριε Κύριε, τις υποστήσεται;
Ψαλ. 129,3    Κυριε, Κυριε, εάν παρατηρήσης και εξετάσης τας αµαρτίας µας, ποιός είναι δυνατόν να ανθέξη στο
ερευνητικόν βλέµµα σου και την δικαίαν καταδικαστικήν απόφασίν σου;
Ψαλ. 129,4  ότι παρά σοί ο ιλασµός εστιν.
Ψαλ. 129,4    Παίρνω όµως θάρρος, διότι γνωρίζω ότι εις σε υπάρχει το έλεος και η συγχώρησις .
Ψαλ. 129,5  ένεκεν τού ονόµατός σου υπέµεινά σε, Κύριε, υπέµεινεν η ψυχή µου εις τον λόγον σου.
Ψαλ. 129,5    Δια το όνοµά σου, Κυριε, το οποίον υπενθυµίζει αγαθότητα και φιλανθρωπίαν, µε πολλήν την υποµονήν και
εγκαρτέρησιν ήλπισα εις σε. Η ψυχή µου, µε ακλόνητον πεποίθησιν εις την φιλαλήθειαν των υποσχέσεών σου, υποµένει
και περιµένει την βοήθείαν σου.
Ψαλ. 129,6  ήλπισεν η ψυχή µου επί τον Κύριον από φυλακής πρωΐας µέχρι νυκτός· από φυλακής πρωΐας ελπισάτω Ισραήλ
επί τον Κύριον.
Ψαλ. 129,6    Η ψυχή µου ήλπισε και ελπίζει στον Κυριον, από βαθέος όρθρου µέχρι της προχωρηµένης νυκτός. Εις τον
Κυριον όλος ο ισραηλιτικός λαός ας ελπίζη από βαθείας πρωΐας µέχρι προχωρηµένης νυκτός.
Ψαλ. 129,7  ότι παρά τώ Κυρίω το έλεος και πολλή παρ αυτώ λύτρωσις,
Ψαλ. 129,7    Διότι στον Κυριον υπάρχει το έλεος. Εις αυτόν υπάρχει ανεξάντλητος και από αυτόν χορηγείται πλουσία η
βοήθεια προς σωτηρίαν.
Ψαλ. 129,8  και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανοµιών αυτού.
Ψαλ. 129,8    Και αυτός θα απαλλάξη τον ισραηλιτικόν λαόν από όλας τας αµαρτίας του.

ΨΑΛΜΟΣ 130 (Μασ. 131)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 130,1  Κύριε, ουχ υψώθη η καρδία µου, ουδέ εµετεωρίσθησαν οι οφθαλµοί µου, ουδέ επορεύθην εν µεγάλοις, ουδέ εν
θαυµασίοις υπέρ εµέ.
Ψαλ. 130,1     Κυριε, δεν υψώθηκε από κενοδοξίαν και υπερηφάνειαν η καρδία µου, ούτε και εσήκωσα τα µάτια µου µε
έπαρσιν απέναντι των άλλων. Δεν επεδίωξα δία λόγους φιλοδοξίας µεγαλεία, ούτε επεχείρησα πράγµατα, που υπερβαίνουν
την δύναµίν µου και την αξίαν µου, µε σκοπόν να προκαλέσω τον θαυµασµόν.
Ψαλ. 130,2  ει µη εταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχήν µου ως το απογεγαλακτισµένον επί την µητέρα αυτού, ως
ανταποδώσεις επί την ψυχήν µου.
Ψαλ. 130,2    Εάν δεν εζούσα και δεν εφερόµην µε ταπεινοφροσύνην, εάν δεν έχω εξαρτήσει όλην µου την ύπαρξιν από σε
και προς σε δεν έχω υψωµένα τα βλέµµατά µου, όπως το απογαλακτισµένον βρέφος προς την µητέρα του, έτσι ας
ανταποδώσης εις την ψυχήν µου, τιµωρίαν µεν εάν εφέρθην µε υπερηφάνειαν, αµοιβήν δε εάν έζησα µε ταπεινοφροσύνην.
Ψαλ. 130,3  ελπισάτω Ισραήλ επί τον Κύριον, από τού νύν και έως τού αιώνος.
Ψαλ. 130,3    Ολος ο Ισραηλιτικός λαός ας έχη στηριγµένας τας ελπίδας του προς τον Κυριον από τώρα και στον αιώνα του
αιώνος.

ΨΑΛΜΟΣ 131 (Μασ. 132)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 131,1  Μνήσθητι, Κύριε, τού Δαυΐδ και πάσης της πραότητος αυτού,
Ψαλ. 131,1  Ενθυµήσου, Κυριε, τον Δαυίδ και όλην αυτού την ανεξικακίαν, την µάκροθυµίαν και την ταπεινοφροσύνην, δια
των οποίων ευηρέστησεν εις σε.
Ψαλ. 131,2  ως ώµοσε τώ Κυρίω, ηύξατο τώ Θεώ Ιακώβ·
Ψαλ. 131,2     Ενθυµήσου ότι ένορκον έδωκεν υπόσχεσιν εις σε τον Κυριον, έκαµε τάξιµον εις σε τον Θεόν του ισραηλιτικού
λαού.
Ψαλ. 131,3  ει εισελεύσοµαι εις σκήνωµα οίκου µου, ει αναβήσοµαι επί κλίνης στρωµνής µου,
Ψαλ. 131,3     Είπε· Δεν θα εισέλθω εις την σκηνήν που κατοικώ, ούτε θα ανεβώ στο στρωµένο κρεββάτι µου,
Ψαλ. 131,4  ει δώσω ύπνον τοίς οφθαλµοίς µου και τοίς βλεφάροις µου νυσταγµόν και ανάπαυσιν τοίς κροτάφοις µου,
Ψαλ. 131,4     ούτε θα παραδώσω τα µάτια µου στον ύπνον και τα βλέφαρά µου στον νυσταγµόν· δεν θα δώσω ανάπαυσιν
στους κροτάφους µου,
Ψαλ. 131,5  έως ού εύρω τόπον τώ Κυρίω, σκήνωµα τώ Θεώ Ιακώβ.
Ψαλ. 131,5     µέχρις ότου εύρω κατάλληλον τόπον δια τον Κυριον, δια την κατοικίαν του Θεού του Ιακώβ.
Ψαλ. 131,6  ιδού ηκούσαµεν αυτήν εν Εφραθά, εύροµεν αυτήν εν τοίς πεδίοις τού δρυµού·
Ψαλ. 131,6     Αυτά είπεν εκείνος, ηµείς δε το έθνος του Ισραήλ, ιδού ηκούσαµεν ότι η Κιβωτός της Διαθήκης ευρίσκετο εις
Εφραθά, την ευρήκαµεν εις τας δασώδεις περιοχάς της Καριαθιαρείµ.
Ψαλ. 131,7  εισελευσόµεθα εις τα σκηνώµατα αυτού, προσκυνήσοµεν εις τον τόπον, ού έστησαν οι πόδες αυτού.
Ψαλ. 131,7     Τωρα όµως θα εισέλθωµεν εις την Ιερουσαλήµ, εις τα σκηνώµατα του Θεού. Θα προσκυνήσωµεν στον τόπον,
όπου εστάθησαν οι πόδες του, όπου υπάρχει η ιερά Κιβωτός της Διαθήκης.
Ψαλ. 131,8  ανάστηθι, Κύριε, εις την ανάπαυσίν σου, σύ και η κιβωτός τού αγιάσµατός σου·
Ψαλ. 131,8     Σηκω, λοιπόν, Κυριε, και αναπαύσου µονίµως πλέον στον λαόν σου· συ και η ιερά Κιβωτός σου, η οποία έως
τώρα περιεπλανάτο από τόπου εις τόπον.
Ψαλ. 131,9  οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνην, και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.



Ψαλ. 131,9     Οι ιερείς σου ως ένδυµά των θα έχουν την δικαιοσύνην και οι άλλοι, οι αφωσιωµένοι εις σε 'Ισραηλιται, θα
σκιρτούν από αγαλλίασιν και χαράν.
Ψαλ. 131,10  ένεκεν Δαυΐδ τού δούλου σου µη αποστρέψης το πρόσωπον τού χριστού σου.
Ψαλ. 131,10   Χαριν του πιστού δούλου σου Δαυίδ µη αποκρούσης και µη αποστροφής το πρόσωπον του εκάστοτε
χρισµένου από σε βασιλέως του Ισραήλ.
Ψαλ. 131,11  ώµοσε Κύριος τώ Δαυΐδ αλήθειαν και ου µη αθετήσει αυτήν· εκ καρπού της κοιλίας σου θήσοµαι επί τού
θρόνου σου·
Ψαλ. 131,11    Ενορκον και αµετάθετον υπόσχεσιν έδωκεν ο Κυριος στον Δαυίδ και δεν θα την παραβή. Από τους απογόνους
σου είπε, θα αναβιβάζω διαδόχους στον θρόνον σου.
Ψαλ. 131,12  εάν φυλάξωνται οι υιοί σου την διαθήκην µου και τα µαρτύριά µου ταύτα, ά διδάξω αυτούς, και οι υιοί αυτών
έως τού αιώνος καθιούνται επί τού θρόνου σου.
Ψαλ. 131,12   Εάν δε οι απόγονοί σου τηρήσουν την διαθήκην µου, τας σαφείς και ρητάς εντολάς, τας οποίας εγώ θα διδάξω
εις αυτούς, τότε αυτοί και οι απόγονοί των θα καθήσουν αιωνίως επί του βασιλικού θρόνου σου.
Ψαλ. 131,13  ότι εξελέξατο Κύριος την Σιών, ηρετίσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτώ·
Ψαλ. 131,13   Αυτά είπεν ο Κυριος, διότι εξέλεξε δια τον εαυτόν του και ηγάπησε την Σων ως µόνιµον κατοικίαν του και
διεκήρυξε ρητώς·
Ψαλ. 131,14  αύτη η κατάπαυσίς µου εις αιώνα αιώνος, ώδε κατοικήσω, ότι ηρετισάµην αυτήν·
Ψαλ. 131,14   Αυτή η Ιερουσαλήµ είναι η µόνιµος κατοικία µου εις αιώνας αιώνων. Εδώ θα κατοικήσω, διότι αυτήν εγώ
εξέλεξα και επροτίµησα.
Ψαλ. 131,15  την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων,
Ψαλ. 131,15   Τα προς διατροφήν των κατοίκων της θηράµατα και τα άλλα υλικά αγαθά εγώ θα ευλογήσω πλουσίως. Τους
πτωχούς της θα τους χορτάσω µε άρτους και µε ποικίλας τροφάς.
Ψαλ. 131,16  τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσιοι αυτής αγαλλιάσει αγαλλιάσονται.
Ψαλ. 131,16   Τους ιερείς της θα τους ενδύσω µε δύναµιν σωτηριώδη, και οι αφωσιωµένοι εις αυτήν άνθρωποι θα σκιρτούν
µε χαράν και αγαλλίασιν.
Ψαλ. 131,17  εκεί εξανατελώ κέρας τώ Δαυΐδ, ητοίµασα λύχνον τώ χριστώ µου·
Ψαλ. 131,17   Εκεί, εις την Ιερουσαλήµ, θα αναδείξω µε λαµπρότητα την βασιλικήν δύναµιν του Δαυίδ. Εχω δε προετοιµάσει
εκεί ως λαµπρότατον ανέσπερον φως αιώνιον βασιλέα, ένα από τους απογόνους του Δαυίδ, τον Μεσσίαν.
Ψαλ. 131,18  τους εχθρούς αυτού ενδύσω αισχύνην, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασµά µου.
Ψαλ. 131,18   Τους εχθρούς του χρισθέντος αυτού αιωνίου βασιλέως, θα τους περιβάλω µε καταισχύνην. Εις αυτόν δε τον
ίδιον θα ανθή και θα ευωδιάζη το αγίασµά µου.

ΨΑΛΜΟΣ 132 (Μασ. 133)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 132,1  Ιδού δή τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλ ή το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό;
Ψαλ. 132,1     Τι ωραιότερον η τι τερπνότερον υπάρχει, παρά το να κατοικούν αδελφοί εν αγάπη και οµονοία επί το αυτό;
Ψαλ. 132,2  ως µύρον επί κεφαλής το καταβαίνον επί πώγωνα, τον πώγωνα τού Ααρών, το καταβαίνον επί την ώαν τού
ενδύµατος αυτού·
Ψαλ. 132,2    Είναι ωσάν το άγιον ευώδες µύρον, το οποίον εχύθη τότε εις την κεφαλήν του αρχιερέως Ααρών και καταβαίνει
στον πώγωνά του, τον πώγωνα του Ααρών και φθάνει έως εις τα κράσπεδα του ενδύµατός του .
Ψαλ. 132,3  ως δρόσος Αερµών η καταβαίνουσα επί τα όρη Σιών· ότι εκεί ενετείλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως τού
αιώνος.
Ψαλ. 132,3    Είναι ωσάν την δρόσον του όρους Αερµών, η οποία κατεβαίνει και φθάνει ζωογόνος έως εις τα όρη Σιών. Διότι
εκεί, εις την Σιών, υπεσχέθη ο Θεός την ευλογίαν του, ζωήν παντοτεινήν και ατελείωτον.

ΨΑΛΜΟΣ 133 (Μασ. 134)
Ωδή των αναβαθµών.
Ψαλ. 133,1  Ιδού δή ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου οι εστώτες εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίς οίκου Θεού ηµών.
Ψαλ. 133,1     Εµπρός, λοιπόν, δοξολογείτε τον Κυριον δια την µεγαλωσύνην και τα θαυµαστά αυτού έργα όλοι σεις, οι
δούλοι του Κυρίου, οι ιερείς, οι λειτουργοί του, οι οποίοι ίστασθε όρθιοι στον ναόν του Κυρίου, εις τας αυλάς του ναού του
Θεού µας.
Ψαλ. 133,2  εν ταίς νυξίν επάρατε τας χείρας υµών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον.
Ψαλ. 133,2    Κατά τας νύκτας να υψώνετε τα χέρια σας, ιερείς-λειτουργοί προς την κατεύθυνσιν του ναού του Κυρίου και να
δοξολογήτε τον Κυριον.
Ψαλ. 133,3  ευλογήσαι σε Κύριος εκ Σιών ο ποιήσας τον ουρανόν και την γήν.
Ψαλ. 133,3     Και οι Ιερείς προς τον λαόν απαντούν· Είθε, ω λαέ, να σε ευλογήση ο Κυριος από την αγίαν Σιών. Αυτός, ο
οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην.

ΨΑΛΜΟΣ 134 (Μασ. 135)
Αλληλούΐα.
Ψαλ. 134,1  Αινείτε το όνοµα Κυρίου, αινείτε, δούλοι, Κύριον,
Ψαλ. 134,1     Υµνους και δοξολογίας συνεχώς να αναπέµπετε στο όνοµα Κυρίου. Αινείτε σεις οι ιερείς, δούλοι Κυρίου, τον
Κυριον.
Ψαλ. 134,2  οι εστώτες εν οίκω Κυρίου, εν αυλαίς οίκου Θεού ηµών.
Ψαλ. 134,2    Σεις που ίστασθε υπηρετούντες ευλαβώς στον οίκον Κυρίου, εις τας αυλάς του ναού του Θεού µας.
Ψαλ. 134,3  αινείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος· ψάλατε τώ ονόµατι αυτού, ότι καλόν·
Ψαλ. 134,3    Αινείτε τον Κυριον, διότι ο Κυριος µας είναι αγαθός, άξιος να του αναπέµπεται συνεχώς κάθε ύµνος και



δοξολογία. Ψαλατε, τη συνοδεία µουσικών οργάνων, ύµνους στο Ονοµά του, διότι αυτό είναι καλόν και ωφέλιµον.
Ψαλ. 134,4  ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτώ ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασµόν εαυτώ.
Ψαλ. 134,4    Ψαλατε εις αυτόν, διότι ο Κυριος ηµάς τους απογόνους του Ισραήλ εξέλεξεν ως ιδικήν του περιουσίαν, ως
ιδικόν του λαόν.
Ψαλ. 134,5  ότι εγώ έγνωκα ότι µέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ηµών παρά πάντας τους θεούς.
Ψαλ. 134,5    Εγώ, ο ισραηλιτικός λαός, έχω πλέον γνωρίσει καλά και µάθει, ότι είναι µέγας ο Κυριος. Ο Κυριος ηµών είναι
ανώτερος από όλους τους ψευδείς θεούς.
Ψαλ. 134,6  πάντα, όσα ηθέλησεν ο Κύριος εποίησεν εν τώ ουρανώ και εν τή γη, εν ταίς θαλάσσαις και εν πάσαις ταίς
αβύσσοις·
Ψαλ. 134,6    Αυτός δια της παντοδυναµίας, της πανσοφίας και αγαθότητός του, εδηµιούργησεν όλα όσα ηθέλησεν στον
ουρανόν, εις την γην και την θάλασσαν, και εις όλα τα αβυσσαλέα βάθη των ωκεανών.
Ψαλ. 134,7  ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γής, αστραπάς εις υετόν εποίησεν· ο εξάγων ανέµους εκ θησαυρών αυτού,
Ψαλ. 134,7    Αυτός είναι, ο οποίος υψώνει και κινεί τας νεφέλας από τα άκρα του ορίζοντος της γης και µετατρέπει τας
αστραπάς εις βροχάς. Αυτός είναι, που βγάζει και εξαπολύει ασυγκράτητους ανέµους από τα θησαυροφυλάκιά του, εις τα
οποία τους κρατεί κλεισµένους.
Ψαλ. 134,8  ός επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους.
Ψαλ. 134,8    Αυτός εκτύπησε δια θανάτου όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από πρωτοτόκου του ανθρώπου µέχρι και του
ζώου.
Ψαλ. 134,9  εξαπέστειλε σηµεία και τέρατα εν µέσω σου, Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάσι τοίς δούλοις αυτού.
Ψαλ. 134,9    Αυτός εις σε, ω Αίγυπτε, εξαπέστειλεν ολοφάνερα σηµεία και καταπληκτικά θαύµατα, στον Φαραώ και εις
όλους τους δούλους του Φαραώ.
Ψαλ. 134,10  ός επάταξεν έθνη πολλά και απέκτεινε βασιλείς κραταιούς .
Ψαλ. 134,10  Αυτός είναι, ο οποίος εκτύπησε πολλά ειδωλολατρικά έθνη και εθανάτωσε ισχυρούς βασιλείς·
Ψαλ. 134,11  τον Σηών βασιλέα των Αµοραίων και τον Ώγ βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν,
Ψαλ. 134,11   τον Σηών βασιλέα των Αµορραίων, και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν, και άλλους βασιλείς όλων των βασιλείων
της Χαναάν.
Ψαλ. 134,12  και έδωκε την γήν αυτών κληρονοµίαν, κληρονοµίαν Ισραήλ λαώ αυτού.
Ψαλ. 134,12  Αυτός έδωκε την χώραν εκείνων κληρονοµίαν και ιδιοκτησίαν, κληρονοµίαν στον ιδικόν του λαόν τον
ισραηλιτικόν.
Ψαλ. 134,13  Κύριε, το όνοµά σου εις τον αιώνα και το µνηµόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν.
Ψαλ. 134,13   Κυριε, αλησµόνητον θα µείνη το όνοµά σου στους αιώνας των αιώνων δια µέσου όλων των γενεών.
Ψαλ. 134,14  ότι κρινεί Κύριος τον λαόν αυτού και επί τοίς δούλοις αυτού παρακληθήσεται.
Ψαλ. 134,14 Διότι ο Κυριος θα κυβερνά και θα διεκδική και θα υποστηρίζη τα δίκαια του λαού του και θα κάµπτεται εις τας
ικεσίας αυτών.
Ψαλ. 134,15  τα είδωλα των εθνών αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων·
Ψαλ. 134,15   Εξ αντιθέτου τα είδωλα των διαφόρων ειδωλολατρικών λαών είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων
χειρών.
Ψαλ. 134,16  στόµα έχουσι και ου λαλήσουσιν, οφθαλµούς έχουσι και ουκ όψονται,
Ψαλ. 134,16  Εχουν στόµα και δεν ηµπορούν να οµιλούν, οφθαλµούς έχουν και δεν ηµπορούν να ίδουν.
Ψαλ. 134,17  ώτα έχουσι και ουκ ενωτισθήσονται, ουδέ γάρ εστι πνεύµα εν τώ στόµατι αυτών.
Ψαλ. 134,17   Εχουν αυτιά και δεν ηµπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει αναπνοή, δείγµα ζωής, στο στόµα των.
Ψαλ. 134,18  όµοιοι αυτοίς γένοιντο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεποιθότες επ αυτοίς.
Ψαλ. 134,18  Οµοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι
στηρίζουν την πίστιν και τας ελπίδας των εις αυτά.
Ψαλ. 134,19  οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον· οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον.
Ψαλ. 134,19  Σεις όµως, Ισραηλίται, ανυµνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον.
Ψαλ. 134,20  οίκος Λευΐ, ευλογήσατε τον Κύριον· οι φοβούµενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον,
Ψαλ. 134,20  Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούµενοι και φοβούµενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον
Κυριον.
Ψαλ. 134,21  ευλογητός Κύριος εκ Σιών, ο κατοικών Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 134,21  Ευλογηµένος και δοξασµένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο Κυριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήµ.

ΨΑΛΜΟΣ 135 (Μασ. 136)
Αλληλούΐα.
Ψαλ. 135,1  Εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,1     Δοξολογείτε συνεχώς τον Κυριον, διότι είναι αγαθός, διότι ανεξάντλητον και αιώνιον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,2  εξοµολογείσθε τώ Θεώ των θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,2    Δοξολογείτε συνεχώς τον Θεόν, τον Κυριον εις όλους τους Θεούς της γης, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι
το έλεός του.
Ψαλ. 135,3  εξοµολογείσθε τώ Κυρίω των κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,3     Δοξολογείτε συνεχώς τον Κυριον, ο οποίος είναι ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος όλων των αρχόντων·
διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,4  τώ ποιήσαντι θαυµάσια µεγάλα µόνω, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,4    Δοξολογείτε αυτόν, ο οποίος επραγµατοποίησεν έργα θαυµαστά µόνος του, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον
είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,5  τώ ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέσει, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,5     Αυτόν, ο οποίος εδηµιούργησε τους ουρανούς µε άπειρον σοφίαν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το



έλεός του.
Ψαλ. 135,6  τώ στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,6    Εστερέωσε την γην επάνω εις τα ύδατα, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,7  τώ ποιήσαντι φώτα µεγάλα µόνω, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,7     Δοξολογείτε αυτόν, ο οποίος µόνος του, χωρίς την βοήθειαν κανενός, εδηµιούργησε τα µεγάλα φώτα, διότι
αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,8  τον ήλιον εις εξουσίαν της ηµέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,8    Εδηµιούργησε δηλαδή τον ήλιον, δια να εξουσιάζη κατά το διάστηµα της ηµέρας, διότι αιώνιον και
ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,9  την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυκτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,9    Εδηµιούργησε την σελήνην και τους αστέρας, δια να εξουσιάζουν µε το φως των κατά την νύκτα, διότι αιώνιον
και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,10  τώ πατάξαντι Αίγυπτον σύν τοίς πρωτοτόκοις αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,10   Δοξολογείτε αυτόν, ο οποίος εκτύπησε µε θάνατον τα πρωτοτόκα των Αιγυπτίων, διότι αιώνιον και
ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,11  και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ µέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,11   Αυτόν, ο οποίος έβγαλεν ελεύθερον τον ισραηλιτικόν λαόν εκ µέσου των Αιγυπτίων, διότι αιώνιον και
ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,12  εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλώ, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,12   Τους ηλευθέρωσε µε την ακατανίκητον δύναµίν του, µε τον παντοδύναµον βραχίονα του, διότι αιώνιον και
ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,13  τώ καταδιελόντι την Ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,13   Δοξολογείτε τον Κυριον, ο οποίος διήρεσεν εις δύο την Ερυθράν θάλασσαν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον
είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,14  και διαγαγόντι τον Ισραήλ διά µέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,14   Αυτόν, ο οποίος διεβίβασε δια µέσου αυτής τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το
έλεός του.
Ψαλ. 135,15  και εκτινάξαντι Φαραώ και την δύναµιν αυτού εις θάλασσαν Ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,15   Αυτόν, ο οποίος εξετίναξε µε απέραντον ευκολίαν τον Φαραώ και όλην την στρατιωτικήν εκείνου δύναµιν και
τους κατεπόντισεν εις την Ερυθράν Θαλασσαν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,16  τώ διαγαγόντι τον λαόν αυτού εν τή ερήµω, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,16   Αυτόν, ο οποίος καθωδήγησε και επροστάτευσε τον λαόν του εις την έρηµον, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον
είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,17  τώ πατάξαντι βασιλείς µεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,17   Εκτύπησε και κατέβαλε βασιλείς µεγάλων περιοχών, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του. 18
Εθανάτωσε ισχυρούς βασιλείς, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,18  και αποκτείναντι βασιλείς κραταιούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,18   Εθανάτωσε ισχυρούς βασιλεί, διότι αιώνιον και ανεξαντήτον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,19  τον Σηών βασιλέα των Αµοραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,19   Τον Σηών βασιλέα των Αµορραίων, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,20  και τον Ώγ βασιλέα της Βασάν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,20  Και τον Ωγ βασιλέα της χώρας Βασάν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,21  και δόντι την γήν αυτών κληρονοµίαν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,21   Αυτός έδωκε την χώραν εκείνων κληρονοµίαν και ιδιοκτησίαν, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός
του.
Ψαλ. 135,22  κληρονοµίαν Ισραήλ δούλω αυτού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 135,22  Κληρονοµίαν στους δούλους του τους Ισραηλίτας, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,23  ότι εν τή ταπεινώσει ηµών εµνήσθη ηµών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
Ψαλ. 135,23  Δοξολογείτε τον Κυριον, διότι εις όλας τας περιστάσεις, κατά τας οποίας ευρέθηµεν υπό το κράτος δεινών,
θλίψεων και εξευτελισµών µας ενεθυµήθη ο Κυριος. Διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,24  και ελυτρώσατο ηµάς εκ των εχθρών ηµών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού·
Ψαλ. 135,24  Μας εγλύτωσεν από τα χέρια των εχθρών µας, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.
Ψαλ. 135,25  ο διδούς τροφήν πάση σαρκί, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 135,25  Αυτός δίδει τροφήν εις πάσαν σάρκα, εις κάθε τι το οποίον ζη, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός
του.
Ψαλ. 135,26  εξοµολογείσθε τώ Θεώ τού ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Ψαλ. 135,26  Υµνείτε συνεχώς και δοξολογείτε τον Θεόν του ουρανού, διότι αιώνιον και ανεξάντλητον είναι το έλεός του.

ΨΑΛΜΟΣ 136 (Μασ. 137)
Τώ Δαυΐδ Ιερεµίου.
Ψαλ. 136,1  Επί των ποταµών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαµεν και εκλαύσαµεν εν τώ µνησθήναι ηµάς της Σιών.
Ψαλ. 136,1     Εις τας όχθας των ποταµών της Βαβυλώνος εκεί εκαθήσαµεν δούλοι και εξόριστοι και εκλαύσαµεν
ενθυµούµενοι την Ιερουσαλήµ.
Ψαλ. 136,2  επί ταίς ιτέαις εν µέσω αυτής εκρεµάσαµεν τα όργανα ηµών·
Ψαλ. 136,2    Εις τας ιτέας, που υψώνονται εις τας όχθας των ποταµών, οι οποίοι διαρρέουν την χώραν, εκρεµάσαµεν
θλιµµένοι τα µουσικά µας όργανα.
Ψαλ. 136,3  ότι εκεί επηρώτησαν ηµάς οι αιχµαλωτεύσαντες ηµάς λόγους ωδών και οι απαγαγόντες ηµάς ύµνον· άσατε



ηµίν εκ των ωδών Σιών.
Ψαλ. 136,3    Και τούτο, διότι αυτοί οι οποίοι µας είχαν αιχµαλωτίσει και µεταφέρει εις την Βαβυλώνα, µας εζήτησαν εκεί να
ψάλωµεν τα ιερά άσµατα. Αυτοί που µας είχαν απαγάγει αιχµαλώτους από την πατρίδα µας, εζήτησαν να τους ψάλωµεν
τους ιερούς ύµνους και µας έλεγαν· Ψαλατε εις ηµάς από τα άσµατα της πατρίδος σας, της Σιών!
Ψαλ. 136,4  πώς άσωµεν την ωδήν Κυρίου επί γής αλλοτρίας;
Ψαλ. 136,4    Και ηµείς είποµεν· Πως θα ψάλλωµεν την ιεράν ωδήν του Κυρίου εις ξένην ειδωλολατρικήν χώραν και θα
λησµονήσωµεν την πατρίδα µας;
Ψαλ. 135,5  εάν επιλάθωµαί σου, Ιερουσαλήµ, επιλησθείη η δεξιά µου·
Ψαλ. 136,5    Εάν σε λησµονήσω, ω Ιερουσαλήµ, και θελήσω να ψάλλω µε την συνοδείαν µουσικών οργάνων, εδώ εις την
ξένην χώραν, ας γίνη αναίσθητος και παράλυτος η δεξιά µου χείρ.
Ψαλ. 136,6  κολληθείη η γλώσσά µου τώ λάρυγγί µου, εάν µη σου µνησθώ, εάν µη προανατάξωµαι την Ιερουσαλήµ ως εν
αρχή της ευφροσύνης µου.
Ψαλ. 136,6    Η γλώσσα µου, που θα τολµήση να ψάλλη τας ιεράς ωδάς, ας κολλήση στον λάρυγγά µου, εάν δεν σε
ενθυµηθώ, εάν δεν προτάξω σε την Ιερουσαλήµ, ως την υψίστην χαράν και αγαλλίασιν της καρδίας µου.
Ψαλ. 136,7  µνήσθητι, Κύριε, των υιών Εδώµ την ηµέραν Ιερουσαλήµ των λεγόντων· εκκενούτε, εκκενούτε, έως των
θεµελίων αυτής.
Ψαλ. 136,7    Ενθυµήσου, Κυριε, και τιµώρησε τους εχθρούς µας τους Ιδουµαίους, οι οποίοι κατά την τραγικήν εκείνην
ηµέραν, που κατεστράφη η Ιερουσαλήµ, έλεγαν προς τους εχθρούς µας· Αδειάσατέ την, αδειάσατε την Ιερουσαλήµ από
τους κατοίκους, καταστρέψατέ την από τα θεµέλιά της.
Ψαλ. 136,8  θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλαίπωρος, µακάριος ός ανταποδώσει σοι το ανταπόδοµά σου, ό ανταπέδωκας ηµίν·
Ψαλ. 136,8    Δυστυχία εις σε, ταλαίπωρος και αθλία Βαβυλών, δια την έπαρσίν σου και τας αδικίας που έχεις κάµει!
Μακάριος θα είναι εκείνος, ο οποίος θα σου ανταποδώση ο,τι έκαµες εις ηµάς, τα δεινά, τα οποία έπραξες εις βάρος µας.
Ψαλ. 136,9  µακάριος ός κρατήσει και εδαφιεί τα νήπιά σου προς την πέτραν.
Ψαλ. 136,9    Μακάριος θα είναι εκείνος, ο οποίος θα κρατήση εις τας χείρας του τα βρέφη σου και θα τα συντρίψη κτυπών
αυτά στους βράχους.

ΨΑΛΜΟΣ 137 (Μασ. 138)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ, Αγγαίου και Ζαχαρίου.
Ψαλ. 137,1  Εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία µου, και εναντίον αγγέλων ψαλώ σοι, ότι ήκουσας πάντα τα ρήµατα
τού στόµατός µου.
Ψαλ. 137,1     Θα σε δοξολογήσω, Κυριε, δια τα µεγαλεία σου και θα σε ευχαριστήσω δια τας ευεργεσίας σου µε όλην µου
την καρδιά. Ενώπιον των αγίων αγγέλων, οι οποίοι περιβάλλουν τον θρόνον σου, θα ψάλλω ύµνον προς σε, διότι ήκουσες
και έκαµες δεκτούς όλους τους λόγους, τους οποίους προσευχόµενος σου απηύθυνα µε το στόµα µου.
Ψαλ. 137,2  προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου και εξοµολογήσοµαι τώ ονόµατί σου επί τώ ελέει σου και τή αληθεία σου, ότι
εµεγάλυνας επί πάν το όνοµα το άγιόν σου.
Ψαλ. 137,2    Θα προσκυνήσω µε γυρισµένον το πρόσωπόν µου προς τον ναόν τον άγιόν σου και θα δοξολογήσω µε
ευγνωµοσύνης το Ονοµά σου δια το έλεός σου και την φιλαλήθειάν σου, όπως αυτή κατεδείχθη εις την τήρησιν των
υποσχέσεών σου. Διότι µε τα καταπληκτικά έργα της µεγαλωσύνης σου απέδειξες, υπέρ παν άλλο όνοµα, θαυµαστόν το
άγιον Ονοµά σου.
Ψαλ. 137,3  εν ή αν ηµέρα επικαλέσωµαί σε, ταχύ επάκουσόν µου· πολυωρήσεις µε εν ψυχή µου δυνάµει σου.
Ψαλ. 137,3     Εις οποιανδήποτε ηµέραν και αν σε επικαλεσθώ, Κυριε, κάµε δεκτήν αµέσως την προσευχήν µου. Με την
ιδικήν σου δύναµιν, θα µε προστατεύσης και θα µου δώσης ειρηνικήν και µακράν ζωήν.
Ψαλ. 137,4  εξοµολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γής, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήµατα τού στόµατός σου.
Ψαλ. 137,4    Ας σε δοξολογήσουν, Κυριε, όλοι οι βασιλείς της γης, διότι ήκουσαν και είδαν µε τα ίδια των τα µάτια να
εκπληρώνωνται όλαι αι υποσχέσεις, που είχες δώσει.
Ψαλ. 137,5  και ασάτωσαν εν ταίς ωδαίς Κυρίου, ότι µεγάλη η δόξα Κυρίου,
Ψαλ. 137,5     Ας ψάλουν και αυτοί τας ιεράς ωδάς του Κυρίου, διότι µεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου.
Ψαλ. 137,6  ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από µακρόθεν γινώσκει.
Ψαλ. 137,6    Διότι ο Κυριος είναι µέγας και κραταιός· επιβλέπει στους ταπεινούς ανθρώπους, αλλά και τους υπερηφάνους
τους διακρίνει και τους γνωρίζει από µακράν ακόµη.
Ψαλ. 137,7  εάν πορευθώ εν µέσω θλίψεως, ζήσεις µε· επ οργήν εχθρών µου εξέτεινας χείράς σου, και έσωσέ µε η δεξιά σου.
Ψαλ. 137,7     Εάν εις την πορείαν της ζωής µου περιπέσω εις θλίψεις, συ Κυριε, θα µε σώσης από τους θανασίµους
κινδύνους. Εναντίον των ωργισµένων εχθρών µου ήπλωσες τα παντοδύναµα χέρια σου και µε έσωσεν η ακατανίκητος
δεξιά σου.
Ψαλ. 137,8  Κύριος ανταποδώσει υπέρ εµού. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου µη παρίδης.
Ψαλ. 137,8    Ο Κυριος είναι πάντοτε ο υπερασπιστής µου και αυτός θα ανταποδώση την δικαίαν τιµωρίαν υπέρ εµού
εναντίον των εχθρών µου. Κυριε το ελεός σου είναι αιώνιον. Μη αδιαφορήσης δια τα έργα των χειρών σου.

ΨΑΛΜΟΣ 138 (Μασ. 139)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 138,1  Κύριε, εδοκίµασάς µε, και έγνως µε·
Ψαλ. 138,1     Κυριε, µε εδοκίµασες, µε εγνώρισες και έµαθες ποιός είµαι.
Ψαλ. 138,2  σύ έγνως την καθέδραν µου και την έγερσίν µου, σύ συνήκας τους διαλογισµούς µου από µακρόθεν·
Ψαλ. 138,2    Συ µε εγνωρισες καλά και όταν αναπαύωµαι και όταν εγείρωµαι. Ολη η πορεία της ζωής µου κατά την ηµέραν
και κατά την νύκτα σου είναι γνωστή. Συ κατανοείς καλώς τους διαλογισµούς µου από µακράν, πριν ακόµη συλληφθούν
εις την διάνοιάν µου.
Ψαλ. 138,3  την τρίβον µου και την σχοίνόν µου εξιχνίασας και πάσας τας οδούς µου προείδες,



Ψαλ. 138,3    Ολόκληρον τον δρόµον της ζωής µου, όσον διήνυσα µέχρι σήµερα και όσος υπολείπεται ακόµη συ τον
γνωρίζεις µέχρι και των παραµικροτέρων λεπτοµερειών. Ολας τας πορείας µου εκ των προτέρων γνωρίζεις, Κυριε.
Ψαλ. 138,4  ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση µου.
Ψαλ. 138,4    Και γνωρίζεις, ότι δεν υπάρχει δολιότης εις την γλώσσαν µου.
Ψαλ. 138,5  ιδού, Κύριε, σύ έγνως πάντα, τα έσχατα και τα αρχαία· σύ έπλασάς µε και έθηκας επ εµέ την χείρά σου.
Ψαλ. 138,5    Ιδού, Κυριε, συ ως παντογνώστης εγνώρισες όλα, τα πρόσφατα και τα αρχαία. Συ µε επλασες και µε έθεσες
κάτω από το προστατευτικόν σου χέρι.
Ψαλ. 138,6  εθαυµαστώθη η γνώσίς σου εξ εµού· εκραταιώθη, ου µη δύνωµαι προς αυτήν.
Ψαλ. 138,6    Γεµάτος θαυµασµόν µένω εµπρός εις την ακριβεστάτην γνώσιν, την οποίαν έχεις περί εµού. Είναι άφθαστος
και ασύγκριτος, αδύνατον να την συλλάβω µε τας ασθενείς διανοητικάς δυνάµεις µου.
Ψαλ. 138,7  που πορευθώ από τού πνεύµατός σου και από τού προσώπου σου που φύγω;
Ψαλ. 138,7    Που είναι δυνατόν να πορευθώ, ώστε να είµαι µακράν από το Πνεύµά σου; Και που να καταφύγω, ώστε να µη
ευρίσκωµαι κάτω από το ιδικόν σου βλέµµα;
Ψαλ. 138,8  εάν αναβώ εις τον ουρανόν, σύ εκεί εί, εάν καταβώ εις τον άδην, πάρει·
Ψαλ. 138,8    Εάν αναβώ στον ουρανόν, συ υπάρχεις εκεί. Εάν καταβώ στον άδην, συ παρευρίσκεσαι εκεί.
Ψαλ. 138,9  εάν αναλάβοιµι τας πτέρυγάς µου κατ όρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης,
Ψαλ. 138,9    Εάν αποκτήσω πτέρυγας και κατά τα χαράµατα µε αυτάς πετάξω πριν ανατείλη ο ήλιος, και κατασκηνώσω εις
τα άκρα της ξηράς και της θαλάσσης, εκεί όπου δύει ο ήλιος, εκεί συ υπάρχεις.
Ψαλ. 138,10  και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει µε, και καθέξει µε η δεξιά σου.
Ψαλ. 138,10  Και το στοργικό σου χέρι θα µε καθοδηγήση και η παντοδύναµος δεξιά σου θα µε κρατήση και θα µε
υποστηρίξη.
Ψαλ. 138,11  και είπα· άρα σκότος καταπατήσει µε, και νύξ φωτισµός εν τή τρυφή µου·
Ψαλ. 138,11   Εάν είπω· ας έλθη λοιπόν σκοτάδι να µε περιβάλη από όλα τα σηµεία και να µε σκεπάση και η σκοτεινή νυξ ας
υποκαταστήση τον φωτισµόν της ηµέρας, ώστε να διέρχωµαι αθέατος εν τρυφή τας ώρας της ζωής µου, θα πλανηθώ.
Ψαλ. 138,12  ότι σκότος ου σκοτισθήσεται από σού, και νύξ ως ηµέρα φωτισθήσεται· ως το σκότος αυτής, ούτως και το φώς
αυτής.
Ψαλ. 138,12  Διότι το σκότος δεν είναι δια σε σκοτάδι, και η νύκτα είναι ενώπιόν σου φωτισµένη, όπως η ηµέρα. Το σκότος
της νυκτός είναι όπως το φως της ηµέρας. Ολα ολόφωτα και καθαρά είναι ενώπιόν σου.
Ψαλ. 138,13  ότι σύ εκτήσω τους νεφρούς µου, Κύριε, αντελάβου µου εκ γαστρός µητρός µου.
Ψαλ. 138,13   Διότι συ, Κυριε, έχεις ως κτήµά σου και γνωρίζεις πολύ καλά τους νεφρούς µου, όλον δηλαδή τον εσωτερικόν
µου κόσµον. Συ µε ανέλαβες υπό την προστασίαν σου από τότε, που ήµην έµβρυον εις την κοιλίαν της µητρός µου.
Ψαλ. 138,14  εξοµολογήσοµαί σοι, ότι φοβερώς εθαυµαστώθης· θαυµάσια τα έργα σου, και η ψυχή µου γινώσκει σφόδρα.
Ψαλ. 138,14  Θα σε δοξολογώ, λοιπόν, µε ευγνωµοσύνην, διότι και εις αυτό το σηµείον εδείχθης αξιοθαύµαστος, ώστε να
προκαλής κατάπληξιν και φόβον. Θαυµαστά είναι τα έργα σου, Κυριε, και εγώ τα γνωρίζω καλά, πάρα πολύ καλά από
προσωπικήν µου πείραν.
Ψαλ. 138,15  ουκ εκρύβη το οστούν µου από σού, ό εποίησας εν κρυφή, και η υπόστασίς µου εν τοίς κατωτάτοις της γής·
Ψαλ. 138,15   Δεν έµεινε κρυπτός και άγνωστος εις σε ο σχηµατισµός των οστέων µου, τα οποία διεµορφώνοντο αφανώς εις
την κοιλίαν της µητρός µου. Δεν έµεινεν άγνωστος και αφανής εις σε η αρχική µου υπόστασις, όταν εν τη κοιλία της
µητρός µου, ως εις τα κατώτατα της γης διεµορφώνετο.
Ψαλ. 138,16  το ακατέργαστόν µου είδον οι οφθαλµοί σου, και επί το βιβλίον σου πάντες γραφήσονται· ηµέρας
πλασθήσονται και ουθείς εν αυτοίς.
Ψαλ. 138,16  Το άπλαστον και αδιαµόρφωτον εις την κοιλίαν της µητρός µου έµβρυον, το είδαν οι οφθαλµοί σου και στο
βιβλίον σου είναι γραµµένοι όλοι οι άνθρωποι. Υπό το ιδικόν σου βλέµµα θα διαπλασθούν ηµέραν µε την ηµέραν ως
έµβρυα και θα µεγαλώσουν, και ούτε ένας από αυτούς δεν θα αγνοηθή από σε.
Ψαλ. 138,17  εµοί δε λίαν ετιµήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός, λίαν εκραταιώθησαν αι αρχαί αυτών·
Ψαλ. 138,17   Πολύτιµοι µου είναι οι φίλοι σου, ω Θεέ. Η αρχή και η πορεία της ζωής των και εν γένει η δύναµίς των, κάτω
από το προστατευτικό σου χέρι, υπήρξαν εξόχως ισχυραί και σταθεροί.
Ψαλ. 138,18  εξαριθµήσοµαι αυτούς, και υπέρ άµµον πληθυνθήσονται· εξηγέρθην και έτι ειµί µετά σού.
Ψαλ. 138,18  Προσπαθώ να τους καταµετρήσω, αλλά έχουν πληθυνθή και αυξηθή περισσότερον από την άµµον. Κοιµάµαι
µε τας ιεράς αυτάς σκέψεις των θαυµασίων σου. Σηκώνοµαι το πρωϊ και πάλιν είµαι µαζή σου, έχων εις σε νουν και
καρδίαν εστραµµένα.
Ψαλ. 138,19  εάν αποκτείνης αµαρτωλούς, ο Θεός, άνδρες αιµάτων, εκκλίνατε απ εµού,
Ψαλ. 138,19  Εάν εθανάτωνες τους ασεβείς και αµετανοήτους αµαρτωλούς, έργον δικαιοσύνης θα έπραττες, Κυριε. Ανδρες
ασεβείς, άνδρες αιµοβόροι, αποµακρυνθήτε και φύγετε από κοντά µου.
Ψαλ. 138,20  ότι ερισταί εστε εις διαλογισµούς· λήψονται εις µαταιότητα τας πόλεις σου.
Ψαλ. 138,20  Διότι είσθε εριστικοί και πάντοτε σκέπτεσθε φιλονεικίας και µάχας. Ματαίως θα καταλάβουν τας ιδικάς σου
πόλεις, Κυριε, διότι από αυτάς θα εκδιωχθούν µε την ιδικήν σου δύναµιν.
Ψαλ. 138,21  ουχί τους µισούντάς σε, Κύριε, εµίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετηκόµην;
Ψαλ. 138,21  Εγώ, Κυριε, δεν εµίσησα αυτούς τους ασεβείς, οι οποίοι σε µισούν και δεν έλυωσα ωσάν κερί εξ αιτίας της
αηδίας και αποστροφής µου προς τους εχθρούς σου;
Ψαλ. 138,22  τέλειον µίσος εµίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένοντό µοι.
Ψαλ. 138,22  Με όλην µου την καρδιά και την ψυχήν τους εµίσησα και εκείνοι έγιναν εχθροί µου.
Ψαλ. 138,23  δοκίµασόν µε, ο Θεός, και γνώθι την καρδίαν µου, έτασόν µε και γνώθι τας τρίβους µου.
Ψαλ. 138,23  Δοκίµασέ µε, Κυριε, και µάθε καλά την καρδιά µου. Εξέτασε και µάθε τον τρόπον της ζωής µου.
Ψαλ. 138,24  και ίδε ει οδός ανοµίας εν εµοί, και οδήγησόν µε εν οδώ αιωνία.
Ψαλ. 138,24  Και ίδε αν υπάρχη οδός παρανοµίας εις εµέ. Εάν, δηλαδή, δεν έζησα, όπως συ θέλεις. Οδήγησέ µε, Κυριε, µέχρι
τέλους εις την οδόν της αιωνιότητας.



ΨΑΛΜΟΣ 139 (Μασ. 140)
Εις το τέλος· ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 139,2  Εξελού µε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρύσαί µε,
Ψαλ. 139,2    Γλύτωσέ µε, Κυριε, από πονηρόν άνθρωπον· από άδικον άνθρωπον σώσε µε.
Ψαλ. 139,3  οίτινες ελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ηµέραν παρετάσσοντο πολέµους·
Ψαλ. 139,3    Αυτοί συνεχώς σκέπτονται από µέσα των και καταστρώνουν σχέδια να µε αδικήσουν. Ολην την ηµέραν
προετοιµάζονται και ζητούν αφορµάς δι' έριδας και µάχας.
Ψαλ. 139,4  ηκόνησαν γλώσσαν αυτών ωσεί όφεως, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. (διάψαλµα).
Ψαλ. 139,4    Ετρόχισαν την συκοφαντικήν των γλώσσαν, την έκαµαν ωσάν του φιδιού. Δηλητήριον οχιάς υπάρχει κάτω
από τα χείλη των.
Ψαλ. 139,5  φύλαξόν µε, Κύριε, εκ χειρός αµαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελού µε, οίτινες διελογίσαντο τού
υποσκελίσαι τα διαβήµατά µου·
Ψαλ. 139,5    Φυλαξέ µε, Κυριε, από το χέρι αµαρτωλού ανθρώπου. Γλύτωσέ µε από αδίκους ανθρώπους, οι οποίοι
εσκέφθησαν να µε ανατρέψουν και καταπατήσουν στο έδαφος.
Ψαλ. 139,6  έκρυψαν υπερήφανοι παγίδα µοι και σχοινία διέτειναν, παγίδα τοίς ποσί µου, εχόµενα τρίβους σκάνδαλα έθεντό
µοι. (διάψαλµα).
Ψαλ. 139,6    Εγωϊσταί και ιδιοτελείς άνθρωποι µου έστησαν κρυφά παγίδα. Ηπλωσαν, ωσάν σχοινία, τα δίκτυα της
δολιότητός των, δια να παγιδεύσουν τα πόδια µου. Και πλησίον στον δρόµον, από τον οποίον θα επερνούσα, ετοποθέτησαν
προσκόµµατα, δια να σκοντάψω.
Ψαλ. 139,7  είπα τώ Κυρίω· Θεός µου εί σύ, ενώτισαι, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 139,7    Ενώπιον αυτού του κινδύνου είπα στον Κυριον· Συ είσαι ο Θεός µου. Ακουσε, Κυριε, και κάµε δεκτήν την φωνήν
της δεήσεώς µου.
Ψαλ. 139,8  Κύριε, Κύριε, δύναµις της σωτηρίας µου, επεσκίασας επί την κεφαλήν µου εν ηµέρα πολέµου.
Ψαλ. 139,8    Κυριε, Κυριε, συ είσαι η δύναµις, δια της οποίας και µόνης εγώ θα σωθώ. Ερριψες την σκιαν της προστασίας
σου, ως ισχυράν περικεφαλαίαν, επάνω στο κεφάλι µου κατά την ηµέραν, που εκείνοι µε επολεµούσαν.
Ψαλ. 139,9  µη παραδώς µε, Κύριε, από της επιθυµίας µου αµαρτωλώ· διελογίσαντο κατ εµού, µη εγκαταλίπης µε, µήποτε
υψωθώσιν. (διάψαλµα).
Ψαλ. 139,9    Μη µε παραδώσης, Κυριε, εις τα χέρια αµαρτωλού, πράγµα το οποίον βαθύτατα αποστρέφοµαι. Εκείνοι
συνέλαβαν και κατέστρωσαν εναντίον µου σχέδια εξοντώσεως. Μη µε εγκαταλίπης και επιτύχουν τα σχέδιά των, δια να µη
υπερηφανευθούν απέναντι των ανθρώπων σου.
Ψαλ. 139,10  η κεφαλή τού κυκλώµατος αυτών, κόπος των χειλέων αυτών καλύψει αυτούς.
Ψαλ. 139,10  Ο αρχηγός της συµµορίας των εχθρών µου έχει αλαζονικώς υψωµένην την κεφαλήν του. Οµως επάνω των θα
πέση και θα τους σκεπάση η δολιότης και η συκοφαντία του στόµατός των.
Ψαλ. 139,11  πεσούνται επ αυτούς άνθρακες, εν πυρί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίαις ου µη υποστώσιν.
Ψαλ. 139,11   Θα πέσουν επάνω εις τα κεφάλια των αναµµένα κάρβουνα, θα τους ρίψης µέσα εις την φωτιάν, δεν θα
ανθέξουν εις τας ταλαιπωρίας και τας τιµωρίας, που θα τους υποβάλης.
Ψαλ. 139,12  ανήρ γλωσσώδης ου κατευθυνθήσεται επί της γής, άνδρα άδικον κακά θηρεύσει εις διαφθοράν.
Ψαλ. 139,12  Ανθρωπος, ο οποίος έχει εριστικήν και συκοφαντικήν την γλώσσαν, δεν θα κατευοδωθή εις την γην αυτήν.
Τον άδικον άνθρωπον θα τον κυνηγήσουν και θα τον συλλάβουν, ωσάν θήραµα, και θα τον οδηγήσουν εις την
καταστροφήν αι ταλαιπωρίαι και αι συµφοραί.
Ψαλ. 139,13  έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίσιν των πτωχών και την δίκην των πενήτων .
Ψαλ. 139,13   Από το φως της διδασκαλίας σου και από την προσωπικήν µου πείραν, έµαθα και επείσθην, ότι ο Κυριος θα
υπερασπίση την δικαίαν υπόθεσιν των πτωχών και θα αποδώση το δίκαιον στους εγκαταλελειµµένους και πτωχούς.
Ψαλ. 139,14  πλήν δίκαιοι εξοµολογήσονται τώ ονόµατί σου, κατοικήσουσιν ευθείς σύν τώ προσώπω σου.
Ψαλ. 139,14  Οσον όµως και αν εις µερικάς περιστάσεις επικρατή αδικία, οι δίκαιοι θα θριαµβεύσουν τελικώς, θα
δοξολογήσουν το όνοµά σου, Κυριε. Οι δε ευθείς και ειλικρινείς θα κατοικούν ασφαλείς µαζή σου, Κυριε.

ΨΑΛΜΟΣ 140 (Μασ. 141)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ.
Ψαλ. 140,1  Κύριε, εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν µου· πρόσχες τή φωνή της δεήσεώς µου εν τώ κεκραγέναι µε προς σε.
Ψαλ. 140,1     Κυριε, πολλές φορές έκραξα προς σε. Καµε δεκτήν την προσευχήν µου. Δώσε προσοχήν εις την φωνήν της
δεήσεώς µου κάθε φοράν, που µε κραυγήν ισχυράν απευθύνοµαι προς σε.
Ψαλ. 140,2  κατευθυνθήτω η προσευχή µου ως θυµίαµα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών µου θυσία εσπερινή.
Ψαλ. 140,2    Ας ανέλθη κατ'ευθείαν η προσευχή µου ως ευάρεστον ευώδες θυµίαµα ενώπιόν σου. Κατά την ώραν της
προσευχής, η ανύψωσις των χειρών µου προς σε ας γίνη δεκτή ως ευάρεστος εσπερινή θυσία.
Ψαλ. 140,3  θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόµατί µου και θύραν περιοχής περί τα χείλη µου.
Ψαλ. 140,3    Θέσε, Κυριε, φρουράν στο στόµα µου, ώστε να ελέγχη και µη αφήνη να βγαίνουν όλα τα λόγια µου. Θέσε,
Κυριε, θύραν, ώστε να περικλείη τα χείλη µου, δια να µη εξέρχωνται λόγοι κακοί από αυτά.
Ψαλ. 140,4  µη εκκλίνης την καρδίαν µου εις λόγους πονηρίας τού προφασίζεσθαι προφάσεις εν αµαρτίαις σύν ανθρώποις
εργαζοµένοις την ανοµίαν, και ου µη συνδυάσω µετά των εκλεκτών αυτών.
Ψαλ. 140,4    Μη επιτρέψης να παρεκκλίνη η καρδία µου εις λόγους και αποφάσεις πονηράς, ώστε να παρασυρθώ εις
ανοήτους προφάσεις, δια να δικαιολογήσω ολοφάνερες αµαρτίες µου, κατά το παράδειγµα των ανθρώπων, οι οποίοι
καταπατούν τον Νοµον σου και εργάζονται το κακόν. Δεν θέλω να συναναστρέφοµαι και να έχω επικοινωνίαν ούτε µε τους
εκλεκτούς άνδρας αυτών.
Ψαλ. 140,5  παιδεύσει µε δίκαιος εν ελέει και ελέγξει µε, έλαιον δε αµαρτωλού µη λιπανάτω την κεφαλήν µου· ότι έτι και η
προσευχή µου εν ταίς ευδοκίαις αυτών·



Ψαλ. 140,5    Ας µε διαπαιδαγωγήση ο δίκαιος, έστω και µε αυστηρότητα, την οποίαν όµως θα του εµπνέη η προς εµέ αγάπη
του και συµπάθεια, και ας µε ελέγξη. Μυρωµένον ευώδες έλαιον αµαρτωλού να µη αρωµατίση ποτέ την κεφαλήν µου. Δεν
ζηλεύω την ευηµερίαν των αµαρτωλών, προσεύχοµαι εξ αντιθέτου ποτέ να µη µετάσχω εις αυτήν.
Ψαλ. 140,6  κατεπόθησαν εχόµενα πέτρας οι κριταί αυτών· ακούσονται τα ρήµατά µου ότι ηδύνθησαν.
Ψαλ. 140,6    Διότι οι πρόκριτοι και επίσηµοι µεταξύ αυτών κατεποντίσθησαν εις την θάλασσαν πλησίον αποκρήµνων
βράχων. Οι δίκαιοι θα ακούσουν τα λόγια µου αυτά και θα αισθανθούν γλυκείαν και δικαίαν ικανοποιησιν.
Ψαλ. 140,7  ωσεί πάχος γής εράγη επί της γής, διεσκορπίσθη τα οστά αυτών παρά τον άδην.
Ψαλ. 140,7    Οπως οι βώλοι του παχέος χώµατος όταν ρίπτωνται εις την γην, σπάζουν και διασκορπίζονται ως χώµα, έτσι
θα διασκορπισθούν άταφα τα οστά των ασεβών ανθρώπων παραπλεύρως στο στόµα του άδου .
Ψαλ. 140,8  ότι προς σε, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλµοί µου· επί σοί ήλπισα, µη αντανέλης την ψυχήν µου.
Ψαλ. 140,8    Θα τιµωρηθούν αυτοί, διότι εγώ προς σε, Κυριε Κυριε, έχω εστραµµένα τα µάτια µου. Εις σε έχω στηρίξει την
ελπίδα µου. Μη επιτρέψης να αφαιρεθή η ζωη µου από τους πονηρούς ανθρώπους.
Ψαλ. 140,9  φύλαξόν µε από παγίδος, ής συνεστήσαντό µοι, και από σκανδάλων των εργαζοµένων την ανοµίαν.
Ψαλ. 140,9    Φυλαξέ µε από τας παγίδας, τας οποίας αυτοί ολόγυρά µου έχουν στήσει και από τα προσκόµµατα, τα οποία
παρεµβάλλουν στον δρόµον µου αυτοί, που καταπατούν τον Νοµον σου και εργάζονται το κακόν.
Ψαλ. 140,10  πεσούνται εν αµφιβλήστρω αυτών οι αµαρτωλοί· κατά µόνας ειµί εγώ έως αν παρέλθω.
Ψαλ. 140,10  Οι αµαρτωλοί θα πέσουν και θα περιπλακούν εις τα δίκτυα της δολιότητός των, τα οποία είχαν κατασκευάσει
και στήσει δια τους άλλους. Εγώ όµως θα ζω µεµονωµένος, χωρισµένος από αυτούς, έως ότου προσπεράσω σώος και
αβλαβής από τα πονηρά διαβούλιά των.

ΨΑΛΜΟΣ 141 (Μασ. 142)
Συνέσεως τώ Δαυΐδ, εν τώ είναι αυτόν εν τώ σπηλαίω· προσευχή.
Ψαλ. 141,2  Φωνή µου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή µου προς Κύριον εδεήθην.
Ψαλ. 141,2     Με θερµήν µεγαλόφωνον προσευχήν έκραξα προς τον Κυριον. Από τα βάθη της ψυχής µου τον παρεκάλεσα.
Ψαλ. 141,3  εκχεώ ενώπιον αυτού την δέησίν µου, την θλίψίν µου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
Ψαλ. 141,3     Θα αφήσω να χυθή ενώπιον αυτού η δέησίς µου. Θα εξαγγείλω εµπρός εις αυτόν την θλίψιν της ψυχής µου.
Ψαλ. 141,4  εν τώ εκλείπειν εξ εµού το πνεύµά µου, και σύ έγνως τας τρίβους µου· εν οδώ ταύτη, ή επορευόµην, έκρυψαν
παγίδα µοι.
Ψαλ. 141,4     Τωρα, που εµπρός στους µεγάλους κινδύνους λιποψυχώ και κινδυνεύω να χάσω την ζωήν µου, συ, Κυριε, έχεις
γνωρίσει και γνωρίζεις πόσον αθώα υπήρξεν η πορεία της ζωής µου. Οµως εις την ευθείαν αυτήν οδόν, την οποίαν εβάδισα
και βαδίζω, έστησαν κρυφά παγίδα οι εχθροί µου, δια να µε συλλάβουν.
Ψαλ. 141,5  κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκ ήν ο επιγινώσκων µε· απώλετο φυγή απ εµού, και ουκ έστιν ο
εκζητών την ψυχήν µου.
Ψαλ. 141,5     Στρέφω τα βλέµµατά µου προς τα δεξιά, παρατηρώ µε προσοχήν και αγωνίαν, δια να εύρω βοηθόν, και δεν
υπάρχει κανείς, ο οποίος να έχη επίγνωσιν του κινδύνου, που διατρέχω, και να δύναται να µε βοηθήση. Εχάθηκε κάθε
τρόπος διαφυγής από τον κίνδυνον αυτόν. Κανείς πλέον, ούτε από τους φίλους µου, δεν φροντίζει δια την σωτηρίαν της
ζωής µου.
Ψαλ. 141,6  εκέκραξα προς σε, Κύριε, είπα· σύ εί η ελπίς µου, µερίς µου εί εν γη ζώντων.
Ψαλ. 141,6     Χωρίς καµµίαν πλέον βοήθειαν εκ µέρους των ανθρώπων κράζω µε όλην µου την δύναµιν προς σε, Κυριε, και
διακηρύττω· Συ είσαι η ελπίς µου· Συ είσαι η πολύτιµος κληρονοµία µου εις την παρούσαν ζωήν.
Ψαλ. 141,7  πρόσχες προς την δέησίν µου, ότι εταπεινώθην σφόδρα· ρύσαί µε εκ των καταδιωκόντων µε, ότι εκραταιώθησαν
υπέρ εµέ.
Ψαλ. 141,7     Δώσε, λοιπόν, προσοχήν εις την δέησίν µου, διότι έχω κακοπαθήσει πολύ και αποκάµει. Σώσε µε από εκείνους,
οι οποίοι µε καταδιώκουν ζητούντες την εξοντωσίν µου, διότι είναι πολύ ισχυρότεροι από εµέ.
Ψαλ. 141,8  εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν µου τού εξοµολογήσασθαι τώ ονόµατί σου· εµέ υποµενούσι δίκαιοι, έως ού
ανταποδώς µοι.
Ψαλ. 141,8     Βγάλε µε από την φυλακήν του σπηλαίου, ώστε ελεύθερος και γεµάτος ευγνωµοσύνην να δοξολογώ το άγιον
Ονοµά σου. Οι δίκαιοι θα περιµένουν να ίδουν την καλήν έκβασιν, την οποίαν συ ως αµοιβήν των ελπίδων µου θα δώσης.

ΨΑΛΜΟΣ 142 (Μασ. 143)
Ψαλµός τώ Δαυΐδ, ότε αυτόν ο υιός καταδιώκει.
Ψαλ. 142,1  Κύριε, εισάκουσον της προσευχής µου, ενώτισαι την δέησίν µου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν µου εν τή
δικαιοσύνη σου·
Ψαλ. 142,1     Κυριε, άκουσε και κάµε δεκτήν την προσευχήν µου. Ακουσε την ικετευτικήν παράκλησίν µου εν ονόµατι της
φιλαληθείας σου και των υποσχέσεων, που µας έχεις δώσει. Εισάκουσόν µου εν ονόµατι της δικαιοσύνης σου, η οποία
απαιτεί την προστασίαν του κάθε αθώου.
Ψαλ. 142,2  και µη εισέλθης εις κρίσιν µετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών.
Ψαλ. 142,2    Μη θελήσης όµως να προβής εις λεπτοµερή εξέτασιν της ζωής εµού του δούλου σου, διότι κανείς από τους
ζώντας ανθρώπους επί της γης δεν θα ευρεθή τελείως αθώος και αναµάρτητος ενώπιόν σου.
Ψαλ. 142,3  ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν µου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν µου, εκάθισέ µε εν σκοτεινοίς ως νεκρούς
αιώνος·
Ψαλ. 142,3    Ακουσε, λοιπόν, Κυριε, το δίκαιον αίτηµά µου, διότι εχθρός αδίστακτος µε καταδιώκει ζητών να µου αφαιρέση
την ζωήν. Με εποδοπάτησε κάτω στο χώµα, µε εξηυτέλισε, µε έχει καθίσει στο χείλος του τάφου. Με έχει οδηγήσει στο
στόµα του σκοτεινού άδου, όπου ευρίσκονται οι από αρχαιότατα χρόνια νεκροί.
Ψαλ. 142,4  και ηκηδίασεν επ εµέ το πνεύµά µου, εν εµοί εταράχθη η καρδία µου.
Ψαλ. 142,4    Από τας βαρείας αυτάς θλίψεις έχει καταληφθή από αθυµίαν το πνεύµα µου. Η καρδία µου εντός µου συνεχώς
ταράσσεται.



Ψαλ. 142,5  εµνήσθην ηµερών αρχαίων, εµελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου, εν ποιήµασι των χειρών σου εµελέτων.
Ψαλ. 142,5    Εις αυτήν την πολυώδυνον κατάστασιν ευρισκόµενος ενεθυµήθην παλαιάς ηµέρας ειρήνης και ασφαλείας.
Εβύθισα την σκέψιν µου εις τα έργα της ιδικής σου προστασίας, εµελέτησα καλώς τα έργα των χειρών σου.
Ψαλ. 142,6  διεπέτασα προς σε τας χείράς µου, η ψυχή µου ως γη άνυδρός σοι. (διάψαλµα).
Ψαλ. 142,6    Από την µελέτην αυτήν τονωθείς εις την πίστιν και την ελπίδα προς σε, ύψωσα ικετευτικάς τας χείράς µου
προς σε και η ψυχή µου, ωσάν γη κατάξηρος, εζήτησε δρόσον και αναψυχήν από σε.
Ψαλ. 142,7  ταχύ εισάκουσόν µου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύµά µου· µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εµού, και
οµοιωθήσοµαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον.
Ψαλ. 142,7    Οσον το δυνατόν ταχύτερον κάµε δεκτήν, Κυριε, την προσευχήν µου. Απέκαµα πλέον, ωλιγοψύχησε και
κινδυνεύει να σβήση το πνεύµα µου. Μη γυρίσης αλλού το πρόσωπόν σου από εµέ. Διότι τότε θα οµοιάσω πλέον µε τους
νεκρούς, οι οποίοι κατεβαίνουν οριστικώς εις τον τάφον.
Ψαλ. 142,8  ακουστόν ποίησόν µοι το πρωΐ το έλεός σου, ότι επί σοί ήλπισα· γνώρισόν µοι, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσοµαι, ότι
προς σε ήρα την ψυχήν µου·
Ψαλ. 142,8    Ευδόκησε, Κυριε, να ακούσω και να αισθανθώ λίαν πρωϊ, συντόµως, το έλεός σου, διότι εγώ εις σε µόνον έχω
στηρίξει τας ελπίδας µου. Καµε γνωστήν εις εµέ, Κυριε, την οδόν, το άγιόν σου θέληµα, σύµφωνα προς το οποίον να
ρυθµίσω την πορείαν της ζωής µου. Διότι προς σέε υψώνω και παραδίδω ολόκληρον την ψυχήν µου.
Ψαλ. 142,9  εξελού µε εκ των εχθρών µου, Κύριε, ότι προς σε κατέφυγον.
Ψαλ. 142,9    Βγάλε µε και ελευθέρωσέ µε, Κυριε, από τους εχθρούς µου, διότι εγώ προς σε απ' αρχής και µέχρι σήµερον
καταφεύγω.
Ψαλ. 142,10  δίδαξόν µε τού ποιείν το θέληµά σου, ότι σύ εί ο Θεός µου· το πνεύµά σου το αγαθόν οδηγήσει µε εν γη ευθεία.
Ψαλ. 142,10  Διδαξέ µε, ποίον είναι το θέληµά σου και δος µου την αγαθήν διάθεσιν να το εφαρµόζω πάντοτε, διότι συ είσαι
ο Θεός µου. Το Πνεύµά σου το αγαθόν αυτό θα µε οδηγήση εις την ευθείαν και ευάρεστον εις σε οδόν.
Ψαλ. 142,11  ένεκεν τού ονόµατός σου, Κύριε, ζήσεις µε, εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν µου·
Ψαλ. 142,11   Ενεκεν του ονόµατός σου, που σηµαίνει έλεος και αγάπην, θα περιφρουρήσης και θα παρατείνης την ζωήν
µου. Εν τη δικαιοσύνη σου θα βγάλης την ψυχήν µου από την βαρείαν θλίψιν, που οι εχθροί µου έχουν επιφέρει.
Ψαλ. 142,12  και εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς µου και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν µου, ότι εγώ
δούλός σού ειµι.
Ψαλ. 142,12  Με το έλεός σου αυτό, που θα δείξης προς εµέ, θα εξολοθρεύσης τους εχθρούς µου, θα καταστρέψης όλους
εκείνους, οι οποίοι θλίβουν την ζωήν µου, διότι εγώ είµαι ιδικός σου δούλος.

ΨΑΛΜΟΣ 143 (Μασ. 144)
Τώ Δαυΐδ, προς τον Γολιάδ.
Ψαλ. 143,1  Ευλογητός Κύριος ο Θεός µου ο διδάσκων τας χείράς µου εις παράταξιν, τους δακτύλους µου εις πόλεµον·
Ψαλ. 143,1     Δοξασµένος ας είναι ο Κυριος και Θεός µου, ο οποίος διδάσκει τα χέρια µου να χειρίζονται την σπάθην κατά
τας συµπλοκάς εις τας µάχας, και τα δάκτυλά µου να χρησιµοποιούν το τόξον κατά τους πολέµους.
Ψαλ. 143,2  έλεός µου και καταφυγή µου, αντιλήπτωρ µου και ρύστης µου, υπερασπιστής µου, και επ αυτώ ήλπισα, ο
υποτάσσων τον λαόν µου υπ εµέ.
Ψαλ. 143,2    Αυτός είναι το έλεός µου, το καταφύγιόν µου, ο προστάτης µου και ο ελευθερωτής µου, ο υπερασπιστής µου,
και εις αυτόν έχω στηρίξει τας ελπίδας µου· εις αυτόν, ο οποίος υποτάσσει οµονοηµένον τον λαόν µου εις εµέ.
Ψαλ. 143,3  Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώσθης αυτώ, ή υιός ανθρώπου ότι λογίζη αυτώ;
Ψαλ. 143,3    Κυριε, τι είναι τάχα ο ευτελής άνθρωπος, ώστε να αποκαλύπτης και να καθιστάς τον εαυτόν σου γνωστόν εις
αυτόν; Η ο υιός του ανθρώπου, ώστε να τον λογαριάζης και να τον λαµβάνης υπ όψιν σου;
Ψαλ. 143,4  άνθρωπος µαταιότητι ωµοιώθη, αι ηµέραι αυτού ωσεί σκιά παράγουσι.
Ψαλ. 143,4    Ο άνθρωπος είναι όµοιος προς το µάταιον και παροδικόν. Αι ηµέραί του παρέρχονται ωσάν σκια.
Ψαλ. 143,5  Κύριε, κλίνον ουρανούς και κατάβηθι, άψαι των ορέων, και καπνισθήσονται.
Ψαλ. 143,5    Συ όµως, Κυριε, που είσαι τόσον συγκαταβατικός προς ηµάς τους ευτελείς ανθρώπους , χαµήλωσε τους
ουρανούς και κατέβα. Εγγισε µε τα χέρια σου τα βουνά και θα ανάψουν και θα γεµίσουν καπνόν.
Ψαλ. 143,6  άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς.
Ψαλ. 143,6    Αστραψε αστραπήν επάνω από τους εχθρούς µου κα θα τους διασκορπίσης. Στείλε εναντίον των τα βέλη σου,
και θα τους συγκλονίσης
Ψαλ. 143,7  εξαπόστειλον την χείρά σου εξ ύψους, εξελού µε και ρύσαί µε εξ υδάτων πολλών, εκ χειρός υιών αλλοτρίων,
Ψαλ. 143,7    Απλωσε, Κυριε, το χέρι σου από το ουράνιον ύψος, βγάλε µε και γλύτωσέ µε από τα πολλά ορµητικά ύδατα, που
απειλούν να µε πνίξουν· από τα χέρια δηλαδή των αλλοεθνών ανθρώπων.
Ψαλ. 143,8  ών το στόµα ελάλησε µαταιότητα, και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας.
Ψαλ. 143,8    Αυτών, των οποίων το στόµα ελάλησε δόλια και ασύστατα πράγµατα και η δεξιά των χειρ είναι όργανον
αδικηµάτων.
Ψαλ. 143,9  ο Θεός, ωδήν καινήν άσοµαί σοι, εν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψαλώ σοι
Ψαλ. 143,9    Ω Θεέ µου, εις την νέαν αυτήν συντριβήν των εχθρών µου, θα ψάλλω εγώ προς σε νέον άσµα ευγνωµοσύνης.
Με δεκάχορδον µουσικόν όργανον θα σε υµνολογήσω· σε,
Ψαλ. 143,10  τώ διδόντι την σωτηρίαν τοίς βασιλεύσι, τώ λυτρουµένω Δαυΐδ τον δούλον αυτού εκ ροµφαίας πονηράς.
Ψαλ. 143,10  ο οποίος ανέκαθεν δίδεις νίκας και σωτηρίαν στους βασιλείς· σε, ο οποίος έσωσες εµέ, τον δούλον σου Δαυίδ
από την θανατηφόρον ροµφαίαν του Γολιάθ.
Ψαλ. 143,11  ρύσαί µε και εξελού µε εκ χειρός υιών αλλοτρίων, ών το στόµα ελάλησε µαταιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά
αδικίας.
Ψαλ. 143,11   Απάλλαξέ µε και τώρα και γλύτωσέ µε από τα χέρια των αλλοεθνών, των οποίων το στόµα ελάλησε και λαλεί
ψευδολογίας, η δε δεξιά των χειρ είναι όργανον αδικίας.
Ψαλ. 143,12  ών οι υιοί ως νεόφυτα ιδρυµένα εν τή νεότητι αυτών, αι θυγατέρες αυτών κεκαλλωπισµέναι, περικεκοσµηµέναι



ως οµοίωµα ναού,
Ψαλ. 143,12  Αυτοί απολαµβάνουν σήµερον όλα τα αγαθά. Τα παιδιά των λόγω της νεότητός των όµοιάζουν σαν βλαστάρια
καλώς ριζωµένα και θαλερά. Αι θυγατέρες των είναι καλλωπισµένες και στολισµένες µε κοσµήµατα στο σώµα των, ωσάν
τα αγάλµατα ειδωλολατρικού ναού.
Ψαλ. 143,13  τα ταµιεία αυτών πλήρη, εξερευγόµενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν ταίς
εξόδοις αυτών,
Ψαλ. 143,13   Αι αποθήκαι των είναι γεµάται από αγαθά. Υπερεκχυλίζουν από κάθε είδος· τα πρόβατά των είναι πολύτοκα.
Πολλαπλασιάζονται αναρίθµητα στους βοσκοτόπους, όπου εξέρχονται προς βοσκήν.
Ψαλ. 143,14  οι βόες αυτών παχείς, ουκ έστι κατάπτωµα φραγµού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν ταίς πλατείαις αυτών,
Ψαλ. 143,14  Τα βόϊδια των είναι παχέα. Κανένας από τους τοίχους των οικοδοµών των δεν έχει κρηµνισθή ούτε και έχει
υποστή καµµίαν ρωγµήν. Δεν ακούεται κραυγή θρήνου και πόνου εις τας πλατείας των.
Ψαλ. 143,15  εµακάρισαν τον λαόν, ώ ταύτά εστι· µακάριος ο λαός, ού Κύριος ο Θεός αυτού.
Ψαλ. 143,15   Εκείνοι, οι οποίοι αγνοούν σε και το θέληµά σου, εκαλοτύχησαν τον λαόν, ο οποίος απολαµβάνει αυτά τα
αγαθά. Αλλά εις την πραγµατικότητα µακάριος είναι ο λαός εκείνος, του οποίου ο αληθινός Θεός είναι ο Θεός και Κυριος
του.

ΨΑΛΜΟΣ 144 (Μασ. 145)
Αίνεσις τού Δαυΐδ.
Ψαλ. 144,1  Υψώσω σε, ο Θεός µου ο βασιλεύς µου, και ευλογήσω το όνοµά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 144,1     Θα διαλαλήσω το µεγαλείον σου, ω Θεέ µου και βασιληά µου. Θα δοξολογήσω το πάντιµον Ονοµά σου
πάντοτε και στον αιώνα του αιώνος.
Ψαλ. 144,2  καθ εκάστην ηµέραν ευλογήσω σε και αινέσω το όνοµά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος .
Ψαλ. 144,2    Καθε ηµέραν θα σε δοξολογώ και θα υµνώ το Ονοµά σου, πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων.
Ψαλ. 144,3  µέγας Κύριος και αινετός σφόδρα, και της µεγαλωσύνης αυτού ουκ έστι πέρας.
Ψαλ. 144,3    Μέγας είναι ο Κυριος και άξιος να υµνήται πολύ, παρά πολύ, διότι η µεγαλωσύνη του είναι απεριόριστος και
απροσµέτρητος.
Ψαλ. 144,4  γενεά και γενεά επαινέσει τα έργα σου και την δύναµίν σου απαγγελούσι.
Ψαλ. 144,4    Καθε ερχοµένη γενεά θα υµνή σε δια τα θαυµαστά έργα σου, και οι άνθρωποι θα διακηρύττουν πάντοτε την
παντοδυναµίαν σου.
Ψαλ. 144,5  την µεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυµάσιά σου διηγήσονται.
Ψαλ. 144,5    Την µεγαλοπρεπή λαµπρότητα της αγιότητός σου θα υµνούν και θα διηγούνται τα θαυµαστά σου έργα.
Ψαλ. 144,6  και την δύναµιν των φοβερών σου ερούσι και την µεγαλωσύνην σου διηγήσονται.
Ψαλ. 144,6    Την ακατανίκητον δύναµιν των φοβερών σου έργων εναντίον των αµετανοήτων ασεβών θα λέγουν µεταξύ
των, και το απέραντον µεγαλείον σου θα διηγούνται.
Ψαλ. 144,7  µνήµην τού πλήθους της χρηστότητός σου εξερεύξονται και τή δικαιοσύνη σου αγαλλιάσονται.
Ψαλ. 144,7    Θα αφήνουν να εκχυθή από την καρδίαν των η ευγνώµων ανάµνησις των αναριθµήτων ευεργεσιών της
καλωσύνης σου. Θα πληµµυρίζουν από αγαλλίασιν δια την δικαιοσύνην, την οποίαν συ εφαρµόζεις πάντοτε.
Ψαλ. 144,8  οικτίρµων και ελεήµων ο Κύριος, µακρόθυµος και πολυέλεος.
Ψαλ. 144,8    Οικτίρµων και εύσπλαγχνος είναι ο Κυριος, µακρόθυµος και πολυέλεος.
Ψαλ. 144,9  χρηστός Κύριος τοίς σύµπασι, και οι οικτιρµοί αυτού επί πάντα τα έργα αυτού.
Ψαλ. 144,9    Αγαθός και ευεργετικός είναι ο Κυριος προς όλους γενικώς, και τα ελέη αυτού απλώνονται εις όλα τα έργα της
δηµιουργίας του.
Ψαλ. 144,10  εξοµολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και οι όσιοί σου ευλογησάτωσάν σε.
Ψαλ. 144,10  Ας σε δοξολογήσουν, Κυριε, όλα τα δηµιουργήµατά σου, προ παντός δε ας ευλογήσουν το πάντιµον Ονοµά σου
οι αφωσιωµένοι εις σε πιστοί.
Ψαλ. 144,11  δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλήσουσι
Ψαλ. 144,11   Αυτοί θα διαλαλούν την ένδοξον βασιλείαν σου και θα διηγούνται την παντοδύναµον κυριαρχίαν σου,
Ψαλ. 144,12  τού γνωρίσαι τοίς υιοίς των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της µεγαλοπρεπείας της βασιλείας
σου.
Ψαλ. 144,12  δια να καταστήσουν γνωστήν στους άλλους ανθρώπους την παντοδυναµίαν σου και την ανυπέρβλητον
λαµπρότητα της βασιλείας σου.
Ψαλ. 144,13  η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά.
Ψαλ. 144,13  Η ιδική σου βασιλεία, Κυριε, είναι βασιλεία αιωνία και η κυριαρχία σου απλώνεται εις όλας τας γενεάς.
Ψαλ. 144,13α  πιστός Κύριος εν πάσι τοίς λόγοις αυτού και όσιος εν πάσι τοίς έργοις αυτού.
Ψαλ. 144,13α   Ο Κυριος είναι πιστός τηρητής των υποσχέσεών του και άµωµος εις όλα αυτού τα έργα .
Ψαλ. 144,14  υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθοί πάντας τους κατεραγµένους .
Ψαλ. 144,14  Ο Κυριος υποβαστάζει και στηρίζει όλους εκείνους, οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν και να συντριβούν, και
ανεγείρει αυτούς, οι οποίοι έχουν πέσει και συντριβή.
Ψαλ. 144,15  οι οφθαλµοί πάντων εις σε ελπίζουσι, και σύ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία.
Ψαλ. 144,15  Οι οφθαλµοί όλων στρέφονται µε ελπίδα βοηθείας προς σε, διότι συ δίδεις την τροφήν των στον κατάλληλον
χρόνον.
Ψαλ. 144,16  ανοίγεις σύ τας χείράς σου και εµπιπλάς πάν ζώον ευδοκίας.
Ψαλ. 144,16  Ανοίγεις συ τας παντοδυνάµους και πλουσιοδώρους χείρας σου και γεµίζεις κάθε ζωντανόν ον από όλα τα
αγαθά, που του χρειάζονται.
Ψαλ. 144,17  δίκαιος Κύριος εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού και όσιος εν πάσι τοίς έργοις αυτού.
Ψαλ. 144,17  Ο Κυριος είναι δίκαιος εις όλους τους τρόπους της ενεργείας του και άµωµος και ακατηγόρητος εις όλα αυτού
τα έργα.



Ψαλ. 144,18  εγγύς Κύριος πάσι τοίς επικαλουµένοις αυτόν, πάσι τοίς επικαλουµένοις αυτόν εν αληθεία.
Ψαλ. 144,18  Είναι πάντοτε κοντά εις εκείνους, οι οποίοι τον επικαλούνται µε πίστιν, εις όλους όσοι τον επικαλούνται µε
ειλικρίνειαν καρδίας.
Ψαλ. 144,19  θέληµα των φοβουµένων αυτόν ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς .
Ψαλ. 144,19  Τα δίκαια θελήµατα και αιτήµατα αυτών, οι οποίοι τον ευλαβούνται, θα εκπληρώση ο Κυριος, θα κάµη δεκτήν
την δέησιν των και θα τους σώση από τους διαφόρους κινδύνους.
Ψαλ. 144,20  φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτόν και πάντας τους αµαρτωλούς εξολοθρεύσει.
Ψαλ. 144,20   Περιφρουρεί και φυλάσσει ο Κυριος όλους εκείνους, οι οποίοι τον αγαπούν. Εξ αντιθέτου δε θα παραδώση στον
όλεθρον όλους τους αµαρτωλούς.
Ψαλ. 144,21  αίνεσιν Κυρίου λαλήσει το στόµα µου· και ευλογείτω πάσα σάρξ το όνοµα το άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις
τον αιώνα τού αιώνος.
Ψαλ. 144,21  Υµνους δοξολογίας και ευγνωµοσύνης θα λέγη το στόµα µου διαρκώς προς τον Κυριον και κάθε άλλος
άνθρωπος ας δοξολογή το άγιον Ονοµά του πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων.

ΨΑΛΜΟΣ 145 (146)
Αλληλούϊα· Αγγαίου και Ζαχαρίου.
Ψαλ. 145,1  Αίνει, η ψυχή µου, τον Κύριον·
Ψαλ. 145,1     Ω ψυχή µου, δοξολόγησε τον Κυριον!
Ψαλ. 145,2  αινέσω Κύριον εν τή ζωή µου, ψαλώ τώ Θεώ µου έως υπάρχω.
Ψαλ. 145,2    Θα δοξολογώ τον Κυριον καθ' όλον το διάστηµα της ζωής µου. Θα ψάλλω προς αυτόν ύµνους, έως ότου ζω.
Ψαλ. 145,3  µη πεποίθατε επ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οίς ουκ έστι σωτηρία.
Ψαλ. 145,3    Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι
οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναµιν να σας σώσουν.
Ψαλ. 145,4  εξελεύσεται το πνεύµα αυτού. και επιστρέψει εις την γήν αυτού· εν εκείνη τή ηµέρα απολούνται πάντες οι
διαλογισµοί αυτού.
Ψαλ. 145,4    Του καθενός από αυτούς, όσον ισχυρός και αν φαίνεται, το πνεύµα θα εξέλθη από το σώµα κατά την ώραν του
θανάτου του. Και το σώµα του θα επιστρέψη εις την γην του. Κατά δε την ηµέραν εκείνην του θανάτου θα χαθούν και θα
διαλυθούν όλα τα σχέδιά του.
Ψαλ. 145,5  µακάριος ού ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού
Ψαλ. 145,5    Μακάριος όµως είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως βοηθόν του τον Θεόν του Ιακώβ και ο οποίος στηρίζει τας
ελπίδας του εις Κυριον τον Θεόν του.
Ψαλ. 145,6  τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γήν, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς· τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις
τον αιώνα,
Ψαλ. 145,6    Εις αυτόν, ο οποίος εδηµιούργησε τον αυρανόν και την γην, την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά.
Αυτόν, ο οποίος τηρεί και φυλάσσει πιστώς τους λόγους και τας υποσχέσστου εις όλους τους αιώνας.
Ψαλ. 145,7  ποιούντα κρίµα τοίς αδικουµένοις, διδόντα τροφήν τοίς πεινώσι. Κύριος λύει πεπεδηµένους,
Ψαλ. 145,7    Αυτόν, ο οποίος κάµνει δικαίαν κρίσιν και αποδίδει το δίκαιον στους αδικουµένους . Διδει τροφήν στους
πεινώντας. Ο Κυριος, αυτός λύει τα δεσµά των σιδηροδεµένων αιχµαλώτων και τους δίδει την ελευθερίαν.
Ψαλ. 145,8  Κύριος σοφοί τυφλούς, Κύριος ανορθοί κατεραγµένους, Κύριος αγαπά δικαίους,
Ψαλ. 145,8    Ο Κυριος δίδει σοφίαν στους τυφλούς µε το φως της αληθείας του. Ο Κυριος ανορθώνει τους ηθικώς και
σωµατικώς συντετριµµένους. Ο Κυριος αγαπά τους δικαίους.
Ψαλ. 145,9  Κύριος φυλάσσει τους προσηλύτους· ορφανόν και χήραν αναλήψεται και οδόν αµαρτωλών αφανιεί.
Ψαλ. 145,9    Ο Κυριος περιφρουρεί και προστατεύει τους ξένους, αυτός θα αναλάβη υπό την προστασίαν του τα ορφανά και
τας χήρας, και θα εξαφανίση τας πορείας των αµαρτωλών.
Ψαλ. 145,10  βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις γενεάν και γενεάν.
Ψαλ. 145,10  Ο Κυριος θα βασιλεύση στον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις όλας τας γενεάς των γενεών.

ΨΑΛΜΟΣ 146 (Μασ. 147,1-11)
Αλληλούϊα· Αγγαίου και Ζαχαρίου.
Ψαλ. 146,1  Αινείτε τον Κύριον, ότι αγαθόν ψαλµός· τώ Θεώ ηµών ηδυνθείη αίνεσις.
Ψαλ. 146,1     Υµνείτε και δοξολογείτε τον Κυριον, διότι είναι ευχάριστον και ωφέλιµον να υµνή κανείς αυτόν. Είθε δε να
γίνη γλυκύς και ευχάριστος ο ύµνος µας αυτός προς τον Θεόν µας.
Ψαλ. 146,2  οικοδοµών Ιερουσαλήµ ο Κύριος, και τας διασποράς τού Ισραήλ επισυνάξει,
Ψαλ. 146,2    Ας τον δοξολογήσωµεν, διότι ο Κυριος είναι αυτός που ανοικοδοµεί την Ιερουσαλήµ. Αυτός συγκεντρώνει τους
διασκορπισµένους Ισραηλίτας από τας ξένας χώρας εις την πατρίδα των.
Ψαλ. 146,3  ο ιώµενος τους συντετριµµένους την καρδίαν και δεσµεύων τα συντρίµµατα αυτών,
Ψαλ. 146,3    Θεραπεύει τους συντετριµµένους κατά την καρδίαν από το βάρος των θλίψεων. Ωσάν άριστος ιατρός επιδένει
µε θεραπευτικούς επιδέσµους τα συντρίµµατα αυτών.
Ψαλ. 146,4  ο αριθµών πλήθη άστρων, και πάσιν αυτοίς ονόµατα καλών.
Ψαλ. 146,4    Εχει καταµετρήσει και γνωρίζει τον απεριόριστον αριθµόν των αστέρων των διεσπαρµένων στον ουρανόν ,
ωσάν να έχη δώσει όνοµα στον καθένα από αυτούς.
Ψαλ. 146,5  µέγας ο Κύριος ηµών, και µεγάλη η ισχύς αυτού, και της συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθµός.
Ψαλ. 146,5    Μέγας είναι ο Κυριος µας και µεγάλη η δύναµίς του και κανείς ποτέ δεν είναι εις θέσιν να καταµετρήση, να
συλλάβη και να περιγράψη την άπειρον σοφίαν του.
Ψαλ. 146,6  αναλαµβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αµαρτωλούς έως της γής.
Ψαλ. 146,6    Ο Κυριος αναλαµβάνει υπό την προστασίαν του τους πράους , τους δε υπερηφάνους και αµαρτωλούς θα τους
ταπεινώση και θα τους ρίψη κάτω µέχρις εδάφους.



Ψαλ. 146,7  εξάρξατε τώ Κυρίω εν εξοµολογήσει, ψάλατε τώ Θεώ ηµών εν κιθάρα
Ψαλ. 146,7    Αρχίσατε, λοιπόν, να δοξολογήτε τον Κυριον. Ψαλατε προς τιµήν του Θεού µας ύµνον µε συνοδίαν κιθάρας.
Ψαλ. 146,8  τώ περιβάλλοντι τον ουρανόν εν νεφέλαις, τώ ετοιµάζοντι τή γη υετόν, τώ εξανατέλλοντι εν όρεσι χόρτον και
χλόην τή δουλεία των ανθρώπων,
Ψαλ. 146,8    Ψαλατε εις αυτόν, ο οποίος περιβάλλει τον ουρανόν µε ευεργετικάς νεφέλας, και µε αυτάς προετοιµάζει την
βροχήν δια την γην. Και µε την βροχήν κάµνει να βλαστήση, και εις αυτά ακόµη τα όρη, χορτάρι και χλόη δια την
εξυπηρλέτησιν των ανθρώπων.
Ψαλ. 146,9  διδόντι τοίς κτήνεσι τροφήν αυτών και τοίς νεοσσοίς των κοράκων τοίς επικαλουµένοις αυτόν.
Ψαλ. 146,9    Δοξολογήσατε αυτόν, ο οποίος παρέχει τροφήν εις τα κτήνη, όπως επίσης και εις τα µικρά πουλιά των
κοράκων, τα οποία µε τους κρωγµούς των φαίνεται σαν να τον επικαλούνται.
Ψαλ. 146,10  ουκ εν τή δυναστεία τού ίππου θελήσει, ουδέ εν ταίς κνήµαις τού ανδρός ευδοκεί·
Ψαλ. 146,10  Δεν ευαρεστείται ο Κυριος ούτε και δίδει την νίκην στο ισχυρόν ιππικόν ούτε στους ταχείς και ισχυρούς πόδας
του ανθρώπου.
Ψαλ. 146,11  ευδοκεί Κύριος εν τοίς φοβουµένοις αυτόν και εν πάσι τοίς ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού .
Ψαλ. 146,11   Ο Κυριος ευαρεστείται εις εκείνους, που τον ευλαβούνται· εις όλους αυτούς, που ελπίζουν στο έλεός του.

ΨΑΛΜΟΣ 147 (Μασ. 147,12-20)
    Αλληλούϊα· Αγγαίου και Ζαχαρίου.
Ψαλ. 147,1  Επαίνει, Ιερουσαλήµ, τον Κύριον, αίνει τον Θεόν σου, Σιών,
Ψαλ. 147,1     Ω Ιερουσαλήµ, ψάλλε ύµνους και εγκώµια προς τον Κυριον! Δοξολόγει τον Θεόν σου, Σιών.
Ψαλ. 147,2  ότι ενίσχυσε τους µοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους υιούς σου εν σοί·
Ψαλ. 147,2    Διότι εστερέωσε και έκαµε ισχυρούς τους µοχλούς, µε τους οποίους κλείονται ασφαλώς αι πύλαι των
νεοκτισµένων τειχών σου. Ο Κυριος ηυλόγησε τους υιούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται εντός της περιοχής σου.
Ψαλ. 147,3  ο τιθείς τα όριά σου ειρήνην και στέαρ πυρού εµπιπλών σε·
Ψαλ. 147,3    Αυτός εγκατέστησεν ειρήνην εις τα όριά σου, σε περιφρουρεί από τους εχθρούς σου και χορταίνει µε εκλεκτόν
σίτον τα τέκνα σου.
Ψαλ. 147,4  ο αποστέλλων το λόγιον αυτού τή γη, έως τάχους δραµείται ο λόγος αυτού·
Ψαλ. 147,4    Αυτός αποστέλλει την παντοδύναµον ευεργετικήν προσταγήν του δια την καρποφορίαν της γης . Και η
προσταγή του ταχύτατα θα τρέξη προς την γην και θα γίνη αµέσως έργον.
Ψαλ. 147,5  διδόντος χιόνα αυτού ωσεί έριον, οµίχλην ωσεί σποδόν πάσσοντος·
Ψαλ. 147,5    Αυτός είναι που δίδει χιόνι ολόλευκο, ωσάν το µαλλί του προβάτου, ο οποίος σκορπίζει σαν στάκτην την
οµίχλην.
Ψαλ. 147,6  βάλλοντος κρύσταλλον αυτού ωσεί ψωµούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσεται;
Ψαλ. 147,6    Ριπτει την χάλαζαν µε όσην ευκολίαν ηµείς ρίπτοµεν τα ψιχία του ψωµιού. Ποιός ηµπορεί να υποστή και
ανθέξη εµπρός στο ψύχος των πάγων και των χιόνων και των παγωµένων ορµητικών ανέµων;
Ψαλ. 147,7  εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τήξει αυτά· πνεύσει το πνεύµα αυτού και ρυήσεται ύδατα.
Ψαλ. 147,7    Αυτός µόνος θα δώση προσταγήν και θα λυώσουν οι πάγοι και τα χιόνια, θα πνεύση δηλαδή ο ευεργετικός
άνεµός του, θα λυώσουν τα χιόνια και οι πάγοι και θα ρεύσουν ύδατα, δια να ποτίσουν όρη και πεδιάδας.
Ψαλ. 147,8  ο απαγγέλλων τον λόγον αυτού τώ Ιακώβ, δικαιώµατα και κρίµατα αυτού τώ Ισραήλ.
Ψαλ. 147,8    Αυτός απεκάλυψε και κατέστησε γνωστόν το άγιον θέληµά του στους απογόνους του Ιακώβ , τας εντολάς του
και τα δίκαια προστάγµατά του στον ισραηλιτικόν λαόν.
Ψαλ. 147,9  ουκ εποίησεν ούτως παντί έθνει και τα κρίµατα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτοίς.
Ψαλ. 147,9    Δεν έπραξεν όµως το ίδιον και δια κάθε άλλο έθνος. Δεν εφανέρωσε εις όλα τα έθνη τα παραγγέλµατά του και
τας εντολάς του.

ΨΑΛΜΟΣ 148
Αλληλούϊα· Αγγαίου και Ζαχαρίου.
Ψαλ. 148,1  Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών· αινείτε αυτόν εν τοίς υψίστοις.
Ψαλ. 148,1     Σεις οι άγγελοι αινείτε τον Κυριον επάνω από τους ουρανούς. Δολογείτε αυτόν µέχρι των ακρότατων περιοχών
του ουρανού.
Ψαλ. 148,2  αινείτε αυτόν, πάντες οι άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν, πάσαι αι δυνάµεις αυτού.
Ψαλ. 148,2    Δοξολογήσατε αυτόν όλοι οι άγγελοι. Αινέσατέ τον και υµνείτε τον συνεχώς όλαι αι ουράνιαι δυνάµεις του.
Ψαλ. 148,3  αινείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, αινείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φώς.
Ψαλ. 148,3    Δοξολογείτε αυτόν ο ήλιος, η σελήνη· δοξολογείτε αυτόν όλα τα άστρα και το φως.
Ψαλ. 148,4  αινείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών.
Ψαλ. 148,4    Αινείτε αυτόν οι πνευµατικοί ουρανοί, που εκτείνονται πέραν από τους αστρικούς ουρανούς . Ας επαινέση και
δοξολογήση τον Κυριον το ύδωρ, το οποίον είναι αποθηκευµένον επάνω από τον ουρανόν.
Ψαλ. 148,5  αινεσάτωσαν το όνοµα Κυρίου, ότι αυτός είπε, και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο, και εκτίσθησαν.
Ψαλ. 148,5    Τα πάντα ας δοξολογήσουν το όνοµά του Κυρίου, διότι αυτός ένα µόνον λόγον είπε και εδηµιουργήθησαν.
Αυτός έδωσε διαταγήν και αµέσως εκτίσθησαν.
Ψαλ. 148,6  έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τού αιώνος· πρόσταγµα έθετο, και ου παρελεύσεται.
Ψαλ. 148,6    Ενηρµόνισεν, εστερέωσε και έστησεν αυτά ασφαλή στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Εξέδωκε
παντοδύναµον πρόσταγµα, το οποίον δεν πρόκειται να ακυρωθή.
Ψαλ. 148,7  αινείτε τον Κύριον εκ της γής, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι·
Ψαλ. 148,7    Δοξολογείτε τον Κυριον και από την γην, τα θαλάσσια κήτη και όλαι αι θάλασσαι.
Ψαλ. 148,8  πύρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεύµα καταιγίδος, τα ποιούντα τον λόγον αυτού·
Ψαλ. 148,8    Το πυρ της αστραπής, η χάλαζα, η χιών, οι πάγοι, ο ορµητικός άνεµος της καταιγίδος, όλα αυτά που κινούνται



και εκτελούν την παντοδύναµον προσταγήν του.
Ψαλ. 148,9  τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάσαι κέδροι·
Ψαλ. 148,9    Αινείτε αυτόν τα όρη τα υψηλά και όλοι οι λόφοι, όλα τα καρποφόρα και όλα τα άγρια δένδρα, όπως είναι αι
κέδροι.
Ψαλ. 148,10  τα θηρία και πάντα τα κτήνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά·
Ψαλ. 148,10  Τα άγρια θηρία της υπαίθρου και όλα τα κτήνη, τα ερπετά και όλα τα ιπτάµενα πτηνά.
Ψαλ. 148,11  βασιλείς της γής και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριταί γής·
Ψαλ. 148,11   Αινείτε αυτόν οι βασιλείς της γης και όλοι οι λαοί, οι άρχοντες και όλοι οι δικασταί των ανθρώπων.
Ψαλ. 148,12  νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι µετά νεωτέρων·
Ψαλ. 148,12  Οι νέοι άνδρες και αι παρθένοι, οι γεροντότεροι µαζή µε τους νεωτέρους.
Ψαλ. 148,13  αινεσάτωσαν το όνοµα Κυρίου, ότι υψώθη το όνοµα αυτού µόνου· η εξοµολόγησις αυτού επί γής και ουρανού.
Ψαλ. 148,13  Ας υµνήσουν όλοι το όνοµά του Κυρίου, διότι αυτού µόνον το Ονοµα εµεγαλύνθη και εξυψώθη. Η δοξολογία
του απλώνεται εις τυν ουρανόν και εις την γην.
Ψαλ. 148,14  και υψώσει κέρας λαού αυτού· ύµνος πάσι τοίς οσίοις αυτού, τοίς υιοίς Ισραήλ, λαώ εγγίζοντι αυτώ.
Ψαλ. 148,14  Θα εξυψώση και θα ενισχύση ο Κυριος την δύναµιν του λαού του. Υµνος και δόξα θα αποδοθή εις όλους τους
αφωσιωµένους προς αυτόν, στους απογόνους του Ισραήλ, στον λαόν, ο οποίος τον πλησιάζει µε πίστιν και του είναι οικείος
και αγαπητός.

ΨΑΛΜΟΣ 149
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 149,1  Άσατε τώ Κυρίω άσµα καινόν, η αίνεσις αυτού εν εκκλησία οσίων.
Ψαλ. 149,1     Ψαλατε στον Κυριον καινούργιον άσµα δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας, και ο αίνος αυτός ας ψαλή εις την
συγκέντρωσιν των αφοσιωµένων δούλων του, των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 149,2  ευφρανθήτω Ισραήλ επί τώ ποιήσαντι αυτόν, και οι υιοί Σιών αγαλλιάσθωσαν επί τώ βασιλεί αυτών.
Ψαλ. 149,2    Ας ευφρανθή ο ισραηλιτικός λαός δια τον Κυριον, ο οποίος ανέδειξεν αυτόν εκλεκτόν λαόν του, και οι κάτοικοι
της Σιών ας ευφρανθούν, ας σκιρτήσουν από χαράν και αγαλλίασιν, διότι έχουν βασιλέα τον Θεόν.
Ψαλ. 149,3  αινεσάτωσαν το όνοµα αυτού εν χορώ, εν τυµπάνω και ψαλτηρίω ψαλάτωσαν αυτώ,
Ψαλ. 149,3    Ας υµνολογήσουν το Ονοµά του µε ιερούς ευλαβείς χορούς υπό τον ήχον τύµπανων και µε την συνοδείαν
κιθάρας.
Ψαλ. 149,4  ότι ευδοκεί Κύριος εν τώ λαώ αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία.
Ψαλ. 149,4    Διότι ο Κυριος έδειξε και πάλιν και δεικνύει την ευµένειάν του προς τον λαόν του. Θα δοξάση και θα χαρίση
σωτηρίαν στους πράους και υποµονητικούς.
Ψαλ. 149,5  καυχήσονται όσιοι εν δόξη και αγαλλιάσονται επί των κοιτών αυτών.
Ψαλ. 149,5    Θα καυχώνται οι αφωσιωµένοι δούλοι του δια την ένδοξον επιστροφήν των , θα πληµµυρίζουν από αγαλλίασιν
δια την απελευθέρωσίν των και θα κατακλίνωνται πλήρεις χαράς και αγαλλιάσεως.
Ψαλ. 149,6  αι υψώσεις τού Θεού εν τώ λάρυγγι αυτών, και ύροµφαίαι δίστοµοι εν ταίς χερσίν αυτών
Ψαλ. 149,6    Αι δοξολογίαι και τα εγκώµια του Θεού των θα υπάρχουν πάντοτε, και θα απαγγέλλωνται δια του λάρυγγός
των. Ταυτοχρόνως όµως αι µεγάλαι δίστοµοι ροµφαίαι θα ευρίσκωνται εις τα χέρια των,
Ψαλ. 149,7  τού ποιήσαι εκδίκησιν εν τοίς έθνεσιν, ελεγµούς εν τοίς λαοίς,
Ψαλ. 149,7    δια να αντεπεξέλθουν εναντίον των εχθρικών λαών και να τιµωρήσουν αυτούς·
Ψαλ. 149,8  τού δήσαι τους βασιλείς αυτών εν πέδαις και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδαις σιδηραίς,
Ψαλ. 149,8    δια να δέσουν τους βασιλείς των εθνών µε σιδηρά δεσµά και τους ενδόξους άρχοντάς των µε σιδερένιες
χειροπέδες,
Ψαλ. 149,9  τού ποιήσαι εν αυτοίς κρίµα έγγραπτον· δόξα αύτη έσται πάσι τοίς οσίοις αυτού.
Ψαλ. 149,9    ώστε να εφαρµοσθή εναντίον αυτών η γραµµένη εις τας προφητείας δικαία απόφασίς του Θεού. Και η
εκτέλεσις της δικαίας αυτής αποφάσεως θα είναι µεγάλη δόξα στους αφωσιωµένους του Ιουδαίους.

ΨΑΛΜΟΣ 150
Αλληλούϊα.
Ψαλ. 150,1  Αινείτε τον Θεόν εν τοίς αγίοις αυτού, αινείτε αυτόν εν στερεώµατι της δυνάµεως αυτού·
Ψαλ. 150,1     Δοξολογείτε τον Κυριον εις τα άγια αυτού σκηνώµατα, στον ναόν και το θυσιαστήριόν του. Αινείτε αυτόν όλοι
όσοι ζήτε κάτω από το στερέωµα του ουρανού, έργον της παντοδυναµίας του.
Ψαλ. 150,2  αινείτε αυτόν επί ταίς δυναστείαις αυτού, αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της µεγαλωσύνης αυτού.
Ψαλ. 150,2    Αινείτε αυτόν δια τα µεγάλα και θαυµαστά έργα του, που µαρτυρούν την παντοδυναµίαν του. Αινείτε αυτόν
κατά την άπειρον αυτού µεγαλωσύνην και δόξαν.
Ψαλ. 150,3  αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος, αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα·
Ψαλ. 150,3    Αινείτε αυτόν µε τον ήχον της σάλπιγγος, αινείτε αυτόν µε λύραν και κιθάραν.
Ψαλ. 150,4  αινείτε αυτόν εν τυµπάνω και χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω·
Ψαλ. 150,4    Αινείτε αυτόν µε τύµπανα και ιερούς χορούς, αινείτε αυτόν µε έγχορδα και µε άλλα µουσικά όργανα.
Ψαλ. 150,5  αινείτε αυτόν εν κυµβάλοις ευήχοις, αινείτε αυτόν εν κυµβάλοις αλαλαγµού.
Ψαλ. 150,5    Αινείτε αυτόν µε κύµβαλα που αναδίδουν γλυκείς και ωραίους ήχους, αινείτε αυτόν µε κύµβαλα που
αλαλάζουν.
Ψαλ. 150,6  πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. αλληλούϊα.
Ψαλ. 150,6    Καθε τι το οποίον αναπνέει, ας αινέση και ας δοξολογήση τον Κυριον. Αινείτε τον Κυριον.

ΨΑΛΜΟΣ 151
Ούτος ο ψαλµός ιδιόγραφος εις Δαυΐδ και έξωθεν τού αριθµού· ότε εµονοµάχησε τώ Γολιάθ.



Ο ψαλµός αυτός συνετέθη από άγνωστον ποιητήν εις χρόνους µεταγενεστέρους του Δαυΐδ.
Μικρός ήµην εν τοίς αδελφοίς µου και νεώτερος εν τώ οίκω τού πατρός µου· εποίµαινον τα πρόβατα τού πατρός µου.
Μικρός και άσηµος ήµην µεταξύ των αδελφών µου. Νεώτερος κατά την ηλικίαν εις την οικίαν του πατρός µου. Δι' αυτό και
έβοσκα τα πρόβατα του πατρός µου.
Ψαλ. 151,2  αι χείρές µου εποίησαν όργανον, και οι δάκτυλοί µου ήρµοσαν ψαλτήριον.
Ψαλ. 151,2     Τα χέρια µου κατεσκεύασαν µουσικόν όργανον και τα δάκτυλά µου συνηρµολόγησαν ψαλτήριον, δια να
ανυµνολογώ τον Κυριον.
Ψαλ. 151,3  και τις αναγγελεί τώ Κυρίω µου; αυτός Κύριος, αυτός εισακούσει.
Ψαλ. 151,3     Ποίος είναι ικανός και άξιος να ανυµνολογήση τον Κυριον; Αυτός όµως ο ίδιος ο Κυριος, αποβλέπων εις την
αγαθήν διάθεσιν της καρδίας µου, θα κάµη ευµενώς δεκτόν τον ύµνον, που θα του ψάλω.
Ψαλ. 151,4 αυτός εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και ήρέ µε εκ των προβάτων τού πατρός µου και έχρισέ µε εν τώ ελαίω της
χρίσεως αυτού.
Ψαλ. 151,4     Αυτός έστειλε τον άγγελόν του και µε επήρε έξαφνα από τα πρόβατα του πατρός µου και µε έχρισε µε το
έλαιον, µε το οποίον χρίονται οι βασιλείς.
Ψαλ. 151,5  οι αδελφοί µου καλοί και µεγάλοι, και ουκ ευδόκησεν εν αυτοίς ο Κύριος.
Ψαλ. 151,5     Οι αδελφοί µου ήσαν ωραίοι και εύσωµοι, αλλά δεν ευηρεστήθη εις αυτούς ο Κυριος.
Ψαλ. 151,6  εξήλθον εις συνάντησιν τώ αλλοφύλω, και επικατηράσατό µε εν τοίς ειδώλοις αυτού·
Ψαλ. 151,6     Εξήλθον, δια να αντιµετωπίσω και µονοµαχήσω µε τον αλλόφυλον Γολιάθ, και εκείνος µε κατηράσθη
επικαλεσθείς εναντίον µου τα είδωλά του.
Ψαλ. 151,7  εγώ δε, σπασάµενος την παρ αυτού µάχαιραν, απεκεφάλισα αυτόν και ήρα όνειδος εξ υιών Ισραήλ.
Ψαλ. 151,7     Εγώ όµως ανέσπασα την ιδικήν του µάχαιραν και τον απεκεφάλισα. Απεµάκρυνα δε έτσι και εξήλειψα την
εντροπήν του ισραηλιτικού λαού.

Ι Ω Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιωβ. 1,1   Άνθρωπος τις ήν εν χώρα τή Αυσίτιδι, ώ όνοµα Ιώβ, και ήν ο άνθρωπος εκείνος αληθινός, άµεµπτος, δίκαιος,
θεοσεβής, απεχόµενος από παντός πονηρού πράγµατος.
Ιωβ. 1,1  Εις την Αυσίτιδα χώραν εζούσεν ένας άνθρωπος ο οποίος ωνοµάζετο Ιώβ. Ητο ευθύς και έντιµος, άµεµπτος, δίκαιος
απέναντι όλων, ευσεβής προς τον Θεόν, απέφευγε κάθε πονηρόν πράγµα, κάθε αµαρτωλήν πράξιν.
Ιωβ. 1,2   εγένοντο δε αυτώ υιοί επτά και θυγατέρες τρεις.
Ιωβ. 1,2   Αυτός είχεν αποκτήσει επτά υιούς και τρεις θυγατέρας.
Ιωβ. 1,3   και ήν τα κτήνη αυτού πρόβατα επτακισχίλια, κάµηλοι τρισχίλιαι, ζεύγη βοών πεντακόσια, θήλειαι όνοι νοµάδες
πεντακόσιαι, και υπηρεσία πολλή σφόδρα και έργα µεγάλα ήν αυτώ επί της γής· και ήν ο άνθρωπος εκείνος ευγενής των
αφ ηλίου ανατολών.
Ιωβ. 1,3   Είχε δε πλήθος ζώα εις την ιδιοκτησίαν του· επτά χιλιάδας πρόβατα, τρεις χιλιάδας καµήλους, πεντακόσια ζεύγη
βοών, αγέλην από πεντακοσίας θηλείας όνους. Δια την επιστασίαν και βοσκήν όλων αυτών είχε µεγάλον αριθµόν
υπηρετών. Καλός δε και πλούσιος καθώς ήτο, είχε κάµει µεγάλα έργα εις την χώραν του. Και έτσι ο άνθρωπος εκείνος ήτο
ενας από τους πολύ διακεκριµένους ανθρώπους των ανατολικών εκείνων χωρών.
Ιωβ. 1,4   συµπορευόµενοι δε οι υιοί αυτού προς αλλήλους εποιούσαν πότον καθ εκάστην ηµέραν, συµπαραλαµβάνοντες
άµα και τας τρεις αδελφάς αυτών εσθίειν και πίνειν µετ αυτών.
Ιωβ. 1,4   Τα παιδιά του εσυνήθιζαν να µεταβαίνουν µε την σειράν των στο σπίτι του καθ' ενός από αυτά και παρέθεταν
συµπόσιον κάθε ηµέραν. Παρελάµβαναν δε µαζή των και τας τρεις αδελφάς των να τρώγουν και να πίνουν µαζή των.
Ιωβ. 1,5   και ως αν συνετελέσθησαν αι ηµέραι τού πότου, απέστελλεν Ιώβ και εκαθάριζεν αυτούς ανιστάµενος το πρωΐ και
προσέφερε περί αυτών θυσίας κατά τον αριθµόν αυτών και µόσχον ένα περί αµαρτίας περί των ψυχών αυτών· έλεγε γάρ
Ιώβ· µη ποτε οι υιοί µου εν τή διανοία αυτών κακά ενενόησαν προς Θεόν. ούτως ούν εποίει Ιώβ πάσας τας ηµέρας.
Ιωβ. 1,5   Οταν δε ετελείωναν αι ηµέραι των συµποσίων, έστελλεν ο Ιωβ άνθρωπον, και εκαλούσε όλα τα τέκνα του και τα
εκαθάριζε δια θυσιών προς τον Θεόν. Εσηκώνετο, δηλαδή, ενωρίς το πρωϊ και προσέφερε δι' αυτά θυσίας, αναλόγους µε
τον αριθµόν των. Προσέφερε και ένα µόσχον ως θυσίαν προς εξιλέωσιν των αµαρτιών των δια τας ψυχάς των. Εκανε δε
τούτο ο Ιώβ, διότι εσκέπτετο και έλεγε· “µήπως τυχόν τα παιδιά µου εσκέφθησαν κατά την ώραν των συµποσίων σκέψεις
αµαρτωλάς και ηµάρτησαν έτσι απέναντι του Θεού;” Ετσι εφέρετο και επορεύετο ο Ιώβ όλας τας ηµέρας της ζωής του.
Ιωβ. 1,6   Καί εγένετο ως η ηµέρα αύτη, και ιδού ήλθον οι άγγελοι τού Θεού παραστήναι ενώπιον τού Κυρίου, και ο διάβολος
ήλθε µετ αυτών.
Ιωβ. 1,6   Καποιαν όµως ηµέραν οι άγγελοι του Θεού παρουσιάσθησαν ενώπιον του Κυρίου. Μαζή δε µε αυτούς ήλθεν και ο
διάβολος.
Ιωβ. 1,7   και είπεν ο Κύριος τώ διαβόλω· πόθεν παραγέγονας; και αποκριθείς ο διάβολος τώ Κυρίω είπε· περιελθών την γήν
και εµπεριπατήσας την υπ ουρανόν πάρειµι.
Ιωβ. 1,7   Ο Κυριος είπεν στον διάβολον· “από που έχεις έλθει;” Ο διάβολος απεκρίθη και είπεν· “αφού περιήλθαν όλην την
γην και περιεπάτησα εις ολόκληρον την υπό τον ουρανόν, ήλθα εδώ”.
Ιωβ. 1,8   και είπεν αυτώ ο Κύριος· προσέσχες τή διανοία σου κατά τού παιδός µου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατ αυτόν επί της γής,
άνθρωπος άµεµπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόµενος από παντός πονηρού πράγµατος;
Ιωβ. 1,8   Ο Κυριος τον ηρώτησεν· “έστρεψες τον νουν σου και έδωσες προσοχήν στον δούλον µου τον Ιώβ, δια να ίδης ότι
δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος αρετής όµοιος προς αυτόν επάνω εις την γην, άµεµπτος, ακέραιος, ευσεβής, ξένος και
αµέτοχος προς κάθε πονηρόν και αµαρτωλόν έργον;”
Ιωβ. 1,9   απεκρίθη δε ο διάβολος και είπεν εναντίον τού Κυρίου· µη δωρεάν Ιώβ σέβεται τον Κύριον;
Ιωβ. 1,9   Ο διάβολος απήντησε και ειπέ προς τον Κυριον· “µήπως δωρεάν και χωρίς αµοιβάς αυτός σέβεται σε τον Κυριον;



Ιωβ. 1,10  ου σύ περιέφραξας τα έξω αυτού και τα έσω της οικίας αυτού και τα έξω πάντων των όντων αυτού κύκλω ; τα δε
έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα κτήνη αυτού πολλά εποίησας επί της γής.
Ιωβ. 1,10  Οχι βέβαια. Συ, µε την παντοδύναµον προστασίαν σου, ως µε ασφαλή και απαραβίαστον φραγµόν, δεν
περιεφρούρησες και περιφρουρείς τα περί αυτόν και όσα υπάρχουν εις την οικίαν του και όλα τα εξωτερικά του πράγµατα
ολόγυρα; Και επί πλέον όλα τα έργα των χειρών του τα έχεις ευλογήσει και εις µεγάλον αριθµόν έχεις πληθύνει τα ζώα του
εις την χώραν του.
Ιωβ. 1,11  αλλά απόστειλον την χείρά σου και άψαι πάντων, ών έχει· ή µην εις πρόσωπόν σε ευλογήσει.
Ιωβ. 1,11  Αλλα άπλωσε το χέρι σου, έγγισε και αφαίρεσε όλα αυτά, που έχει, και τότε ασφαλώς θα δυσφορήση και θα σε
βλασφηµήση κατά πρόσωπον”.
Ιωβ. 1,12  τότε είπεν ο Κύριος τώ διαβόλω· ιδού πάντα, όσα εστίν αυτώ, δίδωµι εν τή χειρί σου, αλλ αυτού µη άψη. και
εξήλθεν ο διάβολος από προσώπου Κυρίου. -
Ιωβ. 1,12  Τοτε ο Κυριος είπεν στον διάβολον· “ιδού, όλα όσα έχει, τα παραδίδω εις την εξουσίαν σου. Αυτόν όµώς τον ίδιον
δεν θα τον εγγίσης καθόλου”. Ο διάβολος έφυγεν από έµπροσθεν του Κυρίου.
Ιωβ. 1,13  Καί ήν ως η ηµέρα αύτη, οι υιοί Ιώβ και αι θυγατέρες αυτού έπινον οίνον εν τή οικία τού αδελφού αυτών τού
πρεσβυτέρου.
Ιωβ. 1,13  Μιαν, λοιπόν, ηµέραν τα παιδιά και αι θυγατέρες του Ιώβ έτρωγαν εις κοινόν συµπόσιον εν τη οικία του
µεγαλυτέρου αδελφού των.
Ιωβ. 1,14  και ιδού άγγελος ήλθε προς Ιώβ και είπεν αυτώ· τα ζεύγη των βοών ηροτρία , και αι θήλειαι όνοι εβόσκοντο
εχόµεναι αυτών,
Ιωβ. 1,14  Τοτε ένας αγγελιαφόρος ήλθεν στον Ιώβ και του είπε· “τα ζευγάρια των βοϊδιών σου αροτριούσαν και αι θήλειαι
όνοι έβοσκαν αµέρινοι εκεί πλησίον των.
Ιωβ. 1,15  και ελθόντες οι αιχµαλωτεύοντες ηχµαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν µαχαίραις· σωθείς δε εγώ
µόνος ήλθον τού απαγγείλαί σοι.
Ιωβ. 1,15  Αίφνης επήλθον εναντίον αυτών λησταί και ήρπασαν τα βόϊδια και τας θηλυκάς όνους , αφού προηγουµένως
έσφαξαν µε τας µαχαίρας των τους δούλους σου. Εγώ µόνος διέφυγα την σφαγήν και σωθείς ήλθον εδώ, δια να σου
αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιωβ. 1,16  έτι τούτου λαλούντος, ήλθεν έτερος άγγελος και είπε προς Ιώβ· πύρ έπεσεν εκ τού ουρανού και κατέκαυσε τα
πρόβατα και τους ποιµένας κατέφαγεν οµοίως· σωθείς δε εγώ µόνος ήλθον τού απαγγείλαί σοι.
Ιωβ. 1,16  Ενώ ακόµη αυτός ωµιλούσε, ήλθεν άλλος αγγελιαφόρος και είπε προς τον Ιώβ· “φωτιά έπεσεν από τον ουρανόν
και έκαυσεν εξ ολοκλήρου τα πρόβατα, κατέφαγε δε και τους βοσκούς η φωτιά αυτή. Εγώ µόνος διεσώθην από την
καταστροφήν και ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιωβ. 1,17  έτι τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος και είπε προς Ιώβ· οι ιππείς εποίησαν ηµίν κεφαλάς τρεις και
εκύκλωσαν τας καµήλους και ηχµαλώτευσαν αυτάς και τους παίδας απέκτειναν εν µαχαίραις· εσώθην δε εγώ µόνος και
ήλθον τού απαγγείλαί σοι.
Ιωβ. 1,17  Ενώ ακόµη αυτός ωµιλούσε, και παρείχε τας θλιβεράς πληροφορίας, ήλθεν άλλος αγγελιοφόρος και είπε προς τον
Ιώβ· “έφιπποι λησταί χωρισµένοι εις τρία τµήµατα, ήλθαν εναντίον µας και περικύκλωσαν τας καµήλους και τας
ήρπασαν. Τους δούλους σου, που εφύλασσαν αυτάς, εφόνευσάν µε τας µαχαίρας των. Εγώ µόνος διέφυγα την σφαγήν και
σωθείς ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιωβ. 1,18  έτι τούτου λαλούντος άλλος άγγελος έρχεται λέγων τώ Ιώβ· των υιών σου και των θυγατέρων σου εσθιόντων και
πινόντων παρά τώ αδελφώ αυτών τώ πρεσβυτέρω,
Ιωβ. 1,18  Ενώ και αυτός ακόµη ωµιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιαφόρος αναγγέλλων προς τον Ιώβ· “καθ' ον χρόνον οι υιοί
σου και αι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν εις την οικίαν του µεγαλυτέρου αυτών αδελφού,
Ιωβ. 1,19  εξαίφνης πνεύµα µέγα επήλθεν εκ της ερήµου και ήψατο των τεσσάρων γωνιών της οικίας, και έπεσεν η οικία επί
τα παιδία σου, και ετελεύτησαν· εσώθην δε εγώ µόνος και ήλθον τού απαγγείλαί σοι.
Ιωβ. 1,19  αιφνιδίως ήλθε µέγας βίαιος άνεµος από την έρηµον επέπεσεν ορµητικός εις τας τέσσαρας γωνίας της οικίας , η δε
οικία εκρηµνίσθη επάνω εις τα παιδιά σου και εκείνα ετάφησαν κάτω από τα ερείπια . Εγώ δε µόνος από τους υπηρέτας
εσώθην και ήλθα να σου αναγγείλω το θλιβερόν γεγονός”.
Ιωβ. 1,20  Ούτως αναστάς Ιώβ έρηξε τα ιµάτια αυτού και εκείρατο την κώµην της κεφαλής και πεσών χαµαί προσεκύνησε
τώ Κυρίω και είπεν·
Ιωβ. 1,20  Τοτε ηγέρθη ο Ιώβ, έσχισε τα ενδύµατα του, εκούρεψε τα µαλλιά της κεφαλής του, έπεσε κάτω στο έδαφος,
προσεκύνησε τον Κυριον και είπε·
Ιωβ. 1,21  αυτός γυµνός εξήλθον εκ κοιλίας µητρός µου, γυµνός και απελεύσοµαι εκεί· ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλατο·
ως τώ Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο· είη το όνοµα Κυρίου ευλογηµένον εις τους αιώνας.
Ιωβ. 1,21  “Εγώ γυµνός εβγήκα από την κοιλίαν της µητρός µου, γυµνός θα απέλθω από τον κόσµον αυτόν στον τάφον. Ο
Κυριος έδωκε τα δώρα του, ο Κυριος τα αφήήρεσεν. Οπως στον Κυριον εφάνη αρεστόν, έτσι και έγινεν. Ας είναι δοξασµένον
το όνοµα του Κυρίου στους αιώνας των αιώνων”.
Ιωβ. 1,22  Εν τούτοις πάσι τοίς συµβεβηκόσιν αυτώ ουδέν ήµαρτεν Ιώβ εναντίον τού Κυρίου και ουκ έδωκεν αφροσύνην τώ
Θεώ.
Ιωβ. 1,22  Εις όλας αυτάς τας συµφοράς, που επήλθον εναντίον του Ιωβ, αυτός καθόλου δεν ηµάρτησεν ενώπιον του Κυρίου.
Δεν περιέπεσεν εις καµµίαν απερισκεψίαν εναντίον του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιωβ. 2,1   Εγένετο δε ως η ηµέρα αύτη και ήλθον οι άγγελοι τού Θεού παραστήναι έναντι Κυρίου, και ο διάβολος ήλθεν εν
µέσω αυτών παραστήναι εναντίον τού Κυρίου.
Ιωβ. 2,1   Καποιαν άλλην ηµέραν, όπως η προηγηθείσα, ήλθον οι άγγελοι του Θεού, να παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου.
Και ο διάβολος ήλθεν εν µέσω αυτών, να παρουσιασθή πάλιν ενώπιον του Κυρίου.
Ιωβ. 2,2   και είπεν ο Κύριος τώ διαβόλω· πόθεν σύ έρχη; τότε είπεν ο διάβολος ενώπιον τού Κυρίου· διαπορευθείς την υπ



ουρανόν και εµπεριπατήσας την σύµπασαν πάρειµι.
Ιωβ. 2,2  Ο Κυριος ηρώτησε τον διάβολον· “από που, συ ερχεσαι;” Τοτε ο διάβολος απήντησε προς τον Κυριον· “περιήλθα
την υπό τον ουρανόν γην, περιεπάτησα µέσα εις ολόκληρον την οικουµένην και ιδού είµαι παρών έδώ”.
Ιωβ. 2,3   είπε δε ο Κύριος προς τον διάβολον· προσέσχες ούν τώ θέραποντί µου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατ αυτόν των επί της γής
άνθρωπος όµοιος αυτώ, άκακος, αληθινός, άµεµπτος, θεοσεβής, απεχόµενος από παντός κακού; έτι δε έχετε ακακίας· σύ δε
είπας τα υπάρχοντα αυτού διακενής απολέσαι.
Ιωβ. 2,3  Ο δε Κυριος είπε τότε προς τον διάβολον· “εδωσες λοιπόν προσοχήν στον δούλον µου τον Ιώβ και επείσθης εκ των
πραγµάτων, ότι δεν υπάρχει µεταξύ των ανθρώπων της γης άλλος όµοιος προς αυτόν, άκακος, ακέραιος, άµεµπτος,
θεοσεβής, ο οποίος απέχει από κάθε κακόν; Ακόµη δε και εν µέσω αυτών των µεγάλων συµφορών κρατεί την αθωότητά
και αγαθότητά του. Συ όµως είχες είπει ότι θα µε εβλασφήµει, αν σε άφηνα να του κατάστρεψης όλα τα υπάρχοντά του”.
Ιωβ. 2,4   υπολαβών δε ο διάβολος είπε τώ Κυρίω· δέρµα υπέρ δέρµατος· και πάντα, όσα υπάρχει ανθρώπω, υπέρ της ψυχής
αυτού εκτίσει·
Ιωβ. 2,4  Ο διάβολος λαβών τον λόγον είπε προς τον Κυριον· “δια να σώση κανείς το δέρµα του ευχαρίστως δίνει άλλο
δέρµα. Ολα όσα έχει ο άνθρωπος ηµπορεί να τα θυσιάση, αρκεί να διατηρήση έτσι την ζωήν του.
Ιωβ. 2,5   ου µην δε αλλά αποστείλας την χείρά σου άψαι των οστών αυτού και σαρκών αυτού· ή µην εις πρόσωπόν σε
ευλογήσει.
Ιωβ. 2,5  Απλωσε όµως το χέρι σου, κτύπησέ τον εις τα κόκκαλά του και εις τας σάρκας του· τότε υπό το κράτος του
ατοµικού του πόνου, θα βλασφηµήση αναισχύντως το πρόσωπόν σου”.
Ιωβ. 2,6   είπε δε ο Κύριος τώ διαβόλω· ιδού παραδίδωµί σοι αυτόν, µόνον την ψυχήν αυτού διαφύλαξον.
Ιωβ. 2,6  Ο Κυριος είπε τότε στον διάβολον· “ιδού· παραδίδω αυτόν εις την εξουσίαν σου, να του επιφέρης τα δείνα, που
είπες. Πρόσεξε όµως να διαφυλάξης την ζωήν του”.
Ιωβ. 2,7   Εξήλθε δε ο διάβολος από προσώπου Κυρίου και έπαισε τον Ιώβ έλκει πονηρώ από ποδών έως κεφαλής.
Ιωβ. 2,7  Ο διάβολος εβγήκεν από την παρουσίαν του Κυρίου και εκτύπησε τον Ιώβ µε τροµεράς πληγάς, από κεφαλής µέχρι
ποδών.
Ιωβ. 2,8   και έλαβεν όστρακον, ίνα τον ιχώρα ξύη, και εκάθητο επί της κοπρίας έξω της πόλεως.
Ιωβ. 2,8  Ο Ιώβ επήρε τότε ένα σύντριµµα από πήλινον αγγείον και έξυε τας πυορροούσας πληγάς του. Εκάθητο δε επάνω
εις ένα σωρόν απεξηραµµένης κοπριάς έξω από την πόλιν µόνος.
Ιωβ. 2,9   Χρόνου δε πολλού προβεβηκότος είπεν αυτώ η γυνή αυτού· µέχρι τίνος καρτερήσεις λέγων·
Ιωβ. 2,9  Αφού επέρασε πολύς χρόνος εις την κατάστασιν αυτήν, του είπε τότε η γυναίκα του· “Εως πότε θα δείχνης αυτήν
την καρτερίαν λέγων·
Ιωβ. 2,9α  ιδού αναµένω χρόνον έτι µικρόν προσδεχόµενος την ελπίδα της σωτηρίας µου;
Ιωβ. 2,9α  Θα περιµένω ολίγον ακόµη χρόνον και έχω την ελπίδα, ότι θα εύρω την θεραπείαν µου και θα απαλλαγώ από την
όδυνηράν αυτήν κατάστασιν;
Ιωβ. 2,9β  ιδού γάρ ηφάνισταί σου το µνηµόσυνον από της γής, υιοί και θυγατέρες, εµής κοιλίας ωδίνες και πόνοι, ούς εις το
κενόν εκοπίασα µετά µόχθων·
Ιωβ. 2,9β  Ιδού όµως ότι η ανάµνησίς σου έσβησεν από την γην, διότι τα παιδιά και τα κορίτσια σου, πόνοι της κοιλίας µου,
και κόποι της ζωής µου, εξηφανίσθησαν. Ματαίως, λοιπόν, εκοπίασα και υπεβλήθην εις τόσους κόπους δια να τα
µεγαλώσω.
Ιωβ. 2,9γ  σύ τε αυτός εν σαπρία σκωλήκων κάθησαι διανυκτερεύων αίθριος,
Ιωβ. 2,9γ  Συ δε ο ίδιος κάθεσαι επάνω εις την σαπίλαν των σκωλήκων και διανυκτερεύεις µε πολλούς πόνους στο υπαιθρον.
Ιωβ. 2,9δ  καγώ πλανήτις και λάτρις, τόπον εκ τόπου περιερχοµένη και οικίαν εξ οικίας, προσδεχοµένη τον ήλιον πότε
δύσεται, ίνα αναπαύσωµαι των µόχθων µου και των οδυνών, αί µε νύν συνέχουσιν· αλλά ειπόν τι ρήµα προς Κύριον και
τελεύτα.
Ιωβ. 2,9δ  Εγώ δε περιπλανώµαι, σαν καµµία υπηρέτρια και ζητιάνα, µεταβαίνουσα από τον ένα τόπον στον άλλον, από την
µίαν οικίαν εις την άλλην και περιµένω πότε να δύση ο ήλιος, δια να αναπαυθώ από τους σωµατικούς κόπους και τας
ψυχικάς οδύνας, αι οποίαι τώρα µε πιέζουν και µε περισφίγγουν. Είπέ, λοιπόν, ένα λόγον εναντίον του Κυρίου και δώσε ένα
τέλος εις την βασανισµένην σου ζωήν”.
Ιωβ. 2,10  ο δε εµβλέψας είπεν αυτή· ίνα τι ώσπερ µία των αφρόνων γυναικών ελάλησας ούτως; ει τα αγαθά εδεξάµεθα εκ
χειρός Κυρίου, τα κακά ουχ υποίσοµεν; εν πάσι τούτοις τοίς συµβεβηκόσιν αυτώ ουδέν ήµαρτεν Ιώβ τοίς χείλεσιν εναντίον
τού Θεού.
Ιωβ. 2,10  Ο Ιωβ παρετήρησεν αυτήν κατάµατα και είπε· “διατί ωµίλησες κατ' αυτόν τον τρόπον, ως εάν είσαι µία από τας
απερισκέπτους και ανοήτους γυναίκας; Εάν τα αγαθά ευχαρίστως εδέχθηµεν από τα χέρια του Κυρίου, τας θλίψεις και τας
συµφοράς δεν θα τας υποµείνωµεν;” Εις όλας αυτάς τας συµφοράς, που επέπεσαν εναντίον του, ο Ιώβ δεν ηµάρτησε
καθόλου και δεν εβγήκε λόγος παραπόνου από τα χείλη του εναντίον του Θεού.
Ιωβ. 2,11  ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι αυτού τα κακά πάντα τα επελθόντα αυτώ, παρεγένοντο έκαστος εκ της ιδίας χώρας
προς αυτόν· Ελιφάζ ο Θαιµανών βασιλεύς, Βαλδάδ ο Σαυχαίων τύραννος, Σωφάρ ο Μιναίων βασιλεύς, και παρεγένοντο
προς αυτόν οµοθυµαδόν, τού παρακαλέσαι και επισκέψασθαι αυτόν.
Ιωβ. 2,11  Οι τρεις φίλοι του Ιώβ όταν επληροφορήθησαν όλας αυτάς τας συµφοράς, αι οποίαι επέπεσαν εναντίον του,
εξεκίνησεν ο καθένας από την ίδικήν του χώραν και ήλθον προς αυτόν. Ο Ελιφάζ ο βασιλεύς Θαιµανών, ο Βαλδάδ ο άρχων
των Σαυχαίων και ο Σωφάρ ο βασιλεύς των Μιναίων. Αυτοί λοιπόν ήλθον προς τον Ιώβ µε µιαν ψυχήν και κατόπιν κοινής
συµφωνίας, δια να τον επισκεφθούν και τον παρηγορήσουν.
Ιωβ. 2,12  ιδόντες δε αυτόν πόρωθεν ουκ επέγνωσαν· και βοήσαντες φωνή µεγάλη έκλαυσαν ρήξαντες έκαστος την εαυτού
στολήν. και καταπασάµενοι γήν
Ιωβ. 2,12  Οταν δε από µακράν τον είδαν, δεν τον ανεγνώρισαν. Εβγαλαν µεγάλην οδυνηράν κραυγήν, έκλαυσαν και
διέρρηξαν ο καθένας την στολήν του. Αφού δε έρριψαν χώµα εις τας κεφαλάς των, εις έκφρασιν της οδύνης των,
Ιωβ. 2,13  παρεκάθισαν αυτώ επτά ηµέρας και επτά νύκτας, και ουδείς αυτών ελάλησεν· εώρων γάρ την πληγήν δεινήν
ούσαν και µεγάλην σφόδρα.



Ιωβ. 2,13  εκάθησαν πλησίον του Ιώβ επί επτά ηµέρας και επτά νύκτας, και κανείς από αυτούς δεν ήνοιξε το στόµα του να
οµιλήση, διότι έβλεπαν κατάπληκτοι, ότι το κτύπηµα ήτο πάρα πολύ οδυνηρόν και µεγάλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιωβ. 3,1   Μετά τούτο ήνοιξεν Ιώβ το στόµα αυτού και κατηράσατο την ηµέραν αυτού
Ιωβ. 3,1   Επειτα από την επταήµερον αυτήν σιωπήν, ήνοιξεν ο Ιώβ το στόµα του και κατηράσθη την ηµέραν, κατά την
οποίαν εγεννήθη
Ιωβ. 3,2   λέγων·
Ιωβ. 3,2  λέγων·
Ιωβ. 3,3   απόλοιτο η ηµέρα, εν ή εγεννήθην, και η νύξ εκείνη ή είπαν· ιδού άρσεν.
Ιωβ. 3,3   “είθε να εχάνετο και να µη υπήρχεν η ηµέρα εκείνη, κατά την οποίαν εγεννήθηκα· και η νύκτα εκείνη, κατά την
οποίαν είπαν µε χαράν· Ιδού, αρσενικό παιδί εγεννήθη.
Ιωβ. 3,4   η νύξ εκείνη είη σκότος, και µη αναζητήσαι αυτήν ο Κύριος άνωθεν, µηδέ έλθοι εις αυτήν φέγγος·
Ιωβ. 3,4  Σκοτάδι ας ήτο η νύκτα εκείνη της γεννήσεώς µου και ας µη την αναζητούσε ο Κυριος από τον ουρανόν. Φως
νυκτός και ηµέρας ποτέ να µη την εφώτιζεν.
Ιωβ. 3,5   εκλάβοι δε αυτήν σκότος και σκιά θανάτου, επέλθοι επ αυτήν γνόφος. καταραθείη η ηµέρα
Ιωβ. 3,5   Ας απλωθή εις αυτήν και ας την καταλάβη σκοτάδι και σκια θανάτου. Βαθύ και αδιάλυτον σκότος ας επιπέση εις
αυτήν. Κατηραµένη ας είναι η ηµέρα και η νύκτα της γεννήσεώς µου.
Ιωβ. 3,6   και η νύξ εκείνη, απενέγκαιτο αυτήν σκότος· µη είη εις ηµέρας ενιαυτού, µηδέ αριθµηθείη εις ηµέρας µηνών·
Ιωβ. 3,6  Είθε να την πάρη και να την κυριεύση το σκοτάδι. Ας µη υπάρξη και ας µη λογισθή µεταξύ των ηµέρων του έτους,
και ας µη αριθµηθή εις τας ηµέρας των µηνών.
Ιωβ. 3,7   αλλά η νύξ εκείνη είη οδύνη, και µη έλθοι επ αυτήν ευφροσύνη µηδέ χαρµονή·
Ιωβ. 3,7   Αλλά η νύκτα εκείνη ας είναι γεµάτη από οδύνην, και καµµία χαρά και αγαλλίασις ας µη έλθη εις αυτήν.
Ιωβ. 3,8   αλλά καταράσαιτο αυτήν ο καταρώµενος την ηµέραν εκείνην, ο µέλλων το µέγα κήτος χειρώσασθαι.
Ιωβ. 3,8  Ανθρωπος, που είναι ειδικός εις κατάρας, ας καταρασθή αυτήν την ηµέραν· αυτός που µε τας κατάρας του έχει την
δύναµιν και την εξουσίαν να καθυποτάξη ακόµη και αυτό το µεγάλο κήτος της θαλάσσης.
Ιωβ. 3,9   σκοτωθείη τα άστρα της νυκτός εκείνης, υποµείναι και εις φωτισµόν µη έλθοι και µη ίδοι εωσφόρον ανατέλλοντα,
Ιωβ. 3,9  Ας βυθισθούν στο σκοτάδι τα αστέρια της νυκτός εκείνης, ας αποµείνουν, ας µη έλθουν στο φως και ας µη ίδουν
την ανατολήν του πρωϊνού αστέρος, του εωσφόρου.
Ιωβ. 3,10  ότι ου συνέκλεισε πύλας γαστρός µητρός µου· απήλλαξε γάρ αν πόνον από οφθαλµών µου.
Ιωβ. 3,10  Καταρώµαι την νύκτα εκείνην, διότι δεν έκλεισε τας πύλας της κοιλίας της µητρός µου, ώστε να µη γεννηθώ. Εάν
αυτό εγίνετο, θα µε είχε απαλλάξει από κάθε πόνον, που αισθάνοµαι τώρα και βλέπω µε τα µάτια µου.
Ιωβ. 3,11  διατί γάρ εν κοιλία ουκ ετελεύτησα, εκ γαστρός δε εξήλθον και ουκ ευθύς απωλόµην;
Ιωβ. 3,11  Διατί δεν απέθανα, ενώ ακόµη ευρισκόµην εις την κοιλίαν της µητρός µου; Αλλά και διατί, όταν εβγήκα από την
µητρικήν γαστέρα, δεν έπεσα αµέσως νεκρός, ώστε να χαθώ;
Ιωβ. 3,12  ινατί δε συνήντησάν µοι γόνατα; ινατί δε µαστούς εθήλασα;
Ιωβ. 3,12  Διατί δε µε συνήντησαν στοργικά τα γόνατα της µητρός µου; Διατί εθήλασα τους µητρικούς µαστούς;
Ιωβ. 3,13  νύν αν κοιµηθείς ησύχασα, υπνώσας δε ανεπαυσάµην
Ιωβ. 3,13  Εάν αυτό εγίνετο, θα είχα ησυχάσει κοιµηθείς τον γλυκύν ύπνον του θανάτου. Θα είχα αναπαυθή από τα
σηµερινά δεινά παραδεδοµένος εις ύπνον.
Ιωβ. 3,14  µετά βασιλέων βουλευτών γής, οί εγαυριώντο επί ξίφεσιν,
Ιωβ. 3,14  Ετσι θα ανεπαυόµην µε βασιλείς, κυβερνήτας και κριτάς των ανθρώπων της γης, οι οποίοι και υπερηφανεύοντο
δια τα νικηφόρα ξίφη των.
Ιωβ. 3,15  ή µετά αρχόντων, ών πολύς ο χρυσός, οί έπλησαν τους οίκους αυτών αργυρίου,
Ιωβ. 3,15  Η µαζή µε άρχοντας, οι οποίοι είχαν πολύν χρυσόν και είχαν γεµίσει τα σπίτια των από άργυρον.
Ιωβ. 3,16  ή ώσπερ έκτρωµα εκπορευόµενον εκ µήτρας µητρός, ή ώσπερ νήπιοι, οί ουκ είδον φώς.
Ιωβ. 3,16  Επί τέλους θα είχα την τύχην εκτρώµατος, που βγαίνει πρόωρα από την µητρικήν κοιλίαν, η θα ήµουνα σαν ένα
από τα έµβρυα, τα οποία γεννώνται νεκρά και δεν βλέπουν καθόλου το φως.
Ιωβ. 3,17  εκεί ασεβείς εξέκαυσαν θυµόν οργής, εκεί ανεπαύσαντο κατάκοποι τώ σώµατι·
Ιωβ. 3,17  Εκεί, µέσα στον τάφον, οι ασεβείς έχασαν πλέον όλην την φωτιάν του θυµού των. Εκεί ανεπαύθησαν οι κατάκοποι
σωµατικώς και πνευµατικώς.
Ιωβ. 3,18  οµοθυµαδόν δε οι αιώνιοι ουκ ήκουσαν φωνήν φορολόγου.
Ιωβ. 3,18  Εκεί, τέως ευκατάστατοι και µη, όλοι ανεξαιρέτως δεν ακούουν την σκληράν και απειλητικήν φωνήν του
σκληρού εισπράκτορος των φορών.
Ιωβ. 3,19  µικρός και µέγας εκεί εστι, και θεράπων δεδοικώς τον κύριον αυτού·
Ιωβ. 3,19  Μικροί και µεγάλοι όλοι είναι ίσοι εκεί, και ο υπηρέτης ο οποίος εν τη ζωή εφοβείτο τον κύριόν του, είναι εκεί ίσος
µε αυτόν.
Ιωβ. 3,20  ινατί γάρ δέδοται τοίς εν πικρία φώς, ζωή δε ταίς εν οδύναις ψυχαίς;
Ιωβ. 3,20  Προς τι όµως έχει δοθή η ζωή και το φως εις εκείνους, οι οποίοι επρόκειτο να διέλθουν µε πικρίαν την ζωήν των;
Και δεν εγκατελείποντο στο σκότος της ανυπαρξίας αυτοί, των οποίων η ζωή θα επερνούσεν εις οδύνας και θλίψεις;
Ιωβ. 3,21  οί ιµείρονται τού θανάτου και ου τυγχάνουσιν ανορύσσοντες ώσπερ θησαυρούς ,
Ιωβ. 3,21  Αυτοί ποθούν σφοδρώς τον θάνατον και δεν τον ευρίσκουν. Οπως οι χρυσοθήραι ανασκάπτουν µε λαχτάραν, δια
να εύρουν χρυσόν, ετσι και αυτοί επιζητούν τον θάνατον.
Ιωβ. 3,22  περιχαρείς δε εγένοντο εάν κατατύχωσι.
Ιωβ. 3,22  Σκιρτούν δε από χαράν, εάν επιτύχουν τον θάνατον και κατέλθουν στον τάφον.
Ιωβ. 3,23  θάνατος ανδρί ανάπαυµα, συνέκλεισε γάρ ο Θεός κατ αυτού·
Ιωβ. 3,23  Ο θάνατος είναι ανάπαυσις δια τον άνθρωπον, διότι ο Κυριος δια του θανάτου θέτει τέρµα εις τας θλίψεις και



περιπετείας αυτού.
Ιωβ. 3,24  πρό γάρ των σίτων µου στεναγµός µοι ήκει, δακρύω δε εγώ συνεχόµενος φόβω·
Ιωβ. 3,24  Πριν φάγω τροφήν, µε καταλαµβάνει και µε πνίγει ο στεναγµός. Χανεται η όρεξίς µου. Αναλύοµαι εις δάκρυα,
κυριεύοµαι από φόβον νέων δεινών.
Ιωβ. 3,25  φόβος γάρ, ον εφρόντισα, ήλθέ µοι, και ον εδεδοίκειν, συνήντησέ µοι,
Ιωβ. 3,25  Διότι ο φόβος, τον οποίον εφρόντισα µε κάθε τρόπον να αποφύγω, µε κατέλαβε. Οσα είχα φοβηθή µε συνήντησαν
εις την ζωήν µου.
Ιωβ. 3,26  ούτε ειρήνευσα ούτε ησύχασα ούτε ανεπαυσάµην, ήλθε δε µοι οργή.
Ιωβ. 3,26  Ούτε ειρήνην, ούτε ησυχίαν, ούτε ανάπαυσιν έχω πλέον, διότι επήλθεν εναντίον µου η οργή του Κυρίου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιωβ. 4,1   Υπολαβών δε Ελιφάζ ο Θαιµανίτης λέγει·
Ιωβ. 4,1   Ελαβε τότε τον λόγον ο Ελιφάζ, ο θαιµανίτης, και είπε·
Ιωβ. 4,2   µη πολλάκις σοι λελάληται εν κόπω; ισχύν δε ρηµάτων σου τις υποίσει;
Ιωβ. 4,2  “µήπως πολλές φορές άλλοτε σου έχουν λεχθή σκληροί και οδυνηροί λόγοι; Τωρα όµως ποιός ηµπορεί να ανεχθή
τους βαρείς λόγους σου και να µη δώση απάντησιν;
Ιωβ. 4,3   ει γάρ σύ ενουθέτησας πολλούς και χείρας ασθενούς παρεκάλεσας,
Ιωβ. 4,3  Διότι εάν συ άλλοτε πολλούς είχες νουθετήσει µε τους λόγους σου και χέρια αδυνάτων και αποκαρδιωµένων
ενίσχυσες,
Ιωβ. 4,4   ασθενούντάς τε εξανέστησας ρήµασι, γόνασί τε αδυνατούσι θάρσος περιέθηκας,
Ιωβ. 4,4  τους αποκαµωµένους δε και αποκαρδιωµένους εσήκωσες επάνω θαρραλέως µε τα λόγιά σου, και γόνατα
παράλυτα από την απελπισίαν τα περιέβαλλες µε θάρρος και δύναµιν,
Ιωβ. 4,5   νύν δε ήκει επί σε πόνος και ήψατό σου, σύ εσπούδασας.
Ιωβ. 4,5  τώρα, που έχει έλθει επάνω σου ο πόνος και η οδύνη και σε έπληξαν αι συµφοραί , συ εταράχθης και έσπευσες να
εκφρασθής οχι ορθώς.
Ιωβ. 4,6   πότερον ουχ ο φόβος σού εστιν εν αφροσύνη και η ελπίς σου και η κακία της οδού σου;
Ιωβ. 4,6  Τι τάχα συµβαίνει; Μηπως η παλαιά σου ευλάβεια και ο φόβος σου προς τον Θεόν παρεχώρησαν σήµερον την
θέσιν των εις απερισκεψίαν; Και η ελπίς, που είχες προς τον Θεόν, δεν ήτο γνησία, όπως αποδεικνύεται από την σηµερινήν
ταλαιπωρίαν της ζωής σου; Η αµαρτία είναι αιτία των ταλαιπωριών µας.
Ιωβ. 4,7   µνήσθητι ούν, τις καθαρός ών απώλετο ή πότε αληθινοί ολόριζοι απώλοντο ;
Ιωβ. 4,7  Ενθυµήσου, άλλωστε, ποίος άνθρωπος καθαρός από αµαρτίαν εχαθη η πότε πραγµατικώς οι αληθινά ενάρετοι
άνθρωποι εξερριζώθησαν και εχάθησαν;
Ιωβ. 4,8   καθ ον τρόπον είδον τους αροτριώντας τα άτοπα, οι δε σπείροντες αυτά οδύνας θεριούσιν εαυτοίς.
Ιωβ. 4,8  Μηπως ποτέ εχάθησαν οι ενάρετοι, όπως εγώ τουλάχιστον είδα να καταστρέφωνται µόνον εκείνοι, οι οποίοι
σπείρουν ανοµήµατα και οι οποίοι θερίζουν καρπούς οδυνηρούς δια τον εαυτόν των.
Ιωβ. 4,9   από προστάγµατος Κυρίου απολούνται, από δε πνεύµατος οργής αυτού αφανισθήσονται.
Ιωβ. 4,9  Αυτοί, µε το πρόσταγµα του Κυρίου θα απολεσθούν, από το φύσηµα της δικαίας οργής του θα εξαφανισθούν.
Ιωβ. 4,10  σθένος λέοντος, φωνή δε λεαίνης, γαυρίαµα δε δρακόντων εσβέσθη·
Ιωβ. 4,10  Και αν ακόµη έχουν την δύναµιν του λέοντος, θα καταστραφούν, διότι ο βρυχηθµός του λέοντος και η φωνή της
λεαίνης και το τροµερόν ανατριχιαστικόν σφύριγµα των δρακόντων εσβέσθησαν και δεν τροµάζουν πλέον κανένα.
Ιωβ. 4,11  µυρµηκολέων ώλετο παρά το µη έχειν βοράν, σκύµνοι δε λεόντων έλιπον αλλήλους.
Ιωβ. 4,11  Ο άγριος και ύπουλος µυρµηκολέων εχάθη, διότι δεν είχε τροφήν, τα δε µικρά των λεόντων, επειδή έπαυσαν οι
γονείς των να τους φέρουν λείαν, διεσκορπίσθησαν.
Ιωβ. 4,12  ει δε τι ρήµα αληθινόν εγεγόνει εν λόγοις σου, ουθέν αν σοι τούτων κακόν απήντησε. πότερον ου δέξεταί µου το
ούς εξαίσια παρ αυτού;
Ιωβ. 4,12  Εάν, έστω, και ένας µόνον λόγος σου από όσους είπες ήτο αληθινός, καµµία συµφορά από αυτάς, που σε ευρήκαν,
δεν θα σε προσέβαλε. Τι λοιπόν; Επρεπε η δεν έπρεπε να δεχθή το αυτί µου τα παράδοξα αυτά, που µου απεκαλύφθησαν
από τον Κυριον;
Ιωβ. 4,13  φόβοι δε και ηχώ νυκτερινή, επιπίπτων φόβος επ ανθρώπους,
Ιωβ. 4,13  Φοβοι και κάποιος ήχος κατά το διάστηµα της νυκτός µου συνέβησαν. Φοβος, ο οποίος επιπίπτει και τροµάζει
συνήθως τους ανθρώπους.
Ιωβ. 4,14  φρίκη δε µοι συνήντησε και τρόµος και µεγάλως µου τα οστά διέσεισε,
Ιωβ. 4,14  Φρίκη µε κατέλαβε και τρόµος συνέσεισε και συνεκλόνισε πάρα πολύ τα κόκκαλά µου.
Ιωβ. 4,15  και πνεύµα επί πρόσωπόν µου επήλθεν, έφριξαν δε µου τρίχες και σάρκες.
Ιωβ. 4,15  Καποιο πνεύµα επέρασεν από εµπρός µου, αι τρίχες µου ανωρθώθησαν, έφριξεν σαρξ µου.
Ιωβ. 4,16  ανέστην, και ουκ επέγνων· είδον, και ουκ ήν µορφή πρό οφθαλµών µου, αλλ ή αύραν και φωνήν ήκουον·
Ιωβ. 4,16  Εσηκώθην από τον ύπνον και δεν είδα τίποτε. Ηνοιξα διάπλατα τα µάτια µου, δια να ίδω, και δεν υπήρχε καµµία
µορφή ενώπιόν µου. Ησθάνθην µόνον κάποιαν αύραν και ήκουσα κάποιαν φωνήν.
Ιωβ. 4,17  τι γάρ; µη καθαρός έσται βροτός εναντίον τού Κυρίου ή από των έργων αυτού άµεµπτος ανήρ;
Ιωβ. 4,17  Και τι έλεγε; Μηπως υπάρχει άνθρωπος καθαρός από αµαρτίαν, ενώπιον του Κυρίου, η κανένας τελείως άµεµπτος
εις όλα του τα έργα;
Ιωβ. 4,18  ει κατά παίδων αυτού ου πιστεύει, κατά δε αγγέλων αυτού σκολιόν τι επενόησε,
Ιωβ. 4,18  Εφ' όσον εις την αρετήν και αυτών ακόµη των υπηρετών του, των αγγέλων του, δεν έχει εµπιστοσύνην ο Θεός ότι,
δηλαδή, θα του παραµείνουν αιωνίως σταθεροί εις την προς αυτόν υπακοήν, εις βάρος δε των αγγέλων του ευρήκε κάτι το
αµαρτωλόν, εξ αιτίας του οποίου εκείνοι εξέπεσαν,
Ιωβ. 4,19  τους δε κατοικούντας οικίας πηλίνας, εξ ών και αυτοί εκ τού αυτού πηλού εσµεν, έπαισεν αυτούς σητός τρόπον·
Ιωβ. 4,19  πόσω µάλλον στους ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούν µέσα σε σπίτια κτισµένα από λάσπη και οι ίδιοι είναι



πλασµένοι από λάσπη και φθείρονται, όπως τα ενδύµατα, τα οποία κατατρώγει ο σκόρος;
Ιωβ. 4,20  και από πρωΐθεν µέχρις εσπέρας ουκέτι εισί, παρά το µη δύνασθαι αυτούς εαυτοίς βοηθήσαι απώλοντο.
Ιωβ. 4,20  Παντοτε επικρέµαται επάνω από αυτούς ο θάνατος. Δεν ηµπορούν δε µε την ιδικήν των δύναµιν, να διατηρηθούν
εις την ζωήν ούτε µίαν ηµέραν, από πρωΐας µέχρις εσπέρας, διότι είναι αδύνατοι και ανίκανοι να βοηθήσουν τον εαυτόν
των και ετσι βαδίζουν προς την καταστροφήν.
Ιωβ. 4,21  ενεφύσησε γάρ αυτοίς και εξηράνθησαν, απώλοντο παρά το µη έχειν αυτούς σοφίαν.
Ιωβ. 4,21  Ο Κυριος έστειλεν εναντίον αυτών την ωργισµένην του πνοήν και εξηράνθησαν, όπως τα φυτά από τον
καυστικόν λίβαν, εχάθησαν, διότι δεν είχον την κατά Θεόν σοφίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιωβ. 5,1   Επικάλεσαι δε, εί τις σοι υπακούσεται, ή εί τινα αγγέλων αγίων όψη·
Ιωβ. 5,1   Καλεσε εις βοήθειάν σου, εάν υπάρχη κάποιος, ο οποίος θα σε ακούση και θα σπεύση να σε βοηθήση, η εάν θα σο
εµφανισθή κανένας από τους αγίους αγγέλους. Κανείς δεν θα έλθη, διότι ευρίσκεσαι εν τω αδίκω.
Ιωβ. 5,2   και γάρ άφρονα αναιρεί οργή, πεπλανηµένον δε θανατοί ζήλος,
Ιωβ. 5,2  Τον ασύνετον και ασεβή τον φονεύει η ασυγκράτητος αγανάκτησίς του. Τον δε από την αµαρτίαν πλανώµενον τον
θανατώνει ο φθόνος και το πάθος του.
Ιωβ. 5,3   εγώ δε εώρακα άφρονας ρίζαν βάλλοντας, αλλ ευθέως εβρώθη αυτών η δίαιτα.
Ιωβ. 5,3   Εγώ, βέβαια, έχω ίδει ανθρώπους, που ζουν εις αφροσύνην και αµαρτίαν, να ριζοβολούν και να ευδοκιµούν. Αλλά
πολύ γρήγορα διεβρώθη και κατεστράφη η κατοικία των και η ζωη των .
Ιωβ. 5,4   πόρω γένοιντο οι υιοί αυτών από σωτηρίας, κολαβρισθείησαν δε επί θύραις ησσόνων, και ουκ έσται ο
εξαιρούµενος·
Ιωβ. 5,4  Δεν θα υπάρξη σωτηρία δια τα παιδιά των. Θα ποδοπατηθούν δε εµπρός εις τας πύλας ανθρώπων κατωτέρων και
ασθενέστερων από αυτούς. Και δεν θα υπάρχη κανείς να τους γλυτώση από την συµφοράν και τον όλεθρον.
Ιωβ. 5,5   ά γάρ εκείνοι συνήγαγον, δίκαιοι έδονται, αυτοί δε εκ κακών ουκ εξαίρετοι έσονται. εκσιφωνισθείη αυτών η ισχύς·
Ιωβ. 5,5   Θα φύγουν από τα χέρια των, όσα οι ασεβείς συνεκέντρωσαν. Οι δίκαιοι θα τα φάγουν και θα τα απολαύσουν.
Αυτοί δε οι ίδιοι οι ασεβείς δεν θα διαφύγουν τας συµφοράς. Η δύναµίς των και η δόξα των θα αναρροφηθή σαν από
σίφωνα και θα εξαφανισθή
Ιωβ. 5,6   ου γάρ µη εξέλθη εκ της γής κόπος, ουδέ εξ ορέων αναβλαστήσει πόνος·
Ιωβ. 5,6  Ο Θεός είναι, που αποστέλλει τας θλίψεις, διότι ποτέ δεν φυτρώνει µόνος του από την γην ο κόπος, ούτε από τα
βουνά αυτοµάτως βλαστάνει ο πόνος ωσάν το χορτάρι.
Ιωβ. 5,7   αλλά άνθρωπος γεννάται κόπω, νεοσσοί δε γυπός τα υψηλά πέτονται.
Ιωβ. 5,7   Αλλά ο άνθρωπος εξ αιτίας της αµαρτωλότητος, που τον έχει δηλητηριάσει, γεννάται, δια να κοπιάζη και πονή,
και µόνον οι νεοσσοί του γυπός πετούν υψηλά.
Ιωβ. 5,8   ου µην δε αλλά εγώ δεηθήσοµαι Κυρίου, Κύριον δε των πάντων δεσπότην επικαλέσοµαι,
Ιωβ. 5,8  Παρ' όλον όµως τούτο, εγώ αν περιπέσω εις θλίψιν, θα παρακαλέσω θερµώς τον Κυριον, ναι τον Κυριον και
κυρίαρχον των πάντων θα επικαλεσθώ µε θερµήν προσευχήν·
Ιωβ. 5,9   τον ποιούντα µεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξά τε και εξαίσια, ών ουκ έστιν αριθµός·
Ιωβ. 5,9  αυτόν, ο οποίος πράττει µεγάλα, ανεξιχνίαστα και ανεξερεύνητα από την ανθρωπίνην διάνοιαν, ένδοξα και
έκτακτα, των οποίων δεν υπάρχει αριθµός.
Ιωβ. 5,10  τον διδόντα υετόν επί την γήν, αποστέλλοντα ύδωρ επί την υπ ουρανόν·
Ιωβ. 5,10  Αυτόν, ο οποίος χορηγεί την ευεργετικήν βροχήν εις την γην και αποστέλλει το ύδωρ εις όλην την υπ ' ουρανόν.
Ιωβ. 5,11  τον ποιούντα ταπεινούς εις ύψος, και απολωλότας εξεγείροντα·
Ιωβ. 5,11  Ανορθώνει και τοποθετεί εις µέγα ύψος δόξης τους ταπεινούς ανθρώπους. Ανεγείρει και ενδυναµώνει αυτούς, που
φαίνονται ότι είναι χαµένοι.
Ιωβ. 5,12  διαλλάσσοντα βουλάς πανούργων, και ου µη ποιήσουσιν αι χείρες αυτών αληθές.
Ιωβ. 5,12  Αυτόν, ο οποίος µαταιώνει και διαλύει τα πονηρά σχέδια των πανούργων ανθρώπων και των οποίων τα χέρια
ποτέ δεν εκτείνονται, δια να πράξουν το αληθές, το σύµφωνον προς το θέληµα του Κυρίου.
Ιωβ. 5,13  ο καταλαµβάνων σοφούς εν τή φρονήσει, βουλήν δε πολυπλόκων εξέστησεν·
Ιωβ. 5,13  Αυτόν, που συλλαµβάνει τους καυχωµένους δια την σοφίαν των, µαταιώνει δε τα σχέδια και τας αποφάσεις των
πονηρών ανθρώπων.
Ιωβ. 5,14  ηµέρας συναντήσεται αυτοίς σκότος, το δε µεσηµβρινόν ψηλαφήσαισαν ίσα νυκτί.
Ιωβ. 5,14  Και έτσι αυτοί οµοιάζουν προς εκείνους, που κατά την διάρκειαν της ηµέρας καταλαµβάνονται από το σκότος,
κατά δε την µεσηµβρίαν ψηλαφούν, όπως κατά την νεφελώδη σκοτεινήν νύκτα.
Ιωβ. 5,15  απόλοιντο δε εν πολέµω, αδύνατος δε εξέλθοι εκ χειρός δυνάστου·
Ιωβ. 5,15  Θα νικηθούν και θα εξολοθρευθούν στον πόλεµόν των. Ο δε ασθενής και αδύνατος θα εξέλθη σώος και ελεύθερος
από τα χέρια του τυράννου του.
Ιωβ. 5,16  είη δε αδυνάτω ελπίς, αδίκου δε στόµα εµφραχθείη.
Ιωβ. 5,16  Ελπίς δι' αυτόν τον αδύνατον θα είναι ο Θεός, το δε συκοφαντικόν στόµα του αδίκου θα φραχθή και θα κλείση .
Ιωβ. 5,17  µακάριος δε άνθρωπος, ον ήλεγξεν ο Κύριος, νουθέτηµα δε Παντοκράτορος µη απαναίνου·
Ιωβ. 5,17  Τρισευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος, τον οποίον παιδαγωγικώς ετιµώρησεν ο Κυριος. Αυτήν δε την παιδαγωγίαν
του Παντοκράτορος Κυρίου συ, ω άνθρωπε, µη την αποστραφής ποτέ.
Ιωβ. 5,18  αυτός γάρ αλγείν ποιεί και πάλιν αποκαθίστησιν· έπαισε, και αι χείρες αυτού ιάσαντο.
Ιωβ. 5,18  Ο Θεός, δια την πνευµατικήν µας ωφέλειαν, µας κάµνει να πονούµεν, αλλά και πάλιν µας επαναφέρει εις την
προτέραν ειρηνικήν κατάστασιν. Μας εκτύπησε µε τας θλίψεις, αλλά µε τα ίδια του τα χέρια µας εθεράπευσε.
Ιωβ. 5,19  εξάκις εξ αναγκών σε εξελείται, εν δε τώ εβδόµω ου µη άψηταί σου κακόν.
Ιωβ. 5,19  Πολλές φορές θα σε γλυτώση από τας ανάγκας και θλίψεις· και αν ακόµη επακολουθήσουν άλλαι, δεν θα σε
εγγίση και δεν θα σε καταβάλη κάτι κακόν.



Ιωβ. 5,20  εν λιµώ ρύσεταί σε εκ θανάτου, εν πολέµω δε εκ χειρός σιδήρου λύσει σε.
Ιωβ. 5,20  Εις καιρόν λιµού θα σε γλυτώση από τον εκ πείνης θάνατον και εις καιρόν πολέµου θα λύση τα σιδηρά δεσµά της
αιχµαλωσίας από τα χέρια σου.
Ιωβ. 5,21  από µάστιγος γλώσσης σε κρύψει, και ου µη φοβηθής από κακών ερχοµένων.
Ιωβ. 5,21  Θα σε προφυλάξη και θα σε σκεπάση από το µαστίγιον συκοφαντικής και αδίκου γλώσσης και δεν θα φοβηθής
από οιονδήποτε επερχόµενον κακόν.
Ιωβ. 5,22  αδίκων και ανόµων καταγελάση, από δε θηρίων αγρίων ου µη φοβηθής·
Ιωβ. 5,22  Θα γελάς µε τας απειλάς και τα πονηρά σχέδια των αδίκων και των παρανόµων , διότι θα βλέπης πόσον αδύνατοι
είναι αυτοί εµπρός στον παντοδύναµον Θεόν. Και από αυτά ακόµη τα άγρια θηρία δεν έχεις να φοβηθής τίποτε,
Ιωβ. 5,23  θήρες γάρ άγριοι ειρηνεύσουσί σοι.
Ιωβ. 5,23  διότι και τα αγρία θηρία θα είναι ειρηνικά µαζή σου.
Ιωβ. 5,24  είτα γνώση ότι ειρηνεύσει σου ο οίκος, η δε δίαιτα της σκηνής σου ου µη αµάρτη.
Ιωβ. 5,24  Επειτα δε, εφ' όσον θα είσαι άνθρωπος του Θεού, θα µάθης εξ αυτών τούτων των πραγµάτων, ότι το σπίτι σου θα
ζη εν ειρήνη, διότι θα έχη την ευλογίαν του Θεού. Και από το σπίτι σου δεν θα λείψη τίποτε από εκείνα, που χρειάζονται
προς διατροφήν σου.
Ιωβ. 5,25  γνώση δε ότι πολύ το σπέρµα σου, τα δε τέκνα σου έσται ώσπερ το παµβότανον τού αγρού.
Ιωβ. 5,25  Θα ίδης πολλούς απογόνους, τα δε παιδιά σου θα µεγαλώνουν, θα πληθύνονται, θα είναι θαλλερά ωσάν την
πολυποίκιλον χλόην που φυτρώνει πολυπληθής στους αγρούς
Ιωβ. 5,26  ελεύση δε εν τάφω ώσπερ σίτος ώριµος κατά καιρόν θεριζόµενος ή ώσπερ θιµωνία άλωνος καθ ώραν
συγκοµισθείσα.
Ιωβ. 5,26  Θα έλθης δε στον τάφον όχι προώρα, αλλά εις γήρας βαθύ, ωσάν τον µεστωµένον σίτον, που θερίζεται στον
καιρόν του, ωσάν την θηµωνιάν του αλωνιού. Που συγκοµίζεται εις την ώραν της.
Ιωβ. 5,27  ιδού ταύτα ούτως εξιχνιάσαµεν, ταύτά εστιν ά ακηκόαµεν· σύ δε γνώθι σεαυτώ εί τι έπραξας.
Ιωβ. 5,27  Ιδού, αυτά έτσι τα ερευνήσαµεν και τα εµάθαµεν. Τα ιδια έχοµεν ακούσει από τους προγόνους µας, από την
παράδοσίν µας. Συ δε τώρα σκέψου τον εαυτόν σου και ερεύνησε, µήπως κάτι κακόν έπραξες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ιωβ. 6,1   Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 6,1   Επήρεν ακολούθως τον λόγον ο Ιώβ και είπεν·
Ιωβ. 6,2   ει γάρ τις ιστών στήσαι µου την οργήν, τας δε οδύνας µου άραι εν ζυγώ οµοθυµαδόν,
Ιωβ. 6,2  “εάν κανείς θελήση να ζυγίση την θείαν εναντίον µου οργήν και µαζή µε όλας τας οδύνας µου την τοποθετήση
στον ένα δίσκον του ζυγού,
Ιωβ. 6,3   και δή άµµου παραλίας βαρυτέρα έσται. αλλ ως έοικε τα ρήµατά µου εστι φαύλα·
Ιωβ. 6,3  εις δε τον άλλον την άµµον της θαλάσσής, θα έβλεπεν ότι η θεία οργή και αι θλίψεις µου είναι βαρύτεροι από την
άµµον, που υπάρχει εις την παραλίαν της θαλάσσης. Φαίνεται όµως ότι τα λόγια των παραπόνων µου είναι απρεπή και
άσεµνά.
Ιωβ. 6,4   βέλη γάρ Κυρίου εν τώ σώµατί µου εστιν, ών ο θυµός αυτών εκπίνει µου το αίµα· όταν άρξωµαι λαλείν, κεντούσί
µε.
Ιωβ. 6,4  Τα βέλη όµώς του Κυρίου έχουν εµπηχθή στο σώµα µου και η δριµύτης των µου πίνει το αίµα. Οταν δε αρχίζω να
οµιλώ, εκείνα µε κεντούν οδινηρώς.
Ιωβ. 6,5   τι γάρ; µη διακενής κεκράξεται όνος άγριος, αλλ ή τα σίτα ζητών; ει δε και ρήξει φωνήν βούς επί φάτνης έχων τα
βρώµατα;
Ιωβ. 6,5  Τι λοιπόν; Μηπως, τάχα, ο άγριος όνος φωνάζει αναιτίως, πάρα µόνο εάν πεινά και ζητή την τροφήν του; Μηπως
το βόϊδι αφήνει την ισχυράν κραυγή του, όταν υπάρχη η τροφή του εις την φάτνην του; Οχι.
Ιωβ. 6,6   ει βρωθήσεται άρτος άνευ αλός; ει δε και έστι γεύµα εν ρήµασι κενοίς;
Ιωβ. 6,6  Μηπως τρώγετε ευχαρίστως ψωµί χωρίς άλατι; Οχι. Μηπως ηµπορεί ποτέ να παρατεθή γεύµα µε άδεια λόγια και
χωρίς τρόφιµα;
Ιωβ. 6,7   ου δύναται γάρ παύσασθαί µου η οργή· βρόµον γάρ ορώ τα σίτά µου ώσπερ οσµήν λέοντος·
Ιωβ. 6,7  Λέγω αυτά, διότι δεν ηµπορεί να εξαλειφθή η αηδία και η δυσφορία, που µου προκαλούν τα φαγητά. Σαν βρώµην,
µε την οποίαν τρέφονται τα ζώα και οχι άνθρωποι βλέπω τας τροφάς µου και η µυρωδιά των µου προκαλεί αηδίαν, όπως η
δυσώδης αποφορά του λέοντος.
Ιωβ. 6,8   ει γάρ δώη και έλθοι µου η αίτησις, και την ελπίδα µου δώη ο Κύριος.
Ιωβ. 6,8  Είθε να ευδοκήση ο Κυριος και εκπληρωθή το προ αυτόν αίτηµά µου. Είθε να µου δώση ο Κυριος αυτό, που ποθώ
και ελπίζω.
Ιωβ. 6,9   αρξάµενος ο Κύριος τρωσάτω µε, εις τέλος δε µη µε ανελέτω.
Ιωβ. 6,9  Ο Κυριος, ο οποίος ήρχισε να µε κτυπά µε τας θλίψεις, ας µε κτυπήση ακόµη εφ' όσόν το θέλει. Αλλάα ας µη µου
στείλη εν τέλει τον θάνατον.
Ιωβ. 6,10  είη δε µου πόλις τάφος, εφ ής επί τειχέων ηλλόµην επ αυτής, ου φείσοµαι· ου γάρ εψευσάµην ρήµατα άγια Θεού
µου.
Ιωβ. 6,10  Είθε ο τάφος µου να είναι εντός της πόλεως, εις τα τείχη της οποίας ως παιδίον επηδούσα και έπαιζα. Δεν θα
λυπηθώ τότε. Ζητώ τούτο, διότι δεν εφέρθην µε δολιότητα απέναντι του Θεού, ούτε διέψευσα µε παραβάσεις της ζωής µου
τα άγια λόγια του.
Ιωβ. 6,11  τις γάρ µου η ισχύς, ότι υποµένω; ή τις µου ο χρόνος, ότι ανέχεταί µου η ψυχή;
Ιωβ. 6,11  Επικαλούµαι τον θάνατον, διότι πόση και ποία είναι η δύναµις και η αντοχή µου, δια να υποµένω τόσα βάσανα;
Επί πόσον χρόνον ακόµη η ψυχή µου θα ανέχεται την ταλαιπωρίαν αυτήν;
Ιωβ. 6,12  µη ισχύς λίθων η ισχύς µου; ή αι σάρκες µου εισι χάλκεαι;
Ιωβ. 6,12  Μηπως, τάχα, ο δύναµίς µου έχει την αντοχήν των λίθων η αι σάρκες µου είναι καµωµένες από χαλκόν, ώστε να



είναι αναίσθητοι στον πόνον;
Ιωβ. 6,13  ή ουκ επ αυτώ επεποίθειν; βοήθεια δε απ εµού άπεστιν.
Ιωβ. 6,13  Εις τον Κυριον δεν είχα έως τώρα στηρίξει την πεποίθησιν και την ελπίδα µου; Και όµως κάθε βοήθεια
απεµακρύνθη από εµέ.
Ιωβ. 6,14  απείπατό µε έλεος, επισκοπή δε Κυρίου υπερείδέ µε.
Ιωβ. 6,14  Ευσπλαγχνία εκ µέρους Θεού και ανθρώπων µε απηρνήθη. Η δε στοργική επίσκεψις του Κυρίου µε παρέβλεψε.
Ιωβ. 6,15  ου προσείδόν µε οι εγγύτατοί µου· ώσπερ χειµάρους εκλείπων ή ώσπερ κύµα παρήλθόν µε.
Ιωβ. 6,15  Και οι πλέον στενοί συγγενείς µου δεν έρριψαν ούτε ένα βλέµµα συµπαθείας εις εµέ. Επέρασαν από εµπρός µου
σαν τον χείµαρρον, που φεύγει γρήγορα και εγκαταλείπει την κοίτην του. Ωσάν το κύµα µε αντιπαρήλθον.
Ιωβ. 6,16  οίτινές µε διευλαβούντο, νύν επιπεπτώκασί µοι ώσπερ χιών ή κρύσταλλος πεπηγώς·
Ιωβ. 6,16  Εκείνοι που άλλοτε είχαν µεγάλον σεβασµόν και εκτίµησιν προς εµέ, µε συνήντησαν τόσον κρύοι και παγωµένοι,
όσον κρύο είναι το χιόνι και ο παγωµένος κρύσταλλος.
Ιωβ. 6,17  καθώς τακείσα θέρµης γενοµένης ουκ επεγνώσθη όπερ ήν,
Ιωβ. 6,17  Οπως όταν από την θερµότητα του ηλίου λυώνη το χιόνι και δεν φαίνεται τι ήτο αυτό προηγουµένως,
Ιωβ. 6,18  ούτω καγώ καταλείφθην υπό πάντων. απωλόµην δε και έξοικος εγενόµην.
Ιωβ. 6,18  έτσι και εγώ εγκατελείφθην από όλους. Εχω χαθή πλέον δι' αυτούς και ευρίσκοµαι µακράν από το σπίτι µου.
Ιωβ. 6,19  ίδετε οδούς Θαιµανών, ατραπούς Σαβών, οι διορώντες·
Ιωβ. 6,19  Ιδέτε τας πορείας των Θαιµανών, ιδέτε τας δυσβάτους ατραπούς των Σαβαίων, πως πορευόµενοι δια µέσου
καυστικών ερήµων τόπων ποθούν δροσερόν ύδωρ. Ετσι και εγώ επόθησα ως δροσερόν ύδωρ την παρηγορίαν.
Ιωβ. 6,20  και αισχύνην οφειλήσουσιν οι επί πόλεσι και χρήµασι πεποιθότες.
Ιωβ. 6,20  Εκείνοι που στηρίζουν την πεποίθησίν των εις τας οχυράς πόλεις των και εις τα πλούτη των , θα πληρώσουν την
πεποίθησιν των αυτήν µε καταισχύνην.
Ιωβ. 6,21  ατάρ δε και υµείς επέβητέ µοι ανελεηµόνως, ώστε ιδόντες το εµόν τραύµα φοβήθητε·
Ιωβ. 6,21  Τωρα δε και σεις οι φίλοι µου έχετε επιτεθή εναντίον µου χωρίς οίκτον, χωρίς ευσπλαγχνίαν, ώστε όταν είδατε την
συµφοράν µου, κατελήφθητε από φόβον και τρόµον.
Ιωβ. 6,22  τι γάρ; µη τι ηµάς ήτησα ή της παρ υµών ισχύος επιδέοµαι,
Ιωβ. 6,22  Διατί αυτή η συµπεριφορά σας; Μηπως εγώ εζήτησα κάτι το υλικόν από σας, η ευρέθηκα εις ανάγκην και
επεκαλέσθην την δύναµίν σας,
Ιωβ. 6,23  ώστε σώσαί µε εξ εχθρών ή εκ χειρός δυναστών ρύσασθαί µε;
Ιωβ. 6,23  ώστε να µε σώσετε από τους εχθρούς µου η να µε γλυτώσετε από τας χείρας των τυράννων;
Ιωβ. 6,24  διδάξατέ µε, εγώ δε κωφεύσω· εί τι πεπλάνηµαι, φράσατέ µοι.
Ιωβ. 6,24  Διδάξατέ µε και πληροφορήσατέ µε. Εγώ δε ωσάν κωφός δεν θα ανοίξω το στόµα µου. Εάν εις κάτι έχω πλανηθή,
είπατέ το ελευθέρως.
Ιωβ. 6,25  αλλ ως έοικε, φαύλα αληθινού ρήµατα, ου γάρ παρ υµών ισχύν αιτούµαι·
Ιωβ. 6,25  'Αλλα, όπως φαίνεται, είναι απρεπή και άσχηµα τα λόγια εκείνου, ο οποίος λέγει την αλήθειαν. Την αλήθειαν
είπατε, διότι εγώ δεν ζήτω να µε ενισχύσετε µε την ιδικήν σας δύναµιν,
Ιωβ. 6,26  ουδέ έλεγχος υµών ρήµασί µε παύσει, ουδέ γάρ υµών φθέγµα ρήµατος ανέξοµαι.
Ιωβ. 6,26  ούτε όµως και ο έλεγχος τον οποίον ενδεχοµένως απευθύνετε προς εµέ θα σταµατήση τα λόγια των παραπόνων
µου. Ούτε ένα λόγον ελεγκτικόν θα ανεχθώ, εφ' όσον δεν επιµαρτυρείται από τα πράγµατα.
Ιωβ. 6,27  πλήν ότι επ ορφανώ επιπίπτετε, ενάλλεσθε δε επί φίλω υµών.
Ιωβ. 6,27  Ετσι φερόµενοι επιτίθεσθε εναντίον µου, όπως εις ένα ανυπεράσπιστον ορφανόν παιδί. Με ορµήν πηδάτε εναντίον
εµού του φίλου σας.
Ιωβ. 6,28  νυνί δε εισβλέψας εις πρόσωπα υµών ου ψεύσοµαι.
Ιωβ. 6,28  Τωρα δε ατενίζων σας κατά πρόσωπον, δεν θα είπω ψέµατα, αλλά την αλήθειαν.
Ιωβ. 6,29  καθίσατε δή και µη είη άδικον, και πάλιν τώ δικαίω συνέρχεσθε.
Ιωβ. 6,29  Καθίσατε, λοιπόν, και µη εκτρέπεσθε εις αδίκους κρίσεις εναντίον µου,
Ιωβ. 6,30  ου γάρ εστιν εν γλώσση µου άδικον· ή ο λάρυγξ µου ουχί σύνεσιν µελετά;
Ιωβ. 6,30  διότι εις την γλώσσαν µου δεν υπάρχει τίποτε το άδικον. Μηπως, τάχα, ο λάρυγξ µου δεν λέγει, όσα ο νους µου µε
σύνεσιν µελετά και αποδέχεται;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ιωβ. 7,1   Πότερον ουχί πειρατήριόν εστιν ο βίος ανθρώπου επί της γής και ώσπερ µισθίου αυθηµερινού η ζωή αυτού;
Ιωβ. 7,1   Τι λοιπόν; Τοπος δοκιµασιών και θλίψεων δεν είναι ο βίος του ανθρώπου εδώ εις την γην, και η ζωή του δεν
οµοιάζει µε την κοπιώδη και ταλαιπωρηµένην ζωήν ενός ηµεροµισθίου εργάτου;
Ιωβ. 7,2   ή ώσπερ θεράπων δεδοικώς τον Κύριον αυτού και τετευχώς σκιάς; ή ώσπερ µισθωτός αναµένων τον µισθόν αυτού;
Ιωβ. 7,2  Η δεν είναι ο άνθρωπος σαν δούλος, που φοβείται τον Κυριον του και ο οποίος κάποιαν στιγµήν ευρήκε µίαν σκιάν,
δια να αναπαυθή επ' ολίγον κάτω από αυτήν; Η δεν οµοιάζει µε τον ηµεροµίσθιον εργάτην, ο οποίος περιµένει πότε να
περάση η ηµέρα της εργασίας του, δια να πάρη τον µισθόν του;
Ιωβ. 7,3   ούτως καγώ υπέµεινα µήνας κενούς, νύκτες δε οδυνών δεδοµέναι µοί εισιν.
Ιωβ. 7,3   Ετσι και εγώ επέρασα µήνας πολλούς εις θλίψιν και οδύνην µαταίως αναµένων λύτρωσιν. Νυκτες δε γεµάτες από
πόνους µου έχουν δοθή, αντί άλλης παρηγορίας.
Ιωβ. 7,4   εάν κοιµηθώ, λέγω· πότε ηµέρα; ως δ αν αναστώ, πάλιν· πότε εσπέρα; πλήρης δε γίνοµαι οδυνών από εσπέρας έως
πρωΐ.
Ιωβ. 7,4  Οταν πίπτω να κοιµηθώ, λέγω πότε θα έλθη η ηµέρα; Οταν δε εγείρωµαι από τον ύπνον, λέγω πάλιν, πότε θα έλθη
η εσπέρα; Είµαι γεµάτος από οδύνας από το βράδυ έως το πρωϊ.
Ιωβ. 7,5   φύρεται δε µου το σώµα εν σαπρία σκωλήκων, τήκω δε βώλακας γής από ιχώρος ξύων.
Ιωβ. 7,5   Συµφύρεται και ζυµώνεται το σώµα µου µε την σαπίλαν των σκωλήκων. Λυώνω δε σβώλους χώµατα από τα αηδή



υγρά, που ρέουν εκ των πληγών µου.
Ιωβ. 7,6   ο δε βίος µου εστιν ελαφρότερος λαλιάς, απόλωλε δε εν κενή ελπίδι.
Ιωβ. 7,6  Η ζωη µου φεύγει πολύ γρήγορα και χάνεται, σαν να ήταν ελαφρότερα από την οµιλίαν του ανθρώπου. Εχάθη
µέσα εις µαταίας και απραγµατοποίητους ελπίδας.
Ιωβ. 7,7   µνήσθητι ούν ότι πνεύµά µου η ζωή και ουκέτι επανελεύσεται οφθαλµός µου ιδείν αγαθόν.
Ιωβ. 7,7   Ενθυµήσου, λοιπόν, ότι η ζωη µου είναι σαν µία πνοή του ανέµου, που φεύγει γρήγορα. Οταν αποθάνω, δεν
πρόκειται πλέον να επανέλθω έδω και να ίδη ο οφθαλµός µου τα αγαθά της γης.
Ιωβ. 7,8   ου περιβλέψεταί µε οφθαλµός ορώντός µε· οι οφθαλµοί σου εν εµοί, και ουκέτι ειµί
Ιωβ. 7,8  Οταν αποθάνω, δεν θα µε ίδη και δεν θα µε περιεργασθή πλέον οφθαλµός ανθρώπου. Και οι ιδικοί σου οφθαλµοί,
Κυριε, όταν µε αναζητήσουν, δεν θα µε εύρουν εδώ εις την γην. Διότι δεν θα υπάρχω πλέον εις αυτήν.
Ιωβ. 7,9   ώσπερ νέφος αποκαθαρθέν απ ουρανού. εάν γάρ άνθρωπος καταβή εις άδην, ουκέτι µη αναβή,
Ιωβ. 7,9  Θα οµοιάσω και θα έχω την τύχην του νέφους, το οποίον διαλύεται και εξαφανίζεται τελείως από τον ουρανόν.
Διότι, όταν ο άνθρωπος αποθάνη και καταβή στον σκοτεινόν άδην, δεν θα αναβή ποτέ από εκεί.
Ιωβ. 7,10  ουδ ου µη επιστρέψη έτι εις τον ίδιον οίκον, ουδ ου µη επιγνώ αυτόν έτι ο τόπος αυτού.
Ιωβ. 7,10  Ούτε και θα επιστρέψη πλέον στο σπίτι του, ούτε δε θα τον ίδη ο τόπος, στον οποίον είχε ζήσει και κατοικήσει.
Ιωβ. 7,11  ατάρ ούν ουδέ εγώ φείσοµαι τώ στόµατί µου, λαλήσω εν ανάγκη ών, ανοίξω πικρίαν ψυχής µου συνεχόµενος.
Ιωβ. 7,11  Τωρα, λοιπόν, και εγώ δεν θα λυπηθώ τα λόγια µου. Δεν θα περιφράξω το στόµα µου. Θα οµιλήσω, εις αυτήν την
αγωνίαν της ψυχής ευρισκόµενος. Θα ανοίξω το στόµα µου και θα εκφράσω την πικρίαν της ψυχής µου, από την οποίαν
κατέχοµαι.
Ιωβ. 7,12  πότερον θάλασσά ειµι ή δράκων, ότι κατέταξας επ εµέ φυλακήν;
Ιωβ. 7,12  Μηπως, τάχα, είµαι θάλασσα, της οποίας τα κύµατα απειλούν να κατακλύσουν την γην, η είµαι θαλάσσιος
δράκων, που απειλεί µε καταστροφήν τα ψάρια της θαλάσσης; Ερωτώ, διότι έβαλες επάνω µου σκληράν φρουράν, δια να
αγρυπνή εις την συνέχισιν του πόνου και της οδύνης µου.
Ιωβ. 7,13  είπα ότι παρακαλέσει µε η κλίνη µου, ανοίσω δε προς εµαυτόν ιδία λόγον τή κοίτη µου.
Ιωβ. 7,13  Ενόµισα ότι η κλίνη µου θα κατεπράϋνε και θα παρηγορούσε τους πόνους µου, διότι εκεί στον εαυτόν µου
επανερχόµενος και συγκεντρούµενος θα εύρισκα την παρηγορίαν µου.
Ιωβ. 7,14  εκφοβείς µε ενυπνίοις και οράµασί µε καταπλήσσεις.
Ιωβ. 7,14  Εάν όµως επ' ολίγον κοιµηθώ, µε φοβίζεις µε τροµακτικά ενύπνια. Με συγκλονίζεις και µε συντρίβεις µε φοβερούς
εφιάλτας.
Ιωβ. 7,15  απαλλάξεις από πνεύµατός µου την ψυχήν µου, από δε θανάτου τα οστά µου·
Ιωβ. 7,15  Αφαίρεσέ µου την αναπνοήν και απάλλαξέ µε από αυτήν την ζωήν µου. Απάλλαξε δε από αυτόν τον καθηµερινόν
οδυνηρόν θάνατον τα κύκκαλά µου.
Ιωβ. 7,16  ου γάρ εις τον αιώνα ζήσοµαι, ίνα µακροθυµήσω· απόστα απ εµού, κενός γάρ µου ο βίος.
Ιωβ. 7,16  Διότι δεν πρόκειται να ζήσω αιωνίως εδώ εις την γην, ώστε να υποµείνω την σηµερινήν θλίψιν µε την ελπίδα της
λυτρώσεώς µου. Αφησέ µε να αποθάνω τώρα. Η ζωη µου είναι άδεια και ανωφελής.
Ιωβ. 7,17  τι γάρ εστιν άνθρωπος ότι εµεγάλυνας αυτόν ή ότι προσέχεις τον νούν εις αυτόν
Ιωβ. 7,17  Διότι τι είναι και τι αξίζει ο άνθρωπος, τον οποίον συ εδόξασες και στον οποίον µε τόσην προσοχήν
προσηλώνστον νουν;
Ιωβ. 7,18  ή επισκοπήν αυτού ποιήση έως το πρωΐ και εις ανάπαυσιν αυτόν κρινείς;
Ιωβ. 7,18  Προνοείς δι' αυτόν καθ' εκάστην από το βράδυ έως το πρωϊ και κρίνεις αυτόν άξιον αναπαύσεως;
Ιωβ. 7,19  έως τίνος ουκ εάς µε ουδέ προΐη µε, έως αν καταπίω τον πτύελόν µου εν οδύνη;
Ιωβ. 7,19  Εµέ όµως έως πότε δεν µε αφήνεις να αποθάνω και δεν µε απορρίπτεις στον άδην, αλλά µε διατηρείς εις την ζωήν,
µέχρις ότου στεγνώση και αυτό το στόµα µου από τον πόνον;
Ιωβ. 7,20  ει εγώ ήµαρτον, τι δυνήσοµαι πράξαι, ο επιστάµενος τον νούν των ανθρώπων; διατί έθου µε κατεντευκτήν σου,
ειµί δε επί σοί φορτίον;
Ιωβ. 7,20  Εάν εγώ, Κυριε, ηµάρτησα πές µου, τι πρέπει να κάµω, συ ο οποίος γνωρίζεις τας καρδίας των ανθρώπων; Διατί µε
τα κτυπήµατά σου µε κάµνεις να δυσφορώ και να παίρνω θέσιν σαν κατηγόρου εναντίον σου, να γίνωµαι δε εις σε
καθηµερινό φορτίον;
Ιωβ. 7,21  και διατί ουκ εποιήσω της ανοµίας µου λήθην και καθαρισµόν της αµαρτίας µου; νυνί δε εις γήν απελεύσοµαι,
ορθρίζων δε ουκέτι ειµί.
Ιωβ. 7,21  Διατί δεν ελησµόνησες και δεν διέγραψες τας ανοµίας µου και δεν µε εκαθάρισες από τας αµαρτίας µου; Εγώ
τώρα θα επιστρέψω εις την γην, ει τον άδην και δεν θα σηκώνοµαι πλέον πρωϊ, δια να προσεύχωµαι εις σε και να σε
δοξολογώ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ιωβ. 8,1   Υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει·
Ιωβ. 8,1   Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και απαντών στον Ιώβ είπεν·
Ιωβ. 8,2   µέχρι τίνος λαλήσεις ταύτα, πνεύµα πολυρήµον τού στόµατός σου;
Ιωβ. 8,2  “έως πότε θα οµιλής κατ' αυτόν τον τρόπον και σαν ορµητικός άνεµος θα ξεχύνωνται τα λόγιά σου από το
φλύαρον στόµα σου;
Ιωβ. 8,3   µη ο Κύριος αδικήσει κρίνων ή ο τα πάντα ποιήσας ταράξει το δίκαιον;
Ιωβ. 8,3  Μηπως ο Κυριος θα δειχθή άδικος εις τας κρίσστου η αυτός που εδηµιούργησε τα πάντα, θα διαταράξη την
ηθικήν τάξιν και το δίκαιον;
Ιωβ. 8,4   ει οι υιοί σου ήµαρτον εναντίον αυτού, απέστειλεν εν χειρί ανοµίας αυτών.
Ιωβ. 8,4  Εάν τα παιδιά σου ηµάρτησαν ενώπιον του Κυρίου, διατί παραπονείσαι; Ο Θεός τους έστειλε την τιµωρίαν
σύµφωνα µε τας ανοµίας, που διέπραξαν.
Ιωβ. 8,5   σύ δε όρθριζε προς Κύριον παντοκράτορα δεόµενος.



Ιωβ. 8,5  Συ όµως πρέπει να σηκώνεσαι κάθε πρωϊ λίαν ενωρίς και να προσεύχεσαι προς Κυριον τον παντοκράτορα.
Ιωβ. 8,6   ει καθαρός εί και αληθινός, δεήσεως επακούσεταί σου, αποκαταστήσει δε σοι δίαιταν δικαιοσύνης·
Ιωβ. 8,6  Εάν είσαι καθαρός και απηλλαγµένος από τας αµαρτίας πραγµατικά ευσεβής άνθρωπος, ο Θεός εν τη δικαιοσύνη
του θα σε αποκαταστήση και θα σου αποδώση τα αγαθά σου.
Ιωβ. 8,7   έσται ούν τα µέν πρώτά σου ολίγα, τα δε έσχατά σου αµύθητα.
Ιωβ. 8,7  Ετσι δε η προηγουµένη ζωη σου και τα προηγούµενα αγαθά σου θα είναι ολίγα εν συγκρίσει προς εκείνα τα οποία
θα σου δώση κατόπιν ο Θεός και τα οποία θα είναι αδιήγητα.
Ιωβ. 8,8   επερώτησον γάρ γενεάν πρώτην, εξιχνίασον δε κατά γένος πατέρων·
Ιωβ. 8,8  Ρωτησε περί αυτών, που σου λέγω, την προγενεστέραν γενέαν µας. Εξέτασε και εξιχνίασε µε προσοχήν µίαν
εκάστην των γενεών των πιο αποµεµακρυσµένων προγόνων µας,
Ιωβ. 8,9   χθιζοί γάρ εσµεν και ουκ οίδαµεν, σκιά γάρ εστιν ηµών επί της γής ο βίος.
Ιωβ. 8,9  διότι ηµείς είµεθα χθεσινοί άνθρωποι και εποµένως δεν γνωρίζοµεν πολλά. Σκια είναι η ζωή µας εδώ εις την γην
και παρέρχεται ταχέως.
Ιωβ. 8,10  ή ουχ ούτοί σε διδάξουσι και αναγγελούσι και εκ καρδίας εξάξουσι ρήµατα;
Ιωβ. 8,10  Οι πρόγονοί µας αυτοί δεν είναι εκείνοι, που θα σε διδάξουν τη αλήθειαν και θα σου αναγγείλουν συνετά
πράγµατα, βγαλµένα από τας καρδίαι των;
Ιωβ. 8,11  µη θάλλει πάπυρος άνευ ύδατος ή υψωθήσεται βούτοµον άνευ πότου;
Ιωβ. 8,11  Μηπως το παπύρι βάλλει και αναπτύσσεται χωρίς νερό η µήπως το ψαθί αυξάνει χωρίς να πίνη νερό;
Ιωβ. 8,12  έτι ον επί ρίζης και ου µη θερισθή, πρό τού πιείν πάσα βοτάνη ουχί ξηραίνεται;
Ιωβ. 8,12  Ασφαλώς θα ξηρανθή, ενώ ακόµη ευρίσκεται εις την ρίζαν του, πριν θερισθή εφ' όσον δεν ποτίζεται. Το ίδιο και
κάθε φυτόν δεν ξηραίνεται χωρίς το νερό;
Ιωβ. 8,13  ούτως τοίνυν έσται τα έσχατα πάντων των επιλανθανοµένων τού Κυρίου· ελπίς γάρ ασεβούς απολείται.
Ιωβ. 8,13  Αυτή θα είναι η τύχη και αυτά θα είναι τα τελευταία όλων των ανθρώπων , οι οποίοι λησµονούν τον Κυριον. Διότι
η ελπίς του ασεβούς επάνω εις τα υλικά αγαθά και εις την δύναµίν του χάνεται.
Ιωβ. 8,14  αοίκητος γάρ αυτού έσται ο οίκος, αράχνη δε αυτού αποβήσεται η σκηνή.
Ιωβ. 8,14  Ακατοίκητον θα µείνη το σπίτι του, σαν την αράχνην θα καταντήση η σκηνή και η κατοικία του.
Ιωβ. 8,15  εάν υπερείση την οικίαν αυτού, ου µη στή· επιλαβοµένου δε αυτού, ου µη υποµείνη·
Ιωβ. 8,15  Εάν θελήση να βάλη αντερείσµατα, δια να στηρίξη την οικίαν του, δεν θα σταθή. Εάν απλώση τα χέρια του και
θελήση να την βαστάξη, δεν θα µπορέση να την κρατήση· θα πέση.
Ιωβ. 8,16  υγρός γάρ εστιν υπό ηλίου, και εκ σαπρίας αυτού ο ράδαµνος αυτού εξελεύσεται.
Ιωβ. 8,16  Ο τρυφερός βλαστός, ο οποίος ευρίσκεται υπό την ευεργετικήν επίδρασιν του ηλίου, φυτρώνει τρεφόµενος από την
αποσύνθεσιν του παλαιού φυτού.
Ιωβ. 8,17  επί συναγωγήν λίθων κοιµάται, εν δε µέσω χαλίκων ζήσεται.
Ιωβ. 8,17  Εχει ζωτικότητα, ώστε αναπτύσσεται εν µέσω λίθων και ανάµεσα από χαλίκια θα ζήση.
Ιωβ. 8,18  εάν καταπίη, ο τόπος ψεύσεται αυτόν· ουχ εώρακας τοιαύτα,
Ιωβ. 8,18  Εάν όµως κάποια άλλη δύναµις καταστρέψη τον βλαστόν, ο τόπος του δεν θα τον αναγνώριση ούτε θα τον
ενθυµηθή πλέον. Δεν τα είδες και δεν τα έµαθες αυτά;
Ιωβ. 8,19  ότι καταστροφή ασεβούς τοιαύτη, εκ δε γής άλλον αναβλαστήσει.
Ιωβ. 8,19  Οτι, δηλαδή, τέτοια θα είναι και η καταστροφή του ασεβούς ανθρώπου και άλλος θα αναβλαστήση και θα έλθη
κατόπιν στον τόπον του;
Ιωβ. 8,20  ο γάρ Κύριος ου µη αποποιήσεται τον άκακον, πάν δε δώρον ασεβούς ου δέξεται.
Ιωβ. 8,21  Το στόµα των ευσεβών ανθρώπων, των ακεραίων και ενάρετων, θα γέµιση από γέλια και χαρές, τα δε χείλη των
από δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κυριον.
Ιωβ. 8,21  αληθινών δε στόµα εµπλήσει γέλωτος, τα δε χείλη αυτών εξοµολογήσεως·
Ιωβ. 8,20  Ο Κυριος όµως δεν θα αρνηθή και δεν θα αποκηρύξη ποτέ τον αθώον. Εξ αντιθέτου κανένα δώρον ασεβούς δεν θα
δεχθή.
Ιωβ. 8,22  οι δε εχθροί αυτών ενδύσονται αισχύνην, δίαιτα δε ασεβούς ουκ έσται.
Ιωβ. 8,22  Οι εχθροί των θα φορέσουν σαν ένδυµα καταισχύνην και εξευτελισµόν, κατοικία δεν θα υπάρχη δια τους ασεβείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ιωβ. 9,1   Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 9,1   Ελαβε τον λόγον ο Ιωβ και είπεν·
Ιωβ. 9,2   επ αληθείας οίδα, ότι ούτως εστί· πώς γάρ έσται δίκαιος βροτός παρά Κυρίω;
Ιωβ. 9,2  “αναγνωρίζω πολύ καλά και οµολογώ ότι έτσι έχουν τα πράγµατα. Διότι πως είναι δυνατόν ένας θνητός άνθρωπος
να είναι αναµάρτητος και δίκαιος ενώπιον του Κυρίου;
Ιωβ. 9,3   εάν γάρ βούληται κριθήναι αυτώ, ου µη υπακούση αυτώ, ίνα µη αντείπη προς ένα λόγον αυτού εκ χιλίων·
Ιωβ. 9,3  Εάν δε κανείς αρνηθή αυτήν την πραγµατικότητα και θελήση να έλθη εις αντιδικιάν µε τον Κυριον, δεν θα είναι
εις θέσιν να αποκριθή και να φέρη αντίρρησιν ούτε εις ένα από τους χιλίους λόγους , που θα είπη εις κατηγορίαν του ο
Κυριος.
Ιωβ. 9,4   σοφός γάρ εστι διανοία, κραταιός τε και µέγας. τις σκληρός γενόµενος εναντίον αυτού υπέµεινεν;
Ιωβ. 9,4  Αναυδος θα µείνη ο άνθρωπος, διότι ο Κυριος είναι ο πάνσοφος κατά τον νουν, παντοδύναµος και µέγας. Ποιός
ποτέ, σκληρύνας τον εαυτόν του και αντιταχθείς προς τον Θεόν, ηµπόρεσε να βαστάση την οργιών του;
Ιωβ. 9,5   ο παλαιών όρη και ουκ οίδασιν, ο καταστρέφων αυτά οργή·
Ιωβ. 9,5  Αυτός είναι που παλαιώνει και αχρηστεύει τα όρη, χωρίς εκείνα να αντιληφθούν τίποτε. Αυτός τα καταστρέφει
επάνω εις την οργήν του.
Ιωβ. 9,6   ο σείων την υπ ουρανόν εκ θεµελίων, οι δε στύλοι αυτής σαλεύονται·
Ιωβ. 9,6  Αυτός είναι που σείει εκ θεµελίων και συγκλονίζει την υπό τον ουρανόν γην και διαταράσσει τους στύλους, επί των



οποίων αυτή έχει θεµελιωθή.
Ιωβ. 9,7   ο λέγων τώ ηλίω και ουκ ανατέλλει, κατά δε άστρων κατασφραγίζει·
Ιωβ. 9,7  Ο Κυριος είναι που, όταν θέλη, διατάσσει τον ήλιον και δεν ανατέλλει. Προς τα άστρα δε έχει τόσην δύναµιν, ώστε
να µπορή να κρατή αυτά κλεισµένα και σφραγισµένα.
Ιωβ. 9,8   ο τανύσας τον ουρανόν µόνος, και περιπατών ως επ εδάφους επί θαλάσσης·
Ιωβ. 9,8 Αυτός είναι που µε αποκλειστικά και µόνην την ιδικήν του δύναµιν απλώνει τον ουρανόν και βαδίζει επάνω εις την
θάλασσαν, ως επάνω εις την ξηράν,
Ιωβ. 9,9   ο ποιών Πλειάδα και Έσπερον και Αρκτούρον, και ταµιεία νότου·
Ιωβ. 9,9  Αυτός είναι που εδηµιούργησε και διατηρεί εις την ύπαρξιν τους αστερισµούς της Πλειάδος, τον Εσπερον και τον
Αρκτούρον του νοτίου ηµισφαιρίου ως εάν είναι κλεισµένοι εις δωµάτια.
Ιωβ. 9,10  ο ποιών µεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξά τε και εξαίσια, ών ουκ έστιν αριθµός.
Ιωβ. 9,10  Αυτός είναι που κάµνει αναρίθµητα µεγάλα και ανεξερεύνητα έργα, ένδοξα και καταπληκτικά.
Ιωβ. 9,11  εάν υπερβή µε, ου µη ίδω· εάν παρέλθη µε, ουδ ώς έγνων.
Ιωβ. 9,11  Εάν περάση ο Θεός εµπρός µου, δεν τον βλέπω καθόλου. Εάν διέλθη κοντά µου, ούτε καν και θα τον αντιληφθώ.
Ιωβ. 9,12  εάν απαλλάξη, τις αποστρέψει ή τις ερεί αυτώ· τι εποίησας;
Ιωβ. 9,12  Εάν θελήση να αφαιρέση κάτι, ποιός ηµπορεί να τον εµποδίση; Η ποιός είναι εις θέσιν να είπη εις αυτόν· Διατί το
έκαµες;
Ιωβ. 9,13  αυτός γάρ απέστραπται οργήν, υπ αυτού εκάµφθησαν κήτη τα υπ ουρανόν.
Ιωβ. 9,13  Διότι αυτός µόνος ηµπορεί να αποτρέψη και ν' αποµακρύνη την οργήν του. Κατω από την παντοδυναµίαν του
κάµπτονται και αυτά τα κήτη, που υπάρχουν εις την θάλασσαν την υπό τον ουρανόν.
Ιωβ. 9,14  εάν δε µου υπακούσηται, ή διακρινεί τα ρήµατά µου·
Ιωβ. 9,14  Εάν θέλη, κάµνει δεκτήν την παράκλησίν µου. Εις την κρίσιν του επαφίενται τα παράπονά µου.
Ιωβ. 9,15  εάν τε γάρ ώ δίκαιος, ουκ εισακούσεταί µου, τού κρίµατος αυτού δεηθήοµαι·
Ιωβ. 9,15  Οσον και αν υποτεθή δτι είµαι δίκαιος, δεν σηµαίνει ότι ο Θεός υποχρεούται να ακούση την προσευχήν µου. Εγώ
όµως έχω την ανάγκην να τον ικετεύω ζητών το έλεός του.
Ιωβ. 9,16  εάν τε καλέσω και µη υπακούση, ου πιστεύω ότι εισακήκοέ µου της φωνής.
Ιωβ. 9,16  Οταν όµως τον παρακαλώ και δεν κάνη δεκτήν την δέησίν  µου, αµφιβάλλω αν έχη κάµει δεκτήν την φωνήν της
προσευχής µου.
Ιωβ. 9,17  µη γνόφω µε εκτρίψη; πολλά δε µου τα συντρίµµατα πεποίηκε διακενής·
Ιωβ. 9,17  Εάν παρουσιασθώ ενώπιόν του µε αλαζονικήν πεποίθησιν εις την δικαιοσύνην µου, φοβούµαι, µήπως τελικώς µε
συντρίψη µέσα εις την καταιγίδα και το σκότος του θανάτου. Αλλωστε πολλά είναι τα συντρίµµατα, που µου έχει επιφέρει,
µολονότι εγώ νοµίζω ότι χωρίς λόγον.
Ιωβ. 9,18  ουκ εά γάρ µε αναπνεύσαι, ενέπλησε δε µε πικρίας.
Ιωβ. 9,18  Είναι πολλά και δεν µε αφήνει ούτε να αναπνεύσω και να ζωογονηθώ· µε εγέµισε πικρίαν.
Ιωβ. 9,19  ότι µέν γάρ ισχύι κρατεί· τις ούν κρίµατι αυτού αντιστήσεται;
Ιωβ. 9,19  Δια της παντοδυναµίας του κυριαρχεί στο σύµπαν και στους πάντας. Ποιός, λοιπόν, είναι δυνατόν να αντισταθή
εις τας δικαίας κρίσεις και αποφάσστου;
Ιωβ. 9,20  εάν γάρ ώ δίκαιος, το στόµα µου ασεβήσει· εάν τε ώ άµεµπτος, σκολιός αποβήσοµαι.
Ιωβ. 9,20  Εάν τολµήσω να είπω, ότι είµαι αναµάρτητος και δίκαιος, το στόµα µου θα εκστοµίση ασέβειαν. Εάν ισχυρισθώ
ότι είµαι ακέραιος και άµεµπτος, θα φανώ σοφιστευόµενος και παραλογιζόµενος.
Ιωβ. 9,21  είτε γάρ ησέβησα, ουκ οίδα τή ψυχή, πλήν ότι αφαιρείταί µου η ζωή.
Ιωβ. 9,21  'Εαν υπέπεσα εις βαρύ τι αµάρτηµα ενώπιον του Θεού, δεν το γνωρίζω. Ενα µόνον γνωρίζω, ότι σβήνει η ζωη µου.
Ιωβ. 9,22  διό είπον· µέγα και δυνάστην απολλύει οργή,
Ιωβ. 9,22  Δια τούτο και εγώ είπα· Τον µεγάλον και τον ισχυρόν εξ ίσου τους καταστρέφει η θεία οργή.
Ιωβ. 9,23  ότι φαύλοι εν θανάτω εξαισίω, αλλά δίκαιοι καταγελώνται·
Ιωβ. 9,23  Διότι οι φαύλοι υπόκεινται εις αποτροπιαστικόν θάνατον. Αλλά και οι δίκαιοι εµπαίζονται δια τα παθήµατά των.
Ιωβ. 9,24  παραδέδονται γάρ εις χείρας ασεβούς. πρόσωπα κριτών αυτής συγκαλύπτει· ει δε µη αυτός εστι, τις εστιν;
Ιωβ. 9,24  Διότι και οι δίκαιοι παραδίδονται πολλές φορές εις τα χέρια των ασεβών. Ο δε Κυριος σκεπάζει και συγκαλύπτει
τα πρόσωπα των αδίκων κριτών της γης. Εάν δε δεν τα σκεπάζη ο Κυριος, ποίος είναι εκείνος που τα σκεπάζει και τα
αποκρύπτει;
Ιωβ. 9,25  ο δε βίος µου εστιν ελαφρότερος δροµέως· απέδρασαν και ουκ είδοσαν.
Ιωβ. 9,25  Ο χρόνος της ζωής µου είναι ελαφρότερος και ταχύτερος από τον δροµέα, που τρέχει γρήγορα. Επέρασαν, χωρίς
να το καταλάβω, αι ηµέραι της ζωής µου.
Ιωβ. 9,26  ή και εστι ναυσίν ίχνος οδού ή αετού πετοµένου ζητούντος βοράν;
Ιωβ. 9,26  Μηπως τα πλοία, καθώς διασχίζουν την θάλασσαν, αφήνουν οπίσω των ίχνος της διαβάσεώς των η ο αετός, που
πετά στον αέρα και ζητεί την τροφήν του;
Ιωβ. 9,27  εάν τε γάρ είπω, επιλήσοµαι λαλών, συγκύψας τώ προσώπω στενάξω.
Ιωβ. 9,27  Εάν είπω· Θα λησµονήσω τα παθήµατά µου, θα παύσω να οµιλώ τελείως δι' αυτά· τότε, αφού σκύψω µε το
πρόσωπόν µου προς τα κάτω, θα αναστενάξω.
Ιωβ. 9,28  σείοµαι πάσι τοίς µέλεσιν, οίδα γάρ ότι ουκ αθώόν µε εάσεις.
Ιωβ. 9,28  Συγκλονίζοµαι εις όλα τα µέλη του σώµατός µου. Διότι γνωρίζω, ότι δεν θα µε καταστήσης αθώον και ανένοχον,
και δεν θα µε αφήσης δια τούτο ατιµώρητον.
Ιωβ. 9,29  επειδή δε ειµι ασεβής, διατί ουκ απέθανον;
Ιωβ. 9,29  Αλλά αφού είµαι ασεβής, διατί να µη έχω αποθάνει έως τώρα;
Ιωβ. 9,30  εάν γάρ απολούσωµαι χιόνι και αποκαθάρωµαι χερσί καθαραίς,
Ιωβ. 9,30  Εάν λουσθώ πνευµατικώς και γίνω λευκότερος από το χιόνι και αν καθαρισθώ µε χέρια ολοκάθαρα,
Ιωβ. 9,31  ικανώς εν ρύπω µε έβαψας, εβδελύξατο δε µε η στολή·



Ιωβ. 9,31  είµαι και πάλιν αρκετά ρυπαρός ενώπιόν σου, ώστε και αυτή η ενδυµασία µου να µε συχαίνεται.
Ιωβ. 9,32  ου γάρ εί άνθρωπος κατ εµέ, ώ αντικρινούµαι, ίνα έλθωµεν οµοθυµαδόν εις κρίσιν.
Ιωβ. 9,32  Διότι συ, Κυριε, δεν είσαι άνθρωπος, όπως εγώ, προς τον οποίον εγώ να αντιδικήσω και να ζητήσω να έλθωµεν
µαζή εις αντιδικίαν.
Ιωβ. 9,33  είθε ήν ο µεσίτης ηµών και ελέγχων και διακούων ανά µέσον αµφοτέρων·
Ιωβ. 9,33  Είθε να υπήρχε κάποιο µεσάζον πρόσωπον µεταξύ µας, το οποίον να ηµπορούσε να δικάση µεταξύ ηµών, αφού
ακούση και τους δύο.
Ιωβ. 9,34  απαλλαξάτω απ εµού την ράβδον, ο δε φόβος αυτού µη µε στροβείτω,
Ιωβ. 9,34  Ας µε απαλλάξη ο Κυριος από την ράβδον των συµφορών µου και ας µη µε συγκλονίζη και ας µη µε στροβιλίζη ο
φόβος του.
Ιωβ. 9,35  και ου µη φοβηθώ, αλλά λαλήσω· ου γάρ ούτω συνεπίσταµαι.
Ιωβ. 9,35  Αφοβος δε τότε, θα ηµπορώ να οµιλώ ελευθέρως, διότι εις την κατάστασιν, που ευρίσκοµαι, δεν γνωρίζω τι να
είπω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ιωβ. 10,1  Κάµνων τή ψυχή µου, στένων επαφήσω επ αυτόν τα ρήµατά µου· λαλήσω πικρία ψυχής µου συνεχόµενος
Ιωβ. 10,1  Πασχων ψυχικώς, αποκαµωµένος και στενάζων συνεχώς θα αφήσω να πέσουν επάνω εις αυτόν τα λόγια µου. Θα
οµιλήσω κατεχόµενος και πιεζόµενος από την πικρίαν της ψυχής µου·
Ιωβ. 10,2  και ερώ προς Κύριον· µη µε ασεβείν δίδασκε· και διατί µε ούτως έκρινας;
Ιωβ. 10,2  και θα είπω προς τον Κυριον· Μη µε διδάσκεις, Κυριε, εξ αιτίας των τιµωριών σου να παραπονούµαι και να
φαίνωµαι ασεβής ενώπιόν σου. Διατί µε έκρινες και µε κατεδίκασες τόσον πολύ;
Ιωβ. 10,3  ή καλόν σοι, εάν αδικήσω, ότι απείπω έργα χειρών σου, βουλή δε ασεβών προσέσχες;
Ιωβ. 10,3  Είναι, τάχα, καλόν δια σε, εάν υπό το βάρος των δοκιµασιών εκτραπώ εις άδικα παράπονα; Διότι συ έχεις
απαρνηθή τους ευσεβείς, αυτά τα έργα των χειρών σου, έδωσες δε προσοχήν εις τας σκέψεις και τας αποφάσεις των
ασεβών;
Ιωβ. 10,4  ή ώσπερ βροτός ορά καθοράς ή καθώς ορά άνθρωπος βλέψη ;
Ιωβ. 10,4  Η βλέπεις και συ από του ύψους σου, όπως ο κάθε θνητός; Η καθώς βλέπει ο άνθρωπος, θα ίδης και συ;
Ιωβ. 10,5  ή ο βίος σου ανθρώπινός εστιν ή τα έτη σου ανδρός;
Ιωβ. 10,5  Μηπως ο βίος σου είναι σαν των ανθρώπων βραχύς η τα έτη σου είναι ολίγα , όσα είναι τα έτη ενός ανδρός;
Ιωβ. 10,6  ότι ανεζήτησας την ανοµίαν µου και τας αµαρτίας µου εξιχνίασας;
Ιωβ. 10,6  Και δια την βραχύτητα αυτήν του βίου µου ανεζήτησες την ανοµίαν µου και εφρόντισες επιµελώς να εύρης τας
αµαρτίας µου και να µε τιµωρήσης δι' αυτάς;
Ιωβ. 10,7  οίδας γάρ ότι ουκ ησέβησα· αλλά τις εστιν ο εκ των χειρών σου εξαιρούµενος;
Ιωβ. 10,7  Διότι γνωρίζεις ότι δεν υπήρξα ασεβής απεναντί σου. Αλλά ποιός είναι εκείνος, ο οποίος θα ηµπορέση να µε
απαλλάξη από τας τιµωρίας των χειρών σου;
Ιωβ. 10,8  αι χείρές σου έπλασάν µε και εποίησάν µε, µετά ταύτα µεταβαλών µε έπαισας.
Ιωβ. 10,8  Αυτά τα χέρια σου µε έπλασαν. Με έφεραν εκ της ανυπαρξίας εις την ύπαρξιν. Κατόπιν όµως, σαν να µετέβαλες
γνώµην και στάσιν, και µε εκτύπησες.
Ιωβ. 10,9  µνήσθητι ότι πηλόν µε έπλασας, εις δε γήν µε πάλιν αποστρέφεις.
Ιωβ. 10,9  Ενθυµήσου ότι από πηλόν µε έπλασες και ώρισες να επιστρέφω πάλιν εις την γην.
Ιωβ. 10,10  ή ουχ ώσπερ γάλα µε ήµελξας, ετύρωσας δε µε ίσα τυρώ;
Ιωβ. 10,10  Μηπως η αρχή της υπάρξεώς µου δεν ήτο ρευστή, ωσάν το γάλα που αρµέγεται, και, όπως αυτό γίνεται έπειτα
τυρός, έτσι και εις εµέ έδωκες κατόπιν στερεάν σύστασιν;
Ιωβ. 10,11  δέρµα δε και κρέας µε ενέδυσας, οστέοις δε και νεύροις µε ενείρας.
Ιωβ. 10,11  Με ενέδυσες µε δέρµα και µε κρέας. Εθεσες µέσα εις αυτά οστά και νεύρα.
Ιωβ. 10,12  ζωήν δε και έλεος έθου παρ εµοί, η δε επισκοπή σου εφύλαξέ µου το πνεύµα.
Ιωβ. 10,12  Μαζή µε την ζωήν µου έδωκες συγχρόνως και το έλεός σου. Η δε άγρυπνος επίβλεψίς σου και πρόνοια µου
εφύλαξαν την ζωήν από εκείνους, που την επεβουλεύοντο.
Ιωβ. 10,13  ταύτα έχων εν σεαυτώ οίδα ότι πάντα δύνασαι, αδυνατεί δε σοι ουθέν.
Ιωβ. 10,13  Επειδή αυτά είχες µέσα εις την άπειρον τελειότητά σου, γνωρίζω ότι δύνασαι τα πάντα και τίποτε δεν είναι εις σε
αδύνατον.
Ιωβ. 10,14  εάν τε γάρ αµάρτω, φυλάσσεις µε, από δε ανοµίας ουκ αθώόν µε πεποίηκας.
Ιωβ. 10,14  Εάν αµαρτήσω µε βλέπεις, και από την αµαρτίαν µου δεν µε αθωώνεις.
Ιωβ. 10,15  εάν τε γάρ ασεβήσω, οίµοι· εάν δε ώ δίκαιος, ου δύναµαι ανακύψαι, πλήρης γάρ ατιµίας ειµί.
Ιωβ. 10,15  Εάν διαπράξω ασεβείας, αλλοιµονόν µου! Εάν πάλιν γίνω και µείνω δίκαιος, δεν ηµπορώ να σηκώσω το κεφάλι
µου ενώπιόν σου, διότι και τότε θα είµαι γεµάτος από εξευτελισµόν και αθλιότητα.
Ιωβ. 10,16  αγρεύοµαι γάρ ώσπερ λέων εις σφαγήν, πάλιν γάρ µεταβαλών δεινώς µε ολέκεις
Ιωβ. 10,16  Συλλαµβάνοµαι εις την παγίδα σαν τον υπερήφανον λέοντα , τον οποίον θέλουν να εξοντώσουν. Οταν ετσι µε
συλλάβης και αλλάξης την φιλάνθρωπόν σου διάθεσιν, µε καταστρέφεις κατά ένα φοβερόν τρόπον.
Ιωβ. 10,17  επανακαινίζων επ εµέ την έτασίν µου· οργή δε µεγάλη µοι εχρήσω, επήγαγες δε επ εµέ πειρατήρια.
Ιωβ. 10,17  Με υποβάλλεις εις νέαν εξέτασιν και έρευναν σχετικώς µε τας πράξεις µου. Συνέπεια δε αυτής της εξετάσεως
ακολουθεί, ότι µε µεταχειρίζεσαι µε µεγάλην οργήν και µου αποστέλλεις θλίψεις και δοκιµασίας.
Ιωβ. 10,18  ινατί ούν εκ κοιλίας µε εξήγαγες, και ουκ απέθανον, οφθαλµός δε µε ουκ είδε,
Ιωβ. 10,18  Διατί, λοιπόν, µε έβγαλες από την κοιλίαν της µητρός µου, και δεν απέθανα πριν γεννηθώ, ώστε να µη µε ίδη
µάτι ανθρώπου;
Ιωβ. 10,19  και ώσπερ ουκ ών εγενόµην; διατί γάρ εκ γαστρός εις µνήµα ουκ απηλλάγην;
Ιωβ. 10,19  Και διατί δεν έγινα, ως εάν δεν υπήρξα ποτε; Διατί επί τέλους δεν εγεννήθην νεκρός, ώστε να µεταβώ κατ' ευθείαν



από την κοιλίαν της µητρός µου στο µνήµα;
Ιωβ. 10,20  ή ουκ ολίγος εστίν ο χρόνος τού βίου µου; έασόν µε αναπαύσασθαι µικρόν
Ιωβ. 10,20     Βραχύς και ολίγος δεν είναι ο χρόνος της ζωής µου; Αφησέ µε να αναπαυθώ ολίγον,
Ιωβ. 10,21  πρό τού µε πορευθήναι όθεν ουκ αναστρέψω, εις γήν σκοτεινήν και γνοφεράν,
Ιωβ. 10,21  πριν µεταβώ εκεί, από όπου δεν θα επιστρέψω πλέον, εις τόπον, δηλαδή, σκοτεινόν και ζοφερόν·
Ιωβ. 10,22  εις γήν σκότους αιωνίου, ού ουκ έστι φέγγος, ουδέ οράν ζωήν βροτών.
Ιωβ. 10,22     εις περιοχήν, που βασιλεύει αιώνιον σκοτάδι, όπου δεν υπάρχει ουδέ το ελάχιστον φέγγος και από όπου δεν
ηµπορεί κανείς να ίδη την ζωήν των θνητών ανθρώπων της γης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ιωβ. 11,1  Υπολαβών δε Σωφάρ ο Μιναίος λέγει·
Ιωβ. 11,1  Ελαβε τότε τον λόγον ο Σωφάρ ο Μιναίος και είπεν·
Ιωβ. 11,2  ο τα πολλά λέγων, και αντακούσεται· ή και ο εύλαλος οίεται είναι δίκαιος; ευλογηµένος γεννητός γυναικός
ολιγόβιος.
Ιωβ. 11,2  “εκείνος, που λέγει πολλά και θα ακούση εις απάντησιν να του λέγωνται επίσης πολλά . Η µήπως αυτός, που
οµιλεί µε ευκολίαν και µε ρητορείαν πολλά, νοµίζει ότι είναι δίκαιος; Ευλογηµένος είναι ο υιός της γυναικός, ο οποίος
έζησεν ολίγα χρόνια εδώ εις την γην.
Ιωβ. 11,3  µη πολύς εν ρήµασι γίνου, ου γάρ εστιν ο αντικρινόµενός σοι·
Ιωβ. 11,3  Μη λέγης πολλά λόγια και βαρετά, διότι τάχα δεν θα υπάρξη κανείς, που θα θελήση να σου απαντήση.
Ιωβ. 11,4  µη γάρ λέγε ότι καθαρός ειµι τοίς έργοις και άµεµπτος εναντίον αυτού.
Ιωβ. 11,4  Μη λέγης, ότι είµαι καθαρός εις τα έργα µου και άµεµπτος ενώπιον του Κυρίου.
Ιωβ. 11,5  αλλά πώς αν ο Κύριος λαλήσαι προς σε, και ανοίξει χείλη αυτού µετά σού;
Ιωβ. 11,5  Είσαι και συ ένοχος και σκέψου, πως ο Κυριος θα ωµιλούσε προς σε και πως θα ανοίξουν τα χείλη του, ώστε να
συνδιαλεχθή µαζή σου;
Ιωβ. 11,6  είτα αναγγελεί σοι δύναµιν σοφίας, ότι διπλούς έσται των κατά σε· και τότε γνώση ότι άξιά σοι απέβη από Κυρίου
ών ηµάρτηκας.
Ιωβ. 11,6  Επειτα, όταν ο Θεός οµιλήση µε σε, θα σου αναγγείλη την δύναµιν της σοφίας του και θα πεισθής ότι είναι
απείρως ανώτερος από σε και τα ζητήµατά σου. Τοτε δε θα γνωρίσης καλά, ότι τα παθήµατά σου εκ µέρους του Κυρίου
είναι ανάλογα προς εκείνα, τα οποία συ ηµάρτησες.
Ιωβ. 11,7  ή ίχνος Κυρίου ευρήσεις ή εις τα έσχατα αφίκου, ά εποίησεν ο Παντοκράτωρ;
Ιωβ. 11,7  Μηπως και ηµπορείς να εύρης τα ίχνη από τους πόδας του Κυρίου η να φθάσης έως εις τα πέρατα των έργων, τα
οποία έκαµεν ο Παντοκράτωρ;
Ιωβ. 11,8  υψηλός ο ουρανός, και τι ποιήσεις; βαθύτερα δε των εν άδου τι οίδας;
Ιωβ. 11,8  Εργον του είναι ο υψηλός ουρανός. Συ δε µέχρι που ηµπορείς να φθάσης, η τι ηµπορείς να κάµης; Τα ακρότατα
των έργων του είναι βαθύτερα από των του άδου· τι γνωρίζεις συ από αυτά;
Ιωβ. 11,9  ή µακρότερα µέτρου γής ή εύρους θαλάσσης;
Ιωβ. 11,9  Εκτείνονται πολύ πέραν από τα µέτρα της γης και από τα ευρύτερα όρια της θαλάσσης.
Ιωβ. 11,10  εάν δε καταστρέψη τα πάντα, τις ερεί αυτώ· τι εποίησας;
Ιωβ. 11,10  Εάν ο Κυριος θελήση και καταστρέψη τα πάντα, ποιός θα είπη εις αυτόν· Τι έκαµες;
Ιωβ. 11,11  αυτός γάρ οίδεν έργα ανόµων, ιδών δε άτοπα ου παρόψεται.
Ιωβ. 11,11  Διότι αυτός γνωρίζει πολύ καλά τα έργα των παρανόµων. Βλέπει τα άτοπα· δεν θα τα αντιπαρέλθη, ούτε θα τα
αφήση ατιµώρητα.
Ιωβ. 11,12  άνθρωπος δε άλλως νήχεται λόγοις, βροτός δε γεννητός γυναικός ίσα όνω ερηµίτη.
Ιωβ. 11,12  Καθε άνθρωπος κολυµβά εις τα µάταια λόγια του. Καθε θνητός, που γεννάται από γυναίκα, οµοιάζει µε όνον
άγριον, ο οποίος µένει µόνος εις την έρηµον.
Ιωβ. 11,13  ει γάρ σύ καθαράν έθου την καρδίαν σου, υπτιάζεις δε χείρας προς αυτόν,
Ιωβ. 11,13  Διότι, εάν συ θεωρής ότι έχεις καθαράν την καρδίαν, ύψωσε τας χείρας σου προς τον Θεόν.
Ιωβ. 11,14  ει άνοµόν τι εστιν εν χερσί σου, πόρω ποίησον αυτό από σού, αδικία δε εν διαίτη σου µη αυλισθήτω.
Ιωβ. 11,14  Εάν όµως υπάρχη κάποιο παράνοµον έργον εις τα χέρια σου, αποµάκρυνε το από σε. Αδικία δε ας µη υπάρχη και
ας µη παραµένη εις σε και εις την κατοικίαν σου.
Ιωβ. 11,15  ούτως γάρ αναλάµψει σου το πρόσωπον ώσπερ ύδωρ καθαρόν, εκδύση δε ρύπον, και ου µη φοβηθής·
Ιωβ. 11,15  Ετσι δε το πρόσωπόν σου θα αναλάµψη καθαρόν, ωσάν το υλοκάθαρον ύδωρ· θα αποβάλης δε κάθε ρύπον από
την ψυχήν σου και δεν θα έχης να φοβηθής τίποτε.
Ιωβ. 11,16  και τον κόπον επιλήση ώσπερ κύµα παρελθόν και ου πτοηθήση.
Ιωβ. 11,16  Τοτε τας ταλαιπωρίας και τας θλίψεις σου θα λησµονήσης, όπως λησµονείται το κύµα που διέρχεται, και δεν θα
έχης να πτοηθής από τίποτε.
Ιωβ. 11,17  η δε ευχή σου ώσπερ εωσφόρος, εκ δε µεσηµβρίας ανατελεί σοι ζωή·
Ιωβ. 11,17  Οι πόθοι και η ευχή σου θα είναι λαµπροί ωσάν το πρωϊνόν αστέρι, τον αυγερινόν. Η ζωη σου θα ανατείλη και θα
λάµψη σαν το φως της µεσηµβρίας.
Ιωβ. 11,18  πεποιθώς τε έση ότι έστι σοι ελπίς, εκ δε µερίµνης και φροντίδος αναφανείταί σοι ειρήνη.
Ιωβ. 11,18  Θα ζης και θα βαδίζης µε πεποίθησιν εις την ασφάλειάν σου, διότι θα ελπίζης στον Θεόν. Παρ' όλας δε τας
µερίµνας και φροντίδας της ζωής σου, θα λάµπη και θα παραµένη εις σε η ειρήνη.
Ιωβ. 11,19  ησυχάσεις γάρ, και ου έσται ο πολεµών σε· µεταβαλόµενοι δε πολλοί σου δεηθήσονται.
Ιωβ. 11,19  Θα απολαµβανηις ησυχίαν και ειρήνην, διότι κανείς δεν θα υπάρξη, που να σε επιβουλεύεται και να σε πολεµή.
Πολλοί δε από αυτούς, οι ύποιοι σήµερον σε καταφρονούν, θα µεταβάλλουν στάσιν απέναντί σου και θα σε παρακαλούν
ζητούντες την βοήθειάν σου.
Ιωβ. 11,20  σωτηρία δε αυτούς απολείψει· η γάρ ελπίς αυτών απώλεια, οφθαλµοί δε ασεβών τακήσονται.



Ιωβ. 11,20  Δια τους ασεβείς όµως δεν θα υπάρχη σωτηρία, διότι η ελπίς αυτών στηρίζεται εις τα µάταια και αµαρτωλά και
οχι στον Θεόν. Τα µάτια των ασεβών θα λυώσουν από την µαταίαν ελπίδα και προσµονήν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ιωβ. 12,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 12,1  Απαντών δε ο Ιώβ στον Σωφάρ και τους δύο άλλους είπεν·
Ιωβ. 12,2  είτα υµείς εστε άνθρωποι· ή µεθ υµών τελευτήσει σοφία.
Ιωβ. 12,2  “έπειτα από όλα αυτά, σεις λοιπόν, µόνον είσθε άνθρωποι σκεπτόµενοι και κανείς άλλος δεν υπάρχει έκτος από
σας; Η όταν θα αποθάνετε, θα αποθάνη και θα λείψη µαζί σας και η σοφία;
Ιωβ. 12,3  καµοί µέν καρδία καθ υµάς εστι·
Ιωβ. 12,3  Και εις εµέ υπάρχει διάνοια και κρίσις, ωσάν την ιδικήν σας.
Ιωβ. 12,4  δίκαιος γάρ ανήρ και άµεµπτος εγεννήθη εις χλεύασµα·
Ιωβ. 12,4  Ενας δίκαιος και άµεµπτος άνθρωπος, όπως µου µαρτυρεί η συνείδησις ότι είµαι εγώ, εγεννήθηκε δια να
χλευάζεται και να εµπαίζεται.
Ιωβ. 12,5  εις χρόνον γάρ τακτόν ητοίµαστο πεσείν υπό άλλων, οίκους τε αυτού εκπορθείσθαι υπό ανόµων. ου µην δε αλλά
µηδείς πεποιθέτω πονηρός ών αθώος έσεσθαι,
Ιωβ. 12,5  Και επί πλέον εις ωρισµένον και συµφωνηµένον από άλλους διώκτας του χρόνον, έχει ετοιµασθή δια να πέση, να
κυριευθούν δε και ληστευθούν οι οίκοι του και η περιουσία του από τους παρανόµους. Αλλά κανείς, εφ' όσον είναι πονηρός,
ας µη τρέφη την πεπλανηµένην πεποίθησιν, ότι θα παραµείνη ατιµώρητος, ως εάν ήτο αθώος.
Ιωβ. 12,6  όσοι παροργίζουσι τον Κύριον, ως ουχί και έτασις αυτών έσται.
Ιωβ. 12,6  Οσοι παροργίζουν µε τας αµαρτίας των τον Κυριον και πιστεύουν ότι δεν θα γίνη δι' αυτούς ανάκρισις και δεν θα
επιβληθή τιµωρία, πλανώνται.
Ιωβ. 12,7  αλλά δή ερώτησον τετράποδα εάν σοι είπωσι, πετεινά δε ουρανού εάν σοι απαγγείλωσιν·
Ιωβ. 12,7  Σχετικώς όµως µε την πανσοφίαν και παντοδυναµίαν του Θεού, ερώτησε λοιπόν, ω Σωφάρ, τα τετράποδα και
ασφαλώς θα σου είπουν. Ερώτησε τα πτηνά του ουρανού και εκείνα θα σου απαντήσουν.
Ιωβ. 12,8  εκδιήγησαι γη, εάν σοι φράση, και εξηγήσονταί σοι οι ιχθύες της θαλάσσης.
Ιωβ. 12,8  Ερώτησε και αυτήν την αναίσθητον γην, θα σου απαντήση, όπως και οι ιχθύες της θαλάσσης θα σου διηγηθούν
τα µεγαλεία του Θεού.
Ιωβ. 12,9  τις ούν ουκ έγνω εν πάσι τούτοις ότι χείρ Κυρίου εποίησε ταύτα ;
Ιωβ. 12,9  Ποιός λοιπόν άνθρωπος δεν γνωρίζει περί όλων αυτών, ότι η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου εδηµιούργησεν όλα
αυτά;
Ιωβ. 12,10  ει µη εν χειρί αυτού ψυχή πάντων ζώντων και πνεύµα παντός ανθρώπου ;
Ιωβ. 12,10  Ερωτήσατε, δια να µάθετε, εάν δεν είναι εις την παντοδύναµον δεξιάν του Θεού η ζωή και η ύπαρξις όλων αυτών
και η πνοή του κάθε ανθρώπου;
Ιωβ. 12,11  ούς µέν γάρ ρήµατα διακρίνει, λάρυγξ δε σίτα γεύεται.
Ιωβ. 12,11  Το µεν αυτί µόνον ακούει και ξεχωρίζει τους λόγους των άλλων, ο λάρυγξ µόνον δοκιµάζει την γεύσιν των
φαγητών.
Ιωβ. 12,12  εν πολλώ χρόνω σοφία, εν δε πολλώ βίω επιστήµη.
Ιωβ. 12,12  Η σοφία όµως δια µακρού χρόνου αποκτάται και η επιστήµη µε την πείραν πολλών ετών ζωής γίνεται κτήµα.
Ιωβ. 12,13  παρ αυτώ σοφία και δύναµις, αυτώ βουλή και σύνεσις.
Ιωβ. 12,13  Εις τον Θεόν όµως υπάρχει η απόλυτος σοφία και δύναµις. Εις αυτόν υπάρχει η πλήρης και τελεία σύνεσις.
Ιωβ. 12,14  εάν καταβάλη, τις οικοδοµήσει; εάν κλείση κατ ανθρώπων, τις ανοίξει;
Ιωβ. 12,14  Εάν ο Κυριος κατακρηµνίση εις ερείπια, ποιός θα ηµπορέση ανθιστάµενος εις την δύναµίν του να ανοικοδοµήσ;
Εάν κλείση την θύραν εναντίον των ανθρώπων, ποίος θα έχη την δύναµιν να την ανοίξη;
Ιωβ. 12,15  εάν κωλύση το ύδωρ, ξηρανεί την γήν· εάν δε επαφή, απώλεσεν αυτήν καταστρέψας.
Ιωβ. 12,15  Εάν εµποδίση το νερό και την βροχήν να πέσουν από τον ουρανόν, θα αποξηράνη την γην. Εάν δε αφήση
ελεύθερα και αδέσµευτα τα ύδατα του ουρανού να πέσουν εις την γην, θα την καταστρέψη και θα την καταποντίση.
Ιωβ. 12,16  παρ αυτώ κράτος και ισχύς, αυτώ επιστήµη και σύνεσις.
Ιωβ. 12,16  Πλησίον του, αχώριστα από αυτόν και ιδικά του, είναι η απόλυτος εξουσία και δύναµις. Εις αυτόν υπάρχει η
τελεία γνώσις και η πλήρης σύνεσις και σοφία.
Ιωβ. 12,17  διάγων βουλευτάς αιχµαλώτους, κριτάς δε γής εξέστησε.
Ιωβ. 12,17  Αυτός παίρνει ως αιχµαλώτους τους κυβερνήτας και τους συµβούλους των λαών και τους αποµακρύνει
εξευτελισµένους. Αυτός τους δικαστάς και κυβερνήτας της γης συγχύζει και µωραίνει.
Ιωβ. 12,18  καθιζάνων βασιλείς επί θρόνους και περιέδησε ζώνη οσφύας αυτών.
Ιωβ. 12,18  Αυτός καθίζει επί θρόνου βασιλείς και αυτός δένει την µέσην των µε δεσµά δουλείας.
Ιωβ. 12,19  εξαποστέλλων ιερείς αιχµαλώτους, δυνάστας δε γής κατέστρεψε.
Ιωβ. 12,19  Αυτός εξαποστέλλει ιερείς αιχµαλώτους, εκµηδενίζει δε και καταστρέφει τους ισχυρούς της γης.
Ιωβ. 12,20  διαλλάσσων χείλη πιστών, σύνεσιν δε πρεσβυτέρων έγνω.
Ιωβ. 12,20     Αυτός µεταβάλλει προς το καλύτερον τα χείλη και την ρητορείαν των ανθρώπων , που πιστεύουν εις την
δύναµίν του. Αυτός έδωκε σύνεσιν στους πρεσβυτέρους.
Ιωβ. 12,21  εκχέων ατιµίαν επ άρχοντας, ταπεινούς δε ιάσατο.
Ιωβ. 12,21  Αυτός χύνει καταισχύνην και εξευτελισµόν εις τας κεφαλάς των αναξίων αρχόντων, τους δε ταπεινούς θεραπεύει
από τα παθήµατά των.
Ιωβ. 12,22  ανακαλύπτων βαθέα εκ σκότους, εξήγαγε δε εις φώς σκιάν θανάτου.
Ιωβ. 12,22     Αυτός αποκαλύπτει και φέρει στο φως τα κρυµµένα βαθειά στο σκοτάδι. Βγάζει δε εις φως και κάνει φανερά
αυτά, που σκεπάζονται στο σκότος του θανάτου.
Ιωβ. 12,23  πλανών έθνη και απολλύων αυτά, καταστρωνύων έθνη και καθοδηγών αυτά.



Ιωβ. 12,23     Παραχωρεί να πλανώνται αµαρτωλά έθνη και να καταστρέφωνται. Καταστρώνει δε, αναδεικνύει και οδηγεί εις
ακµήν και δόξαν άλλα έθνη.
Ιωβ. 12,24  διαλλάσσων καρδίας αρχόντων γής, επλάνησε δε αυτούς εν οδώ, ή ουκ ήδεισαν.
Ιωβ. 12,24     Παραχωρεί να µεταβάλλωνται αι καρδίαι και αι διάνοιαι των αρχόντων της γης, επιτρέπει δε να
παραπλανηθούν εις δρόµον, τον οποίον δεν έχουν γνωρίσει.
Ιωβ. 12,25  ψηλαφήσαισαν σκότος και µη φώς, πλανηθείησαν δε ώσπερ ο µεθύων.
Ιωβ. 12,25     Θα προχωρούν ψηλαφητά στο σκοτάδι και οχι στο φως. Θα περιπλανώνται και θα παραπατούν, όπως ο
µεθυσµένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ιωβ. 13,1  Ιδού ταύτα εώρακέ µου ο οφθαλµός και ακήκοέ µου το ούς·
Ιωβ. 13,1  Αυτά, δια τα οποία εκ'Αµατε λόγον τα είδαν και τα ιδικά µου µάτια. Τα έχουν ακούσει και τα ιδικά µου αυτιά.
Ιωβ. 13,2  και οίδα όσα και υµείς επίστασθε, και ουκ ασυνετώτερός ειµι υµών.
Ιωβ. 13,2  Γνωρίζω και εγώ όσα και σεις γνωρίζετε, και δεν είµαι κατώτερος από σας ως προς την σύνεσιν και την γνώσιν.
Ιωβ. 13,3  ου µην δε αλλ εγώ προς Κύριον λαλήσω, ελέγξω δε εναντίον αυτού εάν βούληται.
Ιωβ. 13,3  Εγώ όµως θέλω να οµιλήσω προς τον Κυριον, να εξετάσω και να συζητήσω ενώπιον του, εάν θέλη, δι' αυτά τα
οποία είπατε.
Ιωβ. 13,4  υµείς δε εστε ιατροί άδικοι και ιαταί κακών πάντες.
Ιωβ. 13,4  Σεις είσθε ιατροί ακατάρτιστοι και άδικοι και η προσφεροµένη από όλους σας θεραπεία των κακών είναι µαταία
και ατυχής.
Ιωβ. 13,5  είη δε υµίν κωφεύσαι, και αποβήσεται υµίν εις σοφίαν.
Ιωβ. 13,5  Είθε να εκρατούσατε το στόµα σας κλειστόν, ωσάν τον άνθρωπόν που δεν ακούει. Αυτή η σιωπή σας θα απέβαινε
και θα εθεωρείτο σοφία προς τιµήν σας.
Ιωβ. 13,6  ακούσατε έλεγχον τού στόµατός µου, κρίσιν δε χειλέων µου προσέχετε.
Ιωβ. 13,6  Ακούσατε, λοιπόν, από το στόµα µου έλεγχον και επιτίµησιν. Προσέχετε εις την κρίσιν, η οποία εξέρχεται από τα
χείλη µου.
Ιωβ. 13,7  πότερον ουκ έναντι Κυρίου λαλείτε, έναντι δε αυτού φθέγγεσθε δόλον;
Ιωβ. 13,7  Τι λοιπόν; Εµπρός στον Θεόν δεν οµιλείτε; Εµπρός στον Κυριον τολµάτε να εκφράζετε δολιότητας και υποκρισίας;
Ιωβ. 13,8  ή υποστελείσθε; υµείς δε αυτοί κριταί γίνεσθε.
Ιωβ. 13,8  Αλήθεια, δεν συστέλλεσθε; Δεν φοβείσθε; Τι λέγω; Γινεσθε σεις οι ίδιοι κριταί και παραµερίζετε τον Θεόν;
Ιωβ. 13,9  καλόν γε, εάν εξιχνιάση υµάς· ει γάρ τα πάντα ποιούντες προστεθήσεσθε αυτώ,
Ιωβ. 13,9  Καλόν βέβαια και συµφέρον θα είναι δια σας, εάν ο Θεός σας εξετάση και εξερευνήση. Και αν ακόµη σεις πράττετε
τα πάντα, δια να τεθήτε κοντά εις αυτόν,
Ιωβ. 13,10  ουθέν ήττον ελέγξει υµάς· ει δε και κρυφή πρόσωπα θαυµάσεσθε,
Ιωβ. 13,10  ουχ ήττον ο Θεός θα σας ελέγξη και θα σας τιµωρήση, εάν από απόκρυφα και µυστικά ελατήρια
προσωποληπτήτε υπέρ προσώπων.
Ιωβ. 13,11  πότερον ουχί δεινά αυτού στροβήσει υµάς, φόβος δε παρ αυτού επιπεσείται υµίν;
Ιωβ. 13,11  Λοιπόν, αι δίκαιαι τιµωρίαι πάρα του Θεού δεν θα σας περιτυλίξουν και στριφογυρίσουν και ο φόβος και τρόµος
από αυτόν δεν θα επιπέση βαρύς επάνω σας;
Ιωβ. 13,12  αποβήσεται δε υµών το γαυρίαµα ίσα σποδώ, το δε σώµα πήλινον.
Ιωβ. 13,12  Η αλαζονεία και η δόξα σας θα καταντήσουν ωσάν την στάκτην. Γνωρίζετε δε ότι το σώµα σας είναι από πηλόν,
όπως και του κάθε ανθρώπου.
Ιωβ. 13,13  κωφεύσατε, ίνα λαλήσω και αναπαύσωµαι θυµού
Ιωβ. 13,13  Τωρα, λοιπόν, σιωπήσατε. Μείνατε ωσάν κωφοί, δια να οµιλήσω εγώ προς σας και να ανακουφισθώ από τον
θυµόν, ο οποίας µε κατέχει.
Ιωβ. 13,14  αναλαβών τας σάρκας µου τοίς οδούσι, ψυχήν δε µου θήσω εν χειρί.
Ιωβ. 13,14  Θα σφίξω µε τα δόντια µου το σώµα µου, την δε ζωήν µου θα την θέσω και θα την κρατήσω στο χέρι µου.
Ιωβ. 13,15  εάν µε χειρώσηται ο δυνάστης, επεί και ήρκται, ή µην λαλήσω και ελέγξω εναντίον αυτού·
Ιωβ. 13,15  Εάν πρόκειται να µε συλλάβη και να µε θανατώση ο παντοδύναµος Κυριος, διότι ήδη έχει αρχίσει να µε
ταλαιπωρή µε τας θλίψεις, σας βεβαιώ ότι εγώ θα όµιλήσω. Θα υπερασπισώ την αθωότητά µου ενώπιον αυτού.
Ιωβ. 13,16  και τούτό µοι αποβήσεται εις σωτηρίαν, ου γάρ εναντίον αυτού δόλος εισελεύσεται.
Ιωβ. 13,16  Η παρρησία µου αυτή θα αποβή εις ωφέλειαν και σωτηρίαν µου, διότι ενώπιον του Κυρίου δεν ηµπορεί να
εισχωρήση και να σταθή η δολιότης.
Ιωβ. 13,17  ακούσατε ακούσατε τα ρήµατά µου, αναγγελώ γάρ υµών ακουόντων.
Ιωβ. 13,17  Ακούσατε, ακούσατε τα λόγια µου, διότι θα οµιλήσω και θα τα αναγγείλω προς σας, εφ' όσον φυσικά σεις θα
θελήσετε να µε ακούσετε.
Ιωβ. 13,18  ιδού εγώ εγγύς ειµι τού κρίµατός µου, οίδα εγώ ότι δίκαιος αναφανούµαι·
Ιωβ. 13,18  Ιδού εγώ ευρίσκοµαι πλησίον της δικαίας κρίσεως και αποφάσεως, που θα εκδοθή δι' εµέ. Γνωρίζω δε καλά και
έχω την πεποίθησιν, ότι θα φανώ και θα αποδειχθώ δίκαιος.
Ιωβ. 13,19  τις γάρ εστιν ο κριθησόµενός µοι, ότι νύν κωφεύσω και εκλείψω;
Ιωβ. 13,19  Διότι ποιός είναι εκείνος, ο οποίος θα µε κρίνη και θα µε κατακρίνη; Εάν παρουσιάση βασίµους κατηγορίας, εγώ
θα µείνω ωσάν κωφός και θα δεχθώ ως τιµωρίαν τον εξαφανισµόν.
Ιωβ. 13,20  δυοίν δε µοι χρήση· τότε από τού προσώπου σου ου κρυβήσοµαι.
Ιωβ. 13,20     Δυο όµως πράγµατα παρακαλώ να µου παραχωρήσης, Κυριε, και τότε εγώ δεν θα αποκρυβώ από το πρόσωπόν
σου, αλλά θα οµιλήσω άφοβα.
Ιωβ. 13,21  την χείρα απ εµού απέχου, και ο φόβος σου µη µε καταπλησσέτω.
Ιωβ. 13,21  Αποµάκρυνε από εµέ την τιµωρόν χείρα σου και ας µη µε κατατροµάζη ο φόβος, τον οποίον εµπνέει η παρουσία



σου.
Ιωβ. 13,22  είτα καλέσεις, εγώ δε σοι υπακούσοµαι· ή λαλήσεις, εγώ δε σοι δώσω ανταπόκρισιν.
Ιωβ. 13,22     Επειτα θα µε καλέσης, εγώ δε θα σε ακούσω µε ευλάβειαν, η θα µου οµιλήσης, εγώ δε θα σου δώσω απάντησιν
εις ο,τι θα µε ερωτήσης.
Ιωβ. 13,23  πόσαι εισίν αι αµαρτίαι µου και ανοµίαι µου; δίδαξόν µε τίνες εισί.
Ιωβ. 13,23     Και πρώτα από όλα ερωτώ, Κυριε· πόσαι και ποίαι είναι αι αµαρτίαι µου και αι παραβάσστου νόµου σου, εις τας
οποίας έχω υποπέσει; Διδαξέ µε ποιές είναι αυτές.
Ιωβ. 13,24  διατί απ εµού κρύπτη, ήγησαι δε µε υπεναντίον σοι;
Ιωβ. 13,24     Διατί, Κυριε, κρύβεσαι από εµέ; Μηπως νοµίζεις ότι είµαι εχθρός σου;
Ιωβ. 13,25  ή ως φύλλον κινούµενον υπό ανέµου ευλαβηθήση ή ως χόρτω φεροµένω υπό πνεύµατος αντίκεισαί µοι;
Ιωβ. 13,25     Η δεν θα θελήσης να προφύλαξης εµέ, που οµοιάζω προς φύλλον, το οποίον κινείται εδώ και εκεί από τον
άνεµον; Η είσαι δυσµενώς διατεθειµένος απέναντι εµού, ο οποίος οµοιάζω µε ξηρό χορτάρι, που το σηκώνει και το
παρασύρει ο άνεµος;
Ιωβ. 13,26  ότι κατέγραψας κατ εµού κακά, περιέθηκας δε µοι νεότητος αµαρτίας,
Ιωβ. 13,26     Εγραψες και εξέδωσες εναντίον µου βαρείας και οδυνηράς δι' εµέ αποφάσεις. Διότι µου κατελόγισες αµαρτίας
νεότητός µου.
Ιωβ. 13,27  έθου δε µου τον πόδα εν κωλύµατι, εφύλαξας δε µου πάντα τα έργα, εις δε ρίζας των ποδών µου αφίκου·
Ιωβ. 13,27     Εθεσες ακίνητα τα πόδια µου εις βασανιστικά δεσµά. Κατέγραψες δε λεπτοµερώς όλα µου τα έργα, δια να µου
ζητήσης λόγον. Εφθασες έως και εις αυτά τα πρώτα βήµατα της ζωής και συµπεριφοράς µου.
Ιωβ. 13,28  ό παλαιούται ίσα ασκώ ή ώσπερ ιµάτιον σητόβρωτον.
Ιωβ. 13,28     Το σώµα µου έχει στεγνώσει και παληώσει, όπως το ασκί. Εχει καταστραφή σαν το ένδυµα, που το κατέφαγεν ο
σκόρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ιωβ. 14,1  Βροτός γάρ γεννητός γυναικός ολιγόβιος και πλήρης οργής
Ιωβ. 14,1  Καθε θνητός, που γεννάται από γυναίκα, ζη ολίγα χρόνια γεµάτα από ταραχήν και βάσανον.
Ιωβ. 14,2  ή ώσπερ άνθος ανθήσαν εξέπεσεν, απέδρα δε ώσπερ σκιά και ου µη στή.
Ιωβ. 14,2  Οµοιάζει µε φυτόν, το οποίον ήνθησε και έπεσε κατόπιν µαραµµένον. Φεύγει γρήγορα, χωρίς να το καταλάβη,
ωσάν σκια που χάνεται και δεν θα ηµπορέση να σταθή.
Ιωβ. 14,3  ουχί και τούτου λόγον εποιήσω και τούτον εποίησας εισελθείν εν κρίµατι ενώπιόν σου;
Ιωβ. 14,3  Και συ, Κυριε, ο απειροτέλειος Θεός, ασχολείσαι µε το µηδαµινόν αυτό ον, και µάλιστα συγκαταβαίνεις να έλθη
εις αντιδικίαν µαζή σου και να δικασθή ενώπιόν σου;
Ιωβ. 14,4  τις γάρ καθαρός έσται από ρύπου; αλλ ουθείς,
Ιωβ. 14,4  Αλλά ποίος είναι καθαρός από ηθικούς ρύπους; Κανείς,
Ιωβ. 14,5  εάν και µία ηµέρα ο βίος αυτού επί της γής, αριθµητοί δε µήνες αυτού παρ αυτού· εις χρόνον έθου, και ου µη
υπερβή.
Ιωβ. 14,5  έστω και αν µία ηµέρα είναι η διάρκεια της ζωής του επί της γης. Μετρηµένοι είναι οι µήνες της ζωής του πάρα
Κυρίου. Τον έθεσες να ζήση ωρισµένον χρόνον και δεν θα ηµπορέση να τον υπερβή .
Ιωβ. 14,6  απόστα απ αυτού, ίνα ησυχάση και ευδοκήση τον βίον ώσπερ ο µισθωτός.
Ιωβ. 14,6  Αποµάκρυνε από αυτόν την οργήν σου, Κυριε, δια να ζήση ήσυχος και να απολαύσ την ζωήν το, όπως ο µισθωτός
εργάτης, ο οποίος µετά τον κόπον της ηµέρας αναπαύεται στο σπίτι του.
Ιωβ. 14,7  έστι γάρ δένδρω ελπίς· εάν γάρ εκκοπή, έτι επανθήσει, και ο ράδαµνος αυτού ου µη εκλίπη·
Ιωβ. 14,7  Εις κάθε δένδρον υπάρχει η ελπίς και η δυνατότης να αναβλαστήση , διότι εάν κοπή δύναται και πάλιν να
βλαστήση και ο βλαστός του να µη λείψη εντελώς.
Ιωβ. 14,8  εάν γάρ γηράση εν γη η ρίζα αυτού, εν δε πέτρα τελευτήση το στέλεχος αυτού,
Ιωβ. 14,8  Διότι, εάν γηράση η ρίζα του µέσα εις την γην, και φανή ξηρός ο κορµός του στο βραχώδες έδαφός του,
Ιωβ. 14,9  από οσµής ύδατος ανθήσει, ποιήσει δε θερισµόν ώσπερ νεόφυτον.
Ιωβ. 14,9  πάλιν στο κάτω µέρος του γηρασµένου στελέχους του ολίγη υγρασία ηµπορεί να το κάµη να αναβλαστήση, να
ανθίση, να δώση καρπόν προς συγκοµιδήν ωσάν νεαρόν φυτόν.
Ιωβ. 14,10  ανήρ δε τελευτήσας ώχετο, πεσών δε βροτός ουκέτι εστί·
Ιωβ. 14,10  Ο άνθρωπος όµως, που απέθανεν, έφυγε πλέον οριστικώς και δεν γυρίζει πάλιν. Οταν ο θνητός πέση νεκρός,
εκλίπει οριστικώς ανάµεσα από τους ζωντανούς.
Ιωβ. 14,11  χρόνω γάρ σπανίζεται θάλασσα, ποταµός δε ερηµωθείς εξηράνθη·
Ιωβ. 14,11  Με την πάροδον του χρόνου ολόκληρος λίµνη εξατµίζεται και εξαφανίζεται. Και ποταµός, του οποίου
εστείρευσαν τα νερά, ξηραίνεται, γίνεται έρηµος.
Ιωβ. 14,12  άνθρωπος δε κοιµηθείς ου µη αναστή, έως αν ο ουρανός ου µη συραφή· και ουκ εξυπνισθήσονται εξ ύπνου
αυτών.
Ιωβ. 14,12  Ετσι και ο άνθρωπος, που κοιµάται τον ύπνον του θανάτου, δεν θα εξυπνήση. Εως ότου θα υπάρχη ο ουρανός,
δεν θα συναρµολογηθούν και πάλιν τα µέλη του. Δεν θα εξυπνήσουν οι νεκροί από τον ύπνον του θανάτου των.
Ιωβ. 14,13  ει γάρ όφελον εν άδη µε εφύλαξας, έκρυψας δε µε έως αν παύσηταί σου η οργή και τάξη µοι χρόνον, εν ώ µνείαν
µου ποιήση·
Ιωβ. 14,13  Είθε να µε εκρατούσες φυλακισµένον στον άδην, να µε έκρυπτες εκεί, έως ότου κατευνασθή η οργή σου· και να
µου ορίσης χρόνον, κατά τον οποίον θα ευδοκήσης να µε ενθυµηθής.
Ιωβ. 14,14  εάν γάρ αποθάνη άνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ηµέρας τού βίου αυτού· υποµενώ έως αν πάλιν γένωµαι.
Ιωβ. 14,14  Διότι, όταν ο άνθρωπος αποθάνη, θα έχει πλέον συµπληρώσει τας ηµέρας της ζωής του. Θα περιµένω, λοιπόν,
εγώ µε υποµονήν να ζήσω και πάλιν, αφού θα έχω αποθάνει.
Ιωβ. 14,15  είτα καλέσεις, εγώ δε σοι υπακούσοµαι, τα δε έργα των χειρών σου µη αποποιού.



Ιωβ. 14,15  Εάν συ µε καλέσης εις την ζωήν, εγώ µετά χαράς θα σε υπακούσω. Τα έργα των χειρών σου, τα πλάσµατά σου µη
τα απαρνήσαι, Κυριε.
Ιωβ. 14,16  ηρίθµησας δε µου τα επιτηδεύµατα, και ου µη παρέλθη σε ουδέν των αµαρτιών µου·
Ιωβ. 14,16  Ηρίθµησες και ελεπτολόγησες όλα τα έργα της ζωής µου, Κυριε, και κανένα από τα αµαρτήµατά µου δεν
παρέβλεψες.
Ιωβ. 14,17  εσφράγισας δε µου τας ανοµίας εν βαλλαντίω, επεσηµήνω δε, εί τι άκρων παρέβην.
Ιωβ. 14,17  Εκλεισες και εσφράγισες τας αµαρτίας µου, όπως ασφαλίζουν τα χρήµατά των στο βαλάντιον οι πλούσιοι.
Επεσήµανες ακόµη, ώστε να διακρίνεται καλά, εάν και κάτι, χωρίς να το θέλω, έχω παραβή.
Ιωβ. 14,18  και πλήν όρος πίπτον διαπεσείται, και πέτρα παλαιωθήσεται εκ τού τόπου αυτής.
Ιωβ. 14,18  Και το όρος ακόµη κάποτε οπωσδήποτε θα πέση και ο βράχος θα γηράση και θα παραµερίση από την θέσιν του .
Ιωβ. 14,19  λίθους ελέαναν ύδατα, και κατέκλυσεν ύδατα ύπτια τού χώµατος της γής· και υποµονήν ανθρώπου απώλεσας.
Ιωβ. 14,19  Εκαµαν λείους τους σκληρούς λίθους τα ύδατα, τα οποία περνούν επάνω των. Και τα νερά παρασύρουν τα
υψώµατα των χωµάτων καθώς απλώνονται επάνω και κατακλύζουν την πεδιάδα. Ετσι και συ, εν τη παντοδυναµία σου,
εξαντλείς και αφανίζεις την υποµονήν του ανθρώπου.
Ιωβ. 14,20  ώσας αυτόν εις τέλος, και ώχετο· επέστησας αυτώ το πρόσωπον, και εξαπέστειλας·
Ιωβ. 14,20     Τον έσπρωξες, δια να καταστραφή εντελώς. Απέθανε και έφυγε. Εστρεψες και εστήριξες απειλητικόν επάνω του
το πρόσωπόν σου και τον έστειλες µακράν από την παρούσαν ζωήν.
Ιωβ. 14,21  πολλών δε γενοµένων των υιών αυτού, ουκ οίδεν, εάν δε ολίγοι γένωνται, ουκ επίσταται·
Ιωβ. 14,21  Εάν οι απόγονοί του πληθυνθούν, δεν το µανθάνει· και εάν πάλιν µείνουν ολίγοι, δεν το γνωρίζει, αφού θα έχη
αποθάνει.
Ιωβ. 14,22  αλλ ή αι σάρκες αυτού ήλγησαν, η δε ψυχή αυτού επένθησεν.
Ιωβ. 14,22     Το µόνον, που αισθάνεται και γνωρίζει, είναι ότι αι σάρκες του πονούν κατά τας τελευταίας εκείνας ώρας. Η δε
ψυχή του πληµµυρίζει από πένθος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ιωβ. 15,1  Υπολαβών δε Ελιφάζ ο Θαιµανίτης λέγει·
Ιωβ. 15,1  Ελαβε τον λόγον ο Ελιφάζ ο θαιµανίτης και είπε·
Ιωβ. 15,2  πότερον σοφός απόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύµα και ενέπλησε πόνον γαστρός
Ιωβ. 15,2  “λοιπόν, και ο σοφός άνθρωπος θα δώση κενήν και αερώδη απάντησιν, διότι έχει γεµίσει την καρδίαν του µε
παράπονα,
Ιωβ. 15,3  ελέγχων εν ρήµασιν, οίς ου δεί, και εν λόγοις, οίς ουδέν όφελος;
Ιωβ. 15,3  ώστε να εκφράζεται µε λόγια, τα οποία δεν έπρεπε ποτέ να χρησιµοποιή και εις τα οποία καµµία δεν υπάρχει
ωφέλεια;
Ιωβ. 15,4  ου και σύ απεποιήσω φόβον, συνετελέσω δε ρήµατα τοιαύτα έναντι τού Κυρίου;
Ιωβ. 15,4  Και συ, λοιπόν, απεµάκρυνες από την καρδίαν σου τον φόβον του Θεού και εξεστόµισες αυτά τα λόγια ενώπιον
του Κυρίου;
Ιωβ. 15,5  ένοχος εί ρήµασι στόµατός σου, ουδέ διέκρινας ρήµατα δυναστών.
Ιωβ. 15,5  Είσαι ένοχος ενώπιον του Κυρίου δια τα λόγια, που διέφυγον από το στόµα σου, και δεν κατώρθωσες να
διακρίνης, ότι τα λόγια αυτά είναι αλαζονικών και επηρµένων ανθρώπων , οι οποίοι ούτε τον Θεόν φοβούνται ούτε τους
ανθρώπους εντρέπονται.
Ιωβ. 15,6  ελέγξαι σε το σόν στόµα και µη εγώ, τα δε χείλη σου καταµαρτυρήσουσί σου·
Ιωβ. 15,6  Τα ίδιά σου τα λόγια θα σε καταδικάσουν και όχι εγώ. Τα χείλη σου είναι µάρτυρες κατηγορίας εναντίον σου.
Ιωβ. 15,7  τι γάρ; µη πρώτος ανθρώπων εγεννήθης; ή πρό θινών επάγης;
Ιωβ. 15,7  Τι λοιπόν; Μηπως συ εγεννήθης πρώτος από όλους τους ανθρώπους και τα γνωρίζεις όλα ; Η µήπως, τυχόν, και
έχεις δηµιουργηθή, πριν ακόµη γίνουν τα όρη και οι λόφοι επί της γης, αρχαιότερος και από αυτόν τον Αδάµ;
Ιωβ. 15,8  ή σύνταγµα Κυρίου ακήκοας, ή συµβούλω σοι εχρήσατο ο Θεός, εις δε σε αφίκετο σοφία;
Ιωβ. 15,8  Η µήπως έχης ακούσει το άρρητον υπό του Θεού συντεταγµένον σχέδιον; Μηπως σε µετεχειρίσθη ο Θεός ως
σύµδουλόν του; Εις σε δε επήλθε και επληµµύρισεν η σοφία, ώστε να θεωρής τον εαυτόν σου σοφώτερον από όλους τους
άλλους;
Ιωβ. 15,9  τι γάρ οίδας, ό ουκ οίδαµεν; ή τι συνίεις σύ, ό ου και ηµείς;
Ιωβ. 15,9  Οχι βέβαια. Διότι τι περισσότερον γνωρίζεις συ, το οποίον ηµείς δεν γνωρίζοµεν; Η τι καταλαβαίνεις συ, το οποίον
δεν ηµπορούµεν και ηµείς να εννοήσωµεν;
Ιωβ. 15,10  και γε πρεσβύτης και γε παλαιός εν ηµίν, βαρύτερος τού πατρός σου ηµέραις.
Ιωβ. 15,10  Ακόµη δε υπάρχει µεταξύ µας γέρων, παλαιός εις τα έτη και τας ηµέρας, µε βαρύτερον φορτίον ετών επί της
ράχεώς του και από αυτόν τον πατέρα σου.
Ιωβ. 15,11  ολίγα ών ηµάρτηκας µεµαστίγωσαι, µεγάλως υπερβαλλόντως λελάληκας.
Ιωβ. 15,11  Εχεις µαστιγωθή και τιµωρηθή από τον Θεόν ολιγώτερον, από όσον έχεις αµαρτήσει ενώπιόν του. Μεγάλα και
αυθάδη λόγια είπες και δεν συναισθάνεσαι το πλήθος των αµαρτιών σου.
Ιωβ. 15,12  τι ετόλµησεν η καρδία σου, ή τι υπήνεγκαν οι οφθαλµοί σου;
Ιωβ. 15,12  Τι ετόλµησεν η καρδία σου να εκστοµιση ενώπιον του Θεού; Πως ετόλµησες και ύψωσες εγωιστϊκούς και
αυθάδστους οφθαλµούς σου προς τον Θεόν;
Ιωβ. 15,13  ότι θυµόν έρηξας έναντι Κυρίου, εξήγαγες δε εκ στόµατος ρήµατα τοιαύτα.
Ιωβ. 15,13  Διατί εξερράγης εις θυµόν ενώπιον του Κυρίου, έβγαλες δε από το στόµα σου λόγους τέτοιους απρεπείς κατά της
δικαιοσύνης και αγαθότητος του Θεού;
Ιωβ. 15,14  τις γάρ ών βροτός, ότι έσται άµεµπτος, ή ως εσόµενος δίκαιος γεννητός γυναικός;
Ιωβ. 15,14  Ηµάρτησες βαρέως ενώπιον του Θεού, διότι ποιός άνθρωπος, ενώ είναι θνητός, ηµπορεί να καυχηθή ότι θα είναι
άµεµπτος και καθαρός; Ποιός που εγεννήθη από γυναίκα, ηµπορεί να ισχυρισθή ότι είναι δίκαιος;



Ιωβ. 15,15  ει κατά αγίων ου πιστεύει, ουρανός δε ου καθαρός εναντίον αυτού;
Ιωβ. 15,15  Εάν ο Θεός δεν µένει απόλυτα ικανοποιηµένος από την αρετήν αγίων αγγέλων και δεν τους εµπιστεύεται
πλήρως, εάν ο ουρανός, όπου κατοικούν οι άγγελοι, δεν είναι πλήρως καθαρός εν συγκρίσει προς την άπειρον αγιότητα του
Θεού,
Ιωβ. 15,16  έα δε εβδελυγµένος και ακάθαρτος ανήρ, πίνων αδικίας ίσα ποτώ·
Ιωβ. 15,16  πόσω µάλλον σιχαµερός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ρουφά καθηµερινώς την αµαρτίαν σαν το
νερό;
Ιωβ. 15,17  αναγγελώ δε σοι, άκουέ µου· ά δή εώρακα, αναγγελώ σοι,
Ιωβ. 15,17  Θα σου διηγηθώ κάτι και άκουσέ µε. Θα σου διηγηθώ εκείνα, τα οποία ήκουσα και είδα·
Ιωβ. 15,18  ά σοφοί ερούσι και ουκ έκρυψαν πατέρες αυτών·
Ιωβ. 15,18  αυτά, τα οποία είπαν άνδρες σοφοί και τα οποία οι πατέρες των δεν τα απέκρυψαν από αυτούς , αλλά τους τα
µετέδωσαν.
Ιωβ. 15,19  αυτοίς µόνοις εδόθη η γη, και ουκ επήλθεν αλλογενής επ αυτούς.
Ιωβ. 15,19  Είναι καθαροί και αµιγείς από ξένας επιδράσεις, διότι εις την χώραν, που εδόθη εις αυτούς προς κατοικίαν των,
δεν εγκατεστάθη κανένας ξένος µεταξύ των.
Ιωβ. 15,20  πάς ο βίος ασεβούς εν φροντίδι, έτη δε αριθµητά δεδοµένα δυνάστη,
Ιωβ. 15,20     Ολόκληρος η ζωή του ασεβούς εκδαπανάται και ευρίσκεται συνεχώς υπό το κράτος της αγωνίας και της
φροντίδος. Και αυτού ακόµη του ισχυρού κατά το σώµα και κατά την θέσιν αριθµηµένα είναι τα έτη.
Ιωβ. 15,21  ο δε φόβος αυτού εν ωσίν αυτού· όταν δοκή ήδη ειρηνεύειν, ήξει αυτού η καταστροφή.
Ιωβ. 15,21  Ο φόβος, που τον συνέχει και τον κάµνει να αγωνιά, ευρίσκεται πάντοτε εις τα αυτιά του. Και όταν φαίνεται ότι
έχεί πλέον ειρηνεύσει και ασφαλισθή, αιφνιδία θα εκσπάση εναντίον του η καταστροφή.
Ιωβ. 15,22  µη πιστευέτω αποστραφήναι από σκότους· εντέταλται γάρ ήδη εις χείρας σιδήρου,
Ιωβ. 15,22     Ας µη απατά τον εαυτόν του πιστεύων ότι θα γυρίση κάποτε πίσω και θα αποφύγη το σκοτάδι της συµφοράς
και οδύνης. Εχει εκδοθή εντολή και διαταγή από τον Θεόν να περιπέση εις την εξουσίαν σιδηράς µαχαίρας.
Ιωβ. 15,23  κατατέτακται δε εις σίτα γυψίν· οίδε δε εν εαυτώ ότι µένει εις πτώµα. ηµέρα δε σκοτεινή αυτόν στροβήσει,
Ιωβ. 15,23     Εχει πλέον καταταχθή µεταξύ εκείνων, που έχουν ορισθή ως τροφή στους γύπας. Και ο ίδιος το γνωρίζει πλέον
καλά και το φρονεί, ότι η κατάληξίς του θα είναι να γίνη πτώµα. Ηµέρα µαύρη και σκοτεινή θα τον συνταράξη και θα τον
στροβιλίση.
Ιωβ. 15,24  ανάγκη δε και θλίψις αυτόν καθέξει ώσπερ στρατηγός πρωτοστάτης πίπτων.
Ιωβ. 15,24     Ανάγκη και θλίψις θα τον κυριεύση και θα πέση έξαφνα, όπως πίπτει ένας στρατηγός που πρωτοστατεί εις την
µάχην και δεν ευρίσκει τρύπον διαφυγής.
Ιωβ. 15,25  ότι ήρκε χείρας εναντίον τού Κυρίου, έναντι δε Κυρίου παντοκράτορος ετραχηλίασεν,
Ιωβ. 15,25     Τούτο δε, διότι εσήκωσε τα χέρια του εναντίον του Θεού, ύψωσε αυθάδη και αλαζονικόν τον τράχηλόν του
εναντίον Κυρίου του παντοκράτορας.
Ιωβ. 15,26  έδραµε δε εναντίον αυτού ύβρει εν πάχει νώτου ασπίδος αυτού,
Ιωβ. 15,26     Ετρεξεν ορµητικώς εναντίον του µε υπερηφάνειαν και αλαζονείαν πιστεύων, ότι προφυλάσσεται και
σκεπάζεται κάτω από την παχείαν και αδιαπέραστον ράχιν της ασπίδος του.
Ιωβ. 15,27  ότι εκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν στέατι αυτού και εποίησε περιστόµιον επί των µηρίων.
Ιωβ. 15,27     Διότι ήλειψε και εσκέπασε το πρόσωπόν του από λίπος και έκαµε ασφαλιστικούς περιδέσµους γύρω από τους
παχυνθέντας µηρούς του.
Ιωβ. 15,28  αυλισθείη δε πόλεις ερήµους, εισέλθοι δε εις οίκους αοικήτους· ά δε εκείνοι ητοίµασαν, άλλοι αποίσονται.
Ιωβ. 15,28     Θα καταντήση να έχη ως κατοικίαν του πόλεις ερειπωµένος και ερηµωµένας. Θα εισελθη εις ακατοίκητα
σπίτια. Οσα εκείνοι οι ασεβείς ητοίµασαν, άλλοι θα τα λεηλατήσουν και θα τα µετακοµίσουν.
Ιωβ. 15,29  ούτε µη πλουτισθή, ούτε µη µείνη αυτού τα υπάρχοντα, ου µη βάλη επί την γήν σκιάν
Ιωβ. 15,29     Ούτε και θα αποκτήση πλούτη ο ασεβής. Εάν δε και αποκτήση πολλά αγαθά, δεν θα µείνουν µόνιµον κτήµα
του, αλλά θα διασκορπισθούν. Θα είναι όµοιος µε δένδρον, το οποίον πριν προλάβη να µεγαλώση και ρίψη σκιαν εις την
γην, ξηραίνεται.
Ιωβ. 15,30  ουδέ µη εκφύγη το σκότος. τον βλαστόν αυτού µαράναι άνεµος, εκπέσοι δε αυτού το άνθος.
Ιωβ. 15,30     Δεν θα διαφύγη τα σκοτάδια της δυστυχίας του· τον βλαστόν του θα τον µαράνη ο καυστικός άνεµος. Θα πέση
το άνθος και δεν θα προφθάση να δέση εις καρπόν.
Ιωβ. 15,31  µη πιστευέτω ότι υποµενεί, κενά γάρ αποβήσεται αυτώ·
Ιωβ. 15,31  Ας µη έχη πεποίθησιν ο ασεβής ότι θα παραµείνη και θα υπερνικήση την δυστυχίαν. Διότι κάθε προσπάθειά του
θα αποβή µαταία.
Ιωβ. 15,32  η τοµή αυτού πρό ώρας φθαρήσεται, και ο ράδαµνος αυτού ου µη πυκάση·
Ιωβ. 15,32     Θα τον κόψη και θα τον αρπάση προ της ώρας ο θάνατος, θα καταστροφή και δεν θα επιζήση. Ο βλαστός του
δεν θα προλάβη να κάµη πυκνά φύλλα και διακλαδώσεις.
Ιωβ. 15,33  τρυγηθείη δε ως όµφαξ πρό ώρας, εκπέσοι δε ως άνθος ελαίας.
Ιωβ. 15,33  Σαν το άγουρο σταφύλι θα τρυγηθή προ της ώρας του. Θα πέση, όπως πίπτει το άνθος της εληάς.
Ιωβ. 15,34  µαρτύριον γάρ ασεβούς θάνατος, πύρ δε καύσει οίκους δωροδεκτών.
Ιωβ. 15,34     Ενας τέτοιος δε πρόωρος και οδυνηρός θάνατος θα είναι τρανή µαρτυρία, ότι αυτός υπήρξεν ασεβής. Φωτιά θα
κάψη τα σπίτια εκείνων, που δέχονται δώρα, δια να αθωώσουν τον ένοχον και δικάσουν τον αθώον.
Ιωβ. 15,35  εν γαστρί δε λήψεται οδύνας, αποβήσεται δε εαυτώ κενά, η δε κοιλία αυτού υποίσει δόλον.
Ιωβ. 15,35  Ενας τέτοιος ασεβής συλλαµβάνει εις την καρδίαν του οδυνηρά σχέδια εις βάρος των άλλων . Ολα όµως αυτά θα
αποδειχθούν ανωφελή και µάταια δια τον εαυτόν του, η δε καρδία του θα βαστάζη δολιότητας και απάτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ιωβ. 16,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·



Ιωβ. 16,1  Ελαβε τον λόγον ο Ιωβ και είπε·
Ιωβ. 16,2  ακήκοα τοιαύτα πολλά, παρακλήτορες κακών πάντες.
Ιωβ. 16,2  “πολλά σαν αυτά, που λέτε, έχω ακούσει έως τώρα. Ολοι σας είσθε κακοί παρηγορηταί.
Ιωβ. 16,3  τι γάρ; µη τάξις εστί ρήµασι πνεύµατος; ή τι παρενοχλήσει σοι, ότι αποκρίνη;
Ιωβ. 16,3  Σας ερωτώ, µήπως υπάρχει καµµία τάξις η κανένας συνειρµός εις τα λόγια του αέρος; Η τι θα σε στενοχωρήση να
αποκρίνεσαι έτσι, όπως τώρα οµιλείς;
Ιωβ. 16,4  καγώ καθ υµάς λαλήσω, ει υπέκειτό γε η ψυχή υµών αντί της εµής· είτ εναλούµαι υµίν ρήµασι, κινήσω δε καθ
υµών κεφαλήν·
Ιωβ. 16,4  Και εγώ θα ηµπορούσα να οµιλώ προς σας, εάν σεις ευρίσκεσθε εις την θέσιν µου και εγώ ευρισκόµην εις την
θέσιν σας. Επειτα θα εφορµούσα εναντίον σας µε τα λόγια και θα εκινούσα εµπαικτικώς την κεφαλήν µου εναντίον σας.
Ιωβ. 16,5  είη δε ισχύς εν τώ στόµατί µου, κίνησιν δε χειλέων ου φείσοµαι.
Ιωβ. 16,5  Τοτε θα είχα µεγάλην δύναµιν στο στόµα µου, δεν θα ελυπόµουνα δε ούτε και θα περιώριζα τα λόγια των χειλέων
µου.
Ιωβ. 16,6  εάν γάρ λαλήσω, ουκ αλγήσω το τραύµα· εάν δε και σιωπήσω, τι έλαττον τρωθήσοµαι;
Ιωβ. 16,6  Διότι όταν ωµιλούσα, δεν θα επονούσαν αι πληγαί µου, τας οποίας δεν θα είχα. Εάν δε εσιωπούσα, από τι είχα να
πληγωθώ και βλαβώ;
Ιωβ. 16,7  νύν δε κατάκοπόν µε πεποίηκε, µωρόν, σεσηπότα,
Ιωβ. 16,7  Τωρα όµως ο Θεός µε τας θλίψεις και τας δοκιµασίας του αυτάς µε έχει κάµει καταβεβληµένον και
αποκαρδιωµένον· µωρόν και µε εξησθενηµένας τας διανοητικάς µου δυνάµεις, άρρωστον και σάπιον.
Ιωβ. 16,8  και επελάβου µου, εις µαρτύριον εγενήθη· και ανέστη εν εµοί το ψεύδός µου, κατά πρόσωπόν µου ανταπεκρίθη.
Ιωβ. 16,8  Με επιασε εις τα χέρια του ο Θεός και τα παθήµατά µου έγιναν καταδικαστική µαρτυρία εις βάρος µου. Εσηκώθη
εναντίον µου µε ψευδολογίας ο φίλος µου, µε κατηγόρησε κατά πρόσωπον εντόνως.
Ιωβ. 16,9  οργή χρησάµενος κατέβαλέ µε, έβρυξεν επ εµέ τους οδόντας, βέλη πειρατών αυτού επ εµοί έπεσεν.
Ιωβ. 16,9  Οργήν εχρησιµοποίησεν εναντίον µου ο Κυριος. Με έρριξε κάτω, έτριξε τα δόντια του εναντίον µου. Τα λόγια του
σαν βέλη πειρατών έπεσαν εναντίον µου και µε κατετρύπησαν.
Ιωβ. 16,10  ακίσιν οφθαλµών ενήλατο, οξεί έπαισέ µε εις τα γόνατα, οµοθυµαδόν δε κατέδραµον επ εµοί·
Ιωβ. 16,10  Επήδησεν ορµητικός εναντίον µου ενώ τα µάτια του, σαν να εξηκόντιζαν καρφιά εναντίον µου. Με οξείς και
δριµείς πόνους εκτύπησε τα γόνατά µου. Ολοι οι εχθροί µου από κοινού και εκ συµφώνου επέπεσαν εναντίον µου.
Ιωβ. 16,11  παρέδωκε γάρ µε ο Κύριος εις χείρας αδίκων, επί δε ασεβέσιν έριψέ µε.
Ιωβ. 16,11  Διότι ο Κυριος µε παρέδωκεν εις τα χέρια των αδίκων. Με έρριψεν ανίκανον και ανυπεράσπιστον εν µέσω
ασεβών.
Ιωβ. 16,12  ειρηνεύοντα διεσκέδασέ µε, λαβών µε της κόµης διέτιλε, κατέστησέ µε ώσπερ σκοπόν.
Ιωβ. 16,12  Ενώ εζούσα ειρηνικός και ασφαλής, ο Κυριος µε άρπαξε ατό τα µαλλιά της κεφαλής, µε κατεµάδησε, µε έβαλε
στόχον των κτυπηµάτων του.
Ιωβ. 16,13  εκύκλωσάν µε λόγχαις βάλλοντες εις νεφρούς µου, ου φειδόµενοι εξέχεαν εις την γήν την χολήν µου·
Ιωβ. 16,13  Οι εχθροί µου µε περιεκύκλωσαν, µε εκτυπούσαν µε τας λόγχας, διετρυπούσαν τους νεφρούς µου, χωρίς να
αισθάνωνται κανένα οίκτον έχυναν εις την γην την χολήν µου.
Ιωβ. 16,14  κατέβαλόν µε πτώµα επί πτώµατι, έδραµον προς µε δυνάµενοι.
Ιωβ. 16,14  Με κτυπήµατα επάνω εις τα κτυπήµατα µε έρριψαν κάτω, έτρεξαν εναντίον µου οι δυνατοί και οι ισχυροί, ενώ
εγώ ήµουν
αδύνατος.
Ιωβ. 16,15  σάκκον έραψαν επί βύρσης µου, το δε σθένος µου εν γη εσβέσθη.
Ιωβ. 16,15  Μου ερραψαν τρίχινον σάκκον, δια να φορέσω στο πληγιασµένο σώµα µου. Η δύναµίς µου έσβησε και έπεσε
κατά γης.
Ιωβ. 16,16  η γαστήρ µου συγκέκαυται από κλαυθµού, επί δε βλεφάροις µου σκιά.
Ιωβ. 16,16  Η καρδία µου και τα στήθη µου εφλογίζοντο από τους κλαυθµούς, εις δε τα βλέφαρά µου έχει πέσει πλέον η σκια
του θανάτου.
Ιωβ. 16,17  άδικον δε ουδέν ήν εν χερσί µου, ευχή δε µου καθαρά.
Ιωβ. 16,17  Και όµως καµµίαν αδικίαν δεν είχαν διαπράξει τα χέρια µου. Η δε προσευχή µου ήτο πολύ καθαρά και άδολος.
Ιωβ. 16,18  γη, µη επικαλύψη εφ αίµατι της σαρκός µου, µηδέ είη τόπος τή κραυγή µου.
Ιωβ. 16,18  Ω γη, ας µη σκεπάσης µε χώµατα το αίµα, που εχύθη από το νεκρούµενον σώµα µου! Εις κανένα τόπον ας µη
υπάρξη σηµείον να σταµατήση η κραυγή µου, αλλά ας αντηχή πανταχού.
Ιωβ. 16,19  και νύν ιδού εν ουρανοίς ο µάρτυς µου, ο δε συνίστωρ µου εν υψίστοις.
Ιωβ. 16,19  Ιδού, µάρτυς της αθωοτητός µου και της αδικίας, που έχει γίνει εις βάρος µου, είναι ο Θεός ο κατοικών στους
ουρανούς. Αυτός, που γνωρίζει µαζή µε εµέ την ζωήν και τας πράξεις µου, υπάρχει εν υψίστοις.
Ιωβ. 16,20  αφίκοιτό µου η δέησις προς Κύριον, έναντι δε αυτού στάζοι µου ο οφθαλµός.
Ιωβ. 16,20     Είθε να φθάση η δέησίς µου στον Κυριον. Είθε ενώπιον του και επί παρουσίά του να στάζουν τα δάκρυα, που
χύνονται από τα µάτια µου.
Ιωβ. 16,21  είη δε έλεγχος ανδρί έναντι Κυρίου και υιώ ανθρώπου τώ πλησίον αυτού.
Ιωβ. 16,21  Είθε να κριθή και δικασθή κανείς ενώπιον του Κυρίου, όπως κρίνεται ενώπιον του ανθρώπου, που είναι κοντά
του.
Ιωβ. 16,22  έτη δε αριθµητά ήκασιν, οδώ δε, ή ουκ επαναστραφήσοµαι, πορεύσοµαι.
Ιωβ. 16,22     Τα καθωρισµένα από τον Θεόν έτη της ζωής µου συνεπληρώθησαν. Θα βαδίσω λοιπόν την οδόν, από την
οποίαν και δεν θα επιστρέψω πλέον εις την γην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Ιωβ. 17,1  Ολέκοµαι πνεύµατι φερόµενος, δέοµαι δε ταφής και ου τυγχάνω.



Ιωβ. 17,1  Χανοµαι σ Αν το ελαφρόν αντικείµενον, που φέρεται από τον άνεµον. Θέλω να αποθάνω και να κατεβώ στον
τάφον, αλλά δεν το επιτυγχάνω.
Ιωβ. 17,2  λίσσοµαι κάµνων, και τι ποιήσας;
Ιωβ. 17,2  Βασανιζόµενος και ταλαιπωρούµενος θερµώς παρακαλώ να απαλλαγώ από τα δεινά µου. Τι κακόν έχω πράξει,
ώστε να βασανίζωµαι, δεν γνωρίζω.
Ιωβ. 17,3  έκλεψαν δε µου τα υπάρχοντα αλλότριοι. τις εστιν ούτος; τή χειρί µου συνδεθήτω.
Ιωβ. 17,3  Με ελήστευσαν και έκλεψαν ξένοι τα υπάρχοντά µου. Ποιός είναι εκείνος, που θα µε προστατευση; Ας απλώση
λοιπόν χείρα βοηθείας εις εµέ, ας κρατήση εµέ τον εξησθενηµένον και ταλαίπωρον.
Ιωβ. 17,4  ότι καρδίαν αυτών έκρυψας από φρονήσεως, διά τούτο ου µη υψώσης αυτούς.
Ιωβ. 17,4  Κυριε, από την καρδίαν των ασεβών ανθρώπων, που πολεµούν, απέκρυψες σύνεσιν και σοφίαν. Δια τούτο δε δεν
θα τους υψώσης, αλλά θα τους καταισχύνης.
Ιωβ. 17,5  τή µερίδι αναγγελεί κακίας, οφθαλµοί δε εφ υιοίς ετάκησαν.
Ιωβ. 17,5  Οµοιαζουν προς εκείνον, ο οποίος καλεί άλλους εις διανοµήν των κακών λαφύρων του, ενώ τα µάτια των παιδιών
του έχουν λυώσει από την πείναν και την στέρησιν.
Ιωβ. 17,6  έθου δε µε θρύληµα εν έθνεσι, γέλως δε αυτοίς απέβην·
Ιωβ. 17,6  Μολόγησαν δια τας συµφοράς µου µε κατέστησε µεταξύ των εθνών ο Θεός. Εγινα περίγελως και εµπαιγµός εις
αυτά.
Ιωβ. 17,7  πεπώρωνται γάρ από οργής οι οφθαλµοί µου, πεπολιόρκηµαι µεγάλως υπό πάντων.
Ιωβ. 17,7  Εσκληρύνθησαν και επετρώθησαν από την αγανάκτησιν τα µάτια µου εξ αιτίας των αδίκων εµπαιγµών. Εχω
στενώς και αγρίως πολιορκηθή και πολεµηθή από όλους.
Ιωβ. 17,8  θαύµα έσχεν αληθινούς επί τούτω, δίκαιος δε επί παρανόµω επανασταίη·
Ιωβ. 17,8  Ηπόρησαν και κατεπλάγησαν οι ενάρετοι άνθρωποι βλέποντες το κατάντηµά µου. Οι δε δίκαιοι δυσφορούν και
εξεγείρονται, όταν βλέπουν τον παράνοµον να ευηµερή.
Ιωβ. 17,9  σχοίη δε πιστός την εαυτού οδόν, καθαρός δε χείρας αναλάβοι θάρσος.
Ιωβ. 17,9  Ο πιστός όµως ασκάνδαλιστος θα βαδίζη, ήρεµος τον δρόµον του. Ο δε καθαρός εις τα έργα των χειρών του, και
από αυτάς ακόµη τας περιπετείας θα λαµβάνη θάρρος.
Ιωβ. 17,10  ου µην δε αλλά πάντες ερείδετε, και δεύτε δή, ου γάρ ευρίσκω εν υµίν αληθές.
Ιωβ. 17,10  Οχι µόνον αυτοί, αλλά και σεις επιµένετε εις τας ιδέας σας. Εµπρός, λοιπόν, εγώ δεν ευρίσκω αληθινάς τας
σκέψεις σας.
Ιωβ. 17,11  αι ηµέραι µου παρήλθον εν βρόµω, εράγη δε τα άρθρα της καρδίας µου.
Ιωβ. 17,11  Αι ηµέραι µου έχουν περάσει µε µεγάλην ταραχήν και θλίψιν. Εσπασαν αι αρθρώσεις της καρδίας µου, του
σώµατός µου.
Ιωβ. 17,12  νύκτα εις ηµέραν έθηκα, φώς εγγύς από προσώπου σκότους·
Ιωβ. 17,12  Από τους πόνους δεν ηµπορώ να κοιµηθώ και µετέβαλα την νύκτα εις ηµέραν οδύνης. Και το φως της ηµέρας
µου φαίνεται, ότι ολίγον διαρκεί έως την αρχήν του σκότους.
Ιωβ. 17,13  εάν γάρ υποµείνω, άδης µου ο οίκος, εν δε γνόφω έστρωταί µου η στρωµνή.
Ιωβ. 17,13  Οσην υποµονήν και αν δείξω εις την ζωήν µου, ο άδης θα είναι κατοικία µου. Εις το σκοτάδι δε του άδου έχει
στρωθή το στρώµα µου, δια να αναπαυθώ.
Ιωβ. 17,14  θάνατον επεκαλεσάµην πατέρα µου είναι, µητέρα δε µου και αδελφήν σαπρίαν.
Ιωβ. 17,14  Τον θάνατον έχω επικαλεσθή ως πατέρα µου. Την αποσύνθεσιν δε και την σαπίλαν του τάφου επεκαλέσθην ως
µητέρα µου και αδελφήν µου.
Ιωβ. 17,15  που ούν µου έτι εστίν η ελπίς; ή τα αγαθά µου όψοµαι;
Ιωβ. 17,15  Που λοιπόν υπάρχει ακόµη η ελπίς της σωτηρίας µου, και που ηµπορώ να την στηρίξω; Μηπως πρόκειται, τάχα,
να ζήσω, δια να ίδω και πάλιν τα αγαθά µου;
Ιωβ. 17,16  ή µετ εµού εις άδην καταβήσοµαι, ή οµοθυµαδόν επί χώµατος καταβησόµεθα ;
Ιωβ. 17,16  Μηπως αυτά θα κατεβούν µαζή µου στον άδην η θα κατεβούµε µαζή στον τάφον εντός του χώµατος; Μονος µου
προχωρώ προς τον τάφον και τον άδην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ιωβ. 18,1  Υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει·
Ιωβ. 18,1  Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και είπεν·
Ιωβ. 18,2  µέχρι τίνος ου παύση; επίσχες, ίνα και αυτοί λαλήσωµεν.
Ιωβ. 18,2  “έως πότε συ θα οµιλής και δεν θα σταµατήσης; Παύσε επιτέλους, δια να οµιλήσωµεν και ηµείς.
Ιωβ. 18,3  διατί δε ώσπερ τετράποδα σεσιωπήκαµεν εναντίον σου;
Ιωβ. 18,3  Διατί ωσάν να είµεθα ανόητα και άφωνα τετράποδα εκρατήσαµεν σιωπήν απέναντί σου ;
Ιωβ. 18,4  κέχρηταί σοι οργή· τι γάρ; εάν σύ αποθάνης, αοίκητος η υπ ουρανόν; ή καταστραφήσεται όρη εκ θεµελίων;
Ιωβ. 18,4  Ευρίσκεσαι υπό το κράτος µεγάλης ταραχής, παραφέρεσαι. Τι λοιπόν; Εάν συ αποθάνης, θα µείνη η οικουµένη
ακατοίκητος; Θα καταστραφούν τα όρη εκ θεµελίων;
Ιωβ. 18,5  και φώς ασεβών σβεσθήσεται, και ουκ αποβήσεται αυτών η φλόξ·
Ιωβ. 18,5  Το φως της ευτυχίας των ασεβών τελικώς θα σβήση και αυτή η φλόγα της ευηµερίας των δεν πρόκειται να
διατηρηθή επί πολύ.
Ιωβ. 18,6  το φώς αυτού σκότος εν διαίτη, ο δε λύχνος επ αυτώ σβεσθήσεται.
Ιωβ. 18,6  Το φως της ευηµερίας και ευτυχίας του ασεβούς θα µεταβληθή εις σκοτάδι δυστυχίας µέσα στο σπίτι του, και ο
λύχνος της ζωής του θα σβεσθή και δεν θα τον φωτίζη πλέον.
Ιωβ. 18,7  θηρεύσαισαν ελάχιστοι τα υπάρχοντα αυτού, σφάλαι δε αυτού η βουλή.
Ιωβ. 18,7  Ολίγοι ασήµαντοι και ευτελείς θα ληστεύσουν και θα αρπάξουν την περιουσίαν του. Θα ναυαγήσουν δε και θα
αποδειχθούν εσφαλµένα τα πονηρά του σχέδια.



Ιωβ. 18,8  εµβέβληται δε ο πούς αυτού εν παγίδι, εν δικτύω ελιχθείη.
Ιωβ. 18,8  Θα πέσουν εις παγίδα τα πόδια του, θα περιτυλιχθούν εις δίκτυα, από τα οποία δεν θα ηµπορέση να ελευθερωθή.
Ιωβ. 18,9  έλθοισαν δε επ αυτόν παγίδες, κατισχύσει επ αυτόν διψώντας.
Ιωβ. 18,9  Θα στηθούν και θα πέσουν επάνω του παγίδες· και άνθρωποι διψώντες την καταστροφήν του θα υπερισχύσουν
εναντίον του.
Ιωβ. 18,10  κέκρυπται εν τή γη σχοινίον αυτού και η σύλληψις αυτού επί τρίβων.
Ιωβ. 18,10  Εχει κρυφθή εις την γην το σχοινί της παγίδος, που έστηθη δι' αυτόν. Θα συλληφθή, καθ' ον χρόνον αµέριµνος
και ανύποπτος βαδίζει στον δρόµον.
Ιωβ. 18,11  κύκλω ολέσαισαν αυτόν οδύναι, πολλοί δε περί πόδα αυτού έλθοισαν
Ιωβ. 18,11  Καταστρεπτικαί και θανάσιµοι οδύναι θα τον περικυκλώσουν από όλα τα σηµεία. Επίβουλοι θα έλθουν και θα
µπλεχθούν στα πόδια του και θα τον ρίψουν κάτω.
Ιωβ. 18,12  εν λιµώ στενώ. πτώµα δε αυτώ ητοίµασται εξαίσιον.
Ιωβ. 18,12  Θα περιέλθη εις µεγάλην πείναν. Εχει ετοιµασθή δι' αυτόν απαισία και τροµερά πτώσις και καταστροφή.
Ιωβ. 18,13  βρωθείησαν αυτού κλώνες ποδών, κατέδεται δε αυτού τα ωραία θάνατος.
Ιωβ. 18,13  Θα καταφαγωθούν τα καλάµια των ποδιών του από φθοροποιόν νόσον. Ο θάνατος θα καταφάγη την ωραιότητα
του.
Ιωβ. 18,14  εκραγείη δε εκ διαίτης αυτού ίασις, σχοίη δε αυτόν ανάγκη αιτία βασιλική.
Ιωβ. 18,14  Θα αποσπασθ·η και θα εκτιναχθή µακράν από το σπίτι του κάθε θεραπεία και άνεσις που είχε. Θα περιπέση δε
εις αναπόφευκτον αθλιότητα κατόπιν κάποιας βασιλικής διαταγής.
Ιωβ. 18,15  κατασκηνώσει εν τή σκηνή αυτού εν νυκτί αυτού, κατασπαρήσονται τα ευπρεπή αυτού θείω.
Ιωβ. 18,15  Θα κατοικήση ο ασεβής στο σπίτι του µέσα στο σκοτάδι της δυστυχίας και της αθλιότητος. Και όσα ωραία και
ελκυστικά έχει, θα σκεπασθούν µε θειάφι, δια να κατακαούν και αφανισθούν εξ ολοκλήρου.
Ιωβ. 18,16  υποκάτωθεν αι ρίζαι αυτού ξηρανθήσονται, και επάνωθεν επιπεσείται θερισµός αυτού.
Ιωβ. 18,16  Δεν θα αφήση απογόνους, διότι το δένδρον της ζωής του θα έχη καταστραφή έως εις τας ρίζας, αφού πρώτον
πέση επάνω του η ολοκληρωτική κοπή των κλάδων του.
Ιωβ. 18,17  το µνηµόσυνον αυτού απόλοιτο εκ γής, και υπάρξει όνοµα αυτώ επί πρόσωπον εξωτέρω.
Ιωβ. 18,17  Η ανάµνησίς του θα χαθή από το πρόσωπον της γης, και το όνοµα του δεν θα ακούεται ούτε ολίγον έξω από το
σπίτι του.
Ιωβ. 18,18  απώσειεν αυτόν εκ φωτός εις σκότος.
Ιωβ. 18,18  Θα τον εκδιώξουν και πετάξουν έξω από τυ φως της ευτυχίας στο σκοτάδι του πόνου και της θλίψεως.
Ιωβ. 18,19  ουκ έσται επίγνωστος εν λαώ αυτού, ουδέ σεσωσµένος εν τή υπ ουρανόν ο οίκος αυτού,
Ιωβ. 18,19  Αγνωστος θα παραµείνη ανάµεσα και εις αυτούς ακόµη τους συµπολίτας και οµοεθνείς του. Ο δε οίκος του δεν
θα διατηρηθή πουθενά κάτω από την υπ' ουρανόν.
Ιωβ. 18,20  αλλ εν τοίς αυτού ζήσονται έτεροι. επ αυτώ εστέναξαν έσχατοι, πρώτους δε έσχε θαύµα.
Ιωβ. 18,20     Ούτε αυτός ούτε και οι απόγονοι του θα ζήσουν εις τα αγαθά, που αυτός απέκτησε, αλλά οι άλλοι. Εστέναξαν
από φρίκην οι νεώτεροί του δια το οικτρόν κατάντηµά του, οι δε µεγαλύτεροι και σύγχρονοί του έµειναν κατάπληκτοι.
Ιωβ. 18,21  ούτοί εισιν οι οίκοι αδίκων, ούτος δε ο τόπος των µη ειδότων τον Κύριον.
Ιωβ. 18,21  Αυτά είναι τα σπίτια των ασεβών και το κατάντηµά των. Αυτός είναι ο τόπος των ανθρώπων, που δεν ηθέλησαν
να γνωρίσουν τον Κυριον και να συµµορφωθούν µε το θέληµά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Ιωβ. 19,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 19,1  Ελαβε τον λόγον ο Ιώβ και είπεν·
Ιωβ. 19,2  έως τίνος έγκοπον ποιήσετε ψυχήν µου και καθαιρείτέ µε λόγοις; γνώτε µόνον ότι ο Κύριος εποίησέ µε ούτως·
Ιωβ. 19,2  “έως πότε θα καταπονήτε την καρδίαν µου και θα µε συντρίβετε µε τα σκληρά σας λόγια; Μαθετε µόνον ότι ο
Κυριος, και οχι αι πολλαί αµαρτίαι, µε έφεραν εις αυτήν την κατάστασιν.
Ιωβ. 19,3  καταλαλείτέ µου, ουκ αισχυνόµενοί µε επίκεισθέ µοι.
Ιωβ. 19,3  Σεις µε κατηγορείτε και καταφέρεσθε εναντίον µου, και χωρίς να εντρέπεσθε και να λυπήσθε δια την κατάστασίν
µου, µου επιτίθεσθε.
Ιωβ. 19,4  ναί δή επ αληθείας εγώ επλανήθην, παρ εµοί δε αυλίζεται πλάνος λαλήσαι ρήµατα, ά ουκ έδει, τα δε ρήµατά µου
πλανάται και ουκ επί καιρού.
Ιωβ. 19,4  Παραδέχοµαι, έστω, και οµολογώ ότι εγώ επλανήθην. Κοντά µου µένει και συγκατοικεί αυτός, που µε πλανά.
Αυτός που µε παρασύρει να λέγω λόγια, τα οποία δεν έπρεπε. Πλανηµένα είναι τα λόγια µου, άκαιρα και απρεπή.
Ιωβ. 19,5  έα δε ότι επ εµοί µεγαλύνεσθε, ενάλλεσθε δε µοι ονείδει.
Ιωβ. 19,5  Αλλά εδώ είναι και το ιδικόν σας σφάλµα. Διότι σεις υψώνεσθε και µεγαλύνετε τον εαυτόν σας εναντίον µου.
Εφορµάτε κατ' εµού µε τους ονειδισµούς σας.
Ιωβ. 19,6  γνώτε ούν ότι Κύριός εστιν ο ταράξας, οχύρωµα δε αυτού επ εµέ ύψωσεν.
Ιωβ. 19,6  Μαθετε, λοιπόν, ότι ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος µε συνετάραξε µε αυτάς τας θλίψεις. Υψωσε ολόγυρά µου
οχυρωµατικόν έργον, ώστε να µη µπορώ να εξέλθω από αυτό.
Ιωβ. 19,7  ιδού γελώ ονείδει και ου λαλήσω· κεκράξοµαι, και ουδαµού κρίµα.
Ιωβ. 19,7  Ιδού, λοιπόν, ότι και εγώ τώρα γελώ µε τους ονειδισµούς σας και θα σιωπήσω. Δεν θα οµιλήσω. Αλλα και αν
φωνάξω µε όλην µου την δύναµιν, πουθενά δεν θα εύρω την δικαίωσίν µου.
Ιωβ. 19,8  κύκλω περιωκοδόµηµαι, και ου µη διαβώ, επί πρόσωπόν µου σκότος έθετο.
Ιωβ. 19,8  Ολόγυρά µου έχει υψωθή τείχος, το οποίον δεν ηµπορύ να υπερβώ. Εµπρός εις τα µάτια µου έβαλεν ο Κυριος το
σκοτάδι της δυστυχίας.
Ιωβ. 19,9  την δε δόξαν απ εµού εξέδυσεν, αφείλε δε στέφανον από κεφαλής µου.
Ιωβ. 19,9  Με απεγύµνωσεν από την δόξαν και το κύρος µου. Αφήρεσε από το κεφάλι µου τον στέφανον της υπολήψεώς µου.



Ιωβ. 19,10  διέσπασέ µε κύκλω και ωχόµην· εξέκοψε δε ώσπερ δένδρον την ελπίδα µου.
Ιωβ. 19,10 Εκοψεν ολόγυρά µου από όλας τας πλευράς κάθε σύνδεσµόν µου µε τους άλλους ανθρώπους και ηναγκάσθην να
φύγω, από εκεί που έµένα. Εκοψε δε και έρριξε κάτω ωσάν δένδρον την ελπίδα µου, δηλαδή τα παιδιά µου.
Ιωβ. 19,11  δεινώς δε µοι οργή εχρήσατο, ηγήσατο δε µε ώσπερ εχθρόν.
Ιωβ. 19,11  Επάνω εις την οργήν και τον θυµόν του µε µετεχειρίσθη σκληρά. Με εθεώρησεν ως εχθρόν του.
Ιωβ. 19,12  οµοθυµαδόν δε ήλθον τα πειρατήρια αυτού επ εµοί, ταίς οδοίς µου εκύκλωσαν εγκάθετοι.
Ιωβ. 19,12  Ολαι µαζή αι δοκιµασίαι του έπεσαν επάνω µου. Οι επίβουλοι και οι εχθροί µου ευρήκαν ευκαιρίαν και
περιεκύκλωσαν τους δρόµους της ζωής µου.
Ιωβ. 19,13  απ εµού αδελφοί µου απέστησαν, έγνωσαν αλλοτρίους ή εµέ· φίλοι δε µου ανελεήµονες γεγόνασιν.
Ιωβ. 19,13  Οι αδελφοί µου και οι συγγενείς µου έφυγαν µακράν από εµέ. Εγνώρισαν και συνήψαν σχέσεις µε ξένους και όχι
µε εµέ. Οι δε φίλοι µου έγιναν άσπλαγχνοι απέναντί µου.
Ιωβ. 19,14  ου προσεποιήσαντό µε οι εγγύτατοί µου, και οι ειδότες µου το όνοµα επελάθοντό µου.
Ιωβ. 19,14  Ανθρωποι που ήσαν πολύ κοντά µου και µε θεωρούσαν ιδικόν των, δεν µε προσοικειώθησαν πλέον και δεν µε
επλησίασαν. Και εκείνοι, οποίοι εγνώριζαν πολύ καλά το όνοµά µου, µε ελησµόνησαν.
Ιωβ. 19,15  γείτονες οικίας θεράπαιναί τέ µου, αλλογενής ήµην εναντίον αυτών.
Ιωβ. 19,15  Ξένος, αλλοεθνής έγινα στους γείτονάς µου και εις αυτάς ακόµη τας υπηρετρίας, που ειργάζοντο µέσα στο σπίτι
µου.
Ιωβ. 19,16  θεράποντά µου εκάλεσα, και ουχ υπήκουσε· στόµα δε µου εδέετο.
Ιωβ. 19,16  Προσεκάλεσα τον άλλοτε υπηρέτην µου και δεν έδωσε σηµασίαν εις την πρόσκλησίν µου. Δεν υπήκουσε.
Ματαίως το στόµα µου τον παρακαλούσε προς κάποιαν βοήθειαν.
Ιωβ. 19,17  και ικέτευον την γυναίκά µου, προσεκαλούµην δε κολακεύων υιούς παλλακίδων µου·
Ιωβ. 19,17  Ματαίως παρακαλούσα θερµώς τη γυναίκα µου. Προσκαλούσα µε κολακευτικούς λόγους τα παιδιά των
παλλακίδων µου και δεν µου έδιναν σηµασίαν.
Ιωβ. 19,18  οι δε εις τον αιώνά µε απεποιήσαντο· όταν αναστώ, κατ εµού λαλούσιν.
Ιωβ. 19,18  Ολοι αυτοί µε απηρνήθησαν παντοτεινά. Οταν σηκωθώ δια να ζητήσω κάτι, η δια να τους οµιλήσω απλώς,
αυτοί καταφέρονται εναντίον µου.
Ιωβ. 19,19  εβδελύξαντό µε οι ιδόντες µε· ούς δή ηγαπήκειν, επανέστησάν µοι.
Ιωβ. 19,19  Με εσιχάθηκαν εξ αιτίας των δοκιµασιών µου και µάλιστα αυτής της ασθενείας µου, όλοι όσοι µε είδαν. Εκείνοι
δε, τους οποίους είχα αγαπήσει, εξηγέρθησαν και εστράφησαν εναντίον µου.
Ιωβ. 19,20  εν δέρµατί µου εσάπησαν αι σάρκες µου, τα δε οστά µου εν οδούσιν έχεται.
Ιωβ. 19,20     Αι σάρκες µου στο δέρµα και κάτω από το δέρµα εσάπησαν. Τα ούλα µου διεβρώθησαν και τα δόντια µου
συνδέονται αµέσως µε τα κόκκαλά µου.
Ιωβ. 19,21  ελεήσατέ µε, ελεήσατέ µε, ώ φίλοι, χείρ γάρ Κυρίου η αψαµένη µου εστι.
Ιωβ. 19,21  Λυπηθήτε µε, λυπηθήτε µε και σπλαγχνισθήτε µε σεις, οι φίλοι µου. Το χέρι του Κυρίου είναι αυτό, το οποίον
έπεσε βαρύ επάνω µου και µε εκτύπησε.
Ιωβ. 19,22  διατί µε διώκετε ώσπερ και ο Κύριος; από δε σαρκών µου ουκ εµπίπλασθε;
Ιωβ. 19,22     Διατί και σεις µε καταδιώκετε, όπως και ο Κυριος; Δεν χορταίνετε από το θέαµα των σαπισµένων µου σαρκών;
Ιωβ. 19,23  τις γάρ αν δοίη γραφήναι τα ρήµατά µου, τεθήναι δε αυτά εν βιβλίω εις τον αιώνα;
Ιωβ. 19,23     Ποιός, τάχα, θα ευρεθή να γράψη τα λόγια µου αυτά, να τα θέση µέσα στο βιβλίον και να διαφυλαχθούν εκεί
αιωνίως;
Ιωβ. 19,24  εν γραφείω σιδηρώ και µολίβω ή εν πέτραις εγγλυφήναι;
Ιωβ. 19,24     Να γραφούν µε σιδερένια η µολύβδινη γραφίδα, να χαραχθούν επάνω εις τας πέτρας;
Ιωβ. 19,25  οίδα γάρ ότι αένναός εστιν ο εκλύειν µε µέλλων επί γής,
Ιωβ. 19,25     Θέλω να γραφούν και να µείνουν αυτά, διότι αιώνιος είναι εκείνος, ο οποίος µέλλει να µε ελευθερώση από τα
δείνα της επιγείου µου αυτής ζωής.
Ιωβ. 19,26  αναστήσει δε το δέρµα µου το αναντλούν ταύτα· παρά γάρ Κυρίου ταύτά µοι συνετελέσθη,
Ιωβ. 19,26     Θα αναστήση το σώµα µου, το οποίον γεύεται εξαντλητικώς όλα αυτά τα δεινά. Διότι από τον Κυριον και
παντοδύναµον Θεόν θα συντελεσθή αυτή η ανάστασις.
Ιωβ. 19,27  ά εγώ εµαυτώ συνεπίσταµαι, ά ο οφθαλµός µου εώρακε και ουκ άλλος, πάντα δε µοι συντετέλεσθαι εν κόλπω.
Ιωβ. 19,27     Αυτά τα οποία εγώ µέσα µου γνωρίζω πολύ καλά, τα γνωρίζω µε το µάτι της ψυχής. Τα βλέπει ο οφθαλµός της
πίστεως και κανείς άλλος. Ολα δε αυτά τα θεωρώ ήδη πραγµατοποιηθέντα µε την ελπίδα, που µου δίδει η πίστις µου, η
οποία αναπαύεται εις την καρδίαν µου.
Ιωβ. 19,28  ει δε και ερείτε· τι ερούµεν έναντι αυτού; και ρίζαν λόγου ευρήσοµεν εν αυτώ·
Ιωβ. 19,28     Εάν όµως και κατόπιν αυτών, που σας απεκάλυψα, µου πήτε· Τι θα είπωµεν τώρα εναντίον του και ποίαν αιτίαν
κατηγορίας θα εύρωµεν εις αυτόν;
Ιωβ. 19,29  ευλαβήθητε δή και υµείς από επικαλύµµατος, θυµός γάρ επ ανόµους επελεύσεται, και τότε γνώσονται που εστιν
αυτών η ύλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ιωβ. 20,1  Υπολαβών δε Σωφάρ ο Μιναίος λέγει·
Ιωβ. 20,1  Ελαβε τον λόγον ο Σωφάρ ο Μιναίος και είπε·
Ιωβ. 20,2  ουχ ούτως υπελάµβανον αντερείν σε ταύτα, και ουχί συνίετε µάλλον ή και εγώ.
Ιωβ. 20,2  “δεν επίστευα, ότι συ θα αντέλεγες έτσι και απαντών θα έλεγες αυτά τα λόγια . Δεν καταλαβαίνεις συ καλύτερον,
παρ' όσον εγώ.
Ιωβ. 20,3  παιδείαν εντροπής µου ακούσοµαι, και πνεύµα εκ της συνέσεως αποκρίνεταί µοι.
Ιωβ. 20,3  Τας κατηγορίας σου, µε τας οποίας ηθέλησες να µε κάµης να εντραπώ, τας ήκουσα. Υπάρχει όµως και µέσα εις
εµέ πνεύµα συνέσεως, που δίδει αποκρίσεις, δια να απαντήσω προς σε.



Ιωβ. 20,4  µη ταύτα έγνως από τού έτι, αφ ού ετέθη άνθρωπος επί της γής;
Ιωβ. 20,4  Μηπως αυτά, που θα πω, τα έµαθες συ από τα παλαιότατα χρόνια, από την εποχήν, που επλάσθη και
ετοποθετήθη ο άνθρωπος επάνω εις την γην;
Ιωβ. 20,5  ευφροσύνη γάρ ασεβών πτώµα εξαίσιον, χαρµονή δε παρανόµων απώλεια,
Ιωβ. 20,5  Οτι δηλαδή η χαρά και η καλοζωΐα των ασεβών καταλήγει εις απαισίαν κατάπτωσιν . Η πολλή δε και θορυβώδης
χαρά των παρανόµων θα είναι απώλειά των και καταστροφή·
Ιωβ. 20,6  εάν αναβή εις ουρανόν αυτού τα δώρα, η δε θυσία αυτού νεφών άψηται·
Ιωβ. 20,6  έστω και αν τα δώρα των ασεβών φθάσουν µέχρι του ουρανού ενώπιον του Θεού, ο δε καπνός της ανοίας των
εγγίση τα σύννεφα. Η τιµωρία του Θεού θα εκσπάση κατά του ασεβούς.
Ιωβ. 20,7  όταν γάρ δοκή ήδη κατεστηρίχθαι, τότε εις τέλος απολείται· οι δε ειδότες αυτόν ερούσι· που εστιν;
Ιωβ. 20,7  Διότι, όταν ο ασεβής πιστεύση ότι είναι καλά στερεωµένος επί της γης, τότε θα εκσπάση εναντίον του η οριστική
καταστροφή. 'Εκεινοι δε οι οποίοι τον εγνώριζαν, θα πουν· Που είναι τώρα ο ασεβής;
Ιωβ. 20,8  ώσπερ ενύπνιον εκπετασθέν ου µη ευρεθή, έπτη δε ώσπερ φάσµα νυκτερινόν.
Ιωβ. 20,8  Ωσάν το όνειρον, που επέταξε και διελύθη, έτσι και αυτός δεν θα ευρεθή. Εφυγε και διελύθη σαν νυκτερινό
φάντασµα.
Ιωβ. 20,9  οφθαλµός παρέβλεψε και ου προσθήσει, και ουκέτι προσνοήσει αυτόν ο τόπος αυτού.
Ιωβ. 20,9  Τα µάτια, τα οποία έως τώρα, ίσως και µε κάποιον φθόνον, τον έβλεπαν, δεν πρόκειται να τον ιδούν και πάλιν. Η
χώρα, µέσα εις την οποίαν υπερήφανος και ευτυχισµένος αυτός εζούσε, δεν θα τον ξαναϊδή πλέον.
Ιωβ. 20,10  τους υιούς αυτού ολέσαισαν ήττονες, αι δε χείρες αυτού πυρσεύσαισαν οδύνας.
Ιωβ. 20,10     Τα παιδιά του θα τα εξολοθρεύσουν κατώτεροί του και ασθενέστεροί του. Με τα ίδια του τα χέρια θα ανάψη την
φωτιά των πόνων και των θλίψεών του.
Ιωβ. 20,11  οστά αυτού ενεπλήσθησαν νεότητος αυτού, και µετ αυτού επί χώµατος κοιµηθήσεται.
Ιωβ. 20,11  Τα οστά του διαποτισµένα από ασθενείας των ασωτιών της νεότητός του θα ταφούν και αυτά µαζή του στο
χώµα του τάφου.
Ιωβ. 20,12  εάν γλυκανθή εν στόµατι αυτού κακία, κρύψει αυτήν υπό την γλώσσαν αυτού·
Ιωβ. 20,12     Οταν αισθανθή την ύπουλον γλυκύτητα της αµαρτίας στο στόµα του, θα την κρύψη κάτω από την γλώσσαν
του δια να την απολαµβάνη, τάχα, όσον το δυνατόν µακρότερον.
Ιωβ. 20,13  ου φείσεται αυτής και ουκ εγκαταλείψει αυτήν και συνάξει αυτήν εν µέσω τού λάρυγγος αυτού,
Ιωβ. 20,13     Με απληστίαν θα ρουφά την γλυκύτητα της αµαρτίας. Δεν θα την εγκαταλείψη. Θα την φέρη επιµελώς µέσα
στον λάρυγγά του, δια να την αποµυζά συνεχώς.
Ιωβ. 20,14  και ου µη δυνηθή βοηθήσαι εαυτώ· χολή ασπίδος εν γαστρί αυτού.
Ιωβ. 20,14     Η δολία όµως αυτή γλυκύτης της αµαρτίας δεν θα ηµπορέση να τον βοηθήση προς µίαν ευτυχισµένην ζωήν,
αλλά θα γίνη µέσα εις την κοιλίαν του δηλητήριον οχιάς.
Ιωβ. 20,15  πλούτος αδίκως συναγόµενος εξεµεθήσεται, εξ οικίας αυτού εξελκύσει αυτόν άγγελος,
Ιωβ. 20,15     Πλούτος, ο οποίος συνήχθη και απεθησαυρίσθη µε αδικίας, θα γίνη εµετός. Ο τιµωρός άγγελος θα τον σύρη
και θα τον πετάξη έξω από το σπίτι του.
Ιωβ. 20,16  θυµόν δε δρακόντων θηλάσειεν, ανέλοι δε αυτόν γλώσσα όφεως.
Ιωβ. 20,16     Θα πίη το δηλητήριον φοβερών όφεων. Θα δηλητηρίαση και θα νεκρώση αυτόν γλώσσα φιδιού.
Ιωβ. 20,17  µη ίδοι άµελξιν νοµάδων, µηδέ νοµάς µέλιτος και βουτύρου.
Ιωβ. 20,17     Δεν θα ιδή το άρµεγµα εις τας αγέλας των ζώων του. Ούτε θα χαρή από την διανοµήν µέλιτος και βουτύρου.
Ιωβ. 20,18  εις κενά και µάταια εκοπίασε, πλούτον εξ ού ου γεύσεται, ώσπερ στρίφνος αµάσητος, ακατάποτος·
Ιωβ. 20,18     Κούφια και µάταια εκοπίασε δι' όλα αυτά. Δεν θα απολαύση τα αδικοσυναγµένα πλούτη του. Τα πλούτη του
θα οµοιάζουν σαν το σκληρόν και αµάσητον κρέας, που δεν καταπίνεται.
Ιωβ. 20,19  πολλών γάρ δυνατών οίκους έθλασε, δίαιταν δε ήρπασε, και ουκ έστησεν.
Ιωβ. 20,19     Διότι αυτός πολλών πλουσίων και ισχυρών ανθρώπων έσπασε τα σπίτια. Αγαθά δια τα οποία δεν εκοπίασε, και
σπίτι το οποίον ο ίδιος δεν οικοδόµησεν, ήρπασε, σαν να ήσαν ιδικά του.
Ιωβ. 20,20  ουκ έστιν αυτού σωτηρία τοίς υπάρχουσιν, εν επιθυµία αυτού ου σωθήσεται.
Ιωβ. 20,20    Δεν θα υπάρξη δι' αυτόν ευτυχία και σωτηρία από τα πολλά υπάρχοντα του. Δεν θα εύρη χαράν και σωτηρίαν
εις αυτά, τα οποία επεθύµησε και απέκτησε.
Ιωβ. 20,21  ουκ έστιν υπόλειµµα τοίς βρώµασιν αυτού, διά τούτο ουκ ανθήσει αυτού τα αγαθά.
Ιωβ. 20,21     Δεν θα υπάρξη κάποιο υπόλειµµα από τα τρόφιµα του. Δια τούτο δεν θα ανθήσουν και δεν θα καρποφορήσουν
τα αγαθά του.
Ιωβ. 20,22  όταν δε δοκή ήδη πεπληρώσθαι, θλιβήσεται, πάσα δε ανάγκη επ αυτόν επελεύσεται.
Ιωβ. 20,22    Οταν δε πιστεύση ότι είναι γεµάτος και χορτάτος από τα αγαθά, τότε θα εκσπάση εναντίον του η θλίψις. Καθε
στέρησις και ταλαιπωρία θα τον καταλάβη.
Ιωβ. 20,23  εί πως πληρώσαι γαστέρα αυτού, επαποστείλαι επ αυτόν θυµόν οργής, νίψαι επ αυτόν οδύνας·
Ιωβ. 20,23    Θα φθάση εις τέτοιαν στέρησιν και ανάγκην, ώστε να διερωτάται, πως θα µπορέση να γεµίση την αδειανήν
κοιλίαν του. Ο Κυριος θα εξαποστείλη εναντίον του τον θυµόν της µεγάλης οργής του, θα τον περιλούση µε πόνους και
θλίψεις.
Ιωβ. 20,24  και ου µη σωθή εκ χειρός σιδήρου, τρώσαι αυτόν τόξον χάλκειον·
Ιωβ. 20,24    Δεν θα ηµπορέση να διασωθή από χέρι, που κρατεί σιδηράν µάχαιραν. Θα τον τραυµατίση και θα τον
διαπεράση βέλος, που ρίπτεται από χάλκινον τόξον.
Ιωβ. 20,25  διεξέλθοι δε διά σώµατος αυτού βέλος, αστραπαί δε εν διαίταις αυτού· περιπατήσαισαν επ αυτώ φόβοι,
Ιωβ. 20,25    Το βέλος θα διατρυπήση το σώµα του από το ένα άκρον έως το άλλο . Θα του επιφέρη τραύµα διαµπερές.
Αστραπαί και κεραυνοί θα πέσουν εις την ιδιοκτησιάν του. Φοβοι αλλεπάλληλοι θα χορεύουν µέσα του και θα τον
τυραννούν.
Ιωβ. 20,26  πάν δε σκότος αυτώ υποµείναι· κατέδεται αυτόν πύρ άκαυστον, κακώσαι δε αυτού επήλυτος τον οίκον.



Ιωβ. 20,26    Ολο το σκοτάδι θα κατοικήση εντός αυτού. Μεγάλη παντοτεινή άσβεστη φωτιά θα τον κατακαίη. Θα
καταστρέψη το σπίτι του επιδροµεύς, που θα έχη έλθει αυτό ξένην περιοχήν.
Ιωβ. 20,27  ανακαλύψαι δε αυτού ο ουρανός τας ανοµίας, γη δε επανασταίη αυτώ.
Ιωβ. 20,27    Θα αποκαλύψη δε και θα κάµη ολοφάνερες ο ουρανός τας έως τώρα αποκρύφους µεγάλας ανοµίας του. Η δε γη
θα επαναστάτήση εναντίον του εξ αιτίας των ανοµιών του.
Ιωβ. 20,28  ελκύσαι τον οίκον αυτού απώλεια εις τέλος, ηµέρα οργής επέλθοι αυτώ.
Ιωβ. 20,28    Η ολοκληρωτική καταστροφή, σαν άλλος µαγνήτης, θα τραβήξη και θα εξολοθρεύση τον οίκον του. Θα επέλθη
εναντίον του η ηµέρα της οργής του Κυρίου.
Ιωβ. 20,29  αύτη η µερίς ανθρώπου ασεβούς παρά Κυρίου, και κτήµα υπαρχόντων αυτώ παρά τού επισκόπου.
Ιωβ. 20,29    Αυτό θα είναι το µερίδιον, που θα πάρη ο ασεβής από τον Κυριον. Αυτό θα είναι το κατάντηµα των υπαρχόντων
του από Εκείνον, ο οποίος επιβλέπει και παρακολουθεί τα πάντα , από τον Παντεπόπτην Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Ιωβ. 21,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 21,1  Ελαβε τον λόγον ο Ιώβ και είπεν·
Ιωβ. 21,2  ακούσατε ακούσατέ µου των λόγων, ίνα µη ή µοι παρ υµών αύτη η παράκλησις.
Ιωβ. 21,2  “ακούσατε, ακούσατε τα λόγια µου µε προσοχήν, δια να µη είναι τέτοια, τόσον δηλαδή πικρά και καυστική η
παρηγορία µου εκ µέρους σας.
Ιωβ. 21,3  άρατέ µε, εγώ δε λαλήσω, είτ ου καταγελάσετέ µου.
Ιωβ. 21,3  Βαστάξατέ µε, υποµείνατέ µε και εγώ θα οµιλήσω. Κατόπιν δε είµαι βέβαιος, ότι δεν θα µε περιγελάσετε πλέον.
Ιωβ. 21,4  τι γάρ; µη ανθρώπου µου η έλεγξις; ή διατί ου θυµωθήσοµαι;
Ιωβ. 21,4  Μηπως, τάχα, από άνθρωπον υποφέρω και προς άνθρωπον απευθύνω τα παράπονά µου; Η αφού τόσον πολύ
ταλαιπωρούµαι και πάσχω, διατί δεν θα δυσφορήσω και δεν θα αγανακτήσω;
Ιωβ. 21,5  εισβλέψαντες εις εµέ θαυµάσετε χείρα θέντες επί σιαγόνι·
Ιωβ. 21,5  Εάν µε παρατηρήσετε µε προσοχήν και κατανόησιν, θα καταληφθήτε από τροµεράν κατάπληξιν, άναυδοι και
αµίλητοι θα στηρίξετε την σιαγόνα σας επάνω στο χέρι σας.
Ιωβ. 21,6  εάν τε γάρ µνησθώ, εσπούδακα, έχουσι δε µου τας σάρκας οδύναι.
Ιωβ. 21,6  Διότι, εάν και εγώ ενθυµηθώ τι ήµουνα, και λάβω υπ' όψιν µου που κατήντησα, κυριεύοµαι από τρόµον. Πονοι δε
δυνατοί καταλαµβάνουν τας σάρκας µου και συγκλονίζουν το σώµα µου.
Ιωβ. 21,7  διατί ασεβείς ζώσι, πεπαλαίωνται δε και εν πλούτω;
Ιωβ. 21,7  Μου έρχονται δε αι σκέψεις· Διατί οι ασεβείς, αντί να τιµωρηθούν από τον Θεόν δια τας ασεβείας των, τουναντίον
ζουν κατά κανόνα µακράν ζωήν, φθάνουν εις βαθύ γήρας και απολαµβάνουν τα αγαθά του πλούτου των;
Ιωβ. 21,8  ο σπόρος αυτών κατά ψυχήν, τα δε τέκνα αυτών εν οφθαλµοίς.
Ιωβ. 21,8  Οι απόγονοί των προοδεύουν όπως θέλει η ψυχή των, βλέπουν δε τα τέκνα των ολόγυρά των και χαίρονται τα
µάτια των.
Ιωβ. 21,9  οι οίκοι αυτών ευθηνούσι, φόβος δε ουδαµού, µάστιξ δε παρά Κυρίου ουκ έστιν επ αυτοίς.
Ιωβ. 21,9  Τα σπίτια των είναι γεµάτα από αγαθά. Δεν υπάρχει κανένας φόβος πουθενά δι' αυτούς. Ούτε και καµµία τιµωρία
στέλλεται εκ µέρους του Κυρίου εναντίον των.
Ιωβ. 21,10  η βούς αυτών ουκ ωµοτόκησε, διεσώθη δε αυτών εν γαστρί έχουσα και ουκ έσφαλε .
Ιωβ. 21,10  Καµµία από τις αγελάδες των δεν αποβάλλει. Εγκυος διασώζεται κατά κανόνα από κάθε κίνδυνον, γεννά
όµαλως και δεν αποτυγχάνει.
Ιωβ. 21,11  µένουσι δε ως πρόβατα αιώνια, τα δε παιδία αυτών προσπαίζουσιν
Ιωβ. 21,11  Η οικογένειά των µε τα παιδιά των, ωσάν πρόβατα, ζη και ανανεώνεται. Τα δε παιδιά των χαρούµενα παίζουν
ολόγυρά των.
Ιωβ. 21,12  αναλαβόντες ψαλτήριον και κιθάραν και ευφραίνονται φωνή ψαλµού.
Ιωβ. 21,12  Αυτοί δε αφού πάρουν µουσικά όργανα, ψαλτήριον και κιθάραν, διασκεδάζουν και γλεντούν µε τα χαρούµενα
τραγούδια των τη συνοδεία των µουσικών οργάνων.
Ιωβ. 21,13  συνετέλεσαν δε εν αγαθοίς τον βίον αυτών, εν δε αναπαύσει άδου εκοιµήθησαν.
Ιωβ. 21,13  Ετσι διέρχονται την ζωήν των, φθάνουν στο τέλος του βίου των βυθισµένοι µέσα εις τα αγαθά, και αναπαυµένοι
κοιµώνται τον ύπνον του θανάτου και κατέρχονται στον άδην.
Ιωβ. 21,14  λέγει δε Κυρίω· απόστα απ εµού, οδούς σου ειδέναι ου βούλοµαι·
Ιωβ. 21,14  Ασεβείς δε καθώς είναι, λέγει ο καθένας από αυτούς προς τον Θεόν· Φυγε µακράν από εµέ. Δεν θέλω να γνωρίσω
τα θελήµατά σου και τας εντολάς σου.
Ιωβ. 21,15  τι ικανός, ότι δουλεύσοµεν αυτώ; και τις ωφέλεια, ότι απαντήσοµεν αυτώ;
Ιωβ. 21,15  Ποίαν ωφέλειαν είναι ικανός να µας δώση ο Θεός, ώστε να γίνωµεν δούλοι εις αυτόν; Ποίαν ωφέλειαν έχοµεν να
αποκοµίσωµεν, εάν σπεύσωµεν εις απάντησιν και υποταγήν προς αυτόν;
Ιωβ. 21,16  εν χερσί γάρ ήν αυτών τα αγαθά, έργα δε ασεβών ουκ εφορά.
Ιωβ. 21,16  Αυτά σκέπτονται και λέγουν οι ασεβείς, διότι έχουν εις τα χέρια των άφθονα τα υλικά αγαθά και διότι φρονούν ,
ότι ο Θεός δεν επιβλέπει εις τα άνοµα έργα των και δεν τιµωρεί τους ασεβείς δι ' αυτά.
Ιωβ. 21,17  ου µην δε αλλά και ασεβών λύχνος σβεσθήσεται, επελεύσεται δε αυτοίς η καταστροφή, ωδίνες δε αυτούς έξουσιν
από οργής.
Ιωβ. 21,17  Δεν θα µείνουν όµως αιώνιοι και ατιµώρητοι. Ασφαλώς και ανυπερθέτως ο λύχνος της ζωής των, η ευτυχία και η
χαρά των, θα σβήσουν και θα εκλείψουν. Θα επέλθη δε εναντίον αυτών η καταστροφή. Θα τους κυριεύσουν ισχυροί πόνοι
και ωδίνες από την επερχοµένην εναντίον των θείαν οργήν.
Ιωβ. 21,18  έσονται δε ώσπερ άχυρα υπ ανέµου ή ώσπερ κονιορτός, ον υφείλετο λαίλαψ.
Ιωβ. 21,18  Θα γίνουν ωσάν τα άχυρα, τα οποία αφαρπάζει και διασκορπίζει ο άνεµος, η ωσάν κονιορτός, που τον αφήρπασε
και τον διεσκόρπισεν η καταιγίς.



Ιωβ. 21,19  εκλίποι υιούς τα υπάρχοντα αυτού, ανταποδώσει προς αυτόν και γνώσεται.
Ιωβ. 21,19  Θα εξανεµισθούν και θα χαθούν τα υπάρχοντά των. Τιποτε δεν θα απολειφθή δια τα παιδιά των. Διότι ο Κυριος
θα τιµωρήση τον ασεβή εις την παρούσαν και εις την µέλλουσαν ζωήν. Και θα γνωρίση αυτός την δριµύτητα της θείας
οργής.
Ιωβ. 21,20  ίδοισαν οι οφθαλµοί αυτού την εαυτού σφαγήν, από δε Κυρίου µη διασωθείη·
Ιωβ. 21,20     Τα µάτια του ιδίου του ασεβούς πρέπει να ιδούν και θα ιδούν την φοβεράν εκ µέρους του Κυρίου τιµωρίαν και
δεν θα διασωθή αυτός από την µάστιγα της οργής του Κυρίου.
Ιωβ. 21,21  ότι το θέληµα αυτού εν οίκω αυτού µετ αυτού, και αριθµοί µηνών αυτού διηρέθησαν.
Ιωβ. 21,21  Αι συνέπειαι του παρανόµου θελήµατός του και της ασεβούς ζωής του θα επιπέσουν επάνω εις αυτόν και στον
οίκον του. Θα απολαύση αυτά, που ειργάσθη. Και οι αριθµοί των µηνών της ζωής του θα διχοτοµηθούν· δεν θα
ολοκληρωθή η ζωή του.
Ιωβ. 21,22  πότερον ουχί ο Κύριός εστιν ο διδάσκων σύνεσιν και επιστήµην; αυτός δε φόνους διακρινεί;
Ιωβ. 21,22     Λοιπόν ο Κυριος δεν είναι εκείνος ο οποίος µας διδάσκει σύνεσιν και επιστήµην και δικαιοσύνην; Αυτός,
λοιπόν, δεν είναι Εκείνος, που κρίνει δικαίως τα εγκλήµατα των ανθρώπων και τους φόνους, που διαπράττουν αυτοί;
Ιωβ. 21,23  ούτος αποθανείται εν κράτει απλοσύνης αυτού, όλος δε ευπαθών και ευθηνών·
Ιωβ. 21,23     Και όµως αυτός ο ασεβής συµβαίνει να κρατή µέχρι τέλους την δύναµιν και τα πλούτη του, να αποθνήσκη δε εν
µέσω απολαύσεων και της αφθονίας των αγαθών του.
Ιωβ. 21,24  τα δε έγκατα αυτού πλήρη στέατος, µυελός δε αυτού διαχείται.
Ιωβ. 21,24     Τα σπλάγχνα του είναι υγιή και γεµάτα από πάχος. Ο µυελός των οστέων του εκχειλίζει, χύνεται προς τα έξω
και λιπαίνει το εσωτερικον του.
Ιωβ. 21,25  ο δε τελευτά υπό πικρίας ψυχής, ου φαγών ουδέν αγαθόν.
Ιωβ. 21,25     Ο άλλος όµως, ο ευσεβής, συµβαίνει να αποθνήσκη µε την πικρίαν εις την ψυχήν, χωρίς να έχη απολαύση
τίποτε καλόν, κανένα αγαθόν της ζωής.
Ιωβ. 21 ,26  οµοθυµαδόν δε επί γής κοιµώνται, σαπρία δε αυτούς εκάλυψεν.
Ιωβ. 21,26     Αλλά, µαζή κοιµώνται και οι δύο τον ύπνον του θανάτου, η αποσύνθεσις δε και η σαπίλα του τάφου εκάλυψε
και τους δύο.
Ιωβ. 21,27  ώστε οίδα υµάς ότι τόλµη επίκεισθέ µοι·
Ιωβ. 21,27     Το συµπέρασµα είναι, ότι γνωρίζω καλά σας και τας ιδέας σας και ότι επιτίθεσθε εναντίον µου µε θρασύτητα
Ιωβ. 21,28  ώστε ερείτε· που εστιν οίκος άρχοντος; και που εστιν η σκέπη των σκηνωµάτων των ασεβών;
Ιωβ. 21,28     και λέγετε· Που είναι ο οίκος του ασεβούς άρχοντος; Που είναι αι στέγαι των πολυαρίθµων κατοικιών, που είχαν
οι ασεβείς;
Ιωβ. 21,29  ερωτήσατε παραπορευοµένους οδόν, και τα σηµεία αυτών ουκ απαλλοτριώσετε·
Ιωβ. 21,29     Ερωτήσατε σχετικώς τους ταξιδιώτας, αυτούς που διέρχονται διαφόρους δρόµους πόλεων και χωρίων, και τας
αξιοσηµείωτους πληροφορίας που θα σας δώσουν µη τας απορρίπτετε.
Ιωβ. 21,30  ότι εις ηµέραν απωλείας κουφίζεται ο πονηρός, εις ηµέραν οργής αυτού απαχθήσονται.
Ιωβ. 21,30     Αυτοί θα σας πουν, ότι ο πονηρός µένει ανάλαφρος και αναπαυµένος µέχρι της ηµέρας, κατά την οποίαν θα
εκσπάση εναντίον του η καταστροφή. Θα έλθη η ηµέρα της οργής του Κυρίου, κατά την οποίαν θα απαχθούν εις
καταστροφήν οι ασεβείς.
Ιωβ. 21,31  τις απαγγελεί επί προσώπου αυτού την οδόν αυτού; και αυτός εποίησε, τις ανταποδώσει αυτώ;
Ιωβ. 21,31  Εφ' όσον όµως ζη ο ασεβής και κρατεί την δύναµίν του, ποιός θα τολµήση να τον ελέγξη κατά πρόσωπον και να
του αναφέρη τα κακά, τα οποία αυτός επραγµατοποίησεν εις την ζωήν του; Ποιός είναι ικανός να ανταποδώση εις αυτόν
την δικαίαν τιµωρίαν δι' αυτά;
Ιωβ. 21,32  και αυτός εις τάφους απηνέχθη και επί σωρών ηγρύπνησεν.
Ιωβ. 21,32     Και όταν αποθάνη, θα οδηγηθή στον τάφον µε ποµπήν και δόξαν και από το άγαλµα, το οποίον θα του
στήσουν, θα φαίνεται, ως εάν αγρυπνή και επιβλέπη εις πλήθος σκηνωµάτων νεκρών.
Ιωβ. 21,33  εγλυκάνθησαν αυτώ χάλικες χειµάρου, και οπίσω αυτού πάς άνθρωπος απελεύσεται, και έµπροσθεν αυτού
αναρίθµητοι.
Ιωβ. 21,33     Και εις αυτόν ακόµη τον άδην θα φαίνεται, ότι και τα χαλίκια του χειµάρρου του χαµογελούν. Υστερα βέβαια
από αυτόν και κάθε άνθρωπος θα κατεβή εκεί στον άδην, όπως και προ αυτού έχουν κατεβή πολυάριθµοι.
Ιωβ. 21,34  πώς δε παρακαλείτέ µε κενά; το δε εµέ καταπαύσασθαι αφ υµών ουδέν.
Ιωβ. 21,34     Πως λοιπόν σεις µε παρηγορείτε µε κούφια λόγια; Καµµίαν παρηγορίαν, καµµίαν ανάπαυσιν δεν µου φέρουν
τα λόγια σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Ιωβ. 22,1  Υπολαβών δε Ελιφάζ ο Θαιµανίτης λέγει·
Ιωβ. 22,1  Ελαβε τον λόγον τότε ο Ελιφάζ ο Θαιµανίτης και είπε·
Ιωβ. 22,2  πότερον ουχί ο Κύριός εστιν ο διδάσκων σύνεσιν και επιστήµην;
Ιωβ. 22,2  “λοιπόν, ο Κυριος δεν είναι αυτός, που µας διδάσκει την σύνεσιν, την σοφίαν και την δικαιοσύνην;
Ιωβ. 22,3  τι γάρ µέλει τώ Κυρίω, εάν σύ ήσθα τοίς έργοις άµεµπτος; ή ωφέλεια, ότι απλώσεις την οδόν σου;
Ιωβ. 22,3  Διότι επιτέλους τι ενδιαφέρον και τι συµφέρον έχει ο Κυριος, εάν συ υπήρξες άµεµπτος εις τα έργα σου; Η ποίαν
ωφέλειαν έχει αυτός να αποκοµίση, εάν συ έζησες µε απλότητα και ακεραιότητα την ζωήν σου; Καµµίαν.
Ιωβ. 22,4  ή λόγον σου ποιούµενος ελέγξει σε, και συνεισελεύσεταί σοι εις κρίσιν;
Ιωβ. 22,4  Η µήπως, διότι σε υπολογίζει, θα σε ελέγξη και θα σε τιµωρήση, και θα έλθη τρόπον τινά εις κρίσιν και αντιδικίαν
µαζή σου;
Ιωβ. 22,5  πότερον ουχ η κακία σού εστι πολλή, αναρίθµητοι δε σού εισιν αι αµαρτίαι;
Ιωβ. 22,5  Σκέψου δεν είναι µεγάλη η κακία σου και ανυπολόγιστοι αι αµαρτίαι σου;
Ιωβ. 22,6  ηνεχύραζες δε τους αδελφούς σου διακενής, αµφίασιν δε γυµνών αφείλου·



Ιωβ. 22,6  Συ, δια το τίποτε, εζητούσες και έπαιρνες ενέχυρα από τους αδελφούς σου. Επαιρνες δε το µοναδικόν ένδυµα
ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχον άλλο να καλύψουν την γύµνωσίν των.
Ιωβ. 22,7  ουδέ ύδωρ διψώντας επότισας, αλλά πεινώντων εστέρησας ψωµόν·
Ιωβ. 22,7  Δεν έδωκες ποτέ νερό στους διψώντας, και από αυτούς ακόµη τους πεινώντας αφαιρούσες το ψωµί.
Ιωβ. 22,8  εθαύµασας δε τινων πρόσωπον, ώκισας δε τους επί της γής.
Ιωβ. 22,8  Εθαύµασες δε και ετίµησες µερικούς ανθρώπους, που κατείχαν αξιώµατα και θέσεις, µολονότι ήσαν ασεβείς, και
παρεχώρησες εις αυτούς τόπον να κατοικήσουν εις την χώραν σου. Ενώ τους πτωχούς εις ουδέν τους υπελόγιζες.
Ιωβ. 22,9  χήρας δε εξαπέστειλας κενάς, ορφανούς δε εκάκωσας.
Ιωβ. 22,9  Εδιωξες τας χήρας µε αδειανά τα χέρια, χωρίς να δώσης καµµίαν εις αυτάς βοήθειαν, και κατέθλιψες τα ορφανά.
Ιωβ. 22,10  τοιγαρούν εκύκλωσάν σε παγίδες, και εσπούδασέ σε πόλεµος εξαίσιος.
Ιωβ. 22,10     Εξ αιτίας, λοιπόν, αυτών, τα οποία έπραξες, σε περικύκλωσαν πολλαί παγίδες θλίψεων και καταστροφών,
εξέσπασε δε εναντίον σου απροσδόκητος µεγάλος και φοβερός πόλεµος εκ µέρους των ανθρώπων.
Ιωβ. 22,11  το φώς σοι σκότος απέβη, κοιµηθέντα δε ύδωρ σε εκάλυψε.
Ιωβ. 22,11  Το φως της χαρούµενης ζωής σου έγινε σκοτάδι δυστυχίας και θλίψεως, και σε εσκέπασε το νερό της
πληµµύρας, ενώ εκοιµάσο ήσυχος και αµέριµνος.
Ιωβ. 22,12  µη ουχί ο τα υψηλά ναίων εφορά; τους δε ύβρει φεροµένους εταπείνωσε;
Ιωβ. 22,12     Μηπως ο Θεός, που κατοικεί εις τα ύψη των ουρανών, δεν επιβλέπει τα όσα συµβαίνουν εις την γην; Μηπως
αυτός δεν εταπείνωσεν εκείνους, που φέρονται µε αλαζονείαν και θρασύτητα;
Ιωβ. 22,13  και είπας· τι έγνω ο ισχυρός; ή κατά τού γνόφου κρινεί;
Ιωβ. 22,13     Αλλά συ είπες· τι γνωρίζει ο παντοδύναµος; Μηπως είναι δυνατόν να διακρίνη δια µέσου των σκοτεινών νεφών
όσα συµβαίνουν εις την γην και να αποδώση δικαιοσύνην;
Ιωβ. 22,14  νεφέλη αποκρυφή αυτού, και ουχ οραθήσεται και γύρον ουρανού διαπορεύεται.
Ιωβ. 22,14     Νεφέλη τον κρύπτει και έτσι ούτε κανείς θα τον ίδη ούτε αυτός βλέπει και ενδιαφέρεται δια κανένα. Αυτός
απλώς και µόνον κάµνει τον περίπατόν του στον γύρον του ουρανού.
Ιωβ. 22,15  µη τρίβον αιώνιον φυλάξεις, ήν επάτησαν άνδρες δίκαιοι,
Ιωβ. 22,15     Μηπως και συ θα βαδίσης τον παλαιόν δρόµον, τον οποίον επάτησαν και εβάδισαν άνθρωποι φαινοµενικώς
δίκαιοι, εις την πραγµατικότητα δε αµαρτωλοί,
Ιωβ. 22,16  οί συνελήφθησαν άωροι; ποταµός επιρέων οι θεµέλιοι αυτών,
Ιωβ. 22,16     οι οποίοι πρόωρα και εις νεαράν ηλικίαν περιέπεσαν εις όλεθρον και καταστροφήν; Τα θεµέλια της ζωής των
και της νοµιζοµένης ευτυχίας των είναι ασταθή, ωσάν τα ρέοντα ύδατα του ποταµού.
Ιωβ. 22,17  οι λέγοντες· Κύριος τι ποιήσει ηµίν; ή τι επάξεται ηµίν ο Παντοκράτωρ;
Ιωβ. 22,17     Αλαζονικώς δε αυτοί λέγουν· Τι θα µας κάµη ο Κυριος; Η ποίαν τιµωρίαν θα επιφέρη εναντίον µας ο
Παντοκράτωρ;
Ιωβ. 22,18  ός δε ενέπλησε τους οίκους αυτών αγαθών, βουλή δε ασεβών πόρω απ αυτού.
Ιωβ. 22,18     Εν τούτοις αυτός ο καταφρονούµενος Θεός εγέµισε τα σπίτια των µε αγαθά. Αλλ' αι σκέψεις και αι αποφάσεις
των ασεβών είναι µακράν από αυτόν.
Ιωβ. 22,19  ιδόντες δίκαιοι εγέλασαν, άµεµπτος δε εµυκτήρισεν.
Ιωβ. 22,19     Οι δίκαιοι όµως, όταν είδαν την επερχοµένην καταστροφήν των ασεβών, ευχαριστήθησαν. Και ο άµεµπτος και
ακέραιος εις την ζωήν και τα έργα του τους ελεεινολόγησε.
Ιωβ. 22,20  ει µη ηφανίσθη η υπόστασις αυτών, και το κατάλειµµα αυτών καταφάγεται πύρ.
Ιωβ. 22,20    Διότι πράγµατι εξηφανίσθησαν όλα τα υπάρχοντα των ασεβών και ο,τι από αυτά απέµεινε θα τα φάγη η φωτιά .
Ιωβ. 22,21  γενού δή σκληρός, εάν υποµείνης· είτα ο καρπός σου έσται εν αγαθοίς.
Ιωβ. 22,21     Σφίξε, λοιπόν, µε σκληρότητα τον εαυτόν σου. Δείξε ακλόνητον καρτερίαν και υποµονήν. Καρπός δε αυτών των
προσπαθειών σου και της ακεραίας ζωής σου θα είναι τα πολυάριθµα αγαθά.
Ιωβ. 22,22  έκλαβε δε εκ στόµατος αυτού εξηγορίαν και ανάλαβε τα ρήµατα αυτού εν καρδία σου .
Ιωβ. 22,22    Δέξου, λοιπόν, και βάλε µέσα σου όλα όσα το στόµα του Θεού διακηρύττει. Βαλε τα λόγια του Κυρίου µέσα εις
την καρδίαν σου.
Ιωβ. 22,23  εάν δε επιστραφής και ταπεινώσης σεαυτόν έναντι Κυρίου, πόρω εποίησας από διαίτης σου άδικον.
Ιωβ. 22,23    Εάν δε επιστρέψης προς τον Κυριον µε ειλικρινή µετάνοιαν και ταπεινώσης τον εαυτόν σου ενώπιον αυτού, τότε
έδιωξες πλέον από την ζωήν σου κάθε αδικίαν και δυστυχίαν.
Ιωβ. 22,24  θήση επί χώµατι εν πέτρα και ως πέτρα χειµάρου Σωφίρ.
Ιωβ. 22,24    Τοτε θα στηρίξης την ζωήν και το σπίτι σου επάνω εις χώµα , που ευρίσκεται επί την πέτραν, και η πέτρα αυτή
θα είναι χρυσή ωσάν τον χρυσόν, που κατεβάζει ο χείµαρρος της χώρας Σωφίρ.
Ιωβ. 22,25  έσται ούν σου ο Παντοκράτωρ βοηθός από εχθρών, καθαρόν δε αποδώσει σε ώσπερ αργύριον πεπυρωµένον.
Ιωβ. 22,25    Τοτε ο Θεός ο Παντοκράτωρ θα είναι βοηθός σου εναντίον των εχθρών σου και θα σε καταστήση καθαρόν ,
όπως γίνεται ο άργυρος που καθαρίζεται δια του πυρός.
Ιωβ. 22,26  είτα παρησιασθήση εναντίον Κυρίου αναβλέψας εις τον ουρανόν ιλαρώς·
Ιωβ. 22,26    Επειτα θα έχης το θάρρος και την παρρησίαν ενώπιον του Κυρίου και θα σηκώνης τα βλέµµατά σου στον
ουρανόν, µε ειρηνικόν και ιλαρόν το πρόσωπον.
Ιωβ. 22,27  ευξαµένου δε σου προς αυτόν εισακούσεταί σου, δώσει δε σοι αποδούναι τας ευχάς·
Ιωβ. 22,27    Οταν δε προσεύχεσαι και κάνης τάµατα εις αυτόν, θα ακούση την προσευχήν σου και θα σου δώση τα αγαθά,
δια να εκπληρώσης το τάµα σου προς αυτόν.
Ιωβ. 22,28  αποκαταστήσει δε σοι δίαιταν δικαιοσύνης, επί δε οδοίς σου έσται φέγγος.
Ιωβ. 22,28    Θα σε αποκαταστήση δε στερεόν και ακλόνητον ο Κυριος εις οικήµοτα δικαιοσύνης , εις ζωήν χαράς. Εις τους
δρόµους δε της ζωής σου θα υπάρχη φως θείας καθοδηγήσεως και αγαλλιάσεως.
Ιωβ. 22,29  ότι εταπείνωσας σεαυτόν, και ερείς· υπερηφανεύσατο, και κύφοντα οφθαλµοίς σώσει.
Ιωβ. 22,29    Αυτά θα πραγµατοποιηθούν, διότι συ εταπείνωσες τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού και θα είπης· ότι όπως



εκείνον που υπερηφανεύθη τον ετιµώρησεν ο Θεός, έτσι και εκείνον, που µε ταπείνωσιν κύπτει τους οφθαλµούς και
κεφαλήν κάτω, θα τον σώση και τον ανύψώση.
Ιωβ. 22,30  ρύσεται αθώον, και διασώθητι εν καθαραίς χερσί σου.
Ιωβ. 22,30    Θα προφυλάξη ο Θεός τον αθώον από κινδύνους και θλίψεις. Και συ θα διασωθής, εάν έχης καθαρά τα χέρια
σου από κάθε αδικίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Ιωβ. 23,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 23,1  Ο Ιώβ έλαβε τον λόγον και είπε·
Ιωβ. 23,2  και δή οίδα ότι εκ χειρός µου η έλεγξίς εστι, και η χείρ αυτού βαρεία γέγονεν επ εµώ στεναγµώ.
Ιωβ. 23,2  “λοιπόν γνωρίζω καλά το φρόνηµά σας επί του προκειµένου. Νοµίζετε, δηλαδή, ότι ασεβώς κατά του Θεού
απευθύνω ελέγχον µε υψωµένον το χέρι µου εις ένδειξιν διαµαρτυρίας και δι' αυτό βαρεία η χειρ του Θεού έχει πέσει επάνω
µου ένεκα του στεναγµού και των παραπόνων µου.
Ιωβ. 23,3  τις δ άρα γνοίη ότι εύροιµι αυτόν και έλθοιµι εις τέλος;
Ιωβ. 23,3  Ποιός όµως γνωρίζει, αν θα µπορέσω να συναντήσω τον Κυριον και αν η πορεία µου προς αυτόν θα κατευοδωθή
στο τέλος.
Ιωβ. 23,4  είποιµι δε εµαυτού κρίµα, το δε στόµα µου εµπλήσαι ελέγχων·
Ιωβ. 23,4  Εάν τον εύρισκα, θα εξέθετα προς αυτόν την υπόθεσίν µου. Το δε στόµα µου θα εγεµιζεν από λόγους, που θα
απεδείκνυαν την αθωότητά µου.
Ιωβ. 23,5  γνοίην δε ιάµατα, ά µοι ερεί, αισθοίµην δε τίνα µοι απαγγελεί.
Ιωβ. 23,5  Θα εγνώριζα δε και θα εδεχόµην την θεραπείαν, την οποίαν εκείνος θα µου έλεγε. Θα αισθανόµουν δε και θα
εννοούσα καλώς εκείνα, που θα µου έλεγεν ο Κυριος.
Ιωβ. 23,6  και εν πολλή ισχύϊ επελεύσεταί µοι, είτα εν απειλή µοι ου χρήσεται·
Ιωβ. 23,6  Θα εµφανισθή εις εµέ ως Θεός µε άπειρον δύναµιν. Δεν θα κάµη όµως χρήσιν της απειλής εναντίον µου, δια να µε
αφήση έτσι να οµιλήσω ελεύθερα.
Ιωβ. 23,7  αλήθεια γάρ και έλεγχος παρ αυτού, εξαγάγοι δε εις τέλος το κρίµα µου·
Ιωβ. 23,7  Διότι από αυτόν πηγάζει και προέρχεται η αλήθεια και ο δίκαιος έλεγχος . Είθε δε αυτός εν τη δικαιοσύνη και
αλήθεια του να φέρη εις πέρας το δίκαιόν µου.
Ιωβ. 23,8  εις γάρ πρώτα πορεύσοµαι και ουκέτι ειµί· τα δε επ εσχάτοις τι οίδα;
Ιωβ. 23,8  Που, λοιπόν, θα τον συναντήσω; Θα πορευθώ κατ' ευθείαν εµπρός, αλλ' όσον και αν προχωρήσω, δεν θα ευρεθώ
πλησίον του. Εάν πάλιν βαδίσω προς τα οπίσω, τι θα γνωρίζω δι' αυτόν;
Ιωβ. 23,9  αριστερά ποιήσαντος αυτού και ου κατέσχον· περιβαλεί δεξιά , και ουκ όψεται.
Ιωβ. 23,9  Οταν αυτός έκαµε κάτι προς τα αριστερά, εγώ δεν το επρόλαβα. Θα γυρίση προς τα δεξιά, και πάλιν δεν θα τον
ίδω. Οπου και αν στραφώ, όπου και αν βαδίσω, δεν θα ίδω τον Θεόν.
Ιωβ. 23,10  είδε γάρ ήδη οδόν µου, διέκρινε δε µε ώσπερ το χρυσίον.
Ιωβ. 23,10     Εκείνος όµως είδε και γνωρίζει την πορείαν της ζωής µου και µε εκαθάρισεν, όπως τον χρυσόν καθαρίζει το πυρ
της καµίνου.
Ιωβ. 23,11  εξελεύσοµαι δε εν εντάλµασιν αυτού, οδούς γάρ αυτού εφύλαξα και ου µη εκκλίνω
Ιωβ. 23,11  Θα εξέλθω προς αυτόν βαδίζων και συµπεριφερόµενος σύµφωνα µε τας εντολάς και τα προστάγµατά του. Διότι
εγώ και στο παρελθόν εφύλαξα τον δρόµον των εντολών του. Αλλά και στο µέλλον δεν θα παρεκκλίνω από αυτόν.
Ιωβ. 23,12  από ενταλµάτων αυτού και ου µη παρέλθω, εν δε κόλπω µου έκρυψα ρήµατα αυτού.
Ιωβ. 23,12     Δεν θα αντιπαρέλθω µε αδιαφορίαν τα προστάγµατά του. Εις το βάθος δε του εσωτερικού µου έκρυψα ως
πολύτιµον θησαυρόν τους λόγους του.
Ιωβ. 23,13  ει δε και αυτός έκρινεν ούτως, τις εστιν ο αντειπών αυτώ; ό γάρ αυτός ηθέλησε, και εποίησε.
Ιωβ. 23,13     Εφ' όσον όµως αυτός έκρινε καλόν να ενεργήση έτσι προς εµέ, ποιός ηµπορεί να του αντείπη; Διότι εκείνο που
αυτός ηθέλησε, αυτό και έπραξε.
Ιωβ. 23,14  διά τούτο επ αυτώ εσπούδακα, νουθετούµενος δε εφρόντισα αυτού.
Ιωβ. 23,14     Δια τούτο και εγώ µε πολλήν σπουδήν και ενδιαφέρον ήκουσα αυτόν. Οταν δε µε το θέληµά του η µε την
παιδαγωγίαν του µε ενουθετούσε, εφρόντιζα να πορεύωµαι σύµφωνα µε το θέληµά του.
Ιωβ. 23,15  επί τούτω από προσώπου αυτού κατασπουδασθώ· κατανοήσω και πτοηθήσοµαι εξ αυτού .
Ιωβ. 23,15     Δια τούτο και θα τρέµω ενώπιον της παρουσίας του. Και εάν τον ίδω και τον κατανοήσω, θα καταληφθώ και
θα συγκλονισθώ από φόβον µεγάλον εξ αιτίας του.
Ιωβ. 23,16  Κύριος δε εµαλάκυνε την καρδίαν µου, ο δε Παντοκράτωρ εσπούδασέ µε·
Ιωβ. 23,16     Ο Κυριος παρέλυσε την καρδίαν µου µε την παρουσίαν του. Ο Παντοκράτωρ µε κατετρόµαξε µε τον
αιφνιδιασµόν του.
Ιωβ. 23,17  ου γάρ ήδειν ότι επελεύσεταί µοι σκότος, πρό προσώπου δε µου εκάλυψε γνόφος.
Ιωβ. 23,17     Διότι δεν εγνώριζα, ούτε µου επερασεν από τον νουν, ότι θα επέλθη εναντίον µου τόσον σκοτάδι οδύνης και
πόνου. Τωρα όµως µε έχει σκεπάσει πυκνό και αδιαπέραστο σκοτάδι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Ιωβ. 24,1  Διατί δε Κύριον έλαθον ώραι,
Ιωβ. 24,1  Διατί φαίνεται σαν να εξέφυγαν από την προσοχήν του Κυρίου αι ηµέραι δικαιοσύνης και ανταποδόσεως ;
Ιωβ. 24,2  ασεβείς δε όριον υπερέβησαν ποίµνιον σύν ποιµένι αρπάσαντες;
Ιωβ. 24,2  Δια τούτο και οι ασεβείς κατεπάτησαν τα όρια της ποίµνης και απεθρασύνθησαν, ώστε να αρπάσουν ποίµνιον
ολόκληρον µαζή µε τον ποιµένα;
Ιωβ. 24,3  υποζύγιον ορφανών απήγαγον και βούν χήρας ηνεχύρασαν.
Ιωβ. 24,3  Ελήστευσαν και επήραν τα υποζύγια των ορφανών τέκνων. Και άλλοι επήραν το βόϊδι της χήρας ως ενέχυρον δια



το χρέος της.
Ιωβ. 24,4  εξέκλιναν αδυνάτους εξ οδού δικαίας, οµοθυµαδόν δε εκρύβησαν πραείς γής.
Ιωβ. 24,4  Εξηνάγκασαν µε τας πιέσεις και τας απειλάς των πολλούς αδυνάτους να αποµακρυνθούν από τον δρόµον του
καθήκοντος και της δικαιοσύνης. Αλλοι δε φιλήσυχοι και πράοι ένεκα του τρόµου, που αυτοί τους ενεπνεαν, εκρύβησαν
όλοι µαζή.
Ιωβ. 24,5  απέβησαν δε ώσπερ όνοι εν αγρώ υπέρ εµού εξελθόντες την εαυτών τάξιν· ηδύνθη αυτώ άρτος εις νεωτέρους .
Ιωβ. 24,5  Ωσάν άγριοι ατίθασοι όνοι εισώρµησαν στους αγρούς µου αντί εµού, δια να επιδοθούν στο ληστρικόν και
καταστρεπτικόν έργον των. Δοκιµάζουν ηδονήν και ικανοποίησιν από τον άρτον και τα αγαθά, που αποκτούν και τα
οποία δίδουν και εις τα τέκνα των.
Ιωβ. 24,6  αγρόν πρό ώρας ουκ αυτών όντα εθέρισαν· αδύνατοι αµπελώνας ασεβών αµισθί και ασιτί ειργάσαντο .
Ιωβ. 24,6  Αγρόν, που δεν ήτο ιδικός των εθέρισαν προ της ώρας, δια να αρπάσουν τον σίτον. Αδύνατοι και απροστάτευτοι
άνθρωποι, κάτω από την απειλήν και την βίαν, ειργάσθησαν χωρίς µισθόν και χωρίς φαγητόν στους αµπελώνας των
ασεβών.
Ιωβ. 24,7  γυµνούς πολλούς εκοίµησαν άνευ ιµατίων, αµφίασιν δε ψυχής αυτών αφείλαντο.
Ιωβ. 24,7  Απληστοι και άρπαγες ηνάγκασαν πολλούς να κοιµηθούν γυµνοί, χωρίς ενδύµατα, διότι αφήρεσαν από αυτούς
και το µοναδικόν των ένδυµα, µε το οποίον επροστάτευαν την ζωήν των.
Ιωβ. 24,8  από ψεκάδων ορέων υγραίνονται, παρά τα µη έχειν εαυτούς σκέπην, πέτραν περιεβάλοντο.
Ιωβ. 24,8  Από τα παγωµένα σταλάγµατα των βουνών και από την συνεχή βροχήν µουσκεύουν αυτοί, διότι δεν έχουν πλέον
ρούχο να σκεπασθούν. Και αντί ενδυµάτων χρησιµοποιούν τα σπήλαια των βράχων.
Ιωβ. 24,9  ήρπασαν ορφανόν από µαστού, εκπεπτωκότα δε εταπείνωσαν.
Ιωβ. 24,9  Παιδί ορφανόν από πατέρα το ήρπασαν από τον µητρικόν µαστόν, ξεπεσµένον δε και πτωχόν τον εξηυτέλισαν
ακόµη περισσότερον.
Ιωβ. 24,10  γυµνούς δε εκοίµησαν αδίκως, πεινώντων δε τον ψωµόν αφείλαντο.
Ιωβ. 24,10     Αδίστακτοι εις τας αδικίας των, ηνάγκασαν πολλούς να κοιµηθούν γυµνοί. Ηρπασαν το ψωµί από τους
πεινασµένους.
Ιωβ. 24,11  εν στενοίς αδίκως ενήδρευσαν, οδόν δε δικαίαν ουκ ήδεισαν.
Ιωβ. 24,11  Εστησαν ενέδρας εις στενάς διαβάσεις, δια να επιτεθούν αδίκως εναντίον των άλλων. Δεν εγνώρισαν και δεν
ηθέλησαν να γνωρίσουν τον δίκαιον δρόµον.
Ιωβ. 24,12  οί εκ πόλεως και οίκων ιδίων εξεβάλοντο, ψυχή δε νηπίων εστέναξε µέγα.
Ιωβ. 24,12     Οι πτωχοί και αδύνατοι εξεδιώκοντο από τας πόλεις και τα σπίτια των. Ενεκα δε τούτου και αυτά ακόµη τα
νήπια, τέκνα των θυµάτων, ανελύοντο εις θρήνους και εξέβαλλαν µεγάλους στεναγµούς.
Ιωβ. 24,13  αυτός δε διατί τούτων επισκοπήν ου πεποίηται; επί γής όντων αυτών και ουκ επέγνωσαν, οδόν δε δικαιοσύνης
ουκ ήδεισαν, ουδέ ατραπούς αυτών επορεύθησαν.
Ιωβ. 24,13     Αυτός δε ο Κυριος, διατί δεν επρόσεξε τα εγκλήµατα αυτά των ασεβών και δεν ανταπέδωσε κατά τα έργα των
εις αυτούς; Ζουν εδώ εις την γην και δεν έρχονται εις καµµίαν επίγνωσιν και συναίσθησιν των εγκληµάτων των. Ποτέ δεν
εγνώρισαν τους δρόµους της αρετής και της δικαιοσύνης. Ούτε δε εις τα στενά και δύσκολα δι' αυτούς µονοπάτια της
δικαιοσύνης εβάδισαν.
Ιωβ. 24,14  γνούς δε αυτών τα έργα παρέδωκεν αυτούς εις σκότος, και νυκτός έσται ως κλέπτης.
Ιωβ. 24,14     Εγνώρισεν όµως ο Κυριος τας διαθέσεις και την ποιότητα αυτών και παρεχώρησεν, ώστε να εργάζωνται στο
σκότος, όπως κάθε κλέπτης εργάζεται εις καιρόν νυκτός.
Ιωβ. 24,15  και οφθαλµός µοιχού εφύλαξε σκότος λέγων· ου προνοήσει µε οφθαλµός, και αποκρυβήν προσώπου έθετο.
Ιωβ. 24,15     Ο πονηρός οφθαλµός του µοιχού περιµένει και παραφυλάττει να έλθη το σκοτάδι και λέγει· Δεν θα µε ιδή, ούτε
θα µε παρακολουθήση κανένα µάτι. Υπό το προσωπείον της υποκρισίας και αθωότητος κρύπτει τον πραγµατικόν εαυτόν
του.
Ιωβ. 24,16  διώρυξεν εν σκότει οικίας· ηµέρας εσφράγισαν εαυτούς, ουκ επέγνωσαν φώς.
Ιωβ. 24,16     Οι άπληστοι και άρπαγες, όταν το σκότος είχε πέσει, ετρύπησαν και διέρρηξαν οικίας, δια να τας λεηλατήσουν.
Κατά δε την ηµέραν εκρύβησαν, εκλείσθησαν κάπου και δεν εγνώρισαν το φως.
Ιωβ. 24,17  ότι οµοθυµαδόν αυτοίς το πρωΐ σκιά θανάτου, ότι επιγνώσεται τάραχος σκιάς θανάτου.
Ιωβ. 24,17     Διότι από όλους αυτούς το πρωϊνόν φως θεορείται σκια θανατηφόρος. Διότι τους εργάτας αυτούς του σκότους
τους καταλαµβάνει µεγάλη ταραχή, ως τροµερά σκια θανάτου, το φως της ηµέρας.
Ιωβ. 24,18  ελαφρός εστιν επί πρόσωπον ύδατος, καταραθείη η µερίς αυτών επί γής, αναφανείη δε τα φυτά αυτών
Ιωβ. 24,18     Κατορθώνει βέβαια ο ασεβής να επιπλέη, σαν φελλός επάνω εις την επιφάνειαν του ύδατος. Είθε να είναι
κατηραµένον το µερίδιόν του στους αγρούς. Αγρια δε φυτά και άκαρπα να βλαστάνουν
Ιωβ. 24,19  επί γής ξηρά· αγκαλίδα γάρ ορφανών ήρπασαν.
Ιωβ. 24,19     και να ξηραίνωνται εις τα χωράφια των. Διότι ήρπασαν δεµάτια σίτου και κριθής από τα χέρια των ορφανών.
Ιωβ. 24,20  είτ ανεµνήσθη αυτού η αµαρτία, ώσπερ δε οµίχλη δρόσου αφανής εγένετο· αποδοθείη δε αυτώ ά έπραξε,
συντριβείη δε πάς άδικος ίσα ξύλω ανιάτω.
Ιωβ. 24,20    Επειτα όµως από τα εγκλήµατα και τας αρπαγάς αυτών, η αµαρτία των ήλθεν ενώπιον του Θεού. Και ο
αµαρτωλός εξηφανίσθη σαν την οµίχλην, η οποία υπό τας ακτίνας του ηλίου διαλύεται εις δρόσον. Θα ανταποδοθούν εις
αυτόν τα κακά, τα οποία διέπραξε, και κάθε άδικος θα καταστραφή, σαν ένα δένδρον άκαρπον και σάπιον.
Ιωβ. 24,21  στείραν δε ουκ εύ εποίησε και γύναιον ουκ ηλέησε,
Ιωβ. 24,21     Αυτός ούτε εις στείραν και απροστάτευτον γυναίκα δεν έκαµε ποτέ καλόν και κάθε άλλην γυναίκα
εγκαταλελειµµένην και πτωχήν δεν εσπλαγχνίσθη.
Ιωβ. 24,22  θυµώ δε κατέστρεψεν αδυνάτους. αναστάς τοιγαρούν ου µη πιστεύση κατά της εαυτού ζωής.
Ιωβ. 24,22    Επάνω στον σκληρόν και αδίστακτον θυµόν του κατέστρεψεν αδυνάτους . Λοιπόν, και όταν ακόµη είναι όρθιος
και υγιής και θριαµβευτής, ας µη έχη πεποίθησιν δια την ασφάλειαν της ζωής του.
Ιωβ. 24,23  µαλακισθείς µη ελπιζέτω υγιασθήναι, αλλά πεσείται νόσω·



Ιωβ. 24,23    Οταν δε ασθενήση, ας µη ελπίζη ότι θα θεραπευθή και θα αποκτήση πάλιν την υγείαν του. Διότι η ασθένειά του
θα τον ρίψη κάτω και θα τον οδηγήση στον θάνατον.
Ιωβ. 24,24  πολλούς γάρ εκάκωσε το ύψωµα αυτού, εµαράνθη δε ώσπερ µολόχη εν καύµατι ή ώσπερ στάχυς από καλάµης
αυτόµατος αποπεσών.
Ιωβ. 24,24    Επειδή πολλούς κατέθλιψε και εβασάνισέ µε την σκληρότητα και αλαζονείαν του, θα µαρανθή, όπως
µαραίνεται η µολόχα από την πολλήν θερµότητα, και θα πέση, όπως µερικές φορές πέφτει µόνον του το αποξηραµµένο
στάχυ.
Ιωβ. 24,25  ει δε µη, τις εστιν ο φάµενος ψευδή µε λέγειν και θήσει εις ουδέν τα ρήµατά µου;
Ιωβ. 24,25    Εάν αυτά δεν είναι έτσι, όπως τα λέγω, ποιός είναι αυτός, που θα ισχυρισθή ότι λέγω ψεύµατα και εις ουδέν θα
υπολογιση τα λόγια µου αυτά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Ιωβ. 25,1  Υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει·
Ιωβ. 25,1  Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και είπε·
Ιωβ. 25,2  τι γάρ προοίµιον ή φόβος παρ αυτού ο ποιών την σύµπασαν εν υψίστω;
Ιωβ. 25,2  “ποίον άλλο προοίµιον της απαντήσεώς µου ταιριάζει ειµή µόνον ο φόβος τον οποίον εµπνέει Εκείνος, ο οποίος
εδηµιούργησεν, εξακολουθεί δε να κυβερνά και να συγκρατή την εν τοις υψίστοις δηµιουργίαν;
Ιωβ. 25,3  µη γάρ τις υπολάβοι ότι εστί παρέκλυσις πειραταίς, επί τίνας δε ουκ επελεύσεται ένεδρα παρ αυτού;
Ιωβ. 25,3  Μηπως, τάχα, και νοµίζει κανείς ότι θα βραδύνη και θα µαταιωθή η τιµωρός ενέργεια του Θεού και εναντίον
αυτών ακόµη των αγρίων πειρατών, που λυµαίνονται τας θαλάσσας; Εναντίον δε ποίων, οσονδήποτε ισχυροί και αν είναι,
δεν θα επέλθουν ολέθριοι ενέδραι από αυτόν τον Θεόν;
Ιωβ. 25,4  πώς γάρ έσται δίκαιος βροτός έναντι Κυρίου; ή τις αν αποκαθαρίσαι αυτόν γεννητός γυναικός;
Ιωβ. 25,4  Ολοι είναι υπεύθυνοι απέναντι αυτού, διότι πως είναι δυνατόν να δικαιωθή θνητός άνθρωπος ενώπιον του
Κυρίου; Η ποιός, γεννηθείς από γυναίκα και το βάρος του προπατορικού αµαρτήµατος έχων, είναι δυνατόν να καθαρίση
τον εαυτόν του;
Ιωβ. 25,5  ει σελήνη συντάσσει, και ουκ επιφαύσκει, άστρα δε ου καθαρά εναντίον αυτού.
Ιωβ. 25,5  Εάν ο Θεός αντιπαραθέση τον εαυτόν του µε την πανσέληνον, παύει αυτή να φωτίζη. Τα δε ολόλαµπρα άστρα δεν
είναι καθαρά και φωτεινά ενώπιον του.
Ιωβ. 25,6  έα δε, άνθρωπος σαπρία και υιός ανθρώπου σκώληξ.
Ιωβ. 25,6  Ποσω µάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος είναι σαπίλα και αποσύνθεσις, και ο απόγονος ανθρώπου, που είναι ένας
σκώληξ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Ιωβ. 26,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει·
Ιωβ. 26,1  Απαντών κατόπιν ο Ιώβ είπε·
Ιωβ. 26,2  τίνι πρόσκεισαι ή τίνι µέλλεις βοηθείν; πότερον, ουχ ώ πολλή ισχύς και ώ βραχίων κραταιός εστι;
Ιωβ. 26,2  “τίνος παίρνεις το µέρος; Η ποιόν θέλεις να βοηθήσης; Μηπως τον Θεόν, ο οποίος έχει απεριόριστον την δύναµιν
και του οποίου ο βραχίων είναι δυνατός και ακατανίκητος;
Ιωβ. 26,3  τίνι συµβεβούλευσαι; ουχ ώ πάσα σοφία; τίνι επακολουθήσεις; ουχ ώ µεγίστη δύναµις;
Ιωβ. 26,3  Τινος θέλεις συ να γίνης σύµβουλος; Μηπως εις αυτόν, εν τω οποίω υπάρχει η άπασα σοφία; Με το µέρος τίνος
συντάσσεσαι και ποίον ακολουθείς, δια να τον βοηθήσης; Ουχί Εκείνον, ο οποίος έχει την µεγίστην δύναµιν;
Ιωβ. 26,4  τίνι ανήγγειλας ρήµατα; πνοή δε τίνος εστίν η εξελθούσα εκ σού;
Ιωβ. 26,4  Εις ποίον απηύθυνες τους λόγους αυτούς; Αυτή δε η πνοη, που εβγήκε από το στόµα σου και εγινε λόγος, εις ποίον
ανήκει;
Ιωβ. 26,5  µη γίγαντες µαιωθήσονται υποκάτωθεν ύδατος και των γειτόνων αυτού;
Ιωβ. 26,5  Μηπως γιγάντια θηρία γεννώνται µε περιποίησιν από τας µαίας εις τα βάθη των ωκεανών, και των γειτονικών
προς αυτά περιοχών του άδου;
Ιωβ. 26,6  γυµνός ο άδης ενώπιον αυτού, και ουκ έστι περιβόλαιον τή απωλεία.
Ιωβ. 26,6  Γυµνός είναι ο άδης ενώπιόν του και εις την άβυσσον της απωλείας δεν υπάρχει κάλυµµα. Παντα είναι ολοφάνερα
στο θείον του βλέµµα.
Ιωβ. 26,7  εκτείνων βορέαν επ ουδέν, κρεµάζων γήν επί ουδενός·
Ιωβ. 26,7  Αυτός απλώνει το βόρειον ηµισφαίριον του ουρανού µε τα αµέτρητα πλήθη των αστέρων του και τα στηρίζει στο
κενόν. Αυτός κρεµά την γην αιωρουµένην στο κενόν, χωρίς να την στηρίζη εις τίποτε.
Ιωβ. 26,8  δεσµεύων ύδωρ εν νεφέλαις αυτού, και ουκ εράγη νέφος υποκάτω αυτού·
Ιωβ. 26,8  Αυτός συγκρατεί το νερο επάνω εις τα νέφη του και κανένα υδροφόρον νέφος δεν σπάζει κάτω από τον ουρανον
και δεν εκχύνει τα ύδατα του, χωρίς την θέλησίν του.
Ιωβ. 26,9  ο κρατών πρόσωπον θρόνου, εκπετάζων επ αυτόν νέφος αυτού.
Ιωβ. 26,9  Ο Κυριος σκεπάζει και κρατεί αόρατον τον ένδοξον θρόνον του, απλώνων επάνω από αυτόν τα νέφη του.
Ιωβ. 26,10  πρόσταγµα εγύρωσεν επί πρόσωπον ύδατος µέχρι συντελείας φωτός µετά σκότους.
Ιωβ. 26,10     Αυτός δια του προστάγµατύς του έθεσεν όριον γύρω από την επιφάνειάν του ύδατος των θαλασσών, µέχρις
ότου καταπαύση εναλλαγή φωτός και σκότους, µέχρι της συντελείας του κόσµου.
Ιωβ. 26,11  στύλοι ουρανού επετάσθησαν και εξέστησαν από της επιτιµήσεως αυτού.
Ιωβ. 26,11  Τα υψηλά όρη, που φαίνονται σαν στύλοι υποβαστάζοντες τον ουρανόν, από την οργήν και την επιτίµησιν
αυτού ανεπήδησαν και µετεκινήθησαν.
Ιωβ. 26,12  ισχύϊ κατέπαυσε την θάλασσαν, επιστήµη δε έστρωσε το κήτος·
Ιωβ. 26,12     Με την παντοδυναµίαν του κατέπαυσε την τρικυµίαν της θαλάσσης, κατεπράϋνε δε και έστρωσε κάτω
καταπτοηµένον το κήτος, που κατατροµάζει τους πάντας.



Ιωβ. 26,13  κλείθρα δε ουρανού δεδοίκασιν αυτόν, προστάγµατι δε εθανάτωσε δράκοντα αποστάτην.
Ιωβ. 26,13     Οι ασφαλισµένοι µε απαραβίαστα κλείθρα ουρανοί τον φοβούνται. Με ένα δε απλούν πρόσταγµά του
εθανάτωσε τον φοβερόν και τροµοκρατούντα τους πάντας δράκοντα.
Ιωβ. 26,14  ιδού ταύτα µέρη οδού αυτού, και επί ικµάδα λόγου ακουσόµεθα εν αυτώ· σθένος δε βροντής αυτού τις οίδεν
οπότε ποιήσει;
Ιωβ. 26,14     Αυτά δε όλα είναι ένα ελάχιστον µέρος των ενεργειών και των έργων του Θεού· και κάτι το ελάχιστον ηµείς οι
ασθενείς άνθρωποι ηκούσαµεν από την φωνήν του. Την παντοδύναµον όµως βροντήν της θείας του φωνής, ποιός θα
ηµπορέση ποτέ να την ακούση, όταν την κάµη να αντηχήση;».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Ιωβ. 27,1  Έτι δε προσθείς Ιώβ είπε τώ προοιµίω·
Ιωβ. 27,1  Ο Ιώβ προσέθεσεν ακόµη εις τα προηγουµένως λεχθέντα και τα εξής·
Ιωβ. 27,2  ζή ο Θεός, ός ούτω µε κέκρικε, και ο Παντοκράτωρ ο πικράνας µου την ψυχήν.
Ιωβ. 27,2  “Ορκίζοµαι στον ζώντα θεόν, ο οποίος έκρινε καλόν έτσι να µε θλίψη και να µε παιδαγωγήση, στον
Παντοκράτορα ο οποίος τόσον πολύ επίκρανε την ζωήν µου,
Ιωβ. 27,3  ή µην έτι της πνοής µου ενούσης, πνεύµα δε θείον το περιόν µοι εν ρινί,
Ιωβ. 27,3  ότι εφ' όσον υπάρχει µέσα µου αναπνοή, εφ' όσον το θείον αυτό εµφύσηµα, η αναπνοή µου, εισέρχεται και
εξέρχεται από τους ρώθωνάς µου,
Ιωβ. 27,4  µη λαλήσειν τα χείλη µου άνοµα, ουδέ η ψυχή µου µελετήσει άδικα
Ιωβ. 27,4  δεν πρόκειται τα χείλη µου να λαλήσουν παράνοµα πράγµατα, ούτε η ψυχή µου να µελετήση και αποδεχθή
σκέψεις και αποφάσεις αδίκους.
Ιωβ. 27,5  µη µοι είη δικαίους υµάς αποφήναι, έως αν αποθάνω, ου γάρ απαλλάξω µου την ακακίαν µου.
Ιωβ. 27,5  Μη γένοιτο δε να παραδεχθώ και να είπω, ότι σεις δικαίως µε κατηγορείτε ότι τάχα υποφέρω ως εξ αµαρτιών µου.
Αυτό δεν θα το δεχθώ, έως ότου αποθάνω. Μέχρι της τελευταίας µου αναπνοής θα κρατώ και δεν θα αποβάλω την ακακίαν
και αθωότητά µου.
Ιωβ. 27,6  δικαιοσύνη δε προσέχων ου µην προώµαι, ου γάρ σύνοιδα εµαυτώ άτοπα πράξας.
Ιωβ. 27,6  Δεν θα εγκαταλείψω ούτε θα απαρνηθώ ποτέ την δικαιοσύνην µου, αλλά θα την κρατώ στερεά κοντά µου. Και
ούτε θα παύσω να διακηρύττω την αθωότητά µου, διότι έχω την συνείδησιν ότι τίποτε το άτοπον δεν έπραξα.
Ιωβ. 27,7  ου µην δε αλλά είησαν οι εχθροί µου ώσπερ η καταστροφή των ασεβών, και οι επ εµέ επανιστάµενοι, ώσπερ η
απώλεια των παρανόµων.
Ιωβ. 27,7  Οχι δε µόνον τούτο αλλά και εύχοµαι, όπως οι αµαρτωλοί εχθροί µου, που µε κατακρίνουν αδίκως,
καταστραφούν. Και εκείνοι οι οποίοι εξανίστανται εναντίον µου, να απολεσθούν, όπως οι παράνοµοι.
Ιωβ. 27,8  και τις γάρ εστιν ελπίς ασεβεί ότι επέχει; πεποιθώς επί Κύριον άρα σωθήσεται;
Ιωβ. 27,8  Διότι, ποία άλλη ελπίς υπάρχει στον ασεβή έκτος από τα πλούτη , τα οποία παρανόµως απέκτησε και κατακρατεί;
Εάν επικαλεσθή µε κάποιαν πίστιν και ελπίδα τον Κυριον, τάχα θα σωθή;
Ιωβ. 27,9  ή την δέησιν αυτού εισακούσεται ο Θεός; ή επελθούσης αυτώ ανάγκης
Ιωβ. 27,9  Η µήπως ο Θεός θα ακούση και θα κάµη δεκτήν την δέησίν του; Η όταν επέλθη εναντίον του θλίψις και
περιπέτεια,
Ιωβ. 27,10  µη έχει τινά παρησίαν έναντι αυτού; ή ως επικαλεσαµένου αυτού εισακούσεται αυτού,
Ιωβ. 27,10     µήπως θα έχη αυτός παρρησίαν ενώπιον του Θεού; Η µήπως ο Θεός θα ακούση και θα κάµη δεκτήν την
προσευχήν του, όταν τον επικαλεσθή;
Ιωβ. 27,11  αλλά δή αναγγελώ υµίν τι εστιν εν χειρί Κυρίου, ά εστι παρά Παντοκράτορι, ου ψεύσοµαι.
Ιωβ. 27,11  Αλλά θα αναγγείλω και θα καταστήσω γνωστόν εις σας, τι υπάρχει στο παντοδύναµον χέρι του Κυρίου· όσα
είναι εις την πανσθενή εξουσίάν του Παντοκράτορας. Οχι ψεύδη, αλλά την καθαράν αλήθειαν θα είπω. Εγώ θα σας
οµιλήσω την αλήθειαν του Θεού,
Ιωβ. 27,12  ιδού πάντες οίδατε ότι κενά κενοίς επιβάλλετε.
Ιωβ. 27,12     διότι ιδού, σεις µε όσα λέγετε, προσθέτετε αδειανά και κούφια λόγια επάνω εις τα κούφια.
Ιωβ. 27,13  αύτη η µερίς ανθρώπου ασεβούς παρά Κυρίου, κτήµα δε δυναστών ελεύσεται παρά Παντοκράτορος επ αυτούς.
Ιωβ. 27,13     Ιδού ποίον είναι το µερίδιον και το κατάντηµα του ασεβούς ανθρώπου εκ µέρους του Κυρίου. Αυτό είναι το
απόκτηµα, που από τον Παντοκράτορα θα έλθη στους εκβιαστάς και τυράννους.
Ιωβ. 27,14  εάν δε πολλοί γένωνται οι υιοί αυτού, εις σφαγήν έσονται· εάν δε και ανδρωθώσι, προσαιτήσουσιν·
Ιωβ. 27,14     Εάν γίνουν πολλά και πληθυνθούν τα τέκνα των ασεβών, θα είναι προορισµένα δια την σφαγήν. Εάν δε και
γίνουν άνδρες, θα καταντήσουν εις πτωχείαν, ώστε να επαιτούν δια να ζήσουν.
Ιωβ. 27,15  οι δε περιόντες αυτού εν θανάτω τελευτήσουσι, χήρας δε αυτών ουδείς ελεήσει.
Ιωβ. 27,15     Οσοι δε διαφύγουν τον βίαιον θάνατον του ασεβούς πατρός των, θα αποθάνουν από σκληράν και οδυνηράν
ασθένειαν. Τας χήρας των δε κανείς δεν θα τας ευσπλαγχνισθή.
Ιωβ. 27,16  εάν συναγάγη ώσπερ γήν αργύριον, ίσα δε πηλώ ετοιµάση χρυσίον,
Ιωβ. 27,16 Εάν κανείς από αυτούς συγκεντρώση πολύ αργύριον ωσάν το χώµα της γης και συσσωρεύση χρυσόν ωσάν την
λάσπην,
Ιωβ. 27,17  ταύτα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται, τα δε χρήµατα αυτού αληθινοί καθέξουσιν.
Ιωβ. 27,17     όλα αυτά θα περιέλθουν εις την κυριότητα των δικαίων. Τα χρήµατά του θα γίνουν κτήµα των ειλικρινών και
εντίµων ανθρώπων.
Ιωβ. 27,18  απέβη δε οι οίκος αυτού ώσπερ σήτες και ώσπερ αράχνη.
Ιωβ. 27,18     Θα καταντήση δε το σπίτι του ασεβούς σαν τον σκόρον και σαν τον ιστόν της αράχνης.
Ιωβ. 27,19  πλούσιος κοιµηθήσεται και ου προσθήσει, οφθαλµούς αυτού διήνοιξε, και ουκ έστι.
Ιωβ. 27,19     Ο ασεβής θα πέση να κοιµηθή πλούσιος την εσπέραν, και το πρωϊ θα εξυπνήση πτωχός. Δεν θα επανίδη τα
πλούτη του. Καθώς θα ανοίξη το πρωϊ τα µάτια του, θα τα αναζήτηση και δεν θα υπάρχουν πλέον.



Ιωβ. 27,20  συνήντησαν αυτώ ώσπερ ύδωρ αι οδύναι, νυκτί δε υφείλετο αυτόν γνόφος·
Ιωβ. 27,20    Τον συνήντησαν και τον περιέβαλαν θλίψεις και πόνοι σαν πληµµύρα ύδατος. Κατά το διάστηµα δε της νυκτός
έξαφνα τον κατέλαβε και τον αφήρπασε σύννεφον σκοτεινόν.
Ιωβ. 27,21  αναλήψεται δε αυτόν καύσων και απελεύσεται, και λικµήσει αυτόν εκ τού τόπου αυτού.
Ιωβ. 27,21     Θα τον πάρη και θα τον σηκώση καυστικός άνεµος, θα φύγη από τον τόπον, θα τον σηκώση και θα τον
λυχνίση σαν άχυρον µακράν από την κατοικίαν του.
Ιωβ. 27,22  και επιρίψει επ αυτόν και ου φείσεται, εκ χειρός αυτού φυγή φεύξεται.
Ιωβ. 27,22    Ο Θεός θα ρίψη επάνω στον ασεβή τιµωρίας και πόνους, δεν θα τον λυπηθή. Αυτός δε θα καταβάλη κάθε
προσπάθειαν να διαφύγη από την τιµωρόν χείρα του Θεού, αλλά µαταίως.
Ιωβ. 27,23  κροτήσει επ αυτούς χείρας αυτού και συριεί αυτόν εκ τού τόπου αυτού.
Ιωβ. 27,23     Θα επιδοκιµάση και θα χειροκρότηση ο Κυριος την τιµωρίαν των ασεβών. Με συριγµούς χλευασµού θα
εκδιώξη τον ασεβή από τον τόπον στον οποίον εζούσεν ασφαλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Ιωβ. 28,1  Έστι γάρ αργυρίω τόπος, όθεν γίνεται, τόπος δε χρυσίου, όθεν διηθείται.
Ιωβ. 28,1  Υπάρχει ο τόπος, από όπου εξάγεται ο άργυρος, όπως επίσης και ο τόπος, από όπου εξάγεται και καθαρίζεται ο
χρυσός.
Ιωβ. 28,2  σίδηρος µέν γάρ εκ γής γίνεται, χαλκός δε ίσα λίθω λατοµείται.
Ιωβ. 28,2  Επίσης είναι γνωστόν ότι ο σίδηρος εξάγεται από ωρισµένας περιοχάς της γης, ο δε χαλκός εξάγεται από τα
λατοµεία, όπως ο λίθος.
Ιωβ. 28,3  τάξιν έθετο σκότει, και πάν πέρας αυτός εξακριβάζεται, λίθος σκοτία και σκιά θανάτου.
Ιωβ. 28,3  Με το φως της λυχνίας έθεσεν ο άνθρωπος τάξιν στο σκοτάδι των µεταλλωρυχείων και κάθε µέρος το διερευνά
και εξακριβώνει, που εις τα σκότη κρύπτεται ο πολύτιµος λίθος και που η θανατηφόρος σκια.
Ιωβ. 28,4  διακοπή χειµάρου από κονίας, οι δε επιλανθανόµενοι οδόν δικαίαν ησθένησαν, εκ βροτών εσαλεύθησαν.
Ιωβ. 28,4  Εις τα µέρη της γης τα διανοιχθέντα από τα ύδατα των χειµάρρων και εις την άµµον ερευνούν οι χρυσοθήραι.
Λησµονούν και αντιπαρέρχονται µε αοιαφορίαν τους συνηθισµένους δρόµους των ανθρώπων. Εκεί εις τα βάθη των
µεταλλείων ταλαιπωρούνται και κατεξαντλούνται. Μετακινούνται και χωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους.
Ιωβ. 28,5  γη, εξ αυτής εξελεύσεται άρτος, υποκάτω αυτής εστράφη ωσεί πύρ.
Ιωβ. 28,5  Η γη, από την καλλιεργουµένην επιφάνειαν της οποίας παίρνοµεν τον άρτον, ανασκάπτεται από ηµάς στο βάθος
της σαν να καίεται από πυρ ηφαιστείου.
Ιωβ. 28,6  τόπος σαπφείρου οι λίθοι αυτής, και χώµα χρυσίον αυτώ.
Ιωβ. 28,6  Τα λιθάρια της είναι τόπος, όπου ευρίσκονται οι πολύτιµοι λίθοι του σαπφείρου και το χώµα της, όπου υπάρχει ο
χρυσός.
Ιωβ. 28,7  τρίβος, ουκ έγνω αυτήν πετεινόν, και ου παρέβλεψεν αυτήν οφθαλµός γυπός·
Ιωβ. 28,7  Τους δρόµους τους υπογείους, που υπάρχουν εις τα µεταλλεία, δεν τους εγνώρισε κανένα πτηνόν και το οξυδερκές
µάτι του γυπός δεν τους είδε.
Ιωβ. 28,8  και ουκ επάτησαν αυτόν υιοί αλαζόνων, ου παρήλθεν επ αυτής λέων.
Ιωβ. 28,8  Τολµηρά τέκνα ατιθάσων και αγρίων θηρίων δεν επάτησαν τους τόπους αυτούς, ούτε ο λέων ο βασιλεύς των
ηµπόρεσε να περάση από εκεί.
Ιωβ. 28,9  εν ακροτόµω εξέτεινε χείρα αυτού, κατέστρεψε δε εκ ριζών όρη·
Ιωβ. 28,9  Ο άνθρωπος όµως απλώνει τα χέρια του εις αποκρήµνους βράχους και τους κόπτει, ανασκάπτει δε και ανατρέπει
εκ θεµελίων όρη.
Ιωβ. 28,10  δίνας δε ποταµών διέρηξε, πάν δε έντιµον είδέ µου ο οφθαλµός.
Ιωβ. 28,10     Διετρύπησε βράχους, δια να αφήση δίοδον εις συστροφάς ποταµών. Πολλά δε πολύτιµα πράγµατα
ανευρεθέντα από τους ανθρώπους είδε το µάτι µου.
Ιωβ. 28,11  βάθη δε ποταµών ανεκάλυψεν, έδειξε δε αυτού δύναµιν εις φώς.
Ιωβ. 28,11  Απεκάλυψε και ηρεύνησε τους βαθείς πυθµένας των ποταµών και γενικά έφερεν εις φως και κατέστησεν
αισθητήν την δύναµίν του.
Ιωβ. 28,12  η δε σοφία πόθεν ευρέθη; ποίος δε τόπος εστί της επιστήµης;
Ιωβ. 28,12     Η πραγµατική όµως και αληθινή σοφία από ποίον µέρος της γης ευρέθη; Ποίος δε είναι ο τόπος, όπου πηγάζει
και εδράζεται η αληθινή επιστήµη;
Ιωβ. 28,13  ουκ οίδε βροτός οδόν αυτής, ουδέ µη ευρεθή εν ανθρώποις.
Ιωβ. 28,13     Κανείς από τους θνητούς δεν γνωρίζει τον δρόµον, που οδηγεί εις αυτήν, ούτε και αυτή ευρέθη µεταξύ των
ανθρώπων, που κατοικούν την γην.
Ιωβ. 28,14  άβυσσος είπεν· ουκ ένεστιν εν εµοί· και η θάλασσα είπεν· ουκ ένεστι µετ εµού.
Ιωβ. 28,14     Αι άβυσσοι των ωκεανών λέγουν· Δεν είναι µέσα εις ηµάς η σοφία. Η θάλασσα λέγει· Δεν είναι µαζή µου η
σοφία.
Ιωβ. 28,15  ου δώσει συγκλεισµόν αντ αυτής, και ου σταθήσεται αργύριον αντάλλαγµα αυτής·
Ιωβ. 28,15     Τιποτε δεν είναι δυνατόν να δοθή εις αντιστάθµισµα αυτής. Ούτε είναι δυνατόν να ζυγισθή και δοθή χρυσός
και άργυρος εις αντάλλαγµα και πληρωµήν αυτής.
Ιωβ. 28,16  και ου συµβασταχθήσεται χρυσίω Ωφίρ, εν όνυχι τιµίω και σαπφείρω·
Ιωβ. 28,16     Δεν είναι δυνατόν να συγκριθή προς το χρυσίον Ωφίρ, προς τους πολυτίµους λίθους όνυχος και σαπφείρου.
Ιωβ. 28,17  ουκ ισωθήσεται αυτή χρυσίον και ύαλος και το άλλαγµα αυτής σκεύη χρυσά·
Ιωβ. 28,17     Η αληθινή σοφία δεν εξισώνεται κατά την αξίαν προς τον χρυσόν, προς το διαµάντι. Και τα πολύτιµα εκ
χρυσού σκεύη δεν είναι δυνατόν να δοθούν ως αντάλλαγµα δι' αυτήν.
Ιωβ. 28,18  µετέωρα και γαβίς ου µνησθήσεται, και έλκυσον σοφίαν υπέρ τα εσώτατα·
Ιωβ. 28,18     Τα εκτιµώµενα από τους ανθρώπους πολύτιµα µέταλλα και τα κρύσταλλα ούτε καν και ηµπορούν να



µνηµονευθούν ενώπιον αυτής. Την σοφίαν έλκυσέ την από τας πλέον βαθείας πηγάς.
Ιωβ. 28,19  ουκ ισωθήσεται αυτή τοπάζιον Αιθιοπίας, χρυσίω καθαρώ ου συµβασταχθήσεται.
Ιωβ. 28,19     Προς αυτήν δεν είναι δυνατόν να εξισωθή ούτε ο πολύτιµος λίθος της Αιθιοπίας, το τοπάζιον. Δεν
ισοσταθµίζεται αυτή και δεν συγκρίνεται µε τον καθαρόν χρυσόν.
Ιωβ. 28,20  η δε σοφία πόθεν ευρέθη; ποίος δε τόπος εστί της συνέσεως;
Ιωβ. 28,20    Που λοιπόν ευρίσκεται η σοφία; Ποίος δε είναι ο τόπος της συνέσεως και της αληθούς γνώσεως;
Ιωβ. 28,21  λέληθε πάντα άνθρωπον και από πετεινών τού ουρανού εκρύβη·
Ιωβ. 28,21     Αυτό διαφεύγει την γνώσιν παντός ανθρώπου. Εχει αποκρυβή και από αυτά τα πετεινά, που διασχίζουν τους
ουρανούς.
Ιωβ. 28,22  η απώλεια και ο θάνατος είπαν· ακηκόαµεν δε αυτής το κλέος.
Ιωβ. 28,22    Η απώλεια και ο θάνατος, αυτός ούτος ο άδης, είπαν· Ηκούσαµεν µόνον την δόξαν της σοφίας, αλλά δεν
γνωρίζοµεν, που υπάρχει.
Ιωβ. 28,23  ο Θεός εύ συνέστησεν αυτής την οδόν, αυτός δε οίδε τον τόπον αυτής·
Ιωβ. 28,23    Ο Θεός είναι η πηγή πάσης σοφίας. Αυτός κατεσκεύασε καλώς τον δρόµον, δια του οποίου αυτή ξεχύνεται προς
τα δηµιουργήµατά του. Αυτός γνωρίζει τον τόπον και την πηγήν της.
Ιωβ. 28,24  αυτός γάρ την υπ ουρανόν πάσαν εφορά ειδώς τα εν τή γη πάντα, ά εποίησεν,
Ιωβ. 28,24    Διότι αυτός επιβλέπει και κυβερνά ολόκληρον την οικουµένην την υπό τον ουρανον , και γνωρίζει άριστα και
κάλλιστα όλα όσα υπάρχουν εις την γην, τα οποία αυτός εδηµιούργησεν.
Ιωβ. 28,25  ανέµων σταθµόν ύδατος µέτρα·
Ιωβ. 28,25    Αυτός ζυγίζει τους ανέµους και µέτρά τα ύδατα.
Ιωβ. 28,26  ότι εποίησεν ούτως, ιδών ηρίθµησε και οδόν εν τινάγµατι φωνάς·
Ιωβ. 28,26    Οταν ο Κυριος εδηµιούργησεν έτσι αυτά, τα είδε και ερρύθµισε τα µέτρα της πτώσεως των βροχών, της
κατευθύνσεως των ανέµων και έθεσεν στον δρόµον, που πρέπει, τας εκτινασσοµένας αστραπάς µε τας βροντάς.
Ιωβ. 28,27  τότε είδεν αυτήν και εξηγήσατο αυτήν, ετοιµάσας εξιχνίασεν.
Ιωβ. 28,27    Τοτε ο Θεός είδε την δηµιουργίαν του και προέβαλεν εις ηµάς φανεράν την σοφίαν του , ενώ πρότερον ήτο
αποκεκρυµµένη.
Ιωβ. 28,28  είπε δε ανθρώπω· ιδού η θεοσέβειά εστι σοφία, το δε απέχεσθαι από κακών εστιν επιστήµη.
Ιωβ. 28,28    Είπε δε ο Κυριος στον άνθρωπον· Ιδού πραγµατική σοφία είναι το να σέβεται ο άνθρωπος τον Θεόν. Και
επιστήµη είναι το να απέχη κανείς από τας κακάς πράξεις”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Ιωβ. 29,1  Έτι δε προσθείς Ιώβ είπε τώ προοιµίω·
Ιωβ. 29,1  Είπεν ακόµη ο Ιώβ, προσθέτων εις όσα προηγουµένως είχεν είπει·
Ιωβ. 29,2  τις αν µε θείη κατά µήνα έµπροσθεν ηµερών, ών µε ο Θεός εφύλαξεν;
Ιωβ. 29,2  “ποιός ηµπορεί να µε φέρη εις τας περασµένας ευτυχισµένας ηµέρας κάποιου µηνός, κατά τας οποίας ο Θεός µε
προεφύλαττεν από θλίβεις και συµφοράς;
Ιωβ. 29,3  ως ότε ηύγει ο λύχνος αυτού υπέρ κεφαλής µου, ότε τώ φωτί αυτού επορευόµην εν σκότει·
Ιωβ. 29,3  Τοτε ο λύχνος του Θεού έλαµπεν επάνω από την κεφαλήν σου, οπότε µε το φως του εβάδιζα και εις αυτά τα σκότη·
Ιωβ. 29,4  ότε ήµην επιβρίθων οδούς, ότε ο Θεός επισκοπήν εποιείτο τού οίκου µου·
Ιωβ. 29,4  όταν έτρεχα στους δρόµους µε νεανικήν δύναµιν και σφρίγος, ο δε Θεός µε στοργήν επώπτευε και επρονοούσε τα
του οίκου µου·
Ιωβ. 29,5  ότε ήµην υλώδης λίαν, κύκλω δε µου οι παίδες·
Ιωβ. 29,5  όταν ήµην γεµάτος από υλικά αγαθά και γύρω µου ευτυχισµένα ήσαν τα παιδιά µου.
Ιωβ. 29,6  ότε εχέοντο αι οδοί µου βουτύρω, τα δε όρη µου εχέοντο γάλακτι·
Ιωβ. 29,6  Οταν το βούτυρον εχύνετο και έτρεχεν στους δρόµους, που επερνούσα, τα δε βουνά εβρέχοντο και ελούζοντο µέσα
στο γάλα.
Ιωβ. 29,7  ότε εξεπορευόµην όρθριος εν πόλει, εν δε πλατείαις ετίθετό µου ο δίφρος.
Ιωβ. 29,7  Οταν λίαν πρωϊ ηγειρόµην και µετέβαινα εις την πόλιν και εις τας πλατείας της πόλεως, εστήνετο η τιµητική δι'
εµέ καθέδρα.
Ιωβ. 29,8  ιδόντες µε νεανίσκοι εκρύβησαν, πρεσβύται δε πάντες έστησαν·
Ιωβ. 29,8  Οταν µε έβλεπαν οι νέοι από µακράν και δια λόγους συστολής εκρύπτοντο, οι δε πρεσβύτεροι κατά την ηλικίαν
όλοι ίσταντο όρθιοι, µέχρις ότου καθήσω εγώ.
Ιωβ. 29,9  αδροί δε επαύσαντο λαλούντες, δάκτυλον επιθέντες επί στόµατι.
Ιωβ. 29,9  Οι επίσηµοι δε και πρόκριτοι της πόλεως, όταν εγώ εφαινόµην, έπαυαν να συνοµιλούν, φέροντες τον δάκτυλόν
των στο στόµα των και επιβάλλοντες σιγήν στον εαυτόν των.
Ιωβ. 29,10  οι δε ακούσαντες εµακάρισάν µε, και γλώσσα αυτών τώ λάρυγγι αυτών εκολλήθη·
Ιωβ. 29,10     Οσοι δε µε ήκουάν µε επεδοκίµαζαν, µε εµακάριζαν δια τας σοφάς συµβουλάς και γνώµας µου και εκολλούσε η
γλώσσα των στον λάρυγγα των, ώστε να µη δύνανται, δια λόγους συστολής, να αρθρώσουν λέξιν.
Ιωβ. 29,11  ότι ούς ήκουσε και εµακάρισέ µε, οφθαλµός δε ιδών µε εξέκλινε·
Ιωβ. 29,11  Καθένας που µε ήκουε, µε εµακάριζε, και καθένας που µε έβλεπε παρεµέριζε.
Ιωβ. 29,12  διέσωσα γάρ πτωχόν εκ χειρός δυνάστου και ορφανώ, ώ ουκ ήν βοηθός, εβοήθησα.
Ιωβ. 29,12     Και τούτο, διότι εγώ έσωζα τον πτωχόν από τα χέρια του καταδυναστεύοντος αυτόν και εβοηθούσα κάθε
ορφανόν, δια το οποίον κανείς άλλος δεν υπήρχε να το βοηθήση.
Ιωβ. 29,13  ευλογία απολλυµένου επ εµέ έλθοι, στόµα δε χήρας µε ευλόγησε.
Ιωβ. 29,13     Αι ευχαί του κινδυνεύοντος και τον οποίον εγώ περιέσωζα, ήρχοντο προς εµέ. Το δε στόµα της χήρας ηύχετο
πολλάς ευχάς δι' εµέ.
Ιωβ. 29,14  δικαιοσύνην δε ενδεδύκειν, ηµφιασάµην δε κρίµα ίσα διπλοΐδι.



Ιωβ. 29,14     Είχα ενδυθή την δικαιοσύνην ωσάν ένδυµα και ωσάν µανδύαν διπλοτυλισσόµενον στο σώµα µου εφορούσα
την δικαίαν κρίσιν και απονοµήν της δικαιοσύνης.
Ιωβ. 29,15  οφθαλµός ήµην τυφλών, πούς δε χωλών.
Ιωβ. 29,15     Ηµουνα ο οφθαλµός των τυφλών και το πόδι των χωλών.
Ιωβ. 29,16  εγώ ήµην πατήρ αδυνάτων, δίκην δε ήν ουκ ήδειν εξιχνίασα·
Ιωβ. 29,16     Εγώ ήµουν ο πατήρ των αδυνάτων ανθρώπων, αγνώστους δε υποθέσεις ξένων ανθρώπων εξήταζα µε πολύ
ενδιαφέρον, δια να αποδώσω δικαιοσύνην.
Ιωβ. 29,17  συνέτριψα δε µύλας αδίκων, εκ µέσου των οδόντων αυτών άρπαγµα εξήρπασα.
Ιωβ. 29,17     Συνέτριψα τας ισχυράς σιαγόνας των αδίκων και από τα δόντια των ήρπασα, όσα εκείνοι είχαν αρπάσει
αδικούντες τους άλλους.
Ιωβ. 29,18  είπα δε· η ηλικία µου γηράσει ώσπερ στέλεχος φοίνικος, πολύν χρόνον βιώσω·
Ιωβ. 29,18     Κατά τας ευτυχισµένας δε εκείνας ηµέρας είπα· Η ηλικία µου θα προχωρήση εις γήρας ωσάν τον κορµόν της
χουρµαδιάς, θα ζήσω επί πολύν χρόνον ήρεµος και ειρηνικός.
Ιωβ. 29,19  η ρίζα διήνοικται επί ύδατος, και δρόσος αυλισθήσεται εν τώ θερισµώ µου·
Ιωβ. 29,19     Η ρίζα του δένδρου της ζωής µου είναι υγιής, καλοθρεµµένη και ισχυρά µέσα στο ύδωρ, και δρόσος θα υπάρχη
κατά τους θερµούς µήνας του θερισµού των σιτηρών.
Ιωβ. 29,20  η δόξα µου κενή µετ εµού, και το τόξον µου εν χειρί αυτού πορεύεται.
Ιωβ. 29,20    Η δόξα µου δεν θα µειώνεται, αλλά θα ανανεώνεται και θα αυξάνη πάντοτε. Και το τόξον µου δια της χειρός του
προστατεύοντός µε Θεού θα επιτυγχάνη πάντοτε τον στόχον του.
Ιωβ. 29,21  εµού ακούσαντες προσέσχον, εσιώπησαν δε επί τή εµή βουλή·
Ιωβ. 29,21     Οταν µε ήκουαν να οµιλώ, επρόσεχαν τους λόγους µου. Εσιωπούσαν δε, όταν εξέφερα τας σκέψεις µου και την
απόφασίν µου.
Ιωβ. 29,22  επί τώ εµώ ρήµατι ου προσέθεντο, περιχαρείς δε εγίνοντο οπόταν αυτοίς ελάλουν·
Ιωβ. 29,22    Εις όσα εγώ ελεγα, δεν είχαν τίποτε να προσθέσουν εκείνοι. Εγέµιζαν δε από χαράν, όταν ωµιλούσα προς αυτούς
προσωπικώς.
Ιωβ. 29,23  ώσπερ γη διψώσα προσδεχοµένη τον υετόν, ούτως ούτοι την εµήν λαλιάν.
Ιωβ. 29,23    Ωσάν την γην, η οποία λόγω ξηρασίας διψά και περιµένει την ζωογόνον βροχήν, ετσι και εκείνοι επερίµεναν και
ήκουαν την οµιλίαν µου.
Ιωβ. 29,24  εάν γελάσω προς αυτούς, ου µη πιστεύσωσι, και φώς τού προσώπου µου ουκ απέπιπτεν·
Ιωβ. 29,24    Οταν εµειδιούσα προς αυτούς και εγελούσα, δεν το επίστευαν, διότι δεν εθεωρούσαν τους εαυτούς των αξίους
τέτοιας τιµής. Η αγαθότης δε και η ευµενεία του προσώπου µου δεν έπιπτε ποτέ στο κενόν, αλλά τας εδέχοντό µε µεγάλην
ευχαρίστησιν.
Ιωβ. 29,25  εξελεξάµην οδόν αυτών και εκάθισα άρχων και κατεσκήνουν ωσεί βασιλεύς εν µονοζώνοις ον τρόπον παθεινούς
παρακαλών.
Ιωβ. 29,25    Εξέλεξα και εταύτισα τον δρόµον της ζωής µου µε την ζωήν των, εκάθισα µεταξύ των ωσάν άρχων.
Κατεσκήνωσα και παρέµεινα ανάµεσα των βασιλεύς περιστοιχιζόµενος και φρουρούµενος από τους ελαφρώς ωπλισµένους
στρατιώτας του. Εκάθησα, όπως κάθεται κανείς και παρηγορεί τους πάσχοντας και θλιβοµένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Ιωβ. 30,1  Νυνί δε κατεγέλασάν µου ελάχιστοι, νύν νουθετούσί µε εν µέρει ών εξουδένουν τους πατέρας αυτών, ούς ουχ
ηγησάµην αξίους κυνών των εµών νοµάδων.
Ιωβ. 30,1  Τωρα όµως µε περιγελούν και οι νέοι ακόµη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικήν αξίαν. Με νουθετούν εν τινί µέτρω
εκείνοι, τους πατέρας των οποίων εγώ καταφρονούσα και δεν τους εθεωρούσα αξίους να συγκρίνω ούτε  µε τους κύνας των
ποιµνίων µου.
Ιωβ. 30,2  και γε ισχύς χειρών αυτών ινατί µοι; επ αυτούς απώλετο συντέλεια.
Ιωβ. 30,2  Και πράγµατι, εις τι θα µου ήτο χρήσιµος η δύναµις των χειρών των; Εις τίποτε. Διότι είχε χαθή και δεν υπήρχε
πλέον εις αυτούς η σύνεσις και η δύναµις εις επιτέλεσιν και ολοκλήρωσιν καλού έργου.
Ιωβ. 30,3  εν ενδεία και λιµώ άγονος· οι φεύγοντες άνυδρον εχθές συνοχήν και ταλαιπωρίαν,
Ιωβ. 30,3  Ξηροί και άγονοι κατήντησαν, λόγω της πτωχείας και της πείνης των. Αυτοί έφυγαν προς χώραν προ πολλού
καιρού άνυδρον και ξηράν και συνήντησαν εις αυτήν στενοχωρίαν και ταλαιπωρίαν·
Ιωβ. 30,4  οι περικυκλούντες άλιµα επί ηχούντι, οίτινες άλιµα ήν αυτών τα σίτα, άτιµοι δε και πεφαυλισµένοι, ενδεείς παντός
αγαθού, οί και ρίζας ξύλων εµασσώντο υπό λιµού µεγάλου.
Ιωβ. 30,4  οι περιπλανώµενοι εις αλµυρούς παραλίους τόπους, όπου βοΐζουν τα κύµατα της θαλάσσης και οι οποίοι ως
µόνην των τροφήν είχαν τα αλµυρά εκεί χόρτα. Ασηµοι δε και εξευτελισµένοι και εις αγρίαν κατάστασιν, στερούµενοι κάθε
αγαθόν, και οι οποίοι ένεκα της µεγάλης πείνης των εµασσούσαν και αυτάς ακόµη τας ρίζας των δένδρων·
Ιωβ. 30,5  επανέστησάν µοι κλέπται,
Ιωβ. 30,5  αυτοί επανεστάτησαν εναντίον µου, δια να µε κλέπτουν.
Ιωβ. 30,6  ών οι οίκοι αυτών ήσαν τρώγλαι πετρών,
Ιωβ. 30,6  Αυτοί των οποίων τα σπίτια ήσαν τρώγλαι εις τα σπήλαια των βράχων.
Ιωβ. 30,7  ανά µέσον ευήχων βοήσονται· οί υπό φρύγανα άγρια διητώντο,
Ιωβ. 30,7  Ανάµεσα στους αντηχούντας βράχους εφώναζαν ο ένας τον άλλον. Κατω από ξηρούς αγρίους θάµνους χώνονται
και κατοικούν.
Ιωβ. 30,8  αφρόνων υιοί και ατίµων, όνοµα και κλέος εσβεσµένον από γής.
Ιωβ. 30,8  Είναι παιδιά ανθρώπων, που δεν έχουν φρόνησιν και δεν απολαµβάνουν τιµήν· µε σβησµένον εντελώς το όνοµα
και την δόξαν των από την γην.
Ιωβ. 30,9  νυνί δε κιθάρα εγώ ειµι αυτών, και εµέ θρύλληµα έχουσιν·
Ιωβ. 30,9  Τωρα όµως εγώ έγινα κιθάρα, µε την οποίαν παίζουν και διασκεδάζουν. Με έχουν ως διασκεδαστικόν µολόγηµα



εις τας συζητήσεις των.
Ιωβ. 30,10  εβδελύξαντο δε µε αποστάντες µακράν από δε τού προσώπου µου ουκ εφείσαντο πτύελον.
Ιωβ. 30,10     Με εσιχάθησαν και απεµακρύνθησαν από εµένα. Δεν εδίστασαν δε να µε πτύσουν κατά πρόσωπον µε το σάλιο
των εις έκφρασιν της καταφρονήσεώς των.
Ιωβ. 30,11  ανοίξας γάρ φαρέτραν αυτού εκάκωσέ µε, και χαλινόν τού προσώπου µου εξαπέστειλαν.
Ιωβ. 30,11  Ολα δε αυτά, διότι ο Θεός ήνοιξε την φαρέτραν του, που περιείχε ταλαιπωρίας και πόνους δι' εµέ, και µε
εβασάνισε. Αυτοί δε οι άνθρωποι απέβαλαν κάθε χαλινόν και έγιναν θρασείς εναντίον µου.
Ιωβ. 30,12  επί δεξιών βλαστού εξανέστησαν, πόδα αυτών εξέτειναν και ωδοποίησαν επ εµέ τρίβους απωλείας αυτών.
Ιωβ. 30,12     Ιστανται αυτοί οι ευτελείς πλαγίως από εµέ εις τα δεξιά, απλώνουν τα πόδια των, δια να σκοντάψω, και µε
ωθούν προς δρόµους ολέθρου και καταστροφής.
Ιωβ. 30,13  εξετρίβησαν τρίβοι µου, εξέδυσαν γάρ µου την στολήν· βέλεσιν αυτού κατηκόντισέ µε,
Ιωβ. 30,13     Κατεστράφησαν οι δρόµοι µου, από τους οποίους θα ηµπορούσα να διαφύγω τον όλεθρον. Διότι αυτοί µε
απεγύµνωσαν από τα αρχοντικά µου ενδύµατα και από την δύναµίν µου. Ο δε Θεός µε ηκόντισε και µε επληγωσε µε τα
βέλη του.
Ιωβ. 30,14  κέχρηται δε µοι ως βούλεται, εν οδύναις πέφυρµαι.
Ιωβ. 30,14     Με εχρησιµοποίησεν, όπως αυτός ηθέλησεν, ώστε να είµαι ζυµωµένος µε τας οδύνας και τας ταλαιπωρίας.
Ιωβ. 30,15  επιστρέφονταί µου αι οδύναι, ώχετό µου η ελπίς ώσπερ πνεύµα και ώσπερ νέφος η σωτηρία µου.
Ιωβ. 30,15     Οι πόνοι µου διαρκώς επανέρχονται και εφορµούν εναντίον µου. Εχει χαθή κάθε ελπίς σωτηρίας, ωσάν τον
άνεµον ο οποίος έρχεται και φεύγει. Η σωτηρία µου εχάθη ωσάν το παροδικόν νέφος.
Ιωβ. 30,16  και νύν επ εµέ εκχυθήσεται η ψυχή µου, έχουσι δε µε ηµέραι οδυνών·
Ιωβ. 30,16     Και τώρα έχει πλέον ατονήσει η ψυχή µου, ώστε υπάρχει φόβος να χυθή προς τα έξω και να σβήση. Ηµέραι δε
δυστυχίας και οδύνης µε έχουν στενώς περικυκλώσει.
Ιωβ. 30,17  νυκτί δε µου τα οστά συγκέχυται, τα δε νεύρά µου διαλέλυται.
Ιωβ. 30,17     Κατά την νύκτα τα κόκκαλά µου, εξ αιτίας των πόνων, φαίνονται ότι έχουν εξαρθρωθή και ανακατεύονται τα
νευρά µου από την πολλήν εξάντλησιν, σαν να έχουν διαλυθή.
Ιωβ. 30,18  εν πολλή ισχύϊ επελάβετό µου της στολής, ώσπερ το περιστόµιον τού χιτώνός µου περιέσχε µε.
Ιωβ. 30,18     Ενεκα της δριµύτητος και της εκτάσεως της ασθενείας µου, το ένδυµά µου µε έχει ισχυρώς περισφίξει. Κολλά
επάνω στο πληγωµένο σώµα µου και µε σφίγγει, όπως το περιλαίµιον του χιτώνος µου.
Ιωβ. 30,19  ήγησαι δε µε ίσα πηλώ, εν γη και σποδώ µου η µερίς·
Ιωβ. 30,19     Ω Κυριε, µε την ασθένειαν αυτήν µε έφερες εις τέτοιαν θέσιν, ώστε να φαίνωµαι σαν λάσπη. Το χώµα και η
στάχτη είναι ο τόπος µου.
Ιωβ. 30,20  κέκραγα δε προς σε και ουκ ακούεις µου, έστησαν δε και κατενόησάν µε·
Ιωβ. 30,20    Εφώναξα και φωνάζω, Κυριε, προς σε. Δεν µε ήκουσες και ούτε µε ακούεις. Οι εχθροί µου εστάθησαν και
κατενόησαν την καταφρόνησίν σου προς εµέ.
Ιωβ. 30,21  επέβης δε µοι ανελεηµόνως, χειρί κραταιά µε εµαστίγωσας·
Ιωβ. 30,21     Επέπεσες επάνω µου ασπλάγχνως, και µε χείρα δυνατήν µε εµαστίγωσας.
Ιωβ. 30,22  έταξας δε µε εν οδύναις, και απέριψάς µε από σωτηρίας.
Ιωβ. 30,22    Με κατέταξες και µε άφησες να ζω εν µέσω αδιηγήτων βασάνων. Με επεταξες µακρυά από την σωτηρίαν.
Ιωβ. 30,23  οίδα γάρ ότι θάνατός µε εκτρίψει, οικία γάρ παντί θνητώ γη.
Ιωβ. 30,23     Γνωρίζω, βέβαια, ότι ο θάνατος θα µε κατασυντρίψη και θα µε αφανίση. Διότι οριστική κατοικία δια κάθε
άνθρωπον είναι η γη µε τους τάφους της.
Ιωβ. 30,24  ει γάρ όφελον δυναίµην εµαυτόν χειρώσασθαι, ή δεηθείς γε ετέρου, και ποιήσει µοι τούτο.
Ιωβ. 30,24    Μηπως, τάχα, έτσι που κατήντησα, πρέπει µε τα ίδια µου τα χέρια να θέσω τέρµα εις την ζωήν µου, η να
παρακαλέσω κάποιον άλλον να µε θανατώση;
Ιωβ. 30,25  εγώ δε επί παντί αδυνάτω έκλαυσα, εστέναξα ιδών άνδρα εν ανάγκαις.
Ιωβ. 30,25     Εγώ δε, ο οποίος ασπλάγχνως σήµερα έχω εγκαταλειφθή από όλους, όταν έβλεπα βασανιζόµενον αδύνατον
άνθρωπον, έκλαια και εστέναζα δια την δυστυχίαν του.
Ιωβ. 30,26  εγώ δε επέχων αγαθοίς, ιδού συνήντησάν µοι µάλλον ηµέραι κακών.
Ιωβ. 30,26    Ενώ λοιπόν εγώ, ως εκ της αγαθότητάς µου και της συµπαραστάσεως προς τους άλλους, επερίµενα ως αµοιβήν
µου αγαθά, απροσδοκήτως είδα να έρχωνται εναντίον µου ηµέραι συµφορών.
Ιωβ. 30,27  η κοιλία µου εξέζεσε και ου σιωπήσεται, προέφθασάν µε ηµέραι πτωχείας.
Ιωβ. 30,27     Η κοιλία µου βράζει και δεν θα σταµατήση τον βρασµόν και την φλεγµονήν της. Με κατέλαβαν ηµέραι
στερήσεως και δυστυχίας.
Ιωβ. 30,28  στένων πεπόρευµαι άνευ φιµού, έστηκα δε εν εκκλησία κεκραγώς.
Ιωβ. 30,28    Στενάζω, περιπατώ, πηγαίνω έδω και εκεί χωρίς φίµωτρον στο στόµα µου, δια να εµποδίζη τους στεναγµούς
µου. Πηγαίνω εις τας συνάξστου λαού, φωνάζω δυνατά και ζητώ βοήθειαν.
Ιωβ. 30,29  αδελφός γέγονα σειρήνων, εταίρος δε στρουθών.
Ιωβ. 30,29    Εγινα αδελφός νυκτοβίων ωρυοµένων ζώων. Συντροφος στρουθοκαµήλων, που εκβάλλουν αγρίας κραυγάς.
Ιωβ. 30,30  το δε δέρµα µου εσκότωται µεγάλως, τα δε οστά µου από καύµατος.
Ιωβ. 30,30     Το δέρµα µου έχει µαυρίσει από τας πληγάς και τα αίµατα. Τα δε κόκκαλά µου εκάησαν από τον πυρετόν της
ασθενείας µου.
Ιωβ. 30,31  απέβη δε εις πένθος µου η κιθάρα, ο δε ψαλµός µου εις κλαυθµόν εµοί.
Ιωβ. 30,31     Η κιθάρα έγινε δι' εµέ όργανον, που παίζονται πένθιµα µοιρολόγια. Το τραγούδι µου θρήνος και κλαυθµός µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Ιωβ. 31,1  Διαθήκην εθέµην τοίς οφθαλµοίς µου και ου συνήσω επί παρθένον.
Ιωβ. 31,1  Συµβόλαιον έκαµα και νόµον έθεσα εις τα µάτια µου, ώστε ποτέ να µη παρατηρώ µε πονηράν επιθυµίαν τας



παρθένους.
Ιωβ. 31,2  και τι εµέρισεν ο Θεός άνωθεν και κληρονοµία ικανού εξ υψίστων;
Ιωβ. 31,2  Τι εξεχώρισεν ως µερίδιον ο Θεός από τον ουρανόν και ποία η κληροδοσία προς τους αµαρτωλούς εκ µέρους του
δυνατού Κυρίου, που κατοικεί εν υψίστοις;
Ιωβ. 31,3  ουχί απώλεια τώ αδίκω και απαλλοτρίωσις τοίς ποιούσιν ανοµίαν;
Ιωβ. 31,3  Καταστροφή και όλεθρος δεν επιφυλάσσεται στους αµαρτωλούς αυτούς και αποξένωσις από τον Θεόν στους
διαπράττοντας παρανόµους πράξεις;
Ιωβ. 31,4  ουχί αυτός όψεται οδόν µου και πάντα τα διαβήµατά µου εξαριθµήσεται;
Ιωβ. 31,4  Αυτός όµως ο δίκαιος µισθαποδότης, ο Κυριος, δεν θα ίδη τους δρόµους της ζωής µου, την καλήν συµπεριφοράν
µου, και δεν θα λογαριάση τα διαβήµατά µου;
Ιωβ. 31,5  ει δε ήµην πεπορευµένος µετά γελοιαστών, ει δε και εσπούδασεν ο πούς µου εις δόλον·
Ιωβ. 31,5  Εάν εγώ επορεύθην και συνεταυτίσθην µε ασώτους και µε αγύρτας, εάν τα βήµατά µου επάτησαν ποτέ εις δολίους
δρόµους
Ιωβ. 31,6  έσταµαι γάρ εν ζυγώ δικαίω, οίδε δε ο Κύριος την ακακίαν µου.
Ιωβ. 31,6  -ο ζυγός µου ήτο πάντοτε δίκαιος και γνωρίζει ο Κυριος την αθωότητά µου.
Ιωβ. 31,7  ει εξέκλινεν ο πούς µου εκ της οδού, ει δε και τώ οφθαλµώ επηκολούθησεν η καρδία µου, ει δε και ταίς χερσί µου
ηψάµην δώρων,
Ιωβ. 31,7  Εάν οι πόδες µου παρεξέκλιναν από την θείαν οδόν, εάν η καρδία µου ηκολούθησε και έπραξε σύµφωνα µε όσα
πονηρά δύναται να ίδη ο οφθαλµός µου, εάν και µε τα χέρια µου απλώς και µόνον έθιξα δώρα, δια να δείξω
προσωποληψίαν κατά την απονοµήν της δικαιοσύνης,
Ιωβ. 31,8  σπείραιµι άρα και άλλοι φάγοισαν, άριζος δε γενοίµην επί γής.
Ιωβ. 31,8  είθε εγώ µεν να σπείρω πάντοτε, άλλοι δε να τρώγουν όσα εγώ έχω σπείρει. Είθε να µη ριζώσω ποτέ εις την γην.
Ιωβ. 31,9  ει εξηκολούθησεν η καρδία µου γυναικί ανδρός ετέρου, ει και εγκάθετος εγενόµην επί θύραις αυτής,
Ιωβ. 31,9  Εάν εδελεάσθη και ειλκύσθη η καρδία µου από την γυναίκα ξένου ανδρός, εάν εις κατάλληλον θέσιν
τοποθετηµένος παρεµόνευσα εις τας θύρας της ζητών να εύρω ευκαιρίαν να εισέλθω στο σπίτι της,
Ιωβ. 31,10  αρέσαι άρα και η γυνή µου ετέρω, τα δε νήπιά µου ταπεινωθείη·
Ιωβ. 31,10  τότε ας αρέση και ας ελκυσθή η γυναίκα µου εις άλλον άνδρα, ώστε να πάθω και εγώ τα ιδία και τα µικρά µου
τα παιδιά να εξευτελισθούν µε την διαγωγήν αυτήν της µητρός των.
Ιωβ. 31,11  θυµός γάρ οργής ακατάσχετος το µιάναι ανδρός γυναίκα·
Ιωβ. 31,11  Τα λέγω αυτά, διότι ασυγκράτητος επέρχεται από τον Θεόν η οργή, όταν κανείς µολύνη την γυναίκα ξένου
ανδρός.
Ιωβ. 31,12  πύρ γάρ εστι καιόµενον επί πάντων των µερών, ού δ αν επέλθη εκ ριζών απώλεσεν.
Ιωβ. 31,12  Το αµαρτηµα τούτο είναι άσβεστη φωτιά, που κατακαίει επάνω εις όλα τα µέρη· που δε θα επιπέση, εξολοθρεύει
εκ θεµελίων.
Ιωβ. 31,13  ει δε και εφαύλισα κρίµα θεράποντός µου ή θεραπαίνης, κρινοµένων αυτών προς µε,
Ιωβ. 31,13  Εάν δε κατεφρόνησα και κατεπάτησα το δίκαιον των υπηρετών η υπηρετριών µου, όταν είχον διαφοράς µαζή
µου,
Ιωβ. 31,14  τι γάρ ποιήσω, εάν έτασίν µου ποιήται ο Κύριος; εάν δε και επισκοπήν, τίνα απόκρισιν ποιήσοµαι;
Ιωβ. 31,14  τότε τι θα κάµω εγώ, όταν ο Κυριος µε δικάση; Οταν µε επισκεφθή, δια να µε κρίνη, ποίαν απόκρισιν και
απολογίαν έχω να δώσω;
Ιωβ. 31,15  πότερον ουχ ως και εγώ εγενόµην εν γαστρί, και εκείνοι γεγόνασι; γεγόναµεν δε εν τή αυτή κοιλία.
Ιωβ. 31,15  Τι λοιπόν; Δεν έλαβα και εγώ ύπαρξιν εις την κοιλίαν της µητρός µου, όπως και εκείνοι; Εχοµεν λάβει ύπαρξιν εις
την αυτήν κοιλίαν και εγεννήθηµεν κατά τον ίδιον τρόπον.
Ιωβ. 31,16  αδύνατοι δε χρείαν, ήν ποτε είχον, ουκ απέτυχον, χήρας δε τον οφθαλµόν ουκ εξέτηξα.
Ιωβ. 31,16  Αδύνατοι δε και πτωχοί άνθρωποι, όταν ευρέθησαν εις κάποιαν ανάγκην, δεν εστερήθησαν από την βοήθειάν
µου. Τους οφθαλµούς της χήρας δεν τους αφήκα να µαραθούν και να λυώσουν, όταν ικετευτικοί απηυθύνοντο προς εµέ.
Ιωβ. 31,17  ει δε και τον ψωµόν µου έφαγον µόνος και ουχί ορφανώ µετέδωκα·
Ιωβ. 31,17  Εάν έφαγα το ψωµί µόνος µου και δεν έδωκα από αυτό στο ορφανόν, ας µε τιµωρήση ο Θεός.
Ιωβ. 31,18  ότι εκ νεότητός µου εξέτρεφον ως πατήρ, και εκ γαστρός µητρός µου ωδήγησα·
Ιωβ. 31,18  Διότι από την νεαράν µου ακόµη ηλικίαν έτρεφα τον πεινώντα και το ορφανόν, ωσάν πατήρ. Και εκ γενετής
έχων την αγαθήν διάθεσιν ωδηγούσα αυτούς.
Ιωβ. 31,19  ει δε και υπερείδον γυµνόν απολλύµενον και ουκ ηµφίασα αυτόν,
Ιωβ. 31,19  Εάν δε και εγύρισα αλλού τα µάτια µου, δια να µη ίδω κάποιον γυµνόν, ο οποίος λόγω της γυµνότητός του
εκινδύνευε να αποθάνη, και δεν τον ενεδυσα,
Ιωβ. 31,20  αδύνατοι δε ει µη ευλόγησάν µε, από δε κουράς αµνών µου εθερµάνθησαν οι ώµοι αυτών·
Ιωβ. 31,20     αδύνατοι δε και πτωχοί εάν δεν µε ηυλόγησαν, διότι δεν τους εβοήθησα, και δεν εθερµάνθησαν οι ώµοι των
από τα ενδύµατα που υφάνθησαν από την κουράν των προβάτων µου,
Ιωβ. 31,21  ει επήρα ορφανώ χείρα, πεποιθώς ότι πολλή µοι βοήθεια περίεστιν,
Ιωβ. 31,21  εάν εσήκωσα απειλητικήν και αρπακτικήν την χείρα µου εναντίον του ορφανού, διότι είχα την πεποίθησιν ότι
πολλή προσωποληπτική βοήθεια εκ µέρους των κριτών θα µου παρείχετο, εάν εδικαζόµην, εάν εις όλα αυτά είµαι ένοχος,
Ιωβ. 31,22  αποσταίη άρα ο ώµός µου από της κλειδός, ο δε βραχίων µου από τού αγκώνος συντριβείη.
Ιωβ. 31,22     είθε να εξαρθρωθή ο ώµος µου από τα κόκκαλα της κλειδός, να συντριβή δε από τον αγκώνα ο βροχίων µου.
Ιωβ. 31,23  φόβος γάρ Κυρίου συνέσχε µε, από τού λήµµατος αυτού ουχ υποίσω.
Ιωβ. 31,23     Δεν διέπραξα τοιαύτας παρανοµίας, διότι ο φόβος του Κυρίου µε συγκρατούσε πάντοτε και διότι δεν
ηµπορούσα να υποφέρω την καταδικαστικήν απόφασιν του Θεού.
Ιωβ. 31,24  ει έταξα χρυσίον εις χούν µου, ει δε και λίθω πολυτελεί επεποίθησα,
Ιωβ. 31,24     Ποτέ δεν έκρυψα εις αποθησαυρισµόν και ασφάλειαν έντος της γης το χρυσίον, ποτέ δεν εστήριξα την ελπίδα



µου στους πολυτίµους λίθους.
Ιωβ. 31,25  ει δε και ευφράνθην πολλού πλούτου µοι γενοµένου, ει δε και επ αναριθµήτοις εθέµην χείρά µου·
Ιωβ. 31,25     Ποτέ δεν εδοκίµασα υλοφρονα χαράν και αγαλλίασιν δια τον πλούτον, τον οποίον απέκτησα, ποτέ δεν άπλωσα
το χέρι µου εις απόκτησιν αναρίθµητου πλούτου.
Ιωβ. 31,26  ή ουχ ορώ µέν ήλιον τον επιφαύσκοντα εκλείποντα, σελήνην δε φθίνουσαν; ου γάρ επ αυτοίς εστιν.
Ιωβ. 31,26     Η δεν βλέπω και εγώ τον ήλιον να ανατέλλη λαµπρώς και να δύη µε τόσην µεγαλοπρέπειαν, την δε σελήνην
όλονέν να φθίνη, µέχρις ότου παρουσιασθή νέα; Ούτε και εις αυτά τα ουράνια σώµατα δεν αξίζει να στηρίζεται κανείς.
Ιωβ. 31,27  και ει ηπατήθη λάθρα η καρδία µου, ει δε χείρά µου επιθείς επί στόµατί µου εφίλησα,
Ιωβ. 31,27     Δεν επλανήθη, έστω και χωρίς να το θέλω, ποτέ η καρδία µου, ώστε αφού φέρω το χέρι µου στο στόµα µου και
το φιλήσω να αποστείλω έτσι προς αυτά λατρευτικόν φίληµα ως προς θεούς .
Ιωβ. 31,28  και τούτό µοι άρα ανοµία η µεγίστη λογισθείη, ότι εψευσάµην εναντίον Κυρίου τού Υψίστου.
Ιωβ. 31,28     Εάν κάτι τέτοιο ποε έπραξα, ας µου καταλογισθή ενώπιον του Κυρίου ως η πλέον µεγάλη παράβασις του θείου
νόµου· διότι εψεύσθην ενώπιον Κυρίου του Υψίστου και ηρνήθην αυτόν λατρεύσας είδωλα.
Ιωβ. 31,29  ει δε και επιχαρής εγενόµην πτώµατι εχθρών µου και είπεν η καρδία µου· εύγε,
Ιωβ. 31,29     Ακόµη δε εάν εδοκίµασα χαιρεκακίαν δια την πτώσιν και συντριβήν των εχθρών µου και είπεν η καρδία µου,
“εύγε, εύγε, καλά να πάθη”,
Ιωβ. 31,30  ακούσαι άρα το ούς µου την κατάραν µου, θρυλληθείην δε άρα υπό λαού µου κακούµενος.
Ιωβ. 31,30     ας ακούση το αυτί µου την ίδια κατάρα, που έκαµα δια τον εχθρόν µου, και ας µε εύρουν τόσα κακά, ώστε η
δυστυχία µου να γίνη θρύλος και µολόγηµα µεταξύ του λαού µου.
Ιωβ. 31,31  ει δε και πολλάκις είπον αι θεράπαιναί µου· τις αν δώη ηµίν των σαρκών αυτού πλησθήναι; λίαν µου χρηστού
όντος·
Ιωβ. 31,31  Μηπως, τάχα, αι υπηρετριαί µου είπαν και επανέλαβαν, ποιός τάχα θα µας δώση να χορτάσωµεν από το
πλούσιον τραπέζι, που παραθέτει αυτός δια τον εαυτόν του; Δεν το είπαν, διότι εγώ ήµουνα πολύ καλός και ευεργετικός
απέναντί των.
Ιωβ. 31,32  έξω δε ουκ ηυλίζετο ξένος, η δε θύρα µου παντί ελθόντι ανέωκτο.
Ιωβ. 31,32     Ποτέ δεν αφήκα ξένον να κοιµηθή έξω στο ύπαιθρον. Η θύρα του σπιτιού µου ήτο ανοικτή εις κάθε ερχόµενον.
Ιωβ. 31,33  ει δε και αµαρτών ακουσίως έκρυψα την αµαρτίαν µου,
Ιωβ. 31,33  Εάν δε και µου έτυχε να αµαρτήσω, χωρίς να το θέλω, και έκρυψα την αµαρτίαν µου, ας µε τιµωρήση ο Θεός.
Ιωβ. 31,34  ου γάρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τού µη εξαγορεύσαι ενώπιον αυτών· ει δε και είασα αδύνατον εξελθείν
θύραν µου κόλπω κενώ,
Ιωβ. 31,34     Ποτέ όµως δεν υπεστάλην και δεν εντράπηκα τον πολύν λαόν, ώστε να µη οµολογήσω ενώπιον αυτών το
πταίσµα µου. Ποτέ δεν αφήκα κανένα πτωχόν να βγη από το σπίτι µου µε αδειανά τα χέρια.
Ιωβ. 31,35  τις δώη ακούοντά µου; χείρα δε Κυρίου ει µη εδεδοίκειν, συγγραφήν δε, ήν είχον κατά τινος,
Ιωβ. 31,35  Ποιός θα µου δώση, τάχα, άνθρωπον να ακούση αυτά, που λέγω; Θα παρεκάλουν τον Θεόν να µε ακούση, εάν
δεν εφοβούµην την παντοδύναµον δεξιάν του. Εάν είχα εις τα χέρια µου γραµµάτιον οφειλής κάποιου προς εµέ,
Ιωβ. 31,36  επ ώµοις αν περιθέµενος στέφανον ανεγίνωσκον,
Ιωβ. 31,36     το περιέφερα στον ώµόν µου, το έβαζα ως στέφανον στο κεφάλι µου και το ανεγίνωσκον,
Ιωβ. 31,37  και ει µη ρήξας αυτήν απέδωκα, ουθέν λαβών παρά χρεωφειλέτου·
Ιωβ. 31,37  κατόπιν δε το έσχιζα και το έδιδα εις αυτόν, χωρίς να πάρω τίποτε, από όσα µου ώφειλε.
Ιωβ. 31,38  ει επ εµοί ποτε η γη εστέναξεν, ει δε και οι αύλακες αυτής έκλαυσαν οµοθυµαδόν,
Ιωβ. 31,38     Εάν η γη και οι καλλιεργούντες αυτήν εστέναξαν εξ αιτίας εµού και των αδικιών µου, εάν τα αυλάκια µε τα
οποία εποτίζετο και εκείνοι που τα ήνοιγαν έκλαυσαν από συµφώνου, διότι, τάχα, τους αδικούσα,
Ιωβ. 31,39  ει δε και την ισχύν αυτής έφαγον µόνος άνευ τιµής, ει δε και ψυχήν κυρίου της γής εκβαλών ελύπησα,
Ιωβ. 31,39     εάν εκράτησα δια τον εαυτόν µου και έφαγα µόνος µου τα διάφορα εισοδήµατα της γης, και µάλιστα χωρίς να
καταβάλλω τα ηµεροµίσθια στους εργάτας, εάν δε και ελύπησα οποιονδήποτε κάτοχον της γης εκδιώξας αυτόν από
αυτήν, δια να την καταλάβω εγώ,
Ιωβ. 31,40  αντί πυρού άρα εξέλθοι µοι κνίδη, αντί δε κριθής βάτος. και επαύσατο Ιώβ ρήµασιν.
Ιωβ. 31,40     είθε αντί του σίτου, που έσπειρα, να φυτρώσουν τσουκνίδες, αντί του κριθαριού να φυτρώσουν βάτοι”. Αυτά
είπεν ο Ιώβ και έπαυσε να οµιλή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Ιωβ. 32,1  Ησύχασαν δε και οι τρεις φίλοι αυτού έτι αντειπείν Ιώβ, ήν γάρ Ιώβ δίκαιος εναντίον αυτών.
Ιωβ. 32,1  Ησύχασαν, εσιώπησαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ και δεν αντεπαν εις αυτόν, διότι ο Ιώβ επέµενε να παρουσιάζεται
ενώπιον αυτών ότι ήτο δίκαιος.
Ιωβ. 32,2  ωργίσθη δε Ελιούς ο τού Βαραχιήλ ο Βουζίτης εκ της συγγενείας άµ της Αυσίτιδος χώρας· ωργίσθη δε τώ Ιώβ
σφόδρα, διότι απέφηνεν εαυτόν δίκαιον εναντίον Κυρίου.
Ιωβ. 32,2  Εν τούτοις ο Ελιούς, ο υιός του Βαραχιήλ ο Βουζίτης, από την συγγένειαν του Ραµ της Αυσίτιδος χώρας, ωργίσθη.
Ωργίσθη πολύ εναντίον του Ιώβ, διότι παρουσίασεν αυτός τον εαυτόν του δίκαιον ενώπιον του Κυρίου.
Ιωβ. 32,3  και κατά των τριών δε φίλων ωργίσθη σφόδρα , διότι ουκ ηδυνήθησαν αποκριθήναι αντίθετα Ιώβ και έθεντο
αυτόν είναι ασεβή.
Ιωβ. 32,3  Ωργίσθη επίσης πολύ και εναντίον των τριών φίλων του Ιώβ , διότι δεν ηµπόρεσαν αυτοί να δώσουν καταλλήλους
αντιθέτους απαντήσεις στους ισχυρισµούς του Ιώβ και τον εθεώρησαν πάντες ως ασεβή.
Ιωβ. 32,4  Ελιούς δε υπέµεινε δούναι απόκρισιν Ιώβ, ότι πρεσβύτεροι αυτού εισιν ηµέραις.
Ιωβ. 32,4  Ο Ελιούς, προκειµένου να δώση απάντησιν στον Ιώβ, επερίµενε να σιωπήσουν οι άλλοι τρεις, διότι αυτοί ήσαν
µεγαλύτεροί του κατά την ηλικίαν.
Ιωβ. 32,5  και είδεν ότι ουκ έστιν απόκρισις εν στόµατι των τριών ανδρών, και εθυµώθη οργή αυτού.
Ιωβ. 32,5  Οταν είδεν ότι οι τρεις αυτοί άνδρες δεν είχαν πλέον απάντησιν να δώσουν προς τον Ιώβ, ωργίσθη πολύ εναντίον



αυτών.
Ιωβ. 32,6  υπολαβών δε Ελιούς ο τού Βαραχιήλ ο Βουζίτης είπε· νεώτερος µέν ειµι τώ χρόνω, υµείς δε εστε πρεσβύτεροι· διό
ησύχασα φοβηθείς τού υµίν αναγγείλαι την εµαυτού επιστήµην.
Ιωβ. 32,6  Ελαβε λοιπόν τον λόγον ο Ελιούς, ο υιός του Βαραχιήλ ο Βουζίτης και είπεν· “εγώ είµαι νεώτερος ως προς την
ηλικίαν, σεις δε είσθε µεγαλύτεροί µου. Δι αυτό και δια λόγους σεβασµού εσιώπησα και δεν εφανέρωσα εις σας την γνώµην
µου επί των ζητηµάτων αυτών.
Ιωβ. 32,7  είπα δε ότι ουχ ο χρόνος εστίν ο λαλών, εν πολλοίς δε έτεσι οίδασι σοφίαν,
Ιωβ. 32,7  Εσκέφθην ότι σεις, σαν µεγαλύτεροί µου, έπρεπε να έχετε τον λόγον. Είπα όµως ότι δεν είναι ο χρόνος ούτε και η
µεγάλη ηλικία, που κάνουν τον άνθρωπον να οµιλή ορθώς. Ούτε µε τα πολλά χρόνια οι άνθρωποι γνωρίζουν την αληθινήν
σοφίαν.
Ιωβ. 32,8  αλλά πνεύµά εστιν εν βροτοίς, πνοή δε Παντοκράτορός εστιν η διδάσκουσα·
Ιωβ. 32,8  Αλλά εκείνο, που κάµνει τον άνθρωπον σοφόν, είναι το πνεύµα που υπάρχει στους ανθρώπους, η λογική ικανότης,
η έµπνευσις εκ µέρους του Παντοκράτορος. Αυτή είναι, που διδάσκει και φωτίζει τον άνθρωπον.
Ιωβ. 32,9  ουχ οι πολυχρόνιοί εισι σοφοί, ουδ οι γέροντες οίδασι κρίµα.
Ιωβ. 32,9  Δεν είναι σοφοί όσοι έχουν ζήσει πολλά χρόνια, ούτε οι γέροντες γνωρίζουν και κρίνουν ορθώς, εάν δεν έχουν την
έµπνευσιν του Θεού.
Ιωβ. 32,10  διό είπα· ακούσατέ µου, και αναγγελώ υµίν ά οίδα.
Ιωβ. 32,10     Δι' αυτό και σας λέγω· ακούσατέ µε, και θα σας είπω αυτά, τα οποία γνωρίζω.
Ιωβ. 32,11  ενωτίζεσθέ µου τα ρήµατα· ερώ γάρ υµών ακουόντων, άχρις ού ετάσητε λόγους,
Ιωβ. 32,11  Ακούσατε τα λόγια µου, διότι θα οµιλήσω προς σας, εφ' όσον θα έχετε την διάθεσιν να µε ακούσετε και µέχρις
ότου ερευνήσετε και ελέγξετε τους λόγους µου.
Ιωβ. 32,12  και µέχρι υµών συνήσω. και ιδού ουκ ήν τώ Ιώβ ελέγχων ανταποκρινόµενος ρήµατα αυτού εξ υµών,
Ιωβ. 32,12     Εγώ µέχρι τέλους, οπότε σεις επαύσατε να οµιλήτε, παρηκολούθησα και κατενόησα όσα είπατε. Και φρονώ, ότι
κανείς από σας δεν ήλεγξε τον Ιώβ απαντών ορθώς και αληθινά εις τα λόγια του.
Ιωβ. 32,13  ίνα µη είπητε· εύροµεν σοφίαν Κυρίω προσθέµενοι·
Ιωβ. 32,13     Τούτο δε κατά παραχώρησιν Θεού, δια να µη είπετε ότι ηµείς ευρήκαµεν σοφίαν και µε πολλήν σοφίαν
απηντήσαµεν στον Ιωβ τεθέντες µε το µέρος του Κυρίου.
Ιωβ. 32,14  ανθρώπω δε επετρέψατε λαλήσαι τοιαύτα ρήµατα.
Ιωβ. 32,14     Ετσι όµως εδώσατε ευκαιρίαν και αφορµήν εις άνθρωπον, στον Ιώβ, να είπη τέτοια λόγια, τα οποία
εξεστόµισεν”.
Ιωβ. 32,15  επτοήθησαν, ουκ απεκρίθησαν έτι, επαλαίωσαν εξ αυτών λόγους.
Ιωβ. 32,15     Οι τρεις φίλοι κατεπλάγησαν, απεγοητεύθησαν και δεν απήντησαν πλέον. Ελειψαν οι λόγοι από το στόµα των.
Ιωβ. 32,16  υπέµεινα, ου γάρ ελάλησαν· ότι έστησαν, ουκ απεκρίθησαν.
Ιωβ. 32,16     “Επερίµενα σιωπών να οµιλήσουν και πάλιν. Δεν έβγαλα από το στόµα µου κανένα λόγον. Τωρα όµως θα
οµιλήσω, διότι αυτοί έπαυσαν πλέον να απαντούν στον Ιώβ”.
Ιωβ. 32,17  υπολαβών δε Ελιούς λέγει· πάλιν λαλήσω·
Ιωβ. 32,17     Επειτα από µικράν διακοπήν, ωµίλησε και πάλιν ο Ελιούς ειπών· “πάλιν θα οµιλήσω,
Ιωβ. 32,18  πλήρης γάρ ειµι ρηµάτων, ολέκει γάρ µε το πνεύµα της γαστρός·
Ιωβ. 32,18     διότι είµαι γεµάτος από σκέψεις και απόψεις. Με πιέζει µέσα µου το πνεύµα, δια να οµιλήσω.
Ιωβ. 32,19  η δε γαστήρ µου ώσπερ ασκός γλεύκους ζέων δεδεµένος ή ώσπερ φυσητήρ χαλκέως ερηγώς.
Ιωβ. 32,19     Το εσωτερικόν µου, ο νους και η καρδία µου, από το πλήθος αυτό των σκέψεων, οµοιάζει µε δεµένον ασκόν,
µέσα στον οποίον βράζει ο µούστος, ώστε κινδυνεύει να διαρραγή. Η οµοιάζει προς φυσερό χαλκωµατά, που από την πίεσιν
του πολλού αέρος έχει διαρραγή.
Ιωβ. 32,20  λαλήσω, ίνα αναπαύσωµαι ανοίξας τα χείλη·
Ιωβ. 32,20    Θα οµιλήσω, δια να δώσω επιτέλους και κάποιαν ανάπαυσιν στον εαυτόν µου. Θα ανοίξω το στόµα µου.
Ιωβ. 32,21  άνθρωπον γάρ ου µη αισχυνθώ, αλλά µην ουδέ βροτόν ου µη εντραπώ·
Ιωβ. 32,21     Θα οµιλήσω ελεύθερα χωρίς να εντραπώ άνθρωπον, ούτε δε και απέναντι οποιουδήποτε θνητού θα υποσταλώ
από του να είπω την αλήθειαν.
Ιωβ. 32,22  ου γάρ επίσταµαι θαυµάσαι πρόσωπα· ει δε µη, και εµέ σήτες έδονται.
Ιωβ. 32,22    Διότι δεν ηξεύρω και δεν εσυνήθισα να καταπλήσσωµαι ενώπιον προσώπων και να κολακεύω ανθρώπους . Εάν
δε τυχόν και δείξω τέτοιαν προσωποληψίαν, είθε να µε καταφάγουν τα σκουλήκια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Ιωβ. 33,1  Ου µην δε αλλά άκουσον, Ιώβ, τα ρήµατά µου και λαλιάν ενωτίζου µου·
Ιωβ. 33,1  Ακουσε, λοιπόν, και συ Ιώβ τα λόγια µου. Δώσε προσοχήν εις αυτά, τα οποία θα είπω.
Ιωβ. 33,2  ιδού γάρ ήνοιξα το στόµα µου, και ελάλησεν η γλώσσά µου.
Ιωβ. 33,2  Ιδού, ήνοιξα το στόµα µου και η γλώσσα πλέον θα αρχίση να οµιλή.
Ιωβ. 33,3  καθαρά µου η καρδία ρήµασι, σύνεσις δε χειλέων µου καθαρά νοήσει.
Ιωβ. 33,3  Από καθαράν και απροκατάληπτον καρδίαν θα εξέλθουν τα λόγια µου. Τα δε συνετά λόγια, που θα βγουν από τα
χείλη µου, θα είναι καθαρά και ξάστερα, ώστε εύκολα να τα κατανόηση κανείς.
Ιωβ. 33,4  πνεύµα θείον το ποιήσάν µε, πνοή δε Παντοκράτορος η διδάσκουσά µε.
Ιωβ. 33,4  Το Πνεύµα του Θεού µε εδηµιούργησε, η πνοή δε και η έµπνευσις Κυρίου του Παντοκράτορας είναι αυτή , που που
µε διδάσκει.
Ιωβ. 33,5  εάν δύνη, δός µοι απόκρισιν προς ταύτα· υπόµεινον, στήθι κατ εµέ και εγώ κατά σε.
Ιωβ. 33,5  Εάν βέβαια ηµπορρής, δος µου ελεύθερα απάντησιν εις αυτά. Μονον δείξε υποµονήν καθ' ον χρόνον θα οµιλώ.
Στάσου σταθερά απέναντί µου, όπως και εγώ θα σταθώ απέναντί σου.
Ιωβ. 33,6  εκ πηλού διήρτισαι σύ ως και εγώ, εκ τού αυτού διηρτίσµεθα.



Ιωβ. 33,6  Είµεθα και οι δυο ίσοι. Από πηλόν έχεις πλασθή συ, όπως και εγώ. Από την ίδια λάσπη έχοµεν πλασθή και
απαρτισθή και οι δυο µας.
Ιωβ. 33,7  ουχ ο φόβος µου σε στροβήσει, ουδέ η χείρ µου βαρεία έσται επί σοί.
Ιωβ. 33,7  Δεν θέλω να σε ταράξη ο φόβος µου, ούτε και το χέρι µου να πέση βαρύ επάνω σου.
Ιωβ. 33,8  πλήν είπας εν ωσί µου, φωνήν ρηµάτων σου ακήκοα,
Ιωβ. 33,8  Πρέπει όµως να οµιλήσω, διότι µε τα ίδια µου τα αυτιά άκουσα όσα είπες. Τους λόγους της ιδικής σου φωνής
ήκουσα,
Ιωβ. 33,9  διότι λέγεις· καθαρός ειµι ουχ αµαρτών, άµεµπτός ειµι, ου γάρ ηνόµησα.
Ιωβ. 33,9  διότι διεκήρυξες· Εγώ είµαι καθαρός, δεν έχω αµαρτήσει, είµαι άµεµπτος, δεν παρέβην τον νόµον του Κυρίου.
Ιωβ. 33,10  µέµψιν δε κατ εµού εύρεν, ήγηται δε µε ώσπερ υπεναντίον·
Ιωβ. 33,10     Ο Κυριος όµως εύρεν εναντίον µου µοµφήν και κατηγορίαν. Με εθεώρησεν ως εχθρόν του.
Ιωβ. 33,11  έθετο δε εν ξύλω τον πόδα µου, εφύλαξε δε µου πάσας τας οδούς·
Ιωβ. 33,11  Εκλεισεν στο βασανιστικόν ξύλον τα πόδια µου, ώστε να µη µπορώ να κινηθώ. Εφρούρησε όλους τους δρόµους,
από τους οποίους, τυχόν, θα διηρχόµην.
Ιωβ. 33,12  πώς γάρ λέγεις· δίκαιός ειµι, και ουκ επακήκοέ µου; αιώνιος γάρ εστιν ο επάνω βροτών.
Ιωβ. 33,12     Πως λέγεις· είµαι δίκαιος και όµως ο Κυριος δεν µε έχει εισακούσει; Αιώνιος είναι ο Κυριος, ανώτερος από όλους
τους θνητούς της γης. Με απεριόριστα δικαιώµατα επάνω όλων.
Ιωβ. 33,13  λέγεις δε· διατί της δίκης µου ουκ επακήκοέ µου πάν ρήµα;
Ιωβ. 33,13  Συ λέγεις· Διατί, όταν ο Κυριος µε εδίκαζε, δεν είχεν ακούσει κανένα από τους λόγους υπερασπίσεώς µου, που
είπα;
Ιωβ. 33,14  εν γάρ τώ άπαξ λαλήσαι ο Κύριος, εν δε τώ δευτέρω
Ιωβ. 33,14     Αβάσιµον το παράπονόν σου, διότι ο Κυριος απαντά και πρώτην και δεύτερον φοράν, κατά τον ένα η τον άλλον
τρόπον.
Ιωβ. 33,15  ενύπνιον, ή εν µελέτη νυκτερινή, ως όταν επιπίπτη δεινός φόβος επ ανθρώπους επί νυσταγµάτων επί κοίτης.
Ιωβ. 33,15  Παραδείγµατος χάριν µε ενύπνιον η µε σκέψεις και µελέτας, που προκαλούν στους ανθρώπους νυκτεριναί
οπτασίαι, όταν κατά τον ύπνον των επιπίπτη µεγάλος φόβος στους ανθρώπους· κατά τας ώρας, που νυσταγµένοι
απλώνονται εις την κλίνην των.
Ιωβ. 33,16  τότε ανακαλύπτει νούν ανθρώπων, εν είδεσι φόβου τοιούτοις αυτούς εξεφόβησεν
Ιωβ. 33,16     Τοτε αποκαλύπτει και φωτίζει τον νουν των ανθρώπων και αφού τους καταπλήξη και τους εκφοβίση  µε τέτοια
είδη φόβων, αποκαλύπτει και εντυπώνει εις αυτούς την αλήθειαν·
Ιωβ. 33,17  αποστρέψαι άνθρωπον από αδικίας, το δε σώµα αυτού από πτώµατος ερύσατο.
Ιωβ. 33,17  µε κύριον σκοπόν να αποµακρύνη τον άνθρωπον από την αµαρτίαν, το δε σώµα του και τον όλον εαυτόν του να
τον γλυτώση από σοβαράς και θανασίµους πτώσεις.
Ιωβ. 33,18  εφείσατο δε της ψυχής αυτού από θανάτου και µη πεσείν αυτόν εν πολέµω.
Ιωβ. 33,18     Να λυπηθή και προφυλάξη την ζωήν του από τον θάνατον και να τον περιφρουρήση, ώστε να µη πέση νεκρός
κατά τον πόλεµον.
Ιωβ. 33,19  πάλιν δε ήλεγξεν αυτόν επί µαλακία επί κοίτης και πλήθος οστών αυτού ενάρκησε·
Ιωβ. 33,19     Ο Κυριος, οχι µόνον µε όνειρα και οπτασίες καθοδηγεί τον άνθρωπον, αλλά και τον θλίβει και τον παιδαγωγεί
δια µέσου των θλίψεων, εξαπλώνων αυτόν ασθενή επάνω εις την κλίνην του, ώστε να αδρανούν όλα τα κόκκαλά του.
Ιωβ. 33,20  πάν δε βρωτόν σίτου ου µη δύνηται προσδέξασθαι και η ψυχή αυτού βρώσιν επιθυµήσει,
Ιωβ. 33,20     Κατά το διάστηµα της ασθενείας του και εξ αιτίας της ασθενείας του, κάθε φαγώσιµον δεν ηµπορεί να το
δεχθή και να το φάγη. Η ψυχή του θα επιθυµή τροφήν, αλλά δεν θα έχη όρεξιν να την φάγη,
Ιωβ. 33,21  έως αν σαπώσιν αυτού αι σάρκες και αποδείξη τα οστά αυτού κενά·
Ιωβ. 33,21     µέχρις ότου από την ασθένειαν και την ασιτίαν εξαντληθή ο άνθρωπος, πέσουν τα πάχη και αι πολλαί σάρκες
και φανέρωση η ασθένεια του τα κόκκαλά του ολοφάνερα κάτω από το δέρµα.
Ιωβ. 33,22  ήγγισε δε εις θάνατον η ψυχή αυτού, η δε ζωή αυτού εν άδη.
Ιωβ. 33,22     Ετσι δε η ψυχή του πλησιάζει προς τον θάνατον και η ζωή του εγγίζει στον άδην.
Ιωβ. 33,23  εάν ώσι χίλιοι άγγελοι θανατηφόροι, είς αυτών ου µη τρώση αυτόν· εάν νοήση τή καρδία επιστραφήναι προς
Κύριον, αναγγείλη δε ανθρώπω την εαυτού µέµψιν, την δε άνοιαν αυτού δείξη,
Ιωβ. 33,23     Εάν υπάρχουν πάρα την κλίνην του χίλιοι άγγελοι από εκείνους, που έχουν ως έργον και αποστολήν να φέρουν
τον θάνατον, κανείς από αυτούς δεν θα τον πληγώση και δεν θα τον θανατώση, αρκεί µόνον αυτός να συναισθανθή µε την
καρδία του και επιστρέψη δια της µετανοίας προς τον Κυριον, οµολογηση δε εις κάθε άνθρωπον την αξίαν µοµφής και
καταδίκης συµπεριφοράν του, δείξη δε φανερά την ασύνετον διαγωγήν του απέναντι του Θεού.
Ιωβ. 33,24  ανθέξεται τού µη πεσείν εις θάνατον, ανανεώσει δε αυτού το σώµα ώσπερ αλοιφήν επί τοίχου, τα δε οστά αυτού
εµπλήσει µυελού·
Ιωβ. 33,24     Τοτε ο Θεός θα τον βαστάση και θα τον στήριξη, ώστε να µη πέση νεκρός. Θα ανανεώση δε αυτού το σώµα,
όπως ανανεώνεται ο ασπριζόµενος τοίχος. Τα δε οστά του θα γεµίσουν από µυελόν.
Ιωβ. 33,25  απαλυνεί δε αυτού τας σάρκας ώσπερ νηπίου, αποκαταστήσει δε αυτόν ανδρωθέντα εν ανθρώποις.
Ιωβ. 33,25     Τας εξηντληµένας και απεξηραµµένας σάρκας του θα τας θεραπεύση και θα τας καταστήση απαλας ο Κυριος,
όπως του µικρού παιδιού. Θα αποκαταστήση δε αυτόν νέον άνδρα µεταξύ των άλλων ανθρώπων.
Ιωβ. 33,26  ευξάµενος δε προς Κύριον, και δεκτά αυτώ έσται, εισελεύσεται προσώπω ιλαρώ σύν εξηγορία· αποδώσει δε
ανθρώποις δικαιοσύνην.
Ιωβ. 33,26     Οταν δε ευχηθή και απευθύνη δεήσεις προς τον Κυριον, θα γίνουν δεκτά τα αιτήµατά του. Θα παρουσιασθή
ενώπιον του Κυρίου µε πρόσωπον ιλαρόν και χαρωπόν εκφράζων δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεόν. Εις τους
αποδεχοµένους κατ' αυτόν τον τρόπον την συνετήν παιδαγωγίαν, θα αποδώση ο Κυριος την δικαίωσιν και την αµοιβήν
των δικαίων.
Ιωβ. 33,27  είτα τότε αποµέµψεται άνθρωπος αυτός εαυτώ λέγον· οία συνετέλουν και ουκ άξια ήτασέ µε ών ήµαρτον.



Ιωβ. 33,27     Επειτα, υπό το φως της δικαιώσεως, ο άνθρωπος θα κατηγορήση ο ίδιος τον εαυτόν του λέγων· Ποία και πόσα
έργα άξια κατακρίσεως δεν διέπραξα ενώπιον του Κυρίου, και ο Κυριος δεν µε ετιµώρησεν ανάλογα µε τας αµαρτίας µου!
Ιωβ. 33,28  σώσον ψυχήν µου τού µη ελθείν εις διαφθοράν, και η ζωή µου φώς όψεται.
Ιωβ. 33,28     Σώσε, Κυριε, την ζωήν µου, δια να µη κατέλθω εις την φθοράν του τάφου και του άδου. Διότι µε την ιδικήν σου
χάριν και δύναµιν η ζωη µου θα ίδη πάλιν το φως της χαράς.
Ιωβ. 33,29  ιδού ταύτα πάντα εργάται ο ισχυρός οδούς τρεις µετά ανδρός.
Ιωβ. 33,29     Ιδού, όλα αυτά εργάζεται ο παντοδύναµος Κυριος. Πολλάς µεθόδους προς σωτηρίαν χρησιµοποιεί δι' ένα
έκαστον άνθρωπον.
Ιωβ. 33,30  και ερύσατο την ψυχήν µου εκ θανάτου, ίνα η ζωή µου εν φωτί αινή αυτόν.
Ιωβ. 33,30     Και έτσι ο δια µέσου των θλίψεων και των άλλων ενεργειών του Θεού παιδαγωγηθείς και σωθείς άνθρωπος,
αναφωνεί· εγλύτωσεν ο Θεός την ζωήν µου από τον θάνατον, ώστε η ζωη µου στο φως του παρόντος βίου να είναι γεµάτη
από δοξολογίας προς αυτόν.
Ιωβ. 33,31  ενωτίζου, Ιώβ, και άκουέ µου· κώφευσον, και εγώ ειµι λαλήσω.
Ιωβ. 33,31  Ανοιξε τα αυτιά σου, Ιώβ, και άκουσε αυτά, που σου λέγω. Σιώπα ως εάν είσαι κωφός. Εγώ είµαι εκείνος, που θα
οµιλήσω.
Ιωβ. 33,32  ει εισί σοι λόγοι, αποκρίθητί µοι· λάλησον, θέλω γάρ δικαιωθήναί σε.
Ιωβ. 33,32     Εάν όµως έχης λόγους να αποκριθής, απάντησέ µου. Οµίλησε, διότι θέλω να ακούσω τας δικαιολογίας σου και
να σου αποδώσω το δίκαιον.
Ιωβ. 33,33  ει µη, σύ άκουσόν µου· κώφευσον και διδάξω σε σοφίαν.
Ιωβ. 33,33     Εάν όµως και δεν έχης τίποτε να είπης, άκουσέ µε, σιώπα και εγώ θα διδάξω εις σε την αληθινήν σοφίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Ιωβ. 34,1  Υπολαβών δε Ελιούς λέγει·
Ιωβ. 34,1  Συνεχίζων τον λόγον ο Ελιούς είπεν·
Ιωβ. 34,2  ακούσατέ µου, σοφοί· επιστάµενοι, ενωτίζεσθε το καλόν·
Ιωβ. 34,2  “ακούσατε αυτά, που θα σας είπω, όσοι είσθε σοφοί. Βαλετε εις τα αυτιά σας το καλόν σεις, που γνωρίζετε πολλά.
Ιωβ. 34,3  ότι ούς λόγους δοκιµάζει, και λάρυγξ γεύεται βρώσιν.
Ιωβ. 34,3  Οτι, όπως ακριβώς ο λάρυγξ γεύεται το φαγητόν και µας πληροφορεί περί αυτού, ετσι και η ακοή, όργανον της
διανοίας, κρίνει και ξεχωρίζει το ορθόν από το πεπλανηµένον.
Ιωβ. 34,4  κρίσιν ελώµεθα εαυτοίς, γνώµεν ανά µέσον εαυτών ό,τι καλόν.
Ιωβ. 34,4  Ας εκλέξωµεν, λοιπόν, µαζή δια τον εαυτόν µας την δικαίαν κρίσιν και ας µάθωµεν να συζητούµεν µεταξύ µας
ο,τι είναι καλόν και ορθόν.
Ιωβ. 34,5  ότι είρηκεν Ιώβ· δίκαιός ειµι, ο Κύριος απήλλαξέ µου το κρίµα,
Ιωβ. 34,5  Ας εξετάσωµεν αυτό, που είπεν ο Ιώβ· Είµαι δίκαιος, και παρ' όλα αυτά ο Κυριος δεν µου απέδωσε το δίκαιόν µου.
Ιωβ. 34,6  εψεύσατο δε τώ κρίµατί µου, βίαιον το βέλος µου άνευ αδικίας.
Ιωβ. 34,6  Διέψευσε την γνώµην µου περί της αθωότητός µου, µε έκρινεν ως ψεύστην. Χωρίς να πράξω κάτι το άδικον, έρριψε
µε ορµήν το βέλος της η θεία οργή του και µε επλήγωσε βαθείά!
Ιωβ. 34,7  τις ανήρ ώσπερ Ιώβ, πίνων µυκτηρισµόν ώσπερ ύδωρ,
Ιωβ. 34,7  Ποιός, λοιπόν, άλλος άνθρωπος ευρίσκεται στοιαύτην οδύνην και κατάπτωση , όπως ο Ιώβ, ο οποίος καθηµερινώς,
σαν µε νερό, ποτίζεται µε περιφρόνησιν από τους ανθρώπους,
Ιωβ. 34,8  ουχ αµαρτών ουδέ ασεβήσας ή οδού κοινωνήσας µετά ποιούντων τα άνοµα τού πορευθήναι µετά ασεβών;
Ιωβ. 34,8  χωρίς να έχη αµαρτήσει ούτε και ασεβήσει, όπως ο ίδιος βεβαιώνει, χωρίς να έχη συµµετάσχει εις πονηρά έργα, η
να έχη περιπατήσει µαζή µε όλλους στον δρόµον των εργαζοµένων τας παρανοµίας και γενικώς στον δρόµον των ασεβών;
Ιωβ. 34,9  µη γάρ είπης, ότι ουκ έσται επισκοπή ανδρός και επισκοπή αυτώ παρά Κυρίου.
Ιωβ. 34,9  Ας µη είπης συ, που µε ακούεις, ότι δεν υπάρχει επίβλεψις και πρόνοια δια τον άνθρωπον εκ µέρους του Κυρίου.
Ιωβ. 34,10  διό, συνετοί καρδίας ακούσατέ µου· µη µοι είη έναντι Κυρίου ασεβήσαι και έναντι Παντοκράτορος ταράξαι το
δίκαιον·
Ιωβ. 34,10     Δια τούτο ακούσατέ µου σεις, οι συνετοί και νοήµονες άνδρες. Ποτέ να µη δώση ο Θεός και είπω λόγια ασεβή
απέναντι του Κυρίου και να διαστρέψω απέναντι του Παντοκράτορας το δίκαιον και την δικαίαν κρίσιν.
Ιωβ. 34,11  αλλά αποδιδοί ανθρώπω καθά ποιεί έκαστος αυτών, και εν τρίβω ανδρός ευρήσει αυτόν.
Ιωβ. 34,11  Αλλά ανταποδίδει και θα ανταποδιδή ο Κυριος στον κάθε άνθρωπον ανάλογά µε τα έργα, που πράττει αυτός. Θα
συναντήση και θα κρίνη αυτόν σύµφωνα µε την πορείαν της ζωής του.
Ιωβ. 34,12  οίει δε τον Κύριον άτοπα ποιήσειν; ή ο Παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν, ός εποίησε την γήν;
Ιωβ. 34,12     Εχεις την γνώµην, ότι είναι δυνατόν ποτέ ο Κυριος να πράξη κάτι το άτοπον; Η ο Παντοκράτωρ, που
εδηµιούργησε και κυβερνά τον κόσµον, θα διαταράξη το δίκαιον; Ποτέ στον αιώνα τον άπαντα.
Ιωβ. 34,13  τις δε εστιν ο ποιών την υπ ουρανόν και τα ενόντα πάντα;
Ιωβ. 34,13     Ποιός είναι εκείνος, που εδηµιούργησε όλην την υπ' ουρανόν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν; Ο Θεός.
Ιωβ. 34,14  ει γάρ βούλοιτο συνέχειν και το πνεύµα παρ αυτώ κατασχείν,
Ιωβ. 34,14     Εάν ο Κυριος ήθελε να αναστείλη και να δεσµεύση τον ζωογόνον αέρα, που αναπνέοµεν,
Ιωβ. 34,15  τελευτήσει πάσα σάρξ οµοθυµαδόν, πάς δε βροτός εις γήν απελεύσεται, όθεν και επλάσθη.
Ιωβ. 34,15     κάθε ζωντανός οργανισµός θα απέθνησκεν αµέσως. Ολοι δε οι θνητοί θα κατήρχοντο στον τάφον νεκροί, εις
την γην από την οποίαν επλάσθησαν.
Ιωβ. 34,16  ει δε µη νουθετή, άκουε ταύτα, ενωτίζου φωνήν ρηµάτων.
Ιωβ. 34,16     Εάν συ, ω Ιώβ, δεν δέχεσαι νουθεσίας και συµβουλάς, άκουσε τώρα αυτά· Δώσε προσοχήν στους λόγους µου.
Ιωβ. 34,17  ιδέ σύ τον µισούντα άνοµα και τον ολλύντα τους πονηρούς όντα αιώνιον δίκαιον.
Ιωβ. 34,17     Ιδέ συ, που νοµίζεις ότι ο Κυριος σε αδικεί, και µάθε ότι ο Θεός µισεί τα παράνοµα πράγµατα, καταστρέφει και
εξολοθρεύει τους πονηρούς. Είναι αιωνίως ο απολύτως δίκαιος.



Ιωβ. 34,18  ασεβής ο λέγων βασιλεί· παρανοµείς, ασεβέστατε, τοίς άρχουσιν·
Ιωβ. 34,18     Είναι κατά την γνώµην σου ασεβής εκείνος, που ελεύθερα ηµπορεί να πη στον παραβαίνοντα τον νόµον
βασιλέα· “Παρανοµείς” και θα αποκαλέση κάθε παρεκτρέποµενον άρχοντα, “ασεβέστατε”!
Ιωβ. 34,19  ός ουκ επησχύνθη πρόσωπον εντίµου, ουδέ οίδε τιµήν θέσθαι αδροίς θαυµασθήναι πρόσωπα αυτών.
Ιωβ. 34,19     Αυτός που δεν επτοήθη και δεν υπεστάλη ενώπιον ενδόξου και ισχυρού ανθρώπου, ούτε γνωρίζει να αποδίδη
τιµάς και κολακείας και να εκφράζεται µε θαυµασµόν δια τους παρανοµούντος µεγάλους.
Ιωβ. 34,20  κενά δε αυτοίς αποβήσεται το κεκραγέναι και δείσθαι ανδρός· εχρήσαντο γάρ παρανόµως εκκλινοµένων
αδυνάτων.
Ιωβ. 34,20    Εξ αντιθέτου δε, δια µερικούς κόλακας θα αποδειχθή ότι είναι µάταιον να κράζουν προς τους ισχυρούς της
ηµέρας και να ζητούν την βοήθειαν εκ µέρους αυτών. Διότι εφέρθησαν και οι ίδιοι παρανόµως, παρεθεώρησαν τους
αδυνάτους και κατεπάτησαν το δίκαιόν των.
Ιωβ. 34,21  αυτός γάρ ορατής εστιν έργων ανθρώπων, λέληθε δε αυτόν ουδέν ών πράσσουσιν,
Ιωβ. 34,21     Διεψεύσθησαν αι προσδοκίαι των, διότι ο Θεός επιβλέπει και παρακολουθεί τα έργα των ανθρώπων. Τιποτε δεν
διαφεύγει την προσοχήν του από αυτά, που πράττουν οι άνθρωποι.
Ιωβ. 34,22  ουδέ έσται τόπος τού κρυβήναι τους ποιούντας τα άνοµα·
Ιωβ. 34,22    Ούτε δε και υπάρχει τόπος, δια να κρυβούν αυτοί, που διαπράττουν τας παρανοµίας.
Ιωβ. 34,23  ότι ουκ απ άνδρα θήσει έτι·
Ιωβ. 34,23     Και δεν ηµπορεί ο παράνοµος να στηρίζη τας ελπίδας του εις την βοήθειαν του οιουδήποτε ανθρώπου.
Ιωβ. 34,24  ο γάρ Κύριος πάντας εφορά ο καταλαµβάνων ανεξιχνίαστα , ένδοξά τε και εξαίσια, ών ουκ έστιν αριθµός·
Ιωβ. 34,24    Διότι ο Κυριος επιβλέπει όλους και δεν πλανάται ποτέ . Κατανοεί και τα πλέον ανεξιχνίαστα από τους
ανθρώπους πράγµατα, ένδοξα και εξαίρετα, τα οποία δεν είναι δυνατόν κανείς να εξαριθµήση.
Ιωβ. 34,25  ο γνωρίζων αυτών τα έργα και στρέψει νύκτα και ταπεινωθήσονται.
Ιωβ. 34,25     Ο Κυριος γνωρίζει τα έργα των. Ανατρέπει αυτούς κατά την νύκτα και τους
ταπεινώνει.
Ιωβ. 34,26  έσβεσε δε ασεβείς, ορατοί δε εναντίον αυτού,
Ιωβ. 34,26    Εσβησε το φως των ασεβών ο Κυριος και τους εξηφάνισε, διότι ορατοί ήσαν ενώπιόν του αυτοί και τα έργα των·
Ιωβ. 34,27  ότι εξέκλιναν εκ νόµου Θεού, δικαιώµατα δε αυτού ουκ επέγνωσαν
Ιωβ. 34,27     διότι παρεξέκλιναν από τον νόµον του Θεού, δεν ανεγνώρισαν και δεν ετήρησαν τας εντολάς του·
Ιωβ. 34,28  τού επαγαγείν επ αυτόν κραυγήν πενήτων, και κραυγήν πτωχών εισακούσεται.
Ιωβ. 34,28    και έγιναν έτσι αιτία και αφορµή να φθάση προς αυτόν η κραυγή των αδικουµένων πενήτων , να εισακουσθή η
κραυγή των πτωχών και αδυνάτων.
Ιωβ. 34,29  και αυτός ησυχίαν παρέξει, και τις καταδικάσεται; και κρύψει πρόσωπον, και τις όψεται αυτόν; και κατά έθνους
και κατά ανθρώπου οµού
Ιωβ. 34,29    Οταν δε ο Θεός δώση ειρήνην και δικαίωσιν εις κάποιον, ποιός θα ηµπορέση να εκφέρη καταδικαστικήν
απόφασιν; Οταν δε από αγανάκτησιν κρύψη και αποστρέψη το πρόσωπόν του, ποιός θα ηµπορέση να τον ίδη; Αυτός είναι
κριτής ολοκλήρου έθνους, όπως επίσης και του ενός µόνον ανθρώπου.
Ιωβ. 34,30  βασιλεύων άνθρωπον υποκριτήν από δυσκολίας λαού.
Ιωβ. 34,30     Αυτός παραχωρεί ως βασιλέα άνθρωπον δόλιον και ιδιοτελή, ένεκα της κακότητος του λαού.
Ιωβ. 34,31  ότι προς τον ισχυρόν ο λέγων· είληφα, ουκ ενεχυράσω·
Ιωβ. 34,31     Αυτά δι' εκείνον, που λέγει προς τον ισχυρόν Θεόν· “Εχω έως τώρα πάρει από σε τιµωρίας. Δεν θα ζητήσω
εγγύησιν και ενέχυρον, που να µε ασφαλίζη από άλλους.
Ιωβ. 34,32  άνευ εµαυτού όψοµαι, σύ δείξόν µοι, ει αδικίαν ειργασάµην, ου µη προσθήσω.
Ιωβ. 34,32     Είµαι ανίκανος από τον εαυτόν µου να ίδω το ορθόν. Συ, ο ισχυρός, δείξε µου, αν διέπραξα κάποιον αδικίαν και
εγώ υπιόσχοµαι να µη την επαναλάβω στο µέλλον”.
Ιωβ. 34,33  µη παρά σού αποτίσει αυτήν; ότι απώση, ότι σύ εκλέξη, και ουκ εγώ· και τι έγνως, λάλησον.
Ιωβ. 34,33     Μηπως σύµφωνα µε την ιδικήν σου εκτίµησιν και µε την ιδικήν σου γνώµην θα κανονίση ο Θεός την τιµωρίαν;
Αλλά συ την τιµωρίαν, που θα επιτρέψη ο Θεός, θα την απωθήσης, διότι έχεις την απαίτησιν να εκλέξης συ, και οχι εγώ ο
Θεός. Επάνω εις αυτά τα µεγάλα θέµατα τι γνωρίζεις, και τι γνώµην έχεις, ω Ιώβ; Οµίλησε.
Ιωβ. 34,34  διό συνετοί καρδίας ερούσι ταύτα, ανήρ δε σοφός ακήκοέ µου το ρήµα.
Ιωβ. 34,34     Διότι αυτά, που είπαµε, είναι αληθινά και σοφά. Ανδρες δε συνετοί θα είπουν τα ίδια. Καθε σοφός άνθρωπος θα
ακούση και θα δεχθή τα λόγια µου αυτά.
Ιωβ. 34,35  Ιώβ δε ουκ εν συνέσει ελάλησε, τα ρήµατα αυτού ουκ εν επιστήµη.
Ιωβ. 34,35     Το συµπέρασµα, είναι, ότι ο Ιώβ δεν ωµίλησε µε σύνεσιν. Τα λόγια του δεν ήσαν λόγια σοφίας και επιστήµης.
Ιωβ. 34,36  ου µην δε αλλά µάθε, Ιώβ, µη δώς έτι ανταπόκρισιν, ώσπερ οι άφρονες,
Ιωβ. 34,36     Δεν αρκεί όµως να παραδεχθής αυτό, που είπα. Αλλά µάθε, ω Ιώβ, ακόµη να µη δώσης πλέον ανταπόκρισιν εις
τας δοκιµασίας σου, όπως οι άφρονες, αυτοί που είναι εστερηµένοι της αληθινής σοφίας.
Ιωβ. 34,37  ίνα µη προσθώµεν εφ αµαρτίαις ηµών, ανοµία δε εφ ηµίν λογισθήσεται, πολλά λαλούντων ρήµατα εναντίον τού
Κυρίου.
Ιωβ. 34,37     Τούτο δε και δια να µη προσθέσωµεν µε τα ασύνετα λόγια µας και άλλας αµαρτίας εις τας µέχρι σήµερον
διαπραχθείσας παρανοµίας µας. Ασφαλώς δε θα καταλογισθή εις βάρος µας ως ανοµία, όταν λέγωµεν τέτοια λόγια
εναντίον του Κυρίου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Ιωβ. 35,1  Υπολαβών δε Ελιούς λέγει·
Ιωβ. 35,1  Συνέχισε πάλιν τον λόγον ο Ελιούς και είπε·
Ιωβ. 35,2  τι τούτο ηγήσω εν κρίσει; σύ τις εί ότι είπας· δίκαιός ειµι έναντι Κυρίου;
Ιωβ. 35,2  “διατί είχες αυτό το φρόνηµα και αντιδικούσες προς τον Θεόν; Ποιός είσαι συ, ο οποίος ετόλµησες να είπης· είµαι



δίκαιος απέναντι του Κυρίου;
Ιωβ. 35,3  εγώ σοι δώσω απόκρισιν και τοίς τρισί φίλοις σου.
Ιωβ. 35,3  Εγώ θα απαντήσω εις σε και στους τρεις φίλους σου.
Ιωβ. 35,4  ανάβλεψον εις τον ουρανόν και ιδέ, κατάµαθε δε νέφη ως υψηλά από σού.
Ιωβ. 35,4  Σηκωσε τα βλέµµατά σου στον ουρανόν, παρατήρησε και πρόσεξε τα νέφη, πόσον υψηλά από σε είναι. Επάνω δε
από αυτά, εις τα απροσµέτρητα ύψη, υπάρχει ο θρόνος του Παντοκράτορας.
Ιωβ. 35,5  ει ήµαρτες, τι πράξεις; ει δε και πολλά ηνόµησας, τι δύνασαι ποιήσαι;
Ιωβ. 35,5  Εάν ηµάρτησες, τι κακόν νοµίζεις ότι έκαµες στον Θεόν; Εάν δε και πολλάς ανοµίας διέπραξες, τι δύνασαι να
κάµνης εναντίον του Θεού;
Ιωβ. 35,7  επεί δε ούν δικαιος εί, τι δώσεις αυτώ; ή τι εκ χειρός σου λήψεται;
Ιωβ. 35,7  Εάν δε και είσαι δίκαιος, τι, τάχα, έχεις να προσφέρης στον Θεόν; Η από τι έχει ανάγκην και τι ηµπορεί να πάρη
από τα χέρια σου ο Θεός;
Ιωβ. 35,8  ανδρί τώ οµοίω σου η ασέβειά σου, και υιώ ανθρώπου η δικαιοσύνη σου.
Ιωβ. 35,8  Η ασέβειά σου ηµπορεί να αποβή επιβλαβής εις άνθρωπον όµοιον µε σε. Οπως εξ αντιθέτου και η δικαιοσύνη σου
ηµπορεί να ωφελήση υιόν ανθρώπου, όπως είσαι συ.
Ιωβ. 35,9  από πλήθους συκοφαντούµενοι κεκράξονται, βοήσονται από βραχίονος πολλών.
Ιωβ. 35,9  Θα κραυγάσουν δυνατά εκείνοι, οι οποίοι συκοφαντούνται και αδικούνται από πλήθος διαβολέων . Θα βοήσουν
εκείνοι, που καταπιέζονται από βραχίονας πολλών τυράννων.
Ιωβ. 35,10  και ουκ είπε· που εστιν ο Θεός ο ποιήσας µε, ο κατατάσσων φυλακάς νυκτερινάς,
Ιωβ. 35,10     Και όµως κανείς από αυτούς δεν είπε· που είναι ο Θεός, ο οποίος µε εδηµιούργησε; Ο κατανέµων φρουράς κατά
το διάστηµα της νυκτός εις ασφάλειαν των ανθρώπων.
Ιωβ. 35,11  ο διορίζων µε από τετραπόδων γής, από δε πετεινών ουρανού;
Ιωβ. 35,11  Αυτός, ο οποίός µε εξεχώρισε τιµητικώς από τα τετράποδα της γης και από τα πτηνά του ουρανού!
Ιωβ. 35,12  εκεί κεκράξονται, και ου µη εισακούση και από ύβρεως πονηρών .
Ιωβ. 35,12     Θα κράξουν µε όλην των την δύναµιν οι συκοφαντούµενοι και καταπιεζόµενοι. Ο Θεός όµως δεν θα ακούση
τας διαµαρτυρίας εξ αιτίας της αλαζονείας των πονηρών αυτών ανθρώπων.
Ιωβ. 35,13  άτοπα γάρ ου βούλεται ιδείν ο Κύριος, αυτός γάρ ο Παντοκράτωρ
Ιωβ. 35,13  Διότι ο Θεός δεν θέλει να ίδη και αποστρέφεται τα άτοπα. Εν τούτοις αυτός ο ίδιος ο Παντοκράτωρ
Ιωβ. 35,14  ορατής εστι των συντελούντων τα άνοµα και σώσει µε. κρίθητι δε εναντίον αυτού, ει δύνασαι αυτόν αινέσαι, ώς
εστι.
Ιωβ. 35,14     είναι θεατής και αυτόπτης µάρτυς εκείνων, οι οποίοι διαπράττουν τας παρανοµίας. Από τα χέρια όµως αυτών
θα µε σώση. Ανάθεσε εις αυτόν το δίκαιόν σου. Περίµενε την δικαίαν του κρίσιν και σκέψου, εάν θα ηµπορέσης να τον
υµνήσης και να τον δοξολογήσης, όπως πράγµατι του αξίζει.
Ιωβ. 35,15  και νύν ότι ουκ έστιν επισκεπτόµενος οργήν αυτού, και ουκ έγνω παράπτωµά τι σφόδρα·
Ιωβ. 35,15  Διότι και τώρα ο Κυριος δεν εκδηλώνει, την οργήν αυτού, κατά των παρανοµούντων. Δι' αυτό και φαίνεται, σαν
να µη γνωρίζη και να µη λογαριάζη ούτε και το µεγαλύτερον παράπτωµα.
Ιωβ. 35,16  και Ιώβ µαταίως ανοίγει το στόµα αυτού, εν αγνωσία ρήµατα βαρύνει.
Ιωβ. 35,16     Δια τούτο και ο Ιώβ ανοίγει το στόµα του εις µάταια παράπονα. Ευρισκόµενος δε εν αγνοία της σοφίας και
µακροθυµίας του Θεού λέγει πολλά και βαρειά λόγια”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Ιωβ. 36,1  Προσθείς δε έτι Ελιούς λέγει·
Ιωβ. 36,1  Ο Ελιούς συνεχίζων τον λόγον του προσέθεσε·
Ιωβ. 36,2  µείνόν µε µικρόν έτι, ίνα διδάξω σε· έτι γάρ εν εµοί εστι λέξις.
Ιωβ. 36,2  “κάµε ακόµη ολίγην υποµονήν, δια να σε διδάξω περισσότερα. Υπάρχουν έντος µου και άλλα νοήµατα, τα οποία
και θα πω.
Ιωβ. 36,3  αναλαβών την επιστήµην µου µακράν, έργοις δε µου δίκαια ερώ επ αληθείας
Ιωβ. 36,3  Θα πάρω την σοφίαν και γνώσιν µου από παλαιότερα χρόνια. Αναντίρρητα θα είναι τα γεγονότα, τα οποία εγώ µε
κάθε αλήθειαν και ειλικρίνειαν θα εκθέσω.
Ιωβ. 36,4  και ουκ άδικα ρήµατα αδίκως συνιείς.
Ιωβ. 36,4  Συνεπώς δεν θα ακούσης ούτε θα εννοήσης άδικα και ασύστατα λόγια , χωρίς καµµίαν ωφέλειαν.
Ιωβ. 36,5  γίνωσκε δε ότι ο Κύριος ου µη αποποιήσηται τον άκακον. δυνατός ισχύϊ καρδίας
Ιωβ. 36,5  Μαθε, λοιπόν, ότι ο Κυριος ουδέποτε θα αποστραφή και θα απαρνηθή τον άδολον και αθώον. Αυτός είναι άπειρος
εις δύναµιν, εις σύνεσιν και σοφίαν.
Ιωβ. 36,6  ασεβή ου µη ζωοποιήσει και κρίµα πτωχών δώσει.
Ιωβ. 36,6  Ποτέ δε εξ άλλου δεν θα δώση ζωήν πράγµατι ευτυχισµένην στον ασεβή. Παντοτε αποδίδει και θα αποδίδη το
δίκαιον στον αδικούµενον πτωχόν.
Ιωβ. 36,7  ουκ αφελεί από δικαίου οφθαλµούς αυτού· και µετά βασιλέων εις θρόνον και καθιεί αυτούς εις νίκος, και
υψωθήσονται.
Ιωβ. 36,7  Δεν θα αποστρέψη τους οφθαλµούς του και την προστασίαν του από τον δίκαιον. Θα υψώση και θα καθίση τους
δικαίους µαζή µε τους βασιλείς εις θρόνον ένδοξον. Θα τους ενθρονίση νικητάς, και αυτοί έτσι θα δοζασθούν.
Ιωβ. 36,8  και οι πεπεδηµένοι εν χειροπέδαις συσχεθήσονται εν σχοινίοις πενίας,
Ιωβ. 36,8  Οι ασεβείς όµως θα είναι σαν αλυσοδεµένοι, θα δεθούν σφιγκτά σαν µε άθραυστα σχοινιά στενοχωριών και
στερήσεων.
Ιωβ. 36,9  και αναγγελεί αυτοίς τα έργα αυτών και τα παραπτώµατα αυτών , ότι ισχύσουσιν.
Ιωβ. 36,9  Θα καταστήση ο Θεός γνωστά εις αυτούς και ολοφάνερα τα αµαρτωλά των έργα και τα παραπτώµατά των , διότι
εις την διάπραξιν αυτών απεδείχθησαν αδίστακτοι και ισχυροί.



Ιωβ. 36,10  αλλά τού δικαίου εισακούσεται· και είπεν ότι επιστραφήσονται εξ αδικίας.
Ιωβ. 36,10     Αλλά του δικαίου την δέησιν θα την ακούση ευµενώς και θα την κάµη δεκτήν. Και, όπως έχει υποσχεθή, θα
θεωρήση δικαίους και εκείνους, οι οποίοι εν µετάνοια θα επιστρέψουν από την αδικίαν των.
Ιωβ. 36,11  εάν ακούσωσι και δουλεύσωσι, συντελέσουσι τας ηµέρας αυτών εν αγαθοίς και τα έτη αυτών εν ευπρεπείαις .
Ιωβ. 36,11  Εκείνοι από τους ανθρώπους, οι οποίοι θα ακούσουν την φωνήν του Κυρίου, θα υποταχθούν εις αυτόν και θα
εφαρµόσουν τας εντολάς του, θα τελειώσουν τας ηµέρας των µέσα εις τα αγαθά και τα έτη της ζωής των θα είναι έντιµα
και ευτυχισµένα.
Ιωβ. 36,12  ασεβείς δε ου διασώζει παρά το µη βούλεσθαι αυτούς ειδέναι τον Κύριον και διότι νουθετούµενοι ανήκοοι ήσαν.
Ιωβ. 36,12     Τους ασεβείς όµώς ο Κυριος δεν θα τους περισώση ούτε θα τους απαλλάξη από τας δυστυχίας, διότι αυτοί δεν
ηθέλησαν να γνωρίσουν τον Κυριον και διότι, όταν ακόµη ενουθετούντο, παρέµεναν ανυπάκοοι.
Ιωβ. 36,13  και υποκριταί καρδία τάξουσι θυµόν· ου βοήσονται, ότι έδησεν αυτούς.
Ιωβ. 36,13     Επίσης οι δόλιοι και υποκριταί κρύπτουν µέσα εις την καρδίαν των τον θυµόν και την κακίαν των.
Σκληρυµµένοι εις την κακίαν των, δεν θα βοήσουν µε την προσευχήν των προς τον Κυριον, όταν θα τους έχη δέσει µε τας
αλυσίδας των θλίψεων.
Ιωβ. 36,14  αποθάνοι τοίνυν εν νεότητι η ψυχή αυτών, η δε ζωή αυτών τιτρωσκοµένη υπό αγγέλων,
Ιωβ. 36,14     Αυτοί, λοιπόν, θα αποθάνουν προ καιρού, κατά τα χρόνια της νεότητός των, η δε βραχεία ζωη, που θα ζήσουν
επί της γης, θα βασανίζεται πληττοµένη από εκδικητάς αγγέλους.
Ιωβ. 36,15  ανθ ών έθλιψαν ασθενή και αδύνατον, κρίµα δε πραέων εκθήσει.
Ιωβ. 36,15     Διότι έθλιψαν και κατεπίεσαν τον ασθενή, τον αδύνατον, τον πτωχόν. Εξ αντιθέτου ο Κυριος θα φανερώση το
δίκαιον των πράων και ησύχων ανθρώπων.
Ιωβ. 36,16  και προσέτι ηπάτησέ σε εκ στόµατος εχθρού· άβυσσος, κατάχυσις υποκάτω αυτής, και κατέβη τράπεζά σου
πλήρης πιότητος.
Ιωβ. 36,16     Επί πλέον σε εκάλυψε και σε προεφύλαξε από έχθρικον στόµα, έτοιµον να σε καταπίη. Αβυσσος ηπλώνετο
ενώπιόν σου, κάτω από την οποίαν εχύνετο και έρεεν ορµητικώς το νερό. Αντί δε να καταποντισθής εις αυτήν, όπως
εφοβήθης, κατέβηκε δια σε ητοιµασµένη τράπεζα, γεµάτη από άφθονα και εύγευστα φαγητά.
Ιωβ. 36,17  ουχ υστερήσει δε από δικαίων κρίµα,
Ιωβ. 36,17     Δεν θα παραβλέψη ούτε και θα καθυστερήση ο Θεός το δίκαιον των ευσεβών ανθρώπων .
Ιωβ. 36,18  θυµός δε επ ασεβείς έσται δι ασέβειαν δώρων, ών εδέχοντο επ αδικίαις.
Ιωβ. 36,18     Ο θυµός του όµως θα εκσπάση εναντίον των ασεβών δια την ασέβειαν, που έδειξαν, µε τα δώρα που εδέχοντο
εις ανταµοιβήν των αδίκων αποφάσεών των, όταν έκριναν ως δικασταί.
Ιωβ. 36,19  µη σε εκκλινάτω εκών ο νούς δεήσεως εν ανάγκη όντων αδυνάτων, και πάντας τους κραταιούντας ισχύν.
Ιωβ. 36,19     Ποτέ ας µη γυρίση αλλού θεληµατικά ο νους και η προσοχή σου, όταν ασθενείς και αδύνατοι άνθρωποι
ευρισκόµενοι εις ανάγκην σε παρακαλούν να τους βοηθήσης. Και µη πτοηθής, µη υποσταλής ενώπιον ανθρώπων, που
διαθέτουν δύναµιν και επιρροήν.
Ιωβ. 36,20  µη εξελκύσης την νύκτα τού αναβήναι λαούς αντ αυτών·
Ιωβ. 36,20    Μη αναβάλης την βοήθειαν προς τους πτωχούς και την απόδοσιν δικαίου προς τους αδικουµένους έως την
νύκτα και κατόπιν τους διώξης ισχυριζόµενος ότι περιµένεις πολλούς άλλους.
Ιωβ. 36,21  αλλά φύλαξαι µη πράξης άτοπα· επί τούτων γάρ εξείλω από πτωχείας.
Ιωβ. 36,21     Πρόσεξε να µη διαπράξης ποτέ άτοπα έργα. Αποφεύγων αυτά θα γλυτώσης από την αθλιότητα και την
δυστυχίαν.
Ιωβ. 36,22  ιδού ο Ισχυρός κραταιώσει εν ισχύϊ αυτού· τις γάρ εστι κατ αυτόν δυνάστης;
Ιωβ. 36,22    Ιδού, ο Κυριος είναι πανίσχυρος και µε την άπειρον δύναµίν του επιβάλλεται απολύτως. Ποιός εξουσιαστής του
επιγείου και ουρανίου κόσµου είναι όµοιος µε αυτόν;
Ιωβ. 36,23  τις δε εστιν ο ετάζων αυτού τα έργα; ή τις ο ειπών· έπραξεν άδικα;
Ιωβ. 36,23     Ποιός είναι εκείνος, ο οποίος ηµπορεί να κρίνη και να ελέγξη τα έργα του; Ποιός ηµπορεί ποτέ να είπη προς
αυτόν· Διέπραξες αδικίαν;
Ιωβ. 36,24  µνήσθητι, ότι µεγάλα εστίν αυτού τα έργα, ών ήρξαν άνδρες.
Ιωβ. 36,24    Εχε πάντοτε στον νουν και εις την καρδίαν ότι ιδικά του έργα είναι και τα µεγάλα έργα, δια των οποίων µεγάλοι
άνδρες έγιναν άρχοντες.
Ιωβ. 36,25  πάς άνθρωπος είδεν εν εαυτώ, όσοι τιτρωσκόµενοί εισι βροτοί.
Ιωβ. 36,25     Αντιθέτως, κάθε άνθρωπος εξετάζων τον εαυτόν του πείθεται ότι είναι αδύνατος. Ποσοι και πόσοι θνητοί
πληγώνονται συνεχώς και αποθνήσκουν!
Ιωβ. 36,26  ιδού ο Ισχυρός πολύς, και ου γνωσόµεθα· αριθµός ετών αυτού, και απέραντος.
Ιωβ. 36,26    Ιδού, ο Παντοδύναµος είναι µέγας και πολύς και δεν είµεθα εις θέσιν ηµείς να τον γνωρίσωµεν εις όλην αυτού
την άπειρον τελειότητα. Ο αριθµός των ετών αυτού είναι άπειρος.
Ιωβ. 36,27  αριθµηταί δε αυτώ σταγόνες υετού, και επιχυθήσονται υετώ εις νεφέλην·
Ιωβ. 36,27     Εν τη παντοδυναµία του έχει την δυνατότητα και αυτάς τας σταγόνας της βροχής να µετρήση, τας σταγόνας αι
οποίαι χύνονται ασυγκράτητοι δια της βροχής από τα σύννεφα.
Ιωβ. 36,28  ρυήσονται παλαιώµατα, εσκίασε δε νέφη επί αµυθήτων βροτών.
Ιωβ. 36,28    Θα ρεύσουν, όπως από παλαιότατα έτη τα νερά από τα νέφη, θα πληµµυρίσουν και θα εκχειλίσουν
απεξηραµµένοι χείµαρροι. Τα νέφη σκεπάζουν εις τόσην µεγάλην έκτασιν τον ορίζοντα, ώστε ρίπτουν την σκιαν των εις
αναρίθµητα πλήθη ανθρώπων.
Ιωβ. 36,28α  ώραν έθετο κτήνεσιν, οίδασι δε κοίτης τάξιν.
Ιωβ. 36,28α   Ο Θεός είναι εκείνος, που ώρισεν ώραν εργασίας και ώραν αναπαύσεως και εις αυτά τα κτήνη. Γνωρίζουν δε
αυτά την ωρισµένην ώραν, που θα κοιτασθούν εις την φάτνην των.
Ιωβ. 36,28β  επί τούτοις πάσιν ουκ εξίσταταί σου η διάνοια ουδέ διαλλάσσεταί σου η καρδία από σώµατος ;
Ιωβ. 36,28β  Ενώπιον όλων αυτών των θαυµάτων είναι να µη µείνη εκστατική η διάνοια του ανθρώπου, και να µη



διασαλευθή πάλλουσα ισχυρώς η καρδία σου, ως εάν θέλη να ορµήση έξω από το σώµα σου;
Ιωβ. 36,29  και εάν συνή απεκτάσεις νεφέλης, ισότητα σκηνής αυτού,
Ιωβ. 36,29    Σκέψου, εάν είναι δυνατόν να εννοήσης τας απεριορίστους εκτάσεις της νεφέλης, που καταλαµβάνει τον
ορίζοντα, ώστε να αποτελή τρόπον τινά τον θρόνον του επί των νεφών καθήµενου Θεού!
Ιωβ. 36,30  ιδού εκτενεί επ αυτόν ηδώ και ριζώµατα της θαλάσσης εκάλυψεν·
Ιωβ. 36,30     Και ιδού, αφού εκσπάση µεγάλη θύελλα, έπειτα θα δώση εις όλον τον ουρανόν το γλυκύ ουράνιον τόξον, το
οποίον θα σκεπάση και αυτάς τας ρίζας της θαλάσσης.
Ιωβ. 36,31  εν γάρ αυτοίς κρινεί λαούς, δώσει τροφήν τώ ισχύοντι.
Ιωβ. 36,31     Και µε τα µεγαλοπρεπή αυτά φυσικά φαινόµενα κρίνει και τιµωρεί ο Θεός τους λαούς, που αποµακρύνονται
από αυτόν. Οπως επίσης µε τα ίδια αυτά φυσικά φαινόµενα δίδει τροφήν εις πλήθος ανθρώπων .
Ιωβ. 36,32  επί χειρών εκάλυψε φώς και ενετείλατο περί αυτής εν απαντώντι·
Ιωβ. 36,32     Εις τα χέρια του κρύπτει το φως της αστραπής και του κεραυνού. Διδει εντολήν εις την νεφέλην πότε θα εκραγή
ο κεραυνός εναντίον εκείνου, που εξεγείρεται κατά του Θεού.
Ιωβ. 36,33  αναγγελεί περί αυτού φίλον αυτού Κύριος, κτήσις και περί αδικίας.
Ιωβ. 36,33     Δια του φαινοµένου αυτού ειδοποιεί και προαναγγέλλει ο Κυριος στον φίλον του περί της προσεχούς τιµωρίας
του ανθρώπου, ο οποίος απέκτησεν αδίκως περιουσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37
Ιωβ. 37,1  Καί από ταύτης εταράχθη η καρδία µου και απερύη εκ τού τόπου αυτής.
Ιωβ. 37,1  Από την καταιγίδα και την αστραπήν αυτήν εταράχθη η καρδία µου. Σαν να έφυγε και να έπεσεν έξω από τον
τόπον της.
Ιωβ. 37,2  άκουε ακοήν εν οργή θυµού Κυρίου, και µελέτη εκ στόµατος αυτού εξελεύσεται.
Ιωβ. 37,2  Ακουε την από την οργήν και τον θυµόν του Κυρίου εκρηγνυµένην βροντήν· αυτή είναι φωνή, που εξέρχεται από
το στόµα του Κυρίου.
Ιωβ. 37,3  υποκάτω παντός τού ουρανού η αρχή αυτού, και το φώς αυτού επί πτερύγων της γής.
Ιωβ. 37,3  Κατω από τα σύννεφα και εις όλον το στερέωµα της ατµοσφαίρας εξαπολύεται η αστραπή , που µαρτυρεί την
δύναµίν του, και το φως της απλώνεται έως εις τα άκρα της γης.
Ιωβ. 37,4  οπίσω αυτού βοήσεται φωνή, βροντήσει εν φωνή ύβρεως αυτού, και ουκ ανταλλάξει αυτούς, ότι ακούσει φωνήν
αυτού.
Ιωβ. 37,4  Μετά την αστραπήν θα επακολουθήση η φωνή της βροντής. Θα βροντήση µε φωνήν υπερήφανον και
µεγαλοπρεπή. Δεν θα αποτρέψη τους κρότους της αστραπής, διότι θα υπακούσουν εις την ιδικήν του φωνήν.
Ιωβ. 37,5  βροντήσει ο ισχυρός εν φωνή αυτού θαυµάσια· εποίησε γάρ µεγάλα ά ουκ ήδειµεν,
Ιωβ. 37,5  Θα βροντήση ο Παντοδύναµος µε την βροντεράν του φωνήν κατά τρόπον θαυµαστόν, διότι αυτός έκαµε και
κάµνει µεγάλα έργα, τα οποία ηµείς δεν ηµπορούµεν να γνωρίσωµεν.
Ιωβ. 37,6  συντάσσων χιόνι· γίνου επί γής, και χειµών υετός, και χειµών υετών δυναστείας αυτού.
Ιωβ. 37,6  Αυτός διατάσσει το χιόνι και του λέγει· Πηγαινε, κατέβα εις την γην! Κατά διαταγήν ιδικήν του γίνεται επίσης η
χειµερινή βροχή. Πιπτουν αι άφθοναι βροχαί του χειµώνος.
Ιωβ. 37,7  εν χειρί παντός ανθρώπου κατασφραγίζει, ίνα γνώ πάς άνθρωπος την εαυτού ασθένειαν.
Ιωβ. 37,7  Με τα χιόνια όµως και µε τις βροχές δένει τα χέρια των ανθρώπων και καταπαύουν αι γεωργικαί εργασίαι, δια να
µάθη ο άνθρωπος την αδυναµίαν του.
Ιωβ. 37,8  εισήλθε δε θηρία υπό την σκέπην, ησύχασαν δε επί κοίτης.
Ιωβ. 37,8  Και αυτά ακόµη τα θηρία εισέρχονται εις κάποιον σκέπην, δια να ησυχάσουν εις τας φωλεάς των.
Ιωβ. 37,9  εκ ταµιείων επέρχονται οδύναι, από δε ακρωτηρίων ψύχος,
Ιωβ. 37,9  Από τα αποταµιευµένα ύδατα επάνω εις τα νέφη του ουρανού επέρχονται µεγάλαι καταστροφαί και οδύνες εξ
αιτίας αυτών. Από τα άκρα δε του βορρά προέρχεται το ψύχος.
Ιωβ. 37,10  και από πνοής ισχυρού δώσει πάγος, οιακίζει δε το ύδωρ ως εάν βούληται·
Ιωβ. 37,10     Με την παγωµένην πνοήν του ισχυρού βορρά δηµιουργεί την παγωνιά, στρέφει και καθοδηγεί το νερό, όπου
και όπως ούτος θέλει.
Ιωβ. 37,11  και εκλεκτόν καταπλάσσει νεφέλη, διασκορπιεί νέφος φώς αυτού.
Ιωβ. 37,11  Με το εκλεκτόν αγαθόν, µε το νερό, καταρτίζει και συγκροτεί την νεφέλην, η οποία, πριν διαλυθή εις βροχήν,
διασκορπίζει το φως των αστραπών της.
Ιωβ. 37,12  και αυτός κυκλώµατα διαστρέψει, εν θεεβουλαθώθ εις έργα αυτών. πάντα όσα αν εντείληται αυτοίς, ταύτα
συντέτακται παρ αυτού επί της γής,
Ιωβ. 37,12     Ο ίδιος ο Θεός πηδαλιουχεί και κατευθύνει από εδώ και από εκεί τα περιδινούµενα νέφη, ώστε αυτά να
εξυπηρετούν εις τα έργα των ανθρώπων. Ολα όσα διατάξη εις αυτά, πραγµατοποιούνται. Εκτελούνται όλαι αι διαταγαί του
επί της γης,
Ιωβ. 37,13  εάν εις παιδείαν, εάν εις την γήν αυτού, εάν εις έλεος ευρήσει αυτόν.
Ιωβ. 37,13  είτε προς παιδαγωγικήν τιµωρίαν του ανθρώπου είτε προς καρποφορίαν της γης, όταν ευρίσκη τον άνθρωπον
άξιον του ελέους του.
Ιωβ. 37,14  ενωτίζου ταύτα, Ιώβ· στήθι νουθετούµενος δύναµιν Κυρίου.
Ιωβ. 37,14     Ακουε αυτά µετά προσοχής Ιώβ. Στάσου να δεχθής συµβουλάς και νουθεσίας δια την δύναµιν του Κυρίου.
Ιωβ. 37,15  οίδαµεν ότι ο Θεός έθετο έργα αυτού φώς ποιήσας εκ σκότους.
Ιωβ. 37,15  Γνωρίζοµεν, ότι ο Θεός επραγµατοποίησε όλα τα έργα του µε τάξιν και σοφίαν, όπως π. χ. να αναλάµπη φως από
τα σκοτεινά νέφη.
Ιωβ. 37,16  επίσταται δε διάκρισιν νεφών, εξαίσια δε πτώµατα πονηρών.
Ιωβ. 37,16     Αυτός γνωρίζει να διαλύη τα νέφη εις καταστρεπτικάς βροχοπτώσεις προς τιµωρίαν των πονηρών ανθρώπων .
Ιωβ. 37,17  σού δε η στολή θερµή, ησυχάζεται δε επί της γής.



Ιωβ. 37,17  Τα ενδύµατά σου γίνονται θερµά, όταν πνέη θερµός άνεµος η όταν επικρατή ησυχία επάνω εις την γην.
Ιωβ. 37,18  στερεώσεις µετ αυτού εις παλαιώµατα, ισχυραί ως όρασις επιχύσεως.
Ιωβ. 37,18     Ακλόνητα θεµέλια αυτός πραγµατοποιεί, ώστε να παραµένουν αδιάσειστα, καίτοι παλαιωµένα, ισχυρά, όπως
οι χυτοί χάλκινοι καθρέπται.
Ιωβ. 37,19  διατί; δίδαξόν µε, τι ερούµεν αυτώ· και παυσώµεθα πολλά λέγοντες.
Ιωβ. 37,19     Πως και διατί συµβαίνουν όλα αυτά; Θα ερωτήση κανείς. Διδαξέ µε συ, ω Ιώβ, τι θα απαντήσωµεν εις αυτόν.
Και ετσι θα παύσωµεν να λέγωµεν πολλά εκτεινόµενοι και εις άλλα φυσικά φαινόµενα.
Ιωβ. 37,20  µη βίβλος ή γραµµατεύς µοι παρέστηκεν, ίνα άνθρωπον εστηκώς κατασιωπήσω;
Ιωβ. 37,20     Μηπως και έχω ενώπιόν µου κανένα βιβλίον η κάποιον γραµµατέα, δια να µας εξηγήση αυτά και έτσι εγώ
σιωπών να αποστοµώσω οιονδήποτε συζητητήν;
Ιωβ. 37,21  πάσι δε ουχ ορατόν το φώς, τηλαυγές εστιν εν τοίς παλαιώµασιν, ώσπερ το παρ αυτού επί νεφών.
Ιωβ. 37,21     Εις όλους δεν είναι οράτον τα αισθητόν φως, που λάµπει από µακράν και εις µακράν έκτασιν επάνω στον
ουρανόν, τον στερεωµένον από παλαιότατα χρόνια, όπως επίσης και το φως της αστραπής, που κρύπτεται µέσα εις τα νέφη
και το οποίον προέρχεται από τον Θεόν;
Ιωβ. 37,22  από βορά νέφη χρυσαυγούντα· επί τούτοις µεγάλη η δόξα και τιµή Παντοκράτορος.
Ιωβ. 37,22     Από τα µέρη του βορρά ανυψώνονται στον ουρανόν σύννεφα, που λάµπουν σαν το χρυσάφι. Ασυγκρίτως όµως
περισσότερον από αυτά λάµπει η µεγάλη δόξα και η µεγαλοπρέπεια του παντοκράτορας Θεού.
Ιωβ. 37,23  και ουχ ευρίσκοµεν άλλον όµοιον τή ισχύϊ αυτού· ο τα δίκαια κρίνων, ουκ οίει επακούειν αυτόν;
Ιωβ. 37,23     Και δεν ευρίσκοµεν άλλον, ούτε στον ουρανόν ούτε εις την γην, όµοιον µε αυτόν κατά την δύναµιν. Αυτός,
λοιπόν, που κρίνει δικαίως και αποδίδει το δίκαιον, δεν νοµίζεις, ότι ακούει και κάνει δεκτήν την δέησιν των αδικουµένων,
οι οποίοι κράζουν προς αυτόν;
Ιωβ. 37,24  διό φοβηθήσονται αυτόν οι άνθρωποι, φοβηθήσονται δε αυτόν και οι σοφοί καρδία.
Ιωβ. 37,24     Δια τούτο ακριβώς αυτόν θα φοβηθούν όλοι οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως δε θα ευλαβηθούν και θα φοβηθούν αυτόν
οι σοφοί κατά την καρδίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38
Ιωβ. 38,1  Μετά δε το παύσασθαι Ελιούν της λέξεως είπεν ο Κύριος τώ Ιώβ διά λαίλαπος και νεφών·
Ιωβ. 38,1  Οταν έπαυσεν ο Ελιούς να οµιλή, είπεν ο Κυριος δια µέσου της λαίλαπος και των νερών·
Ιωβ. 38,2  τις ούτος ο κρύπτων µε βουλήν, συνέχων δε ρήµατα εν καρδία, εµέ δε οίεται κρύπτειν;
Ιωβ. 38,2  “ποιός είναι αυτός, ο οποίος µε τας εξηγήσεις που δίδει συσκοτίζει και αποκρύπτει τας ιδικάς µου βουλάς, κρατεί
δε εις την καρδίαν του λόγους αστηρίκτους και νοµίζει ότι εγώ είµαι εκείνος, που κρύπτω τας βουλάς µου;
Ιωβ. 38,3  ζώσαι ώσπερ ανήρ την οσφύν σου, ερωτήσω δε σε, σύ δε µοι αποκρίθητι.
Ιωβ. 38,3  Ζώσε, λοιπόν, την µέσην σου ως ανήρ πολεαιστής και πάρε θάρρος, διότι εγώ θα σε ερωτήσω, συ δε δος µου
απόκρισιν.
Ιωβ. 38,4  που ής εν τώ θεµελιούν µε την γήν; απάγγειλον δε µοι ει επίστη σύνεσιν.
Ιωβ. 38,4  Που ήσουνα, όταν εγώ εθεµελίωνα την γην; Απάντησέ µου, εάν έχης σύνεσιν.
Ιωβ. 38,5  τις έθετο τα µέτρα αυτής, ει οίδας; ή τις ο επαγαγών σπαρτίον επ αυτής;
Ιωβ. 38,5  Ποιός έθεσε τα µέτρα αυτής; Πές µου, εάν το γνωρίζης. Ποιός, όταν αυτή οικοδοµείτο, έβαλε νήµα στάθµης δια
την ακρίβειαν της οικοδοµής;
Ιωβ. 38,6  επί τίνος οι κρίκοι αυτής πεπήγασι; τις δε εστιν ο βαλών λίθον γωνιαίον επ αυτής;
Ιωβ. 38,6  Επάνω δε εις ποίαν βάσιν έχουν εµπηχθή στερεά οι κρίκοι αυτής; Ποιός είναι εκείνος, που έβαλε τον ακρογωνιαίον
θεµέλιον λίθον, δια να την υποβαστάζη στερεάν και ακλόνητον;
Ιωβ. 38,7  ότε εγενήθησαν άστρα, ήνεσάν µε φωνή µεγάλη πάντες άγγελοί µου.
Ιωβ. 38,7  Οταν εδηµιουργήθησαν τα άστρα, οι άγγελοί µου µε εδοξολόγησαν µε µεγάλην φωνήν.
Ιωβ. 38,8  έφραξα δε θάλασσαν πύλαις, ότε εµαιούτο εκ κοιλίας µητρός αυτής εκπορευοµένη.
Ιωβ. 38,8  Εγώ έφραξα µε πύλας τας ακτάς της θαλάσσης, όταν αυτή δηµιουργουµένη και εξερχοµένη από το χάος
εφαίνετο, ως εάν εξήρχετο από την κοιλίαν της µητρός της µε την βοήθειαν µαίας.
Ιωβ. 38,9  εθέµην δε αυτή νέφος αµφίασιν, οµίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσα.
Ιωβ. 38,9  Τα νέφη του ουρανού τα έθεσα ως ενδυµασίαν της, µε οµίχλην δε, που µερικές φορές απλώνεται εις την
επιφάνειάν της, την εσπαργάνωσα.
Ιωβ. 38,10  εθέµην δε αυτή όρια, περιθείς κλείθρα και πύλας.
Ιωβ. 38,10     Εθεσα εις αυτήν όρια, διότι ετοποθέτησα ολόγυρα κλειδιά και πύλας.
Ιωβ. 38,11  είπα δε αυτή· µέχρι τούτου ελεύση και ουχ υπερβήση, αλλ εν σεαυτή συντριβήσεταί σου τα κύµατα.
Ιωβ. 38,11  Είπα δε εις αυτήν· Εως στο σηµείον αυτό θα έλθης και δεν θα το υπερβής. Αλλά τα κύµατά σου θα συντριβούν
µέσα σου, µέσα εις τα όρια, που εγώ σου εχάραξα.
Ιωβ. 38,12  ή επί σού συντέταχα φέγγος πρωϊνόν; εωσφόρος δε είδε την εαυτού τάξιν
Ιωβ. 38,12     Η µήπως επί της ιδικής σου εποχής εγώ έχω τακτοποιήσει τον ήλιον, ο οποίος από της πρωΐας στέλλει το φως
του; Επί των ηµερών σου δε ο αυγερινός είδε την τακτικήν και κανονικήν πορείαν του,
Ιωβ. 38,13  επιλαβέσθαι πτερύγων γής, εκτινάξαι ασεβείς εξ αυτής;
Ιωβ. 38,13     ώστε να απλώνη το ορθρινόν φως έως εις τα άκρα της γης, να αποκαλύπτη δε και να διασκορπίζη από αυτήν
τους ασχηµονούντας ασεβείς, τους ανθρώπους του σκότους;
Ιωβ. 38,14  ή σύ λαβών γήν πηλόν έπλασας ζώον και λαλητόν αυτόν έθου επί γής;
Ιωβ. 38,14     Η µήπως συ επήρες από την γην χώµα, έφτιασες πηλόν και έπλασες ον ζων, τον άνθρωπον, έδωσες εις αυτόν
λογικόν και οµιλίαν και τον έθεσες κυρίαρχον επάνω εις την γην;
Ιωβ. 38,15  αφείλες δε από ασεβών το φώς, βραχίονα δε υπερηφάνων συνέτριψας;
Ιωβ. 38,15     Αφήρεσες συ το φως από τους ασεβείς και συνέτριψες τον προς την αδικίαν εκτεινόµενον βραχίονα των
υπερηφάνων;



Ιωβ. 38,16  ήλθες δε επί πηγήν θαλάσσης, εν δε ίχνεσιν αβύσσου περιεπάτησας;
Ιωβ. 38,16     Κατήλθες συ στον βυθόν της θαλάσσης, όπου υπάρχουν αι πηγαί της, εις δε τους πυθµένας των θαλασσών
περιεπάτησες;
Ιωβ. 38,17  ανοίγονταί δε σοι φόβω πύλαι θανάτου, πυλωροί δε άδου ιδόντες σε έπτηξαν;
Ιωβ. 38,17     Ανοίγονται ενώπιόν σου µε φόβον αι κατάκλειστοι πύλαι της περιοχής, όπου κυριαρχεί ο θάνατος, οι δε
θυρωροί του άδου, όταν σε είδαν, ετρόµαξαν και υπεστάλησαν;
Ιωβ. 38,18  νενουθέτησαι δε το εύρος της υπ ουρανόν; ανάγγειλον δή µοι, πόση τις εστι;
Ιωβ. 38,18     Εχεις γνωρίσει, πόσον είναι το πλάτος της κάτω από τον ουρανόν εκτεινοµένης γης; Είπέ µου, λοιπόν, πόση
είναι η έκτασις της;
Ιωβ. 38,19  εν ποία δε γη αυλίζεται το φώς; σκότους δε ποίος ο τόπος;
Ιωβ. 38,19     Εις ποίον δε τόπον της γης κατοικεί το φως κατά το διάστηµα της νυκτός; Ποίος δε είναι ο τόπος, όπου διαµένει
το σκότος;
Ιωβ. 38,20  ει αγάγοις µε εις όρια αυτών; ει δε και επίστασαι τρίβους αυτών;
Ιωβ. 38,20    Ηµπορείς να µε οδήγησης εις τα σύνορα των; Μηπως γνωρίζστους δρόµους των;
Ιωβ. 38,21  οίδας άρα ότι τότε γεγέννησαι, αριθµός δε ετών σου πολύς;
Ιωβ. 38,21     Μηπως και γνωρίζστούτο, διότι τότε που εδηµιουργείτο το φως και εξεχώριζα αυτό από το σκότος, είχες και συ
γεννηθή, ο δε αριθµός των ετών σου είναι µεγάλος;
Ιωβ. 38,22  ήλθες δε επί θησαυρούς χιόνος, θησαυρούς δε χαλάζης εώρακας;
Ιωβ. 38,22    Εχεις έλθει συ εις τα µέρη, όπου είναι αποταµιευµένοι οι θησαυροί της χιόνος; Εχεις δε ίδει και τους θησαυρούς
της χαλάζης;
Ιωβ. 38,23  απόκειται δε σοι εις ώραν εχθρών εις ηµέραν πολέµων και µάχης;
Ιωβ. 38,23     Μηπως αυτά είναι εκεί φυλαγµένα, δια να τα χρησιµοποίησης συ εις ώραν µάχης, εις ηµέραν πολέµων
εναντίον των εχθρών σου;
Ιωβ. 38,24  πόθεν δε εκπορεύεται πάχνη ή διασκεδάννυται νότος εις την υπ ουρανόν;
Ιωβ. 38,24    Από που έρχεται η πάχνης; Η πως ο νότιος άνεµος σκορπίζεται εις την υπό τον ουρανόν γην;
Ιωβ. 38,25  τις δε ητοίµασεν υετώ λάβρω ρύσιν, οδόν δε κυδοιµών
Ιωβ. 38,25     Ποίος δε ητοίµασεν άφθονον ροήν των υδάτων µε µεγάλην βροχήν, όπως επίσης και τον δρόµον εις τας
βροντάς, που την συνοδεύουν,
Ιωβ. 38,26  τού υετίσαι επί γήν, ού ουκ ανήρ, έρηµον, ού ουχ υπάρχει άνθρωπος εν αυτή,
Ιωβ. 38,26    δια να ποτίση µε την βροχήν αυτήν την γην εκεί, που δεν υπάρχει άνθρωπος, να την καλλιεργήση εις ερήµους
περιοχάς, όπου δεν κατοικεί κανείς,
Ιωβ. 38,27  τού χορτάσαι άβατον και αοίκητον και τού εκβλαστήσαι έξοδον χλόης;
Ιωβ. 38,27     δια να χορτάση την διψασµένην απάτητον και ακατοίκητον περιοχήν, ώστε αυτή να βλαστήση πλουσίαν
χλόην;
Ιωβ. 38,28  τις εστιν υετού πατήρ; τις δε εστιν ο τετοκώς βώλους δρόσου,
Ιωβ. 38,28    Ποιός από τους ανθρώπους είναι ο πατήρ της βροχής; Ποιός δε είναι εκείνος, ο οποίος έχει γεννήσει τας χονδράς
σταγόνας της δρόσου;
Ιωβ. 38,29  εκ γαστρός δε τίνος εκπορεύεται ο κρύσταλλος; πάχνην δε εν ουρανώ τις τέτοκεν,
Ιωβ. 38,29    Από την κοιλίαν δε ποίου βγαίνει και εκπορεύεται ο πάγος; Την πάχνην στον ουρανόν ποιός την έχει γεννήσει,
Ιωβ. 38,30  ή καταβαίνει ώσπερ ύδωρ ρέον; πρόσωπον ασεβούς τις έπτηξε;
Ιωβ. 38,30     η οποία πάχνη κατεβαίνει εις την γην ωσάν το νερό που τρέχει; Ποιός δε ετροµοκράτησε τον ασεβή και τον
έκαµε να συσταλή καταπτοηµένος;
Ιωβ. 38,31  συνήκας δε δεσµόν Πλειάδος και φραγµόν Ωρίωνος ήνοιξας;
Ιωβ. 38,31     Μηπως εξεύρεις µε ποίον είδος δεσµού είναι δεµένα µεταξύ των τα άστρα της Πλειάδος η µήπως µπορείς να
διάσπασης τον δεσµόν των αστέρων του Ωρίωνος;
Ιωβ. 38,32  ή διανοίξεις µαζουρώθ εν καιρώ αυτού και Έσπερον επί κόµης αυτού άξεις αυτά;
Ιωβ. 38,32     Η µήπως συ θα διανοίξης και θα καθορίσης στο καθένα από τα ζώδια τον δρόµον, που πρέπει να ακολουθήση,
δια να καταλάβη τον τόπον του εις την ωρισµένην εκάστοτε εποχήν; Μηπως και ηµπορείς να αρπάξης, σαν από την κόµην
του, τον Εσπερον, δια να τον µεταφέρης, όπου θέλεις;
Ιωβ. 38,33  επίστασαι δε τροπάς ουρανού ή τα υπ ουρανόν οµοθυµαδόν γινόµενα;
Ιωβ. 38,33     Γνωρίζεις δε τους νόµους, σύµφωνα µε τους οποίους γίνονται αι µετακινήσεις των αστέρων του ουρανού, η όλα
οµού τα υπό τον ουρανόν γινόµενα φυσικά φαινόµενα;
Ιωβ. 38,34  καλέσεις δε νέφος φωνή, και τρόµω ύδατος λάβρου υπακούσεταί σου;
Ιωβ. 38,34     Ηµπορείς να καλέσης και να διατάξης τα νέφη µε την φωνήν σου και εκείνα µε τρόµον να σε υπακούσουν και
να µεταβληθούν εις ορµητικήν βροχήν;
Ιωβ. 38,35  αποστελείς δε κεραυνούς και πορεύσονται; ερούσι δε σοι· τι εστι;
Ιωβ. 38,35     Ηµπορείς να διατάξης και να στείλης τους κεραυνούς, όπου θέλεις, και εκείνοι σύµφωνα µε την διαταγήν σου
να πορευθούν; Θα πουν µήπως, ευπειθείς εις σε· Τι συµβαίνει; Διάταξε και υπακούοµεν.
Ιωβ. 38,36  τις δε έδωκε γυναιξίν υφάσµατος σοφίαν ή ποικιλτικήν επιστήµην;
Ιωβ. 38,36     Ποίος έδωσεν εις τας γυναίκας σοφίαν και επιδεξιότητα, ώστε να κατασκευάζουν υφάσµατα η καλαισθητικήν
ικανότητα, ώστε να κεντούν θαυµαστά ποικίλµατα;
Ιωβ. 38,37  τις δε ο αριθµών νέφη σοφία, ουρανόν δε εις γήν έκλινε;
Ιωβ. 38,37     Ποίος είναι εκείνος, που αριθµεί τα νέφη και κατέχει την ακριβή γνώσιν περί αυτών, κάµνει δε τον ουρανόν να
κλίνη µέχρι της γης;
Ιωβ. 38,38  κέχυται δε ώσπερ γη κονία, κεκόλληκα δε αυτόν ώσπερ λίθω κύβον.
Ιωβ. 38,38     Ποτε γίνεται ωσάν κονιορτός η οµίχλη, απλώνεται και σκεπάζει την γην, και πότε την κάµνω να σκληρύνεται
σαν λίθος µεταβαλλοµένη εις πάγον και εις χάλαζάν µε ακριβή γεωµετρικά σχήµατα;



Ιωβ. 38,39  θηρεύσεις δε λέουσι βοράν, ψυχάς δε δρακόντων εµπλήσεις;
Ιωβ. 38,39     Ηµπορείς συ να θηρεύσης δια τους λέοντας τροφήν; Είσαι εις θέσιν να χορτάσης την πείναν των δρακόντων;
Ιωβ. 38,40  δεδοίκασι γάρ εν κοίταις αυτών, κάθηνται δε εν ύλαις ενεδρεύοντες.
Ιωβ. 38,40    Διότι αυτοί φοβούνται και ανησυχούν δια την τροφήν των µέσα εις τας φωλεάς των, παραµονεύουν δε εις τας
λόχµας, δια να συλλάβουν την λείαν των.
Ιωβ. 38,41  τις δε ητοίµασε κόρακι βοράν; νεοσσοί γάρ αυτού προς Κύριον κεκράγασι πλανώµενοι, τα σίτα ζητούντες.
Ιωβ. 38,41     Ποιός ητοίµασε τροφήν δια τον κόρακα; Διότι και αυτά τα µικρά πουλιά του κόρακος, καθώς πετούν από δω
και από εκεί, φωνάζουν προς τον Κυριον και ζητούν την απαραίτητον δι' αυτά τροφήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39
Ιωβ. 39,1  Ει έγνως καιρόν τοκετού τραγελάφων πέτρας, εφύλαξας δε ωδίνας ελάφων;
Ιωβ. 39,1  Μηπως συ εγνώρισες και ώρισες τον χρόνον του τοκετού των αγρίων αιγών , που ζουν στους αποκρήµνους
βράχους; Μηπως συ φροντίζεις και παρακολουθείς το κοιλοπόνηµα των ελάφων ;
Ιωβ. 39,2  ηρίθµησας δε µήνας αυτών πλήρεις τοκετού αυτών, ωδίνας δε αυτών έλυσας;
Ιωβ. 39,2  Μηπως εγνώρισες ακριβώς επί πόσους µήνας θα κυοφορήσουν; Κατεπράϋνες δε και έλυσες τους πόνους των κατά
τους τοκετούς αυτών;
Ιωβ. 39,3  εξέθρεψας δε αυτών τα παιδία έξω φόβου; ωδίνας δε αυτών εξαποστελείς;
Ιωβ. 39,3  Συ έθρεψες και ανέθρεψες τα νεογνά των, ασφαλή από κάθε φόβον και από κάθε κίνδυνον της ζωής των; Μηπως
διέλυσες και έδιωξες µακράν από τας µητέρας των τους πόνους του τοκετου των;
Ιωβ. 39,4  απορήξουσι τα τέκνα αυτών, πληθυνθήσονται εν γεννήµατι· εξελεύσονται, και ου µη ανακάµψουσιν αυτοίς.
Ιωβ. 39,4  Θα αποδιώξουν δε αυταί στον κατάλληλον καιρόν τα τέκνα των, ώστε αυτά να µεγαλώσουν και να πληθυνθούν
µέσα εις τα γεννήµατα των αγρών. Θα βγουν έξω από τας φωλεάς των και δεν θα επιστρέψουν πλέον στους γονείς των.
Ιωβ. 39,5  τις δε εστιν ο αφείς όνον άγριον ελεύθερον, δεσµούς δε αυτού τις έλυσεν;
Ιωβ. 39,5  Ποίος είναι εκείνος που αφήκεν ελεύθερον τον άγριον όνον, ποιός κατήργησε τα σχοινιά, µε τα οποία θα εδένετο;
Ιωβ. 39,6  εθέµην δε την δίαιταν αυτού έρηµον, και τα σκηνώµατα αυτού αλµυρίδα·
Ιωβ. 39,6  Εγώ ώρισα ως κατοικίαν του την έρηµον περιοχήν και τους αλµυρούς τόπους ως διαµονήν του.
Ιωβ. 39,7  καταγελών πολυοχλίας πόλεως, µέµψιν δε φορολόγου ουκ ακούων,
Ιωβ. 39,7  Εµπαίζων δε αυτός και καταφρονών τον θόρυβον της πολυανθρώπου πόλεως , µη ακούων την ωργισµένην φωνήν
οδηγού,
Ιωβ. 39,8  κατασκέψεται όρη νοµήν αυτού και οπίσω παντός χλωρού ζητεί.
Ιωβ. 39,8  παρατηρεί µε προσοχήν και ερευνά τα βουνά δια την ανεύρεσιν της τροφής του, και την αναζητεί εκεί, όπου
υπάρχει τρυφερά χλόη.
Ιωβ. 39,9  βουλήσεται δε σοι µονόκερως δουλεύσαι ή κοιµηθήναι επί φάτνης σου;
Ιωβ. 39,9  Μηπως θα θελήση ποτέ ο ρινόκερως, να σε υπηρετήση η να κοιµηθή στον σταύλον σου;
Ιωβ. 39,10  δήσεις δε εν ιµάσι ζυγόν αυτού ή ελκύσει σου αύλακας εν πεδίω;
Ιωβ. 39,10     Θα ηµπορέσης να τον δέσης µε λουριά στον ζυγόν του, ώστε να σύρη το άροτρον, δια να ανοίξη αυλάκια στον
αγρόν;
Ιωβ. 39,11  πέποιθας δε επ αυτώ, ότι πολλή η ισχύς αυτού, επαφήσεις δε αυτώ τα έργα σου;
Ιωβ. 39,11  Εχεις, βέβαια, πεποίθησιν εις αυτόν, διότι µεγάλη είναι η δύναµίς του. Θα τον αφήσης όµως να εκτρελέση τα
βαρειά έργα της καλλιεργειάς σου;
Ιωβ. 39,12  πιστεύσεις δε ότι αποδώσει σοι τον σπόρον, εισοίσει δε σου τον άλωνα;
Ιωβ. 39,12     Θα εµπιστευθής δε εις αυτόν την κατευόδωσιν της σποράς και την καλλιέργειαν των αγρών σου, ώστε να σου
αποδώση το εισόδηµα, το οποίον θα συγκεντρώσης στο αλώνι σου;
Ιωβ. 39,13  πτέρυξ τερποµένων νεέλασα, εάν συλλάβη ασίδα και νέσσα·
Ιωβ. 39,13     Καµαρώνει και τέρπεται η στρουθοκάµηλος δια το ωραίον της πτέρωµα, το οποίον φυσικά είναι ωραιότερον
από τα πτερά του πελαργού και του ιέρακος.
Ιωβ. 39,14  ότι αφήσει εις γήν τα ωά αυτής και επί χούν θάλψει
Ιωβ. 39,14     Εν τούτοις στερείται αυτή της στοργής του πελαργού προς τα παιδιά της δι' αυτό και θα αφήση τα αυγά της εις
την γην, εις την άµµον, δια να τα ζεστάνη και τα εκκολάψη αυτή.
Ιωβ. 39,15  και επελάθετο ότι πούς σκορπιεί και θηρία αγρού καταπατήσει·
Ιωβ. 39,15     Δεν έλαβεν υπ' όψιν, ότι πόδια ανθρώπων, που βυθίζονται εις την άµµον, θα τα διασκορπίσουν και τα θηρία του
αγρού θα τα καταπατήσουν.
Ιωβ. 39,16  απεσκλήρυνε τα τέκνα εαυτής, ώστε µη εαυτήν, εις κενόν εκοπίασεν άνευ φόβου·
Ιωβ. 39,16     Φέρεται µε σκληρότητα προς τα τέκνα της, ως εάν αυτά δεν ήσαν ιδικά της. Και ως εάν µάτην εκοπίασε, δεν
φοβείται µήπως χαθούν τα τέκνα της.
Ιωβ. 39,17  ότι κατεσιώπησεν αυτή ο Θεός σοφίαν και ουκ επεµέρισεν αυτή εν τή συνέσει.
Ιωβ. 39,17     Συµβαίνει δε αυτό, διότι ο Θεός απεσιώπησε και δεν την εδίδαξε την σοφίαν της στοργής, δεν κατεµέρισεν εις
αυτήν σύνεσιν.
Ιωβ. 39,18  κατά καιρόν εν ύψει υψώσει, καταγελάσεται ίππου και τού επιβάτου αυτού.
Ιωβ. 39,18     Εις ώρας όµως κινδύνου θα υψώση τα ωραία πτερά της και θα τρέχη τόσον γρήγορα, ώστε θα κατανικήση και
θα καταγελάση οιονδήποτε ίππον και τον ιππέα, που επιβαίνει εις αυτόν.
Ιωβ. 39,19  ή σύ περιέθηκας ίππω δύναµιν, ενέδυσας δε τραχήλω αυτού φόβον;
Ιωβ. 39,19     Μηπως συ περιέβαλες µε δύναµιν τον ίππον και ενέδυσες τον τράχηλόν του µε ευκινησίαν, που εµπνέει φόβον;
Ιωβ. 39,20  περιέθηκας δε αυτώ πανοπλίαν, δόξαν δε στηθέων αυτού τόλµη;
Ιωβ. 39,20    Συ τον περιέβαλες µε τόλµην, ως µε πανοπλίαν; Συ του ενέβαλες εις τα στήθη τόλµην και θάρρος;
Ιωβ. 39,21  ανορύσσων εν πεδίω γαυριά, εκπορεύεται δε εις πεδίον εν ισχύϊ·
Ιωβ. 39,21     Ανυπόµονος σκάπτει µε τα πόδια του το έδαφος, όπου στέκεται, επιπίπτει δε µε ασυγκράτητον ορµήν στο



πεδίον της µάχης.
Ιωβ. 39,22  συναντών βασιλεί καταγελά και ου µη αποστραφή από σιδήρου·
Ιωβ. 39,22    Εάν συναντήση σιδηρόφρακτον και περιφρουρούµενον βασιλέα, τον καταφρονεί και τον εµπαίζει, και δεν
πτοείται ούτε και γυρίζει πίσω ενώπιον σιδηρών όπλων, µαχαιρών και τόξων.
Ιωβ. 39,23  επ αυτώ γαυριά τόξον και µάχαιρα,
Ιωβ. 39,23     Επάνω εις αυτόν κάθεται υπερήφανα ο ιππεύς και χρησιµοποιεί το τόξον και την µάχαιράν του.
Ιωβ. 39,24  και οργή αφανιεί την γήν και ου µη πιστεύσει, έως αν σηµάνη σάλπιγξ·
Ιωβ. 39,24    Από τον θυµόν του, όταν τον υποχρεώνουν να περιµένη, κατασκάπτει και εξαφανίζει µε τα πόδια του την γην·
δεν θα µείνη ήσυχος, έως ότου η σάλπιγξ θα δώση το σύνθηµα της επιθέσεως.
Ιωβ. 39,25  σάλπιγγος δε σηµαινούσης λέγει· εύγε. πόρωθεν δε οσφραίνεται πολέµου σύν άλµατι και κραυγή.
Ιωβ. 39,25     Οταν δε η σάλπιγξ σηµάνη εξόρµησιν, ικανοποιείται και φαίνεται σαν να λέγη· Εύγε! Από µακρυά οσφραίνεται
τον πόλεµον και τρέχει µε µεγάλα άλµατα εκεί, που ακούονται πολεµικαί κραυγαί.
Ιωβ. 39,26  εκ δε της σής επιστήµης έστηκεν ιέραξ, αναπετάσας τας πτέρυγας, ακίνητος, καθορών τα προς νότον;
Ιωβ. 39,26    Μηπως από την ιδικήν σου σοφίαν, έµαθε το γεράκι να στέκεται στον αέρα ακίνητον απλώνοντας τας πτέρυγας
του, και στρέφει το βλέµµα του προς τον νότον, όπου πρόκειται να πετάξη;
Ιωβ. 39,27  επί δε σώ προστάγµατι υψούται αετός, γύψ δε επί νοσσιάς αυτού καθεσθείς αυλίζεται
Ιωβ. 39,27     Κατόπιν ιδικής σου διαταγής πετά προς µεγάλα ύψη ο αετός, ο δε γυψ διέρχεται την νύκτα επί της φωλεάς του,
εις την οποίαν θα καθίση
Ιωβ. 39,28  επ εξοχή πέτρας και αποκρύφω;
Ιωβ. 39,28    και η οποία είναι κτισµένη εις απότοµον και απόκρυφον προεξοχήν βράχου;
Ιωβ. 39,29  εκείσε ών ζητεί τα σίτα, πόρωθεν οι οφθαλµοί αυτού σκοπεύουσι·
Ιωβ. 39,29    Ενώ δε είναι εκεί, αναζητεί την τροφήν του, διότι βλέπουν από µακρυά τα µάτια του προς τα µέρη εκείνα όπου
ευρίσκεται το θήραµά του.
Ιωβ. 39,30  νεοσσοί δε αυτού φύρονται εν αίµατι, ού δ αν ώσι τεθνεώτες, παραχρήµα ευρίσκονται.
Ιωβ. 39,30     Τα πουλιά του, από τας πρώτας ηµέρας της ζωής των, ζυµώνονται µε το αίµα των κατασπαρασσοµένων ζώων·
όπου δε και αν υπάρχουν θνησιµαία, εκεί αµέσως ευρίσκονται και αυτά”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40
Ιωβ. 40,1  Καί απεκρίθη Κύριος ο Θεός τώ Ιώβ και είπε·
Ιωβ. 40,1  Απηυθύνθη ακόµη ο Θεός από το νέφος προς τον σιωπώντα Ιώβ και είπε ·
Ιωβ. 40,2  µη κρίσιν µετά ικανού εκκλινεί, ελέγχων δε Θεόν αποκριθήσεται αυτήν;
Ιωβ. 40,2  “µήπως και θα ηµπορέση κανείς να αποφύγη να κριθή µε εµέ τον παντοδύναµον; Οταν δε εκφράζη παράπονα και
ελέγχους προς τον Θεόν, ηµπορεί να αποκριθή δια την επίκρισίν του αυτήν;”.
Ιωβ. 40,3  υπολαβών δε Ιώβ λέγει τώ Κυρίω·
Ιωβ. 40,3  Απαντών ευλαβως ο Ιώβ είπε προς τον Κυριον·
Ιωβ. 40,4  τι έτι εγώ κρίνοµαι, νουθετούµενος και ελέγχων Κύριον, ακούων τοιαύτα ουθέν ών; εγώ δε τίνα απόκρισιν δώ προς
ταύτα; χείρα θήσω επί στόµατί µου·
Ιωβ. 40,4  “προς τι εγώ και τώρα, που νουθετούµαι από τον Κυριον, να παραπονεθώ συµβουλεύων και ελέγχων τον Κυριον
εγώ, ο οποίος δεν είµαι τίποτε; Ποίαν δε απάντησιν θα δώσω εγώ εις αυτά; Θα βάλω το χέρι µου στο στόµα µου, δια να το
κλείσω και να σιωπήσω πλέον.
Ιωβ. 40,5  άπαξ λελάληκα, επί δε τώ δευτέρω ου προσθήσω.
Ιωβ. 40,5  Μια φορά ωµίλησα κατά ανόητον τρόπον· δεν πρέπει και δευτέραν φοράν κατά τον αυτόν τρόπον να οµιλήσω”.
Ιωβ. 40,6  έτι δε υπολαβών ο Κύριος είπε τώ Ιώβ εκ τού νέφους·
Ιωβ. 40,6  Λαβών πάλιν ο Κυριος τον λόγον είπε προς τον Ιώβ από το νέφος·
Ιωβ. 40,7  µη, αλλά ζώσαι ώσπερ ανήρ την οσφύν σου, ερωτήσω δε σε, σύ δε µοι απόκριναι·
Ιωβ. 40,7  “µη σταµατάς την συζήτησιν, αλλά ζώσε ως ανδρείος ανήρ την οσφύν σου, διότι εγώ θα σε ερωτήσω, συ δε, εάν
ηµπορής απάντησέ µου.
Ιωβ. 40,8  µη αποποιού µου το κρίµα. οίει δε µε άλλως σοι κεχρηµατικέναι ή ίνα αναφανής δίκαιος;
Ιωβ. 40,8  Μη αρνείσαι και δεν ηµπορείς να αρνηθής την δικαίαν απόφασίν µου και ενέργειαν σχετικώς πρυς σε. Νοµίζεις
ότι δι' άλλον λόγον ενήργησα εγώ δια σε, ει µη µόνον δια να αναδειχθής δίκαιος;
Ιωβ. 40,9  ή βραχίων σοί εστι κατά τού Κυρίου, ή φωνή κατ αυτόν βροντάς;
Ιωβ. 40,9  Μηπως ο ιδικός σου βραχίων είναι τόσον ισχυρός, ώστε να υψωθή και να συγκριθή µε τον παντοδύναµον
βραχίονα του Κυρίου; Η η φωνή σου οµοιάζει µε την φωνήν του, η οποία είναι ως η βροντή;
Ιωβ. 40,10  ανάλαβε δή ύψος και δύναµιν, δόξαν δε και τιµήν αµφίασαι.
Ιωβ. 40,10     Σηκωσε, λοιπόν, το ανάστηµά σου, πάρε επάνω σου την δύναµίν σου, ενδύσου δόξαν και τιµήν,
Ιωβ. 40,11  απόστειλον δε αγγέλους οργή, πάντα δε υβριστήν ταπείνωσον·
Ιωβ. 40,11  στείλε, αν ηµπορής, τους αγγέλους σου µε εντολήν και οργήν, ταπείνωσε δε κάθε αλαζόνα και ασεβή.
Ιωβ. 40,12  υπερήφανον δε σβέσον, σήψον δε ασεβείς παραχρήµα,
Ιωβ. 40,12     Σβήσε και εξάλειψε από προσώπου της γης κάθε υπερήφανον. Φέρε αµέσως σήψιν και αποσύνθεσιν στους
ασεβείς.
Ιωβ. 40,13  κρύψον δε εις γήν οµοθυµαδόν, τα δε πρόσωπα αυτών ατιµίας έµπλησον·
Ιωβ. 40,13     Θαψε τους και κρύψε τους όλους µαζή εις την γην, τα δε πρόσωπά των γέµισέ τα από καταισχύνην και
εξευτελισµόν.
Ιωβ. 40,14  οµολογήσω ότι δύναται η δεξιά σου σώσαι.
Ιωβ. 40,14     Τοτε θα διακηρύξω και εγώ, ότι η δεξιά σου δύναται να σε σώση από κινδύνους.
Ιωβ. 40,15  αλλά δή ιδού θηρία παρά σοι, χόρτον ίσα βουσίν εσθίουσιν.
Ιωβ. 40,15     Ιδού όµως ότι θηρία µεγάλα πλησίον σου τρώγουν τον χόρτον ωσάν βόϊδια.



Ιωβ. 40,16  ιδού δή η ισχύς αυτού επ οσφύϊ, η δε δύναµις αυτού επ οµφαλού γαστρός·
Ιωβ. 40,16     Ιδού εις ένα από αυτά, στον ιπποπόταµον, η δύναµίς του ευρίσκεται εις την οσφύν του και την καθιστά ισχυράν
και αλύγιστον. Μαλιστα δε η δύναµίς του είναι στον οµφαλόν της κοιλίας του.
Ιωβ. 40,17  έστησεν ουράν ως κυπάρισσον, τα δε νεύρα αυτού συµπέπλεκται·
Ιωβ. 40,17     Υψώνει την ουράν του, που είναι υψηλή και ευθεία όπως το κυπαρίσσι. Τα νεύρα του συµπλέκονται µεταξύ των.
Ιωβ. 40,18  αι πλευραί αυτού πλευραί χάλκειαι, η δε ράχις αυτού σίδηρος χυτός.
Ιωβ. 40,18     Τα πλευρά του είναι ισχυρά ωσάν χαλκός και η ράχις του είναι ωσάν χυτός σίδηρος.
Ιωβ. 40,19  τούτ έστιν αρχή πλάσµατος Κυρίου, πεποιηµένον εγκαταπαίζεσθαι υπό των αγγέλων αυτού.
Ιωβ. 40,19     Το θηρίον δηλαδή αυτό, ο ιπποπόταµος, είναι θαυµαστόν πλάσµα του Κυρίου. Δηµιούργηµα τόσον ισχυρόν,
ώστε µόνον υπό των αγγέλων του Θεού είναι δυνατόν να περιπαίζεται.
Ιωβ. 40,20  επελθών δε επ όρος ακρότοµον εποίησε χαρµονήν τετράποσιν εν τώ ταρτάρω.
Ιωβ. 40,20    Οταν δια την ανεύρεσιν της τροφής του εξέρχεται από τον ποταµόν και ανέρχεται εις απόκρηµνον λόφον , που
έχει χλόην, προκαλεί χαράν εις τα τετράποδα, τα οποία ευρίσκονται κάτω εις την πεδιάδα.
Ιωβ. 40,21  υπό παντοδαπά δένδρα κοιµάται, παρά πάπυρον και κάλαµον και βούτοµον.
Ιωβ. 40,21     Κοιµάται κάτω από διάφορα δένδρα, πλησίον στο παπύρι, εις τα καλάµια και εις τα ψαθιά.
Ιωβ. 40,22  σκιάζονται δε εν αυτώ δένδρα µεγάλα σύν ραδάµνοις και κλώνες αγρού.
Ιωβ. 40,22    Ριπτούν επάνω εις αυτόν την σκιαν των δένδρα µεγάλα και τρυφερά βλαστάρια και κλώνοι, που υψώνονται
στους αγρούς.
Ιωβ. 40,23  εάν γένηται πλήµµυρα, ου µη αισθηθή· πέποιθεν ότι προσκρούσει ο Ιορδάνης εις το στόµα αυτού.
Ιωβ. 40,23    Εάν πληµµυρίση ο ποταµός, αυτός δεν θα αισθανθή τίποτε. Εχει πεποίθησιν εις την δύναµίν του και όταν
ακόµα προσκρούση στο στόµα του ο Ιορδάνης ποταµός.
Ιωβ. 40,24  εν τώ οφθαλµώ αυτού δέξεται αυτόν, ενσκολιευόµενος τρήσει ρίνα.
Ιωβ. 40,24    Εάν ηµπορή κανείς, ας τον συλλάβη φανερά ενεργών. Η ας διατρυπήση, αν ηµπορή, το ρύγχος του
χρησιµοποιών προς τούτο παγιδευτικά µέσα.
Ιωβ. 40,25  άξεις δε δράκοντα εν αγκίστρω, περιθήσεις δε φορβαίαν περί ρίνα αυτού;
Ιωβ. 40,25    Ηµπορείς συ να συλλάβης τον δράκοντα τον µεγάλον, τον κροκόδειλον, µε άγκιστρον, να βάλης δε γύρω από το
ρύγχος του χαλινάρι;
Ιωβ. 40,26  ει δήσεις κρίκον εν τώ µυκτήρι αυτού, ψελλίω δε τρυπήσεις το χείλος αυτού;
Ιωβ. 40,26    Μηπως και ηµπορείς να δέσης κρίκον στους ρώθωνάς του, να τρυπήσης δε το χείλος του και να του περάσής
χαλκάν;
Ιωβ. 40,27  λαλήσει δε σοι δεήσει, ικετηρία µαλακώς;
Ιωβ. 40,27    Μηπως αυτός τρέµων την δύναµίν σου θα σου οµιλήση ικετευτικά , µαλακά και ήρεµα;
Ιωβ. 40,28  θήσεται δε µετά σού διαθήκην; λήψη δε αυτόν δούλον αιώνιον;
Ιωβ. 40,28    Μηπως και θα θελήση να συνάψη µαζή σου σύµφωνον φιλίας; Μηπως και έχεις την δύναµιν να τον πάρής και
να τον κρατήσης παντοτεινόν δούλον σου;
Ιωβ. 40,29  παίξη δε εν αυτώ ώσπερ ορνέω ή δήσεις αυτόν ώσπερ στρουθίον παιδίω;
Ιωβ. 40,29    Θα παίξης, τάχα, µαζή του όπως παίζεις µε ένα πουλί η ηµπορείς να τον δέσης, όπως δένεις ένα σπουργίτην,
που τον δίνεις στο παιδί για να παίζη;
Ιωβ. 40,30  ενσιτούνται δε εν αυτώ έθνη, µεριτεύονται δε αυτόν Φοινίκων έθνη;
Ιωβ. 40,30    Τρέφονται από τας σάρκας του έθνη, οι δε εµπορικοί λαοί των Φοινίκων κόπτουν αυτόν εις µεγάλα τεµάχια και
τον εµπορεύονται.
Ιωβ. 40,31  πάν δε πλωτόν συνελθόν ου µη ενέγκωσι βύρσαν µίαν ουράς αυτού και εν πλοίοις αλιέων κεφαλήν αυτού.
Ιωβ. 40,31     Οποιοδήποτε πλοίον και αν έλθη, δεν θα ηµπορέσή ούτε το δέρµα της ουράς του να σηκώση. Και εις τα
πλοιάρια των αλιέων δεν θα καταστή δυνατόν να φέρουν ζωντανήν την κεφαλήν του.
Ιωβ. 40,32  επιθήσεις δε αυτώ χείρα µνησθείς πόλεµον τον γινόµενον εν σώµατι αυτού, και µηκέτι γινέσθω.
Ιωβ. 40,32    Εάν δε τολµήσης και βάλης το χέρι σου επάνω εις αυτόν, θα ενθυµηθής τον αγώνα, που γίνεται στο σώµα του,
και θα είπης· Ποτέ πλέον να µη γίνη τέτοιος αγών κατά του κροκοδείλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41
Ιωβ. 41,1  Ουχ εώρακας αυτόν, ουδέ επί τοίς λεγοµένοις τεθαύµακας;
Ιωβ. 41,1  Δεν έχεις ίδει το µέγα αυτό θηρίον; Δεν έχεις δοκιµάσει δέος και θαυµασµόν, όταν ήκουσες να οµιλούν δι' αυτό;
Ιωβ. 41,2  ου δέδοικας ότι ητοίµασταί µοι; τις γάρ εστιν ο εµοί αντιστάς;
Ιωβ. 41,2  Δεν φοβείσαι λοιπόν και εµέ, ο οποίος έχω δηµιουργήσει αυτό το θηρίον; Διότι ποιός είναι εκείνος, ο οποίος µου
αντεστάθη ποτέ έως τώρα;
Ιωβ. 41,3  ή τις αντιστήσεταί µοι και υποµενεί, ει πάσα η υπ ουρανόν εµή εστιν;
Ιωβ. 41,3 Και ποιός είναι δυνατόν να µου αντισταθή στο µέλλον και να µείνη ακλόνητος αφού όλη η κάτω από τον ουρανόν
γη και τα εν αυτή είναι ιδικά µου;
Ιωβ. 41,4  ου σιωπήσοµαι δι αυτόν, και λόγον δυνάµεως ελεήσει τον ίσον αυτώ.
Ιωβ. 41,4  Δεν θα παύσω ακόµη να κάνω λόγον δια το µέγα αυτό θηρίον. Εξ αιτίας της τροµεράς δυνάµεώς του, καθένας θα
λυπηθή εκείνον, που επιτίθεται εναντίον του, διότι θα τον βλέπη εκτιθέµενον εις µέγαν θανάσιµον κίνδυνον.
Ιωβ. 41,5  τις αποκαλύψει πρόσωπον ενδύσεως αυτού, εις δε πτύξιν θώρακος αυτού τις αν εισέλθοι;
Ιωβ. 41,5  Ποιός ηµπορεί να αφαίρεση και να ξεσκεπάση το κάλυµµα της επενδύσεως του; Ποιός δε ηµπορεί να εισχωρήση
εις τας πτυχάς του θώρακός του;
Ιωβ. 41,6  πύλας προσώπου αυτού τις ανοίξει; κύκλω οδόντων αυτού φόβος.
Ιωβ. 41,6  Ποιός ηµπορεί να ανοίξη την πύλην του στόµατός του, τας φοβεράς δηλαδή σιαγόνας του; Γυρω από τας
σιαγόνας αυτάς είναι οι τροµεροί οδόντες του, οι οποίοι εµπνέουν φόβον.
Ιωβ. 41,7  τα έγκατα αυτού ασπίδες χάλκεαι, σύνδεσµος δε αυτού ώσπερ σµυρίτης λίθος·



Ιωβ. 41,7  Τα εσωτερικά του προφυλάσσονται σαν από χαλκίνας ασπίδας, αι δε ηνωµέναι µεταξύ των φολίδες του δέρµατός
του είναι σαν να έχουν κατασκευασθή από σµυρίτην λίθον.
Ιωβ. 41,8  είς τού ενός κολλώνται, πνεύµα δε ου µη διέλθη αυτόν·
Ιωβ. 41,8  Η µία φολίς συνδέεται τόσον στενά µε την άλλην, ώστε ούτε η πνοή ανέµου δεν ηµπορεί να περάσή δια µέσου
αυτών.
Ιωβ. 41,9  ανήρ τώ αδελφώ αυτού προσκολληθήσεται, συνέχονται και ου µη αποσπασθώσιν.
Ιωβ. 41,9  Σαν αδέλφια προσκολλάται η µία µε την άλλην, συνδέονται στενότατα και δεν είναι δυνατόν να αποσπασθούν
και να ξεχωρίσουν ούτε από µεταξύ των ούτε από το σώµα του κροκοδείλου.
Ιωβ. 41,10  εν πταρµώ αυτού επιφαύσκεται φέγγος, οι δε οφθαλµοί αυτού είδος Εωσφόρου.
Ιωβ. 41,10  Καθώς πταρνίζεται, τα σταγονίδια του πταρµού του ακτινοβολούν το φως, τα δε µάτια του οµοιάζουν µε τον
Αυγερινόν.
Ιωβ. 41,11  εκ στόµατος αυτού εκπορεύονται ως λαµπάδες καιόµεναι και διαριπτούνται ως εσχάραι πυρός.
Ιωβ. 41,11  Από το στόµα του εξέρχονται σαν αναµµένες λαµπάδες και εξαφανίζονται ολόγυρά του ωσάν εστίαι φωτιάς.
Ιωβ. 41,12  εκ µυκτήρων αυτού εκπορεύεται καπνός καµίνου καιοµένης πυρί ανθράκων.
Ιωβ. 41,12  Τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από τους ρώθωνάς του οµοιάζουν µε εξερχόµενον καπνόν καµίνου, η οποία
καίεται µε αναµµένα κάρβουνα.
Ιωβ. 41,13  η ψυχή αυτού άνθρακες, φλόξ δε εκ στόµατος αυτού εκπορεύεται.
Ιωβ. 41,13  Η εκπνοή αυτού είναι σαν αναµµένα κάρβουνα, φλόγα δε εκπορεύεται από το στόµα του.
Ιωβ. 41,14  εν δε τραχήλω αυτού αυλίζεται δύναµις, έµπροσθεν αυτού τρέχει απώλεια.
Ιωβ. 41,14  Εις τον τράχηλόν του εδράζεται η δύναµίς του και έµπροσθέν του απλώνεται όλεθρος και καταστροφή.
Ιωβ. 41,15  σάρκες δε σώµατος αυτού κεκόλληνται· καταχέει επ αυτόν, ου σαλευθήσεται.
Ιωβ. 41,15  Αι σάρκες του σώµατός του είναι στενά κολληµέναι µεταξύ των και σκληραί, ώστε εάν κανείς ρίψη εναντίον του
βέλη ούτε που θα τα αισθανθή και ούτε θα σαλευθή.
Ιωβ. 41,16  η καρδία αυτού πέπηγεν ως λίθος, έστηκε δε ώσπερ άκµων ανήλατος.
Ιωβ. 41,16  Η καρδία του είναι σκληρή όπως το λιθάρι· στέκεται άκαµπτη και αλύγιστη σαν το αµόνι.
Ιωβ. 41,17  στραφέντος δε αυτού, φόβος θηρίοις τετράποσιν επί γής αλλοµένοις.
Ιωβ. 41,17  Εάν βγη από το νερό και στραφή προς την ξηράν, φόβος και τρόµος θα πέση εις τα θηρία της υπαίθρου, τα οποία
φεύγουν ενώπιόν του µε πηδήµατα.
Ιωβ. 41,18  εάν συναντήσωσιν αυτώ λόγχαι, ουδέν µη ποιήσωσι δόρυ και θώρακα·
Ιωβ. 41,18  Λογχαι εάν πέσουν µε ορµήν επάνω του, δεν τον θίγουν καθόλου. Ούτε το δόρυ και οι θωρακισµένοι πολεµισταί
ηµπορούν να του κάµουν τίποτε.
Ιωβ. 41,19  ήγηται µέν γάρ σίδηρον άχυρα, χαλκόν δε ώσπερ ξύλον σαθρόν.
Ιωβ. 41,19  Αυτός θεωρεί τα σιδερένια όπλα σαν άχυρα, τα δε χάλκινα σαν σάπιο ξύλο.
Ιωβ. 41,20  ου µη τρώση αυτόν τόξον χάλκεον, ήγηται µέν πετροβόλον χόρτον·
Ιωβ. 41,20     Το χάλκινον τόξον δεν ηµπορεί να του επιφέρη καµµίαν πληγήν, την δε σφενδόνην που εκσφενδονίζει λίθους,
την θεωρεί σαν το χορτάρι.
Ιωβ. 41,21  ως καλάµη ελογίσθησαν σφύραι, καταγελά δε σεισµού πυρφόρου.
Ιωβ. 41,21  Τα σιδερένια σφυριά τα θεωρεί σαν την ανάλαφρη καλαµιά. Καταφρονεί δε τα πυρφόρα βέλη, που
εκσφενδονίζονται εναντίον του.
Ιωβ. 41,22  η στρωµνή αυτού οβελίσκοι οξείς, πάς δε χρυσός θαλάσσης υπ αυτόν ώσπερ πηλός αµύθητος.
Ιωβ. 41,22     Κοιµάται µε άνεσιν επάνω σε µυτερά καρφιά, όλος δε ο κάτω από αυτόν χρυσός της θαλάσσης θεωρείται σαν
λάσπη άνευ αξίας.
Ιωβ. 41,23  αναζεί την άβυσσον ώσπερ χαλκείον, ήγηται δε την θάλασσαν ώσπερ εξάλειπτρον,
Ιωβ. 41,23     Αναταράσσει και κάµνει σαν να βράζουν τα ύδατα, όπως το φυσερό του σιδηρουργείου. Ευχαριστείται δε εις
την θάλασσαν, ως εάν αυτή είναι λεκάνη λουτρού καθαριότητος.
Ιωβ. 41,24  τον δε τάρταρον της αβύσσου ώσπερ αιχµάλωτον· ελογίσατο άβυσσον εις περίπατον.
Ιωβ. 41,24     Τα βάθη των θαλασσών είναι υπό την εξουσίαν του ως αιχµάλωτα. Περίπατον δε ευχάριστον θεωρεί τον
ωκεανον.
Ιωβ. 41,25  ουκ έστιν ουδέν επί της γής όµοιον αυτώ πεποιηµένον εγκαταπαίζεσθαι υπό των αγγέλων µου·
Ιωβ. 41,25     Δεν υπάρχει άλλο θηρίον επάνω εις την γην όµοιον µε τον κροκόδειλον, ο οποίος είναι έτσι φτιασµένος, ώστε
µόνον από τους αγγέλους µου είναι δυνατόν να εµπαίζεται.
Ιωβ. 41,26  πάν υψηλόν ορά, αυτός δε βασιλεύς πάντων των εν τοίς ύδασιν.
Ιωβ. 41,26     Βλέπει απτόητος όλα τα υψηλά, βασιλεύει δε εις όλα τα ζώα, που υπάρχουν µέσα εις τα ύδατα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42
Ιωβ. 42,1  Υπολαβών δε Ιώβ λέγει τώ Κυρίω·
Ιωβ. 42,1  Ελαβε τον λόγον τότε ο Ιώβ και είπε προς τον Κυριον·
Ιωβ. 42,2  οίδα ότι πάντα δύνασαι, αδυνατεί δε σοι ουδέν.
Ιωβ. 42,2  “γνωρίζω πλέον πολύ καλά, Κυριε, ότι συ δύνασαι τα πάντα, τίποτε δε δεν είναι αδύνατον εις σε.
Ιωβ. 42,3  τις γάρ εστιν ο κρύπτων σε βουλήν; φειδόµενος δε ρηµάτων, και σε οίεται κρύπτειν; τις δε αναγγελεί µοι ά ουκ
ήδειν, µεγάλα και θαυµαστά, ά ουκ επιστάµην;
Ιωβ. 42,3  Ποίος δε είναι δυνατόν να κρύψη από σε τας σκέψεις και αποφάσστου; Ποιός δε είναι εκείνος, που
τσιγκουνευόµενος και συγκρατών µέσα τα λόγια του νοµίζει ότι δύναται να τα αποκρύψη από σε; Ποίος όµως άλλος, εκτός
από σε, θα µου ανήγγελλεν αυτά, που δεν εγνώριζα, τα µεγάλα και αξιοθαύµαστα, που δεν ήξευρα;
Ιωβ. 42,4  άκουσον δε µου, Κύριε, ίνα καγώ λαλήσω· ερωτήσω δε σε, σύ δε µε δίδαξον.
Ιωβ. 42,4  Ακουσε δε εµέ, Κυριε, δια να τολµήσω να οµιλήσω και εγώ προς σε. Θα σε ερωτήσω, συ δε δίδαξέ µε.
Ιωβ. 42,5  ακοήν µέν ωτός ήκουόν σου το πρότερον, νυνί δε ο οφθαλµός µου εώρακέ σε·



Ιωβ. 42,5  Μέχρι τώρα µε τα αυτιά µου µόνον ήκουα περί σου και των µεγαλείων σου. Τωρα όµως σε είδα µε τα ίδια µου τα
µάτια.
Ιωβ. 42,6  διό εφαύλισα εµαυτόν και ετάκην, ήγηµαι δε εµαυτόν γήν και σποδόν.
Ιωβ. 42,6  Δια τούτο ελεεινολόγησα και εξουθένωσα τον εαυτόν µου, έλυωσα από ψυχικήν συντριβήν, αισθάνοµαι ότι είµαι
πράγµατι χώµα και στάκτη”.
Ιωβ. 42,7  εγένετο δε µετά το λαλήσαι τον Κύριον πάντα τα ρήµατα ταύτα τώ Ιώβ, είπεν ο Κύριος Ελιφάζ τώ Θαιµανίτη·
ήµαρτες σύ και οι δύο φίλοι σου· ου γάρ ελαλήσατε ενώπιόν µου αληθές ουδέν ώσπερ ο θεράπων µου Ιώβ.
Ιωβ. 42,7  Οταν ο Κυριος είπεν όλους αυτούς τους λόγους προς τον Ιώβ, απευθυνόµενος προς Ελιφάζ τον Θαιµανίτην είπεν·
“ηµάρτησες συ και οι δύο φίλοι σου, διότι δεν ωµιλήσατε ενώπιόν µου τίποτε το αληθές και σύµφωνον προς την βουλήν
µου, όπως ο δούλος µου ο Ιώβ.
Ιωβ. 42,8  νύν δε λάβετε επτά µόσχους και επτά κριούς και πορεύθητε προς τον θεράποντά µου Ιώβ, και ποιήσει κάρπωσιν
υπέρ υµών. Ιώβ δε ο θεράπων µου εύξεται περί υµών, ότι ει µη πρόσωπον αυτού λήψοµαι· ει µη γάρ δι αυτόν, απώλεσα αν
υµάς· ου γάρ ελαλήσατε αληθές κατά τού θεράποντός µου Ιώβ.
Ιωβ. 42,8  Λαβετε λοιπόν τώρα επτά µόσχους και επτά κριους και πηγαίνετε προς τον δούλον µου τον Ιώβ και θα προσφέρη
αυτός αυτά ολοκαύτωµα δια σας. Ο δούλος µου ο Ιώβ θα προσευχηθή δια σας και εγώ αυτόν και την δέησίν του θα λάβω
υπ' όψιν µου και θα συγχωρήσω το αµάρτηµά σας. Εάν δεν ήτο προς χάριν αυτού, θα σας κατέστρεφα. Διότι οµιλούντες,
όπως ωµιλήσατε, εναντίον του δούλου µου του Ιώβ, δεν είπατε το αληθές”.
Ιωβ. 42,9  επορεύθη δε Ελιφάζ ο Θαιµανίτης και Βαλδάδ ο Σαυχίτης και Σωφάρ ο Μιναίος και εποίησαν καθώς συνέταξεν
αυτοίς ο Κύριος, και έλυσε την αµαρτίαν αυτοίς διά Ιώβ.
Ιωβ. 42,9  Επήγαν πράγµατι ο Ελιφάζ ο Θαιµανίτης, Βαλδάδ ο Σιαυχίτης και Σωφάρ ο Μιναίος και έπραξαν, όπως τους είχε
διατάξει ο Κυριος. Ο δε Κυριος συνεχώρησε και διέλυσε την αµαρτίαν των προς χάριν του Ιώβ.
Ιωβ. 42,10  ο δε Κύριος ηύξησε τον Ιώβ· ευξαµένου δε αυτού και περί των φίλων αυτού, αφήκεν αυτοίς την αµαρτίαν. έδωκε
δε ο Κύριος διπλά όσα ήν έµπροσθεν Ιώβ εις διπλασιασµόν.
Ιωβ. 42,10     Ο Κυριος εδόξασε και επί του σηµείου αυτού τον Ιώβ. Οταν αυτός προσηυχήθη δια τους φίλους του, ο Κυριος
συνεχώρησε την αµαρτίαν εκείνων. Εις δε τον Ιώβ έδωσε τα διπλάσια, από όσα προηγουµένως είχεν.
Ιωβ. 42,11  ήκουσαν δε πάντες οι αδελφοί αυτού και αι αδελφαί αυτού πάντα τα συµβεβηκότα αυτώ και ήλθον προς αυτόν
και πάντες όσοι ήδεισαν αυτόν εκ πρώτου· φαγόντες δε και πιόντες παρ αυτώ παρεκάλεσαν αυτόν, και εθαύµασαν επί
πάσιν, οίς επήγαγεν επ αυτώ ο Κύριος. έδωκε δε αυτώ έκαστος αµνάδα µίαν και τετράδραχµον χρυσού και ασήµου.
Ιωβ. 42,11  Επληροφορήθησαν δε όλοι οι αδελφοί του και αι αδελφαί του όλα όσα είχαν συµβή εις αυτόν και ήλθαν πάντες
προς αυτόν, όσοι τον είχαν γνωρίσει και προηγουµένως. Αφού δε έφαγαν και έπιαν στο σπίτι µαζή του, τον παρηγόρησαν
αλλά και τον εθαύµασαν δι' όλα όσα επέφερεν εις αυτόν ο Κυριος. Εκαστος δε από αυτούς έδωκεν στον Ιώβ ως δώρον µίαν
αρνάδα, ένα χρυσούν τετράδραχµον και ακατέργαστον άργυρον.
Ιωβ. 42,12  ο δε Κύριος ευλόγησε τα έσχατα Ιώβ ή τα έµπροσθεν· ήν δε τα κτήνη αυτού πρόβατα µύρια τετρακισχίλια,
κάµηλοι εξακισχίλιαι, ζεύγη βοών χίλια, όνοι θήλειαι νοµάδες χίλιαι.
Ιωβ. 42,12     Ο δε Κυριος ευλόγησε τα µετά ταύτα έτη του Ιώβ πλουσιώτερον και περισσότερον από τα προηγηθέντα χρόνια
του. Ανήλθον δε τα κτήνη του, τα πρόβατά του εις δεκατέσσαρες χιλιάδες, αι κάµηλοί του εις εξ χιλιάδες, τα ζεύγη των
βοϊδιών του εις χίλια, αι θηλυκαί όνοι, που έβοσκαν εις κοπάδια, ανήλθον εις χιλίας.
Ιωβ. 42,13  γεννώνται δε αυτώ υιοί επτά και θυγατέρες τρεις·
Ιωβ. 42,13     Απέκτησε δε αυτός επτά υιούς και τρεις θυγατέρας.
Ιωβ. 42,14  και εκάλεσε την µέν πρώτην Ηµέραν, την δε δευτέραν Κασίαν, την δε τρίτην Αµαλθαίας κέρας.
Ιωβ. 42,14     Και εκάλεσε την µεν πρώτην Ηµέραν, εις συµβολισµόν της νέας χαρµοσύνου περιόδου που ανέτειλε δια τον Ιώβ .
Την δευτέραν Κασίαν, ευάρεστον ως το αρωµατώδες φυτόν, την τρίτην εκάλεσεν Αµαλθαίας κέρας, εις δήλωσιν της νέας
υπεραφθονίας των αγαθών του.
Ιωβ. 42,15  και ουχ ευρέθησαν κατά τας θυγατέρας Ιώβ βελτίους αυτών εν τή υπ ουρανόν· έδωκε δε αυταίς ο πατήρ
κληρονοµίαν εν τοίς αδελφοίς.
Ιωβ. 42,15     Καθ' όλην δε την υπό τον ουρανόν οικουµένην δεν ευρέθησαν ωσάν τας θυγατέρας του Ιώβ καλύτεραι και
ωραιότεροι. Απέκτησε δε τόσα πολλά ο Ιωβ, ώστε έδωκε και εις τας τρεις αυτάς θυγατέρας του κληρονοµίαν µεγάλην
µεταξύ των αδελφών των.
Ιωβ. 42,16  έζησε δε Ιώβ µετά την πληγήν έτη εκατόν εβδοµήκοντα, τα δε πάντα έτη έζησε διακόσια τεσσαράκοντα· και
είδεν Ιώβ τους υιούς αυτού και τους υιούς των υιών αυτού, τετάρτην γενεάν.
Ιωβ. 42,16     Εζησε δε ο Ιώβ µετά την θλίψιν της ασθενείας του εκατόν εδδοµήκοντα έτη. Ολα δε τα έτη της ζωής του Ιωβ
ανήλθον εις διακόσια τεσσαράκοντα. Και είδεν ο Ιώβ τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του µέχρι τετάρτης γενεάς.
Ιωβ. 42,17  και ετελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ηµερών.
Ιωβ. 42,17     Εξεδήµησε δε ο Ιώβ γέρων και πλήρης ηµερών.
Ιωβ. 42,17α  γέγραπται δε αυτόν πάλιν αναστήσεσθαι µεθ ών ο Κύριος ανίστησιν.
Ιωβ. 42,17α   Εχει δε γραφή ότι θα αναστήση πάλιν αυτόν ο Κυριος µαζή µε όλους εκείνους, τους οποίους θα αναστήση κατά
την µέλλουσαν ζωήν.
Ιωβ. 42,17β  Ούτος ερµηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου εν µέν γη κατοικών τή Αυσίτιδι, επί τοίς ορίοις της Ιδουµαίας και
Αραβίας, προϋπήρχε δε αυτώ όνοµα Ιωβάβ.
Ιωβ. 42,17β   Δια τον Ιώβ πληροφορούµεθα από την εις την Συριακήν γλώσσαν µετάφρασιν της Βιβλου, ότι κατοικούσε εις
την χώραν Αυσίτιδα, η οποία ευρίσκετο εις τα σύνορα Ιδουµαίας και Αραβίας. Το δε προηγούµενον όνοµα του ήτο Ιωβαδ.
Ιωβ. 42,17γ  λαβών δε γυναίκα Αράβισσαν γεννά υιόν, ώ όνοµα Εννών· ήν δε αυτός πατρός µέν Ζαρέ εκ των Ησαύ υιών υιός,
µητρός δε Βοσόρας, ώστε είναι αυτόν πέµπτον από Αβραάµ.
Ιωβ. 42,17γ   Επήρε δε και µίαν γυναίκα εξ Αραβίας, από την οποίαν απέκτησεν υιόν, ονοµασθέντα Εννών. Ο πατήρ του Ιώβ
ήτο ο Ζαρέ, απόγονος της πατριαρχικής οικογενείας του Ησαύ. Η µητέρα του ωνοµάζετο Βοσόρρα, ώστε αυτός ως εγγονός
του Ησαύ ήτο πέµπτος απόγονος από τον Αβραάµ.
Ιωβ. 42,17δ  και ούτοι οι βασιλείς οι βασιλεύσαντες εν Εδώµ, ής και αυτός ήρξε χώρας· πρώτος Βαλάκ ο τού Βεώρ, και όνοµα



τή πόλει αυτού Δενναβά· µετά δε Βαλάκ Ιωβάβ ο καλούµενος Ιώβ· µετά δε τούτον Ασώµ ο υπάρχων ηγεµών εκ της
Θαιµανίτιδος χώρας· µετά δε τούτον Αδάδ υιός Βαράδ, ο εκκόψας Μαδιάµ εν τώ πεδίω Μωάβ, και όνοµα τή πόλει αυτού
Γεθθαίµ.
Ιωβ. 42,17δ   Οι βασιλείς, οι οποίοι εβασίλευσαν εις την χώραν της Ιδουµαίας, της οποίας άρχων και βασιλεύς υπήρξεν και ο
Ιώβ, ήσαν οι εξής· Πρώτος ο Βαλάκ υιός του Βεώρ. Το δε όνοµα της πόλεώς του ήτο Δενναβά. Μετά τον Βαλάκ εβασίλευσεν
ο Ιωβάβ, δηλαδή ο Ιώβ. Επειτα από αυτόν ο Ασώµ, ο ηγεµών που κατήγετο από την Θαιµανίτιδα χώραν. Επειτα από αυτόν
εβασίλευσεν ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ, ο οποίος εξωλόθρευσε τους Μαδιανίτας εις την πεδιάδα της Μωάβ. Η δε πόλις του
ωνοµάζετο Γεθθαίµ.
Ιωβ. 42,17ε  οι δε ελθόντες προς αυτόν φίλοι, Ελιφάζ των Ησαύ υιών, Θαιµανών βασιλεύς, Βαλδάδ ο Σαυχαίων τύραννος,
Σωφάρ ο Μιναίων βασιλεύς.
Ιωβ. 42,17ε    Οι φίλοι του Ιώβ, που είχαν ελθει εις επίσκεψίν του ήσαν· Ελιφάζ από τους απογόνους του Ησαύ, βασιλεύς των
Θαιµανών, ο Βαλδάδ αρχών των Σαυχαίων και ο Σωφάρ ο βασιλεύς των Μιναίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Παρ. 1,1   Παροιµίαι Σολοµώντος υιού Δαυίδ, ός εβασίλευσεν εν Ισραήλ,
Παρ. 1,1   Οσα ακολουθούν είναι παροιµίαι, παραβολαί και γνωµικά και αποφθέγµατα του Σολοµώντος, υιού του Δαυίδ, ο
οποίος υπήρξε βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού.
Παρ. 1,2   γνώναι σοφίαν και παιδείαν νοήσαί τε λόγους φρονήσεως
Παρ. 1,2  Σκοπόν έχουν αι παροιµίαι αυταί να καταστήσουν γνωστήν την θείαν σοφίαν και την ωφέλιµον δια την ψυχήν εκ
µέρους του Θεού παιδαγωγίαν και να κάµουν τον άνθρωπον ικανόν να κατανόηση τους λόγους, δια των οποίων θα
αποκτήση φρόνησιν και σύνεσιν.
Παρ. 1,3   δέξασθαί τε στροφάς λόγων νοήσαί τε δικαιοσύνην αληθή και κρίµα κατευθύνειν ,
Παρ. 1,3  Ακόµη δε να δώσουν εις αυτόν την ικανότητα, ώστε να κατανοή και να αποκρούη την απάτην των περίτεχνων
λόγων και τα υποκρυπτόµενα αυτών νοήµατα, να εννοήση και δεχθή την αληθινήν δικαιοσύνην του Θεού, ώστε να είναι
εις θέσιν να εκφέρη δικαίας κρίσεις και αποφάσεις.
Παρ. 1,4   ίνα δώ ακάκοις πανουργίαν, παιδί δε νέω αίσθησίν τε και έννοιαν·
Παρ. 1,4  Σκοπός επίσης των παροιµιών είναι, να δώση στους αδόλους και απονηρεύτους σύνεσιν και ευφυΐαν, εις δε τον
νεαρόν κατά την ηλικίαν συναίσθησιν και γνώσιν του καλού και κακού.
Παρ. 1,5   τώνδε γάρ ακούσας σοφός σοφώτερος έσται, ο δε νοήµων κυβέρνησιν κτήσεται.
Παρ. 1,5  Αλλά και αυτός ακόµη ο σοφός, όταν ακούση τας παροιµίας αυτάς, θα γίνη περισσότερον σοφός. Ο δε εκ φύσεως
ευφυής και συνετός θα αποκτήση περισσοτέραν σύνεσιν και ικανότητα , ώστε ορθώς να διακυβερνά την ζωήν του και τους
άλλους.
Παρ. 1,6   νοήσει τε παραβολήν και σκοτεινόν λόγον ρήσεις τε σοφών και αινίγµατα.
Παρ. 1,6  Με τας σοφάς αυτάς παροιµίας καθένας θα είναι εις θέσιν να εννοή παραβολήν και δυσνόητον λόγον, όπως
επίσης ρητά και γνωµικά των σοφών και αινιγµατώδεις εκφράσεις, υπό τας οποίας κρύπτεται κάποιο βαθύτερον νόηµα.
Παρ. 1,7   Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή πάσι τοίς ποιούσι αυτήν· ευσέβεια δε εις Θεόν αρχή αισθήσεως ,
σοφίαν δε και παιδείαν ασεβείς εξουθενήσουσιν.
Παρ. 1,7  Αρχή και θεµέλιον πάσης σοφίας είναι ο σεβασµός και ο φόβος προς τον Θεόν. Η δε σύνεσις είναι κατ' εξοχήν
ωφέλιµος εις εκείνους, ο οποίοι εφαρµόζουν τα σοφά προστάγµατα της εις την ζωήν των . Η προς τον Θεόν ευσέβεια είναι η
αρχή και το θεµέλιον της αληθινής σοφίας και γνώσεως. Οι ασεβείς όµως, δι' ο και ασύνετοι, θα περιφρονήσουν την θείαν
σοφίαν και παιδαγωγίαν.
Παρ. 1,8   άκουε, υιέ, παιδείαν πατρός σου και µη απώση θεσµούς µητρός σου·
Παρ. 1,8  Συ όµως, υιέ, άκουε µετά προσοχής και υπάκουε προθύµως εις την διδασκαλίαν και παιδαγωγίαν του πατρός σου.
Ποτέ δε να µη αποστροφής και απορρίψης τας στοργικάς παραγγελίας και τους θεσµούς της µητρός σου.
Παρ. 1,9   στέφανον γάρ χαρίτων δέξη σή κορυφή και κλοιόν χρύσεον περί σώ τραχήλω.
Παρ. 1,9  Διότι, εάν προθύµως δεχθής την παιδαγωγίαν των γονέων σου, θα τιµηθής, θα δεχθής εις την κεφολήν σου
στέφανον από τας χαρίτας των αρετών και περί τον λαιµόν σου περιδέραιον χρυσούν, ασυγκρίτως πολυτιµότερον από
κάθε άλλο κόσµηµα.
Παρ. 1,10   υιέ, µη σε πλανήσωσιν άνδρες ασεβείς, µηδέ βουληθής,
Παρ. 1,10  Παιδί µου, πρόσεχε να µη σε παραπλανήσουν προς το κακόν ασεβείς άνθρωποι και ποτέ να µη συγκατατεθής εις
τας αµαρτωλάς αυτών σκέψεις και προτάσεις.
Παρ. 1,11   εάν παρακαλέσωσί σε λέγοντες· ελθέ µεθ ηµών, κοινώνησον αίµατος, κρύψωµεν δε εις γήν άνδρα δίκαιον
αδίκως,
Παρ. 1,11  Εάν παρουσιασθούν ως φίλοι σου και σε προσκαλέσουν και σου είπουν· “έλα µαζή µας, λάβε µέρος και συ στο
αίµα, το οποίον θα χύσωµεν· ας θανατώσωµεν αδίκως άνδρα δίκαιον και το πτώµα του ας το κρύψωµεν βαθειά στον
τάφον.
Παρ. 1,12   καταπίωµεν δε αυτόν ώσπερ άδης ζώντα και άρωµεν αυτού την µνήµην εκ γής·
Παρ. 1,12  Ζωντανόν ας τον καταπίωµεν, όπως ο άδης. Ας σβήσωµεν το όνοµα του και την ανάµνησίν του από τους
ανθρώπους της γης, ώστε κανείς πλέον να µη τον ενθυµήται.
Παρ. 1,13   την κτήσιν αυτού την πολυτελή καταλαβώµεθα, πλήσωµεν δε οίκους ηµετέρους σκύλων·
Παρ. 1,13  Ας βάλωµεν χέρι και ας κάµωµεν ιδικήν µας την µεγάλην περιουσίαν του, ας γεµίσωµεν δε τα σπίτια µας από
λάφυρα, τα οποία θα αρπάσωµεν από τους άλλους µε τας ληστείας και τα εγκλήµατά µας.
Παρ. 1,14   τον δε σόν κλήρον βάλε εν ηµίν, κοινόν δε βαλάντιον κτησώµεθα πάντες, και µαρσίππιον έν γενηθήτω ηµίν.
Παρ. 1,14  Οσα χρήµατα και κτήµατα έχεις κληρονοµήσει από τον πατέρα σου βάλε τα εδώ  µαζή µε τα ιδικά µας. Ταύτισε
την τύχην σου µαζή µας και ας έχωµεν όλοι ένα κοινόν βαλάντιον, ένα κοινόν δερµάτινον σάκκον, όπου θα



αποταµιεύωµεν, όσα θα αρπάζωµεν”.
Παρ. 1,15   µη πορευθής εν οδώ µετ αυτών, έκλινον δε τον πόδα σου εκ των τρίβων αυτών·
Παρ. 1,15  Παιδί µου, πρόσεξε, µη πορευθής στον ίδιον δρόµον µαζή των, αλλά άλλαξε πορείαν, λοξοδρόµησε µακρυά από
τους δρόµους εκείνων.
Παρ. 1,16   οι γάρ πόδες αυτών εις κακίαν τρέχουσι και ταχινοί τού εκχέαι αίµα·
Παρ. 1,16  Διότι τα πόδια εκείνων τρέχουν ταχέως πάντοτε προς το κακόν, σπεύδουν να χύσουν αίµατα αθώων ανθρώπων.
Παρ. 1,17   ου γάρ αδίκως εκτείνεται δίκτυα πτερωτοίς.
Παρ. 1,17  Εχε δε υπ' όψιν σου και τούτο· ότι, όπως δεν στήνονται χωρίς σκοπόν δίκτυα, αλλά δια να συλλάβουν λαίµαργα
ασύνετα πουλιά, ετσι και αυτοί θα συλληφθούν εις παγίδα, και δεν θα µείνουν ατιµώρητοι, αν οχι από τους ανθρώπους,
πάντως όµως από τον Θεόν. Θα συλληφθούν εις τα δίκτυα της παρανοµίας των.
Παρ. 1,18   αυτοί γάρ οι φόνου µετέχοντες θησαυρίζουσιν εαυτοίς κακά, η δε καταστροφή ανδρών παρανόµων κακή.
Παρ. 1,18  Διότι αυτοί, οι οποίοι συµµετέχουν στο έγκληµα, από κοινού δε και εκ συστάσεως διαπράττουν φόνον,
συσσωρεύουν εναντίον των πολλά κακά, η δε καταστροφή των παρανόµων ανθρώπων θα είναι τροµερά.
Παρ. 1,19   αύται αι οδοί εισι πάντων των συντελούντων τα άνοµα· τή γάρ ασεβεία την εαυτών ψυχήν αφαιρούνται .
Παρ. 1,19  Εις αυτά τα ολέθρια αποτελέσµατα οδηγούν όλους τους εργάτας της παρανοµίας αι οδοί των. Δια της
παρανοµίας των καταστρέφουν οι ιδιοί και την ζωήν και την ψυχήν των.
Παρ. 1,20   Σοφία εν εξόδοις υµνείται, εν δε πλατείαις παρησίαν άγει·
Παρ. 1,20  Αντιθέτως προς τους εργάτας του σκότους και τας δολιότητάς των, η σοφία του Θεού εξυµνείται δηµοσία στους
δρόµους από όσους την έχουν γνωρίσει και δεχθή, και µε παρρησίαν ακούεται η διδασκαλία της εις τας πλατείας.
Παρ. 1,21   επ άκρων τειχέων κηρύσσεται, επί δε πύλαις δυναστών παρεδρεύει, επί δε πύλαις πόλεως θαρούσα λέγει·
Παρ. 1,21  Το κήρυγµά της διαλαλείται από τας υψηλάς επάλξεις των τειχών, ώστε να ακούεται από όλους. Παραστέκει εις
τας θύρας των αρχόντων, δια να τους καθιστά σοφούς και συνετούς εις τα έργα των . Παρευρίσκεται εις τας πύλας της
πόλεως, όπου γίνονται συγκεντρώσεις δια την λύσιν µεγάλων ζητηµάτων, απευθύνεται προς όλους και µε θάρρος πολύ
λέγει;
Παρ. 1,22   όσον αν χρόνον άκακοι έχωνται της δικαιοσύνης, ουκ αισχυνθήσονται· οι δε άφρονες, της ύβρεως όντες
επιθυµηταί, ασεβείς γενόµενοι εµίσησαν αίσθησιν
Παρ. 1,22  “Οσον χρόνον οι άδολοι και άκακοι άνθρωποι κρατούν και ακολουθούν τον βίον της δικαιοσύνης και της
αρετής, δεν πρόκειται να. εντροπιασθούν. Εξ αντιθέτου οι αµαρτωλοί, οι καταφρονηταί της θείας σοφίας, επειδή
επεθύµησαν την αλαζονικήν και γεµάτην επιδείξεις ζωήν, κατήντησαν εις βάθος ασεβείας και εµίσησαν την αληθινήν και
σώζουσαν γνώσιν του Θεού.
Παρ. 1,23   και υπεύθυνοι εγένοντο ελέγχοις, ιδού προήσοµαι υµίν εµής πνοής ρήσιν, διδάξω δε υµάς τον εµόν λόγον.
Παρ. 1,23  Δι' αυτό και έγιναν υπεύθυνοι και άξιοι ελέγχων και τιµωριών. Ιδού όµως ότι εγώ η σοφία, θα σας παρουσιάσω τα
λόγια της ιδικής µου εµπνεύσεως. Θα σας διδάξω τους ιδικούς µου λόγους.
Παρ. 1,24   επειδή εκάλουν και ουχ υπηκούσατε και εξέτεινα λόγους και ου προσείχετε,
Παρ. 1,24  Επειδή είδα, ότι µολονότι σας εκαλούσα και σεις δεν υπηκούσατε, εγώ η σοφία σας ωµίλησα εις εντονώτερον
ύφος, εµάκρυνα τον λόγον µου προς σας. Σεις όµως και πάλιν δεν εδίδατε καµµίαν προσοχήν·
Παρ. 1,25   αλλά ακύρους εποιείτε εµάς βουλάς, τοίς δε εµοίς ελέγχοις ου προσείχετε,
Παρ. 1,25  αλλά τουναντίον εθεωρείτε χωρίς αξίαν και σηµασίαν τας σύµβουλάς µου. Εις δε τους ελέγχους µου δεν εδίδατε
καµµίαν προσοχήν·
Παρ. 1,26   τοιγαρούν καγώ τή υµετέρα απωλεία επιγελάσοµαι, καταχαρούµαι δε ηνίκα έρχηται υµίν όλεθρος,
Παρ. 1,26  δια τούτο, λοιπόν, και εγώ θα γελάσω µε την απώλειάν σας, θα χαρώ πάρα πολύ, όταν θα επέρχεται εναντίον σας
ο όλεθρος.
Παρ. 1,27   και ως αν αφίκηται υµίν άφνω θόρυβος, η δε καταστροφή οµοίως καταιγίδι παρή, και όταν έρχηται υµίν θλίψις
και πολιορκία ή όταν έρχηται υµίν όλεθρος.
Παρ. 1,27  Και όταν αιφνιδίως εγερθή εναντίον σας ταραχή, ο δε όλεθρός σας ως καταστρεπτική καταιγίς επιπέση επάνω
σας, όταν σας βρη θλίψις µεγάλη η πολιορκία της πόλεως σας από τους εχθρούς, όταν θα βλέπετε και σεις να έρχεται
αναπόφευκτος ο όλεθρός σας,
Παρ. 1,28   έσται γάρ όταν επικαλέσησθέ µε, εγώ δε ουκ εισακούσοµαι υµών· ζητήσουσί µε κακοί, και ουχ ευρήσουσιν·
Παρ. 1,28  τότε θα συµβή τούτο· θα µε επικαλεσθήτε, εγώ όµως δεν θα ακούσω την επίκλησίν σας. Θα µε ζητήσουν ως
βοηθόν των και στήριγµά των οι κακοί εις τας δυσκόλους των περιστάσεις, και δεν θα µε εύρουν ως λυτρωτήν και σωτήρα
των.
Παρ. 1,29   εµίσησαν γάρ σοφίαν, τον δε λόγον τού Κυρίου ου προείλαντο,
Παρ. 1,29  Διότι εµίσησαν την θείαν σοφίαν, τον δε λόγον του Κυρίου δεν τον επροτίµησαν, αλλά τον απέρριψαν.
Παρ. 1,30   ουδέ ήθελον εµαίς προσέχειν βουλαίς, εµυκτήριζον δε εµούς ελέγχους.
Παρ. 1,30  Ούτε ήθελον να δώσουν προσοχήν εις τα θελήµατά µου. Εξ αντιθέτου περιέπαιζαν και εχλεύαζαν τους ελέγχους,
τους οποίους προς σωτηρίαν των απηύθυνα.
Παρ. 1,31   τοιγαρούν έδονται της εαυτών οδού τους καρπούς και της εαυτών ασεβείας πλησθήσονται·
Παρ. 1,31  Δια τούτο θα φάγουν τους καρπούς της κακής των ζωής και συµπεριφοράς. Θα απολαύσουν τα επίχειρα της
κακίας των. Θα πληµµυρίσουν και θα πνιγούν µέσα εις τας οδυνηράς συνεπείας της ασεβείας των.
Παρ. 1,32   ανθ ών γάρ ηδίκουν νηπίους, φονευθήσονται, και εξετασµός ασεβείς ολεί.
Παρ. 1,32  Επειδή ηδίκησαν τους αφελείς και αγαθούς ανθρώπους, θεία φοβερά κρίσις θα εξολοθρεύση τους ασεβείς.
Παρ. 1,33   ο δε εµού ακούων κατασκηνώσει επ ελπίδι και ησυχάσει αφόβως από παντός κακού.
Παρ. 1,33  Εκείνος όµως, που ακούει και υπακούει εις εµέ, την σοφίαν, θα ζη µε σταθεράν την ελπίδα του εις την
παντοδύναµον προστασίαν του Υψιστου και θα διατηρή την γαλήνην του εις κάθε περίστασιν, χωρίς φόβον από κανένα
κακόν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2



Παρ. 2,1   Υιέ, εάν δεξάµενος ρήσιν εµής εντολής κρύψης παρά σεαυτώ,
Παρ. 2,1  Παιδί µου, εάν παραδεχθής τα λόγια των εντολών µου και τα φυλάξης µε προσοχήν ως θησαυρόν µέσα εις την
καρδίαν σου,
Παρ. 2,2   υπακούσεται σοφίας το ούς σου, και παραβαλείς καρδίαν σου εις σύνεσιν, παραβαλείς δε αυτήν επί νουθέτησιν τώ
υιώ σου.
Παρ. 2,2  τότε το αυτί σου θα προσέξη και θα ακούση τα λόγια της θείας σοφίας και θα τα βάλης µέσα στον νουν και την
καρδίαν σου, δια να σε αναδείξουν συνετόν, και θα τα χρησιµοποιής δια να δίδης ορθάς συµβουλάς και νουθεσίας στον
υιόν σου.
Παρ. 2,3   εάν γάρ την σοφίαν επικαλέση και τή συνέσει δώς φωνήν σου, την δε αίσθησιν ζητήσης µεγάλη τή φωνή,
Παρ. 2,3  Διότι, εάν µε φλογερόν πόθον επικαλεσθής την θείαν σοφίαν και φωνάξης την σύνεσιν να έλθη εις σε,
αναζητήσης δε και επικαλεσθής µε µεγάλην φωνήν την γνώσιν της θείας αληθείας,
Παρ. 2,4   και εάν ζητήσης αυτήν ως αργύριον και ως θησαυρούς εξερευνήσης αυτήν,
Παρ. 2,4  και αν την αναζητήσης µε τόσον ζήλον, µε όσον αναζητεί κανείς την εύρεσιν χρηµάτων, εάν ερευνήσης δι' αυτήν
µε όσον ενδιαφέρον ερευνούν δια πολλούς και µεγάλους θησαυρούς,
Παρ. 2,5   τότε συνήσεις φόβον Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρήσεις.
Παρ. 2,5  τότε θα αισθανθής και θα κατανοήσης τον φόβον του Κυρίου· θα εύρης και θα αποκτήσης, όσον είναι δυνατόν εις
την ανθρωπίνην διάνοιαν, την αληθινήν και ανειπισφαλή γνώσιν περί του Θεού.
Παρ. 2,6   ότι Κύριος δίδωσι σοφίαν, και από προσώπου αυτού γνώσις και σύνεσις·
Παρ. 2,6  Διότι ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος χαρίζει την σοφίαν και από αυτόν πηγάζει και εκχύνεται η γνώσις της
αληθείας και η σύνεσις.
Παρ. 2,7   και θησαυρίζει τοίς κατορθούσι σωτηρίαν, υπερασπιεί την πορείαν αυτών
Παρ. 2,7  Η σοφία αυτή προσφέρει και αποταµιεύει θησαυρόν στους ευθείς ανθρώπους, εις αυτούς που έχουν υγιές και
ηρωϊκόν το φρόνηµα, δηλαδή τους χαρίζει την σωτηρίαν, προστατεύει δε και υπερασπίζει τους δρόµους της ζωής των.
Παρ. 2,8   τού φυλάξαι οδούς δικαιωµάτων και οδόν ευλαβουµένων αυτόν διαφυλάξει.
Παρ. 2,8  Τους ενισχύει, ώστε να τηρήσουν και να φυλάξουν τας εντολάς του. Ο δε Θεός θα προφυλάξη από κάθε κίνδυνον
την ζωήν εκείνων, που τον ευλαβούνται.
Παρ. 2,9   τότε συνήσεις δικαιοσύνην και κρίµα και κατορθώσεις πάντας άξονας αγαθούς .
Παρ. 2,9  Οταν δε αποκτήσης την θείαν σοφίαν, τότε θα εννοήσης την αληθινήν δικαιοσύνην και θα είσαι εις θέσιν να
κρίνης δικαίως. Θα επιτύχης δε, ώστε να κατορθώσης όλας τας αγαθάς πράξεις.
Παρ. 2,10   εάν γάρ έλθη η σοφία εις σήν διάνοιαν, η δε αίσθησις τή σή ψυχή καλή είναι δόξη,
Παρ. 2,10  Διότι, εάν η σοφία έλθη και κατασκηνώση εις την διάνοιάν σου, θεωρήσης δε και παραδεχθής την από την
γνώσιν του νόµου του Θεού σύνεσιν και διάκρισιν ως καλήν και ωφέλιµον,
Παρ. 2,11   βουλή καλή φυλάξει σε, έννοια δε οσία τηρήσει σε,
Παρ. 2,11  τότε απόφασις αγαθή και συνετή θα σε προφυλάξη από τας αµαρτωλάς εκτροπάς· σκέψις δε αγία θα σε διατηρή
εν τη αρετή και πλησίον του Θεού,
Παρ. 2,12   ίνα ρύσηταί σε από οδού κακής και από ανδρός λαλούντος µηδέν πιστόν.
Παρ. 2,12  δια να σε γλυτώση έτσι από τον ολέθριον δρόµον και από άνθρωπον, ο οποίος δεν λέγει ποτέ κάτι το αληθινόν
και αξιόπιστον.
Παρ. 2,13   ώ οι εγκαταλείποντες οδούς ευθείας τού πορεύεσθαι εν οδοίς σκότους·
Παρ. 2,13  Αλλοίµονον όµως εις εκείνους, οι οποίοι αφήνουν τας ευθείας οδούς του Κυρίου, δια να πορευθούν και βαδίσουν
τους αµαρτωλούς δρόµους του σκότους και της απωλείας!
Παρ. 2,14   οι ευφραινόµενοι επί κακοίς και χαίροντες επί διαστροφή κακή·
Παρ. 2,14  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι ευφραίνονται δια τα κακά, που διαπράττουν οι ίδιοι η οι άλλοι, και χαίρουν δια
την προς το κακόν διαστροφήν αυτών και των άλλων·
Παρ. 2,15   ών αι τρίβοι σκολίαι και καµπύλαι αι τροχιαί αυτών
Παρ. 2,15  αυτοί, των οποίων οι δρόµοι είναι διεστραµµένοι και αι πορείαι των κυκλικαί εν τη δολιότητί των,
Παρ. 2,16   τού µακράν σε ποιήσαι από οδού ευθείας και αλλότριον της δικαίας γνώµης.
Παρ. 2,16  ώστε να αποµακρύνουν και σε από την ευθείαν οδόν και να σε αποξενώσουν από την ορθήν και δίκαιον
φρόνησιν.
Παρ. 2,17   υιέ, µη σε καταλάβη κακή βουλή, η απολιπούσα διδασκαλίαν νεότητος και διαθήκην θείαν επιλελησµένη·
Παρ. 2,17  Παιδί µου, πρόσεχε να µη σε κυριεύση και σε υποδουλώση κακή και διεστραµµένη θέλησις, η οποία έχει αρνηθή
και εγκαταλείψει την διδασκαλίαν που συ ήκουσες και παρέλαβες κατά την νεότητά σου και η οποία θέλησις ελησµόνησε
τον θείον νόµον.
Παρ. 2,18   έθετο γάρ παρά τώ θανάτω τον οίκον αυτής και παρά τώ άδη µετά των γηγενών τους άξονας αυτής.
Παρ. 2,18  Αυτή η παράνοµος και κακή βουλή έχει στήσει το σπίτι της κοντά στον θάνατον, την δε πορείαν και κατάληξίν
της µε τους υλόφρονας ανθρώπους, των οποίων το κατάντηµα είναι ο άδης.
Παρ. 2,19   πάντες οι πορευόµενοι εν αυτή ουκ αναστρέψουσιν, ουδέ µη καταλάβωσι τρίβους ευθείας· ου γάρ
καταλαµβάνονται υπό ενιαυτών ζωής.
Παρ. 2,19  Ολοι, όσοι βαδίζουν τους δρόµους της κακής βουλής και µένουν αµετανόητοι, δεν θα επιστρέψουν προς τον Θεόν,
δεν θα εισέλθουν εις την ευθείαν οδόν. Τέτοιοι δε που είναι δεν πρόκειται να ζήσουν επί έτη πολλά εις την γην, ώστε να
έχουν ευκαιρίας µετανοίας και διορθώσεως·
Παρ. 2,20   ει γάρ επορεύοντο τρίβους αγαθάς, εύροσαν αν τρίβους δικαιοσύνης λείας.
Παρ. 2,20  εάν είχαν την καλήν διάθεσιν και εβάδιζαν τους ορθούς δρόµους, θα έβρισκαν τους οµαλούς δρόµους της
δικαιοσύνης και αρετής.
Παρ. 2,21   χρηστοί έσονται οικήτορες γής, άκακοι δε υπολειφθήσονται εν αυτή· ότι ευθείς κατασκηνώσουσι γήν, και όσιοι
υπολειφθήσονται εν αυτή.
Παρ. 2,21  Εξ αντιθέτου, καλοί και ενάρετοι άνθρωποι θα κατοικήσουν µονίµως και επί µακρόν εις την γην και οι άκακοι θα



αποµείνουν ως κύριοι εις αυτήν. Διότι οι τίµιοι και ειλικρινείς θα κατοικήσουν εις την γην και οι όσιοι και καθαροί κατά
την καρδίαν θα παραµείνουν εις αυτήν.
Παρ. 2,22   οδοί ασεβών εκ γής ολούνται, οι δε παράνοµοι εξωσθήσονται απ αυτής.
Παρ. 2,22  Οι δρόµοι όµως των ασεβών θα εξαφανισθούν από την γην, οι δε παράνοµοι θα ριφθούν έξω από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Παρ. 3,1   Υιέ, εµών νοµίµων µη επιλανθάνου, τα δε ρήµατά µου τηρείτω σή καρδία·
Παρ. 3,1  Παιδί µου, µη λησµονής τους νόµους µου. Ο δε νους και η καρδία σου ας φυλάττουν τους λόγους µου ως
θησαυρούς.
Παρ. 3,2   µήκος γάρ βίου και έτη ζωής και ειρήνην προσθήσουσί σοι.
Παρ. 3,2  Διότι αυτά θα σου χαρίσουν µακροβιότητα, θα προσθέσουν χρόνια ζωής ειρηνικής και ευτυχισµένης.
Παρ. 3,3   ελεηµοσύναι και πίστεις µη εκλιπέτωσάν σε, άφαψαι δε αυτάς επί σώ τραχήλω, και ευρήσεις χάριν·
Παρ. 3,3  Αι ελεηµοσύναι ποός τους ανθρώπους και η πίστις προς τον Θεόν, ποτέ ας µη σε αφήσουν. Να τας δέσης σαν
περιλαίµιον, που θα εφάπτεται στον λαιµόν σου, να τας χάραξης εις την καρδίαν σου, και να είσαι βέβαιος ότι θα εύρης
χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις.
Παρ. 3,4   και προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων.
Παρ. 3,4  Σκέψου και φρόντιζε, ώστε η διαγωγή σου να είναι καλή και αξιέπαινος ενώπιον Θεού και ανθρώπων .
Παρ. 3,5   ίσθι πεποιθώς εν όλη τή καρδία επί Θεώ επί δε σή σοφία µη επαίρου·
Παρ. 3,5  Εχε σταθεράν πίστιν και ακλόνητον πεποίθησιν µε όλην σου την ψυχήν στον Θεόν. Μη αλαζονεύεσαι δια τας
πολλάς γνώσεις και δια την σοφίαν σου.
Παρ. 3,6   εν πάσαις οδοίς σου γνώριζε αυτήν, ίνα ορθοτοµή τας οδούς σου, ο δε πούς σου µη προσκόψη.
Παρ. 3,6  Εις όλην σου την ζωήν και συµπεριφοράν να έχης πάντοτε υπ' όψιν σου την θείαν σοφίαν, δια να σε καθοδηγή
ορθώς εις τας ενεργείας σου και να µη σκοντάψουν ποτέ τα πόδια σου.
Παρ. 3,7   µη ίσθι φρόνιµος παρά σεαυτώ, φοβού δε τον Θεόν και έκκλινε από παντός κακού·
Παρ. 3,7  Μη σχηµατίσης το φρόνηµα ότι είσαι συνετός και µη εµπιστεύεσαι εις την σοφίαν σου, αλλά να φοβήσαι τον
Θεόν. Απόφευγε κάθε κακόν και λοξοδρόµει µακράν, όταν το αντικρύζης.
Παρ. 3,8   τότε ίασις έσται τώ σώµατί σου και επιµέλεια τοίς οστέοις σου.
Παρ. 3,8  Οταν έτσι πορεύεσαι, θα απολαµβάνης υγείαν και ευεξίαν στο σώµα σου, ανανέωσιν δε και ανάπαυσιν εις τα
κόκκαλά σου.
Παρ. 3,9   τίµα τον Κύριον από σών δικαίων πόνων και απάρχου αυτώ από σών καρπών δικαιοσύνης,
Παρ. 3,9  Τιµα τον Θεόν µε θυσίας από τους ιδικούς σου δικαίους κόπους, και δίδε εις αυτόν πάντοτε τας απαρχάς από τους
καρπούς, τους οποίους απέκτησες µε δικαιοσύνην και τιµιότητα·
Παρ. 3,10   ίνα πίµπληται τα ταµιείά σου πλησµονής σίτω, οίνω δε αι ληνοί σου εκβλύζωσιν .
Παρ. 3,10  δια να γεµίζουν έτσι αι αποθήκαι σου από αφθονίαν σίτου και να αναβλύζη σαν από πηγήν πλούσιος ο µούστος
από τα πατητήρια των σταφυλών σου.
Παρ. 3,11   Υιέ, µη ολιγώρει παιδείας Κυρίου, µηδέ εκλύου υπ αυτού ελεγχόµενος·
Παρ. 3,11  Παιδί µου, µη παραµελής και µη αδιαφορής εις την παιδαγωγίαν του Κυρίου και µη λιποψυχής, όταν δια το
καλόν σου επιτιµάσαι από αυτόν.
Παρ. 3,12   ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, µαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται.
Παρ. 3,12  Διότι εκείνον, τον οποίον ο Κυριος αγαπά, τον παιδαγωγεί µε θλίψεις και σαν στοργικός πατέρας µαστιγώνει µε
διαφόρους δοκιµασίας κάθε τέκνον του, το οποίον αναγνωρίζει και παραδέχεται ως ιδικόν του.
Παρ. 3,13   µακάριος άνθρωπος ός εύρε σοφίαν και θνητός ός είδε φρόνησιν·
Παρ. 3,13  Τρισευτυχισµένος και από τον Θεόν ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ευρήκε την αληθή σοφίαν, και κάθε
θνητός, ο οποίος εγνώρισε και απέκτησε την από τον Θεόν χορηγουµένην φρόνησιν και σύνεσιν.
Παρ. 3,14   κρείσσον γάρ αυτήν εµπορεύεσθαι ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς.
Παρ. 3,14  Διότι είναι ασυγκρίτως καλύτερον να αγοράζη και αποκτά κανείς την σοφίαν, παρά θησαυρούς χρυσού και
αργύρου.
Παρ. 3,15   τιµιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών, ουκ αντιτάξεται αυτή ουδέν πονηρόν· εύγνωστός εστι πάσι τοίς εγγίζουσιν
αυτή, πάν δε τίµιον ουκ άξιον αυτής εστι.
Παρ. 3,15  Αύτη είναι ασυγκρίτως πολυτιµοτέρα από τους αδάµαντας και τους άλλους πολυτελείς λίθους και εναντίον
αυτής δεν ηµπορεί να, αντιπαραταχθή κανένα απολύτως πονηρόν πράγµα. Η σοφία γίνεται γνωστή εις όλους εκείνους, οι
οποίοι την πλησιάζουν µε αγαθήν διάθεσιν. Και κάθε τι από όσα οι άνθρωποι θεωρούν πολύτιµα, δεν ηµπορεί να
αντιπαραβληθή προς αυτήν.
Παρ. 3,16   µήκος γάρ βίου και έτη ζωής εν τή δεξιά αυτής, εν δε τή αριστερά αυτής πλούτος και δόξα· εκ τού στόµατος
αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόµον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί.
Παρ. 3,16  Είναι δε πολυτιµοτέρα από οποιονδήποτε πλούτον και θησαυρόν, διότι εις την δεξιάν της κρατεί και προσφέρει
µακροβιότητα. Εις δε την αριστεράν της κρατεί και προσφέρει πλούτον και δόξαν. Από το στόµα της εξέρχεται πάντοτε
λόγος δικαιοσύνης και αρετής. Εις δε την γλώσσαν της φέρει και εκφράζει τον νόµον του Θεού, αλλά και το έλεος του Θεού.
Παρ. 3,17   αι οδοί αυτής οδοί καλαί, και πάσαι αι τρίβοι αυτής εν ειρήνη·
Παρ. 3,17  Οι δρόµοι, στους οποίους οδηγεί, είναι καλοί και αγαθοί. Ολαι δε αι πορείαι της είναι ειρηνικαί και ειρηνοφόροι.
Παρ. 3,18   ξύλον ζωής εστι πάσι τοίς αντεχοµένοις αυτής, και τοίς επερειδοµένοις επ αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής.
Παρ. 3,18  Η σοφία είναι το δένδρον της ζωής δι' όλους εκείνους, που την κρατούν σφιγκτά· δι' όσους δε στηρίζονται
σταθερά εις αυτήν, ως επ' αυτού του Κυρίου, είναι στήριγµα ασφαλές.
Παρ. 3,19   ο Θεός τή σοφία εθεµελίωσε την γήν, ητοίµασε δε ουρανούς φρονήσει·
Παρ. 3,19  Ο Θεός δια της ενυποστάτου σοφίας, δια του Μονογενούς δηλαδή Υιού του, έθεσε τα θεµέλια της γης και µε
άπειρον σύνεσιν κατεσκεύασε τους ουρανούς.
Παρ. 3,20   εν αισθήσει άβυσσοι εράγησαν, νέφη δε ερύησαν δρόσους.



Παρ. 3,20  Με την άπειρον αυτού γνώσιν και αγαθότητα, εξεχύθησαν τα ύδατα των θαλασσών και των υπογείων
δεξαµενών εις την γην, από δε τα νέφη έρρευσαν δροσερά τα ύδατα των βροχών.
Παρ. 3,21   Υιέ, µη παραρυής, τήρησον δε εµήν βουλήν και έννοιαν,
Παρ. 3,21  Υιέ µου, πρόσεχε µη παρεκκλίνης από τον δρόµον µου και παρασυρθής στον ολισθηρόν κατήφορον της
απωλείας. Φυλαξε την ιδικήν µου συµβουλήν και οδηγίαν,
Παρ. 3,22   ίνα ζήση η ψυχή σου, και χάρις ή περί σώ τραχήλω. έσται δε ίασις ταίς σαρξί σου και επιµέλεια τοίς σοίς οστέοις,
Παρ. 3,22  δια να διατηρηθή επί µακρόν χρόνον η ζωη σου εις την γην. Η δε εύνοια του Θεού και η εκτίµησις εκ µέρους των
ανθρώπων, ως πολύτιµον κόσµηµα θα περιβάλλη τον τράχηλόν σου. Τοτε θα έχης υγείαν σωµατικήν, ευεξίαν δε και
αναγέννησιν εις τα οστά σου,
Παρ. 3,23   ίνα πορεύη πεποιθώς εν ειρήνη πάσας τας οδούς σου, ο δε πούς σου ου µη προσκόψη·
Παρ. 3,23  δια να πορεύεσαι ετσι µε πεποίθησιν και ειρήνην εις όλους τους δρόµους της ζωής σου, τα δε πόδια σου δεν θα
σκοντάπτουν.
Παρ. 3,24   εάν γάρ κάθη, άφοβος έση, εάν δε καθεύδης, ηδέως υπνώσεις·
Παρ. 3,24  Οταν θα κάθεσαι κατά την ηµέραν, δεν θα έχης κανένα φόβον. Οταν δε κατά την νύκτα θα κοιµάσαι, ο ύπνος
σου θα είναι γλυκύς, ειρηνικός και ξεκούραστος.
Παρ. 3,25   και ου φοβηθήση πτόησιν επελθούσαν, ουδέ ορµάς ασεβών επερχοµένας·
Παρ. 3,25  Δεν θα φοβηθής από κάτι, που έρχεται να σε τροµάξη, ούτε από τας εναντίον σου εφορµήσεις και εφόδους των
ασεβών ανθρώπων.
Παρ. 3,26   ο γάρ Κύριος έσται επί πασών οδών σου και ερείσει σόν πόδα, ίνα µη σαλευθής.
Παρ. 3,26  Διότι ο Κυριος θα ευρίσκεται εις όλας τας πορείας της ζωής σου και θα στερεώση ασφαλείς τους πόδας σου, ώστε
να µη κλονισθής και πέσης.
Παρ. 3,27   µη απόσχη εύ ποιείν ενδεή, ηνίκα αν έχη η χείρ σου βοηθείν·
Παρ. 3,27  Μη αποφύγης, δι' έλλειψιν αγάπης, να βοηθήσης τον πτωχόν, εφ' όσον ηµπορεί το χέρι σου να δώση βοήθειαν.
Παρ. 3,28   µη είπης· επανελθών επάνηκε, αύριον δώσω, δυνατού σου όντος εύ ποιείν· ου γάρ οίδας τι τέξεται η επιούσα.
Παρ. 3,28  Ποτέ να µη του είπης “ξαναέλα αύριον να σου δώσω”, εφ' όσον ηµπορείς να κάµης το καλόν αµέσως. Διότι δεν
γνωρίζεις τι θα παρουσιάσ δια σε και δι' εκείνον η αυριανή ηµέρα.
Παρ. 3,29   µη τέκταινε επί σόν φίλον κακά παροικούντα και πεποιθότα επί σοί.
Παρ. 3,29  Μη χαλκεύης πονηρά σχέδια και µηχανορραφίας εναντίον του φίλου σου, που είναι µάλιστα και γείτονάς σου,
και έχει εµπιστοσύνην εις σε.
Παρ. 3,30   µη φιλεχθρήσης προς άνθρωπον µάτην, µήτι σε εργάσηται κακόν.
Παρ. 3,30  Μη ευχαριστήσαι και µη επιδιώκης εχθρότητας εναντίον άλλων ανθρώπων χωρίς λόγον και αιτίαν, δια να µη
σου δηµιουργήση αυτή η εχθρότης πειρασµούς και ταλαιπωρίας.
Παρ. 3,31   µη κτήση κακών ανδρών ονείδη, µηδέ ζηλώσης τας οδούς αυτών·
Παρ. 3,31  Μη θελήσης να κάµης ιδικά σου τα επονείδιστα έργα και ελαττώµατα των κακών ανθρώπων . Μηδέ να ζηλεύσης
τας πορείας της ζωής των.
Παρ. 3,32   ακάθαρτος γάρ έναντι Κυρίου πάς παράνοµος, εν δε δικαίοις ου συνεδριάζει.
Παρ. 3,32  Διότι ενώπιον του Κυρίου είναι ακάθαρτος κάθε παράνοµος. Δι αυτό και δεν ευχαριστείται αυτός εις την
συντροφιάν των δικαίων.
Παρ. 3,33   κατάρα Θεού εν οίκοις ασεβών, επαύλεις δε δικαίων ευλογούνται.
Παρ. 3,33  Η κατάρα του Θεού είναι πάντοτε µέσα εις τα µέγαρα των ασεβών, ενώ τα αγροτικά και πτωχά σπίτια των
δικαίων ευλογούνται από τον Κυριον.
Παρ. 3,34   Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσιν χάριν.
Παρ. 3,34  Ο Κυριος αντιτάσσεται εναντίον των υπερηφάνων, εις δε τους ταπεινούς δίδει την ευµένειαν και προστασίαν του.
Παρ. 3,35   δόξαν σοφοί κληρονοµήσουσιν, οι δε ασεβείς ύψωσαν ατιµίαν.
Παρ. 3,35  Οι κατά Θεόν σοφοί θα κληρονοµήσουν και θα αποκτήσουν δόξαν παρά Θεού και ανθρώπων. Αντιθέτως όµως οι
ασεβείς θα συσσωρεύσουν εις βάρος των φανερόν τον εξευτελισµόν και την καταισχύνην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Παρ. 4,1   Ακούσατε, παίδες, παιδείαν πατρός και προσέχετε γνώναι έννοιαν·
Παρ. 4,1  Παιδιά µου, ακούστε µε προσοχήν την διδασκαλίαν του πατρός σας και προσέχετε, ώστε να εννοήτε το ορθόν εις
κάθε πτερίστασιν.
Παρ. 4,2   δώρον γάρ αγαθόν δωρούµαι υµίν, τον εµόν νόµον µη εγκαταλίπητε.
Παρ. 4,2  Διότι εγώ χαρίζω πνευµατικήν δωρεάν και εντολήν, κατ' εξοχήν ωφέλιµον εις σας· να µη αφήσετε ποτε τον θείον
νόµον.
Παρ. 4,3   υιός γάρ εγενόµην καγώ πατρί υπήκοος και αγαπώµενος εν προσώπω µητρός,
Παρ. 4,3  Διότι και εγώ ήµουνα, κάποτε παιδί υπάκουον στον πατέρα µου και αγαπητόν εις την µητέρα µου.
Παρ. 4,4   οί εδίδασκόν µε και έλεγον· ερειδέτω ο ηµέτερος λόγος εις σήν καρδίαν· φύλασσε εντολάς, µη επιλάθη
Παρ. 4,4  Αυτοί οι γονείς µου µε εδίδασκαν και µε συνεβούλευαν. “Ας εντυπωθή ο λόγος µας εις την καρδίαν σου. Φυλασσε
πάντοτε τας εντολάς του Θεού. Μη τας λησµονήσης ποτέ.
Παρ. 4,5   µηδέ παρίδης ρήσιν εµού στόµατος,
Παρ. 4,5  Μη παραβλέψης και µη αδιαφορήσης εις τα στοργικά λόγια του στόµατος εµού του πατρός σου.
Παρ. 4,6   µηδέ εγκαταλίπης αυτήν, και ανθέξεταί σου· εράσθητι αυτής, και τηρήσει σε·
Παρ. 4,6  Μη εγκαταλείψης ποτέ αυτήν την διδασκαλίαν µου και αυτή θα σε υποστηρίξη, ώστε να µη πέσης. Αγάπησε µε
πάθος αυτήν και αυτή θα σε προφυλάξη από πτώσεις και κινδύνους.
Παρ. 4,8   περιχαράκωσον αυτήν, και υψώσει σε· τίµησον αυτήν, ίνα σε περιλάβη,
Παρ. 4,8  Περιφρούρησέ την, κράτησέ την ανόθευτον και ασφαλή και αυτή θα σε δοξάση. Τιµησέ την και αυτή θα σε
περιλάβη εις την αγκάλην της µε στοργήν,



Παρ. 4,9   ίνα δώ τή σή κεφαλή στέφανον χαρίτων, στεφάνω δε τρυφής υπερασπίση σου.
Παρ. 4,9  δια να χαρίση στο κεφάλι σου στέφανον από χάριτας και αρετάς. Αυτό δε το στεφάνι, θα είναι χαρά και
ευχαρίστησις δια σε, θα σε υπερασπίζη και θα σε προστατεύη εις όλην σου την ζωήν”.
Παρ. 4,10   Άκουε, υιέ, και δέξαι εµούς λόγους, και πληθυνθήσεται έτη ζωής σου, ίνα σοι γένωνται πολλαί οδοί βίου·
Παρ. 4,10  Και η σοφία προσθέτει· Ακουσε, παιδί µου, και δέξαι τα λόγια µου και τα έτη της ζωής σου θα πληθυνθούν. Θα
ανοιχθούν δε ενώπιόν σου πολλοί δρόµοι, τρόποι ζωής ευτυχισµένης και ειρηνικής.
Παρ. 4,11   οδούς γάρ σοφίας διδάσκω σε, εµβιβάζω δε σε τροχιαίς ορθαίς.
Παρ. 4,11  Διότι εγώ θα σε διδάξω σοφούς τρόπους και πορείας της ζωής σου και θα σε βάζω να προχωρής πάντοτε εις
δρόµους ευθείς, οµαλούς και ασφαλείς.
Παρ. 4,12   εάν γάρ πορεύη, ου συγκλεισθήσεταί σου τα διαβήµατα, εάν δε τρέχης ου κοπιάσεις.
Παρ. 4,12  Οταν δε προχωρής ετσι εις την ζωήν σου, δεν θα εµποδίζωνται τα βήµατά σου, θα βαδίζης µε άνεσιν. Εάν δε και
τρέχης εις υπερπήδησιν εµποδίων, δεν θα κοπιάσης.
Παρ. 4,13   επιλαβού εµής παιδείας, µη αφής, αλλά φύλαξον αυτήν σεαυτώ εις ζωήν σου.
Παρ. 4,13  Κράτησε καλά και κάµε κτήµα σου την ιδικήν µου παιδαγωγίαν και µη την αφήσης, αλλά φύλαξέ την προς το
συµφέρον σου, δια να έχης µακράν και ευτυχισµένην ζωήν.
Παρ. 4,14   οδούς ασεβών µη επέλθης, µηδέ ζηλώσης οδούς παρανόµων·
Παρ. 4,14  Μη ακολουθήσης τους δρόµους και τους τρόπους της συµπεριφοράς των αµαρτωλών, ούτε να ζηλέψης τας
οδούς των παρανόµων.
Παρ. 4,15   εν ώ αν τόπω στρατοπεδεύσωσι, µη επέλθης εκεί, έκκλινον δε απ αυτών και παράλλαξον.
Παρ. 4,15  Μη µεταβής εις τόπον, όπου αυτοί θα κατασκηνώσουν, αλλά λοξοδρόµησε µακράν από αυτούς και στρέψε αλλού
την πορείαν της ζωής σου.
Παρ. 4,16   ου γάρ µη υπνώσωσιν, εάν µη κακοποιήσωσιν, αφήρηται ο ύπνος αυτών, και ου κοιµώνται·
Παρ. 4,16  Διότι οι ασεβείς δεν θα κλείσουν µάτι, εάν δεν κάµουν το κακόν. Εξ αιτίας των ελέγχων της συνειδήσεώς των και
της νοσηράς επιθυµίας των δια το κακόν, ο ύπνος έχει χαθή από αυτούς και δεν κοιµώνται.
Παρ. 4,17   οίδε γάρ σιτούνται σίτα ασεβείας, οίνω δε παρανόµω µεθύσκονται.
Παρ. 4,17  Διότι αυτοί τρώγουν τροφός, τας οποίας απέκτησαν µα αδικίας, και µεθύουν µε κρασί, το οποίον επήραν µε τας
παρανοµίας των.
Παρ. 4,18   αι δε οδοί των δικαίων οµοίως φωτί λάµπουσι, προπορεύονται και φωτίζουσιν, έως κατορθώση η ηµέρα·
Παρ. 4,18  Εξ αντιθέτου όµως η ζωή και η συµπεριφορά των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων είναι ολόλαµπρος ωσάν το
φως. Βαδίζουν εµπρός οι δίκαιοι και φωτίζουν µε το παράδειγµά των και µε τα λόγια των πάντοτε, έως ότου έλθη η ηµέρα
της πλήρους λαµπρότητος και δόξης των.
Παρ. 4,19   αι δε οδοί των ασεβών σκοτειναί, ουκ οίδασι πώς προσκόπτουσιν.
Παρ. 4,19  Οι δρόµοι όµως και η συµπεριφορά των ασεβών είναι σκοτεινοί και σκοντάπτουν αυτοί συνεχώς, χωρίς και οι
ίδιοι να καταλάβουν πως.
Παρ. 4,20   Υιέ, εµή ρήσει πρόσεχε, τοίς δε εµοίς λόγοις παράβαλλε σόν ούς,
Παρ. 4,20  Παιδί µου, πρόσεχε εις τα λόγια µου. Πλησίασε και βάλε το αυτί σου κοντά στους λόγους µου,
Παρ. 4,21   όπως µη εκλίπωσί σε αι πηγαί σου, φύλασσε αυτάς εν καρδία·
Παρ. 4,21  δια να µη στειρεύσουν και χαθούν αι ζωογόνοι αυταί των λόγων µου πηγαί σου, φύλαξε αυτάς, ως πολύτιµον
θησαυρόν, εις την καρδίαν σου,
Παρ. 4,22   ζωή γάρ εστι τοίς ευρίσκουσιν αυτάς και πάση σαρκί ίασις.
Παρ. 4,22  διότι αι ζωογόνοι αυταί πηγαί της θείας αληθείας και σοφίας γίνονται αιτία ευτυχισµένης ζωής εις εκείνους, που
τας ευρίσκουν, και αποβαίνουν δια πάντα άνθρωπον ριζική και αποτελεσµατική θεραπεία από κάθε κακόν.
Παρ. 4,23   πάση φυλακή τήρει σήν καρδίαν, εκ γάρ τούτων έξοδοι ζωής.
Παρ. 4,23  Με κάθε προσοχήν και επαγρύπνησιν φύλαττε την καρδίαν σου, διότι από το περιεχόµενόν της αναβλύζουν
τρόποι ζωής.
Παρ. 4,24   περίελε σεαυτού σκολιόν στόµα και άδικα χείλη µακράν από σού άπωσαι.
Παρ. 4,24  Αφαίρεσε και πέταξε από τον εαυτόν σου το δόλιον και διεστραµµένον στόµα. Πέταξε µακρυά από σε τα χείλη,
που λαλούν αδικίας εναντίον των άλλων.
Παρ. 4,25   οι οφθαλµοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλέφαρά σου νευέτω δίκαια.
Παρ. 4,25  Τα µάτια σου ας βλέπουν πάντοτε το ορθόν και δίκαιον και αυτά ακόµη τα νεύµατα των βλεφάρων σου ας είναι
δίκαια.
Παρ. 4,26   ορθάς τροχιάς ποίει σοίς ποσί και τας οδούς σου κατεύθυνε.
Παρ. 4,26  Ευθείς και φωτισµένους κάµε τους δρόµους, στους οποίους βαδίζουν τα πόδια σου, και ευθείας να έχης πάντοτε
τας πορείας της ζωής σου.
Παρ. 4,27   µη εκκλίνης εις τα δεξιά µηδέ εις τα αριστερά, απόστρεψον δε σόν πόδα από οδού κακής· οδούς γάρ τας εκ
δεξιών οίδεν ο Θεός, διεστραµµέναι δε εισιν αι εξ αριστερών· αυτός δε ορθάς ποιήσει τας τροχιάς σου, τας δε πορείας σου εν
ειρήνη προάξει.
Παρ. 4,27  Μη παρεκκλίνης ούτε εις τα δεξιά ούτε εις τα αριστερά. Αλλά βάδιζε την ευθείαν οδόν. Αποµάκρυνε δε τα πόδια
σου από τον δρόµον του κακού. Διότι ο Κυριος και Θεός γνωρίζει και επιδοκιµάζει µόνον τας δεξιάς, τας ευθείας και
αγαθάς οδούς. Αι δε προς τα αριστερά οδοί είναι διεστραµµέναι. Αυτός ούτος ο Κυριος θα χαράξη ευθείας οδούς ενώπιόν
σου, θα σε βοηθήση να τας ακολουθήσης και θα σε οδηγή εν ειρήνη στους δρόµους της ζωής σου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Παρ. 5,1   Υιέ, εµή σοφία πρόσεχε, εµοίς δε λόγοις παράβαλλε σόν ούς,
Παρ. 5,1  Παιδί µου, δώσε προσοχήν εις τας ίδικάς µου σοφάς συµβουλάς. Κλίνε και τέντωσε το αυτί σου εις τα λόγια µου,
Παρ. 5,2   ίνα φυλάξης έννοιαν αγαθήν· αίσθησις δε εµών χειλέων εντέλλεταί σοι.
Παρ. 5,2  δια να πάρης έτσι και διατηρήσης ορθήν και ωφέλιµον γνώσιν . Η ορθή και ωφέλιµος αυτή γνώσις, που εξέρχεται



από τα χείλη µου, σου δίδει την εντολήν·
Παρ. 5,3   µη πρόσεχε φαύλη γυναικί· µέλι γάρ αποστάζει από χειλέων γυναικός πόρνης, ή προς καιρόν λιπαίνει σόν
φάρυγγα,
Παρ. 5,3  Μη δίδης προσοχήν εις φαύλην και ανήθικον γυναίκα, διότι από τα δόλια χείλη της πόρνης γυναικός στάζει µέλι,
το οποίον προς στιγµήν µόνον γλυκαίνει τον φάρυγγά σου·
Παρ. 5,4   ύστερον µέντοι πικρότερον χολής ευρήσεις και ηκονηµένον µάλλον µαχαίρας διστόµου.
Παρ. 5,4  έπειτα όµως θα εύρης αυτό πικρότερον από την χολήν και ακονισµένον περισσότερον από δίκοπον µαχαίρι, ώστε
να σφάζη τους ασυνέτους.
Παρ. 5,5   της γάρ αφροσύνης οι πόδες κατάγουσι τους χρωµένους αυτή µετά θανάτου εις τον άδην, τα δε ίχνη αυτής ουκ
ερείδεται·
Παρ. 5,5  Διότι τα πόδια των αφρόνων εκείνων, οι οποίοι συγχρωτίζονται µε την γυναίκα αυτήν, τους οδηγούν στον
θάνατον και στον άδην. Τα βήµατά των δεν είναι ασφαλή, αλλά διαρκώς γλυστρούν στον κατήφορον του κακού.
Παρ. 5,6   οδούς γάρ ζωής ουκ επέρχεται, σφαλεραί δε αι τροχιαί αυτής και ουκ εύγνωστοι.
Παρ. 5,6  Διότι η αφροσύνη δεν ακολουθεί και δεν οδηγεί εις δρόµους ζωής και σωτηρίας. Τα δε µονοπάτια της είναι εις
εσφαλµένας κατευθύνσεις, δυσδιάκριτα δε από εκείνους, που τα ακολουθούν.
Παρ. 5,7   νύν ούν, υιέ, άκουέ µου και µη ακύρους ποιήσης εµούς λόγους.
Παρ. 5,7  Συ, λοιπόν, παιδί µου, άκουσε τώρα τας σύµβουλάς µου· µη θεωρήσης και µη καταφρονήσης ως αναξίους
προσοχής και σηµασίας τους λόγους µου.
Παρ. 5,8   µακράν ποίησον απ αυτής σήν οδόν, µη εγγίσης προς θύραις οίκων αυτής,
Παρ. 5,8  Αποµάκρυνε από την πονηράν αυτήν γυναίκα την πορείαν σου. Μη πλησίασης ποτέ εις τας θύρας του οίκου της,
Παρ. 5,9   ίνα µη πρόη άλλοις ζωήν σου και σόν βίον ανελεήµοσιν·
Παρ. 5,9  δια να µη παραδώσης την ζωήν σου εις ξένους και την περιουσίαν σου εις τα χέρια ασπλάγχνων.
Παρ. 5,10   ίνα µη πλησθώσιν αλλότριοι σής ισχύος, οι δε σοί πόνοι εις οίκους αλλοτρίων έλθωσι
Παρ. 5,10  Δια να µη πλουτήσουν και χορτάσουν ξένοι από την ιδικήν σου δύναµιν και να µη περιέλθουν οι καρποί των
κόπων σου εις οίκον ξένων ανθρώπων.
Παρ. 5,11   και µεταµεληθήση επ εσχάτων, ηνίκα αν κατατριβώσι σάρκες σώµατός σου,
Παρ. 5,11  Και δια να µη µεταµεληθής ανωφελώς στο τέλος της ζωής σου, όταν πλέον θα έχουν κατατριβή και φθαρή αι
σάρκες του σώµατός σου από την παραστρατηµένην ζωήν.
Παρ. 5,12   και ερείς· πώς εµίσησα παιδείαν, και ελέγχους εξέκλινεν η καρδία µου;
Παρ. 5,12  Και θα ευρεθής τότε εις την ανάγκην να είπης· “πως εµίσησα την παιδαγωγίαν του Κυρίου και η καρδία µου
παρεξέκλινεν από τους δικαίους και σωτηρίους ελέγχους;
Παρ. 5,13   ουκ ήκουον φωνήν παιδεύοντός µε και διδάσκοντός µε, ουδέ παρέβαλλον το ούς µου·
Παρ. 5,13  Δεν ήκουα και δεν υπήκουα εις την φωνήν του παιδαγωγού µου και του διδασκάλου µου. Δεν έκλινα και δεν
επλησίαζα το αυτί µου εις τας συµβουλάς του.
Παρ. 5,14   παρ ολίγον εγενόµην εν παντί κακώ εν µέσω εκκλησίας και συναγωγής.
Παρ. 5,14  Ολίγον έλλειψε να φθάσω εις την πληρότητα όλων των κακών, να εκτεθώ εις την αποδοκιµασίαν ενώπιον
συναθροίσεως πολλού λαού,εν µέσω συναγωγής ανθρώπων”!
Παρ. 5,15   πίνε ύδατα από σών αγγείων και από σών φρεάτων πηγής.
Παρ. 5,15  Παιδί µου, πίνε νερό από τα ιδικά σου δοχεία και από το νερό, που βγαίνει από το ιδικόν σου φρέαρ. Ζήσε την
ζωήν σου µε σωφροσύνην µε την νόµιµον σύζυγόν σου.
Παρ. 5,16   µη υπερεκχείσθω σοι ύδατα εκ της σής πηγής, εις δε σάς πλατείας διαπορευέσθω τα σά ύδατα·
Παρ. 5,16  Ας µη υπερεκχειλίζουν και χύνωνται τα νερά της ιδικής σου πηγής εις ξένας περιοχάς, αλλά εις τας ιδικάς σου
πλατείας ας περνούν και ας ποτίζουν τα νερά σου. Μη τρέχης εις ξένας γυναίκας, αλλά απόλαυσε την χαράν της ζωής σου
στο σπίτι σου µε την νόµιµον σύζυγόν σου.
Παρ. 5,17   έστω σοι µόνω υπάρχοντα, και µηδείς αλλότριος µετασχέτω σοι·
Παρ. 5,17  Τα υπάρχοντά σου ας ανήκουν εις σε και µόνον, κανένας δε άλλος ας µη γίνεται µέτοχος των αγαθών της
οικογενειακής σου ζωής. Πρόσεχε να µη σε εκµεταλλεύωνται φαύλαι γυναίκες και πονηροί άνθρωποι.
Παρ. 5,18   η πηγή σου τού ύδατος έστω σοι ιδία, και συνευφραίνου µετά γυναικός της εκ νεότητός σου.
Παρ. 5,18  Η πηγή του νερού σου ας ανήκη εις σε και µόνον και να ευφραίνεσαι µε την γυναίκα, που επήρες ως σύζυγον εκ
νεότητός σου.
Παρ. 5,19   έλαφος φιλίας και πώλος σών χαρίτων οµιλείτω σοι· η δε ιδία ηγείσθω σου και συνέστω σοι εν παντί καιρώ , εν
γάρ τή ταύτης φιλία συµπεριφερόµενος πολλοστός έση.
Παρ. 5,19  Ως προς αξιαγάπητον έλαφον και χαριτωµένον πουλαράκι ας είναι η αγάπη σου και η αναστροφή σου προς
αυτήν. Αυτήν και µόνην να θεωρής ανωτέραν από οιανδήποτε άλλην και ας είναι µαζή σου εις όλας τας περιστάσστου
βίου σου, διότι ζων µε τον σύνδεσµον της αγάπης σου προς αυτήν, θα γίνης µέγας και ευτυχής.
Παρ. 5,20   µη πολύς ίσθι προς αλλοτρίαν, µηδέ συνέχου αγκάλαις της µη ιδίας·
Παρ. 5,20  Μη συναναστρέφεσαι και µη υποδουλώνεσαι εις άλλην γυναίκα, µη καταδεχθής να σε σφίγγουν αι αγκάλαι
γυναικός, που δεν σου ανήκει.
Παρ. 5,21   ενώπιον γάρ εισι των τού Θεού οφθαλµών οδοί ανδρός, εις δε πάσας τας τροχιάς αυτού σκοπεύει.
Παρ. 5,21  Διότι όλαι αι πράξεις και οι δρόµοι της ζωής του κάθε ανδρός ευρίσκονται ολοφάνεροι ενώπιον των οφθαλµών
του Θεού. Ο Θεός παρατηρεί µε ακρίβειαν όλας τας ενεργείας του κάθε ανθρώπου .
Παρ. 5,22   παρανοµίαι άνδρα αγρεύουσι, σειραίς δε των εαυτού αµαρτιών έκαστος σφίγγεται·
Παρ. 5,22  Αι παρανοµίαι παγιδεύουν και συλλαµβάνουν, σαν µέσα σε δίκτυον, τον κακόν άνδρα. Καθε δε πονηρός
άνθρωπος περισφίγγεται συνεχώς από τας επαναλαµβανοµένας αµαρτίας του, αι οποίαι καταντούν δι' αυτόν τυραννικόν
πάθος.
Παρ. 5,23   ούτος τελευτά µετά απαιδεύτων, εκ δε πλήθους της εαυτού βιότητος εξερίφη και απώλετο δι αφροσύνην.
Παρ. 5,23  Ο ανήθικος θα αποθάνη και θα συγκαταταχθή µε τους ακαλλιεργήτους ψυχικώς ανθρώπους. Εξ αιτίας δε του



πλήθους των σφαλµάτων της εξάλλου ζωής του ερρίφθη έξω από την µακαρίαν ζωήν και εχάθηκε δια την αφροσύνην του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Παρ. 6,1   Υιέ, εάν εγγυήση σόν φίλον, παραδώσεις σήν χείρα εχθρώ·
Παρ. 6,1  Παιδί µου, εάν δώσης εγγύησιν δια κάποιο χρέος φίλου σου η γνωστού σου, θα δώσης το χέρι σου στον εχθρόν
σου, δια να σε πιάση.
Παρ. 6,,2  παγίς γάρ ισχυρά ανδρί τα ίδια χείλη, και αλίσκεται χείλεσιν ιδίου στόµατος.
Παρ. 6,2  Διότι παγίδα τροµερά γίνεται στον άνθρωπον το δικό του το στόµα, µε το οποίον έδωσε την εγγύησιν. Πιάνεται δε
εις την παγίδα αυτήν µε τα χείλη του, τα οποία έδωσαν την υπόσχεσιν.
Παρ. 6,3   ποίει, υιέ, ά εγώ σοι εντέλλοµαι, και σώζου· ήκεις γάρ εις χείρας κακών διά σόν φίλον. ίσθι µη εκλυόµενος,
παρόξυνε δε και τον φίλον σου, ον ενεγγυήσω.
Παρ. 6,3  Πράττε, παιδί µου, αυτά, που εγώ σου παραγγέλλω, και έτσι θα σώζης τον εαυτόν σου. Διότι άλλως θα έχης πέσει
εις τα χέρια κακοποιών εξ αιτίας της εγγυήσεως, που έδωσες δια τον φίλον σου. Μη χάνης όµως το θάρρος σου και µη
παραλύης εξ αιτίας της ακρίτου εγγυήσεώς σου, αλλά να ενοχλής διαρκώς δια το χρέος τον φίλον σου, δια τον οποίον συ
έδωσες εγγύησιν.
Παρ. 6,4   µη δώς ύπνον σοίς όµµασι, µηδέ επινυστάξης σοίς βλεφάροις,
Παρ. 6,4  Μη δώσης ύπνον εις τα µάτια σου, ούτε να νυστάξουν και κλείσουν τα βλέφαρά σου, να µη ησυχάσης έως ότου
απαλλαγής από την εγγύησιν αυτήν ·
Παρ. 6,5   ίνα σώζη ώσπερ δορκάς εκ βρόχων και ώσπερ όρνεον εκ παγίδος.
Παρ. 6,5  δια να γλυτώσης έτσι, όπως η δορκάς γλυτώνει µε την οξυδέρκειάν της από τους βρόχους, όπως το πουλί πετά
ψηλά και σώζεται από την παγίδα.
Παρ. 6,6   Ίθι προς τον µύρµηκα, ώ οκνηρέ, και ζήλωσον ιδών τας οδούς αυτού και γενού εκείνου σοφώτερος·
Παρ. 6,6  Συ δε, ω οκνηρέ άνθρωπε, πήγαινε στον µύρµηκα και, αφού ίδης τους τρόπους της ζωής του και την εργατικότητά
του, να του ζηλεύσης και να του µιµηθής την εργατικότητα. Μάλλον δε συ, ο λογικός άνθρωπος, να γίνης περισσότερον
από εκείνον εργατικός.
Παρ. 6,,7  εκείνω γάρ γεωργίου µη υπάρχοντος, µηδέ τον αναγκάζοντα έχων, µηδέ υπό δεσπότην ών,
Παρ. 6,7  Διότι στον µύρµηκα µολονότι δεν υπάρχουν χωράφια προς καλλιέργειαν και δεν έχει κανένα, που να τον
εξαναγκάζη προς εργασίαν, και δεν ευρίσκεται υπό τας διαταγάς αυθέντου,
Παρ. 6,8   ετοιµάζεται θέρους την τροφήν πολλήν τε εν τώ αµητώ ποιείται την παράθεσιν .
Παρ. 6,8  εν τούτοις ετοιµάζει κατά το διάστηµα του θέρους την τροφήν δι' όλον το έτος. Και κατά την εποχήν του θερισµού
κάµνει µεγάλην εναποθήκευσιν τροφών.
Παρ. 6,8α   ή πορεύθητι προς την µέλισσαν και µάθε ως εργάτις εστί την τε εργασίαν ως σεµνήν ποιείται·
Παρ. 6,8α  Η πήγαινε προς την µέλισσαν και µάθε, πόσον εργατική και φιλόπονος είναι και πόσην µεγάλην σηµασίαν και
τιµήν αποδίδει εις την εργασίαν.
Παρ. 6,8β   ής τους πόνους βασιλείς και ιδιώται προς υγίειαν προσφέρονται· ποθεινή δε εστι πάσι και επίδοξος·
Παρ. 6,8β  Της µελίσσης τους κόπους, δηλαδή το µέλι, βασιλείς και ιδιώται το τρώγουν ευχαρίστως ως προσφερόµενον και
εις εξυπηρέτησιν της υγείας των. Είναι δε η µέλισσα εις όλους προσφιλής και τιµηµένη.
Παρ. 6,8γ  και περ ούσα τή ρώµη ασθενής, την σοφίαν τιµήσασα προήχθη.
Παρ. 6,8γ  Αν και κατά την σωµατικήν δύναµιν και αντοχήν είναι ασθενής, εν τούτοις ετιµήθη και εδοξάσθη, διότι
επροτίµησε την µε τόσην σοφίαν επιτελουµένην εργασίαν της.
Παρ. 6,9   έως τίνος, οκνηρέ, κατάκεισαι; πότε δε εξ ύπνου εγερθήση;
Παρ. 6,9  Εως πότε, ω οκνηρέ, θα κατάκεισαι ξαπλωµένος στο κρεββάτι; Εως πότε θα κοιµάσαι; Ποτε δε θα σηκωθής από
τον ύπνον σου;
Παρ. 6,10   ολίγον µέν υπνοίς, ολίγον δε κάθησαι, µικρόν δε νυστάζεις, ολίγον δε εναγκαλίζη χερσί στήθη·
Παρ. 6,10  Ολίγην ώραν κοιµάσαι, ολίγην ώραν νυστάζεις, ολίγον αγκαλιάζεις τα στήθη σου µε σταυρωµένα τα χέρια σου.
Παρ. 6,11   είτ εµπαραγίνεταί σοι ώσπερ κακός οδοιπόρος η πενία και η ένδεια ώσπερ αγαθός δροµεύς.
Παρ. 6,11  Και µένεις έτσι αργός και ράθυµος. Επειτα δε από την ράθυµον αυτήν ζωήν, θα έλθη κοντά σου και θα σε
ακολουθήση ως κακός συνοδοιπόρος η φτώχεια· η δε ανέχεια ως γρήγορος δροµεύς θα σε συνοδεύη εις την ζωήν σου.
Παρ. 6,11α  εάν δε άοκνος ής, ήξει ώσπερ πηγή ο αµητός σου, η δε ένδεια ώσπερ κακός δροµεύς απαυτοµολήσει.
Παρ. 6,11α     Εάν όµως είσαι εργατικός, ο θερισµός σου θα είναι πλούσιος ως αστείρευτος πηγή ύδατος. Η δε φτώχεια και η
δυστυχία σαν κακός και ανεπιθύµητος πλέον συνοδοιπόρος θα δραπετεύση και θα φύγη από κοντά σου.
Παρ. 6,12   Ανήρ άφρων και παράνοµος πορεύεται οδούς ουκ αγαθάς·
Παρ. 6,12  Ο ασύνετος και παράνοµος άνθρωπος δεν βαδίζει εις δρόµους καλούς, δεν ζη και δεν συµπεριφέρεται ορθώς.
Παρ. 6,13   ο δ αυτός εννεύει οφθαλµώ, σηµαίνει δε ποδί, διδάσκει δε εννεύµασι δακτύλων.
Παρ. 6,13  Αυτός κάνει δόλια νοήµατα µε τα µάτια, σηµάδια µε τα πόδια του και µε τα κινήµατα των δακτύλων του·
συνεννοείται και δίνει κατευθύνσεις προς το κακόν εις κακούς ανθρώπους.
Παρ. 6,14   διεστραµµένη καρδία τεκταίνεται κακά, εν παντί καιρώ ο τοιούτος ταραχάς συνίστησι πόλει.
Παρ. 6,14  Διεστραµµένη από το κακόν καρδία σχεδιάζει πάντοτε κακά εις βάρος των άλλων. Και εις κάθε έποχην ο
άνθρωπος αυτός προκαλεί και δηµιουργεί ταραχάς εις την πόλιν.
Παρ. 6,15   διά τούτο εξαπίνης έρχεται η απώλεια αυτού, διακοπή και συντριβή ανίατος·
Παρ. 6,15  Δια τούτο δε επέρχεται εναντίον του εκ µέρους του Θεού ξαφνική η καταστροφή του. Αυτή δε η κατάπτωσις και
συντριβή του θα είναι αθεράπευτος.
Παρ. 6,16   ότι χαίρει πάσιν, οίς µισεί ο Θεός, συντρίβεται δε δι ακαθαρσίαν ψυχής.
Παρ. 6,16  Διότι αυτός χαίρει δι' όλα εκείνα, τα οποία µισεί ο Θεός. Παραλύει όµως και συντρίβεται εξ αιτίας της αµαρτωλής
και ακαθάρτου ψυχής του.
Παρ. 6,17   οφθαλµός υβριστού, γλώσσα άδικος, χείρες εκχέουσαι αίµα δικαίου
Παρ. 6,17  Αυτός έχει βλέµµα αλαζονικόν, γλώσσαν που εκτοξεύει αδίκους λόγους, χέρια που χύνουν το αίµα του δικαίου·



Παρ. 6,18   και καρδία τεκταινοµένη λογισµούς κακούς και πόδες επισπεύδοντες κακοποιείν.
Παρ. 6,18  πονηρόν νουν και καρδίαν, που σκέπτονται και σχεδιάζουν το κακόν, πόδια που τρέχουν γρήγορα, δια να
διαπράξουν κάθε κακότητα.
Παρ. 6,19   εκκαίει ψεύδη µάρτυς άδικος και επιπέµπει κρίσεις ανά µέσον αδελφών.
Παρ. 6,19 Επινοεί και θέτει εις κυκλοφορίαν καυτερά ψεύδη ο ψευδοµάρτυς εις τα δικαστήρια και ενσπείρει φιλονεικίας και
διχονοίας µεταξύ αδελφών.
Παρ. 6,20   Υιέ, φύλασσε νόµους πατρός σου και µη απώση θεσµούς µητρός σου·
Παρ. 6,20  Παιδί µου, φύλασσε πάντοτε καλά σαν νόµους θείους, όσα ο πατέρας σου σου λέγει, και µη πετάξης και
καταφρονήσης ποτέ τας συµβουλάς της µητρός σου.
Παρ. 6,21   άφαψαι δε αυτούς επί σή ψυχή διαπαντός και εγκλοίωσαι περί σώ τραχήλω.
Παρ. 6,21  Βαλε τους και κόλλησέ τους καλά µέσα εις την ψυχήν σου, για να µένουν πάντοτε, και σαν παντοτεινόν
περιλαίµιον βάλε τους γύρω από τον τράχηλόν σου.
Παρ. 6,22   ηνίκα αν περιπατής, επάγου αυτήν και µετά σού έστω· ως δ αν καθεύδης, φυλασσέτω σε, ίνα εγειροµένω
συλλαλή σοι.
Παρ. 6,22  Οταν περιπατή, φέρε µαζή σου την εντολήν των, και ας είναι µαζή σου ως διαρκής σύντροφός σου. Οταν θα
κοιµάσαι, αυτή ας σε συµπαραστέκη, ώστε όταν θα σηκωθής από τον ύπνον σου, αυτή ας συνοµιλή προς το καλόν µαζή
σου.
Παρ. 6,23   ότι λύχνος εντολή νόµου και φώς, οδός ζωής και έλεγχος και παιδεία
Παρ. 6,23  Διότι αι θείαι εντολαί είναι λύχνος και φως δια τον άνθρωπον. Είναι δρόµος και τρόπος προς µίαν ειρηνικήν
ζωήν, σωτήριος έλεγχος, αγαθή και ωφέλιµος παιδαγωγία,
Παρ. 6,24   τού διαφυλάσσειν σε από γυναικός υπάνδρου και από διαβολής γλώσσης αλλοτρίας.
Παρ. 6,24  δια να σε προφυλάσση από το δέλεαρ υπανδρευµένης γυναικός και από συκοφαντίας ξένης και εχθρικής
γλώσσης.
Παρ. 6,25   µη σε νικήση κάλλους επιθυµία, µηδέ αγρευθής σοίς οφθαλµοίς, µηδέ συναρπασθής από των αυτής βλεφάρων·
Παρ. 6,25  Πρόσεχε να µη σε νικήση η επιθυµία γυναικείου κάλλους, δια να µη παγιδευθής και συλληφθής εις τα δίκτυα
της παρανοµίας µε τα ίδια σου τα µάτια, ούτε να συναρπασθής από την χαυνότητα των ψιµυθιωµένων βλεφάρων της.
Παρ. 6,26   τιµή γάρ πόρνης όση και ενός άρτου, γυνή δε ανδρών τιµίας ψυχάς αγρεύει.
Παρ. 6,26  Διότι η τιµή µιας πόρνης είναι µηδαµινή, όση και ενός άρτου. Η δε υπανδρευοµένη φαύλη γυναίκα στήνει
παγίδας, δια να συλλάβη και αποπλανήση εντίµους άνδρας.
Παρ. 6,27   αποδήσει τις πύρ εν κόλπω, τα δε ιµάτια ου κατακαύσει;
Παρ. 6,27  Είναι δυνατόν να σφίξη κανείς την φωτιάν εις την αγκάλην του, και να µη καύση τα ενδύµατά του;
Παρ. 6,28   ή περιπατήσει τις επ ανθράκων πυρός, τους δε πόδας ου κατακαύσει;
Παρ. 6,28  Η είναι δυνατόν να περιπατήση επάνω εις αναµµένα κάρβουνα και να µη κατακαύση τα πόδια του;
Παρ. 6,29   ούτως ο εισελθών προς γυναίκα ύπανδρον, ουκ αθωωθήσεται, ουδέ πάς ο απτόµενος αυτής.
Παρ. 6,29  Ετσι και εκείνος, που θα έλθη εις σχέσεις µε υπανδρευµένην γυναίκα, δεν θα θεωρηθή ποτέ αθώος και δεν θα
µείνη ατιµώρητος. Και καθένας ο οποίος, έστω και αν απλώς την εγγίση, δεν θα µείνη βέβαια αµόλυντος.
Παρ. 6,30   ου θαυµαστόν εάν αλώ τις κλέπτων, κλέπτει γάρ ίνα εµπλήση την ψυχήν πεινών·
Παρ. 6,30  Δεν είναι καθόλου παράδοξον, να συλληφθή κανείς την ώραν που κλέπτει, διότι κλέπτει επειδή πεινά, δια να
χορτάση την κοιλίαν του.
Παρ. 6,31   εάν δε αλώ, αποτίσει επταπλάσια και πάντα τα υπάρχοντα αυτού δούς ρύσεται εαυτόν.
Παρ. 6,31  Εάν δε και συλληφθή, θα πληρώση επτά φορές περισότερα εκείνων, που έκλεψε. Είναι δε διατεθειµένος εν ανάγκη
και όλην του την περιουσίαν να δώση, δια να απαλλαγή από την τιµωρίαν
Παρ. 6,32   ο δε µοιχός δι ένδειαν φρενών απώλειαν τή ψυχή αυτού περιποιείται,
Παρ. 6,32  Ο µοιχός όµως, εξ αιτίας της αφροσύνης του, ετοιµάζει και επιφέρει καταστροφήν εις την ζωήν του.
Παρ. 6,33   οδύνας τε και ατιµίας υποφέρει, το δε όνειδος αυτού ουκ εξαλειφθήσεται εις τον αιώνα.
Παρ. 6,33  Θα υποφέρη πόνους και ευτελισµούς και ατιµώσεις. Η εντροπή δε και η καταισχύνη του δεν θα εξαλειφθή ποτέ
στον αιώνα.
Παρ. 6,34   µεστός γάρ ζήλου θυµός ανδρός αυτής· ου φείσεται εν ηµέρα κρίσεως,
Παρ. 6,34  Διότι ο θυµός του ανδρός της µοιχαλίδος γυναικός θα είναι γεµάτος από ζηλότυπον εκδίκησιν εναντίον µοιχού.
Δεν θα τον λυπηθή, όταν θα δικάζεται ενώπιον του δικαστηρίου.
Παρ. 6,35   ουκ ανταλλάξεται ουδενός λύτρου την έχθραν, ουδέ µη διαλυθή πολλών δώρων.
Παρ. 6,35  Αδιάλλακτος εις την εχθρότητά του, µε κανένα λύτρον δεν θα δεχθή να ανταλλάξη το εναντίον εκείνου µίσος
του, ούτε να διαλύση την έχθραν, έστω και αν του προσφερθούν πολλά δώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Παρ. 7,1   Υιέ, φύλασσε εµούς λόγους, τας δε εµάς εντολάς κρύψον παρά σεαυτώ. υιέ, τίµα τον Κύριον, και ισχύσεις, πλήν δε
αυτού µη φοβού άλλον.
Παρ. 7,1  Παιδί µου, φύλαττε τους λόγους µου, και κρύψε ως πολύτιµον θησαυρόν µέσα εις την καρδίαν σου τας εντολάς
µου. Παιδί µου, να σέβεσαι τον Κυριον και θα απόκτησης έτσι δύναµιν. Εκτός δε από αυτόν µη φοβήσαι κανένα άλλον.
Παρ. 7,2   φύλαξον εµάς εντολάς, και βιώσεις, τους δε εµούς λόγους ώσπερ κόρας οµµάτων·
Παρ. 7,2  Φυλαττε τας εντολάς µου και θα ζήσης ειρηνικός και ασφαλής. Πρόσεξε δε και φύλαξε τα λόγιά µου, όπως
προφυλάσσεις την κόρην των οφθαλµών σου.
Παρ. 7,3   περίθου δε αυτούς σοίς δακτύλοις, επίγραψον δε επί το πλάτος της καρδίας σου.
Παρ. 7,3  Φορεσέ τα ωσάν δακτυλίδια εις τα δάκτυλά σου. Γράψε τα εις όλον το πλάτος της καρδίας σου.
Παρ. 7,4   είπον την σοφίαν σήν αδελφήν είναι, την δε φρόνησιν γνώριµον περιποίησαι σεαυτώ·
Παρ. 7,4  Ονόµασε την σοφίαν αδελφήν σου, και περίβαλε την µε αδελφικήν αγάπην. Την δε σύνεσιν και ορθοφροσύνην
κατάστησέ την στενήν γνώριµόν σου. Απόκτησέ την ως ιδικήν σου περιουσίαν,



Παρ. 7,5   ίνα σε τηρήση από γυναικός αλλοτρίας και πονηράς, εάν σε λόγοις τοίς προς χάριν εµβάλληται.
Παρ. 7,5  δια να σε προφυλάξη και σε διατηρήση καθαρόν από ξένην πονηράν και φαύλην γυναίκα, όταν αυτή µε
γλυκόλογα θα σου επιτίθεται.
Παρ. 7,6   από γάρ θυρίδος εκ τού οίκου αυτής εις τας πλατείας παρακύπτουσα,
Παρ. 7,6  Διότι αυτή σκύβει διαρκώς από το παράθυρον της οικίας της και παρατηρεί εις τας πλατείας.
Παρ. 7,7   ον αν ίδη των αφρόνων τέκνων νεανίαν ενδεή φρενών,
Παρ. 7,7  Οποιον δε τυχόν θα ιδή από τους νεαρούς απερισκέπτους , κανένα άµυαλον νεανίαν,
Παρ. 7,8   παραπορευόµενον παρά γωνίαν εν διόδοις οίκων αυτής και λαλούντα
Παρ. 7,8  να διέρχεται από τον δρόµον και την γωνίαν του σπιτιού της, να σιγοτραγουδή και να µονολογή
Παρ. 7,9   εν σκότει εσπερινώ, ηνίκα αν ησυχία νυκτερινή ή και γνοφώδης,
Παρ. 7,9  εις βραδυνό σκοτάδι, που αρχίζει η νυκτερινή ησυχία να επικρατή η να πέφτη η οµίχλη,
Παρ. 7,10   η δε γυνή συναντά αυτώ, είδος έχουσα πορνικόν, ή ποιεί νέων εξίπτασθαι καρδίας.
Παρ. 7,10  τότε αυτή η γυναίκα πηγαίνει να τον συναντήση µε προκλητικόν πορνικόν στολισµόν και τρόπον. Ετσι δε
σκανδαλίζει και εξάπτει τας πονηράς επιθυµίας της καρδίας των νέων.
Παρ. 7,11   ανεπτερωµένη δε εστι και άσωτος, εν οίκω δε ουχ ησυχάζουσιν οι πόδες αυτής·
Παρ. 7,11  Κινείται δε σαν να έχη πτερά η άσωτος αυτή γυναίκα, δια να αρπάση τα θύµατά της. Τα πόδια της ποτέ δεν
ησυχάζουν στο σπίτι της, διότι πάντοτε τρέχει εις αναζήτησιν των θυµάτων της.
Παρ. 7,12   χρόνον γάρ τινα έξω ρέµβεται, χρόνον δε εν πλατείαις παρά πάσαν γωνίαν ενεδρεύει.
Παρ. 7,12  Αλλοτε µεν ρεµβάζει και καταστρώνει δόλια σχέδια, άλλοτε δε πάλιν ενεδρεύει εις κάθε γωνίαν, δια να συλλάβη
τα θύµατά της.
Παρ. 7,13   είτα επιλαβοµένη εφίλησεν αυτόν, αναιδεί δε προσώπω προσείπεν αυτώ·
Παρ. 7,13  Και αφού συναντήση τον ασύνετον νεαρόν, τον αγκαλιάζει, τον φιλεί µε µεγάλην αδιαντροπιάν και λέγει προς
αυτόν·
Παρ. 7,14   θυσία ειρηνική µοί εστι, σήµερον αποδίδωµι τας ευχάς µου·
Παρ. 7,14  “Σηµερα, επειδή εισηκούσθησαν αι προσευχαί µου, προσέφερα θυσίαν ευχαριστίας προς τον Θεόν και
εξεπλήρωσα έτσι τα τάµατά µου.
Παρ. 7,15   ένεκα τούτου εξήλθον εις συνάντησίν σοι, ποθούσα το σόν πρόσωπον εύρηκά σε.
Παρ. 7,15  Δια τούτο εβγήκα από το σπίτι µου να σε συναντήσω. Επειδή επόθησα το ωραίον πρόσωπόν σου και ιδού σε
ευρήκα.
Παρ. 7,16   κειρίαις τέτακα την κλίνην µου, αµφιτάποις δε έστρωκα τοίς απ Αιγύπτου·
Παρ. 7,16  Με κορδέλλες έχω στολίσει το κρεββάτι µου, το έχω στρώσει µε κροσσωτούς, και από τας δύο πλευράς, τάπητας
της Αιγύπτου.
Παρ. 7,17   διέραγκα την κοίτην µου κροκίνω, τον δε οίκόν µου κινναµώµω·
Παρ. 7,17  Με αρωµατικόν ερυθροκίτρινον κρόκον έχω ραντίσει το κρεββάτι µου και όλην µου την οικίαν την ερράντισα µε
το άρωµα της κανέλλας.
Παρ. 7,18   ελθέ και απολαύσωµεν φιλίας έως όρθρου, δεύρο και εγκυλισθώµεν έρωτι·
Παρ. 7,18  Ελα, λοιπόν, να απολαύσωµεν την φιλίαν µας έως εις τα ξηµερώµατα. Ελα να κυλισθώµεν µέσα στον έρωτά µας.
Παρ. 7,19   ου γάρ πάρεστιν ο ανήρ µου εν οίκω, πεπόρευται δε οδόν µακράν
Παρ. 7,19  Ο σύζυγός µου απουσιάζει, δεν ευρίσκεται στο σπίτι. Εχει αναχωρήσει για µακρυνό ταξίδι.
Παρ. 7,20   ένδεσµον αργυρίου λαβών εν χειρί αυτού, δι ηµερών πολλών επανήξει εις τον οίκον αυτού.
Παρ. 7,20  Επήρε εις τα χέρια του βαλάντιον γεµάτο χρήµατα και ύστερα από πολλάς ηµέρας θα επανέλθη στο σπίτι του”.
Παρ. 7,21   απεπλάνησε δε αυτόν πολλή οµιλία βρόχοις τε τοίς από χειλέων εξώκειλεν αυτόν.
Παρ. 7,21  Ετσι δε η δολία και φαύλη αυτή γυναίκα τον απεπλάνησε µε τα παραπλανητικά γλυκόλογά της. Ωσάν µε δίκτυα ,
που βγήκαν από τα χείλη της, εξεγέλασε τον ανόητον νέον και τον έκαµε να εξοκείλη προς το κακόν, όπως πέφτει έξω το
πλοίον και ναυαγεί εις την βραχώδη ακτήν.
Παρ. 7,22   ο δε επηκολούθησεν αυτή κεπφωθείς, ώσπερ δε βούς επί σφαγήν άγεται και ώσπερ κύων επί δεσµούς
Παρ. 7,22  Αυτός δε, ωσάν το ηλίθιον θαλασσοπούλι κέπφος που παρασύρεται από τον άνεµον, την ηκολούθησεν ανοήτως.
Ετσι δε σύρεται ο ταλαίπωρος ωσάν το βόϊδι που οδηγείται προς το σφαγείον, και ωσάν το σκυλί το δεµένο από την
αλυσίδα του.
Παρ. 7,23   ή ως έλαφος τοξεύµατι πεπληγώς εις το ήπαρ, σπεύδει δε ώσπερ όρνεον εις παγίδα, ουκ ειδώς ότι περί ψυχής
τρέχει.
Παρ. 7,23  Η ωσάν ελάφι, το οποίον επληγώθη µε τόξον στο συκώτι, σπεύδει ο ταλαίπωρος αυτός νέος, ωσάν το πτηνόν εις
την παγίδα, χωρίς να γνωρίζη ότι διατρέχει άµεσον τον κίνδυνον να χάση και ζωήν και ψυχήν .
Παρ. 7,24   νύν ούν, υιέ, άκουέ µου και πρόσεχε ρήµασι στόµατός µου·
Παρ. 7,24  Τωρα, λοιπόν, παιδί µου, άκουσέ µε, πρόσεξε τα λόγια του στόµατός µου.
Παρ. 7,25   µη εκκλινάτω εις τας οδούς αυτής η καρδία σου,
Παρ. 7,25  Ας µη παρασυρθή και ας µη ακολουθήση η καρδία σου τους δρόµούς της φαύλης αυτής γυναικός.
Παρ. 7,26   πολλούς γάρ τρώσασα καταβέβληκε, και αναρίθµητοί εισιν ούς πεφόνευκεν·
Παρ. 7,26  Διότι αυτή πολλούς, αφού τους επλήγωσε, τους έρριξε κάτω. Αναρίθµητοι δε είναι εκείνοι, τους οποίους έχει
φονεύσει.
Παρ. 7,27   οδοί άδου ο οίκος αυτής κατάγουσαι εις τα ταµιεία τού θανάτου.
Παρ. 7,27  Το σπίτι της είναι δρόµος του άδου, που κρηµνίζει τα θύµατά της εις τας σκοτεινάς περιοχάς του θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Παρ. 8,1   Σύ την σοφίαν κηρύξεις, ίνα φρόνησίς σοι υπακούση·
Παρ. 8,1  Συ όµως, παιδί µου, θα διαλαλής έργω και λόγω την θείαν σοφίαν, δια να είναι πάντοτε εις την διάθεσίν σου η
σωφροσύνη και η σύνεσις.



Παρ. 8,2   επί γάρ των υψηλών άκρων εστίν, ανά µέσον δε των τρίβων έστηκε·
Παρ. 8,2  Διότι η σοφία αυτή είναι ολοφάνερη. Ευρίσκεται εις πανύψηλα µέρη. Στέκεται στο µέσον των δρόµων, που
διέρχονται οι άνθρωποι. Ευρίσκεται παντού.
Παρ. 8,3   παρά γάρ πύλαις δυναστών παρεδρεύει, εν δε εισόδοις υµνείται.
Παρ. 8,3  Εις τας πύλας των ανακτόρων, όπου βασιλείς και άρχοντες κάθηνται δικασταί, παραστέκει µαζή τώω· και εις τας
εισόδους των πόλεων, όπου πλήθη λαού συγκεντρώνονται, επαινείται και εγκωµιάζεται.
Παρ. 8,4   Υµάς, ώ άνθρωποι, παρακαλώ, και προΐεµαι εµήν φωνήν υιοίς ανθρώπων·
Παρ. 8,4  Αυτή η θεία σοφία οµιλεί και διακηρύττει· “σας, ω άνθρωποι, παρακαλώ, απευθύνω την πρόσκλησίν µου προς
σας τους απογόνους των ανθρώπων.
Παρ. 8,5   νοήσατε, άκακοι, πανουργίαν, οι δε απαίδευτοι ένθεσθε καρδίαν.
Παρ. 8,5  Σεις, οι αθώοι και άκακοι, µάθετε σύνεσιν και σεις, που είσθε ακαλλιέργητοι ψυχικώς, βάλετε νουν.
Παρ. 8,6   εισακούσατέ µου, σεµνά γάρ ερώ και ανοίσω από χειλέων ορθά·
Παρ. 8,6  Ακούσατέ µε και δεχθήτε τα λόγια µου, διότι θα σας είπω πράγµατα σεµνά. Από την καρδίαν µου θα βγάλω και µε
το στόµα µου θα εκφράσω ορθά και ωφέλιµα διδάγµατα.
Παρ. 8,7   ότι αλήθειαν µελετήσει ο φάρυγξ µου, εβδελυγµένα δε εναντίον εµού χείλη ψευδή.
Παρ. 8,7  Διότι η καρδία µου θα µελετήση και ο φάρυγξ µου θα διαλαλήση την αλήθειαν. Είναι δε αηδιαστικά και σιχαµερά
ενώπιόν µου τα χείλη, που ψεύδονται.
Παρ. 8,8   µετά δικαιοσύνης πάντα τα ρήµατα τού στόµατός µου, ουδέν εν αυτοίς σκολιόν ουδέ στραγγαλιώδες·
Παρ. 8,8  Ολα τα λόγια του στόµατός µου είναι ποτισµένα µε την δικαιοσύνην. Δεν υπάρχει τίποτε το διεστραµµένον και
επιλήψιµον εις αυτά.
Παρ. 8,9   πάντα ενώπια τοίς συνιούσι και ορθά τοίς ευρίσκουσι γνώσιν.
Παρ. 8,9  Ολα είναι καθαρά και φανερά εις εκείνους, που έχουν την καλήν διάθεσιν, ορθά εις εκείνους, οι οποίοι αναζητούν
και ευρίσκουν την ηθικήν γνώσιν και διάκρισιν.
Παρ. 8,10   λάβετε παιδείαν και µη αργύριον, και γνώσιν υπέρ χρυσίον δεδοκιµασµένον·
Παρ. 8,10  Εκλέξατε και πάρετε ως θησαυρόν σας την θείαν σοφίαν και διαπαιδαγώγησιν και οχι το αργύριον. Την γνώσιν
της αληθινής σοφίας περισστερον από τον ολοκάθαρον γνήσιον χρυσόν.
Παρ. 8,11   κρείσσων γάρ σοφία λίθων πολυτελών, πάν δε τίµιον ουκ άξιον αυτής εστιν.
Παρ. 8,11  Διότι η θεία σοφία είναι ασυγκρίτως προτιµοτέρα και από τους πλέον πολυτελείς λίθους. Οιονδήποτε δε
πολύτιµον αντικείµενον δεν είναι αντάξιον αυτής.
Παρ. 8,12   εγώ η σοφία κατεσκήνωσα βουλήν, και γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαλεσάµην.
Παρ. 8,12  Εγώ, η θεία σοφία, εγκαθιστώ εις την καρδίαν των καλοπροαιρέτων ανθρώπων ορθάς σκέψεις και αγαθήν
θέλησιν. Την αληθή γνώσιν και επιστήµην εγώ την προσκαλώ να εγκατοικήση εις αυτούς.
Παρ. 8,13   φόβος Κυρίου µισεί αδικίαν, ύβριν τε και υπερηφανίαν και οδούς πονηρών· µεµίσηκα δε εγώ διεστραµµένας
οδούς κακών.
Παρ. 8,13  Εκείνος που εµπνεόµενος από εµέ ευλαβείται και φοβείται τον Κυριον, µισεί την αδικίαν, όπως επίσης την
αλαζονείαν, την έπαρσιν και γενικώς τους τρόπους ζωής των πονηρών ανθρώπων . Εγώ η ίδια έχω µισήσει και µισώ τας
διεστραµµένας οδούς των πονηρών ανθρώπων.
Παρ. 8,14   εµή βουλή και ασφάλεια, εµή φρόνησις, εµή δε ισχύς·
Παρ. 8,14  Ιδική µου είναι η ορθή συµβουλή και κρίσις. Ιδική µου δε και η ασφάλεια των ανθρώπων . Ιδική µου είναι η
συνεσις και ιδική µου είναι η δύναµις, ώστε παντού εγώ να υπερισχύω.
Παρ. 8,15   δι εµού βασιλείς βασιλεύουσι και οι δυνάσται γράφουσι δικαιοσύνην·
Παρ. 8,15  Χαρις εις εµέ οι βασιλείς βασιλεύουν και κυβερνούν ειρηνικώς και ορθώς. Οι δε άρχοντες των λαών, φωτιζόµενοι
από εµέ, συντάσσουν και εκδίδουν αποφάσεις και νόµους δικαίους.
Παρ. 8,16   δι εµού µεγιστάνες µεγαλύνονται, και τύραννοι δι εµού κρατούσι γής.
Παρ. 8,16  Δι' εµού οι µεγιστάνες γίνονται µεγάλοι και ένδοξοι, και οι µονάρχαι µε τον ιδικόν µου φωτισµόν κυριαρχούν και
κυβερνούν ορθώς τας χώρας.
Παρ. 8,17   εγώ τους εµέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εµέ ζητούντες ευρήσουσι χάριν.
Παρ. 8,17  Εγώ αγαπώ εκείνους, οι οποίοι µε αγαπούν. Οσοι δε µε αναζητούν, µε ευρίσκουν. Ετσι δε αποκτούν χάριν εκ
µέρους του Θεού, και δόξαν εκ µέρους των ανθρώπων.
Παρ. 8,18   πλούτος και δόξα εµοί υπάρχει και κτήσις πολλών και δικαιοσύνη .
Παρ. 8,18  Εις εµέ υπάρχει και ανήκει ο πλούτος και η δόξα. Δι εµού επιτυγχάνεται η απόκτησις πολλών αγαθών και της
αρετής.
Παρ. 8,19   βέλτιον εµέ καρπίζεσθαι υπέρ χρυσίον και λίθον τίµιον, τα δε εµά γεννήµατα κρείσσω αργυρίου εκλεκτού.
Παρ. 8,19  Είναι καλύτερον να δρέπη κανείς και απολαµβάνη τους ιδικούς µου καρπούς, παρά να θησαυρίζη χρυσόν και
πολυτίµους λίθους. Τα ιδικά µου δώρα είναι ασυγκρίτως ανώτερα, από τον πλέον εκλεκτόν και ανόθευτον άργυρον.
Παρ. 8,20   εν οδοίς δικαιοσύνης περιπατώ και ανά µέσον τρίβων δικαιοσύνης αναστρέφοµαι,
Παρ. 8,20  Περιπατώ πάντοτε στους δρόµους της αρετής, αναστρέφοµαι διαρκώς και ευρίσκοµαι στους δρόµους της
δικαιοσύνης·
Παρ. 8,21   ίνα µερίσω τοίς εµέ αγαπώσιν ύπαρξιν και τους θησαυρούς αυτών εµπλήσω αγαθών. εάν αναγγείλω υµίν τα καθ
ηµέραν γινόµενα, µνηµονεύσω τα εξ αιώνος αριθµήσαι.
Παρ. 8,21  δια να µοιράζω εις όσους µε αγαπούν αληθινόν πλούτον· να γεµίζω τα θησαυροφυλάκιά των µε πλήθος αγαθών.
Ακούσατέ µε, λοιπόν, µε προσοχήν, εάν αναγγείλω εις σας όλα όσα αγαθά έργα κάθε ηµέραν γίνονται από εµέ. Θα σας
υπενθυµίσω επί πλέον ένα προς ένα, όσα δια µέσου των αιώνων έχουν γίνει.
Παρ. 8,22   Κύριος έκτισέ µε αρχήν οδών αυτού εις έργα αυτού,
Παρ. 8,22  Εµέ, την ενυπόστατον Σοφίαν, τον Υιόν και Λογον, ο Θεός και πατήρ µου, µε εγέννησεν άναρχον προ πάντων των
αιώνων. Και µε κατέστησεν εν χρόνω δηµιουργόν του σύµπαντος κόσµου.
Παρ. 8,23   πρό τού αιώνος εθεµελίωσέ µε εν αρχή, πρό τού την γήν ποιήσαι



Παρ. 8,23  Προαιωνίως, προ πάσης δηµιουργίας, πριν ακόµη δηµιουργηθή η γη, µε ώρισε θεµέλιον και αρχήν των πάντων.
Παρ. 8,24   και πρό τού τας αβύσους ποιήσαι, πρό τού προελθείν τας πηγάς των υδάτων,
Παρ. 8,24  Και πριν δηµιουργήση τους ωκεανούς και τας θαλάσσας, πριν ακόµη αρχίσουν αι πηγαί να αναβλύζουν το ύδωρ
επί της γης,
Παρ. 8,25   πρό τού όρη εδρασθήναι, πρό δε πάντων βουνών γεννά µε.
Παρ. 8,25  πριν εδραιωθούν αµετακίνητα τα όρη τα υψηλά εις τας θέσεις των και τα βουνά, µε εγέννησε προαιωνίως και
ανάρχως.
Παρ. 8,26   Κύριος εποίησε χώρας και αοικήτους και άκρα οικούµενα της υπ ουρανόν.
Παρ. 8,26  Ο Κυριος εδηµιούργησε τας χώρας, που κατοικούνται και τας ακατοίκητους περιοχάς και τα πέρατα της
οικουµένης, η οποία εκτείνεται κάτω από τον ουρανόν.
Παρ. 8,27   ηνίκα ητοίµαζε τον ουρανόν, συµπαρήµην αυτώ, και ότε αφώριζε τον εαυτού θρόνον επ ανέµων·
Παρ. 8,27  Οταν εδηµιουργούσε και ενηρµόνιζε το ουράνιον σύµπαν, ήµουν εγώ µαζή µε αυτόν, όπως και όταν ώριζε και
εστήριζε τον θρόνον του επί πτερύγων ανέµων·
Παρ. 8,28   ηνίκα ισχυρά εποίει τα άνω νέφη, και ως ασφαλείς ετίθει πηγάς της υπ ουρανόν
Παρ. 8,28  και όταν εστερέωνε επάνω στον ουρανόν τα ελαφρότατα νέφη, δια να κρατούν τους ωκεανούς των υδάτων και
εξησφάλιζεν ετσι τας πηγάς των υδάτων κάτω εις την γην.
Παρ. 8,29   και ισχυρά εποίει τα θεµέλια της γής,
Παρ. 8,29  Οταν ισχυρά και ακλόνητα έκαµνε τα θεµέλια της γης,
Παρ. 8,30   ήµην παρ αυτώ αρµόζουσα. εγώ ήµην ή προσέχαιρε, καθ ηµέραν δε ευφραινόµην εν προσώπω αυτού εν παντί
καιρώ,
Παρ. 8,30  εγώ ευρισκόµην πλησίον του και ενηρµόνιζα τα πάντα. Εγώ υπήρξα πάντοτε δι' αυτόν η µόνιµος χαρά και
µακαριότης του. Προαιωνίως δε, και ειδικώτερα κατά το διάστηµα της δηµιουργίας, εγώ απήλαυα την χαράν και την
τέρψιν του προσώπου του·
Παρ. 8,31   ότε ενευφραίνετο την οικουµένην συντελέσας, και ενευφραίνετο εν υιοίς ανθρώπων.
Παρ. 8,31  µάλιστα δε τότε, που είχεν αποπερατώσει την δηµιουργίαν και την οικουµένην, και ηυφραίνετο βλέπων τα πάντα
καλά λίαν. Και επί πάσι τούτοις ηυφραίνετο βλέπων τους υιούς των ανθρώπων της γης.
Παρ. 8,32   νύν ούν, υιέ, άκουέ µου και µακάριοι, οί οδούς µου φυλάσσοντες,
Παρ. 8,32  Τωρα, λοιπόν, παιδί µου, άκουε και βάλε µέσα εις την καρδιά σου αυτά τα οποία εγώ, η ενυπόστατος Σοφία, σε
εδίδαξα. Και έχε υπ' όψιν σου ότι είναι µακάριοι αυτοί, που σαν παιδιά µου φυλάσσουν τας εντολάς µου.
Παρ. 8,33   ακούσατε παιδείαν και σοφίσθητε και µη αποφραγήτε.
Παρ. 8,33  Ακούσατε, λοιπόν, όλοι την παιδαγωγούσαν και µορφώνουσαν σοφίαν και γίνετε πραγµατικώς σοφοί. Μη
φράσσετε τα ώτα σας και µη κλείετε την καρδιά σας εις την θείαν σοφίαν.
Παρ. 8,34   µακάριος ανήρ, ός εισακούεταί µου, και άνθρωπος, ός τας εµάς οδούς φυλάξει αγρυπνών επ εµαίς θύραις καθ
ηµέραν, τηρών σταθµούς εµών εισόδων·
Παρ. 8,34  Τρισευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος θα ακούση και θα υπακούση εις εµέ, θα φυλάξη τας
εντολάς µου και άγρυπνος κάθε ηµέραν στο κατώφλι των θυρών του ναού µου θα παρακολουθώ µε προσοχήν τας
εισόδους µου.
Παρ. 8,35   αι γάρ έξοδοί µου έξοδοι ζωής, και ετοιµάζεται θέλησις παρά Κυρίου.
Παρ. 8,35  Διότι αι πορείαι µου και αι κατευθύνσεις µου οδηγούν εις µακαρίαν ζωήν. Δι' αυτόν, που τας ακολουθεί,
ετοιµάζεται πλουσιοπάροχος ευµένεια εκ µέρους του Κυρίου.
Παρ. 8,36   οι δε αµαρτάνοντες εις εµέ ασεβούσιν εις τα εαυτών ψυχάς, και οι µισούντές µε αγαπώσι θάνατον.
Παρ. 8,36  Εξ αντιθέτου, όσοι αµαρτάνουν απέναντί µου, ασεβούν εις την πραγµατικότητα και βλάπτουν την αθάνατον
ψυχήν των· και όσοι µε µισούν και µε αποστρέφονται αγαπούν τον θάνατον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Παρ. 9,1   Η σοφία ωκοδόµησεν εαυτή οίκον και υπήρεισε στύλους επτά·
Παρ. 9,1  Η σοφία οικοδόµησε δια τον εαυτόν της οίκον, τον οποίον εστήριξεν εις επτά, εις πολλούς στερεούς και
ακλόνητους στύλους
Παρ. 9,2   έσφαξε τα εαυτής θύµατα, εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον και ητοιµάσατο την εαυτής τράπεζαν·
Παρ. 9,2  Δια την πλουσίαν τράπεζαν, την οποίαν θα παρέθετε στους συνδαιτυµόνας της, έσφαξε τα σφάγιά της και εγέµισε
µεγάλον οινοδοχείον µε τον οίνον της και ητοίµασε την πλουσίαν τράπεζάν της.
Παρ. 9,3   απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα µετά υψηλού κηρύγµατος επί κρατήρα λέγουσα·
Παρ. 9,3  Και αφού τα πάντα ητοιµάσθησαν, έστειλε τους υπηρέτας της, τους κήρυκας της αληθείας, προσκαλούσα µε
µεγαλειώδες έντονον κήρυγµα να προσέλθουν, όσοι ήθελαν, να πίουν από τον έκλεκτον οίνον του οινοδοχείου της. Και
έλεγεν·
Παρ. 9,4   ός εστιν άφρων, εκκλινάτω προς µε· και τοίς ενδεέσι φρενών είπεν·
Παρ. 9,4  “εκείνος, που δεν έχει αποκτήσει σοφίαν και σύνεσιν, ας έλθη προς εµέ”. Και εις εκείνους, οι οποίοι είναι πτωχοί
από απόψεως νοητικών ικανοτήτων, είπεν·
Παρ. 9,5   έλθετε φάγετε των εµών άρτων και πίετε οίνον, ον εκέρασα υµίν·
Παρ. 9,5  “ελάτε να φάγετε από τους άρτους µου και να πίετε από το κρασί, το οποίον εγώ σας έχω κεράσει,
Παρ. 9,6   απολείπετε αφροσύνην, ίνα εις τον αιώνα βασιλεύσητε, και ζητήσατε φρόνησιν, και κατορθώσατε εν γνώσει
σύνεσιν.
Παρ. 9,6  Αφήσατε την ανοησίαν και απερισκεψίαν, εις την οποίαν σας προσκαλεί η αµαρτία, και ελάτε µαζή µου, δια να
βασιλεύσετε µε εµέ αιωνίως. Ζητήσατε και επιδιώξατε την φρόνησιν, που εγώ παρέχω, και αγωνισθήτε, δια να επιτύχετε να
γίνετε εν γνώσει συνετοί.
Παρ. 9,7   Ο παιδεύων κακούς λήψεται εαυτώ ατιµίαν· ελέγχων δε τον ασεβή µωµήσεται εαυτόν.
Παρ. 9,7  Εκείνος που θα θελήση να παιδαγωγήση τους αµετανοήτως κακούς, θα εξευτελισθή και θα υβρισθή από αυτούς.



Εκείνος που θέλει να υποδείξη τα σφάλµατα και να ελέγξη τον κακόν , θα επισύρη συκοφαντίας και αδίκους κατηγορίας
εναντίον του.
Παρ. 9,8   µη έλεγχε κακούς, ίνα µη µισήσωσί σε· έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε.
Παρ. 9,8  Μη ελέγχης, λοιπόν, τους κακούς, δια να µη σε µισήσουν. Ελεγχε και υπόδειξε το ορθόν στον συνετόν και
µυαλωµένον, και αυτός θα σε αγαπήση.
Παρ. 9,9   δίδου σοφώ αφορµήν, και σοφώτερος έσται· γνώριζε δικαίω, και προσθήσει τού δέχεσθαι.
Παρ. 9,9  Με τας υποδείξεις σου δίδε στον σοφόν αφορµήν διορθώσεώς του και βελτιώσεως , και θα γίνη σοφώτερος και
συνετώτερος. Καµε γνωστάς στον δίκαιον τας ατελείας του και αυτός ευγνωµόνως θα δέχεται ακόµη προθυµότερον τας
συµβουλάς σου.
Παρ. 9,10   αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, και βουλή αγίων σύνεσις, το δε γνώναι νόµον διανοίας εστίν αγαθής·
Παρ. 9,10  Αρχή και θεµέλιον της αληθινής σοφίας είναι η ευλάβεια και ο φόβος του Κυρίου. Ποθος δε και θέλησις των
αγίων είναι η κατά Θεόν σύνεσις. Η δε κατανόησις του θείου νόµου είναι δείγµα καλοπροαίρετου και φωτισµένης διανοίας.
Παρ. 9,11   τούτω γάρ τώ τρόπω πολύν ζήσεις χρόνον, και προστεθήσεταί σοι έτη ζωής σου.
Παρ. 9,11  Με αυτόν τον τρόπον, µε την ευλάβειαν και υπακοήν σου προς τον Θεόν, θα ζήσης πολύν χρόνον και θα
προστεθούν εις σε εκ µέρους του Θεού πολλά χρόνια ζωής.
Παρ. 9,12   υιέ, εάν σοφός γένη σεαυτώ, σοφός έση και τοίς πλησίον· εάν δε κακός αποβής, µόνος αν αντλήσεις κακά. ός
ερείδεται επί ψεύδεσιν, ούτος ποιµαίνει ανέµους, ο δ αυτός διώξεται όρνεα πετόµενα· απέλιπε γάρ οδούς τού εαυτού
αµπελώνος, τους δε άξονας τού ιδίου γεωργίου πεπλάνηται· διαπορεύεται δε δι ανύδρου ερήµου και γήν διατεταγµένην εν
διψώδεσι, συνάγει δε χερσίν ακαρπίαν.
Παρ. 9,12  Παιδί µου, εάν γίνης κατά Θεόν σοφός, θα είσαι καλός δια τον εαυτόν σου, καλός δε και δια τον πλησίον σου. Εάν
όµως γίνης κακός, τας συνεπείας και τας οδύνας της κακίας σου θα τας συσσωρεύης µόνος σου επάνω σου. Οποιος
στηρίζεται στο ψεύδος, ποιµαίνει ανέµους, µαταιοπονεί. Αυτός είναι σαν να κυνηγά πουλιά, που πετούν στον αέρα και είναι
άπιαστα. Αδίκως κοπιάζει. Ο οκνηρός και ασύνετος, που εγκατέλειψε τον δρόµον, ο οποίος οδηγεί στο αµπέλι του, και
περιεπλανήθη µακράν των δρόµων, που οδηγούν στον ιδικόν του αγρόν, όπου είχε καθήκον να εργασθή, αυτός βαδίζει ετσι
δια µέσου µιας ερήµου και ανύδρου περιοχής, δια µέσου ενός τόπου, που ευρίσκεται εις ξηράς και διψασµένος περιοχάς,
µαζεύει µε τα χέρια του ακαρπίαν, δηλαδή το τίποτε.
Παρ. 9,13   Γυνή άφρων και θρασεία ενδεής ψωµού γίνεται, ή ουκ επίσταται αισχύνην.
Παρ. 9,13  Η ασύνετος, η διεφθαρµένη και η αδιάντροπος γυναίκα φθάνει µέχρι του σηµείου να στερήται και από αυτό το
ψωµί της και να πεινάς. Αυτή δεν ξέρει, τι θα πη εντροπή και σεµνότης.
Παρ. 9,14   εκάθισεν επί θύραις τού εαυτής οίκου, επί δίφρου εµφανώς εν πλατείαις,
Παρ. 9,14  Εκάθησεν εµπρός από την θύραν του σπιτιού της, επάνω εις υψηλόν κάθισµα, ώστε να φαίνεται από τους
άνδρας, που ευρίσκονται εις τας πλατείας,
Παρ. 9,15   προσκαλουµένη τους παριόντας και κατευθύνοντας εν ταίς οδοίς αυτών·
Παρ. 9,15  προσκαλεί αυτούς, που διέρχονται και βαδίζουν κατ' ευθείαν τον δρόµον των , λέγουσα·
Παρ. 9,16   ός εστιν υµών αφρονέστατος, εκκλινάτω προς µε και τοίς ενδεέσι φρονήσεως παρακελεύοµαι λέγουσα·
Παρ. 9,16  “όποιος από σας είναι ανοητότατος και ηλίθιος, ας έλθη κοντά µου. Και αυτούς, οι οποίοι στερούνται και της
στοιχειώδους συνέσεως και γνώσεως προτρέπω και τους λέγω·
Παρ. 9,17   άρτων κρυφίων ηδέως άψασθε και ύδατος κλοπής γλυκερού.
Παρ. 9,17  πιάστε και πάρτε στα χέρια σας το κρυφό ψωµί µου και τα απηγορευµένα φαγητά µου. Πιέτε το νοστιµώτατο
κλεµµένο νερό µου”!
Παρ. 9,18   ο δε ουκ οίδεν ότι γηγενείς παρ αυτή όλλυνται, και επί πέταυρον άδου συναντά.
Παρ. 9,18  Ο άνδρας, που ελκύεται από τα λόγια της και πηγαίνει κοντά της, δεν γνωρίζει ότι οι υλόφρονες και σαρκολάτραι
ευρίσκουν εκεί την απώλειαν, και ότι η συνάντησίς της είναι παγίδα, η οποία οδηγεί εις τας εισοδους του άδου.
Παρ. 9,18α  αλλά αποπήδησον, µη χρονίσης εν τώ τόπω, µηδέ επιστήσης το σόν όµµα προς αυτήν·
Παρ. 9,18α     Συ όµως εκτινάξου µε µεγάλα πηδήµατα µακράν από αυτήν και µη σταµατήσης ουδέ επ' ελάχιστον χρόνον
στον τόπον εκείνον. Ούτε δε και να προσηλώσης το βλέµµα σου προς αυτήν.
Παρ. 9,18β  ούτως γάρ διαβήση ύδωρ αλλότριον και υπερβήση ποταµόν αλλότριον·
Παρ. 9,18β    Ετσι όταν συµπεριφερθής και πράξης, θα περάσης, χωρίς να εγγίσης το ξένον και απηγορευµένον αυτό νερό.
Θα διαβής τον επικίνδυνον αυτόν ξένον ποταµόν ασφαλής.
Παρ. 9,18γ  από δε ύδατος αλλοτρίου απόσχου και από πηγής αλλοτρίας µη πίης,
Παρ. 9,18γ    Κράτησε τον εαυτόν σου µακρυά από τα ξένα δολερά ύδατα της αµαρτωλής χαράς και µη πίης νερό από ξένην
πηγήν. Μην θελήσης να απολαύσης χαράν µε αµαρτωλήν γυναίκα,
Παρ. 9,18δ  ίνα πολύν ζήσης χρόνον, προστεθή δε σοι έτη ζωής.
Παρ. 9,18δ    δια να ζήσης ετσι επί πολύν χρόνον και να προστεθούν εις σε πολλά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Παρ. 10,1   Υιός σοφός ευφραίνει πατέρα, υιός δε άφρων λύπη τή µητρί.
Παρ. 10,1  Ο συνετός και ενάρετος υιός ευφραίνει τον πατέρα του. Εξ αντιθέτου το άµυαλο και άστοργο παιδί είναι λύπη και
πικρία δια την µητέρα του.
Παρ. 10,2   ουκ ωφελήσουσι θησαυροί ανόµους, δικαιοσύνη δε ρύσεται εκ θανάτου.
Παρ. 10,2  Οι θησαυροί, που απεκτήθησαν µε παρανοµίας, δεν έχουν να ωφελήσουν τίποτε τους παρανόµους ανθρώπους. Εξ
αντιθέτου η ελεηµοσύνη και γενικώτερον η αρετή θα σώση τον άνθρωπον από την καταστροφήν και τον πνευµατικόν
θάνατον.
Παρ. 10,3   ου λιµοκτονήσει Κύριος ψυχήν δικαίαν, ζωήν δε ασεβών ανατρέψει.
Παρ. 10,3  Ο Κυριος δεν θα επιτρέψη να πεθάνη από την πείναν ο δίκαιος. Την καλοζωΐαν όµως και ευηµερίαν των ασεβών
θα την αναποδογυρίση και θα την εξαφανίση
Παρ. 10,4   πενία άνδρα ταπεινοί, χείρες δε ανδρείων πλουτίζουσιν. 4α υιός πεπαιδευµένος σοφός έσται, τώ δε άφρονι



διακόνω χρήσεται.
Παρ. 10,4  Η πτωχεία εξευτελίζει τον οκνηρόν και ράθυµον. Εξ αντιθέτου τα χέρια των εργατικών ανθρώπων φέρουν
πλούτη.
Παρ. 10,5   διεσώθη από καύµατος υιός νοήµων, ανεµόφθορος δε γίνεται εν αµητώ υιός παράνοµος.
Παρ. 10,5  Ο φρόνιµος και εξυπνος υιός γνωρίζει να προφυλάσσεται από τας παγίδας της αµαρτίας, όπως από την ηλίασιν
εν καιρώ θέρους. Ο ασύνετος όµως και παράνοµος υιός γίνεται δυστυχής και άθλιος, σαν το µαραµµένον φυτόν κατά τον
καιρόν του θερισµού, το οποίον κατέστρεψεν ο καυστικος λίβας.
Παρ. 10,6   ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν δικαίου, στόµα δε ασεβών καλύψει πένθος άωρον.
Παρ. 10,6  Η ευλογία του Θεού πλουσία κατέρχεται εις την κεφαλήν του εναρέτου. Το δε στόµα των ασεβών θα το σκεπάση
πρόωρα η σιγή του θανάτου.
Παρ. 10,7   µνήµη δικαίων µετ εγκωµίων, όνοµα δε ασεβούς σβέννυται.
Παρ. 10,7  Η ανάµνησις των δικαίων συνοδεύεται πάντοτε από επαίνους και εγκώµια, ενώ το όνοµα του ασεβούς θα σβήση
δια παντός.
Παρ. 10,8   σοφός καρδία δέξεται εντολάς, ο δε άστεγος χείλεσι σκολιάζων υποσκελισθήσεται.
Παρ. 10,8  Ο κατά Θεόν παιδαγωγηµένος και µορφωµένος, ο σοφός, δέχεται συµβουλάς εκ µέρους των άλλων. Εκείνος όµως
που έχει απύλωτον και αχαλίνωτον το στόµα του και λέγει πονηρά και διεστραµµένα, θα καταφρονηθή από τους άλλους.
Παρ. 10,9   ός πορεύεται απλώς, πορεύεται πεποιθώς, ο δε διαστρέφων τας οδούς αυτού, γνωσθήσεται.
Παρ. 10,9  Οποιος πορεύεται µε αθωότητα και ευθύτητα, προχωρεί µε πεποίθησιν και θάρρος, διότι δεν θα καταισχυνθή. Εξ
αντιθέτου εκείνος, του οποίου οι δρόµοι της ζωής είναι δόλιοι και διεστραµµένοι, θα γίνη µίαν ηµέραν γνωστός και θα
καταφρονηθή.
Παρ. 10,10  ο εννεύων οφθαλµοίς µετά δόλου, συνάγει ανδράσι λύπας, ο δε ελέγχων µετά παρησίας, ειρηνοποιεί.
Παρ. 10,10     Εκείνος που κάνει µε τα µάτια του νοήµατα συγκατανεύσεως, ανειλικρινή όµως και δόλια, συσσωρεύει πικρίας
και λύπας στους ανθρώπους. Εξ αντιθέτου εκείνος ο οποίος ελέγχει φανερά και µετά θάρρους, αποκαθιστά ειρήνην στον
ίδιον τον άνθρωπον και στους ανθρώπους µεταξύ των.
Παρ. 10,11  πηγή ζωής εν χειρί δικαίου, στόµα δε ασεβούς καλύψει απώλεια.
Παρ. 10,11     Εις το χέρι του δικαίου υπάρχει η πηγή της ζωής, της καλωσύνης και της αγάπης. Εξ αντιθέτου το πονηρόν
στόµα του ασεβούς θα το σκεπάση η απώλεια και ο όλεθρος.
Παρ. 10,12  µίσος εγείρει νείκος, πάντας δε τους µη φιλονεικούντας καλύπτει φιλία.
Παρ. 10,12     Το µίσος προκαλεί και δηµιουργεί φιλονεικίας και έριδας, όλους δε εκείνους που δεν φιλονεικούν, τους
στεγάζει και τους συνδέει φιλία και αγάπη.
Παρ. 10,13  ός εκ χειλέων προφέρει σοφίαν, ράβδω τύπτει άνδρα ακάρδιον.
Παρ. 10,13     Οποιος βγάζει από τα χείλη του σοφούς κατά Θεόν λόγους , είναι σαν να κτυπά µε ράβδον τον ψυχικώς
ακαλλιέργητον άνθρωπον.
Παρ. 10,14  σοφοί κρύψουσιν αίσθησιν, στόµα δε προπετούς εγγίζει συντριβή.
Παρ. 10,14     Οι πραγµατικά σοφοί αποταµιεύουν και κρύπτουν εντός των την γνώσιν , δια να την χρησιµοποιήσουν εκεί
που πρέπει, ενώ το στόµα του απερίσκεπτου, που επιπολαίως πετάει τα λόγια του, οδηγεί εις πλήρη συντριβήν.
Παρ. 10,15  κτήσις πλουσίων πόλις οχυρά, συντριβή δε ασεβών πενία.
Παρ. 10,15     Η περιουσία των ευσεβών πλουσίων µένει σταθερά ωσάν την ωχυρωµένην πόλιν, τους ασεβείς όµως, και αν
πλουτήσουν, θα τους συντρίψη εν τέλει η φτώχεια.
Παρ. 10,16  έργα δικαίων ζωήν ποιεί, καρποί δε ασεβών αµαρτίας.
Παρ. 10,16     Τα έργα των δικαίων καθιστούν την ζωήν αυτών των ιδίων και των άλλων ευτυχισµένην, ενώ οι καρποί των
ασεβών είναι αι ψυχοκτόνοι αµαρτίαι.
Παρ. 10,17  οδούς δικαίας ζωής φυλάσσει παιδεία, παιδεία δε ανεξέλεγκτος πλανάται.
Παρ. 10,17     Η κατά Θεόν διαπαιδαγώγησις και µόρφωσις διατηρεί ορθάς τας πορείας της ζωής µας. Εξ αντιθέτου η κακή
ανατροφή, η χωρίς υποδείξεις και ελέγχους παιδαγωγία οδηγεί εις ολεθρίας πλάνας.
Παρ. 10,18  καλύπτουσιν έχθραν χείλη δίκαια, οι δε εκφέροντες λοιδορίας αφρονέστατοί εισιν.
Παρ. 10,18     Και αν υπάρχη κάποια εχθρότης εις την καρδίαν των δικαίων ανθρώπων , το στόµα των δεν την εκφράζει,
αλλά την σκεπάζει. Εξ αντιθέτου αυτοί, οι οποίοι εκστοµίζουν λόγους υβριστικούς, είναι αφρονέστατοι και ανοητότατοι.
Παρ. 10,19  εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αµαρτίαν, φειδόµενος δε χειλέων νοήµων έση.
Παρ. 10,19     Από την πολυλογίαν δεν θα ξεφύγης την αµαρτίαν, ενώ εάν προσέχης τα χείλη σου και είσαι λιγοστός εις τα
λόγια σου, θα φανής συνετός και φρόνιµος.
Παρ. 10,20  άργυρος πεπυρωµένος γλώσσα δικαίου, καρδία δε ασεβούς εκλείψει.
Παρ. 10,20    Η γλώσσα του δικαίου είναι καθαρά ωσάν τον άργυρον, που έχει καθαρισθή δια του πυρός, ενώ η καρδία του
ασεβούς είναι διεφθαρµένη και θα εξαφανισθή.
Παρ. 10,21  χείλη δικαίων επίσταται υψηλά, οι δε άφρονες εν ενδεία τελευτώσιν.
Παρ. 10,21     Τα χείλη των δικαίων γνωρίζουν να οµιλούν δι' υψηλά και σοφά νοήµατα. Ενώ οι αµαρτωλοί και ασύνετοι
πεθαίνουν µέσα εις την πνευµατικήν των γυµνότητα και πτωχείαν.
Παρ. 10,22  ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν δικαίου· αύτη πλουτίζει, και ου µη προστεθή αυτή λύπη εν καρδία.
Παρ. 10,22    Η ευλογία του Κυρίου πλουσία κατέρχεται εις την κεφαλήν του δικαίου. Αυτή τον κάµνει πλούσιον και χάρις
εις αυτήν δεν θα κατακυριεύση λύπη την καρδίαν του.
Παρ. 10,23  εν γέλωτι άφρων πράσσει κακά, η δε σοφία ανδρί τίκτει φρόνησιν.
Παρ. 10,23    Με ανόητα γέλια ο ασύνετος διαπράττει τα πονηρά αυτού έργα . Η σοφία όµως χαρίζει στον άνθρωπον σύνεσιν
και διάκρισιν, πως να φέρεται εις τας διαφόρους περιστάσεις.
Παρ. 10,24  εν απωλεία ασεβής περιφέρεται, επιθυµία δε δικαίου δεκτή.
Παρ. 10,24    Μέσα εις την φθοράν και τον όλεθρον κινείται συνεχώς ο ασεβής. Οι ευγενείς όµως και ιεροί πόθοι του δικαίου
γίνονται δεκτοί από τον Θεόν και εκπληρώνονται.
Παρ. 10,25  παραπορευοµένης καταιγίδος αφανίζεται ασεβής, δίκαιος δε εκκλίνας σώζεται εις τον αιώνα.



Παρ. 10,25    Οταν εκσπά καταιγίς κινδύνων και περιπετειών ο ασεβής δεν γνωρίζει πως να προφυλαχθή και
καταστρέφεται. Εξ αντιθέτου ο δίκαιος, χάρις στον παρά του Θεού φωτισµόν, ευρίσκει τρόπον σωτηρίας, παρεκκλίνει από
τον κίνδυνον και σώζεται πάντοτε.
Παρ. 10,26  ώσπερ όµφαξ οδούσι βλαβερόν και καπνός όµµασιν, ούτως παρανοµία τοίς χρωµένοις αυτή.
Παρ. 10,26    Οπως το άγουρο σταφύλι είναι βλαβερόν δια τα δόντια και ο καπνός δια τα µάτια, έτσι είναι βλαβερά και η
παρανοµία, δι' όλους τους ανθρώπους οι οποίοι την διαπράττουν.
Παρ. 10,27  φόβος Κυρίου προστίθησιν ηµέρας, έτη δε ασεβών ολιγωθήσεται.
Παρ. 10,27    Η ευσέβεια προς τον Θεόν χαρίζει µακροβιότητα. Εξ αντιθέτου τα έτη της ζωής των ασεβών θα είναι ολίγα .
Παρ. 10,28  εγχρονίζει δικαίοις ευφροσύνη, ελπίς δε ασεβών απολείται.
Παρ. 10,28    Η χαρά και η ευφροσύνη παραµένει επί πολύν χρόνον στους δικαίους. Η ελπίς όµως των ασεβών δια µίαν
καλυτέραν ζωήν, θα µείνη ανεκπλήρωτος, θα χαθή και θα εξαφανισθή.
Παρ. 10,29  οχύρωµα οσίου φόβος Κυρίου, συντριβή δε τοίς εργαζοµένοις κακά.
Παρ. 10,29    Η ευλάβεια και ο σεβασµός του δικαίου προς τον Κυριον είναι δι' αυτόν απόρθητον οχύρωµα. Εκείνοι όµως, που
διαπράττουν τα κακά, θα καταστραφούν.
Παρ. 10,30  δίκαιος εις τον αιώνα ουκ ενδώσει, ασεβείς δε ουκ οικήσουσι γήν.
Παρ. 10,30    Ο δίκαιος ποτε δεν θα µετακινηθή από την θέσιν του, δεν θα εκδιωχθή από τον οίκον, από το πάτριον εδαφος·
ενώ οι ασεβείς εξ αντιθέτου θα ξερριζωθούν, δεν θα κατοικήσουν µονίµως εις αυτό.
Παρ. 10,31  στόµα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται.
Παρ. 10,31     Το στόµα του δικαίου στάζει, ωσάν γλυκύ µέλι, την σοφίαν πάντοτε. Η γλώσσα όµως του πονηρού και αδίκου
θα εξολοθρευθή.
Παρ. 10,32  χείλη ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτας, στόµα δε ασεβών αποστρέφεται.
Παρ. 10,32    Τα χείλη των δικαίων στάζουν πάντοτε χάριτας Θεού, ενώ το στόµα των ασεβών προκαλεί την αηδίαν και
αποστροφήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Παρ. 11,1   Ζυγοί δόλιοι βδέλυγµα ενώπιον Κυρίου, στάθµιον δε δίκαιον δεκτόν αυτώ.
Παρ. 11,1  Δολιες ζυγαριές, που ζυγίζουν άδικα, είναι αποκρουστικές και µισητές ενώπιον του Κυρίου. Ζυγια δε ορθά και
σωστά είναι δεκτά και ευλογηµένα από τον Θεόν.
Παρ. 11,2   ού εάν εισέλθη ύβρις, εκεί και ατιµία· στόµα δε ταπεινών µελετά σοφίαν
Παρ. 11,2  Οπου θα εισέλθη και θα κυριαρχήση υπερηφάνεια, εκεί θα ακολουθήση ο εξευτελισµός και η ταπείνωσις. Η
διάνοια δε των αληθινά ταπεινών ανθρώπων µελετά ορθά και συνετά και το στόµα των εκφράζει σοφά λόγια. Η τελειότης
των εναρέτων ανθρώπων θα οδηγή αυτούς µε ασφάλειαν, ενώ αυτούς, που παραβαίνουν τον θείον νόµον, η υποδούλωσις
και η αποτυχία θα τους έχουν λάφυρόν των.
Παρ. 11,3   αποθανών δίκαιος έλιπε µετάµελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια.
Παρ. 11,3  Ο δίκαιος όταν αποθάνη, αφήνει όπισθέν του λύπην δια τον θάνατόν του· ο όλεθρος όµως των ασεβών γίνεται
αµέσως και µετά χαράς δεκτός.
Παρ. 11,4   ούκ ωφελήσει υπάρχοντα έν ηµέρα θυµού, δικαιοσύνη δε ρύσεται από θανάτου.
Παρ. 11,4  Δεν θα ωφελήσουν τα πλουτή, όταν εκσπάση η θεία οργή. Ενώ η αρετή θα σώση τον άνθρωπον από πολλά δεινά
και από τον αιώνιον θάνατον.
Παρ. 11,5   δικαιοσύνη αµώµους ορθοτοµεί οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία.
Παρ. 11,5  Η αρετή χαράσσει άψογον και ευθείαν την οδόν των ανθρώπων. Η ασέβεια όµως περιπίπτει και περιπλέκεται
µέσα εις πολλάς αδικίας.
Παρ. 11,6   δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρύεται αυτούς, τή δε απωλεία αυτών αλίσκονται παράνοµοι.
Παρ. 11,6  Η αρετή λυτρώνει τους ευσυνειδήτους και εντίµους ανθρώπους. Ενώ οι παραβάται του θείου νόµου
συλλαµβάνονται εις την παγίδα της απωλείας και του ολέθρου.
Παρ. 11,7   τελευτήσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλλυται ελπίς, το δε καύχηµα των ασεβών όλλυται.
Παρ. 11,7  Οταν τελευτήση ο δίκαιος άνθρωπος, δεν χάνεται η ελπίς της σωτηρίας του· εξ αντιθέτου δε εκείνα δια τα οποία
εκαυχώντο οι ασεβείς, ο πλούτος, η δύναµις και η δόξα των, εξαφανίζονται εξ ολοκλήρου.
Παρ. 11,8   δίκαιος εκ θήρας εκδύνει, αντ αυτού δε παραδίδοται ο ασεβής.
Παρ. 11,8  Ο δίκαιος διαφεύγει τας παγίδας, που του στήνουν ως πονηροί θηρευταί οι ασεβείς, αντ' αυτού δε συλλαµβάνεται
εις την παγίδα και παραδίδεται ο ασεβής.
Παρ. 11,9   εν στόµατι ασεβών παγίς πολίταις, αίσθησις δε δικαίων εύοδος.
Παρ. 11,9  Οι ασεβείς µε τα δόλια λόγιοι των στήνουν παγίδας δια τους συµπολίτας των· ενώ οι δίκαιοι µε την συνετήν
συµπεριοοράν των καθιστούν οµαλούς τους δρόµους της ζωής των άλλων.
Παρ. 11,10  εν αγαθοίς δικαίων κατώρθωσε πόλις,
Παρ. 11,10     Με τα συνετά λόγια και τα ενάρετα έργα των δικαίων ανορθώνονται και προοδεύουν αι πόλεις . Οταν οι
ασεβείς καταστρέφωνται, επικρατεί χαρά και αγαλλίασις. Με τας ευλογίας, που δίδει ο Θεός στους ειλικρινείς και εντίµους,
θα δοξασθή και θα προοδεύση η πόλις.
Παρ. 11,11  στόµασι δε ασεβών κατεσκάφη.
Παρ. 11,11  Με τα ψευδή, τα πονηρά και τα φαύλα λόγια, που εξέρχονται από τα στόµατα των ασεβών, ανασκάπτεται εκ
θεµελίων και καταστρέφεται η πόλις.
Παρ. 11,12  µυκτηρίζει πολίτας ενδεής φρενών, ανήρ δε φρόνιµος ησυχίαν άγει.
Παρ. 11,12     Ο ασύνετος και ανόητος περιγελά τους συµπολίτας του, ενώ ο φρόνιµος ανήρ µένει ήσυχος, διότι γνωρίζει να
συγκρατή την γλώσσαν του.
Παρ. 11,13  ανήρ δίγλωσσος αποκαλύπτει βουλάς εν συνεδρίω, πιστός δε πνοή κρύπτει πράγµατα.
Παρ. 11,13  Ο διπρόσωπος και ακριτόµυθος άνθρωπος φανερώνει τας απορρήτους αποφάσεις των συµβουλίων, ενώ ο
εχέµυθος και αξιόπιστος δεν εκφράζει, αλλά αποκρύπτει επιµελώς τας µυστικάς συζητήσεις και αποφάσεις.



Παρ. 11,14  οίς µη υπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ώσπερ φύλλα, σωτηρία δε υπάρχει εν πολλή βουλή.
Παρ. 11,14     Οι άνθρωποι, από τους οποίους λείπει η συνετή διακυβέρνησις, πίπτουν όπως τα µαραµµένα φύλλα των
δένδρων. Η σωτηρία δε κατορθώνεται δια µέσου πολλής σκέψεως και µελέτης.
Παρ. 11,15  πονηρός κακοποιεί όταν συµµίξη δικαίω, µισεί δε ήχον ασφαλείας.
Παρ. 11,15  Ο πονηρός άνθρωπος, προσεταιριζόµενος τον δίκαιον και κρυπτόµενος όπισθεν του κύρους εκείνου, διαπράττει
ευχερέστερον το κακόν. Μισεί δε κάθε φωνήν ανθρώπου και ήχον σάλπιγγας, δια του οποίου θα ειδοποιηθούν οι άλλοι και
θα ασφαλισθούν από αυτόν.
Παρ. 11,16  γυνή ευχάριστος εγείρει ανδρί δόξαν, θρόνος δε ατιµίας γυνή µισούσα δίκαια. πλούτου οκνηροί ενδεείς γίνονται,
οι δε ανδρείοι ερείδονται πλούτω.
Παρ. 11,16     Γυνή κοσµηµένη µε ηθικά χαρίσµατα γίνεται αφορµή και αιτία δόξης δια τον σύζυγόν της. Εξ αντιθέτου η
γυναίκα, η οποία µισεί και αποστρέφεται την δικαιοσύνην και την αρετήν, γίνεται αιτία και εστία καταφρονήσεως και
εξευτελισµού δια τον άνδρα της. Οι οκνηροί, κατασωτεύοντες τα όσα έχουν, απογυµνώνονται από τα πλούτη των. Εξ
αντιθέτου δε οι εργατικοί και δραστήριοι πλουτίζουν και στηρίζονται ασφαλείς εις τα πλούτη των.
Παρ. 11,17  τή ψυχή αυτού αγαθόν ποιεί ανήρ ελεήµων, εξολλύει δε αυτού σώµα ο ανελεήµων.
Παρ. 11,17  Ο άνθρωπος, που ελεεί τους άλλους, κάµνει εις την πραγµατικότητα µεγάλο καλόν στον εαυτόν του, εις την
ψυχήν και το σώµα του. Ο δε άσπλαγχνος και ανελεήµων καταστρέφει την επίγειον ζωήν του και την ψυχήν του.
Παρ. 11,18  ασεβείς ποιεί έργα άδικα, σπέρµα δε δικαίων µισθός αληθείας.
Παρ. 11,18     Ο ασεβής διαπράττει έργα άδικα και µάταια χωρίς καµµίαν ωφέλειαν δια τον εαυτόν του. Οσα όµως έργα
καλά σπείρουν και πραγµατοποιήσουν οι δίκαιοι, θα είναι δι' αυτούς αληθινή µισθαποδοσία και ανταµοιβή.
Παρ. 11,19  υιός δίκαιος γεννάται εις ζωήν, διωγµός δε ασεβούς εις θάνατον.
Παρ. 11,19     Ανθρωπος δίκαιος θα ζήση ευτυχισµένην ζωήν, ο ασεβής όµως, ο οποίος επιδιώκει το κακόν, θα καταλήξη
στον όλεθρον.
Παρ. 11,20  βδέλυγµα Κυρίω διεστραµµέναι οδοί, προσδεκτοί δε αυτώ πάντες άµωµοι εν ταίς οδοίς αυτών.
Παρ. 11,20     Οι διεστραµµένοι τρόποι ζωής του ασεβούς είναι αποκρουστικοί και µισητοί ενώπιον του Κυρίου. Εξ αντιθέτου
είναι αγαπητοί εις αυτόν οι ακέραιοι και άµωµοι εις όλας τας εκδηλώσεις της ζωής των.
Παρ. 11,21  χειρί χείρας εµβαλών αδίκως ουκ ατιµώρητος έσται, ο δε σπείρων δικαιοσύνην λήψεται µισθόν πιστόν.
Παρ. 11,21     Εκείνος που δίδει το χέρι του στο χέρι του άλλου και συνάπτει συµφωνίαν δια την πραγµατοποίησιν αδίκων
έργων, δεν θα µείνη ατιµώρητος παρά Θεού και ανθρώπων. Οποιος όµως σκορπίζει παντού τα έργα της αρετής θα πάρη
τον πρέποντα µισθόν.
Παρ. 11,22  ώσπερ ενώτιον εν ρινί υός, ούτως γυναικί κακόφρονι κάλλος.
Παρ. 11,22     Ο,τι είναι το χρυσό σκουλαρίκι εις την µύτην του χοίρου, κάτι τέτοιο είναι και το κάλλος εις την ασύνετον και
µε αµαρτωλά φρονήµατα γυναίκα.
Παρ. 11,23  επιθυµία δικαίων πάσα αγαθή, ελπίς δε ασεβών απολείται.
Παρ. 11,23     Ολαι αι επιθυµίαι των δικαίων είναι αγαθαί και θα πραγµατοποιηθούν εκ µέρους του Θεού. Καθε δε πονηρά
ελπίς των ασεβών ανθρώπων, διότι είναι κακή, θα καταστραφή.
Παρ. 11,24  εισίν οί τα ίδια σπείροντες πλείονα ποιούσιν, εισί δε και οί συνάγοντες ελαττονούνται.
Παρ. 11,24     Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι σκορπίζουν απλόχερα τα αγαθά των δια την εξυπηρέτησιν των άλλων και µε
την ευλογίαν του Θεού αποκτούν πολύ περισσότερα . Υπάρχουν δε εξ αντιθέτου και άλλοι, οι οποίοι, αν και διαρκώς
συγκεντρώνουν υλικά αγαθά µε παρανόµους τρόπους, πάντοτε στερούνται.
Παρ. 11,25  ψυχή ευλογουµένη πάσα απλή, ανήρ δε θυµώδης ουκ ευσχήµων.
Παρ. 11,25     Ο ευθύς, ο άκακος άνθρωπος έχει πάντοτε τας ευλογίας εκ µέρους του Θεού και τον έπαινον εκ µέρους των
ανθρώπων. Ανθρωπος όµως, που αποθηριώνεται από τον θυµόν, έχει αποκρουστικήν συµπεριφοράν και κακήν την
εµφάνισιν.
Παρ. 11,26  ο συνέχων σίτον υπολείποιτο αυτόν τοίς έθνεσιν, ευλογίαν δε εις κεφαλήν τού µεταδιδόντος.
Παρ. 11,26     Δι' εκείνον, που συνάγει και κρύπτει το σιτάρι εν καιρώ λιµού, µε τον σκοπον να το πωλήση πανάκριβα, όλοι
εύχονται να του το λεηλατήσουν ξένοι επιδροµείς και εχθροί. Η ευλογία δε του Θεού χορηγείται πλουσία εις εκείνον που
δίδει και στους άλλους.
Παρ. 11,27  τεκταινόµενος αγαθά ζητεί χάριν αγαθήν, εκζητούντα δε κακά, καταλήψεται αυτόν.
Παρ. 11,27     Αυτός που σκέπτεται πάντοτε και πράττει το καλόν, επιδιώκει και ευρίσκει πολλήν χάριν εκ µέρους του Θεού.
Εκείνον όµως, ο οποίος επιζητεί να πράττη τα κακά εις βάρος των άλλων, αυτά τα κακά θα επιπέσουν επί της κεφαλής του
και θα τον συντρίψουν.
Παρ. 11,28  ο πεποιθώς επί πλούτω ούτος πεσείται, ο δε αντιλαµβανόµενος δικαίων ούτος ανατελεί.
Παρ. 11,28     Εκείνος, που έχει πεποίθησιν και ελπίδα στον πλούτον του, θα πέση και θα καταστραφή. Εκείνος όµως, που
βοηθεί και υποστηρίζει τους αναξιοπαθούντας δικαίους, αυτός θα ανατείλη ωσάν λαµπρός ήλιος.
Παρ. 11,29  ο µη συµπεριφερόµενος τώ εαυτού οίκω κληρονοµήσει άνεµον, δουλεύσει δε άφρων φρονίµω.
Παρ. 11,29     Εκείνος, που δεν ζη και δεν συµπεριφέρεται καλά µέσα στο σπίτι του, θα κληρονοµήση αέρα, θα γίνη δηλαδή
πτωχός. Ο άµυαλος και ασύνετος θα καταντήση δούλος στον συνετόν.
Παρ. 11,30  εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωής, αφαιρούνται δε άωροι ψυχαί παρανόµων.
Παρ. 11,30     Από τους καρπούς και τα έργα της δικαιοσύνης φυτρώνει και µεγεθύνεται το δένδρον της µακράς και
ευτυχισµένης ζωής· ενώ η ζωή των παρανόµων ανδρών αφαιρείται πρόωρα.
Παρ. 11,31  ει ο µέν δίκαιος µόλις σώζεται, ο ασεβής και αµαρτωλός που φανείται;
Παρ. 11,31  Εάν όµως και αυτός ακόµη ο δίκαιος µόλις και µετά βίας σώζεται, ο ασεβής και ο αµαρτωλός πως θα τολµήση
να παρουσιασθή ενώπιον του Θεού;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Παρ. 12,1   Ο αγαπών παιδείαν, αγαπά αίσθησιν, ο δε µισών ελέγχους άφρων.
Παρ. 12,1  Εκείνος ο οποίος αγαπά την κατά Θεόν παιδείαν και µόρφωσιν, αγαπά την αληθινήν γνώσιν και ορθήν



διάκρισιν. Οποιος όµως µισεί και αποστρέφεται τους ελέγχους, είναι ανόητος και ασύνετος.
Παρ. 12,2   κρείσσων ο ευρών χάριν παρά Κυρίω, ανήρ δε παράνοµος παρασιωπηθήσεται.
Παρ. 12,2  Πολύ καλύτερος από όλους είναι ο άνθρωπος, που ευρήκε και έλαβε χάριν δια της ευσεβείας του από τον Κυριον.
Ο δε παράνοµος άνθρωπος θα λησµονηθή από τον Θεόν και τους ανθρώπους.
Παρ. 12,3   ου κατορθώσει άνθρωπος εξ ανόµου, αι δε ρίζαι των δικαίων ουκ εξαρθήσονται.
Παρ. 12,3  Κανείς άνθρωπος δεν θα προκόψη και δεν θα κατευοδωθή µε τας παρανοµίας του. Αι ρίζαι όµως των δικαίων
µένουν στερεαί στο έδαφος, ώστε και αυτοί και οι απόγονοί των να µη χαθούν.
Παρ. 12,4   γυνή ανδρεία στέφανος τώ ανδρί αυτής· ώσπερ δε εν ξύλω σκώληξ, ούτως άνδρα απόλλυσι γυνή κακοποιός.
Παρ. 12,4  Γυνή εργατική, δράστηρία και ενάρετος, είναι στέφανος δόξης δια τον άνδρα της. Εξ αντιθέτου η κακότροπος
γυναίκα καταστρέφει τον άνδρα της, όπως ο σκώληξ κατατρώγει το ξύλον.
Παρ. 12,5   λογισµοί δικαίων κρίµατα, κυβερνώσι δε ασεβείς δόλους.
Παρ. 12,5  Αι σκέψεις, αι κρίσεις και αι αποφάσεις των δικαίων είναι πάντοτε ορθαί, ενώ οι ασεβείς µηχανεύονται και
πρωτοστατούν εις δόλια σχέδια.
Παρ. 12,6   λόγοι ασεβών δόλιοι, στόµα δε ορθών ρύσεται αυτούς.
Παρ. 12,6  Οι λόγοι των ασεβών είναι πάντοτε γεµάτοι δολιότητα και επιβουλήν. Το στόµα όµως των ειλικρινών και εντίµων
ανθρώπων λέγει πάντοτε την αλήθειαν, η οποία και τους λυτρώνει από τας δολιότητας των κακών.
Παρ. 12,7   ού εάν στραφή ο ασεβής, αφανίζεται, οίκοι δε δικαίων παραµένουσι.
Παρ. 12,7  Οπου και αν στραφή και καταφύγη ο ασεβής, τελικώς θα καταστραφή, ενώ οι οίκοι των δικαίων παραµένουν
σώοι και ασφαλείς.
Παρ. 12,8   στόµα συνετού εγκωµιάζεται υπό ανδρός, νωθροκάρδιος δε µυκτηρίζεται.
Παρ. 12,8  Το στόµα του συνετού, δια τα σοφά και φρόνιµα λόγια του, επαινείται και εγκωµιάζεται από κάθε φρόνιµον
άνδρα. Ενώ ο δια την ραθυµίαν και αµαρτωλότητα αυτού νωθρός εις την σκέψιν και βραδύνους εµπαίζεται .
Παρ. 12,9   κρείσσων ανήρ εν ατιµία δουλεύων εαυτώ ή τιµήν εαυτώ περιτιθείς και προσδεόµενος άρτου.
Παρ. 12,9  Καλύτερος και προτιµότερος είναι ο άνθρωπος, ο έστω και κοινωνικώς κατώτερος, ο οποίος όµως µε την έντιµον
εργασίαν του εξυπηρετεί τον εαυτόν του και την οικογένειάν του, παρά µωροκενόδοξος, ο οποίος µε τίτλους ευγενείας άνευ
αξίας επιζητεί δόξαν, καθ' ον χρόνον στερείται και αυτού του επιουσίου άρτου.
Παρ. 12,10  δίκαιος οικτείρει ψυχάς κτηνών αυτού, τα δε σπλάγχνα των ασεβών ανελεήµονα.
Παρ. 12,10     Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος πονεί και ενδιαφέρεται και δι' αυτά ακόµη τα ζώα του. Τα σπλάγχνα όµως
των ασεβών είναι άπονα και σκληρά προς πάντας και προς πάντα.
Παρ. 12,11  ο εργαζόµενος την εαυτού γήν εµπλησθήσεται άρτων, οι δε διώκοντες µάταια ενδεείς φρενών.
Παρ. 12,11     Εκείνος που καλλιεργεί µε επιµονήν και ενδιαφέρον τους αγρούς του, θα χορτάση ψωµί. Οσοι όµως επιζητούν
µάταια και ακατόρθωτα πράγµατα και καταστρώνουν µεγάλα απραγµατοποίητα σχέδια, αυτοί είναι ανόητοι και θα
πεινάσουν.
Παρ. 12,11α  ός εστιν ηδύς εν οίνων διατριβαίς, εν τοίς εαυτού οχυρώµασι καταλείψει ατιµίαν.
Παρ. 12,11α    Οποιος ευχαριστείται και γλυκαίνεται να συχνάζη εις τα οινοπωλεία και να µεθά αυτός θα κληροδοτήση στο
σπίτι του εξευτελισµόν και έντροπήν.
Παρ. 12,12  επιθυµίαι ασεβών κακαί, αι δε ρίζαι των ευσεβών εν οχυρώµασι.
Παρ. 12,12     Αι επιθυµίαι των ασεβών είναι πάντοτε κακαί και οδηγούν εις την καταστροφήν, ενώ αι ρίζαι των ευσεβών
είναι απλωµέναι ασφαλείς και αµετακίνητοι. Αυτοί και οι απόγονοί των θα ευδοκιµήσουν.
Παρ. 12,13  δι αµαρτίαν χειλέων εµπίπτει εις παγίδας αµαρτωλός, εκφεύγει δε εξ αυτών δίκαιος.
Παρ. 12,13     Ο αµαρτωλός εξ αιτίας των ψευδολογιών και των άλλων δολίων λόγων του περιπίπτει και συλλαµβάνεται εις
παγίδας. Ο ενάρετος όµως άνθρωπος, που προσέχει τα λόγια του, διαφεύγει από αυτάς τας παγίδας.
Παρ. 12,13α  ο βλέπων λεία ελεηθήσεται, ο δε συναντών εν πύλαις εκθλίψει ψυχάς.

Παρ. 12,13α   Εκείνος, που έχει ήρεµον και γλυκύ το βλέµµα, εφελκύει την συµπάθειαν εκ µέρους των άλλων. Ο φίλερις όµως
και φιλόδικος, που τρέχει εις τα δικαστήρια δια να συναντηθή εκεί µε τους αντιδίκους του, θα δηµιουργήση εις εκείνους
και στον εαυτόν του στενόχωρον ψυχικήν κατάστασιν.
Παρ. 12,14  από καρπών στόµατος ψυχή ανδρός πλησθήσεται αγαθών, ανταπόδοµα δε χειλέων αυτού δοθήσεται αυτώ.
Παρ. 12,14     Από τα καλά λόγια, που σαν ωραίοι καρποί βγαίνουν από το στόµα του εντίµου και δικαίου, θα γεµίση η ζωή
του από αγαθά. Σαν µισθός δε των χειλέων του θα δοθή εις αυτόν χάρις εκ µέρους του Θεού και η υπόληψις εκ µέρους των
ανθρώπων.
Παρ. 12,15  οδοί αφρόνων ορθαί ενώπιον αυτών, εισακούει δε συµβουλίας σοφός.
Παρ. 12,15     Οι ανόητοι και µωροκενόδοξοι θεωρούν ορθάς τας πορείας της ζωής των, ενώ εις την πραγµατικότητα είναι
διεστραµµένοι και ολέθριαι. Ο σοφός όµως άνθρωπος ακούει τας συµβουλάς των άλλων και δέχεται υποδείξεις.
Παρ. 12,16  άφρων αυθηµερόν εξαγγέλλει οργήν αυτού, κρύπτει δε την εαυτού ατιµίαν ανήρ πανούργος.
Παρ. 12,16     Ο ασύνετος, υπό το κράτος των πρώτων εντυπώσεων, εκσπά αµέσως εις οργήν, επιβλαβή δια τον εαυτόν του
και δια τους άλλους. Ενώ ο συνετός και µυαλωµένος άνθρωπος συγκρατεί την οργήν του, διότι την θεωρεί ταπείνωσιν αι
εξευτελισµόν.
Παρ. 12,17  επιδεικνυµένην πίστιν απαγγέλλει δίκαιος, ο δε µάρτυς των αδίκων δόλιος.
Παρ. 12,17     Αποδεδειγµένην, καθαράν και αξιόπιστον µαρτυρίαν καταθέτει ο δίκαιος ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ ο
ψευδοµάρτυς καταθέτει ψευδείς και δολίας µαρτυρίας.
Παρ. 12,18  εισίν οί λέγοντες τιτρώσκουσι µαχαίρα, γλώσσαι δε σοφών ιώνται.
Παρ. 12,18     Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι µε τα λόγια των πληγώνουν ωσάν µε µαχαίρι. Αι οµιλίαι όµως των συνετών και
εναρέτων ανθρώπων παρηγορούν και θεραπεύουν τας πληγωµένας και πονεµένας καρδίας.
Παρ. 12,19  χείλη αληθινά κατορθοί µαρτυρίαν, µάρτυς δε ταχύς γλώσσαν έχει άδικον.
Παρ. 12,19     Τα χείλη του εντίµου και αληθινού µάρτυρος, ο οποίος οµιλεί µε σύνεσιν και περίσκεψιν, καταθέτουν
ακλόνητον και κατοχυρωµένην µαρτυρίαν. Εξ αντιθέτου µάρτυς ταχύς, επιπόλαιος και απερίσκεπτος, καταθέτει συνήθως
επιπολαίαν και άδικον µαρτυρίαν.



Παρ. 12,20  δόλος εν καρδία τεκταινοµένου κακά, οι δε βουλόµενοι ειρήνην ευφρανθήσονται.
Παρ. 12,20    Δολιότης υπάρχει εις την καρδίαν του πονηρού, ο οποίος µηχανεύεται και αποφασίζει κακά. Οσοι όµως
επιθυµούν και επιδιώκουν την ειρήνήν του Θεού, θα την επιτύχουν και θα ευφρανθούν.
Παρ. 12,21  ουκ αρέσει τώ δικαίω ουδέν άδικον, οι δε ασεβείς πλησθήσονται κακών.
Παρ. 12,21     Εις τον ενάρετον άνθρωπον τίποτε το άδικον δεν είναι ευάρεστον. Οι ασεβείς όµως θα γεµίσουν από κακίας
σύµφωνα µε τας επιθυµίας της πονηράς καρδίας των.
Παρ. 12,22  βδέλυγµα Κυρίω χείλη ψευδή, ο δε ποιών πίστεις δεκτός παρ αυτώ.
Παρ. 12,22    Αποκρουστικά και µισητά είναι ενώπιον του Κυρίου τα χείλη, τα οποία ψεύδονται. Οποιος όµως φέρεται µε
ειλικρίνειαν και αξιοπιστίαν είναι αγαπητός και ευπρόσδεκτος στον Θεόν.
Παρ. 12,23  ανήρ συνετός θρόνος αισθήσεως, καρδία δε αφρόνων συναντήσεται αραίς.
Παρ. 12,23    Ο συνετός άνθρωπος είναι ωσάν θρόνος, επί του οποίου βασιλεύει η αλήθεια και η ορθή διάκρισις, ενώ η
καρδία των αµαρτωλών και ασυνέτων θα συναντήση και θα πληµµυρίση από κατάρας.
Παρ. 12,24  χείρ εκλεκτών κρατήσει ευχερώς, δόλιοι δε έσονται εν προνοµή.
Παρ. 12,24    Τα χέρια των εντίµων και συνετών ανθρώπων θα υπερισχύσουν και θα κυριαρχήσουν εύκολα επάνω στους
άλλους. Οι δόλιοι όµως και οι ασύνετοι θα είναι υποχείριοι και υπηρέται των άλλων.
Παρ. 12,25  φοβερός λόγος καρδίαν ταράσσει ανδρός δικαίου, αγγελία δε αγαθή ευφραίνει αυτόν.
Παρ. 12,25    Λογια απειλητικά, ειδήσεις θλιβεραί συγκινούν και ταράσσουν την καρδίαν του δικαίου ανθρώπου, έστω και
αν δεν αναφέρωνται εις αυτόν προσωπικώς. Αι αγαθαί όµως αγγελίαι, όπως είναι ο λόγος του Θεού, τον ευχαριστούν και
τον χαροποιούν.
Παρ. 12,26  επιγνώµων δίκαιος εαυτού φίλος έσται, αι δε γνώµαι των ασεβών ανεπιεικείς. αµαρτάνοντας καταδιώξεται
κακά η δε οδός των ασεβών πλανήσει αυτούς.
Παρ. 12,26    Ο συνετός και ειλικρινής και ευσεβής άνθρωπος κάµνει καλόν πρώτα πρώτα στον εαυτόν του , ενώ αι γνώµαι,
αι αποφάσεις και αι πράξεις των ασεβών είναι ξέναι προς την αρετήν της επιεικείας. Τιµωρίαι εκ µέρους του Θεού και
συµφοραί εκ µέρους αυτών των ιδίων θα καταδιώξουν τους αµαρτωλούς, διότι ο δρόµος των ασεβών τους παραπλά και
τους οδηγεί στον όλεθρον.
Παρ. 12,27  ουκ επιτεύξεται δόλιος θήρας, κτήµα δε τίµιον ανήρ καθαρός.
Παρ. 12,27    Ο δόλιος άνθρωπος δεν θα επιτύχη εις τας επιχειρήσστου, ενώ ο δίκαιος και καθαρός από δολιότητας και
αµαρτίας είναι πολύτιµον απόκτηµα δια την κοινωνίαν, αξιαγάπητος στον Θεόν.
Παρ. 12,28  εν οδοίς δικαιοσύνης ζωή, οδοί δε µνησικάκων εις θάνατον.
Παρ. 12,28    Εις τους δρόµους της αρετής υπάρχει η αληθινή και ευχάριστος ζωη, ενώ οι δρόµοι των µνησικάκων και
εµπαθών ανθρώπων οδηγούν στον θάνατον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Παρ. 13,1   Υιός πανούργος υπήκοος πατρί, υιός δε ανήκοος εν απωλεία.
Παρ. 13,1  Υιός ευφυής και φρόνιµος υπακούει στον πατέρα του και προοδεύει, ενώ ο ανυπάκουος βαδίζει προς τον όλεθρον.
Παρ. 13,2   από καρπών δικαιοσύνης φάγεται αγαθός, ψυχαί δε παρανόµων ολούνται άωροι.
Παρ. 13,2  Ο ενάρετος άνθρωπος θα απολαύση τα αγαθά, που απέκτησέ µε την δικαίαν και τιµίαν του εργασίαν, ενώ οι
παράνοµοι θα καταστραφούν µε πρόωρον θάνατον
Παρ. 13,3   ός φυλάσσει το εαυτού στόµα, τηρεί την εαυτού ψυχήν, ο δε προπετής χείλεσι πτοήσει εαυτόν.
Παρ. 13,3  Εκείνος που προσέχει τα λόγια του, προφυλάσσει την ζωήν του από πολλά κακά. Ο επιπόλαιος όµως και
απερίσκεπτος εις τα λόγια του θα δηµιουργήση στον εαυτόν του πολλούς φόβους και µεγάλας περιπετείας.
Παρ. 13,4   εν επιθυµίαις εστί πάς αεργός, χείρες δε ανδρείων εν επιµελεία.
Παρ. 13,4  Καθε οκνηρός και κακός είναι γεµάτος µε πάσης φύσεως επιθυµίας και όνειρα απραγµατοποίητα. Τουναντίον αι
χείρες των εργατικών ανθρώπων εργάζονταί µε επιµέλειαν και δραστηριότητα.
Παρ. 13,5   λόγον άδικον µισεί δίκαιος, ασεβής δε αισχύνεται και ουχ έξει παρησίαν.
Παρ. 13,5  Ο δίκαιος αποστρέφεται µε µίσος κάθε λόγον, ο οποίος εκφράζει αδικίαν. Ο ασεβής όµως σκέπτεται και πράττει
έργα, τα οποία τον καταισχύνουν και τον εξευτελίζουν. Δια τούτο δεν έχει το ηθικόν σθένος να παρουσιασθή ούτε ενώπιον
των ανθρώπων, ούτε ενώπιον του Θεού.
Παρ. 13,7   εισίν οι πλουτίζοντες εαυτούς µηδέν έχοντες, και εισιν οι ταπεινούντες εαυτούς εν πολλώ πλούτω.
Παρ. 13,7  Υπάρχουν άνθρωποι κενόδοξοι και καυχησιολόγοι, οι οποίοι παρουσιάζουν τον εαυτόν των πλούσιον, ενώ είναι
πάµπτωχοι. Υπάρχουν όµως και άλλοι, που φέρονται µε ταπεινοφροσύνην, ενώ έχουν πολύν πλούτον.
Παρ. 13,8   λύτρον ανδρός ψυχής ο ίδιος πλούτος, πτωχός δε ουχ υφίσταται απειλήν.
Παρ. 13,8  Ο πλούτος δίδεται, όταν παραστή ανάγκη, ως λύτρον, δια να σώση την ζωήν του πλουσίου. Ο πτωχός όµως δεν
υπόκειται εις τέτοιας απειλάς και κινδύνους εκ µέρους ληστών, που ζητούν λύτρα.
Παρ. 13,9   φώς δικαίοις διαπαντός, φώς δε ασεβών σβέννυται.
Παρ. 13,9  Εις τους δικαίους ανθρώπους υπάρχει πάντοτε το παρά του Θεού φως της χαράς. Αλλά το φως της ζωής των
ασεβών, αν υπάρξη, είναι προσωρινόν, ταχέως σβήνεται και χάνεται.
Παρ. 13,9α  ψυχαί δόλιαι πλανώνται εν αµαρτίαις, δίκαιοι δε οικτείρουσι και ελεούσι.
Παρ. 13,9α     Αι δόλιαι και πονηραί ψυχαί ζουν περιπλανώµενοι µέσα εις τους λαβυρίνθους της αµαρτίας, ενώ οι δίκαιοι
ζουν ευχάριστα, συγχρόνως δε συµπαθούν και ελεούν και τους άλλους.
Παρ. 13,10  κακός µεθ ύβρεως πράσσει κακά, οι δε εαυτών επιγνώµονες σοφοί.
Παρ. 13,10     Ο αµετανόητος κακός άνθρωπος διαπράττει µε θρασύτητα το κακόν και καυχάται δι' αυτό. Οσοι όµως έχουν
αυτογνωσίαν είναι σοφοί και ταπεινόφρονες.
Παρ. 13,11  ύπαρξις επισπουδαζοµένη µετά ανοµίας ελάσσων γίνεται, ο δε συνάγων εαυτώ µετ ευσεβείας πληθυνθήσεται·
δίκαιος οικτείρει και κιχρά.
Παρ. 13,11  Περιουσία, η οποία αποκτάται και αυξάνεται µε παράνοµα µέσα και εις ολίγον χρονικόν διάστηµα, σύντοµα θα
ολιγοστεύση και θα εξαφανισθή. Εκείνος όµως ο οποίος συγκεντρώνει αγαθά και πλουτίζει κατά τρόπον δίκαιον και



νόµιµον, θα γεµίση πράγµατι από τας ευλογίας και τα αγαθά του Κυρίου. Ο δίκαιος λυπείται τους πτωχούς, τους
στερουµένους και τους πάσχοντας, ελεεί και δανείζει.
Παρ. 13,12  κρείσσων εναρχόµενος βοηθών καρδία τού επαγγελλοµένου και εις ελπίδα άγοντος· δένδρον γάρ ζωής επιθυµία
αγαθή.
Παρ. 13,12     Καλύτερος και ανώτερος είναι εκείνος, ο οποίος αρχίζει αµέσως να βοηθή τους άλλους µε όλην του την καρδιά,
από εκείνον που δίδει υποσχέσεις µόνον και ελπίδας δια βοήθειαν στο µέλλον. Διότι η αγαθή επιθυµία προς βοήθειαν των
άλλων, η οποία πραγµατοποιείται αµέσως, είναι δένδρον γεµάτο ζωήν.
Παρ. 13,13  ός καταφρονεί πράγµατος, καταφρονηθήσεται υπ αυτού· ο δε φοβούµενος εντολήν, ούτος υγιαίνει.
Παρ. 13,13     Εκείνος που καταφρονεί τον λόγον του Θεού και εκτρέπεται εις κακάς πράξεις , θα καταφρονηθή και θα
καταδικασθή δι' αυτάς από τον Θεόν. Εκείνος όµως που σέβεται και τηρεί την εντολήν του Θεού, αυτός είναι υγιής
ψυχικώς, θα έχη ζωήν και υγείαν.
Παρ. 13,13α  υιώ δολίω ουδέν έσται αγαθόν, οικέτη δε σοφώ εύοδοι έσονται πράξεις, και κατευθυνθήσεται η οδός αυτού.

Παρ. 13,13α   Εις τον δόλιον και κακόν υιόν κανένα αγαθόν δεν θα υπάρχη µονίµως. Εις τον υπηρέτην όµως τον συνετόν και
έντιµον όλαι αι ενέργειαί του θα ευοδώνωνται και η πορεία της ζωής του θα κατευθύνεται και θα κυβερνάται από τον Θεόν.
Παρ. 13,14  νόµος σοφού πηγή ζωής, ο δε άνους υπό παγίδος θανείται.
Παρ. 13,14     Ο νόµος του Θεού είναι πηγή ζωής δια τον σοφόν, ενώ ο άµυαλος και αµαρτωλός συλλαµβάνεται από παγίδα
θανάτου.
Παρ. 13,15  σύνεσις αγαθή δίδωσι χάριν, το δε γνώναι νόµον διανοίας εστίν αγαθής, οδοί δε καταφρονούντων εν απωλεία.
Παρ. 13,15     Η αγαθή σύνεσις, που χορηγείται από τον Θεόν, δίδει χάριν στον άνθρωπον, τον κάµνει δε συµπαθή και στους
άλλους. Δια να γνωρίση όµως κανείς τον νόµον του Θεού, πρέπει να έχη καθαράν και καλοπροαίρετον καρδίαν και
διάνοιαν. Αι πορείαι αυτών, που καταφρονούν τον θείον νόµον, οδηγούν στον όλεθρον.
Παρ. 13,16  πάς πανούργος πράσσει µετά γνώσεως, ο δε άφρων εξεπέτασεν εαυτού κακίαν.
Παρ. 13,16     Καθε συνετός και έξυπνος άνθρωπος ενεργεί µε περίσκεψιν κρίνων ορθώς πρόσωπα και πράγµατα, ενώ ο
ασύνετος ξεπετά και φανερώνει απερίσκεπτος την κακίαν του και δηµιουργεί στον εαυτόν του ζητήµατα.
Παρ. 13,17  βασιλεύς θρασύς εµπεσείται εις κακά, άγγελος δε σοφός ρύσεται αυτόν.
Παρ. 13,17     Βασιλεύς θρασύς και ασύνετος θα περιπέση εις πολλά κακά και θα εµπλέκεται εις πολλάς δυσκολίας. Ενας
όµως συνετός σύµβουλος είναι δυνατόν να προλάβη τα λάθη του και να τον σώση από πολλάς περιπετείας .
Παρ. 13,18  πενίαν και ατιµίαν αφαιρείται παιδεία, ο δε φυλάσσων ελέγχους δοξασθήσεται.
Παρ. 13,18     Η ορθή διαπεδαγώγησις και υγιής µόρφωσις διώχνει από την ζωήν την πτωχείαν και την καταφρόνησιν. Και
εκείνος ο οποίος δέχεται τας υγιείς υποδείξεις και συµµορφώνεται µε αυτάς, θα δοξασθή και θα τιµηθή από τους
ανθρώπους.
Παρ. 13,19  επιθυµίαι ευσεβών ηδύνουσι ψυχήν, έργα δε ασεβών µακράν από γνώσεως.
Παρ. 13,19     Αγιαι επιθυµίαι και ιεροί πόθοι των ευσεβών τέρπουν και γλυκαίνουν την ψυχήν των , ενώ τα έργα των ασεβών
είναι µακράν από το θέληµα του Θεού και δηµιουργούν πικρίαν και απογοήτευσιν.
Παρ. 13,20  ο συµπορευόµενος σοφοίς σοφός έσται, ο δε συµπορευόµενος άφροσι γνωσθήσεται.
Παρ. 13,20    Εκείνος που συναναστρέφεται µε σοφούς και εναρέτους, θα γίνη και αυτός σοφός και ενάρετος. Εξ αντιθέτου
εκείνος ο οποίος συναναστρέφεται µε αµαρτωλούς, θα γίνη και θα γνωσθή εις την κοινωνίαν ως όµοιός των, ενας από
αυτούς.
Παρ. 13,21  αµαρτάνοντας καταδιώξεται κακά, τους δε δικαίους καταλήψεται αγαθά.
Παρ. 13,21     Εκείνους που συστηµατικά και αµετανόητα διαπράττουν το κακόν, θα τους κυνηγούν συνεχώς προς τιµωρίαν
των αι δυστυχίαι και αι θλίψεις, ενώ τους εναρέτους θα τους συναντούν στον δρόµον της ζωής των και θα τους
περιβάλλουν τα αγαθά.
Παρ. 13,22  αγαθός ανήρ κληρονοµήσει υιούς υιών, θησαυρίζεται δε δικαίοις πλούτος ασεβών.
Παρ. 13,22    Ο ενάρετος και ευσεβής άνθρωπος, θα αφήση κληρονοµίαν οχι µοναχά εις τα παιδιά του αλλά και εις τα παιδιά
των παιδιών του. Ο πλούτος δε των ασεβών ανθρώπων θησαυρίζεται, δια να περιέλθη εις τα χέρια των δικαίων.
Παρ. 13,23  δίκαιοι ποιήσουσιν εν πλούτω έτη πολλά , άδικοι δε απολούνται συντόµως.
Παρ. 13,23    Οι δίκαιοι θα ζήσουν επί πολλά έτη έχοντες και απολαµβάνοντες τον πλούτον των , οι δε άδικοι θα
καταστραφούν πολύ σύντοµα.
Παρ. 13,24  ός φείδεται της βακτηρίας µισεί τον υιόν αυτού, ο δε αγαπών επιµελώς παιδεύει.
Παρ. 13,24    Ο πατέρας, ο οποίος λυπείται και δεν τιµωρεί µε την παιδαγωγικήν ράβδον τον υιόν του, είναι το ίδιο ως εάν
τον µισή. Εκείνος όµως που αγαπά µε αληθινήν αγάπην το παιδί του, το διαπαιδαγωγεί και το ανατρέφει µε πολλήν
επιµέλειαν, µε στοργήν αλλά και µε αυστηρότητα.
Παρ. 13,25  δίκαιος έσθων εµπιπλά την ψυχήν αυτού, ψυχαί δε ασεβών ενδεείς.
Παρ. 13,25    Ο δίκαιος, όταν τρώγη, χορταίνει και ικανοποιεί την ψυχήν του ευχαριστών τον Θεόν. Αι ψυχαί των ασεβών εξ
αιτίας της αµαρτωλότητός των είναι σαν πτωχαί. Ποτέ δεν ευχαριστούνται εις χορτασµόν, έστω και αν έχουν πολλά και
νόστιµα φαγητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Παρ. 14,1   Σοφαί γυναίκες ωκοδόµησαν οίκους, η δε άφρων κατέσκαψε ταίς χερσίν αυτής.
Παρ. 14,1  Συνεταί και ενάρετοι γυναίκες έκτισαν µε την νοικοκυρωσύνην των και ανέδειξαν τα σπίτια των και την
οικογενειάν των, ενώ η άµυαλος και σπάταλος γυναίκα εξεθεµελίωσε µε τα ίδια της τα χέρια το σπίτι της.
Παρ. 14,2   ο πορευόµενος ορθώς φοβείται τον Κύριον, ο δε σκολιάζων ταίς οδοίς αυτού ατιµασθήσεται.
Παρ. 14,2  Εκείνος που ζη και φέρεται µε τιµιότητα και δικαιοσύνην, σέβεται και φοβείται τον Θεόν, ενώ εκείνος ο οποίος
βαδίζει διεστραµµένας οδούς, θα κατεξευτελισθή.
Παρ. 14,3   εκ στόµατος αφρόνων βακτηρία ύβρεως, χείλη δε σοφών φυλάσσει αυτούς.
Παρ. 14,3  Από το στόµα των ασυνέτων ανθρώπων εξέρχονται λόγοι αλαζονικοί και υβριστικοί, οι οποίοι κτυπούν τους
άλλους ωσάν µε ρόπαλον, ενώ τα χείλη των συνετών και φρονίµων αυτών, που προσέχουν εις τα λόγια των, τους



προφυλάσσουν από κακάς συνεπείας.
Παρ. 14,4   ού µη εισι βόες, φάτναι καθαραί· ού δε πολλά γεννήµατα, φανερά βοός ισχύς.
Παρ. 14,4  Οπου δεν υπάρχουν βοϊδια, αι φάτναι είναι καθαραί, όπου όµως βλέπεις γεννήµατα και εισοδήµατα, εκεί γίνεται
φανερά η αξία του βοϊδιού.
Παρ. 14,5   µάρτυς πιστός ου ψεύδεται, εκκαίει δε ψευδή µάρτυς άδικος.
Παρ. 14,5  Ο ευσυνείδητος και φιλαλήθης µάρτυς ποτέ δεν θα είπη και δεν θα καταθέση ψεύδη, ενώ ο ψευδοµάρτυς µε τας
ψευδολογίας του ανάπτει πυρκαϊάς, που κατακαίουν τον πλησίον.
Παρ. 14,6   ζητήσεις σοφίαν παρά κακοίς και ουχ ευρήσεις, αίσθησις δε παρά φρονίµοις ευχερής.
Παρ. 14,6  Θα αναζητήσης σοφίαν και σύνεσιν µεταξύ των κακών ανθρώπων και δεν θα την εύρης. Εις τους φρόνιµους
όµως και συνετούς ανθρώπους θα συναντήσης εύκολα την αληθινήν γνώσιν και την δικαίαν διάκρισιν .
Παρ. 14,7   πάντα εναντία ανδρί άφρονι, όπλα δε αισθήσεως χείλη σοφά.
Παρ. 14,7  Εις τον ασύνετον άνθρωπον, που δεν υπάρχει φρόνησις δια να τον κυβηρνήση, έρχονται όλα αντίθετα και
ανάποδα, ενώ τα χείλη του σοφού είναι δι' αυτόν ωσάν όπλα, που εκφράζουν και υπερασπίζουν την αληθινήν γνώσιν.
Παρ. 14,8   σοφία πανούργων επιγνώσεται τας οδούς αυτών, άνοια δε αφρόνων εν πλάνη.
Παρ. 14,8  Η ευφυΐα και η σύνεσις των κατά Θεόν σοφών ανθρώπων γνωρίζει και καθοδηγεί αυτούς στο πως πρέπει να
φέρωνται. Αντιθέτως η αµυαλωσύνη των αφρόνων τους οδηγεί εις την πλάνην και στον όλεθρον.
Παρ. 14,9   οικίαι παρανόµων οφειλήσουσι καθαρισµόν, οικίαι δε δικαίων δεκταί.
Παρ. 14,9  Τα σπίτια, αι οικογένειαι των παρανόµων ανθρώπων πρέπει να υποβληθούν εις κάθαρσιν δια της µετανοίας, ενώ
αι οικίαι και αι οικογένειαι των δικαίων είναι καθαραί και ευάρεστοι ενώπιον του Θεού .
Παρ. 14,10  καρδία ανδρός αισθητική, λυπηρά ψυχή αυτού· όταν δε ευφραίνηται, ουκ επιµίγνυται ύβρει.
Παρ. 14,10     Ο ψυχικώς υγιής άνθρωπος έχει ευαίσθητον την καρδίαν, η δε ψυχή του πονεί εις τας θλίψεις τας ιδικάς του
και των άλλων. Οταν δε του έρχωνται ευνοϊκαι περιστάσεις και ευφραίνεται εξ αυτών, δεν κυριεύεται από το πνεύµα της
αλαζονείας.
Παρ. 14,11  οικίαι ασεβών αφανισθήσονται, σκηναί δε κατορθούντων στήσονται.
Παρ. 14,11     Αι οίκιαι των ασεβών θα εξαφανισθούν, αι σκηναί όµως των δικαίων, έστω και αν είναι πτωχαί, θα µένουν
όρθιαι και ασάλευτοι.
Παρ. 14,12  έστιν οδός, ή δοκεί παρά ανθρώποις ορθή είναι, τα δε τελευταία αυτής έρχεται εις πυθµένα άδου.
Παρ. 14,12     Υπάρχουν τρόποι ζωής, τους οποίους µερικοί άνθρωποι θεωρούν ως ορθούς, ενώ εις την πραγµατικότητα είναι
λανθασµένοι και αµαρτωλοί. Το τέρµα όµως αυτών των οδών φθάνει εις τα βάθη του άδου.
Παρ. 14,13  εν ευφροσύναις ου προσµίγνυται λύπη, τελευταία δε χαρά εις πένθος έρχεται.
Παρ. 14,13     Εις τας τέρψεις και διασκεδάσστου ανθρώπου δεν αναµιγνύεται και δεν φαίνεται να έχη µέρος η λύπη. Εις το
τέλος όµως η ευφροσύνη αυτή, εφ' όσον στηρίζεται επί της αµαρτίας, οδηγεί στο πένθος.
Παρ. 14,14  των εαυτού οδών πλησθήσεται θρασυκάρδιος, από δε των διανοηµάτων αυτού ανήρ αγαθός.
Παρ. 14,14     Ο θρασύς και σκληρόκαρδος άνθρωπος θα χορτάση από τας ολεθρίας συνεπείας της διαγωγής του, θα
απολαύση τα επίχειρα της κακίας του. Εξ αντιθέτου ο αγαθός άνθρωπος θα ευχαριστηθή και θα χαρή από τας συνεπείας
των καλών σκέψεων και αποφάσεών του.
Παρ. 14,15  άκακος πιστεύει παντί λόγω, πανούργος δε έρχεται εις µετάνοιαν.
Παρ. 14,15     Ο απονήρευτος και αφελής άνθρωπος δίδει εµπιστοσύνην εις κάθε λόγον, τον οποίον θα ακούση. Ο έξυπνος
όµως και συνετός, και αν προς στιγµήν πιστεύση όλα όσα ακούση, τα επανεξετάζει· και αν δεν τα εύρη ορθά αλλάσσει
γνώµην.
Παρ. 14,16  σοφός φοβηθείς εξέκλινεν από κακού, ο δε άφρων εαυτώ πεποιθώς µίγνυται ανόµω.
Παρ. 14,16     Ο συνετός και µυαλωµένος άνθρωπος, επειδή φοβείται το κακόν και τας συνεπείας του, αποφεύγει την
συναναστροφήν µε τους κακούς, ενώ ο αµυαλος, επειδή έχει αυτοπεποίθησιν, επικοινωνεί και συναναστρέφεται µε τους
καταπατούντας τον θείον νόµον.
Παρ. 14,17  οξύθυµος πράσσει µετά αβουλίας, ανήρ δε φρόνιµος πολλά υποφέρει.
Παρ. 14,17     Ο οξύθυµος, επειδή σκοτίζεται από τον θυµόν και δεν είναι κύριος του εαυτού του, εκτρέπεται εις
απερισκέπτους πράξεις. Ο φρόνιµος όµως και κύριος του εαυτού του άνθρωπος πολλά ανέχεται και ενεργεί µετά συνέσεως.
Παρ. 14,18  µεριούνται άφρονες κακίαν, οι δε πανούργοι κρατήσουσιν αισθήσεως.
Παρ. 14,18     Μερίδιον και κτήµα των θα έχουν οι άφρονες την κακότητα, οι δε ευφυείς και συνετοί θα έχουν ως κτήµα των
την αληθινήν γνώσιν και την ηθικήν διάκρισιν.
Παρ. 14,19  ολισθήσουσι κακοί έναντι αγαθών, και ασεβείς θεραπεύσουσι θύρας δικαίων.
Παρ. 14,19     Οι κακοί θα γλυστρήσουν και θα πέσουν ενώπιον των αγαθών ανθρώπων , και οι ασεβείς θα γίνουν υπηρέται
εις τας θύρας των δικαίων.
Παρ. 14,20  φίλοι µισήσουσι φίλους πτωχούς, φίλοι δε πλουσίων πολλοί.
Παρ. 14,20    Ψευδείς και ιδιοτελείς φίλοι θα µισήσουν και θα εγκαταλείψουν τους φίλους των, εάν εκείνοι πτωχύνουν. Οι
φίλοι όµως των πλουσίων, δηλαδή οι κόλακες, είναι πολλοί, επειδή αποβλέπουν εις την εκµετάλλευσιν εκείνων.
Παρ. 14,21  ο ατιµάζων πένητας αµαρτάνει, ελεών δε πτωχούς µακαριστός.
Παρ. 14,21     Οποιος εξευτελίζει και καταφρονεί τον πτωχόν, διαπράττει αµαρτίαν, ενώ εκείνος που ελεεί τους πτωχούς,
είναι αξιοµακάριστος και αξιέπαινος.
Παρ. 14,22  πλανώµενοι τεκταίνουσι κακά, έλεον δε και αλήθειαν τεκταίνουσιν αγαθοί. ουκ επίστανται έλεον και πίστιν
τέκτονες κακών, ελεηµοσύναι δε και πίστεις παρά τέκτοσιν αγαθοίς.
Παρ. 14,22    Εκείνοι που περπτλανώνται στο σκότος της αµαρτίας, καταστρώνουν πονηρά σχέδια και παίρνουν κακάς
αποφάσεις εις βάρος των άλλων, ενώ οι πράγµατι αγαθοί άνθρωποι καταρτίζουν αγαθά σχέδια και παίρνουν ειλικρινείς
αποφάσεις εις βοήθειαν των άλλων. Οι σχεδιάζοντες και επιδιώκοντες το κακόν, δεν γνωρίζουν την ευσπλαγχνίαν και την
ευθύτητα. Ευσπλαγχνία όµως και τιµιότης και αξιοπιστία υπάρχουν στους εργάτας του καλού.
Παρ. 14,23  εν παντί µεριµνώντι ένεστι περισσόν, ο δε ηδύς και ανάλγητος εν ενδεία έσται.
Παρ. 14,23    Εις κάθε εργατικόν και τίµιον άνθρωπον υπάρχει πλεόνασµα αγαθών; Ο φιλήδονος όµως και αναίσθητος θα



ευρίσκεται πάντοτε εις στέρησιν και πτωχείαν.
Παρ. 14,24  στέφανος σοφών πλούτος αυτών, η δε διατριβή αφρόνων κακή.
Παρ. 14,24    Στέφανος των σοφών είναι ο πλούτος, όχι µόνον ο υλικός αλλά και ο πνευµατικός, ενώ η αναστροφή και
επιδίωξις των ασυνέτων είναι κακή και µε κακάς συνεπείας.
Παρ. 14,25  ρύσεται εκ κακών ψυχήν µάρτυς πιστός, εκκαίει δε ψεύδη δόλιος.
Παρ. 14,25    Από πολλά δεινά και άδικον καταδίκην ενας αξιόπιστος µάρτυς θα απαλλάξη τον αθώον. Τουναντίον ο ψευδής
και δόλιος µάρτυς θα προσπαθήση να ανάψη πυρκαϊάν µε τας ψευδολογίας του.
Παρ. 14,26  εν φόβω Κυρίου ελπίς ισχύος, τοίς δε τέκνοις αυτού καταλείπει έρεισµα.
Παρ. 14,26    Εκείνος που σέβεται και φοβείται τον Κυριον, έχει βέβαιον την ελπίδα ότι θα αποκτήση δύναµιν υλικήν και
πνευµατικήν. Εις δε τα τέκνα του θα αφήση ακλόνητον θεµέλιον, ώστε και εκείνα να προοδεύσουν.
Παρ. 14,27  πρόσταγµα Κυρίου πηγή ζωής, ποιεί δε εκκλίνειν εκ παγίδος θανάτου.
Παρ. 14,27    Αι εντολαί του Κυρίου είναι πηγή της ζωής µας, διότι µας προφυλάσσουν και µας αποτρέπουν από τας παγίδας
του θανάτου.
Παρ. 14,28  εν πολλώ έθνει δόξα βασιλέως, εν δε εκλείψει λαού συντριβή δυνάστου.
Παρ. 14,28    Η δόξα και η δύναµις του κάθε βασιλέως στηρίζεται στο πλήθος του λαού του. Οταν όµως λείψη ο λαός, θα
συντριβή και ο ίδιος ο βασιλεύς.
Παρ. 14,29  µακρόθυµος ανήρ πολύς εν φρονήσει, ο δε ολιγόψυχος ισχυρώς άφρων.
Παρ. 14,29    Ο πράος, ο υποµονητικός και µε αυτοκυριαρχίαν άνθρωπος έχει πολλήν φρόνησιν. Ενώ ο µικρόψυχος και
ευέξαπτος είναι παρά πολύ ανόητος.
Παρ. 14,30  πραΰθυµος ανήρ καρδίας ιατρός, σής δε οστέων καρδία αισθητική.
Παρ. 14,30    Ο πράος και υποµονητικός άνθρωπος είναι ο καλύτερος ιατρός των πόνων της καρδίας των άλλων . Σκουλήκι
δε που κατατρώγει τα κόκκαλα των ανθρώπων, είναι η ευερέθιστος και εύθικτος καρδία.
Παρ. 14,31  ο συκοφαντών πένητα παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν, ο δε τιµών αυτόν ελεεί πτωχόν.
Παρ. 14,31     Εκείνος που συκοφαντεί και εκµεταλλεύεται τον πτωχόν, εξοργίζει τον Θεόν, ο οποίος έπλασε τον πτωχόν.
Εκείνος δε που τιµά και σέβεται τον Θεόν, ελεεί τον πτωχόν ως τέκνον του Θεού.
Παρ. 14,32  εν κακία αυτού απωσθήσεται ασεβής, ο δε πεποιθώς τή εαυτού οσιότητι δίκαιος.
Παρ. 14,32    Ο αµαρτωλός άνθρωπος από αυτήν ταύτην την κακίαν του θα σπρωχθή και θα κατακρηµνισθή εις την
απώλειαν. Εκείνος όµως ο οποίος στηρίζεται εις την αρετήν και την αγνότητα της καρδίας, θα είναι δίκαιος ενώπιον του
Θεού και ευλογηµένος.
Παρ. 14,33  εν καρδία αγαθή ανδρός αναπαύσεται σοφία, εν δε καρδία αφρόνων ου διαγινώσκεται.
Παρ. 14,33    Η αληθινή και προς την αρετήν οδηγούσα σοφία κατοικεί και αναπαύεται εις την αγαθήν καρδίαν του
ανθρώπου. Εις την καρδίαν όµως των κακών ανθρώπων είναι άγνωστος η κατά Θεόν σοφία.
Παρ. 14,34  δικαιοσύνη υψοί έθνος, ελασσονούσι δε φυλάς αµαρτίαι.
Παρ. 14,34    Η δικαιοσύνη εξυψώνει και αναδεικνύει ένα έθνος, ενώ αι αµαρτίαι ελαττώνουν και εξολοθρεύουν ολοκλήρους
φυλάς.
Παρ. 14,35  δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήµων, τή δε εαυτού ευστροφία αφαιρείται ατιµίαν.
Παρ. 14,35    Ευπρόσδεκτος είναι στον σοφόν βασιλέα ένας συνετός σύµβουλος, διότι µε την πνευµατικήν αυτού ικανότητα
και ευστροφίαν τον προφυλάσσει από αποτυχίας και εξευτελισµούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Παρ. 15,1   Οργή απόλλυσι και φρονίµους, απόκρισις δε υποπίπτουσα αποστρέφει θυµόν, λόγος δε λυπηρός εγείρει οργάς.
Παρ. 15,1  Ο θυµός και η οργή καταστρέφει και αυτούς ακόµη τους φρόνιµους. Απάντησις δε µετά ταπεινοφροσύνης και
πραότητος αναχαιτίζει τον θυµόν. Λογος όµως εξερεθιστικός προκαλεί και εξεγείρει θυµούς.
Παρ. 15,2   γλώσσα σοφών καλά επίσταται, στόµα δε αφρόνων αναγγέλλει κακά.
Παρ. 15,2  Η γλώσσα των συνετών ανθρώπων γνωρίζει και λέγει τα ορθά και πρέποντα, ενώ το στόµα των ασυνέτων και
ανοήτων διαλαλεί διαρκώς λόγια κακά και αναιδή.
Παρ. 15,3   εν παντί τόπω οφθαλµοί Κυρίου, σκοπεύουσι κακούς τε και αγαθούς.
Παρ. 15,3  Εις κάθε µέρος της υλικής και πνευµατικής δηµιουργίας τα µάτια του Θεού παρατηρούν τα πάντα. Εποπτεύουν
τους καλούς και τους αγαθούς εις όλας αυτών τας καταστάσεις και ενεργείας.
Παρ. 15,4   ίασις γλώσσης δένδρον ζωής, ο δε συντηρών αυτήν πλησθήσεται πνεύµατος,
Παρ. 15,4  Η θεραπεία, την οποίαν προσφέρει η γλυκεία και ευλαβής γλώσσα, οµοιάζει προς πλουσιόκαρπον δένδρον ζωής.
Οποιος προσέχει και συγκρατεί την γλώσσαν του, θα γέµιση από το Πνεύµα του Θεού.
Παρ. 15,5   άφρων µυκτηρίζει παιδείαν πατρός, ο δε φυλάσσων εντολάς πανουργότερος.
Παρ. 15,5  Ο ασύνετος εµπαίζει και καταφρονεί την στοργικήν παιδαγωγίαν του πατρός. Εκείνος όµως ο οποίος ακούει µε
προσοχήν και τηρεί τας πατρικάς εντολάς, αναδεικνύεται εξυπνότερος και συνετώτερος.
Παρ. 15,6   εν πλεοναζούση δικαιοσύνη ισχύς πολλή, οι δε ασεβείς ολόριζοι εκ γής απολούνται. οίκοις δικαίων ισχύς πολλή,
καρποί δε ασεβών απολούνται.
Παρ. 15,6  Οπου υπάρχει µεγάλη και πολύπλευρος αρετή, εκεί υπάρχει πολλή δύναµις και πρόοδος. Οι ασεβείς όµως
σύρριζα θα εξολοθρευθούν από την γην. Εις τας οικίας και τας οικογενείας των δικαίων υπάρχει πολλή δύναµις πλούτου
και αρετής. Τα δε πλούτη των ασεβών θα καταστραφούν.
Παρ. 15,7   χείλη σοφών δέδεται αισθήσει, καρδία δε αφρόνων ουκ ασφαλείς.
Παρ. 15,7  Τα χείλη των σοφών και ευσεβών είναι στενά συνδεδεµένα και αχώριστα µε την αληθή γνώσιν και σοφίαν, ενώ
αι καρδίαι των ασυνέτων δεν έχουν σταθερόν στήριγµα αλλ' εκτρέπονται απ' έδω και από εκεί.
Παρ. 15,8   θυσίαι ασεβών βδέλυγµα Κυρίω, ευχαί δε κατευθυνόντων δεκταί παρ αυτώ.
Παρ. 15,8  Αι θυσίαι των ασεβών είναι αποκρουστικαί και µισηταί από τον Κυριον. Αι προσευχαί όµως και τα τάµατα
αυτών, που συµµορφώνονται προς το θείον θέληµα, είναι ευάρεστα και ευπρόσδεκτα από τον Θεόν.
Παρ. 15,9   βδέλυγµα Κυρίω οδοί ασεβούς, διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά.



Παρ. 15,9  Αποκρουστικαί και µισηταί ενώπιον του Κυρίου είναι αι πορείαι της ζωής του ασεβούς. Εξ αντιθέτου δε ο Κυριος
αγαπά εκείνους, οι οποίοι επιδιώκουν την αρετήν.
Παρ. 15,10  παιδεία ακάκου γνωρίζεται υπό των παριόντων, οι δε µισούντες ελέγχους τελευτώσιν αισχρώς.
Παρ. 15,10     Η κατά Θεόν µόρφωσις του αγαθού και απονηρεύτου ανθρώπου γίνεται αµέσως γνωστή και από αυτούς
ακόµη τους περαστικούς. Οσοι όµως µισούν και αποστρέφονται τους δικαίους ελέγχους, αποθνήσκουν κατά τρόπον
επονείδιστον και εξευτελιστικόν.
Παρ. 15,11  άδης και απώλεια φανερά παρά τώ Κυρίω· πώς ουχί και αι καρδίαι των ανθρώπων;
Παρ. 15,11  Αφού αυτός ούτος ο άδης και η χώρα της απωλείας των αµαρτωλών είναι ολοφάνερα ενώπιον του Κυρίου , πως
δεν είναι φανεραί ενώπιόν του και αι καρδίαι των ανθρώπων;
Παρ. 15,12  ουκ αγαπήσει απαίδευτος τους ελέγχοντας αυτόν, µετά δε σοφών ουχ οµιλήσει.
Παρ. 15,12     Ο απαίδευτος και ανεπίδεκτος µαθήσεως άνθρωπος δεν θα αγαπήση ποτέ αυτούς που τον ελέγχουν προς
διόρθωσίν του. Με σοφούς και ενάρετους ανθρώπους δεν θα θελήση ποτέ να συναναστροφή.
Παρ. 15,13  καρδίας ευφραινοµένης πρόσωπον θάλλει, εν δε λύπαις ούσης σκυθρωπάζει.
Παρ. 15,13     Οταν η καρδία χαίρη και ευφραίνεται από την αρετήν, το πρόσωπον είναι θαλλερόν και χαρούµενον. Οταν
όµως η καρδία ευρίσκεται υπό το κράτος λύπης, το πρόσωπον αποκτά µελαγχολικήν και σκυθρωπήν όψιν.
Παρ. 15,14  καρδία ορθή ζητεί αίσθησιν, στόµα δε απαιδεύτων γνώσεται κακά.
Παρ. 15,14     Η καλή και αγαθή καρδία ζητεί να αποκτήση την αληθινήν γνώσιν και σοφίαν. Εξ αντιθέτου το στόµα των
ψυχικώς ακαλλιεργήτων και απαιδεύτων ανθρώπων θα γνωρίζη και θα εκφράζη κακά µόνον νοήµατα και έργα.
Παρ. 15,15  πάντα τον χρόνον οι οφθαλµοί των κακών προσδέχονται κακά, οι δε αγαθοί ησυχάζουσι διαπαντός.
Παρ. 15,15     Οι πονηροί άνθρωποι καθ' όλον τον χρόνον της ζωής των στρέφουν περιδεείς ολόγυρα τους οφθαλµούς των ,
αναµένοντες να εκσπάσουν εναντίον των τιµωρίαι και συµφοραί. Εξ αντιθέτου οι αγαθοί ζουν καθ' όλον το διάστηµα της
ζωής των µε ησυχίαν και ειρήνην.
Παρ. 15,16  κρείσσον µικρά µερίς µετά φόβου Κυρίου ή θησαυροί µεγάλοι µετά αφοβίας.
Παρ. 15,16     Είναι καλύτερον και προτιµότερον να έχη κανείς µικράν περιουσίαν µε φόβον Κυρίου, παρά να έχη πολλούς
και µεγάλους θησαυρούς άνευ φόβου Θεού.
Παρ. 15,17  κρείσσων ξενισµός µετά λαχάνων προς φιλίαν και χάριν ή παράθεσις µόσχων µετά έχθρας.
Παρ. 15,17     Καλύτερα και προτιµότερα είναι φιλοξενία µε λάχανα, η οποία διαπνέεται από φιλίαν και χάριν, παρά
φιλοξενία µε πλούσια φαγητά, από κρέας µόσχου, η οποία διαποτίζεται από εχθρότητα και µίσος.
Παρ. 15,18  ανήρ θυµώδης παρασκευάζει µάχας, µακρόθυµος δε και την µέλλουσαν καταπραΰνει.
Παρ. 15,18     Ο ευερέθιστος και θυµώδης άνθρωπος υπεγείρει και προκαλεί φιλονεικίας και µάχας, ενώ ο πράος και
υποµονητικός προλαµβάνει και κατασιγάζει και την µέλλουσαν να εκραγή φιλονεικίαν.
Παρ. 15,18α  µακρόθυµος ανήρ κατασβέσει κρίσεις, ο δε ασεβής εγείρει µάλλον.
Παρ. 15,18α   Ο πράος και υποµονητικός άνθρωπος θα κατασβέση τας φιλονεικίας και τας έριδας και θα προλάβη
δικαστικούς αγώνας, ενώ ο ασεβής µάλλον τας προκαλεί και τας ανάπτει.
Παρ. 15,19  οδοί αεργών εστρωµέναι ακάνθαις, αι δε των ανδρείων τετριµµέναι.
Παρ. 15,19     Οι δρόµοι της ζωής των οκνηρών και αέργων ανθρώπων είναι στρωµένοι µε αγκάθια, µε θλίψεις και
δυσκολίας. Ενώ οι δρόµοι των εργατικών και δραστηρίων είναι οµαλοί και ευκολοπεριπάτητοι.
Παρ. 15,20  υιός σοφός ευφραίνει πατέρα, υιός δε άφρων µυκτηρίζει µητέρα αυτού.
Παρ. 15,20    Ο σοφός και συνετός υιός δίδει χαράν πολλήν και ευφροσύνην στον πατέρα του, ο δε ασύνετος καταφρονεί και
περιπαίζει την µητέρα του.
Παρ. 15,21  ανοήτου τρίβοι ενδεείς φρενών, ανήρ δε φρόνιµος κατευθύνων πορεύεται.
Παρ. 15,21     Οι τρόποι ζωής και ενεργείας του ασυνέτου είναι παράλογοι, ενώ ο συνετός και φρόνιµος ανήρ πορεύεται την
ορθήν κατεύθυνσιν.
Παρ. 15,22  υπερτίθενται λογισµούς οι µη τιµώντες συνέδρια, εν δε καρδίαις βουλευοµένων µένει βουλή.
Παρ. 15,22    Οι ασύνετοι άνθρωποι αναβάλλουν να εκπληρώσουν τας αποφάσεις, που έλαβαν τα συνέδρια, διότι εν τη
υψηλοφροσύνη των τα υποτιµούν. Εις τας καρδίας όµως των συνετών αρχόντων γίνεται αποδεκτή η απόφασις, την οποίαν
τους υποβάλλουν οι σύµβουλοί των και τίθεται εις εφαρµογήν.
Παρ. 15,23  ου µη υπακούση ο κακός αυτή, ουδέ µη είπη καίριόν τι και καλόν τώ κοινώ.
Παρ. 15,23    Ο κακός όµως άρχων δεν θα συµµορφωθή και δεν θα υπακούση εις την απόφασιν των καλών συµβούλων του.
Δεν θα είπη ποτέ κάτι το αξιόλογον και επωφελές δια τον λαόν.
Παρ. 15,24  οδοί ζωής διανοήµατα συνετού, ίνα εκκλίνας εκ τού άδου σωθή.
Παρ. 15,24    Αι σκέψεις και τα νοήµατα του συνετού ανθρώπου είναι πορεία ζωής και ετσι αυτός παρεκκλίνει από
εσφαλµένας οδούς και σώζεται από τον θάνατον και τον άδην.
Παρ. 15,25  οίκους υβριστών κατασπά Κύριος, εστήρισε δε όριον χήρας.
Παρ. 15,25    Τα αρχοντικά σπίτια των αλαζόνων και υπερηφάνων κατακρηµνίζει ο Κυριος, προστατεύει όµως τα σύνορα
του αγρού της χήρας εναντίον εκείνων, που τα επιβουλεύονται.
Παρ. 15,26  βδέλυγµα Κυρίω λογισµός άδικος, αγνών δε ρήσεις σεµναί.
Παρ. 15,26    Αποκρουστικαί και µισηταί είναι ενώπιον του Κυρίου αι άδικοι σκέψεις και αποφάσεις, ενώ οι λόγοι των αγνών
ανθρώπων, καθ' ο σεµνοί, είναι αρεστοί στον Κυριον.
Παρ. 15,27  εξόλλυσιν εαυτόν ο δωρολήπτης, ο δε µισών δώρων λήψεις σώζεται. (Μασ. ΙΣΤ, 6)
Παρ. 15,27    Ο δικαστής, που δωροδοκείται, καταστρέφει κατά πρώτον και κύριον λόγον τον εαυτόν του. Εξ αντιθέτου ο
δικαστής, ο οποίος αποστρέφεται και µισεί τα δώρα, σώζεται από πολλάς οδυνηράς συνεπείας.
Παρ. 15,27α  ελεηµοσύναις και πίστεσιν αποκαθαίρονται αµαρτίαι, τώ δε φόβω Κυρίου εκκλίνει πάς από κακού.
Παρ. 15,27α   Με ελεηµοσύνας, µε την εντιµότητα και την αξιοπιστίαν καθαρίζονται αι αµαρτίαι των ανθρώπων και µε τον
φόβον του Κυρίου αποφεύγει κάθε ευσεβής άνθρωπος το κακόν.
Παρ. 15,28  καρδίαι δικαίων µελετώσι πίστεις, στόµα δε ασεβών αποκρίνεται κακά. (Μασ. Ι, 7)
Παρ. 15,28    Η διάνοια και η καρδία των δικαίων µελετά αληθείς και αξιοπίστους µαρτυρίας, ενώ το στόµα των ασεβών



δίδει ψευδείς και πονηράς αποκρίσεις.
Παρ. 15,28α  δεκταί παρά Κυρίω οδοί ανθρώπων δικαίων, διά δε αυτών και οι εχθροί φίλοι γίνονται.
Παρ. 15,28α  Ευπρόσδεκτοι είναι ενώπιον του Κυρίου αι πορείαι της ζωής των ευσεβών ανθρώπων , µε τους καλούς των δε
τρόπους κάµνουν και τους εχθρούς των ακόµη φίλους.
Παρ. 15,29  µακράν απέχει ο Θεός από ασεβών, ευχαίς δε δικαίων επακούει. (Μασ. ΙΣΤ,8)
Παρ. 15,29    Ο Θεός ευρίσκεται πολύ µακράν και δεν ακούει τους ασεβείς ανθρώπους. Προσέχει όµως τας προσευχάς των
ευσεβών ανθρώπων.
Παρ. 15,29α  κρείσσων ολίγη λήψις µετά δικαιοσύνης ή πολλά γεννήµατα µετά αδικίας.
Παρ. 15,29α  Είναι καλύτερα και προτιµότερα ολίγα κέρδη µε δικαιοσύνην, παρά πολλά υλικά αγαθά µε αδικίαν.
Παρ. 15,29β  καρδία ανδρός λογιζέσθω δίκαια, ίνα υπό τού Θεού διορθωθή τα διαβήµατα αυτού.
Παρ. 15,29β  Ο νους του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται και η καρδία αύτού να δέχεται το δίκαιον, το σύµφωνον µε το
θέληµα του Θεού, δια να ευοδωθούν αι πορείαι και αι ενέργειαι αυτού.
Παρ. 15,30  θεωρών οφθαλµός καλά ευφραίνει καρδίαν, φήµη δε αγαθή πιαίνει οστά.
Παρ. 15,30    Ο άδολος οφθαλµός, όταν βλέπη τα θαυµάσια της δηµιουργίας η και καλά έργα των ανθρώπων, ευφραίνει την
καρδίαν. Ονοµα δε καλόν και υπόληψις µεταξύ των ανθρώπων λιπαίνει και τονώνει τα οστά και κάµνει χαρούµενον τον
άνθρωπον.
Παρ. 15,32  ός απωθείται παιδείαν, µισεί εαυτόν, ο δε τηρών ελέγχους αγαπά ψυχήν αυτού.
Παρ. 15,32    Εκείνος που αποστρέφεται και απορρίπτει την αληθινήν παιδαγωγίαν και µόρφωσιν, µισεί τον εαυτόν του.
Εκείνος όµως, ο οποίος ακούει µε προσοχήν και τηρεί µε προθυµίαν τους ορθούς ελέγχους, που του γίνονται, αγαπά την
ψυχήν του.
Παρ. 15,33  φόβος Θεού παιδεία και σοφία, και αρχή δόξης αποκριθήσεται αυτή.
Παρ. 15,33     Η ευλάβεια και ο φόβος προς τον Θεόν έχει ως καρπόν την αληθινήν παιδείαν και σοφίαν . Και ο κατά Θεόν
ευπαίδευτος από αυτήν την ζωήν θα αρχιση να δοξάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Παρ. 16,1   Πάντα τα έργα τού ταπεινού φανερά παρά τώ Θεώ, οι δε ασεβείς εν ηµέρα κακή ολούνται.
Παρ. 16,1  Ολα τα έργα του ταπεινόφρονος και τα πλέον µυστικά είναι ολοφάνερα ενώπιον του Θεού. Οι ασεβείς όµως και
τα έργα των κατά την ηµέραν της οργής του Θεοϋ θα εξολοθρευθούν.
Παρ. 16,5   ακάθαρτος παρά Θεώ πάς υψηλοκάρδιος, χειρί δε χείρας εµβαλών αδίκως ουκ αθωωθήσεται.
Παρ. 16,5  Ακάθαρτος είναι ενώπιον του Κυρίου κάθε επηρµένος και υπερήφανος. Και εκείνος ο οποίος έδωσε το χέρι του
στο χέρι άλλου, δια να επιβεβαιώση έτσι την αδικίαν, που θα διαπράξη, δεν θα θεωρηθή αθώος ούτε και θα αποφύγη την
δικαίαν τιµωρίαν.
Παρ. 16,7   αρχή οδού αγαθής το ποιείν τα δίκαια, δεκτά δε παρά Θεώ µάλλον ή θύειν θυσίας.
Παρ. 16,7  Η αρχή και το θεµέλιον της εναρέτου ζωής είναι το να πράττη πάντοτε ο άνθρωπος το δίκαιον, το σύµφωνον µε
το θέληµα του Θεού. Τα έργα δε της αρετής και της δικαιοσύνης είναι περισσότερον ευπρόσδεκτα στον Θεόν από την
προσφοράν θυσιών.
Παρ. 16,8   ο ζητών τον Κύριον ευρήσει γνώσιν µετά δικαιοσύνης, οι δε ορθώς ζητούντες αυτόν ευρήσουσιν ειρήνην. (Μασ.
4)
Παρ. 16,8  Εκείνος, ο οποίος ζητεί να εύρη τον Κυριον, θα αποκτήση την αληθινήν γνώσιν και την αρετήν. Οσοι ειλικρινώς
ζητούν τον Κυριον, θα εύρουν και θα απολαύσουν ψυχικήν ειρήνην.
Παρ. 16,9   πάντα τα έργα τού Κυρίου µετά δικαιοσύνης· φυλάσσεται δε ο ασεβής εις ηµέραν κακήν.
Παρ. 16,9  Ολα τα έργα του Κυρίου γίνονται πάντοτε µετά δικαιοσύνης. Εάν δε ο ασεβής δεν τιµωρήται, φυλάσσεται δια να
τιµωρηθή κατά την ηµέραν της οργής του Κυρίου.
Παρ. 16,10  µαντείον επί χείλεσι βασιλέως, εν δε κρίσει ου µη πλανηθή το στόµα αυτού.
Παρ. 16,10     Μαντείον αληθείας υπάρχει εις τα χείλη του συνετού βασιλέως . Κατά δε την ώραν, που δικάζει, δεν θα
πλανηθή, ώστε το στόµα αυτού να εκφέρη πεπλανηµένην απόφασιν.
Παρ. 16,11  ροπή ζυγού δικαιοσύνη παρά Κυρίω, τα δε έργα αυτού στάθµια δίκαια.
Παρ. 16,11     Ζυγαριά ακριβοδικαία είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αι δε αποφάσεις και αι κρίσστου είναι δίκαιαι, όπως τα
ακριβή ζύγια.
Παρ. 16,12  βλέλυγµα βασιλεί ο ποιών κακά, µετά γάρ δικαιοσύνης ετοιµάζεται θρόνος αρχής.
Παρ. 16,12     Αποκρουστικός και µισητός είναι, και πρέπει να είναι, στον συνετόν βασιλέα εκείνος, που διαπράττει κακά
έργα. Διότι η βάσις και η δύναµις του βασιλικού θρόνου είναι η δικαιοσύνη.
Παρ. 16,13  δεκτά βασιλεί χείλη δίκαια, λόγους δε ορθούς αγαπά.
Παρ. 16,13     Ευπρόσδεκτα είναι ενώπιον του συνετού βασιλέως τα χείλη , που εκφράζουν το ορθόν και το δίκαιον. Αγαπά δε
ο βασιλεύς τους αληθινούς και συνετούς λόγους.
Παρ. 16,14  θυµός βασιλέως άγγελος θανάτου, ανήρ δε σοφός εξιλάσεται αυτόν.
Παρ. 16,14     Η οργή όµως του βασιλέως εναντίον κάποιου είναι προάγγελος θανατικής καταδίκης δι ' εκείνον. Ο συνετός
όµως και σοφός σύµβουλος θα φροντίση να εξευµενίση και να καταπραΰνη τον εξωργισµένον βασιλέα .
Παρ. 16,15  εν φωτί ζωής υιός βασιλέως, οι δε προσδεκτοί αυτώ ώσπερ νέφος όψιµον.
Παρ. 16,15     Ο βασιλεύς και ο υιός του βασιλέως πρέπει να ευρίσκεται πάντοτε µέσα στο φως της εναρέτου ζωής. Οι δε
σοφοί και συνετοί σύµβουλοι γίνονται ευπρόσδεκτοι εις αυτόν, όπως ευπρόσδεκτος γίνεται η οψιµος βροχή νέφους.
Παρ. 16,16  νοσσιαί σοφίας αιρετώτεραι χρυσίου, νοσσιαί δε φρονήσεως αιρετώτεραι υπέρ αργύριον.
Παρ. 16,16     Αι φωλεαί της σοφίας, οι τόποι όπου ζουν και συσκέπτονται οι κατά Θεόν ενάρετοι, είναι πολυτιµότεροι από
τον χρυσόν. Αι φωλεαί αυταί της συνέσεως και φρονήσεως είναι πολυτιµότεραι από το αργύριον.
Παρ. 16,17  τρίβοι ζωής εκκλίνουσιν από κακών, µήκος δε βίου οδοί δικαιοσύνης. ο δεχόµενος παιδείαν εν αγαθοίς έσται, ο
δε φυλάσσων ελέγχους σοφισθήσεται. ός φυλάσσει τας εαυτού οδούς, τηρεί την εαυτού ψυχήν, αγαπών δε ζωήν αυτού
φείσεται στόµατος αυτού.



Παρ. 16,17     Δρόµοι εναρέτου ζωής αποµακρύνουν και προφυλάσσουν από συµφοράς. Οι δρόµοι της δικαιοσύνης χαρίζουν
µακρότητα ζωής. Εκείνος ο οποίος δέχεται την θείαν παιδαγωγίαν και µόρφωσιν, θα ζήση και θα µείνη εν µέσω αγαθών.
Εκείνος που ακούει και τηρεί τους ορθούς ελέγχους, θα γίνη σοφός. Εκείνος που προσέχει τους τρόπους της ζωής και της
ενεργείας του, περιφρουρεί την ψυχήν του. Εκείνος που αγαπά την ειρηνικήν και χαρούµενην ζωήν, φυλάσσει προσεκτικά
το στόµα του, ώστε να µη λαλή κατά τρόπον ενοχλητικόν και απερίσκεπτον.
Παρ. 16,18  πρό συντριβής ηγείται ύβρις, πρό δε πτώµατος κακοφροσύνη.
Παρ. 16,18     Προ πάσης συντριβής προηγείται αλαζονεία και υπερηφάνεια. Προ πάσης δε καταστρεπτικής πτώσεως
υπάρχει η κακοφροσύνη.
Παρ. 16,19  κρείσσων πραΰθυµος µετά ταπεινώσεως ή ός διαιρείται σκύλα µετά υβριστών.
Παρ. 16,19 Καλύτερος και προτιµότερος είναι ο πράος και ο ταπεινόφρων η εκείνος ο οποίος ύστερα από νίκην µοιράζει τα
λάφυρα µε τους αλαζονικούς και υπερηφάνους συµµάχους του.
Παρ. 16,20  συνετός εν πράγµασιν ευρετής αγαθών, πεποιθώς δε επί Θεώ µακαριστός.
Παρ. 16,20    Εκείνος ο οποίος φέρεται µε σύνεσιν εις τας περιστάσεις και υποθέσεις της ζωής του, θα εύρη το αγαθόν και την
ευτυχίαν. Εκείνος που στηρίζει τας ελπίδας του στον Θεόν, είναι αξιέπαινος και αξιοµακάριστος.
Παρ. 16,21  τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσιν, οι δε γλυκείς εν λόγω πλείονα ακούσονται.
Παρ. 16,21     Οι χωρίς την κατά Θεόν µόρφωσιν και ζωήν άνθρωποι ονοµάζουν τους σοφούς και συνετούς ασηµάντους και
ανοήτους. Οι γλυκοµίλητοι όµως και φιλοµαθείς θα ακούσουν και θα µάθουν πολύ περισσότερα καλά και συνετά από τους
σοφούς.
Παρ. 16,22  πηγή ζωής έννοια τοίς κεκτηµένοις, παιδεία δε αφρόνων κακή.
Παρ. 16,22    Η σύνεσις και η φρόνησις, δι' όσους την έχουν ως κτήµα των, είναι πηγή ζωής. Ενώ η παιδαγωγία των
αφρόνων είναι κακή και επιβλαβής δια τους ιδίους.
Παρ. 16,23  καρδία σοφού νοήσει τα από τού ιδίου στόµατος, επί δε χείλεσι φορέσει επιγνωµοσύνην.
Παρ. 16,23    Ο νους και η καρδία του αληθινά σοφού θα σκεφθή και θα µελετήση όσα λόγια πρόκειται να βγουν από το
στόµα του. Κατανοεί δε και γνωρίζει, όσα θα προφέρουν τα χείλη του.
Παρ. 16,24  κηρία µέλιτος λόγοι καλοί, γλύκασµα δε αυτού ίασις ψυχής.
Παρ. 16,24    Οι καλοί λόγοι είναι γλυκείς και ωφέλιµοι, όπως η κηρήθρα. Αυτή δε η γλυκύτης των καλών λόγων είναι
θεραπεία και παρηγορία της ψυχής.
Παρ. 16,25  εισίν οδοί δοκούσαι είναι ορθαί ανδρί, τα µέντοι τελευταία αυτών βλέπει εις πυθµένα άδου.
Παρ. 16,25    Υπάρχουν πορείαι της ζωής, αι οποίαι θεωρούνται ορθαί και ωφέλιµοι στους ανθρώπους, αλλ' αι οποίαι
καταλήγουν εν τέλει εις τα βάθη του άδου.
Παρ. 16,26  ανήρ εν πόνοις πονεί εαυτώ και εκβιάζεται την απώλειαν εαυτού, ο µέντοι σκολιός επί τώ εαυτού στόµατι φορεί
την απώλειαν.
Παρ. 16,26    Καθε εργατικός άνθρωπος κοπιάζει δια τον εαυτόν του, δια να αποδιώξη την από την πείναν καταστροφήν
του. Ο διεστραµµένος όµως και αργόσχολος φέρει ο ίδιος στο στόµα του τον όλεθρόν του.
Παρ. 16,27  ανήρ άφρων ορύσσει εαυτώ κακά, επί δε των εαυτού χειλέων θησαυρίζει πύρ.
Παρ. 16,27    Ο άµυαλος άνθρωπος σκάπτει µε τα ίδια του τα χέρια τον λάκκον της δυστυχίας του. Και επάνω εις τα χείλη
του αποθησαυρίζει πυρ, το οποίον θα τον κατακαύση.
Παρ. 16,28  ανήρ σκολιός διαπέµπεται κακά, και λαµπτήρα δόλου πυρσεύει κακοίς και διαχωρίζει φίλους.
Παρ. 16,28    Ο διεστραµµένος άνθρωπος διασκορπίζει ολόγυρά του την δυστυχίαν, και µε το αναµµένο δαυλί της
δολιότητός του ανάπτει πυρκαϊάς κακών γύρω του. Χωρίζει δε µε τας διαβολάς και συκοφαντίας του φίλους αγαπητούς.
Παρ. 16,29  ανήρ παράνοµος αποπειράται φίλων και απάγει αυτούς οδούς ουκ αγαθάς.
Παρ. 16,29    Ανθρωπος παράνοµος αποπειράται κακά εναντίον των φίλων του και τους παρασύρει εις δρόµους πονηρούς
και ολεθρίους.
Παρ. 16,30  στηρίζων δε οφθαλµούς αυτού διαλογίζεται διεστραµµένα, ορίζει δε τοίς χείλεσιν αυτού πάντα τα κακά· ούτος
κάµινός εστι κακίας.
Παρ. 16,30    Προσηλώνει ατενώς το βλέµµα του εις κάποιον στόχον του, σκέπτεται διεστραµµένα και µε τα χείλη του
εκφράζει και καθορίζει όλα τα κακά σχέδιά του. Αυτός είναι αναµµένο καµίνι κακίας.
Παρ. 16,31  στέφανος καυχήσεως γήρας, εν δε οδοίς δικαιοσύνης ευρίσκεται.
Παρ. 16,31     Το έντιµον και καλόν γήρας είναι στέφανος δόξης και καυχήσεως . Τέτοιο γήρας όµως επιτυγχάνεται στους
δρόµους της αρετής.
Παρ. 16,32  κρείσσων ανήρ µακρόθυµος ισχυρού, ο δε κρατών οργής κρείσσων καταλαµβανοµένου πόλιν.
Παρ. 16,32    Καλύτερος και προτιµότερος είναι ανήρ υπαµονητικός και πράος από τον ισχυρόν. Εκείνος δε ο οποίος
κυριαρχεί επί του εαυτού του και συγκρατεί την οργήν του, είναι καλύτερος από εκείνον που καταλαµβάνει πόλιν.
Παρ. 16,33  εις κόλπους επέρχεται πάντα τοίς αδίκοις, παρά δε Κυρίου πάντα τα δίκαια.
Παρ. 16,33    Ολα τα κακά, τα οποία κάµνουν οι ασεβείς, επέρχονται εναντίον αυτών των ιδίων. Μονον δε το ορθόν και το
δίκαιον ευλογείται και παρέχεται από τον Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Παρ. 17,1   Κρείσσων ψωµός µεθ ηδονής εν ειρήνη ή οίκος πλήρης πολλών αγαθών και αδίκων θυµάτων µετά µάχης.
Παρ. 17,1  Καλύτερον και προτιµότερον είναι ξηρό ψωµί µε χαρουµένη και ειρηνική καρδιά, µε οµόνοια και αγάπη, παρά
σπίτι φιλονεικιών, έστω και γεµάτο από αγαθά και σφαχτά, τα οποία απεκτήθησαν µε αδικίας.
Παρ. 17,2   οικέτης νοήµων κρατήσει δεσποτών αφρόνων, εν δε αδελφοίς διελείται µέρη.
Παρ. 17,2  Ο έξυπνος και συνετός υπηρέτης θα γίνη κύριος στους ανοήτους κυρίους του. Μεταξύ δε των παιδιών, υιών των
κυρίων του, θα πάρη και αυτός µερίδιον.
Παρ. 17,3   ώσπερ δοκιµάζεται εν καµίνω άργυρος και χρυσός, ούτως εκλεκταί καρδίαι παρά Κυρίω.
Παρ. 17,3  Οπως καθαρίζεται ο άργυρος και ο χρυσός µε τη φωτιά στο καµίνι, κατά παρόµοιον τρόπον και αι εκλεκταί
καρδίαι δια µέσου της παιδαγωγίας του Κυρίου γίνονται αγναί και καθαραί.



Παρ. 17,4   κακός υπακούει γλώσσης παρανόµων, δίκαιος δε ου προσέχει χείλεσι ψευδέσιν.
Παρ. 17,4  Ο κακός, ο ρέπων προς το κακόν, ευχαριστείται να ακούη και να υπακούη στους πονηρούς λόγους των
παρανόµων. Ο ευσεβής όµως άνθρωπος καµµίαν προσοχήν δεν δίδει εις χείλη, που λέγουν ψεύδη.
Παρ. 17,5   ο καταγελών πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν, ο δε επιχαίρων απολλυµένω ουκ αθωωθήσεται· ο δε
επισπλαγχνιζόµενος ελεηθήσεται.
Παρ. 17,5  Εκείνος που εµπαίζει τον πτωχόν δια την πτωχείαν του, εξοργίζει τον ποιητήν και δηµιουργόν αυτού. Εκείνος που
χαιρεκακεί, όταν βλέπη τον συνάνθρωπόν του να καταστρέφεται, δεν θα θεωρηθή αθώος ούτε και θα µείνη ατιµώρητος.
Εκείνος όµως ο οποίος ευσπλαγχνίζεται και ελεεί, θα ελεηθή εκ µέρους του Θεού.
Παρ. 17,6   στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων, καύχηµα δε τέκνων πατέρες αυτών.
Παρ. 17,6  Δοξα και καµάρι των γερόντων είναι τα καλά παιδιά και τα εγγόνια των. Τιµή δε και καύχηµα των τέκνων είναι
οι καλοί πρόγονοί των.
Παρ. 17,6α  τού πιστού όλος ο κόσµος των χρηµάτων, τού δε απίστου ουδέ οβολός.

Παρ. 17,6α     Του αξιοπίστου και ευσυνείδητου όλα τα χρήµατα του κόσµου είναι ιδικά του, διότι όλοι τον εµπιστεύονται.
Εις δε τον αναξιόπιστον ούτε ένα οβολόν δεν εµπιστεύονται.
Παρ. 17,7   ουχ αρµόσει άφρονι χείλη πιστά, ουδέ δικαίω χείλη ψευδή.
Παρ. 17,7  Δεν ταιριάζουν και ούτε δυνατόν είναι να υπάρξουν στον άφρονα χείλη, τα οποία θα λέγουν αξιοπίστους λόγους.
Οπως επίσης δεν ταιριάζουν και ούτε υπάρχουν στον δίκαιον χείλη, τα οποία λέγουν ψεύδη.
Παρ. 17,8   µισθός χαρίτων η παιδεία τοίς χρωµένοις, ού δ αν επιστρέψη ευοδωθήσεται.
Παρ. 17,8  Η αληθινή µόρφωσις, δι' όσους την έχουν και την χρησιµοποιούν, είναι πηγή τέρψεων πνευµατικών. Οπουδήποτε
δε και αν στραφή ο κατά Θεόν µορφωµένος άνθρωπος, θα κατευοδωθή εις τας ενεργείας του.
Παρ. 17,9   ός κρύπτει αδικήµατα, ζητεί φιλίαν, ός δε µισεί κρύπτειν, διΐστησι φίλους και οικείους.
Παρ. 17,9  Εκείνος που παραβλέπει και σκεπάζει µε αγάπην τα σφάλµατα και τας αδυναµίας του άλλου, ζητεί και αποκτά
φίλους. Αντιθέτως εκείνος ο οποίος δεν σκεπάζει αλλά διασαλπίζει αυτά, αποµακρύνει από κοντά του και αυτούς ακόµη
τους φίλους και οικείους του, διότι τους γίνεται αποκρουστικός.
Παρ. 17,10  συντρίβει απειλή καρδίαν φρονίµου, άφρων δε µαστιγωθείς ουκ αισθάνεται.
Παρ. 17,10     Και µία µόνη απειλή συντρίβει την ευαίσθητον καρδίαν του συνετού και φρονίµου ανθρώπου . Ο άφρων όµως,
και όταν ακόµη µαστιγώνεται, µένει αναίσθητος.
Παρ. 17,11  αντιλογίας εγείρει πάς κακός, ο δε Κύριος άγγελον ανελεήµονα εκπέµψει αυτώ.
Παρ. 17,11  Αντίστασιν στο θέληµα του Θεού και αντιλογίας µεταξύ των ανθρώπων εγείρει και προβάλλει ο κακός
άνθρωπος. Δια τούτο ο Κυριος θα στείλη εναντίον του άσπλαγχνον άγγελον να τον τιµωρήση.
Παρ. 17,12  εµπεσείται µέριµνα ανδρί νοήµονι, οι δε άφρονες διαλογιούνται κακά.
Παρ. 17,12     Εις τους ώµους του µυαλωµένου και συνετού ανδρός επιφορτίζονται µέριµναι και φροντίδες δια τους άλλους.
Ενώ οι ασύνετοι και αργόσχολοι σκέπτονται πάντοτε το κακόν.
Παρ. 17,13  ός αποδίδωσι κακά αντί αγαθών, ου κινηθήσεται κακά εκ τού οίκου αυτού.
Παρ. 17,13     Εκείνος ο οποίος ανταποδίδει κακά αντί αγαθών και των ευεργεσιών, που έλαβε, αυτός θα ευρίσκεται πάντοτε
υπό το κράτος θλίψεων, διότι τα κακά και η θεία τιµωρία δεν θα αποµακρυνθούν από τον οίκον του.
Παρ. 17,14  εξουσίαν δίδωσι λόγοις αρχή δικαιοσύνης, προηγείται δε της ενδείας στάσις και µάχη.
Παρ. 17,14     Η δικαιοσύνη και γενικώτερον η αρετή δίδουν κύρος και βαρύτητα εις τα λόγια του δικαίου . Οπου όµως
υπάρχει φιλονεικία και µάχη, εκεί επακολουθεί η φτώχεια.
Παρ. 17,15  ός δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιον, ακάθαρτος και βδελυκτός παρά Θεώ.
Παρ. 17,15     Ο δικαστής, ο οποίος κρίνει και καταδικάζει τον δίκαιον ως άδικον, τον δε άδικον ανακηρύσσει δίκαιον,
ακάθαρτος, αποκρουστικός και µισητός είναι ενώπιον του Κυρίου.
Παρ. 17,16  ινατί υπήρξε χρήµατα άφρονι; κτήσασθαι γάρ σοφίαν ακάρδιος ου δυνήσεται.
Παρ. 17,16     Τι χρησιµεύουν τα χρήµατα στον άµυαλον άνθρωπον; Διότι µε αυτά δεν θα κατορθώση ποτέ να αποκτήση
σοφίαν άνθρωπος, που δεν έχει καρδίαν επιδεκτικήν.
Παρ. 17,16α  ός υψηλόν ποιεί τον εαυτού οίκον, ζητεί συντριβήν, ο δε σκολιάζων τού µαθείν εµπεσείται εις κακά.

Παρ. 17,16α   Εκείνος ο οποίος για λόγους εγωϊσµού και παρά την οικονοµικήν του αδυναµίαν κτίζει υψηλό το σπίτι του,
επιζητεί µόνος του την πτωχείαν και συντριβήν. Οποιος δε δυστροπεί και αποφεύγει να γνωρίση το θέληµα του Θεού θα
περιπέση εις πολλά κακά.
Παρ. 17,17  εις πάντα καιρόν φίλος υπαρχέτω σοι, αδελφοί δε εν ανάγκαις χρήσιµοι έστωσαν· τούτου γάρ χάριν γεννώνται .
Παρ. 17,17     Εις κάθε περίστασιν και εις όλον τον χρόνον της ζωής σου φρόντιζε να έχης κάποιον φίλον. Εις δε τας ανάγκας
και περιπετείας της ζωής ας σου είναι χρήσιµοι και βοηθοί οι αδελφοί σου, διότι δι' αυτόν τον σκοπόν γεννώνται.
Παρ. 17,18  ανήρ άφρων επικροτεί και επιχαίρει εαυτώ, ως και ο εγγυώµενος εγγύη των εαυτού φίλων.
Παρ. 17,18     Ο άµυαλος άνθρωπος καµαρώνει και χειροκροτεί τον εαυτόν του και µένει ευχαριστηµένος από τον εαυτόν
του, όπως ακριβώς και εκείνος ο οποίος επιπολαίως σκεπτόµενος δίδει εγγύησιν δια τους φίλους του.
Παρ. 17,19  φιλαµαρτήµων χαίρει µάχαις, [υψών δε θύραν αυτού ζητεί συντριβήν].
Παρ. 17,19     Οποιος αγαπά τας αµαρτίας, χαίρει εις τας έριδας και τας φιλονεικίας. Εκείνος που δια λόγους επιδείξεως
κατασκευάζει υψηλόν και αρχοντικόν το σπίτι του, επιζητεί µόνος την συντριβήν του.
Παρ. 17,20  ο δε σκληροκάρδιος ου συναντά αγαθοίς. ανήρ ευµετάβολος γλώσση εµπεσείται εις κακά,
Παρ. 17,20    Ο σκληρόκαρδος και αµετανόητος δεν θέλει να συναντάται µε τους αγαθούς ανθρώπους. Ανθρωπος ασταθής
εις τα λόγια του, αυτός που λέγει και ξελέγει, θα περιπέση εις πολλά κακά.
Παρ. 17,21  καρδία δε άφρονος οδύνη τώ κεκτηµένω αυτήν. ουκ ευφραίνεται πατήρ επί υιώ απαιδεύτω, υιός δε φρόνιµος
ευφραίνει µητέρα αυτού.
Παρ. 17,21     Η καρδία του άφρονος φέρει πόνους και θλίψεις εις αυτόν τον ίδιον, που την έχει. Ο πατέρας δεν ευχαριστείται
και δεν χαίρει δια τον αµόρφωτον και αγροίκον υιόν του. Εξ αντιθέτου ο φρόνιµος και συνετός υιός ευφραίνει και χαροποιεί
την µητέρα του.
Παρ. 17,22  καρδία ευφραινοµένη ευεκτείν ποιεί, ανδρός δε λυπηρού ξηραίνεται τα οστά.



Παρ. 17,22    Οταν η καρδία ευφραίνεται, ο όλος άνθρωπος αισθάνεται ευεξίαν. Εξ αντιθέτου όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται
υπό το κράτος συνεχούς λύπης, αισθάνεται να ξηραίνωνται τα οστά του.
Παρ. 17,23  λαµβάνοντος δώρα αδίκως εν κόλποις ου κατευοδούνται οδοί, ασεβής δε εκκλίνει οδούς δικαιοσύνης.
Παρ. 17,23    Οταν κάποιος παίρνη κρυφίως δώρα, δια να αδικήση τον δίκαιον, δεν θα κατευοδωθούν αι πορείαι της ζωής
του. Ο δε ασεβής ξεφεύγει και παρεκτρέπεται, επί ζηµία του εαυτού του, από τας οδούς της δικαιοσύνης και της
ευθυκρισίας.
Παρ. 17,24  πρόσωπον συνετόν ανδρός σοφού, οι δε οφθαλµοί τού άφρονος επ άκρα γής.
Παρ. 17,24    Το πρόσωπον του σοφού ανθρώπου εκφράζει σύνεσιν και συστολήν, ενώ τα µάτια του άφρονος γυρίζουν
απερίσκεπτα προς όλα τα σηµεία της γης.
Παρ. 17,25  οργή πατρί υιός άφρων και οδύνη τή τεκούση αυτόν.
Παρ. 17,25    Την οργήν του πατρός προκαλεί και εξεγείρει ο ασύνετος νέος, και οδύνην επιφέρει εις την γεννήσασαν αυτόν
µητέρα.
Παρ. 17,26  ζηµιούν άνδρα δίκαιον ου καλόν, ουδέ όσιον επιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις.
Παρ. 17,26    Δεν είναι καθόλου καλόν να επιβάλλωνται πρόστιµα στον άνδρα, ο οποίος έχει το δίκαιον µε το µέρος του. Ούτε
είναι πρέπον και ειπιτετραµµένον να επιβουλεύεται κανείς δικαίους άρχοντας.
Παρ. 17,27  ός φείδεται ρήµα προέσθαι σκληρόν, επιγνώµων, µακρόθυµος δε ανήρ φρόνιµος.
Παρ. 17,27    Εκείνος, ο οποίος προσέχει να µη βγάζη από το στόµα του λόγια δηκτικά και προσβλητικά , είναι συνετός και
γνωστικός άνθρωπος. Ο υποµονητικός και πράος είναι άνθρωπος φρόνιµος.
Παρ. 17,28  ανοήτω επερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται, ενεόν δε τις εαυτόν ποιήσας δόξει φρόνιµος είναι.
Παρ. 17,28    Και αυτός ακόµη ο αµόρφωτος, όταν ερωτά τους σοφούς δια να µάθη κάτι, θα φαίνεται και θα θεωρήται
φρόνιµος και σοφός. Αλλά και εκείνος ο οποίος θα σιωπά και θα κάµνη τον βωβόν, θα θεωρηθή από τους άλλους επίσης
φρόνιµος, χωρίς όµως και να είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Παρ. 18,1   Προφάσεις ζητεί ανήρ βουλόµενος χωρίζεσθαι από φίλων, εν παντί δε καιρώ επονείδιστος έσται.
Παρ. 18,1  Προφάσεις ζητεί εκείνος, ο οποίος θέλει και επιδιώκει να χωρισθή από τους φίλους του. Αυτός όµως θα είναι
πάντοτε άξιος κατακρίσεως και χλευασµού.
Παρ. 18,2   ου χρείαν έχει σοφίας ενδεής φρενών, µάλλον γάρ άγεται αφροσύνη.
Παρ. 18,2  Ο ασύνετος και άµυαλος άνθρωπος, σκοτισµένος από τον εγωϊσµόν του, δεν αισθάνεται την ανάγκην να
συµβουλευθή σοφούς. Δι' αυτό και σύρεται τήδε κακείσε από την αµυαλωσύνην του.
Παρ. 18,3   όταν έλθη ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί, επέρχεται δε αυτώ ατιµία και όνειδος.
Παρ. 18,3  Οταν ο ασεβής και χωρίς φόβον Θεού άνθρωπος πάρη τον κατήφορον και ολισθήση εις βάθος κακών,
αναίσχυντος πλέον και πωρωµένος καταφρονεί τους πάντας. Δια τούτο επέρχεται εναντίον του ο εξευτελισµός και η
καταισχύνη.
Παρ. 18,4   ύδωρ βαθύ λόγος εν καρδία ανδρός, ποταµός δε αναπηδύει και πηγή ζωής.
Παρ. 18,4  Ο λόγος, που αναβλύζει από την καρδίαν του συνετού ανθρώπου, είναι τόσον βαθύς και ωφέλιµος, όπως το
ανεξάντλητον ύδωρ ενός βαθέος φρέατος. Ποταµός δε αναβλύζει από την ψυχήν του και πηγή ύδατος ζωής από το στόµα
του.
Παρ. 18,5   θαυµάσαι πρόσωπον ασεβούς ου καλόν, ουδέ όσιον εκκλίνειν το δίκαιον εν κρίσει.
Παρ. 18,5  Το να θαυµάζη κανείς το πρόσωπον και την ζωήν του ασεβούς δεν είναι ορθόν· ούτε δε και είναι πρέπον και
σύµφωνον προς το θέληµα του Θεού να διαστρέφη κανείς το δίκαιον κατά την ώραν της δίκης .
Παρ. 18,6   χείλη άφρονος άγουσιν αυτόν εις κακά, το δε στόµα αυτού το θρασύ θάνατον επικαλείται.
Παρ. 18,6  Τα λόγια που βγαίνουν από το στόµα του ασύνετου, τον οδηγούν εις πειρασµούς και καταστροφάς. Το δε θρασύ
του στόµα µε τα προκλητικά του λόγια είναι, σαν να προκαλή εναντίον του τον θάνατον.
Παρ. 18,7   στόµα άφρονος συντριβή αυτώ, τα δε χείλη αυτού παγίς τή ψυχή αυτού.
Παρ. 18,7  Το στόµα του άφρονος είναι η καταστροφή του και τα λόγια των χειλέων του είναι παγίς, όπου συλλαµβάνεται
και καταστρέφεται η ζωή του.
Παρ. 18,8   οκνηρούς καταβάλλει φόβος, ψυχαί δε ανδρογύνων πεινάσουσιν.
Παρ. 18,8  Οι οκνηροί και απρόθυµοι εις την εργασίαν καταβάλλονται από φόβον, οι δε θηλυπρεπείς και µαλθακοί θα
πεινάσουν.
Παρ. 18,9   ο µη ιώµενος εαυτόν εν τοίς έργοις αυτού αδελφός εστι τού λυµαινοµένου εαυτόν.
Παρ. 18,9  Εκείνος ο οποίος δεν καταπολεµεί την οκνηρίαν και δεν προσπαθεί να εξυπηρετήση τον εαυτόν του µε την
εργατικότητά του, αυτός είναι όµοιος µε εκείνον, που οδηγεί τον εαυτόν του στον όλεθρον.
Παρ. 18,10  εκ µεγαλωσύνης ισχύος όνοµα Κυρίου, αυτώ δε προσδραµόντες δίκαιοι υψούνται.
Παρ. 18,10     Το όνοµα του Κυρίου είναι όνοµα µεγαλοπρεπείας και παντοδυναµίας. Εις αυτό όταν καταφεύγουν οι δίκαιοι,
υψώνονται και δοξάζοναι.
Παρ. 18,11  ύπαρξις πλουσίου ανδρός πόλις οχυρά, η δε δόξα αυτής µέγα επισκιάζει.
Παρ. 18,11     Η περιουσία του ευσεβούς πλουσίου είναι ασφαλής, όπως η οχυρά πόλις· η δόξα δε αυτής τον επισκιάζει και
τον επαναπαύει.
Παρ. 18,12  πρό συντριβής υψούται καρδία ανδρός, και πρό δόξης ταπεινούται.
Παρ. 18,12     Η υψηλοφροσύνη της καρδίας προηγείται από την συντριβήν του αλαζόνος, όπως και η ταπεινοφροσύνη
προηγείται από την δόξαν του ταπεινού.
Παρ. 18,13  ός αποκρίνεται λόγον πριν ακούσαι, αφροσύνη αυτώ εστι και όνειδος.
Παρ. 18,13     Εκείνος ο οποίος δίδει απάντησιν, πριν ακούση τι του λέγουν, είναι ασύνετος και εντροπιάζεται.
Παρ. 18,14  θυµόν ανδρός πραΰνει θεράπων φρόνιµος, ολιγόψυχον δε άνδρα τις υποίσει;
Παρ. 18,14     Τον θυµόν ενός οργισµένου κυρίου ηµπορεί να καταπραΰνη και διαλύση ένας συνετός υπηρέτής . Τον
µικρόψυχον όµως και λεπτολόγον άνθρωπον ποιός ηµπορεί να τον υποφέρη;



Παρ. 18,15  καρδία φρονίµου κτάται αίσθησιν, ώτα δε σοφών ζητεί έννοιαν.
Παρ. 18,15     Ο νους και η καρδιά του συνετού ανθρώπου ζητεί και αποκτά συνεχώς την αληθινήν γνώσιν . Τα αυτιά δε των
σοφών ευχαριστούνται να ακούουν υψηλάς εννοίας.
Παρ. 18,16  δόµα ανθρώπου εµπλατύνει αυτόν και παρά δυνάσταις καθιζάνει αυτόν.
Παρ. 18,16     Το δώρον, που µε αγάπην και φιλίαν προσφέρει κανείς, ανοίγει εµπρός του πλατείς τους δρόµους της προόδου
και επιτυχίας, και τον βάζει να καθήση κοντά εις άρχοντας και επισήµους.
Παρ. 18,17  δίκαιος εαυτού κατήγορος εν πρωτολογία, ως δ αν επιβάλη ο αντίδικος ελέγχεται.
Παρ. 18,17     Ο δίκαιος, όταν παρασυρθή εις κάποιαν αδικίαν, πρώτος θα κατηγορήση τον εαυτόν του ενώπιον του
δικαστηρίου, διότι εάν τον προλάβη ο κατήγορός του και τον ελέγξη, η θέσις του θα επιβαρυνθή.
Παρ. 18,18  αντιλογίας παύει σιγηρός, εν δε δυναστείαις ορίζει.
Παρ. 18,18     Η άφωνος κλήρωσις καταπαύει αντιθέσεις και φιλονεικίας. Και κατά τας διαφωνίας των αρχόντων ο
ανασυρόµενος κλήρος ορίζει το ορθόν.
Παρ. 18,19  αδελφός υπό αδελφού βοηθούµενος ως πόλις οχυρά και υψηλή , ισχύει δε ώσπερ τεθεµελιωµένον βασίλειον.
Παρ. 18,19     Αδελφός, όταν µε αγάπην βοηθήται από τον αδελφόν, είναι ωσάν ωχυρωµένη και απόρθητος πόλις, κτισµένη
επάνω εις υψηλόν µέρος. Είναι δε ισχυρός ωσάν το ασάλευτον ανάκτορον, που έχει θεµελιωθή εις στερεόν έδαφος.
Παρ. 18,20  από καρπών στόµατος ανήρ πίµπλησι κοιλίαν αυτού, από δε καρπών χειλέων αυτού εµπλησθήσεται.
Παρ. 18,20    Από τα λόγια του, ωσάν από άλλους καρπούς, θα γεµίση κάθε άνθρωπος την ψυχήν του. Από τα λόγια του τα
καλά η κακά θα πληµµυρίση και θα χορτάση ο ίδιος.
Παρ. 18, 21  θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης, οι δε κρατούντες αυτής έδονται τους καρπούς αυτής.
Παρ. 18,21     Εις την εξουσίαν της γλώσσης είναι ο θάνατος και η ζωη . Οσοι κατορθώνουν να συγκρατούν την γλώσσαν
των, θα φάγουν τους γλυκείς και θρεπτικούς αυτής καρπούς.
Παρ. 18,22  ός εύρε γυναίκα αγαθήν, εύρε χάριτας, έλαβε δε παρά Θεού ιλαρότητα.
Παρ. 18,22    Εκείνος, που µε τον φωτισµόν του Θεού ευρήκε σύζυγον ενάρετον, επέτυχε πολλάς ωφελείας και κέρδη. Επήρε
από τον ίδιον τον Θεόν ήρεµον και ευχέριστον ζωήν.
Παρ. 18,22α  ός εκβάλλει γυναίκα αγαθήν, εκβάλλει τα αγαθά, ο δε κατέχων µοιχαλίδα άφρων και ασεβής.
Παρ. 18,22α  Οποιος όµως διώχνει την ενάρετον σύζυγόν του, διώχνει µαζή µε αυτήν και τα αγαθά. Εκείνος δε ο οποίος
κρατεί πλησίον του και συζή µε µοιχαλίδα, είναι ασύνετος και ασεβής ενώπιον του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Παρ. 19,3   Αφροσύνη ανδρός λυµαίνεται τας οδούς αυτού, τον δε Θεόν αιτιάται τή καρδία αυτού.
Παρ. 19,3  Η απερισκεψία του ανθρώπου καταστρέφει τας πορείας της ζωής του. Αυτός δε εσωτερικώς κατηγορεί τον Θεόν
ως αίτιον του ολέθρου του.
Παρ. 19,4   πλούτος προστίθησι φίλους πολλούς, ο δε πτωχός και από τού υπάρχοντος φίλου λείπεται.
Παρ. 19,4  Ο πλούτος προσθέτει πολλούς φίλους, ανειλικρινείς κατά κανόνα και κόλακας, ο πτωχός όµως άνθρωπος
εγκαταλείπεται πολλάκις και από αυτόν τον υπάρχοντα µοναδικόν φίλον του.
Παρ. 19,5   µάρτυς ψευδής ουκ ατιµώρητος έσται, ο δε εγκαλών αδίκως ου διαφεύξεται.
Παρ. 19,5  Ο ψευδοµάρτυς δεν θα µείνη ατιµώρητος, αν οχι παρά των ανθρώπων, ασφαλώς όµως από τον Θεόν. Αλλά και
εκείνος ο οποίος εισάγει εις δίκην τον αθώον, δεν θα διαφύγη την παρά του Θεού τιµωρίαν.
Παρ. 19,6   πολλοί θεραπεύουσι πρόσωπα βασιλέων, πάς δε ο κακός γίνεται όνειδος ανδρί.
Παρ. 19,6  Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι υπηρετούν τους βασιλείς, ένας όµως κακός αυλικός υπηρέτης γίνεται αιτία
εξευτελισµού του βασιλέως.
Παρ. 19,7   πάς, ός αδελφόν πτωχόν µισεί, και φιλίας µακράν έσται. έννοια αγαθή τοίς ειδόσιν αυτήν εγγιεί, ανήρ δε
φρόνιµος ευρήσει αυτήν. ο πολλά κακοποιών τελεσιουργεί κακίαν, ός δε ερεθίζει λόγους ου σωθήσεται.
Παρ. 19,7  Εκείνος που µισεί τον πτωχόν αδελφόν του, θα είναι µακράν και θα στερηθή από κάθε φιλίαν, δηλαδή ο κακός
αδελφός είναι απαράδεκτος στους άλλους ως φίλος. Η καλή και συνετή γνώσις θα πλησίαση εκείνους, οι οποίοι γνωρίζουν
την αξίαν της και την επιζητούν. Καθε δε συνετός και φρόνιµος ανήρ θα την αναζητήση και θα την εύρη. Εκείνος ο οποίος
συνεχώς διαπράττει πολλά κακά, και έχει συνηθίσει και προχωρεί µέχρι τέλους εις την διάπραξιν του κακού, όπως και
αυτός που µε τα λόγια του εξερεθίζει εις φιλονεικίας και µάχας τους άλλους, εν τέλει δεν θα κατορθώσουν να διασωθούν.
Παρ. 19,8   ο κτώµενος φρόνησιν αγαπά εαυτόν, ός δε φυλάσσει φρόνησιν, ευρήσει αγαθά.
Παρ. 19,8  Εκείνος ο οποίος συνεχώς προσπαθεί να αποκτά σοφίαν και σύνεσιν, αυτός πράγµατι αγαπά τον εαυτόν του.
Εκείνος δε ο οποίος διαφυλάττει και τηρεί την φρόνησιν, θα εύρη ασφαλώς αγαθά, υλικά και πνευµατικά.
Παρ. 19,9   µάρτυς ψευδής ουκ ατιµώρητος έσται, ός δ αν εκκαύση κακίαν, απολείται υπ αυτής.
Παρ. 19,9  Κανείς ψευδοµάρτυς δεν θα µείνη ατιµώρητος, αν οχι από τους ανθρώπους βεβαίως όµως από τον Θεόν. Εκείνος
δε ο οποίος ανάπτει πυρκαϊάς κακίας, θα εξολοθρευθή από αυτήν ταύτην την κακίαν.
Παρ. 19,10  ου συµφέρει άφρονι τρυφή, και εάν οικέτης άρξηται µεθ ύβρεως δυναστεύειν.
Παρ. 19,10     Εις τον άµυαλον και ασύνετον δεν συµφέρει η τρυφηλή ζωή και τα άφθονα υλικά. Οπως επίσης εάν ένας
δούλος ανελθη εις τα ανώτατα αξιώµατα, θα κυβερνά µε αλαζονείαν και έπαρσιν, πράγµα το οποίον δεν συµφέρει ούτε
αυτόν ούτε τους άλλους.
Παρ. 19,11  ελεήµων ανήρ µακροθυµεί, το δε καύχηµα αυτού επέρχεται παρανόµοις.
Παρ. 19,11     Ο ελεήµων και γεµάτος καλωσύνην ανήρ είναι υποµονητικός και πράος, έστω και αν συναντά την αχαριστίαν.
Οπωσδήποτε όµως ο έπαινος και η δόξα του δια τας καλωσύνας του θα πέση επάνω στους παρανόµους και θα τους
αποστοµώση.
Παρ. 19,12  βασιλέως απειλή οµοία βρυγµώ λέοντος, ώσπερ δε δρόσος επί χόρτω, ούτως το ιλαρόν αυτού.
Παρ. 19,12     Η απειλή του βασιλέως είναι οµοία µε τον βρυχηθµόν του λέοντος, εξ αντιθέτου δε η ιλαρότης και η καλωσύνη
του προσώπου του οµοιάζει µε την δρόσον, η οποία σταλάζει ζωογόνος στο χορτάρι.
Παρ. 19,13  αισχύνη πατρί υιός άφρων· ουχ αγναί ευχαί από µισθώµατος εταίρας.
Παρ. 19,13     Ο αµυαλος και ασύνετος υιός είναι εντροπή δια τον πατέρα. Ταµατα προερχόµενα από χρήµατα πωλουµένης



πόρνης δεν είναι καθαρά και ευπρόσδεκτα ενώπιον του Κυρίου.
Παρ. 19,14  οίκον και ύπαρξιν µερίζουσι πατέρες παισί, παρά δε Κυρίου αρµόζεται γυνή ανδρί.
Παρ. 19,14     Οι µεν γονείς διαµοιράζουν εις τα παιδιά των τα σπίτια και την άλλην περιουσίαν· εκ µέρους όµως του Κυρίου
ταιριάζεται η καλή γυναίκα προς τον άνδρα, ως ανεκτίµητος δι' αυτόν περιουσία.
Παρ. 19,15  δειλία κατέχει ανδρόγυνον, ψυχή δε αεργού πεινάσει.
Παρ. 19,15     Δειλία καταλαµβάνει τον θηλυπρεπή και µαλθακόν, ο δε οκνηρός, που αποφεύγει την εργασίαν, θα πεινάση.
Παρ. 19,16  ός φυλάσσει εντολήν, τηρεί την εαυτού ψυχήν, ο δε καταφρονών των εαυτού οδών απολείται.
Παρ. 19,16     Εκείνος ο οποίος φυλάττει τας εντολάς του Θεού, διατηρεί επί µακρόν την ζωήν του και προφυλάσσει την
ψυχήν του. Εκείνος όµως που αδιαφορεί δια την διαγωγήν του και τον τρόπον της ζωής του, θα εξολοθρευθή.
Παρ. 19,17  δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν, κατά δε το δόµα αυτού ανταποδώσει αυτώ.
Παρ. 19,17     Οποιος ελεεί τον πτωχόν δανείζει τον Θεόν. Ανάλογα δε µε την ελεηµοσύνην του θα λάβη και εκ µέρους του
Θεού την ανταπόδοσιν.
Παρ. 19,18  παίδευε υιόν σου, ούτως γάρ έσται εύελπις, εις δε ύβριν µη επαίρου τή ψυχή σου.
Παρ. 19,18     Παιδαγώγει και µόρφωνε το παιδί σου µε σύνεσιν, µε στοργήν και µε αυστηρότητα. Διότι έτσι θα υπάρξουν
πολλαί καλαί ελπίδες προόδου και επιτυχίας του εις την ζωήν. Προτίµα την κατά Θεόν µόρφωσιν του παιδιού σου, και µη
αλαζονεύεσαι δι' αυτόν η δια την περιουσίαν, την οποίαν τυχόν θα του αφήσης.
Παρ. 19,19  κακόφρων ανήρ πολλά ζηµιωθήσεται· εάν δε λοιµεύηται, και την ψυχήν αυτού προσθήσει.
Παρ. 19,19     Ο κακόµυαλος άνθρωπος θα υποστή πολλάς τιµωρίας. Εάν δε, σαν άλλη καταστρεπτική επιδηµία, σκορπίζη
το κακόν και την συµφοράν, θα διακινδυνεύση να χάση και αυτήν την ζωήν του.
Παρ. 19,20  άκουε, υιέ, παιδείαν πατρός σου, ίνα σοφός γένη επ εσχάτων σου.
Παρ. 19,20    Ακουε, παιδί µου, και συµµορφώσου προς την παιδαγωγίαν του πατρός σου, δια να γίνης και να µείνης σοφός
µέχρι των γηρατείων σου.
Παρ. 19,21  πολλοί λογισµοί εν καρδία ανδρός, η δε βουλή τού Κυρίου εις τον αιώνα µένει.
Παρ. 19,21     Πολλοί και διάφοροι και παροδικοί λογισµοί και σχέδια πληµµυρίζουν την καρδίαν του ανθρώπου. Αλλά η
βουλή του Κυρίου µένει πάντοτε η ιδία, αγαθή και ωφέλιµος.
Παρ. 19,22  καρπός ανδρί ελεηµοσύνη, κρείσσων δε πτωχός δίκαιος ή πλούσιος ψεύστης.
Παρ. 19,22    Εις κάθε άνθρωπον η ελεηµοσύνη είναι καρπός ωφέλιµος δι' αυτόν τον ίδιον. Προτιµότερος και καλύτερος είναι
ο δίκαιος πτωχός από τον ψεύστην πλούσιον.
Παρ. 19,23  φόβος Κυρίου εις ζωήν ανδρί, ο δε άφοβος αυλισθήσεται εν τόποις, ού ουκ επισκοπείται γνώσις.
Παρ. 19,23    Ο φόβος και η ευλάβεια προς τον Κυριον οδηγεί τον άνθρωπον εις την αληθινήν και µακαρίαν ζωήν. Εκείνος
όµως που δεν φοβείται τον Θεόν, θα κατοικήση εις τόπους, όπου δεν υπάρχει η αληθινή γνώσις αλλ' επικρατεί το σκότος
της πλάνης.
Παρ. 19,24  ο εγκρύπτων εις τον κόλπον αυτού χείρας αδίκως, ουδέ τώ στόµατι ου µη προσαγάγη αυτάς.
Παρ. 19,24    Ο οκνηρός, που κρύβει και σταυρώνει τα χέρια του στο στήθος του από τεµπελιά, µε αυτά τα χέρια του δεν θα
προσφέρη τροφήν στο στόµα του.
Παρ. 19,25  λοιµού µαστιγουµένου, άφρων πανουργότερος γίνεται· εάν δε ελέγχης άνδρα φρόνιµον, νοήσει αίσθησιν.
Παρ. 19,25    Οταν ο διεφθαρµένος και επιβλαβής εις την κοινωνίαν άνθρωπος τιµωρήται µε µαστιγία, και αυτός ακόµη ο
ασύνετος βλέπων την τιµωρίαν γίνεται προσεκτικός. Εάν ελέγχης άνδρα συνετόν, θα αντιληφθή το σφάλµα του και θα
διορθωθή.
Παρ. 19,26  ο ατιµάζων πατέρα και απωθούµενος µητέρα αυτού καταισχυνθήσεται και επονείδιστος έσται.
Παρ. 19,26    Εκείνός που εξευτελίζει και υβρίζει τον πατέρα του, όπως και αυτός που σπρώχνει µε αναίδειαν και ασέβειαν
την µητέρα του, θα κατεντροπιασθή και θα γίνη επονείδιστος εν µέσω της κοινωνίας.
Παρ. 19,27  υιός απολειπόµενος φυλάξαι παιδείαν πατρός µελετήσει ρήσεις κακάς.
Παρ. 19,27    Παιδί, που θα καταφρονήση και θα παραµελήση την πατρικήν παιδαγωγίαν, αυτό θα στρέψη την προσοχήν
και το ενδιαφέρον του εις τας πονηράς εισηγήσεις και προτροπάς κακών ανθρώπων.
Παρ. 19,28  ο εγγυώµενος παίδα άφρονα καθυβρίσει δικαίωµα, στόµα δε ασεβών καταπίεται κρίσεις.
Παρ. 19,28    Ο γονεύς, ο οποίος δίδει εγγύησιν δια το παιδί του το άµυαλο και ασύνετον, κατεξευτελίζει και προσβάλλει το
δικαίωµα και την θέσιν του ως πατρός. Τα στόµατα των ασεβών καταπίνουν τους νόµους της δικαιοσύνης· δηλαδή
καταπατούν τους νόµους, παραβαίνουν τον λόγον, που έδωσαν.
Παρ. 19,29  ετοιµάζονται ακολάστοις µάστιγες, και τιµωρίαι οµοίως άφροσιν.
Παρ. 19,29    Ποιναί βαρείαι ετοιµάζονται δια τους διεφθαρµένους και ανήθικους, όπως επίσης τιµωρίαι επιφυλάσσονται
και δια τους άφρονας, που παρεκτρέπονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Παρ. 20,1   Ακόλαστον οίνος και υβριστικόν µέθη, πάς δε άφρων τοιούτοις συµπλέκεται.
Παρ. 20,1  Ο πολύς οίνος οδηγεί εις την ακολασίαν, η δε µέθη εις την µωράν αλαζονείαν και την αδιαντροπιάν. Καθε
µικρόµυαλος εις αυτά περιπλέκεται και εξευτελίζεται.
Παρ. 20,2   ου διαφέρει απειλή βασιλέως θυµού λέοντος, ο δε παροξύνων αυτόν αµαρτάνει εις την εαυτού ψυχήν.
Παρ. 20,2  Η απειλή του βασιλέως και γενικώτερον του ισχυρού δεν διαφέρει από τον θυµόν του εξηγριωµένου λέοντος.
Οποιος τον εξερεθίζει, εκθέτει εις κίνδυνον την ιδίαν του ζωήν.
Παρ. 20,3   δόξα ανδρί αποστρέφεσθαι λοιδορίας, πάς δε άφρων τοιούτοις συµπλέκεται.
Παρ. 20,3  Μεγάλη τιµή και δόξα είναι δια τον άνθρωπον να αποφεύγη τας ύβρεις και τους εµπαιγµούς εναντίον των
άλλων. Καθε όµως ασύνετος περιπλέκεται εις αυτά τα κακά.
Παρ. 20,4   ονειδιζόµενος οκνηρός ουκ αισχύνεται, ωσαύτως και ο δανειζόµενος σίτον εν αµήτω.
Παρ. 20,4  Ο οκνηρός δεν εντρέπεται, όταν γίνεται αντικείµενον εξευτελισµών και ονειδισµών εκ µέρους των άλλων. Οµοίως
δεν εντρέπεται και εκείνος, που ζητεί δάνεια εις καιρόν, κατά τον οποίον οι άλλοι θερίζουν και συγκοµίζουν.
Παρ. 20,5   ύδωρ βαθύ βουλή εν καρδία ανδρός, ανήρ δε φρόνιµος εξαντλήσει αυτήν.



Παρ. 20,5  Ωσάν το ανεξάντλητο νερό, που υπάρχει στο βαθύ πηγάδι, είναι αι συνεταί γνώµαι και αποφάσεις, που υπάρχουν
εις την καρδίαν του φρονίµου ανδρός. Ο δε συνετός και φρόνιµος θα αντλήση µέχρι τέλους αυτάς και θα τας
χρησιµοποίηση, όπου πρέπει.
Παρ. 20,6   µέγα άνθρωπος και τίµιον ανήρ ελεήµων, άνδρα δε πιστόν έργον ευρείν.
Παρ. 20,6  Μεγάλο πράγµα αυτό το δηµιούργηµα του Θεού, που λέγεται άνθρωπος. Πολύτιµος όµως είναι ο ελεήµων. Το να
εύρης όµως ένα άνθρωπον πιστόν εις τα έργα και εις τα λόγια , είναι πολύ δύσκολον.
Παρ. 20,7   ός αναστρέφεται άµωµος εν δικαιοσύνη, µακαρίους τους παίδας αυτού καταλείψει.
Παρ. 20,7  Ο γονεύς, ο οποίος ζη και συµπεριφέρεται µε αρετήν και έχει άµεµπτον παράδειγµα, θα αφήση ευτυχισµένα τα
παιδιά του.
Παρ. 20,8   όταν βασιλεύς δίκαιος καθίση επί θρόνου, ουκ εναντιούται εν οφθαλµοίς αυτού πάν πονηρόν.
Παρ. 20,8  Οταν επί του θρόνου καθίση ενας βασιλεύς ενάρετος και συνετός, δεν ηµπορεί να σταθή ενώπιον των οφθαλµών
του κανένα πονηρόν και κανείς πονηρός.
Παρ. 20,9   τις καυχήσεται αγνήν έχειν την καρδίαν; ή τις παρησιάσεται καθαρός είναι από αµαρτιών;
Παρ. 20, 9     Ποιός από τους ανθρώπους ηµπορεί να καυχηθή ότι έχει αγνήν και καθαράν την καρδίαν από τον ρυπον της
αµαρτίας; Η ποιός ηµπορεί να είπη µε παρρησίαν, ότι εγώ είµαι καθαρός από κάθε αµαρτίαν; Κανείς.
Παρ. 20,20  κακολογούντος πατέρα ή µητέρα σβεσθήσεται λαµπτήρ, αι δε κόραι των οφθαλµών αυτού όψονται σκότος.
Παρ. 20,20   Θα σβήση η φλόγα της ζωής εκείνου, ο οποίος κακολογεί τον πατέρα του η την µητέρα του. Θα σβήσουν και θα
καλυφθούν από το σκοτάδι αι κόραι των οφθαλµών του, ώστε να µη µπορή να βλέπη.
Παρ. 20,21  µερίς επισπουδαζοµένη εν πρώτοις, εν τοίς τελευταίοις ουκ ευλογηθήσεται.
Παρ. 20,21    Μερίδιον από την πατρικήν κληρονοµίαν, το οποίον αρπάζεται βιαίως και προ καιρού, δεν πρόκειται εν τέλει
να έχη την ευλογίαν του Θεού.
Παρ. 20,22  µη είπης· τίσοµαι τον εχθρόν, αλλ υπόµεινον τον Κύριον, ίνα σοι βοηθήση.
Παρ. 20,22   Μη είπης ότι θα εκδικηθώ και θα τιµωρήσω τον εχθρόν µου. Αλλά δείξε υποµονήν απέναντι του Κυρίου, και εις
αυτόν ανάθεσε την αποδόσιν του δικαίου σου, δια να σε βοηθήση και σε προστατεύση.
Παρ. 20,10  στάθµιον µέγα και µικρόν και µέτρα δισσά, ακάθαρτα ενώπιον Κυρίου και αµφότερα και ο ποιών αυτά .
Παρ. 20,10    Ζυγια δόλια, µεγαλύτερα του κανονικού δια την αγοράν και µικρότερα του κανονικού δια την πώλησιν, και
διπλά µέτρα χωρητικότητος δια τα υγρά προϊόντα , και τα δύο είναι ακάθαρτα ενώπιον του Κυρίου, όπως επίσης και
εκείνος, ο οποίος τα κατασκευάζει και τα χρησιµοποιεί.
Παρ. 20,11  εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτού συµποδισθήσεται νεανίσκος µετά οσίου, και ευθεία η οδός αυτού.
Παρ. 20,11     Ο νέος, ο οποίος συµπορεύεται και ακολουθεί τους τρόπους ζωής του οσίου, του ενάρετου, θα υποστή βαθείαν
την αγαθήν επίδρασιν από το καλό παράδειγµα εκείνου και θα είναι ευθεία η πορεία της ζωής του .
Παρ. 20,12  ούς ακούει και οφθαλµός ορά· Κυρίου έργα και αµφότερα.
Παρ. 20,12    Το αυτί ακούει και το µάτι βλέπει και τα δύο όµως είναι έργα του Θεού και εις δόξαν Θεού και δια το καλόν του
ανθρώπου πρέπει να χρησιµοποιούνται.
Παρ. 20,13  µη αγάπα καταλαλείν, ίνα µη εξαρθής· διάνοιξον τους οφθαλµούς σου και εµπλήσθητι άρτων.
Παρ. 20,13    Μη ευχαριστήσαι στο να κατακρίνης άλλους, δια να µη σε αποπέµψουν εκ µέσου αυτών εκείνοι και
καταστραφής. Ανοιξε τα µάτια σου καλά, ώστε να διακρίνης και να ακολουθής πάντοτε το ορθόν και το πρέπον , και τότε
θα χορτάσης από αγαθά.
Παρ. 20,23  βδέλυγµα Κυρίω δισσόν στάθµιον, και ζυγός δόλιος ου καλόν ενώπιον αυτού.
Παρ. 20,23   Αποκρουστικά και µισητά είναι ενώπιον του Κυρίου τα διπλά ζύγια, όπως επίσης δεν είναι αρεστή και καλή
ενώπιον του Κυρίου η ψεύτικη ζυγαριά.
Παρ. 20,24  παρά Κυρίου ευθύνεται τα διαβήµατα ανδρί, θνητός δε πώς αν νοήσαι τας οδούς αυτού;
Παρ. 20,24   Από το πανάγαθον Θεόν κατευθύνονται αι πορείαι της ζωής και τα γεγονότα του βίου του ανθρώπου. Ο δε
θνητός και πτωχός εις την νόησιν άνθρωπος πως είναι δυνατόν εξ εαυτού να κατανοήση τους δρόµους της ζωής , που
πρέπει να βαδίση;
Παρ. 20,25  παγίς ανδρί ταχύ τι των ιδίων αγιάσαι, µετά γάρ το εύξασθαι µετανοείν γίνεται.
Παρ. 20,25   Το να σπεύδη κανείς να τάξη απερισκέπτως κάτι από όσα του ανήκουν, είναι δυνατόν να του δηµιουργήση
κίνδυνον και παγίδα, διότι µετά το τάξιµο συµβαίνει οι απερίσκεπτοι να µετανοούν δι' αυτό.
Παρ. 20,26  λικµήτωρ ασεβών βασιλεύς σοφός, και επιβαλεί αυτοίς τροχόν.
Παρ. 20,26   Ο σοφός βασιλεύς λιχνίζει και ξεχωρίζει από τους καλούς τους κακοποιούς και τους ασεβείς· και αυτός θα
επιβάλλη εις αυτούς την δύναµιν και τας κυρώσστου νόµου.
Παρ. 20,27  φώς Κυρίου πνοή ανθρώπων, ός ερευνά ταµιεία κοιλίας.
Παρ. 20,27   Φως Κυρίου, καθοδηγητικόν εις την ζωήν του ανθρώπου, είναι η ζωογόνος πνοη, την οποίαν ο δηµιουργός του
ενέπνευσε. Ο Θεός ερευνά και βλέπει ολοκάθαρα όλα όσα είναι αποκεκρυµµένα και αποταµιευµένα εις την καρδίαν και το
εσωτερικόν του ανθρώπου.
Παρ. 20,28  ελεηµοσύνη και αλήθεια φυλακή βασιλεί, και περικυκλώσουσιν εν δικαιοσύνη τον θρόνον αυτού.
Παρ. 20,28   Η ελεηµοσύνη και η αλήθεια, όπως και γενικώτερον η αρετή, είναι η ασφαλής φρουρά η στηρίζουσα τον
βασιλέα. Αυταί αι αρεταί θα περικυκλώσουν και θα ασφαλίσουν µε δικαιοσύνην τον θρόνον του.
Παρ. 20,29  κόσµος νεανίαις σοφία, δόξα δε πρεσβυτέρων πολιαί.
Παρ. 20,29   Στολισµός δια τους νέους είναι η σοφία και η σύνεσις. Δοξα δε των γερόντων είναι τα άσπρα µαλλιά, τα οποία
µαρτυρούν πείραν, σύνεσιν και αρετήν.
Παρ. 20,30  υπώπια και συντρίµµατα συναντά κακοίς, πληγαί δε εις ταµιεία κοιλίας.
Παρ. 20,30   Μωλωπίσµατα στο πρόσωπον από κτυπήµατα, και συντρίµµατα οστών θα συναντήσουν τους κακούς εις την
πορείαν της ζωής των. Πληγαί δε και ασθένειαι οδυνηραί θα απλωθούν έως τα βάθη του εσωτερικού των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Παρ. 21,1   Ώσπερ ορµή ύδατος, ούτως καρδία βασιλέως εν χειρί Θεού· ού εάν θέλων νεύση, εκεί έκλινεν αυτήν.



Παρ. 21,1  Οπως το ορµητικόν ρεύµα του νερού έτσι και η καρδιά του βασιλέως ευρίσκεται υπό την εξουσίαν του Θεού. Και
όπου αυτός θέλει να την κατευθύνη, εκεί µε ένα του νεύµα την γυρίζει και την στρέφει.
Παρ. 21,2   πάς ανήρ φαίνεται εαυτώ δίκαιος, κατευθύνει δε καρδίας Κύριος.
Παρ. 21,2  Καθε άνθρωπος νοµίζει τον εαυτόν του ότι είναι δίκαιος, αλλά ο Κυριος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει, κυβερνά
και κατευθύνει τας καρδίας των ανθρώπων εις την αρετήν.
Παρ. 21,3   ποιείν δίκαια και αληθεύειν αρεστά παρά Θεώ µάλλον ή θυσιών αίµα.
Παρ. 21,3  Το να πράττη κανείς δίκαια έργα και το να λέγη πάντοτε την αλήθειαν, είναι αυτά περισσότερον ευάρεστα και
ευπρόσδεκτα στον Θεόν από τα αίµατα θυσιών ζώων.
Παρ. 21,4   µεγαλόφρων εν ύβρει θρασυκάρδιος, λαµπτήρ δε ασεβών αµαρτία.
Παρ. 21,4  Εκείνος που έχει µεγάλην ιδέαν δια τον εαυτόν του, είναι αλαζονικός, θρασύς και σκληρός εις την καρδίαν. Οι
ασεβείς θεωρούν ως φως και χαράν της ζωής των την αµαρτίαν.
Παρ. 21,6   ο ενεργών θησαυρίσµατα γλώσση ψευδεί µάταια διώκει και έρχεται επί παγίδας θανάτου.
Παρ. 21,6  Εκείνος που µε ψευδολογίας και απάτας συνάγει θησαυρούς, κοπιάζει µαταίως. Βαδίζει, χωρίς να
αντιλαµβάνεται, εις θανασίµους δι' αυτόν παγίδας.
Παρ. 21,7   όλεθρος ασεβέσιν επιξενωθήσεται, ου γάρ βούλονται πράσσειν τα δίκαια.
Παρ. 21,7  Ωσάν ανεπιθύµητος κακότροπος ξένος θα εγκατασταθή και θα φιλοξενήται εις τα σπίτια των ασεβών ο όλεθρος,
διότι αυτοί δεν θέλουν να πράττουν το ορθόν και το αγαθόν.
Παρ. 21,8   προς τους σκολιούς σκολιάς οδούς αποστέλλει ο Θεός, αγνά γάρ και ορθά τα έργα αυτού.
Παρ. 21,8  Δια τους διεστραµµένους ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός να περιπλέκωνται εις διεστραµµένας και καταστρεπτικάς
δι' αυτούς οδούς, διότι τα έργα του Κυρίου είναι αγνά και δίκαια και στοιαύτα µόνον ευαρεστείται.
Παρ. 21,9   κρείσσον οικείν επί γωνίας υπαίθρου ή εν κεκονιαµένοις µετά αδικίας και εν οίκω κοινώ.
Παρ. 21,9  Προτιµότερον είναι να κατοική κανείς µόνος του σε κάποια γωνιά έξω στο ύπαιθρον, παρά να κατοική µε άλλους
εις φρεσκοασβεστωµένους και περιποιηµένους οίκους, οι οποίοι έχουν κτισθή µε αδικίας.
Παρ. 21,10  ψυχή ασεβούς ουκ ελεηθήσεται υπ ουδενός των ανθρώπων.
Παρ. 21,10     Ανθρωπος ασεβής απέναντι του Θεού και άδικος προς τους άλλους ανθρώπους δεν θα εύρη συµπάθειαν και
έλεος από κανένα.
Παρ. 21,11  ζηµιουµένου ακολάστου πανουργότερος γίνεται ο άκακος, συνίων δε σοφός δέξεται γνώσιν.
Παρ. 21,11     Οταν τιµωρήται ο ανήθικος και διεφθαρµένος άνθρωπος, ο αγαθός γίνεται περισσότερον προσεκτικός. Ο δε
σοφός, ο οποίος κατανοεί ορθώς πρόσωπα και πράγµατα, θα αποκτήση µεγαλυτέραν γνώσιν από τα παθήµατα του
διεφθαρµένου.
Παρ. 21,12  συνίει δίκαιος καρδίας ασεβών και φαυλίζει ασεβείς εν κακοίς.
Παρ. 21,12     Ο δίκαιος αντιλαµβάνεται σαφώς εκείνα, που υπάρχουν εις τας καρδίας των ασεβών. Δεν τους µακαρίζει, αλλά
τους ελεεινολογεί, διότι ευρίσκονται εις την αθλίαν αυτήν κατάστασιν.
Παρ. 21,13  ός φράσσει τα ώτα αυτού τού µη επακούσαι ασθενούς, και αυτός επικαλέσεται, και ουκ έσται ο εισακούων.
Παρ. 21,13     Εκείνος που κλείει τα αυτιά του, δια να µη ακούση την παράκλησιν ενός πτωχού, ενός αδυνάτου και ασθενούς,
θα ευρεθή και αυτός εις την ανάγκην να επικαλεσθή και ζητήση δοήθειαν των άλλων και δεν θα υπάρξη κανείς να τον
ακούση.
Παρ. 21,14  δόσις λάθριος ανατρέπει οργάς, δώρων δε ο φειδόµενος θυµόν εγείρει ισχυρόν.
Παρ. 21,14     Ενα φιλοδώρηµα, που προσφέρεται µε διάκρισιν, κρυφίως και χωρίς θόρυβον, προλαµβάνει, πολλές φορές την
οργήν του άλλου. Οποιος δε λυπηθή να προσφέρη ένα τέτοιο φιλοδώρηµα, υπεγείρει µεγάλον θυµόν.
Παρ. 21,15  ευφροσύνη δικαίων ποιείν κρίµα, όσιος δε ακάθαρτος παρά κακούργοις.
Παρ. 21,15     Ευχαρίστησις και χαρά των δικαίων είναι να αποδίδουν και να εφαρµόζουν το δίκαιον . Αυτός όµως ο ενάρετος
θεωρείται ακάθαρτος εκ µέρους των κακοποιών.
Παρ. 21,16  ανήρ πλανώµενος εξ οδού δικαιοσύνης εν συναγωγή γιγάντων αναπαύσεται.
Παρ. 21,16     Ανθρωπος, ο οποίος παρεπλανήθη και απεµακρύνθη από την οδόν της δικαιοσύνης, εβάδισε δε και βαδίζει
τους δρόµους της κακίας, είναι σαν να θέλη να εύρη ανάπαυσιν και χαράν εις συγκέντρωσιν κακούργων γιγάντων.
Παρ. 21,17  ανήρ ενδεής αγαπά ευφροσύνην, φιλών οίνον και έλαιον εις πλούτον·
Παρ. 21,17     Εκείνος, που αγαπά την καλοπέρασιν και τα πλούσια τραπέζια , θα µείνη φτωχός. Οπως επίσης εκείνος, που
αγαπά τον οίνον και τα λιπαρά φαγητά, δεν θα πλουτήση.
Παρ. 21,18  περικάθαρµα δε δικαίου άνοµος.
Παρ. 21,18     Δια τον δίκαιον ακάθαρτος πρέπει να θεωρήται ο ασεβής και η πορεία της ζωής του.
Παρ. 21,19  κρείσσον οικείν εν γη ερήµω ή µετά γυναικός µαχίµου και γλωσσώδους και οργίλου.
Παρ. 21,19     Είναι καλύτερον και προτιµότερον να κατοική κανείς µόνος του εις την έρηµον, παρά µαζή µε γυναίκα
φιλόνεικον, γλωσσού και θυµώδη.
Παρ. 21,20  θησαυρός επιθυµητός αναπαύσεται επί στόµατος σοφού, άφρονες δε άνδρες καταπίονται αυτόν.
Παρ. 21, 20   Αξιοθαύµαστοι και αξιαγάπητοι είναι οι θησαυροί της σοφίας και της αρετής, που αναπαύονται στο στόµα του
σοφού. Οι άφρονες όµως καταφρονούν και καταπνίγουν µέσα των και καταφρονούν κάθε τέτοιον θησαυρόν.
Παρ. 21,21  οδός δικαιοσύνης και ελεηµοσύνης ευρήσει ζωήν και δόξαν.
Παρ. 21,21     Ο δρόµος της δικαιοσύνης και της ελεηµοσύνης οδηγεί τον άνθρωπον εις µακράν και ένδοξον ζωήν.
Παρ. 21,22  πόλεις οχυράς επέβη σοφός και καθείλε το οχύρωµα , εφ ώ επεποίθεισαν οι ασεβείς.
Παρ. 21,22    Ο σοφός στρατηγός, µε την σύνεσιν και την στρατηγικήν αυτού ικανότητα, εκυρίευσεν ωχυρωµένας πόλεις και
εκρήµνισεν οχυρώµατα, δια τα οποία οι ασεβείς είχαν την πεποίθησιν, ότι είναι απόρθητα.
Παρ. 21,23  ός φυλάσσει το στόµα αυτού και την γλώσσαν, διατηρεί εκ θλίψεως την ψυχήν αυτού.
Παρ. 21,23    Εκείνος, που προσέχει το στόµα του και την γλώσσαν του, προφυλάσσει την ψυχήν του από πολλάς θλίψεις και
στενοχωρίας.
Παρ. 21,24  θρασύς και αυθάδης και αλαζών λοιµός καλείται, ός δε µνησικακεί, παράνοµος.
Παρ. 21,24    Ο θρασύς και ο αυθάδης, ο αλαζονικός και επηρµένος, παροµοιάζεται και καλείται µολυσµατική



καταστρεπτική επιδηµία, πανούκλα. Εκείνος δε που µνησικακεί, είναι παράνοµος, διότι καταπατεί τον νόµον της αγάπης.
Παρ. 21,25  επιθυµίαι οκνηρόν αποκτείνουσιν, ου γάρ προαιρούνται αι χείρες αυτού ποιείν τι.
Παρ. 21,25    Αι πολλαί επιθυµίαι, τα φαντασιώδη σχέδια, εξοντώνουν τον οκνηρόν, διότι τα χέρια του δεν
προθυµοποιούνται να κάµουν κάτι, ώστε να επαρκέση αυτός εις τας ανάγκας του.
Παρ. 21,26  ασεβής επιθυµεί όλην την ηµέραν επιθυµίας κακάς, ο δε δίκαιος ελεά και οικτείρει αφειδώς.
Παρ. 21,26    Ο ασεβής κυριαρχείται όλην την ηµέραν από κακάς ιδιοτελείς επιθυµίας, ενώ ο δίκαιος ελεεί και
ευσπλαγχνίζετσι και προσφέρει πλουσίαν την βοήθειάν του.
Παρ. 21,27  θυσίαι ασεβών βδέλυγµα Κυρίω, και γάρ παρανόµως προσφέρουσιν αυτάς.
Παρ. 21,27    Αι θυσίαι των ασεβών είναι αποκρουστικαί και µισηταί ενώπιον του Κυρίου, διότι προσφέρονται και
προέρχονται από αδικίας και από καρδίας παρανόµους.
Παρ. 21,28  µάρτυς ψευδής απολείται, ανήρ δε υπήκοος φυλασσόµενος λαλήσει.
Παρ. 21,28    Ο ψευδοµάρτυς βαδίζει προς την καταστροφήν και τον όλεθρον. Ο µάρτυς όµως, ο οποίος υπακούει στον νόµον
του Θεού και τηρεί αυτόν, θα λαλήση την αλήθειαν.
Παρ. 21,29  ασεβής ανήρ αναιδώς υφίσταται προσώπω, ο δε ευθής αυτός συνίει τας οδούς αυτού.
Παρ. 21,29    Ο ασεβής άνθρωπος µε αναιδές πρόσωπον υφίσταται ελέγχους και παρατηρήσεις, ο δε ειλικρινής και ενάρετος
είναι συνετός εις την συµπεριφοράν του.
Παρ. 21,30  ουκ έστι σοφία, ουκ έστιν ανδρεία, ουκ έστι βουλή προς τον ασεβή.
Παρ. 21,30    Δεν υπάρχει σοφία, δεν υπάρχει ανδρεία, δεν υπάρχει συνετή και φωτισµένη σκέψις και αποφασις εις
άνθρωπον ασεβή.
Παρ. 21,31  ίππος ετοιµάζεται εις ηµέραν πολέµου, παρά δε Κυρίου η βοήθεια.
Παρ. 21,31     Δι' ηµέραν πολέµου ετοιµάζεται το ιππικόν. Από τον Κυριον όµως θα σταλή η βοήθεια δια την κατόρθωσιν της
νίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Παρ. 22,1   Αιρετώτερον όνοµα καλόν ή πλούτος πολύς, υπέρ δε αργύριον και χρυσίον χάρις αγαθή,
Παρ. 22,1  Προτιµότερον είναι το καλόν όνοµα, η καλή υπόληψις, από τον πολύν πλούτον. Ανωτέρα δε από το αργύριον και
τους άλλους θησαυρούς είναι η αγαθή και ευµενής διάθεσις της καρδίας.
Παρ. 22,2   πλούσιος και πτωχός συνήντησαν αλλήλοις, αµφοτέρους δε ο Κύριος εποίησε.
Παρ. 22,2  Πλούσιοι και πτωχοί υπάρχουν και ζουν πάντοτε κοντά ο ένάς µε τον άλλον. Και τους δύο ο Κυριος τους έκαµε.
Παρ. 22,3   πανούργος ιδών πονηρόν τιµωρούµενον κραταιώς αυτός παιδεύεται, οι δε άφρονες παρελθόντες εζηµιώθησαν.
Παρ. 22,3  Ο συνετός άνθρωπος, όταν βλέπη τον κακόν να τιµωρήται και µάλιστα αυστηρώς, παιδαγωγείται ο ίδιος και
συνετίζεται περισσότερον. Οι δε άφρονες, αντιπαρερχόµενοι µε αδιαφορίαν κάτι τέτοια γεγονότα, βλάπτονται οι ίδιοι.
Παρ. 22,4   γενεά σοφίας φόβος Κυρίου και πλούτος και δόξα και ζωή.
Παρ. 22,4  Καρπός της αληθινής σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Είναι επί πλέον ο πλούτος, η δόξα και η ζωη.
Παρ. 22,5   τρίβολοι και παγίδες εν οδοίς σκολιαίς, ο δε φυλάσσων την εαυτού ψυχήν αφέξεται αυτών.
Παρ. 22,5  Τριβόλια, αγκάθια και παγίδες είναι σκορπισµένα στους δρόµους των διεστραµµένων ανθρώπων. Εκείνος όµως
που θέλει να προφυλάξη την ψυχήν του από αυτά θα φύγη µακρυά από τους διεστραµµένους δρόµους των πονηρών.
Παρ. 22,7   πλούσιοι πτωχών άρξουσι, και οικέται ιδίοις δεσπόταις δανειούσι.
Παρ. 22,7  Οι πλούσιοι µε την δύναµιν του χρήµατός των θα γίνουν άρχοντες των πτωχών . Δεν αποκλείεται όµως τέτοιοι
άδικοι πλούσιοι να ξεπέσουν και να πτωχύνουν, ώστε να ζητήσουν και να πάρουν δάνεια από τους τέως υπηρέτας των .
Παρ. 22,8   ο σπείρων φαύλα θερίσει κακά, πληγήν δε έργων αυτού συντελέσει.
Παρ. 22,8  Εκείνος που σπείρει φαυλότητας, θα θερίση αναρίθµητα κακά. Συνέπεια δε και κατάντηµα των πονηρών του
έργων θα είναι αι τιµωρίαι, τας οποίας θα υποστή εκ µέρους Θεού και ανθρώπων.
Παρ. 22,8α  άνδρα ιλαρόν και δότην ευλογεί ο Θεός, µαταιότητα δε έργων αυτού συντελέσει.

Παρ. 22,8α    Ο Θεός στέλλει τας ευλογίας του εις άνθρωπον πράον, γλυκύν και ελεήµονα. Θα εξαλείψη δε κάθε µάταιον
έργον, το οποίον ενδεχοµένως αυτός έχει διαπράξει.
Παρ. 22,9   ο ελεών πτωχόν αυτός διατραφήσεται, των γάρ εαυτού άρτων έδωκε τώ πτωχώ.
Παρ. 22,9  Εκείνος που ελεεί τον πτωχόν, θα διατραφή πλουσίως από τον Θεόν και δεν θα πεινάση. Τούτο δε, διότι έδωκεν
στον πτωχόν και πεινώντα από το ίδιο του το ψωµί.
Παρ. 22,9α  νίκην και τιµήν περιποιείται ο δώρα δούς, την µέντοι ψυχήν αφαιρείται των κεκτηµένων.
Παρ. 22,9α   Κερδίζει και αποκτά νίκην και δόξαν εκείνος, που δίδει φιλοδωρήµατα, διότι έτσι απαλλάσσει την ψυχήν του
από την προσκόλλησιν προς τα αγαθά, τα οποία έχει.
Παρ. 22,10  έκβαλε εκ συνεδρίου λοιµόν, και συνεξελεύσεται αυτώ νείκος· όταν γάρ καθίση εν συνεδρίω, πάντας ατιµάζει.
Παρ. 22,10    Διώξε από τας συγκεντρώσστον αυθάδη και εριστικόν και µαζή µε αυτόν θα εξέλθη και θα φύγη η φιλονεικία.
Διότι όταν ένας τέτοιος παρακάθηται εις συνέδριον, τους πάντας εξουθενώνει µε την αυθάδειάν του.
Παρ. 22,11  αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτοί δε αυτώ πάντες άµωµοι· χείλεσι ποιµαίνει βασιλεύς.
Παρ. 22,11     Ο Κυριος αγαπά τας αφωσιωµένας εις αυτόν καρδίας, δεκτοί δε εις αυτόν γίνονται πάντοτε όλοι οι άµεµπτοι
και καθαροί. Ο βασιλεύς µε τα συνετά και καλά λόγια του, και οχι µε την βίαν, πρέπει να κυβερνά τον λαόν.
Παρ. 22,12  οι δε οφθαλµοί Κυρίου διατηρούσιν αίσθησιν, φαυλίζει δε λόγους παράνοµος.
Παρ. 22,12    Οι οφθαλµοί του Κυρίου άγρυπνοι πάντοτε παρακολουθούν και γνωρίζουν τα πάντα. Ο παράνοµος άνθρωπος,
αδιαφορεί δια την παρουσίαν αυτήν του Θεού και καταφρονεί τα θεία λόγια.
Παρ. 22,13  προφασίζεται και λέγει οκνηρός· λέων εν ταίς οδοίς, εν δε ταίς πλατείαις φονευταί.
Παρ. 22,13    Ο οκνηρός, δια να µη κινηθή από την θέσιν του, επινοεί τας πλέον γελοίας προφάσεις και λέγει· “στους
δρόµους είναι ληοντάρι, εις δε τας πλατείας ενεδρεύουν δολοφόνοι”!
Παρ. 22,14  βόθρος βαθύς στόµα παρανόµου, ο δε µισηθείς υπό Κυρίου εµπεσείται εις αυτόν.
Παρ. 22,14    Βοθρος βαθύς και βρωµερός είναι το στόµα εκείνου, που παραβαίνει τον νόµον του Θεού. Εκείνος δε που θα
µισηθή και θα εγκαταλειφθή από τον Κυριον, θα πέση µέσα εις αυτόν.



Παρ. 22,14α  εισίν οδοί κακαί ενώπιον ανδρός, και ουκ αγαπά τού αποστρέψαι απ αυτών· αποστρέφειν δε δεί από οδού
σκολιάς και κακής.
Παρ. 22,14α  Υπάρχουν δρόµοι κακοί, τρόποι της ζωής πονηροί, ενώπιον του ανθρώπου, τους οποίους και βλέπει. Εν τούτοις
δεν αγαπά και δεν θέλει να αποµακρυνθή από αυτούς. Και όµως ο καθένας πρέπει να αποµακρύνεται και να φεύγη από
την διεστραµµένην και κακήν οδόν.
Παρ. 22,15  άνοια εξήπται καρδίας νέου, ράβδος δε και παιδεία µακράν απ αυτού.
Παρ. 22,15    Απερισκεψία και επιπολαιότης φλογίζει και εξάπτει την καρδίαν του νέου. Η δε παιδαγωγική ράβδος και η
αυστηρά διαπαιδαγώγησις αποκρούονται και αποφεύγονται από αυτόν.
Παρ. 22,16  ο συκοφαντών πένητα πολλά ποιεί τα εαυτού· δίδωσι δε πλουσίω επ ελάσσονι .
Παρ. 22,16    Ο πλεονέκτης πλούσιος µε απάτας και δολιότητας αδικεί τον πτωχόν και αυξάνει την περιουσίαν του. Αλλά
πολλές φορές αναγκάζεται να δίδη εις άλλον πλουσιώτερόν του, και έτσι βλέπει να ελαττώνεται η περιουσία του.
Παρ. 22,17  Λόγοις σοφών παράβαλλε σόν ούς και άκουε εµόν λόγον, την δε σήν καρδίαν επίστησον, ίνα γνώς, ότι καλοί
εισι·
Παρ. 22,17    Πλησίασε και τέντωσε το αυτί σου, να ακούσης λόγια σοφών και εναρέτων. Ακουε τα λόγια µου. Καµε
προσεκτικόν τον νουν σου εις αυτά, που σε διδάσκω, δια να καταλάβης ότι οι λόγοι µου αυτοί είναι καλοί και ωφέλιµοι.
Παρ. 22,18  και εάν εµβάλης αυτούς εις την καρδίαν σου, ευφρανούσί σε άµα επί σοίς χείλεσιν,
Παρ. 22,18    Και εάν αυτούς τους λόγους τους βάλης και τους κλείσης ως πολύτιµον θησαυρόν εις την καρδίαν σου, ώστε να
κανονίζουν την ζωήν σου, ανερχόµενοι εις τα χείλη σου θα σου δηµιουργούν χαράν και ικανοποίησιν.
Παρ. 22,19  ίνα σου γένηται επί Κύριον η ελπίς και γνωρίση σοι την οδόν σου.
Παρ. 22,19    Ταύτα πράττων θα αποκτήσης σταθεράν την ελπίδα σου επί τον Κυριον. Ο δε Κυριος θα σε φωτίση και θα σε
καθοδήγηση να γνωρίσης και ακολουθήσης την ευθείαν και καλήν πορείαν στον βίον σου.
Παρ. 22,20  και σύ δε απόγραψαι αυτά σεαυτώ τρισσώς εις βουλήν και γνώσιν επί το πλάτος της καρδίας σου .
Παρ. 22,20   Και συ γράψε εντός σου αυτούς τους λόγους τρεις φορές, εις τρεις θέσεις της ψυχής σου. Εις την θέλησίν σου, δια
να είναι αγαθή, εις την γνώσιν σου, δια να είναι αληθής, στο πλάτος της καρδίας σου ώστε να πληµµυρίζουν ολόκληρον
την ψυχήν σου.
Παρ. 22,21  διδάσκω ούν σε αληθή λόγον και γνώσιν αγαθήν υπακούειν, τού αποκρίνεσθαί σε λόγους αληθείας τοίς
προβαλλοµένοις σοι.
Παρ. 22,21    Σε διδάσκω, λοιπόν, λόγια αληθινά, γνώσιν αγαθήν και ωφέλιµον, εις την οποίαν να υπακούης, ώστε να είσαι
εις θέσιν να απαντάς µε λόγια αληθινά εις εκείνους, οι οποίοι σου προβάλλουν αντιρρήσεις η και απορίας.
Παρ. 22,22  Μή αποβιάζου πένητα, πτωχός γάρ εστι, και µη ατιµάσης ασθενή εν πύλαις·
Παρ. 22,22   Μη αρπάζης από τον πτωχόν· µη τον εκβιάζης να σου πληρώση οπωσδήποτε το χρέος του, διότι αυτός είναι
πτωχός και αδύνατος. Μη τον σύρης και τον εξευτελίσης εις τα δικαστήρια, που συνεδριάζουν πλησίον εις τας πύλας των
πόλεων.
Παρ. 22,23  ο γάρ Κύριος κρινεί αυτού την κρίσιν, και ρύση σήν άσυλον ψυχήν.
Παρ. 22,23   Διότι ο ίδιος ο Κυριος θα αναλάβη την υπεράσπισιν και θα δικάση την υπόθεσιν του πτωχού. Αυτά όταν
σκέπτεσαι, θα σώσης αβλαβή την ψυχήν σου.
Παρ. 22,24  µη ίσθι εταίρος ανδρί θυµώδει, φίλω δε οργίλω µη συναυλίζου,
Παρ. 22,24   Μη γίνεσαι σύντροφος και µη συνεταιρίζεσαι µε άνθρωπον θυµώδη. Μη συγκατοικής και µη συναναστρέφεσαι
µε φίλον ευέξαπτον·
Παρ. 22,25  µήποτε µάθης των οδών αυτού και λάβης βρόχους τή σή ψυχή.
Παρ. 22,25   µήπως τυχόν και συ µάθης και ακολουθήσης τον τρόπον της ζωής εκείνων και βάλης βρόχους γύρω από τον
λαιµόν σου και περιπέσης εις µεγάλας περιπετείας και κινδύνους.
Παρ. 22 ,26  µη δίδου σεαυτόν εις εγγύην αισχυνόµενος πρόσωπον·
Παρ. 22,26   Μη δίδης τον εαυτόν σου εγγυητήν λόγω εντροπής και συστολής απέναντι κάποιου γνωστού σου προσώπου.
Παρ. 22,27  εάν γάρ µη έχης πόθεν αποτίσης, λήψονται το στρώµα το υπό τας πλευράς σου.
Παρ. 22,27   Διότι εάν δεν θα έχης από που να πληρώσης την εγγύησιν, θα σου πάρουν και αυτό τούτο το στρώµα, που το
βάζεις κάτω από το σώµα σου, δια να αναπαυθής.
Παρ. 22,28  µη µέταιρε όρια αιώνια, ά έθεντο οι πατέρες σου.
Παρ. 22,28   Μη µετακινής τα παλαιότατα σύνορα των αγρών, τα οποία έθεσαν οι πρόγονοί σου.
Παρ. 22,29  ορατικόν άνδρα και οξύν εν τοίς έργοις αυτού βασιλεύσι δεί παρεστάναι και µη παρεστάναι ανδράσι νωθροίς.
Παρ. 22,29   Ο διορατικός άνθρωπος, που ενεργεί µε ετοιµότητα αντιλήψεως και δραστηριότητα εις τα έργα του, είναι
πρέπον να παραστέκεται κοντά στους βασιλείς, δια να τους καθοδηγή και να µη χάνεται υπηρετών νωθρούς και οκνηρούς
ανθρώπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Παρ. 23,1   Εάν καθίσης δειπνείν επί τραπέζης δυναστών, νοητώς νόει τα παρατιθέµενά σοι
Παρ. 23,1  Εάν παρακαθήσης στο τραπέζι αρχόντων η πλουσίων, δια να συµφάγης µε αυτούς, πρόσεξε πολύ εις τα φαγητά,
που παραθέτουν ενώπιόν σου.
Παρ. 23,2   και επίβαλλε την χείρά σου, ειδώς ότι τοιαύτά σε δεί παρασκευάσαι· ει δε απληστότερος εί,
Παρ. 23,2  Απλωνε το χέρι σου µε κάποιον περίσκεψιν και συστολήν, έχων υπ' όψιν σου ότι και συ, όταν θελήσης να
ανταποδώσης το γεύµα, κάτι τέτοια φαγητά είσαι υποχρεωµένος να παρασκευάσης. Εάν δε είσαι λαίµαργος και άπληστος
εις τα φαγητά,
Παρ. 23,3   µη επιθύµει των εδεσµάτων αυτού, ταύτα γάρ έχεται ζωής ψευδούς.
Παρ. 23,3  µη αφήσης να κινηθής από την επιθυµίαν των ωραίων φαγητών, διότι αυτά πιθανόν να προέρχωνται από
αδικίας και πάντως δίδουν ψευδή αντίληψιν περί της ζωής.
Παρ. 23,4   µη παρεκτείνου πένης ών πλουσίω, τή δε σή εννοία απόσχου.
Παρ. 23,4  Μη απλώνεσαι και µη αµιλλάσαι να φθάσης τον πλούσιον, ενώ συ είσαι φτωχός. Αποµάκρυνε τον νουν σου από



αυτά.
Παρ. 23,5   εάν επιστήσης το σόν όµµα προς αυτόν, ουδαµού φανείται· κατεσκεύασται γάρ αυτώ πτέρυγες ώσπερ αετού, και
υποστρέφει εις τον οίκον τού προεστηκότος αυτού.
Παρ. 23,5  Εάν προσηλώσης το µάτι σου εις αυτόν τον πλούσιον και ελπίσης εις βοήθειάν του, αυτός θα σε εγκαταλείψη και
θα γίνη άφαντος. Διότι ο πλούσιος παίρνει πτερά αετού και φεύγει βιαστικά προς τον οίκον άλλου , ανωτέρου από αυτόν
πλουσίου.
Παρ. 23,6   µη συνδείπνει ανδρί βασκάνω, µηδέ επιθύµει των βρωµάτων αυτού·
Παρ. 23,6  Μη συντρώγης µε φθονερόν άνθρωπον, ούτε και να επιθυµήσης τα ποικίλα φαγητά, που σου παραθέτει.
Παρ. 23,7   ον τρόπον γάρ εί τις καταπίοι τρίχα, ούτως εσθίει και πίνει.
Παρ. 23,7  Οπως εκείνος που έχει καταπιεί µίαν τρίχα και είναι έτοιµος να κάµη εµετόν, ετσι από την πολλήν του
στενοχωρίαν τρώγει και πίνει και ο φθονερός άνθρωπος, όταν σε βλέπη απέναντί του.
Παρ. 23,8   µηδέ προς σε εισαγάγης αυτόν και φάγης τον ψωµόν σου µετ αυτού· εξεµέσει γάρ αυτόν και λυµανείται τους
λόγους σου τους καλούς.
Παρ. 23,8  Ούτε και συ να τον προσκαλέσης στο σπίτι σου και να φάγης µαζή µε αυτόν το λιτόν φάγητόν σου. Διότι θα
αηδιάση και θα κάµη εµετόν το φαγητόν σου. Θα χλευάση δε και θα εµπαίξη τα ευγενή και περιποιητικά σου δι' αυτόν
λόγια.
Παρ. 23,9   εις ώτα άφρονος µηδέν λέγε, µήποτε µυκτηρίση τους συνετούς λόγους σου.
Παρ. 23,9  Εις τα αυτιά του ανόητου και ασυνέτου µη λέγης τίποτε, µήπως τυχόν και περιφρονήση τα σοφά και συνετά
λόγια σου.
Παρ. 23,10  µη µεταθής όρια αιώνια, εις δε κτήµα ορφανών µη εισέλθης·
Παρ. 23,10    Μη µεταθέσης τα παλαιά σύνορα των αγρών σου και µη εισέλθης να καταπατήσης το κτήµα των ορφανών.
Παρ. 23,11  ο γάρ λυτρούµενος αυτούς Κύριος κραταιός εστι και κρινεί την κρίσιν αυτών µετά σού.
Παρ. 23,11     Διότι εκείνος ο οποίος γλυτώνει τους ορφανούς και ανυπερασπίστους από τα χέρια των απλήστων και
αρπάγων είναι αυτός αυτός ο παντοδύναµος και δίκαιος Κυριος, ο οποίος θα αναλάβη να δικάση την διαφοράν µεταξύ
εκείνων και σου.
Παρ. 23,12  δός εις παιδείαν την καρδίαν σου, τα δε ώτά σου ετοίµασον λόγοις αισθήσεως.
Παρ. 23,12 Δώσε µε προθυµίαν την καρδιά και τον νουν σου εις την σοφήν παιδαγωγίαν του Κυρίου και ετοίµασε τα αυτιά
σου, να ακούσουν και δεχθούν λόγια θείου φωτισµού.
Παρ. 23,13  µη απόσχη νήπιον παιδεύειν, ότι εάν πατάξης αυτόν ράβδω, ου µη αποθάνη·
Παρ. 23,13    Μη αποφεύγης και µη διστάζης να διαπαιδαγωγής το ανήλικο παιδί σου, διότι και αν ακόµη ευρεθής εις την
ανάγκην να το κτυπήσης µε την ράβδον, δεν πρόκειται να αποθάνη.
Παρ. 23,14  σύ µέν γάρ πατάξεις αυτόν ράβδω, την δε ψυχήν αυτού εκ θανάτου ρύση.
Παρ. 23,14    Διότι συ µεν θα κτυπήσης το σώµα του µε την ράβδον, θα σώσης όµως την ψυχήν του από τον θάνατον.
Παρ. 23,15  υιέ, εάν σοφή γένηταί σου η καρδία, ευφρανείς και την εµήν καρδίαν,
Παρ. 23,15    Παιδί µου, εάν η καρδία και ο νους σου γίνη σοφός και συνετός, θα δώσης χαράν και ευφροσύνην και εις την
ιδικήν µου καρδίαν.
Παρ. 23,16  και ενδιατρίψει λόγοις τα σά χείλη προς τα εµά χείλη , εάν ορθά ώσι.
Παρ. 23,16    Και τα χείλη σου, τα οποία θα λέγουν τα ορθά και τα πρέποντα, είναι σαν να οµιλούν τα ιδικά µου χείλη.
Παρ. 23,17  µη ζηλούτω η καρδία σου αµαρτωλούς, αλλά εν φόβω Κυρίου ίσθι όλην την ηµέραν·
Παρ. 23,17    Ας µη ζηλεύη και ας µη ποθή η καρδιά σου τους αµαρτωλούς και τας πορείας της ζωής των. Αλλά να ζης µε
τον φόβον του Κυρίου όλην την ηµέραν.
Παρ. 23,18  εάν γάρ τηρήσης αυτά, έσται σοι έκγονα, η δε ελπίς σου ουκ αποστήσεται.
Παρ. 23,18    Λοιπόν, εάν αυτά δεχθής και τηρήσης, θα έχης ευλογίας από τον Θεόν, θα αποκτήσης απογόνους και η ελπίς
σου ποτέ δεν θα διαψευσθή.
Παρ. 23,19  άκουε, υιέ, και σοφός γίνου, και κατεύθυνε εννοίας σής καρδίας·
Παρ. 23,19    Ακουε, παιδί µου, και γίνε µε όσα θα ακούσης σοφός και συνετός. Κατεύθυνε δε πάντοτε τας γνώσεις και τας
επιθυµίας της καρδίας σου προς το αγαθόν.
Παρ. 23,20  µη ίσθι οινοπότης, µηδέ εκτείνου συµβουλαίς κρεών τε αγορασµοίς·
Παρ. 23,20   Μη γίνης οινοπότης, µη απλώνεσαι και µη συναναστρέφεσαι µε ανθρώπους, προς αγοράν κρεάτων από κοινού
(µε ρεφενέ) και παράθεσιν κοινής τραπέζης.
Παρ. 23, 21  πάς γάρ µέθυσος και πορνοκόπος πτωχεύσει, και ενδύσεται διερηγµένα και ρακώδη πάς υπνώδης.
Παρ. 23,21    Διότι κάθε µέθυσος και πορνοκόπος θα καταντήση εις πτωχείαν, όπως επίσης και κάθε τεµπέλης, που αγαπά
τον ύπνον, πολύ γρήγορα θα φορέση ρουχα ξεσχισµένα και κουρελιασµένα.
Παρ. 23,22  άκουε, υιέ, πατρός τού γεννήσαντός σε και µη καταφρόνει ότι γεγήρακέ σου η µήτηρ.
Παρ. 23,22   Ακουε, παιδί µου, τον πατέρα σου, που σε εγέννησε, και µη καταφρονής την µητέρα σου, διότι έχει γηράσει.
Παρ. 23,23  αλήθειαν κτήσαι και µη απώση σοφίαν και παιδείαν και σύνεσιν.
Παρ. 23,23    Προσπάθησε να αποκτήσης την αλήθειαν, µη διώχνης µακρυά την σοφίαν, την αληθινήν µόρφωσιν και την
σύνεσιν.
Παρ. 23,24  καλώς εκτρέφει πατήρ δίκαιος, επί δε υιώ σοφώ ευφραίνεται η ψυχή αυτού.
Παρ. 23,24   Ο ενάρετος πατέρας ανατρέφει ορθώς τα τέκνα του µε στοργήν και σύνεσιν και ευφραίνεται η ψυχή του δια τα
σοφά και ενάρετα παιδιά, που αναδεικνύει.
Παρ. 23,25  ευφραινέσθω ο πατήρ και η µήτηρ επί σοί, και χαιρέτω η τεκούσά σε.
Παρ. 23,25    Ας ευφραίνεται δια σε ο στοργικός πατέρας σου και η µητέρα σου, ιδιαιτέρως ας χαίρη µάλιστα ακόµη
περισσότερον η καρδιά εκείνης, που σε εγέννησε.
Παρ. 23,26  δός µοι, υιέ, σήν καρδίαν, οι δε σοί οφθαλµοί εµάς οδούς τηρείτωσαν·
Παρ. 23,26   Δος µου εξ ολοκλήρου, παιδί µου, την καρδιά σου, και τα µάτια σου ας προσέχουν, ώστε να γνωρίζης και να
βαδίζης τους ιδικούς µου δρόµους.



Παρ. 23,27  πίθος γάρ τετρηµένος εστίν αλλότριος οίκος, και φρέαρ στενόν αλλότριον·
Παρ. 23,27    Τρύπιο πιθάρι είναι το ξένο αµαρτωλό σπίτι, που όσα και αν εξοδεύσης δεν θα ηµπορέσης να το γεµίσης. Στενό
είναι το ξένο πηγάδι, από το οποίον δεν θα µπορέσης να βγης.
Παρ. 23,28  ούτος γάρ συντόµως απολείται, και πάς παράνοµος αναλωθήσεται.
Παρ. 23,28   Εχε υπ' όψιν σου ότι αυτός ο αµαρτωλός οίκος συντόµως θα καταλήξη εις καταστροφήν και όλεθρον και µαζή
του θα αφανισθή και κάθε παραβάτης του θείου νόµου.
Παρ. 23,29  τίνι ουαί; τίνι θόρυβος; τίνι κρίσεις; τίνι δε αηδίαι και λέσχαι; τίνι συντρίµµατα διακενής; τίνος πελιδνοί οι
οφθαλµοί;
Παρ. 23,29   Εις ποιόν ταιριάζει το αλλοίµονον; Ποιός αναταράσσεται, θορυβείται και φιλονεικεί; Ποιός συχνάζει εις τα
δικαστήρια και εισάγεται εις δίκας; Ποιός προκαλεί την αηδίαν µε τους εµετούς και τας µωρολογίας του και χάνει τον
καιρόν του εις φλυαρίας και ανοησίας; Εις ποιόν πληγαί και συντρίµµατα χωρίς λόγον; Τινος είναι ωχρά και κινδυνεύουν
να σβήσουν τα µάτια;
Παρ. 23,30  ου των εγχρονιζόντων εν οίνοις; ου των ιχνευόντων που πότοι γίνονται;
Παρ. 23,30    Δεν είναι εκείνων, οι οποίοι περνούν τον καιρόν των κοντά εις τα κρασιά ; Δεν είναι εκείνων, που ανιχνεύουν να
βρουν, που γίνονται συγκεντρώσεις δια ποτόν και διασκεδάσεις;
Παρ. 23,31  µη µεθύσκεσθε εν οίνοις, αλλά οµιλείτε ανθρώποις δικαίοις και οµιλείτε εν περιπάτοις· εάν γάρ εις τας φιάλας
και τα ποτήρια δώς τους οφθαλµούς σου, ύστερον περιπατήσεις γυµνότερος υπέρου.
Παρ. 23,31    Μη πίνετε οίνον, ώστε να µεθάτε, αλλά να συναναστρέφεσθε µε ανθρώπους εναρέτους και να συνοµιλήτε
στους περιπάτους σας µε αυτούς επί σοβαρών και µορφωτικών θεµάτων. Διότι εάν ρίχνης τα µάτια σου και δώσης την
καρδιά σου εις τας φιάλας του κρασιού και τα ποτήρια, τελευταία θα καταντήσης να γυρίζης γυµνότερος από το
γουδοχέρι.
Παρ. 23,32  το δε έσχατον ώσπερ υπό όφεως πεπληγώς εκτείνεται, και ώσπερ υπό κεράστου διαχείται αυτώ ο ιός.
Παρ. 23,32    Το δε κατάντηµα του µεθύσου, όταν γίνη αλκολικός, είναι σαν να δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι.
Τεντώνεται και παραλύει ο οργανισµός του, σαν να εχύθη µέσα του δηλητήριον από φίδι µε κέρατα.
Παρ. 23,33  οι οφθαλµοί σου όταν ίδωσιν αλλοτρίαν, το στόµα σου τότε λαλήσει σκολιά,
Παρ. 23,33    Οταν ευρίσκεσαι εις κατάστασιν µέθης και τα µάτια σου ιδούν µίαν ξένην και άγνωστον γυναίκα, ανάψουν δε
µέσα σου επιθυµίαι πονηραί, τότε το στόµα σου θα είπη χυδαία λόγια δι' αυτήν.
Παρ. 23,34  και κατακείση ώσπερ εν καρδία θαλάσσης και ώσπερ κυβερνήτης εν πολλώ κλύδωνι.
Παρ. 23,34    Και θα κατάκεισαι και θα τρικλίζης, ως εάν ευρίσκεσαι µέσα εις τρικυµιώδη θάλασσαν και σαν κυβερνήτης
πλοίου µέσα εις µεγάλην θαλασσοταραχήν.
Παρ. 23,35  ερείς δε· τύπτουσί µε και ουκ επόνεσα, και ενέπαιξάν µοι, εγώ δε ουκ ήδειν· πότε όρθρος έσται, ίνα ελθών ζητήσω
µεθ ών συνελεύσοµαι;
Παρ. 23,35    Οταν δε συνέλθης, θα λέγης µε έκπληξιν· µε εκτύπησαν και δεν επόνεσα, µε εχλεύασαν και εγώ δεν εκατάλαβα
τίποτε. Κυριευµένος δε από το πάθος του κρασιού, θα πης· πότε θα ξηµερώση, δια να πάω να συναντήσω πάλιν εκείνους, µε
τους οποίους θα κάµω παρέα στο καπηλειό;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Παρ. 24,1   Υιέ, µη ζηλώσης κακούς άνδρας µηδέ επιθυµήσης είναι µετ αυτών·
Παρ. 24,1  Παιδί µου, µη ζηλέψης ποτέ τους κακούς ανθρώπους και την παραστρατηµένην ζωήν των. Μη επιθυµήσης
συναναστροφήν µε αυτούς.
Παρ. 24,2   ψευδή γάρ µελετά η καρδία αυτών, και πόνους τα χείλη αυτών λαλεί.
Παρ. 24,2  Διότι το ψεύδος και την αµαρτίαν έχουν ως θησαυρόν και µελέτην της καρδίας των. Τα δε χείλη των εκστοµίζουν
λόγια, που προξενούν θλίψεις και στενοχωρίας.
Παρ. 24,3   µετά σοφίας οικοδοµείται οίκος και µετά συνέσεως ανορθούται.
Παρ. 24,3  Με την αληθινήν σοφίαν, µε την ευλάβειαν και τον φόβον δηλαδή του Θεού, θεµελιώνεται και κτίζεται ένα σπίτι·
µε την σύνεσιν δε ανορθώνεται και προοδεύει η οικογένεια.
Παρ. 24,4   µετά αισθήσεως εµπίπλανται ταµιεία εκ παντός πλούτου τιµίου και καλού.
Παρ. 24,4  Με την ορθήν και δικαίαν γνώσιν γεµίζουν αι αποθήκαι του σπιτιού από κάθε τίµιον και καλόν πλούτον.
Παρ. 24,5   κρείσσων σοφός ισχυρού και ανήρ φρόνησιν έχων γεωργίου µεγάλου.
Παρ. 24,5  Είναι καλύτερος και προτιµότερος ο σοφός από τον ισχυρόν, και ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύνεσιν από εκείνον
που έχει µεγάλο αγρόκτηµα.
Παρ. 24,6   µετά κυβερνήσεως γίνεται πόλεµος, βοήθεια δε µετά καρδίας βουλευτικής.
Παρ. 24,6  Με καλήν στρατηγικήν και διακυβέρνησιν διεξάγεται ο επιτυχής πόλεµος. Αποτελεσµατική δε βοήθεια δια την
κατόρθωσιν της νίκης έρχεται από νουν συνετόν.
Παρ. 24,7   σοφία και έννοια αγαθή εν πύλαις σοφών· σοφοί ουκ εκκλίνουσιν εκ στόµατος Κυρίου ,
Παρ. 24,7  Η σοφία, η αληθής γνώσις και η ορθοφροσύνη υπάρχουν εις τας πύλας των πόλεων, που κατοικούν οι σοφοί. Οι
αληθινά σοφοί δεν εκτρέπονται και δεν παρεκκλίνουν από όσα έχει λαλήσει το στόµα του Κυρίου.
Παρ. 24,8   αλλά λογίζονται εν συνεδρίοις. απαιδεύτοις συναντά θάνατος,
Παρ. 24,8  Καίτοι ο καθένας από αυτούς είναι σοφός, εν τούτοις συσκέπτονται εις κοινάς συνεδριάσεις. Τους αµορφώτους
κατά Θεόν και αδιορθώτους θα τους συναντήση ασφαλώς ο πρόωρος θάνατος.
Παρ. 24,9   αποθνήσκει δε άφρων εν αµαρτίαις. ακαθαρσία δε ανδρί λοιµώ
Παρ. 24,9  Ο ασύνετος και αµετανόητος αποθνήσκει µε τας αµαρτίας αυτού. Μεγάλη ακαθαρσία υπάρχει στον ψυχικώς
διεφθαρµένον άνθρωπον.
Παρ. 24,10  εµµολυνθήσεται εν ηµέρα κακή και εν ηµέρα θλίψεως, έως αν εκλίπη.
Παρ. 24,10    Αµετανόητος καθώς είναι θα µολύνεται ολοέν και περισσότερον και θα διαφθείρεται, θα περιπίπτη συνεχώς εις
ηµέρας κακάς, εις ηµέρας θλίψεως και οδύνης, έως ότου λείψη από την γην.
Παρ. 24,11  ρύσαι αγοµένους εις θάνατον και εκπρίου κτεινοµένους, µη φείση·



Παρ. 24,11     Μη διστασης να σώσης ανθρώπους, που οδηγούνται εις εκτέλεσιν, και µη τσιγκουνευθής τα χρήµατα, δια να
εξαγοράσης εκείνους, που πρόκειται να φονευθούν.
Παρ. 24,12  εάν δε είπης, ουκ οίδα τούτον, γίνωσκε ότι Κύριος καρδίας πάντων γινώσκει, και ο πλάσας πνοήν πάσιν, αυτός
οίδε πάντα, ός αποδίδωσιν εκάστω κατά τα έργα αυτού.
Παρ. 24,12    Εάν, προκειµένου να δικαιολογήσης την σκληροκαρδίαν σου, πης δεν ξέρω αυτόν τον αθώον που οδηγείται εις
την εκτέλεσιν, µάθε ότι ο Κυριος, που έπλασε καρδίας και έδωσε πνοήν εις πάντα, γνωρίζει πολύ καλά τας καρδίας όλων
των ανθρώπων, άρα δε και την ιδικήν σου. Γνωρίζει τα πάντα και αυτός ανταποδίδει στον καθένα ανάλογα µε τα έργα του.
Παρ. 24,13  φάγε µέλι, υιέ, αγαθόν γάρ κηρίον, ίνα γλυκανθή σου ο φάρυγξ·
Παρ. 24,13    Παιδί µου, φάγε µέλι, διότι η κηρήθρα είναι καλή και ωφέλιµος. Φαγε µέλι, δια να γλυκανθή ο φάρυγξ σου.
Παρ. 24,14  ούτως αισθήση σοφίαν τή σή ψυχή· εάν γάρ εύρης, έσται καλή η τελευτή σου, και ελπίς σε ουκ εγκαταλείψει.
Παρ. 24,14    Οπως όµως γλυκαίνεται ο φάρυγξ µε το µέλι, έτσι θα αισθανθής γλυκύτητα µέσα εις την καρδίαν σου από την
αληθινήν σοφίαν. Διότι εάν την αναζητήσης και την αποκτήσης, θα ευτυχήσης. Και αυτός ακόµη ο θάνατός σου θα είναι
ωραίος. Δεν θα σε εγκαταλείψη δε ποτέ η ελπίς της αιωνίου σωτηρίας.
Παρ. 24,15  µη προσαγάγης ασεβή νοµή δικαίων µηδέ απατηθής χορτασία κοιλίας·
Παρ. 24,15    Μη φέρης τον ασεβή στον τόπον, όπου κατοικούν και διαιτώνται οι δίκαιοι. Μη απατηθής δε εκ του γεγονότος,
ότι σε εχόρτασε µε καλά φαγητά.
Παρ. 24,16  επτάκις γάρ πεσείται δίκαιος και αναστήσεται, οι δε ασεβείς ασθενήσουσιν εν κακοίς.
Παρ. 24,16    Πολλές φορές είναι δυνατόν να πέση και να ατυχήση ο δίκαιος, αλλά µε την βοήθειαν του Θεού θα ανορθωθή
πάλιν. Οι ασεβείς όµως θα εξασθενήσουν και θα εξαντληθούν µέσα εις τα κακά και εις την κακότητά των, θα πέσουν και
δεν θα ηµπορέσουν να ανορθωθούν.
Παρ. 24,17  εάν πέση ο εχθρός σου, µη επιχαρής αυτώ, εν δε τώ υποσκελίσµατι αυτού µη επαίρου·
Παρ. 24,17    Εάν πέση ο εχθρός σου, µη χαιρεκακήσης δια το πέσιµό του. Και αν µε τριχλοποδιάν ανατροπή, συ να µη
αλαζονευθής απέναντί του.
Παρ. 24,18  ότι όψεται Κύριος και ουκ αρέσει αυτώ, και αποστρέψει τον θυµόν αυτού απ αυτού.
Παρ. 24,18    Διότι ο παντεπόπτης Κυριος θα ίδη αυτό και δεν θα ευχαριστηθή από την διαγωγήν σου και θα αποµακρύνη
τον θυµόν του από τον εχθρόν σου.
Παρ. 24,19  µη χαίρε επί κακοποιοίς, µηδέ ζήλου αµαρτωλούς·
Παρ. 24,19    Μη χαίρης και µη ζηλεύης ανθρώπους, οι οποίοι διαπράττουν το κακόν. Μη ζηλεύης τους αµαρτωλούς και την
ζωήν των.
Παρ. 24,20  ου γάρ µη γένηται έκγονα πονηρώ, λαµπτήρ δε ασεβών σβεσθήσεται.
Παρ. 24,20   Διότι ο αµετανόητος αµαρτωλός δεν θα αφήση απογόνους, η δε φλόγα της ζωής και η λάµψις της δόξης των
ασεβών θα σβήση πολύ σύντοµα.
Παρ. 24,21  φοβού τον Θεόν, υιέ, και βασιλέα και µηθετέρω αυτών απειθήσης·
Παρ. 24,21    Παιδί µου, να σέβεσαι τον Θεόν και τον βασιλέα, εις κανένα δε από αυτούς να µη δείξης παρακοήν και
απείθειαν.
Παρ. 24,22  εξαίφνης γάρ τίσονται τους ασεβείς, τας δε τιµωρίας αµφοτέρων τις γνώσεται; (Μασ. ΚΘ, 27)
Παρ. 24,22   Διότι αιφνιδίως και εις ώραν, που οι ασεβείς δεν περιµένουν, θα τους τιµωρήσουν. Ποιός δε ξέρει, ποίου είδους
τιµωρίας θα επιβάλουν και οι δύο εις αυτούς; (Μασορ. κθ' 27)
Παρ. 24,22α  λόγον φυλασσόµενος υιός απωλείας εκτός έσται, δεχόµενος δε εδέξατο αυτόν.
Παρ. 24,22α   Ο τηρών την εντολήν του Θεού θα είναι µακράν και απηλλαγµένος από κάθε τιµωρίαν. Διότι µε όλην του την
προθυµίαν και την καρδίαν εδέχθη τον λόγον αυτόν.
Παρ. 24,22β  µηδέν ψεύδος από γλώσσης βασιλεί λεγέσθω, και ουδέν ψεύδος από γλώσσης αυτού ου µη εξέλθη.
Παρ. 24,22β   Κανένα ψέµα ας µη λεχθή από το στόµα σου προς τον βασιλέα η τον άρχοντα . Και αυτός έτσι θα είναι
ειλικρινής απέναντί σου και ποτέ δεν θα σου είπη ψεύδη.
Παρ. 24,22γ  µάχαιρα γλώσσα βασιλέως και ου σαρκίνη, ός δ αν παραδοθή, συντριβήσεται·
Παρ. 24,22γ   Η γλώσσα του βασιλέως είναι µαχαίρι σκληρό και οχι µαλακό και σαρκώδες. Εκείνος ο οποίος θα παραδοθή
εις αυτήν, θα εξολοθρευθή.
Παρ. 24,22δ  εάν γάρ οξυνθή ο θυµός αυτού, σύν νεύροις ανθρώπους αναλίσκει,
Παρ. 24,22δ   Οταν ανάψη ο θυµός του βασιλέως, καταναλίσκει και εξαφανίζει το σώµα µαζή και τα νεύρα των ανθρώπων.
Κατατρώγει τα κόκκαλα των ανθρώπων και σαν παµφάγος φλόγα κατακαίει το παν και δεν αφήνει ούτε ίχνος κρέατος,
τροφήν δια τους νεοσσούς των αετών. (Μασορ. Λ' 1).
Παρ. 24,22ε  και οστά ανθρώπων κατατρώγει, και συγκαίει ώσπερ φλόξ, ώστε άβρωτα είναι νεοσσοίς αετών.
Παρ. 24,22ε  Παιδί µου, να ευλαβηθής τα λόγια µου και αφού τα δεχθής, να µετανοήσης δια σφάλµατα, τα οποία
ενδεχοµένως διέπραξες. Αυτά τα λέγω εγώ ο διδάσκαλος εις εκείνους, οι οποίοι πιστεύουν στον Θεόν και αφού τα είπω, θα
παύσω να οµιλώ.
Παρ. 24,23  Ταύτα δε λέγω υµίν τοίς σοφοίς επιγινώσκειν· αιδείσθαι πρόσωπον εν κρίσει ου καλόν.
Παρ. 24,23 (Μασορ. ΚΔ' 23). Αυτά τα λέγω προς γνώσιν εις σας τους συνετούς δικαστάς. Δεν είναι δίκαιον και ορθόν να
υποστέλλεσθε από πρόσωπα κατά την διεξαγωγήν της δίκης.
Παρ. 24,24  ο ειπών τον ασεβή· δίκαιός εστιν, επικατάρατος λαοίς έσται και µισητός εις έθνη·
Παρ. 24,24   Ο δικαστής, που θα εκδώση απόφασιν ότι ο άδικος είναι δίκαιος, αυτός θα είναι κατηραµένος µεταξύ των λαών
και µισητός εις τα έθνη.
Παρ. 24,25  οι δε ελέγχοντες βελτίους φανούνται, επ αυτούς δε ήξει ευλογία·
Παρ. 24,25   Οσοι όµως κρίνουν και δικάζουν ανεπηρέαστα και µε δικαιοσύνην, θα αναδεικνύωνται ως δικασταί ολονέν και
καλύτεροι, και εις αυτούς θα έρχεται η ευλογία του Θεού.
Παρ. 24,26  χείλη δε φιλήσουσιν αποκρινόµενα λόγους αγαθούς.
Παρ. 24,26   Και οι άνθρωποι θα εκτιµήσουν και θα αγαπήσουν τον δικαστήν, του οποίου το στόµα βγάζει δικαίας
αποφάσεις.



Παρ. 24,27  ετοίµαζε εις την έξοδον τα έργα σου και παρασκευάζου εις τον αγρόν και πορεύου κατόπισθέν µου και
ανοικοδοµήσεις τον οίκον σου.
Παρ. 24,27   Φρόντίζε πάντοτε να αποπερατώνης τα έργα σου, να ετοιµάζεσαι πάντοτε προκειµένου να πορευθής εις
καλλιέργειαν του αγρού σου. Ελά κοντά από εµέ, ακολούθησε τον δρόµον, τον οποίον εγώ σου χαράσσω, και έτσι θα
ηµπορέσης να κτίσης το σπίτι σου και να αναδείξης την οικογένειάν σου.
Παρ. 24,28  µη ίσθι ψευδής µάρτυς επί σόν πολίτην, µηδέ πλατύνου σοίς χείλεσι.
Παρ. 24,28   Ποτέ να µη γίνης ψευδοµάρτυς υπέρ η κατά του συµπολίτου σου, ούτε να µεγαλοποιής τα γεγονότα, που
καταθέτεις.
Παρ. 24,29  µη είπης· ον τρόπον εχρήσατό µοι, χρήσοµαι αυτώ, τίσοµαι δε αυτόν ά µε ηδίκησεν.
Παρ. 24,29   Ποτέ, ούτε προκειµένου περί του εχθρού σου, να µη είπης· Κατά τον τρόπον, που µου εφέρθη, θα του φερθώ και
εγώ. Θα τον εκδικηθώ δι' όσα µε έχει αδικήσει!
Παρ. 24,30  ώσπερ γεώργιον ανήρ άφρων, και ώσπερ αµπελών άνθρωπος ενδεής φρενών·
Παρ. 24,30   Ο ασύνετος άνθρωπος οµοιάζει µε ένα χωράφι και ο φτωχός από µυαλό µε ένα αµπελώνα.
Παρ. 24,31  εάν αφής αυτόν, χερσωθήσεται και χορτοµανήσει όλος και γίνεται εκλελειµµένος, οι δε φραγµοί των λίθων
αυτού κατασκάπτονται.
Παρ. 24,31    Εάν αφήσης αυτόν ακαλλιέργητον και απεριποίητον θα µεταβληθή εις χέρσον έκτασιν, θα γεµίση ολόκληρος
από άγρια χόρτα, θα µένη έρηµος και εγκαταλελειµµένος, οι δε ξηρότοιχοι, που του εχρησίµευαν ως φράχτες, θα πέσουν
και θα κατασκαφούν.
Παρ. 24,32  ύστερον εγώ µετενόησα, επέβλεψα τού εκλέξασθαι παιδείαν,
Παρ. 24,32   Υστερα από αυτά εγώ µετενόησα, και απεφάσισα να εκλέξω την πραγµατικήν παιδαγωνίαν και µόρφωσιν.
Παρ. 24,33  ολίγον νυστάζω, ολίγον δε καθυπνώ, ολίγον δε εναγκαλίζοµαι χερσί στήθη·
Παρ. 24,33    Ο οκνηρός λέγει· Νυστάζω ολίγον, ας κοιµηθώ ολίγον. Σταυρώνω τα χέρια µου εις τα στήθη, κυριαρχούµενος
από υπνηλίαν και νωθρότητα.
Παρ. 24,34  εάν δε τούτο ποιής, ήξει προπορευοµένη η πενία σου και η ένδειά σου ώσπερ αγαθός δροµεύς.
Παρ. 24,34   Εάν και συ πράξης ο,τι και ο οκνηρός, θα σε προφθάση και θα σε καταλάβη η φτώχεια, η δε ανάγκη θα έλθη
σαν ταχύς δροµεύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Παρ. 25,1   Αύται αι παιδείαι Σολοµώντος αι αδιάκριτοι, ας εξεγράψαντο οι φίλοι Εζεκίου τού βασιλέως της Ιουδαίας.
Παρ. 25,1  Αι κατωτέρω ανάλεκτοι ηθοπλαστικαί παροιµίαι και τα αποφθέγµατα του Σολοµώντος είναι αυτά που
κατέγραψαν οι φίλοι του Εζεκίου, βασιλέως της Ιουδαίας.
Παρ. 25,2   Δόξα Θεού κρύπτει λόγον, δόξα δε βασιλέως τιµά πράγµατα.
Παρ. 25,2  Ανέκφραστα από τον ανθρώπινον λόγον και ανεξερεύνητα από τον νουν είναι τα ένδοξα έργα του Θεού. Δοξα δε
και τιµή δι' ένα βασιλέα είναι να ερευνά και να εκτιµά κατ' αξίαν πρόσωπα και πράγµατα.
Παρ. 25,3   ουρανός υψηλός, γη δε βαθεία, καρδία δε βασιλέως ανεξέλεγκτος.
Παρ. 25,3  Ο ουρανός που εκτείνεται εις απεριόριστα ύψη και η γη, µε τα απροσµέτρητα αυτής βάθη, µένουν ανεξερεύνητα.
Ετσι και η καρδία του βασιλέως είναι δι' όλους ανεξερεύνητος και ανεξέλεγκτος.
Παρ. 25,4   τύπτε αδόκιµον αργύριον, και καθαρισθήσεται καθαρόν άπαν·
Παρ. 25,4  Κατεργάσου µε το σφυρί και την κάµινον του πυρός τον ακάθαρτον άργυρον και θα καθαρισθή ολόκληρος από
κάθε περιττόν σώµα.
Παρ. 25,5   κτείνε ασεβείς εκ προσώπου βασιλέως, και κατορθώσει εν δικαιοσύνη ο θρόνος αυτού.
Παρ. 25,5  Κατά παρόµοιον τρόπον παράδωσε εις θανατικήν εκτέλεσιν τους ασεβείς συµβούλους, που ευρίσκονται πλησίον
του βασιλέως, και τότε ο θρόνος αυτού θα στερεωθή και θα θριαµβεύση δια της δικαιοσύνης.
Παρ. 25,6   µη αλαζονεύου ενώπιον βασιλέως, µηδέ εν τόποις δυναστών υφίστασο·
Παρ. 25,6  Μη αλαζονεύεσαι ενώπιον των βασιλέων δια την δύναµίν σου η τον πλούτον σου και µη προσέρχεσαι
απρόσκλητος στους τόπους, όπου συγκεντρώνονται οι ισχυροί.
Παρ. 25,7   κρείσσον γάρ σοι το ρηθήναι· ανάβαινε προς µε ή ταπεινώσαί σε εν προσώπω δυνάστου. ά είδον οι οφθαλµοί
σου, λέγε.
Παρ. 25,7  Είναι προτιµότερον δια σε ο βασιλεύς η ο άρχων να σου πη· “Ελα πλησίον µου”, παρά να σε ταπεινώση ενώπιον
άλλου άρχοντος επισηµοτέρου από σε. Λέγε µόνον όσα βλέπουν τα µάτια σου και µη δίδης πάντοτε εµπιστοσύνην εις όσα
ακούουν τα αυτιά σου.
Παρ. 25,8   µη πρόσπιπτε εις µάχην ταχέως, ίνα µη µεταµεληθής επ εσχάτων. ηνίκα αν σε ονειδίση ο σός φίλος,
Παρ. 25,8  Μη ορµάς εύκολα και ασύνετα εις φιλονεικίας, δια να µη µεταµεληθής κατόπιν, και µάλιστα όταν εντόνως σε
κατηγορήση ο φίλος σου.
Παρ. 25,9   αναχώρει εις τα οπίσω µη καταφρόνει,
Παρ. 25,9  Μαθε να υποχωρής, δια να προλαµβάνης και απαλύνης τας φιλονεικίας, και να µη καταφρονής κανένα·
Παρ. 25,10  µη σε ονειδίση µέν ο φίλος, η δε µάχη σου και η έχθρα ουκ απέσται, αλλά έσται σοι ίση θανάτω.
Παρ. 25,10    µήπως και αυτός ο φίλος σου τεθή αντιµέτωπός σου και σε κατακρίνη . Η δε φιλονεικία και έχθρα δεν θα
αποµακρυνθή ποτέ από κοντά σου, αλλά ωσάν άλλος θάνατος θα σε παρακολουθή µέχρι τέλους.
Παρ. 25,10α  χάρις και φιλία ελευθεροί, ας τήρησον σεαυτώ, ίνα µη επονείδιστος γένη, αλλά φύλαξον τας οδούς σου
ευσυναλλάκτως.
Παρ. 25,10α  Η χάρις και η φιλία απαλλάσσουν και ελευθερώνουν την ψυχήν από πολλάς οδυνηράς καταστάσεις . Την
χάριν, λοιπόν, και εν φιλίαν κράτησέ την καλά στον εαυτόν σου, δια να µη γίνης µισητός και αξιοκατάκριτος. Πρόσεχε τας
πορείας της ζωής σου και προσπάθει να είσαι συµβιβαστικός και διαλλακτικός προς όλους.
Παρ. 25,11  µήλον χρυσούν εν ορµίσκω σαρδίου, ούτως ειπείν λόγον.
Παρ. 25,11     Οπως ωραίον και ταιριαστόν είναι ένα χρυσό µήλο εις περιδέραιον από σαρδίους πολύτιµους λίθους, ετσι και
ενας συνετός και καλός λόγος, που λέγεται εις την πρέπουσαν περίστασιν.



Παρ. 25,12  εις ενώτιον χρυσούν και σάρδιον πολυτελές δέδεται, λόγος σοφός εις ευήκοον ούς.
Παρ. 25,12    Οπως εις ένα χρυσό σκουλαρίκι δένεται και ταιριάζεται ο πολυτελής σάρδιος λίθος, έτσι ωραίος και ελκυστικός
είναι και ενας συνετός λόγος, όταν λέγεται εις αυτί προσεκτικόν.
Παρ. 25,13  ώσπερ έξοδος χιόνος εν αµήτω κατά καύµα ωφελεί, ούτως άγγελος πιστός τους αποστείλαντας αυτόν· ψυχάς
γάρ των αυτώ χρωµένων ωφελεί.
Παρ. 25,13    Οπως η προσφορά πάγου εις καιρόν θερισµού, οπότε επικρατεί µεγάλο καύµα, δροσίζει και αναψύχει, έτσι και
ένας ευσυνείδητος και αξιόπιστος αγγελιαφόρος µε τας καλάς ειδήσστου εις εκείνους, που τον έστειλαν. Διότι αναπαύει,
ευχαριστεί και ωφελεί τας καρδίας αυτών, που τον εχρησιµοποίησαν ως αγγελιαφόρον.
Παρ. 25,14  ώσπερ άνεµοι και νέφη και υετοί επιφανέστατα, ούτως ο καυχώµενος επί δόσει ψευδεί.
Παρ. 25,14    Οπως ολοφάνεροι είναι οι άνεµοι και τα σύννεφα και αι βροχαί, που πρόκειται να πέσουν, αλλά δεν πίπτουν,
ετσι ολοφάνερος γίνεται και εκείνος, ο οποίος καυχάται ψευδώς δια δωρεάς, τας οποίας δεν έκαµε.
Παρ. 25,15  εν µακροθυµία ευοδία βασιλεύσι, γλώσσα δε µαλακή συντρίβει οστά.
Παρ. 25,15    Με την υποµονήν και µακροθυµίαν κατευοδώνονται αι υποθέσεις µας κοντά στους βασιλείς. Ετσι και γλώσσα
µαλακή και ηπία συντρίβει οστά, κάµπτει δηλαδή και τας µεγαλυτέρας δυσκολίας και αντιστάσεις.
Παρ. 25,16  µέλι ευρών φάγε το ικανόν, µήποτε πλησθείς εξεµέσης.
Παρ. 25,16    Οταν εύρης µέλι, φάγε το αρκετόν, όσον σου χρειάζεται. Μη φάγης όµως πολύ, παραχορτάσης και το κάµης
εµετόν.
Παρ. 25,17  σπάνιον είσαγε σόν πόδα προς σεαυτού φίλον, µήποτε πλησθείς σου µισήση σε.
Παρ. 25,17    Κατά αραιά διαστήµατα να επισκέπτεσαι τον φίλον σου στο σπίτι του, µήπως εκείνος σε χορτάση, σε βαρεθή
και σε αποστροφή.
Παρ. 25,18  ρόπαλον και µάχαιρα και τόξευµα ακιδωτόν, ούτως και ανήρ ο καταµαρτυρών τού φίλου αυτού µαρτυρίαν
ψευδή.
Παρ. 25,18    Ο ψευδοµάρτυς, ο οποίος µάλιστα καταθέτει ψευδοµαρτυρίαν εναντίον του φίλου του, οµοιάζει µε σκληρόν
ρόπαλον, µε κοφτερό µαχαίρι, µε αιχµηρόν βέλος.
Παρ. 25,19  οδός κακού και πούς παρανόµου ολείται εν ηµέρα κακή.
Παρ. 25,19    Η πορεία της ζωής του κακού και τα πόδια του παρανόµου ανθρώπου, θα εξολοθρευθούν κατά την ηµέραν,
που θα εκσπάση η δικαία οργή του Θεού.
Παρ. 25,20  ώσπερ όξος έλκει ασύµφορον, ούτως προσπεσόν πάθος εν σώµατι καρδίαν λυπεί.
Παρ. 25,20   Οπως το ξύδι είναι επιβλαβές και προκαλεί πόνον ριπτόµενον εις ανοικτήν πληγήν, ετσι και µια απροσδόκητος
σωµατική ασθένεια φέρει λύπην εις την καρδίαν.
Παρ. 25,20α  ώσπερ σής εν ιµατίω και σκώληξ ξύλω, ούτως λύπη ανδρός βλάπτει καρδίαν.
Παρ. 25,20α  Οπως ο σκόρος εις τα ιµάτια και το σκουλήκι στο ξύλον, ετσι και η λύπη του ανθρώπου κατατρώγει την
καρδίαν του.
Παρ. 25,21  εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώµιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν·
Παρ. 25,21    Εάν πεινά ο εχθρός σου, δίδε εις αυτόν να φάγη. Εάν διψά, δόσε εις αυτόν να πίη.
Παρ. 25,22  τούτο γάρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού, ο δε Κύριος ανταποδώσει σοι αγαθά.
Παρ. 25,22   Διότι, όταν ετσι φέρεσαι και πράττης απέναντι του εχθρού σου, συσσωρεύεις άνθρακας αναµµένους επάνω εις
την κεφαλήν του. Ο δε Θεός θα σου ανταποδώση αγαθά και θα σε αµείψη δια την ανεξικακίαν και καλωσύνην σου αυτήν.
Παρ. 25,23  άνεµος Βορέας εξεγείρει νέφη, πρόσωπον δε αναιδές γλώσσαν ερεθίζει.
Παρ. 25,23    Ο βορηάς σηκώνει και παρασύρει σύννεφα. Ετσι και ενας άνθρωπος αδιάκριτος και αναιδής ερεθίζει τους
άλλους, ώστε να οµιλήσουν και εκείνοι κατά τρόπον οργίλον και πικρόν.
Παρ. 25,24  κρείσσον οικείν επί γωνίας δώµατος ή µετά γυναικός λοιδόρου εν οικία κοινή.
Παρ. 25,24   Είναι προτιµότερον να κατοική κανείς µόνος του εις µίαν στενόχωρη και φτωχική γωνία ταράτσας, παρά να
συνοική εις οικίαν µαζή µε υβρεολογον και κακόγλωσσον γυναίκα.
Παρ. 25,25  ώσπερ ύδωρ ψυχρόν ψυχή διψώση προσηνές, ούτως αγγελία αγαθή εκ γής µακρόθεν.
Παρ. 25,25    Οπως το δροσερό νερό είναι ευχάριστον και φέρει αναψυχήν εις ένα διψασµένον, έτσι και µια ευχάριστος
είδησις, η οποία έρχεται από αγαπητόν µας πρόσωπον ευρισκόµενον εις τα ξένα.
Παρ. 25,26  ώσπερ εί τις πηγή φράσσοι και ύδατος έξοδον λυµαίνοιτο, ούτως άκοσµον δίκαιον πεπτωκέναι ενώπιον
ασεβούς.
Παρ. 25,26   Οπως είναι επιζήµιον, όταν βουλώνη κανείς µίαν πηγήν και παρακωλύη την ελευθέραν έξοδον του ύδατος, έτσι
είναι απρεπές και επιβλαβές να πέση ο δίκαιος εις την εξουσίαν του ασεβούς .
Παρ. 25,27  εσθίειν µέλι πολύ ου καλόν, τιµά δε χρή λόγους ενδόξους.
Παρ. 25,27    Το να τρώγη κανείς πολύ µέλι δεν είναι καλόν και ωφέλιµον. Εξ αντιθέτου όµως, πρέπει να ακούη κανείς
απλήστως, και να τιµά και να δέχεται τους λόγους εναρέτων ανθρώπων.
Παρ. 25,28  ώσπερ πόλις τα τείχει καταβεβληµένη και ατείχιστος, ούτως ανήρ ός ου µετά βουλής τι πράσσει.
Παρ. 25,28   Οπως µια πόλις, που έχει τα τείχη της κρηµνισµένα και µένει κατ' ουσίαν ατείχιστος, είναι εκτεθειµένη και
πρόχειρος στους εχθρούς, έτσι και ένας άνθρωπος, ο οποίος πράττει κάτι, χωρίς προηγουµένως να εξετάση και να σκεφθή,
γίνεται γελοίος στους άλλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Παρ. 26,1   Ώσπερ δρόσος εν αµήτω και ώσπερ υετός εν θέρει, ούτως ουκ έστιν άφρονι τιµή.
Παρ. 26,1  Οπως σπανιοτάτη είναι η πυκνή δροσιά κατά τον θερισµόν και η βροχή κατά την έποχήν του θέρους, έτσι
ανύπαρκτος είναι τιµή και υπόληψις στον ασύνετον.
Παρ. 26,2   ώσπερ όρνεα πέταται και στρουθοί, ούτως αρά µαταία ουκ επελεύσεται ουδενί.
Παρ. 26,2  Οπως, όταν πετούν και φεύγουν τα πουλιά και τα στρουθία, δεν αφήνουν ίχνη, έτσι και άδική κατάρα δεν θα
επέλθη εναντίον ουδενός.
Παρ. 26,3   ώσπερ µάστιξ ίππω και κέντρον όνω, ούτως ράβδος έθνει παρανόµω.



Παρ. 26,3  Οπως είναι απαραίτητον το µαστίγιον δια τον ίππον και το κεντρί δια τον όνον, έτσι είναι απαραίτητος η ράβδος
της τιµωρίας εναντίον αδίκου και ασεβούς έθνους.
Παρ. 26,4   µη αποκρίνου άφρονι προς την εκείνου αφροσύνην, ίνα µη όµοιος γένη αυτώ·
Παρ. 26,4  Μη απαντάς προς άµυαλον και αυθάδη άνθρωπον µε τον τρόπον, µε τον οποίον εκείνος εν τη αφροσύνη του σου
οµιλεί, δια να µη οµοιάσης µε αυτόν.
Παρ. 26,5   αλλά αποκρίνου άφρονι κατά την αφροσύνην αυτού, ίνα µη φαίνηται σοφός παρ εαυτώ.
Παρ. 26,5  Αλλά να απαντάς στον άµυαλον µε τρόπον συνετόν και ανάλογον προς την αµυαλωσύνην του, δια να
συναισθανθή ότι είναι ανόητος, ώστε να µη αυτοθαυµάζεται και θεωρεί τον εαυτόν του σοφόν.
Παρ. 26,6   εκ των οδών εαυτού όνειδος ποιείται ο αποστείλας δι αγγέλου άφρονος λόγον.
Παρ. 26,6  Θα εντροπιασθή δια τον τρόπον της ενεργείας του εκείνος, ο οποίος αποστέλλει µίαν αγγελίαν µε άµυαλον και
ασύνετον άνθρωπον.
Παρ. 26,7   αφελού πορείαν σκελών και παρανοµίαν εκ στόµατος αφρόνων.
Παρ. 26,7  Ματαίωσε τας ανοήτους πορείας των ασυνέτων και πρόλαβε τας ανοησίας, που βγαίνουν από το στόµα των. Μη
τους αναθέτης εµπιστευτικάς και σοβαράς υποθέσεις.
Παρ. 26,8   ός αποδεσµεύει λίθον εν σφενδόνη, όµοιός εστι τώ διδόντι άφρονι δόξαν.
Παρ. 26,8  Εκείνος που δίδει εξουσίαν και δόξαν εις ασύνετον και άµυαλον, όµοιάζει µε εκείνον που ρίπτει µε την σφενδόνην
λίθον εις την τύχην.
Παρ. 26,9   άκανθαι φύονται εν χειρί µεθύσου, δουλεία δε εν χειρί των αφρόνων.
Παρ. 26,9  Οδυνηρά αγκάθια δυστυχίας φυτρώνουν και διατρυπούν τα χέρια του µεθύσου. Κατά παρόµοιον τρόπον και ο
ασύνετος µε τα ίδια του τα χέρια καλλιεργεί υποδούλωσιν του εαυτού του.
Παρ. 26,10  πολλά χειµάζεται πάσα σάρξ αφρόνων· συντρίβεται γάρ η έκστασις αυτών.
Παρ. 26,10    Πολύ υποφέρει και ταλαιπωρείται το σώµα των ασυνέτων ανθρώπων, διότι τα όνειρά των και τα µεγάλα των
σχέδια συντρίβονται και διαλύονται.
Παρ. 26,11  ώσπερ κύων όταν επέλθη επί τον εαυτού έµετον και µισητός γένηται, ούτως άφρων τή εαυτού κακία
αναστρέψας επί την εαυτού αµαρτίαν.
Παρ. 26,11     Οπως το σκυλί, που επιστρέφει και τρώγει το ξέραµά του, είναι σιχαµερόν και αποκρουστικόν, έτσι σιχαµερός
ενώπιον Θεού και ανθρώπων γίνεται ο ασύνετος, ο οποίος επιστρέφει εις τας πονηράς και αµαρτωλάς αυτού συνηθείας.
Παρ. 26,11α  έστιν αισχύνη επάγουσα αµαρτίαν, και εστιν αισχύνη δόξα και χάρις.
Παρ. 26,11α   Υπάρχει εντροπή, οποία είναι αξιοκατάκριτος αµαρτία. Υπάρχει όµως αιδηµοσύνη και συστολή, η οποία είναι
δια τον άνθρωπον δόξα και χάρις.
Παρ. 26,12  είδον άνδρα δόξαντα παρ αυτώ σοφόν είναι, ελπίδα µέντοι έσχε µάλλον άφρων αυτού.
Παρ. 26,12    Είδα ένα άνθρωπον, ο οποίος εφαντάσθη τον εαυτόν του ότι είναι, σοφός· µεγαλυτέρα ελπίς διορθώσεως
υπάρχει δι' ένα άφρονα, παρά δια τον αυτοθαυµαζόµενον δοκησίσοφον.
Παρ. 26,13  λέγει οκνηρός αποστελλόµενος εις οδόν· λέων εν ταίς οδοίς, εν δε ταίς πλατείαις φονευταί.
Παρ. 26,13    Ο οκνηρός, όταν αποσταλή εις κάποιαν εργασίαν, προφασίζεται και λέγει· Ληοντάρι υπάρχει στους δρόµους,
εις δε τας πλατείας ενεδρεύουν δολοφόνοι!
Παρ. 26,14  ώσπερ θύρα στρέφεται επί τού στρόφιγγος, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού.
Παρ. 26,14    Οπως η θύρα στρέφεται γύρω από τους στρόφιγγάς της και δεν µετακινείται από τόπου εις τόπον, έτσι και ο
οκνηρός στριφογυρίζει επάνω στο κρεββάτι του και δεν εξέρχεται προς εργασίαν.
Παρ. 26,15  κρύψας οκνηρός την χείρα εν τώ κόλπω αυτού, ου δυνήσεται επενεγκείν επί στόµα.
Παρ. 26,15    Ο οκνηρός, που κρατεί συνεχώς άπρακτα και σταυρωµένα τα χέρια στο στήθος του, δεν θα ηµπορέση ποτέ µε
αυτά να φέρη τροφήν στο στόµα του, διότι δεν εργάζεται δια την απόκτησίν της.
Παρ. 26,16  σοφώτερος εαυτώ οκνηρός φαίνεται τού εν πλησµονή αποκοµίζοντος αγγελίαν.
Παρ. 26,16    Ο οκνηρός φαντάζεται τον εαυτόν του σοφώτερον και αξιοπρεπέστερον από τον υπηρέτην, ο οποίος µεταφέρει
αγγελίας του κυρίου του, αµείβεται και ζη χορταστικά, χωρίς να του λείπη τίποτε.
Παρ. 26,17  ώσπερ ο κρατών κέρκου κυνός, ούτως ο προεστώς αλλοτρίας κρίσεως.
Παρ. 26,17    Οπως εκείνος που κρατεί την ουράν ξένου σκυλιού, κινδυνεύει να δαγκωθή, έτσι και αυτός που επεµβαίνει
απρόσκλητος εις φιλονεικίας και διαµάχας άλλων.
Παρ. 26,18  ώσπερ οι ιώµενοι προβάλλουσι λόγους εις ανθρώπους , ο δε απαντήσας τώ λόγω πρώτος υποσκελισθήσεται,
Παρ. 26,18    Οπως οι φρενοβλαβείς, που υποβάλλονται εις θεραπείαν, απευθύνουν εµπαικτικά και προσβλητικά λόγια εις
ανθρώπους, και εκείνος που θα θελήση πρώτος να απαντήση εις αυτούς, θα εξευτελισθή και θα ντροπιαστή,
Παρ. 26,19  ούτως πάντες οι ενεδρεύοντες τους εαυτών φίλους, όταν δε οραθώσι, λέγουσι ότι παίζων έπραξα.
Παρ. 26,19    Ετσι µε τους φρενοβλαβείς, εν τη ανοησία των , οµοιάζουν και όλοι εκείνοι, που στήνουν ενέδρας εις βάρος των
φίλων των και όταν αποκαλυφθούν λέγουν, ότι χάριν αστειότητος έπραξα αυτό.
Παρ. 26,20  εν πολλοίς ξύλοις θάλλει πύρ, όπου δε ουκ έστι δίθυµος, ησυχάζει µάχη.
Παρ. 26,20   Με τα πολλά τα ξύλα µεγαλώνει και αναλάµπει περισσότερον η φωτιά. Οπου όµως δεν υπάρχει δίβουλος και
εριστικός άνθρωπος, εκεί είναι άγνωστος η φιλονεικία και επικρατεί ησυχία.
Παρ. 26,21  εσχάρα άνθραξι και ξύλα πυρί, ανήρ δε λοίδορος εις ταραχήν µάχης.
Παρ. 26,21    Η εσχάρα ξανάβει και ζωηρεύει τα κάρβουνα και τα ξύλα δυναµώνουν τη φωτιά. Ετσι ο υβριστής και
κακολόγος άνθρωπος εξεγείρει φιλονεικίας και µάχας, όπου ευρίσκεται.
Παρ. 26,22  λόγοι κερκώπων µαλακοί, ούτοι δε τύπτουσιν εις ταµιεία σπλάγχνων.
Παρ. 26,22   Οι κολακευτικοί και παραπειστικοί λόγοι των απατεώνων είναι γλυκείς και ευπρόσδεκτοι. Πληγώνουν όµως
βαθύτατα τον άνθρωπον εις την ψυχήν και την καρδίαν.
Παρ. 26,23  αργύριον διδόµενον µετά δόλου, ώσπερ όστρακον ηγητέον. χείλη λεία καρδίαν καλύπτει λυπηράν.
Παρ. 26,23   Χρήµα, που δίδεται µε πονηρίαν και προς δολίους σκοπούς, πρέπει να θεωρήται ως όστρακον χωρίς καµµίαν
αξίαν. Το γλυκόλογον στόµα καλύπτει πολλάκις επίβουλον και φαρµακεράν καρδίαν.
Παρ. 26,24  χείλεσι πάντα επινεύει αποκλαιόµενος εχθρός, εν δε τή καρδία τεκταίνεται δόλους.



Παρ. 26,24   Ο εχθρός, όταν ευρεθή εις δύσκολον θέσιν και έχη την ανάγκην σου, µε τα χείλη του συµφωνεί εις όσα συ
λέγεις, και ψευδοσυγκινούµενος κλαίει. Μέσα όµως εις την καρδίαν του συλλαµβάνει και µηχανεύεται δόλια και επιβλαβή
σχέδια.
Παρ. 26,25  εάν σου δέηται ο εχθρός µεγάλη τή φωνή, µη πεισθής, επτά γάρ εισι πονηρίαι εν τή ψυχή αυτού.
Παρ. 26,25   Εάν ο εχθρός σου µε δάκρυα και µε µεγάλην φωνήν σε παρακαλή, µη πεισθής, διότι πολυάριθµοι πονηρίαι και
δολιότητες υπάρχουν µέσα εις την ψυχήν του.
Παρ. 26,26  ο κρύπτων έχθραν συνίστησι δόλον, εκκαλύπτει δε τας εαυτού αµαρτίας εύγνωστος εν συνεδρίοις.
Παρ. 26,26   Εκείνος που συγκαλύπτει την έχθραν του και δεν την φανερώνει, ετοιµάζει δολίαν επίθεσιν και αυτός ακόµη ο
πασίγνωστος δια τας δολιότητάς του, προσπαθεί να συγκαλύψη τας αµαρτίας του εις συγκέντρωσιν λαού.
Παρ. 26,27  ο ορύσσων βόθρον τώ πλησίον εµπεσείται εις αυτόν, ο δε κυλίων λίθον εφ εαυτόν κυλίει.
Παρ. 26,27   Εκείνος που σκάβει λάκκον δια τον άλλον, θα πέση ο ίδιος µέσα εις αυτόν. Και εκείνος που κυλίει λίθον, δια να
συνθλίψη τον άλλον, θα δεχθή τον ίδιον τον λίθον επάνω στον εαυτόν του και θα συντριβή,
Παρ. 26,28  γλώσσα ψευδής µισεί αλήθειαν, στόµα δε άστεγον ποιεί ακαταστασίας.
Παρ. 26,28   Ο ψευδολόγος άνθρωπος αποστρέφεται και µίσει την αλήθειαν. Το δε αφρούρητον και απύλωτον στόµα
δηµιουργεί ταραχάς και ακαταστασίας µεταξύ των ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Παρ. 27,1   Μή καυχώ τα εις αύριον, ου γάρ γινώσκεις τι τέξεται η επιούσα.
Παρ. 27,1  Μη καυχάσαι δια την αύριον και γενικώτερον δια το µέλλον, διότι δεν γνωρίζεις τι θα σου παρουσίαση η
αυριανή ηµέρα.
Παρ. 27,2   εγκωµιαζέτω σε ο πέλας και µη το σόν στόµα, αλλότριος και µη τα σά χείλη.
Παρ. 27,2  Ας σε επαινή ο άλλος, ο πλησίον, και οχι το ιδικόν σου στόµα, ο ξένος και όχι τα ιδικά σου χείλη.
Παρ. 27,3   βαρύ λίθος και δυσβάστακτον άµµος, οργή δε άφρονος βαρυτέρα αµφοτέρων.
Παρ. 27,3  Βαρύς είναι ο λίθος, δυσβάστακτος η άµµος· η οργή όµως του ασυνέτου ανθρώπου είναι βαρύτερη και από τα
δύο.
Παρ. 27,4   ανελεήµων θυµός και οξεία οργή, αλλ ουδένα υφίσταται ζήλος.
Παρ. 27,4  Ασπλαγχνος και σκληρός είναι ο θυµός, οξεία και κοπτερή, ωσάν µαχαίρι, η οργή. Τιποτε όµως δεν ηµπορεί να
συγκριθή προς την αγριότητα της ζηλοτυπίας και του φθόνου.
Παρ. 27,5   κρείσσους έλεγχοι αποκεκαλυµµένοι κρυπτοµένης φιλίας.
Παρ. 27,5  Καλύτεροι και προτιµότεροι είναι οι έλεγχοι, που γίνονται φανερά και ξάστερα, παρά µία φιλία, που δεν τολµά νο
φανερώση και να ελέγξη σφάλµατα,
Παρ. 27,6   αξιοπιστόστερά εισι τραύµατα φίλου ή εκούσια φιλήµατα εχθρού.
Παρ. 27,6  Περισσότερον ευπρόσδεκτα και ωφέλιµα είναι τα τραύµατα,- παρατηρήσεις και έλεγχοι,- που προέρχονται από
ένα φίλον παρά τα φαινοµενικώς αυθόρµητα, πράγµατι δε δόλια φιλήµατα- ψευδείς έπαινοι και κολακείαι- ενός εχθρού.
Παρ. 27,7   ψυχή εν πλησµονή ούσα κηρίοις εµπαίζει, ψυχή δε ενδεεί και τα πικρά γλυκέα φαίνεται.
Παρ. 27,7  Ανθρωπος, που είναι µι το παραπάνω χορτασµένος από όλα, περιφρονεί και αυτήν ακόµη την κηρήθραν. Εις ένα
όµως πεινασµένον και τα πικρά ακόµη φαίνονται γλυκά και νόστιµα.
Παρ. 27,8   ώσπερ όταν όρνεον καταπετασθή εκ της ιδίας νοσσιάς, ούτως άνθρωπος δουλούται όταν αποξενωθή εκ των
ιδίων τόπων.
Παρ. 27,8  Οπως ένα πτηνόν, που περιπλανάται µακρυά από τη φωληά του, έτσι και ένας άνθρωπος, που φεύγει από την
πατρίδα του εις ξένους τόπους, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν, υπάρχει δε φόβος να καταντήση δούλος.
Παρ. 27,9   µύροις και οίνοις και θυµιάµασι τέρπεται καρδία, καταρήγνυται δε υπό συµπτωµάτων ψυχή.
Παρ. 27,9  Τέρπεται και ευχαριστείται ο άνθρωπος εις τα αρώµατα, στους καλούς οίνους, εις τα ευώδη θυµιάµατα.
Αντιθέτως δε συντρίβεται η ψυχή από τας συµφοράς και τα ατυχήµατα.
Παρ. 27,10  φίλον σόν ή φίλον πατρώον µη εγκαταλίπης, εις δε τον οίκον τού αδελφού σου µη εισέλθης ατυχών· κρείσσων
φίλος εγγύς ή αδελφός µακράν οικών.
Παρ. 27,10    Προσωπικόν σου φίλον, όπως και πατρικόν σου φίλον µη τον εγκαταλείψης. Εις καιρόν δε δυστυχίας και
ατυχηµάτων σου µη µεταβής στο σπίτι του αδελφού σου. Προτιµότερος και επωφελέστερος είναι ο φίλος σου, που κατοικεί
κοντά σου, παρά ο αδελφός σου, ο οποίος ευρίσκεται µακράν.
Παρ. 27,11  σοφός γίνου, υιέ, ίνα σου ευφραίνηται η καρδία, και απόστρεψον από σού επονειδίστους λόγους.
Παρ. 27,11     Απόκτησε, παιδί µου, σοφίαν και σύνεσιν, δια να ευφραίνεται πάντοτε η καρδία σου. Γυρισε δε το πρόσωπόν
σου αλλού και διώξε µακρυά τας επονειδίστους συµβουλάς των άλλων.
Παρ. 27,12  πανούργος κακών επερχοµένων απεκρύβη, άφρονες δε επελθόντες ζηµίαν τίσουσιν.
Παρ. 27,12    Ο έξυπνος και συνετός άνθρωπος, όταν βλέπη να επέρχωνται τα κακά, παραµερίζει, κρύπτεται και
προφυλάσσεται. Οι άµυαλοι όµως δια λόγους επιδείξεως εφορµούν και εκτίθενται στον κίνδυνον, δια να συναντήσουν έτσι
βλάβας και συµφοράς.
Παρ. 27,13  αφελού το ιµάτιον αυτού, παρήλθε γάρ υβριστής, όστις τα αλλότρια λυµαίνεται.
Παρ. 27,13    Ο επηρµένος καταφρονητής του Θεού και των ανθρώπων περνάει αλαζονικά υπερηφανευόµενος µε ξένα
ενδύµατα, τα οποία έχει αρπάξει. Αφαίρεσέ του το ένδυµα, δια να ταπεινωθή.
Παρ. 27,14  ός αν ευλογή φίλον το πρωΐ µεγάλη τή φωνή, καταρωµένου ουδέν διαφέρειν δόξει.
Παρ. 27,14    Εκείνος ο οποίος κάθε πρωϊ επαινεί µε το παραπάνω και κολακεύει τον φίλον του, δεν διαφέρει από άνθρωπον,
ο οποίος τον καταράται.
Παρ. 27,15  σταγόνες εκβάλλουσιν άνθρωπον εν ηµέρα χειµερινή εκ τού οίκου αυτού, ωσαύτως και γυνή λοίδορος εκ τού
ιδίου οίκου.
Παρ. 27,15    Σταγόνες βροχής, που πίπτουν µέσα στο σπίτι, κάνουν τον άνθρωπον να βγη έξω από αυτό, έστω και αν είναι
χειµώνας. Ετσι και γυναίκα κακόγλωσσος και υβρεολόγος αναγκάζει τον άνδρα της, να φύγη από το σπίτι.
Παρ. 27,16  Βορέας σκληρός άνεµος, ονόµατι δε επιδέξιος καλείται.



Παρ. 27,16    Ο βορηάς είναι άγριος και ορµητικός άνεµος. Εν τούτοις κατ' ευφηµισµόν λέγεται επιδέξιος, ικανός και
καλότυχος!
Παρ. 27,17  σίδηρος σίδηρον οξύνει, ανήρ δε παροξύνει πρόσωπον εταίρου.
Παρ. 27,17    Ο σίδηρος κάνει οξύν και κοπτερόν τον άλλον σίδηρον, ετσι δε ενας οργίλος και ασύνετος άνθρωπος παροξύνει
και εξερεθίζει τυν σύντροφόν του.
Παρ. 27,18  ός φυτεύει συκήν φάγεται τους καρπούς αυτής, ός δε φυλάσσει τον εαυτού κύριον, τιµηθήσεται.
Παρ. 27,18    Οποιος φυτεύει συκιά, θα φάγη βέβαια από τους καρπούς της. Και όποιος σέβεται και προφυλάσσει τον κύριόν
του από διαφόρους παγίδας και κινδύνους, θα ανταµειφθή και θα τιµηθή από αυτόν.
Παρ. 27,19  ώσπερ ουκ όµοια πρόσωπα προσώποις, ούτως ουδέ αι διάνοιαι των ανθρώπων.
Παρ. 27,19    Οπως δεν οµοιάζουν µεταξύ των τα πρόσωπα των ανθρώπων, ετσι δεν οµοιάζουν αι διάνοιαι και αι καρδίαι
των.
Παρ. 27,20  άδης και απώλεια ουκ εµπίµπλανται, ωσαύτως και οι οφθαλµοί των ανθρώπων άπληστοι.
Παρ. 27,20   Ο άδης και ο τόπος της απωλείας, η κόλασις, δεν χορταίνουν ποτέ. Ετσι και τα µάτια των ανθρώπων είναι
αχόρταστα.
Παρ. 27,20α  βδέλυγµα Κυρίω στηρίζων οφθαλµόν, και οι απαίδευτοι ακρατείς γλώσση.

Παρ. 27,20α  Αποκρουστικός και µισητός ενώπιον του Κυρίου είναι εκείνος, ο οποίος στηρίζει µε επιµονήν το µάτι του εις
αµαρτωλά και µάταια πράγµατα. Το ίδιο είναι και οι απαιδαγώγητοι και οι αµόρφωτοι, οι οποίοι δεν συγκρατούν την
γλώσσαν των.
Παρ. 27,21  δοκίµιον αργύρω και χρυσώ πύρωσις, ανήρ δε δοκιµάζεται διά στόµατος εγκωµιαζόντων αυτόν.
Παρ. 27,21    Ο άργυρος και ο χρυσός εις την φωτιάν της καµίνου δοκιµάζονται. Και ο άνθρωπος δοκιµάζεται από την
στάσιν, που παίρνει στους επαίνους εκείνων που τον εγκωµιάζουν.
Παρ. 27,21α  καρδία ανόµου εκζητεί κακά, καρδία δε ευθής εκζητεί γνώσιν.
Παρ. 27,21α  Η καρδία του ασεβούς και καταφρονητού του θείου νόµου επιδιώκει πάντοτε παρανοµίας. Η ευθεία όµως ψυχή
ζητεί και ανευρίσκει την θείαν γνώσιν, την αλήθειαν.
Παρ. 27,22  εάν µαστιγοίς άφρονα εν µέσω συνεδρίου ατιµάζων, ου µη περιέλης την αφροσύνην αυτού.
Παρ. 27,22   Εάν µαστιγώσης ένα ασύνετον εν µέσω συνεδρίου και τον διαποµπεύσης, δεν θα αφαιρέσης την αµυαλωσύνην
του.
Παρ. 27,23  γνωστώς επιγνώση ψυχάς ποιµνίου σου και επιστήσεις καρδίαν σου σαίς αγέλαις·
Παρ. 27,23    Προσπάθησε να γνωρίσης καλά τον αριθµόν και το ειδός του ποιµνίου σου. Δώσε την καρδία σου και φρόντισε
µε επιµέλειαν δια τα κοπάδια σου. Το ιδιο πρέπει να κάνη ο ποιµήν και κυβερνήτης των λογικών προβάτων.
Παρ. 27,24  ότι ουκ εις τον αιώνα ανδρί κράτος και ισχύς, ουδέ παραδίδωσιν εκ γενεάς εις γενεάν.
Παρ. 27,24   Διότι η εξουσία και τα αξιώµατα δεν µένουν ισόβια στον άνθρωπον, ούτε και παραδίδονται κληρονοµικώς από
την µίαν γενεάν εις την άλλην.
Παρ. 27,25  επιµελού των εν τώ πεδίω χλωρών και κερείς πόαν, και σύναγε χόρτον ορεινόν,
Παρ. 27,25    Φρόντισε δια τα χλοερά λειβάδια σου και θα κόψης πολύ χορτάρι. Μαζευε ακόµη χορτάρι και από τα ορεινά
µέρη,
Παρ. 27,26  ίνα έχης πρόβατα εις ιµατισµόν· τίµα πεδίον, ίνα ώσί σοι άρνες.
Παρ. 27,26   δια να έχης τα µέσα να θρέψης πρόβατα, ώστε από µαλλί των να κατασκευάζης ενδύµατα. Αγάπα τα λειβάδια
σου και να τα περιποιήσαι, δια να θρέψης και να έχης αρνιά.
Παρ. 27,27  υιέ, παρ εµού έχεις ρήσεις ισχυράς εις την ζωήν σου και εις την ζωήν σών θεραπόντων .
Παρ. 27,27    Παιδί µου, επήρες και έχεις από εµέ πολυτιµοτάτος συµβουλάς δια την ζωήν σου, όπως και δια την ζωήν των
υπηρετών σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Παρ. 28,1   Φεύγει ασεβής µηδενός διώκοντος, δίκαιος δε ώσπερ λέων πέποιθε.
Παρ. 28,1  Φεύγει πανικόβλητος ο ασεβής, χωρίς να υπάρχη κανείς, που να τον καταδιώκη. Ο δε δίκαιος, ωσάν λέων
απτόητος, µένει ακλόνητος εις ώραν κινδύνου έχων πεποίθησιν στο δίκαιον του και την συµπαράστασιν του Θεού.
Παρ. 28,2   δι αµαρτίας ασεβών κρίσεις εγείρονται, ανήρ δε πανούργος κατασβέσει αυτάς.
Παρ. 28,2  Εξ αιτίας των αµαρτιών και παρανοµιών, τας οποίας διαπράττουν οι ασεβείς, συγκροτούνται δικαστήρια και
γίνονται δίκαι. Αλλά ο εξυπνος και συνετός άνθρωπος θα κατασβήση τας αιτίας και θα προλάβη τας δίκας.
Παρ. 28,3   ανδρείος εν ασεβείαις συκοφαντεί πτωχούς. ώσπερ υετός λάβρος και ανωφελής,
Παρ. 28,3  Ο ασεβής άνθρωπος, θρασύς και εκβιαστής, καταπιέζει τους πτωχούς και αδυνάτους. Οπως η ορµητική βροχή
είναι ανωφελής µάλλον δε και επιβλαβής,
Παρ. 28,4   ούτως οι εγκαταλείποντες τον νόµον εγκωµιάζουσιν ασέβειαν, οι δε αγαπώντες τον νόµον περιβάλλουσιν
εαυτοίς τείχος.
Παρ. 28,4  έτσι και αυτοί, που εγκαταλείπουν και καταπατούν τον νόµον του Θεού, επαινούν την ασέβειαν, δια να
δικαιολογήσουν τον εαυτόν των. Εκείνοι όµως, που αγαπούν και τηρούν τον νόµον του Θεού, είναι σαν να ανεγείρουν
ολόγυρά των τείχος απόρθητον.
Παρ. 28,5   άνδρες κακοί ου νοήσουσι κρίµα, οι δε ζητούντες τον Κύριον συνήσουσιν εν παντί.
Παρ. 28,5  Οι κακοί άνθρωποι δεν ηµπορούν να εννοήσουν και να εκφέρουν δίκαιον κρίσιν . Οσοι όµως επιζητούν και
ευρίσκουν τον Κυριον, θα γίνουν σοφοί και θα κρίνουν ορθώς εις όλα τα ζητήµατα.
Παρ. 28,6   κρείσσων πτωχός πορευόµενος εν αληθεία, πλουσίου ψευδούς.
Παρ. 28,6  Ανώτερος και προτιµότερος είναι ο πτωχός, ο οποίος πορεύεται τον δρόµον της αληθείας και της αρετής, από τον
ψευδολόγον πλούσιον.
Παρ. 28,7   φυλάσσει νόµον υιός συνετός, ός δε ποιµαίνει ασωτίαν ατιµάζει πατέρα.
Παρ. 28,7  Ο φρόνιµος και συνετός υιός τηρεί τον νόµον του Θεού και τας συµβουλάς του πατρός του. Ενώ εκείνος, που
βόσκει εις κάθε ασωτίαν, εξευτελίζει τον πατέρα του.



Παρ. 28,8   ο πληθύνων τον πλούτον αυτού µετά τόκων και πλεονασµών, τώ ελεώντι πτωχούς συνάγει αυτόν.
Παρ. 28,8  Εκείνος που αυξάνει τον πλούτον του, δανείζων µε υπερόγκους τόκους και µε αχόρταστον επιθυµίαν, εις την
πραγµατικότητα τα µαζεύει δι' εκείνον, που ελεεί τους πτωχούς.
Παρ. 28,9   ο εκκλίνων το ούς αυτού µη εισακούσαι νόµου, και αυτός την προσευχήν αυτού εβδέλυκται.
Παρ. 28,9  Βδελυκτή και αποκρουστική είναι ενώπιον του Θεού η προσευχή εκείνου, ο οποίος γυρίζει αλλού το αυτί του, δια
να µη ακούση και δεχθή τον θείον νόµον.
Παρ. 28,10  ός πλανά ευθείς εν οδώ κακή, εις διαφθοράν αυτός εµπεσείται· οι δε άνοµοι διελεύσονται αγαθά, και ουκ
εισελεύσονται εις αυτά.
Παρ. 28,10    Ανθρωπος, ο οποίος παραπλανά τους ειλικρινείς και αθώους εις δρόµους ζωής κακούς, αυτός θα περιπέση εις
όλεθρον και καταστροφήν. Οι παραβάται του θείου νόµου θα περάσουν πλησίον από τα αγαθά , δεν θα εισέλθουν όµως εις
αυτά, δια να τα απολαύσουν.
Παρ. 28,11  σοφός παρ εαυτώ ανήρ πλούσιος, πένης δε νοήµων καταγνώσεται αυτού.
Παρ. 28,11     Ο επηρµένος δια τα πλούτη του πλούσιος έχει µεγάλην ιδέαν δια τον εαυτόν του και τον θεωρεί σοφόν. Ο
µυαλωµένος όµως και ενάρετος πτωχός έχει την ικανότητα, να διακριβώση σφάλµατα και να διατυπώση κατηγορίας
εναντίον αυτού.
Παρ. 28,12  διά βοήθειαν δικαίων πολλήν γίνεται δόξα, εν δε τόποις ασεβών αλίσκονται άνθρωποι.
Παρ. 28,12    Με την βοήθειαν, που παρέχουν οι δίκαιοι, µεγάλη δόξα έρχεται εις αυτούς και εις την πατρίδα των. Εκεί όµως
που ζουν και κυριαρχούν οι ασεβείς, συλλαµβάνονται και φυλακίζονται πολλοί άνθρωποι.
Παρ. 28,13  ο επικαλύπτων ασέβειαν εαυτού ουκ ευοδωθήσεται, ο δε εξηγούµενος ελέγχους αγαπηθήσεται.
Παρ. 28,13    Εκείνος, που σκεπάζει τα αµαρτήµατά του και δεν τα παραδέχεται ούτε τα οµολογεί δεν θα ευοδωθή εις τα
έργα του. Εξ αντιθέτου εκείνος, που τα οµολογεί και είναι πρόθυµος να δεχθή ελέγχους, θα αγαπηθή από τον Θεόν.
Παρ. 28,14  µακάριος ανήρ, ός καταπτήσσει πάντα δι ευλάβειαν, ο δε σκληρός την καρδίαν εµπεσείται κακοίς.
Παρ. 28,14    Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος εις όλας τας περιπτώσεις της ζωής του, από πολλήν προς τον Θεόν
ευλάβειαν φοβείται µήπως παρασυρθή εις αµαρτίαν. Ο δε σκληροκάρδιος και θρασύς θα περιπέση εις πολλάς συµφοράς.
Παρ. 28,15  λέων πεινών και λύκος διψών, ός τυραννεί, πτωχός ών, έθνους πενιχρού.
Παρ. 28,15    Ο πτωχός και άσηµος, όταν αναλάβη την εξουσίαν επί ενός αδυνάτου και πτωχού έθνους, γίνεται σκληρός και
επιθετικός, σαν τον πεινασµένον λέοντα και τον διψασµένον λύκον.
Παρ. 28,16  βασιλεύς ενδεής προσόδων µέγας συκοφάντης, ο δε µισών αδικίαν µακρόν χρόνον ζήσεται.
Παρ. 28,16    Ασεβής βασιλεύς µε πτωχά εισοδήµατα καταντά µεγάλος εκβιαστής και ληστής του λαού του. Εξ αντιθέτου
ευσεβής βασιλεύς, έστω και πτωχός, που µισεί όµως την αδικίαν, θα βασιλεύση επί πολύν χρόνον στον λαόν του, διότι είναι
αγαπητός.
Παρ. 28,17  άνδρα τον εν αιτία φόνου ο εγγυώµενος, φυγάς έσται και ουκ εν ασφαλεία.
Παρ. 28,17    Εκείνος, που αναλαµβάνει και προστατεύει άνθρωπον καταδιωκόµενον δια φόνον, θα καταντήση ο ίδιος
φυγάς και εξόριστος και δεν θα αισθάνεται τον εαυτόν του εν ασφαλεία.
Παρ. 28,17α  παίδευε υιόν και αγαπήσει σε, και δώσει κόσµον τή σή ψυχή· ου µη υπακούσει έθνει παρανόµω.
Παρ. 28,17α  Παιδαγώγησε και µόρφωσε τον υιόν σου µε στοργήν και µε αυστηρότητα και θα σε αγαπήση. Θα είναι
στόλισµα και δόξα εις σε. Δεν θα υπακούση και δεν θα παρασυρθή εις συµβουλάς παρανόµων ανθρώπων και λαών .
Παρ. 28,18  ο πορευόµενος δικαίως βεβοήθηται, ο δε σκολιαίς οδοίς πορευόµενος εµπλακήσεται.
Παρ. 28,18    Εκείνος, που πορεύεται µε δικαιοσύνην και τιµιότητα, θα έχη ασφαλή και βεβαίαν την βοήθειαν από τον Θεόν.
Ενώ εκείνος, που βαδίζει σκολιούς και διεστραµµένους δρόµους, θα περιπέση εις παγίδας, θα εµπλακή εις δίκτυα
συµφορών.
Παρ. 28,19  ο εργαζόµενος την εαυτού γήν πλησθήσεται άρτων, ο δε διώκων σχολήν πλησθήσεται πενίας.
Παρ. 28,19    Εκείνος, που εργάζεται µε επιµέλειαν τους αγρούς του, θα χορτάση από ψωµί και από αλλά αγαθά . Εκείνος
όµως, που επιδιώκει πονηρίαν και νωθρότητα, θα γεµίση από πτωχείαν και στέρησιν.
Παρ. 28,20  ανήρ αξιόπιστος πολλά ευλογηθήσεται, ο δε κακός ουκ ατιµώρητος έσται.
Παρ. 28,20   Ανθρωπος έντιµος και αξιόπιστος θα έχη πολλάς ευλογίας εκ µέρους του Θεού, επαίνους δε εκ µέρους των
ανθρώπων. Ενώ ο κακός δεν θα µείνη ατιµώρητος.
Παρ. 28,21  ός ουκ αισχύνεται πρόσωπα δικαίων, ουκ αγαθός· ο τοιούτος ψωµού άρτου αποδώσεται άνδρα.
Παρ. 28,21    Ο δικαστής, που δεν σέβεται και δεν εκτιµά τους δικαίους και το δίκαιόν των, αλλά µεροληπτεί εναντίον των
εις την απόδοσιν δικαιοσύνης, είναι ανέντιµος και ανάξιος δικαστής. Αυτός, διεφθαρµένος ψυχικώς, είναι ικανός για ένά
κοµµάτι ψωµί να καταδικάση αθώον.
Παρ. 28,22  σπεύδει πλουτείν ανήρ βάσκανος, και ουκ οίδεν ότι ελεήµων κρατήσει αυτού.
Παρ. 28,22   Σπεύδει ο άπληστος και φθονερός άνθρωπος να αποκτήση πλούτη, δεν γνωρίζει όµως ότι ο ελεήµων θα
κυριαρχήση επάνω εις αυτόν και θα πάρη υπό την εξουσίαν του τα πλούτη του.
Παρ. 28,23  ο ελέγχων ανθρώπου οδούς χάριτας έξει µάλλον τού γλωσσοχαριτούντος.
Παρ. 28,23   Περισσότερον άξιος ευγνωµοσύνης και ευχαριστιών είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει το θάρρος να ελέγχη προς
διόρθωσιν, από εκείνον ο οποίος έχει γλώσσαν µε χαριτωµένα αστεία και ευχάριστα, ανωφελή όµως , λόγια.
Παρ. 28,24  ός αποβάλλεται πατέρα ή µητέρα, και δοκεί µη αµαρτάνειν, ούτος κοινωνός εστιν ανδρός ασεβούς.
Παρ. 28,24   Εκείνος, που διώχνει από το σπίτι του τον πατέρα του η την µητέρα του και έχει την ιδέαν ότι δεν αµαρτάνει,
είναι εις την πραγµατικότητα όµοιος µε τον άνθρωπον εκείνον, που φέρεται µε ασέβειαν και αχαριστίαν απέναντι του
Θεού.
Παρ. 28,25  άπιστος ανήρ κρίνει εική, ός δε πέποιθεν επί Κύριον εν επιµελεία έσται.
Παρ. 28,25   Ο άπιστος προς τον Θεόν άνθρωπος κρίνει µε επιπολαιότητα, εικήι και ως έτυχεν. Ενώ εκείνος, ο οποίος πιστεύει
στον Θεόν, κρίνει µε πολλήν προσοχήν και επιµέλειαν.
Παρ. 28,26  ός πέποιθε θρασεία καρδία, ο τοιούτος άφρων· ός δε πορεύεται σοφία σωθήσεται.
Παρ. 28,26   Εκείνος, που έχει πεποίθησιν και στηρίζεται εις θρασείαν και σκληράν καρδίαν, είναι ασύνετος. Εκείνος όµως
που προχωρεί στον δρόµον της ζωής του µε σύνεσιν θα σωθή.



Παρ. 28,27  ός δίδωσι πτωχοίς, ουκ ενδεηθήσεται, ός δε αποστρέφει τον οφθαλµόν αυτού, εν πολλή απορία έσται.
Παρ. 28,27   Οποιος δίδει στους φτωχούς, δεν θα στερηθή και δεν θα φτωχύνη. Εξ αντιθέτου εκείνος, ο οποίος µε
ασπλαγχνίαν γυρίζει το µάτι του µακρυά από τον πτωχόν, θα περιέλθη εις µεγάλην ανέχειαν και πτωχείαν.
Παρ. 28,28  εν τόποις ασεβών στένουσι δίκαιοι, εν δε τή εκείνων απωλεία πληθυνθήσονται δίκαιοι.
Παρ. 28,28   Εις χώρας, όπου κυριαρχούν οι ασεβείς, υποφέρουν και στενάζουν οι δίκαιοι. Οταν όµως εξαφανισθούν οι
ασεβείς, τότε θα πληθυνθούν και θα ευτυχήσουν οι δίκαιοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Παρ. 29,1   Κρείσσων ανήρ ελέγχων ανδρός σκληροτραχήλου, εξαπίνης γάρ φλεγοµένου αυτού ουκ έστιν ίασις.
Παρ. 29,1  Καλύτερος και προτιµότερος είναι ο άνθρωπος, που δέχεται ελέγχους, παρά ο σκληροτράχηλος και ασύνετος εις
ελέγχους. Διότι, όταν εις αυτόν, ωσάν φωτιά εξ ουρανού, πέση η οργή του Θεού, δεν υπάρχει πλέον καµµία θεραπεία.
Παρ. 29,2   εγκωµιαζοµένων δικαίων ευφρανθήσονται λαοί, αρχόντων δε ασεβών στένουσιν άνδρες.
Παρ. 29,2  Οταν επαινούνται οι δίκαιοι άρχοντες, ευφραίνονται οι λαοί των. Οταν όµως οι άρχοντες είναι ασεβείς, στενάζουν
και υποφέρουν οι λαοί.
Παρ. 29,3   ανδρός φιλούντος σοφίαν ευφραίνεται πατήρ αυτού, ός δε ποιµαίνει πόρνας, απολεί πλούτον.
Παρ. 29,3  Ανθρωπος, ο οποίος αγαπά την σοφίαν και την αρετήν, ευφραίνει τον πατέρα του. Εκείνος δε ο οποίος
συναγελάζεται µε αµαρτωλάς γυναίκας, χάνει τον πατρικόν πλούτον.
Παρ. 29,4   βασιλεύς δίκαιος ανίστησι χώραν, ανήρ δε παράνοµος κατασκάπτει.
Παρ. 29,4  Ο δίκαιος βασιλεύς ανορθώνει και αναδεικνύει την χώραν του, ενώ εξ αντιθέτου ο καταφρονητής του θείου
νόµου άνθρωπος, την ανασκάπτει εκ θεµελίων.
Παρ. 29,5   ός παρασκευάζεται επί πρόσωπον τού εαυτού φίλου δίκτυον, περιβάλλει αυτό τοίς εαυτού ποσίν.
Παρ. 29,5  Εκείνος ο οποίος προπαρασκευάζεται να ρίψη το δίκτυόν του εναντίον του φίλου του, εις την πραγµατικότητα
περιπλέκει τα ιδικά του πόδια και συλλαµβάνεται στο δίκτυον της πανουργίας του.
Παρ. 29,6   αµαρτάνοντι ανδρί µεγάλη παγίς, δίκαιος δε εν χαρά και εν ευφροσύνη έσται.
Παρ. 29,6  Μεγάλαι παγίδες και συµφοραί συναντούν τον αµαρτωλόν άνθρωπον. Ενώ ο δίκαιος θα ευρίσκεται πάντοτε εις
χαράν και ευφροσύνην.
Παρ. 29,7   επίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροίς, ο δε ασεβής ου νοεί γνώσιν, και πτωχώ ουχ υπάρχει νούς επιγνώµων.
Παρ. 29,7  Ο δίκαιος δικαστής γνωρίζει να κρίνη και να αποδίδη το δίκαιον και στους φτωχούς και αδυνάτους. Εξ
αντιθέτου, ο ασεβής δικαστής δεν έχει σαφή και ορθήν γνώσιν. Δεν έχει δε την διάθεσιν να γνωρίση καλά τον πτωχόν και
το δίκαιόν του.
Παρ. 29,8   άνδρες άνοµοι εξέκαυσαν πόλιν, σοφοί δε απέστρεψαν οργήν.
Παρ. 29,8  Ασεβείς και παράνοµοι άνθρωποί µε τα εγκλήµατά των και τας διαβολάς των ήναψαν πυρκαϊάν εις την πόλιν.
Ενώ οι σοφοί και ενάρετοι µε την σύνεσίν των απεµάκρυναν την οργήν από αυτήν.
Παρ. 29,9   ανήρ σοφός κρινεί έθνη, ανήρ δε φαύλος οργιζόµενος καταγελάται και ου καταπτήσσει .
Παρ. 29,9  Ο συνετός και ενάρετος άνθρωπος είναι εις θέσιν να κρίνη και θα κρίνη έθνη. Ο φαύλος όµως και οργίλος
περιπίπτει εις πλήθος σφαλµάτων, δια τα οποία εµπαίζεται. Και όµως δεν πτοείται από τας εναντίον του κρίσεις.
Παρ. 29,10  άνδρες αιµάτων µέτοχοι µισούσιν όσιον, οι δε ευθείς εκζητήσουσι ψυχήν αυτού.
Παρ. 29,10    Εγκληµατίαι και φονείς µισούν και αποστρέφονται τον αφωσιωµένον στον Θεόν. Ενώ οι ειλικρινείς και οι
ακέραιοι ενδιαφέρονται και υπερασπίζουν την ζωήν εκείνου.
Παρ. 29,11  όλον τον θυµόν αυτού εκφέρει άφρων, σοφός δε ταµιεύεται κατά µέρος.
Παρ. 29,11     Ο ασύνετος αφήνει ασυγκράτητον τον θυµόν του. Ο σοφός όµως τον δεσµεύει και τον συγκρατεί εις τα βάθη
της ψυχής του.
Παρ. 29,12  βασιλέως υπακούοντος λόγον άδικον, πάντες οι υπ αυτόν παράνοµοι.
Παρ. 29,12    Οταν ενας βασιλεύς ακούη και υιοθετή αδίκους κατηγορίας και εκτρέπεται εις παρανοµίας , τότε και όλοι οι
υπήκοοί του, µιµούµενοι αυτόν, θα γίνουν παράνοµοι.
Παρ. 29,13  δανειστού και χρεωφειλέτου αλλήλοις συνελθόντων, επισκοπήν αµφοτέρων ποιείται ο Κύριος.
Παρ. 29,13    Οταν ο δανειστής και χρεωφειλέτης συναντηθούν µεταξύ των, δια να τακτοποιήσουν τα ζητήµατά των, βλέπει
και τους δύο και τους παρακολουθεί ο Κυριος.
Παρ. 29,14  βασιλέως εν αληθεία κρίνοντος πτωχούς, ο θρόνος αυτού εις µαρτύριον κατασταθήσεται.
Παρ. 29,14    Οταν ένας βασιλεύς κρίνη µε αλήθειαν και δικαιοσύνην και αυτούς ακόµη τους πτωχούς, ο θρόνος του θα γίνη
ένδοξος και περίβλεπτος.
Παρ. 29,15  πληγαί και έλεγχοι διδόασι σοφίαν, παίς δε πλανώµενος αισχύνει γονείς αυτού.
Παρ. 29,15    Αι σωµατικαί παιδαγωγικαί τιµωρίαι και οι µορφωτικοί έλεγχοι δίδουν σοφίαν και αρετήν στο παιδί. Υιός δε,
που εγκαταλείπει το πατρικό σπίτι και περιπλανάται έδω και εκεί, καταισχύνει και κατεντροπιάζει τους γονείς του.
Παρ. 29,16  πολλών όντων ασεβών πολλαί γίνονται αµαρτίαι, οι δε δίκαιοι εκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται.
Παρ. 29,16    Οταν πληθύνωνται οι ασεβείς, πληθύνονται αι αµαρτίαι και τα εγκλήµατα. Οταν όµως τιµωρούνται οι ασεβείς,
τότε και αυτοί οι δίκαιοι στερεώνονται περισσότερον εις την ευλάβειαν και τον φόβον του Θεού.
Παρ. 29,17  παίδευε υιόν σου, και αναπαύσει σε, και δώσει κόσµον τή ψυχή σου.
Παρ. 29,17    Παιδαγώγησε και µόρφωσε καλά το παιδί σου και αυτό θα δώση ανάπαυσιν και στολισµόν εις την ζωήν σου .
Παρ. 29,18  ου µη υπάρξη εξηγητής έθνει παρανόµω, ο δε φυλάσσων τον νόµον µακαριστός.
Παρ. 29,18    Μέσα εις ένα παράνοµον λαόν δεν θα υπάρξη εξηγητής των θείων λόγων, διότι θα είναι ανεπιθύµητος. Εκείνος
όµως, ο οποίος τηρεί τον θείον νόµον, είναι αξιοµακάριστός.
Παρ. 29,19  λόγοις ου παιδευθήσεται οικέτης σκληρός· εάν γάρ και νοήση , αλλ ουχ υπακούσεται.
Παρ. 29,19    Ο σκληρός και ανυπότακτος δούλος δεν παιδαγωγείται και δεν συµµορφώνεται µε σύµβουλάς. Και εάν ακόµη
εννοήση το ορθόν, δεν θα έχη την διάθεσιν να υπακούση εις αυτό.
Παρ. 29,20  εάν ίδης άνδρα ταχύν εν λόγοις, γίνωσκε ότι ελπίδα έχει µάλλον ο άφρων αυτού.
Παρ. 29,20   Εάν ίδης άνδρα ταχύν και απερίσκεπτον στους λόγους του, µάθε ότι έχει µεγαλυτέρας ελπίδας επιτυχίας από



αυτόν ενας ασύνετος και αµυαλος.
Παρ. 29,21  ός κατασπαταλά εκ παιδός, οικέτης έσται, έσχατον δε οδυνηθήσεται εφ εαυτώ.
Παρ. 29,21    Εκείνος, που από τα παιδικά του χρόνια κατασπαταλά τα χρήµατα, θα καταντήση σύντοµα πτωχός και θα
γίνη δούλος. Και στο τέλος θα δοκιµάση πολλάς συµφοράς και οδύνας.
Παρ. 29,22  ανήρ θυµώδης ορύσσει νείκος, ανήρ δε οργίλος εξώρυξεν αµαρτίαν.
Παρ. 29,22   Ο θυµώδης άνθρωπος βγάζει και σκορπά ολόγυρά του φιλονεικίας και έριδας. Ο δε οργίλος βγάζει από µέσα
του, σαν από µεταλλείον κακών, αµαρτίας.
Παρ. 29,23  ύβρις άνδρα ταπεινοί, τους δε ταπεινόφρονας ερείδει δόξη Κύριος.
Παρ. 29,23   Η υψηλοφροσύνη και αλαζονεία εξευτελίζουν τον άνθρωπον. Τους ταπεινόφρονας όµως θα στηρίξη ο Κυριος
εις αναφαίρετον δόξαν.
Παρ. 29,24  ός µερίζεται κλέπτη, µισεί την εαυτού ψυχήν· εάν δε όρκου προτεθέντος ακούσαντες µη αναγγείλωσι,
Παρ. 29,24   Εκείνος, που µοιράζεται µε τον κλέπτην κλοπιµαία, εις την πραγµατικότητα µισεί και βλάπτει την ψυχήν του.
Εάν δε κάτι τέτοιοι άνθρωποι υποβληθούν εις όρκον, δεν θα αναγγείλουν την αλήθειαν,
Παρ. 29,25  φοβηθέντες και αισχυνθέντες ανθρώπους υπεσκελίσθησαν· ο δε πεποιθώς επί Κυρίω ευφρανθήσεται. ασέβεια
ανδρί δίδωσι σφάλµα, ός δε πέποιθεν επί τώ δεσπότη, σωθήσεται.
Παρ. 29,25   διότι φοβούνται και εντρέπονται τους ανθρώπους. Ετσι δε θα πεδικλωθούν, θα πέσουν και θα εξευτελισθούν.
Εκείνος όµως, που έχει πίστιν και πεποίθησιν στον Θεόν, θα ευφρανθή. Η ασέβεια οδηγεί τον άνθρωπον εις πτώσεις και
σφάλµατα. Ενώ εκείνος, που πιστεύει στον παντοδύναµον Θεόν, θα σωθή.
Παρ. 29,26  πολλοί θεραπεύουσι πρόσωπα ηγουµένων, παρά δε Κυρίου γίνεται το δίκαιον ανδρί.
Παρ. 29,26   Πολλοί κολακεύουν και παρακαλούν τους εκάστοτε ισχυρούς, δια να επιτύχουν εις κάποιον έργον των. Το
δίκαιον όµως και η πραγµατική επιτυχία αποδίδεται στον άνθρωπον εκ µέρους του Κυρίου.
Παρ. 29,27  βδέλυγµα δικαίοις ανήρ άδικος, βδέλυγµα δε ανόµω κατευθύνουσα οδός.
Παρ. 29,27   Μισητός και αποκρουστικός είναι στους δικαίους κάθε άδικος· όπως επίσης µισητή και αποκρουστική είναι
στον παράνοµον η ευθεία οδός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Σηµείωση:Στήν κανονική διάταξη τού κειµένου των Ο´ το κεφάλαιο Λ παρεµβάλλεται στό κεφάλαιο ΚΔ (οι στίχοι 1-14 µετά τον
στίχο 22ε τού ΚΔ, και οι υπόλοιποι στίχοι αµέσως µετά το τέλος τού ΚΔ).
Παρ. 30,1   Τούς εµούς λόγους, υιέ, φοβήθητι, και δεξάµενος αυτούς µετανόει· τάδε λέγει ο ανήρ τοίς πιστεύουσι Θεώ, και
παύοµαι·
Παρ. 30,1  Παιδί µου, να ευλαβηθής τα λόγια µου διά σφάλµατα, τα οποία ενδεχοµένως διέπραξες. Αυτά τα λέγω εγώ ο
διδάσκαλος εις εκείνους, οι οποίοι πιστεύουν εις τον Θεόν και αφού τα ειπώ, θα παύσω να οµιλώ.
Παρ. 30,2   αφρονέστατος γάρ ειµι απάντων ανθρώπων, και φρόνησις ανθρώπων ουκ έστιν εν εµοί·
Παρ. 30,2  Εγώ το αντιλαµβάνοµαι και το φρονώ, ότι από απόψεως ανθρωπίνης γνώσεως είµαι ο περισσότερον αµόρφωτος
µεταξύ όλων των ανθρώπων. Καµµία γνώσις ανθρωπίνη δεν υπήρχεν εις εµέ.
Παρ. 30,3   Θεός δεδίδαχέ µε σοφίαν, και γνώσιν αγίων έγνωκα.
Παρ. 30,3  Αλλά ο Θεός µε εδίδαξε την αληθινήν σοφίαν. Και ετσι εγώ εγνώρισα και κατενόησα την γνώσιν και σοφίαν των
αγίων.
Παρ. 30,4   τις ανέβη εις τον ουρανόν και κατέβη; τις συνήγαγεν ανέµους εν κόλπω; τις συνέστρεψεν ύδωρ εν ιµατίω; τις
εκράτησε πάντων των άκρων της γής; τι όνοµα αυτώ, ή τι όνοµα τοίς τέκνοις αυτού;
Παρ. 30,4  Ποιός ανέβηκεν στον ουρανόν; Και ποιός κατέβηκεν από εκεί εις την γην; Μονον ο Θεός ο πανταχού παρών. Ποιός
ηµπορεί να συµµαζεύση τους ανέµους εις τυν κόλπον του; Ποιός έχει την δύναµιν να συµµαζέψη και να τύλιξη το νερό
µέσα εις ιµάτιον; Ποιός εκυριάρχησε και κυριαρχεί στον ουρανόν και την γην από το ένα άκρον έως στο άλλο; Ποιό είναι το
όνοµά του, µε το οποίον να τον καλέσω; Η πως ονοµάζονται τα τέκνα του, τα δηµιουργήµατά του; Αυτός και µόνος τα
γνωρίζει.
Παρ. 30,5   πάντες γάρ λόγοι Θεού πεπυρωµένοι, υπερασπίζει δε αυτός των ευλαβουµένων αυτόν.
Παρ. 30,5  Διότι όλοι οι λόγοι του Θεού είναι ολοκάθαροι σαν το χρυσάφι, που βγαίνει από το καµίνι της φωτιάς. Ο Κυριος
υπερασπίζει και προστατεύει πάντοτε εκείνους, οι οποίοι τον ευλαβούνται.
Παρ. 30,6   µη προσθής τοίς λόγοις αυτού, ίνα µη ελέγξη σε και ψευδής γένη.
Παρ. 30,6  Πρόσεξε να µη προσθέσης τίποτε εις τας εντολάς του Κυρίου, δια να µη σε ελέγξη και σε αποδείξη ότι είσαι
ψευδολόγος.
Παρ. 30,7   δύο αιτούµαι παρά σού, µη αφέλης µου χάριν πρό τού αποθανείν µε·
Παρ. 30,7  Κυριε, δύο πράγµατα έχω να ζητήσω από σε . Πρώτον να µη αφαιρέσης από εµέ την χάριν σου, πριν αποθάνω,
αλλά να την αφήσης παντοτεινά µαζή µου.
Παρ. 30,8   µάταιον λόγον και ψευδή µακράν µου ποίησον, πλούτον δε και πενίαν µη µοι δώς, σύνταξόν δε µοι τα δέοντα και
τα αυτάρκη,
Παρ. 30,8  Δεύτερον να αποµακρύνης από εµέ µαταιολογίας, απάτας και ψευδολογίας. Δεν θέλω δε να µου δώσης ούτε
πολύν πλούτον, ούτε πτωχείαν. Δος µου τα απαραίτητα, όσα είναι αρκετά και όσα µου χρειάζονται δια την συντήρησίν
µου.
Παρ. 30,9   ίνα µη πλησθείς ψευδής γένωµαι και είπω· τις µε ορά; ή πενηθείς κλέψω και οµόσω το όνοµα τού Θεού.
Παρ. 30,9  Δεν θέλω να έχω πολύν πλούτον, διότι φοβούµαι, µήπως µέσα εις τα άφθονα αυτά αγαθά αποδειχθώ ψευδής
απέναντι των ανθρώπων και είπω· ποιός µε βλέπει; Δεν θέλω πάλιν πτωχείαν, διότι φοβούµαι, µήπως επάνω εις την
στέρησιν και την πείναν κλέψω και ορκισθώ ψευδώς στο όνοµα του Κυρίου.
Παρ. 30,10  µη παραδώς οικέτην εις χείρας δεσπότου, µήποτε καταράσηταί σε και αφανισθής.
Παρ. 30,10    Μη παραδώσης δούλον, που ζητεί την προστασίαν σου, εις τα χέρια του κυρίου του, δια να µη σε καταρασθή ο
ταλαίπωρος αυτός δούλος και καταστραφής.
Παρ. 30,11  έκγονον κακόν πατέρα καταράται, την δε µητέρα ουκ ευλογεί.



Παρ. 30,11     Κακόν και κακοαναθρεµµένον παιδί καταράται τον πατέρα του, δεν επαινεί δε και δεν τιµά την µητέρα του.
Παρ. 30,12  έκγονον κακόν δίκαιον εαυτόν κρίνει. την δ έξοδον αυτού ουκ απένιψεν.
Παρ. 30,12    Κακόν και κακοαναθρεµµένον παιδί θεωρεί τον εαυτόν του δίκαιον και καθαρόν, ενώ δεν έχει πλύνει ούτε τον
αφεδρώνα του.
Παρ. 30,13  έκγονον κακόν υψηλούς οφθαλµούς έχει, τοίς δε βλεφάροις αυτού επαίρεται.
Παρ. 30,13    Κακόν και κακοαναθρεµµένον παιδί έχει αλαζονικά τα µάτια του, σηκώνει υψηλά τα βλέφαρά του και
υπερηφανεύεται.
Παρ. 30,14  έκγονον κακόν µαχαίρας τους οδόντας έχει και τας µύλας τοµίδας, ώστε αναλίσκειν και κατεσθίειν τους
ταπεινούς από της γής και τους πένητας αυτών εξ ανθρώπων.
Παρ. 30,14 Κακόν και κακοαναθρεµµένον παιδί έχει τα δόντια του σαν µαχαίρια και τας οδοντοστοιχίας του στόµατός του
σαν κοπίδια, ώστε ασυνειδήτως να καταναλίσκη και να κατατρώγη από τους ανθρώπους της γης τους αδυνάτους , τους
ασήµους και τους πτωχούς.
Παρ. 30,15  Τή βδέλλη τρεις θυγατέρες ήσαν αγαπήσει αγαπώµεναι, και αι τρεις αύται ουκ ενεπίµπλασαν αυτήν, και η
τετάρτη ουκ ηρκέσθη ειπείν· ικανόν.
Παρ. 30,15    (Μασορ. Λ' 15). Η βδέλλα είχε τρεις πολυαγαπηµένος θυγατέρας. Αλλά και αι τρεις δεν ηµπορούσαν να την
χορτάσουν και η τετάρτη επίσης θυγάτηρ της δεν κατώρθωσε να κάµη την µητέρα της να πη· Είναι αρκετόν, φθάνει.
Παρ. 30,16  άδης και έρως γυναικός και γη ουκ εµπιπλαµένη ύδατος και ύδωρ και πύρ ου µη είπωσιν· αρκεί·
Παρ. 30,16    Ετσι αχόρταστος είναι ο άδης, ο έρως της γυναικός και η ξηρά γη, η οποία δεν χορταίνει από το νερό της
βροχής. Οπως επίσης η θάλασσα και η φωτιά ποτέ δεν θα πουν· Φθάνει, η µεν δια το νερό, η δε δια την καύσιµον ύλην.
Παρ. 30,17  οφθαλµόν καταγελώντα πατρός και ατιµάζοντα γήρας µητρός, εκκόψαισαν αυτόν κόρακες εκ των φαράγγων
και καταφάγοισαν αυτόν νεοσσοί αετών.
Παρ. 30,17    Τα µάτια των υιών εκείνων, που περιγελούν τον πατέρα και κατεξευτελίζουν τα γηρατεία της µητρός των, οι
κόρακες από τα φαράγγια θα τα βγάλουν, θα τα καταφάγουν τα νέα πουλιά των αετών.
Παρ. 30,18  τρία δε εστι αδύνατά µοι νοήσαι, και το τέταρτον ουκ επιγινώσκω·
Παρ. 30,18    Τρία πράγµατα µου είναι αδύνατον να τα εννοήσω. Το δε τέταρτον ακόµη περισσότερον µου µένει
ακατάληπτον.
Παρ. 30,19  ίχνη αετού πετοµένου και οδούς όφεως επί πέτρας και τρίβους νηός ποντοπορούσης και οδούς ανδρός εν
νεότητι.
Παρ. 30,19    Πρώτον τα ίχνη του αετού, που πετά στον αέρα, τον δρόµον του φιδιού που σέρνεται εις τις πέτρες, τους
δρόµους του πλοίου που πλέει εις την θάλασσαν, και το περισσότερον ακατάληπτον τας εκτροπάς του νέου ανθρώπου.
Παρ. 30,20  τοιαύτη οδός γυναικός µοιχαλίδος, ή, όταν πράξη, απονιψαµένη, ουδέν φησι πεπραχέναι άτοπον.
Παρ. 30,20   Τέτοιος είναι ο δρόµος και ο τρόπος της µοιχαλίδος γυναικός, η οποία, όταν διαπράξη το αµάρτηµα, νίπτεται
και διαλαλεί, ότι τίποτε το άτοπον δεν έχει διαπράξει.
Παρ. 30,21  διά τριών σείεται η γη, το δε τέταρτον ου δύναται φέρειν·
Παρ. 30,21    Τρία γεγονότα είναι που συγκλονίζουν την γην, το τέταρτον όµως δεν είναι δυνατόν να το υποφέρη κανείς.
Παρ. 30,22  εάν οικέτης βασιλεύση και άφρων πλησθή σιτίων
Παρ. 30,22   Πρώτον· εάν ένας κακός δούλος ανέλθη στον βασιλικόν θρόνον. Δεύτερον· εάν ενας ασύνετος άνθρωπος
χορτάση από υλικά αγαθά.
Παρ. 30,23  και οικέτις εάν εκβάλη την εαυτής κυρίαν και µισητή γυνή εάν τύχη ανδρός αγαθού.
Παρ. 30,23    Τρίτον· εάν µία δούλη διώξη την κυρίαν της από την οικίαν του συζύγου. Και τέταρτον εάν µία γυναίκα
αξιοµίσητος δια την διαγωγήν και τον χαρακτήρα της, πάρη σύζυγον εναρετον.
Παρ. 30,24  τέσσαρα δε ελάχιστα επί της γής, ταύτα δε εστι σοφώτερα των σοφών·
Παρ. 30,24   Τέσσερα είναι τα πιο µικρά από απόψεως σώµατος επάνω εις την γην. Αυτά όµως είναι σοφώτερα και από τους
σοφούς.
Παρ. 30,25  οι µύρµηκες, οίς µη έστιν ισχύς και ετοιµάζονται θέρους την τροφήν·
Παρ. 30,25    Πρώτον οι µύρµηκες, στους οποίους δεν υπάρχει αξιόλογος σωµατική δύναµις, και όµως αυτοί σοφώτατα
ετοιµάζουν κατά το διάστηµα του θέρους την τροφήν των
δι' όλον το έτος.
Παρ. 30,26  και οι χοιρογρύλλιοι, έθνος ουκ ισχυρόν, οί εποιήσαντο εν πέτραις τους εαυτών οίκους·
Παρ. 30,26   Δεύτερον· οι ακανθόχοιροι, οι οποίοι δεν αποτελούν οµάδας ισχυράς, µε όπλα αµύνης και επιθέσεως, και οι
οποίοι εν τούτοις, έχουν κατά ένα τρόπον σοφόν εκλέξει ως κατοικίαν των τους βράχους, όπου ζουν ασφαλείς.
Παρ. 30,27  αβασίλευτόν εστιν η ακρίς και στρατεύει αφ ενός κελεύσµατος ευτάκτως·
Παρ. 30,27    Τρίτον· αι ακρίδες αι οποίαι δεν είναι ωργανωµέναι εις βασίλειον, δεν έχουν βασιλέα. Και όµως εκστρατεύουν
µε τάξιν εις τας επιδροµάς, που κάνουν, ώστε να νοµίζη κανείς, ότι έχουν επικεφαλής ένα, που τους διατάσσει.
Παρ. 30,28  και καλαβώτης χερσίν ερειδόµενος και ευάλωτος ών κατοικεί εν οχυρώµασι βασιλέως .
Παρ. 30,28   Τέταρτον· η οικιακή σαύρα, το µολυντήρι, που στηρίζεται µόνον εις τας χείρας του είναι άοπλον και
ευκολότατα καταβάλλεται και εν τούτοις κατοικεί εις τα ωχυρωµένα ανάκτορα του βασιλέως.
Παρ. 30,29  τρία δε εστιν, ά ευόδως πορεύεται, και τέταρτον, ό καλώς διαβαίνει·
Παρ. 30,29   Τρία ζώα υπάρχουν, τα οποία βαδίζουν µε ασφάλειαν και µεγαλοπρέπειαν και τέταρτον, το οποίον επίσης κατά
ωραίον τρόπον διαβαίνει.
Παρ. 30,30  σκύµνος λέοντος ισχυρότερος κτηνών, ός ουκ αποστρέφεται ουδέ καταπτήσσει κτήνος,
Παρ. 30,30    Το µικρό ληοντάρι, το οποίον είναι ισχυρότερον από όλα τα ζώα και δεν γυρίζει πίσω προ ουδενός άλλου ζώου
ούτε και φοβείται κανένα άλλο ζώον.
Παρ. 30,31  και αλέκτωρ εµπεριπατών θηλείαις εύψυχος και τράγος ηγούµενος αιπολίου και βασιλεύς δηµηγορών εν έθνει.
Παρ. 30,31    Δεύτερον· ο πετεινός, όταν µάλιστα περιπατή γενναίος και µεγαλοπρεπής µεταξύ των ορνίθων. Τρίτον· ο
τράγος όταν προπορεύεται του ποιµνίου. Τέταρτον και ωραιότερον· ο βασιλεύς όταν δηµηγορή προς τον λαόν.
Παρ. 30,32  εάν πρόη σεαυτόν εν ευφροσύνη και εκτείνης την χείρά σου µετά µάχης, ατιµασθήση.



Παρ. 30,32    Εάν αφεθής εις διασκέδασιν τρώγων και πίνων και απλώσης απειλητικόν το χέρι σου προς συµπλοκήν µε
κάποιον άλλον, θα εξευτελισθής.
Παρ. 30,33  άµελγε γάλα, και έσται βούτυρον· εάν δε εκπιέζης µυκτήρας, εξελεύσεται αίµα· εάν δε εξέλκης λόγους,
εξελεύσονται κρίσεις και µάχαι.
Παρ. 30,33    Αρµεξε και κτύπησε το γάλα και θα βγάλης βούτυρον. Εάν πιέσης πολύ τον ρώθωνά σου, θα βγάλη αίµα. Ετσι,
εάν αφήνης να βγαίνουν οπό το στόµα σου λόγοι απρεπείς και προκλητικοί, θα προέλθουν από αυτούς φιλονεικίαι,
συµπλοκαί και δικαστικαί περιπέτειαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Σηµείωση: Στην κανονική διάταξη του κειµένου τον Ο´ οι στίχοι 1-9 του κεφαλαίου ΛΑ παρεµβάλλονται αµέσως πριν το κεφάλαιο
ΚΕ, και οι υπόλοιποι στίχοι αµέσως µετά το τέλος του κεφαλαίου Λ.
Παρ. 31,1   Οι εµοί λόγοι είρηνται υπό Θεού, βασιλέως χρηµατισµός, ον επαίδευσεν η µήτηρ αυτού.
Παρ. 31,  (Μασορ. ΛΑ' 1). Τα λόγιά µου αυτά έχουν λεχθή από τον Θεόν. Είναι αποκαλυπτικόν κήρυγµα ενός βασιλέως, τον
οποίον επαιδαγώγησε κατά Θεόν η µητέρα του.
Παρ. 31,2   τι, τέκνον, τηρήσεις; τι; ρήσεις Θεού. πρωτογενές, σοί λέγω, υιέ· τι τέκνον εµής κοιλίας; τι τέκνον εµών ευχών;
Παρ. 31,2  Τέκνον µου, τι πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσης; Τι; Λογια Θεού. Πρωτοτόκόν µου τέκνον, εις σε απευθύνοµαι και
λέγω αυτά. Τι πρέπει να τηρήσης, παιδί των σπλάγχνων µου; Τι πρέπει να προσέχης εις την ζωήν σου, παιδί των
προσευχών µου και των ταµάτων, που έχω κάµει προς τον Θεόν; Ακουσέ µε.
Παρ. 31,3   µη δώς γυναιξί σόν πλούτον, και τον σόν νούν και βίον εις υστεροβουλίαν.
Παρ. 31,3  Μη παραδώσης και µη εµπιστευθής τον πλούτον σου εις γυναίκας, διότι ύστερα θα µεταµεληθής πικρά δια την
κατασώτευσιν του νου και της περιουσίας σου.
Παρ. 31,4   µετά βουλής πάντα ποίει, µετά βουλής οινοπότει· οι δυνάσται θυµώδεις εισίν, οίνον δε µη πινέτωσαν,
Παρ. 31, 4  Κατόπιν πολλής ερεύνης και περισκέψεως να προχωρής εις την πραγµατοποίησιν των έργων σου . Πινε οίνον,
αλλά µετά συνέσεως. Πολλοί άρχοντες είναι ευερέθιστοι και θυµώδεις, δια τούτο ας µη πίνουν οίνον,
Παρ. 31,5   ίνα µη πιόντες επιλάθωνται της σοφίας και ορθά κρίναι ου µη δύνωνται τους ασθενείς.
Παρ. 31,5  ίνα µη πίνοντες και εις µέθην ερχόµενοι χάσουν την σύνεσιν και την ευθυκρισίαν και δεν είναι εις θέσιν να
κρίνουν και να δικάσουν ορθώς και να αποδώσουν το δίκαιον στους αδυνάτους ανθρώπους.
Παρ. 31,6   δίδοτε µέθην τοίς εν λύπαις και οίνον πίνειν τοίς εν οδύναις,
Παρ. 31,6  Δώστε όµως ολίγον οίνον εις εκείνους, οι οποίοι ευρίσκονται υπό το κράτος πολλών θλίψεων και ας πίνουν ολίγον
οίνον, όσοι κατέχονται από πόνους και οδύνας,
Παρ. 31,7   ίνα επιλάθωνται της πενίας και των πόνων µη µνησθώσιν έτι.
Παρ. 31,7  δια να λησµονήσουν την πτωχείαν των και να µη ενθυµούνται πλέον τους πόνους των.
Παρ. 31,8   άνοιγε σόν στόµα λόγω Θεού, και κρίνε πάντας υγιώς.
Παρ. 31,8  Ανοιγε το στόµα σου, δια να εκφράζη πάντοτε τον λόγον του Θεού. Κρίνε και δίκαζε τους πάντας ορθώς και
δικαίως.
Παρ. 31,9   άνοιγε σόν στόµα και κρίνε δικαίως, διάκρινε δε πένητα και ασθενή.
Παρ. 31,8  Ανοιγε το στόµα σου, δια να εκφράζη πάντοτε τον λόγον του Θεού. Κρίνε και δίκαζε τους πάντας ορθώς και
δικαίως.
Παρ. 31,10  Γυναίκα ανδρείαν τις ευρήσει; τιµιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών η τοιαύτη .
Παρ. 31,10     (Μασορ. ΛΑ' 10). Γυναίκα νοικοκυράν και δραστηρίαν ποιός θα ηµπορέση να βρη; Είναι ασυγκρίτος ανωτέρα
και από τους πλέον πολύτιµους λίθους.
Παρ. 31,11  θαρσεί επ αυτή η καρδία τού ανδρός αυτής, η τοιαύτη καλών σκύλων ουκ απορήσει·
Παρ. 31,11  Εις αυτήν έχει πεποίθησιν και στηρίζεται µε θάρρος η καρδία του ανδρός της. Διότι αυτή και το σπίτι της δεν
πρόκειται να στερηθούν ποτέ από υλικά αγαθά.
Παρ. 31,12  ενεργεί γάρ τώ ανδρί αγαθά πάντα τον βίον.
Παρ. 31,12     Καθ' όλον της τον βίον εργάζεται δια το καλόν του ανδρός της.
Παρ. 31,13  µηρυοµένη έρια και λίνον εποίησεν εύχρηστον ταίς χερσίν αυτής.
Παρ. 31,13     Υφαίνει νήµατα µάλλινα και λινά και κατασκευάζει µε τα ίδια της τα χέρια πράγµατα χρήσιµα δια το σπίτι.
Παρ. 31,14  εγένετο ωσεί ναύς εµπορευοµένη µακρόθεν, συνάγει δε αυτής τον πλούτον.
Παρ. 31,14     Οµοιάζει µε το πλοίον, το οποίον µεταφέρει εµπορεύµατα από µακρυνάς περιοχάς. Ετσι και αυτή συγκεντρώνει
τον πλούτον της δια το καλόν του σπιτιού.
Παρ. 31,15  και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώµατα τώ οίκω και έργα ταίς θεραπαίναις .
Παρ. 31,15     Εξυπνά πολύ πρωϊ, νύχτα. Ετοιµάζει και δίδει τροφάς στους ανθρώπους του σπιτιού της, κανονίζει δε τα έργα
των υπηρετριών.
Παρ. 31,16  θεωρήσασα γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήµα.
Παρ. 31,16     Οταν εύρη κάποιο καλο χωράφι, το αγοράζει και µε τους κόπους των χειρών της το καλλιεργεί, το φυτεύει, το
µεταβάλλει εις αγρόκτηµα αποδοτικόν.
Παρ. 31,17  αναζωσαµένη ισχυρώς την οσφύν αυτής ήρεισε τους βραχίονας αυτής εις έργον.
Παρ. 31,17     Αφού ζώση, καλά την µέσην της, εργάζεται µε τα χέρια της έντονα και µε ζήλον στο έργον της.
Παρ. 31,18  εγεύσατο ότι καλόν εστι το εργάζεσθαι, και ουκ αποσβέννυται ο λύχνος αυτής όλην την νύκτα.
Παρ. 31,18     Εδοκίµασε και απέκτησε προσωπικήν πείραν, ότι είναι καλόν να εργάζεται κανείς. Δια τούτο και ο λύχνος της
δεν σβήνει καθ' όλον το διάστηµα της νυκτός.
Παρ. 31,19  τους πήχεις αυτής εκτείνει επί τα συµφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερείδει εις άτρακτον.
Παρ. 31,19     Απλώνει τα χέρια της εις όλα, όσα συµφέρουν και εξυπηρετούν το σπίτι. Ειδικώτερα τα χέρια της τα στηρίζει
στο αδράχτι, το οποίον και συνεχώς εργάζεται.
Παρ. 31,20  χείρας δε αυτής διήνοιξε πένητι, καρπόν δε εξέτεινε πτωχώ.
Παρ. 31,20    Αλλά ανοίγει τα χέρια της και απλώχερα δίδει στους πτωχούς. Διδει στον στερούµενον από τον καρπόν των



χειρών της.
Παρ. 31,21  ου φροντίζει των εν οίκω ο ανήρ αυτής, όταν που χρονίζη· πάντες γάρ οι παρ αυτής ενδεδυµένοι εισί.
Παρ. 31,21     Ο σύζυγος της, εάν απουσιάση επί τι χρονικόν διάστηµα, δεν ανησυχεί και δεν µεριµνά δια τα έργα και τα
πράγµατα του σπιτιού. Διότι όλοι οι εν τω οίκω της είναι καλά ενδεδυµένοι.
Παρ. 31,22  δισσάς χλαίνας εποίησε τώ ανδρί αυτής, εκ δε βύσσου και πορφύρας εαυτή ενδύµατα.
Παρ. 31,22    Διπλάς χλαίνας έκαµε δια τον σύζυγον της. Λινά λευκά ενδύµατα και ενδύµατα ποδφυρά ητοίµασε δια τον
εαυτόν της.
Παρ. 31,23  περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήρ αυτής εν πύλαις, ηνίκα αν καθίση εν συνεδρίω µετά των γερόντων κατοίκων της
γής.
Παρ. 31,23    Περίβλεπτος και αξιοθαύµαστος γίνεται ο σύζυγός της εις τας πύλας των τειχών της πόλεως , όταν
παρακάθηται εις συνέδριον µε τους γεροντότερους άνδρας της χώρας.
Παρ. 31,24  σινδόνας εποίησε και απέδοτο τοίς Φοίνιξι, περιζώµατα δε τοίς Χαναναίοις.
Παρ. 31,24    Αυτή κατασκευάζει σινδόνας, τας οποίας πωλεί στους Φοίνικας. Κατασκευάζει και ζώνας, τας οποίας πωλεί
στους Χαναναίους.
Παρ. 31,25  ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο και ευφράνθη εν ηµέραις εσχάταις .
Παρ. 31,25    Ετσι αυτή µε την εργασίαν και την καλήν συµπεριφοράν της αποκτά δύναµιν και ευπρεπή εµφάνισιν.
Ευφραίνεται όλας τας ηµέρας της ζωής της και πολύ περισσότερον θα ευφρανθή κατά τας ηµέρας των γηρατείων της.
Παρ. 31,26  στόµα αυτής διήνοιξε προσεχόντως και εννόµως, και τάξιν εστείλατο τή γλώσση αυτής.
Παρ. 31,26    Ανοίγει το στόµα της, δια να οµιλή πάντοτε µετά προσοχής, σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού· έχει θέσει τάξιν
εις τα λόγια του στόµατός της.
Παρ. 31,27  στεγναί διατριβαί οίκων αυτής, σίτα δε οκνηρά ουκ έφαγε.
Παρ. 31,27    Το σπίτι της είναι στεγνό, χωρίς υγρασίαν και σταλάγµατα της βροχής· είναι αναπαυτικό. Ψωµί οκνηρίας και
τεµπελιάς δεν έφαγε ποτέ.
Παρ. 31,28  το στόµα δε ανοίγει σοφώς και νοµοθέσµως, η δε ελεηµοσύνη αυτής ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν,
και ο ανήρ αυτής ήνεσεν αυτήν.
Παρ. 31,28    Ανοίγει το στόµα της και οµιλεί µε σοφίαν και σύνεσιν, σύµφωνα µε τους θείους και ανθρωπίνους νόµους.
Ευλογήθηκε από τον Θεόν φιλανθρωπία και η καλωσύνη της. Και χάρις εις την ευλογίαν του Κυρίου ανέστησε τα τέκνα
της. Αυτά επλούτησαν και ο σύζυγός της την επήνεσε και της είπε·
Παρ. 31,29  Πολλαί θυγατέρες εκτήσαντο πλούτον, πολλαί εποίησαν δύναµιν, σύ δε υπέρκεισαι και υπερήρας πάσας.
Παρ. 31,29    “Ω σύντροφε της ζωής µου, πολλαί γυναίκες απέκτησαν πλούτον µε την ικανότητά των, πολλαί απέκτησαν
δύναµιν µέσα εις την κοινωνίαν, συ όµως έχεις ξεπεράσει όλας”.
Παρ. 31,30  ψευδείς αρέσκειαι και µάταιον κάλλος γυναικός· γυνή γάρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αύτη αινείτω.
Παρ. 31,30    Αι φιλαρέσκειαι της γυναικός είναι ψεύτικα πράγµατα και το κάλλος της είναι προσωρινόν και παροδικόν .
Διότι µόνον η συνετή και φρονιµος γυναίκα ευλογείται από τον Θεόν. Ας υµνά δε αυτή και ας δοξάζη τον φόβον του
Κυρίου.
Παρ. 31,31  δότε αυτή από καρπών χειλέων αυτής, και αινείσθω εν πύλαις ο ανήρ αυτής.
Παρ. 31,31     Επαινέσατε και σεις µίαν τέτοιαν δραστηρίαν και σοφήν γυναίκα. Δικαιον είναι και ο σύζυγός της να
εγκωµιάζεται δι' αυτήν εις τας πύλας των τειχών της πόλεως, όπου γίνονται αι συγκεντρώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Εκκλ. 1,1  ήµατα εκκλησιαστού υιού Δαβίδ βασιλέως Ισραήλ εν Ιερουσαλήµ.
Εκκλ. 1,1  Λογοι του Σολοµώντος, υιού του Δαυίδ βασιλέως του ισραηλιτικού λαού µ Ε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ, ο
οποίος Σολοµών εκλήθη Εκκλησιαστής, διότι είχε συγκαλέσει εις ηθικοθρησκευτικήν συγκέντρωσιν τους Ισραηλίτας.
Εκκλ. 1,2  Ματαιότης µαταιοτήτων, είπεν ο εκκλησιαστής, µαταιότης µαταιοτήτων, τα πάντα µαταιότης.
Εκκλ. 1,2  Εντελώς, µάταια και ανωφελή, είπεν ο Εκκλησιαστής, ότι είναι όλα όσα δεν σχετίζονται µε τον Θεόν και το
θέληµά του. Ματαιότης µαταιοτήτων, όλα ανεξαιρέτως τα επίγεια είναι µάταια.
Εκκλ. 1,3  τις περισσεία τώ ανθρώπω εν παντί µόχθω αυτού, ώ µοχθεί υπό τον ήλιον;
Εκκλ. 1,3  Ποίον κέρδος και ποία ωφέλεια αποµένει στον άνθρωπον ύστερα από τον µεγάλον µόχθον, τον οποίον
καταβάλλει καθ' όλον το διάστηµα της επιγείου ζωής του;
Εκκλ. 1,4  γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, και η γη εις τον αιώνα έστηκε.
Εκκλ. 1,4  Η µία ανθρωπίνη γενεά πορεύεται και φεύγει, άλλη δε έρχεται και την διαδέχεται. Η γη όµως ωσάν εις αιώνια
θεµέλια εστηριγµένη µένει πάντοτε.
Εκκλ. 1,5  και ανατέλλει ο ήλιος και δύνει ο ήλιος και εις τον τόπον αυτού έλκει.
Εκκλ. 1,5  Ο ήλιος ανατέλλει, ο ήλιος δύει και πάλιν επανέρχεται στον τόπον, από τον οποίον ανέτειλεν, ως εάν κάποια
δύναµις τον ελκύη.
Εκκλ. 1,6  αυτός ανατέλλων εκεί πορεύεται προς νότον και κυκλοί προς βοράν· κυκλοί κυκλών, πορεύεται το πνεύµα, και επί
κύκλους αυτού επιστρέφει το πνεύµα.
Εκκλ. 1,6  Ο ήλιος ανατέλλει εκεί προς τα βορειοανατολικά και διαγράφων τας κυκλικάς τροχιάς του προχωρεί προς τον
νότον και πάλιν επανέρχεται εις την βορειοανατολικήν περιοχήν . Ο άνεµος επίσης διαγράφει κύκλους εν τη πορεία του.
Διανύει ταχέως τον δρόµον του και επανέρχεται πάλιν στους κύκλους του.
Εκκλ. 1,7  πάντες οι χείµαροι πορεύονται εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ουκ έστιν εµπιπλαµένη· εις τον τόπον, ού οι
χείµαροι πορεύονται, εκεί αυτοί επιστρέφουσι τού πορευθήναι.
Εκκλ. 1,7  Ολοι οι ποταµοί χύνονται εις την θάλασσαν και η θάλασσα ποτέ δεν γεµίζει. Με την εξάτµισιν δε και την βροχήν
οι ποταµοί επανέρχονται στον τόπον, από τον οποίον πηγάζουν. Εκεί πάλιν γυρίζουν.
Εκκλ. 1,8  πάντες οι λόγοι έγκοποι· ου δυνήσεται ανήρ τού λαλείν, και ου πλησθήσεται οφθαλµός τού οράν, και ου



πληρωθήσεται ούς από ακροάσεως.
Εκκλ. 1,8  Ολα τα λόγια των ανθρώπων προκαλούν κόπωσιν και ανίαν. Ο άνθρωπος δεν ηµπορεί να εύρη ικανοποίησιν και
ανάπαυσιν ούτε εις τα ιδικά του ούτε εις των άλλων τα λόγια. Το µάτι δεν χορταίνει να βλέπη και το αυτί δεν γεµίζει ποτέ,
όσα και αν ακούση.
Εκκλ. 1,9  τι το γεγονός; αυτό το γενησόµενον· και τι το πεποιηµένον; αυτό το ποιηθησόµενον· και ουκ έστι πάν πρόσφατον
υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 1,9  Ποίον είναι αυτό που έχει ήδη γίνει εν τη ροή του χρόνου; Αυτό το γεγονός θα γίνη και στο µέλλον. Ποιό είναι
αυτό, που έχει πραγµατοποιηθή και λάβει ύπαρξιν; Αυτό θα πραγµατοποιηθή και στο µέλλον. Τιποτε το νέον δεν υπάρχει
κάτω από τον ήλιον.
Εκκλ. 1,10   ός λαλήσει και ερεί· ιδέ τούτο κενόν εστιν, ήδη γέγονεν εν τοίς αιώσι τοίς γενοµένοις από έµπροσθεν ηµών.
Εκκλ. 1,10  Εις εκείνον, ο οποίος θα είπη· “ιδού αυτό είναι νέον”, θα του δοθή απάντησις· “αυτό έχει ήδη γίνει κατά τους
παρελθόντος αιώνας εις τας γενεάς, αι οποίαι υπήρξαν και έζησαν προ ηµών”.
Εκκλ. 1,11   ουκ έστι µνήµη τοίς πρώτοις, και γε τοίς εσχάτοις γενοµένοις ουκ έσται αυτών µνήµη µετά των γενησοµένων
εις την εσχάτην.
Εκκλ. 1,11  Τα παρελθόντα γεγονότα λησµονούνται, αλλά και δια τα πρόσφατα δεν θα υπάρχη ανάµνησις· όπως επίσης και
δι' εκείνα, τα οποία θα συµβούν στο απώτερον µέλλον.
Εκκλ. 1,12   Εγώ εκκλησιαστής εγενόµην βασιλεύς επί Ισραήλ εν Ιερουσαλήµ·
Εκκλ. 1,12  Εγώ, ο Εκκλησιαστής, έγινα βασιλεύς στον λαόν του Ισραήλ µε πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήµ.
Εκκλ. 1,13   και έδωκα την καρδίαν µου τού εκζητήσαι και τού κατασκέψασθαι εν τή σοφία περί πάντων των γινοµένων
υπό τον ουρανόν· ότι περισπασµόν πονηρόν έδωκεν ο Θεός τοίς υιοίς των ανθρώπων τού περισπάσθαι εν αυτώ .
Εκκλ. 1,13  Επεδόθην µε όλην µου την ψυχήν και την διάνοιαν να ερευνήσω κατά βάθος µε την σοφίαν µου και να γνωρίσω
όλα τα επίγεια, όσα έγιναν και γίνονται υπό τον ουρανόν. Και το συµπέρασµά µου είναι, ότι ο Θεός παρεχώρησε µεγάλην
καταπόνησιν και ταλαιπωρίαν στους ανθρώπους, ώστε να καταπονούνται αυτοί εις τας ασχολίας των.
Εκκλ. 1,14   είδον σύν πάντα τα ποιήµατα τα πεποιηµένα υπό τον ήλιον, και ιδού τα πάντα µαταιότης και προαίρεσις
πνεύµατος.
Εκκλ. 1,14  Ηρεύνησα λοιπόν εγώ όλα τα έργα, που έχουν γίνει εις την γην κάτω από τον ήλιον. Και ιδού ότι όλα αυτά είναι
µαταιότης, κυνηγητό ανέµου και µαταιοπονία.
Εκκλ. 1,15   διεστραµµένον ου δυνήσεται επικοσµηθήναι, και υστέρηµα ου δυνήσεται αριθµηθήναι.
Εκκλ. 1,15  Το στραβό και ανάποδο δεν είναι δυνατόν να γίνη ευθυτενές και ωραίον. Αι δε ατέλειαι και ελλείψεις είναι τόσον
µεγάλαι, ώστε δεν ηµπορούν να υπολογισθούν
Εκκλ. 1,16   ελάλησα εγώ εν καρδία µου τώ λέγειν· ιδού εγώ εµεγαλύνθην και προσέθηκα σοφίαν επί πάσιν, οί εγένοντο
έµπροσθέν µου εν Ιερουσαλήµ, και έδωκα καρδίαν µου τού γνώναι σοφίαν και γνώσιν.
Εκκλ. 1,16  Εκαµα εγώ ακόµη αυτάς τας σκέψεις και είπα στον εαυτόν µου· “ιδού, έγινα µεγάλος. Εδοξάσθην µεταξύ των
ανθρώπων. Και ως προς την σοφίαν εξεπέρασα όλους εκείνους, οι οποίοι είχον ζήσει προ εµού εις την Ιερουσαλήµ. Εδωκα
την ψυχήν µου και την διάνοιάν µου στο να γνωρίσω την ανθρωπίνην σοφίαν και γνώσιν.
Εκκλ. 1,17   και καρδία µου είδε πολλά, σοφίαν και γνώσιν, παραβολάς και επιστήµην έγνων εγώ, ότι και γε τούτό εστι
προαίρεσις πνεύµατος·
Εκκλ. 1,17  Η ψυχή και ο νους µου εγνώρισαν πολλά. Απέκτησα σοφίαν και γνώσιν. Εµαθα εγώ διδακτικάς παροιµίας και
επιστήµην”. Είδα όµως επάνω εις τα πράγµατα ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ορµή του παρερχοµένου ανέµου.
Εκκλ. 1,18   ότι εν πλήθει σοφίας πλήθος γνώσεως, και ο προστιθείς γνώσιν προσθήσει άλγηµα.
Εκκλ. 1,18  Εις την πολλήν σοφίαν υπάρχει βεβαίως και πολλή γνώσις. Οποιος όµως θέλει να πλουτίση αυτάς τας
γνώσστου, θα προσθέση στον εαυτόν του κόπον και πόνον και απογοήτευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Εκκλ. 2,1  Είπον εγώ εν καρδία µου· δεύρο δή πειράσω σε εν ευφροσύνη, και ιδέ εν αγαθώ· και ιδού και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 2,1  Είπα εγώ τότε από µέσα µου στον εαυτόν µου· “αφού εις την σοφίαν και την επιστήµην δεν υπάρχει ικανοποίησις ,
έλα λοιπόν, θα σε κάµω να δοκιµάσης την ηδονήν και την ευχαρίστησιν. Να απολαύσης κάθε υλικόν αγαθόν”. Αυτό και
έγινε. Ιδού όµως ότι η υλική αυτή απόλαυσις ήτο καθαρά µαταιότης.
Εκκλ. 2,2  τώ γέλωτι είπα περιφοράν, και τή ευφροσύνη· τι τούτο ποιείς;
Εκκλ. 2,2  Δια τα πολλά και ατελείωτα γέλια είπα ότι είναι παράφορα και ανοησία. Εις δε την αµαρτωλήν διασκέδασιν είπα·
“διατί το κάνεις αυτό;”
Εκκλ. 2,3  και κατεσκεψάµην ει η καρδία µου ελκύσει ως οίνον την σάρκα µου -και καρδία µου ωδήγησεν εν σοφία- και τού
κρατήσαι επ ευφροσύνην, έως ού ίδω ποίον το αγαθόν τοίς υιοίς των ανθρώπων, ό ποιήσουσιν υπό τον ήλιον, αριθµόν
ηµερών ζωής αυτών.
Εκκλ. 2,3  Επειτα εσκέφθην πολύ. Και λογικώς σκεπτόµενος επεδίωξα κατά την απόλαυσιν των υλικών αγαθών να
συγκρατήσω τον εαυτόν µου εις τα όρια της λογικής και να µη παρασυρθώ από τας ηδονάς, όπως ελκύεται ο άνθρωπος
από το κρασί, δια να ίδω ποίον είναι το αγαθόν, το οποίον οι άνθρωποι πρέπει να πράξουν καθ' όλας τας ηµέρας της
επιγείου ζωής των.
Εκκλ. 2,4  εµεγάλυνα ποίηµά µου, ωκοδόµησά µοι οίκους. εφύτευσά µοι αµπελώνας,
Εκκλ. 2,4  Επεδίωξα λοιπόν τα µεγάλα έργα. Εκτισα οικοδοµάς µεγαλοπρεπείς. Εφύτευσα δια τον εαυτόν µου αµπελώνας.
Εκκλ. 2,5  εποίησά µοι κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτοίς ξύλον πάν καρπού·
Εκκλ. 2,5  Περιέκλεισα κήπους και δενδροκήπους και εφύτευσα εις αυτούς δένδρα καρποφόρα παντός είδους.
Εκκλ. 2,6  εποίησά µοι κολυµβήθρας υδάτων τού ποτίσαι απ αυτών δρυµόν βλαστώντα ξύλα·
Εκκλ. 2,6  Διέταξα και εκτίσθησαν δεξαµεναί υδάτων, δια να ποτίζωνται από αυτάς όλα τα χλοερά δένδρα του δάσους.
Εκκλ. 2,7  εκτησάµην δούλους και παιδίσκας, και οικογενείς εγένοντό µοι, και γε κτήσις βουκολίου και ποιµνίου πολλή
εγένετό µοι υπέρ πάντας τους γενοµένους έµπροσθέν µου εν Ιερουσαλήµ·
Εκκλ. 2,7  Ηγόρασα ως κτήµα µου δούλους και δούλας. Και τα παιδιά, που αυτοί εγέννησαν εις τα ανάκτορά µου, έγιναν



ιδικά µου. Απέκτησα µεγάλα κοπόδια βοϊδιών και προβάτων, περισσότερα από όσα είχαν αποκτήσει όλοι εκείνοι, που
υπήρξαν προ εµού εις την Ιερουσαλήµ.
Εκκλ. 2,8  συνήγαγόν µοι και γε αργύριον και χρυσίον και περιουσιασµούς βασιλέων και των χωρών· εποίησά µοι άδοντας
και αδούσας και εντρυφήµατα υιών ανθρώπων, οινοχόον και οινοχόας·
Εκκλ. 2,8  Συνεκέντρωσα δια τον εαυτόν µου άργυρον και χρυσόν, θησαυρούς και περιουσίας βασιλέων και ολοκλήρων
περιοχών. Είχα προς διασκέδασίν µου τραγουδιστάς και τραγουδιστρίας. Εκαµα ιδικάς µου και εγνώρισα όλας τας
διασκεδάσεις και απολαύσεις των ανθρώπων. Είχα οινοχόους και οινοχόας, δια να µε κερνούν κρασί.
Εκκλ. 2,9  και εµεγαλύνθην και προσέθηκα παρά πάντας τους γενοµένους έµπροσθέν µου εν Ιερουσαλήµ· και γε σοφία µου
εστάθη µοι.
Εκκλ. 2,9  Εφθασα εις µεγαλείον και δόξαν και εξεπέρασα όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι προ έµού είχαν ζήσει εις την
Ιερουσαλήµ. Εν µέσω όµως όλων αυτών των µεγαλείων και των απολαύσεων η σοφία µου µου συµπαρεστάθη, ώστε να µη
εκτραπώ ανεπανορθώτως.
Εκκλ. 2,10   και πάν, ό ήτησαν οι οφθαλµοί µου, ουκ αφείλον απ αυτών, ουκ απεκώλυσα την καρδίαν µου από πάσης
ευφροσύνης, ότι καρδία µου ευφράνθη εν παντί µόχθω µου, και τούτο εγένετο µερίς µου από παντός µόχθου.
Εκκλ. 2,10  Καθε τι, το οποίον επεθύµησαν οι οφθαλµοί µου, δεν τους το εστέρησα και δεν ηµπόδισα την καρδίαν µου να
απολαύση κάθε τέρψιν και χαράν. Η καρδία µου απήλαυσεν όλα τα αγαθά των ταλαιπωριών και των κόπων µου. Αυτό
άλλωστε υπήρξε και το κέρδος όλων των κόπων της ζωής µου.
Εκκλ. 2,11   και επέβλεψα εγώ εν πάσι ποιήµασί µου, οίς εποίησαν αι χείρές µου, και εν µόχθω, ώ εµόχθησα τού ποιείν, και
ιδού τα πάντα µαταιότης και προαίρεσις πνεύµατος, και ουκ έστι περισσεία υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 2,11  Και έπειτα από όλας αυτάς τας τέρψεις και τας απολαύσεις έρριψα εγώ ένα βλέµµα εις όλα όσα έπραξα, εις όλα
όσα κατεσκεύασαν τα χέριά µου, εις όλα όσα µε κόπον και ταλαιπωρίαν ηγωνίσθην να αποκτήσω, και έβγαλα το
συµπέρασµα, ότι όλα αυτά είναι µαταιότης. Κούφια ορµή παρερχοµένου ανέµου και ότι δεν υπάρχει κανένα µόνιµον
κέρδος, καµµία ωφέλεια κάτω από τον ήλιον.
Εκκλ. 2,12   και επέβλεψα εγώ τού ιδείν σοφίαν και περιφοράν και αφροσύνην· ότι τις άνθρωπος, ός επελεύσεται οπίσω της
βουλής τα όσα εποίησεν αυτήν;
Εκκλ. 2,12  Ερριψα εγώ το βλέµµα µου, δια να ίδω και γνωρίσω τι διαφέρει η σοφία από την παραφοράν και µωρίαν των
ανθρώπων. Διότι ποιός άνθρωπος εις όλον του τον βίον ακολουθεί την σοφίαν και την σύνεσιν εις τας πράξεις, τας οποίας
αυτή εµπνέει και ενεργεί;
Εκκλ. 2,13   και είδον εγώ ότι εστί περισσεία τή σοφία υπέρ την αφροσύνην, ως περισσεία τού φωτός υπέρ το σκότος.
Εκκλ. 2,13  Από την παρατήρησιν και εξέτασιν αυτήν είδον εγώ, ότι υπάρχει µεγάλη υπεροχή της σοφίας απέναντι της
αφροσύνης, όση υπεροχή υπάρχει στο φως απέναντι του σκότους.
Εκκλ. 2,14   τού σοφού οι οφθαλµοί αυτού εν κεφαλή αυτού, και ο άφρων εν σκότει πορεύεται· και έγνων και γε εγώ ότι
συνάντηµα έν συναντήσεται τοίς πάσιν αυτοίς.
Εκκλ. 2,14  Οι οφθαλµοί του σοφού ανθρώπου ευρίσκονται ανοικτοί πάντοτε εις την κεφαλήν του , ώστε να βλέπη που
πορεύεται και τι πράττει. Ενώ στον ασύνετον δεν υπάρχουν οφθαλµοί και βαδίζει µέσα στο σκότος. Εν τούτοις εγώ
κατενόησα, ότι, παρά την διαφοράν αυτήν, ο σοφός και ο µωρός θα έχουν µίαν κοινήν συνάντησιν· θα συναντηθούν και οι
δύο στον θάνατον.
Εκκλ. 2,15   και είπα εγώ εν καρδία µου· ως συνάντηµα τού άφρονος και γε εµοί συναντήσεταί µοι, και ινατί εσοφισάµην
εγώ; τότε περισσόν ελάλησα εν καρδία µου, διότι ο άφρων εκ περισσεύµατος λαλεί, ότι και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 2,15  Εσκέφθην, λοιπόν, εγώ εσωτερικώς και είπα στον εαυτόν µου. “Αφού, όπως θα αποθάνη ο µωρός, θα αποθάνω
και εγώ, διατί τότε εκοπίασα να αποκτήσω σοφίαν;” Εσκέφθην τότε πιο πολύ από µέσα µου και είπα· “ο άφρων οµιλεί
ανοησίας από το περίσσευµα της καρδίας του και η ιδική µου σοφία είναι άραγε µαταιότης.
Εκκλ. 2,16   ότι ουκ έστιν η µνήµη τού σοφού µετά τού άφρονος εις τον αιώνα, καθότι ήδη αι ηµέραι ερχόµεναι τα πάντα
επελήσθη· και πώς αποθανείται ο σοφός µετά τού άφρονος;
Εκκλ. 2,16  Διότι τόσον η ανάµνησις του σοφού όσον και η ανάµνησις του µωρού δεν θα µείνη αιωνία. Καθοτι αι ηµέραι και
οι χρόνοι, που θα ακολουθήσουν, θα κάµουν να λησµονηθούν τα πάντα. Και πως, λοιπόν, ο σοφός πεθαίνει και
λησµονείται, όπως και ο ανόητος;”
Εκκλ. 2,17   και εµίσησα σύν την ζωήν, ότι πονηρόν επ εµέ το ποίηµα το πεποιηµένον υπό τον ήλιον, ότι πάντα µαταιότης
και προαίρεσις πνεύµατος.
Εκκλ. 2,17  Αηδίασα εγώ την επίγειον ζωήν, διότι κατ' εµέ είναι ταλαιπωρία και µαταιότης κάθε έργον, που γίνεται κάτω
από τον ήλιον εις την γην, διότι όλα είναι µάταια και κούφια, σαν πνοή διερχοµένου ανέµου.
Εκκλ. 2,18   και εµίσησα εγώ σύν πάντα µόχθον µου, ον εγώ κοπιώ υπό τον ήλιον, ότι αφίω αυτόν τώ ανθρώπω τώ γινοµένω
µετ εµέ·
Εκκλ. 2,18  Και απεστράφην εγώ όλας τας ταλαιπωρίας και τους κόπους µου, στους οποίους υπεβλήθην ζων εις την γην
κάτω από τον ήλιον, διότι αυτούς τους κόπους µου τους αφήνω στον άγνωστόν µου άνθρωπον, ο οποίος θα µε διαδεχθή.
Εκκλ. 2,19   και τις οίδεν ει σοφός έσται ή άφρων; και ει εξουσιάζεται εν παντί µόχθω µου, ώ εµόχθησα και ώ εσοφισάµην
υπό τον ήλιον; και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 2,19  Και ποιός γνωρίζει, εάν αυτός θα είναι σοφός η ασύνετος; Και εάν αυτός θα εξουσιάζη και θα διαχειρίζεται
καλώς τα αγαθά των κόπων µου, δια τα οποία εγώ σκληρά ειργάσθην και δια της σοφίας µου τα απέκτησα ζων κάτω από
τον ήλιον; Και αυτό βεβαίως είναι µαταιότης.
Εκκλ. 2,20   και επέστρεψα εγώ τού αποτάξασθαι την καρδίαν µου εν παντί µόχθω µου, ώ εµόχθησα υπό τον ήλιον,
Εκκλ. 2,20     Εγύρισα τότε και απεφάσισα να κάµω την καρδίαν µου, να απαρνηθή όλους τους κόπους µου, στους οποίους
υπεβλήθην ζων εις την γην.
Εκκλ. 2,21   ότι εστίν άνθρωπος, ότι µόχθος αυτού εν σοφία και εν γνώσει και εν ανδρεία, και άνθρωπος, ός ουκ εµόχθησεν
εν αυτώ, δώσει αυτώ µερίδα αυτού. και γε τούτο µαταιότης και πονηρία µεγάλη·
Εκκλ. 2,21  Διότι εσκέφθην, ότι υπάρχει άνθρωπος, όπως εγώ, ο οποίος µε κάθε σοφίαν και γνώσιν και δραστηριότητα
εκοπίασε δια την απόκτησιν αγαθών, και άνθρωπος ο οποίος δεν εκοπίασε δι' αυτά. Και ο πρώτος θα αφήση στον δεύτερον



τα αγαθά του ως κληρονοµίαν του. Αυτό βέβαια είναι µάταιον και πολύ καταθλιπτικόν.
Εκκλ. 2,22   ότι γίνεται τώ ανθρώπω εν παντί µόχθω αυτού και εν προαιρέσει καρδίας αυτού, ώ αυτός µοχθεί υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 2,22     Διότι τι αποµένει στον άνθρωπον από όλον τον κόπον του, στον οποίον υπεβλήθη κάτω οπό τον ήλιον και από
όλην την διάθεσιν της καρδίας του;
Εκκλ. 2,23   ότι πάσαι αι ηµέραι αυτού αλγηµάτων και θυµού περισπασµός αυτού, και γε εν νυκτί ου κοιµάται η καρδία
αυτού· και γε τούτο µαταιότης εστίν.
Εκκλ. 2,23     Διότι όλαι αι ηµέραι της ζωής του ανθρώπου είναι ταλαιπωρία και κόπος και πόνος και ανησυχία, κατά δε την
νύκτα δεν ησυχάζει ο νους και η καρδία του εξ αιτίας των µεριµνών του. Αυτό είναι µαταιότης.
Εκκλ. 2,24   ουκ έστιν αγαθόν ανθρώπω, ό φάγεται και ό πίεται και ό δείξει τή ψυχή αυτού αγαθόν εν µόχθω αυτού. και γε
τούτο είδον εγώ ότι από χειρός τού Θεού εστιν·
Εκκλ. 2,24     Και λοιπόν δεν υπάρχει δια τον άνθρωπον άλλο αγαθόν, ειµή µόνον εκείνο το οποίον θα φάγη και θα πίη και
το οποίον θα προσφέρη προς τέρψιν και ευχαρίστησιν εις την ψυχήν του· αγαθόν, το οποίον απέκτησε µε τον κόπον του.
Εγώ αυτό είδον και εξηκρίβωσα επάνω εις τα πράγµατα, ότι αυτό το αγαθόν έχει δοθή από το χέρι του Θεού στον
άνθρωπον.
Εκκλ. 2,25   ότι τις φάγεται και τις πίεται πάρεξ αυτού;
Εκκλ. 2,25     Διότι, πράγµατι, ποιός ηµπορεί να φάγη και να πίη κάτι χωρίς την θέλησιν του Θεού;
Εκκλ. 2,26   ότι τώ ανθρώπω τώ αγαθώ πρό προσώπου αυτού έδωκε σοφίαν και γνώσιν και ευφροσύνην· και τώ
αµαρτάνοντι έδωκε περισπασµόν τού προσθείναι και τού συναγαγείν, τού δούναι τώ αγαθώ πρό προσώπου τού Θεού· ότι
και γε τούτο µαταιότης και προαίρεσις πνεύµατος.
Εκκλ. 2,26     Διότι ο Θεός στον άνθρωπον, που τον βλέπει αγαθόν, έδωσε σοφίαν και γνώσιν και χαράν. Εις δε τον
αµαρτωλόν έδωσεν αγωνιώδη απασχόλησιν, δια να θησαυρίζη και να συγκεντρώνη υλικά αγαθά, ώστε να αφήση αυτά
στον άνθρωπον τον αγαθόν ενώπιον του Θεού. Αλλά και αυτά είναι µαταιότης. Κούφια πνοή του ανέµου, που έρχεται και
παρέρχεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Εκκλ. 3,1  Τοίς πάσι χρόνος και καιρός τώ παντί πράγµατι υπό τον ουρανόν.
Εκκλ. 3,1  Εις όλα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός δια να πραγµατοποιηθή δε κάθε έργον κάτω από τον ουρανόν, πρέπει να
δοθή η κατάλληλος ευκαιρία.
Εκκλ. 3,2  καιρός τού τεκείν και καιρός τού αποθανείν, καιρός τού φυτεύσαι και καιρός τού εκτίλαι το πεφυτευµένον,
Εκκλ. 3,2  Υπάρχει ωρισµένος καιρός, που όταν συµπληρωθή, θα γίνη ο τοκετός και ωρισµένος καιρός του θανάτου,
ωρισµένος ο καιρός της φυτεύσεως και ωρισµένος ο καιρός, που θα εκριζωθή το φυτευθέν.
Εκκλ. 3,3  καιρός τού αποκτείναι και καιρός τού ιάσασθαι, καιρός τού καθελείν και καιρός τού οικοδοµείν,
Εκκλ. 3,3  Υπάρχει ωρισµένος καιρός, που θα διαταχθή η εκτέλεσίς του ενόχου, όπως και ωρισµένος καιρός να αποτραπή ο
θάνατος και να του χαρισθή η ζωη. Καιρός δια να κρηµνίση ο άνθρωπος, και καιρός, δια να ανοικοδόµηση.
Εκκλ. 3,4  καιρός τού κλαύσαι και καιρός τού γελάσαι, καιρός τού κόψασθαι και καιρός τού ορχήσασθαι,
Εκκλ. 3,4  Υπάρχει ωρισµένος καιρός, δια να κλαύση κανείς, και ωρισµένος καιρός δια να γελάση. Ωρισµένος καιρός δια
θρήνους και κοπετούς, και ωρισµένος καιρός δια να χορεύση κανείς και εκδηλώση την χαράν του.
Εκκλ. 3,5  καιρός τού βαλείν λίθους και καιρός τού συναγαγείν λίθους, καιρός τού περιλαβείν και καιρός τού µακρυνθήναι
από περιλήψεως,
Εκκλ. 3,5  Υπάρχουν περιστάσεις, που θα πετά κανείς τους λίθους ως αχρήστους, και άλλοτε που θα µαζεύη λίθους προς
οικοδοµήν. Αλλοτε πάλιν θα εναγκαλίζεται και άλλοτε θα αποµακρύνεται από τας περιπτύξεις.
Εκκλ. 3,6  καιρός τού ζητήσαι και καιρός τού απολέσαι, καιρός τού φυλάξαι και καιρός τού εκβαλείν,
Εκκλ. 3,6  Υπάρχει καιρός, κατά τον οποίον θα αναζητήση κανείς και θα εύρη, και καιρός κατά τον οποίον θα χάση. Αλλοτε
θα αποθηκεύη και θα βάλη κατά µέρος τα συναχθέντα, και άλλοτε θα βγάλη αυτά από την αποθήκην και θα τα εξοδεύση .
Εκκλ. 3,7  καιρός τού ρήξαι και καιρός τού ράψαι, καιρός τού σιγάν και καιρός τού λαλείν,
Εκκλ. 3,7  Είναι καιρός κατά τον οποίον θα διαρρήξη κανείς τα ενδύµατα του εις ένδειξιν πένθους και αποδοκιµασίας, και
πάλιν είναι καιρός κατά τον οποίον θα ράψη τα ρούχα του. Καιρός σιωπής και καιρός, κατά τον οποίον έχει το δικαίωµα
κανείς να οµιλήση.
Εκκλ. 3,8  καιρός τού φιλήσαι και καιρός τού µισήσαι, καιρός πολέµου και καιρός ειρήνης.
Εκκλ. 3,8  Καιρός να αγαπήση και καιρός να µισήση. Καιρός προς πόλεµον και καιρός προς σύναψιν ειρήνης.
Εκκλ. 3,9  τις περισσεία τού ποιούντος εν οίς αυτός µοχθεί;
Εκκλ. 3,9  Ποίον λοιπόν, κέρδος αποµένει εις εκείνον, ο οποίος πράττει όσα ανωτέρω ελέχθησαν, και δια τα οποία κοπιάζει
εις όλην του την ζωήν; Κανένα.
Εκκλ. 3,10   είδον σύν πάντα τον περισπασµόν, ον έδωκεν ο Θεός τοίς υιοίς των ανθρώπων τού περισπάσθαι εν αυτώ.
Εκκλ. 3,10  Είδα εγώ και επρόσεξα ακόµη όλην την ταλαιπωρίαν και προσπάθειαν, που έδωκεν ο Θεός στους ανθρώπους,
ώστε να περισπώνται συνεχώς µε αυτήν.
Εκκλ. 3,11   σύµπαντα, ά εποίησε, καλά εν καιρώ αυτού, και γε σύν τον αιώνα έδωκεν εν καρδία αυτών, όπως µη εύρη ο
άνθρωπος το ποίηµα, ό εποίησεν ο Θεός απ αρχής και µέχρι τέλους.
Εκκλ. 3,11  Τα σύµπαντα όµως, όσα εδηµιούργησεν ο Θεός στον κατάλληλον καιρόν των, είναι καλά λίαν. Και την αίσθησιν
του χρόνου έδωκεν ο Θεός εις την διάνοιαν των ανθρώπων. Δεν επέτρεψεν όµως ο Θεός και ούτε ηµπορεί ο άνθρωπος να
κατανοήση το έργον του Θεού απ' αρχής µέχρι τέλους, το σχέδιον της δηµιουργίας και το νόηµα της Ιστορίας.
Εκκλ. 3,12   έγνων ότι ουκ έστιν αγαθόν εν αυτοίς, ει µη τού ευφρανθήναι και τού ποιείν αγαθόν εν ζωή αυτού.
Εκκλ. 3,12  Κατέληξα στο συµπέρασµα, ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχία στον άνθρωπον, ειµή το να απολαµβάνη εν µέτρω τα
υλικά αγαθά και να πράττη το καλόν και την ευεργεσίαν καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του.
Εκκλ. 3,13   και γε πάς άνθρωπος, ός φάγεται και πίεται και ίδη αγαθόν εν παντί µόχθω αυτού, δόµα Θεού εστιν.
Εκκλ. 3,13  Ευτυχής είναι ακόµη ο άνθρωπος ο οποίος θα φάγη και θα πίη και θα ίδη τα αγαθά εκ των κόπων του . Ας έχη
όµως υπ' όψιν του, ότι αυτό είναι δωρεά του Θεού.



Εκκλ. 3,14   έγνων ότι πάντα, όσα εποίησεν ο Θεός, αυτά έσται εις τον αιώνα· επ αυτώ ουκ έστι προσθείναι, και απ αυτού ουκ
έστιν αφελείν, και ο Θεός εποίησεν, ίνα φοβηθώσιν από προσώπου αυτού.
Εκκλ. 3,14  Εγνώρισα εγώ, και γνωρίζω καλά, ότι όλα τα δηµιουργήµατα, που έκαµεν ο Θεός είνα αµετάβλητα και
παραµένουν αιώνια. Εις κάθε έργον του Θεού δεν ηµπορεί κανείς ούτε να προσθέση ούτε να αφαιρέση κάτι. Ο Θεός τα
εδηµιούργησε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε οι άνθρωποι, όταν τα βλέπουν, να σέβωνται αυτόν και να υποτάσσωνται στο
θέληµά του.
Εκκλ. 3,15   το γενόµενον ήδη εστί, και όσα τού γίνεσθαι, ήδη γέγονε, και ο Θεός ζητήσει τον διωκόµενον.
Εκκλ. 3,15  Εκείνο το οποίον έχει ήδη γίνει, υπάρχει. Εκείνο το οποίον µέλλει να γίνη, ενώπιον του Θεού είναι ωσάν να έχη
γίνει. Ο δε Θεός της δικαιοσύνης θα αναζητήση και θα υπερασπίση αυτόν, που αδίκως καταδιώκεται.
Εκκλ. 3,16   Καί έτι είδον υπό τον ήλιον τόπον της κρίσεως, εκεί ο ασεβής, και τόπον τού δικαίου, εκεί ο ασεβής.
Εκκλ. 3,16  Είδα ακόµη εγώ κάτω από τον ήλιον επάνω εις την γην τα δικαστήρια. Και εκεί εκάθητο ο ασεβής ως κριτής, δια
να δικάση. Είδα ότι στον τόπον, όπου έπρεπε να κάθεται ο δίκαιος, εκάθητο ο ασεβής.
Εκκλ. 3,17   και είπα εγώ εν καρδία µου· σύν τον δίκαιον και σύν τον ασεβή κρινεί ο Θεός, ότι καιρός τώ παντί πράγµατι και
επί παντί τώ ποιήµατι εκεί.
Εκκλ. 3,17  Εσκέφθην, λοιπόν, εγώ από µέσα µου και είπα· “ο Θεός θα κρίνη δικαίως τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι δια
κάθε πράγµα και δια κάθε έργον θα έλθη ο κατάλληλος καιρός· της αµοιβής η της τιµωρίας”.
Εκκλ. 3,18   είπα εγώ εν καρδία µου περί λαλιάς υιών τού ανθρώπου, ότι διακρινεί αυτούς ο Θεός, και τού δείξαι ότι αυτοί
κτήνη εισί.
Εκκλ. 3,18  Εσκέφθην εγώ από µέσα µου και είπα· ότι ο Θεός θα ξεχωρίση τότε τους ανθρώπους και θα φανερώση , ότι οι
αµαρτωλοί άνθρωποι δεν διαφέρουν από τα κτήνη, παρά µόνον κατά την λαλιάν.
Εκκλ. 3,19   και γε αυτοίς συνάντηµα υιών τού ανθρώπου και συνάντηµα τού κτήνους, συνάντηµα έν αυτοίς· ως ο θάνατος
τούτου, ούτως και ο θάνατος τούτου, και πνεύµα έν τοίς πάσι· και τι επερίσσευσεν ο άνθρωπος παρά το κτήνος; ουδέν, ότι
πάντα µαταιότης.
Εκκλ. 3,19  Διότι το τέλος όλων των ανθρώπων και το τέλος του κτήνους είναι το ίδιο . Θα συναντηθούν στον θάνατον. Οπως
είναι ο θάνατος του ζώου, ετσι είναι και ο σωµατικός θάνατος του ανθρώπου. Και εις όλους, ανθρώπους και ζώα, φαίνεται,
σαν να υπάρχη το ίδιο πνεύµα. Και εποµένως από απόψεως φυσιολογικής τι εκέρδησεν ο άνθρωπος περισσότερον από το
κτήνος; Τιποτε, διότι όλα είναι µάταια.
Εκκλ. 3,20   τα πάντα εις τόπον ένα· τα πάντα εγένετο από τού χοός, και τα πάντα επιστρέψει εις τον χούν.
Εκκλ. 3,20     Τα πάντα, ζώα και άνθρωποι, θα καταντήσουν εις ένα τόπον· εις την γην. Ολα εγιναν από το χώµα και όλα θα
επιστρέψουν στο χώµα.
Εκκλ. 3,21   και τις οίδε το πνεύµα υιών τού ανθρώπου, ει αναβαίνει αυτό άνω, και το πνεύµα τού κτήνους, ει καταβαίνει
αυτό κάτω εις την γήν;
Εκκλ. 3,21  Και ποιός, αλήθεια, βάσει µόνον της ανθρωπίνης σοφίας, γνωρίζει, αν η ψυχή του ανθρώπου µετά τον θάνατον
ανεβαίνη προς τα επάνω στον ουρανόν και η πνοή του κτήνους κατεβαίνει κάτω εις την γην;
Εκκλ. 3,22   και είδον ότι ουκ έστιν αγαθόν ει µη ό ευφρανθήσεται ο άνθρωπος εν ποιήµασιν αυτού, ότι αυτό µερίς αυτού· ότι
τις άξει αυτόν τού ιδείν εν ώ εάν γένηται µετ αυτόν;
Εκκλ. 3,22     Είδον επάνω εις τα πράγµατα και κατέληξα στο συµπέρασµα , ότι δεν υπάρχει αγαθόν εις τα έργα και τους
κόπους του ανθρώπου, ειµή µόνον εκείνο το οποίον θα απολαµβάνη κατά το διάστηµα της ζωής του. Αυτή είναι η
κληρονοµία του και το µερίδιόν του. Διότι ποιός άλλος άνθρωπος είναι δυνατόν να οδηγήση αυτόν, δια να µάθη, τι θα του
συµβή µετά τον θάνατον, δηλαδή εις την µέλλουσαν ζωήν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Εκκλ. 4,1  Καί επέστρεψα εγώ και είδον σύν πάσας τας συκοφαντίας τας γενοµένας υπό τον ήλιον· και ιδού δάκρυον των
συκοφαντουµένων, και ουκ έστιν αυτοίς παρακαλών, και από χειρός συκοφαντούντων αυτοίς ισχύς, και ουκ έστιν αυτοίς
παρακαλών.
Εκκλ. 4,1  Περιήλθον µε τον νουν την οικουµένην και είδα όλας τας καταδυναστεύσεις, αι οποίαι έγιναν και γίνονται κάτω
από τον ήλιον. Είδα τα δάκρυα των καταδυναστευοµένων και δεν υπήρχε κανείς να τους βοηθήση και να τους
παρηγορήση. Ο εκβιασµός και η καταδυνάστευσις αυτών προέρχεται εκ µέρους ισχυρών, αλλά αδίκων, ανθρώπων. Και δεν
ευρίσκεται κανείς, ο οποίος να τους ενισχύση και παρηγορήση.
Εκκλ. 4,2  και επήνεσα εγώ σύν πάντας τους τεθνηκότας τους ήδη αποθανόντας υπέρ τους ζώντας, ότι αυτοί ζώσιν έως τού
νύν·
Εκκλ. 4,2  Και εµακάρισα εγώ τότε όλους τους νεκρούς, αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποθάνει, περισσότερον από τους
ζωντανούς, διότι αυτοί ζουν ακόµη µέχρι τώρα.
Εκκλ. 4,3  και αγαθός υπέρ τους δύο τούτους όστις ούπω εγένετο, ός ουκ είδε σύν το ποίηµα το πονηρόν το πεποιηµένον υπό
τον ήλιον.
Εκκλ. 4,3  Και εκ των δύο τούτων ευτυχέστερος είναι εκείνος, που δεν εγεννήθη ακόµη και δεν έλαβε πείραν των αδικιών , αι
οποίαι γίνονται ανά την υφήλιον.
Εκκλ. 4,4  Καί είδον εγώ σύν πάντα τον µόχθον και σύν πάσαν ανδρείαν τού ποιήµατος, ότι αυτό ζήλος ανδρός από τού
εταίρου αυτού· και γε τούτο µαταιότης και προαίρεσις πνεύµατος.
Εκκλ. 4,4  Είδα επίσης εγώ όλον τον µόχθον και όλην την δραστηριότητα των ανθρώπων δια τα έργα των. Και διεπίστωσα,
ότι η δραστηριότης αυτή προκαλεί ζηλοφθονίαν και ανταγωνισµόν του ενός ανθρώπου εναντίον του άλλου . Και αυτό
ακριβώς είναι µαταιότης· πνοή ανέµου που φεύγει.
Εκκλ. 4,5  ο άφρων περιέβαλε τας χείρας αυτού και έφαγε τας σάρκας αυτού.
Εκκλ. 4,5  Ο άµυαλος και τεµπέλης εσταύρωσε τα χέρια του και από την πείναν έλυωσαν αι σάρκες του.
Εκκλ. 4,6  αγαθόν πλήρωµα δρακός αναπαύσεως υπέρ πληρώµατα δύο δρακών µόχθου και προαιρέσεως πνεύµατος.
Εκκλ. 4,6  Προτιµότερον εγώ θεωρώ µία χούφταν γεµάτην µε αγαθά, αλλά µε κάποιαν άνεσιν αποκτηθέντα, παρά δύο
χούφτες αγαθών, που απεκτήθησαν µε µόχθον και απληστίαν ψυχής.



Εκκλ. 4,7  Καί επέστρεψα εγώ και είδον µαταιότητα υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 4,7  Περιήλθον εγώ τας κοινωνίας και είδα άλλας µαταιότητας ανά την υφηλιον.
Εκκλ. 4,8  έστιν είς, και ουκ έστι δεύτερος, και γε υιός και γε αδελφός ουκ έστιν αυτώ· και ουκ έστι πειρασµός τώ παντί
µόχθω αυτού, και γε οφθαλµός αυτού ουκ εµπίπλαται πλούτου. και τίνι εγώ µοχθώ και στερίσκω την ψυχήν µου από
αγαθωσύνης; και γε τούτο µαταιότης και περισπασµός πονηρός εστι.
Εκκλ. 4,8  Ευρίσκεται ένας και µόνος άνθρωπος, δεν έχει δεύτερον από την αυτήν στέγην, δεν υπάρχει εις αυτόν ούτε παιδί
ούτε αδελφός· και εν τούτοις οι µόχθοι του είναι απεριόριστοι. Το µάτι του δεν χορταίνει από πλούτον και υλικά αγαθά.
Ποτέ δεν εσκέφθη και δεν είπε· “δια ποίον, λοιπόν, εγώ κοπιάζω και στερώ την ζωήν µου από τα υλικά αγαθά;” Η άσβεστος
αυτή επιθυµία των υλικών αγαθών είναι µαταία και καταθλιπτική προσπάθεια.
Εκκλ. 4,9  αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα, οίς εστιν αυτοίς µισθός αγαθός εν µόχθω αυτών·
Εκκλ. 4,9  Ευτυχέστεροι και εξυπηρετικώτεροι, δια τον εαυτόν των είναι οι δύο από τον ένα. Διότι εις αυτούς, λόγω της
συνεργασίας των, υπάρχει ο µισθός και η ανταµοιβή των κόπων των.
Εκκλ. 4,10   ότι εάν πέσωσιν, ο είς εγερεί τον µέτοχον αυτού, και ουαί αυτώ τώ ενί, όταν πέση και µη ή δεύτερος εγείραι
αυτόν.
Εκκλ. 4,10  Εάν δε πέσουν, ο ένας θα τρέξη να σηκώση τον σύντροφόν του. Αλλοίµονον όµως στον ένα, όταν πέση και δεν θα
είναι κανείς άλλος να τον σηκώση.
Εκκλ. 4,11   και γε εάν κοιµηθώσι δύο, και θέρµη αυτοίς· και ο είς πώς θερµανθή;
Εκκλ. 4,11  Εάν κοιµηθούν και οι δυό µαζή, θα ζεσταθούν· ο ενας µόνος του πως θα ζεσταθή;
Εκκλ. 4,12   και εάν επικραταιωθή ο είς, οι δύο στήσονται κατέναντι αυτού, και το σπαρτίον το έντριτον ου ταχέως
αποραγήσεται.
Εκκλ. 4,12  Και εάν παρουσιασθή εχθρός ικανός να επικρατήση εναντίον του ενός εξ αυτών, οι δύο µαζή θα
αντιπαραταχθούν εναντίον του. Τριπλά στριµµένον σχοινίον δεν σπάζει εύκολα.
Εκκλ. 4,13   Αγαθός παίς πένης και σοφός υπέρ βασιλέα πρεσβύτερον και άφρονα, ός ουκ έγνω τού προσέχειν έτι·
Εκκλ. 4,13  Είναι ανώτερος ενας νεαρός και πτωχός, αλλά συνετός, άνθρωπος από βασιλέα γέροντα αλλά άµυαλον, ο οποίος
δεν έµαθε να δίδη προσοχήν εις τας ορθάς υποδείξεις.
Εκκλ. 4,14   ότι εξ οίκου των δεσµίων εξελεύσεται τού βασιλεύσαι, ότι και γε εν βασιλεία αυτού εγενήθη πένης.
Εκκλ. 4,14  Ο νεαρός αλλά συνετός άνθρωπος, έστω και αν εγεννήθη εις τα δεσµά της δουλείας, δύναται να εξέλθη από
αυτήν και να γίνη βασιλεύς, καίτοι κατά τα διάστηµα της βασιλείας του ασυνέτου βασιλέως αυτός είχε γεννηθή πτωχός.
Εκκλ. 4,15   είδον σύν πάντας τους ζώντας τους περιπατούντας υπό τον ήλιον µετά τού νεανίσκου τού δευτέρου, ός στήσεται
αντ αυτού·
Εκκλ. 4,15  Είδα εγώ όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν εις την περιοχήν εκείνην να συντάσσωνται και να
περικυκλώνουν τον δεύτερον, δηλαδή τον νεαρόν συνετόν άνθρωπον, ο οποίος έγινε βασιλεύς αντί του πρώτου.
Εκκλ. 4,16   ουκ έστι περασµός τώ παντί λαώ, τοίς πάσιν, όσοι εγένοντο έµπροσθεν αυτών· και γε οι έσχατοι ουκ
ευφρανθήσονται εν αυτώ· ότι και γε τούτο µαταιότης και προαίρεσις πνεύµατος.
Εκκλ. 4,16  Αναρίθµητα ήσαν τα πλήθη του λαού, που επροπορεύοντο έµπροσθεν από αυτόν και τον επευφηµούσαν.
Κατόπιν όµως οι µεταγενέστεροι δεν θα είναι ευχαριστηµένοι µε αυτόν. Θα έχη σβήσει ο ενθουσιασµός των· και τούτο είναι
µαταιότης και κυνήγηµα κενού αέρος.
Εκκλ. 4,17   Φύλαξον τον πόδα σου, εν ώ εάν πορεύη εις οίκον τού Θεού, και εγγύς τού ακούειν· υπέρ δόµα των αφρόνων
θυσία σου, ότι ουκ εισίν ειδότες τού ποιήσαι κακόν.
Εκκλ. 4,17  Πρόσεξε καλά, όταν βαδίζης προς τον ναόν του Θεού πλησίαζε να ακούης και να υπακούης στον νόµον του
Κυρίου. Η θυσία σου ας είναι ανωτέρα από τα δώρα των αµαρτωλών, οι οποίοι δεν έχουν συναίσθησιν, όταν πράττουν το
κακόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Εκκλ. 5,1  Μή σπεύδε επί στόµατί σου, και καρδία σου µη ταχυνάτω τού εξενέγκαι λόγον πρό προσώπου τού Θεού· ότι ο
Θεός εν τώ ουρανώ άνω, και σύ επί της γής. διά τούτο έστωσαν οι λόγοι σου ολίγοι.
Εκκλ. 5,1  Ας µη σπεύδη το στόµα σου να οµιλήση, και η καρδία σου ας µη βιάζεται να βγάζη λόγια, όταν ευρίσκεσαι
ενώπιον του Κυρίου. Διότι ο Θεός, ενώπιον του οποίου παρίστασαι, είναι επάνω στον ουρανόν άπειρος και µέγας. Και συ
είσαι κάτω εις την γην µικρός. Δι' αυτό τα λόγια σου ενώπιον του Θεού ας είναι ολίγα και συνετά.
Εκκλ. 5,2  ότι παραγίνεται ενύπνιον εν πλήθει πειρασµού και φωνή άφρονος εν πλήθει λόγων.
Εκκλ. 5,2  Διότι όπως τα όνειρα τα παράλογα και ανόητα κατά κανόνα οφείλονται εις τας πολλάς βιοτικάς µερίµνας, έτσι
και η προσευχή του άφρονος είναι ανόητος πολυλογία.
Εκκλ. 5,3  καθώς αν εύξη ευχήν τώ Θεώ, µη χρονίσης τού αποδούναι αυτήν, ότι ουκ έστι θέληµα εν άφροσι· σύ ούν όσα εάν
εύξη, απόδος.
Εκκλ. 5,3  Οταν κατά την προσευχήν σου κάµης κάποιο τάξιµον στον Θεόν, µη βραδύνης να το εκπληρώσης. Διότι ο Θεός
δεν ευαρεστείται στους αµυάλους, οι οποίοι τάζουν και δεν εκπληρώνουν το τάξιµό των. Συ όµως όσα θα τάξης πρέπει και
να τα δόσης στον Θεόν.
Εκκλ. 5,4  αγαθόν το µη εύξασθαί σε ή το εύξασθαί σε και µη αποδούναι.
Εκκλ. 5,4  Προτιµότερον είναι να µη τάξης τίποτε, παρά να τάξης και να µη το εκπληρώσης.
Εκκλ. 5,5  µη δώς το στόµα σου τού εξαµαρτήσαι την σάρκα σου και µη είπης πρό προσώπου τού Θεού, ότι άγνοιά εστιν,
ίνα µη οργισθή ο Θεός επί φωνή σου και διαφθείρη τα ποιήµατα χειρών σου.
Εκκλ. 5,5  Μη αφήσης το στόµα σου κατά την ώραν της προσευχής να διαπράξη απέναντί σου το σφάλµα και να προβή εις
µεγάλο τάξιµο, δια το οποίον δικαιολογούµενος ενώπιον του Θεού θα είπης ότι εξ αγνοίας έταξες ανεκπλήρωτον τάξιµον,
δια να µη οργισθή ο Θεός εξ αιτίας της ακρίτου προσευχής σου και καταστρέψη τα έργα των χειρών σου.
Εκκλ. 5,6  ότι εν πλήθει ενυπνίων και µαταιοτήτων και λόγων πολλών, ότι σύ τον Θεόν φοβού.
Εκκλ. 5,6  Οπως τα πλήθη των ονείρων είναι µαταιότης, έτσι και τα πολλά λόγια κατά την ώραν της προσευχής. Συ όµως
πρέπει να ευλαβήσαι τον Θεόν και να προσεύχεσαι µε σύνεσιν και φόβον.



Εκκλ. 5,7  Εάν συκοφαντίαν πένητος και αρπαγήν κρίµατος και δικαιοσύνης ίδης εν χώρα, µη θαυµάσης επί τώ πράγµατι·
ότι υψηλός επάνω υψηλού φυλάξαι, και υψηλοί επ αυτοίς.
Εκκλ. 5,7  Εάν εις κάποιαν χώραν ίδης καταδυνάστευσιν πτωχού, κατάχρησιν και καταπάτησιν δικαιοσύνης, µη έκπλαγής
δια το γεγονός αυτό. Διότι επάνω από τον ισχυρόν, που αδικεί τον πένητα, υπάρχει άλλος ισχυρότερος και άλλοι ακόµη
ισχυρότεροι επάνω από αυτούς, οι οποίοι αδικούν και καταπιέζουν τους κατωτέρους των.
Εκκλ. 5,8  και περισσεία γής επί παντί εστι, βασιλεύς τού αγρού ειργασµένου.
Εκκλ. 5,8  Είναι όµως πλεονέκτηµα και συµφέρον δια µίαν εύφορον και καλλιεργηµένην χώραν να έχη βασιλέα σοφόν και
δίκαιον.
Εκκλ. 5,9  Αγαπών αργύριον ου πλησθήσεται αργυρίου· και τις ηγάπησεν εν πλήθει αυτών γένηµα; και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 5,9  Εκείνος που αγαπά µε πάθος τα χρήµατα, δεν θα χορτάση ποτέ από χρήµατα. Και ποίον κέρδος απεκόµισε κανείς
από τα πολλά πλούτη και τους τόκους αυτών; Και αυτό το χρήµα είναι µαταιότης.
Εκκλ. 5,10   εν πλήθει αγαθωσύνης επληθύνθησαν έσθοντες αυτήν· και τι ανδρεία τώ παρ αυτής ότι αλλ ή τού οράν
οφθαλµοίς αυτού;
Εκκλ. 5,10  Οπου υπάρχουν πολλά υλικά αγαθά, εκεί θα υπάρχουν και πολλοί, οι οποίοι θα τα κατατρώγουν. Και κατά τι θα
ωφελήται ο κύριος των αγαθών αυτών; Θα βλέπη µόνον µε τα µάτια του τους άλλους, να απολαµβάνουν τα ιδικά του
αγαθά.
Εκκλ. 5,11   γλυκύς ύπνος τού δούλου ει ολίγον και ει πολύ φάγεται· και τώ εµπλησθέντι τού πλουτήσαι ουκ έστιν αφίων
αυτόν τού υπνώσαι.
Εκκλ. 5,11  Ο ύπνος του δούλου είναι γλυκύς και αναπαυτικός, εάν είτε ολίγον είτε πολύ φάγη. Εκείνος όµως ο οποίος έχει
γεµίσει από πλήθος υλικών αγαθών, δεν δύναται εξ αιτίας των φροντίδων του πλούτου, να εύρη γλυκύν ύπνον.
Εκκλ. 5,12   έστιν αρωστία, ήν είδον υπό τον ήλιον, πλούτον φυλασσόµενον τώ παρ αυτού εις κακίαν αυτώ,
Εκκλ. 5,12  Υπάρχει όµως και ένα άλλο κακόν, το οποίον εγώ είδα. Μια άλλη αρρώστια κάτω από τον ήλιον. Και αυτό είναι
ο πλούτος, που φυλάσσεται και ο οποίος επιφυλάσσει βλάβας εις εκείνον, που τον έχει.
Εκκλ. 5,13   και απολείται ο πλούτος εκείνος εν περισπασµώ πονηρώ, και εγέννησεν υιόν, και ουκ έστιν εν χειρί αυτού ουδέν.
Εκκλ. 5,13  Και ο πλούτος εκείνος θα χαθή εις µίαν κακήν ώραν. Ο δε τέως πλούσιος εγέννησε παιδί και δεν θα αφήση
τίποτε από τα πλούτη του εις τα χέρια αυτού.
Εκκλ. 5,14   καθώς εξήλθεν από γαστρός µητρός αυτού γυµνός, επιστρέψει τού πορευθήναι ως ήκει, και ουδέν ου λήψεται εν
µόχθω αυτού, ίνα πορευθή εν χειρί αυτού.
Εκκλ. 5,14  Καθε άνθρωπος εβγήκε γυµνός από την κοιλίαν της µητρός του. Ετσι και γυµνός, όπως ήλθε, θα επιστρέψη εις
την γην. Τιποτε από τους κόπους του δεν θα πάρη εις τα χέρια του, όταν πορευθή στον τάφον του.
Εκκλ. 5,15   και γε τούτο πονηρά αρωστία· ώσπερ γάρ παρεγένετο, ούτως και απελεύσεται, και τις η περισσεία αυτού, ή
µοχθεί εις άνεµον;
Εκκλ. 5,15  Τούτο δε, η ιδιοτελής συγκέντρωσις µεγάλου πλούτου, είναι φοβερά αρρώστια, µεγάλη συµφορά. Διότι όπως
γυµνός ήλθεν ο άνθρωπος στον κόσµον, έτσι και γυµνός θα απέλθη από αυτόν. Ποιά λοιπόν η ωφέλειά του από τα αγαθά
των κόπων του, τα οποία διεσκόρπισεν ο άνεµος;
Εκκλ. 5,16   και γε πάσαι αι ηµέραι αυτού εν σκότει και εν πένθει και θυµώ πολλώ και αρωστία και χόλω.
Εκκλ. 5,16  Ολαι αι ηµέραι της ζωής του αχορτάστου πλουσίου είναι βυθισµέναι στο σκότος, εις την λύπην εξ αιτίας του
πλούτου του. Διέρχεται αυτάς µε ταραχήν και οδύνην και πικρίαν.
Εκκλ. 5,17   Ιδού είδον εγώ αγαθόν, ό εστι καλόν, τού φαγείν και τού πιείν και τού ιδείν αγαθωσύνην εν παντί µόχθω αυτού,
ώ εάν µοχθή υπό τον ήλιον αριθµόν ηµερών ζωής αυτού, ών έδωκεν αυτώ ο Θεός· ότι αυτό µερίς αυτού.
Εκκλ. 5,17  Ιδού όµως ποίον καλόν εγώ ευρήκα ως ευτυχίαν του ανθρώπου. Να φάγη και να πίη, να απολαύση τα υλικά
αγαθά, τα οποία µε τον δίκαιον κόπον του απέκτησεν εντίµως εργαζόµενος υπό τον ήλιον όλας τας ηµέρας της ζωής του,
τας οποίας του εχάρισεν ο Θεός. Αυτό θα είναι το µερίδιόν του και το κέρδος του.
Εκκλ. 5,18   και γε πάς άνθρωπος, ώ έδωκεν αυτώ ο Θεός πλούτον και υπάρχοντα και εξουσίασεν αυτώ φαγείν απ αυτού και
λαβείν το µέρος αυτού και τού ευφρανθήναι εν µόχθω αυτού, τούτο δόµα Θεού εστιν.
Εκκλ. 5,18  Εις άνθρωπον στον οποίον ο Θεός έδωκε πλούτον και αγαθά και του έδωκε συγχρόνως το δικαίωµα να τρώγη
από αυτά, να τα κατέχη χωρίς αγωνιώδεις µερίµνας και να χαίρεται τα αγαθά των κόπων του, αυτό είναι δώρον του Θεού.
Εκκλ. 5,19   ότι ου πολλά µνησθήσεται τας ηµέρας της ζωής αυτού· ότι ο Θεός περισπά αυτόν εν ευφροσύνη καρδίας αυτού.
Εκκλ. 5,19  Αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχής, διότι δεν θα βασανίζεται µε πλήθος προβληµάτων καθ' όλας τας ηµέρας της
ζωής του. Και τούτο, διότι ο Θεός του εδωσεν αυτήν την ευχάριστον απασχόλησιν. Να ευφραίνεται η καρδιά του µε τα
αγαθά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Εκκλ. 6,1  Έστι πονηρία, ήν είδον υπό τον ήλιον, και πολλή εστιν επί το άνθρωπον·
Εκκλ. 6,1  Υπάρχει ένα κακόν, που είδα εγώ εις την γην κάτω από τον ήλιον, και αυτό είναι, πολύ µεγάλο και καταθλίβει
τους ανθρώπους·
Εκκλ. 6,2  ανήρ, ώ δώσει αυτώ ο Θεός πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν, και ουκ έστιν υστερών τή ψυχή αυτού από
πάντων, ών επιθυµήσει, και ουκ εξουσιάσει αυτώ ο Θεός τού φαγείν απ αυτού, ότι ανήρ ξένος φάγεται αυτόν· τούτο
µαταιότης και αρωστία πονηρά εστι.
Εκκλ. 6,2  να υπάρξη δηλαδή ενας άνθρωπος, στον οποίον ο Θεός να δώση πλούτον, υλικά αγαθά και δόξαν, να µη
στερήται από τίποτε, όσα επιθυµεί η ψυχή του, και όµως να µη επιτρέψη ο Θεός εις αυτόν να απολαύση τα αγαθά του, να
φάγη και να χορτάση από αυτά· αλλά να παραχωρήση ο Θεός να του τα φάγη άλλος άνθρωπος, ξένος. Αυτό είναι
µαταιότης, αρρώστια κακή δια τον άνθρωπον.
Εκκλ. 6,3  εάν γεννήση ανήρ εκατόν και έτη πολλά ζήσεται, και πλήθος ό,τι έσονται αι ηµέραι ετών αυτού, και ψυχή αυτού
ου πλησθήσεται από της αγαθωσύνης, και γε ταφή ουκ εγένετο αυτώ, είπα· αγαθόν υπέρ αυτόν το έκτρωµα,
Εκκλ. 6,3  Εάν ένας πλούσιος άνθρωπος αποκτήση έστω και εκατόν παιδιά και ζήση πολλά έτη και αι ηµέραι της ζωής του
είναι πάρα πολλαί, αλλά δεν θα η µπορέση να χορτάση και απολαύση η ψυχή του τα αγαθά του, εις δε το τέλος ούτε



κηδείαν και ταφήν δεν θα του κάµουν, τότε εγώ είπα προτιµότερον από αυτόν είναι το έκτρωµα,
Εκκλ. 6,4  ότι εν µαταιότητι ήλθε και εν σκότει πορεύεται, και εν σκότει όνοµα αυτού καλυφθήσεται.
Εκκλ. 6,4  το οποίον εγεννήθη παράκαιρα, µετέβη αµέσως στο σκότος του θανάτου και η ύπαρξίς του θα καλυφθή από το
σκότος του άδου.
Εκκλ. 6,5  και γε ήλιον ουκ είδε και ουκ έγνω, ανάπαυσις τούτω υπέρ τούτον.
Εκκλ. 6,5  Αυτό το έκτρωµα δεν είδε τον ήλιον, δεν εγνώρισε τον εαυτόν του και τον κόσµον, και όµως ανεπαύθη καλύτερον
από τον άνθρωπον εκείνον.
Εκκλ. 6,6  και ει έζησε χιλίων ετών καθόδους και αγαθωσύνην ουκ είδε, µη ουκ εις τόπον ένα πορεύεται τα πάντα;
Εκκλ. 6,6  Και αν ακόµη ο πολύτεκνος πλούσιος έζησε χίλια έτη, δεν απήλαυσεν όµώς τα αγαθά του, τι το όφελος; Μηπως
στον ίδιον τόπον του θανάτου δεν πηγαίνουν όλοι, και ο χιλιόχρονος πλούσιος και το έκτρωµα;
Εκκλ. 6,7  Πάς µόχθος ανθρώπου εις στόµα αυτού, και γε η ψυχή ου πληρωθήσεται.
Εκκλ. 6,7  Καθε άπληστος άνθρωπος κοπιάζει και µοχθεί δι' ένα σκοπόν· να φάγη και να πίη. Και όµως η ψυχή του ποτέ δεν
χορταίνει.
Εκκλ. 6,8  ότι τις περισσεία τώ σοφώ υπέρ τον άφρονα; διότι ο πένης οίδε πορευθήναι κατέναντι της ζωής.
Εκκλ. 6,8  Ποία όµως είναι η υπεροχή του σοφού απέναντι του ασυνέτου; Ο σοφός, και αν ακόµη είναι πτωχός, γνωρίζει πως
να πορεύεται τον δρόµον της ζωής του· ενώ ο ασύνετος το αγνοεί.
Εκκλ. 6,9  αγαθόν όραµα οφθαλµών υπέρ πορευόµενον ψυχή· και γε τούτο µαταιότης και προαίρεσις πνεύµατος.
Εκκλ. 6,9  Προτιµότερον είναι το αγαθόν, το οποίον έχει κανείς τώρα ενώπιον των οφθαλµών του και το απολαµβάνει, παρά
το µελλοντικόν, το οποίον φαντάζεται και προσµένει η ψυχή του. Αυτό είναι µαταιότης και κυνήγηµα ανέµου.
Εκκλ. 6,10   Εί τι εγένετο, ήδη κέκληται όνοµα αυτού, και εγνώσθη ό εστιν άνθρωπος, και ου δυνήσεται κριθήναι µετά τού
ισχυροτέρου υπέρ αυτόν·
Εκκλ. 6,10  Εκείνο που αποτελεί γεγονός και έχει λάβει ύπαρξιν, επήρεν επίσης και το όνοµά του. Είναι γνωστή η ασθενής
φύσις του ανθρώπου και δεν θα η µπορέση αυτός να αντιµετρηθή µε τον ισχυρότερόν του, δηλαδή µε τον Θεόν.
Εκκλ. 6,11   ότι εισί λόγοι πολλοί πληθύνοντες µαταιότητα. τι περισσόν τώ ανθρώπω;
Εκκλ. 6,11  Εποµένως κάθε συζήτησις και αντιλογία των ανθρώπων προς τον Θεόν είναι ανωφελής και επιβλαβής. Ποία,
λοιπόν, η ωφέλεια του ανθρώπου, ώστε να οµιλή έτσι προς τον Θεόν; Καµµία.
Εκκλ. 6,12   ότι τις οίδεν αγαθόν τώ ανθρώπω εν τή ζωή αριθµόν ζωής ηµερών µαταιότητος αυτού; και εποίησεν αυτά εν
σκιά· ότι τις απαγγελεί τώ ανθρώπω, τι έσται οπίσω αυτού υπό τον ήλιον;
Εκκλ. 6,12  Διότι ποιός γνωρίζει ακριβώς, τι είναι αγαθόν και συµφέρον στον άνθρωπον κατά τας ηµέρας της µαταίας
αυτού επιγείου ζωής; Αι ηµέραι του παρέρχονται ωσάν σκια και ποιός θα αναγγείλη στον άνθρωπον, τι θα συµβή έπειτα
από αυτόν εδώ εις την γην κάτω από τον ήλιον;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Εκκλ. 7,1  Αγαθόν όνοµα υπέρ έλαιον αγαθόν και ηµέρα τού θανάτου υπέρ ηµέραν γεννήσεως.
Εκκλ. 7,1  Το καλόν όνοµα είναι προτιµότερον και από το καλύτερον µύρον. Και από την ηµέραν της γεννήσεως είναι
προτιµοτέρα η ηµέρα του θανάτου, διότι είναι εκδηµία προς την αιωνιότητα.
Εκκλ. 7,2  αγαθόν πορευθήναι εις οίκον πένθους ή ότι πορευθήναι εις οίκον πότου, καθότι τούτο τέλος παντός ανθρώπου,
και ο ζών δώσει αγαθόν εις καρδίαν αυτού.
Εκκλ. 7,2  Προτιµότερον και ωφελιµώτερον είναι να επισκεφθή κανείς σπίτι, όπου υπάρχει πένθος, παρά να µεταβή εις
οίκον, όπου παρατίθεται συµπόσιον. Διότι ο θάνατος είναι η κατάληξις του κάθε ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, που
ευρίσκεται εν τη ζωή, ας δεχθή αυτάς τας σκέψεις και θα δώση έτσι κάτι αγαθόν εις την καρδίαν του.
Εκκλ. 7,3  αγαθόν θυµός υπέρ γέλωτα, ότι εν κακία προσώπου αγαθυνθήσεται καρδία.
Εκκλ. 7,3  Η σοβαρότης είναι προτιµοτέρα από τον γέλωτα. Διότι µε την σοβαράν όψιν του προσώπου και του ήθους χαρή η
καρδία.
Εκκλ. 7,4  καρδία σοφών εν οίκω πένθους, και καρδία αφρόνων εν οίκω ευφροσύνης.
Εκκλ. 7,4  Η ψυχή και ο νους των συνετών ανθρώπων σκέπτεται το σπίτι, που πενθεί, και µορφώνεται στον αγαθόν. Ο νους
όµως των ασυνέτων τρέχει στους τόπους της ασωτίας και της διασκεδάσεως.
Εκκλ. 7,5  αγαθόν το ακούσαι επιτίµησιν σοφού υπέρ άνδρα ακούοντα άσµα αφρόνων·
Εκκλ. 7,5  Καλύτερος ειναι εκείνος, που ακούει παρατήρησιν και επίπληξιν εκ µέρους ενός σοφού και ευσεβούς ανθρώπου,
από εκείνον ο οποίος ακούει τραγούδια ανοήτων.
Εκκλ. 7,6  ως φωνή ακανθών υπό τον λέβητα, ούτως γέλως των αφρόνων· και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 7,6  Ωσάν το τρίξιµο, που κάνουν τα αγκάθια, τα οποία καίονται κάτω από το καζάνι, έτσι είναι η διασκέδασις και το
γέλιο των αφρόνων. Και αυτό βεβαίως είναι µαταιότης.
Εκκλ. 7,7  ότι η συκοφαντία περιφέρει σοφόν και απόλλυσι την καρδίαν ευτονίας αυτού.
Εκκλ. 7,7  Η καταδυνάστευσις και η εκµετάλλευσις κάµνει και αυτόν τον σοφόν να παραφέρεται, και την καρδίαν του να
χάνη την γενναιότητά της.
Εκκλ. 7,8  αγαθή εσχάτη λόγων υπέρ αρχήν αυτού, αγαθόν µακρόθυµος υπέρ υψηλόν πνεύµατι.
Εκκλ. 7,8  Προτιµοτέρα είναι η καλή έκβασις των λόγων, παρά η αρχή των. Προτιµότερος είναι ο υποµονητικός και
µακρόθυµος άνθρωπος, από τον εγωϊστήν και υψηλόφρονα.
Εκκλ. 7,9  µη σπεύσης εν πνεύµατί σου τού θυµούσθαι, ότι θυµός εν κόλπω αφρόνων αναπαύσεται.
Εκκλ. 7,9  Μη σπεύδης να ταραχθής και οργισθής, διότι ο θυµός εγκαθίσταται µονίµως εις την καρδίαν των ανοήτων
ανθρώπων, των οποίων και αποτελεί χαρακτηριστικόν γνώρισµα.
Εκκλ. 7,10   µη είπης· τι εγένετο ότι αι ηµέραι αι πρότεραι ήσαν αγαθαί υπέρ ταύτας; ότι ουκ εν σοφία επηρώτησας περί
τούτου.
Εκκλ. 7,10  Μη είπης µε νοσταλγίαν, τι συνέβη ώστε αι περασµέναι ηµέραι ήσαν καλύτεροι από αυτάς τας σηµερινάς; Η
ερώτησίς σου αυτή δεν είναι σοφή και συνετή.
Εκκλ. 7,11   αγαθή σοφία µετά κληρονοµίας και περισσεία τοίς θεωρούσι τον ήλιον·



Εκκλ. 7,11  Η σοφία είναι καλή και ωφέλιµος, όταν έχη µαζή της ως κληρονοµίαν και υλικά αγαθά . Αυτό είναι
πλεονέκτηµα, δι' όσους βλέπουν τον ήλιον, δι' όσους ζουν.
Εκκλ. 7,12   ότι εν σκιά αυτής η σοφία ως σκιά αργυρίου, και περισσεία γνώσεως της σοφίας ζωοποιήσει τον παρ αυτής.
Εκκλ. 7,12  Διότι η σοφία εν τη σκια της είναι όπως η σκέπη και η σκια του αργυρίου . Ο πλούτος της γνώσεως και της
σοφίας θα διατηρήση εις την ζωήν τον κάτοχόν του.
Εκκλ. 7,13   ιδέ τα ποιήµατα τού Θεού· ότι τις δυνήσεται τού κοσµήσαι ον αν ο Θεός διαστρέψη αυτόν;
Εκκλ. 7,13  Κυτταξε µε προσοχήν τα έργα του Θεού, διότι ποιός θα ηµπορή να διορθώση και καλλύνη αυτό , που φαίνεται εις
ηµάς ότι ο Θεός το έκαµεν άσχηµον και κυρτόν;
Εκκλ. 7,14   εν ηµέρα αγαθωσύνης ζήθι εν αγαθώ και εν ηµέρα κακίας ιδέ· και γε σύν τούτω συµφώνως τούτο εποίησεν ο
Θεός περί λαλιάς, ίνα µη εύρη άνθρωπος οπίσω αυτού ουδέν.
Εκκλ. 7,14  Κατά τας ηµέρας της αφθονίας ζήσε απολαµβάνων τα αγαθά. Κατά τας ηµέρας της δυστυχίας ίδε και σκέψου,
ότι ο Θεός έχει κάµει τούτο εν συναρτήσει και συµφωνία προς το άλλο . Ωστε ο άνθρωπος να µη γνωρίζη τίποτε δι' εκείνα,
τα οποία θα επακολουθήσουν στο µέλλον.
Εκκλ. 7,15   Σύν τα πάντα είδον εν ηµέραις µαταιότητός µου. έστι δίκαιος απολλύµενος εν δικαίω αυτού, και εστιν ασεβής
µένων εν κακία αυτού.
Εκκλ. 7,15  Ολα αυτά τα είδα και τα διεπίστωσα κατά τας ηµέρας της µαταίας και προσωρινής ζωής µου. Υπάρχει δίκαιος,
ο οποίος καταστρέφεται, καίτοι εξακολουθεί να ευρίσκεται εν τω δικαίω. Και υπάρχει ασεβής, ο οποίος ευδοκιµεί, µολονότι
παραµένει εις την ζωήν της ασωτίας και της αµαρτίας.
Εκκλ. 7,16   µη γίνου δίκαιος πολύ, µηδέ σοφίζου περισσά, µήποτε εκπλαγής.
Εκκλ. 7,16  Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος και µη κάµνης πολύ τον σοφόν, δια να µη ευρεθής προ δυσαρέστων εκπλήξεων.
Εκκλ. 7,17   µη ασεβήσης πολύ και µη γίνου σκληρός, ίνα µη αποθάνης εν ου καιρώ σου.
Εκκλ. 7,17  Να µη γίνης πολύς κακός και σκληρός, δια να µη χαθής προώρως από την ζωήν.
Εκκλ. 7,18   αγαθόν το αντέχεσθαί σε εν τούτω, και γε από τούτου µη µιάνης την χείρά σου, ότι φοβουµένοις τον Θεόν
εξελεύσεται τα πάντα.
Εκκλ. 7,18  Καλόν είναι τούτο· να κρατής και να µένης στο αγαθόν, και να µη µολύνης το χέρι σου εις τας εντεύθεν και
εκείθεν ακρότητας. Διότι στους φοβουµένους τον Θεόν τα πάντα θα λάβουν καλήν έκβασιν.
Εκκλ. 7,19   Η σοφία βοηθήσει τώ σοφώ υπέρ δέκα εξουσιάζοντας τους όντας εν τή πόλει·
Εκκλ. 7,19  Η αληθινή σοφία, η σοφία του Θεού, θα βοηθήση τον άνθρωπον περισσότερον από δέκα άρχοντας, που
υπάρχουν εις την πόλιν.
Εκκλ. 7,20   ότι άνθρωπος ουκ έστι δίκαιος εν τή γη, ός ποιήσει αγαθόν και ουχ αµαρτήσεται.
Εκκλ. 7,20     Δεν υπάρχει δε δίκαιος άνθρωπος εις την γην, ο οποίος θα πράξη αποκλειστικά και µόνον το αγαθόν και δεν
θα παρασυρθή εις αµαρτίαν.
Εκκλ. 7,21   και γε εις πάντας λόγους, ούς λαλήσουσιν ασεβείς, µη θής καρδίαν σου, όπως µη ακούσης τού δούλου σου
καταρωµένου σε·
Εκκλ. 7,21  Μη δώσης προσοχήν εις όλα τα λόγια, τα οποία ασεβείς άνθρωποι θα είπουν εναντίον σου, δια να µη ακούσης
λόγω της ευθιξίας σου, και αυτόν ακόµη τον δούλον σου, να σε καταράται.
Εκκλ. 7,22   ότι πλειστάκις πονηρεύσεταί σε και καθόδους πολλάς κακώσει καρδίαν σου, ότι ως και γε σύ κατηράσω
ετέρους.
Εκκλ. 7,22     Διότι πολλές φορές θα σε ελέγξη η καρδία σου δια πονηράς σκέψεις και πράξεις , επειδή και συ κατέκρινες τους
άλλους.
Εκκλ. 7,23   Πάντα ταύτα επείρασα εν τή σοφία· είπα· σοφισθήσοµαι,
Εκκλ. 7,23     Ολα αυτά τα εξήτασα και τα ήλεγξα λεπτοµερώς µε την σοφίαν µου και είπα από µέσα µου· “έτσι θα γίνω
περισσότερον σοφός”.
Εκκλ. 7,24   και αυτή εµακρύνθη απ εµού µακράν υπέρ ό ήν, και βαθύ βάθος, τις ευρήσει αυτό;
Εκκλ. 7,24     Η σοφία όµως έφυγε περισσότερον µακράν από εµέ, από ο,τι ήτο προηγουµένως. Εγινε βάθος βαθύ και ποιός
ηµπορεί να εξερευνήση αυτό το βάθος της;
Εκκλ. 7,25   εκύκλωσα εγώ, και η καρδία µου τού γνώναι και τού κατασκέψασθαι και τού ζητήσαι σοφίαν και ψήφον και
τού γνώναι ασεβούς αφροσύνην και οχληρίαν και περιφοράν.
Εκκλ. 7,25     Εστράφην εγώ κύκλω στους περί εµέ και η καρδία µου επεδόθη στο να γνωρίση, να σκεφθή εις βάθος, να
αναζητήση και εύρη την σοφίαν· να βγάλω συµπεράσµατα και να γνωρίσω την αφροσύνην του ασεβούς, την πικρίαν και
την παραφοράν του.
Εκκλ. 7,26   και ευρίσκω εγώ αυτήν και ερώ πικρότερον υπέρ θάνατον, σύν την γυναίκα, ήτις εστί θήρευµα και σαγήναι
καρδία αυτής, δεσµός εις χείρας αυτής· αγαθός πρό προσώπου τού Θεού εξαιρεθήσεται απ αυτής, και αµαρτάνων
συλληφθήσεται εν αυτή.
Εκκλ. 7,26     Ευρήκα αυτήν την αφροσύνην και ως συµπέρασµα λέγω τούτο· η πονηρά γυναίκα είναι πικροτέρα και από
αυτόν τον θάνατον. Είναι παγίς δια τον άνδρα. Η καρδία της είναι παγίς και δίκτυον δι' αυτόν και τα χέρια της είναι
αλυσίδες. Ο ευσεβής ενώπιον του Θεού θα γλυτώση από αυτήν, ενώ ο αµαρτωλός θα συλληφθή εις τα δίκτυά της.
Εκκλ. 7,27   ιδέ τούτο εύρον, είπεν ο εκκλησιαστής, µία τή µια τού ευρείν λογισµόν,
Εκκλ. 7,27     Ιδού ότι ευρήκα αυτό, λέγει ο Εκκλησιαστής, αντιπαραβάλλων την µίαν περίπτωσιν προς την άλλην, δια να
καταλήξω εις αυτό το συµπέρασµα.
Εκκλ. 7,28   ον επεζήτησεν η ψυχή µου και ουχ εύρον· και άνθρωπον ένα από χιλίων εύρον και γυναίκα εν πάσι τούτοις ουχ
εύρον.
Εκκλ. 7,28     Αυτό το οποίον απ' αρχής ηρεύνησε να εύρη η διάνοιά µου, δεν το ευρήκε. Ευρήκα άνδρα καλόν µεταξύ χιλίων,
γυναίκα όµως καλήν µεταξύ όλων δεν ευρήκα.
Εκκλ. 7,29   πλήν ιδέ τούτο εύρον, ό εποίησεν ο Θεός σύν τον άνθρωπον ευθή, και αυτοί εζήτησαν λογισµούς πολλούς.
Εκκλ. 7,29     Ιδού όµως ότι ευρήκα και κάτι άλλο· ότι δηλαδη ο Θεός εδηµιούργησε τον άνθρωπον ευθύν αγαθόν. Οι
άνθρωποι όµως εξέκλιναν εις πολλούς πονηρούς λογισµούς και πονηράς επιθυµίας και διέφθειραν τον εαυτόν των .



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Εκκλ. 8,1  Τίς οίδε σοφούς; και τις οίδε λύσιν ρήµατος; σοφία ανθρώπου φωτιεί πρόσωπον αυτού, και αναιδής προσώπω
αυτού µισηθήσεται.
Εκκλ. 8,1  Ποιός γνωρίζει σοφούς ανθρώπους; Και ποιός από αυτούς τους σοφούς ηµπορεί να δώση απάντησιν και λύσιν εις
αυτό το ερώτηµα, εις αυτήν την απορίαν; Η σοφία φωτίζει και λάµπει στο πρόσωπον του συνετού ανθρώπου. Ο
αδιάντροπος όµως κατά την εµφάνισιν και την συµπεριφοράν γίνεται µισητός και αποκρουστικός, διότι του ελλείπει η
σύνεσις και η σοφία.
Εκκλ. 8,2  στόµα βασιλέως φύλαξον και περί λόγου όρκου Θεού µη σπουδάσης.
Εκκλ. 8,2  Πρόσεχε τας διαταγάς, που εξέρχονται από το στόµα του βασιλέως, διότι δι' αυτάς έδωσες ενώπιον του Θεού
όρκον, ότι δηλαδή θα τας τηρήσης.
Εκκλ. 8,3  από προσώπου αυτού πορεύση, µη στής εν λόγω πονηρώ· ότι πάν ό εάν θελήση, ποιήσει,
Εκκλ. 8,3  Παραµέρισε από εµπρός του και µη πάρης καµµίαν πονηράν απόφασιν εναντίον του, διότι ο βασιλεύς εκείνο, που
θα θελήση να κάµη, θα το κάµη.
Εκκλ. 8,4  καθώς βασιλεύς εξουσιάζων, και τις ερεί αυτώ· τι ποιείς;
Εκκλ. 8,4  Σαν βασιλεύς που είναι, έχει µεγάλην εξουσίαν. Ποιός δε ηµπορεί να είπη εις αυτόν· “τι είναι αυτό που κάνεις;”
Εκκλ. 8,5  ο φυλάσσων εντολήν ου γνώσεται ρήµα πονηρόν, και καιρόν κρίσεως γινώσκει καρδία σοφού·
Εκκλ. 8,5  Ακόµη περισσότερον εκείνος, ο οποίος προσέχει και τηρεί τας εντολάς του βασιλέως του Θεού, δεν θα δοκιµάση
κάτι το κακόν. Η καρδία του συνετού ανθρώπου τον πληροφορεί, ότι υπάρχει καιρός κρίσεως δια κάθε άνθρωπον.
Εκκλ. 8,6  ότι παντί πράγµατί εστι καιρός και κρίσις, ότι γνώσις τού ανθρώπου πολλή επ αυτόν·
Εκκλ. 8,6 Δια κάθε έργον ανθρώπου υπάρχει ο κατάλληλος καιρός της κρισεως διότι η περί του ανθρώπου γνώσις του Θεού
είναι πλουσία και πλήρης.
Εκκλ. 8,7  ότι ουκ έστι γινώσκων τι το εσόµενον ότι καθώς έσται τις αναγγελεί αυτώ;
Εκκλ. 8,7  Δεν υπάρχει, δε κανείς από τους ανθρώπους, που να γνωρίζη τι θα γίνη στο µέλλον· και ποιός δύναται να
αναγγείλη αυτό στον άνθρωπον;
Εκκλ. 8,8  ουκ έστιν άνθρωπος εξουσιάζων εν πνεύµατι τού κωλύσαι σύν το πνεύµα· και ουκ έστιν εξουσία εν ηµέρα
θανάτου, και ουκ έστιν αποστολή εν ηµέρα πολέµου, και ου διασώσει ασέβεια τον παρ αυτής.
Εκκλ. 8,8  Δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος να έχη τέτοιαν δύναµιν πνεύµατος, ώστε να εµποδίση τον θάνατον, να εµποδίση
την εκδηµίαν του πνεύµατός του. Καµµίαν δύναµιν και εξουσίαν δεν έχει ο άνθρωπος ως προς την ηµέραν του θανάτου
του. Και δεν υπάρχει καµµία υπεκφυγή και εξαίρεσις κατά την τελευταίαν µάχην της ζωής προς τον θάνατον. Η δε ασέβεια
δεν ηµπορεί κατά κανένα λόγον και τρόπον να σώση τον ασεβή άνθρωπον.
Εκκλ. 8,9  και σύν πάν τούτο είδον και έδωκα την καρδίαν µου εις πάν το ποίηµα, ό πεποίηται υπό τον ήλιον, τα όσα
εξουσιάσατο ο άνθρωπος εν ανθρώπω τού κακώσαι αυτόν.
Εκκλ. 8,9  Ηρεύνησα και εγνώρισα όλα αυτά. Με την ψυχήν και την διάνοιάν µου εµελέτησα όλα, όσα έχουν γίνει κάτω από
τον ήλιον, και µάλιστα τας καταπιέσεις και καταδυναστεύσεις ενός ανθρώπου εναντίον άλλου ανθρώπου , ώστε να βλάψη
αυτόν.
Εκκλ. 8,10   και τότε είδον ασεβείς εις τάφους εισαχθέντας, και εκ τού αγίου, και επορεύθησαν και επηνέθησαν εν τή πόλει,
ότι ούτως εποίησαν· και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 8,10  Καθ' όλον το διάστηµα της ζωής µου είδα επίσης ασεβείς άρχοντας, που είχον µεγάλας ιερατικάς θέσεις, να
κηδεύωνται και ενταφιάζωνται µε τιµάς. Και µολονότι αυτοί, καθ' ον χρόνον εζούσαν διέπραξαν ασεβείας, ενκωµιάσθησαν
εις την πόλιν, διότι τάχα έπραξαν πολλά καλά έργα . Αυτό όµως είναι ψευδολογία και µαταιότης.
Εκκλ. 8,11   ότι ουκ έστι γινοµένη αντίρησις από των ποιούντων το πονηρόν ταχύ· διά τούτο επληροφορήθη καρδία υιών
τού ανθρώπου εν αυτοίς τού ποιήσαι το πονηρόν.
Εκκλ. 8,11  Επειδή δεν γίνεται έλεγχος και δεν επακολουθεί άµεσος τιµωρία εκείνων , οι οποίοι διαπράττουν το πονηρόν, δια
τούτο ενεθαρρύνθη και επείσθη η καρδία των ανθρώπων αυτών στο να διαπράττη αφόβως το κακόν.
Εκκλ. 8,12   ός ήµαρτεν, εποίησε το πονηρόν από τότε και από µακρότητος αυτών· ότι και γε γινώσκω εγώ ότι εστίν αγαθόν
τοίς φοβουµένοις τον Θεόν, όπως φοβώνται από προσώπου αυτού.
Εκκλ. 8,12  Καίτοι ο αµαρτωλός ηµάρτησε και διέπραξε το κακόν απ' αρχής και καθ' όλον το διάστηµα της ζωής του, χωρίς
να τιµωρηθή, παρ' όλον τούτο εγώ γνωρίζω ότι τα αγαθά και η ευτυχία υπάρχουν εις εκείνους , που φοβούνται τον Θεόν.
Τούτο δε το λέγω και το διακηρύσσω, δια να µάθουν και άλλοι να ευλαβούνται και να σέβωνται τον Θεόν.
Εκκλ. 8,13   και αγαθόν ουκ έσται τώ ασεβεί, και ου µακρυνεί ηµέρας εν σκιά ός ουκ έστι φοβούµενος από προσώπου τού
Θεού.
Εκκλ. 8,13  Εις τον ασεβή δεν υπάρχει ούτε και θα υπάρξη ευτυχία . Δεν θα ίδη ηµέρας µακράς εν ησυχία εκείνος, ο οποίος
δεν φοβείται τον Θεόν.
Εκκλ. 8,14   έστι µαταιότης, ή πεποίηται επί της γής, ότι εισί δίκαιοι ότι φθάνει επ αυτούς ως ποίηµα των ασεβών, και εισίν
ασεβείς ότι φθάνει προς αυτούς ως ποίηµα των δικαίων· είπα ότι και γε τούτο µαταιότης.
Εκκλ. 8,14  Συµβαίνει ένα παράδοξον και εκ πρώτης όψεως αντιφατικόν γεγονός εδώ εις την γην· ότι δηλαδή υπάρχουν
πολλοί δίκαιοι, στους οποίους επέρχονται όσα θα άπρεπε να επέλθουν εναντίον των ασεβών . Και υπάρχουν εξ αντιθέτου
ασεβείς, οι οποίοι απολαµβάνουν αυτά τα οποία έπρεπε να απολαύσουν οι δίκαιοι. Είπα λοιπόν και εγώ ότι αυτό είναι ένα
πράγµα παράδοξον και άπρεπον.
Εκκλ. 8,15   και επήνεσα εγώ σύν την ευφροσύνην, ότι ουκ έστιν αγαθόν τώ ανθρώπω υπό τον ήλιον, ότι ει µη φαγείν και
τού πιείν και τού ευφρανθήναι, και αυτό συµπροσέσται αυτώ εν µόχθω αυτού ηµέρας ζωής αυτού, όσας έδωκεν αυτώ ο
Θεός υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 8,15  Δια τούτο εγώ εξεθείασα και επροτίµησα την ευτυχίαν. Διότι δεν υπάρχει άλλο αγαθόν στον άνθρωπον κάτω
από τον ήλιον παρά µόνον το να φάγη, το να πίη και το πως θα ευφρανθή. Αυτή δε η ευφροσύνη θα του συµπαρασταθή εις
τας πλήρεις κόπου και ταλαιπωρίας ηµέρας της ζωής του, όσας βέβαια ο Θεός θα του χαρίση κάτω από τον ήλιον.
Εκκλ. 8,16   Εν οίς έδωκα την καρδίαν µου τού γνώναι την σοφίαν και τού ιδείν τον περισπασµόν τον πεποιηµένον επί της



γής, ότι και εν ηµέρα και εν νυκτί ύπνον οφθαλµοίς αυτού ουκ έστι βλέπων.
Εκκλ. 8,16  Ακόµη δε εγώ επάνω εις τα πράγµατα µε όλην µου την ψυχήν και την καρδίαν επεχείρησα να γνωρίσω σαφώς
και να κατανοήσω τους κόπους και τας ταλαιπωρίας των ανθρώπων επί της γης και την αιτίαν αυτών . Διότι κάθε συνετός
άνθρωπος αγρυπνεί ηµέραν και νύκτα δια την λύσιν αυτού του προβλήµατος.
Εκκλ. 8,17   και είδον σύν πάντα τα ποιήµατα τού Θεού, ότι ου δυνήσεται άνθρωπος τού ευρείν σύν το ποίηµα το
πεποιηµένον υπό τον ήλιον. όσα αν µοχθήση άνθρωπος τού ζητήσαι, και ουχ ευρήσει· και γε όσα αν είπη σοφός τού
γνώναι, ου δυνήσεται τού ευρείν.
Εκκλ. 8,17  Παρετήρησα, λοιπόν, ότι όλα όσα συµβαίνουν εις την ζωήν του ανθρώπου και όλα τα έργα του Θεού, όσα
γενικώς γίνονται υπό τον ήλιον, δεν θα ηµπορέση ο άνθρωπος να τα κατανοήση, να τα ερµηνεύση και να τα αιτιολόγηση
πλήρως. Οσον και αν κοπιάση ο άνθρωπος εις την έρευνάν του, δεν θα εύρη λύσιν. Και αυτός ακόµη ο σοφός όσα και αν
είπη ότι γνωρίζει επάνω στο ζήτηµα αυτό, δεν θα εύρη και δεν θα παρουσιάση την απολύτως ικανοποιητικήν λύσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Εκκλ. 9,1  Ότι σύµπαν τούτο έδωκα εις καρδίαν µου, και καρδία µου σύν πάν είδε τούτο, ως οι δίκαιοι και οι σοφοί και αι
εργασίαι αυτών εν χειρί τού Θεού, και γε αγάπην και γε µίσος ουκ έστιν ειδώς ο άνθρωπος· τα πάντα πρό προσώπου αυτών,
µαταιότης εν τοίς πάσι.
Εκκλ. 9,1  Εις όλα τα περί εµέ έστρεψα την προσοχήν µου. Ολα τα εµελέτησεν ο νους και η καρδία µου και είδα τούτο· ότι
δηλαδή οι δίκαιοι και οι σοφοί, όπως επίσης και τα έργα των, ευρίσκονται βεβαίως στο χέρι και την προστασίαν του Θεού.
Ο άνθρωπος όµως δεν γνωρίζει εις βάθος και πλάτος ούτε την αγάπην και τας συνεπείας της, ούτε το µίσος και τας
συνεπείας του. Ολα είναι άγνωστα και ενδεχόµενα ενώπιόν των. Ματαιότης, λοιπόν, υπάρχει εις όλα τα πράγµατα.
Εκκλ. 9,2  συνάντηµα έν τώ δικαίω και τώ ασεβεί, τώ αγαθώ και τώ κακώ και τώ καθαρώ και τώ ακαθάρτω και τώ
θυσιάζοντι και τώ µη θυσιάζοντι· ως ο αγαθός, ως ο αµαρτάνων· ως ο οµνύων, καθώς ο τον όρκον φοβούµενος.
Εκκλ. 9,2  Κοινή συνάντησις και κοινή τύχη επιφυλάσσεται στον δίκαιον και στον ασεβή, στον αγαθόν και στον κακόν,
στον νοµικώς καθαρόν και στον νοµικώς ακάθαρτον· εις εκείνον ο οποίος προσφέρει θυσίας, και εις εκείνον ο οποίος δεν
θυσιάζει τίποτε. Οπως ο αγαθός, έτσι και εκείνος που καταπατεί το θέληµα του Θεού. Οπως εκείνος που ορκίζεται ψευδώς,
έτσι και εκείνος που ευλαβείται και φοβείται τον όρκον.
Εκκλ. 9,3  τούτο πονηρόν εν παντί πεποιηµένω υπό τον ήλιον, ότι συνάντηµα έν τοίς πάσι· και γε καρδία υιών τού
ανθρώπου επληρώθη πονηρού, και περιφέρεια εν καρδία αυτών εν ζωή αυτών, και οπίσω αυτών προς τους νεκρούς.
Εκκλ. 9,3  Είναι άδικον και σκανδαλώδες να έχουν όλοι και όλα την αυτήν τύχην, και κοινή συνάντησις να υπάρχη δι'
όλους τους ανθρώπους. Ενεκα τούτου εγέµισεν από κακόν και επωρώθη η καρδία του ανθρώπου. Παραφέρεται και ορµά
προς το κακόν η καρδία των ανθρώπων, εν όσω ζουν, και αποθνήσκοντες κατευθύνονται προς τους νεκρούς στον άδην.
Εκκλ. 9,4  ότι τις ός κοινωνεί προς πάντας τους ζώντας; έστιν ελπίς, ότι ο κύων ο ζών, αυτός αγαθός υπέρ τον λέοντα τον
νεκρόν.
Εκκλ. 9,4  Διότι ποιός είναι εκείνος, ο οποίος επικοινωνεί µε όλους τους ανθρώπους, που ζουν εις την γην; Αυτός που ζη·
αυτός έχει την ελπίδα της επικοινωνίας. Οταν όµως αποθάνη, χάνει την επικοινωνιάν του προς την γην. Διότι ένα ζωντανό
σκυλί είναι ανώτερο από ένα λέοντα µεγαλοπρεπή, αλλά νεκρόν.
Εκκλ. 9,5  ότι οι ζώντες γνώσονται ότι αποθανούνται, και οι νεκροί ουκ εισί γινώσκοντες ουδέν· και ουκ έστιν αυτοίς έτι
µισθός, ότι επελήσθη η µνήµη αυτών·
Εκκλ. 9,5  Οι ζωντανοί γνωρίζουν, ότι οπωσδήποτε θα αποθάνουν. Οι νεκροί δεν γνωρίζουν τίποτε σχετικώς µε τους
ζωντανούς. Εις τους νεκρούς δεν υπάρχει πλέον πιθανότης αµοιβής, όπως υπήρχε, όταν ευρίσκοντο εις την γην. Αλλά και
αυτή η ανάµνησίς των ελησµονήθη µεταξύ των ανθρώπων.
Εκκλ. 9,6  και γε αγάπη αυτών και γε µίσος αυτών και γε ζήλος αυτών ήδη απώλετο, και γε µερίς ουκ έστιν αυτοίς έτι εις
τον αιώνα εν παντί τώ πεποιηµένω υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 9,6  Η αγάπη των και τα µίση των, όπως και η µεταξύ των ζηλοφθονία, έχουν ήδη εξαφανισθή και δεν έχουν αυτοί
καµµίαν πλέον συµµετοχήν εις κάθε τι, το οποίον συµβαίνει εις την υφήλιον.
Εκκλ. 9,7  Δεύρο φάγε εν ευφροσύνη τον άρτον σου και πίε εν καρδία αγαθή οίνόν σου, ότι ήδη ευδόκησεν ο Θεός τα
ποιήµατά σου.
Εκκλ. 9,7  Ελα, λοιπόν, άνθρωπε, φάγε µε ευχαρίστησιν τα φαγητά σου και πίε µε καλή καρδία τον οίνόο σου, διότι ο Θεός
ηθέλησε και ηυλόγησε τα έργα των χειρών σου.
Εκκλ. 9,8  εν παντί καιρώ έστωσαν ιµάτιά σου λευκά, και έλαιον επί κεφαλής σου µη υστερησάτω.
Εκκλ. 9,8  Παντοτε να ενδύεσαι µε λευκά ωραία ενδύµατα, και το µυρωµένον έλαιον ας µη λείψη από την κεφαλήν σου.
Εκκλ. 9,9  και ιδέ ζωήν µετά γυναικός, ής ηγάπησας, πάσας τας ηµέρας ζωής µαταιότητός σου τας δοθείσας σοι υπό τον
ήλιον, ότι αυτό µερίς σου εν τή ζωή σου και εν τώ µόχθω σου, ώ σύ µοχθείς υπό τον ήλιον.
Εκκλ. 9,9  Γνώρισε και απόλαυσε την καλήν ζωήν µε την γυναίκα, την οποίαν ηγάπησες, καθ' όλας τας ηµέρας της
προσκαίρου αυτής ζωής σου, αι οποίαι σου εδόθησαν να ζης εις την γην υπό τον ήλιον. Διότι τα αγαθά αυτά σου εδόθησαν
ως µερίδιον και κληρονοµία σου από τον Θεόν. Αυτά, δια τα οποία και συ ειργάσθης µε κόπον και µόχθον εις την γην.
Εκκλ. 9,10   πάντα, όσα αν εύρη η χείρ σου τού ποιήσαι, ως η δύναµίς σου ποίησον, ότι ουκ έστι ποίηµα και λογισµός και
γνώσις και σοφία εν άδη, όπου σύ πορεύη εκεί.
Εκκλ. 9,10  Ολα όσα είναι του χεριού σου και ηµπορείς να τα κάµης, κάµε τα µε όλην σου την δραστηριότητα. Διότι στον
άδην, όπου και συ κατευθύνεσαι, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει δυνατότης δια κανένα έργον, ούτε δια σχέδιον, ούτε
γνώσις και σοφία, όπως υπάρχει εις την γην.
Εκκλ. 9,11   Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ου τοίς κούφοις ο δρόµος και ου τοίς δυνατοίς ο πόλεµος και γε ου τώ
σοφώ άρτος και γε ου τοίς συνετοίς πλούτος και γε ου τοίς γινώσκουσι χάρις , ότι καιρός και απάντηµα συναντήσεται τοίς
πάσιν αυτοίς.
Εκκλ. 9,11  Παλιν εγώ παρετήρησα µε προσοχήν εις την γην κάτω από τον ήλιον και είδα ότι πολλές φορές δεν υπερέχουν
στον δρόµον οι ταχείς τους πόδας και ελαφροί, ούτε η νίκη δίδεται κατά τους πολέµους στους δυνατούς , άκοµη δε και ο
άρτος δεν δίδεται στον σοφόν ούτε ο πλούτος στον συνετόν· ούτε αναγνωρίζεται καµµία χάρις και εκτίµησις στους έχοντας



γνώσιν. Υπάρχουν περιστάσεις, κατά τας ο ποίας αυτοί θα συναντήσουν δυσκολίας και εναντιότητας.
Εκκλ. 9,12   ότι και γε ουκ έγνω ο άνθρωπος τον καιρόν αυτού· ως οι ιχθύες οι θηρευόµενοι εν αµφιβλήστρω κακώ και ως
όρνεα τα θηρευόµενα εν παγίδι, ως αυτά παγιδεύονται οι υιοί τού ανθρώπου εις καιρόν πονηρόν, όταν επιπέση επ αυτούς
άφνω.
Εκκλ. 9,12  Ο άνθρωπος, βεβαίως, δεν γνωρίζει, τι θα του συµβή κατά τας ηµέρας της ζωής του. Οπως τα ψάρια
συλλαµβάνονται στο ολέθριον δι' αυτά δίκτυον, όπως τα πτηνά συλλαµβάνονται εις την παγίδα, έτσι και οι άνθρωποι
παγιδεύονται εις κάποιαν µοιραίαν και κακήν στιγµήν, όταν επέλθη εναντίον των αιφνίδιος ο κίνδυνος, ο θάνατος.
Εκκλ. 9,13   Καί γε τούτο είδον σοφίαν υπό τον ήλιον, και µεγάλη εστί προς µε·
Εκκλ. 9,13  Είδα ακόµη και κάτι άλλο, που συµβαίνει εις την γην υπό τον ήλιον, και το οποίον κατ' εµέ είναι µεγάλη σοφία.
Εκκλ. 9,14   πόλις µικρά και άνδρες εν αυτή ολίγοι, και έλθη επ αυτήν βασιλεύς µέγας και κυκλώση αυτήν και οικοδοµήση
επ αυτήν χάρακας µεγάλους·
Εκκλ. 9,14  Εναντίον µιας µικράς πόλεως, µέσα εις την οποίαν οι υπερασπισταί της άνδρες ήσαν ολίγοι, επήλθεν ενας
µεγάλος βασιλεύς. Την περιεκύκλωσε, ανήγειρε γύρω από αυτήν χαρακώµατα και ετοποθέτησε µεγάλας πολιορκητικάς
µηχανάς.
Εκκλ. 9,15   και εύρη εν αυτή άνδρα πένητα σοφόν, και διασώσει αυτός την πόλιν εν τή σοφία αυτού· και άνθρωπος ουκ
εµνήσθη σύν τού ανδρός τού πένητος εκείνου.
Εκκλ. 9,15  Ευρέθηκε όµως µέσα εις την πόλιν αυτήν νέας άνθρωπος πτωχός και άσηµος, συνετός όµως, και διέσωσε την
πόλιν µε την ικανότητά του. Αυτόν όµως τον πτωχόν, αλλά σοφόν, άνθρωπον κανείς κατόπιν δεν τον ενεθυµήθη
Εκκλ. 9,16   και είπα εγώ· αγαθή σοφία υπέρ δύναµιν, και σοφία τού πένητος εξουδενωµένη, και οι λόγοι αυτού ουκ εισίν
ακουόµενοι.
Εκκλ. 9,16  Είπα, λοιπόν, τότε εγώ από µέσα µου· “ανωτέρα πάντων η σοφία από την δύναµιν”, έστω και αν είδα να
καταφρονήται η σοφία του πτωχού αυτού ανθρώπου και οι λόγοι του να µη εισακούωνται πλέον.
Εκκλ. 9,17   λόγοι σοφών εν αναπαύσει ακούονται υπέρ κραυγήν εξουσιαζόντων εν αφροσύναις.
Εκκλ. 9,17  Οι λόγοι πάντως των σοφών ακούονται µε ηρεµίαν και ευχαριστησιν, και προτιµώνται από τας κραυγάς των
αρχόντων, οι οποίοι ασκούν την εξουσίαν των ασυνέτως.
Εκκλ. 9,18   αγαθή σοφία υπέρ σκεύη πολέµου, και αµαρτάνων είς απολέσει αγαθωσύνην πολλήν.
Εκκλ. 9,18  Προτιµοτέρα είναι η σοφία και από αυτά τα πολεµικά µέσα, ενώ ενας αµαρτωλός και ασύνετος είναι δυνατόν να
καταστρέψη πολλήν και πολλών την ευτυχίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Εκκλ. 10,1   Μυίαι θανατούσαι σαπριούσι σκευασίαν ελαίου ηδύσµατος· τίµιον ολίγον σοφίας υπέρ δόξαν αφροσύνης
µεγάλην,
Εκκλ. 10,1  Μυίγες, που εψόφησαν µέσα εις µυρωµένον έλαιον, το κανούν βρώµικον. Προτιµοτέρα είναι έστω και ολίγη
σοφία, από την µεγάλην δόξαν των αφρόνων.
Εκκλ. 10,2   καρδία σοφού εις δεξιόν αυτού, και καρδία άφρονος εις αριστερόν αυτού·
Εκκλ. 10,2  Η καρδία του σοφού είναι πάντοτε εις τα δεξιά του, σκέπτεται, δηλαδή, τα ορθά και τα δίκαια. Η καρδία του
ασυνέτου είναι εις τα αριστερά, σκέπτεται µωρά και επιβλαβή.
Εκκλ. 10,3   και γε εν οδώ όταν άφρων πορεύηται, καρδία αυτού υστερήσει, και ά λογιείται πάντα αφροσύνη εστίν.
Εκκλ. 10,3  Και εις την πορείαν της καθηµερινής του ζωής ο ασύνετος υστερεί εις ορθοφροσύνην, διότι όλα όσα
συλλογίζεται είναι ανόητα και ασύνετα.
Εκκλ. 10,4   εάν πνεύµα τού εξουσιάζοντος αναβή επί σε, τόπον σου µη αφής, ότι ίαµα καταπαύσει αµαρτίας µεγάλας.
Εκκλ. 10,4  Εάν η οργή ενός άρχοντος εκσπάση και στραφή εναντίον σου, µη ταραχθής και µη δώσης αφορµήν, διότι η
ηρεµία θα καταπαύση και θα προλάβη µεγάλα κακά.
Εκκλ. 10,5   έστι πονηρία, ήν είδον υπό τον ήλιον, ως ακούσιον ό εξήλθεν από προσώπου εξουσιάζοντος·
Εκκλ. 10,5  Είδα εγώ και ένα άλλο κακόν κάτω από τον ήλιον εις την γην· το γεγονός ότι ενας άρχων απερισκέπτως
εξουσιάζει και διατάσσει.
Εκκλ. 10,6   εδόθη ο άφρων εν ύψεσι µεγάλοις, και πλούσιοι εν ταπεινώ καθήσονται.
Εκκλ. 10,6  Εις τους ασυνέτους δίδονται µερικές φορές υψηλά αξιώµατα, ενώ αντιθέτως οι πλούσιοι κατά την γνώσιν και
την σοφίαν κάθονται χαµηλότερα.
Εκκλ. 10,7   είδον δούλους εφ ίππους και άρχοντας πορευοµένους ως δούλους επί της γής.
Εκκλ. 10,7  Είδα δούλους να κάθωνται επάνω εις µεγαλοπρεπείς ίππους, και πρώην άρχοντας να βαδίζουν µε τα πόδια εις
την γην ωσάν δούλοι.
Εκκλ. 10,8   ο ορύσσων βόθρον εις αυτόν εµπεσείται, και καθαιρούντα φραγµόν, δήξεται αυτόν όφις.
Εκκλ. 10,8  Εκείνος, που σκάπτει λάκκον δια τον άλλον, θα πέση ο ίδιος µέσα εις αυτόν. Εκείνον ο οποίος κρηµνίζει αδίκως
τον ξηρότοιχον από τον αγρόν του γείτονός του, δεν αποκλείεται να τον δαγκώση το φίδι.
Εκκλ. 10,9   εξαίρων λίθους διαπονηθήσεται εν αυτοίς, σχίζων ξύλα κινδυνεύσει εν αυτοίς.
Εκκλ. 10,9  Εκείνος που βγάζει και µεταφέρει λίθους, θα καταπονηθή. Και εκείνος που µε το τσεκούρι σχίζει ξύλα, κινδυνεύει
να κτυπηθή, αν δεν προσέξη.
Εκκλ. 10,10  εάν εκπέση το σιδήριον, και αυτός πρόσωπον ετάραξε, και δυνάµεις δυναµώσει, και περισσεία τού ανδρείου
σοφία.
Εκκλ. 10,10    Εάν πεταχθή το σίδερο από το στυλιάρι, θα τροµάξη ο ξυλοκόπος και θα στενοχωρηθή και θα καταβάλη
προσπαθείας να διορθώση το τσεκούρι του. Αυτό είναι σοφία και δραστηριότης του επιµελούς ξυλοκόπου.
Εκκλ. 10,11  εάν δάκη όφις εν ου ψιθυρισµώ, και ουκ έστι περισσεία τώ επάδοντι.
Εκκλ. 10,11     Εάν ενας οφιοδαµαστής δαγκωθή από το φίδι του, διότι δεν είπεν όπως έπρεπε τους µαγικούς ψιθυρισµούς,
τίποτε πλέον δεν τον ωφελούν οι ψιθυρισµοί αυτοί.
Εκκλ. 10,12  λόγοι στόµατος σοφού χάρις, και χείλη άφρονος καταποντιούσιν αυτόν·
Εκκλ. 10,12    Τα λόγια του σοφού δίδουν ευχαρίστησιν και χαράν. Ενώ τα λόγια του άφρονος θα καταποντίσουν και αυτόν



τον ίδιον.
Εκκλ. 10,13  αρχή λόγων στόµατος αυτού αφροσύνη, και εσχάτη στόµατος αυτού περιφέρεια πονηρά ,
Εκκλ. 10,13    Απ' αρχής τα λόγια του άφρονος είναι αµυαλωσύνη, και έως τέλος είναι κακή και ανόητος παραφορά.
Εκκλ. 10,14  και ο άφρων πληθύνει λόγους, ουκ έγνω άνθρωπος τι το γενόµενον, και τι το εσόµενον, ότι οπίσω αυτού, τις
αναγγελεί αυτώ;
Εκκλ. 10,14    Ο ασύνετος λέγει πάρα πολλά λόγια, είναι φλύαρος. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ποιό είναι αυτό που τώρα
γίνεται, τι είναι εκείνο που θα γίνη στο µέλλον, διότι δεν υπάρχει και κανείς να του αποκαλύψη αυτά.
Εκκλ. 10,15  µόχθος των αφρόνων κοπώσει αυτούς, ός ουκ έγνω τού πορευθήναι εις πόλιν.
Εκκλ. 10,15    Ο κόπος της εργασίας καταδάλλει εύκολα τους ασυνέτους και ραθύµους. Ο άµυαλος και τεµπέλης δεν είναι
ικανός ούτε εις την πόλιν να µεταβή, διότι φοβείται την κούρασιν.
Εκκλ. 10,16  ουαί σοι, πόλις, ής ο βασιλεύς σου νεώτερος και οι άρχοντές σου πρωΐ εσθίουσι.
Εκκλ. 10,16    Αλλοίµονον εις σε, πόλις, η οποία έχεις βασιλέα νεαρόν και άπειρον και της οποίας οι άρχοντες παρακάθηνται
από πρωΐας εις συµπόσια.
Εκκλ. 10,17  µακαρία σύ, γη, ής ο βασιλεύς σου υιός ελευθέρων και οι άρχοντές σου προς καιρόν φάγονται εν δυνάµει και
ουκ αισχυνθήσονται.
Εκκλ. 10,17    Ευτυχισµένη είσαι συ, η χώρα, που έχεις βασιλέα υιόν ελευθέρων και ευσεβών ανθρώπων, οι δε άρχοντές σου
τρώγουν µε µέτρον εις την κατάλληλον ώραν. Αυτοί, βασιλεύς και άρχοντες, δεν θα εντροπιασθούν ποτέ.
Εκκλ. 10,18  εν οκνηρίαις ταπεινωθήσεται η δόκωσις, και εν αργία χειρών στάξει η οικία.
Εκκλ. 10,18    Από την οκνηρίαν του οικοδεσπότου και των εργατών θα πέση η ξυλίνη σκέπη του σπιτιού. Και εξ αιτίας της
τεµπελιάς των χειρών των η οικία θα σταλάζη.
Εκκλ. 10,19  εις γέλωτα ποιούσιν άρτον και οίνον και έλαιον τού ευφρανθήναι ζώντας, και τού αργυρίου ταπεινώσει
επακούσεται τα πάντα.
Εκκλ. 10,19    Οι ασύνετοι άρχοντες κατά το διάστηµα της ζωής των παραθέτουν πλούσια φαγητά και οίνον και πολύτιµα
µύρα, δια να ευφραίνωνται, και γελούν. Με το αργύριόν των προσπαθούν να ταπεινώσουν και ταπεινώνουν τους πάντας
και τα πάντα.
Εκκλ. 10,20  και γε εν συνειδήσει σου βασιλέα µη καταράση, και εν ταµιείοις κοιτώνων σου µη καταράση πλούσιον· ότι
πετεινόν τού ουρανού αποίσει σύν την φωνήν σου, και ο έχων τας πτέρυγας απαγγελεί λόγον σου.
Εκκλ. 10,20   Συ όµως ούτε από µέσα σου µη σκεφθής και είπης κάτι κακόν εναντίον του βασιλέως· και στο εσωτερικώτερον
δωµάτιόν σου, τον κοιτώνα σου, µη κατακρίνης τον πλούσιον άρχοντα. Διότι κάποιο πουλί του ουρανού θα µεταφέρη την
κατηγορίαν σου προς αυτόν. Ο πτερωτός αυτός αγγελιαφόρος θα αναγγείλη εις εκείνον τα επικριτικά λόγια σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Εκκλ. 11,1   Απόστειλον τον άρτον σου επί πρόσωπον τού ύδατος, ότι εν πλήθει ηµερών ευρήσεις αυτόν·
Εκκλ. 11,1  Σπείρε το σιτάρι σου κατά το φθινόπωρον στον καιρόν των βροχών. Επειτα δε από ωρισµένον χρόνον θα
µαζεύσης αυτό πολύ περισσότερον.
Εκκλ. 11,2   δός µερίδα τοίς επτά και γε τοίς οκτώ, ότι ου γινώσκεις τι έσται πονηρόν επί την γήν.
Εκκλ. 11,2  Μοίρασε το ψωµί σου εις πολλούς και εις ακόµη περισσοτέρους, που πεινούν. Διότι δεν γνωρίζεις, ποιά δυστυχία
ηµπορεί αργότερα να εύρη και σε τον ίδιον εις την γην αυτήν.
Εκκλ. 11,3   εάν πλησθώσι τα νέφη υετού, επί την γήν εκχέουσι· και εάν πέση ξύλον εν τώ νότω και εάν εν τώ βορά , τόπω, ού
πεσείται το ξύλον, εκεί έσται.
Εκκλ. 11,3  Εάν πυκνωθούν τα νέφη και γεµίσουν τον ουρανόν, θα αναλυθούν εις βροχήν. Εάν ένα δένδρον φυτευθή
οπουδήποτε εις την γην, είτε στον βορράν είτε στον νότον, εκεί θα υπάρχη, εκεί θα καρποφορή.
Εκκλ. 11,4   τηρών άνεµον ου σπερεί, και βλέπων εν ταίς νεφέλαις ου θερίσει.
Εκκλ. 11,4  Εκείνος που προσέχει πολύ τους ανέµους και λεπτολογεί, ποτέ δεν θα σπείρη. Και εκείνος ο οποίος συνεχώς
παρατηρεί τα σύννεφα, ποτέ δεν θα θερίση.
Εκκλ. 11,5   εν οίς ουκ έστι γινώσκων τις η οδός τού πνεύµατος. ως οστά εν γαστρί κυοφορούσης, ούτως ου γνώση τα
ποιήµατα τού Θεού, όσα ποιήσει σύν τα πάντα.
Εκκλ. 11,5  Οπως ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την κίνησιν και την κατεύθυνσιν του ανέµου , δεν γνωρίζει πως διαµορφώνεται
το σώµα και τα οστά του εµβρύου µέσα εις την κοιλίαν της µητρός του, έτσι δεν είναι εις θέσιν να γνωρίζη και τα θεία
δηµιουργήµατα· πως, δηλαδή, ο Θεός εδηµιούργησε και κυβερνά τα πάντα.
Εκκλ. 11,6   εν τώ πρωΐ σπείρον το σπέρµα σου, και εις εσπέραν µη αφέτω η χείρ σου, ότι ου γινώσκεις ποίον στοιχήσει, ή
τούτο ή τούτο, και εάν τα δύο επί το αυτό αγαθά.
Εκκλ. 11,6  Σπείρε το σιτάρι σου κατά το διάστηµα της ηµέρας, και κατά την εσπέραν ακόµη ας µη σταµατήση το χέρι σου
να σπέρνη. Διότι δεν γνωρίζεις, ποιοί σπόροι θα ευδοκιµήσουν αυτοί η εκείνοι η και οι δυο µαζή.
Εκκλ. 11,7   και γλυκύ το φώς και αγαθόν τοίς οφθαλµοίς τού βλέπειν σύν τον ήλιον·
Εκκλ. 11,7  Ωραίον και γλυκύ είναι το φως. Ευχάριστον στους οφθαλµούς να βλέπουν τον ήλιον, ευχάριστος η ζωή δια τον
άνθρωπον.
Εκκλ. 11,8   ότι και εάν έτη πολλά ζήσεται ο άνθρωπος, εν πάσιν αυτοίς ευφρανθήσεται και µνησθήσεται τας ηµέρας τού
σκότους, ότι πολλαί έσονται· πάν το ερχόµενον µαταιότης.
Εκκλ. 11,8  Και εάν πολλά χρόνια ζήση ο άνθρωπος εις την γην, κατά το διάστηµα όλων αυτών των ετών θα ευφρανθή. Θα
ενθυµήται όµως και τας σκοτεινάς ηµέρας του θανάτου, αι οποίαι θα είναι πολλαί, απροσµέτρητοι. Αλλά κάθε τι, που
συµβαίνει εις την ζωήν µας, είναι µάταιον και παροδικόν.
Εκκλ. 11,9   Ευφραίνου, νεανίσκε, εν νεότητί σου, και αγαθυνάτω σε η καρδία σου εν ηµέραις νεότητός σου, και περιπάτει εν
οδοίς καρδίας σου άµωµος και µη εν οράσει οφθαλµών σου και γνώθι ότι επί πάσι τούτοις άξει σε ο Θεός εν κρίσει.
Εκκλ. 11,9  Απόλαυσε λοιπόν, νεαρέ, την νεότητά σου, ας ευφρανθή η καρδιά σου κατά τας ηµέρας της νεότητός σου· βάδιζε
όµως τας οδούς, τας οποίας υπαγορεύει εις σε η καρδία σου, χωρίς εκτροπάς, χωρίς ψεγάδια. Μη παρασύρεσαι από τας
πρώτας εντυπώσεις των οφθαλµών σου. Εχε δε υπ' όψιν σου, ότι ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει, θα σε κρίνη δι' όλα τα έργα σου.



Εκκλ. 11,10  και απόστησον θυµόν από καρδίας σου και παράγαγε πονηρίαν από σαρκός σου, ότι η νεότης και η άνοια
µαταιότης.
Εκκλ. 11,10     Διώξε τον θυµόν από την καρδίαν σου. Διωξε από κοντά σου τας πονηράς επιθυµίας, διότι η νεότης και η
αµυαλωσύνη είναι µαταιότης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Εκκλ. 12,1   Καί µνήσθητι τού κτίσαντός σε εν ηµέραις νεότητός σου, έως ότου µη έλθωσιν ηµέραι της κακίας και φθάσωσιν
έτη, εν οίς ερείς· ουκ έστι µοι εν αυτοίς θέληµα·
Εκκλ. 12,1  Κατά τα έτη της νεότητός σου, και πάντοτε, να ενθυµήσαι τον δηµιουργόν σου, δια να µη έλθουν ηµέραι πόνου
και ταλαιπωρίας του γήρατος και φθάσουν έτη, κατά τα οποία θα πης· “δεν έχω πλέον την θέλησιν και την δύναµιν
δι'αυτά τα πράγµατα, δια τον σεβασµόν και την υπακοήν προς τον Θεόν”.
Εκκλ. 12,2   έως ού µη σκοτισθή ο ήλιος και το φώς και η σελήνη και οι αστέρες, και επιστρέψωσι τα νέφη οπίσω τού υετού·
Εκκλ. 12,2  Να ενθυµήσαι τον πλάστην σου, πριν σκοτισθούν δια σε ο ήλιος, το φως, η σελήνη και οι αστέρες, και
επανέλθουν έπειτα βαρυφορτωµένα πάλιν τα σύννεφα της βροχής και παραταθή ο χειµώνας της ζωής σου .
Εκκλ. 12,3   εν ηµέρα, ή εάν σαλευθώσι φύλακες της οικίας και διαστραφώσιν άνδρες της δυνάµεως, και ήργησαν αι
αλήθουσαι, ότι ωλιγώθησαν, και σκοτάσουσιν αι βλέπουσαι εν ταίς οπαίς·
Εκκλ. 12,3  Κατά τας ηµέρας των γηρατείων σου θα τρέµουν οι φύλακες του σώµατός σου , τα χέρια σου, θα κυρτωθούν οι
ώµοί σου και θα αδυνατίσουν τα πόδια σου, τα οποία σαν ισχυροί άνδρες σε συγκρατούσαν. Τα δόντια σου, τα οποία
άλλοτε άλεθαν τας τροφάς θα βραδύνουν στο άλεσµά των. Εµειναν άλλωστε λιγοστά, τα περισσότερα έπεσαν. Αι κόραι
των οφθαλµών σου, αι οποίαι από τις κόγχες των, σαν άπό παράθυρα, βλέπουν, θα καλυφθούν από το σκοτάδι.
Εκκλ. 12,4   και κλείσουσι θύρας εν αγορά, εν ασθενεία φωνής της αληθούσης, και αναστήσεται εις φωνήν τού στρουθίου,
και ταπεινωθήσονται πάσαι αι θυγατέρες τού άσµατος·
Εκκλ. 12,4  Τοτε τα θυρόφυλλα του στόµατός σου, τα χείλη και αι σιαγόνες σου, θα κλεισθούν και θα παύσουν να
αγορεύουν. Η φωνή του στόµατός σου θα αδυνατήση, θα γίνη λεπτή σαν το λάληµα του στρουθίου. Τα αυτιά και η
γλώσσα σου, όργανα άλλοτε του τραγουδιού σου, θα αδυνατήσουν.
Εκκλ. 12,5   και από ύψους όψονται, και θάµβοι εν τή οδώ· και ανθήση το αµύγδαλον, και παχυνθή η ακρίς, και
διασκεδασθή η κάππαρις, ότι επορεύθη ο άνθρωπος εις οίκον αιώνος αυτού, και εκύκλωσαν εν αγορά οι κοπτόµενοι·
Εκκλ. 12,5  Θα βλέπουν τα γεροντικά µάτια µε φόβον τον ανήφορον και θα θαµπώνουν στον δρόµον. Θα ανθηση η
αµυγδαλιά, θα ασπρίση δηλαδή το κεφάλι του γέροντος. Τα ευκίνητα άλλοτε, ωσάν ακρίδες, πόδια του, θα γίνουν
δυσκίνητα. Η όρεξις δια τα φαγητά και τας απολαύσεις της ζωής θα µειωθή στο ελάχιστον. Και ο άνθρωπος θα οδηγηθή
πλέον εις την τελευταίαν επίγειον κατοικίαν του, τον τάφον. Θα τον περιστοιχίζουν πενθούντες οι οικείοι του και οι
πληρωµένοι µοιρολογηταί.
Εκκλ. 12,6   έως ότου µη ανατραπή το σχοινίον τού αργυρίου, και συντριβή το ανθέµιον τού χρυσίου, και συντριβή υδρία επί
τή πηγή, και συντροχάση ο τροχός επί τον λάκκον,
Εκκλ. 12,6  Λοιπόν, να ενθυµήσαι τον Πλάστην σου, πριν το πολύτιµον ασηµένιο νήµα της ζωής σου κοπή, πριν συντριβή το
χρυσό ανθοδοχείον του βίου σου, πριν σπάση η υδρία εις την πηγήν και το µαγγάνι ξεδιπλωθή και κινηθή ολοταχώς µέσα
στο πηγάδι.
Εκκλ. 12,7   και επιστρέψη ο χούς επί την γήν, ως ήν, και το πνεύµα επιστρέψη προς τον Θεόν, ός έδωκεν αυτό.
Εκκλ. 12,7  Και τότε θα επιστρέψη πλέον το χώµα, το σώµα δηλαδή, εις την γην, όπου και όπως ήτο πριν πλασθή. Η ψυχή
όµως θα επανέλθη στον Θεόν, ο οποίος την έπλασε και την έδωκε.
Εκκλ. 12,8   µαταιότης µαταιοτήτων, είπεν ο εκκλησιαστής, τα πάντα µαταιότης.
Εκκλ. 12,8  Και πάλιν ο Εκκλησιαστής λέγει και επαναλαµβάνει· µαταιότης µαταιοτήτων τα πάντα είναι µαταιότης.
Εκκλ. 12,9   Καί περισσόν ότι εγένετο εκκλησιαστής σοφός, ότι εδίδαξε γνώσιν σύν τον λαόν, και ούς εξιχνιάσεται κόσµιον
παραβολών.
Εκκλ. 12,9  Σοφός µε το παραπάνω έγινεν ο Εκκλησιαστής, την δε σοφίαν του αυτήν και γνώσιν την εδίδαξεν στον λαόν.
Καθε δε αυτί ανθρώπου ηµπορεί, εάν θέλη, να εξερευνήση και εξιχνιάση τον πλούτον των ωραίων αυτών παραβολών.
Εκκλ. 12,10  πολλά εζήτησεν εκκλησιαστής τού ευρείν λόγους θελήµατος και γεγραµµένον ευθύτητος, λόγους αληθείας.
Εκκλ. 12,10    Πολλάς ερεύνας και αναζητήσεις έκαµεν ο Εκκλησιαστής, δια να εύρη ωραίους και ευαρέστους λόγους, και να
καταγράψη τους λόγους αυτούς της σοφίας και αληθείας µε ακρίβειαν και ευθύτητα.
Εκκλ. 12,11  Λόγοι σοφών ως τα βούκεντρα και ως ήλοι πεφυτευµένοι, οί παρά των συνθεµάτων εδόθησαν εκ ποιµένος ενός
Εκκλ. 12,11     Οι λόγοι των σοφών οµοιάζουν ωσάν την βουκέντραν, που κεντούν εις κίνησιν και εργασίαν. Οµοιάζουν µε
καρφωµένα καρφιά δια την ψυχήν του ακροατού. Οι σοφοί αυτοί λόγοι αποτελούν συλλογήν· τους έχει δε εµπνεύσει ο ενας
και µοναδικός ποιµήν, ο Θεός.
Εκκλ. 12,12  και περισσόν εξ αυτών. υιέ µου, φύλαξαι, τού ποιήσαι βιβλία πολλά· ουκ έστι περασµός, και µελέτη πολλή
κόπωσις σαρκός.
Εκκλ. 12,12    Είναι αυτοί αρκετοί. Παιδί µου, πρόσεξε, δια να σε οδηγήσουν εις την ορθήν αντίληψιν της ζωής και του
καθήκοντος. Παιδί µου, πρόσεξε να µη µαζέψης πολλά βιβλία. Δεν τελειώνουν αυτά ποτέ. Και µη λησµονής, ότι η πολλή
µελέτη είναι καταπόνησις του πνεύµατος και του σώµατος.
Εκκλ. 12,13  Τέλος λόγου, το πάν άκουε· τον Θεόν φοβού και τας εντολάς αυτού φύλασσε, ότι τούτο πάς ο άνθρωπος.
Εκκλ. 12,13    Ας κατακλείσωµεν τον λόγον µας µε το σύνθηµα· Ολα τα λόγια αυτά άκουέ τα· να φοβήσαι τον Θεόν, να
τηρής τας εντολάς του, διότι εις αυτό έγκειται η αξία και ο προορισµός παντός ανθρώπου.
Εκκλ. 12,14  ότι σύµπαν το ποίηµα ο Θεός άξει εν κρίσει, εν παντί παρεωραµένω, εάν αγαθόν και εάν πονηρόν.
Εκκλ. 12,14    Και µη λησµονής ότι ο Θεός θα κρίνη όλας ανεξαιρέτως τας πράξεις των ανθρώπων, όσον απόκρυφοι και
λησµονηµένοι αν είναι αυταί· τόσον τας καλάς όσον και τας κακάς.

Α Σ Μ Α   Α Σ Μ Α Τ Ω Ν



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ασ. Ασ. 1,1  Άσµα ασµάτων, ό εστι τώ Σαλωµών.
Ασ. Ασ. 1,1  Το άσµα των ασµάτων, το κατ' εξοχήν ωραίον αυτό άσµα είναι του Σολοµώντος.
Ασ. Ασ. 1,2  Φιλησάτω µε από φιληµάτων στόµατος αυτού, ότι αγαθοί µαστοί σου υπέρ οίνον,
Ασ. Ασ. 1,2     Ας µε φιλήση ο αγαπηµένος µου µε τα φιλήµατα του ιδικού του στόµατος, διότι αι ιδικαί του θωπείαι είναι
ωραιότεραι και από τον πλέον εκλεκτόν οίνον.
Ασ. Ασ. 1,3  και οσµή µύρων σου υπέρ πάντα τα αρώµατα· µύρον εκκενωθέν όνοµά σου. διά τούτο νεάνιδες ηγάπησάν σε,
Ασ. Ασ. 1,3     Η ευωδία των ιδικών σου µύρων είναι περισσότερον ευάρεστος, από όλα τα αρώµατα του κόσµου. Το όνοµά
σου είναι σαν το µύρον, που άδειασε από σφραγισµένον δοχείον. Δια τούτο αι παρθένοι νεάνιδες σε ηγάπησαν µε όλην των
την καρδίαν.
Ασ. Ασ. 1,4  είλκυσάν σε, οπίσω σου εις οσµήν µύρων σου δραµούµεν. εισήνεγκέ µε ο βασιλεύς εις το ταµιείον αυτού.
αγαλλιασώµεθα και ευφρανθώµεν εν σοί· αγαπήσοµεν µαστούς σου υπέρ οίνον· ευθύτης ηγάπησέ σε.
Ασ. Ασ. 1,4     Ειλκύσθησαν από σε. Θα τρέξωµεν οπίσω σου µεθυσµέναι από την ευωδίαν των ιδικών σου µύρων. Ο
βασιλεύς µου µε εισήγαγεν εις τα ιδιαίτερα αυτού εσωτερικά διαµερίσµατα. Θα χαρώµεν και θα ευφρανθώµεν µαζή σου.
Θα αγαπήσωµεν τας ευαρέστους και ηδονικάς θωπείας σου περισσότερον από τον εκλεκτόν οίνον. Καθε ευθεία καρδία σε
ηγάπησε και σε αγαπά.
Ασ. Ασ. 1,5  µέλαινά ειµι εγώ και καλή, θυγατέρες Ιερουσαλήµ, ως σκηνώµατα Κηδάρ, ως δέρεις Σαλωµών.
Ασ. Ασ. 1,5     Ω θυγατέρες, της Ιερουσαλήµ! Είµαι πολύ µελαγχροινή εγώ, όπως αι σκηναί των κατοίκων Κηδάρ. Είµαι όµως
ωραία, όπως τα πολύτιµα εκ δέρµατος παραπετάσµατα του ωραίου ανακτόρου του Σολοµώντος.
Ασ. Ασ. 1,6  µη βλέψητέ µε ότι εγώ ειµι µεµελανωµένη, ότι παρέβλεψέ µε ο ήλιος· υιοί µητρός µου εµαχέσαντο εν εµοί, έθεντό
µε φυλάκισσαν εν αµπελώσιν· αµπελώνα εµόν ουκ εφύλαξα.
Ασ. Ασ. 1,6     Μη µε κυττάζετε µε περιέργειαν, που είµαι µελαγχροινή. Διότι ο ήλιος έπεσε καυστικός επάνω µου και µε
εµαύρισε. Οι αδελφοί µου εχολώθησαν εναντίον µου και εφιλονείκησαν και µε έστειλαν να φυλάττω τους αµπελώνας. Εγώ
όµως από την αγάπην προς αυτόν δεν εφύλαξα τον αµπελώνα µου· αδιαφόρησα δι' αυτόν.
Ασ. Ασ. 1,7  απάγγειλόν µοι ον ηγάπησεν η ψυχή µου, που ποιµαίνεις, που κοιτάζεις εν µεσηµβρία, µήποτε γένωµαι ως
περιβαλλοµένη επ αγέλαις εταίρων σου.
Ασ. Ασ. 1,7     Πές µου συ, τον οποίον έχει αγαπήσει η ψυχή µου, που βόσκεις τα πρόβατά σου; Που πλαγιάζεις και
αναπαύεσαι κατά τας µεσηµβρινάς ώρας; Πές µου, που είσαι, για να µη περιπλανηθώ αναζητούσα σε εις τα ποίµνια των
συντρόφων σου ποιµένων.
Ασ. Ασ. 1,8  εάν µη γνώς σεαυτήν, η καλή εν γυναιξίν, έξελθε σύ εν πτέρναις των ποιµνίων και ποίµαινε τας ερίφους σου επί
σκηνώµασι των ποιµένων.
Ασ. Ασ. 1,8     Εάν συ, η ωραία µεταξύ όλων των γυναικών, εάν συ δεν γνωρίζης τον εαυτόν σου, έβγα και ακολούθησε τα
ίχνη των ποιµνίων. Βοσκε τα ερίφιά σου ανάµεσα εις τας κατασκηνώσεις των άλλων ποιµένων και κάπου θα εύρης αυτόν ,
που αναζητείς.
Ασ. Ασ. 1,9  τή ίππω µου εν άρµασι Φαραώ ωµοίωσά σε, η πλησίον µου.
Ασ. Ασ. 1,9     Με την µεγαλοπρεπή και υπερήφανον φορβάδα µου, ζευγµένην στο άρµα του Φαραώ, εγώ παροµοιάσει σε, ω
καλή µου και σύντροφέ µου.
Ασ. Ασ. 1,10  τι ωραιώθησαν σιαγόνες σου ως τρυγόνος, τράχηλός σου ως ορµίσκοι;
Ασ. Ασ. 1,10   Ποσον ωραίαι είναι αι παρειαί σου και αι σιαγόνες σου. Οµοιάζουν µε τας σιαγόνας των τρυγόνων. Ο δε
τράχηλός σου είναι ωραιότατος, ωσάν στολισµόν πολυτίµων κοσµηµάτων.
Ασ. Ασ. 1,11  οµοιώµατα χρυσίου ποιήσοµέν σοι µετά στιγµάτων τού αργυρίου.
Ασ. Ασ. 1,11    Κοσµήµατα χρυσού διάστικτα µε άργυρον θα κατασκευάσωµεν δια τον λαιµόν σου.
Ασ. Ασ. 1,12  έως ού ο βασιλεύς εν ανακλίσει αυτού, νάρδος µου έδωκεν οσµήν αυτού.
Ασ. Ασ. 1,12   Καθ' ον χρόνον ο βασιλεύς µου είναι ανακεκλιµένος, παρά την πλουσίαν τράπεζάν του, ο νάρδος µου ανέδιδε
το ευάρεστον άρωµά του.
Ασ. Ασ. 1,13  απόδεσµος της στακτής αδελφιδός µου εµοί, ανά µέσον των µαστών µου αυλισθήσεται.
Ασ. Ασ. 1,13    Σαν θήκη γεµάτη από ευώδη στακτήν είναι δι' εµέ ο πολυαγαπηµένος αδελφός µου. Θα αναπαύεται ανάµεσα
στους µαστούς µου, επάνω από την καρδιά µου.
Ασ. Ασ. 1,14  βότρυς της κύπρου αδελφιδός µου εµοί, εν αµπελώσιν Εγγαδδί.
Ασ. Ασ. 1,14   Ωσάν το ανθισµένο κλήµα, που ευωδιάζει εις τα αµπέλια της Εγγαδδί, είναι ο αγαπηµένος αδελφός της ψυχής
µου.
Ασ. Ασ. 1,15  ιδού εί καλή, η πλησίον µου, ιδού εί καλή, οφθαλµοί σου περιστεραί.
Ασ. Ασ. 1,15    Ιδού, σύντροφέ µου, είσαι ωραία. Ιδού, είσαι ωραία. Οι οφθαλµοί σου είναι ωσάν τα περιστέρια.
Ασ. Ασ. 1,16  ιδού εί καλός, ο αδελφιδός µου, και γε ωραίος· προς κλίνη ηµών σύσκιος,
Ασ. Ασ. 1,16   Ιδού, και συ είσαι ωραίος, αδελφέ της ψυχής µου· πολύ ωραίος. Είσαι επάνω εις την κλίνην σου σαν κάτω από
παχύσκιον δένδρον.
Ασ. Ασ. 1,17  δοκοί οίκων ηµών κέδροι, φατνώµατα ηµών κυπάρισσοι.
Ασ. Ασ. 1,17    Τα δοκάρια του σπιτιού µας είναι αρωµατικαί κέδροι και τα κουφώµατά µας ξύλα κυπαρίσσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ασ. Ασ. 2,1  Εγώ άνθος τού πεδίου, κρίνον των κοιλάδων.
Ασ. Ασ. 2,1     Εγώ είµαι το άνθος της πεδιάδος, το κρίνον των κοιλάδων.
Ασ. Ασ. 2,2  ως κρίνον εν µέσω ακανθών, ούτως η πλησίον µου ανά µέσον των θυγατέρων.
Ασ. Ασ. 2,2    Πράγµατι ωσάν κρίνον ανάµεσα εις τα αγκάθια, έτσι είναι η καλή µου ανάµεσα εις τας άλλας παρθένους
νεάνιδας.
Ασ. Ασ. 2,3  ως µήλον εν τοίς ξύλοις τού δρυµού, ούτως αδελφιδός µου ανά µέσον των υιών· εν τή σκιά αυτού επεθύµησα και
εκάθισα, και καρπός αυτού γλυκύς εν λάρυγγί µου.



Ασ. Ασ. 2,3     Ωσάν καρποφόρος µηλιά ανάµεσα εις τα άκαρπα δένδρα του δάσους, έτσι είναι ο αδελφός της ψυχής µου
ανάµεσα στους άλλους νέους. Την σκιαν αυτού του δένδρου εγώ επεθύµησα και κάτω από αυτό εκάθισα . Ο καρπός του
είναι γλυκύς στον λάρυγγά µου.
Ασ. Ασ. 2,4  εισαγάγετέ µε εις οίκον τού οίνου, τάξατε επ εµέ αγάπην.
Ασ. Ασ. 2,4    Οδηγήσατέ µε στον οίκον, όπου παρατίθεται το συµπόσιον των γάµων µας. Διδάξατέ µε και καταστήσατε
σταθερωτάτην την προς τον νυµφίον µου αγνήν αγάπην µου.
Ασ. Ασ. 2,5  στηρίσατέ µε εν µύροις, στοιβάσατέ µε εν µήλοις, ότι τετρωµένη αγάπης εγώ.
Ασ. Ασ. 2,5     Είµαι πληγωµένη από την αγάπην του. Στηρίξατέ µε µε µύρα. Σωριάστε µπροστά µου µήλα· η ευωδία των
αρωµάτων και η βρώσις των µήλων θα µε στηρίξη.
Ασ. Ασ. 2,6  ευώνυµος αυτού υπό την κεφαλήν µου, και η δεξιά αυτού περιλήψεταί µε.
Ασ. Ασ. 2,6    Το αριστερό του χέρι είναι κάτω από την κεφαλήν µου και το δεξί του χέρι ας µε εναγκαλισθή.
Ασ. Ασ. 2,7  ώρκισα υµάς, θυγατέρες Ιερουσαλήµ, εν δυνάµεσι και εν ισχύσεσι τού αγρού, εάν εγείρητε και εξεγείρητε την
αγάπην, έως ού θελήση.
Ασ. Ασ. 2,7     Ω θυγατέρες της Ιερουσαλήµ, σας εξορκίζω εις τας θαυµαστάς δυνάµεις της φύσεως, εις την ωραιότητα των
αγρών και των πεδιάδων µη εξυπνήσετε και µη ανησυχήσετε την αγάπην µου. Αφήσατέ την να κοιµηθή και αναπαυθή,
όσον θέλει.
Ασ. Ασ. 2,8  Φωνή αδελφιδού µου· ιδού ούτος ήκει πηδών επί τα όρη, διαλλόµενος επί τους βουνούς.
Ασ. Ασ. 2,8    Ακούω την φωνήν του αγαπηµένου µου. Ιδού, αυτός έρχεται πηδών επάνω εις τα όρη, υπερπηδά τα βουνά και
όλα τα εµπόδια.
Ασ. Ασ. 2,9  όµοιός εστιν αδελφιδός µου τή δορκάδι ή νεβρώ ελάφων επί τα όρη Βαιθήλ. ιδού ούτος οπίσω τού τοίχου ηµών
παρακύπτων διά των θυρίδων, εκκύπτων διά των δικτύων.
Ασ. Ασ. 2,9    Ο αδελφός αυτός της ψυχής µου οµοιάζει µε ζαρκάδι η µε µικρό ελάφι, εις τα όρη της Βαιθήλ. Ιδού, έφθασε
ευρίσκεται έξω από τον τοίχον του σπιτιού µου. Κυπτει από τας θυρίδας· προσπαθεί δια µέσου των δικτυωτών να ίδη µε
στοργήν.
Ασ. Ασ. 2,10  αποκρίνεται αδελφιδός µου, και λέγει µοι· ανάστα, ελθέ η πλησίον µου, καλή µου, περιστερά µου,
Ασ. Ασ. 2,10   Ο αδελφός της καρδιάς µου αποκρίνεται εις εµέ και µου λέγει· σήκω, έλα κοντά µου, συ η σύντροφός µου, η
καλή µου, το περιστέρι µου.
Ασ. Ασ. 2,11  ότι ιδού ο χειµών παρήλθεν, ο υετός απήλθεν, επορεύθη εαυτώ,
Ασ. Ασ. 2,11   Ελα· ο χειµώνας επέρασεν, αι βροχαί έφυγαν στον τόπον των.
Ασ. Ασ. 2,12  τα άνθη ώφθη εν τή γη, καιρός της τοµής έφθακε, φωνή της τρυγόνος ηκούσθη εν τή γη ηµών,
Ασ. Ασ. 2,12   Τα άνθη έκαµαν την εµφάνισίν των εις την γην. Ο καιρός του κλαδεύµατος έχει φθάσει. Η φωνή της τρυγόνος
ξανακούστηκε πάλιν εις την χώραν µας.
Ασ. Ασ. 2,13  η συκή εξήνεγκεν ολύνθους αυτής, αι άµπελοι κυπρίζουσιν, έδωκαν οσµήν. ανάστα, ελθέ, η πλησίον µου,
καλή µου, περιστερά µου, και ελθέ,
Ασ. Ασ. 2,13   Η συκιά έβγαλε τους ολύνθους της. Αι άµπελοι ανθίζουν και σκορπίζουν την ευωδίαν των. Σηκω, έλα συ η
σύντροφός µου, η καλή µου, η περιστερά µου, έλα
Ασ. Ασ. 2,14  σύ περιστερά µου, εν σκέπη της πέτρας, εχόµενα τού προτειχίσµατος· δείξόν µοι την όψιν σου, και ακούτισόν
µε την φωνήν σου, ότι η φωνή σου ηδεία, και η όψις σου ωραία.
Ασ. Ασ. 2,14   συ το περιστέρι µου, που µε συστολήν είσαι κρυµµένη κάτω από τον βράχον, κοντά στο τείχος. Δείξε µου την
ωραίαν σου µορφήν. Καµε µε να ακούσω την φωνήν σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκεία και η όψις σου ωραία.
Ασ. Ασ. 2,15  πιάσατε ηµίν αλώπεκας µικρούς αφανίζοντας αµπελώνας, και αι άµπελοι ηµών κυπρίζουσιν.
Ασ. Ασ. 2,15   Πιάστε µας τα µικρά αλεπουδάκια, που καταστρέφουν τους αµπελώνας µας, τώρα που είναι αυτοί επάνω στο
άνθος των.
Ασ. Ασ. 2,16  αδελφιδός µου εµοί, καγώ αυτώ, ο ποιµαίνων εν τοίς κρίνοις,
Ασ. Ασ. 2,16   Ο αγαπητός µου είναι για µένα και εγώ είµαι γι αυτόν. Αυτός είναι ο ποιµήν στα στολισµένα µε κρίνους
λειδάδια.
Ασ. Ασ. 2,17  έως ού διαπνεύση η ηµέρα και κινηθώσιν αι σκιαί. απόστρεψον, οµοιώθητι σύ, αδελφιδέ µου, τώ δόρκωνι ή
νεβρώ ελάφων επί όρη κοιλωµάτων.
Ασ. Ασ. 2,17   Εως ότου σβήση η ηµέρα και αρχίσουν να πέφτουν οι σκιές της νυκτός γύρισε, αγαπηµένε µου, κοντά µου.
Μοιάσε µε το ζαρκάδι και το νεαρό ελάφι, που τρέχει στις χαράδρες των ορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ασ. Ασ. 3,1  Επί κοίτην µου εν νυξίν εζήτησα ον ηγάπησεν η ψυχή µου· εζήτησα αυτόν και ουχ εύρον αυτόν· εκάλεσα αυτόν,
και ουχ υπήκουσέ µου.
Ασ. Ασ. 3,1     Επάνω εις την κλίνην µου κατά την νύκτα ανεζήτησα εκείνον, τον οποίον ηγάπησε και επόθησεν η ψυχή µου.
Τον ανεζήτησα, και δεν τον ευρήκα. Τον εκάλεσα, αλλά δεν άκουσε την φωνήν µου.
Ασ. Ασ. 3,2  αναστήσοµαι δή και κυκλώσω εν τή πόλει, εν ταίς αγοραίς και εν ταίς πλατείαις, και ζητήσω ον ηγάπησεν η
ψυχή µου. εζήτησα αυτόν και ουχ εύρον αυτόν.
Ασ. Ασ. 3,2     Θα σηκωθώ από την κλίνην µου, θα τριγυρίσω την πόλιν, τας αγοράς και τας πλατείας, και θα αναζητήσω
εκείνον, που έχει αγαπήσει η ψυχή µου. Αλλά τον ανεζήτησα παντού, και δεν τον ευρήκα.
Ασ. Ασ. 3,3  εύροσάν µε οι τηρούντες, οι κυκλούντες εν τή πόλει. µη ον ηγάπησεν η ψυχή µου ίδετε;
Ασ. Ασ. 3,3     Με συνήντησαν οι φύλακες, που περιπολούν την πόλιν, και τους ηρώτησα µήπως είδατε εκείνον, τον οποίον
αγαπά η καρδιά µου;
Ασ. Ασ. 3,4  ως µικρόν ότε παρήλθον απ αυτών, έως ού εύρον ον ηγάπησεν η ψυχή µου· εκράτησα αυτόν και ουκ αφήκα
αυτόν, έως ού εισήγαγον αυτόν εις οίκον µητρός µου και εις ταµιείον της συλλαβούσης µε.
Ασ. Ασ. 3,4     Απεµακρύνθην ολίγον από αυτούς. Συνέχισα την αναζήτησίν µου, έως ότου ευρήκα εκείνον, τον οποίον
ηγάπησεν η ψυχή µου. Τον εκράτησα µε τα χέρια µου, δεν τον αφήκα, έως ότου τον έφερα µέσα στο σπίτι της µητρός µου,



στο εσωτερικόν δωµάτιον εκείνης, που µε έχει γεννήσει.
Ασ. Ασ. 3,5  ώρκισα υµάς, θυγατέρες Ιερουσαλήµ, εν ταίς δυνάµεσι και εν ταίς ισχύσεσι τού αγρού, εάν εγείρητε και
εξεγείρητε την αγάπην, έως αν θελήση.
Ασ. Ασ. 3,5     Θυγατέρες Ιερουσαλήµ, σας εξόρκισα και σας εξορκίζω εις τας µυστηριώδεις και ζωογόνους δυνάµεις της
φύσεως και των αγρών, να µη εξυπνήσετε, να µη ανησυχήσετε την αγάπην µου. Αφήσατέ την να κοιµηθή, όσον θέλει.
Ασ. Ασ. 3,6  Τίς αύτη η αναβαίνουσα από της ερήµου ως στελέχη καπνού τεθυµιαµένη σµύρναν και λίβανον από πάντων
κονιορτών µυρεψού;
Ασ. Ασ. 3,6     Ποιά είναι αυτή, που ανεβαίνει από την έρηµον σαν ανάερη στήλη θυµιάµατος σµύρνας και λιβάνου και όλων
των ευωδών ουσιών, που κατασκευάζει ο µυροποιός;
Ασ. Ασ. 3,7  ιδού η κλίνη τού Σαλωµών, εξήκοντα δυνατοί κύκλω αυτής από δυνατών Ισραήλ,
Ασ. Ασ. 3,7     Ιδού το µεγαλοπρεπές φορείον του Σολοµώντος. Εξήντα δυνατοί άνδρες από τους ισχυρούς του Ισραήλ
ολόγυρα από αυτό.
Ασ. Ασ. 3,8  πάντες κατέχοντες ροµφαίαν, δεδιδαγµένοι πόλεµον, ανήρ ροµφαία αυτού επί µηρόν αυτού από θάµβους εν
νυξί.
Ασ. Ασ. 3,8     Ολοι κρατούν ροµφαίαν. Εχουν γυµνασθή στον πόλεµον. Ο καθένας τους φέρει ζωσµένην την ροµφαίαν και
κρεµασµένην στον µηρόν του, έτοιµος να την χρησιµοποίηση δια κάθε αιφνίδιον νυκτερινόν κίνδυνον.
Ασ. Ασ. 3,9  φορείον εποίησεν εαυτώ ο βασιλεύς Σαλωµών από ξύλων τού Λιβάνου·
Ασ. Ασ. 3,9     Κατεσκεύασεν ο Σολοµών φορείον δια τον εαυτόν του από τα ευώδη ξύλα του Λιβάνου .
Ασ. Ασ. 3,10  στύλους αυτού εποίησεν αργύριον και ανάκλιτον αυτού χρύσεον· επίβασις αυτού πορφυρά, εντός αυτού
λιθόστρωτον, αγάπην από θυγατέρων Ιερουσαλήµ.
Ασ. Ασ. 3,10   Οι κίονες του φορείου του είναι αργυροί, το ανάκλιντρον ολόχρυσον, τα στηρίγµατα αυτού ολοπόρφυρα.
Μέσα στο φορείον κεντητόν, ψηφιδωτόν, λαµπρόν δάπεδον, έργον και δώρον της αγάπης των θυγατέρων της Ιερουσαλήµ.
Ασ. Ασ. 3,11  θυγατέρες Σιών, εξέλθατε και ίδετε εν τώ βασιλεί Σαλωµών εν τώ στεφάνω, ώ εστεφάνωσεν αυτόν η µήτηρ
αυτού εν ηµέρα νυµφεύσεως αυτού και εν ηµέρα ευφροσύνης καρδίας αυτού.
Ασ. Ασ. 3,11    Θυγατέρες της Σιών, εβγάτε και ίδετε τον βασιλέα Σολοµώντα φέροντα εις την κεφαλήν του στεφανον, µε τον
οποίον τον εστεφάνωσεν η µητέρα του κατά την ηµέραν του γάµου του, κατά την ηµέραν που ηγαλλίασε και ευφράνθη η
καρδία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ασ. Ασ. 4,1  Ιδού εί καλή, η πλησίον µου, ιδού εί καλή. οφθαλµοί σου περιστεραί εκτός της σιωπήσεώς σου. τρίχωµά σου ως
αγέλαι των αιγών, αί απεκαλύφθησαν από τού Γαλαάδ.
Ασ. Ασ. 4,1     Ιδού, είσαι ωραία συ, η σύντροφος της ζωής µου. Είσαι ωραία. Τα µάτια σου είναι ωσάν δύο περιστέρια, πίσω
από την διαφανή καλύπτραν του προσώπου σου. Αι τρίχες της κεφαλής σου µοιάζουν µε τας αγέλας των αιγών, αι οποίαι
εφάνησαν, να έρχωνται σαν κύµατα από την Γαλαάδ.
Ασ. Ασ. 4,2  οδόντες σου ως αγέλαι των κεκαρµένων, αί ανέβησαν από τού λουτρού, αι πάσαι διδυµεύουσαι, και ατεκνούσα
ουκ έστιν εν αυταίς.
Ασ. Ασ. 4,2    Τα δόντια σου είναι λευκά, ωσάν τας αγέλας των φρεσκοκουρεµένων προβάτων, που εξήλθαν µόλις προ
ολίγου αυτό το λουτρόν. Ολαι µε δίδυµα, κανένα από αυτά δεν µένει στείρον.
Ασ. Ασ. 4,3  ως σπαρτίον το κόκκινον χείλη σου, και η λαλιά σου ωραία, ως λέπυρον ροάς µήλόν σου εκτός της σιωπήσεώς
σου.
Ασ. Ασ. 4,3     Τα χείλη σου είναι ωσάν το κόκκινο σειρίτι, και η λαλιά σου ωραία. Καθε παρειά σου, πίσω από την διαφανή
καλύπτραν του προσώπου σου, µοιάζει µε ροδαλόν ήµισυ τµήµα ροδιού.
Ασ. Ασ. 4,4  ως πύργος Δαυΐδ τράχηλός σου, ο ωκοδοµηµένος εις θαλπιώθ· χίλιοι θυρεοί κρέµανται επ αυτόν, πάσαι βολίδες
των δυνατών.
Ασ. Ασ. 4,4    Ο τράχηλός σου µοιάζει σαν τον ωραίον υψηλόν πύργον του Δαβίδ, ο οποίος έχει οικοδοµηθή εις περίοπτον
θέσιν. Χιλιαι µεγάλαι ασπίδες κρέµονται από αυτόν· πλήθος βέλη και ακόντια δια τους στρατιώτας.
Ασ. Ασ. 4,5  δύο µαστοί σου ως δύο νεβροί δίδυµοι δορκάδος οι νεµόµενοι εν κρίνοις.
Ασ. Ασ. 4,5     Οι δύο µαστοί σου µοιάζουν σαν δυό νεβρούς, δίδυµα ζαρκάδια, που βόσκουν ανάµεσα εις τα κρίνα.
Ασ. Ασ. 4,6  έως ού διαπνεύση ηµέρα και κινηθώσιν αι σκιαί, πορεύσοµαι εµαυτώ προς το όρος της σµύρνης και προς τον
βουνόν τού Λιβάνου.
Ασ. Ασ. 4,6    Μέχρις ότου αρχίση να σβήνη η ηµέρα και να πίπτουν αι σκιαι της νυκτός, θα µεταβώ εγώ στον λόφον της
σµύρνας, προς το βουνό του Λιβάνου.
Ασ. Ασ. 4,7  όλη καλή εί, πλησίον µου, και µώµος ουκ έστιν εν σοί.
Ασ. Ασ. 4,7     Συντροφέ µου, όλη είσαι ωραία. Δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι εις σε.
Ασ. Ασ. 4,8  δεύρο από Λιβάνου, νύµφη, δεύρο από Λιβάνου· ελεύση και διελεύση από αρχής πίστεως, από κεφαλής Σανίρ
και Ερµών, από µανδρών λεόντων, από ορέων παρδάλεων.
Ασ. Ασ. 4,8    Ελα κοντά µου από τον Λιβανον, ω νύµφη µου. Φυγε από τον Λιβανον και έλα. Ελα προσπέρασε την υψηλήν
κορυφήν του βουνού, την κορυφήν του Σανίρ και του Ερµών, όπου υπάρχουν τα κρησφύγετα των λεόντων, το όρη όπου
φωληάζουν αι παρδάλεις.
Ασ. Ασ. 4,9  εκαρδίωσας ηµάς, αδελφή µου νύµφη· εκαρδίωσας ηµάς ενί από οφθαλµών σου, εν µια ενθέµατι τραχήλων
σου.
Ασ. Ασ. 4,9    Αδελφή µου και νύµφη µου, αιχµαλώτισες την καρδίαν µας. Με ένα βλέµµα των οφθαλµών σου αιχµαλώτισες
τας καρδίας µας· µε ένα από τα κοσµήµατα του τραχήλου σου.
Ασ. Ασ. 4,10  τι εκαλλιώθησαν µαστοί σου, αδελφή µου νύµφη; τι εκαλλιώθησαν µαστοί σου από οίνου, και οσµή ιµατίων
σου υπέρ πάντα τα αρώµατα;
Ασ. Ασ. 4,10   Νυµφη και αδελφή µου, διατί είναι τόσον ωραία τα στήθη σου; Διατί οι µαστοί σου είναι µεθυστικώτεροι από
τον οίνον και η ευωδία των ενδυµάτων σου ανωτέρα από όλα τα αρώµατα;



Ασ. Ασ. 4,11  κηρίον αποστάζουσι χείλη σου, νύµφη· µέλι και γάλα υπό την γλώσσάν σου, και οσµή ιµατίων σου ως οσµή
Λιβάνου.
Ασ. Ασ. 4,11   Μέλι κηρήθρας στάζουν τα χείλη σου, ω νύµφη µου. Μέλι και γάλα ρέουν, οι γλυκείς λόγοι σου, κάτω από την
γλώσσαν σου. Το άρωµα των ιµατίων σου είναι ωσάν την ευωδίαν του Λιβάνου.
Ασ. Ασ. 4,12  κήπος κεκλεισµένος, αδελφή µου νύµφη, κήπος κεκλεισµένος, πηγή εσφραγισµένη.
Ασ. Ασ. 4,12   Αδελφή µου και νύµφη µου, σεµνή και ωραία, είσαι κήπος κλεισµένος, κήπος κλεισµένος και πηγή
εσφραγισµένη.
Ασ. Ασ. 4,13  αποστολαί σου παράδεισος ροών µετά καρπού ακροδρύων, κύπροι µετά νάρδων,
Ασ. Ασ. 4,13   Τα βλαστάνοντα στον κήπον σου, είναι ωσάν ωραίες ροδιές µε κρεµασµένους τους καρπούς των εις τα ακρινά
βλαστάρια των. Μοιάζουν µε ανθισµένο αµπέλι και νάρδους.
Ασ. Ασ. 4,14  νάρδος και κρόκος, κάλαµος και κιννάµωµον µετά πάντων ξύλων τού Λιβάνου, σµύρνα αλώθ µετά πάντων
πρώτων µύρων.
Ασ. Ασ. 4,14   Αρωµατικός νάρδος και κρόκος ανθούν εκεί, κανέλλα και κιννάµωµον και όλα τα δένδρα του Λιβάνου, η
αρωµατική σµύρνα, η αλόη και όλα τα εξαίρετα µύρα.
Ασ. Ασ. 4,15  πηγή κήπου και φρέαρ ύδατος ζώντος και ροιζούντος από τού Λιβάνου.
Ασ. Ασ. 4,15   Μέσα στον κήπον υπάρχει φρέαρ και πηγή, που αναβλύζει ολοδροσον νερό· καταρράκτης, που µε βουητό
κατεβαίνει από τον Λιβανον.
Ασ. Ασ. 4,16  Εξεγέρθητι, βορά, και έρχου, νότε, διάπνευσον κήπόν µου, και ρευσάτωσαν αρώµατά µου· καταβήτω
αδελφιδός µου εις κήπον αυτού και φαγέτω καρπόν ακροδρύων αυτού.
Ασ. Ασ. 4,16   Σηκω άνεµε του βορρά, έλα και συ άνεµε του νότου, πνεύσατε στον κήπον µου. Ας διαλυθούν παντού τα
αρώµατά µου, ας κατεβή ο αγαπητός µου στον κήπον µου και ας φάγη τους ωρίµους καρπούς, που κρέµονται από τους
βλαστούς των δένδρων µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ασ. Ασ. 5,1  Εισήλθον εις κήπόν µου, αδελφή µου νύµφη, ετρύγησα σµύρναν µου µετά αρωµάτων µου, έφαγον άρτον µου
µετά µέλιτός µου, έπιον οίνόν µου µετά γάλακτός µου· φάγετε, πλησίοι, και πίετε και µεθύσθητε, αδελφοί.
Ασ. Ασ. 5,1     Εισήλθον σαν νοικοκύρης στον κήπον σου, νύµφη και αδελφή µου. Ετρύγησα µόνος µου την σµύρναν µου µε
τα πολλά της αρώµατα. Εφαγα άρτον και µέλι, έπια τον οίνον µου και το γάλα µου και σεις φίλοι µου φάγετε, πίετε,
χορτάσατε, ευφρανθήτε, αδελφοί µου.
Ασ. Ασ. 5,2  Εγώ καθεύδω και η καρδία µου αγρυπνεί. φωνή αδελφιδού µου κρούει επί την θύραν. Άνοιξόν µοι, αδελφή µου,
η πλησίον µου, περιστερά µου, τελεία µου, ότι η κεφαλή µου επλήσθη δρόσου και οι βόστρυχοί µου ψεκάδων νυκτός.
Ασ. Ασ. 5,2     Εγώ κοιµώµαι, αλλά η καρδιά µου αγρυπνεί. Ακούεται η φωνή του αγαπητού µου, κρούει την θύραν µου.
Ανοιξε αδελφή µου, σύντροφέ µου, περιστερά µου, συ η κατά πάντα ωραία µου, διότι το κεφάλι µου εγέµισε από την
δρόσον και οι βόστρυχοί µου από τας σταγόνας της νυκτός.
Ασ. Ασ. 5,3  Εξεδυσάµην τον χιτώνά µου, πώς ενδύσοµαι αυτόν; ενιψάµην τους πόδας µου, πώς µολυνώ αυτούς;
Ασ. Ασ. 5,3     Εγώ έχω βγάλει ήδη τον χιτώνα µου, πως να τον φορέσω και πάλιν; Επλυνα τους πόδας µου, πως να τους
λερώσω πάλιν;
Ασ. Ασ. 5,4  αδελφιδός µου απέστειλε χείρα αυτού από της οπής, και η κοιλία µου εθροήθη επ αυτόν.
Ασ. Ασ. 5,4     Ο αγαπητός µου άπλωσε το χέρι του από κάποιαν οπήν, δια να ανοίξη την θύραν µου, και η καρδιά µου
συνεκινήθη από αυτόν και εθερµάνθη.
Ασ. Ασ. 5,5  ανέστην εγώ ανοίξαι τώ αδελφιδώ µου, χείρές µου έσταξαν σµύρναν, δάκτυλοί µου σµύρναν πλήρη επί χείρας
τού κλείθρου.
Ασ. Ασ. 5,5     Εσηκώθην εγώ, δια να ανοίξω στον αγαπηµένον µου αδελφόν. Τα χέρια µου έσταζαν από ευώδη σµύρναν, τα
δάκτυλά µου έσταζαν σµύρναν εις την λαβήν του κλειδιού της θύρας.
Ασ. Ασ. 5,6  ήνοιξα εγώ τώ αδελφιδώ µου· αδελφιδός µου παρήλθε. ψυχή µου εξήλθεν εν λόγω αυτού. εζήτησα αυτόν και
ουχ εύρον αυτόν, εκάλεσα αυτόν και ουχ υπήκουσέ µου.
Ασ. Ασ. 5,6     Ανοιξα εγώ στον αγαπηµένον µου αδελφόν. Αλλά ο αγαπητός µου είχε περάσει και φύγει. Η ψυχή µου σαν να
έσβησε µέσα µου από το γεγονός αυτό. Δεν τον είδα. Τον ανεζήτησα και δεν τον ευρήκα. Τον εφώναξα µε το όνοµά του και
εκείνος δεν µου απήντησεν.
Ασ. Ασ. 5,7  εύροσάν µε οι φύλακες οι κυκλούντες εν τή πόλει, επάταξάν µε, ετραυµάτισάν µε· ήραν το θέριστρόν µου απ
εµού φύλακες των τειχέων.
Ασ. Ασ. 5,7     Εξήλθα από το σπίτι, δια να τον αναζητήσω. Με συνήντησαν οι περιπολούντες νυχτοφύλακες εις την πόλιν,
µε εκτύπησαν, µε ετραυµάτισαν, αφήρεσαν την καλύπτραν του προσώπου µου οι φύλακες των τειχών της πόλεως.
Ασ. Ασ. 5,8  ώρκισα υµάς, θυγατέρες Ιερουσαλήµ, εν ταίς δυνάµεσι και εν ταίς ισχύσεσι τού αγρού· εάν εύρητε τον
αδελφιδόν µου, τι απαγγείλητε αυτώ; ότι τετρωµένη αγάπης εγώ ειµι.
Ασ. Ασ. 5,8     Ω θυγατέρες της Ιερουσαλήµ, σας εξορκίζω εις τας δυνάµεις της φύσεως και εις τας ωραιότητας του αγρού ,
εάν συναντήσετε τον αγαπηµένον µου αδελφόν, τι θα αναγγείλετε εις αυτόν; Είπατέ του, ότι είµαι εγώ πληγωµένη από την
αγάπην του.
Ασ. Ασ. 5,9  Τί αδελφιδός σου από αδελφιδού, η καλή εν γυναιξί; τι αδελφιδός σου από αδελφιδού, ότι ούτως ώρκισας ηµάς;
Ασ. Ασ. 5,9     Τι διαφέρει ο αγαπητός σου από άλλους αγαπητούς νέους , ω ωραία µεταξύ των γυναικών; Τι διάφορα
χαρακτηριστικά έχει ο αγαπητός σου από άλλον αγαπητόν, ώστε να µας εξορκιζης κατ' αυτόν τον τρόπον;
Ασ. Ασ. 5,10  Αδελφιδός µου, λευκός και πυρός, εκλελοχισµένος από µυριάδων·
Ασ. Ασ. 5,10   Ο αγαπηµένος µου αδελφός είναι λευκός και ροδαλός, εκλεκτός και περίβλεπτος µεταξύ µυριάδων νέων.
Ασ. Ασ. 5,11  κεφαλή αυτού χρυσίον καιφάζ, βόστρυχοι αυτού ελάται, µέλανες ως κόραξ·
Ασ. Ασ. 5,11    Η κεφαλή του είναι χρυσός καθαρός. Πυκνοί και κυµατιστοί οι βόστρυχοί του, ωσάν το πυκνόφυλλον έλατον,
µαύροι ωσάν τον κόρακα.
Ασ. Ασ. 5,12  οφθαλµοί αυτού ως περιστεραί επί πληρώµατα υδάτων λελουσµέναι εν γάλακτι, καθήµεναι επί πληρώµατα·



Ασ. Ασ. 5,12   Τα µάτια του µοιάζουν σαν περιστέρια, που κάθονται κοντά εις δεξαµενάς γεµάτας νερό, ολόλευκα σαν
λουσµένα µε γάλα.
Ασ. Ασ. 5,13  σιαγόνες αυτού ως φιάλαι τού αρώµατος φύουσαι µυρεψικά· χείλη αυτού κρίνα στάζοντα σµύρναν πλήρη·
Ασ. Ασ. 5,13   Σαν φιάλαι αρώµατος αι δύο παρειαί του, από τας οποίας φυτρώνει το γένειόν του σαν πρασιά αρωµατωδών
φυτών. Τα χείλη του οµοιάζουν µε τα κρίνα, που αποστάζουν πολύτιµον ανόθευτον σµύρναν.
Ασ. Ασ. 5,14  χείρες αυτού τορευταί χρυσαί πεπληρωµέναι Θαρσίς· κοιλία αυτού πυξίον ελεφάντινον επί λίθου σαπφείρου·
Ασ. Ασ. 5,14   Ωραίαι και σαν να έχουν τορναρισθή µε τόρνον αι χείρες του, χρυσαί ωσάν το χρυσίον Θαρσίς. Το σώµα του
σαν από ελεφαντοστούν, διάστικτον µε πολιτίµους λίθους σαπφείρου.
Ασ. Ασ. 5,15  κνήµαι αυτού στύλοι µαρµάρινοι τεθεµελιωµένοι επί βάσεις χρυσάς· είδος αυτού ως Λίβανος, εκλεκτός ως
κέδροι·
Ασ. Ασ. 5,15   Αι κνήµαι του µαρµάρινοι στύλοι, που στηρίζονται εις χρυσάς βάσεις. Η όλη του εµφάνισις ωραία, όπως ο
Λιβανος. Είναι εκλεκτός µεταξύ όλων των ανθρώπων, όπως η κέδρος µεταξύ των άλλων δένδρων.
Ασ. Ασ. 5,16  φάρυγξ αυτού γλυκασµοί και όλος επιθυµία· ούτος αδελφιδός µου και ούτος πλησίον µου, θυγατέρες
Ιερουσαλήµ.
Ασ. Ασ. 5,16   Οι λόγοι του λάρυγγός του γλυκείς. Είναι εξ ολοκλήρου εράσµιος και ποθητός. Θυγατέρες Ιερουσαλήµ, τέτοιος
είναι ο αγαπηµένος µου αδελφός, τέτοιος είναι ο σύντροφός µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ασ. Ασ. 6,1  Πού απήλθεν ο αδελφιδός σου, η καλή εν γυναιξί; που απέβλεψεν ο αδελφιδός σου; και ζητήσοµεν αυτόν µετά
σού.
Ασ. Ασ. 6,1     Αι θυγατέρες της Ιερουσαλήµ την ερωτούν· Που επήγεν ο αγαπηµένος σου αδελφός, ω ωραία µεταξύ των
γυναικών; Ποίαν κατεύθυνσιν επήρεν ο αδελφός σου; Πές µας, δια να τον αναζητήσωµεν µαζή µε σένα και τον ανεύρωµεν.
Ασ. Ασ. 6,2  Αδελφιδός µου κατέβη εις κήπον αυτού εις φιάλας τού αρώµατος ποιµαίνειν εν κήποις και συλλέγειν κρίνα .
Ασ. Ασ. 6,2    Ο αγαπητός µου κατέβη στον κήπον του, εις τας πρασιάς των αρωµατικών ανθέων. Περιπατεί στους κήπους,
συλλέγει κρίνα.
Ασ. Ασ. 6,3  εγώ τώ αδελφιδώ µου, και αδελφιδός µου εµοί, ο ποιµαίνων εν τοίς κρίνοις.
Ασ. Ασ. 6,3     Εγώ ανήκω στον αγαπηµένον µου αδελφόν και εκείνος ανήκει εις εµέ. Αυτός είναι, που ποιµαίνει τα πρόβατά
του µέσα εις τα κρίνα.
Ασ. Ασ. 6,4  Καλή εί, η πλησίον µου, ως ευδοκία, ωραία ως Ιερουσαλήµ, θάµβος ως τεταγµέναι.
Ασ. Ασ. 6,4    Ωραία είσαι συ, σύντροφέ µου, ωσάν ευάρεστος και καλή επιθυµία, ωραία, όπως η Ιερουσαλήµ. Εµπνέεις
θαυµασµόν ωσάν τας παρατεταγµένας προς πόλεµον στρατιωτικάς δυνάµεις.
Ασ. Ασ. 6,5  απόστρεψον οφθαλµούς σου απεναντίον µου, ότι αυτοί ανεπτέρωσάν µε. τρίχωµά σου ως αγέλαι των αιγών, αί
ανεφάνησαν από τού Γαλαάδ.
Ασ. Ασ. 6,5     Γυρισε αλλού, µακράν από εµέ τα µάτια σου, διότι αυτά µε την µαγείαν των µε ανεπτέρωσαν. Αι τρίχες της
κεφαλής σου οµοιάζουν µε κοπάδια αιγών, που έχουν αναφανή από την περιοχήν του Γαλαάδ.
Ασ. Ασ. 6,6  οδόντες σου ως αγέλαι των κεκαρµένων, αί ανέβησαν από τού λουτρού, αι πάσαι διδυµεύουσαι, και ατεκνούσα
ουκ έστιν εν αυταίς.
Ασ. Ασ. 6,6    Τα ολόλευκα δόντια σου οµοιάζουν µε κοπάδια φρεσκοκουρευµένων λευκών προβάτων, τα οποία µόλις τώρα
εβγήκαν από το λουτρόν και είναι καθαρά και λευκά. Ολαι αι αµνάδες έχουν δίδυµα, καµµία στείρα δεν υπάρχει ανάµεσα
εις αυτάς.
Ασ. Ασ. 6,7  ως σπαρτίον το κόκκινον χείλη σου και η λαλιά σου ωραία, ως λέπυρον της ροάς µήλόν σου εκτός της
σιωπήσεώς σου.
Ασ. Ασ. 6,7     Ωσάν κόκκινο σειρήτι τα χείλη σου, ωραία και γεµάτη χάριν η λαλιά σου. Καθε παρειά σου, πίσω από την
διαφανή καλύπτραν, φαίνεται σαν το ροδοκκόκινο ήµισυ ροδιού.
Ασ. Ασ. 6,8  εξήκοντά εισι βασίλισσαι, και ογδοήκοντα παλλακαί, και νεάνιδες ών ουκ έστιν αριθµός.
Ασ. Ασ. 6,8    Εξήκοντα βασίλισσαι είναι δια τους βασιλείς του κόσµου και ογδόηκοντα σύζυγοι δευτέρας σειράς και
αναρίθµητοι άλλαι νεάνιδες προσφέρονται εις αυτούς.
Ασ. Ασ. 6,9  µία εστί περιστερά µου, τελεία µου, µία εστί τή µητρί αυτής, εκλεκτή εστι τή τεκούση αυτήν. είδοσαν αυτήν
θυγατέρες και µακαριούσιν αυτήν, βασίλισσαι και γε παλλακαί και αινέσουσιν αυτήν.
Ασ. Ασ. 6,9    Δι' εµέ όµως, µία είναι η περιστερά µου, η απολύτως τελεία δι' εµέ, η µοναχοκόρη της µητρός σου, η εκλεκτή
και δι' εκείνην που σε εγέννησε. Την είδαν αι άλλαι νεάνιδες, την εµακάρισαν και την µακαρίζουν. Και αυταί ακόµη αι
βασίλισσαι και αι δευτέρας σειράς σύζυγοι των βασιλέων θα την εγκωµιάζουν και θα λέγουν ·
Ασ. Ασ. 6,10  τις αύτη η εκκύπτουσα ωσεί όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάµβος ως τεταγµέναι;
Ασ. Ασ. 6,10   Ποιά είναι αυτή η οποία προβάλλει ωσάν ολοκάθαρη πρωΐα, ωραία όπως η σελήνη, εκλεκτή όπως ο ήλιος,
θαυµαστή, όπως αι παρατεταγµέναι προς µάχην στρατιωτικαί δυνάµεις;
Ασ. Ασ. 6,11  Εις κήπον καρύας κατέβην ιδείν εν γεννήµασι τού χειµάρου, ιδείν ει ήνθισεν η άµπελος, εξήνθησαν αι ροαί·
εκεί δώσω τους µαστούς µου σοί.
Ασ. Ασ. 6,11   Και εκείνη λέγει· Κατέβηκα στο περιβόλι, όπου υπάρχουν οι καρυδιές· κατέβηκα, δια να ιδώ όσα βλαστάνουν
εις τας όχθας των ρυακίων. Να παρατηρήσω, εάν έχουν ανθίσει τα αµπέλια και οι ροδιές. Εκεί, ω νυµφίε µου, θα σου
προσφέρω τους εναγκαλισµούς µου.
Ασ. Ασ. 6,12  ουκ έγνω η ψυχή µου· έθετό µε άρµατα Αµιναδάβ.
Ασ. Ασ. 6,12   Χωρίς να το εννοήση η ψυχή µου, σαν να µε εκάθισεν εις τα ταχύτατα άρµατα των ευγενών και επισήµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ασ. Ασ. 7,1  Επίστρεφε, επίστρεφε, η Σουλαµίτις· επίστρεφε, επίστρεφε, και οψόµεθα εν σοί, τι όψεσθε εν τή Σουλαµίτιδι; η
ερχοµένη ως χοροί των παρεµβολών.
Ασ. Ασ. 7,1     Γυρισε πίσω, επίστρεψε προς ηµάς, ω Σουλαµίτις. Ξαναγύρισε, κύτταξέ µας και ηµείς θα ίδωµεν το ωραίον σου



πρόσωπον. Τι θα ίδετε εις εµέ εις µίαν ασήµαντον Σουλαµίτιδα; Συ, καθώς έρχεσαι µε τόσην χάριν και µεγαλοπρέπειαν,
οµοιάζεις µε χορούς ουρανίων ταξιαρχιών.
Ασ. Ασ. 7,2  ωραιώθησαν διαβήµατά σου εν υποδήµασί σου, θύγατερ Ναδάβ· ρυθµοί µηρών όµοιοι ορµίσκοις, έργον
τεχνίτου·
Ασ. Ασ. 7,2     Ωραίον είναι το βάδισµά σου µε τα εύµορφα υποδήµατά σου ω κόρη αρχόντων! Καλλιτεχνικόν ρυθµόν και
αρµονίαν έχουν οι µηροί σου, όµοιοι µε περιδέραιον, ωσάν κοµψοτέχνηµα µεγάλου τεχνίτου.
Ασ. Ασ. 7,3  οµφαλός σου κρατήρ τορευτός µη υστερούµενος κράµα· κοιλία σου θηµωνία σίτου πεφραγµένη εν κρίνοις·
Ασ. Ασ. 7,3     Ο τορνευτός οµφαλός σου οµοιάζει µε κοσµηµένον κύπελλον από το οποίον δεν λείπει ποτέ ο οίνος. Η κοιλία
σου οµοιάζει µε θηµωνιάν σίτου, φραγµένην µε κρίνα.
Ασ. Ασ. 7,4  δύο µαστοί σου, ως δύο νεβροί δίδυµοι δορκάδος·
Ασ. Ασ. 7,4     Οι δύο µαστοί σου οµοιάζουν σαν δίδυµα µικρά ζαρκάδια.
Ασ. Ασ. 7,5  ο τράχηλός σου ως πύργος ελεφάντινος· οι οφθαλµοί σου ως λίµναι εν Εσεβών, εν πύλαις θυγατρός πολλών·
µυκτήρ σου ως πύργος τού Λιβάνου σκοπεύων πρόσωπον Δαµασκού·
Ασ. Ασ. 7,5     Ο τράχηλός σου ωσάν πύργον από ελεφαντοστούν, τα µάτια σου, αστραφτερά και ολοκάθαρα, όπως αι
δεξάµεναί αι παρά τας πύλας της Εσεβών, πόλεως πολλών κατοίκων. Η µύτη σου ωσάν πύργος του Λιβάνου εστραµµένου
προς την Δαµασκόν.
Ασ. Ασ. 7,6  κεφαλή σου επί σε ως Κάρµηλος, και πλόκιον κεφαλής σου ως πορφύρα, βασιλεύς δεδεµένος εν παραδροµαίς.
Ασ. Ασ. 7,6     Η κεφαλή σου επάνω στο σώµα σου οµοιάζει σαν το όρος Καρµηλον. Αι πλεξίδες της κεφαλής σου
ακτινοβολούν ωσάν πορφύρα και αυτός ο βασιλεύς, όταν διέρχεται εµπρός σου, είναι σαν να δένεται µε αυτάς.
Ασ. Ασ. 7,7  τι ωραιώθης και τι ηδύνθης αγάπη, εν τρυφαίς σου;
Ασ. Ασ. 7,7     Ποσον ωραία γίνεσαι, αγάπη µου! Ποσον ηδονική εις τας τρυφερότητάς σου!
Ασ. Ασ. 7,8  τούτο µέγεθός σου, ωµοιώθης τώ φοίνικι και οι µαστοί σου τοίς βότρυσιν.
Ασ. Ασ. 7,8     Το ανάστηµά σου οµοιάζει µε φοίνικα και οι µαστοί σου µε σταφύλια αµπέλου.
Ασ. Ασ. 7,9  είπα· αναβήσοµαι επί τώ φοίνικι, κρατήσω των ύψεων αυτού, και έσονται δή µαστοί σου ως βότρυες της
αµπέλου και οσµή ρινός σου ως µήλα
Ασ. Ασ. 7,9     Είπα· θα αναβώ επάνω στον φοίνικα, θα φθάσω εις τα υψη αυτού, και οι µαστοί σου θα είναι πλησίον µου
ωσάν σταφύλια αµπέλου, και η ευωδία της ρινός σου ως ευωδία µήλων.
Ασ. Ασ. 7,10  και ο λάρυγξ σου ως οίνος ο αγαθός, πορευόµενος τώ αδελφιδώ µου εις ευθύτητα, ικανούµενος χείλεσί µου και
οδούσιν.
Ασ. Ασ. 7,10   Ο γλυκύλαλος λάρυγξ σου ως εκλεκτός οίνος, Ο οποίος, προσθέτει η νύµφη, θα ρέη προς το στόµα του
αγαπητού µου κατ' ευθείαν, ικανός να τον ευφραίνη µε τα χείλη µου και µε τους οδόντας µου.
Ασ. Ασ. 7,11  Εγώ τώ αδελφιδώ µου, και επ εµέ η επιστροφή αυτού.
Ασ. Ασ. 7,11    Εγώ ανήκω στον αγαπηµένον µου αδελφόν και η σφόδρα επιθυµία εκείνου επιστρέφει προς εµέ.
Ασ. Ασ. 7,12  ελθέ, αδελφιδέ µου, εξέλθωµεν εις αγρόν, αυλισθώµεν εν κώµαις·
Ασ. Ασ. 7,12   Ελα αγαπητέ µου, ας εξέλθωµεν στους αγρούς, ας κατοικήσωµεν εις τας κώµας.
Ασ. Ασ. 7,13  ορθρίσωµεν εις αµπελώνας, ίδωµεν ει ήνθησεν η άµπελος, ήνθησεν ο κυπρισµός, ήνθησαν αι ροαί· εκεί δώσω
τους µαστούς µου σοί.
Ασ. Ασ. 7,13   Πρωϊ ας εγερθώµεν, δια να περιπατήσωµεν στους αµπελώνας· να ίδωµεν, εάν έχη ανθίσει η άµπελος, αν
έκαµαν την εµφάνισίν των τα τρυφερά άνθη, αν άνθισαν οι ροδιές. Εκεί εγώ θα δώσω εις σε όλους τους εναγκαλισµούς
µου, θα εκδηλώσω όλας τας αγνάς µου προς σε διαθέσεις.
Ασ. Ασ. 7,14  οι µανδραγόραι έδωκαν οσµήν, και επί θύραις ηµών πάντα ακρόδρυα, νέα προς παλαιά, αδελφιδέ µου,
ετήρησά σοι.
Ασ. Ασ. 7,14   Οι µανδραγόραι αναδίδουν την ευωδίαν των και επάνω από τας θύρας της καλύβης µας κρέµονται διάφοροι
εξαίρετοι καρποί, νέοι και παλαιοί, τους οποίους εγώ, αγαπηµένε µου αδελφέ, εφύλαξα δια σε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ασ. Ασ. 8,1  Τίς δώη σε, αδελφιδέ µου, θηλάζοντα µαστούς µητρός σου; ευρούσά σε έξω φιλήσω σε, και γε ουκ
εξουδενώσουσί µοι.
Ασ. Ασ. 8,1     Και αν ήσουνα αδελφός µου οµογάλακτος, που θα εθήλαζες τους µαστούς της ίδιας µητρός, και σε εύρισκα
έξω, θα σε εφιλούσα και κανείς δεν θα µε κατηγορούσε δι' αυτό.
Ασ. Ασ. 8,2  παραλήψοµαί σε, εισάξω σε εις οίκον µητρός µου και εις ταµιείον της συλλαβούσης µε· ποτιώ σε από οίνου τού
µυρεψικού, από νάµατος ροών µου.
Ασ. Ασ. 8,2    Δεν είµαι όµως αδελφή σου. Δια τούτο θα σε παρώ ως νυµφίον µου. Θα σε οδηγήσω στον οίκον της µητρός
µου, στο εσωτερικώτερον δωµάτιον αυτής, η οποία µε συνέλαβε και µε εγέννησεν. Εκεί θα σε ποτίζω µε ευώδη οίνον, µε το
νάµα από τα ρόϊδια µου.
Ασ. Ασ. 8,3  ευώνυµος αυτού υπό την κεφαλήν µου, και η δεξιά αυτού περιλήψεταί µε.
Ασ. Ασ. 8,3     Εκεί το αριστερό χέρι του αγαπητού µου θα ευρίσκεται κάτω από την κεφαλήν µου και το δεξιό του θα µε
εναγκαλίζεσαι.
Ασ. Ασ. 8,4  ώρκισα υµάς, θυγατέρες Ιερουσαλήµ, εν ταίς δυνάµεσι και εν ταίς ισχύσεσι τού αγρού εάν εγείρητε και εάν
εξεγείρητε την αγάπην, έως αν θελήση.
Ασ. Ασ. 8,4    Σας εξορκίζω, θυγατέρες της Ιερουσαλήµ, εις τας δυνάµεις της φύσεως, εις τας ωραιότητας του αγρού, µη
ανησυχήσετε, µη εξυπνήσετε την αγάπην µου. Αφήσατε την να κοιµηθή όσον θέλει.
Ασ. Ασ. 8,5  Τίς αύτη η αναβαίνουσα λελευκανθισµένη, επιστηριζοµένη επί τον αδελφιδόν αυτής; υπό µήλον εξήγειρά σε·
εκεί ωδίνησέ σε η µήτηρ σου, εκεί ωδίνησέ σε η τεκούσά σε.
Ασ. Ασ. 8,5     Ποιά είναι αυτή που ανεβαίνει από την έρηµον, στολισµένη σαν µε ολόλευκα άνθη στηριζοµένη στον
αγαπητόν της; Κατω από την µηλιά σε εξυπνησα. Εκεί ευρήκαν την µητέρα σου αι ωδίνες του τοκετού. Εκεί έπιασαν πόνοι
του τοκετού εκείνην, που σε εγέννησε.



Ασ. Ασ. 8,6  θές µε ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου, ως σφραγίδα επί τον βραχίονά σου· ότι κραταιά ως θάνατος αγάπη,
σκληρός ως άδης ζήλος· περίπτερα αυτής περίπτερα πυρός, φλόγες αυτής·
Ασ. Ασ. 8,6    Βαλε µε ωσάν σφραγίδα µέσα εις την καρδιάν σου, δια να µε αισθάνεσαι µαζή σου πάντοτε. Ωσάν σφραγίδα
στον βραχίονά σου, δια να µε βλέπης. Διότι η αγάπη είναι εξ ίσου ισχυρά, όπως και ο θάνατος. Η φλόγα της αχόρταστη,
όπως αχόρταστος είναι ο άδης. Οι γύρω ακτινοβόλοι σπινθηρισµοί της ωσάν τα σπινθοβολήµατα του πυρός. Αι φλόγες
αυτής ωσάν το πυρ.
Ασ. Ασ. 8,7  ύδωρ πολύ ου δυνήσεται σβέσαι την αγάπην, και ποταµοί ου συγκλύσουσιν αυτήν. εάν δώ ανήρ πάντα τον βίον
αυτού εν τή αγάπη, εξουδενώσει εξουδενώσουσιν αυτόν.
Ασ. Ασ. 8,7     Οσον πολύ και αν είναι το νερό, δεν ηµπορεί να σβήση την φλόγα της αγάπης. Και αυτοί ακόµα οι ποταµοί
δεν µπορούν να την πληµυρίσουν και να την πνίξουν. Εάν πληµµυρισµένος από αγάπην ο άνδρας δώση όλην την
περιουσίαν του, δια να την εξαγόραση, θα τον ελεινολογήσουν και θα τον εξευτελίσουν οι άλλοι. Διότι η αγάπη δεν
αγοράζεται.
Ασ. Ασ. 8,8  αδελφή ηµών µικρά και µαστούς ουκ έχει· τι ποιήσωµεν τή αδελφή ηµών εν ηµέρα, ή εάν λαληθή εν αυτή;
Ασ. Ασ. 8,8    Οι αδελφοί της νύµφης έλεγαν κάποτε δι' αυτήν· η αδελφή µας είναι µικρή, µαστούς δεν έχει. Τι θα κάνωµεν
δια την αδελφήν µας κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν ήθελε γίνει λόγος εις αυτήν δια γάµον;
Ασ. Ασ. 8,9  ει τείχός εστιν, οικοδοµήσωµεν επ αυτήν επάλξεις αργυράς· και ει θύρα εστί, διαγράψωµεν επ αυτήν σανίδα
κεδρίνην.
Ασ. Ασ. 8,9    Εάν αυτή φανή στους πειρασµούς ως τείχος απόρθητον, θα οικοδοµήσωµεν επάνω εις αυτήν αργυράς
επάλξεις προς βράβευσίν της. Εάν όµώς φανή ως ανοικτή θύρα δια τον οιονδήποτε, θα την περικλείσωµεν και θα την
περιορίσωµεν µε σανίδας κέδρου.
Ασ. Ασ. 8,10  εγώ τείχος, και µαστοί µου ως πύργοι· εγώ ήµην εν οφθαλµοίς αυτών ως ευρίσκουσα ειρήνην.
Ασ. Ασ. 8,10   Εγώ πράγµατι υπήρξα τείχος απόρθητον και οι µαστοί µου ωσάν πύργοι απλησίαστοι. Ετσι εγώ ήµουνα
άσπιλος και ηρωϊκή ενώπιον των αδελφών µου και ενώπιον του Σολοµώντος. Και δια τούτο ευρήκα τώρα την ειρήνην και
την χαράν κοντά στον νυµφίον µου.
Ασ. Ασ. 8,11  αµπελών εγενήθη τώ Σαλωµών εν Βεελαµών· έδωκε τον αµπελώνα αυτού τοίς τηρούσιν , ανήρ οίσει εν καρπώ
αυτού χιλίους αργυρίου.
Ασ. Ασ. 8,11   Αµπελον απέκτησεν ο Σολοµών εις Βεελαµών και παρέδωκεν αυτήν στους φύλακας και τους αµπελουργούς .
Καθε αµπελουργός θα δίδη στον Σολοµώντα από τους καρπούς του αµπελώνος χιλίους αργυρούς σίκλους.
Ασ. Ασ. 8,12  αµπελών µου εµός ενώπιόν µου· οι χίλιοι Σαλωµών και οι διακόσιοι τοίς τηρούσι τον καρπόν αυτού.
Ασ. Ασ. 8,12   Ο ιδικός µου όµως αµπελών είναι πάντοτε ενώπιόν µου. Ας έχη ο Σολοµών τους χιλίους αργυρούς σίκλους και
αυτοί που καλλιεργούν το αµπέλι, ας κρατούν δια τον εαυτό των τους διακοσίους σίκλους. Δι' εµέ είναι αρκετός ο νυµφίος
µου.
Ασ. Ασ. 8,13  ο καθήµενος εν κήποις, εταίροι προσέχοντες τή φωνή σου· ακούτισόν µε·
Ασ. Ασ. 8,13   Συ, που αναπαύεσαι στους κήπους, ψάλε. Φιλοι, προσέξατε το άσµα του καθήµενου στους κήπους. Ψαλε δια
να ακούσω και εγώ την φωνήν σου.
Ασ. Ασ. 8,14  φύγε, αδέλφιδέ µου, και οµοιώθητι τή δορκάδι ή τώ νεβρώ των ελάφων επί όρη των αρωµάτων.
Ασ. Ασ. 8,14   Και η νύµφη ψάλλει. Ζαρκάδι γίνε, ελαφάκι γίνε. Τρέξε, αγαπηµένε µου αδελφέ, εις τα βουνά, όπου
µοσχοµυρίζει ο αέρας. Και εγώ µαζή σου.

Σ Ο Φ Ι Α   Σ Ο Λ Ο Μ Ω Ν Τ Ο Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Σοφ. Σολ. 1,1  Αγαπήσατε δικαιοσύνην, οι κρίνοντες την γήν, φρονήσατε περί τού Κυρίου εν αγαθότητι, και εν απλότητι
καρδίας ζητήσατε αυτόν·
Σοφ. Σολ. 1,1   Σεις οι άρχοντες και κριταί των λαών της γης αγαπήσατε την δικαιοσύνην, υπό την στενήν και την ευρείαν
σηµασίαν της λέξεως. Σκεφθήτε ορθά περί του Κυρίου, µε ειλικρινή και αγαθήν διάθεσίν· µε απλότητα και άδολον καρδίαν
αναζητήσατε αυτόν.
Σοφ. Σολ. 1,2  ότι ευρίσκεται τοίς µη πειράζουσιν αυτόν, εµφανίζεται δε τοίς µη απιστούσιν αυτώ.
Σοφ. Σολ. 1,2  Διότι ο Κυριος ευρίσκεται εν µέσω των ανθρώπων, που δεν ανθίστανται στο θέληµά του. Εµφανίζεται εις
εκείνους, οι οποίοι δεν απιστούν προς αυτόν.
Σοφ. Σολ. 1,3  σκολιοί γάρ λογισµοί χωρίζουσιν από Θεού, δοκιµαζοµένη τε η δύναµις ελέγχει τους άφρονας.
Σοφ. Σολ. 1,3   Διότι τα διεστραµµένα φρονήµατα και συναισθήµατα της καρδίας χωρίζουν τους ανθρώπους από τον Θεόν.
Και η καταφρονουµένη θεία του δύναµις τιµωρεί στον κατάλληλον καιρόν τους άφρονας καταφρονητάς της.
Σοφ. Σολ. 1,4  ότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώµατι κατάχρεω αµαρτίας·
Σοφ. Σολ. 1,4  Εις κακότροπον ψυχήν, που µηχανεύεται πάντοτε το πονηρόν, δεν θα εισέλθη η σοφία του Θεού και εις σώµα
καταχρεωµένον µε τας πολλάς αµαρτίας δεν θα κατοικήση η θεία σοφία.
Σοφ. Σολ. 1,5  άγιον γάρ πνεύµα παιδείας φεύξεται δόλον και απαναστήσεται από λογισµών ασυνέτων και ελεγχθήσεται
επελθούσης αδικίας.
Σοφ. Σολ. 1,5   Διότι το Αγιον Πνεύµα, το οποίον παιδαγωγεί και µορφώνει τους ανθρώπους, αποφεύγει τας δολίας ψυχάς,
φεύγει και ίσταται µακράν από ασυνέτους ανθρώπους, που σκέπτονται το πονηρόν και οι οποίοι θα τιµωρηθούν, όταν
έλθη η ώρα να κριθούν αι αδικίαι των.
Σοφ. Σολ. 1,6  φιλάνθρωπον γάρ πνεύµα σοφία και ουκ αθωώσει βλάσφηµον από χειλέων αυτού· ότι των νεφρών αυτού
µάρτυς ο Θεός και της καρδίας αυτού επίσκοπος αληθής και της γλώσσης ακουστής·
Σοφ. Σολ. 1,6  Η θεία σοφία είναι πνεύµα πλήρες αγάπης προς τους ανθρώπους· αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αφήση
ατιµώρητον και θα αναγνωρίση ως αθώον τον βλάσφηµον, ο οποίος µε τα λόγια του κατεφέρετο κατά του Θεού. Διότι ο
Θεός είναι ο ακριβής µάρτυς των συναισθηµάτων του, ο παρατηρητής των σκέψεων του πονηρού ανθρώπου, και ακούει τα
λόγια, που βγαίνουν από την γλώσσαν του.



Σοφ. Σολ. 1,7  ότι πνεύµα Κυρίου πεπλήρωκε την οικουµένην, και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής.
Σοφ. Σολ. 1,7   Τα πάντα βλέπει ο Θεός, διότι το Πνεύµα του Κυρίου πληροί µε την θείαν παρουσίαν του όλην την
οικουµένην. Συγκρατεί και κυβερνά τα σύµπαντα και γνωρίζει όλα, όσα λέγονται από τους ανθρώπους.
Σοφ. Σολ. 1,8  διά τούτο φθεγγόµενος άδικα ουδείς µη λάθη, ουδέ µη παροδεύση αυτόν ελέγχουσα η δίκη.
Σοφ. Σολ. 1,8  Δια τούτο και κανείς από εκείνους, που οµλούν και πράττουν άδικα, δεν θα διαφύγη την προσοχήν και την
γνώσιν του Κυρίου. Αυτόν δεν θα τον προσπεράση ατιµώρητον η τα πάντα ελέγχουσα και το δίκαιον αποδίδουσα θεία
δίκη.
Σοφ. Σολ. 1,9  εν γάρ διαβουλίοις ασεβούς εξέτασις έσται, λόγων δε αυτού ακοή προς Κύριον ήξει εις έλεγχον ανοµηµάτων
αυτού·
Σοφ. Σολ. 1,9  Διότι και αυτά τα πλέον µυστικά και απόκρυφα διαβούλια των ασεβών ανθρώπων θα εξετασθούν και θα
κριθούν. Και όσα αυτοί οι ασεβείς εκστοµίζουν, φθάνουν προς τον Κυριον, δια να υποβληθούν εις ελέγχον και τιµωρηθούν
αι παρανοµίαι των.
Σοφ. Σολ. 1,10     ότι ούς ζηλώσεως ακροάται τα πάντα, και θρούς γογγυσµών ουκ αποκρύπτεται.
Σοφ. Σολ. 1,10   Διότι το προσεκτικόν και ζηλοτύπως παρακολουθούν τα πάντα αυτί του Θεού ακούει τας ασεβείας των . Δεν
µένει εις αυτό άγνωστος και κρύφος ούτε ο ελαφρότερος ψίθυρος γογγυσµού εναντίον του.
Σοφ. Σολ. 1,11     φυλάξασθε τοίνυν γογγυσµόν ανωφελή και από καταλαλιάς φείσασθε γλώσσης· ότι φθέγµα λαθραίον
κενόν ου πορεύσεται, στόµα δε καταψευδόµενον αναιρεί ψυχήν.
Σοφ. Σολ. 1,11   Αποφύγετε, λοιπόν, κάθε ασεβή γογγυσµόν κατά του Θεού και φυλάξατε την γλώσσαν σας από την
κατάκρισιν εναντίον των ενεργειών του Θεού. Διότι και πλέον απόκρυφος φράσις δεν θα πέση στο κενόν, χωρίς να επισύρη
την δικαίαν τιµωρίαν. Στόµα δε, που εκτοξεύει ψεύδη κατά του Θεού, θα επιφέρη θάνατον εις την ψυχήν.
Σοφ. Σολ. 1,12     µη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωής υµών, µηδέ επισπάσθε όλεθρον έργοις χειρών υµών·
Σοφ. Σολ. 1,12   Μη, πλανώµενοι εις την καθηµερινήν πορείαν της ζωής σας, ελκύετε ακαίρως επάνω σας τον θάνατον. Μη
µε τα πονηρά έργα των χειρών σας σύρετε επάνω σας την καταστροφήν.
Σοφ. Σολ. 1,13     ότι ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ απωλεία ζώντων.
Σοφ. Σολ. 1,13   Διότι δεν είναι ο Θεός, που έκαµε τον θάνατον, ούτε και ευχαριστείται δια τον όλεθρον των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 1,14     έκτισε γάρ εις το είναι τα πάντα, και σωτήριοι αι γενέσεις τού κόσµου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρµακον
ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γής.
Σοφ. Σολ. 1,14   Αυτός εδηµιούργησε τα πάντα, δια να υπάρχουν. Απ' αρχής έκτισε τα σύµπαντα, δια να ζουν και να
διασώζωνται από κάθε καταστροφήν. Δεν υπήρχεν εις αυτά το δηλητήριον του ολέθρου και της καταστροφής· ούτε το
βασίλειον του άδου είχεν ενθρονισθή επί της γης·
Σοφ. Σολ. 1,15     δικαιοσύνη γάρ αθάνατός εστιν.
Σοφ. Σολ. 1,15   διότι η δικαιοσύνη, η αρετή, µένει αθάνατος.
Σοφ. Σολ. 1,16     Ασεβείς δε ταίς χερσί και τοίς λόγοις προσεκαλέσαντο αυτόν, φίλον ηγησάµενοι αυτόν ετάκησαν και
συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιοί εισι της εκείνου µερίδος είναι.
Σοφ. Σολ. 1,16   Αλλά οι ασεβείς µε τα ίδια των τα χέρια και µε τα λόγια των επέσυραν εναντίον των τον θάνατον. Τον
εθεώρησαν φίλον των και έλυωσαν κάτω από το βάρος της αµαρτίας. Συνήψαν συνθήκην µε αυτόν και υπεδουλώθησαν.
Ετσι εδείχθησαν, ότι είναι άξια θύµατα και κτήµατα του θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Σοφ. Σολ. 2,1  Είπον γάρ εν εαυτοίς λογισάµενοι ουκ ορθώς· ολίγος εστί και λυπηρός ο βίος ηµών, και ουκ έστιν ίασις εν
τελευτή ανθρώπου, και ουκ εγνώσθη ο αναλύσας εξ άδου.
Σοφ. Σολ. 2,1  Οι ασεβείς, εσφαλµένως εσκέφθησαν και είπαν από µέσα των· “βραχεία, γεµάτη λύπες και κόπους είναι η ζωή
µας. Δεν υπάρχει δε ελπίς, ότι θα ζήσωµεν πέραν από τον τάφον. Αλλωστε κανείς δεν επανήλθεν από τον άδην, δια να
γνωστοποίηση εις ηµάς τα εκεί.
Σοφ. Σολ. 2,2  ότι αυτοσχεδίως εγεννήθηµεν, και µετά τούτο εσόµεθα ως ουχ υπάρξαντες· ότι καπνός η πνοή εν ρισίν ηµών,
και ο λόγος σπινθήρ εν κινήσει καρδίας ηµών,
Σοφ. Σολ. 2,2  Αυτοµάτως και τυχαίως εγεννήθηµεν στον κόσµον. Μετά δε τον θάνατον θα επανέλθωµεν εις τέτοιαν
κατάστασιν, ως εάν ποτέ δεν υπήρξαµεν. Καπνός, που διαλύεται, είναι η πνοή των ρωθώνων µας· ο δε λόγος µας σαν
σπινθήρ, ο οποίος προέρχεται από τας επιθυµίας και τας κινήσεις της καρδίας µας
Σοφ. Σολ. 2,3  ού σβεσθέντος τέφρα αποβήσεται το σώµα και το πνεύµα διαχυθήσεται ως χαύνος αήρ .
Σοφ. Σολ. 2,3  Οταν δε ο λόγος µας σβήση και λήξη η ζωή µας, το σώµα µας θα γίνη στάκτη. Και αυτό, που λέγοµεν πνεύµα,
θα διαλυθή ωσάν κούφιος άνεµος.
Σοφ. Σολ. 2,4  και το όνοµα ηµών επιλησθήσεται εν χρόνω, και ουθείς µνηµονεύσει των έργων ηµών· και παρελεύσεται ο
βίος ηµών ως ίχνη νεφέλης και ως οµίχλη διασκεδασθήσεται διωχθείσα υπό ακτίνων ηλίου και υπό θερµότητος αυτού
βαρυνθείσα.
Σοφ. Σολ. 2,4  Το όνοµα µας, καθώς θα παρέρχεται ο χρόνος, θα λησµονηθή και κανείς δεν θα ενθυµήται τα έργα µας. Η
ζωη µας θα περάση σαν το σύννεφο, που δεν αφήνει ίχνη, σαν την οµίχλην που διασκορπίζεται, διωκοµένη από τας
αχτίνας του ηλίου και διαλυοµένη από την θερµότητα αυτού.
Σοφ. Σολ. 2,5  σκιάς γάρ πάροδος ο βίος ηµών, και ουκ έστιν αναποδισµός της τελευτής ηµών, ότι κατεσφραγίσθη, και
ουδείς αναστρέφει.
Σοφ. Σολ. 2,5  Σαν σκια περνά ο βίος µας και καµµία επιστροφή δεν υπάρχει από τον θάνατον, διότι η ζωή ετερµατίσθη και
εσφραγίσθη οριστικώς, και κανείς δεν επιστρέφει έπειτα από τον θάνατον εις αυτήν.
Σοφ. Σολ. 2,6  δεύτε ούν και απολαύσωµεν των όντων αγαθών και χρησώµεθα τή κτίσει ως εν νεότητι σπουδαίως.
Σοφ. Σολ. 2,6  Εµπρός, λοιπόν, ας απολαύσωµεν τα αγαθά, που υπάρχουν γύρω µας, όσον ηµπορούµεν περισσότερον, και
σαν µε νεανικήν ορµήν ας χαρώµεν τον κόσµον.
Σοφ. Σολ. 2,7  οίνου πολυτελούς και µύρων πλησθώµεν, και µη παροδευσάτω ηµάς άνθος αέρος.
Σοφ. Σολ. 2,7  Ας µεθύσωµεν από τον πλέον ακριβόν οίνον, ας λουσθώµεν µε αρώµατα και ας µη αφήσωµεν να περάση,



χωρίς να το απολαύσωµεν, κανένα από τα άνθη της ανοίξεως.
Σοφ. Σολ. 2,8  στεψώµεθα ρόδων κάλυξι πριν ή µαρανθήναι.
Σοφ. Σολ. 2,8  Ας στεφανώσωµεν το κεφάλι µας µε τριαντάφυλλα πριν η αυτά µαρανθούν.
Σοφ. Σολ. 2,9  µηδείς ηµών άµοιρος έστω της ηµετέρας αγερωγίας, πανταχή καταλίπωµεν σύµβολα της ευφροσύνης, ότι
αύτη η µερίς ηµών και ο κλήρος ούτος.
Σοφ. Σολ. 2,9  Κανείς από ηµάς ας µη µείνη αµέτοχος από τας µεγαλοπρεπείς απολαύσεις µας. Πανταχού δε ας αφήσωµεν
τα ίχνη των διασκεδάσεων, διότι αυτή η ευφροσύνη και διασκέδασίς µας είναι το µερίδιόν µας και η κληρονοµία µας
επάνω εις την γην.
Σοφ. Σολ. 2,10     καταδυναστεύσωµεν πένητα δίκαιον, µη φεισώµεθα χήρας, µηδέ πρεσβύτου εντραπώµεν πολιάς
πολυχρονίους.
Σοφ. Σολ. 2,10  Ας καταπιέσωµεν και ας εκµεταλλευθώµεν τον πτωχόν δίκαιον. Ας µη λυπηθώµεν την αδύνατη χήρα, ας µη
εντραπώµεν τα πολυχρόνια άσπρα µαλλιά του γέροντος.
Σοφ. Σολ. 2,11     έστω δε ηµών η ισχύς νόµος της δικαιοσύνης, το γάρ ασθενές άχρηστον ελέγχεται.
Σοφ. Σολ. 2,11   Η δύναµίς µας ας είναι δι' ηµάς ο νόµος της δικαιοσύνης µας, διότι η αδυναµία αποδεικνύεται επάνω εις τα
πράγµατα άχρηστος και επιβλαβής.
Σοφ. Σολ. 2,12     ενεδρεύσωµεν δε τον δίκαιον, ότι δύσχρηστος ηµίν εστι και εναντιούται τοίς έργοις ηµών και ονειδίζει ηµίν
αµαρτήµατα νόµου και επιφηµίζει ηµίν αµαρτήµατα παιδείας ηµών·
Σοφ. Σολ. 2,12  Ας στήσωµεν ενέδρας και παγίδας, δια να συλλάβωµεν τον δίκαιον, διότι δεν ηµπορούµεν να τον
χρησιµοποιήσωµεν, όπως θέλοµεν. Εναντιώνεται εις τα έργα µας, µας κατακρίνει µε δριµύτητα ως παραβάτας του θείου
νόµου. Μας δυσφηµίζει χαρακτηρίζων ως εσφαλµένην την αγωγήν µας και την νοοτροπίαν µας.
Σοφ. Σολ. 2,13     επαγγέλλεται γνώσιν έχειν Θεού και παίδα Κυρίου εαυτόν ονοµάζει·
Σοφ. Σολ. 2,13  Αυτοπροβάλλεται, ως εάν αυτός και µόνος έχη γνώσιν του Θεού και του θείου θελήµατος, και ονοµάζει τον
εαυτόν του τέκνον και δούλον του Κυρίου.
Σοφ. Σολ. 2,14     εγένετο ηµίν εις έλεγχον εννοιών ηµών· βαρύς εστιν ηµίν καύ βλεπόµενος,
Σοφ. Σολ. 2,14  Εχει γίνει καθηµερινός έλεγχός µας, της νοοτροπίας και της συµπεριφοράς µας. Είναι βαρύς και ανυπόφορος
και που τον βλέποµεν µόνον.
Σοφ. Σολ. 2,15     ότι ανόµοιος τοίς άλλοις ο βίος αυτού, και εξηλλαγµέναι αι τρίβοι αυτού·
Σοφ. Σολ. 2,15  Διότι η ζωή του δεν είναι οµοία µε την ζωήν των άλλων ανθρώπων. Διαφορετικοί οι δρόµοι και οι τρόποι του
βίου του.
Σοφ. Σολ. 2,16     εις κίβδηλον ελογίσθηµεν αυτώ, και απέχεται των οδών ηµών ως από ακαθαρσιών· µακαρίζει έσχατα
δικαίων και αλαζονεύεται πατέρα Θεόν.
Σοφ. Σολ. 2,16  Εχοµεν θεωρηθή από αυτόν ως κίβδηλα νοµίσµατα και αποµακρύνεται από τους δρόµους της ζωής µας, σαν
από ακαθαρσίας. Θεωρεί µακαρίαν την ζωήν και την τελευτήν των δικαίων ανθρώπων και αλαζονεύεται λέγων , ότι έχει
πατέρα τον Θεόν.
Σοφ. Σολ. 2,17     ίδωµεν ει οι λόγοι αυτού αληθείς, και πειράσωµεν τα εν εκβάσει αυτού·
Σοφ. Σολ. 2,17  Λοιπόν, ας τον υποβάλωµεν εις δοκιµασίας και ας ίδωµεν, εάν αι διακηρύξστου αυταί εκφράζουν τας
αληθινάς πεποιθήσστου. Ας θέσωµεν εις δοκιµασίαν µέχρι και θανάτου την ζωήν του.
Σοφ. Σολ. 2,18     ει γάρ εστιν ο δίκαιος υιός Θεού, αντιλήψεται αυτού και ρύσεται αυτόν εκ χειρός ανθεστηκότων.
Σοφ. Σολ. 2,18  Διότι, εάν ο δίκαιος αυτός είναι, όπως ισχυρίζεται, υιός του Θεού, τότε ο Κυριος θα τον προστατεύση και θα
τον γλυτώση από τα χέρια των θανασίµων εχθρών του.
Σοφ. Σολ. 2,19     ύβρει και βασάνω ετάσωµεν αυτόν, ίνα γνώµεν την επικείκειαν αυτού και δοκιµάσωµεν την ανεξικακίαν
αυτού·
Σοφ. Σολ. 2,19  Θα τον υβρίσωµεν, θα τον εξευτελίσωµεν, θα τον υποβάλωµεν εις βασανισµούς, δια να ίδωµεν την ηρεµίαν
και µακροθυµίαν του, δια να ελέγξωµεν την ανεξικακίαν του.
Σοφ. Σολ. 2,20     θανάτω ασχήµονι καταδικάσωµεν αυτόν, έσται γάρ αυτού επισκοπή εκ λόγων αυτού.
Σοφ. Σολ. 2,20  Ας τον καταδικάσωµεν και ας τον εκτελέσωµεν µε σκληρόν και εξευτελιστικόν θάνατον και τότε θα ίδωµεν,
αν πράγµατι θα τον επισκεφθή και θα τον προστατεύση ο Θεός, όπως αυτός ισχυρίζεται”.
Σοφ. Σολ. 2,21     Ταύτα ελογίσαντο, και επλανήθησαν· απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών,
Σοφ. Σολ. 2,21  Αυτά τα πονηρά εσκέφθησαν οι ασεβείς και επλανήθησαν, διότι τους έχει τυφλώσει πλέον εξ ολοκλήρου η
κακία των.
Σοφ. Σολ. 2,22     και ουκ έγνωσαν µυστήρια Θεού, ουδέ µισθόν ήλπισαν οσιότητος, ουδέ έκριναν γέρας ψυχών αµώµων.
Σοφ. Σολ. 2,22  Δεν εγνώρισαν τα µυστήρια του Θεού, την δικαιοσύνην και την πρόνοιάν του, δεν επίστευσαν εις την
δικαίαν ανταµοιβήν, που περιµένει τους οσίους. Δεν είχαν φωτισµένην την κρίσιν, δια να εννοήσουν τα βραβεία του Θεού
εις τας ψυχάς των δικαίων.
Σοφ. Σολ. 2,23     ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ αφθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος εποίησεν αυτόν·
Σοφ. Σολ. 2,23  Ο Θεός εδηµιούργησε τον άνθρωπον άφθαρτον και αθάνατον. Τον έπλασε σύµφωνα µε την ιδικήν του
εικόνα.
Σοφ. Σολ. 2,24     φθόνω δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσµον,
Σοφ. Σολ. 2,24  Αλλά εξ αιτίας του φθόνου του διαβόλου εισήλθε και εκυριάρχησεν ο θάνατος στον κόσµον.
Σοφ. Σολ. 2,25     πειράζουσι δε αυτόν οι της εκείνου µερίδος όντες.
Σοφ. Σολ. 2,25  Και οι ασεβείς, οι οποίοι ανήκουν εις την παράταξιν του διαβόλου, πειράζουν σήµερον και θέτουν υπό
δοκιµασίαν τον δίκαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Σοφ. Σολ. 3,1  Δικαίων δε ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου µη άψηται αυτών βάσανος.
Σοφ. Σολ. 3,1   Η ζωή όµως των δικαίων ευρίσκεται κάτω από το παντοδύναµον προστατευτικόν χέρι του Θεού, και καµµιά
θλίψις και βάσανος δεν θα τους εγγίση, χωρίς ο Θεός να το επιτρέψη.



Σοφ. Σολ. 3,2  έδοξαν εν οφθαλµοίς αφρόνων τεθνάναι, και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών
Σοφ. Σολ. 3,2  Εις τα µάτια των αφρόνων ο θάνατός των εθεωρήθη ως αφανισµός και µηδένισις και η έξοδός των από τον
κόσµον αυτόν ως οδύνη και τιµωρία·
Σοφ. Σολ. 3,3  και η αφ ηµών πορεία σύντριµµα, οι δε εισιν εν ειρήνη.
Σοφ. Σολ. 3,3  η αναχώρησίς των από την ζωήν αυτήν ως όλεθρος και απώλεια . Εκείνοι όµως υπάρχουν και ζουν εν ειρήνη.
Σοφ. Σολ. 3,4  και γάρ εν όψει ανθρώπων εάν καλασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης·
Σοφ. Σολ. 3,4  Διότι και εάν ακόµη εις τα µάτια των ανθρώπων και εκ µέρους των ανθρώπων πάσχουν και θλίβωνται, έχουν
αυτοί σταθεράν και ακλόνητον την πεποίθησίν των εις την αθάνατον και µακαρίαν ζωήν.
Σοφ. Σολ. 3,5  και ολίγα παιδευθέντες µεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς και εύρεν αυτούς αξίους
εαυτού·
Σοφ. Σολ. 3,5  Και εάν ολίγον ταλαιπωρηθούν και βασανισθούν εις την παρούσαν ζωήν, θα λάβουν µεγάλας αµοιβάς και
βραβεία εις την αιωνιότητα. Διότι ο ίδιος ο Κυριος έθεσεν αυτούς υπό δοκιµασίαν δια των θλίψεων και τους εύρεν αξίους να
βραβευθούν και να αµειφθούν από αυτόν.
Σοφ. Σολ. 3,6  ως χρυσόν εν χωνευτηρίω εδοκίµασεν αυτούς και ως ολοκάρπωµα θυσίας προσεδέξατο αυτούς.
Σοφ. Σολ. 3,6  Τους εδοκίµασεν, όπως ο χρυσοχόος δοκιµάζει και καθαρίζει τον χρυσόν δια του πυρός, και τους εδέχθη
ευαρέστως, όπως δέχεται τα προσφερόµενα ολοκαυτώµατα των θυσιών.
Σοφ. Σολ. 3,7  και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάµψουσι και ως σπινθήρες εν καλάµη διαδραµούνται·
Σοφ. Σολ. 3,7  Αυτοί, όταν ο παντοδύναµος και πανάγαθος Κυριος τους επισκεφθή, θα λάµψουν και σαν σπινθήρες εις τις
καλαµιές θα διατρέχουν λαµπρά τας κοινωνίας των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 3,8  κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας.
Σοφ. Σολ. 3,8  Αυτοί θα αναδειχθούν κριταί και δικασταί των ασεβών ανθρώπων. Θα κυριαρχήσουν επάνω στους λαούς,
διότι ο Κυριος θα είναι βασιλεύς των στους αιώνας των αιώνων.
Σοφ. Σολ. 3,9  οι πεποιθότες επ αυτώ συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσµενούσιν αυτώ, ότι χάρις και έλεος
εν τοίς οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοίς εκλεκτοίς αυτού.
Σοφ. Σολ. 3,9  Οσοι έχουν στηριγµένην ακλόνητον την πεποίθησίν των στον Θεόν, θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν την
αλήθειαν· και οι πιστοί µε αγάπην θα υποµένουν τας δοκιµασίας και θα παραµένουν πλησίον του Θεού, διότι η θεία χάρις
και το έλεος δίδονται στους οσίους του Θεού και η στοργική του εποπτεία και προστασία στους εκλεκτούς του.
Σοφ. Σολ. 3,10     Οι δε ασεβείς καθά ελογίσαντο έξουσιν επιτιµίαν, οι αµελήσαντες τού δικαίου και τού Κυρίου αποστάντες.
Σοφ. Σολ. 3,10  Οι δε ασεβείς, σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς αυτών επιθυµίας και σκέψεις και πράξεις, θα πάρουν την δικαίαν
τιµωρίαν· αυτοί, που κατεφρόνησαν τον δίκαιον και απεµακρύνθησαν από τον Θεόν.
Σοφ. Σολ. 3,11     σοφίαν γάρ και παιδείαν ο εξουθενών ταλαίπωρος, και κενή η ελπίς αυτών, και οι κόποι ανόνητοι και
άχρηστα τα έργα αυτών·
Σοφ. Σολ. 3,11   Διότι εκείνος, που εξουθενώνει και καταφρονεί την θείαν σοφίαν και παιδαγωγίαν, είναι ταλαίπωρος και
δυστυχής. Η ελπίδα των προς µίαν άνετον και χαρµόσυνον ζωήν είναι κούφια και ανόητος. Οι κόποι των ανωφελείς, τα
έργα των άχρηστα.
Σοφ. Σολ. 3,12     αι γυναίκες αυτών άφρονες, και πονηρά τα τέκνα αυτών, επικατάρατος η γένεσις αυτών.
Σοφ. Σολ. 3,12  Αι γυναίκες των άµυαλοι και ασύνετοι, όπως αυτοί, και τα τέκνα των ασεβή και αµαρτωλά· κατηραµένοι θα
είναι και οι απόγονοί των.
Σοφ. Σολ. 3,13     ότι µακαρία στείρα η αµίαντος, ήτις ουκ έγνω κοίτην εν παραπτώµατι, έξει καρπόν εν επισκοπή ψυχών,
Σοφ. Σολ. 3,13  Εξ αντιθέτου είναι µακαρία η ενάρετος εκείνη γυναίκα, η οποία, έστω και αν έµεινε στείρα, δεν εµολύνθη
από άλλον άνδρα. Δεν εγνώρισεν άλλον άνδρα εις την κλίνην της, ώστε να παρασυρθή εις την αµαρτίαν. Αυτή, ως καρπόν
της αρετής της, θα έχη την αµοιβήν της, όταν ο Κυριος εν τη αγαθότητί του επισκεφθή την ζωήν των δικαίων.
Σοφ. Σολ. 3,14     και ευνούχος ο µη εργασάµενος εν χειρί ανόµηµα, µηδέ ενθυµηθείς κατά τού Κυρίου πονηρά, δοθήσεται
γάρ αυτώ της πίστεως χάρις εκλεκτή και κλήρος εν ναώ Κυρίου θυµηρέστερος.
Σοφ. Σολ. 3,14  Και αυτός ακόµη ο ευνούχος, ο οποίος όµως δεν διέπραξε παρανοµίαν τινά µε το χέρι του, ούτε εσκέφθη κάτι
το πονηρόν εναντίον του Κυρίου, θα βραβευθή δια την αξιοπιστίαν του, διότι θα δοθή εις αυτόν εκλεκτή δωρεά, τιµητική
και ευχάριστος θέσις στον ναόν του Κυρίου.
Σοφ. Σολ. 3,15     αγαθών γάρ πόνων καρπός ευκλεής, και αδιάπτωτος η ρίζα της φρονήσεως.
Σοφ. Σολ. 3,15  Διότι ένδοξος καρπός προέρχεται πάντοτε από τους καλούς και σύµφωνα προς το θέληµα του Θεού κόπους .
Ζωντανή δε και συνεχώς καρποφόρος παραµένει η ρίζα της ορθοφροσύνης και συνέσεως.
Σοφ. Σολ. 3,16     τέκνα δε µοιχών ατέλεστα έσται, και εκ παρανόµου κοίτης σπέρµα αφανισθήσεται.
Σοφ. Σολ. 3,16  Εξ αντιθέτου τα τέκνα των µοιχών ποτέ δεν θα προοδεύσουν. Παιδιά παρανόµου κλίνης σύντοµα θα
εξολοθρευθούν.
Σοφ. Σολ. 3,17     εάν τε γάρ µακρόβιοι γένωνται, εις ουθέν λογισθήσονται, και άτιµον επ εσχάτων το γήρας αυτών·
Σοφ. Σολ. 3,17  Και εάν ακόµη ζήσουν µακρόν βίον, δεν θα έχουν εκ µέρους των ανθρώπων καµµίαν υπόληψιν και
εκτίµησιν. Και αυτό ακόµη το γήρας των θα είναι καταφρονηµένον και ανυπόληπτον.
Σοφ. Σολ. 3,18     εάν τε οξέως τελευτήσωσιν, ουχ έξουσιν ελπίδα, ουδέ εν ηµέρα διαγνώσεως παραµύθιον·
Σοφ. Σολ. 3,18  Εάν αποθάνουν ενωρίς, δεν θα έχουν καµµίαν ελπίδα εις την µετά θάνατον ζωήν. Ούτε και καµµίαν ελπίδα
και παρηγορίαν, όταν ο Κυριος φανερώση τα κρυπτά των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 3,19     γενεάς γάρ αδίκου χαλεπά τα τέλη.
Σοφ. Σολ. 3,19  Διότι γενεάς πονηράς και ασεβούς τροµερά θα είναι τα τέλη της επιγείου ζωής και η πέραν του τάφου ζωη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Σοφ. Σολ. 4,1  Κρείσσων ατεκνία µετά αρετής· αθανασία γάρ εστιν εν µνήµη αυτής, ότι και παρά Θεώ γινώσκεται και παρά
ανθρώποις·
Σοφ. Σολ. 4,1  Από την πολυτεκνίαν των ασεβών προτιµοτέρα είναι η ατεκνία µετά αρετής. Διότι η µνήµη της αρετής
παραµένει αθάνατος, αναγνωρίζεται ως καλή και επαινετή εκ µέρους Θεού και ανθρώπων.



Σοφ. Σολ. 4,2 παρούσάν τε µιµούνται αυτήν και ποθούσιν απελθούσαν· και εν τώ αιώνι στεφανηφορούσα ποµπεύει τον των
αµιάντων άθλων αγώνα νικήσασα.
Σοφ. Σολ. 4,2  Οι άνθρωποι, όταν την βλέπουν εν τω προσώπω και τω βίω του εναρέτου, την µιµούνται. Οταν δε ο ενάρετος
εκδηµήση, επιθυµούν να ευρίσκετο πλησίον των πάντοτε. Ο ενάρετος, στεφανωµένος µε δόξαν εις την αιωνίαν ζωήν,
θριαµβεύει, διότι ενίκησε και κατώρθωσεν άθλους στον αγώνα της αρετής χωρίς κανένα ψεγάδι .
Σοφ. Σολ. 4,3  πολύγονον δε ασεβών πλήθος ου χρησιµεύσει, και εκ νόθων µοσχευµάτων ου δώσει ρίζαν εις βάθος, ουδέ
ασφαλή βάσιν εδράσει·
Σοφ. Σολ. 4,3  Η πολυτεκνία των ασεβών και το πλήθος των απογόνων των εις τίποτε δεν χρησιµεύει . Οι νόθοι υιοί δεν θα
ριζώσουν εις βάθος. Δεν θα θεµελιωθούν εις ασφαλή βάσιν· θα εξαφανισθούν.
Σοφ. Σολ. 4,4  κάν γάρ εν κλάδοις προς καιρόν αναθάλη, επισφαλώς βεβηκότα υπό ανέµου σαλευθήσεται και υπό βίας
ανέµων εκριζωθήσεται.
Σοφ. Σολ. 4,4  Αλλά και αν µερικοί κλάδοι των προς καιρόν αναθάλουν και βλαστήσουν, επειδή το όλον δένδρον δεν έχει
ριζώσει βαθειά και δεν στηρίζεται εις ασφαλή θεµέλια, θα συγκλονίζεται από τον άνεµον, και στο τέλος από την ισχυράν
πνοήν των ανέµων θα ξερριζωθή.
Σοφ. Σολ. 4,5  περικλασθήσονται κλώνες ατέλεστοι, και ο καρπός αυτών άχρηστος, άωρος εις βρώσιν και εις ουθέν
επιτήδειος·
Σοφ. Σολ. 4,5  Ασχηµάτιστα και άκαρπα θα σπάσουν τα κλωνάρια των. Αλλά και αν προλάβουν να δέσουν καρπόν, αυτός
θα είναι άχρηστος, άωρος προς βρώσιν και ακατάλληλος δι' οιανδήποτε χρήσιν.
Σοφ. Σολ. 4,6  εκ γάρ ανόµων ύπνων τέκνα γεννώµενα µάρτυρές εισι πονηρίας κατά γονέων εν εξετασµώ αυτών.
Σοφ. Σολ. 4,6  Τα τέκνα, τα οποία γεννώνται από παρανόµους νυκτερινάς συναντήσεις ασεβών γονέων, θα είναι µάρτυρες
κατηγορίας εναντίον της πονηρίας των γονέων των κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα κριθούν αυτοί.
Σοφ. Σολ. 4,7  Δίκαιος δε εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται·
Σοφ. Σολ. 4,7  Ο δίκαιος όµως, και εάν ακόµη συµβή να αποθάνη πρόωρα, θα εισελθη εις την αιωνίαν ανάπαυσιν.
Σοφ. Σολ. 4,8  γήρας γάρ τίµιον ου το πολυχρόνιον ουδέ αριθµώ ετών µεµέτρηται·
Σοφ. Σολ. 4,8  Τιµηµένον και ένδοξον γήρας δεν είναι το πολυχρόνιον, ούτε προσµετράται η αξία του ανθρώπου σύµφωνα
µε τον αριθµόν των ετών του.
Σοφ. Σολ. 4,9  πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος.
Σοφ. Σολ. 4,9  Λευκά και τιµηµένα άσπρα µαλλιά δια τον άνθρωπον είναι οχι τα πολλά έτη, αλλά η σύνεσις. Και δεν είναι
καθ' εαυτήν σεβαστή γεροντική ηλικία, αλλά εκείνη που έχει ως χαρακτηριστικόν της γνώρισµα τον άγιον και
ακηλίδωτον βίον.
Σοφ. Σολ. 4,10     ευάρεστος τώ Θεώ γενόµενος ηγαπήθη και ζών µεταξύ αµαρτωλών µετετέθη·
Σοφ. Σολ. 4,10  Ο δίκαιος, επειδή έγινεν ευάρεστος στον Θεόν, ηγαπήθη από αυτόν και ενώ εζούσε µεταξύ των αµαρτωλών,
χωρίς να παρασυρθή εις την αµαρτίαν, µετετέθη εις την άλλην ζωήν.
Σοφ. Σολ. 4,11     ηρπάγη, µη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήση ψυχήν αυτού·
Σοφ. Σολ. 4,11   Ηρπάγη από τον Θεόν, δια να µη του αλλάξη η κακία την σύνεσιν και δια να µη εξαπατήση και
αποπλανήση την ψυχήν του η δολιότης της αµαρτίας.
Σοφ. Σολ. 4,12     βασκανία γάρ φαυλότητος αµαυροί τα καλά, και ρεµβασµός επιθυµίας µεταλλεύει νούν άκακον.
Σοφ. Σολ. 4,12  Διότι η έλξις και η µαγεία της φαυλότητας επισκοτίζει την ορθοφροσύνην και τον καλόν βίον. Ρεµβασµοί δε
του νου εις αµαρτωλάς περιοχάς βλάπτουν και διαστρέφουν την αθώαν και άκακον καρδίαν.
Σοφ. Σολ. 4,13     τελειωθείς εν ολίγω επλήρωσε χρόνους µακρούς,
Σοφ. Σολ. 4,13  Ο δίκαιος, τελειοποιηθείς εις µικρόν χρονικόν διάστηµα, είναι ωσάν να συνεπλήρωσε πολλά χρόνια
εναρέτου ζωής.
Σοφ. Σολ. 4,14     αρεστή γάρ ήν Κυρίω η ψυχή αυτού· διά τούτο έσπευσεν εκ µέσου πονηρίας. οι δε λαοί ιδόντες και µη
νοήσαντες, µηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον,
Σοφ. Σολ. 4,14  Ετσι δε η ψυχή του έγινεν ευάρεστος στον Κυριον. Δια τούτο έσπευσε και έφυγε σύντοµα ανάµεσα από τας
πονηρίας των ανθρώπων. Οι ασεβείς όµως άνθρωποι, όταν είδαν την πρόωρον εκδηµίαν του, δεν κατενόησαν την αιτίαν
της, δεν έβαλαν στο µυαλό των τον σκοπόν, δια τον οποίον ανηρπάγη ο δίκαιος.
Σοφ. Σολ. 4,15     ότι χάρις και έλεος εν τοίς εκλεκτοίς αυτού και επισκοπή εν τοίς οσίοις αυτού.
Σοφ. Σολ. 4,15  Διότι η αγαθή επίσκεψις του Θεού προς τους εκλεκτούς και αφοσιωµένους εις αυτόν είναι χάρις και έλεος.
Σοφ. Σολ. 4,16     κατακρινεί δε δίκαιος καµών τους ζώντας ασεβείς και νεότης τελεσθείσα ταχέως πολυετές γήρας αδίκου·
Σοφ. Σολ. 4,16  Ο δίκαιος, ο οποίος εκοπίασεν στον αγώνα της αρετής, θα γίνη κριτής αυτών, που ζουν µε ασέβειαν. Και
ενάρετος νεότης, που έλαβε σύντοµον τέλος, θα κρίνη το αµαρτωλόν γήρας.
Σοφ. Σολ. 4,17     όψονται γάρ τελευτήν σοφού και ου νοήσουσι τι εβουλεύσατο περί αυτού και εις τι ησφαλίσατο αυτόν ο
Κύριος.
Σοφ. Σολ. 4,17  Οι ασεβείς όµως θα ίδουν την πρόωρον τελευτήν του κατά Θεόν σοφού και δεν θα κατανοήσουν , τι εσκέφθη
δι' αυτόν ο Θεός και πως τον επροστάτευσε, και τον εξησφάλισεν εις την αιωνιότητα ο Κυριος.
Σοφ. Σολ. 4,18     όψονται και εξουθενήσουσιν, αυτούς δε ο Κύριος εκγελάσεται
Σοφ. Σολ. 4,18  Θα ίδουν τον πρόωρον θάνατον των δικαίων και θα τους εξουθενώσουν. Ο Κυριος όµως θα γελάση
εµπαικτικώς εις βάρος των ασεβών.
Σοφ. Σολ. 4,19     και έσονται µετά τούτο εις πτώµα άτιµον και εις ύβριν εν νεκροίς δι αιώνος, ότι ρήξει αυτούς αφώνους
πρηνείς και σαλεύσει αυτούς εκ θεµελίων και έως εσχάτου χερσωθήσονται και έσονται εν οδύνη, και η µνήµη αυτών
απολείται.
Σοφ. Σολ. 4,19  Επειτα από αυτά πτώµα περιφρονηµένον και ακάθαρτον θα καταντήσουν κατά τον θάνατόν των οι ασεβείς.
Αιώνιος εµπαιγµός θα είναι αυτοί ανάµεσα στους νεκρούς. Διότι ο Κυριος θα τους συντρίψη. Θα τους ρίψη στο έδαφος
πρηνείς και αφώνους, θα τους συγκλονίση εκ θεµελίων. Ερηµος και άκαρπος θα µείνη η γενεά των ωσάν το χέρσον έδαφος .
Μέσα στον άδην θα ευρίσκωνται εις πόνον και θλίψιν και αυτή ακόµη η ανάµνησίς των θα αφανισθή εις την γην.
Σοφ. Σολ. 4,20     ελεύσονται εν συλλογισµώ αµαρτηµάτων αυτών δειλοί, και ελέγξει αυτούς εξεναντίας τα ανοµήµατα



αυτών.
Σοφ. Σολ. 4,20  Εκεί, δειλοί και τροµαγµένοι, θα ενθυµηθούν τα αµαρτήµατά των, όταν ο Κυριος ως δικαιοκρίτης ελέγξη
ενώπιόν των τας παρανοµίας των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Σοφ. Σολ. 5,1  Τότε στήσεται εν παρησία πολλή ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτόν και των αθετούντων τους
πόνους αυτού.
Σοφ. Σολ. 5,1   Τοτε, κατά την ηµέραν εκείνην της κρίσεως, θα σταθή µε πολύ θάρρος ο δίκαιος ενώπιον εκείνων, οι οποίοι
τον έθλιψαν και κατεπάτησαν τους κόπους του.
Σοφ. Σολ. 5,2  ιδόντες ταραχθήσονται φόβω δεινώ και εκστήσονται επί τώ παραδόξω της σωτηρίας.
Σοφ. Σολ. 5,2  Εκείνοι, όταν θα τον ίδουν, θα ταραχθούν, θα καταληφθούν από δεινόν φόβον, θα καταπλαγούν δια την
απροσδόκητον σωτηρίαν του.
Σοφ. Σολ. 5,3  ερούσιν εν εαυτοίς µετανοούντες και διά στενοχωρίαν πνεύµατος στενάξονται και ερούσιν·
Σοφ. Σολ. 5,3 Μεταµελούµενοι δε δια την ελεεινήν συµπεριφοράν των απέναντι εκείνου και υπό το κράτος µεγάλης ψυχικής
αγωνίας ευρισκόµενοι, θα αναστενάξουν και θα πουν.
Σοφ. Σολ. 5,4  ούτος ήν ον έσχοµέν ποτε εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισµού οι άφρονες· τον βίον αυτού ελογισάµεθα
µανίαν και την τελευτήν αυτού άτιµον.
Σοφ. Σολ. 5,4  “Αυτός δεν είναι εκείνος, τον οποίον ηµείς οι ασύνετοι και µωροί περιεγελούσαµεν και τον είχαµε καταστήσει
εµπαικτικήν παροιµίαν; Ενοµίσαµεν ότι όλη του η ζωή ήτο µία τρέλλα, και ότι η τελευτή του υπήρξε καταφρονεµένη και
άδοξος.
Σοφ. Σολ. 5,5  πώς κατελογίσθη εν υιοίς Θεού και εν αγίοις ο κλήρος αυτού εστιν;
Σοφ. Σολ. 5,5  Πως όµως τώρα έχει καταταχθή µεταξύ των υιών του Θεού, η δε θέσις του και η κληρονοµία του ευρίσκεται
µεταξύ των αγίων;
Σοφ. Σολ. 5,6  άρα επλανήθηµεν από οδού αληθείας, και το της δικαιοσύνης φώς ουκ έλαµψεν ηµίν, και ο ήλιος ουκ
ανέτειλεν ηµίν·
Σοφ. Σολ. 5,6  Αρα ηµείς επλανήθηµεν από τον δρόµον της αληθείας, και το φως της θείας δικαιοσύνης δεν έλαµψεν εις
ηµάς. Ο δε ήλιος της πνευµατικής γνώσεως δεν ανέτειλεν δι' ηµάς.
Σοφ. Σολ. 5,7  ανοµίας ενεπλήσθηµεν τρίβοις και απωλείας και διωδεύσαµεν ερήµους αβάτους , την δε οδόν Κυρίου ουκ
έγνωµεν.
Σοφ. Σολ. 5,7  Εχορτάσαµεν µέσα στους δρόµους της παρανοµίας και της απωλείας. Διήλθοµεν χώρας ερήµους και
αδιαβάτους, αλλά τον δρόµον του Κυρίου δεν τον εγνωρίσαµεν.
Σοφ. Σολ. 5,8  τι ωφέλησεν ηµάς η υπερηφανία; και τι πλούτος µετά αλαζονίας συµβέβληται ηµίν;
Σοφ. Σολ. 5,8  Εις τι, λοιπόν, µας ωφέλησεν η υπερηφάνειά µας; Κατά τι συνέβαλεν εις την ευτυχίαν µας ο πλούτος µετά της
αλαζονείας µας;
Σοφ. Σολ. 5,9  παρήλθεν εκείναι πάντα ως σκιά και ως αγγελία παρατρέχουσα·
Σοφ. Σολ. 5,9  Ως σκια πλέον επέρασαν όλα εκείνα και ως µία φευγαλέα φήµη, η οποία έρχεται, φεύγει και λησµονείται.
Σοφ. Σολ. 5,10     ως ναύς διερχοµένη κυµαινόµενον ύδωρ, ής διαβάσης ουκ έστιν ίχνος ευρείν, ουδέ ατραπόν τρόπιος αυτής
εν κύµασιν·
Σοφ. Σολ. 5,10  Ωσάν πλοίον, που διέρχεται το κυµατίζον νερό της θαλάσσης και του οποίου ίχνος της διαβάσεώς του δεν
είναι δυνατόν να ευρεθή ούτε δρόµος από τον οποίον επέρασεν η καρίνα του ανάµεσα από τα κύµατα.
Σοφ. Σολ. 5,11     ή ως ορνέου διαπτάντος αέρα ουθέν ευρίσκεται τεκµήριον πορείας, πληγή δε ταρσών µαστιζόµενον πνεύµα
κούφον και σχιζόµενον βία ροίζου, κινουµένων πτερύγων διωδεύθη, και µετά τούτο ουχ ευρέθη σηµείον επιβάσεως εν
αυτώ·
Σοφ. Σολ. 5,11   Η ωσάν ένα πτηνόν, όταν πετά και διασχίζη τον αέρα, χωρίς να αφήνη κανένα ίχνος της πορείας του. Με τα
ισχυρά κινήµατα των πτερών του κτυπά τον ελαφρόν άνεµον, σχίζει αυτόν ορµητικώς και µε συριγµόν, κινεί τας πτέρυγάς
του και διέρχεται δια µέσου αυτού, και έπειτα δεν ευρίσκεται πλέον κανένα σηµείον της διαβάσεώς του δια του αέρος.
Σοφ. Σολ. 5,12     ή ως βέλους βληθέντος επί σκοπόν, τµηθείς ο αήρ ευθέως εις εαυτόν ανελύθη ως αγνοήσαι την δίοδον
αυτού.
Σοφ. Σολ. 5,12  Η ωσάν βέλος, το οποίον εξετοξεύθη εναντίον ωρισµένου στόχου και διέσχισε κατ' ευθείαν γραµµήν τον
αέρα, ο οποίος όµως µετά την διάβασιν του βέλους επανέρχεται εις την προτέραν του κατάστασιν , ώστε να είναι άγνωστος
η δίοδος του βέλους.
Σοφ. Σολ. 5,13     ούτως και ηµείς γεννηθέντες εξελίποµεν και αρετής µέν σηµείον ουδέν έσχοµεν δείξαι, εν δε τή κακία ηµών
κατεδαπανήθηµεν.
Σοφ. Σολ. 5,13  Ετσι και ηµείς· εγεννήθηµεν και απεθάνοµεν και κανένα σηµείον αρετής δεν έχοµεν να παρουσιάσωµεν.
Κατεδαπανήσαµεν την ζωήν και τας δυνάµεις µας εις την κακίαν µας!”
Σοφ. Σολ. 5,14     ότι ελπίς ασεβούς ως φερόµενος χνούς υπό ανέµου και ως πάχνη υπό λαίλαπος διωχθείσα λεπτή και ως
καπνός υπό ανέµου διεχύθη και ως µνεία καταλύτου µονοηµέρου παρώδευσε.
Σοφ. Σολ. 5,14  Η έλπίς του ασεβούς προς ευτυχίαν και επιτυχίαν οµοιάζει µε το χνούδι, που το παρασύρει ο άνεµος, µε την
λεπτήν πάχνην, την οποίαν καταδιώκει λαίλαψ· µε τον καπνόν που τον διασκορπίζει ο άνεµος. Η µνήµη του οµοιάζει µε
την ανάµνησιν ενός διαβάτου, ο οποίος δια µίαν µόνην ηµέραν κατέλυσεν εις ξενοδοχείον και κατόπιν έφυγεν.
Σοφ. Σολ. 5,15     Δίκαιοι δε εις τον αιώνα ζώσι, και εν Κυρίω ο µισθός αυτών, και η φροντίς αυτών παρά Υψίστω.
Σοφ. Σολ. 5,15  Οι δίκαιοι όµως ζουν αιωνίως και η δικαία ανταµοιβή των ευρίσκεται εις τα χέρια του Κυρίου . Ο Υψιστος
πάντοτε φροντίζει δι' αυτούς εις την παρούσαν και την µέλλουσαν ζωήν.
Σοφ. Σολ. 5,16     διά τούτο λήψονται το βασίλειον της ευπρεπείας και το διάδηµα τού κάλλους εκ χειρός Κυρίου , ότι τή δεξιά
σκεπάσει αυτούς και τώ βραχίονι υπερασπιεί αυτών.
Σοφ. Σολ. 5,16  Δια τούτο και θα λάβουν από τα χέρια του Κυρίου την ένδοξον βασιλείαν των ουρανών, το βασιλικόν
διάδηµα του αιωνίου κάλλους. Διότι ο Κυριος µε την προστατευτικήν δεξιάν του θα τους σκεπάση και µε τον



ακατανίκητον βραχίονά του θα τους υπερασπίση εναντίον των εχθρών των.
Σοφ. Σολ. 5,17     λήψεται πανοπλίαν τον ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτίσιν εις άµυναν εχθρών·
Σοφ. Σολ. 5,17  Ο Κυριος θα λάβη ως πανοπλίαν του την δικαίαν του οργήν και θα χρησιµοποίηση ως όπλα εναντίον των
εχθρών του και αυτάς τας δυνάµεις της φύσεως.
Σοφ. Σολ. 5,18     ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνην και περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον·
Σοφ. Σολ. 5,18  Θα ενδυθή ως ακατανίκητον και αδιαπέραστον θώρακα την δικαιοσύνην και θα φορέση ως περικεφαλαίαν
την αντικειµενικήν και δικαίον κρίσιν του.
Σοφ. Σολ. 5,19     λήψεται ασπίδα ακαταµάχητον οσιότητα,
Σοφ. Σολ. 5,19  Ως ασπίδα ακαταµάχητον θα ενδυθή την αγιότητά του,
Σοφ. Σολ. 5,20     οξυνεί δε απότοµον οργήν εις ροµφαίαν, συνεκπολεµήσει δε αυτώ ο κόσµος επί τους παράφρονας.
Σοφ. Σολ. 5,20  και ως καλοακονισµένην ροµφαίαν θα χρησιµοποίηση την δικαίον οργήν του. Μαζί του δε εναντίον των
παραφρόνων αυτών ασεβών ανθρώπων θα πολεµήσουν όλαι αι δυνάµεις της φύσεως.
Σοφ. Σολ. 5,21     πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επί σκοπόν αλούνται,
Σοφ. Σολ. 5,21  Οι κεραυνοί, σαν εύστοχα αποτελεσµατικά βλήµατα, θα εκσφενδονισθούν εναντίον των ασεβών, και σαν
από καλοτεντωµένον τόξον, ανάµεσα από τα νέφη θα εκσφενδονισθούν και θα πλήξουν τους ασεβείς .
Σοφ. Σολ. 5,22     και εκ πετροβόλου θυµού πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. αγανακτήσει κατ αυτών ύδωρ θαλάσσης, ποταµοί
δε συγκλύσουσιν αποτόµως.
Σοφ. Σολ. 5,22  Ωσάν από σφενδόνην θα εκσφενδονισθή από τον ουρανόν πολλή και µεγάλη χάλαζα, θα αγανακτήση και
θα στραφή εναντίον των και αυτό το ύδωρ της θαλάσσης. Οι δε ποταµοί ίµέ αιφνιδίας πληµµύρας θα κατακλύσουν και θα
πνίξουν αυτούς.
Σοφ. Σολ. 5,23     αντιστήσεται αυτοίς πνεύµα δυνάµεως και ως λαίλαψ εκλικµήσει αυτούς. και ερηµώσει πάσαν την γήν
ανοµία, και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών.
Σοφ. Σολ. 5,23  Εναντίον αυτών των ασεβών θα εκσπάση υρµητικός άνεµος· και φοβερά λαίλαψ θα τους λιχνίση και θα τους
διασκορπίση προς όλα τα σηµεία. Η παρανοµία θα ερηµώση βέβαια, όλην την γην και η κακουργία των ασεβών θα
ανατρέψη θρόνους αρχόντων επί της γης· αλλά αυτό θα είναι το τέλος των ασεβών ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Σοφ. Σολ. 6,1  Ακούσατε ούν, βασιλείς, και σύνετε· µάθετε, δικασταί περάτων γής.
Σοφ. Σολ. 6,1  Ακούσατε λοιπόν αυτά, βασιλείς, και συνετισθήτε. Μαθετε καλά σεις οι δικασταί όλης της οικουµένης.
Σοφ. Σολ. 6,2  ενωτίσασθε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωµένοι επί όχλοις εθνών·
Σοφ. Σολ. 6,2  Ακούσατε σεις, οι οποίοι κυριαρχείτε στους λαούς και οι οποίοι αλαζονεύεσθε δια την εξουσίαν, που έχετε
επάνω εις πλήθη εθνών.
Σοφ. Σολ. 6,3  ότι εδόθη παρά τού Κυρίου η κράτησις υµίν και η δυναστεία παρά Υψίστου , ός εξετάσει υµών τα έργα και τας
βουλάς διερευνήσει·
Σοφ. Σολ. 6,3  Μαθετε ότι εκ µέρους του Κυρίου έχει δοθή εις σας η εξουσία , και η κυριαρχία σας επάνω στους λαούς από
τον Υψιστον, ο οποίος θα εξετάση και θα ελέγξη τα έργα σας και θα ερευνήση τας σκέψεις και τας αποφάσεις σας.
Σοφ. Σολ. 6,4  ότι υπηρέται όντες της αυτού βασιλείας ουκ εκρίνατε ορθώς, ουδέ εφυλάξατε νόµον, ουδέ κατά την βουλήν
τού Θεού επορεύθητε.
Σοφ. Σολ. 6,4  Θα σας ελέγξη, διότι αν και είσθε υπηρέται του ιδικού του βασιλείου, δεν εκρίνατε και δεν εδικάσατε ορθώς.
Δεν ετηρήσατε τον νόµον του Θεού και δεν εβαδίσατε ούτε εζήσατε σύµφωνα µε το θείον θέληµα.
Σοφ. Σολ. 6,5  φρικτώς και ταχέως επιστήσεται υµίν, ότι κρίσις απότοµος εν τοίς υπερέχουσι γίνεται.
Σοφ. Σολ. 6,5  Φρικτή και ταχεία θα επιπέση εναντίον σας η τιµωρία, διότι τροµερά πάντοτε και αιφνίδια είναι η τιµωρία
των παρανόµων αρχόντων.
Σοφ. Σολ. 6,6  ο γάρ ελάχιστος συγγνωστός εστιν ελέους, δυνατοί δε δυνατώς ετασθήσονται·
Σοφ. Σολ. 6,6  Διότι οι άσηµοι και απλοϊκοί άνθρωποι είναι άξιοι συγγνώµης και ελέους εκ µέρους του Θεού. Οι άρχοντες
όµως θα κριθούν και θα δικασθούν µε αυστηρότητα.
Σοφ. Σολ. 6,7  ου γάρ υποστελείται πρόσωπον ο πάντων δεσπότης, ουδέ εντραπήσεται µέγεθος, ότι µικρόν και µέγαν αυτός
εποίησεν οµοίως τε προνοεί περί πάντων·
Σοφ. Σολ. 6,7  Διότι δεν θα υποστείλη το πρόσωπόν του ο Δεσπότης του σύµπαντος, ούτε θα υποσταλή προ του µεγέθους της
εξουσίας των αρχόντων. Διότι αυτός εδηµιούργησε και τους µικρούς και τους µεγάλους και αυτός επίσης προνοεί δι' όλους.
Σοφ. Σολ. 6,8  τοίς δε κραταιοίς ισχυρά εφίσταται έρευνα .
Σοφ. Σολ. 6,8  Αυστηρά και λεπτοµερής έρευνα και εξέτασις επιφυλάσσεται δια τους ισχυρούς.
Σοφ. Σολ. 6,9  προς υµάς ούν, ώ τύραννοι, οι λόγοι µου, ίνα µάθητε σοφίαν και µη παραπέσητε·
Σοφ. Σολ. 6,9  Προς σας λοιπόν, ω άρχοντες της γης, απευθύνονται οι λόγοι µου αυτοί, δια να µάθετε την αληθινήν σοφίαν
και να µη παραπέσετε στους δρόµους της παρανοµίας.
Σοφ. Σολ. 6,10     οι γάρ φυλάξαντες οσίως τα όσια οσιωθήσονται, και οι διδαχθέντες αυτά ευρήσουσιν απολογίαν.
Σοφ. Σολ. 6,10  Διότι όσοι µε ευσέβειαν ετήρησαν το άγιον θέληµα του Θεού, θα γίνουν άγιοι. Και όσοι εδιδάχθησαν και
απεδέχθησαν την θείαν σοφίαν, θα εύρουν και θα έχουν απολογίαν κατά την ηµέραν της κρίσεως.
Σοφ. Σολ. 6,11     επιθυµήσατε ούν των λόγων µου, ποθήσατε και παιδευθήσεσθε.
Σοφ. Σολ. 6,11   Ας ανάψη, λοιπόν, εις σας η επιθυµία των λόγων µου αυτών. Ποθήσατε την σοφίαν µου και δι' αυτής θα
παιδαγωγηθήτε και θα µορφωθήτε.
Σοφ. Σολ. 6,12     Λαµπρά και αµάραντός εστιν η σοφία και ευχερώς θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν και ευρίσκεται
υπό των ζητούντων αυτήν,
Σοφ. Σολ. 6,12  Λαµπρά και αιωνία είναι η σοφία. Με ευκολίαν γίνεται αντιληπτή και κατανοητή, από όσους την αγαπούν.
Και εύκολα ανευρίσκεται από εκείνους, που την αναζητούν.
Σοφ. Σολ. 6,13     φθάνει τους επιθυµούντας προγνωσθήναι.
Σοφ. Σολ. 6,13  Καταφθάνει αυτούς, που επιθυµούν να την γνωρίσουν και την κατανοήσουν.



Σοφ. Σολ. 6,14     ο ορθρίσας προς αυτήν ου κοπιάσει, πάρεδρον γάρ ευρήσει των πυλών αυτού.
Σοφ. Σολ. 6,14  Εκείνος ο οποίος από το γλυκοχάραµα, από αυτήν ακόµη την ανατολήν της ζωής του προσέρχεται προς
αυτήν, δεν θα κοπιάση, διότι η θεία σοφία θα στήση την έδραν της εις τας πύλας του οίκου του.
Σοφ. Σολ. 6,15     το γάρ ενθυµηθήναι περί αυτής φρονήσεως τελειότης, και ο αγρυπνήσας δι αυτήν ταχέως αµέριµνος έσται·
Σοφ. Σολ. 6,15  Το να σκέπτεται κανείς και µελετά αυτήν είναι δείγµα µεγάλης συνέσεως. Και εκείνος που αγρυπνεί δια την
απόκτησίν της, πολύ γρήγορα θα απαλλαγή από τας καταθλιπτικάς µερίµνας και θα έχη ειρηνικήν την ζωήν.
Σοφ. Σολ. 6,16     ότι τους αξίους αυτής αύτη περιέρχεται ζητούσα και εν ταίς τρίβοις φαντάζεται αυτοίς ευµενώς και εν
πάση επινοία υπαντά αυτοίς.
Σοφ. Σολ. 6,16  Η ίδια η σοφία του Θεού περιέρχεται αδώ και εκεί και αναζητεί τους αξίους της. Ολόλαµπρη και ευµενής
παρουσιάζεται στους δρόµους της ζωής των, και εις κάθε σκέψιν των τους βοηθεί πάντοτε.
Σοφ. Σολ. 6,17     αρχή γάρ αυτής η αληθεστάτη παιδείας επιθυµία, φροντίς δε παιδείας αγάπη,
Σοφ. Σολ. 6,17  Διότι αρχή της κατά Θεόν σοφίας είναι η ειλικρινής επιθυµία της µορφώσεως, φροντίς δε και σκοπός, στον
οποίον κατατείνει η παιδεία, είναι η αγάπη του Θεού.
Σοφ. Σολ. 6,18     αγάπη δε τήρησις νόµων αυτής, προσοχή δε νόµων βεβαίωσις αφθαρσίας,
Σοφ. Σολ. 6,18  Της αγάπης δε εκδήλωσις είναι η τήρησις των νόµων της θείας σοφίας. Η προσεκτική δε τήρησις των θείων
νόµων είναι η βεβαία εγγύησις της πέραν του τάφου αθανασίας.
Σοφ. Σολ. 6,19     αφθαρσία δε εγγύς είναι ποιεί Θεού.
Σοφ. Σολ. 6,19  Η δε αθανασία κάµνει τον άνθρωπον να ευρίσκεται πάντοτε πλησίον του αιωνίου Θεού.
Σοφ. Σολ. 6,20     επιθυµία άρα σοφίας ανάγει επί βασιλείαν.
Σοφ. Σολ. 6,20 Αρα η ειλικρινής επιθυµία και η απόκτησις της θείας σοφίας ανεβάζουν τον άνθρωπον εις την βασιλείαν του
Θεού.
Σοφ. Σολ. 6,21     ει ούν ήδεσθε επί θρόνοις και σκήπτροις, τύραννοι λαών, τιµήσατε σοφίαν, ίνα εις τον αιώνα βασιλεύσητε.
Σοφ. Σολ. 6,21  Εάν λοιπόν σεις, άρχοντες των λαών, ευχαριστήσθε εις θρόνους και εις σκήπτρα, τιµήσατε και αγαπήσατε
την θείαν σοφίαν, δια να βασιλεύσετε στους αιώνας.
Σοφ. Σολ. 6,22     τι δε εστι σοφία και πώς εγένετο, απαγγελώ και ουκ αποκρύψω υµίν µυστήρια, αλλά απ αρχής γενέσεως
εξιχνιάσω και θήσω εις το εµφανές την γνώσιν αυτής και ου µη παροδεύσω την αλήθειαν.
Σοφ. Σολ. 6,22  Τι δε είναι αυτή η σοφία και πως έγινε, θα σας το αναγγείλω και δεν θα κρύψω από σας τα µυστήρια του
Θεού. Αλλα θα φέρω αυτά εις φως από την αρχήν της δηµιουργίας, θα καταστήσω φανεράν την γνώσιν αυτής και δεν θα
αντιπαρέλθω την θείαν αλήθειαν.
Σοφ. Σολ. 6,23     ούτε µην φθόνω τετηκότι συνοδεύσω, ότι ούτος ου κοινωνήσει σοφία.
Σοφ. Σολ. 6,23  Δεν θα συµπεριπατήσω ούτε θα συναναστραφώ µε άνθρωπον, που τον λυώνει ο φθόνος, διότι αυτός δεν
θέλει να έχη καµµίαν επικοινωνίαν και σχέσιν µε την σοφίαν.
Σοφ. Σολ. 6,24     πλήθος δε σοφών σωτηρία κόσµου, και βασιλεύς φρόνιµος ευστάθεια δήµου.
Σοφ. Σολ. 6,24  Το πλήθος των κατά Θεόν σοφών είναι ασφάλεια και σωτηρία δια τον κόσµον. Ο δε κατά Θεόν συνετός
βασιλεύς αποτελεί εγγύησιν της σταθερότητος του λαού του.
Σοφ. Σολ. 6,25     ώστε παιδεύσθε τοίς ρήµασί µου, και ωφεληθήσεσθε.
Σοφ. Σολ. 6,25  Ωστε παιδαγωγηθήτε και µορφωθήτε µε τα λόγια της σοφίας µου και θα αποκοµίσετε µεγάλην ωφέλειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Σοφ. Σολ. 7,1  Ειµί µέν καγώ θνητός άνθρωπος ίσος άπασι και γηγενούς απόγονος πρωτοπλάστου· και εν κοιλία µητρός
εγλύφην σάρξ
Σοφ. Σολ. 7,1   Και εγώ, που σας οµιλώ αυτήν την στιγµήν, είµαι άνθρωπος θνητός, όµοιος και ίσος µε όλους τους άλλους
ανθρώπους. Απόγονος του πρώτου ανθρώπου, που επλάσθη από το χώµα. Εις την κοιλίαν της µητρός µου έλαβα την
ανθρωπίνην σάρκα και µορφήν,
Σοφ. Σολ. 7,2  δεκαµηνιαίω χρόνω παγείς εν αίµατι εκ σπέρµατος ανδρός και ηδονής ύπνω συνελθούσης.
Σοφ. Σολ. 7,2  Εις δεκάµηνον χρονικόν διάστηµα επήρα την σταθεράν µορφήν του ανθρώπου µέσα στο µητρικόν αίµα από
το σπέρµα του ανδρός, κατά την ηδονικήν σαρκικήν συνάντησιν επί κλίνης.
Σοφ. Σολ. 7,3  και εγώ δε γενόµενος έσπασα τον κοινόν αέρα και επί την οµοιοπαθή κατέπεσον γήν, πρώτην φωνήν την
οµοίαν πάσιν ίσα κλαίων·
Σοφ. Σολ. 7,3  Και εγώ, όταν εγεννήθην, έσπασα µε το κλάµα µου τον κοινόν αέρα, τον οποίον και ανέπνευσα. Επεσα και
ευρέθην εις την οµοίαν µε όλους τους ανθρώπους γην. Αφήκα την πρώτην φωνήν οµοίαν προς την των άλλων ανθρώπων
και έκλαια, όπως εκείνοι.
Σοφ. Σολ. 7,4  εν σπαργάνοις ανετράφην και εν φροντίσιν·
Σοφ. Σολ. 7,4  Ανετράφην, όπως οι άλλοι, τυλιγµένος εις τα σπάργανα και µε τας φροντίδας των άλλων.
Σοφ. Σολ. 7,5  ουδείς γάρ βασιλεύς ετέραν έσχε γενέσεως αρχήν,
Σοφ. Σολ. 7,5  Κανείς, ούτε και ο βασιλεύς ακόµη, δεν επήρε διαφορετικήν αρχήν της γεννήσεως και της υπάρξεώς του.
Σοφ. Σολ. 7,6  µία δε πάντων είσοδος εις τον βίον, έξοδός τε ίση.
Σοφ. Σολ. 7,6  Μια και η αυτή είναι η είσοδος όλων των ανθρώπων εις την ζωήν, η ιδία δε έξοδος επιφυλάσσεται δι' αυτούς,
ο θάνατος.
Σοφ. Σολ. 7,7  διά τούτο ηυξάµην, και φρόνησις εδόθη µοι· επεκαλεσάµην, και ήλθέ µοι πνεύµα σοφίας.
Σοφ. Σολ. 7,7  Γνωρίζω, λοιπόν, την είσοδόν µου στον κόσµον, όπως και την έξοδόν µου από αυτόν. Προσηυχήθην στον
Θεόν, εζήτησα σοφίαν και σύνεσιν και µου εδόθη. Τον παρεκάλεσα, και ήλθεν εις εµέ πνεύµα σοφίας.
Σοφ. Σολ. 7,8  προέκρινα αυτήν σκήπτρων και θρόνων και πλούτον ουδέν ηγησάµην εν συγκρίσει αυτής·
Σοφ. Σολ. 7,8  Αυτήν επροτίµησα από βασιλικά σκήπτρα και θρόνους και εµπρός εις αυτήν ως ένα τίποτε εθεώρησα τα
πλούτη του κόσµου.
Σοφ. Σολ. 7,9  ουδέ ωµοίωσα αυτή λίθον ατίµητον, ότι ο πάς χρυσός εν όψει αυτής ψάµµος ολίγη, και ως πηλός
λογισθήσεται άργυρος εναντίον αυτής.



Σοφ. Σολ. 7,9  Ούτε προς ανεκτίµητον αδάµαντα δεν παροµοίωσα αυτήν, διότι όλος ο χρυσός εν συγκρίσει προς την σοφίαν
είναι σαν λίγη άµµος, και ο άργυρος ωσάν λάσπη θεωρείται ενώπιον αυτής.
Σοφ. Σολ. 7,10     υπέρ υγίειαν και ευµορφίαν ηγάπησα αυτήν και προειλόµην αυτήν αντί φωτός έχειν, ότι ακοίµητον το εκ
ταύτης φέγγος.
Σοφ. Σολ. 7,10  Την έχω αγαπήσει περισσότερον και από αυτήν ακόµη την υγείαν και από το κάλλος. Την επροτίµησα
περισσότερον και από το φως. Διότι εις την πραγµατικότητα το φως, που ακτινοβολεί η σοφία, είναι άσβεστον και αιώνιον.
Σοφ. Σολ. 7,11     ήλθε δε µοι τα αγαθά οµού πάντα µετ αυτής και αναρίθµητος πλούτος εν χερσίν αυτής.
Σοφ. Σολ. 7,11   Αλλά µαζή µε την σοφίαν ήλθαν εις εµέ και όλα µαζή τα αγαθά. Διότι εις τα χέρια αυτής υπάρχει
ανυπολόγιστος πλούτος.
Σοφ. Σολ. 7,12     ευφράνθην δε επί πάσιν, ότι αυτών ηγείται σοφία, ηγνόουν δε αυτήν γενέτιν είναι τούτων.
Σοφ. Σολ. 7,12  Ηυφράνθην δε εις όλα τα υλικά και πνευµατικά αγαθά, διότι η σοφία προπορεύεται και αυτά την
ακολουθούν. Πριν δε αποκτήσω την σοφίαν, δεν εγνώριζα ότι αυτή είναι η µήτηρ όλων τούτων των αγαθών.
Σοφ. Σολ. 7,13     αδόλως τε έµαθον αφθόνως τε µεταδίδωµι, τον πλούτον αυτής ουκ αποκρύπτοµαι·
Σοφ. Σολ. 7,13  Με αγνότητα και προς καθαρούς σκοπούς έµαθα την σοφίαν· χωρίς φθόνον την µεταδίδω. Δεν αποκρύπτω
τον ανεκτίµητον αυτής πλούτον.
Σοφ. Σολ. 7,14     ανεκλιπής γάρ θησαυρός εστιν ανθρώποις, ον οι χρησάµενοι προς Θεόν εστείλαντο φιλίαν διά τας εκ
παιδείας δωρεάς συσταθέντες.
Σοφ. Σολ. 7,14  Η σοφία είναι ανεξάντλητος θησαυρός δια τους ανθρώπους, τον οποίον αυτοί, όταν καταλλήλως και
προθύµως χρησιµοποιούν, συνάπτουν φιλίαν προς τον Θεόν, διότι αυτοσυνιστώνται και γίνονται δεκτοί από αυτόν χάρις
εις τας µεγάλας δωρεάς, τας οποίας έχουν λάβει δια της ορθής παιδείας.
Σοφ. Σολ. 7,15     Εµοί δε δώη ο Θεός ειπείν κατά γνώµην και ενθυµηθήναι αξίως των δεδοµένων, ότι αυτός και της σοφίας
οδηγός εστι και των σοφών διορθωτής.
Σοφ. Σολ. 7,15  Εύχοµαι δε να µου δώση ο Θεός ικανότητα να εκφράσω τον θαυµασµόν µου δια την σοφίαν, και µε
ευγνωµοσύνην να ενθυµούµαι πάντοτε τας δωρεάς του Θεού, διότι αυτός είναι ο οδηγός και χορηγός της σοφίας, ο
παιδαγωγός και διορθωτής των σοφών.
Σοφ. Σολ. 7,16     εν γάρ χειρί αυτού και ηµείς και οι λόγοι ηµών πάσά τε φρόνησις και εργατειών επιστήµη.
Σοφ. Σολ. 7,16  Διότι εις τα χέρια αυτού ευρισκόµεθα και ηµείς και οι λόγοι µας, η σύνεσίς µας όπως και η επιστήµη των
διαφόρων έργων.
Σοφ. Σολ. 7,17     αυτός γάρ µοι έδωκε των όντων γνώσιν αψευδή ειδέναι σύστασιν κόσµου και ενέργειαν στοιχείων,
Σοφ. Σολ. 7,17  Αυτός µου έχει δώσει την αληθή γνώσιν των όντων, ώστε να γνωρίσω πως συνεστήθη ο κόσµος και πως
ενεργούν τα επί µέρους στοιχεία της φύσεως.
Σοφ. Σολ. 7,18     αρχήν και τέλος και µεσότητα χρόνων, τροπών αλλαγάς και µεταβολάς καιρών,
Σοφ. Σολ. 7,18  Να γνωρίσω την αρχήν, το µέσον και το τέλος των χρόνων, την αλλαγήν του ηλιοστασίου και τας
µεταβολάς των εποχών του έτους.
Σοφ. Σολ. 7,19     ενιαυτών κύκλους και αστέρων θέσεις,
Σοφ. Σολ. 7,19  Τους κύκλους των ετών και τας θέσεις των αστέρων.
Σοφ. Σολ. 7,20     φύσεις ζώων και θυµούς θηρίων, πνευµάτων βίας και διαλογισµούς ανθρώπων, διαφοράς φυτών και
δυνάµεις ριζών,
Σοφ. Σολ. 7,20  Τας φύσεις των ζώων, τα ένστικτα των θηρίων τας ορµάς των ανέµων, τους διαλογισµούς των ανθρώπων,
τας διαφοράς, που υπάρχουν µεταξύ των φυτών και τας δυνάµεις των ριζών.
Σοφ. Σολ. 7,21     όσα τέ εστι κρυπτά και εµφανή έγνων· η γάρ πάντων τεχνίτις εδίδαξέ µε σοφία.
Σοφ. Σολ. 7,21  Χαρις εις την θείαν σοφίαν εγώ εγνώρισα όλα τα απόκρυφα και φανερά όντα και τας ιδιότητας αυτών . Η
σοφία, η οποία εκ του µηδενός εδηµιούργησε και κατευθύνει τα πάντα , µε εδίδαξε αυτά.
Σοφ. Σολ. 7,22     Έστι γάρ εν αυτή πνεύµα νοερόν, άγιον, µονογενές, πολυµερές, λεπτόν, ευκίνητον, τρανόν, αµόλυντον,
σαφές, απήµαντον, φιλάγαθον, οξύ, ακώλυτον, ευεργετικόν,
Σοφ. Σολ. 7,22  Αυτή δε η σοφία του Θεού έχει πνεύµα απολύτου νοήσεως, άγιον, µοναδικόν στον ουράνιον και επίγειον
κόσµον, πολυτρόπων ενεργειών, άϋλον, ευκίνητον, απειροµέγεθες, αµόλυντον, σαφές, απρόσβλητον και άτρωτον από
οιανδήποτε ατέλειαν. Διεισδυτικόν, ευεργετικόν, πνεύµα, το οποίον υπερνικά όλα τα εµπόδια και αγαπά πάντοτε το
αγαθόν.
Σοφ. Σολ. 7,23     φιλάνθρωπον, βέβαιον, ασφαλές, αµέριµνον, παντοδύναµον, πανεπίσκοπον και διά πάντων χωρούν
πνευµάτων νοερών καθαρών λεπτοτάτων.
Σοφ. Σολ. 7,23  Αυτό είναι φιλάνθρωπον, σταθερόν, αλάθητον, από καµµίαν δεν πιέζεται µέριµναν, παντοδύναµον,
εποπτεύει και κατευθύνει τα πάντα. Εισχωρεί εις όλα τα πνεύµατα αγγέλων και ανθρώπων, τα νοερά, τα καθαρά, τα
λεπτότατα.
Σοφ. Σολ. 7,24     πάσης γάρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία, διήκει δε και χωρεί διά πάντων διά την καθαρότητα·
Σοφ. Σολ. 7,24  Η σοφία έχει την απόλυτον εξ εαυτής κίνησιν, απείρως ανωτέρα από κάθε τι, το οποίον κινείται εις την γην
και τον ουρανόν. Χαρις εις την απόλυτον αυτής καθαρότητα εισδύει και προχωρεί δια µέσου όλων των επιγείων και των
ουρανίων προσώπων και πραγµάτων.
Σοφ. Σολ. 7,25     ατµίς γάρ εστι της τού Θεού δυνάµεως και απόροια της τού Παντοκράτορος δόξης ειλικρινής· διά τούτο
ουδέν µεµιαµµένον εις αυτήν παρεµπίπτει.
Σοφ. Σολ. 7,25  Διότι αυτή είναι πνοη, τρόπον τινά, του παντοδυνάµου Θεού, ολοκάθαρον απαύγασµα της δόξης του
παντοκράτορας. Δια τούτο τίποτε το µολυσµένον δεν υπεισέρχεται εις αυτήν και δεν την µολύνει.
Σοφ. Σολ. 7,26     απαύγασµα γάρ εστι φωτός αϊδίου και έσοπτρον ακηλίδωτον της τού Θεού ενεργείας και εικών της
αγαθότητος αυτού.
Σοφ. Σολ. 7,26  Αυτή είναι το φωτεινόν απαύγασµα του θείου, αµεταβλήτου, αιωνίου φωτός· ολοκάθαρον κάτοπτρον της
ενεργείας του Θεού, είκών και έκφρασις της αγαθότητας του Θεού.
Σοφ. Σολ. 7,27     µία δε ούσα πάντα δύναται και µένουσα εν αυτή τα πάντα καινίζει και κατά γενεάς εις ψυχάς οσίας



µεταβαίνουσα φίλους Θεού και προφήτας κατασκευάζει·
Σοφ. Σολ. 7,27  Και ενώ είναι µία µόνον, δύναται να κάµη τα πάντα ως παντοδύναµος. Μένει καθ' εαυτήν αναλλοίωτος και
ανακαινίζει τα πάντα. Από γενεάς εις γενεάν µεταβαίνει και ενθρονίζεται εις ψυχάς οσίας. Παιδαγωγεί και µορφώνει
φίλους Θεού και προφήτας.
Σοφ. Σολ. 7,28     ουθέν γάρ αγαπά ο Θεός ει µη τον σοφία συνοικούντα.
Σοφ. Σολ. 7,28  Κανένα άλλο λογικόν ον δεν αγαπά ο Θεός, ειµή µόνον εκείνο, το οποίον συγκατοικεί µε την θείαν σοφίαν.
Σοφ. Σολ. 7,29     έστι γάρ αύτη ευπρεπεστέρα ηλίου και υπέρ πάσαν άστρων θέσιν, φωτί συγκρινοµένη, ευρίσκεται προτέρα·
Σοφ. Σολ. 7,29  Αυτή είναι ωραιοτέρα και λαµπροτρα από τον ήλιον, ανωτέρα από όλα τα αστρικά σύµπαντα, συγκρινοµένη
δε προς το φως υπερέχει και προηγείται από αυτό.
Σοφ. Σολ. 7,30     τούτο µέν γάρ διαδέχεται νύξ, σοφίας δε ου κατισχύει κακία.
Σοφ. Σολ. 7,30  Διότι το µεν υλικόν φως το διαδέχεται η νύκτα· κανένα όµως σκότος και καµµία σκια κακίας δεν ηµπορεί να
κυριαρχήση εις την θείαν σοφίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Σοφ. Σολ. 8,1  Διατείνει δε από πέρατος εις πέρας ευρώστως και διοικεί τα πάντα χρηστώς .
Σοφ. Σολ. 8,1  Η θεία σοφία επεκτείνει µετά δυνάµεως την κυριαρχίαν της από το ένα άκρον του κόσµου έως το άλλο, και
διοικεί τα πάντα µε ευεργετικήν καλωσύνην και αγαθότητα.
Σοφ. Σολ. 8,2  Ταύτην εφίλησα και εξεζήτησα εκ νεότητός µου και εζήτησα νύµφην αγαγέσθαι εµαυτώ και εραστής
εγενόµην τού κάλλους αυτής.
Σοφ. Σολ. 8,2  Αυτήν εγώ ηγάπησα µε όλην µου την δύναµιν. Την ανεζήτησα από αυτά ακόµα τα νεανικά µου χρόνια.
Επεθύµησα να την λάβω σύζυγόν µου. Εγινα εραστής του κάλλους της.
Σοφ. Σολ. 8,3  ευγένειαν δοξάζει συµβίωσιν Θεού έχουσα, και ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν·
Σοφ. Σολ. 8,3  Η αιωνία συµβίωσίς της µετά του Θεού κάµνει να ακτινοβολή η ευγένεια της καταγωγής της. Ο Κυριος και
Δεσπότης του σύµπαντος την έχει αγαπήσει προαιωνίως και την αγαπά πάντοτε.
Σοφ. Σολ. 8,4  µύστις γάρ εστι της τού Θεού επιστήµης και αιρετίς των έργων αυτού.
Σοφ. Σολ. 8,4  Αυτή κατέχει πλήρως εις βάθος και πλάτος την άπειρον γνώσιν του Θεού και χειραγωγεί προς αυτήν τους
ανθρώπους. Αυτή επιλέγει τα έργα, τα οποία ο Θεός δηµιουργεί.
Σοφ. Σολ. 8,5  ει δε πλούτός εστιν επιθυµητόν κτήµα εν βίω, τι σοφίας πλουσιώτερον της τα πάντα εργαζοµένης;
Σοφ. Σολ. 8,5  Εάν ο πλούτος είναι δια τον βίον πολύ επιθυµητόν αγαθόν, πόσω µάλλον η σοφία είναι τιµιώτερον και πολύ
περισσότερον επιθυµητόν αγαθόν, η σοφία η οποία κατεργάζεται πάντα τα αγαθά;
Σοφ. Σολ. 8,6  ει δε φρόνησις εργάζεται, τις αυτής των όντων µάλλόν εστι τεχνίτις;
Σοφ. Σολ. 8,6  Εάν η διάνοια και η σύνεσις των ανθρώπων εργάζεται αγαθά, πόσω µάλλον η σοφία του Θεού είναι η
τεχνίτις, που κατεργάζεται όλα γενικώς τα καλά έργα;
Σοφ. Σολ. 8,7  και ει δικαιοσύνην αγαπά τις, οι πόνοι ταύτης εισίν αρεταί· σωφροσύνην γάρ και φρόνησιν εκδιδάσκει,
δικαιοσύνην και ανδρείαν, ών χρησιµώτερον ουδέν εστιν εν βίω ανθρώποις.
Σοφ. Σολ. 8,7  Εάν δε κανείς επιθυµή την κατά το δυνατόν δικαιοσύνην, την αρετήν, ας σκεφθή ότι οι καρποί της σοφίας
είναι ακριβώς αι αρεταί. Διότι αυτή διδάσκει την σωφροσύνην και την σύνεσιν, την δικαιοσύνην και την ανδρείαν, αρετάς
από τας οποίας δεν υπάρχει τίποτε άλλο χρησιµώτερον στον βίον των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 8,8  ει δε και πολυπειρίαν ποθεί τις, οίδε τα αρχαία και τα µέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις
αινιγµάτων, σηµεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων.
Σοφ. Σολ. 8,8  Επιθυµεί κανείς πολλήν γνώσιν και πείραν; Ας σκεφθή, ότι η σοφία γνωρίζει τα αρχαία, προβλέπει και
προαναγγέλλει τα µέλλοντα, κάτεχε καλώς τους πολυπλόκους και δυσνοήτους λόγους, τας λύσεις των γριφωδών φράσεων.
Γνωρίζει ακριβώς και προαναγγέλλει µεγάλα και µικρά, θαυµαστά πάντοτε, γεγονότα. Οπως επίσης διαδοχάς εποχών και
χρόνων.
Σοφ. Σολ. 8,9  έκρινα τοίνυν ταύτην αγαγέσθαι προς συµβίωσιν, ειδώς ότι έσται µοι σύµβουλος αγαθών και παραίνεσις
φροντίδων και λύπης.
Σοφ. Σολ. 8,9  Εκρινα, λοιπόν, εγώ ορθόν και απεφάσισα αυτήν να πάρω ως σύντροφον της ζωής µου, δια να ζήσω µαζή της
όλον µου τον βίον, διότι γνωρίζω καλά ότι αυτή θα είναι πολύτιµος σύµβουλός µου εις κάθε καλόν, όπως επίσης θαρραλέα
προτροπή και παρηγορία εις τας φροντίδας και τας λύπας της ζωής.
Σοφ. Σολ. 8,10     έξω δι αυτήν δόξαν εν όχλοις και τιµήν παρά πρεσβυτέροις ο νέος·
Σοφ. Σολ. 8,10  Χαρις εις αυτήν και δια µέσου αυτής θα αποκτήσω δόξαν µεταξύ του λαού, εκτίµησιν δε και υπόληψιν
µεταξύ των πρεσβυτέρων από αυτήν ακόµη την νεότητά µου.
Σοφ. Σολ. 8,11     οξύς ευρεθήσοµαι εν κρίσει και εν όψει δυναστών θαυµασθήσοµαι·
Σοφ. Σολ. 8,11   Χαρις εις αυτήν θα αποκτήσω οξύτητα διανοίας και ευθύτητα κρίσεως εις τας δίκας, ενώπιον δε των
µεγάλων της γης θα είµαι αξιοθαύµαστος.
Σοφ. Σολ. 8,12     σιγώντά µε περιµενούσι και φθεγγοµένω προσέξουσι και λαλούντος επί πλείον χείρα επιθήσουσιν επί
στόµα αυτών.
Σοφ. Σολ. 8,12  Οταν σιωπώ, θα µε περιµένουν να οµιλήσω· και όταν εγώ θα οµιλώ, θα µε προσέχουν. Και όταν παρατείνω
την οµιλίαν µου επί πολύ, εκείνοι θα θέτουν το χέοι των στο στόµα των, δηλούντες ότι πρέπει όλοι να σιωπήσουν, δια να µε
ακούσουν.
Σοφ. Σολ. 8,13     έξω δι αυτήν αθανασίαν και µνήµην αιώνιον τοίς µετ εµέ απολείψω.
Σοφ. Σολ. 8,13  Χαρις εις αυτήν θα αποκτήσω την αθανασίαν και θα αφήσω αιωνίαν µνήµην εις εκείνους, οι οποίοι θα
ελθουν υστέρα από εµέ.
Σοφ. Σολ. 8,14     διοικήσω λαούς, και έθνη υποταγήσεταί µοι·
Σοφ. Σολ. 8,14  Από αυτήν φωτιζόµενος και χειραγωγούµενος θα διοικήσω λαούς, έθνη δε ξένα θα υποταχθούν εις εµέ.
Σοφ. Σολ. 8,15     φοβηθήσονταί µε ακούσαντες τύραννοι φρικτοί, εν πλήθει φανούµαι αγαθός και εν πολέµω ανδρείος.
Σοφ. Σολ. 8,15  Φοβεροί δε και σκληροί τύραννοι θα µε φοβούνται, και µόνον το όνοµά µου όταν ακούουν. Μεταξύ του λαού



θα είµαι και θα φαίνοµαι ευµενής και ευεργετικός, εις δε τους πολέµους ανδρείος.
Σοφ. Σολ. 8,16     εισελθών εις τον οίκόν µου προσαναπαύσοµαι αυτή· ου γάρ έχει πικρίαν η συναναστροφή αυτής, ουδέ
οδύνην η συµβίωσις αυτής, αλλά ευφροσύνην και χαράν.
Σοφ. Σολ. 8,16  Οταν επιστρέφω στον οίκον µου, θα αναπαύωµαι ειρηνικός και χαρούµενος πλησίον της. Διότι η
συναναστροφή µε την σοφίαν δεν έχει καµµίαν πικρίαν, και η συµβίωσις µε αυτήν δεν προκαλεί καµµίαν λύπην και
θλίψιν. Αλλά, τουναντίον, φέρει ευφροσύνην και χαράν.
Σοφ. Σολ. 8,17     ταύτα λογισάµενος εν εµαυτώ και φροντίσας εν καρδία µου ότι εστιν αθανασία εν συγγενεία σοφίας
Σοφ. Σολ. 8,17  Αυτά εσκέφθην επανειληµµένως από µέσα µου, και µε σοβαρότητα τα εµελέτησα µε την διάνοιαν και την
καρδίαν µου, ότι δηλαδή εις την µετά της σοφίας ένωσιν και συµβίωσιν υπάρχει η αθανασία ,
Σοφ. Σολ. 8,18     και εν φιλία αυτής τέρψις αγαθή και εν πόνοις χειρών αυτής πλούτος ανεκλιπής και εν συγγυµνασία
οµιλίας αυτής φρόνησις και εύκλεια εν κοινωνία λόγων αυτής, περιήειν ζητών όπως λάβω αυτήν εις εµαυτόν.
Σοφ. Σολ. 8,18  εις την φιλίαν της η αγνή τέρψις, στους κόπους των χειρών της ανεξάντλητος ο πλούτος, εις την
καλλιέργειαν των µετ' αυτής σχέσεων υπάρχει η σύνεσις, δόξα δε εις την συµµετοχήν και αποδοχήν των λόγων της. Ταύτα,
λοιπόν, αφού εσκέφθην εγύριζα και αναζητούσα αυτήν, δια να λάβω ως σύζυγόν µου εις όλον το διάστηµα της ζωής µου.
Σοφ. Σολ. 8,19     παίς δε ήµην ευφυής ψυχής τε έλαχον αγαθής,
Σοφ. Σολ. 8,19  Από αυτής ακόµη της παιδικής µου ηλικίας ήµην ευφυής, έλαβα δε ως δώρον από τον Θεόν ψυχήν αγαθήν·
Σοφ. Σολ. 8,20     µάλλον δε αγαθός ών ήλθον εις σώµα αµίαντον.
Σοφ. Σολ. 8,20  µάλλον δε, επειδή ακριβώς ήµουν αγαθός, ήλθα εις σώµα άρτιον και ακηλίδωτον.
Σοφ. Σολ. 8,21     γνούς δε ότι ουκ άλλως έσοµαι εγκρατής, εάν µη ο Θεός δώ -και τούτο δ ήν φρονήσεως το ειδέναι τίνος η
χάρις- ενέτυχον τώ Κυρίω και εδεήθην αυτού και είπον εξ όλης της καρδίας µου.
Σοφ. Σολ. 8,21  Επειδή δε εγνώρισα καλά, ότι δεν είναι δυνατόν κατ' άλλον τρόπον να αποκτήση κανείς την σοφίαν, εάν ο
Θεός δεν του την δώση- και αυτό είναι τεκµήριον συνέσεως, το να γνωρίζης από ποιόν προέρχεται αυτή η δωρεά,-
επλησίασα τον Κυριον και τον παρεκάλεσα µε όλην µου την καρδίαν και είπα·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Σοφ. Σολ. 9,1  Θεέ πατέρων και Κύριε τού ελέους ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου
Σοφ. Σολ. 9,1  Θεέ των προγόνων µου, Κυριε του ελέους, συ ο οποίος δια µόνου του λόγου σου εδηµιούργησες τα σύµπαντα
Σοφ. Σολ. 9,2  και τή σοφία σου κατεσκεύσασας άνθρωπον, ίνα δεσπόζη των υπό σού γενοµένων κτισµάτων
Σοφ. Σολ. 9,2  και µε την θείαν σου σοφίαν έπλασες τον άνθρωπον, στον οποίον έδωσες το προσόν να είναι κύριος όλων των
δηµιουργηµάτων σου,
Σοφ. Σολ. 9,3  και διέπη τον κόσµον εν οσιότητι και δικαιοσύνη και εν ευθύτητι ψυχής κρίσιν κρίνη ,
Σοφ. Σολ. 9,3  να επιβλέπη και κυβερνά τον κόσµον µε αφοσίωσιν προς σε και µε δικαιοσύνην προς τους ανθρώπους και να
εκδίδη κατά τας δίκας δικαίας αποφάσεις µε ευθύτητα και αντικειµενικότητα καρδίας,
Σοφ. Σολ. 9,4  δός µοι την των σών θρόνων πάρεδρον σοφίαν και µη µε αποδοκιµάσης εκ παίδων σου.
Σοφ. Σολ. 9,4  δος µου την σοφίαν, η οποία παρακάθεται εις θρόνον κοντά στον ιδικόν σου θρόνον και µη µε αποδοκιµάσης
από την τάξιν των δούλων σου.
Σοφ. Σολ. 9,5  ότι εγώ δούλος σός και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσων εν συνέσει
κρίσεως και νόµων·
Σοφ. Σολ. 9,5  Διότι εγώ είµαι ιδικός σου δούλος, υιός της ιδικής σου δούλης, της µητρός µου. Ανθρωπος αδύνατος, του
οποίου ο βίος είναι βραχύς επί της γης, µικρός και αδύνατος εις ορθάς κρίσεις και εις την γνώσιν των ιδικών σου νόµων.
Σοφ. Σολ. 9,6  κάν γάρ τις ή τέλειος εν υιοίς ανθρώπων, της από σού σοφίας απούσης, εις ουδέν λογισθήσεται.
Σοφ. Σολ. 9,6  Και εάν, έστω, υπάρξη κανείς τέλειος µεταξύ των άλλων ανθρώπων, όταν από αυτόν απρυσιαζη η σοφία σου,
είναι ένα τίποτε ενώπιον σου και ενώπιον των ορθοφρονούντων ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 9,7  σύ µε προείλω βασιλέα λαού σου και δικαστήν υιών σου και θυγατέρων·
Σοφ. Σολ. 9,7  Συ, µε εξέλεξες ως βασιλέα του λαού σου, µε κατέστησες δικαστήν µεταξύ των υιών σου και των θυγατέρων
σου.
Σοφ. Σολ. 9,8  είπας οικοδοµήσαι ναόν εν όρει αγίω σου και εν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον , µίµηµα σκηνής
αγίας, ήν προητοίµασας απ αρχής.
Σοφ. Σολ. 9,8  Συ είπες να ανοικοδοµήσω ναόν στο άγιόν σου όρος και θυσιαστήριον εις την πόλιν , όπου έστησες την
σκηνήν σου, όµοιον προς την άγιον Σκηνήν του Μαρτυρίου σου, την οποίαν απ' αρχής συ είχες προετοιµάσει.
Σοφ. Σολ. 9,9  και µετά σού η σοφία η ειδυία τα έργα σου και παρούσα, ότε εποίεις τον κόσµον, και επισταµένη τι αρεστόν εν
οφθαλµοίς σου και τι ευθές εν εντολαίς σου.
Σοφ. Σολ. 9,9  Μαζή µε σε είναι πάντοτε η σοφία, η οποία εγνώριζεν απολύτως και γνωρίζει όλα τα έργα σου, και η οποία
ήτο παρούσα, όταν συ εκ του µηδενός εδηµιουργούσες τον κόοµον, και εγνώριζε τι είναι ευάρεστον ενώπιον των οφθαλµών
σου και σύµφωνον µε τας αγίας εντολάς σου.
Σοφ. Σολ. 9,10     εξαπόστειλον αυτήν εξ αγίων ουρανών και από θρόνου δόξης σου πέµψον αυτήν, ίνα συµπαρούσά µοι
κοπιάση και γνώ τι ευάρεστόν εστι παρά σοί.
Σοφ. Σολ. 9,10  Αυτήν, λοιπόν, την θείαν σοφίαν σου στείλε εις εµέ τον δούλον σου από τους αγίους ουρανούς και από τον
θρόνον της δόξης σου, δια να ευρίσκεται πάντοτε κοντά µου και κοπιάζη µαζή µου, ώστε εγώ να γνωρίσω ακριβώς τι είναι
ευάρεστον ενώπιόν σου.
Σοφ. Σολ. 9,11     οίδε γάρ εκείνη πάντα και συνίει και οδηγήσει µε εν ταίς πράξεσί µου σωφρόνως και φυλάξει µε εν τή δόξη
αυτής·
Σοφ. Σολ. 9,11   Η σοφία σου γνωρίζει τα πάντα και αυτή θα µε οδηγήση συνετώς εις τας πορείας του βίου µου. Θα µε
περιφρουρήση και θα µε προστατεύση το φως της ιδικής της δόξης.
Σοφ. Σολ. 9,12     και έσται προσδεκτά τα έργα µου, και διακρινώ τον λαόν σου δικαίως και έσοµαι άξιος θρόνων πατρός
µου.
Σοφ. Σολ. 9,12  Χαρις εις αυτήν θα είναι ευπρόσδεκτα από σε τα έργα µου. Και εγώ θα κυβερνώ και θα δικάζω τον λαόν σου



µε δικαιοσύνην. Θα αναδειχθώ άξιος των θρόνων του πατρός µου Δαβίδ.
Σοφ. Σολ. 9,13     τις γάρ άνθρωπος γνώσεται βουλήν Θεού; ή τις ενθυµηθήσεται τι θέλει ο Κύριος;
Σοφ. Σολ. 9,13  Ποιός άνθρωπος είναι εις θέσιν εξ εαυτού να γνωρίση τας βούλας του Θεού; Η ποιός ηµπορεί εξ εαυτού να
συλλάβη και να κατανοήση το θέληµα του Κυρίου;
Σοφ. Σολ. 9,14     λογισµοί γάρ θνητών δειλοί, και επισφαλείς αι επίνοιαι ηµών.
Σοφ. Σολ. 9,14  Διότι αι σκέψεις των ανθρώπων είναι ταλαντευόµεναι και ασταθείς και αι επινοήσεις της διανοίας µας
εσφαλµέναι.
Σοφ. Σολ. 9,15     φθαρτόν γάρ σώµα βαρύνει ψυχήν, και βρίθει το γεώδες σκήνος νούν πολυφρόντιδα.
Σοφ. Σολ. 9,15  Διότι το φθαρτόν τούτο σώµα µας βαρύνει την ψυχήν και επισκοτίζει την κρίσιν της. Η χωµατένια αυτή
κατοικία της ψυχής µας καταπονείται µε τας πολλάς µερίµνας του νου.
Σοφ. Σολ. 9,16     και µόλις εικάζοµεν τα επί γής και τα εν χερσίν ευρίσκοµεν µετά πόνου· τα δε εν ουρανοίς τις εξιχνίασε;
Σοφ. Σολ. 9,16  Μολις δε και µετά βίας διατυπώνοµεν εικασίας και συνάγοµεν συµπεράσµατα δια τα επί της γης πράγµατα
και φαινόµενα. Μετά κόπου δε και δυσκολίας ευρίσκοµεν αυτά, που εξαρτώνται από τα χέρια µας. Τα όσα όµως υπέροχα
υπάρχουν επάνω στους ουρανούς, ποιός εκ των ανθρώπων είναι εις θέσιν να εξιχνιάση;
Σοφ. Σολ. 9,17     βουλήν δε σου τις έγων, ει µη σύ έδωκας σοφίαν και έπεµψας το άγιόν σου πνεύµα από υψίστων;
Σοφ. Σολ. 9,17  Ποιός εγνώρισε την ιδικήν σου βουλήν, ειµή µόνον εκείνος, στον οποίον συ έδωκες σοφίαν και έπεµψες το
Αγιόν σου Πνεύµα από τους υψίστους ουρανούς;
Σοφ. Σολ. 9,18     και ούτως διωρθώθησαν αι τρίβοι των επί γής, και τα αρεστά σου εδιδάχθησαν άνθρωποι,
Σοφ. Σολ. 9,18  Ετσι δε µε την ιδικήν σου σοφίαν διωρθώθησαν και διορθώνονται αι πορείαι των ανθρώπων επί της γης. Και
οι άνθρωποι δι' αυτής έχουν διδαχθή και διδάσκονται τα ευάρεστα ενώπιόν σου.
Σοφ. Σολ. 9,19     και τή σοφία εσώθησαν.
Σοφ. Σολ. 9,19  Με την ιδικήν σου σοφίαν εσώθησαν και θα σωθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Σοφ. Σολ. 10,1     Αύτη πρωτόπλαστον πατέρα κόσµου µόνον κτισθέντα διεφύλαξε και εξείλατο αυτόν εκ παραπτώµατος
ιδίου
Σοφ. Σολ. 10,1   Η θεία σοφία διεφύλαξε τον πρωτόπλαστον, τον Αδάµ, εκείνον τον οποίον ο Θεός έπλασε, δια να είναι ο
πρώτος µέσα στον κόσµον. Τον διεφύλαξεν από την πλήρη καταστροφήν και τον έβγαλεν από την ιδικήν του πτώσιν.
Σοφ. Σολ. 10,2     έδωκέ τε αυτώ ισχύν κρατήσαι απάντων.
Σοφ. Σολ. 10,2  Εδωκεν εις αυτόν την δύναµιν, να κυριαρχή και να εξουσίαζη επί όλων των δηµιουργηµάτων της γης.
Σοφ. Σολ. 10,3     αποστάς δε απ αυτής άδικος εν οργή αυτού, αδελφοκτόνοις συναπώλετο θυµοίς·
Σοφ. Σολ. 10,3  Οταν δε ο αµαρτωλός, ο αδελφοκτόνος Καϊν, κυριαρχούµενος από την θανάσιµον αυτού οργήν,
απεµακρύνθη από την θείαν σοφίαν και εφόνευσε τον αδελφόν του, εξ αιτίας της αδελφοκτόνου αυτής οργής του
κατεστράφη ο ίδιος.
Σοφ. Σολ. 10,4     δι ον κατακλυζοµένην γήν πάλιν διέσωσε σοφία, δι ευτελούς ξύλου τον δίκαιον κυβερνήσασα.
Σοφ. Σολ. 10,4  Οταν δε εξ αιτίας αυτού και των απογόνων του η γη κατεκλύσθη από τα ύδατα του κατακλυσµού , πάλιν η
σοφία διέσωσε τον άνθρωπον. Κατηύθυνε, δι' ενός ευτελούς ξύλου, τον δίκαιον Νώε εις σωτηρίαν.
Σοφ. Σολ. 10,5     αύτη και εν οµονοία πονηρίας εθνών συγχυθέντων έγνω τον δίκαιον και ετήρησεν αυτόν άµεµπτον Θεώ
και επί τέκνου σπλάγχνοις ισχυρόν εφύλαξεν.
Σοφ. Σολ. 10,5  Αυτή, όταν από συµφώνου τα έθνη εξέκλιναν εις τας πονηρίας και επήλθε πλήρης σύγχυσις µεταξύ των,
εξεχώρισε και διετήρησε τον δίκαιον, τον Αβραάµ, άµεµπτον ενώπιον του Θεού και του έδωσεν ισχύν καρδίας, όταν
επρόκειτο να θυσιάση το τέκνον του, τον Ισαάκ, τον καρπόν των σπλάγχνων του.
Σοφ. Σολ. 10,6     αύτη δίκαιον εξαπολλυµένων ασεβών ερύσατο φυγόντα πύρ καταβάσιον Πενταπόλεως·
Σοφ. Σολ. 10,6  Αυτή, όταν κατεστρέφοντο οι ασεβείς Σοδοµίται, διεφύλαξε τον δίκαιον Λωτ , ο οποίος έτσι διέφυγε το πυρ,
που είχε κατεβή εκ του ουρανού εναντίον των πέντε εκείνων αµαρτωλών πόλεων.
Σοφ. Σολ. 10,7     ής έτι µαρτύριον της πονηρίας καπνιζοµένη καθέστηκε χέρσος, και ατελέσιν ώραις καρποφορούντα φυτά,
απιστούσης ψυχής µνηµείον εστηκυία στήλη αλός.
Σοφ. Σολ. 10,7  Εις παντοτεινόν δε µαρτύριον της πονηρίας των πέντε εκείνων πόλεων, είναι η έρηµος χώρα των, η οποία και
καπνίζει ακόµη. Τα θαµνώδη δε αυτής φυτά, µάρτυρες της καταστροφής της, καρποφορούν προώρως εις ακαταλλήλους
εποχάς, στήλη άλατος υψώνεται εις ανάµνησιν µιας ψυχής η οποία έδειξεν απιστίαν και ανυπακοήν στον Θεόν.
Σοφ. Σολ. 10,8     σοφίαν γάρ παροδεύσαντες ου µόνον εβλάβησαν τού µη γνώναι τα καλά, αλλά και της αφροσύνης
απέλιπον τώ βίω µνηµόσυνον, ίνα εν οίς εσφάλησαν µηδέ λαθείν δυνηθώσι.
Σοφ. Σολ. 10,8  Διότι όσοι κατεφρόνησαν και παρεµέρισαν την σοφίαν, όχι µόνον ετιµωρήθησαν, ώστε να µη γνωρίσουν τα
καλά της, αλλά αφήκαν στους απαγόνους των τέτοιαν ανάµνησιν της αφροσύνης των, ώστε να µη µείνουν άγνωστοι
αυτοί και τα σφάλµατα, τα οποία διέπραξαν.
Σοφ. Σολ. 10,9     σοφία δε τους θεραπεύσαντας αυτήν εκ πόνων ερύσατο.
Σοφ. Σολ. 10,9  Η σοφία έχει απαλάξει από τους µόχθους και τας ταλαιπωρίας εκείνους, οι οποίοι την εδέχθησαν και την
υπηρέτησαν.
Σοφ. Σολ. 10,10    αύτη φυγάδα οργής αδελφού δίκαιον ωδήγησεν εν τρίβοις ευθείαις· έδειξεν αυτώ βασιλείαν Θεού και
έδωκεν αυτώ γνώσιν αγίων· ευπόρησεν αυτόν εν µόχθοις και επλήθυνε τους πόνους αυτού·
Σοφ. Σολ. 10,10  Αυτή τον δίκαιον Ιακώβ φεύγοντα εις ξένην χώραν, δια να διαφύγη την οργήν του αδελφού του Ησαύ, τον
ωδήγησεν εις ευθείς δρόµους. Του έδειξε την βασιλείου του Θεού, του έδωσε γνώσιν αγίων πραγµάτων. Ευλόγησε µε
πλούσια αγαθά τους µόχθους του και επλήθυνε τα προϊόντα των κόπων του.
Σοφ. Σολ. 10,11    εν πλεονεξία κατισχυόντων αυτόν παρέστη και επλούτισεν αυτόν·
Σοφ. Σολ. 10,11  Αυτή του παρεστάθη προστάτις και τον επροφύλαξεν από την πλεονεξίαν ισχυρών ανθρώπων, του Λαβαν
και των περί αυτόν, και τον κατέστησε πλούσιον.
Σοφ. Σολ. 10,12    διεφύλαξεν αυτόν από εχθρών, και από ενεδρευόντων ησφαλίσατο και αγώνα ισχυρόν εβράβευσεν αυτώ,



ίνα γνώ, ότι παντός δυνατωτέρα εστίν ευσέβεια.
Σοφ. Σολ. 10,12  Τον διεφύλαξεν από τας επιθέσεις των εχθρών του, τον έσωσεν ασφαλή από εκείνους, οι οποίοι του έστησαν
παγίδας στον δρόµον του. Και εις κάποιον µεγάλον αγώνα, που ενίκησε, τον εβράβευσε, δια να µάθη, ότι η ευσέβεια είναι
ισχυροτέρα από όλα.
Σοφ. Σολ. 10,13    αύτη πραθέντα δίκαιον ουκ εγκατέλιπεν, αλλά εξ αµαρτίας ερύσατο αυτόν·
Σοφ. Σολ. 10,13  Η σοφία δεν εγκατέλειψε τον δίκαιον Ιωσήφ, όταν επωλήθη από τους αδελφούς του ως δούλος, αλλά
τουναντίον τον εγλύτωσε και από την αµαρτίαν της συζύγου του Πετεφρή.
Σοφ. Σολ. 10,14    συγκατέβη αυτώ εις λάκκον και εν δεσµοίς ουκ αφήκεν αυτόν, έως ήνεγκεν αυτώ σκήπτρα βασιλείας και
εξουσίαν τυραννούντων αυτού· ψευδείς τε έδειξε τους µωµησαµένους αυτόν και έδωκεν αυτώ δόξαν αιώνιον.
Σοφ. Σολ. 10,14  Η σοφία κατέβη µαζή του εις την φυλακήν, και εις τα δεσµά αυτά της φυλακής δεν τον εγκατέλειψε· µέχρις
ότου έδωσεν εις αυτόν βασιλικά σκήπτρα, εξουσίαν επί εκείνων, οι οποίοι προηγουµένως τον ετυραννούσαν. Η σοφία
απέδειξε ψεύστας εκείνους, οι οποίοι τον είχαν κατηγορήσει, και έδωκεν εις αυτόν δόξαν αιωνίαν.
Σοφ. Σολ. 10,15    αύτη λαόν όσιον και σπέρµα άµεµπτον ερύσατο εξ έθνους θλιβόντων·
Σοφ. Σολ. 10,15  Αυτή ένα λαόν όσιον και ακατηγόρητον τον απήλλαξεν από το έθνος των Αιγυπτίων, οι οποίοι τους
κατατυραννούσαν.
Σοφ. Σολ. 10,16    εισήλθεν εις ψυχήν θεράποντος Κυρίου και αντέστη βασιλεύσι φοβεροίς εν τέρασι και σηµείοις.
Σοφ. Σολ. 10,16  Η σοφία εισήλθε και κατώκησεν εις την ψυχήν του Μωϋσέως, του δούλου του Κυρίου, και αυτή αντεστάθη
εναντίον του τροµερού Φαραώ µε πλήθος φοβερών σηµείων και τεράτων.
Σοφ. Σολ. 10,17    απέδωκεν οσίοις µισθόν κόπων αυτών, ωδήγησεν αυτούς εν οδώ θαυµαστή και εγένετο αυτοίς εις σκέπην
ηµέρας και εις φλόγα άστρων την νύκτα.
Σοφ. Σολ. 10,17  Εδωκεν στους αγίους, στους Ισραηλίτας, τον µισθόν των κόπων των και τους ωδήγησε θαυµατουργικώς
καθ' όλην την πορείαν των από την Γεσέµ έως την Χαναάν. Εγινε σκέπη και προφύλαξις δι' αυτούς καθ' όλην την ηµέραν
από τας φλογεράς ακτίνας του ηλίου, φως δε αστρικόν κατά το διάστηµα της νυκτός.
Σοφ. Σολ. 10,18    διεβίβασεν αυτούς θάλασσαν ερυθράν και διήγαγεν αυτούς δι ύδατος πολλού·
Σοφ. Σολ. 10,18  Αυτή τους επέρασε δια µέσου της Ερυθράς Θαλάσσης και τους ωδήγησε δια µέσου πολλών υδάτων.
Σοφ. Σολ. 10,19    τους δε εχθρούς αυτών κατέκλυσε και εκ βάθους αβύσσου ανέβρασεν αυτούς .
Σοφ. Σολ. 10,19  Τους δε εχθρούς των, τους Αιγυπτίους, τους έπνιξε µέσα στον κατακλυσµόν των υδάτων και κατόπιν από τα
βάθη των θαλασσών τους εξεβρασε.
Σοφ. Σολ. 10,20    διά τούτο δίκαιοι εσκύλευσαν ασεβείς και ύµνησαν, Κύριε, το όνοµα το άγιόν σου, την τε υπέρµαχόν σου
χείρα ήνεσαν οµοθυµαδόν·
Σοφ. Σολ. 10,20  Χαρις εις την θαυµατουργικήν αυτήν απόφασιν της θείας σοφίας, οι δίκαιοι Ισραηλίται ελεηλάτησαν τους
ασεβείς εχθρούς των και εδοξολόγησαν, Κυριε, το άγιόν σου Ονοµα, και την ακατανίκητον δεξιάν σου υµνολόγησαν όλοι
µαζή.
Σοφ. Σολ. 10,21    ότι η σοφία ήνοιξε στόµα κωφών και γλώσσας νηπίων έθηκε τρανάς.
Σοφ. Σολ. 10,21  Διότι η σοφία ήνοιξε το στόµα και τα αυτιά των κωφαλάλων και κατέστησε ρήτορας τας γλώσσας των
νηπίων ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Σοφ. Σολ. 11,1     Ευώδωσε τα έργα αυτών εν χειρί προφήτου αγίου.
Σοφ. Σολ. 11,1   Η σοφία του Θεού κατευώδωσε τα έργα των Ισραηλιτν δια του αγίου προφήτου , του Μωϋσέως.
Σοφ. Σολ. 11,2     διώδευσαν έρηµον αοίκητον και εν αβάτοις έπηξαν σκηνάς·
Σοφ. Σολ. 11,2   Διεπέρασαν χάρις εις αυτήν την ακατοίκητον έρηµον και έστησαν τας σκηνάς των εις χώρας αδιαβάτους
και απροσπελάστους.
Σοφ. Σολ. 11,3     αντέστησαν πολεµίοις και ηµύναντο εχθρούς.
Σοφ. Σολ. 11,3   Αντεστάθησαν εναντίον πολεµίων και απέκρουσαν τους εχθρούς των .
Σοφ. Σολ. 11,4     εδίψησαν και επεκαλέσαντό σε, και εδόθη αυτοίς εκ πέτρας ακροτόµου ύδωρ και ίαµα δίψης εκ λίθου
σκληρού.
Σοφ. Σολ. 11,4   Εδίψησαν, επεκαλέσθησαν δε την σοφίαν και εδόθη εις αυτούς νερό από απότοµον βράχον, και έτσι
έσβησαν την δίψαν των µε νερό, το οποίον ανέβλυσεν από σκληρόν βράχον.
Σοφ. Σολ. 11,5     δι ών γάρ εκολάσθησαν οι εχθροί αυτών, διά τούτων αυτοί απορούντες ευεργετήθησαν.
Σοφ. Σολ. 11,5   Δια του ύδατος, δια του µέσου δηλαδή εκείνου µε το οποίον ετιµωρήθησαν οι εχθροί των οι Αιγύπτιοι, µε το
ίδιο οι Ισροηλίται, όταν το εστερήθησαν, ευεργετήθησαν από τον Θεόν.
Σοφ. Σολ. 11,6     αντί µέν πηγής αεννάου ποταµού αίµατι λυθρώδει ταραχθέντος
Σοφ. Σολ. 11,6   Ενώ δηλαδή τα ύδατα του αστειρεύτου ποταµού, του Νείλου, ανετάραξες και έγιναν θολά από αίµα
ακάθαρτον εις τιµωρίαν των Αιγυπτίων
Σοφ. Σολ. 11,7     εις έλεγχον νηπιοκτόνου διατάγµατος, έδωκας αυτοίς δαψιλές ύδωρ ανελπίστως,
Σοφ. Σολ. 11,7   δια το νηπιοκτόνον διάταγµα του Φαραώ, συ ο ίδιος έδωκες στους Ισραηλίτας, παρά πάσαν ελπίδα,
άφθονον δροσερόν ύδωρ.
Σοφ. Σολ. 11,8     δείξας διά τού τότε δίψους πώς τους υπεναντίους εκόλασας.
Σοφ. Σολ. 11,8   Και έτσι έδειξες εις αυτούς δια της δίψης, µε την οποίαν επί ολίγας ώρας εταλαιπωρήθησαν, πως και πόσον
ετιµώρησες τους εχθρούς των, τους Αιγυπτίους.
Σοφ. Σολ. 11,9     ότε γάρ επειράσθησαν, και περ εν ελέει παιδευόµενοι, έγνωσαν πώς εν οργή κρινόµενοι ασεβείς
εβασανίζοντο·
Σοφ. Σολ. 11,9   Διότι όταν οι Ισραηλίται εταλαιπωρήθησαν από την δίψαν, αν και αυτό ήτο παιδαγωγία δια του θείου
ελέους, έµαθαν πόσον εβασανίζοντο οι ασεβείς εκείνοι, όταν ετιµωρούντο µε την οργήν του Θεού δια δίψης.
Σοφ. Σολ. 11,10    τούτους µέν γάρ ως πατήρ νουθετών εδοκίµασας, εκείνους δε ως απότοµος βασιλεύς καταδικάζων
εξήτασας.



Σοφ. Σολ. 11,10  Διότι τους µεν Ισραηλίτας ωσάν πατήρ παιδαγωγών και συµβουλεύων τους ετιµώρησας εις διόρθωσιν,
εκείνους όµως, τους Αιγυπτίους, τους έκρινες και τους ετιµώρησες ως βασιλεύς δίκαιος και αυστηρός.
Σοφ. Σολ. 11,11    και απόντες δε και παρόντες οµοίως ετρύχοντο·
Σοφ. Σολ. 11,11  Ολοι οι Αιγύπτιοι, παρόντες και απόντες, κατά τον ίδιον τρόπον εβασανίζοντο.
Σοφ. Σολ. 11,12    διπλή γάρ αυτούς έλαβε λύπη· και στεναγµός µνηµών των παρελθόντων.
Σοφ. Σολ. 11,12  Διότι διπλή λύπη τους είχε καταλάβει κατά την εποχήν εκείνην. Εστέναζαν αφ' ενός µεν ενθυµούµενοι τας
παρελθούσας θλίψεις,
Σοφ. Σολ. 11,13    ότε γάρ ήκουσαν διά των ιδίων κολάσεων ευεργετουµένους αυτούς, ήσθοντο τού Κυρίου·
Σοφ. Σολ. 11,13  αφ' ετέρου δε, όταν ήκουαν ότι οι Ισραηλίται ευηργετούντο, δια των ιδίων µέσων, δια των οποίων αυτοί
εβασανίζοντο. Τοτε ησθάνθησαν ότι ο Κυριος ήτο βοηθός των Ισραηλιτών, τιµωρός δε αυτών των ιδίων.
Σοφ. Σολ. 11,14    ον γάρ εν εκθέσει πάλαι ριφέντα απείπον χλευάζοντες, επί τέλει των εκβάσεων εθαύµασαν, ουχ όµοια
δικαίοις διψήσαντες.
Σοφ. Σολ. 11,14  Εκείνον δε τον Μωϋσήν, τον οποίον άλλοτε οι Αιγύπτιοι είχον γελοιοποιήσει και απορρίψει µε χλευασµόν,
στο τέλος των θαυµαστών αυτών γεγονότων τον εθαύµασαν, όταν δηλαδή υπέφεραν και αυτοί από την δίψαν άλλα πολύ
διαφορετικά παρ' όσον υπέφεραν οι δίκαιοι Ισραηλίται εις την έρηµον.
Σοφ. Σολ. 11,15    αντί δε λογισµών ασυνέτων αδικίας αυτών, εν οίς πλανηθέντες εθρήσκευον άλογα ερπετά και κνώδαλα
ευτελή, επαπέστειλας αυτοίς πλήθος αλόγων ζώων εις εκδίκησιν,
Σοφ. Σολ. 11,15  Εις τιµωρίαν δε των ασυνέτων και αµαρτωλών λογισµών των, από τους οποίους πλανηθέντες επίστευσαν
και ελάτρευσαν ως θεούς άλογα, ερπετά και ευτελή ζώα, έστειλες εναντίον αυτών πλήθος από άλογα ζώα, βατράχους,
σκνίπες και ακρίδες,
Σοφ. Σολ. 11,16    ίνα γνώσιν ότι δι ών τις αµαρτάνει, διά τούτων κολάζεται.
Σοφ. Σολ. 11,16  δια να µάθουν ότι µε εκείνα δια των οποίων κανείς αµαρτάνει, µε τα ίδια και τιµωρείται.
Σοφ. Σολ. 11,17    ου γάρ ηπόρει η παντοδύναµός σου χείρ και κτίσασα τον κόσµον εξ αµόρφου ύλης επιπέµψαι αυτοίς
πλήθος άρκων ή θρασείς λέοντας
Σοφ. Σολ. 11,17  Δεν ήτο βέβαια δύσκολον εις την παντοδύναµον δεξιάν σου, η οποία εδηµιούργησε και διεµόρφωσε τον
κόσµον από την άµορφον πρωταρχικήν ύλην, να στείλης εναντίον αυτών πλήθος άρκτων η αγρίους λέοντας
Σοφ. Σολ. 11,18    ή νεοκτίστους θυµού πλήρεις θήρας αγνώστους ήτοι πυρπνόον φυσώντας σθµα ή βρόµους λικµωµένους
καπνού ή δεινούς απ οµµάτων σπινθήρας αστράπτοντας,
Σοφ. Σολ. 11,18  η νεοδηµιούργητα άγνωστα έως τότε θηρία, τα οποία να βγάζουν ως αναπνοήν φωτιά η να εκπνέουν
δυσώδη καπνόν η να εκτοξεύουν από τα µάτια των φοβερούς απαστράπτοντας σπινθήρας·
Σοφ. Σολ. 11,19    ών ου µόνον η βλάβη ηδύνατο συνεκτρίψαι αυτούς, αλλά και η όψις εκφοβήσασα διολέσαι.
Σοφ. Σολ. 11,19  φοβερά θηρία, τα οποία θα ηδύναντο, όχι µόνον να καταστρέψουν τους ασεβείς µε φοβεράν φθοράν και
βλάβην, άλλα και µε µονήν την φοβεράν όψιν των θα ηδύναντο να τους εκφοβίσουν και να τους εξολοθρεύσουν .
Σοφ. Σολ. 11,20    και χωρίς δε τούτων, ενί πνεύµατι πεσείν εδύναντο υπό της δίκης διωχθέντες και λικµηθέντες υπό
πνεύµατος δυνάµεώς σου· αλλά πάντα µέτρω και αριθµώ και σταθµώ διέταξας.
Σοφ. Σολ. 11,20  Εκτός όµως αυτών θα ηµπορούσαν εκείνα τα ζώα µε ένα απλούν φύσηµα να τους ρίξουν κάτω νεκρούς,
διότι τους κατεδίωκεν η θεία δίκη. Και είχαν λιχνισθή και διασκορπισθή από το φύσηµα της παντοδυναµίας σου. Δεν
έκαµες όµως τίποτε από αυτά, αλλά εκανόνισες τα πάντα µε µέτρον, µε ρυθµόν, µε ακριβές ζύγισµα.
Σοφ. Σολ. 11,21    το γάρ µεγάλως ισχύειν πάρεστί σοι πάντοτε, και κράτει βραχίονός σου τις αντιστήσεται;
Σοφ. Σολ. 11,21  Διότι η άπειρος δύναµίς σου ευρίσκεται πάντοτε κοντά σου. Εις δε την κυριαρχίαν της παντοδυνάµου δεξιάς
σου ποιός ηµπορεί να αντισταθή;
Σοφ. Σολ. 11,22    ότι ως ροπή εκ πλαστίγγων όλος ο κόσµος εναντίον σου και ως ρανίς δρόσου ορθρινή κατελθούσα επί γήν .
Σοφ. Σολ. 11,22  Διότι όλος ο κόσµος ενώπιόν σου είναι σαν µία απλή κλίσις πλάστιγγας και σαν σταγόνα πρωϊνής δρόσου,
η οποία κατεβαίνει εις την γην.
Σοφ. Σολ. 11,23    ελεείς δε πάντας, ότι πάντα δύνασαι, και παροράς αµαρτήµατα ανθρώπων εις µετάνοιαν.
Σοφ. Σολ. 11,23  Συ ελεείς όλους, διότι δύνασαι τα πάντα, παραβλέπεις δε τα αµαρτήµατα των ανθρώπων , δια να οδηγήσης
αυτούς εις µετάνοιαν.
Σοφ. Σολ. 11,24    αγαπάς γάρ τα όντα πάντα και ουδέν βδελύσση, ών εποίησας· ουδέ γάρ αν µισών τι κατεσκεύασας.
Σοφ. Σολ. 11,24  Αγαπάς όλα τα δηµιουργήµατα και κανένα από εκείνα, τα οποία εδηµιούργησες, δεν το αποστρέφεσαι.
Διότι ουδέποτε θα εδηµιούργεις κάτι, εάν αυτό το εµισούσες.
Σοφ. Σολ. 11,25    πώς δε έµεινεν αν τι, ει µη σύ ηθέλησας ή το µη κληθέν υπό σού διετηρήθη;
Σοφ. Σολ. 11,25  Πως δε ήτο δυνατόν να παραµείνη, κάτι υπάρχον, αν συ δεν το ηθέλησες; Η πως θα ήτο δυνατόν να
διατηρηθή κάτι, το οποίον συ δεν το έφερες εις ύπαρξιν;
Σοφ. Σολ. 11,26    φείδη δε πάντων, ότι σά εστι, δέσποτα φιλόψυχε.
Σοφ. Σολ. 11,26  Σπλαγχνίζεσαι και λυπείσαι τα πάντα, διότι όλα είναι ιδικά σου, Κυριε· ανήκουν εις σε, ο οποίος αγαπάς τας
ψυχάς µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Σοφ. Σολ. 12,1     Τό γάρ άφθαρτόν σου πνεύµά εστιν εν πάσι.
Σοφ. Σολ. 12,1   Αγαπάς, Κυριε, τα πάντα, διότι το αιώνιον άφθαρτον Πνεύµα σου ευρίσκεται εις όλα τα κτίσµατα .
Σοφ. Σολ. 12,2     διό τους παραπίπτοντας κατ ολίγον ελέγχεις και εν οίς αµαρτάνουσιν υποµιµνήσκων νουθετείς , ίνα
απαλλαγέντες της κακίας πιστεύσωσιν επί σε, Κύριε.
Σοφ. Σολ. 12,2  Δια τούτο τους αµαρτάνοντας τιµωρείς ελαφρώς και µε επιείκειαν και δι' εκείνων, µε τα οποία αµαρτάνουν,
τους υπενθυµίζεις το καθήκον των, τους συµβουλεύεις να απαλλαγούν από την κακότητα και να πιστεύσουν εις σε, Κυριε.
Σοφ. Σολ. 12,3     και γάρ τους παλαιούς οικήτορας της αγίας σου γής µισήσας
Σοφ. Σολ. 12,3  Τους παλαιούς κατοίκους τους- ειδωλολάτρας- της αγίας χώρας σου εµίσησες, Κυριε,
Σοφ. Σολ. 12,4     επί τώ έχθιστα πράσσειν έργα φαρµακειών και τελετάς ανοσίους



Σοφ. Σολ. 12,4  διότι είχαν επιδοθή να πράττουν τα απαίσια έργα της µαγείας και τας ανιέρους τελετάς.
Σοφ. Σολ. 12,5     τέκνων τε φονέας ανελεήµονας και σπλαγχνοφάγων ανθρωπίνων σαρκών θοίναν και αίµατος, εκ µέσου
µύστας θιάσου
Σοφ. Σολ. 12,5  Εις τας τελετάς εκείνας αυτοί, σκληροί και ανελεήµονες, εφόνευον τα τέκνα των, παρεκάθηντο ανάµεσα εις
οπαδούς ειδωλολατρικών µυστηριακών τελετών, εις συµπόσια κατά τα οποία έτρωγαν σπλάγχνα ανθρώπων, ανθρωπίνας
σάρκας και αίµα.
Σοφ. Σολ. 12,6     και αυθέντας γονείς ψυχών αβοηθήτων, εβουλήθης απολέσαι διά χειρών πατέρων ηµών,
Σοφ. Σολ. 12,6  Οι σκληροί αυτοί γονείς ήσαν φονείς των ανυπεράσπιστων αθώων παιδιών των και συ, λοιπόν, απεφάσισες
να εξοντώσης αυτούς µε τα χέρια των προγόνων µας.
Σοφ. Σολ. 12,7     ίνα αξίαν αποικίαν δέξηται Θεού παίδων η παρά σοί πασών τιµιωτάτη γη.
Σοφ. Σολ. 12,7  Τούτο δε, ίνα η τιµιωτάτη ενώπιόν σου αυτή χώρα καθαρθή από το µόλυσµα των ειδωλολατρών και γίνη
αξία, να δεχθή τους ανθρώπους σου οι οποίοι είχαν µεταναστεύσει από την Αίγυπτον.
Σοφ. Σολ. 12,8     αλλά και τούτων ως ανθρώπων εφείσω απέστειλάς τε προδρόµους τού στρατοπέδου σου σφήκας, ίνα
αυτούς κατά βραχύ εξολοθρεύσωσιν.
Σοφ. Σολ. 12,8  Εν τούτοις και αυτούς τους ειδωλολάτρας τους ελυπήθης ως ανθρώπους και έστειλες ως προδρόµους του
ισραηλιτικού λαού σφήκας, δια να τους καταστρέψουν ολίγον κατ' ολίγον.
Σοφ. Σολ. 12,9     ουκ αδυνατών εν παρατάξει ασεβείς δικαίοις υποχειρίους δούναι ή θηρίοις δεινοίς ή λόγω αποτόµω υφ έν
εκτρίψαι,
Σοφ. Σολ. 12,9  Τούτο δε οχι, διότι ήτο αδύνατον εις σε δια πολέµου και µάχης να καταστήστης τους ασεβείς αυτούς
υποχειρίους στους δικαίους, η να τους παραδώσης εις φοβερά θηρία, η να τους καταστρέψης µε µίαν οργίλην διαταγήν
σου·
Σοφ. Σολ. 12,10    κρίνων δε κατά βραχύ εδίδους τόπον µετανοίας, ουκ αγνοών ότι πονηρά η γένεσις αυτών και έµφυτος η
κακία αυτών και ότι ου µη αλλαγή ο λογισµός αυτών εις τον αιώνα.
Σοφ. Σολ. 12,10  αλλά, εν τη αγαθότητί σου, έκρινες καλόν ολίγον κατ' ολίγον να τους τιµωρής και παρείχες έτσι καιρόν και
τόπον µετανοίας εις αυτούς, αν και εγνώριζες, ότι η γενεά των ήτο πονηρά και διεφθαρµένη. Εµφυτος υπήρχε µέσα των η
κακία και ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξη η νοοτροπία των.
Σοφ. Σολ. 12,11    σπέρµα γάρ ήν κατηραµένον απ αρχής, ουδέ ευλαβούµενός τινα εφ οίς ηµάρτανον άδειαν εδίδους.
Σοφ. Σολ. 12,11  Διότι οι Χαναναίοι ήσαν γενεά κατηραµένη ευθύς εξ αρχής και κανένα εξ αυτών απολύτως δεν εφοβείσο,
ώστε υποχωρών να δίδης εις αυτούς την άδειαν δι' εκείνα, τα οποία ηµάρταναν.
Σοφ. Σολ. 12,12    τις γάρ ερεί· τι εποίησας; ή τις αντιστήσεται τώ κρίµατί σου; τις δε εγκαλέσει σοι κατά εθνών απολωλότων ,
ά σύ εποίησας; ή τις εις κατάστασίν σοι ελεύσεται έκδικος κατά αδίκων ανθρώπων;
Σοφ. Σολ. 12,12  Διότι, ποιός θα πη εις σε, τι έκαµες; Η ποιός θα αντισταθή και θα φέρη αντίρρησιν εις την δικαίαν σου
απόφασιν; Ποιός δε ποτέ θα σε κατηγορήση δια την καταστροφήν των εθνών, τα οποία συ εδηµιούργησες; Η ποιός θα
αντιδικήση ενώπιόν σου εις υπεράσπισιν των ασεβών ανθρώπων;
Σοφ. Σολ. 12,13    ούτε γάρ Θεός εστι πλήν σού, ώ µέλει περί πάντων, ίνα δείξης ότι ουκ αδίκως έκρινας,
Σοφ. Σολ. 12,13  Οχι· δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην σου, ο οποίος να φροντίζη περί όλων των πραγµάτων, δια να δείξης εις
αυτόν ότι δικαίως και ορθώς έκρινες και εδίκασες.
Σοφ. Σολ. 12,14    ούτε βασιλεύς ή τύραννος αντοφθαλµήσαι δυνήσεταί σοι περί ών εκόλασας.
Σοφ. Σολ. 12,14  Ούτε κανένας βασιλεύς η άρχων θα ηµπορέση ποτέ, να σε κυττάξη κατάµατα και να υποστηρίξη εκείνους ,
τους οποίους συ ετιµώρησες.
Σοφ. Σολ. 12,15    δίκαιος δε ών δικαίως τα πάντα διέπεις, αυτόν τον µη οφείλοντα κολασθήναι καταδικάσαι αλλότριον
ηγούµενος της σής δυνάµεως.
Σοφ. Σολ. 12,15  Ακριβώς δε, διότι είσαι ο απολύτως δίκαιος, δικαίως τα πάντα επιβλέπεις και κυβερνάς. Ετσι εκείνον, ο
οποίος δεν είναι υπεύθυνος τιµωρίας, τον θεωρείς απηλλαγµένον της ιδικής σου καταδικαστικής δυνάµεως.
Σοφ. Σολ. 12,16    η γάρ ισχύς σου δικαιοσύνης αρχή, και το πάντων σε δεσπόζειν πάντων φείδεσθαι ποιεί.
Σοφ. Σολ. 12,16  Διότι η δύναµίς σου είναι αρχή και θεµέλιον της δικαιοσύνης. Και το γεγονός ότι συ είσαι ο Κυριος των
πάντων, σε κάµνει να λυπήσαι όλους.
Σοφ. Σολ. 12,17    ισχύν γάρ ενδείκνυσαι απιστούµενος επί δυνάµεως τελειότητι και εν τοίς ειδόσι το θράσος εξελέγχεις .
Σοφ. Σολ. 12,17  Δεικνύεις όµως την ισχύν σου εις εκείνους, οι οποίοι απιστούν εις την τελειότητα της δυνάµεώς σου.
Τιµωρείς δε την θρασύτητα εκείνων, οι οποίοι γνωρίζουν, αλλά αρνούνται, την δύναµίν σου.
Σοφ. Σολ. 12,18    σύ δε δεσπόζων ισχύος εν επιεικεία κρίνεις και µετά πολλής φειδούς διοικείς ηµάς· πάρεστι γάρ σοι, όταν
θέλης, το δύνασθαι.
Σοφ. Σολ. 12,18  Συ, ο οποίος δια της απείρου δυνάµεώς σου κυριαρχείς επί πάντων, κρίνεις µε επιείκειας, και µε πολλήν
συµπάθειαν κυβερνάς και κατευθύνεις όλους µας. Διότι είναι παρούσα πάντοτε εις σε η παντοδυναµία, ώστε, όταν θέλης,
να την χρησιµοποιής.
Σοφ. Σολ. 12,19    Εδίδαξας δε σου τον λαόν διά των τοιούτων έργων, ότι δεί τον δίκαιον είναι φιλάνθρωπον· και ευέλπιδας
εποίησας τους υιούς σου ότι δίδως επί αµαρτήµασι µετάνοιαν.
Σοφ. Σολ. 12,19  Δια µέσου δε αυτών των έργων σου εδίδαξες τον λαόν σου, ότι πρέπει ο δίκαιος να είναι και φιλάνθρωπος.
Εκαµες τα παιδιά σου να έχουν αγαθάς και εις σε στηριγµένας τας ελπίδας των , διότι συ δίδεις καιρόν µετανοίας και
παρέχεις άφεσιν εις τα αµαρτήµατα των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 12,20    ει γάρ εχθρούς παίδων σου και οφειλοµένους θανάτω µετά τοσαύτης ετιµώρησας προσοχής και διέσεως,
δούς χρόνους και τόπον, δι ών απαλλαγώσι της κακίας,
Σοφ. Σολ. 12,20  Διύτι εάν τους εχθρούς των δούλων σου, οι οποίοι εξ αιτίας των αµαρτιών των ήσαν άξιοι θανάτου και
εξοντώσεως, µε τόσην προσοχήν και επιείκειαν τους ετιµώρησες, αφού προηγουµένως παρεχώρησες εις αυτούς χρόνον και
καιρόν δια να µετανοήσουν και απαλλαγούν από τας κακίας,
Σοφ. Σολ. 12,21    µετά πόσης ακριβείας έκρινας τους υιούς σου, ών τοίς πατράσιν όρκους και συνθήκας έδωκας αγαθών
υποσχέσεων;



Σοφ. Σολ. 12,21  µε πόσην, λοιπόν, καλωσύνην και επιείκειαν έκρινες και θα κρίνης τα παιδιά σου, µε τους προπάτορας των
οποίων συνήψες συνθήκας και υπεσχέθης µε όρκους πλούσια αγαθά;
Σοφ. Σολ. 12,22    Ηµάς ούν παιδεύων τους εχθρούς ηµών εν µυριότητι µαστιγοίς, ίνα σου την αγαθότητα µεριµνώµεν
κρίνοντες, κρινόµενοι δε προσδοκώµεν έλεος.
Σοφ. Σολ. 12,22  Ενώ δε ηµάς µας παιδαγωγής δια των ελαφρών θλίψεων, µαστιγώνεις πολλαπλασίως τους εχθρούς µας, δια
να σκεπτώµεθα την καλωσύνην σου, όταν αφ' ενός µεν ηµείς κρίνωµεν τους άλλους, αφ' ετέρου δε πρόκειται να κριθώµεν
αυτό σε και να ελπίζωµεν έτσι στο έλεός σου.
Σοφ. Σολ. 12,23    όθεν και τους εν αφροσύνη ζωής βιώσαντας αδίκους διά των ιδίων εβασάνισας βδελυγµάτων·
Σοφ. Σολ. 12,23  Ιδού, λοιπόν, διατί τους ασεβείς, οι οποίοι επέρασαν την ζωήν των µέσα εις τας αφροσύνας της αµαρτίας,
τους ετιµώρησες µε τα ιδικά των ειδωλολατρικά βδελύγµατα.
Σοφ. Σολ. 12,24    και γάρ των πλάνης οδών µακρότερον επλανήθησαν, θεούς υπολαµβάνοντες τα και εν ζώοις των εχθρών
άτιµα, νηπίων δίκην αφρόνων ψευσθέντες.
Σοφ. Σολ. 12,24  Διότι αυτοί επλανήθησαν βαδίσαντες πολύ µακρότερον από κάθε οδόν πλάνης, διότι εθεώρουν ως θεούς τα
ζώα τα σιχαµερά και απεχθή µεταξύ και αυτών ακόµη των ζώων, και παρεπλανήθησαν ετσι σαν µικρά ανόητα παιδιά.
Σοφ. Σολ. 12,25    διά τούτο ως παισίν αλογίστοις την κρίσιν εις εµπαιγµόν έπεµψας.
Σοφ. Σολ. 12,25  Δια τούτο, ως εάν επρόκειτο να κρίνης ανόητα παιδιά, έστειλες εις αυτούς µίαν µικράν παιδικήν τιµωρίαν.
Σοφ. Σολ. 12,26    οι δε παιγνίοις επιτιµήσεως µη νουθετηθέντες αξίαν Θεού κρίσιν πειράσουσιν.
Σοφ. Σολ. 12,26  Επειδή όµως εκείνοι δεν εσυνετίσθησαν µε την µικράν και ως είδος παιγνιδιού τιµωρίαν, που τους έστειλες,
εδοκίµασαν και θα δοκιµάσουν ανταξίαν της αµελείας των την δικαίαν κρίσιν του Θεού.
Σοφ. Σολ. 12,27    εφ οίς γάρ αυτοί πάσχοντες ηγανάκτουν, επί τούτοις, ούς εδόκουν θεούς, εν αυτοίς κολαζόµενοι, ιδόντες ον
πάλαι ηρνούντο ειδέναι Θεόν επέγνωσαν αληθή· διό και το τέρµα της καταδίκης επ αυτούς επήλθεν.
Σοφ. Σολ. 12,27  Διότι αυτοί υπέφεραν και κατεθλίβοντο από τα πράγµατα εκείνα, τα οποία εθεωρούσαν ως θεούς,
ετιµωρούντο δε εξ, αυτών και είδαν και ανεγνώρισαν ως αληθινόν Θεόν εκείνον, τον οποίον παλαιότερα είχον αρνηθή. Και
επιτέλους επήλθεν εναντίον αυτών η τελική καταδίκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Σοφ. Σολ. 13,1     Μάταιοι µέν γάρ πάντες άνθρωποι φύσει, οίς παρήν Θεού αγνωσία και εκ των ορωµένων αγαθών ουκ
ίσχυσαν ειδέναι τον όντα ούτε τοίς έργοις προσχόντες επέγνωσαν τον τεχνίτην·
Σοφ. Σολ. 13,1   Ανόητοι και ευτελείς κατά βάθος είναι οι άνθρωποι, στους οποίους επικρατεί άγνοια Θεού και οι οποίοι δεν
κατώρθωσαν από τα δρώµενα ωραία δηµιουργήµατα να γνωρίσουν τον ένα και µόνον υπάρχοντα Θεόν, και, επειδή δεν
επρόσεξαν τα έργα του, δεν επίστευσαν στον καλλιτέχνην της δηµιουργίας.
Σοφ. Σολ. 13,2     αλλ ή πύρ ή πνεύµα ή ταχινόν αέρα ή κύκλον άστρων ή βίαιον ύδωρ ή φωστήρας ουρανού πρυτάνεις
κόσµου θεούς ενόµισαν.
Σοφ. Σολ. 13,2  Αλλά εθεώρησαν θεούς, κυβερνήτας και άρχοντας του κόσµου, το πυρ η τον άνεµον η τον λεπτόν και
ευκίνητον αέρα η τους κύκλους των αστέρων η το ορµητικόν νερό, η τους φωστήρας του ουρανού, τον ήλιον και την
σελήνην.
Σοφ. Σολ. 13,3     ών ει µέν τή καλλονή τερπόµενοι ταύτα θεούς υπελάµβανον, γνώτωσαν πόσω τούτων ο δεσπότης εστί
βελτίων, ο γάρ τού κάλλους γενεσιάρχης έκτισεν αυτά·
Σοφ. Σολ. 13,3  Εάν µέν, λοιπόν, οι ειδωλολάτραι τερπόµενοι από την ωραιότητα των δηµιουργηµάτων αυτών τα εθεώρησαν
ως θεούς, ας µάθουν πόσον καλύτερος και ανώτερος είναι ο κυρίαρχος και δηµιουργός αυτών· διότι η πηγή και η αιτία του
κάλλους, ο Θεός, εδηµιούργησεν αυτά.
Σοφ. Σολ. 13,4     ει δε δύναµιν και ενέργειαν εκπλαγέντες νοησάτωσαν απ αυτών πόσω ο κατασκευάσας αυτά δυνατώτερός
εστιν·
Σοφ. Σολ. 13,4  Εάν δε η δύναµις και η δραστηριότης αυτών τους κατέπληξεν, ας εννοήσουν από τα δηµιουργήµατα αυτά
πόσον απείρως ισχυρότερος είναι εκείνος, που τα κατεσκεύασε.
Σοφ. Σολ. 13,5     εκ γάρ µεγέθους καλλονής κτισµάτων αναλόγως ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται.
Σοφ. Σολ. 13,5  Διότι από το µεγαλείον και την καλλονήν των δηµιουργηµάτων ανάγεται κανείς εις την θεώρησιν του Θεού,
κατ' αναλογίαν.
Σοφ. Σολ. 13,6     αλλ όµως επί τούτοις έστι µέµψις ολίγη, και γάρ αυτοί τάχα πλανώνται Θεόν ζητούντες και θέλοντες
ευρείν·
Σοφ. Σολ. 13,6  Αλλ' όµως η µορφή και η κατηγορία εναντίον αυτών των ειδωλολατρών είναι µικρά, διότι αυτοί
αναζητούντες και θέλοντες να εύρουν τον Θεόν πλανώνται.
Σοφ. Σολ. 13,7     εν γάρ τοίς έργοις αυτού αναστρεφόµενοι διερευνώσι και πείθονται τή όψει, ότι καλά τα βλεπόµενα.
Σοφ. Σολ. 13,7  Εν τούτοις είναι ένοχοι και ασύγγνωστοι, διότι ζώντες ανάµεσα εις τα θαυµαστά έργα του Θεού τα
διερευνούν και πείθονται µε τα ίδια των τα µάτια, ότι είναι καλά και ωραία αυτά, που βλέπουν.
Σοφ. Σολ. 13,8     πάλιν δε ουδ αυτοί συγγνωστοί·
Σοφ. Σολ. 13,8  Ωστε και αυτοί οι ίδιοι δεν είναι άξιοι πλήρους συγγνώµης δια την απιστίαν των.
Σοφ. Σολ. 13,9     ει γάρ τοσούτον ίσχυσαν ειδέναι, ίνα δύνωνται στοχάσασθαι τον αιώνα, τον τούτων δεσπότην πώς τάχιον
ουχ εύρον;
Σοφ. Σολ. 13,9  Διότι εάν κατώρθωσαν τόσον πολύ να προχωρήσουν εις γνώσιν, ώστε να δύνανται να γνωρίσουν τον
κόσµον, πόσον ευκολώτερα και ταχύτερα θα έπρεπε να έχουν εύρει τον Δηµιουργόν του κόσµου;
Σοφ. Σολ. 13,10    Ταλαίπωροι δε και εν νεκροίς αι ελπίδες αυτών, οίτινες εκάλεσαν θεούς έργα χειρών ανθρώπων, χρυσόν
και άργυρον τέχνης εµµελέτηµα και απεικάσµατα ζώων ή λίθον άχρηστον χειρός έργον αρχαίας.
Σοφ. Σολ. 13,10  Ταλαίπωροι δε είναι αυτοί και έχουν θέσει τας ελπίδας των εις τα νεκρά και άψυχα είδωλα. Αυτοί οι οποίοι
ωνόµασαν θεούς των έργα χειρών ανθρώπων, καµωµένα από χρυσόν και άργυρον, κατειργασµένα µε τέχνην, διάφορα
οµοιώµατα ζώων η κάποιον ανωφελή λίθον, γλυπτόν κάποιας αρχαίας χειρός.
Σοφ. Σολ. 13,11    ει δε και τις υλοτόµος τέκνων ευκίνητον φυτόν εκπρίσας περιέξυσεν ευµαθώς πάντα τον φλοιόν αυτού και



τεχνησάµενος ευπρεπώς κατεσκεύασε χρήσιµον σκεύος εις υπηρεσίαν ζωής,
Σοφ. Σολ. 13,11  Ας πάρωµεν ένα ξυλοκόπον, ένα ξυλουργόν. Αυτός επριόνισεν έναν κατάλληλον ξύλινον κορµόν. Εξυσεν
αυτόν ολόγυρα και αφήρεσε µε τέχνην όλον τον φλοιόν. Επειτα επεξειργάσθη µε δεξιότητα τον κορµόν και κατεσκεύασε
κάποιον χρήσιµον σκεύος δια την εξυπηρέτησιν της καθηµερινής ζωής του.
Σοφ. Σολ. 13,12    τα δε αποβλήµατα της εργασίας εις ετοιµασίαν τροφής αναλώσας ενεπλήσθη·
Σοφ. Σολ. 13,12  Τα ξύλινα δε και περιττά πλέον αποκόµµατα από την εργασίαν του αυτήν, τα εχρησιµοποίησεν στο πυρ,
δια να παρασκευάση την τροφήν. Εφαγε και εχόρτασεν.
Σοφ. Σολ. 13,13    το δε εξ αυτών απόβληµα εις ουθέν εύχρηστον, ξύλον σκολιόν και όζοις συµπεφηκός, λαβών έγλυψεν εν
επιµελεία αργίας αυτού και εµπειρία συνέσεως ετύπωσεν αυτό , απείκασεν αυτό εικόνι ανθρώπου
Σοφ. Σολ. 13,13  Ενα όµως από τα ξύλινα αυτά απορρίµατα, εντελώς άχρηστον, ξύλον στραβόν και γεµάτον από ρόζους το
επήρε και κατά τας ώρας, που δεν είχεν άλλην απασχόλησιν, το εσκάλισε και µε την σοφήν του πείραν έδωσεν εις αυτό ένα
ωρισµένον τύπον. Το εµορφοποίησε σύµφωνα µε την εικόνα του ανθρώπου,
Σοφ. Σολ. 13,14    ή ζώω τινί ευτελεί ωµοίωσεν αυτό, καταχρίσας µίλτω και φύκει ερυθήνας χρόαν αυτού, και πάσαν κηλίδα
την εν αυτώ καταχρίσας
Σοφ. Σολ. 13,14  η του έδωσε την µορφήν ενός ευτελούς ζώου. Το ήλειψε µε µίλτον (βαφή κοκκίνη) και µε κατάλληλα φύκια
του έδωκε ερυθρόν χρώµα εις την επιφάνειάν του και εσκέπασεν έτσι κάθε κηλίδα του.
Σοφ. Σολ. 13,15    και ποιήσας αυτώ αυτού άξιον οίκηµα, εν τοίχω έθηκεν αυτό ασφαλισάµενος σιδήρω.
Σοφ. Σολ. 13,15  Αφού δε έκτισε δι' αυτό ένα αντάξιον οίκον, ένα ναόν, το έθεσεν στον τοίχον και το εστερέωσεν ασφαλώς µε
σίδηρον, δια να µη πέση κάτω στο έδαφος.
Σοφ. Σολ. 13,16    ίνα µέν ούν µη καταπέση, προενόησεν αυτού ειδώς ότι αδυνατεί εαυτώ βοηθήσαι· και γάρ εστιν εικών και
χρείαν έχει βοηθείας.
Σοφ. Σολ. 13,16  Κατ' αυτόν τον τρόπον, δηλαδή, επρονόησεν, ώστε αυτό να µη πέση κατά γης γνωρίζων ότι δεν δύναται
αυτό να βοηθήση τον εαυτόν του, διότι είναι απλώς κάποια άψυχος εικών και έχει ανάγκην βοηθείας.
Σοφ. Σολ. 13,17    περί δε κτηµάτων και γάµων αυτού και τέκνων προσευχόµενος, ουκ αισχύνεται τώ αψύχω προσλαλών και
περί µέν υγιείας το ασθενές επικαλείται,
Σοφ. Σολ. 13,17  Ενώ λοιπόν τέτοιο είναι το άψυχον κατασκεύασµα, εν τούτοις προσεύχεται προς αυτό και το παρακαλεί δια
τα κτήµατά του, δια τους γάµους του και δια τα τέκνα του. Και δεν εντρέπεται να οµιλή στο άψυχον αυτό είδωλον και να
επικαλήται το ασθενές αυτό κατασκεύασµα των χειρών του περί της υγείας.
Σοφ. Σολ. 13,18    περί δε ζωής τον νεκρόν αξιοί, περί δε επικουρίας το απειρότατον ικετεύει, περί δε οδοιπορίας το µηδέ
βάσει χρήσθαι δυνάµενον,
Σοφ. Σολ. 13,18  Να αξιώνη και να ελπίζη ζωήν από τον νεκρόν· να ικετεύη το εντελώς ανίσχυρον αυτό ξόανον και να ζητή
βοήθειαν εις τα ταξίδια του από αυτό, το οποίον είναι ανίκανον να χρησιµοποιήση τα πόδια του.
Σοφ. Σολ. 13,19    περί δε πορισµού και εργασίας και χειρών επιτυχίας το αδρανέστατον ταίς χερσίν ευδράνειαν αιτείται.
Σοφ. Σολ. 13,19  Δια την επιτυχίαν δε των εργασιών του και την εξασφάλισιν των µέσων της συντηρήσεώς του, ζητεί
δύναµιν και δραστηριότητα από εκείνο, που δεν ηµπορεί ουδέ επ' ελάχιστον να κινήση τα χέρια του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Σοφ. Σολ. 14,1     Πλούν τις πάλιν στελλόµενος και άγρια µέλλων διοδεύειν κύµατα, τού φέροντος αυτόν πλοίου σαθρότερον
ξύλον επιβοάται.
Σοφ. Σολ. 14,1   Εάν πάλιν κανείς πρόκειται να επιχειρήση θαλασσινόν ταξίδι και µέλλει να διασχίση άγρια κύµατα,
επικαλείται εις βοήθειάν του ένα ξύλινον είδωλον, ασυγκρίτως αδυνατώτερον από το πλοίον, επί του οποίου αυτός
επιβαίνει.
Σοφ. Σολ. 14,2     εκείνο µέν γάρ όρεξις πορισµών επενόησε, τεχνίτις δε σοφία κατεσκεύασεν·
Σοφ. Σολ. 14,2  Του µεν πλοίου το σχέδιον και την κατασκευήν ενέπνευσεν η επιθυµία του κέρδους, η δε τεχνίτρα σοφία το
κατεσκεύασεν.
Σοφ. Σολ. 14,3     η δε σή, πάτερ, διακυβερνά πρόνοια, ότι έδωκας και εν θαλάσση οδόν και εν κύµασι τρίβον ασφαλή,
Σοφ. Σολ. 14,3  Οµως, Πατερ, η ιδική σου πρόνοια κυβερνά και κατευθύνει το πλοίον τούτο, διότι συ είσαι εκείνος, που
ήνοιξες λεωφόρους εις την θάλασσαν και ασφαλή δρόµον επάνω εις τα κύµατα,
Σοφ. Σολ. 14,4     δεικνύς ότι δύνασαι εκ παντός σώζειν, ίνα κάν άνευ τέχνης τις επιβή.
Σοφ. Σολ. 14,4  και έτσι δείχνεις ότι συ δύνασαι από κάθε κίνδυνον να σώζης τον άνθρωπον, ώστε αυτός, και αν δεν έχη
ναυτικήν πείραν και τέχνην, να ηµπορή να επιβιβάζεται στο πλοίον δια το ταξίδι του.
Σοφ. Σολ. 14,5     θέλεις δε µη αργά είναι τα της σοφίας σου έργα, διά τούτο και ελαχίστω ξύλω πιστεύουσιν άνθρωποι ψυχάς
και διελθόντες κλύδωνα σχεδία διεσώθησαν.
Σοφ. Σολ. 14,5  Δεν θέλεις τα έργα της ιδικής σου σοφίας να είναι άκαρπα και άσκοπα. Δια τούτο και οι άνθρωποι τολµούν,
εµπιστευόµενοι την ζωήν των εις ένα µικρότατον ξύλον, να αντικρύζουν µε θάρρος και να διασχίζουν την τρικυµίαν, έστω
και επί µιας ξυλίνης σχεδίας, και να σώζωνται µε αυτήν.
Σοφ. Σολ. 14,6     και αρχής γάρ απολλυµένων υπερηφάνων γιγάντων, η ελπίς τού κόσµου επί σχεδίας καταφυγούσα
απέλιπεν αιώνι σπέρµα γενέσεως τή σή κυβερνηθείσα χειρί.
Σοφ. Σολ. 14,6  Κατά τας αρχάς του κόσµου, όταν δια του κατακλυσµού κατεστρέφοντο οι υπερήφανοι και αµαρτωλοί
γίγαντες, ολίγοι άνθρωποι, που ήσαν έλπίς του κόσµου, ο Νωε και οι περί αυτόν, αφού κατέφυγαν εις την ξυλίνην κιβωτόν,
η οποία εκυβερνάτο από το ιδικόν σου χέρι, εσώθησαν και αφήκαν στον κόσµον σπέρµα µιας νέας γενεάς.
Σοφ. Σολ. 14,7     ευλόγηται γάρ ξύλον, δι ού γίνεται δικαιοσύνη·
Σοφ. Σολ. 14,7  Διότι είναι ευλογηµένον το ξύλον, το οποίον χρησιµοποιείται δι' έργον δίκαιον.
Σοφ. Σολ. 14,8     το χειροποίητον δε, επικατάρατον αυτόν και ο ποιήσας αυτό, ότι ο µέν ειργάζετο, το δε φθαρτόν θεός
ωνοµάσθη.
Σοφ. Σολ. 14,8  Το ξύλινον όµως είδωλον είναι επικατάρατον και αυτό και εκείνος, ο οποίος το κατεσκεύασε. Κατηραµένος ο
άνθρωπος, διότι το κατεσκεύασε, κατηραµένον το ξύλινον αυτό είδωλον, διότι, αν και φθαρτόν, ωνοµάσθη Θεός!



Σοφ. Σολ. 14,9     εν ίσω γάρ µισητά Θεώ και ο ασεβών και η ασέβεια αυτού·
Σοφ. Σολ. 14,9  Είναι εξ ίσου µισητός στον Θεόν ο ασεβής και τα ασεβή αυτού έργα .
Σοφ. Σολ. 14,10    και γάρ το πραχθέν σύν τώ δράσαντι κολασθήσεται.
Σοφ. Σολ. 14,10  Δια τούτο ακριβώς και το κατασκευασθέν αµαρτωλόν έργον θα καταδικασθή µαζή µε τον δηµιουργόν του.
Σοφ. Σολ. 14,11    διά τούτο και εν ειδώλοις εθνών επισκοπή έσται, ότι εν κτίσµατι Θεού εις βδέλυγµα εγενήθησαν και εις
σκάνδαλα ψυχαίς ανθρώπων και εις παγίδα ποσίν αφρόνων.
Σοφ. Σολ. 14,11  Δια τούτο ο Κυριος θα επισκεφθή, δια να τιµωρήση τα είδωλα των ειδωλολατρικών εθνών, διότι ανάµεσα
εις τα δηµιουργήµατα του Θεού ευρέθησαν και τα βδελυρά αυτά είδωλα, σκάνδαλα δια να πίπτουν ψυχαί ανθρώπων και
παγίς απωλείας δια τα πόδια των ασυνέτων.
Σοφ. Σολ. 14,12    Αρχή γάρ πορνείας επίνοια ειδώλων, εύρεσις δε αυτών φθορά ζωής.
Σοφ. Σολ. 14,12  Διότι αρχή και αιτία της αποστασίας από τον Θεόν και γενικώς της αµαρτωλότητος είναι η επινόησις των
ειδώλων. Η εφεύρεσις αυτών είναι καταστροφή της ζωής των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 14,13    ούτε γάρ ήν απ αρχής, ούτε εις τον αιώνα έσται·
Σοφ. Σολ. 14,13  Τα είδωλα αυτά και η ειδωλολατρεία γενικώτερον ούτε απ' αρχής υπήρχαν ούτε και στον αιώνα τον άπαντα
θα παραµείνουν.
Σοφ. Σολ. 14,14    κενοδοξία γάρ ανθρώπων εισήλθεν εις κόσµον, και διά τούτο σύντοµον αυτών τέλος επενοήθη.
Σοφ. Σολ. 14,14  Λογω του εγωϊσµού και της µαταιοδοξίας των ανθοωπων εισήλθεν η ειδωλολατρεία στον κόσµον και δια
τούτο επιφυλάσσεται στους ειδωλολάτρας ένα σύντοµον και απότοµον τέλος.
Σοφ. Σολ. 14,15    αώρω γάρ πένθει τρυχόµενος πατήρ, τού ταχέως αφαιρεθέντος τέκνου εικόνα ποιήσας, τον τότε νεκρόν
άνθρωπον νύν ως Θεόν ετίµησε και παρέδωκε τοίς υποχειρίοις µυστήρια και τελετάς.
Σοφ. Σολ. 14,15  Ιδού πως ήρχισεν η ειδωλολατρεία· ένας πατέρας ταλαιπωρούµενος και βασανιζόµενος από τον πρόωρον
θάνατον του παιδιού του κατεσκεύασεν εικόνα αυτού του τέκνου του, το οποίον λίαν ενωρίς ανηρπάγη εκ µέσου της
οικογενείας του. Τον τότε λοιπόν νεκρόν άνθρωπον τον ετίµησε τώρα ως θεόν, και εθεσµοθέτησε δια τους ανθρώπους, που
είχεν υπό την δικαιοδοσίαν του, µυστηριακάς υπέρ εκείνου τελετάς.
Σοφ. Σολ. 14,16    είτα εν χρόνω κρατυνθέν το ασεβές έθος ως νόµος εφυλάχθη , και τυράννων επιταγαίς εθρησκεύετο τα
γλυπτά,
Σοφ. Σολ. 14,16  Κατόπιν δε, καθώς επερνούσε ο καιρός, ενισχύθη και επεκράτησεν αυτή η άσεβής συνήθεια, ετηρήθη ως
νόµος και δια βασιλικών διαταγών ελατρεύθησαν έτσι τα είδωλα.
Σοφ. Σολ. 14,17    ούς εν όψει µη δυνάµενοι τιµάν άνθρωποι διά το µακράν οικείν, την πόρωθεν όψιν ανατυπωσάµενοι,
εµφανή εικόνα τού τιµωµένου βασιλέως εποίησαν, ίνα τον απόντα ως παρόντα κολακεύωσι διά της σπουδής.
Σοφ. Σολ. 14,17  Επειτα οι άνθρωποι θέλουν να τιµήσουν µερικούς προσωπικώς, επειδή όµως εκείνοι κατοικούν µακράν και
δεν ηµπορούν να τους τιµήσουν, όπως θέλουν, απετύπωσαν την µορφήν των, κατεσκεύασαν φανεράν και θεατήν εις όλους
την εικόνα του τιµωµένου βασιλέως και ετσι χάρις στον ζήλον των αυτόν εκολάκευαν τον απόντα µε τιµητικήν
προσκύνησιν, ως εάν ήτο εκεί παρών.
Σοφ. Σολ. 14,18    εις επίτασιν δε θρησκείας και τους αγνοούντας η τού τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιµία·
Σοφ. Σολ. 14,18  Εις ενίσχυσιν δε αυτής της ειδωλολατρικής θρησκείας και προς επέκτασίν της στους αγνοούντας
συνετέλεσε και η φιλοδοξία του καλλιτέχνου των ειδώλων.
Σοφ. Σολ. 14,19    ο µέν γάρ τάχα τώ κρατούντι βουλόµενος αρέσαι, εξεβιάσατο τή τέχνη την οµοιότητα επί το κάλλιον·
Σοφ. Σολ. 14,19  Διότι ο µεν καλλιτέχνης, επιθυµών προφανώς να φανή αρεστός στον βασιλέα, διέθεσε και εξεδαπάνησε
όλην αυτού την καλλιτεχνικήν δεξιότητα, δια να κάµη το άγαλµα όσον το δυνατόν ωραιότερον.
Σοφ. Σολ. 14,20    το δε πλήθος εφελκόµενον διά το εύχαρι της εργασίας, τον πρό ολίγου τιµηθέντα άνθρωπον νύν σέβασµα
ελογίσαντο.
Σοφ. Σολ. 14,20  Ο δε λαός ελκυόµενος από το καλλιτεχνικόν αυτό έργον του τεχνίτου παρασύρεται, ώστε να θεωρήση τώρα
ως θεόν αυτόν, που προ ολίγου ετίµα ως άνθρωπον.
Σοφ. Σολ. 14,21    και τούτο εγένετο τώ βίω εις ένεδρον, ότι ή συµφορά ή τυραννίδι δουλεύσαντες άνθρωποι το ακοινώνητον
όνοµα λίθοις και ξύλοις περιέθεσαν.
Σοφ. Σολ. 14,21  Αυτό όµως το άγαλµα εγινε δια την ζωήν των ανθρώπων παγίς και σκάνδαλον. Διότι οι άνθρωποι είτε
επειδή περιέπεσαν εις κάποιαν συµφοράν, από την οποίαν δεν έβλεπαν λύτρωσιν, είτε διότι εξηναγκάσθησαν από κάποιον
τύραννον, απέδωσαν το ανέκφραστον όνοµα του Θεού εις λίθους και εις ξύλα.
Σοφ. Σολ. 14,22    Είτ ουκ ήρκεσε το πλανάσθαι περί την τού Θεού γνώσιν, αλλά και µεγάλω ζώντες αγνοίας πολέµω τα
τοσαύτα κακά ειρήνην προσαγορεύουσιν.
Σοφ. Σολ. 14,22  Επειτα, ως εάν δεν ήτο αρκετόν δι' αυτούς να πλανώνται εις την περί του αληθινού Θεού γνώσιν,
περιέπεσαν και εις άλλα κακά. Ζώντες εξ αιτίας της αγνοίας των αυτής εις διαρκή πόλεµον µε τον εαυτόν των και µε τους
άλλους, ονοµάζουν ειρήνην τας τόσας και τέτοιας συµφοράς των.
Σοφ. Σολ. 14,23    ή γάρ τεκνοφόνους τελετάς ή κρύφια µυστήρια ή εµµανείς εξ άλλων θεσµών κώµους άγοντες,
Σοφ. Σολ. 14,23  Αυτοί, εκτρεπόµενοι εις αηδείς τελετάς, θυσίας των τέκνων των η εις κρυφάς µυστηριώδεις λατρείας η εις
εξάλλους οργιαστικάς ευωχίας ξένων θεοτήτων,
Σοφ. Σολ. 14,24    ούτε βίους ούτε γάµους καθαρούς έτι φυλάσσουσιν, έτερος δ έτερον ή λοχών αναιρεί ή νοθεύων οδυνά.
Σοφ. Σολ. 14,24  ούτε ζωήν ούτε γάµους καθαρούς κατορθώνουν να διατηρήσουν, αλλά επιβουλεύεται ο ενας τον άλλον είτε
φονεύων αυτόν κρυφίως είτε καταδολιευόµενος τον βυθίζει εις οδύνην.
Σοφ. Σολ. 14,25    πάντας δ επιµίξ έχει αίµα και φόνος, κλοπή και δόλος, φθορά, απιστία, ταραχή, επιορκία, θόρυβος
αγαθών,
Σοφ. Σολ. 14,25  Παντες δε και πανταχού οι ειδωλολάτραι φύρδην µίγδην είναι ένοχοι δι' αίµατα και φόνους, δια κλοπάς και
δολιότητας, δια διαφθοράν και δι' ανειλικρίνειαν, δια ταραχήν και επιορκίαν, δια δηµιουργίαν ταραχών εις βάρος των
δικαίων και φιλησύχων ανθρώπων,
Σοφ. Σολ. 14,26    χάριτος αµνησία, ψυχών µιασµός, γενέσεως εναλλαγή, γάµων αταξία, µοιχεία και ασέλγεια.
Σοφ. Σολ. 14,26  δια λησµοσύνην ευεργεσιών, δια µιάσµατα ψυχικά και σοδοµικάς αµαρτίας, αταξίας γάµων, µοιχείας και



ασελγείας.
Σοφ. Σολ. 14,27    η γάρ των ανωνύµων ειδώλων θρησκεία παντός αρχή κακού και αιτία και πέρας εστίν·
Σοφ. Σολ. 14,27  Διότι η θρησκεία των ειδώλων, των οποίων ούτε τα ονόµατα δεν πρέπει να αναφέρη κανείς, είναι η πηγή, η
αιτία και η ολοκλήρωσις παντός κακού.
Σοφ. Σολ. 14,28    ή γάρ ευφραινόµενοι µεµήνασιν ή προφητεύουσι ψευδή ή ζώσιν αδίκως ή επιορκούσι ταχέως·
Σοφ. Σολ. 14,28  Διότι οι ειδωλολάτραι η κατά τα συµπόσιά των περιπίπτουν και καταλήγουν εις µανίαν, η διδάσκουν και
προαναγγέλουν ψευδολογίας, η ζουν αδικούντες ο ενας τον άλλον, η καταπατούν αµέσως τους όρκους, που δίδουν.
Σοφ. Σολ. 14,29    αψύχοις γάρ πεποιθότες ειδώλοις κακώς οµόσαντες, αδικηθήναι ου προσδέχονται.
Σοφ. Σολ. 14,29  Ακριβώς διότι πιστεύουν εις τα άψυχα είδωλα δεν φοβούνται, µήπως τιµωρηθούν από αυτά, όταν
ορκισθούν ψευδώς.
Σοφ. Σολ. 14,30    αµφότερα δε αυτούς µετελεύσεται τα δίκαια, ότι κακώς εφρόνησαν περί Θεού προσχόντες ειδώλοις και
αδίκως ώµοσαν εν δόλω καταφρονήσαντες οσιότητος·
Σοφ. Σολ. 14,30  Αλα οπωσδήποτε θα εκσπάση εναντίον των τιµωρία δια τα δύο αυτά κακά. Πρώτον µεν διότι ψευδές
φρόνηµα περί του Θεού εµόρφωσαν και παρεδέχθησαν, δεύτερον δε διότι ψευδώς ωρκίσθησαν και δια της δολίας αυτής
πράξεώς των κατεφρόνησαν την αγιότητα.
Σοφ. Σολ. 14,31    ου γάρ η των οµνυοµένων δύναµις, αλλ η των αµαρτανόντων δίκη επεξέρχεται αεί την των αδίκων
παράβασιν.
Σοφ. Σολ. 14,31  Διότι δεν είναι η δύναµις των ειδώλων, επί των οποίων αυτοί ωρκίσθησαν που θα τους τιµωρήση, άλλα η
θεία δίκη, η επιφυλασσοµένη εναντίον των αµαρτωλών και η οποία πάντοτε επέρχεται εναντίον των ασεβών δια τας
παραβάσεις των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Σοφ. Σολ. 15,1     Σύ δε ο Θεός ηµών χρηστός και αληθής, µακρόθυµος και εν ελέει διοικών τα πάντα.
Σοφ. Σολ. 15,1   Συ όµως ο Θεός µας είσαι αγαθός, αληθής, µακρόθυµος, κυβερνάς και κατευθύνεις τα πάντα µε την άπειρον
ευσπλαγχνιάν σου.
Σοφ. Σολ. 15,2     και γάρ εάν αµάρτωµεν, σοί εσµεν, ειδότες σου το κράτος· ουχ αµαρτησόµεθα δε, ειδότες ότι σοί
λελογίσµεθα.
Σοφ. Σολ. 15,2  Δια τούτο, και αν παρασυρθώµεν εις αµαρτίας, είµεθα ιδικοί σου, διότι αναγνωρίζοµεν την παντοδυναµίαν
σου, συναισθανόµενοι δε και γνωρίζοντες καλά ότι ανήκοµεν εις σε, δεν θα αµαρτήσωµεν.
Σοφ. Σολ. 15,3     το γάρ επίστασθαί σε ολόκληρος δικαιοσύνη, και ειδέναι το κράτος σου ρίζα αθανασίας.
Σοφ. Σολ. 15,3  Διότι το να έχη κανείς επίγνωσιν σου του αληθινού Θεού είναι όλαι οµού αι αρεταί, όπως επίσης και το να
αναγνωρίζη την παντοδύναµον κυριαρχίαν σου είναι η ρίζα της αθανασίας.
Σοφ. Σολ. 15,4     ούτε γάρ επλάνησεν ηµάς ανθρώπων κακότεχνος επίνοια, ουδέ σκιαγράφων πόνος άκαρπος, είδος
σπιλωθέν χρώµασι διηλλαγµένοις,
Σοφ. Σολ. 15,4  Δεν µας έχει παραπλανήσει η επινόησις της κακής ειδωλολατρικής τέχνης ούτε ο µάταιος κόπος των
ειδωλολατρών ζωγράφων, ούτε κανένα πράγµα µολυσµένον, που έχει κατασκευασθή µε διάφορα χρώµατα.
Σοφ. Σολ. 15,5     ών όψις άφροσιν εις όνειδος έρχεται, ποθεί τε νεκράς εικόνος είδος άπνουν.
Σοφ. Σολ. 15,5  Η µορφή αυτών των αντικειµένων οδηγεί τους ασυνέτους εις καταισχύνην. Διότι ο ειδωλολάτρης αισθάνεται
κάποιον χαράν δι' ένα πράγµα, που είναι νεκρόν, δια µίαν εικόνα που δεν έχει πνοήν.
Σοφ. Σολ. 15,6     κακών ερασταί άξιοί τε τοιούτων ελπίδων, και οι δρώντες και οι ποθούντες και οι σεβόµενοι.
Σοφ. Σολ. 15,6  Επιθυµηταί κακών, άξιοι τοιούτων µωρών ελπίδων, είναι τόσον εκείνοι, οι οποίοι κατασκευάζουν τα είδωλα,
όσον επίσης και εκείνοι, οι οποίοι τα αγαπούν και τα σέβονται.
Σοφ. Σολ. 15,7     Καί γάρ κεραµεύς απαλήν γήν θλίβων επίµοχθον πλάσσει προς υπηρεσίαν ηµών έν έκαστον· αλλ εκ τού
αυτού πηλού ανεπλάσατο τα τε των καθαρών έργων δούλα σκεύη τα τε εναντία , πάνθ οµοίως· τούτων δε εκατέρου τις
εκάστω εστίν η χρήσις, κριτής ο πηλουργός·
Σοφ. Σολ. 15,7  Ο κεραµοποιός ζυµώνει τον µαλακόν πηλόν µε κόπον και κατασκευάζει κάθε δοχείον προς χρήσιν µας. Από
τον αυτόν πηλόν κατεσκεύασε κατάλληλα δοχεία δια την εξυπηρέτησιν των καθαρών έργων µας, όπως και αντιθέτως
άλλα δι' ακαθάρτους χρήσεις· όλα µε τον αυτόν τρόπον κατεργαζόµενος. Δια την χρήσιν όµως του καθενός από αυτά θα
κρίνη ο κεραµοποιός.
Σοφ. Σολ. 15,8     και κακόµοχθος θεόν µάταιον εκ τού αυτού πλάσσει πηλού, ός πρό µικρού γής γεννηθείς µετ ολίγον
πορεύεται εξ ής ελήφθη, το της ψυχής απαιτηθείς χρέος.
Σοφ. Σολ. 15,8  Ετσι και ο ειδωλολάτρης αγαλµατοποιός αυτός, ο οποίος εγεννήθη από την γην. Επειτα δε από ολίγον θα
επανέλθη εις την γην, από την οποίαν ελήφθη, όταν φθάση η στιγµή να πληρώση και αυτός το κοινόν χρέος της ζωής του·
ο κακώς, λοιπόν, µοχθών αυτός ειδωλολάτρης, πλάσσει από τον ίδιον πηλόν ένα µάταιον και ανύπαρκτον θεόν.
Σοφ. Σολ. 15,9     αλλ έστιν αυτώ φροντίς ουχ ότι µέλλει κάµνειν, αλλ ότι βραχυτελή βίον έχει, αλλ αντερείδεται µέν
χρυσουργοίς και αργυροχόοις, χαλκοπλάστας τε µιµείται και δόξαν ηγείται ότι κίβδηλα πλάσσει.
Σοφ. Σολ. 15,9  Δεν σκέπτεται δε αυτός, ότι καταταλαιπωρείται έτσι εργαζόµενος και ότι πρόκειται να αποθάνη, ούτε ότι ο
βίος του είναι βραχύς, αλλά συναγωνίζεται εις κατασκευήν ειδώλων τους χρυσοχόους και αργυροχόους, µιµείται τους
χαλκουργούς και θεωρεί δόξαν του, ότι κατασκευάζει αγάλµατα ψευδών θεών.
Σοφ. Σολ. 15,10    σποδός η καρδία αυτού, και γής ευτελεστέρα η ελπίς αυτού, πηλού τε ατιµότερος ο βίος αυτού,
Σοφ. Σολ. 15,10  Στάκτη είναι η καρδία του. Μηδαµινωτέρα από το χώµα η ελπίς του. Αθλιεστέρα η ζωή του από την
λάσπην.
Σοφ. Σολ. 15,11 ότι ηγνόησε τον πλάσαντα αυτόν και τον εµπνεύσαντα αυτώ ψυχήν ενεργούσαν και εµφυσήσαντα πνεύµα
ζωτικόν·
Σοφ. Σολ. 15,11  Διότι παρεµέρισε και ηγνόησε τον πλάστην του και Θεόν, ο οποίος έπνευσεν εις αυτόν ψυχήν δραστηρίαν
και ενεφύσησεν εις αυτόν πνεύµα ζωής.
Σοφ. Σολ. 15,12    αλλ ελογίσαντο παίγνιον είναι την ζωήν ηµών και τον βίον πανηγυρισµόν επικερδή· δείν γάρ φησιν όθεν



δή, κάν εκ κακού, πορίζειν.
Σοφ. Σολ. 15,12  Αλλά εθεώρησε σαν ένα παιγνίδι την ζωήν µας, και τον βίον σαν µια επικερδή πανήγυριν. Κατι τέτοιοι
λέγουν, ότι πρέπει από οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε µέσον να κερδίζουν, έστω και δια του κακού.
Σοφ. Σολ. 15,13    ούτος γάρ παρά πάντας οίδεν ότι αµαρτάνει, ύλης γεώδους εύθραυστα σκεύη και γλυπτά δηµιουργών.
Σοφ. Σολ. 15,13  Ο πηλουργός αυτός κατασκευαστής των ειδώλων γνωρίζει περισσότερον παντός άλλου ότι αµαρτάνει,
διότι κατασκευάζει πρόστυχα, εύθραυστα οικιακά σκεύη από την λάσπην και αγάλµατα ψευδών θεών.
Σοφ. Σολ. 15,14    πάντες δ αφρονέστατοι και τάλαντες υπέρ ψυχήν νηπίου οι εχθροί τού λαού σου καταδυναστεύσαντες
αυτόν,
Σοφ. Σολ. 15,14  Ολοι αυτοί είναι αφρονέστατοι και αθλιέστεροι και από την ψυχήν νηπίου ακόµη, εχθροί του λαού σου, οι
οποίοι καταδυναστεύουν και εκµεταλλεύονται αυτόν.
Σοφ. Σολ. 15,15    ότι και πάντα είδωλα των εθνών ελογίσαντο θεούς, οίς ούτε οµµάτων χρήσις εις όρασιν ούτε ρίνες εις
συνολκήν αέρος ούτε ώτα ακούειν ούτε δάκτυλοι χειρών εις ψηλάφησιν, και οι πόδες αυτών αργοί προς επίβασιν.
Σοφ. Σολ. 15,15  Διότι εθεώρησαν ως θεούς όλα των εθνών τα είδωλα, τα οποία ούτε εφθαλµούς έχουν δια να βλέπουν, ούτε
ρίνας δια να αναπνέουν τον αέρα, ούτε αυτιά δια να ακούουν, ούτε δάκτυλα χειρών δια να ψηλαφούν. Οι δε πόδες των είναι
ακίνητοι, ανίκανοι να βαδίσουν.
Σοφ. Σολ. 15,16    άθρωπος γάρ εποίησεν αυτούς, και το πνεύµα δεδανεισµένος έπλασεν αυτούς· ουδείς γάρ αυτώ όµοιον
άνθρωπος ισχύει πλάσαι Θεόν.
Σοφ. Σολ. 15,16  Διότι άνθρωπος είναι εκείνος, που τα κατασκεύασεν. Ανθρωπος, που έχει λάβει ως δάνειον εκ µέρους του
Θεού το πνεύµα, έπλασσεν αυτούς τους ειδωλικούς θεούς. Διότι κανείς άνθρωπος δεν είναι ικανός να τεχνουργήση ένα
θεόν, ο οποίος να του οµοιάζη.
Σοφ. Σολ. 15,17    θνητός δε ών νεκρόν εργάζεται χερσίν ανόµοις· κρείττων γάρ εστι των σεβασµάτων αυτού, ών αυτός µέν
έζησεν, εκείνα δε ουδέποτε.
Σοφ. Σολ. 15,17  Θνητός ων ο άνθρωπος νεκρόν είδωλον κατεσκεύασεν, έργον των παρανόµων χειρών του. Αυτός εις την
πραγµατικότητα είναι ανώτερος από τα είδωλα, τα οποία σέβεται, διότι αυτός έζησε κάποτε, εκείνα όµως ποτέ δεν έζησαν.
Σοφ. Σολ. 15,18    και τα ζώα δε τα έχθιστα σέβονται· ανοία γάρ συγκρινόµενα των άλλων εστί χείρονα·
Σοφ. Σολ. 15,18  Οι ειδωλολάτραι Αιγύπτιοι φθάνουν µέχρι του σηµείου να σέβωνται ως θεούς και µερικά από τα πλέον
απαίσια ζώα, τα οποία συγκρινόµενα προς τα άλλα ζώα είναι χειρότερα και ανοητότερα.
Σοφ. Σολ. 15,19    ουδ όσον επιποθήσαι ως εν ζώων όψει καλά τυγχάνει, εκπέφευγε δε και τον τού Θεού έπαινον και την
ευλογίαν αυτού.
Σοφ. Σολ. 15,19  Αυτά δε είναι τόσον αποκρουστικά εις την όψιν, ώστε να µη εµπνέουν κανένα ευάρεστον συναίσθηµα, όπως
συµβαίνει µε άλλα ωραία ζώα. Αυτά δεν έχουν εκ µέρους του Θεού ούτε έπαινον ούτε ευλογίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Σοφ. Σολ. 16,1     Διά τούτο δ οµοίων εκολάσθησαν αξίως και διά πλήθους κνωδάλων εβασανίσθησαν.
Σοφ. Σολ. 16,1   Δια τούτο ακριβώς κατά λόγον δικαιοσύνης οι ειδωλολάτραι Αιγύπτιοι ετιµωρήθησαν µε όµοια προς τα
λατρευόµενα από αυτούς ζώα, από πλήθος δηλαδή µικρών και µεγάλων επιβλαβών και σιχαµερών σκωλήκων και ζώων.
Σοφ. Σολ. 16,2     ανθ ής κολάσεως ευεργετήσας τον λαόν σου, εις επιθυµίαν ορέξεως ξένην γεύσιν, τροφήν ητοίµασας
ορτυγοµήτραν,
Σοφ. Σολ. 16,2  Αντιθέτως προς την τιµωρίαν αυτήν των ειδωλολατρών, συ, ευεργετών τον λαόν σου, όταν επείνασαν εις την
έρηµον τους έδωσες παράδοξον τροφήν, ητοίµασες τροφήν δι' αυτούς από ορτύκια.
Σοφ. Σολ. 16,3     ίνα εκείνοι µέν επιθυµούντες τροφήν διά την ειδέ χθειαν των επαπεσταλµένων και την αναγκαίαν όρεξιν
αποστρέφωνται, αυτοί δε επ ολίγον ενδεείς γενόµενοι και ξένης µετάσχωσι γεύσεως.
Σοφ. Σολ. 16,3  Ενώ εκείνοι οι ειδωλολάτραι, παρά την πείναν και επιθυµίαν τροφής, που είχαν, βλέποντες τα αηδή αυτά
ζώα, που απεστάλησαν εις τιµωρίαν εναντίον των, έχαναν και αυτήν ακόµα την όρεξιν προς τροφήν. Εξ αντιθέτου όµώς οι
Ισραηλίται εστερήθησαν επ' ολίγον διάστηµα και επείνασαν, έφαγαν όµως κατόπιν θαυµατουργικώς δοθείσαν εις αυτούς
τροφήν.
Σοφ. Σολ. 16,4     έδει γάρ εκείνοις µέν απαραίτητον ένδειαν επελθείν τυραννούσι, τούτοις δε µόνον δειχθήναι πώς οι εχθροί
αυτών εβασανίζοντο.
Σοφ. Σολ. 16,4  Επρεπε κατά λόγον δικαιοσύνης να επέλθη αυτή η στέρησις εναντίον εκείνων, που είχαν τυραννήσει τον
λαόν σου, εις δε τους ισραηλίτας να καταδειχθή δια του γεγονότος αυτού, πως οι εχθροί των εβασανίζοντο.
Σοφ. Σολ. 16,5     Καί γάρ ότε αυτοίς δεινός επήλθε θηρίων θυµός δήγµασί τε σκολιών διεφθείροντο όφεων, ου µέχρι τέλους
έµεινεν η οργή σου·
Σοφ. Σολ. 16,5  Διότι, και όταν επήλθον εναντίον των εξηρεθισµένα φοβερά θηρία , δηλητηριώδη φίδια, και αυτοί
εθανατώνοντο µε τα δήγµατα των ελισσοµένων και συστρεφοµένων αυτών όφεων, δεν παρέµεινεν η οργή σου µέχρι τέλους
εναντίον αυτών.
Σοφ. Σολ. 16,6     εις νουθεσίαν δε προς ολίγον εταράχθησαν, σύµβουλον έχοντες σωτηρίας εις ανάµνησιν εντολής νόµου
σου·
Σοφ. Σολ. 16,6  Συνεταράχθησαν οι Ισραηλίται επί ολίγον διάστηµα, αλλά προς νουθεσίαν των, διότι έτσι απέκτησαν ένα
σύµβολον, ένα σηµείον σωτηρίας, δια να ενθυµούνται τας εντολάς του Νοµου σου.
Σοφ. Σολ. 16,7     ο γάρ επιστραφείς ου διά το θεωρούµενον εσώζετο, αλλά διά σε τον πάντων σωτήρα.
Σοφ. Σολ. 16,7  Διότι εκείνος ο οποίος εστρέφετο και έβλεπε το σηµείον τούτο, τον χάλκινον όφιν, εσώζετο οχι βέβαια κατά
τρόπον µαγικόν, από αυτό καθ' εαυτό του σύµβολον, αλλά από σε, ο οποίος είσαι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων.
Σοφ. Σολ. 16,8     και εν τούτω δε έπεισας τους εχθρούς ηµών, ότι σύ εί ο ρυόµενος εκ παντός κακού·
Σοφ. Σολ. 16,8  Και µε το γεγονός τούτο, όπως και µε όλα τα προηγούµενα, έπεισες τους εχθρούς µας, ότι συ είσαι ο µόνος,
που ελευθερώνεις και σώζεις από κάθε κακόν τους ανθρώπους.
Σοφ. Σολ. 16,9     ούς µέν γαρ ακρίδων και µυιών απέκτεινε δήγµατα, και ουχ ευρέθη ίαµα τή ψυχή αυτών, ότι άξιοι ήσαν
υπό τοιούτων κολασθήναι·



Σοφ. Σολ. 16,9  Εκείνους, τους εχθρούς µας, τους εφόνευον τα δήγµατα των ακρίδων και των µυιών και δεν ευρέθη καµµία
θεραπεία εις περιφρούρησιν της ζωής των, διότι ήσαν άξιοι να τιµωρηθούν από τα σιχαµερά και επικίνδυνα έντοµα.
Σοφ. Σολ. 16,10    τους δε υιούς σου ουδέ ιοβόλων δρακόντων ενίκησαν οδόντες, το έλεος γάρ σου αντιπαρήλθε και ιάσατο
αυτούς.
Σοφ. Σολ. 16,10  Τα τέκνα σου όµως, τους Ισραηλίτας, δεν τους κατενίκησαν και δεν τους εξωλόθρευσαν οι οδόντες των
φαρµακερών εκείνων και µεγάλων όφεων, διότι το έλεός σου τους επεσκέφθη και τους εθεράπευσεν.
Σοφ. Σολ. 16,11    εις γάρ υπόµνησιν των λογίων σου ενεκεντρίζοντο και οξέως διεσώζοντο, ίνα µη εις βαθείαν εµπεσόντες
λήθην απερίσπαστοι γένωνται της σής ευεργεσίας.
Σοφ. Σολ. 16,11  Η αιτία δε και ο σκοπός, που εδαγκώνοντο από τα φίδια και αµέσως εθεραπεύοντο, ήτο να ενθυµούνται τας
εντολάς σου και να µη περιπέσουν εις λησµοσύνην των λόγων σου και αποκλεισθούν έτσι από τας ευεργεσίας σου.
Σοφ. Σολ. 16,12    και γάρ ούτε βοτάνη ούτε µάλαγµα εθεράπευσεν αυτούς, αλλά ο σός, Κύριε, λόγος ο πάντα ιώµενος.
Σοφ. Σολ. 16,12  Ούτε κανένα θεραπευτικόν χορτάρι ούτε κανένα κατάπλασµα δεν τους εθεράπευσε τότε, αλλά ο ιδικός σου
παντοδύναµος λόγος, Κυριε, ο οποίος θεραπεύει τα πάντα.
Σοφ. Σολ. 16,13    σύ γάρ ζωής και θανάτου εξουσίαν έχεις και κατάγεις εις πύλας άδου και ανάγεις .
Σοφ. Σολ. 16,13  Διότι συ, Κυριε, έχεις την απόλυτον εξουσίαν της ζωής και του θανάτου και συ κατεβάζεις εις τας πύλας του
άδου και ανεβάζεις από έκεί τους ανθρώπους.
Σοφ. Σολ. 16,14    άνθρωπος δε αποκτέννει µέν τή κακία αυτού, εξελθόν δε πνεύµα ουκ αναστρέφει ουδέ αναλύει ψυχήν
παραληφθείσαν.
Σοφ. Σολ. 16,14  Ο άνθρωπος εν τη κακία αυτού φονεύει τον συνάνθρωπόν του. Η ψυχή δε, που εξέρχεται από τον
φονευθέντα, δεν επιστρέφει. Ο φονεύσας δεν ηµπορεί να απελευθερώση την ψυχήν, την οποίαν παρέλαβε πλέον ο άδης.
Σοφ. Σολ. 16,15    Τήν δε σήν χείρα φυγείν αδύνατόν εστιν·
Σοφ. Σολ. 16,15  Την ιδικήν σου όµως παντοδύναµον χείρα κανείς δεν ηµπορεί να διαφύγη.
Σοφ. Σολ. 16,16    αρνούµενοι γάρ σε ειδέναι ασεβείς, εν ισχύϊ βραχίονός σου εµαστιγώθησαν, ξένοις υετοίς και χαλάζαις και
όµβροις διωκόµενοι απαραιτήτοις και πυρί καταναλισκόµενοι.
Σοφ. Σολ. 16,16  Οι ασεβείς, οι οποίοι ηρνήθησαν να σε γνωρίσουν και σε αναγνωρίσουν ως Θεόν των, ετιµωρήθησαν µε την
δύναµιν της παντοδυνάµου δεξιάς σου καταδιωκόµενοι από παράδοξα και ανερµήνευτα νερά, από χαλάζας και βροχάς,
γινόµενοι παρανάλωµα και της φωτιάς.
Σοφ. Σολ. 16,17    το γάρ παραδοξότατον, εν τώ πάντα σβεννύντι ύδατι πλείον ενήργει το πύρ, υπέρµαχος γάρ ο κόσµος εστί
δικαίων·
Σοφ. Σολ. 16,17  Και το εκτάκτως παράδοξον είναι, ότι µέσα στο νερό, όπου τα πάντα σβήνονται, η φωτιά έπαιρνε ακόµη
µεγαλυτέραν δραστηριότητα, διότι πράγµατι το σύµπαν µάχεται υπέρ των δικαίων.
Σοφ. Σολ. 16,18    ποτέ µέν γάρ ηµερούτο φλόξ, ίνα µη καταφλέξη τα επ ασεβείς απεσταλµένα ζώα, αλλ αυτοί βλέποντες
ίδωσιν, ότι Θεού κρίσει ελαύνονται·
Σοφ. Σολ. 16,18  Μερικές φορές η φλόγα του πυρός ωλιγόστευε, δια να µη κατακαύση τα ζώα, που εστέλλοντο εις τιµωρίαν
των ασεβών, και δια να τους κάµη να εννοήσουν από αυτό το θέαµα ότι η δικαιοσύνη του Θεού ήτο εκείνη, που τους
κατεδίωκε και τους ετιµωρούσε.
Σοφ. Σολ. 16,19    ποτέ δε και µεταξύ ύδατος υπέρ την πυρός δύναµιν φλέγει, ίνα αδίκου γής γεννήµατα διαφθείρη .
Σοφ. Σολ. 16,19  Αλλοτε όµώς το πυρ µέσα στο νερό ήναπτε και εδυνάµωνεν ακόµη περισσότερον την φλόγα του, δια να
καταστρέψη τα προϊόντα της αδίκου γης.
Σοφ. Σολ. 16,20    ανθ ών αγγέλων τροφήν εψώµισας τον λαόν σου και έτοιµον άρτον αυτοίς απ ουρανού έπεµψας
ακοπιάτως πάσαν ηδονήν ισχύοντα και προς πάσαν αρµόνιον γεύσιν·
Σοφ. Σολ. 16,20  Ενώ, λοιπόν, έτσι συ ο δίκαιος Θεός ετιµωρούσες τους ειδωλολάτρας εχθρούς του λαού σου, εξ αντιθέτου
επροοτάτευσες και έθρεψες τον λαόν σου µε τροφήν αγγέλων, τους έστειλες δηλαδή έτοιµον άρτον από τον ουρανόν, χωρίς
αυτοί να κοπιάσουν. Αρτον ικανόν να τους δώση κάθε ευχαρίστησιν και κατάλληλον προς κάθε όρεξιν.
Σοφ. Σολ. 16,21    η µέν γάρ υπόστασίς σου την σήν γλυκύτητα προς τέκνα ενεφάνισε, τή δε τού προσφεροµένου επιθυµία
υπηρετών προς ό τις εβούλετο µετεκιρνάτο.
Σοφ. Σολ. 16,21  Η ουσία και η ωραία γεύσις του παρουσίαζε και εµαρτυρούσε την ιδικήν σου γλυκύτητα προς τα τέκνα σου·
η δε ικανότης του να προσαρµόζεται και να ανταποκρίνεται προς την όρεξιν εκείνου , ο οποίος τον έτρωγε, τον εκανε να
µεταβάλλεται εις ο,τι ο καθένας επιθυµούσε.
Σοφ. Σολ. 16,22    χιών δε και κρύσταλλος υπέµεινε πύρ και ουκ ετήκετο, ίνα γνώσιν ότι τους των εχθρών καρπούς
κατέφθειρε πύρ φλεγόµενον εν τή χαλάζη και εν τοίς υετοίς διαστράπτον·
Σοφ. Σολ. 16,22  Αυτό το µάννα, που έµοιαζε ωσάν χιόνι και κρύσταλλον, αντείχε εις την φωτιά και δεν έλυωνε, δια να
µάθουν οι Ισραηλίται επάνω εις τα πράγµατα, ότι η φωτιά κατέστρεψε µόνον των εχθρών τους καρπούς, έκαιεν ανάµεσα
εις την χάλαζαν και απήστραπτεν εν µέσω των βροχών.
Σοφ. Σολ. 16,23    τούτο πάλιν δ ίνα τραφώσι δίκαιοι, και της ιδίας επιλελήσθαι δυνάµεως.
Σοφ. Σολ. 16,23  Ως προς δε το µάννα εφαίνετο ότι το πυρ ελησµονούσε και έχανε την καυστικήν του δύναµιν. Τούτο δε, δια
να τραφούν οι δίκαιοι Ισραηλίται.
Σοφ. Σολ. 16,24    η γάρ κτίσις σοι τώ ποιήσαντι υπηρετούσα επιτείνεται εις κόλασιν κατά των αδίκων και ανίεται εις
ευεργεσίαν υπέρ των εις σε πεποιθότων.
Σοφ. Σολ. 16,24  Διότι η κτίσις, υπηρετούσα πάντοτε σε τον δηµιουργόν της, άλλοτε αυξάνει τας δυνάµεις της, δια να
τιµωρηθούν οι ασεβείς, και άλλοτε τας µειώνει, δια να ευεργετηθούν και ωφεληθούν εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν και
υπακούουν εις σε.
Σοφ. Σολ. 16,25    διά τούτο και τότε εις πάντα µεταλλευοµένη τή παντοτρόφω σου δωρεά υπηρέτει προς την των δεοµένων
θέλησιν,
Σοφ. Σολ. 16,25  Δια τούτο η φύσις µετεβάλλετο τότε και προσηρµόζετο σύµφωνα προς τας διαταγάς, που έδινεν η τους
πάντας και τα πάντα διατρέφουσα χάρις σου, ώστε να εξυπηρετή αυτούς, που ευρίσκοντο εις διαφόρους ανάγκας,
Σοφ. Σολ. 16,26    ίνα µάθωσιν οι υιοί σου, ούς ηγάπησας, Κύριε, ότι ουχ αι γενέσεις των καρπών τρέφουσιν άνθρωπον, αλλά



το ρήµά σου τους σοί πιστεύοντας διατηρεί.
Σοφ. Σολ. 16,26  δια να µάθουν έτσι τα παιδιά σου, οι Ισραηλίται, τους οποίους ηγάπησες, Κυριε, ότι δεν τρέφει τον
άνθρωπον η καρποφορία της γης, αλλά ο ιδικός σου λόγος συντηρεί εκείνους, που πιστεύουν και υπακούουν εις σε.
Σοφ. Σολ. 16,27    το γάρ υπό πυρός µη φθειρόµενον απλώς υπό βραχείας ακτίνος ηλίου θερµαινόµενον ετήκετο,
Σοφ. Σολ. 16,27  Διότι το µάννα, το οποίον δεν κατεστρέφετο από την φωτιάν, εν τούτοις, όταν εθερµαίνετο µόνον από
κάποιον ακτίνα του ηλίου επ' ολίγον χρόνον, διελύετο.
Σοφ. Σολ. 16,28    όπως γνωστόν ή ότι δεί φθάνειν τον ήλιον επ ευχαριστίαν σου και προς ανατολήν φωτός εντυγχάνειν σοι .
Σοφ. Σολ. 16,28  Τούτο δε, δια να γνωρίσουν και µάθουν οι Ισραηλίται, να προφθάνουν την ανατολήν του ηλίου µε
ευχαριστίας των προς σε και να έρχωνται εις συνάντησιν και λατρείαν σου κατά την ανατολήν του φωτός .
Σοφ. Σολ. 16,29    αχαρίστου γάρ ελπίς ως χειµέριος πάχνη τακήσεται και ρυήσεται ως ύδωρ άχρηστον.
Σοφ. Σολ. 16,29  Διότι η ελπίς του αχαρίστου λυώνει ωσάν την χειµερινήν πάχνην, που θα την κτυπήση ο ήλιος, και διαρρέει
και χάνεται σαν το αχρησιµοποίητον ύδωρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Σοφ. Σολ. 17,1     Μεγάλαι γάρ σου αι κρίσεις και δυσδιήγητοι· διά τούτο απαίδευτοι ψυχαί επλανήθησαν.
Σοφ. Σολ. 17,1   Μεγάλαι Οντως και ανεξιχνίαστοι είναι, Κυριε, αι κρίσεις σου. Δια τούτο οι ακαλλιέργητοι κατά την ψυχήν
επλανήθησαν σχετικώς µε αυτάς και µε σε.
Σοφ. Σολ. 17,2     υπειληφότες γάρ καταδυναστεύειν έθνος άγιον άνοµοι, δέσµιοι σκότους και µακράς πεδήται νυκτός
κατακλεισθέντες ορόφοις, φυγάδες της αιωνίου προνοίας έκειντο.
Σοφ. Σολ. 17,2  Οι παράνοµοι δηλαδή άνθρωποι, οι Αιγύπτιοι, νοµίσαντες ότι θα κατορθώσουν να καταδυναστεύσουν έθνος
αγίων, έγιναν οι ίδιοι δέσµιοι του σκότους· φυλακισµένοι εις µακράν νύκτα, κατάκλειστοι κάτω από τας στέγας των οικιών
των, εξόριστοι και εστερηµένοι από την αιωνίαν σου πρόνοιαν.
Σοφ. Σολ. 17,3     λανθάνειν γάρ νοµίζοντες επί κρυφαίοις αµαρτήµασιν, αφεγγεί λήθης παρακαλύµµατι εσκορπίσθησαν,
θαµβούµενοι δεινώς και ινδάλµασιν εκταρασσόµενοι·
Σοφ. Σολ. 17,3  Διότι, νοµίζοντες ότι θα µείνουν άγνωστοι αυτοί και τα απόκρυφα αµαρτήµατά των κάτω από το σκοτεινόν
σκέπασµα της λήθης, διεσκορπίσθησαν εις διάφορα µέρη περιδεείς και κατάπληκτοι, τροµοκρατούµενοι από
φαντάσµατα.
Σοφ. Σολ. 17,4     ουδέ γάρ ο κατέχων αυτούς µυχός αφόβως διεφύλασσεν, ήχοι δε καταράσσοντες αυτούς περιεκόµπουν, και
φάσµατα αµειδήτοις κατηφή προσώποις ενεφανίζετο.
Σοφ. Σολ. 17,4  Ούτε τα πλέον απόκρυφα και εσωτερικά καταφύγιά των δεν τους εγλύτωσαν από τον φόδον των , διότι ήχοι
τροµακτικοί αντηχούσαν ολόγυρά των και σκυθρωπά φαντάσµατα µε βλοσυρά πρόσωπα ενεφανίζοντο εις αυτούς.
Σοφ. Σολ. 17,5     και πυρός µέν ουδεµία βία κατίσχυε φωτίζειν, ούτε άστρων έκλαµπροι φλόγες καταυγάζειν υπέµενον την
στυγνήν εκείνην νύκτα.
Σοφ. Σολ. 17,5  Καµµία δε δύναµις πυρός δεν ήτο ικανή να δώση κάποιο φως στο σκοτάδι εκείνο, ούτε αι λαµπραί
ακτινοβολίαι των αστέρων είχαν την δύναµιν να φωτίσουν την τροµεράν εκείνην νύκτα.
Σοφ. Σολ. 17,6     διεφαίνετο δ αυτοίς µόνον αυτοµάτη πυρά φόβου πλήρης, εκδειµατούµενοι δε της µη θεωρουµένης εκείνης
όψεως ηγούντο χείρω τα βλεπόµενα.
Σοφ. Σολ. 17,6  Ακαθόριστον δε κάποιο φως διεφαίνετο αναµεταξύ των, το οποίον ήναπτε µόνον του, γεµάτο όµως φόβον δι'
αυτούς. Και οι άνθρωποι περιδεείς και τροµοκρατηµένοι εκ του γεγονότος ότι δεν ηδύναντο να βλέπουν καθαρά τα γύρω
των πρόσωπα, εξελάµβαναν τα διάφορα αντικείµενα χειρότερα από ο,τι εις την πραγµατικότητα ήσαν.
Σοφ. Σολ. 17,7     µαγικής δε εµπαίγµατα κατέκειτο τέχνης, και της επί φρονήσει αλαζονείας έλεγχος εφύβριστος·
Σοφ. Σολ. 17,7  Αι απάται δε της µαγικής τέχνης των Αιγυπτίων µάγων είχαν πέσει πλέον κάτω, ανίκανοι να αποτρέψουν το
κακόν. Και η αλαζονεία των µάγων δια την σοφίαν των απεδείχθη γελοία.
Σοφ. Σολ. 17,8     οι γάρ υπισχνούµενοι δείµατα και ταραχάς απελαύνειν ψυχής νοσούσης, ούτοι καταγέλαστον ευλάβειαν
ενόσουν.
Σοφ. Σολ. 17,8  Διότι οι µάγοι, οι οποίοι ισχυρίζοντο και έδιδαν υποσχέσεις, ότι είναι εις θέσιν να διώξουν από την
ασθενούσαν ψυχήν φόβους και ταραχάς, αυτοί οι ιδιοί ήσαν ασθενείς ψυχικώς κυριευµένοι από καταγέλαστον φόβον.
Σοφ. Σολ. 17,9     και γάρ ει µηδέν αυτούς ταραχώδες εφόβει, κνωδάλων παρόδοις και ερπετών συριγµοίς εκσεσοβηµένοι,
διώλλυντο έντροµοι και τον µηθαµόθεν φευκτόν αέρα προσιδείν αρνούµενοι.
Σοφ. Σολ. 17,9  Διότι και εάν ακόµη κανένα συγκλονιστικόν φάντασµα δεν υπήρχε, δια να φοβηθούν, ήσαν όµως περιδεείς,
επερνούσαν ενώπιόν των σιχαµερά ζωΰφια και ερπετά συρίζοντα και απέθνησκαν από τον τρόµον των αρνούµενοι ένεκα
του φόβου των να αντικρύσουν και αυτόν τον σκοτεινόν αέρα της τριηµέρου νυκτός, την οποίαν κατ' ουδένα τρόπον
άλλωστε ηµπορούσαν να αποφύγουν.
Σοφ. Σολ. 17,10    δειλόν γάρ ιδίως πονηρία µαρτυρεί καταδικαζοµένη, αεί δε προσείληφε τα χαλεπά συνεχοµένη τή
συνειδήσει·
Σοφ. Σολ. 17,10  Διότι η κακότης και η ενοχή, όταν ελεγχθή και φανερωθή, κάµνει τον άνθρωπον δειλόν και περιδεή,
καταπιεζοµένη δε από τους ελέγχους της συνειδήσεως κάµνει χειρότερα τα υπάρχοντα κακά.
Σοφ. Σολ. 17,11    ουθέν γάρ εστι φόβος ει µη προδοσία των από λογισµού βοηθηµάτων.
Σοφ. Σολ. 17,11  Διότι ο φόβος δεν είναι τίποτε άλλο, ειµή µία κατάστασις, κατά την οποίαν µας εγκαταλείπει και αυτή η
βοήθεια της διανοίας µας.
Σοφ. Σολ. 17,12    ένδοθεν δε ούσα ήττων η προσδοκία, πλείονα λογίζεται την άγνοιαν της παρεχούσης την βάσανον αιτίας.
Σοφ. Σολ. 17,12  Οταν δε µειωθή µέσα µας η ελπίς, τότε ο φόβος εξ αιτίας της αγνοίας µας µας κάνει να θεωρούµεν
χειρότερα τα κακά, παρ' όσον εις την πραγµατικότητα είναι.
Σοφ. Σολ. 17,13    οι δε την αδύνατον όντως νύκτα και εξ αδυνάτου άδου µυχών επελθούσαν, τον αυτόν ύπνον κοιµώµενοι,
Σοφ. Σολ. 17,13  Οι Αιγύπτιοι δε κατά την ακατανίκητον και τα πάντα καταβαλούσαν εκείνην τριήµερον νύκτα, η οποία
από τα έγκατα του αδυσωπήτου άδου προήλθεν, περιπεσόντες εις ένα όµοιον µε εκείνην σκοτεινόν τεταραγµένον ύπνον,
Σοφ. Σολ. 17,14    τα µέν τέρασιν ηλαύνοντο φαντασµάτων, τα δε της ψυχής παρελύοντο προδοσία· αιφνίδιος γάρ αυτοίς και



απροσδόκητος φόβος επήλθεν.
Σοφ. Σολ. 17,14  άλλοι µεν από αυτούς κατεδιώκοντο από φοβερά φαντάσµατα, ενώ άλλοι είχαν παραλύσει από την ατονίαν
της ψυχής των, από έλλειψιν ηθικού σθένους. Διότι αιφνίδιος και απροσδόκητος φόβος επήλθεν εναντίον των και τους
κατεκυρίευσε.
Σοφ. Σολ. 17,15    είθ ούτως, ός δήποτ ούν ήν εκεί καταπίπτων, εφρουρείτο εις την ασίδηρον ειρκτήν κατακλεισθείς·
Σοφ. Σολ. 17,15  Ετσι εις αυτήν την κατάστασιν των οποιοσδήποτε από αυτούς κατέπιπτεν εκεί εις την γην, ήτο ως εάν είχε
κλεισθή εις µίαν φυλακήν χωρίς εξωτερικά σίδηρα. Τον παρέλυε και τον έκαµνεν ακίνητον ο φόβος.
Σοφ. Σολ. 17,16    εί τε γάρ γεωργός ήν τις ή ποιµήν ή των κατ ερη µίαν εργάτης µόχθων, προληφθείς την δυσάλυκτον
έµενεν ανάγκην,
Σοφ. Σολ. 17,16  Εάν κανείς ήτο γεωργός η βοσκός η εργάτης µακράν των πόλεων, µόλις κατελήφθη από το τριήµερον αυτό
σκότος, έµενε κατ' ανάγκην εκεί, όπου ευρίσκετο.
Σοφ. Σολ. 17,17    µια γάρ αλύσει σκότους πάντες εδέθησαν· είτε πνεύµα συρίζον ή περί αµφιλαφείς κλάδους ορνέων ήχος
ευµελής ή ρυθµός ύδατος πορευοµένου βία ή κτύπος απηνής καταριπτοµένων πετρών,
Σοφ. Σολ. 17,17  Διότι όλοι, όπου και αν είχαν ευρεθή, είχαν δεθή µε την ιδίαν αλυσίδα του σκότους. Ο άνεµος, ο οποίος
εσύριζε, το αρµονικόν λάληµα των πτηνών στους πλουσίους κλάδους των δένδρων, η βοή του ύδατος που έρρεε µε ορµήν,
η οι τροµεροί κτύποι των καταρριπτοµένων βράχων,
Σοφ. Σολ. 17,18    ή σκιρτώντων ζώων δρόµος αθεώρητος ή ωρυοµένων απηνεστάτων θηρίων φωνή ή αντανακλωµένη εκ
κοιλοτάτων ορέων ηχώ, παρέλυεν αυτούς εκφοβούντα.
Σοφ. Σολ. 17,18  η η αόρατος αλλά θορυβώδης πορεία των ζώων που επηδούσαν, η αι φωναί τροµερών και ωρυοµένων
αγρίων θηρίων η ο αντίλαλος που αντηχούσεν εις τας κοιλάδας των ορέων, όλα αυτά τους ετρόµαζαν και τους παρέλυαν.
Σοφ. Σολ. 17,19    όλος γάρ ο κόσµος λαµπρώ καταλάµπετο φωτί και ανεµποδίστοις συνείχετο έργοις·
Σοφ. Σολ. 17,19  Και ταύτα, όταν όλος ο άλλος κόσµος κατελαµπρύνετο από το λαµπρότατον φως και οι άνθρωποι
ησχολούντο ανεµπόδιστα µε τα έργα των.
Σοφ. Σολ. 17,20    µόνοις δε εκείνοις επετέτατο βαρεία νύξ, εικών τού µέλλοντος αυτούς διαδέχεσθαι σκότους, εαυτοίς δε
ήσαν βαρύτεροι σκότους.
Σοφ. Σολ. 17,20  Μονον δε στους Αιγυπτίους είχεν επικρατήσει και επιταθή βαρεία νύκτα, εικών του σκότους, το οποίον τους
επεφυλάσσετο. Αλλά πιο πολύ και από το τριήµερον σκοτάδι είχαν καταβαρυνθή οι Αιγύπτιοι από την εσωτερικήν των
ψυχικήν αγωνίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Σοφ. Σολ. 18,1     Τοίς δε οσίοις σου µέγιστον ήν φώς· ών φωνήν µέν ακούοντες, µορφήν δε ουχ ορώντες, ότι µέν ου κακείνοι
επεπόνθεισαν, εµακάριζον,
Σοφ. Σολ. 18,1   Οµως στους εκλεκτούς σου, Κυριε, εις τους Ισραηλίτας, υπήρχε πλουσιώτατον το φως. Οι Αιγύπτιοι ήκουαν
τας φωνάς των Ισραηλιτών, χωρίς όµως να βλέπουν τα πρόσωπά των, και τους εµακάριζαν, διότι δεν υπέφεραν από τας
συµφοράς, από τας οποίας αυτοί έπασχον.
Σοφ. Σολ. 18,2     ότι δε ου βλάπτουσι προηδικηµένοι, ηυχαρίστουν και τού διενεχθήναι χάριν εδέοντο.
Σοφ. Σολ. 18,2  Κατά βάθος δε οι Αιγύπτιοι τους ευγνωµονούσαν, διότι οι Ισραηλίται, αν και προηγουµένως είχαν αδικηθή,
δεν εσκέφθησαν να τους βλάψουν. Τους παρακαλούσαν δε οι Αιγύπτιοι να τους συγχωρήσουν δια την προηγουµένην
εχθρικήν συµπεριφοράν απέναντί των.
Σοφ. Σολ. 18,3     ανθ ών πυριφλεγή στύλον, οδηγόν µέν αγνώστου οδοιπορίας, ήλιον δε αβλαβή φιλοτίµου ξενιτείας
παρέσχες.
Σοφ. Σολ. 18,3  Αντί δε, Κυριε, του τριηµέρου σκότους, που έστειλες κατά των Αιγυπτίων, εδωκες στους Ισραηλίτας ένα
στύλον πυρός να τους οδηγή στον άγνωστον δρόµον των και ήλιον καθόλου ενοχλητικόν κατά το διάστηµα της ενδόξου
δια µέσου αγνώστου ερήµου πορείας των.
Σοφ. Σολ. 18,4     άξιοι µέν γάρ εκείνοι στερηθήναι φωτός και φυλακισθήναι εν σκότει, οι κατακλείστους φυλάξαντες τους
υιούς σου, δι ών ήµελλε το άφθαρτον νόµου φώς τώ αιώνι δίδοσθαι.
Σοφ. Σολ. 18,4  Και οι µεν Αιγύπτιοι εκείνοι ήσαν άξιοι να στερηθούν από το φως και να φυλακισθούν µέσα στο σκοτάδι·
αυτοί οι οποίοι εκράτησαν κατάκλειστα τα παιδιά σου, δια των οποίων επρόκειτο να µεταδοθή εις όλον τον κόσµον το
αιώνιον φως του Νοµου σου.
Σοφ. Σολ. 18,5     Βουλευσαµένους δ αυτούς τα των οσίων αποκτείναι νήπια και ενός εκτεθέντος τέκνου και σωθέντος, εις
έλεγχον το αυτών αφείλω πλήθος τέκνων και οµοθυµαδόν απώλεσας εν ύδατι σφοδρώ.
Σοφ. Σολ. 18,5  Επειδή δε εκείνοι απεφάσισαν και εφόνευαν τα γεννώµενα άρρενα παιδιά των ευσεβών Ισραηλιτών, ένα δε
µόνον από αυτά εξετέθη και εσώθη από τον θάνατον, προς τιµωρίαν των εξησφάλισες πλήθος τέκνων των, και όλους
αυτούς µαζή κατεπόντισες στους όγκους των υδάτων της Ερυθράς θαλάσσης.
Σοφ. Σολ. 18,6     εκείνη η νύξ προεγνώσθη πατράσιν ηµών, ίνα ασφαλώς ειδότες οίς επίστευσαν όρκοις επευθυµήσωσι.
Σοφ. Σολ. 18,6  Η τροµερά δε εκείνη νύκτα του θανάτου των Αιγυπτίων πρωτοτόκων προανηγγέλθη στους πατέρας µας, δια
να έχουν αυτοί θάρρος και ευθυµίαν, γνωρίζοντες καλώς εις ποίας σπουδαιοτάτας ενόρκους υποσχέσστου Θεού είχαν
πιστεύσει.
Σοφ. Σολ. 18,7     προσεδέχθη δε υπό λαού σου σωτηρία µέν δικαίων, εχθρών δε απώλεια·
Σοφ. Σολ. 18,7  Ετσι δε κατά την νύκτα εκείνην επερίµενεν ο λαός σου και είδε αφ' ενός µεν την σωτηρίαν των δικαίων, αφ'
ετέρου δε την απώλειαν των εχθρών σου.
Σοφ. Σολ. 18,8     ώ γάρ ετιµωρήσω τους υπεναντίους, τούτο ηµάς προσκαλεσάµενος εδόξασας.
Σοφ. Σολ. 18,8  Δια του µέσου δε εκείνου, του ύδατος, µε το οποίον ετιµώρησες τους εχθρούς, µε το αυτό νερό µας εκάλεσες
κοντά σου και µας εσκάπασες µε δόξαν.
Σοφ. Σολ. 18,9     κρυφή γάρ εθυσίαζον όσιοι παίδες αγαθών και τον της θειότητος νόµον εν οµονοία διέθεντο των αυτών
οµοίως και αγαθών και κινδύνων µεταλήψεσθαι τους αγίους, πατέρων ήδη προαναµέλποντες αίνους.
Σοφ. Σολ. 18,9  Κρυφίως από τους Αιγυπτίους οι ευσεβείς, τέκνα ευσεβών γονέων, προσέφεραν εις σε θυσίαν τον πασχάλιον



αµνόν, και µε πλήρη οµοφωνίαν και συγκατάθεσιν εδέχθησαν την θείαν εντολήν, να µετέχουν όλοι οι άγιοι αυτοί
Ισραηλίται στους κοινούς κινδύνους και εις τα κοινά αγαθά ψάλλοντες εκ των προτέρων , µε βεβαιότητα δια την σωτηρίαν
των, τους ύµνους των Πατέρων.
Σοφ. Σολ. 18,10    αντήχει δ ασύµφωνος εχθρών βοή, και οικτρά διεφέρετο θρηνουµένων παίδων·
Σοφ. Σολ. 18,10  Και καθ' ον χρόνον αυτοί υµνολογούσαν τον Θεόν, αντηχούσαν εξ αντιθέτου αι παράφωνοι κραυγαί και η
βοή των Αιγυπτίων, πανάθλιος δε και φρικτός διεχύνετο ο θρήνος δια τα θανατωθέντα πρωτότοκά των.
Σοφ. Σολ. 18,11    οµοία δε δίκη δούλος άµα δεσπότη κολασθείς και δηµότης βασιλεί τα αυτά πάσχων,
Σοφ. Σολ. 18,11  Με την αυτήν ποινήν ετιµωρήθη τότε και ο δούλος και ο κύριος τα ίδια έπαθε και ο άνθρωπος του λαού και
ο βασιλεύς.
Σοφ. Σολ. 18,12    οµοθυµαδόν δε πάντες εν ενί ονόµατι θανάτου νεκρούς είχον αναριθµήτους· ουδέ γάρ προς το θάψαι οι
ζώντες ήσαν ικανοί, επεί προς µίαν ροπήν η εντιµοτέρα γένεσις αυτών διέφθαρτο.
Σοφ. Σολ. 18,12  Ολοι µαζή µε το αυτό είδος του θανάτου είχαν αναριθµήτους νεκρούς. Δεν επαρκούσαν δε οι ζώντες να
θάπτουν τους νεκρούς, διότι εις µίαν και µόνην στιγµήν είχε καταστροφή η εκλεκτή γενεά των πρωτοτόκων των .
Σοφ. Σολ. 18,13    πάντα γάρ απιστούντες διά τας φαρµακείας επί τώ των πρωτοτόκων ολέθρω, ωµολόγησαν Θεού υιόν λαόν
είναι.
Σοφ. Σολ. 18,13  Οι Αιγύπτιοι µετά τον θάνατον των πρωτοτόκων των, απαρνηθέντες πλέον την πίστιν εις τας µαγείας των
µάγων ωµολόγησαν, ότι οι Ισραηλίται είναι υιοί του Θεού.
Σοφ. Σολ. 18,14    ησύχου γάρ σιγής περιεχούσης τα πάντα και νυκτός εν ιδίω τάχει µεσαζούσης,
Σοφ. Σολ. 18,14  Ενώ δε απόλυτος σιγή εσκέπαζε τα πάντα και η νύκτα εν τη ταχεία πορεία του χρόνου ευρίσκετο στο µέσον,
στο µεσονύκτιον,
Σοφ. Σολ. 18,15    ο παντοδύναµός σου λόγος απ ουρανών εκ θρόνων βασιλειών απότοµος πολεµιστής εις µέσον της
ολεθρίας ήλατο γής,
Σοφ. Σολ. 18,15  αίφνης ο παντοδύναµος λόγος σου επήδησεν από τους ουρανούς και από τους βασιλικούς σου θρόνους,
ωσάν άγριος πολεµιστής, στο µέσον της προοριζοµένης προς όλεθρον χώρας.
Σοφ. Σολ. 18,16    ξίφος οξύ την ανυπόκριτον επιταγήν σου φέρων, και στάς επλήρωσε τα πάντα θανάτου· και ουρανού µέν
ήπτετο, βεβήκει δ επί γής.
Σοφ. Σολ. 18,16  Κρατών δε ωσάν ακονισµένον οξύ ξίφος την αµετάκλητον διαταγήν σου, εστάθη όρθιος και εγέµισε τα
πάντα µε τον θάνατον. Γιγας ακατανίκητος ήγγιζε µεν τον ουρανόν, επατούσε δε επάνω εις την γην.
Σοφ. Σολ. 18,17    τότε παραχρήµα φαντασίαι µέν ονείρων δεινώς εξετάραξαν αυτούς, φόβοι δε επέστησαν αδόκητοι,
Σοφ. Σολ. 18,17  Ενώ δε εκείνοι εκοιµώντο, φαντάσµατα ονείρων τους ετάραξαν κατά τρόπον φοβερόν, αναπάντεχοι δε
φόβοι έπεσαν επάνω των και τους εκυρίευσαν.
Σοφ. Σολ. 18,18    και άλλος αλλαχή ριφείς ηµίθνητος δι ήν έθνησκεν αιτίαν ενεφάνιζεν·
Σοφ. Σολ. 18,18  Αλλος δε εδώ και άλλος εκεί έπιπτεν ηµιθανής και µε την τραγικήν του κατάστασιν εµαρτυρούσε την
αιτίαν, δια την οποίαν απέθνησκε.
Σοφ. Σολ. 18,19    οι γάρ όνειροι θορυβήσαντες αυτούς τούτο προεµήνυσαν, ίνα µη αγνοούντες δι ό κακώς πάσχουσιν
απόλωνται.
Σοφ. Σολ. 18,19  Διότι τα τροµερά όνειρα, που τους είχαν καταταράξει, αυτά το ανήγγειλαν· την αιτίαν δηλαδή του
θανατικού, ώστε να µη αποθάνουν, χωρίς να γνωρίζουν, δια ποίαν αιτίαν είχαν κτυπηθή τόσον σκληρώς.
Σοφ. Σολ. 18,20    Ήψατο δε και δικαίων πείρα θανάτου, και θραύσις εν ερήµω εγένετο πλήθους. αλλ ουκ επί πολύ έµεινεν η
οργή·
Σοφ. Σολ. 18,20  Βεβαίως η πικρά δοκιµασία του θανάτου ήγγισε και τους δικαίους. Θραύσις πολυαρίθµων Ισραηλιτών
έγινεν εκεί εις την έρηµον. Αλλά δεν διήρκεσεν επί πολύ η οργή η ιδική σου.
Σοφ. Σολ. 18,21    σπεύσας γάρ ανήρ άµεµπτος προεµάχησε το της ιδίας λειτουργίας όπλον, προσευχήν και θυµιάµατος
εξιλασµόν κοµίσας, αντέστη τώ θυµώ και πέρας επέθηκε τή συµφορά, δεικνύς ότι σός εστι θεράπων.
Σοφ. Σολ. 18,21  Διότι ένας ανήρ άµεµπτος, σπεύδων εις σωτηρίαν των Ισραηλιτών, έλαβεν όπλον από την ιδικήν σου
υπηρεσίαν, ηνωνίσθη υπέρ των Ισραηλιτών και προσέφερε προς εξιλέωσίν των προσευχήν και θυµίαµα. Κατ' αυτόν τον
τρόπον αντεστάθη εις την θείαν οργήν και έθεσε τέρµα εις την συµφοράν του λαού. Εδειξε δε ετσι εις όλους, ότι είναι ιδικός
σου υπηρέτης.
Σοφ. Σολ. 18,22    ενίκησε δε τον όχλον ουκ ισχύϊ τού σώµατος, ουχ όπλων ενεργεία, αλλά λόγω τον κολάζοντα υπέταξεν,
όρκους πατέρων και διαθήκας υποµνήσας.
Σοφ. Σολ. 18,22 Αυτός δε κατενίκησε την αναταραχήν του όχλου οχι µε την σωµατικήν του δύναµιν ούτε µε την χρήσιν των
όπλων· αλλά µε την δύναµιν της προσευχής του εξηυµένισε τον τιµωρόν Θεόν υπενθυµίσας εις αυτόν τους όρκους και τας
διαθήκας, που είχε κάµει µε τους προγόνους των.
Σοφ. Σολ. 18,23    σωρηδόν γάρ ήδη πεπτωκότων επ αλλήλων νεκρών, µεταξύ στάς, ανέκοψε την οργήν και διέσχισε την
προς τους ζώντας οδόν.
Σοφ. Σολ. 18,23  Ενώ δηλαδή οι νεκροί έπιπταν σωρηδόν ο ένας επάνω στον άλλον, παρενετέθη αυτός όρθιος και έφραξε
στον εξολοθρευτήν άγγελον τον δρόµον του προς τους ζωντανούς.
Σοφ. Σολ. 18,24    επί γάρ ποδήρους ενδύµατος ήν όλος ο κόσµος, και πατέρων δόξαι επί τετραστίχου λίθου γλυφής, και
µεγαλωσύνη σου επί διαδήµατος κεφαλής αυτού.
Σοφ. Σολ. 18,24  Επάνω στον ποδήρη χιτώνα του υπήρχεν όλος ο στολισµός. Τα δε ένδοξα ονόµατα των Πατέρων ήσαν
χαραγµένα επάνω εις πολυτίµους λίθους, τακτοποιηµένους εις τέσσαρας στίχους. Και το µεγαλείον σου έλαµπεν επάνω
στο διάδηµα της κεφαλής του.
Σοφ. Σολ. 18,25    τούτοις είξεν ο ολοθρεύων, ταύτα δε εφοβήθησαν· ήν γάρ µόνη η πείρα της οργής ικανή.
Σοφ. Σολ. 18,25  Εµπρός εις τα ιερά αυτά διάσηµα υπεχώρησεν ο εξολοθρευτής άγγελος. Αυτά του ενέπνευσαν φόβον.
Αλλωστε η δοκιµασία, την οποίαν έστειλεν η δικαία θεία οργή σου, ήτο πλέον αρκετή δια τους Ισραηλίτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19



Σοφ. Σολ. 19,1     Τοίς δε ασεβέσι µέχρι τέλους ανελεήµων θυµός επέστη· προήδει γάρ αυτών και τα µέλλοντα,
Σοφ. Σολ. 19,1   Εις τους ασεβείς όµως Αιγυπτίους είχεν επιπέσει ανελέητος και ανυποχώρητος ο δίκαιος θυµός του. Διότι ο
Κυριος προέβλεπε και τα µέλλοντα κακά, που αυτοί θα διέπραττον.
Σοφ. Σολ. 19,2     ότι αυτοί επιτρέψαντες τού απιέναι και µετά σπουδής προπέµψαντες αυτούς, διώξουσι µεταµεληθέντες.
Σοφ. Σολ. 19,2  Διότι αυτοί, αν και επέτρεψαν στους Ισραηλίτας να αναχωρήσουν, και µετά σπουδής µάλιστα τους
προέπεµψαν, εν τούτοις µεταµεληθέντες δια την αναχώρησιν αυτών τους κατεδίωξαν.
Σοφ. Σολ. 19,3     έτι γάρ εν χερσίν έχοντες τα πένθη και προσοδυρόµενοι τάφοις νεκρών, έτερον επεσπάσαντο λογισµόν
ανοίας και ούς ικετεύοντες εξέβαλον, τούτους ως φυγάδες εδίωκον.
Σοφ. Σολ. 19,3  Και ενώ ακόµη ήσαν ενώπιόν των πρόσφατα τα πένθη δια τον θάνατον των πρωτοτόκων των και ωδύροντο
κοντά στους τάφους των ιδικών των, επενόησαν και απεδέχθησαν µίαν ανόητον και τρελλήν σκέψιν, και ήρχισαν να
καταδιώκουν ως δραπέτας εκείνους, τους οποίους οι ίδιοι µε ικεσίας και παρακλήσστους είχαν προ ολίγου παρακαλέσει να
φύγουν.
Σοφ. Σολ. 19,4     είλκε γάρ αυτούς η αξία επί τούτο το πέρας ανάγκη και των συµβεβηκότων αµνηστίαν ενέβαλεν , ίνα την
λείπουσαν ταίς βασάνοις προαναπληρώσωσι κόλασιν,
Σοφ. Σολ. 19,4  Σαν κάποια δικαία και αναπόφευκτος απόφασις τους έσυρε εις αυτήν την ακρότητα και τους ενέβαλε
αµνησίαν των παρελθόντων γεγονότων. Τούτο δε, δια να ολοκληρωθή η τιµωρία των και να µη µείνουν ατελή τα βάσανά
των.
Σοφ. Σολ. 19,5     και ο µέν λαός σου παράδοξον οδοιπορίαν περάση, εκείνοι δε ξένον εύρωσι θάνατον.
Σοφ. Σολ. 19,5  Και καθ' ον χρόνον ο λαός σου εβάδιζε την παράδοξον πορείαν δια µέσου της θαλάσσης, εκείνοι εύρισκαν
τον φοβερόν εκεί θάνατον.
Σοφ. Σολ. 19,6     όλη γάρ η κτίσις εν ιδίω γένει πάλιν άνωθεν διετυπούτο υπηρετούσα ταίς σαίς επιταγαίς. ίνα οι σοί παίδες
φυλαχθώσιν αβλαβείς.
Σοφ. Σολ. 19,6  Διότι, δια να διαφυλαχθούν αβλαβή τα τέκνα σου από κάθε κακόν, όλη η κτίσις υπακούουσα και
υπηρετούσα τας ιδικάς σου διαταγάς ανεµορφούτο πάλιν και επανήρχετο εις την ιδίαν της φύσιν .
Σοφ. Σολ. 19,7     η την παρεµβολήν σκιάζουσα νεφέλη, εκ δε προϋφεστώτος ύδατος ξηράς ανάδυσις γής εθεωρήθη, εξ
ερυθράς θαλάσσης οδός ανεµπόδιστος και χλοηφόρον πεδίον εκ κλύδωνος βιαίου·
Σοφ. Σολ. 19,7  Ετσι παρουσιάσθη η νεφέλη, η οποία έρριπτε την δροσεράν σκιάν της επί των Ισραηλιτών. Παρουσιάσθη γη
στεγνή και ξηρά εκεί, οπού προηγουµένως υπήρχε το ύδωρ και µέσα εις την Ερυθράν Θαλασσαν ηνοίχθη ελεύθερος
δρόµος. Και τα συνταρασσόµενα από τας καταιγίδας κύµατα µετεβλήθησαν εις πεδιάδα γεµάτην χλόην.
Σοφ. Σολ. 19,8     δι ού πανεθνί διήλθον οι τή σή σκεπαζόµενοι χειρί, θεωρήσαντες θαυµαστά τέρατα.
Σοφ. Σολ. 19,8  Δια µέσου δε αυτής της διόδου επέρασαν όλοι οι Ισραηλίται, υπό την προστασίαν της ιδικής σου
παντοδυνάµου δεξιάς βλέποντες τα καταπληκτικά αυτά σηµεία.
Σοφ. Σολ. 19,9     ως γάρ ίπποι ενεµήθησαν και ως αµνοί διεσκίρτησαν αινούντές σε, Κύριε, τον ρυόµενον αυτούς.
Σοφ. Σολ. 19,9  Επειτα από τα µεγάλα αυτά θαύµατα οι Ισραηλίται, ωσάν ίπποι και πρόβατα που βόσκουν και σκιρτούν,
έτσι εσκίρτησαν από την χαράν των και εδοξολόγησαν σε, τον Κυριον των, ο οποίος τους εγλύτωσες από τους κινδύνους.
Σοφ. Σολ. 19,10    εµέµνηντο γάρ έτι των εν τή παροικία αυτών, πώς αντί µέν γενέσεως ζώων εξήγαγεν η γη σκνίπα, αντί δε
ενύδρων εξηρεύξατο ο ποταµός πλήθος βατράχων.
Σοφ. Σολ. 19,10  Διότι ενεθυµούντο ζωηρώς, τι είχε γίνει εις την ξένην αυτήν χώραν των Αιγυπτίων, όπου ως πάροικοι αυτοί
έµεναν· ότι δηλαδή αντί των άλλων ζώων η γη παρήγαγε σκνίπας και ο Νείλος ποταµός αντί των ιχθύων εξέρασε προς την
γην πλήθος βατράχων.
Σοφ. Σολ. 19,11    εφ υστέ ρω δε είδον και νέαν γένεσιν ορνέων, ότι επιθυµία προαχθέντες ητήσαντο εδέσµατα τρυφής·
Σοφ. Σολ. 19,11  Βραδύτερον δε οι Ισραηλίται, όταν επιέζοντο από την πείναν και εζήτησαν καλήν τροφήν από τον Θεόν,
είδαν ένα νέον τρόπον γενέσεως πτηνών.
Σοφ. Σολ. 19,12    εις γάρ παραµυθίαν ανέβη αυτοίς από θαλάσσης ορτυγοµήτρα .
Σοφ. Σολ. 19,12  Προς παρηγορίαν και διατροφήν των είδαν να αναβαίνουν από τας νοτίους περιοχάς ορτύκια.
Σοφ. Σολ. 19,13    και αι τιµωρίαι τοίς αµαρτωλοίς επήλθον ουκ άνευ των προγεγονότων τεκµηρίων τή βία των κεραυνών·
δικαίως γάρ έπασχον ταίς ιδίαις αυτών πονηρίαις, και γάρ χαλεπωτέραν µισοξενίαν επετήδευσαν.
Σοφ. Σολ. 19,13  Εναντίον δε των ασεβών επήρχοντο τιµωρίαι, αφού προηγούντο απ' αυτάς ενδεικτικά φαινόµενα, δηλαδή
τροµεραί αστραπαί και κεραυνοί. Δικαίως δε αυτοί ετιµωρούντο εξ αιτίας των κακιών των, αλλά και διότι είχαν εκθρέψει
και δείξει το πλέον σκληρόν µίσος εναντίον των ξένων.
Σοφ. Σολ. 19,14    οι µέν γάρ τους αγνοούντας ουκ εδέχοντο παρόντας, ούτοι δε ευεργέτας ξένους εδουλούντο.
Σοφ. Σολ. 19,14  Οι Σοδοµίται δεν εδέχθησαν ανθρώπους που δεν εγνώριζαν, όταν αυτοί παρουσιάσθησαν ενώπιόν των,
τους δύο δηλαδή αγγέλους. Οι δε Αιγύπτιοι τους ξένους, δηλαδή τους Ισραηλίτας, οι οποίοι τους είχαν ευεργετήσει, τους
έκαµαν δούλους των.
Σοφ. Σολ. 19,15    και ου µόνον, αλλ ή τις επισκοπή έσται αυτών, επεί απεχθώς προσεδέχοντο τους αλλοτρίους·
Σοφ. Σολ. 19,15  Και όχι µόνον τούτο. Οι Σοδοµίται ετιµωρήθησαν, διότι ευθύς εξ αρχής εφέρθησαν αχθρικώς προς τους
ξένους.
Σοφ. Σολ. 19,16    οι δε µετά εορτασµάτων εισδεξάµενοι τους ήδη των αυτών µετεσχηκότας δικαίων, δεινοίς εκάκωσαν
πόνοις.
Σοφ. Σολ. 19,16  Οι Αιγύπτιοι όµως είχαν υποδεχθή απ' αρχής τους Ισραηλίτας µε εορτάς. Επειτα όµως, όταν οι Ισραηλίται
απελάµβαναν τα αυτά δικαιώµατα µε εκείνους, τους εβασάνισαν µε βαρείας καταθλιπτικάς εργασίας.
Σοφ. Σολ. 19,17    επλήγησαν δε και αορασία, ώσπερ εκείνοι επί ταίς τού δικαίου θύραις, ότε αχανεί περιβληθέντες σκότει,
έκαστος των αυτού θυρών την δίοδον εζήτει.
Σοφ. Σολ. 19,17  Οπως δε οι Σοδοµίται εκείνοι ετιµωρήθησαν µε τύφλωσιν εµπρός εις την θύραν του δικαίου Λωτ, έτσι και οι
Αιγύπτιοι ετιµωρήθησαν, όταν ευρέθησαν µέσα στο βαθύ σκοτάδι, και ο καθένας από αυτούς εζητούσε ψηλαφητά να εύρη
την εισοδον της θύρας του.
Σοφ. Σολ. 19,18    δι εαυτών γάρ τα στοιχεία µεθαρµοζόµενα, ώσπερ εν ψαλτηρίω φθόγγοι τού ρυθµού το όνοµα



διαλλάσσουσι, πάντοτε µένοντα ήχω, όπερ εστίν εικάσαι εκ της των γεγονότων όψεως ακριβώς.
Σοφ. Σολ. 19,18  Τα στοιχεία της φύσεως προσαρµόζονται µεταξύ των διαφοροτρόπως υπό του Θεού. όπως από τον
µουσικόν οι τόνοι του ψαλτηρίου, ώστε να µεταβάλλουν τον τύπον της µελωδίας, ενώ οι ήχοι καθ' εαυτούς µένουν
αµετάβλητοι. Αυτό ηµπορεί ο καθένας να το συµπεράνη και να το διαπιστώση ακριβώς από την θεώρησιν των γεγονότων
της εποχής εκείνης.
Σοφ. Σολ. 19,19    χερσαία γάρ εις ένυδρα µετεβάλλετο, και νηκτά µετέβαινεν επί γής·
Σοφ. Σολ. 19,19  Ζώα της ξηράς µετεβάλλοντο εις υδρόβια και υδρόβια εξήρχοντο εις την ξηράν γην.
Σοφ. Σολ. 19,20    πύρ ίσχυεν εν ύδατι της ιδίας δυνάµεως, και ύδωρ της σβεστικής δυνάµεως επελανθάνετο·
Σοφ. Σολ. 19,20  Το πυρ διατηρούσε την δύναµίν του µέσα στο νερό και το νερο έχανε την δύναµιν της κατασβέσεως του
πυρός.
Σοφ. Σολ. 19,21    φλόγες ανάπαλιν ευφθάρτων ζώων ουκ εµάραναν σάρκας εµπεριπατούντων, ουδέ τηκτόν κρυσταλλοειδές
εύτηκτον γένος αµβροσίας τροφής.
Σοφ. Σολ. 19,21  Εξ αντιθέτου φλόγες δεν έκαιαν τας σάρκας ευπαθών και αδυνάτων ζώων, που ευρίσκοντο µέσα στο πυρ,
ούτε και έλυωναν την ευδιάλυτον εκείνην κρυσταλλοειδή ουρανίαν τροφήν, το µάννα.
Σοφ. Σολ. 19,22    Κατά πάντα γάρ, Κύριε, εµεγάλυνας τον λαόν σου και εδόξασας και ουχ υπερείδες εν παντί καιρώ και
τόπω παριστάµενος.
Σοφ. Σολ. 19,22  Δια µέσου όλων αυτών συ, Κυριε, εµεγάλυνες τον λαόν σου και τον εδόξασες. Δεν τον κατεφρόνησες ούτε
έµεινες αδιάφορος προς αυτόν. Αλλά παντού και πάντοτε συµπαρίστασο βοηθός και υπερασπιστής του.

Σ Ο Φ Ι Α   Σ Ι Ρ Α Χ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πολλών και µεγάλων ηµίν διά τού νόµου και των προφητών και των άλλων των κατ αυτούς ηκολουθηκότων δεδοµένων ,
υπέρ ών δέον εστίν επαινείν τον Ισραήλ παιδείας και σοφίας, και ως ου µόνον αυτούς τους αναγινώσκοντας δέον εστίν
επιστήµονας γίνεσθαι, αλλά και τοίς εκτός δύνασθαι τους φιλοµαθούντας χρησίµους είναι και λέγοντας και γράφοντας , ο
πάππος µου Ιησούς επί πλείον εαυτόν δούς είς τε την τού νόµου και των προφητών και των άλλων πατρίων βιβλίων
ανάγνωσιν και εν τούτοις ικανήν έξιν περιποιησάµενος, προήχθη και αυτός συγγράψαι τι των εις παιδείαν και σοφίαν
ανηκόντων, όπως οι φιλοµαθείς, και τούτων ένοχοι γενόµενοι, πολλώ µάλλον επιπροσθώσι διά της εννόµου βιώσεως.
παρακέκλησθε ούν µετ ευνοίας και προσοχής την ανάγνωσιν ποιείσθαι και συγγνώµην έχειν εφ οίς αν δοκώµεν των κατά
την ερµηνείαν πεφιλοπονηµένων τισί των λέξεων αδυναµείν· ου γάρ ισοδυναµεί αυτά εν εαυτοίς εβραϊστί λεγόµενα και
όταν µεταχθή εις ετέραν γλώσσαν. ου µόνον δε ταύτα, αλλά και αυτός ο νόµος και αι προφητείαι και τα λοιπά των βιβλίων
ου µικράν έχει την διαφοράν εν εαυτοίς λεγόµενα. εν γάρ τώ ογδόω και τριακοστώ έτει επί τού Ευεργέτου βασιλέως
παραγενηθείς εις Αίγυπτον και συγχρονίσας, ευρών ου µικράς παιδείας αφόµοιον, αναγκαιότατον εθέµην αυτός
προσενέγκασθαί τινα σπουδήν και φιλοπονίαν τού µεθερµηνεύσαι τήνδε την βίβλον, πολλήν αγρυπνίαν και επιστήµην
προσενεγκάµενος εν τώ διαστήµατι τού χρόνου προς το επί πέρας αγαγόντα το βιβλίον εκδόσθαι και τοίς εν τή παροικία
βουλοµένοις φιλοµαθείν, προκατασκευαζοµένους τα ήθη εννόµως βιοτεύειν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Σοφ. Σειρ. 1,1  Πάσα σοφία παρά Κυρίου και µετ αυτού εστιν εις τον αιώνα.
Σοφ. Σειρ. 1,1  Καθε σοφία έχει πηγήν και προέλευσίν της τον Κυριον και εις αυτόν και µε αυτόν υπάρχει αιωνίως.
Σοφ. Σειρ. 1,2  άµµον θαλασσών και σταγόνας υετού και ηµέρας αιώνος τις εξαριθµήσει;
Σοφ. Σειρ. 1,2   Ποιός ηµπορεί να µετρήση τους κόκκους της άµµου των θαλασσών, τας σταγόνας της βροχής, τας ηµέρας
του χρόνου, που έχει ήδη παρέλθει;
Σοφ. Σειρ. 1,3  ύψος ουρανού και πλάτος γής και άβυσσον και σοφίαν τις εξιχνιάσει;
Σοφ. Σειρ. 1,3   Ποιός ηµπορεί να εξιχνιάση το ύψος του ουρανού, το πλάτος της γης, τα βάθη των θαλασσών και την
σοφίαν εις όλην αυτής την εκτασιν;
Σοφ. Σειρ. 1,4  προτέρα πάντων έκτισται σοφία και σύνεσις φρονήσεως εξ αιώνος
Σοφ. Σειρ. 1,4   Η σοφία εδηµιουργήθη παρά του Θεού πριν από όλα τα άλλα δηµιουργήµατα, η δε σύνεσις της φρονήσεως
υπάρχει από της αιωνιότητος.
Σοφ. Σειρ. 1,5  [πηγή σοφίας λόγος Θεού εν υψίστοις, και αι πορείαι αυτής εντολαί αιώνιοι].
Σοφ. Σειρ. 1,5   Πηγή σοφίας είναι ο λόγος του Θεού του Υψίστου και οι δρόµοι αυτής είναι αιώνιοι και αναλλοίωτοι.
Σοφ. Σειρ. 1,6  ρίζα σοφίας τίνι απεκαλύφθη; και τα πανουργεύµατα αυτής τις έγνω;
Σοφ. Σειρ. 1,6   Η ρίζα της σοφίας εις ποίον έχει αποκαλυφθή εξ ολοκλήρου; Και ποιός έως τώρα εγνώρισε τα σοφά αυτής
σχέδια και έργα;
Σοφ. Σειρ. 1,7  [επιστήµη σοφίας τίνι εφανερώθη; και την πολυπειρίαν αυτής τις συνήκε;]
Σοφ. Σειρ. 1,7   Η επίγνωσις της σοφίας εις ποίον απεκαλύφθη; Ποιός την εγνώρισε εις βάθος και το πολύπλευρον της
γνώσεώς της ποιός το κατενόησεν;
Σοφ. Σειρ. 1,8  είς εστι σοφός φοβερός σφόδρα καθήµενος επί τού θρόνου αυτού.
Σοφ. Σειρ. 1,8   Ενας είναι ο απολύτως σοφός, ο πολύ φοβερός, εκείνος ο οποίος κάθεται επί του θρόνου του.
Σοφ. Σειρ. 1,9  Κύριος αυτός έκτισεν αυτήν και είδε και εξηρίθµησεν αυτήν και εξέχεεν αυτήν επί πάντα τα έργα αυτού,
Σοφ. Σειρ. 1,9   Ο Κυριος, αυτός ο ίδιος εδηµιούργησε την σοφίαν. Την είδε, την εξηρεύνησε λεπτοµερώς και την εσκόρπισεν
εις όλα τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 1,10     µετά πάσης σαρκός κατά την δόσιν αυτού, και εχορήγησεν αυτήν τοίς αγαπώσιν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 1,10  Την ενέθεσεν εις κάθε ζωντανόν οργανισµόν σύµφωνα µε το µέτρον της δωρεάς του. Ιδίως όµως την
εχορήγησεν στους ανθρώπους, οι οποίοι τον αγαπούν.
Σοφ. Σειρ. 1,11     φόβος Κυρίου δόξα και καύχηµα και ευφροσύνη και στέφανος αγαλλιάµατος.
Σοφ. Σειρ. 1,11  Η ευλάβεια προς τον Κυριον είναι δια τον άνθρωπον δόξα, καύχηµα, χαρά και στέφανος αγαλλιάσεως.



Σοφ. Σειρ. 1,12     φόβος Κυρίου τέρψει καρδίαν και δώσει ευφροσύνην και χαράν και µακροηµέρευσιν.
Σοφ. Σειρ. 1,12  Ο σεβασµός προς τον Κυριον τέρπει την καρδίαν, δίδει ευφροσύνην και χαράν και µακροηµέρευσιν.
Σοφ. Σειρ. 1,13     τώ φοβουµένω τον Κύριον εύ έσται επ εσχάτων, και εν ηµέρα τελευτής αυτού ευρήσει χάριν.
Σοφ. Σειρ. 1,13  Εις τον φοβούµενον τον Κυριον θα δοθούν καλά τέλη ζωής. Κατά δε την ηµέραν του θανάτου του θα εύρη
χάριν ενώπιον του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 1,14     αρχή σοφίας φοβείσθαι τον Κύριον, και µετά πιστών εν µήτρα συνεκτίσθη αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 1,14  Αρχή και πηγή της σοφίας είναι το να φοβήται και να σέβεται κανείς τον Κυριον. Αυτή δε η σοφία συνοδεύει
τους ανθρώπους από την κοιλίαν ακόµη της µητρός των.
Σοφ. Σειρ. 1,15     µετά ανθρώπων θεµέλιον αιώνος ενόσσευσε και µετά τού σπέρµατος αυτών εµπιστευθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 1,15  Η σοφία κατεσκεύασε τον οίκον της αιώνιον µεταξύ των ανθρώπων και θα παραµείνη αυτή πιστή στους
απογόνους των. Πλούτος σοφίας είναι το να ευλαβήται κανείς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 1,16     πλησµονή σοφίας φοβείσθαι τον Κύριον και µεθύσκει αυτούς από των καρπών αυτής·
Σοφ. Σειρ. 1,16  Από τους καρπούς δε της σοφίας χορταίνουν και ευφραίνονται εκείνοι, οι οποίοι την κατέχουν.
Σοφ. Σειρ. 1,17     πάντα τον οίκον αυτής εµπλήσει επιθυµηµάτων και τα αποδοχεία από των γεννηµάτων αυτής.
Σοφ. Σειρ. 1,17  Ολον τον οίκον, στον οποίον αυτή θα κατοικήση, θα τον γεµίση από επιθυµητούς θησαυρούς και τας
αποθήκας από τα προϊόντα της.
Σοφ. Σειρ. 1,18     στέφανος σοφίας φόβος Κυρίου αναθάλλων ειρήνην και υγίειαν ιάσεως.
Σοφ. Σειρ. 1,18  Ολοκλήρωσις και στέφανος σοφίας είναι η ευλάβεια προς τον Κυριον. Αυτή βλαστάνει συνεχώς ειρήνην και
σώµατος υγείαν.
Σοφ. Σειρ. 1,19     και είδε και εξηρίθµησεν αυτήν, επιστήµην και γνώσιν συνέσεως εξώµβρησε και δόξαν κρατούντων αυτής
ανύψωσε.
Σοφ. Σειρ. 1,19  Ο Κυριος µόνος εγνώρισεν απολύτως και εξιχνίασε την σοφίαν. Αυτός σκορπίζει ως βροχήν στους
ανθρώπους επιστήµην και γνώσιν. Αυτός εξυψώνει και δοξάζει εκείνους, οι οποίοι κατέχουν την σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 1,20     ρίζα σοφίας φοβείσθε τον Κύριον, και οι κλάδοι αυτής µακροηµέρευσις.
Σοφ. Σειρ. 1,20  Ριζα και αρχή της σοφίας είναι να ευλαβήται κανείς τον Κυριον. Οι κλάδοι του δένδρου της είναι
µακροηµέρευσις.
Σοφ. Σειρ. 1,21     [φόβος Κυρίου απωθείται αµαρτήµατα, παραµένων δε αποστρέψει οργήν].
Σοφ. Σειρ. 1,21  Ο σεβασµός προς τον Κυριον αποµακρύνει τα αµαρτήµατα. Οταν δε µονίµως ενθρονισθή εις την καρδίαν,
αποµακρύνει από τον άνθρωπον κάθε οργήν.
Σοφ. Σειρ. 1,22     ου δυνήσεται θυµός άδικος δικαιωθήναι, η γάρ ροπή τού θυµού αυτού πτώσις αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 1,22  Ανθρωπος, που κρατεί µέσα του θυµόν άδικον και εχθρότητα, δεν θα εύρη δικαίωσιν, διότι η ορµή του
θυµού του αποτελεί δι' αυτόν πτώσιν και καταδίκην.
Σοφ. Σειρ. 1,23     έως καιρού ανθέξεται µακρόθυµος, και ύστερον αυτώ αναδώσει ευφροσύνη·
Σοφ. Σειρ. 1,23  Ο µακρόθυµος επί ολίγον καιρόν θα δείξη υποµονήν, ύστερον δε θα δοθή εις αυτόν ως αµοιβή χαρά και
ευφροσύνη.
Σοφ. Σειρ. 1,24     έως καιρού κρύψει τους λόγους αυτού, και χείλη πιστών εκδιηγήσεται σύνεσιν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 1,24  Μέχρις ωρισµένου καιρού θα κρύπτη εντός αυτού και θα κρατή εν τη µακροθυµία του τους λόγους του.
Επειτα όµως τα στόµατα των ευσεβών ανθρώπων θα διηγούνται την σύνεσιν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 1,25     εν θησαυροίς σοφίας παραβολή επιστήµης, βδέλυγµα δε αµαρτωλώ θεοσέβεια.
Σοφ. Σειρ. 1,25  Εις τους θησαυρούς της σοφίας υπάρχουν τα σοφά αποφθέγµατα. Εις δε τον αµαρτωλόν η προς τον Θεόν
ευσέβεια είναι πολύ µισητή.
Σοφ. Σειρ. 1 ,26    επεθύµησας σοφίαν διατήρησον εντολάς, και Κύριος χορηγήσει σοι αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 1,26  Επιθυµείς να αποκτήσης σοφίαν· Φυλασσε τας εντολάς του Θεού και ο Κυριος θα σου χορηγήση αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 1,27     σοφία γάρ και παιδεία φόβος Κυρίου, και η ευδοκία αυτού πίστις και πραότης.
Σοφ. Σειρ. 1,27  Διότι η σοφία και η µόρφωσις πηγάζουν άττο τον σεβασµόν προς τον Κυριον, η πίστις δε και η πραότης
είναι χαρίσµατα της ιδικής του καλωσύνης.
Σοφ. Σειρ. 1,28     µη απειθήσης φόβω Κυρίου και µη προσέλθης αυτώ εν καρδία δισσή.
Σοφ. Σειρ. 1,28  Μη γίνεσαι απειθής στον φόβον του Κυρίου και µη προσέρχεσαι προς αυτόν µε παλίµβουλον και
διπρόσωπον καρδίαν.
Σοφ. Σειρ. 1,29     µη υποκριθής εν στόµασιν ανθρώπων και εν τοίς χείλεσί σου πρόσεχε .
Σοφ. Σειρ. 1,29  Μη υποκρίνεσαι ενώπιον των ανθρώπων και πρόσεχε στους λόγους σου.
Σοφ. Σειρ. 1,30     µη εξύψου σεαυτόν, ίνα µη πέσης και επαγάγης τή ψυχή σου ατιµίαν, και αποκαλύψει Κύριος τα κρυπτά
σου και εν µέσω συναγωγής καταβαλεί σε, ότι ου προσήλθες φόβω Κυρίου, και η καρδία σου πλήρης δόλου.
Σοφ. Σειρ. 1,30  Μη αλαζονεύεσαι, δια να µη πέσης και προσάψης εις την ζωήν σου εντροπήν. Ο δε Κυριος θα αποκαλύψη
τα κρυπτά σου έργα και θα σε ταπεινώση εν µέσω συναθροίσεως του λαού. Διότι δεν προσήλθες µε ευλαβειαν πλησίον του
Κυρίου, αλλά τουναντίον η καρδία σου ήτο γεµάτη δολιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Σοφ. Σειρ. 2,1  Τέκνον, ει προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεώ, ετοίµασον την ψυχήν σου εις πειρασµόν·
Σοφ. Σειρ. 2,1   Παιδί µου, εάν προσέρχεσαι να υπηρετήσης τον Κυριον, ετοίµασε τον εαυτόν σου δια διαφόρους δοκιµασίας.
Σοφ. Σειρ. 2,2  εύθυνον την καρδίαν σου και καρτέρησον και µη σπεύσης εν καιρώ επαγωγής·
Σοφ. Σειρ. 2,2  Να έχης ευθείαν και ειλικρινή την καρδίαν σου. Οπλισε τον εαυτόν σου µε υποµονήν και θάρρος και να µη
παρασυρθής µακράν από τον Κυριον εις περίοδον δυσκολιών.
Σοφ. Σειρ. 2,3  κολλήθητι αυτώ και µη αποστής, ίνα αυξηθής επ εσχάτων σου.
Σοφ. Σειρ. 2,3  Μένε προσκολληµένος στον Θεόν, µη αποµακρυνθής από αυτόν, δια να δοξασθής και µεγαλυνθής κατόπιν.
Σοφ. Σειρ. 2,4  πάν ό εάν επαχθή σοι, δέξαι και εν αλλάγµασι ταπεινώσεώς σου µακροθύµησον·
Σοφ. Σειρ. 2,4  Καθε πειρασµόν και δύσκολον περίστασιν, που θα εκσπάση επάνω σου, δέξου τα µε υποµονήν. Εις δε τας



µεταπτώσεις και εναλλαγάς των θλίψεών σου δείξε µακροθυµίαν·
Σοφ. Σειρ. 2,5  ότι εν πυρί δοκιµάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καµίνω ταπεινώσεως.
Σοφ. Σειρ. 2,5  διότι, όπως µε την φωτιάν καθαρίζεται και γίνεται λαµπρότερος ο χρυσός, έτσι και οι άνθρωποι γίνονται
δεκτοί ενώπιον του Κυρίου δια µέσου της καµίνου των θλίψεων.
Σοφ. Σειρ. 2,6  πίστευσον αυτώ, και αντιλήψεταί σου· εύθυνον τας οδούς σου και έλπισον επ αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 2,6  Εµπιστεύσου τον εαυτόν σου στον Κυριον και αυτός θα σε προστατεύση. Φρόντισε να είναι ειλικρινείς και
ευθείαι αι οδοί και οι τρόποι της ζωής σου και στήριξε εις Εκείνον τας ελπίδας σου.
Σοφ. Σειρ. 2,7  οι φοβούµενοι τον Κύριον αναµείνατε το έλεος αυτού και µη εκκλίνητε, ίνα µη πέσητε.
Σοφ. Σειρ. 2,7  Οσοι φοβείσθε τον Κυριον, αναµείνατε την εκβασιν, που Εκείνος θα δώση, και µη παρεκκλίνετε από τον
δρόµον του Κυρίου, δια να µη πέσετε και συντριβήτε.
Σοφ. Σειρ. 2,8  οι φοβούµενοι Κύριον πιστεύσατε αυτώ, και ου µη πταίση ο µισθός υµών.
Σοφ. Σειρ. 2,8  Ολοι όσοι φοβούνται τον Κυριον ας εµπιστευθούν τον εαυτόν των εις Εκείνον και η αµοιβή της υποµονής των
δεν θα χαθή.
Σοφ. Σειρ. 2,9  οι φοβούµενοι Κύριον ελπίσατε εις αγαθά και εις ευφροσύνην αιώνος και ελέους.
Σοφ. Σειρ. 2,9  Σεις, που φοβείσθε τον Κυριον, να έχετε την ελπίδα, ότι θα απολαύσετε το έλεός του, τα αγαθά και την
αιωνίαν χαράν.
Σοφ. Σειρ. 2,10     εµβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και ίδετε· τις ενεπίστευσε Κυρίω και κατησχύνθη; ή τις ενέµεινε τώ φόβω
αυτού και εγκατελείφθη; ή τις επεκαλέσατο αυτόν, και υπερείδεν αυτόν;
Σοφ. Σειρ. 2,10  Παρατηρήσατε εις τας αρχαίας γενεάς των ανθρώπων και ιδέτε, ποιός από εκείνους, που ενεπιστεύθησαν
τον εαυτόν των στον Κυριον, εντροπιάστηκε; Η ποιός έµεινεν ακλόνητος στον σεβασµόν προς αυτόν και εγκατελείφθη από
Εκείνον; Η ποιός παρεκάλεσε τον Κυριον και ο Κυριος του έδειξεν αδιαφορίαν και εγκατάλειψιν;
Σοφ. Σειρ. 2,11     διότι οικτίρµων και ελεήµων ο Κύριος και αφίησιν αµαρτίας και σώζει εν καιρώ θλίψεως .
Σοφ. Σειρ. 2,11  Διότι ο Κυριος είναι οικτίρµων και ελεήµων, συγχωρεί τας αµαρτίας και σώζει τους ανθρώπους εις περίοδον
θλίψεων και πειρασµών.
Σοφ. Σειρ. 2,12     ουαί καρδίαις δειλαίς και χερσί παρειµέναις και αµαρτωλώ επιβαίνοντι επί δύο τρίβους.
Σοφ. Σειρ. 2,12  Αλλοίµονον εις τας δειλάς καρδίας, εις τα παραλελυµένα χέρια και στον αµαρτωλόν, ο οποίος προσπαθεί να
βαδίζη δύο δρόµους, ένα του Θεού και ένα του πονηρού.
Σοφ. Σειρ. 2,13     ουαί καρδία παρειµένη, ότι ου πιστεύει· διά τούτο ου σκεπασθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 2,13  Αλλοίµονον εις την άτονον και παραλελυµένην καρδίαν, διότι δεν πιστεύει στον Θεόν. Εξ αιτίας δε της
απιστίας της δεν θα τεθή υπό την σκέπην και προστασίαν του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 2,14     ουαί υµίν τοίς απολωλεκόσι την υποµονήν· και τι ποιήσετε όταν επισκέπτηται ο Κύριος ;
Σοφ. Σειρ. 2,14  Αλλοίµονον εις σας, που έχετε χάσει την υποµονήν! Τι θα κάµετε, όταν σας επισκεφθή ο Κυριος µε
δοκιµασίας και θλίψεις;
Σοφ. Σειρ. 2,15     οι φοβούµενοι Κύριον ουκ απειθήσουσι ρηµάτων αυτού, και οι αγαπώντες αυτόν συντηρήσουσι τας οδούς
αυτού.
Σοφ. Σειρ. 2,15  Εκείνοι, που σέβονται τον Κυριον, δεν θα δείξουν ανυπακοήν στους λόγους του. Οι δε αγαπώντες αυτόν θα
τηρήσουν πιστώς τας εντολάς του.
Σοφ. Σειρ. 2,16     οι φοβούµενοι κύριον ζητήσουσιν ευδοκίαν αυτού, και οι αγαπώντες αυτόν εµπλησθήσονται τού νόµου.
Σοφ. Σειρ. 2,16  Οσοι φοβούνται τον Κυριον θα ζητήσουν και θα εύρουν την καλωσύνην και τας δωρεάς του . Εκείνοι δε, που
τον αγαπούν, θα χορτάσουν µε το παραπάνω από την µελέτην και εφαρµογήν του Νοµου του.
Σοφ. Σειρ. 2,17     οι φοβούµενοι Κύριον ετοιµάσουσι καρδίας αυτών και ενώπιον αυτού ταπεινώσουσι τας ψυχάς αυτών .
Σοφ. Σειρ. 2,17  Οι φοβούµενοι τον Κυριον ας έχουν ετοίµους τας καρδίας των να υποστούν πειρασµούς . Και ενώπιον του
Κυρίου ας υποτάξουν και ταπεινώσουν τους εαυτούς των λέγοντες·
Σοφ. Σειρ. 2,18     εµπεσούµεθα εις χείρας Κυρίου και ουκ εις χείρας ανθρώπων· ως γάρ η µεγαλωσύνη αυτού, ούτως και το
έλεος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 2,18  “Θα παραδοθώµεν εις τα χέρια του Κυρίου µάλλον και οχι εις τα χέρια των ανθρώπων. Διότι όσον µεγάλη
και απροσµέτρητος είναι η µεγαλοπρέπειά του, έτσι µέγα και απροσµέτρητον είναι το έλεός του”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Σοφ. Σειρ. 3,1  Εµού τού πατρός ακούσατε, τέκνα, και ούτως ποιήσατε, ίνα σωθήτε·
Σοφ. Σειρ. 3,1   Παιδιά µου, ακούσατε εµέ τον πατέρα σας και πράξατε εκείνο, το οποίον εγώ σας λέγω, δια να εύρετε
σωτηρίαν και χαράν.
Σοφ. Σειρ. 3,2  ο γάρ Κύριος εδόξασε πατέρα επί τέκνοις και κρίσιν µητρός εστερέωσεν εφ υιοίς.
Σοφ. Σειρ. 3,2  Διότι ο Κυριος εδόξασε και κατέστησε σεβαστόν τον πατέρα εις τα τέκνα του, εστερέωσε δε και ενίσχυσε το
κύρος και τα δικαιώµατα της µητρός απέναντι των παιδιών της.
Σοφ. Σειρ. 3,3  ο τιµών πατέρα εξιλάσεται αµαρτίας,
Σοφ. Σειρ. 3,3   Εκείνος που τιµά τον πατέρα του υπακούων έτσι στον Θεόν εξιλεώνει τας αµαρτίας του.
Σοφ. Σειρ. 3,4  και ως ο αποθησαυρίζων, ο δοξάζων µητέρα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 3,4  Εκείνος δε που τιµά και σέβεται την µητέρα του, οµοιάζει µε ο άνθρωπον, ο οποίος αποταµιεύει θησαυρούς.
Σοφ. Σειρ. 3,5  ο τιµών πατέρα ευφρανθήσεται υπό τέκνων, και εν ηµέρα προσευχής αυτού εισακουσθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 3,5   Εκείνος που τιµά και σέβεται τον πατέρα του, θα ευφρανθή και ο ίδιος εκ µέρους των τέκνων του. Και εις
ηµέραν, κατά την οποίαν θα προσευχηθή, θα γίνη ακουστή η προσευχή του.
Σοφ. Σειρ. 3,6  ο δοξάζων πατέρα µακροηµερεύσει, και ο εισακούων Κυρίου αναπαύσει µητέρα αυτού·
Σοφ. Σειρ. 3,6  Αυτός, που τιµά και σέβεται τον πατέρα, θα µακροηµερεύση επί της γης. Και εκείνος, ο οποίος υπακούει στον
Κυριον, θα επαναπαύη και θα ευφραίνη την µητέρα του.
Σοφ. Σειρ. 3,7  και ως δεσπόταις δουλεύσει εν τοίς γεννήσασιν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 3,7   Ο στοργικός υιός θα υπηρετή τους γονείς του, ως εάν αυτοί είναι οι κύριοι και αυθένται του.



Σοφ. Σειρ. 3,8  εν έργω και λόγω τίµα τον πατέρα σου, ίνα επέλθη σοι ευλογία παρ αυτού·
Σοφ. Σειρ. 3,8  Με τα έργα και µε τα λόγια σου να τιµάς τον πατέρα σου, δια να έλθη εις σε η ευλογία του,
Σοφ. Σειρ. 3,9  ευλογία γάρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα δε µητρός εκριζοί θεµέλια.
Σοφ. Σειρ. 3,9  Διότι η ευλογία του πατρός στηρίζει τους οίκους των παιδιών του. Εξ αντιθέτου δε η κατάρα της µητρός
καταστρέφει τα σπίτια των υιών εκ θεµελίων.
Σοφ. Σειρ. 3,10     µη δοξάζου εν ατιµία πατρός σου, ου γάρ εστί σοι δόξα πατρός ατιµία·
Σοφ. Σειρ. 3,10  Μη επιδιώκης να δοξασθής µε την δυσφήµησιν του πατρός σου. Διότι δεν είναι δυνατόν η ανυποληψία του
πατρός σου να είναι ιδική σου δόξα.
Σοφ. Σειρ. 3,11     η γάρ δόξα ανθρώπου εκ τιµής πατρός αυτού, και όνειδος τέκνοις µήτηρ εν αδοξία.
Σοφ. Σειρ. 3,11  Διότι η δόξα του παιδιού πηγάζει από την υπόληψιν και το καλόν όνοµα του πατρός . Εξ αντιθέτου είναι
καταισχύνη δια τα τέκνα η ανυποληψία της µητρός των.
Σοφ. Σειρ. 3,12     τέκνον, αντιλαβού εν γήρα πατρός σου, και µη λυπήσης αυτόν εν τή ζωή αυτού·
Σοφ. Σειρ. 3,12  Παιδί µου, γίνε στήριγµα του πατρός σου εις τα γεράµατά του και µη τον λυπήσης καθόλου κατά το
διάστηµα της ζωής του.
Σοφ. Σειρ. 3,13     κάν απολείπη σύνεσιν, συγγνώµην έχε και µη ατιµάσης αυτόν εν πάση ισχύϊ σου.
Σοφ. Σειρ. 3,13  Και εάν ακόµη η διάνοιά του και η φρόνησις εξασθενήσουν , συ να είσαι µεγαλόκαρδος και επιεικής
απέναντί του. Μη τον εξευτελίσης και µη τον δυσφήµησης, όταν συ θα ευρίσκεσαι εις την ακµήν των δυνάµεών σου.
Σοφ. Σειρ. 3,14     ελεηµοσύνη γάρ πατρός ουκ επιλησθήσεται, και αντί αµαρτιών προσανοικοδοµηθήσεταί σοι.
Σοφ. Σειρ. 3,14  Η σπλαγχνική σου συµπεριφορά πους τον πατέρα σου δεν θα λησµονηθή από τον Θεόν. Και αντί να σε
τιµωρήση ο Θεός δια τας άλλας αµαρτίας σου, θα αποκαταστήση ευτυχισµένον και σταθερόν τον οίκον σου.
Σοφ. Σειρ. 3,15     εν ηµέρα θλίψεώς σου αναµνησθήσεταί σου· ως ευδία επί παγετώ, ούτως αναλυθήσονταί σου αι αµαρτίαι.
Σοφ. Σειρ. 3,15  Εις περίοδον δοκιµασιών και πειρασµών ο Κυριος θα σε ενθυµηθή . Και όπως ο ηλιόλουστος καιρός διαλύει
τον πάγον, κατά παρόµοιον τρόπον θα διαλυθούν και θα εξαφανισθούν αι αµαρτίαι σου.
Σοφ. Σειρ. 3,16     ως βλάσφηµος ο εγκαταλιπών πατέρα, και κεκατηραµένος υπό Κυρίου ο παροργίζων µητέρα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 3,16  Το παιδί, που εγκαταλείπει αβοήθητον τον πατέρα του, είναι όµοιον µε τον άνθρωπον εκείνον, που
βλασφηµεί τον Θεόν. Κατηραµένος δε είναι από τον Κυριον εκείνος, ο οποίος µε την απρεπή συµπεριφοράν του εξοργίζει
την µητέρα του.
Σοφ. Σειρ. 3,17     τέκνον, εν πραΰτητι τα έργα σου διέξαγε, και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήση.
Σοφ. Σειρ. 3,17  Τέκνον µου, πράττε πάντοτε τα έργα σου µε πραότητα και ετσι θα εκτιµηθής και θα αγαπηθής από κάθε
καλόν άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 3,18     όσω µέγας εί, τοσούτω ταπεινού σεαυτόν, και έναντι Κυρίου ευρήσεις χάριν·
Σοφ. Σειρ. 3,18  Οσον µέγας και ένδοξος είσαι, τόσον περισσότερον να ταπεινώνης τον εαυτόν σου και έτσι θα εύρης χάριν
ενώπιον του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 3,20     ότι µεγάλη η δυναστεία τού Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται.
Σοφ. Σειρ. 3,20  Διότι µεγάλη είναι η εξουσία και η µεγαλοπρέπεια του Κυρίου, και δοξάζεται πάντοτε από τους ταπεινούς
ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 3,21     χαλεπώτερά σου µη ζήτει και ισχυρότερά σου µη εξέταζε·
Σοφ. Σειρ. 3,21  Μη επιζητής δυσκατόρθωτα πράγµατα, και ανώτερα από τας δυνάµεις σου µη τα εξετάζης καθόλου.
Σοφ. Σειρ. 3,22     ά προσετάγη σοι, ταύτα διανοού, ου γάρ εστί σοι χρεία των κρυπτών.
Σοφ. Σειρ. 3,22  Εκείνα, δια τα οποία έχεις λάβει εντολήν και δύνασαι να τα εκτέλέσης, αυτά να σκέπτεσαι πάντοτε. Διότι δεν
υπάρχει καµµία ανάγκη να ερευνάς τας κρυπτάς βουλάς του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 3,23     εν τοίς περισσοίς των έργων σου µη περιεργάζου· πλείονα γάρ συνέσεως ανθρώπων υπεδείχθη σοι·
Σοφ. Σειρ. 3,23  Μη περιεργάζεσαι υπέρτερα έργα από εκείνα, που σου έχουν ανατεθή· διότι τα όσα έχεις διδαχθή και
γνωρίζεις, υπερβαίνουν την διάνοιαν των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 3,24     πολλούς γάρ επλάνησεν η υπόληψις αυτών, και υπόνοια πονηρά ωλίσθησε διανοίας αυτών.
Σοφ. Σειρ. 3,24 Πολλοί άνθρωποι έχουν παραπλανηθή από την έπαρσίν των και ένοχος διάθεσις παρέσυρε τας διανοίας των
εις ολισθήµατα.
Σοφ. Σειρ. 3,25     [κόρας µη έχων απορήσεις φωτός, γνώσεως δε άµοιρος ών µη επαγγέλλου].
Σοφ. Σειρ. 3,25  Εάν δεν έχης υγιείς τας κόρας των οφθαλµών σου, θα χάσης µόνον το φως. Εάν όµως µείνης άγευστος της
υγιούς γνώσεως και σοφίας, µη επιχειρής τίποτε, διότι τα πάντα είναι χαµένα δια σε.
Σοφ. Σειρ. 3,26     καρδία σκληρά κακωθήσεται επ εσχάτων, και ο αγαπών κίνδυνον εν αυτώ εµπεσείται.
Σοφ. Σειρ. 3,26  Ο σκληρός και θρασύς κατά την καρδίαν, στο τέλος, θα καταστροφή. Εκείνος δε ο οποίος αγαπά να
εκτίθεται εις παράτολµους κινδύνους, θα περιπέση εις κινδύνους και δεν θα ηµπορέση να γλυτώση.
Σοφ. Σειρ. 3,27     καρδία σκληρά βαρυνθήσεται πόνοις, και ο αµαρτωλός προσθήσει αµαρτίαν εφ αµαρτίαις.
Σοφ. Σειρ. 3,27  Ανθρωπος εσκληρυµµένος και εγωπαθής θα καταβαρυνθή µε πολλάς ταλαιπωρίας. Και ο αµαρτωλός αυτός
θα προσθέτη συνεχώς την µίαν αµαρτίαν επάνω εις τας άλλας αµαρτίας του.
Σοφ. Σειρ. 3,28     επαγωγή υπερηφάνου ουκ έστιν ίασις, φυτόν γάρ πονηρίας ερίζωκεν εν αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 3,28  Η θλίψις και η ταλαιπωρία του υπερηφάνου είναι αθεράπευτος· διότι ένα φυτόν κακότητος έχει ριζώσει
µέσα του.
Σοφ. Σειρ. 3,29     καρδία συνετού διανοηθήσεται παραβολήν, και ούς ακροατού επιθυµία σοφού.
Σοφ. Σειρ. 3,29  Εξ αντιθέτου η καρδία του συνετού θα σκέπτεται πάντοτε σοφά γνωµικά . Και ενας άνθρωπος σοφός
επιθυµεί να έχη πάντοτε προσεκτικόν το αυτί του εις αυτά, που ακούει.
Σοφ. Σειρ. 3,30     πύρ φλογιζόµενον αποσβέσει ύδωρ, και ελεηµοσύνη εξιλάσεται αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 3,30  Το νερό σβήνει τας φλόγας του πυρός. Ετσι και η ελεηµοσύνη εξιλεώνει τας αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 3,31     ο ανταποδιδούς χάριτας µέµνηται εις τα µετά ταύτα, και εν καιρώ πτώσεως ευρήσει στήριγµα.
Σοφ. Σειρ. 3,31  Εκείνος ο οποίος ανταποδίδει ευγνωµοσύνην και χάριν δια τας ευεργεσίας, που έλαβε, θα µνηµονεύεται και
στο µέλλον. Εις δε καιρόν δυστυχίας και θλίψεως θα εύρη βοήθειαν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Σοφ. Σειρ. 4,1  Τέκνον, την ζωήν τού πτωχού µη αποστερήσης και µη παρελκύσης οφθαλµούς επιδεείς.
Σοφ. Σειρ. 4,1   Παιδί µου, µη στερήσης τον πτωχόν από όσα του χρειάζονται δια την ζωήν του και µη αναβάλης την
βοήθειάν σου εις µάτια, τα οποία σε κυττάζουν ικετευτικώς.
Σοφ. Σειρ. 4,2  ψυχήν πεινώσαν µη λυπήσης και µη παροργίσης άνδρα εν απορία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 4,2  Ανθρωπον, που πεινά, µη τον λυπήσης. Μη εξοργίζης άνθρωπον, ο οποίος ευρίσκεται εις ανάγκην.
Σοφ. Σειρ. 4,3  καρδίαν παρωργισµένην µη προσταράξης και µη παρελκύσης δόσιν προσδεοµένου.
Σοφ. Σειρ. 4,3  Μη ταράξης περισσότερον καρδίαν, την οποίαν έχει αναστατώσει η οργή, και µη αναβάλης την βοήθειάν
σου εις άνθρωπον, που έχει την ανάγκην σου.
Σοφ. Σειρ. 4,4  ικέτην θλιβόµενον µη απαναίνου και µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από πτωχού.
Σοφ. Σειρ. 4,4  Μη απωθής άνθρωπον, που θλίβεται και ο οποίος σε παρακαλεί. Και µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από
πτωχόν άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 4,5  από δεοµένου µη αποστρέψης οφθαλµόν και µη δώς τόπον ανθρώπω καταράσασθαί σε·
Σοφ. Σειρ. 4,5  Μη απρστρέψης τα µάτια σου από άνθρωπον, που ευρίσκεται εις ανάγκην, και µη δίδης εις κανένα αφορµήν,
να σε καταρασθή·
Σοφ. Σειρ. 4,6  καταρωµένου γάρ σε εν πικρία ψυχής αυτού, της δεήσεως αυτού επακούσεται ο ποιήσας αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 4,6  διότι, όταν αυτός υπό το κράτος της ψυχικής του στενοχωρίας σε καταρασθή, ο Κυριος, ο οποίος τον έπλασε,
θα ακούση την δέησίν του.
Σοφ. Σειρ. 4,7  προσφιλή συναγωγή σεαυτόν ποίει και µεγιστάνι ταπείνου την κεφαλήν σου.
Σοφ. Σειρ. 4,7  Καµε τον εαυτόν σου αγαπητόν εις την κοινωνίαν των ανθρώπων. Και σκύψε ταπεινοφρόνως το κεφάλι σου
εµπρός στους άρχοντας.
Σοφ. Σειρ. 4,8  κλίνον πτωχώ το ούς σου και αποκρίθητι αυτώ ειρηνικά εν πραΰτητι.
Σοφ. Σειρ. 4,8  Σκύψε και άκουσε τον πτωχόν και να αποκριθής προς αυτόν µε ειρήνην και πραότητα.
Σοφ. Σειρ. 4,9  εξελού αδικούµενον εκ χειρός αδικούντος και µη ολιγοψυχήσης εν τώ κρίνειν σε.
Σοφ. Σειρ. 4,9  Βγάλε από τα χέρια αδικούντος τον αδικούµενον και µη δειλιάσης, όταν αίσαι δικαστής, να αποδώσης το
δίκαιον.
Σοφ. Σειρ. 4,10     γίνου ορφανοίς ως πατήρ και αντί ανδρός τή µητρί αυτών· και έση ως υιός Υψίστου, και αγαπήσει σε
µάλλον ή µήτηρ σου.
Σοφ. Σειρ. 4,10  Γινε ωσάν πατέρας εις τα ορφανά και ωσάν σύζυγος εις την χήραν µητέρα των. Ετσι δε θα γίνης και θα είσαι
υιός του Υψίστου, ο οποίος θα σε αγαπήση πολύ περισσότερον, από όσον σε ηγάπησεν η µητέρα σου.
Σοφ. Σειρ. 4,11     Η σοφία υιούς αυτής ανύψωσε και επιλαµβάνεται των ζητούντων αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 4,11  Η σοφία αναδεικνύει και δοξάζει τα παιδιά της και φροντίζει δι' εκείνους, οι οποίοι ζητούν να την
αποκτήσουν.
Σοφ. Σειρ. 4,12     ο αγαπών αυτήν αγαπά ζωήν, και οι ορθρίζοντες προς αυτήν εµπλησθήσονται ευφροσύνης.
Σοφ. Σειρ. 4,12  Εκείνος που αγαπά την σοφίαν, αγαπά εις την πραγµατικότητα την ειρηνικήν ζωήν του. Και όσοι εξυπνούν
πρωϊ πρωϊ προς χάριν αυτής, θα γεµίσουν από χαράν.
Σοφ. Σειρ. 4,13     ο κρατών αυτής κληρονοµήσει δόξαν, και ού εισπορεύεται, ευλογήσει Κύριος.
Σοφ. Σειρ. 4,13  Εκείνος που κατέχει την σοφίαν και ζη σύµφωνα µε τας εντολάς της, θα αποκτήση δόξαν. Ο δε Κυριος θα
ευλογή πάντοτε την οικίαν, εις την οποίαν αυτή θα εισέρχεται.
Σοφ. Σειρ. 4,14     οι λατρεύοντες αυτή λειτουργήσουσιν αγίω, και τους αγαπώντας αυτήν αγαπά ο Κύριος.
Σοφ. Σειρ. 4,14  Οσοι υπηρετούν την σοφίαν, προσφέρουν λατρείαν στον άγιον Θεόν. Εκείνοι δε οι οποίοι την αγαπούν, θα
αγαπηθούν από τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 4,15     ο υπακούων αυτής κρινεί έθνη, και ο προσέχων αυτή κατασκηνώσει πεποιθώς.
Σοφ. Σειρ. 4,15  Εκείνος που υπακούει εις τας εντολάς της σοφίας, θα αναδειχθή άρχων λαών. Και όποιος προσέχει εις αυτήν,
θα κατοική εις την οικίαν του ασφαλής.
Σοφ. Σειρ. 4,16     εάν εµπιστεύση, κατακληρονοµήσει αυτήν, και εν κατασχέσει έσονται αι γενεαί αυτού·
Σοφ. Σειρ. 4,16  Εάν εµπιστευθή κανείς τον εαυτόν του εις την σοφίαν, θα γίνη κληρονόµος και κάτοχός της και οι απόγονοί
του θα είναι µέτοχοι εις αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 4,17     ότι διεστραµµένως πορεύεται µετ αυτού εν πρώτοις, φόβον δε και δειλίαν επάξει επ αυτόν και βασανίσει
αυτόν εν παιδεία αυτής, έως ού εµπιστεύση τή ψυχή αυτού, και πειράση αυτόν εν τοίς δικαιώµασιν αυτής.
Σοφ. Σειρ. 4,17  Η σοφία κατ' αρχάς βαδίζει µαζή µε τον κάτοχον αυτής δια µέσου πολλών δυσκολιών και δι' οδών
στενωπών. Θα του φέρη κάποιον φοβον και δειλίαν και µε την διαπαιδαγώγησίν της θα τον ταλαιπωρή,
µέχρις ότου εµπνεύση εις την ψυχήν του την εµπιστοσύνην της. Και θα δοκιµάση αυτόν δια µέσου των εντολών της.
Σοφ. Σειρ. 4,18     και πάλιν επανήξει κατ ευθείαν προς αυτόν και ευφρανεί αυτόν και αποκαλύψει αυτώ τα κρυπτά αυτής .
Σοφ. Σειρ. 4,18  Θα επανέλθη όµως κατόπιν προς αυτόν κατ' ευθείαν και χωρίς περιστροφάά· θα του χαρίση ευφροσύνην και
θα αποκαλύψη εις αυτόν τα µυστικά της.
Σοφ. Σειρ. 4,19     εάν αποπλανηθή, εγκαταλείψει αυτόν και παραδώσει αυτόν εις χείρας πτώσεως αυτού.
Σοφ. Σειρ. 4,19  Εάν όµως ο άνθρωπος την εγκαταλείψη και εκουσίως παραπλανηθή , αυτή επίσης θα τον εγκαταλείψη και
θα τον παραδώση αβοήθητον εις την καταστροφήν.
Σοφ. Σειρ. 4,20     Συντήρησον καιρόν και φύλαξαι από πονηρού και περί της ψυχής σου µη αισχυνθής·
Σοφ. Σειρ. 4,20  Να προσέχης και να εκτιµάς τας εκάστοτε περιστάσεις· φύλαξε την ψυχήν σου από το πονηρόν και εις
ζητήµατα, τα οποία αφορούν την πρόοδον και σωτηρίαν της ψυχής σου, µη εντροπής κανένα.
Σοφ. Σειρ. 4,21     έστι γάρ αισχύνη επάγουσα αµαρτίαν, και έστιν αισχύνη δόξα και χάρις.
Σοφ. Σειρ. 4,21  Διότι υπάρχει εντροπή, η οποία οδηγεί εις την αµαρτίαν. Υπάρχει δε και εντροπή, η οποία είναι δόξα και
χάρις.
Σοφ. Σειρ. 4,22     µη λάβης πρόσωπον κατά της ψυχής σου και µη εντραπής εις πτώσίν σου.



Σοφ. Σειρ. 4,22  Μη, δια λόγους συστολής προς κάποιο πρόσωπον ξένον προς την αλήθειαν του Θεού, αµαρτήσης εναντίον
της ψυχής σου και µη λόγω της κακώς νοουµένης εντροπής προς άνθρωπον, πέσης εις κάποιο παράπτωµα.
Σοφ. Σειρ. 4,23     µη κωλύσης λόγον εν καιρώ σωτηρίας·
Σοφ. Σειρ. 4,23  Μη, δια λόγους πάλιν συστολής κρατής τον λόγον του Θεού εις περίστασιν , κατά την οποίαν αυτός
λεγόµενος θα φέρη σωτηρίαν, εις όσους τον ακούσουν.
Σοφ. Σειρ. 4,24     εν γάρ λόγω γνωσθήσεται σοφία και παιδεία εν ρήµατι γλώσσης.
Σοφ. Σειρ. 4,24  Διότι µε τον λόγον τον συνετόν γίνεται γνωστή η σοφία. Και µε γλώσσαν, η οποία οµιλεί λόγους Θεού,
προσφέρεται η µόρφωσις.
Σοφ. Σειρ. 4,25     µη αντίλεγε τή αληθεία και περί της απαιδευσίας σου εντράπηθι.
Σοφ. Σειρ. 4,25  Μη, δια λόγους προσωπικής προκαταλήψεως αντιλέγης προς την αλήθειαν· δια την άγνοιάν σου και την
έλλειψιν µορφώσεως πρέπει να εντρέπεσαι.
Σοφ. Σειρ. 4,26     µη αισχυνθής οµολογήσαι εφ αµαρτίαις σου και µη βιάζου ρούν ποταµού.
Σοφ. Σειρ. 4,26  Μη εντραπής να υµολογήσης τα σφάλµατά σου και µη αντιτίθεσαι εις την φυσικήν ροήν των πραγµάτων.
Σοφ. Σειρ. 4,27     και µη υποστρώσης σεαυτόν ανθρώπω µωρώ και µη λάβης πρόσωπον δυνάστου.
Σοφ. Σειρ. 4,27  Μη, δια λόγους εντροπής, υποταχθής και πέσης πρηνής εις άνθρωπον άµυαλον και ασεβή και µη
επηρεασθής ποτέ από πρόσωπα, που κατέχουν αξιώµατα, ώστε να παρεκκλίνης από την αλήθειαν.
Σοφ. Σειρ. 4,28     έως τού θανάτου αγώνισαι περί της αληθείας, και Κύριος ο Θεός πολεµήσει υπέρ σού.
Σοφ. Σειρ. 4,28  Μέχρι της τελευταίας σου αναπνοής να αγωνίζεσαι δια την αλήθειαν και ο Κυριος θα πολεµήση µετά σου
και υπέρ σου.
Σοφ. Σειρ. 4,29     µη γίνου ταχύς εν γλώσση σου και νωθρός και παρειµένος εν τοίς έργοις σου.
Σοφ. Σειρ. 4,29  Μη γίνεσαι ταχύς εις λόγους, εις υποσχέσεις και σχέδια ωραία, αµελής δε και αργοκίνητος εις έργα καλά.
Σοφ. Σειρ. 4,30     µη ίσθι ως λέων εν τώ οίκω σου και φαντασιοκοπών εν τοίς οικέταις σου.
Σοφ. Σειρ. 4,30  Μη γίνεσαι σαν ληοντάρι µέσα στο σπίτι σου, φαντασιοκοπών και καυχώµενος ανάµεσα στους υπηρέτας
σου.
Σοφ. Σειρ. 4,31     µη έστω η χείρ σου εκτεταµένη εις το λαβείν και εν τώ αποδιδόναι συνεσταλµένη.
Σοφ. Σειρ. 4,31  Ας µη είναι το χέρι σου απλωµένο, δια να λαµβάνη, σφικτό δε και απρόθυµον στο να δίδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Σοφ. Σειρ. 5,1  Μή έπεχε επί τοίς χρήµασί σου και µη είπης· αυτάρκη µοί εστι.
Σοφ. Σειρ. 5,1   Μη στηρίζεσαι εις τα χρήµατά σου και µη είπης καυχώµενος· “έχω αρκετά χρήµατα”.
Σοφ. Σειρ. 5,2  µη εξακολούθει τή ψυχή σου και τή ισχύϊ σου τού πορεύεσθαι εν επιθυµίαις καρδίας σου,
Σοφ. Σειρ. 5,2  Μη ακολουθής τους αµαρτωλούς πόθους της ψυχής σου και µη στηρίζεσαι, εις την δύναµίν σου, ώστε να
πορεύεσαι σύµφωνα προς τας κακάς επιθυµίας της καρδίας σου.
Σοφ. Σειρ. 5,3  και µη είπης· τις µε δυναστεύσει; ο γάρ Κύριος εκδικών εκδικήσει σε.
Σοφ. Σειρ. 5,3   Μη είπης· “ποίος έχει εξουσίαν και κυριότητα επάνω µου;» Διότι Ο Κυριος αυστηρώς θα σε τιµωρήση.
Σοφ. Σειρ. 5,4  µη είπης, ήµαρτον, και τι µοι εγένετο; ο γάρ Κύριός εστι µακρόθυµος.
Σοφ. Σειρ. 5,4  Μη είπης· “ηµάρτησα και λοιπόν τι κακόν µο συνέβη προς τιµωρίαν µου;” Δεν ετιµωρήθης διότι ο Κυριος
είναι µακρόθυµος.
Σοφ. Σειρ. 5,5  περί εξιλασµού µη άφοβος γίνου, προσθείναι αµαρτίαν εφ αµαρτίαις·
Σοφ. Σειρ. 5,5   Μη στηρίζεσαι εις την συγχώρησιν, που δίδει ο Θεός, και µη γίνεσαι άφοβος απέναντι της αµαρτίας και έτσι
προσθετής αµαρτίας επάνω εις αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 5,6  και µη είπης· ο οικτιρµός αυτού πολύς, το πλήθος των αµαρτιών µου εξιλάσεται· έλεος γάρ και οργή παρ
αυτού, και επί αµαρτωλούς καταπαύσει ο θυµός αυτού.
Σοφ. Σειρ. 5,6  Μη είπης· “µέγα και πολύ είναι το έλεος του Θεού και οσονδήποτε πλήθος αµαρτιών και αν έχω διαπράξει, θα
µε συγχωρήση ο Κυριος”. Μη λησµονής όµως, ότι παρά τω Θεώ υπάρχει βεβαίως το έλεος άλλα και η οργή. Εναντίον δε
εκείνων, οι οποίοι αφόβως αµαρτάνουν, θα επιπέση η οργή του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 5,7  µη ανάµενε επιστρέψαι προς Κύριον και µη υπερβάλλου ηµέραν εξ ηµέρας· εξάπινα γάρ εξελεύσεται οργή
Κυρίου, και εν καιρώ εκδικήσεως εξολή.
Σοφ. Σειρ. 5,7   Μη βραδύνης αναµένων κατάλληλον τάχα καιρόν, δια να επιστρέψης προς τον Κυριον, και µη αναβάλλης
την µετάνοιαν και διόρθωσίν σου από την µίαν ηµέραν εις την άλλην. Διότι αιφνιδίως θα επέλθη εναντίον σου η οργή του
Κυρίου και κατά τον καιρόν της δικαίας παρά του Θεού τιµωρίας θα καταστραφής.
Σοφ. Σειρ. 5,8  µη έπεχε επί χρήµασιν αδίκοις· ουδέν γάρ ωφελήσει σε εν ηµέρα επαγωγής.
Σοφ. Σειρ. 5,8  Μη στηρίζεσαι εις χρήµατα άδικα· διότι αυτά τίποτε δεν θα σε ωφελήσουν κατά την ηµέραν των συµφορών
και της οργής του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 5,9  µη λίκµα εν παντί ανέµω και µη πορεύου εν πάση ατραπώ· ούτως ο αµαρτωλός ο δίγλωσσος.
Σοφ. Σειρ. 5,9  Μη λιχνίζης το σιτάρι σου µε κάθε άνεµον και µη βαδίζης εις κάθε δρόµον, που παρουσιάζεται εµπρός σου.
Ετσι πράττει ο διπρόσωπος και ανθρωπάρεσκος αµαρτωλός.
Σοφ. Σειρ. 5,10     ίσθι εστηριγµένος εν συνέσει σου, και είς έστω σου ο λόγος.
Σοφ. Σειρ. 5,10  Να είσαι σταθερός εις τας συνετάς και όρθάς πεποιθήσεις και αποφάσεις σου και ο λόγος σου να είναι ένας .
Σοφ. Σειρ. 5,11     γίνου ταχύς εν ακροάσει σου και εν µακροθυµία φθέγγου απόκρισιν.
Σοφ. Σειρ. 5,11  Να είσαι ταχύς στο να ακούης, βραδύς δε στο να δίδης απαντήσεις.
Σοφ. Σειρ. 5,12     ει έστι σοι σύνεσις, αποκρίθητι τώ πλησίον· ει δε µη, η χείρ σου έστω επί στόµατί σου.
Σοφ. Σειρ. 5,12  Εάν έχης συνετήν απάντησιν, αποκρίσου στον πλησίον σου· ει δε άλλως βάλε το χέρι στο στόµα σου, ώστε
να µη οµιλήσης.
Σοφ. Σειρ. 5,13     δόξα και ατιµία εν λαλιά, και γλώσσα ανθρώπου πτώσις αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 5,13  Δοξα και εξευτελισµός υπάρχουν εις την οµιλίαν, αναλόγως των όσων λέγει ο άνθρωπος. Η δε άκριτος και
απρόσεκτος γλώσσα οδηγεί εις πτώσεις και δυσκολίας τον άνθρωπον.



Σοφ. Σειρ. 5,14     µη κληθής ψίθυρος, και τή γλώσση σου µη ενέδρευε· επί γάρ τώ κλέπτη εστίν αισχύνη, και κατάγνωσις
πονηρά επί διγλώσσου.
Σοφ. Σειρ. 5,14  Μη φέρεσαι έτσι, ώστε να σε ονοµάσουν κουτσοµπόλην και ψιθυριστήν· µε την γλώσσαν σου δε µη στήνης
παγίδας εις βάρος των άλλων. Διότι, εάν δια τον κλέπτην επιφυλάσσεται καταισχύνη, δια τον διπλοπρόσωπον και
καταλάλον επιφυλάσσεται αυστηρά καταδίκη.
Σοφ. Σειρ. 5,15     εν µεγάλω και εν µικρώ µη αγνόει.
Σοφ. Σειρ. 5,15  Και τα µεγάλα και τα µικρά εξέταζέ τα µε πολλήν προσοχήν, ώστε να µη τα αγνοής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Σοφ. Σειρ. 6,1  Καί αντί φίλου µη γίνου εχθρός· όνοµα γάρ πονηρόν αισχύνην και όνειδος κληρονοµήσει· ούτως ο
αµαρτωλός ο δίγλωσσος.
Σοφ. Σειρ. 6,1   Αντί φίλου µη γίνεσαι, µε την κακήν συµπεριφοράν ίσου εχθρός προς τον φίλον σου, διότι έτσι θα
αποκτήσης κακήν φήµην, εντροπήν και όνειδος. Τέτοιος είναι ο διπρόσωπος αµαρτωλός.
Σοφ. Σειρ. 6,2  µη επάρης σεαυτόν εν βουλή ψυχής σου, ίνα µη διαρπαγή ως ταύρος η ψυχή σου·
Σοφ. Σειρ. 6,2  Μη παρασυρθής και δοθής εις τας κακάς εκρήξεις της καρδίας σου, δια να µη αναστατωθή και καταστραφή
ως από µαινόµενον ταύρον η ζωη σου.
Σοφ. Σειρ. 6,3  τα φύλλα σου καταφάγεσαι και τους καρπούς σου απολέσεις και αφήσεις σεαυτόν ως ξύλον ξηρόν.
Σοφ. Σειρ. 6,3  Εάν καταβροχθίζης και καταστρέφης τα φύλλα της ζωής σου, θα χάσης και τους καρπούς σου. Και εν τέλει
θα κάµης και θα αφήσης τον εαυτόν σου ως ένα ξηρόν ξύλον.
Σοφ. Σειρ. 6,4  ψυχή πονηρά απολεί τον κτησάµενον αυτήν και επίχαρµα εχθρών ποιήσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 6,4  Η πονηρά ψυχή καταστρέφει αυτόν, που την έχει, και θα τον κάµη περίγελων στους εχθρούς του.
Σοφ. Σειρ. 6,5  Λάρυγξ γλυκύς πληθυνεί φίλους αυτού, και γλώσσα εύλαλος πληθυνεί ευπροσήγορα.
Σοφ. Σειρ. 6,5  Ο γλυκύς όµως λόγος θα πληθύνη τους φίλους του. Και γλώσσα, η οποία οµιλεί καλά, θα ελκύση πλήθος από
ευγενείς και καλάς απαντήσεις.
Σοφ. Σειρ. 6,6  οι ειρηνεύοντές σοι έστωσαν πολλοί, οι δε σύµβουλοί σου είς από χιλίων.
Σοφ. Σειρ. 6,6  Οι άνθρωποι, µε τους οποίους ευρίσκεσαι εις ειρηνικάς σχέσεις, ας είναι πολυάριθµοι. Οι σύµβουλοί σου όµως
ας εκλέγωνται µετά προσοχής, ένας ανάµεσα εις χιλίους.
Σοφ. Σειρ. 6,7  ει κτάσαι φίλον, εν πειρασµώ κτήσαι αυτόν, και µη ταχύ εµπιστεύσης αυτώ·
Σοφ. Σειρ. 6,7  Εάν θέλης να αποκτήσης φίλον, απόκτησέ τον κατόπιν δοκιµασίας και εξετάσεως, και πάντως µη
εµπιστεύεσαι τον εαυτόν σου εις εκείνον αµέσως·
Σοφ. Σειρ. 6,8  έστι γάρ φίλος εν καιρώ αυτού και ου µη παραµείνη εν ηµέρα θλίψεώς σου.
Σοφ. Σειρ. 6,8  διότι υπάρχουν φίλοι προσωρινοί και πρόσκαιροι· αυτοί όµως δεν θα παραµείνουν κοντά σου ως φίλοι εις
περίοδον της δυστυχίας σου.
Σοφ. Σειρ. 6,9  και έστι φίλος µετατιθέµενος εις έχθραν και µάχην ονειδισµού σου αποκαλύψει.
Σοφ. Σειρ. 6,9  Υπάρχουν φίλοι, οι οποίοι µεταβάλλουν συντόµως εις έχθραν την φιλίαν, αποκαλύπτουν στους άλλους τα
τρωτά του χαρακτήρος και της ζωής σου, ώστε να προκαλούν εναντίον σου µάχην και ονειδισµόν.
Σοφ. Σειρ. 6,10     και έστι φίλος κοινωνός τραπεζών και ου µη παραµείνη εν ηµέρα θλίψεώς σου.
Σοφ. Σειρ. 6,10  Υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι µένουν φίλοι, εφ' όσον τρώγουν εις την τράπεζάν σου. Δεν θα µείνουν όµως κοντά
σου εις περίοδον ανάγκης και δοκιµασίας σου.
Σοφ. Σειρ. 6,11     και εν τοίς αγαθοίς σου έσται ως σύ, και επί τους οικέτας σου παρησιάσεται·
Σοφ. Σειρ. 6,11  Οι ψευδείς και ανειλικρινείς αυτοί φίλοι θα χρησιµοποιούν τα αγαθά σου, ως
εάν είναι ιδικά των. Και θα οµιλούν µε εξουσίαν προς τους υπηρέτας σου, ως εάν αυτοί είναι οι κύριοί των.
Σοφ. Σειρ. 6,12     εάν ταπεινωθής, έσται κατά σού, και από τού προσώπου σου κρυβήσεται.
Σοφ. Σειρ. 6,12  Οταν όµως εκπέσης και ευρεθής εις ανάγκην, θα στραφούν εναντίον σου και θα φύγουν από εµπρός σου και
θα κρυφθούν.
Σοφ. Σειρ. 6,13     από των εχθρών σου διαχωρίσθητι και από των φίλων σου πρόσεχε.
Σοφ. Σειρ. 6,13  Να αποµακρυνθής από τους εχθρούς σου· και από κάτι τέτοιους φίλους να προσέχης.
Σοφ. Σειρ. 6,14     φίλος πιστός σκέπη κραταιά, ο δε ευρών αυτόν εύρε θησαυρόν.
Σοφ. Σειρ. 6,14  Ο πιστός φίλος είναι ισχυρά προστασία. Εκείνος δε που εύρεν ένα τέτοιον φίλον εύρε θησαυρόν.
Σοφ. Σειρ. 6,15     φίλου πιστού ουκ έστιν αντάλλαγµα, και ουκ έστι σταθµός της καλλονής αυτού.
Σοφ. Σειρ. 6,15  Με τίποτε δεν ανταλλάσσεται ένας πιστός φίλος, και µε κανένα τρόπον δεν ηµπορεί κανείς να ζυγίση και
εκτιµήση την αξίαν του.
Σοφ. Σειρ. 6,16     φίλος πιστός φάρµακον ζωής, και οι φοβούµενοι Κύριον ευρήσουσιν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 6,16  Ο πιστός φίλος είναι φάρµακον, που δίδει ζωήν. Οσοι δε φοβούνται τον Κυριον, θα εύρουν τέτοιον φίλον.
Σοφ. Σειρ. 6,17     ο φοβούµενος Κύριον ευθύνει φιλίαν αυτού, ότι κατ αυτόν ούτως και ο πλησίον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 6,17  Εκείνος που ευλαβείται τον Κυριον, είναι ευθύς και ειλικρινής εις την φιλίαν του. Οπως είναι αυτός, έτσι θα
είναι και ο φίλος, τον οποίον εξέλεξε.
Σοφ. Σειρ. 6,18     Τέκνον, εκ νεότητός σου επίλεξαι παιδείαν, και έως πολιών ευρήσεις σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 6,18  Παιδί µου, από την νεαράν σου ηλικίαν διάλεξε και προτίµησε την υγιά µόρφωσιν. Ετσι δε θα εύρης και θα
κατέχης την αληθινήν σοφίαν, έως ότου ασπρίσουν αι τρίχες της κεφαλής σου.
Σοφ. Σειρ. 6,19     ως ο αροτριών και ο σπείρων πρόσελθε αυτή και ανάµενε τους αγαθούς καρπούς αυτής· εν γάρ τή εργασία
αυτής ολίγον κοπιάσεις και ταχύ φάγεσαι γεννηµάτων αυτής.
Σοφ. Σειρ. 6,19  Οπως εκείνος που οργώνει και σπείρει, κοπιάζει, ετσι και συ πρόσελθε προς την αληθή µόρφωσίν µε την
απόφασιν να κοπιάσης και περίµενε τους καλούς αυτής καρπούς. Διότι, όταν εργάζεσαι δια την απόκτησιν αυτής, θα
κοπιάσης βέβαια ολίγον, πολύ σύντοµα όµως θα γευθής τους καλούς καρπούς της.
Σοφ. Σειρ. 6,20     ως τραχείά εστι σφόδρα τοίς απαιδεύτοις, και ουκ εµµενεί εν αυτή ακάρδιος·
Σοφ. Σειρ. 6,20  Ποσον όµως δύσκολος είναι δι' εκείνους, που δεν έχουν ούτε θέλουν παιδείαν και µόρφωσιν! Ανθρωπος δε



χωρίς ευγενή καρδίαν και ανόητος δεν θα επιµείνη, δια να αποκτήση την σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 6,21     ως λίθος δοκιµασίας ισχυρός έσται επ αυτώ, και ου χρονιεί απορίψαι αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 6,21  Διότι η σοφία του είναι ωσάν βαρύς λίθος, που τον καταβαρύνει και τον πιέζει και δεν θα βραδύνη αυτός να
την απορρίψη.
Σοφ. Σειρ. 6,22     σοφία γάρ κατά το όνοµα αυτής εστι, και ου πολλοίς εστι φανερά.
Σοφ. Σειρ. 6,22  Η σοφία είναι αξία του λαµπρού ονόµατος της. Αλλα δεν γίνεται φανερά και γνωστή στους πολλούς.
Σοφ. Σειρ. 6,23     άκουσον, τέκνον, και δέξαι γνώµην µου, και µη απαναίνου την συµβουλίαν µου.
Σοφ. Σειρ. 6,23  Ακουσε, παιδί µου, δέξαι την γνώµην µου και µη απαρνείσαι την συµβουλήν µου.
Σοφ. Σειρ. 6,24     και εισένεγκον τους πόδας σου εις τας πέδας αυτής και εις τον κλοιόν αυτής τον τράχηλόν σου.
Σοφ. Σειρ. 6,24  Θέσε τα πόδια σου εις τα δεσµά της και τον τράχηλόν σου στο σιδερένιο περιλαίµιόν της.
Σοφ. Σειρ. 6,25     υπόθες τον ώµόν σου και βάσταξον αυτήν, και µη προσοχθίσης τοίς δεσµοίς αυτής.
Σοφ. Σειρ. 6,25  Χαµήλωσε τους ώµους σου, φορτώσου την και βάσταξέ την και µη δυσφορήσης δια τα δεσµά της.
Σοφ. Σειρ. 6,26     εν πάση ψυχή σου πρόσελθε αυτή και εν όλη δυνάµει σου συντήρησον τας οδούς αυτής.
Σοφ. Σειρ. 6,26  Με όλην σου την καρδίαν πλησίασε προς αυτήν και µε όλην σου την δύναµιν φύλαξε τους δρόµους της.
Σοφ. Σειρ. 6,27     εξίχνευσον και ζήτησον, και γνωσθήσεταί σοι, και εγκρατής γενόµενος µη αφής αυτήν·
Σοφ. Σειρ. 6,27  Ακολούθησε τα ίχνη της, αναζήτησέ την και θα την εύρης, θα γίνη γνωστή εις σε. Και όταν πλέον την
αποκτήσης, µη την αφήσης ποτέ.
Σοφ. Σειρ. 6,28     επ εσχάτων γάρ ευρήσεις την ανάπαυσιν αυτής, και στραφήσεταί σοι εις ευφροσύνην.
Σοφ. Σειρ. 6,28  Διότι εις το τέλος των προσπαθειών και των κόπων σου θα εύρης ανάπαυσιν από αυτήν. Αυτή θα
µεταβληθή και θα γίνη δια σε χαρά και ευφροσύνη .
Σοφ. Σειρ. 6,29     και έσονταί σοι αι πέδαι εις σκέπην ισχύος και οι κλοιοί αυτής εις στολήν δόξης.
Σοφ. Σειρ. 6,29  Τα πεδούκλια της, τα οποία προηγουµένως σε εστενοχωρούσαν, θα είναι τώρα δια σε ισχυρά προστασία.
Και τα σιδερένια της περιλαίµια θα είναι ένδοξος στολή σου.
Σοφ. Σειρ. 6,30     κόσµος γάρ χρύσεός εστιν επ αυτής, και οι δεσµοί αυτής κλώσµα υακίνθινον·
Σοφ. Σειρ. 6,30  Ο ζυγός της θα είναι ολόχρυσον κόσµηµα δια σε και τα δεσµά της κλωσµένες κυανές ωραίες ταινίες .
Σοφ. Σειρ. 6,31     στολήν δόξης ενδύση αυτήν, και στέφανον αγαλλιάσεως περιθήσεις σεαυτώ.
Σοφ. Σειρ. 6,31  Θα ενδυθής αυτήν ως ωραίαν ένδοξον στολήν και θα την θέσης επάνω στο κεφάλι σου ωσάν ένα στέφανον
χαράς και δόξης.
Σοφ. Σειρ. 6,32     εάν θέλης, τέκνον, παιδευθήση, και εάν δώς την ψυχήν σου, πανούργος έση.
Σοφ. Σειρ. 6,32  Εάν, παιδί µου, θελήσης και αγαπήσης την σοφίαν, θα εκπαιδευθής και θα µορφωθής µε αυτήν· και αν της
δώσης την καρδίαν σου, θα γίνης πολύ σοφός.
Σοφ. Σειρ. 6,33     εάν αγαπήσης ακούειν, εκδέξη, και εάν κλίνης το ούς σου, σοφός έση.
Σοφ. Σειρ. 6,33  Εάν την αγαπήσης και θελήσης να την ακούης, θα διδαχθής από αυτήν πολλά. Και εάν µε προσοχήν και
ενδιαφέρον κλίνης το αυτί σου προς αυτήν, θα γίνης σοφός.
Σοφ. Σειρ. 6,34     εν πλήθει πρεσβυτέρων στήθι, και τις σοφός, αυτώ προσκολλήθητι.
Σοφ. Σειρ. 6,34  Ανάµεσα εις συγκέντρωσιν πρεσβυτέρων και εµπείρων ανθρώπων στάσου όρθιος και αφού εξετάσης, ποιός
από αυτούς είναι ο σοφώτερος, προσκολλήσου εις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 6,35     πάσαν διήγησιν θείαν θέλε ακροάσθαι, και παροιµίαι συνέσεως µη εκφευγέτωσάν σε.
Σοφ. Σειρ. 6,35  Με όλην σου την θέλησιν άκουε κάθε θείαν διδασκαλίαν και ιστορίαν. Τα δε σοφά γνωµικά ας µη σου
διαφεύγουν ποτέ.
Σοφ. Σειρ. 6,36     εάν ίδης συνετόν, όρθριζε προς αυτόν, και βαθµούς θυρών αυτού εκτριβέτω ο πούς σου.
Σοφ. Σειρ. 6,36  Εάν εύρης ένα συνετόν άνθρωπον, πήγαινε από πολύ πρωϊ προς αυτόν και µε την συχνήν σου φοίτησιν, ας
τριβούν από τα πόδια σου τα σκαλοπάτια της θύρας του σπιτιού του.
Σοφ. Σειρ. 6,37     διανοού εν τοίς προστάγµασι Κυρίου και εν ταίς εντολαίς αυτού µελέτα διά παντός· αυτός στηριεί την
καρδίαν σου, και η επιθυµία της σοφίας σου δοθήσεταί σοι.
Σοφ. Σειρ. 6,37  Να έχης πάντοτε εις την διάνοιάν σου και να σκέπτεσαι τα προστάγµατα του Κυρίου και τας εντολάς αυτού
να τας µελετάς πάντοτε. Αυτός θα στηρίξη και θα ενισχύση την καρδίαν σου και η σοφία , την οποίαν επιθυµείς, θα σου
δοθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Σοφ. Σειρ. 7,1  Μή ποίει κακά, και ου µη σε καταλάβη κακόν·
Σοφ. Σειρ. 7,1   Μη πράττης το κακόν και κακόν ποτέ δεν θα σε εύρη.
Σοφ. Σειρ. 7,2  απόστηθι από αδίκου, και εκκλινεί από σού.
Σοφ. Σειρ. 7,2  Φυγε µακρυά από το άδικον, και το άδικον θα αποµακρυνθή από σε.
Σοφ. Σειρ. 7,3  υιέ, µη σπείρε επ αύλακας αδικίας, και ου µη θερίσης αυτάς επταπλασίως.
Σοφ. Σειρ. 7,3   Παιδί µου, µη σπέρνης εις αυλάκια αδικίας και έτσι δεν θα θερίσης επτά φοράς περισσότερα από τας
αδικίας, που έσπειρες.
Σοφ. Σειρ. 7,4  µη ζήτει παρά Κυρίου ηγεµονίαν, µηδέ παρά βασιλέως καθέδραν δόξης.
Σοφ. Σειρ. 7,4  Μη ζητής από τον Κυριον εξουσίας και αξιώµατα, ούτε ενδόξους θέσεις από τον βασιλέα.
Σοφ. Σειρ. 7,5  µη δικαιού έναντι Κυρίου και παρά βασιλεί µη σοφίζου.
Σοφ. Σειρ. 7,5   Μη προσπαθής να δικαιολογηθής και φανής δίκαιος ενώπιον του Κυρίου, ούτε και να θέλης να φανής σοφός
ενώπιον του βασιλέως.
Σοφ. Σειρ. 7,6  µη ζήτει γενέσθαι κριτής, µη ουκ εξισχύσεις εξάραι αδικίας· µη ποτε ευλαβηθής από προσώπου δυνάστου και
θήσεις σκάνδαλον εν ευθύτητί σου.
Σοφ. Σειρ. 7,6  Μη επιζητής να γίνης δικαστής, µήπως τυχόν δεν ηµπορέσης να εξαλείψης τας αδικίας. Υπάρχει δε ο
κίνδυνος, µήπως από φόβον και συστολήν προς το πρόσωπον του άρχοντος θέσης ενώπιόν σου εµπόδια, όπου θα
σκοντάψη η ειλικρίνειά σου.



Σοφ. Σειρ. 7,7  µη αµάρτανε εις πλήθος πόλεως και µη καταβάλης σεαυτόν εν όχλω.
Σοφ. Σειρ. 7,7   Μη διαπράττης αδικίας εις βάρος του πλήθους της πόλεως και µη έρχεσαι αντιµέτωπος προς αυτό. Ούτε
πάλιν να πτοήσαι και ξεπέφτης ενώπιον του όχλου.
Σοφ. Σειρ. 7,8  µη καταδεσµεύσης δίς αµαρτίαν, εν γάρ τή µια ουκ αθώος έση.
Σοφ. Σειρ. 7,8  Μη επαναλάβης δευτέραν φοράν την αµαρτίαν και δεσµευθής πάλιν από αυτήν, διότι και της µιας µονής
αµαρτίας δεν θα αποφύγης την τιµωρίαν.
Σοφ. Σειρ. 7,9  µη είπης· τώ πλήθει των δώρων µου επόψεται και εν τώ προσενέγκαι µε Θεώ Υψίστω προσδέξεται.
Σοφ. Σειρ. 7,9  Μη είπης, ότι “ο Κυριος θα λάβη υπ ' όψιν του το πλήθος των δώρων µου και ο Θεός ο ύψιστος θα τα
προσδεχθή, όταν εγώ τα προσφέρω, και έτσι θα εξιλεωθώ ενώπιόν του”.
Σοφ. Σειρ. 7,10     µη ολιγοψυχήσης εν τή προσευχή σου και ελεηµοσύνην ποιήσαι µη παρίδης.
Σοφ. Σειρ. 7,10  Μη αποκάµης και µη ολιγοψυχήσης εις την προσευχήν σου και µη παραµελής, εφ' όσον δύνασαι, να κάνης
ελεηµοσύνην.
Σοφ. Σειρ. 7,11     µη καταγέλα άνθρωπον όντα εν πικρία ψυχής αυτού, έστι γάρ ο ταπεινών και ανυψών.
Σοφ. Σειρ. 7,11  Μη περιγελάς άνθρωπον, ο οποίος ευρίσκεται εις ψυχικήν στενοχωρίαν, διότι υπάρχει ο Κυριος, ο οποίος
ταπεινώνει και ανυψώνει.
Σοφ. Σειρ. 7,12     µη αροτρία ψεύδος επ αδελφώ σου, µηδέ φίλω το όµοιον ποίει.
Σοφ. Σειρ. 7,12  Μη καλλιεργής ψεύδη εις βάρος του αδελφού σου, ούτε να κάµης το ίδιον στον φίλον σου.
Σοφ. Σειρ. 7,13     µη θέλε ψεύδεσθαι πάν ψεύδος, ο γάρ ενδελεχισµός αυτού ουκ εις αγαθόν.
Σοφ. Σειρ. 7,13  Πρόσεχε να µη είπης κανένα ψεύδος, διότι της ψευδολογίας η συνέχεια ποτέ δεν θα καταλήξη στο καλόν.
Σοφ. Σειρ. 7,14     µη αδελέσχει εν πλήθει πρεσβυτέρων και µη δευτερώσης λόγον εν προσευχή σου.
Σοφ. Σειρ. 7,14  Μη λέγης πολλά και άσκοπα λόγια ενώπιον πολλών µεγαλυτέρων σου και µη επαναλαµβάνης ασκόπως τα
ίδια λόγια και φλυαρής έτσι εις την προσευχήν σου.
Σοφ. Σειρ. 7,15     µη µισήσης επίπονον εργασίαν και γεωργίαν υπό Υψίστου εκτισµένην.
Σοφ. Σειρ. 7,15  Μη µισήσης και αποστραφής κοπιώδη εργασίαν, ούτε την γεωργίαν, διότι αυτή έχει καθιερωθή και
επιβληθή από τον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 7,16     µη προσλογίζου σεαυτόν εν πλήθει αµαρτωλών. µνήσθητι ότι οργή ου χρονιεί.
Σοφ. Σειρ. 7,16  Μη συγκαταλέγης τον εαυτόν σου µε τα πλήθη των αµαρτωλών· έχε υπ' όψιν σου, ότι η οργή του Κυρίου δεν
θα βραδύνη να εκδηλωθή.
Σοφ. Σειρ. 7,17     ταπείνωσον σφόδρα την ψυχήν σου, ότι εκδίκησις ασεβούς πύρ και σκώληξ.
Σοφ. Σειρ. 7,17  Ταπείνωσε βαθύτατα τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού, διότι η καταδίκη του ασεβούς εκ µέρους του Θεού
θα είναι πυρ και σκώληξ.
Σοφ. Σειρ. 7,18     Μή αλλάξης φίλον ένεκεν διαφόρου, µηδ αδελφόν γνήσιον εν χρυσίω Σουφείρ.
Σοφ. Σειρ. 7,18  Μη αλλάξης και µη εγκαταλίπης τον φίλον σου ένεκα συµφέροντος. Ούτε και γνήσιον αδελφόν σου, έστω
και µε το πολύτιµον και γνήσιον χρυσάφι Σουφείρ.
Σοφ. Σειρ. 7,19     µη αστόχει γυναικός σοφής και αγαθής, η γάρ χάρις αυτής υπέρ το χρυσίον.
Σοφ. Σειρ. 7,19  Μη αδιαφορής δια την συνετήν και αγαθήν σύζυγόν σου, διότι η χάρις των αρετών της είναι ανωτέρα από
χρυσάφι.
Σοφ. Σειρ. 7,20     µη κακώσης οικέτην εργαζόµενον εν αληθεία, µηδέ µίσθιον διδόντα ψυχήν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 7,20  Μη κακοποίησης υπηρέτην, ο οποίος εργάζεται µε ειλικρίνειαν δια σε, ούτε ηµεροµίσθιον εργάτην, ο οποίος
σου έχει δώσει την ψυχήν του.
Σοφ. Σειρ. 7,21     οικέτην συνετόν αγαπάτω σου η ψυχή, µη στερήσης αυτόν ελευθερίας.
Σοφ. Σειρ. 7,21  Δούλον συνετόν και φρόνιµον αγάπησέ τον µε όλην σου την καρδίαν· και µη στερήσης αυτόν από την
ελευθερίαν του.
Σοφ. Σειρ. 7,22     κτήνη σοί εστιν, επισκέπτου αυτά και ει έστι σοι χρήσιµα, εµµενέτω σοι.
Σοφ. Σειρ. 7,22  Εάν έχης κτήνη, φρόντιζε δι' αυτά, και εάν αυτά σου είναι χρήσιµα, φύλαξέ τα κοντά σου.
Σοφ. Σειρ. 7,23     τέκνα σοί εστι, παίδευσον αυτά, και κάµψον εκ νεότητος τον τράχηλον αυτών.
Σοφ. Σειρ. 7,23  Εάν έχης παιδιά, διαπαιδαγώγησέ τα και µόρφωσέ τα και µάθε τα να κύπτουν τον τράχηλόν των στον ζυγόν
των θείων εντολών.
Σοφ. Σειρ. 7,24     θυγατέρες σοί εισι, πρόσεχε τώ σώµατι αυτών, και µη ιλαρώσης προς αυτάς το πρόσωπόν σου.
Σοφ. Σειρ. 7,24  Εάν έχης θυγατέρας, πρόσεχε την σωµατικήν υγείαν και αγνότητα, αλλά και δείχνε τους πρόσωπον
αυστηρόν.
Σοφ. Σειρ. 7,25     έκδου θυγατέρα, και έση τετελεκώς έργον µέγα, και ανδρί συνετώ δώρησαι αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 7,25  Παντρεψε καλά την κόρην σου και θα κατορθώσης έτσι µέγα έργον. Δωρησέ την εις άνδρα συνετόν.
Σοφ. Σειρ. 7,26     γυνή σοί εστι κατά ψυχήν, µη εκβάλης αυτήν· και µισουµένη µη εµπιστεύσης σεαυτόν.
Σοφ. Σειρ. 7,26  Εχεις λάβει σύζυγον κατά την επιθυµίαν της καρδίας σου; Μη την εκδιώξης. Εις γυναίκα δε, δια την οποίαν
τρέφεις αποτροφήν και µίσος, µη εµπιστευθής και παραδώσης τον εαυτόν σου.
Σοφ. Σειρ. 7,27     Εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και µητρός ωδίνας µη επιλάθη·
Σοφ. Σειρ. 7,27  Με όλην σου την καρδίαν να σέβεσαι και να τιµάς τον πατέρα σου και ποτέ να µη λησµονής τους πόνους,
που εδοκίµασεν η µητέρα σου, όταν σε εγέννησε.
Σοφ. Σειρ. 7,28     µνήσθητι ότι δι αυτών εγεννήθης, και τι ανταποδώσεις αυτοίς καθώς αυτοί σοι;
Σοφ. Σειρ. 7,28  Να ενθυµήσαι, ότι δια µέσου των δύο αυτών γονέων σου ήλθες στον κόσµον. Και τι ηµπορείς συ να
ανταποδώσης προς αυτούς εν συγκρίσει προς εκείνα, που εκείνοι έκαµαν εις σε;
Σοφ. Σειρ. 7,29     εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους ιερείς αυτού θαύµαζε .
Σοφ. Σειρ. 7,29  Με όλην σου την ψυχήν να ευλαβήσαι τον Κυριον και να σέβεσαι τους ιερείς του.
Σοφ. Σειρ. 7,30     εν όλη δυνάµει αγάπησον τον ποιήσαντά σε και τους λειτουργούς αυτού µη εγκαταλίπης.
Σοφ. Σειρ. 7,30  Με όλην την δύναµιν της καρδίας και της διανοίας σου αγάπησε τον Πλάστην σου και µη εγκαταλείψης
τους λειτουργούς του.



Σοφ. Σειρ. 7,31     φοβού τον Κύριον και δόξασον ιερέα και δώς την µερίδα αυτώ, καθώς εντέταλταί σοι, απαρχήν και περί
πληµµελείας και δόσιν βραχιόνων και θυσίαν αγιασµού και απαρχήν αγίων.
Σοφ. Σειρ. 7,31  Να ευλαβήσαι τον Κυριον, να δοξάσης τον ιερέα και να δίδης εις αυτόν την µερίδα του, όπως έχει ορίσει ο
Νοµος· τας απαρχάς των προϊόντων σου, τα τεµάχια από τας εξιλαστηρίους θυσίας, που προσφέρεις, τους δεξιούς µηρούς,
την αναίµακτον θυσίαν του αγιασµού και τας απαρχάς των ιερών προσφορών.
Σοφ. Σειρ. 7,32     Καί πτωχώ έκτεινον την χείρά σου, ίνα τελειωθή η ευλογία σου.
Σοφ. Σειρ. 7,32  Απλωσε ελεήµονα την χείρα σου και προς τον πτωχόν, δια να είναι πλήρης και τελεία η ευλογία του Θεού
προς σε.
Σοφ. Σειρ. 7,33     χάρις δόµατος έναντι παντός ζώντος, και επί νεκρώ µη αποκωλύσης χάριν.
Σοφ. Σειρ. 7,33  Η γενναιοδωρία σου ας εκδηλώνεται προς κάθε ζώντα· και προς αυτόν ακόµα τον νεκρόν να δείξης έλεος.
Σοφ. Σειρ. 7,34     µη υστέρει από κλαιόντων και µετά πενθούντων πένθησον.
Σοφ. Σειρ. 7,34  Μη παραλείπης να συµπαρίστασαι στους κλαίοντας, πένθησε δε και συ µαζή µε τους πενθούντας.
Σοφ. Σειρ. 7,35     µη όκνει επισκέπτεσθαι άρωστον, εκ γάρ των τοιούτων αγαπηθήση.
Σοφ. Σειρ. 7,35  Μη είσαι νωθρός και απρόθυµος στο να επισκέπτεσαι τον άρρωστον, διότι από κάτι τέτοια έργα θα
αγαπηθής από τον Θεόν και από τους ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 7,36     εν πάσι τοίς λόγοις σου µιµνήσκου τα έσχατά σου, και εις τον αιώνα ουχ αµαρτήσεις.
Σοφ. Σειρ. 7,36  Εις όλα τα έργα και τα λόγια σου να ενθυµήσαι πάντοτε το τέλος της ζωής σου, και έτσι ποτέ δεν θα
παρασυρθής εις αµαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Σοφ. Σειρ. 8,1  Μή διαµάχου µετά ανθρώπου δυνάστου, µήποτε εµπέσης εις τας χείρας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 8,1   Μη φιλονεικής και µη διαπληκτίζεσαι µε άνθρωπον, που έχει εξουσίαν, µήπως τυχόν και πέσης εις τα χέρια
του.
Σοφ. Σειρ. 8,2  µη έριζε µετά ανθρώπου πλουσίου, µήποτε αντιστήση σου την ολκήν· πολλούς γάρ απώλεσε το χρυσίον και
καρδίας βασιλέων εξέκλινε.
Σοφ. Σειρ. 8,2  Μη διαπληκτίζεσαι µε πλούσιον άνθρωπον, µήπως αυτός χρησιµοποίηση τον πλούτον του εναντίον σου.
Διότι πολλούς έχει καταστρέψει ο χρυσός· και καρδίας ακόµη βασιλέων έχει παρεκκλίνει από την ευθείαν οδόν.
Σοφ. Σειρ. 8,3  µη διαµάχου µετά ανθρώπου γλωσσώδους και µη επιστοιβάσης επί το πύρ αυτού ξύλα.
Σοφ. Σειρ. 8,3  Μη µάχεσαι εναντίον ανθρώπου αθυροστόµου και αυθάδους, και µη µε τα λόγια και την συµπεριφοράν σου
στοιβάζης ξύλα εις την φωτιάν των παθών, που είναι αναµµένη µέσα του.
Σοφ. Σειρ. 8,4  µη πρόσπαιζε απαιδεύτω, ίνα µη ατιµάζωνται οι πρόγονοί σου.
Σοφ. Σειρ. 8,4  Μη αστειολογής µε αγροίκον άνθρωπον, δια να µη ίδης υβριζοµένους τους προγόνους σου.
Σοφ. Σειρ. 8,5  µη ονείδιζε άνθρωπον αποστρέφοντα από αµαρτίας· µνήσθητι ότι πάντες εσµέν εν επιτιµίοις.
Σοφ. Σειρ. 8,5  Μη εµπαίξης ποτέ άνθρωπον, ο οποίος επιστρέφει εν µετανοία από την αµαρτίαν. Εχε δε πάντοτε υπ' όψιν
σου, ότι όλοι είµεθα υπόδικοι τιµωριών ενώπιον του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 8,6  µη ατιµάσης άνθρωπον εν γήρα αυτού, και γάρ εξ ηµών γηράσκουσι.
Σοφ. Σειρ. 8,6  Μη καταφρονήσης και µη εξευτελίσης άνθρωπον στο γήρας αυτού, διότι από ηµάς, καθώς περνα ο καιρός,
προέρχονται οι γέροντες.
Σοφ. Σειρ. 8,7  µη επίχαιρε επί νεκρώ, µνήσθητι ότι πάντες τελευτώµεν.
Σοφ. Σειρ. 8,7  Μη σε καταλάβη µοχθηρά χαρά δια νεκρόν, ο οποίος ενδεχοµένως υπήρξεν εχθρός σου. Εχε δε πάντοτε υπ'
όψιν σου, ότι όλοι βαδίζοµεν προς τον θάνατον.
Σοφ. Σειρ. 8,8  µη παρίδης διήγηµα σοφών, και εν ταίς παροιµίαις αυτών αναστρέφου· ότι παρ αυτών µαθήση παιδείαν και
λειτουργήσαι µεγιστάσι.
Σοφ. Σειρ. 8,8  Μη απροσεκτήσης εις διδασκαλίας και διηγήσεις σοφών, αλλά τα σοφά γνωµικά των να τα έχης ως διαρκή
απασχόλησίν σου· διότι από αυτά θα διδαχθής και θα µορφωθής, ώστε να γίνης ικανός να υπηρετής άρχοντας.
Σοφ. Σειρ. 8,9  µη αστόχει διηγήµατος γερόντων, και γάρ αυτοί έµαθον παρά των πατέρων αυτών· ότι παρ αυτών µαθήσει
σύνεσιν και εν καιρώ χρείας δούναι απόκρισιν.
Σοφ. Σειρ. 8,9  Μη αδιαφορής εις τα λόγια των γερόντων, διότι αυτά, που εκείνοι γνωρίζουν, τα έµαθαν από τους προγόνους
των. Από τους γέροντας θα διδαχθής σύνεσιν και εν καιρώ ανάγκης σου θα γνωρίζης να δίδης τας καταλλήλους
απαντήσεις.
Σοφ. Σειρ. 8,10     µη έκκαιε άνθρακας αµαρτωλού, µη εµπυρισθής εν πυρί φλογός αυτού.
Σοφ. Σειρ. 8,10  Μη ανάπτης άνθρακας παθών εις την καρδίαν του αµαρτωλού, µήπως και συ καής από την φλόγα των.
Σοφ. Σειρ. 8,11     µη εξαναστής από προσώπου υβριστού, ίνα µη εγκαθίση ως ένεδρον τώ στόµατί σου.
Σοφ. Σειρ. 8,11  Μη εξαναστής και µη απαντήσης εναντίον του υβριστού, µήπως και σου στήση παγίδα εις τα λόγια του
στόµατός σου.
Σοφ. Σειρ. 8,12     µη δανείσης ανθρώπω ισχυροτέρω σου· και εάν δανείσης, ως απολωλεκώς γίνου.
Σοφ. Σειρ. 8,12  Μη δώσης δάνειον στον ισχυρότερόν σου. Εάν δε και του δώσης, να θεωρής αυτό ως χαµένον.
Σοφ. Σειρ. 8,13     µη εγγυήση υπέρ δύναµίν σου· και εάν εγγυήση, ως αποτίσων φρόντιζε.
Σοφ. Σειρ. 8,13  Μη δίδης εγγύησιν µεγαλυτέραν από τας δυνάµεις σου. Εάν όµως και δώσης εγγύησιν, ας ετοιµασθής ως
εάν πρόκειται να πληρώσης ο ίδιος.
Σοφ. Σειρ. 8,14     µη δικάζου µετά κριτού, κατά γάρ την δόξαν αυτού κρινούσιν αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 8,14  Μη έρχεσαι εις αντιδικίαν µε δικαστήν, διότι οι δικασταί, που θα δικάσουν την διαφοράν σας, θα κρίνουν
σύµφωνα µε την γνώµην του συναδέλφου των.
Σοφ. Σειρ. 8,15     µετά τολµηρού µη πορεύου εν οδώ, ίνα µη βαρύνηται κατά σού· αυτός γάρ κατά το θέληµα αυτού ποιήσει,
και τή αφροσύνη αυτού συναπολή.
Σοφ. Σειρ. 8,15  Με θρασύν και απερισκέπτως τολµηρόν µη βαδίζης στον ίδιον δρόµον, δια να µη πέση επάνω σου το βάρος
εκείνου. Διότι αυτός θα πράτη πάντοτε σύµφωνα µε το θέληµά του, χωρίς να ακούη κανένα. Ετσι δε µε την απερισκεψίαν



εκείνου θα καταστραφής και συ.
Σοφ. Σειρ. 8,16     µετά θυµώδους µη ποιήσης µάχην και µη διαπορεύου µετ αυτού την έρηµον· ότι ως ουδέν εν οφθαλµοίς
αυτού αίµα, και όπου ουκ έστι βοήθεια, καταβαλεί σε.
Σοφ. Σειρ. 8,16  Με θυµώδη άνθρωπον µη ανοίγης φιλονεικίας και µάχας και µη βαδίζης µαζή του εις ερηµικόν δρόµον,
διότι αυτός δεν δίδει σηµασίαν στο ανθρώπινον αίµα· και δεν θα διστάση να σε φονεύση εκεί, όπου δια την ερηµίαν του
τόπου δεν είναι δυνατόν να σου παρασχεθή καµµία βοήθεια.
Σοφ. Σειρ. 8,17     µετά µωρού µη συµβουλεύου, ου γάρ δυνήσεται λόγον στέξαι.
Σοφ. Σειρ. 8,17  Μη ζητής συµβουλάς από µωρόν άνθρωπον και µη εµπιστεύεσαι εις αυτόν τον εαυτόν σου, διότι εκείνος δεν
θα ηµπορέση να κρατήση µυστικόν τον λόγον σου.
Σοφ. Σειρ. 8,18     ενώπιον αλλοτρίου µη ποιήσης κρυπτόν, ου γάρ γινώσκεις τι τέξεται.
Σοφ. Σειρ. 8,18  Ενώπιον ενός ξένου και αγνώστου ανθρώπου µη κάµης κάτι, το οποίον πρέπει να µείνη µυστικόν, διότι δεν
γνωρίζεις τι θα επακολουθήση.
Σοφ. Σειρ. 8,19     παντί ανθρώπω µη έκφαινε σήν καρδίαν, και µη αναφερέτω σοι χάριν.
Σοφ. Σειρ. 8,19  Μη ανοίγης την καρδίαν σου εις οιονδήποτε άνθρωπον και µη ζητήσης να λάβης από αυτόν καµµίαν
εκδούλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Σοφ. Σειρ. 9,1  Μή ζήλου γυναίκα τού κόλπου σου, µηδέ διδάξης επί σεαυτόν παιδείαν πονηράν.
Σοφ. Σειρ. 9,1   Μη ζηλοτυπής την γυναίκα σου, που αναπαύεται εις την αγκάλην σου. Και µη εµβαλης στον εαυτόν σου
πονηράς σκέψεις·
Σοφ. Σειρ. 9,2  µη δώς γυναικί την ψυχήν σου επιβήναι αυτήν επί την ισχύν σου.
Σοφ. Σειρ. 9,2  αλλά και µη παραδίδης εξ ολοκλήρου την καρδίαν σου εις την σύζυγόν σου, δια να µη γίνη αυτή κυρία επί
της δυνάµεώς σου.
Σοφ. Σειρ. 9,3  µη υπάντα γυναικί εταιριζοµένη, µήποτε εµπέσης εις τας παγίδας αυτής.
Σοφ. Σειρ. 9,3  Μη επιζητής συναντήσεις µε εταίραν, µήπως περιπέσης εις τας παγίδας της.
Σοφ. Σειρ. 9,4  µετά ψαλλούσης µη ενδελέχιζε, µήποτε αλώς εν τοίς επιχειρήµασιν αυτής.
Σοφ. Σειρ. 9,4  Μη συχνάζης και µη συναναστρέφεσαι µε τραγουδίστριαν, δια να µη περιπέσης και κυριευθής εις τα
τεχνάσµατά της.
Σοφ. Σειρ. 9,5  παρθένον µη καταµάνθανε, µήποτε σκανδαλισθής εν τοίς επιτιµίοις αυτής.
Σοφ. Σειρ. 9,5  Μη περιεργάζεσαι παρθένον, δια να µη σκανδαλισθής και πέσης εις την αυτήν µαζή της αµαρτίαν και
τιµωρίαν.
Σοφ. Σειρ. 9,6  µη δώς πόρναις την ψυχήν σου, ίνα µη απολέσης την κληρονοµίαν σου.
Σοφ. Σειρ. 9,6  Μη παραδίδης την καρδίαν σου εις πόρνας, δια να µη χάσης την περιουσίαν σου.
Σοφ. Σειρ. 9,7  µη περιβλέπου εν ρύµαις πόλεως και εν ταίς ερήµοις αυτής µη πλανώ.
Σοφ. Σειρ. 9,7  Μη εις τας οδούς της πόλεως στρέφης εδώ και εκεί το βλέµµα σου και εις δρόµους, όπου δεν υπάρχουν
άνθρωποι, µη περιπλανάσαι.
Σοφ. Σειρ. 9,8  απόστρεψον οφθαλµόν από γυναικός ευµόρφου, και µη καταµάνθανε κάλλος αλλότριον· εν κάλλει γυναικός
πολλοί επλανήθησαν, και εκ τούτου φιλία ως πύρ ανακαίεται.
Σοφ. Σειρ. 9,8  Γυρισε αλλού το βλέµµα σου από ωραίαν γυναίκα και µη περιεργάζεσαι κάλλος ξένον. Διότι από το κάλλος
της γυναικός πολλοί άνδρες επλανήθησαν και παρεσύρθησαν στο κακόν. Από το κάλλος της ωσάν φωτιά ανάπτει ο έρως.
Σοφ. Σειρ. 9,9  µετά υπάνδρου γυναικός µη κάθου το σύνολον και µη συµβολοκοπήσης µετ αυτής εν οίνω, µήποτε εκκλίνη η
ψυχή σου επ αυτήν και τώ πνεύµατί σου ολισθήσης εις απώλειαν.
Σοφ. Σειρ. 9,9  Μη κάθεσαι καθόλου µαζή µε ύπανδρον γυναίκα και µη παρακαθήσης µαζή της εις ευωχίαν και οινοποσίαν,
µήπως παρεκκλίνη η καρδία σου και υποκύψη στο κάλλος αυτής και ολισθήσης ψυχικώς και καταστραφής .
Σοφ. Σειρ. 9,10     µη εγκαταλίπης φίλον αρχαίον, ο γάρ πρόσφατος ουκ έστιν έπισος αυτώ· οίνος νέος φίλος νέος· εάν
παλαιωθή, µετ ευφροσύνης πίεσαι αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 9,10  Μη αφήνης φίλον παλαιόν και δοκιµασµένον χάριν ενός νέου· διότι ο νέος δεν είναι δυνατόν να είναι ισάξιος
µε εκείνον. Ο νέος φίλος οµοιάζει προς το νέο κρασί. Εάν το κρασί γίνη παλαιόν, θα το πίνης µε πολλήν ευχαρίστησιν.
Σοφ. Σειρ. 9,11     µη ζηλώσης δόξαν αµαρτωλού, ου γάρ οίδας τι έσται η καταστροφή αυτού.
Σοφ. Σειρ. 9,11  Μη ζηλεύσης την δόξαν του αµαρτωλού ανθρώπου, διότι δεν γνωρίζεις ποία και πόσον µεγάλη θα είναι η
καταστροφή του.
Σοφ. Σειρ. 9,12     µη ευδοκήσης εν ευδοκία ασεβών· µνήσθητι ότι έως άδου ου µη δικαιωθώσι.
Σοφ. Σειρ. 9,12  Μη δίδης την καρδίαν σου εις τας τέρψεις των ασεβών ανθρώπων. Εχε υπ' όψιν σου ότι µέχρι και του άδου
δεν θα µείνουν αυτοί ατιµώρητοι.
Σοφ. Σειρ. 9,13     µακράν άπεχε από ανθρώπου, ός έχει εξουσίαν τού φονεύειν, και ου µη υποπτεύσης φόβον θανάτου· κάν
προσέλθης, µη πληµµελήσης, ίνα µη αφέληται την ζωήν σου· επίγνωθι ότι εν µέσω παγίδων διαβαίνεις και επί επάλξεων
πόλεων περιπατείς.
Σοφ. Σειρ. 9,13  Φεύγε µακρυά από άνθρωπον, ο οποίος έχει την εξουσίαν να διατάσση φόνον και να εκτελή φόνον, δια να
µη σε καταλάβη καµµιά φορά ο φόβος και η αγωνία του θανάτου. Κοντά του µη διαπράξης ποτέ κανένα αφάλµα, δια να
µη αφαιρέση την ζωήν σου. Καθ' ον χρόνον µένεις µαζή του, έχε σαφώς υπ' όψιν σου, ότι βαδίζεις εν µέσω παγίδων και
περιπατείς επάνω εις επικινδύνους επάλξεις τειχών πόλεως .
Σοφ. Σειρ. 9,14     κατά την ισχύν σου στόχασαι τους πλησίον και µετά σοφών συµβουλεύου.
Σοφ. Σειρ. 9,14  Με όλην την δύναµιν της διανοίας σου εξέταζε τους ανθρώπους, που ευρίσκονται κοντά σου, εάν είναι
ευσεβείς και αξιόπιστοι. Και να ζητής συµβουλήν µόνον από τους σοφούς.
Σοφ. Σειρ. 9,15     και µετά συνετών έστω ο διαλογισµός σου και πάσα διήγησίς σου εν νόµω Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 9,15  Ας συσκέπτεσαι και ας συνοµιλής µε αυνετούς ανθρώπους και πρόσεχε, ώστε κάθε συνοµιλία σου να
αναφέρεται στον Νοµον του Υψιστου Θεού.



Σοφ. Σειρ. 9,16     άνδρες δίκαιοι έστωσαν σύνδειπνοί σου, και εν φόβω Κυρίου έστω το καύχηµά σου.
Σοφ. Σειρ. 9,16  Οι δίκαιοι άνθρωποι ας είναι συνδαιτυµόνες σου, καύχηµα δε και δόξα σου ας υπάρχη πάντοτε στον
σεβασµόν προς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 9,17     εν χειρί τεχνιτών έργον επαινεθήσεται, και ο ηγούµενος λαού σοφός εν λόγω αυτού.
Σοφ. Σειρ. 9,17  Ωραίον έργον, που βγαίνει από τα χέρια τεχνιτών, επαινείται, και ο συνετός αρχηγός του λαού θα φανή από
τα λόγια του.
Σοφ. Σειρ. 9,18     φοβερός εν πόλει αυτού ανήρ γλωσσώδης, και ο προπετής εν λόγω αυτού µισηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 9,18  Επικίνδυνος και φοβερός είναι εις την πόλιν ο κακόγλωσσος και αθυρόστοµος άνθρωπος · εκείνος δε που
είναι άκριτος και ταχύς εις τα λόγια του θα µισηθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Σοφ. Σειρ. 10,1     Κριτής σοφός παιδεύσει τον λαόν αυτού, και ηγεµονία συνετού τεταγµένη έσται.
Σοφ. Σειρ. 10,1  Σοφός άρχων παιδαγωγεί και µορφώνει τον λαόν του· η εξουσία δε και η κυβέρνησις του συνετού άρχοντος
είναι ορθώς τακτοποιηµένη.
Σοφ. Σειρ. 10,2     κατά τον κριτήν τού λαού αυτού ούτως και οι λειτουργοί αυτού, και κατά τον ηγούµενον της πόλεως
πάντες οι κατοικούντες αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 10,2  Οποίος τις είναι ο άρχων ενός λαού, τέτοιοι θα είναι και οι υπ' αυτόν αξιωµατούχοι. Και οποίος είναι ο άρχων
µιας πόλεως, τέτοιοι θα είναι και οι κάτοικοι αυτής.
Σοφ. Σειρ. 10,3     βασιλεύς απαίδευτος απολεί τον λαόν αυτού, και πόλις οικισθήσεται εν συνέσει δυναστών.
Σοφ. Σειρ. 10,3  Αµόρφωτος και ασύνετος βασιλεύς οδηγεί τον λαόν του εις την καταστροφήν· εξ αντιθέτου αποκτά πολλούς
κατοίκους µία πόλις και ευηµερεί χάρις εις την σύνεσιν των καλών αρχόντων.
Σοφ. Σειρ. 10,4     εν χειρί Κυρίου εξουσία της γής, και τον χρήσιµον εγερεί εις καιρόν επ αυτής.
Σοφ. Σειρ. 10,4  Από το χέρι του Κυρίου χορηγείται κάθε εξουσία επάνω εις την γην, τον δε χρήσιµον και καλόν άρχοντα επ'
αυτής θα αναδείξη ο Κυριος στον κατάλληλον καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 10,5     εν χειρί Κυρίου ευοδία ανδρός, και προσώπω γραµµατέως επιθήσει δόξαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 10,5  Εις το χέρι του παντοδυνάµου Κυρίου είναι η κατευόδωσις παντός ανθρώπου εις τα έργα του . Και στο
πρόσωπον του δικαίου νοµοθέτου θα αποθέση ο Θεός την δόξαν του.
Σοφ. Σειρ. 10,6     Επί παντί αδικήµατι µη µηνιάσης τώ πλησίον και µη πράσσε µηδέν εν έργοις ύβρεως.
Σοφ. Σειρ. 10,6  Οιανδήποτε αδικίαν και αν σου κάµη ο πλησίον, µη µνησικακήσης εναντίον του και µη κάµης τίποτε
επάνω εις την ορµήν του πάθους.
Σοφ. Σειρ. 10,7     µισητή έναντι Κυρίου και ανθρώπων υπερηφανία, και εξ αµφοτέρων πληµµελήσει άδικα.
Σοφ. Σειρ. 10,7  Η υπερηφάνεια είναι µισητή ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ενώπιον αµφοτέρων ο υπερήφανος θα
διαπράξη πολλάς αδικίας.
Σοφ. Σειρ. 10,8     βασιλεία από έθνους εις έθνος µετάγεται διά αδικίας και ύβρεις και χρήµατα.
Σοφ. Σειρ. 10,8  Η βασιλεία περιέρχεται από το ένα έθνος στο άλλο εξ αιτίας των αδικιών, της υπερηφανείας και του αδίκου
πλουτισµού.
Σοφ. Σειρ. 10,9     τι υπερηφανεύεται γη και σποδός; ότι εν ζωή έριψα τα ενδόσθια αυτού.
Σοφ. Σειρ. 10,9  Διατί υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, που είναι χώµα και στάκτη; Διότι του υπερηφάνου ανθρώπου, καθ' ον
χρόνον ακόµη εζούσε, εγώ έρριψα τα εντόσθιά του κάτω.
Σοφ. Σειρ. 10,10   µακρόν αρώστηµα σκώπτει ιατρός· και βασιλεύς σήµερον, και αύριον τελευτήσει.
Σοφ. Σειρ. 10,10  Μακράν ασθένειαν, η οποία δεν φέρει τον θάνατον αλλά ούτε και θεραπεύεται, την εµπαίζει και ο ιατρός.
Και ο ασθενών βασιλεύς σήµερον υπάρχει, αύριον δε αποθνήσκει.
Σοφ. Σειρ. 10,11   εν γάρ τώ αποθανείν άνθρωπον κληρονοµήσει ερπετά και θηρία και σκώληκας.
Σοφ. Σειρ. 10,11  Οταν δε αποθάνη ο άνθρωπος, θα τον κληρονοµήσουν και θα τον παραλάβουν τα ερπετά και τα θηρία και
τα σκουλήκια.
Σοφ. Σειρ. 10,12   αρχή υπερηφανίας ανθρώπου αφισταµένου από Κυρίου, και από τού ποιήσαντος αυτόν απέστη η καρδία
αυτού.
Σοφ. Σειρ. 10,12  Η αρχή και πρώτη αιτία της αποµακρύνσεως του ανθρώπου από τον Κυριον είναι η υπερηφάνεια. Η καρδία
του υπερηφάνου έχει αποµακρυνθή από τον δηµιουργόν του.
Σοφ. Σειρ. 10,13   ότι αρχή υπερηφανίας αµαρτία, και ο κρατών αυτής εξοµβρήσει βδέλυγµα· διά τούτο παρεδόξασε Κύριος
τας επαγωγάς και κατέστρεψεν εις τέλος αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 10,13  Επειδή δε αρχή και πηγή κάθε αµαρτίας είναι ο εγωϊσµός, εκείνος ο οποίος κρατεί τον εγωϊσµόν του και
κυριαρχείται από αυτόν, θα ξεχύση ωσάν βροχήν από µέσα του βδελυρότητας. Δια τούτο ο Κυριος θα του αποστείλη
τροµεράς τιµωρίας και θα τον καταστρέψη εξ ολοκλήρου.
Σοφ. Σειρ. 10,14   θρόνους αρχόντων καθείλεν ο Κύριος και εκάθισε πραείς αντ αυτών .
Σοφ. Σειρ. 10,14  Ο Κυριος εκρήµνισε θρόνους αρχόντων και αντί εκείνων εγκατέστησε πράους ανθρώπους ως άρχοντας .
Σοφ. Σειρ. 10,15   ρίζας εθνών εξέτιλεν ο Κύριος και εφύτευσε ταπεινούς αντ αυτών.
Σοφ. Σειρ. 10,15  Ριζας αλαζονικών εθνών εξερρίζωσεν ο Κυριος και εφύτευσεν αντί εκείνων ταπεινούς ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 10,16   χώρας εθνών κατέστρεψεν ο Κύριος και απώλεσεν αυτάς έως θεµελίων γής.
Σοφ. Σειρ. 10,16  Χωρας υπερηφάνων εθνών τας κατέστρεψεν ο Κυριος. Τας εξωλόθρευσεν έως τα θεµέλιά των.
Σοφ. Σειρ. 10,17   εξήρανεν εξ αυτών και απώλεσεν αυτούς και κατέπαυσεν από γής το µνηµόσυνον αυτών.
Σοφ. Σειρ. 10,17  Εξήρανε την ζωήν των, εξωλόθρευσε τους κατοίκους των και έσβησε την ανάµνησίν των από την γην.
Σοφ. Σειρ. 10,18   ουκ έκτισται ανθρώποις υπερηφανία, ουδέ οργή θυµού γεννήµασι γυναικών.
Σοφ. Σειρ. 10,18  Ο εγωϊσµός δεν είναι προωρισµένος και ταιριαστός δια τον άνθρωπον, ούτε ο θυµός και η οργή δια τα
τέκνα των γυναικών.
Σοφ. Σειρ. 10,19   Σπέρµα έντιµον ποίον; σπέρµα ανθρώπου. σπέρµα έντιµον ποίον; οι φοβούµενοι τον Κύριον. σπέρµα άτιµον
ποίον; σπέρµα ανθρώπου. σπέρµα άτιµον ποίον; οι παραβαίνοντες εντολάς.



Σοφ. Σειρ. 10,19  Ποίον γένος είναι έντιµον και ένδοξον ενώπιον του Θεού; Το γένος των ανθρώπων. Ποίον γένος ανθρώπων
και ποίοι άνθρωποι είναι έντιµοι και δοξασµένοι πλησίον του Θεού; Εκείνοι µόνον, που φοβούνται τον Κυριον. Ποίον γένος
µεταξύ των ζώντων δηµιουργηµάτων είναι δυνατόν να καταντήση καταφρονηµένον και άδοξον; Το γένος των ανθρώπων.
Ποίοι από το γένος αυτό περιπίπτουν εις αδοξίαν και καταφρόνησιν; Εκείνοι που παραβαίνουν τας εντολάς του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 10,20   εν µέσω αδελφών ο ηγούµενος αυτών έντιµος, και οι φοβούµενοι Κύριον εν οφθαλµοίς αυτού.
Σοφ. Σειρ. 10,20     Αρχων απολαµβάνει δικαίαν τιµήν και δόξαν εν µέσω µόνον ανθρώπων, που θεωρούν ο ένας τον άλλον
αδελφόν των. Αυτός δε ας έχη πάντοτε προ οφθαλµών και ας τιµά εκείνους, που ευλαβούνται τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 10,22   πλούσιος και ένδοξος και πτωχός, το καύχηµα αυτών φόβος Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 10,22     Και δια τον πλούσιον και δια τον ένδοξον και δια τον πτωχόν το καύχηµα πρέπει να είναι ο σεβασµός
προς τον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 10,23   ου δίκαιον ατιµάσαι πτωχόν συνετόν, και ου καθήκει δοξάσαι άνδρα αµαρτωλόν.
Σοφ. Σειρ. 10,23     Δεν είναι δίκαιον να θεωρήται ανάξιος τιµής ο συνετός, διότι είναι πτωχός. Ούτε δε να τιµάται και να
δοξάζεται ο αµαρτωλός άνθρωπος επειδή είναι πλούσιος.
Σοφ. Σειρ. 10,24   µεγιστάν και κριτής και δυνάστης δοξασθήσεται, και ουκ έστιν αυτών τις µείζων τού φοβουµένου τον
Κύριον.
Σοφ. Σειρ. 10,24     Οι µεγιστάνες και οι κριταί και οι άρχοντες δοξάζονται, αλλά κανείς από αυτούς δεν είναι ανώτερος από
εκείνον, που φοβείται τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 10,25   οικέτη σοφώ ελεύθεροι λειτουργήσουσι, και ανήρ επιστήµων ου γογγύσει.
Σοφ. Σειρ. 10,25     Ανθρωποι ελεύθεροι θα γίνουν υπηρέται εις δούλον σοφόν. Ο δε συνετός και µορφωµένος άνθρωπος δεν
θα γογγύση δι' αυτό.
Σοφ. Σειρ. 10,26   Μή σοφίζου ποιήσαι το έργον σου και µη δοξάζου εν καιρώ στενοχωρίας σου.
Σοφ. Σειρ. 10,26     Μη αλαζονεύεσαι, ότι θα κάµης έργα µεγάλα ανώτερα από τας δυνάµεις σου. Και εις καιρόν δυσκολιών
και στενοχωριών µη επιδεικνύεσαι αποκρύπτων την πραγµατικήν σου κατάστασιν.
Σοφ. Σειρ. 10,27   κρείσσων εργαζόµενος και περισσεύων εν πάσιν ή περιπατών δοξαζόµενος και απορών άρτων .
Σοφ. Σειρ. 10,27     Καλύτερος είναι εκείνος, που εργάζεται και ετσι ανταποκρίνεται εις όλας αυτού τας βιοτικάς ανάγκας,
παρά εκείνος που περιπατεί καυχησιολογών καθ' ον χρόνον στερείται και από αυτό το ψωµί του.
Σοφ. Σειρ. 10,28   τέκνον, εν πραΰτητι δόξασον την ψυχήν σου και δός αυτή τιµήν κατά την αξίαν αυτής.
Σοφ. Σειρ. 10,28     Παιδί µου, να τιµάς τον εαυτόν σου µε την πραότητά σου και να αποδίδης στον εαυτόν σου την τιµήν και
την θέσιν, που σου αξίζει.
Σοφ. Σειρ. 10,29   τον αµαρτάνοντα εις την ψυχήν αυτού τις δικαιώσει; και τις δοξάσει τον ατιµάζοντα την ζωήν αυτού;
Σοφ. Σειρ. 10,29     Εκείνον που διαπράττει αµαρτήµατα εναντίον της ψυχής του, ποιός θα ευρεθή να τον δικαιώση; Και
ποιός θα δοξάση εκείνον, ο οποίος κατεξευτελίζει τον εαυτόν του µε την απρεπή διαγωγήν του;
Σοφ. Σειρ. 10,30   πτωχός δοξάζεται δι επιστήµην αυτού, και πλούσιος δοξάζεται διά τον πλούτον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 10,30     Ο πτωχός αποκτά δόξαν µε την γνώσιν και µε την σοφίαν του. Ο πλούσιος αποκτά δόξαν µε τον πλούτον
του. Προτιµότερος όµως είναι ο πρώτος.
Σοφ. Σειρ. 10,31   ο δεδοξασµένος εν πτωχεία, και εν πλούτω ποσαχώς; και ο άδοξος εν πλούτω, και εν πτωχεία ποσαχώς;
Σοφ. Σειρ. 10,31  Εάν ο πτωχός είναι σοφός και δοξάζεται, πόσον περισσότερον θα δοξασθή όταν αποκτήση και πλούτον;
Εάν ο πλούσιος δεν έχεη την δόξαν της σοφίας, πόσον άδοξος θα είναι, όταν καταντήση πτωχός;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Σοφ. Σειρ. 11,1     Σοφία ταπεινού ανυψώσει κεφαλήν αυτού, και εν µέσω µεγιστάνων καθίσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 11,1  Η σοφία του ταπεινόφρονος ανθρώπου τον δοξάζει και τον τιµά , εν µέσω δε επισήµων ανθρώπων θα του
δώση θέσιν.
Σοφ. Σειρ. 11,2     µη αινέσης άνδρα εν κάλλει αυτού και µη βδελύξη άνθρωπον εν οράσει αυτού.
Σοφ. Σειρ. 11,2  Μη επαινέσης άνθρωπον δια την ωραιότητά του, ούτε και να αποστροφής άλλον άνθρωπον, διότι το
πρόσωπόν του δεν είναι ωραίον.
Σοφ. Σειρ. 11,3     µικρά εν πετεινοίς µέλισσα, και αρχή γλυκασµάτων ο καρπός αυτής.
Σοφ. Σειρ. 11,3  Η µέλισσα από απόψεως σωµατικής εµφανίσεως και ισχύος είναι µικρά µεταξύ των πτερωτών, αλλά το
προϊόν των κόπων της είναι εξαιρετικής γλυκύτητας.
Σοφ. Σειρ. 11,4     εν περιβολή ιµατίων µη καυχήση και εν ηµέρα δόξης µη επαίρου· ότι θαυµαστά τα έργα Κυρίου, και
κρυπτά τα έργα αυτού εν ανθρώποις.
Σοφ. Σειρ. 11,4  Μη καυχάσαι δια τα ωραία ενδύµατα, που φορείς, ούτε και να αλαζονεύεσαι εις ηµέρας δόξης σου. Ιδού, ότι
τα έργα του Κυρίου είναι θαυµαστά· και όµως τα πλείστα από τα έργα του µένουν άγνωστα µεταξύ των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 11,5     πολλοί τύραννοι εκάθισαν επί εδάφους, ο δε ανυπονόητος εφόρεσε διάδηµα.
Σοφ. Σειρ. 11,5  Πολλοί άρχοντες έχασαν τους θρόνους και την εξουσίαν των και εκάθησαν κάτω στο χώµα . Εκείνος δε, τον
οποίον δια την ασηµότητά του κανείς ποτέ δεν εσκέφθη, εφόρεσε βασιλικόν στέµµα εις την κεφαλήν του.
Σοφ. Σειρ. 11,6     πολλοί δυνάσται ητιµάσθησαν σφόδρα, και ένδοξοι παρεδόθησαν εις χείρας ετέρων.
Σοφ. Σειρ. 11,6  Πολλοί βασιλείς και άρχοντες έχασαν το στέµµα και την εξουσίαν των και περιέπεσαν εις ασηµότητα, όπως
επίσης και πολλοί ένδοξοι παρεδόθησαν εις χείρας άλλων ως δούλοι.
Σοφ. Σειρ. 11,7     πριν εξετάσης, µη µέµψη· νόησον πρώτον και τότε επιτίµα.
Σοφ. Σειρ. 11,7  Πριν ακριβώς εξετάσης και πληροφορηθής την αλήθειαν, µη κατηγορήσης. Πρώτα να κατανοήσης καλώς
και κατόπιν να απευθύνης παρατηρήσεις και ελέγχους.
Σοφ. Σειρ. 11,8     πριν ή ακούσαι, µη αποκρίνου και εν µέσω λόγων µη παρεµβάλλου.
Σοφ. Σειρ. 11,8  Πριν ακούσης και εννοήσης, µη δίδης απόκρισιν. Και όταν οι άλλοι οµιλούν, µη παρεµβαίνης, δια να τους
διακόψης.
Σοφ. Σειρ. 11,9     περί πράγµατος, ού ουκ έστι σοι χρεία, µη έριζε και εν κρίσει αµαρτωλών µη συνέδρευε.
Σοφ. Σειρ. 11,9  Δια ζητήµατα, τα οποία δεν σε αφορούν, µη φιλονεικής, εις δε τας αντεγκλήσεις και τας δίκας των



αµαρτωλών ανθρώπων µη ανακατεύεσαι.
Σοφ. Σειρ. 11,10   Τέκνον, µη περί πολλά έστωσαν αι πράξεις σου· εάν πληθυνής, ουκ αθωωθήση· και εάν διώκης, ου µη
καταλάβης, και ου µη εκφύγης διαδράς.
Σοφ. Σειρ. 11,10  Παιδί µου, µη εκτείνεσαι εις πολλά έργα και µάλιστα ανώτερα των δυνάµεών σου. Εάν πληθύνης τα έργα
σου και τας ασχολίας σου, θα περιπέσης ενδεχοµένως εις σφάλµατα και δεν θα µείνης χωρίς ενόχην. Και εάν επιδιώκης να
επιτύχης πολλά, δεν θα κατορθώσης να αποφύγης τας αποτυχίας.
Σοφ. Σειρ. 11,11   έστι κοπιών και πονών και σπεύδων, και τόσω µάλλον υστερείται.
Σοφ. Σειρ. 11,11  Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι κοπιάζουν και µοχθούν και σπεύδουν συνεχώς, και όµως τόσον
περισσότερον στερούνται.
Σοφ. Σειρ. 11,12   έστι νωθρός και προσδεόµενος αντιλήψεως, υστερών ισχύϊ και πτωχεία περισσεύει· και οι οφθαλµοί Κυρίου
επέβλεψαν αυτώ εις αγαθά, και ανώρθωσεν αυτόν εκ ταπεινώσεως αυτού.
Σοφ. Σειρ. 11,12  Υπάρχουν εξ αντιθέτου άνθρωποι αδύνατοι, µειωµένης δραστηριότητος, οι οποίοι έχουν ανάγκην
συµπαραστάσεως και βοηθείας των άλλων, υστερούν αυτοί εις δύναµιν και ευρίσκονται εις µεγάλην πτωχείαν. Εν τούτοις
προς αυτούς ο Κυριος στρέφει µε ευµένειαν τους οφθαλµούς του και τους ανορθώνει από την ταπεινήν και δύσκολον θέσιν
των.
Σοφ. Σειρ. 11,13   και ανύψωσε κεφαλήν αυτού και απεθαύµασαν επ αυτώ πολλοί.
Σοφ. Σειρ. 11,13  Ανυψώνει την κεφαλήν των τους τιµά και τους εµφανίζει µεταξύ των άλλων, ώστε πολλοί άνθρωποι να
καταλαµβάνωνται από θαυµασµόν δι' αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 11,14   αγαθά και κακά, ζωή και θάνατος, πτωχεία και πλούτος παρά Κυρίου εστί.
Σοφ. Σειρ. 11,14  Τα καλά και τα δυσάρεστα, η ζωή και ο θάνατος, ο πλούτος και η πτωχεία, δίδονται και κατευθύνονται
από τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 11,17   δόσις Κυρίου παραµένει ευσεβέσι, και η ευδοκία αυτού εις τον αιώνα ευοδωθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 11,17  Αι δωρεαί του Θεού δίδονται και παραµένουν εις χείρας των ευσεβών . Η δε ευµενεία του Κυρίου
προστατεύει και κατευοδώνει αυτούς στους αιώνας.
Σοφ. Σειρ. 11,18   έστι πλουτών από προσοχής και σφιγγίας αυτού, και αύτη η µερίς τού µισθού αυτού.
Σοφ. Σειρ. 11,18  Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι πλουτούν, διότι έχουν ενδιαφέρον δια το χρήµα και διότι είναι
σφιχτοχέρηδες. Ιδού όµως ποία θα είναι η αµοιβή των·
Σοφ. Σειρ. 11,19   εν τώ ειπείν αυτόν· εύρον ανάπαυσιν και νύν φάγοµαι εκ των αγαθών µου, και ουκ οίδε τις καιρός
παρελεύσεται και καταλείψει αυτά ετέροις και αποθανείται.
Σοφ. Σειρ. 11,19  Οταν θα είπουν “ευρήκα επιτέλους την ησυχίαν και ανάπαυσίν µου και τώρα θα τρώγω και θα
απολαµβάνω τα αγαθά µου”, εν τούτοις δεν γνωρίζει επί πόσον καιρόν θα διαρκέση αυτή η κατάστασις και πότε θα
εγκαταλείψη τα αγαθά του στους άλλους, διότι αυτός θα αποθάνη.
Σοφ. Σειρ. 11,20   στήθι εν διαθήκη σου και οµίλει εν αυτή και εν τώ έργω σου παλαιώθητι.
Σοφ. Σειρ. 11,20  Συ όµως µένε προσηλωµένος στο έντιµον έργον, που έχεις αναλάβει. Αυτό να έχης σύντροφόν σου εις την
καρδίαν και την διάνοιάν σου και γήρασε στο έργον σου αυτό.
Σοφ. Σειρ. 11,21   µη θαύµαζε εν έργοις αµαρτωλού, πίστευε τώ Κυρίω και έµµενε τώ πόνω σου· ότι κούφον εν οφθαλµοίς
Κυρίου διά τάχους εξάπινα πλουτίσαι πένητα.
Σοφ. Σειρ. 11,21  Μη καταπλήττεσαι δια τα έργα του αµαρτωλού. Συ έχε πίστιν και εµπιστοσύνην στον Κυριον και µένε
σταθερός στο έργον σου, όσον κουραστικόν και αν είναι. Διότι είναι εύκολον στον Κυριον ταχύτατα και αµέσως να δώση
πλούτη στον πτωχόν.
Σοφ. Σειρ. 11,22   ευλογία Κυρίου εν µισθώ ευσεβούς, και εν ώρα ταχινή αναθάλλει ευλογίαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 11,22  Η ευλογία του Κυρίου είναι ο µισθός και η ανταµοιβή του ευσεβούς. Και εις στιγµήν χρόνου ηµπορεί να
κάµη, ώστε να αναθάλη και να καρποφορήση η ευλογία του.
Σοφ. Σειρ. 11,23   µη είπης· τις εστί µου χρεία, και τίνα από τού νύν έσται µου τα αγαθά;
Σοφ. Σειρ. 11,23  Μη είπης· “τι ανάγκην έχω πλέον, ποιά άλλα αγαθά ηµπορώ από έδω και πέρα να έχω;”
Σοφ. Σειρ. 11,24   µη είπης· αυτάρκη µοί εστι, και τι από τού νύν κακωθήσοµαι;
Σοφ. Σειρ. 11,24  Μη είπης· “αρκετά είναι αυτά, που έχω. Και ποίον κακόν η ποίαν δυστυχίαν έχω να φοβηθώ από τώρα και
στο εξής;”
Σοφ. Σειρ. 11,25   εν ηµέρα αγαθών αµνησία κακών, και εν ηµέρα κακών ου µνησθήσεται αγαθών·
Σοφ. Σειρ. 11,25  Εις περίοδον ευτυχίας και µέσα στον πλούτον των αγαθών δεν ενθυµείται κανείς τας θλίψεις και
στενοχωρίας. Οπως επίσης και εις περίοδον στενοχωριών και συµφορών δεν ενθυµείται τα αγαθά, που είχεν άλλοτε.
Σοφ. Σειρ. 11,26   ότι κούφον έναντι Κυρίου εν ηµέρα τελευτής αποδούναι ανθρώπω κατά τας οδούς αυτού .
Σοφ. Σειρ. 11,26  Είναι όµως ευκολώτατον στον Κυριον κατά την ώραν του θανάτου να αποδώση στον κάθε άνθρωπον
ανάλογα µε τον τρόπον της ζωής του και µε τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 11,27   κάκωσις ώρας επιλησµονήν ποιεί τρυφής, και εν συντελεία ανθρώπου αποκάλυψις έργων αυτού.
Σοφ. Σειρ. 11,27  Μια ώρα στενοχωρίας και θλίψεως κάµνει τον άνθρωπον να λησµονήση τας ηµέρας της ευτυχίας του .
Κατά δε την ώραν του θανάτου του θα αποκαλυφθούν όλα αυτού τα έργα.
Σοφ. Σειρ. 11,28   πρό τελευτής µη µακάριζε µηδένα, και εν τέκνοις αυτού γνωσθήσεται ανήρ.
Σοφ. Σειρ. 11,28  Δια τούτο προ του θανάτου µη καλοτυχίζης κανένα. Και εις τα τέκνα του, τα οποία θα τον κληρονοµήσουν,
θα δειχθή ο άνθρωπος, ποιός πραγµατικά είναι.
Σοφ. Σειρ. 11,29   Μή πάντα άνθρωπον είσαγε εις τον οίκόν σου, πολλά γάρ τα ένεδρα τού δολίου.
Σοφ. Σειρ. 11,29  Μη εισάγης κάθε άνθρωπον στο σπίτι σου. Διότι πολλαί είναι αι παγίδες, τας οποίας στήνουν οι δόλιοι
άνθρωποι.
Σοφ. Σειρ. 11,30   πέρδιξ θηρευτής εν καρτάλλω, ούτως καρδία υπερηφάνου, και ως ο κατάσκοπος επιβλέπει πτώσιν·
Σοφ. Σειρ. 11,30  Οπως η πέρδικα τίθεται στο κλουβί του κυνηγού ως δόλωµα, έτσι είναι η καρδιά, ο νους και η διάθεσις του
υπερηφάνου, διότι ως κατάσκοπος αυτός παρακολουθεί και περιµένει την κατάρρευσίν σου.
Σοφ. Σειρ. 11,31   τα γάρ αγαθά εις κακά µεταστρέφων ενεδρεύει και εν τοίς αιρετοίς επιθήσει µώµον.



Σοφ. Σειρ. 11,31  Αυτός ενεδρεύει και προσπαθεί να µεταβάλη τα καλά εις κακά, εναντίον δε των εκλεκτών και
διακεκριµένων προσπαθεί να προσάψη κατηγορίας.
Σοφ. Σειρ. 11,32   από σπινθήρος πυρός πληθύνεται ανθρακιά, και άνθρωπος αµαρτωλός εις αίµα ενεδρεύει.
Σοφ. Σειρ. 11,32  Από ένα σπινθήρα ανάπτει µεγάλη φωτιά· και ένας αµαρτωλός άνθρωπος στήνει ενέδρας, δια να χύση
αίµατα.
Σοφ. Σειρ. 11,33   πρόσεχε από κακούργου, πονηρά γάρ τεκταίνει, µήποτε µώµον εις τον αιώνα δώ σοι.
Σοφ. Σειρ. 11,33  Πρόσεχε από τον κακοποιόν άνθρωπον, διότι αυτός πάντοτε καταστρώνει και θέτει εις ενέργειαν πονηρά
σχέδια. Πρόσεχε, µήπως και εναντίον σου προσάψη κατηγορίαν άδικον, η οποία θα µείνη πάντοτε.
Σοφ. Σειρ. 11,34   ενοίκισον αλλότριον και διαστρέψει σε εν ταραχαίς, και απαλλοτριώσει σε των ιδίων σου.
Σοφ. Σειρ. 11,34  Βαλε ένα ξένον στο σπίτι σου και αυτός θα σε αναστατώση µε τας ταραχάς, που θα υπεγείρη στον οίκον
σου, και θα σε αποξενώση από τους ιδικούς σου ανθρώπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Σοφ. Σειρ. 12,1     Εάν εύ ποιής, γνώθι τίνι ποιείς, και έσται χάρις τοίς αγαθοίς σου.
Σοφ. Σειρ. 12,1  Εάν κάµνης ευεργεσίας, πρόσεχε εις ποίον τας κάµνεις, και θα εύρης τότε ευχαρίστησιν δι' αυτάς.
Σοφ. Σειρ. 12,2     εύ ποίησον ευσεβεί, και ευρήσεις ανταπόδοµα και ει µη παρ αυτού, αλλά παρά Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 12,2  Ευεργέτησε τον ευσεβή, άνθρωπον δηλαδή που αξίζει να ευεργετηθή, και θα εύρης από αυτόν ευγνώµονα
ανταπόδοσιν. Αλλά και αν δεν εύρης από εκείνον, θα εύρης την ανταπόδοσιν του αγαθού από τον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 12,3     ουκ έστιν αγαθά τώ ενδελεχίζοντι εις κακά και τώ ελεηµοσύνην µη χαριζοµένω.
Σοφ. Σειρ. 12,3  Δεν είναι ορθόν και δίκαιον να ευεργετήται άνθρωπος, ο οποίος ισχυρογνωµόνως επιµένει στο κακόν. Οπως
επίσης και εκείνος, ο οποίος, ενώ ηµπορεί, δεν κάµνει ποτέ ελεηµοσύνην.
Σοφ. Σειρ. 12,4     δός τώ ευσεβεί και µη αντιλάβη τού αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 12,4  Δώσε την ελεηµοσύνην σου στον ευσεβή και µη έρχεσαι εις βοήθειαν του αµετανοήτου αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 12,5     εύ ποίησον τώ ταπεινώ και µη δώς ασεβεί· εµπόδισον τους άρτους αυτού και µη δώς αυτώ, ίνα µη εν αυτοίς
σε δυναστεύση· διπλάσια γάρ κακά ευρήσεις εν πάσιν αγαθοίς, οίς αν ποιήσης αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 12,5  Ευεργέτησε τον ταπεινόν άνθρωπον και µη δώσης την ευεργεσίαν σου στον πωρωµένον ασεβή. Κράτησε
τους άρτους σου, µη τους δίδης στον ασεβή, δια να µη σε καταδυναστεύση εκείνος µε αυτούς. Διότι θα εύρης από αυτόν όχι
ευγνωµοσύνην, αλλά διπλάσια κακά από τα αγαθά, τα οποία του έκαµες.
Σοφ. Σειρ. 12,6     ότι και ο Ύψιστος εµίσησεν αµαρτωλούς και τοίς ασεβέσιν αποδώσει εκδίκησιν .
Σοφ. Σειρ. 12,6  Διότι και αυτός ούτος ο Υψιστος µισεί και αποστρέφεται τους αµαρτωλούς. Και θα ανταποδώση στους
ασεβείς την δικαίαν τιµωρίαν.
Σοφ. Σειρ. 12,7     δός τώ αγαθώ και µη αντιλάβου τού αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 12,7  Πρόσφερε, λοιπόν, την βοήθειαν και ευεργεσίαν σου στον αγαθόν και µη έρχεσαι εις βοήθειαν του
αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 12,8     Ουκ εκδικηθήσεται εν αγαθοίς ο φίλος και ου κρυβήσεται εν κακοίς ο εχθρός.
Σοφ. Σειρ. 12,8  Ο φίλος σου δεν θα σε φθονήση ούτε θα προσπαθήση να σε βλάψη , όταν ευτυχής· όπως επίσης και ο εχθρός
σου δεν θα κρύψη την χαράν του, εάν περιπέσης εις δυστυχίαν.
Σοφ. Σειρ. 12,9     εν αγαθοίς ανδρός οι εχθροί αυτού εν λύπη, και εν τοίς κακοίς αυτού και ο φίλος διαχωρισθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 12,9  Οταν ένας ευτυχή και απολαµβάνη τα αγαθά του, οι εχθροί του στενοχωρούνται. Οταν όµως περιπέση εις
συµφοράς και στενοχωρίας, τότε και αυτός ακόµη ο φίλος του είναι δυνατόν να τον εγκαταλείψη.
Σοφ. Σειρ. 12,10   µη πιστεύσης τώ εχθρώ σου εις τον αιώνα· ως γάρ ο χαλκός ιούται, ούτως η πονηρία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 12,10  Μη δίδης ποτέ εµπιστοσύνην στον εχθρόν σου, διότι, όπως ο χαλκός οξειδώνεται και δεν φαίνεται το
εσωτερικόν του, έτσι είναι και η πονηρία του εχθρού.
Σοφ. Σειρ. 12,11   και εάν ταπεινωθή και πορεύηται συγκεκυφώς, επίστησον την ψυχήν σου και φύλαξαι απ αυτού και έση
αυτώ ως εκµεµαχώς έσοπτρον, και γνώση ότι ουκ εις τέλος κατίωσε.
Σοφ. Σειρ. 12,11  Εάν αυτός ταπεινωθή ενώπιόν σου και βαδίζη µε την κεφαλήν προς τα κάτω, πρόσεξε τον εαυτόν σου και
φυλάξου από αυτόν. Να φερθής και να πράξης απέναντι αυτού, όπως κάµνεις, όταν έχης καθαρίσει ένα καθρέπτην. Η
σκουριά χαι η υποκρισία του εχθρού σου δεν θα µείνη έως τέλος. Θα φανή αυτός που πραγµατικά είναι.
Σοφ. Σειρ. 12,12   µη στήσης αυτόν παρά σεαυτώ, µη ανατρέψας σε στή επί τον τόπον σου· µη καθίσης αυτόν εκ δεξιών σου,
µήποτε ζητήση την καθέδραν σου και επ εσχάτων επιγνώση τους λόγους µου και επί των ρηµάτων µου κατανυγήση.
Σοφ. Σειρ. 12,12  Μη τοποθετήσης τον εχθρόν σου πλησίον σου, δια να µη σε ανατρέψη και καθίση εκείνος εις την θέσιν
σου. Μη τον βάλης να καθίση εκ δεξιών σου, δια να µη επιζητήση εκείνος να σε εκτοπίση και καθίση στο κάθισµά σου.
Ετσι δε πολύ αργά θα κατανοήσης την αξίαν των λόγων µου και θα λυπηθής, διότι δεν ήκουσες τας σύµβουλάς µου.
Σοφ. Σειρ. 12,13   τις ελεήσει επαοιδόν οφιόδηκτον και πάντας τους προσάγοντας θηρίοις ;
Σοφ. Σειρ. 12,13  Ποιός θα λυπηθή και θα δείξη οίκτον προς τον µάγον, που γοητεύει τα φίδια µε τα άσµατα του, όταν τον
δαγκώση το φίδι η προς τους θηριοδαµαστάς, οι οποίοι πλησιάζουν τα θηρία;
Σοφ. Σειρ. 12,14   ούτως τον προσπορευόµενον ανδρί αµαρτωλώ και συµφυρόµενον εν ταίς αµαρτίαις αυτού.
Σοφ. Σειρ. 12,14  Ετσι συµβαίνει και µε εκείνον, που αναστρέφεται και πορεύεται µαζή µε αµαρτωλόν άνθρωπον και
συµφύρεται µε τας αµαρτίας εκείνου.
Σοφ. Σειρ. 12,15   ώραν µετά σού διαµενεί, και εάν εκκλίνης, ου µη καρτερήση.
Σοφ. Σειρ. 12,15  Προσωρινώς µένει µαζή σου, όταν σε βλέπη να ίστασαι και έχη συµφέρον από σε. Εάν όµως κλονισθής, δεν
θα σε στηρίξη ούτε θα παραµείνη κοντά σου.
Σοφ. Σειρ. 12,16   και εν τοίς χείλεσιν αυτού γλυκανεί ο εχθρός και εν τή καρδία αυτού βουλεύσεται ανατρέψαι σε εις βόθρον·
εν οφθαλµοίς αυτού δακρύσει ο εχθρός, και εάν εύρη καιρόν, ουκ εµπλησθήσεται αφ αίµατος.
Σοφ. Σειρ. 12,16  Ο εχθρός σου θα έχη πάντοτε γλυκά λόγια εις τα χείλη του· εις την καρδίαν του όµως θα σκέπτεται, να σε
ανατρέψη και να σε ρίψη εις βόθρον. Ο εχθρός σου θα έχη υποκριτικά δάκρυα συµπαθείας εις τα µάτια του δια σε. Εάν
όµως εύρη ευκαιρίαν, δεν θα χορταίνη από το αίµα σου.



Σοφ. Σειρ. 12,17   κακά αν υπαντήση σοι, ευρήσεις αυτόν εκεί πρότερόν σου, και ως βοηθών υποσχάσει πτέρναν σου·
Σοφ. Σειρ. 12,17  Εάν σου συµβή κάτι κακόν, θα εύρης αυτόν εκεί έµπροσθέν σου· και προσποιούµενος ότι σε βοηθεί, θα σε
αρπάση από την πτέρναν, δια να σε ρίψη κάτω.
Σοφ. Σειρ. 12,18   κινήσει την κεφαλήν αυτού και επικροτήσει ταίς χερσίν αυτού και πολλά διαψιθυρίσει και αλλοιώσει το
πρόσωπον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 12,18  Επειτα θα κινή εµπαικτικώς την κεφαλήν του, θα κτυπά µε χαιρεκακίαν τας παλάµας του, θα ψιθυρίζη
πολλά εις βάρος σου και θα µεταβάλη το πρόσωπόν του, ώστε να φανή µοχθηρόν, όπως εις την πραγµατικότητα είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Σοφ. Σειρ. 13,1     Ο απτόµενος πίσσης µολυνθήσεται, και ο κοινωνών υπερηφάνω οµοιωθήσεται αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 13,1  Εκείνος που εγγίζει την πίσσαν, θα πασαλειφθή µε την ακαθαρσίαν της, και εκείνος που συναναστρέφεται
µε άνθρωπον υπερήφανον, θα γίνη όµοιος µε αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 13,2     βάρος υπέρ σε µη άρης, και ισχυροτέρω σου και πλουσιωτέρω µη κοινώνει. τι κοινωνήσει χύτρα προς
λέβητα; αύτη προσκρούσει, και αύτη συντριβήσεται.
Σοφ. Σειρ. 13,2  Μη σηκώνης στους ώµους σου βάρος ανώτερον από τας δυνάµεις σου. Με άνθρωπον, που είναι ισχυρότερος
και πλουσιώτερος από σε, µη έχης πολλήν επικοινωνίαν. Ποίαν σχέσιν ηµπορεί να έχη µία πηλίνη χύτρα µε τον χάλκινον
λέβητα; Εάν προσκρούση εις εκείνον, αυτή θα συντριβή.
Σοφ. Σειρ. 13,3     πλούσιος ηδίκησε, και αυτός προσενεβριµήσατο· πτωχός ηδίκηται, και αυτός προσδεηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 13,3  Ο πλούσιος αδικεί και έχει το θράσος να µεγαλαυχή και να επιπλήττη. Ο πτωχός αδικείται και όµως ικετεύει
και παρακαλεί, ως εάν είναι ένοχος.
Σοφ. Σειρ. 13,4     εάν χρησιµεύσης, εργάται εν σοί· και εάν υστερήσης, καταλείψει σε.
Σοφ. Σειρ. 13,4  Εάν συ ο πτωχός είσαι εις κάτι χρήσιµος προς τον πλούσιον, θα σε εκµεταλλευθή. Εάν όµως ευρεθής εις
ανάγκην και στέρησιν, αυτός θα σε εγκαταλείψη.
Σοφ. Σειρ. 13,5     εάν έχης, συµβιώσεταί σοι και αποκενώσει σε, και αυτός ου πονέσει.
Σοφ. Σειρ. 13,5  Εάν έχης αγαθά, αυτός υποκριτικώτατα θα σε συναναστρέφεται και θα ζη µαζή σου, µέχρις ότου σου
αρπάση τα αγαθά και σε αδειάση εντελώς από αυτά. Δεν θα αισθανθή δε καµµίαν λύπην και στενοχωρίαν δια το κακόν,
που σου έκαµε.
Σοφ. Σειρ. 13,6     χρείαν έσχηκέ σου, και αποπλανήσει σε και προσγελάσεταί σοι και δώσει σοι ελπίδα· λαλήσει σοι καλά και
ερεί· τις η χρεία σου;
Σοφ. Σειρ. 13,6  Οταν έχη την ανάγκην σου, θα προσπαθήση να σε παραπλανήση. Θα φανή φιλοµειδής και γελαστός
απέναντί σου και θα σου δώση ελπίδα. Θα οµιλήση προς σε µε καλά λόγια και θα σου πη, “τι ανάγκην έχεις;”
Σοφ. Σειρ. 13,7     και αισχυνεί σε εν τοίς βρώµασιν αυτού, έως ού αποκενώση σε δίς ή τρίς, και επ εσχάτων καταµωκήσεταί
σου· µετά ταύτα όψεταί σε και καταλείψει σε και την κεφαλήν αυτού κινήσει επί σοί.
Σοφ. Σειρ. 13,7  Θα σε κάµη να αισθανθής συστολήν απέναντί του µε τα συµπόσιά του, µέχρις ότου σε απογυµνώση από τα
αγαθά σου δύο και τρεις φορές και τελευταία θα σε ειρωνεύεται και θα σε περιγελά. Επειτα θα ίδη την πτωχείαν, εις την
οποίαν σε κατήντησε, θα σε εγκαταλείψη και θα κινή εµπαικτικώς την κεφαλήν του εις βάρος σου .
Σοφ. Σειρ. 13,8     πρόσεχε µη αποπλανηθής και µη ταπεινωθής εν αφροσύνη σου.
Σοφ. Σειρ. 13,8  Πρόσεχε, µη παραπλανηθής από αυτόν, δια να µη εξευτελισθής µε αυτήν σου την απερισκεψίαν.
Σοφ. Σειρ. 13,9     Προσκαλεσαµένου σε δυνάστου, υποχωρών γίνου, και τόσω µάλλον προσκαλέσεταί σε.
Σοφ. Σειρ. 13,9  Οταν ένας άρχων σε προσκαλή, δια να σε τιµήση, συ προσπάθησε να αποφύγης την πρόσκλησιν και αυτός
τόσον περισσότερον θα σε προσκαλή.
Σοφ. Σειρ. 13,10   µη έµπιπτε, ίνα µη απωσθής, και µη µακράν αφίστω, ίνα µη επιλησθής.
Σοφ. Σειρ. 13,10  Παντως µη σπεύδης προς αυτόν, δια να µη σε απωθήση κατόπιν, αλλά και να µη στέκεσαι πολύ µακράν,
δια να µη σε λησµονήση.
Σοφ. Σειρ. 13,11   µη έπεχε ισηγορείσθαι µετ αυτού και µη πίστευε τοίς πλείοσι λόγοις αυτού· εκ πολλής γάρ λαλιάς πειράσει
σε και ως προσγελών εξετάσει σε.
Σοφ. Σειρ. 13,11  Πρόσεχε, µη οµιλήσης µαζή του ως ίσος προς ίσον, και µη δίδης εµπιστοσύνην εις τα πολλά λόγια του.
Διότι αυτός µε τα πολλά λόγια του θα θελήση να σε δοκιµάση, και καθ' ον χρόνον γελαστός θα σου οµιλή θα βυθοµετρή τα
βάθη της καρδίας σου.
Σοφ. Σειρ. 13,12   ανελεήµων ο µη συντηρών λόγους και ου µη φείσηται περί κακώσεως και δεσµών.
Σοφ. Σειρ. 13,12  Σκληρός θα φανή προς σε αυτός, που εδείχθη πλούσιος εις λόγια και υποσχέσεις. Και δεν θα λυπηθή ούτε
θα διστάση, να χρησιµοποιήση εναντίον σου βασανιστήρια και δεσµά φυλακής.
Σοφ. Σειρ. 13,13   συντήρησον και πρόσεχε σφοδρώς, ότι µετά της πτώσεώς σου περιπατείς.
Σοφ. Σειρ. 13,13  Λαβε τα µέτρα σου, πρόσεχε πάρα πολύ. Διότι συναναστρεφόµενος εκείνον συµπορεύεσαι µε βέβαίαν την
πτώσιν σου.
Σοφ. Σειρ. 13,14   [ακούων αυτά εν ύπνω σου γρηγόρησον· πάση ζωή σου αγάπα τον Κύριον, και επικαλού αυτόν εις
σωτηρίαν σου].
Σοφ. Σειρ. 13,14  Ακούων αυτά πρόσεχε και εις αυτόν ακόµη τον ύπνον σου. Εις όλην σου την ζωήν τον Κυριον µόνον να
αγαπάς και αυτόν να επικαλήσαι δια την σωτηρίαν σου.
Σοφ. Σειρ. 13,15   Πάν ζώον αγαπά το όµοιον αυτώ και πάς άνθρωπος τον πλησίον αυτού·
Σοφ. Σειρ. 13,15  Καθε ζώον αγαπώ το όµοιον προς αυτό. Ετσι και κάθε άνθρωπος αγαπά τον από κοινωνικής θέσεως και
µορφώσεως όµοιόν του.
Σοφ. Σειρ. 13,16   πάσα σάρξ κατά γένος συνάγεται, και τώ οµοίω αυτού προσκολληθήσεται ανήρ.
Σοφ. Σειρ. 13,16  Καθε ζώον εντάσσεται και αποτελεί οµάδα µε αλλά ζώα του είδους του. Ετσι και κάθε άνθρωπος
επικοινωνεί και προσκολλάται εις άλλους οµοίους του.
Σοφ. Σειρ. 13,17   τι κοινωνήσει λύκος αµνώ; ούτως αµαρτωλός προς ευσεβή.
Σοφ. Σειρ. 13,17  Ποία σχέσις και επικοινωνία είναι δυνατόν να υπάρχη µεταξύ λύκου και αρνίου; Ετσι µεταξύ αµαρτωλού



και ευσεβούς ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 13,18   τις ειρήνη υαίνη προς κύνα; και τις ειρήνη πλουσίω προς πένητα;
Σοφ. Σειρ. 13,18  Ποία ειρηνική σχέσις και επικοινωνία είναι δυνατόν να υπάρχη ανάµεσα εις την ύαιναν και το σκυλί;
Καµµία. Ποία κατ' αναλογίαν ειρηνική επικοινωνία και αναστροφή ηµπορεί να υπάρχη µεταξύ ενός πλουσίου και ενός
πτωχού;
Σοφ. Σειρ. 13,19   κυνήγια λεόντων όναγροι εν ερήµω, ούτως νοµαί πλουσίων πτωχοί.
Σοφ. Σειρ. 13,19  Οι λέοντες κυνηγούν αγρίους όνους εις ερήµους περιοχάς. Ετσι θήραµα και βοσκή των πλουσίων είναι οι
πτωχοί.
Σοφ. Σειρ. 13,20   βδέλυγµα υπερηφάνω ταπεινότης, ούτως βδέλυγµα πλουσίω πτωχός.
Σοφ. Σειρ. 13,20     Η ταπεινοφροσύνη είναι µισητή και αποκρουστική στον υπερήφανον. Ετσι αποκρουστικός είναι και ο
πτωχός στον πλούσιον.
Σοφ. Σειρ. 13,21   πλούσιος σαλευόµενος στηρίζεται υπό φίλων, ταπεινός δε πεσών προσαπωθείται υπό φίλων.
Σοφ. Σειρ. 13,21  Οταν κάποιος πλούσιος κλονισθή, στηρίζεται από τους φίλους του. Οταν όµως ο πτωχός περιπέση εις
δυστυχίαν, σπρώχνεται και από αυτούς τους φίλους του.
Σοφ. Σειρ. 13,22   πλουσίου σφαλέντος πολλοί αντιλήπτορες, ελάλησεν απόρητα και εδικαίωσαν αυτόν. ταπεινός έσφαλε και
προσεπετίµησαν αυτώ, εφθέγξατο σύνεσιν και ουκ εδόθη αυτώ τόπος.
Σοφ. Σειρ. 13,22     Οταν ένας πλούσιος περιπέση εις αποτυχίας, πολλοί θα τρέξουν να τον βοηθήσουν. Λέγει ανοησίες και
λόγια, που δια συστολήν και εντροπήν δεν πρέπει να λέγωνται, και σπεύδουν όλοι να τον δικαιολογήσουν. Οταν όµως ο
πτωχός υποπέση εις σφάλµα, όλοι τον παρατηρούν και τον ελέγχουν. Δεν ευρίσκει ακόµη θέσιν ούτε και όταν λέγη σοφά
και συνετά λόγια.
Σοφ. Σειρ. 13,23   πλούσιος ελάλησε και πάντες εσίγησαν, και τον λόγον αυτού ανύψωσαν έως των νεφελών. πτωχός
ελάλησε και είπαν· τις ούτος; κάν προσκόψη, προσανατρέψουσιν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 13,23     Οµιλεί ο πλούσιος και όλοι σιωπούν· εγκωµιάζουν τα λόγια του και τα ανυψώνουν έως τα σύννεφα του
ουρανού. Οµιλεί ο πτωχός και εκείνοι περιφρονητικώς λέγουν αναµεταξύ των· “ποιός είναι αυτός που τολµά να οµιλή;” Εάν
ο πτωχός σκοντάψη, θα τον ρίψουν κατά γης και θα τον ποδοπατήσουν.
Σοφ. Σειρ. 13,24   αγαθός ο πλούτος, ώ µη εστιν αµαρτία, και πονηρά η πτωχεία εν στόµατι ασεβούς.
Σοφ. Σειρ. 13,24     Καλός είναι ο πλούτος µόνον εκεί, όπου δεν υπάρχει αµαρτία. Θεωρείται δε κακή και καταφρονητέα η
πτωχεία µόνον από την καρδίαν και τα στόµατα των ασεβών.
Σοφ. Σειρ. 13,25   Καρδία ανθρώπου αλλοιοί το πρόσωπον αυτού, εάν τε εις αγαθά εάν τε εις κακά.
Σοφ. Σειρ. 13,25     Η καρδιά του ανθρώπου ανάλογα µε το περιεχόµενόν της κάνει το πρόσωπόν του είτε ευχάριστον είτε
σκυθρωπόν.
Σοφ. Σειρ. 13,26   ίχνος καρδίας εν αγαθοίς πρόσωπον ιλαρόν, και εύρεσις παραβολών διαλογισµοί µετά κόπου.
Σοφ. Σειρ. 13,26     Εκφρασις καρδίας αγαθής είναι το γλυκύ και ευχάριστον πρόσωπον. Η εύρεσις και αποδοχή σοφών
γνωµικών είναι ένα έργον, που απαιτεί κόπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Σοφ. Σειρ. 14,1     Μακάριος ανήρ, ώς ουκ ωλίσθησεν εν στόµατι αυτού και ου κατενύγη εν λύπη αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 14,1  Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εκείνος, από το στόµα του οποίου δεν εξέφυγαν λόγια αµαρτωλά και ο οποίος, ως
εκ τούτου, δεν είχε τύψεις συνειδήσεως και λύπην δι' αµαρτίας στόµατός του.
Σοφ. Σειρ. 14,2     µακάριος ού ου κατέγνω η ψυχή αυτού, και ός ουκ έπεσεν από της ελπίδος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 14,2  Μακάριος είναι ο άνθρωπος, τον οποίον δεν ελέγχει η συνείδησις και ο οποίος δεν έχει ξεπέσει και δεν έχει
χάσει την ελπίδα του στον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 14,3     Ανδρί µικρολόγω ου καλός ο πλούτος, και ανθρώπω βασκάνω ινατί χρήµατα;
Σοφ. Σειρ. 14,3  Εις τον µικροπρεπή άνθρωπον δεν είναι καλός ο πλούτος. Εις άνθρωπον φθονερόν, που λυώνει από τον
φθόνον του, τι χρειάζονται τα χρήµατα;
Σοφ. Σειρ. 14,4     ο συνάγων από της ψυχής αυτού συνάγει άλλοις, και εν τοίς αγαθοίς αυτού τρυφήσουσιν έτεροι.
Σοφ. Σειρ. 14,4  Εκείνος που συνάγει χρήµατα κάµνων µεγάλας οικονοµίας εις βάρος της ζωής του, τα συγκεντρώνει δια
τους άλλους. Και άλλοι είναι εκείνοι, οι οποίοι θα χαρούν και θα γλεντοκοπήσουν µε τα αγαθά του.
Σοφ. Σειρ. 14,5     ο πονηρός εαυτώ τίνι αγαθός έσται; και ου µη ευφρανθήσεται εν τοίς χρήµασιν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 14,5  Εκείνος που είναι κακός δια τον ίδιον τον εαυτόν του, εις ποίον είναι δυνατόν να φανή καλός; Αυτός δεν θα
απολαύση και δεν θα χαρή τα αγαθά του.
Σοφ. Σειρ. 14,6     τού βασκαίνοντος εαυτόν ουκ έστι πονηρότερος, και τούτο ανταπόδοµα της κακίας αυτού·
Σοφ. Σειρ. 14,6  Δεν υπάρχει δυστυχέστερος άνθρωπος από τον ζηλόφθονον. Αυτό τούτο το πάθος του αποτελεί την
τιµωρίαν της κακίας του.
Σοφ. Σειρ. 14,7     κάν εύ ποιή, εν λήθη ποιεί, και επ εσχάτων εκφαίνει την κακίαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 14,7  Εάν δε τύχη και κάµη κάποιο καλόν, κατά λάθος το πράττει. Διότι στο τέλος θα φανερώση την κακίαν του.
Σοφ. Σειρ. 14,8     πονηρός ο βασκαίνων οφθαλµώ, αποστρέφων πρόσωπον και υπερορών ψυχάς.
Σοφ. Σειρ. 14,8  Κακός είναι εκείνος, ο οποίος µε τα ίδια του τα µάτια εκδηλώνει τον φθόνον του, γυρίζει το πρόσωπόν του
από εκείνους, που έχουν ανάγκην, και τους αντιπαρέρχεται µε αδιαφορίαν.
Σοφ. Σειρ. 14,9     πλεονέκτου οφθαλµός ουκ εµπίπλαται µερίδι, και αδικία πονηρά αναξηραίνει ψυχήν.
Σοφ. Σειρ. 14,9  Το µάτι του πλεονέκτου δεν χορταίνει ποτέ µε εκείνα, που έχει. Η δε αχόρταστος πλεονεξία, που τον ωθεί
προς αδικίας, ξηραίνει κάθε τι καλόν από την ψυχήν του.
Σοφ. Σειρ. 14,10   οφθαλµός πονηρός φθονερός επ άρτω και ελλιπής επί της τραπέζης αυτού.
Σοφ. Σειρ. 14,10  Ο φθονερός οφθαλµός του φιλαργύρου τσιγκουνεύεται και αυτόν τον άρτον, ώστε ολιγοστός να
παρατίθεται πάντοτε εις την τράπεζάν του.
Σοφ. Σειρ. 14,11   Τέκνον, καθώς εάν έχης, εύ ποίει σεαυτόν και προσφοράς Κυρίω αξίως πρόσαγε.
Σοφ. Σειρ. 14,11  Παιδί µου, ανάλογα µε εκείνα, τα οποία έχεις, να περιποιήσαι τον εαυτόν σου, κατ' αξίαν δε να προσφέρης



προς τον Κυριον θυσίας και δωρεάς.
Σοφ. Σειρ. 14,12   µνήσθητι ότι θάνατος ου χρονιεί και διαθήκη άδου ουχ υπεδείχθη σοι·
Σοφ. Σειρ. 14,12  Εχε πάντοτε υπ' όψιν σου ότι ο θάνατος δεν θα αργήση να έλθη και καµµία συµφωνία µε τον άδην δεν σου
έχει αποκαλυφθή. Και άρα δεν γνωρίζεις την ώραν της εκδηµίας σου.
Σοφ. Σειρ. 14,13   πριν σε τελευτήσαι, εύ ποίει φίλω και κατά την ισχύν σου έκτεινον και δώς αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 14,13  Πριν, λοιπόν, αποθάνης, κάµνε το καλόν στον φίλον σου και ανάλογα µε την οικονοµικήν σου δυνατότητα
άπλωνε το χέρι σου και δίνε εις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 14,14   µη αφυστερήσης από αγαθής ηµέρας, και µερίς επιθυµίας αγαθής µη σε παρελθάτω.
Σοφ. Σειρ. 14,14  Μη απαρνήσαι την ευτυχίαν της παρούσης καλής ηµέρας και µη αφήνης να σου διαφεύγουν αι παρά του
Θεού επιτρεπόµενοι απολαύσεις.
Σοφ. Σειρ. 14,15   ουχί ετέρω καταλείψεις τους πόνους σου και τους κόπους σου εις διαίρεσιν κλήρου ;
Σοφ. Σειρ. 14,15  Οταν αποθάνης, δεν θα αφήσης τους κόπους σου εις τα χέρια άλλων και όσα µε την εργασίαν σου
απέκτησες δεν θα τα αφήσης, να τα µοιρασθούν µε κλήρον µεταξύ των οι κληρονόµοι;
Σοφ. Σειρ. 14,16   δός και λάβε και απάτησον την ψυχήν σου, ότι ουκ έστιν εν άδου ζητήσαι τρυφήν.
Σοφ. Σειρ. 14,16  Δώσε και πάρε. Διδε ευκαιρίαν χαράς και αναψυχής εις την ζωήν σου, διότι στον άδην δεν θα αναζητήσης
και δεν θα εύρης απόλαυσιν.
Σοφ. Σειρ. 14,17   πάσα σάρξ ως ιµάτιον παλαιούται, η γάρ διαθήκη απ αιώνος· θανάτω αποθανή.
Σοφ. Σειρ. 14,17  Το σώµα του ανθρώπου γηράσκει, όπως παληώνει το φόρεµα. Ο θάνατος είναι η από αιώνος εντολή του
Θεού. Και συ, λοιπόν, οπωσδήποτε θα αποθάνης.
Σοφ. Σειρ. 14,18   ως φύλλον θάλλον επί δένδρου δασέος, τα µέν καταβάλλει, άλλα δε φύει, ούτως γενεά σαρκός και αίµατος,
η µέν τελευτά, ετέρα δε γεννάται.
Σοφ. Σειρ. 14,18  Από το θαλλερόν φύλλωµα πυκνοφύλλου δένδρου άλλα µεν φύλλα πίπτουν, άλλα δε βλαστάνουν. Ετσι
συµβαίνει και µεταξύ των γενεών των ανθρώπων, που έχουν σάρκα και αίµα· άλλη µεν γενεά αποθνήσκει, άλλη δε
γεννάται.
Σοφ. Σειρ. 14,19   πάν έργον σηπόµενον εκλείπει, και ο εργαζόµενος αυτό µετ αυτού απελεύσεται.
Σοφ. Σειρ. 14,19  Ωσάν το φύλλον κάθε έργον πονηρού ανθρώπου σαπίζει και εξαφανίζεται· µαζή δε µε αυτό περνάει και
εξαφανίζεται και φεύγει και ο άνθρωπος, που το έπραξε.
Σοφ. Σειρ. 14,20   Μακάριος ανήρ, ός εν σοφία τελευτήσει και ός εν συνέσει αυτού διαλεχθήσεται,
Σοφ. Σειρ. 14,20     Ευτυχής ο άνθρωπος, ο οποίος θα τελευτήση µελετών τας αληθείας αυτάς µε σοφίαν και ο οποίος
συλλογίζεται και σκέπτεταί µε σύνεσιν.
Σοφ. Σειρ. 14,21   ο διανοούµενος τας οδούς αυτής εν καρδία αυτού, και εν τοίς αποκρύφοις αυτής νοηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 14,21  Αυτός, που σκέπτεται στο βάθος της καρδίας του τας εντολάς της θείας σοφίας, αυτός και κατανοεί τα
απόκρυφα και άρρητα αυτής νοήµατα.
Σοφ. Σειρ. 14,22   έξελθε οπίσω αυτής ως ιχνευτής, και εν ταίς εισόδοις αυτής ενέδρευε .
Σοφ. Σειρ. 14,22     Εβγα από το σπίτι σου, ωσάν ανιχνευτής, ακολούθησε τους δρόµους της σοφίας πίσω από αυτήν και
στήσε ενέδραν εις την είσοδον του οίκου της.
Σοφ. Σειρ. 14,23   ο παρακύπτων διά των θυρίδων αυτής και επί των θυρωµάτων αυτής ακροάσεται.
Σοφ. Σειρ. 14,23     Εκείνος, που σκύβει και παρατηρεί από τα παράθυρά της, αυτός και θα ακροασθή σοφά πράγµατα από
τας θύρας της.
Σοφ. Σειρ. 14,24   ο καταλύων σύνεγγυς τού οίκου αυτής και πήξει πάσσαλον εν τοίς τοίχοις αυτής,
Σοφ. Σειρ. 14,24     Αυτός, που κατοικεί κοντά στον οίκον της και καρφώνει τον πάσσαλον της σκηνής του στον τοίχον της ,
Σοφ. Σειρ. 14,25   στήσει την σκηνήν αυτού κατά χείρας αυτής και καταλύσει εν καταλύµατι αγαθών·
Σοφ. Σειρ. 14,25     στήνει δε την σκηνήν του εκεί, όπου φθάνουν τα χέρια της, αυτός θα έχη το κατάλυµά του πλήρες από
αγαθά.
Σοφ. Σειρ. 14,26   θήσει τα τέκνα αυτού εν τή σκέπη αυτής και υπό τους κλάδους αυτής αυλισθήσεται·
Σοφ. Σειρ. 14,26     Θα θέση τα τέκνα του υπό την σκέπην και την προστασίαν της σοφίας, κάτω δε από τους κλάδους του
δένδρου της θα καταυλισθή.
Σοφ. Σειρ. 14,27   σκεπασθήσεται υπ αυτής από καύµατος και εν τή δόξη αυτής καταλύσει.
Σοφ. Σειρ. 14,27     Θα σκεπασθή από αυτήν και θα προφυλαχθή από το καύµα του ηλίου. Θα µείνη και θα αναπαυθή µέσα
εις την δόξαν της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Σοφ. Σειρ. 15,1     Ο φοβούµενος Κύριον ποιήσει αυτό, και ο εγκρατής τού νόµου καταλήψεται αυτήν·
Σοφ. Σειρ. 15,1  Εκείνος που φοβείται τον Κυριον, θα κάµη αυτό, το οποίον η σοφία του υποδεικνύει. Αυτός δε που γνωρίζει
και εφαρµόζει τον Νοµον του Θεού, θα καταλάβη και θα κάµη κτήµα του την σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 15,2     και υπαντήσεται αυτώ ως µήτηρ και ως γυνή παρθενίας προσδέξεται αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 15,2  Αυτή θα τον προαπαντήση και θα τον υποδεχθή, όπως υποδέχεται η µητέρα το τέκνον της και όπως
υποδέχεται η νεαρά παρθένος σύζυγος τον συζυγόν της.
Σοφ. Σειρ. 15,3     ψωµιεί αυτόν άρτον συνέσεως και ύδωρ σοφίας ποτίσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 15,3  Θα τον χορτάση µε άρτον συνέσεως, θα τον ποτίση µε το ύδωρ της σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 15,4     στηριχθήσεται επ αυτήν και ου µη κλιθή, και επ αυτής εφέξει και ου µη καταισχυνθή·
Σοφ. Σειρ. 15,4  Αυτός δε θα στηριχθή εις αυτήν και έτσι δεν θα κλονισθή ποτέ. Θα την κρατήση σταθερά και θα
προσκολληθή εις αυτήν και έτσι δεν θα ντροπιασθή ποτέ.
Σοφ. Σειρ. 15,5     και υψώσει αυτόν παρά τους πλησίον αυτού και εν µέσω εκκλησίας ανοίξει στόµα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 15,5  Θα τον ανυψώση υπεράνω από τους γύρω του ανθρώπους και εν µέσω συνάξεως του λαού θα ανοίξη το
στόµα του δια να οµιλήση τα πρέποντα.
Σοφ. Σειρ. 15,6     ευφροσύνην και στέφανον αγαλλιάµατος και όνοµα αιώνιον κατακληρονοµήσει.



Σοφ. Σειρ. 15,6  Η σοφία θα δώση ως κληρονοµίαν της εις αυτόν χαράν, στέφανον αγαλλιάσεως και όνοµα αιώνιον και
ένδοξον.
Σοφ. Σειρ. 15,7     ου µη καταλήψονται αυτήν άνθρωποι ασύνετοι, και άνδρες αµαρτωλοί ου µη ίδωσιν αυτήν·
Σοφ. Σειρ. 15,7  Οι µωροί και ασεβείς δεν θα απολαύσουν σοφίαν, ούτε οι αµαρτωλοί άνθρωποι θα την αντικρύσουν.
Σοφ. Σειρ. 15,8     µακράν εστιν υπερηφανίας, και άνδρες ψεύσται ου µη µνησθήσονται αυτής.
Σοφ. Σειρ. 15,8  Διότι η σοφία ευρίσκεται µακράν από την υπερηφάνειαν και οι άνθρωποι του ψεύδους ούτε καν και θα την
ενθυµηθούν.
Σοφ. Σειρ. 15,9     Ουχ ωραίος αίνος εν στόµατι αµαρτωλού, ότι ου παρά Κυρίου απεστάλη·
Σοφ. Σειρ. 15,9  Δεν ταιριάζει και ούτε ενθρονίζεται ωραίος ύµνος στο στόµα του αµαρτωλού. Τέτοιος ύµνος δεν του έχει
αποσταλή από τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 15,10   εν γάρ σοφία ρηθήσεται αίνος, και ο Κύριος ευοδώσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 15,10  Διότι εις την αληθινήν σοφίαν εκφράζεται ο αίνος προς τον Θεόν και ο Κυριος στέλλει και κατευοδώνει
αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 15,11   µη είπης ότι διά Κύριον απέστην· ά γάρ εµίσησεν, ου ποιήσεις.
Σοφ. Σειρ. 15,11  Μη είπης, ότι, εάν εγώ απεµακρύνθην από την σοφίαν και τας θείας εντολάς, το έπραξα δια τον Κυριον.
Διότι, εκείνο το οποίον αυτός µισεί, συ ποτέ δεν πρέπει να το πράξης.
Σοφ. Σειρ. 15,12   µη είπης ότι αυτός µε επλάνησεν· ου γάρ χρείαν έχει ανδρός αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 15,12  Μη είπης ποτέ ότι ο Θεός µε έσυρε εις την πλάνην και µε έκαµεν αµαρτωλόν· διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκην
από αµαρτωλόν άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 15,13   πάν βδέλυγµα εµίσησε Κύριος, και ουκ έστιν αγαπητόν τοίς φοβουµένοις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 15,13  Καθε βδελυρόν και αηδιαστικόν αµάρτηµα το µισεί ο Κυριος· όσοι δε τον φοφούνται αποστρέφονται το
κακόν.
Σοφ. Σειρ. 15,14   αυτός εξ αρχής εποίησεν άνθρωπον και αφήκεν αυτόν εν χειρί διαβουλίου αυτού.
Σοφ. Σειρ. 15,14  Αυτός απ' αρχής εδηµιούργησεν ελεύθερον τον άνθρωπον και τον αφήκεν εις την ελευθέραν αυτού θέλησιν
και διάθεσιν.
Σοφ. Σειρ. 15,15   εάν θέλης, συντηρήσεις εντολάς και πίστιν ποίησαι ευδοκίας.
Σοφ. Σειρ. 15,15  Εάν θέλης, θα τηρήσης τας εντολάς του και θα πράξης όσα είναι ευδοκία πίστεως .
Σοφ. Σειρ. 15,16   παρέθηκέ σοι πύρ και ύδωρ· ού εάν θέλης, εκτενείς την χείρά σου.
Σοφ. Σειρ. 15,16  Ενώπιόν σου έθεσε φωτιά και νερό, όπου θέλεις ηµπορείς να απλώσης ελευθέρως το χέρι σου.
Σοφ. Σειρ. 15,17   έναντι ανθρώπων η ζωή και ο θάνατος, και ό εάν ευδοκήση, δοθήσεται αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 15,17  Ενώπιον των ανθρώπων υπάρχει η ζωή και ο θάνατος και εκείνο το οποίον κανείς θα θελήση και θα
προτιµήση, θα του δοθή.
Σοφ. Σειρ. 15,18   ότι πολλή σοφία τού Κυρίου· ισχυρός εν δυναστεία και βλέπων τα πάντα,
Σοφ. Σειρ. 15,18  Πολλή είναι η σοφία του Κυρίου. Αυτός είναι ισχυρός και παντοδύναµος και επιβλέπει τα πάντα .
Σοφ. Σειρ. 15,19   και οι οφθαλµοί αυτού επί τους φοβουµένους αυτόν, και αυτός επιγνώσεται πάν έργον ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 15,19  Οι οφθαλµοί αυτού είναι εστραµµένοι προστατευτικώς εις εκείνους, που τον φοβούνται, και αυτός βλέπει,
εξετάζει και γνωρίζει καλά κάθε έργον ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 15,20   και ουκ ενετείλατο ουδενί ασεβείν και ουκ έδωκεν άνεσιν ουδενί αµαρτάνειν.
Σοφ. Σειρ. 15,20     Εις κανένα δεν έδωσε την εντολήν να είναι ασεβής και εις κανένα δεν έδωσε το δικαίωµα να διαπράττη
αµαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Σοφ. Σειρ. 16,1     Μή επιθύµει τέκνων πλήθος αχρήστων, µη ευφραίνου επί υιοίς ασεβέσιν.
Σοφ. Σειρ. 16,1  Μη επιθυµής πλήθος απογόνων, οι οποίοι δεν θα είναι ικανοί εις τίποτε και µη ευφραίνεσαι δια τα παιδιά
σου τα ασεβή.
Σοφ. Σειρ. 16,2     εάν πληθύνωσι, µη ευφραίνου επ αυτοίς, ει µη εστι φόβος Κυρίου µετ αυτών.
Σοφ. Σειρ. 16,2  Εάν πληθυνθον, µη ευφρανθής δι' αυτά, έκτος εάν εις τας καρδίας τΩν υπάρχη ο φόβος του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 16,3     µη εµπιστεύσης τή ζωή αυτών και µη έπεχε επί το πλήθος αυτών· κρείσσων γάρ είς ή χίλιοι, και αποθανείν
άτεκνον ή έχειν τέκνα ασεβή.
Σοφ. Σειρ. 16,3  Μη ελπίζης µακράν και ευτυχισµένην την ζωήν αυτών, και µη στηρίζεσαι στο πλήθος των. Προτιµότερος
είναι ένας ευσεβής παρά χίλιοι ασεβείς. Και είναι προτιµότερον να αποθάνη κανείς άτεκνος, παρά να έχη παιδιά ασεβή και
αµαρτωλά.
Σοφ. Σειρ. 16,4     από γάρ ενός συνετού συνοικισθήσεται πόλις, φυλή δε ανόµων ερηµωθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 16,4  Διότι ενας µυαλωµένος και του Θεού άνθρωπος ηµπορεί να γεµίση από πλήθος ανθρώπων µίαν πόλιν.
Ολόκληρος δε φυλή ανόµων και αµαρτωλών ανθρώπων θα εξολοθρευθή και θα ερηµωθή.
Σοφ. Σειρ. 16,5     πολλά τοιαύτα εώρακα εν οφθαλµοίς µου, και ισχυρότερα τούτων ακήκοε το ούς µου.
Σοφ. Σειρ. 16,5  Πολλά τέτοια γεγονότα είδα µε τα µάτια µου και ακόµη σπουδαιότερα από αυτά ήκουσαν τα αυτιά µου.
Σοφ. Σειρ. 16,6     εν συναγωγή αµαρτωλών εκκαυθήσεται πύρ, και εν έθνει απειθεί εξεκαύθη οργή.
Σοφ. Σειρ. 16,6  Εις συγκέντρωσιν αµαρτωλών θα ανάψη φωτιά, δια να τους κατακαύση, και εναντίον έθνους, που δεν
υπακούει εις τας θείας εντολάς, ωσάν πυρκαϊά θα εκσπάση η οργή του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 16,7     ουκ εξιλάσατο περί των αρχαίων γιγάντων, οί απέστησαν τή ισχύϊ αυτών·
Σοφ. Σειρ. 16,7  Ο Θεός δεν εξιλεώθη και δεν συνεχώρησε τους αρχαίους εκείνους γίγαντας, οι οποίοι, έχοντες πεποίθησιν εις
την δύναµίν των, απεµακρύνθησαν από αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 16,8     ουκ εφείσατο περί της παροικίας Λώτ, ούς εβδελύξατο διά την υπερηφανίαν αυτών·
Σοφ. Σειρ. 16,8  Δεν ελυπήθη την πόλιν, εις την οποίαν κατοικούσε ο Λωτ. Τους κατοίκους αυτής τους απεστράφη και τους
εµίσησε δια την υπερηφάνειάν των.
Σοφ. Σειρ. 16,9     ουκ ηλέησεν έθνος απωλείας, τους εξηρµένους εν αµαρτίαις αυτών·



Σοφ. Σειρ. 16,9  Δεν ηλέησεν έθνος, το οποίον εκουσίως εβάδισε τον δρόµον της απωλείας, τους ανθρώπους που
αλαζονεύθησαν µέσα εις τας αµαρτίας των.
Σοφ. Σειρ. 16,10   και ούτως εξακοσίας χιλιάδας πεζών τους επισυναχθέντας εν σκληροκαρδία αυτών .
Σοφ. Σειρ. 16,10  Και έτσι δεν ηλέησεν ο Κυριος αυτούς, αλλά εξωλόθρευσεν εξακοσίας χιλιάδας ανδρών Εβραίων εις την
έρηµον, οι οποίοι εν τη σκληροκαρδία των είχαν συσσωµατωθή απειθούντες προς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 16,11   κάν ή είς σκληροτράχηλος, θαυµαστόν τούτο ει αθωωθήσεται· έλεος γάρ και οργή παρ αυτώ, δυνάστης
εξιλασµών και εκχέων οργήν.
Σοφ. Σειρ. 16,11  Εάν δε έστω και ένας σκληροτράχηλος υπάρξη, θα είναι θαυµαστόν, εάν διαφύγη την τιµωρίαν. Διότι στον
Κυριον υπάρχει βεβαίως το έλεος, αλλά και η δικαία οργή. Ο Κυριος είναι ο άρχων και ο χορηγός των οικτιρµών, άλλα και
αφήνει να εκσπά η οργή του εναντίον των αµετανοήτων αµαρτωλών.
Σοφ. Σειρ. 16,12   κατά το πολύ έλεος αυτού, ούτως και πολύς ο έλεγχος αυτού· άνδρα κατά τα έργα αυτού κρίνει.
Σοφ. Σειρ. 16,12  Οσον µέγα είναι το έλεός του, τόσον µεγάλη είναι και η δικαία τιµωρία, που στέλλει. Αυτός κρίνει τον
καθένα άνθρωπον κατά τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 16,13   ουκ εκφεύξεται εν αρπάγµασιν αµαρτωλός, και ου µη καθυστερήση υποµονήν ευσεβούς.
Σοφ. Σειρ. 16,13  Ο αµαρτωλός µε τας αρπαγάς του δεν θα διαφύγη την δικαίαν παρά Θεού τιµωρίαν και δεν θα
καθυστερήση ο Κυριος να βραβεύση την υποµονήν του ευσεβούς.
Σοφ. Σειρ. 16,14   πάση ελεηµοσύνη ποιήσει τόπον, έκαστος κατά τα έργα αυτού ευρήσει.
Σοφ. Σειρ. 16,14  Πρυς πάσαν κατεύθυνσιν θα σκορπίση ο Κυριος το έλεός του, αλλά ο καθένας θα εύρη κατά τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 16,15   [Κύριος εσκλήρυνε Φαραώ µη ειδέναι αυτόν, όπως αν γνωσθή ενεργήµατα αυτού τή υπ ουρανόν.
Σοφ. Σειρ. 16,15  Ο Κυριος αφήκε να σκληρυνθή η καρδία του Φαραώ, ώστε να µη γνωρίση τον αληθινόν Θεόν, δια να
γίνουν έτσι φανερά εις όλην την γην τα έργα του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 16,16   πάση τή κτίσει το έλεος αυτού φανερόν, και το φώς αυτού και το σκότος εµέρισε τώ αδάµαντι].
Σοφ. Σειρ. 16,16  Το έλεός του είναι ολοφάνερον εις όλην την δηµιουργίαν. Ωσάν δε µε διαµάντι διεχώρισε το φως από το
σκότος.
Σοφ. Σειρ. 16,17   µη είπης, ότι από Κυρίου κρυβήσοµαι, µη εξ ύψους τις µου µνησθήσεται; εν λαώ πλείονι ου µη γνωσθώ, τις
γάρ η ψυχή µου εν αµετρήτω κτίσει;
Σοφ. Σειρ. 16,17  Μη είπης· “εγώ θα κρυφθώ από το βλέµµα του Κυρίου. Μηπως τάχα και από τα ύψη του ουρανού υπάρχει
κανείς, που θα ενθυµηθή εµέ τον άνθρωπον της γης; Μέσα δε εις τα πλήθη του λαού κανείς δεν θα µε γνωρίση. Και τι είµαι
εγώ µέσα εις την απέραντον δηµιουργίαν;”
Σοφ. Σειρ. 16,18   ιδού ο ουρανός και ο ουρανός τού ουρανού, άβυσσος και γη σαλευθήσονται εν τή επισκοπή αυτού.
Σοφ. Σειρ. 16,18  Ιδού, ο ουρανός της γης και ο άλλος, ο απέραντος ουρανός του σύµπαντος, ιδού η άβυσσος της θαλάσσης
και η γη κλονίζονται, όταν ρίψη το βλέµµα του ο Κυριος επάνω εις αυτά.
Σοφ. Σειρ. 16,19   άµα τα όρη και τα θεµέλια της γής εν τώ επιβλέψαι εις αυτά τρόµω συσσείονται,
Σοφ. Σειρ. 16,19  Συγχρόνως τα όρη και τα θεµέλια της γης καταλαµβάνονται από τρόµον και συγκλονίζονται από σεισµόν,
όταν ο Κυριος ρίψη προς αυτά άγριον το βλέµµα του.
Σοφ. Σειρ. 16,20   και επ αυτοίς ου διανοηθήσεται καρδία· και τας οδούς αυτού τις ενθυµηθήσεται;
Σοφ. Σειρ. 16,20     Αλλά όλα αυτά δεν τα σκέπτεται η καρδία του ανθρώπου. Ποιός ενδιαφέρεται και ποιός σκέπτεται τας
οδούς του Κυρίου;
Σοφ. Σειρ. 16,21   και καταιγίς, ήν ουκ όψεται άνθρωπος, τα δε πλείονα των έργων αυτού εν αποκρύφοις.
Σοφ. Σειρ. 16,21  Και αυτή η ορατή και αισθητή καταιγίς αγνοείται από τον άνθρωπον. Τα πλείστα άλλωστε από τα έργα
του Θεού παραµένουν άγνωστα και µυστηριώδη δια τον άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 16,22   έργα δικαιοσύνης τις αναγγελεί ή τις υποµενεί; µακράν γάρ η διαθήκη.
Σοφ. Σειρ. 16,22     Τα έργα της θείας δικαιοσύνης ποιός τα αναγγέλλει η ποιός τα περιµένει µέχρι τέλους; Διότι ο Νοµος και
αι υποσχέσστου Κυρίου ευρίσκονται µακράν από τον άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 16,23   ελαττούµενος καρδία διανοείται ταύτα, και ανήρ άφρων και πλανώµενος διανοείται µωρά.
Σοφ. Σειρ. 16,23     Αυτά σκέπτεται ο µικρόµυαλος και στενόκαρδος άνθρωπος. Ασύνετος και πλανώµενος σκέπτεται
τοιαύτας µωρίας.
Σοφ. Σειρ. 16,24   Άκουσόν µου, τέκνον, και µάθε επιστήµην και επί των λόγων µου πρόσεχε τή καρδία σου.
Σοφ. Σειρ. 16,24     Παιδί µου, άκουσέ µε· µάθε την αληθινήν γνώσιν και στους λόγους µου ας δώση προσοχήν η καρδία σου.
Σοφ. Σειρ. 16,25   εκφανώ εν σταθµώ παιδείαν και εν ακριβεία απαγγελώ επιστήµην.
Σοφ. Σειρ. 16,25     Θα φανερώσω ολοκάθαρα εις σε µε ακριβές ζύγι την αληθινήν παιδείαν και µόρφωσιν και µε επιµέλειαν
και λεπτοµέρειαν θα διακηρύξω ενώπιόν σου την επιστήµην.
Σοφ. Σειρ. 16,26   εν κρίσει Κυρίου τα έργα αυτού απ αρχής, και από ποιήσεως αυτών διέστειλε µερίδας αυτών.
Σοφ. Σειρ. 16,26     Με την πάνσοφον κρίσιν του Κυρίου έγιναν απ' αρχής όλα τα έργα του. Και απ' αρχής της δηµιουργίας
καθώρισε δια το καθένα την θέσιν και τον προορισµόν του.
Σοφ. Σειρ. 16,27   εκόσµησεν εις αιώνα τα έργα αυτού και τας αρχάς αυτών εις γενεάς αυτών· ούτε επείνασαν ούτε
εκοπίασαν και ουκ εξέλιπον από των έργων αυτών·
Σοφ. Σειρ. 16,27     Εστόλισε και ενηρµόνισεν στους αιώνας τα έργα του, από της αρχής της δηµιουργίας των και εις τας
γενεάς αυτών µέχρι συντελείας. Αυτά ούτε επείνασαν ούτε εκοπίασαν και ποτέ δεν παρεξέκλιναν και δεν παρέλειψαν από
τα έργα των.
Σοφ. Σειρ. 16,28   έκαστος τον πλησίον αυτού ουκ εξέθλιψε, και έως αιώνος ουκ απειθήσουσι τού ρήµατος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 16,28     Κανένα από αυτά δεν προσέκρουσε και δεν επέπεσεν επί του άλλου και µέχρι συντελείας των αιώνων δεν
θα απειθήσουν ποτέ εις την εντολήν του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 16,29   και µετά ταύτα Κύριος εις την γήν επέβλεψε και ενέπλησεν αυτήν των αγαθών αυτού·
Σοφ. Σειρ. 16,29     Επειτα ο Κυριος έρριψε το βλέµµα του εις την γην και την εγέµισεν από τα αγαθά του.
Σοφ. Σειρ. 16,30   ψυχήν παντός ζώου εκάλυψε το πρόσωπον αυτής, και εις αυτήν η αποστροφή αυτών.
Σοφ. Σειρ. 16,30     Εγέµισε την επιφάνειαν της γης µε κάθε ειδός ζώων, και εις την γην αυτά πάλιν θα επιστρέψουν, όταν



αποθνήσκουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Σοφ. Σειρ. 17,1     Κύριος έκτισεν εκ γής άνθρωπον και πάλιν απέστρεψεν αυτόν εις αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 17,1  Ο Κυριος έπλασε το σώµα του ανθρώπου από την γην, και πάλιν διέταΞε να επιστρέψη αυτό εις την γην.
Σοφ. Σειρ. 17,2     ηµέρας αριθµού και καιρόν έδωκεν αυτοίς και έδωκεν αυτοίς εξουσίαν των επ αυτής.
Σοφ. Σειρ. 17,2  Μετρηµένας τας ηµέρας της ζωής των έδωκεν στους πρωτοπλάστους . Εχορήγησεν επίσης εις αυτούς την
εξουσίαν να άρχουν εις όλα τα ζώα της ξηράς και της θαλάσσης.
Σοφ. Σειρ. 17,3     καθ εαυτούς ενέδυσεν αυτούς ισχύν και κατ εικόνα αυτού εποίησεν αυτούς
Σοφ. Σειρ. 17,3  Περιέβαλε τον καθένα από αυτούς µε δύναµιν, τους εδηµιούργησε σύµφωνα µε την ιδικήν του εικόνα.
Σοφ. Σειρ. 17,4     και έθηκε τον φόβον αυτού επί πάσης σαρκός και κατακυριεύειν θηρίων και πετεινών .
Σοφ. Σειρ. 17,4  Εις όλα τα δηµιουργήµατα ενέπνευσε ψόβον απέναντι του ανθρώπου, δια να κατεξουσιάζη αυτός εις όλα τα
θηρία του αγρού και εις τα πετεινά του ουρανού.
Σοφ. Σειρ. 17,5     [έλαβον χρήσιν των πέντε τού Κυρίου ενεργηµάτων, έκτον δε νούν αυτοίς εδωρήσατο µερίζων και τον
έβδοµον λόγον ερµηνέα των ενεργηµάτων αυτού].
Σοφ. Σειρ. 17,5  Επήραν οι πρωτόπλαστοι από τον Κυριον την δύναµιν και την χρήσιν των πέντε αισθήσεων , ως έκτον δε
δώρον εχορήγησεν εις αυτούς ο Κυριος την διάνοιαν. Εβδοµον δε τον προφορικόν λόγον, δια να ηµπορούν να εκφράζουν
και να ερµηνεύουν τας ενεργείας και τα δηµιουργήµατα του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 17,6     διαβούλιον και γλώσσαν και οφθαλµούς, ώτα και καρδίαν έδωκε διανοείσθαι αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 17,6  Ελευθέραν βούλησιν, γλώσσαν, οφθαλµούς, αυτιά και καρδίαν έδωσεν εις αυτούς ο Θεός, δια να
σκέπτωνται.
Σοφ. Σειρ. 17,7     επιστήµην συνέσεως ενέπλησεν αυτούς και αγαθά και κακά υπέδειξεν αυτοίς .
Σοφ. Σειρ. 17,7  Τους εγέµισε µε γνώσιν συνέσεως, υπέδειξεν εις αυτούς τα καλά και τα κακά.
Σοφ. Σειρ. 17,8     έθηκε τον οφθαλµόν αυτού επί τας καρδίας αυτών δείξαι αυτοίς το µεγαλείον των έργων αυτού,
Σοφ. Σειρ. 17,8  Εθεσε τον οφθαλµόν του εις τας καρδίας των, τους έδωσε φως νοήσεως, δια να δείξη εις αυτούς, και εκείνοι
να ίδουν, το µεγαλείον των έργων του.
Σοφ. Σειρ. 17,9     και όνοµα αγιασµού αινέσουσιν,
Σοφ. Σειρ. 17,9  Τους έδωσε την δυνατότητα να υµνολογούν και να αγιάζουν το Ονοµα του
Σοφ. Σειρ. 17,10   ίνα διηγώνται τα µεγαλεία των έργων αυτού.
Σοφ. Σειρ. 17,10  και να διηγούνται τα µεγαλεία των έργων του.
Σοφ. Σειρ. 17,11   προσέθηκεν αυτοίς επιστήµην και νόµον ζωής εκληροδότησεν αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 17,11  Προσέθεσεν εις αυτούς γνώσιν και σοφίαν, τους εκληροδότησε τον νόµον της ζωής,
Σοφ. Σειρ. 17,12   διαθήκην αιώνος έστησε µετ αυτών και τα κρίµατα αυτού υπέδειξεν αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 17,12  συνήψε µαζή των αιωνίαν διαθήκην και υπέδειξεν εις αυτούς τας εντολάς του.
Σοφ. Σειρ. 17,13   µεγαλείον δόξης είδον οι οφθαλµοί αυτών, και δόξαν φωνής αυτών ήκουσε το ούς αυτών.
Σοφ. Σειρ. 17,13  Μεγαλείον δόξης είδαν τα µάτια των και την ένδοξον φωνήν του ήκουσαν τα αυτιά των.
Σοφ. Σειρ. 17,14   και είπεν αυτοίς· προσέχετε από παντός αδίκου· και ενετείλατο αυτοίς εκάστω περί τού πλησίον .
Σοφ. Σειρ. 17,14  Είπε δε προς αυτούς· “προσέχετε από κάθε αδικίαν”. Εδωσεν στον καθένα των εντολάς σχετικώς µε την
συµπεριφοράν του απέναντι του πλησίον του.
Σοφ. Σειρ. 17,15   αι οδοί αυτών εναντίον αυτού διαπαντός, ου κρυβήσονται από των οφθαλµών αυτού.
Σοφ. Σειρ. 17,15  Οι δρόµοι και οι τρόποι της ζωής των ευρίσκονται πάντοτε ενώπιόν του. Δεν θα ηµπορέσουν να
αποκρυβούν από τα µάτια του.
Σοφ. Σειρ. 17,17   εκάστω έθνει κατέστησεν ηγούµενον, και µερίς Κυρίου Ισραήλ εστιν.
Σοφ. Σειρ. 17,17  Εις κάθε άλλο έθνος εγκατέστησεν ο Θεός άρχοντα. Αρχων και κληρονοµία όµως του Ισραήλ είναι ο
Κυριος.
Σοφ. Σειρ. 17,19   άπαντα τα έργα αυτών ως ο ήλιος εναντίον αυτού, και οι οφθαλµοί αυτού ενδελεχείς επί τας οδούς αυτών.
Σοφ. Σειρ. 17,19  Ολα τα έργα αυτών είναι ενώπιόν του φανερά όπως ο ήλιος, και τα µάτια του συνεχώς εις τας πορείας της
ζωής των.
Σοφ. Σειρ. 17,20   ουκ εκρύβησαν αι αδικίαι αυτών απ αυτού, και πάσαι αι αµαρτίαι αυτών έναντι Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 17,20     Δεν απεκρύβησαν ούτε αποκρύπτονται αι αδικίαι των από αυτόν και όλαι αι αµαρτίαι των ευρίσκονται
πάντοτε ενώπιον του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 17,22   ελεηµοσύνη ανδρός ως σφραγίς µετ αυτού, και χάριν ανθρώπου ως κόρην συντηρήσει.
Σοφ. Σειρ. 17,22     Καθε ελεηµοσύνη ανθρώπου είναι δι' αυτόν ως µία σφραγίς. Προσέχει δε και διαφυλάττει ελεηµοσύνην
ανθρώπου ως κόρην οφθαλµού.
Σοφ. Σειρ. 17,23   µετά ταύτα εξαναστήσεται και ανταποδώσει αυτοίς και το ανταπόδοµα αυτών εις κεφαλήν αυτών
αποδώσει·
Σοφ. Σειρ. 17,23     Επειτα θα εξεγερθή ο Κυριος και θα αποδώση εις αυτούς, που διαπράττουν αδικίας, το δίκαιον
ανταπόδοµα. Εις το κεφάλι των θα ανταποδώση τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν.
Σοφ. Σειρ. 17,24   πλήν µετανοούσιν έδωκεν επάνοδον και παρεκάλεσεν εκλείποντας υποµονήν.
Σοφ. Σειρ. 17,24     Αλλά στους µετανοούντας έδωσε το δικαίωµα και την δυνατότητα επιστροφής, τους δε λιποψυχούντας
τους παρηγόρησε και τους ενίσχυσε, ώστε να υποµένουν.
Σοφ. Σειρ. 17,25   Επίστρεφε επί Κύριον και απόλειπε αµαρτίας, δεήθητι κατά πρόσωπον και σµίκρυνον πρόσκοµµα.
Σοφ. Σειρ. 17,25     Γυρισε λοιπόν, ω αµαρτωλέ, και έλα προς τυν Κυριον. Απαρνήσου και άφησε τας αµαρτίας, παρακάλεσέ
τον προσωπικώς και λιγόστεψε τας παραβάσεις σου, αι οποίαι παρεντίθενται πρόσκοµµα µεταξύ σου και του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 17,26   επάναγε επί Ύψιστον και απόστρεφε από αδικίας, και σφόδρα µίσησον βδέλυγµα.
Σοφ. Σειρ. 17,26     Επάνελθε προς τον υψιστον Θεόν. Αποµακρύνσου από κάθε αδικίαν, µίσησέ µε όλην σου την καρδία
αυτά, που είναι βδελυρά και µισητά δια τον Κυριον.



Σοφ. Σειρ. 17,27   Υψίστω τις αινέσει εν άδου αντί ζώντων και ζώντων και διδόντων ανθοµολόγησιν;
Σοφ. Σειρ. 17,27     Ποιός θα δοξολογήση κάτω στον άδην τον Κυριον αντί εκείνων, που ζουν εις την γην, ζουν και
αναπέµπουν δοξολογίαν προς αυτόν;
Σοφ. Σειρ. 17,28   από νεκρού ως µηδέ όντος απόλλυται εξοµολόγησις· ζών και υγιής αινέσει τον Κύριον.
Σοφ. Σειρ. 17,28     Από τον νεκρόν, ως εάν πλέον δεν υπάρχη, χάνεται κάθε δοξολογία προς τον Κυριον. Ο ζων και ο υγιής
άνθρωπος θα υµνολογήση τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 17,29   ως µεγάλη η ελεηµοσύνη τού Κυρίου και εξιλασµός τοίς επιστρέφουσιν επ αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 17,29     Ποσον µέγα είναι το έλεος του Κυρίου! Η εξιλέωσις και η άφεσις, την οποίαν προσφέρει προς εκείνους, που
επιστρέφουν εις αυτόν!
Σοφ. Σειρ. 17,30   ου γάρ δύναται πάντα είναι εν ανθρώποις, ότι ουκ αθάνατος υιός ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 17,30     Διότι δεν είναι όλα δυνατά και κατορθωτά εκ µέρους των ανθρώπων. Κανείς άνθρωπος, κανείς γεννητός
γυναικών δεν είναι αθάνατος.
Σοφ. Σειρ. 17,31   τι φωτεινότερον ηλίου; και τούτο εκλείπει· και πονηρός ενθυµηθήσεται σάρκα και αίµα.
Σοφ. Σειρ. 17,31  Ποίον άλλο κτίσµα είναι φωτεινότερον από τον ήλιον; Και όµως και ο ίδιος εξαφανίζεται µε την δύσιν του.
Ετσι εκλείπει και ο αµαρτωλός, ο οποίος έχει πάντοτε στον νουν και την καρδίαν του αµαρτωλάς καταστάσεις και πράξεις
σαρκός και αίµατος.
Σοφ. Σειρ. 17,32   δύναµιν ύψους ουρανού αυτός επισκέπτεται, και οι άνθρωποι πάντες γη και σποδός.
Σοφ. Σειρ. 17,32     Ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος επιβλέπει τας εν υψηλοίς ουρανίους στρατιάς, όλοι δε οι άνθρωποι δεν είναι
παρά χώµα και στάκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Σοφ. Σειρ. 18,1     Ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή·
Σοφ. Σειρ. 18,1  Ο αιώνιος Κυριος εδηµιούργησεν όλα ανεξαιρέτως.
Σοφ. Σειρ. 18,2     Κύριος µόνος δικαιωθήσεται. [και ουκ έστιν άλλος πλήν αυτού
Σοφ. Σειρ. 18,2  Ο Κυριος είναι και θα διακηρύσσεται αιωνίως ο µόνος και απόλυτα δίκαιος. Δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού.
Σοφ. Σειρ. 18,3     οιακίζων τον κόσµον εν σπιθαµή χειρός αυτού, και πάντα υπακούει τώ θελήµατι αυτού, αυτός γάρ
βασιλεύς πάντων εν κράτει αυτού, διαστέλλων εν αυτοίς άγια από βεβήλων].
Σοφ. Σειρ. 18,3  Αυτός κυβερνά και διευθύνει τα πάντα εις την σπιθαµήν της χειρός του, και τα πάντα υποτάσσονται στο
θέληµά του, διότι αυτός µε την παντοδυναµίαν του είναι βασιλεύς όλων. Αυτός ξεχωρίζει τα στον κόσµον υπάρχοντα άγια
από τα βέβηλα.
Σοφ. Σειρ. 18,4     ουθενί εξεποίησεν εξαγγείλαι τα έργα αυτού· και τις εξιχνιάσει τα µεγαλεία αυτού;
Σοφ. Σειρ. 18,4  Εις κανένα δεν έδωσε την ικανότητα και την δύναµιν να αναγγέλλη κατ ' αξίαν τα έργα του. Ποίος ηµπορεί
να εξιχνιάση και κατανοήση τα µεγαλεία του;
Σοφ. Σειρ. 18,5     κράτος µεγαλωσύνης αυτού τις εξαριθµήσεται; και τις προσθήσει εκδιηγήσασθαι τα ελέη αυτού;
Σοφ. Σειρ. 18,5  Ποιός ηµπορεί να µετρήση την δύναµιν της µεγαλωσύνης του; Ποιός ποτέ θα έχη την τόλµην και την
δύναµιν να διηγηθή ακριβώς τα ελέη του;
Σοφ. Σειρ. 18,6     ουκ έστιν ελαττώσαι ουδέ προσθείναι, και ουκ έστιν εξιχνιάσαι τα θαυµάσια τού Κυρίου·
Σοφ. Σειρ. 18,6  Κανείς δεν δύναται ούτε να µειώση ούτε να προσθέση στο µεγαλείον του. Και δεν είναι δυνατόν ποτέ, να
εξιχνιάση και κατανοήση ακριβώς κανείς τα θαυµάσια του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 18,7     όταν συντελέση άνθρωπος, τότε άρχεται, και όταν παύσηται, τότε απορηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 18,7  Και όταν ο άνθρωπος νοµίση ότι έφθανεν στο τέρµα των ερευνών και αναζητήσεών του , τότε
αντιλαµβάνεται ότι ευρίσκεται εις την αρχήν. Και όταν καταπαύση την προσπάθειάν του εις κατανόησιν των µεγαλείων
του Θεού, τότε θα ευρεθή εις αµηχανίαν προ του έργου, που ανέλαβε.
Σοφ. Σειρ. 18,8     τι άνθωπος και τι η χρήσις αυτού; τι το αγαθόν αυτού και τι το κακόν αυτού;
Σοφ. Σειρ. 18,8  Τι είναι ο άνθρωπος και εις τι αποβλέπουν αι υπηρεσίαι του; Ποίον είναι το καλόν και ευχάριστον αυτού και
ποίον είναι το κακόν και δυσάρεστον;
Σοφ. Σειρ. 18,9     αριθµός ηµερών ανθρώπου πολλά έτη εκατόν·
Σοφ. Σειρ. 18,9  Και αν ακόµη τα έτη της ζωής του ανθρώπου φθάσουν τα εκατόν,
Σοφ. Σειρ. 18,10   ως σταγών ύδατος από θαλάσσης και ψήφος άµµου, ούτως ολίγα έτη εν ηµέρα αιώνος.
Σοφ. Σειρ. 18,10  είναι ωσάν µία σταγών ύδατος από την θάλασσαν και ωσάν ένας κόκκος άµµου· τόσον ολίγα είναι τα
εκατόν έτη εµπρός εις την αιωνιότητα.
Σοφ. Σειρ. 18,11   διά τούτο εµακροθύµησε Κύριος επ αυτοίς και εξέχεεν επ αυτούς το έλεος αυτού .
Σοφ. Σειρ. 18,11  Δια την µηδαµινότητα του ανθρώπου και την µικρότητα των ηµερών της ζωής του, έδειξε και δεικνύει ο
Κυριος εµακροθυµίαν προς τους ανθρώπους και αφήνει να εκχυθούν πλούσια τα ελέη του εις αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 18,12   είδε και επέγνω την καταστροφήν αυτών ότι πονηρά· διά τούτο επλήθυνε τον εξιλασµόν αυτού .
Σοφ. Σειρ. 18,12  Είδε και κατενόησε πλήρως, ότι τους αναµένει φοβερά καταστροφή, εάν τους εγκαταλείψη. Δια τούτο
έδωσεν εις αυτούς πλούσιον το έλεός του.
Σοφ. Σειρ. 18,13   έλεος ανθρώπου επί τον πλησίον αυτού, έλεος δε Κυρίου επί πάσαν σάρκα· ελέγχων και παιδεύων και
διδάσκων και επιστρέφων ως ποιµήν το ποίµνιον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 18,13  Το έλεος του ανθρώπου φθάνει µόνον µέχρι του πλησίον του· το έλεος όµως του Κυρίου εκτείνεται επί όλης
της ανθρωπότητος. Ο Κυριος ελέγχει, παιδαγωγεί και µορφώνει, διδάσκει και ως καλός ποιµήν επαναφέρει το πλανηθέν
ποίµνιόν του εις την µάνδραν.
Σοφ. Σειρ. 18,14   τους εκδεχοµένους παιδείαν ελεά και τους κατασπεύδοντας επί τα κρίµατα αυτού .
Σοφ. Σειρ. 18,14  Εκείνους που επιθυµούν και αποδέχονται παιδείαν, τους ελεεί, όπως επίσης και εκείνους, οι οποίοι µετά
σπουδής φροντίζουν δια την εφαρµογην των εντολών του.
Σοφ. Σειρ. 18,15   Τέκνον, εν αγαθοίς µη δώς µώµον και εν πάση δόσει λύπην λόγων.
Σοφ. Σειρ. 18,15  Παιδί µου, εις τας ευεργεσίας, που κάµνεις, µη προσθέτης και κατηγορίας εναντίον των ευεργετουµένων.



Εις κάθε δωρεάν και ελεηµοσύνην σου, µη προσθέτης λυπηρούς λόγους δια τους αποδεχοµένους αυτάς.
Σοφ. Σειρ. 18,16   ουχί καύσωνα αναπαύσει δρόσος; ούτως κρείσσων λόγος ή δόσις.
Σοφ. Σειρ. 18,16  Ο δροσερός άνεµος δεν είναι εκείνος, ο οποίος µειώνει και καταπαύει τον καύσωνα; Ετσι και ένας καλός
λόγος είναι ανώτερος από µίαν υλικήν βοήθειαν.
Σοφ. Σειρ. 18,17   ουκ ιδού λόγος υπέρ δόµα αγαθόν; και αµφότερα παρά ανδρί κεχαριτωµένω.
Σοφ. Σειρ. 18,17  Δεν είναι πράγµατι ο καλός λόγος ανώτερος και από την πολυσιωτέραν δωρεάν; Εις τον άνθρωπον όµως,
που έχει χάριν Θεού, είναι συνδυασµένα και τα δυο, το δώρον και ο καλός λόγος.
Σοφ. Σειρ. 18,18   µωρός αχαρίστως ονειδιεί, και δόσις βασκάνου εκτήκει οφθαλµούς.
Σοφ. Σειρ. 18,18  Ο µωρός δεν δίδει τίποτε και εκτρέπεται εις ύβρεις και κατηγορίας. Το δε δώρον του φθονερού ανθρώπου
φλογίζει και λυώνει τα µάτια εκείνου, που το δέχεται.
Σοφ. Σειρ. 18,19   πριν ή λαλήσαι µάνθανε, και πρό αρωστίας θεραπεύου.
Σοφ. Σειρ. 18,19  Πριν οµιλήσης, σκέψου και µάθε καλά τι θα είπης· και πριν ασθενήσης πρόσεχε, να µη αρρωστήσης.
Σοφ. Σειρ. 18,20   πρό κρίσεως εξέταζε σεαυτόν, και εν ώρα επισκοπής ευρήσεις εξιλασµόν.
Σοφ. Σειρ. 18,20     Πριν σε κρίνη ο Κυριος, εξέτασε συ τον εαυτόν σου· και κατά την ώραν της επισκέψεως του Κυρίου, θα
εύρης ενώπιόν του έλεος και συγχώρησιν.
Σοφ. Σειρ. 18,21   πριν αρωστήσαί σε ταπεινώθητι και εν καιρώ αµαρτηµάτων δείξον επιστροφήν.
Σοφ. Σειρ. 18,21  Πριν πέσης άρρωστος, ταπείνωσε τον εαυτόν σου και όταν αµαρτήσης δείξε αµέσως µετάνοιαν και
επιστροφήν προς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 18,22   µη εµποδισθής τού αποδούναι ευχήν ευκαίρως, και µη µείνης έως θανάτου δικαιωθήναι.
Σοφ. Σειρ. 18,22     Από τίποτε δεν πρέπει να εµποδισθής δια την έγκαιρον εκπλήρωσιν του τάµατος, που έχεις κάµει. Μη
περιµένης δε να τακτοποιηθής και δικαιωθής ενώπιον του Κυρίου κατά την ώραν του θανάτου σου.
Σοφ. Σειρ. 18,23   πριν εύξασθαι, ετοίµασον σεαυτόν και µη γίνου ως άνθρωπος πειράζων τον Κύριον.
Σοφ. Σειρ. 18,23     Πριν να κάµης το τάµα σου, εξέτασε και ετοίµασε τον εαυτόν σου δια την εκπλήρωσίν του και µη γίνης
σαν άνθρωπος, που αρνείται το τάµα του και πειράζει έτσι τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 18,24   µνήσθητι θυµού εν ηµέραις τελευτής και καιρόν εκδικήσεως εν αποστροφή προσώπου.
Σοφ. Σειρ. 18,24     Να έχης πάντοτε υπ' όψιν σου την οργήν του Κυρίου κατά την ηµέραν του θανάτου σου και την ώραν της
δικαίας τιµωρίας σου, όταν ο Θεός αποστρέφη από σε το πρόσωπόν του δια τας αµαρτίας σου.
Σοφ. Σειρ. 18,25   µνήσθητι καιρόν λιµού εν καιρώ πλησµονής, πτωχείαν και ένδειαν εν ηµέραις πλούτου.
Σοφ. Σειρ. 18,25     Οταν θα έχης πλούσια τα αγαθά, να ενθυµήσαι και τον καιρόν της πείνας· όπως επίσης και κατά τας
ηµέρας του πλουτισµού σου, να ενθυµήσαι την προτέραν πτωχείαν και στέρησιν.
Σοφ. Σειρ. 18,26   από πρωΐθεν έως εσπέρας µεταβάλλει καιρός, και πάντα εστί ταχινά έναντι Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 18,26     Από το πρωϊ έως το βραδύ µεταβάλλεται ο καιρός· έτσι και όλα ταχύτατα παρέρχονται ενώπιον του
Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 18,27   άνθρωπος σοφός εν παντί ευλαβηθήσεται και εν ηµέραις αµαρτιών προσέξει από πληµµελείας.
Σοφ. Σειρ. 18,27     Ο σοφός άνθρωπος είναι εις όλα προσεκτικός και έτοιµος, και εις ηµέρας πειρασµού της αµαρτίας θα
προσέξη να αποφύγη την πτώσιν.
Σοφ. Σειρ. 18,28   πάς συνετός έγνω σοφίαν και τώ ευρόντι αυτήν δώσει εξοµολόγησιν.
Σοφ. Σειρ. 18,28     Καθε συνετός άνθρωπος κατέχει την αληθή γνώσιν και σοφίαν. Θα συγχαρή δε ειλικρινώς εκείνον, που
θα αναζητήση και θα εύρη την σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 18,29   συνετοί εν λόγοις και αυτοί εσοφίσαντο και ανώµβρησαν παροιµίας ακριβείς .
Σοφ. Σειρ. 18,29     Ευφυείς άνθρωποι, που προσέχουν τους λόγους των σοφών, θα γίνουν και αυτοί σοφοί και ωσάν
ευεργετική βροχή θα πίπτουν τα σοφά γνωµικά των.
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΨΥΧΗΣ
ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Σοφ. Σειρ. 18,30   Οπίσω των επιθυµιών σου µη πορεύου και από των ορέξεών σου κωλύου.
Σοφ. Σειρ. 18,30     Μη παρασύρεσαι και µη ακολουθής τας κακάς επιθυµίας σου. Και από τας αµαρτωλάς ορέξεις σου να
εµποδίζης τον εαυτόν σου.
Σοφ. Σειρ. 18,31   εάν χορηγήσης τή ψυχή σου ευδοκίαν επιθυµίας, ποιήσει σε επίχαρµα των εχθρών σου.
Σοφ. Σειρ. 18,31  Εάν χορηγήσης εις την ψυχήν σου την συγκατάθεσίν σου εις εκπλήρωσιν των ατόπων επιθυµιών , θα γίνης
περίγελως των εχθρών σου.
Σοφ. Σειρ. 18,32   µη ευφραίνου επί πολλή τρυφή, µηδέ προσδεθής συµβολή αυτής.
Σοφ. Σειρ. 18,32     Μη επιδιώκης την τέρψιν και χαράν σου εις την πολλήν και µεγάλην τρυφήν, ούτε να προσδεθής και
υποταχθής εις την καλοζωΐαν, την οποίαν αυτή προσφέρει.
Σοφ. Σειρ. 18,33   µη γίνου πτωχός συµβολοκοπών εκ δανεισµού, και ουδέν σοί εστιν εν µαρσιπείω.
Σοφ. Σειρ. 18,33     Εάν είσαι πτωχός µη οργανώνης συµπόσια µε δανεικά χρήµατα, καθ' ον χρόνον τίποτε δεν έχεις µέσα στο
βαλάντιόν σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Σοφ. Σειρ. 19,1     Εργάτης µέθυσος ου πλουτισθήσεται· ο εξουθενών τα ολίγα κατά µικρόν πεσείται.
Σοφ. Σειρ. 19,1  Μέθυσος εργάτης ποτέ δεν θα πλουτήση. Εκείνος δε, ο οποίος καταφρονε και δεν προσέχει τα ολίγα, θα
περιπέση ολίγον κατ' ολίγον εις πτωχείαν.
Σοφ. Σειρ. 19,2     οίνος και γυναίκες αποστήσουσι συνετούς, και ο κολλώµενος πόρναις τολµηρότερος έσται·
Σοφ. Σειρ. 19,2  Το κρασί και αι γυναίκες αποµακρύνουν από τον Θεόν και αυτούς ακόµη τους φρόνιµους ανθρώπους .
Εκείνος που προσκολλάται εις τας πόρνας, γίνεται θρασύς και αναιδής.
Σοφ. Σειρ. 19,3     σήτες και σκώληκες κληρονοµήσουσιν αυτόν, και ψυχή τολµηρά εξαρθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 19,3  Οι µεν θα γίνουν τροφή εις τα σαράκια και τα σκουλήκια, ο δε θρασύς και αναιδής θα χάση την ψυχήν του.
Σοφ. Σειρ. 19,4     Ο ταχύ εµπιστεύων κούφος καρδία, και ο αµαρτάνων εις ψυχήν αυτού πληµµελήσει.



Σοφ. Σειρ. 19,4  Εκείνος που δίδει αµέσως εµπιστοσύνην εις όλους και εις όλα είναι ελαφρόµυαλος , και εκείνος που
αµαρτάνει, κάµνει κακόν εις την ψυχήν του.
Σοφ. Σειρ. 19,5     ο ευφραινόµενος καρδία καταγνωσθήσεται,
Σοφ. Σειρ. 19,5  Εκείνος που προσπαθεί να ευφραίνη την καρδίαν του µε ασωτίας, θα κατακριθή.
Σοφ. Σειρ. 19,6     και ο µισών λαλιάν ελαττονούται κακία.
Σοφ. Σειρ. 19,6  Εκείνος που µισεί και αποστρέφεται την φλυαρίαν, θα αποφύγη πολλάς πτώσεις.
Σοφ. Σειρ. 19,7     µηδέποτε δευτερώσης λόγον, και ουθέν σοι ου µη ελαττονωθή.
Σοφ. Σειρ. 19,7  Μη περιφέρης εδώ και εκεί λόγον, που έχεις ακούσει, και έτσι δεν θα χάσης τίποτε.
Σοφ. Σειρ. 19,8     εν φίλω και εν εχθρώ µη διηγού, και ει µη έστι σοι αµαρτία, µη αποκάλυπτε·
Σοφ. Σειρ. 19,8  Ούτε στον φίλον ούτε στον εχθρόν σου να επαναλαµβάνης αδιακρίτως όσα ήκουσες. Μη φανερώνης όσα
ήκουσες, έκτος εάν η απόκρυψίς των καταλογισθή εις σε ως αµαρτία.
Σοφ. Σειρ. 19,9     ακήκοε γάρ σου και εφυλάξατό σε, και εν καιρώ µισήσει σε.
Σοφ. Σειρ. 19,9  Διότι ο εχθρός σου ήκουσε λόγιά σου, τα εφύλαξε µέσα του και στον κατάλληλον δι' εκείνον χρόνον θα
εκδηλώση εναντίον σου το µίσος του.
Σοφ. Σειρ. 19,10   ακήκοας λόγον, συναποθανέτω σοι· θάρσει, ου µη σε ρήξει.
Σοφ. Σειρ. 19,10  Ηκουσες κάποιο µυστικόν, ας αποθάνη µαζή σου. Εχε θάρρος και αν το κρατήσης µέσα σου, δεν θα σε
κάµη να σκάσης.
Σοφ. Σειρ. 19,11   από προσώπου λόγου ωδινήσει µωρός ως από προσώπου βρέφους η τίκτουσα.
Σοφ. Σειρ. 19,11  Ο µωρός, όταν ακούση έναν λόγον, θέλει να τον εξωτερικεύση ως εάν δσκιµάζη ωδίνας τοκετού, όπως η
γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήση βρέφος.
Σοφ. Σειρ. 19,12   βέλος πεπηγός εν µηρώ σαρκός, ούτως λόγος εν κοιλία µωρού.
Σοφ. Σειρ. 19,12  Οπως όταν ένα βέλος έχη καρφωθή στον µηρόν του σώµατός µας, φέρει πόνον και θέλοµεν να το
βγάλωµεν, έτσι και ένα µυστικόν, που ήκουσεν ο µωρός και το έχει µέσα του, του φέρει πόνον και θέλει να το εξωτερικεύση.
Σοφ. Σειρ. 19,13   Έλεγξον φίλον, µήποτε ουκ εποίησε, και εί τι εποίησε, µήποτε προσθή.
Σοφ. Σειρ. 19,13  Καµε παρατήρησιν στον φίλον σου δια σφάλµα, δια το οποίον κατηγορείται και το οποίον ενδέχεται να µη
διέπραξε. Και εάν περιέπεσεν εις κάποιο σφάλµα, πάλιν κάµε του υπόδειξιν, δια να µη το επαναλάβη και προσθέση νέον
σφάλµα στο παλαιόν.
Σοφ. Σειρ. 19,14   έλεγξον τον πλησίον, µήποτε ουκ είπε, και ει είρηκεν, ίνα µη δευτερώση.
Σοφ. Σειρ. 19,14  Καµε παρατήρησιν στον πλησίον σου δια λόγια, που κατηγορείται ότι τα είπε, διότι ενδεχοµένως δεν τα
έχει είπει. Και εάν κάτι το εσφαλµένον έχη πει, κάµε του παρατήρησιν, δια να µη το επαναλαβη.
Σοφ. Σειρ. 19,15   έλεγξον φίλον, πολλάκις γάρ γίνεται διαβολή, και µη παντί λόγω πίστευε.
Σοφ. Σειρ. 19,15  Καµε παρατήρησιν, ζήτησε εξήγησιν από τον φίλον σου δια κατηγορίαν εκσφενδονισθείσαν εναντίον του,
διότι πολλές φορές υπάρχουν και συκοψαντίαι, και µη δίδης εµπιστοσύνην εις κάθε λόγον κατηγορίας.
Σοφ. Σειρ. 19,16   έστιν ολισθαίνων και ουκ από ψυχής, και τις ουχ ηµάρτησεν εν τή γλώσση αυτού;
Σοφ. Σειρ. 19,16  Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ξεγλυστρούν προς το κακόν, χωρίς να έχουν κακήν πρόθεσιν, αλλά από
συναρπαγήν. Και ποιός άνθρωπος ηµπορεί να ισχυρισθή, ότι δεν έχει αµαρτήσει µε τα λόγια του;
Σοφ. Σειρ. 19,17   έλεγξον τον πλησίον σου πριν ή απειλήσαι, και δός τόπον νόµω Υψίστου. [γινόµενος άµηνις.
Σοφ. Σειρ. 19,17 Ελεγξε τον φίλον σου πριν απειλαί και κίνδυνοι τον περιστοιχίσουν και άφησε να ενεργήση εις την καρδίαν
του ο Νοµος του Υψίστου. Συ όµως πρέπει να παραµείνης αόργητος.
Σοφ. Σειρ. 19,18   φόβος Κυρίου αρχή προσλήψεως, σοφία δε παρ αυτού αγάπησιν περιποιεί.
Σοφ. Σειρ. 19,18  Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή και η αιτία της συνάψεως ειλικρινούς φιλίας. Η δε σοφία, απορρέουσα
από τον Θεόν, εµπνέει αγάπην προς τον φίλον.
Σοφ. Σειρ. 19,19   γνώσις εντολών Κυρίου παιδεία ζωής, οι δε ποιούντες τα αρεστά αυτώ αθανασίας δένδρον καρπούνται].
Σοφ. Σειρ. 19,19  Η γνώσις των εντολών του Κυρίου είναι αληθινή µόρφωσις δια την ζωήν. Οσοι δε πράττουν τα ευάρεστα
εις αυτόν, απολαµβάνουν τους καρπούς του δένδρου της αθανασίας.
Σοφ. Σειρ. 19,20   Πάσα σοφία φόβος Κυρίου, και εν πάση σοφία ποίησις νόµου· [και γνώσις της παντοδυναµίας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 19,20     Καθε πραγµατική σοφία χαρακτηρίζεται και διαποτίζεται από την ευλάβειαν προς τον Κυριον . Εις την
αληθινήν σοφίαν ακολουθεί και υπάρχει πάντοτε η τήρησις του θείου Νοµου και η γνώσις της παντοδυναµίας του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 19,21   οικέτης λέγων τώ δεσπότη· ως αρέσκει ου ποιήσω, εάν µετά ταύτα ποιήση, παροργίζει τον τρέφοντα
αυτόν].
Σοφ. Σειρ. 19,21  Δούλος, ο οποίος λέγει στον δεσπότην του· “δεν θα κάµω αυτό που αρέσει εις σε”, έστω και εάν κατόπιν
µεταµεληθή και εκτελέση την εντολήν, που έλαβε, εξοργίζει οπωσδήποτε τον τροφοδότην κύριόν του.
Σοφ. Σειρ. 19,22   και ουκ έστι σοφία πονηρίας επιστήµη, και ουκ έστιν όπου βουλή αµαρτωλών φρόνησις.
Σοφ. Σειρ. 19,22     Η σοφία δεν είναι επιστήµη της κακίας. Η δε συνεσις δεν υπάρχει εις τας σκέψεις και τας συµβουλάς των
αµαρτωλών.
Σοφ. Σειρ. 19,23   έστι πονηρία και αύτη βδέλυγµα, και έστιν άφρων ελαττούµενος σοφία.
Σοφ. Σειρ. 19,23     Υπάρχει γνώσις και πράξις πονηρά· αυτή όµως είναι βδελυρά ενώπιον του Κυρίου. Υπάρχει όµως και
άφρων, ανόητος, καθυστερηµένος εις νόησιν και γνώσιν.
Σοφ. Σειρ. 19,24   κρείττων ηττώµενος εν συνέσει έµφοβος ή περισσεύων εν φρονήσει και παραβαίνων νόµον.
Σοφ. Σειρ. 19,24     Προτιµότερος είναι εκείνος, που υπολείπεται εις σοφίαν αλλ' έχει φόβον Θεού, από τον άλλον, ο οποίος
είναι πλούσιος εις σοφίαν, παραβαίνει όµως τον νόµον του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 19,25   έστι πανουργία ακριβής και αύτη άδικος, και έστι διαστρέφων χάριν τού εκφάναι κρίµα.
Σοφ. Σειρ. 19,25     Υπάρχουν ικανότητες και δραστηριότητες αξιόλογοι, οδηγούν όµως εις την αδικίαν. Υπάρχουν δε και
άλλοι, οι οποίοι, δια να υποστηρίξουν και επιτύχουν το ζήτηµα των, καταφεύγουν εις την διαστροφήν της αληθείας και
την απάτην.
Σοφ. Σειρ. 19,26   έστι πονηρευόµενος συγκεκυφώς µελανία, και τα εντός αυτού πλήρης δόλου·
Σοφ. Σειρ. 19,26     Υπάρχουν πονηροί, που βαδίζουν µε σκυµµένο το κεφάλι και σκυθρωπόν το πρόσωπον, δήθεν από λύπην,



ενώ το εσωτερικόν των είναι γεµάτον δολιότητας.
Σοφ. Σειρ. 19,27   συγκύφων πρόσωπον και ετεροκωφών, όπου ουκ επεγνώσθη, προφθάσει σε·
Σοφ. Σειρ. 19,27     Αυτός προχωρεί µε σκυµµένο το κεφάλι, προσποιείται ότι δεν ακούει τίποτε και εάν δεν αντιληφθής
εγκαίρως την υποκρισίαν και δολιότητά του, θα τρέξη ενωρίτερα από σε, δια να καταπατήση το δίκαιόν σου.
Σοφ. Σειρ. 19,28   και εάν υπό ελαττώµατος ισχύος κωλυθή αµαρτείν, εάν εύρη καιρόν, κακοποιήσει.
Σοφ. Σειρ. 19,28     Και εάν εξ αιτίας κάποιας αδυναµίας του εµποδισθή να πραγµατοποιήση το κακόν , που έχει αποφασίσει,
όταν εύρη κατάλληλον καιρόν θα το πραγµατοποιήση.
Σοφ. Σειρ. 19,29   από οράσεως επιγνωσθήσεται ανήρ, και από απαντήσεως προσώπου επιγνωσθήσεται νοήµων.
Σοφ. Σειρ. 19,29     Από την εξωτερικήν του εµφάνισιν είναι δυνατόν να γίνη γνωστός ο κακός άνθρωπος και από την
έκφρασιν του προσώπου του είναι δυνατόν να γίνη γνωστός ο καλός και συνετός άνθρωπος.
Σοφ. Σειρ. 19,30   στολισµός ανδρός και γέλως οδόντων και βήµατα ανθρώπου αναγγέλλει τα περί αυτού.
Σοφ. Σειρ. 19,30     Η ενδυµασία του ανθρώπου, το γέλιο των χειλέων του και το βάδισµά του διαλαλούν, τι άνθρωπος είναι
αυτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Σοφ. Σειρ. 20,1     Έστιν έλεγχος ός ουκ έστιν ωραίος, και έστι σιωπών και αυτός φρόνιµος.
Σοφ. Σειρ. 20,1  Υπάρχει έλεγχος άκαιρος και επιβλαβής· υπάρχει σιωπή, η οποία µαρτυρεί φρόνησιν.
Σοφ. Σειρ. 20,2     ως καλόν ελέγξαι ή θυµούσθαι, και ο ανθοµολογούµενος από ελαττώσεως κωλυθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 20,2  Καλύτερον είναι να ελέγξη κανείς τον φίλον του δια παράπτωµά του, παρά να θυµώση και να µείνη
θυµωµένος εναντίον του. Εκείνος που ελέγχεται δι' ένα σφάλµα του και αποδέχεται τον έλεγχον, θα εµποδισθή από άλλα
παρόµοια και τας συνεπείας των.
Σοφ. Σειρ. 20,4     επιθυµία ευνούχου αποπαρθενώσαι νεάνιδα, ούτως ο ποιών εν βία κρίµατα.
Σοφ. Σειρ. 20,4  Οπως απραγµατοποίητος µένει η επιθυµία του ευνούχου να καταστρέψη την παρθενίαν νεάνιδος, ετσι και
εκείνος που θέλει να επιβάλη δια της βίας τας κρίσστου στους άλλους.
Σοφ. Σειρ. 20,5     έστι σιωπών ευρισκόµενος σοφός, και έστι µισητός από πολλής λαλιάς.
Σοφ. Σειρ. 20,5  Υπάρχουν άνθρωποι, που σιωπούν και οι οποίοι είναι σοφοί· υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι λόγω της φλυαρίας
των µισούνται.
Σοφ. Σειρ. 20,6     έστι σιωπών, ου γάρ έχει απόκρισιν, και έστι σιωπών ειδώς καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 20,6  Σιωπά κάποιος, διότι δεν έχει και δεν ηµπορεί να δώση απάντησιν. Σιωπά άλλος, διότι γνωρίζει και
περιµένει τον κατάλληλον καιρόν να οµιλήση.
Σοφ. Σειρ. 20,7     άνθρωπος σοφός σιγήσει έως καιρού, ο δε λαπιστής και άφρων υπερβήσεται καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 20,7  Ο συνετός άνθρωπος θα σιωπήση µέχρι του καταλλήλου καιρού, ο καυχησιολόγος όµως και άφρων θα
ξεπερνά ασυλλόγιστα τον κατάλληλον δι' οµιλίας καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 20,8     ο πλεονάζων λόγω βδελυχθήσεται, και ο ενεξουσιαζόµενος µισηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 20,8  Εκείνος που λέγει πολλά λόγια, θα κερδίση την αποστροφήν εκ µέρους των άλλων· και εκείνος που έχει την
απαίτησιν να τον ακούουν και τον υπακούουν οι άλλοι, θα προκαλέση το µίσος των.
Σοφ. Σειρ. 20,9     έστιν ευοδία εν κακοίς ανδρί, και έστιν εύρηµα εις ελάττωσιν.
Σοφ. Σειρ. 20,9  Είναι δυνατόν ενας να ίδη κατευόδωσιν και επιτυχίαν των έργων του εν µέσω θλίψεων και περιπετειών, και
εξ αντιθέτου άλλος από ανέλπιστον επιτυχίαν να οδηγηθή εις καταστροφήν.
Σοφ. Σειρ. 20,10   έστι δόσις, ή ου λυσιτελήσει σοι, και έστι δόσις, ής το ανταπόδοµα διπλούν.
Σοφ. Σειρ. 20,10     Υπάρχει ευεργεσία, η οποία εις τίποτε δεν θα σε ωφελήση, και υπάρχει ευεργεσία, της οποίας η αµοιβή θα
είναι µεγάλη.
Σοφ. Σειρ. 20,11   έστιν ελάττωσις ένεκεν δόξης, και έστιν ός από ταπεινώσεως ήρε κεφαλήν.
Σοφ. Σειρ. 20,11  Υπάρχουν περιστάσεις, κατά τας οποίας µεγάλη δόξα και αι µεγάλαι θέσεις µειώνουν την αξίαν του
ανθρώπου. Εξ αντιθέτου µερικοί άνθρωποι από την κατάστασιν της ταπεινώσεως, εις την οποίαν ευρίσκοντο,
εδοξάσθησαν.
Σοφ. Σειρ. 20,12   έστιν αγοράζων πολλά ολίγου και αποτιννύων αυτά επταπλάσιον.
Σοφ. Σειρ. 20,12     Υπάρχουν µερικοί άνθρωποι, οι οποίοι αγοράζουν πολλά πράγµατα µε ολίγα χρήµατα· έπειτα όµως
πληρώνουν αυτά, που ηγόρασαν, επτά φορές περισσότερον.
Σοφ. Σειρ. 20,13   ο σοφός εν λόγω εαυτόν προσφιλή ποιήσει, χάριτες δε µωρών εκχυθήσονται.
Σοφ. Σειρ. 20,13     Ο συνετός και φρόνιµος εις τα λόγια του θα καταστήση τον εαυτόν του προσφιλή στους άλλους. Τα
γλυκανάλατα λόγια και έργα των µωρών ανθρώπων σκορπίζονται χωρίς καµµίαν ωφέλειαν.
Σοφ. Σειρ. 20,14   δόσις άφρονος ου λυσιτελήσει σοι, οι γάρ οφθαλµοί αυτού ανθ ενός πολλοί·
Σοφ. Σειρ. 20,14     Το δώρον ενός ασυνέτου ανθρώπου δεν θα σε ωφελήση, διότι αυτός θα σε κυττάζη οχι µε ένα µάτι αλλά
µε πολλά, περιµένων πολλαπλασίαν την ανταπόδοσιν.
Σοφ. Σειρ. 20,15   ολίγα δώσει και πολλά ονειδίσει και ανοίξει το στόµα αυτού ως κήρυξ· σήµερον δανιεί και αύριον
απαιτήσει, µισητός άνθρωπος ο τοιούτος.
Σοφ. Σειρ. 20,15     Θα σου δώση ολίγα, θα σε ονειδίση όµως δι' αυτά πολύ. Θα ανοίξη το στόµα του εναντίον σου, ωσάν
διαλαλητής δηµόσιος. Σηµερα θα σε δανείση και αµέσως αύριον θα σου ζητήση το δάνειον. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνη
µισητός εκ µέρους των άλλων.
Σοφ. Σειρ. 20,16   µωρός ερεί· ουχ υπάρχει µοι φίλος, και ουκ έστι χάρις τοίς αγαθοίς µου· οι έσθοντες τον άρτον µου, φαύλοι
γλώσση·
Σοφ. Σειρ. 20,16     Ο ασύνετος άνθρωπος θα πη· “δεν υπάρχει για µένα κανένας φίλος. Καµµίαν ευγνωµοσύνην δεν ευρήκα
δια τας ευεργεσίας, που έχω κάµει. Αυτοί που έφαγαν και εχόρτασαν από το ψωµί µου είναι φαύλοι και αχάριστοι εις τα
λόγια των”.
Σοφ. Σειρ. 20,17   ποσάκις και όσοι καταγελάσονται αυτού; -
Σοφ. Σειρ. 20,17     Ποσες όµως φορές και πόσοι άνθρωποι δεν θα γελάσουν εις βάρος του µωρού αυτού!



Σοφ. Σειρ. 20,18   Ολίσθηµα από εδάφους µάλλον ή από γλώσσης, ούτως πτώσις κακών κατά σπουδήν ήξει.
Σοφ. Σειρ. 20,18     Είναι προτιµότερον να γλυστρήση κανείς και να πέση κάτω στο χώµα , παρά να γλυστρήση εις την
γλώσσαν του και να του διαφύγουν απρεπή λόγια . Ετσι κλονίζονται και πίπτουν απότοµα οι κακοί.
Σοφ. Σειρ. 20,19   άνθρωπος άχαρις, µύθος άκαιρος· εν στόµατι απαιδεύτων ενδελεχισθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 20,19     Οπως ένας αγροίκος και βάναυσος άνθρωπος είναι αποκρουστικός, έτσι και ένας λόγος, που λέγεται στον
ακατάλληλον καιρόν. Ακαιροι λόγοι λέγονται και επαναλαµβάνονται µε τα στόµατα των αµορφώτων.
Σοφ. Σειρ. 20,20   από στόµατος µωρού αποδοκιµασθήσεται παραβολή, ου γάρ µη είπη αυτήν εν καιρώ αυτής.
Σοφ. Σειρ. 20,20    Από το στόµα του µωρού δεν βγαίνει ποτέ κανένα σοφόν γνωµικόν. Δεν θα λεχθή κάτι το συνετόν στον
κατάλληλον καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 20,21   Έστι κωλυόµενος αµαρτάνειν από ενδείας, και εν τή αναπαύσει αυτού ου κατανυγήσεται.
Σοφ. Σειρ. 20,21     Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι από φόβον και πτωχείαν δεν αµαρτάνουν, και στον καιρόν της
αναπαύσεως και ησυχίας των δεν θα έχουν τύψεις συνειδήσεως.
Σοφ. Σειρ. 20,22   έστιν απολλύων την ψυχήν αυτού δι αισχύνην, και από άφρονος προσώπου απολεί αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 20,22    Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι καταστρέφονται από µίαν άκριτον και επιλήψιµον συστολήν. Βαδίζουν
προς την καταστροφήν εξ αιτίας ενός ασύνετου και µωρού.
Σοφ. Σειρ. 20,23   έστι χάριν αισχύνης επαγγελόµενος φίλω, και εκτήσατο αυτόν εχθρόν δωρεάν. -
Σοφ. Σειρ. 20,23    Υπάρχουν µερικοί, οι οποίοι δια λόγους κακώς νοουµένης συστολής δίδουν στον φίλον των υπόσχεσιν ,
και τον οποίον αποκτούν εχθρόν, χωρίς λόγον, διότι δεν είναι εις θέσιν να εκπληρώσουν την υπόσχεσίν των.
Σοφ. Σειρ. 20,24   Μώµος πονηρός εν ανθρώπω ψεύδος, εν στόµατι απαιδεύτων ενδελεχισθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 20,24    Μεγάλη µοµφή είναι δια τον άνθρωπον το ψεύδος. Εις το στόµα των αµορφώτων θα επαναλαµβάνεται και
θα υπάρχη διαρκώς το ψεύδος.
Σοφ. Σειρ. 20,25   αιρετόν κλέπτης ή ο ενδελεχίζων ψεύδει, αµφότεροι δε απώλειαν κληρονοµήσουσιν.
Σοφ. Σειρ. 20,25    Προτιµότερος είναι ένας κλέπτης παρά εκείνος, ο οποίος συνεχώς ψεύδεται. Αλλά και οι δύο θα έχουν ως
κατάντηµα των την καταστροφήν.
Σοφ. Σειρ. 20,26   ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιµία, και η αισχύνη αυτού µετ αυτού ενδελεχώς. Λόγοι ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ. –
Σοφ. Σειρ. 20,26    Η συνήθεια της ψευδολογίας είναι δια τον άνθρωπον εξευτελισµός· η καταισχύνη του εξ αιτίας αυτής θα
είναι και θα µένη πάντοτε µαζή του. ΓΝΩΜΙΚΑ.
Σοφ. Σειρ. 20,27   Ο σοφός εν λόγοις προάξει εαυτόν, και άνθρωπος φρόνιµος αρέσει µεγιστάσιν.
Σοφ. Σειρ. 20,27    Ο συνετός και προσεκτικός εις τα λόγια του θα εξυψώση τον εαυτόν του και θα γίνη άξιος τιµής και
υπολήψεως. Ο φρόνιµος δε άνθρωπος θα είναι αρεστός και στους άρχοντας.
Σοφ. Σειρ. 20,28   ο εργαζόµενος γήν ανυψώσει θηµωνίαν αυτού, και ο αρέσκων µεγιστάσιν εξιλάσεται αδικίαν.
Σοφ. Σειρ. 20,28    Εκείνός που καλλιεργεί επιµελώς τους αγρούς του, θα ανυψώση τα δεµάτια του εις µεγάλες θηµωνιές. Ετσι
και εκείνος που µε τα συνετά του λόγια ευαρεστεί στους άρχοντας της πολιτείας, θα εξιλεωθή δια τας τυχόν αδικίας του.
Σοφ. Σειρ. 20,29   ξένια και δώρα αποτυφλοί οφθαλµούς σοφών και ως φιµός εν στόµατι αποτρέπει ελεγµούς .
Σοφ. Σειρ. 20,29    Συµπόσια και δώρα τυφλώνουν τους οφθαλµούς και αυτών ακόµη των συνετών δικαστών. Αυτά είναι ως
ένα φίµωτρον στο στόµα, ώστε να µη λαλή την αλήθειαν, και αποτρέπουν τους δικαίους ελέγχους.
Σοφ. Σειρ. 20,30   σοφία κεκρυµµένη και θησαυρός αφανής, τις ωφέλεια εν αµφοτέροις;
Σοφ. Σειρ. 20,30    Σοφία κρυµµένη και θησαυρός αφανής ποίαν ωφέλειαν και τα δύο ηµπορούν να αποφέρουν στους
ανθρώπους;
Σοφ. Σειρ. 20,31   κρείσσων άνθρωπος αποκρύπτων την µωρίαν αυτού ή άνθρωπος αποκρύπτων την σοφίαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 20,31     Προτιµότερος είναι ο άνθρωπος, που κρύπτει την µωρίαν του, από εκείνον που κρύπτει την σοφίαν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Σοφ. Σειρ. 21,1     Τέκνον, ήµαρτες, µη προσθής µηκέτι και περί των προτέρων σου δεήθητι.
Σοφ. Σειρ. 21,1  Παιδί µου, εάν παρασυρθής εις την αµαρτίαν, µη προσθέτης και νέας εις αυτήν αµαρτίας. Περί δε των
προηγουµένων σου αµαρτιών παρακάλεσε τον Θεόν, να σε συγχωρήση.
Σοφ. Σειρ. 21,2     ως από προσώπου όφεως φεύγε από αµαρτίας, εάν γάρ προσέλθης, δήξεταί σε· οδόντες λέοντος οι οδόντες
αυτής αναιρούντες ψυχάς ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 21,2  Οπως αποφεύγστο φίδι, έτσι να αποφύγης και την αµαρτίαν , διότι εάν πλησιάσης προς αυτήν, θα σε
δαγκώση κατά τρόπον επικίνδυνον. Δοντια λέοντος είναι τα δόντια της αµαρτίας, φονεύοντα τας ψυχάς των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 21,3     ως ροµφαία δίστοµος πάσα ανοµία, τή πληγή αυτής ουκ έστιν ίασις.
Σοφ. Σειρ. 21,3  Καθε παρανοµία είναι ένα δίκοπο µαχαίρι, από την πληγήν του οποίου δεν υπάρχει θεραπεία.
Σοφ. Σειρ. 21,4     καταπληγµός και ύβρις ερηµώσουσι πλούτον· ούτως οίκος υπερηφάνου ερηµωθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 21,4  Βιοπραγίαι και αλαζονείαι καταστρέφουν τον πλούτον· έτσι και ο οίκος των υπερηφάνων θα ερηµωθή.
Σοφ. Σειρ. 21,5     δέησις πτωχού εκ στόµατος έως ωτίων αυτού, και το κρίµα αυτού κατά σπουδήν έρχεται.
Σοφ. Σειρ. 21,5  Η δέησις, που βγαίνει από το στόµα του πτωχού, φθάνει έως τα αυτιά του Θεού, και η δικαιοσύνη αυτού δεν
θα βραδύνη να επέλθη.
Σοφ. Σειρ. 21,6     µισών ελεγµόν εν ίχνει αµαρτωλού, και ο φοβούµενος Κύριον επιστρέψει εν καρδία.
Σοφ. Σειρ. 21,6  Εκείνος, που µισεί τους δικαίους ελέγχους, βαδίζει εις τα ίχνη των αµαρτωλών. Εκείνος όµως, που φοβείται
τον Κυριον, θα επιστρέψη προς αυτόν µε όλην του την καρδίαν.
Σοφ. Σειρ. 21,7     γνωστός µακρόθεν ο δυνατός εν γλώσση, ο δε νοήµων οίδεν εν τώ ολισθαίνειν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 21,7  Από µακράν αναγνωρίζεται ο ασυγκράτητος κατά την γλώσσαν, δε συνετός άνθρωπος γνωρίζει αυτόν και
τα ολισθήµατά του και τον αποφεύγει.
Σοφ. Σειρ. 21,8     ο οικοδοµών την οικίαν αυτού εν χρήµασιν αλλοτρίοις, ως ο συνάγων αυτού τους λίθους εις χειµώνα.
Σοφ. Σειρ. 21,8  Εκείνος, που οικοδοµεί το σπίτι του µε ξένα άδικα χρήµατα, οµοιάζει µε τον άνθρωπον, που συγκεντρώνει
λίθους- αντί ξύλων- δια τον χειµώνα!
Σοφ. Σειρ. 21,9     στυππείον συνηγµένον συναγωγή ανόµων, και η συντέλεια αυτών φλόξ πυρός.



Σοφ. Σειρ. 21,9  Η συγκέντρωσις των ασεβών είναι σαν ενας σωρός στουπί, και το τέλος των θα είναι να καούν εις φλόγα
πυρός.
Σοφ. Σειρ. 21,10   οδός αµαρτωλών ωµαλισµένη εκ λίθων, και επ εσχάτω αυτής βόθρος άδου.
Σοφ. Σειρ. 21,10  Ο δρόµος των αµαρτωλών είναι οµαλός, καθαρισµένος από λίθους. Το τέλος όµως του δρόµου είναι το
βάραθρον του άδου.
Σοφ. Σειρ. 21,11   Ο φυλάσσων νόµον κατακρατεί τού εννοήµατος αυτού, και συντέλεια τού φόβου Κυρίου σοφία.
Σοφ. Σειρ. 21,11  Εκείνος που τηρεί τον νόµον του Θεού, κατανοεί βαθύτερον τα υψηλά αυτού νοήµατα. Αποτέλεσµα δε της
ευλαβείας προς τον Κυριον είναι το δώρον της αληθινής σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 21,12   ου παιδευθήσεται ός ουκ έστι πανούργος· έστι πανουργία πληθύνουσα πικρίαν.
Σοφ. Σειρ. 21,12  Δεν θα εκπαιδευθή. και δεν θα µορφωθή εκείνος, ο οποίος δεν έχει τας αναλόγους ικανότητας. Υπάρχει
όµως και ικανότης, η οποία πολλαπλασιάζει τας θλίψεις και τας πικρίας.
Σοφ. Σειρ. 21,13   γνώσις σοφού ως κατακλυσµός πληθυνθήσεται και η βουλή αυτού ως πηγή ζωής.
Σοφ. Σειρ. 21,13  Η γνώσις του σοφού πληθύνεται ωσάν κατακλυσµός πολλών υδάτων, και η συµβουλή του γίνεται πηγή
ζωής δι' εκείνους, που την δέχονται.
Σοφ. Σειρ. 21,14   έγκατα µωρού ως αγγείον συντετριµµένον και πάσαν γνώσιν ου κρατήσει.
Σοφ. Σειρ. 21,14  Το εσωτερικόν του µωρού είναι σαν ένα πήλινον σπασµένον αγγείον, και δεν είναι δυνατόν να συγκρατήση
αυτός καµµίαν γνώσιν.
Σοφ. Σειρ. 21,15   λόγον σοφόν εάν ακούση επιστήµων, αινέσει αυτόν και επ αυτόν προσθήσει· ήκουσεν ο σπαταλών και
απήρεσεν αυτώ, και απέστρεψεν αυτόν οπίσω τού νώτου αυτού.
Σοφ. Σειρ. 21,15  Ο πραγµατικά συνετός, εάν ακούση κανένα σοφόν λόγον, θα τον επαινέση και επάνω εις αυτόν θα
προσθέση και ο ίδιος κάποιον άλλον. Ο άσωτος όµως και µωρός εάν ακούση σοφόν λόγον, δεν ευχαριστείται εις αυτόν,
αλλά τον καταφρονεί και τον πετά όπισθέν του.
Σοφ. Σειρ. 21,16   εξήγησις µωρού ως εν οδώ φορτίον, επί δε χείλους συνετού ευρεθήσεται χάρις.
Σοφ. Σειρ. 21,16  Η εξήγησις, την οποίαν ένας µωρός θα θελήση να δώση εις τα µεγάλα θέµατα, είναι σαν ένα ενοχλητικόν
φορτίον στον οδοιπόρον. Εις τα χείλη όµως του σοφού ανθρώπου υπάρχει πάντοτε χάρις.
Σοφ. Σειρ. 21,17   στόµα φρονίµου ζητηθήσεται εν εκκλησία, και τους λόγους αυτού διανοηθήσονται εν καρδία.
Σοφ. Σειρ. 21,17  Το στόµα του σοφού θα αναζητηθή εις συγκέντρωσιν ανθρώπων , και τους λόγους του θα τους σκεφθούν,
θα τους βάλουν και θα τους µελετήσουν µέσα εις την καρδιάν των.
Σοφ. Σειρ. 21,18   ως οίκος ηφανισµένος ούτως µωρώ σοφία, και γνώσις ασυνέτου αδιεξέταστοι λόγοι.
Σοφ. Σειρ. 21,18  Ωσάν ερειπωµένο σπίτι είναι δια τον µωρόν η σοφία. Αι δε γνώσστου ασυνέτου και τα λόγια του είναι
ασυνάρτητα.
Σοφ. Σειρ. 21,19   πέδαι εν ποσίν ανοήτοις παιδεία και ως χειροπέδαι επί χειρός δεξιάς.
Σοφ. Σειρ. 21,19  Η µόρφωσις είναι ωσάν πεδούκλι εις τα πόδια των ανοήτων και ωσάν χειροπέδες στο δεξιόν των χέρι .
Σοφ. Σειρ. 21,20   µωρός εν γέλωτι ανυψοί φωνήν αυτού, ανήρ δε πανούργος µόλις ησυχή µειδιάσει.
Σοφ. Σειρ. 21,20     Ο µωρός ξέσπά εις θορυβώδεις γέλωτας, ο φρόνιµος άνθρωπος µόλις και ησύχως θα µειδιάση.
Σοφ. Σειρ. 21,21   ως κόσµος χρυσού φρονίµω παιδεία και ως χλιδών επί βραχίονι δεξιώ .
Σοφ. Σειρ. 21,21 Η µόρφωσις είναι δια τον συνετόν ωσάν ένα χρυσούν κόσµηµα και ωσάν πολύτιµον βραχιόλι εις την δεξιάν
του χείρα.
Σοφ. Σειρ. 21,22   πούς µωρού ταχύς εις οικίαν, άνθρωπος δε πολύπειρος αισχυνθήσεται από προσώπου.
Σοφ. Σειρ. 21,22     Το πόδι του ασυνέτου είναι ταχύ στο να επισκέπτεται οικίας, ο µορφωµένος όµως και πολύπειρος
άνθρωπος αισθάνεται συστολήν εις τας επισκέψστου.
Σοφ. Σειρ. 21,23   άφρων από θύρας παρακύπτει εις οικίαν, ανήρ δε πεπαιδευµένος έξω στήσεται.
Σοφ. Σειρ. 21,23     Ο µωρός σκύβει εις τας θύρας των ξένων οικιών και παρακολουθεί, όσα γίνονται εις αυτάς· ο συνετός
όµως και ο µορφωµένος στέκεται έξω µακράν.
Σοφ. Σειρ. 21,24   απαιδευσία ανθρώπου ακροάσθαι παρά θύραν, ο δε φρόνιµος βαρυνθήσεται ατιµία.
Σοφ. Σειρ. 21,24     Είναι απρέπεια και έλλειψις µορφώσεως δια τον άνθρωπον να κρυφακούη από την θύραν ξένου σπιτιού.
Ο συνετός άνθρωπος το θεωρεί αυτό βαρύ και εξευτελιστικόν πράγµα, δι' αυτό και το αποφεύγει.
Σοφ. Σειρ. 21,25   χείλη αλλοτρίων εν τούτοις βαρυνθήσεται, λόγοι δε φρονίµων εν ζυγώ σταθήσονται.
Σοφ. Σειρ. 21,25     Τα χείλη των µωρών και φλυάρων ανθρώπων επαναλαµβάνουν τα λόγια των ξένων, οι λόγοι όµως των
φρονίµων ζυγίζονται από αυτούς µε ακρίβειαν και κατόπιν λέγονται.
Σοφ. Σειρ. 21,26   εν στόµατι µωρών η καρδία αυτών, καρδία δε σοφών στόµα αυτών.
Σοφ. Σειρ. 21,26     Η καρδία των µωρών είναι στο στόµα των και συνεχώς εξωτερικεύεται, ενώ το στόµα των σοφών είναι η
καρδία των.
Σοφ. Σειρ. 21,27   εν τώ καταράσθαι ασεβή τον σατανάν αυτός καταράται την εαυτού ψυχήν.
Σοφ. Σειρ. 21,27     Οταν ο ασεβής καταράται τον σατανάν, είναι το ίδιον ως εάν καταράται τον εαυτόν του.
Σοφ. Σειρ. 21,28   µολύνει την εαυτού ψυχήν ο ψιθυρίζων και εν παροικήσει µισηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 21,28     Εκείνος που ψιθυρίζει επικρίσεις και κατακρίσεις εις βάρος του άλλου, µολύνει την ψυχήν του. Αυτός θα
µισηθή από το περιβάλλον, µέσα στο οποίον ζη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Σοφ. Σειρ. 22,1     Λίθω ηρδαλωµένω συνεβλήθη οκνηρός, και πάς εκσυριεί επί τή ατιµία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 22,1  Ο οκνηρός οµοιάζει µε λίθον λερωµένον από αηδείς ακαθαρσίας. Καθε άνθρωπος σφυρίζει µε
αποδοκιµασίαν δια τον εξευτελισµόν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 22,2     βολβίτω κοπρίων συνεβλήθη οκνηρός, πάς ο αναιρούµενος αυτόν εκτινάξει χείρα.
Σοφ. Σειρ. 22,2  Με σιχαµερήν κόπρον οµοιάζει ο οκνηρός. Καθένας που σηκώνει αυτήν, θα τινάξη κατόπιν τα χέρια του.
Ετσι θα συµβή και µε τον οκνηρόν.
Σοφ. Σειρ. 22,3     αισχύνη πατρός εν γεννήσει απαιδεύτου, θυγάτηρ δε επ ελαττώσει γίνεται.



Σοφ. Σειρ. 22,3  Παιδί αµόρφωτον είναι εντροπή δια τον πατέρα . Απαίδευτος δε κόρη γίνεται αφορµή, να µειώνεται η καλή
φήµη του πατρός της.
Σοφ. Σειρ. 22,4     θυγάτηρ φρονίµη κληρονοµήσει άνδρα αυτής, και η καταισχύνουσα εις λύπην γεννήσαντος·
Σοφ. Σειρ. 22,4  Η φρόνιµος κόρη θα κερδήση τον σύζυγόν της· θυγάτηρ δε, η οποία µε την έλλειψιν µορφώσεως και την
κακήν συµπεριφοράν της προκαλεί εντροπήν, θα είναι λύπη δια τον πατέρα, που την εγέννησεν.
Σοφ. Σειρ. 22,5     πατέρα και άνδρα καταισχύνει η θρασεία και υπό αµφοτέρων ατιµασθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 22,5  Η αυθάδης και βάναυσος γυναίκα κατεντροπιάζει τον πατέρα και τον σύζυγον· θα καταφρονηθή όµως και
από τους δύο.
Σοφ. Σειρ. 22,6     Μουσικά εν πένθει άκαιρος διήγησις, µάστιγες δε και παιδεία εν παντί καιρώ σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 22,6  Η χαρµόσυνος µουσική εις καιρόν πένθους είναι αταίριαστος· έτσι και η µακρά διήγησις εις ακατάλληλον
χρόνον. Αι παιδαγωγικαί όµως τιµωρίαι και η µόρφωσις είναι εις πάντα χρόνον συντελεστικαί σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 22,7     συγκολλών όστρακον ο διδάσκων µωρόν, εξεγείρων καθεύδοντα εκ βαθέως ύπνου.
Σοφ. Σειρ. 22,7  Οποιος διδάσκει άνθρωπον µωρόν, οµοιάζει µε εκείνον, που προσπαθεί να συγκολλήση τα θραύσµατα ενός
πηλίνου δοχείου· οµοιάζει επίσης µε εκείνον, ο οποίος προσπαθεί να εξυπνήση άνθρωπον που κοιµάται βαθέως.
Σοφ. Σειρ. 22,8     διηγούµενος νυστάζοντι ο διηγούµενος µωρώ, και επί συντελεία ερεί, τι εστιν;
Σοφ. Σειρ. 22,8  Με άνθρωπον που διηγείται ιστορίας εις κάποιον νυστάζοντα, οµοιάζει ο διδάσκαλος που διδάσκει µωρόν
και, όταν τελειώση την διδασκαλίαν του, ο µωρός θα του είπη· τι συµβαίνει;
Σοφ. Σειρ. 22,11   επί νεκρώ κλαύσον, εξέλιπε γάρ φώς, και επί µωρώ κλαύσον, εξέλιπε γάρ σύνεσις. ήδιον κλαύσον επί
νεκρώ, ότι ανεπαύσατο, τού δε µωρού υπέρ θάνατον η ζωή πονηρά.
Σοφ. Σειρ. 22,11  Κλαύσε δι' ένα νεκρόν, διότι εσβέσθη το φως της ζωής· κλαύσε και δια τον µωρόν, διότι δεν υπάρχει εις
αυτόν σύνεσις. Ηπιώτερα κλαύσε δια τον νεκρόν, διότι επιτέλους αυτός ανεπαύθη από τας ταλαιπωρίας της παρούσης
ζωής. Η ζωή όµως του µωρού είναι χειροτέρα και από αυτόν τον θάνατον.
Σοφ. Σειρ. 22,12   πένθος νεκρού επτά ηµέραι, µωρού δε και ασεβούς πάσαι αι ηµέραι της ζωής αυτού.
Σοφ. Σειρ. 22,12     Το πένθος δι' ένα νεκρόν διαρκεί επτά ηµέρας, το πένθος όµως δι' ένα µωρόν διαρκεί όλας τας ηµέρας της
ζωής του.
Σοφ. Σειρ. 22,13   µετά άφρονος µη πληθύνης λόγον, και προς ασύνετον µη πορεύου· φύλαξαι απ αυτού, ίνα µη κόπον έχης,
και ου µη µολυνθής εν τώ εντιναγµώ αυτού· έκκλινον απ αυτού και ευρήσεις ανάπαυσιν και ου µη ακηδιάσης εν τή
απονοία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 22,13     Με µωρόν και ασύνετον µη ανοίγης µακράς συνοµιλίας· και στο σπίτι απερίσκεπτου ανθρώπου µη
πορευθής· φυλάξου από αυτόν και την συναναστροφήν του, δια να µη κουρασθής ψυχικώς και δια να µη µολυνθής, από
όσα εκτινάσσονται από το στόµα του. Παραµέρισε και φύγε από αυτόν και έτσι θα εύρης ανάπαυσιν· δεν θα αθυµήσης από
τας ανοησίας του.
Σοφ. Σειρ. 22,14   υπέρ µόλυβδον τι βαρυνθήσεται; και τι αυτώ όνοµα αλλ ή µωρός;
Σοφ. Σειρ. 22,14     Τι υπάρχει βαρύτερον από τον µόλυβδον και πως ονοµάζεται; Ονοµάζεται µωρός.
Σοφ. Σειρ. 22,15   άµµον και άλα και βώλον σιδήρου εύκοπον υπενεγκείν ή άνθρωπον ασύνετον. -
Σοφ. Σειρ. 22,15     Αµµον και αλάτι και όγκον σιδήρου είναι ευκολώτερον να σηκώση κανείς στους ώµους του και να
µεταφέρη, παρά να υποφέρη ασύνετον άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 22,16 Ιµάντωσις ξυλίνη ενδεδεµένη εις οικοδοµήν εν συσσεισµώ ου διαλυθήσεται· ούτως καρδία εστηριγµένη επί
διανοήµατος βουλής εν καιρώ ου δειλιάσει.
Σοφ. Σειρ. 22,16     Ξυλίνη δέσις εις µίαν οικοδοµήν εις καιρόν σεισµού δεν θα διαλυθή· ετσι και µία καρδία, εστηριγµένη εις
ώριµον σοφήν σκέψιν, δεν θα δειλιάση εις ώραν κινδύνου.
Σοφ. Σειρ. 22,17   καρδία ηδρασµένη επί διανοίας συνέσεως ως κόσµος ψαµµωτός τοίχου ξυστού.
Σοφ. Σειρ. 22,17     Καρδία η οποία είναι στερεωµένη επάνω εις συνετήν διάνοιαν, οµοιάζει µε ωραίον στόλισµα
αµµοκονιάµατος επάνω εις οµαλόν τοίχον.
Σοφ. Σειρ. 22,18 χάρακες επί µετεώρου κείµενοι κατέναντι ανέµου ου µη υποµείνωσιν· ούτως καρδία δειλή επί διανοήµατος
µωρού κατέναντι παντός φόβου ου µη υποµείνη.
Σοφ. Σειρ. 22,18     Φράκται από πασσάλους εις υψηλόν ακάλυπτον µέρος δεν θα ανθέξουν εις την ορµήν των ανέµων· έτσι
και η δειλή καρδία, που στηρίζεται, εις τας σκέψεις ενός µωρού, δεν θα ανθέξη εις διαφόρους επικινδύνους δυσκολίας.
Σοφ. Σειρ. 22,19   Ο νύσσων οφθαλµόν κατάξει δάκρυα, και ο νύσσων καρδίαν εκφαίνει αίσθησιν.
Σοφ. Σειρ. 22,19     Εκείνος που κεντά τον οφθαλµόν του, θα προκαλέση δάκρυα· όποιος όµως κεντά την καρδίαν του άλλου
προκαλεί πόνον.
Σοφ. Σειρ. 22,20   βάλλων λίθον επί πετεινά αποσοβεί αυτά , και ο ονειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν.
Σοφ. Σειρ. 22,20    Εκείνος που ρίπτει λίθον εναντίον των πτηνών, τα τροµάζει και τα κάµνει να φεύγουν· όποιος υβρίζει τον
φίλον του, θα διαλύση την φιλίαν του µε αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 22,21   επί φίλον εάν σπάσης ροµφαίαν, µη απελπίσης, έστι γάρ επάνοδος·
Σοφ. Σειρ. 22,21     Εάν εις στιγµήν παραφοράς ανασύρης φανερά την µάχαιραν εναντίον του φίλου σου, µη απελπισθής,
διότι είναι δυνατή η επανόρθωσις και αποκατάστασις της φιλίας.
Σοφ. Σειρ. 22,22   επί φίλον εάν ανοίξης στόµα, µη ευλαβηθής, έστι γάρ διαλλαγή· πλήν ονειδισµού και υπερηφανίας και
µυστηρίου αποκαλύψεως και πληγής δολίας, εν τούτοις αποφεύξεται πάς φίλος.
Σοφ. Σειρ. 22,22    Εάν ανοίξης το στόµα σου και καταφερθής εναντίον του φίλου σου, µη φοβηθής, διότι είναι δυνατόν να
υπάρξη συνδιαλλαγή και συµφιλίωσις. Μονον εάν τον υβρίσης και φερθής προς αυτόν µε υπερηφάνειαν και φανερώσης τα
µυστικά του και δολίως τον πληγώσης, τότε ο φίλος σου θα αποµακρυνθή οριστικώς από σε.
Σοφ. Σειρ. 22,23   πίστιν κτήσαι εν πτωχεία µετά τού πλησίον, ίνα εν τοίς αγαθοίς αυτού οµού πλησθής· εν καιρώ θλίψεως
διάµενε αυτώ, ίνα εν τή κληρονοµία αυτού συγκληρονοµήσης.
Σοφ. Σειρ. 22,23    Απόκτησε και κράτησε την εµπιστοσύνην του πλησίον σου εις περίοδον πτωχείας του, δια να χαρής έτσι
και απολαύσης τα αγαθά του εις περίοδον ευτυχίας του. Εις περίστασιν θλίψεως και ανάγκης του µένε κοντά του, δια να
έχης και συ κατόπιν µερίδιον εις τα αγαθά, τα οποία αργότερον αυτός θα αποκτήση.



Σοφ. Σειρ. 22,24   πρό πυρός ατµίς καµίνου και καπνός· ούτως πρό αιµάτων λοιδορίαι.
Σοφ. Σειρ. 22,24    Από την φωτιά µιας καµίνου προηγείται ο ατµός και ο καπνός. Ετσι και από τας φονικάς συµπλοκάς
προηγούνται αι ύβρεις και αι αντεγκλήσεις.
Σοφ. Σειρ. 22,25   φίλον σκεπάσαι ουκ αισχυνθήσοµαι και από προσώπου αυτού ου µη κρυβώ.
Σοφ. Σειρ. 22,25    Δεν θα εντραπώ να συγκαλύψω τας εκτροπάς του φίλου µου και δεν θα κρυβώ, δια να µη αντικρύσω τυ
πρόσωπόν του.
Σοφ. Σειρ. 22,26   και ει κακά µοι συµβή δι αυτόν, πάς ο ακούων φυλάξεται απ αυτού. -
Σοφ. Σειρ. 22,26    Εάν δε και κάποιο κακόν µου συµβή εκ µέρους αυτού, τότε κάθε άνθρωπος, ο οποίος θα πληροφορηθή το
γεγονός, θα τον αποστροφή και θα τον αποφύγη.
Σοφ. Σειρ. 22,27   Τίς δώσει µοι επί στόµα µου φυλακήν και επί των χειλέων µου σφραγίδα πανούργον, ίνα µη πέσω απ
αυτής και η γλώσσά µου απολέση µε;
Σοφ. Σειρ. 22,27    Ποιός θα βάλη ένα φρουρόν στο στόµα µου και εις τα χείλη µου σφραγίδα διακρίσεως, δια να µη περιπέσω
εις σφάλµατα λόγων και η γλώσσα µου γίνη αφορµή να καταστραφώ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Σοφ. Σειρ. 23,1     Κύριε, πάτερ και δέσποτα ζωής µου, µη εγκαταλίπης µε εν βουλή αυτών, µη αφής µε πεσείν εν αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 23,1  Κυριε, Πατερ και Δέσποτα της ζωής µου, µη επιτρέψης και µου ξεφύγουν ασύνετα λόγια και µη µε αφήσης
να πέσω θύµα αυτών.
Σοφ. Σειρ. 23,2     τις επιστήσει επί τού διανοήµατός µου µάστιγας και επί της καρδίας µου παιδείαν σοφίας, ίνα επί τοίς
αγνοήµασί µου µη φείσωνται και ου µη παρή τα αµαρτήµατα αυτών,
Σοφ. Σειρ. 23,2  Ποιός θα πάρη µαστίγιον εναντίον των σκέψεών µου και ποιός θα δώση εις την καρδίαν µου
διαπαιδαγώγησιν και µόρφωσιν σοφίας, δια να µη δειχθούν αυταί επιεικείς, αλλά να ελέγξουν τα εξ αγνοίας αµαρτήµατά
µου και να προλάβουν άλλα µεγαλύτερα αµαρτήµατα;
Σοφ. Σειρ. 23,3     όπως µη πληθύνωσιν αι άγνοιαί µου και αι αµαρτίαι µου πλεονάσωσι και πεσούµαι έναντι των
υπεναντίων και επιχαρείταί µοι ο εχθρός µου;
Σοφ. Σειρ. 23,3  Και δια να δράσουν ετσι ανασταλτικώς, ώστε να µη αυξηθούν τα εξ αγνοίας αµαρτήµατά µου, και αι
αµαρτίαι µου να µη πλεονάσουν, δια να µη πέσω ενώπιον των εχθρών µου και χαιρεκακήσουν εκείνοι δια την πτώσιν µου;
Σοφ. Σειρ. 23,4     Κύριε, πάτερ και Θεέ ζωής µου, µετεωρισµόν οφθαλµών µη δώς µοι
Σοφ. Σειρ. 23,4  Κυριε, πάτερ και Θεέ της ζωής µου, µη επιτρέψης να έχω οφθαλµούς υπερηφάνους και περιέργους.
Σοφ. Σειρ. 23,5     και επιθυµίαν απόστρεψον απ εµού·
Σοφ. Σειρ. 23,5  Αποµάκρυνε δε από εµέ κάθε επιθυµίαν κακήν.
Σοφ. Σειρ. 23,6     κοιλίας όρεξις και συνουσιασµός µη καταλαβέτωσάν µε, και ψυχή αναιδεί µη παραδώς µε.
Σοφ. Σειρ. 23,6  Ας µη µε καταλάβη και ας µη κυριαρχήση επάνω µου η κοιλιοδουλεία και αι σαρκικαί επιθυµίαι του
συνουσιασµού· µη µε παραδώσης εις την κυριαρχίαν αδιαντρόπου ψυχής.
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Σοφ. Σειρ. 23,7     Παιδείαν στόµατος ακούσατε, τέκνα, και ο φυλάσσων ου µη αλώ.
Σοφ. Σειρ. 23,7  Παιδιά µου, ακούσατε λόγους µορφωτικούς δια την γλώσσαν· εκείνος ο οποίος θα τους τηρήση, δεν θα
κυριευθή από άκριτον γλώσσαν.
Σοφ. Σειρ. 23,8     εν τοίς χείλεσιν αυτού καταληφθήσεται αµαρτωλός, και λοίδορος και υπερήφανος σκανδαλισθήσονται εν
αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 23,8  Από τα λόγια του στόµατός του συλλαµβάνεται ο αµαρτωλός, ο δε υβριστής και υπερήφανος πάλιν εξ αιτίας
των λόγων του θα σκοντάψη και θα πέση.
Σοφ. Σειρ. 23,9     όρκω µη εθίσης το στόµα σου και ονοµασία τού αγίου µη συνεθισθής·
Σοφ. Σειρ. 23,9  Μη συνηθίσης το στόµα σου στους όρκους ούτε και να προφέρης το όνοµα του αγίου Θεού .
Σοφ. Σειρ. 23,10   ώσπερ γάρ οικέτης εξεταζόµενος ενδελεχώς από µώλωπος ουκ ελαττωθήσεται, ούτως και ο οµνύων και
ονοµάζων διαπαντός από αµαρτίας ου µη καθαρισθή.
Σοφ. Σειρ. 23,10     Οπως ένας δούλος, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε κάτω από το βλέµµα και την εξέτασιν του κυρίου του, δεν
θα διαφύγη τους ραβδιαµούς δια τα σφάλµατά του, έτσι και εκείνος, ο οποίος ορκίζεται και έχει πάντοτε στο στόµα του το
όνοµα του Θεού, δεν απαλλάσσεται από την εύθυνην της αµαρτίας αυτής.
Σοφ. Σειρ. 23,11   ανήρ πολύορκος πλησθήσεται ανοµίας, και ουκ αποστήσεται από τού οίκου αυτού µάστιξ· εάν
πληµµελήση, αµαρτία αυτού επ αυτώ, κάν υπερίδη, ήµαρτε δισσώς· και ει διακενής ώµοσεν, ου δικαιωθήσεται,
πλησθήσεται γάρ επαγωγών ο οίκος αυτού. -
Σοφ. Σειρ. 23,11  Ανθρωπος, ο οποίος κάµνει πολλούς όρκους, θα γεµίση από παρανοµίας και από το σπίτι του δεν θα λείψη
ποτέ η µάστιξ των θλίψεων. Εάν περιπέση στο αµάρτηµα των πολλών ορκών, επάνω του θα πέση η ενοχή. Εάν δε
αδιαφορήση δια τον όρκον, αµαρτάνει δύο φοράς. Εάν δε εν γνώσει ορκισθή ψευδώς, δεν θα εύρη καµµίαν δικαίωσιν και
συγχώρησιν. Το δε σπίτι του θα γεµίση από τιµωρίας και συµφοράς.
Σοφ. Σειρ. 23,12   Έστι λέξις αντιπεριβεβληµένη θανάτω, µη ευρεθήτω εν κληρονοµία Ιακώβ· από γάρ ευσεβών ταύτα πάντα
αποστήσεται, και εν αµαρτίαις ουκ εγκυλισθήσονται.
Σοφ. Σειρ. 23,12     Υπάρχουν τόσον βαρείαι και βλάσφηµοι φράσεις, αι οποίαι επισύρουν ως ποινήν τον θάνατον. Τέτοιες
φράσεις επ' ουδενί λόγω δεν πρέπει να υπάρχουν µεταξύ των απογόνων του Ιακώβ. Ολαι αυταί πρέπει να αποφεύγωνται
επιµελώς από τους ευσεβείς ανθρώπους, ώστε να µη κυλίωνται αυτοί µέσα στον βόρβορον των φοβερών αυτών αµαρτιών.
Σοφ. Σειρ. 23,13   απαιδευσίαν ασυρή µη συνεθίσης το στόµα σου, έστι γάρ εν αυτή λόγος αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 23,13     Μη συνηθίσης το στόµα σου εις αναισχύντους λόγους, διότι µέσα εις αυτούς υπάρχουν πάντοτε φράσεις
αµαρτωλαί.
Σοφ. Σειρ. 23,14   µνήσθητι πατρός και µητρός σου, ανά µέσον γάρ µεγιστάνων συνεδρεύεις· µήποτ επιλάθη ενώπιον αυτών
και τώ εθισµώ σου µωρανθής και θελήσεις ει µη εγεννήθης και την ηµέραν τού τοκετού σου καταράση.



Σοφ. Σειρ. 23,14     Να ενθυµήσαι πάντοτε τον πατέρα σου και την µητέρα σου και τας συµβουλάς, που σου έχουν δώσει, και
όταν κάθησαι εν µέσω των αρχόντων. Πρόσεξε µη λησµονήσης ενώπιον αυτών των αρχόντων τους γονείς σου και µε την
συνήθειαν της αδιακρίτου σου γλώσσης αποβλακωθής. Τοτε ίσως θα είπης, ότι θα ήθελες να µη είχες γεννηθή και
ενδεχοµένως να καταρασθής την ηµέραν της γεννήσεώς σου.
Σοφ. Σειρ. 23,15   άνθρωπος συνεθιζόµενος λόγοις ονειδισµού εν πάσαις ταίς ηµέραις αυτού ου µη παιδευθή.
Σοφ. Σειρ. 23,15     Ανθρωπος, ο οποίος έχει συνηθίσει να εκστοµίζη υβριστικούς και εµπαικτικούς λόγους όλας τας ηµέρας
της ζωής του, δεν είναι δυνατόν να µορφωθή και προοδεύση.
Σοφ. Σειρ. 23,16   Δύο είδη πληθύνουσιν αµαρτίας, και το τρίτον επάξει οργήν·
Σοφ. Σειρ. 23,16 Δυο είδη ανθρώπων πολλαπλασιάζουν συνεχώς τας αµαρτίας των και το τρίτον είδος εφελκύει επάνω του
την οργήν του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 23,17   ψυχή θερµή ως πύρ καιόµενον, ου µη σβεσθή έως αν καταποθή· άνθρωπος πόρνος εν σώµατι σαρκός
αυτού, ου µη παύσηται έως αν εκκαύση πύρ· ανθρώπω πόρνω πάς άρτος ηδύς, ου µη κοπάση έως αν τελευτήση.
Σοφ. Σειρ. 23,17     Ψυχή θερµαινοµένη από το πάθος γίνεται ως καιοµένη φωτιά και η φωτιά αυτή δεν θα σβήση, έως ότου
κατακαή εξ ολοκλήρου η ψυχή. Ανθρωπος ο οποίος αµαρτάνει επάνω εις αυτό τούτο το σώµα του, δεν θα σταµατήση
διαπράττων την αµαρτίαν, έως ότου το πυρ της απωλείας τον κατακαύση. Δια τον πορνεύοντα άνθρωπον κάθε σαρξ είναι
γλυκεία προς απόλαυσιν. Δεν θα σταµατήση την αµαρτίαν του µέχρι και του θανάτου του.
Σοφ. Σειρ. 23,18   άνθρωπος παραβαίνων από της κλίνης αυτού, λέγων εν τή ψυχή αυτού· τις µε ορά; σκότος κύκλω µου, και
οι τοίχοί µε καλύπτουσι, και ουθείς µε ορά· τι ευλαβούµαι; των αµαρτιών µου ου µη µνησθήσεται ο Ύψιστος.
Σοφ. Σειρ. 23,18     Ανθρωπος, ο οποίος µολύνει την συζυγικήν του κλίνην, λέγει εσωτερικώς· “ποιός µε βλέπει αµαρτάνοντα;
Σκοτάδι υπάρχει ολόγυρά µου και οι τοίχοι µε σκεπάζουν· κανείς λοιπόν δεν µε βλέπει· τι φοβούµαι; Ο Υψιστος δεν θα
ενθυµηθή τας αµαρτίας µου”.
Σοφ. Σειρ. 23,19   και οφθαλµοί ανθρώπων ο φόβος αυτού, και ουκ έγνω ότι οφθαλµοί Κυρίου µυριοπλασίως ηλίου
φωτεινότεροι, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκρυφα µέρη.
Σοφ. Σειρ. 23,19     Το µόνον που αυτός φοβείται είναι οι οφθαλµοί των ανθρώπων. Δεν έµαθεν όµως ότι οι οφθαλµοί του
Κυρίου είναι απειροπλασίως φωτεινότεροι από τον ήλιον, επιβλέπουν εις όλους τους δρόµους της ζωής των ανθρώπων και
έχουν γνώσιν όλων των αµαρτιών, τας οποίας και εις τα πλέον απόκρυφα µέρη διαπράττουν οι άνθρωποι.
Σοφ. Σειρ. 23,20   πριν ή κτισθήναι τα πάντα, έγνωσται αυτώ, ούτως και µετά το συντελεσθήναι.
Σοφ. Σειρ. 23,20    Πριν δηµιουργηθούν τα σύµπαντα ήσαν όλα γνωστά στον Θεόν. Ετσι και µετά την δηµιουργίαν των
αυτός τα πάντα επιβλέπει και γνωρίζει.
Σοφ. Σειρ. 23,21   ούτος εν πλατείαις πόλεως εκδικηθήσεται, και ού ουχ υπενόησεν πιασθήσεται. -
Σοφ. Σειρ. 23,21     Αυτός ο πόρνος εις τας κοσµοβριθείς πλατείας της πόλεως θα τιµωρηθή και εκεί, όπου δεν υπωπτεύετο
τον κίνδυνον, θα συλληφθή επ' αυτοφώρω.
Σοφ. Σειρ. 23,22   Ούτως και γυνή καταλιπούσα τον άνδρα και παριστώσα κληρονόµον εξ αλλοτρίου·
Σοφ. Σειρ. 23,22    Ετσι θα τιµωρηθή και η γυναίκα, η οποία έχει εγκαταλείψει τον άνδρα της και έφερεν στον κόσµον παιδί
από ξένον άνδρα.
Σοφ. Σειρ. 23,23   πρώτον µέν γάρ εν νόµω Υψίστου ηπείθησε, και δεύτερον εις άνδρα εαυτής επληµµέλησε, και το τρίτον εν
πορνεία εµοιχεύθη, εξ αλλοτρίου ανδρός τέκνα παρέστησεν.
Σοφ. Σειρ. 23,23     Αυτή πρώτον µεν παρήκουσε τον νόµον του Υψίστου, δεύτερον ηµάρτησεν απέναντι του συζύγου της και
τρίτον διέπραξε µοιχείαν και απέκτησε τέκνα από άλλον άνδρα.
Σοφ. Σειρ. 23,24   αύτη εις εκκλησίαν εξαχθήσεται, και επί τα τέκνα αυτής επισκοπή έσται.
Σοφ. Σειρ. 23,24    Αυτή βιαίως θα οδηγηθή έξω από την οικίαν της και θα παρουσιασθή ενώπιον του λαού, δια να δικασθή·
αλλά και τα τέκνα της θα συναντήσουν δοκιµασίας εις την ζωήν των.
Σοφ. Σειρ. 23,25   ου διαδώσουσι τα τέκνα αυτής εις ρίζαν, και οι κλάδοι αυτής ου δώσουσι καρπόν.
Σοφ. Σειρ. 23,25     Τα τέκνα αυτής δεν θα απλώσουν τας ρίζας των και δεν θα ριζοβολήσουν . Και οι κλάδοι της δεν θα
αποφέρουν καρπόν, δεν θα αφήσουν απογόνους.
Σοφ. Σειρ. 23,26   καταλείψει εις κατάραν το µνηµόσυνον αυτής, και το όνειδος αυτής ουκ εξαλειφθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 23,26    Θα αφήση κατηραµένην ανάµνησιν και η καταισχύνη της ποτέ δεν θα εξαλειφθή.
Σοφ. Σειρ. 23,27 και επιγνώσονται οι καταλειφθέντες ότι ουθέν κρείττον φόβου Κυρίου και ουθέν γλυκύτερον τού προσέχειν
εντολαίς Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 23,27     Ετσι δε θα διδαχθούν από τα πράγµατα και θα µάθουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχει τίποτε
καλύτερον από τον σεβασµόν και την ευλάβειαν προς τον Κυριον· και τίποτε γλυκύτερον, από το να προσέχη και να τηρή
κανείς τας εντολάς του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Σοφ. Σειρ. 24,1     ΑΙΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΑΣ. - Η σοφία αινέσει ψυχήν αυτής και εν µέσω λαού αυτής καυχήσεται.
Σοφ. Σειρ. 24,1  ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ. - Η σοφία θα επαινέση τον εαυτόν της και εν µέσω του λαού θα δοξασθή.
Σοφ. Σειρ. 24,2     εν εκκλησία Υψίστου στόµα αυτής ανοίξει και έναντι δυνάµεως αυτού καυχήσεται·
Σοφ. Σειρ. 24,2  Εις συγκέντρωσιν πιστών εν ονόµατι του Κυρίου θα ανοίξη το στόµα της και ενώπιον των θείων δυνάµεων
θα εγκωµιασθή.
Σοφ. Σειρ. 24,3     εγώ από στόµατος Υψίστου εξήλθον, και ως οµίχλη κατεκάλυψα γήν·
Σοφ. Σειρ. 24,3  “Εγώ, θα είπη, έχω βγη από στόµα του Υψίστου Θεού και ωσάν οµίχλη εσκεπασα ολόκληρον την γην.
Σοφ. Σειρ. 24,4     εγώ εν υψηλοίς κατεσκήνωσα, και ο θρόνος µου εν στύλω νεφέλης·
Σοφ. Σειρ. 24,4  Εγώ έχω κατασκηνώσει εις τα ύψη του ουρανού και ο θρόνος µου είναι επάνω εις στύλον νεφέλης.
Σοφ. Σειρ. 24,5     γύρον ουρανού εκύκλωσα µόνη και εν βάθει αβύσσων περιεπάτησα·
Σοφ. Σειρ. 24,5  Τον ουράνιον θόλον εγώ µόνη περιήλθον και εις τα βάθη των θαλασσών µόνη εγώ περιεπάτησα.
Σοφ. Σειρ. 24,6     εν κύµασι θαλάσσης και εν πάση τή γη και εν παντί λαώ και έθνει εκτησάµην.
Σοφ. Σειρ. 24,6  Επάνω εις τα κύµατα της θαλάσσης και εις όλην την γην και εις κάθε λαόν και έθνος εγώ εβασίλευσα.



Σοφ. Σειρ. 24,7     µετά τούτων πάντων ανάπαυσιν εζήτησα και εν κληρονοµία τίνος αυλισθήσοµαι.
Σοφ. Σειρ. 24,7  Ανάµεσα εις όλους τούτους τους λαούς και τα έθνη εζήτησα κατοικίαν προς ανάπαυσίν µου. Ανεζήτησα εις
ποίου την χώραν θα εγκατασταθώ.
Σοφ. Σειρ. 24,8     τότε ενετείλατό µοι ο κτίστης απάντων, και ο κτίσας µε κατέπαυσε την σκηνήν µου και είπεν· εν Ιακώβ
κατασκήνωσον και εν Ισραήλ κατακληρονοµήθητι.
Σοφ. Σειρ. 24,8  Τοτε µου έδωσε την εντολήν ο Δηµιουργός του σύµπαντος. Αυτός ο οποίος εµέ εδηµιούργησεν, εστερέωσε
την σκηνήν της αναπαύσεώς µου και µου είπε· Θα κατοικήσης στον λαόν Ιακώβ, πάρε ως ιδιοκτησίαν σου την χώραν του
Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 24,9     πρό τού αιώνος απ αρχής έκτισέ µε, και έως αιώνος ου µη εκλίπω.
Σοφ. Σειρ. 24,9  Προ πάντων των αιώνων και προ πάσης αρχής µε εδηµιούργησε και δεν θα παύσω να υπάρχω αιωνίως.
Σοφ. Σειρ. 24,10   εν σκηνή αγία ενώπιον αυτού ελειτούργησα και ούτως εν Σιών εστηρίχθην·
Σοφ. Σειρ. 24,10     Εις την αγίαν Σκηνήν του Μαρτυρίου ενώπιον αυτού εγώ ελειτούργησα και έτσι εστερέωσα µόνιµον την
κατοικίαν µου ειςτήν Ιερουσαλήµ.
Σοφ. Σειρ. 24,11   εν πόλει ηγαπηµένη οµοίως µε κατέπαυσε, και εν Ιερουσαλήµ η εξουσία µου·
Σοφ. Σειρ. 24,11  Αυτός ο ίδιος µε εγκατέστησε µε πάσαν άνεσιν εις την αγαπηµένην του πόλιν και έτσι εις την Ιερουσαλήµ
υπάρχει ο θρόνος και η εξουσία µου.
Σοφ. Σειρ. 24,12   και ερίζωσα εν λαώ δεδοξασµένω, εν µερίδι Κυρίου κληρονοµίας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 24,12     Ερριζοβόλησα εις ένα ένδοξον λαόν εις ιδιοκτησίαν του Κυρίου εις την ιδικήν του κληρονοµίαν .
Σοφ. Σειρ. 24,13   ως κέδρος ανυψώθην εν τώ Λιβάνω και ως κυπάρισσος εν όρεσιν Αερµών·
Σοφ. Σειρ. 24,13     Ανυψώθην και εµεγαλύνθην, όπως ανυψώνεται µεγαλοπρεπής η κέδρος στον Λιβανον, και όπως η
κυπάρισσος εις τα όρη Αερµών.
Σοφ. Σειρ. 24,14   ως φοίνιξ ανυψώθην εν αιγιαλοίς και ως φυτά ρόδου εν Ιεριχώ, ως ελαία ευπρεπής εν πεδίω, και ανυψώθην
ως πλάτανος.
Σοφ. Σειρ. 24,14     Ανυψώθην µεγαλοπρεπής, όπως ο φοίνιξ εις τας παραλίους περιοχάς, όπως αι τριανταφυλλέαι εις την
Ιεριχώ, όπως η ωραιοτάτη ελαία εις τας πεδιάδας. Ανυψώθην µεγαλοπρεπής ωσάν πλάτανος.
Σοφ. Σειρ. 24,15   ως κιννάµωµον και ασπάλαθος αρωµάτων δέδωκα οσµήν και ως σµύρνα εκλεκτή διέδωκα ευωδίαν , ως
χαλβάνη και όνυξ και στακτή και ως λιβάνου ατµίς εν σκηνή.
Σοφ. Σειρ. 24,15     Οπως η εύοσµος κανέλλα και ο αρωµατικός ασπάλαθος έδωσα και δίδω εγώ την ευωδίαν. Και όπως η
εκλεκτή σµύρνα, διασκορπίζω το άρωµα· όπως η χαλβάνη και ο όνυξ και η στακτή και το θυµίαµα του λιβανιού εις την
Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Σοφ. Σειρ. 24,16   εγώ ως τερέµινθος εξέτεινα κλάδους µου, και οι κλάδοι µου κλάδοι δόξης και χάριτος.
Σοφ. Σειρ. 24,16     Εγώ ήπλωσα τους κλάδους µου ωσάν την τερέµινθον και αυτοί οι κλάδοι µου είναι κλάδοι δόξης και
χάριτος.
Σοφ. Σειρ. 24,17   εγώ ως άµπελος βλαστήσασα χάριν, και τα άνθη µου καρπός δόξης και πλούτου.
Σοφ. Σειρ. 24,17     'Εγω, όπως η θαλλερή άµπελος που βλαστάνει ωραίους και καρποφόρους τους κλάδους της, έχω άνθη, τα
οποία καρποφορούν δόξαν και πλούτον.
Σοφ. Σειρ. 24,18   [εγώ µήτηρ της αγαπήσεως της καλής, και φόβου και γνώσεως και της οσίας ελπίδος, δίδοµαι ούν πάσι
τοίς τέκνοις µου, αειγενής τοίς λεγοµένοις υπ αυτού].
Σοφ. Σειρ. 24,18     Εγώ είµαι η µητέρα της πλέον αγνής και αδόλου αγάπης, του θείου φόβου και της υγιούς γνώσεως και
της αγίας ελπίδος. Εγώ χαρίζοµαι υπό του Θεού εις όλα τα τέκνα µου, πάντοτε υπάρχουσα εις τα λόγια του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 24,19   προσέλθετε προς µε οι επιθυµούντές µου, και από των γεννηµάτων µου εµπλήσθητε·
Σοφ. Σειρ. 24,19     Ελάτε, λοιπόν, προς εµέ όλοι σεις οι οποίοι επιθυµείτε να µε αποκτήσετε, και χορτάσατε από τους καρπούς
µου.
Σοφ. Σειρ. 24,20   το γάρ µνηµόσυνόν µου υπέρ το µέλι γλυκύ, και η κληρονοµία µου υπέρ µέλιτος κηρίον.
Σοφ. Σειρ. 24,20    Και µόνη η σκέψις και ανάµνησίς σας περί εµού είναι γλυκυτέρα από το µέλι και η απόκτησίς µου είναι
ανωτέρα από την απόκτησιν κηρήθρας.
Σοφ. Σειρ. 24,21   οι εσθίοντές µε έτι πεινάσουσι, και οι πίνοντές µε έτι διψήσουσιν.
Σοφ. Σειρ. 24,21     Εκείνοι οι οποίοι µε τρώγουν, θα έχουν ακόµη όρεξιν και πείναν δι' εµέ· και εκείνοι οι οποίοι θα µε πίνουν
θα διψούν πάλιν δι' εµέ.
Σοφ. Σειρ. 24,22   ο υπακούων µου ουκ αισχυνθήσεται, και οι εργαζόµενοι εν εµοί ουχ αµαρτήσουσι.
Σοφ. Σειρ. 24,22    Οποιος µε προσέχει και υπακούει στους λόγους µου, ποτέ δεν θα εντροπιασθή· και όσοι εργάζονται υπό
την έµπνευσίν µου, δεν θα περιπέσουν εις σφάλµατα.
Σοφ. Σειρ. 24,23   ταύτα πάντα βίβλος διαθήκης Θεού Υψίστου, νόµον ον ενετείλατο ηµίν Μωυσής κληρονοµίαν συναγωγαίς
Ιακώβ.
Σοφ. Σειρ. 24,23    Ολα αυτά είναι η Βιβλος της Διαθήκης Θεού του Υψίστου· ο Νοµος, τον οποίον διέταξεν εις ηµάς ο
Μωϋσής, η ιερά κληρονοµία στους λαούς του Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 24,24   [µη εκλύεσθε ισχύν εν Κυρίω, κολλάσθε δε προς αυτόν, ίνα κραταιώση υµάς, Κύριος παντοκράτωρ Θεός
µόνος εστί, και ουκ έστιν έτι πλήν αυτού σωτήρ].
Σοφ. Σειρ. 24,24    Μη παραλύετε και µη χάνετε την δύναµίν σας ενώπιον του Κυρίου, αλλά προσκολληθήτε εις αυτόν, δια να
σας ενισχύση, διότι ο Κυριος είναι ο µόνος παντοκράτωρ Θεός, και κανείς άλλος σωτήρ πλην αυτού δεν υπάρχει.
Σοφ. Σειρ. 24,25   ο πιµπλών ως Φεισών σοφίαν και ως Τίγρις εν ηµέραις νέων,
Σοφ. Σειρ. 24,25    Αυτός κάµνει να πληµµυρίζη η σοφία, όπως τα ύδατα του ποταµού Φεισών και όπως τα ύδατα του
Τιγρητος κατά την εποχήν των νέων καρπών.
Σοφ. Σειρ. 24,26   ο αναπληρών ως Ευφράτης σύνεσιν και ως Ιορδάνης εν ηµέραις θερισµού,
Σοφ. Σειρ. 24,26    Αυτός, που υπερεκχειλίζει την γνώσιν και την σοφίαν, όπως ο Ευφράτης τα ύδατά του και όπως ο
Ιορδάνης κατά την περίοδον του θερισµού.
Σοφ. Σειρ. 24,27   ο εκφαίνων ως φώς παιδείαν, ως Γηών εν ηµέραις τρυγητού.



Σοφ. Σειρ. 24,27    Αυτός που αποστέλλει ωσάν ολόλαµπρον φως την υγιά µόρφωσιν, όπως ο Γηών τα πλούσια νερά του εις
περίοδον τρυγητού.
Σοφ. Σειρ. 24,28   ου συνετέλεσεν ο πρώτος γνώναι αυτήν, και ούτως ο έσχατος ουκ εξιχνίασεν αυτήν·
Σοφ. Σειρ. 24,28    Ούτε ο πρώτος άνθρωπος εγνώρισεν εις βάθος και πλάτος την θείαν σοφίαν, ούτε και ο τελευταίος θα
εξιχνιάση ποτέ αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 24,29   από γάρ θαλάσσης επληθύνθη διανόηµα αυτής και η βουλή αυτής από αβύσσου µεγάλης.
Σοφ. Σειρ. 24,29    Αι υψηλαί αλήθειαι της θείας σοφίας είναι περισσότεραι από τα ύδατα της θαλάσσης, και αι αναρίθµητοι
σοµβουλαί της, ως εάν προσέρχωνται από απέραντον ωκεανόν.
Σοφ. Σειρ. 24,30   καγώ ως διώρυξ από ποταµού και ως υδραγωγός εξήλθον εις παράδεισον·
Σοφ. Σειρ. 24,30    Εγώ, η σοφία, είµαι ωσάν πλουσία διώρυξ ύδατος από κάποιον ποταµόν και σαν υδραγωγός, ο οποίος
εξήλθα, δια να ποτίσω τον κήπον.
Σοφ. Σειρ. 24,31   είπα· ποτιώ µου τον κήπον και µεθύσω µου την πρασιάν· και ιδού εγένετό µοι η διώρυξ εις ποταµόν, και ο
ποταµός µου εγένετο εις θάλασσαν.
Σοφ. Σειρ. 24,31     Είπα, θα ποτίσω τον κήπον µου, θα µεθύσω µε τα άφθονα ύδατά µου τας πρασιάς· και ιδού ότι η διώρυξ
έγινε ποταµός και ο ποταµός έγινε θάλασσα.
Σοφ. Σειρ. 24,32   έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιώ και εκφανώ αυτά έως εις µακράν·
Σοφ. Σειρ. 24,32    Απλώνω ακόµη την µόρφωσιν όπως διαχέεται το ορθρινόν φως, και θα φανερώσω τα σοφά αυτής
διδάγµατα έως στον πλέον µακρυνόν κόσµον.
Σοφ. Σειρ. 24,33   έτι διδασκαλίαν ως προφητείαν εκχεώ και καταλείψω αυτήν εις γενεάς αιώνων .
Σοφ. Σειρ. 24,33     Διαχύνω την διδασκαλίαν µου ως σπουδαιότατον κήρυγµα του Θεού, και θα κληροδοτήσω αυτήν εις τας
δια µέσου των αιώνων γενεάς των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 24,34   ίδετε ότι ουκ εµοί µόνω εκοπίασα, αλλά πάσι τοίς εκζητούσιν αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 24,34    Προσέξατε, εγώ που γράφω αυτά τα σχετικά µε την σοφίαν, δεν εκοπίασα µόνον δια τον εαυτόν µου, αλλά
και δι' όλους εκείνους, οι οποίοι αναζητούν και θέλουν να εύρουν την σοφίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Σοφ. Σειρ. 25,1     Εν τρισίν ωραΐσθην και ανέστην ωραία έναντι Κυρίου και ανθρώπων· οµόνοια αδελφών, και φιλία των
πλησίον, και γυνή και ανήρ εαυτοίς συµπεριφερόµενοι.
Σοφ. Σειρ. 25,1  Τρία πράγµατά µε στολίζουν κατά τρόπον ωραίον, και ωραία παρουσιάζοµαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Πρώτον· οµόνοια µεταξύ των αδελφών. Δεύτερον· φιλία µεταξύ των φίλων και των γειτόνων. Τρίτον· καλή συµπεριφορά
των συζύγων µεταξύ των.
Σοφ. Σειρ. 25,2     τρία δε είδη εµίσησεν η ψυχή µου και προσώχθισα σφόδρα τή ζωή αυτών· πτωχόν υπερήφανον, και
πλούσιον ψεύστην, γέροντα µοιχόν ελαττούµενον συνέσει. -
Σοφ. Σειρ. 25,2  Τρεις τάξεις ανθρώπων εµίσησεν η ψυχή µου και εδυσφόρησα πάρα πολύ δια την ύπαρξίν των. Πτωχόν
υπερήφανον, πλούσιον ψεύστην, και γέροντα µοιχόν, ο οποίος συνεχώς χάνει την ορθοφροσύνην του.
Σοφ. Σειρ. 25,3     Εν νεότητι ου συναγήοχας, και πώς αν εύροις εν τώ γήρα σου;
Σοφ. Σειρ. 25,3  Εφ' όσον κατά την νεότητά σου δεν απεθησαύρισες σοφίαν και σύνεσιν, πως θα την έχης κατά τα γηρατεία
σου;
Σοφ. Σειρ. 25,4     ως ωραίον πολιαίς κρίσις και πρεσβυτέροις επιγνώναι βουλήν.
Σοφ. Σειρ. 25,4  Ποσον ωραίον είναι δια κεφαλάς, που έχουν κάτασπρα µαλλιά, η ορθοφροσύνη, και δια τους πρεσβυτέρους
κατά την ηλικίαν να γνωρίζουν και να δίδουν καλάς συµβουλάς!
Σοφ. Σειρ. 25,5     ως ωραία γερόντων σοφία και δεδοξασµένοις διανόηµα και βουλή.
Σοφ. Σειρ. 25,5  Ποσον ωραία και ταιριαστή είναι η σοφία δια τους γέροντας, εις δε τους µεγάλους και δοξασµένους επί της
γης η ορθή σκέψις και συµβουλή!
Σοφ. Σειρ. 25,6     στέφανος γερόντων πολυπειρία, και το καύχηµα αυτών φόβος Κυρίου. -
Σοφ. Σειρ. 25,6  Ωραίος ταιριαστός στέφανος εις την κεφαλήν των γερόντων είναι η πλουσία υγιής πείρα καύχηµά των δε η
ευλάβεια προς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 25,7     Εννέα υπονοήµατα εµακάρισα εν καρδία και το δέκατον ερώ επί γλώσσης· άνθρωπος ευφραινόµενος επί
τέκνοις, ζών και βλέπων επί πτώσει εχθρών·
Σοφ. Σειρ. 25,7  Εννέα τάξεις εµακάρισα µε όλην µου την καρδίαν. Και την δεκάτην τάξιν θα την διακηρύξω µε τους λόγους
µου. Πρώτον, άνθρωπον ο οποίος ευφραίνεται δια τα καλά του παιδιά. Δεύτερον, εκείνον που ζη και βλέπει την
καταστροφήν των εχθρών του.
Σοφ. Σειρ. 25,8     µακάριος ο συνοικών γυναικί συνετή, και ός εν γλώσση ουκ ωλίσθησε, και ός ουκ εδούλευσεν αναξίω
αυτού·
Σοφ. Σειρ. 25,8  Τρίτον, ευτυχή εκείνον, ο οποίος συνοικεί µε συνετήν και σώφρονα σύζυγον. Τέταρτον, εκείνον ο οποίος δεν
εξολισθαίνει εις αµαρτήµατα γλώσσης. Πέµπτον, εκείνον που δεν υπηρέτησεν ως προϊστάµενον κατώτερόν του.
Σοφ. Σειρ. 25,9     µακάριος ός εύρε φρόνησιν, και ο διηγούµενος εις ώτα ακουόντων·
Σοφ. Σειρ. 25,9  Μακάριος εκείνος, ο οποίος εύρε και απέκτησε σύνεσιν, εκείνος ο οποίος διδάσκει εις ανθρώπους, οι οποίοι
τον ακούουν µε προθυµίαν.
Σοφ. Σειρ. 25,10   ως µέγας ο ευρών σοφίαν· αλλ ουκ έστιν υπέρ τον φοβούµενον τον Κύριον·
Σοφ. Σειρ. 25,10     Ποσον µέγας είναι εκείνος, ο οποίος ευρήκε και απέκτησε σοφίαν! Αυτός όµως παρ' όλην την σοφίαν του
δεν είναι ανώτερος από εκείνον, ο οποίος φοβείται τον Κοριον.
Σοφ. Σειρ. 25,11   φόβος Κυρίου υπέρ πάν υπερέβαλεν, ο κρατών αυτού τίνι οµοιωθήσεται;
Σοφ. Σειρ. 25,11  Ο φόβος του Κυρίου είναι ανώτερος από κάθε τι· και προς ποίον θα παροµοιάσωµεν εκείνον, που έχει και
κρατεί µέσα του αυτόν τον φόβον;
Σοφ. Σειρ. 25,12   [φόβος Κυρίου αρχή αγαπήσεως αυτού, πίστις δε αρχή κολλήσεως αυτού].
Σοφ. Σειρ. 25,12     Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή και η προϋπόθεσις της αγάπης µας προς αυτόν, η δε πίστις µας είναι η



αρχή της προσκολλήσεώς µας εις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 25,13   Πάσαν πληγήν και µη πληγήν καρδίας, και πάσαν πονηρίαν και µη πονηρίαν γυναικός·
Σοφ. Σειρ. 25,13     Καθε άλλην πληγήν την υποµένει κανείς, οχι όµως και την πληγήν της καρδίας. Καθε άλλην πονηρίαν
την υποµένει, οχι όµως και την πονηρίαν της γυναικός.
Σοφ. Σειρ. 25,14   πάσαν επαγωγήν και µη επαγωγήν µισούντων, και πάσαν εκδίκησιν και µη εκδίκησιν εχθρών.
Σοφ. Σειρ. 25,14     Καθε συµφοράν την υποµένω, πλην συµφοράς προερχοµένης από εκείνους, που µε µισούν, όπως και κάθε
εκδίκησιν και µη εκδίκησιν, προερχοµένην από εχθρούς.
Σοφ. Σειρ. 25,15   ουκ έστι κεφαλή υπέρ κεφαλήν όφεως, και ουκ έστι θυµός υπέρ θυµόν εχθρού.
Σοφ. Σειρ. 25,15     Δεν υπάρχει περισσότερον κακή και επικίνδυνος κεφαλή από την δηλητηριώδη κεφαλήν του όφεως· και
δεν υπάρχει χειρότερος θυµός από τον θυµόν του εχθρού.
Σοφ. Σειρ. 25,16   συνοικήσαι λέοντι και δράκοντι ευδοκήσω ή ενοικήσαι µετά γυναικός πονηράς.
Σοφ. Σειρ. 25,16     Προτιµώ να συνοικήσω µε λέοντα και δράκοντα, παρά να συγκατοικώ µε κακήν γυναίκα.
Σοφ. Σειρ. 25,17   πονηρία γυναικός αλλοιοί την όρασιν αυτής και σκοτοί το πρόσωπον αυτής ως άρκος.
Σοφ. Σειρ. 25,17     Η κακία της γυναικός αλλοιώνει την εµφάνισίν της γενικώς · κάµνει σκοτεινόν το πρόσωπόν της, ωσάν το
πρόσωπον της άρκτου.
Σοφ. Σειρ. 25,18   ανά µέσον τού πλησίον αυτού αναπεσείται ο ανήρ αυτής, και ακούσας ανεστέναξε πικρά.
Σοφ. Σειρ. 25,18     Ο σύζυγός της θα καθίση εν ανέσει ανάµεσα στους φίλους του, όταν όµως ακουση δι' αυτήν θα
αναστενάξη µε µεγάλην πικρίαν.
Σοφ. Σειρ. 25,19   µικρά πάσα κακία προς κακίαν γυναικός, κλήρος αµαρτωλού επιπέσοι αυτή.
Σοφ. Σειρ. 25,19     Καθε άλλη κακία είναι µικρά εµπρός εις την κακίαν της γυναικός. Ως κακόν µερίδιον ας πέση επάνω της
κλήρος και κατάντηµα αµαρτωλού.
Σοφ. Σειρ. 25,20   ανάβασις αµµώδης εν ποσί πρεσβυτέρου, ούτως γυνή γλωσσώδης ανδρί ησύχω.
Σοφ. Σειρ. 25,20    Ο,τι είναι η αµµουδερή ανωφέρεια δια τα πόδια του γέροντος, έτσι είναι και η γλωσσώδης γυνή δια τον
φιλήσυχον άνδρα της.
Σοφ. Σειρ. 25,21   µη προσπέσης επί κάλλος γυναικός και γυναίκα µη επιποθήσης.
Σοφ. Σειρ. 25,21     Μη παρασυρθής από το κάλλος της γυναικός. Καµµίαν γυναίκα ας µη επιθυµήσης µετά πόθου.
Σοφ. Σειρ. 25,22   οργή και αναίδεια και αισχύνη µεγάλη γυνή εάν επιχορηγή τώ ανδρί αυτής.
Σοφ. Σειρ. 25,22    Είναι κάτι το εξοργιστικόν, το αναιδές, το εξευτελιστικόν, η γυνή να επιχορηγή και διατρέφη τον άνδρα
της.
Σοφ. Σειρ. 25,23 καρδία ταπεινή και πρόσωπον σκυθρωπόν και πληγή καρδίας γυνή πονηρά· χείρες παρειµέναι και γόνατα
παραλελυµένα ήτις ου µακαριεί τον άνδρα αυτής.
Σοφ. Σειρ. 25,23     Γυνή µε χυδαίαν ψυχήν, µε σκυθρωπόν το πρόσωπον και µε πικραµµένην καρδίαν, είναι κακή σύζυγος.
Χείρες συζύγου αδρανείς και γόνατα παραλελυµένα δεν είναι δυνατόν να κάµουν ευτυχισµένον τον σύζυγόν της.
Σοφ. Σειρ. 25,24   από γυναικός αρχή αµαρτίας, και δι αυτήν αποθνήσκοµεν πάντες.
Σοφ. Σειρ. 25,24    Από την γυναίκα, από την Εύαν, ήλθεν η αρχή της αµαρτίας, και εξ αιτίας αυτής αποθνήσκοµεν όλοι.
Σοφ. Σειρ. 25,25   µη δώς ύδατι διέξοδον µηδέ γυναικί πονηρά εξουσίαν.
Σοφ. Σειρ. 25,25     Μη δίδης ελευθέραν ροήν στο ύδωρ, ούτε εξουσίαν εις κακήν γυναίκα.
Σοφ. Σειρ. 25,26   ει µη πορεύεται κατά χείρά σου, από των σαρκών σου απότεµε αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 25,26    Εάν η γυναίκα σου δεν σε ακολουθή και δεν σε υπακούη, απόκοψέ την από το σπίτι σου µε διαζύγιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Σοφ. Σειρ. 26,1     Γυναικός αγαθής µακάριος ο ανήρ, και αριθµός των ηµερών αυτού διπλάσιος.
Σοφ. Σειρ. 26,1  Ευτυχής είναι ο άνδρας εκείνος, ο οποίος έχει ενάρετον σύζυγον. Ο αριθµός των ετών της ζωής του θα
διπλασιασθή.
Σοφ. Σειρ. 26,2     γυνή ανδρεία ευφραίνει τον άνδρα αυτής, και τα έτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη.
Σοφ. Σειρ. 26,2  Γυνή δραστηρία και εργατική ευφραίνει τον άνδρα της, τα δε έτη της ζωής του θα είναι γεµάτα από ειρήνην.
Σοφ. Σειρ. 26,3     γυνή αγαθή µερίς αγαθή, εν µερίδι φοβουµένων Κύριον δοθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 26,3  Ενάρετος γυνή είναι αγαθόν δώρον, που προσφέρεται από τον Κυριον εις εκείνους, οι οποίοι τον φοβούνται.
Σοφ. Σειρ. 26,4     πλουσίου δε και πτωχού καρδία αγαθή, εν παντί καιρώ πρόσωπον ιλαρόν.
Σοφ. Σειρ. 26,4  Του πλουσίου και του πτωχού η καρδία είναι χαρούµενη και εις κάθε περίστασιν το πρόσωπον των είναι
ιλαρόν, εάν έχουν σύζυγον αγαθήν.
Σοφ. Σειρ. 26,5     από τριών ευλαβήθη η καρδία µου, και επί τώ τετάρτω προσώπω εδεήθην· διαβολήν πόλεως, και
εκκλησίαν όχλου, και καταψευσµόν, υπέρ θάνατον πάντα µοχθηρά.
Σοφ. Σειρ. 26,5  Από τρία πράγµατα εφοβήθη η καρδία µου, δια δε το τέταρτον ηλλοιώθη από φόβον το πρόσωπόν µου.
Πρώτον, συκοφαντίαν ολοκλήρου πόλεως. Δεύτερον, στασιάσαντα όχλον. Τρίτον, φοβεράν ψευδολογίαν. Ολα αυτά είναι
χειρότερα και από τον θάνατον.
Σοφ. Σειρ. 26,6     άλγος καρδίας και πένθος γυνή αντίζηλος επί γυναικί και µάστιξ γλώσσης πάσιν επικοινωνούσα.
Σοφ. Σειρ. 26,6  Το τέταρτον όµως και φοβερότερον είναι ο βαθύς πόνος της καρδίας και πένθος ψυχής εξ αιτίας γυναικός , η
οποία ζηλεύει άλλας γυναίκας. Η γλώσσα της γίνεται πλέον µαστίγιον εναντίον όλων εκείνων, µε τους οποίους έρχεται εις
επικοινωνίαν.
Σοφ. Σειρ. 26,7     βοοζύγιον σαλευόµενον γυνή πονηρά, ο κρατών αυτής ως ο δρασσόµενος σκορπίου.
Σοφ. Σειρ. 26,7  Η κακή γυναίκα είναι ένας αταίριαστος και κλονιζόµενος ζυγός βοϊδιών. Οποιος θα επιχειρήση να έλθη εις
επαφήν και να κυριαρχήση εις αυτήν, είναι σαν εκείνον, που πιάνει µε τα χέρια του σκορπιόν.
Σοφ. Σειρ. 26,8     οργή µεγάλη γυνή µέθυσος και ασχηµοσύνην αυτής ου συγκαλύψει.
Σοφ. Σειρ. 26,8  Μεγάλη δυστυχία και οργή είναι η µέθυσος γυναίκα. Αυτή δεν σκεπάζει όσα δια λόγους εντροπής πρέπει να
είναι συγκεκαλυµµένα.
Σοφ. Σειρ. 26,9     πορνεία γυναικός εν µετεωρισµοίς οφθαλµών και εν τοίς βλεφάροις αυτής γνωσθήσεται.



Σοφ. Σειρ. 26,9  Η πορνεία της γυναικός φαίνεται από την ζωηρότητα και την αναισχυντίαν των οφθαλµών της, γίνεται
γνωστή και από αυτά ακόµη τα βλέφαρά της.
Σοφ. Σειρ. 26,10   επί θυγατρί αδιατρέπτω στερέωσον φυλακήν, ίνα µη ευρούσα άνεσιν εαυτή χρήσηται.
Σοφ. Σειρ. 26,10     Πρόσεξε πολύ και παρακολούθησε συνεχώς την αδιάντροπον θυγατέρα , µήπως τυχόν αυτή,
εκµεταλλευόµενη την αµέλειάν σου, κάµη κακήν χρήσιν εις βάρος της.
Σοφ. Σειρ. 26,11   οπίσω αναιδούς οφθαλµού φύλαξαι, και µη θαυµάσης εάν εις σε πληµµελήση·
Σοφ. Σειρ. 26,11  Πρόσεξε τα αναιδή βλέµµατα της και µη εκπλαγής, εάν και προς σε τον ίδιον αυθαδιάση.
Σοφ. Σειρ. 26,12   ως διψών οδοιπόρος το στόµα ανοίξει, και από παντός ύδατος τού σύνεγγυς πίεται, κατέναντι παντός
πασσάλου καθήσεται και έναντι βέλους ανοίξει φαρέτραν.
Σοφ. Σειρ. 26,12     Η κόρη αυτή, σαν διψασµένος οδοιπόρος, θα ανοίξη το στόµα της, και θα ρουφήση κάθε νερό, που θα
συναντήση. Θα καθίση απέναντι οποιουδήποτε πασσάλου και εις κάθε πονηρόν βέλος θα ανοίξη την φαρέτραν της.
Σοφ. Σειρ. 26,13   χάρις γυναικός τέρψει τον άνδρα αυτής, και τα οστά αυτού πιανεί η επιστήµη αυτής.
Σοφ. Σειρ. 26,13     Οµως η χάρις, η ψυχική ευγένεια και καλωσύνη της συζύγου τέρπει τον άνδρα της. Η δε ορθοφροσύνη
και η καλή διαγωγή της θα στερεώσουν και θα θρέψουν τα οστά του.
Σοφ. Σειρ. 26,14   δόσις Κυρίου γυνή σιγηρά, και ουκ έστιν αντάλλαγµα πεπαιδευµένης ψυχής.
Σοφ. Σειρ. 26,14     Δωρεά Θεού είναι γυνή σιωπηλή. Δεν υπάρχει δε κανένα αντάλλαγµα µιας γυναικείας ψυχής,
µορφωµένης κατά Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 26,15   χάρις επί χάριτι γυνή αισχυντηρά, και ουκ έστι σταθµός πάς άξιος εγκρατούς ψυχής.
Σοφ. Σειρ. 26,15     Η εντροπαλή και συνεσταλµένη σύζυγος είναι διπλή χάρις παρά του Θεού, και δεν υπάρχει ζύγι ικανόν,
να σταθµίση την αξίαν της ενάρετου αυτής ψυχής.
Σοφ. Σειρ. 26,16   ήλιος ανατέλλων εν υψίστοις Κυρίου και κάλλος αγαθής γυναικός εν κόσµω οικίας αυτής.
Σοφ. Σειρ. 26,16     Οπως ο ανατέλλων ήλιος εις τα ύψη του ουρανού του Κυρίου, έτσι και το ψυχικόν κάλλος της εναρέτου
γυναικός λάµπει µέσα στον στολισµόν της οικίας της.
Σοφ. Σειρ. 26,17   λύχνος εκλάµπων επί λυχνίας αγίας και κάλλος προσώπου επί ηλικία στασίµη.
Σοφ. Σειρ. 26,17     Οπως λάµπει ο λύχνος επάνω εις την ιεράν επτάφωτον λυχνίαν, έτσι ακτινοβολεί και η ωραιότης του
προσώπου της στο καµαρωτόν σώµα της.
Σοφ. Σειρ. 26,18   στύλοι χρύσεοι επί βάσεως αργυράς και πόδες ωραίοι επί στέρνοις ευσταθούς.
Σοφ. Σειρ. 26,18     Οπως είναι οι χρυσοί στύλοι επάνω εις τα αργυρά βάθρα των, έτσι και οι ωραίοι πόδες στηρίζουν το
καλοδεµένον στήθος, το ωραίον σώµα της.
Σοφ. Σειρ. 26,19   Τέκνον, ακµήν ηλικίας σου συντήρησον υγιή, και µη δώς αλλοτρίοις την ισχύν σου.
Σοφ. Σειρ. 26,19     Παιδί µου, κατά το άνθος της ηλικίας σου φύλαξε υγιή τον εαυτόν σου, και µη εκδαπανήσης εις ξένα
πρόσωπα την δύναµίν σου.
Σοφ. Σειρ. 26,20   αναζητήσας παντός πεδίου εύγειον κλήρον σπείρε τα ίδια σπέρµατα πεποιθώς τή ευγενεία σου·
Σοφ. Σειρ. 26,20    Αλλά, αφού αναζητήσης εις κάθε αγρόν καλόν έδαφος, αγαθήν γυναίκα, σπείρε εκεί τα σπέρµατά σου µε
την πεποίθησιν, ότι θα αποκτήσης γνησίους και καλούς απογόνους.
Σοφ. Σειρ. 26,21   ούτως τα γενήµατά σου περιόντα και παρησίαν ευγενείας έχοντα µεγαλυνούσι.
Σοφ. Σειρ. 26,21     Ετσι τα παιδιά σου θα ευρίσκονται γύρω σου και µε το θάρρος, που τους δίνει η γνησιότης και ευγένεια
της καταγωγής των, θα µεγαλώνουν.
Σοφ. Σειρ. 26,22   γυνή µισθία ίση σιάλω λογισθήσεται, ύπανδρος δε πύργος θανάτου τοίς χρωµένοις λογισθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 26,22    Γυνή που πωλείται αναιδώς είναι σιχαµερή ωσάν το σάλιο , η δε πιστή σύζυγος θα φανή πύργος, που
εκτοξεύει τον θάνατον εναντίον εκείνων, οι οποίοι µε πονηράν διάθεσιν θα σκεφθούν να την πλησιάσουν.
Σοφ. Σειρ. 26,23   γυνή ασεβής ανόµω µερίς δοθήσεται, ευσεβής δε δίδοται τώ φοβουµένω τον Κύριον.
Σοφ. Σειρ. 26,23    Η ασεβής όµως γυνή παραχωρείται ως τιµωρία στον ασεβή άνδρα, η δε ευσεβής γυναίκα δίδεται προς
εκείνον, που φοβείται τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 26,24   γυνή ασχήµων ατιµίαν κατατρίψει, θυγάτηρ δε ευσχήµων και τον άνδρα εντραπήσεται.
Σοφ. Σειρ. 26,24    Γυνή αναίσχυντος θα περιπέση και θα καταπίη κάθε αναισχυντίαν, η δε συνεσταλµένη και εντροπαλή
κόρη θα εντραπή και τον µέλλοντα σύζυγόν της.
Σοφ. Σειρ. 26,25   γυνή αδιάτρεπτος ως κύων λογισθήσεται, η δε έχουσα αισχύνην τον Κύριον φοβηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 26,25    Γυνή αδιάντροπος θα θεωρήται ωσάν σκύλα, η συνεσταλµένη όµως και ντροπαλή θα φοβήται τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 26,26   γυνή άνδρα ίδιον τιµώσα σοφή πάσι φανήσεται, ατιµάζουσα δε εν υπερηφανία ασεβής πάσι γνωσθήσεται.
γυναικός αγαθής µακάριος ο ανήρ, ο γάρ αριθµός των ετών αυτού διπλάσιος έσται.
Σοφ. Σειρ. 26,26    Γυνή, η οποία τιµά τον σύζυγόν της, θα φανή εις όλους, όπως και είναι πράγµατι, σοφή. Εξ αντιθέτου
γυναίκα ασεβής και αλαζονική, που εξευτελίζει τον άνδρα της, θα γίνη γνωστή ως τοιαύτη εις όλους. Ευτυχής είναι ο
άνδρας, που επήρε σύζυγον ενάρετον. Ο αριθµός των ετών του θα είναι διπλάσιος.
Σοφ. Σειρ. 26,27   γυνή µεγαλόφωνος και γλωσσώδης ως σάλπιγξ πολέµων εις τροπήν θεωρηθήσεται, ανθρώπου δε παντός
ψυχή οµοιότροπος τούτοις, πολέµου ακαταστασίαις την ψυχήν διαιτηθήσεται]. -
Σοφ. Σειρ. 26,27    Γυνή, που κραυγάζει και έχει µεγάλην γλώσσαν, οµοιάζει µε πολεµικήν σάλπιγγα, που τρέπει εις φυγήν
εχθρόν. Και παντός ανθρώπου ψυχή υπό τοιαύτας συνθήκας θα διέρχεται ζωήν ακατάστατον και πολεµικήν.
Σοφ. Σειρ. 26,28   Επί δυσί λελύπηται η καρδία µου, και επί τώ τρίτω θυµός µοι επήλθεν· ανήρ πολεµιστής υστερών δι
ένδειαν, και άνδρες συνετοί εάν σκυβαλισθώσιν, επανάγων από δικαιοσύνης επί αµαρτίαν· ο Κύριος ετοιµάσει εις
ροµφαίαν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 26,28    Δια δύο πράγµατα λυπείται η καρδία µου· κάποιο δε τρίτον εξεγείρει την αγανάκτησίν µου· πρώτον, ανήρ
ο οποίος επολέµησε δια την πατρίδα του και έχει καταπέσει εις πτωχείαν. Δεύτερον, άνδρες συνετοί, εάν θεωρηθούν ως
σκύβαλα και παραµερισθούν. Τρίτον δε και χειρότερον, άνθρωπος ο οποίος από τον δρόµον της αρετής µεταπηδά εις τα
αδιέξοδα της αµαρτίας. Ο Κυριος τον ετοιµάζει δια την µάχαιραν της οργής του.
Σοφ. Σειρ. 26,29   Μόλις εξελείται έµπορος από πληµµελείας, και ου δικαιωθήσεται κάπηλος από αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 26,29    Ενας έµπορος µόλις και µετά δυσκολίας θα αποφύγη την αδικίαν. Ο µεταπράτης όµως δεν θα κατορθώση,



να απαλλαγή από την αµαρτίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Σοφ. Σειρ. 27,1     Χάριν διαφόρου πολλοί ήµαρτον, και ο ζητών πληθύναι αποστρέψει οφθαλµόν.
Σοφ. Σειρ. 27,1  Πολλοί αµαρτάνουν ένεκα υλικού κέρδους· και ο πλεονέκτης, ο επιζητών να αυξήση τα κέρδη του,
αποστρέφει µε σκληρότητα τους οφθαλµούς του από τον πτωχόν και από τον Θεόν της δικαιοσύνης.
Σοφ. Σειρ. 27,2     αναµέσον αρµών λίθων παγήσεται πάσσαλος, και αναµέσον πράσεως και αγορασµού συντριβήσεται
αµαρτία.
Σοφ. Σειρ. 27,2  Οπως ο πάσσαλος πιεζόµενος εµπήγνυται εις τας αρθρώσεις των λίθων ενός τοίχου, έτσι και η αµαρτία
ενσφηνώνεται µεταξύ πωλήσεως και αγοράς.
Σοφ. Σειρ. 27,3     εάν µη εν φόβω Κυρίου κρατήση κατά σπουδήν, εν τάχει καταστραφήσεται αυτού ο οίκος.
Σοφ. Σειρ. 27,3  Εάν ο κερδοσκόπος άνθρωπος δεν συγκρατήση συντόµως και εγκαίρως τον εαυτόν του µε τον φόβον του
Θεού, ταχέως θα εξολοθρευθή ο οίκος του.
Σοφ. Σειρ. 27,4     Εν σείσµατι κοσκίνου διαµένει κοπρία, ούτως σκύβαλα ανθρώπου εν λογισµώ αυτού.
Σοφ. Σειρ. 27,4  Οταν σείεται το κόσκινον, παραµένουν εις αυτό τα σκύβαλα. Σκύβαλα πολλές φορές, άχρηστοι και
επιβλαβείς σκέψεις και επιθυµίαι, µένουν εις την διάνοιαν και την καρδίαν των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 27,5     σκεύη κεραµέως δοκιµάζει κάµινος, και πειρασµός ανθρώπου εν διαλογισµώ αυτού.
Σοφ. Σειρ. 27,5  Τα πήλινα δοχεία του κεραµοποιού τα δοκιµάζει η φωτιά της καµίνου. Η δοκιµασία και η εξωτερίκευσις του
χαρακτήρας του ανθρώπου γίνεται µε τους συλλογισµούς και τας συζητήσστου.
Σοφ. Σειρ. 27,6     γεώργιον ξύλου εκφαίνει ο καρπός αυτού, ούτως λόγος ενθυµήµατος καρδίας ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 27,6  Την αξίαν και ποιότητα ενός καλλιεργηµένου δένδρου φανερώνει ο καρπός· έτσι και ο λόγος, η έκφρασις
των επιθυµιών της καρδίας και των σκέψεων του νου, φανερώνει τον άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 27,7     πρό λογισµού µη επαινέσης άνδρα, ούτος γάρ πειρασµός ανθρώπων. -
Σοφ. Σειρ. 27,7  Μη επαινέσης άνθρωπον πριν η τον ακούσης να οµιλή , διότι η οµιλία είναι δοκιµασία και κριτήριον της
αξίας του.
Σοφ. Σειρ. 27,8     Εάν διώκης το δίκαιον, καταλήψη και ενδύση αυτό ως ποδήρη δόξης.
Σοφ. Σειρ. 27,8  Εάν επιδιώκης το δίκαιον, θα το καταλάβης και θα το ενδυθής ως ένδοξον ιµάτιον, που θα φθάνη µέχρι τα
πόδια σου.
Σοφ. Σειρ. 27,9     πετεινά προς τα όµοια αυτοίς καταλύσει, και αλήθεια προς τους εργαζοµένους αυτήν επανήξει.
Σοφ. Σειρ. 27,9  Τα πτηνά συγκατοικούν µε τα οµοιά των· έτσι και η αλήθεια επανέρχεται, στολισµός και υπερασπιστής, εις
εκείνους, οι οποίοι την εφαρµόζουν.
Σοφ. Σειρ. 27,10   λέων θήραν ενεδρεύει, ούτως αµαρτίαι εργαζοµένους άδικα.
Σοφ. Σειρ. 27,10     Οπως το ληοντάρι ενεδρεύει το θήραµά του, έτσι και η αµαρτία ενεδρεύει, δια να συλλάβη αυτούς, που
την πράττουν.
Σοφ. Σειρ. 27,11   διήγησις ευσεβούς διαπαντός σοφία, ο δε άφρων ως σελήνη αλλοιούται.
Σοφ. Σειρ. 27,11  Η οµιλία του ευσεβούς ανθρώπου είναι πάντοτε σοφή· ο δε άµυαλος µεταβάλλεται από ηµέρας εις ηµέραν,
όπως η σελήνη.
Σοφ. Σειρ. 27,12   εις µέσον ασυνέτων συντήρησον καιρόν, εις µέσον δε διανοουµένων ενδελέχιζε.
Σοφ. Σειρ. 27,12     Οταν πρόκειται να µεταβής εν µέσω µωρών και ασυνέτων, περίµενε τον κατάλληλον καιρόν, πότε θα πας
και πότε θα οµιλήσης. Μεταξύ όµως των συνετών και σοφών ανθρώπων, να συχνάζης πάντοτε.
Σοφ. Σειρ. 27,13   διήγησις µωρών προσόχθισµα, και ο γέλως αυτών εν σπατάλη αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 27,13     Αι οµιλίαι των µωρών προκαλούν δυσφορίαν και αηδίαν και από τα γέλια των προκαλούνται πλήθος
βρωµερών αµαρτιών.
Σοφ. Σειρ. 27,14   λαλιά πολυόρκου ορθώσει τρίχας, και η µάχη αυτών εµφραγµός ωτίων.
Σοφ. Σειρ. 27,14     Η αναιδής οµιλία του ανθρώπου, που ορκίζεται συχνά και εύκολα, σηκώνει τας τρίχας της κεφαλής µας
από φρίκην. Και η διαµάχη του µε άλλους οµοίους του µας κάνει, να κλείωµεν τα αυτιά µας.
Σοφ. Σειρ. 27,15   έκχυσις αίµατος µάχη υπερηφάνων, και η διαλοιδόρησις αυτών ακοή µοχθηρά. -
Σοφ. Σειρ. 27,15     Αι διαµάχαι των υπερηφάνων και εγωϊστών έχουν ως κατάληξίν των την αιµατοχυσίαν και αι µεταξύ
των ανταλλασσόµεναι ύβρεις είναι καταθλιπτικοί δια την ακοήν µας.
Σοφ. Σειρ. 27,16   Ο αποκαλύπτων µυστήρια απώλεσε πίστιν, και ου µη εύρη φίλον προς την ψυχήν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 27,16     Εκείνος που αποκαλύπτει τα µυστικά των φίλων του, χάνει την εµπιστοσύνην των άλλων και δεν θα εύρη
πλέον φίλον σύµφωνα µε την επιθυµίαν της καρδίας του.
Σοφ. Σειρ. 27,17   στέρξον φίλον και πιστώθητι µετ αυτού· εάν δε αποκαλύψης τα µυστήρια αυτού, ου µη καταδιώξης οπίσω
αυτού.
Σοφ. Σειρ. 27,17     Στέργε µε αγάπην τον φίλον σου και γίνε έµπιστος εις αυτόν. Εάν όµως αποκαλύψης τα µυστικά του,
αυτός θα σε εγκαταλείψη και είναι µάταιον πλέον να επιδίωξης την φιλίαν του.
Σοφ. Σειρ. 27,18   καθώς γάρ απώλεσεν άνθρωπος τον εχθρόν αυτού, ούτως απώλεσας την φιλίαν τού πλησίον·
Σοφ. Σειρ. 27,18     Διότι όπως χάνει κανείς τον άνθρωπον, που έγινεν εχθρός του, κατά παρόµοιον τρόπον έχασες και συ την
φιλίαν του φίλου σου.
Σοφ. Σειρ. 27,19   και ως πετεινόν εκ χειρός σου απέλυσας, ούτως αφήκας τον πλησίον και ου θηρεύσεις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 27,19     Οπως ένα πτηνόν, το οποίον το αφήκες να φύγη από τα χέρια σου, δεν επανέρχεται, έτσι και συ
απεµάκρυνες τον φίλον σου µε την αδιακρισίαν σου· όσον δε και αν προσπαθήσης, δεν θα τον επανεύρης.
Σοφ. Σειρ. 27,20   µη αυτόν διώξης, ότι µακράν απέστη και εξέφυγεν ως δορκάς εκ παγίδος.
Σοφ. Σειρ. 27,20    Μη επιζητήσης να τον επανεύρης, διότι έχει πλέον φύγει µακράν από σε. Ετάχυνε το βήµα του, όπως το
ζαρκάδι που διαφεύγει την παγίδα.
Σοφ. Σειρ. 27,21   ότι τραύµά εστι καταδήσαι και λοιδορίας εστί διαλλαγή, ο δε αποκαλύψας µυστήρια απήλπισεν. -
Σοφ. Σειρ. 27,21     Ενα τραύµα είναι δυνατόν να το επιδέση κανείς, µία αντίθεσις µεταξύ των ανθρώπων είναι δυνατόν να



καταλήξη εις συνδιαλλαγήν και συµφιλίωσιν. Ο φίλος όµως, του οποίου συ απεκάλυψες τα µυστικά, δεν έχει καµµίαν
ελπίδα και ούτε θέλει να επανασυνάψη πάλιν προς σε την φιλίαν του.
Σοφ. Σειρ. 27,22   Διανεύων οφθαλµώ τεκταίνει κακά, και ουδείς αυτόν αποστήσει απ αυτού·
Σοφ. Σειρ. 27,22    Εκείνος που µισοκλείει εις υποκριτικά νεύµατα τους οφθαλµούς, σχεδιάζει µε τέχνην και πράττει κακά και
κανείς δεν ηµπορεί να τον αποφύγη.
Σοφ. Σειρ. 27,23   απέναντι των οφθαλµών σου γλυκανεί στόµα σου, και επί των λόγων σου εκθαυµάσει, ύστερον δε
διαστρέψει το στόµα αυτού και εν τοίς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον.
Σοφ. Σειρ. 27,23     Ενώπιόν σου είναι όλος µέλι και σε κάµνει να χαµογελάς. Προσποιείται ότι θαυµάζει και επαινεί τα λόγια
σου. Κατόπιν όµως θα µεταστρέψη τα λόγια του και θα δώση νόηµα σκανδάλου εις τα ιδικά σου λόγια, δια να σε εκθέση.
Σοφ. Σειρ. 27,24   πολλά εµίσησα και ουχ ωµοίωσα αυτώ, και ο Κύριος µισήσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 27,24    Πολλά κακά εµίσησα, αλλά κανένα τόσον πολύ, όπως αυτόν τον άνθρωπον. Και ο Κυριος επίσης τον µισεί.
Σοφ. Σειρ. 27,25   ο βάλλων λίθον εις ύψος επί κεφαλήν αυτού βάλλει, και πληγή δολία διελεί τραύµατα.
Σοφ. Σειρ. 27,25     Εκείνος που ρίπτει το λιθάρι υψηλά επάνω από το κεφάλι του, το κατευθύνει εναντίον της κεφαλής του.
Ετσι και εκείνος, που κτυπά δολίως τον πλησίον του, επιφέρει τραύµατα στον εαυτόν του.
Σοφ. Σειρ. 27,26   ο ορύσσων βόθρον εις αυτόν εµπεσείται, και ο ιστών παγίδα εν αυτή αλώσεται.
Σοφ. Σειρ. 27,26    Εκείνος που σκάπτει λάκκον δια τον άλλον, θα πέση ο ίδιος µέσα. Και όποιος στήνει παγίδα εις βάρος
άλλων, θα συλληφθή µε αυτήν ο ίδιος.
Σοφ. Σειρ. 27,27   ο ποιών πονηρά εις αυτόν κυλισθήσεται, και ου µη επιγνώ πόθεν ήκει αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 27,27     Τα κακά, τα οποία µηχανεύεται και πράττει εις βάρος άλλων κάποιος, θα επιπέσουν επάνω του, χωρίς και
ο ίδιος να γνωρίζη, από που και πως επήλθαν εναντίον του.
Σοφ. Σειρ. 27,28   εµπαιγµός και ονειδισµός υπερηφάνων, και η εκδίκησις ως λέων ενεδρεύσει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 27,28    Εµπαιγµοί και ύβρεις υπάρχουν πάντοτε στο στόµα των υπερηφάνων. Αλλά η τιµωρία και η εκδίκησις
εναντίον των ενεδρεύει, όπως ο λέων παραµονεύει δια το θήραµά του.
Σοφ. Σειρ. 27,29   παγίδι αλώσονται οι ευφραινόµενοι πτώσει ευσεβών, και οδύνη καταναλώσει αυτούς πρό τού θανάτου
αυτών.
Σοφ. Σειρ. 27,29    Εκείνοι που ευφραίνονται δια τας δυστυχίας και τας θλίψεις των ευσεβών, θα συλληφθούν εις παγίδας
συµφορών· οδύναι δε θα καταναλώσουν αυτούς προ του θανάτου των.
Σοφ. Σειρ. 27,30   Μήνις και οργή και ταύτά εστι βδελύγµατα και ανήρ αµαρτωλός εγκρατής έσται αυτών .
Σοφ. Σειρ. 27,30     Μνησικακία, εσωτερική αγανάκτησις και εξωτερική οργή και αυτά είναι άξια αποστροφής. Ο
αµαρτωλός άνθρωπος τα κατέχει και κατέχεται από αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Σοφ. Σειρ. 28,1     Ο εκδικών παρά Κυρίου ευρήσει εκδίκησιν, και τας αµαρτίας αυτού διατηρών διατηρήσει.
Σοφ. Σειρ. 28,1  Εκείνος που εκδικείται τους άλλους, θα υποστή εκδίκησιν και τιµωρίαν από τον Θεόν, ο οποίος θα του
καταλογίση αυστηρώς και θα τιµωρήση τας αµαρτίας του.
Σοφ. Σειρ. 28,2     άφες αδίκηµα τώ πλησίον σου, και τότε δεηθέντος σου αι αµαρτίαι σου λυθήσονται.
Σοφ. Σειρ. 28,2  Συγχώρησε το αδίκηµα, που σου έκαµεν ο πλησίον σου, και τότε, όταν προσευχηθής προς τον Θεόν, θα
λυθούν και αι ιδικαί σου αµαρτίαι.
Σοφ. Σειρ. 28,3     άνθρωπος ανθρώπω συντηρεί οργήν, και παρά Κυρίου ζητεί ίασιν;
Σοφ. Σειρ. 28,3  Ο άνθρωπος ενώ διατηρή µνησικακίαν και οργήν εναντίον του συνανθρώπου του, ζητεί εν τούτοις να πάρη
αυτός συγχώρησιν από τον Θεόν;
Σοφ. Σειρ. 28,4     επ άνθρωπον όµοιον αυτώ ουκ έχει έλεος, και περί των αµαρτιών αυτού δείται;
Σοφ. Σειρ. 28,4  Δια τον οµοιοπαθή πλησίον του δεν αισθάνεται αυτός έλεος και συµπάθειαν, και παρ' όλον τούτο ζητεί από
τον Θεόν έλεος δια τας αµαρτίας του;
Σοφ. Σειρ. 28,5     αυτός σάρξ ών διατηρεί µήνιν, τις εξιλάσεται τας αµαρτίας αυτού;
Σοφ. Σειρ. 28,5  Αυτός, αδύνατη σαρξ, κρατεί µέσα του µνησικακίαν και οργήν. Ποιός όµως εν τοιαύτη περιπτώσει θα
συγχωρήση τας αµαρτίας του;
Σοφ. Σειρ. 28,6     µνήσθητι τα έσχατα και παύσαι εχθραίνων, καταφθοράν και θάνατον, και έµµενε εντολαίς.
Σοφ. Σειρ. 28,6  Να ενθυµήσαι τα τέλη σου και παύσε να τρέφης έχθραν εναντίον των άλλων. Ενθυµήσου την φθοράν και
τον θάνατον και µένε πιστός τηρητής των εντολών του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 28,7     µνήσθητι εντολών και µη µηνίσης τώ πλησίον, και διαθήκην Υψίστου και πάριδε άγνοιαν.
Σοφ. Σειρ. 28,7  Να έχης πάντοτε ζωηρά υπ ' όψιν σου τας εντολάς του Κυρίου και να µη οργίζεσαι εναντίον του πλησίον σου.
Εχε κατά νουν την διαθήκην του Υψίστου και παράβλεψε τας αδικίας, τας οποίας εξ αγνοίας η και εν γνώσει σου έχουν
κάµει οι άλλοι.
Σοφ. Σειρ. 28,8     απόσχου από µάχης, και ελαττώσεις αµαρτίας· άνθρωπος γάρ θυµώδης εκκαύσει µάχην,
Σοφ. Σειρ. 28,8  Να αποφεύγης τας φιλονεικίας και ετσι θα περιορίσης πάρα πολύ τας αµαρτίας σου . Διότι άνθρωπος
εριστικός και θυµώδης ρίπτει έλαιον εις την φωτιάν και ανάπτει µάχας.
Σοφ. Σειρ. 28,9     και ανήρ αµαρτωλός ταράξει φίλους και ανά µέσον ειρηνευόντων εµβάλλει διαβολήν.
Σοφ. Σειρ. 28,9  Ανθρωπος αµαρτωλός και φιλόνεικος δηµιουργεί αναταραχήν και µεταξύ των φίλων· όπως επίσης και
µεταξύ ανθρώπων που ζουν ειρηνικώς διασπείρει διαβολάς.
Σοφ. Σειρ. 28,10   κατά την ύλην τού πυρός ούτως εκκαυθήσεται, και κατά την ισχύν τού ανθρώπου ο θυµός αυτού έσται,
και κατά τον πλούτον ανυψώσει οργήν αυτού, και κατά την στερέωσιν της µάχης εκκαυθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 28,10     Η φωτιά καίει και επεκτείνεται ανάλογα µε τα ξύλα, που της ρίπτονται. Ετσι και ο θυµός ενός ανθρώπου
είναι ανάλογος µε την δύναµιν και την εξουσίαν, που έχει. Αγριεύει και µεγαλώνει ανάλογα µε τον πλούτον· όσον δε
στερεώνει και επεκτείνεται η διαµάχη, τόσον και περισσότερον ανάβει ο θυµός.
Σοφ. Σειρ. 28,11   έρις κατασπευδοµένη εκκαίει πύρ, και µάχη κατασπεύδουσα εκχέει αίµα.
Σοφ. Σειρ. 28,11  Ερις, η οποία δεν συγκρατείται, ανάβει πυρκαϊάν· και λογοµαχία βιαία και ορµητική φθάνει µέχρις



εκχύσεως αίµατος.
Σοφ. Σειρ. 28,12   εάν φυσήσης εις σπινθήρα, εκκαήσεται, και εάν πτύσης επ αυτόν, σβεσθήσεται· και αµφότερα εκ τού
στόµατός σου εκπορεύεται.
Σοφ. Σειρ. 28,12     Εάν φυσήσης ένα σπινθήρα, ανάπτεις φωτιάν, εάν όµως φτύσης επάνω στον σπινθήρα τον σβήνεις. Και
τα δύο προέρχονται από το στόµα σου.
Σοφ. Σειρ. 28,13   Ψίθυρον και δίγλωσσον καταράσασθε, πολλούς γάρ ειρηνεύοντας απώλεσαν.
Σοφ. Σειρ. 28,13     Καταρασθήτε τον δόλιον ψιθυριστήν και τον διπρόσωπον άνθρωπον, διότι κάτι τέτοιοι κατέστρεψαν
πολλούς ειρηνικούς ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 28,14 γλώσσα τρίτη πολλούς εσάλευσε και διέστησεν αυτούς από έθνους εις έθνος και πόλεις οχυράς καθείλε και
οικίας µεγιστάνων κατέστρεψε.
Σοφ. Σειρ. 28,14     Γλώσσα δηλητηριώδης και συκοφαντική πολλούς ανεστάτωσεν. Εξώρισεν αυτούς από το έθνος των εις
άλλο έθνος, εκρήµνισεν οχυράς πόλεις και κατέστρεψεν οίκους αρχόντων.
Σοφ. Σειρ. 28,15   γλώσσα τρίτη γυναίκας ανδρείας εξέβαλε και εστέρησεν αυτάς των πόνων αυτών.
Σοφ. Σειρ. 28,15     Γλώσσα συκοφαντική έδιωξε δραστηρίας και τιµίας συζύγους από το σπίτι των και τας εστέρησεν από
τους καρπούς των µόχθων των.
Σοφ. Σειρ. 28,16   ο προσέχων αυτή ου µη εύρη ανάπαυσιν, ουδέ κατασκηνώσει µεθ ησυχίας.
Σοφ. Σειρ. 28,16     Εκείνος που δίδει προσοχήν εις συκοφαντικήν γλώσσαν, δεν θα εύρη ανάπαυσιν και δεν θα κατοικήση µε
ησυχίαν και ειρήνην.
Σοφ. Σειρ. 28,17   πληγή µάστιγος ποιεί µώλωπας, πληγή δε γλώσσης συγκλάσει οστά.
Σοφ. Σειρ. 28,17     Τα κτυπήµατα της µάστιγος προξενούν πληγάς εις την σάρκα· τα κτυπήµατα όµως της γλώσσης
σπάζουν κόκκαλα.
Σοφ. Σειρ. 28,18   πολλοί έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας, και ουχ ως οι πεπτωκότες διά γλώσσαν.
Σοφ. Σειρ. 28,18     Πολλοί εφονεύθησαν εν στόµατι µαχαίρας· αυτοί όµως δεν είναι τόσοι όσοι εκείνοι, οι οποίοι έπεσαν
κτυπηθέντες από συκοφαντικήν γλώσσαν.
Σοφ. Σειρ. 28,19   µακάριος ο σκεπασθείς απ αυτής, ός ου διήλθεν εν τώ θυµώ αυτής, ός ουχ είλκυσε τον ζυγόν αυτής και εν
τοίς δεσµοίς αυτής ουκ εδέθη·
Σοφ. Σειρ. 28,19     Ευτυχής εκείνος, που προεφυλάχθη από αυτήν, και δεν έγινε θύµα του θυµού της· αυτός που δεν έσυρεν
επάνω του τον βαρύν ζυγόν της συκοφαντικής γλώσσης και δεν εδέθη µε τα καταστρεπτικά της δεσµά.
Σοφ. Σειρ. 28,20   ο γάρ ζυγός αυτής ζυγός σιδηρούς, και οι δεσµοί αυτής δεσµοί χάλκεοι.
Σοφ. Σειρ. 28,20    Ο ζυγός της συκοφαντικής γλώσσης είναι σιδηρένιος ζυγός και τα δεσµά της χάλκινα.
Σοφ. Σειρ. 28,21   θάνατος πονηρός ο θάνατος αυτής, και λυσιτελής µάλλον ο άδης αυτής.
Σοφ. Σειρ. 28,21     Ο θάνατος, τον οποίον προκαλεί η φαρµακερά γλώσσα, είναι πολύ κακός. Προτιµότερος από αυτόν είναι
ο άδης.
Σοφ. Σειρ. 28, 22  ου µη κρατήσει ευσεβών, και εν τή φλογί αυτής ου καήσονται.
Σοφ. Σειρ. 28,22    Αλλά η δηλητηριώδης αυτή γλώσσα δεν θα απλώση την κυριαρχίαν της επάνω στους ευσεβείς
ανθρώπους. Δεν θα καούν αυτοί από τας φλόγας της.
Σοφ. Σειρ. 28,23   οι καταλείποντες Κύριον εµπεσούνται εις αυτήν, και εν αυτοίς εκκαήσεται και ου µη σβεσθή·
εξαποσταλήσεται επ αυτοίς ως λέων, και ως πάρδαλις λυµανείται αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 28,23    Οσοι όµως εγκαταλείπουν τον Κυριον, θα εµπέσουν εις την τυραννικήν κυριαρχίαν αυτής, θα καούν µε
την φλόγα της και η φλόγα της δεν θα σβήση. Θα επέλθη εναντίον των φοβερά η φαρµακερή γλώσσα· όπως ο άγριος λέων
και όπως η πάρδαλις, θα καταστρέφη αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 28,24   ίδε περίφραξον το κτήµά σου ακάνθαις, το αργύριόν σου και το χρυσίον κατάδησον·
Σοφ. Σειρ. 28,24    Πρόσεξε· φράζε ολόγυρα το κτήµα σου µε αγκάθια, το δε αργύριόν σου και το χρυσίον δέσε τα ασφαλή.
Σοφ. Σειρ. 28,25   και τοίς λόγοις σου ποίησον ζυγόν και σταθµόν, και τώ στόµατί σου ποίησον θύραν και µοχλόν.
Σοφ. Σειρ. 28,25    Παρε ζυγαριά και ζύγια, δια να ζυγίσης τα λόγιά σου και βάλε στο στόµα σου θύραν και σύρτην.
Σοφ. Σειρ. 28,26   πρόσεχε µήπως ολισθήσης εν αυτή, µη πέσης κατέναντι ενεδρεύοντος.
Σοφ. Σειρ. 28,26    Πρόσεχε, µη γλυστρήσης µε την γλώσσαν σου και πέσης εις τα χέρια εκείνου, ο οποίος καιροφυλακτεί, δια
να σε καταστρέψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Σοφ. Σειρ. 29,1     Ο ποιών έλεος δανειεί τώ πλησίον, και ο επισχύων τή χειρί αυτού τηρεί εντολάς.
Σοφ. Σειρ. 29,1  Ο ελεήµων δανείζει προθύµως τον πλησίον του και εκείνος, που έρχεται µε προθυµία εις βοήθειαν και
ενίσχυσιν του πλησίον, τηρεί τας εντολάς του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 29,2     δάνεισον τώ πλησίον εν καιρώ χρείας αυτού, και πάλιν απόδος τώ πλησίον εις τον καιρόν·
Σοφ. Σειρ. 29,2  Δώσε δάνειον στον πλησίον σου, όταν ευρίσκεται εις καιρόν ανάγκης· συ δε ο χρεωφειλέτης να επιστρέψης
την οφειλήν σου στον πλησίον σου κατά τον συµφωνηθέντα καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 29,3     στερέωσον λόγον και πιστώθητι µετ αυτού, και εν παντί καιρώ ευρήσεις την χρείαν σου.
Σοφ. Σειρ. 29,3  Τηρησε τον λόγον σου απέναντι του, δείξε προς αυτόν την αξιοπιστίαν σου και έτσι εις κάθε καιρόν ανάγκης
σου θα τον εύρης πρόθυµον να σε βοηθήση.
Σοφ. Σειρ. 29,4     πολλοί ως εύρεµα ενόµισαν δάνος και παρέσχον πόνον τοίς βοηθήσασιν αυτοίς .
Σοφ. Σειρ. 29,4  Πολλοί ενόµισαν ως εύρηµα το δάνειον που έλαβον, και επροξένησαν ταλαιπωρίας εις εκείνους, οι οποίοι
τους εβοήθησαν.
Σοφ. Σειρ. 29,5     έως ού λάβη, καταφιλήσει χείρα αυτού, και επί των χρηµάτων τού πλησίον ταπεινώσει φωνήν· και εν
καιρώ αποδόσεως παρελκύσει χρόνον και αποδώσει λόγους ακηδίας και τον καιρόν αιτιάσεται.
Σοφ. Σειρ. 29,5  Ο κακός και αχάριστος χρεωφειλέτης, µέχρις ότου θα λάβη το δάνειον, καταφιλεί την χείρα του δανειστού·
και δια τα χρήµατα του πλησίον, που ελπίζει να λάβη, χαµηλώνει ικετευτικώς την φωνήν του. Οταν όµως έλθη ο καιρός
της αποδόσεως του δανείου, αναβάλλει και παρελκύει τον χρόνον, προβάλλει λόγους στενοχωρίας και τας δυσχερείς, τάχα,



περιστάσεις.
Σοφ. Σειρ. 29,6     εάν ισχύση, µόλις κοµίσεται το ήµισυ και λογιείται αυτό ως εύρεµα· ει δε µη, απεστέρησεν αυτόν των
χρηµάτων αυτού, και εκτήσατο αυτόν εχθρόν δωρεάν· κατάρας και λοιδορίας αποδώσει αυτώ και αντί δόξης αποδώσει
αυτώ ατιµίαν.
Σοφ. Σειρ. 29,6  Εάν ο κακός χρεωφειλέτης είναι εις θέσιν να πληρώση, ο δανειστής του, έστω και αν λάβη το ήµισυ του
χρέους, θα θεωρήση τούτο ως εύρηµα. Εάν όµως δεν έχη να πληρώση, δεν θα επιστρέψη τίποτε εις αυτόν και έτσι θα τον
στερήση εξ ολοκλήρου από τα χρήµατά του. Και επί πλέον θα τον κάµη εχθρόν του χωρίς λόγον. Θα τον πληρώση όµως µε
κατάρας και µε ύβρεις και άντί της τιµής θα του ανταποδώση την καταφρόνησιν .
Σοφ. Σειρ. 29,7     πολλοί ούν χάριν πονηρίας απέστρεψαν, αποστερηθήναι δωρεάν ευλαβήθησαν.
Σοφ. Σειρ. 29,7  Πολλοί, λόγω της πονηρίας των χρεωφειλετών, αρνούνται να δώσουν δάνειον, επειδή φοβούνται, µήπως
χωρίς λόγον χάσουν τα χρήµατα των.
Σοφ. Σειρ. 29,8     πλήν επί ταπεινώ µακροθύµησον και επ ελεηµοσύνην µη παρελκύσης αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 29,8  Παρ' όλον όµως τούτο συ πρέπει να φανής µακρόθυµος και επιεικής προς τον πτωχόν και εστερηµένον, και
µη αναβάλης να δώσης προς αυτόν την ελεηµοσύνην σου.
Σοφ. Σειρ. 29,9     χάριν εντολής αντιλαβού πένητος και κατά την ένδειαν αυτού µη αποστρέψης αυτόν κενόν.
Σοφ. Σειρ. 29,9  Εκ σεβασµού προς την εντολήν του Θεού υποστήριξε τον πτωχόν, και όταν ευρεθή εις περίοδον ανάγκης και
στερήσεως, µη τον αφήσης να φύγη χωρίς την βοήθειάν σου.
Σοφ. Σειρ. 29,10   απόλεσον αργύριον δι αδελφόν και φίλον, και µη ιωθήτω υπό τον λίθον εις απώλειαν.
Σοφ. Σειρ. 29,10     Εν ανάγκη ας χάσης τα χρήµατά σου δια τον στερούµενον αδελφόν και φίλον, και µη τα αφήσης να
σκουριάσουν κρύπτων αυτά κάτω από λίθους.
Σοφ. Σειρ. 29,11   θές τον θησαυρόν σου κατ εντολάς Υψίστου, και λυσιτελήσει σοι µάλλον ή το χρυσίον.
Σοφ. Σειρ. 29,11  Χρησιµοποίησε τα χρήµατά σου σύµφωνα µε το θέληµα του Υψίστου· και αυτό θα σε ωφελήση
περισσότερον από αυτόν τούτον τον χρυσόν.
Σοφ. Σειρ. 29,12   σύγκλεισον ελεηµοσύνην εν τοίς ταµείοις σου, και αύτη εξελείταί σε εκ πάσης κακώσεως·
Σοφ. Σειρ. 29,12     Κλείσε στο ταµειον σου αντί χρηµάτων τα καλά έργα της ελεηµοσύνης σου· αυτά δε θα σε απαλλάξουν
από κάθε ταλαιπωρίαν.
Σοφ. Σειρ. 29,13   υπέρ ασπίδα κράτους και υπέρ δόρυ αλκής κατέναντι εχθρού πολεµήσει υπέρ σού .
Σοφ. Σειρ. 29,13 Η ελεηµοσύνη σου θα σε υπερασπίση εναντίον παντός εχθρού περισσότερον από ισχυράν ασπίδα και από
δυνατόν δόρυ.
Σοφ. Σειρ. 29,14   ανήρ αγαθός εγγυήσεται τον πλησίον, και ο απολωλεκώς αισχύνην καταλήψει αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 29,14     Ο αγαθός άνθρωπος θα εγγυηθή προθύµως δια τον πλησίον του· µόνον ο αδιάντροπος θα εγκαταλείψη
αυτόν αβοήθητον.
Σοφ. Σειρ. 29,15   Χάριτας εγγύου µη επιλάθη, έδωκε γάρ την ψυχήν αυτού υπέρ σού.
Σοφ. Σειρ. 29,15     Συ δε ο ευεργετούµενος µη λησµονήσης την ευεργεσίαν του εγγυητού σου, διότι εκείνος έδωσε προς χάριν
σου την ζωήν του.
Σοφ. Σειρ. 29,16   αγαθά εγγύου ανατρέψει αµαρτωλός, και αχάριστος εν διανοία εγκαταλείψει ρυσάµενον.
Σοφ. Σειρ. 29,16     Ο πονηρός και αχάριστος όµως θα ανατρέψη την αγαθοεργίαν του εγγυητού· θα εγκαταλείψη τον
ευεργέτην του εκείνος, που έχει κατά νουν διαθέσεις αχαριστίας.
Σοφ. Σειρ. 29,17   εγγύη πολλούς απώλεσε κατευθύνοντας και εσάλευσεν αυτούς ως κύµα θαλάσσης· άνδρας δυνατούς
απώκισε και επλανήθησαν εν έθνεσιν αλλοτρίοις.
Σοφ. Σειρ. 29,17     Πολλούς εγγυητάς µε πολλά αγαθά τους κατέστρεψεν η εγγύησις, τους εκλόνισεν όπως τα κύµατα της
θαλάσσης. Εξεδίωξεν από τον τόπον των άνδρας δυνατούς και αυτοί περιεπλανήθησαν µέσα εις ξένα έθνη.
Σοφ. Σειρ. 29,19   αµαρτωλός εµπεσών εις εγγύην και διώκων εργολαβίας εµπεσείται εις κρίσεις.
Σοφ. Σειρ. 29,19     Ο κακός όµως άνθρωπος, ο οποίος µε υστεροβουλίαν επιπίπτει εις εγγυήσεις, επιδιώκων µε αυτάς
παράνοµα κέρδη, θα περιπέση εις δίκας και τιµωρίας.
Σοφ. Σειρ. 29,20   αντιλαβού τού πλησίον κατά δύναµίν σου και πρόσεχε σεαυτώ µη εµπέσης. -
Σοφ. Σειρ. 29,20    Υποστήριξε τον πλησίον σου ανάλογα µε την οικονοµικήν σου αντοχήν, πρόσεξε όµως να µη πέσης και
συ ο ίδιος.
Σοφ. Σειρ. 29,21   Αρχή ζωής ύδωρ και άρτος και ιµάτιον και οίκος καλύπτων ασχηµοσύνην.
Σοφ. Σειρ. 29,21     Πρώτα και απαραίτητα εφόδια δια την ζωήν είναι το νερό και ο άρτος. Εκ παραλλήλου δε η ενδυµασία
και το σπίτι δια την κάλυψιν της γυµνότητος του ανθρώπου .
Σοφ. Σειρ. 29,22   κρείσσων βίος πτωχού υπό σκέπην δοκών ή εδέσµατα λαµπρά εν αλλοτρίοις .
Σοφ. Σειρ. 29,22    Προτιµότερα είναι η ζωή του πτωχού κάτω από ξυλίνην στέγην, παρά τα πολυτελή συµπόσια εις ξένα
σπίτια.
Σοφ. Σειρ. 29,23   επί µικρώ και µεγάλω ευδοκίαν έχε, και ονειδισµόν παροικίας ου µη ακούσης.
Σοφ. Σειρ. 29,23    Να µένης ευχαριστηµένος και µε τα πολλά και µε τα ολίγα. Ετσι δε δεν θα ακούσης κατηγορίας και ύβρεις,
ότι είσαι παράσιτον ζων εις βάρος των άλλων.
Σοφ. Σειρ. 29,24   ζωή πονηρά εξ οικίας εις οικίαν, και ού παροικήσεις, ουκ ανοίξει στόµα.
Σοφ. Σειρ. 29,24    Αθλία ζωή είναι να γυρίζης από σπίτι σε σπίτι, διότι όπου σταθής να ζητήσης βοήθειαν, θα εντροπιασθης
και δεν θα έχης το θάρρος να ανοίξης το στόµα σου.
Σοφ. Σειρ. 29,25   ξενιείς και ποτιείς εις αχάριστα και προς επί τούτοις πικρά ακούση·
Σοφ. Σειρ. 29,25    Θα εξαναγκασθής ωσάν υπηρέτης να προσφέρης το φαγητόν και το ποτόν στον οικοδεσπότην, χωρίς και
να ακούσης ένα ευχαριστώ από εκείνον. Εξ αντιθέτου θα ακούσης πικρά λόγια.
Σοφ. Σειρ. 29,26   πάρελθε, πάροικε, κόσµησον τράπεζαν, και είτι εν τή χειρί σου, ψώµισόν µε.
Σοφ. Σειρ. 29,26    Θα σου είπη· “έλα εδώ, ξένε, ετοίµασε το τραπέζι του φαγητού µου, και αν έχης κάτι έτοιµον, δος µου το να
φάγω”.
Σοφ. Σειρ. 29,27   έξελθε, πάροικε, από προσώπου δόξης, επεξένωταί µοι ο αδελφός, χρεία της οικίας.



Σοφ. Σειρ. 29,27    Επειτα θα σου πη· “φύγε από δω, ξένε, από τα µεγαλεία µου και τα αγαθά µου, διότι εγώ πρόκειται να
φιλοξενήσω τον αδελφόν µου και έχω ανάγκην του σπιτιού µου”.
Σοφ. Σειρ. 29,28   βαρέα ταύτα ανθρώπω έχοντι φρόνησιν, επιτίµησις οικίας και ονειδισµός δανειστού.
Σοφ. Σειρ. 29,28    Τα λόγια αυτά δι' ένα άνθρωπον ορθοφρονούντα και φιλότιµον είναι πολύ βαρειά· αυτή δηλαδή, η
επιτίµησίς του εις οικίαν, όπου εζήτησε φιλοξενίαν, και η κακοµεταχείρισίς του, ως εάν πρόκειται περί χρεωφειλέτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Σοφ. Σειρ. 30,1     Ο αγαπών τον υιόν αυτού ενδελεχήσει µάστιγας αυτώ, ίνα ευφρανθή επ εσχάτω αυτού.
Σοφ. Σειρ. 30,1  Εκείνος που αγαπά το παιδί του, θα το τιµωρή συχνά· τούτο δε, δια να το µορφώση, ώστε να ευφρανθή
εκείνο κατά τα γηρατεία του.
Σοφ. Σειρ. 30,2     ο παιδεύων τον υιόν αυτού ονήσεται επ αυτώ και ανά µέσον γνωρίµων επ αυτώ καυχήσεται·
Σοφ. Σειρ. 30,2  Εκείνος που διαπαιδαγωγεί ορθώς και µορφώνει το παιδί του, θα ωφεληθή από αυτό και ενώπιον γνωστών
του ανθρώπων θα καυχάται δι' αυτό.
Σοφ. Σειρ. 30,3     ο διδάσκων τον υιόν αυτού παραζηλώσει τον εχθρόν και έναντι φίλων επ αυτώ αγαλλιάσεται.
Σοφ. Σειρ. 30,3  Εκείνος που διδάσκει ορθώς το παιδί του, θα κάµη τον εχθρόν του να τον ζηλοφθονήση· ενώπιον όµως των
φίλων του θα ευφραίνεται δι' αυτό.
Σοφ. Σειρ. 30,4     ετελεύτησεν αυτού ο πατήρ, και ως ουκ απέθανεν· όµοιον γάρ αυτώ κατέλιπε µετ αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 30,4  Απέθανεν ο πατήρ του παιδιού αυτού, είναι ως εάν δεν απέθανε, διότι αφήκε παιδί όµοιον µε τον εαυτόν του.
Σοφ. Σειρ. 30,5     εν τή ζωή αυτού είδε και ευφράνθη και εν τή τελευτή αυτού ουκ ελυπήθη.
Σοφ. Σειρ. 30,5  Ο πατέρας, ενώ ακόµα εζούσε, είδε το παιδί του να προοδεύη χάρις εις την µόρφωσιν που του έδωσε, και
ευχαριστήθη δια τούτο. Οταν δε ήλθεν η ώρα του θανάτου, δεν ελυπήθη,
Σοφ. Σειρ. 30,6     εναντίον εχθρών κατέλιπεν έκδικον και τοίς φίλοις ανταποδιδόντα χάριν.
Σοφ. Σειρ. 30,6  διότι αφήκεν ένα δίκαιον τιµωρόν εναντίον των εχθρών του και ένα ευγνώµονα προς τους φίλους του , στους
οποίους εκείνο θα ανταποδώση την ευεργεσίαν.
Σοφ. Σειρ. 30,7     περιψύχων υιόν καταδεσµεύσει τραύµατα αυτού, και επί πάση βοή ταραχθήσεται σπλάγχνα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 30,7  Εκείνός που παραχαϊδεύει και δεν παιδαγωγεί ορθώς το παιδί του, θα το ενθαρρύνη εις εκτροπάς και έπειτα
θα επιδέση τας πληγάς του. Εις κάθε κραυγήν του πονούντος παιδιού του θα ταράσσεται η πατρική του καρδία .
Σοφ. Σειρ. 30,8     ίππος αδάµαστος αποβαίνει σκληρός, και υιός ανειµένος εκβαίνει προαλής.
Σοφ. Σειρ. 30,8  Οπως ενας αδάµαστος ίππος γίνεται σκληροτράχηλος και επικίνδυνος, έτσι και ένα παιδί
εγκαταλελειµµένον στον εαυτόν του καταντά αναιδές και επιβλαβές.
Σοφ. Σειρ. 30,9     τιθήνησον τέκνον, και εκθαµβήσει σε· σύµπαιξον αυτώ, και λυπήσει σε.
Σοφ. Σειρ. 30,9  Χαϊδεψε πολύ το παιδί σου, και θα καταπλαγής από την απρεπή συµπεριφοράν του. Αν παιδιαρίζης µαζή µε
αυτό, θα δακιµάσης κατόπιν πολλάς λύπας.
Σοφ. Σειρ. 30,10   µη συγγελάσης αυτώ, ίνα µη συνοδυνηθής, και επ εσχάτω γοµφιάσεις τους οδόντας σου.
Σοφ. Σειρ. 30,10     Μη πολυγελάς µαζή µε αυτό, δια να µη δοκιµάσης εξ αιτίας του πόνους και στο τέλος µουδιάσουν τα
δόντια σου εξ αιτίας του.
Σοφ. Σειρ. 30,11   µη δώς αυτώ εξουσία εν νεότητι· θλάσον τας πλευράς αυτού, ως έστι νήπιος, µήποτε σκληρυνθείς
απειθήση σοι. [και µη παρίδης τας αγνοίας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 30,11  Μη δίδης εις αυτό ελευθερίαν και δικαιώµατα κατά τα χρόνια της νεότητός του και µη κάνης πως δεν
βλέπεις τας αταξίας του.
Σοφ. Σειρ. 30,12   κάµψον τον τράχηλον αυτού εν νεότητι].
Σοφ. Σειρ. 30,12     Καµψε τον τράχηλόν του κατά την νεανικήν ηλικίαν, µωλώπισέ του τα πλευρά, όταν ακόµη είναι µικρός,
µήπως τυχόν και σκληρυνθή αδιαπαιδαγώγητος και δείξη προς σε απείθειαν.
Σοφ. Σειρ. 30,13   παίδευσον τον υιόν σου και έργασαι εν αυτώ, ίνα µη εν τή ασχηµοσύνη αυτού προσκόψης. ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΑΣ. –
Σοφ. Σειρ. 30,13     Ανάθρεψε καλά το παιδί σου, κοπίασε δια την µόρφωσίν του, δια να µη σκοντάψης κατόπιν εις την
αδιάντροπον διαγωγήν του.
ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ.
Σοφ. Σειρ. 30,14   Κρείσσων πτωχός υγιής και ισχύων τή έξει ή πλούσιος µεµαστιγωµένος εις σώµα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 30,14     Καλύτερος είναι ο υγιής και εύρρωστος πτωχός, παρά ο πλούσιος ο κτυπηµένος µε ασθενείας στο σώµα
του.
Σοφ. Σειρ. 30,15   υγίεια και ευεξία βέλτιον παντός χρυσίου, και σώµα εύρωστον ή όλβος αµέτρητος.
Σοφ. Σειρ. 30,15     Η υγεία και η ευεξία είναι καλύτεραι από όλους τους θησαυρούς· το εύρωστον δε σώµα είναι ανώτερον
από αµέτρητα πλούτη.
Σοφ. Σειρ. 30,16   ουκ έστι πλούτος βελτίων υγιείας σώµατος, και ουκ έστιν ευφροσύνη υπέρ χαράν καρδίας.
Σοφ. Σειρ. 30,16     Δεν υπάρχουν πλούτη, οσονδήποτε µεγάλα, καλύτερα από την υγείαν του σώµατος· και δεν υπάρχει
ανωτέρα αγαλλίασις από την χαράν της καρδίας.
Σοφ. Σειρ. 30,17   κρείσσων θάνατος υπέρ ζωήν πικράν και ανάπαυσις αιώνος ή αρώστηµα έµµονον.
Σοφ. Σειρ. 30,17     Προτιµότερος είναι ο θάνατος από µίαν πικραµµένην ζωήν και η αιωνία ανάπαυσις από µίαν επίµονον
και αθεράπευτον ασθένειαν.
Σοφ. Σειρ. 30,18   αγαθά εκκεχυµένα επί στόµατι κεκλεισµένω, θέµατα βρωµάτων παρακείµενα επί τάφω.
Σοφ. Σειρ. 30,18     Πλούσια εύγευστα φαγητά, χυµένα εις στόµα, που το έχει κλείσει η ανορεξία, οµοιάζουν µε σωρούς
φαγητών, που έχουν τοποθετηθή επάνω εις τάφον.
Σοφ. Σειρ. 30,19   τι συµφέρει κάρπωσις ειδώλω; ούτε γάρ έδεται ούτε µη οσφρανθή· ούτως ο εκδιωκόµενος υπό Κυρίου,
Σοφ. Σειρ. 30,19     Τι ωφελούν φαγητά εις ένα άψυχον είδωλον; Διότι αυτό ούτε τρώγει ούτε τα οσφραίνεται. Το ίδιον
συµβαίνει και µε άνθρωπον, τον οποίον ο Κυριος έχει κτυπήσει µε ασθένειαν.



Σοφ. Σειρ. 30,20   βλέπων εν οφθαλµοίς και στενάζων ώσπερ ευνούχος περιλαµβάνων παρθένον και στενάζων .
Σοφ. Σειρ. 30,20    Βλέπει µε τα µάτια του τα ωραία φαγητά και στενάζει, διότι δεν ηµπορεί να τα απολαύση όπως και ένας
ευνούχος εναγκαλιζόµενος παρθένον στενάζει, διότι δεν ηµπορεί να την απολαύση.
Σοφ. Σειρ. 30,21   µη δώς εις λύπην την ψυχήν σου και µη θλίψης σεαυτόν εν βουλή σου.
Σοφ. Σειρ. 30,21     Μη παραδώσης την ζωήν σου εις λύπας και µη εγκαταλείψης τον εαυτόν σου εις µαύρας και
απαισιοδόξους σκέψεις.
Σοφ. Σειρ. 30,22   ευφροσύνη καρδίας ζωή ανθρώπου, και αγαλλίαµα ανδρός µακροηµέρευσις.
Σοφ. Σειρ. 30,22    Η άδολος χαρά της καρδιάς είναι ζωή του ανθρώπου και η αγαλλίασις είναι µακροηµέρευσις.
Σοφ. Σειρ. 30,23   αγάπα την ψυχήν σου και παρακάλει την καρδίαν σου και λύπην µακράν απόστησον από σού· πολλούς
γάρ απώλεσεν η λύπη, και ουκ έστιν ωφέλεια εν αυτή.
Σοφ. Σειρ. 30,23     Να αγαπάς την ζωήν σου, να παρηγορής την καρδίαν σου και να διώχνης µακρυά από σε την λύπην,
διότι η λύπη πολλούς έχει καταστρέψει· καµµία δε ωφέλεια δεν υπάρχει εις αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 30,24   ζήλος και θυµός ελαττούσιν ηµέρας, και πρό καιρού γήρας άγει µέριµνα.
Σοφ. Σειρ. 30,24    Η ζηλοφθονία και ο θυµός ολιγοστεύουν τας ηµέρας της ζωής και η βασανιστική µέριµνα του βίου φέρει
πρόωρα το γήρας.
Σοφ. Σειρ. 30,25   λαµπρά καρδία και αγαθή επί εδέσµασι των βρωµάτων αυτής επιµελήσεται.
Σοφ. Σειρ. 30,25     Ο καλόκαρδος και αγαθός άνθρωπος φροντίζει δια τα φαγητά του και τα απολαµβάνει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31 (Μασ. 34)
Σοφ. Σειρ. 31,1     Αγρυπνία πλούτου εκτήκει σάρκας, και η µέριµνα αυτού αφιστά ύπνον.
Σοφ. Σειρ. 31,1  Η αϋπνία, την οποίαν προκαλεί η ανησυχία και ο φόβος δια τον πλούτον, λυώνει το ανθρώπινον σώµα και η
αγωνιώδης µέριµνα δι' αυτόν αφαιρεί τον ύπνον.
Σοφ. Σειρ. 31,2     µέριµνα αγρυπνίας απαιτήσει νυσταγµόν, και αρώστηµα βαρύ εκνήψει ύπνος.
Σοφ. Σειρ. 31,2  Η άγρυπνος µέριµνα δια τον πλούτον εκδιώκει τον ύπνον και προκαλεί ανικανοποίητον νυσταγµόν , όπως
και ένα βαρύ σωµατικόν και ψυχικόν νόσηµα αποδιώκει τον ύπνον.
Σοφ. Σειρ. 31,3     εκοπίασε πλούσιος εν συναγωγή χρηµάτων και εν τή αναπαύσει εµπίπλαται των τρυφηµάτων αυτού.
Σοφ. Σειρ. 31,3  Ο πλούσιος κοπιάζει, δια να συγκεντρώνη χρήµατα, στον καιρόν όµως της αναπαύσεώς του είναι γεµάτος
από εκλεκτάς και ευγεύστους τροφάς.
Σοφ. Σειρ. 31,4     εκοπίασε πτωχός εν ελαττώσει βίου και εν τή αναπαύσει επιδεής γίνεται.
Σοφ. Σειρ. 31,4  Κοπιάζει και ο πτωχός, ο οποίος ελάχιστα έχει τα µέσα της συντηρήσεώς του, και όταν θελήση να
αναπαυθή στερείται από όλα.
Σοφ. Σειρ. 31,5     ο αγαπών χρυσίον ου δικαιωθήσεται, και ο διώκων διαφθοράν αυτός πλησθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 31,5  Εκείνός που αγαπά τα χρήµατα, δεν θα κατορθώση να ζήση και να φερθή µε δικαιοσύνην. Και εκείνος που
επιδιώκει το παράνοµον κέρδος, επιδιώκει διαφθοράν και θα γεµίση από κακά.
Σοφ. Σειρ. 31,6     πολλοί εδόθησαν εις πτώµα χάριν χρυσίου, και εγενήθη απώλεια αυτών κατά πρόσωπον αυτών.
Σοφ. Σειρ. 31,6  Πολλοί χάριν του χρυσίου έγιναν πτώµα και ερείπια, και η καταστροφή των παρουσιάσθη αιφνιδία ενώπιόν
των.
Σοφ. Σειρ. 31,7     ξύλον προσκόµµατός εστι τοίς ενθουσιάζουσιν αυτώ, και πάς άφρων αλώσεται εν αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 31,7  Ο χρυσός είναι ξύλον, επάνω στο οποίον σκοντάπτουν αυτοί που ενθουσιάζονται προς χάριν του. Καθε
ασύνετος άνθρωπος θα συλληφθή εις τα δίκτυα των κακών, που προκαλεί ο άδικος και αχόρταστος πλούτος.
Σοφ. Σειρ. 31,8     µακάριος πλούσιος, ός ευρέθη άµωµος και ός οπίσω χρυσίου ουκ επορεύθη·
Σοφ. Σειρ. 31,8  Ευτυχής είναι ο πλούσιος, ο οποίος κατώρθωσε να µείνη καθαρός και ακατηγόρητος και ο οποίος δεν ετρεξε
µε απληστίαν οπίσω από τον χρυσόν.
Σοφ. Σειρ. 31,9     τις εστι; και µακαριούµεν αυτόν, εποίησε γάρ θαυµάσια εν λαώ αυτού.
Σοφ. Σειρ. 31,9  Ποιός είναι αυτός ο ακατηγόρητος πλούσιος; Θα τον καλοτυχήσωσεν και θα τον συγχαρώµεν, διότι έπραξεν
έργα θαυµαστά στον λαόν του.
Σοφ. Σειρ. 31,10   τις εδοκιµάσθη εν αυτώ και ετελειώθη; και έσται αυτώ εις καύχησιν. τις εδύνατο παραβήναι και ου
παρέβη, και ποιήσαι κακά και ουκ εποίησε;
Σοφ. Σειρ. 31,10  Ποιός υπέστη την δοκιµασίαν και τους πειρασµούς του πλούτου και ευρέθη τέλειος; Τούτο θα είναι δι'
αυτόν εις καύχησιν και έπαινον. Ποιός εν τη επιθυµία του πλούτου ηµπορούσε να παραβή το θέληµα του Θεού και δεν το
παρέβη; Ηµπορούσε να διαπράξη αδικίας και δεν τας διέπραξε;
Σοφ. Σειρ. 31,11   στερεωθήσεται τα αγαθά αυτού, και τας ελεηµοσύνας αυτού εκδιηγήσεται εκκλησία.
Σοφ. Σειρ. 31,11  Τα αγαθά του ανθρώπου αυτού, ο οποίος δεν επλούτησε µε αδικίας, θα µείνουν µόνιµα υπό την κατοχήν
του· τας δε ευεργεσίας και αγαθοεργίας του θα διηγούνται πλήθη ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 31,12   Επί τραπέζης µεγάλης εκάθισας, µη ανοίξης επ αυτής φάρυγγά σου και µη είπης· πολλά γε τα επ αυτής.
Σοφ. Σειρ. 31,12  Οταν παρακαθήσης εις επίσηµον πλουσίαν τράπεζαν, µη ανοίγης αχόρταστα το στόµα σου δια τα φαγητά
της και µη είπης από µέσα σου, πολλά βέβαια φαγητά υπάρχουν επάνω εις αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 31,13   µνήσθητι ότι κακόν οφθαλµός πονηρός· πονηρότερον οφθαλµού τι έκτισται; διά τούτο από παντός
προσώπου δακρύει.
Σοφ. Σειρ. 31,13  Μη λησµονής ότι ο λαίµαργος οφθαλµός είναι κάτι κακόν. Τι άλλο πονηρότερον από τον αχόρταστον
οφθαλµόν υπάρχει; Δια τούτο και κλαίει το µάτι παντός ανθρώπου, όταν στερήται από εκείνα, που επιθυµεί.
Σοφ. Σειρ. 31,14   ού εάν επιβλέψη, µη εκτείνης χείρα και µη συνθλίβου αυτώ εν τρυβλίω.
Σοφ. Σειρ. 31,14  Οπου και όταν σε βλέπη το µάτι του νοικοκύρη, µη απλώσης µε λαιµαργίαν το χέρι σου και µη ρίπτεσαι
στο κοινόν πιάτο µαζή µε τον νοικοκύρην, δια να αρπάξης φαγητά.
Σοφ. Σειρ. 31,15   νόει τα τού πλησίον εκ σεαυτού και επί παντί πράγµατι διανοού.
Σοφ. Σειρ. 31,15  Κρίνε τας επιθυµίας του πλησίον σου από τας ιδικάς σου και εις κάθε τι, που θα κάµης, σκέψου πρώτον
καλά.



Σοφ. Σειρ. 31,16   φάγε ως άνθρωπος τα παρακείµενά σοι και µη διαµασώ, µη µισηθής.
Σοφ. Σειρ. 31,16  Φαγε ωσάν καλοαναθρεµµένος άνθρωπος τα παρατιθέµενα εις σε φαγητά, και µη µασάς τας τροφάς κατά
τρόπον αγροίκον και θορυβώδη, δια να µη σε αποστραφούν.
Σοφ. Σειρ. 31,17   παύσαι πρώτος χάριν παιδείας και µη απληστεύου, µήποτε προσκόψης·
Σοφ. Σειρ. 31,17  Η καλή ανατροφή σου ας σε κάµη, να σταµατήσης πρώτος το φάγητόν σου και να µη φανής αχόρταστος,
δια να µη κτυπήσης άσχηµα στους άλλους.
Σοφ. Σειρ. 31,18   και ει ανά µέσον πλειόνων εκάθισας, πρότερος αυτών µη εκτείνης την χείρά σου. -
Σοφ. Σειρ. 31,18  Εάν δε παρακαθήσης εις τράπεζαν µεταξύ πολλών άλλων συνδαιτυµόνων, µη απλώνης συ πρώτος από
εκείνους το χέρι σου.
Σοφ. Σειρ. 31,19   Ως ικανόν ανθρώπω πεπαιδευµένω το ολίγον, και επί της κοίτης αυτού ουκ ασθµαίνει.
Σοφ. Σειρ. 31,19  Δια τον άνθρωπον τον κοινωνικώς µορφωµένον είναι αρκετόν και το ολίγον φαγητόν. Ετσι δε και στον
ύπνον του δεν θα ασθµαίνη, όπως θα ασθµαίνη ο βαρυφορτωµένος από φαγητά.
Σοφ. Σειρ. 31,20   ύπνος υγιείας επί εντέρω µετρίω, ανέστη πρωΐ, και η ψυχή αυτού µετ αυτού. πόνος αγρυπνίας και χολέρας
και στρόφος µετά ανδρός απλήστου.
Σοφ. Σειρ. 31,20     Υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπον, που το έντερόν του δεν είναι πολύ γεµάτο. Οταν δε
το πρωϊ αυτός εξυπνά, έχει καθαρόν και ελεύθερον τον νουν. Ο πολυφαγάς όµως άνθρωπος υποφέρει από πόνους και
αγρυπνίας. Εχει εµετούς και κόψιµο εις την κοιλίαν.
Σοφ. Σειρ. 31,21   και ει εβιάσθης εν εδέσµασιν, ανάστα µεσοπωρών και αναπαύση.
Σοφ. Σειρ. 31,21  Εάν όµως επιέσθης τυχόν να φάγης πολλά φαγητά, σταµάτα εις τας οπώρας· µη τρώγης φρούτα και ετσι
θα δοκιµάσης ανάπαυσιν.
Σοφ. Σειρ. 31,22   άκουσόν µου, τέκνον, και µη εξουδενώσης µε, και επ εσχάτων ευρήσεις τους λόγους µου· εν πάσι τοίς
έργοις σου γίνου εντρεχής, και πάν αρώστηµα ου µη σοι απαντήση.
Σοφ. Σειρ. 31,22     Ακουσέ µε, παιδί µου, και µη καταφρονής τα λόγια µου. Εις το τέλος θα τα εύρης ορθά. Εις όλας τας
ενεργείας σου να είσαι προσεκτικός και δραστήριος, και τότε καµµία νόσος δεν θα σε καταλάβη.
Σοφ. Σειρ. 31,23   λαµπρόν επ άρτοις ευλογήσει χείλη, και µαρτυρία της καλλονής αυτού πιστή.
Σοφ. Σειρ. 31,23     Δοξα δια τον άνθρωπον και έπαινος εκ µέρους των άλλων είναι η προσφορά τροφών προς τους πτωχούς.
Αυτή είναι η πλέον αξιόπιστος µαρτυρία της καλωσύνης του.
Σοφ. Σειρ. 31,24   πονηρώ επ άρτω διαγογγύσει πόλις, και η µαρτυρία της πονηρίας αυτού ακριβής.
Σοφ. Σειρ. 31,24     Εναντίον όµως του τσιγγούνη, του σφιχτοχέρη στο να προσφέρη άρτους προς τους πεινώντας, θα
αγανακτήση ολόκληρος η πόλις και η καταµαρτυρία αυτή εναντίον της φιλαργυρίας του θα είναι ακριβής και αξιόπιστος.
Σοφ. Σειρ. 31,25   Εν οίνω µη ανδρίζου, πολλούς γάρ απώλεσεν ο οίνος.
Σοφ. Σειρ. 31,25     Μη κάνης το παλληκάρι εις την οινοποσίαν, διότι η µέθη έχει καταστρέψει πολλούς.
Σοφ. Σειρ. 31,26   κάµινος δοκιµάζει στόµωµα εν βαφή, ούτως οίνος καρδίας εν µάχη υπερηφάνων.
Σοφ. Σειρ. 31,26     Το καµίνι δοκιµάζει την αντοχήν του χάλυβος, αφού αυτός πυρακτωµένος βυθισθή στο νερό. Ετσι και το
κρασί βάλλει εις δοκιµασίαν τας καρδίας των εγωϊστών, όταν µάλιστα αυτοί έλθουν εις φιλονεικίας.
Σοφ. Σειρ. 31,27   έπισον ζωής οίνος ανθρώπω, εάν πίνης αυτόν µέτρω αυτού. τις ζωή ελασσουµένω οίνω; και αυτός έκτισται
εις ευφροσύνην ανθρώποις.
Σοφ. Σειρ. 31,27     Υποβοηθεί την υγείαν και ζωήν του ανθρώπου ο οίνος, όταν πίνεται µε µέτρον. Ποιά δε είναι η ζωή
εκείνου, ο οποίος στερείται από το κρασί; Ο οίνος έχει γίνει δια να ευφραίνη τους ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 31,28   αγαλλίαµα καρδίας και ευφροσύνη ψυχής οίνος πινόµενος εν καιρώ αυτάρκης.
Σοφ. Σειρ. 31,28     Αγαλλίασις καρδίας και χαρά της ζωής είναι ο οίνος, που πίνεται, όταν και όσον πρέπει.
Σοφ. Σειρ. 31,29   πικρία ψυχής οίνος πινόµενος πολύς εν ερεθισµώ και αντιπτώµατι.
Σοφ. Σειρ. 31,29     Πικρία όµως και ταραχή της ψυχής είναι ο οίνος, όταν πίνεται εις µεγάλην ποσότητα, δηµιουργεί
εξερεθισµούς και αντεγκλήσεις µεταξύ των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 31,30   πληθύνει µέθη θυµόν άφρονος εις πρόσκοµµα, ελαττών ισχύν και προσποιών τραύµατα.
Σοφ. Σειρ. 31,30     Η µέθη µεγαλώνει τον θυµόν του ασυνέτου ανθρώπου, ώστε να έρχεται εις συγκρούσεις µε τους άλλους,
µειώνει την σωµατικήν του δύναµιν και προξενεί τραύµατα.
Σοφ. Σειρ. 31,31   εν συµποσίω οίνου µη ελέγξης τον πλησίον και µη εξουδενώσης αυτόν εν ευφροσύνη αυτού· λόγον
ονειδισµού µη είπης αυτώ, και µη αυτόν θλίψης εν απαιτήσει.
Σοφ. Σειρ. 31,31  Εις σοµπόσιον, όπου πολύς προσφέρεται και καταναλίσκεται ο οίνος, µη ελέγξης τον παρακαθήµενόν σου·
µη τον θίξης και µη τον προσβάλης, όταν ευρίσκεται εις ευθυµίαν. Λογον υβριστικόν µη του είπης και µη τον
στενοχωρήσης µε ακαίρους απαιτήσεις σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32 (Μασ. 35)
ΠΕΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Σοφ. Σειρ. 32,1     Ηγούµενόν σε κατέστησαν; µη επαίρου· γίνου εν αυτοίς ως είς εξ αυτών, φρόντισον αυτών και ούτω
κάθισον.
Σοφ. Σειρ. 32,1  Σε ώρισαν προϊστάµενον του συµποσίου; Μη υπερηφανεύεσαι δι' αυτό. Να είσαι, ωσάν ένας από τους
συνδαιτυµόνας µεταξύ αυτών. Φρόντισε δι' αυτούς και έπειτα κάθισε µαζή των εις την τράπεζαν.
Σοφ. Σειρ. 32,2     και πάσαν την χρείαν σου ποιήσας ανάπεσε, ίνα ευφρανθής δι αυτούς και ευκοσµίας χάριν λάβης
στέφανον.
Σοφ. Σειρ. 32,2  Οταν δε εκπληρώσης όλας τας υποχρεώσεις σου ως συµποσιάρχου, τότε παρακάθισε µαζή των εις την
τράπεζαν, δια να ευφρανθής και συ. Θα λάβης δε από αυτούς δια την καλήν οργάνωσιν της τραπέζης στέφανον
ευχαριστίας.
Σοφ. Σειρ. 32,3     λάλησον, πρεσβύτερε, πρέπει γάρ σοι, εν ακριβεί επιστήµη και µη εµποδίσης µουσικά.
Σοφ. Σειρ. 32,3  Συ, ωσάν µεγαλύτερος που είσαι, οµίλησον, διότι αυτό αρµόζει εις σε. Ειπέ όµως µε ορθοφροσύνην αληθινά



πράγµατα, χωρίς να παρατείνης επί πολύ την οµιλίαν σου και εµποδίζεις έτσι την µουσικήν.
Σοφ. Σειρ. 32,4     όπου ακρόαµα, µη εκχέης λαλιάν και ακαίρως µη σοφίζου.
Σοφ. Σειρ. 32,4  Οταν ακούεται η µουσική, συ µη οµιλής πολλά και επί πολύ, και µη θέλης να παρουσίασης την σοφίαν σου
εις ακατάλληλον ώραν.
Σοφ. Σειρ. 32,5     σφραγίς άνθρακος επί κόσµω χρυσώ, σύγκριµα µουσικών εν συµποσίω οίνου.
Σοφ. Σειρ. 32,5  Οπως το χρυσό δακτυλίδι σφραγίδος µε το πολύτιµο ρουµπίνι, έτσι είναι και η συναυλία των µουσικών
οργάνων στο συµπόσιον µε τον οίνον.
Σοφ. Σειρ. 32,6     εν κατασκευάσµατι χρυσώ σφραγίς σµαράγδου, µέλος µουσικόν εφ ηδεί οίνω.
Σοφ. Σειρ. 32,6  Οπως το δακτυλίδι- σφραγίς, κατασκευασµένον από τον χρυσόν και κοσµηµένον µε σµάραγδον, έτσι και η
µελωδία µε τον ευχάριστον οίνον.
Σοφ. Σειρ. 32,7     Λάλησον, νεανίσκε, ει χρεία σου, µόλις δίς εάν επερωτηθής·
Σοφ. Σειρ. 32,7  Και συ, νέε, που συµµετέχεις στο συµπόσιον, εάν αισθανθής την ανάγκην, οµίλησε, µέχρι δύο όµως φοράς
και εάν ερωτηθής.
Σοφ. Σειρ. 32,8     κεφαλαίωσον λόγον, εν ολίγοις πολλά· γίνου ως γινώσκων και άµα σιωπών.
Σοφ. Σειρ. 32,8  Συγκεφαλαίωσε αυτά, που είπες και µάθε να λέγης πολλά δι' ολίγων. Γινε άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει
πολλά και συγχρόνως έχει µάθει να σιωπά.
Σοφ. Σειρ. 32,9     εν µέσω µεγιστάνων µη εξισάζου και ετέρου λέγοντος µη πολλά αδολέσχει.
Σοφ. Σειρ. 32,9  Οταν ευρίσκεσαι εν µέσω αρχόντων και ανωτέρων σου, µη συµπεριφέρεσαι ωσάν ίσος προς αυτούς. Και
όταν ο άλλος οµιλή, συ µη φλυαρής, αλλά µείνε σοβαρός.
Σοφ. Σειρ. 32,10   πρό βροντής κατασπεύδει αστραπή, και πρό αισχυντηρού προελεύσεται χάρις.
Σοφ. Σειρ. 32,10     Οπως εµπρός από την βροντήν προηγείται η αστραπή, έτσι η χάρις της αιδούς και της σεµνότητος
προηγείται από τον εντροπαλόν νέον.
Σοφ. Σειρ. 32,11   εν ώρα εξεγείρου και µη ουράγει, απότρεχε εις οίκον και µη ραθύµει·
Σοφ. Σειρ. 32,11  Σηκω από το τραπέζι εγκαίρως, να µη µείνης τελευταίος· πήγαινε σύντοµα στον οίκον σου και µη
περιπλανάσαι ραθύµως στους δρόµους.
Σοφ. Σειρ. 32,12   εκεί παίζε και ποίει τα ενθυµήµατά σου και µη αµάρτης λόγω υπερηφάνω.
Σοφ. Σειρ. 32,12     Εκεί διασκέδασε, κάµε ο,τι σε ευχαριστεί. Πρόσεξε όµως, να µη αµαρτήσης µε κανένα υπερήφανον λόγον.
Σοφ. Σειρ. 32,13   και επί τούτοις ευλόγησον τον ποιήσαντά σε και µεθύσκοντά σε από των αγαθών αυτού.
Σοφ. Σειρ. 32,13     Επί πάσι δε τούτοις δοξολόγησε τον Πλάστην σου, διότι αυτός σου δίδει µε αφθονίαν όλα τα αγαθά του.
Σοφ. Σειρ. 32,14   Ο φοβούµενος Κύριον εκδέξεται παιδείαν, και οι ορθρίζοντες ευρήσουσιν ευδοκίαν.
Σοφ. Σειρ. 32,14     Εκείνος που φοβείται τον Κυριον, θα δεχθή οπωσδήποτε εκ µέρους του Κυρίου την ορθήν αγωγήν και
µόρφωσιν. Και όσοι από πρωΐας εξυπνούν, δια να επικοινωνήσουν µε τον Κυριον, θα εύρουν ευµένειαν και καλωσύνην από
αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 32,15   ο ζητών νόµον εµπλησθήσεται αυτού, και ο υποκρινόµενος σκανδαλισθήσεται εν αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 32,15     Εκείνος ο οποίος επιζητεί να γνωρίση και να εφαρµόση τον θείον νόµον, θα χορτάση από την γνώσιν και
την εφαρµογήν του. Οποιος όµως υποκρίνεται ότι τον τηρεί, θα σκοντάψη επάνω εις αυτόν και θα πέση.
Σοφ. Σειρ. 32,16   οι φοβούµενοι Κύριον ευρήσουσι κρίµα και δικαιώµατα ως φώς εξάψουσιν .
Σοφ. Σειρ. 32,16     Οσοι φοβούνται τον Κυριον, θα δικαιωθούν και θα λάµψουν ωσάν φως τα δίκαιά των και αι δίκαιαι
πράξεις των.
Σοφ. Σειρ. 32,17   άνθρωπος αµαρτωλός εκκλίνει ελεγµόν και κατά το θέληµα αυτού ευρήσει σύγκριµα .
Σοφ. Σειρ. 32,17     Ο αµαρτωλός άνθρωπος αποφεύγει τους ελέγχους και, δια να ακολουθή το θέληµά του, ευρίσκει πάντοτε
δικαιολογίας.
Σοφ. Σειρ. 32,18   Ανήρ βουλής ου µη παρίδη διανόηµα, αλλότριος και υπερήφανος ου καταπτήξει φόβον, και µετά το
ποιήσαι µετ αυτού άνευ βουλής.
Σοφ. Σειρ. 32,18     Ο συνετός και νοήµων άνθρωπος δεν παραγνωρίζει µίαν καλήν συµβουλήν. Ο ασεβής όµως και
υπερήφανος δεν πτοείται αυτό κανένα ιερόν φόβον. Ακόµη δε και µετά την ασύνετον και αµαρτωλήν πράξιν του δεν
διδάσκεται και δεν συνετίζεται.
Σοφ. Σειρ. 32,19   άνευ βουλής µηθέν ποιήσης και εν τώ ποιήσαί σε µη µεταµελού.
Σοφ. Σειρ. 32,19     Χωρίς προηγουµένως να σκεφθής, να µη πράξης τίποτε και έτσι δεν θα µετανοήσης αργότερα δια την
πράξιν σου.
Σοφ. Σειρ. 32,20   εν οδώ αντιπτώµατος µη πορεύου και µη προσκόψης εν λιθώδεσι.
Σοφ. Σειρ. 32,20    Εις δρόµον, όπου υπάρχουν λίθοι προσκόµµατος, παγίδες πτώσεως εις αµαρτίαν, µη βαδίζης, δια να µη
σκοντάψης στους λίθους.
Σοφ. Σειρ. 32,21   µη πιστεύσης εν οδώ απροσκόπω,
Σοφ. Σειρ. 32,21     Και εκεί ακόµη, που δεν βλέπεις εµπόδια, µη έχης εµπιστοσύνην και µη ξεθαρρεύεσαι·
Σοφ. Σειρ. 32,22   και από των τέκνων σου φύλαξαι.
Σοφ. Σειρ. 32,22    και από αυτά ακόµη τα παιδιά σου πρόσεχε.
Σοφ. Σειρ. 32,23   εν παντί έργω πίστευε τή ψυχή σου, και γάρ τούτό εστι τήρησις εντολών.
Σοφ. Σειρ. 32,23     Δια κάθε καλόν έργον, που πράττεις, να έχης ψυχικόν σθένος και πεποίθησιν. Αυτό άλλωστε είναι
τήρησις και απαίτησις των θείων εντολών.
Σοφ. Σειρ. 32,24   ο πιστεύων νόµω προσέχει εντολαίς, και ο πεποιθώς Κυρίω ουκ ελαττωθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 32,24    Εκείνος που πιστεύει στον νόµον του Θεού, προσέχει τας θείας εντολάς· και εκείνος, ο οποίος στηρίζει την
πεποίθησίν του στον Κυριον, δεν θα χάση, αλλά θα κερδίση και θα προοδεύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33 (Μασ. 36)
Σοφ. Σειρ. 33,1     Τώ φοβουµένω Κύριον ουκ απαντήσει κακόν, αλλ εν πειρασµώ και πάλιν εξελείται.
Σοφ. Σειρ. 33,1  Εκείνον που φοβείται τον Κυριον, δεν θα τον συναντήσουν κακά. Και εάν περιπέση εις κανένα πειρασµόν, ο



Κυριος θα τον γλυτώση από αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 33,2     ανήρ σοφός ου µισήσει νόµον, ο δε υποκρινόµενος εν αυτώ, ως εν καταιγίδι πλοίον.
Σοφ. Σειρ. 33,2  Ο συνετός άνθρωπος δεν αποστρέφεται τον θείον νόµον. Εκείνος όµως που υποκρίνεται ότι τον σέβεται και
δεν τον τηρεί, οµοιάζει µε πλοίον εις καταιγίδα.
Σοφ. Σειρ. 33,3     άνθρωπος συνετός εµπιστεύσει νόµω, και ο νόµος αυτώ πιστός ως ερώτηµα δήλων.
Σοφ. Σειρ. 33,3  Ο συνετός άνθρωπος θα δώση πλήρη εµπιστοσύνην στον θείον νόµον. Ο θείος νόµος θα είναι δι' αυτόν
αξιόπιστος, αυθεντικός, δήλωσις της αληθείας και απάντησις επί των ερωτήσεων και αποριών του.
Σοφ. Σειρ. 33,4     ετοίµασον λόγον και ούτως ακουσθήση, σύνδησον παιδείαν και αποκρίθητι.
Σοφ. Σειρ. 33,4  Ετοίµασε τον λόγον σου και κατόπιν οµίλησε έτσι δε και θα σε ακούσουν µε προσοχήν οι άλλοι. Επικαλέσου
και σύνδεσε τας γνώσεις και την µόρφωσίν σου, και έπειτα δώσε απάντησιν.
Σοφ. Σειρ. 33,5     τροχός αµάξης σπλάγχνα µωρού, και ως άξων στρεφόµενος ο διαλογισµός αυτού.
Σοφ. Σειρ. 33,5  Τα αισθήµατα και τα νοήµατα του µωρού είναι ασταθή και εναλλασσόµενα σαν τον κυλιόµενον τροχόν της
αµάξης. Οπως ο περιστρεφόµενος τροχός της αµάξης, έτσι είναι και αι σκέψστου µωρού.
Σοφ. Σειρ. 33,6     ίππος εις οχείαν ως φίλος µωκός, υποκάτω παντός επικαθηµένου χρεµετίζει.
Σοφ. Σειρ. 33,6  Ο τους πάντας και τα πάντα περιγελών και εµπαίζων φίλος οµοιάζει µε επιβήτορα ίππον ευρισκόµενον εις
ερεθισµόν, ο οποίος χρεµετίζει οποιονδήποτε επιβάτην και αν έχη επάνω του.
Σοφ. Σειρ. 33,7     Διατί ηµέρα ηµέρας υπερέχει, και πάν φώς ηµέρας ενιαυτού αφ ηλίου;
Σοφ. Σειρ. 33,7  Διατί η µία ηµέρα διαφέρει κατά την διάρκειαν από την άλλην, µολονότι όλον το φως της ηµέρας
προέρχεται από τον αυτόν ήλιον καθ' όλον το διάστηµα του έτους;
Σοφ. Σειρ. 33,8     εν γνώσει Κυρίου διεχωρίσθησαν, και ηλλοίωσε καιρούς και εορτάς·
Σοφ. Σειρ. 33,8  Δια της σοφίας του Κυρίου εξεχώρισεν η µία ηµέρα από την άλλην, ο οποίος Κυριος και εδιαφοροποίησε τας
εποχάς και καθώρισε τας εορτάς.
Σοφ. Σειρ. 33,9     απ αυτών ανύψωσε και ηγίασε και εξ αυτών έθηκεν εις αριθµόν ηµερών.
Σοφ. Σειρ. 33,9  Μερικάς από τας ηµέρας τας ανύψωσε και τας καθιέρωσεν ως εορτασίµους . Τας δε άλλας ώρισεν ως
καθηµερινάς, διακρινοµένας µεταξύ των από µίαν απλήν αρίθµησιν.
Σοφ. Σειρ. 33,10   και άνθρωποι πάντες από εδάφους, και εκ γής εκτίσθη Αδάµ.
Σοφ. Σειρ. 33,10     Ολοι οι άνθρωποι προέρχονται από το αυτό χώµα, από την γην. Από την γην επίσης επλάσθη και ο
πρωτόπλαστος Αδάµ.
Σοφ. Σειρ. 33,11   εν πλήθει επιστήµης Κύριος διεχώρισεν αυτούς και ηλλοίωσε τας οδούς αυτών .
Σοφ. Σειρ. 33,11  Ο Κυριος, δια της πανσοφίας του, εξεχώρισε τους ανθρώπους και τα έθνη µεταξύ των, και εδιαφοροποίησε
τους δρόµους της ζωής των.
Σοφ. Σειρ. 33,12   εξ αυτών ευλόγησε και ανύψωσε και εξ αυτών ηγίασε , και προς αυτόν ήγγισεν· απ αυτών κατηράσατο και
εταπείνωσε και ανέστρεψεν αυτούς από στάσεως αυτών.
Σοφ. Σειρ. 33,12     Μερικούς από τους ανθρώπους τους ευλόγησε, τους εδόξασε, τους ανέδειξεν εκλεκτούς και διέταξε να
πλησιάσουν προς αυτόν, δια να τον υπηρετούν. Αλλους από τους ανθρώπους τους κατηράσθη, τους εταπείνωσε, τους
ανέτρεψεν από τας υψηλάς και ισχυράς θέσεις, που κατείχαν.
Σοφ. Σειρ. 33,13   ως πηλός κεραµέως εν χειρί αυτού -πάσαι αι οδοί αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού-, ούτως άνθρωποι εν
χειρί τού ποιήσαντος αυτούς αποδούναι αυτοίς κατά την κρίσιν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 33,13  Οπως ο πηλός εις τα χέρια του κεραµέως, ο οποίος τον µορφοποιεί σύµφωνα µε την ευχαρίστησίν του, έτσι
και οι άνθρωποι είναι εις τα χέρια του δηµιουργού των, ο οποίος και ανταποδίδει εις αυτούς κατά την δικαίαν κρίσιν του.
Σοφ. Σειρ. 33,14   απέναντι τού κακού το αγαθόν και απέναντι τού θανάτου η ζωή· ούτως απέναντι ευσεβούς αµαρτωλός .
Σοφ. Σειρ. 33,14     Παραπλεύρως από το κακόν υπάρχει το αγαθόν· παραπλεύρως από τον θάνατον υπάρχει η ζωη. Ετσι και
παραπλεύρως από τον ευσεβή υπάρχει ο αµαρτωλός.
Σοφ. Σειρ. 33,15   και ούτως έµβλεψον εις πάντα τα έργα τού Υψίστου, δύο δύο, έν κατέναντι τού ενός.
Σοφ. Σειρ. 33,15  Ετσι βλέπε προσεκτικώς και παρατήρει όλα τα έργα του Υψίστου. Δυο δύο, το ένα απέναντι του άλλου.
Σοφ. Σειρ. 33,16   Καγώ έσχατος ηγρύπνησα ως καλαµώµενος οπίσω τρυγητών·
Σοφ. Σειρ. 33,16     Εγώ τελευταίος από τους σοφούς ήλθα. Ηγρύπνησα δια την µελέτην της σοφίας, σαν ένας
τσαµπιδολόγος, που έρχεται ύστερα από τους τρυγητάς του αµπελιού.
Σοφ. Σειρ. 33,17   εν ευλογία Κυρίου έφθασα και ως τρυγών επλήρωσα ληνόν.
Σοφ. Σειρ. 33,17  Ο Θεός όµως µε ηυλόγησε και εγέµισα το πατητήρι µου από σταφύλια, ωσάν κανονικός τρυγητής.
Σοφ. Σειρ. 33,18   κατανοήσατε ότι ουκ εµοί µόνω εκοπίασα, αλλά πάσι τοίς ζητούσι παιδείαν.
Σοφ. Σειρ. 33,18     Προσέξετε και µάθετε, ότι εγώ δεν εκοπίασα δια τον εαυτόν µου µόνον, αλλά και δι' όλους εκείνους, οι
οποίοι επιθυµούν και επιζητούν µόρφωσιν και σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 33,19   ακούσατέ µου, µεγιστάνες λαού, και οι ηγούµενοι εκκλησίας, ενωτίσασθε·
Σοφ. Σειρ. 33,19     Αρχοντες και επίσηµοι του λαού, ακούσατέ µε· προϊστάµενοι εις συγκεντρώσεις ανθρώπων, δώστε
προσοχή εις τα λόγια µου.
Σοφ. Σειρ. 33,20   υιώ και γυναικί, αδελφώ και φίλω µη δώς εξουσίαν επί σε εν ζωή σου· και µη δώς ετέρω τα χρήµατά σου,
ίνα µη µεταµεληθείς δέη περί αυτών.
Σοφ. Σειρ. 33,20     Μη δώσης το δικαίωµα να σε εξουσιάση, εφ' όσον ζης ούτε το παιδί σου, ούτε η σύζυγός σου, ούτε ο
αδελφός σου, ούτε ο φίλος σου. Μη δώσης εις άλλον τα χρήµατά σου, δια να µη µεταµεληθής ύστερον και παρακαλής
µαταίως δι' αυτά.
Σοφ. Σειρ. 33,21   έως έτι ζής και πνοή εν σοί, µη αλλάξης σεαυτόν πάση σαρκί.
Σοφ. Σειρ. 33,21     Εως ότου ζης και αναπνέεις, µη µεταβιβάζης την ελευθερίαν σου και την περιουσίαν σου εις κανένα
άλλον άνθρωπον.
Σοφ. Σειρ. 33,22   κρείσσων γάρ εστι τα τέκνα δεηθήναί σου ή σε εµβλέπειν εις χείρας υιών σου.
Σοφ. Σειρ. 33,22     Διότι είναι προτιµότερον τα τέκνα σου να έχουν την ανάγκην σου και να σε παρακαλούν , παρά συ να
προσβλέπης εις τα χέρια των τέκνων σου, µήπως και σου δώσουν τίποτε.



Σοφ. Σειρ. 33,23   εν πάσι τοίς έργοις σου γίνου υπεράγων, µη δώς µώµον εν τή δόξη σου.
Σοφ. Σειρ. 33,23     Εις όλα τα έργα να είσαι συ ο κύριος· φρόντισε µόνον να µη προσάψης µοµφήν εις την υπόληψίν σου.
Σοφ. Σειρ. 33,24   εν ηµέρα συντελείας ηµερών ζωής σου και εν καιρώ τελευτής διάδος κληρονοµίαν. ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΩΝ. -
Σοφ. Σειρ. 33,24     Οταν όµως τελειώσουν αι ηµέραι της ζωής σου και πρόκειται να εκδηµήσης από τον κόσµον αυτόν, µε
διαθήκην τακτοποίησε εις ποίους θα δώσης την κληρονοµίαν. ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΩΝ.
Σοφ. Σειρ. 33,25   Χορτάσµατα και ράβδος και φορτία όνω, άρτος και παιδεία και έργον οικέτη.
Σοφ. Σειρ. 33,25     Εις τον όνον δώσε τροφάς, ραβδισµούς και φορτίον· στον υπηρέτην σου δώσε άρτον, διαπαιδαγώγησιν µε
αυστηρότητα και εργασίαν.
Σοφ. Σειρ. 33,26   έργασαι εν παιδί, και ευρήσεις ανάπαυσιν· άνες χείρας αυτώ, και ζητήσει ελευθερίαν.
Σοφ. Σειρ. 33,26     Δώσε εργασίαν στον υπηρέτην σου και έτσι θα εύρης συ την ησυχίαν σου. Αν όµως δώσης άνεσιν εις τα
χέρια του, αυτός θα σου ζητήση πλήρη την ελευθερίαν του.
Σοφ. Σειρ. 33,27   ζυγός και ιµάς κάµψουσι τράχηλον, και οικέτη κακούργω στρέβλαι και βάσανοι.
Σοφ. Σειρ. 33,27     Οπως ο ζυγός και τα λουριά κάµπτουν τον τράχηλον των ζώων, έτσι και τον κακόν υπηρέτην
εξαναγκάζουν εις υποταγήν τα βασανιστικά όργανα και αι τιµωρίαι.
Σοφ. Σειρ. 33,28   έµβαλε αυτόν εις εργασίαν. ίνα µη αργή, πολλήν γάρ κακίαν εδίδαξεν η αργία.
Σοφ. Σειρ. 33,28     Βαλε τον εις εργασίαν, δια να µη µένη αργός, διότι η αργία είναι διδάσκαλος εις πολλάς κακίας.
Σοφ. Σειρ. 33,29   εις έργα κατάστησον, καθώς πρέπει αυτώ, κάν µη πειθαρχή, βάρυνον τας πέδας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 33,29     Βαλε τον και υποχρέωσέ τον εις έργα, που ταιριάζουν εις αυτόν. Αν δε δεν πειθαρχήση, δέσε µε βαρειές
αλυσίδες τα πόδια του.
Σοφ. Σειρ. 33,30   και µη περισσεύσης εν πάση σαρκί, και άνευ κρίσεως µη ποιήσης µηδέν.
Σοφ. Σειρ. 33,30     Αλλά µη είσαι υπερβολικά απαιτητικός απέναντι ουδενός και χωρίς ορθοφροσύνην να µη πράττης
τίποτε.
Σοφ. Σειρ. 33,31   ει έστι σοι οικέτης, έστω ως σύ, ότι εν αίµατι εκτήσω αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 33,31  Εάν έχης δούλον, να συµπεριφέρεσαι προς αυτόν, όπως προς τον εαυτόν σου. Διότι µε το αίµα σου τον
απέκτησες.
Σοφ. Σειρ. 33,32   ει έστι σοι οικέτης, άγε αυτόν ως αδελφόν, ότι ως η ψυχή σου επιδεήσεις αυτού.
Σοφ. Σειρ. 33,32     Εάν έχης δούλον, να συµπεριφέρεσαι απέναντί του ως προς αδελφόν, διότι έχεις την ανάγκην του, όπως
ανάγκην έχεις και της ζωής σου.
Σοφ. Σειρ. 33,33   εάν κακώσης αυτόν και απάρας αποδρά, εν ποία οδώ ζητήσεις αυτόν;
Σοφ. Σειρ. 33,33     Εάν τον κακοµεταχειρισθής, σηκωθή δε αυτός και φύγη, εις ποίον δρόµον θα τρέξης να τον αναζητήσης
και τον εύρης;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34 (Μασ. 31)
Σοφ. Σειρ. 34,1     Κεναί ελπίδες και ψευδείς ασυνέτω ανδρί, και ενύπνια αναπτερούσιν άφρονας.
Σοφ. Σειρ. 34,1  Ματαίας και απατηλάς ελπίδας τρέφει ο ασύνετος άνθρωπος. Και τα όνειρα δίδουν πτερά στους µωρούς.
Σοφ. Σειρ. 34,2     ως δρασσόµενος σκιάς και διώκων άνεµον, ούτως ο επέχων ενυπνίοις.
Σοφ. Σειρ. 34,2  Εκείνος που δίδει προσοχήν εις τα όνειρα, οµοιάζει µε εκείνον που προσπαθεί να αρπάξη την σκιάν του, και
τρέχει δια να συλλάβη τον άνεµον.
Σοφ. Σειρ. 34,3     τούτο κατά τούτου όρασις ενυπνίων, κατέναντι προσώπου οµοίωµα προσώπου.
Σοφ. Σειρ. 34,3  Καθρέπτης και όνειρα είναι πράγµατα όµοια. Το όνειρον είναι ο,τι η εικών προσώπου εµπρός εις ένα
κάτοπτρον.
Σοφ. Σειρ. 34,4     από ακαθάρτου τι καθαρισθήσεται; και από ψευδούς τι αληθεύσει;
Σοφ. Σειρ. 34,4  Από ένα ακάθαρτον πράγµα η πρόσωπον ηµπορεί να προέλθη τίποτε καθαρόν; Και από κάτι, που είναι
ψευδές, ηµπορεί να προέλθη κάτι το αληθινόν;
Σοφ. Σειρ. 34,5     µαντείαι και οιωνισµοί και ενύπνια µάταιά εστι, και ως ωδινούσης φαντάζεται καρδία.
Σοφ. Σειρ. 34,5  Αι µαντείαι, αι οιωνοσκοπίαι και τα όνειρα είναι µάταια πράγµατα. Οµοιάζουν µε εξηµµένας
ονειροπολήσεις γυναικός, η οποία ευρίσκεται υπό τας ωδίνας του τοκετού.
Σοφ. Σειρ. 34,6     εάν µη παρά Υψίστου αποσταλή εν επισκοπή, µη δώς εις αυτά την καρδίαν σου·
Σοφ. Σειρ. 34,6  Εάν το όνειρον δεν έχη αποστολή από τον Υψιστον εις κάποιον ευµενή επίσκεψίν του , µη δώσης εις αυτό την
καρδίαν σου,
Σοφ. Σειρ. 34,7     πολλούς γάρ επλάνησε τα ενύπνια, και εξέπεσον ελπίζοντες επ αυτοίς. -
Σοφ. Σειρ. 34,7  διότι τα όνειρα πολλούς επλάνησαν και όσοι εστήριξαν τας ελπίδας των εις αυτά , εξέπεσαν και
ηπατήθησαν.
Σοφ. Σειρ. 34,8     Άνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόµος, και σοφία στόµατι πιστώ τελείωσις.
Σοφ. Σειρ. 34,8  Ο νόµος του Θεού δεν θα ψευσθή. Θα εκπληρωθή εις τας διαβεβαιώσστου, είτε προς αµοιβήν είτε προς
τιµωρίαν. Η θεία σοφία στο στόµα και την καρδίαν του πιστού είναι πλήρης και ικανοποιητική, και οχι τα ονειρα.
Σοφ. Σειρ. 34,9     ανήρ πεπαιδευµένος έγνω πολλά, και ο πολύπειρος εκδιηγήσεται σύνεσιν.
Σοφ. Σειρ. 34,9  Ο µορφωµένος άνθρωπος γνωρίζει πολλά, και ο πολύπειρος άνθρωπος θα οµιλή µε σύνεσιν.
Σοφ. Σειρ. 34,10   ός ουκ επειράθη ολίγα οίδεν, ο δε πεπλανηµένος πληθυνεί πανουργίαν.
Σοφ. Σειρ. 34,10     Εκείνος που δεν έχει πείραν της ζωής, ολίγα γνωρίζει. Εκείνος όµως που εταξίδευσεν εις πολλά µέρη, έχει
πλήθος γνώσεων και ικανοτήτων.
Σοφ. Σειρ. 34,11   πολλά εώρακα εν τή αποπλανήσει µου, και πλείονα των λόγων µου σύνεσίς µου.
Σοφ. Σειρ. 34,11  Πολλά είδα και έµαθα, καθώς περιηρχόµην τα διάφορα µέρη του κόσµου· και η σοφία µου είναι πολύ
ανωτέρα από τα λόγια µου.
Σοφ. Σειρ. 34,12   πλεονάκις έως θανάτου εκινδύνευσα και διεσώθην τούτων χάριν.
Σοφ. Σειρ. 34,12     Πολλές φορές διέτρεξα κίνδυνον θανάτου, εσώθην όµως χάρις εις τας γνώσεις και την πείραν µου.
Σοφ. Σειρ. 34,13   πνεύµα φοβουµένων Κύριον ζήσεται, η γάρ ελπίς αυτών επί τον σώζοντα αυτούς.



Σοφ. Σειρ. 34,13     Πολύ θα παραταθή η ζωή των φοβουµένων τον Κυριον, διότι η ελπίς των στηρίζεται στον σωτήρα Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 34,14   ο φοβούµενος Κύριον ουδέν ευλαβηθήσεται και ου µη δειλιάση, ότι αυτός ελπίς αυτού.
Σοφ. Σειρ. 34,14     Εκείνος που φοβείται τον Κυριον, δεν θα φοβηθή τίποτε άλλο και δεν θα δειλιάση προ ουδενός, διότι
αυτός ούτος ο Κυριος είναι η ελπίς του.
Σοφ. Σειρ. 34,15   φοβουµένου τον Κύριον µακαρία η ψυχή· τίνι επέχει και τις αντιστήριγµα αυτού;
Σοφ. Σειρ. 34,15     Ευτυχισµένη είναι η ζωή εκείνου, που φοβείται τον Κυριον. Εις ποίον στηρίζεται; Ποίον έχει στήριγµά του,
ει µη µόνον τον Θεόν;
Σοφ. Σειρ. 34,16   οι οφθαλµοί Κυρίου επί τους αγαπώντας αυτόν· υπερασπισµός δυναστείας και στήριγµα ισχύος , σκέπη
από καύσωνος και σκέπη από µεσηµβρίας, φυλακή από προσκόµµατος και βοήθεια από πτώσεως,
Σοφ. Σειρ. 34,16     Οι οφθαλµοί του Κυρίου στρέφονται ευµενείς και προστατευτικοί εις εκείνους, που τον αγαπούν. Αυτός
είναι ο ισχυρός προστάτης των, στήριγµα δυνάµεως, σκέπη προστατευτική από τον καύσωνα, σκέπη που προφυλάσσει
από τον µεσηµβρινόν ήλιον· προφύλαξις από σκοντάµµατα, βοήθεια και περιφρούρησις από πτώσεις.
Σοφ. Σειρ. 34,17   ανυψών ψυχήν και φωτίζων οφθαλµούς, ίασιν διδούς, ζωήν και ευλογίαν.
Σοφ. Σειρ. 34,17     Αυτός ανυψώνει την ζωήν µας, φωτίζει τους οφθαλµούς, δίδει θεραπείαν, ζωήν και ευλογίαν.
Σοφ. Σειρ. 34,18   Θυσιάζων εξ αδίκου, προσφορά µεµωκηµένη, και ουκ εις ευδοκίαν δωρήµατα ανόµων.
Σοφ. Σειρ. 34,18     Εκείνος που προσφέρει θυσίαν από αδίκως αποκτηθέντα πράγµατα, κάµνει προσφοράν εµπαικτικήν δια
τον Θεόν. Τα δώρα των παρανόµων δεν είναι δεκτά ενώπιον του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 34,19   ουκ ευδοκεί ο Ύψιστος εν προσφοραίς ασεβών, ουδέ εν πλήθει θυσιών εξιλάσκεται αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 34,19     Δεν ευαρεστείται ο Υψιστος εις τας προσφοράς των ασεβών, ούτε και συγχωρεί τας αµαρτίας των µε το
πλήθος των θυσιών των.
Σοφ. Σειρ. 34,20   θύων υιόν έναντι τού πατρός αυτού ο προσάγων θυσίαν εκ χρηµάτων πενήτων .
Σοφ. Σειρ. 34,20    Εκείνος που προσφέρει θυσίαν από χρήµατα πτωχών, είναι σαν να θυσιάζη το παιδί εµπρός στον πατέρα
του.
Σοφ. Σειρ. 34,21   άρτος επιδεοµένων ζωή πτωχών, ο αποστερών αυτήν άνθρωπος αιµάτων.
Σοφ. Σειρ. 34,21     Ο άρτος είναι η ζωή δια τους πτωχούς και στερουµένους . Εκείνος που θα τους αφαιρέση τον άρτον, άρα
και την ζωήν, είναι ωσάν να έχυσεν ανθρώπινον αίµα, είναι φονεύς.
Σοφ. Σειρ. 34,22   φονεύων τον πλησίον ο αφαιρούµενος συµβίωσιν, και εκχέων αίµα ο αποστερών µισθόν µισθίου.
Σοφ. Σειρ. 34,22    Φονεύει τον πλησίον του εκείνος, που του αφαιρεί τα µέσα της συντηρήσεώς του. Χυνει αίµα ανθρώπου
εκείνος, που δεν καταβάλλει το ηµεροµίσθιον του εργάτου.
Σοφ. Σειρ. 34,23   είς οικοδοµών, και είς καθαιρών· τι ωφέλησαν πλείον ή κόπους;
Σοφ. Σειρ. 34,23     Οταν ο ένας κτίζη και ο άλλος κρηµνίζη, ποία ωφέλεια ηµπορεί να προέλθη; Οι κόποι των είναι µάταιοι.
Σοφ. Σειρ. 34,24   είς ευχόµενος και είς καταρώµενος· τίνος φωνής εισακούσεται ο δεσπότης;
Σοφ. Σειρ. 34,24    Το ίδιον συµβαίνει, όταν ο ένας προσεύχεται και ο άλλος καταράται. Τινος εκ των δύο ο δεσπότης Θεός θα
ακούση την φωνήν;
Σοφ. Σειρ. 34,25   βαπτιζόµενος από νεκρού και πάλιν απτόµενος αυτού, τι ωφέλησε τώ λουτρώ αυτού;
Σοφ. Σειρ. 34,25     Εκείνος ο οποίος, σύµφωνα µε τον Νοµον, πλύνεται και καθαρίζεται, διότι ήγγισε νεκρόν, αλλά και πάλιν
εγγίζει τον νεκρόν, ποίαν ωφέλειαν αποκοµίζει από το πλύσιµόν του;
Σοφ. Σειρ. 34,26   ούτως άνθρωπος νηστεύων επί των αµαρτιών αυτού και πάλιν πορευόµενος και τα αυτά ποιών· της
προσευχής αυτού τις εισακούσεται; και τι ωφέλησεν εν τώ ταπεινωθήναι αυτόν;
Σοφ. Σειρ. 34,26    Το ίδιον ακριβώς συµβαίνει και µε τον άνθρωπον, ο οποίος νηστεύει δια τας αµαρτίας του, αλλά και πάλιν
όµως διαπράττει τας αυτάς αµαρτίας. Ποιός θα ακούση την προσευχήν του και ποιά ωφέλεια προήλθεν από αυτήν την
ταλαιπωρίαν του σώµατός του δια της νηστείας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35 (Μασ. 32)
Σοφ. Σειρ. 35,1     Ο συντηρών νόµον πλεονάζει προσφοράς, θυσιάζων σωτηρίου ο προσέχων εντολαίς.
Σοφ. Σειρ. 35,1  Εκείνος που τηρεί τον θείον νόµον, προσφέρει πολλάς θοσίας· και εκείνος που προσέχει τας εντολάς του
Θεού προσφέρει ευπροσδέκτους θυσίας ευχαριστίας δια την σωτηρίαν του.
Σοφ. Σειρ. 35,2     ανταποδιδούς χάριν προσφέρων σεµίδαλιν, και ο ποιών ελεηµοσύνην θυσιάζων αινέσεως.
Σοφ. Σειρ. 35,2  Εκείνος που θέλει να εκφράση την ευγνωµοσύνην του προς τον Θεόν, προσφέρει ως θυσίαν σηµιγδάλι.
Εκείνος όµως που κάµνει ελεηµοσύνας, προσφέρει θυσίας δοξολογίας προς τον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 35,3     ευδοκία Κυρίου αποστήναι από πονηρίας, και εξιλασµός αποστήναι από αδικίας.
Σοφ. Σειρ. 35,3  Η αγαθή θέλησις του Κυρίου είναι να αποµακρυνθή ο άνθρωπος από τας πονηρίας· η δε συγχώρησις των
αµαρτιών προσφέρεται, όταν αποµακρυνθή ο άνθρωπος αποφασιστικώς από κάθε αδικίαν.
Σοφ. Σειρ. 35,4     µη οφθής εν προσώπω Κυρίου κενός, πάντα γάρ ταύτα χάριν εντολής.
Σοφ. Σειρ. 35,4  Μη προσέλθης στον ναόν του Κυρίου µε αδειανά τα χέρια, διότι όλαι αι προσφοραί είναι χρέος, σύµφωνα µε
τας εντολάς του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 35,5     προσφορά δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, και η ευωδία αυτής έναντι Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 35,5  Η προσφορά θυσίας εκ µέρους του δικαίου λιπαίνει το θυσιαστήριον του Κυρίου και η ευωδία αυτής φθάνει
ενώπιον του Υψιστου Θεού.
Σοφ. Σειρ. 35,6     θυσία ανδρός δικαίου δεκτή, και το µνηµόσυνον αυτής ουκ επιλησθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 35,6  Θυσία εκ µέρους ανδρός δικαίου γίνεται ευχαρίστως δεκτή από τον Θεόν, και η ανάµνησίς της ποτέ δεν θα
λησµονηθή εκ µέρους του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 35,7     εν αγαθώ οφθαλµώ δόξασον τον Κύριον, και µη σµικρύνης απαρχήν χειρών σου.
Σοφ. Σειρ. 35,7  Με άδολον τον οφθαλµόν δοξολόγησε τον Κυριον, και µη µικρύνης προσφοράν από τας απαρχάς των
γεννηµάτων σου· αυτήν που θα προσφέρης µε τα χέριά σου στον ναόν του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 35,8     εν πάση δόσει ιλάρωσον το πρόσωπόν σου και εν ευφροσύνη αγίασον δεκάτην.
Σοφ. Σειρ. 35,8  Εις κάθε δωρεάν σου δείχνε ιλαρόν και χαρούµενον το πρόσωπόν σου και µε ευχαρίστησιν να προσφέρης



στον ναόν το δέκατον των εισοδηµάτων σου.
Σοφ. Σειρ. 35,9     δός Υψίστω κατά την δόσιν αυτού και εν αγαθώ οφθαλµώ καθ εύρεµα χειρός·
Σοφ. Σειρ. 35,9  Πρόσφερε προς τον Κυριον τας δωρεάς σου ανάλογα µε τας δωρεάς που λαµβάνεις από αυτόν, και µε
χαρούµενον οφθαλµόν πρόσφερε ο,τι θα ευρεθή στο χέρι σου.
Σοφ. Σειρ. 35,10   ότι Κύριος ανταποδιδούς εστι και επταπλάσια ανταποδώσει σοι.
Σοφ. Σειρ. 35,10     Διότι ο Κυριος είναι ο ανταποδότης· και θα σου δώση πολύ περισσότερα, απ' όσα συ του προσφέρεις.
Σοφ. Σειρ. 35,11   Μή δωροκόπει, ου γάρ προσδέξεται·
Σοφ. Σειρ. 35,11  Αλλά και µη προσπαθής, δια των θυσιών σου να δωροδοκήσης τον Θεόν, διότι αυτάς τας θυσίας δεν τας
δέχεται ο Θεός.
Σοφ. Σειρ. 35,12   και µη έπεχε θυσία αδίκω, ότι Κύριος κριτής εστι, και ουκ έστι παρ αυτώ δόξα προσώπου.
Σοφ. Σειρ. 35,12     Μη στηρίζεσαι εις θυσίαν, η οποία προέρχεται από αδικίας, διότι ο Κυριος είναι δίκαιος κριτής και δεν
επηρεάζεται από την δόξαν και τας επισήµους θέσεις προσώπων.
Σοφ. Σειρ. 35,13   ου λήψεται πρόσωπον επί πτωχού και δέησιν ηδικηµένου εισακούσεται·
Σοφ. Σειρ. 35,13  Δεν προσωποληπτεί και δεν καταφρονεί τον πτωχόν, διότι είναι πτωχός· τουναντίον ακούει την δέησιν του
πτωχού, που έχει αδικηθή.
Σοφ. Σειρ. 35,14   ου µη υπερίδη ικετείαν ορφανού και χήραν, εάν εκχέη λαλιάν·
Σοφ. Σειρ. 35,14     Δεν θα παράβλεψη την δέησιν του ορφανού και της χήρας, όταν αυτοί εκχύσουν προς αυτόν τον πόνον
των.
Σοφ. Σειρ. 35,15   ουχί δάκρυα χήρας επί σιαγόνα καταβαίνει και η καταβόησις επί τώ καταγαγόντι αυτά;
Σοφ. Σειρ. 35,15  Τα δάκρυα της χήρας δεν κυλούν στο πρόσωπόν της; Και η κατακραυγή της δεν στρέφεται εναντίον
εκείνου, ο οποίος υπήρξεν αιτία να ρεύσουν τα δάκρυα αυτά;
Σοφ. Σειρ. 35,16   θεραπεύων εν ευδοκία δεχθήσεται, και η δέησις αυτού έως νεφελών συνάψει.
Σοφ. Σειρ. 35,16     Θα γίνη δεκτός από τον Θεόν εκείνος, που προσφέρει µε αγαθήν διάθεσιν τας υπηρεσίας του προς αυτόν,
και η δέησίς του θα φθάση µέχρι των νεφελών του ουρανού.
Σοφ. Σειρ. 35,17   προσευχή ταπεινού νεφέλας διήλθε, και έως συνεγγίση, ου µη παρακληθή·
Σοφ. Σειρ. 35,17  Η προσευχή του ταπεινού και πιστού ξεπερνά τας νεφέλας, φθάνει έως στον θρόνον του Θεού και δεν
σταµατά, µέχρις ότου εισακουσθή και δοθή παρηγορία στον ταπεινόν.
Σοφ. Σειρ. 35,18   και ου µη αποστή, έως επισκέψηται ο Ύψιστος. και κρινεί δικαίως και ποιήσει κρίσιν.
Σοφ. Σειρ. 35,18     Δεν θα σταµατήση την προσευχήν του ο ταπεινός, µέχρις ότου ο Υψιστος θα τον επισκεφθή, θα τον κρίνη
µε δικαιοσύνην και θα εκδώση την δικαίαν του υπέρ αυτού απόφασιν.
Σοφ. Σειρ. 35,19   και ο Κύριος ου µη βραδύνη, ουδέ µη µακροθυµήση επ αυτοίς,
Σοφ. Σειρ. 35,19     Ο Κυριος δεν θα αργοπορήση να αποδώση το δίκαιον και δεν θα δείξη επί πολύν χρόνον την
µακροθυµίαν του δια τους αδίκους ·
Σοφ. Σειρ. 35,20   έως αν συντρίψη οσφύν ανελεηµόνων, και τοίς έθνεσιν ανταποδώσει εκδίκησιν,
Σοφ. Σειρ. 35,20     µέχρις ότου θα συντρίψη, την µέσην των σκληρών αυτών ανθρώπων και θα τιµωρήση τα ασεβή έθνη·
Σοφ. Σειρ. 35,21   έως εξάρη πλήθος υβριστών και σκήπτρα αδίκων συντρίψη·
Σοφ. Σειρ. 35,21     µέχρις ότου εξολοθρεύση πλήθος υπερηφάνων ανθρώπων και συντρίψη , σκήπτρα αδίκων βασιλέων·
Σοφ. Σειρ. 35,22   έως ανταποδώ ανθρώπω κατά τας πράξεις αυτού και τα έργα των ανθρώπων κατά τα ενθυµήµατα αυτών·
Σοφ. Σειρ. 35,22     µέχρις ότου ανταποδώση, βραβεύση, η τιµωρήση ανθρώπους, ανάλογα µε τας πράξεις των και τα έργα
των και τους διαλογισµούς και επιθυµίας των·
Σοφ. Σειρ. 35,23   έως κρίνη την κρίσιν τού λαού αυτού, και ευφρανεί αυτούς εν τώ ελέει αυτού.
Σοφ. Σειρ. 35,23     µέχρις ότου θα κρίνη και θα αποδώση δικαιοσύνην και θα υπερασπίση τον λαόν του και θα χαροποιήση
τους εκλεκτούς του λαού του µε το έλεός του.
Σοφ. Σειρ. 35,24   ωραίον έλεος εν καιρώ θλίψεως αυτού, ως νεφέλαι υετού εν καιρώ αβροχίας.
Σοφ. Σειρ. 35,24     Ωραίον είναι το έλεος του Θεού εις καιρόν θλίψεως· οµοιάζει µε τα νέφη, που φέρουν βροχήν στον καιρόν
ανοµβρίας και ξηρασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36 (Μασ. 33)
Σοφ. Σειρ. 36,1     Ελέησον ηµάς, δέσποτα ο Θεός πάντων, και επίβλεψον και επίβαλε τον φόβον σου επί πάντα τα έθνη·
Σοφ. Σειρ. 36,1  Ελέησον ηµάς, δεσπότα ο Θεός των πάντων. Σε παρακαλούµεν επίβλεψε και επίβαλε τον φόβον σου εις όλα
τα έθνη.
Σοφ. Σειρ. 36,2     έπαρον την χείρά σου επί έθνη αλλότρια, και ιδέτωσαν την δυναστείαν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,2  Υψωσε το παντοδύναµόν σου χέρι εναντίον των ξένων ασεβών εθνών· ας ίδουν και ας µάθουν εκείνοι την
παντοδυναµίαν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,3     ώσπερ ενώπιον αυτών ηγιάσθης εν ηµίν, ούτως ενώπιον ηµών µεγαλυνθείης εν αυτοίς·
Σοφ. Σειρ. 36,3  Οπως, Κυριε, κατά την παλαιάν εποχήν, εφανέρωσες την αγιότητά σου ενώπιον των εχθρών µας µε τας
τιµωρίας, που έστειλες εναντίον των, έτσι και τώρα δείξε ενώπιόν µας την µεγαλωσύνην σου τιµωρών τους εχθρούς µας.
Σοφ. Σειρ. 36,4     και επιγνώτωσάν σε, καθάπερ και ηµείς επέγνωµεν, ότι ουκ έστι Θεός πλήν σού, Κύριε.
Σοφ. Σειρ. 36,4  Καµε να σε γνωρίσουν και αυτοί καλά, όπως και ηµείς σε έχοµεν γνωρίσει· να γνωρίσουν δηλαδή, ότι δεν
υπάρχει άλλος Θεός πλην από σε, Κυριε.
Σοφ. Σειρ. 36,5     εγκαίνισον σηµεία και αλλοίωσον θαυµάσια, δόξασον χείρα και βραχίονα δεξιόν·
Σοφ. Σειρ. 36,5  Ανανέωσε τα µεγάλα παλαιά σηµεία, κάµε και άλλα θαύµατα, δόξασε µε αυτά την χείρα σου, την
παντοδύναµον δεξιάν σου. Εξέγειρε τον θυµόν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,6     έγειρον θυµόν και έκχεον οργήν, έξαρον αντίδικον και έκτριψον εχθρόν.
Σοφ. Σειρ. 36,6  Ας εκσπάση εναντίον των η οργή σου, εξολόθρευσε τον αντίδικόν σου, ξεπάστρεψε από την γην τον εχθρόν
σου.
Σοφ. Σειρ. 36,7     σπεύσον καιρόν και µνήσθητι ορκισµού, και εκδιηγησάσθωσαν τα µεγαλείά σου.



Σοφ. Σειρ. 36,7  Επίσπευσε τον χρόνον της τιµωρίας των, ενθηµήσου τας ενόρκους υποσχέσεις, που έδωσες στους προγόνους
µας, και ας διακηρυχθούν έτσι τα µεγαλεία σου.
Σοφ. Σειρ. 36,8     εν οργή πυρός καταβρωθήτω ο σωζόµενος, και οι κακούντες τον λαόν σου εύροισαν απώλειαν.
Σοφ. Σειρ. 36,8  Εκείνος από αυτούς που θα διασωθή, ας καταφαγωθή µε το πυρ της οργής σου· και οι κατατυραννούντες
τον λαόν σου ας εύρουν τον όλεθρον.
Σοφ. Σειρ. 36,9     σύντριψον κεφαλάς αρχόντων εχθρών λεγόντων· ουκ έστι πλήν ηµών.
Σοφ. Σειρ. 36,9  Συνέτριψε τας κεφαλάς των αρχόντων, που είναι εχθροί µας και οι οποίοι αλαζονικώς λέγουν· “Πλην από
ηµάς δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος η Θεός”!
Σοφ. Σειρ. 36,10   συνάγαγε πάσας φυλάς Ιακώβ, και κατεκληρονόµησα αυτούς καθώς απ αρχής.
Σοφ. Σειρ. 36,10     Συγκέντρωσε πάλιν όλας τας φυλάς του Ιακώβ, κατάστησέ τους κληρονόµους και ασφαλείς κατοίκους
εις την χώραν αυτήν, όπως ήσαν από αρχαιοτάτων χρόνων.
Σοφ. Σειρ. 36,11   ελέησον λαόν, Κύριε, κεκληµένον επ ονόµατί σου και Ισραήλ, ον πρωτογόνω ωµοίωσας.
Σοφ. Σειρ. 36,11  Ελέησε, Κυριε, τον λαόν, ο οποίος φέρει το όνοµά σου· τον Ισραήλ, τον οποίον συ παρωµοίασες µε
πρωτότοκον υιόν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,12   οικτείρησον πόλιν αγιάσµατός σου Ιερουσαλήµ, πόλιν καταπαύµατός σου.
Σοφ. Σειρ. 36,12     Σπλαγχνίσου την πόλιν του ιερού ναού σου, την Ιερουσαλήµ, που είναι η πόλις, όπου συ επαναπαύεσαι.
Σοφ. Σειρ. 36,13   πλήσον Σιών αρεταλογίας σου, και από της δόξης σου τον λαόν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,13     Γέµισε την Σιών µε δοξολογίας των µεγαλείων σου, και µε την δόξαν σου τον λαόν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,14   δός µαρτύριον τοίς εν αρχή κτίσµατί σου και έγειρον προφητείας τας επ ονόµατί σου·
Σοφ. Σειρ. 36,14     Δώσε την διαβεβαίωσιν της ευνοίας σου δι' εκείνους, οι οποίοι απ' αρχής ήσαν ιδικά σου πλάσµατα. Καµε
να προβληθούν αξιόπιστοι και να εκπληρωθούν αι προφητείαι, αι οποίαι ελέχθησαν εξ Ονόµατός σου.
Σοφ. Σειρ. 36,15   δός µισθόν τοίς υποµένουσί σε, και οι προφήταί σου εµπιστευθήτωσαν.
Σοφ. Σειρ. 36,15     Δώσε αµοιβάς και βραβεία εις εκείνους, οι οποίοι υποµένούν µε πίστιν εις σε, οι δε προφήται σου ας
αποδειχθούν και επί του σηµείου αυτού αξιόπιστοι.
Σοφ. Σειρ. 36,16   εισάκουσον, Κύριε, δεήσεως ικετών σου, κατά την ευλογίαν Ααρών περί τού λαού σου,
Σοφ. Σειρ. 36,16     Ακουσε και κάµε δεκτήν, Κυριε, την δέησιν αυτών, οι οποίοι µε θερµήν πίστιν σε ικετεύουν, σύµφωνα και
µε την ευλογίαν του Ααρών εις όλον τον λαόν σου.
Σοφ. Σειρ. 36,17   και γνώσονται πάντες οι επί της γής ότι σύ Κύριος εί ο Θεός των αιώνων.
Σοφ. Σειρ. 36,17     Και ας µάθουν όλοι οι λαοί της γης, ότι συ είσαι ο Κυριος και ο αιώνιος Θεός.
Σοφ. Σειρ. 36,18   Πάν βρώµα φάγεται κοιλία, έστι δε βρώµα βρώµατος κάλλιον.
Σοφ. Σειρ. 36,18     Το στοµάχι δέχεται κάθε είδους τροφήν υπάρχουν όµως τροφαί καλύτεραι από άλλας τροφάς.
Σοφ. Σειρ. 36,19   φάρυγξ γεύεται βρώµατα θήρας, ούτως καρδία συνετή λόγους ψευδείς.
Σοφ. Σειρ. 36,19     Οπως ο λάρυγξ, όταν γεύεται φαγητά αγρίων ζώων του κυνηγίου, τα διακρίνει, έτσι και η σοφή διάνοια
διακρίνει τους ψευδείς λόγους.
Σοφ. Σειρ. 36,20   καρδία στρεβλή δώσει λύπην, και άνθρωπος πολύπειρος ανταποδώσει αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 36,20    Διεστραµµένη καρδία προξενεί λύπας· ο έµπειρος όµως και συνετός άνθρωπος γνωρίζει να ανταποδίδη εις
αυτήν και να την πληρώνη όπως της πρέπει.
Σοφ. Σειρ. 36,21   πάντα άρενα επιδέξεται γυνή, έστι δε θυγάτηρ θυγατρός κρείσσων.
Σοφ. Σειρ. 36,21     Η γυναίκα θα δεχθή ως άνδρα της εκείνον, που θα της επιβάλλουν. Υπάρχει όµως διαφορά µεταξύ µιας
γυναικός και άλλης.
Σοφ. Σειρ. 36,22   κάλλος γυναικός ιλαρύνει πρόσωπον και υπέρ πάσαν επιθυµίαν ανθρώπου υπεράγει·
Σοφ. Σειρ. 36,22    Το κάλλος της γυναικός κάνει ιλαρόν το πρόσωπον· η δε επιθυµία του ανδρός προς απόκτησίν της είναι
ισχυροτέρα από κάθε άλλην.
Σοφ. Σειρ. 36,23   ει έστιν επί γλώσσης αυτής έλεος και πραΰτης, ουκ έστιν ο ανήρ αυτής καθ υιούς ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 36,23     Εάν εις την γλώσσαν της αυτή έχη πραότητα και επιείκειαν, ο σύζυγός της θα είναι ο ευτυχέστερος
µεταξύ των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 36,24   ο κτώµενος γυναίκα ενάρχεται κτήσεως, βοηθόν κατ αυτόν και στύλον αναπαύσεως.
Σοφ. Σειρ. 36,24    Εκείνος που αποκτά καλήν γυναίκα, κάµνει αρχήν της ευτυχίας του· αποκτά βοηθόν και στύλον
αναπαύσεώς του.
Σοφ. Σειρ. 36,25   ού ουκ έστι φραγµός, διαρπαγήσεται κτήµα, και ού ουκ έστι γυνή, στενάξει πλανώµενος.
Σοφ. Σειρ. 36,25     Κτήµα, το οποίον δεν έχει ολόγυρά του φράκτην, υπόκειται εις διαρπαγήν· και στον οίκον εκείνον, που δεν
υπάρχει σύζυγος, ο ανήρ στενάζει και περιπλανάται µαταίως.
Σοφ. Σειρ. 36,26   τις γάρ πιστεύσει ευζώνω ληστή σφαλλοµένω εκ πόλεως εις πόλιν ;
Σοφ. Σειρ. 36,26    Ποίος θα δώση εµπιστοσύνην εις ευκίνητον ληστήν, που περιπλανάται από την µίαν πόλιν εις την άλλην;
Σοφ. Σειρ. 36,27   ούτως ανθρώπω µη έχοντι νοσσιάν και καταλύοντι ού εάν οψίση.
Σοφ. Σειρ. 36,27     Ετσι και κανείς δεν θα δώση εµπιστοσύνην εις άνθρωπον άγαµον, ο οποίος στερείται οικογενειακής
φωλεάς και καταλύει, όπου θα τον εύρη η νύκτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37
Σοφ. Σειρ. 37,1     Πάς φίλος ερεί· εφιλίασα αυτώ καγώ, αλλ έστι φίλος ονόµατι µόνον φίλος.
Σοφ. Σειρ. 37,1  Καθένας, που υποκρίνεται τον φίλον, ηµπορεί να λέγη εις άλλον· “και εγώ είµαι φίλος µε εκείνον”. Υπάρχουν
φίλοι κατ' όνοµα µόνον.
Σοφ. Σειρ. 37,2     ουχί λύπη ένι έως θανάτου εταίρος και φίλος τρεπόµενος εις έχθραν;
Σοφ. Σειρ. 37,2  Μέχρι θανάτου δεν φθάνει η λύπη, όταν ενας σύντροφος η ένας φίλος µεταβληθή εις εχθρόν;
Σοφ. Σειρ. 37,3     ώ πονηρόν ενθύµηµα, πόθεν ενεκυλίσθης καλύψαι την ξηράν εν δολιότητι;
Σοφ. Σειρ. 37,3  Ω σκέψις πονηρά! Από που εβγήκες και εκύλισες, δια να σκεπάσης την γην µε την απατηλήν φιλίαν;
Σοφ. Σειρ. 37,4     εταίρος φίλου εν ευφροσύνη ήδεται και εν καιρώ θλίψεως έσται απέναντι·



Σοφ. Σειρ. 37,4  Ψευδής φίλος συµµετέχει και απολαµβάνει την χαράν και τα αγαθά του φίλου του. Εις καιρόν όµως θλίψεως
θα σταθή µακράν.
Σοφ. Σειρ. 37,5     εταίρος φίλω συµπονεί χάριν γαστρός, έναντι πολέµου λήψεται ασπίδα.
Σοφ. Σειρ. 37,5  Ο ψευδής φίλος συµπάσχει µε τον φίλον του, όταν έχη από αυτόν συµφέρον. Εις περίστασιν όµως πολέµου
παίρνει την ασπίδα εκείνου, δια να υπερασπισθή µόνον τον εαυτόν του.
Σοφ. Σειρ. 37,6     µη επιλάθη φίλου εν τή ψυχή σου, και µη αµνηµονήσης αυτού εν τοίς χρήµασί σου.
Σοφ. Σειρ. 37,6  Μη βγάζης από την καρδιάν σου τον φίλον σου και µη τον λησµονήσης, όταν αποκτήσης χρήµατα.
Σοφ. Σειρ. 37,7     Πάς σύµβουλος εξαίρει βουλήν, αλλ έστι συµβουλεύων εις εαυτόν.
Σοφ. Σειρ. 37,7  Καθε σύµβουλος προσφέρει µε προθυµίαν συµβουλάς· υπάρχουν όµως και µερικοί, που συµβουλεύουν τους
άλλους, δια να εξυπηρετήσουν τον εαυτόν των.
Σοφ. Σειρ. 37,8     από συµβούλου φύλαξον την ψυχήν σου και γνώθι πρότερον τις αυτού χρεία -και γάρ αυτός εαυτώ
βουλεύσεται-, µήποτε βάλη επί σοί κλήρον
Σοφ. Σειρ. 37,8  Φυλάξου από τον καθένα, που παρουσιάζεται ως σύµβουλος· µάθε προηγουµένως, αν και ποίον συµφέρον
έχει αυτός από την συµβουλήν, που θα σου δώση. -Διότι υπάρχουν και σύµβουλοι, που δίδουν συµβουλάς προς το
συµφέρον των. -Πρόσεξε, µήπως ένας τέτοιος σύµβουλος σε παίξη ως τυχηρόν του παιχνίδι.
Σοφ. Σειρ. 37,9     και είπη σοι· καλή η οδός σου, και στήσεται εξ εναντίας ιδείν το συµβησόµενόν σοι.
Σοφ. Σειρ. 37,9  Πιθανόν να σου είπη· “καλός είναι ο δρόµος σου”. Και αυτός θα σταθή από µακρυά, να ιδή τι θα σου συµβή.
Σοφ. Σειρ. 37,10   µη βουλεύου µετά τού υποβλεποµένου σε και από των ζηλούντων σε κρύψον βουλήν.
Σοφ. Σειρ. 37,10     Μη ζητής συµβουλήν από άνθρωπον, ο οποίος σε υποβλέπει και σε επιβουλεύεται. Κρύψε δε τας σκέψεις
σου από ανθρώπους, που σε βλέπουν µε ζήλειαν και φθόνον.
Σοφ. Σειρ. 37,11   µετά γυναικός περί της αντιζήλου αυτής και µετά δειλού περί πολέµου, µετά εµπόρου περί µεταβολίας και
µετά αγοράζοντος περί πράσεως, µετά βασκάνου περί ευχαριστίας και µετά ανελεήµονος περί χρηστοηθείας, µετά
οκνηρού περί παντός έργου και µετά µισθίου εφεστίου περί συντελείας, οικέτη αργώ περί πολλής εργασίας, µη έπεχε επί
τούτοις περί πάσης συµβουλίας·
Σοφ. Σειρ. 37,11  Μη ζητής συµβουλήν από την γυναίκα σου δια την αντίζηλόν της, από τον δειλόν δια τον πόλεµον, από
τον έµπορον περί του εµπορίου, από τον αγοράζοντα περί της πωλήσεως, από τον φθονερόν περί ευγνωµοσύνης, από τον
σκληροκάρδιον περί αγαθοεργίας, από τον ράθυµον και οκνηρόν περί παντός έργου, από τον µισθωτόν του σπιτιού σου
περί του πέρατος της εργασίας, από τον αργόν υπηρέτην περί πολλής εργασίας. Μη στηρίζεσαι εις καµµίαν συµβουλήν
αυτών των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 37,12   αλλ ή µετά ανδρός ευσεβούς ενδελέχιζε, ον αν επιγνώς συντηρούντα εντολάς, ός εν τή ψυχή αυτού κατά
την ψυχήν σου, και εάν πταίσης, συναλγήσει σοι.
Σοφ. Σειρ. 37,12     Αλλά µένε πλησίον και να συνοµιλής πάντοτε µε ευσεβή άνθρωπον, µε αυτόν που γνωρίζεις καλά, ότι
προσπαθεί να τηρή τας θείας εντολάς, που έχει την ψυχήν του οµοίαν µε την ιδικήν σου και ο οποίος, εάν περιπέσης εις
θλίψιν, θα σε σαµπονέση.
Σοφ. Σειρ. 37,13   και βουλήν καρδίας στήσον, ου γάρ έστι σοι πιστότερος αυτής·
Σοφ. Σειρ. 37,13  Επειτα ζήτησε και άκουσε και πράξε την διάθεσιν και την συµβουλήν της καρδίας σου , διότι δεν υπάρχει
δια σε περισσότερον αξιόπιστος συµπαραστάτης από αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 37,14   ψυχή γάρ ανδρός απαγγέλλειν ενίοτε είωθεν ή επτά σκοποί επί µετεώρου καθήµενοι επί σκοπής.
Σοφ. Σειρ. 37,14     Διότι συµβαίνει πολλές φορές η ψυχή ενός ανθρώπου να βλέπη και να εξαγγέλλη ακριβέστερα και
ορθότερα από πολλούς παρατηρητάς, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι εις υψηλήν σκοπιάν.
Σοφ. Σειρ. 37,15   και επί πάσι τούτοις δεήθητι Υψίστου, ίνα ευθύνη εν αληθεία την οδόν σου. -
Σοφ. Σειρ. 37,15  Και επί πάσι τούτοις, παρακάλεσε θερµώς τον Υψιστον, να κατευοδώνη την ζωήν σου εν αληθεία.
Σοφ. Σειρ. 37,16   Αρχή παντός έργου λόγος, και πρό πάσης πράξεως βουλή.
Σοφ. Σειρ. 37,16     Αρχή εις κάθε έργον πρέπει να είναι η αιτία, δια την οποίαν γίνεται. Προ δε πάσης πράξεως πρέπει να
προηγήται η συνετή σκέψις.
Σοφ. Σειρ. 37,17   ίχνος αλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα µέρη ανατέλλει,
Σοφ. Σειρ. 37,17  Αιτία και ρίζα των σκέψεων είναι η καρδία, προ της οποίας παρουσιάζονται τέσσαρα πράγµατα·
Σοφ. Σειρ. 37,18   αγαθόν και κακόν, ζωή και θάνατος, και η κυριεύουσα ενδελεχώς αυτών γλώσσά εστιν.
Σοφ. Σειρ. 37,18     Το αγαθόν και το κακόν, ζωή και ο θάνατος. Εκείνο δε που κυριαρχεί πάντοτε, επάνω εις αυτά και
εκφράζει αυτά, είναι η γλώσσα.
Σοφ. Σειρ. 37,19   έστιν ανήρ πανούργος πολλών παιδευτής, και τή ιδία ψυχή άχρηστός εστιν.
Σοφ. Σειρ. 37,19     Υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι και επιτήδειοι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι των άλλων. Είναι
όµως άχρηστοι δια τον εαυτόν των.
Σοφ. Σειρ. 37,20   έστι σοφιζόµενος εν λόγοις µισητός, ούτος πάσης τροφής καθυστερήσει·
Σοφ. Σειρ. 37,20     Υπάρχουν άνθρωποι, που παριστάνουν τον σοφόν µε τα λόγια, και αυτοί είναι µισητοί. Κατι τέτοιοι
φλύαροι και αργόσχολοι θα µείνουν χωρίς φαγητόν·
Σοφ. Σειρ. 37,21   ου γάρ εδόθη αυτώ παρά Κυρίου χάρις, ότι πάσης σοφίας εστερήθη.
Σοφ. Σειρ. 37,21     διότι εις αυτούς τους αυτοπαρουσιαζοµένους ως σοφούς δεν έχει δοθή χάρις παρά Κυρίου , και έχουν
αυτοί στερηθή από κάθε σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 37,22   έστι σοφός τή ιδία ψυχή, και οι καρποί της συνέσεως αυτού επί στόµατος πιστοί.
Σοφ. Σειρ. 37,22     Υπάρχουν σοφοί δια τον εαυτόν των µόνον και οι καρποί της σοφίας των είναι αξιόπιστοι, όταν λέγωνται
από αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 37,23   ανήρ σοφός τον εαυτού λαόν παιδεύσει, και οι καρποί της συνέσεως αυτού πιστοί.
Σοφ. Σειρ. 37,23     Ο αληθινά σοφός άνθρωπος θα παιδαγωγήση και θα µορφώση τον λαόν του, οι δε καρποί της σοφίας του
θα είναι βέβαιοι και αξιόπιστοι.
Σοφ. Σειρ. 37,24   ανήρ σοφός πλησθήσεται ευλογίας, και µακαριούσιν αυτόν πάντες οι ορώντες.
Σοφ. Σειρ. 37,24     Ο πραγµατικά σοφός θα γεµίση από τας ευλογίας του Θεού και θα τον καλοτυχίζουν όλοι οι άνθρωποι , οι



οποίοι θα τον βλέπουν.
Σοφ. Σειρ. 37,25   ζωή ανδρός εν αριθµώ ηµερών, και αι ηµέραι τού Ισραήλ αναρίθµητοι.
Σοφ. Σειρ. 37,25     Η ζωή του κάθε ανθρώπου εκτείνεται εις περιωρισµένον αριθµόν ηµερών. Ενώ αι ηµέραι της ζωής του
Ισραήλ είναι αναρίθµητοι.
Σοφ. Σειρ. 37,26   ο σοφός εν τώ λαώ αυτού κληρονοµήσει πίστιν, και το όνοµα αυτού ζήσεται εις τον αιώνα.
Σοφ. Σειρ. 37,26     Ο αληθινά σοφός θα αποκτήση εµπιστοσύνην εν µέσω του λαού του και το όνοµά του θα µνηµονεύεται
στους αιώνας.
Σοφ. Σειρ. 37,27   Τέκνον, εν τή ζωή σου πείρασον την ψυχήν σου και ιδέ τι πονηρόν αυτή, και µη δώς αυτή·
Σοφ. Σειρ. 37,27     Παιδί µου, εις την πορείαν της ζωής σου ιδέ ποία είναι εκείνα, τα οποία βλάπτουν την υγείαν σου, και µη
τα δίδης στον εαυτόν σου.
Σοφ. Σειρ. 37,28   ου γάρ πάντα πάσι συµφέρει, και ου πάσα ψυχή εν παντί ευδοκεί.
Σοφ. Σειρ. 37,28     Διότι δεν είναι όλα τα φαγητά δι' όλους τους ανθρώπους και δι' όλας τας περιστάσεις, ούτε και όλοι οι
άνθρωποι ευχαριστούνται εις όλα.
Σοφ. Σειρ. 37,29   µη απληστεύου εν πάση τρυφή και µη εκχυθής επί εδεσµάτων·
Σοφ. Σειρ. 37,29     Μη είσαι λαίµαργος και αχόρταστος εις τα πλούσια τοαπέζια· και µη ορµήσης µε βουλιµίαν εις όλα τα
φαγητά.
Σοφ. Σειρ. 37,30   εν πολλοίς γάρ βρώµασιν έσται πόνος, και η απληστία εγγιεί έως χολέρας.
Σοφ. Σειρ. 37,30     Τα πολλά φαγητά φέρουν βάρος και ταλαιπωρίαν στον στόµαχον . Η δε λαιµαργία φθάνει µέχρι πόνων
κοιλίας.
Σοφ. Σειρ. 37,31   δι απληστίαν πολλοί ετελεύτησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωήν.
Σοφ. Σειρ. 37,31  Εξ αιτίας της απληστίας και λαιµαργίας των πολλοί απέθαναν. Εκείνος όµως ο οποίος προσέχει και
συγκρατείται, θα παρατείνη την ζωήν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38
Σοφ. Σειρ. 38,1     Τίµα ιατρόν προς τας χρείας αυτού τιµαίς αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος·
Σοφ. Σειρ. 38,1  Τιµα τον ιατρόν, όπως του αρµόζει, έχων άλλωστε υπ' όψιν σου τας υπηρεσίας του εις τας ανάγκας σου, διότι
ο Κυριος έκαµεν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 38,2     παρά γάρ Υψίστου εστίν ίασις, και παρά βασιλέως λήψεται δόµα.
Σοφ. Σειρ. 38,2  Από τον Υψιστον Θεόν προέρχεται η θεραπεία, που δίδει ο ιατρός, ο οποίος και από τους βασιλείς ακόµη θα
λάβη δώρα δια την ιατρικήν του επιστήµην.
Σοφ. Σειρ. 38,3     επιστήµη ιατρού ανυψώσει κεφαλήν αυτού, και έναντι µεγιστάνων θαυµασθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 38,3  Η ιατρική επιστήµη θα αναδείξη τον ιατρόν· και ενώπιον επισήµων ανθρώπων θα αποκτήση δόξαν.
Σοφ. Σειρ. 38,4     Κύριος έκτισεν εκ γής φάρµακα, και ανήρ φρόνιµος ου προσοχθιεί αυτοίς.
Σοφ. Σειρ. 38,4  Ο Κυριος ώρισε να φυτρώνουν φαρµακευτικά βότανα από την γην, ο δε φρόνιµος άνθρωπος δεν τα
αποστρέφεται.
Σοφ. Σειρ. 38,5     ουκ από ξύλου εγλυκάνθη ύδωρ εις το γνωσθήναι την ισχύν αυτού;
Σοφ. Σειρ. 38,5  Τα πικρά ύδατα της Μερράς δεν εγλυκάνθησαν δια του Μωϋσέως µε ένα ξύλον, δια να φανή έτσι η δύναµις
και αυτού του ξύλου;
Σοφ. Σειρ. 38,6     και αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήµην ενδοξάζεσθαι εν τοίς θαυµασίοις αυτού·
Σοφ. Σειρ. 38,6  Ο ίδιος ο Θεός έδωκεν στους ανθρώπους την ιατρικήν επιστήµην, ώστε να δοξάζεται µε τα θαυµαστά αυτού
έργα.
Σοφ. Σειρ. 38,7     εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού,
Σοφ. Σειρ. 38,7  Δια των ιατρών και των φαρµάκων θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τας ενοχλήσστου ασθενούς .
Σοφ. Σειρ. 38,8     µυρεψός εν τούτοις ποιήσει µείγµα, και ου µη συντελέση έργα αυτού, και ειρήνη παρ αυτού εστιν επί
προσώπου της γής. -
Σοφ. Σειρ. 38,8  Ο φαρµακοποιός δια των διαφόρων βοτάνων κατασκευάζει φαρµακευτικήν σύνθεσιν και είναι ατελείωτα
τα φαρµακευτικά του παρασκευάσµατα, ώστε να έρχεται η θεραπεία και η γαλήνη από το φάρµακόν του εις όλους τους
ασθενείς της οικουµένης.
Σοφ. Σειρ. 38,9     Τέκνον, εν αρωστήµατί σου µη παράβλεπε, αλλ εύξαι Κυρίω, και αυτός ιάσεταί σε.
Σοφ. Σειρ. 38,9  Τέκνον µου, όταν αρρωστήσης µη αδιαφορήσης δια τον ιατρόν και τα φάρµακα. Συγχρόνως όµως
παρακάλεσε και τον Κυριον· και αυτός θα σε θεραπεύση.
Σοφ. Σειρ. 38,10   απόστησον πληµµέλειαν και εύθυνον χείρας, και από πάσης αµαρτίας καθάρισον καρδίαν.
Σοφ. Σειρ. 38,10     Απαρνήσου και αποµάκρυνε από σε κάθε αµαρτίαν· έχε καθαρά τα χέρια σου ενώπιον του Θεού και
καθάρισε την καρδίαν σου από κάθε αµαρτίαν.
Σοφ. Σειρ. 38,11   δός ευωδίαν και µνηµόσυνον σεµιδάλεως και λίπανον προσφοράν ως µη υπάρχων.
Σοφ. Σειρ. 38,11  Πρόσφερε ευώδες θυµίαµα, και αναµνηστικήν παρά τώΘθεώ δια σε αναίµακτον θυσίαν σηµιγδαλιού.
Πρόσφερε δε πλουσίας τας προσφοράς σου ως εάν δεν πρόκειται να υπάρξης πλέον εις την γην.
Σοφ. Σειρ. 38,12   και ιατρώ δός τόπον, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, και µη αποστήτω σου, και γάρ αυτού χρεία.
Σοφ. Σειρ. 38,12     Να προσφύγης δε κατόπιν και στον ιατρόν, διότι ο Θεός τον εδηµιούργησε και τον ανέδειξε. Μη τον
αποµακρύνης από κοντά σου, διότι έχεις την ανάγκην του.
Σοφ. Σειρ. 38,13   έστι καιρός ότε και εν χερσίν αυτών ευοδία·
Σοφ. Σειρ. 38,13     Πολλές φορές η θεραπεία της ασθενείας και η κατευόδωσις της υγείας είναι εις τα χέρια των ιατρών ,
Σοφ. Σειρ. 38,14   και γάρ αυτοί Κυρίου δεηθήσονται, ίνα ευοδώση αυτοίς ανάπαυσιν και ίασιν χάριν εµβιώσεως.
Σοφ. Σειρ. 38,14     διότι και αυτοί µε την σειράν των προσεύχονται προς τον Κυριον, να κατευοδώση τας προσπαθείας των
και να επιτύχουν ελάφρυνσιν και θεραπείαν της νόσου δια την συνέχειαν της ζωής.
Σοφ. Σειρ. 38,15   ο αµαρτάνων έναντι τού ποιήσαντος αυτόν εµπέσοι εις χείρας ιατρού.
Σοφ. Σειρ. 38,15     Μαθε δε και τούτο, ότι εκείνος ο οποίος αµαρτάνει ενώπιον του Δηµιουργού του, θα ασθενήση και θα



περιέλθη εις τα χέρια του ιατρού.
Σοφ. Σειρ. 38,16   Τέκνον, επί νεκρώ κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξαι θρήνου, κατά δε την κρίσιν αυτού
περίστειλον το σώµα αυτού και µη υπερίδης την ταφήν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 38,16     Παιδί µου, χύσε δάκρυα δια τον νεκρόν άνθρωπόν σου· και, ως εάν συ ο ίδιος πάσχης µεγάλα δεινά,
άρχισε να τον θρηνής. Συµφωνα δε µε την κρατούσαν συνήθειαν σαβάνωσε το σώµα του και µη αδιαφορήσης δια τον
ενταφιασµόν του.
Σοφ. Σειρ. 38,17   πίκρανον κλαυθµόν και θέρµανον κοπετόν και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ηµέραν µίαν και
δύο χάριν διαβολής και παρακλήθητι λύπης ένεκα·
Σοφ. Σειρ. 38,17     Κλάψε τον πικρά, θρήνησέ τον µε κοπετούς, κράτησε πένθος ανάλογα µε την συγγένειαν, που έχεις προς
αυτόν, και µε την αξίαν του, µίαν τουλάχιστον και δύο ηµέρας, ώστε να µη σε κατηγορήσουν οι άλλοι ως αναίσθητον.
Επειτα δε παρηγορήσου και θέσε τέρµα εις την λύπην σου.
Σοφ. Σειρ. 38,18   από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος, και λύπη καρδίας κάµψει ισχύν.
Σοφ. Σειρ. 38,18     Τερµάτισε δε την λύπην σου, διότι µερικές φορές από την πολλήν λύπην προέρχεται και θάνατος, η δε
λύπη της καρδίας κλονίζει και κάµπτει την ισχύν του ανθρώπου.
Σοφ. Σειρ. 38,19   εν επαγωγή παραβαίνει και λύπη, και βίος πτωχού κατά καρδίας.
Σοφ. Σειρ. 38,19     Εις τας θλιβεράς περιστάσεις της ζωής έρχεται πάντοτε και η λύπη. Ο δε ταλαιπωρηµένος βίος του
πτωχού είναι συνεχής θλίψις καρδίας.
Σοφ. Σειρ. 38,20   µη δώς εις λύπην την καρδίαν σου, απόστησον αυτήν µνησθείς τα έσχατα·
Σοφ. Σειρ. 38,20    Μη αφήσης όµως να κατακυριεύση την καρδίαν σου η λύπη, διώξε αυτήν από κοντά σου έχων υπ' όψιν
σου, ότι και συ θα αποθάνης.
Σοφ. Σειρ. 38,21   µη επιλάθη, ου γάρ εστιν επάνοδος, και τούτον ουκ ωφελήσεις και σεαυτόν κακώσεις.
Σοφ. Σειρ. 38,21     Μη λησµονής ότι δεν υπάρχει επιστροφή από τον άδην. Οσον δε και αν κλαύσης, τον νεκρόν αυτόν µεν
δεν θα τον ωφελήση τον δε εαυτόν σου θα βλάψης.
Σοφ. Σειρ. 38,22   µνήσθητι το κρίµα αυτού, ότι ούτω και το σόν· εµοί εχθές και σοί σήµερον.
Σοφ. Σειρ. 38,22    Ενθυµήσου ότι όπως ήλθεν εις αυτόν το κρίµα και η ώρα του θανάτου, έτσι θα συµβή και µε σε. Εκείνος
σου λέγει· “Εις εµέ χθες ήλβεν ο θάνατος και εις σε θα έλθη σήµερον”.
Σοφ. Σειρ. 38,23   εν αναπαύσει νεκρού κατάπαυσον το µνηµόσυνον αυτού και παρακλήθητι εν αυτώ εν εξόδω πνεύµατος
αυτού.
Σοφ. Σειρ. 38,23     Οταν ο νεκρός αναπαυθή, παύσε και συ την λυπηράν ανάµνησίν του και παρηγορήσου δι' αυτόν, επειδή
η ψυχή του έχει φύγει.
Σοφ. Σειρ. 38,24   Σοφία γραµµατέως εν ευκαιρία σχολής, και ο ελασσούµενος πράξει αυτού σοφισθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 38,24    Η σοφία του γραµµατισµένου ανθρώπου αποκτάται εις ώραν ηρεµίας. Και εκείνος ο οποίος περιορίζεται
εις ολίγα, έργα, ηµπορεί να γίνη σοφός.
Σοφ. Σειρ. 38,25   τι σοφισθήσεται ο κρατών αρότρου και καυχώµενος εν δόρατι κέντρου, βόας ελαύνων και
αναστρεφόµενος εν έργοις αυτών, και η διήγησις αυτού εν υιοίς ταύρων;
Σοφ. Σειρ. 38,25     Πως είναι δυνατόν να γίνη σοφός αυτός, που όλην την ηµέραν κρατεί το αλέτρι και καυχάται, ότι
χειρίζεται καλά την βουκέντραν, όπως ο πολεµιστής το δόρυ του, δια να οδηγή έτσι καλά τα βόϊδια του; Πως είναι δυνατόν
να γίνη σοφός αυτός, που διαρκώς ασχολείται µε τέτοια έργα και του οποίου σκέψις και φροντίδα και οµιλία είναι τα
µοσχάρια;
Σοφ. Σειρ. 38,26   καρδίαν αυτού δώσει εκδούναι αύλακας, και η αγρυπνία αυτού εις χορτάσµατα δαµάλεων.
Σοφ. Σειρ. 38,26    Αυτός θα δώση όλην του την καρδιά και την προσοχήν, στο να ανοίγη αυλάκια και θα αγρυπνή, δια να
δίδη τροφάς εις τα δαµάλιά του.
Σοφ. Σειρ. 38,27   ούτως πάς τέκτων και αρχιτέκτων, όστις νύκτωρ ως ηµέρας διάγει· οι γλύφοντες γλύµµατα σφραγίδων,
και η υποµονή αυτού αλλοιώσαι ποικιλίαν· καρδίαν αυτού δώσει εις το οµοιώσαι ζωγραφίαν , και η αγρυπνία αυτού
τελέσαι έργον.
Σοφ. Σειρ. 38,27     Το ίδιο και κάθε ξυλουργός και αρχιµάστορας, οι οποίοι εργάζονται νύκτα και ηµέραν. Επίσης το ίδιο
συµβαίνει και µε τους σκαλιστάς των σφραγίδων, οι οποίοι µε επιµέλειαν και επιµονήν προσπαθούν να επινοήσουν
διαφόρους µορφάς σφραγίδων. Εχουν δώσει όλην των την καρδιάν, στο να αναπαραστήσουν διαφόρους µορφάς, και
αγρυπνούν, δια να τελειώσουν όσον το δυνατόν καλύτερον το έργον των.
Σοφ. Σειρ. 38,28   ούτως χαλκεύς καθήµενος εγγύς άκµονος και καταµανθάνων έργα σιδήρου· ατµίς πυρός πήξει σάρκας
αυτού, και εν θέρµη καµίνου διαµαχήσεται· φωνή σφύρης καινιεί το ούς αυτού, και κατέναντι οµοιώµατος σκεύους οι
οφθαλµοί αυτού· καρδίαν αυτού δώσει εις συντέλειαν έργων, και η αγρυπνία αυτού κοσµήσαι επί συντελείας.
Σοφ. Σειρ. 38,28    Το ίδιο συµβαίνει και µε τον σιδηρουργόν ο οποίος κάθεται κοντά στο αµόνι και παρατηρεί και
κατεργάζεται τον σίδηρον. Η λάβρα της φωτιάς συρικνώνει τας σάρκας του, και αυτός καθηµερινώς µάχεται εναντίον της
θερµότητος της καµίνου. Τα κτυπήµατα της σφύρας τον ξεκουφαίνουν και τα µάτια του είναι συνεχώς προσηλωµένα στο
σκεύος, το οποίον κατεργάζεται. Διδει όλην του την καρδιά και την προσοχήν εις την τελειοποίησιν των έργων του και
άγρυπνος είναι η προσοχή και η προσπάθειά του, πως να διακοσµήση αυτό επί το λαµπρότερον.
Σοφ. Σειρ. 38,29   ούτως κεραµεύς καθήµενος εν έργω αυτού και συστρέφων εν ποσίν αυτού τροχόν, ός εν µερίµνη κείται διά
παντός επί το έργον αυτού, και εναρίθµιος πάσα η εργασία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 38,29    Το ίδιο και ο κεραµοποιός, ο οποίος κάθεται κοντά στο έργον του, στρέφει µε τα πόδια του τον τροχόν,
δίδει συνεχώς όλην του την προσοχήν και την φροντίδα στο έργον του και µε υπολογισµόν προχωρεί στον ακριβή αριθµόν
των έργων του.
Σοφ. Σειρ. 38,30   εν βραχίονι αυτού τυπώσει πηλόν και πρό ποδών κάµψει ισχύν αυτού· καρδίαν επιδώσει συντελέσαι το
χρίσµα, και η αγρυπνία αυτού καθαρίσαι κάµινον. -
Σοφ. Σειρ. 38,30     Αφού δε µε τα πόδια του θα ζυµώση και θα απαλύνη τον πηλόν, µε τα χέρια του σχηµατίζει τον πηλόν εις
δοχεία. Διδει όλην του την προσοχήν στο να επιτύχη και προσαρµόση το καλύτερον βερνίκωµα , και µε επιµέλειαν κατόπιν
θα καθαρίση την κάµινον.



Σοφ. Σειρ. 38,31   Πάντες ούτοι εις χείρας αυτών ενεπίστευσαν, και έκαστος εν τώ έργω αυτού σοφίζεται.
Σοφ. Σειρ. 38,31     Ολοι αυτοί έχουν την εµπιστοσύνην και την αφιέρωσίν των εις τα έργα αυτά των χειρών των . Και ο
καθένας από αυτούς γίνεται σοφός και επιτήδειος στο ιδικόν του έργον.
Σοφ. Σειρ. 38,32   άνευ αυτών ουκ οικισθήσεται πόλις, και ου παροικήσουσιν ουδέ περιπατήσουσιν,
Σοφ. Σειρ. 38,32     Χρήσιµα τα έργα των, διότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν ούτε να οικοδοµηθή ούτε να κατοικηθή πόλις,
ούτε δε και να ταξιδεύσουν οι ταξιδιώται.
Σοφ. Σειρ. 38,33   αλλ εις βουλήν λαού ου ζητηθήσονται και εν εκκλησία ουχ υπεραλούνται· επί δίφρον δικαστού ου
καθιούνται και διαθήκην κρίµατος ου διανοηθήσονται, ουδέ µη εκφάνωσι δικαιοσύνην και κρίµα, και εν παραβολαίς ουχ
ευρεθήσονται,
Σοφ. Σειρ. 38,33     Αλλά δεν θα αναζητηθούν αυτοί, δια να εκφράσουν γνώµην εις τας συσκέψεις των λαών, ούτε και εις τας
συγκεντρώσεις ανθρώπων θα διακρίνωνται. Δεν θα καθίσουν εις δικαστικήν έδραν, δεν θα σκεφθούν, δια να διατυπώσουν
νόµους, δεν θα αποφανθούν σχετικώς µε την δικαιοσύνην και το δίκαιον και δεν θα ευρεθούν µεταξύ εκείνων, οι οποίοι
λέγουν σοφά διδάγµατα.
Σοφ. Σειρ. 38,34   αλλά κτίσµα αιώνος στηρίσουσι, και η δέησις αυτών εν εργασία τέχνης.
Σοφ. Σειρ. 38,34     Αλλά µε τας χειρωνακτικάς των εργασίας στηρίζουν τα κτίσµατα δια µέσου των αιώνων και όλη η
προσοχή των και η επιµέλεια έχει δοθή εις τα έργα του επαγγέλµατός των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39
Σοφ. Σειρ. 39,1     Πλήν τού επιδόντος την ψυχήν αυτού και διανοουµένου εν νόµω Υψίστου, σοφίαν πάντων αρχαίων
εκζητήσει και εν προφητείαις ασχοληθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,1  Αλλά εκείνος που επιµελείται την καλλιέργειαν του πνεύµατος, µελετά τον νόµον του Υψίστου Θεού,
αναζητεί και ερευνά την σοφίαν όλων των αρχαίων και ασχολείται µε τας προφητείας.
Σοφ. Σειρ. 39,2     διηγήσεις ανδρών ονοµαστών συντηρήσει και εν στροφαίς παραβολών συνεισελεύσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,2  Μανθάνει και διατηρεί εις την διάνοιάν του τας διηγήσεις των ονοµαστών ανδρών. Εισδύει εις τας στροφάς
και το κρυµµένον νόηµα των γνωµικών.
Σοφ. Σειρ. 39,3     απόκρυφα παροιµιών εκζητήσει και εν αινίγµασι παραβολών αναστραφήσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,3  Αναζητεί τα κρυµµένα νοήµατα των παροιµιών, µελετά µε προσοχήν τα αινιγµατώδη αποφθέγµατα.
Σοφ. Σειρ. 39,4     ανά µέσον µεγιστάνων υπηρετήσει και έναντι ηγουµένου οφθήσεται· εν γη αλλοτρίων εθνών διελεύσεται ,
αγαθά γάρ και κακά εν ανθρώποις επείρασε.
Σοφ. Σειρ. 39,4  Αυτός αναλαµβάνει υπηρεσίαν εν µέσω επισήµων ανδρών· ενώπιον δε και αυτού του ηγεµόνος εµφανίζεται.
Επισκέπτεται χώρας ξένων λαών, διότι θέλει και προσπαθεί να µάθη τα καλά και τα κακά των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 39,5     την καρδίαν αυτού επιδώσει ορθρίσαι προς Κύριον τον ποιήσαντα αυτόν και έναντι Υψίστου δεηθήσεται·
και ανοίξει το στόµα αυτού εν προσευχή και περί των αµαρτιών αυτού δεηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,5  Από πρωΐας ανυψώνει µε ευλαβειαν την καρδίαν του στον Θεόν, ο οποίος τον εδηµιούργησε και δέεται
ενώπιον του Υψιστου. Ανοίγει το οτόµα του εις προσευχήν προς τον Κυριον και παρακαλεί αυτόν, να του συγχωρήση τας
αµαρτίας,
Σοφ. Σειρ. 39,6     εάν Κύριος ο µέγας θελήση, πνεύµατι συνέσεως εµπλησθήσεται· αυτός ανοµβρήσει ρήµατα σοφίας αυτού,
και εν προσευχή εξοµολογήσεται Κυρίω.
Σοφ. Σειρ. 39,6  εάν δε ο παντοδύναµος Κυριος θελήση, θα γεµίση αυτός από πνεύµα συνέσεως. Αυτός, ωσάν ευεργετικήν
βροχήν, θα χύνη τους σοφούς λόγους του και δια της προσευχής του θα δοξολογή τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 39,7     αυτός κατευθυνεί βουλήν αυτού και επιστήµην και εν τοίς αποκρύφοις αυτού διανοηθήσεται·
Σοφ. Σειρ. 39,7  Ο Θεός θα κατευθύνη αυτόν εις ορθάς αποφάσεις και εις την σοφίαν· θα τον υποβοηθήση δε, ώστε να
σκέπτεται και να κατανοή τα απόκρυφα θεία νοήµατα.
Σοφ. Σειρ. 39,8     αυτός εκφανεί παιδείαν διδασκαλίας αυτού και εν νόµω διαθήκης Κυρίου καυχήσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,8  Αυτός δε ο σοφός θα καταστήση φανερά τα αγαθά της µορφώσεώς του· και στον νόµον του Κυρίου θα έχη
την καύχησίν του.
Σοφ. Σειρ. 39,9     αινέσουσι την σύνεσιν αυτού πολλοί, έως τού αιώνος ουκ εξαλειφθήσεται· ουκ αποστήσεται το
µνηµόσυνον αυτού, και όνοµα αυτού ζήσεται εις γενεάς γενεών.
Σοφ. Σειρ. 39,9  Πολλοί θα επαινέσουν την σοφίαν του, η οποία ουδέποτε θα λησµονηθή. Η ανάµνησίς του και το ονοµά του
θα ζουν εις τας γενεάς των γενεών.
Σοφ. Σειρ. 39,10   την σοφίαν αυτού διηγήσονται έθνη, και τον έπαινον αυτού εξαγγελεί εκκλησία.
Σοφ. Σειρ. 39,10     Τα διάφορα έθνη θα διηγούνται την σοφίαν του και αι συγκεντρώσεις των ανθρώπων θα διαλαλούν τον
έπαινόν του.
Σοφ. Σειρ. 39,11   εάν εµµείνη, όνοµα καταλείψει ή χίλιοι, και εάν αναπαύσηται, εµποιήσει αυτώ.
Σοφ. Σειρ. 39,11  Εάν ζήση επί µακρόν, το όνοµά του θα καταστή ενδοξότερον παρά χίλιοι άλλοι· και εάν δια του θανάτου
αναπαυθή, θα προσθέση εις αυτό δόξαν.
Σοφ. Σειρ. 39,12   Έτι διανοηθείς εκδιηγήσοµαι και ως διχοµηνία επληρώθην.
Σοφ. Σειρ. 39,12     Θέλω ακόµη να διηγηθώ τας σκέψεις µου, από τας οποίας είµαι πλήρης, όπως η πανσέληνος.
Σοφ. Σειρ. 39,13   εισακούσατέ µου, υιοί όσιοι, και βλαστήσατε ως ρόδον φυόµενον επί ρεύµατος υγρού
Σοφ. Σειρ. 39,13     Υιοί ευσεβείς, ακούσατέ µε. Θα βλαστήσετε και θα ανθίσετε ωσάν την τριανταφυλλιά , η οποία είναι
φυτευµένη εις υγρά εδάφη.
Σοφ. Σειρ. 39,14   και ως λίβανος ευωδιάσατε οσµήν και ανθήσατε άνθος ως κρίνον, διάδοτε οσµήν και αινέσατε άσµα.
ευλογήσατε Κύριον επί πάσι τοίς έργοις,
Σοφ. Σειρ. 39,14     Θα ευωδιάζετε ωσάν το λιβάνι, θα ανθίσετε όπως ανθίζουν τα κρίνα. Διασκορπίσατε την ευωδίαν της
σοφίας σας και ψάλατε άσµα. Δοξολογήσατε τον Κυριον δι' όλα τα έργα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 39,15   δότε τώ ονόµατι αυτού µεγαλωσύνην και εξοµολογήσασθε εν αινέσει αυτού, εν ωδαίς χειλέων και εν
κινύραις και ούτως ερείτε εν εξοµολογήσει·



Σοφ. Σειρ. 39,15     Μεγαλύνατε το όνοµά του και διακηρύξατε τον αίνόν του µε τα άσµατα των χειλέων σας και µε τας
κινύρας. Αυτά θα λέγετε και θα ψάλλετε δοξολογούντες τον Κυριον·
Σοφ. Σειρ. 39,16   Τά έργα Κυρίου πάντα ότι καλά σφόδρα, και πάν πρόσταγµα εν καιρώ αυτού έσται· ουκ έστιν ειπείν· τι
τούτο; εις τι τούτο;
Σοφ. Σειρ. 39,16 Ολα τα έργα του Κυρίου είναι εξαιρέτως ωραία και όλα τα προστάγµατά του θα πραγµατοποιούνται στον
καιρόν των. Δεν είναι δε δυνατόν να λέγη κανείς, τι είναι αυτό; Προς τι εδηµιουργήθη εκείνο;
Σοφ. Σειρ. 39,17   πάντα γάρ εν καιρώ αυτού ζητηθήσεται. εν λόγω αυτού έστη ως θηµωνία ύδωρ, και εν ρήµατι στόµατος
αυτού αποδοχεία υδάτων.
Σοφ. Σειρ. 39,17     Διότι κάθε πράγµα θα αναζητήται και θα κατανοήται στον καιρόν του. Δια του λόγου του ανυψώθη και
εστάθη ωσάν θηµωνιά το νερό, και µε τα λόγια του στόµατός του έγιναν αι διάφοραι δεξαµεναί των υδάτων.
Σοφ. Σειρ. 39,18   εν προστάγµατι αυτού πάσα η ευδοκία, και ουκ έστιν ός ελαττώσει το σωτήριον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 39,18     Δια της προσταγής του πραγµατοποιείται κάθε τι, που αυτός επιθυµεί. Και κανείς δεν ηµπορεί να
µαταιώση την σωτηρίαν, την οποίαν αυτός παρέχει.
Σοφ. Σειρ. 39,19   έργα πάσης σαρκός ενώπιον αυτού, και ουκ έστι κρυβήναι από των οφθαλµών αυτού.
Σοφ. Σειρ. 39,19     Ολα τα έργα των ανθρώπων είναι ενώπιόν του, και τίποτε δεν είναι δυνατόν να αποκρυβή από τους
οφθαλµούς του.
Σοφ. Σειρ. 39,20   από τού αιώνος εις τον αιώνα επέβλεψε, και ουθέν εστι θαυµάσιον εναντίον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 39,20    Επιβλέπει και παρακολουθεί από του αιώνος και έως του αιώνος και τίποτε δεν είναι καταπληκτικόν και
παράδοξον ενώπιόν του.
Σοφ. Σειρ. 39,21   ουκ έστιν ειπείν· τι τούτο; εις τι τούτο; πάντα γάρ εις χρείας αυτών έκτισται.
Σοφ. Σειρ. 39,21     Δι' αυτό και κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να διατυπώνη αµφιβολίας και να λέγη · “τι είναι τούτο; Διατί
υπάρχει εκείνο;” Διότι τα πάντα έχουν δηµιουργηθή προς ένα χρήσιµον σκοπόν.
Σοφ. Σειρ. 39,22   η ευλογία αυτού ως ποταµός επεκάλυψε , και ως κατακλυσµός ξηράν εµέθυσεν.
Σοφ. Σειρ. 39,22    Η ευλογία του Κυρίου εξεχείλισεν ωσάν ποταµός και εσκέπασε τα πάντα· και ωσάν κατακλυσµός υδάτων
επότισε πλουσίως την γην.
Σοφ. Σειρ. 39,23   ούτως οργήν αυτού έθνη κληρονοµήσει, ως µετέστρεψεν ύδατα εις άλµην.
Σοφ. Σειρ. 39,23     Ετσι πάλιν εξαποστέλλει τον δίκαιον θυµόν του ως κληρονοµίαν εις τα ασεβή έθνη και αυτός µετέβαλε τα
πόσιµα ύδατα εις αλµυρά.
Σοφ. Σειρ. 39,24   αι οδοί αυτού τοίς οσίοις ευθείαι, ούτως τοίς ανόµοις προσκόµµατα.
Σοφ. Σειρ. 39,24    Το θέληµά του, και ο τρόπος της ενεργείας του είναι δια τους ευσεβείς ανθρώπους ευθέα, δια τους
παρανόµους όµως είναι προσκόµµατα.
Σοφ. Σειρ. 39,25   αγαθά τοίς αγαθοίς έκτισται απ αρχής, ούτως τοίς αµαρτωλοίς κακά.
Σοφ. Σειρ. 39,25     Τα αγαθά έχουν δηµιουργηθή ευθύς εξ αρχής δια τους αγαθούς, έτσι και τα κακά δια τους αµαρτωλούς.
Σοφ. Σειρ. 39,26   αρχή πάσης χρείας εις ζωήν ανθρώπου, ύδωρ, πύρ, και σίδηρος και άλας και σεµίδαλις πυρού και µέλι και
γάλα, αίµα σταφυλής και έλαιον και ιµάτιον.
Σοφ. Σειρ. 39,26    Βασικής σηµασίας και απαραίτητα δια την ζωήν του ανθρώπου είναι το νερό, η φωτιά, ο σίδηρος, το
αλάτι, το σηµιγδάλι του σιταριού, το µέλι, το γάλα, ο οίνος, το έλαιον, το ένδυµα.
Σοφ. Σειρ. 39,27   ταύτα πάντα τοίς ευσεβέσιν εις αγαθά, ούτως τοίς αµαρτωλοίς τραπήσεται εις κακά.
Σοφ. Σειρ. 39,27     Ολα αυτά είναι δια το καλόν των ευσεβών. Μετατρέπονται όµως και αποβαίνουν εις κακόν δια τους
αµαρτωλούς.
Σοφ. Σειρ. 39,28   έστι πνεύµατα, ά εις εκδίκησιν έκτισται και εν θυµώ αυτού εστερέωσαν µάστιγας αυτών· εν καιρώ
συντελείας ισχύν εκχεούσι και τον θυµόν τού ποιήσαντος αυτούς κοπάσουσι.
Σοφ. Σειρ. 39,28    Υπάρχουν άνεµοι βίαιοι η καυστιικοί, οι οποίοι έχουν δηµιουργηθή εις τιµωρίαν των κακών, εν δε τη
δικαία οργή του ο Θεός τους εξαπολύει ως σφοδράς µάστιγας εναντίον εκείνων. Και στον καιρόν της δικαίας τιµωρίας
εκχύνουν την καταστρεπτικήν δύναµίν των, και έτσι επαναπαύουν και σταµατούν την οργήν του δηµιουργού των .
Σοφ. Σειρ. 39,29   πύρ και χάλαζα και λιµός και θάνατος, πάντα ταύτα εις εκδίκησιν έκτισται·
Σοφ. Σειρ. 39,29    Φλογερόν καύµα, χάλαζα και θάνατος, όλα αυτά έγιναν εις τιµωρίαν των ασεβών.
Σοφ. Σειρ. 39,30   θηρίων οδόντες και σκορπίοι και έχεις και ροµφαία εκδικούσα εις όλεθρον ασεβείς·
Σοφ. Σειρ. 39,30     Δοντια θηρίων, σκορπιοί, οχιές, φονικά µαχαίρια εγιναν εις δικαίαν εξολόθρευσιν των ασεβών.
Σοφ. Σειρ. 39,31   εν τή εντολή αυτού ευφρανθήσονται και επί της γής εις χρείας ετοιµασθήσονται και εν τοίς καιροίς αυτών
ου παραβήσονται λόγον.
Σοφ. Σειρ. 39,31     Ολα αυτά χαίρουν να εκπληρώσουν την εντολήν του Θεού και είναι έτοιµα δια κάθε τι, που θα χρειασθή
εις την γην. Και όταν έλθη ο καιρός της δράσεώς των, δεν θα παραβούν την διαταγήν του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 39,32   διά τούτο εξ αρχής εστηρίχθην και διενοήθην και εν γραφή αφήκα·
Σοφ. Σειρ. 39,32     Δια τούτο ευθύς εξ αρχής εοτηρίχθην εις την σκέψιν µου και αφού καλώς τα εµελέτησα όλα αυτά, τα
παρέδωσα γραπτώς στους ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 39,33   τα έργα Κυρίου πάντα αγαθά και πάσαν χρείαν εν ώρα αυτής χορηγήσει.
Σοφ. Σειρ. 39,33     Ολα τα έργα του Κυρίου είναι αγαθά · αυτός δε χορηγεί την ευµένειάν του, όπου υπάρχει ανάγκη, στον
κατάλληλον καιρόν.
Σοφ. Σειρ. 39,34   και ουκ έστιν ειπείν· τούτο τούτου πονηρότερον, πάντα γάρ εν καιρώ ευδοκιµηθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 39,34     Και δεν πρέπει ποτέ να είπη κανείς, τούτο το δηµιούργηµα είναι κατώτερον από εκείνο, διότι όλα τα
δηµιουργήµατα στον κατάλληλον καιρόν θα φανούν καλά και χρήσιµα.
Σοφ. Σειρ. 39,35   και νύν εν πάση καρδία και στόµατι υµνήσατε και ευλογήσατε το όνοµα Κυρίου .
Σοφ. Σειρ. 39,35     Και τώρα µε όλην σας την καρδιά και µε όλην την δύναµιν της φωνής σας υµνολογήσατε και δοξάσατε
το όνοµα του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40



Σοφ. Σειρ. 40,1     Ασχολία µεγάλη έκτισται παντί ανθρώπω και ζυγός βαρύς επί υιούς Αδάµ αφ ηµέρας εξόδου εκ γαστρός
µητρός αυτών έως ηµέρας επιστροφής εις µητέρα πάντων·
Σοφ. Σειρ. 40,1  Μεγάλη και πολυµέριµνος απασχόλησις έχει επιβληθή εις κάθε άνθρωπον . Βαρύς ζυγός επάνω στους υιούς
του Αδάµ από της ηµέρας, από της οποίας ο καθένας γεννάται µέχρι της ηµέρας, που θα επιστρέψη εις την γην, την µητέρα
όλων.
Σοφ. Σειρ. 40,2     τους διαλογισµούς αυτών και φόβον καρδίας, επίνοια προσδοκίας, ηµέρα τελευτής.
Σοφ. Σειρ. 40,2  Εκείνο που εµβάλλει µελαγχολίαν στους διαλογισµούς του και φόβον εις την καρδίαν, είναι η σκέψις και η
αγωνιώδης προσµονή της ηµέρας του θανάτου.
Σοφ. Σειρ. 40,3     από καθηµένου επί θρόνου εν δόξη και έως τεταπεινωµένου εν γη και σποδώ,
Σοφ. Σειρ. 40,3  Εις όλους συµβαίνει αυτό, από τον άνθρωπον ο οποίος κάθεται επάνω εις ένδοξον θρόνον, µέχρι τον άθλιον
πτωχόν που κάθεται επάνω στο χώµα και την στάκτην,
Σοφ. Σειρ. 40,4     από φορούντος υάκινθον και στέφανον και έως περιβαλλοµένου ωµόλινον,
Σοφ. Σειρ. 40,4  από τον άρχοντα που φορεί πολύτιµον κυανούν χιτώνα και στεφάνι στο κεφάλι και έως εκείνον , που φορεί
ως ιµάτιον ένα χονδροκαµωµένον λίνον ύφασµα·
Σοφ. Σειρ. 40,5     θυµός και ζήλος και ταραχή και σάλος και φόβος θανάτου και µηνίαµα και έρις· και εν καιρώ
αναπαύσεως επί κοίτης ύπνος νυκτός αλλοιοί γνώσιν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 40,5  ο θυµός, η ζηλοφθονία, η ταραχή, η αναστάτωσις, ο φόβος του θανάτου, η οργή και η έρις, ταράσσουν και
συγκλονίζουν όλους τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος αναπαύεται κατά την νύκτα εις την κλίνην του, ο νυκτερινός
ύπνος αλλοιώνει και επιδεινώνει τας σκέψεις και ανησυχίας.
Σοφ. Σειρ. 40,6     ολίγον ως ουδέν εν αναπαύσει, και απ εκείνου εν ύπνοις ως εν ηµέρα σκοπιάς τεθορυβηµένος εν οράσει
καρδίας αυτού, ως εκπεφευγώς από προσώπου πολέµου.
Σοφ. Σειρ. 40,6  Αναπαύεται ολίγον, που ισοδυναµεί µάλλον µε το τίποτε, και κατά το ελάχιστον αυτό χρονικόν διάστηµα
του φαίνεται ωσάν να είναι επάνω εις φυλάκιον περιστοιχιζόµενος από εχθρούς. Αναστατώνεται από τα φαντάσµατα αυτά
του πνεύµατός του, ευρίσκεται ακόµη υπό το κράτος του τρόµου, ως εάν έχη διαφύγει από φονικήν µάχην.
Σοφ. Σειρ. 40,7     εν καιρώ σωτηρίας αυτού εξηγέρθη και αποθαυµάζων εις ουδένα φόβον.
Σοφ. Σειρ. 40,7  Κατά την στιγµήν δε που νοµίζει εν τω ονείρω του ότι διεσώθη αυτό την φονικήν µάχην, απορεί και ο ίδιος
δια τον αδικαιολόγητον και ανύπαρκτον φόβον του.
Σοφ. Σειρ. 40,8     µετά πάσης σαρκός από ανθρώπου έως κτήνους, και επί αµαρτωλών επταπλάσια προς ταύτα·
Σοφ. Σειρ. 40,8  Ολα αυτά συµβαίνουν εις κάθε έµβιον ον, από του ανθρώπου µέχρι του ζώου. Εις τους αµαρτωλούς όµως
είναι αυτά επτά φορές περισσότερα.
Σοφ. Σειρ. 40,9     θάνατος και αίµα και έρις και ροµφαία, επαγωγαί, λιµός και σύντριµµα και µάστιξ,
Σοφ. Σειρ. 40,9  Διότι ο βίαιος και πρόωρος θάνατος, ο φόνος, η διχόνοια, η µάχαιρα, αι θεοµηνίαι, ο λιµός, ο όλεθρος και αι
άλλαι µάστιγες,
Σοφ. Σειρ. 40,10   επί τους ανόµους εκτίσθη ταύτα πάντα, και δι αυτούς εγένετο ο κατακλυσµός.
Σοφ. Σειρ. 40,10     όλα αυτά έχουν προορισθή δια τους παρανόµους, προς τιµωρίαν των οποίων άλλωστε εις την παλαιάν
εποχήν έγινε και ο κατακλυσµός.
Σοφ. Σειρ. 40,11   πάντα, όσα από γής, εις γήν αναστρέφει, και από υδάτων εις θάλασσαν ανακάµπτει.
Σοφ. Σειρ. 40,11  Ολα όσα προέρχονται από την γην, επιστρέφουν εις την γην. Ολα όσα εξέρχονται από τα ύδατα
επιστρέφουν εις την θάλασσαν.
Σοφ. Σειρ. 40,12   Πάν δώρον και αδικία εξαλειφθήσεται, και πίστις εις τον αιώνα στήσεται.
Σοφ. Σειρ. 40,12     Παράνοµα δώρα, δωροδοκίαι και αδικίαι δεν θα πιάσουν τόπον· θα εξαλειφθούν. Η αξιοπιστία όµως µένει
στους αιώνας των αιώνων.
Σοφ. Σειρ. 40,13   χρήµατα αδίκων ως ποταµός ξηρανθήσεται και ως βροντή µεγάλη εν υετώ εξηχήσει.
Σοφ. Σειρ. 40,13     Τα πλούτη των αδίκων ανθρώπων θα ξηρανθούν, όπως το νερό του χειµάρρου, όπως η µεγάλη βροντή η
οποία αντηχεί εις ώραν βροχής και έπειτα σβήνει ο ήχός της.
Σοφ. Σειρ. 40,14   εν τώ ανοίξαι αυτόν χείρας ευφρανθήσεται, ούτως οι παραβαίνοντες εις συντέλειαν εκλείψουσιν.
Σοφ. Σειρ. 40,14     Οπως όταν ανοίγη κανείς το χέρι του, δια να λάβη κάτι, προς στιγµήν ευχαριστείται, αλλά δεν λαµβάνει,
έτσι και εκείνοι που παραβαίνουν τον νόµον του Θεού, προς στιγµήν ευφραίνονται και κατόπιν θα εκλείψουν τελείως.
Σοφ. Σειρ. 40,15   έκγονα ασεβών ου πληθύνει κλάδους, και ρίζαι ακάθαρτοι επ ακροτόµου πέτρας·
Σοφ. Σειρ. 40,15     Οι απόγονοι των ασεβών δεν θα πληθύνουν τους κλάδους του γεννεαλογικού των δένδρου, διότι αι
ακάθαρτοι ρίζαι των ανθρώπων αυτών είναι επάνω εις κατάξηρον απότοµον βράχον.
Σοφ. Σειρ. 40,16   άχει επί παντός ύδατος και χείλους ποταµού πρό παντός χόρτου εκτιλήσεται.
Σοφ. Σειρ. 40,16     Οπως τα υδρόβια φυτά, που φυτρώνουν και ταχέως αναπτύσσονται κοντά εις τα νερά και εις τας όχθας
των ποταµών ξερριζώνονται εύκολα η κόβονται ενωρίτερα από κάθε άλλο χόρτον, έτσι και οι ασεβείς.
Σοφ. Σειρ. 40,17   χάρις ως παράδεισος εν ευλογίαις, και ελεηµοσύνη εις τον αιώνα διαµένει.
Σοφ. Σειρ. 40,17     Η φιλανθρωπία όµως και η ελεηµοσύνη είναι ωσάν ένας κήπος ευλογηµένος, η δε ελεηµοσύνη παραµένει
στον αιώνα.
Σοφ. Σειρ. 40,18   Ζωή αυτάρκους εργάτου γλυκανθήσεται, και υπέρ αµφότερα ο ευρίσκων θησαυρόν.
Σοφ. Σειρ. 40,18     Η ζωή του εργατικού και αυτάρκους ανθρώπου είναι γλυκεία. Περισσότερον όµως τυχηρός και από τους
δύο είναι εκείνος, που ευρίσκει θησαυρόν.
Σοφ. Σειρ. 40,19   τέκνα και οικοδοµή πόλεως στηρίζουσιν όνοµα, και υπέρ αµφότερα γυνή άµωµος λογίζεται.
Σοφ. Σειρ. 40,19     Η απόκτησις πολλών τέκνων και η ανοικοδόµησις µιας πόλεως στηρίζουν και διαιωνίζουν το καλόν
όνοµα του ανθρώπου. Ανωτέρα όµως και από τα δύο αυτά θεωρείται η άµεµπτος σύζυγος.
Σοφ. Σειρ. 40,20   οίνος και µουσικά ευφραίνουσι καρδίαν, και υπέρ αµφότερα αγάπησις σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 40,20    Ο οίνος και η µουσική, που υπάρχουν εις τα συµπόσια, ευφραίνουν την καρδίαν περισσότερον όµως και
από τα δύο αυτά ευφραίνει η αγάπη της σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 40,21   αυλός και ψαλτήριον ηδύνουσι µέλι, και υπέρ αµφότερα γλώσσα ηδεία.



Σοφ. Σειρ. 40,21     Ο αυλός και το ψαλτήρι αναδίδουν ήχους γλυκείς ωσάν το µέλι· ανώτερον όµως και από τα δύο αυτά
µουσικά όργανα είναι η γλυκεία γλώσσα.
Σοφ. Σειρ. 40,22   χάριν και κάλλος επιθυµήσει ο οφθαλµός σου, και υπέρ αµφότερα χλόην σπόρου.
Σοφ. Σειρ. 40,22    Το µάτι σου επιθυµεί και αρέσκεται να βλέπη χάριν και κάλλος στους ανθρώπους· περισσότερον όµως και
από τα δύο ευχαριστείται, όταν βλέπη την βλαστάνουσαν από τους σπόρους χλόην, την ωραιότητα δηλαδή της φύσεως.
Σοφ. Σειρ. 40,23   φίλος και εταίρος εις καιρόν απαντώντες, και υπέρ αµφότερα γυνή µετά ανδρός.
Σοφ. Σειρ. 40,23    Ωραίον είναι, όταν στον κατάλληλον µάλιστα καιρόν συναντώνται ο φίλος και ο σύντροφος, αν και από
τα δύο αυτά ανωτέρα είναι η συνάντησις της γυναικός µετά του συζύγου της.
Σοφ. Σειρ. 40,24   αδελφοί και βοήθεια εις καιρόν θλίψεως, και υπέρ αµφότερα ελεηµοσύνη ρύσεται.
Σοφ. Σειρ. 40,24    Οι αδελφοί και η βοήθεια εκ µέρους αγαπητών προοώπων, εις καιρόν µάλιστα θλίψεως, είναι κάτι το
ωραίον. Περισσότερον όµως και από τα δύο αυτά θα βοηθήση τον άνθρωπον η ελεηµοσύνη.
Σοφ. Σειρ. 40,25   χρυσίον και αργύριον επιστήσουσι πόδα, και υπέρ αµφότερα βουλή ευδοκιµείται.
Σοφ. Σειρ. 40,25    Ο χρυσός και ο άργυρος, (δηλ. πλούτη και αγαθά) στηρίζουν τους πόδας των ανθρώπων· περισσότερον
όµως από τα δύο αυτά στηρίζει και συνεργεί εις την ευδσκίµησιν µια καλή συµβουλή.
Σοφ. Σειρ. 40,26   χρήµατα και ισχύς ανυψώσουσι καρδίαν, και υπέρ αµφότερα φόβος Κυρίου· ουκ έστιν εν φόβω Κυρίου
ελάττωσις, και ουκ έστιν επιζητήσαι εν αυτώ βοήθειαν·
Σοφ. Σειρ. 40,26    Τα χρήµατα και η δύναµις ανυψώνουν και στηρίζουν τας καρδίας των ανθρώπων· περισσότερον όµως και
από τα δύο αυτά στηρίζει και δοξάζει τον άνθρωπον ο φόβος του Κυρίου. Οπου υπάρχει η ευλάβεια προς τον Κυριον, εκεί
δεν απαντάται πτωχεία και στέρησις. Ο φοβούµενος τον Κυριον δεν θα ευρεθή εις την ανάγκην να ζητήση από τους
άλλους βοήθειαν.
Σοφ. Σειρ. 40,27   φόβος Κυρίου ως παράδεισος ευλογίας, και υπέρ πάσαν δόξαν εκάλυψαν αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 40,27    Ο φόβος του Κυρίου οµοιάζει προς πλουσιόκαρπον κήπον. Τον ευσεβή τον καλύπτει ο Θεός µε δόξαν,
ανωτέραν από πάσαν άλλην.
Σοφ. Σειρ. 40,28   Τέκνον, ζωήν επαιτήσεως µη βιώσης· κρείσσον αποθανείν ή επαιτείν.
Σοφ. Σειρ. 40,28    Παιδί µου, πρόσεχε µη ζήσης ποτέ την ζωήν του επαίτου. Καλύτερον είναι να αποθάνη κανείς, παρά να
επαιτή.
Σοφ. Σειρ. 40,29   ανήρ βλέπων εις τράπεζαν αλλοτρίαν, ουκ έστιν αυτού ο βίος εν λογισµώ ζωής, αλισγήσει ψυχήν αυτού εν
εδέσµασιν αλλοτρίοις· ανήρ δε επιστήµων και πεπαιδευµένος φυλάξεται.
Σοφ. Σειρ. 40,29    Δεν είναι ζωή αξιοπρεπής η ζωή εκείνου, ο οποίος βλέπει µε βουλιµίαν την ξένην τράπεζαν. Αυτός θα
µολύνη την ψυχήν του µε τα ξένα φαγητά, που θα τρώγη. Ο µορφωµένος όµως και συνετός άνθρωπος θα φυλαχθή από
αυτό το κατάντηµα.
Σοφ. Σειρ. 40,30   εν στόµατι αναιδούς γλυκανθήσεται επαίτησις, και εν κοιλία αυτού πύρ καήσεται.
Σοφ. Σειρ. 40,30    Εις το στόµα του αναιδούς είναι γλυκεία η επαιτεία, αλλά στο εσωτερικόν του είναι µία αναµµένη φωτιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41
Σοφ. Σειρ. 41,1     Ώ θάνατε, ως πικρόν σου το µνηµόσυνόν εστιν ανθρώπω ειρηνεύοντι εν τοίς υπάρχουσιν αυτού ανδρί
απερισπάστω και ευοδουµένω εν πάσι και έτι ισχύοντι επιδέξασθαι τροφήν.
Σοφ. Σειρ. 41,1  Ω θάνατε, πόσον πικρά είναι η ανάµνησίς σου εις άνθρωπον, ο οποίος ζη ειρηνικώς ανάµεσα εις τα αγαθά
του, αµέριµνος και προοδεύων εις όλα· εις άνθρωπον, ο οποίος έχει ισχύν και υγείαν, ώστε να τρώγη µε όρεξιν τα φαγητά!
Σοφ. Σειρ. 41,2     ώ θάνατε, καλόν σου το κρίµα εστίν ανθρώπω επιδεοµένω και ελασσουµένω ισχύϊ , εσχατογήρω και
περισπωµένω περί πάντων και απειθούντι και απολωλεκότι υποµονήν.
Σοφ. Σειρ. 41,2  Ω θάνατε, κρίνεσαι καλός δια τον πτωχόν, δια τον σωµατικώς ασθενή και αδύνατον, δι' εκείνον που έχει
φθάσει εις βαθύ γήρας, δι' αυτόν ο οποίος περισπάται εις πολλάς και βαρείας µερίµνας και ο οποίος επαναστατεί δια την
κατάστασίν του και έχει χάσει πλέον την υποµονήν.
Σοφ. Σειρ. 41,3     µη ευλαβού κρίµα θανάτου, µνήσθητι προτέρων σου και εσχάτων·
Σοφ. Σειρ. 41,3  Αλλά συ, ω άνθρωπε, εις οιανδήποτε και αν ευρίσκεσαι κατάστασιν, µη φοβήσαι την ώραν του θανάτου.
Ενθυµήσου εκείνους που έζησαν πριν από σε, και εκείνους που θα ζήσουν ύστερα από σε.
Σοφ. Σειρ. 41,4     τούτο το κρίµα παρά Κυρίου πάση σαρκί, και τι απαναίνη εν ευδοκία Υψίστου; είτε δέκα είτε εκατόν είτε
χίλια έτη, ουκ έστιν εν άδου ελεγµός ζωής.
Σοφ. Σειρ. 41,4  Αυτή είναι η απόφασις του Κυρίου δια κάθε άνθρωπον, ο θάνατος. Διατί να ανθίσταται κανείς εις την
αγαθήν αυτήν απόφασιν του Υψίστου; Είτε δέκα, είτε εκατόν, είτε χίλια έτη και αν έζησε κανείς, κάτω στον άδην δεν θα τον
ελέγξη κανείς δια τον αριθµόν των ετών της ζωής του.
Σοφ. Σειρ. 41,5     Τέκνα βδελυκτά γίνεται τέκνα αµαρτωλών και συναναστρεφόµενα παροικίαις ασεβών.
Σοφ. Σειρ. 41,5  Βδελυρά γίνονται τα τέκνα των αµαρτωλών, τα οποία συχνάζουν και συναναστρέφονται εις τας οικίας
ασεβών ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 41,6     τέκνων αµαρτωλών απολείται κληρονοµία, και µετά τού σπέρµατος αυτών ενδελεχιεί όνειδος.
Σοφ. Σειρ. 41,6  Η κληρονοµία των αµαρτωλών τέκνων χάνεται, εις δε τους απογόνους των παραµένει πάντοτε ο
εξευτελισµός και η ανυποληψία.
Σοφ. Σειρ. 41,7     πατρί ασεβεί µέµψεται τέκνα, ότι δι αυτόν ονειδισθήσονται.
Σοφ. Σειρ. 41,7  Τον ασεβή πατέρα θα τον µέµφωνται τα τέκνα του, διότι εξ αιτίας αυτού, θα ονειδίζωνται.
Σοφ. Σειρ. 41,8     ουαί υµίν, άνδρες ασεβείς, οίτινες εγκατελίπετε νόµον Θεού Υψίστου·
Σοφ. Σειρ. 41,8  Αλλοίµονον εις σας, ω ασεβείς άνδρες, οι οποίοι έχετε εγκαταλείψει τον νόµον του Υψίστου Θεού.
Σοφ. Σειρ. 41,9     και εάν γεννηθήτε, εις κατάραν γεννηθήσεσθε, και εάν αποθάνητε, εις κατάραν µερισθήσεσθε.
Σοφ. Σειρ. 41,9  Και εάν έχετε γεννηθή, δια την κατάραν εγεννηθήκατε και όταν αποθάνετε, η κατάρα θα είναι το µερίδιον
και η κληρονοµία σας.
Σοφ. Σειρ. 41,10   πάντα όσα εκ γής, εις γήν απελεύσεται, ούτως ασεβείς από κατάρας εις απώλειαν.
Σοφ. Σειρ. 41,10  Ολα όσα προέρχονται από την γην, εις την γην θα επανέλθουν. Ετσι και οι ασεβείς, από την κατάραν θα



καταντήσουν εις την απώλειαν.
Σοφ. Σειρ. 41,11   Πένθος ανθρώπων εν σώµασιν αυτών, όνοµα δε αµαρτωλών ουκ αγαθόν εξαλειφθήσεται.
Σοφ. Σειρ. 41,11  Το πένθος των ανθρώπων αναφέρεται στον σωµατικόν θάνατον· το κακόν όµως όνοµα των αµαρτωλών
ποτέ δεν θα εξαλειφθή.
Σοφ. Σειρ. 41,12   φρόντισον περί ονόµατος, αυτό γάρ σοι διαµένει ή χίλιοι µεγάλοι θησαυροί χρυσίου.
Σοφ. Σειρ. 41,12  Φρόντισε δια το καλόν όνοµά σου, διότι αυτό θα παραµείνη ως ισοβιον κτήµα σου, παρά χίλιοι µεγάλοι
θησαυροί χρυσού.
Σοφ. Σειρ. 41,13   αγαθής ζωής αριθµός ηµερών, και αγαθόν όνοµα εις αιώνα διαµενεί.
Σοφ. Σειρ. 41,13  Και αυτής ακόµη της καλής ζωής είναι µετρηµέναι αι ηµέραι. Το καλόν όµως όνοµα µένει πάντοτε.
Σοφ. Σειρ. 41,14   παιδείαν εν ειρήνη συντηρήσατε, τέκνα· σοφία δε κεκρυµµένη και θησαυρός αφανής, τις ωφέλεια εν
αµφοτέροις;
Σοφ. Σειρ. 41,14  Παιδιά µου, προσέξατε και κρατήσατε την ειρηνικήν διδασκαλίαν και µόρφωσιν. Σοφία κρυµµένη και
θησαυρός αφανής, ποίαν ωφέλειαν ηµπορούν και τα δυο να φέρουν;
Σοφ. Σειρ. 41,15   κρείσσων άνθρωπος αποκρύπτων την µωρίαν αυτού ή άνθρωπος αποκρύπτων την σοφίαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 41,15  Καλύτερος είναι ενας άνθρωπος, που κρύπτει την µωρίαν του, παρά ένας σοφός που κρύπτει την σοφίαν
του.
Σοφ. Σειρ. 41,16   τοιγαρούν εντράπητε επί τώ ρήµατί µου· ου γάρ εστι πάσαν αισχύνην διαφυλάξαι καλόν, και ου πάντα
πάσιν εν πίστει ευδοκιµείται.
Σοφ. Σειρ. 41,16  Λοιπόν, και σεις εντραπήτε δια τα λόγια, τα οποία σας είπα και θα σας είπω. Δεν είναι βέβαια καλόν να
συστέλλεται κανείς εις κάθε είδος εντροπής και όλα τα πράγµατα δεν εκτιµώνται µε ακρίβειαν εκ µέρους των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 41,17   αισχύνεσθε από πατρός και µητρός περί πορνείας και από ηγουµένου και δυνάστου περί ψεύδους ,
Σοφ. Σειρ. 41,17  Ιδού, που πρέπει να αισθάνεσθε εντροπήν· να εντρέπεσθε την πορνείαν ενώπιον µάλιστα του πατρός και
της µητρός σας· το ψεύδος ενώπιον του ηγεµόνος και του κατέχοντος εξουσίαν,
Σοφ. Σειρ. 41,18   από κριτού και άρχοντος περί πληµµελείας, από συναγωγής και λαού περί ανοµίας,
Σοφ. Σειρ. 41,18  καταπάτησιν του Νοµου ενώπιον δικαστού και άρχοντος και την κατηγορίαν εναντίον σας περί αδικίας εκ
µέρους συγκεντρώσεως και λαού ολοκλήρου.
Σοφ. Σειρ. 41,19   από κοινωνού και φίλου περί αδικίας και από τόπου, ού παροικείς, περί κλοπής,
Σοφ. Σειρ. 41,19  Να αισθάνεσθε εντροπήν δι' αδικίαν απέναντι του συντρόφου και φίλου σας, δια κλοπήν εις την πόλιν,
όπου συ κατοικείς.
Σοφ. Σειρ. 41,20   από αληθείας Θεού και διαθήκης και από πήξεως αγκώνος επ άρτοις,
Σοφ. Σειρ. 41,20     Εντροπήν επίσης εµπρός εις την αλήθειαν και την διαθήκην του Θεού και ακόµη δια το στήριγµα του
αγκώνος της χειρός σας όταν παρακάθεσθε εις τράπεζαν φαγητού.
Σοφ. Σειρ. 41,21   από σκορακισµού λήψεως και δόσεως και από ασπαζοµένων περί σιωπής ,
Σοφ. Σειρ. 41,21  Να εντρέπεσθε τας παρανόµους δοσοληψίας, και όταν οι άλλοι σας χαιρετούν, σεις δε σιωπάτε.
Σοφ. Σειρ. 41,22   από οράσεως γυναικός εταίρας και από αποστροφής προσώπου συγγενούς ,
Σοφ. Σειρ. 41,22     Εντροπή είναι να παρατηρής µίαν γυναίκα διεφθαρµένην και να αποστρέφης το πρόσωπόν σου από
συγγενή σου.
Σοφ. Σειρ. 41,23   από αφαιρέσεως µερίδος και δόσεως και από κατανοήσεως γυναικός υπάνδρου,
Σοφ. Σειρ. 41,23     Να αφαιρής από κάποιον το δίκαιον µερίδιόν του η το δώρον του, και να περιεργάζεσαι µε πονηρίαν
γυναίκα ύπανδρον.
Σοφ. Σειρ. 41,24   από περιεργείας παιδίσκης αυτού, και µη επιστής επί την κοίτην αυτής·
Σοφ. Σειρ. 41,24     Εντροπή είναι, να έχης µεγάλην οικειότητα µε την υπηρέτριάν σου· πρόσεξε µη πλησίασης εις την κλίνην
της.
Σοφ. Σειρ. 41,25   από φίλων περί λόγων ονειδισµού, και µετά το δούναι µη ονείδιζε,
Σοφ. Σειρ. 41,25     Να εντραπής δια προσβλητικούς λόγους εναντίον των φίλων σου, όταν δε εκείνοι ευρεθούν εις ανάγκην,
συ δε τους βοηθήσης, πρόσεξε µη θίξης την αξιοπρέπειάν των.
Σοφ. Σειρ. 41,26   από δευτερώσεως και λόγου ακοής, και από αποκαλύψεων λόγων κρυφίων·
Σοφ. Σειρ. 41,26     Θεώρει εντροπήν σου το να επαναλαµβάνης και να διηγήσαι κάθε τι, το οποίον ακούεις, και προ παντός
να αποκαλύψης εκείνα, τα οποία ως µυστικά σου έχουν λεχθή.
Σοφ. Σειρ. 41,27   και έση αισχυντηρός αληθινώς και ευρίσκων χάριν έναντι παντός ανθρώπου .
Σοφ. Σειρ. 41,27     Ετσι φερόµενος θα απκτησης την αληθινήν και αξιέπαινον εντροπήν και θα ευρίσκης πάντοτε χάριν και
εκτίµησιν εκ µέρους όλων των ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42
Σοφ. Σειρ. 42,1     Μή περί τούτων αισχυνθής, και µη λάβης πρόσωπον τού αµαρτάνειν·
Σοφ. Σειρ. 42,1  Δι' αυτά όµως, τα οποία εν συνεχεία θα σου είπω, δεν πρέπει ποτέ να εντρέπεσαι· και µη επηρεασθής από
πρόσωπα, οιαδήποτε και αν είναι, ώστε να παρεκκλίνης εις την αµαρτίαν.
Σοφ. Σειρ. 42,2     περί νόµου Υψίστου και διαθήκης και περί κρίµατος δικαιώσαι τον ασεβή ,
Σοφ. Σειρ. 42,2  Να µη αισθάνεσαι εντροπήν, όταν πρόκειται περί του σεβασµού προς τον νόµον του Υψίστου και προς την
διαθήκην του. Μη εντραπής να εκδώσης ορθήν απόφασιν, η οποία αποδίδει το δίκαιον και προς αυτόν ακόµη τον ασεβή.
Σοφ. Σειρ. 42,3     περί λόγου κοινωνού και οδοιπόρων και περί δόσεως κληρονοµίας εταίρων ,
Σοφ. Σειρ. 42,3  Μη εντραπής, να κάµης δικαίους λογαριασµούς µε τον σύντροφόν σου και προς αυτούς ακόµη τους
διαβάτας, όπως επίσης και όταν πρόκειται να αποδώσης ο,τι ανήκει στους φίλους σου.
Σοφ. Σειρ. 42,4     περί ακριβείας ζυγού και σταθµίων, περί κτήσεως πολλών και ολίγων,
Σοφ. Σειρ. 42,4  Φρόντιζε να είναι ακριβής η ζυγαριά και τα ζύγια της και να αποκτήσης πολλά η ολίγα, αδιάφορον, µε
δικαιοσύνην όµως.
Σοφ. Σειρ. 42,5     περί διαφόρου πράσεως εµπόρων και περί παιδείας τέκνων πολλής και οικέτη πονηρώ πλευράν αιµάξαι .



Σοφ. Σειρ. 42,5  Μη εντραπής δια το νόµιµον κέρδος εκ της πωλήσεως στους εµπόρους , δια την πλήρη και ορθήν
διαπαιδαγώγησιν των τέκνων, δια την σκληράν µέχρις αιµατώσεως τιµωρίαν του πονηρού δούλου.
Σοφ. Σειρ. 42,6     επί γυναικί πονηρά καλόν σφραγίς, και όπου χείρες πολλαί, κλείσον·
Σοφ. Σειρ. 42,6  Εάν στο σπίτι υπάρχη φιλοπερίεργος και κακή γυναίκα, καλόν είναι να τίθεται κλειδί εις τα διάφορα είδη
του οίκου· επίσης έχε όλα κλειδωµένα εκεί, όπου υπάρχουν πολλά χέρια, έτοιµα να αρπάξουν.
Σοφ. Σειρ. 42,7     ό εάν παραδίδως, εν αριθµώ και σταθµώ, και δόσις και λήψις, πάντα εν γραφή·
Σοφ. Σειρ. 42,7  Μη εντραπής να µετράς και να ζυγίζης µε ακρίβειαν κάθε τι, που δίδεις στους ανθρώπους σου, και να
καταγράφης κάθε δοσοληψίαν σου.
Σοφ. Σειρ. 42,8     περί παιδείας ανοήτου και µωρού και εσχατογήρου κρινοµένου προς νέους· και έση πεπαιδευµένος
αληθινώς και δεδοκιµασµένος έναντι παντός ζώντος.
Σοφ. Σειρ. 42,8  Μη εντραπής, να ελέγχης τον µωρόν και τον ανόητον, όπως επίσης και άνθρωπον, ο οποίος αν και
ευρίσκεται εις βαθύ γήρας, φιλονεικεί µε νεαρούς. Ετσι θα αναδειχθής πράγµατι µορφωµένος και θα αποκτήσης την
εκτίµησιν εκ µέρους όλων των ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 42,9     Θυγάτηρ πατρί απόκρυφος αγρυπνία, και η µέριµνα αυτής αφιστά ύπνον· εν νεότητι αυτής µήποτε
παρακµάση, και συνωκηκυία µήποτε µισηθή·
Σοφ. Σειρ. 42,9  Η κόρη είναι δια τον πατέρα κρυφή µεγάλη φροντίς, και η µέριµνα δι' αυτήν του διώχνει τον ύπνον.
Ανησυχεί ο πατέρας, µήπως τυχόν και παρέλθη η νεότης, το άνθος της ηλικίας της, και µείνη ανύπανδρος· ακόµη δε
µήπως και µισηθή από τον άνδρα, τον οποίον έχει συζευχθή.
Σοφ. Σειρ. 42,10   εν παρθενία µήποτε βεβηλωθή και εν τοίς πατρικοίς αυτής έγκυος γένηται· µετά ανδρός ούσα µήποτε
παραβή, και συνωκηκυία, µήποτε στειρωθή.
Σοφ. Σειρ. 42,10     Μηπως κατά τον χρόνον της παρθενικής της ζωής διαφθαρή και καταστή έγκυος στο πατρικό της σπίτι·
µήπως, όταν νόµιµος σύζυγος πλέον ανδρός, καταπατήση την συζυγικήν πίστιν η συνοικούσα µε τον άνδρα της µείνη
στείρα.
Σοφ. Σειρ. 42,11   επί θυγατρί αδιατρέπτω στερέωσον φυλακήν, µήποτε ποιήση σε επίχαρµα εχθροίς, λαλιάν εν πόλει και
έκκλητον λαού, και καταισχύνη σε εν πλήθει πολλών.
Σοφ. Σειρ. 42,11  Να έχης συνεχή και αυστηράν προσοχήν εις αδιάντροπον κόρην σου, δια να µη σε κάµη καταγέλαστον
στους εχθρούς σου, κακόν µολόγηµα εις την πόλιν, διασυρµόν υπό των πολιτών και σε κατεντροπιάση εν µέσω πλήθους
ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 42,12   παντί ανθρώπω µη έµβλεπε εν κάλλει και εν µέσω γυναικών µη συνέδρευε·
Σοφ. Σειρ. 42,12     Μη βλέπης γοητευµένος το κάλλος οιουδήποτε ανθρώπου και µη κάθεσαι ανάµεσα εις γυναίκας,
Σοφ. Σειρ. 42,13   από γάρ ιµατίων εκπορεύεται σής και από γυναικός πονηρία γυναικός.
Σοφ. Σειρ. 42,13     διότι όπως από τα ενδύµατα βγαίνη ο σκόρος, έτσι και από την γυναίκα πηγάζει η γυναικεία πονηρία.
Σοφ. Σειρ. 42,14   κρείσσων πονηρία ανδρός ή αγαθοποιός γυνή, και γυνή καταισχύνουσα εις ονειδισµόν.
Σοφ. Σειρ. 42,14     Προτιµοτέρα είναι η φανερά κακία του ανδρός, παρά η υποκριτική εξυπηρετική γυναίκα, και ακόµη
περισσότερον γυναίκα, η οποία κατεντροπιάζει και εξευτελίζει τον άνδρα.
Σοφ. Σειρ. 42,15   Μνησθήσοµαι δή τα έργα Κυρίου, και ά εώρακα εκδιηγήσοµαι· εν λόγοις Κυρίου τα έργα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 42,15     Και τώρα θα φέρω εις την µνήµην µου τα θαυµαστά έργα του Κυρίου. Θα διηγηθώ εκείνα, τα οποία είδα
και έµαθα. Με τα παντοδύναµα προστάγµατά του εδηµιούργησεν ο Κυριος πάντα τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 42,16   ήλιος φωτίζων κατά πάν επέβλεψε, και της δόξης αυτού πλήρες το έργον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 42,16     Ο ήλιος φωτίζει τα πάντα και καθιστά φανερά τα πάντα, ώστε να φαίνεται το πλήρες δόξης έργον του
Θεού.
Σοφ. Σειρ. 42,17   ουκ ενεποίησε τοίς αγίοις Κύριος εκδιηγήσασθαι πάντα τα θαυµάσια αυτού, ά εστερέωσε Κύριος ο
παντοκράτωρ στηριχθήναι εν δόξη αυτού το πάν.
Σοφ. Σειρ. 42,17     Ο Κυριος δεν έδωσε την απαιτουµένην δύναµιν ούτε εις αυτούς τους αγίους , να διηγούνται όλα αυτού τα
θαυµαστά έργα, τα οποία ο Κυριος ο παντοκράτωρ εστερέωσεν, ώστε το σύµπαν να υφίσταται, δια να διηγήται την δόξαν
του Θεού.
Σοφ. Σειρ. 42,18 άβυσσον και καρδίαν εξίχνευσε και εν πανουργεύµασιν αυτών διενοήθη· έγνω γάρ ο Κύριος πάσαν είδησιν
και ενέβλεψεν εις σηµείον αιώνος,
Σοφ. Σειρ. 42,18     Ο Κυριος εξιχνιάζει τους ωκεανούς και τας καρδίας των ανθρώπων , γνωρίζει επακριβώς όλας τας σκέψεις
και τα έργα αυτών· διότι ο Κυριος κατέχει κάθε γνώσιν και βλέπει όλα τα χρονικά σηµεία των αιώνων.
Σοφ. Σειρ. 42,19   απαγγέλλων τα παρεληλυθότα και επεσόµενα και αποκαλύπτων ίχνη αποκρύφων.
Σοφ. Σειρ. 42,19     Αναγγέλλει παρελθόντα και µέλλοντα, αποκαλύπτει τα απόκρυφα πράγµατα µέχρι και του τελευταίου
ίχνους των.
Σοφ. Σειρ. 42,20   ου παρήλθεν αυτόν πάν διανόηµα, ουκ εκρύβη απ αυτού ουδέ είς λόγος.
Σοφ. Σειρ. 42,20    Καµµία σκέψις ανθρώπων δεν του διαφεύγει· κανένας λόγος δεν µένει κρυµµένος από αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 42,21   τα µεγαλεία της σοφίας αυτού εκόσµησε, και ως έστι πρό τού αιώνος και εις τον αιώνα· ούτε προσετέθη
ούτε ηλαττώθη, και ου προσεδεήθη ουδενός συµβούλου.
Σοφ. Σειρ. 42,21     Τα µεγαλειώδη έργα της πανσοφίας του διεκόσµησε και ενηρµόνισε. Αυτός υπάρχει αναλλοίωτος προ
πάντων των αιώνων και αυτός θα µείνη ανά τους αιώνας· ούτε προσετέθη τίποτε στο άπειρον µεγαλείον του, ούτε και
αφηρέθη, ούτε και έχει ανάγκην από κανένα σύµβουλον.
Σοφ. Σειρ. 42,22   ως πάντα τα έργα αυτού επιθυµητά και ως σπινθήρός εστι θεωρήσαι.
Σοφ. Σειρ. 42,22    Ποσον επιθυµητά είναι όλα τα µεγαλειώδη έργα του! Αλλά ο,τι είναι ενας σπινθήρ απέναντι του ηλίου,
έτσι είναι αυτά που βλέποµεν, έναντι εκείνων που δεν βλέποµεν.
Σοφ. Σειρ. 42,23   πάντα ταύτα ζή και µένει εις τον αιώνα εν πάσαις χρείαις, και πάντα υπακούει.
Σοφ. Σειρ. 42,23    Ολα αυτά ζουν και µένουν στους αιώνας δι' όλας τας ανάγκας, και τα πάντα υπακούουν εις αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 42,24   πάντα δισσά, έν κατέναντι τού ενός, και ουκ εποίησεν ουδέν ελλείπον·
Σοφ. Σειρ. 42,24    Τα πάντα είναι ανά δύο, το ένα απέναντι του άλλου. Και κανένα δεν το εδηµιούργησεν ατελές.



Σοφ. Σειρ. 42,25   έν τού ενός εστερέωσε τα αγαθά, και τις πλησθήσεται ορών δόξαν αυτού;
Σοφ. Σειρ. 42,25    Το ένα συµπληρώνει και υπογραµµίζει την ωραιότητα των άλλων αγαθών. Ποιός ποτέ θα χορτάση
βλέπων την δόξαν του Κυρίου;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43
Σοφ. Σειρ. 43,1     Γαυρίασµα ύψους στερέωµα καθαριότητος, είδος ουρανού εν οράµατι δόξης.
Σοφ. Σειρ. 43,1  Η µεγαλοπρέπεια του ύψους, η καθαρότης και διαφάνεια του ουρανίου στερεώµατος, η εµφάνισις του
ουρανού εις όλην την θαυµαστήν δόξαν του είναι καταπληκτικόν θέαµα.
Σοφ. Σειρ. 43,2     ήλιος εν οπτασία διαγγέλων εν εξόδω, σκεύος θαυµαστόν, έργον Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 43,2  Ο ήλιος, αµέσως µόλις µετά την ανατολήν του εµφανισθή, διαγγέλλει την µεγαλοπρέπειαν του Θεού. Είναι
θαυµαστόν δηµιούργηµα, έργον του Υψίστου Θεού.
Σοφ. Σειρ. 43,3     εν µεσηµβρία αυτού αναξηραίνει χώραν, και εναντίον καύµατος αυτού τις υποστήσεται;
Σοφ. Σειρ. 43,3  Αυτός κατά την µεσηµβρίαν ξηραίνει την χώραν· εναντίον δε της θερµότητός του ποιός είναι δυνατόν να
αντισταθή;
Σοφ. Σειρ. 43,4     κάµινον φυσών εν έργοις καύµατος, τριπλασίως ήλιος εκκαίων όρη· ατµίδας πυρώδεις εκφυσών και
εκλάµπων ακτίνας αµαυροί οφθαλµούς.
Σοφ. Σειρ. 43,4  Ο τεχνίτης φυσά την κάµινον του πυρός δια τα έργα του. Ο ήλιος όµως πολλαπλασίως θερµός καίει όρη,
κάµνει να αναδίδωνται πυρώδεις ατµοί. Εκτοξεύων δε τας ολολάµπρους ακτίνας του θαµβώνει τους οφθαλµούς των
ανθρώπων.
Σοφ. Σειρ. 43,5     µέγας Κύριος ο ποιήσας αυτόν, και εν λόγοις αυτού κατέσπευσε πορείαν. -
Σοφ. Σειρ. 43,5  Μέγας είναι ο Κυριος, ο οποίος εδηµιούργησε τον ήλιον. Ο δε ήλιος, υπακούων εις τας διαταγάς του
δηµιουργού, ακολουθεί πιστώς την διατεταγµένην πορείαν του.
Σοφ. Σειρ. 43,6     Καί η σελήνη εν πάσιν εις καιρόν αυτής, ανάδειξιν χρόνων και σηµείον αιώνος.
Σοφ. Σειρ. 43,6  Και η σελήνη εις όλα και εις όλας τας ώρας της πάντοτε ακριβής δεικνύει τας εποχάς του έτους και είναι
αιώνιον σηµείον.
Σοφ. Σειρ. 43,7     από σελήνης σηµείον εορτής, φωστήρ µειούµενος επί συντελείας.
Σοφ. Σειρ. 43,7  Από την σελήνην καθορίζονται αι ηµέραι των εορτών. Είναι φωστήρ, του οποίου το φως µε την πάροδον των
ηµερών ολιγοστεύει µέχρι πλήρους εκλείψεως.
Σοφ. Σειρ. 43,8     µην κατά το όνοµα αυτής εστιν, αυξανοµένη θαυµαστώς εν αλλοιώσει, σκεύος παρεµβολών εν ύψει, εν
στερεώµατι ουρανού εκλάµπων.
Σοφ. Σειρ. 43,8  Χαρις εις αυτήν διακρίνεται ο ένας µήνας από τον άλλον. Αυξάνεται κατά τρόπον θαυµαστόν εις τας
διαφόρους φάσεις της. Είναι φωτεινόν αντικείµενον ανάµεσα εις τας στρατιάς των αστέρων, εκλάµπουσα στο στερέωµα
του ουρανού.
Σοφ. Σειρ. 43,9     κάλλος ουρανού, δόξα άστρων, κόσµος φωτίζων εν υψίστοις Κυρίου·
Σοφ. Σειρ. 43,9  Οµορφιά του ουρανού είναι η λαµπρότης των αστέρων· ολόφωτα κοσµήµατα, που φωτίζουν τα ουράνια
όψη του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 43,10   εν λόγοις αγίου στήσονται κατά κρίµα και ου µη εκλυθώσιν εν φυλακαίς αυτών.
Σοφ. Σειρ. 43,10     Δια του λόγου του αγίου Θεού υπάρχουν εις τας θέσεις των οι αστέρες , σύµφωνα µε την διαταγήν που
έλαβαν, και ποτέ δεν θα παραλύσουν από κόπον εν τη εκπληρώσει της αποστολής των.
Σοφ. Σειρ. 43,11   ιδέ τόξον και ευλόγησον τον ποιήσαντα αυτό, σφόδρα ωραίον εν τώ αυγάσµατι αυτού·
Σοφ. Σειρ. 43,11  Παρατήρησε το ουράνιον τόξον και δοξολόγησε τον Δηµιουργόν του, διότι είναι καταπληκτικώς ωραίον µε
την λαµπράν του εµφάνισιν.
Σοφ. Σειρ. 43,12   εγύρωσεν ουρανόν εν κυκλώσει δόξης, χείρες Υψίστου ετάνυσαν αυτό. -
Σοφ. Σειρ. 43,12     Ολόγυρα περικλείει τον ουρανόν µε τον φωτεινόν του κύκλον· αι χείρες του Υψίστου Θεού το έχουν
τεντώσει.
Σοφ. Σειρ. 43,13   Προστάγµατι αυτού κατέσπευσε χιόνα και ταχύνει αστραπάς κρίµατος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 43,13     Δια της προσταγής του Κυρίου πίπτει το χιόνι εις την γην. Ο Κυριος αποστέλλει τας ταχείας αστραπάς εις
τιµωρίαν των παρανόµων και προς εκτέλεσιν των δικαίων αποφάσεών του.
Σοφ. Σειρ. 43,14   διά τούτο ηνεώχθησαν θησαυροί, και εξέπτησαν νεφέλαι ως πετεινά·
Σοφ. Σειρ. 43,14     Με το πρόσταγµά του ήνοιξαν τα θησαυροφυλάκια του ουρανού και ωσάν πτηνά επέταξαν αι νεφέλαι .
Σοφ. Σειρ. 43,15   εν µεγαλείω αυτού ίσχυσε νεφέλας, και διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης·
Σοφ. Σειρ. 43,15     Δια της µεγαλειώδους δυνάµεώς του πυκνώνει τας νεφέλας και η χάλαζα πίπτει κάτω σαν θρύµµατα
λίθων.
Σοφ. Σειρ. 43,16   και εν οπτασίαις αυτού σαλευθήσεται όρη, εν θελήµατι πνεύσεται νότος.
Σοφ. Σειρ. 43,16     Με τας εµφανίσεις αυτού σαλεύονται τα όρη και µε το θέληµά του πνέει ο νότιος άνεµος.
Σοφ. Σειρ. 43,17   φωνή βροντής αυτού ωδίνησε γήν και καταιγίς Βορέου και συστροφή πνεύµατος.
Σοφ. Σειρ. 43,17     Η φωνή της βροντής του προκαλεί ωδίνας τοκετού εις την γην. Ερχεται από τον βορράν καταιγίς και
ανεµοστρόβιλος.
Σοφ. Σειρ. 43,18   ως πετεινά καθιπτάµενα πάσσει χιόνα, και ως ακρίς καταλύουσα η κατάβασς αυτής· κάλλος λευκότητος
αυτής εκθαυµάσει οφθαλµός, και επί τού υετού αυτής εκστήσεται καρδία.
Σοφ. Σειρ. 43,18     Σκορπίζει και αποθέτει το χιόνι εις την γην, ωσάν πτηνά που πετώντα καταβαίνουν. Κατεβαίνουν αι
νιφάδες του χιονιού, ωσάν τις ακρίδες που καλύπτουν την γην. Το κάλλος της λευκότητός της θαµβώνει τα µάτια και η
καρδία του ανθρώπου καταπλήσσεται, καθώς την βλέπει, ωσάν βροχή να πίπτη.
Σοφ. Σειρ. 43,19   και πάχνην ως άλα επί γής χέει, και παγείσα γίνεται σκολόπων άκρα.
Σοφ. Σειρ. 43,19     Χυνει την πάχνην επάνω εις την γην ωσάν αλάτι· και όταν αυτή παγώση, γίνεται ωσάν τας αιχµάς των
ακανθών.
Σοφ. Σειρ. 43,20   ψυχρός άνεµος Βορέης πνεύσει, και παγήσεται κρύσταλλος εφ ύδατος· επί πάσαν συναγωγήν ύδατος



καταλύσει, και ως θώρακα ενδύσεται το ύδωρ.
Σοφ. Σειρ. 43,20    Θα πνεύση κατόπιν παγωµένος βορηάς, θα πήξη το νερό και θα γίνη κρύσταλλος. Ο πάγος εκτείνεται
παντού, όπου υπάρχουν ύδατα, και καλύπτει το νερό ωσάν µε θώρακα.
Σοφ. Σειρ. 43,21   καταφάγεται όρη και έρηµον εκκαύσει και αποσβέσει χλόην ως πύρ.
Σοφ. Σειρ. 43,21     Κατατρώγει ο πάγος τα όρη, καίει την έρηµον, και ωσάν φωτιά κατακαίει την χλόην.
Σοφ. Σειρ. 43,22   ίασις πάντων κατά σπουδήν οµίχλη, δρόσος απαντώσα από καύσωνος ιλαρώσει. -
Σοφ. Σειρ. 43,22    Ταχεία θεραπεία από όλας τας βλάβας του πάγου είναι τα νέφη, η δε δροσιά έπειτα από το καύµα δίδει
άνεσιν.
Σοφ. Σειρ. 43,23   Λογισµώ αυτού εκόπασεν άβυσσον, και εφύτευσεν εν αυτή νήσους.
Σοφ. Σειρ. 43,23     Συµφωνα µε το σχέδιόν του ο Θεός εδάµασε την θάλασσαν και εφύτευσεν εντός αυτής νήσους.
Σοφ. Σειρ. 43,24   οι πλέοντες την θάλασσαν διηγούνται τον κίνδυνον αυτής, και ακοαίς ωτίων ηµών θαυµάζοµεν.
Σοφ. Σειρ. 43,24    Οι ναυτιλλόµενοι, που διαπλέουν την θάλασσαν, διηγούνται τους κινδύνους, που συναντούν εις αυτήν·
και ηµείς ακούοντες τας διηγήσεις των θαυµάζοµεν.
Σοφ. Σειρ. 43,25   και εκεί τα παράδοξα και θαυµάσια έργα, ποικιλία παντός ζώου, κτίσις κητών.
Σοφ. Σειρ. 43,25     Και εκεί εις την θάλασσαν υπάρχουν παράδοξα και θαυµαστά δηµιουργήµατα, ποικίλα ζώα παντός
είδους, διάφοροι φυλαί από µεγάλα κήτη.
Σοφ. Σειρ. 43,26   δι αυτόν ευοδοί άγγελος αυτού, και εν λόγω αυτού σύγκειται πάντα.
Σοφ. Σειρ. 43,26    Προς χάριν του Κυρίου ο αγγελικός κόσµος φέρει εις αίσιον πέρας τα έργα του, και δια του λόγου του τα
πάντα τακτοποιούνται.
Σοφ. Σειρ. 43,27   Πολλά ερούµεν και ου µη εφικώµεθα, και συντέλεια λόγων· το πάν εστιν αυτός.
Σοφ. Σειρ. 43,27     Πολλά ακόµη ηιµπορούµεν να είπωµεν, αλλά ποτέ δεν θα εξαντλήσωµεν το θέµα. Με µίαν λέξιν· Το παν
είναι Αυτός.
Σοφ. Σειρ. 43,28   δοξάζοντες που ισχύσοµεν; αυτός γάρ ο µέγας παρά πάντα τα έργα αυτού.
Σοφ. Σειρ. 43,28    Που θα εύρωµεν, λοιπόν, ηµείς την δύναµιν να τον δοξάσωµεν επαξίως; Διότι αυτός είναι ο απείρως µέγας,
υπεράνω από όλα τα έργα του.
Σοφ. Σειρ. 43,29   φοβερός Κύριος και σφόδρα µέγας, και θαυµαστή η δυναστεία αυτού.
Σοφ. Σειρ. 43,29    Φοβερός είναι ο Κυριος και απείρως µέγας και θαυµαστή η δύναµίς του.
Σοφ. Σειρ. 43,30   δοξάζοντες Κύριον υψώσατε, καθόσον αν δύνησθε, υπερέξει γάρ και έτι· και υψούντες αυτόν πληθύνατε εν
ισχύϊ· µη κοπιάτε, ου γάρ µη εφίκησθε.
Σοφ. Σειρ. 43,30     Δοξολογήσατε και ανυψώσατε τον Κυριον όσον ηµπορείτε, διότι αυτός θα είναι πάντοτε ανώτερος από
όλας τας δοξολογίας σας. Δι' αυτό, και όταν τον δοξολογήτε, πολλαπλασιάσατε την δύναµιν σας· µη κουράζεσθε, διότι
ποτέ δεν θα φθάσετε εις την πρέπουσαν δι' εκείνον δοξολογίαν.
Σοφ. Σειρ. 43,31   τις εώρακεν αυτόν και εκδιηγήσεται; και τις µεγαλυνεί αυτόν καθώς εστι;
Σοφ. Σειρ. 43,31     Ποιός τον είδε και είναι εποµένως εις θέσιν να διηγηθή τα περί αυτού; Και ποιός ηµπορεί να τον
δοξολογήση, όπως αυτός εις την πραγµατικότητα είναι;
Σοφ. Σειρ. 43,32   πολλά απόκρυφά εστι µείζονα τούτων, ολίγα γάρ εωράκαµεν των έργων αυτού·
Σοφ. Σειρ. 43,32     Πολλά θαυµαστά δηµιουργήµατά του και έργα του, κρυµµένα και άγνωστα, είναι ωραιότερα από εκείνα,
που ηµείς γνωρίζοµεν. Διότι εις την πραγµατικότητα ολίγα από τα έργα αυτού έχοµεν ίδει.
Σοφ. Σειρ. 43,33   πάντα γάρ εποίησεν ο Κύριος, και τοίς ευσεβέσιν έδωκε σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 43,33     Διότι τα πάντα εδηµιούργησεν ο Κυριος και αυτός έδωσε και δίδει σοφίαν στους ευσεβείς , να τα εννοούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44
ΠΑΤΕΡΩΝ ΥΜΝΟΣ
ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Σοφ. Σειρ. 44,1     Αινέσωµεν δή άνδρας ενδόξους και τους πατέρας ηµών τή γενέσει.
Σοφ. Σειρ. 44,1  Ας επαινέσωµεν τώρα τους ενδόξους άνδρας, τους προπάτορας ηµών, κατά την σειράν της γενεαλογίας των.
Σοφ. Σειρ. 44,2     πολλήν δόξαν έκτισεν ο Κύριος, την µεγαλωσύνην αυτού απ αιώνος.
Σοφ. Σειρ. 44,2  Μεγάλην δόξαν ητοίµασεν ο Κυριος δι' αυτούς και το µεγαλείον του εφανέρωσεν εις αυτούς ευθύς εξ αρχής.
Σοφ. Σειρ. 44,3     κυριεύοντες εν ταίς βασιλείαις αυτών και άνδρες ονοµαστοί εν δυνάµει· βουλεύοντες εν συνέσει αυτών ,
απηγγελκότες εν προφητείαις·
Σοφ. Σειρ. 44,3  Υπήρξαν µερικοί από αυτούς κύριοι εις τα βασίλειά των, ονοµαστοί δια την δύναµίν των, σύµβουλοι πλήρεις
σοφίας, αναγγέλλοντες το θέληµα του Θεού, δια προφητικών αποκαλύψεων.
Σοφ. Σειρ. 44,4     ηγούµενοι λαού εν διαβουλίοις και συνέσει γραµµατείας λαού, σοφοί λόγοι εν παιδεία αυτών·
Σοφ. Σειρ. 44,4  Ηγεµόνες λαών, οι οποίοι µε τας σύµβουλάς των, µε την σοφίαν της µορφώσεώς των κατηύθυναν τους
λαούς, εδίδασκον µε τα σοφά των λόγια την αληθή µόρφωσιν.
Σοφ. Σειρ. 44,5     εκζητούντες µέλη µουσικών και διηγούµενοι έπη εν γραφή·
Σοφ. Σειρ. 44,5  Αλλοι εκαλλιέργησαν την µουσικήν, µάλιστα δε τας ιεράς µελωδίας. Συνέθεσαν και παρέδωσαν γραπτώς
επικά ποιήµατα.
Σοφ. Σειρ. 44,6     άνδρες πλούσιοι κεχορηγηµένοι ισχύϊ, ειρηνεύοντες εν παροικίαις αυτών·
Σοφ. Σειρ. 44,6  Ανδρες πλούσιοι, προικισµένοι µε δύναµιν, ζώντες ειρηνικώς στους τόπους της παραµονής των.
Σοφ. Σειρ. 44,7     πάντες ούτοι εν γενεαίς εδοξάσθησαν, και εν ταίς ηµέραις αυτών καύχηµα.
Σοφ. Σειρ. 44,7  Ολοι αυτοί εδοξάσθησαν από τους συγχρόνους των· ήσαν το καύχηµα της εποχής των.
Σοφ. Σειρ. 44,8     εισίν αυτών οί κατέλιπον όνοµα τού εκδιηγήσασθαι επαίνους·
Σοφ. Σειρ. 44,8  Μερικοί από αυτούς αφήκαν ένδοξον όνοµα, ώστε και οι µεταγενέστεροι άνθρωποι να πλέκουν δι' αυτούς
εγκώµια.
Σοφ. Σειρ. 44,9     και εισίν ών ουκ έστι µνηµόσυνον και απώλοντο ως ουχ υπάρξαντες και εγένοντο ως ου γεγονότες και τα
τέκνα αυτών µετ αυτούς.



Σοφ. Σειρ. 44,9  Υπάρχουν όµως και µερικοί άλλοι, των οποίων ουδεµία ανάµνησις έχει διατηρηθή. Εχάθησαν, ως εάν δεν
υπήρξαν· έγιναν, ως εάν δεν είχαν ποτέ γίνει. Κατά τον ίδιον τρόπον και τα τέκνα των υστέρα από αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 44,10   αλλ ή ούτοι άνδρες ελέους, ών αι δικαιοσύναι ουκ επελήσθησαν·
Σοφ. Σειρ. 44,10     Αλλ' ιδού, ότι υπάρχουν και άνθρωποι των αγαθών έργων, των οποίων ανθρώπων αι αρεταί δεν έχουν
λησµονηθή.
Σοφ. Σειρ. 44,11   µετά τού σπέρµατος αυτών διαµενεί αγαθή κληρονοµία , έκγονα αυτών·
Σοφ. Σειρ. 44,11  Η αγαθή των κληρονοµία, το έντιµον όνοµά των παραµένει εις τα παιδιά των. Συνεχίζεται στους
απογόνους των.
Σοφ. Σειρ. 44,12   εν ταίς διαθήκαις έστη σπέρµα αυτών και τα τέκνα αυτών δι αυτούς·
Σοφ. Σειρ. 44,12     Οι απόγονοί των παρέµειναν πιστοί εις τας µετά του Κυρίου συµφωνίας και τα τέκνα των ζουν ένδοξα
χάρις εις την αρετήν των προγόνων των.
Σοφ. Σειρ. 44,13   έως αιώνος µενεί σπέρµα αυτών, και η δόξα αυτών ουκ εξαλειφθήσεται·
Σοφ. Σειρ. 44,13     Μέχρις αιώνων θα παραµείνουν οι απόγονοί των και η δόξα των δεν θα εξαφανισθή.
Σοφ. Σειρ. 44,14   τα σώµατα αυτών εν ειρήνη ετάφη, και το όνοµα αυτών ζή εις γενεάς·
Σοφ. Σειρ. 44,14     Τα σώµατά των ενεταφιάσθησαν εν ειρήνη µετά µεγάλων τιµών και το όνοµά των ζη εις τας γενεάς των
γενεών.
Σοφ. Σειρ. 44,15   σοφίαν αυτών διηγήσονται λαοί, και τον έπαινον εξαγγέλλει εκκλησία.
Σοφ. Σειρ. 44,15     Οι λαοί θα διηγούνται την σοφίαν των και εις συγκεντρώσεις λαού θα διαλαλήται ο έπαινός των .
Σοφ. Σειρ. 44,16   Ενώχ ευηρέστησε Κυρίω και µετετέθη, υπόδειγµα µετανοίας ταίς γενεαίς.
Σοφ. Σειρ. 44,16     Ο Ενώχ ευηρέστησε στον Κυριον και δια τούτο ανελήφθη ζων, αναδειχθείς υπόδειγµα µετανοίας δια τας
κατόπιν γενεάς.
Σοφ. Σειρ. 44,17   Νώε ευρέθη τέλειος δίκαιος, εν καιρώ οργής εγένετο αντάλλαγµα· διά τούτον εγενήθη κατάλειµµα τή γη,
ότε εγένετο κατακλυσµός·
Σοφ. Σειρ. 44,17     Ο Νώε ευρέθη τέλειος και δίκαιος εις την εποχήν, κατά την οποίαν έµελλε να εκσπάση καταστρεπτική η
οργή του Θεού εναντίον της αµαρτωλής ανθρωπότητας. Ευρέθη αυτός αντάλλαγµα και υγιής ρίζα δια την µέλλουσαν
ανθρωπότητα. Χαρις εις αυτόν παρέµεινεν ένα κατάλειµµα ανθρώπων εις την γην, όταν έγινεν ο κατακλυσµός.
Σοφ. Σειρ. 44,18   διαθήκαι αιώνος ετέθησαν προς αυτόν, ίνα µη εξαλειφθή κατακλυσµώ πάσα σάρξ. -
Σοφ. Σειρ. 44,18     Διαθήκαι αιωνίου κύρους εδόθησαν από τον Θεόν προς αυτόν, ότι δηλαδή δεν θα εξαλειφθή ποτέ ο
ζωϊκός κόσµος δια νέου κατακλυσµού.
Σοφ. Σειρ. 44,19   Αβραάµ µέγας πατήρ πλήθους εθνών, και ουχ ευρέθη όµοιος εν τή δόξη·
Σοφ. Σειρ. 44,19     Ο Αβραάµ ανεδείχθη µέγας πατριάρχης, γενάρχης πολλών εθνών, και κανείς άλλος όµοιος προς αυτόν
κατά την δόξαν δεν παρουσιάσθη επί της γης.
Σοφ. Σειρ. 44,20   ός συνετήρησε νόµον Υψίστου και εγένετο εν διαθήκη µετ αυτού· εν σαρκί αυτού έστησε διαθήκην και εν
πειρασµώ ευρέθη πιστός.
Σοφ. Σειρ. 44,20    Αυτός ετήρησε τον νόµον του Υψίστου Θεού και µε αυτόν, ως εκπρόσωπον του ανθρωπίνου γένους, έγινεν
η επίσηµος Διαθήκη του Θεού· επεκυρώθη δε και επισηµοποιήθη η Διαθήκη δια της περιτοµής της σαρκός αυτού. Κατά δε
τον µεγάλον πειρασµόν αυτός ανεδείχθη πιστός µέχρι τέλους.
Σοφ. Σειρ. 44,21   διά τούτο εν όρκω έστησεν αυτώ ενευλογηθήναι έθνη εν τώ σπέρµατι αυτού, πληθύναι αυτόν ως χούν της
γής και ως άστρα ανυψώσαι το σπέρµα αυτού και κατακληρονοµήσαι αυτούς από θαλάσσης έως θαλάσσης και από
ποταµού έως άκρου γής.
Σοφ. Σειρ. 44,21     Δια τούτο και ο Θεός µε όρκον επισήµως και αµετακλήτως του υπεσχέθη , ότι θα λάβουν τας ευλογίας όλα
τα έθνη δια µέσου του απογόνου του, ότι θα πληθύνη τους απογόνους του ωσάν την σκόνιν της γης· ωσάν τα άστρα του
ουρανού θα ανυψώση εις αριθµόν και θα δοξάση τους απογόνους του. Θα δώση εις αυτούς κληρονοµίαν από την µίαν
θάλασσαν µέχρι της άλλης, από τον ένα ποταµόν έως τον άλλον, που ευρίσκεται στο άκρον της γης.
Σοφ. Σειρ. 44,22   και εν τώ Ισαάκ έστησεν ούτως διά Αβραάµ τον πατέρα αυτού ευλογίαν πάντων ανθρώπων και διαθήκην
Σοφ. Σειρ. 44,22    Και στον Ισαάκ, προς χάριν του πατρός του, του Αβραάµ, ανενέωσε και εθεµελίωσε την Διαθήκην της
ευλογίας του προς όλους τους ανθρώπους.
Σοφ. Σειρ. 44,23   και κατέπαυσεν επί κεφαλήν Ιακώβ. επέγνω αυτόν εν ευλογίαις αυτού και έδωκεν αυτώ εν κληρονοµία· και
διέστειλε µερίδας αυτού, εν φυλαίς εµέρισε δεκαδύο.
Σοφ. Σειρ. 44,23    Αυτή η Διαθήκη επανεπαύθη επί της κεφαλής του Ιακώβ. Επεβεβαίωσεν εις αυτόν τας ευλογίας του και
του έδωσε την γην της Επαγγελίας ως κληρονοµίαν του. Αυτός διεµοίρασεν εις δώδεκα περιοχάς την γην της Επαγγελίας
δια τας δώδεκα φυλάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45
Σοφ. Σειρ. 45,1     Καί εξήγαγεν εξ αυτού άνδρα ελέους ευρίσκοντα χάριν εν οφθαλµοίς πάσης σαρκός, ηγαπηµένον υπό
Θεού και ανθρώπων, Μωυσήν, ού το µνηµόσυνον εν ευλογίαις·
Σοφ. Σειρ. 45,1  Από τους απογόνους του Ιακώβ ανέδειξεν άνδρα ενάρετον, ο οποίός εκέρδησε την ευµένειαν και τον
σεβασµόν όλων των ανθρώπων, ηγαπηµένον από τον Θεόν. Τον Μωϋσέα, του οποίου η ανάµνησις συνοδεύεται πάντοτε µε
επαίνους.
Σοφ. Σειρ. 45,2     ωµοίωσεν αυτόν δόξη αγίων και εµεγάλυνεν αυτόν εν φόβοις εχθρών·
Σοφ. Σειρ. 45,2  Του εδωσε δόξαν οµοίαν µε την δόξαν των αγίων, τον κατέστησε µέγαν και φοβερόν δια τους εχθρούς.
Σοφ. Σειρ. 45,3     εν λόγοις αυτού σηµεία κατέπαυσεν, εδόξασεν αυτόν κατά πρόσωπον βασιλέων· ενετείλατο αυτώ προς
λαόν αυτού και έδειξεν αυτώ της δόξης αυτού·
Σοφ. Σειρ. 45,3  Δια των λόγων ο Μωϋσής επροκάλει και κατέπαυε θαυµατουργικά σηµεία ενώπιον του Φαραώ και των
Αιγυπτίων και ετσι ο Θεός τον εδόξασε ενώπιον βασιλέων. Ο Κυριος δια µέσου αυτού έδωκεν εντολάς προς τον λαόν του
και εφανέρωσεν εις αυτόν ένα µέρος της απείρου δόξης του.
Σοφ. Σειρ. 45,4     εν πίστει και πραΰτητι αυτόν ηγίασεν, εξελέξατο αυτόν εκ πάσης σαρκός·



Σοφ. Σειρ. 45,4  Τον ανέδειξε και τον καθιέρωσεν άγιον ένεκα της πίστεως και της πραότητός του . Αυτόν ανάµεσα από
όλους τους Ισραηλίτας εξέλεξεν ως αρχηγόν του λαού.
Σοφ. Σειρ. 45,5     ηκούτισεν αυτόν της φωνής αυτού και εισήγαγεν αυτόν εις τον γνόφον και έδωκεν αυτώ κατά πρόσωπον
εντολάς, νόµον ζωής και επιστήµης διδάξαι τον Ιακώβ διαθήκην και κρίµατα αυτού τον Ισραήλ. -
Σοφ. Σειρ. 45,5  Τον ηξίωσε της τιµής και τον έκαµε να ακούση την φωνήν αυτού και τον εισήγαγεν εις την φωτεινήν
νεφέλην επάνω στο όρος Σινά, του έδωσε πρόσωπον προς πρόσωπον τας εντολάς, ένα Νοµον ζωής και σοφίας, δια να
διδάξη τους απογόνους του Ιακώβ την Διαθήκην του, τας δικαίας αυτού κρίσεις στον λαόν του Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 45,6     Ααρών ύψωσεν άγιον όµοιον αυτώ αδελφόν αυτού εκ φυλής Λευΐ·
Σοφ. Σειρ. 45,6  Οµοιον προς τον Μωϋσέα άγιον ανεδειζεν ο Θεός τον αδελφόν του, τον Ααρών, από την φυλήν Λευϊ.
Σοφ. Σειρ. 45,7     έστησεν αυτώ διαθήκην αιώνος και έδωκεν αυτώ ιερατείαν λαού· εµακάρισεν αυτόν εν ευκοσµία και
περιέζωσεν αυτόν στολήν δόξης·
Σοφ. Σειρ. 45,7  Εστερέωσε δι' αυτού Διαθήκην αιωνίου κύρους, εχάρισεν εις αυτόν την ιερωσύνην δια τον ισραηλιτικόν
λαόν, τον ανέδειξε µακάριον δια των ιερατικών αµφίων µε τα οποία τον εστόλισε, τον περιέβαλε µε την ένδοξον
αρχιερατικήν στολήν.
Σοφ. Σειρ. 45,8     ενέδυσεν αυτόν συντέλειαν καυχήµατος και εστερέωσεν αυτόν σκεύεσιν ισχύος, περισκελή και ποδήρη και
επωµίδα,
Σοφ. Σειρ. 45,8  Ενέδυσεν αυτόν µε τελείαν ένδοξον µεγαλοπρεπή στολήν, τον περιέβαλεν ισοβίως µε ενδύµατα µεγάλης
δυνάµεως, περισκελίδα, ποδήρη χιτώνα και επωµίδα.
Σοφ. Σειρ. 45,9     και εκύκλωσεν αυτόν ροΐσκοις χρυσοίς, κώδωσι πλείστοις κυκλόθεν, ηχήσαι φωνήν εν βήµασιν αυτού,
ακουστόν ποιήσαι ήχον εν ναώ εις µνηµόσυνον υιοίς λαού αυτού·
Σοφ. Σειρ. 45,9  Ολόγυρα στο κάτω µέρος του χιτώνος του ετοποθέτησε χρυσά οµοιώµατα ροδιών, µε πλείστους
κωδωνίσκους ολόγυρα, ώστε µε τα βήµατα του αρχιερέως να αντηχούν οι κωδωνίσκοι· να ακούεται ο ήχος των, καθώς
εκείνος θα εισήρχετο εις την Σκηνήν του Μαρτυρίου, ώστε να έχουν πάντοτε ζωηρώς υπ' όψιν των οι Ισραηλίται την
ιερότητα του τόπου και τα τελούµενα εκεί.
Σοφ. Σειρ. 45,10   στολή αγία, χρυσώ και υακίνθω και πορφύρα, έργω ποικιλτού, λογείω κρίσεως, δήλοις αληθείας,
κεκλωσµένη κόκκω, έργω τεχνίτου,
Σοφ. Σειρ. 45,10     Τον ενέδυσε µε αγίαν στολήν υφασµένην µε χρυσόν, µε υάκινθον και πορφύραν, έργον ειδικού κεντητού.
Με το λογείον της κρίσεως, δια του οποίου εκφράζεται η θεία βουλή και αλήθεια, κατεσκευασµένον µε κλωστήν ερυθράν,
έργον ειδικού τεχνίτου.
Σοφ. Σειρ. 45,11   λίθοις πολυτελέσι γλύµµατος σφραγίδος, εν δέσει χρυσίου, έργω λιθουργού, εις µνηµόσυνον εν γραφή
κεκολαµµένη κατ αριθµόν φυλών Ισραήλ·
Σοφ. Σειρ. 45,11  Εις αυτό υπήρχον πολύτιµοι ανάγλυφοι λίθοι, ως σφραγίδες, που συνεδέοντο µεταξύ των δια χρυσού, έργον
και αυτό ειδικού γλύπτου, ώστε ο λαός βλέπων την ανάγλυφον αυτήν γραφήν, να ενθυµήται τα ονόµατα των δώδεκα
φυλών του Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 45,12   στέφανον χρυσούν επάνω κιδάρεως, εκτύπωµα σφραγίδος αγιάσµατος, καύχηµα τιµής, έργον ισχύος,
επιθυµήµατα οφθαλµών κοσµούµενα ωραία·
Σοφ. Σειρ. 45,12     Επίσης έθεσε στέφανον χρυσούν επάνω εις την κίθαριν, η οποία έφερεν ανάγλυφον, ως σφραγίδα, ιεράν
επιγραφήν, τιµητικόν καύχηµα, έργον µεγάλης τέχνης, ωραίον θέαµα των οφθαλµών, υπέροχα κοσµήµατα.
Σοφ. Σειρ. 45,13   πρό αυτού ου γέγονε τοιαύτα έως αιώνος, ουκ ενεδύσατο αλλογενής πλήν των υιών αυτού µόνον και τα
έκγονα αυτού διαπαντός.
Σοφ. Σειρ. 45,13     Προ αυτού δεν είχαν γίνει τέτοιες µεγαλοπρεπείς στολές και ούτε θα γίνουν έως του αιώνος. Κανείς
αλλογενής και κανείς ξένος προς το ιερατικόν γένος, δεν εφόρεσε τέτοιες στολές, πλην µόνον των υιών αυτού και των
ιδικών του απογόνων δια µέσου των αιώνων.
Σοφ. Σειρ. 45,14   θυσίαι αυτού ολοκαρπωθήσονται καθηµέραν ενδελεχώς δίς.
Σοφ. Σειρ. 45,14     Θυσίαι ολοκαυτώµατος θα προσφέρωνται καθηµερινώς από αυτόν δύο φορές την ηµέραν.
Σοφ. Σειρ. 45,15   επλήρωσε Μωσής τας χείρας και έχρισεν αυτόν εν ελαίω αγίω· εγενήθη αυτώ εις διαθήκην αιώνιον και εν
τώ σπέρµατι αυτού εν ηµέραις ουρανού λειτουργείν αυτώ άµα και ιερατεύειν και ευλογείν τον λαόν αυτού εν τώ ονόµατι
αυτού.
Σοφ. Σειρ. 45,15     Ο Μωϋσής εγέµισε τα χέρια του µε το άγιον έλαιον και τον έχρισε. Αυτό δε έγινεν αιώνιος νόµος δι' αυτόν
και τους απογόνους του, όσον υπάρχει ο ουρανός και η γη, να είναι δηλαδή αυτοί λειτουργοί και ιερείς και να ευλογούν τον
λαόν εν τω Ονόµατί του.
Σοφ. Σειρ. 45,16   εξελέξατο αυτόν από παντός ζώντος προσαγαγείν κάρπωσιν Κυρίω , θυµίαµα και ευωδίαν εις µνηµόσυνον,
εξιλάσκεσθαι περί τού λαού σου.
Σοφ. Σειρ. 45,16     Αυτόν εξέλεξεν από όλους τους ανθρώπους της γης, δια να προσφέρη θυσίαν στον Κυριον, θυµίαµα και
αρώµατα, εις µνήµην αυτών και δια την εξιλέωσιν των αµαρτιών του λαού.
Σοφ. Σειρ. 45,17   έδωκεν αυτόν εν εντολαίς αυτού εξουσίαν εν διαθήκαις κριµάτων διδάξαι τον Ιακώβ τα µαρτύρια και εν
νόµω αυτού φωτίσαι Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 45,17     Δια των εντολών του έδωκεν εις αυτόν εξουσίαν επί των ιερών παρακαταθηκών του Νοµου , να διδάξη
τους απογόνους του Ιακώβ τα µαρτύρια Κυρίου και να διαφωτίζη τους Ισραηλίτας µε τον θείον Νοµον.
Σοφ. Σειρ. 45,18   επισυνέστησαν αυτώ αλλότριοι και εζήλωσαν αυτόν εν τή ερήµω, άνδρες οι περί Δαθάν και Αβειρών και η
συναγωγή Κορέ εν θυµώ και οργή·
Σοφ. Σειρ. 45,18     Επανεστάτησαν εναντίον του µερικοί ξένοι προς την ιερωσύνην, τον εζηλοφθόνησαν εις την έρηµον, οι
άνδρες δηλαδή οι περί τον Δαθάν και τον Αβειρών, η συγκέντρωσις του Κορέ, πλήρεις οργής και θυµού.
Σοφ. Σειρ. 45,19   είδε Κύριος και ουκ ευδόκησε, και συνετελέσθησαν εν θυµώ οργής· εποίησεν αυτοίς τέρατα καταναλώσαι
εν πυρί φλογός αυτού.
Σοφ. Σειρ. 45,19     Ο Κυριος τους είδε και δεν ηυδόκησεν εις τα πονηρά αυτών έργα . Δια τούτο και εξωλοθρεύθησαν µε την
δικαίαν οργήν και τον θυµόν του Κυρίου. Εκαµεν εναντίον αυτών καταπληκτικά έργα τιµωρίας, ώστε να καταφαγωθούν



από τας φλόγας του πυρός.
Σοφ. Σειρ. 45,20   και προσέθηκεν Ααρών δόξαν και έδωκεν αυτώ κληρονοµίαν· απαρχάς πρωτογεννηµάτων εµέρισεν αυτώ ,
άρτον πρώτοις ητοίµασε πλησµονήν·
Σοφ. Σειρ. 45,20    Εις δε τον Ααρών προσέθεσε και άλλην δόξαν, και έδωκεν εις αυτόν κληρονοµίαν· επεδίκασεν ως µερίδιόν
του τας απαρχάς των προϊόντων της γης και προ παντός πλούσιον άρτον χορτασµού δι' αυτόν και τους ιερείς.
Σοφ. Σειρ. 45,21   και γάρ θυσίας Κυρίου φάγονται, ας έδωκεν αυτώ τε και τώ σπέρµατι αυτού.
Σοφ. Σειρ. 45,21     Διότι µέρος από τας προσφεροµένας στον Κυριον θυσίας έπρεπε να δίδεται προς τροφήν αυτού και των
απογόνων του.
Σοφ. Σειρ. 45,22   πλήν εν γη λαού ου κληρονοµήσει, και µερίς ουκ έστιν αυτώ εν λαώ, αυτός γάρ µερίς σου και κληρονοµία.
-
Σοφ. Σειρ. 45,22    Πλην όµως δεν παρεχώρησε καµµίαν έκτασιν γης ως κληρονοµίαν του µεταξύ του λαού· δεν υπάρχει δι'
αυτόν κληρονοµικόν µερίδιον µεταξύ του λαού· διότι ο ίδιος ο Θεός του είπεν· Εγώ είµαι µερίδιον και κληρονοµία σου.
Σοφ. Σειρ. 45,23   Καί Φινεές υιός Ελεάζαρ τρίτος εις δόξαν εν τώ ζηλώσαι αυτόν εν φόβω Κυρίου και στήναι αυτόν εν τροπή
λαού, εν αγαθότητι προθυµίας ψυχής αυτού· και εξιλάσατο περί τού Ισραήλ .
Σοφ. Σειρ. 45,23     Ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, είναι ο τρίτος ένδοξος ανήρ, ο οποίος διεκρίθη δια τον ζήλον αυτού και τον
φόβον του Κυρίου. Αυτός, όταν κατεστρέφετο ο λαός δια τας αµαρτίας του, εστάθη όρθιος µε αγαθήν την διάθεσιν της
ψυχής και εξιλέωσε την οργήν του Θεού δια τον λαόν του Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 45,24   διά τούτο εστάθη αυτώ διαθήκη ειρήνης προστατείν αγίων και λαού αυτού, ίνα αυτώ ή και τώ σπέρµατι
αυτού ιερωσύνης µεγαλείον εις τους αιώνας.
Σοφ. Σειρ. 45,24    Δια τούτο µία συµφωνία ειρήνης εστερεώθη µε αυτόν, δια της οποίας αυτός ανεδείχθη αρχηγός των
ιερέων του λαού του, δια να ανήκη εις αυτόν και στους απογόνους του δια µέσου των γενεών το µεγαλειώδες αξίωµα της
ιερωσύνης.
Σοφ. Σειρ. 45,25   και διαθήκην τώ Δαυίδ υιώ Ιεσσαί εκ φυλής Ιούδα, κληρονοµία βασιλέως υιού εξ υιού µόνου· κληρονοµία
Ααρών και τώ σπέρµατι αυτού.
Σοφ. Σειρ. 45,25     Οπως βραδύτερον εδόθη παρά του Θεού επίσηµος υπόσχεσις στον Δαδίδ, τον υιόν του Ιεσσαί τον
καταγόµενον από την φυλήν του Ιούδα, ότι η βασιλική κληρονοµία και διαδοχή θα ανήκη µόνον στον οίκον του,
µεταβιβαζοµένη από τον ένα υιόν στον άλλον, έτσι και η ιερωσύνη του Ααρών θα µετεβιβάζετο κληρονοµικώς στους
απογόνους του.
Σοφ. Σειρ. 45,26   δώη υµίν σοφίαν εν καρδία υµών κρίνειν τον λαόν αυτού εν δικαιοσύνη, ίνα µη αφανισθή τα αγαθά αυτών
και την δόξαν αυτών εις γενεάς αυτών.
Σοφ. Σειρ. 45,26    Είθε, ω αρχιερείς, να δώση ο Θεός εις την καρδίαν και την διάνοιάν σας σοφίαν, δια να δικάζετε τον λαόν
του µε δικαιοσύνην, δια να µη αφανισθούν αυτά τα αγαθά σας και η δόξα σας κατά τας µελλούσας γενεάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46
Σοφ. Σειρ. 46,1     Κραταιός εν πολέµοις Ιησούς Ναυή και διάδοχος Μωυσή εν προφητείαις , ός εγένετο κατά το όνοµα αυτού
µέγας επί σωτηρία εκλεκτών αυτού εκδικήσαι επεγειροµένους εχθρούς, όπως κατακληρονοµήση τον Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 46,1  Γενναίος και ισχυρός εις πολέµους ανεδείχθη ο Ιησούς του Ναυή , διάδοχος του Μωϋσέως εις τας προφητείας
του Θεού, κατά πάντα άξιος του ονόµατός του, µέγας δια την σωτηρίαν του εκλεκτού λαού και δια την τιµωρίαν των
εξεγειροµένων εναντίον των Ισραηλιτών εχθρών, δια να δώση την Παλαιστίνην ως κληρονοµίαν στον λαόν του Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 46,2     ως εδοξάσθη εν τώ επάραι χείρας αυτού και εν τώ εκτείναι ροµφαίαν επί πόλεις .
Σοφ. Σειρ. 46,2  Ποσον ένδοξος ανεδείχθη κάθε φοράν, που ύψωνε τα χέρια του εναντίον των εχθρών και ενέσπα την
ροµφαίαν του εναντίον των εχθρικών πόλεων!
Σοφ. Σειρ. 46,3     τις πρότερον αυτού ούτως έστη; τους γάρ πολεµίους Κύριος αυτός επήγαγεν.
Σοφ. Σειρ. 46,3  Ποίος προηγουµένως από αυτόν ανεδείχθη τόσον σταθερός και ακατανίκητος εις τας µάχας, όσον αυτός;
Δια της χειρός Ιησού του Ναυή ο ίδιος ο Κυριος ωδηγούσε τους εχθρούς στον όλεθρον.
Σοφ. Σειρ. 46,4     ουχί εν χειρί αυτού ανεπόδισεν ο ήλιος και µία ηµέρα εγενήθη προς δύο;
Σοφ. Σειρ. 46,4  Δεν είναι αυτός, που µε απλήν διαταγήν του, µε µίαν κίνησιν της χειρός του, εσταµάτησε τον ήλιον στον
ουρανόν και µία ηµέρα έγινεν ωσάν δύο;
Σοφ. Σειρ. 46,5     επεκαλέσατο τον Ύψιστον δυνάστην εν τώ θλίψαι αυτόν εχθρούς κυκλόθεν, και επήκουσεν αυτών µέγας
Κύριος εν λίθοις χαλάζης δυνάµεως κραταιάς·
Σοφ. Σειρ. 46,5  Επεκαλέσθη τον παντοδύναµον Κυριον βοηθόν, όταν επίεζε τους εχθρούς ολόγυρα, και ο παντοδύναµος
ήκουσε και εδέχθη την προσευχήν του και απέστειλε λίθους χαλάζης ισχυράς δυνάµεως.
Σοφ. Σειρ. 46,6     κατέραξεν επ έθνος πόλεµον και εν καταβάσει απώλεσεν ανθεστηκότας, ίνα γνώσιν έθνη πανοπλίαν αυτού
ότι εναντίον Κυρίου ο πόλεµος αυτού· και γάρ επηκολούθησεν οπίσω δυνάστου. -
Σοφ. Σειρ. 46,6  Επέπεσε κατά τρόπον καταρρακτώδη εναντίον του εχθρικού εκείνου έθνους και εις την κατωφέρειαν
Βεθαιρών εξωλόθρευσε τους αντισταθέντας εχθρούς, δια να µάθουν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, ποία είναι η πανοπλία
Ιησού του Ναυή, και ότι ο πόλεµος, τον οποίον αυτός διεξήγεν, ήτο ενώπιον του Κυρίου. Διότι Ο Ιησούς του Ναυύ
ηκολούθει πάντοτε τας εντολάς του Παντοδυνάµου.
Σοφ. Σειρ. 46,7     Καί εν ηµέραις Μωυσέως εποίησεν έλεος, αυτός και Χάλεβ υιός Ιεφοννή, αντιστήναι έναντι εκκλησίας,
κωλύσαι λαόν από αµαρτίας και κοπάσαι γογγυσµόν πονηρίας.
Σοφ. Σειρ. 46,7  Και κατά τας ηµέρας του Μωϋσέως έργον ευσεβείας έπραξεν αυτός και ο Χαλεβ, υιός του Ιεφοννή, µε το να
αντισταθή εναντίον της επαναστατηµένης συγκεντρώσεως του λαού, δια να εµποδίση αυτόν από την αµαρτίαν και να
κατευνάση τον αµαρτωλόν γογγυσµόν.
Σοφ. Σειρ. 46,8     και αυτοί δύο όντες διεσώθησαν από εξακοσίων χιλιάδων πεζών, εισαγαγείν αυτούς εις κληρονοµίαν, εις
γήν ρέουσαν γάλα και µέλι.
Σοφ. Σειρ. 46,8  Δια την ευσέβειάν των οι δύο αυτοί µόνοι διεσώθησαν µεταξύ των εξακοσίων χιλιάδων των εις την έρηµον
πεζοπορούντων των Εβραίων. Τοτε, που ο Θεός ωδηγούσε αυτούς, δια να κληρονοµήσουν την γην της Επαγγελίας, την



ρέουσαν γάλα και µέλι.
Σοφ. Σειρ. 46,9     και έδωκεν ο Κύριος τώ Χάλεβ ισχύν, και έως γήρους διέµεινεν αυτώ επιβήναι αυτόν επί το ύψος της γής,
και το σπέρµα αυτού κατέσχε κληρονοµίαν,
Σοφ. Σειρ. 46,9  Ο δε Κυριος έδωσε δύναµιν στον Χαλεβ, η οποία και διετηρήθη µέχρι των γηρατείων του, ώστε αυτός να
ανέλθη και εις αυτά ακόµη τα υψηλά όρη της κληροδοτηθείσης εις αυτόν περιοχής. Οι δε απόγονοί του κατέλαβον και
διετήρησαν αυτήν την κληρονοµίαν,
Σοφ. Σειρ. 46,10   όπως ίδωσι πάντες οι υιοί Ισραήλ ότι καλόν το πορεύεσθαι οπίσω Κυρίου. -
Σοφ. Σειρ. 46,10     δια να ιδουν όλοι οι Ισραηλίται, ότι είναι καλόν και ωφέλιµον να ακολουθή κανείς τον Κυριον.
Σοφ. Σειρ. 46,11   Καί οι κριταί, έκαστος τώ αυτού ονόµατι, όσων ουκ εξεπόρνευσεν η καρδία και όσοι ουκ απεστράφησαν
από Κυρίου, είη το µνηµόσυνον αυτών εν ευλογίαις·
Σοφ. Σειρ. 46,11  Ας ενθυµηθώµεν όµως και τους Κριτάς τον καθένα µε το όνοµά του· εκείνους των οποίων η καρδία δεν
διεφθάρη, ώστε να παρασυρθούν εις την αµαρτωλήν λατρείαν των ειδώλων και δεν απεµακρύνθησαν από τον Κυριον . Ας
είναι η µνήµη των γεµάτη εγκώµια και ευλογίας!
Σοφ. Σειρ. 46,12   τα οστά αυτών αναθάλοι εκ τού τόπου αυτών και το όνοµα αυτών αντικαταλλασσόµενον εφ υιοίς
δεδοξασµένων αυτών. -
Σοφ. Σειρ. 46,12 Ας αναθάλλουν και ευφρανθούν στους τάφους τα οστά των και το όνοµά των ας ανανεώνεται και ας µένη
πάντοτε εις τα παιδιά των ενδόξων αυτών ανδρών.
Σοφ. Σειρ. 46,13   Ηγαπηµένος υπό Κυρίου αυτού Σαµουήλ προφήτης Κυρίου κατέστησε βασιλείαν και έχρισεν άρχοντας επί
τον λαόν αυτού·
Σοφ. Σειρ. 46,13     Ο Σαµουήλ, ο προφήτης του Κυρίου, ο ηγαπηµένος από τον Κυριον, αυτός εγκατέστησε το βασιλικόν
πολίτευµα µεταξύ των Ισραηλιτών και έχρισε βασιλείς δια τον λαόν του.
Σοφ. Σειρ. 46,14   εν νόµω Κυρίου έκρινε συναγωγήν, και επεσκέψατο Κύριος τον Ιακώβ·
Σοφ. Σειρ. 46,14     Συµφωνα µε τον νόµον του Κυρίου διοικούσε και εδίκαζε τον λαόν του Ιακώβ, ο δε Κυριος επεσκέπτετο
τότε τον Ισραηλιτικόν λαόν.
Σοφ. Σειρ. 46,15   εν πίστει αυτού ηκριβάσθη προφήτης και εγνώσθη εν πίστει αυτού πιστός οράσεως.
Σοφ. Σειρ. 46,15     Δια της αξιοπιστίας του απεδείχθη ακριβής και αληθινός προφήτης. Χαρις εις αυτήν την ευθύτητά του
ανεγνωρίσθη αξιόπιστος εις τα αποκαλυπτικά του οράµατα.
Σοφ. Σειρ. 46,16   και επεκαλέσατο τον Κύριον δυνάστην εν τώ θλίψαι εχθρούς αυτού κυκλόθεν εν προσφορά αρνός
γαλαθηνού·
Σοφ. Σειρ. 46,16     Επεκαλέσθη µε θερµήν προσευχήν τον παντοδύναµον Κυριον, όταν οι εχθροί είχαν πιέσει από όλα τα
µέρη τους Ισραηλίτας, προσφέρων προς εκείνον ως θυσίαν αµνόν γάλακτος.
Σοφ. Σειρ. 46,17   και εβρόντησεν απ ουρανού Κύριος και εν ήχω µεγάλω ακουστήν εποίησε την φωνήν αυτού
Σοφ. Σειρ. 46,17     Ο Κυριος εδέχθη την προσευχήν του, εβρόντησε δια των κεραυνών τυύ από τον ουρανόν και µε µεγάλον
πάταγον έκαµε να ακουσθή η φωνή Του.
Σοφ. Σειρ. 46,18   και εξέτριψεν ηγουµένους Τυρίων και πάντας άρχοντας Φυλιστιείµ.
Σοφ. Σειρ. 46,18     Συνέτριψε και εξεπάστρεψε τους αρχηγούς των Τυρίων και όλους τους άρχοντας των Φιλισταίων .
Σοφ. Σειρ. 46,19   και πρό καιρού κοιµήσεως αιώνος επεµαρτύρατο έναντι Κυρίου και χριστού αυτού· χρήµατα και έως
υποδηµάτων από πάσης σαρκός ουκ είληφα· και ουκ ενεκάλεσεν αυτώ άνθρωπος.
Σοφ. Σειρ. 46,19     Προ δε της ώρας της αιωνίου αναπαύσεώς του επικαλούµενος ως µάρτυράς του τον Θεόν και τον
χρισµένον βασιλέα, είπεν ενώπιον του λαού· “Ποτέ από κανένα από σας δεν επήρα χρήµατα ούτε τίποτε άλλο µέχρις ακόµη
και των υποδηµάτων”. Κανείς δε Ισραηλίτης δεν ευρέθη να διατυπώση κατηγορίαν τινά εναντίον αυτού.
Σοφ. Σειρ. 46,20   και µετά το υπνώσαι αυτόν επροφήτευσε και υπέδειξε βασιλεί την τελευτήν αυτού και ανύψωσεν εκ γής
την φωνήν αυτού εν προφητεία εξαλείψαι ανοµίαν λαού.
Σοφ. Σειρ. 46,20 Και αφού εκοιµήθη εις την αιώνιον ανάπαυσιν προανήγγειλε και έδειξεν στον βασιλέα Σαούλ τον θάνατόν
του και από τα βάθη της γης ύψωσε την προφητικήν φωνήν του, δια να εξαλείψη τα αµαρτήµατα του λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47
Σοφ. Σειρ. 47,1     Καί µετά τούτο ανέστη Νάθαν προφητεύειν εν ηµέραις Δαυίδ.
Σοφ. Σειρ. 47,1  Επειτα παρουσιάσθη ο Ναθαν, δια να εξαγγέλλη το θέληµα του Κυρίου ως προφήτης κατά την εποχήν του
Δαβίδ.
Σοφ. Σειρ. 47,2     ώσπερ στέαρ αφωρισµένον από σωτηρίου, ούτως Δαυίδ από των υιών Ισραήλ.
Σοφ. Σειρ. 47,2  Οπως ξεχωρίζεται το λίπος κατά την ειρηνιήην επί τη σωτηρία θυσίαν, έτσι, και ο Δαβίδ εξελέγη ανάµεσα
από όλους τους Ισραηλίτας.
Σοφ. Σειρ. 47,3     εν λέουσιν έπαιξεν ως εν ερίφοις και εν άρκοις ως εν άρνασι προβάτων .
Σοφ. Σειρ. 47,3  Αυτός κατά την νεανικήν του ηλικίαν έπαιζε µε τους λέοντας ωσάν µε τα ερίφια, και µε τας άρκτους ωσάν
µε τα αρνιά των προβάτων.
Σοφ. Σειρ. 47,4     εν νεότητι αυτού ουχί απέκτεινε γίγαντα και εξήρεν ονειδισµόν εκ λαού εν τώ επάραι χείρα εν λίθω
σφενδόνης και καταβαλείν γαυρίαµα τού Γολιάθ;
Σοφ. Σειρ. 47,4  Ο Δαβίδ κατά την νεανικήν του ηλικίαν αυτός δεν εφόνευσε τον γίγαντα εκείνον τον Γολιάθ και αφήρεσε
την καταισχύνην και την ύβριν από τον λαόν του Ισραήλ, όταν εσήκωσε το χέρι του, δια να εκσφενδονίση τον λίθον και να
καταρρίψη την αλαζονείαν του Γολιάθ;
Σοφ. Σειρ. 47,5     επεκαλέσατο γάρ Κύριον τον Ύψιστον και έδωκεν εν τή δεξιά αυτού κράτος εξάραι άνθρωπον δυνατόν εν
πολέµω, ανυψώσαι κέρας λαού αυτού.
Σοφ. Σειρ. 47,5  Παρεκάλεσε τον Υψιστον Κυριον, και εκείνος έδωσεν εις την δεξιάν του χείρα δύναµιν, ώστε να εξοντώση
άνθρωπον δυνατόν στον πόλεµον και να ανυψώση την δύναµιν του λαού του.
Σοφ. Σειρ. 47,6     ούτως εν µυριάσιν εδόξασαν αυτόν και ήνεσαν αυτόν εν ευλογίαις Κυρίου εν τώ φέρεσθαι αυτώ διάδηµα
δόξης·



Σοφ. Σειρ. 47,6  Ετσι δε και τον εδόξασαν αι γυναίκες, διότι εφόνευσε µυριάδας εχθρών και του έψαλαν εγκώµια µε ευλογίας
προς τον Κυριον, όταν του προσέφεραν ένδοξον διάδηµα, την βασιλείαν.
Σοφ. Σειρ. 47,7     εξέτριψε γάρ εχθρούς κυκλόθεν και εξουδένωσε Φυλιστιείµ τους υπεναντίους· έως σήµερον συνέτριψεν
αυτών κέρας.
Σοφ. Σειρ. 47,7  Συνέτριψε τους γύρω εχθρούς και εξουδένωσε τους εχθρούς , τους Φιλισταίους. Τα συντριπτικά του
κτυπήµατα τους κρατούν µέχρι σήµερον αδύνατους και ταπεινωµένους.
Σοφ. Σειρ. 47,8     εν παντί έργω αυτού έδωκεν εξοµολόγησιν αγίω Υψίστω ρήµατι δόξης· εν πάση καρδία αυτού ύµνησε και
ηγάπησε τον ποιήσαντα αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 47,8  Εις όλα όµως αυτού τα θαυµαστά έργα εδοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Αγιον , τον Υψιστον Κυριον, µε
ύµνους δοξολογίας, και υµνολόγησε και ηγάπησε τον ποιητήν του µε όλην του την καρδίαν.
Σοφ. Σειρ. 47,9     και έστησε ψαλτωδούς κατέναντι τού θυσιαστηρίου και εξ ηχούς αυτών γλυκαίνειν µέλη·
Σοφ. Σειρ. 47,9  Εγκατέστησε ψάλτας µετά οργάνων εµπρός από το θυσιαστήριον, ώστε από τον ήχον των µουσικών
συνθέσεων να ακούωνται γλυκείαι αελωδίαι.
Σοφ. Σειρ. 47,10   έδωκεν εν εορταίς ευπρέπειαν και εκόσµησε καιρούς µέχρι συντελείας εν τώ αινείν αυτούς το άγιον όνοµα
αυτού και από πρωΐ ηχείν το αγίασµα.
Σοφ. Σειρ. 47,10     Εδωκεν ιδιαιτέραν µεγαλοπρέπειαν εις τας εορτάς, ιδιαιτέραν λαµποότητα εις τας εορτασίµους εποχάς,
και εις όλας τας λεπτοµερείας ώρισε να υµνολογούν οι ψάλται το άγιον όνοµα του Θεού και να αντηχούν από της πρωΐας
αι ψαλµωδίαι εις την αγίαν Σκηνήν του Μαρτυρίου.
Σοφ. Σειρ. 47,11   Κύριος αφείλε τας αµαρτίας αυτού και ανύψωσεν εις αιώνα το κέρας αυτού και έδωκεν αυτώ διαθήκην
βασιλέων και θρόνον δόξης εν τώ Ισραήλ. -
Σοφ. Σειρ. 47,11  Ο Κυριος αφήρεσε τας αµαρτίας του, εµεγάλυνε την δύναµίν του ακατάλυτον στους αιώνας, και εδωσεν εις
αυτόν την υπόσχεσιν περί βασιλέων, που θα ανεδεικνύοντο από τους απογόνους του, και ανέδειξεν ένδοξον τον θρόνον του
στον Ισροηλιτικόν λαόν.
Σοφ. Σειρ. 47,12   Μετά τούτον ανέστη υιός επιστήµων και δι αυτόν κατέλυσεν εν πλατυσµώ·
Σοφ. Σειρ. 47,12     Επειτα από αυτόν ενεφανίσθη ο σοφός υιός του ο Σολοµών, ο οποίος χάριν του Δαβίδ έζησε µε άνεσιν και
ευτυχίαν
Σοφ. Σειρ. 47,13   Σαλωµών εβασίλευσεν εν ηµέραις ειρήνης, ώ ο Θεός κατέπαυσε κυκλόθεν, ίνα στήση οίκον επ ονόµατι
αυτού και ετοιµάση αγίασµα εις τον αιώνα.
Σοφ. Σειρ. 47,13     Ο Σολοµών εβασίλευσεν εις καιρόν ειρήνης. Προς χάριν του ο Θεός κατέπαυσε κάθε πόλεµον κύκλω του,
ώστε αυτός απερίσπαστος να ανοικοδοµήση τον ναόν επ' ονόµατι του Θεού και να ετοιµάση το ιερόν του Κυρίου στον
αιώνα
Σοφ. Σειρ. 47,14   ως εσοφίσθης εν νεότητί σου και ενεπλήσθης ως ποταµός συνέσεως .
Σοφ. Σειρ. 47,14     Ω Σολοµών, πόσον σοφός υπήρξες κατά την νεότητά σου! Εγέµισες από σοφίαν, όπως πληµµυρίζη ο
ποταµός από ύδατα.
Σοφ. Σειρ. 47,15   γήν επεκάλυψεν η ψυχή σου, και ενέπλησας εν παραβολαίς αινιγµάτων·
Σοφ. Σειρ. 47,15     Η µεγάλη σοφή σου διάνοια εσκέπασε την γην, την εγέµισες µε σοφά και βαθυστόχαστα αποφθέγµατα!
Σοφ. Σειρ. 47,16   εις νήσους πόρω αφίκετο το όνοµά σου, και ηγαπήθης εν τή ειρήνη σου·
Σοφ. Σειρ. 47,16     Το όνοµά σου έφθασεν εις τας γύρω µακρυνάς νήσους και ηγαπήθης δια την ειρηνικήν βασιλείαν σου.
Σοφ. Σειρ. 47,17   εν ωδαίς και παροιµίαις και παραβολαίς και εν ερµηνείαις απεθαύµασάν σε χώραι.
Σοφ. Σειρ. 47,17     Ολαι αι χώραι σε εθαύµασαν δια τας ωδάς σου, τας παροιµίας σου, τας παραβολάς σου και τας σοφάς
εξηγήσεις, που έδιδες.
Σοφ. Σειρ. 47,18   εν ονόµατι Κυρίου τού Θεού τού επικεκληµένου Θεού Ισραήλ, συνήγαγες ως κασσίτερον το χρυσίον και ως
µόλυβδον επλήθυνας αργύριον.
Σοφ. Σειρ. 47,18     Εν ονόµατι Κυρίου του Θεού σου, ο οποίος είναι Θεός του ισραηλιτικού λαού, συνεκέντρωσες το χρυσίον,
ωσάν τον κασσίτερον, και απροσµέτρητον πλήθος αργυρίου, ωσάν τον µόλυβδον.
Σοφ. Σειρ. 47,19   παρανέκλινας τας λαγόνας σου γυναιξί και ενεξουσιάσθης εν τώ σώµατί σου·
Σοφ. Σειρ. 47,19     Παρεδόθης όµως δια φιληδονίαν εις τας γυναίκας και έδωκες εις αυτάς εξουσίαν επί του σώµατός σου .
Σοφ. Σειρ. 47,20   έδωκας µώµον εν τή δόξη σου και εβεβήλωσας το σπέρµα σου επαγαγείν οργήν επί τα τέκνα σου και
κατενύγην επί τή αφροσύνη σου,
Σοφ. Σειρ. 47,20    Εξ αιτίας των πτώσεών σου αυτών προσήψες κηλίδας στο ένδοξον όνοµά σου, εβεβήλωσες τους
απογόνους σου, ώοτε να επέλθη η οργή του Θεού εναντίον των τέκνων σου. Εγώ, όταν επληροφορηθην αυτά, επόνεσα
βαθύτατα και έκλαυσα δι' αυτήν σου την αφροσύνην.
Σοφ. Σειρ. 47,21   γενέσθαι δίχα τυραννίδα και εξ Εφραίµ άρξαι βασιλείαν απειθή.
Σοφ. Σειρ. 47,21     Εγινες αιτία να διαιρεθή το βασίλειόν σου εις δύο και η φυλή Εφραίµ να γίνη αρχηγός εις µίαν βασιλείαν
ανυπάκουον και ασεβή.
Σοφ. Σειρ. 47,22   ο δε Κύριος ου µη καταλίπη το έλεος αυτού και ου µη διαφθείρη από των έργων αυτού, ουδέ µη εξαλείψη
εκλεκτού αυτού έκγονα και σπέρµα τού αγαπήσαντος αυτόν ου µη εξάρη· και τώ Ιακώβ έδωκε κατάλειµµα και τώ Δαυίδ εξ
αυτού ρίζαν. -
Σοφ. Σειρ. 47,22    Οµως ο Κυριος δεν θα απαρνηθή το έλεός του και δεν θα επιτρέψη κανένα εκ των έργων του να
καταστραφή. Δεν θα εξολοθρεύση τους απογόνους του Δαβίδ, του εκλεκτού αυτού ανθρώπου του. Δεν θα εξαφανίση το
σπέρµα του Δαβίδ, ο οποίος τόσον τον είχεν αγαπήσει, θα αφήση στον Ιακώβ απογόνους και στον Δαβίδ µίαν ρίζαν, που θα
εξέλθη από αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 47,23   Καί ανεπαύσατο Σαλωµών µετά των πατέρων αυτού και κατέλιπε µετ αυτόν εκ τού σπέρµατος αυτού λαού
αφροσύνην και ελασσούµενον συνέσει, οβοάµ, ός απέστησε λαόν εκ βουλής αυτού, και Ιεροβοάµ υιόν Ναβάτ, ός εξήµαρτε
τον Ισραήλ και έδωκε τώ Εφραίµ οδόν αµαρτίας.
Σοφ. Σειρ. 47,23     Οταν ο Σολοµών ανεπαύθη µετά των πατέρων του, αφήκε διάδοχόν του ένα υιόν του, τον Ροβοάµ, την
προσωποποίησα της αφροσύνης, ο οποίος εστερείτο συνέσεως. Αυτός εξώθησε τον λαόν εις αποστασίαν από το θέληµα του



Κυρίου. Αυτός µε την αωροσύνην του αφήκε τον Ιεροβοάµ, υιόν του Ναβάτ και εξώθησε εις την αµαρτωλήν ζωήν του
Ισραηλίτας και ήνοιξεν οδόν αµαρτίας δια την φυλήν του Εφραίµ.
Σοφ. Σειρ. 47,24   και επληθύνθησαν αι αµαρτίαι αυτών σφόδρα αποστήσαι αυτούς από της γής αυτών·
Σοφ. Σειρ. 47,24    Ετσι δε επληθύνθησαν πάρα πολύ αι αµαρτία στον βασίλειον του Ισραήλ, αι οποίαι και υπήρξαν αιτία να
αποµακρυνθούν και εξορισθούν αυτοί από την γην των ποτέρων των.
Σοφ. Σειρ. 47,25   και πάσαν πονηρίαν εξεζήτησαν, έως εκδίκησις έλθη επ αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 47,24    Ετσι δε επληθύνθησαν πάρα πολύ αι αµαρτία στον βασίλειον του Ισραήλ, αι οποίαι και υπήρξαν αιτία να
αποµακρυνθούν και εξορισθούν αυτοί από την γην των ποτέρων των.
Σοφ. Σειρ. 47,25     Ανεζήτησαν και διέπραξαν κάθε είδος κακίας, µέχρις ότου εξέσπασεν εναντίον αυτών η δικαία µεγάλη
τιµωρία εκ µέρους του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48
Σοφ. Σειρ. 48,1     Καί ανέστη Ηλίας προφήτης ως πύρ, και ο λόγος αυτού ως λαµπάς εκαίετο·
Σοφ. Σειρ. 48,1  Επειτα ενεφανίσθη ο προφήτης Ηλίας ωσάν πυρ, και ο λόγος του εφώτιζε και έκαιεν ως λαµπάδα.
Σοφ. Σειρ. 48,2     ός επήγαγεν επ αυτούς λιµόν και τώ ζήλω αυτού ωλιγοποίησεν αυτούς·
Σοφ. Σειρ. 48,2  Αυτός επέφερε λιµόν εναντίον των απίστων Ισραηλιτών και επάνω στον ιερόν ζήλον του εµίκρυνε τον
αριθµόν των µε τον εκ πείνης θάνατον.
Σοφ. Σειρ. 48,3     εν λόγω Κυρίου ανέσχεν ουρανόν, κατήγαγεν ούτως τρίς πύρ.
Σοφ. Σειρ. 48,3  Με τον λόγον του Κυρίου έκλεισε τον ουρανόν ώστε να µη βρέξη και τρεις φορές κατέβασε πυρ από τον
ουρανόν.
Σοφ. Σειρ. 48,4     ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοίς θαυµασίοις σου· και τις όµοιός σοι καυχάσθαι;
Σοφ. Σειρ. 48,4  Ω Ηλία, πόσον εδοξάσθης µε τα θαυµατουργικά σου έργα! Ποιός δύναται να καυχηθή ότι είναι όµοιος µε σε;
Σοφ. Σειρ. 48,5     ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου·
Σοφ. Σειρ. 48,5  Συ µε τον λόγον του Υψίστου ανέστησες νεκρόν από τον θάνατον και τον επανέφερες από τον άδην .
Σοφ. Σειρ. 48,6     ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασµένους από κλίνης αυτών·
Σοφ. Σειρ. 48,6  Συ καθήρεσες και ωδήγησες βασιλείς εις καταστροφήν, και ένδοξα πρόσωπα από την επιθανάτιον κλίνην
των.
Σοφ. Σειρ. 48,7     ο ακούων εν Σινά ελεγµόν και εν Χωρήβ κρίµατα εκδικήσεως·
Σοφ. Σειρ. 48,7  Συ ήκουσες από τον Θεόν στο όρος Σινά συγκλονιστικάς αποκαλύψεις και εις την κορυφήν Χωρήβ δικαίας
καταδικαστικάς αποφάσστου Θεού.
Σοφ. Σειρ. 48,8     ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδοµα και προφήτας διαδόχους µετ αυτόν·
Σοφ. Σειρ. 48,8  Συ έχρισες βασιλείς εκδικητάς, και προφήτας διαδόχους έπειτα από σε.
Σοφ. Σειρ. 48,9     ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρµατι ίππων πυρίνων·
Σοφ. Σειρ. 48,9  Συ ανελήφθης εις λαίλαπα πυρός µε πύρινον άρµα και πυρίνους ίππους.
Σοφ. Σειρ. 48,10   ο καταγραφείς εν ελεγµοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν πρό θυµού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν
και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ.
Σοφ. Σειρ. 48,10     Συ έχεις καταγραφή και προορισθή από τον Θεόν να ελέγξης στους εσχάτους καιρούς τους ασεβείς , δια
να κοπάση η θεία οργή, να επιστρέψης την καρδίαν του πατρός προς τον υιόν και να αποκαταστήσης τας δώδεκα φυλάς
του Ιακώβ.
Σοφ. Σειρ. 48,11   µακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσµηµένοι, και γάρ ηµείς ζωή ζησόµεθα.
Σοφ. Σειρ. 48,11  Μακάριοι είναι εκείνοι, οι οποίοι σε είδον, οι στολισµένοι µε την αγάπην του Θεού, και ηµείς ασφαλώς και
βεβαίως θα ζήσωµεν τότε, όταν εν τη δευτέρα παρουσία εµφανισθής.
Σοφ. Σειρ. 48,12   Ηλίας, ός εν λαίλαπι εσκεπάσθη, και Ελισαιέ ενεπλήσθη πνεύµατος αυτού· και εν ηµέραις αυτού ουκ
εσαλεύθη υπό άρχοντος, και ου κατεδυνάστευσεν αυτόν ουδείς.
Σοφ. Σειρ. 48,12     Οταν ο Ηλίας εσκεπάσθη από την λαίλαπα εκείνην και ανεφέρθη στον ουρανόν, ο Ελισσαίος εγέµισεν
από το πνεύµα του Ηλιού. Κατά τας ηµέρας της ζωής του ο Ελισσαίος δεν εταράχθη από κανένα άρχοντα, και κανείς δεν
τον καθυπέταξε εις την θέλησίν του.
Σοφ. Σειρ. 48,13   πάς λόγος ουχ υπερήρεν αυτόν, και εν κοιµήσει επροφήτευσε το σώµα αυτού·
Σοφ. Σειρ. 48,13     Τιποτε δεν ήτο ανώτερον από αυτόν· και όταν εκοιµήθη, το δε σώµα του έκειτο νεκρόν πλέον στον τάφον,
εξεπληρώθη κάποια προφητεία, που είχεν είπει εν ζωή.
Σοφ. Σειρ. 48,14   και εν ζωή αυτού εποίησε τέρατα, και εν τελευτή θαυµάσια τα έργα αυτού. -
Σοφ. Σειρ. 48,14     Καθ' ον χρόνον εζούσε, έκαµε θαύµατα· αλλά και κατά τον θάνατόν του επραγµατοποίησε θαυµαστά
έργα.
Σοφ. Σειρ. 48,15   Εν πάσι τούτοις ου µετενόησεν ο λαός και ουκ απέστησαν από των αµαρτιών αυτών, έως επρονοµεύθησαν
από της γής αυτών και εσκορπίσθησαν εν πάση τή γη. και κατελείφθη ο λαός ολιγοστός, και άρχων τώ οίκω Δαυίδ·
Σοφ. Σειρ. 48,15     Παρ' όλα όµως αυτά οι Ισραηλίται δεν µετενόησαν, δεν απεµακρύνθησαν από τας αµαρτίας των, µέχρις
ότου έγιναν αιχµάλωτοι πολέµου, εξωρίσθησαν µακράν από τα µέρη της γης. Ολίγοι απ' αυτούς απέµειναν εις την
Παλαιστίνην µε αρχηγόν των κάποιον από την οικογένεια Δαβίδ.
Σοφ. Σειρ. 48,16   τινές µέν αυτών εποίησαν το αρεστόν, τινές δε επλήθυναν αµαρτίας. -
Σοφ. Σειρ. 48,16     Μερικοί από τους εναποµείναντας ετήρησαν το θέληµα του Θεού· εξ αντιθέτου µερικοί άλλοι επλήθυναν
τας αµαρτίας των.
Σοφ. Σειρ. 48,17   Εζεκίας ωχύρωσε την πόλιν αυτού και εισήγαγεν εις το µέσον αυτής ύδωρ, ώρυξε σιδήρω ακρότοµον και
ωκοδόµησε κρήνας εις ύδατα.
Σοφ. Σειρ. 48,17     Ο βασιλεύς Εζεκίας ωχύρωσε την πόλιν του, την Ιερουσαλήµ, και έφερε µέσα εις την πόλιν ύδωρ. Ηνοιξε
µε σιδηρά εργαλεία βράχον και έκτισε δεξαµενάς υδάτων.
Σοφ. Σειρ. 48,18   εν ηµέραις αυτού ανέβη Σενναχηρίµ και απέστειλε αψάκην, και απήρε· και επήρεν η χείρ αυτού επί Σιών
και εµεγαλαύχησεν εν υπερηφανία αυτού.



Σοφ. Σειρ. 48,18     Κατά τας ηµέρας της βασιλείας του επήλθεν ο Σενναχηρίµ εναντίον της Ιουδαίας και έστειλε τον
στροπηγόν Ραψάκην εναντίον της Ιερουσαλήµ. Ο Ραψάκης µε συνοδείαν πολλήν εξεκίνησε και ήλθεν, ύψωσεν
απειλητικήν την χείρα του κατά της Σιών και αλαζονικώς εκόµπαζεν εναντίον της µε πολλήν υπερηφάνειαν.
Σοφ. Σειρ. 48,19   τότε εσαλεύθησαν καρδίαι και χείρες αυτών, και ωδίνησαν ως αι τίκτουσαι·
Σοφ. Σειρ. 48,19     Τοτε εταράχθησαν αι καρδίαι των κατοίκων, τα χέρια των παρέλυσαν και µεγάλοι πόνοι τους κατέλαβαν.
Σοφ. Σειρ. 48,20   και επεκαλέσαντο τον Κύριον τον ελεήµονα εκπετάσαντες τας χείρας αυτών προς αυτόν. και ο άγιος εξ
ουρανού ταχύ επήκουσεν αυτών και ελυτρώσατο αυτούς εν χειρί Ησαΐου.
Σοφ. Σειρ. 48,20    Αλλά παρεκάλεσαν τον πολυεύσπλαγχνον Κυριον, ύψωσαν τας χείρας των προς αυτόν· και ο άγιος Θεός
ήκουσε την προσευχήν των ταχέως από τον ουρανόν και τους εγλύτωσεν από τα χέρια του Ραψάκου δια του προφήτου
Ησαΐου.
Σοφ. Σειρ. 48,21   επάταξε την παρεµβολήν των Ασσυρίων. και εξέτριψεν αυτούς ο άγγελος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 48,21     Εκτύπησε το στράτευµα των Ασυρρίων και ο άγγελος του Θεού τους συνέτριψε.
Σοφ. Σειρ. 48,22   εποίησε γάρ Εζεκίας το αρεστόν Κυρίω και ενίσχυσεν εν οδοίς Δαυίδ τού πατρός αυτού , ας ενετείλατο
Ησαΐας ο προφήτης, ο µέγας και πιστός εν οράσει αυτού.
Σοφ. Σειρ. 48,22    Διότι ο Εζεκίας έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Θεού· µε σταθερότητα και αποφασιστικότητα εβάδισε
τους δρόµους του προπάτορός του Δαβίδ, όπως τον διέταξεν ο προφήτης Ησαΐας ο µέγας αυτός και αληθινός εις τας
προφητικάς του οράσεις ανήρ.
Σοφ. Σειρ. 48,23   εν ταίς ηµέραις αυτού ανεπόδισεν ο ήλιος και προσέθηκε ζωήν βασιλεί.
Σοφ. Σειρ. 48,23    Κατά τας ηµέρας του προφήτου Ησαΐου επί Εζεκίου ανεστράφη η πορεία του ηλίου και ο Ησαΐας εχάρισεν
έτη ζωής στον βασιλέα.
Σοφ. Σειρ. 48,24   πνεύµατι µεγάλω είδε τα έσχατα και παρεκάλεσε τους πενθούντας εν Σιών·
Σοφ. Σειρ. 48,24    Με τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος είδεν ο Ησαΐας τα µέλλοντα γεγονότα και παρηγόρησε τους
πενθούντας κατοίκους της Σιών.
Σοφ. Σειρ. 48,25   έως τού αιώνος υπέδειξε τα εσόµενα και τα απόκρυφα πριν ή παραγενέσθαι αυτά.
Σοφ. Σειρ. 48,25    Αυτός προεφήτευσε και απεκάλυψεν εκείνα, τα οποία θα συµβούν στο µέλλον, κρυµµένα και άγνωστα
πράγµατα, πριν πραγµατοποιηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49
Σοφ. Σειρ. 49,1     Μνηµόσυνον Ιωσίου εις σύνθεσιν θυµιάµατος εσκευασµένον έργω µυρεψού· εν παντί στόµατι ως µέλι
γλυκανθήσεται και ως µουσικά εν συµποσίω οίνου.
Σοφ. Σειρ. 49,1  Η µνήµη του Ιωσίου είναι ωσάν σύνθεσις θυµιάµατος, κατεακευασµένου µε τέχνην από ειδικόν µυροποιόν.
Οπως το µέλι είναι γλυκύ εις κάθε στόµα, όπως η ωραία µουσική είναι ευχάριστος στο συµπόσιον, έτσι γλυκεία και
ευχάριστος είναι η µνήµη του Ιωσίου.
Σοφ. Σειρ. 49,2     αυτός κατηυθύνθη εν επιστροφή λαού και εξήρε βδελύγµατα ανοµίας·
Σοφ. Σειρ. 49,2  Αυτός καθωδήγησε και επέστρεψε το έθνος του εν µετανοία προς τον Θεόν και κατέστρεψεν όλα τα βδελυρά
είδωλα της παρανοµίας.
Σοφ. Σειρ. 49,3     κατεύθυνε προς Κύριον την καρδίαν αυτού, εν ηµέραις ανόµων κατίσχυσε την ευσέβειαν. -
Σοφ. Σειρ. 49,3  Είχεν εστραµµένην την καρδίαν του πάντοτε προς τον Θεόν, και εις ηµέρας που επικρατούσεν η ανοµία,
αυτός εστερέωσε την ευσέβειαν.
Σοφ. Σειρ. 49,4     Πάρεξ Δαυίδ και Εζεκίου και Ιωσίου, πάντες πληµµέλειαν επληµµέλησαν· κατέλιπον γάρ τον νόµον τού
Υψίστου, οι βασιλείς Ιούδα εξέλιπον·
Σοφ. Σειρ. 49,4  Αλλά, πλην του Δαβίδ, του Εζεκίου και του Ιωσίου, όλοι οι άλλοι βασιλείς εξέκλιναν προς την αµαρτίαν,
διότι εγκατέλειψαν τον νόµον του Θεού του Υψίστου. Ετσι δε δια τας αµαρτίας των εξέλιπαν οι βασιλείς από την φυλήν
Ιούδα.
Σοφ. Σειρ. 49,5     έδωκαν γάρ το κέρας αυτών ετέροις και την δόξαν αυτών έθνει αλλοτρίω.
Σοφ. Σειρ. 49,5  Υπεχρεώθησαν και έδωσαν την βασιλικήν των δύναµιν εις άλλους βασιλείς και την δόξαν των εις έθνος
ξένον.
Σοφ. Σειρ. 49,6     ενεπύρισαν εκλεκτήν πόλιν αγιάσµατος και ηρήµωσαν τας οδούς αυτής εν χειρί Ιερεµίου·
Σοφ. Σειρ. 49,6  Τοτε οι εχθροί επυρπόλησαν την εκλεκτήν ιεράν πόλιν Ιερουσαλήµ και, όπως διηγείται ο προφήτης
Ιερεµίας, ερήµωσαν τους δρόµους της.
Σοφ. Σειρ. 49,7     εκάκωσαν γάρ αυτόν, και αυτός εν µήτρα ηγιάσθη προφήτης εκριζούν και κακούν και απολλύειν,
ωσαύτως οικοδοµείν και καταφυτεύειν.
Σοφ. Σειρ. 49,7  Οι κάτοικοι της πόλεως σκοτισµένοι από τας αµαρτίας των εκακοποίησαν τον Ιερεµίαν , ο οποίος εκ κοιλίας
µητρός ήτο ηγιασµένος και προωρισµένος ως προφήτης να εκριζώνη , να καταστρέφη, να µεταβάλλη εις ερείπια, όπως
επίσης και να κτίζη και να φυτεύη.
Σοφ. Σειρ. 49,8     Ιεζεκιήλ ός είδεν όρασιν δόξης, ήν υπέδειξεν αυτώ επί άρµατος Χερουβίµ·
Σοφ. Σειρ. 49,8  Ο δε Ιεζεκιήλ ήτο ο προφήτης εκείνος, ο οποίος είδεν ένδοξον όραµα, που ο Κυριος του εφανέρωσε
καθήµενος επάνω εις άρµα χερουβίµ.
Σοφ. Σειρ. 49,9     και γάρ εµνήσθη των εχθρών εν όµβρω και αγαθώσαι τους ευθύνοντας οδούς .
Σοφ. Σειρ. 49,9  Ενεθυµήθη τους εχθρούς του Θεού και απέστειλεν εναντίον των ραγδαίαν βροχήν , έκαµε δε το καλόν εις
εκείνους, οι οποίοι εβάδιζαν τον δρόµον του Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 49,10   και των δώδεκα προφητών τα οστά αναθάλοι εκ τού τόπου αυτών· παρεκάλεσε δε τον Ιακώβ και
ελυτρώσατο αυτούς εν πίστει ελπίδος. -
Σοφ. Σειρ. 49,10     Ας αναθάλουν εκ του τάφου των τα οστά των δώδεκα προφητών. Δια των προφητών αυτών ο Κυριος
παρηγόρησε τον Ιακώβ και τους απογόνους του και µε την βεβαίαν ελπίδα, που δίδει η πίστις, τους εστήριξεν εις την
προσδοκίαν της λυτρώσεως.
Σοφ. Σειρ. 49,11   Πώς µεγαλύνωµεν τον Ζοροβάβελ; και αυτός ως σφραγίς επί δεξιάς χειρός,



Σοφ. Σειρ. 49,11  Πως να δοξάσωµεν, όπως πρέπει, τον Ζοροβάβελ; Διότι αυτός είναι δακτυλίδι σφραγίδος στο δέξι χέρι.
Σοφ. Σειρ. 49,12   ούτως Ιησούς υιός Ιωσεδέκ, οί εν ηµέραις αυτών ωκοδόµησαν οίκον και ανύψωσαν λαόν άγιον Κυρίω
ητοιµασµένον εις δόξαν αιώνος.
Σοφ. Σειρ. 49,12     Τέτοιος είναι και ο Ιησούς ο υιός Ιωσεδέκ. Αυτοί εις τας ηµέρας των ανοικοδόµησαν τον ναόν του Θεού
και εξύψωσαν τον λαόν τον αφιερωµένον στον Κυριον, λαόν προητοιµασµένον δια την δόξαν του µέλλοντος αιώνος.
Σοφ. Σειρ. 49,13   και Νεεµίου επί πολύ το µνηµόσυνον τού εγείραντος ηµίν τείχη πεπτωκότα και στήσαντος πύλας και
µοχλούς και ανεγείραντος τα οικόπεδα ηµών. -
Σοφ. Σειρ. 49,13     Μεγάλη είναι επίσης η µνήµη του Νεεµίου, ο οποίος ανήγειρε τα πεσµένα και ερειπωµένα τείχη της
πόλεως, έστησεν ισχυράς τας πύλας εις τα τείχη, έβαλε µοχλούς και ανοικοδόµησε τας οικίας µας.
Σοφ. Σειρ. 49,14   Ουδέ είς εκτίσθη οίος Ενώχ τοιούτος επί της γής· και γάρ αυτός ανελήφθη από της γής.
Σοφ. Σειρ. 49,14     Ούτε ενας άνθρωπος δεν υπήρξεν, όπως ο Ενώχ επί της γης. Αυτός δια την αγιότητά του ανελήφθη ζων
στον ουρανόν.
Σοφ. Σειρ. 49,15   ουδέ ως Ιωσήφ εγεννήθη ανήρ ηγούµενος αδελφών, στήριγµα λαού, και τα οστά αυτού επεσκέπησαν.
Σοφ. Σειρ. 49,15     Ούτε ωσάν τον Ιωσήφ δεν εγεννήθη άλλος άνθρωπος εις την γην, αρχηγός των αδελφών του, στήριγµα
του λαού του. Αυτού τα οστά µε πολλήν επιµέλειαν εφυλάχθησαν.
Σοφ. Σειρ. 49,16   Σήµ και Σήθ εν ανθρώποις εδοξάσθησαν και υπέρ πάν ζώον εν τή κτίσει Αδάµ.
Σοφ. Σειρ. 49,16     Ο Σηµ και ο Σηθ εδοξάσθησαν µεταξύ των ανθρώπων, υπέρ παν δε άλλο ζων δηµιούργηµα ετιµήθη ο
πρωτόπλαστος Αδάµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50
Σοφ. Σειρ. 50,1     Σίµων Ονίου υιός ιερεύς ο µέγας, ός εν ζωή αυτού υπέραψεν οίκον και εν ηµέραις αυτού εστερέωσε τον
ναόν·
Σοφ. Σειρ. 50,1  Ο αρχιερεύς Σιµων, υιός του Ονίου, όταν εζούσεν, επιδιώρθωσε τον οίκον του Κυρίου και κατά τας ηµέρας
του εστέρεωσε γενικώτερα τον ναόν.
Σοφ. Σειρ. 50,2     και υπ αυτού εθεµελιώθη ύψος διπλής, ανάληµµα υψηλόν περιβόλου ιερού·
Σοφ. Σειρ. 50,2  Αυτός εθεµελίωσε το διπλούν υψηλόν τείχος, προπύργιον προστατευτικόν της αυλής του ναού.
Σοφ. Σειρ. 50,3     εν ηµέραις αυτού ηλαττώθη αποδοχείον υδάτων, λάκκος ωσεί θαλάσσης το περίµετρον·
Σοφ. Σειρ. 50,3  Επί των ηµέρων του κατεσκευάσθη η χάλκινη δεξαµένη υδάτων , λάκκος ο οποίος είχε περίµετρον όσην η
θάλασσα του θυσιαστηρίου.
Σοφ. Σειρ. 50,4     ο φροντίζων τού λαού αυτού από πτώσεως και ενισχύσας πόλιν εν πολιορκήσει.
Σοφ. Σειρ. 50,4  Φροντίζων δια την πρόληψιν καταστροφής του λαού ενίσχυσε την πόλιν δια περίπτωσιν πολιορκίας.
Σοφ. Σειρ. 50,5     ως εδοξάσθη εν περιστροφή λαού, εν εξόδω οίκου καταπετάσµατος·
Σοφ. Σειρ. 50,5  Ποσον ένδοξος ήτο εν µέσω του λαού, που τον περιεκύκλωνεν, όταν µάλιστα εξήρχετο από τα άγια των
αγίων!
Σοφ. Σειρ. 50,6     ως αστήρ εωθινός εν µέσω νεφελών, ως σελήνη πλήρης εν ηµέραις,
Σοφ. Σειρ. 50,6  Ητο ωσάν άστρον της αυγής, ωσάν άλλος αυγερινός ανάµεσα εις τα νέφη, όπως η ολόλαµπρος πανσέληνος,
Σοφ. Σειρ. 50,7     ως ήλιος εκλάµπων επί ναόν Υψίστου και ως τόξον φωτίζον εν νεφέλαις δόξης,
Σοφ. Σειρ. 50,7  ωσάν ήλιός που λάµπει επάνω στον ναόν του Υψίστου, ωσάν ουράνιον τόξον που ένδοξον φωτίζει επάνω εις
τα νέφη·
Σοφ. Σειρ. 50,8     ως άνθος ρόδων εν ηµέραις νέων, ως κρίνα επ εξόδω ύδατος, ως βλαστός λιβάνου εν ηµέραις θέρους,
Σοφ. Σειρ. 50,8  ωσάν άνθος ρόδων κατά τας ηµέρας της ανοίξεως. Οπως τα κρίνα εις τας διεξόδους των υδάτων, όπως ο
βλαστός του αρωµατώδους δένδρου λιβάνου εις τας ηµέρας του θέρους·
Σοφ. Σειρ. 50,9     ως πύρ και λίβανος επί πυρίου, ως σκεύος χρυσίου ολοσφύρητον κεκοσµηµένον παντί λίθω πολυτελεί,
Σοφ. Σειρ. 50,9  ως ευώδες θυµίαµα επάνω στο πυρ του θυµιατηρίου, ωσάν χρυσούν καλοδουλεµένον δοχείον, στολισµένον
µε παντός είδους πολύτιµους λίθους·
Σοφ. Σειρ. 50,10   ως ελαία αναθάλλουσα καρπούς και ως κυπάρισσος υψουµένη εν νεφέλαις.
Σοφ. Σειρ. 50,10     ωσάν πυκνόφυλλος καρποφόρος ελαία, ωσάν κυπάρισσος που υψώνεται ανάµεσα εις τα νέφη.
Σοφ. Σειρ. 50,11   εν τώ αναλαµβάνειν αυτόν στολήν δόξης και ενδιδύσκεσθαι αυτόν συντέλειαν καυχήµατος, εν αναβάσει
θυσιαστηρίου αγίου εδόξασε περιβολήν αγιάσµατος·
Σοφ. Σειρ. 50,11  Οταν έπαιρνε (ο αρχιερεύς Σιµων) την ωραίαν αρχιερατικήν στολήν και την εφορούσε ως την λαµπροτέραν
δόξαν του, καθώς ανήρχετο τας βαθµίδας του ιερού θυσιαστηρίου, εγέµιζεν από δόξαν το περίζωµα του ιερού
θυσιαστηρίου.
Σοφ. Σειρ. 50,12   εν δε τώ δέχεσθαι µέλη εκ χειρών ιερέων, και αυτός εστώς παρ εσχάρα βωµού κυκλόθεν αυτού στέφανος
αδελφών, ως βλάστηµα κέδρου εν τώ Λιβάνω· και εκύκλωσαν αυτόν ως στελέχη φοινίκων·
Σοφ. Σειρ. 50,12     Οταν έπαιρνε τα τεµάχια του θυσιασθέντος ζώου από τα χέρια των ιερέων και αυτός ίστατο όρθιος
πλησίον εις την εσχάραν του βωµού, οι δε αδελφοί του ιερείς τον περιέβαλλαν ολόγυρα ωσάν στέφανος, ήτο αυτός ωσάν
βλαστός κέδρου στον Λιβανον, οι δε άλλοι τον περιεκύκλωναν ως κορµοί φοινίκων.
Σοφ. Σειρ. 50,13   και πάντες οι υιοί Ααρών εν δόξη αυτών και προσφορά Κυρίου εν χερσίν αυτών έναντι πάσης εκκλησίας
Ισραήλ·
Σοφ. Σειρ. 50,13     Ολοι οι ιερείς, απόγονοι του Ααρών, ήσαν ενδεδυµένοι τα µεγαλοπρεπή ιερατικά των ενδύµατα, αι δε
θυσίαι των προς τον Κυριον ήσαν εις τα χέρια των, ενώπιον όλης της συγκεντρώσεως όλων των Ισραηλιτών.
Σοφ. Σειρ. 50,14   και συντέλειαν λειτουργών επί βωµών κοσµήσαι προσφοράν Υψίστου παντοκράτορος·
Σοφ. Σειρ. 50,14     Αφού δε εξεπλήρωνε την λατρείαν επάνω στους βωµούς, προσφέρων µε µεγαλοπρέπειαν προσφοράς προς
τον Υψιστον, παντοδύναµον Θεόν,
Σοφ. Σειρ. 50,15   εξέτεινεν επί σπονδείου χείρα αυτού και έσπεισεν εξ αίµατος σταφυλής, εξέχεεν εις θεµέλια θυσιαστηρίου
οσµήν ευωδίας Υψίστω παµβασιλεί.
Σοφ. Σειρ. 50,15     ήπλωνε το χέρι του στο δοχείον του οίνου και έχυνεν ως σπονδήν τον ως αίµα κόκκινον οίνον σταφυλής ,



και εσκόρπιζεν αυτόν εις την βάσιν του θυσιαστηρίου, οσµήν ευωδίας προς τον Υψιστον παµβασιλέα Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 50,16   τότε ανέκραγον υιοί Ααρών, εν σάλπιγξιν ελαταίς ήχησαν, ακουστήν εποίησαν φωνήν µεγάλην εις
µνηµόσυνον έναντι Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 50,16     Τοτε οι ιερείς, απόγονοι του Ααρών, εκραύγαζαν, εσάλπιζαν µε τας σφυρηλατηµένας εκ µετάλλου
σάλπιγγάς των και έκαναν να ακούεται αλαλαγµός µεγάλος ενώπιον του Υψίστου, δια να τους ενθυµηθή ο Κυριος.
Σοφ. Σειρ. 50,17   τότε πάς ο λαός κοινή κατέσπευσε και έπεσαν επί πρόσωπον επί την γήν προσκυνήσαι τώ Κυρίω αυτών
παντοκράτορι Θεώ τώ Υψίστω·
Σοφ. Σειρ. 50,17     Τοτε όλος ο λαός µαζή έσπευδε και έπιπτε ταυτοχρόνως κάτω εις την γην µε το πρόσωπον στο έδαφος, δια
να προσκυνήσουν τον Κυριον των, τον παντοκράτορα Υψιστον Θεόν.
Σοφ. Σειρ. 50,18   και ήνεσαν οι ψαλµωδοί εν φωναίς αυτών, εν πλείστω οίκω εγλυκάνθη µέλος.
Σοφ. Σειρ. 50,18     Οι ψάλται υµνολογούσαν αυτόν εντείνοντες και εναρµονίζοντες τας φωνάς των και έτσι στον µέγαν
εκείνον περίβολον του ναού ανεπέµπετο και ηκούετο γλυκεία µελωδία.
Σοφ. Σειρ. 50,19   και εδεήθη ο λαός Κυρίου Υψίστου εν προσευχή κατέναντι ελεήµονος, έως συντελεσθή κόσµος Κυρίου, και
την λειτουργίαν αυτού ετελείωσαν.
Σοφ. Σειρ. 50,19     Ο λαός απηύθυνε θερµήν ικεσίαν προς τον Υψιστον Κυριον, ενώπιον του πολυευσπλάγχνου Θεού, µέχρις
ότου τελείωση η λαµπρά τελετή και λήξη η τελετουργία της προσφοράς των δώρων.
Σοφ. Σειρ. 50,20   τότε καταβάς επήρε χείρας αυτού επί πάσαν εκκλησίαν υιών Ισραήλ δούναι ευλογίαν Κυρίω εκ χειλέων
αυτού και εν ονόµατι αυτού καυχάσθαι.
Σοφ. Σειρ. 50,20    Τοτε κατέβαινεν ο µέγας αρχιερεύς από το θυσιαστήριον, ύψωνε τας χείρας του προς την συγκέντρωσιν
των Ισραηλιτών, δια να τους ευλογήση εν Κυρίω µε τα χείλη του, και εν ονόµατι Εκείνου να καυχάται την δικαίαν
καύχησιν.
Σοφ. Σειρ. 50,21   και εδευτέρωσεν εν προσκυνήσει επιδείξασθαι την ευλογίαν παρά Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 50,21     Ο δε λαός δευτέραν τώρα φοράν προσεκύνει, δια να αποδεχθή την ευλογίαν εκ µέρους του Υψίστου.
Σοφ. Σειρ. 50,22   Καί νύν ευλογήσατε τώ Θεώ πάντων τώ µεγαλοποιούντι πάντη, τον υψούντα ηµέρας ηµών εκ µήτρας και
ποιούντα µεθ ηµών κατά το έλεος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 50,22    Και τώρα δοξολογήσατε τον Θεόν και Κυριον του σύµπαντος, ο οποίος παντού κάµνει έργα µεγάλα και
θαυµαστά, ο οποίος δοξάζει τας ηµέρας της ζωής µας εκ κοιλίας µητρός και πράττει προς ηµάς σύµφωνα µε το έλεός του.
Σοφ. Σειρ. 50,23   δώη ηµίν ευφροσύνην καρδίας και γενέσθαι ειρήνην εν ηµέραις ηµών εν Ισραήλ κατά τας ηµέρας τού
αιώνος·
Σοφ. Σειρ. 50,23     Είθε να δίδη ο Κυριος χαράν εις την καρδίαν µας, να ευδοκήση ώστε και επί των ηµερών µας να
επικρατήση ειρήνη εις την χώραν του Ισραήλ και στους αιώνας των αιώνων.
Σοφ. Σειρ. 50,24   εµπιστεύσαι µεθ ηµών το έλεος αυτού και εν ταίς ηµέραις αυτού λυτρωσάσθω ηµάς. -
Σοφ. Σειρ. 50,24    Είθε να εµπιστευθή και πάλιν προς ηµάς το έλεός του και να µας απαλλάξη κατά τας ηµέρας αυτάς από
πολέµους και εχθρούς.
Σοφ. Σειρ. 50,25   Εν δυσίν έθνεσι προσώχθισεν η ψυχή µου, και το τρίτον ουκ έστιν έθνος.
Σοφ. Σειρ. 50,25     Δυο έθνη απεστράφη η ψυχή µου, το δε τρίτον δεν είναι καν έθνος.
Σοφ. Σειρ. 50,26   οι καθήµενοι εν όρει Σαµαρείας και Φυλιστιείµ και ο λαός µωρός ο κατοικών εν Σικίµοις.
Σοφ. Σειρ. 50,26    Αυτά είναι οι κάτοικοι του όρους Σηείρ, οι Φιλισταίοι και ο µωρός λαός, που κατοικεί εις τα Σικυµα, οι
Σαµαρείται.
Σοφ. Σειρ. 50,27   Παιδείαν συνέσεως και επιστήµης εχάραξα εν τώ βιβλίω τούτω, Ιησούς υιός Σειράχ Ιεροσολυµίτης, ός
ανώµβρησε σοφίαν από καρδίας αυτού.
Σοφ. Σειρ. 50,27     Διαπαιδαγώγησιν σοφίας και επιστήµην ορθήν έγραψα εγώ στο βιβλίον τούτο, εγώ ο Ιησούς, ο υιός του
Σειράχ, ο Ιεροσολυµίτης, εγώ ωσάν βροχήν έβγαλα και εσκόρπισα από την καρδίαν µου την σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 50,28   µακάριος ός εν τούτοις αναστραφήσεται, και θείς αυτά επί καρδίαν αυτού σοφισθήσεται·
Σοφ. Σειρ. 50,28    Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος θα ζη και θα κινήται πάντοτε ανάµεσα εις αυτά . Εκείνος, που θα βάλη
αυτά µέσα εις την καρδιά του, θα γίνη σοφός και συνετός.
Σοφ. Σειρ. 50,29   εάν γάρ αυτά ποιήση, προς πάντα ισχύσει, ότι φώς Κυρίου το ίχνος αυτού.
Σοφ. Σειρ. 50,29    Διότι εάν εφαρµόση αυτά και ενεργή σύµφωνα µε αυτά, θα είναι ισχυρός εις κάθε περίστασιν, διότι το φως
του Κυρίου θα φωτίζη τον δρόµον της ζωής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51
Σοφ. Σειρ. 51,1     ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΣΕΙΡΑΧ. - Εξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε βασιλεύ, και αινέσω σε Θεόν τον σωτήρά
µου, εξοµολογούµαι τώ ονόµατί σου,
Σοφ. Σειρ. 51,1  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΙΡΑΧ. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε Βασιλεύ, θα υµνολογήσω σε, τον Θεόν τον
σωτήρα µου. Θα δοξολογήσω το Όνοµά σου·
Σοφ. Σειρ. 51,2     ότι σκεπαστής και βοηθός εγένου µοι και ελυτρώσω το σώµά µου εξ απωλείας και εκ παγίδος διαβολής
γλώσσης, από χειλέων εργαζοµένων ψεύδος και έναντι των παρεστηκότων εγένου µοι βοηθός
Σοφ. Σειρ. 51,2  διότι έγινες δι' εµέ σκεπαστής και βοηθός, εγλύτωσες την ζωήν µου από καταστροφήν και από παγίδα
συκοφαντικής γλώσσης, από χείλη που εργάζονται το ψεύδος· εγινες βοηθός µου εναντίον των εχθρών µου, οι οποίοι µε
περιεκύκλωναν.
Σοφ. Σειρ. 51,3     και ελυτρώσω µε κατά το πλήθος ελέους και ονόµατός σου εκ βρυγµών ετοίµων εις βρώµα , εκ χειρός
ζητούντων την ψυχήν µου, εκ πλειόνων θλίψεων, ών έσχον,
Σοφ. Σειρ. 51,3  Κατά το µέγα σου έλεος και δια το άγιον Όνοµά σου µε εγλύτωσες από εχθρούς, οι οποίοι έτριζαν τους
οδόντας των έτοιµοι να µε καταφάγουν, από τα χέρια εκείνων οι οποίοι επιζητούν να µου αφαιρέσουν την ζωήν και από
πολλάς άλλας θλίψεις, τας οποίας είχα.
Σοφ. Σειρ. 51,4     από πνιγµού πυράς κυκλόθεν και εκ µέσου πυρός, ού ουκ εξέκαυσα.
Σοφ. Σειρ. 51,4  Από πνιγµόν, από πυρ που έκαιεν ολόγυρά µου, ανάµεσα από πυρ, το οποίον εγώ δεν είχα ανάψει.



Σοφ. Σειρ. 51,5     εκ βάθους κοιλίας άδου και από γλώσσης ακαθάρτου και λόγου ψευδούς .
Σοφ. Σειρ. 51,5  Με έσωσες από τα βάθη της κοιλίας του άδου, από ακάθαρτον γλώσσαν και από λόγον ψευδή.
Σοφ. Σειρ. 51,6     βασιλεί διαβολή γλώσσης αδίκου. ήγγισεν έως θανάτου η ψυχή µου, και η ζωή µου ήν σύνεγγυς άδου
κάτω.
Σοφ. Σειρ. 51,6  Αυτό άδικον συκοφαντικήν γλώσσαν, που µε διέβαλε προς βασιλέα, ήγγισεν η ψυχή µου έως τον θάνατον
και η ζωή µου επλησίασεν εις τα βάθη του άδου.
Σοφ. Σειρ. 51,7     περιέσχον µε πάντοθεν και ουκ ήν ο βοηθών, ενέβλεπον εις αντίληψιν ανθρώπων, και ουκ ήν.
Σοφ. Σειρ. 51,7  Εχθροί και θλίψεις µε περιεκύκλωσαν από όλα τα µέρη και δεν υπήρχε κανείς να µε βοηθήση. Προσέβλεπα
και επερίµενα ανθρωπίνην βοήθειαν και δεν παρουσιάζετο καµµία.
Σοφ. Σειρ. 51,8     και εµνήσθην τού ελέους σου, Κύριε, και της εργασίας σου της απ αιώνος, ότι εξαιρή τους υποµένοντάς σε
και σώζεις αυτούς εκ χειρός εθνών.
Σοφ. Σειρ. 51,8  Και τότε, Κύριε, ενεθυµήθην το έλεός σου, τα θαυµαστά έργα σου δια µέσου των αιώνων, ότι δηλαδή βγάζεις
από κινδύνους εκείνους, που µένουν πιστοί εις σε, και τους σώζεις από τα χέρια των ειδωλολατρικών λαών.
Σοφ. Σειρ. 51,9     και ανύψωσα από γής ικετείαν µου και υπέρ θανάτου ρύσεως εδεήθην.
Σοφ. Σειρ. 51,9  Και ανύψωσα από την γην προς τον ουρανόν την ικεσίαν µου και θερµώς σε παρεκάλεσα, να µε γλυτώσης
από τον θάνατον.
Σοφ. Σειρ. 51,10   επεκαλεσάµην Κύριον πατέρα κυρίου µου, µη µε εγκαταλιπείν εν ηµέραις θλίψεως, εν καιρώ υπερηφάνων
αβοηθησίας.
Σοφ. Σειρ. 51,10  Παρεκάλεσα τυν Κύριον, τον πατέρα του Κυρίου µου, να µη µε εγκαταλείψη εις τας ηµέρας της θλίψεώς
µου, εις εποχήν που επικρατούν υπερήφανοι και δεν υπάρχει καµµία βοήθεια από αυτούς.
Σοφ. Σειρ. 51,11   αινέσω το όνοµά σου ενδελεχώς και υµνήσω εν εξοµολογήσει. και εισηκούσθη η δέησίς µου·
Σοφ. Σειρ. 51,11  Θα επαινώ το Ονοµά σου πάντοτε, θα σε δοξολογώ µε ευγνωµοσύνην. Η δέησίς µου έγινε δεκτή.
Σοφ. Σειρ. 51,12   έσωσας γάρ µε εξ απωλείας και εξείλου µε εκ καιρού πονηρού. διά τούτο εξοµολογήσοµαι και αινέσω σε
και ευλογήσω τώ ονόµατι Κυρίου.
Σοφ. Σειρ. 51,12  Διότι, πράγµατι, συ µε έσωσες από τον όλεθρον. Με εγλύτωσες εις περίοδον πειρασµών και κινδύνων· δια
τούτο θα σε δοξολογώ, θα σε υµνώ, θα ευλογώ το Ονοµά σου, Κύριε.
Σοφ. Σειρ. 51,13   έτι ών νεώτερος, πριν ή πλανηθήναί µε, εζήτησα σοφίαν προφανώς εν προσευχή µου,
Σοφ. Σειρ. 51,13  Όταν ακόµη ήµην νεώτερος, πριν η περιπλανηθώ εις διάφορα µέρη, εζήτησα δια της προσευχής µου
ειλικρινώς σοφίαν.
Σοφ. Σειρ. 51,14   έναντι ναού ηξίουν περί αυτής και έως εσχάτων εκζητήσω αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 51,14  Ενώπιον του ναού σου εζητούσα επιµόνως και µε πίστιν αυτήν, και µέχρι τέλους της ζωής µου θα την ζητώ.
Σοφ. Σειρ. 51,15   εξ άνθους ως περκαζούσης σταφυλής ευφράνθη η καρδία µου εν αυτή. επέβη ο πούς µου εν ευθύτητι, εκ
νεότητός µου ίχνευσα αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 51,15  Από τα άνθη της, όπως από τα ώριµα σταφύλια του κλήµατος, ευφρανθή η καρδία µου δι' αυτήν. Χάρις εις
αυτήν βαδίζουν τα πόδια µου εις οµαλόν έδαφος. Από την νεότητά µου ηκολούθησα τα ίχνη της.
Σοφ. Σειρ. 51,16   έκλινα ολίγον το ούς µου και εδεξάµην και πολλήν εύρον εµαυτώ παιδείαν.
Σοφ. Σειρ. 51,16  Επί ολίγον έτεινα το αυτί µου και εδέχθην την σοφίαν και ελαβα πολλήν µόρφωσιν από αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 51,17   προκοπή εγένετό µοι εν αυτή· τώ διδόντι µοι σοφίαν δώσω δόξαν.
Σοφ. Σειρ. 51,17  Χάρις εις αυτήν εσηµείωσα προκοπήν. Εις τον Κύριον, ο οποίος δίδει την σοφίαν, θα αποδώσω
ευγνωµοσύνην και δοξολογίαν.
Σοφ. Σειρ. 51,18   διενοήθην γάρ τού ποιήσαι αυτήν και εζήλωσα το αγαθόν και ου µη αισχυνθώ.
Σοφ. Σειρ. 51,18  Εσκέφθην και απεφάσισα να εφαρµόσω όσα αυτή διδάσκει. Ηγάπησα µε ζήλον το αγαθόν και δεν
εντροπιάσθην.
Σοφ. Σειρ. 51,19   διαµεµάχισται η ψυχή µου εν αυτή και εν ποιήσει λιµού διηκριβησάµην. τας χείράς µου εξεπέτασα προς
ύψος και τα αγνοήµατα αυτής επένθησα.
Σοφ. Σειρ. 51,19  Ηγωνίσθη η ψυχή µου, δια να την αποκτήσω. Ηρεύνησα και εξηκρίβωσα και εδέχθην τας αληθείας της µε
τόσην βουλιµίαν, ωσάν εκείνην που αισθάνεται ο ευρισκόµενος εις λιµόν. Υψωσα ικετευτικάς τας χείρας µου προς τον
ουρανόν, επένθησα δι' όσας αληθείας αυτής δεν εγνώριζα.
Σοφ. Σειρ. 51,20   την ψυχήν µου κατεύθυνα εις αυτήν, καρδίαν εκτησάµην µετ αυτής απ αρχής και εν καθαρισµώ εύρον
αυτήν, διά τούτο ου µη εγκαταλειφθώ·
Σοφ. Σειρ. 51,20     Την ψυχήν µου κατηύθυνα προς αυτήν· δι' αυτής απέκτησα καρδίαν αγαθήν ευθύς εξ αρχής, ευρήκα
καθαρότητα βίου. Δια τούτο δεν θα εγκαταλειφθώ από αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 51,21   και η κοιλία µου εταράχθη τού εκζητήσαι αυτήν· διά τούτο εκτησάµην αγαθόν κτήµα .
Σοφ. Σειρ. 51,21  Το εσωτερικόν µου συνεκλονίσθη από τον πόθον της αναζητήσεώς της. Δια τούτο και απέκτησα το
πολύτιµον τούτο αγαθόν.
Σοφ. Σειρ. 51,22   έδωκε Κύριος γλώσσάν µοι µισθόν µου, και εν αυτή αινέσω αυτόν.
Σοφ. Σειρ. 51,22     Δια τους κόπους µου ο Κύριος µου έδωσεν ως µισθόν ευχέρειαν γλώσσης, και µε αυτήν θα δοξολογώ τον
Κύριον.
Σοφ. Σειρ. 51,23   εγγίσατε προς µε, απαίδευτοι, και αυλίσθητε εν οίκω παιδείας,
Σοφ. Σειρ. 51,23     Πλησιάσατε προς εµέ σεις, οι οποίοι δεν έχετε µόρφωσιν, και κατοικήσατε στον οίκον της παιδείας.
Σοφ. Σειρ. 51,24   τι ότι υστερείτε εν τούτοις και αι ψυχαί υµών διψώσι σφόδρα;
Σοφ. Σειρ. 51,24     Διατί στερείσθε από τα αγαθά της σοφίας και αι ψυχαί σας κυριαρχούνται από µεγάλην δίψαν;
Σοφ. Σειρ. 51,25   ήνοιξα το στόµα µου και ελάλησα· κτήσασθε εαυτοίς άνευ αργυρίου.
Σοφ. Σειρ. 51,25     Ήνοιξα το στόµα µου και ελάλησα· αποκτήσατε δια τον εαυτόν σας την σοφίαν, χωρίς να πληρώσετε
τίποτε.
Σοφ. Σειρ. 51,26   τον τράχηλον υµών υπόθετε υπό ζυγόν, και επιδεξάσθω η ψυχή υµών παιδείαν· εγγύς εστιν ευρείν αυτήν.
Σοφ. Σειρ. 51,26     Κόψατε τον αυχένα σας και τεθήτε κάτω από τον αγαθόν ζυγόν της, η δε ψυχή σας ας δεχθή την



αληθινήν µόρφωσιν. Πλησίον είναι η υγιής µόρφωσις και είναι δυνατόν να την εύρη κανείς.
Σοφ. Σειρ. 51,27   ίδετε εν οφθαλµοίς υµών ότι ολίγον εκοπίασα και εύρον εµαυτώ πολλήν ανάπαυσιν .
Σοφ. Σειρ. 51,27     Ιδέτε µε τα ίδια σας τα µάτια και κατανοήσατε καλά ότι εγώ ολίγον εκοπίασα και ευρήκα δια τον εαυτόν
µου πολλήν ανάπαυσιν µε την γνώσιν της σοφίας.
Σοφ. Σειρ. 51,28   µετάσχετε παιδείας εν πολλώ αριθµώ αργυρίου και πολύν χρυσόν κτήσασθε εν αυτή .
Σοφ. Σειρ. 51,28     Αγοράσατε και κάµετε κτήµα σας την σοφίαν και µε πολλά χρήµατα εν ανάγκη. Αποκτήσατέ την µε
πολύν χρυσόν.
Σοφ. Σειρ. 51,29   ευφρανθείη η ψυχή υµών εν τώ ελέει αυτού, και µη αισχυνθείητε εν αινέσει αυτού.
Σοφ. Σειρ. 51,29     Είθε να ευφρανθή η ψυχή σας µε το έλεος του Κυρίου και να µη υποσταλήτε ποτέ εις δοξολογίαν αυτού.
Σοφ. Σειρ. 51,30   εργάζεσθε το έργον υµών πρό καιρού, και δώσει τον µισθόν υµών εν καιρώ αυτού.
Σοφ. Σειρ. 51,30     Κάµετε το έργον αυτό, πριν η περάση ο καιρός, και ο Κύριος θα σας δώση τον δίκαιον µισθόν σας στον
κατάλληλον καιρόν.

Ω Σ Η Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ωσ. 1,1   Λόγος Κυρίου, ός εγενήθη προς Ωσηέ τον τού Βεηρεί εν ηµέραις Οζίου και Ιωάθαµ και Άχαζ και Εζεκίου βασιλέων
Ιούδα και εν ηµέραις Ιεροβοάµ υιού Ιωάς βασιλέως Ισραήλ.
Ωσ. 1,1    Λογος, τον οποίον ο Κυριος είπε προς τον Ωσηέ, υιόν του Βεηρεί, καθ' ον χρόνον βασιλείς της Ιουδαίος ήσαν ο
Οζίας, ο Ιωάθαµ, ο Αχαζ και ο Εζεκίας, βασιλεύς δε του ισραηλιτικού βασιλείου ο Ιεροβοάµ υιός του Ιωάς.
Ωσ. 1,2   Αρχή λόγου Κυρίου εις Ωσηέ. και είπε Κύριος προς Ωσηέ· βάδιζε, λαβέ σεαυτώ γυναίκα πορνείας και τέκνα
πορνείας, διότι εκπορνεύουσα εκπορνεύσει η γη από όπισθεν τού Κυρίου.
Ωσ. 1,2   Οταν ο Κυριος ήρχισε να οµιλή προς τον Ωσηέ του είπε· “πήγαινε και πάρε δια τον εαυτόν σου γυναίκα ρέπουσαν
προς την διαφθοράν, διεφθαρµένην, και απόκτησε τέκνα παράνοµα, διότι η χώρα αυτή, που συµβολίζεται µε την
διεφθαρµένην γυναίκα, θα περιπέση εις φοβεράν πνευµατικήν πορνείαν, θα αποµακρυνθή από τον Κυριον”.
Ωσ. 1,3   και επορεύθη και έλαβε την Γόµερ θυγατέρα Δεβηλαΐµ, και συνέλαβε και έτεκεν αυτώ υιόν.
Ωσ. 1,3   Ο Ωσηέ επήγε πράγµατι και επήρεν ως σύζυγόν του την Γοµερ, κόρην του Δεβηλαΐµ. Αυτή συνέλαβε και εγέννησεν
στον Ωσηέ υιόν.
Ωσ. 1,4   και είπε Κύριος προς αυτόν· κάλεσον το όνοµα αυτού Ιεζραέλ, διότι έτι µικρόν και εκδικήσω το αίµα τού Ιεζραέλ επί
τον οίκον Ιούδα και καταπαύσω βασιλείαν οίκου Ισραήλ.
Ωσ. 1,4   Είπε τότε ο Κυριος προς τον Ωσηέ· “ονόµασε τον υιόν σου αυτόν Ιεζραέλ, διότι έπειτα από ολίγον χρόνον, εις
αποκατάστασιν της τιµής του βασιλείου Ιούδα, θα αποστείλω τιµωρίας δια το χυθέν αίµα εις την κοιλάδα του Ιεζραέλ και
θα θέσω τέρµα στο βασίλειον του οίκου Ισραήλ.
Ωσ. 1,5   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη συντρίψω το τόξον τού Ισραήλ εν κοιλάδι τού Ιεζραέλ.
Ωσ. 1,5   Κατά την ηµέραν εκείνην θα συντρίψω τα πολεµικά τόξα του ισραηλιτικού βασιλείου, θα εξουθενώσω δηλαδή την
δύναµίν του εις την κοιλάδα του Ιεζραέλ”.
Ωσ. 1,6   και συνέλαβεν έτι και έτεκε θυγατέρα, και είπεν αυτώ· κάλεσον το όνοµα αυτής, Ουκ-ηλεηµένη, διότι ου µη
προσθήσω έτι ελεήσαι τον οίκον Ισραήλ, αλλ ή αντιτασσόµενος αντιτάξοµαι αυτοίς.
Ωσ. 1,6   Συνέλαβεν πάλιν η Γοµερ και εγέννησε θυγατέρα· ο δε Θεός είπεν στον προφήτην· “δώσε εις αυτήν όνοµα Ουκ-η-
λεηµένη, διότι δεν θα έχω πλέον την πρόθεσιν να ελεήσω το βασίλειον του Ισραήλ, αλλά σταθερώς και αποτελεσµατικώς
θα αντιταχθώ εναντίον αυτών.
Ωσ. 1,7   τους δε υιούς Ιούδα ελεήσω και σώσω αυτούς εν Κυρίω Θεώ αυτών και ου σώσω αυτούς εν τόξω ουδέ εν ροµφαία
ουδέ εν πολέµω ουδέ εν ίπποις ουδέ εν ιππεύσι.
Ωσ. 1,7   Τους πολίτας όµως του ιουδαϊκού βασιλείου θα τους ελεήσω, θα τους σώσω δια της δυνάµεως εµού, του Κυρίου και
Θεού των, και οχι µε το τόξον, µε την ροµφαίαν, µε πολέµους, ούτε µε το ιππικόν, ούτε µε τους ιππείς”.
Ωσ. 1,8   και απεγαλάκτισε την Ουκ-ηλεηµένην, και συνέλαβεν έτι και έτεκεν υιόν.
Ωσ. 1,8   Η Γοµερ αφού απεγαλάκτισε την Ουκ-ηλεηµένην, συνέλαβε πάλιν και εγέννησεν υιόν.
Ωσ. 1,9   και είπε· κάλεσον το όνοµα αυτού Ου-λαός-µου, διότι υµείς ου λαός µου, και εγώ ουκ ειµί υµών.
Ωσ. 1,9   Είτε δε ο Κυριος προς τον Ωσηέ· “δώσε εις αυτόν όνοµα Ου-λαός µου, διότι σεις οι Ισραηλίται δεν είσθε πλέον λαός
µου, και εγώ δεν είµαι ίδικός σας πατήρ και Θεός”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ωσ. 2,1   Καί ήν ο αριθµός των υιών Ισραήλ ως η άµµος της θαλάσσης, ή ουκ εκµετρηθήσεται ουδέ εξαριθµηθήσεται. και
έσται εν τώ τόπω, ού ερέθη αυτοίς· ου λαός µου υµείς, κληθήσονται και αυτοί υιοί Θεού ζώντος.
Ωσ. 2,1   Ο αριθµός των Ισραηλιτών είναι µέγας ως η άµµος εις την παραλίαν της θαλάσσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να
µετρηθή και οι κόκκοι της δεν είναι δυνατόν να αριθµηθούν . Αυτό θα πραγµατοποιηθή στον τόπον εκείνον, όπου υπό του
Κυρίου είχεν αναγγελθή στους Ισραηλίτας, “δεν είσθε λαός µου”. Εις τον αυτόν τόπον θα ονοµασθούν αυτοί υιοί του Θεού
του ζώντος.
Ωσ. 2,2   και συναχθήσονται υιοί Ιούδα και οι υιοί Ισραήλ επί το αυτό και θήσονται εαυτοίς αρχήν µίαν και αναβήσονται εκ
της γής, ότι µεγάλη η ηµέρα τού Ιεζραέλ.
Ωσ. 2,2  Θα συγκεντρωθούν Ιουδαίοι και Ισραηλίται µαζή, δια να αποτελέσουν µίαν ενότητα. Θα αναγνωρίσουν ως
κεφαλήν των τον ίδιον άρχοντα και θα επανέλθουν από την χώραν της εξορίας των. Διότι θα είναι µεγάλη η ηµέρα εκείνη
του Ιεζραέλ.
Ωσ. 2,3   είπατε τώ αδελφώ υµών· λαός µου και τή αδελφή υµών· ηλεηµένη.
Ωσ. 2,3  Τοτε ονοµάσατε τον αδελφόν σας τον µέχρι πρυ ολίγου “Ου-λαόν µου”, “Λαόν µου” και την αδελφήν σας την µέχρι
προ ολίγου “Ουκ-ηλεηµένην”, “Ηλεηµενην”.
Ωσ. 2,4   Κρίθητε προς την µητέρα υµών, κρίθητε, ότι αύτη ου γυνή µου, και εγώ ουκ ανήρ αυτής. και εξαρώ την πορνείαν



αυτής εκ προσώπου µου και την µοιχείαν αυτής εκ µέσου µαστών αυτής,
Ωσ. 2,4  Κρίνατε και διχάσατε την µητέρα σας· κρίνατέ την, διότι αυτή δεν είναι σύζυγός µου και εγώ δεν είµαι ο σύζυγός
της. Και θα διώξω από εµπρός µου την πορνείαν της, και την µοιχείαν της από τους µαστούς της. Θα καταπαύσω δηλαδή
την πνευµατικήν µοιχείαν, την προς τα είδωλα λατρείαν του Ισραηλιτικού λαού.
Ωσ. 2,5   όπως αν εκδύσω αυτήν γυµνήν και αποκαταστήσω αυτήν καθώς ηµέρα γενέσεως αυτής. και θήσω αυτήν έρηµον
και τάξω αυτήν ως γήν άνυδρον και αποκτενώ αυτήν εν δίψει·
Ωσ. 2,5  Ετσι θα απογυµνώσω αυτήν και θα την παρουσιάσω τελείως γυµνήν, όπως όταν την εγέννησεν η µητέρα της. Θα
καταστήσω αυτήν έρηµον, θα την κάµω ωσάν την γην την ξηράν και την άνυδρον, και θα την θανατώσω µε την δίψαν.
Ωσ. 2,6   και τα τέκνα αυτής ου µη ελεήσω, ότι τέκνα πορνείας εστίν.
Ωσ. 2,6  Ούτε και τα τέκνα της θα ελεήσω, διότι είναι τέκνα πορνείας, πνευµατικής από του Θεού αποστασίας.
Ωσ. 2,7   ότι εξεπόρνευσεν η µήτηρ αυτών, κατήσχυνεν η τεκούσα αυτά, ότι είπε· πορεύσοµαι οπίσω των εραστών µου των
διδόντων µοι τους άρτους µου και το ύδωρ µου και τα ιµάτιά µου και τα οθόνιά µου, το έλαιόν µου και πάντα όσα µοι
καθήκει.
Ωσ. 2,7  Διότι η µητέρα των εξετράπη εις πορνείαν κατεντρόπιασε και κατεξηυτέλισε τα τέκνα της, διότι µε απερίγραπτον
αναισχυντίαν είπε· “θα ακολουθήσω εγώ τους εραστάς µου, (δηλ. η φυλή του Ισραήλ θα ακολουθούσε τα είδωλα), διότι
αυτοί µου δίδουν την τροφήν µου, το νερό µου, τα ενδύµατά µου, τα λινά υφάσµατά µου, το λάδι µου και όλα όσα µου
χρειάζονται”.
Ωσ. 2,8   διά τούτο ιδού εγώ φράσσω την οδόν αυτής εν σκόλοψι και ανοικοδοµήσω τας οδούς , και την τρίβον αυτής ου µη
εύρη·
Ωσ. 2,8  Δια την αναισχυντίαν της αυτήν, ιδού εγώ φράζω την προς τους εραστάς οδόν της µε παλούκια, θα ανεγείρω
οδοφράγµατα στους δρόµους της και έτσι δεν θα εύρη αυτή τον δρόµον της προς την διαφθοράν.
Ωσ. 2,9   και καταδιώξεται τους εραστάς αυτής και ου µη καταλάβη αυτούς και ζητήσει αυτούς και ου µη εύρη αυτούς· και
ερεί· πορεύσοµαι και επιστρέψω προς τον άνδρα µου τον πρότερον, ότι καλώς µοι ήν τότε ή νύν.
Ωσ. 2,9  Θα προσπαθήση και θα τρέξη να εύρη τους εραστάς της, αλλά δεν θα τους προφθάση. Θα τους αναζητήση, και δεν
θα τους ανεύρη. Και τότε θα είπη· “θα επιστρέψω και θα επανέλθω προς τον προηγούµενον και νόµιµον άνδρα µου, διότι
καλύτερα ήµην τότε, παρά τώρα”.
Ωσ. 2,10   και αυτή ουκ έγων ότι εγώ έδωκα αυτή τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον, και αργύριον επλήθυνα αυτή· αυτή
δε αργυρά και χρυσά εποίησε τή Βάαλ.
Ωσ. 2,10  Αυτή, η µητέρα σας, δεν κατώρθωσε να εννοήση ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σίτον, τον οίνον, το έλαιον και επί
πλέον πλούτον αργυρίου. Αυτη όµως, µε όσα εγώ της είχα δώσει, κατεσκεύασεν αργυρά και χρυσά είδωλα δια την
Αστάρτην, την αναίσχυντον σύζυγον του βδελυρού ειδώλου Βααλ.
Ωσ. 2,11   διά τούτο επιστρέψω και κοµιούµαι τον σίτόν µου καθ ώραν αυτού και τον οίνόν µου εν καιρώ αυτού και
αφελούµαι τα ιµάτιά µου και τα οθόνιά µου τού µη καλύπτειν την ασχηµοσύνην αυτής.
Ωσ. 2,11   Δια τούτο, δι' όσα βδελυρά και αναίσχυντα αυτή έπραξεν, εγώ θα πάρω και θα κρατήσω δια τον εαυτόν µου τον
σίτόν µου και τον οίνον µου, κατά τον καιρόν της συγκοµιδής των. Θα αφαιρέσω από αυτήν τα ενδύµατα, που της είχα
δώσει και τα λινά υφάσµατα, ώστε να µη ηµπορή πλέον να σκεπάση την γοµνότητά της.
Ωσ. 2,12   και νύν αποκαλύψω την ακαθαρσίαν αυτής ενώπιον των εραστών αυτής, και ουδείς ου µη εξέληται αυτήν εκ
χειρός µου.
Ωσ. 2,12  Τωρα θα ξεσκεπάσω την βρωµερότητά της και την αναισχυντίαν της ενώπιον των εραστών της και κανείς δεν θα
ηµπορέση να την γλυτώση από τα χέρια µου.
Ωσ. 2,13   και αποστρέψω πάσας τας ευφροσύνας αυτής, εορτάς αυτής και τας νουµηνίας αυτής και τα σάββατα αυτής και
πάσας τας πανηγύρεις αυτής.
Ωσ. 2,13   Θα σταµατήσω όλας τας τέρψεις της, τας θρησκευτικάς εορτάς γενικώς, ειδικώτερα δε τας εορτάς της
πρωτοµηνιάς, τα σάββατα και όλας τας µεγάλας πανηγύρεις της.
Ωσ. 2,14   και αφανιώ άµπελον αυτής και τας συκάς αυτής, όσα είπε· µισθώµατά µου ταύτά εστιν ά έδωκάν µοι οι ερασταί
µου, και θήσοµαι αυτά εις µαρτύριον, και καταφάγεται αυτά τα θηρία τού αγρού, και τα πετεινά τού ουρανού και τα
ερπετά της γής.
Ωσ. 2,14  Θα καταστρέψω τα αµπέλια της, τις συκιές της και όλα εκείνα, δια τα οποία είπεν· “αυτά είναι η ανταµοιβή µου,
την οποίαν µου έδωκαν οι ερασταί µου”. Θα τα κάµω, ώστε να είναι µαρτυρία προς όλους δια την τιµωρίαν της φυλής του
Ισραήλ. Θα τα καταφάγουν τα θηρία της υπαίθρου, τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γης.
Ωσ. 2,15   και εκδικήσω επ αυτήν τας ηµέρας των Βααλείµ, εν αίς επέθυεν αυτοίς και περιετίθετο τα ενώτια αυτής και τα
καθόρµια αυτής και επορεύετο οπίσω των εραστών αυτής, εµού δε επελάθετο, λέγει Κύριος. -
Ωσ. 2,15   Ετσι θα τιµωρήσω την φυλήν του Ισραήλ δια τας ηµέρας, κατά τας οποίας ελάτρευσε τα είδωλα του Βααλ, δι'
εκείνας κατά τας οποίας πολλάς θυσίας προσέφερε δι' αυτά και εφορούσεν ως στόλισµά της τα σκουλαρίκια και τα
περιδέραιά της, και ακολουθούσε τους εραστάς της. Εµέ δε µε είχε λησµονήσει, λέγει ο Κυριος.
Ωσ. 2,16   Διά τούτο ιδού εγώ πλανώ αυτήν και τάξω αυτήν ως έρηµον και λαλήσω επί την καρδίαν αυτής
Ωσ. 2,16  Δια τούτο εγώ θα οδηγήσω την φυλήν Ισραήλ εις περιπλάνησιν και εξορίαν, θα καταστήσω έρηµον και
ακατοίκητον την χώραν της. Και όταν εν τη θλίψει της µετανοήση, εγώ θα οµιλήσω εις την καρδίαν της ειρηνικά.
Ωσ. 2,17   και δώσω αυτή τα κτήµατα αυτής εκείθεν και την κοιλάδα Αχώρ διανοίξαι σύνεσιν αυτής , και ταπεινωθήσεται
εκεί κατά τας ηµέρας νηπιότητος αυτής και κατά τας ηµέρας αναβάσεως αυτής εκ γής Αιγύπτου .
Ωσ. 2,17   Μετανοούσαν θα την επιστρέψω από την εξορίαν, θα δώσω εις αυτήν τα κτήµατα της χώρας της και την κοιλάδα
Αχώρ και θα την βοηθήσω να συνετισθή δια τα σφάλµατά της. Θα ταπεινωθή τότε, όπως εταπεινώθη εκεί εις την
Αίγυπτον, όταν εζούσε την νηπιακήν της ηλικίαν ως έθνος, κατά την εποχήν, που εξήλθεν από την χώραν της Αιγύπτου.
Ωσ. 2,18   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, καλέσει µε· ο ανήρ µου, και ου καλέσει µε έτι Βααλείµ·
Ωσ. 2,18  Κατά την ηµέραν εκείνην της µετανοίας και ταπεινώσεώς της, λέγει ο Κυριος· Θα µε ονοµάζη «“σύζυγός µου” και
δεν θα επικαλεσθή πλέον αντί εµού τα είδωλα του Βαάλ.
Ωσ. 2,19   και εξαρώ τα ονόµατα των Βααλείµ εκ στόµατος αυτής και ου µη µνησθώσιν ουκ έτι τα ονόµατα αυτών.



Ωσ. 2,19  Εγώ δε θα αφαιρέσω από το στόµα της φυλής του Ισραήλ τα ονόµατα των ειδώλων του Βαάλ και ουδέποτε πλέον
οι Ισραηλίται θα ενθυµηθούν τα ονόµατα αυτών των ειδώλων.
Ωσ. 2,20   και διαθήσοµαι αυτοίς διαθήκην εν τή ηµέρα εκείνη µετά των θηρίων τού αγρού και µετά των πετεινών τού
ουρανού και των ερπετών της γής· και τόξον και ροµφαίαν και πόλεµον συντρίψω από της γής και κατοικιώ σε επ ελπίδι .
Ωσ. 2,20  Κατά την εποχήν εκείνην της µετανοίας και επιστροφής των προς εµέ, θα συνάψω νέαν συνθήκην ειρήνης µε
αυτούς, ακόµη δε ειρήνης και µε τα θηρία της υπαίθρου, µε τα πετεινά του ουρανού και µε τα ερπετά της γης. Θα συντρίψω
και θα εξαφανίσω από την χώραν του Ισραήλ το πολεµικόν τόξον και την εχθρικήν ροµφαίαν και τον πόλεµον, και θα
εγκαταστήσω αυτούς µε αγαθάς ελπίδας προς µίαν ειρηνικήν ζωήν.
Ωσ. 2,21   και µνηστεύσοµαί σε εµαυτώ εις τον αιώνα και µνηστεύσοµαί σε εν δικαιοσύνη και εν κρίµατι και εν ελέει και εν
οικτιρµοίς
Ωσ. 2,21  Θα σε µνηστευθώ τότε ως ιδικήν µου δια παντός, θα σε πάρω ως ίδικήν µου πλέον µνηστήν και θα σου προσφέρω
δικαιοσύνην, δικαίαν κρίσιν, τρυφερότητα και ευσπλαγχνίαν.
Ωσ. 2,22   και µνηστεύσοµαί σε εµαυτώ εν πίστει, και επιγνώση τον Κύριον.
Ωσ. 2,22  Θα σε µνηστευθώ ως πιστήν πλέον εις εµέ και συ θα γνωρίσης εµέ, τον Κυριον.
Ωσ. 2,23   και έσται εν εκείνη τή ηµέρα, λέγει Κύριος, επακούσοµαι τώ ουρανώ, και αυτός επακούσεται τή γη,
Ωσ. 2,23  Κατά την ειρηνικήν εκείνην περίοδον, λέγει ο Κυριος, θα εισακούσω και θα απαντήσω στον ουρανόν και ο
ουρανός θα απαντήση εις την γην, στέλλων ζωογόνον βροχήν
Ωσ. 2,24   και η γη επακούσεται τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον, και αυτά επακούσεται τώ Ιεζραέλ.
Ωσ. 2,24  η δε γη θα απαντήση στον ουρανόν, παράγουσα σίτον και οίνον και έλαιον . Ολα δε αυτά θα προσφερθούν δια την
ειρηνικήν και αρµονικήν ζωήν του Ιεζραέλ.
Ωσ. 2,25   και σπερώ αυτήν εµαυτώ επί της γής και ελεήσω την Ουκ-ηλεηµένην και ερώ τώ Ου-λαώ-µου· λαός µου ει σύ, και
αυτός ερεί· Κύριος ο Θεός µου εί σύ.
Ωσ. 2,25  Θα διασπείρω και θα εγκαταστήσω τον νέον Ισραήλ εις την χώραν, θα ελεήσω την Ουκ-ηλεηµένην και στον Ου-
λαόν µου θα είπω· “συ είσαι λαός µου”. Και εκείνος θα απαντήση· “συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ωσ. 3,1   Καί είπε Κύριος προς µε· έτι πορεύθητι και αγάπησον γυναίκα αγαπώσαν πονηρά και µοιχαλίν, καθώς αγαπά ο
Θεός τους υιούς Ισραήλ και αυτοί αποβλέπουσιν επί θεούς αλλοτρίους και φιλούσι πέµµατα µετά σταφίδων.
Ωσ. 3,1   Ο Κυριος µου είπε· “πήγαινε πάλιν και αγάπησε µίαν γυναίκα µοιχαλίδα, γυναίκα, η οποία αγαπά την πονηρίαν·
αγάπησέ την, όπως αγαπά ο Θεός τους Ισραηλίτας, οι οποίοι εν τούτοις στρέφουν τα βλέµµατά των και δίδουν τας καρδίας
των εις ξένους θεούς και αγαπούν τα γλυκίσµατα των ειδώλων, πίττας µε σταφίδας”.
Ωσ. 3,2   και εµισθωσάµην εµαυτώ πεντεκαίδεκα αργυρίου και γοµόρ κριθών και νέβελ οίνου
Ωσ. 3,2  Επραξα, όπως ο Κυριος µε διέταξε, και εµίσθωσα αυτήν δια τον εαυτόν µου αντί δεκαπέντε αργυρών σίκλων, ενός
γοµόρ κριθής και ενός ασκού οίνου.
Ωσ. 3,3   και είπα προς αυτήν· ηµέρας πολλάς καθήση επ εµοί και ου µη πορνεύσης, ουδέ µη γένη ανδρί ετέρω, και εγώ επί
σοί.
Ωσ. 3,3   Και είπα προς αυτήν. “Επί πολλάς ηµέρας θα µείνης κοντά µου ήσυχος και πιστή. Δεν θα εκτροπής εις πορνείαν,
δεν θα έλθης εις ένωσιν µε άλλον άνδρα και τότε εγώ θα είµαι δια σε σύζυγος”.
Ωσ. 3,4   διότι ηµέρας πολλάς καθήσονται οι υιοί Ισραήλ ουκ όντος βασιλέως ουδέ όντος άρχοντος ουδέ ούσης θυσίας ουδέ
όντος θυσιαστηρίου ουδέ ιερατείας ουδέ δήλων.
Ωσ. 3,4  Τούτο συµβολίζει τους Ισραηλίτας, διότι και αυτοί θα παραµείνουν επί πολύν χρόνον χωρίς βασιλέα, χωρίς
άρχοντας, χωρίς θυσίας, χωρίς θυσιαστήριον, χωρίς ιερατείον, χωρίς το εφώδ, την “Δηλωσιν” και “Αλήθειαν”, δια της
οποίας εξεβράζετο η βουλή του Θεού.
Ωσ. 3,5   και µετά ταύτα επιστρέψουσιν οι υιοί Ισραήλ και επιζητήσουσι Κύριον τον Θεόν αυτών και Δαυίδ τον βασιλέα
αυτών· και εκστήσονται επί τώ Κυρίω και επί τοίς αγαθοίς αυτού επ εσχάτων των ηµερών.
Ωσ. 3,5   Μετά ταύτα όµως οι Ισραηλίται θα επιστρέψουν και θα αναζητήσουν Κυριον τον Θεόν των, οπότε ως βασιλέα των
θα έχουν τον απόγονον του Δαβίδ, τον Μεσσίαν. Θα µείνουν κατάπληκτοι δια την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου και δια τα
άλλα αγαθά, τα οποία θα τους δώση κατά την νέαν αυτήν µεσσιακήν εποχήν, που θα αρχίση από τας ηµέρας εκείνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ωσ. 4,1   Ακούσατε λόγον Κυρίου, υιοί Ισραήλ, ότι κρίσις τώ Κυρίω προς τους κατοικούντας την γήν, διότι ουκ έστιν
αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ επίγνωσις Θεού επί της γής.
Ωσ. 4,1   Σεις οι Ισραηλίται ακούσατε τον λόγον Κυρίου, διότι ο Κυριος θα κρίνη, θα δικάση, θα τιµωρήση τους κατοίκους
της χώρας αυτής, επειδή δεν υπάρχει µεταξύ των αλήθεια, ούτε ευσπλαγχνία, ούτε γνώσις και σεβασµός του Θεού.
Ωσ. 4,2   αρά και ψεύδος και φόνος και κλοπή και µοιχεία κέχυται επί της γής, και αίµατα αφ αίµασι µίσγουσι.
Ωσ. 4,2  Εξ αντιθέτου έχουν χυθή και πληµµυρίσει την χώραν σας κατάραι, ψεύδη, φόνοι, κλοπαί, µοιχείαι· τα δε αίµατα
χύνονται συνεχώς και ανακατεύονται το ένα µε το άλλο.
Ωσ. 4,3   διά τούτο πενθήσει η γη και σµικρυνθήσεται σύν πάσι τοίς κατοικούσιν αυτήν, σύν τοίς θηρίοις τού αγρού και σύν
τοίς ερπετοίς της γής και σύν τοίς πετεινοίς τού ουρανού, και οι ιχθύες της θαλάσσης εκλείψουσιν,
Ωσ. 4,3  Δια τούτο η χώρα σας θα περιέλθη εις πένθος, οι κάτοικοί της θα ολιγοστεύσουν µαζή δε µε αυτήν θα
ολιγοστεύσουν και όσα ζωντανά κατοικούν εις αυτήν, τα θηρία του αγρού, τα ερπετά της γης και τα πετεινά του ουρανού,
και αυτά ακόµη τα ψάρια της θαλάσσης θα εκλείψουν.
Ωσ. 4,4   όπως µηδείς µήτε δικάζηται µήτε ελέγχη µηδείς· ο δε λαός µου ως αντιλεγόµενος ιερεύς.
Ωσ. 4,4  Εξ αιτίας της γενικής πωρώσεως ούτε κανείς θα δικάζεται δια τας παρανοµίας του ούτε και κανείς θα
διαµαρτύρεται δια την αµαρτωλότητα αυτήν. Ο δε τέως περιούσιος λαός µου θα είναι σαν τον ιερέα, που έχει χάσει την
υπόληψίν του και συνεχώς επικρίνεται.
Ωσ. 4,5   και ασθενήσεις ηµέρας, και ασθενήσει ο προφήτης µετά σού· νυκτί ωµοίωσα την µητέρα σου.



Ωσ. 4,5  Συ δε, ω λαέ µου, θα χάσης την πνευµατικήν σου υγείαν και ισχύν, µαζή µε σε και ο προφήτης θα χάση την
πνευµατικήν του δύναµιν και ισχύν. Προς νύκτα δε παροµοιάζω την σκοτεινήν ζωήν του έθνους αυτού.
Ωσ. 4,6   ωµοιώθη ο λαός µου ως ουκ έχων γνώσιν· ότι σύ επίγνωσιν απώσω, καγώ απώσοµαί σε τού µη ιερατεύειν µοι· και
επελάθου νόµον Θεού σου, καγώ επιλήσοµαι τέκνων σου.
Ωσ. 4,6  Ο λαός µου αυτός ωµοίασε προς εκείνον, ο οποίος δεν έχει καθόλου γνώσιν του Θεού και του θείου θελήµατος.
Επειδή όµως συ, λαέ µου, απώθησες την γνώσιν του Θεού, δια τούτο και εγώ θα σε απωθήσω, ώστε να µη υπάρχουν δια σε
ιερείς και ιερατικαί προσφοραί. Συ ελησµόνησες τον νόµον του Θεού σου, και εγώ θα λησµονήσω τα ιδικά σου τέκνα.
Ωσ. 4,7   κατά το πλήθος αυτών ούτως ήµαρτόν µοι· την δόξαν αυτών εις ατιµίαν θήσοµαι.
Ωσ. 4,7  Οσον πολυάριθµοι υπήρξατε εις την χώραν σας, τόσον αναρίθµητοι υπήρξαν και αι αµαρτίαι σας εναντίον µου. Δια
τούτο την έως τώρα δόξαν σας, εγώ θα µεταβάλω εις εξευτελισµόν.
Ωσ. 4,8   αµαρτίας λαού µου φάγονται και εν ταίς αδικίαις αυτών λήψονται τας ψυχάς αυτών.
Ωσ. 4,8  Οι ιερείς ειδικώτερον συµµετέχουν και χορταίνουν και αυτοί από τας αµαρτίας του λαού µου. Δια τούτο θα
πληρώσουν µε την ζωήν των τας πολλάς αδικίας των.
Ωσ. 4,9   και έσται καθώς ο λαός ούτως και ο ιερεύς· και εκδικήσω επ αυτόν τας οδούς αυτού και τα διαβούλια αυτού
ανταποδώσω αυτώ.
Ωσ. 4,9  Δεν θα γίνη διάκρισις µεταξύ λαϊκών και ιερέων· όπως οι λαϊκοί ετσι θα τιµωρηθούν και οι ιερείς. Θα τιµωρήσω τον
λαόν τούτον δια τους αµαρτωλούς δρόµους της ζωής του, θα ανταποδώσω εις αυτόν σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς
επιθυµίας της καρδίας του και τα πονηρά του σχέδια.
Ωσ. 4,10   και φάγονται και ου µη εµπλησθώσιν, επόρνευσαν και ου µη κατευθύνωσι, διότι τον Κύριον εγκατέλιπον τού
φυλάξαι. -
Ωσ. 4,10  Θα τρώγουν και δεν θα χορταίνουν, θα εκτρέπωνται εις την πορνείαν και δεν θα επιτύχουν αυτό , που θέλουν, την
χαράν και την ειρήνην, επειδή εγκατέλιπαν τον Κυριον και δεν εφύλαξαν το θέληµά του.
Ωσ. 4,11   Πορνείαν και οίνον και µέθυσµα εδέξατο καρδία λαού µου.
Ωσ. 4,11   Η καρδία του λαού µου εστράφη και εδέχθη πορνείαν και οίνον και µέθην.
Ωσ. 4,12   εν συµβόλοις επηρώτων, και εν ράβδοις αυτού απήγγελλον αυτώ· πνεύµατι πορνείας επλανήθησαν και
εξεπόρνευσαν από τού Θεού αυτών.
Ωσ. 4,12  Με διάφορα ειδωλολατρικά σύµβολα, µε αγάλµατα και µε ράβδους, εσυµβουλεύοντο τους ειδωλικούς θεούς των·
και εκείνοι δια της ραβδοµαντείας έδιδαν εις αυτούς απαντήσεις. Απεπλανήθησαν εις µεγάλην πνευµατικήν πορνείαν,
διότι εγκατέλειψαν τον Θεόν των και προσεκολλήθησαν εις τα είδωλα.
Ωσ. 4,13   επί τας κορυφάς των ορέων εθυσίαζον και επί τους βουνούς έθυον, υποκάτω δρυός και λεύκης και δένδρου
συσκιάζοντος, ότι καλόν σκέπη. διά τούτο εκπορνεύσουσιν αι θυγατέρες υµών, και αι νύµφαι υµών µοιχεύσουσι·
Ωσ. 4,13   Εις τας κορυφάς των υψηλών ορέων, επάνω εις θυσιαστήρια ειδώλων, προσέφεραν θυσίας και εις τας κορυφάς
των βουνών εθυσίαζαν, κάτω από δρυν και λεύκην και δένδρον ευσκιόφυλλον, διότι ήτο ευάρεστος εις αυτούς η σκια των
κλάδων των. Εξ αιτίας της εκτροπής σας εις την αµαρτωλότητα της ειδωλολατρείας, αι θυγατέρες σας θα εκδίδωνται
αναισχύντως εις την πορνείαν και αι νύµφαι σας προ των οφθαλµών σας θα παραδίδωνται εις την µοιχείαν.
Ωσ. 4,14   και ου µη επισκέψωµαι επί τας θυγατέρας υµών, όταν πορνεύσωσι, και επί τας νύµφας υµών, όταν µοιχεύσωσιν·
ότι αυτοί µετά των πορνών συνεφύροντο και µετά των τετελεσµένων έθυον, και ο λαός ο συνίων συνεπλέκετο µετά πόρνης.
-
Ωσ. 4,14  Δεν θα επισκεφθώ µε αγάπην και καλοσύνην τας θυγατέρας σας, όταν θα εκπορνεύωνται, ούτε τας νύµφας σας
όταν θα εκτρέπωνται εις την µοιχείαν. Διότι και αυτοί οι ιδιοί, οι γονείς και οι σύζυγοι συνεφύροντο µε τας πόρνας και
µαζή µε τας ιεροδούλους προσέφεραν θυσίας. Ακόµη δε και οι µορφωµένοι µεταξύ του λαού συνεπλέκοντο µε τας πόρνας.
Ωσ. 4,15   Σύ δε, Ισραήλ, µη αγνόει, και Ιούδα, µη εισπορεύεσθε εις Γάλγαλα και µη αναβαίνετε εις τον Οίκον Ών και µη
οµνύετε ζώντα Κύριον.
Ωσ. 4,15   Συ, Ισραηλιτικέ λαέ, δεν έπρεπε να αγνοής τον Θεόν και το θέληµά του. Και συ, λαέ του Ιούδα, δεν έπρεπε να
εισέρχεσαι εις τα Γαλγαλα, εις την χώραν της ειδωλολατρείας, και δεν έπρεπε να ανέρχεσθε στον ειδωλολατρικόν ναόν της
Ων και δεν έπρεπε να ορκίζεσθε στον ζώντα αληθινόν Θεόν.
Ωσ. 4,16   διότι ως δάµαλις παροιστρώσα παροίστρησεν Ισραήλ· νύν νεµήσει αυτούς Κύριος ως αµνόν εν ευρυχώρω .
Ωσ. 4,16  Αλλά ο ισραηλιτικός λαός αφηνίασε, όπως η δάµαλις την οποίαν κεντά ο οίστρος. Θα έλθη όµως εποχή, οπότε θα
ποιµάνη αυτός ο Θεός ως αµνούς εις µεγάλην εύφορον περιοχήν.
Ωσ. 4,17   µέτοχος ειδώλων Εφραίµ έθηκεν εαυτώ σκάνδαλα,
Ωσ. 4,17   Τωρα όµως η φυλή Εφραίµ και αι άλλαι εννέα φυλαί του Ισραήλ λαµβάνουν µέρος εις την λατρείαν των ειδώλων,
θέτουν µόνοι των προσκόµµατα στους δρόµους των.
Ωσ. 4,18   ηρέτισε Χαναναίους· πορνεύοντες εξεπόρνευσαν, ηγάπησαν ατιµίαν εκ φρυάγµατος αυτών.
Ωσ. 4,18  Αφήκαν τον αληθινόν Θεόν και επροτίµησαν τους Χαναναίους . Εξετράπησαν εις απερίγραπτον πνευµατικήν και
σωµατικήν πορνείαν, ηγάπησαν τον εξευτελισµόν και την καταισχύνην µέσα εις τα φρυάγµατα των βακχικών οργίων των .
Ωσ. 4,19   συστροφή πνεύµατος σύ εί εν ταίς πτέρυξιν αυτής, και καταισχυνθήσονται εκ των θυσιαστηρίων αυτών.
Ωσ. 4,19  Δια τούτο πνεύµα καταιγίδος θα τους αφαρπάση στον στροβιλισµόν του, ωσάν εις τεραστίας πτέρυγας, θα τους
εκτινάξη εις εξορίαν και θα καταισχυνθούν, διότι τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια θα αποδειχθούν ψευδή και ανίκανα
να τους βοηθήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ωσ. 5,1   Ακούσατε ταύτα, οι ιερείς, και προσέχετε, οίκος Ισραήλ, και ο οίκος τού βασιλέως, ενωτίζεσθε, διότι προς υµάς εστι
το κρίµα· ότι παγίς εγενήθητε τή σκοπιά και ως δίκτυον εκτεταµένον επί το Ιταβύριον,
Ωσ. 5,1   Ιερείς, ακούσατε αυτά, λαέ του Ισραήλ, δώσε προσοχήν. Αυλή του βασιλέως ακροάσου καλά αυτά που θα είπω,
διότι η µέλλουσα καταδίκη αφορά σας, επειδή σεις οι φρουροί από το φυλάκιον, όπου έπρεπε να επιβλέπετε και να
περιφρουρήτε τον λαόν, εγίνατε παγίς του κακού δια τον λαόν, δίκτυον απλωµένον στο όρος Ιταβύριον, δια να
συλλαµβάνη και δεσµεύη εις την πονηρίαν τους ανθρώπους.



Ωσ. 5,2   ό οι αγρεύοντες την θήραν κατέπηξαν. εγώ δε παιδευτής υµών·
Ωσ. 5,2  Εκάµατε σεις δια τους ανθρώπους ο,τι δια τα θηράµατα κάµνουν οι κυνηγοί, οι οποίοι απλώνουν πυκνάς παγίδας.
Δια τούτο εγώ θα σας παιδεύσω και θα σας τιµωρήσω.
Ωσ. 5,3   εγώ έγνων τον Εφραίµ, και Ισραήλ ουκ απέστη απ εµού· διότι νύν εξεπόρνευσεν Εφραίµ, εµιάνθη Ισραήλ.
Ωσ. 5,3   Εγνώρισα εγώ καλά τον Εφραίµ και το µάτι µου δεν απεµακρύνθη από τον ισραηλιτικόν λαόν. Δια τούτο και
γνωρίζω τώρα καλά, ότι η φυλή Εφραίµ εξετράπη προς την πορνείαν, όπως επίσης και οι άλλοι Ισραηλίται εµολύνθησαν
βαθύτατα.
Ωσ. 5,4   ουκ έδωκαν τα διαβούλια αυτών τού επιστρέψαι προς τον Θεόν αυτών, ότι πνεύµα πορνείας εν αυτοίς εστι, τον δε
Κύριον ουκ επέγνωσαν.
Ωσ. 5,4  Τοσον διεφθάρησαν, ώστε ούτε εσκέφθησαν ούτε σκέπτονται µε τον νουν και την καρδίαν των να επιστρέψουν
προς τον Θεόν των, διότι πνεύµα αποστασίας υπάρχει µέσα των και κυριαρχεί εις τας καρδίας των και έτσι ηγνόησαν και
αγνοούν εξ ολοκλήρου τον Κυριον και Θεόν.
Ωσ. 5,5   και ταπεινωθήσεται η ύβρις τού Ισραήλ εις πρόσωπον αυτού, και Ισραήλ και Εφραίµ ασθενήσουσιν εν ταίς
αδικίαις αυτών, και ασθενήσει και Ιούδας µετ αυτών.
Ωσ. 5,5   Δια τούτο θα ταπεινωθή η υπερηφάνεια του ισραηλιτικού λαού· ανάγλυφος θα φανή η καταισχύνη του στο
πρόσωπόν του. Αι φυλαί του Ισραήλ, και περισσότερον η φυλή του Εφραίµ, θα χάσουν την πνευµατικήν και εθνικήν
δύναµίν των µέσα εις τας αδικίας των. Μαζή δε µε αυτούς και η φυλή Ιούδα θα χάση την δύναµίν της.
Ωσ. 5,6   µετά προβάτων και µόσχων πορεύσονται τού εκζητήσαι τον Κύριον και ου µη εύρωσιν αυτόν, ότι εκκέκλικεν απ
αυτών,
Ωσ. 5,6  Φέροντες πρόβατα και µόσχους προς θυσίαν θα πορευθούν να αναζητήσουν τον Κυριον, δια να εύρουν συγχώρησιν
και εξιλέωσιν. Δεν θα την εύρουν όµως, διότι ο Θεός θα έχει πλέον αποµακρυνθή από αυτούς.
Ωσ. 5,7   ότι τον Κύριον εγκατέλιπον, ότι τέκνα αλλότρια εγεννήθησαν αυτοίς· νύν καταφάγεται αυτούς η ερυσίβη , και τους
κλήρους αυτών. -
Ωσ. 5,7   Τούτο δε, επειδή αυτοί πρώτοι εγκατέλειψαν τον Κυριον, εγέννησαν και ανέθρεψαν µέσα εις την αµαρτίαν τέκνα
ξένα προς τον Θεόν. Και τώρα ο εχθρός ως άλλη ερυσίβη θα καταφάγη αυτούς και τα εκ κληρονοµίας κτήµατά των.
Ωσ. 5,8   Σαλπίσατε σάλπιγγι επί τους βουνούς, ηχήσατε επί των υψηλών, κηρύξατε εν τώ οίκω Ών· εξέστη Βενιαµίν,
Ωσ. 5,8  Σαλπίσατε, λοιπόν, οι σαλπιγκταί µε σάλπιγγας εις τα βουνά, κάµετε να αντηχήση το σάλπισµα επάνω στους
υψηλούς τόπους, διαλαλήσατε µε µεγάλην φωνήν µέσα στον ειδωλολατρικόν οίκον Ων· η φυλή του Βενιαµίν έµεινε
κατάπληκτος.
Ωσ. 5,9   Εφραίµ εις αφανισµόν εγένετο εν ηµέραις ελέγχου· εν ταίς φυλαίς τού Ισραήλ έδειξα πιστά.
Ωσ. 5,9  Η βασιλεύουσα φυλή Εφραίµ ηρηµώθη και ηφανίσθη κατά την εποχήν της κρίσεώς της υπό του Κυρίου. Εις τας
φυλάς του Ισραήλ έδειξα τας πιστάς, τας αληθινάς και ανεκκλήτους αποφάσεις µου.
Ωσ. 5,10   εγένοντο οι άρχοντες Ιούδα ως µετατιθέντες όρια, επ αυτούς εκχεώ ως ύδωρ το όρµηµά µου.
Ωσ. 5,10   Οι άρχοντες της φυλής Ιούδα έγιναν ωσάν τους πονηρούς και απλήστους εκείνους , που µεταθέτουν τα όριά των
µέσα εις τα γειτονικά κτήµατα. Εναντίον αυτών θα αφήσω να εκχυθή ωσάν ορµητικός χείµαρρος η οργή µου.
Ωσ. 5,11   κατεδυνάστευσεν Εφραίµ τον αντίδικον αυτού, κατεπάτησε κρίµα, ότι ήρξατο πορεύεσθαι οπίσω των µαταίων.
Ωσ. 5,11   Η φυλή του Εφραίµ κατεδυνάστευσε την αντίδικόν της φυλήν του Ιούδα, κατεπάτησε κάθε δικαιοσύνην, διότι
είχεν ήδη αρχίσει να ακολουθή τα µάταια είδωλα.
Ωσ. 5,12   και εγώ ως ταραχή τώ Εφραίµ και ως κέντρον τώ οίκω Ιούδα.
Ωσ. 5,12   Δια τούτο και εγώ θα επιφέρω αναταραχήν εις την φυλήν του Εφραίµ, θα γίνω κεντρί, δια να ξυπνήση προς
µετάνοιαν το βασίλειον του Ιούδα.
Ωσ. 5,13   και είδεν Εφραίµ την νόσον αυτού και Ιούδας την οδύνην αυτού, και επορεύθη Εφραίµ προς Ασσυρίους και
απέστειλε πρέσβεις προς βασιλέα Ιαρείµ· και αυτός ουκ ηδυνάσθη ιάσασθαι υµάς, και ου µη διαπαύση εξ υµών οδύνη.
Ωσ. 5,13   Η φυλή του Εφραίµ και αι άλλαι εννέα φυλίι του Ισραήλ είδαν την ηθικήν και πνευµατικήν των ασθένειαν , το δε
βασίλειον του Ιούδα ησθάνθη την ιδικήν του οδύνην. Οι Ισραηλίται τότε αντί να στραφούν προς τον Θεόν, έστειλαν
πρέσβεις προς τους Ασσυρίους και παρεκάλεσαν τον βασιλέα των Ασσυρίων Ιαρείµ, να έλθη εις βοήθειάν των. Αυτός όµως
δεν ηµπόρεσε να σας θεραπεύση και δεν πρόκειται να καταπραΰνη ποτέ τον πόνον σας.
Ωσ. 5,14   διότι εγώ ειµι ως πανθήρ τώ Εφραίµ και ως λέων τώ οίκω Ιούδα· και εγώ αρπώµαι και πορεύσοµαι και λήψοµαι,
και ουκ έσται ο εξαιρούµενος.
Ωσ. 5,14   Διότι εγώ θα είµαι ως πάνθηρ εναντίον του Εφραίµ και ως λέων εναντίον του οίκου Ιούδα. Εγώ θα αρπάξω και θα
πάρω το θήραµα και θα αναχωρήσω και κανείς δεν θα ηµπορέση να µου το αφαιρέση από τα χέρια µου.
Ωσ. 5,15   πορεύσοµαι και επιστρέψω εις τον τόπον µου, έως ού αφανισθώσι· και ζητήσουσι το πρόσωπόν µου, εν θλίψει
αυτών ορθριούσι προς µε λέγοντες·
Ωσ. 5,15   Θα φύγω και θα επανέλθω στον τόπον µου, µέχρις ότου εξολοθρευθούν. Υπό το βάρος δε της θλίψεώς των θα
µετανοήσουν και θα µε ζητήσουν. Πρωϊ-πρωϊ θα εξυπνούν, θα παρουσιάζωνται προς εµέ και θα λέγουν µεταξύ των·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ωσ. 6,1   Πορευθώµεν και επιστρέψωµεν προς Κύριον τον Θεόν ηµών, ότι αυτός ήρπακε και ιάσεται ηµάς, πατάξει και
µοτώσει ηµάς·
Ωσ. 6,1   Ελάτε, ας επιστρέψωµεν εν µετανοία προς τον Κυριον και Θεόν µας, διότι αυτός ο οποίος επέτρεψε και µας
διήρπασαν, αυτός και θα µας θεραπεύση. Αυτός που µας εµαστίγωσεν, αυτός και θα επουλώση τα τραύµατά µας.
Ωσ. 6,2   υγιάσει ηµάς µετά δύο ηµέρας, εν τή ηµέρα τή τρίτη εξαναστησόµεθα και ζησόµεθα ενώπιον αυτού
Ωσ. 6,2  Ηµπορεί αυτός έντος δύο ηµερών να µας αποδώση την υγείαν µας και κατά την τρίτην ηµέραν θα εγερθώµεν από
την κλίνην της ασθενείας µας και θα ζήσωµεν ενώπιόν του και από την προστασίαν του.
Ωσ. 6,3   και γνωσόµεθα· διώξωµεν τού γνώναι τον Κύριον, ως όρθρον έτοιµον ευρήσοµεν αυτόν, και ήξει ως υετός ηµίν
πρώϊµος και όψιµος γη.
Ωσ. 6,3  Τοτε και θα τον γνωρίσωµεν. Ας επιδιώξωµεν, λοιπόν, µε την καρδίαν µας να γνωρίσωµεν τον Κυριον. Θα τον



εύρωµεν πρόθυµον και έτοιµον να µας βοηθήση· η έλευσίς του θα είναι βεβαία, όπως η έλευσις του ωραίου όρθρου. Θα έλθη
στον κατάλληλον καιρόν, όπως έρχεται από τον ουρανόν εις την γην η πρώϊµος και η όψιµος βροχή.
Ωσ. 6,4   τι σοι ποιήσω Εφραίµ; τι σοι ποιήσω Ιούδα; το δε έλεος υµών ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος ορθρινή
πορευοµένη. -
Ωσ. 6,4  Θα µας ερωτήση· “τι θέλεις να σου κάµω, ισραηλιτικέ λαέ; Τι θέλεις να κάµω εις σε, ιουδαϊκέ λαέ; Η αγάπη σας
είναι προσωρινή και διαλύεται ωσάν την πρωϊνήν οµίχλην, φεύγει και χάνεται όπως η πρωϊνή δροσιά.
Ωσ. 6,5   Διά τούτο απεθέρισα τους προφήτας υµών, απέκτεινα αυτούς εν ρήµατι στόµατός µου, και το κρίµα µου ως φώς
εξελεύσεται·
Ωσ. 6,5  Δια τούτο εθέρισα τους ψευδοπροφήτας σας, τους εφόνευσα µε το πρόσταγµα του στόµατός µου. Η δικαία µου
κρίσις θα εξέλθη και θα λάµψη ωσάν το φως.
Ωσ. 6,6   διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώµατα.
Ωσ. 6,6  Διότι εγώ προτιµώ την προς εµέ αγάπην σας και οχι τας τυπικάς θυσίας, την επίγνωσιν του θείου θελήµατος
περισσότερον από τα ολοκαυτώµατα.
Ωσ. 6,7   αυτοί δε εισιν ως άνθρωπος παραβαίνων διαθήκην· εκεί κατεφρόνησέ µου
Ωσ. 6,7  Οι Ισραηλίται όµως παραβαίνουν και καταπατούν την Διαθήκην µου ως άνθρωπος αµαρτωλός και αναίσθητος.
Και µε τας παραβάσεις των αυτάς εκεί µε κατεφρόνησαν.
Ωσ. 6,8   Γαλαάδ πόλις εργαζοµένη µάταια, ταράσσουσα ύδωρ,
Ωσ. 6,8  Η χώρα Γαλαάδ ακολουθεί τα µάταια είδωλα. Αναταράσσει την κοινωνίαν, όπως η θύελλα το ύδωρ της θαλάσσης.
Ωσ. 6,9   και η ισχύς σου ανδρός πειρατού· έκρυψαν ιερείς οδόν, εφόνευσαν Σίκιµα, ότι ανοµίαν εποίησαν.
Ωσ. 6,9  Η δύναµίς σου, χώρα Γαλαάδ, εκδηλώνεται εις πειρατείας εκ µέρους των ανδρών σου. Και αυτοί ακόµη οι ιερείς του
Ισραήλ εκρύβησαν και έστησαν ενέδραν παρά την οδόν, που οδηγεί εις τα Σικιµα, και εφόνευσαν τους διερχοµένους, δια να
τους ληστεύσουν και έτσι διέπραξαν ανοµίαν µεγάλην.
Ωσ. 6,10   εν τώ οίκω τού Ισραήλ είδον φρικώδη εκεί, πορνείαν τού Εφραίµ· εµιάνθη Ισραήλ και Ιούδα.
Ωσ. 6,10  Είδα εγώ φρικτά γεγονότα στο βασίλειον του Ισραήλ, είδα την πνευµατικήν και σωµατικήν πορνείαν της φυλής
του Εφραίµ. Εµολύνθη και ο ισραηλιτικός και ο Ιουδαϊκός λαός.
Ωσ. 6,11   άρχου τρυγάν σεαυτώ εν τώ επιστρέφειν µε την αιχµαλωσίαν τού λαού µου εν τώ ιάσασθαί µε τον Ισραήλ.
Ωσ. 6,11   Μετανοηµένος όµως κατόπιν δια τας παρανοµίας σου, θα αρχίσης να τρυγάς και ωφέλη από τας τιµωρίας αυτάς,
όταν εγώ θα επαναφέρω τον λαόν µου από την εξορίαν, όταν θα θεραπεύσω τον ισραηλιτικόν λαόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ωσ. 7,1   Καί αποκαλυφθήσεται η αδικία Εφραίµ και η κακία Σαµαρείας, ότι ειργάσαντο ψευδή· και κλέπτης προς αυτόν
εισελεύσεται, εκδιδύσκων ληστής εν τή οδώ αυτού,
Ωσ. 7,1   Τοτε θα φανερωθούν αι παρανοµίαι της φαύλης Εφραίµ και η κακία των Σαµαριτών, διότι ειργάσθησαν το ψεύδος
και την δολιότητα. Κλέπται θα εισχωρήσουν εις την κοινωνίαν των, λησταί οι οποίοι θα απογυµνώνουν τους διαβάτας
στους δρόµους της χώρας.
Ωσ. 7,2   όπως συνάδωσιν ως άδοντες τή καρδία αυτών. πάσας τας κακίας αυτών εµνήσθην· νύν εκύκλωσαν αυτούς τα
διαβούλια αυτών, απέναντι τού προσώπου µου εγένοντο.
Ωσ. 7,2  Αναίσθητοι δε και αµετανόητοι µέσα εις την αµαρτωλότητά των, θα τραγουδούν µαζή µε όλην των την καρδίαν,
όπως οι τραγουδισταί. Εγώ όµως ενθυµούµαι όλας αυτών τας παρανοµίας. Αι αµαρτωλαί επιθυµίαι των και τα πονηρά
σχέδιά των, από τα οποία προήρχοντο αι κακαί πράξεις των, τους περιεκύκλωσαν πλέον από όλα τα σηµεία. Ολαι αι
πράξεις των και όλοι αυτοί είναι εµπρός εις τα µάτια µου.
Ωσ. 7,3   εν ταίς κακίαις αυτών εύφραναν βασιλείς και εν τοίς ψεύδεσιν αυτών άρχοντας·
Ωσ. 7,3   Με τας ποικίλας και πολυαρίθµους κακίας των ευφραίνουν τους πονηρούς βασιλείς των και µε τας ψευδολογίας
των κολακεύουν τους αµαρτωλούς άρχοντάς των.
Ωσ. 7,4   πάντες µοιχεύοντες, ως κλίβανος καιόµενος εις πέψιν κατακαύµατος από της φλογός, από φυράσεως στέατος έως
τού ζυµωθήναι αυτό.
Ωσ. 7,4  Ολοι είναι µοιχοί, καιόµενοι από το αµαρτωλόν σαρκικόν πάθος, ωσάν κλίβανος, ο οποίος καταβροχθίζει µέσα εις
τας φλόγας του τα ριπτόµενα ξύλα και περιµένει ολόθερµος το ζυµωθέν άλευρον, έως ότου ολοκληρωθή η ζύµωσίς του.
Ωσ. 7,5   αι ηµέραι των βασιλέων υµών, ήρξαντο οι άρχοντες θυµούσθαι εξ οίνου, εξέτεινε την χείρα αυτού µετά λοιµών·
Ωσ. 7,5   Κατά τας ηµέρας των βασιλικών εορτών πρώτοι οι άρχοντες αρχίζουν να πίνουν οίνον, να έρχωνται εις ευθυµίαν,
να µεθούν, ο δε βασιλεύς απλώνει το χέρι του και συντρώγει εις συµπόσια µε διεφθαρµένους ανθρώπους.
Ωσ. 7,6   διότι ανεκαύθησαν ως κλίβανος αι καρδίαι αυτών, εν τώ καταράσσειν αυτούς, όλην την νύκτα όπου Εφραίµ
ενεπλήσθη, πρωΐ εγενήθη, ανεκαύθη ως πυρός φέγγος.
Ωσ. 7,6  Αι καρδίαι των ανθρώπων αυτών εξεκαύθησαν, όπως ο κλίβανος, και από την φλόγα των παθών των ήρχισαν να
κτυπούν και να φονεύουν ο ενας τον άλλον. Μεθυσµένοι δε έπειτα οι Ισραηλίται εχόρτασαν τον ύπνον κοιµώµενοι καθ'
όλην την νύκτα. Εξύπνησαν την πρωΐαν και πάλιν ήναψαν µέσα των ωσάν πυρκαϊά τα πάθη.
Ωσ. 7,7   πάντες εθερµάνθησαν ως κλίβανος και κατέφαγον τους κριτάς αυτών· πάντες οι βασιλείς αυτών έπεσαν, ουκ ήν εν
αυτοίς ο επικαλούµενος προς µε. -
Ωσ. 7,7   Ολοι εφλογίσθησαν από τα πάθη ωσάν κλίβανος, εφόνευσαν τους άρχοντάς των και πολλοί βασιλείς έπεσαν
δολοφονηµένοι. Και όµως µέσα εις αυτήν την φλόγα των παθών, την αναταραχήν και το αίµα, κανείς δεν ευρέθη µεταξύ
αυτών να µε επικαλεσθή.
Ωσ. 7,8   Εφραίµ εν τοίς λαοίς αυτού συνεµίγνυτο, Εφραίµ εγένετο εγκρυφίας ου µεταστρεφόµενος.
Ωσ. 7,8  Οι Ισραηλίται ήρχοντο εις επιµιξίαν µε τους ειδωλολατρικούς λαούς, έγιναν πίττα εις την φωτιάν, η οποία ψήνεται
από την µίαν µόνον όψιν.
Ωσ. 7,9   κατέφαγον αλλότριοι την ισχύν αυτού, αυτός δε ουκ έγνω· και πολιαί εξήνθησαν αυτώ, και αυτός ουκ έγνω.
Ωσ. 7,9  Ξένοι λαοί και άνθρωποι κατέφαγον την δύναµιν του ισραηλιτικού λαού. Ο λαός όµως αυτός δεν συνησθάνθη την
κατάστασίν του και την αιτίαν αυτής. Εβγαλαν άσπρα µαλλιά οι Ισραηλίται, εγεύθησαν επί πολλά έτη τας οδυνηράς



συνεπείας της αµαρτωλότητός των, και όµως κανείς δεν κατενόησε την αιτίαν της δυστυχίας και δεν επεστράφη εν
µετανοία προς εµέ.
Ωσ. 7,10   και ταπεινωθήσεται η ύβρις Ισραήλ εις πρόσωπον αυτού, και ουκ επέστρεψαν προς Κύριον τον Θεόν αυτών και
ουκ εξεζήτησαν αυτόν εν πάσι τούτοις.
Ωσ. 7,10   Θα συντριβή η υπερηφάνειά των, θα εξευτελισθούν αναµεταξύ των οι Ισραηλίται· και όµως δεν θα επιστρέψουν εν
µετανοία προς τον Κυριον και Θεόν των, δεν θα τον αναζητήσουν ως λυτρωτήν των, παρ' όλας τας συµφοράς και τας
οδύνας των.
Ωσ. 7,11   και ήν Εφραίµ ως περιστερά άνους ουχ έχουσα καρδίαν· Αίγυπτον επεκαλείτο και εις Ασσυρίους επορεύθησαν.
Ωσ. 7,11   Ο Ισραηλιτικός λαός είναι ωσάν µία ανόητος και απερίσκεπτος περιπλανωµένη έδω και εκεί περιστερά, που δεν
έχει συναίσθησιν. Ετσι και αυτοί, άλλοτε επεκαλούντο εις βοήθειάν των την Αίγυπτον, και άλλοτε επήγαιναν ικέται προς
τους Ασσυρίους.
Ωσ. 7,12   καθώς αν πορεύωνται, επιβαλώ επ αυτούς το δίκτυόν µου· καθώς τα πετεινά τού ουρανού κατάξω αυτούς,
παιδεύσω αυτούς εν τή ακοή της θλίψεως αυτών.
Ωσ. 7,12   Τωρα όµως, καθώς θα περιπλανώνται από 'δώ και από 'κει, θα ρίψω επάνω τους το δίκτυόν µου. Θα τους
συλλάβω, όπως το δίκτυον συλλαµβάνει τα πετεινά του ουρανού. Θα τους τιµωρήσω σύµφωνα µε όσα έχουν ακούσει περί
τιµωριών, που επιβάλλει η δικαιοσύνη στους παραβάτας.
Ωσ. 7,13   ουαί αυτοίς, ότι απεπήδησαν απ εµού· δείλαιοί εισιν, ότι ησέβησαν εις εµέ· εγώ δε ελυτρωσάµην αυτούς, αυτοί δε
κατελάλησαν κατ εµού ψευδή.
Ωσ. 7,13   Αλλοίµονον εις αυτούς! Διότι βιαστικά και µε άλµατα απεµακρύνθησαν από εµέ. Είναι άθλιοι και δυστυχείς, διότι
έδειξαν προς εµέ ασέβειαν. Εγώ όµως πολλές φορές τους εγλύτωσα από τας θλίψεις των, αυτοί όµως εξήµεσαν ψευδολογίας
εναντίον µου. Εφάνησαν αχάριστοι.
Ωσ. 7,14   και ουκ εβόησαν προς µε αι καρδίαι αυτών, αλλ ή ωλόλυζον εν ταίς κοίταις αυτών· επί σίτω και οίνω
κατετέµνοντο.
Ωσ. 7,14   Δεν έκραξαν προς εµέ εκ βάθους των καρδιών των, αλλά ωλόλυζαν κατά το διάστηµα της νυκτός εις την κλίνην
των. Πεινασµένοι και ταλαιπωρηµένοι εχάρασσον και κατέκοπτον το σώµα των δια την έλλειψιν σίτου και οίνου .
Ωσ. 7,15   επαιδεύθησαν εν εµοί, καγώ κατίσχυσα τους βραχίονας αυτών, και εις εµέ ελογίσαντο πονηρά.
Ωσ. 7,15   Με πολλούς τρόπους εγώ τους επαιδαγώγησα. Ενίσχυσα τας χείρας των εις περίοδον πολέµων, και όµως αυτοί
εσκέφθησαν πονηρά εναντίον µου.
Ωσ. 7,16   απεστράφησαν εις ουδέν, εγένοντο ως τόξον εντεταµένον· πεσούνται εν ροµφαία οι άρχοντες αυτών δι
απαιδευσίαν γλώσσης αυτών· ούτος ο φαυλισµός αυτών εν γη Αιγύπτω.
Ωσ. 7,16   Κατήντησαν ωσάν ένα τίποτε. Το ψυχικόν των άγχος τους έκαµε να αµοιάζουν µε τεντωµένον τόξον. Οι άρχοντές
των θα πέσουν εν στόµατι ροµφαίας, διότι εφάνησαν αγροίκοι και βάρβαροι. Ετσι θα γελάση εις βάρος των και θα τους
εξευτελίση η Αίγυπτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ωσ. 8,1   Εις κόλπον αυτών ως γη, ως αετός επί οίκον Κυρίου, ανθ ών παρέβησαν την διαθήκην µου και κατά τού νόµου µου
ησέβησαν.
Ωσ. 8,1   Ο εχθρός θα επέλθη εν µέσω αυτών, δια να µεταβάλη την χώραν των εις γην έρηµον· ως αετός εναντίον του λαού
του Κυρίου, διότι αυτοί παρέβησαν την Διαθήκην µου και ησέβησαν εναντίον του Νοµου µου.
Ωσ. 8,2   εµέ κεκράξονται· ο Θεός, εγνώκαµέν σε.
Ωσ. 8,2  Υπό το βάρος δε των θλίψεων, θα φωνάξουν τότε προς εµέ· “συ είσαι ο Θεός µας· σε αναγνωρίζοµεν πλέον ως
Κυριον µας”.
Ωσ. 8,3   ότι Ισραήλ απεστρέψατο αγαθά, εχθρόν κατεδίωξαν.
Ωσ. 8,3  Οι Ισραηλίται απεστράφησαν τα αγαθά, τον Θεόν και τας δωρεάς του. Επεδίωξαν το κακόν εναντίον του εαυτού
των, επροτίµησαν τους εχθρούς των.
Ωσ. 8,4   εαυτοίς εβασίλευσαν και ου δι εµού· ήρξαν και ουκ εγνώρισάν µοι· το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών
εποίησαν εαυτοίς είδωλα, όπως εξολοθρευθώσιν.
Ωσ. 8,4  Ιδρυσαν ιδικόν των βασίλειον, ανεκήρυξαν ιδικόν των βασιλέα, χωρίς την ιδικήν µου γνώµην. Εγκατέστησαν
άρχοντας, δια τους οποίους δεν µε ηρώτησαν. Με το αργύριόν των και το χρυσίον των κατεσκεύασαν δια τον εαυτόν τους
είδωλα, δια να εξολοθρευθούν από αυτά και µε αυτά.
Ωσ. 8,5   απότριψαι τον µόσχον σου, Σαµάρεια· παρωξύνθη ο θυµός µου επ αυτούς· έως τίνος ου µη δύνωνται καθαρισθήναι
εν τώ Ισραήλ;
Ωσ. 8,5  Κατοικοι της Σαµαρείας, συντρίψατε και εξαφανίσατε τον χρυσούν ειδωλολατρικόν µόσχον σας. Εχει πλέον
παροξυνθή η οργή µου εναντίον εκείνων, που τον προσκυνούν. Εως πότε δεν θα θέλετε να καθαρισθήτε από τον µολυσµόν,
που υπάρχει ανάµεσα στον ισραηλιτικόν λαόν;
Ωσ. 8,6   και αυτό τέκτων εποίησε, και ου θεός εστι· διότι πλανών ήν ο µόσχος σου, Σαµάρεια.
Ωσ. 8,6  Εργον τεχνίτου, ανθρώπου χρυσοχόου, είναι ο ειδωλολατρικός σας µόσχος και οχι Θεός. Πλάνη δια σας είναι ο
µόσχος σας, ω Σαµαρείται!
Ωσ. 8,7   ότι ανεµόφθορα έσπειραν, και η καταστροφή αυτών εκδέξεται αυτά· δράγµα ουκ έχον ισχύν τού ποιήσαι άλευρον·
εάν δε και ποιήση, αλλότριοι καταφάγονται αυτό.
Ωσ. 8,7  Τα όσα εσπείρατε θα τα κατακαύση ο λίβας. Καταστροφή αναµένει τα σιτηρά σας. Οι θερισταί θα δένουν εις
δεµάτια στάχυα άκαρπα, που δεν θα είναι εις θέσιν να δώσουν άλευρον. Αλλά και εάν η χώρα σας ευφορήση και παραγάγη
σίτον και καρπούς, ξένοι θα καταφάγουν τα προϊόντα της.
Ωσ. 8,8   κατεπόθη Ισραήλ, νύν εγένετο εν τοίς έθνεσιν ως σκεύος άχρηστον,
Ωσ. 8,8  Ο ισραηλιτικός λαός έχει καταφαγωθή από τους γύρω λαούς , κατήντησε πλέον ως ένα σκεύος άχρηστον µεταξύ
των.
Ωσ. 8,9   ότι αυτοί ανέβησαν εις Ασσυρίους· ανέθαλε καθ εαυτόν Εφραίµ, δώρα ηγάπησαν·



Ωσ. 8,9  Διότι αυτοί οι ίδιοι µετέβησαν στους Ασσυρίους, δια να ζητήσουν από εκείνους βοήθειαν. Οι Ασσύριοι εζήτησαν και
έλαβαν δώρα, οι δε Ισραηλίται µετά την προσφοράν των δώρων ανεθάρρησαν.
Ωσ. 8,10   διά τούτο παραδοθήσονται εν τοίς έθνεσι. νύν εισδέξοµαι αυτούς, και κοπάσουσι µικρόν τού χρίειν βασιλέα και
άρχοντας.
Ωσ. 8,10  Δια τούτο και θα παραδοθούν ηττηµένοι και αιχµάλωτοι µεταξύ των ειδωλολατρικών λαών. Προς το παρόν τους
ανέχοµαι, αλλά µετ' ολίγον χρόνον θα παύσουν πλέον να χρίουν βασιλείς και να εκλέγουν άρχοντας στον τόπον των,
Ωσ. 8,11   ότι επλήθυνεν Εφραίµ θυσιαστήρια, εις αµαρτίας εγένοντο αυτώ θυσιαστήρια ηγαπηµένα.
Ωσ. 8,11   διότι επολλαπλασίασαν τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια. Αλλά τα αγαπηµένα των αυτά ειδωλολατρικά
θυσιαστήρια έγιναν αιτία της αµαρτίας των και της καταστροφής των.
Ωσ. 8,12   καταγράψω αυτώ πλήθος και τα νόµιµα αυτού, εις αλλότρια ελογίσθησαν θυσιαστήρια τα ηγαπηµένα .
Ωσ. 8,12  Οπως στο παρελθόν, ετσι και τώρα γραπτώς παραδίδω εις αυτούς πολλάς εντολάς του Νοµου µου, βάσει των
οποίων ήσαν και είναι εις θέσιν να κρίνουν, ως ξένα και επιδλαβή δι' αυτούς τα αγαπηµένα των ειδωλολατρικά
θυσιαστήρια.
Ωσ. 8,13   διότι εάν θύσωσι θυσίαν και φάγωσι κρέα, Κύριος ου προσδέξεται αυτά· νύν µνησθήσεται τας αδικίας αυτών και
εκδικήσει τας αµαρτίας αυτών. αυτοί εις Αίγυπτον απέστρεψαν και εν Ασσυρίοις ακάθαρτα φάγονται.
Ωσ. 8,13   Διότι, εάν προσφέρουν θυσίας επάνω εις αυτά και φάγουν τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών , ο Κυριος,
φυσικά, δεν θα δεχθή τας θυσίας των. Αλλά θα ενθυµηθή τας αδικίας των και θα τους τιµωρήση δια τας αµαρτίας των . Θα
επανέλθουν δούλοι, όπως ήσαν άλλοτε, εις την Αίγυπτον, και στους Ασσυρίους και εκεί θα τρώγουν τροφάς, τας οποίας ο
Νοµος χαρακτηρίζει ως ακαθάρτους.
Ωσ. 8,14   και επελάθετο Ισραήλ τού ποιήσαντος αυτόν και ωκοδόµησαν τεµένη , και Ιούδας επλήθυνε πόλεις τετειχισµένας·
και εξαποστελώ πύρ εις τας πόλεις αυτού, και καταφάγεται τα θεµέλια αυτών.
Ωσ. 8,14  Οι Ισραηλίται ελησµόνησαν τον δηµιουργόν των Θεόν, έκτισαν ειδωλολατρικούς ναούς και θυσιαστήρια και οι
Ιουδαίοι δια την ασφάλειάν των επολλαπλασίασαν τας ωχυρωµένας πόλεις των, λησµονούντες τον Θεόν ως βοηθόν των.
Θα στείλω όµως φωτιάν εναντίον των πόλεών των, η οποία και θα καταφάγη αυτάς εκ θεµελίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ωσ. 9,1   Μή χαίρε Ισραήλ, µηδέ ευφραίνου καθώς οι λαοί, διότι επόρνευσας από τού Θεού σου· ηγάπησας δόµατα επί πάντα
άλωνα σίτου.
Ωσ. 9,1   Ισραηλίται, µη χαίρετε και µη ευφραίνεσθε, όπως οι άλλοι ειδωλολατρικοί λαοί, επειδή εξετράπητε εις
ειδωλολατρικάς πορνείας και έχετε αποµακρυνθή από τον Θεόν σας. Ηγάπησες αµαρτωλά δόµατα δι' ειδωλολατρικούς
θεούς, από όλα τα αλώνια του σίτου σου.
Ωσ. 9,2   άλων και ληνός ουκ έγνω αυτούς, και ο οίνος εψεύσατο αυτούς.
Ωσ. 9,2  Αλλά πλούσιον εις σίτον αλώνι σου και γεµάτος από κρασί ληνός σου δεν σας εγνώρισε πλέον. Σας διέψευσεν η
παραγωγή του οίνου και του σίτου, διότι δεν ανταπεκρίθη εις τας προσδοκίας σας.
Ωσ. 9,3   ου κατώκησαν εν τή γη τού Κυρίου· κατώκησεν Εφραίµ Αίγυπτον, και εν Ασσυρίοις ακάθαρτα φάγονται.
Ωσ. 9,3  Οι Ισραηλίται δια τας αµαρτίας των δεν θα παραµείνουν πλέον εις την Παλαιστίνην, εις την γην που τους είχε
δώσει ο Κυριος. Αλλά θα µεταφερθούν ως εξόριστοι και δούλοι στους Ασσυρίους, όπως άλλοτε εις την Αίγυπτον, όπου και
θα τρώγουν φαγητά, τα οποία ο Νοµος χαρακτηρίζει ακάθαρτα.
Ωσ. 9,4   ουκ έσπεισαν τώ Κυρίω οίνον και ουχ ήδυναν αυτώ· αι θυσίαι αυτών ως άρτος πένθους αυτοίς, πάντες οι εσθίοντες
αυτά µιανθήσονται, διότι οι άρτοι αυτών ταίς ψυχαίς αυτών ουκ εισελεύσονται εις τον οίκον Κυρίου.
Ωσ. 9,4  Δεν προσέφεραν στον αληθινόν Θεόν θυσίαν οίνου, ούτε τας άλλας ευαρέστους θυσίας. Προσέφεραν όµως εις
ξένους ειδωλολατρικούς θεούς. Αι θυσίαι των όµως αύται είναι ως άρτος πένθους και όλοι εκείνοι, οι οποίοι τας τρώγουν,
θα µολυνθούν, διότι αι θυσίαι των είναι εις βάρος αυτών των ιδίων· δεν θα γίνουν δεκταί στον ναόν του Κυρίου.
Ωσ. 9,5   τι ποιήσετε εν ηµέραις πανηγύρεως και εν ηµέρα εορτής τού Κυρίου;
Ωσ. 9,5  Εκεί, εις την χώραν της εξορίας που θα ζήτε , τι θα κάµετε κατά τας µεγάλας θρησκευτικάς σας πανηγύρεις, κατά
τας επισήµους ηµέρας της εορτής του Κυρίου;
Ωσ. 9,6   διά τούτο ιδού πορεύσονται εκ ταλαιπωρίας Αιγύπτου, και εκδέξεται αυτούς Μέµφις, και θάψει αυτούς Μαχµάς· το
αργύριον αυτών όλεθρος κληρονοµήσει αυτό, άκανθαι εν τοίς σκηνώµασιν αυτών.
Ωσ. 9,6  Δια τας παρανοµίας των ιδού, θα οδηγηθούν εξόριστοι και δούλοι εις την Αίγυπτον, θα δοκιµάσουν ταλαιπωρίας
επάνω εις τας ταλαιπωρίας, θα φθάσουν εις την πρωτεύουσαν της Αιγύπτου την Μέµφιδα. Θα ταλαιπωρηθούν και θα
αποθάνουν εκεί και θα ενταφιασθούν εις Μαχµάς. Η περιουσία των και όλα τα αλλά αγαθά των θα παραδοθούν στον
όλεθρον. Αλλοι θα τους κληρονοµήσουν και εις την χώραν των θα φυτρώνουν αγκάθια.
Ωσ. 9,7   ήκασιν αι ηµέραι της εκδικήσεως, ήκασιν αι ηµέραι της ανταποδόσεώς σου, και κακωθήσεται Ισραήλ ώσπερ ο
προφήτης ο παρεξεστηκώς, άνθρωπος ο πνευµατοφόρος· υπό τού πλήθους των αδικιών σου επληθύνθη µανία σου.
Ωσ. 9,7  Εφθασαν πλέον αι ηµέραι της δικαίας τιµωρίας σας. Εφθασαν πλέον αι ηµέραι, κατά τας οποίας η θεία δικαιοσύνη
θα ανταποδώση εις σας κατά τα έργα σας. Θα τιµωρηθούν και θα κακοποιηθούν οι Ισραηλίται µε αυστηρότητα και
σκληρότητα, όπως αυστηρώς τιµωρείται ο προφήτης του Θεού, ο πνευµατοφόρος αυτός άνθρωπος, όταν παραστρατήση
από το θέληµα του Θεού. Εξ αιτίας των πολυαρίθµων παρανοµιών των περιέπεσαν εις αλλόφρονας µανίας.
Ωσ. 9,8   σκοπός Εφραίµ µετά Θεού· προφήτης, παγίς σκολιά επί πάσας τας οδούς αυτού· µανίαν εν οίκω Κυρίου κατέπηξαν.
Ωσ. 9,8  Οι θεόσταλτοι προφήται του ισραηλιτικού λαού, φρουροί και καθοδηγηταί αυτού, ήσαν άλλοτε µετά του Θεού.
Τωρα όµως έγιναν δολία και ολεθρία παγίς εις όλας τας πορείας του λαού . Διέδοσαν και εγκατέστησαν εις την χώραν του
Κυρίου µεγάλην αφροσύνην.
Ωσ. 9,9   εφθάρησαν κατά τας ηµέρας τού βουνού· µνησθήσεται αδικίας αυτών, εκδικήσει αµαρτίας αυτών. -
Ωσ. 9,9  Διεφθάρησαν κατά τας ηµέρας αυτάς µε την λατρείαν των ειδώλων επάνω στο βουνόν. Ο Κυριος θα έχη ενώπιόν
του τας πολυαρίθµους αδικίας των και θα τους τιµωρήση δια τας αµαρτίας των .
Ωσ. 9,10   Ως σταφυλήν εν ερήµω εύρον τον Ισραήλ και ως σκοπόν εν συκή πρώϊµον πατέρας αυτών είδον· αυτοί εισήλθον
προς τον Βεελφεγώρ και απηλλοτριώθησαν εις αισχύνην, και εγένοντο οι εβδελυγµένοι ως οι ηγαπηµένοι.



Ωσ. 9,10  Ηγάπησα τον Ισραηλιτικόν λαόν, όπως ο άνθρωπος αγαπά εις περιοχήν έρηµον δροσιστικήν σταφυλήν· και ωσάν
ένα πρώϊµον καρπόν επάνω εις την συκήν, έτσι επρόσεξα τους προγόνους των. Εκείνοι όµως εισήλθαν στον
ειδωλολατρικόν τόπον του Βεελφεγώρ και προς καταισχύνην των απεµακρύνθησαν από εµέ. Και ετσι, όσον προηγουµένως
µου ήσαν αγαπητοί, τόσον τώρα έγιναν εις εµέ βδελυροί και άξιοι αποστροφής.
Ωσ. 9,11   Εφραίµ ως όρνεον εξεπετάσθη, αι δόξαι αυτών εκ τόκων και ωδίνων και συλλήψεων·
Ωσ. 9,11   Οι Ισραηλίται επέταξαν ωσάν τα πουλιά µακράν από εµέ και εχάθησαν. Εχάθη η δόξα και η χαρά των από την
γέννησιν των τέκνων, από τας ωδίνας του τοκετού, από την κυοφορίαν εµβρύων.
Ωσ. 9,12   διότι και εάν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών, ατεκνωθήσονται εξ ανθρώπων· διότι και ουαί αυτοίς εστι, σάρξ µου εξ
αυτών.
Ωσ. 9,12  Διότι, εάν γεννήσουν και αναθρέψουν πολλά έστω τέκνα, θα µείνουν άτεκνοι εν µέσω των ανθρώπων, διότι
κατάρα υπάρχει πάντοτε εις βάρος των, µολονότι κατάγονται από εµέ.
Ωσ. 9,13   Εφραίµ, ον τρόπον είδον. εις θήραν παρέστησαν τα τέκνα αυτών, και Εφραίµ τού εξαγαγείν εις αποκέντησιν τα
τέκνα αυτού.
Ωσ. 9,13   Είδα τους Ισραηλίτας και τα τέκνα των, ως εάν είχαν γίνει αξιοθρήνητον θήραµα των εχθρών των. Τους είδα να
οδηγούνται αυτοί και τα τέκνα των προς σφαγήν.
Ωσ. 9,14   δός αυτοίς, Κύριε· τι δώσεις αυτοίς; δός αυτοίς µήτραν ατεκνούσαν και µαστούς ξηρούς.
Ωσ. 9,14  Δώσε, Κυριε, εις αυτούς· τι να τους δώσης; Εις την θλιβεράν κατάστασιν, που περιήλθον, δώσε τους γυναίκας
στείρας και µαστούς ξηρούς, χωρίς γάλα.
Ωσ. 9,15   πάσαι αι κακίαι αυτών εν Γαλγάλ, ότι εκεί εµίσησα αυτούς· διά τας κακίας των επιτηδευµάτων αυτών εκ τού
οίκου µου εκβαλώ αυτούς, ου µη προσθήσω τού αγαπήσαι αυτούς· πάντες οι άρχοντες αυτών απειθούντες.
Ωσ. 9,15   Ολαι αι κακίαι των επληθύνθησαν εις την χώραν των, εις τα Γαλγαλα. Εκεί µένοντας τους εµίσησα δια την
ειδωλολατρείαν των. Εξ αιτίας των πονηρών έργων των θα τους εκδιώξω από την χώραν µου, από την Παλαιστίνην, και
δεν θα έχω πλέον την διάθεσιν, να τους περιβάλω µε αγάπην. Ολοι οι άρχοντές των ήσαν και είναι απειθείς και ανυπάκοοι
απέναντί µου.
Ωσ. 9,16   επόνεσεν Εφραίµ· τας ρίζας αυτού εξηράνθη, καρπόν ουκ έτι µη ενέγκη· διότι και εάν γεννήσωσιν, αποκτενώ τα
επιθυµήµατα κοιλίας αυτών.
Ωσ. 9,16  Ο ισραηλιτικός λαός επόνεσεν από τας θλίψεις αυτάς, οµοιάζει µε δένδρον, του οποίου αι ρίζαι έχουν ξηρανθή και
το οποίον δεν θα αποδώση πλέον καρπόν. Διότι αυτοί και αν γεννήσουν τέκνα, εγώ θα φονεύσω τους αγαπητούς εις αυτούς
καρπούς της κοιλίας των.
Ωσ. 9,17   απώσεται αυτούς ο Θεός, ότι ουκ εισήκουσαν αυτού, και έσονται πλανήται εν τοίς έθνεσιν.
Ωσ. 9,17   Θα τους αποµακρύνη ο Θεός από κοντά του, διότι δεν υπήκουσαν εις αυτόν. Θα περιπλανώνται απάτριδες µεταξύ
των ειδωλολατρικών εθνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ωσ. 10,1   Άµπελος ευκληµατούσα Ισραήλ, ο καρπός ευθηνών αυτής· κατά το πλήθος των καρπών αυτής επλήθυνε τα
θυσιαστήρια, κατά τα αγαθά της γής αυτού ωκοδόµησε στήλας.
Ωσ. 10,1   Ο ισραηλιτικός λαός µου οµοιάζει µε άµπελον, που έχει ωραία κλήµατα, και πλήθος είναι οι καρποί αυτής. Αλλά
όσον µεγαλύτερον ήτο το πλήθος των καρπών της, τόσον και αυτοί επολλαπλασίαζαν τα ειδωλολατρικά των θυσιαστήρια.
Οσον πλουσιώτερα ήσαν τα αγαθά της χώρας των, τόσον και περισσότερος ειδωλολατρικάς στήλας υψωναν.
Ωσ. 10,2   εµέρισαν καρδίας αυτών, νύν αφανισθήσονται· αυτός κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, ταλαιπωρήσουσιν αι
στήλαι αυτών.
Ωσ. 10,2  Διπρόσωποι ανεδείχθησαν, εµοίρασαν τας καρδίας αυτών µεταξύ του αληθινού Θεού και των µαταίων ειδώλων.
Δι' αυτό και τώρα θα εξολοθρευθούν. Αυτός ο ίδιος ο Θεός θα κατασκάψη και θα κρηµνίση τα ειδωλολατρικά των
θυσιαστήρια. Θα συντριβούν αι ειδωλολατρικαί των στήλαι.
Ωσ. 10,3   διότι νύν ερούσιν· ουκ έστι βασιλεύς ηµίν, ότι ουκ εφοβήθηµεν τον Κύριον, ο δε βασιλεύς τι ποιήσει ηµίν;
Ωσ. 10,3   Αυτοί δε, εις εξορίαν ευρισκόµενοι, θα οµολογούν· “δεν υπάρχει πλέον εις ηµάς βασιλεύς, διότι δεν εφοβήθηµεν
τον Κυριον. Αλλά και τι ηµπορούσε να έχη κάµει προς ηµάς ο βασιλεύς, εφ' όσον αυτός ο ίδιος θα ήτο διεφθαρµένος;
Ωσ. 10,4   λαλών ρήµατα προφάσεις ψευδείς διαθήσεται διαθήκην· ανατελεί ως άγρωστις κρίµα επί χέρσον αγρού .
Ωσ. 10,4  Θα επινοούσε και θα έλεγε λόγια αµαρτωλών προφάσεων, θα συνήπτεν αλλά και θα παρέβαινεν εγγράφους
συµφωνίας. Η καταδίκη της χώρας µας εις ερήµωσιν θα επήρχετο εναντίον µας, όπως η αγριάδα κάνει άγονον και χέρσον
ένα αγρόν”.
Ωσ. 10,5   τώ µόσχω τού οίκου Ών παροικήσουσιν οι κατοικούντες Σαµάρειαν, ότι επένθησε λαός αυτού επ αυτόν· και καθώς
παρεπίκραναν αυτόν, επιχαρούνται επί την δόξαν αυτού, ότι µετωκίσθη απ αυτού.
Ωσ. 10,5   Εξ αιτίας του ειδωλολατρικού µόσχου, που υπήρχεν στον οίκον Ων, οι κάτοικοι της Σαµαρείας θα µετοικήσουν εις
τόπους της εξορίας και έτσι ο λαός του ειδωλολατρικού αυτού µόσχου, θα πενθήση εξ αιτίας του ειδώλου του. Και καθώς
επικράνθησαν και επένθησαν εξ αιτίας του ειδώλου των, θα χαρούν δια την δόξαν του, διότι αυτό θα µετοικήση µαζή µε
τον λαόν εις την εξορίαν.
Ωσ. 10,6   και αυτόν εις Ασσυρίους δήσαντες απήνεγκαν ξένια τώ βασιλεί Ιαρείµ· εν δόµατι Εφραίµ δέξεται, και
αισχυνθήσεται Ισραήλ εν τή βουλή αυτού.
Ωσ. 10,6  Αυτόν αφού τον δέσουν φορτίον µε τα άλλα λάφυρα των Ασσυρίων, θα τον προσφέρουν ως δώρον των στον
βασιλέα Ιαρείµ. Με το δώρον αυτό θα γίνη δεκτός στον τόπον της εξορίας ο ισραηλιτικός λαός αλλά και θα κατεξευτελισθή
εξ αιτίας του ειδώλου του, εις την προστασίαν του οποίου τόσας είχε στηρίξει ελπίδας.
Ωσ. 10,7   απέριψε Σαµάρεια βασιλέα αυτής ως φρύγανον επί προσώπου ύδατος.
Ωσ. 10,7   Οι κάτοικοι της Σαµαρείας απέρριπτον τους βασιλείς των, ωσάν φρύγανα επάνω στο τρέχον ύδωρ.
Ωσ. 10,8   και εξαρθήσονται βωµοί Ών, αµαρτήµατα τού Ισραήλ· άκανθαι και τρίβολοι αναβήσονται επί τα θυσιαστήρια
αυτών· και ερούσι τοίς όρεσι· καλύψατε ηµάς, και τοίς βουνοίς· πέσατε εφ ηµάς. -
Ωσ. 10,8  Θα καταστραφούν οι ειδωλολατρικοί βωµοί εις Ων, αι εστίαι αυταί των αµαρτηµάτων του Ισραήλ. Αγκάθια και



τριβόλια θα φυτρώσουν και θα κατακλύσουν τα θυσιαστήρια εκείνα. Τοση θα είναι η καταστροφή της περιοχής Ισραήλ,
ώστε θα πουν οι κάτοικοι εις τα όρη· “σκεπάσατέ µας”· και εις τα βουνά “πέσατε επάνω µας”.
Ωσ. 10,9   Αφ ού οι βουνοί, ήµαρτεν Ισραήλ, εκεί έστησαν· ου µη καταλάβη αυτούς εν τώ βουνώ πόλεµος επί τα τέκνα
αδικίας;
Ωσ. 10,9  Οι Ισραηλίται από τότε, που υπάρχουν τα βουνά, από της αρχής δηλαδή της υπάρξεώς των, διέπραξαν αµαρτίας.
Εκεί εις τα βουνά έστησαν ειδωλολατρικά θυσιαστήρια. Είναι, λοιπόν, δυνατόν, εναντίον αυτών και των τέκνων της
αδικίας να µη επέλθη καταστρεπτικός δι' αυτούς πόλεµος, όπως στο βουνόν Γαβαά;
Ωσ. 10,10   ήλθε παιδεύσαι αυτούς, και συναχθήσονται επ αυτούς λαοί εν τώ παιδεύεσθαι αυτούς εν ταίς δυσίν αδικίαις
αυτών.
Ωσ. 10,10  Ο πόλεµος επήλθεν εναντίον των, δια να τους τιµωρήση. Λαοί πολλοί έχουν συναχθή κατά των Ισραηλιτών προς
τιµωρίαν των δια τας δύο µεγάλας αδικίας, που έχουν αυτοί διαπράξει.
Ωσ. 10,11   Εφραίµ δάµαλις δεδιδαγµένη αγαπάν νείκος, εγώ δε απελεύσοµαι επί το κάλλιστον τού τραχήλου αυτής· επιβιβώ
Εφραίµ και παρασιωπήσοµαι Ιούδαν, ενισχύσει αυτώ Ιακώβ.
Ωσ. 10,11  Ο Ισραηλιτικός λαός οµοιάζει µε δάµαλιν, που έχει µάθει να αγριεύη και να µη υπακούη. Εγώ όµως θα βάλω τον
ζυγόν µου επάνω στον υπερήφανον τράχηλόν της, θα επιθέσω επί του ισραηλιτικού λαού ζυγόν, δηλαδή τυραννίαν άλλων
εθνών. Θα σιωπήσω όµως και θα περιφρουρήσω τον ιουδαϊκόν λαόν, διότι δι' αυτόν ισχύει και τον ενισχύει η προφητεία
του Ιακώβ.
Ωσ. 10,12   σπείρατε εαυτοίς εις δικαιοσύνην, τρυγήσατε εις καρπόν ζωής, φωτίσατε εαυτοίς φώς γνώσεως, εκζητήσατε τον
Κύριον έως τού ελθείν γενήµατα δικαιοσύνης υµίν.
Ωσ. 10,12  Σπείρατε προς το συµφέρον σας δικαιοσύνην, τηρήσατε τας εντολάς µου, διότι έτσι θα τρυγήσετε καρπόν ζωής.
Φωτίσατε τον εαυτόν σας µε το φως της θείας γνώσεως, αναζητήσατε και παρακαλέσατε τον Κυριον, δια να αποστείλη
προς σας τους καρπούς της δικαιοσύνης.
Ωσ. 10,13   ινατί παρεσιωπήσατε ασέβειαν και τας αδικίας αυτής ετρυγήσατε; εφάγετε καρπόν ψευδή, ότι ήλπισας εν τοίς
αµαρτήµασί σου, εν πλήθει δυνάµεώς σου.
Ωσ. 10,13  Διατί παρασιωπάτε και αδιαφορείτε δια την ασέβειάν σας και έτσι τρυγάτε ως καρπούς της τας αµαρτωλάς και
επιβλαβείς συνεπείας της; Επιβλαβή καρπόν εφάγατε, όταν εστηρίξατε τας ελπίδας της ευτυχίας σας εις τα αµαρτήµατά
σας και στο πλήθος της δυνάµεως σας.
Ωσ. 10,14   και εξαναστήσεται απώλεια εν τώ λαώ σου, και πάντα τα περιτετειχισµένα σου οιχήσεται· ως άρχων Σαλαµάν εκ
τού οίκου τού Ιεροβάαλ, εν ηµέραις πολέµου µητέρα επί τέκνοις ηδάφισαν.
Ωσ. 10,14  Θα ανορθωθή και θα επέλθη καταστροφή εναντίον του λαού σου. Ολα τα οχυρώµατά σου, φρούρια και πόλεις,
θα εξαφανισθούν κατεστραµµένα. Θα συµβή ο,τι και µε τον άρχοντα Σαλαµάν, τον καταγόµενον από τον οίκον Ιεροβάαλ,
ο οποίος εν καιρώ πολέµου συνέτριψεν στο έδαφος κεφαλάς µητέρων και τέκνων.
Ωσ. 10,15   ούτως ποιήσω υµίν, οίκος τού Ισραήλ, από προσώπου αδικίας κακιών υµών.
Ωσ. 10,15  Τα ίδια θα κάµω και εγώ εναντίον σας, ω Ισραηλίται, εξ αιτίας των αδικιών και κακιών σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ωσ. 11,1   Όρθρου απερίφησαν, απερίφη βασιλεύς Ισραήλ· ότι νήπιος Ισραήλ, και εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου
µετεκάλεσα τα τέκνα αυτού.
Ωσ. 11,1  Ωσάν εις όρθρον, όταν ακόµη εκοιµώντο, απερρίφθησαν αιφνιδίως οι Ισραηλίται. Απερρίφθη ο βασιλεύς του
Ισραήλ. Οταν ο ισραηλιτικός λαός διήρχετο την νηπιακήν του ηλικίαν, εγώ τον ηγάπησα και τον εκάλεσα από την
Αίγυπτον, αυτόν και τους απογόνους του.
Ωσ. 11,2   καθώς µετεκάλεσα αυτούς, ούτως απώχοντο εκ προσώπου µου· αυτοί τοίς Βααλείµ έθυον και τοίς γλυπτοίς
εθυµίων.
Ωσ. 11,2   Με όσην αγάπην και δύναµιν εκάλεσα αυτούς από την δουλείαν της Αιγύπτου, µε τόσην ορµήν και αδιαφορίαν
απεµακρύνθησαν από εµέ. Αυτοί εθυσίαζαν εις τα διάφορα αγάλµατα του Βααλ και προσέφεραν θυµιάµατα εις τα γλυπτά
είδωλα.
Ωσ. 11,3   και εγώ συνεπόδισα τον Εφραίµ, ανέλαβον αυτόν επί τον βραχίονά µου, και ουκ έγνωσαν ότι ίαµαι αυτούς.
Ωσ. 11,3   Εγώ εν τούτοις είµαι εκείνος που έµαθα τον λαόν του Ισραήλ να στέκεται εις τα πόδια του και να βαδίζη. Τον
επήρα εις την αγκαλιά µου· άλλα αυτοί δεν ανεγνώρισαν ότι εγώ τους εθεράπευσα και τους εγλύτωσα από τα δεινά της
δουλείας.
Ωσ. 11,4   εν διαφθορά ανθρώπων εξέτεινα αυτούς εν δεσµοίς αγαπήσεώς µου και έσοµαι αυτοίς ως ραπίζων άνθρωπος επί
τας σιαγόνας αυτού· και επιβλέψοµαι προς αυτόν, δυνήσοµαι αυτώ.
Ωσ. 11,4   Ανθρωποι εξωλοθρεύθησαν, όταν εγώ ήπλωνα προς αυτούς τα χέρια µου εν τω δεσµώ της αγάπης µου. Εγώ θα
είµαι δι' αυτούς, όπως ο στοργικός πατήρ, ο οποίος ραπίζει τας παρειάς του παιδιού του εις διόρθωσιν. Θα επιβλέψω µε
στοργήν προς τον λαόν αυτόν και µε την άπειρον δύναµίν µου θα τον σώσω.
Ωσ. 11,5   κατώκησεν Εφραίµ εν Αιγύπτω, και Ασσούρ αυτός βασιλεύς αυτού, ότι ουκ ηθέλησεν επιστρέψαι.
Ωσ. 11,5   Αλλά ο ισραηλιτικός λαός δια τας αµαρτίας µου µετεφέρθη αιχµάλωτος εις την χώραν της Αιγύπτου. Οι Ασσύριοι
θα βασιλεύουν επάνω εις αυτόν, διότι δεν ηθέλησε να επιστρέψη εν µετανοία προς τον Θεόν του.
Ωσ. 11,6   και ησθένησε ροµφαία εν ταίς πόλεσιν αυτού και κατέπαυσεν εν ταίς χερσίν αυτού, και φάγονται εκ των
διαβουλίων αυτών.
Ωσ. 11,6   Η πολεµική του ροµφαία έγινε ασθενής και αδύνατος δια την υπεράσπισιν των πόλεών του. Τα χέρια του
ητόνησαν και έπαυσαν να την χειρίζωνται. Ετσι δε θα φάγουν και θα απολαύσουν τους καρπούς των κακών επιθυµιών και
αποφάσεών των.
Ωσ. 11,7   και ο λαός αυτού επικρεµάµενος εκ της κατοικίας αυτού, και ο Θεός επί τα τίµια αυτού θυµωθήσεται, και ου µη
υψώση αυτόν.
Ωσ. 11,7   Ο ταλαιπωρηµένος τότε εις την εξορίαν του Ισραηλιτικός λαός, θα λαχταρά και θα κρέµαται δια την πάτριον γην.
Ο Θεός όµως δια τας αµαρτίας του έχει οργισθή εναντίον των πολυτίµων του πραγµάτων , δηλαδή εναντίον του λαού, της



χώρας και του ναού. Δεν θα ενισχύση εις επάνοδον και δεν θα δοξάση τον ισραηλιτικόν λαόν.
Ωσ. 11,8   τι σε διαθώµαι, Εφραίµ; υπερασπιώ σου, Ισραήλ; τι σε διαθώ; ως Αδαµά θήσοµαί σε και ως Σεβνείµ; µετεστράφη η
καρδία µου εν τώ αυτώ, συνεταράχθη η µεταµέλειά µου.
Ωσ. 11,8   Πως να διατεθώ απέναντί σου, ισραηλιτικέ λαέ; Να σε υπερασπίσω από τους εχθρούς, που σε απειλούν και σε
θλίβουν; Πως να σε µεταχειρισθώ; Να σε φέρω εις την κατάστασιν των πόλεων Αδαµά και Σεβνείµ, που κατεστράφησαν;
Συνεοτράφη εντός µου η καρδία µου, συνεκλονίσθη η µεταµέλειά µου.
Ωσ. 11,9   ου µη ποιήσω κατά την οργήν τού θυµού µου, ου µη εγκαταλίπω τού εξαλειφθήναι τον Εφραίµ· διότι Θεός εγώ
ειµι και ουκ άνθρωπος· εν σοί άγιος, και ουκ εισελεύσοµαι εις πόλιν.
Ωσ. 11,9   Δεν θα πράξω, όπως µου υπαγορεύει η δικαία οργή του θυµού µου. Δεν θα εγκαταλείψω τους Ισραηλίτας, ώστε να
εξαφανισθούν από προσώπου της γης, διότι εγώ είµαι Θεός και οχι άνθρωπος. Υπάρχουν και κάποιοι πιστοί και δίκαιοι
ανάµεσα στον λαόν σου, Ισραήλ. Δια τούτο δεν θα εισέλθω εις τας πόλεις σου, δια να καταστρέψω αυτάς εξ ολοκλήρου.
Ωσ. 11,10   οπίσω Κυρίου πορεύσοµαι· ως λέων ερεύξεται, ότι αυτός ωρύσεται, και εκστήσονται τέκνα υδάτων.
Ωσ. 11,10  Και ο Ισραήλ συντετριµµένος από την αγάπην του Κυρίου λέγει· “οπίσω από τον Κυριον θα πορευθώ. Ο Κυριος θα
βρυχηθή ως λέων. Οταν δε εκείνος βρυχηθή ως λέων εν τη δυνάµει του, όλοι θα ταραχθούν όπως ταράσσονται τα ψάρια εις
απροσδόκητον θόρυβον των υδάτων”.
Ωσ. 11,11   εκστήσονται ως όρνεον εξ Αιγύπτου και ως περιστερά εκ γής Ασσυρίων· και αποκαταστήσω αυτούς εις τους
οίκους αυτών, λέγει Κύριος.
Ωσ. 11,11  Οι Ισραηλίται θα πτερυγίσουν από την Αίγυπτον ωσάν πτηνά, ωσάν περιστεραί από την χώραν των Ασσυρίων.
Εγώ δε θα αποκαταστήσω αυτούς εις τας οικίας των, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ωσ. 12,1   Εκύκλωσέ µε εν ψεύδει Εφραίµ και εν ασεβείας οίκος Ισραήλ και Ιούδα. νύν έγνω αυτούς ο Θεός, και λαός άγιος
κεκλήσεται Θεού.
Ωσ. 12,1   Με περιεκύκλωσαν οι Ισραηλίται µε τας ψευδαλογίας των, µε τας ασεβείας των η φυλή Ισραήλ και Ιούδα. Ο Θεός
όµως αποβλέπων εις µετάνοιάν των θα τους δεχθή και θα τους αναγνωρίση ως λαόν του. Και έτσι αυτοί θα κληθούν πάλιν
λαός άγιος του Θεού.
Ωσ. 12,2   ο δε Εφραίµ πονηρόν πνεύµα εδίωξε, καύσωνα όλην την ηµέραν· κενά και µάταια επλήθυνε και διαθήκην µετά
Ασσυρίων διέθετο, και έλαιον εις Αίγυπτον ενεπορεύετο.
Ωσ. 12,2  Προηγουµένως όµως ο Ισραηλιτικός λαός αφέθη να στροβιλισθή εις βίαιον άνεµον, ερρίφθη εις φοβερόν καύσωνα
καθ' όλας τας ηµέρας της ζωής του. Πολλά κούφια και ψευδή αγάλµατα κατεσκεύασε . Συνήψε συµφωνίαν µε τους
Ασσυρίους, και έλαιον φιλίας διεπραγµατεύετο εις την Αίγυπτον.
Ωσ. 12,3   και κρίσις τώ Κυρίω προς Ιούδαν τού εκδικήσαι τον Ιακώβ· κατά τας οδούς αυτού και κατά τα επιτηδεύµατα
αυτού αποδώσει αυτώ.
Ωσ. 12,3   Ο Κυριος θα κρίνη και θα δικάση εκ παραλλήλου προς τον ισραηλιτικόν λαόν και αυτήν την φυλήν του Ιούδα
όλους τους απογόνους του Ιακώβ. Θα αποδώση εις αυτούς ανάλογα προς τα καικά έργα των, προς τας πορείας της ζωής
των.
Ωσ. 12,4   εν τή κοιλία επτέρνισε τον αδελφόν αυτού και εν κόποις αυτού ενίσχυσε προς Θεόν
Ωσ. 12,4  Αλλοτε ο Ιακώβ, εις την κοιλίαν της µητρός του, υπεσκέλισε τον αδελφόν του τον Ησαύ, µε κόπον δε εις πάλην
µετά του Θεού υπερίσχυσεν αυτού.
Ωσ. 12,5   και ενίσχυσε µετά αγγέλου, και ηδυνάσθη. έκλαυσαν και εδεήθησάν µου, εν τώ οίκω Ών εύροσάν µε, και εκεί
ελαλήθη προς αυτούς.
Ωσ. 12,5   Επάλαισεν εναντίον του αγγέλου και ανεδείχθη ισχυρότερος. Εκλαυσαν και µε θερµάς δεήσεις µε παρεκάλεσαν οι
Ισραηλίται. Με ευρήκαν εις την Βαιθήλ, η οποία έγινε οίκος του ειδώλου Ων, και εκεί ωµίλησα προς αυτούς.
Ωσ. 12,6   ο δε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ έσται µνηµόσυνον αυτού.
Ωσ. 12,6  Είπα· Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, αυτός να είναι πάντοτε εις την µνήµην και την καρδίαν του λαού.
Ωσ. 12,7   και σύ εν Θεώ σου επιστρέψεις· έλεον και κρίµα φυλάσσου και έγγιζε προς τον Θεόν σου διαπαντός . -
Ωσ. 12,7   Και συ, λαέ, πρέπει να επιστρέψης προς τον Θεόν σου. Φυλαττε ευσπλαγχνίαν και δικαιοσύνην και έτσι πλησίαζε
προς τον Θεόν σου δια παντός.
Ωσ. 12,8   Χαναάν εν χειρί αυτού ζυγός αδικίας, καταδυναστεύειν ηγάπησε.
Ωσ. 12,8  Οι κάτοικοι της Χαναάν κρατούν εις τα χέρια των ζυγόν άδικον. Αγαπούν να καταδυναστεύουν και
εκµεταλλεύωνται τους άλλους.
Ωσ. 12,9   και είπε Εφραίµ· πλήν πεπλούτηκα, εύρηκα αναψυχήν εµαυτώ. πάντες οι πόνοι αυτού ουχ ευρεθήσονται αυτώ, δι
αδικίας ας ήµαρτεν.
Ωσ. 12,9  Αλλά και ο ισραηλιτικός λαός είπε· Εγώ εν τούτοις έχω πλουτήσει· ευρήκα και εξησφάλισα δια τον εαυτόν µου
άνετον και ευχάριστον ζωήν. Αλλά όλοι αυτοί οι κόποι του δεν θα αποβούν εις δικαίωσίν του και στο καλόν του εξ αιτίας
των αδικιών, τας οποίας διέπραξε.
Ωσ. 12,10   εγώ δε Κύριος ο Θεός σου ανήγαγόν σε εκ γής Αιγύπτου, έτι κατοικιώ σε εν σκηναίς καθώς ηµέρα εορτής.
Ωσ. 12,10  Εγώ, ο Κυριος και Θεός σου, ο οποίος ελευθέρους σας έφερα από την γην της Αιγύπτου, θα σας διώξω από τας
κατοικίας σας και θα σας βάλω να κατοικήσετε κάτω από σκηνάς, όπως κατά την ηµέραν της εορτής της Σκηνοπηγίας.
Ωσ. 12,11   και λαλήσω προς προφήτας, και εγώ οράσεις επλήθυνα και εν χερσί προφητών ωµοιώθην.
Ωσ. 12,11  Εγώ, οµιλώ προς τους προφήτας, εγώ έδειξα εις αυτούς πολυάριθµα οράµατα. Δια µέσου αυτών ως δια των χειρών
των, παρουσιάσθην στον λαόν.
Ωσ. 12,12   ει µη Γαλαάδ εστιν, άρα ψευδείς ήσαν εν Γαλγάλ άρχοντες θυσιάζοντες, και τα θυσιαστήρια αυτών ως χελώναι
επί χέρσον αγρού.
Ωσ. 12,12  Εις την Γαλαάδ δεν υπάρχει, ειµή αµαρτωλότης και ειδωλολατρεία. Αρα και αυτοί και οι άρχοντες εις Γαλγαλα,
εφ' όσον εθυσίαζαν εις τα είδωλα, ήσαν ψευδολόγοι και απατεώνες. Και τα θυσιαστήρια αυτών είναι πολυάριθµα εις την
χώραν, όπως αι χελώναι στους χέρσους αγρούς.



Ωσ. 12,13   και ανεχώρησεν Ιακώβ εις πεδίον Συρίας, και εδούλευσεν Ισραήλ εν γυναικί και εν γυναικί εφυλάξατο.
Ωσ. 12,13  Ο Ιακώβ είχεν αναχωρήσει εις την πεδιάδα της Συρίας, ειργάσθη εκεί ως δούλος δια την απόκτησιν της συζύγου.
Προς χάριν της γυναικός του αυτής εφύλαξε πρόβατα.
Ωσ. 12,14   και εν προφήτη ανήγαγε Κύριος τον Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου, και εν προφήτη διεφυλάχθη.
Ωσ. 12,14  Ο Κυριος όµως, δια µέσου του προφήτου Μωϋσέως ανέβασε τον πολυάριθµον ισραηλιτικόν λαόν από την χώραν
της δουλείας, από την Αίγυπτον, και υπό την καθοδήγησιν και ηγεσίαν αυτού του προφήτου διετηρήθη ο λαός.
Ωσ. 12,15   εθύµωσεν Εφραίµ και παρώργισε, και το αίµα αυτού επ αυτόν εκχυθήσεται, και τον ονειδισµόν αυτού
ανταποδώσει αυτώ Κύριος.
Ωσ. 12,15  Ο Ισραηλιτικός όµως λαός, παραβλέπων τας τόσας δωρεάς του Θεού, εφέρθη προκλητικώς απέναντί του.
Εξώργισε τον Θεόν εναντίον του. Δια τούτο και εξ αιτίας των αµαρτιών του θα χυθή επάνω του το αίµα της φυλής του, διότι
ο Κυριος θα ανταποδώση εις αυτόν τους ονειδισµούς και τας ύβρστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ωσ. 13,1   Κατά τον λόγον Εφραίµ δικαιώµατα έλαβεν αυτός εν τώ Ισραήλ και έθετο αυτά τή Βάαλ και απέθανε.
Ωσ. 13,1   Ωµιλούσεν από θέσεως ισχύος η του Εφραίµ και εζητούσε και ελάµβανε δικαιώµατα από τον ισραηλιτικόν λαόν,
τα οποία εν τούτοις κατέθετεν στο είδωλον Βαάλ. Δια τούτο και επέσυρε την καταστροφήν της.
Ωσ. 13,2   και νύν προσέθεντο τού αµαρτάνειν έτι, και εποίησαν εαυτοίς χώνευµα εκ τού αργυρίου αυτών κατ εικόνα
ειδώλων, έργα τεκτόνων συντετελεσµένα αυτοίς· αυτοί λέγουσι· θύσατε ανθρώπους, µόσχοι γάρ εκλελοίπασι.
Ωσ. 13,2   Αλλά και τώρα οι της φυλής Εφραίµ εξακολουθούν ακόµη να αµαρτάνουν. Κατεσκεύασαν αγάλµατα χωνευτά
από τον άργυρόν των κατά τας εικόνας των ειδώλων, έργα τεχνιτών, κατεσκευασµένα από χέρια ανθρώπων. Επάνω δε εις
την αλλοφροσύνην της ειδωλολατρείας των λέγουν· “θυσιάσατε ανθρώπους, διότι δεν υπάρχουν πλέον µόσχοι”.
Ωσ. 13,3   διά τούτο έσονται ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος ορθρινή πορευοµένη, ώσπερ χνούς αποφυσώµενος αφ άλωνος
και ως ατµίς από δακρύων.
Ωσ. 13,3   Εξ αιτίας της διαφθοράς και ειδωλολατρείας των αυτής, θα γίνουν και θα σβήσουν ωσάν την πρωϊνήν οµίχλην, η
οποία διαλύεται. Ωσάν την πρωϊνήν δρόσον, η οποία ταχέως παρέρχεται, όπως το χνούδι, το οποίον φυσά ο άνεµος µακρυά
από το αλώνι. Ωσάν το δάκρυον από τα µάτια.
Ωσ. 13,4   εγώ δε Κύριος ο Θεός σου ο στερεών τον ουρανόν και κτίζων γήν, ού αι χείρες έκτισαν πάσαν την στρατιάν τού
ουρανού, και ου παρέδειξά σοι αυτά τού πορεύεσθαι οπίσω αυτών· και εγώ ανήγαγόν σε εκ γής Αιγύπτου, και Θεόν πλήν
εµού ου γνώση, και σώζων ουκ έστι πάρεξ εµού.
Ωσ. 13,4   Εγώ όµως είµαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος εστερέωσα τον ουρανόν και έκτισα την γην. Εγώ είµαι εκείνος, του
οποίου αι χείρες εδηµιούργησαν όλην την στρατιάν των αστέρων του ουρανού και όχι µόνον δεν σου υπέδειξα αλλά και
ρητώς σου απηγόρευσα να τα µεταβάλλης εις είδωλα και να τα ακολουθής ως εάν ήσαν θεοί. Εγώ σε εβγαλα ελεύθερον
από την γην της Αιγύπτου, δια τούτο δεν πρέπει να γνωρίσης και να λατρεύσης και να ακολουθήσης άλλον Θεόν πλην
εµού. Εγώ είµαι εκείνος ο οποίος δίδω σωτηρίαν, και εκτός εµού δεν υπάρχει άλλος.
Ωσ. 13,5   εγώ εποίµανόν σε εν τή ερήµω, εν γη αοικήτω
Ωσ. 13,5   Εγώ σε καθοδηγούσα και σε διέτρεφα εις την έρηµον, εις χώραν ακατοίκητον.
Ωσ. 13,6   κατά τας νοµάς αυτών. και ενεπλήσθησαν εις πλησµονήν και υψώθησαν αι καρδίαι αυτών· ένεκα τούτου
επελάθοντό µου.
Ωσ. 13,6   Εχορηγούσα στους προγόνους σου τας απαραιτήτους τροφάς. Εκείνοι δε έφαγον καθ' υπερβολήν, εχορτάσθησαν
µε το παραπάνω, υπερηφανεύθησαν αι καρδίαι των µέσα εις την αφθονίαν των αγαθών και ένεκα τούτου µε ελησµόνησαν
και µε εγατέλειψαν.
Ωσ. 13,7   και έσοµαι αυτοίς ως πανθήρ και ως πάρδαλις κατά την οδόν Ασσυρίων·
Ωσ. 13,7   Δια τούτο εγώ θα είµαι δι' αυτούς ως άγριος πάνθηρ, ως λεοπάρδαλις εις την οδόν των προς την Ασσυρίαν.
Ωσ. 13,8   απαντήσοµαι αυτοίς ως άρκος απορουµένη και διαρήξω συγκλεισµόν καρδίας αυτών, και καταφάγονται αυτούς
εκεί σκύµνοι δρυµού, θηρία αγρού διασπάσει αυτούς.
Ωσ. 13,8   Θα ορµήσω εναντίον των ωσάν άρκτος αγριεµένη από την πείναν. Θα διαρρήξω το στήθος των, το οποίον
περικλείει την αµαρτωλήν καρδίαν των. Εκεί θα τους καταφάγουν νεαροί πεινασµένοι λέοντες του δρυµού. Θηρία του
αγρού θα τους κατασπαράξουν.
Ωσ. 13,9   τή διαφθορά σου, Ισραήλ, τις βοηθήσει;
Ωσ. 13,9   Εις αυτήν λοιπόν την καταστροφήν σου, ποιός, ω ισραηλιτικέ λαέ, θα σε βοηθήση;
Ωσ. 13,10   που ο βασιλεύς σου ούτος; και διασωσάτω σε εν πάσαις ταίς πόλεσί σου· κρινάτω σε ον είπας· δός µοι βασιλέα και
άρχοντα.
Ωσ. 13,10  Που είναι αυτός ο βασιλεύς σου; Ας σε υπερασπίση εναντίον των εχθρών σου και ας διασώση τας πόλεις σου. Ας
σε διοικήση και ας σε κατευθύνη ο βασιλεύς, δια τον οποίον συ είπες· “δος µου βασιλέα ως άρχοντά µου”.
Ωσ. 13,11   και έδωκά σοι βασιλέα εν οργή µου και έσχον εν τώ θυµώ µου
Ωσ. 13,11  Ωργίσθην δια το αίτηµά σου και σου έδωκα τότε βασιλέα. Ωργίσθην όµως βραδύτερον πολύ περισσότερον
Ωσ. 13,12   συστροφήν αδικίας. Εφραίµ, εγκεκρυµµένη η αµαρτία αυτού·
Ωσ. 13,12  δια το πλήθος των αδικιών των ιδικών σου και εκείνου. Ισραηλιτικέ λαέ, η τιµωρία σου µένει κρυµµένη, αλλ' όχι
όµως άγνωστος εις εµέ.
Ωσ. 13,13   ωδίνες ως τικτούσης ήξουσιν αυτώ. ούτος ο υιός σου ο φρόνιµος, διότι ου µη υποστή εν συντριβή τέκνων.
Ωσ. 13,13  Θα τιµωρηθής δι' αυτήν. Θα επέλθουν εναντίον σου µεγάλοι πόνοι, οι οποίοι θα οµοιάζουν µε τας ωδίνας του
τοκετού. Φυλή του Ισραήλ, αυτά είναι τα παιδιά σου τα φρόνιµα! Είναι εις την πραγµατικότητα ασύνετα και άφρονα. Δια
τούτο δεν θα ηµπορέσουν να αντισταθούν εις επιδροµήν εχθρών, όταν εκείνοι εν τη µανία των θα συντρίβουν τα τέκνα των.
Ωσ. 13,14   εκ χειρός άδου ρύσοµαι και εκ θανάτου λυτρώσοµαι αυτούς, που η δίκη σου, θάνατε; που το κέντρον σου, άδη;
παράκλησις κέκρυπται από οφθαλµών µου,
Ωσ. 13,14  Εγώ όµως είµαι Θεός ελέους και θα σε γλυτώσω από τα δεσµά του άδου. Θα σε λυτρώσω από τον θάνατον και
τότε θα διαλαλήσω· “που είναι η καταδίκη σου, ω θάνατε, εναντίον των ανθρώπων; Που είναι το δηλητηριώδες κεντρί σου,



ω άδη;” Αλλά επί του παρόντος η παρηγορία σου, ω λαέ του Ισραήλ, έχει αποκρυβή από το µάτια µου. Δεν θα σου δοθή.
Ωσ. 13,15   διότι ούτος ανά µέσον αδελφών διαστελεί· επάξει καύσωνα άνεµον Κύριος εκ της ερήµου επ αυτόν, και
αναξηρανεί τας φλέβας αυτού, εξερηµώσει τας πηγάς αυτού· αυτός καταξηρανεί την γήν αυτού και πάντα τα σκεύη τα
επιθυµητά αυτού.
Ωσ. 13,15  Τούτο δε, διότι ω Εφραίµ, ο ισραηλιτικός λαός έχει χωρισθή από τον αδελφόν του ιουδαϊκόν λαόν . Δι' αυτό και ο
Κυριος θα επιφέρη εναντίον του ισραηλιτικού λαού καυστικόν άνεµον από την έρηµον, εχθρούς φοβερούς, οι οποίοι θα
ξηράνουν τας πλουτοπαραγωγικάς πηγάς της γης, θα ερηµώσουν την περιοχήν. Αυτοί θα µεταβάλουν εις κατάξηρον την
χώραν του και θα λεηλατήσουν και θα καταστρέψουν όλα τα πολύτιµά του αντικείµενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ωσ. 14,1   Αφανισθήσεται Σαµάρεια, ότι αντέστη προς τον Θεόν αυτής· εν ροµφαία πεσούνται αυτοί, και τα υποτίτθια αυτών
εδαφισθήσονται, και αι εν γαστρί έχουσαι αυτών διαραγήσονται.
Ωσ. 14,1   Η Σαµάρεια θα εξαφανισθή, διότι αντεστάθηκε προς τον Θεόν της. Εν στόµατι ροµφαίας, θα φονευθούν από τους
εχθρούς οι µεγάλοι κατά την ηλικίαν. Τα θηλάζοντα βρέφη θα συντρίβωνται κάτω στο έδαφος και θα σχίζωνται αι κοιλίαι
των εγκύων γυναικών.
Ωσ. 14,2   επιστράφηθι, Ισραήλ, προς Κύριον τον Θεόν σου, διότι ησθένησαν εν ταίς αδικίαις σου.
Ωσ. 14,2  Επιστρέψατε, ω Ισραηλίται, προς Κυριον τον Θεόν σας, διότι έχετε περιέλθει εις αδυναµίαν και ασθένειαν εξ αιτίας
των αµαρτιών σας.
Ωσ. 14,3   λάβετε µεθ εαυτών λόγους και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υµών· είπατε αυτώ, όπως µη λάβητε αδικίαν
και λάβητε αγαθά, και ανταποδώσοµεν καρπόν χειλέων ηµών.
Ωσ. 14,3   Παρετε µαζή σας λόγους, προπαρασκευασθήτε, δια να συνοµιλήσετε µε τον Κυριον. Επιστραφήτε εν µετάνοια
προς Κυριον τον Θεόν σας. Είπατε εις αυτόν τας αµαρτίας σας, δια να µη λάβετε τα επίχειρα των κακιών σας, αλλά να
απολαύσετε αγαθά εκ µέρους του Κυρίου. Και τότε λυτρωµένοι θα ανταποδώσωµεν προς τον Κυριον, αντί παντός άλλου
καρπού, θερµήν την ευγνωµοσύνην της καρδίας µας δια του στόµατός µας.
Ωσ. 14,4   Ασσούρ ου µη σώση ηµάς, εφ ίππον ουκ αναβησόµεθα· ουκέτι µη είπωµεν· θεοί ηµών, τοίς έργοις των χειρών
ηµών· ο εν σοί ελεήσει ορφανόν.
Ωσ. 14,4  Δεν θα ζητήσωµεν τότε να µας σώσουν οι Ασσύριοι, ούτε και θα χρειασθώµεν ιππικόν, δια να αποκρούσωµεν τους
εχθρούς µας. Δεν θα είπωµεν πλέον εις τα κατασκευάσµατα των χειρών µας, ότι είναι οι θεοί µας. Θα απαλυνθούν αι
καρδίαι και κάθε άνθρωπος θα ευσπλαγχνίζεται τα ορφανόν.
Ωσ. 14,5   ιάσοµαι τας κατοικίας αυτών, αγαπήσω αυτούς οµολόγως, ότι αποστρέψω την οργήν µου απ αυτού.
Ωσ. 14,5   Εγώ θα βοηθήσω να αποκατασταθούν αι πόλεις και αι κατοικίαι των . Θα τους αγαπήσω ολοφάνερα, ώστε και οι
ίδιοι να βλέπουν και να διακηρύσσουν την αγάπην µου. Διότι θα έχω αποµακρύνει πλέον την οργήν µου από αυτούς.
Ωσ. 14,6   έσοµαι ως δρόσος τώ Ισραήλ, ανθήσει ως κρίνον και βαλεί τας ρίζας αυτού ως ο Λίβανος·
Ωσ. 14,6  Θα είµαι δια τον Ισραήλ όπως η ζωογόνος και ευεργετική δρόσος. Αυτός δε θα ανθήση ωσάν κρίνον, θα ρίψη
βοθείας τας ρίζας του, όπως αι κέδροι του Λιβάνου.
Ωσ. 14,7   πορεύσονται οι κλάδοι αυτού, και έσται ως ελαία κατάκαρπος, και η οσφρασία αυτού ως Λιβάνου·
Ωσ. 14,7   Θα εκταθούν ισχυροί οι κλάδοι του, θα είναι ως ελαία κατάκαρπος και η οσµή του ευώδης, όπως η ευωδία του
Λιβάνου.
Ωσ. 14,8   επιστρέψουσι και καθιούνται υπό την σκέπην αυτού, ζήσονται και µεθυσθήσονται σίτω· και εξανθήσει ως
άµπελος µνηµόσυνον αυτού, ως οίνος Λιβάνου.
Ωσ. 14,8  Θα επιστρέψουν από την αιχµαλωσίαν και θα εγκατασταθούν ασφαλείς κάτω από την προστασίαν του Θεού. Θα
ζήσουν και θα χορτάσουν από τα πλήθη των σιτηρών. Θα ανθήση και θα καρποφορήση ο ισραηλιτικός λαός, όπως η
άµπελος. Το όνοµά του θα είναι ζηλευτόν, όπως ο ευώδης οίνος του Λιβάνου.
Ωσ. 14,9   τώ Εφραίµ, τι αυτώ έτι και ειδώλοις; εγώ εταπείνωσα αυτόν, και εγώ κατισχύσω αυτόν· εγώ ως άρκευθος
πυκάζουσα, εξ εµού ο καρπός σου εύρηται.
Ωσ. 14,9  Και λοιπόν, ποία σχέσις υπάρχει πλέον µεταξύ του Ισραηλιτικού λαού και των ειδώλων; Καµµία. Εγώ τον
εταπείνωσα δια τας αµαρτίας του, λέγει ο Κυριος, εγώ και θα τον ενισχύσω. Εγώ θα είµαι δι' αυτόν ωσάν πυκνόφυλλος
κέδρος. Από εµέ θα προέρχεται η πλουσία καρποφορία σου.
Ωσ. 14,10   τις σοφός και συνήσει ταύτα; ή συνετός και επιγνώσεται αυτά; ότι ευθείαι αι οδοί τού Κυρίου, και δίκαιοι
πορεύσονται εν αυταίς, οι δε ασεβείς ασθενήσουσιν εν αυταίς.
Ωσ. 14,10  Ποιός είναι σοφός και θα θελήση να εννοήση αυτά; Η ποιός είναι συνετός και θα θελήση να το γνωρίση κατ'
ακρίβειαν; Οτι δηλαδή αι οδοί του Κυρίου είναι ευθείαι και οι δίκαιοι θα πορευθούν ασφαλείς εις αυτάς, οι δε ασεβείς θα
εξασθενήσουν και θα καταστραφούν.

Α Μ Ω Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αµ. 1,1   Λόγοι Αµώς, οί εγένοντο εν Ακκαρείµ εκ Θεκουέ, ούς είδεν υπέρ Ιερουσαλήµ εν ηµέραις Οζίου βασιλέως Ιούδα και
εν ηµέραις Ιεροβοάµ τού Ιωάς βασιλέως Ισραήλ, πρό δύο ετών τού σεισµού.
Αµ. 1,1    Λογοι και οράµατα εκ µέρους του Θεού που απεκαλύφθησαν εις την περιοχήν Ακκαρείµ προς τον Αµώς, ο οποίος
κατήγετο από την πόλιν Θεκουέ. Αυτά ανεφέροντο εις την Ιερουσαλήµ, επραγµατοποιήθησαν δε κατά την εποχήν του
Οζιου, βασιλέως του Ιούδα, και του Ιεροβοάµ υιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, δύο έτη πριν η γίνη ο σεισµός.
Αµ. 1,2   Καί είπε· Κύριος εκ Σιών εφθέγξατο και εξ Ιερουσαλήµ έδωκε φωνήν αυτού, και επένθησαν αι νοµαί των ποιµένων,
και εξηράνθη η κορυφή τού Καρµήλου.
Αµ. 1,2   Ο προφήτης Αµώς είπεν· “ο Κυριος· ωµίλησεν από την Σιών, εξήλθεν η φωνή αυτού από την Ιερουσαλήµ, ένεκα δε
τούτου εµαράνθησαν οι βοσκότοποι των ποιµένων, εξηράνθη δε και η κορυφή του όρους. Καρµήλου”.
Αµ.1,3    Καί είπε Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις Δαµασκού και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτόν , ανθ ών



έπριζον πρίοσι σιδηροίς τας εν γαστρί εχούσας των εν Γαλαάδ·
Αµ. 1,3   Είπεν ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Δαµασκού, και µάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την
εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν µου, διότι οι κάτοικοι επριόνιζον µε σιδηρά πριόνια τας εγκύους γυναίκας της
περιοχής Γαλαάδ.
Αµ. 1,4   και αποστελώ πύρ εις τον οίκον Αζαήλ, και καταφάγεται τα θεµέλια υιού Άδερ·
Αµ. 1,4   Φωτιάν θα εξαποστείλω εναντίον του οίκου Αζαήλ, η οποία θα καταφάγη εκ θεµελίων τον οίκον του υιού Αδερ.
Αµ. 1,5   και συντρίψω µοχλούς Δαµασκού και εξολοθρεύσω κατοικούντας εκ πεδίου Ών, και κατακόψω φυλήν εξ ανδρών
Χαράν, και αιχµαλωτευθήσεται λαός Συρίας επίκλητος, λέγει Κύριος. -
Αµ. 1,5   Θα συντρίψω τους µοχλούς της Δαµασκού και θα εξολοθρεύσω αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εις την πεδιάδα Ων, θα
κατακόψω και θα εξαφανίσω την φυλήν, που συγκροτείται από τους άνδρας της Χαρράν, και ο ονοµαστός δια τα
κατορθώµατά του λαός της Συρίας θα οδηγηθή αιχµάλωτος”. Αυτά λέγει ο Κυριος.
Αµ. 1,6   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις Γάζης και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτούς, ένεκεν τού
αιχµαλωτεύσαι αυτούς αιχµαλωσίαν τού Σαλωµών τού συγκλείσαι εις την Ιδουµαίαν.
Αµ. 1,6   Αυτά ακόµη λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γαζης, και µάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω
την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν µου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιµαλωσίαν άνδρας του
Σολοµώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουµαίαν.
Αµ. 1,7   και εξαποστελώ πύρ επί τα τείχη Γάζης, και καταφάγεται τα θεµέλια αυτής·
Αµ. 1,7   Θα αποστείλω, λοιπόν, φωτιάν εις τα τείχη της Γαζης, η οποία φωτιά θα καταφάγη την πόλιν µέχρι θεµελίων.
Αµ. 1,8   και εξολοθρεύσω κατοικούντας εξ Αζώτου, και εξαρθήσεται φυλή εξ Ασκάλωνος, και επάξω την χείρά µου επί
Ακκάρων, και απολούνται οι κατάλοιποι των αλλοφύλων, λέγει Κύριος. -
Αµ. 1,8   Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Αζώτου, θα ξεπαστρευθή η φυλή της Ασκάλωνος, θα επιφέρω τιµωρόν την
χείρα µου εναντίον της Ακκαρών και θα εξολοθρευθούν οι υπόλοιποι εκ των Φιλισταίων”, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 1,9   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις Τύρου και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτήν, ανθ ών
συνέκλεισαν αιχµαλωσίαν τού Σαλωµών εις την Ιδουµαίαν και ουκ εµνήσθησαν διαθήκης αδελφών·
Αµ. 1,9   Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Τυρου, και ιδιαιτέρως δια την τετάρτην, δεν θα αποσύρω την
εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν µου, διότι αυτοί συνέλαβον αιχµαλώτους από το βασίλειον του Σολοµώντος εις
την Ιδουµαίαν και δεν ενεθυµήθησαν την συνθήκην φιλίας, την οποίαν είχαν κάµει µεταξύ των Ιουδαίων ως αδελφών των.
Αµ. 1,10   και εξαποστελώ πύρ επί τα τείχη Τύρου, και καταφάγεται τα θεµέλια αυτής. -
Αµ. 1,10   Θα εξαποστείλω φωτιάν εις τα τείχη της Τυρου, η οποία και θα καταφάγη εκ θεµελίων αυτήν”.
Αµ. 1,11   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις της Ιδουµαίας και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτούς ,
ένεκα τού διώξαι αυτούς εν ροµφαία τον αδελφόν αυτού και ελυµήνατο µητέρα επί γής και ήρπασεν εις µαρτύριον φρίκην
αυτού και το όρµηµα αυτού εφύλαξεν εις νίκος.
Αµ. 1,11  Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Ιδουµαίας, και µάλιστα την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την
εναντίον των Ιδουµαίων καταδικαστικήν απόφασίν µου, διότι αυτοί κατεδίωξαν µε φονικήν ροµφαίαν τους αδελφούς των
Ιουδαίους. Ελήστευσαν και ήχµαλώτισαν µητέρας της χώρας αυτής και επεδόθησαν εις τόσον φοβεράς αρπαγάς, ώστε
αυταί να καταµαρτυρούν τα φρικτά των εγκλήµατα. Εκράτησαν δε την εναντίον των αδελφών των φονικήν ορµήν µέχρι
της τελικής των, όπως ήλπιζαν, νίκης εναντίον των.
Αµ. 1,12   και εξαποστελώ πύρ εις Θαµάν, και καταφάγεται θεµέλια τειχέων αυτής.
Αµ. 1,12   Δια τούτο θα εξαποστείλω φωτιάν εναντίον της πόλεώς των Θαµάν, η οποία και θα καταφάγη εκ θεµελίων τα
τείχη της”.
Αµ. 1,13   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις υιών Αµµών και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτόν, ανθ
ών ανέσχιζον τας εν γαστρί εχούσας των Γαλααδιτών, όπως εµπλατύνωσι τα όρια αυτών·
Αµ. 1,13  Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας των Αµµωνιτών, ιδιαιτέρως όµως δια την τετάρτην, δεν θα
ανακαλέσω την καταδικαστικήν εναντίον των απόφασίν µου, διότι έσχιζαν τας κοιλίας των εγγύων γυναικών της
περιοχής Γαλαάδ, δια να αυξήσουν ετσι τα όρια της χώρας των.
Αµ. 1,14   και ανάψω πύρ επί τείχη αββάθ, και καταφάγεται θεµέλια αυτής µετά κραυγής εν ηµέρα πολέµου, και
σεισθήσεται εν ηµέραις συντελείας αυτής·
Αµ. 1,14   Θα ανάψω φωτιάν εις τα τείχη της Ραββάθ, η οποία και θα καταφάγη εκ θεµελίων αυτήν, καθ' ον χρόνον θα
ακούωνται αι πολεµικαί κραυγαί των εχθρών των. Φοβερός σεισµός θα συγκλονίση την χώραν και κατά την ηµέραν
εκείνην θα την συντρίψη µέχρι πλήρους καταστροφής της.
Αµ. 1,15   και πορεύσονται οι βασιλείς αυτής εν αιχµαλωσία, οι ιερείς αυτών και οι άρχοντες αυτών επί το αυτό, λέγει
Κύριος.
Αµ. 1,15  Οι δε βασιλείς της θα µεταβούν αιχµάλωτοι, µαζή δε µε αυτούς οι ιερείς των και οι άρχοντές των”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Αµ. 2,1   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις Μωάβ και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτόν , ανθ ών
κατέκαυσαν τα οστά βασιλέως της Ιδουµαίας εις κονίαν.
Αµ. 2,1   Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της χώρας Μωάβ, και µάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω
την καταδικαστικήν εναντίον αυτών απόφασίν µου, διότι αυτοί έκαυσαν τα οστά του βασιλέως της Ιδουµαίας και τα
µετέβαλαν εις σκόνιν.
Αµ. 2,2   και εξαποστελώ πύρ εις Μωάβ, και καταφάγεται τα θεµέλια των πόλεων αυτής, και αποθανείται εν αδυναµία
Μωάβ µετά κραυγής και µετά φωνής σάλπιγγος.
Αµ. 2,2  Θα εξαποστείλω φωτιάν εις την χώραν Μωάβ, η οποία και θα καταφάγη εκ θεµελίων τας πόλεις αυτής. Κατά δε την
επιδροµήν των εχθρών της µε κραυγάς πολεµικάς και φωνάς σαλπίγγων, θα αποθάνη ανίσχυρος η Μωάβ.
Αµ. 2,3   και εξολοθρεύσω κριτήν εξ αυτής, και πάντας αυτής αποκτενώ µετ αυτού, λέγει Κύριος. -
Αµ. 2,3   Θα εξολοθρεύσω από αυτήν κριτήν και κυβερνήτην και µαζή µε αυτούς θα θανατώσω όλους τους κατοίκους της
χώρας”, λέγει ο Κυριος.



Αµ. 2,4   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις υιών Ιούδα και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτόν, ένεκα
τού απώσασθαι αυτούς τον νόµον τού Κυρίου, και τα προστάγµατα αυτού ουκ εφυλάξαντο, και επλάνησεν αυτούς τα
µάταια αυτών, ά εποίησαν, οίς εξηκολούθησαν οι πατέρες αυτών οπίσω αυτών.
Αµ. 2,4  Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας των Ιουδαίων, µάλιστα δε δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την
καταδικαστικήν εναντίον αυτών απόφασίν µου, διότι αυτοί απέρριψαν και απώθησαν τον νόµον του Κυρίου και δεν
εφύλαξαν τας εντολάς του. Επλανήθησαν εις την λατρείαν των µαταίων και ανοήτων ειδώλων, τα οποία οι ίδιοι
κατεσκεύασαν και οπίσω από τα οποία είχαν ακολουθήσει και οι πατέρες αυτών.
Αµ. 2,5   και εξαποστελώ πύρ επί Ιούδαν, και καταφάγεται θεµέλια Ιερουσαλήµ. -
Αµ. 2,5   Θα εξαποστείλω φωτιάν εναντίον της Ιουδαίας, δια να καταφάγη και αυτά τα θεµέλια της Ιερουσαλήµ”.
Αµ. 2,6   Τάδε λέγει Κύριος· επί ταίς τρισίν ασεβείαις Ισραήλ και επί ταίς τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσοµαι αυτόν, ανθ ών
απέδοντο αργυρίου δίκαιον και πένητα ένεκεν υποδηµάτων,
Αµ. 2,6  Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας του ισραηλιτικού λαού, και µάλιστα την τετάρτην, δεν θα αποσύρω
την εναντίον αυτού δικαίαν απόφασίν µου, διότι επώλησαν άνθρωπον δίκαιον, ένεκα χρηµάτων και πτωχόν δι' ένα ζευγάρι
ευτελών υποδηµάτων,
Αµ. 2,7   τα πατούντα επί τον χούν της γής και εκονδύλιζον εις κεφαλάς πτωχών και οδόν ταπεινών εξέκλιναν, και υιός και
πατήρ αυτού εισεπορεύοντο προς την αυτήν παιδίσκην, όπως βεβηλώσι το όνοµα τού Θεού αυτών.
Αµ. 2,7   τα οποία πατούν στο χώµα της γης. Εγρονθοκοπούσαν τας κεφαλάς των πτωχών και αδυνάτων, διέστρεφαν και
παρεβίαζαν το δίκαιον των ταπεινών, είχαν δε φθάσει στοιούτον σηµείον διαφθοράς, ώστε παιδί και πατέρας να
συνευρίσκωνται µε την αυτήν δούλην. Και έτσι εβεβήλωσαν το όνοµα του Θεού των.
Αµ. 2,8   και τα ιµάτια αυτών δεσµεύοντες σχοινίοις παραπετάσµατα εποίουν εχόµενα τού θυσιαστηρίου και οίνον εκ
συκοφαντιών έπινον εν τώ οίκω τού Θεού αυτών.
Αµ. 2,8  Εδεναν µε σχοινία τα ενδύµατά των και αποτελούσαν έτσι παραπέτασµα πλησίον του ειδωλολατρικού
θυσιαστηρίου, εις δε τον ναόν του ειδωλολατρικού Θεού των έπιναν οίνον προερχόµενον από αδικίας,
Αµ. 2,9   εγώ δε εξήρα τον Αµοραίον εκ προσώπου αυτών, ού ήν, καθώς ύψος κέδρου το ύψος αυτού, και ισχυρός ήν ως δρύς,
και εξήρανα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν.
Αµ. 2,9  Εγώ όµως είχα διώξει από εµπρός των τους Αµορραίους , όπου αυτοί ευρίσκοντο. Το ύψος και το µεγαλείον των ήταν
ωσάν το ύψος της κέδρου. Ησαν ισχυροί όπως η δρυς. Δια τας αµαρτίας των όµως εξήρανα τους καρπούς, που υπήρχαν
επάνω στους κλάδους των δένδρων και τας ρίζας αυτών κάτω στο έδαφος .
Αµ. 2,10   και εγώ ανήγαγον υµάς εκ γής Αιγύπτου και περιήγαγον υµάς εν τή ερήµω τεσσαράκοντα έτη τού
κατακληρονοµήσαι την γήν των Αµοραίων.
Αµ. 2,10   Εγώ σας έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, σας περιέφερα επί τεσσαράκοντα έτη εις την έρηµον
και σας ωδήγησα δια να κληρονοµήσετε την χώραν των Αµορραίων.
Αµ. 2,11   και έλαβον εκ των υιών υµών εις προφήτας και εκ των νεανίσκων υµών εις αγιασµόν. µη ουκ έστι ταύτα υιοί
Ισραήλ; λέγει Κύριος.
Αµ. 2,11   Από τα παιδιά σας εγώ εξέλεξα τους προφήτας µου και από τους νεωτέρους σας εδιάλεξα ανθρώπους να είναι
αφιερωµένοι εις εµέ. Μηπως δεν είναι αληθινά αυτά, ω Ισραηλίται; Λέγει ο Κυριος.
Αµ. 2,12   και εποτίζετε τους ηγιασµένους οίνον και τοίς προφήταις ενετέλλεσθε λέγοντες· ου µη προφητεύσητε.
Αµ. 2,12   Σεις όµως επάνω στον σκοτισµόν της αµαρτίας σας, εποτίζατε αυτούς τους αφιερωµένους εις εµέ άνδρας µε οίνον,
δια να τους µολύνετε, και διετάσσατε τους προφήτας µου λέγοντες· Μη προφητεύετε.
Αµ. 2,13   διά τούτο ιδού εγώ κυλίω υποκάτω υµών, ον τρόπον κυλίεται η άµαξα η γέµουσα καλάµης·
Αµ. 2,13   Δια τούτο εγώ θα σας κυλίσω κάτω στο έδαφος, όπως κυλίεται µία άµαξα γεµάτη από δεµάτια.
Αµ. 2,14   και απολείται φυγή εκ δροµέως, και ο κραταιός ου µη κρατήση της ισχύος αυτού, και ο µαχητής ου µη σώση την
ψυχήν αυτού,
Αµ. 2,14   Εις τον καιρόν της καταστροφής σας δεν θα η µπορέση να διασωθή ούτε εκείνος, που έχει ταχείς τους πόδας·
όπως επίσης ο δυνατός κατά το σώµα δεν θα ηµπορέση να χρησιµοποιήση την ισχύν του , και ο πολεµιστής ο έµπειρος δεν
θα κατορθώση να σώση την ζώην του.
Αµ. 2,15   και ο τοξότης ου µη υποστή, και ο οξύς τοίς ποσίν αυτού ου µη διασωθή και ο ιππεύς ου µη σώση την ψυχήν
αυτού
Αµ. 2,15   Ο τοξότης δεν θα ηµπορέση να αντισταθή και ο ταχυκίνητος κατά τα πόδια δεν θα σωθή . Ο έφιππος δεν θα
κατορθώση να σώση την ζωήν του.
Αµ. 2,16   και ο κραταιός ου µη ευρήσει την καρδίαν αυτού εν δυναστείαις· ο γυµνός διώξεται εν εκείνη τή ηµέρα , λέγει
Κύριος.
Αµ. 2,16   Και αυτός ακόµη ο γενναίος και ηρωϊκός θα λιποψυχήση , θα χάση τον ηρωϊσµόν του. Εις τόσον µεγάλην
ασθένειαν θα περιπέσουν, ώστε και ένας γυµνός και άοπλος θα τους καταδιώκη κατά την ηµέραν εκείνην”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Αµ. 3,1   Ακούσατε τον λόγον τούτον, ον ελάλησε Κύριος εφ υµάς, οίκος Ισραήλ, και κατά πάσης φυλής, ής ανήγαγον εκ
γής Αιγύπτου, λέγων·
Αµ. 3,1   Ακούσατε αυτόν τον λόγον, τον οποίον είπεν ο Κυριος εναντίον σας, ω Ισραηλίται, και εναντίον όλων των άλλων
φυλών, τας οποίας ελευθέρας έβγαλεν από την χώραν της Αιγύπτου λέγων ·
Αµ. 3,2   πλήν υµάς έγνων εκ πασών των φυλών της γής· διά τούτο εκδικήσω εφ υµάς πάσας τας αµαρτίας υµών.
Αµ. 3,2   “γνωρίζετε καλά, ότι εγώ σας εξέλεξα ως λαόν µου από όλας τας φυλάς της γης και απηλαύσατε πολλά εκ µέρους
µου τα υλικά και πνευµατικά αγαθά. Επειδή όµως σεις κατεφρονήσατε τον Νοµον µου και ηµαρτήσατε, δια τούτο θα σας
τιµωρήσω δι' όλας τας αµαρτίας σας περισσότερον, παρ' όσον τα άλλα έθνη.
Αµ. 3,3   ει πορεύσονται δύο επί το αυτό καθόλου, εάν µη γνωρίσωσιν εαυτούς;
Αµ. 3,3   Είναι δυνατόν να βαδίζουν µαζή δύο άνθρωποι, εάν προηγουµένως δεν έχουν γνωρισθή;
Αµ. 3,4   ει ερεύξεται λέων εκ τού δρυµού αυτού θήραν ουκ έχων; ει δώσει σκύµνος φωνήν αυτού εκ της µάνδρας αυτού



καθόλου, εάν µη αρπάση τι;
Αµ. 3,4   Είναι δυνατόν να αφήση βρυχηθµούς ο λέων µέσα στο δάσος, χωρίς να έχη συλλάβει το θήραµά του; Φωνάζει ποτέ
το νεαρό ληοντάρι από την φωλεάν του, αν δεν έχη πιάσει κάποιο κυνήγι;
Αµ. 3,5   ει πεσείται όρνεον επί γής άνευ ιξευτού; ει σχασθήσεται παγίς επί της γής άνευ τού συλλαβείν τι;
Αµ. 3,5   Είναι δυνατόν να πέση ακίνητον στο έδαφος ένα πτηνόν, χωρίς να υπάρξη άνθρωπος που θα έχη στήσει δι' αυτό,
την ιξόβεργαν; Ηµπορεί να στηθή ποτέ παγίς στο έδαφος, αν δεν πρόκειται να συλλάβη κάτι;
Αµ. 3,6   ει φωνήσει σάλπιγξ εν πόλει, και λαός ου πτοηθήσεται; ει έσται κακία εν πόλει, ήν Κύριος ουκ εποίησε;
Αµ. 3,6   Είναι δυνατόν να σαλπίση πολεµική σάλπιγξ εις κάποιαν πόλιν και ο λαός να µη ταραχθή; Είναι δυνατόν να
υπάρξη κάποια σύµφορα εις µίαν πόλιν, την οποίαν ο Κυριος να µη έχη παραχωρήσει;
Αµ. 3,7   διότι ου µη ποιήση Κύριος ο Θεός πράγµα, εάν µη αποκαλύψη παιδείαν αυτού προς τους δούλους αυτού τους
προφήτας.
Αµ. 3,7   Πράγµατι, δεν θα κάµη τίποτε ο Κυριος και Θεός, εάν προηγουµένως δεν αποκαλύψη την παιδαγωγίαν του αυτήν
προς τους δούλους του τους προφήτας.
Αµ. 3,8   λέων ερεύξεται, και τις ου φοβηθήσεται; Κύριος ο Θεός ελάλησε, και τις ου προφητεύσει; -
Αµ. 3,8   Οταν ο λέων αφήνη τους βρυχηθµούς του, ποιός είναι δυνατόν να µη φοβηθή; Ο Κυριος έδωσεν εντολήν και ποιός
προφήτης θα αρνηθή να οµιλήση εκ µέρους του Κυρίου;
Αµ. 3,9   Απαγγείλατε χώραις εν Ασσυρίοις και επί τας χώρας της Αιγύπτου και είπατε· συνάχθητε επί το όρος Σαµαρείας
και ίδετε θαυµαστά πολλά εν µέσω αυτής και καταδυναστείαν την εν αυτή·
Αµ. 3,9   Αναγγείλατε αυτά τα λόγια του Θεού εις τας χώρας των Ασσυρίων και εις τας χώρας της Αιγύπτου και είπατε·
Συναθροισθήτε στο όρος, όπου είναι η Σαµάρεια, και κυττάξατε τα φοβερά, που γίνονται µέσα εις την πόλιν αυτήν, τας
πολλάς καταδυναστεύσεις εκ µέρους των ισχυρών εις βάρος των αδυνάτων.
Αµ. 3,10   και ουκ έγνω ά έσται εναντίον αυτής, λέγει Κύριος, οι θησαυρίζοντες αδικίαν και ταλαιπωρίαν εν ταίς χώραις
αυτών.
Αµ. 3,10   Και η πόλις αυτή δεν έχει κατανοήσει όσα επιφυλάσσονται εναντίον της δια τας αδικίας της , λέγει ο Κυριος. Οι
κάτοικοί της προσθέτουν συνεχώς και θησαυρίζουν αδικίας και αρπαγάς, αφορµάς ταλαιπωρίας εις τας χώρας των”.
Αµ. 3,11   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός· Τύρος, κυκλόθεν η γη σου ερηµωθήσεται, και κατάξει εκ σού ισχύν σου, και
διαρπαγήσονται αι χώραί σου.
Αµ. 3,11  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος και Θεός· “θα συµβούν εις σε όσα εις την Τυρον και τας γύρω χώρας. Η γη σου θα
ερηµωθή από τον εχθρόν, θα καταστραφή η δύναµίς σου και όλη η ύπαιθρος χώρα θα διαρπαγή από τον εχθρόν”.
Αµ. 3,12   τάδε λέγει Κύριος· ον τρόπον όταν εκσπάση ο ποιµήν εκ στόµατος τού λέοντος δύο σκέλη ή λοβόν ωτίου , ούτως
εκσπασθήσονται οι υιοί Ισραήλ οι κατοικούντες εν Σαµαρεία κατέναντι της φυλής και εν Δαµασκώ ιερείς,
Αµ. 3,12   Αυτά λέγει ο Κυριος· “θα συµβή µε σε ο,τι και µε το πρόβατον, που το έχει αρπάξει ο λέων, ο δε ποιµήν προσπαθεί
να το σώση και κατορθώνει να αποσπάση από το στόµα του λέοντος µόνον δύο πόδια η ένα αυτί. Ετσι συντετριµµένοι και
διαµελισµένοι θα αποσπασθούν οι Ισραηλίται από τα χέρια των εχθρών των. Αυτά θα πάθουν οι κάτοικοι της Σαµαρείας
απέναντι της φυλής Ιούδα και της Δαµασκού.
Αµ. 3,13   ακούσατε και επιµαρτύρασθε τώ οίκω Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ·
Αµ. 3,13   Ιερείς, ακούσατε αυτά και εντόνως κηρύξατέ τα στους απογόνους του Ιακώβ, λέγει Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ.
Αµ. 3,14   διότι εν τή ηµέρα όταν εκδικώ ασεβείας τού Ισραήλ επ αυτόν, και εκδικήσω επί τα θυσιαστήρια Βαιθήλ, και
κατασκαφήσεται τα κέρατα τού θυσιαστηρίου και πεσούνται επί την γήν·
Αµ. 3,14   Διότι κατά την τροµεράν εκείνην ηµέραν, όταν θα αποστείλω τας δικαίας τιµωρίας εναντίον του ισραηλιτικού
λαού δια τας ασεβείας του, θα τιµωρήσω και την Βαιθήλ δια τα ειδωλολατρικά της θυσιαστήρια· θα καταστραφούν και θα
πέσουν ερείπια εις την γην τα θυσιαστήρια.
Αµ. 3,15   συγχεώ και πατάξω τον οίκον τον περίπτερον επί τον οίκον τον θερινόν, και απολούνται οίκοι ελεφάντινοι, και
προστεθήσονται έτεροι οίκοι πολλοί, λέγει Κύριος.
Αµ. 3,15   Θα συγκλονίσω και θα κρηµνίσω τους χειµερινούς και θερινούς οίκους . Θα καταστραφούν επίσης οι πολυτελείς
ελεφάντινοι οίκοι, µαζή δε µε αυτούς και πλήθος άλλο κατοικιών θα κρηµνισθούν”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Αµ. 4,1   Ακούσατε τον λόγον τούτον, δαµάλεις της Βασανίτιδος, αι εν τώ όρει της Σαµαρείας, αι καταδυναστεύουσαι
πτωχούς και καταπατούσαι πένητας, αι λέγουσαι τοίς κυρίοις αυτών· επίδοτε ηµίν όπως πίωµεν.
Αµ. 4,1   Ακούστε τον λόγον αυτόν του Κυρίου, σεις αι γυναίκες της Σαµαρείας, που είσθε ευτραφείς ωσάν τας δαµάλεις της
Βασανίτιδος· σεις, που καταδυναστεύετε τους πτωχούς και καταπατείτε τους πένητας και λέγετε στους συζύγους σας·
“δώστε µας χρήµατα, δια να πίωµεν οίνον”.
Αµ. 4,2   οµνύει Κύριος κατά των αγίων αυτού, διότι ιδού ηµέραι έρχονται εφ υµάς, και λήψονται υµάς εν όπλοις, και τους
µεθ υµών εις λέβητας υποκαιοµένους εµβαλούσιν έµπυροι λοιµοί,
Αµ. 4,2  Ο Κυριος ωρκίσθη εις την αγιότητά του· και ιδού, ότι έρχονται εναντίον σας τροµεραί ηµέραι. “Εχθροί πάνοπλοι θα
σας καταλάβουν, ξαναµµένοι από την οργήν, αδίστακτοι λυµεώνες θα ρίψουν τους συζύγους σας εις βράζοντας λέβητας.
Αµ. 4,3   και εξενεχθήσεσθε γυµναί κατέναντι αλλήλων και αποριφήσεσθε εις το όρος το εµµάν, λέγει Κύριος. -
Αµ. 4,3   Σεις δε θα εκδιωχθήτε από την πόλιν και την χώραν σας γυµναί η µία απέναντι της άλλης και θα απορριφθήτε στο
όρος Ρεµµάν” λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,4   Εισήλθατε εις Βαιθήλ και ηνοµήσατε και εις Γάλγαλα επληθύνατε τού ασεβήσαι και ηνέγκατε εις το πρωΐ θυσίας
υµών, εις την τριηµερίαν τα επιδέκατα υµών·
Αµ. 4,4  “Εισήλθατε εις την ειδωλολατρικήν Βαιθήλ και εκεί περιεπέσατε εις παρανοµίας, εις δε τα Γαλγαλα επληθύνατε τας
ασεβείας σας. Προσεφέρατε κατά τας πρωϊνάς ώρας θυσίας εις τα είδωλα και κατά την τρίτην ηµέραν το δέκατον από τα
γεννήµατά σας.
Αµ. 4,5   και ανέγνωσαν έξω νόµον και επεκαλέσαντο οµολογίας. απαγγείλατε ότι ταύτα ηγάπησαν οι υιοί Ισραήλ, λέγει
Κύριος.



Αµ. 4,5   Οι ιερείς σας ανέγνωσαν έξω τον νόµον και προεκάλεσαν τας οµολογίας της πίστεώς σας εις τα είδωλα. Σεις, οι
προφήται, διαλαλήσατε, ότι αυτάς τας ασεβείας ηγάπησαν οι Ισραηλίται”, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,6 και εγώ δώσω υµίν γοµφιασµόν οδόντων εν πάσαις ταίς πόλεσιν υµών και ένδειαν άρτων εν πάσι τοίς τόποις υµών·
και ουκ επεστρέψατε προς µε, λέγει Κύριος.
Αµ. 4,6  Δι' αυτό και εγώ θα σας τιµωρήσω· στους κατοίκους όλων των πόλεών σας θα στείλω µούδιασµα των οδόντων δια
την έλλειψιν άρτων από όλους τους τόπους σας. Και όµως σεις δεν επεστρέψατε εν µετανοία προς εµέ, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,7   και εγώ ανέσχον εξ υµών τον υετόν πρό τριών µηνών τού τρυγητού· και βρέξω επί πόλιν µίαν, επί δε πόλιν µίαν ου
βρέξω· µερίς µία βραχήσεται, και µερίς, εφ ήν ου βρέξω επ αυτήν, ξηρανθήσεται·
Αµ. 4,7   Δια τούτο εγώ εκράτησα και απεµάκρυνα την βροχήν από την χώραν σας τρεις µήνας προ του τρυγητού. Θα
στείλω βροχήν εις την µίαν πόλιν και εις την άλλην δεν θα στείλω. Ο ενας τόπος θα βρέχεται και ο άλλος τόπος, που δεν θα
βρέχεται, θα µείνη εντελώς ξηρός.
Αµ. 4,8   και συναθροισθήσονται δύο και τρεις πόλεις εις πόλιν µίαν τού πιείν ύδωρ και ου µη εµπλησθώσι· και ουκ
επιστράφητε προς µε, λέγει Κύριος.
Αµ. 4,8  Οι κάτοικοι δύο και τριών πόλεων θα συγκεντρωθούν εις µίαν πόλιν, δια να πίουν ύδωρ και δεν θα χορτάσουν. Και
παρ' όλην την τιµωρίαν αυτήν δεν επεστρέψατε εν µετάνοία προς εµέ, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,9   επάταξα υµάς εν πυρώσει και εν ικτέρω· επληθύνατε κήπους υµών, αµπελώνας υµών και συκεώνας υµών και
ελαιώνας υµών κατέφαγεν η κάµπη· και ουδ ώς επεστρέψατε προς µε, λέγει Κύριος.
Αµ. 4,9  Εκτύπησα µε καυστικόν άνεµον και µε κιτρίνισµα τα σιτηρά σας. Σεις επληθύνατε τους κήπους σας, τα αµπέλια
σας, τα περιβόλια µε τις συκιές και τους ελαιώνας σας, αλλά όλα αυτά τα κατέφαγεν η κάµπη. Και όµως ούτε τότε δεν
επεστρέψατε εν µετανοία προς εµέ, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,10   εξαπέστειλα εις υµάς θάνατον εν οδώ Αιγύπτου και απέκτεινα εν ροµφαία τους νεανίσκους υµών µετά
αιχµαλωσίας ίππων σου και ανήγαγον εν πυρί τας παρεµβολάς εν τή οργή µου· και ουδ ώς επεστρέψατε προς µε, λέγει
Κύριος.
Αµ. 4,10   Εστειλα εναντίον σας θανατηφόρον νόσον ωσάν εκείνην, που είχα στείλει τότε εις την Αίγυπτον, εθανάτωσα µε
ροµφαίαν τους νέους άνδρας σας, οι ίπποι σας και οι ιππείς ηχµαλωτίσθησαν και επάνω εις την δικαίαν µου οργήν έστειλα
καταστρεπτικόν πυρ εις τα στρατόπεδά σας. Αλλά και τότε δεν επεστρέψατε εν µετανοία προς εµέ, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,11   κατέστρεψα υµάς, καθώς κατέστρεψεν ο Θεός Σόδοµα και Γόµορα, και εγένεσθε ως δαλός εξεσπασµένος εκ πυρός·
και ουδ ώς επεστρέψατε προς µε, λέγει Κύριος.
Αµ. 4,11   Σας εξωλόθρευσα, όπως εγώ ο Θεός εξολόθρευσα τα Σοδοµα και τα Γοµορρα. Εγίνατε ωσάν δαυλί, που
απεσπάσθη από το πυρ και καπνίζει. Και παρ' όλον τούτο δεν επεστρέψατε προς εµέ εν µετανοία, λέγει ο Κυριος.
Αµ. 4,12   διά τούτο ούτως ποιήσω σοι, Ισραήλ· πλήν ότι ούτως ποιήσω σοι, ετοιµάζου τού επικαλείσθαι τον Θεόν σου,
Ισραήλ.
Αµ. 4,12   Δια την πώρωσιν της καρδίας σας, ω Ισραηλίται, τέτοιες τιµωρίες θα αποστείλω εναντίον σας. Και όταν θα
επέρχωνται αλλεπάλληλοι αι τιµωρίαι εναντίον σου, ετοιµάσου, Ισραηλιτικέ λαέ, να επικαλεσθής Κυριον τον Θεόν σου.
Αµ. 4,13   διότι ιδού εγώ στερεών βροντήν και κτίζων πνεύµα και απαγγέλλων εις ανθρώπους τον χριστόν αυτού , ποιών
όρθρον και οµίχλην και επιβαίνων επί τα υψηλά της γής· Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ όνοµα αυτώ.
Αµ. 4,13   Διότι εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος ενισχύω ισχυράν την βροντήν ανάµεσα στον αέρα, δηµιουργώ ανέµους και
αναγγέλλω στους ανθρώπους άρχοντα χρισθέντα από εµέ. Εγώ είµαι εκείνος, που φέρω την ανατολήν και στέλλω την
οµίχλην. Εγώ επιβαίνω εις τας υψηλάς κορυφάς των ορέων της γης. Το όνοµά µου είναι Κυριος, ο Θεός, ο Παντοκράτωρ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Αµ. 5,1   Ακούσατε τον λόγον Κυρίου τούτον, ον εγώ λαµβάνω εφ υµάς θρήνον· οίκος Ισραήλ έπεσεν, ουκέτι µη προσθή τού
αναστήναι·
Αµ. 5,1   Ακούσατε αυτόν τον λόγον του Κυρίου, αυτόν τον θρήνον, τον οποίον εγώ επιφέρω προς σας. Ο Ισραηλιτικός λαός
θα πέση και θα καταστραφή και ποτέ πλέον δεν θα ανεγερθή από την πτώσιν του.
Αµ. 5,2   παρθένος τού Ισραήλ έσφαλεν επί της γής αυτού, ουκ έστιν ο αναστήσων αυτήν.
Αµ. 5,2   Παρθένος του Ισραήλ, ο ισραηλιτικός λαός, εσκόνταψε και έπεσεν εις την γην αυτού και δεν υπάρχει κανείς, ο
οποίος θα τον ανεγείρη.
Αµ. 5,3   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· η πόλις εξ ής εξεπορεύοντο χίλιοι, υπολειφθήσονται εκατόν, και εξ ής
εξεπορεύοντο εκατόν, υπολειφθήσονται δέκα τώ οίκω Ισραήλ.
Αµ. 5,3   Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “εις την πόλιν, από την οποίαν εξήρχοντο χίλιοι στρατιώται, θα αποµείνουν µόνον
εκατόν, και εις εκείνην, από την οποίαν εξήρχοντο εκατόν, θα αποµείνουν µόνον δέκα από τον ισραηλιτικόν λαόν.
Αµ. 5,4   διότι τάδε λέγει Κύριος προς τον οίκον Ισραήλ· εκζητήσατέ µε, και ζήσεσθε·
Αµ. 5,4   Διότι αυτά λέγει ο Κυριος προς τον ισραηλιτικόν λαόν· Ζητήσατέ µε, ελάτε πλησίον µου και θα ζήσετε και θα
µακροηµερεύσετε.
Αµ. 5,5   και µη εκζητείτε Βαιθήλ και εις Γάλγαλα µη εισπορεύεσθε και επί το φρέαρ τού όρκου µη διαβαίνετε, ότι Γάλγαλα
αιχµαλωτευοµένη αιχµαλωτευθήσεται, και Βαιθήλ έσται ως ουχ υπάρχουσα.
Αµ. 5,5   Μη ζητείτε την ειδωλολατρικίν Βαιθήλ και µη εισερχεσθε εις την περιοχήν Γαλγαλα και στο φρέαρ του όρκου µη
διαβαίνετε. Διότι και τα Γαλγαλα ασφαλώς και βεβαίως θα περιέλθουν εις αιχµαλωσίαν και η Βαιθήλ θα καταντήση, ως
εάν ποτέ δεν υπήρξεν.
Αµ. 5,6   εκζητήσατε τον Κύριον και ζήσατε, όπως µη αναλάµψη ως πύρ ο οίκος Ιωσήφ, και καταφάγεται αυτόν, και ουκ
έσται ο σβέσων τώ οίκω Ισραήλ.
Αµ. 5,6   Αναζητήσατε τον Κυριον και υπό την σκέπην αυτού ζήσατε, δια να µη ανάψη πυρκαϊά στον ισραηλιτικόν λαόν, η
οποία και θα καταφάγη αυτόν, και δεν θα υπάρχη κανείς, που να σβήση την πυρκαϊάν στον οίκον του Ισραήλ
Αµ. 5,7   Κύριος ο ποιών εις ύψος κρίµα και δικαιοσύνην εις γήν έθηκεν,
Αµ. 5,7   Ο Κυριος είναι αυτός, που έχει και παρέχει και εφαρµόζει την τελείαν δικαιοκρισίαν και επιβάλλει την δικαιοσύνην
εις την γην.



Αµ. 5,8   ο ποιών πάντα και µετασκευάζων και εκτρέπων εις το πρωΐ σκιάν και ηµέραν εις νύκτα συσκοτάζων , ο
προσκαλούµενος το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γής, Κύριος ο Θεός παντοκράτωρ όνοµα αυτώ·
Αµ. 5,8   Αυτός είναι, που δηµιουργεί εκ του µηδενός τα πάντα και δίδει µορφήν εις αυτά. Ο Κυριος µεταβάλλει την σκιαν
της νυκτός εις πρωΐαν και την ηµέραν εις σκοτεινήν νύκτα. Αυτός, που προσκαλεί το ύδωρ της θαλάσσης στο στερέωµα
της γης και χύνει αυτό εις την γην. Το όνοµά του είναι Κυριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ.
Αµ. 5,9   ο διαιρών συντριµµόν επί ισχύν και ταλαιπωρίαν επί οχύρωµα επάγων.
Αµ. 5,9   Αυτός καταµερίζει συντριβήν εις την ισχύν των ανθρώπων και επιφέρει καταστροφήν εις τα υχυρώµατα αυτών.
Αµ. 5,10   εµίσησαν εν πύλαις ελέγχοντα και λόγον όσιον εβδελύξαντο.
Αµ. 5,10   Οι Ισραηλίται εµίσησαν κάθε δίκαιον δικαστήν, ο οποίος εις την πύλην των πόλεων απέδιδε δικαιοσύνην και
εβδελύχθησαν λόγον άγιον εναρέτου ανθρώπου.
Αµ. 5,11   διά τούτο ανθ ών κατεκονδυλίζετε πτωχούς και δώρα εκλεκτά εδέξασθε παρ αυτών, οίκους ξεστούς ωκοδοµήσατε
και ου µη κατοικήσητε εν αυτοίς, αµπελώνας επιθυµητούς εφυτεύσατε και ου µη πίητε τον οίνον αυτών.
Αµ. 5,11  Δια τούτο, επειδή εγρονθοκοπείτε και εµωλοπίζατε τους πτωχούς και ελαµβάνατε εκβιαστικώς δώρα από αυτούς ,
µε τα οποία ανοικοδοµήσατε πολυτελείς οίκους µε λαξευτούς λίθους, σας λέγω ότι δεν θα κατοικήσετε εις αυτούς.
Εφυτεύσατε ωραίους καρποφόρους αµπελώνας και δεν θα πίετε οίνον από αυτούς.
Αµ. 5,12   ότι έγνων πολλάς ασεβείας υµών, και ισχυραί αι αµαρτίαι υµών, καταπατούντες δίκαιον, λαµβάνοντες
αλλάγµατα και πένητας εν πύλαις εκκλίνοντες.
Αµ. 5,12   Θα βαδίσετε εις καταστροφήν και αφανισµόν, διότι εγώ εγνώριζα, ότι αι ασέβειαί σας είναι πολλαί, αι αµαρτίαι
σας βαρείαι, διότι κατεπατείτε το δίκαιον, ελαµβάνατε ανταλλάγµατα και παρεβλέπατε το δίκαιον των πτωχών, όταν ως
δικασταί εκαλείσθε να δικάσετε παρά τας πύλας της πόλεως.
Αµ. 5,13   διά τούτο ο συνίων εν τώ καιρώ εκείνω σιωπήσεται, ότι καιρός πονηρών εστιν.
Αµ. 5,13   Λογω αυτής της πωρώσεώς σας, ο συνετός κατά τον καιρόν εκείνον θα τηρή σιωπήν, διότι είναι εποχή
επικρατήσεως των πονηρών.
Αµ. 5,14   εκζητήσατε το καλόν, και µη το πονηρόν, όπως ζήσητε· και έσται ούτως µεθ υµών Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ,
ον τρόπον είπατε·
Αµ. 5,14   Ζητήσατε όµως και εφαρµόσατε το καλόν και οχι το πονηρόν, δια να ζήσετε. Ετσι όταν πράττετε, θα είναι µαζή
σας Κυριος, ο Θεός, ο Παντοκράτωρ, όπως και σστο είπατε·
Αµ. 5,15   µεµισήκαµεν τα πονηρά και ηγαπήσαµεν τα καλά· και αποκαταστήσατε εν πύλαις κρίµα , όπως ελεήση Κύριος ο
Θεός ο παντοκράτωρ τους περιλοίπους τού Ιωσήφ.
Αµ. 5,15   “Εµισήσαµεν τα πονηρά και ηγαπήσαµεν τα καλά τα σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού”. Αποκαταστήσατε,
λοιπόν, και αποδώσατε δικαιοσύνην, όταν κρίνετε παρά τας πύλας των πόλεών σας, δια να ελεήση Κυριος, ο Θεός, ο
Παντοκράτωρ τους υπολοίπους από τον ισραηλιτικόν λαόν.
Αµ. 5,16   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ· εν πάσαις ταίς πλατείαις κοπετός , και εν πάσαις ταίς οδοίς
ρηθήσεται· ουαί, ουαί· κληθήσεται γεωργός εις πένθος και κοπετόν και εις ειδότας θρήνον,
Αµ. 5,16   Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος, ο Θεός, ο παντοκράτωρ· “εις όλας τας πλατείας των πόλεων θα ακούεται κοπετός και
εις τας οδούς θα αντηχούν τα θρηνώδη επιφωνήµατα ουαί, ουαί. Εις το πάνδηµον αυτό πένθος των κοπετών θα κληθούν
να λάβουν µέρος και οι γεωργοί µαζή µε εκείνους, οι οποίοι έχουν ειδικευθή στους θρήνους.
Αµ. 5,17   και εν πάσαις οδοίς κοπετός, διότι ελεύσοµαι διά µέσου σου, είπε Κύριος. -
Αµ. 5,17   Εις όλους τους δρόµους θα ακούωνται κοπετοί και θρήνοι, διότι εγώ ο Θεός της δικαιοσύνης θα περάσω ανάµεσα
από αυτούς” είπεν ο Κυριος.
Αµ. 5,18   Ουαί οι επιθυµούντες την ηµέραν Κυρίου· ινατί αύτη υµίν η ηµέρα τού Κυρίου; και αυτή εστι σκότος και ου φώς.
Αµ. 5,18   Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι επιθυµούν και ζητούν να έλθη η ηµέρα του Κυρίου. Τι θα είναι για σας αυτή η
ηµέρά του Κυρίου; Θα είναι σκοτεινή και όχι φωτεινή, απειλητική και οχι παρηγορητική.
Αµ. 5,19   ον τρόπον εάν φύγη άνθρωπος εκ προσώπου τού λέοντος και εµπέση αυτώ η άρκος, και εισπηδήση εις τον οίκον
αυτού και απερείσηται τας χείρας αυτού επί τον τοίχον και δάκη αυτόν όφις.
Αµ. 5,19   Η τιµωρία σας θα είναι τροµερά και αναπόφευκτος, ως εάν κανείς γλυτώση από τον κίνδυνον του λέοντος και
περιπέση εις την άρκτον· ως εάν πηδήση έντος του οίκου του, δια να σωθή, στηρίξη δε τας χείρας του στον τοίχον της
οικίας του και τον δαγκώση όφις.
Αµ. 5,20   ουχί σκότος η ηµέρα τού Κυρίου και ου φώς; και γνόφος ουκ έχων φέγγος αύτη;
Αµ. 5,20  Θα είναι γεµάτη σκότος και χωρίς φως η ηµέρα της εκδικήσεως του Κυρίου. Σκότος βαθύ θα είναι χωρίς το
παραµικρότερον φέγγος.
Αµ. 5,21   µεµίσηκα, απώσµαι εορτάς υµών και ου µη οσφρανθώ θυσίας εν ταίς πανηγύρεσιν υµών·
Αµ. 5,21   “Εµίσησα και απέρριψα τας εορτάς σας, δεν θα οσφρανθώ τας θυσίας σας κατά τας µεγάλας εορτάς και
πανηγύρεις σας.
Αµ. 5,22   διότι εάν ενέγκητέ µοι ολοκαυτώµατα και θυσίας υµών, ου προσδέξοµαι αυτά, και σωτηρίου επιφανείας υµών ουκ
επιβλέψοµαι.
Αµ. 5,22  Διότι, εάν µου προσφέρετε ολοκαυτώµατα και τας άλλας θυσίας σας, δεν θα τας δεχθώ και δεν θα επιβλέψω
ευµενώς, όταν παρουσιάζεσθε ενώπιόν µου µε τας θυσίας σωτηρίου.
Αµ. 5,23   µετάστησον απ εµού ήχον ωδών σου, και ψαλµόν οργάνων σου ουκ ακούσοµαι·
Αµ. 5,23  Αποµακρύνατε από κοντά µου τον ήχον των ωδών σας. Δεν θέλω να ακούσω τας µελωδίας των οργάνων σας.
Αµ. 5,24   και κυλισθήσεται ως ύδωρ κρίµα και δικαιοσύνη ως χειµάρους άβατος.
Αµ. 5,24  Η δικαιοσύνη σας πρέπει να τρέχη εις τας οδούς σας, όπως ρέει το νερό. Πλουσία ως αδιάβατος χείµαρρος πρέπει
να είναι η δικαιοσύνη σας.
Αµ. 5,25   µη σφάγια και θυσίας προσηνέγκατέ µοι, οίκος Ισραήλ, τεσσαράκοντα έτη εν τή ερήµω;
Αµ. 5,25  Ισραηλιτικέ λαέ, µήπως κατά τα τεσσαράκοντα έτη, όταν περιεπλανάσθε εις την έρηµον υπό την προστασίαν µου,
µου προσεφέρατε ζώα προς θυσίαν;
Αµ. 5,26   και ανελάβετε την σκηνήν τού Μολόχ και το άστρον τού θεού υµών αιφάν, τους τύπους αυτών, ούς εποιήσατε



εαυτοίς.
Αµ. 5,26  Επήρατε και εφέρατε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του ειδωλολατρικού θεού σας Ραιφάν , τα είδωλα
αυτών, τα οποία κατεσκευάσατε δια τον εαυτόν σας.
Αµ. 5,27   και µετοικιώ υµάς επέκεινα Δαµασκού, λέγει Κύριος, ο Θεός ο παντοκράτωρ όνοµα αυτώ.
Αµ. 5,27  Δια τούτο εγώ θα σας µετοικήσω πέραν από την Δαµασκόν” λέγει εκείνος, του οποίου το όνοµα είναι Κυριος, ο
Θεός ο Παντοκράτωρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Αµ. 6,1   Ουαί τοίς εξουθενούσι Σιών και τοίς πεποιθόσιν επί το όρος Σαµαρείας· απετρύγησαν αρχάς εθνών, και εισήλθον
αυτοί. οίκος τού Ισραήλ,
Αµ. 6,1   Αλλοίµονον εις εκείνους από τους Ισραηλίτας, οι οποίοι εξουθενώνουν την Ιερουσαλήµ και έχουν πεποίθησιν εις
την ορεινήν Σαµάρειαν. Λησµονούν, ότι δια του Θεού εξωλόθρευσαν στους αρχαίους χρόνους τα βασίλεια των εθνών της
Παλαιστίνης και εγκατεστάθησαν εις τας περιοχάς των.
Αµ. 6,2   διάβητε πάντες και ίδετε και διέλθατε εκείθεν εις Εµαθραββά και κατάβητε εκείθεν εις Γέθ αλλοφύλων, τας
κρατίστας εκ πασών των βασιλειών τούτων, ει πλείονα τα όρια αυτών εστι των υµετέρων ορίων.
Αµ. 6,2  Ολοι, ει δυνατόν, οι Ισραηλίται περιέλθετε και µεταβήτε µέχρι της µεγάλης Εµάθ, πέραν του Ορόντου ποταµού. Από
εκεί καταβήτε εις την πόλιν των Φιλισταίων, την Γέθ. Ιδετε τας πλουσιωτάτας και ισχυρότατος από όλας αυτάς τας
βασιλείας και ίδετε, εάν τα όρια των µενάλων αυτών βασιλειών είναι σήµερον µεγαλύτερα από τα όρια της χώρας σας.
Αµ. 6,3   οι ερχόµενοι εις ηµέραν κακήν, οι εγγίζοντες και εφαπτόµενοι σαββάτων ψευδών,
Αµ. 6,3   Αλλά σεις προχωρείτε αµετανόητοι και αναίσθητοι εις την ηµέραν της οργής του Κυρίου· σεις, οι οποίοι µε
µεγάλην ευλάβειαν εγγίζετε και κατατρίβεσθε µε τα ψευδή σάββατα των ειδώλων.
Αµ. 6,4   οι καθεύδοντες επί κλινών ελεφαντίνων και κατασπαταλώντες επί ταίς στρωµναίς αυτών και έσθοντες ερίφους εκ
ποιµνίων και µοσχάρια εκ µέσου βουκολίων γαλαθηνά,
Αµ. 6,4  Σεις, οι οποίοι κοιµάσθε επάνω εις κλίνας πολυτελείς, ελεφαντίνας και κατασπαταλάτε χρήµατα δια στρωµνάς και
πολυτελή σκεπάσµατα· σεις, οι οποίοι τρώγετε εκλεκτά ερίφια από τα ποίµνια και µοσχάρια γάλακτος από τας αγέλας των
βοών.
Αµ. 6,5   οι επικροτούντες προς την φωνήν των οργάνων, ως εστηκότα ελογίσαντο και ουχ ως φεύγοντα·
Αµ. 6,5   Συνοδεύετε µε ρυθµικά χειροκροτήµατα τον ήχον των µουσικών οργάνων, διότι εθεωρήσατε τας διασκεδάσεις σας
και όλα αυτά ότι είναι µόνιµα και οχι παροδικά.
Αµ. 6,6   οι πίνοντες τον διυλισµένον οίνον και τα πρώτα µύρα χριόµενοι και ουκ έπασχον ουδέν επί τή συντριβή Ιωσήφ.
Αµ. 6,6  Σεις, πίνετε έκλεκτον διϋλισµένον οίνον, χρίεσθε µε τα πανάκριβα µύρα και δεν πονείτε καθόλου δια την
επικειµένην καταστροφήν του ισραηλιτικού λαού εξ αιτίας της διαφθοράς του.
Αµ. 6,7   διά τούτο νύν αχµάλωτοι έσονται απ αρχής δυναστών και εξαρθήσεται χρεµετισµός ίππων εξ Εφραίµ.
Αµ. 6,7   Και ιδού τώρα θα αιχµαλωτισθούν οι Ισραηλίται, αυτοί και οι άρχοντές των· τα ζώα των θα εξαφανισθούν λάφυρα
των εχθρών των, και κανείς χρεµετισµός ίππων Ισραηλιτικών δεν θα ακούεται πλέον.
Αµ. 6,8   ότι ώµοσε Κύριος καθ εαυτού· διότι βδελύσσοµαι εγώ πάσα την ύβριν Ιακώβ και τας χώρας αυτού µεµίσηκα, και
εξαρώ πόλιν σύν πάσι τοίς κατοικούσιν αυτήν·
Αµ. 6,8  Ο Κυριος ωρκίσθη στον εαυτόν του, ότι θα γίνη τούτο, διότι είπε· “βδελύσσοµαι την υπερηφάνειαν των Ισραηλιτών,
έχω αποστραφή και µισήσει τας χώρας των και θα καταστρέψω την πόλιν µαζή µε όλους όσοι κατοικούν εις αυτήν.
Αµ. 6,9   και έσται εάν υπολειφθώσι δέκα άνδρες εν οικία µια, και αποθανούνται,
Αµ. 6,9  Και εάν τυχόν αποµείνουν από την καταστροφήν δέκα άνδρες εις µίαν οικίαν, δεν θα διαφύγουν εν τέλει τον
όλεθρον, διότι και αυτοί θα αποθάνουν.
Αµ. 6,10   και υπολειφθήσονται οι κατάλοιποι, και λήψονται οι οικείοι αυτών και παραβιώνται τού εξενέγκαι τα οστά αυτών
εκ τού οίκου· και ερεί τοίς προεστηκόσι της οικίας· ει έτι υπάρχει παρά σοί;
Αµ. 6,10   Θα αποµείνουν όµως κάτι ολίγοι συγγενείς, οι οποίοι θα έλθουν να παραλάβουν αυτούς και να τους θάψουν.
Βιάζοντες τους εαυτούς των θα µεταφέρουν τα οστά από τον οίκον προς ενταφιασµόν. Και εάν κανείς ερωτήση αυτούς, οι
οποίοι ευρίσκονται µέσα στο σπίτι, µήπως υπάρχει κανείς άλλος η τίποτε άλλο µαζή σου;
Αµ. 6,11   και ερεί· ουκέτι· και ερεί· σίγα, ένεκα τού µη ονοµάσαι το όνοµα Κυρίου.
Αµ. 6,11   Και εκείνος θα απαντήσ· δεν υπάρχει πλέον· και θα πη ο ενας στον άλλον µετά φόβου· σιωπή, µη αναφέρης το
όνοµα του Κυρίου.
Αµ. 6,12   διότι ιδού Κύριος εντέλλεται και πατάξει τον οίκον τον µέγαν θλάσµασι και τον οίκον τον µικρόν ράγµασιν.
Αµ. 6,12   Διότι ιδού, ο Κυριος έχει πάρει οριστικήν απόφασιν, έχει δώσει εντολήν και θα καταστρέψη τους πλουσίους οίκους
των αρχόντων και θα διαρρήξη τα µικρά σπίτια των πτωχών.
Αµ. 6,13   ει διώξονται εν πέτραις ίπποι; ει παρασιωπήσονται εν θηλείαις; ότι εξεστρέψατε εις θυµόν κρίµα και καρπόν
δικαιοσύνης εις πικρίαν,
Αµ. 6,13   Είναι δυνατόν ποτέ οι ίπποι να τρέχουν επάνω εις βράχους; Είναι δυνατόν οι άρρενες ίπποι να µείνουν απαθείς και
σιωπηλοί ενώπιον των θηλυκών ίππων; Οχι. Ετσι και η ιδική σας καταστροφή είναι βεβαία, διότι εξετρέψατε την
δικαιοσύνην του Θεού εις οργήν εναντίον σας· επεσύρατε επάνω σας ως έργον δικαιοσύνης πλέον την πικρίαν και την
καταστροφήν.
Αµ. 6,14   οι ευφραινόµενοι επ ουδενί λόγω, οι λέγοντες· ουκ εν τή ισχύϊ ηµών έσχοµεν κέρατα;
Αµ. 6,14   Σεις οι οποίοι ευφραίνεσθε στο πονηρόν και οχι στο αγαθόν, και κοµπαστικώς λέγετε· “µε την ιδικήν µας
ικανότητα δεν απεκτήσαµεν δύναµιν και κυριότητα επάνω στους άλλους;”
Αµ. 6,15   διότι ιδού εγώ επεγερώ εφ υµάς, οίκος Ισραήλ, έθνος, λέγει Κύριος των δυνάµεων, και εκθλίψουσιν υµάς τού µη
εισελθείν εις Εµάθ και ως τού χειµάρου των δυσµών.
Αµ. 6,15   Διότι, λέγει ο Κυριος των δυνάµεων· “ιδού εγώ θα επιφέρω εναντίον σας, ω Ισραηλίται, εχθρικόν έθνος· και οι
εχθροί σας θα σας καταθλίψουν και θα σας περιορίσουν, ώστε να µη ηµπορήτε να κυκλοφορήσετε προς βορράν µέχρις
Εµάθ και προς δυσµάς µέχρι του χειµάρρου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Αµ. 7,1   Ούτως έδειξέ µοι Κύριος ο Θεός, και ιδού επιγονή ακρίδων ερχοµένη εωθινή, και ιδού βρούχος είς Γώγ ο βασιλεύς.
Αµ. 7,1   Ο Κυριος και Θεός µου έδειξε το εξής όραµα· Ιδού σµήνη νεαρών ακρίδων έρχονται κατά την πρωΐαν και ιδού ενας
συµβολικός βρούχος, ο οποίος υπενθυµίζει τον τροµερόν βασιλέα Γωγ.
Αµ. 7,2   και έσται εάν συντελέση τού καταφαγείν τον χόρτον της γής, και είπα· Κύριε Κύριε, ίλεως γενού· τις αναστήσει τον
Ιακώβ; ότι ολιγοστός εστι·
Αµ. 7,2   Τα σµήνη αυτά των ακρίδων ήσαν έτοιµα να κατακλύσουν την χώραν και να καταφάγουν τελείως την χλωρίδα
της. Εγώ όµως είπα· Κυριε, Κυριε, γίνε ίλεως στον λαόν σου· ποιός θα διατηρήση εν τη ζωή τον Ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος
άλλως τε είναι πάρα πολύ ολίγος;
Αµ. 7,3   µετανόησον, Κύριε, επί τούτω. και τούτο ουκ έσται, λέγει Κύριος. -
Αµ. 7,3   Αλλαξε, Κυριε, την απόφασίν σου επί του σηµείου αυτού. Και ο Κυριος απήντησε· “δεν θα γίνη αυτό”.
Αµ. 7,4   Ούτως έδειξέ µοι Κύριος, και ιδού εκάλεσε την δίκην εν πυρί Κύριος, και κατέφαγε την άβυσσον την πολλήν και
κατέφαγε την µερίδα Κυρίου.
Αµ. 7,4   Τοτε ο Κυριος έδειξεν εις εµέ ένα δεύτερον όραµα· Ιδού, ο Κυριος απεφάσισε και ώρισε την καταδίκην του Ισραήλ
δια πυρός. Η φωτιά αυτή κατεξήρανε τας ανεξαντλήτους πηγάς των υδάτων , κατέφαγε την Παλαιστίνην, την εκλεκτήν
αυτήν µερίδα του Κυρίου.
Αµ. 7,5   και είπα· Κύριε, κόπασον δή, τις αναστήσει τον Ιακώβ; ότι ολιγοστός εστι·
Αµ. 7,5   Και πάλιν τότε είπα· Κυριε, πράϋνε τον θυµόν σου, σταµάτησε την καταστροφήν, διότι ποιός θα διατηρήση πλέον
εν τη ζωή τον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος άλλως τε είναι τόσον ολίγος;
Αµ. 7,6   µετανόησον, Κύριε, επί τούτω. και τούτο ου µη γένηται, λέγει Κύριος. -
Αµ. 7,6   Αλλαξε, Κυριε, την απόφασίν σου αυτήν. Ο Κυριος απήντησε· “δεν θα γίνη αυτό”.
Αµ. 7,7   Ούτως έδειξέ µοι Κύριος, και ιδού εστηκώς επί τείχους αδαµαντίνου, και εν τή χειρί αυτού αδάµας.
Αµ. 7,7   Τοτε ο Κυριος µου έδειξε και τρίτον όραµα· Ιδού, ίστατο ο Κυριος επάνω εις ένα τείχος σκληρόν και άθραυστον
ωσάν αδαµάντινον και στο χέρι του κρατούσε εργαλείον, που ελαµπε σαν αδάµας.
Αµ. 7,8   και είπε Κύριος προς µε· τι σύ οράς, Αµώς; και είπα· αδάµαντα· και είπε Κύριος προς µε· ιδού εγώ εντάσσω
αδάµαντα εν µέσω λαού µου Ισραήλ, ουκέτι µη προσθώ τού παρελθείν αυτόν·
Αµ. 7,8   Είπε δε ο Κυριος προς εµέ· “Αµώς τι βλέπεις;” Και είπα· βλέπω ένα σκληρόν εργαλείον ωσάν το διαµάντι. Είπε τότε ο
Κυριος προς εµέ· “ιδού, εγώ θέτω ανάµεσα του λαού µου Ισραήλ αυτό το σκληρόν εργαλείον και έχω λάβει την απόφασιν
να τον εγκαταλείψω πλέον απροστάτευτον.
Αµ. 7,9   και αφανισθήσονται βωµοί τού γέλωτος, και αι τελεταί τού Ισραήλ ερηµωθήσονται, και αναστήσοµαι επί τον
οίκον Ιεροβοάµ εν ροµφαία. -
Αµ. 7,9   Οι άξιοι γέλωτος ειδωλολατρικοί του βωµοί θα εξαφανισθούν. Αι ειδωλολατρικαί τελεταί και εορταί του
ισραηλιτικού λαού θα ερηµωθούν και θα εγερθώ µε ροµφαίαν θανάτου εναντίον του βασιλικού οίκου του Ιεροβοάµ”.
Αµ. 7,10   Καί εξαπέστειλεν Αµασίας ο ιερεύς Βαιθήλ προς Ιεροβοάµ βασιλέα Ισραήλ λέγων· συστροφάς ποιείται κατά σού
Αµώς εν µέσω οίκου Ισραήλ· ου µη δύνηται η γη υπενεγκείν πάντας τους λόγους αυτού,
Αµ. 7,10   Ο ιερεύς της Βαιθήλ, ο Αµασίας, έστειλεν ανθρώπους προς τον βασιλέα του ισραηλιτικού λαού και του είπεν· “ο
Αµώς οργανώνει συνωµοσίας εν µέσω του ισραηλιτικού λαού εναντίον σου. Η χώρα δεν ηµπορεί πλέον να ανεχθή τους
επαναστατικούς λόγους του·
Αµ. 7,11   διότι τάδε λέγει Αµώς· εν ροµφαία τελευτήσει Ιεροβοάµ, ο δε Ισραήλ αιχµάλωτος αχθήσεται από της γής αυτού.
Αµ. 7,11  διότι τα εξής λέγει ο Αµώς· Ο Ιεροβοάµ θα φονευθή µε εχθρικήν ροµφαίαν, ο δε Ισραηλιτικός λαός θα οδηγηθή
αιχµάλωτος µακράν από την πατρίδα του”.
Αµ. 7,12   και είπεν Αµασίας προς Αµώς· ο ορών, βάδιζε εκχώρησον σύ εις γήν Ιούδα και εκεί καταβίου και εκεί
προφητεύσεις,
Αµ. 7,12   Ο Αµασίας εκάλεσε τον Αµώς και του είπε· “Προφήτα, φύγε και πήγαινε να κατοικήσης εις την χώραν του
βασιλείου Ιούδα. Εκεί να ζήσης και εκεί να προφητεύης.
Αµ. 7,13   εις δε Βαιθήλ ουκέτι προσθήσεις τού προφητεύσαι, ότι αγίασµα βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί.
Αµ. 7,13   Εις την Βαιθήλ δεν θα προφητεύσης πλέον, διότι εις την πόλιν αυτήν υπάρχει βασιλικός ναός και το ανάκτορον
του βασιλέως”.
Αµ. 7,14   και απεκρίθη Αµώς και είπε προς Αµασίαν· ουκ ήµην προφήτης εγώ ουδέ υιός προφήτου, αλλ ή αιπόλος ήµην και
κνίζων συκάµινα·
Αµ. 7,14   Ο Αµώς απεκρίθη και είπε προς τον Αµασίαν· “εγώ δεν ήµην απ' αρχής προφήτης, ούτε µαθητής προφήτου τινός
η σχολής προφητών. Ηµην ενας απλούς γιδοβοσκός και ο οποίος επί πλέον εχάρασσα και περιποιούµουνα τας συκαµίνους.
Αµ. 7,15   και ανέλαβέ µε Κύριος εκ των προβάτων, και είπε Κύριος προς µε· βάδιζε προφήτευσον επί τον λαόν µου Ισραήλ.
Αµ. 7,15   Ο Κυριος όµως µε επήρε από τα πρόβατα και ο ίδιος ο Κυριος µου είπε· Πηγαινε και προφήτευσον στον
ισραηλιτικόν µου λαόν.
Αµ. 7,16   και νύν άκουε λόγον Κυρίου. σύ λέγεις· µη προφήτευε επί τον Ισραήλ και ου µη οχλαγωγήσης επί τον οίκον Ιακώβ·
Αµ. 7,16   Και τώρα συ, Αµασία, άκουσε τον λόγον του Κυρίου. Συ µου λέγεις, παύσε να προφητεύης στον ισραηλιτικόν λαόν
και να δηµιουργής οχλαγωγίας στους απογόνους του Ιακώβ.
Αµ. 7,17   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· η γυνή σου εν τή πόλει πορνεύσει, και οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου εν ροµφαία
πεσούνται, και η γη σου εν σχοινίω καταµετρηθήσεται, και σύ εν γη ακαθάρτω τελευτήσεις, ο δε Ισραήλ αιχµάλωτος
αχθήσεται από της γής αυτού.
Αµ. 7,17   Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Η σύζυγός σου θα εκδοθή εντός της πόλεως δηµοσία εις πορνείαν, οι υιοί σου και
αι θυγατέρες σου θα πέσουν δια ροµφαίας εχθρικής, η χώρα σου θα καταµετρηθή και θα περιέλθη υπό την κυριαρχίαν
άλλων. Συ δε θα αποθάνης εις χώραν µολυσµένην, ειδωλολατρικήν, όλοι δε οι Ισραηλίται θα οδηγηθούν αιχµάλωτοι
µακράν από την πατρίδα των”.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Αµ. 8,1   Ούτως έδειξέ µοι Κύριος και ιδού άγγος ιξευτού.
Αµ. 8,1   Ο Κυριος έδειξεν εις εµέ ένα άλλο όραµα. Ιδού, δοχείον ίδια τας ιξόβεργας του κυνηγού πτηνών.
Αµ. 8,2   και είπε· τι σύ βλέπεις, Αµώς; και είπα· άγγος ιξευτού. και είπε Κύριος προς µε· ήκει το πέρας επί τον λαόν µου
Ισραήλ, ου προσθήσω έτι τού παρελθείν αυτόν·
Αµ. 8,2  Και µου είπε· “Αµώς τι βλέπεις συ;” Και είπα· “Βλέπω δοχείον δια τας ιξόβεργας του κυνηγού πτηνών”. Ο Κυριος µου
είπε τότε· “Εφθασε πλέον το τέλος του ισραηλιτικού λαού, δε πρόκειται πλέον να τον επισκέπτωµαι και να του παρέχω την
προστασίαν µου.
Αµ. 8,3   και ολολύξει τα φατνώµατα τού ναού· εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, πολύς ο πεπτωκώς εν παντί τόπω, επιρίψω
σιωπήν. -
Αµ. 8,3   Ολολυγµοί θα αντηχήσουν τότε εις τας οροφάς του ναού. Κατά την ηµέραν εκείνην της καταστροφής, λέγει ο
Κυριος, παρά πολλοί θα έχουν πέσει νεκροί εις όλην την περιοχήν του ισραηλιτικού βασιλείου. Θα απλώσω επάνω εις
αυτήν νεκρικήν σιγήν”.
Αµ. 8,4   Ακούσατε δή ταύτα οι εκτρίβοντες εις το πρωΐ πένητα και καταδυναστεύοντες πτωχούς από της γής,
Αµ. 8,4  Ακούσατε, λοιπόν, αυτά σεις οι πλούσιοι και ισχυροί, οι οποίοι κατά το πρωϊ, που διεξάγονται αι δίκαι, συντρίβετε
τον άπορον και καταδυναστεύετε πάντοτε τους πτωχούς της χώρας.
Αµ. 8,5   οι λέγοντες· πότε διελεύσεται ο µην και εµπολεµήσοµεν και τα σάββατα και ανοίξοµεν θησαυρόν τού ποιήσαι
µέτρον µικρόν και τού µεγαλύναι στάθµια και ποιήσαι ζυγόν άδικον
Αµ. 8,5   Σεις, οι οποίοι λέγετε· Ποτε θα περάση η αργία της νουµηνίας, δια να επιδοθώµεν στο εµπόριον µας, και το
Σαββατον, δια να ανοίξωµεν τας θησαυροφόρους επιχειρήσεις µας, να χρησιµοποιήσωµεν λιποβαρή σταθµά εις την
πώλησιν και βαρύτερα δια την αγοράν και γενικώς να χρησιµοποιούµεν άδικον ζυγόν εις εξυπηρέτησιν του συµφέροντός
µας·
Αµ. 8,6   τού κτάσθαι εν αργυρίω και πτωχούς και πένητα αντί υποδηµάτων και από παντός γεννήµατος εµπορευσόµεθα ;
Αµ. 8,6  δια να ηµπορέσωµεν έτσι να αγοράσωµεν τους πτωχούς ως δούλους µας και τον πένητα αντί ενός ζεύγους
υποδηµάτων, και να εµπορευθώµεν κάθε είδους προϊόντα της γης εις πλουτισµόν µας;
Αµ. 8,7   οµνύει Κύριος κατά της υπερηφανίας Ιακώβ, ει επιλησθήσεται εις νίκος πάντα τα έργα υµών.
Αµ. 8,7   Ο Κυριος ορκίζεται εναντίον της εγωπαθούς αυτής ιδιοτελείας του ισραηλιτικού λαού και λέγει, ότι δεν θα
λησµονηθούν και δεν θα επικρατήσουν µέχρι τέλους τα κακά σας έργα.
Αµ. 8,8   και επί τούτοις ου ταραχθήσεται η γη, και πενθήσει πάς ο κατοικών εν αυτή, και αναβήσεται ως ποταµός
συντέλεια και καταβήσεται ως ποταµός Αιγύπτου.
Αµ. 8,8  Σεις νοµίζετε ότι καθόλου δεν θα ταραχθή η χώρα σας από τα κακά αυτά έργα σας . Αλλά µάθετε τούτο· ότι όλοι,
όσοι κατοικούν εις την Ισραηλιτικήν χώραν, θα πενθήσουν, διότι η µέλλουσα να επέλθη τιµωρία και καταστροφή θα είναι
µεγάλη, ωσάν πληµµύρα ποταµού, ωσάν εκείνην την οποίαν επιφέρει ο Νείλος, όταν ανεβούν και ξεχειλίσουν τα ύδατά του
από την κοίτην του και πληµµυρίσουν την γην της Αιγύπτου.
Αµ. 8,9   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, και δύσεται ο ήλιος µεσηµβρίας, και συσκοτάσει επί της γής εν
ηµέρα το φώς·
Αµ. 8,9  Κατά την ηµέραν εκείνην θα γίνη και τούτο, λέγει ο Κυριος. Ενώ θα είναι µεσηµβρία, ο ήλιος θα δύση, η δε γη εν
πλήρει ηµέρα θα σκοτισθή και θα χάση το φως της.
Αµ. 8,10   και µεταστρέψω τας εορτάς υµών εις πένθος και πάσας τας ωδάς υµών εις θρήνον και αναβιβώ επί πάσαν οσφύν
σάκκον και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωµα και θήσοµαι αυτόν ως πένθος αγαπητού και τους µετ αυτού ως ηµέραν
οδύνης.
Αµ. 8,10   Θα µεταβάλω τας χαρµοσύνους εορτάς σας εις ηµέρας πένθους και όλα τα ευφρόσυνα άσµατά σας εις θρήνον. Θα
στείλω τέτοιαν θλίψιν, ώστε όλοι σας θα ζωσθήτε πένθιµον σάκκινον ένδυµα, αι δε κεφαλαί σας θα µαδήσουν και θα
γίνουν φαλακραί. Ο θρήνος σας θα είναι τόσον πικρός και δριµύς, ωσάν εκείνου που γίνεται δια την απώλειαν αγαπητού
προσώπου, εξ αιτίας του οποίου οι συγγενείς διέρχονται ηµέραν οδύνης.
Αµ. 8,11   ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστελώ λιµόν επί την γήν, ου λιµόν άρτων ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά
λιµόν τού ακούσαι τον λόγον Κυρίου·
Αµ. 8,11   Ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και εγώ θα εξαποστείλω εις την χώραν σας πείναν, όχι από έλλειψιν άρτων
η ύδατος, αλλά λιµόν µεγάλον του να ακούσετε κάποιον παρήγορον λόγον Κυρίου.
Αµ. 8,12   και σαλευθήσονται ύδατα από της θαλάσσης έως θαλάσσης, και από βορά έως ανατολών περιδραµούνται
ζητούντες τον λόγον τού Κυρίου και ου µη εύρωσιν.
Αµ. 8,12   Οπως αναταράσσονται τα ύδατα των θαλασσών και παρασύρονται εδώ και εκεί από τα διάφορα ρεύµατα, έτσι
και οι κάτοικοι της χώρας θα περιτρέχουν από Βορρά και Ανατολών ζητούντες φως και παρηγορίαν από τον λόγον του
Κυρίου, αλλά µαταίως, διότι δεν θα ευρίσκουν.
Αµ. 8,13   εν τή ηµέρα εκείνη εκλείψουσιν αι παρθένοι αι καλαί και οι νεανίσκοι εν δίψει,
Αµ. 8,13   Κατά την ηµέραν εκείνην θα σβήσουν και θα αφανισθούν από την δίψαν αι ωραίαι νεάνιδες και οι νεαροί άνδρες·
Αµ. 8,14   οι οµνύοντες κατά τού ιλασµού Σαµαρείας και οι λέγοντες· ζή ο Θεός σου, Δάν, και ζή ο Θεός σου, Βηρσαβεέ· και
πεσούνται και ου µη αναστώσιν έτι.
Αµ. 8,14   εκείνοι, οι οποίοι ορκίζονται στο ειδωλολατρικόν θυσιαστήριον της Σαµαρείας και οι οποίοι λέγουν· Ζη ο θεός
σου, ω Δαν, ζη ο θεός σου, ω Βηρσαβεέ· θα πέσουν και δεν θα ανεγερθούν πλέον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Αµ. 9,1   Είδον τον Κύριον εφεστώτα επί τού θυσιαστηρίου, και είπε· πάταξον επί το ιλαστήριον και σεισθήσεται τα πρόπυλα
και διάκοψον εις κεφαλάς πάντων· και τους καταλοίπους αυτών εν ροµφαία αποκτενώ, ου µη διαφύγη εξ αυτών φεύγων,
και ου µη διασωθή εξ αυτών ανασωζόµενος.
Αµ. 9,1   Ειδα τον Κυριον να ίσταται όρθιος πλησίον στον ειδωλολατρικόν ναόν και να λέγη στον άγγελόν του· “κτύπησε
τον ναόν αυτόν. Τα προπύλαια του ναού από τα κτυπήµατα θα σεισθούν και θα κρηµνισθούν. Κοψε τας κεφαλάς όλων.



Αυτούς δε, που θα αποµείνουν από την καταστροφήν θα θανατώσω µε εχθρικήν ροµφαίαν. Κανείς, όσον και αν τραπή εις
φυγήν, δεν θα διαφύγη τον όλεθρον. Κανένας δεν θα κατορθώση να διασωθή από αυτούς.
Αµ. 9,2   εάν κατακρυβώσιν εις άδου, εκείθεν η χείρ µου ανασπάσει αυτούς· και εάν αναβώσιν εις τον ουρανόν, εκείθεν
κατάξω αυτούς·
Αµ. 9,2  Και εάν ακόµη µερικοί κατορθώσουν να κατεβούν και να κρυβούν στον άδην, και από εκεί το χέρι µου θα τους
ανασύρη. Εάν δε και αναβούν στον ουρανόν, και από εκεί θα τους κρηµνίσω κάτω.
Αµ. 9,3   εάν εγκατακρυβώσιν εις την κορυφήν τού Καρµήλου, εκείθεν εξερευνήσω και λήψοµαι αυτούς· και εάν
καταδύσωσιν εξ οφθαλµών µου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί εντελούµαι τώ δράκοντι και δήξεται αυτούς·
Αµ. 9,3   Εάν µε κάθε επιµέλειαν και φροντίδα κρυβούν εις τας κρύπτας της κορυφής του όρους Καρµήλου, εγώ θα
εξερευνήσω την περιοχήν και θα τους συλλάβω. Και εάν φύγουν µακράν από τα µάτια µου και καταδυθούν εις τα βάθη της
θαλάσσης θα διατάξω τους δράκοντας της θαλάσσης να τους κατασπαράξουν.
Αµ. 9,4   και εάν πορευθώσιν εν αιχµαλωσία πρό προσώπου των εχθρών αυτών, εκεί εντελούµαι τή ροµφαία και αποκτενεί
αυτούς. και στηριώ τους οφθαλµούς µου επ αυτούς εις κακά και ουκ εις αγαθά.
Αµ. 9,4  Εάν συλληφθούν και προχωρούν αιχµάλωτοι ενώπιον των εχθρών των , και εκεί θα διατάξω την εχθρικήν ροµφαίαν
να τους θανατώση. Θα έχω στηριγµένους τους οφθαλµούς µου επάνω των προς τιµωρίαν των και οχι δια το καλόν των”!
Αµ. 9,5   και Κύριος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο εφαπτόµενος της γής και σαλεύων αυτήν, και πενθήσουσι πάντες οι
κατοικούντες αυτήν, και αναβήσεται ως ποταµός συντέλεια αυτής και καταβήσεται ως ποταµός Αιγύπτου·
Αµ. 9,5   Κυριος, Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ είναι εκείνος, ο οποίος εγγίζει την γην και σείει αυτήν ολόκληρον. Ολοι όσοι
κατοικούν την χώραν αυτήν του Ισραήλ θα πενθήσουν, διότι η καταστροφή θα οµοιάζη µε τον Νείλον ποταµόν, του
οποίου τα νερά εκχειλίζουν και καταπληµµυρίζουν την χώραν της Αιγύπτου.
Αµ. 9,6   ο οικοδοµών εις τον ουρανόν ανάβασιν αυτού και την επαγγελίαν αυτού επί της γής θεµελιών, ο προσκαλούµενος
το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γής· Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ όνοµα αυτώ .
Αµ. 9,6  Ο Κυριος έχει οικοδοµήσει στους ουρανούς την υψηλήν αυτού κατοικίαν, θεµελιώνει δε και πραγµατοποιεί τας
υποσχέσεις αυτού στους ανθρώπους της γης. Αυτός προκαλεί το νερό της θαλάσσης επάνω στον ουρανόν και έπειτα το
χύνει εις ολόκληρον την γην. Κυριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, αυτό είναι το όνοµά του.
Αµ. 9,7   ουχ ως υιοί Αιθιόπων υµείς εστε εµοί, υιοί Ισραήλ; λέγει Κύριος. ου τον Ισραήλ ανήγαγον εκ γής Αιγύπτου και τους
αλλοφύλους εκ Καππαδοκίας και τους Σύρους εκ βόθρου; -
Αµ. 9,7   “Σεις ω Ισραηλίται, µήπως τάχα και είσθε δι' εµέ όπως οι Αιθίοπες; Λέγει ο Κυριος. Δεν είµαι εγώ εκείνος, ο οποίος
σας ανεβίβασα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου; Δεν είµαι εγώ αυτός, που ανέσυρα τους Φιλισταίους από την
Καππαδοκίαν και τους Συρους από βόθρον;
Αµ. 9,8   Ιδού οι οφθαλµοί Κυρίου τού Θεού επί την βασιλείαν των αµαρτωλών και εξαρώ αυτήν από προσώπου της γής·
πλήν ότι ουκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος.
Αµ. 9,8  Ιδού οι οφθαλµοί Κυρίου του Θεού στρέφονται ωργισµένοι εις την βασιλείαν των αµαρτωλών Ισραηλιτών , την
οποίαν και θα εξαφανίσω από το πρόσωπον της γης. Αλλά δεν θα καταστρέψω εξ ολοκλήρου τους απογόνους του Ιακώβ.
Αµ. 9,9   διότι ιδού εγώ εντέλλοµαι και λικµήσω εν πάσι τοίς έθνεσι τον οίκον Ισραήλ, ον τρόπον λικµάται εν τώ λικµώ και
ου µη πέση σύντριµµα επί την γήν.
Αµ. 9,9  Διότι ιδού, εγώ διατάσσω και θα λιχνίσω και θα διασκορπίσω τους Ισραηλίτας εις όλα τα έθνη, όπως λιχνίζει ο
γεωργός κατά τας ώρας του λιχνόσµατος το άχυρον. Αλλά δεν θα πέση ο Ισραήλ εξ ολοκλήρου συντετριµµένος επάνω εις
την γην.
Αµ. 9,10   εν ροµφαία τελευτήσουσι πάντες αµαρτωλοί λαού µου οι λέγοντες· ου µη εγγίση ουδ ου µη γένηται εφ ηµάς τα
κακά.
Αµ. 9,10   Θα θανατωθούν µε εχθρικήν ροµφαίαν όλοι οι αµαρτωλοί του λαού µου, οι οποίοι λέγουν· Δεν θα µας
πλησιάσουν, ούτε και θα πέσουν επάνω µας τα κακά.
Αµ. 9,11   εν τή ηµέρα εκείνη αναστήσω την σκηνήν Δαυίδ την πεπτωκυίαν και ανοικοδοµήσω τα πεπτωκότα αυτής και τα
κατεσκαµµένα αυτής αναστήσω και ανοικοδοµήσω αυτήν καθώς αι ηµέραι τού αιώνος,
Αµ. 9,11   Κατά την µεγάλην και επίσηµον εκείνην ηµέραν, θα ξαναστήσω την σκηνήν του Δαβίδ, η οποία έχει πέσει. Θα
ανοικοδοµήσω τα ερείπια της χώρας αυτής, θα ανορθώσω και θα αποκαταστήσω αυτήν, όπως ήτο κατά την περααµένην
εποχήν της δόξης της.
Αµ. 9,12   όπως εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων και πάντα τα έθνη , εφ ούς επικέκληται το όνοµά µου επ αυτούς,
λέγει Κύριος ο Θεός ο ποιών πάντα ταύτα.
Αµ. 9,12   Ωστε όλοι οι αποµείναντες Ισραηλίται και όλα τα έθνη να αναζητούν και επικαλούνται τον αληθινόν Θεόν , διότι
και αυτά θα επικαλεσθούν το Ονοµά µου λέγει Κυριος ο Θεός, ο οποίος πραγµατοποιεί όλα αυτά.
Αµ. 9,13   ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και καταλήψεται ο αµητός τον τρυγητόν, και περκάσει η σταφυλή εν τώ
σπόρω, και αποσταλάξει τα όρη γλυκασµόν, και πάντες οι βουνοί σύµφυτοι έσονται·
Αµ. 9,13   Ιδού, θα έλθουν ηµέραι, λέγει ο Κυριος, ευτυχίας και ευλογίας, ώστε ο θερισµός του σίτου θα φθάνη τον τρυγητόν
των αµπέλων, τα δε σταφύλια θα ωριµάζουν µέχρι της εποχής, που θα σπείρωνται τα σιτηρά. Τα όρη θα σταλάζουν µέλι,
θα παρέχουν πλούσια τα προϊόντα των, και τα βουνά θα είναι κατάφυτα και καταπράσινα.
Αµ. 9,14   και επιστρέψω την αιχµαλωσίαν τού λαού µου Ισραήλ, και οικοδοµήσουσι πόλεις τας ηφανισµένας και
κατοικήσουσι και φυτεύσουσιν αµπελώνας και πίονται τον οίνον αυτών και ποιήσουσι κήπους και φάγονται τον καρπόν
αυτών·
Αµ. 9,14   Θα επαναφέρω από την αιχµαλωσίαν τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν και θα ανοικοδοµήσουν αυτοί τας
κατεστραµµένας πόλεις των, θα κατοικήσουν, θα φυτεύσουν αµπελώνας, θα πίουν εν ειρήνη τον οίνον των, θα
καλλιεργήσουν τους κήπους και θα φάγουν ήσυχοι τους καρπούς των.
Αµ. 9,15   και καταφυτεύσω αυτούς επί της γής αυτών και ου µη εκσπασθώσιν ουκέτι από της γής, ής έδωκα αυτοίς, λέγει
Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ.
Αµ. 9,15   Θα τους καταφυτεύσω µονίµως εις την χώραν των και δεν θα αποσπασθούν βιαίως από την γην, την οποίαν
έδωκα εις αυτούς”, λέγει Κυριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Μιχ. 1,1  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Μιχαίαν τον τού Μωρασθεί εν ηµέραις Ιωάθαµ και Άχαζ και Εζεκίου βασιλέων
Ιούδα, υπέρ ών είδε περί Σαµαρείας και περί Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 1,1  Λογος Κυρίου ελέχθη προς τον Μιχαίαν, τον υιόν του Μωρασθεί κατά τας ηµέρας του Ιωάθαµ, του Αχαζ, και του
Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, εν συνδυασµώ µε προφητικά οράµατα, τα οποία αυτός είδε σχετικώς µε την Σαµάρειαν και
την Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 1,2  Ακούσατε, λαοί, λόγους, και προσεχέτω η γη και πάντες οι εν αυτή, και έσται Κύριος εν υµίν εις µαρτύριον, Κύριος
εξ οίκου αγίου αυτού.
Μιχ. 1,2   Σεις, οι λαοί, ακούσατε τα προφητικά αυτά λόγια. Ας προσέξη η γη και όλοι όσοι κατοικούν εις αυτήν. Ο Κυριος
θα εξέλθη από το άγιον αυτού εν ουρανοίς κατοικητήριον και θα σας καταδικάση.
Μιχ. 1,3  διότι ιδού Κύριος εκπορεύεται εκ τού τόπου αυτού και καταβήσεται και επιβήσεται επί τα ύψη της γής ,
Μιχ. 1,3   Ιδού, εξέρχεται από τον άγιον αυτού τόπον, κατεβαίνει εις την γην, περιπατεί επάνω εις τας υψηλάς κορυφάς των
ορέων.
Μιχ. 1,4  και σαλευθήσεται τα όρη υποκάτωθεν αυτού, και αι κοιλάδες τακήσονται ως κηρός από προσώπου πυρός και ως
ύδωρ καταφερόµενον εν καταβάσει.
Μιχ. 1,4   Κατω από αυτόν θα συγκλονισθούν όρη, αι δε κοιλάδες από την αναταραχήν αυτήν θα λυώσουν, όπως λυώνει το
κερί εµπρός εις την φωτιάν και όπως το νερό, το οποίον τρέχει εις την κατωφέρειαν.
Μιχ. 1,5  δι ασέβειαν Ιακώβ πάντα ταύτα και δι αµαρτίαν οίκου Ισραήλ. τις η ασέβεια τού Ιακώβ; ου Σαµάρεια; και τις η
αµαρτία οίκου Ιούδα; ουχί Ιερουσαλήµ;
Μιχ. 1,5   Ολα αυτά θα γίνουν εξ αιτίας της ασεβείας των απογόνων του Ιακώβ, δια τας αµαρτίας του Ισραηλιτικού λαού.
Ποία είναι η ασέβεια των απογόνων του Ιακώβ; Δεν είναι η ειδωλολατρική Σαµάρεια; Ποία είναι η αµαρτία του Ιουδαϊκού
λαού; Δεν είναι η Ιερουσαλήµ;
Μιχ. 1,6  και θήσοµαι Σαµάρειαν εις οπωροφυλάκιον αγρού και εις φυτείαν αµπελώνος και κατασπάσω εις χάος τους
λίθους αυτής και τα θεµέλια αυτής αποκαλύψω.
Μιχ. 1,6   Θα καταστήσω την Σαµάρειαν έρηµον και ερειπωµένην σαν άχρηστον πρόχειρον καλύβην αγρού , που
εφυλάσσοντο αι οπώραι. Θα µεταβάλω αυτήν εις αµπελώνας, θα ανασπάσω και θα ρίψω στο χάος τους λίθους των οικιών
της, θα ανασκάψω την πόλιν από τα θεµέλιά της.
Μιχ. 1,7  και πάντα τα γλυπτά αυτής κατακόψουσι και πάντα τα µισθώµατα αυτής εµπρήσουσιν εν πυρί, και πάντα τα
είδωλα αυτής θήσοµαι εις αφανισµόν· διότι εκ µισθωµάτων πορνείας συνήγαγε και εκ µισθωµάτων πορνείας συνέστρεψεν.
Μιχ. 1,7   Οι εχθροί της θα καταστρέψουν, οχι µόνον αυτήν, αλλά θα κατακόψουν και θα εξαφανίσουν και όλα τα γλυπτά
είδωλα της. Θα παραδώσουν εις καταστρεπτικόν πυρ όλα τα αφιερώµατα των ειδώλων . Και γενικώς όλα τα είδωλά των
εγώ θα τα εξαφανίσω από την χώραν των. Διότι αυτά έχουν αποκτηθή και συγκεντρωθή από τον µισθόν της πορνείας, τα
συνεκέντρωσεν η Σαµάρεια δια χρηµάτων της πνευµατικής της πορνείας, της εκτροπής της από τον Θεόν εις την
ειδωλολατρείαν.
Μιχ. 1,8  ένεκεν τούτου κόψεται και θρηνήσει, πορεύσεται ανυπόδετος και γυµνή, ποιήσεται κοπετόν ως δρακόντων και
πένθος ως θυγατέρων σειρήνων·
Μιχ. 1,8   Δια την ασέβειάν της αυτήν θα τιµωρηθή, θα αναλυθή εις κοπετούς και θρήνους, θα πορευθή ανυπόδητος και
γυµνή προς την αιχµαλωσίαν. Ο κοπετός και ο θρήνος της θα είναι ωσάν τα ουρλιάσµατα των θηρίων , και το πένθος της
όπως είναι ο θρήνος των σειρήνων (κουκουβάγιας).
Μιχ. 1,9  ότι κατεκράτησεν η πληγή αυτής, διότι ήλθεν έως Ιούδα και ήψατο έως πύλης λαού µου, έως Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 1,9   Διότι η πληγή της διαφθοράς και κακίας της έχει πλέον κυριαρχήσει, έχει επεκταθή και ήλθε µέχρι του βασιλείου
του Ιούδα. Ηγγισε την πύλην του ιουδαϊκού µου λαού, έως εις την Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 1,10  οι εν Γέθ, µη µεγαλύνεσθε· οι εν Ακείµ, µη ανοικοδοµείτε εξ οίκου κατά γέλωτα, γήν καταπάσασθε κατά γέλωτα
υµών.
Μιχ. 1,10  Οι Φιλισταίοι, που κατοικείτε την Γέθ, µη κοµπάζετε και µη µεγαλοφέρνετε. Μη ανοικοδοµήτε µε χαράν και
γέλια τα σπίτια σας, αλλά αντί του γέλιου ρίψατε χώµα εις ένδειξιν πένθους επάνω εις τας κεφαλάς σας.
Μιχ. 1,11  κατοικούσα καλώς τας πόλεις αυτής, ουκ εξήλθε κατοικούσα Σενναάν κόψασθαι οίκον εχόµενον αυτής, λήψεται
εξ υµών πληγήν οδύνης.
Μιχ. 1,11  Αι πόλεις όµως της Ιουδαίας, των οποίων οι κάτοικοι ήσαν καλοί, δεν υπέφεραν όπως αι άλλαι. Οι κάτοικοι της
Σενναάν, αναίσθητοι στον ξένον πόνον, δεν εξήλθον να θρηνήσουν την καταστροφήν µιας γειτονικής των πόλεως. Θα
δεχθούν όµως οδυνηρά πλήγµατα εκ µέρους των εχθρών των.
Μιχ. 1,12  τις ήρξατο εις αγαθά κατοικούση οδύνας; ότι κατέβη κακά παρά Κυρίου επί πύλας Ιερουσαλήµ,
Μιχ. 1,12  Ποίος ήρχισε τας συµφοράς και τας θλίψεις εναντίον της Ιερουσαλήµ, η οποία ανεπαύετο εις τα αγαθά της; Ο
Θεός. Διότι αυτός κατεβίβασε και έρριψεν εναντίον των πυλών της Ιερουσαλήµ τας συµφοράς.
Μιχ. 1,13  ψόφος αρµάτων και ιππευόντων. κατοικούσα Λαχίς, αρχηγός αµαρτίας αυτή εστι τή θυγατρί Σιών, ότι εν σοί
ευρέθησαν ασέβειαι τού Ισραήλ.
Μιχ. 1,13  Ηκούσθη τότε εκεί ο κρότος των πολεµικών αρµάτων και του εχθρικού ιππικού. Ετιµωρήθησαν οι κάτοικοι της
Λαχίς, που αυτή η πόλις προεπορεύετο και το η πηγή της αµαρτίας δια την θυγατέρα Σιών. Διότι εις αυτήν ευρέθησαν
πολυάριθµοι και ανεπτυγµέναι αι ασέβειαι του ισραηλιτικού λαού.
Μιχ. 1,14  διά τούτο δώσεις εξαποστελλοµένους έως κληρονοµίας Γέθ οίκους µαταίους· εις κενόν εγένοντο τοίς βασιλεύσι
τού Ισραήλ,
Μιχ. 1,14  Δια τούτο, συ Κυριε, θα εξαποστείλης εχθρούς να καταλάβουν την Γεθ και τους πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς
της. Καθόλου αυτοί δεν εβοήθησαν τους βασιλείς του ισραηλιτικού λαού.
Μιχ. 1,15  έως τους κληρονόµους αγάγωσι, κατοικούσα Λαχίς κληρονοµία, έως Οδολλάµ ήξει η δόξα της θυγατρός Ισραήλ.



Μιχ. 1,15  Ωδήγησαν τους εχθρούς να κατακτήσουν και κληρονοµήσουν την χώραν µέχρι και της Λαχίς, και έτσι η ένδοξος
κληρονοµία της θυγατρός του Ισραηλ θα φθάση πανικόβλητος έως την Οδολλάµ.
Μιχ. 1,16  ξύρησαι και κείραι επί τα τέκνα τα τρυφερά σου, εµπλάτυνον την χηρείαν σου ως αετός, ότι ηχµαλωτεύθησαν
από σού.
Μιχ. 1,16  Εις ένδειξιν πένθους και κοπετού δια τας συµφοράς σου ξύρισε και κούρεψε τας κεφαλάς των τρυφερών σου
τέκνων. Απλωσε την χηρείαν σου, όπως απλώνει ο αετός τας ασθενικάς πλέον πτέρυγάς του, διότι τα τέκνα σου θα
οδηγηθούν αιχµάλωτα µακράν από σε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Μιχ. 2,1  Εγένοντο λογιζόµενοι κόπους και εργαζόµενοι κακά εν ταίς κοίταις αυτών και άµα τή ηµέρα συνετέλουν αυτά ,
διότι ουκ ήραν προς τον Θεόν χείρας αυτών.
Μιχ. 2,1   Οι κάτοικοί σου εσυλλογίζοντο και κατέστρωναν πονηρά σχέδια. Εξαπλωµένοι εις τας κλίνας των κατά την
εσπέραν εσχεδίαζαν κακά εναντίον των άλλων. Και όταν ήρχετο η ηµέρα τα επραγµατοποιούσαν, διότι δεν εσήκωναν
ικετευτικάς τας χείρας των προς τον Θεόν.
Μιχ. 2,2  και επεθύµουν αγρούς και διήρπαζον ορφανούς και οίκους κατεδυνάστευον και διήρπαζον άνδρα και τον οίκον
αυτού, άνδρα και την κληρονοµίαν αυτού.
Μιχ. 2,2  Επιθυµούσαν αγρούς και τους ήρπαζαν από τα ορφανά . Κατεδυνάστευαν οικογενείας, ελήστευαν ανθρώπους,
ήρπαζαν και οικειοποιούντο τα σπίτια των, έπαιρναν ως αιχµάλωτον τον άνδρα και ως ιδιακτησίαν των την κληρονοµίαν
του.
Μιχ. 2,3  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ λογίζοµαι επί την φυλήν ταύτην κακά, εξ ών ου µη άρητε τους τραχήλους
υµών και ου µη πορευθήτε ορθοί εξαίφνης, ότι καιρός πονηρός εστιν.
Μιχ. 2,3  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “ιδού εγώ έχω σκεφθή και αποφασίσει να αποστείλω τιµωρίας εναντίον της φυλής
αυτής, βαρύν ζυγόν, ώστε να µη ηµπορέσετε εξ αιτίας του να σηκώσετε τον τράχηλόν σας. Δεν θα βαδίσετε πλέον ελεύθεροι
και όρθιοι, διότι ήλθεν ο καιρός της τιµωρίας σας.
Μιχ. 2,4  εν τή ηµέρα εκείνη ληφθήσεται εφ υµάς παραβολή, και θρηνηθήσεται θρήνος εν µέλει λέγων· ταλαιπωρία
εταλαιπωρήσαµεν· µερίς λαού µου κατεµετρήθη εν σχοινίω, και ουκ ήν ο κωλύων αυτόν τού αποστρέψαι· οι αγροί υµών
διεµερίσθησαν.
Μιχ. 2,4  Κατά την ηµέραν εκείνην των τιµωριών σας, θα καταντήσετε µολόγηµα και παροιµία δια τους λαούς· θα συντεθή
ασµατικός θρήνος δια τα δεινά σας, τον οποίον και σεις οι ίδιοι θα ψάλλετε και θα λέγετε· Πολλάς και µεγάλας
ταλαιπωρίας υπέστηµεν. Περιοχή του ισραηλιτικού λαού µου κατεµετρήθη και εδόθη ως ιδιοκτησία εις άλλους. Δεν
υπήρχε κανείς να εµποδίση τον κατακτητήν και να τον αποτρέψη από το έργον της κατακτήσεως. Και αυτά ακόµα τα
χωράφια σας θα µοιρασθούν στους εχθρούς σας.
Μιχ. 2,5  διά τούτο ουκ έσται σοι βάλλων σχοινίον εν κλήρω εν εκκλησία Κυρίου.
Μιχ. 2,5  Δια τούτο δεν θα υπάρχη πλέον µεταξύ σας άρχων, ο οποίος, αφού µετρήση την χώραν, να την διανείµη δια
κληρώσεως ενώπιον της συνελεύσεως του λαού του Κυρίου.
Μιχ. 2,6  µη κλαίετε δάκρυσι, µηδέ δακρυέτωσαν επί τούτοις· ουδέ γάρ απώσεται ονείδη .
Μιχ. 2,6  Μη χύνετε ανωφελή και µάταια δάκρυα. Ας µη δακρυρροούν τα µάτια σας δια τας συµφοράς σας αυτάς. Διότι ο
Κυριος δεν πρόκειται να αποσείση από επάνω σας αυτόν τον εξευτελισµόν σας.
Μιχ. 2,7  ο λέγων· οίκος Ιακώβ παρώργισε πνεύµα Κυρίου· ου ταύτα τα επιτηδεύµατα αυτού εστιν ; ουχ οι λόγοι αυτού εισι
καλοί µετ αυτού και ορθοί πεπόρευνται;
Μιχ. 2,7  Καθένας, που λέγει µε αλαζονείαν· “είµεθα απόγονοι του Ιακώβ”, εξώργισε το πνεύµα του Κυρίου εναντίον σας.
Εξοργιστικά δεν είναι τα έργα αυτού του αλαζόνος; Οι λόγοι του είναι καλοί, κατά την αντίληψίν του, και νοµίζει ότι αυτός
και άλλοι βαδίζουν τον ορθόν δρόµον!
Μιχ. 2,8  και έµπροσθεν ο λαός µου εις έχθραν αντέστη· κατέναντι της ειρήνης αυτού την δοράν αυτού εξέδειραν τού
αφελέσθαι ελπίδα συντριµµόν πολέµου.
Μιχ. 2,8  Οπως και σήµερον, έτσι και εις παλαιότερα χρόνια, ο λαός µου αντετάχθη µε εχθρότητα εναντίον µου. Αντί της
ειρήνης, την οποίαν εγώ του έδιδα, οι εχθροί του τον κατεδυνάστευσαν, τον έγδαραν, ώστε να του φύγη κάθε ελπίς
ανορθώσεώς του από την συντριβήν του εκ του πολέµου.
Μιχ. 2,9  διά τούτο ηγούµενοι λαού µου αποριφήσονται εκ των οικιών τρυφής αυτών, διά τα πονηρά επιτηδεύµατα αυτών
εξώσθησαν· εγγίσατε όρεσιν αιωνίοις.
Μιχ. 2,9  Δια τούτο οι άρχοντες του λαού µου θα εκδιωχθούν και θα απορριφθούν από τας αναπαυτικάς κατοικίας των. Θα
εκδιωχθούν εξ αιτίας των πονηρών έργων των. Οι εχθροί θα λέγουν προς αυτούς· Φυγετε εις τα αιώνια όρη της εξορίας σας.
Μιχ. 2,10  ανάστηθι και πορεύου, ότι ουκ έστι σοι αύτη ανάπαυσις ένεκεν ακαθαρσίας. διεφθάρητε φθορά,
Μιχ. 2,10  Σηκω, λοιπόν, λαέ, και πήγαινε στον τόπον της εξορίας, διότι ένεκεν της αµαρτωλότητός σου και της
ειδωλολατρικής ακαθαρσίας σου δεν δικαιούσαι να αναπαυθής εις την χώραν σου. Εχετε περιπέσει εις µεγάλην και
απερίγραπτον διαφθοράν.
Μιχ. 2,11  κατεδιώχθητε ουδενός διώκοντος· πνεύµα έστησε ψεύδος, εστάλαξέ σοι εις οίνον και µέθυσµα. και έσται εκ της
σταγόνος τού λαού τούτου.
Μιχ. 2,11  Διεφθαρµένοι δε, καθώς είσθε, θα περιπέσετε στοιαύτην δειλίαν, ώστε θα τρέπεσθε εις φυγήν, χωρίς κανείς να σας
καταδιώκη. Πνεύµα ψεύδους έχει στήσει την κυριάρχιάν του εις σας. Αυτό σας επότισε µε οίνον και σας εµέθυσε προς το
κακόν. Και το πνεύµα αυτό της πλάνης και της καταστροφής θα προέρχεται αυτό αυτόν τούτον τον λαόν .
Μιχ. 2,12  συναγόµενος συναχθήσεται Ιακώβ σύν πάσιν· εκδεχόµενος εκδέξοµαι τους καταλοίπους τού Ισραήλ, επί το αυτό
θήσοµαι την αποστροφήν αυτού· ως πρόβατα εν θλίψει, ως ποίµνιον εν µέσω κοίτης αυτών εξαλούνται εξ ανθρώπων·
Μιχ. 2,12  Αλλά κάποτε θα επανέλθη από την εξορίαν και θα συγκεντρωθή εις την γην της Επαγγελίας όλος ο ισραηλιτικός
λαός. Εγώ ο ίδιος θα υποδεχθώ τους υπολειφθέντας αυτούς Ισραηλίτας. Θα τους συγκεντρώσω και θα τους εγκαταστήσω
όλους στο αυτό µέρος. Με σκιρτήµατα χαράς θα φύγουν από τον τόπον της εξορίας των, όπως τα πρόβατα της ποίµνης
φεύγουν από την µάνδραν, όπου ήσαν κλεισµένα.



Μιχ. 2,13  διά της διακοπής πρό προσώπου αυτών διέκοψαν και διήλθον πύλην και εξήλθον δι αυτής, και εξήλθεν ο
βασιλεύς αυτών πρό προσώπου αυτών, ο δε Κύριος ηγήσεται αυτών.
Μιχ. 2,13  Διέρρηξαν ενώπιόν των και διέκοψαν τα τείχη της εξορίας των. Επέρασαν χαρούµενοι τας πύλας της πόλεως,
όπου ήσαν εξόριστοι. Εξήλθον από αυτάς, δια να επιστρέψουν χαίροντες εις την πατρίδα των. Εµπροσθεν των
προπορεύεται ο βασιλεύς των· ο ίδιος ο Κυριος θα προηγήται και θα καθοδηγή αυτούς”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Μιχ. 3,1  Καί ερεί· ακούσατε δή ταύτα, αι αρχαί οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ. ουχ υµίν εστι τού γνώναι το
κρίµα;
Μιχ. 3,1   Λέγει ο Κυριος· “ακούσατε αυτά, που θα σας πω, σεις, οι µεγάλοι άρχοντες του οίκου Ιακωβ και οι υπόλοιποι του
Ισραηλιτικού λαού· Καθήκον σας δεν είναι να γνωρίζετε, να αποδίδετε και να εφαρµόζετε το δίκαιον;
Μιχ. 3,2  µισούντες τα καλά και ζητούντες τα πονηρά, αρπάζοντες τα δέρµατα αυτών απ αυτών και τας σάρκας αυτών από
των οστέων αυτών.
Μιχ. 3,2  Και όµως σεις µισείτε τα καλά έργα, επιζητείτε τας πονηράς πράξεις, αφαιρείτε το δέρµα από τους πτωχούς και τας
σάρκας από τα κόκκαλά των, τους εκµεταλλεύεσθε αγρίως!
Μιχ. 3,3  ον τρόπον κατέφαγον τας σάρκας τού λαού µου και τα δέρµατα αυτών απ αυτών εξέδειραν και τα οστέα αυτών
συνέθλασαν και εµέλισαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν,
Μιχ. 3,3   Οπως, λοιπόν, οι πονηροί αυτοί δυνάσται και εκµεταλλευταί κατέφαγον τας σάρκας του λαού µου, αφήρεσαν από
αυτούς τα δέρµατά των, έσπασαν τα κόκκαλά των, γενικώς τους διεµέλισαν, όπως ο µάγειρος κατατεµαχίζει τα κρέατα,
που θα ριφθούν εις την χύτραν, δια να βράσουν, την ίδιαν µεταχείρισιν θα εύρουν και αυτοί από τους εχθρούς των. Θα
καταφαγωθούν από εκείνους.
Μιχ. 3,4  ούτως κεκράξονται προς τον Κύριον, και ουκ εισακούσεται αυτών. και αποστρέψει το πρόσωπον αυτού απ αυτών
εν τώ καιρώ εκείνω, ανθ ών επονηρεύσαντο εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτών επ αυτούς .
Μιχ. 3,4  Τοτε θα κράζουν προς τον Κυριον, αλλά ο Κυριος δεν θα τους ακούση. Θα αποστρέψη από αυτούς το πρόσωπόν
του κατά την εποχήν της τροµεράς δοκιµασίας, διότι απεδείχθησαν µε τα έργα των πονηροί και κακοί εναντίον των
πτωχών και αδυνάτων.
Μιχ. 3,5  τάδε λέγει Κύριος επί τους προφήτας τους πλανώντας τον λαόν µου, τους δάκνοντας εν τοίς οδούσιν αυτών και
κηρύσσοντας ειρήνην επ αυτόν, και ουκ εδόθη εις το στόµα αυτών, ήγειραν επ αυτόν πόλεµον.
Μιχ. 3,5   Αυτά λέγει ο Κυριος· “εναντίον των ψευδοπροφητών, οι οποίοι παραπλανούν τον λαόν µου, οι οποίοι δαγκώνουν
σαν τα δηλητηριασµένα φίδια µε τα δόντια τους τους διαβάτας και διαβεβαιώνουν εν τούτοις ότι ειρηνικοί καιροί θα
έλθουν στον λαόν και τα πάντα θα πάνε καλά, εάν δε και δεν ευρεθή στο στόµα των να φάγουν, απειλούν πολέµους
εναντίον των·
Μιχ. 3,6  διά τούτο νύξ υµίν έσται εξ οράσεως, και σκοτία έσται υµίν εκ µαντείας, και δύσεται ο ήλιος επί τους προφήτας,
και συσκοτάσει επ αυτούς η ηµέρα.
Μιχ. 3,6  δια τούτο, ψευδοπροφήται, νύκτα θα επιπέση επάνω σας ένεκα των προφητειών σας και σκοτάδι θα σας καλύψη
δια τας µαντείας σας. Ο ήλιος θα δύση δια σας τους προφήτας και έτσι η ηµέρα θα µεταβληθή εις σκοτάδι.
Μιχ. 3,7  και καταισχυνθήσονται οι ορώντες τα ενύπνια, και καταγελασθήσονται οι µάντεις, και καταλαλήσουσι κατ
αυτών πάντες αυτοί, διότι ουκ έσται ο επακούων αυτών.
Μιχ. 3,7   Ετσι δε θα κατεντροπιασθούν οι ψευδοπροφήται, που λέγουν ότι βλέπουν ενύπνια, διότι θα διαψευσθούν, οι δε
µάντεις θα γίνουν καταγέλαστοι µε την διάψευσιν των µαντειών των. Ολοι δε θα τους κατηγορούν και θα καταφέρωνται
εναντίον των και δεν θα υπάρχη κανείς πλέον, που να τους δίδη προσοχήν”.
Μιχ. 3,8  εάν µη εγώ εµπλήσω ισχύν εν πνεύµατι Κυρίου και κρίµατος και δυναστείας τού απαγγείλαι τώ Ιακώβ ασεβείας
αυτού και τώ Ισραήλ αµαρτίας αυτού.
Μιχ. 3,8  Πλην όµως εγώ είµαι δια του Πνεύµατος του Κυρίου πλήρης δυνάµεως και δικαιοσύνης και εξουσίας, δια να
αναγγείλω στους απογόνους του Ιακώβ τας ασεβείας των, και στον ισραηλιτικόν λαόν τας αµαρτίας των.
Μιχ. 3,9  ακούσατε δή ταύτα, οι ηγούµενοι οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ, οι βδελυσσόµενοι κρίµα και πάντα
τα ορθά διαστρέφοντες,
Μιχ. 3,9  Ακούσατε, λοιπόν, αυτά σεις, οι άρχοντες της φυλής Ιακώβ και οι υπόλοιποι του λαού του Ισραηλιτικού, σεις οι
οποίοι µισείτε και αποστρέφεσθε την δικαιοσύνην και διαστρέφετε όλα τα ορθά και αληθή.
Μιχ. 3,10  οι οικοδοµούντες Σιών εν αίµασι και Ιερουσαλήµ εν αδικίαις.
Μιχ. 3,10  Σεις, οι οποίοι οικοδοµείτε τα σπίτια σας εις την Σιών µε το αίµα των πτωχών και των αδυνάτων, τας κατοικίας
σας εις την Ιερουσαλήµ µε τας αδικίας εναντίον των αδελφών σας.
Μιχ. 3,11  οι ηγούµενοι αυτής µετά δώρων έκρινον, και οι ιερείς αυτής µετά µισθού απεκρίνοντο, και οι προφήται αυτής
µετά αργυρίου εµαντεύοντο, και επί τον Κύριον επανεπαύοντο λέγοντες· ουχί ο Κύριος εν ηµίν εστιν ; ου µη επέλθη εφ ηµάς
κακά.
Μιχ. 3,11  Οι άρχοντες και οι κριταί της Ιερουσαλήµ εδίκαζαν ανάλογα µε τα δώρα, τα οποία ελάµβαναν. Οι ιερείς της
πόλεως έδιδαν απαντήσεις στους πολίτας, αφού εζήτουν και έπαιρναν αµοιβήν, και οι ψευδοπροφήται έδιδαν τας µαντείας
των, αφού προηγουµένως επληρώνοντο µε χρήµατα. Και παρ' όλας τας καταφώρους αυτάς παρανοµίας επανεπαύοντο
στον Κυριον λέγοντες· “ο Κυριος δεν είναι εν τω µέσω ηµών; Βεβαίως. Αρα δεν θα µας εύρουν κακά!”
Μιχ. 3,12  διά τούτο δι ηµάς Σιών ως αγρός αροτριαθήσεται, και Ιερουσαλήµ ως οπωροφυλάκιον έσται και το όρος τού
οίκου εις άλσος δρυµού.
Μιχ. 3,12  Δια τας αµαρτίας και την αµετανοησίαν σας αυτήν, η Σιών θα οργωθή ωσάν αγρός, και η Ιερουσαλήµ θα µείνη
έρηµος, ωσάν αγρός, και η Ιερουσαλήµ θα µείνη έρηµος, ωσάν τις καλύβες των αγρών που χρησιµοποιούνται κατά το
θέρος ως οπωροφυλάκια. Ο δε λόφος, όπου ο ναός του Κυρίου, έρηµος πλέον προσκυνητών θα µεταβληθή εις άγριον δάσος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Μιχ. 4,1  Καί έσται επ εσχάτων των ηµερών εµφανές το όρος Κυρίου, έτοιµον επί τας κορυφάς των ορέων, και



µετεωρισθήσεται υπεράνω των βουνών· και σπεύσουσι προς αυτό λαοί,
Μιχ. 4,1   Εις τους τελευταίους όµως καιρούς µε την ανατολήν της νέας περιόδου, περιόδου της χάριτος, θα γίνη φανερόν το
όρος του ναού του Κυρίου ωραίον και περίβλεπτον από τας κορυφάς των ορέων, και θα υψωθή υπεράνω από τα βουνά.
Προς αυτό δε θα σπεύσουν όλοι οι λαοί της γης.
Μιχ. 4,2  και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι· δεύτε , αναβώµεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον τού Θεού Ιακώβ, και
δείξουσιν ηµίν την οδόν αυτού, και πορευσόµεθα εν ταίς τρίβοις αυτού· ότι εκ Σιών εξελεύσεται νόµος και λόγος Κυρίου εξ
Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 4,2  Πολλά έθνη θα µεταβούν εκεί και θα λέγουν αναµεταξύ των· Ελάτε, ας αναβώµεν στο όρος Κυρίου, στον οίκον,
οπού ευρίσκεται ο ναός του Θεού Ιακώβ. Αυτοί θα δείξουν και εις ηµάς τον δρόµον αυτού και θα πορευθώµεν µαζή των τας
οδούς. Διότι από την Σιών θα εξέλθη και θα διαγγελθή ο νέος Νοµος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 4,3  και κρινεί ανά µέσον λαών πολλών και εξελέγξει έθνη ισχυρά έως εις µακράν, και κατακόψουσι τας ροµφαίας
αυτών εις άροτρα και τα δόρατα αυτών εις δρέπανα, και ουκέτι µη αντάρη έθνος επ έθνος ροµφαίαν, και ουκέτι µη µάθωσι
πολεµείν.
Μιχ. 4,3  Ο λόγος αυτός, ο νέος Νοµος του Θεού, θα κρίνη µεταξύ πολλών λαών και θα ελέγξη την ζωήν µεγάλων και
ισχυρών εθνών, έως τα πλέον αποµεµακρυσµένα άκρα της οικουµένης. Τοτε οι λαοί αυτοί επηρεασµένοι από τον Νοµον
της Χαριτος, θα κατακόψουν εις τεµάχια τας ροµφαίας των και θα τας µεταβάλουν εις άροτρα και τα πολεµικά αυτών
δόρατα θα τα µεταβάλουν εις θεριστικά δρεπάνια. Και δεν θα σηκώση πλέον το ένα έθνος εναντίον του άλλου φονικήν
ροµφαίαν και δεν θα µάθουν πλέον οι λαοί να πολεµούν ο ένας τον άλλον.
Μιχ. 4,4  και αναπαύσεται έκαστος υποκάτω αµπέλου αυτού και έκαστος υποκάτω συκής αυτού , και ουκ έσται ο εκφοβών,
διότι το στόµα Κυρίου παντοκράτορος ελάλησε ταύτα.
Μιχ. 4,4  Καιροί ειρήνης θα επικρατήσουν και ο καθένας θα αναπαύεται κάτω από την κληµαταριάν του και κάτω από την
συκήν του. Κανείς δεν θα τους εκφοβίζη πλέον. Αυτά θα πραγµατοποιηθούν, διότι το στόµα του Κυρίου παντοκράτορας το
προανήγγειλε.
Μιχ. 4,5  ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν αυτού, ηµείς δε πορευσόµεθα εν ονόµατι Κυρίου Θεού ηµών εις
τον αιώνα και επέκεινα.
Μιχ. 4,5  Προηγουµένως όµως όλα τα έθνη θα βαδίζουν το καθένα τον δρόµον του ιδικού των Θεού, ενώ ηµείς οι Ισραηλίται
θα κατευθύνωµεν την ζωήν µας εν ονόµατι Κυρίου του Θεού ηµών, στον αιώνα και πέραν του αιώνος.
Μιχ. 4,6  εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, συνάξω την συντετριµµένην και την εξωσµένην εισδέξοµαι και ούς απωσάµην·
Μιχ. 4,6  Κατά την εποχήν εκείνην, λέγει ο Κυριος, θα συγκεντρώσω την συντετριµµένην από την αιχµαλωσίαν φυλήν του
Ισραήλ, και την εξωρισµένην από την πατρίδα της θα δεχθώ και πάλιν, θα δεχθώ όλους εκείνους, τους οποίους
προηγουµένως απεµάκρυνα.
Μιχ. 4,7  και θήσοµαι την συντετριµµένην εις υπόλειµµα και την απωσµένην εις έθνος δυνατόν, και βασιλεύσει Κύριος επ
αυτούς εν όρει Σιών από τού νύν και έως εις τον αιώνα.
Μιχ. 4,7  Από την φυλήν αυτήν, που έχει συντριβή από τας δεινάς δοκιµασίας, θα λάβω τους αποµείναντας και από
εκείνους τους οποίους εγώ απεµάκρυνα, θα συνθέσω έθνος ισχυρόν. Βασιλεύς αυτών θα είναι ο Κυριος στο όρος Σιών από
του νυν και έως του αιώνος.
Μιχ. 4,8  και σύ πύργος ποιµνίου αυχµώδης, θύγατερ Σιών, επί σε ήξει και εισελεύσεται η αρχή η πρώτη, βασιλεία εκ
Βαβυλώνος τή θυγατρί Ιερουσαλήµ. -
Μιχ. 4,8  Προηγουµένως όµως συ, κόρη µου Σιών, άγρυπνος φρουρός του ποιµνίου µου, θα γίνης κατάξηρη και έρηµος. Θα
βαδίση εναντίον σου εχθρός, θα εισελθη εις την περιοχήν σου η πρώτη και µεγάλη συµφορά, βασιλεία από την Βαβυλώνα,
εναντίον της θυγατρός Ιερουσαλήµ.
Μιχ. 4,9  Καί νύν ινατί έγνως κακά; µη βασιλεύς ουκ ήν σοι; ή η βουλή σου απώλετο ότι κατεκράτησάν σου ωδίνες ως
τικτούσης;
Μιχ. 4,9  Και τώρα σε ερωτώ· Διατί εγεύθης και γεύεσαι αυτάς τας συµφοράς; Μηπως δεν υπήρχεν εις σε βασιλεύς· Μηπως
εχάθησαν οι ορθοφρονούντες σύµβουλοί σου και σε εκυρίευσαν θλίψεις µεγάλαι, ωσάν ωδίνες τοκετού;
Μιχ. 4,10  ώδινε και ανδρίζου και έγγιζε, θύγατερ Σιών, ως τίκτουσα· διότι νύν εξελεύση εκ πόλεως και κατασκηνώσεις εν
πεδίω και ήξεις έως Βαβυλώνος· εκείθεν ρύσεταί σε και εκείθεν λυτρώσεταί σε Κύριος ο Θεός σου εκ χειρός εχθρών σου.
Μιχ. 4,10  Πλησίασε, υπόµεινε ακόµη τας ωδίνας σου, δείξε ανδρείαν, κόρη Σιών, όπως η επίτοκος γυναίκα, διότι θα φύγης
βεβαίως από τας πόλεις της πατρίδος σου, θα κατασκήνωσης στο ύπαιθρον και θα φθάσης εξόριστος µέχρι και της
Βαβυλώνος. Αλλά από εκεί θα σε γλυτώση ο Κυριος, θα σε ελευθερώση Κυριος ο Θεός σου από τα χέρια των εχθρών σου.
Μιχ. 4,11  και νύν επισυνήχθησαν επί σε έθνη πολλά οι λέγοντες· επιχαρούµεθα, και επόψονται επί Σιών οι οφθαλµοί ηµών.
Μιχ. 4,11  Τωρα όµως έχουν συγκεντρωθή εναντίον σου έθνη πολλά, τα οποία και λέγουν· Ας χαρώµεν µε την καταστροφήν
της. Τα µάτια µας θα ίδουν και θα απολαύσουν τον όλεθρόν της.
Μιχ. 4,12  αυτοί δε ουκ έγνωσαν τον λογισµόν Κυρίου και ου συνήκαν την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως
δράγµατα άλωνος.
Μιχ. 4,12  Τα έθνη όµως αυτά δεν αντελήφθησαν την σκέψιν και το σχέδιον του Κυρίου· δεν ενόησαν, ποιά ήτο η θέλησίς
του, ότι δηλαδή αυτός τους εµάζευσε, όπως µαζεύει ο γεωργός τα δεµάτια στο αλώνι.
Μιχ. 4,13  ανάστηθι, και αλόα αυτούς, θύγατερ Σιών, ότι τα κέρατά σου θήσοµαι σιδηρά και τας οπλάς σου θήσοµαι
χαλκάς, και κατατήξεις εν αυτοίς έθνη και λεπτυνείς λαούς πολλούς και αναθήσεις τώ Κυρίω το πλήθος αυτών και την
ισχύν αυτών τώ Κυρίω πάσης της γής.
Μιχ. 4,13  Μη φοβείσαι, κόρη µου Σιών· σήκω και αλώνισέ τους. Σιδερένια θα κάµω τα κέρατά σου εναντίον των και
χαλκίνας τας οπλάς των ποδιών σου. Με αυτάς θα λυώσης τα έθνη, θα κονιορτοποιήσης πολλούς λαούς. Επειτα δε θα
αφιερώσης στον Κυριον όλον το πλήθος και την δύναµίν των, στον Θεόν και Κυριον όλης της γης.
Μιχ. 4,14  νύν εµφραχθήσεται θυγάτηρ Εφραίµ εν φραγµώ, συνοχήν έταξεν εφ ηµάς, εν ράβδω πατάξουσιν επί σιαγόνα τας
φυλάς τού Ισραήλ.
Μιχ. 4,14  Τωρα όµως θα περικυκλωθή ως δια ισχυρού φραγµού ο ισραηλιτικός λαός. Συνοχήν, κλοιόν γύρω από ηµάς θα
στήσουν οι εχθροί. Με ράβδους θα κτυπούν τας σιαγόνας των Ισραηλιτών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Μιχ. 5,1  Καί σύ, Βηθλεέµ, οίκος τού Εφραθά, ολιγοστός εί τού είναι εν χιλιάσιν Ιούδα· εκ σού µοι εξελεύσεται τού είναι εις
άρχοντα εν τώ Ισραήλ, και αι έξοδοι αυτού απ αρχής εξ ηµερών αιώνος.
Μιχ. 5,1   Και συ Βηθλεέµ, η άλλως λεγοµένη και οίκος εφραθά, µικρά είσαι µεταξύ των πόλεων του Ιούδα. Δεν έχεις ούτε
χιλίους κατοίκους. Αλλά από σε θα προέλθη εις δόξαν ιδικήν µου ένας ανήρ ο οποίος θα γίνη άρχων του ισραηλιτικού
λαού. Η αρχή και η ενέργεια αυτού ξεπερνά την αρχήν των ηµερών της δηµιουργίας. Είναι ο Μεσσίας.
Μιχ. 5,2  διά τούτο δώσει αυτούς έως καιρού τικτούσης τέξεται, και οι επίλοιποι των αδελφών αυτών επιστρέψουσιν επί
τους υιούς Ισραήλ.
Μιχ. 5,2  Εις σωφρονισµόν των δια τας ηµέρας εκείνας ο Κυριος θα παραδώση τους Ισραηλίτας στους εχθρούς των, µέχρις
ωρισµένου χρονικού διαστήµατος. Θα πονέσουν, όπως η γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήση και της οποίας σταµατούν
αι ωδίνες µετά την γέννησιν. Τοτε οι αποµείναντες Ισραηλίται εις τας χώρας της εξορίας των θα επιστρέψουν προς τους
αδελφούς των Ισραηλίτας εις την γην της Επαγγελίας.
Μιχ. 5,3  και στήσεται και όψεται και ποιµανεί το ποίµνιον αυτού εν ισχύϊ Κύριος, και εν τή δόξη ονόµατος Κυρίου Θεού
αυτών υπάρξουσι, διότι νύν µεγαλυνθήσονται έως άκρων της γής.
Μιχ. 5,3   Τοτε ο Κυριος όρθιος θα επιβλέπη µε στοργήν και θα ποιµαίνη µε την δύναµίν του τα πρόβατα της νέας αυτής
ποίµνης, τους πιστούς· οι δε πιστοί θα έχουν περιβληθή την δόξαν του ονόµατος Κυρίου και Θεού, και θα είναι περιφανείς
και ένδοξοι έως τα άκρα της οικουµένης.
Μιχ. 5,4  και έσται αύτη ειρήνη· όταν Ασσύριος επέλθη επί την γήν υµών και όταν επιβή επί την χώραν υµών, και
επεγερθήσονται επ αυτόν επτά ποιµένες και οκτώ δήγµατα ανθρώπων·
Μιχ. 5,4  Αυτή δε είναι η ειρήνη, την οποίαν θα αποκαταστήση ο ποιµήν Κυριος. Τοτε, όταν φανατικοί εχθροί, σαν τους
Ασσυρίους, επιδράµουν και επιτεθούν εις την χώραν σας, θα εξεγερθούν εναντίον αυτών πολυάριθµοι αρχηγοί µε ορµήν
καταστρεπτικήν εναντίον των εχθρών.
Μιχ. 5,5  και ποιµανούσι τον Ασσούρ εν ροµφαία και την γήν τού Νεβρώδ εν τή τάφρω αυτής· και ρύσεται εκ τού Ασσούρ ,
όταν επέλθη επί την γήν υµών και όταν επιβή επί τα όρια υµών.
Μιχ. 5,5   Θα νικήσουν και θα υποτάξουν τους Ασσυρίους µε την δύναµιν της ροµφαίας των, θα κατακτήσουν την χώραν
των Νεβρώδ, η οποία περιβάλλεται ολόγυρα µε τάφρους. Ετσι ο Κυριος θα απαλλάξη τους πιστούς από τας νέας αυτάς
επιδροµάς των Ασσυρίων, όταν εκείνοι εισέλθουν εις την χώραν σας και θελήσουν και εισέλθουν εις τα όρια του ιδικού σας
βασιλείου.
Μιχ. 5,6  και έσται το υπόλειµµα τού Ιακώβ εν τοίς έθνεσιν εν µέσω λαών πολλών ως δρόσος παρά Κυρίου πίπτουσα και ως
άρνες επί άγρωστιν, όπως µη συναχθή µηδείς µηδέ υποστή εν υιοίς ανθρώπων.
Μιχ. 5,6  Κατά την εποχήν εκείνην οι υπόλοιποι του οίκου Ιακώβ, πιστοί στον Μεσίαν, θα είναι µεταξύ των λαών ωσάν η
δροσιά, η οποία στέλλεται από τον Κυριον εις την ξηρανθείσαν γην, ωσάν τα αρνιά τα οποία βόσκουν και πηδούν εις τα
λειβάδια· τότε κανείς δεν θα συγκεντρώση στρατόν εναντίον σας και κανείς µεταξύ των ανθρώπων δεν θα ηµπορέση να
αντιστή εις την ιδικήν σας αγαθήν επίδρασιν.
Μιχ. 5,7  και έσται το υπόλειµµα Ιακώβ εν τοίς έθνεσιν εν µέσω λαών πολλών ως λέων εν κτήνεσι εν τώ δρυµώ και ως
σκύµνος εν ποιµνίοις προβάτων, ον τρόπον όταν διέλθη και διαστείλας αρπάση και µη ή ο εξαιρούµενος.
Μιχ. 5,7   Οι υπόλοιποι εκ του παλαιού Ισραηλιτικού λαού πιστοί στον Μεσσίαν, θα είναι µεταξύ των άλλων πολλών εθνών
ισχυροί, όπως είναι ο λέων µεταξύ των χορτοφάγων ζώων του δάσους και όπως ο νεαρός λέων ανάµεσα εις τα ποίµνια των
προβάτων, ο οποίος καθώς διέρχεται δια µέσου αυτών ξεχωρίζει και αρπάζει ένα και κανείς δεν ηµπορεί να το αποσπλαση
από το στόµα του.
Μιχ. 5,8  υψωθήσεται η χείρ σου επί τους θλίβοντάς σε, και πάντες οι εχθροί σου εξολοθρευθήσονται. -
Μιχ. 5,8  Το χέρι σου, Ισραηλιτικέ λαέ, θα υψωθή ισχυρόν επάνω στους εχθρούς σου, οι οποίοι σε έθλιβαν και σε θλίβουν.
Ολοι οι εχθροί σου θα εξολοθρευθούν µε την δύναµιν του Κυρίου.
Μιχ. 5,9  Καί έσται εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, εξολοθρεύσω τους ίππους εκ µέσου σου και απολώ τα άρµατά σου
Μιχ. 5,9  Κατά την περίοδον εκείνην, λέγει ο Κυριος, θα εξολοθρεύσω το πολεµικόν ιππικόν από σας και θα καταστρέψω τα
πολεµικά σας άρµατα.
Μιχ. 5,10  και εξολοθρεύσω τας πόλεις της γής σου και εξαρώ πάντα τα οχυρώµατά σου·
Μιχ. 5,10  Θα εξολοθρεύσω τας πόλεις της χώρας σου, θα κρηµνίσω και θα εξαφανίσω όλα τα ισχυρά φρούρια σας.
Μιχ. 5,11  και εξαρώ τα φάρµακά σου εκ των χειρών σου, και αποφθεγγόµενοι ουκ έσονται εν σοί·
Μιχ. 5,11  Θα εξαφανίσω τα µαγικά φίλτρα από τα χέρια σας και δεν θα υπάρχουν πλέον µεταξύ σας µάντεις.
Μιχ. 5,12  και εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τας στήλας σου εκ µέσου σου, και ουκέτι µη προσκυνήσης τοίς έργοις των
χειρών σου·
Μιχ. 5,12  Θα εξολοθρεύσω τα αγάλµατά σας και τας στήλας των αγαλµάτων σας από ανάµεσά σας και δεν θα
προσκυνήσετε ποτέ πλέον είδωλα, έργα των χειρών σας.
Μιχ. 5,13  και εκκόψω τα άλση εκ µέσου σου και αφανιώ τας πόλεις σου·
Μιχ. 5,13  Θα κατακόψω και θα εξαφανίσω τα ειδωλολατρικά άλση από ανάµεσά σας και θα εξολοθρεύσω τας αµαρτωλάς
ειδωλολατρικάς πόλεις σας.
Μιχ. 5,14  και ποιήσω εν οργή και εν θυµώ εκδίκησιν εν τοίς έθνεσιν , ανθ ών ουκ εισήκουσαν.
Μιχ. 5,14  Θα αποστείλω, µε δικαίαν οργήν και θυµόν, τιµωρίαν εναντίον των εθνών εκείνων, τα οποία δεν ηθέλησαν να
υποταχθούν εις εµέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Μιχ. 6,1  Ακούσατε δή λόγον Κυρίου· Κύριος είπεν· ανάστηθι κρίθητι προς τα όρη , και ακουσάτωσαν βουνοί φωνήν σου.
Μιχ. 6,1   Ακούσατε, λοιπόν, όλοι τον λόγον του Κυρίου. Ο Κυριος µου είπε· “σήκω, στήσε δικαστήριον εµπρός εις τα όρη και
ας ακούσουν τα βουνά την φωνήν σου, η οποία θα είναι ιδική µου φωνή”.
Μιχ. 6,2  ακούσατε όρη, την κρίσιν τού Κυρίου, και αι φάραγγες θεµέλια της γής, ότι κρίσις τώ Κυρίω προς τον λαόν αυτού,



και µετά τού Ισραήλ διελεγχθήσεται.
Μιχ. 6,2  Σεις, τα όρη, ακούσατε την δικαίαν κρίσιν και απόφασιν του Κυρίου· και σεις αι φάραγγες έως εις τα θεµέλια της
γης, διότι ο Κυριος θα στήση δικαστήριον προς τον λαόν του. Θα έλθη εις αντιδικίαν και διαδικασίαν µε αυτόν.
Μιχ. 6,3  λαός µου, τι εποίησά σοι ή τι ελύπησά σε ή τι παρηνώχλησά σοι; αποκρίθητί µοι.
Μιχ. 6,3  Θα είπη προς τον λαόν του· “λαός µου τι κακόν σου έκαµα η εις τι σε ελύπησα η εις τι σε παρηνώχλησα; Απάντησέ
µου.
Μιχ. 6,4 διότι ανήγαγόν σε εκ γής Αιγύπτου και εξ οίκου δουλείας ελυτρωσάµην σε και εξαπέστειλα πρό προσώπου σου τον
Μωυσήν και Ααρών και Μαριάµ.
Μιχ. 6,4  Εγώ, δεν σε έβγαλα ελεύθερον από την γην της Αιγύπτου; Δεν σε εγλύτωσα από την χώραν της δουλείας και δεν
έστειλα ως οδηγούς ενώπιόν σου τον Μωϋσέα, τον Ααρών και την Μαριάµ;
Μιχ. 6,5  λαός µου, µνήσθητι δή τι εβουλεύσατο κατά σού Βαλάκ βασιλεύς Μωάβ και τι απεκρίθη αυτώ Βαλαάµ υιός τού
Βεώρ από των σχοίνων έως τού Γαλγάλ, όπως γνωσθή η δικαιοσύνη τού Κυρίου.
Μιχ. 6,5  Λαέ µου, ενθυµήσου, λοιπόν, τι εσκέφθη εναντίον σου ο Βαλάκ, ο βασιλεύς των Μωαβιτών, και τι απήντησεν εις
αυτόν ο Βαλαάµ, ο υιός του Βεώρ. Ενθυµήσου τα γεγονότα εκείνα, που έλαβαν χώραν από την θάλασσαν των σχοίνων έως
την περιοχήν των Γαλγάλων και τα οποία επραγµατοποιήθησαν, δια να γίνη γνωστή εις σας η αγαθότης και η δικαιοσύνη
του Κυρίου”.
Μιχ. 6,6  εν τίνι καταλάβω τον Κύριον, αντιλήψοµαι Θεού µου Υψίστου; ει καταλήψοµαι αυτόν εν ολοκαυτώµασιν, εν
µόσχοις ενιαυσίοις;
Μιχ. 6,6  Και εκείνοι απαντούν· “πως είναι δυνατόν να πλησιάσωµεν τον Κυριον, τι είναι δυνατόν εις ανταπόδοσιν των
ευεργεσιών του να προσφέρωµεν στον Θεόν µας τον Υψιστον; Μηπως θα ηµπορέσωµεν να προσέλθωµεν προς αυτόν µε
θυσίας ολοκαυτωµάτων, µε προσφοράν µόσχων ενός έτους;
Μιχ. 6,7  ει προσδέξεται Κύριος εν χιλιάσι κριών ή εν µυριάσι χιµάρων πιόνων; ει δώ πρωτότοκά µου υπέρ ασεβείας, καρπόν
κοιλίας µου υπέρ αµαρτίας ψυχής µου;
Μιχ. 6,7  Θα µας δεχθή ο Κυριος και θα εξιλεωθή απέναντί µας µε την προσφοράν χιλιάδων κριών και µυριάδων τράγων
παχέων; Μηπως, εάν προσφέρω προς θυσίαν τα πρωτότοκα των ζώων µου, δια να συγχωρηθή η ασέβειά µου, η ακόµη και
τον καρπόν της κοιλίας µου, τα τέκνα µου, προς άφεσιν των αµαρτιών της ψυχής µου;”
Μιχ. 6,8  ει ανηγγέλη σοι, άνθρωπε, τι καλόν; ή τι Κύριος εκζητεί παρά σού αλλ ή τού ποιείν κρίµα και αγαπάν έλεον και
έτοιµον είναι τού πορεύεσθαι µετά Κυρίου Θεού σου; -
Μιχ. 6,8  Τι ερωτάς, ω άνθρωπε; Απαντά ο προφήτης· Δεν ανηγγέλθη και δεν κατέστη εις σε γνωστόν, ποίον είναι το καλόν
και ευάρεστον ενώπιον του Θεού; Η τι ζητεί από σε ο Θεός, ειµή µόνον να είσαι δίκαιος, εύσπλαγχνος και πρόθυµος να
πορεύεσαι σύµφωνα µε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου;
Μιχ. 6,9  Φωνή Κυρίου τή πόλει επικληθήσεται, και σώσει φοβουµένους το όνοµα αυτού. άκουε, φυλή, και τις κοσµήσει
πόλιν;
Μιχ. 6,9  Απειλητική και ωργισµένη θα ακουσθή η φωνή του Κυρίου εναντίον της πόλεως Ιερουσαλήµ. Και όµως ο Κυριος
θα σώση εκείνους, οι οποίοι σέβονται και φοβούνται το Ονοµά του. Ακουσε, ισραηλιτική φυλή· Ποιός είναι εκείνος, που
αποτελεί στόλισµα και κόσµηµα δια την πόλιν;
Μιχ. 6,10  µη πύρ και οίκος ανόµου θησαυρίζων θησαυρούς ανόµους και µετά ύβρεως αδικία;
Μιχ. 6,10  Μηπως, τάχα, η καίουσα πάντοτε εστία, η λαµπρά κατοικία του παρανόµου ανθρώπου, ο οποίος αποταµιεύει
παρανόµους θησαυρούς και διαπράττει την αδικίαν µε υπερηφάνειαν και σκληροκαρδίαν;
Μιχ. 6,11  ει δικαιωθήσεται εν ζυγώ άνοµος και εν µαρσίππω στάθµια δόλου;
Μιχ. 6,11  Είναι ποτέ δυνατόν να δικαιωθή ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος, ο οποίος χρησιµοποιεί δολίαν ζυγαριάν και στον
δερµάτινον σάκκον του έχει δόλια ζύγια;
Μιχ. 6,12  εξ ών τον πλούτον αυτών ασεβείας έπλησαν, και οι κατοικούντες αυτήν ελάλουν ψεύδη, και η γλώσσα αυτών
υψώθη εν τώ στόµατι αυτών.
Μιχ. 6,12  Από τα παράνοµα αυτά µέσα, την δολίαν ζυγαριάν και τα ελλιποβαρή ζύγια, εγέµισαν τα σπίτια των µε τα
πλούτη της ασεβείας. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ εψεύδοντο µεταξύ των και προς τους ξένους. Η γλώσσα των εσυνήθισε
και εγινε δυνατή εις τας ψευδολογίας και δολιότητας.
Μιχ. 6,13  και εγώ άρξοµαι τού πατάξαι σε, αφανιώ σε εν ταίς αµαρτίαις σου.
Μιχ. 6,13  Δια τούτο εγώ θα αρχίσω εν τη δικαιοσύνη µου να σε κτυπώ. Θα σε εξαφανίσω εξ αιτίας των αµαρτιών σου.
Μιχ. 6,14  σύ φάγεσαι και ου µη εµπλησθής· και συσκοτάσει εν σοί και εκνεύσει, και ου µη διασωθής· και όσοι αν
διασωθώσιν, εις ροµφαίαν παραδοθήσονται.
Μιχ. 6,14  Και ειδικώτερον θα τρώγης από τα αγαθά σου και δεν θα χορταίνης. Σκοτισµός θα επέλθη εναντίον σου. Θα
προσπαθήσης να διαφύγ·ης και δεν θα ηµπορέσης. Οσοι δε από σας διαφύγουν από την τιµωρίαν αυτήν, θα παραδοθούν
εις την εχθρικήν ροµφαίαν.
Μιχ. 6,15  σύ σπερείς και ου µη αµήσης, σύ πιέσεις ελαίαν και ου µη αλείψη έλαιον, και οίνον και ου µη πίητε, και
αφανισθήσεται νόµιµα λαού µου.
Μιχ. 6,15  Συ θα σπείρης και δεν θα θερίσης. Θα στίψης τους καρπούς της ελαίας σου στο ελαιοτριβείον και δεν θα έχης
λάδι ούτε να αλείψης το ψωµί σου. Θα καλλιεργής την άµπελόν σου και κρασί δεν θα πίης. Οσα δε εγώ δια του Νοµου µου
ώρισα να τελούνται υπό του λαού µου εις την Ιερουσαλήµ, θα παύσουν πλέον να γίνωνται· θα αφανισθούν αι υπό του
Νοµου ορισθείσαι τελεταί και προσφοραί.
Μιχ. 6,16  και εφύλαξας τα δικαιώµατα Ζαµβρί και πάντα τα έργα οίκου Αχαάβ και επορεύθητε εν ταίς βουλαίς αυτών,
όπως παραδώ σε εις αφανισµόν και τους κατοικούντας αυτήν εις συρισµόν· και ονείδη λαών λήψεσθε.
Μιχ. 6,16  Τούτο δε, διότι συ εσεβάσθης και ετήρησες την ειδωλολατρειάν του Ζαµβρί , εµιµήθης όλα τα αµαρτωλά και
ειδωλολατρικά έργα της παρανόµου οικογενείας Αχαάβ. Εζησες σύµφωνα µε τα θελήµατα εκείνων, ώστε εγώ εν τη δικαία
µου κρίσει να σε παραδώσω εις εξαφανισµόν, και τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ εις εµπαιγµόν και εξευτελισµόν. Θα
υποστήτε ονειδισµούς εκ µέρους εθνικών λαών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Μιχ. 7,1  Οίµοι, ότι εγενήθην ως συνάγων καλάµην εν αµήτω, και ως επιφυλλίδα εν τρυγητώ, ουχ υπάρχοντος βότρυος τού
φαγείν τα πρωτόγονα. οίµοι, ψυχή,
Μιχ. 7,1   Αλλοίµονον! Εγώ και ο ισραηλιτικός λαός οµοιάζοµεν µε άνθρωπον, που προσπαθεί να µαζέψη στάχυα µετά τον
θερισµόν και τσαµπίδια εις τα αµπέλια έπειτα από τον τρυγητόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα καλό σταφύλι, δια να φάγη
κανείς. Αλλοίµονον, ψυχή µου! εις ποίαν πτωχείαν έχοµεν καταντήσει!
Μιχ. 7,2  ότι απόλωλεν ευσεβής από της γής και κατορθών εν ανθρώποις ουχ υπάρχει· πάντες εις αίµατα δικάζονται,
έκαστος τον πλησίον αυτού εκθλίβουσιν εκθλιβή,
Μιχ. 7,2  Εχάθηκε ευσεβής άνθρωπος από την χώραν µας. Ανθρωπος αρετής και καλών έργων δεν υπάρχει µεταξύ µας.
Ολοι είναι υπεύθυνοι αιµατηρών εγκληµάτων. Ο καθένας από αυτούς καταδυναστεύει τον πλησίον του µε σκληρότητα.
Μιχ. 7,3  επί το κακόν τας χείρας αυτών ετοιµάζουσιν. ο άρχων αιτεί, και ο κριτής ειρηνικούς λόγους ελάλησε , καταθύµιον
ψυχής αυτού εστι. και εξελούµαι τα αγαθά αυτών
Μιχ. 7,3   Ολοι έχουν έτοιµα τα χέρια των δια το κακόν. Καθε άρχων απαιτεί δώρα. Ο κάθε κριτής, ο κάθε δικαστής, παίρνει
δώρα και οµιλεί κολακευτικά και αποφασίζει σύµφωνα µε την επιθυµίαν της ψυχής του ενόχου. Εγώ όµως θα αφαιρέσω
από αυτούς τα παράνοµα αγαθά των,
Μιχ. 7,4  ως σής εκτρώγων και βαδίζων επί κανόνος εν ηµέρα σκοπιάς. ουαί ουαί, αι εκδικήσεις σου ήκασι, νύν έσονται
κλαυθµοί αυτών.
Μιχ. 7,4  όπως το σκουλήκι κατατρώγει και κονιορτοποιεί το ξύλον, καθώς προχωρεί µέσα εις αυτό. Θα αποστείλω την
πρέπουσαν τιµωρίαν κατά την ηµέραν, που θα τους επισκεφθώ. Και τότε αλλοίµονον και τρισαλλοίµονον! Ιδού, ότι
έφθασαν αι τιµωρίαι εναντίον σου. Τωρα θα ακουσθούν οι θρήνοι και οι κλαυθµοί των.
Μιχ. 7,5  µη καταπιστεύετε εν φίλοις και µη ελπίζετε επί ηγουµένοις, από της συγκοίτου σου φύλαξαι τού αναθέσθαι τι
αυτή·
Μιχ. 7,5   Μη έχετε πλέον καµµίαν εµπιστοσύνην εις την υποστήριξιν των φίλων σας. Μη ελπίζετε εις την δύναµιν των
αρχόντων σας και απ' αυτάς ακόµα τας συζύγους σας φυλαχθήτε, ώστε να µη εµπιστευθήτε τίποτε εις αυτάς,
Μιχ. 7,6  διότι υιός ατιµάζει πατέρα, θυγάτηρ επαναστήσεται επί την µητέρα αυτής, νύµφη επί την πενθεράν αυτής, εχθροί
πάντες ανδρός οι εν τώ οίκω αυτού. -
Μιχ. 7,6  διότι εις την αµαρτωλότητα, που ζήτε, ο υιός κατεξευτελίζει τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί εναντίον της
µητρός της, η νύµφη κατά της πενθεράς της και γενικώς όλα τα µέλη της αυτής οικογενείας είναι εχθροί εναντίον του
αρχηγού της οικογενείας και αναµεταξύ των.
Μιχ. 7,7  Εγώ δε επί τον Κύριον επιβλέψοµαι, υποµενώ επί τώ Θεώ τώ σωτήρί µου, εισακούσεταί µου ο Θεός µου.
Μιχ. 7,7   Εγώ όµως θα υψώσω ικετευτικά τα βλέµµατά µου προς τον Κυριον. Θα δείξω υποµονήν και θα έχω εστηριγµένας
τας ελπίδας µου προς τον σωτήρα Θεόν µου. Και είµαι βέβαιος, ότι ο Θεός µου θα ακούση και θα κάµη δεκτήν την
προσευχήν µου.
Μιχ. 7,8  µη επίχαιρέ µοι, η εχθρά µου, ότι πέπτωκα· και αναστήσοµαι, διότι εάν καθίσω εν τώ σκότει, Κύριος φωτιεί µοι.
Μιχ. 7,8  Δια τούτο ας µια χαιρεκακή εναντίον µου η παράταξις των εχθρών µου δια την σηµερινήν µου πτώσιν. Θα
σηκωθώ όµως, διότι, έστω και αν τώρα ευρίσκωµαι µέσα εις τα σκοτάδια, θα αποστείλη προς εµέ ο Κυριος το φως της
σωτηρίας µου.
Μιχ. 7,9  οργήν Κυρίου υποίσω, ότι ήµαρτον αυτώ, έως τού δικαιώσαι αυτόν την δίκην µου· και ποιήσει το κρίµα µου και
εξάξει µε εις το φώς. όψοµαι την δικαιοσύνην αυτού,
Μιχ. 7,9  Θα υποµείνω την οργήν και την τιµωρίαν του Κυρίου, διότι έχω αµαρτήσει ενώπιόν του, µέχρις ότου ο Κυριος, µετά
την τιµωρίαν µου, µε δικαιώση. Αφού πρώτον µε δικάση και µε τιµωρήση, θα µε βγάλη κατόπιν στο φως της λυτρώσεως.
Θα ίδω την καλωσύνην και την αγαθότητά του.
Μιχ. 7,10  και όψεται η εχθρά µου και περιβαλείται αισχύνην η λέγουσα προς µε· που Κύριος ο Θεός σου; οι οφθαλµοί µου
επόψονται αυτήν· νύν έσται εις καταπάτηµα ως πηλός εν ταίς οδοίς
Μιχ. 7,10  Αυτήν την ευµένειαν του Θεού προς εµέ, θα τον ίδουν οι εχθροί µου και θα καταισχυνθούν αυτοί, οι οποίοι µέχρι
προ ολίγου µου έλεγαν· Που είναι Κυριος ο Θεός σου; Τοτε οι οφθαλµοί µου θα ίδουν το κατάντηµα των εχθρών µου. Η
παράταξις των εχθρών µου συντετριµµένη και εξουδενωµένη θα πατηθή στους δρόµους, όπως πατείται και ζυµώνεται ο
πηλός
Μιχ. 7,11  ηµέρας αλοιφής πλίνθου. εξάλειψίς σου η ηµέρα εκείνη, και αποτρίψεται νόµιµά σου η ηµέρα εκείνη·
Μιχ. 7,11  κατά την ηµέραν, που χρησιµοποιείται εις επίχρισιν οικοδοµής πλινθοκτίστου. Η ηµέρα εκείνη θα είναι ο
εξαφανισµός σου. Οι άδικοι νόµοι και οι θεσµοί σου κατά την ηµέραν εκείνην, θα κονιορτοποιηθούν και θα καταργηθούν.
Μιχ. 7,12  και αι πόλεις σου ήξουσιν εις οµαλισµόν και εις διαµερισµόν Ασσυρίων και αι πόλεις σου αι οχυραί εις
διαµερισµόν από Τύρου έως τού ποταµού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως τού όρους·
Μιχ. 7,12  Αι πόλεις σου θα κρηµνισθούν, θα γίνουν χωράφια προς διαναµήν µεταξύ των Ασσυρίων. Αι ωχυρωµέναι πόλεις
σου από την Τυρον έως τον ποταµόν της Αιγύπτου και από την Νεκράν Θαλασσαν έως την Μεσόγειον Θαλασσαν, από το
ένα όρος στο άλλο, θα διανεµηθούν µεταξύ των Ασσυρίων.
Μιχ. 7,13  και έσται η γη εις αφανισµόν σύν τοίς κατοικούσιν αυτήν από καρπών επιτηδευµάτων αυτών. -
Μιχ. 7,13  Ολη αυτή η χώρα θα παραδοθή εις όλεθρον µαζή µε τους κατοίκους της· και η καταστροφή αυτή θα είναι
καρπός της πονηράς ζωής των.
Μιχ. 7,14  Ποίµανε λαόν σου εν ράβδω σου, πρόβατα κληρονοµίας σου, κατασκηνούντας καθ εαυτούς δρυµόν εν µέσω τού
Καρµήλου· νεµήσονται την Βασανίτιν και την Γαλααδίτιν καθώς αι ηµέραι τού αιώνος.
Μιχ. 7,14  Ω Κυριε, ποίµανε και οδήγησε τον λαόν σου µε την πουµαντικήν σου ράβδον, τα πρόβατα αυτά της κληρονοµίας
σου· αυτούς, που φοβισµένοι τώρα έχουν καταφύγει και κατασκηνώσει εις δρυµούς ανάµεσα στο Καρµηλον όρος . Οδήγησε
τα πρόβατά σου να βοσκήσουν εις την χώραν Βασάν και Γαλαάδ, όπως έπραττες και κατά τους προπαρελθόντας χρόνους.
Μιχ. 7,15  και κατά τας ηµέρας εξοδίας σου εξ Αιγύπτου όψεσθε θαυµαστά.
Μιχ. 7,15  Και ο Κυριος λέγει· “θα ιδήτε ηµέρας θαυµαστάς, όπως κατά την εποχήν εκείνην, που είχατε εξέλθει ελεύθεροι
από την Αίγυπτον.



Μιχ. 7,16  όψονται έθνη και καταισχυνθήσονται εκ πάσης της ισχύος αυτών, επιθήσουσι χείρας επί το στόµα αυτών, τα ώτα
αυτών αποκωφωθήσεται,
Μιχ. 7,16  Ολα τα έθνη θα ίδουν την δόξαν σας και θα κατεντροπιασθούν παρ' όλην την δύναµίν των. Θα θέσουν τα χέρια
των στο στόµα των, δια να µη οµιλήσουν πλέον, θα κουφαθούν τα αυτιά των από τους αλαλαγµούς της χαράς σας.
Μιχ. 7,17  λείξουσι χούν ως όφεις σύροντες γήν, συγχυθήσονται εν συγκλεισµώ αυτών· επί τώ Κυρίω Θεώ ηµών
εκστήσονται και φοβηθήσονται από σού.
Μιχ. 7,17  Θα γλύψουν το χώµα ωσάν τα φίδια, που σύρονται εις την γην. Θα περιπέσουν εις σύγχυσιν, φοβισµένοι θα
κλεισθούν εις τας πόλεις των. Κατάπληκτοι θα µείνουν εµπρός εις τα µεγάλα έργα του Κυρίου και Θεού µας. Φοβος και
τρόµος θα τους καταλάβη ενώπιόν σου”.
Μιχ. 7,18  τις Θεός ώσπερ σύ; εξαίρων ανοµίας και υπερβαίνων ασεβείας τοίς καταλοίποις της κληρονοµίας αυτού και ου
συνέσχεν εις µαρτύριον οργήν αυτού, ότι θελητής ελέους εστίν.
Μιχ. 7,18  Και ευγνώµων ο λαός θα αναφωνήση· Ποιός άλλος Θεός είναι όπως συ, Κυριε; Συ συγχωρείς τας ανοµίας,
αντιπαρέρχεσαι µε µακροθυµίαν τας ασεβείας των Ιουδαίων, που έχουν αποµείνει· του λαού αυτού, που είναι ιδιαιτέρα
ιδική σου κληρονοµία. Ο Θεός δεν θα εξαπολύση πλέον την δικαίαν οργήν του εναντίον µας, διότι είναι ελεήµων.
Μιχ. 7,19  αυτός επιστρέψει και οικτειρήσει ηµάς, καταδύσει τας αδικίας ηµών και αποριφήσονται εις τα βάθη της
θαλάσσης, πάσας τας αµαρτίας ηµών.
Μιχ. 7,19  Αυτός θα επιστρέψη και θα µας ελεήση, θα καταποντίση τας αδικίας µας. Ολαι αι αµαρτίαι µας θα απορριφθούν
εις τα βάθη της θαλάσσης.
Μιχ. 7,20  δώσει εις αλήθειαν τώ Ιακώβ, έλεον τώ Αβραάµ, καθότι ώµοσας τοίς πατράσιν ηµών κατά τας ηµέρας τας
έµπροσθεν.
Μιχ. 7,20  Θα δώση την αλήθειάν του στον Ιακώβ, το έλεός του στον Αβραάµ, όπως είχεν ορκισθή στους προγόνους µας
κατά τους προηγουµένους καιρούς.

Ι Ω Η Λ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιωηλ. 1,1  Λόγος Κυρίου, ός εγενήθη προς Ιωήλ τον τού Βαθουήλ.
Ιωηλ. 1,1  Λογος Κυρίου ο οποίος απηυθύνθη προς τον Ιωήλ, τον υιόν του Βαθουήλ.
Ιωηλ. 1,2  Ακούσατε ταύτα, οι πρεσβύτεροι, και ενωτίσασθε, πάντες οι κατοικούντες την γήν. ει γέγονε τοιαύτα εν ταίς
ηµέραις υµών ή εν ταίς ηµέραις των πατέρων υµών;
Ιωηλ. 1,2  Ακούσατε αυτά, που θα σας είπω, σεις οι άρχοντες του λαού, και ακροασθήτε µε προσοχήν όλοι οι κάτοικοι της
χώρας αυτής. Μηπως και όµοια προς αυτά, που θα σας είπω, έγιναν άλλοτε εις τας ηµέρας σας η εις τας ηµέρας των
προγόνων σας;
Ιωηλ. 1,3  υπέρ αυτών τοίς τέκνοις υµών διηγήσασθε, και τα τέκνα υµών τοίς τέκνοις αυτών, και τα τέκνα αυτών εις γενεάν
ετέραν.
Ιωηλ. 1,3  Διηγηθήτε αυτά εις τα παιδιά σας και τα παιδιά σας να τα διηγηθούν εις τα παιδιά των και τα παιδιά εκείνων να
τα διηγηθούν εις την ερχοσµένην γενεάν και να µεταδοθούν έτσι από γενεάς εις γενεάν.
Ιωηλ. 1,4  τα κατάλοιπα της κάµπης κατέφαγεν η ακρίς, και τα κατάλοιπα της ακρίδος κατέφαγεν ο βρούχος, και τα
κατάλοιπα τού βρούχου κατέφαγεν η ερυσίβη.
Ιωηλ. 1,4  Ο,τι αφήκεν η καταστρεπτική κάµπη το έφαγεν η ακρίδα. Και εκείνα που αφήκεν η ακρίδα, τα έφαγεν ο βρούχος
και όσα αφήκεν ο βρούχος τα έφαγεν η ερυσίβη .
Ιωηλ. 1,5  εκνήψατε, οι µεθύοντες, εξ οίνου αυτών και κλαύσατε· θρηνήσατε, πάντες οι πίνοντες οίνον εις µέθην, ότι εξήρθη
εκ στόµατος υµών ευφροσύνη και χαρά.
Ιωηλ. 1,5  Συνέλθετε από την µέθην του οίνου σας σεις, που πίνετε οίνον και µεθάτε, διότι ο οίνος το σόµβολον και η πηγή
της χαράς και της ευφροσύνης, έχει λείψει πλέον από το στόµα σας.
Ιωηλ. 1,6  ότι έθνος ανέβη επί την γήν µου ισχυρόν και αναρίθµητον, οι οδόντες αυτού, οδόντες λέοντος, και αι µύλαι αυτού
σκύµνου.
Ιωηλ. 1,6  Δεν θα ξαναπιήτε οίνον, διότι πλήθος µέγα, ισχυρόν και αναρίθµητον εισώρµησεν εις την χώραν σας. Οι οδόντες
αυτών είναι ωσάν τα δόντια του λέοντος και οι τραπεζίται των συντρίβουν ωσάν τους µυλόδοντας νεαρού ληονταριού.
Ιωηλ. 1,7  έθετο την άµπελόν µου εις αφανισµόν και τας συκάς µου εις συγκλασµόν· ερευνών εξηρεύνησεν αυτήν και
έριψεν, ελεύκανε τα κλήµατα αυτής.
Ιωηλ. 1,7  Κατέστρεψε και εξηφάνισε τους αµπελώνας του λαού µου, κατακοµµάτιασε τις συκιές µου, συστηµατικά και µε
επιµονήν εξηρεύνησε την χώραν. Την έρριψε κάτω κατεστραµµένην, έγδαρε τα κλήµατά της και τα αφήκε λευκά και ξηρά.
Ιωηλ. 1,8  θρήνησον προς µε υπέρ νύµφην περιεζωσµένην σάκκον επί τον άνδρα αυτής τον παρθενικόν.
Ιωηλ. 1,8  Θρήνησε, λοιπόν, µπροστά µου, περισσότερον από την νύµφην, η οποία έχει φορέσει πένθιµον σάκκινον ένδυµα,
διότι έχασε τον πρώτον νεαρόν και ηγαπηµένον άνδρα της.
Ιωηλ. 1,9  εξήρται θυσία και σπονδή εξ οίκου Κυρίου. πενθείτε, οι ιερείς οι λειτουργούντες θυσιαστηρίω Κυρίου,
Ιωηλ. 1,9  Ελλειψε πλέον κάθε θυσία και σπονδή στον ναόν του Κυρίου. Πενθήσατε λοιπόν, σεις οι ιερείς, σεις που
υπηρετείτε στο θυσιαστήριον του Κυρίου,
Ιωηλ. 1,10  ότι τεταλαιπώρηκε τα πεδία· πενθείτω η γη, ότι τεταλαιπώρηκε σίτος, εξηράνθη οίνος, ωλιγώθη έλαιον.
Ιωηλ. 1,10  διότι αι πεδιάδες έχουν καταστραφή. Ας πενθήση η χώρα, διότι τα σιτηρά έχουν αφανισθή. Εξηράνθησαν αι
άµπελοι και έλλειψεν ο οίνος. Το λάδι ωλιγόστευσεν.
Ιωηλ. 1,11  εξηράνθησαν γεωργοί· θρηνείτε, κτήµατα, υπέρ πυρού και κριθής, ότι απόλωλε τρυγητός εξ αγρού·
Ιωηλ. 1,11  Οι γεωργοί οµοιάζουν κατάξηροι, διότι έχασαν αγρούς και συγκοµιδήν. Θρηνήσατε όλοι δια τα κατεστραµµένα
κτήµατα, δια την έλλειψιν του σιταριού και της κριθής, διότι κατεστράφη η συγκοµιδή των αγρών.
Ιωηλ. 1,12  η άµπελος εξηράνθη, και αι συκαί ωλιγώθησαν· ρόα και φοίνιξ και µήλον και πάντα τα ξύλα τού αγρού
εξηράνθησαν, ότι ήσχυναν χαράν οι υιοί των ανθρώπων.



Ιωηλ. 1,12  Τα αµπέλια έχουν ξηρανθή, συκιές ολίγες απέµειναν, οι ροδιές και οι φοίνικες, οι µηλιές και όλα τα δένδρα της
υπαίθρου είναι ξηρά. Λυπη και κατήφεια διεδέχθη την χαράν των ανθρώπων.
Ιωηλ. 1,13  περιζώσασθε και κόπτεσθε, οι ιερείς, θρηνείτε οι λειτουργούντες θυσιαστηρίω· εισέλθετε υπνώσατε εν σάκκοις
λειτουργούντες Θεώ, ότι απέσχηκεν εξ οίκου Θεού υµών θυσία και σπονδή.
Ιωηλ. 1,13  Φορέσατε και ζωσθήτε σάκκινα πένθιµα ενδύµατα σεις οι ιερείς, οι υπηρετούντες στο θυσιαστήριον, θρηνήσατε.
Εισέλθετε στο δωµάτιόν σας και κοιµηθήτε µέσα εις πενθίµους σάκκους, σεις οι οποίοι υπηρετείτε τον Θεόν. Διότι έχουν
πλέον αποµακρυνθή και έχουν λείψει ολοτελώς από τον ναόν του Θεού σας θυσίαι και σπονδαί.
Ιωηλ. 1,14  αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικούντας γήν εις οίκον Θεού
υµών και κεκράξετε προς Κύριον εκτενώς·
Ιωηλ. 1,14  Κηρύξατε ηµέραν νηστείας και εξιλεώσεως, κραυγάσατε προς τον Θεόν ζητούντες θεραπείαν από τα δεινά σας,
συγκαλέσατε και συναθροίσατε όλους τους γεροντοτέρους κατοίκους της χώρας σας στον ναόν του Θεού σας. Κράξατε
προς τον Κυριον µε δέησιν παρατεταµένην και επίµονον.
Ιωηλ. 1,15  οίµοι, οίµοι, οίµοι εις ηµέραν, ότι εγγύς η ηµέρα Κυρίου και ως ταλαιπωρία εκ ταλαιπωρίας ήξει.
Ιωηλ. 1,15  Αλλοίµονον και τρισαλλοίµονον! Ποίας ηµέρας τραγικής συµφοράς ζώµεν! Διότι έφθασε πλέον η φοβερά ηµέρα
του Κυρίου. Η µία συµφορά έρχεται κατόπιν της άλλης.
Ιωηλ. 1,16  κατέναντι των οφθαλµών υµών βρώµατα εξωλοθρεύθη, εξ οίκου Θεού υµών ευφροσύνη και χαρά.
Ιωηλ. 1,16  Εµπρός από τα µάτια σας καταστρέφονται αι τροφαί, και από τον ναόν του Θεού σας έχει λείψει πλέον
ευφροσύνη και χαρά.
Ιωηλ. 1,17  εσκίρτησαν δαµάλεις επί ταίς φάτναις αυτών, ηφανίσθησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν ληνοί, ότι εξηράνθη
σίτος.
Ιωηλ. 1,17  Ανήσυχα τα δαµάλια σκιρτούν εις τας φάτνας των δια την έλλειψιν της τροφής. Αι αποθήκαι έχουν
καταστραφή, οι ληνοί έχουν κρηµνισθή και κατασκαφή, τα σιτηρά έχουν ξηρανθή.
Ιωηλ. 1,18  τι αποθήσοµεν εαυτοίς; έκλαυσαν βουκόλια βοών, ότι ουχ υπήρχε νοµή αυτοίς, και τα ποίµνια των προβάτων
ηφανίσθησαν.
Ιωηλ. 1,18  Τι λοιπόν έχει αποµείνει να αποθηκεύσωµεν δια την συντήρησίν µας; Φωνάζουν πένθιµα οι αγέλες των βοϊδιών,
διότι δεν υπάρχουν δι' αυτά πλέον βοσκαί. Τα κοπάδια των προβάτων έχουν και αυτά αφανισθή .
Ιωηλ. 1,19  προς σε, Κύριε, βοήσοµαι, ότι πύρ ανήλωσε τα ωραία της ερήµου, και φλόξ ανήψε πάντα τα ξύλα τού αγρού·
Ιωηλ. 1,19  Προς σε, Κυριε, εκ βάθους καρδίας θα βοήσω, διότι η φωτιά έχει καταστρέψει όλα τα ωραία των ακατοίκητων
περιοχών, φλόγες έχουν ανάψει εις όλα τα δένδρα της υπαίθρου.
Ιωηλ. 1,20  και τα κτήνη τού πεδίου ανέβλεψαν προς σε, ότι εξηράνθησαν αφέσεις υδάτων και πύρ κατέφαγε τα ωραία της
ερήµου.
Ιωηλ. 1,20     Και αυτά άκοµα τα ζώα των πεδιάδων έχουν ανυψώσει ικετευτικά τα βλέµµατα των προς Σέ, διότι εστείρεψαν
και αι πηγαί των υδάτων, τα καύµατα ωσάν φωτιά έχουν καταφάγει τα ωραία µέρη των ακατοικήτων περιοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιωηλ. 2,1  Σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών, κηρύξατε εν όρει αγίω µου, και συγχυθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την γήν,
διότι πάρεστιν ηµέρα Κυρίου, ότι εγγύς,
Ιωηλ. 2,1  Σαλπίσατε µε βροντεράν σάλπιγγα εις την Ιερουσαλήµ δια την επερχοµένην φοβεράν τιµωρίαν· βροντοφωνήσατε
στο άγιόν µου Ορος· σύγχυσις ας καταλάβη τους κατοίκους της πόλεως, διότι έφθασεν, είναι πλησίον η ηµέρα δικαίας
ανταποδόσεως εκ µέρους του Κυρίου.
Ιωηλ. 2,2  ηµέρα σκότους και γνόφου, ηµέρα νεφέλης και οµίχλης. ως όρθρος χυθήσεται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός·
όµοιος αυτώ ου γέγονεν από τού αιώνος και µετ αυτόν ου προστεθήσεται έως ετών εις γενεάς γενεών.
Ιωηλ. 2,2  Η ηµέρα αυτής είναι σκοτάδι και ζόφος, ηµέρα πυκνοσκεπασµένη από σκοτεινά νέφη και οµίχλην. Οπως το
γλυκοχάραγµα ξεχύνεται µε ταχύτητα εις τα όρη, µε την ιδίαν ταχύτητα επέρχονται τα ατελείωτα σµήνη των ακρίδων. Θα
ξεχυθή πολύς και ισχυρός πολεµικός λαός. Από τα παλαιότερα χρόνια µέχρι σήµερα δεν υπήρξε παρόµοιος µε αυτόν και
ούτε θα παρουσιασθή εις τας γενεάς των γενεών του µέλλοντος.
Ιωηλ. 2,3  τα έµπροσθεν αυτού πύρ αναλίσκον, και τα οπίσω αυτού αναπτοµένη φλόξ· ως παράδεισος τρυφής η γη πρό
προσώπου αυτού, και τα όπισθεν αυτού πεδίον αφανισµού, και ανασωζόµενος ουκ έσται αυτώ.
Ιωηλ. 2,3  Εµπρός από τον πολεµικόν στρατόν προπορεύεται καταστρεπτική φωτιά, οπίσω από αυτόν ακολουθούν φλόγες
πυρός. Η χώρα, που εκτείνεται εµπρός από αυτόν, πριν την καταλάβη, είναι ωραία ωσάν παράδεισος τρυφής· οπίσω όµως
αυτού µετά την διάβασίν του είναι αφανισµέναι, έρηµοι πεδιάδες. Κανείς δεν πρόκειται να σωθή από την επιδροµήν αυτού.
Ιωηλ. 2,4  ως όρασις ίππων η όψις αυτών, και ως ιππείς ούτως καταδιώξονται·
Ιωηλ. 2,4  Ωσάν ιππικόν πολέµου οµοιάζουν οι επιδροµείς αυτοί, θα καταδιώκουν µε ταχύτητα ωσάν ιππείς εις πόλεµον.
Ιωηλ. 2,5  ως φωνή αρµάτων επί τας κορυφάς των ορέων εξαλούνται και ως φωνή φλογός πυρός κατεσθιούσης καλάµην
και ως λαός πολύς και ισχυρός παρατασσόµενος εις πόλεµον.
Ιωηλ. 2,5  Πηδούν από τας κορυφάς των ορέων και δηµιουργούν θόρυβον ωσάν τα τρέχοντα πολεµικά άρµατα. Ο
πολεµικός των θόρυβος οµοιάζει µε την βοήν πυρκαϊάς, η οποία κατατρώγει την καλαµιάν. Φαίνεται σαν στρατός πολύς
και ισχυρός συντεταγµένος και τρέχων εις πόλεµον.
Ιωηλ. 2,6  από προσώπου αυτού συντριβήσονται λαοί, πάν πρόσωπον ως πρόσκαυµα χύτρας.
Ιωηλ. 2,6  Προ της ορµής των συντρίβονται λαοί, φλογίζονται και µαυρίζουν, σαν χύτρα επάνω εις την πυράν, τα πρόσωπα
όλων.
Ιωηλ. 2,7  ως µαχηταί δραµούνται και ως άνδρες πολεµισταί αναβήσονται επί τα τείχη, και έκαστος εν τή οδώ αυτού
πορεύσεται, και ου µη εκκλίνουσι τας τρίβους αυτών,
Ιωηλ. 2,7  Τρέχουν ακάθεκτοι σαν µαχηταί, ωσάν έµπειροι πολεµισταί αναβαίνουν επάνω εις τα τείχη. Καθένας από τους
πολεµιστάς αυτούς προχωρεί αποφασιστικώς στον δρόµον του· δεν παρεκκλίνουν από την πορείαν των.
Ιωηλ. 2,8  και έκαστος από τού αδελφού αυτού ουκ αφέξεται, καταβαρυνόµενοι εν τοίς όπλοις αυτών πορεύσονται και εν
τοίς βέλεσιν αυτών πεσούνται και ου µη συντελεσθώσι.



Ιωηλ. 2,8  Κανείς δεν αποµακρύνεται από τον συνάδελφόν του, αποτελούν συµπαγές σώµα πορεύονται φορτωµένοι τα όπλα
των. Προχωρούν σταθερά, έστω και αν µερικοί πέσουν κτυπηµένοι από τα όπλα των ανθρώπων. Αυτό δεν θα ελαττώση
αισθητώς τον αριθµόν των· είναι πολυάριθµοι.
Ιωηλ. 2,9  της πόλεως επιλήψονται και επί των τειχέων δραµούνται και επί τας οικίας αναβήσονται και διά θυρίδων
εισελεύσονται ως κλέπται.
Ιωηλ. 2,9  Κυριεύουν την πόλιν, τρέχουν επάνω εις τα τείχη, ανεβαίνουν εις τας οικίας και εισέρχονται εις αυτάς από τα
παράθυρα ωσάν κλέπται.
Ιωηλ. 2,10  πρό προσώπου αυτών συγχυθήσεται η γη και σεισθήσεται ο ουρανός, ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι, και
τα άστρα δύσουσι το φέγγος αυτών.
Ιωηλ. 2,10     Κατά την επιδροµήν των σύγχυσις απλώνεται εις την γην, συγκλονίζονται οι ουρανοί, σκοτίζονται ο ήλιος και
η σελήνη, σβήνει το φέγγος των αστέρων.
Ιωηλ. 2,11  και Κύριος δώσει φωνήν αυτού πρό προσώπου δυνάµεως αυτού, ότι πολλή εστι σφόδρα η παρεµβολή αυτού, ότι
ισχυρά έργα λόγων αυτού· διότι µεγάλη η ηµέρα Κυρίου, επιφανής σφόδρα, και τις έσται ικανός αυτή;
Ιωηλ. 2,11  Ο Κυριος ισχυράν θα αφήση την φωνήν εµπρός στον πολεµικόν αυτόν στρατόν, διότι το στρατόπεδον αυτών
είναι πολύ µεγάλο και ισχυρόν, αλλά και τα έργα, που διατάσσει ο Θεός, είναι πάντοτε ισχυρά. Μεγάλη είναι όντως η
ηµέρα του Κυρίου, ολοφάνερη και τροµερά. Ποίος είναι ικανός να αντισταθή εις αυτήν;
Ιωηλ. 2,12  και νύν λέγει Κύριος ο Θεός υµών· επιστράφητε προς µε εξ όλης της καρδίας υµών και εν νηστεία και εν
κλαυθµώ και εν κοπετώ·
Ιωηλ. 2,12     Και τώρα, λέγει προς σας Κυριος ο Θεός σας· επιστρέψατε εν µετανοία προς εµέ µε όλην σας την καρδίαν, µε
νηστείαν, µε θρήνους και κοπετούς.
Ιωηλ. 2,13  και διαρήξατε τας καρδίας υµών και µη τα ιµάτια υµών και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υµών, ότι
ελεήµων και οικτίρµων εστί, µακρόθυµος και πολυέλεος και µετανοών επί ταίς κακίαις.
Ιωηλ. 2,13  Σχίσατε τας καρδίας από τον πόνον της µετανοίας και την συναίσθησιν της ενόχης σας, και όχι τα ενδύµατά
σας. Επιστρέψατε προς Κυριον τον Θεόν σας, διότι αυτός είναι ελεήµων και οικτίρµων, µακρόθυµος και πολυέλεος,
λυπούµενος δια τας παρανοµίας των ανθρώπων και µεταβάλλων γνώµην ως προς τας τιµωρίας των αµαρτωλών.
Ιωηλ. 2,14  τις οίδεν ει επιστρέψει και µετανοήσει και υπολείψεται οπίσω αυτού ευλογίαν και θυσίαν και σπονδήν Κυρίω τώ
Θεώ υµών;
Ιωηλ. 2,14     Και ποιός γνωρίζει, µήπως και εις την περίστασιν αυτήν αλλάξη γνώµην ο Κυριος, επιστρέψη µε στοργήν προς
σας και αποστείλη την ευλογίαν του εις την χώραν µας, ώστε να προσφέρετε προς Κυριον τον Θεόν σας ευπρόσδεκτον
θυσίαν και σπονδήν;
Ιωηλ. 2,15  σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν,
Ιωηλ. 2,15  Σαλπίσατε µε την ιεράν σάλπιγγα εις την Σιών, αφιερώσατε ηµέραν νηστείας, αναγγείλατε µε τον κήρυκα
ευλαβή λιτανείαν.
Ιωηλ. 2,16  συναγάγετε λαόν, αγιάσατε εκκλησίαν, εκλέξασθε πρεσβυτέρους, συναγάγετε νήπια θηλάζοντα µαστούς,
εξελθέτω νυµφίος εκ τού κοιτώνος αυτού και νύµφη εκ τού παστού αυτής.
Ιωηλ. 2,16     Συναθροίσατε τον λαόν εις ιεράν συγκέντρωσιν, εκλέξατε πρεσβυτέρους ως άρχοντάς σας, συγκεντρώσατε και
αυτά ακόµη τα νήπια, που θηλάζουν τους µητρικούς µαστούς· ας εξέλθη ο νεόνυµφος από τον νυµφικόν θάλαµον και η
νεόνυµφος από τον νυµφικόν κοιτώνα.
Ιωηλ. 2,17  ανά µέσον της κρηπίδος τού θυσιαστηρίου κλαύσονται οι ιερείς οι λειτουργούντες τώ Κυρίω και ερούσι· φείσαι,
Κύριε, τού λαού σου και µη δώς την κληρονοµίαν σου εις όνειδος τού κατάρξαι αυτών έθνη, όπως µη είπωσιν εν τοί έθνεσι·
που εστιν ο Θεός αυτών; -
Ιωηλ. 2,17  Γυρω από την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων θα κλαύσουν οι ιερείς, οι λειτουργίί του Κυρίου, και
θα είπουν· “Σπλαγχνίσου και λυπήσου, Κυριε, τον λαόν σου και µη παραδώσης την ιδικήν σου κληρονοµίαν στον
εξευτελισµόν αυτόν, να κυριαρχήσουν δηλαδή επάνω εις αυτήν ειδωλολατρικοί λαοί, δια να µη είπουν τα έθνη· Που είναι,
λοιπόν, ο Θεός των;”
Ιωηλ. 2,18  Καί εζήλωσε Κύριος την γήν αυτού και εφείσατο τού λαού αυτού.
Ιωηλ. 2,18     Ο Κυριος µε αγίαν και θερµήν αγάπην ηγάπησε την χώραν του και ελυπήθη τον λαόν του.
Ιωηλ. 2,19  και απεκρίθη Κύριος και είπε τώ λαώ αυτού· ιδού εγώ εξαποστέλλω υµίν τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον,
και εµπλησθήσεσθε αυτών, και ου δώσω υµάς ουκέτι εις ονειδισµόν εν τοίς έθνεσι·
Ιωηλ. 2,19     Ο Κυριος απήντησεν εις τας δεήσστου λαού του και είπεν· “ιδού εγώ θα στείλω προς σας πλουσίαν ευφορίαν,
σίτον και οίνον και έλαιον. Θα χορτάσετε από αυτά και δεν θα επιτρέψω καταισχύνην και εξευτελισµόν εκ µέρους των
ειδωλολατρών.
Ιωηλ. 2,20  και τον από Βορά εκδιώξω αφ υµών και εξώσω αυτόν εις γήν άνυδρον και αφανιώ το πρόσωπον αυτού εις την
θάλασσαν την πρώτην και τα οπίσω αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην, και αναβήσεται η σαπρία αυτού, και
αναβήσεται ο βρόµος αυτού, ότι εµεγάλυνε τα έργα αυτού.
Ιωηλ. 2,20     Εγώ θα εκδιώξω εκ της χώρας σας τον από βορρά επιδραµόντα εναντίον σας εχθρόν, θα τον απωθήσω εις
περιοχήν άνυδρον και άγονον, θα εξαφανίσω τα προπορευόµενα τµήµατά του µέσα εις την Νεκράν Θαλασσαν, τα δε
ακολουθούντα τµήµατα θα τα καταποντίσω εις την Μεσόγειον. Η δυσωδία από την αποσύνθεσιν των πτωµάτων του θα
πληµµυρίση τον αέρα. Και ταύτα, διότι υπερηφανεύθη δια τα κατορθώµατά του”.
Ιωηλ. 2,21  θάρσει, γη, χαίρε και ευφραίνου, ότι εµεγάλυνε Κύριος τού ποιήσαι.
Ιωηλ. 2,21     Εχε, λοιπόν, θάρρος χώρα του Ισραήλ, χαίρε και ευφραίνου, διότι ο Κυριος µεγάλα και θαυµαστά έργα έκαµε
δια σε.
Ιωηλ. 2,22  θαρσείτε, κτήνη τού πεδίου, ότι βεβλάστηκε τα πεδία της ερήµου, ότι ξύλον ήνεγκε τον καρπόν αυτού, συκή και
άµπελος έδωκαν την ισχύν αυτών.
Ιωηλ. 2,22     Και σεις ακόµη τα ζώα της υπαίθρου παρέτε θάρρος, διότι αι έρηµοι και ξηραί πεδιάδες εβλάστησαν πλούσιον
χόρτον, τα δένδρα εκαρποφόρησαν, η συκή και η άµπελος έδωσαν τα προϊόντα των.
Ιωηλ. 2,23  και τα τέκνα Σιών, χαίρετε και ευφραίνεσθε επί τώ Κυρίω Θεώ υµών, διότι έδωκεν υµίν τα βρώµατα εις



δικαιοσύνην και βρέξει υµίν υετόν πρώϊµον και όψιµον καθώς έµπροσθεν.
Ιωηλ. 2,23     Τέκνα της Ιερουσαλήµ, χαρήτε και ευφρανθήτε δια τον Θεόν σας, διότι σας έδωκε τροφάς, όπως αυτός έκρινεν.
Αυτός θα στείλη, όπως και προηγουµένως, βροχήν πρώϊµον και όψιµον, βροχήν στον κατάλληλον καιρόν.
Ιωηλ. 2,24  και πλησθήσονται αι άλωνες σίτου, και υπερεκχυθήσονται αι ληνοί οίνου και ελαίου.
Ιωηλ. 2,24     Θα γεµίσουν τα αλώνια σας από άφθονον σίτον, θα υπερεκχειλίζουν τα κελλάρια σας από οίνον και έλαιον.
Ιωηλ. 2,25  και ανταποδώσω υµίν αντί των ετών ών κατέφαγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ερυσίβη και η κάµπη, η δύναµίς
µου η µεγάλη, ήν εξαπέστειλα εις υµάς.
Ιωηλ. 2,25 Θα ανταποδώσω εις σας πλούσια τα προϊόντα αντί εκείνων τα οποία είχε κατά τα προηγούµενα έτη καταφάγει
η ακρίς και ο βρούχος, το µεγάλο αυτό στράτευµά µου, το οποίον εγώ έστειλα εναντίον σας προς παιδαγωγικήν τιµωρίαν
σας.
Ιωηλ. 2,26  και φάγεσθε εσθίοντες και εµπλησθήσεσθε και αινέσετε το όνοµα Κυρίου τού Θεού υµών, ά εποίησε µεθ υµών εις
θαυµάσια, και ου µη καταισχυνθή ο λαός µου εις τον αιώνα·
Ιωηλ. 2,26     Θα φάγετέ µε το παραπάνω, θα χορτάσετε και θα δοξάσετε το όνοµα Κυρίου του Θεού σας, ο οποίος
επραγµατοποίησε προς σας τα θαυµαστά αυτά έργα. Ποτέ δε στο µέλλον δεν θα καταισχυνθή ο λαός µου.
Ιωηλ. 2,27  και επιγνώσεσθε ότι εν µέσω τού Ισραήλ εγώ ειµι, και εγώ Κύριος ο Θεός υµών, και ουκ έστιν έτι πλήν εµού, και
ου µη καταισχυνθώσιν έτι ο λαός µου εις τον αιώνα.
Ιωηλ. 2,27     Θα γνωρίσετε έτσι καλά και θα µάθετε ότι εγώ είµαι εν µέσω του ισραηλιτικού λαού· εγώ ο Κυριος και Θεός
σας, και δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εµού. Δεν θα καταισχυνθή ποτέ πλέον στον αιώνα ο λαός µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιωηλ. 3,1  Καί έσται µετά ταύτα και εκχεώ από τού πνεύµατός µου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι υιοί υµών και
αι θυγατέρες υµών, και οι πρεσβύτεροι υµών ενύπνια ενυπνιασθήσονται, και οι νεανίσκοι υµών οράσεις όψονται·
Ιωηλ. 3,1  Μετά ταύτα θα έλθη εποχή, λέγει ο Κυριος, κατά την οποίαν θα χύσω πλουσίως τας δωρεάς και τα χαρίσµατα του
Πνεύµατός µου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας. Οι γεροντότεροι από σας θα
ίδουν και θα λάβουν αποκαλύψεις δια µέσου ενυπνίων, οι δε νεώτεροι κατά την ηλικίαν θα ίδουν εν πλήρει εγρηγόρσει
αποκαλυπτικά οράµατα.
Ιωηλ. 3,2  και επί τους δούλους µου και επί τας δούλας µου εν ταίς ηµέραις εκείναις εκχεώ από τού πνεύµατός µου.
Ιωηλ. 3,2  Επίσης θα χύσω πλουσίας τας δωρεάς του Πνεύµατός µου κατά την ηµέραν εκείνην στους δούλους και εις τας
δούλας µου.
Ιωηλ. 3,3  και δώσω τέρατα εν ουρανώ και επί της γής, αίµα και πύρ και ατµίδα καπνού·
Ιωηλ. 3,3  Θα παραχωρήσω δε κατόπιν να γίνουν τροµερά σηµεία στον ουρανόν και την γην. Εις την γην θα γίνουν
αιµατηροί πόλεµοι, πυρκαϊαί και καπνοί από τας καιοµένας πόλεις.
Ιωηλ. 3,4  ο ήλιος µεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίµα πριν ελθείν την ηµέραν Κυρίου την µεγάλην και
επιφανή.
Ιωηλ. 3,4  Ο ήλιος θα χάση το φως του και θα µεταστραφή εις σκότος και η σελήνη θα γίνη κόκκινη, όπως το αίµα, πριν
έλθη η µεγάλη και επιφανής ηµέρα του Κυρίου.
Ιωηλ. 3,5  και έσται, πάς, ός αν επικαλέσηται το όνοµα Κυρίου, σωθήσεται· ότι εν τώ όρει Σιών και εν Ιερουσαλήµ έσται
ανασωζόµενος, καθότι είπε Κύριος, και ευαγγελιζόµενοι, ούς Κύριος προσκέκληται.
Ιωηλ. 3,5  Τοτε καθένας, ο οποίος θα επικαλεσθή το όναµα του Κυρίου, θα σωθή. Εις το όρος Σιών, εις την Ιερουσαλήµ, θα
υπάρχουν οι σωσµένοι, όπως ακριβώς είπεν ο Κυριος. Θα υπάρχουν επίσης ευαγγελισταί και κήρυκες, τους οποίους θα έχη
καλέσει ο Κυριος, δια να κηρύξουν την σώζουσαν αλήθειαν στους λαούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιωηλ. 4,1  Ότι ιδού εγώ εν ταίς ηµέραις εκείναις και εν τώ καιρώ εκείνω, όταν επιστρέψω την αιχµαλωσίαν Ιούδα και
Ιερουσαλήµ,
Ιωηλ. 4,1  Ιδού, κατά τας ηµέρας της µεγάλης κοσµοϊστορικής εκείνης εποχής, θα επαναφέρω τους αιχµαλώτους της
Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ από τον τόπον της εξορίας των.
Ιωηλ. 4,2  και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσοµαι προς αυτούς εκεί υπέρ
τού λαού µου και της κληρονοµίας µου Ισραήλ, οί διεσπάρησαν εν τοίς έθνεσι· και την γήν µου καταδιείλαντο
Ιωηλ. 4,2  Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη, θα τα καταβιβάσω εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Εκεί θα κάµω κρίσιν εναντίον
αυτών υπέρ του ισραηλιτικού µου λαού και της ιδιαιτέρας αυτής κληρονοµίας µου, των Ισραηλιτών, οι οποίοι έχουν
διασπαρή µεταξύ των ειδωλολατρικών λαών. Θα κρίνω και θα δικάσω τα έθνη, διότι διεµοιράσθησαν µεταξύ των την
χώραν του λαού µου.
Ιωηλ. 4,3  και επί τον λαόν µου έβαλον κλήρους και έδωκαν τα παιδάρια πόρναις και τα κοράσια επώλουν αντί τού οίνου
και έπινον.
Ιωηλ. 4,3  Δια την διανοµήν των αιχµαλώτων του λαού µου έβελαν κλήρους µεταξύ των. Παρέδωκαν τα παιδάρια εις τας
πόρνας, τα δε κοράσια επωλούσαν αντί ελαχίστου οίνου, τον οποίον και έπιναν δια να µεθούν.
Ιωηλ. 4,4  και τι υµείς εµοί, Τύρος και Σιδών και πάσα Γαλιλαία αλλοφύλων; µη ανταπόδοµα υµείς ανταποδίδοτέ µοι; ή
µνησικακείτε υµείς επ εµοί οξέως; και ταχέως ανταποδώσω το ανταπόδοµα υµών εις κεφαλάς υµών,
Ιωηλ. 4,4  Και τι είσθε σεις ενώπιόν µου, Τυρος, Σιδών και όλη η Γαλιλαία των αλλοεθνών και αλλοθρήσκων; Μηπως, τυχόν,
και θέλετε να ανταποδώσετε εις εµέ όσα κατά την δικαιοσύνην µου έκαµα προς σας; Η µήπως σεις µνησικακήτε µε
δριµύτητα εναντίον µου; Πολύ σύντοµα θα ανταποδώσω και θα ρίψω επάνω εις τας κεφαλάς σας το κακόν , το οποίον
εκάµατε στον λαόν µου.
Ιωηλ. 4,5  ανθ ών το αργύριόν µου και το χρυσίον µου ελάβετε και τα επίλεκτά µου τα καλά εισηνέγκατε εις τους ναούς
υµών
Ιωηλ. 4,5  Διότι σεις διηρπάσατε το αργύριον και το χρυσίον του λαού µου και τα άλλα πολύτιµα αντικείµενα, τα εφέρατε
και τα ετοποθετήσατε στους ειδωλολατρικούς ναούς σας.



Ιωηλ. 4,6  και τους υιούς Ιούδα και τους υιούς Ιερουσαλήµ απέδοσθε τοίς υιοίς των Ελλήνων, όπως εξώσητε αυτούς εκ των
ορίων αυτών.
Ιωηλ. 4,6  Τους ανθρώπους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήµ τους επωλήσατε στους Ελληνας και τους απεδιώξατε από τα
όρια της χώρας των.
Ιωηλ. 4,7  και ιδού εγώ εξεγείρω αυτούς εκ τού τόπου, ού απέδοσθε αυτούς εκεί, και ανταποδώσω το ανταπόδοµα υµών εις
κεφαλάς υµών
Ιωηλ. 4,7  Ιδού όµως ότι εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τον τόπον της εξορίας των , όπου σστους είχατε πωλήσει και θα
ανταποδώσω και θα ρίψω επάνω εις τας κεφαλάς σας την τιµωρίαν, που σας πρέπει.
Ιωηλ. 4,8  και αποδώσοµαι τους υιούς υµών και τας θυγατέρας υµών εις χείρας των υιών Ιούδα , και αποδώσονται αυτούς
εις αιχµαλωσίαν εις έθνος µακράν απέχον, ότι Κύριος ελάλησε. -
Ιωηλ. 4,8  Τους υιούς και τας θυγατέρας σας θα παραδώσω εις τα χέρια των Ιουδαίων, οι οποίοι και θα τους πωλήσουν ως
αιχµαλώτους εις έθνος αποµεµακρυσµένον· διότι ο Κυριος ωµίλησε και έτσι θα γίνη.
Ιωηλ. 4,9  Κηρύξατε ταύτα εν τοίς έθνεσιν, αγιάσατε πόλεµον, εξεγείρατε τους µαχητάς, προσαγάγετε και αναβαίνετε,
πάντες άνδρες πολεµισταί.
Ιωηλ. 4,9  Αναγγείλατε αυτά εις όλα τα έθνη, κηρύξατε και αναλάβετε ιερόν πόλεµον. Εξεγείρατε και ενθουσιάσατε τους
µαχητάς αυτού. Οδηγήσατε όλους εις την µάχην. Ολοι οι εµπειροπόλεµοι άνδρες ας αναβούν, δια να λάβουν µέρος στον
πόλεµον αυτόν.
Ιωηλ. 4,10  συγκόψατε τα άροτρα υµών εις ροµφαίας και τα δρέπανα υµών εις σειροµάστας· ο αδύνατος λεγέτω ότι ισχύω
εγώ.
Ιωηλ. 4,10     Κοψτε τα άροτρά σας και µεταβάλετέ τα εις ροµφαίας και τα δρέπανά σας εις λόγχας µε άγκιστρα και όποιος
τυχόν είναι αδύνατος, ας ενθαρρύνη τον εαυτόν του λέγων· έχω και εγώ δύναµιν.
Ιωηλ. 4,11  συναθροίζεσθε και εισπορεύεσθε, πάντα τα έθνη κυκλόθεν, και συνάχθητε εκεί· ο πραΰς έστω µαχητής.
Ιωηλ. 4,11  Συγκεντρωθήτε και εισέλθετε στον αγώνα. Ολα τα έθνη είναι γύρω σας. Συγκεντρωθήτε εκεί και αυτός ακόµη ο
πράος και ήρεµος ας αναδειχθή πολεµιστής.
Ιωηλ. 4,12  εξεγειρέσθωσαν και αναβαινέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιώ τού διακρίναι
πάντα τα έθνη κυκλόθεν.
Ιωηλ. 4,12     Ας εγερθούν και ας αναβούν όλα τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί εγώ θα στήσω το
δικαστήριόν µου, δια να κρίνω και δικάσω όλα τα γύρω έθνη.
Ιωηλ. 4,13  εξαποστείλατε δρέπανα, ότι παρέστηκεν ο τρυγητός· εισπορεύεσθε, πατείτε, διότι πλήρης η ληνός· υπερεκχείτε
τα υπολήνια, ότι πεπλήθυνται τα κακά αυτών.
Ιωηλ. 4,13  Αποστείλατε τα δρέπανά σας, διότι έφθασεν ο καιρός, που θα θερισθούν οι εχθροί µου. Εισέλθετε στον ληνόν και
πατείτε ωσάν σταφύλια τους εχθρούς σας, διότι είναι γεµάτος ο ληνός από αυτούς. Τα κάτω από τον ληνόν εγέµισαν οίνον,
από το αίµα δηλαδή των εχθρών, διότι αι κακίαι αυτών έχουν πληθυνθή.
Ιωηλ. 4,14  ήχοι εξήχησαν εν τή κοιλάδι της δίκης, ότι εγγύς ηµέρα Κυρίου εν τή κοιλάδι της δίκης.
Ιωηλ. 4,14     Ηχοι αντήχησαν και διεβοήθησαν εις την κοιλάδα αυτήν της δίκης, διότι πλησιάζει πλέον η ηµέρα, που θα
κρίνη ο Κυριος τα έθνη εις την κοιλάδα αυτήν.
Ιωηλ. 4,15  ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι, και οι αστέρες δύσουσι φέγγος αυτών.
Ιωηλ. 4,15  Ο ήλιος και η σελήνη, τα δύο αυτά φωτεινά σώµατα, θα σκοτισθούν, το δε φεγγοβόληµα των αστέρων θα
σβήση.
Ιωηλ. 4,16  ο δε Κύριος εκ Σιών ανακεκράξεται και εξ Ιερουσαλήµ δώσει φωνήν αυτού, και σεισθήσεται ο ουρανός και η γη·
ο δε Κύριος φείσεται τού λαού αυτού, και ενισχύσει τους υιούς Ισραήλ.
Ιωηλ. 4,16     Ο Κυριος όµως θα κράξη από την Σιών, θα φωνάξη από την Ιερουσαλήµ και θα σεισθή ο ουρανός και η γη.
Αλλά µέσα στον συγκλονισµόν αυτόν θα λυπηθή τον λαόν του και θα ενισχύση τους Ισραηλίτας.
Ιωηλ. 4,17  και επιγνώσεσθε, διότι εγώ Κύριος ο Θεός υµών ο κατασκηνών εν Σιών όρει αγίω µου· και έσται Ιερουσαλήµ
αγία, και αλλογενείς ου διελεύσονται δι αυτής ουκέτι.
Ιωηλ. 4,17  Τοτε θα µάθετε καλά ότι ίεγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος έχω κατασκηνώσει εις την Σιών, στο άγιον αυτό
όρος της Ιερουσαλήµ. Τοτε η Ιερουσαλήµ θα γίνη αγία. Οι αλλοεθνείς και οι αλλόθρησκοι δεν θα πατούν πλέον εκεί.
Ιωηλ. 4,18  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη αποσταλάξει τα όρη γλυκασµόν, και οι βουνοί ρυήσονται γάλα, και πάσαι αι
αφέσεις Ιούδα ρυήσονται ύδατα, και πηγή εξ οίκου Κυρίου εξελεύσεται και ποτιεί τον χειµάρουν των σχοίνων.
Ιωηλ. 4,18     Κατά την εποχήν εκείνην, εις την νέαν κατάστασιν των πραγµάτων, τα όρη θα τρέχουν γλυκό µέλι και από
τους λόφους θα τρέχη άφθονον γάλα, όλαι δε αι πηγαί θα αναβλύζουν άφθονα ύδατα. Πηγή θα αναβλύζη από τον ναόν
του Κυρίου, τα νερά της θα φθάνουν και θα ποτίζουν και αυτόν ακόµη τον µακρυνόν και ξηρόν χείµαρρον των Σχοίνων.
Ιωηλ. 4,19  Αίγυπτος εις αφανισµόν έσται, και η Ιδουµαία εις πεδίον αφανισµού έσται εξ αδικιών υιών Ιούδα, ανθ ών
εξέχεαν αίµα δίκαιον εν τή γη αυτών.
Ιωηλ. 4,19     Η Αίγυπτος θα εξαφανισθή και η Ιδουµαία θα γίνη πεδιάς ερηµώσεως εξ αιτίας των αδικιών της εναντίον της
φυλής Ιούδα, διότι τα δύο αυτά έθνη έχυσαν αθώον αίµα εις την χώραν του Ιούδα.
Ιωηλ. 4,20  η δε Ιουδαία εις τον αιώνα κατοικηθήσεται και Ιερουσαλήµ εις γενεάς γενεών.
Ιωηλ. 4,20     Η Ιουδαία όµως θα κατοικηθή αιωνίως και η Ιερουσαλήµ από γενεάς εις γενεάν.
Ιωηλ. 4,21  και εκζητήσω το αίµα αυτών και ου µη αθωώσω, και Κύριος κατασκηνώσει εν Σιών.
Ιωηλ. 4,21     Εγώ θα τιµωρήσω τα έθνη δια το αίµα το αθώον, που έχυσαν. Δεν θα τους αθωώσω. Εις δε την Σιών θα
κατοικήση δια παντός ο Κυριος.

Ο Β Δ Ι Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Οβ. 1,1   Όρασις Οβδιού. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός τή Ιδουµαία· ακοήν ήκουσα παρά Κυρίου, και περιοχήν εις τα έθνη
εξαπέστειλεν. ανάστητε, και εξαναστώµεν επ αυτήν εις πόλεµον.



Οβ. 1,1   Οραµα του Οβδιού. Αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Ιδουµαίας. Εγώ ήκουσα αυτήν την πληροφορίαν από τον
Κυριον, ότι εξαπέστειλεν εις τα γύρω έθνη πολεµικήν εξέγερσιν κατά της Ιδουµαίας, ώστε να λέγουν αυτά το ένα προς το
άλλο. “Σηκωθήτε, ας ξεσηκωθώµεν όλοι εις πόλεµον εναντίον της Ιδουµαίας”.
Οβ. 1,2   ιδού ολιγοστόν δέδωκά σε εν τοίς έθνεσιν, ητιµωµένος εί σύ σφόδρα.
Οβ. 1,2   Εξ άλλου ο ίδιος ο Θεός λέγει κατά της Ιδουµαίας· “Ιδού, θα σε καταστήσω πολύ µικρόν και άσηµον έθνος µεταξύ
των άλλων εθνών. Θα γίνης λαός πολύ εξευτελισµένος και περιφρονηµένος.
Οβ. 1,3   υπερηφανία της καρδίας σου επήρέ σε κατασκηνούντα εν ταίς οπαίς των πετρών, υψών κατοικίαν αυτού, λέγων εν
καρδία αυτού· τις κατάξει µε επί την γήν;
Οβ. 1,3   Η υπερηφάνεια της καρδίας σου σε έκαµε να φρονής πολύ υψηλά δια τον εαυτόν σου , επειδή κατοικείς εις τας
φάραγγας και τα σπήλαια των ορέων, εις απορθήτους τάχα περιοχάς. Εχεις κτίσει τας κατοικίας σου εις πολύ ύψος,
πιστεύεις ότι είσαι λαός ισχυρός και ανίκητος και λέγεις εσωτερικώς· Ποιός θα µπορέση να µε καταβιβάση εις την γην;
Οβ. 1,4   εάν µετεωρισθής ως αετός και εάν ανά µέσον των άστρων θής νοσσιάν σου, εκείθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος.
Οβ. 1,4   Και εάν ακόµη πετάξης εις µεγάλα ύψη ωσάν τον αετόν, και εάν στήσης την φωλεάν σου υψηλά ανάµεσα στους
αστέρας, από εκεί θα σε καταρρίψω και θα σε καταβιβάσω, λέγει ο Κυριος.
Οβ. 1,5   ει κλέπται εισήλθον προς σε ή λησταί νυκτός, που αν απερίφης; ουκ αν έκλεψαν τα ικανά εαυτοίς; και ει τρυγηταί
εισήλθον προς σε, ουκ αν υπελίποντο επιφυλλίδα;
Οβ. 1,5   Εάν κλέπται η λησταί εν καιρώ νυκτός εισήρχοντο εις την οικίαν σου, που θα ερρίπτεσο δια να προφυλαχθής από
εκείνους; Εκείνοι τότε δεν θα έκλεπτον όλα, όσα ενόµιζαν, ότι τους εχρειάζοντο; Και εάν τρυγηταί εισήρχοντο εις την
άµπελόν σου δεν θα άφηναν και µερικά τσαµπίδια, υπολείµµατα του τρυγητού των; Εις την Ιδουµαίαν όµως η λεηλασία
και η καταστροφή θα είναι πλήρης.
Οβ. 1,6   πώς εξηρευνήθη Ησαύ και κατελήφθη τα κεκρυµµένα αυτού;
Οβ. 1,6   Πως η Ιδουµαία ηρευνήθη συστηµατικά και µε προσοχήν εκ µέρους του εχθρού, και όλαι αι κρύπται αυτής, όπου
υπήρχαν οι θησαυροί ανεκαλύφθησαν;
Οβ. 1,7   έως των ορίων εξαπέστειλάν σε πάντες οι άνδρες της διαθήκης σου, αντέστησάν σοι, ηδυνάσθησαν προς σε άνδρες
ειρηνικοί σου, έθηκαν ένεδρα υποκάτω σου, ουκ έστι σύνεσις αυτοίς.
Οβ. 1,7   Ολαι αι πόλεις, µε τας οποίας είχε συνάψει συµµαχίαν, σε απέπεµψαν κενήν έως εις τα σύνορά σου. Ηρνήθησαν να
σου δώσουν βοήθειαν. Επί πλέον οι φίλοι σου αντέστησαν εναντίον σου, εκυριάρχησαν εις βάρος σου, έστησαν ενέδραν
κάτω από τα πόδια σου. Δεν υπάρχει εις αυτούς φρόνησις.
Οβ. 1,8   εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, απολώ σοφούς εκ της Ιδουµαίας και σύνεσιν εξ όρους Ησαύ·
Οβ. 1,8   Κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της δικαίας τιµωρίας, λέγει ο Κυριος, θα εξαφανίσω τους σοφούς από την
Ιδουµαίαν και τους συνετούς από την ορεινήν περιοχήν του Ησαύ.
Οβ. 1,9   και πτοηθήσονται οι µαχηταί σου οι εκ Θαιµάν, όπως εξαρθή άνθρωπος εξ όρους Ησαύ
Οβ. 1,9   Οι υπερασιτισταί σου οι από την Θαιµάν θα καταληφθούν από φόβον και τρόµον· δεν θα αντισταθούν στους
εχθρούς, δια να εξολοθρευθούν ετσι όλοι οι άνθρωποι των ορέων της Ιδουµαίας.
Οβ. 1,10   διά την σφαγήν και την ασέβειαν την εις τον αδελφόν σου Ιακώβ, και καλύψει σε αισχύνη και εξαρθήση εις τον
αιώνα.
Οβ. 1,10   Τούτο δε εξ αιτίας της ασεβείας σου και της αδίκου σφαγής των αδελφών σου, των απογόνων του Ιακώβ. Τοτε θα
σε σκεπάση εντροπή και θα εξολοθρευθής εις αιώνας αιώνων.
Οβ. 1,11   Αφ ής ηµέρας αντέστης εξεναντίας εν ηµέραις αιχµαλωτευόντων αλλογενών δύναµιν αυτού και αλλότριοι
εισήλθον εις πύλας αυτού και επί Ιερουσαλήµ έβαλον κλήρους, και σύ ής ως είς εξ αυτών.
Οβ. 1,11  Διέπραξες φοβερά εγκλήµατα από την ηµέραν, κατά την οποίαν εστάθης πολέµιος εναντίον της Ιουδαίας. Κατά
τας ηµέρας, δηλαδή, κατά τας οποίας αλλοεθνείς ηχµαλώτευσαν αυτήν και ελεηλάτησαν τα πλούτη της και οι ξένοι
εισήλθον εις τας πύλας της Ιουδαίας και έβαλαν κλήρους, δια να διανείµουν µεταξύ των τα λάφυρα της Ιερουσαλήµ. Και
συ υπήρξες ενας από τους εχθρούς της Ιουδαίας.
Οβ. 1,12   και µη επίδης ηµέραν αδελφού σου εν ηµέρα αλλοτρίων και µη επιχαρής επί τους υιούς Ιούδα εν ηµέρα απωλείας
αυτών και µη µεγαλορηµονήσης εν ηµέρα θλίψεως,
Οβ. 1,12   Δεν έπρεπε µε χαιρεκακίαν να ίδης την τροµεράν δια τους αδελφούς σου ηµέραν, την ηµέραν του ολέθρου των από
τους ξένους λαούς. Δεν έπρεπε να χαιρεκακήσης δια τους Ιουδαίους κατά την ηµέραν της καταστροφής των και να µη
κοµπάζης κατά την ηµέραν, που οι αδελφοί σου υφίσταντο τας φοβεράς θλίψεις.
Οβ. 1,13   µηδέ εισέλθης εις πύλας λαών εν ηµέρα πόνων αυτών, µηδέ επίδης και σύ την συναγωγήν αυτών εν ηµέρα
ολέθρου αυτών και µη συνεπιθή επί την δύναµιν αυτών εν ηµέρα απωλείας αυτών.
Οβ. 1,13   Δεν έπρεπε να εισέλθης εις την χώραν των Ιουδαίων, µαζή µε τους ξένους επιδροµείς, κατά την ηµέραν της
δυστυχίας των αδελφών σου, ούτε να ίδης µε ευχαρίστησιν και συ την υπό των εχθρών κατά την ηµέραν του εξολοθρεµού
συγκέντρωσίν των. Ούτε και να επιτεθής µαζή µε τους εχθρούς εναντίον του στρατού των Ιουδαίων κατά την ηµέραν της
καταστροφής των.
Οβ. 1,14   µηδέ επιστής επί τας διεκβολάς αυτών τού εξολοθρεύσαι τους ανασωζοµένους αυτών, µηδέ συγκλείσης τους
φεύγοντας εξ αυτών εν ηµέρα θλίψεως.
Οβ. 1,14   Ούτε να σταθής στους δρόµους της διαφυγής των και να εξολοθρεύσης εκείνους , που κατώρθωναν να σωθούν
από τους εχθρούς, ούτε δε να περικυκλώσης και να συλλάβης τους φεύγοντας κατά την ηµέραν της θλίψεώς των”.
Οβ. 1,15   διότι εγγύς ηµέρα Κυρίου επί πάντα τα έθνη· ον τρόπον εποίησας, ούτως έσται σοι· το ανταπόδοµά σου
ανταποδοθήσεται εις κεφαλήν σου.
Οβ. 1,15   Διότι πλησιάζει η ηµέρα του Κυρίου, κατά την οποίαν θα εκδηλωθή η οργή του εναντίον όλων των εθνών. Οπως
συ, Ιδουµαία, έκαµες εναντίον της Ιουδαίας, έτσι θα γίνη και εναντίον σου εκ µέρους εχθρών. Το κακόν, που έκαµες στους
Ιουδαίους, θα πέση εις την κεφαλήν σου.
Οβ. 1,16   διότι ον τρόπον έπιες επί το όρος το άγιόν µου, πίονται πάντα τα έθνη οίνον· πίονται και καταβήσονται και
έσονται καθώς ουχ υπάρχοντες.
Οβ. 1,16   Διότι, όπως συ, ευφραινοµένη δια την καταστροφήν των αδελφών σου, έπιες οίνον στο όρος το άγιόν µου, όπου ο



ναός, έτσι και συ και όλα τα άλλα έθνη θα πίετε τον οίνον της οργής του Κυρίου. Θα πίουν και θα συντριβούν από την
οργήν του Κυρίου. Θα αφανισθούν και θα γίνουν ως εάν ποτέ δεν υπήρξαν.
Οβ. 1,17   Εν δε τώ όρει Σιών έσται η σωτηρία, και έσται άγιον· και κατακληρονοµήσουσιν ο οίκος Ιακώβ τους
κατακληρονοµήσαντας αυτούς.
Οβ. 1,17   Εις το όρος όµως Σιών θα υπάρξη σωτηρία. Ο τόπος εκείνος θα είναι άγιος και αφιερωµένος εις εµέ. Οι απόγονοι
του Ιακώβ θα καταλάβουν και θα κληρονοµήσουν εκείνους, οι οποίοι τους είχαν προηγουµένως υποδουλώσει.
Οβ. 1,18   και έσται ο οίκος Ιακώβ πύρ, ο δε οίκος Ιωσήφ φλόξ, ο δε οίκος Ησαύ εις καλάµην, και εκκαυθήσονται εις αυτούς
και καταφάγονται αυτούς, και ουκ έσται πυροφόρος εν τώ οίκω Ησαύ, διότι Κύριος ελάλησε.
Οβ. 1,18   Με ορµητική φωτιά θα οµοιάζουν οι Ιουδαίοι τότε. Καταστρεπτικήν δύναµιν φλογών θα έχουν οι απόγονοι του
Ιωσήφ. Οι δε Ιδουµαίοι θα είναι σαν την καλαµιά. Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται θα τους καταφάγουν, θα τους
εξολοθρεύσουν. Κανείς από τους απογόνους του Ησαύ δεν θα έχη φλόγα αντιστάσεως , διότι ο Κυριος ωµίλησε.
Οβ. 1,19   και κατακληρονοµήσουσιν οι εν Ναγέβ το όρος το Ησαύ και οι εν τή Σεφηλά τους αλλοφύλους και
κατακληρονοµήσουσι το όρος Εφραίµ και το πεδίον Σαµαρείας και Βενιαµίν και την Γαλααδίτιν.
Οβ. 1,19   Τοτε οι Ιουδαίοι, που κατοικούν εις Ναγέβ, την µεσηµβρινήν δηλαδή Ιουδαίαν, θα καταλάβουν και θα
κληρονοµήσουν ως ιδικήν των την ορεινήν περιοχήν της Ιδουµαίας, οι δε Ιουδαίοι, που κατοικούν εις την πεδιάδα Σεφηλά,
θα καταλάβουν και θα κληρονοµήσουν τους Φιλισταίους. Οι Ισραηλίται θα καταλάβουν και θα κληρονοµήσουν την
ορεινήν περιοχήν Εφραίµ, όπως επίσης την πεδιάδα της Σαµαρείας. Οι δε απόγονοι του Βενιαµίν θα καταλάβουν την
περιοχήν Γαλαάδ.
Οβ. 1,20   και της µετοικεσίας η αρχή αύτη· τοίς υιοίς Ισραήλ γη των Χαναναίων έως Σαρεπτών και η µετοικεσία
Ιερουσαλήµ έως Εφραθά, και κληρονοµήσουσι τας πόλεις τού Ναγέβ.
Οβ. 1,20  Η αρχή του επαναπατρισµού των αιχµαλώτων Ισραηλιτών θα είναι αυτή· οι Ισραηλίται θα υποτάξουν και θα
καταλάβουν την γην Χαναάν έως εις τα Σαρεπτα. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, που επιστρέφουν από την αιχµαλωσίαν, θα
φθάσουν µέχρι Εφραθά και θα κληρονοµήσουν τας πόλεις της περιοχής Ναγέβ.
Οβ. 1,21   και αναβήσονται ανασωζόµενοι εξ όρους Σιών τού εκδικήσαι το όρος Ησαύ, και έσται τώ Κυρίω η βασιλεία.
Οβ. 1,21   Λυτρωµένοι και σωσµένοι από την αιχµαλωσίαν οι άνδρες του ιουδαϊκού λαού, θα εξορµήσουν από το όρος Σιών,
δια να τιµωρήσουν την ορεινήν περιοχήν της Ιδουµαίας. Η δε βασιλεία αυτή, θα είναι βασιλεία του Κυρίου.

Ι Ω Ν Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιων. 1,1  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον τού Αµαθί λέγων·
Ιων. 1,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς τον Ιωνάν, τον υιόν του Αµαθί, και του είπε.
Ιων. 1,2  ανάστηθι και πορεύθητι εις Νινευή την πόλιν την µεγάλην και κήρυξον εν αυτή, ότι ανέβη η κραυγή της κακίας
αυτής προς µε.
Ιων. 1,2   “Σηκω και πήγαινε εις την Νινευή, την πόλιν την µεγάλην, και κήρυξε στους κατοίκους της, ότι κραυγαλέα η
κακία των έφθασεν έως εις εµέ, και ήλθε πλέον η στιγµή της καταστροφής των”.
Ιων. 1,3  και ανέστη Ιωνάς τού φυγείν εις Θαρσίς εκ προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιόππην και εύρε πλοίον βαδίζον εις
Θαρσίς και έδωκε τον ναύλον αυτού και ενέβη εις αυτό τού πλεύσαι µετ αυτών εις Θαρσίς εκ προσώπου Κυρίου.
Ιων. 1,3   Ο Ιωνάς δυσφορών δια την εντολήν, που έλαβε, εσηκώθη, δια να φύγη µακράν από την παρουσίαν του Κυρίου εις
Θαρσίς. Κατέβη λοιπόν εις Ιόππην και ευρήκε πλοίον έτοιµον να πλεύση εις Θαρσίς . Εδωκε το ναύλον του, εισήλθεν εις
αυτό, δια να ταξιδεύση µε τους άλλους εις Θαρσίς και να φύγη µακράν από το πρόσωπον του Κυρίου.
Ιων. 1,4  και Κύριος εξήγειρε πνεύµα µέγα εις την θάλασσαν, και εγένετο κλύδων µέγας εν τή θαλάσση, και το πλοίον
εκινδύνευε τού συντριβήναι.
Ιων. 1,4   Ο Κυριος όµως εσήκωσεν ισχυρόν άνεµον εις την θάλασσαν, έγινε µεγάλη τρικυµία και το πλοίον εκινδύνευε να
συντριβή από τα κύµατα.
Ιων. 1,5  και εφοβήθησαν οι ναυτικοί και ανεβόησαν έκαστος προς το θεόν αυτού και εκβολήν εποιήσαντο των σκευών των
εν τώ πλοίω εις την θάλασσαν τού κουφισθήναι απ αυτών. Ιωνάς δε κατέβη εις την κοίλην τού πλοίου και εκάθευδε και
έρεγχε.
Ιων. 1,5   Οι ναυτικοί εφοβήθησαν και όλοι µε µεγάλην φωνήν προσηύχοντο ο καθένας στον Θεόν του. Ερριψαν εις την
θάλασσαν διάφορα αντικείµενα, δια να ελαφρώση το πλοίον από το βάρος των. Ο δε Ιωνάς εν τω µεταξύ είχε κατεβή στο
αµπάρι του πλοίου, εκοιµάτο βαθέως και ερροχάλιζε.
Ιων. 1,6  και προσήλθε προς αυτόν ο πρωρεύς και είπεν αυτώ· τι σύ ρέγχεις; ανάστα και επικαλού τον Θεόν σου, όπως
διασώση ο Θεός ηµάς και ου µη απολώµεθα.
Ιων. 1,6   Επλησίασε προς αυτόν ο πιλότος και του είπε· “τι συ ροχαλίζεις; Σηκω επάνω, παρακάλει και συ τον Θεόν σου να
µας σώση και να µη χαθώµεν”.
Ιων. 1,7  και είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού· δεύτε βάλωµεν κλήρους και επιγνώµεν τίνος ένεκεν η κακία αύτη εστίν
εν ηµίν; και έβαλον κλήρους, και έπεσεν ο κλήρος επί Ιωνάν.
Ιων. 1,7   Επειδή όµώς παρά τας προσευχάς των η τρικυµία εξακολουθούσεν απειλητική , οι εν τω πλοίω ναυτικοί είπαν ο
ένας προς τον άλλον· “ελάτε να βάλωµεν κλήρους και να µάθωµεν εξ αιτίας τίνος µας ευρήκεν αυτή η ταλαιπωρία”.
Εβαλαν, λοιπόν, κλήρους και ο κλήρος έπεσεν στον Ιωνάν.
Ιων. 1,8  και είπον προς αυτόν· απάγγειλον ηµίν τίνος ένεκεν η κακία αύτη εστίν εν ηµίν ; τις σου η εργασία εστί; και πόθεν
έρχη, και τού πορεύη, και εκ ποίας χώρας και εκ ποίου λαού εί σύ;
Ιων. 1,8   Οι άλλοι είπαν τότε προς αυτόν· “ειπέ µας, ποιά είναι η αιτία, δια την οποίαν µας ευρήκεν η µεγάλη αυτή τρικυµία,
ποιά είναι η εργασία σου; Από που έρχεσαι και που πηγαίνεις; Από ποίαν χώραν κατάγεσαι και εις ποίον λαόν ανήκεις;”
Ιων. 1,9  και είπε προς αυτούς· δούλος Κυρίου ειµί εγώ και τον Κύριον Θεόν τού ουρανού εγώ σέβοµαι, ός εποίησε την
θάλασσαν και την ξηράν.



Ιων. 1,9   Απήντησε προς αυτούς ο Ιωνάς και είπεν· “εγώ είµαι δούλος του Κυρίου, σέβοµαι και λατρεύω τον Κυριον και Θεόν
του ουρανού αυτόν, ο οποίος εδηµιούργησε την θάλασσαν και την ξηράν”.
Ιων. 1,10  και εφοβήθησαν οι άνδρες φόβον µέγαν και είπον προς αυτόν· τι τούτο εποίησας; διότι έγνωσαν οι άνδρες, ότι εκ
προσώπου Κυρίου ήν φεύγων, ότι απήγγειλεν αυτοίς.
Ιων. 1,10  Οι άνθρωποι του πλοίου εφοβήθησαν πολύ και είπαν προς αυτόν· “διατί, λοιπόν, διέπραξες αυτήν την παρακοήν
απέναντι του Κυρίου σου;” Διότι όλοι έµαθαν ότι ο Ιωνάς έφευγε µακράν από τον Κυριον, όπως ο ίδιος είχεν οµολογήσει εις
αυτούς.
Ιων. 1,11  και είπον προς αυτόν· τι ποιήσοµέν σοι και κοπάσει η θάλασσα αφ ηµών; ότι η θάλασσα επορεύετο και εξήγειρε
µάλλον κλύδωνα.
Ιων. 1,11  Τοτε εκείνοι του είπαν· “τι πρέπει τώρα να κάµωµεν εις σε, δια να εξευµενισθή ο Θεός σου και σταµατήση αυτή η
θαλασσοταραχή, η εναντίον µας;” Διότι η τρικυµία εγίνετο ολοένα αγριωτέρα και εδυνάµωνε συνεχώς περισσότερον εις
φοβερόν κλύδωνα.
Ιων. 1,12  και είπεν Ιωνάς προς αυτούς· άρατέ µε και εµβάλετέ µε εις την θάλασσαν, και κοπάσει η θάλασσα αφ υµών· διότι
έγνωκα εγώ ότι δι εµέ ο κλύδων ο µέγας ούτος εφ υµάς εστι.
Ιων. 1,12  Είπε τότε προς αυτούς ο Ιωνάς· “πάρετέ µε και ρίψατέ µε εις την θάλασσαν και θα γαληνεύση η τρικυµία. Διότι
εγώ είδα και επείσθην, ότι εξ αιτίας µου εξέσπασεν εναντίον σας η µεγάλη αυτή τρικυµία”.
Ιων. 1,13  και παρεβιάζοντο οι άνδρες τού επιστρέψαι προς την γήν και ουκ ηδύναντο, ότι η θάλασσα επορεύετο και
εξηγείρετο µάλλον επ αυτούς.
Ιων. 1,13  Οι ναυτικοί κατέβαλον µεγάλας προσπαθείας να επιστρέψουν κάπου και προσορµισθούν προς την ξηράν. Αλλά
δεν ηµπόρεσαν, διότι η τρικυµία ολοένα εµεγάλωνε και τεράστια κύµατα εξεγείροντο εναντίον των.
Ιων. 1,14  και ανεβόησαν προς Κύριον και είπαν· µηδαµώς, Κύριε, µη απολώµεθα ένεκεν της ψυχής τού ανθρώπου τούτου,
και µη δώς εφ ηµάς αίµα δίκαιον, διότι σύ, Κύριε, ον τρόπον εβούλου, πεποίηκας.
Ιων. 1,14  Οι ναυτιτκοί έκραξαν µε θερµήν προσευχήν προς τον Κυριον και είπαν· “κατ' ουδένα λόγον και τρόπον, Κυριε, δεν
πρέπει να χαθώµεν όλοι εξ αιτίας του ενός τούτου ανθρώπου . Και µη θελήσης να µας τιµωρήσης ως χύνοντας αίµα αθώον,
επειδή θα ρίψωµεν αυτόν εις την θάλασσαν, διότι συ, Κυριε, όπως ηθέλησες έτσι και έκαµες”.
Ιων. 1,15  και έλαβον τον Ιωνάν και εξέβαλον αυτόν εις την θάλασσαν, και έστη η θάλασσα εκ τού σάλου αυτής.
Ιων. 1,15  Επήραν τότε τον Ιωνάν και τον έρριψαν εις την θάλασσαν. Αµέσως δε εσταµάτησεν η τρικυµία από την
θάλασσαν.
Ιων. 1,16  και εφοβήθησαν οι άνδρες φόβω µεγάλω τον Κύριον και έθησαν θυσίαν τώ Κυρίω και ηύξαντο τας ευχάς.
Ιων. 1,16  Οι άνδρες, που υπήρχαν στο πλοίον, κατελήφθησαν από µεγάλον φόβον απέναντι του Κυρίου, προσέφεραν
θυσίαν στον Κυριον και έκαµαν διάφορα τάµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιων. 2,1  Καί προσέταξε Κύριος κήτει µεγάλω καταπιείν τον Ιωνάν· και ήν Ιωνάς εν τή κοιλία τού κήτους τρεις ηµέρας και
τρεις νύκτας.
Ιων. 2,1   Ο Κυριος διέταξε τότε ένα µεγάλο θαλάσσιον κήτος να καταπίη τον Ιωνάν. Και ο Ιωνάς ευρέθη τότε και έµεινεν εις
την κοιλίαν του κήτους τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας,
Ιων. 2,2  και προσηύξατο Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας τού κήτους
Ιων. 2,2  Προσηυχήθη δε ο Ιωνάς προς τον Κυριον τον Θεόν του από την κοιλίαν του κήτους
Ιων. 2,3  και είπεν· Εβόησα εν θλίψει µου προς Κύριον τον Θεόν µου, και εισήκουσέ µου· εκ κοιλίας άδου κραυγής µου
ήκουσας φωνής µου.
Ιων. 2,3   και είπεν· “εν τη θλίψει µου εβόησα προς Κυριον τον Θεόν µου και ήκουσε την προσευχήν µου. Από την κοιλίαν
του άδου, όπου ευρισκόµην, συ, Κυριε, ήκουσες και εδέχθης την µεγαλόφωνον προσευχήν µου.
Ιων. 2,4  απέριψάς µε εις βάθη καρδίας θαλάσσης, και ποταµοί εκύκλωσάν µε· πάντες οι µετεωρισµοί σου και τα κύµατά
σου επ εµέ διήλθον.
Ιων. 2,4  Συ µε έρριψες εις τας πλέον βαθείας περιοχάς της θαλάσσης. Ρεύµατα πολλά µε περιεκύκλωσαν, µεγάλα τα
κύµατά σου επερνούσαν από επάνω µου.
Ιων. 2,5  και εγώ είπα· απώσµαι εξ οφθαλµών σου· άρα προσθήσω τού επιβλέψαι µε προς ναόν τον άγιόν σου;
Ιων. 2,5   Και εγώ τότε, συναισθανόµενος το σφάλµα µου, είπα κατατροµαγµένος· Εχω, λοιπόν, απορριφθή µακράν από τα
µάτια του. Αραγε θα αξιωθώ να ίδω άλλην µίαν φοράν τον άγιόν σου ναόν;
Ιων. 2,6  περιεχύθη µοι ύδωρ έως ψυχής, άβυσσος εκύκλωσέ µε εσχάτη, έδυ η κεφαλή µου εις σχισµάς ορέων.
Ιων. 2,6  Ολόγυρά µου απειλητικά κατά της ζωής µου περιεχύθησαν τα ύδατα της θαλάσσης. Μέγας ωκεανός µε έχει
κυκλώσει. Η κεφαλή µου εβυθίσθη εις σχισµάς υποθαλασσίων ορέων.
Ιων. 2,7  κατέβην εις γήν, ής οι µοχλοί αυτής κάτοχοι αιώνιοι, και αναβήτω εκ φθοράς η ζωή µου, προς σε Κύριε ο Θεός µου.
Ιων. 2,7   Κατέβηκα εις τα κατώτερα µέρη της γης, τα αιώνια κλειδία της µε κρατούν τώρα υπό την κατοχήν των. Ω Κυριε,
ας απαλλαγή τώρα από αυτόν τον κίνδυνον της φθοράς η ζωη µου και ας επανέλθω ενώπιόν σου ευπειθής και υπάκουος.
Ιων. 2,8  εν τώ εκλείπειν απ εµού την ψυχήν µου τού Κυρίου εµνήσθην, και έλθοι προς σε η προσευχή µου εις ναόν το άγιόν
σου.
Ιων. 2,8  Τωρα, που φεύγει πλέον από εµέ η ψυχή µου και σβήνει η ζωη µου, ενεθυµήθην τον Κυριον. Είθε να φθάση η
προσευχή µου προς σε στον άγιόν σου ναόν.
Ιων. 2,9  φυλασσόµενοι µάταια και ψευδή έλεον αυτών εγκατέλιπον.
Ιων. 2,9  Οσοι τιµούν και προσκυνούν τα µάταια και ψευδή είδωλα, εγκαταλείπουν και χάνουν το έλεος του Κυρίου.
Ιων. 2,10  εγώ δε µετά φωνής αινέσεως και εξοµολογήσεως θύσω σοι, όσα ηυξάµην αποδώσω σοι εις σωτηρίαν µου τώ
Κυρίω.
Ιων. 2,10  Εγώ όµως µε φωνήν αίνων και δοξολογίας θα προσφέρω εις σε θυσίαν. Θα προσφέρω προς σε τον Κυριον µου, όσα
έχω τάξει, δια να µου στείλης σωτηρίαν”.
Ιων. 2,11  Καί προσέταξε Κύριος τώ κήτει, και εξέβαλε τον Ιωνάν επί την ξηράν.



Ιων. 2,11  Ο Κυριος διέταξε το θαλάσσιον κήτος και έβγαλε τον Ιωνάν εις την ξηράν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιων. 3,1  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ δευτέρου λέγων·
Ιων. 3,1   Ο Κυριος ωµίλησε δια δευτέραν φοράν στον Ιωνάν και του είπε ·
Ιων. 3,2  ανάστηθι και πορεύθητι εις Νινευή την πόλιν την µεγάλην και κήρυξον εν αυτή κατά το κήρυγµα το έµπροσθεν, ό
εγώ ελάλησα προς σε.
Ιων. 3,2   “Σηκω και πήγαινε εις την Νινευή, την µεγάλην αυτήν πόλιν, και κήρυξε εις αυτήν το ίδιο µήνυµα, το οποίον εγώ
προηγουµένως είχα είπει προς σε”.
Ιων. 3,3  και ανέστη Ιωνάς και επορεύθη εις Νινευή , καθά ελάλησε Κύριος· η δε Νινευή ήν πόλις µεγάλη τώ Θεώ ωσεί
πορείας οδού τριών ηµερών.
Ιων. 3,3   Η Νινευή ήτο πόλις µεγάλη ενώπιον του Θεού. Τρεις ηµέραι εχρειάζοντο, δια να την διασχίση κανείς.
Ιων. 3,4  και ήρξατο Ιωνάς τού εισελθείν εις την πόλιν ωσεί πορείαν ηµέρας µιάς και εκήρυξε και είπεν· έτι τρεις ηµέραι και
Νινευή καταστραφήσεται.
Ιων. 3,4   Ο Ιωνάς εισήλθεν εις την πόλιν και ήρχισε το έργον του. Περιήλθεν επί µίαν ηµέραν την πόλιν και εκήρυττε λέγων·
“τρεις ακόµη ηµέραι και η Νινευή θα καταστραφή”.
Ιων. 3,5  και επίστευσαν οι άνδρες Νινευή τώ Θεώ και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύσαντο σάκκους από µεγάλου αυτών έως
µικρού αυτών.
Ιων. 3,5   Ολοι οι κάτοικοι της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και στο µήνυµά του. Δια κήρυκος δε ανήγγειλαν γενικήν
νηστείαν, εφόρεσαν σάκκους ως ενδύµατα εις ένδειξιν του πένθους της µετανοίας των, από τον µικρόν έως τον µεγάλον.
Ιων. 3,6  και ήγγισεν ο λόγος προς τον βασιλέα της Νινευή, και εξανέστη από τού θρόνου αυτού και περιείλετο την στολήν
αυτού αφ εαυτού και περιεβάλετο σάκκον και εκάθισεν επί σποδού.
Ιων. 3,6   Το γεγονός περιήλθεν εις γνώσιν του βασιλέως της Νινευή . Ηγέρθη και αυτός από τον θρόνον του, αφήρεσε την
βασιλικήν στολήν από επάνω του, εφόρεσεν ένα ένδυµα σάκκινον εις ένδειξιν µετανοίας και εκάθησεν επάνω εις στάκτην.
Ιων. 3,7  και εκηρύχθη και ερέθη εν τή Νινευή παρά τού βασιλέως και παρά των µεγιστάνων αυτού λέγων· οι άνθρωποι και
τα κτήνη και οι βόες και τα πρόβατα µη γευσάσθωσαν µηδέ νεµέσθωσαν µηδέ ύδωρ πιέτωσαν.
Ιων. 3,7   Δια κήρυκος δε εγνωστοποιήθη και ελέχθη εις την Νινευή η απόφασις του βασιλέως και των αρχόντων αυτού .
“Ανθρωποι και βόϊδια και πρόβατα και όλα τα άλλα ζώα ας µη γευθούν τροφήν, ας µη βοσκήσουν, ας µη πίουν νερό”.
Ιων. 3,8  και περιεβάλλοντο σάκκους οι άνθρωποι και τα κτήνη, και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς· και απέστρεψαν
έκαστος από της οδού αυτών της πονηράς και από της αδικίας της εν χερσίν αυτών λέγοντες·
Ιων. 3,8   Οι άνθρωποι περιεβλήθησαν σάκκινα ενδύµατα, εφόρεσαν ίδια ενδύµατα εις τα κτήνη των και µε µεγάλην φωνήν
απηύθυναν εκτενή µετά πίστεως προσευχήν προς τον Θεόν. Ο καθένας από αυτούς µετενόησε και επεστράφη από τον
αµαρτωλόν τρόπον της ζωής του και από όλας τας αδικίας, τα οποίας διέπραττον αι χείρες των και έλεγαν·
Ιων. 3,9  τις οίδεν ει µετανοήσει ο Θεός και αποστρέψει εξ οργής θυµού αυτού και ου µη απολώµεθα;
Ιων. 3,9   “ποιός γνωρίζει, µήπως ο Θεός αλλάξη γνώµην και αποµακρύνη τον θυµόν και την οργήν του, ώστε να µη
καταστραφώµεν”!
Ιων. 3,10  και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από των οδών αυτών των πονηρών, και µετενόησεν ο Θεός επί τή
κακία, ή ελάλησε τού ποιήσαι αυτοίς, και ουκ εποίησε.
Ιων. 3,10  Ο Θεός είδε τα έργα αυτών και την ειλικρινή των µετάνοιαν, ότι δηλαδή επήραν την απόφασιν και
απεµακρύνθησαν από τους αµαρτωλος δρόµους της ζωής των, και ήλλαξεν ο Θεός απόφασιν δια την τιµωρίαν, την οποίαν
είχεν αναγγείλει ότι θα αποστείλη εναντίον των, και δεν την επραγµατοποίησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιων. 4,1  Καί ελυπήθη Ιωνάς λύπην µεγάλην και συνεχύθη,
Ιων. 4,1   Ο Ιωνάς ελυπήθη παρά πολύ, ανεστατώθη ολόκληρος.
Ιων. 4,2  και προσηύξατο προς Κύριον και είπεν· Ώ Κύριε, ουχ ούτοι οι λόγοι µου έτι όντος µου εν τή γη µου; διά τούτο
προέφθασα τού φυγείν εις Θαρσίς, διότι έγνων ότι σύ ελεήµων και οικτίρµων, µακρόθυµος και πολυέλεος και µετανοών επί
ταίς κακίαις.
Ιων. 4,2  Προοηυχήθη δε προς τον Κυριον παραπονούµενος και είπεν· “Ω Κυριε, αυτοί δεν είναι οι λόγοι, δια τους οποίους,
όταν εγώ ήµουνα εις την χώραν µου, και δεν ήθελα να σε υπακούσω; Δια τούτο επήρα την απόφασιν να φύγω εις Θαρσίς,
διότι εγνώριζα ότι συ είσαι ελεήµων και οικτίρµων, µακρόθυµος και πολυέλεος και µετανοείς προκειµένου να επιβάλης
τιµωρίας στους ανθρώπους δια τας κακίας των.
Ιων. 4,3  και νύν, δέσποτα Κύριε, λάβε την ψυχήν µου απ εµού, ότι καλόν το αποθανείν µε µάλλον, ή ζήν µε.
Ιων. 4,3   Και τώρα, Κυριε, πάρε πλέον την ζωήν µου, διότι δι' εµέ προτιµότερον είναι να αποθάνω παρά να ζω”.
Ιων. 4,4  και είπε Κύριος προς Ιωνάν· ει σφόδρα λελύπησαι σύ ;
Ιων. 4,4  Ο Κυριος απήντησε προς τον Ιωνάν· “τόσον πολύ λοιπόν έχεις λυπηθή συ;”
Ιων. 4,5  και εξήλθεν Ιωνάς εκ της πόλεως και εκάθισεν απέναντι της πόλεως· και εποίησεν εαυτώ εκεί σκηνήν και εκάθητο
υποκάτω αυτής, έως ού απίδη τι έσται τή πόλει.
Ιων. 4,5   Ο Ιωνάς εβγήκεν από την πόλιν, την Νινευή, εκάθισεν εις ένα λόφον απέναντι από την πόλιν. Εκεί κατεσκεύασε
δια τον εαυτόν του µίαν καλύβην και εκάθητο υποκάτω από αυτήν, έως ότου ίδη τι επί τέλους θα συµβή εις την πόλιν.
Ιων. 4,6  και προσέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθη, και ανέβη υπέρ κεφαλής τού Ιωνά τού είναι σκιάν υπεράνω της κεφαλής
αυτού τού σκιάζειν αυτώ από των κακών αυτού. και εχάρη Ιωνάς επί τή κολοκύνθη χαράν µεγάλην.
Ιων. 4,6  Ο δε Κυριος διέταξε µίαν κολοκύνθην να φυτρώση· και αυτή εφύτρωσεν αµέσως, εµεγάλωσεν, ανέβη επάνω από
την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε να κρατή σκιαν επάνω από την κεφαλήν του και να τον προφυλάσση από το καύµα των
ηλιακών ακτίνων. Ο Ιωνάς εχάρη χαράν µεγάλην δια την κολοκύνθην.
Ιων. 4,7  και προσέταξεν ο Θεός σκώληκι εωθινή τή επαύριον, και επάταξε την κολοκύνθαν, και απεξηράνθη.
Ιων. 4,7   Την πρωΐαν της εποµένης ηµέρας διέταξεν ο Θεός ένα σκώληκα και κατέφαγεν εις την ρίζαν την κολοκύνθην , και



αυτή εξηράνθη.
Ιων. 4,8  και εγένετο άµα τώ ανατείλαι τον ήλιον και προσέταξεν ο Θεός πνεύµατι καύσωνι συγκαίοντι , και επάταξεν ο
ήλιος επί την κεφαλήν τού Ιωνά· και ωλιγοψύχησε και επελέγετο την ψυχήν αυτού και είπε· καλόν µοι αποθανείν µε ή ζήν.
Ιων. 4,8  Μετά την ανατολήν του ηλίου, διέταξεν ο Θεός να πνεύση ένας πολύ καυστικός άνεµος. Αι ηλιακαί ακτίνες
εκτύπησαν την κεφαλήν του Ιωνά, ωλιγοψύχησεν ο Ιωνάς, έχασε το θάρρος δια την ζωήν του και είπε· “προτιµότερον είναι
δι' εµέ να αποθάνω παρά να ζω”.
Ιων. 4,9  και είπεν ο Θεός προς Ιωνάν· ει σφόδρα λελύπησαι σύ επί τή κολοκύνθη; και είπε· σφόδρα λελύπηµαι εγώ έως
θανάτου.
Ιων. 4,9  Είπε τότε ο Θεός προς τον Ιωνάν· “πράγµατι, τόσον πολύ συ ελυπήθης δια την κολοκύνθην;” Ο Ιωνάς απήντησε·
“πάρα πολύ έχω λυπηθή µέχρι θανάτου”.
Ιων. 4,10  και είπε Κύριος· σύ εφείσω υπέρ της κολοκύνθης, υπέρ ής ουκ εκακοπάθησας επ αυτήν ουδέ εξέθρεψας αυτήν, ή
εγενήθη υπό νύκτα και υπό νύκτα απώλετο.
Ιων. 4,10  Ο Κυριος του είπε· “συ ελυπήθης δια µίαν κολοκύνθην, δια την οποίαν δεν εκοπίασες και την οποίαν δεν έθρεψες.
Αυτή εφύτρωσε µίαν νύκτα και την άλλην νύκτα εχάθη.
Ιων. 4,11  εγώ δε ου φείσοµαι υπέρ Νινευή της πόλεως της µεγάλης, εν ή κατοικούσι πλείους ή δώδεκα µυριάδες ανθρώπων,
οίτινες ουκ έγνωσαν δεξιάν αυτών ή αριστεράν αυτών, και κτήνη πολλά;
Ιων. 4,11  Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ δια την µεγάλην πόλιν την Νινευή, εις την οποίαν, έκτος των ωρίµων κατά την
ηλικίαν ανθρώπων, κατοικούν και περισσότερα από εκατόν είκοσι χιλιάδες νήπια , που δεν µπορούν να διακρίνουν το δεξί
των χέρι από το αριστερόν των, όπως επίσης και ζώα πολλά;”

Ν Α Ο Υ Μ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ναουµ. 1,1  Λήµµα Νινευή, βιβλίον οράσεως Ναούµ τού Ελκεσαίου.
Ναουµ. 1,1     Απειλή παρά Θεού κατά της Νινευή, όπως αυτήπεριέχεται στο βιβλίον της οράσεως Ναούµ του Ελκεσαίου.
Ναουµ. 1,2  Θεός ζηλωτής και εκδικών Κύριος, εκδικών Κύριος µετά θυµού, εκδικών Κύριος τους υπεναντίους αυτού, και
εξαίρων αυτός τους εχθρούς αυτού.
Ναουµ. 1,2     Ο Κυριος είναι Θεός ζηλότυπος και τιµωρός του κακού. Τιµωρεί ο Κυριος µε θυµόν, τιµωρεί τους
αντιτιθεµένους προς αυτόν και εξολοθρεύει τους εχθρούς του.
Ναουµ. 1,3  Κύριος µακρόθυµος, και µεγάλη η ισχύς αυτού, και αθώον ουκ αθωώσει Κύριος. εν συντελεία και εν συσσεισµώ
η οδός αυτού, και νεφέλαι κονιορτός ποδών αυτού.
Ναουµ. 1,3     Είναι όµως ο Κυριος και µακρόθυµος. Αλλά και η τιµωρός δύναµίς του είναι µεγάλη. Και εις αυτόν ακόµη τον
αθώον θα εύρη κάποιαν ενοχήν, δια να του αποστείλη την ανάλογον τιµωρίαν. Πολύ περισσότερον θα τιµωρήση τον
αµαρτωλόν. Μέσα εις θύελλαν και σεισµόν πορεύεται ο Κυριος. Νέφη κονιορτού σηκώνονται οπίσω από τα πόδια του.
Ναουµ. 1,4  απειλών θαλάσση και ξηραίνων αυτήν και πάντας τους ποταµούς εξερηµών· ωλιγώθη η Βασανίτις και ο
Κάρµηλος, και τα εξανθούντα τού Λιβάνου εξέλιπε.
Ναουµ. 1,4     Ο Κυριος απειλεί την θάλασσαν και την ξηραίνει, τους ποταµούς και τους κάνει ερήµους από νερά και
ανθρώπους. Εµπρός εις την δικαίαν οργήν του ωλιγόστευσεν η χώρα Βασάν και το όρος Καρµηλος. Εχάθηκεν η πλουσία
βλάστησις του όρους Λιβάνου.
Ναουµ. 1,5  τα όρη εσείσθησαν απ αυτού, και οι βουνοί εσαλεύθησαν· και ανεστάλη η γη από προσώπου αυτού η σύµπασα
και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή.
Ναουµ. 1,5     Εσείσθησαν ενώπιάν του τα όρη και συνεκλονίσθησαν τα βουνά , ολόκληρος η γη κατεπτοηµένη συνεστάλη
ενώπιόν του και όλοι οι κάτοικοί της.
Ναουµ. 1,6  από προσώπου οργής αυτού τις υποστήσεται; και τις αντιστήσεται εν οργή θυµού αυτού; ο θυµός αυτού τήκει
αρχάς, και αι πέτραι διεθρύβησαν απ αυτού.
Ναουµ. 1,6     Ποιός, λοιπόν, ηµπορεί να υποµείνη και να ανθέξη ενώπιον της οργής του; Ποιός δύναται να αντισταθή εις
την έκρηξιν της οργής του θυµού του; Ο θυµός του λυώνει και τα πανύψηλα όρη. Τα βουνά θρυµµατίζονται και
µεταβάλλονται εις συντρίµµια ενωπιόν του.
Ναουµ. 1,7  χρηστός Κύριος τοίς υποµένουσιν αυτόν εν ηµέρα θλίψεως και γινώσκων τους ευλαβουµένους αυτόν·
Ναουµ. 1,7     Αλλά είναι ο Κυριος αγαθός και ευεργετικός δι' εκείνους, οι οποίοι µένουν κοντά του κατά τας ηµέρας των
θλίψεών των. Γνωρίζει ο Κυριος και περιβάλλει µε συµπάθειαν εκείνους, που τον σέβονται.
Ναουµ. 1,8  και εν κατακλυσµώ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τους επεγειροµένους, και τους εχθρούς αυτού διώξεται
σκότος.
Ναουµ. 1,8     Εναντίον όµως των εσκληρυµµένων αµαρτωλών, οι οποίοι αλαζονικώς εγείρονται εναντίον του, θα ορµήση
ωσάν κατακλυσµός εις πλήρη εξαφανισµόν των. Θα καταδιώξη τους εχθρούς του και θα τους καταλάβη το σκότος του
θανάτου.
Ναουµ. 1,9  τι λογίζεσθε επί τον Κύριον; συντέλειαν αυτός ποιήσεται, ουκ εκδικήσει δίς επί το αυτό εν θλίψει·
Ναουµ. 1,9     Σεις οι Ιουδαίοι τι ιδέαν και γνώµην έχετε σχετικώς µε τον Κυριον; Αυτός στέλλει πλήρη την δικαίαν τιιµωρίαν
εναντίον των αµαρτωλών. Δεν χρειάζεται να κτυπήση δύο φορές δια το ίδιον σφάλµα τον αµαρτωλόν· µία είναι αρκετή και
πλήρης.
Ναουµ. 1,10  ότι έως θεµελίου αυτού χερσωθήσεται και ως σµίλαξ περιπλεκοµένη βρωθήσεται και ως καλάµη ξηρασίας
µεστή.
Ναουµ. 1,10   Η Νινευή θα καταστραφή εκ θεµελίων, θα γίνη χέρσος γη, θα καταστραφή όπως το αναρριχώµενον
αµπελοφάσουλον από το καύµα του ηλίου· όπως καίεται η κατάξηρος καλαµιά.
Ναουµ. 1,11  εκ σού εξελεύσεται λογισµός κατά τού Κυρίου πονηρά βουλευόµενος εναντία .
Ναουµ. 1,11    Αυτά θα γίνουν εναντίον σου, Νινευή, διότι από σένα εβγήκε πονηρά σκέψις εναντίον του Κυρίου. Εσκέφθης
και απεφάσισες αντίθετα προς το θέληµά του.



Ναουµ. 1,12  τάδε λέγει Κύριος κατάρχων υδάτων πολλών· και ούτως διασταλήσονται, και η ακοή σου ουκ ενακουσθήσεται
έτι.
Ναουµ. 1,12   Δια τούτο ο Κυριος, ο άρχων και κυβερνήτης των πολλών υδάτων, αυτά λέγει εναντίον σου· Οπως άλλοτε τα
ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης έτσι και τα ύδατα αυτά θα διαιρεθούν εις δύο ενώπιον του Κυρίου. Οι εχθροί σου θα
ορµήσουν εναντίον σου, θα καταστραφής και δεν θα ακούεται πλέον τίποτε περί σου.
Ναουµ. 1,13  και νύν συντρίψω την ράβδον αυτού από σού και τους δεσµούς σου διαρήξω·
Ναουµ. 1,13   Συ δε, λαέ του Ισραήλ, µάθε ότι εγώ θα συντρίψω την ράδον των Ασσυρίων, ώστε να µη την φοβήσαι πλέον,
και θα διαρρήξω τους δεσµούς του ζυγού, που σου επέβαλαν.
Ναουµ. 1,14  και εντελείται περί σού Κύριος, ου σπαρήσεται εκ τού ονόµατός σου έτι· εξ οίκου Θεού σου εξολοθρεύσω τα
γλυπτά και χωνευτά· θήσοµαι ταφήν σου, ότι ταχείς.
Ναουµ. 1,14   Οσον δε δια σας, Ασσύριοι, ο Κυριος θα δώση την διαταγήν εις πλήρη καταστροφήν σας. Δεν θα µείνη
απόγονός σας, δια να φέρη το όνοµά σας πλέον. Θα εξολοθρεύσω από τους ειδωλολατρικούς ναούς σας τα γλυπτά και
χωνευτά είδωλά σας. Θα ετοιµάσω τον τάφον σου, διότι συ ταχέως δια της αµαρτωλότητός σου σπεύδεις προς αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ναουµ. 2,1  Ιδού επί τα όρη οι πόδες ευαγγελιζοµένου και απαγγέλλοντος ειρήνην· εόρταζε, Ιούδα, τας εορτάς σου, απόδος
τας ευχάς σου, διότι ου µη προσθήσωσιν έτι τού διελθείν διά σού εις παλαίωσιν. - Συντετέλεσται, εξήρται.
Ναουµ. 2,1     Ιδού, εις τα όρη ευρίσκονται οι πόδες εκείνου, ο οποίος φέρει το χαρµόσυνον µήνυµα και αναγγέλλει περίοδον
ειρήνης δια τους Ιουδαίους. Ιουδαίοι, πανηγυρίσατε από εδώ και στο εξής τας εορτάς σας ήρεµοι, εκπληρώσατε τα
ταξίµατά σας προς τον Θεόν, διότι οι Ασσύριοι ποτέ πλέον δεν θα διαπεράσουν την χώραν σας εις καταστροφήν σας . Η
πρωτεύουσά των η Νινευή οπωσδήποτε θα καταστραφή. Θα εξαφανισθή δια παντός.
Ναουµ. 2,2  ανέβη εµφυσών εις πρόσωπόν σου εξαιρούµενος εκ θλίψεως· σκόπευσον οδόν, κράτησον οσφύος, άνδρισαι τή
ισχύϊ σφόδρα,
Ναουµ. 2,2    ' Ο Κυριος επέρχεται εναντίον σου, Νινευή, εξαπολύων εναντίον σου ως ορµητικόν άνεµον την δικαίαν οργήν
του, ενώ τους Ισραηλίτας τους απαλλάσσει πλέον από την θλίψιν, που τους επροξένησες. Παρατήρησε τον δρόµον, ω
Νινευή. Είναι γεµάτος στρατόν. Ζώσε την οσφύν σου, δείξε µεγάλην ανδρείαν εν τη δυνάµει σου.
Ναουµ. 2,3  διότι απέστρεψε Κύριος την ύβριν Ιακώβ, καθώς ύβριν τού Ισραήλ, διότι εκτινάσσοντες εξετίναξαν αυτούς και
τα κλήµατα αυτών, διέφθειραν
Ναουµ. 2,3    Διότι ο Κυριος θα αποµακρύνη από τους απογόνους του Ιακώβ την ταπείνωσιν κα τον εξευτελισµόν , που τους
επεβάλατε. Οπως επίσης την ταπείνωσιν από όλους τους Ισραηλίτας, διότι οι εχθροί της Νινευή θα ανατινάξουν και θα
διασκορπίσουν τους κατοίκους αυτής και τας παραφυάδας των.
Ναουµ. 2,4  όπλα δυναστείας αυτών εξ ανθρώπων, άνδρας δυνατούς εµπαίζοντας εν πυρί· αι ηνίαι των αρµάτων αυτών εν
ηµέρα ετοιµασίας αυτού, και οι ιππείς θορυβηθήσονται
Ναουµ. 2,4    Θα καταστρέψουν τα ισχυρά των ανθρώπινα όπλα, άνδρας δυνατούς, οι οποίοι παίζουν µε τη φωτιά. Τα ηνία
και αι αποσκευαί των αρµάτων είναι έτοιµα δια την ηµέραν αυτήν, οι δε ιππείς και οι ίπποι κάµνουν µεγάλον θόρυβον
στους δρόµους της πόλεως.
Ναουµ. 2,5  εν ταίς οδοίς, και συγχυθήσονται τα άρµατα και συµπλακήσονται εν ταίς πλατείαις· η όρασις αυτών ως
λαµπάδες πυρός και ως αστραπαί διατρέχουσαι.
Ναουµ. 2,5    Τα πολεµικά άρµατα θα συγκρουσθούν, θα συµπλακούν εις τας πλατείας της πόλεως. Η όψις των είναι ωσάν
λαµπάδες φωτιάς· ωσάν αστραπή διατρέχουν τους δρόµους.
Ναουµ. 2,6  και µνησθήσονται οι µεγιστάνες αυτών και φεύξονται ηµέρας και ασθενήσουσιν εν τή πορεία αυτών και
σπεύσουσιν επί τα τείχη αυτής και ετοιµάσουσι τας προφυλακάς αυτών.
Ναουµ. 2,6 Εν όψει της φοβεράς αυτής επιδροµής οι άρχοντες της Νινευή θα ενθυµηθούν ότι και η πόλις των έχει ανάγκην
υπερασπίσεως. Θα τρέξουν κατά το διάστηµα της ηµέρας, αλλά τα πόδια των θα παραλύσουν από τον φόβον. Θα
σπεύσουν εις τα τείχη αυτής και θα ετοιµάσουν εκεί τας προφυλακάς των .
Ναουµ. 2,7  πύλαι των ποταµών διηνοίχθησαν, και τα βασίλεια διέπεσε,
Ναουµ. 2,7    Οι υδατοφράκται των ποταµών θα διαρραγούν, θα διαρρήξουν τα τείχη και έτσι τα βασιλικά ανάκτορα θα
πέσουν εις τα χέρια των εχθρών.
Ναουµ. 2,8  και η υπόστασις απεκαλύφθη, και αύτη ανέβαινε, και αι δούλαι αυτής ήγοντο καθώς περιστεραί φθεγγόµεναι
εν καρδίαις αυτών.
Ναουµ. 2,8    Ολη η ύπαρξις της πόλεως, άνθρωποι και πλούτη, θα αποκαλυφθούν ενώπιον των εχθρών. Θα συγκεντρωθούν
και θα οδηγηθούν κάπου υψηλά. Δούλοι και δούλαι οι κάτοικοι της πόλεως θα οδηγηθούν εις αιχµαλωσίαν θα
αναστενάζουν πικρώς εκ βάθους καρδίας, ωσάν αι περίστεραί που γουργουρίζουν.
Ναουµ. 2,9  και Νινευή, ως κολυµβήθρα ύδατος τα ύδατα αυτής, και αυτοί φεύγοντες ουκ έστησαν, και ουκ ήν ο επιβλέπων.
Ναουµ. 2,9    Και η Νινευή, η οποία δια την πολυανθρωπίαν της ωµοίαζε προς δεξαµενήν αφθόνων υδάτων , θα ίδη τους
κατοίκους να φεύγουν χωρίς σταµατηµόν διότι κανείς πλέον άνθρωπος η Θεός της δεν ενδιαφέρεται δι' αυτήν.
Ναουµ. 2,10  διήρπαζον το αργύριον, διήρπαζον το χρυσίον, και ουκ ήν πέρας τού κόσµου αυτής· βεβάρυνται υπέρ πάντα τα
σκεύη τα επιθυµητά αυτής.
Ναουµ. 2,10  Οι εχθροί διαρπάζουν το αργύριον, διαρπάζουν το χρυσίον της, ατελείωτος είναι πλούτος και ο στολισµός της,
βαρύτατοι οι θησαυροί της, περισσότεροι από κάθε άλλης πόλεως, τα σκεύη τα ωραία και πολύτιµα.
Ναουµ. 2,11  εκτιναγµός και ανατιναγµός και εκβρασµός και καρδίας θραυσµός και υπόλυσις γονάτων και ωδίνες επί
πάσαν οσφύν, και το πρόσωπον πάντων ως πρόσκαυµα χύτρας.
Ναουµ. 2,11   Η πόλις, επάνω εις την ορµήν των εχθρών της, ανατινάσσεται εσωτερικώς, εκτινάσσεται έξω από τα τείχη.
Αναβρασµός γίνεται, ωσάν να συγκλονίζεται από σεισµόν. Αι καρδίαι των κατοίκων συντρίβονται από τον πόνον και τον
φόβον, παραλύουν τα γόνατά των, αι οσφύες των αισθάνονται οξύν πόνον, ωσάν τας ωδίνας επιτόκου γυναικός. Και το
πρόσωπον όλων είναι ωχρόν και µαύρον, όπως η εξωτερική επιφάνεια χύτρας, την οποίαν προσβάλλει η φωτιά.
Ναουµ. 2,12  που εστι το κατοικητήριον των λεόντων και η νοµή η ούσα τοίς σκύµνοις , ού επορεύθη λέων τού εισελθείν εκεί,



σκύµνος λέοντος και ουκ ήν ο εκφοβών;
Ναουµ. 2,12  Που είναι τώρα η Νινευή, η κατοικία αυτή των λεόντων, τόπος βοσκής νεαρών λεόντων και όπου ο λέων µε
τους λεοντιδείς εισήρχετο, χωρίς κανείς να δύναται η να τολµά να τους εκφοβήση ;
Ναουµ. 2,13  λέων ήρπασε τα ικανά τοίς σκύµνοις αυτού και απέπνιξε τοίς λέουσιν αυτού και έπλησε θήρας νοσσιάν αυτού
και το κατοικητήριον αυτού αρπαγής.
Ναουµ. 2,13  Εις παλαιοτέρους καιρούς ο αγέρωχος Ασσύριος λέων ήρπαζεν αρκετά θύµατα δια τους λεοντιδείς . Αλλα τα
έπνιγε και τα έφερεν εις άλλους λέοντας και έτσι εγέµιζε την φωλεάν του από τα θηράµατα. Το άντρον του ήτο γεµάτο από
αρπαγάς.
Ναουµ. 2,14  ιδού εγώ επί σε, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και εκκαύσω εν καπνώ πλήθός σου, και τους λέοντάς σου
καταφάγεται ροµφαία, και εξολοθρεύσω εκ της γής την θήραν σου, και ου µη ακουσθή ουκέτι τα έργα σου.
Ναουµ. 2,14  Ιδού όµως, ότι εγώ έρχοµαι τώρα εναντίον σου, λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ. Θα πυρπολήσω και θα
µεταβάλω εις καπνόν το πλήθος σου και τους ως άλλους λέοντας άνδρας σου θα τους καταφάγη ροµφαία θανάτου. Θα
σταµατήσουν πλέον να υπάρχουν θηράµατα εις την γην σου. Δεν θα ακουσθούν ποτέ πλέον τα κατορθώµατά σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ναουµ. 3,1  Ώ πόλις αιµάτων, όλη ψευδής, αδικίας πλήρης, ου ψηλαφηθήσεται θήρα.
Ναουµ. 3,1     Νινευή, πόλις αιµάτων, γεµάτη από ψεύδη και αδικίας, δεν θα είσαι πλέον εις θέσιν ούτε να εγγίζης τέτοια
θηράµατα των αδικιών σου.
Ναουµ. 3,2  φωνή µαστίγων και φωνή σεισµού τροχών και ίππου διώκοντος και άρµατος αναβράσσοντος
Ναουµ. 3,2    Ιδού, κροταλισµοί από µαστίγια ιππέων ακούονται. Βαρύς θόρυβος των τροχοφόρων αρµάτων συγκλονίζει
την γην, καλπασµός επερχοµένου ιππικού και αναβρασµός πολεµικών αρµάτων.
Ναουµ. 3,3  και ιππέως αναβαίνοντος και στιλβούσης ροµφαίας και εξαστραπτόντων όπλων και πλήθους τραυµατιών και
βαρείας πτώσεως· και ουκ ήν πέρας τοίς έθνεσιν αυτής, και ασθενήσουσιν εν τοίς σώµασιν αυτών από πλήθους πορνείας.
Ναουµ. 3,3    Οι ιππείς ορµητικοί επιτίθενται, στίλβουν αι ροµφαίαι των, λαµποκοπούν τα όπλα των, πλήθος είναι οι
τραυµατίαι σου, βαρεία και φοβερά η πτώσις σου. Πολυάριθµα τα έθνη σου, τα έγκλειστα εις τα τείχη σου. Ασθενικοί,
άτονοι, θύµατα εις σφαγήν εξ αιτίας της απεριγράπτου πορνείας σου.
Ναουµ. 3,4  πόρνη καλή και επίχαρις ηγουµένη φαρµάκων, η πωλούσα έθνη εν τή πορνεία αυτής και λαούς εν τοίς
φαρµάκοις αυτής.
Ναουµ. 3,4    Η Νινευή υπήρξεν ωραία και χαριτωµένη, πόρνη, αρχόντισσα εις τα µαγικά της φίλτρα και τας γοητείας της.
Επωλούσε την διαφθοράν της και την γοητείαν της εις τα άλλα έθνη και µε τας πορνικάς µαγείας της υπέτασσεν άλλους
λαούς.
Ναουµ. 3,5  ιδού εγώ επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, και αποκαλύψω τα οπίσω σου επί το πρόσωπόν σου και
δείξω έθνεσι την αισχύνην σου και βασιλείαις την ατιµίαν σου.
Ναουµ. 3,5    Ιδού, τώρα έρχοµαι και εγώ εναντίον σου, λέγει Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ. Θα ξεσκεπάσω την γυµνότητά
σου και γυµνήν θα σε παρουσιάσω και θα δείξω εις τα έθνη την χαταισχύνην της γυµνότητάς σου, και εις τα άλλα
βασίλεια της γης τον εξευτελισµόν σου.
Ναουµ. 3,6  και επιρίψω επί σε βδελυγµόν κατά τας ακαθαρσίας σου και θήσοµαί σε εις παράδειγµα,
Ναουµ. 3,6    Θα κάµω τους άλλους να σε αηδιάσουν δια τας βρωµερότητάς σου και θα σε έχω ως παράδειγµα τιµωρίας και
εξευτελισµού.
Ναουµ. 3,7  και έσται πάς ο ορών σε καταβήσεται από σού και ερεί· δειλαία Νινευή· τις στενάξει αυτήν ; πόθεν ζητήσω
παράκλησιν αυτή;
Ναουµ. 3,7    Θα συµβή, ώστε κάθε διαβάτης, που θα σε βλέπη εις την αθλίαν αυτήν κατάστασιν, θα αποµακρύνεται από σε
και θα λέγη· Αθλία Νινευή! Ποιός τότε θα ευρεθή να αναστενάξη δι' αυτήν; Κανείς. Από που να ζητήσω και να εύρω
κάποιαν παρηγορίαν δι' αυτήν; Από πουθενά.
Ναουµ. 3,8  ετοίµασαι µερίδα, άρµοσαι χορδήν, ετοίµασαι µερίδα, Αµµών η κατοικούσα εν ποταµοίς, ύδωρ κύκλω αυτής, ής
η αρχή θάλασσα και ύδωρ τα τείχη αυτής,
Ναουµ. 3,8    Ετοιµάσου δια την φοβεράν καταστροφήν, που σε περιµένει. Συναρµολόγησε τας χορδάς των οργάνων σου δια
θρηνώδη µοιρολόγια. Ετοιµάσου δια την πτώσιν σου, συ η Αµµών, η ονοµαστή πόλις της Αιγύπτου, αι Θήβαι. Συ, η οποία
κατοικείς εν µέσω ποταµών και την οποίαν περιβάλλουν ως φυσική ασφάλεια κύκλω τα ύδατα. Συ που εβασίλευες επί
αφθόνων ως η θάλασσα υδάτων και τα ύδατα ήσαν τα τείχη σου.
Ναουµ. 3,9  και Αιθιοπία ισχύς αυτής και Αίγυπτος, και ουκ έστη πέρας της φυγής, και Λίβυες εγένοντο βοηθοί αυτής.
Ναουµ. 3,9    Η Αιθιοπία και η Αίγυπτος ήσαν η δύναµίς σου και δεν η,πορούσε να διαφύγη κανείς την επίδρασίν σου, αφού
και οι κάτοικοι ακόµη της Λιβύης έγιναν βοηθοί σου.
Ναουµ. 3,10  και αυτή εις µετοικεσίαν πορεύσεται αιχµάλωτος, και τα νήπια αυτής εδαφιούσιν επ αρχάς πασών των οδών
αυτής, και επί πάντα τα ένδοξα αυτής βαλούσι κλήρους, και πάντες οι µεγιστάνες αυτής δεθήσονται χειροπέδαις.
Ναουµ. 3,10  Και ιδού, ότι συ αυτή θα πορευθής αιχµάλωτος εις εξορίαν. Τα νήπιά σου θα τα συντρίψουν κάτω στο έδαφος
οι εχθροί σου, αυτό την αρχήν και έως εις όλην την έκτασιν των οδών σου. Εις όλα τα πολύτιµα πράγµατά σου θα βάλουν
κλήρον οι εχθροί σου, δια να τα διανεµηθούν µεταξύ των. Και όλοι οι άρχοντές σου,θα δεθούν µε χειροπέδας.
Ναουµ. 3,11  και σύ µεθυσθήση και έση υπερεωραµένη, και σύ ζητήσεις σεαυτή στάσιν εξ εχθρών.
Ναουµ. 3,11   Και συ, ω Νινευή, υπό το βάρος της συµφοράς θα είσαι ωσάν µεθυσµένη. Θα σε έχουν όλοι παραθεωρήσει και
καταφρονήσει. Θα ζητήσης καταφύγιον και άσυλον, δια να σωθής από τους εχθρούς σου, και δεν θα εύρης.
Ναουµ. 3,12  πάντα τα οχυρώµατά σου συκαί σκοπούς έχουσαι· εάν σαλευθώσι, και πεσούνται εις στόµα έσθοντος.
Ναουµ. 3,12  Ολα τα οχυρώµατά σου θα είναι ωσάν τις συκές τις γεµάτες σύκα . Εάν σαλευθούν, θα πέσουν οι καρποί στο
στόµα εκείνων, που θα τους φάγουν.
Ναουµ. 3,13  ιδού ο λαός σου ως γυναίκες εν σοί· τοίς εχθροίς σου ανοιγόµεναι ανοιχθήσονται πύλαι της γής σου , και
καταφάγεται πύρ τους µοχλούς σου.
Ναουµ. 3,13   Ιδού, το πλήθος των ανδρών σου είναι δειλόν ως αι γυναίκες. Εις τους εχθρούς σου θα ανοίγουν ορθάνοικτοι



και ανεµπόδιστοι αι πύλαι της χώρας σου. Φωτιά θα κατακαύση τους µεγάλους ξυλίνους σύρτας των πυλών σου.
Ναουµ. 3,14  ύδωρ περιοχής επίσπασαι σεαυτή και κατακράτησον των οχυρωµάτων σου, έµβηθι εις πηλόν και
συµπατήθητι εν αχύροις, κατακράτησον υπέρ πλίνθον·
Ναουµ. 3,14  Διοχέτευσε και αποταµίευσε ύδωρ εις την πόλιν σου εν όψει της πολιορκίας σου. Ενίσχυσε τα οχυρώµατά σου,
έµπα µέσα στον πηλόν και δια των ποδών σου ζύµωσέ τον µαζή µε άχυρα. Ενίσχυσε τα οχυρά σου µε πλίνθους.
Ναουµ. 3,15  εκεί καταφάγεταί σε πύρ, εξολοθρεύσει σε ροµφαία, καταφάγεταί σε ως ακρίς, και βαρυνθήση ως βρούχος.
Ναουµ. 3,15   Παρ' όλα όµως αυτά, η φωτιά θα σε καταφάγη. Η θανατική ροµφαία θα σε εξολοθρεύση. Φωτιά και µάχαιρα
θα σε καταφάγουν, όπως αι ακρίδες κατατρώγουν την χλόην. Θα πληµµυρίσης και θα καταβαρυνθής από τους εχθρούς
σου, όπως η χλόη από αναριθµήτους βρούχους.
Ναουµ. 3,16  επλήθυνας τας εµπορίας σου υπέρ τα άστρα τού ουρανού· βρούχος ώρµησε και εξεπετάσθη .
Ναουµ. 3,16  Επολλαπλασίασες εις µέγιστον αριθµόν τας εµπορικάς σου επιχειρήσεις, περισσότερον από τα άστρα του
ουρανού· καµµία όµως η ωφέλειά σου. Ιδού όπως ο πολυάριθµος βρούχος ορµά και καταστρέφει την χλόην και πετά και
φεύγει µακράν, αυτό θα συµβή µε την πόλιν και τους πολυαρίθµους πολίτας σου.
Ναουµ. 3,17  εξήλατο ως αττέλεβος ο σύµµεικτός σου, ως ακρίς επιβεβηκυία επί φραγµόν εν ηµέρα πάγους· ο ήλιος ανέτειλε,
και αφήλατο, και ουκ έγνω τον τόπον αυτής· ουαί αυτοίς.
Ναουµ. 3,17   Ο πολυπληθής ανάµικτος λαός σου επήδησε και εχάθηκε ωσάν τον αττέβελον, την άπτερον ακρίδα, η οποία
εκρατείτο στον φράκτην εις ηµέραν παγωνιάς. Ανέτειλεν όµως ο ήλιος και επήδησε και δεν εξαναγύρισε πλέον στον τόπον
της. Το ίδιον θα πάθης συ και οι κάτοικοί σου. Αλλοίµονον εις αυτούς!
Ναουµ. 3,18  ενύσταξαν οι ποιµένες σου, βασιλεύς Ασσύριος εκοίµισε τους δυνάστας σου· απήρεν ο λαός σου επί τα όρη, και
ουκ ήν ο εκδεχόµενος.
Ναουµ. 3,18  Οι ποιµένες του λαού σου ενύσταξαν και εκοιµήθησαν, ω βασιλεύ των Ασσυρίων! Απεκοίµισες µε την ιδέαν
της αδιοταράκτου ασφαλείας τους άρχοντάς σου. Και ιδού ότι ο λαός σου έφυγε τροµαγµένος εις τα βουνά. Κανείς πλέον
δεν του δίδει σηµασίαν, κανείς δεν τον συγκεντρώνει.
Ναουµ. 3,19  ουκ έστιν ίασις τή συντριβή σου, εφλέγµανεν η πληγή σου· πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου κροτήσουσι
χείρας επί σε· διότι επί τίνα ουκ επήλθεν η κακία σου διαπαντός;
Ναουµ. 3,19  Δεν υπάρχει πλέον ουδεµία θεραπεία εις την συντριβήν σου. Η φοβερά πληγή σου έπαθε φλεγµονήν, που
οδηγεί στον θάνατον. Ολοι όσοι θα ακούσουν την αγγελίαν της καταστροφής σου, θα χειροκροτήσουν εις βάρος σου, διότι
εναντίον τίνος δεν επεξετάθη η αδιάκοπος και συνεχής κακότης σου;

Α Μ Β Α Κ Ο Υ Μ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αµβ. 1,1   Τό λήµµα ό είδεν Αµβακούµ ο προφήτης.
Αµβ. 1,1   Οραµα το οποίον είδεν ο Αµβακούµ, περί της καταδικαστικής αποφάσεως της ληφθείσης υπό του Θεού. Ο
προφήτης λέγει·
Αµβ. 1,2   Έως τίνος, Κύριε, κεκράξοµαι και ου µη εισακούσης; βοήσοµαι προς σε αδικούµενος και ου σώσεις;
Αµβ. 1,2   “Εως πότε, Κυριε, θα φωνάζω προς σε και συ δεν θα εισακούης την προσευχήν µου; Εως πότε εγώ ο αδικούµενος
θα βοώ προς σε και δεν θα µε σώζης;
Αµβ. 1,3   ινατί έδειξάς µοι κόπους και πόνους, επιβλέπειν ταλαιπωρίαν και ασέβειαν; εξεναντίας µου γέγονε κρίσις, και ο
κριτής λαµβάνει.
Αµβ. 1,3   Διατί, Κυριε, επέτρεψες να βλέπω κακοποιήσεις και καταπονήσεις, ταλαιπωρίαν και ασέβειαν; Ιδού, ότι πολλές
φορές ενώπιόν µου διεξάγεται δίκη και ο δικαστής λαµβάνει δώρα, δωροδοκείται.
Αµβ. 1,4   διά τούτο διεσκέδασται νόµος, και ου διεξάγεται εις τέλος κρίµα, ότι ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον· ένεκεν
τούτου εξελεύσεται το κρίµα διεστραµµένον.
Αµβ. 1,4   Δια τούτο ο Νοµος σου έχει πλέον απορριφθή , αι δίκαι δεν διεξάγονται όπως πρέπει, ο ασεβής καταδυναστεύει τον
δίκαιον. Εξ αιτίας αυτής της διεφθαρµένης καταστάσεως η δικαστική απόφασις είναι διεστραµµένη”. Και ο Κυριος
διαλαλεί·
Αµβ. 1,5   ίδετε, οι καταφρονηταί, και επιβλέψατε και θαυµάσατε θαυµάσια και αφανίσθητε, διότι έργον εγώ εργάζοµαι εν
ταίς ηµέραις υµών, ό ου µη πιστεύσητε, εάν τις εκδιηγήται.
Αµβ. 1,5   “Παρατηρήσατε µε προσοχήν σεις, οι καταφρονηταί του δικαίου και της δικαιοσύνης. Κυττάξατε και θαυµάσατε
εξαιρετικά γεγονότα της δυνάµεώς µου και αφανισθήτε, διότι εγώ κατά τας ηµέρας αυτάς, που ζήτε, θα πραγµατοποιήσω
έργον, το οποίον, εάν κανείς σας το διηγηθή, δεν θα το πιστεύσετε.
Αµβ. 1,6   διότι ιδού εγώ εξεγείρω εφ υµάς τους Χαλδαίους τους µαχητάς, το έθνος το πικρόν και το ταχινόν, το πορευόµενον
επί τα πλάτη της γής τού κατακληρονοµήσαι σκηνώµατα ουκ αυτού.
Αµβ. 1,6   Θα εξεγείρω εναντίον σας τους πολεµιστάς Χαλδαίους, έθνος φαρµακερόν και ταχυκίνητον, το οποίον
διαπορεύεται προς όλας τας κατευθύνσεις της γης, δια να κατακτήση και κληρονοµήση πόλεις και κατοικίας, που δεν
είναι ιδικαί του.
Αµβ. 1,7   φοβερός και επιφανής εστιν, εξ αυτού το κρίµα αυτού έσται και το λήµµα αυτού εξ αυτού εξελεύσεται.
Αµβ. 1,7   Γνωστός και διαβόητος είναι ο λαός αυτός. Ο,τι αυτός κρίνη και αποφασίση, θέλει να το αποκτήση και το
πραγµατοποιήση. Αι αποφάσστου προέρχονται από τον εαυτόν του, χωρίς να συµβουλεύεται κανένα άλλον.
Αµβ. 1,8   και εξαλούνται υπέρ παρδάλεις οι ίπποι αυτού και οξύτεροι υπέρ τους λύκους της Αραβίας· και εξιππάσονται οι
ιππείς αυτού και ορµήσουσι µακρόθεν και πετασθήσονται ως αετός πρόθυµος εις το φαγείν.
Αµβ. 1,8   Οι ίπποι του πηδούν και τρέχουν περιοσότερον και ταχύτερον από τας λεοπαρδάλεις . Είναι ορµητικώτεροι από
τους λύκους της Αραβίας. Επάνω εις αυτούς θα ιππεύσουν οι ιππείς του, θα ορµήσουν από τας µακρυνάς αποστάσεις, θα
πετάξουν ωσάν τον πεινασµένον αετόν, που ορµά, µε ταχύτητα στο θήραµά του.
Αµβ. 1,9   συντέλεια εις ασεβείς ήξει, ανθεστηκότας προσώποις αυτών εξεναντίας και συνάξει ως άµµον αιχµαλωσίαν.
Αµβ. 1,9   Από αυτούς θα επέλθη. πλήρης καταστροφή στους ασεβείς. Εκείνους, οι οποίοι θα αντισταθούν εναντίον των, θα



τους συγκεντρώσουν προς αιγµαλωσίαν πολυαρίθµους ωσάν την άµµον.
Αµβ. 1,10  και αυτός εν βασιλεύσιν εντρυφήσει και τύραννοι παίγνια αυτού, και αυτός εις πάν οχύρωµα εµπαίξεται και
βαλεί χώµα και κρατήσει αυτού.
Αµβ. 1,10  Θα εντρυφήση ο λαός αυτός µε την ήτταν και υποδούλωσιν των βασιλέων. Οι άρχοντες της γης θα είναι παιγνίδι
δι' αυτόν. Θα εµπαίξη όλα τα οχυρωµατικά έργα, θα υψώση λόφους από χώµα γύρω των και θα τα καταλάβη.
Αµβ. 1,11  τότε µεταβαλεί το πνεύµα και διελεύσεται και εξιλάσεται· αύτη η ισχύς τώ Θεώ µου.
Αµβ. 1,11  Ενδεχοµένως µετά την νίκην του να µεταβάλη διαθέσεις, να διέλθη δια µέσου της ηττηθείσης χώρας και να φύγη
και να εξιλεωθή δι' αυτήν. Αυτή όµως η µεταβολή είναι της δυνάµεως του Θεού µου”.
Αµβ. 1,12  ουχί σύ απ αρχής, Κύριε, ο Θεός ο άγιός µου; και ου µη αποθάνωµεν. Κύριε, εις κρίµα τέταχας αυτόν· και έπλασέ
µε τού ελέγχειν παιδείαν αυτού.
Αµβ. 1,12  “Κυριε, συ δεν είσαι προ πάντων των αιώνων, ο αιώνιος και άγιος Θεός µου; Εις το έλεός σου στηριζόµενοι
λέγοµεν, ότι δεν πρόκειται να εξαφανισθώµεν. Κυριε, συ έχεις τάξει αυτόν τον λαόν, να εφαρµόζη και να κηρύσση την
δικαιοσύνην σου. Συ δε µε έπλασες και µε εγκατέστησες, να ελέγχω τον λαόν αυτόν εις παιδαγωγίαν και συνετισµόν.
Αµβ. 1,13  καθαρός ο οφθαλµός τού µη οράν πονηρά, και επιβλέπειν επί πόνους ου δυνήση· ίνα τι επιβλέπεις επί
καταφρονούντας; παρασιωπήση εν τώ καταπίνειν ασεβή τον δίκαιον;
Αµβ. 1,13  Κυριε, ο οφθαλµός σου είναι κατακάθαρος και δεν ανέχεται να βλέπη πονηρίας, δεν ηµπορεί να βλέπη
κακοποιήσεις εναντίον των δικαίων. Διατί όµως συ επιβλέπεις και φαίνεσαι σαν να προστατεύης εκείνους, που
καταφρονούν την δικαιοσύνην και το δίκαιον; Θα παραβλέψης τον ασεβή, όταν καταπίνη τον δίκαιον;
Αµβ. 1,14  και ποιήσεις τους ανθρώπους ως τους ιχθύας της θαλάσσης και ως τα ερπετά τα ουκ έχοντα ηγούµενον;
Αµβ. 1,14  Θα κάµης τους ανθρώπους ωσάν τους ιχθύας της θαλάσσης, ωσάν τα ερπετά, τα οποία δεν έχουν αρχηγόν και
κυβερνήτην;
Αµβ. 1,15  συντέλειαν εν αγκίστρω ανέσπασε και είλκυσεν αυτόν εν αµφιβλήστρω και συνήγαγεν αυτόν εν ταίς σαγήναις
αυτού.
Αµβ. 1,15  Ο ψαράς µε αγκίστρι έπιασε και ανέσυρε τον ιχθύν από την θάλασσαν, άλλά ψάρια ετράβηξςε µε το δίκτυ του και
άλλα συνεκέντρωσε µε τας σαγήνας του.
Αµβ. 1,16  ένεκεν τούτου ευφρανθήσεται και χαρήσεται η καρδία αυτού· ένεκεν τούτου θύσει τή σαγήνη αυτού και θυµιάσει
τώ αµφιβλήστρω αυτού, ότι εν αυτοίς ελίπανε µερίδα αυτού, και τα βρώµατα αυτού εκλεκτά.
Αµβ. 1,16  Από το πλούσιον αυτό ψάρευµά του θα ευφρανθή, θα χαρή η καρδία του. Δια τούτο, παραγνωρίζων σε τον
αληθινόν Θεόν, θα προσφέρη θυσίαν εις την σαγήνην και θυµίαµα στο δίκτυόν του, διότι χάρις εις αυτά ήτο πλουσία η
αλιεία του. Τα δε φαγητά, που θα παρασκευασθούν από αυτά, θα είναι εκλεκτά.
Αµβ. 1,17  διά τούτο αµφιβαλεί το αµφίβληστρον αυτού και διά παντός αποκτέννειν έθνη ου φείσεται.
Αµβ. 1,17  Ακριβώς κατά τον ίδιον τρόπον και ο ειδωλολάτρης Ασσύριος θα ρίξη από έδω και από εκεί το δίκτυόν του, δια
να θανατώνη λαούς, χωρίς να λυπήται κανένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Αµβ. 2,1   Επί της φυλακής µου στήσοµαι και επιβήσοµαι επί πέτραν και αποσκοπεύσω τού ιδείν τι λαλήσει εν εµοί και τι
αποκριθώ επί τον έλεγχόν µου.
Αµβ. 2,1   Λέγει ο προφήτης· Επάνω εις την σκοπιάν µου θα σταθώ, θα ανεβώ εις βράχον και θα προσέξω, να ίδω, τι θα είπη
προς εµέ ο Κυριος και τι εγώ θα αποκριθώ εις, τον έλεγχόν του.
Αµβ. 2,2   και απεκρίθη προς µε Κύριος και είπε· γράψον όρασιν και σαφώς εις πυξίον, όπως διώκη ο αναγινώσκων αυτά.
Αµβ. 2,2  Ο Κυριος απεκρίθη προς εµέ και µου είπε· “Γράψε καθαρά το όραµα τούτο εις µίαν πλάκα, ώστε να αναγινώσκεται
εύκολα και ευχάριστα.
Αµβ. 2,3   διότι έτι όρασις εις καιρόν και ανατελεί εις πέρας και ουκ εις κενόν· εάν υστερήση, υπόµεινον αυτόν, ότι ερχόµενος
ήξει και ου µη χρονίση.
Αµβ. 2,3  Διότι η όρασις αυτή έρχεται στον κατάλληλον καιρόν της. Θα εκπληρωθή και δεν θα µαταιωθή. Εάν όµως και
βραδύνη ολίγον χρόνον, δείξε υποµονήν. Διότι αυτός που αναµένεται να έλθη, θα έλθη και δεν θα χρονοτριβήση.
Αµβ. 2,4   εάν υποστείληται, ουκ ευδοκεί η ψυχή µου εν αυτώ· ο δε δίκαιος εκ πίστεώς µου ζήσεται.
Αµβ. 2,4  Εάν κανείς λιποψυχήση και αδηµονήση, ας µάθη, ότι δεν επαναπαύεται η ψυχή µου εις αυτόν. Ο δίκαιός που
πιστεύει εις εµέ και τηρεί τον νόµον µου, θα σωθή και θα ζήση.
Αµβ. 2,5   ο δε κατοιόµενος και καταφρονητής, ανήρ αλαζών, ουθέν µη περάνη, ός επλάτυνε καθώς άδης την ψυχήν αυτού
και ούτος ως θάνατος ουκ εµπιπλάµενος και επισυνάξει επ αυτόν πάντα τα έθνη και εισδέξεται προς αυτόν πάντας τους
λαούς.
Αµβ. 2,5  Ο επηρµένος Ασσύριος και καταφρονητής των όλων, ο αλαζονικός αυτός άνθρωπος τίποτε δεν ηµπορεί να φέρη
εις πέρας. Επλάτυνε και έκαµε αχόρταγον την ψυχήν του όπως ο άδης και ο θάνατος, που δεν χορταίνουν ποτέ. Θα
συγκεντρώση υπό την εξουσίαν του όλα τα έθνη και θα έχη µαζή του όλους τους λαούς.
Αµβ. 2,6   ουχί ταύτα πάντα κατ αυτού παραβολήν λήψονται και πρόβληµα εις διήγησιν αυτού; και ερούσιν· ουαί ο
πληθύνων εαυτώ τα ουκ όντα αυτού έως τίνος; και βαρύνων τον κλοιόν αυτού στιβαρώς.
Αµβ. 2,6  Θα έλθη όµως καιρός, κατά τον οποίον όλα αυτά θα εκσπάσουν εναντίον του. Οι εχθροί του θα τον έχουν εις
σατυρισµόν και εµπαιγµόν. Ειρωνικόν µολόγηµα θα γίνη µεταξύ των και θα λέγουν· Αλλοόµονον εις σε, Βαβυλών, η οποία
παίρνεις και θησαυρίζεις δια τον εαυτόν σου εκείνα, τα οποία δεν σου ανήκουν. Εως πότε όµως θα συνεχισθή αυτό; Συ
κάµνεις βαρύν και καταθλιπτικόν τον ζυγόν της δουλείας.
Αµβ. 2,7   ότι εξαίφνης αναστήσονται δάκνοντες αυτόν, και εκνήψουσιν οι επίβουλοί σου, και έση εις διαρπαγήν αυτοίς.
Αµβ. 2,7  Ιδού όµως ότι αιφνιδίως θα εξεγερθούν εναντίον σου και θα σε δαγκώσουν οι εχθροί σου. Οι επίβουλοί σου θα
ανανήψουν εναντίον σου και θα γίνης αντικείµενον διαρπαγής από αυτούς,
Αµβ. 2,8   διότι σύ εσκύλευσας έθνη πολλά, σκυλεύσουσί σε πάντες οι υπολελειµµένοι λαοί δι αίµατα ανθρώπων και
ασεβείας γής και πόλεως και πάντων των κατοικούντων αυτήν.
Αµβ. 2,8  Διότι, όπως συ ελαφυραγώγησες πολλά έθνη, έτσι και όλοι θα λαφυραγωγήσουν σε, οχι µόνον οι εχθροί σου άλλα



και οι υπόλοιποι λαοί, διότι θα σε µισούν δια τα ανθρώπινα αίµατα, τα οποία έχυσες και τας άλλας ασεβείας, τας οποίας
διέπραξες εις την γην, εις τας πόλεις κι στους κατοικούντας αυτάς.
Αµβ. 2,9   ώ ο πλεονεκτών πλεονεξίαν κακήν τώ οίκω αυτού τού τάξαι εις ύψος νοσσιάν αυτού τού εκσπασθήναι εκ χειρός
κακών.
Αµβ. 2,9  Αλλοίµονον εις σε, ο οποίος από απερίγραπτον πλεονεξίαν κατεχόµενος αποταµιεύεις πονηρούς θησαυρούς στον
οίκόν σου, δια να τοποθετήσης την φωλεάν σου εις ύψος, µε την ιδέαν ότι έτσι υψηλά θα είσαι ασφαλής και δεν θα
διατρέχης κίνδυνον από τα χέρια των εχθρών σου.
Αµβ. 2,10  εβουλεύσω αισχύνην τώ οίκω σου, συνεπέρανας πολλούς λαούς, και εξήµαρτεν η ψυχή σου·
Αµβ. 2,10  Αυτά όµως, που εσκέφθης, είναι εις την πραγµατικότητα εξευτελιστικά δια τον οίκον σου. Εθεσες τέρµα εις την
ζωήν πολλών λαών, ηµάρτησε πολύ η ψυχή σου.
Αµβ. 2,11  διότι λίθος εκ τοίχου βοήσεται, και κάνθαρος εκ ξύλου φθέγξεται αυτά.
Αµβ. 2,11  Και αυτοί ακόµη οι λίθοι από τον τοίχον της οικίας σου θα φωνάξουν, και ο κάνθαρος, που ευρίσκεται εις τα ξύλα
της οικοδοµής σου, θα οµιλήση εναντίον των αδικιών σου”.
Αµβ. 2,12  ουαί ο οικοδοµών πόλιν εν αίµασι και ετοιµάζων πόλιν εν αδικίαις.
Αµβ. 2,12  Αλλοίµονον εις εκείνον, ο οποίος οικοδοµεί οικίας µε αίµατα άνθρωπον και συγκροτεί πόλιν µε αδικίας, θα
υποστή τα επίχειρα των πονηρών έργων του.
Αµβ. 2,13  ου ταύτά εστι παρά Κυρίου παντοκράτορος; και εξέλιπον λαοί ικανοί εν πυρί, και έθνη πολλά ωλιγοψύχησαν.
Αµβ. 2,13  Αυτά δεν έγιναν από τον Κυριον τον παντοκράτορα; Πολλοί δηλαδή λαοί εξηφανίσθησαν δια του πυρός και
πολλά έθνη ωλιγοψύχησαν.
Αµβ. 2,14  ότι επλησθήσεται η γη τού γνώναι την δόξαν Κυρίου, ως ύδωρ κατακαλύψει αυτούς.
Αµβ. 2,14  Η γη θα γεµίση µε την γνώσιν της δόξης του Κυρίου. Αυτή θα καλύψη τους ανθρώπους, όπως το ύδωρ καλύπτει
την γην.
Αµβ. 2,15  ώ ο ποτίζων τον πλησίον αυτού ανατροπή θολερά και µεθύσκων, όπως επιβλέπη επί τα σπήλαια αυτών.
Αµβ. 2,15  Αλλοίµονον εις σε, Ασσύριε, ο οποίος ποτίζστους ανθρώπους και τους µεθάς µε οίνον, δια να θολώσης τον νουν
των, ώστε να ερευνήσης και αυτά ακόµη τα σπήλαιά των.
Αµβ. 2,16  πλησµονήν ατιµίας εκ δόξης πίε και σύ, καρδία σαλεύθητι και σείσθητι· εκύκλωσεν επί σε ποτήριον δεξιάς
Κυρίου και συνήχθη ατιµία επί την δόξαν σου.
Αµβ. 2,16  Αλλά ήλθεν η ώρα της τιµωρίας σου. Πιε και συ αυτό το ποτήριον της οργής του Κυρίου και πάρε, αντί της δόξης
σου, ατιµίαν και καταφρόνησιν. Θα σαλευθή η καρδία σου, θα συγκλονισθή και θα καταστραφή από σεισµόν η χώρα σου.
Η τιµωρός δεξιά του Κυρίου σε περιέλαβε και όλος ο εξευτελισµός συνεκεντρώθη και έπεσεν επάνω σου, αντί της προτέρας
δόξης σου.
Αµβ. 2,17  διότι ασέβεια τού Λιβάνου καλύψει σε, και ταλαιπωρία θηρίων πτοήσει σε δι αίµατα ανθρώπων και ασεβείας γής
και πόλεως και πάντων των κατοικούντων αυτήν.
Αµβ. 2,17  Η ασεβής και καταστρεπτική υλοτοµία σου προς το όρος Λιβανον θα ξεσπάση επάνω σου και θα σε σκεπάση µε
καταισχύνην. Τα θηρία του όρους τούτου θα σε ταλαιπωρήσουν και θα σε τιµωρήσουν δια τα ανθρώπινα αίµατα, τα οποία
έχυσες, και δια την ασέβειαν, η οποία επικρατεί εις την χώραν σου, εις τας πόλεις και στους κατοίκους αυτής.
Αµβ. 2,18  τι ωφελεί γλυπτόν, ότι έγλυψαν αυτό; έπλασεν αυτό χώνευµα, φαντασίαν ψευδή, ότι πέποιθεν ο πλάσας επί το
πλάσµα αυτού τού ποιήσαι είδωλα κωφά.
Αµβ. 2,18  Ποίαν ωφέλειαν είναι δυνατόν, να σου δώση το γλυπτόν άγαλµα, το οποίον άνθρωποι κατεσκεύασαν; Ο τεχνίτης
το διεµόρφωσε και το εχώνευσεν στο χωνευτήριον. Αυτό όµως είναι γέννηµα ψευδούς φαντασίας. Αλλά έδω είναι το
παράδοξον· ότι αυτός, που κατεσκεύασε το κωφόν και άλαλον είδωλον, πιστεύει στο έργον των χειρών του.
Αµβ. 2,19  ουαί ο λέγων τώ ξύλω· έκνηψον, εξεγέρθητι, και τώ λίθω· υψώθητι· και αυτό εστι φαντασία, τούτο δε εστιν
έλασµα χρυσίου και αργυρίου, και πάν πνεύµα ουκ έστιν εν αυτώ.
Αµβ. 2,19  Αλλοίµονον εις εκείνον, που πιστεύει εις τα ξύλινα αγάλµατα και λέγει προς αυτά· “ξύπνα, σήκω” και στο λίθινον
άγαλµα, “στάσου υψηλά!” Και αυτό είναι επινόησις της ανθρωπίνης φαντασίας. Το υλικόν, από το οποίον αποτελείται,
είναι έλασµα χρυσού και αργύρου. Κανένα πνεύµα, καµµία πνοή ζωής δεν υπάρχει έντος αυτού.
Αµβ. 2,20  ο δε Κύριος εν ναώ αγίω αυτού· ευλαβείσθω από προσώπου αυτού πάσα η γη.
Αµβ. 2,20  Ο Κυριος όµως κατοικεί στον άγιον ναόν του. Ας ευλαβηθή αυτόν όλη η οικουµένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Προσευχή Αµβακούµ τού προφήτου µετά ωδής.
Προσευχή Αµβακούµ τον προφήτου ψαλλοµένη
Αµβ. 3,1   Κύριε, εισακήκοα την ακοήν σου και εφοβήθην·
Αµβ. 3,1   Κυριε, ήκουσα εκείνο, το οποίον συ µε έκαµες να ακούσω, και εφοβήθην.
Αµβ. 3,2   Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. εν µέσω δύο ζώων γνωσθήση, εν τώ εγγίζειν τα έτη επιγνωσθήση, εν
τώ παρείναι τον καιρόν αναδειχθήση, εν τώ ταραχθήναι την ψυχήν µου, εν οργή ελέους µνησθήση.
Αµβ. 3,2  Κυριε, παρετήρησα µε προσοχήν τα έργα σου, τα κατενόησα, κατελήφθην από έκπληξιν µεγάλην. Ανάµεσα εις
δύο όντα, που έχουν ζωήν, θα γίνης γνωστός στους ανθρώπους. Οταν πλησιάζουν τα έτη, που θα αποκαλυφθή η αγαθότης
σου, θα γνωρισθής ακόµα καλύτερον. Οταν έλθη ο καιρός ο ωρισµένος, θα αναδειχθή η δύναµίς σου. Οταν ταραχθή η
ψυχή µου εις καιρόν της δικαίας σου οργής, ενθυµήσου, Κυριε, και δος µου το έλεός σου.
Αµβ. 3,3   ο Θεός από Θαιµάν ήξει, και ο άγιος εξ όρους κατασκίου δασέος. (διάψαλµα). εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού,
και αινέσεως αυτού πλήρης η γη.
Αµβ. 3,3  Ο Θεός, ένδοξος και ισχυρός, θα έλθη από την Θαιµάν· ο άγιος από το βαθύσκιον δασωµένον όρος. (Διάψαλµα). Αι
άπειροι εις αριθµόν και τελειότητα αρεταί σου εκάλυψαν τον ουρανόν. Η γη είναι γεµάτη από την δοξολογίαν προς σε.
Αµβ. 3,4   και φέγγος αυτού ως φώς έσται, κέρατα εν χερσίν αυτού, και έθετο αγάπησιν κραταιάν ισχύος αυτού.
Αµβ. 3,4  Η ακτινοβολία της δόξης του είναι ισχυρά, όπως το φως. Δυναµιν κρατεί εις τα χέρια του. Την αγάπην του την
ενηρµόνισε µε την άπειρον δύναµίν του.



Αµβ. 3,5   πρό προσώπου αυτού πορεύσεται λόγος, και εξελεύσεται εις παιδείαν κατά πόδας αυτού
Αµβ. 3,5  Εµπρός του προπορεύεται ο λόγος ο καθοδηγητικός, ο διαφωτιστικός. Αυτός τον ακολουθεί κατά πόδας, όταν
πρόκειται να διαφωτίση, αλλά και παιδαγωγικώς να τιµωρήση τους ανθρώπους.
Αµβ. 3,6   έστη, και εσαλεύθη η γη· επέβλεψε, και διετάκη έθνη. διεθρύβη τα όρη βία, ετάκησαν βουνοί αιώνιοι.
Αµβ. 3,6  Εστάθη ο Κυριος, και η γη εσαλεύθη έντροµος. Ερριψεν ένα µόνον βλέµµα, και έλυωσαν τα έθνη. Τα όρη
εθρυµµατίσθηκαν µετά κρότου, τα αιώνια βουνά έλυωσαν από τον φόβον των.
Αµβ. 3,7   πορείας αιωνίας αυτού αντί κόπων είδον· σκηνώµατα Αιθιόπων πτοηθήσονται και αι σκηναί γής Μαδιάµ.
Αµβ. 3,7  Και µέσα εις αυτάς τας συµφοράς και τας θλίψεις είδον εγώ τας αιωνίας βουλάς και ενεργείας αυτού! Αι σκηναί
των Αιθιόπων θα κατατροµάξουν και αι σκηναί επίσης της γης Μαδιάµ.
Αµβ. 3,8   µη εν ποταµοίς ωργίσθης, Κύριε, ή εν ποταµοίς ο θυµός σου; ή εν θαλάσση το όρµηµά σου; ότι επιβήση επί τους
ίππους σου, και η ιππασία σου σωτηρία.
Αµβ. 3,8  Μηπως, Κυριε, ωργίσθης και εθύµωσες εναντίον των αψύχων ποταµών; Μηπως η ορµή σου στρέφεται εναντίον
της Ερυθράς Θαλάσσης; Οχι βεβαίως, διότι συ επέβης επάνω στους ίππους του άρµατός σου και η ίππευσίς σου αυτή
υπήρξε σωτηρία δια τον λαόν σου.
Αµβ. 3,9   εντείνων εντενείς το τόξον σου επί σκήπτρα, λέγει Κύριος. (διάψαλµα). ποταµών ραγήσεται γη.
Αµβ. 3,9  Θα τεντώσης έως τα άκρα µε δύναµιν το τοξον σου εναντίον των σκηπτρούχων της γης, λέγει ο Κυριος
(Διάψαλµα). Η γη θα ανοίξη και άφθονα ύδατα ποταµών θα αναβλύσουν.
Αµβ. 3,10  όψονταί σε και ωδινήσουσι λαοί, σκορπίζων ύδατα πορείας αυτού· έδωκεν η άβυσσος φωνήν αυτής, ύψος
φαντασίας αυτής.
Αµβ. 3,10  Θα σε ίδουν, Κυριε, όλοι οι λαοί και θα καταληφθούν από ωδίνας, οµοίας προς τας ωδίνας της επιτόκου. Διότι συ
εκβάλλεις και διασκορπίζεις τα ύδατα από τας κοίτας, εις τας οποίας ρέουν. Η απύθµενος θάλασσα εβόησε από τους
παφλασµούς των κυµάτων της. Τα κύµατά της υψώθησαν εις αφάνταστον ύψος ενώπιόν σου.
Αµβ. 3,11  επήρθη ο ήλιος, και η σελήνη έστη εν τή τάξει αυτής· εις φώς βολίδες σου πορεύσονται, εις φέγγος αστραπής
όπλων σου.
Αµβ. 3,11  Εσηκώθη και εστάθη ακίνητος ο ήλιος· και αυτή σελήνη εσταµάτησεν εις την θέσιν της, όταν ο Ιησούς του Ναυή
εν ονόµατί σου τα διέταξε. Τα βέλη σου ολοφάνερα, ωσάν το φως, κατευθύνονται εναντίον των εχθρών σου. Τα όπλα σου
απαστράπτουν, ωσάν το φως.
Αµβ. 3,12  εν απειλή ολιγώσεις γήν και εν θυµώ κατάξεις έθνη.
Αµβ. 3,12  Με την δικαίαν σου τιµωρίαν, την οποίαν απειλητικώς προανήγγειλες, θα καταστρέψης την γην των Χαλδαίων.
Και επάνω στον δίκαιον θυµόν σου θα ρίψης ταπεινωµένους στο έδαφος λαούς.
Αµβ. 3,13  εξήλθες εις σωτηρίαν λαού σου τού σώσαι τον χριστόν σου· έβαλες εις κεφαλάς ανόµων θάνατον, εξήγειρας
δεσµούς έως τραχήλου. (διάψαλµα).
Αµβ. 3,13  Ετσι θα εξέλθης, δια να σώσης τον λαόν σου, δια να σώσης τον αφιερωµένον εις σε λαόν. Εδωσες θάνατον εις
κεφαλάς παρανόµων ανθρώπων. Αλύτους δεσµούς ανέβασες και επέβαλες στον τράχηλον των αµαρτωλών.
Αµβ. 3,14  διέκοψας εν εκστάσει κεφαλάς δυναστών, σεισθήσονται εν αυτή· διανοίξουσι χαλινούς αυτών ως εσθίων πτωχός
λάθρα.
Αµβ. 3,14  Προς κατάπληξιν όλων έκοψες τας κεφαλάς των ισχυρών της γης. Θα συγκλονισθούν και θα πανικοβληθούν
όλοι οι κατοικούντες εις αυτήν. Ως εάν έχουν χαλινούς, ολίγον θα ανοίξουν το στόµα των, όπως ο πτωχός ο οποίος τρώγει
κρυφίως το ψωµί του.
Αµβ. 3,15  και επεβίβασας εις θάλασσαν τους ίππους σου ταράσσοντας ύδατα πολλά.
Αµβ. 3,15  Ωδήγησες και ανέβασες, Κυριε, εις την θάλασσαν τους ίππους σου, οι οποίοι αναταράσσουν τα πολλά αυτής
ύδατα.
Αµβ. 3,16  εφυλαξάµην, και επτοήθη η κοιλία µου από φωνής προσευχής χειλέων µου, και εισήλθε τρόµος εις τα οστά µου,
και υποκάτωθέν µου εταράχθη η έξις µου. αναπαύσοµαι εν ηµέρα θλίψεως τού αναβήναι εις λαόν παροικίας µου.
Αµβ. 3,16  Παρετήρησα µε προσοχήν, ήκουσα και είδα τας θλίψστου λαού µου. Η καρδία µου εταράχθη καθ' ον χρόνον τα
χείλη µου τρέµοντα απηύθυναν την προσευχήν. Τρόµος εισεχώρησεν στο εσωτερικόν µου. Ολόκληρος η υπαρξίς µου
ανεστατώθη από κάτω έως άνω. Αλλά την ηµέραν της θλίψεώς µου θα αναπαυθώ και θα παρηγορηθώ, όταν αναβώ στον
λαόν µου, τον παροικούντα στον τόπον του.
Αµβ. 3,17  διότι συκή ου καρποφορήσει, και ουκ έσται γενήµατα εν ταίς αµπέλοις· ψεύσεται έργον ελαίας, και τα πεδία ου
ποιήσει βρώσιν· εξέλιπον από βρώσεως πρόβατα, και ουχ υπάρχουσι βόες επί φάτναις.
Αµβ. 3,17  Διότι ιδού, οι συκιές δεν θα καρποφορήσουν, τα αµπέλια δεν θα παράγουν σταφυλάς, τα ελαιόδενδρα θα
διαψεύσουν τας προσδοκίας µας δια ουγκοµιδήν καρπού και αι πεδιάδες δεν θα παράγουν καρπούς εις διατροφήν των
ανθρώπων. Τα πρόβατα αποθνήσκουν δια την έλλειψιν τροφής. Βοϊδια δεν υπάρχουν πλέον εις τα παχνιά των.
Αµβ. 3,18  εγώ δε εν τώ Κυρίω αγαλλιάσοµαι, χαρήσοµαι επί τώ Θεώ τώ σωτήρί µου.
Αµβ. 3,18  Εγώ όµως θα αγάλλωµαι ελπίζων στον Κυριον. Θα γεµίση χαράν η καρδία µου δια τον σωτήρα µου Θεόν.
Αµβ. 3,19  Κύριος ο Θεός δύναµίς µου και τάξει τους πόδας µου εις συντέλειαν· επί τα υψηλά επιβιβά µε τού νικήσαί µε εν τή
ωδή αυτού.
Αµβ. 3,19  Κυριος ο Θεός είναι η δύναµίς µου. Αυτός θα στερεώση δια παντός τα πόδια µου εις τας δικαίας πορείας µου. Θα
µε αναβιβάση υψηλά, ώστε ψάλλων ευγνώµονα δοξολογίαν προς αυτόν να νικήσω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Σοφ. 1,1   Λόγος Κυρίου, ός εγενήθη προς Σοφονίαν τον τού Χουσί, υιόν Γοδολίου, τού Αµορίου, τού Εζεκίου, εν ηµέραις
Ιωσίου υιού Αµών βασιλέως Ιούδα.
Σοφ. 1,1   Λογος, τον οποίον ο Κυριος απηύθυνε προς τον Σοφονίαν, υιόν του Χουσί, έγγονον του Γοδολίου, δισέγγονον του
Αµορίου και τρισέγγονον του Εζεκίου. Ο Σοφονίας έζησε κατά τας ηµέρας του βασιλέως της Ιουδαίας Ιωσιου, υιού του



Αµών.
Σοφ. 1,2   Εκλείψει εκλιπέτω από προσώπου της γής, λέγει Κύριος,
Σοφ. 1,2  Ας εξαφανισθούν αµέσως και πλήρως από το πρόσωπον της γης, λέγει ο Κυριος,
Σοφ. 1,3   εκλιπέτω άνθρωπος και κτήνη, εκλιπέτω τα πετεινά τού ουρανού και οι ιχθύες της θαλάσσης, και ασθενήσουσιν
οι ασεβείς και εξαρώ τους ανόµους από προσώπου της γής, λέγει Κύριος.
Σοφ. 1,3   ας εξαφανισθούν οι άνθρωποι και τα ζώα ας λείψουν τα πετεινά του ουρανού και οι ιχθύες της θαλάσσης, ας
ατονίσουν και ας ασθενήσουν οι ασεβείς. Θα ξερριζώσω τους ανόµους από το πρόσωπον της γης, λέγει ο Κυριος.
Σοφ. 1,4   και εκτενώ την χείρά µου επί Ιούδαν και επί πάντας τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ και εξαρώ εκ τού τόπου
τούτου τα ονόµατα της Βάαλ και τα ονόµατα των ιερέων
Σοφ. 1,4  Θα απλώσω την παντοδύναµον τιµωρόν χείρα µου εναντίον των Ιουδαίων και εναντίον όλων, όσοι κατοικούν την
Ιερουσαλήµ Θα εξαφανίσω από τον τόπον τούτον και τα ονόµατα ακόµη των ειδώλων του Βααλ και τα ονόµατα των
ιερέων των.
Σοφ. 1,5   και τους προσκυνούντας επί τα δώµατα τή στρατιά τού ουρανού και τους οµνύοντας κατά τού Κυρίου και τους
οµνύοντας κατά τού βασιλέως αυτών
Σοφ. 1,5   Και εκείνους, οι οποίοι εις τα ηλιακωτά των οικιών των προσκυνούν την στρατιάν των αστέρων του ουρανού · και
εκείνους, οι οποίοι µε ασέβειαν ορκίζονται ενώπιον του Κυρίου, όπως και εκείνους οι οποίοι ορκίζονται ασεβώς στο όνοµα
του βασιλέως των.
Σοφ. 1,6   και τους εκκλίνοντας από τού Κυρίου και τους µη ζητούντας τον Κύριον και τους µη αντεχοµένους τού Κυρίου. -
Σοφ. 1,6  Θα τιµωρήσω αυτούς οι οποίοι παρεκκλίνουν από τας εντολάς και τας οδούς του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν
δια της προσευχής των τον Κυριον και δεν κρατούν αυτόν ως στήριγµά των .
Σοφ. 1,7   Ευλαβείσθε από προσώπου Κυρίου τού Θεού, διότι εγγύς ηµέρα τού Κυρίου, ότι ητοίµακε Κύριος την θυσίαν
αυτού, και ηγίακε τους κλητούς αυτού.
Σοφ. 1,7   Σεβασθήτε και φοβηθήτε Κυριον τον Θεόν, διότι έφθασεν η ηµέρα του Κυρίου. Ο Κυριος έχει ετοιµάσει την
ευπρόσδεκτον θυσίαν του· προς τούτο δε έχει καλέσει και αγιάσει τους εκλεκτούς, οι οποίοι θα την προσφέρουν.
Σοφ. 1,8   και έσται εν ηµέρα θυσίας Κυρίου και εκδικήσω επί τους άρχοντας και επί τον οίκον τού βασιλέως και επί πάντας
τους ενδεδυµένους ενδύµατα αλλότρια·
Σοφ. 1,8  Κατά την ηµέραν της µεγάλης αυτής θυσίας του Κυρίου, θα τιµωρήσω τους άρχοντας, λέγει ο Κυριος, την
βασιλικήν αυλήν και όλους εκείνους, οι οποίοι φορούν αταίριαστα προς το φύλον των η ξένα ειδωλολατρικά ενδύµατα.
Σοφ. 1,9   και εκδικήσω επί πάντας εµφανώς επί τα πρόπυλα εν εκείνη τή ηµέρα, τους πληρούντας τον οίκον Κυρίου Θεού
αυτών ασεβείας και δόλου.
Σοφ. 1,9  Θα αποστείλω φανεράν την τιµωρίαν εναντίον όλων αυτών, που θα ευρίσκωνται εις τα προπύλαια του ναού κατά
την ηµέραν εκείνην· αυτών, οι οποίοι γεµίζουν τον µεν ναόν Κυρίου του Θεού των µε τας ασεβείας των, τους δε ανθρώπους
µε τας δολιότητάς των.
Σοφ. 1,10   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος, φωνή κραυγής από πύλης αποκεντούντων και ολολυγµός από της
δευτέρας και συντριµµός µέγας από των βουνών.
Σοφ. 1,10  Κατά την ηµέραν εκείνην, λέγει ο Κυριος, θα ακουσθούν κοπετοί, φωναί και κραυγαί από την πύλην, όπου οι
σφαγείς θα φονεύουν, και ολοφυρµοί από την δευτέραν νεωτέραν πόλιν και µέγας συντριµµός από τα βουνά.
Σοφ. 1,11   θρηνήσατε, οι κατοικούντες την κατακεκοµµένην, ότι ωµοιώθη πάς ο λαός Χαναάν, εξωλοθρεύθησαν πάντες οι
επηρµένοι αργυρίω.
Σοφ. 1,11  Θρηνήσατε οι κάτοικοι την κατακοπτοµένην και σφαγιαζοµένην πόλιν , διότι όλος ο λαός εξωµοιώθη µε τους
Χαναναίους. Εξωλοθρεύθηοαν και θα εξολοθρευθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι κοµπάζουν δια τα πλούτη των.
Σοφ. 1,12   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη εξερευνήσω την Ιερουσαλήµ µετά λύχνου και εκδικήσω επί τους άνδρας τους
καταφρονούντας επί τα φυλάγµατα αυτών. οι δε λέγοντες εν ταίς καρδίαις αυτών· ου µη αγαθοποιήση Κύριος, ουδ ου µη
κακώση,
Σοφ. 1,12  Κατά την ηµέραν εκείνην της δικαίας τιµωρίας θα εξερευνήσω δια λύχνου µε προσοχήν και θα τιµωρήσω τους
άνδρας, τους οποίους θα εύρω να καταφρονούν τα καθήκοντά των. Εκείνους οι οποίοι λέγουν από µέσα των· ας ζήσωµεν,
όπως µας αρέσει, διότι ο Θεός ούτε το καλόν θα αµείψη ούτε και το κακόν θα τιµωρήση.
Σοφ. 1,13   και έσται η δύναµις αυτών εις διαρπαγήν και οι οίκοι αυτών εις αφανισµόν, και οικοδοµήσουσιν οικίας και ου
µη κατοικήσουσιν εν αυταίς και καταφυτεύσουσιν αµπελώνας και ου µη πίωσι τον οίνον αυτών. -
Σοφ. 1,13  Αλλά τα πλούτη των, που τα εθεωρούσαν δύναµίν των, θα διαρπαγούν, τα σπίτια των και αι οικογένειαί των θα
εξαφανισθούν. Θα οικοδοµήσουν οικίας και δεν θα κατοικήσουν εις αυτάς, θα φυτεύσουν και θα καλλιεργήσουν επιµελώς
πολλάς αµπέλους και δεν θα πίουν το κρασί των.
Σοφ. 1,14   Ότι εγγύς ηµέρα Κυρίου η µεγάλη, εγγύς και ταχεία σφόδρα· φωνή ηµέρας Κυρίου πικρά και σκληρά τέτακται.
Σοφ. 1,14  Φοβηθήτε τον Κυριον, διότι η ηµέρα της τιµωρίας η µεγάλη έχει πλησιάσει. Πλησιάζει, έρχεται µε µεγάλην
ταχύτητα. Οσα θα ακουσθούν κατά την ηµέραν της δικαίας υπό του Κυρίου τιµωρίας, θα είναι κατ' απόφασιν του Κυρίου
πικρά και σκληρά.
Σοφ. 1,15   δυνατή ηµέρα οργής η ηµέρα εκείνη, ηµέρα θλίψεως και ανάγκης, ηµέρα αωρίας και αφανισµού, ηµέρα γνόφου
και σκότους, ηµέρα νεφέλης και οµίχλης,
Σοφ. 1,15  Η ηµέρα εκείνη της οργής του Κυρίου είναι µεγάλη και ακατανίκητος, ηµέρα θλίψεως και ανάγκης των
ανθρώπων, ηµέρα στυγνή και άχαρις, ηµέρα αφανισµού, γνόφος και σκοτάδι θα την καλύπτη. Θα είναι ηµέρα
σκεπασµένη από πυκνάς νεφέλας και σκοτεινήν οµίχλην.
Σοφ. 1,16   ηµέρα σάλπιγγος και κραυγής επί τας πόλεις τας οχυράς και επί τας γωνίας τας υψηλάς.
Σοφ. 1,16  Ηµέρα, κατά την οποίαν θα ακούωνται ήχοι πολεµικών σαλπίγγων, κραυγαί πολεµιστών επάνω εις τας
ωχυρωµένας πόλεις και στους υψηλούς πύργους των γωνιών του τείχους.
Σοφ. 1,17   και εκθλίψω τους ανθρώπους, και πορεύσονται ως τυφλοί, ότι τώ Κυρίω εξήµαρτον· και εκχεεί το αίµα αυτών ως
χούν και τας σάρκας αυτών ως βόλβιτα.
Σοφ. 1,17  Θα αποστείλω βαρείαν θλίψιν επάνω στους ανθρώπους. Θα βαδίζουν, όπως οι τυφλοί, χωρίς να γνωρίζουν που



πηγαίνουν, διότι έχουν αµαρτήσει ενώπιον του Κυρίου. Ο Κυριος θα χύση και θα σκορπίση το αίµα των εις την γην, όπως ο
άνεµος διασκορπίζει το χώµα. Θα αφήση άταφα και απερριµµένα τα πτώµατά των, ωσάν την κόπρον των βοϊδιών.
Σοφ. 1,18   και το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών ου µη δύνηται εξελέσθαι αυτούς εν ηµέρα οργής Κυρίου, και εν
πυρί ζήλου αυτού καταναλωθήσεται πάσα η γη, διότι συντέλειαν και σπουδήν ποιήσει επί πάντας τους κατοικούντας την
γήν.
Σοφ. 1,18  Ούτε το αργύριόν των, ούτε το χρυσίον των δεν θα µπορέση να τους γλυτώση κατά την ηµέραν εκείνην της οργής
του Κυρίου, διότι όλη η αµαρτωλή χώρα θα εξαφανισθή µε το τροµερόν πυρ της οργής του Κυρίου. Ο Κυριος θα επιφέρη
πλήρη και ταχείαν καταατροφήν εις ολόυς τους κατοίκους της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Σοφ. 2,1   Συνάχθητε και συνδέθητε, το έθνος το απαίδευτον,
Σοφ. 2,1  Συγκεντρωθήτε, συνδεθήτε µε τον Θεόν, έθνος απαιδαγώγητον και αµόρφωτον,
Σοφ. 2,2   πρό τού γενέσθαι υµάς ως άνθος παραπορευόµενον, πρό τού επελθείν εφ υµάς οργήν Κυρίου, πρό τού επελθείν εφ
υµάς ηµέραν θυµού Κυρίου.
Σοφ. 2,2  πριν καταντήσετε ωσάν το κοµµένον άνθος, που το παρασύρει ο άνεµος. Πριν εκσπάση εναντίον σας η οργή του
Κυρίου· πριν η επέλθη επάνω σας η ηµέρα του θυµού του Κυρίου.
Σοφ. 2,3   ζητήσατε τον Κύριον, πάντες ταπεινοί γής· κρίµα εργάζεσθε και δικαιοσύνην ζητήσατε και αποκρίνασθε αυτά,
όπως σκεπασθήτε εν ηµέρα οργής Κυρίου.
Σοφ. 2,3  Ολοι σεις, οι ταπεινοί της χώρας Ιούδα, αναζητήσατε τον Κυριον, εργασθήτε, αποκτήσατε και εφαρµόσατε κρίσιν
δικαίαν. Αναζητήσατε την δικαιοσύνην, ανταποκριθήτε εµπράκτως εις αυτά, που ζητεί ο Κυριος, δια να προφυλαχθήτε και
σωθήτε κατά την ηµέραν της οργής του Κυρίου.
Σοφ. 2,4   διότι Γάζα διηρπασµένη έσται, και Ασκάλων εις αφανισµόν, και Άζωτος µεσηµβρίας εκριφήσεται, και Ακκαρών
εκριζωθήσεται.
Σοφ. 2,4  Διότι η Γαζα θα διαρπαγή από τους εχθρούς, η Ασκάλων θα παραδοθή εις πλήρη καταστροφήν, η Αζωτος εν
πλήρει µεσηµβρία θα ριφθή κάτω στο χώµα και η Ακκαρών θα ξερριζωθή.
Σοφ. 2,5   ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισµα της θαλάσσης, πάροικοι Κρητών· λόγος Κυρίου εφ υµάς, Χαναάν γη
αλλοφύλων, και απολώ υµάς εκ κατοικίας.
Σοφ. 2,5  Αλλοίµονον στους κατοικούντας το παράλιον τµήµα της θαλάσσης, οι απόγονοι αυτοί των αποίκων της Κρήτης,
οι Φιλισταίοι. Ο λόγος Κυρίου στρέφεται και εναντίον σας, Χαναναίοι, χώρα των Φιλισταίων. Θα καταστρέψω και σας και
τας κατοικίας σας.
Σοφ. 2,6   και έσται Κρήτη νοµή ποιµνίων και µάνδρα προβάτων.
Σοφ. 2,6  Η χώρα σας, η οποία κατέχεται από τους Κρήτας, ως εάν είναι Κρήτη, θα γίνη βοσκότοπος και µάνδρα προβάτων.
Σοφ. 2,7   και έσται το σχοίνισµα της θαλάσσης τοίς καταλοίποις οίκου Ιούδα· επ αυτούς νεµήσονται εν τοίς οίκοις
Ασκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν από προσώπου υιών Ιούδα, ότι επέσκεπται αυτούς Κύριος ο Θεός αυτών, και αποστρέψει
την αιχµαλωσίαν αυτών. -
Σοφ. 2,7  Η παρά την θάλασσαν περιοχή θα περιέλθη στους αποµείναντας Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι θα βοσκήσουν τα
πρόβατά των εκεί, όπου άλλοτε υπήρχον αι οικίαι της Ασκάλωνος. Κατά το δειλινόν, κατά το διάστηµα δηλαδή της
ηµέρας, θα διαλυθούν οι Φιλισταίοι ενώπιον των Ιουδαίων, διότι ο Κυριος και Θεός των είχεν επισκεφθή τους Ιουδαίους
και θα επαναφέρη αυτούς από την γην της αιχµαλωσίας των.
Σοφ. 2,8   Ήκουσα ονειδισµούς Μωάβ και κονδυλισµούς υιών Αµµών, εν οίς ωνείδιζον τον λαόν µου και εµεγαλύνοντο επί
τα όριά µου.
Σοφ. 2,8  Ηκουσα τους ονειδισµούς των Μωαβιτών, τα γρονθοκοπήµατα των Αµµωνιτών, µε τα οποία ύβριζαν αυτοί και
ενέπαιζαν τον λαόν µου και υπερηφανεύοντο εις βάρος της χώρας µου.
Σοφ. 2,9   διά τούτο ζώ εγώ, λέγει Κύριος των δυνάµεων ο Θεός Ισραήλ, διότι Μωάβ ως Σόδοµα έσται και υιοί Αµµών ως
Γόµορα, και Δαµασκός εκλελειµµένη ως θιµωνία άλωνος και ηφανισµένη εις τον αιώνα· και οι κατάλοιποι λαού µου
διαρπώνται αυτούς και οι κατάλοιποι έθνους µου κληρονοµήσουσιν αυτούς.
Σοφ. 2,9  Δια τούτο ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει Κυριος ο Θεός των δυνάµεων, ο Θεός του Ισραήλ, ότι η χώρα Μωάβ θα
γίνη, όπως τα Σοδοµα, και οι Αµµωνίται θα έχουν την τύχην των Γοµόρρων. Η Δαµασκός θα µείνη εγκαταλελειµµένη σαν
θηµωνιά αλωνιού χωρίς σιτάρι, θα αφανισθή δι' όλους τους αιώνας. Οι αποµείναντες Ιουδαίοι, αυτοί που θα επανέλθουν
από την αιχµαλωσίαν, θα λεηλατούν αυτούς. Οι απολειφθέντες εκ του Ιουδαϊκού έθνους θα τους κληρονοµήσουν.
Σοφ. 2,10   αύτη αυτοίς αντί της ύβρεως αυτών, διότι ωνείδισαν και εµεγαλύνθησαν επί τον Κύριον τον παντοκράτορα.
Σοφ. 2,10  Η τιµωρία των αυτή θα επέλθη εναντίον εκείνων εξ αιτίας της υπερηφανείας των , διότι αυτοί ύβρισαν και
ενέπαιξαν και υπερηφανεύθησαν εναντίον Κυρίου του παντοκράτορας.
Σοφ. 2,11   επιφανήσεται Κύριος επ αυτούς και εξολοθρεύσει πάντας τους θεούς των εθνών της γής, και προσκυνήσουσιν
αυτώ έκαστος εκ τού τόπου αυτού, πάσαι αι νήσοι των εθνών. -
Σοφ. 2,11  Τιµωρός θα εµφανισθή ενώπιόν των ο Κυριος. Θα εξολοθρεύση όλους τους θεούς των ειδωλολατρικών εθνών της
γης. Και θα έλθη έπειτα καιρός, κατά τον οποίον θα προσκυνήσουν αυτόν ο καθένας από τον τόπον του εις όλας τας έως
τότε ειδωλολατρικάς χώρας της οικουµένης.
Σοφ. 2,12   Καί υµείς, Αιθίοπες, τραυµατίαι ροµφαίας µου εστε.
Σοφ. 2,12  Και σεις, οι Αιθίοπες, θα σφαγήτε δια της ροµφαίας µου.
Σοφ. 2,13   και εκτενεί την χείρα αυτού επί βοράν και απολεί τον Ασσύριον και θήσει την Νινευή εις αφανισµόν άνυδρον ως
έρηµον.
Σοφ. 2,13  Ο Κυριος θα απλώση την τιµωρόν χείρα του προς βορράν. Θα καταστρέψη τους Ασσυρίους, την δε πρωτεύουσαν
των Νινευή θα την εξαφανίση· θα µεταβάλη αυτήν εις άνυδρον έρηµον τόπον.
Σοφ. 2,14   και νεµήσονται εν µέσω αυτής ποίµνια και πάντα τα θηρία της γής, και χαµαιλέοντες και εχίνοι εν τοίς
φατνώµασιν αυτής κοιτασθήσονται, και θηρία φωνήσει εν τοίς διορύγµασιν αυτής και κόρακες εν τοίς πυλώσιν αυτής,
διότι κέδρος το ανάστηµα αυτής.



Σοφ. 2,14  Εν µέσω των ερειπίων της θα βόσκουν τα πρόβατα και θα κατοικούν όλα τα θηρία της γης. Οι χαµαιλέοντες και
οι ακανθόχοιροι θα έχουν την κοίτην των εις τα στολίδια των οροφών από τας κρηµνισµένας οικίας. Τα δε θηρία θα
ωρύωνται ανάµεσα από τα ορύγµατα των ερειπίων της. Οι κόρακες θα κρώζουν επάνω στους πυλώνας της, διότι η πόλις
αυτή ύψωσεν υπερήφανα το ανάστηµά της, ωσάν πολυετής κέδρος.
Σοφ. 2,15   αύτη η πόλις η φαυλίστρια η κατοικούσα επ ελπίδι, η λέγουσα εν καρδία αυτής· εγώ ειµι, και ουκ έστι µετ εµέ έτι.
πώς εγενήθη εις αφανισµόν νοµή θηρίων· πάς ο διαπορευόµενος δι αυτής συριεί και κινήσει τας χείρας αυτού .
Σοφ. 2,15  Αυτή η πόλις, η φαύλη και η εκφαυλίζουσα, η οποία κατοικούσε αµέριµνος µε την ελπίδα ότι θα είναι άπτωτός,
έλεγεν υπερήφανα εις την καρδίαν της· Εγώ είµαι, και άλλη ωσάν εµέ δεν θα εµφανισθή πλέον στον κόσµον. Πως όµως
εξηφανίσθη, πως κατήντησε φωλεά και νοµή των θηρίων! Καθε διαβάτης που θα περάση ανάµεσα από τα ερείπιά της, θα
σφυρίζη εις έκφρασιν της εκπλήξεώς του, θα κινή κατάπληκτος τα χέρια του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Σοφ. 3,1   Ώ η επιφανής και απολελυτρωµένη, η πόλις η περιστερά·
Σοφ. 3,1   Αλλά και η Ιερουσαλήµ η επιφανής, αυτή που εγλύτωσε χάρις εις την προστασίαν του Κυρίου από πολλούς
κινδύνους, η πόλις που ωµοίαζε µε περιστεράν,
Σοφ. 3,2   ουκ εισήκουσε φωνής, ουκ εδέξατο παιδείαν, επί τώ Κυρίω ουκ επεποίθει και προς τον Θεόν αυτής ουκ ήγγισεν.
Σοφ. 3,2  δεν υπήκουσεν εις την φωνήν του Κυρίου. Δεν εδέχθη την παιδαγωγίαν του Θεού, δεν εστήριξε την πεποίθησίν της
στον Κυριον, δεν επλησίασε µε πίστιν και ευλάβειαν τον Θεόν της.
Σοφ. 3,3   οι άρχοντες αυτής εν αυτή ως λέοντες ωρυόµενοι· οι κριταί αυτής ως λύκοι της Αραβίας, ουχ υπελίποντο εις το
πρωΐ·
Σοφ. 3,3  Οι άρχοντές της εντός αυτής οµοιάζουν µε ωρυοµένους λέοντας, που επιτίθενται κατά των θυµάτων των. Οι
δικασταί της οµοιάζουν µε τους αιµοβόρους και αχορτάστους λύκους της Αραβίας, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτε δια το
πρωϊ.
Σοφ. 3,4   οι προφήται αυτής πνευµατοφόροι, άνδρες καταφρονηταί· ιερείς αυτής βεβηλούσι τα άγια και ασεβούσι νόµον·
Σοφ. 3,4  Οι παρουσιαζόµενοι ως προφήται της είναι κενοί περιεχοµένου, ασκιά φουσκωµένα από αέρα, άνθρωποι που
καταφρονούν τον Θεόν και τας εντολάς του. Οι ιερείς της µολύνουν τα άγια του ναού, φέρονται µε ασεβειαν απέναντι του
νόµου του Κυρίου.
Σοφ. 3,5   ο δε Κύριος δίκαιος εν µέσω αυτής και ου µη ποιήση άδικον· πρωΐ πρωΐ δώσει κρίµα αυτού εις φώς και ουκ
απεκρύβη και ουκ έγνω αδικίαν εν απαιτήσει και ουκ εις νείκος αδικίαν.
Σοφ. 3,5  Ο δε Κυριος, δίκαιος πάντοτε, ευρίσκεται εν µέσω αυτής και δεν θα αδικήση κανένα. Πρωϊ-πρωϊ ωσάν φως θα
ανατείλη την δικαιοσύνην του, δεν θα την αποκρύψη από κανένα. Δεν θα ανεχθή όµως την αχόρταστον και θρασείαν
αδικίαν· δεν θα επιτρέψη να επικρατήση αυτή πλήρως και µέχρι τέλους.
Σοφ. 3,6   εν διαφθορά κατέσπασα υπερηφάνους, ηφανίσθησαν γωνίαι αυτών· εξερηµώσω τας οδούς αυτών το παράπαν
τού µη διοδεύειν· εξέλιπον αι πόλεις αυτών παρά το µηδένα υπάρχειν µηδέ κατοικείν.
Σοφ. 3,6  Εκρήµνισα εις καταστροφήν τους υπερηφάνους, εξηφανίσθησαν και εκονιορτοποιήθησαν οι ισχυροί των πύργοι.
Θα κάµω εντελώς ερήµους τους δρόµους, ώστε κανείς απολύτως να µη διαβαίνη από αυτούς. Αι πόλεις των θα εκλείψουν·
κανείς δεν θα υπάρχη εις αυτάς, κανείς δεν θα κατοική εκεί.
Σοφ. 3,7   είπα· πλήν φοβείσθέ µε και δέξασθε παιδείαν, και ου µη εξολοθρευθήτε εξ οφθαλµών αυτής, πάντα όσα εξεδίκησα
επ αυτήν· ετοιµάζου, όρθρισον, έφθαρται πάσα η επιφυλλίς αυτών. -
Σοφ. 3,7  Αλλά εγώ ο Θεός προς τους ευσεβείς είπα· Σεις όµως να µε ευλαβήσθε, να δεχθήτε προθύµως τας παιδαγωγικάς
µου τιµωρίας και έτσι δεν θα εξολοθρευθήτε από τα µάτια της πόλεως, παρ' όλα όσα εγώ έστειλα προς τιµωρίαν της.
Ετοιµάσου, λοιπόν, ξύπνα πρωϊ-πρωϊ, διότι έχουν πλέον καταστραφή οι πονηροί άρχοντες και όλαι αι παραφυάδες των.
Σοφ. 3,8   Διά τούτο υπόµεινόν µε, λέγει Κύριος, εις ηµέραν αναστάσεώς µου εις µαρτύριον· διότι το κρίµα µου εις
συναγωγάς εθνών τού εισδέξασθαι βασιλείς, τού εκχέαι επ αυτούς πάσαν οργήν θυµού µου· διότι εν πυρί ζήλου µου
καταναλωθήσεται πάσα η γη.
Σοφ. 3,8  Δια τούτο δείξε υποµονήν, περίµενέ µε, λέγει ο Κυριος, έως την ηµέραν, κατά την οποίαν θα εξεγερθώ εναντίον
αυτών ως µάρτυς κατηγορίας και καταδίκης των. Διότι έχω ήδη αποφασίσει να συγκεντρώσω τα ειδωλολατρικά έθνη µε
τους βασιλείς των, δια να εκχύσω εναντίον αυτών όλην την οργήν του θυµού µου. Με το πυρ της αγανακτήσεώς µου θα
καταστραφή όλη η χώρα.
Σοφ. 3,9   ότι τότε µεταστρέψω επί λαούς γλώσσαν εις γενεάν αυτής τού επικαλείσθαι πάντας το όνοµα Κυρίου τού
δουλεύειν αυτώ υπό ζυγόν ένα.
Σοφ. 3,9  Τοτε δε θα µεταβάλω τας γλώσσας των λαών εις µίαν, την αρχικήν γλώσσαν, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνοµα
του Κυρίου και να υπηρετούν αυτόν υπό ένα ζυγόν.
Σοφ. 3,10   εκ περάτων ποταµών Αιθιοπίας προσδέξοµαι εν διεσπαρµένοις µου, οίσουσι θυσίας µοι.
Σοφ. 3,10  Από τα πέρατα των ποταµών της Αιθιοπίας, από τα άκρα της γης, θα δεχθώ ευµενώς από τους διεσπαρµένους
εκεί πιστούς εις εµέ εθνικούς λαούς, και αυτοί θα µου προσφέρουν θυσίας.
Σοφ. 3,11   εν τή ηµέρα εκείνη ου µη καταισχυνθής εκ πάντων των επιτηδευµάτων σου, ών ησέβησας εις εµέ· ότι τότε
περιελώ από σού τα φαυλίσµατα της ύβρεώς σου, και ουκέτι µη προσθής τού µεγαλαυχήσαι επί το όρος το άγιόν µου.
Σοφ. 3,11 Κατά την ευλογηµένην εκείνην εποχήν της λυτρώσεως δεν θα κυριευθής από αισχύνην εξ αιτίας των αµαρτωλών
έργων σου, µε τα οποία άλλοτε εδειξες την ασέβειάν σου προς εµέ. Τοτε εγώ θα αφαιρέσω από σε όλας τας φαύλας πράξεις
της υπερηφάνειάς σου· θα γίνης ταπεινόφρων και δεν θα κοµπάζης πλέον στο άγιόν µου όρος.
Σοφ. 3,12   και υπολείψοµαι εν σοί λαόν πραΰν και ταπεινόν, και ευλαβηθήσονται από τού ονόµατος Κυρίου
Σοφ. 3,12  Εγώ δε θα αφήσω να κατοική εις την περιοχήν σου λαός πράος και ταπεινός, άνθρωποι οι οποίοι θα ευλαβούνται
το όνοµα του Κυρίου,
Σοφ. 3,13   οι κατάλοιποι τού Ισραήλ και ου ποιήσουσιν αδικίαν και ου λαλήσουσι µάταια, και ου µη ευρεθή εν τώ στόµατι
αυτών γλώσσα δολία, διότι αυτοί νεµήσονται και κοιτασθήσονται, και ουκ έσται ο εκφοβών αυτούς. -
Σοφ. 3,13  οι αποµείναντες και επανελθόντες από την αιχµαλωσίαν Ισραηλίται, δεν θα διαπράττουν πλέον αδικίας, δεν θα



λέγουν µαταιολογίας, δεν θα υπάρχη στο στόµα των γλώσσα δολία. Θα νέµωνται ειρηνικοί τα αγαθά της γης, θα
αναπαύονται ήσυχοι και δεν θα υπάρχη κανείς, που θα τους φοβίζη.
Σοφ. 3,14   Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλήµ· ευφραίνου και κατατέρπου εξ όλης της καρδίας
σου, θύγατερ Ιερουσαλήµ.
Σοφ. 3,14  Χαίρε παρά πολύ, κόρη µου Σιών, κήρυξε αυτήν την χαράν σου, ω θυγάτηρ µου Ιερουσαλήµ. Ευφραίνου,
απόλαυσε µε όλην σου την καρδίαν τας πλέον µεγάλας και ωραίας τέρψεις, κόρη µου Ιερουσαλήµ.
Σοφ. 3,15   περιείλε Κύριος τα αδικήµατά σου, λελύτρωταί σε εκ χειρός εχθρών σου· βασιλεύς Ισραήλ Κύριος εν µέσω σου,
ουκ όψη κακά ουκέτι.
Σοφ. 3,15  Διότι ο Κυριος αφήρεσε πλέον τα αδικήµατά σου, σε έχει λυτρώσει από τας χείρας των εχθρών σου. Ο Κυριος, ο
βασιλεύς του ισραηλιτικού λαού, ευρίσκεται εν µέσω σου. Δεν θα ίδης πλέον συµφοράς και θλίψεις.
Σοφ. 3,16   εν τώ καιρώ εκείνω ερεί Κύριος τή Ιερουσαλήµ· θάρσει, Σιών, µη παρείσθωσαν αι χείρές σου·
Σοφ. 3,16  Κατά την ωραίαν και χαρµόσυνον εκείνην εποχήν ο Κυριος θα είπη προς την Ιερουσαλήµ· Εχε θάρρος Σιών, ας µη
παραλύσουν από φόβον και δειλίαν τα χέρια σου.
Σοφ. 3,17   Κύριος ο Θεός σου εν σοί, δύνατός σώσει σε, επάξει επί σε ευφροσύνην και καινιεί σε εν τή αγαπήσει αυτού και
ευφρανθήσεται επί σε εν τέρψει ως εν ηµέρα εορτής.
Σοφ. 3,17  Διότι, Κυριος ο Θεός σου, που ευρίσκεται εις την περιοχήν σου, είναι ισχυρός και θα σε σώση. Θα σε πληµµυρίση
µε ευφροσύνην, θα σε ανακαινίση µε την άπειρον αγάπην του. Θα ευφρανθή και ο ίδιος δια την ίδικήν σου χαράν και
ευφροσύνην, όπως κατά τας χαρµοσύνους ηµέρας των πανηγύρεων.
Σοφ. 3,18   και συνάξω τους συντετριµµένους σου. ουαί, τις έλαβεν επ αυτήν ονειδισµόν;
Σοφ. 3,18  Θα συγκεντρώσω, λέγει ο Κυριος, όλους τους συντετριµµένους, που θα έχουν επανέλθει από την εξορίαν.
Αλλοίµονον! Ποιός όµως ετόλµησε και ύβρισε και εξηυτέλισε την πόλιν αυτήν; Θα τιµωρηθή.
Σοφ. 3,19   ιδού εγώ ποιώ εν σοί ένεκέν σου εν τώ καιρώ εκείνω, λέγει Κύριος, και σώσω την εκπεπιεσµένην, και την
απωσµένην εισδέξοµαι, και θήσοµαι αυτούς εις καύχηµα και ονοµαστούς εν πάση τή γη.
Σοφ. 3,19  Ιδού, εγώ θα κάµω θαυµαστά έργα κατά την εποχήν εκείνην προς χάριν σου, λέγει ο Κυριος. Θα σώσω την
καταπιεσθείσαν πόλιν από τους εχθρούς. Θα υποδεχθώ µε στοργήν τους από την εξορίαν επανερχοµένους Ιοραηλίτας. Θα
τους αναδείξω και θα τους καταστήσω καύχηµα και ονοµαστούς εις όλην την οικουµένην .
Σοφ. 3,20   και καταισχυνθήσονται εν τώ καιρώ εκείνω, όταν καλώς υµίν ποιήσω, και εν τώ καιρώ, όταν εισδέξωµαι υµάς·
διότι δώσω υµάς ονοµαστούς και εις καύχηµα εν πάσι τοίς λαοίς της γής εν τώ επιστρέφειν µε την αιχµαλωσίαν υµών
ενώπιον υµών, λέγει Κύριος.
Σοφ. 3,20  Ολοι δε οι εχθροί σου κατά την εποχήν εκείνην θα καταισχυνθούν , όταν εγώ πλουσίως σας ευεργετήσω και σας
δοξάσω κατά τον καιρόν εκείνον, που θα σας υποδεχθώ επανερχοµένους από την εξορίαν. Θα σας κάµω ονοµαστούς και
ενδόξους µεταξύ όλων των λαών της γης, όταν θα επαναφέρω ενώπιόν σας ελευθέρους και λυτρωµένους τους εκ της
αιχµαλωσίας, λέγει ο Κυριος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αγ. 1,1   Εν τώ δευτέρω έτει επί Δαρείου τού βασιλέως, εν τώ µηνί τώ έκτω, µια τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου εν χειρί
Αγγαίου τού προφήτου λέγων· ειπόν προς Ζοροβάβελ τον τού Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν τον τού Ιωσεδέκ
τον ιερέα τον µέγαν λέγων·
Αγ. 1,1    Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου, την πρώτην του έκτου µηνός, ωµίλησεν ο Κυριος δια µέσου του
προφήτου Αγγαίου και είπε τα εξής· “Ειπέ προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, που κατάγεται από την φυλήν
Ιούδα και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα τα εξής·
Αγ. 1,2   τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ λέγων· ο λαός ούτος λέγουσιν· ουχ ήκει ο καιρός τού οικοδοµήσαι τον οίκον
Κυρίου.
Αγ. 1,2   Αυτά λέγει προς σας και γνωστοποιεί ο Κυριος, ο παντοκράτωρ. Ο ισραηλιτικός αυτός λαός, που επέστρεψεν από
τον τόπον της εξορίας του, λέγει· Δεν έχει έλθει ακόµη ο κατάλληλος χρόνος δια την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου.
Αγ. 1,3   και εγένετο λόγος Κυρίου εν χειρί Αγγαίου τού προφήτου λέγων·
Αγ. 1,3    Δια µέσου πάλιν του προφήτου Αγγαίου ωµίλησεν ο Θεός εναντίον των ραθυµούντων προς ανοικοδόµησιν του
ναού και λέγει·
Αγ. 1,4   ει καιρός µέν υµίν εστι τού οικείν εν οίκοις υµών κοιλοστάθµοις, ο δε οίκος ούτος εξηρήµωται;
Αγ. 1,4   µήπως είναι µεν καιρός να µένετε εις τα καλοφτιασµένα σπίτια σας, δεν ήλθε δε καιρός να εργασθήτε δια τον ναόν
και έτσι ο ναός αυτός µένει εις ερείπια; Οχι βέβαια.
Αγ. 1,5   και νύν τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· τάξατε δή καρδίας υµών εις τας οδούς υµών.
Αγ. 1,5    Και τώρα αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εξετάσατε µέσα εις τας καρδίας σας τους δρόµους, τους οποίους
ακολουθείτε.
Αγ. 1,6   εσπείρατε πολλά και εισηνέγκατε ολίγα, εφάγετε και ουκ εις πλησµονήν, επίετε και ουκ εις µέθην, περιεβάλεσθε
και ουκ εθερµάνθητε εν αυτοίς, και ο τους µισθούς συνάγων συνήγαγεν εις δεσµόν τετρυπηµένον.
Αγ. 1,6   Εσπείρατε πολύν σπόρον και εµαζεψατε ολίγον καρπόν. Εφάγατε και δεν εχορτάσατε, επίετε οίνον και δεν
ευρήκατε ανάπαυσιν. Εφορέσατε ενδύµατα και δεν εζεσταθήκατε από αυτά και εκείνος, που εισέπραξε χρήµατα, τα
εµάζευσεν εις τρυπηµένο σακκούλι και τα έχασε.
Αγ. 1,7   τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· θέσθε τας καρδίας υµών εις τας οδούς υµών·
Αγ. 1,7    Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· Προσέξατε καλά το εσωτερικόν σας και τον τρόπον της ζωής σας·
Αγ. 1,8   ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδοµήσατε τον οίκον, και ευδοκήσω εν αυτώ και ενδοξασθήσοµαι, είπε
Κύριος.
Αγ. 1,8   αναβήτε εις τα όρη, κόψετε ξύλα, ανοικοδοµήσατε τον ναόν. Εγώ δε θα τον περιβάλω µε ευµένειαν και αγάπην και
θα δοξασθώ εις αυτόν, είπεν ο Κυριος.



Αγ. 1,9   επεβλέψατε εις πολλά, και εγένετο ολίγα· και εισηνέχθη εις τον οίκον, και εξεφύσησα αυτά. διά τούτο τάδε λέγει
Κύριος παντοκράτωρ· ανθ ών ο οίκός µου εστιν έρηµος, υµείς δε διώκετε έκαστος εις τον οίκον αυτού,
Αγ. 1,9   Απεβλέψατε και υπελογίσατε ότι θα αποκτήσετε πολλά εισοδήµατα· και όµως ήσαν ολίγα. Τα µετεφέρατε όλα στον
οίκον σας, και εγώ µε ένα φύσηµα το διεσκόρπισα.
Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· Επειδή ο ναός µου µένει ακόµη έρηµος εις ερείπια, και καθένας από σας
φροντίζει, πως να οικοδοµήση το ιδικόν του σπίτι,
Αγ. 1,10  διά τούτο ανέξει ο ουρανός από δρόσου, και η γη υποστελείται τα εκφόρια αυτής
Αγ. 1,10  δια τούτο ο ουρανός θα αναστείλη την δροσιά του από την γην, τα δε χωράφια σας θα αναστείλουν την
παραγωγήν των.
Αγ. 1,11  και επάξω ροµφαίαν επί την γήν και επί τα όρη και επί τον σίτον και επί τον οίνον και επί το έλαιον και όσα
εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτήνη και επί πάντας τους πόνους των χειρών αυτών.
Αγ. 1,11  Θα επιφέρω έτσι την θλίψιν της ανοµβρίας εις την γην σας, εις τας πεδιάδας και τα όρη, εις τα χωράφια του σίτου
και στους αµπελώνας, εις τα ελαιόδενδρα και εις όλα τα αλλά προϊόντα, που αποφέρει η χώρα δια σας και δια τα ζώα σας
και εις όλα τα γεωργικά έργα των χειρών σας.
Αγ. 1,12  και ήκουσε Ζοροβάβελ ο τού Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και Ιησούς ο τού Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο µέγας και πάντες οι
κατάλοιποι τού λαού της φωνής Κυρίου τού Θεού αυτών και των λόγων τού Αγγαίου τού προφήτου, καθότι εξαπέστειλεν
αυτόν Κύριος ο Θεός αυτών προς αυτούς, και εφοβήθη ο λαός από προσώπου Κυρίου.
Αγ. 1,12  Ο Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, από την φυλην του Ιούδα, και ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, ο αρχιερεύς και
όλοι όσοι είχαν αποµείνει από τον ισραηλιτικόν λαόν, ήκουσαν τους λόγους αυτούς Κυρίου του Θεού των, δηλαδή τους
λόγους του προφήτου Αγγαίου, διότι αυτόν έστειλεν ο Κυριος ο Θεός των προς αυτούς, και εκυριεύθησαν από φόβον
ενώπιον του Κυρίου.
Αγ. 1,13  και είπεν Αγγαίος άγγελος Κυρίου εν αγγέλοις Κυρίου τώ λαώ· εγώ ειµι µεθ υµών, λέγει Κύριος.
Αγ. 1,13  Ο Αγγαίος ο προφήτης, ένας από τους αγγελιαφόρους του Κυρίου, είπε προς τον λαόν εκ µέρους του Κυρίου· Εγώ
είµαι µαζή σας, λέγει ο Κυριος.
Αγ. 1,14  και εξήγειρε Κύριος το πνεύµα Ζοροβάβελ τού Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και το πνεύµα Ιησού τού Ιωσεδέκ τού
ιερέως τού µεγάλου και το πνεύµα των καταλοίπων παντός τού λαού, και εισήλθον και εποίουν έργα εν τώ οίκω Κυρίου
παντοκράτορος Θεού αυτών
Αγ. 1,14  Ο Κυριος εφώτισε, διήγειρε και ενίσχυσε το πνεύµα του Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ, από την φυλήν του Ιούδα,
και το πνεύµα του Ιησού, υιού του Ιωσεδέκ του αρχιερέως, όπως επίσης και το πνεύµα των Ισραηλιτών, οι οποίοι είχαν
αποµείνει και επανέλθει από την εξορίαν. Και όλοι αυτοί εισήλθον εις την περιοχήν, όπου άλλοτε υπήρχεν ο ναός, και
ήρχισαν να εργάζωνται δια την ανοικοδόµησιν του ναού του Κυρίου, του παντοκράτορας, του Θεού των.
Αγ. 1,15  τή τετράδι και εικάδι τού µηνός τού έκτου, τώ δευτέρω έτει, επί Δαρείου τού βασιλέως.
Αγ. 1,15  Αυτό έγινε την εικοστήν τετάρτην του έκτου µηνός κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Αγ. 2,1   Τώ µηνί τώ εβδόµω, µια και εικάδι τού µηνός, ελάλησε Κύριος εν χειρί Αγγαίου τού προφήτου λέγων·
Αγ. 2,1   Την εικοστήν πρώτην του εβδόµου µηνός, ωµίλησεν ο Κυριος δια του προφήτου Αγγαίου και είπεν·
Αγ. 2,2   ειπόν δή προς Ζοροβάβελ τον τού Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν τού Ιωσεδέκ τον ιερέα τον µέγαν και
προς πάντας τους καταλοίπους τού λαού λέγων·
Αγ. 2,2   Ειπέ, λοιπόν, στον Ζοροβάδελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, τον εκ της φυλής του Ιούδα, και στον αρχιερέα Ιησούν, υιόν
του Ιωσεδέκ, και προς όλους τους αποµείναντας αυτό την Βαβυλώνειον αιχµαλωσίαν Ιουδαίους τα εξής ·
Αγ. 2,3   τις εξ υµών, ός είδε τον οίκον τούτον εν τή δόξη αυτού τή έµπροσθεν; και πώς υµείς βλέπετε αυτόν νύν καθώς ουχ
υπάρχοντα ενώπιον υµών;
Αγ. 2,3   Ποίοι από σας εζούσαν τότε και είχον ίδει τον ναόν αυτόν εις όλην του την προηγουµένην µεγαλοπρέπειαν και
λαµπρότητα; Αρκετοί. Και πως βλέπετε σεις αυτόν, τον οποίον ηµείς τώρα ανοικοδοµήσαµεν; Εν συγκρίσει προς εκείνον
δεν σας φαίνεται, ως εάν δεν υπάρχει ενώπιόν µας;
Αγ. 2,4   και νύν κατίσχυε, Ζοροβάβελ, λέγει Κύριος, και κατίσχυε, Ιησού ο τού Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο µέγας, και κατισχυέτω πάς
ο λαός της γής, λέγει Κύριος, και ποιείτε· διότι µεθ υµών εγώ ειµι, λέγει Κύριος ο παντοκράτωρ,
Αγ. 2,4   Αλλά πάρε τώρα θάρρος, Ζοροβάβελ, λέγει ο Κυριος. Παρε θάρρος και δύναµιν, Ιησού αρχιερεύ, υιέ του Ιωσεδεκ.
Θαρρος και ηθικήν ενίσχυσιν ας πάρη όλος ο λαός της χώρας, λέγει ο Κυριος, και εργάζεσθε, διότι εγώ είµαι µαζή σας,
λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ.
Αγ. 2,5   και το πνεύµά µου εφέστηκεν εν µέσω υµών· θαρσείτε,
Αγ. 2,5   Το Πνεύµα µου είναι ανάµεσα σας, δια να σας ενισχύη. Εχετε, λοιπόν, θάρρος,
Αγ. 2,6   διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· έτι άπαξ εγώ σείσω τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν και την
ξηράν·
Αγ. 2,6   διότι αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· Και πάλιν δια µίαν φοράν εγώ θα σείσω τον ουρανόν, την γην, την
θάλασσαν και την ξηράν.
Αγ. 2,7   και συσσείσω πάντα τα έθνη, και ήξει τα εκλεκτά πάντων των εθνών, και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης, λέγει
Κύριος παντοκράτωρ.
Αγ. 2,7   Θα συγκλονίσω όλα τα έθνη· ο,τι δε ωραίον και εκλεκτόν έχουν όλα τα έθνη θα προσκοµισθή εδώ και θα γεµίσω
αυτόν τον ναόν από δόξαν, λέγει Κυριος παντοκράτωρ.
Αγ. 2,8   εµόν το αργύριον και εµόν το χρυσίον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Αγ. 2,8   Ιδικόν µου είναι το αργύριον, ιδικόν µου το χρυσίον, λέγει Κυριος παντοκράτωρ.
Αγ. 2,9   διότι µεγάλη έσται η δόξα τού οίκου τούτου η εσχάτη υπέρ την πρώτην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· και εν τώ τόπω
τούτω δώσω ειρήνην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και ειρήνην ψυχής εις περιποίησιν παντί τώ κτίζοντι τού αναστήσαι τον
ναόν τούτον. -
Αγ. 2,9   Δι' αυτό και η σηµερινή δόξα του ναού τούτου θα είναι µεγαλυτέρα από την δόξαν του προηγουµένου, λέγει Κυριος



παντοκράτωρ. Εις τον τόπον αυτόν θα δώσω ειρήνην, λέγει Κυριος παντοκράτωρ, ειρήνην ψυχής, εις αµοιβήν και
ικανοποίησιν όλων εκείνων, οι οποίοι ειργάσθησαν, δια να ανοικοδοµηθή ο ναός αυτός.
Αγ. 2,10  Τετράδι και εικάδι τού ενάτου µηνός, έτους δευτέρου, επί Δαρείου, εγένετο λόγος Κυρίου προς Αγγαίον τον
προφήτην λέγων·
Αγ. 2,10   Την εικοστήν τετάρτην του ενάτου µηνός του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου, ωµίλησε πάλιν ο Κυριος
προς τον προφήτην Αγγαίον και είπεν·
Αγ. 2,11  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· επερώτησον δή τους ιερείς νόµον λέγων·
Αγ. 2,11  Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· Ερώτησε, λοιπόν, τους ιερείς σχετικώς µε τον Νοµον και ειπέ εις αυτούς·
Αγ. 2,12  εάν λάβη άνθρωπος κρέας άγιον εν τώ άκρω τού ιµατίου αυτού και άψηται το άκρον τού ιµατίου αυτού άρτου ή
εψήµατος ή οίνου ή ελαίου ή παντός βρώµατος, ει αγιασθήσεται; και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν· ού.
Αγ. 2,12   Εάν ένας άνθρωπος µε το άκρον του ιµατίου του πάρη κρέας άγιον, κρέας που έχει προσφερθή προς τον Θεόν, και
το άκρον του ιµατίου του εγγίση άρτον η φαγητόν τι βραστόν η ψητόν, η οίνον η έλαιον, η κάτι άλλο φαγώσιµον θα
αγιασθή αυτό το πράγµα; Οι ιερείς απήντησαν· όχι.
Αγ. 2,13  και είπεν Αγγαίος· εάν άψηται µεµιασµένος ακάθαρτος επί ψυχή επί παντός τούτων, ει µιανθήσεται; και
απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν· µιανθήσεται.
Αγ. 2,13   Ο Αγγαίος τους ηρώτησε πάλιν· εάν ένας µολυσµένος κατά τον Νοµον και ακάθαρτος εγγίση κάτι από τα
ανωτέρω πράγµατα, θα µολυνθούν και αυτά; Οι ιερείς απήντησαν· θα µολυνθούν.
Αγ. 2,14  και απεκρίθη Αγγαίος και είπεν· ούτως ο λαός ούτος και ούτως το έθνος τούτο ενώπιον εµού, λέγει Κύριος, και
ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών, και ός εάν εγγίση εκεί, µιανθήσεται ένεκεν των ληµµάτων αυτών των ορθρινών,
οδυνηθήσονται από προσώπου πόνων αυτών· και εµισείτε εν πύλαις ελέγχοντας
Αγ. 2,14   Ο Αγγαίος τότε απήντησεν· έτσι συµβαίνει και µε τον λαόν αυτόν, µε το ιουδαϊκόν έθνος ενώπιόν µου, λέγει ο
Κυριος. Ετσι συµβαίνει µε όλα τα έργα των χειρών του· όποιος δηλαδή είναι µολυσµένος από τας δωροδοκίας, που έλαβε
πρωϊ-πρωϊ, η από άλλας αµαρτίας και παρακοάς που διέπραξε, θα µολυνθή εάν εγγίση το θυσιαστήριον. Η προσφορά του
θα θεωρηθή µολυσµός. Οι Ισραηλίται αυτοί θα τιµωρηθούν πολύ σκληρά εξ αιτίας των κακών πράξεων των . Αλλως τε σεις
εµισούσατε εκείνους, οι οποίοι δικαίως σας ήλεγχαν και ήθελαν να αποδώσουν δικαιοσύνην παρά τας πύλας της πόλεως.
Αγ. 2,15  και νύν θέσθε δή εις τας καρδίας υµών από της ηµέρας ταύτης και υπεράνω πρό τού θείναι λίθον επί λίθον εν τώ
ναώ Κυρίου,
Αγ. 2,15   Και τώρα ανερευνήσατε µε προσοχήν τας καρδίας σας, την εσωτερικήν και εξωτερικήν αναστροφήν σας, δια το
χρονικόν διάστηµα από την ηµέραν αυτήν και προηγουµένως, πριν δηλαδή αρχίσετε να κτίζετε τον ναόν του Κυρίου,
Αγ. 2,16  τίνες ήτε, ότε ενεβάλλετε εις κυψέλην κριθής είκοσι σάτα, και εγένοντο κριθής δέκα σάτα· και εισεπορεύεσθε εις το
υπολήνιον εξαντλήσαι πεντήκοντα µετρητάς, και εγένοντο είκοσι.
Αγ. 2,16   δια να ιδήτε, ποίοι προηγουµένως υπήρξατε, τότε που ερρίπτατε στον αγρόν πλήθος κριθής είκοσι σάκκων και
εθερίζατε το ήµισυ, δέκα σάκκους κριθής. Τοτε που εισήρχεσθε στο υπολήνιον, δια να αντλήσετε πενήντα µετρητάς οίνου,
και εβλέπατε ότι υπήρχον είκοσι µόνον.
Αγ. 2,17  επάταξα υµάς εν αφορία και εν ανεµοφθορία και εν χαλάζη πάντα τα έργα των χειρών υµών, και ουκ επεστρέψατε
προς µε, λέγει Κύριος.
Αγ. 2,17   Λοιπόν σας λέγω, ότι αυτό έγινε, διότι σας εκτύπησα µε αφορίαν των πεδιάδων σας, και µε καταστροφάς από
καυστικούς ανέµους. Με χάλαζαν κατέστρεψα όλα τα έργα των χειρών σας. Εν τούτοις σεις δεν ηθελήσατε να επιστρέψετε
εν µετανοία εις εµέ, λέγει ο Κυριος.
Αγ. 2,18  υποτάξατε δή τας καρδίας υµών από της ηµέρας ταύτης και επέκεινα· από της τετράδος και εικάδος τού ενάτου
µηνός και από της ηµέρας, ής τεθεµελίωται ο ναός Κυρίου· θέσθε εν ταίς καρδίαις υµών,
Αγ. 2,18   Προσέξατε, λοιπόν, και εξετάσατε καλά τας καρδίας σας από την σηµερινήν ηµέραν και πέραν , από την εικοστήν
τετάρτην ηµέραν του ενάτου µηνός, µέχρι της ηµέρας κατά την οποίαν είχε θεµελιωθή ο ναός του Κυρίου· προσέξατε καλά.
Αγ. 2,19  ει έτι επιγνωσθήσεται επί της άλω και ει έτι η άµπελος και η συκή και η ροά και τα ξύλα της ελαίας τα ου φέροντα
καρπόν, από της ηµέρας ταύτης ευλογήσω. -
Αγ. 2,19   Το αλώνι σας δεν είχε γνωρίσει θηµωνίες σιταριού, ούτε το αµπέλι σας, ούτε οι συκιές σας, ούτε οι ροδιές σας, ούτε
αι ελαίαι σας παρήγαγαν καρπόν. Αλλά από την ηµέραν αυτήν και πέραν, θα σας ευλογήσω.
Αγ. 2,20  Καί εγένετο λόγος Κυρίου εκ δευτέρου προς Αγγαίον τον προφήτην τετράδι και εικάδι τού µηνός λέγων·
Αγ. 2,20  Ωµίλησε πάλιν ο Κυριος στον προφήτην Αγγαίον την εικοστήν τετάρτην ηµέραν του ιδίου µηνός και είπεν·
Αγ. 2,21  ειπόν προς Ζοροβάβελ τον τού Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα λέγων· εγώ σείω τον ουρανόν και την γήν και την
θάλασσαν και την ξηράν
Αγ. 2,21   Ειπέ προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, τον καταγόµενον από την φυλήν του Ιούδα, τα εξής· εγώ σείω
τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και την ξηράν.
Αγ. 2,22  και καταστρέψω θρόνους βασιλέων και ολοθρεύσω δύναµιν βασιλέων των εθνών και καταστρέψω άρµατα και
αναβάτας, και καταβήσονται ίπποι και αναβάται αυτών, έκαστος εν ροµφαία προς τον αδελφόν αυτού.
Αγ. 2,22  Θα καταστρέψω θρόνους βασιλέων, θα εξολοθρεύσω στρατιωτικάς δυνάµεις εκείνων, που βασιλεύουν εις τα έθνη.
Θα καταστρέψω άρµατα και αναβάτας· ίπποι και ιππείς θα πέσουν κάτω και ο καθένας θα φονεύη µε την ροµφαίαν τον
αδελφόν του.
Αγ. 2,23  εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, λήψοµαί σε Ζοροβάβελ τον τού Σαλαθιήλ, τον δούλόν µου, λέγει
Κύριος, και θήσοµαί σε ως σφραγίδα, διότι σε ηρέτισα, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Αγ. 2,23  Κατά την ηµέραν όµως εκείνην, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, θα πάρω σε τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ,
τον δούλον µου, λέγει ο Κυριος, και θα σε θέσω εις ασφάλειαν ως πολύτιµον σφραγίδα, διότι σε έχω εκλέξει, λέγει ο Κυριος
ο παντοκράτωρ.
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Ζαχ. 1,1  Εν τώ ογδόω µηνί, έτους δευτέρου επί Δαρείου, εγένετο λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν τον τού Βαραχίου, υιόν Αδδώ
τον προφήτην λέγων·
Ζαχ. 1,1  Κατά τον όγδοον µήνα του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου, ο Κυριος ωµίλησε προς τον Ζαχαρίαν, υιόν
του Βαραχίου, έγγονον του Αδδώ, τον προφήτην και του είπε·
Ζαχ. 1,2  ωργίσθη Κύριος επί τους πατέρας υµών οργήν µεγάλην,
Ζαχ. 1,2   “Μεγάλην οργήν ωργίσθη ο Κυριος εναντίον των πατέρων σας.
Ζαχ. 1,3  και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· επιστρέψατε προς µε, λέγει Κύριος των δυνάµεων, και
επιστραφήσοµαι προς υµάς, λέγει Κύριος των δυνάµεων.
Ζαχ. 1,3   Εκείνοι, βέβαια, απέθανον· θα πης όµως τώρα συ στους συγχρόνους σου· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ·
Επιστρέψατε εν µετανοία προς εµέ, λέγει ο Κυριος των δυνάµεων, και εγώ θα επιστρέψω µε καλωσύνην και ευµένειαν προς
σας, λέγει ο Κυριος των δυνάµεων·
Ζαχ. 1,4  και µη γίνεσθε καθώς οι πατέρες υµών, οίς ενεκάλεσαν αυτοίς οι προφήται έµπροσθεν λέγοντες· τάδε λέγει Κύριος
παντοκράτωρ· αποστρέψατε από των οδών υµών των πονηρών και από των επιτηδευµάτων υµών των πονηρών, και ουκ
εισήκουσαν, και ου προσέσχον τού εισακούσαί µου, λέγει Κύριος.
Ζαχ. 1,4   και µη γίνεσθε ωσάν τους πατέρας σας, εναντίον των οποίων προηγούµενοι προφήται απηύθυναν δριµείας
επιπλήξεις λέγοντες· Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· αποµακρυνθήτε από τους πονηρούς τρόπους της ζωής σας, από τα
κακά έργα σας. Εκείνοι όµως δεν ήκουσαν την φωνήν µου, δεν έσωσαν προσοχήν εις τα λόγια µου, λέγει ο Κυριος.
Ζαχ. 1,5  οι πατέρες υµών που εισι και οι προφήται; µη τον αιώνα ζήσονται;
Ζαχ. 1,5   Και, λοιόύν, που είναι σήµερον οι παρακούσαντες πατέρες σας και οι προφήται, που είχαν οµιλήσει προς αυτούς;
Μηπως επρόκειτο να ζήσουν εις την γην αυτήν αιωνίως;
Ζαχ. 16   πλήν τους λόγους µου και τα νόµιµά µου δέχεσθε, όσα εγώ εντέλλοµαι εν πνεύµατί µου τοίς δούλοις µου τοίς
προφήταις, οί κατελάβοσαν τους πατέρας υµών. και απεκρίθησαν και είπαν· καθώς παρατέτακται Κύριος παντοκράτωρ
τού ποιήσαι ηµίν κατά τας οδούς ηµών και κατά τα επιτηδεύµατα ηµών , ούτως εποίησεν ηµίν.
Ζαχ. 1,6   Σεις όµως δεχθήτε και υπακούσατε εις τας εντολάς µου και στους νόµους µου· εις όσα εγώ διατάσσω δια του
Πνεύµατός µου στους δούλους µου τους προφήτας, οι οποίοι είχαν άλλοτε επιπλήξει τους πατέρας σας”. Οι Ιουδαίοι της
εποχής του Ζαχαρίου απήντησαν και είπαν· “Κυριος ο παντοκράτωρ, όπως απεφάσισε να πράξη εναντίον µας, ανάλογα µε
τον πονηρόν τρόπον της ζωής µας και τα κακά µας έργα, δικαίως έπραξε προς ηµάς”.
Ζαχ. 1,7  Τή τετράδι και εικάδι, τώ ενδεκάτω µηνί -ούτός εστιν ο µην Σαβάτ- εν τώ δευτέρω έτει επί Δαρείου, εγένετο λόγος
Κυρίου προς Ζαχαρίαν τον τού Βαραχίου υιόν Αδδώ τον προφήτην λέγων·
Ζαχ. 1,7   Κατά την εικοοτήν τετάρτην του ενδεκάτου µηνός- αυτός είναι ο µήνας Σαβάτ- κατά το δεύτερον έτος της
βασιλείας του Δαρείου, ωµίλησε πάλιν ο Κυριος προς τον προφήτην Ζαχαρίαν, τον υιόν του Βαραχίου, τον έγγονον του
Αδδώ, και είπε·
Ζαχ. 1,8  εώρακα την νύκτα και ιδού ανήρ επιβεβηκώς επί ίππον πυρόν, και ούτος ειστήκει ανά µέσον των ορέων των
κατασκίων, και οπίσω αυτού ίπποι πυροί και ψαροί και ποικίλοι και λευκοί.
Ζαχ. 1,8   Ιδού ότι κατά την νύκτα είδον ένα όραµα· ένας ανήρ είχεν ιππεύσει ίππον χρώµατος ερυθρού. Αυτός εστέκετο
µεταξύ βαθυσκίων ορέων. Οπίσω δε από αυτόν ήσαν ίπποι κόκκινοι και ψαροί, ποικιλόχρωµοι και λευκοί.
Ζαχ. 1,9  και είπα· τι ούτοι, Κύριε; και είπε προς µε ο άγγελος ο λαλών εν εµοί· εγώ δείξω σοι τι εστι ταύτα.
Ζαχ. 1,9   Και είπα· “Κυριε, τι είναι αυτοί οι ίπποι και οι ιππείς;” Και είπε προς εµέ ο άγγελος, που ωµιλούσε· “εγώ θα σου
αποκαλύψω τι είναι αυτά”.
Ζαχ. 1,10  και απεκρίθη ο ανήρ ο εφεστηκώς ανά µέσον των ορέων, και είπε προς µε· ούτοί εισιν ούς εξαπέστειλε Κύριος
περιοδεύσαι την γήν.
Ζαχ. 1,10  Ο άνθρωπος, ο οποίος εστέκετο ανάµεσα εις τα παχύσκια όρη, είπε προς εµέ· αυτοί είναι εκείνοι, τους οποίους έχει
στείλει ο Κυριος να περιοδεύσουν την γην”.
Ζαχ. 1,11  και απεκρίθησαν τώ αγγέλω Κυρίου τώ εφεστώτι ανά µέσον των ορέων και είπον· περιωδεύσαµεν πάσαν την γήν,
και ιδού πάσα η γη κατοικείται και ησυχάζει.
Ζαχ. 1,11  Απήντησαν εκείνοι στον άγγελον του Κυρίου, ο οποίος ήτο ανάµεσα εις τα όρη και είπον· “περιωδεύσαµεν όλην
την γην και ιδού ότι όλη η γη κατοικείται και ευρίσκεται εν ησυχία”.
Ζαχ. 1,12  και απεκρίθη ο άγγελος Κυρίου και είπε· Κύριε παντοκράτωρ, έως τίνος ου µη ελεήσης την Ιερουσαλήµ και τας
πόλεις Ιούδα, ας υπερείδες τούτο εβδοµηκοστόν έτος;
Ζαχ. 1,12  Ο άγγελος του Κυρίου ωµίλησε και είπε· “Κυριε παντοκράτωρ, έως πότε δεν θα ελεήσης την Ιερουσαλήµ και τας
πόλεις της χώρας Ιούδα, δια τας οποίας εδδοµήκοντα τώρα έτη δεικνύεις αδιαφορίαν;”
Ζαχ. 1,13  και απεκρίθη Κύριος παντοκράτωρ τώ αγγέλω τώ λαλούντι εν εµοί ρήµατα καλά και λόγους παρακλητικούς .
Ζαχ. 1,13  Ο Κυριος παντοκράτωρ απήντησε λόγους καλούς, λόγους παρηγορίας προς τον άγγελον, ο οποίος ωµιλούσε µε
εµέ.
Ζαχ. 1,14  και είπε προς µε ο άγγελος ο λαλών εν εµοί· ανάκραγε λέγων· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εζήλωκα την
Ιερουσαλήµ και την Σιών ζήλον µέγαν
Ζαχ. 1,14  Ο άγγελος, που µου ωµιλούσε, µου είπε· “Κράξε µε µεγάλην φωνήν και ειπέ· αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ·
εγώ µέχρι ζηλοτυπίας ηγάπησα την Ιερουσαλήµ, την Σιών µε µεγάλον ζήλον.
Ζαχ. 1,15  και οργήν µεγάλην εγώ οργίζοµαι επί τα έθνη τα συνεπιτιθέµενα , ανθ ών µέν εγώ ωργίσθην ολίγα, αυτοί δε
συνεπέθεντο εις κακά.
Ζαχ. 1,15  Δια την αγάπην µου αυτήν θα οργισθώ µεγάλην οργήν εναντίον των εθνών εκείνων, τα οποία µαζή επετέθησαν
εναντίον της· διότι εγώ µεν ολίγον ωργίσθην εναντίον αυτής, εκείνοι όµώς προσέθεσαν εις αυτήν πολλάς συµφοράς.
Ζαχ. 1,16  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· επιστρέψω επί Ιερουσαλήµ εν οικτιρµώ, και ο οίκός µου ανοικοδοµηθήσεται εν αυτή,
λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και µέτρον εκταθήσεται επί Ιερουσαλήµ έτι.
Ζαχ. 1,16  Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος· θα επιστρέψω εις την Ιερουσαλήµ µε έλεος και αγάπην και ο ναός µου θα
ανοικοδοµηθή εις την πόλιν αυτήν, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Η περιοχή της Ιερουσαλήµ θα εκταθή ακόµη
περισσότερον”.



Ζαχ. 1,17  και είπε προς µε ο άγγελος ο λαλών εν εµοί· έτι ανάκραγε λέγων· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· έτι
διαχυθήσονται πόλεις εν αγαθοίς, και ελεήσει Κύριος έτι την Σιών και αιρετιεί την Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 1,17  Και ο άγγελος, ο οποίος συνοµιλούσε µε εµέ, µου ειπέ· “φώναξε πάλιν πολύ δυνατά και ειπέ· αυτά λέγει Κυριος ο
παντοκράτωρ· θα πληµµυρίσουν και πάλιν αι πόλεις της Ιουδαίας µε αγαθά, διότι ο Κυριος θα στείλη και πάλιν πλούσιον
το έλεός του εις την Σιών και θα εκλέξη την Ιερουσαλήµ ως ιδικήν του πόλιν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ζαχ. 2,1  Καί ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού τέσσαρα κέρατα.
Ζαχ. 2,1   Ο προφήτης συνεχίζει· ύψωσα τους οφθαλµούς µου και ιδού τέσσαρα κέρατα.
Ζαχ. 2,2  και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εµοί· τι εστι ταύτα, Κύριε; και είπε προς µε· ταύτα τα κέρατα τα
διασκορπίσαντα τον Ιούδαν και τον Ισραήλ και Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 2,2  Ηρώτησα τον άγγελον, ο οποίος συνωµιλούσε µε εµέ, τι σηµαίνουν αυτά, Κυριε; Και εκείνος µου ειπε· “αυτά τα
κέρατα συµβολίζουν τας δυνάµεις τας εχθρικάς, αι οποίαι διεσκόρπισαν τους Ιουδαίους και τους Ισραηλίτας και τους
κατοίκους της Ιερουσαλήµ”.
Ζαχ. 2,3  και έδειξέ µοι Κύριος τέσσαρας τέκτονας.
Ζαχ. 2,3   Ο Κυριος µου παρουσίασε τότε τέσσαρας µαραγκούς και είπα·
Ζαχ. 2,4  και είπα· τι ούτοι έρχονται ποιήσαι; και είπε· ταύτα τα κέρατα τα διασκορπίσαντα τον Ιούδα και τον Ισραήλ
κατέαξαν, και ουδείς αυτών ήρε κεφαλήν· και εξήλθοσαν ούτοι τού οξύναι αυτά εις χείρας αυτών τα τέσσαρα κέρατα τα
έθνη τα επαιρόµενα κέρας επί την γήν Κυρίου τού διασκορπίσαι αυτήν.
Ζαχ. 2,4  “τι έρχονται να κάµουν αυτοί;” Εκείνος µου απήντησε· “τα κέρατα αυτά είναι αι εχθρικαί δυνάµεις, αι οποίαι
διεσκόρπισαν τους Ιουδαίους και συνέτριψαν τους Ισραηλίτας, ώστε κανείς απ' αυτούς να µη ηµπορέση να σηκώση την
κεφαλήν. Αυτοί δε οι τέκτονες εβγήκαν, δια να παροξύνουν και εξερεθίσουν εναντίον αλλήλων τα τέσσαρα αυτά έθνη, τα
οποία αλαζονικά ύψωσαν την δύναµίν των εναντίον της χώρας του Κυρίου, ώστε να διασκορπίσουν αυτήν”.
Ζαχ. 2,5  Καί ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού ανήρ και εν τή χειρί αυτού σχοινίον γεωµετρικόν .
Ζαχ. 2,5   Εσήκωσα τους οφθαλµούς µου και είδον· και ιδού ενας ανήρ, ο οποίος εκρατούσε εις τα χέρια του σχοινίον
καταµετρήσεως εκτάσεων γης.
Ζαχ. 2,6  και είπα προς αυτόν· που σύ πορεύη; και είπε προς µε· διαµετρήσαι την Ιερουσαλήµ τού ιδείν πηλίκον το πλάτος
αυτής εστι και πηλίκον το µήκος.
Ζαχ. 2,6  Ηρώτησα, λοιπόν, αυτόν και είπα· “που συ πηγαίνεις;” Εκείνος µου απήντησε· “πηγαίνω να καταµετρήσω την
Ιερουσαλήµ, δια να ίδω πόσον είναι το πλάτος της και πόσον είναι το µήκος αυτής”.
Ζαχ. 2,7  και ιδού ο άγγελος ο λαλών εν εµοί ειστήκει, και άγγελος έτερος εξεπορεύετο εις συνάντησιν αυτώ.
Ζαχ. 2,7   Και ιδού, ο άγγελος, ο οποίος ωµιλούσε µαζή µου, ίστατο όρθιος. Ενας δε άλλος άγγελος εξήλθε προς συνάντησίν
του.
Ζαχ. 2,8  και είπε προς αυτόν λέγων· δράµε και λάλησον προς τον νεανίαν εκείνον λέγων· κατακάρπως κατοικηθήσεται
Ιερουσαλήµ από πλήθους ανθρώπων και κτηνών εν µέσω αυτής·
Ζαχ. 2,8  Είπε δε προς αυτόν· “τρέξε και οµίλησε προς τον νεανίαν εκείνον και ειπέ· ωσάν ευρυχωροτάτη κατοικία θα
κατοικηθή η Ιερουσαλήµ από πλήθος ανθρώπων· και κτήνη πολλά θα είναι εν µέσω αυτής.
Ζαχ. 2,9  και εγώ έσοµαι αυτή, λέγει Κύριος, τείχος πυρός κυκλόθεν και εις δόξαν έσοµαι εν µέσω αυτής.
Ζαχ. 2,9  Εγώ δε θα είµαι δι' αυτήν, λέγει ο Κυριος, ως ένα πύρινον τείχος ολόγυρά της και δόξα της εν µέσω αυτής”.
Ζαχ. 2,10  ώ ώ φεύγετε από γής Βορά, λέγει Κύριος· διότι εκ των τεσσάρων ανέµων τού ουρανού συνάξω υµάς, λέγει Κύριος·
Ζαχ. 2,10  Ω, ω, σεις Ιουδαίοι, αναχωρήσατε από τα µέρη του βορρά, λέγει ο Κυριος, διότι από τα τέσσαρα σηµεία του
ορίζοντος εγώ θα σας συµµαζεύσω, λέγει ο Κυριος.
Ζαχ. 2,11  εις Σιών ανασώζεσθε οι κατοικούντες θυγατέρα Βαβυλώνος.
Ζαχ. 2,11  Σεις οι Ιουδαίοι, που κατοικείτε εις την πόλιν της Βαβυλώνος, ελάτε εις την Σιών, δια να εύρετε σωτηρίαν και
ασφάλειαν.
Ζαχ. 2,12  διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· οπίσω δόξης απέσταλκέ µε επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα υµάς, διότι ο
απτόµενος υµών ως ο απτόµενος της κόρης τού οφθαλµού αυτού.
Ζαχ. 2,12  Διότι αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εις δόξαν του Ονόµατός του µε έστειλεν εναντίον των εθνών, που σας
ελαφυραγώγησαν, διότι εκείνος ο οποίος απλώνει το χέρι του εχθρικώς εναντίον σας, είναι σαν εκείνον, ο οποίος µε τον
δάχτυλόν του εγγίζει την κόρην του οφθαλµού του.
Ζαχ. 2,13  διότι ιδού εγώ επιφέρω την χείρά µου επ αυτούς, και έσονται σκύλα τοίς δουλεύουσιν αυτοίς, και γνώσεσθε ότι
Κύριος παντοκράτωρ απέσταλκέ µε.
Ζαχ. 2,13  Ιδού, ότι εγώ τώρα εκτείνω τιµωρόν την χείρα µου εναντίον των εχθρών σας και αυτοί θα λαφυραγωγηθούν από
τους Ιουδαίους, τους οποίους είχαν αιχµαλωτίσει. Και τότε θα γνωρίσετε καλά, ότι ο Κυριος ο παντοκράτωρ µε απέστειλε
προς σας.
Ζαχ. 2,14  τέρπου και ευφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχοµαι και κατασκηνώσω εν µέσω σου, λέγει Κύριος.
Ζαχ. 2,14  Τέρπου, λοιπόν, και ευφραίνου, κόρη µου Σιών, διότι ιδού, εγώ έρχοµαι και θα κατασκηνώσω εν µέσω σου, λέγει ο
Κυριος.
Ζαχ. 2,15  και καταφεύξονται έθνη πολλά επί τον Κύριον εν τή ηµέρα εκείνη και έσονται αυτώ εις λαόν και
κατασκηνώσουσιν εν µέσω σου, και επιγνώση ότι Κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ µε προς σε.
Ζαχ. 2,15  Τοτε, κατά την εποχήν εκείνην της σωτηρίας και λυτρώσεως, πολλά έθνη θα καταφύγουν προς τον Κυριον, θα
γίνουν ιδικός του λαός και θα κατασκηνώσουν εν µέσω σου. Τοτε θα µάθετε καλά ότι πράγµατι ο Κυριος ο παντοκράτωρ
έστειλεν εµέ προς σας ως πρρφήτην.
Ζαχ. 2,16  και κατακληρονοµήσει Κύριος τον Ιούδαν, την µερίδα αυτού επί την αγίαν, και αιρετιεί έτι την Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 2,16  Τοτε ο Κυριος θα κληρονοµήση τους Ιουδαίους και ως ιδικήν του περιοχήν την αγίαν χώραν της Ιουδαίας , θα
εκλέξη τότε και πάλιν ως ιδιαιτέραν του πόλιν την Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 2,17  ευλαβείσθω πάσα σάρξ από προσώπου Κυρίου, ότι εξεγήγερται εκ νεφελών αγίων αυτού.



Ζαχ. 2,17  Καθε άνθρωπος, λοιπόν, ας πληµµυρίση από ευλάβειαν ενώπιον του Κυρίου, διότι εσηκώθη και από τας αγίας
νεφέλας του κατέβη εις την γην, σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ζαχ. 3,1  Καί έδειξέ µοι Κύριος Ιησούν, τον ιερέα τον µέγαν, εστώτα πρό προσώπου αγγέλου Κυρίου, και ο διάβολος ειστήκει
εκ δεξιών αυτού τού αντικείσθαι αυτώ.
Ζαχ. 3,1   Ο Κυριος, διηγείται ο προφήτης, µου έδειξε τον Ιησούν, τον αρχιερέα, να ίσταται ενώπιον του αγγέλου του Κυρίου·
και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών του αρχιερέως, δια να αντιτίθεται προς αυτόν.
Ζαχ. 3,2  και είπε Κύριος προς τον διάβολον· επιτιµήσαι Κύριος εν σοί, διάβολε, και επιτιµήσαι Κύριος εν σοί ο εκλεξάµενος
την Ιερουσαλήµ· ουκ ιδού τούτο ως δαλός εξεσπασµένος εκ πυρός;
Ζαχ. 3,2   Ο άγγελος Κυρίου είπεν στον διάβολον· “ο Κυριος να σε επιτηµήση, διάβολε, να σε επιτιµήση ο Κυριος, ο οποίος
έχει εκλέξει την Ιερουσαλήµ ως πάλιν του. Ωσάν δαυλός, που απεσπάσθη από την φωτιάν, δεν είναι ο αρχιερεύς αυτός, που
εσώθη από την καταστροφήν του έθνους;”
Ζαχ. 3,3  και Ιησούς ήν ενδεδυµένος ιµάτια ρυπαρά και ειστήκει πρό προσώπου τού αγγέλου.
Ζαχ. 3,3   Ο δε αρχιερεύς Ιησούς ήτο ενδεδυµένος µε ρυπαρά ενδύµατα και ίστατο όρθιος ενώπιον του αγγέλου.
Ζαχ. 3,4  και απεκρίθη και είπε προς τους εστηκότας πρό προσώπου αυτού λέγων· αφέλετε τα ιµάτια τα ρυπαρά απ αυτού.
και είπε προς αυτόν· ιδού αφήρηκα τας ανοµίας σου, και ενδύσατε αυτόν ποδήρη
Ζαχ. 3,4   Ο δε άγγελος ωµίλησε και είπε προς τους άλλους αγγέλους, που ίσταντο ενώπιόν του· “βγάλετε τα ακάθαρτα
ενδύµατα από αυτόν”. Επειτα στραφείς προς τον Ιησούν του είπε· “ιδού, εγώ αφήρεσα τας ανοµίας σου·” και προς τους
αγγέλους· “φορέσατε τώρα εις αυτόν τον µακρόν ιερατικόν χιτώνα.
Ζαχ. 3,5  και επίθετε κίδαριν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού. και περιέβαλον αυτόν ιµάτια και επέθηκαν κίδαριν καθαράν
επί την κεφαλήν αυτού και ο άγγελος Κυρίου ειστήκει.
Ζαχ. 3,5   Θέσατε εις την κεφαλήν του την καθαράν αρχιερατικήν µίτραν”. Οι άγγελοι ενέδυσαν αυτόν τα αρχιερατικά
άµφια και εφόρεσαν εις την κεφαλήν του την καθαράν αρχιερατικήν µίτραν, ο άγγελος του Κυρίου ίστατο και παρετήρει.
Ζαχ. 3,6  και διεµαρτύρατο ο άγγελος Κυρίου προς Ιησούν λέγων·
Ζαχ. 3,6   Επειτα ο άγγελος του Κυρίου ωµίλησεν εις έντονον ύφος προς τον Ιησούν και του ειπε·
Ζαχ. 3,7  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εάν εν ταίς οδοίς µου πορεύη και εάν τα προστάγµατά µου φυλάξης, και σύ
διακρινείς τον οίκόν µου· και εάν διαφυλάξης και γε την αυλήν µου, και δώσω σοι αναστρεφοµένους εν µέσω των
εστηκότων τούτων.
Ζαχ. 3,7   “αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εάν βαδίσης στον δρόµον των εντολών µου και εάν τηρήσης τα προστάγµατά
µου, συ θα κυβερνήσης τον οίκον µου τούτον, τον ναόν και τον λαόν της Ιουδαίας. Και εάν διατηρήσης καθαράν και
αµόλυντον την αυλήν µου, θα δώσω εις σε πλήθη ευλαβών ανθρώπων, οι οποίοι θα επικοινωνούν ελευθέρως εν µέσω των
ισταµένων έδω αγγέλων.
Ζαχ. 3,8  άκουε δή, Ιησού ο ιερεύς ο µέγας, σύ και οι πλησίον σου οι καθήµενοι πρό προσώπου σου, διότι άνδρες
τερατοσκόποι εισί· διότι ιδού εγώ άγω τον δούλόν µου Ανατολήν·
Ζαχ. 3,8   Ακουσε, λοιπόν, συ, Ιησού ο αρχιερεύς, και όλοι όσοι ευρίσκονται πλησίον σου, όσοι κάθονται απέναντί σου, διότι
είναι θεαταί µεγάλων προφητικών οραµάτων. Διότι ιδού, εγώ θα φέρω τον δούλον µου, τον Μεσσίαν, Ανατολήν σωτηρίας
και δόξης δια τον Ισραήλ και τα έθνη.
Ζαχ. 3,9  διότι ο λίθος, ον έδωκα πρό προσώπου τού Ιησού, επί τον λίθον τον ένα επτά οφθαλµοί εισιν. ιδού εγώ ορύσσω
βόθρον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και ψηλαφήσω πάσαν την αδικίαν της γής εκείνης εν ηµέρα µια.
Ζαχ. 3,9   Διότι ήδη έχω τοποθετήσει τον θεµέλιον λίθον, αυτόν τον οποίον έθεσα ενώπιον του Ιησού, κιαι επάνω στον
µοναδικόν αυτόν λίθον επτά οφθαλµοί αγρυπνούν. Ιδού εγώ ανοίγω βόθρον, λέγει Κυριος παντοκράτωρ, και κατά την
µεγάλην εκείνην ηµέραν της λυτρώσεως θα ρίψω εις αυτόν όλας τας αµαρτίας της χώρας.
Ζαχ. 3,10  εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, συγκαλέσετε έκαστος τον πλησίον αυτού υποκάτω αµπέλου και
υποκάτω συκής.
Ζαχ. 3,10  Κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, χαίροντες θα προσκαλέσετε ο καθένας τον
πλησίον του εις ευφροσύνους συνεστιάσεις κάτω από τις κληµαταριές και κάτω από τις συκιές σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ζαχ. 4,1  Καί επέστρεψεν ο άγγελος ο λαλών εν εµοί και εξήγειρέ µε ον τρόπον όταν εξεγερθή άνθρωπος εξ ύπνου αυτού
Ζαχ. 4,1   Ο άγγελος, ο οποίος µου ωµιλούσε, εστράφη και µε εξύπνησεν, όπως όταν κανείς εξεγερθή από τον ύπνον του,
Ζαχ. 4,2  και είπε προς µε· τι σύ βλέπεις; και είπα· εώρακα και ιδού λυχνία χρυσή όλη, και το λαµπάδιον επάνω αυτής, και
επτά λύχνοι επάνω αυτής, και επτά επαρυστρίδες τοίς λύχνοις τοίς επάνω αυτής·
Ζαχ. 4,2  και µου είπε· “τι βλέπεις συ;” Απήντησα· βλέπω· ιδού µία λυχνία ολόχρυσος και επάνω στον κεντρικόν της στύλον
ο λύχνος. Επτά ήσαν όλοι οι λύχνοι κα επτά βραχίονες, εις τα άκρα των οποίων ήσαν τοποθετηµένοι οι λύχνοι.
Ζαχ. 4,3  και δύο ελαίαι επάνω αυτής, µία εκ δεξιών τού λαµπαδίου αυτής και µία εξ ευωνύµων.
Ζαχ. 4,3   Επάνω από την λυχνίαν υπήρχον δύο κλάδοι ελαίας, ο ενας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών του κεντρικού
λύχνου της.
Ζαχ. 4,4  και επηρώτησα και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εµοί λέγων· τι εστι ταύτα, κύριε;
Ζαχ. 4,4  Ηρώτησα και είπα στον άγγελον που ωµιλούσε µαζή µου· τι σηµαίνουν αυτά, Κυριε;
Ζαχ. 4,5  και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών εν εµοί και είπε προς µε λέγων· ου γινώσκεις τι εστι ταύτα; και είπα· ουχί, κύριε.
Ζαχ. 4,5   Ο δε άγγελος, ο οποίος ωµιλούσε µε εµέ, µου είπε· “δεν γνωρίζεις τι σηµαίνουν αυτά; Και είπα· “οχι, Κυριε”.
Ζαχ. 4,6  και απεκρίθη και είπε προς µε λέγων· ούτος ο λόγος Κυρίου προς Ζοροβάβελ λέγων· ουκ εν δυνάµει µεγάλη ουδέ εν
ισχύϊ, αλλ ή εν πνεύµατί µου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Ζαχ. 4,6  Εκείνος απήντησε και µου είπε· “αυτό το όραµα είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, όταν του είπε· όχι µε
µεγάλην υλικήν δύναµιν, ούτε µε ισχύν ανθρωπίνην, αλλά δια του Πνεύµατός µου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, θα
αποπερατωθή το έργον σου.



Ζαχ. 4,7  τις εί σύ, το όρος το µέγα, το πρό προσώπου Ζοροβάβελ τού κατορθώσαι; και εξοίσω τον λίθον της κληρονοµίας
ισότητα χάριτος χάριτα αυτής.
Ζαχ. 4,7   Ποιός είσαι συ, το µέγα όρος, που ίσταται ενώπιον του Ζοροβάβελ εµπόδιον, δια να µη στήση αυτός κατορθώµατα;
Εγώ θα βγάλω τους λίθους από το λατοµείον δια την οικοδοµήν του ναού, την κληρονοµίαν µου αυτήν προς τον λαόν,
ισότητα χάριτος και πλήθος χαρίτων δι' αυτόν”.
Ζαχ. 4,8  και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ζαχ. 4,8  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ζαχ. 4,9  αι χείρες Ζοροβάβελ εθεµελίωσαν τον οίκον τούτον, και αι χείρες αυτού επιτελέσουσιν αυτόν, και επιγνώση, διότι
Κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ µε προς σε.
Ζαχ. 4,9  “αι χείρες του Ζοροβάβελ εθεµελίωσαν τον ναόν τούτον και αι χείρες του θα τον φέρουν εις πέρας . Και θα µάθης
συ, λαέ, ότι Κυριος ο παντοκράτωρ έχει αποστείλει εµέ προς σε.
Ζαχ. 4,10  διότι τις εξουδένωσεν εις ηµέρας µικράς; και χαρούνται και όψονται τον λίθον τον κασσιτέρινον εν χειρί
Ζοροβάβελ. επτά ούτοι οφθαλµοί Κυρίου εισίν οι επιβλέποντες επί πάσαν την γήν.
Ζαχ. 4,10  Ποίος δύναται να καταφρονήση τας φαινοµενικώς µικράς και ασήµους αυτάς ηµέρας; Οι Ιουδαίοι θα χαρούν,
διότι θα βλέπουν εκλεκτούς λίθους εις τα χέρια του Ζοροβάβελ δια την ανοικοδόµησίν του ναού. Οι επτά άγρυπνοι
οφθαλµοί της προνοίας του Κυρίου επιβλέπουν εις ολόκληρον την γην”.
Ζαχ. 4,11  και απεκρίθην και είπα προς αυτόν· τι αι δύο ελαίαι αύται, αι εκ δεξιών της λυχνίας και εξ ευωνύµων;
Ζαχ. 4,11  Απεκρίθην τότε και είπα προς αυτόν· “αι δύο αυταί ελαίαι, η µία εκ δεξιών της λυχνίας και η άλλη εξ αριστερών,
τι σηµαίνουν;”
Ζαχ. 4,12 και επηρώτησα εκ δευτέρου και είπα προς αυτόν· τι οι δύο κλάδοι των ελαιών οι εν ταίς χερσί των δύο µυξωτήρων
των χρυσών των επιχεόντων και επαναγόντων τας επαρυστρίδας τας χρυσάς;
Ζαχ. 4,12  Δευτέραν φοράν τον ηρώτησα και είπα προς αυτόν· “τι σηµαίνουν οι δύο κλάδοι των ελαίων εις τα δύο χρυσά
δοχεία, όπου χύνεται το έλαιον και διοχετεύεται στους χρυσούς αγωγούς ;”
Ζαχ. 4,13  και είπε προς µε· ουκ οίδας τι εστι ταύτα; και είπα ουχί, κύριε.
Ζαχ. 4,13  Ο άγγελος µε ηρώτησε· “δεν γνωρίζεις λοιπόν, τι σηµαίνουν αυτά; Και είπα, όχι.
Ζαχ. 4,14  και είπεν· ούτοι οι δύο υιοί της πιότητος παρεστήκασι Κυρίω πάσης της γής.
Ζαχ. 4,14  Ο άγγελος είπε· “αυτοί είναι οι δύο εκλεκτοί άνδρες, οι οποίοι παρίστανται ενώπιον του Θεού, του κυριάρχου όλης
της γης”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ζαχ. 5,1  Καί επέστρεψα, και ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού δρέπανον πετόµενον.
Ζαχ. 5,1   Εσήκωσα και πάλιν τα µάτια µου και είδα· και ιδού ένα δρέπανον να πετά στον αέρα.
Ζαχ. 5,2  και είπε προς µε· τι σύ βλέπεις; και είπα εγώ· ορώ δρέπανον πετόµενον µήκους πήχεων είκοσι και πλάτους πήχεων
δέκα.
Ζαχ. 5,2   Ο άγγελος µε ηρώτησε και µου είπε· “τι βλέπεις συ;” Και εγώ απήντησα· “βλέπω ένα δρέπανον να πετά στον αέρα
µήκους είκοσι πήχεων και πλάτους δέκα πήχεων”.
Ζαχ. 5,3  και είπε προς µε· αύτη η αρά η εκπορευοµένη επί πρόσωπον πάσης της γής, διότι πάς ο κλέπτης εκ τούτου έως
θανάτου εκδικηθήσεται, και πάς ο επίορκος εκ τούτου εκδικηθήσεται·
Ζαχ. 5,3   Ο άγγελος µου είπε τότε· “αυτή είναι η κατάρα, η οποία έρχεται εναντίον όλης της γης, διότι κάθε κλέπτης θα
καταδικασθή µε τούτο το δρέπανον εις θάνατον, όπως και κάθε επίορκος θα τιµωρηθή µε αυτό το δρέπανον.
Ζαχ. 5,4  και εξοίσω αυτό, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και εισελεύσεται εις τον οίκον τού κλέπτου και εις τον οίκον τού
οµνύοντος τώ ονόµατί µου επί ψεύδει και καταλύσει εν µέσω τού οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και
τους λίθους αυτού.
Ζαχ. 5,4   Θα εξαπολύσω αυτό, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, και θα εισελθη στον οίκον του κλέπτου και στον οίκον του
ορκιζοµένου ψευδώς στο Ονοµά µου. Θα εγκατασταθή τιµωρόν στον οίκον του και θα εξολοθρεύση αυτόν εντελώς και τα
ξύλα και τους λίθους”.
Ζαχ. 5,5  Καί εξήλθεν ο άγγελος ο λαλών εν εµοί και είπε προς µε· ανάβλεψον τοίς οφθαλµοίς σου και ιδέ τι το
εκπορευόµενον τούτο.
Ζαχ. 5,5   Εβγήκεν ο άγγελος, που ωµιλούσε προς εµέ, και µου είπε πάλιν· “σήκωσε τους οφθαλµούς σου και ιδέ, τι είναι
αυτό, το οποίον έρχεται;”
Ζαχ. 5,6  και είπα· τι εστι; και είπε· τούτο το µέτρον το εκπορευόµενον. και είπεν· αύτη η αδικία αυτών εν πάση τή γη.
Ζαχ. 5,6   Εγώ τον ηρώτησα· “τι είναι;” Εκείνος µου απήντησεν· “αυτό που έρχεται είναι δοχείον, που χρησιµοποιείται ως
µέτρον”. Είπεν ακόµη ο άγγελος· “αυτό συµβολίζει την αµαρτίαν του λαού, η οποία έχει εκταθή εις όλην την χώραν σας”.
Ζαχ. 5,7  και ιδού τάλαντον µολίβου εξαιρόµενον, και ιδού γυνή µία εκάθητο εν µέσω τού µέτρου.
Ζαχ. 5,7   Και ιδού, ένας βαρύς, στρογγυλός, εκ µολύβδου δίσκος, που αφηρέθη από το δοχείον· και ιδού µία γυνή εκάθητο
µέσα στο δοχείον, το οποίον εχρησιµοποιείτο ως µέτρον.
Ζαχ. 5,8 και είπεν· αύτη εστίν η ανοµία· και έριψεν αυτήν εις µέσον τού µέτρου και έριψε τον λίθον τού µολίβου εις το στόµα
αυτής.
Ζαχ. 5,8   Ο άγγελος είπεν· “αυτή είναι η παρανοµία. Ο Κυριος την έρριψε µέσα στο δοχείον αυτό και έθεσε το µολύβδινον
πώµα στο στόµα της”.
Ζαχ. 5,9  και ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού δύο γυναίκες εκπορευόµεναι, και πνεύµα εν ταίς πτέρυξιν αυτών,
και αύται είχον πτέρυγας ως πτέρυγας έποπος· και ανέλαβον το µέτρον αναµέσον της γής και αναµέσον τού ουρανού.
Ζαχ. 5,9   Εσήκωσα τα µάτια µου και είδον και ιδού ήρχοντο δύο γυναίκες. Ανεµος εφυσούσε εις τας πτέρυγάς των. Αυταί δε
είχαν σαν πολυχρώµους πτέρυγας έποπος (τσαλαπετεινού). Εσήκωσαν λοιπόν το δοχείον και το εκρατούσαν αναµέσον της
γης και αναµέσον του ουρανού.
Ζαχ. 5,10  και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εµοί· που αύται αποφέρουσι το µέτρον;
Ζαχ. 5,10  Ηρώτησα τότε τον άγγελον, ο οποίος συνωµιλούσε µαζή µου· “που θα µεταφέρουν αυταί το δοχείον τούτο;”



Ζαχ. 5,11  και είπε προς µε· οικοδοµήσαι αυτώ οικίαν εν γη Βαβυλώνος και ετοιµάσαι, και θήσουσιν αυτό εκεί επί την
ετοιµασίαν αυτού.
Ζαχ. 5,11  Εκείνος µου απήντησε· “το µεταφέρουν δια να οικοδοµήσουν και ετοιµάσουν οικίαν εις την χώραν της
Βαβυλώνος· εκεί εις την οικίαν, που θα ετοιµάσουν, θα το τοποθετήσουν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ζαχ. 6,1  Καί επέστρεψα και ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού τέσσαρα άρµατα εκπορευόµενα εκ µέσου δύο
ορέων, και τα όρη ήν όρη χαλκά.
Ζαχ. 6,1   Εγύρισα, εσήκωσα πάλιν τα µάτια µου και είδον· ιδού τέσσαρα άρµατα έβγαιναν και ήρχοντο ανάµεσα άπό δύο
όρη, και τα όρη αυτά ήσαν χάλκινα.
Ζαχ. 6,2  εν τώ άρµατι τώ πρώτω ίπποι πυροί, και εν τώ άρµατι τώ δευτέρω ίπποι µέλανες.
Ζαχ. 6,2  Εις το πρώτον άρµα ήσαν ζευγµένοι ίπποι χρώµατος ερυθρού. Εις το δεύτερον άρµα ήσαν ίπποι µαύροι.
Ζαχ. 6,3  και εν τώ άρµατι τώ τρίτω ίπποι λευκοί, και εν τώ άρµατι τώ τετάρτω ίπποι ποικίλοι ψαροί.
Ζαχ. 6,3   Και στο τρίτον άρµα ίπποι λευκοί, εις δε το τέταρτον άρµα ήσαν ίπποι ποικιλόχρωµοι ψαροί.
Ζαχ. 6,4  και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εµοί· τι εστι ταύτα, κύριε;
Ζαχ. 6,4  Ηρώτησα και είπα στον άγγελον, ο οποίος συνωµιλούσε µαζή µου· “τι σηµαίνουν αυτά, κύριε;”
Ζαχ. 6,5  και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών εν εµοί και είπε· ταύτά εστιν οι τέσσαρες άνεµοι τού ουρανού, εκπορεύονται
παραστήναι τώ Κυρίω πάσης της γής·
Ζαχ. 6,5   Ο άγγελος που συνωµιλούσε µε εµέ, ειπε· “αυτά είναι οι τέσσαρες άνεµοι του ουρανού, οι οποίοι έρχονται να
παρουσιασθούν ενώπιον του Κυρίου όλης της γης”.
Ζαχ. 6,6  εν ώ ήσαν οι ίπποι οι µέλανες, εξεπορεύοντο επί γήν βορά, και οι λευκοί εξεπορεύοντο κατόπισθεν αυτών, και οι
ποικίλοι εξεπορεύοντο επί γήν νότου,
Ζαχ. 6,6  Οι µαύροι ίπποι, οι ζευγµένοι στο πρώτον άρµα, επορεύοντο προς βορράν, οι λευκοί ηκολούθουν έπειτα από
αυτούς· και οι ποικιλόχρωµοι ίπποι του άλλου άρµατος επήγαιναν προς την χώραν του νότου.
Ζαχ. 6,7  και οι ψαροί εξεπορεύοντο και επέβλεπον τού πορεύεσθαι τού περιοδεύσαι την γήν. και είπε· πορεύεσθε και
περιοδεύσατε την γήν· και περιώδευσαν την γήν.
Ζαχ. 6,7   Οι δε ψαροί ίπποι επορεύοντο και εφαίνοντο, ως εάν ειχαν την διάθεσιν να πορευθούν και περιοδεύσουν την γην.
Ενας δε άγγελος είπε· “πηγαίνετε και περιοδεύσατε την γην”. Και εκείνοι πράγµατι περιώδευσαν την γην.
Ζαχ. 6,8  και ανεβόησε και ελάλησε προς µε λέγων· ιδού οι εκπορευόµενοι επί γήν βορά ανέπαυσαν τον θυµόν µου εν γη
βορά.
Ζαχ. 6,8  Ο άγγελος ανεβόησε και είπε προς εµέ· “ιδού, οι ίπποι, οι οποίοι πορεύονται προς την χώραν του Βορρά,
κατέπαυσαν την οργήν µου εναντίον της χώρας αυτής του Βορρά”.
Ζαχ. 6,9  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ζαχ. 6,9  Ο Κυριος ωµίλησε τότε προς εµέ και είπε·
Ζαχ. 6,10  λάβε τα εκ της αιχµαλωσίας παρά των αρχόντων και παρά των χρησίµων αυτής και παρά των επεγνωκότων
αυτήν και εισελεύση σύ εν τή ηµέρα εκείνη εις τον οίκον Ιωσίου τού Σοφονίου τού ήκοντος εκ Βαβυλώνος
Ζαχ. 6,10  “πάρε τας προσφοράς, τας οποίας οι εις αιχµαλωσίαν ευρισκόµενοι Ιουδαίοι απέστειλαν, οι άρχοντες δηλαδή, οι
καλοί και χρήσιµοι άνδρες, εκείνοι οι οποίοι κατενόησαν την αιτίαν και τον παιδαγωγικόν σκοπόν της αιχµαλωσίας. Και
κατά την ηµέραν εκείνην θα εισέλθης στον οίκον Ιωσίου, υιού του Σοφονίου, ο οποίος έχει έλθει από την Βαβυλώνα.
Ζαχ. 6,11  και λήψη αργύριον και χρυσίον και ποιήσεις στεφάνους και επιθήσεις επί την κεφαλήν Ιησού τού Ιωσεδέκ τού
ιερέως τού µεγάλου
Ζαχ. 6,11  Θα πάρης το αργύριον και το χρυσίον των δωρεών και θα κατασκευάσης στέφανον, τον οποίον θα θέσης εις την
κεφαλήν του αρχιερέως Ιησού, υιού του Ιωσεδέκ.
Ζαχ. 6,12  και ερείς προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ιδού ανήρ, ανατολή όνοµα αυτώ, και υποκάτωθεν αυτού
ανατελεί, και οικοδοµήσει τον οίκον Κυρίου·
Ζαχ. 6,12  Και θα πης προς αυτόν· Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Ιδού, ανήρ, του οποίου το όνοµα είναι Ανατολή. Από
τον τόπον, όπου ευρίσκεται, θα ανατείλη και θα υψωθή και θα οικοδοµήση τον ναόν του Κυρίου.
Ζαχ. 6,13  και αυτός λήψεται αρετήν και καθιείται και κατάρξει επί τού θρόνου αυτού , και έσται ιερεύς εκ δεξιών αυτού, και
βουλή ειρηνική έσται αναµέσον αµφοτέρων.
Ζαχ. 6,13  Αυτός θα προσλάβη κάθε αρετήν, θα καθίση επί του θρόνου και θα ασκήση κατά απόλυτον και δίκαιον τρόπον
την βασιλικήν του εξουσίαν. Εκ δεξιών του θα ίσταται ο ιερεύς, ειρήνη θα υπάρχη µεταξύ αµφοτέρων των αξιωµάτων
βασιλικού και ιερατικού.
Ζαχ. 6,14  ο δε στέφανος έσται τοίς υποµένουσι και τοίς χρησίµοις αυτής και τοίς επεγνωκόσιν αυτήν και εις χάριτα υιού
Σοφονίου και εις ψαλµόν εν οίκω Κυρίου.
Ζαχ. 6,14  Ο στέφανος κατόπιν θα δοθή εις εκείνους, που έδειξαν υποµονήν κατά το διάστηµα της εξορίας των, στους
χρησίµους άνδρας, οι οποίοι κατενόησαν την αιτίαν και τον παιδαγωγικόν χαρακτήρα της αιχµαλωσίας και προς τιµήν
του υιού του Σοφονίου, όπως επίσης και εις εκείνους, οι οποίοι ποθούν και αγαπούν να υµνολογήται ο Κυριος στον ναόν
του.
Ζαχ. 6,15  και οι µακράν απ αυτών ήξουσι και οικοδοµήσουσιν εν τώ οίκω Κυρίου, και γνώσεσθε διότι Κύριος παντοκράτωρ
απέσταλκέ µε προς υµάς· και έσται, εάν εισακούοντες εισακούσητε της φωνής Κυρίου τού Θεού υµών.
Ζαχ. 6,15  Και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ευρίσκονται µακράν από αυτούς θα έλθουν να ανοικοδοµήσουν τον ναόν του
Κυρίου. Τοτε θα κατανοήσετε καλά ότι ο Κυριος ο παντοκράτωρ µε έστειλε προς σας. Αυτά θα γίνουν, η επάνοδος εκ της
αιχµαλωσίας και η ανοικοδόµησις του ναού, εάν σεις πρσθύµως και πιστώς υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού
σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ζαχ. 7,1  Καί εγένετο εν τώ τετάρτω έτει, επί Δαρείου τού βασιλέως εγένετο λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν τετράδι τού µηνός



τού ενάτου, ός εστι Χασελεύ·
Ζαχ. 7,1   Κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας του Δαρείου, την τετάρτην ηµέραν του ενάτου µηνός, ο οποίος ονοµάζεται
Χασελεύ, ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Ζαχαρίαν, όταν
Ζαχ. 7,2  και εξαπέστειλεν εις Βαιθήλ Σαρασάρ και Αρβεσεέρ ο βασιλεύς και οι άνδρες αυτού τού εξιλάσασθαι τον Κύριον
Ζαχ. 7,2   ο Σαρασάρ και ο βασιλεύς Αρβεσεέρ και οι άνδρες του, έστειλαν εις την Βαιθήλ, δια να εξιλεώσουν τον Κυριον
Ζαχ. 7,3 λέγων προς τους ιερείς τους εν τώ οίκω Κυρίου παντοκράτορος και προς τους προφήτας λέγων· εισελήλυθεν ώδε εν
τώ µηνί τώ πέµπτω το αγίασµα, καθότι εποίησα ήδη ικανά έτη.
Ζαχ. 7,3   και να ερωτήσουν τους ιερείς, που υπηρετούσαν στον ναόν Κυρίου του παντοκράτορος και τους προφήτας ως
εξής· Η αγία προσφορά προσεφέρθη προς τον Κυριον κατά τον πέµπτον αυτόν µήνα, όπως εγίνετο και προηγουµένως επί
έτη πολλά;
Ζαχ. 7,4  και εγένετο λόγος Κυρίου των δυνάµεων προς εµέ λέγων·
Ζαχ. 7,4   Ο προφήτης λέγει· Μου ωµίλησεν ο Κυριος των δυνάµεων, του ουρανού και της γης και µου είπε·
Ζαχ. 7,5  ειπόν προς άπαντα τον λαόν της γής και προς τους ιερείς λέγων· εάν νηστεύσητε ή κόψησθε εν ταίς πέµπταις ή εν
ταίς εβδόµαις, και ιδού εβδοµήκοντα έτη µη νηστείαν νενηστεύκατέ µοι;
Ζαχ. 7,5   “ειπέ προς όλον τον λαόν της χώρας και προς τους ιερείς, εάν νηστεύσετε, εάν αρχίσετε και συνεχίσετε κοπετούς
και θρήνους κατά τον πέµπτον η τον έβδοµον µήνα, τι έχετε να ωφεληθήτε; Ιδού εβδοµήκοντα έτη ενηστεύσατε και
εκόπτεσθε, οχι όµως δι' εµέ.
Ζαχ. 7,6  και εάν φάγητε ή πίητε, ουχ υµείς έσθετε και πίνετε;
Ζαχ. 7,6   Οταν πάλιν τρώγετε η πίνετε, δεν τρώγετε και δεν πίνετε δια τον εαυτόν σας µόνον, λησµονούντες εµέ τον Θεόν
σας;”
Ζαχ. 7,7  ουχ ούτοι οι λόγοι, ούς ελάλησε Κύριος εν χερσί των προφητών των έµπροσθεν, ότε ήν Ιερουσαλήµ κατοικουµένη
και ευθηνούσα και αι πόλεις κυκλόθεν αυτής και η ορεινή και η πεδινή κατωκείτο;
Ζαχ. 7,7   Τα ίδια λόγια δεν σας έλεγεν ο Κυριος δια µέσου των προγενεστέρων προφητών, όταν η Ιερουσαλήµ κατωκείτο
και ήτο πλουσία και ευηµερούσα, όπως επίσης και αι γύρω της πόλεις, κατωκείτο δε η ορεινή και η πεδινή περιοχή της;
Ζαχ. 7,8  και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν λέγων·
Ζαχ. 7,8   Ο Κυριος ωµίλησε και πάλιν προς τον Ζαχαρίαν και είπε·
Ζαχ. 7,9  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· κρίµα δίκαιον κρίνετε και έλεος και οικτιρµόν ποιείτε έκαστος προς τον αδελφόν
αυτού
Ζαχ. 7,9   αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· “κρίνατε µε δικαιοσύνην και ο καθένας σας ας δείχνη έµπρακτον την
ελεηµοσύνην και την συµπάθειάν του προς τον αδελφόν του.
Ζαχ. 7,10  και χήραν και ορφανόν και προσήλυτον και πένητα µη καταδυναστεύετε, και κακίαν έκαστος τού αδελφού
αυτού µη µνησικακείτω εν ταίς καρδίαις υµών.
Ζαχ. 7,10  Μη καταδυναστεύετε και µη εκµεταλλεύεστε την χήραν, τον ορφανόν, τον ξένον και τον πτωχόν. Ας µη
µνησικακήτε, ας µη κρατήτε µέσα εις τις καρδιές σας το αδίκηµα, το οποίον τυχόν σας έκαµε κάποιος αδελφός σας.
Ζαχ. 7,11  και ηπείθησαν τού προσέχειν και έδωκαν νώτον παραφρονούντα και τα ώτα αυτών εβάρυναν τού µη εισακούειν
Ζαχ. 7,11  Εκείνοι όµως ηπείθησαν, δεν επρόσεξαν, εν τη παραφροσύνη των έστρεψαν τα νώτα των προς εµέ, εδείχθησαν
βαρήκοοι, δεν υπήκουσαν εις τας εντολάς µου,
Ζαχ. 7,12  και την καρδίαν αυτών έταξαν απειθή τού µη εισακούειν τού νόµου µου και τους λόγους, ούς εξαπέστειλε Κύριος
παντοκράτωρ εν πνεύµατι αυτού εν χερσί των προφητών των έµπροσθεν· και εγένετο οργή µεγάλη παρά Κυρίου
παντοκράτορος.
Ζαχ. 7,12  εσκλήρυναν την καρδίαν των και την έκαµαν απειθή, ώστε να µη υπακούουν στον Νοµον µου και στους λόγους
µου, τους οποίους εγώ, ο Κυριος, ο παντοκράτωρ, δια του Πνεύµατός µου, µέσω των προηγουµένων προφητών είχα
διατάξει”. Δια τούτο και εξέσπασεν η µεγάλη οργή από Κυριον τον παντοκράτορα.
Ζαχ. 7,13  και έσται ον τρόπον είπε και ουκ εισήκουσαν, ούτως κεκράξονται και ου µη εισακούσω, λέγει Κύριος
παντοκράτωρ.
Ζαχ. 7,13  “Οπως δε αυτοί δεν άκουσαν τας εντολάς του Κυρίου, έτσι και εγώ ο Κυριος δεν θα τους εισακούσω, όταν επάνω
εις την θλίψιν των θα κράξουν προς εµέ, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.
Ζαχ. 7,14  και εκβαλώ αυτούς εις πάντα τα έθνη, ά ουκ έγνωσαν, και η γη αφανισθήσεται κατόπισθεν αυτών εκ διοδεύοντος
και εξ αναστρέφοντος· και έταξαν γήν εκλεκτήν εις αφανισµόν.
Ζαχ. 7,14  Τους είχα προαναγγείλει, ότι θα τους εκδιώξω και θα τους διασκορπίσω εις όλα τα έθνη, τα οποία τους ήσαν
προηγουµένως άγνωστα· ότι η γη των θα ερηµωθή από κατοίκους· ότι δεν θα υπάρχουν οι διερχόµενοι και επιστρέφοντες
δια µέσου αυτής. Αυτοί µε τον τρόπον της ζωής των παρέδωσαν την εκλεκτήν χώραν εις εξαφανισµόν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ζαχ. 8,1  Καί εγένετο λόγος Κυρίου παντοκράτορος λέγων·
Ζαχ. 8,1   Κυριος ο παντοκράτωρ ωµίλησε προς εµέ και είπεν·
Ζαχ. 8,2  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εζήλωκα την Ιερουσαλήµ και την Σιών ζήλον µέγαν και θυµώ µεγάλω εζήλωκα
αυτήν.
Ζαχ. 8,2  αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· “πάρα πολύ έχω αγαπήσει την Ιερουσαλήµ. Ζήλον µέγαν τρέφω δια την Σιών
και επάνω στον ιερόν αυτόν ζήλον µου, µέγας θυµός µε κατέλαβεν εναντίον εκείνων, που την επιβουλεύονται.
Ζαχ. 8,3  τάδε λέγει Κύριος· επιστρέψω επί Σιών και κατασκηνώσω εν µέσω Ιερουσαλήµ, και κληθήσεται η Ιερουσαλήµ
πόλις αληθινή και το όρος Κυρίου παντοκράτορος όρος άγιον.
Ζαχ. 8,3   Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Θα επιστρέψω εις την Σιών, θα κατασκηνώσω εντός της Ιερουσαλήµ και η
Ιερουσαλήµ θα αναγνωρισθη και θα ονοµασθή ως πόλις της αληθείας, το δε όρος Σιών Κυρίου του παντοκράτορας ως
όρος άγιον.
Ζαχ. 8,4  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· έτι καθήσονται πρεσβύτεροι και πρεσβύτεραι εν ταίς πλατείαις Ιερουσαλήµ,
έκαστος την ράβδον αυτού έχων εν τή χειρί αυτού από πλήθους ηµερών·



Ζαχ. 8,4  Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· και θα καθίσουν πάλιν οι µεγαλύτεροι κατά την ηλικίαν και αι µεγαλύτεραι
κατά την ηλικίαν εις τας πλατείας της Ιερουσαλήµ. Λογω δε της µεγάλης των ηλικίας θα κρατή ο καθένας εις τα χέρια του
την ράβδον του, δια να στηρίζεται εις αυτήν.
Ζαχ. 8,5  και αι πλατείαι της πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων και κορασίων παιζόντων εν ταίς πλατείαις αυτής.
Ζαχ. 8,5   Αι πλατείαι της πόλεως θα γεµίσουν από αγόρια και κορίτσια, τα οποία θα παίζουν εις τας πλατείας της.
Ζαχ. 8,6  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ει αδυνατήσει ενώπιον των καταλοίπων τού λαού τούτου εν ταίς ηµέραις εκείναις,
µη και ενώπιόν µου αδυνατήσει; λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Ζαχ. 8,6  Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· εάν τούτο είναι αδύνατον στους αποµείναντας Ιουδαίους και εις εκείνους , που
επέστρεψαν από την αιχµαλωσίαν, µήπως είναι και δι' εµέ αδύνατον;” Λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.
Ζαχ. 8,7  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ιδού εγώ σώζω τον λαόν µου από γής ανατολών και από γής δυσµών
Ζαχ. 8,7   Αυτά ακόµη λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· “ιδού εγώ θα σώσω και θα σώζω τον λαόν µου από ανατολών µέχρι
δυσµών.
Ζαχ. 8,8  και εισάξω αυτούς και κατασκηνώσω εν µέσω Ιερουσαλήµ, και έσονται εµοί εις λαόν, καγώ έσοµαι αυτοίς εις Θεόν
εν αληθεία και εν δικαιοσύνη.
Ζαχ. 8,8  Θα τους επαναφέρω και θα τους εγκαταστήσω εις την Ιερουσαλήµ και αυτοί θα είναι λαός µου, εγώ δε θα είµαι ο
Θεός των εν αληθεία και δικαιοσύνη.
Ζαχ. 8,9  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· κατισχυέτωσαν αι χείρες υµών των ακουόντων εν ταίς ηµέραις ταύταις τους
λόγους τούτους εκ στόµατος των προφητών, αφ ής ηµέρας τεθεµελίωται ο οίκος Κυρίου παντοκράτορος, και ο ναός αφ ού
ωκοδόµηται.
Ζαχ. 8,9  Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ ας αποκτήσουν ισχύν και δύναµιν τα χέρια σας, υµών οι οποίοι ακούετε κατά
τας ηµέρας αυτάς τους λόγους τούτους δια του στόµατος των προφητών , από την ηµέραν κατά την οποίαν ετέθησαν τα
θεµέλια του ναού του Κυρίου παντοκράτορος, δια να ανοικοδοµηθή το θυσιαστήριόν του.
Ζαχ. 8,10  διότι πρό των ηµερών εκείνων ο µισθός των ανθρώπων ουκ έσται εις όνησιν, και ο µισθός των κτηνών ουχ
υπάρξει, και τώ εκπορευοµένω και τώ εισπορευοµένω ουκ έσται ειρήνη από της θλίψεως· και εξαποστελώ πάντας τους
ανθρώπους, έκαστον επί τον πλησίον αυτού.
Ζαχ. 8,10  Διότι προ των ηµέρων εκείνων καµµία αµοιβή και καµµία ωφέλεια δεν εδιδετο στους ανθρώπους και το
ηµεροµίσθιον των κτηνών ήτο ανύπαρκτον. Λογω δε της εχθρικής επιβουλής και αναταραχής, δεν υπήρχεν ειρήνη και
ασφάλεια δια τους εξερχοµένους από την πόλιν προς τα ειρηνικά των έργα και επανερχοµένους εις αυτήν. Εγώ εξαπέλυσα
όλους τους ανθρώπους, τον ένα εναντίον του άλλου δια τας αµαρτίας των.
Ζαχ. 8,11  και νύν ου κατά τας ηµέρας τας έµπροσθεν εγώ ποιώ τοίς καταλοίποις τού λαού τούτου, λέγει Κύριος
παντοκράτωρ,
Ζαχ. 8,11  Τωρα όµως, που ανοικοδοµείται ο ναός, δεν θα πράξω στους αποµείναντας και επανελθόντας από την
αιχµαλωσίαν Ιουδαίους τα ίδια, τα οποία έκαµα κατά τας προηγουµένας ηµέρας λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ .
Ζαχ. 8,12  αλλ ή δείξω ειρήνην· η άµπελος δώσει τον καρπόν αυτής, και η γη δώσει τα γεννήµατα αυτής, και ο ουρανός
δώσει την δρόσον αυτού, και κατακληρονοµήσω τοίς καταλοίποις τού λαού µου τούτου ταύτα πάντα.
Ζαχ. 8,12  Αλλά θα φέρω και θα εγκαταστήσω ειρήνην. Η άµπελος θα δώση τους καρπούς της, και η ύπαιθρος χώρα τα
γεννήµατά της, ο ουρανός θα δώση στον κατάλληλον καιρόν την βροχήν του. Θα δώσω όλα αυτά κληρονοµίαν στους
αποµείναντας και στους εκ της αιχµαλωσίας επιστρέψαντας Ιουδαίους.
Ζαχ. 8,13  και έσται ον τρόπον ήτε εν κατάρα εν τοίς έθνεσιν ο οίκος Ιούδα και οίκος Ισραήλ, ούτως διασώσω υµάς και
έσεσθε εν ευλογία· θαρσείτε και κατισχύετε εν ταίς χερσίν υµών.
Ζαχ. 8,13  Και όπως άλλοτε οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται κατά την αιχµαλωσίαν µεταξύ των εθνών ευρίσκεσθε εις κατάραν,
ετσι εγώ θα σας σώσω και θα είσθε υπό την ευλογίαν µου. Παρέτε, λοιπόν, θάρρος και ας δυναµώσουν τα χέρια σας δια την
ανοικοδόµησιν του ναού.
Ζαχ. 8,14  διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ον τρόπον διενοήθην τού κακώσαι υµάς εν τώ παροργίσαι µε τους πατέρας
υµών, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και ου µετενόησα,
Ζαχ. 8,14  Διότι αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· όπως εσκέφθην και απεφάσισα να σας τιµωρήσω, διότι οι πατέρες σας
µε εξώργισαν, λέγει Κυοιος ο παντοκράτωρ, και δεν άλλαξα γνώµην,
Ζαχ. 8,15  ούτως παρατέταγµαι και διανενόηµαι εν ταίς ηµέραις ταύταις τού καλώς ποιήσαι την Ιερουσαλήµ και τον οίκον
Ιούδα· θαρσείτε.
Ζαχ. 8,15  έτσι τώρα κατά τας ηµέρας αυτάς είµαι έτοιµος και έχω πάρει την απόφασιν , να κάµω το καλόν εις την
Ιερουσαλήµ, στους Ιουδαίους. Εχετε λοιπόν θάρρος.
Ζαχ. 8,16  ούτοι οι λόγοι, ούς ποιήσετε· λαλείτε αλήθειαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, αλήθειαν και κρίµα ειρηνικόν
κρίνατε εν ταίς πύλαις υµών,
Ζαχ. 8,16  Αυτά είναι τα έργα, τα οποία σεις πρέπει να κάµετε· να λέγετε την αλήθειαν ο καθένας προς τον πλησίον του. Εις
τα δικαστήρια, που συνεδριάζουν εις τας πύλας των πόλεών σας, να αποδίδετε εν αληθεία δικαιοσύνην, η οποία και φέρει
ειρήνην µεταξύ σας.
Ζαχ. 8,17  και έκαστος την κακίαν τού πλησίον αυτού µη λογίζεσθε εν ταίς καρδίαις υµών και όρκον ψευδή µη αγαπάτε,
διότι ταύτα πάντα εµίσησα, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Ζαχ. 8,17  Να µη συλλογίζεσθε, ο καθένας εις την καρδίαν του, την κακίαν και αδυναµίαν του πλησίον. Μη αγαπάτε τον
ψευδή όρκον, διότι όλα αυτά τα εµίσησα και τα µισώ” λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.
Ζαχ. 8,18  Καί εγένετο λόγος Κυρίου παντοκράτορος προς µε λέγων·
Ζαχ. 8,18  Ωµίλησε και πάλιν ο Κυριος ο παντοκράτωρ προς εµέ και είπε·
Ζαχ. 8,19  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· νηστεία η τετράς και νηστεία η πέµπτη και νηστεία η εβδόµη και νηστεία η
δεκάτη έσονται τώ οίκω Ιούδα εις χαράν και ευφροσύνην και εις εορτάς αγαθάς, και ευφρανθήσεσθε, και την αλήθειαν και
την ειρήνην αγαπήσατε.
Ζαχ. 8,19  “αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· η νηστεία κατά τον τέταρτον µήνα, η νηστεία κατά τον πέµπτον µήνα, η
νηστεία, κατά τον έβδοµον και η νηστεία κατά τον δέκατον µήνα, θα είναι δια τους Ιουδαίους εις χαράν και ευφροσύνην,



εις ευχαρίστους και χαρµοσύνους εορτάς και θα ευφρανθήτε. Προς τούτο αγαπήσατε την αλήθειαν και την ειρήνην.
Ζαχ. 8,20  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· έτι ήξουσι λαοί πολλοί και κατοικούντες πόλεις πολλάς ,
Ζαχ. 8,20  Αυτά λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· θα έλθουν ακόµη εις Ιερουσαλήµ πολλοί λαοί και πολλοί θα κατοικήσουν εις
πολλάς πόλεις της.
Ζαχ. 8,21  και συνελεύσονται κατοικούντες πέντε πόλεις εις µίαν πόλιν λέγοντες· πορευθώµεν δεηθήναι τού προσώπου
Κυρίου και εκζητήσαι το πρόσωπον Κυρίου παντοκράτορος· πορεύσοµαι καγώ.
Ζαχ. 8,21  Θα συγκεντρωθούν κάτοικοι πέντε πόλεων εις µίαν πόλιν και θα λέγουν µεταξύ των· Ας πορευθώµεν να
παρακαλέσωµεν τον Κυριον, να ζητήσωµεν το πρόσωπον Κυρίου του παντοκράτορος· και η πόλις θα απαντά και εγώ θα
έλθω µαζή σας.
Ζαχ. 8,22  και ήξουσι λαοί πολλοί και έθνη πολλά εκζητήσαι το πρόσωπον Κυρίου παντοκράτορος εν Ιερουσαλήµ και
εξιλάσασθαι το πρόσωπον Κυρίου.
Ζαχ. 8,22  Πολλοί λαοί και πολλά έθνη θα έλθουν εις την Ιερουσαλήµ, δια να αναζητήσουν τον Κυριον και να προσφέρουν
προς αυτόν θυσίας εξιλασµού.
Ζαχ. 8,23  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εν ταίς ηµέραις εκείναις, εάν επιλάβωνται δέκα άνδρες εκ πασών των γλωσσών
των εθνών και επιλάβωνται τού κρασπέδου ανδρός Ιουδαίου λέγοντες· πορευσόµεθα µετά σού, διότι ακηκόαµεν ότι ο Θεός
µεθ υµών εστι.
Ζαχ. 8,23  Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· κατά τας ευλογιµένας ηµέρας εκείνας της λυτρώσεως δέκα άνδρες από
όλους τους άλλους λαούς, θα πιάνουν την άκρον του ιµατίου ενός Ιουδαίου και θα λέγουν προς αυτόν· Θα πορευθώµεν
µαζή σου, διότι έχοµεν ακούσει ότι ο Θεός είναι µαζή σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ζαχ. 9,1  Λήµµα λόγου Κυρίου· εν γη Σεδράχ και Δαµασκού θυσία αυτού, διότι Κύριος εφορά ανθρώπους και πάσας φυλάς
τού Ισραήλ.
Ζαχ. 9,1   Απόφασις Κυρίου ληφθείσα εναντίον της πόλεως Σεδράχ και της Δαµασκού, όπου και θα γίνη µεγάλη θυσία
ανθρώπων, διότι ο Κυριος επιβλέπει εις όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως όµως εις όλας τας φυλάς του Ισραήλ.
Ζαχ. 9,2  και εν Εµάθ εν τοίς ορίοις αυτής Τύρος και Σιδών, διότι εφρόνησαν σφόδρα.
Ζαχ. 9,2  Η τιµωρός απόφασις του Κυρίου στρέφεται και κατά της χώρας Εµάθ και των εις τα όρια αυτής ευρισκοµένων
πόλεων Τυρου και Σιδώνος, διότι εφρόνησαν µεγάλα δια τον εαυτόν των.
Ζαχ. 9,3  και ωκοδόµησε Τύρος οχυρώµατα εαυτή και εθησαύρισεν αργύριον ως χούν και συνήγαγε χρυσίον ως πηλόν
οδών.
Ζαχ. 9,3   Η Τυρος ειδικώτερα ωκοδόµησεν οχυρά τείχη δια τον εαυτόν της, απεταµίευσε και εθησαύρισεν άργυρον πολύν
ωσάν το χώµα, και εµάζευσε χρυσόν ωσάν τον πηλόν των οδών.
Ζαχ. 9,4  διά τούτο Κύριος κληρονοµήσει αυτήν και πατάξει εις θάλασσαν δύναµιν αυτής, και αύτη εν πυρί
καταναλωθήσεται.
Ζαχ. 9,4  Δια τούτο ο Κυριος θα καταλάβη την πόλιν, θα συντρίψη την δύναµίν της και θα την ρίψη εις την θάλασσαν και η
ιδία πόλις θα γίνη παρανάλωµα του πυρός.
Ζαχ. 9,5  όψεται Ασκάλων και φοβηθήσεται, και Γάζα και οδυνηθήσεται σφόδρα, και Ακκάρων, ότι ησχύνθη επί τώ
παραπτώµατι αυτής· και απολείται βασιλεύς εκ Γάζης, και Ασκάλων ου µη κατοικηθή.
Ζαχ. 9,5   Η Ασκάλων θα ίδη αυτά και θα καταληφθή από φόβον. Η Γαζα θα συγκλονισθή ψυχικώς πάρα πολύ και η
Ακκάρων θα κατεντροπιασθή έπειτα από την πτώσιν και συντριβήν αυτήν. Ο βασιλεύς της Γαζης θα εξολοθρευθή και
Ασκάλων δεν θα κατοικηθή πλέον.
Ζαχ. 9,6  και κατοικήσουσιν αλλογενείς εν Αζώτω, και καθελώ ύβριν αλλοφύλων.
Ζαχ. 9,6  Εις την Αζωτον θα εγκατασταθούν αλλοεθνείς· έτσι δε θα ταπεινώσω την υπερηφάνειαν των Φιλισταίων.
Ζαχ. 9,7  και εξαρώ το αίµα αυτώ εκ τού στόµατος αυτών και τα βδελύγµατα αυτών εκ µέσου οδόντων αυτών, και
υπολειφθήσεται και ούτος τώ Θεώ ηµών, και έσονται ως χιλίαρχος εν Ιούδα και Ακκάρων ως ο Ιεβουσαίος·
Ζαχ. 9,7   Θα βγάλω από το στόµα των των θυσιών το αίµα, που έπιναν, και από τα δόντια των θα βγάλω τα κρέατα των
θυσιών των. Οσοι από αυτούς αποµείνουν, θα ανήκουν στον Θεόν µας και θα αποτελέσουν µερίδα του Ισραηλιτικού λαού,
ως είδος χιλιαρχίας. Οι κάτοικοι επίσης της Ακκάρων θα τιµωρηθούν, όπως και οι Ιεβουσαίοι.
Ζαχ. 9,8  και υποστήσοµαι τώ οίκω µου ανάστηµα τού µη διαπορεύεσθαι µηδέ ανακάµπτειν, και ου µη επέλθη επ αυτούς
ουκέτι εξελαύνων, διότι νύν εώρακα εν τοίς οφθαλµοίς µου.
Ζαχ. 9,8  Δια τον οίκον µου όµως, δηλαδή δια τον λαόν µου, θα εγκαταστήσω υπερασπιστάς, ώστε κανείς να µη ηµπορή να
διέρχεται δια µέσου αυτών, ούτε να επανέρχεται πάλιν προς αυτούς ούτε, πολύ περισσότερον, να επέλθη εναντίον των µε
κατακτητικάς διαθέσεις δια να τους οδηγήση αιχµαλώτους µακράν εις εξορίαν. Διότι τώρα έχω στρέψει προστατευτικούς
τους οφθαλµούς µου εις την Ιερουσαλήµ και την γην Ιούδα.
Ζαχ. 9,9  Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλήµ· ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι, δίκαιος και σώζων
αυτός, πραΰς και επιβεβηκώς επί υποζύγιον και πώλον νέον.
Ζαχ. 9,9  Χαίρε λοιπόν παρά πολύ, κόρη µου Σιών, διαλάλησε Ιερουσαλήµ ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εις σε δίκαιος,
λυτρωτής και σωτήρ, πράος, καθήµενος επάνω εις ένα υποζύγιον, εις ένα νεαρόν πωλάριον.
Ζαχ. 9,10  και εξολοθρεύσει άρµατα εξ Εφραίµ και ίππον εξ Ιερουσαλήµ, και εξολοθρεύσεται τόξον πολεµικόν, και πλήθος
και ειρήνη εξ εθνών· και κατάρξει υδάτων έως θαλάσσης και από ποταµών έως διεκβολών γής.
Ζαχ. 9,10  Αυτός θα δέση εις αχρηστίαν τα πολεµικά άρµατα της φυλής του Εφραίµ, που εκπροσωπεί το βασίλειον του
Ιοραήλ, και το ιππικόν της Ιερουσαλήµ. Θα εξολοθρεύση τα πολεµικά τόξα και θα επικρατήση µεγάλη ειρήνη εκ µέρους
των ειδωλολατρικών λαών. Θα κυριαρχήση ως υπέρτατος άρχων από των ανατολικών ποταµών µέχρι της Μεσογείου
Θαλάσσης, από τους ποταµούς Τιγρητα και Ευφράτην µέχρι των περάτων της γης.
Ζαχ. 9,11  και σύ εν αίµατι διαθήκης σου εξαπέστειλας δεσµίους σου εκ λάκκου ουκ έχοντος ύδωρ .
Ζαχ. 9,11  Συ, Κυριε, απαντά ο προφήτης, χάρις εις την Διαθήκην, που συνήψες δι' αιµατηρών θυσιών µε τους Ισραηλίτας,
ανέσυρες τους δεσµίους και αιχµαλώτους Ιουδαίους, από τον λάκκον της αιχµαλωσίας των, όπου ούτε ύδωρ δεν υπήρχε.



Ζαχ. 9,12  καθήσεσθε εν οχυρώµατι δέσµιοι της συναγωγής, και αντί µιάς ηµέρας παροικεσίας σου διπλά ανταποδώσω σοι·
Ζαχ. 9,12  Σεις δε, οι αιχµάλωτοι και δέσµιοι της Ιουδαϊκής συναγωγής, θα εγκατασταθήτε ασφαλείς και ειρηνικοί εις την
ωχυρωµένην πόλιν σας. Και έτσι αντί της ολιγοχρονίου εξορίας σου, λαέ της φυλής Ιούδα, θα σου ανταποδώσω εγώ
πολλαπλασίαν την αµοιβήν σου.
Ζαχ. 9,13  διότι ενέτεινά σε, Ιούδα, εµαυτώ εις τόξον, έπλησα τον Εφραίµ και εξεγερώ τα τέκνα σου, Σιών, επί τα τέκνα των
Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ροµφαίαν µαχητού·
Ζαχ. 9,13  Διότι σας, της φυλής Ιούδα, σας εχρησιµοποίησα και σας ετέντωσα ως τόξον, ως άλλην δε φαρέτραν εγέµισα µε
βέλη τους άλλους Ισραηλίτας. Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως
ροµφαίαν πολεµιστού.
Ζαχ. 9,14  και Κύριος έσται επ αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς, και Κύριος παντοκράτωρ εν σάλπιγγι σαλπιεί και
πορεύσεται εν σάλω απειλής αυτού.
Ζαχ. 9,14  Ο Κυριος θα επέλθη εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπαί . Ο Κυριος ο
παντοκράτωρ θα σαλπίση µε σάλπιγγα και θα βαδίση εναντίον αυτών προκαλών αναταραχήν µε την δικαίαν αυτού
απειλήν.
Ζαχ. 9,15  Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς, και καταναλώσουσιν αυτούς, και καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις
σφενδόνης και εκπίονται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστήριον.
Ζαχ. 9,15  Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ, θα βοηθήση τους Ιουδαίους και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους
καταχώσουν µε τους λίθους της σφενδόνης των, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον, θα γεµίσουν δοχεία από αίµα
όπως γεµάται από το αίµα των θυσιαζοµένων ζώων είναι αι φιάλαι και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Ζαχ. 9,16  και σώσει αυτούς Κύριος ο Θεός αυτών εν τή ηµέρα εκείνη, ως πρόβατα λαόν αυτού, διότι λίθοι άγιοι κυλίονται
επί γής αυτού.
Ζαχ. 9,16  Ο Κυριος ο Θεός των θα σώση τους Ιουδαίους κατά την ηµέραν εκείνην. Ως πρόβατα θα προστατεύση τον λαόν
του· ωσάν ακτινοβολούντας πολυτίµους λίθους διαδήµατος, οι οποίοι κυλίονται εις την γη του.
Ζαχ. 9,17  ότι εί τι αγαθόν αυτού και εί τι καλόν παρ αυτού, σίτος νεανίσκοις και οίνος ευωδιάζων εις παρθένους.
Ζαχ. 9,17  Οποιο δε αγαθόν υπάρχει ανήκει στον λαόν του και κάθε τι καλόν που υφίσταται, θα πηγαίν·η εις αυτόν, τροφή
δια τους νέους και οίνος χαροποιός δι' τας παρθένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ζαχ. 10,1  Αιτείσθε παρά Κυρίου υετόν καθ ώραν πρώϊµον και όψιµον· Κύριος εποίησε φαντασίας, και υετόν χειµερινόν
δώσει αυτοίς, εκάστω βοτάνην εν αγρώ.
Ζαχ. 10,1  Παρακαλείτε τον Θεόν και ζητείτε από αυτόν, να σας δώση εις την κατάλληλον εποχήν την βροχήν, την πρώϊµον
και την όψιµον. Ο Κυριος πραγµατοποιεί λαµπρά γεγονότα στον ουρανόν, τας αστραπάς, δίδει δε στους ανθρώπους τας
χειµερινάς βροχάς, ώστε να ποτίζωνται τα φυτά όλων των αγρών.
Ζαχ. 10,2  διότι οι αποφθεγγόµενοι ελάλησαν κόπους, και οι µάντεις οράσεις ψευδείς, και τα ενύπνια ψευδή ελάλουν,
µάταια παρεκάλουν· διά τούτο εξηράνθησαν ως πρόβατα και εκακώθησαν, διότι ουκ ήν ίασις.
Ζαχ. 10,2  Αντιθέτως οι εν ονόµατι των ειδώλων οµιλούντες προεκάλουν καταστροφάς. Οι µάντεις αυτών εψεύδοντο, όταν
ελεγαν ότι βλέπουν οράσεις. Τα δήθεν αποκαλυπτικά ενύπνια, περί των οποίων ωµιλούσαν, ήσαν ψευδή. Ματαίως δε
παρεκάλουν τα είδωλα εις βοήθειαν. Αυτοί και ο λαός δια την ειδωλολατρείαν των εστερήθησαν των πάντων .
Εξηράνθησαν ως πρόβατα, που δεν έχουν βοσκήν, εταλαιπωρήθησαν, διότι από πουθενά δεν υπήρξε θεραπεία.
Ζαχ. 10,3  επί τους ποιµένας παρωξύνθη ο θυµός µου, και επί τους αµνούς επισκέψοµαι· και επισκέψεται Κύριος ο Θεός ο
παντοκράτωρ το ποίµνιον αυτού τον οίκον Ιούδα και τάξει αυτούς ως ίππον ευπρεπή αυτού εν πολέµω.
Ζαχ. 10,3  Εναντίον των κακών ποιµένων εξηρεθίσθη η οργή µου, θα επισκεφθώ όµως και θα επιβλέψω τα πρόβατα. Ο
Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, θα επισκεφθή το ποίµνιόν του, τον λαόν της φυλής Ιούδα. Θα αναδείξη και θα
χρησιµοποιήση αυτούς ως ωραιότατον πολεµικόν ίππον.
Ζαχ. 10,4  και απ αυτού επέβλεψε και εξ αυτού έταξε, και απ αυτού τόξον εν θυµώ· απ αυτού εξελεύσεται πάς ο εξελαύνων εν
τώ αυτώ.
Ζαχ. 10,4  Εις τον λαόν Ιούδα έτρεψεν ευµενώς το βλέµµα του. Από αυτόν συνέταξε δυνάµεις εις µάχας, από αυτόν εξέλεξε
τολµηρούς και επιτηδείους τοξότας, από τον λαόν αυτόν θα εξέρχεται ο εκάστοτε αρχηγός του στρατού των , ο οποίος και
θα ηγείται όχι µισθοφόρων, άλλα στρατού Ιουδαίων.
Ζαχ. 10,5  και έσονται ως µαχηταί πατούντες πηλόν εν ταίς οδοίς εν πολέµω και παρατάξονται, διότι Κύριος µετ αυτών, και
καταισχυνθήσονται αναβάται ίππων.
Ζαχ. 10,5  Οι άνδρες του θα είναι ως ηρωϊκοί εµπειροπόλεµοι µαχηταί, οι οποίοι θα πατούν τους εχθρούς των, όπως την
λάσπην των δρόµων. Θα παραταχθούν ανδρείως εις µάχην, διότι ο Κυριος ο Θεός θα είναι µαζή των. Εµπρός εις την
ορµητικότητά των θα κατεντροπιασθή και θα κατεξευτελισθή το εχθρικάν ιππικόν.
Ζαχ. 10,6  και κατισχύσω τον οίκον Ιούδα και τον οίκον Ιωσήφ σώσω και κατοικιώ αυτούς , ότι ηγάπησα αυτούς, και
έσονται ον τρόπον ουκ απεστρεψάµην αυτούς· διότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών και επακούσοµαι αυτοίς.
Ζαχ. 10,6  Εγώ θα ενισχύσω τους Ιουδαίους και θα σώσω τους Ισραηλίτας, θα τους εγκαταστήσω ασφαλείς και ειρηνικούς,
διότι τους ηγάπησα. Θα είναι αυτοί δι' εµέ, όπως ήσαν, πριν αποστρέψω το πρόσωπόν µου από αυτούς δια τας αµαρτίας
των. Διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των και εγώ θα κάµω δεκτάς τας πρσσευχάς των .
Ζαχ. 10,7  και έσονται ως µαχηταί τού Εφραίµ, και χαρήσεται η καρδία αυτών ως εν οίνω· και τα τέκνα αυτών όψονται και
ευφρανθήσονται, και χαρείται η καρδία αυτών επί τώ Κυρίω.
Ζαχ. 10,7  Θα είναι πάντοτε ισχυροί και ηρωϊκοί πολεµισταί, όπως της φυλής Εφραίµ, και η καρδία των θα είναι χαρούµενη
ωσάν των ανθρώπων, εκείνων, οι οποίοι πίνουν εν µέτρω οίνον. Τα παιδιά των θα ιδούν τα ηρωϊκά έργα των πατέρων των
και θα ευφρανθούν· θα χαρή η καρδία των εν Κυρίω.
Ζαχ. 10,8  σηµανώ αυτοίς και εισδέξοµαι αυτούς, διότι λυτρώσοµαι αυτούς, και πληθυνθήσονται καθότι ήσαν πολλοί.
Ζαχ. 10,8  Θα δώσω σηµείον εις αυτούς επιστροφής από την αι χµαλωσίαν και θα τους υποδεχθώ εγώ εκ την πατρίδα των ,
διότι εγώ θα τους ελευθερώσω από την δουλείαν των, θα πληθυνθούν δε και θα αυξηθούν, θα γίνουν πολλοί, όπως ήσαν



και προηγουµένως,
Ζαχ. 10,9  και σπερώ αυτούς εν λαοίς, και οι µακράν µνησθήσονταί µου, εκθρέψουσι τα τέκνα αυτών και επιστρέψουσι.
Ζαχ. 10,9  Τους διεσκόρπισα µεταξύ των λαών. Αλλά εις τας µακρυνάς αυτάς χώρας, αυτοί που ήσαν και ψυχικώς µακράν
από εµέ, µε ενεθυµήθησαν. Ανέθρεψαν τα τέκνα των µε ευσέβειαν και επέστρεψαν στον τόπον των.
Ζαχ. 10,10  και επιστρέψω αυτούς εκ γής Αιγύπτου και εξ Ασσυρίων εισδέξοµαι αυτούς, και εις την Γαλααδίτιν και εις τον
Λίβανον εισάξω αυτούς, και ου µη υπολειφθή εξ αυτών ουδέ είς·
Ζαχ. 10,10  Είπα· θα επαναφέρω αυτούς, όπως άλλοτε από την χώραν τη Αιγύπτου, και τώρα από την χώραν των Ασσυρίων
θα υποδεχθώ αυτούς. Θα τους εγκαταστήσω εις την χώραν Γαλαάδ, στον Λιβανον. Κανείς από αυτούς δεν θα µείνη εις την
χώραν της εξορίας.
Ζαχ. 10,11  και διελεύσονται εν θαλάσση στενή και πατάξουσιν εν θαλάσση κύµατα, και ξηρανθήσεται πάντα τα βάθη
ποταµών, και αφαιρεθήσεται πάσα ύβρις Ασσυρίων, και σκήπτρον Αιγύπτου περιαιρεθήσεται.
Ζαχ. 10,11  Οι επιστρέφοντες θα περάσουν στενήν θάλασσαν, όπως οι πρόγονοί των την Ερυθράν θα κτυπήσουν τα κύµατά
της. Οι ποταµοί θα ξηρανθούν εις όλον αυτών το βάθος. Ετσι δε η έπαρσις και η υπερηφάνεια των Ασσυρίων θα
ταπεινωθούν, και το σκήπτρον της αιγυπτιακής κυριαρχίας θα αφαιρεθή.
Ζαχ. 10,12  και κατισχύσω αυτούς εν Κυρίω Θεώ αυτών, και εν τώ ονόµατι αυτού κατακαυχήσονται, λέγει Κύριος.
Ζαχ. 10,12  Εγώ θα τους ενισχύσω µε την δύναµίν µου. ως Κυριος και Θεός των, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ, και στο όνοµά
µου αυτοί θα καυχώνται µε ενθουσιασµόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ζαχ. 11,1  Διάνοιξον, ο Λίβανος, τας θύρας σου, και καταφαγέτω πύρ τας κέδρους σου·
Ζαχ. 11,1  Ανοιξε διάπλατα, συ το όρος Λιβανος, τας θύρας σου, και φωτιά ας απλωθή εις τα δάση σου, δια να καταφάγη
τας κέδρους σου.
Ζαχ. 11,2  ολολυξάτω πίτυς, διότι πέπτωκε κέδρος, ότι µεγάλως µεγιστάνες εταλαιπώρησαν· ολολύξατε, δρύες της
Βασανίτιδος, ότι κατεσπάσθη ο δρυµός ο σύµφυτος.
Ζαχ. 11,2  Ας θρηνήσουν µε ξεφωνητά ολολύγµατα τα πεύκα, διότι αι κέδροι θα έχουν καταστραφή, τα πελώρια αιωνόβια
δένδρα του δάσους θα έχουν καταρρεύσει. Θρηνήσατε δυνατά δρύες της χώρας Βασάν, διότι το πυκνόν δάσος συνετρίβη
και κατεστράφη.
Ζαχ. 11,3  φωνή θρηνούντων ποιµένων, ότι τεταλαιπώρηκεν η µεγαλωσύνη αυτών· φωνή ωρυοµένων λεόντων, ότι
τεταλαιπώρηκε το φρύαγµα τού Ιορδάνου.
Ζαχ. 11,3  Μεγαλόφωνοι θρήνοι ηκούσθησαν εκ µέρους των ποιµένων, διότι κατεστράφησαν αι λαµπραί βοσκαί των.
Φωναί ωρυοµένων λεόντων ηκούσθησαν, διότι κατεστράφη το πυκνότατον αδιαπέραστον δάσος του Ιορδάνου, η
καταφυγή των.
Ζαχ. 11,4  τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ποιµαίνετε τα πρόβατα της σφαγής,
Ζαχ. 11,4  Αυτά λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ· “ποιµαίνετε τα έως τώρα προς σφαγήν οδηγούµενα πρόβατά µου,
Ζαχ. 11,5  ά οι κτησάµενοι κατέσφαζον και ου µετεµέλοντο, και οι πωλούντες αυτά έλεγον· ευλογητός Κύριος και
πεπλουτήκαµεν· και οι ποιµένες αυτών ουκ έπασχον ουδέν επ αυτοίς.
Ζαχ. 11,5  αυτά τα οποία οι κύριοί των έσφαζαν, χωρίς να µετανοούν, και όταν τα επωλούσαν, έλεγαν αναισχύντως·
Ευλογητός ας είναι ο Θεός, επλουτήσαµεν χάρις εις αυτά. Καµµίαν συµπάθειαν, κανένα πόνον δεν ησθάνοντο δι' αυτά οι
ποιµένες.
Ζαχ. 11,6  διά τούτο ου φείσοµαι ουκέτι επί τους κατοικούντας την γήν, λέγει Κύριος· και ιδού εγώ παραδίδωµι τους
ανθρώπους, έκαστον εις χείρα τού πλησίον αυτού και εις χείρα βασιλέως αυτού, και κατακόψουσι την γήν, και ου µη
εξέλωµαι εκ χειρός αυτών.
Ζαχ. 11,6  Δια τούτο δεν θα λυπηθώ πλέον εγώ τους κατοίκους της χώρας αυτής, λέγει ο Κυριος. Ιδού, εγώ θα παραδώσω
τους ανθρώπους, τον καθένα εις τα χέρια του πλησίον αυτού και εις τα χέρια των βασιλέων των , και εκείνοι θα
κατακάψουν την γην και δεν θα τους γλυτώσω από τα χέρια των.
Ζαχ. 11,7  και ποιµανώ τα πρόβατα της σφαγής εις την Χαναανίτιν· και λήψοµαι εµαυτώ δύο ράβδους -την µέν µίαν
εκάλεσα Κάλλος και την ετέραν εκάλεσα Σχοίνισµα- και ποιµανώ τα πρόβατα.
Ζαχ. 11,7  Εγώ δε θα ποιµάνω τα πρόβατά µου, αυτά που ήσαν προορισµένα δια σφαγήν εις την χώραν των Χαναναίων, την
Παλαιστίνην. Θα πάρω δύο ράβδους δια το ποιµενικόν µου έργον, την µίαν ωνόµασα Καλλος και την άλλην ωνόµασα
Καταµέτρησιν, και θα ποιµάνω τα πρόβατά µου.
Ζαχ. 11,8  και εξαρώ τους τρεις ποιµένας εν µηνί ενί, και βαρυνθήσεται η ψυχή µου επ αυτούς, και γάρ αι ψυχαί αυτών
επωρύοντο επ εµέ.
Ζαχ. 11,8  Εις διάστηµα ενός µηνός θα εκδιώξω και θα εξαφανίσω τους τρεις ποιµένας, διότι εβαρύνθη η ψυχή µου εναντίον
αυτών, επειδή µε όλην των την δύναµιν ωρύοντο εναντίον µου.
Ζαχ. 11,9  και είπα· ου ποιµανώ υµάς· το αποθνήσκον αποθνησκέτω, και το εκλείπον εκλιπέτω, και τα κατάλοιπα
κατεσθιέτωσαν έκαστος τας σάρκας τού πλησίον αυτού.
Ζαχ. 11,9  Και είπα· Δεν θα σας ποιµάνω· το ετοιµοθάνατον ας αποθάνη, το ασθενικόν και αδύνατον ας ξεψυχήση, τα
υπόλοιπα ας αλληλοφαγωθούν αναµεταξύ των.
Ζαχ. 11,10  και λήψοµαι την ράβδον µου τή καλήν και απορίψω αυτήν τού διασκεδάσαι την διαθήκην µου, ήν διεθέµην
προς πάντας τους λαούς.
Ζαχ. 11,10  Θα πάρω την ποιµενικήν µου ράβδον, την οποίαν ωνόµασα Καλλος και θα την απορρίψω, δια να διαλύσω και
ακυρώσω έτσι την συµφωνίαν, την οποίαν συνήψα µε τους άλλους λαούς υπέρ του ισραηλιτικού λαού.
Ζαχ. 11,11  και διασκεδασθήσεται εν τή ηµέρα εκείνη, και γνώσονται οι Χαναναίοι τα πρόβατα τα φυλασσόµενα , διότι
λόγος Κυρίου εστί.
Ζαχ. 11,11  Και θα ακυρωθή όντως κατά την ηµέραν εκείνην η συµφωνία µου. Τοτε θα µάθουν οι κατοικούντες την Χαναάν ,
τα πρόβατα τα οποία εφυλάσσοντο δι' εµέ, ότι λόγος του Κυρίου ήτο η προφητεία εκείνη.
Ζαχ. 11,12  και ερώ προς αυτούς· ει καλόν ενώπιον υµών εστι, δότε στήσαντες τον µισθόν µου ή απείπασθε· και έστησαν τον



µισθόν µου τριάκοντα αργυρούς.
Ζαχ. 11,12  Και θα είπω προς αυτούς· Εάν και σστο ευρίσκετε καλόν και δίκαιον, ορίσατε και δώσατε τον µισθόν µου, ειδ'
άλλως αρνηθήτε. Ωρισαν λοιπόν και επλήρωσαν τον µισθόν µου, ένα ευτελές πόσον, τριάκοντα αργυρούς σίκλους.
Ζαχ. 11,13  και είπε Κύριος προς µε· κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον, και σκέψαι ει δόκιµόν εστιν, ον τρόπον εδοκιµάσθην
υπέρ αυτών. και έλαβον τους τριάκοντα αργυρούς και ενέβαλον αυτούς εις τον οίκον Κυρίου εις το χωνευτήριον .
Ζαχ. 11,13  Είπε τότε ο Κυριος προς εµέ· “ρίξε αυτούς στο χωνευτήριον και εξέτασε να ίδης, εάν είναι γνήσιος ο άργυρος, µε
τον οποίον εξετιµήθην από αυτούς”. Ελαβα πράγµατι τους τριάκοντα αργυρούς σίκλους, τους έρριψα στον οίκον του
Κυρίου στο χωνευτήριον.
Ζαχ. 11,14  και απέριψα την ράβδον την δευτέραν, το Σχοίνισµα, τού διασκεδάσαι την κατάσχεσιν ανά µέσον Ιούδα και ανά
µέσον Ισραήλ.
Ζαχ. 11,14  Απέρριψα την δευτέραν ποιµενικήν µου ράδδον, της οποίας το όνοµα ήτο Καταµέτρησις, εις ένδειξιν ότι
ακυρώνεται η υπό των Ιουδαίων και Ισραηλιτών κληρονοµία της γης της Παλαιστίνης.
Ζαχ. 11,15  Καί είπε Κύριος προς µε· έτι λάβε σεαυτώ σκεύη ποιµενικά ποιµένος απείρου,
Ζαχ. 11,15  Είπεν ακόµη ο Κυριος προς εµέ· “πάρε πάλιν δια το έργον σου τα ποιµενικά σκεύη ενός ακαταρτίστου και
ανικάνου ποιµένας,
Ζαχ. 11,16  διότι ιδού εγώ εξεγείρω ποιµένα επί την γήν· το εκλιµπάνον ου µη επισκέψηται και το εσκορπισµένον ου µη
ζητήση και το συντετριµµένον ου µη ιάσηται και το ολόκληρον ου µη κατευθύνη και τα κρέα των εκλεκτών καταφάγεται
και τους αστραγάλους αυτών εκστρέψει.
Ζαχ. 11,16  διότι εγώ θα παραχωρήσω να κυβερνήση την χώραν άρχων ανίκανος και ακατάρτιστος. Αυτός δεν θα
επισκεφθή το εγκαταλελειµµένον πρόβατον, τα διασκορπισµένα πρόβατα δεν θα αναζητήση, δια να τα εύρη. Το
πληγωµένον και τσακισµένον πρόβατον δεν θα το θεραπεύση. Το υγιές δεν θα το κατευθύνη εκεί, που πρέπει. Αλλά τα
κρέατα των εκλεκτών προβάτων θα κατατρώγη και θα εξαρθρώνη αυτών τους αστραγάλους”.
Ζαχ. 11,17  ώ οι ποιµαίνοντες τα µάταια και οι καταλελοιπότες τα πρόβατα· µάχαιρα επί τους βραχίονας αυτού και επί τον
οφθαλµόν τον δεξιόν αυτού· ο βραχίων αυτού ξηραινόµενος ξηρανθήσεται, και ο οφθαλµός ο δεξιός αυτού εκτυφλούµενος
εκτυφλωθήσεται.
Ζαχ. 11,17  Ω, οι ανίκανοι και ιδιοτελείς ποιµένες, οι οποίοι έχετε εγκαταλείψει τα πρόβατα· µαχαίρι, οργή και τιµωρία παρά
Θεού θα πέση εις τα ανίκανα χέρια του κακού ποιµένος και στο δεξί του µάτι· το χέρι του θα ξηρανθή ολότελα και το δεξί
του µάτι θα τυφλωθή εντελώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ζαχ. 12,1  Λήµµα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ· λέγει Κύριος εκτείνων ουρανόν και θεµελιών γήν και πλάσσων πνεύµα
ανθρώπου εν αυτώ·
Ζαχ. 12,1  Απόφασις ληφθείσα από τον Κυριον, περί τιµωρίας του Ισραηλιτικού λαού· λέγει ο Κυριος, ο οποίος απλώνει τον
ουρανόν και θεµελιώνει την γην και δηµιουργεί πνεύµα ανθρώπου εντός του σώµατος αυτού .
Ζαχ. 12,2  ιδού εγώ τίθηµι την Ιερουσαλήµ ως πρόθυρα σαλευόµενα πάσι τοίς λαοίς κύκλω, και εν τή Ιουδαία έσται περιοχή
επί Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,2  Ο Κυριος λέγει· “ιδού, θα κάµω την Ιερουσαλήµ ως σαλευοµένην εξώπορταν της αυλής σπιτιού, δι' όλους τους
γύρω από αυτήν λαούς. Την Ιουδαίαν θα κατακλύσουν εχθροί και πολιορκία θα στηθή εναντίον της Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,3 και έσται εν τή ηµέρα εκείνη θήσοµαι την Ιερουσαλήµ λίθον καταπατούµενον πάσι τοίς έθνεσι· πάς ο καταπατών
αυτήν εµπαίζων εµπαίξεται, και επισυναχθήσονται επ αυτήν πάντα τα έθνη της γής.
Ζαχ. 12,3  Κατά την κρίσιµον εκείνην ηµέραν θα κάµω την Ιερουσαλήµ λίθον, που θα καταπατήται από όλα τα έθνη.
Καθένας, που θα την καταπατή, θα την εµπαίζη και θα την εξευτελίζη. Θα συγκεντρωθούν εναντίον αυτής και θα
καταπατούν αυτήν όλα τα έθνη της γης.
Ζαχ. 12,4  εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ίππον εν εκστάσει και τον αναβάτην αυτού εν
παραφρονήσει, επί δε τον οίκον Ιούδα διανοίξω τους οφθαλµούς µου και πάντας τους ίππους των λαών πατάξω εν
αποτυφλώσει.
Ζαχ. 12,4  Κατά την ηµέραν εκείνην, λέγει ο Κυριος παντοκράτωρ, θα κτυπήσω και θα περιαγάγω εις κατάπληξιν όλον το
εχθρικόν ιππικόν, θα φέρω δε τους ιππείς εις αλλοφροσύνην. Εις δε τους Ιουδαίους θα ανοίξω τα µάτια των, όταν θα
κτυπήσω µε τύφλωσιν όλον το ιππικόν των εχθρικών λαών.
Ζαχ. 12,5  και ερούσιν οι χιλίαρχοι Ιούδα εν ταίς καρδίαις αυτών· ευρήσοµεν εαυτοίς τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ εν
Κυρίω παντοκράτορι Θεώ αυτών.
Ζαχ. 12,5  Οι χιλίαρχοι τότε της χώρας των Ιουδαίων θα σκέπτωνται και θα λέγουν από µέσα των· θα εύρωµεν, λοιπόν, και
θα έχωµεν µαζή µας τώρα τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ δια του Κυρίου του παντοκράτορος Θεού των.
Ζαχ. 12,6  εν τή ηµέρα εκείνη θήσοµαι τους χιλιάρχους Ιούδα ως δαλόν πυρός εν ξύλοις και ως λαµπάδα πυρός εν καλάµη ,
και καταφάγονται εκ δεξιών και εξ ευωνύµων πάντας τους λαούς κυκλόθεν, και κατοικήσει Ιερουσαλήµ έτι καθ εαυτήν εν
Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,6  Κατά την ηµέραν εκείνην θα αναδείξω τους Ιουδαίους αρχηγούς δαυλιά αναµµένα µέσα εις ξηρά ξύλα και θα
κατατρώγουν τους γύρω εχθρούς δεξιά και αριστερά των, όπως η φλόγα κατατρώγει την καλαµιάν. Και τότε οι κάτοικοι
της Ιερουσαλήµ θα εγκατασταθούν εις την Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,7  και σώσει Κύριος τα σκηνώµατα Ιούδα καθώς απ αρχής, όπως µη µεγαλύνηται καύχηµα οίκου Δαυίδ και
έπαρσις των κατοικούντων Ιερουσαλήµ επί τον Ιούδα.
Ζαχ. 12,7  Ο Κυριος αυτός µόνος θα σώση την χώραν των Ιουδαίων, όπως έκαµεν απ' αρχής, ώστε ούτε η βασιλική
οικογένεια του Δαβίδ να µεγαλαυχή, ούτε δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ και της υπαίθρου να κυριευθούν από έπαρσιν.
Ζαχ. 12,8  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη υπερασπιεί Κύριος υπέρ των κατοικούντων Ιερουσαλήµ, και έσται ο ασθενών εν
αυτοίς εν εκείνη τή ηµέρα ως οίκος Δαυίδ, ο δε οίκος Δαυίδ ως οίκος Θεού, ως άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών.
Ζαχ. 12,8  Κατά την περίοδον εκείνην θα αγωνισθή ο Κυριος και θα υπερασπίση τους κατοικούντας την Ιερουσαλήµ, θα
ενισχύση όλους, ώστε και ο πλέον αδύνατος µεταξύ αυτών να γίνη κατά την ηµέραν εκείνην τόσον δυνατός, όσον η



βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Η δε βασιλική οικογένεια του Δαβίδ θα είναι οίκος Θεού, ως άγγελος Θεού ενώπιον των
Ιουδαίων.
Ζαχ. 12,9  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη ζητήσω τού εξάραι πάντα τα έθνη τα ερχόµενα επί Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,9  Κατά την ηµέραν εκείνην θα επιζητήσω να ξερριζώσω όλα τα ειδωλολατρικά έθνη , τα οποία επέρχονται εναντίον
της Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 12,10  και εκχεώ επί τον οίκον Δαυίδ και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ πνεύµα χάριτος και οικτιρµού, και
επιβλέψονται προς µε ανθ ών κατωρχήσαντο και κόψονται επ αυτόν κοπετόν, ως επ αγαπητώ, και οδυνηθήσονται οδύνην
ως επί τώ πρωτοτόκω.
Ζαχ. 12,10  Θα χύσω δε πλουσίως επί τον βασιλικόν οίκον του Δαβίδ και εις όλους, όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήµ και την
Ιουδαίαν, πνεύµα χάριτος και αγαθών συναισθηµάτων και θα στρέψουν τα βλέµµατα των ευγνώµονα και ικετευτικά προς
εµέ, τον οποίον αυτοί ενέπαιξαν, και θα θρηνήσουν τότε µε µεγάλον κοπετόν και θρήνον, όπως θρηνούν δια τον θάνατον
πρωτοτόκου αγαπητού υιού.
Ζαχ. 12,11  εν τή ηµέρα εκείνη µεγαλυνθήσεται ο κοπετός εν Ιερουσαλήµ ως κοπετός ροώνος εν πεδίω εκκοπτοµένου,
Ζαχ. 12,11  Κατά την ηµέραν εκείνην θα γίνη µεγάλος θρήνος και αλαλαγµός κοπετού εις την Ιερουσαλήµ, ωσάν τον
ισχυρόν κτύπον που ακούεται, όταν κάτω εις την πεδιάδα οι υλοτόµοι κόπτουν τις ροδιές.
Ζαχ. 12,12  και κόψεται η γη κατά φυλάς φυλάς· φυλή οίκου Δαυίδ καθ εαυτήν και αι γυναίκες αυτών καθ εαυτάς , φυλή
οίκου Νάθαν καθ εαυτήν και αι γυναίκες αυτών καθ εαυτάς,
Ζαχ. 12,12  Ολόκληρος η Ιουδαία θα θρηνήση κατά φυλάς. Η φυλή του Ιούδα, εις την οποίαν ανήκει ο βασιλικός οίκος
Δαβίδ, χωριστά, και αι γυναίκες αυτής χωριστά. Η οικογένεια του Μαθαν χωριστά και αι γυναίκες χωριστά.
Ζαχ. 12,13  φυλή οίκου Λευί καθ εαυτήν και αι γυναίκες αυτών καθ εαυτάς, φυλή τού Συµεών καθ εαυτήν και αι γυναίκες
αυτών καθ εαυτάς·
Ζαχ. 12,13  Η φυλή του Λευί χωριστά και αι γυναίκες αυτών χωριστά. Η φυλή του Συµεών χωριστά και αι γυναίκες των
χωριστά.
Ζαχ. 12,14  πάσαι αι υπολελειµµέναι φυλαί, φυλή καθ εαυτήν και αι γυναίκες αυτών καθ εαυτάς.
Ζαχ. 12,14  Και όλαι αι άλλαι υπολειπόµεναι φυλαί, κάθε µία ιδιαιτέρως θα θρηνήση και χωριστά αι γυναίκες των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ζαχ. 13,1  Εν τή ηµέρα εκείνη έσται πάς τόπος διανοιγόµενος τώ οίκω Δαυίδ και τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ εις την
µετακίνησιν και εις τον χωρισµόν.
Ζαχ. 13,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας όλος ο τόπος θα είναι ανοικτός στους απογόνους του οίκου Δαβίδ και εις όλους , όσοι θα
κατοικούν την Ιερουσαλήµ, ώστε ελευθέρως αυτοί να µετακινούνται και να κυκλοφορούν, όπου θέλουν.
Ζαχ. 13,2  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη, λέγει Κύριος Σαβαώθ, εξολοθρεύσω τα ονόµατα των ειδώλων από της γής, και ουκ
έτι αυτών έσται µνεία· και τους ψευδοπροφήτας και το πνεύµα το ακάθαρτον εξαρώ από της γής.
Ζαχ. 13,2  Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάµεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόµατα ακόµη των ειδώλων
από την γην και δεν θα τα ενθυµούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων
και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύµα , που τους ενέπνεε.
Ζαχ. 13,3  και έσται εάν προφητεύση άνθρωπος έτι, και ερεί προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες
αυτόν· ου ζήση, ότι ψευδή ελάλησας επ ονόµατι Κυρίου· και συµποδιούσιν αυτόν ο πατήρ αυτού και η µήτηρ αυτού, οι
γεννήσαντες αυτόν, εν τώ προφητεύειν αυτόν.
Ζαχ. 13,3  Θα συµβή δε και τούτο· εάν παρουσιασθή κάποιος ψευδοπροφήτης και θελήση να προφητεύση, ο πατήρ του και
η µητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, θα του είπουν· “δεν θα ζήσης θα θανατωθής, διότι ετόλµησες να λαλήσης
ψεύδη εν ονόµατι του Κυρίου”. Και θα δέσουν αυτού τους πόδας και θα τον παραδώσουν εις θάνατον ο πατέρας του και η
µητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, διότι προεφήτευσε ψεύδη.
Ζαχ. 13,4  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη καταισχυνθήσονται οι προφήται, έκαστος εκ της οράσεως αυτού, εν τώ προφητεύειν
αυτόν, και ενδύσονται δέριν τριχίνην ανθ ών εψεύσαντο.
Ζαχ. 13,4  Κατά την εποχήν εκείνην, όλοι οι ψευδοπροφήται θα κατεντροπιασθούν, ο καθένας εξ αιτίας των ψευδών
οραµάτων και των ψευδών προφητειών των, και θα ενδυθούν ένδυµα τρίχινον, διότι εκήρυτταν ψεύδη.
Ζαχ. 13,5  και ερεί· ουκ ειµί προφήτης εγώ, διότι άνθρωπος εργαζόµενος την γήν εγώ ειµι, ότι άνθρωπος εγέννησέ µε εκ
νεότητός µου.
Ζαχ. 13,5  Κατεντροπιασµένος δε ο καθένας από αυτούς θα απαντά· “δεν είµαι εγώ προφήτης. Είµαι ενας απλούς άνθρωπος
που εργάζεται εις τα χωράφια. Απλοί και άσηµοι άνθρωποι υπήρξαν οι γονείς µου, το ίδιο και εγώ εκ νεότητός µου”.
Ζαχ. 13,6  και ερώ προς αυτόν· τι αι πληγαί αύται αναµέσον των χειρών σου; και ερεί· ας επλήγην εν τώ οίκω τώ αγαπητώ
µου.
Ζαχ. 13,6  Και εάν κανείς τον ερωτήση, εκ ποίας αιτίας υπάρχουν αύται αι πληγαί εις τα χέριά σου; Εκείνος θα απαντήση·
“τας πληγάς αυτάς τας έλαβα στον οίκον των αγαπητών µου φίλων και συγγενών”.
Ζαχ. 13,7  οµφαία εξεγέρθητι επί τους ποιµένας µου και επί άνδρα πολίτην µου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τους
ποιµένας και εκσπάσατε τα πρόβατα, και επάξω την χείρά µου επί τους ποιµένας.
Ζαχ. 13,7  “Ροµφαία ας υψωθή εναντίον των κακών ποιµένων µου και εναντίον κάθε κακού συµπολίτου µου, λέγει Κυριος ο
παντοκράτωρ. Κτυπήσατε τους ποιµένας, δια να αποσπάσετε και γλυτώσετε από τα χέρια των τα πρόβατα. Εγώ δε θα
επιφέρω βαρείαν και τιµωρόν την χείρα µου εναντίον ποιµένων.
Ζαχ. 13,8  και έσται εν πάση τή γη, λέγει Κύριος, τα δύο µέρη αυτής εξολοθρευθήσεται και εκλείψει, το δε τρίτον
υπολειφθήσεται εν αυτή·
Ζαχ. 13,8  Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος, τα δύο µέρη θα καταστραφούν και θα
εξαφανισθούν, και µόνον το τρίτον µέρος θα µείνη εις αυτήν.
Ζαχ. 13,9  και διάξω το τρίτον διά πυρός και πυρώσω αυτούς , ως πυρούται το αργύριον, και δοκιµώ αυτούς, ως δοκιµάζεται
το χρυσίον· αυτός επικαλέσεται το όνοµά µου, καγώ επακούσοµαι αυτώ και ερώ· λαός µου ούτός εστι, και αυτός ερεί,
Κύριος ο Θεός µου.



Ζαχ. 13,9  Αυτό δε το τρίτον µέρος θα το περάσω δια µέσου του πυρός, θα τους δοκιµάσω µε το πυρ των θλίψεων, όπως
δοκιµάζεται µε τη φωτιά ο άργυρος. Θα τους δοκιµάσω, όπως δοκιµάζεται και καθαρίζεται ο χρυσός µε το πυρ. Αυτός ο
λαός τότε θα επικαλεσθή το Ονοµά µου και εγώ θα τον ακούσω και θα είπω· Αυτός είναι πράγµατι ο λαός µου και αυτός θα
µου πη· είσαι ο Κυριος και ο Θεός µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ζαχ. 14,1  Ιδού ηµέραι έρχονται Κυρίου, και διαµερισθήσονται τα σκύλά σου εν σοί.
Ζαχ. 14,1  Ιδού, έρχονται ηµέραι παρά Κυρίου, κατά τας οποίας οι εχθροί σου, έπειτα από την νίκην εναντίον σου, θα
µοιρασθούν µεταξύ των τα λάφυρά σου εντός της περιοχής σου.
Ζαχ. 14,2  και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήµ εις πόλεµον, και αλώσεται η πόλις, και διαρπαγήσονται αι οικίαι,
και αι γυναίκες µολυνθήσονται, και εξελεύσεται το ήµισυ της πόλεως εν αιχµαλωσία , οι δε κατάλοιποι τού λαού µου ου µη
εξολοθρευθώσιν εκ της πόλεως.
Ζαχ. 14,2  Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήµ εις πόλεµον και η πόλις θα κυριευθή. Αι οικίαι θα
διαρπαγούν, αι γυναίκες θα µολυνθούν, το δε ήµισυ των κατοίκων της πόλεως θα οδηγηθή εις αιχµαλωσίαν. Αλλά οι
αποµείναντες από τον λαόν µου δεν θα εξαφανισθούν από την πόλιν.
Ζαχ. 14,3  και εξελεύσεται Κύριος και παρατάξεται εν τοίς έθνεσιν εκείνοις καθώς ηµέρα παρατάξεως αυτού εν ηµέρα
πολέµου.
Ζαχ. 14,3  Τοτε θα εξέλθη ο Κυριος και θα παραταχθή εναντίον των εθνών εκείνων , όπως γνωρίζει να παρατάσσεται εις
καιρόν πολέµου.
Ζαχ. 14,4  και στήσονται οι πόδες αυτού εν τή ηµέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήµ εξ ανατολών·
και σχισθήσεται το όρος των ελαιών, το ήµισυ αυτού προς ανατολάς και το ήµισυ προς θάλασσαν, χάος µέγα σφόδρα. και
κλινεί το ήµισυ τού όρους προς τον βοράν και το ήµισυ αυτού προς νότον.
Ζαχ. 14,4  Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ηµέραν εκείνην στο όρος των Ελαιών, που ευρίσκεται απέναντι και προς
ανατολάς της Ιερουσαλήµ. Το όρος των Ελαιών θα σχισθή εις δύο ηµίση από ανατολών µέχρι δυσµών. Μέγα δε χάος θα
παρεντεθή µεταξύ των δύο τµηµάτων. Το ήµισυ του όρους των Ελαιών θα κλίνη τότε προς βορράν και το άλλο ήµισυ θα
κλίνη προς νότον.
Ζαχ. 14,5  και εµφραχθήσεται η φάραγξ των ορέων µου, και εγκολληθήσεται φάραγξ ορέων έως Ιασόλ και εµφραχθήσεται
καθώς ενεφράγη εν ταίς ηµέραις τού συσσεισµού, εν ηµέραις Οζίου βασιλέως Ιούδα· και ήξει Κύριος ο Θεός µου και πάντες
οι άγιοι µετ αυτού.
Ζαχ. 14,5  Η φάραγξ, η οποία θα έχη ανοιχθή µεταξύ των δύο µερών του όρους µου, θα φραγή, θα ισοπεδωθή και η
ισοπεδωµένη αυτή φάραγξ θα φθάνη µέχρι της Ιασόλ. Θα φραχθή αυτή η φάραγξ, όπως εφράγη άλλη οµοία φάραγξ, κατά
τας ηµέρας του µεγάλου σεισµού επί της βασιλείας του Οζιου, βασιλέως Ιούδα. Τοτε θα έλθη ο Κυριος ο Θεός µου και όλοι
οι άγιοι άγγελοι µαζή του.
Ζαχ. 14,6  και έσται εν εκείνη τή ηµέρα ουκ έσται φώς και ψύχος και πάγος·
Ζαχ. 14,6  Κατά δε την ηµέραν εκείνην δεν θα υπάρχη ηλιαόον φως, ούτε ψύχος, ούτε πάγος.
Ζαχ. 14,7  έσται µίαν ηµέραν, και η ηµέρα εκείνη γνωστή τώ Κυρίω, και ουχ ηµέρα και ου νύξ, και προς εσπέραν έσται φώς.
Ζαχ. 14,7  Θα είναι αυτή µία εξαιρετική ηµέρα, ηµέρα γνωστή µόνον στον Κυριον. Η ηµέρα αυτή δεν θα είναι, όπως αι άλλαι
ηµέραι, και η νύκτα δεν θα είναι όπως αι άλλαι νύκτες. Κατά δε την εσπέραν θα υπάρχη φως.
Ζαχ. 14,8  και εν τή ηµέρα εκείνη εξελεύσεται ύδωρ ζών εξ Ιερουσαλήµ, το ήµισυ αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην και
το ήµισυ αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην, και εν θέρει και εν έαρι έσται ούτως.
Ζαχ. 14,8  Κατά την ηµέραν εκείνην θα ανάβλύση ύδωρ, ρέον από την Ιερουσαλήµ. Το ήµισυ αυτού θα χύνεται εις την
Νεκράν Θαλασσαν και το άλλο ήµισυ εις την µακρινήν θάλασσαν, την Μεσόγειον. Θα ρέη δε το ύδωρ κατά το θέρος και
κατά το έαρ.
Ζαχ. 14,9  και έσται Κύριος εις βασιλέα επί πάσαν την γήν· εν τή ηµέρα εκείνη έσται Κύριος είς και το όνοµα αυτού έν.
Ζαχ. 14,9  Τοτε ο Κυριος θα βασιλεύση εις ολόκληρον την γην. Κατά την ηµέραν εκείνην ο Κυριος θα είναι ένας και τα
Ονοµά του θα είναι ένα.
Ζαχ. 14,10 κυκλών πάσαν την γήν και την έρηµον από Γαβέ έως εµµών κατά νότον Ιερουσαλήµ· αµά δε επί τόπου µενεί από
της πύλης Βενιαµίν έως τού τόπου της πύλης της πρώτης, έως της πύλης των γωνιών και έως τού πύργου Αναµεήλ, έως
των υποληνίων τού βασιλέως.
Ζαχ. 14,10  Το ρέον ύδωρ θα περικυκλώνη και θα ποτίζη όλην την κατωκηµένην και ακατοίκητον χώραν, από Γαβέ έως
Ρεµµών προς νότον της Ιερουσαλήµ. Η Ραµά, δηλαδή η υψηλή και επί υψηλής θέσεως Ιερουσαλήµ, θα υψωθή εις την θέσιν
της, από την πύλην Βενιαµίν έως στον τόπον της πρώτης πύλης, µέχρι της πύλης των γωνιών, έως στον πύργον Αναµεήλ
και µέχρι των ληνών του βασιλέως.
Ζαχ. 14,11  κατοικήσουσιν εν αυτή, και ανάθεµα ουκ έσται έτι και κατοικήσει Ιερουσαλήµ πεποιθότως.
Ζαχ. 14,11  Οι πιστοί θα κατοικήσουν εις την πόλιν αυτήν και κατάρα δεν θα υπάρχη πλέον εκεί. Οι κάτοικοι της
Ιερουσαλήµ θα κατοικούν εις αυτήν έχοντες ακλόνητον πεποίθησιν εις την ασφάλειάν της.
Ζαχ. 14,12  Καί αύτη έσται η πτώσις, ήν κόψει Κύριος πάντας τους λαούς, όσοι επεστράτευσαν επί Ιερουσαλήµ· τακήσονται
αι σάρκες αυτών εστηκότων αυτών επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλµοί αυτών ρυήσονται εκ των οπών αυτών, και η
γλώσσα αυτών τακήσεται εν τώ στόµατι αυτών.
Ζαχ. 14,12  Αυτή θα είναι η συντριβή και η πτώσις, µε την οποίαν ο Κυριος θα καταστρέψη όλους τους λαούς εκείνους, που
εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήµ. Θα λυώσουν αι σάρκες των, καθ' ον χρόνον ακόµη θα ίστανται αυτοί στους
πόδας των. Τα µάτια των θα χυθούν από τας κόγχας των και η γλώσσα των θα λυώση µέσα στο στόµα των.
Ζαχ. 14,13  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη έκστασις Κυρίου µεγάλη επ αυτούς, και επιλήψονται έκαστος της χειρός τού
πλησίον αυτού, και συµπλακήσεται η χείρ αυτού προς την χείρα τού πλησίον αυτού.
Ζαχ. 14,13  Κατά την εποχήν εκείνην θα επιπέση επάνω εις αυτούς παρά Κυρίου κατάπληξις και πανικός τόσον, ώστε θα
συλλαµβάνη ο ένας το χέρι του άλλου και θα εµπλέκωνται αι χείρες του ενός εις τα χέρια του άλλου, έτοιµοι προς πόλεµον.
Ζαχ. 14,14  και ο Ιούδας παρατάξεται εν Ιερουσαλήµ και συνάξει την ισχύν πάντων των λαών κυκλόθεν, χρυσίον και



αργύριον και ιµατισµόν εις πλήθος σφόδρα.
Ζαχ. 14,14  Οι Ιουδαίοι θα παραταχθούν εις την Ιερουσαλήµ προς µάχην εναντίον των εχθρών των, θα τους νικήσουν και θα
συγκεντρώσουν όλην την δύναµιν του πλούτου όλων των γύρω λαών· χρυσίον και αργύριον και ιµάτια εις αναρίθµητον
πλήθος.
Ζαχ. 14,15  και αύτη έσται η πτώσις των ίππων και των ηµιόνων και των καµήλων και των όνων και πάντων των κτηνών
των όντων εν ταίς παρεµβολαίς εκείναις κατά την πτώσιν ταύτην.
Ζαχ. 14,15  Αυτή θα είναι η τροµερά καταστροφή των ίππων, των ηµιόνων και των καµήλων, των όνων και όλων των
άλλων κτηνών, που ευρίσκοντο εις τα στρατόπεδα των εχθρών κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της καταστροφής των.
Ζαχ. 13,16  και έσται όσοι εάν καταλειφθώσιν εκ πάντων των εθνών των ελθόντων επί Ιερουσαλήµ, και αναβήσονται κατ
ενιαυτόν τού προσκυνήσαι τώ βασιλεί Κυρίω παντοκράτορι και τού εορτάζειν την εορτήν της σκηνοπηγίας.
Ζαχ. 14,16  Θα συµβή δε και τούτο· όσοι από τους εθνικούς, που επήλθαν εναντίον της Ιερουσαλήµ, επιζήσουν από την
καταστροφήν, θα ανεβαίνουν κάθε έτος, δια να προσκυνούν τον βασιλέα Κυριον και παντοκράτορα, και να εορτάζουν την
εορτήν της Σκηνοπηγίας.
Ζαχ. 14,17  και έσται όσοι εάν µη αναβώσιν εκ πασών των φυλών της γής εις Ιερουσαλήµ τού προσκυνήσαι τώ βασιλεί
Κυρίω παντοκράτορι, και ούτοι εκείνοις προστεθήσονται.
Ζαχ. 14,17  Οσοι όµως από όλας τας φυλάς της γης δεν θα αναβούν, δια να προσκυνήσουν τον βασιλέα Κυριον
παντοκράτορα, αυτοί θα προστεθούν εις εκείνους, που κατεστράφησαν.
Ζαχ. 14,18  εάν δε φυλή Αιγύπτου µη αναβή µηδέ έλθη εκεί, και επί τούτους έσται η πτώσις, ήν πατάξει Κύριος πάντα τα
έθνη, όσα εάν µη αναβή τού εορτάσαι την εορτήν της σκηνοπηγίας.
Ζαχ. 14,18  Εάν δε κάποια φυλή από την Αίγυπτον δεν αναβή και δεν έλθη εκεί εις την Ιερουσαλήµ, τότε εναντίον και των
ανθρώπων της αυλής αυτής θα επέλθη καταστροφή, µε την οποίαν θα κτυπήση ο Κυριος όλα τα έθνη, όσα δεν θα
αναβούν, δια να εορτάσουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας εις την Ιερουσαλήµ.
Ζαχ. 14,19  αύτη έσται η αµαρτία Αιγύπτου και η αµαρτία πάντων των εθνών , όσα αν µη αναβή εορτάσαι την εορτήν της
σκηνοπηγίας.
Ζαχ. 14,19  Αυτή θα είναι η αµαρτία και η τιµωρία της αµαρτίας της Αιγύπτου και όλων των άλλων εθνών , όσα δεν θα
αναβούν να εορτάσουν την εορτήν της Σκηνοπηγίας.
Ζαχ. 14,20  εν τή ηµέρα εκείνη έσται το επί τον χαλινόν τού ίππου άγιον τώ Κυρίω παντοκράτορι , και έσονται οι λέβητες εν
τώ οίκω Κυρίου ως φιάλαι πρό προσώπου τού θυσιαστηρίου.
Ζαχ. 14,20     Κατά την περίοδον εκείνην, κάθε χρυσούν η αργυρούν κόσµηµα στον χαλινόν του ίππου θα είναι αφιερωµένον
στον Κυριον τον παντοκράτορα και οι λέβητες θα είναι αφιερωµένοι στον ναόν του Κυρίου, όπως επίσης και αι φιάλαι, που
χρησιµοποιούνται δια το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Ζαχ. 14,21  και έσται πάς λέβης εν Ιερουσαλήµ και εν τώ Ιούδα άγιον τώ Κυρίω παντοκράτορι· και ήξουσι πάντες οι
θυσιάζοντες και λήψονται εξ αυτών και εψήσουσιν εν αυτοίς. και ουκ έσται Χαναναίος ουκέτι εν τώ οίκω Κυρίου
παντοκράτορος εν τή ηµέρα εκείνη.
Ζαχ. 14,21  Αλλά και κάθε λέβης εις την πόλιν της Ιερουσαλήµ και εις την περιοχήν της Ιουδαίας, θα είναι άγιος,
αφιερωµένος στον Κυριον τον παντοκράτορα. Και όλοι όσοι έρχονται, δια να προσφέρουν θυσίαν, θα παίρνουν
οποιονδήποτε από τους λέβητας και θα βράσουν έντος αυτών τα κρέατα της θυσίας. Δεν θα υπάρχη πλέον ασεβής
Χαναναίος στον οίκον του Κυρίου παντοκράτορος κατά την περίοδον εκείνην.

Μ Α Λ Α Χ Ι Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Μαλ. 1,1   Λήµµα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ εν χειρί αγγέλου αυτού· θέσθε δή επί τας καρδίας υµών.
Μαλ. 1,1   Απειλητική κατά του ισραηλιτικού λαού απόφασις, ληφθείσα και λεχθείσα παρά Κυρίου δια µέσου του
αγγελιαφόρου του, Μαλαχίου· θέσατε αυτά εις τας καρδίας σας.
Μαλ. 1,2   Ηγάπησα υµάς, λέγει Κύριος. και είπατε· εν τίνι ηγάπησας ηµάς; ουκ αδελφός ήν Ησαύ τού Ιακώβ; λέγει Κύριος,
και ηγάπησα τον Ιακώβ,
Μαλ. 1,2  Ο Κυριος λέγει προς τους Ισραηλίτας· εγώ σας ηγάπησα και σεις ασεβώς είπατε· Πως και εις τι εξεδηλώθη η
αγάπη σου προς ηµάς; Ο Ησαύ δεν ήτο αδελφός του Ιακώβ; Λέγει ο Κυριος. Και εν τούτοις εγώ ηγάπησα τον Ιακώβ τον
πρόγονόν σας,
Μαλ. 1,3   τον δε Ησαύ εµίσησα και έταξα τα όρια αυτού εις αφανισµόν και την κληρονοµίαν αυτού εις δώµατα ερήµου;
Μαλ. 1,3  τον δε Ησαύ εµίσησα και επήρα την απόφασιν να καταστροφή η χώρα του και η κληρονοµία του αυτή να γίνη
κατοικία των αγρίων ζώων της ερήµου.
Μαλ. 1,4   διότι ερεί η Ιδουµαία· κατέστραπται, και επιστρέψωµεν και ανοικοδοµήσωµεν τας ερήµους. τάδε λέγει Κύριος
παντοκράτωρ· αυτοί οικοδοµήσουσι, και εγώ καταστρέψω· και επικληθήσεται αυτοίς όρια ανοµίας και λαός εφ ον
παρατέτακται Κύριος έως αιώνος.
Μαλ. 1,4  Και αν τυχόν είπουν οι Ιδουµαίοι, οι απόγονοι του Ησαύ, κατεστράφη βέβαια η χώρα µας, ηµείς όµως θα
επιστρέψωµεν και θα ανοικοδοµήσωµεν τας ερηµωθείσας περιοχάς. Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ λέγει τα εξής· αυτοί θα
οικοδοµήσουν και εγώ θα καταστρέψω. Η χώρα των δια τας αµαρτίας αυτών θα ονοµασθή περιοχή ανοµίας, ο δε λαός της
θα είναι εκείνος, εναντίον του οποίου αντιτάσσεται δια παντός ο Κυριος.
Μαλ. 1,5   και οι οφθαλµοί υµών όψονται, και υµείς ερείτε· εµεγαλύνθη Κύριος υπεράνω των ορίων τού Ισραήλ.
Μαλ. 1,5  Θα τα ίδουν οι οφθαλµοί σας αυτά, ω Ισραηλίται, και θα είπετε· Μέγας είναι όντως ο Κυριος υπεράνω από όλην
την έκτασιν της ισραηλιτικής χώρας.
Μαλ. 1,6   Υιός δοξάζει πατέρα και δούλος τον κύριον αυτού. και ει πατήρ ειµι εγώ, που εστιν η δόξα µου; και ει Κύριός ειµι
εγώ, που εστιν ο φόβος µου; λέγει Κύριος παντοκράτωρ. υµείς οι ιερείς οι φαυλίζοντες το όνοµά µου· και είπατε· εν τίνι
εφαυλίσαµεν το όνοµά σου;
Μαλ. 1,6  Ο υιός τιµά τον πατέρα και ο δούλος τον κύριόν του. Εάν, λοιπόν, εγώ είµαι πατήρ σας, που είναι η δόξα και η τιµή



µου εκ µέρους σας; Και εάν εγώ είµαι ο Κυριος σας, που είναι ο φόβος σας απέναντί µου; Λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Σεις
ιερείς, οι οποίοι κατεξευτελίζετε το Ονοµά µου και έπειτα ελέγατε· εις τι και κατά ποίον τρόπον ηµείς εξηυτελίσαµεν το
Ονοµά σου;
Μαλ. 1,7   προσάγοντες προς το θυσιαστήριόν µου άρτους ηλισγηµένους, και είπατε· εν τίνι ηλισγήσαµεν αυτούς; εν τώ
λέγειν υµάς· τράπεζα Κυρίου ηλισγηµένη εστί και τα επιτιθέµενα εξουδενώσατε.
Μαλ. 1,7  Εξηυτελίσατε και κατεφρονήσατε το Ονοµά µου, µε το να προσφέρετε στο θυσιαστήριόν µου θυσίας άρτων
µολυσµένων και εν τούτοις ηρωτήσατε· εις τι και πως προσεφέραµεν τοιαύτας µολυσµένας θυσίας; Αλλά τι ερωτάτε, αφού
σεις οι ίδιοι, λέγετε· το θυσιαστήριον, η τράπεζα αυτή του Κυρίου, είναι µολυσµένη. Σεις οι ίδιοι προσεφέρατε προς θυσίαν
ευτελή και ανάξια λόγου.
Μαλ. 1,8   διότι εάν προσαγάγητε τυφλόν εις θυσίας, ου κακόν; και εάν προσαγάγητε χωλόν ή άρωστον, ου κακόν;
προσάγαγε δή αυτώ τώ ηγουµένω σου, ει προσδέξεται αυτό, ει λήψεται πρόσωπόν σου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,8  Διότι εάν προσφέρετε προς θυσίαν τυφλόν ζώον, δεν είναι αυτό κάτι κακόν; Εάν προσφέρετε χωλόν η άρρωστον,
δεν είναι αυτό παράνοµον; Πρόσφερε αυτό στον άρχοντά σου και θα ίδης, εάν θα το δεχθή. Θα ίδης, εάν θα διατεθή
ευµενώς απέναντί σου, λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,9   και νύν εξιλάσκεσθε το πρόσωπον τού Θεού υµών και δεήθητε αυτού· εν χερσίν υµών γέγονε ταύτα· ει λήψοµαι εξ
υµών πρόσωπα υµών; λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,9  Λοιπόν, δια τα αµαρτήµατά σας αυτά φροντίσατε να εξιλεώσετε το πρόσωπον του Θεού σας και παρακαλέσατε
αυτόν µετά πίστεως, διότι µε τα ίδια σας τα χέρια έγιναν αυταί αι παρανοµίαι. Εγώ ο Θεός είναι δυνατόν να µεροληπτήσω
προς χάριν σας; Λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,10   διότι και εν υµίν συγκλεισθήσονται θύραι, και ουκ ανάψεται το θυσιαστήριόν µου δωρεάν· ουκ έστι µου θέληµα
εν υµίν, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και θυσίαν ου προσδέξοµαι εκ των χειρών υµών.
Μαλ. 1,10  Διότι εξ αιτίας ιδικής σας θα κλεισθούν αι θύραι του ναού και δεν θα ανάπτη πλέον ασκόπως και µαταίως στο
θυσιαστήριόν µου το πυρ των θυσιών. Δεν ευαρεστούµαι πλέον εις σας, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ, και δεν θα δεχθώ
πλέον θυσίαν από τα χέρια σας.
Μαλ. 1,11   διότι από ανατολών ηλίου έως δυσµών το όνοµά µου δεδόξασται εν τοίς έθνεσι, και εν παντί τόπω θυµίαµα
προσάγεται τώ ονόµατί µου και θυσία καθαρά, διότι µέγα το όνοµά µου εν τοίς έθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,11  Διότι από ανατολών ηλίου µέχρι δυσµών θα δοξάζεται το Ονοµά µου µεταξύ των εθνών και εις κάθε τόπον θα
προσφέρεται θυµίαµα στο Ονοµά µου, θυσία καθαρά, διότι θα γίνη πλέον µέγα και σεβαστόν µεταξύ των εθνών το Ονοµά
µου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,12   υµείς δε βεβηλούτε αυτό εν τώ λέγειν υµάς· τράπεζα Κυρίου ηλισγηµένη εστί , και τα επιτιθέµενα εξουδένωται
βρώµατα αυτού.
Μαλ. 1,12  Σεις όµως βεβηλώνετε το θυσιαστήριόν µου, όπως άλλως τε και σεις οι ίδιοι οµολογείτε, ότι η τράπεζα, το
θυσιαστήριον δηλαδή του Κυρίου, είναι µολυσµένη και τα προσφερόµενα εκεί προς θυσίαν είναι εξευτελισµένα και άνευ
αξίας.
Μαλ. 1,13   και είπατε· ταύτα εκ κακοπαθείας εστί, και εξεφύσησα αυτά, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· και εισεφέρετε
αρπάγµατα και τα χωλά και τα ενοχλούµενα· και εάν φέρητε την θυσίαν, ει προσδέξοµαι αυτά εκ των χειρών υµών; λέγει
Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,13  Προφασιζόµενοι λέγετε, ότι προσφέρετε τόσον πτωχά ένεκα της στερήσεως και της ανάγκης σας. Αλλά αυτά εγώ
τα απέρριψα και τα διεσκόρπισα, λέγει Κυριος παντοκράτωρ. Σεις προσφέρετε θυσίας προερχοµένας από αρπαγήν, ακόµη
δε τα χωλά και τα ασθενικά. Εάν λοιπόν τέτοιες ευτελείς θυσίες προσφέρετε, είναι δυνατόν εγώ να δεχθώ αυτάς από τα
χέρια σας; Λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 1,14   και επικατάρατος ός ήν δυνατός και υπήρχεν εν τώ ποιµνίω αυτού άρσεν και ευχή αυτού επ αυτώ και θύει
διεφθαρµένον τώ Κυρίω· διότι βασιλεύς µέγας εγώ ειµι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και το όνοµά µου επιφανές εν τοίς
έθνεσι.
Μαλ. 1,14  Καταραµένος θα είναι εκείνος, ο οποίος, ενώ είχε την δυνατότητα, υπήρχε δε στο ποίµνιόν του αρσενικόν ζώον,
επί δε τούτοις το είχε τάξει προς θυσίαν, αντί να προσφέρη αυτό, προσφέρει θυσίαν προς τον Κυριον ζώον βλαµµένον. Διότι
εγώ είµαι µέγας βασιλεύς, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ και το Ονοµά µου είναι περιφανές µεταξύ των εθνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Μαλ. 2,1   Καί νύν η εντολή αύτη προς υµάς, οι ιερείς·
Μαλ. 2,1  Και τώρα αυτή είναι η εντολή µου προς σας, ω ιερείς.
Μαλ. 2,2   εάν µη ακούσητε, και εάν µη θήσθε εις την καρδίαν υµών τού δούναι δόξαν τώ ονόµατί µου, λέγει Κύριος
παντοκράτωρ, και εξαποστελώ εφ υµάς την κατάραν και επικαταράσοµαι την ευλογίαν υµών και καταράσοµαι αυτήν· και
διασκεδάσω την ευλογίαν υµών, και ουκ έσται εν υµίν, ότι υµείς ου τίθεσθε εις την καρδίαν υµών.
Μαλ. 2,2  Εάν δεν υπακούσετε και δεν πάρετε απόφασιν µε όλην σας την καρδιά, να δώσετε ειλικρινώς δόξαν στο Ονοµά
µου, λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ, θα αποστείλω εναντίον σας την κατάραν, θα καταρασθώ και θα µεταβάλω την
ευλογίαν σας, ώστε να γίνη κατάρα. Θα καταρασθώ αυτήν, θα διαλύσω την ευλογίαν σας, ώστε να µη είναι πλέον µαζή
σας, διότι σεις ούτε εις αυτήν ούτε στον Νοµον µου αποδίδετε πλέον σηµασίαν.
Μαλ. 2,3   ιδού εγώ αφορίζω υµίν τον ώµον και σκορπιώ ένυστρον επί τα πρόσωπα υµών, ένυστρον εορτών υµών, και
λήψοµαι υµάς εις το αυτό·
Μαλ. 2,3  Ιδού, εγώ θα σας αφαιρέσω και θα σας στερήσω από τον ώµον των θυσιαζοµένων ζώων, τον οποίον σύµφωνα µε
τον Νοµον του Μωϋσέως εδικαιούσθε να λαµβάνετε. Κατά δε τας εορτάς σας θα σκορπίσω στο πρόσωπόν σας τον
ακάθαρτον στόµαχον των θυσιαζοµένων ζώων. Θα σας πάρω και θα σας πετάξω εις αυτόν τον τόπον των απορριµµάτων.
Μαλ. 2,4   και επιγνώσεσθε διότι εγώ εξαπέσταλκα προς υµάς την εντολήν ταύτην τού είναι την διαθήκην µου προς τους
Λευίτας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 2,4  Ετσι δε τιµωρούµενοι θα µάθετε, ότι εγώ έχω δώσει την εντολήν, δια να µένη στερεά και αµετακίνητος η διαθήκη
µου µε τους Λευΐτας, λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ.



Μαλ. 2,5   η διαθήκη µου ήν µετ αυτού της ζωής και της ειρήνης, και έδωκα αυτώ εν φόβω φοβείσθαί µε και από προσώπου
ονόµατός µου στέλλεσθαι αυτόν.
Μαλ. 2,5  Η συνθήκη µου µε την φυλήν Λευϊ ήτο συγχρόνως και υπόσχεσις µακροζωΐας και ειρήνης. Εδίδαξα την φυλήν
Λευϊ να µε φοβήται και να µε σέβεται και να συστέλλεται και απλώς όταν ακούη το Ονοµά µου.
Μαλ. 2,6   νόµος αληθείας ήν εν τώ στόµατι αυτού, και αδικία ουχ ευρέθη εν χείλεσιν αυτού· εν ειρήνη κατευθύνων
επορεύθη µετ εµού και πολλούς επέστρεψεν από αδικίας.
Μαλ. 2,6  Εις τους Λευΐτας, κατά τον παλαιόν καιρόν, ο Νοµος αυτός της αληθείας ήτο πάντοτε εις τυ στόµα των, και η
αδικία δεν ανεφέρετο καν εις τα χείλη αυτών. Ούτοι επορεύοντο τας ηµέρας της ζωής των εν ειρήνη µαζή µου και πολλούς
επανέφεραν δια της µετανοίας από τον δρόµον του κακού στον Θεόν.
Μαλ. 2,7   ότι χείλη ιερέως φυλάξεται γνώσιν, και νόµον εκζητήσουσιν εκ στόµατος αυτού, διότι άγγελος Κυρίου
παντοκράτορός εστιν.
Μαλ. 2,7  Διότι τα χείλη του ιερέως πρέπει να φυλάττουν και να εκφράζουν πάντοτε την αληθή γνώσιν . Διότι οι άνθρωποι
από το στόµα αυτού αναζητούν να µάθουν τον Νοµον του Θεού. Διότι ο ιερεύς είναι αγγελιαφόρος Κυρίου του Θεού του
Παντοκράτορος.
Μαλ. 2,8   υµείς δε εξεκλίνατε εκ της οδού και ησθενήσατε πολλούς εν νόµω, διεφθείρατε την διαθήκην τού Λευί, λέγει
Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 2,8  Σεις όµως σήµερον παρεξεκλίνατε από την ευθείαν οδόν, εσκανδαλίσατε πολλούς και τους εκάµατε αδυνάτους εις
την γνώσιν και την τήρησιν του Νοµου και έτσι ηκυρώσατε την συνθήκην της φυλής Λευϊ , λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 2,9   καγώ δέδωκα υµάς εξουδενουµένους και απεριµµένους εις πάντα τα έθνη, ανθ ών υµείς ουκ εφυλάξασθε τας
οδούς µου, αλλά ελαµβάνετε πρόσωπα εν νόµω.
Μαλ. 2,9  Δια τούτο εγώ σας παρέδωκα, εξουδενωµένους και απερριµµένους, εις όλα τα έθνη, διότι σεις δεν ετηρήσατε τας
εντολάς µου, αλλά εδείχθητε προσωπολήπται εις την εφαρµογήν του Νοµου µου.
Μαλ. 2,10   Ουχί πατήρ είς πάντων υµών; ουχί Θεός είς έκτισεν υµάς; τι ότι εγκατέλιπε έκαστος τον αδελφόν αυτού τού
βεβηλώσαι την διαθήκην των πατέρων υµών;
Μαλ. 2,10  Ενας δεν είναι ο πατήρ όλων σας; Ενας δεν είναι ο Κυριος και Θεός, ο οποίος σας εδηµιούργησε; Διατί
εγκατελείψατε και εχωρίσθητε ο ένας αδελφός από τον άλλον και εβεβηλώσατε την συνθήκην , την οποίαν ο Κυριος είχε
συνάψει µε τους προπάτοράς σας;
Μαλ. 2,11   εγκατελείφθη Ιούδας, και βδέλυγµα εγένετο εν τώ Ισραήλ και εν Ιερουσαλήµ, διότι εβεβήλωσεν Ιούδας τα άγια
Κυρίου, εν οίς ηγάπησε, και επετήδευσεν εις θεούς αλλοτρίους.
Μαλ. 2,11  Εγκατελείφθη από τον Θεόν το ιουδαϊκόν έθνος, διότι βδελυρά πράγµατα επραγµατοποιήθησαν στο
ισραηλιτικόν βασίλειον και εις αυτήν την Ιερουσαλήµ. Διότι εβεβήλωσαν οι Ιουδαίοι τα άγια του Κυρίου και Θεού, τα οποία
άλλοτε είχαν αγαπήσει και σεβασθή και κατεσκεύασαν αγάλµατα και θυσιαστήρια προς τιµήν ξένων θεών.
Μαλ. 2,12   εξολοθρεύσει Κύριος τον άνθρωπον τον ποιούντα ταύτα, έως και ταπεινωθή εκ σκηνωµάτων Ιακώβ και εκ
προσαγόντων θυσίαν τώ Κυρίω παντοκράτορι.
Μαλ. 2,12  Θα εξολοθρεύση ο Κυριος τον άνθρωπον εκείνον, ο οποίος διαπράττει τοιαύτας βδελυρότητας και θα τον
ταπεινώση µεταξύ των απογόνων του Ιακώβ, όπως και τον εκτρεπόµενον Λευΐτην τον ανήκοντα εις την τάξιν των Λευϊτών,
οι οποίοι προσφέρουν θυσίαν εις Κυριον τον Παντοκράτορα.
Μαλ. 2,13   και ταύτα, ά εµίσουν, εποιείτε· εκαλύπτετε δάκρυσι το θυσιαστήριον Κυρίου και κλαυθµώ και στεναγµώ εκ
κόπων. έτι άξιον επιβλέψαι εις θυσίαν ή λαβείν δεκτόν εκ των χειρών υµών;
Μαλ. 2,13  Και αυτά ακόµη τα οποία εγώ εµίσουν, σεις τα επράττατε. Με υποκριτικά δάκρυα εκαλύπτατε το θυσιαστήριον
του Κυρίου, µε κλαυθµούς και στεναγµούς και κοπετούς. Αξίζει, λοιπόν, να επιβλέψω εγώ εις τας υποκριτικάς σας θυσίας η
να κάµω αυτάς δεκτάς από τα χέρια σας;
Μαλ. 2,14   και είπατε· ένεκεν τίνος; ότι Κύριος διεµαρτύρατο αναµέσον σού και αναµέσον γυναικός νεότητός σου, ήν
εγκατέλιπες, και αύτη κοινωνός σου και γυνή διαθήκης σου.
Μαλ. 2,14  Σεις όµως είπατε· “δια ποίον λόγον, ποίαν αµαρτίαν επράξαµεν;” Λησµονείτε όµως ότι ο Κυριος εντόνως
διεµαρτυρήθη εναντίον σου, µάρτυς κατηγορίας, αναµέσον σου και της γυναικός της νεότητός σου, την οποίαν χωρίς
λόγον εγκατέλιπες αυτήν, που υπήρξεν έως τώρα σύντροφός σου και σύζυγός σου, σύµφωνά µε τον Νοµον του Θεού.
Μαλ. 2,15   και ουκ άλλος εποίησε, και υπόλειµµα πνεύµατος αυτού. και είπατε· τι άλλο αλλ ή σπέρµα ζητεί ο Θεός; και
φυλάξασθε εν τώ πνεύµατι υµών, και γυναίκα νεότητός σου µη εγκαταλίπης·
Μαλ. 2,15  Δεν είναι άλλος εκείνος, που έπλασε τον Αδάµ, και άλλος που έπλασε την Εύαν. Αλλά ο αυτός Θεός από το
υπόλειµµα του θείου εµφυσήµατος έπλασεν, εζωογόνησε και την γυναίκα. Αλλά σεις είπατε· τι άλλο παρά απογόνους ζητεί
από ηµάς ο Θεός; Ο Θεός ζητεί να προσέξετε την καθαρότητα του πνεύµατός σας και την γυναίκα, την οποίαν είχες εκ
νεότητός σου να µη εγκαταλίπης.
Μαλ. 2,16   αλλά εάν µισήσας εξαποστείλης, λέγει Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, και καλύψει ασέβεια επί τα ενθυµήµατά σου,
λέγει Κύριος παντοκράτωρ. και φυλάξασθε εν τώ πνεύµατι υµών και ου µη εγκαταλίπητε. -
Μαλ. 2,16  Εάν λοιπόν µισίσης την γυναίκα σου και την διώξης, λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, τότε ασέβεια
θα καλύψη όλας τας αναµνήσεις της προγενεστέρας ζωής σου, λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ. Προσέξατε, λοιπόν, την
καθαρότητα του πνεύµατός σας και µη εγκαταλείψετε την σύζυγόν σας.
Μαλ. 2,17   Οι παροξύναντες τον Θεόν εν τοίς λόγοις υµών και είπατε· εν τίνι παρωξύναµεν αυτόν ; εν τώ λέγειν υµάς· πάς
ποιών πονηρόν, καλόν ενώπιον Κυρίου, και εν αυτοίς αυτός ευδόκησε· και που εστιν ο Θεός της δικαιοσύνης;
Μαλ. 2,17  Σεις παροργίζετε τον Θεόν µε τους λόγους σας και ερωτάτε· εις τι πρωργίσαµεν τον Θεόν; Τον παρωργίσατε διότι
λέγετε, ότι κάθε άνθρωπος, ο οποίος διαπράττει το κακόν, ευρίσκει καλόν ενώπιον του Κυρίου και στους παρανόµους και
αµαρτωλούς αυτούς ευαριστείται ο Κυριος. Και που λοιπόν είναι ο Θεός της δικαιοσύνης;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Μαλ. 3,1   Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον άγγελόν µου, και επιβλέψεται οδόν πρό προσώπου µου, και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν
εαυτού Κύριος, ον υµείς ζητείτε, και ο άγγελος της διαθήκης, ον υµείς θέλετε· ιδού έρχεται, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.



Μαλ. 3,1  Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός, θα αποστείλω προς σας τον αγγελιαφόρον µου, ο οποίος και θα επιβλέψη και θα
προετοιµάση την οδόν µου προ εµού. Αιφνιδίως θα έλθη ο Κυριος στον ναόν του, τον οποίον Κυριον σεις ζητείτε, και ο
αγελιοφόρος της νέας διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού, έρχεται, λέγει Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,2   και τις υποµενεί ηµέραν εισόδου αυτού; ή τις υποστήσεται εν τή οπτασία αυτού; διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρ
χωνευτηρίου και ως ποιά πλυνόντων.
Μαλ. 3,2  Ποιός όµως θα ηµπορέση, να ανθέξη κατά την ηµέραν εκείνην της ελεύσεώς του; Η ποιός θα σταθή όρθιος κατά
την µεγαλειώδη εµφάνισίν του; Διότι αυτός θα εισπορευθή ενώπιον των ανθρώπων ως πυρ χωνευτηρίου και ως σταχτόνερο
(αλισίβα), που χρησιµοποιούν οι πλύνοντες.
Μαλ. 3,3   και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και ως το χρυσίον· και καθαρίσει τους υιούς Λευί και χεεί
αυτούς ώσπερ το χρυσίον και το αργύριον· και έσονται τώ Κυρίω προσάγοντες θυσίαν εν δικαιοσύνη.
Μαλ. 3,3  Και θα καθίση, δια να αναχωνεύση και καθαρίση τους πάντας, όπως ο χρυσοχόος καθαρίζει το αργύριον και το
χρυσίον στο καµίνι. Και θα καθαρίση τους υιούς της φυλής Λευϊ και θα αναχωνεύση αυτούς ως εις κάµινον, όπως οι
χρυσοχόος αναχωνεύει και καθαρίζει το χρυσίον και το αργύριον. Τοτε δε αυτοί και θα προσφέρουν εν δικαιοσύνη προς τον
Κυριον θυσίας.
Μαλ. 3,4   και αρέσει τώ Κυρίω θυσία Ιούδα και Ιερουσαλήµ, καθώς αι ηµέραι τού αιώνος και καθώς τα έτη τα έµπροσθεν.
Μαλ. 3,4  Και τότε αυτή η θυσία των Ιουδαίων γενικώς, και ειδικώτερον των κατοίκων της Ιερουσαλήµ, θα είναι ευάρεστος
στον Κυριον, όπως ήσαν ευάρεστοι εις αυτόν αι θυσίαι περασµένων αιώνων και προηγουµένων ετών.
Μαλ. 3,5   και προσάξω προς υµάς εν κρίσει και έσοµαι µάρτυς ταχύς επί τας φαρµακούς και επί τας µοιχαλίδας και επί
τους οµνύοντας τώ ονόµατί µου επί ψεύδει και επί τους αποστερούντας µισθόν µισθωτού και τους καταδυναστεύοντας
χήραν και τους κονδυλίζοντας ορφανούς και τους εκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου και τους µη φοβουµένους µε, λέγει
Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,5  Θα οδηγήσω υµάς εις δίκην και κρίσιν και εγώ θα είµαι ταχύς µάρτυς κατηγορίας εναντίον των µάγων, εναντίον
των µοιχαλίδων, εναντίον εκείνων που ορκίζοντα ψευδώς στο Ονοµά µου, και εκείνων που αποστερούν την αµοιβήν του
ηµεροµισθίου εργάτου, εναντίον αυτών που καταδυναστεύουν την χήραν και γρονθοκοπούν τους ορφανούς, όπως και
εναντίον εκείνων, που διαστρέφουν την δίκαίαν κρίσιν των ξένων και εκείνων οι οποίοι δεν µε φοβούνται, λέγει ο Κυριος
Παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,6   Διότι εγώ Κύριος ο Θεός υµών, και ουκ ηλλοίωµαι·
Μαλ. 3,6  Διότι εγώ είµαι ο Κυριος ο Θεός σας και δεν έχω µεταβληθή ουδέ επ' ελάχιστον.
Μαλ. 3,7   και υµείς οι υιοί Ιακώβ ουκ απέχεσθε από των αδικιών των πατέρων υµών, εξεκλίνατε νόµιµά µου και ουκ
εφυλάξασθε. επιστρέψατε προς µε, και επιστραφήσοµαι προς υµάς, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. και είπατε· εν τίνι
επιστρέψοµεν;
Μαλ. 3,7  Σεις, οι απόγονοι του Ιακώβ, δεν απεµακρύνθητε από τας αδικίας, που είχαν διαπράξει οι προγονοί σας·
διεστρέψατε τον Νοµον µου και δεν τον εφυλάξατε. Επανέλθετε, λοιπόν, εν µετανοία προς εµέ και εγώ θα επανέλθω
προστάτης προς σας, λέγει Κυριος Παντοκράτωρ. Σεις όµως είπατε και λέγετε· από τι και εις τι να επιστρέψωµεν;
Μαλ. 3,8   µήτι πτερνιεί άνθρωπος Θεόν; διότι υµείς πτερνίζετέ µε. και ερείτε· εν τίνι επτερνίσαµέν σε; ότι τα επιδέκατα και αι
απαρχαί µεθ υµών εισι·
Μαλ. 3,8  Εγώ σας λέγω· είναι ορθόν να καταδολιεύεται ο άνθρωπος τον Θεόν; Βεβαίως οχι. Τοτε διατί σεις καταδολιεύεσθε
εµέ; Θα µου πητε· εις τι ηµείς σε εδολιεύθηµεν; Με εδολιεύθητε, διότι τα δέκατα και τας απαρχάς των προϊόντων σας, που
ανήκουν εις εµέ, δεν µου τα προσεφέρατε, άλλα τα εκρατήσατε εις τας οικίας σας.
Μαλ. 3,9   και αποβλέποντες υµείς αποβλέπετε, και εµέ υµείς πτερνίζετε· το έτος συνετελέσθη.
Μαλ. 3,9  Ολην σας δε την προσοχήν εστρέψατε και στρέφετε, πως να εύρετε τρόπους, δια να µε δολιευθήτε πάλιν. Ιδού, το
γεωργικόν έτος συνεπληρώθη
Μαλ. 3,10   και εισηνέγκατε πάντα τα εκφόρια εις τους θησαυρούς , και έσται η διαρπαγή αυτού εν τώ οίκω αυτού.
επιστρέψατε δή εν τούτω, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, εάν µη ανοίξω υµίν τους καταράκτας τού ουρανού και εκχεώ την
ευλογίαν µου υµίν έως τού ικανωθήναι.
Μαλ. 3,10  και σεις εισηγάγετε όλα τα προϊόντα της γης σας εις τας αποθήκας σας. Ετσι δε εκάµατε αρπαγήν των δεκάτων
και απαρχών, που ευρίσκονται τώρα στο σπίτι σας. Μετανοήσατε, λοιπόν, δια τας παραβάσεις σας αυτάς, λέγει Κυριος ο
Παντοτοκράτωρ, διότι άλλως δεν θα ανοίξω τους καταρράκτας του ουρανού προς χάριν σας να στείλουν βροχάς, και δεν
θα σκορπίσω την ευλογίαν µου, ώστε να ικανοποιηθήτε από τα προϊόντα της γης σας.
Μαλ. 3,11   και διαστελώ υµίν εις βρώσιν και ου µη διαφθείρω υµών τον καρπόν της γής, και ου µη ασθενήση υµών η
άµπελος η εν τώ αγρώ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,11  Θα ξεχωρίσω και θα στείλω εις σας τροφήν και δεν θα καταστρέψω τα προϊόντα της χώρας σας. Τα αµπέλια σας,
που ευρίσκονται εις την ύπαιθρον δεν θα προσβληθούν από ασθενείας, λέγει Κυριος Παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,12   και µακαριούσιν υµάς πάντα τα έθνη, διότι έσεσθε υµείς γη θελητή, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,12  Δια την πλουσίαν αυτήν καρποφορίαν και συγκοµιδήν θα σας καλοτυχίζουν όλα τα έθνη, διότι η χώρα σας θα
έχη γίνει επιθυµητή και ζηλευτή, λέγει Κυριος Παντοκράτωρ.
Μαλ. 3,13   Εβαρύνατε επ εµέ τους λόγους υµών, λέγει Κύριος, και είπατε· εν τίνι κατελαλήσαµεν κατά σού;
Μαλ. 3,13  Βαρείς λόγους είπατε εναντίον µου, λέγει ο Κυριος. Ιδού τι είπατε· εις τι και πότε κατεφέρθηµεν µε λόγια εναντίον
σου;
Μαλ. 3,14   είπατε· µάταιος ο δουλεύων Θεώ, και τι πλέον ότι εφυλάξαµεν τα φυλάγµατα αυτού και διότι επορεύθηµεν ικέται
πρό προσώπου Κυρίου παντοκράτορος;
Μαλ. 3,14  Κατεφέρθητε, όταν είπατε· µάταιον είναι να υπακούη και να εργάζεται κανείς στον Θεόν. Τι τάχα ωφελήθηµεν µε
το ότι εφυλάξαµεν τας εντολάς αυτού και επορεύθηµεν ικέται ενώπιον Κυρίου του Παντοκράτορος;
Μαλ. 3,15   και νύν ηµείς µακαρίζοµεν αλλοτρίους, και ανοικοδοµούνται πάντες ποιούντες άνοµα και αντέστησαν τώ Θεώ
και εσώθησαν.
Μαλ. 3,15  Ιδού, ότι τώρα ηµείς καλοτυχίζοµεν τους ξένους λαούς. Βλέποµεν ότι όλοι όσοι διαπράττουν την ανοµίαν και
ανθίστανται στο θέληµα το Θεού, προοδεύουν, ανοικοδοµούν πόλεις και γενικώς έχουν σωθή.



Μαλ. 3,16   ταύτα κατελάλησαν οι φοβούµενοι τον Κύριον, έκαστος προς τον πλησίον αυτού· και προσέσχε Κύριος και
εισήκουσε και έγραψε βιβλίον µνηµοσύνου ενώπιον αυτού τοίς φοβουµένοις τον Κύριον και ευλαβουµένοις το όνοµα αυτού.
Μαλ. 3,16  Αυτά κατηγόρησαν τον Θεόν και αυτοί ακόµη, που φοβούνται τον Κυριον, έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Ο
Κυριος επρόσεξε και ήκουσεν αυτά, που είπαν. Τα έγραψε τα λόγια και τα έργα των φοβουµένων αυτόν εις βιβλίον
αναµνηστικόν ενώπιόν του.
Μαλ. 3,17   και έσονταί µοι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, εις ηµέραν, ήν εγώ ποιώ εις περιποίησιν, και αιρετιώ αυτούς ον
τρόπον αιρετίζει άνθρωπος τον υιόν αυτού τον δουλεύοντα αυτώ.
Μαλ. 3,17  Οι ευσεβείς όµως αυτοί, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ, θα είναι ιδικοί µου κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την
οποίαν εγώ θα τους προστατεύσω και περιποιηθώ. Θα τους ξεχωρίσω από τους άλλους και θα τους περιβάλω µε αγάπην,
όπως ενας πατήρ αγαπά τον υιόν του, ο οποίος τον υπηρετεί πιστώς και προθύµως.
Μαλ. 3,18   και επιστραφήσεσθε και όψεσθε αναµέσον δικαίου και αναµέσον ανόµου και αναµέσον τού δουλεύοντος Θεώ
και τού µη δουλεύοντος.
Μαλ. 3,18  Τοτε όλοι, ασεβείς και ευσεβείς θα στραφήτε και θα ιδήτε την διαφοράν µεταξύ δικαίου και αδίκου, µεταξύ του
ανθρώπου ο οποίος υπακούει και υπηρετεί τον Θεόν, και εκείνου ο οποίος ασεβεί και αρνείται να τον υπηρετήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 (Μασ. 3,19-20)
Μαλ. 4,1   Διότι ιδού ηµέρα Κυρίου έρχεται καιοµένη ως κλίβανος και φλέξει αυτούς, και έσονται πάντες οι αλλογενείς και
πάντες οι ποιούντες άνοµα καλάµη, και ανάψει αυτούς η ηµέρα η ερχοµένη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και ου µη
υπολειφθή εξ αυτών ρίζα ουδέ κλήµα.
Μαλ. 4,1  Διότι ιδού, η τροµερά ηµέρα του Κυρίου έρχεται ωσάν καιόµενος κλίβανος και θα τους κατακαύση. Ολοι οι
αλλοεθνείς και όλοι όσοι εργάζονται την ανοµίαν θα είναι ωσάν την καλαµιά, και η ηµέρα του Κυρίου η τροµερά, που
έρχεται, θα κατακαύση αυτούς, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ. Τιποτε δεν θα αποµείνη από αυτούς, ούτε ρίζα ούτε κλάδος.
Μαλ. 4,2   και ανατελεί υµίν τοίς φοβουµένοις το όνοµά µου ήλιος δικαιοσύνης και ίασις εν ταίς πτέρυξιν αυτού, και
εξελεύσεσθε και σκιρτήσετε ως µοσχάρια εκ δεσµών ανειµένα.
Μαλ. 4,2  Δια σας όµως, οι οποίοι ευλαβείσθε το Ονοµά µου, θα ανατείλη ο ήλιος της δικαιοσύνης και εις τας ακτίνας
αυτού, που απλώνονται ωσάν πτέρυγες, θα υπαρχη θεραπεία και θα εξέλθετε χαρούµενοι και θα σκιρτήσετε ωσάν τα
µοσχάρια, τα οποία αφέθησαν ελεύθερα από τους δεσµούς των.
Μαλ. 4,3   και καταπατήσετε ανόµους, διότι έσονται σποδός υποκάτω των ποδών υµών εν τή ηµέρα , ή εγώ ποιώ, λέγει
Κύριος παντοκράτωρ.
Μαλ. 4,3  Και θα καταπατήσετε τους ανόµους, οι οποίοι και θα γίνουν ωσάν στάκτη κάτω από το πόδια σας κατά την
ηµέραν, κατά την οποίαν εγώ θα πραγµατοποιήσω αυτά, λέγει ο Κυριος ο Παντοκράτωρ.
Μαλ. 4,4   και ιδού εγώ αποστελώ υµίν Ηλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή ελθείν την ηµέραν Κυρίου την µεγάλην και επιφανή,
Μαλ. 4,4  Ιδού, εγώ θα στείλω προς σας 'Ηλιαν τον Θεσβίτην, πριν έλθη η ηµέρα εκείνη του Κυρίου, η µεγάλη και επιφανής.
Μαλ. 4,5   ός αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, µη ελθών πατάξω
την γήν άρδην.
Μαλ. 4,5  Αυτός θα αποκαταστήση δεσµούς αγάπης, την καρδίαν του πατρός προς τον υιόν και την καρδίαν του ανθρώπου
προς τον πλησίον αυτού, ίνα µη έλθω εγώ και κτυπήσω εκ θεµελίων την γην.
Μαλ. 4,6   µνήσθητι νόµου Μωσή τού δούλου µου, καθότι ενετειλάµην αυτώ εν Χωρήβ προς πάντα τον Ισραήλ
προστάγµατα και δικαιώµατα.
Μαλ. 4,6  Εχε πάντοτε στον νουν και την καρδίαν σου τον Νοµον του δούλου µου Μωϋσέως, όλας εκείνας τας εντολάς που
του έδωσα στο Χωρήβ δι' όλον τον Ισραηλιτικόν λαόν, προστάγµατα και δικαιώµατα.

Η Σ Α Ϊ Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ησ. 1,1   Όρασις, ήν είδεν Ησαΐας υιός Αµώς, ήν είδε κατά της Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήµ εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαµ
και Άχαζ και Εζεκίου, οί εβασίλευσαν της Ιουδαίας.
Ησ. 1,1   Αποκαλυπτικά οράµατα, τα οποία εκ µέρους του Θεού είδε και ήκουσεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αµώς, εναντίον της
Ιουδαίας και ειδικώτερον εναντίον της Ιερουσαλήµ κατά το διάστηµα της βασιλείας του Οζίου, του Ιωάθαµ, του Αχαζ και
του Εζεκίου, οι οποίοι εβασίλευσαν στο βασίλειον της Ιουδαίας.
Ησ. 1,2   Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν· υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε µε ηθέτησαν.
Ησ. 1,2   Ακου συ, ουρανέ, και βάλε εις τα αυτιά σου συ, η γη, διότι ο Κυριος ελάλησε και είπεν· υιούς εγέννησα και εδόξασα,
εκείνοι όµως µε ηρνήθησαν.
Ησ. 1,3   έγνω βούς τον κτησάµενον και όνος την φάτνην τού κυρίου αυτού· Ισραήλ δε µε ουκ έγνω και ο λαός µε ου
συνήκεν.
Ησ. 1,3   Το βόϊδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτην του και ο όνος γνωρίζει την φάτνην, ιδιοκτησίαν του κυρίου του· ο ισραηλιτικός
όµως λαός δεν µε αναγνωρίζει ως κύριόν του, δεν έχει ούτε στοιχειώδη κατανόησιν δι'εµέ.
Ησ. 1,4   ουαί έθνος αµαρτωλόν, λαός πλήρης αµαρτιών, σπέρµα πονηρόν, υιοί άνοµοι· εγκατελίπατε τον Κύριον και
παρωργίσατε τον άγιον τού Ισραήλ.
Ησ. 1,4   Αλλά αλλοίµονον εις σε, έθνος αµαρτωλόν, λαε, που είσαι γεµάτος αµαρτίας, απόγονοι πονηρών προγόνων, υιοί
παράνοµοι. Εγκατελείψατε τον Κυριον και έτσι παρωργίσατε τον άγιον Θεόν εναντίον σας.
Ησ. 1,5   τι έτι πληγήτε προστιθέντες ανοµίαν; πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπην.
Ησ. 1,5   Διατί εξακολουθείτε να πληγώνεσθε-αν και δεν έµεινε πλέον υγιές µέλος επάνω σας-προσθέτοντες αµαρτίας εις τας
αµαρτίας; Ολόκληρος η κεφαλή σας εξ αιτίας των αµαρτιών σας έχει κατακυριευθή από τον πόνον και πάσα καρδία έχει
πληµµυρίσει από την οδύνην και την λύπην.
Ησ. 1,6   από ποδών έως κεφαλής ουκ έστιν εν αυτώ ολοκληρία , ούτε τραύµα ούτε µώλωψ ούτε πληγή φλεγµαίνουσα· ουκ
έστιν µάλαγµα επιθήναι ούτε έλαιον ούτε καταδέσµους.



Ησ. 1,6   Από τα πόδια έως το κεφάλι σας δεν απέµεινεν άρτιον και υγιές µέρος. Δεν υπάρχει απώς ένα τραύµα εδώ, ένας
µώλωψ εκεί, µία µολυσµένη πληγή άλλού· όλον το σώµα σας είναι µία πληγή και έτσι δεν είναι δυνατόν, να τεθή ένα
κατάπλασµα επάνω εις τας πληγάς, ούτε λάδι, ούτε επίδεσµοι.
Ησ. 1,7   η γη υµών έρηµος, αι πόλεις υµών πυρίκαυστοι· την χώραν υµών ενώπιον υµών αλλότριοι κατεσθίουσι αυτήν, και
ηρήµωται κατεστραµµένη υπό λαών αλλοτρίων.
Ησ. 1,7   Εξ αιτίας των αµαρτιών σας η χώρα σας έµεινεν έρηµος από κατοίκους , αι πόλεις έχουν παραδοθή στο πυρ, τους
καρπούς της χώρας σας κατατρώγουν οι ξένοι εµπρός εις τα µάτια σας, και έτσι η χώρα σας έχει ερηµωθή από τους
κατοίκους και τα αγαθά της· έχει καταστραφή από ξένους λαούς.
Ησ. 1,8   εγκαταλειφθήσεται η θυγάτηρ Σιών ως σκηνή εν αµπελώνι και ως οπωροφυλάκιον εν σικυηράτω , ως πόλις
πολιορκουµένη·
Ησ. 1,8   Η δε πόλις Σιών, την οποίαν ως κόρην µου αγαπούσα, θα εγκαταλειφθή, όπως εγκαταλείπεται η πρόχειρος θερινή
καλύβη µετά τον τρυγητόν της αµπέλου, και όπως εγκαταλείπεται το πρόχειρον οπωροφυλάκιον εις αγρόν αγγουριών·
όπως εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της µία πολιορκηµένη πόλις.
Ησ. 1,9   και ει µη Κύριος σαβαώθ εγκατέλιπεν ηµίν σπέρµα , ως Σόδοµα αν εγενήθηµεν και ως Γόµορα αν ωµοιώθηµεν. -
Ησ. 1,9   Εάν δε ο Κυριος των δυνάµεων, ο παντοκράτωρ δεν άφηνε µεταξύ µας µίαν κάποιαν εκλεκτήν µερίδα ιδικών του
ανθρώπων, θα εγινόµεθα ωσάν τα Σοδοµα και θα ωµοιάζαµεν ωσάν τα Γοµορρα δια τας αµαρτίας και την διαφθοράν µας.
Ησ. 1,10   Ακούσατε λόγον Κυρίου, άρχοντες Σοδόµων· προσέχετε νόµον Θεού λαός Γοµόρας.
Ησ. 1,10   Ακούσατε, λοιπόν, τα λόγια του Κυρίου σεις, οι άρχοντες, οι οποίοι δια τας ιδικάς σας αµαρτίας και τας αµαρτίας
του λαού σας αξίζει να ονοµάζεσθε άρχοντες Σοδόµων. Δώστε προσοχήν στον νόµον του Θεού σεις, ο λαός, που οµοιάζετε
µε τον λαόν της Γοµόρρας.
Ησ. 1,11   τι µοι πλήθος των θυσιών υµών; λέγει Κύριος· πλήρης ειµί ολοκαυτωµάτων κριών, και στέαρ αρνών και αίµα
ταύρων και τράγων ου βούλοµαι,
Ησ. 1,11  Ο Κυριος λέγει· “τι να το κάµω εγώ το πλήθος των θυσιών σας; Είµαι γεµάτος και εχόρτασα από θυσίας
ολοκαυτωµάτων κριών, που µου προσφέρετε. Δεν θέλω πλέον ούτε το λίπος των αµνών ούτε το αίµα των ταύρων και των
τράγων.
Ησ. 1,12   ουδέ αν έρχησθε οφθήναι µοι. τις γάρ εξεζήτησε ταύτα εκ των χειρών υµών; πατείν την αυλήν µου
Ησ. 1,12   Ούτε θέλω να έρχεσθε κατά τας τρεις µεγάλας εορτάς και να παρουσιάζεσθε ενώπιόν µου στον ναόν µε τας
προσφοράς και τας θυσίας σας. Ποιός εζήτησεν αυτά από τα χέρια σας; Δεν θα σας επιτρέψω, λοιπόν, να πατήσετε την
αυλήν του ναού µου.
Ησ. 1,13   ου προσθήσεσθαι· εάν φέρητε σεµίδαλιν, µάταιον· θυµίαµα, βδέλυγµά µοί εστι· τας νουµηνίας υµών και τα
σάββατα και ηµέραν µεγάλην ουκ ανέχοµαι· νηστείαν και αργίαν
Ησ. 1,13   Εάν µου προσφέρετε, δια τον τύπον µόνον, θυσίαν σηµιγδαλιού, είναι µαταία και άχρηστος δια σας αυτή η
προσφορά. Και αυτό ακόµη το ευώδες θυµίαµα είναι σιχαµερόν εις εµέ, όταν δεν συνοδεύεται από καθαρότητα καρδίας.
Δεν θα ανεχθώ πλέον την εορτήν της πρώτης εκάστου µηνός, ουδέ καν και την ηµέραν του Σαββάτου, ούτε την µεγάλην
και επισηµον εορτήν του Εξιλασµού. Τας νηστείας σας και τας αργίας των εορτών σας
Ησ. 1,14   και τας νουµηνίας υµών και τας εορτάς υµών µισεί η ψυχή µου· εγενήθητέ µοι εις πλησµονήν, ουκέτι ανήσω τας
αµαρτίας υµών.
Ησ. 1,14   και τας εορτάς εκάστης πρώτης του µηνός και τας άλλας εορτάς σας αποστρέφεται η ψυχή µου. Σας εχόρτασα,
µου εκαθίσατε στο στοµάχι, δεν θα ανεχθώ πλέον τας αµαρτίας σας.
Ησ. 1,15   όταν εκτείνητε τας χείρας υµών προς µε, αποστρέψω τους οφθαλµούς µου αφ υµών, και εάν πληθύνητε την
δέησιν, ουκ εισακούσοµαι υµών· αι γάρ χείρες υµών αίµατος πλήρεις.
Ησ. 1,15   Οταν υψώνετε ικετευτικάς τας χείρας σας προς εµέ και ζητήτε την βοήθειάν µου, εγώ θα γυρίζω αλλού τα µάτια
µου από σας µε αποστροφήν. Και εάν πολλαπλασιάσετε και παρατείνετε τας δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα
χέρια σας είναι γεµάτα από αίµατα αθώων.
Ησ. 1,16   λούσασθε και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υµών απέναντι των οφθαλµών µου,
παύσασθε από των πονηριών υµών,
Ησ. 1,16   Λουσθήτε, λοιπόν, στο λουτρόν της µετανοίας, γίνετε εσωτερικώς καθαροί, αφαιρέσατε τας πονηρίας και τα
αµαρτωλά πάθη από τας ψυχάς σας, ώστε να είσθε καθαροί ενώπιόν µου. Παψετε πλέον τας πονηρίας σας.
Ησ. 1,17   µάθετε καλόν ποιείν, εκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε αδικούµενον, κρίνατε ορφανώ και δικαιώσατε χήραν·
Ησ. 1,17   Μαθετε και συνηθίσατε να κάµετε το καλόν, επιδιώξατε µε όλην σας την καρδίαν το δίκαιον, σώσατε από τα
χέρια του άδίκου αυτόν, ο οποίος αδικείται, αποδώσατε το δίκαιον στο ορφανόν, δώσατε δικαιοσύνην εις την αδικουµένην
χήραν.
Ησ. 1,18   και δεύτε διαλεχθώµεν, λέγει Κύριος· και εάν ώσιν αι αµαρτίαι υµών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανώ, εάν δε ώσιν
ως κόκκινον, ως έριον λευκανώ.
Ησ. 1,18   Και µε αυτήν την µετάνοιαν και τας καλάς αποφάσεις σας, ελάτε να συζητήσωµεν, λέγει ο Κυριος. Και εάν αι
ψυχαί σας εξ αιτίας των αµαρτιών σας είναι ερυθραί, εγώ θα τας καταστήσω λευκάς ωσάν το χιόνι. Εάν δε είναι ακόµη
περισσότερον κατακόκκιναι, εγώ θα τας κάµω λευκάς ωσάν το µαλλί των προβάτων.
Ησ. 1,19   και εάν θέλητε και εισακούσητέ µου, τα αγαθά της γής φάγεσθε·
Ησ. 1,19   Εάν δε θελήσετε και µε ακούσετε και συµµορφωθήτε προς τας εντολάς µου, θα φάγετε πλούσια τα αγαθά της γης.
Ησ. 1,20   εάν δε µη θέλητε, µηδέ εισακούσητέ µου, µάχαιρα υµάς κατέδεται· το γάρ στόµα Κυρίου ελάλησε ταύτα.
Ησ. 1,20  Εάν όµως δεν θελήσετε και δεν µε υπακούσετε και αποµακρυνθήτε από εµέ, η µάχαιρα των εχθρών σας θα σας
καταφάγη”. Το στόµα του Κυρίου είναι εκείνο, το οποίον διεκήρυξεν αυτά και θα γίνουν όπως τα είπε.
Ησ. 1,21   Πώς εγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών, πλήρης κρίσεως, εν ή δικαιοσύνη εκοιµήθη εν αυτή, νύν δε φονευταί.
Ησ. 1,21   Πως κατήντησε πόρνη η άλλοτε πιστή στον Θεόν πόλις Σιών! Πως η Σιών, η οποία ήτο πλήρης δικαίας κρίσεως,
πόλις εις την οποίαν ανεπαύετο και επικρατούσε η δικαιοσύνη, τώρα δε έχουν εγκατασταθή εις αυτήν και παραµένουν
φονηάδες!
Ησ. 1,22   το αργύριον υµών αδόκιµον· οι κάπηλοί σου µίσγουσι τον οίνον ύδατι·



Ησ. 1,22  Τα αργυρά νοµίσµατά σας είναι κίβδηλα. Οι κάπηλοί σου ανακατεύουν και νοθεύουν τον οίνον µε το νερό.
Ησ. 1,23   οι άρχοντές σου απειθούσι, κοινωνοί κλεπτών αγαπώντες δώρα, διώκοντες ανταπόδοµα, ορφανοίς ου κρίνοντες
και κρίσιν χηρών ου προσέχοντες.
Ησ. 1,23  Οι άρχοντές σου είναι απειθείς απέναντι του Θεού, είναι συµµέτοχοι στους κλέπτας, αγαπούν τα δώρα της
αµαρτίας, επιδιώκουν και δέχονται δωροδοκίας, δια να κρίνουν µεροληπτικώς. Δεν κρίνουν µε δικαιοσύνην και δεν
αποδίδουν το δίκαιον εις τα ορφανά. Ούτε ενδιαφέρονται δια την απόδοσιν του δικαίου εις τας χήρας.
Ησ. 1,24   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο δεσπότης σαβαώθ, ο δυνάστης τού Ισραήλ· ουαί τοίς ισχύουσιν εν Ιερουσαλήµ· ου
παύσεται γάρ µου ο θυµός εν τοίς υπεναντίοις, και κρίσιν εκ των εχθρών µου ποιήσω.
Ησ. 1,24  Δια τούτο αυτό λέγει Κυριος, ο παντοκράτωρ, ο Σαβαώθ, ο κυρίαρχος και αυθέντης του ισραηλιτικού λαού·
“αλλοίµονον εις σας τους άρχοντας της Ιερουσαλήµ! Δεν θα καταπαύση ο θυµός µου εναντίον των αντιπάλων µου! Θα
κάµω κρίσιν και θα επιβάλω δικαίας κυρώσεις εναντίον των εχθρών µου.
Ησ. 1,25   και επάξω την χείρά µου επί σε και πυρώσω σε εις καθαρόν, τους δε απειθούντας απολέσω και αφελώ πάντας
ανόµους από σού και πάντας υπηφάνους ταπεινώσω.
Ησ. 1,25  Θα απλώσω επάνω σου, ω Ιερουσαλήµ, βαρείαν την χείρα µου· θα σε περάσω από το πυρ των θλίψεων και των
οδυνών, δια να καθαρισθής, όπως ο άργυρος καθαρίζεται δια του πυρός. Ετσι δε θα εξολοθρεύσω εκείνους οι οποίοι µε
παρακούουν. Θα εξαφανίσω από ανάµεσά σου αυτούς, που παραβαίνουν τον Νοµον µου, και θα ταπεινώσω τους αλαζόνας
και υπερηφάνους.
Ησ. 1,26 και επιστήσω τους κριτάς σου ως το πρότερον και τους συµβούλους σου ως το απ αρχής· και µετά ταύτα κληθήση
πόλις δικαιοσύνης, µητρόπολις πιστή Σιών.
Ησ. 1,26  Επειτα θα επαναφέρω και θα αποκαταστήσω τους δικαστάς σου, όπως ήσαν προηγουµένως επί της εποχής του
Δαυΐδ, και τους συµβούλους σου ευθείς και δικαίους,όπως ήσαν εξ αρχής. Και έτσι συ θα ονοµασθής πόλις δικαιοσύνης, η
Σιών η πρωτεύουσα του ισραηλιτικού λαού, η πιστή στον Θεόν!”
Ησ. 1,27   µετά γάρ κρίµατος σωθήσεται η αιχµαλωσία αυτής και µετά ελεηµοσύνης.
Ησ. 1,27  Διότι έπειτα από την κάθαρσιν και την διόρθωσιν, που θα επέλθη κατόπιν και της δικαίας τιµωρίας, θα σωθούν οι
ευρισκόµενοι εις την αιχµαλωσίαν και θα επιστρέψουν εις την γην των πατέρων των χάρις ςις το έλεος του Κυρίου .
Ησ. 1,28   και συντριβήσονται οι άνοµοι και οι αµαρτωλοί άµα, και οι εγκαταλιπόντες τον Κύριον συντελεσθήσονται.
Ησ. 1,28  Τοτε θα συντριβούν οι παραβαίνοντες τον Νοµον και όλοι µαζή οι αµαρτωλοί, και θα εξολοθρευθούν εξ
ολοκλήρου όλοι εκείνοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τον Κυριον.
Ησ. 1,29   διότι αισχυνθήσονται εν τοίς ειδώλοις αυτών, ά αυτοί ηβούλοντο, και επαισχυνθήσονται επί τοίς κήποις αυτών, ά
επεθύµησαν.
Ησ. 1,29  Ετσι θα κατεντροπιασθούν και θα εξευτελισθούν, διότι επίστευσαν εις τα είδωλα, τα οποία αυτοί ηθέλησαν αντί
του αληθινού Θεού. Θα κατεντροπιασθούν δια τα ειδωλολατρικά άλση της αµαρτίας, εις τα οποία ηυχαριστείτο και
επιθυµούσε η ψυχή των.
Ησ. 1,30   έσονται γάρ ως τερέβινθος αποβεβληκυία τα φύλλα και ως παράδεισος ύδωρ µη έχων·
Ησ. 1,30  Θα γίνουν ωσάν το δένδρον τερέβινθος, του οποίου έπεσαν τα φύλλα και ωσάν κήπος, ο οποίος δεν έχει πλέον νερό.
Ησ. 1,31   και έσται η ισχύς αυτών ως καλάµη στιππύου και αι εργασίαι αυτών ως σπινθήρες πυρός, και κατακαυθήσονται
οι άνοµοι και οι αµαρτωλοί άµα, και ουκ έσται ο σβέσων.
Ησ. 1,31   Ολη δε η δύναµίς των θα είναι άχρηστος πλέον και ασήµαντος, σαν καλαµιά κοπανισµένου λιναριού, τα δε
αµαρτωλά των έργα σαν σπίθες φωτιάς επάνω εις αυτήν. Και έτσι θα κατακαούν οι άνοµοι και οι αµαρτωλοί όλοι µαζή και
δεν θα υπάρχη κανείς να σβήση την πυρκαϊάν και να τους σώση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ησ. 2,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ησαΐαν υιόν Αµώς περί της Ιουδαίας και περί Ιερουσαλήµ.
Ησ. 2,1   Ο Αποκαλυπτικός λόγος εκ µέρους Κυρίου του Θεού προς τον Ησαΐαν, τον υιόν του Αµώς, δια την Ιουδαίαν και την
πόλιν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 2,2   Ότι έσται εν ταίς εσχάταις ηµέραις εµφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος τού Θεού επ άκρων των ορέων και
υψωθήσεται υπεράνω των βουνών· και ήξουσιν επ αυτό πάντα τα έθνη,
Ησ. 2,2  Ο Κυριος ωµίλησε και είπεν· ότι εις τας τελευταίας ηµέρας το άγιον όρος της Σιών, το οποίον είναι όρος Κυρίου, θα
γίνη εµφανές εις όλον τον κόσµον. Και ο ναός του Θεού, ο κτισµένος επάνω εις την Σιών, θα γίνη ορατός από όλα τα σηµεία
και από πολύ µακράν, ως εάν είναι κτισµένος επάνω εις τας κορυφάς των ορέων. Θα υψωθή επάνω από όλα τα βουνά και
θα προστρέξουν στο όρος τούτο του Κυρίου όλα τα έθνη.
Ησ. 2,3   και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι· δεύτε και αναβώµεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον τού Θεού Ιακώβ ,
και αναγγελεί ηµίν την οδόν αυτού, και πορευσόµεθα εν αυτή· εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόµος και λόγος Κυρίου εξ
Ιερουσαλήµ.
Ησ. 2,3  Πολλά έθνη θα προστρέξουν εκεί και θα λέγουν το ένα στο άλλο. “εµπρός, ας αναβώµεν στο όρος του Κυρίου, στον
ναόν του Θεού του Ιακώβ. Εκεί ο Θεός θα αναγγείλη και θα καταστήση γνωστήν εις ηµάς την οδόν αυτού, εις την οποίαν
πρέπει να πορευθώµεν. Διότι από το όρος Σιών θα εξέλθη ο νέος Νοµος και από την Ιερουσαλήµ θα κηρυχθή ο λόγος του
Κυρίου.
Ησ. 2,4   και κρινεί αναµέσον των εθνών και ελέγξει λαόν πολύν, και συγκόψουσι τας µαχαίρας αυτών εις άροτρα και τας
ζιβύνας αυτών εις δρέπανα, και ου λήψεται έθνος επ έθνος µάχαιραν, και ου µη µάθωσιν έτι πολεµείν. -
Ησ. 2,4  Θα κάµη κρίσιν ο Θεός µεταξύ όλων των εθνών και ως ανώτατος νοµοθέτης και κριτής θα ελέξη πολύν λαόν. Και
έτσι οι τότε εχθροί και πολέµιοι µεταξύ των θα µετατρέψουν τα µαχαίρια των εις αλέτρια και τα δόρατά των εις δρεπάνια
και δεν θα σηκώση πλέον έθνος εναντίον άλλου έθνους µαχαίρας, δια να πολεµήση κατ' αυτού και δεν θα µανθάνουν
πλέον οι άνθρωποι την τέχνην να πολεµούν ο ένας εναντίον του άλλου”.
Ησ. 2,5   Καί νύν, ο οίκος Ιακώβ, δεύτε πορευθώµεν τώ φωτί Κυρίου.
Ησ. 2,5  Και τώρα, λοιπόν, ισραηλιτικέ λαέ, σεις οι απόγονοι του Ιακώβ, α βαδίσωµεν ηµείς πρώτοι στο φως του Κυρίου, που
θα ανατείλη από την Ιερουσαλήµ.



Ησ. 2,6   ανήκε γάρ τον λαόν αυτού τον οίκον τού Ισραήλ, ότι ενεπλήσθη ως το απ αρχής η χώρα αυτών κληδονισµών, ως η
των αλλοφύλων, και τέκνα πολλά αλλόφυλα εγενήθη αυτοίς.
Ησ. 2,6  Ο Θεός εγκατέλειψε, βέβαια, τον ισραηλιτικόν λαόν του, τους απογόνους του Ιακώβ, διότι έγέµισεν η χώρα από
µαντείας, όπως ήτο πριν καταληφθή από τους Ισραηλίτας. Εγινεν, όπως είναι η χώρα των Φιλισταίων. Οι Ισραηλίται από
την επιµιξίαν των µε τους Φιλισταίους απέκτησαν πολλά τέκνα.
Ησ. 2,7   ενεπλήσθη γάρ η χώρα αυτών αργυρίου και χρυσίου, και ουκ ήν αριθµός των θησαυρών αυτών· και ενεπλήσθη η
γη ίππων, και ουκ ήν αριθµός των αρµάτων αυτών·
Ησ. 2,7  Εγέµισεν η χώρα από παράνοµα κέρδη αργυρίουκαί χρυσίου· αναρίθµητοι ήσαν οι παράνοµοι θησαυροί των.
Εγέµισεν η χώρα από ίππους· αναρίθµητα ήσαν τα άρµατά των.
Ησ. 2,8   και ενεπλήσθη η γη βδελυγµάτων των έργων των χειρών αυτών, και προσεκύνησαν, οίς εποίησαν οι δάκτυλοι
αυτών·
Ησ. 2,8  Η χώρα του Ισραήλ εγέµισεν από βδελυρά είδωλα, έργα των χειρών των, και προσεκύνησαν αυτά τα είδωλα, τα
οποία είχαν κατασκευάσει τα δάκτυλά των.
Ησ. 2,9   και έκυψεν άνθρωπος, και εταπεινώθη ανήρ, και ου µη ανήσω αυτούς.
Ησ. 2,9  Εσκυψεν "άνθρωπος εµπρός εις τα είδωλα αυτά και εταπεινώθη ο άνδρας ενώπιον αυτών. Δεν θα συγχωρήσω την
αµαρτίαν των αυτήν.
Ησ. 2,10   και νύν εισέλθετε εις τας πέτρας και κρύπτεσθε εις την γήν από προσώπου τού φόβου Κυρίου και από της δόξης
της ισχύος αυτού, όταν αναστή θραύσαι την γήν.
Ησ. 2,10  Και τώρα σεις , οι παράνοµοι και ανυπάκοοι προς τον Θεόν, εισέλθετε εις τα σπήλαια, κυριευµένοι από φόβον
ενώπιον του ωργισµένου Κυρίου και της ακαταγωνίστου δυνάµεώς του, όταν θα εγερθή, δια να συντρίψη εν τη
παντοδυναµία του την αµαρτωλήν χώραν.
Ησ. 2,11   οι γάρ οφθαλµοί Κυρίου υψηλοί, ο δε άνθρωπος ταπεινός· και ταπεινωθήσεται το ύψος των ανθρώπων, και
υψωθήσεται Κύριος µόνος εν τή ηµέρα εκείνη.
Ησ. 2,11   Διότι οι οφθαλµοί του Κυρίου είναι υψιλοί και βλέπουν από υψηλά τα πάντα. Ο δε άνθρωπος είναι µηδαµινός· και
θα ταπεινωθή η αλαζονεία και η έπαρσις των ανθρώπων. Θα υψωθή δε µόνος ο Κυριος κατά την ηµέραν εκείνην της
δικαίας κρίσεώς του.
Ησ. 2,12   ηµέρα γάρ Κυρίου σαβαώθ επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον και επί πάντα υψηλόν και µετέωρον, και
ταπεινωθήσονται,
Ησ. 2,12  Διότι η µεγάλη αυτή ηµέρα Κυρίου του παντοκράτορος θα έλθη, δια να τιµωρήση κάθε αναιδή και αυθάδη, κάθε
τυπερήφανον, κάθε υψηλόφρονα, κάθε επηρµένον. Και όλοι θα ταπεινωθούν κατά την ηµέραν εκείνην.
Ησ. 2,13   και επί πάσαν κέδρον τού Λιβάνου των υψηλών και µετεώρων και επί πάν δένδρον βαλάνου Βασάν
Ησ. 2,13  Η δικαία αυτή παρά Κυρίου τιµωρία θα εκπάση και θα πλήξη όλα τα κέδρα του Λιβάνου, τα υψηλά και
υπερήφανα, και όλα τα δένδρα βελανιδιάς της χώρας Βασάν.
Ησ. 2,14   και επί πάν υψηλόν όρος και επί πάντα βουνόν υψηλόν
Ησ. 2,14  Θα πλήξη κάθε υψηλόν όρος και κάθε υψηλόν βουνόν,
Ησ. 2,15   και επί πάντα πύργον υψηλόν και επί πάν τείχος υψηλόν
Ησ. 2,15  κάθε υψηλόν και ωχυρωµένον πύργον, κάθε ισχυρόν τείχος.
Ησ. 2,16   και επί πάν πλοίον θαλάσσης και επί πάσαν θέαν πλοίων κάλλους .
Ησ. 2,16  Θα εκπάση εναντίον των πλοίων, που ευρίσκονται εις την θάλασσαν, και εναντίον όλων των στολισµένων και
ωραίων εις θέαν πλοίων.
Ησ. 2,17   και ταπεινωθήσεται πάς άνθρωπος, και πεσείται ύψος ανθρώπων, και υψωθήσεται Κύριος µόνος εν τή ηµέρα
εκείνη.
Ησ. 2,17  Και τροµαγµένος τότε θα ταπεινωθή κάθε άνθρωπος. Θα πέση η αλαζονεία των άνθρώπων και θα υψωθή και θα
δοξασθή ο Κυριος µόνος κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν.
Ησ. 2,18   και τα χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν,
Ησ. 2,18  Κατατροµαγµένοι οι άνθρωποι θα κρύψουν επιµελώς όλα τα είδωλα, που είχαν κατασκευάσει µε τα χέρια των·
Ησ. 2,19   εισενέγκαντες εις τα σπήλαια και εις τας σχισµάς των πετρών και εις τας τρώγλας της γής από προσώπου τού
φόβου Κυρίου και από της δόξης της ισχύος αυτού, όταν αναστή θραύσαι την γήν.
Ησ. 2,19  θα τα φέρουν µέσα εις τα σπήλαια και είς τας σχισµάς των βράχων και εις τας τρώγλας της γης, όπου και οι ίδιοι
θα καταφύγουν ενώπιον του φόβου, που θα τους εµπνέη η παρουσία του Κυρίου, και ενώπιον της δόξης και της
παντοδυναµίας του, όταν θα σηκωθή, δια να συντρίψη την αµαρτωλήν χώραν.
Ησ. 2,20   τή γάρ ηµέρα εκείνη εκβαλεί άνθρωπος τα βδελύγµατα αυτού τα αργυρά και τα χρυσά , ά εποίησαν προσκυνείν,
τοίς µαταίοις και ταίς νυκτερίσι,
Ησ. 2,20  Κατά την ηµέραν εκείνην ο κάθε άνθρωπος θα πετάξη τα σιχαµερά είδωλά του, τα ασηµένια και τα χρυσά, τα
οποία κατασκεύασε, δια να τα προσκυνή, θα τα πετάξουν εις τα σκουπίδια και εις τας ρωγµάς, όπου αι φωλεαί των
νυκτερίδων,
Ησ. 2,21   τού εισελθείν εις τας τρώγλας της στερεάς πέτρας και εις τας σχισµάς των πετρών από προσώπου τού φόβου
Κυρίου και από της δόξης της ισχύος αυτού, όταν αναστή θραύσαι την γήν.
Ησ. 2,21  δια να ηµπορέσουν έτσι ελεύθεροι, να εισέλθουν εις τας τρώγλας κάποιου ασφαλούς βράχου, εις τας σχισµάς των
ορέων, τρέµοντες την φοβεράν παρουσίαν του Κυρίου, την άπειρον αυτού δόξαν και ακατανίκητον δύναµιν, όταν θα
εγερθή, δια να συντρίψη την αµαρτωλήν χώραν µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ησ. 3,1   Ιδού δή ο δεσπότης Κύριος σαβαώθ αφελεί από της Ιουδαίας και από Ιερουσαλήµ ισχύοντα και ισχύουσαν, ισχύν
άρτου και ισχύν ύδατος,
Ησ. 3,1   Ιδού, λοιπόν, ο δεσπότης, ο Κυριος των δυνάµεων θα επιτρέψη να λείψει από την χώραν της Ιουδαίας και από την
πόλιν της Ιερουσαλήµ κάθε δύναµις ανδρός και γυναικός, δύναµις και στήριγµα άρτου και ύδατος και όλων των



απαραιτήτων βιοτικών αγαθών.
Ησ. 3,2   γίγαντα και ισχύοντα και άνθρωπον πολεµιστήν και δικαστήν και προφήτην και στοχαστήν και πρεσβύτερον
Ησ. 3,2  Θα αφαίρεση κάθε γίγαντα και γενικώς κάθε ισχυρόν άνδρα, άνδρα εµπειροπόλεµον και δικαστήν και προφήτην
και συνετόν και έµπειρον πρεσβύτην.
Ησ. 3,3   και πεντηκόνταρχον και θαυµαστόν σύµβουλον και σοφόν αρχιτέκτονα και συνετόν ακροατήν·
Ησ. 3,3  Θα αφαίρεση κάθε στρατιωτικόν αρχηγόν µέχρι και πεντηκόνταρχον, κάθε αξιόλογον σύµβουλον και σοφόν
αρχιτέκτονα και άνθρωπον, ο οποίος µετά συνέσεως θα ακούη την αλήθειαν.
Ησ. 3,4   και επιστήσω νεανίσκους άρχοντας αυτών, και εµπαίκται κυριεύσουσιν αυτών.
Ησ. 3,4  Αντί δε αυτών θα επιτρέψη να καταλάβουν την αρχήν και να τεθούν επικεφαλής σας νεαροί άνδρες χωρίς πείραν·
απατεώνες δε θα αναδειχθούν κύριοι και δυνάσται του λαού.
Ησ. 3,5   και συµπεσείται ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπον και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού· πρσκόψει το παιδίον
προς τον πρεσβύτην, ο άτιµος προς τον έντιµον.
Ησ. 3,5  Τοτε θα λείψη ο αµοιβαίος σεβασµός· ο λαός θα περιέλθη εις κατάστασιν συγχύσεως και αναρχίας. Ο ένας
άνθρωπος θα επιπέση εναντίον του άλλου και κάθε άνθρωπος εναντίον του πλησίον του. Με αυθάδειαν θα συγκρουσθή το
παιδίον προς τον γέροντα, και ο ανέντιµος προς τον έντιµον και ευϋπόληπτον.
Ησ. 3,6   ότι επιλήψεται άνθρωπος τού αδελφού αυτού ή τού οικείου τού πατρός αυτού λέγων· ιµάτιον έχεις , αρχηγός ηµών
γενού, και το βρώµα το εµόν υπό σε έστω.
Ησ. 3,6  Εξ αιτίας της αναρχίας αυτής και δια την έλλειψιν συνετών αρχηγών και βιοτικών αγαθών, θα κρατή από το
ένδυµα κάθε άνθρωπος τον πρώτον τυχόντα οµοεθνή του η τον συγγενή του πατρός του , και θα λέγη· ήσύ έχεις ένδυµα, δεν
είσαι γυµνός όπως ηµείς. Γινε λοιπόν αρχηγός µας και η διατροφή µας ας είναι εις τα χέριά σουί.
Ησ. 3,7   και αποκριθείς εν τή ηµέρα εκείνη ερεί· ουκ έσοµαί σου αρχηγός· ου γάρ έστιν εν τώ οίκω µου άρτος, ουδέ ιµάτιον·
ουκ έσοµαι αρχηγός τού λαού τούτου.
Ησ. 3,7  Εκείνος κατά την φοβεράν αυτήν ηµέραν θα απαντήση και θα είπη· ήδέν θα γίνω αρχηγός σας, διότι ούτε εις την
ιδικήν µου οικίαν δεν υπάρχει άρτος ούτε άλλο ιµάτιον. Δεν θέλω και δεν ηµπορώ να γίνω αρχηγός του λαού αυτούί.
Ησ. 3,8   ότι αινείται Ιερουσαλήµ, και η Ιουδαία συµπέπτωκε, και αι γλώσσαι αυτών µετά ανοµίας, τα προς Κύριον
απειθούντες· διότι νύν εταπεινώθη η δόξα αυτών,
Ησ. 3,8  Αυτά ασφαλώς θα γίνουν, διότι η Ιερουσαλήµ θα έχη εγκαταλειφθή από τον Κυριον και θα έχη περιπέσει εις
καταστροφήν, διότι αι γλώσσαι των κατοίκων της χώρας αυτής ελάλουν παράνοµα και οι άνθρωποι εδεικνύοντο απειθείς
προς τον θεόν. Και τώρα ήλθεν ο καιρός να ταπεινωθή το ψευδές µεγαλείον αυτών.
Ησ. 3,9   και η αισχύνη τού προσώπου αυτών αντέστη αυτοίς· την δε αµαρτίαν αυτών ως Σοδόµων ανήγγειλαν και
ενεφάνισαν. ουαί τή ψυχή αυτών, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ εαυτών
Ησ. 3,9  Η αναισχυντία του προσώπου των εγείρεται µάρτυς κατηγορίας ενάντιον αυτών. Διεκήρυξαν και παρουσίασαν
αναισχύντως την αµαρτίαν αυτών, όπως άλλοτε οι κάτοικοι των Σοδόµων. Αλλοίµονον εις αυτούς, διότι έχουν σκεφθή και
λάβει αποφάσεις πονηράς και κακάς, αι οποίαι εις τελευταίαν ανάλυσιν θα εκσπάσουν εναντίον των.
Ησ. 3,10   ειπόντες· δήσωµεν τον δίκαιον, ότι δύσχρηστος ηµίν εστι· τοίνυν τα γεννήµατα των έργων αυτών φάγονται.
Ησ. 3,10  Αυτοί είπαν· ήάς δέσωµεν και ας αποµονώσωµεν έκλειστον τον ενάρετον, διότι µας είναι δυσµεταχείριστος και
εµπόδιον στον δρόµον µαςί. Δι' αυτάς τας παρανοµίας των θα γευθούν τα επίχειρα των κακών έργων των .
Ησ. 3,11   ουαί τώ ανόµω· πονηρά κατά τα έργα των χειρών αυτού συµβήσεται αυτώ.
Ησ. 3,11   Αλλοίµονον στον άνθρωπον της παρανοµίας! Ολέθρια πράγµατα θα του συµβούν, ανάλογα προς τα πονηρά έργα
των χειρών του.
Ησ. 3,12   λαός µου, οι πράκτορες υµών καλαµώνται υµάς, και οι απαιτούντες κυριεύουσιν υµών· λαός µου, οι µακαρίζοντες
υµάς πλανώσιν υµάς και τον τρίβον των ποδών υµών ταράσσουσιν.
Ησ. 3,12  Λαε µου, οι άρχοντές σου ως σκληροί και πιεστικοί εισπράκτορες σας καταληστεύουν , και αυτοί απαιτούν από
σας εισφοράς και δώρα. Εχουν καταντήσει κυρίαρχοι και δυνάσται σας. Λαε µου, εκείνοι οι οποίοι κολακευτικώς και δι'
ιδιοτελείς λόγους σας µακαρίζουν και σας καλοτυχίζουν, σας παραπλανούν. Αναταράσσουν δε και δηµιουργούν σύγχυσιν
στον δρόµον της ζωής και συµπεριφοράς σας.
Ησ. 3,13   αλλά νύν καταστήσεται εις κρίσιν Κύριος και στήσει εις κρίσιν τον λαόν αυτού·
Ησ. 3,13   Αλλ' ιδού, ότι τώρα ο Κυριος θα καθήση επί του θρόνου, δια να κρίνη. Θα στήση εις κρίσιν και δίκην τον λαόν του.
Ησ. 3,14   αυτός Κύριος εις κρίσιν ήξει µετά των πρεσβυτέρων τού λαού και µετά των αρχόντων αυτού. υµείς δε τι
ενεπυρίσατε τον αµπελώνά µου και η αρπαγή τού πτωχού εν τοίς οίκοις υµών;
Ησ. 3,14  Αυτός ο Κυριος θα έλθη, δια να δικάση τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντας του λαού του. Και εν τη δικαία οργή
του θα είπη προς αυτούς· ήδιατί σεις παρεδώσατε τον αµπελώνα µου, τον λαόν µου, στο πυρ της καταστροφής και
αρπαγής; Διατί η αρπαγείσα περιουσία των πτωχών ευρίσκεται υπό την κατοχήν σας εις τα σπίτια σας;
Ησ. 3,15   τι υµείς αδικείτε τον λαόν µου και το πρόσωπον των πτωχών καταισχύνετε;
Ησ. 3,15   Διατί σεις αδικείτε τον λαόν µου; Με τας συκοφαντίας δε και διαβολάς σας κατεξευτελίζετε και εντροπιάζετε το
πρόσωπον των πτωχών;ι
Ησ. 3,16   Τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών υψώθησαν αι θυγατέρες Σιών και επορεύθησαν υψηλώ τραχήλω και εν νεύµασιν
οφθαλµών και τή πορεία των ποδών άµα σύρουσαι τους χιτώνας και τοίς ποσίν άµα παίζουσαι,
Ησ. 3,16  Αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή υπερηφανεύθησαν και αλαζονεύθησαν αι γυναίκες της Ιερουσαλήµ και εβάδισαν µε
τον τράχηλον των υψηλά, έρριπταν δε αναίσχυντα προκλητικά νεύµατα των οφθαλµών των γύρω των , έσερναν τα
φορέµατά των κατά το βάδισµά των και έπαιζαν συγχρόνως χορευτικώς µε τα πόδια των,
Ησ. 3,17   και ταπεινώσει ο Θεός αρχούσας θυγατέρας Σιών, και Κύριος αποκαλύψει το σχήµα αυτών
Ησ. 3,17   δια τούτο θα ταπεινώση και θα εξευτελίση ο Κυριος τας αριστοκράτιδας αυτάς γυναίκας της Ιερουσαλήµ και θα
αποκαλύψη γυµνήν την απόκρυφον ασχηµίαν αυτών.
Ησ. 3,18   εν τή ηµέρα εκείνη και αφελεί Κύριος την δόξαν τού ιµατισµού αυτών και τους κόσµους αυτών και τα εµπλόκια
και τους κοσύµβους και τους µηνίσκους
Ησ. 3,18  Κατά την ηµέραν εκείνην της κρίσεως, θα αφαιρέση ο Κυριος την µεγαλοπρέπειαν του πλουσίου ιµατισµού των,



την περίτεχνον δια την πλοκήν της µε κοσµήµατα κόµην των, τους κροσσούς των ενδυµάτων των και τα κοσµήµατα της
κεφαλής των,
Ησ. 3,19   και το κάθεµα και τον κόσµον τού προσώπου αυτών
Ησ. 3,19  τα περιδέραια, τα οποία από του τραχήλου των κατέρχονται στο στήθος των, και όλας τας αρωµατικάς και
καλλυντικάς βαφάς του προσώπου των.
Ησ. 3,20   και την σύνθεσιν τού κόσµου της δόξης και τους χλιδώνας, και τα ψέλια και το εµπλόκιον και τα περιδέξια και
τους δακτυλίους και τα ενώτια
Ησ. 3,20  Και την συλλογήν των πολυτελών ενδυµάτων και τα κοσµήµατα των τραχήλων και τα βραχιόλια και κάθε άλλο
κόσµηµα και τα κοσµήµατα, τα οποία εµπλέκονται εις την κόµην, τα κοσµήµατα του δεξιού βραχίονος, τα δακτυλίδια και
τα σκουλαρίκια,
Ησ. 3,21   και τα περιπόρφυρα και τα µεσοπόρφυρα
Ησ. 3,21  ενδύµατα, τα οποία θα έχουν πορφυράν γιρλάνταν, και τα άλλα, τα οποία θα έχουν συνυφανθή µε πορφυράν.
Ησ. 3,22   και τα επιβλήµατα τα κατά την οικίαν και τα διαφανή Λακωνικά
Ησ. 3,22  Θα αφαίρεση από αυτάς ο Κυριος τα ενδύµατά, που φορούν στο σπίτι των, όπως επίσης και τα εκ Λακωνίας
διαφανή πολυτελή υφάσµατα.
Ησ. 3,23   και τα βύσσινα και τα υακίνθινα και τα κόκκινα και την βύσσον, σύν χρυσώ και υακίνθω συγκαθυφασµένα και
θέριστρα κατάκλιτα.
Ησ. 3,23  Και τα άλλα πολυτελή ενδύµατα τα εκ βύσσου και υακίνθου, τα κατακόκκινα, τας λεπτάς από πολυτελή λινόν
ενδυµασίας, που έχουν συνυφανθή µε χρυσόν και µε πολυτίµους, λίθους υακίνθου, τα θερινά πολυτελή πέπλα, που
περιβάλλουν την κεφαλήν και την προφυλάσσουν από τας ηλιακάς ακτίνας.
Ησ. 3,24   και έσται αντί οσµής ηδείας κονιορτός, και αντί ζώνης σχοινίω ζώση και αντί τού κόσµου της κεφαλής τού
χρυσίου φαλάκρωµα έξεις διά τα έργα σου και αντί τού χιτώνος τού µεσοπορφύρου περιζώση σάκκον.
Ησ. 3,24  Και τότε αντί της άλλοτε ευχαρίστου ευωδίας των αρωµάτων, θα έχης κονιορτόν επάνω σου. Αντί της πολυτελούς
ζώνης θα ζωσθής µε σχοινί, αντί των χρυσών στολισµάτων της κεφαλής σου θα απόκτησης φαλάκραν εξ αιτίας των
πονηρών έργων σου. Αντί του πολυτελούς χιτώνος του υφασµένου µε πορφύραν θα ζωσθής χονδρόν τρίχινον σάκκον.
Ησ. 3,25   και ο υιός σου ο κάλλιστος, ον αγαπάς, µαχαίρα πεσείται, και οι ισχύοντες υµών µαχαίρα πεσούνται. Καί
ταπεινωθήσονται
Ησ. 3,25  Τα δε καλύτερά σου παιδία, ω Σιών, τα οποία ιδιαιτέρως αγαπάς, θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας. Ολοι οι δυνατοί
άνδρες σου θα σφαγούν δια µαχαίρας. Οι πάντες και τα πάντα θα ταπεινωθούν.
Ησ. 3,26   και πενθήσουσιν αι θήκαι τού κόσµου υµών, και καταλειφθήση µόνη και εις την γήν εδαφισθήση.
Ησ. 3,26  Αδειαναί πλέον αι θήκαι των ποικίλων κοσµηµάτων θα παρέχουν θέαµα θλιβερόν και πένθιµον. Θα
εγκαταλειφθής µόνη, έρηµος και κατερειπωµένη, µε κρηµνισµένα τα σπίτια σου εις την γην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ησ. 4,1   Καί επιλήψονται επτά γυναίκες ανθρώπου ενός λέγουσαι· τον άρτον ηµών φαγόµεθα και τα ιµάτια ηµών
περιβαλούµεθα πλήν το όνοµα το σόν κεκλήσθω εφ ηµάς, άφελε τον ονειδισµόν ηµών. -
Ησ. 4,1   Τοση, εξ αιτίας των σφαγών, θα είναι η έλλειψις ανδρών, ώστε πολλαί µαζή γυναίκες θα πιάσουν ένα άνδρα και θα
λέγουν προς αυτόν· ήδέν θα σε επιβαρύνωµεν µε την διατροφήν µας, θα τρώγωµεν το ιδικόν µας ψωµί, θα ενδυώµεθα µε τα
ιδικά µας ενδύµατα, αλλά µόνον δώσε µας το όνοµά σου, ως συζύγου µας, και αφαίρεσε από ηµάς την εντροπήν της
ατεκνίας µαςί.
Ησ. 4,2   Τή δε ηµέρα εκείνη επιλάµψει ο Θεός εν βουλή µετά δόξης επί της γής τού υψώσαι και δοξάσαι το καταλειφθέν τού
Ισραήλ·
Ησ. 4,2  Μετά τας συµφοράς όµως αυτάς και κατά την εποχήν εκείνην του Μεσσίου θα λάµψη από τον ουρανόν επάνω εις
την γην ο θεός µε σοφίαν και δόξαν, δια να υψώση και δοξάση τους αποµείναντας πιστούς εις αυτόν Ισραηλιτας.
Ησ. 4,3   και έσται το υπολειφθέν εν Σιών, και το καταλειφθέν εν Ιερουσαλήµ άγιοι κληθήσονται, πάντες οι γραφέντες εις
ζωήν εν Ιερουσαλήµ·
Ησ. 4,3  Και τότε οι αποµείναντες στο όρος Σιών και οι απολειφθέντες εις την Ιερουσαλήµ Ιουδαίοι θα ονοµασθούν άγιοι,
όλοι όσοι έχουν γραφή στο βιβλίον της ζωής εν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 4,4   ότι εκπλυνεί Κύριος τον ρύπον των υιών και των θυγατέρων Σιών και το αίµα εκκαθαριεί εκ µέσου αυτών εν
πνεύµατι κρίσεως και πνεύµατι καύσεως.
Ησ. 4,4 Διότι τότε θα ξεπλύνη εντελώς ο Κυριος τον ηθικόν ρύπον από τους υιούς και τας θυγατέρας της Ιερουσαλήµ και θα
καθαρίση το αθώον αίµα, που εχύθη µεταξύ αυτών µε καταδικαστικήν κρίσιν, µε φλόγα πυρκαϊάς.
Ησ. 4,5   και ήξει, και έσται πάς τόπος τους όρους Σιών και πάντα τα περικύκλω αυτής σκιάσει νεφέλη ηµέρας και ως
καπνού και ως φωτός πυρός καιοµένου νυκτός, και πάση τή δόξη σκεπασθήσεται·
Ησ. 4,5  Θα έλθη ο Κυριος, και τότε ολόκληρος ο τόπος του όρους της Σιών και όλα τα γύρω από την πόλιν Ιερουσαλήµ, θα
σκιάζωνται από δροσεράν νεφέλην κατά το διάστηµα της ηµέρας, κατά δε την νύκτα θα φωτίζωνται ωσάν από φως
πυρκαϊάς, που θα αντιφεγγίζεται από τον αναβαίνοντα καπνόν. Ολος αυτός ο τόπος θα σκεπασθή από την µεγαλειώδη
δόξαν του Κυρίου.
Ησ. 4,6   και έσται εις σκιάν από καύµατος και εν σκέπη και εν αποκρύφω από σκληρότητος και υετού.
Ησ. 4,6  Ολοι και όλα, όσα υπάρχουν υπό την δροσεράν σκιαν της νεφέλης, θα προστατεύονται από το καύµα του ηλίου, θα
σκεπάζωνται από τας ραγδαίας καταστρεπτικάς βροχάς, θα ευρίσκωνται εις ασφάλειαν και θα ζουν µε άνεσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ησ. 5,1   Άσω δή τώ ηγαπηµένω άσµα τού αγαπητού µου τώ αµπελώνί µου. αµπελών εγενήθη τώ ηγαπηµένω εν κέρατι, εν
τόπω πίονι.
Ησ. 5,1   Θα ψάλω, λοιπόν, εγώ στον αγαπηµενόν µου αµπελώνα, τον ισραηλιτικον λαόν, άσµα του αγαπητού µου Κυρίου.
Ο ηγαπηµένος Κυριος απέκτησεν άµπελον εις κάποιον λόφον, εις τόπον παχύν και εύφορον.



Ησ. 5,2   και φραγµόν περιέθηκα και εχαράκωσα και εφύτευσα άµπελον Σωρήχ και ωκοδόµησα πύργον εν µέσω αυτού και
προλήνιον ώρυξα εν αυτώ· και έµεινα τού ποιήσαι σταφυλήν, εποίησε δε ακάνθας.
Ησ. 5,2  Εθεσα ολόγυρα φράκτην, έσκαψα τάφρον, εφύτευσα εκλεκτά κλήµατα του είδους Σωρήχ, έκτισα πύργον στο µέσον
της αµπέλου αυτής, έσκαψα φρεάτιον δια να πίπτη εις αυτό ο µούστος και περίµενα να παραγάγη σταφύλια, αυτή όµως
παρήγαγεν ακάνθας.
Ησ. 5,3   και νύν, οι ενοικούντες εν Ιερουσαλήµ και άνθρωπος τού Ιούδα, κρίνατε εν εµοί και αναµέσον τού αµπελώνός µου.
Ησ. 5,3  Και τώρα σεις, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, οι άνθρωποι της φυλής Ιούδα, κρίνατε και δικάσατε µεταξύ εµού και
του αµπελώνός µου.
Ησ. 5,4   τι ποιήσω έτι τώ αµπελώνί µου και ουκ εποίησα αυτώ; διότι έµεινα τού ποιήσαι σταφυλήν, εποίησε δε ακάνθας.
Ησ. 5,4  Τι υπολείπεται να κάµω ακόµη δια την άµπελόν µου αυτήν και τι έως τώρα δεν έκαµα δ' αυτήν; Εκαµα τα πάντα,
δια να καρποφορήση αυτή σταφυλάς. Εκείνη δε έκαµεν αγκάθια!
Ησ. 5,5   νύν δε αναγγελώ υµίν τι εγώ ποιήσω τώ αµπελώνί µου· αφελώ τον φραγµόν αυτού και έσται εις διαρπαγήν, και
καθελώ τον τοίχον αυτού και έσται εις καταπάτηµα·
Ησ. 5,5  Τωρα, λοιπόν, εγώ θα καταστήσω γνωστόν εις σας, τι θα κάµω εις την άµπελόν µου. Θα αφαιρέσω τον φράκτην
αυτής και θα είναι εκτεθειµένη εις διαρπαγήν. Θα κρηµνίσω τον τοίχον της και θα καταπατήται από τους ανθρώπους και
τα ζώα.
Ησ. 5,6   και ανήσω τον αµπελώνά µου και ου τµηθή ουδέ µη σκαφή, και αναβήσονται εις αυτόν ως εις χέρσον άκανθαι· και
ταίς νεφέλαις εντελούµαι τού µη βρέξαι εις αυτόν υετόν.
Ησ. 5,6  Θα εγκαταλείψω την άµπελόν µου, δεν θα κλαδευθή πλέον, ούτε θα σκαφθή, και έτσι τα αγκάθια θα ανεβούν γύρω
και επάνω της ως εις χέρσον και ακαλλιέργητον τόπον. Θα διατάξω τα σύννεφα να µη βρέξουν πλέον εις αυτήν πστιστικήν
βροχήν.
Ησ. 5,7   ο γάρ αµπελών Κυρίου σαβαώθ οίκος τού Ισραήλ εστι και άνθρωπος τού Ιούδα νεόφυτον ηγαπηµένον· έµεινα τού
ποιήσαι κρίσιν, εποίησε δε ανοµίαν και ου δικαιοσύνην, αλλά κραυγήν.
Ησ. 5,7  Ο αµπελών αυτός του Κυρίου των δυνάµεων είναι ο ισραηλιτικος λαός. Είναι οι άνθρωποι της φυλής του Ιούδα, νέα
γενεά ηγαπηµένη. Επερίµενα από αυτήν να καρποφορήση δικαιοσύνην και αρετήν, αυτή όµως έκαµε παρανοµίαν και όχι
δικαιοσύνην, µε αποτέλεσµα να ακούεται εκεί κραυγή αδικουµένων.
Ησ. 5,8   Ουαί οι συνάπτοντες οικίαν προς οικίαν και αγρόν προς αγρόν εγγίζοντες, ίνα τού πλησίον αφέλωνταί τι. µη
οικήσετε µόνοι επί της γής;
Ησ. 5,8  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι συνδέουν την οικίαν των εις την οικίαν του άλλου και τον αγρόν των µε τον
αγρόν του άλλου, δια να αφαιρέσουν κάτι από την ιδιοκτηοίαν του πλησίον! Μηπως πρόκειται να κατοικήσετε µόνοι σεις
και δια παντός επάνω εις την γην;
Ησ. 5,9   ηκούσθη γάρ εις τα ώτα Κυρίου σαβαώθ ταύτα· εάν γάρ γένωνται οικίαι πολλαί, εις έρηµον έσονται µεγάλαι και
καλαί, και ουκ έσονται οι ενοικούντες εν αυταίς.
Ησ. 5,9  Αι πονηρίαι και αι αδικίαι αυταί έφθασαν εις τα ώτα Κυρίου του παντοκράτορος, ο οποίος και είπε· “και εάν ακόµη
οικοδοµηθούν πολλαί και περισσότεραι οικίαι, µεγάλαι και ωραίαι, θα προορισθούν δια την καταστροφήν και την
ερήµωσιν. Κανείς δεν θα υπάρχη, που θα κατοική εις αυτάς!
Ησ. 5,10   ού γάρ εργώνται δέκα ζεύγη βοών, ποιήσει κεράµιον έν, και ο σπείρων αρτάβας έξ ποιήσει µέτρα τρία.
Ησ. 5,10  Αγρός, τον οποίον ώργωσαν δέκα ζεύγη βοϊδιών, θα αποδώση καρπόν, ο οποίος µόλις και θα γεµίζη µίαν µόνην
στάµναν. Και εκείνος ο οποίος στους αγρούς του έσπειρεν εξ αρτάβας, θα λάβη ως απόδοσιν το ήµισυ αυτών, τρία µέτρα.
Ησ. 5,11   Ουαί οι εγειρόµενοι το πρωΐ, και τα σίκερα διώκοντες, οι µένοντες το οψέ· ο γάρ οίνος αυτούς συγκαύσει.
Ησ. 5,11   Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι εξυπνούν πρωϊ-πρωϊ και επιζητούν τα οινοπνευµατώδη ποτά , και εις εκείνους,
οι οποίοι µένουν αργά το βράδυ πίνοντες οίνον· ο οίνος θα τους κατακαύση.
Ησ. 5,12   µετά γάρ κιθάρας και ψαλτηρίου και τυµπάνων και αυλών τον οίνον πίνουσι, τα δε έργα Κυρίου ουκ εµβλέπουσι
και τα έργα των χειρών αυτού ου κατανοούσι.
Ησ. 5,12  Πινουν το κρασί των µε τον ήχον της κιθάρας και της ναύλας και των τύµπανων και των αυλών· τας εντολάς
όµως του Κυρίου τας παραβλέπουν και δεν προσέχουν να εννοήσουν τα έργα του Θεού.
Ησ. 5,13   τοίνυν αιχµάλωτος ο λαός µου εγενήθη διά το µη ειδέναι αυτούς τον Κύριον, και πλήθος εγενήθη νεκρών διά
λιµόν και δίψος ύδατος.
Ησ. 5,13   Δια την ασωτίαν, λοιπόν, αυτήν και ασέβειάν του ο λαός θα γίνη αιχµάλωτος και πολλοί από αυτούς θα
πεθάνουν, άλλοι µεν από την έλλειψιν ψωµιού και άλλοι από την έλλειψιν ύδατος.
Ησ. 5,14   και επλάτυνεν ο άδης την ψυχήν αυτού και διήνοιξε το στόµα αυτού τού µη διαλιπείν, και καταβήσονται οι
ένδοξοι και οι µεγάλοι και οι πλούσιοι και οι λοιµοί αυτής.
Ησ. 5,14  Ηυφράνθη η ψυχή του άδου, ήνοιξεν αυτός το στόµα του, ώστε να µη σταµατήση καταβροχθίζων. Εκεί θα
κατεβούν οι ένδοξοι της γης, οι µεγάλοι, οι πλούσιοι, οι πονηροί και διεφθαρµένοι άνθρωποι αυτής της πόλεως.
Ησ. 5,15   και ταπεινωθήσεται άνθρωπος, και ατιµασθήσεται ανήρ, και οι οφθαλµοί οι µετέωροι ταπεινωθήσονται.
Ησ. 5,15   Θα ταπεινωθή ο κάθε αµαρτωλός άνθρωπος, θα εξευτελισθή ο επίσηµος ανήρ, θα ταπεινωθούν τα υπερήφανα
µατία, που µε αλαζονείαν εκύταζαν υψηλά.
Ησ. 5,16   και υψωθήσεται Κύριος σαβαώθ εν κρίµατι, και ο Θεός ο άγιος δοξασθήσεται εν δικαιοσύνη.
Ησ. 5,16  Θα υψωθή όµως και θα δοξασθή ο Κυριος των δυνάµεων µε την δικαίαν αυτήν κρίσιν και τιµωρίαν· και ο Θεός ο
άγιος θα υψωθή εν τη δικαιοσύνη αυτού.
Ησ. 5,17   και βοσκηθήσονται οι διηρπασµένοι ως ταύροι, και τας ερήµους των απειληµµένων άρνες φάγονται.
Ησ. 5,17   Και οι αιχµάλωτοι Ιουδαίοι θα βόσκουν στον τόπον της εξοριας των, όπως τα ζώα, όπως οι ταύροι· εις δε τας
ερήµους περιοχάς της πατρίδος των θα βόσκουν αρνιά.
Ησ. 5,18   ουαί οι επισπώµενοι τας αµαρτίας ως σχοινίω µακρώ και ως ζυγού ιµάντι δαµάλεως τας ανοµίας,
Ησ. 5,18  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι σύρουν επάνω των, ως εις ατελείωτον σχοινίον, πολυάριθµους αµαρτίας, εις
εκείνους οι οποίοι πολλαπλασιάζουν και εκτείνουν, ως µακρόν λωρίον ζυγού δαµάλεως, τας αµαρτίας των!
Ησ. 5,19   οι λέγοντες· το τάχος εγγισάτω ά ποιήσει, ίνα ίδωµεν, και ελθάτω η βουλή τού αγίου Ισραήλ, ίνα γνώµεν.



Ησ. 5,19  Αλλοιµονον εις εκείνους, οι οποίοι καταφρονητικώς λέγουν· “ας έλθουν, λοιπόν, σύντοµα εκείνα, τα οποία ο
Κυριος απειλεί να κάµη, δια να τα ίδωµεν. Ας πραγµατοποιηθ η απειλητική απόφασις του αγίου του Ισραήλ, δια ν Α την
γνωρίσωµεν”!
Ησ. 5,20   Ουαί οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φώς και το φώς σκότος, οι
τιθέντες το πικρόν γλυκύ και το γλυκύ πικρόν.
Ησ. 5,20  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι ποίοι λέγουν το κακόν ως καλόν και το καλόν ως κακόν, και οι οποίοι µε την ζωήν και
την πράξιν των παρουσιάζουν το σκότος ως φως και το φως ως σκότος! Αυτοί οι οποίοι προβάλλουν απατηλώς το πικρόν
ως γλυκύ και το γλυκύ ως πικρόν!
Ησ. 5,21   Ουαί οι συνετοί εν εαυτοίς και ενώπιον αυτών επιστήµονες.
Ησ. 5,21  Αλλοιµονον εις εκείνους, οι οποίοι φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί, οι οποίοι αυτοπαρουσιάζονται εις τα µάτια
των ως σοφοί και επιστήµονες γνωρίζοντες τάχα ακριβώς τα πάντα!
Ησ. 5,22   ουαί οι ισχύοντες υµών, οι πίνοντες τον οίνον και οι δυνάσται οι κεραννύντες τα σίκερα,
Ησ. 5,22  Αλλοίµονον στους άρχοντάς, σας, οι οποίοι πίνουν τον οίνον καθ υπερβολήν! Αλλοίµονον εις αυτούς, που
κυριαρχούν επάνω σας, και σας καταδυναστεύουν και οι οποίοι κατασκευάζουν και συνθέτουν οινοπνευµατώδη
µεθυστικά ποτά δια τον εαυτόν των!
Ησ. 5,23   οι δικαιούντες τον ασεβή ένεκεν δώρων και το δίκαιον τού δικαίου αίροντες.
Ησ. 5,23  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι κηρύσσουν τον ασεβή και ένοχον ως αθώον, διότι έλαβον δώρα, και έτσι
αφαιρούν και καταπατύύν το δίκαιον από τον αθώον και ενάρετον.
Ησ. 5,24   διά τούτο ον τρόπον καυθήσεται καλάµη υπό άνθρακος πυρός και συγκαυθήσεται υπό φλογός ανειµένης, η ρίζα
αυτών ως χνούς έσται και το άνθος αυτών ως κονιορτός αναβήσεται· ου γάρ ηθέλησαν τον νόµον Κυρίου σαβαώθ , αλλά το
λόγιον τού αγίου Ισραήλ παρώξυναν.
Ησ. 5,24  Δια τούτο, όπως η καλαµιά κατακαίεται από αναµµένον κάρβουνον, κατακαίεται και γίνεται στάκτη από
αναµµένην φλόγα, έτσι θα γίνη χνούδι και θα διασκορπισθή η ρίζα των ανθρώπων αυτών, και το άνθος των θα ανεβή ως
κονιορτός στον αέρα και θα εξαφανισθή. Θα πάθουν αυτά, διότι δεν ηγάπησαν και δεν ηθέλησαν τον νόµον Κυρίου του
παντοκράτορος, αλλά κατεφρόνησαν τον λόγον του αγίου Θεού του Ισραήλ και προεκάλεσαν έτσι την οργήν του εναντίον
των.
Ησ. 5,25   και εθυµώθη οργή Κύριος σαβαώθ επί τον λαόν αυτού, και επέβαλε την χείρα αυτού επ αυτούς και επάταξεν
αυτούς, και παρωξύνθη τα όρη, και εγενήθη τα θνησιµαία αυτών ως κοπρία εν µέσω οδού. και εν πάσι τούτοις ουκ
απεστράφη ο θυµός αυτού, αλλά έτι η χείρ υψηλή.
Ησ. 5,25  Και εθύµωσε µε µεγάλην οργήν ο Κυριος των δυνάµεων εναντίον του λαού του. Απλωσε την τιµωρόν χείρα του·
τους εκτύπησε και συνεκλονίσθησαν τα όρη από τον σεισµόν, τα δε πτώµατα των φονευθέντων κατά τον πόλεµον έγιναν
ωσάν κοπριά, αποσυντεθειµένα στο µέσον των οδών. Και παρ' όλας αυτάς τας τιµωρίας, διότι εκείνοι δεν µετενόησαν, δεν
απεµακρύνθη ο θυµός του Κυρίου, αλλά είναι ακόµη υψωµένη η παντοδύναµος χειρ του, δια να επιπέση εναντίον των
παρανόµων.
Ησ. 5,26   τοιγαρούν αρεί σύσσηµον εν τοίς έθνεσι τοίς µακράν και συριεί αυτούς απ άκρου της γής, και ιδού ταχύ κούφως
έρχονται·
Ησ. 5,26  Και λοιπόν θα ύψωση και θα δώση ο Κυριος σηµείον εις τα εχθρικά ειδωλολατρικά έθνη, που ευρίσκονται µακράν,
θα σφυρίξη, δια να ακουσθή από λαούς, που υπάρχουν εις τα άκρα του κόσµου, ώστε εκείνοι να προσέλθουν· και ιδού,
έρχονται ταχύτατα, ως εάν έχουν πτερά.
Ησ. 5,27   ου πεινάσουσιν ουδέ κοπιάσουσιν ουδέ νυστάξουσιν ουδέ κοιµηθήσονται, ουδέ λύσουσι τας ζώνας αυτών από της
οσφύος αυτών, ουδέ µη ραγώσιν οι ιµάντες των υποδηµάτων αυτών·
Ησ. 5,27  Ερχονται µε τόσην ορµήν, µε τέτοιο µένος, ώστε δεν θα αισθανθούν πείναν, ούτε θα καταβληθούν από τον κόπον,
ούτε θα αργοπορήσουν από νυσταγµόν, δεν θα κοιµηθούν στον δρόµον των, ούτε θα λύσουν από την µέσην των τας ζώνας,
ούτε θα διαρραγούν τα λουριά των υποδηµάτων των.
Ησ. 5,28   ών τα βέλη οξέα εστί και τα τόξα αυτών εντεταµένα, οι πόδες των ίππων αυτών ως στερεά πέτρα ελογίσθησαν, οι
τροχοί των αρµάτων αυτών ως καταιγίς.
Ησ. 5,28  Αυτών των φοβερών εχθρών τα βέλη είναι οξέα και τα τόξα των τεντωµένα, έτοιµα να εκσφενδονίσουν τα βέλη. Τα
πόδια των ίππων των εθεωρήθησαν στερεά σαν πέτρα, και οι ρόδες των πολεµικών αρµάτων των τρέχουν ταχύτατα και
ανεµπόδιστα, ωσάν η καταιγίς.
Ησ. 5,29   ορµώσιν ως λέοντες και παρέστηκαν ως σκύµνοι λέοντος· και επιλήψεται και βοήσει ως θηρίον και εκβαλεί , και
ουκ έσται ο ρυόµενος αυτούς.
Ησ. 5,29  Ορµούν κατά την µάχην ωσάν ληοντάρια, ευρίσκονται εµπρός εις την πρώτην γραµµήν σαν νεαρά ληοντάρια και
ο φοβερός αυτός εχθρός ως θηρίον συλλαµβάνει το θήραµά του και βρυχάται επάνω από αυτό, το µεταφέρει στο
κρησφύγετόν του. Κανείς δεν θα ηµπορέση να τους αποσπάση και τους γλυτώση από το στόµα των.
Ησ. 5,30   και βοήσει δι αυτούς τή ηµέρα εκείνη ως φωνή θαλάσσης κυµαινούσης· και εµβλέψονται εις την γήν , και ιδού
σκότος σκληρόν εν τή απορία αυτών.
Ησ. 5,30  Ως θάλασσά, που αναταράσσεται από την δύναµιν των ανέµων και βοούν τα κύµατα της, έτσι και ο εχθρός θα
φωνάξη δυνατά εναντίον αυτών. Και εκείνοι θα στρέψουν ικετευτικά και ερευνητικα τα βλέµµατα των εις την γην,
αναζητούντες βοήθειαν, και ιδού τροµερόν σκότος θα είναι η απάντησις εις την απελπιστικήν συµφοράν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ησ. 6,1   Καί εγένετο τού ενιαυτού, ού απέθανεν Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήµενον επί θρόνου υψηλού και
επηρµένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού.
Ησ. 6,1   Κατά το έτος εκείνο, κατά το οποίον απέθανεν ο βασιλεύς Οζίας, είδον εν οράµατι τον Κυριον να κάθεται επάνω εις
ένα θρόνον υψηλόν και µετέωρον· και είδα ακόµη να είναι γεµάτος από απερίγραπτον δόξαν ο ναός αυτός.
Ησ. 6,2   και Σεραφίµ ειστήκεισαν κύκλω αυτού, έξ πτέρυγες τώ ενί και έξ πτέρυγες τώ ενί, και ταίς µέν δυσί κατεκάλυπτον
το πρόσωπον, ταίς δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας και ταίς δυσίν επέταντο.



Ησ. 6,2  Γυρω από τον ένδοξον αυτόν θρόνον ίσταντο τα Σεραφίµ εξ πτέρυγες είχε το καθένα από αυτά· µε τας δύο πτέρυγας
εσκέπαζαν τελείως το πρόσωπον των, µε τας δύο άλλας εσκέπαζον τους πόδας των και µε τας δύο άλλας επετούσαν.
Ησ. 6,3   και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον· άγιος, άγιος, άγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης
αυτού.
Ησ. 6,3  Και εφωναζε δυνατά ο ένας άγγελος προς τον άλλον και έλεγαν· “άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Κυριος ο παντοκράτωρ,
γεµάτη είναι όλη η γη από την υπερλαµπρον δόξαν του”!
Ησ. 6,4   και επήρθη το υπέρθυρον από της φωνής, ής εκέκραγον, και ο οίκος επλήσθη καπνού.
Ησ. 6,4  Από δε την δύναµιν και την βοήν των φωνών, µε τας οποίας εκραύγαζαν, εσηκώθη υψηλότερα ο γείσος του ναού
και όλος ο ναός εγέµισεν από καπνόν του θυσιαστηρίου του θυµιάµατος.
Ησ. 6,5   και είπον· ώ τάλας εγώ, ότι κατανένυγµαι, ότι άνθρωπος ών και ακάθαρτα χείλη έχων, εν µέσω λαού ακάθαρτα
χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον σαβαώθ είδον τοίς οφθαλµοίς µου.
Ησ. 6,5  Και είπα εγώ τότε· “ω ταλαίπωρος εγώ! Εχω συγκλονισθή ολόκληρος, διότι, ενώ είµαι άνθρωπος αµαρτωλός και
έχω ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάµεσα εις λαόν, που έχει επίσης ακάθαρτα χείλη, ιδού ότι εγώ ο ανάξιος είδον µε τα
µάτια µου τον βασιλέα και Κυριον των δυνάµεων”!
Ησ. 6,6   και απεστάλη προς µε έν των Σεραφίµ, και εν τή χειρί είχεν άνθρακα, ον τή λαβίδι έλαβεν από τού θυσιαστηρίου,
Ησ. 6,6  Τοτε εστάλη προς εµέ από τον Κυριον ένα από τα Σεραφίµ· και είχεν στο χέρι του αναµµένον άνθρακα, τον οποίον
µε την λαβίδα είχε λάβει από το θυσιαστήριον.
Ησ. 6,7   και ήψατο τού στόµατός µου και είπεν· ιδού ήψατο τούτο των χειλέων σου και αφελεί τας ανοµίας σου και τας
αµαρτίας σου περικαθαριεί.
Ησ. 6,7  Ηγγισε το στόµα µου και είπεν· “ιδού, αυτό ήγγισε τα χείλη σου και θα αφαιρέση τας ανοµίας σου και θα καθαρίση
τελείως και θα απαλείψη από σε τας αµαρτίας σου”.
Ησ. 6,8   και ήκουσα της φωνής Κυρίου λέγοντος· τίνα αποστείλω, και τις πορεύσεται προς τον λαόν τούτον; και είπα· ιδού
εγώ ειµι· απόστειλόν µε.
Ησ. 6,8  Και τότε ήκουσα την φωνήν του Κυρίου, που έλεγε· “ποίον να αποστείλω; Ποιός θα πορευθή προς τον λαόν αυτόν;”
Και εγώ είπα· “ιδού, εγώ είµαι πρόθυµος να πορευθώ· στείλε µε, Κυριε”.
Ησ. 6,9   και είπε· πορεύθητι και ειπόν τώ λαώ τούτω· ακοή ακούσετε και ου µη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου µη
ίδητε·
Ησ. 6,9  Η φωνή του Κυρίου µου είπε· “πήγαινε και είπε στον λαόν αυτόν· Συνεχώς και καθαρά θα ακούετε και δεν θα
εννοήτε, θα βλέπετε µε τα µάτια του σώµατός σας θαυµαστά και καταπληκτικά γεγονότα, αλλά δεν θα τα προσέχετε.
Ησ. 6,10   επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσίν αυτών βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλµούς αυτών
εκάµµυσαν µήποτε ίδωσι τοίς οφθαλµοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι, και επιστρέψωσι, και ιάσοµαι
αυτούς.
Ησ. 6,10  Και τούτο, διότι η καρδία του λαού αυτού έγινε χονδρή και σκληρά. Με τα αυτιά του σώµατος και της ψυχής
ήκουσαν βαρειά τα θεία λόγια· έκλεισαν τα µάτια της διανοίας των, δια να µη ιδούν µε τα µατία των τα θαυµαστά
πράγµατα, να µη οικούσουν τα λόγια µου µε τα αυτιά των, ώστε να τα εννοήσουν, να µετανοήσουν και να επιστρέψουν εις
εµέ, εγώ δε να τους θεραπεύσω”.
Ησ. 6,11   και είπα· έως πότε Κύριε; και είπεν· έως αν ερηµωθώσι πόλεις παρά το µη κατοικείσθαι και οίκοι παρά το µη είναι
ανθρώπους, και η γη καταλειφθήσεται έρηµος.
Ησ. 6,11   Εγώ τότε ηρώτησαν· “έως πότε, Κυριε, θα παραταθή αυτή η κατάστασις και η δικαία οργή σου;” Και εκείνος µου
είπε· “µέχρις ότου ερηµωθούν αι πόλεις, διότι δεν θα υπάρχουν οι κατοικούντες εις αυτάς· ερηµωθούν και οι οίκοι, διότι δεν
θα υπάρχουν άνθρωποι· η δε γη θα εγκαταλειφθή έρηµος και ακαλλιέργητος”.
Ησ. 6,12   και µετά ταύτα µακρυνεί ο Θεός τους ανθρώπους, και πληθυνθήσονται οι εγκαταλειφθέντες επί της γής·
Ησ. 6,12  Και µετά ταύτα θα αποµακρύνη και θα στείλη εις εξοριαν ο Θεός τους αµετανοήτους ανθρώπους , θα πληθυνθούν
δε εκείνοι, οι οποίοι θα µείνουν οπίσω εις την χώραν της Ιουδαίας.
Ησ. 6,13   και έτι επ αυτής έστι το επιδέκατον, και πάλιν έσται εις προνοµήν ως τερέβινθος και ως βάλανος, όταν εκπέση εκ
της θήκης αυτής.
Ησ. 6,13  Και τώρα ακόµη υπάρχει εις την χώραν του Ισραήλ το δέκατον του πληθυσµού, αλλά και αυτό πάλιν θα είναι εις
λεηλασίαν και εις ερηµωσιν, ωσάν την τερέβινθον, που της µαδούν τα φύλλα, και ώσαν το βελανίδι, όταν πέση από την
θήκην του, τροφή στους χοίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ησ. 7,1   Καί εγένετο εν ταίς ηµέραις Άχαζ τού Ιωάθαµ τού υιού Οζίου βασιλέως Ιούδα, ανέβη ασείµ βασιλεύς Αράµ και
Φακεέ υιός οµελίου βασιλεύς Ισραήλ επί Ιερουσαλήµ πολεµήσαι αυτήν και ουκ ηδυνήθησαν πολιορκήσαι αυτήν.
Ησ. 7,1   Κατά τας ηµέρας του βασιλέως Αχαζ, υιού του Ιωάθαµ, όστις ήτο υός του Οζίου βασιλέως των Ιουδαίων, επήλθεν ο
Ρασείµ, ο βασιλεύς του Αραµαϊκού κράτους, και ο Φακεέ, ο υιός του Ροµελίου, βασιλέως των Ισραηλιτών, εναντίον της
Ιερουσαλήµ, δια να πολεµήσουν και την καταλάβουν αλλά δεν ηµπόρεσαν να την κυριεύσουν.
Ησ. 7,2   και ανηγγέλη εις τον οίκον Δαυίδ λέγων· συνεφώνησεν Αράµ προς τον Εφραίµ· και εξέστη η ψυχή αυτού και η
ψυχή τού λαού αυτού, ον τρόπον εν δρυµώ ξύλον υπό πνεύµατος σαλευθή.
Ησ. 7,2  Ανηγγέλθησαν δε στον βασιλικόν οίκον του Δαβίδ, ότι το Αραµαϊκόν κράτος συνεµάχησε µε το βασίλειον των
Ισραηλιτών εναντίον αυτών. Εταράχθη ο βασιλεύς και όλος ο βασιλικός οίκος και όλος ο λαός των Ιουδαίων, όπως
ταράσσονται και τρέµουν οι κλάδοι και τα φύλλα των δένδρων ενός δάσους, όταν πνεύση άνεµος.
Ησ. 7,3   και είπε Κύριος προς Ησαΐαν· έξελθε εις συνάντησιν Άχαζ σύ και ο καταλειφθείς Ιασούβ ο υιός σου προς την
κολυµβήθραν της άνω οδού τού αγρού τού κναφέως
Ησ. 7,3  Είπε τότε ο Κυριος προς τον Ησαΐαν· έβγα εις συνάντησιν του Αχαζ συ και ο αποµείνας κοντά σου υιός σου Ιασούβ,
του οποίου το όνοµα σηµαίνει “το κατάλειµµα θα επιστρέψη”. Θα τον συνάντησης πλησίον της δεξαµενής, η οποία
ευρίσκεται στο άνω µέρος της οδού, που οδηγεί στον αγρόν του λευκαντού.
Ησ. 7,4   και ερείς αυτώ· φύλαξαι τού ησυχάσαι και µη φοβού, µηδέ η ψυχή σου ασθενείτω από των δύο ξύλων των δαλών



των καπνιζοµένων τούτων· όταν γάρ οργή τού θυµού µου γένηται, πάλιν ιάσοµαι.
Ησ. 7,4  Θα είπης εκεί προς τον Αχαζ· φυλάξου και ησύχασε, µη φοβείσαι· ας µη αποκαρδιωθής εξ αιτίας των δύο αυτών
εσβεσµένων δαυλών, που καπνίζουν, του βασιλέως Φακεέ και του Ρασείµ, διότι, όταν η δικαία τιµωρία της οργής του
θυµού µου πραγµατοποιηθή πλέον εναντίον σας, εγώ πάλιν θα σας ανορθώσω και θα σας προστατεύσω.
Ησ. 7,5   και ο υιός τού Αράµ και ο υιός τού οµελίου, ότι εβουλεύσαντο βουλήν πονηράν περί σού λέγοντες·
Ησ. 7,5  Ως προς δε τον Ρασείµ, βασιλέα των Αραµαίων και τον Φακεέ, υιόν του Ροµελίου, επειδή αυτοί εσκέφθησαν και
απεφάσισαν ενάντιόν σου κακά και ολέθρια, λέγοντες
Ησ. 7,6   αναβησόµεθα εις την Ιουδαίαν και συλλαλήσαντες αυτοίς, αποστρέψοµεν αυτούς προς ηµάς και βασιλεύσοµεν
αυτοίς τον υιόν Ταβεήλ·
Ησ. 7,6  θα επέλθωµεν εναντίον της Ιουδαίας, θα συνοµιλήσωµεν µε αυτούς, θα τους απειλήσωµεν και έτσι, χωρίς καν να
πολεµήσωµεν, θα τους γυρίσωµεν προς το µέρος µας και θα καταστήσωµεν βασιλέα εις αυτούς τον υιόν του Ταβεήλ,
Ησ. 7,7   τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· ου µη µείνη η βουλή αύτη ουδέ έσται·
Ησ. 7,7  αυτά, λοιπόν, λέγει ο Κυριος, ο παντοκράτωρ· Δεν θα πραγµατοποιηθή η κακή απόφασίς των ούτε και θα ευοδωθή
το σχέδιόν των.
Ησ. 7,8   αλλ η κεφαλή Αράµ Δαµασκός και η κεφαλή Δαµασκού ασείµ - αλλ έτι εξήκοντα και πέντε ετών εκλείψει η
βασιλεία Εφραίµ από λαού -
Ησ. 7,8  Διότι πρωτεύουσα του Αραµαϊκού κράτους θα είναι η Δαµασκός, ο δε Ρασείµ θα είναι βασιλεύς µόνον της
Δαµασκού. Ως προς δε το βασίλειον του Ισραήλ θα υπάρξη ακόµη επί εξηκοντα πέντε έτη , οπότε πλέον θα λείψη ο λαός
από το βασίλειον αυτό.
Ησ. 7,9   και η κεφαλή Εφραίµ Σοµόρων, και η κεφαλή Σοµόρων υιός τού οµελίου· και εάν µη πιστεύσητε, ουδέ µη συνιήτε. -
Ησ. 7,9 Επί του παρόντος πρωτεύουσα του βασιλείου αυτού θα είναι η Σαµάρεια και βασιλεύς της Σαµαρείας θα είναι ο υιός
του Ροµελίου. Εάν όµως σεις δεν πυστεύσετε στον Κυριον και δεν παραδεχθήτε τους λόγους του, ποτέ δεν θα εννοήσετε ούτε
την θέσιν, που ευρίσκεσθε, ούτε τον τρόπον της ασφαλείας σας”.
Ησ. 7,10   Καί προσέθετο Κύριος λαλήσαι τώ Άχαζ λέγων·
Ησ. 7,10  Ωµίλησεν ο Κυριος και πάλιν προς τον Αχαζ και είπε·
Ησ. 7,11   αίτησαι σεαυτώ σηµείον παρά Κυρίου Θεού σου εις βάθος ή εις ύψος.
Ησ. 7,11   “εις πιστοποίησιν αυτών, που σου είπα, ζήτησε να γίνη κάποιο θαύµα από τον Κυριον τον Θεόν σου είτε εις τα
βάθη της γης είτε εις τα ύψη του ουρανού”.
Ησ. 7,12   και είπεν Άχαζ· ου µη αιτήσω ουδ ου µη πειράσω Κύριον.
Ησ. 7,12  Ο Αχαζ όµως απήντησε· “δεν πρόκειται εγώ να ζητήσω τέτοιο θαύµα και να θέσω τρόπον τινά τον Κυριον εις
πειρασµόν”.
Ησ. 7,13   και είπεν· ακούσατε δή, οίκος Δαυίδ· µη µικρόν υµίν αγώνα παρέχειν ανθρώποις; και πώς Κυρίω παρέχετε αγώνα;
Ησ. 7,13   Είπε τότε ο προφήτης Ησαΐας εκ µέρους του Θεού· “ακούσατε, λοιπόν, όλοι σεις οι άνθρωποι της βασιλικής
οικογενείας του Δαβίδ. Είναι µικρόν ζήτηµα να παρέχετε πράγµατα και αφορµάς στενοχωρίας στους ανθρώπους ; Πως,
λοιπόν, τολµάτε να στενοχωρήτε τον Κυριον µε την απιστίαν και ανυπακοην σας;
Ησ. 7,14   διά τούτο δώσει Κύριος αυτός υµίν σηµείον· ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσεις το
όνοµα αυτού Εµµανουήλ·
Ησ. 7,14  Δια τούτο θα δώση ο ίδιος ο Κυριος εις σας σηµείον, θαύµα µέγα και καταπληκτικόν. Ιδού, η παρθένος θα
συλλάβη υπερφυσικώς και θα γεννήση υιόν και το όνοµα του υιού της αυτού θα είναι Εµµανουήλ, που σηµαίνει ο Θεός
µαζή µας.
Ησ. 7,15   βούτυρον και µέλι φάγεται· πριν ή γνώναι αυτόν ή προελέσθαι πονηρά, εκλέξεται το αγαθόν·
Ησ. 7,15   Ο Εµµανουήλ θα τρώγη βούτυρον και µέλι, όπως και τα άλλα παιδιά, θα ανατραφή όπως και εκείνα. Πριν όµως
έλθη εις την ηλικίαν, κατά την οποίαν θα είναι εις θέσιν να διακρίνη το καλόν από το κακόν, θα εκλέγη πάντοτε το
αγαθόν, διότι δεν υπάρχει εις αυτό η κακή κληρονοµικότης και κλίσις.
Ησ. 7,16   διότι πριν ή γνώναι το παιδίον αγαθόν ή κακόν, απειθεί πονηρία τού εκλέξασθαι το αγαθόν, και καταλειφθήσεται
η γη, ήν σύ φοβή, από προσώπου των δύο βασιλέων.
Ησ. 7,16  Διότι, επαναλαµβάνω, πριν ακόµη το παιδίον κατανόηση και είναι εις θέσιν να διακρίνη µεταξύ αγαθού και
κακού, θα απειθή εις κάθε πονηρίαν, δια να εκλέγη και προτιµά πάντοτε το αγαθόν. Η υπερφυσική γέννησις και αρετή του
παιδίου θα είναι το σηµείον, που θα εγγυηθή, ότι θα µείνη ανέπαφος η χώρα, δια την οποίαν συ ο Αχαζ φοβείσαι εξ αιτίας
των δύο βασιλέων, που επέδραµαν εναντίον σου.
Ησ. 7,17   αλλά επάξει ο Θεός επί σε και επί τον λαόν σου και επί τον οίκον τού πατρός σου ηµέρας , αί ούπω ήκασιν αφ ής
ηµέρας αφείλεν Εφραίµ από Ιούδα τον βασιλέα των Ασσυρίων.
Ησ. 7,17   Θα τιµωρήση ο Θεός τους δύο αυτούς επιδροµείς, αλλά θα εξαποστείλη και θα επιφέρη και ενάντιόν σου και
ενάντιον του λαού σου και ενάντιον του βασιλικού οίκου του πατρός σου ηµέρας τοιούτων συµφορών, αι οποίαι ποτέ έως
τώρα δεν είχον επέλθει εις σας από την εποχήν, κατά την οποίαν εχωρίσθη το βασίλειον του Ισραήλ από το βασίλειον του
Ιούδα. Θα εξαποστείλη εις όλεθρόν σας τον βασιλέα των Ασσυριων ενάντιον σας.
Ησ. 7,18   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη συριεί Κύριος µυίαις, ό κυριεύει µέρος ποταµού Αιγύπτου, και τή µελίσση, ή εστιν εν
χώρα Ασσυρίων,
Ησ. 7,18  Κατά την εποχήν, λοιπόν, εκείνην ο Κυριος θα σφυρίξη και θα προσκαλέση ωσάν πολυαρίθµους µυίγας τους
Αιγυπτίους, οι οποίοι κυριαρχούν στο άνω µέρος του Νείλου, ποταµού της Αιγύπτου, και ώσαν σµήνη µελισσών τα
πάνοπλα στρατεύµατα των Ασσυρίων,
Ησ. 7,19   και ελεύσονται πάντες και αναπαύσονται εν ταίς φάραγξι της χώρας και εν ταίς τρώγλαις των πετρών και εις τα
σπήλαια και εις πάσαν ραγάδα και εν παντί ξύλω.
Ησ. 7,19  και θα επέλθουν εναντίον σας, θα καταλάβουν την χώραν σας και θα αναπαυθούν εις αυτήν, ως εάν είναι ιδική
των, θα εισχωρήσουν παντού· εις τας φάραγγας της χώρας σας, εις τας τρώγλας των βράχων, εις τα σπήλαια των ορέων
και γενικώς εις κάθε ρωγµήν και εις κάθε δένδρον.
Ησ. 7,20   εν τή ηµέρα εκείνη ξυρήσει Κύριος τώ ξυρώ τώ µεγάλω και µεµεθυσµένω, ό εστι πέραν τού ποταµού βασιλέως



Ασσυρίων, την κεφαλήν και τας τρίχας των ποδών, και τον πώγωνα αφελεί.
Ησ. 7,20  Κατά την τροµεράν εκείνην ηµέραν της θείας τιµωρίας, χρησιµοποιών ο Κυριος ως όργανά του τα στρατεύµατα
των Ασσυρίων, τα πέραν του ποταµού και τον βασιλέα αυτών, θα ξυρίση ωσάν µε µεγάλο κοπτερό ξυράφι του την κεφαλήν
σας και τας τρίχας των ποδών σας· θα αφαιρέση τον πώγωνά σας προς µεγάλον εξευτελισµον σας· θα παραδώση εις
όλεθρον την χώραν σας.
Ησ. 7,21   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη θρέψει άνθρωπος δάµαλιν βοών και δύο πρόβατα ,
Ησ. 7,21  Θα είναι τόσον µεγάλη η καταστροφή και η ερήµωσις κατά την περίοδον εκείνην, ώστε κάθε οικογενειάρχης, που
θα αποµείνη, θα θεωρή αρκετόν να διατρέφη µίαν µόνον δάµαλιν και δύο πρόβατα δια τας ανάγκας της οικογενείας του.
Ησ. 7,22   και έσται από τού πλείστον ποιείν, γάλα, βούτυρον και µέλι φάγεται πάς ο καταλειφθείς επί της γής.
Ησ. 7,22  Διότι τα ολίγα αυτά ζώα, λόγω της αφθόνου βοσκής των εις την ερηµωµένην πλέον και ακαλλιέργητον γην θα
παράγουν πολύ γάλα. Από το βούτυρον αυτών και από το άγριον µέλι θα τρώγη και θα συντηρήται κάθε άνθρωπος, ο
οποίος θα έχη απολειφθή εις την ερηµωµενην χώραν της Ιουδαίας.
Ησ. 7,23   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη πάς τόπος, ού εάν ώσι χίλιαι άµπελοι χιλίων σίκλων, εις χέρσον έσονται και εις
άκανθαν·
Ησ. 7,23  Κατά την περίοδον εκείνην της καταστροφής και του ολέθρου θα συµβή, ώστε κάθε περιοχή, που είχε χιλίας
αµπέλους, αι οποίαι απέδιδον εισόδηµα χιλίων εβραϊκών σίκλων, θα γίνη χέρσος τόπος γεµάτος αγκάθια.
Ησ. 7,24   µετά βέλους και τοξεύµατος εισελεύσονται εκεί, ότι χέρσος και άκανθα έσται πάσα η γη.
Ησ. 7,24  Θα αγριέψη ο τόπος, θα γίνη κατοικία αγρίων θηρίων, ώστε οι άνθρωποι θα εισέρχωνται εις αυτήν κρατούντες
βέλη και τόξα, διότι αγρία και χέρσος και γεµάτη αγκάθια θα είναι όλη η χώρα της Ιουδαίας.
Ησ. 7,25   και πάν όρος αροτριώµενον αροτριωθήσεται, και ου µη επέλθη εκεί φόβος· έσται γάρ από της χέρσου και ακάνθης
εις βόσκηµα προβάτου και καταπάτηµα βοός.
Ησ. 7,25  Δια τον φόβον των εχθρών οι Ιουδαίοι θα καλλιεργούν κάθε καλλιεργήσιµον τόπον επάνω εις τα βουνά, διότι εκεί
δεν θα υπάρχη φόβος να επέλθουν οι εχθροί. Χερσοι και ακαλλιέργητοι θα γίνουν οι τόποι, γεµάτοι αγκάθια, Θα βόσκουν
εις αυτούς τα πρόβατα και θα καταπατούνται, από τα βόϊδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ησ. 8,1   Καί είπε Κύριος προς µε· λάβε σεαυτώ τόµον καινού µεγάλου και γράψον εις αυτόν γραφίδι ανθρώπου· τού οξέως
προνοµήν ποιήσαι σκύλων· πάρεστι γάρ.
Ησ. 8,1   Ο Κυριος µου είπε· “πάρε µαζή σου ένα πίνακα µεγάλον και καινούργιον· µε γράµµατα ευανάγνωστα και
καταληπτά εις όλους γράψε δι' εκείνον, ο οποίος θα κάµη ταχείαν και ολοκληρωτικήν διανοµήν λαφύρων. Ο καιρός της
λαφυραγωγίας αυτής πλησιάζει, είναι παρών.
Ησ. 8,2   και µάρτυράς µοι ποίησον πιστούς ανθρώπους, τον Ουρίαν και Ζαχαρίαν υιόν Βαραχίου.
Ησ. 8,2  Ως µάρτυρας δε δια την προφητείαν αυτήν φέρε δύο αξιοπίστους ανθρώπους, τον Ουρίαν και τον Ζαχαρίαν, τον
υιόν του Βαραχίου”.
Ησ. 8,3   και προσήλθον προς την προφήτιν, και εν γαστρί έλαβε και έτεκεν υιόν. και είπε Κύριός µοι· κάλεσον τον όνοµα
αυτού Ταχέως σκύλευσον, οξέως προνόµευσον·
Ησ. 8,3  Και ο Ησαΐας εξακολουθών λέγει· ήλθον εις ένωσιν µε την σύζυγόν µου και αυτή συνέλαβε και εγέννησεν υιόν, ο δε
Κυριος µου είπε· ονόµασε τον υόν σου, ταχέως λαφυραγώγησον, πλήρως και τελείως λεηλάτησον,
Ησ. 8,4   διότι πριν ή γνώναι το παιδίον καλείν πατέρα ή µητέρα, λήψεται δύναµιν Δαµασκού και τα σκύλα Σαµαρείας
έναντι βασιλέως Ασσυρίων.
Ησ. 8,4  διότι πριν ακόµη το παιδί µάθη να λέγη την λέξιν “πατέρα” και “µητέρα”, θα κυριεύση ενώπιον του βασιλέως των
Ασσυρίων τον στρατόν της Δαµασκού και θα πάρη τα λάφυρα της Σαµαρείας.
Ησ. 8,5   και προσέθετο Κύριος λαλήσαί µοι έτι·
Ησ. 8,5  Ο Κυριος ωµίλησεν ακόµη προς εµέ και είπεν·
Ησ. 8,6   διά το µη βούλεσθαι τον λαόν τούτον το ύδωρ τού Σιλωάµ το πορευόµενον ησυχή, αλλά βούλεσθαι έχειν τον ασείµ
και τον υιόν οµελίου βασιλέα εφ υµών,
Ησ. 8,6  “επειδή ο ίσραηλιτικός αυτός λαός δεν θέλει πλέον να απολαµβάνη το ευλογηµένον ύδωρ της πηγής του Σιλωάµ, το
οποίον ρέει µε ησυχίαν και συµβολίζει έτσι την ειρηνικήν ζωήν, άλλα επιθυµούν να έχουν ως βασιλέα των τον Ρασείµ και
τον υιόν του Ροµελίου,
Ησ. 8,7   διά τούτο ιδού Κύριος ανάγει εφ υµάς το ύδωρ τού ποταµού το ισχυρόν και το πολύ , τον βασιλέα των Ασσυρίων και
την δόξαν αυτού· και αναβήσεται επί πάσαν φάραγγα υµών και περιπατήσει επί πάν τείχος υµών
Ησ. 8,7  δια τούτο ιδού, θα επιφέρη εναντίον σας ο Κυριος τα πολλά και ορµητικά ύδατα του ποταµού Ευφράτου, τον
βασιλέα δηλαδή Ασσυρίων και το ονοµαστόν στράτευµα του. Αυτοί ως ασυγκράτητον ύδωρ θα καταπληµµυρίσουν τα
πάντα εις την χώραν σας, θα εισέλθουν εις κάθε φάραγγα, θα περιπατήσουν εις όλα τα οχυρά σας.
Ησ. 8,8   και αφελεί από της Ιουδαίας άνθρωπον, ός δυνήσεται κεφαλήν άραι ή δυνατόν συντελέσασθαί τι, και έσται η
παρεµβολή αυτού ώστε πληρώσαι το πλάτος της χώρας σου· µεθ ηµών ο Θεός.
Ησ. 8,8  Ο βασιλεύς των Ασσυρίων θα αφαιρέση από την χώραν της Ιουδαίας κάθε άνθρωπον, ο οποίος θα ηµπορέση να
σηκώση κεφαλήν εναντίον του και καθένα, ο οποίος θα είναι εις θέσιν να φέρη εις πέρας κάποιο έργον. Αναρίθµητα θα
είναι τα στρατεύµατά των, ώστε θα γεµίσουν την χώραν σας εις όλην της την εκτασιν. Παρ' όλα όµως αυτά ο Κυριος θα
είναι µαζή µας”.
Ησ. 8,9   γνώτε έθνη και ηττάσθε, επακούσατε έως εσχάτου της γής, ισχυκότες ηττάσθε· εάν γάρ πάλιν ισχύσητε, πάλιν
ηττηθήσεσθε.
Ησ. 8,9  Μαθετε λοιπόν σεις, ω 'Ασσυριοι, όπως και όλα τα άλλα έθνη, ότι ο θεός είναι µαζή µας. Ταπεινωθήτε και
υποχώρησατε. Ακούσατε αυτά έως εις τα πέρατα της γης· σεις, που χάρις εις την δύναµιν σας έχετε υπερισχύσει, θα
νικηθήτε, εάν δε και πάλιν υπερισχύσετε και πάλιν θα νικηθήτε.
Ησ. 8,10   και ήν αν βουλεύσησθε βουλήν, διασκεδάσει Κύριος, και λόγον ον αν είπητε, ου µη εµµείνη εν υµίν, ότι µεθ ηµών ο
Θεός.



Ησ. 8,10  Και οποιανδήποτε σκέψιν και απόφασιν αν παρέτε εναντίον του λαού του θεού, θα την µαταίωση και θα την
διαλύση ο Κυριος. Και οποιονδήποτε απειλητικόν λόγον και αν εκστοµίσετε, δεν θα µείνη και δεν θα πραγµατοποιηθή,
διότι ο θεός είναι µαζή µας.
Ησ. 8,11   Ούτω λέγει Κύριος· τή ισχυρά χειρί απειθούσι τή πορεία της οδού τού λαού τούτου λέγοντες·
Ησ. 8,11   Αυτά λέγει ο Κυριος, ο παντοδύναµος και ακατανίκητος, εις όσους άπειθούν µε την πορείαν της ζωής και
συµπεριφοράς των· αυτά λέγει προς τον λαόν αυτόν.
Ησ. 8,12   µήποτε είπητε σκληρόν· πάν γάρ, ό εάν είπη ο λαός ούτος, σκληρόν εστι· τον δε φόβον αυτού ου µη φοβηθήτε, ουδ
ου µη ταραχθήτε·
Ησ. 8,12  Μη ειπήτε ποτέ, ότι όσα λέγει ο θεός είναι σκληρά και απραγµατοποίητα. Εξ αντιθέτου κάθε τι, το οποίον θα είπη ο
ανυπάκοος ούτος λαός, αυτό είναι σκληρόν και ολέθριον τον δε φόβον, από τον οποίον κοτέχεται αυτός ο λαός, σεις οι
πιστοί µη τον φοβηθήτε, ούτε και να ταραχθήτε καθόλου, όπως εκείνοι.
Ησ. 8,13   Κύριον αυτόν αγιάσατε, και αυτός έσται σου φόβος.
Ησ. 8,13  Σεβασθήτε και υπακούσατε στον άγιον Κυριον, τιµήσατε αύτον· και µόνον ο φόβος, που εµπνέεται από αυτόν, ας
είναι ο φόβος σας.
Ησ. 8,14   και εάν επ αυτώ πεποιθώς ής, έσται σοι εις αγίασµα και ουχ ως λίθου προσκόµµατι συναντήσεσθε αυτώ, ουδέ ως
πέτρας πτώµατι· οι δε οίκοι Ιακώβ εν παγίδι, και εν κοιλάσµατι εγκαθήµενοι εν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 8,14  Και εάν έχης στηριγµένην την πεποίθησίν σου εις αυτόν, θα είσαι ωσάν αφιερωµένος εις αυτόν, ασφαλής από
κάθε κίνδυνον, και δεν θα συναντήσετε στον δρόµον της ζωής σας τον θεόν σαν λίθον προσκόµµατος, σαν πέτραν επί της
οποίας θα προσκρούσετε και θα πέσετε. Αι φυλαί του Ιακώβ, το ιουδαϊκόν και ισραηλιτικόν βασίλειον, θα συλληφθούν εις
παγίδα, οι δε κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, οι άπιστοι και ασεβείς, θα πέσουν εις λάκκους ολέθρου, από τους οποίους δεν θα
ηµπορέσουν να εξέλθουν.
Ησ. 8,15   διά τούτο αδυνατήσουσιν εν αυτοίς πολλοί και πεσούνται και συντριβήσονται, και εγγιούσι και αλώσονται
άνθρωποι εν ασφαλεία. -
Ησ. 8,15  Εξ αιτίας της απιστίας και αµαρτωλής ζωής των, οι περισσότεροι από τον λαόν θα χάσουν την δύναµίν των, θα
γίνουν αδύνατοι και θα πέσουν εις παγίδα και θα συντρίβουν. Οι εχθροί θα τους πλησιάσουν και θα τους συλλάβουν
αιχµαλώτους σαν ανθρώπους αµερίµνους, που εθεώρουν τον εαυτόν των εν ασφαλεία.
Ησ. 8,16   Τότε φανεροί έσονται οι σφραγιζόµενοι τον νόµον τού µη µαθείν.
Ησ. 8,16  Τοτε θα γίνουν φανεροί, όσοι από τους Ιουδαίους ωσάν µε νοητήν σφραγίδα έχουν σφραγισθή µε τον νόµον του
Θεού και θα ξεχωρίσουν από τους άλλους, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν και να µάθουν τον Νοµον.
Ησ. 8,17   και ερεί· µενώ τον Θεόν τον αποστρέψαντα το πρόσωπόν αυτού από τού οίκου Ιακώβ και πεποιθώς έσοµαι επ
αυτώ.
Ησ. 8,17  Καθε ευσεβής θα είπη· “εγώ θα περιµένω µε πίστιν και ελπίδα τον Θεόν, ο οποίος τώρα έχει αποστρέψει µε δίκαιαν
αγανάκτησιν το πρόσωπόν του από τους Ισραηλίτας. Θα στηρίζω την πεποίθησίν µου εις αυτόν και µόνον”.
Ησ. 8,18   ιδού εγώ και τα παιδία, ά µοι έδωκεν ο Θεός, και έσται σηµεία και τέρατα εν τώ οίκω Ισραήλ παρά Κυρίου
σαβαώθ, ός κατοικεί εν τώ όρει Σιών.
Ησ. 8,18  Ιδού εγώ, λέγει, ο προφήτης Ησαΐας, και τα παιδιά, τα οποία µου δδωκεν ο θεός και τα οποία µε τα συµβολικά
ονόµατά των προαναγγέλλουν µεγάλα και καταπληκτικά γεγονότα στον οίκον του Ισραήλ εκ µέρους Κυρίου του
παντοκράτορος, ο οποίος κατοικεί στον ναόν, που ευρίσκεται εις την Σιών της Ιερουσαλήµ.
Ησ. 8,19   και εάν είπωσι προς υµάς· ζητήσατε τους εγγαστριµύθους και τους από της γής φωνούντας, τους κενολογούντας,
οί εκ της κοιλίας φωνούσιν, ουχί έθνος προς Θεόν αυτού εκζητήσουσι; τι εκζητούσι περί των ζώντων τους νεκρούς;
Ησ. 8,19  Εάν δε ασεβείς και άπιστοι άνθρωποι σας είπουν· αναζητήσατε τους εγγαστρίµυθους, δια να παρέτε από αυτούς
πληροφορίας και οδηγίας προς σωτηρίαν σας, αναζητήσατε εκείνους, οι οποίοι φωνάζουν τους νεκρούς από την γην, τους
µαταιολόγους αγύρτας, οι οποίοι οµιλούν µε την κοιλίαν των, µη τους ακούσετε. Διότι ορθόν και προτιµότερον δεν είναι να
απευθυνθή το έθνος προς τον θεόν και από αυτόν να ζητήση καθοδήγησιν και παρηγορίαν ; Τι ζητούν να µάθουν και τι θα
εύρουν οι ζώντες, που καταφεύγουν στους νεκροµάντεις;
Ησ. 8,20   νόµον γάρ εις βοήθειαν έδωκεν, ίνα είπωσιν ουχ ως το ρήµα τούτο, περί ού ουκ έστι δώρα δούναι περί αυτού.
Ησ. 8,20  Εις τον Θεόν πρέπει να καταφεύγουν, διότι ο Κυριος έδωκε τον Νοµον του προς βοήθειαν µας. Εάν δε αυτον
δεχθούν και τηρήσουν, πληροφορηµένοι πλέον από την προσωπικήν των πείραν θα είπουν· ότι δεν υπάρχει άλλο
πολυτιµότερον πράγµα στον κόσµον αυτόν από τον νόµον του Κυρίου. Δεν υπάρχουν δώρα, µε τα οποία θα ηµπόρεση
κανείς να ανταλλάξη αυτόν.
Ησ. 8,21   και ήξει εφ υµάς σκληρά λιµός και έσται ως αν πεινάσητε, λυπηθήσεσθε και κακώς ερείτε τον άρχοντα και τα
πάτρια, και αναβλέψονται εις τον ουρανόν άνω,
Ησ. 8,21  Αλλά δια την απιστίαν σας θα έλθη εναντίον σας µεγάλη πείνα· υπό το κράτος δε της µεγάλης αυτής πείνας θα
θλιβήτε και θα ταλαιπωρηθήτε τόσον πολύ, ώστε θα κακολογήσετε τον βασιλέα σας και τους παραδεδοµένους πατρίους
θεσµούς. Επάνω δε εις την απελπισίαν των θα σηκώνουν αυτοί τα µάτια των στον ουρανόν άνω·
Ησ. 8,22   και εις την γήν κάτω εµβλέψονται, και ιδού απορία στενή και σκότος, θλίψις και στενοχωρία και σκότος, ώστε µη
βλέπειν, και ουκ απορηθήσεται ο εν στενοχωρία ών έως καιρού.
Ησ. 8,22  θα ρίπτουν τα βλέµµατα των κάτω εις την γην εις αναζήτησιν βοηθείας και σωτηρίας, και ιδού, σκοτάδι και
αποπνικτική απορία θα υπάρχη ολόγυρα των. Θλίψις και στενοχωρία και σκοτάδι, ώστε από την στενοχωρίαν και την
ζάλην των να µη βλέπουν. Αυτοί οι οποίοι θα περιέλθουν στοιαύτην στενόχωρον απορίαν, δεν θα µείνουν πάντοτε έτσι,
αλλά µέχρις ωρισµένου καιρού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ησ. 9,1   Τούτο πρώτον πίε, ταχύ ποίει, χώρα Ζαβουλών, η γη Νεφθαλίµ οδόν θαλάσσης και οι λοιποί οι την παραλίαν
κατοικούντες και πέραν τού Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, τα µέρη της Ιουδαίας.
Ησ. 9,1   Πιε πρώτον το πικρόν τούτο ποτήριον, σύντοµα κάµε αυτό. Πιε το ποτήριον συ, η χώρα της Ζαβουλών και της
Νεφθαλίµ. Σεις, που κατοικείτε την οδόν, η οποία οδηγεί προς την Μεσόγειον Θαλασσαν, και οι άλλοι, που κατοικείτε εις



την παραλίαν της λίµνης Γεννησαρέτ· οι κάτοικοι ανατολικά του Ιορδάνου, η Γαλιλαία αυτή των εθνών και ολόκληρος η
Ιουδαία.
Ησ. 9,2   ο λαός ο πορευόµενος εν σκότει, ίδετε φώς µέγα· οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φώς λάµψει εφ υµάς.
Ησ. 9,2  Ο λαός των χωρών αυτών, που ευρίσκεται και ζη στο πνευµατικόν σκότος, θα ίδουν πρώτοι το µέγα φως του
Μεσσίου. Εις σας, που κατοικείτε εις την χώραν, όπου επικρατεί η σκια του θανάτου, θα λάµψη το σωτήριον και
χαρµόσυνον φως.
Ησ. 9,3   το πλείστον τού λαού, ό κατήγαγες εν ευφροσύνη σου, και ευφρανθήσονται ενώπιόν σου ως οι ευφραινόµενοι εν
αµήτω και ον τρόπον οι διαιρούµενοι σκύλα.
Ησ. 9,3  Το πλείστον µέρος του λαού, που επίστευσε, και το οποίον, Κυριε, αποκατέστησες εις την ευφροσύνην σου µε το φως
και την σωτηρίαν, που θα δώση ο Μεσσίας, αυτοί θα ευφρανθούν ενώπιόν σου, όπως ευφραίνονται οι γεωργοί κατά την
ώραν του θερισµού και οι νικηταί κατά την ώραν, που µοιράζονται µεταξύ των τα λάφυρα.
Ησ. 9,4   διότι αφήρηται ο ζυγός ο επ αυτών κείµενος και η ράβδος η επί τού τραχήλου αυτών· την γάρ ράβδον των
απαιτούντων διεσκέδασε Κύριος, ως τή ηµέρα τή επί Μαδιάµ.
Ησ. 9,4  Διότι θα έχη πλέον αφαιρεθή από αυτούς ο ζυγός της δουλείας, που τους εβαρυνεν, όπως επίσης από τον τράχηλόν
των η οδυνηρά ράβδος εκείνων, οι οποίοι τους κατεδυνάστευαν. Διότι την ράβδον εκείνων, οι οποίοι τους εξηναγκαζαν εις
έργα δουλείας, την συνέτριψε και την διεσκόρπισεν ο Κυριος, όπως ικατά την ηµέραν, κατά την οποίαν επραγµατοποιήθη
η συντριβή των Μαδιανιτών.
Ησ. 9,5   ότι πάσαν στολήν επισυνηγµένην δόλω και ιµάτιον µετά καταλλαγής αποτίσουσι και θελήσουσιν ει εγενήθησαν
πυρίκαυστοι.
Ησ. 9,5  Διότι αι στολαί και τα ιµάτια, τα οποία οι καταδυναστεύοντες εµάζευσαν µε δόλον και απάτην και καταπίεσιν, θα
τα αποδώσουν µε το παραπάνω. Οι δε λυτρωµένοι άνθρωποι θα θελήσουν, όπως όλα αυτά παραδοθούν εις την φωτιάν.
Ησ. 9,6   ότι παιδίον εγενήθη ηµίν, υιός και εδόθη ηµίν, ού η αρχή εγενήθη επί τού ώµου αυτού, και καλείται το όνοµα
αυτού µεγάλης βουλής άγγελός, θαυµαστός σύµβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ τού µέλλοντος
αιώνος· εγώ γάρ άξω ειρήνην επί τους άρχοντας, ειρήνην και υγίειαν αυτώ.
Ησ. 9,6  Αυτά δε θα πραγµατοποιηθούν, διότι θα γεννηθή δι' ηµάς παιδίον, θα δοθη εις ηµάς ο υιός αυτός, του οποίου η
αρχή και εξουσία υπάρχει απ' αρχής επάνω στους ώµους του και θα καλήται το όνοµα αυτού αγγελιαφόρος της µεγάλης
βουλής του Θεού, θαυµαστός σύµβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, αρχηγός της ειρήνης, πατήρ του µέλλοντος αιώνος.
“Εγώ, λέγει ο θεός, θα φέρω την ειρήνην στους άρχοντας, ειρήνην και υγείαν θα χορηγήσω στο παιδίον αυτό .
Ησ. 9,7   µεγάλη η αρχή αυτού, και της ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον επί τον θρόνον Δαυίδ και την βασιλείαν αυτού
κατορθώσαι αυτήν και αντιλαβέσθαι αυτής εν κρίµατι και εν δικαιοσύνη από τού νύν και εις τον αιώνα· ο ζήλος Κυρίου
σαβαώθ ποιήσει ταύτα.
Ησ. 9,7  Η βασιλική του εξουσία θα έχη απεριόριστον έκτασιν, θα εκτείνεται εις όλην την οικουµένην. Της δε ειρηνικής του
βασιλείας δεν θα υπάρχη τέλος. Αυτός θα ανορθώση τον θρόνον και την ένδοξον βασιλείαν του προφητάνακτος Δαβίδ , θα
αναλάβη και θα φέρη εις πέρας το έργον αυτής της άνορθώσεως µε δικαίον κρίσιν από τώρα και στους αιώνας των
αιώνων”. Η άπειρος αγάπη του Κυρίου παντοκράτορας προς τον λαόν του θα πραγµατοποίηση αυτά.
Ησ. 9,8   Θάνατον απέστειλε Κύριος επί Ιακώβ, και ήλθεν επί Ισραήλ,
Ησ. 9,8  Θανατον και τέλος απέστειλεν ο Κυριος εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ και του βασιλείου του Ιούδα .
Ησ. 9,9   και γνώσονται πάς ο λαός τού Εφραίµ και οι εγκαθήµενοι εν Σαµαρεία εφ ύβρει και υψηλή καρδία λέγοντες·
Ησ. 9,9  Θα µάθουν και θα αισθανθούν από προσωπικήν των πλέον πείραν την τιµωρίαν αυτήν όλοι οι πολίται του
βασιλείου του Ισραήλ, αυτοί που κατοικούν εις την Σαµά-ρειαν, οι οποίοι µε αυθάδειαν και υψηλόφρονα την ικαρδίαν
λέγουν·
Ησ. 9,10   πλίνθοι πεπτώκασιν, αλλά δεύτε λαξεύσωµεν λίθους και εκκόψωµεν συκαµίνους και κέδρους και οικοδοµήσωµεν
εαυτοίς πύργον.
Ησ. 9,10  Εάν κρηµνισθούν αι πλινθόκτιστοι οικίαι µας από τους εχθρούς µας, ηµείς θα είπωµεν ο ενας προς τον άλλον·
ελάτε να πελεκήσωµεν λίθους και να κόψωµεν συκαµίνους και κέδρους και να οικοδοµήσωµεν δια τον εαυτόν µας όχι
απλάς οικίας, αλλά πύργους.
Ησ. 9,11   και ράξει ο Θεός τους επανισταµένους επί όρος Σιών επ αυτούς και τους εχθρούς αυτών διασκεδάσει ,
Ησ. 9,11   Ο Κυριος θα κατασυντρίψη τους εχθρούς, οι οποίοι επέρχονται εναντίον της Ιερουσαλήµ, αυτούς τους εχθρούς θα
τους διασκόρπιση.
Ησ. 9,12   Συρίαν αφ ηλίου ανατολών και τους Έλληνας αφ ηλίου δυσµών, τους κατεσθίοντας τον Ισραήλ όλω τώ στόµατι.
επί πάσι τούτοις ουκ απεστράφη ο θυµός, αλλ έτι η χείρ υψηλή.
Ησ. 9,12  Θα συντρίψη και θα διασκόρπιση την Συρίαν από ανατολάς και τους Ελληνας, δηλαδή τους Φιλισταίους, από
δυσµάς, αυτούς οι οποίοι κατατρώγουν µε όλον των το στόµα τον Ισραηλιτικόν λαόν. Παρ' όλην δε την σκληράν αυτήν
τιµωρίαν ο θυµός του Κυρίου δεν θα αποστραφή και δεν θα καταπαύση . Και δια τούτο η χειρ του είναι ακόµη υψωµένη,
ετοίµη να αποστείλη και νέας τιµωρίας.
Ησ. 9,13   και ο λαός ουκ απεστράφη, έως επλήγη, και τον Κύριον ουκ εξεζήτησαν.
Ησ. 9,13  Παρ' όλον όµως τούτο ο λαός δεν µετενόησε, καίτοι ετιµωρήθη, δεν ανεζήτησεν εν µετάνοια τον Κυριον.
Ησ. 9,14   και αφείλε Κύριος από Ισραήλ κεφαλήν και ουράν, µέγαν και µικρόν εν µια ηµέρα, πρεσβύτην και τους τα
πρόσωπα θαυµάζοντας (αύτη η αρχή) και προφήτην διδάσκοντα άνοµα (ούτος η ουρά).
Ησ. 9,14  Δια τούτο ο Κυριος αφήρεσεν από τον Ισραηλιτικόν λαόν κεφαλήν και ουράν, µεγάλους και µικρούς, εις µίαν και
την αυτήν ηµέραν, ασυνέτους πρεσβύτας και προσωπολήπτας, που θαυµάζουν τα µεγάλα, αλλά άδικα, πρόσωπα, (αυτοί
αποτελούν την κεφαλήν), και ψευοοπροφήτας, οι οποίοι διδάσκουν παρανοµίας (αυτοί αποτελούν την ουράν) .
Ησ. 9,15   και έσονται οι µακαρίζοντες τον λαόν τούτον πλανώντες και πλανώσιν, όπως καταπίωσιν αυτούς.
Ησ. 9,15  Αυτοί δε, οι οποίοι κολακεύουν τον λαόν και τον αποκοιµίζουν µε ψευδείς ελπίδας, τον πλανούν συνεχώς, δια να
τον εκµεταλλεύονται, µέχρις ότου τον καταβροχθίσουν.
Ησ. 9,16 διά τούτο επί τους νεανίσκους αυτών ουκ ευφρανθήσεται ο Κύριος και τους ορφανούς αυτών και τας χήρας αυτών
ουκ ελεήσει, ότι πάντες άνοµοι και πονηροί, και πάν στόµα λαλεί άδικα. επί πάσι τούτοις ουκ απεστράφη ο θυµός, αλλ έτι η



χείρ υψηλή.
Ησ. 9,16  Εξ αιτίας της διαφθοράς του λαού δεν θα ευαρεστηθή ο Κυριος ούτε εις τα νεαρά αυτών τέκνα, και δεν θα ελεήση
τους ορφανούς αυτών και τας χήρας αυτών, διότι όλοι είναι άνοµοι και πονηροί. Καθε στόµα λαλεί αδικίας. Παρ' όλην δε
την τυµωρίαν, που θα αποστείλη ο Κυριος εναντίον των, αυτοί δεν θα µετανοήσουν και δια τούτο η τιµωρός χειρ του θα
είναι ακόµη ετοίµη να καταπέση εναντίον των.
Ησ. 9,17   και καυθήσεται ως πύρ η ανοµία και ως άγρωσις ξηρά βρωθήσεται υπό πυρός· και καυθήσεται εν τοίς δάσεσι τού
δρυµού, και συγκαταφάγεται τα κύκλω των βουνών πάντα.
Ησ. 9,17  Η παρανοµία των θα ανάψη και θα γίνη δι' αυτούς πυρκαϊά. Θα γίνουν ωσάν την ξηράν αγριάδα, η οποία
κατατρώγεται από το πυρ. Θα καή η παρανοµία, όπως η πυρκαϊά κατακαίει και κατατρώγει τα δένδρα του δάσους και
τελευταία όλα τα γύρω από τα βουνά.
Ησ. 9,18   διά θυµόν οργής Κυρίου συγκέκαυται η γη όλη, και έσται ο λαός ως κατακεκαυµένος υπό πυρός· άνθρωπος τον
αδελφόν αυτού ουκ ελεήσει,
Ησ. 9,18  Εξ αιτίας της µεγάλης οργής του Κυρίου έχει ανάψει η Παλαιστίνη και καίονται όλοι αυτής οι κάτοικοι. Μέσα εις
την µεγάλην συµφοράν ο άνθρωπος δεν θα ευσπλαγχνιζεται τον συνάνθρωπόν του.
Ησ. 9,19   αλλά εκκλινεί εις τα δεξιά, ότι πεινάσει και φάγεται εκ των αριστερών, και ου µη εµπλησθή άνθρωπος έσθων τας
σάρκας τού βραχίονος αυτού.
Ησ. 9,19  Η θλίψις και η πείνα θα είναι τόσον µεγάλη, που θα στρέφεται ο καθένας εις τα δεξιά, χωρίς να ευρίσκη εκεί
τροφήν, και διότι θα πεινά, θα στρέφεται και θα τρώγη εις τα αριστερά και δεν θα χορταίνη. Οι άνθρωποι θα κατατρώγουν
ο ένας τον άλλον, και πάλιν θα πεινούν.
Ησ. 9,20   φάγεται γάρ Μανασσής τού Εφραίµ και Εφραίµ τού Μανασσή, ότι άµα πολιορκήσουσι τον Ιούδαν. επί τούτοις
πάσιν ουκ απεστράφη ο θυµός, αλλ έτι η χείρ υψηλή.
Ησ. 9,20  Διότι η φυλή του Μανασσή θα καταφάγη εις εµφύλιον πόλεµον την φυλήν του Εφραίµ, και η φυλή του Εφραίµ θα
καταφάγη τας σάρκας της φυλής Μανασσή . Και αι δύο συγχρόνως φυλαί αλλόφρονες θα πολιορκήσουν την φυλήν του
Ιούδα. Παρ' όλας όµως αυτάς τας συµφοράς, ο θυµός του Κυρίου δεν ανεστάλη, η τιµωρός χειρ του Θεού είναι ακόµη
υψωµένη, δια να αποστείλη και νέας τιµωρίας εναντίον των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ησ. 10,1   Ουαί τοίς γράφουσι πονηρίαν· γράφοντες γάρ πονηρίαν γράφουσιν
Ησ. 10,1   Αλλοίµονον στους ναµοθέτας, οι οποίοι γράφουν και θεσπίζουν πονηρούς νόµους. Αυτοί επιµόνως γράφουν και
ξαναγράφουν αδίκους νόµους.
Ησ. 10,2   εκκλίνοντες κρίσιν πτωχών, αρπάζοντες κρίµα πενήτων τού λαού µου, ώστε είναι αυτοίς χήραν εις διαρπαγήν και
ορφανόν εις προνοµήν.
Ησ. 10,2  Διαστρέφουν την δικαιοσύνην εις βάρος των πτωχών, αρπάζουν το δίκαιον των πενήτων του λαού µου, ώστε η
χήρα να είναι το θύµα της διαρπαγής των, και τα ορφανά να είναι αντικείµενον της λεηλασίας των.
Ησ. 10,3   και τι ποιήσουσιν εν τή ηµέρα της επισκοπής; η γάρ θλίψις υµίν πόρωθεν ήξει· και προς τίνα καταφεύξεσθε τού
βοηθηθήναι; και που καταλείψετε την δόξαν υµών
Ησ. 10,3  “Τι θα κάµουν όµως αυτοί, λέγει ο Θεός, όταν έλθη η ηµέρα, που θα επισκεφθώ αυτούς και τον λαόν µου; Η
τιµωρία σας και η θλίψις θα έλθη από µακράν· και τότε προς ποίον σεις θα καταφύγετε, δια να επιτύχετε βοήθειαν; Που θα
αφήσετε την δόξαν και την δύναµίν σας,
Ησ. 10,4   τού µη εµπεσείν εις επαγωγήν; επί πάσι τούτοις ουκ απεστράφη ο θυµός, αλλ έτι η χείρ υψηλή.
Ησ. 10,4  ώστε να µη περιπέσετε εις αιχµαλωσίαν και εξοριαν;” Παρ' όλας δε αυτάς τας συµφοράς και τυµωρίας δεν
επραΰνθη ο θυµός του Κυρίου, αλλά η τιµωρός δεξιά του είναι ετοίµη, να επιπέση εναντίον των πονηρών.
Ησ. 10,5   ουαί Ασσυρίοις· η ράβδος τού θυµού µου και οργής εστιν εν ταίς χερσίν αυτών.
Ησ. 10,5  Αλλοιµονον και στους Ασσυριους! Η ράβδος, βέβαια, της οργής και του θυµού µου, εναντίον του λαού µου εις
παιδαγωγίαν του, είναι εις τα χέρια των.
Ησ. 10,6   την οργήν µου εις έθνος άνοµον αποστελώ και τώ εµώ λαώ συντάξω ποιήσαι σκύλα και προνοµήν και
καταπατείν τας πόλεις και θείναι αυτάς εις κονιορτόν.
Ησ. 10,6  Θα αποστείλω την οργήν µου και την τιµωρίαν µου δια µέσου των Ασσυρίων εις έθνος άνοµον, εστον
ισραηλιτικον λαόν, και θα δώσω διαταγήν να λεηλατήσουν τον λαόν µου, να τους λαφυραγωγήσουν, να καταπατήσουν
τας πόλεις των και να µεταβάλουν αυτάς εις κονιορτόν.
Ησ. 10,7   αυτός δε ουχ ούτως ενεθυµήθη και τή ψυχή ουχ ούτως λελόγισται, αλλά απαλλάξει ο νούς αυτού και τού έθνη
εξολοθρεύσαι ουκ ολίγα.
Ησ. 10,7  Αυτός όµως ο Ασσύριος µονάρχης δεν εσκέφθη έτσι. Δεν διελογίσθη στο εσω-τερικόν του, όπως εγώ εσκέφθην, ότι
δηλαδή εγώ τον εχρησιµοποίησα ως όργανον δικαίας τιµωρίας κατά του λαού µου. Εσκέφθη διαφορετικά µε τον νουν του,
να εξολοθρεύση, δηλαδή, αυτός έθνη πολλά.
Ησ. 10,8   και εάν είπωσιν αυτώ· σύ µόνος εί άρχων,
Ησ. 10,8  Εάν δε είπουν στον Ασσύριον βασιλέα οι κόλακες, “συ είσαι ο µόνος άρχων”,
Ησ. 10,9   και ερεί· ουκ έλαβον την χώραν την επάνω Βαβυλώνος και Χαλάνης, ού ο πύργος ωκοδοµήθη; και έλαβον Αραβίαν
και Δαµασκόν και Σαµάρειαν·
Ησ. 10,9  αυτός µε αλαζονείαν θα απαντήση· “δεν κατέλαβα εγώ την χώραν την πέραν της Βαβυλώνας και την χώραν της
Χαλάνης, όπου εκτίσθη ο πύργος εκείνος της Βαβέλ; Εγώ κατέλαβαν την Αραβιαν, την Δαµασκόν και την Σαµάρειαν.
Ησ. 10,10   ον τρόπον ταύτας έλαβον εν τή χειρί µου, και πάσας τας αρχάς λήψοµαι. ολολύξατε, τα γλυπτά εν Ιερουσαλήµ
και εν Σαµαρεία·
Ησ. 10,10  Οπως εκυρίευσα αυτάς µε την δύναµίν µου, έτσι θα καταλάβω και τα άλλα έθνη και θα καταλύσω τας αρχάς
των. Θρηνήσατε µε ολολυγµούς τα ειδωλολατρικά γλυπτά, που υπάρχουν εις την Ιερουσαλήµ και εις την Σαµάρειαν.
Ησ. 10,11   ον τρόπον γάρ εποίησα Σαµαρεία και τοίς χειροποιήτοις αυτής, ούτω ποιήσω και Ιερουσαλήµ και τοίς ειδώλοις
αυτής.



Ησ. 10,11  Διότι όπως έκαµα εις την Σαµάρειαν και εις τα υπό χειρών ανθρώπων κατασκευασµένα είδωλά της , έτσι θα κάµω
εις την Ιερουσαλήµ και εις τα είδωλα αυτής”.
Ησ. 10,12   και έσται, όταν συντελέση Κύριος πάντα ποιών εν τώ όρει Σιών και εν Ιερουσαλήµ, επάξει επί τον νούν τον µέγαν,
τον άρχοντα των Ασσυρίων, και επί το ύψος της δόξης των οφθαλµών αυτού.
Ησ. 10,12  Οταν όµως ο Κυριος ολοκλήρωση την παιδαγωγικήν τιµωρίαν στο όρος Σιών και εις την Ιερουσαλήµ, θα επιφέρη
τιµωρίαν στον µεγάλον αυτόν και αλαζονικόν νουν, στον άρχοντα των Ασσυρίων, και εις όλην την µεγάλην αυτού δόξαν,
την οποίαν αλαζονικώς παρατηρούν τα πλανεµένα µάτια του.
Ησ. 10,13   είπε γάρ· εν τή ισχύϊ ποιήσω και εν τή σοφία της συνέσεως, αφελώ όρια εθνών και την ισχύν αυτών προνοµεύσω
Ησ. 10,13  Διότι ο αλαζών αυτός µονάρχης είπε· “µε την δύναµίν µου κατώρθωσα και θα κατορθώσω έργα µεγάλα. Με την
σοφίαν της στρατιωτικής µου ικανότητος θα καταλύσω και θα κυριεύσω τα σύνορα των εθνών και την δύναµιν αυτών θα
λεηλατήσω.
Ησ. 10,14   και σείσω πόλεις κατοικουµένας και την οικουµένην όλην καταλήψοµαι τή χειρί ως νοσσιάν και ως
καταλελειµµένα ωά αρώ, και ουκ έστιν ός διαφεύξεταί µε ή αντείπη µοι.
Ησ. 10,14  Θα συγκλονίσω τας κατοικουµένας πόλεις, θα καταλάβω ολόκληρον την οικουµένην µε το χέρι µου, µε όσην
ευκολίαν παίρνει κανείς φωλεάν πτηνών και τα εγκαταλελειµµένα εις αυτήν αυγά. Κανείς δεν θα υπάρξη, που να µου
διαφύγη η να φέρη αντίρρησιν εις αυτά, που εγώ σκέπτοµαι και λέγω”.
Ησ. 10,15   µη δοξασθήσεται αξίνη άνευ τού κόπτοντος εν αυτή; ή υψωθήσεται πρίων άνευ τού έλκοντος αυτόν; ωσαύτως
εάν τις άρη ράβδον ή ξύλον.
Ησ. 10,15  Ο Κυριος όµως απήντησεν εις τα αλαζονικά αυτά λόγια · “µήπως ηµπορεί ποτε ο πέλεκυς να κατορθώση τίποτε
χωρίς τον άνθρωπον, που δ' αυτού κόπτει; Η µήπως είναι δυνατόν, το πριόνι να υψωθή χωρίς τον εργάτην, ο οποίος το
σύρει και το κινεί; Το ίδιο συµβαίνει και µε την ράβδον η το ξύλον, που ο άνθρωπος τα σηκώνει”!
Ησ. 10,16   και ουχ ούτως, αλλά αποστελεί Κύριος σαβαώθ εις την σήν τιµήν ατιµίαν, και εις την σήν δόξαν πύρ καιόµενον
καυθήσεται.
Ησ. 10,16  Τιποτε βεβαίως από αυτά δεν γίνεται µόνο του, χωρίς τον άνθρωπον. Δια τούτο ο Κυριος των δυνάµεων, ο
παντοκράτωρ, θα αποστείλη εις την σηµερινήν σου υπόληψιν και τιµήν εξευτελισµον και ταπείνωσιν, και εις την
λαµπρότητα της δόξης σου πυρ φοβερόν, το οποίον θα την κατακαύση.
Ησ. 10,17   και έσται το φώς τού Ισραήλ εις πύρ και αγιάσει αυτόν εν πυρί καιοµένω και φάγεται ωσεί χόρτον την ύλην.
Ησ. 10,17  Αυτό, που είναι φως δια τους Ισραηλίτας, θα γίνη φωτιά δια τους Ασσυρίους. Δια του πυρός των τιµωριών και
των θλίψεων θα εξαγνίση ο Κυριος τους Ισραηλίτας, ενπώ τον 'Ασσυριον θα τον καταφάγη το πυρ αυτό, όπως κατατρώγει
τα ξηρά χόρτα και τα δένδρα του δάσους.
Ησ. 10,18   τή ηµέρα εκείνη αποσβεσθήσεται τα όρη και οι βουνοί και οι δρυµοί, και καταφάγεται από ψυχής έως σαρκών·
και έσται ο φεύγων ως ο φεύγων από φλογός καιοµένης·
Ησ. 10,18  Κατά την ηµέραν εκείνην της τιµωρίας οι Ασσύριοι, που οµοιάζουν µε όρη και µε βουνά και µε πύκνα δάση, θα
σβησθούν από το πρόσωπον της γης, θα λείψουν και η φωτιά θα καταφάγη αυτούς εξ ολοκλήρου, οι δε πανικόβλητοι
φυγάδες θα είναι σαν εκείνον, ο οποίος φεύγει γρήγορα από φοβεράν πυρκαϊάν.
Ησ. 10,19   και οι καταλειφθέντες απ αυτών αριθµός έσονται, και παιδίον γράψει αυτούς.
Ησ. 10,19  Αυτοί, που θα αποµείνουν από τους Ασσυρίους, θα είναι ελάχιστοι εις αριθµόν, ώστε και ένα µικρό παιδί να
ηµπορή να τους καταγράψη.
Ησ. 10,20   Καί έσται εν τή ηµέρα εκείνη ουκέτι προστεθήσεται το καταλειφθέν Ισραήλ, και οι σωθέντες τού Ιακώβ ουκέτι µη
πεποιθότες ώσιν επί τους αδικήσαντας αυτούς, αλλά έσονται πεποιθότες επί τον Θεόν τον άγιον τού Ισραήλ τή αληθεία,
Ησ. 10,20  Και θα συµβή τούτο· κατά την ηµέραν εκείνην της παιδαγωγικής τιµωρίας των Ισραηλιτώύ, του ολέθρου δε των
'Ασσυριων το περισωθέν κατάλοιπον του ισραηλιτικοϋ λαού δεν θα έχη πλέον την πρόθεσιν να στηρίζη την πεποίθησίν
του εις ανθρώπους. Και όσοι από τους απογόνους του Ιακώβ εσώθησαν, δεν θα έχουν πεποίθησιν στους αδικήσαντας
αυτούς Ασσυρίους. Αλλα θα στηρίζουν ειλικρινώς την πεποίθησίν των στον Θεόν τον άγιον του Ισραήλ.
Ησ. 10,21   και έσται το καταλειφθέν τού Ιακώβ επί Θεόν ισχύοντα.
Ησ. 10,21  Τοτε δε θα επιστρέψη δια µετανοίας ο αποµείνας ισραηλιτικός λαός προς τον παντοδύναµον Θεόν.
Ησ. 10,22   και εάν γένηται ο λαός Ισραήλ ως η άµµος της θαλάσσης, το κατάλειµµα αυτών σωθήσεται· λόγον συντελών και
συντέµνων εν δικαιοσύνη,
Ησ. 10,22  Αλλά και εάν ο ισραηλιτικός λαός αυξηθή και γίνη πολυάριθµος, όπως η άµµος της θαλάσσης, θα κατάστραφή,
και µόνον ένα υπόλοιπον από αυτόν θα διασωθή. Ο Κυριος θα πραγµατοποίηση τον λόγον, τον οποίον απεφάσισε,
τιµωρών εν δικαιοσύνη το κακόν.
Ησ. 10,23   ότι λόγον συντετµηµένον Κύριος ποιήσει εν τή οικουµένη όλη.
Ησ. 10,23  Διότι την απόφασίν του περί τιµωρίας του κακού στον ισραηλιτικόν λαόν θα την πραγµατοποίηση , όπως και εις
ολόκληρον την οικουµένην.
Ησ. 10,24   Διά τούτο τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· µη φοβού, ο λαός µου, οι κατοικούντες εν Σιών, από Ασσυρίων, ότι εν ράβδω
πατάξει σε· πληγήν γάρ επάγω επί σε τού ιδείν οδόν Αιγύπτου.
Ησ. 10,24  Δια τούτο αυτά λέγει ο παντοκράτωρ· “συ ο ισραηλιτικός λαός µου, όσοι κατοικείτε εις την Σιών, µη φοβηθήτε
από τους Ασσυρίους, όταν εκείνοι θα σας κτυπήσουν µε ράβδον, διότι εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος επιφέρω εναντίον σας την
παιδαγωγικήν αυτήν τι µωρίαν, όπως άλλοτε κατά τους χρόνους της ταλαιπωρίας σου εις την Αίγυπτον.
Ησ. 10,25   έτι γάρ µικρόν και παύσεται η οργή, ο δε θυµός µου επί την βουλήν αυτών·
Ησ. 10,25  Ολίγον χρόνον ακόµη και θα παύση η οργή µου εναντίον σας, ο δε θυµός µου θα στραφή εναντίον της κακής
αποφάσεως των Ασσυριων”.
Ησ. 10,26   και εγερεί ο Θεός επ αυτούς κατά την πληγήν Μαδιάµ εν τόπω θλίψεως, και ο θυµός αυτού τή οδώ τή κατά
θάλασσαν εις την οδόν την κατ Αίγυπτον.
Ησ. 10,26  Ο Θεός θα εγείρη και θα επιφέρη εναντίον αυτών πληγήν οµοίαν προς την πληγήν, την οποίαν επέφερε κατά των
Μαδιανιτών στον τόπον της καταστροφής των. Ο θυµός του θα εκσπάση καταστρεπτικός εναντίον αυτών, όπως συνέβη
εις την οδόν την δια της Ερυθράς θαλάσσης, όταν εξήρχοντο οι Ισραηλίται ελεύθεροι από την Αίγυπτον.



Ησ. 10,27   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη αφαιρεθήσεται ο ζυγός αυτού από τού ώµου σου και ο φόβος αυτού από σού, και
καταφθαρήσεται ο ζυγός από των ώµων υµών.
Ησ. 10,27  Κατά την ηµέραν εκείνην θα αφαιρεθή από τους ώµους σας ο ζυγός της δουλείας των Ασσυρίων και ο φόβος σας
απέναντι αυτών. Θα καταστραφή ο ζυγός της δουλείας από τους ώµους σας. '
Ησ. 10,28   ήξει γάρ εις την πόλιν Αγγαί
Ησ. 10,28  Ο Ασσυύιος µονάρχης µε τον στρατόν του θα έλθη εις την πόλιν Αγγαί,
Ησ. 10,29   και παρελεύσεται εις Μαγγεδώ και εις Μαχµάς θήσει τα σκεύη αυτού· και παρελεύσεται φάραγγα και ήξει εις
Αγγαί, φόβος λήψεται αµά πόλιν Σαούλ· φεύξεται
Ησ. 10,29  θα πέραση από την πόλιν Μαγγεδώ, θα θέση τα όπλα του εις Μαχµάς, θα περάση την φάραγγα, θα φθάση εις
Αγγαί.' Οι κάτοικοι της Ραµά, της πόλεως αυτής του Σαούλ, θα καταληφθούν από φόβον,
Ησ. 10,30   η θυγάτηρ Γαλλείµ, επακούσεται Λαϊσά, επακούσεται Αναθώθ·
Ησ. 10,30  θα τραπούν εις φυγήν οι κάτοικοι της Γαλλείµ. θα πληροφορηθούν την διέλευσίν του αι πόλεις Λαϊσά και
'Αναθωθ.
Ησ. 10,31   και εξέστη Μαδεβηνά και οι κατοικούντες Γιββεΐρ·
Ησ. 10,31  Θα καταπλαγούν οι κάτοικοι της Μαδεβηνά και όσοι κατοικούν εις την Γιββεΐρ.
Ησ. 10,32   παρακαλείται σήµερον εν οδώ τού µείναι, τή χειρί παρακαλείτε, το όρος, την θυγατέρα Σιών, και οι βουνοί οι εν
Ιερουσαλήµ.
Ησ. 10,32  Ενθαρρύνατε και ενισχύσατε σήµερον τους Ισραηλίτας, οι οποίοι πανικόβλητοι ευρίσκονται στον δρόµον της
φυγής, να µείνουν και να µη φύγουν. Από µακρόθεν µε νεύµατα αναγγείλατε εις αυτούς το ευχάριστον γεγονός, στο όρος
Σιών στους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, εις τα υψώµατα της πόλεως, (ότι ο Ασσύριος Μονάρχης εσταµάτησε την πορείαν
προς την Ιερουσαλήµ).
Ησ. 10,33   ιδού γάρ ο δεσπότης Κύριος σαβαώθ συνταράσσει τους ενδόξους µετά ισχύος, και οι υψηλοί τή ύβρει
συντριβήσονται, και οι υψηλοί ταπεινωθήσονται,
Ησ. 10,33  Διότι, ιδού ο δεσπότης, ο Κυριος των δυνάµεων, θα συγκλονίση µε µεγάλην δύναµιν τους ενδόξους της γης, τους
Ασσυρίους, και οι κατά κόσµον µεγάλοι θα συντριβούν δια την υπερηφάνειάν των, οι υψηλόφρονες και αλαζονικοί θα
ταπεινωθούν.
Ησ. 10,34   και πεσούνται οι υψηλοί µαχαίρα, ο δε Λίβανος σύν τοίς υψηλοίς πεσείται.
Ησ. 10,34  Θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας οι υπερήφανοι. Ο Ασσύριος, ο ισχυρός ως Λιβανος, θα πέση µάζη µε τα υψηλά
του δένδρα, τους βοηθούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ησ. 11,1   Καί εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται.
Ησ. 11,1  Από την γενεαλογικήν ρίζαν του Ιεσσαί, θα φυτρώση κλωνάρι, και άνθος από την ρίζαν αυτήν θα αναβλαστήση.
Ησ. 11,2   και αναπαύσεται επ αυτόν πνεύµα τού Θεού, πνεύµα σοφίας και συνέσεως, πνεύµα βουλής και ισχύος, πνεύµα
γνώσεως και ευσεβείας·
Ησ. 11,2   Εις τον ευλογηµένον αυτόν απόγονον του Ιεσσαί, θα επαναπαυθή το Πνεύµα του Θεού, Πνεύµα σοφίας και
συνέσεως, Πνεύµα υγιούς θελήσεως και ισχύος, Πνεύµα γνώσεως και ευσεβείας.
Ησ. 11,3   εµπλήσει αυτόν πνεύµα φόβου Θεού. ου κατά την δόξαν κρινεί ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει,
Ησ. 11,3   Θα γέµιση αυτόν ο Θεός µε Πνεύµα φόβου Θεού. Φωτιζόµενος αυτός από τα υπέροχα αυτά χαρίσµατα του
Πνεύµατος δεν θα εκφέρη κρίσιν σύµφωνα µε την εξωτερικήν εµφάνισιν και δεν θα ελέγχη σύµφωνα µε τους µαταίους και
επιπολαίους λόγους των ανθρώπων.
Ησ. 11,4   αλλά κρινεί ταπεινώ κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γής· και πατάξει γήν τώ λόγω τού στόµατος αυτού και
εν πνεύµατι διά χειλέων ανελεί ασεβή·
Ησ. 11,4   Αλλά θα κρίνη µε ευθύτητα και δικαιοσύνην, θα δικαιώση τον ταπεινόν και τον δίκαιον, θα φανερώση και θα
αποδώση το δίκαιον στους ταπεινούς και καταφρονηµένους της γης. Με τον λόγον του στόµατός του θα κτυπήση τον
αµαρτωλόν και άδικον κόσµον. Και µε ένα απλούν φύσηµα των χειλέων του θα θανατώση τους ασεβείς.
Ησ. 11,5   και έσται δικαιοσύνη εζωσµένος την οσφύν αυτού και αληθεία ειληµένος τας πλευράς.
Ησ. 11,5   Αυτός θα έχη ζωσθή την µέσην του µε την ζώνην της δικαιοσύνης. Με την ειλικρίνειαν δε και την φιλαλήθειαν θα
έχη περικαλύψει τας πλευράς του.
Ησ. 11,6   και συµβοσκηθήσεται λύκος µετ αρνός, και πάρδαλις συναναπαύσεται ερίφω, και µοσχάριον και ταύρος και λέων
άµα βοσκηθήσονται, και παιδίον µικρόν άξει αυτούς·
Ησ. 11,6   Τοτε ο λύκος θα βόσκη µαζή µε το αρνί, και η λεοπάρδαλις θα κατοική µαζή µε το ερίφιον, το µοσχάριον και ο
ταύρος θα βόσκουν µαζή µε τον λέοντα και ένα µικρό παιδί θα οδηγή αυτά ως ήµερα αρνία.
Ησ. 11,7   και βούς και άρκος άµα βοσκηθήσονται, και άµα τα παιδία αυτών έσονται, και λέων και βούς άµα φάγονται
άχυρα.
Ησ. 11,7   Το βόϊδι και η άρκτος θα βόσκουν µαζή και τα µικρά των θα κάµνουν µαζή συντροφιά. Το ληοντάρι και το βόϊδι
θα τρώγουν µαζή άχυρα.
Ησ. 11,8   και παιδίον νήπιον επί τρώγλην ασπίδων και επί κοίτην εκγόνων ασπίδων την χείρα επιβαλεί.
Ησ. 11,8 Μικρό παιδί θα απλώνη και θα θέτη χωρίς κίνδυνον τα χέρια του εις την οπήν της δηλητηριώδους ασπίδος και εις
την φωλεάν, όπου αι ασπίδες έχουν τα µικρά των.
Ησ. 11,9   και ου µη κακοποιήσουσιν, ουδέ µη δύνωνται απολέσαι ουδένα επί το όρος το άγιόν µου, ότι ενεπλήσθη η
σύµπασα τού γνώναι τον Κύριον ως ύδωρ πολύ κατακαλύψαι θαλάσσας.
Ησ. 11,9   Ολα τα άγρια θηρία και τα δηλητηριώδη φίδια δεν θα κάµουν εις κανένα κακόν, ούτε θα έχουν την δύναµιν και
την διάθεσιν να φονεύσουν κανένα στο άγιόν µου όρος, διότι ολόκληρος ο κόσµος θα έχη πληµµυρίσει από την θείαν
γνώσιν, όπως το πολύ ύδωρ κατακαλύπτει τας θαλάσσας.
Ησ. 11,10   Καί έσται εν τή ηµέρα εκείνη η ρίζα τού Ιεσσαί και ο ανιστάµενος άρχειν εθνών, επ αυτώ έθνη ελπιούσι, και έσται
η ανάπαυσις αυτού τιµή.



Ησ. 11,10  Κατά την ηµέραν εκείνην ο ευλογηµένος αυτός απόγονος του Ιεσσαί, ο Μεσσίας, θα εµφανισθή ως άρχων των
εθνών, θα είναι µέγας κατά την αρετήν και την δύναµιν, ώστε τα έθνη θα στηρίξουν εις αυτόν τας ελπίδας των. Ο θρόνος
του και η διαµονή του θα είναι ένδοξος και τιµηµένη .
Ησ. 11,11   και έσται τή ηµέρα εκείνη προσθήσει Κύριος τού δείξαι την χείρα αυτού τού ζηλώσαι το καταλειφθέν υπόλοιπον
τού λαού, ό αν καταλειφθή από των Ασσυρίων και από Αιγύπτου και Βαβυλωνίας και Αιθιοπίας και από Ελαµιτών και από
ηλίου ανατολών και εξ Αραβίας.
Ησ. 11,11  Κατά την ηµέραν εκείνην ο Κυριος θα δείξη και θα άπλωση το χέρι του, δια να φανερώσ·η την αγάπην του εις
όσους απέµειναν ως υπόλοιπον του ισραηλιτικού λαού· εις αυτούς, που απέµειναν εις την Ασσυρίαν, εις την Αίγυπτον, εις
την Βαβυλώνα, εις την Αιθιοπίαν, εις την χώραν των Ελαµιτών, εις τας ανατολικός χώρας και εις την Αραβιαν.
Ησ. 11,12 και αρεί σηµείον εις τα έθνη και συνάξει τους απολοµένους Ισραήλ και τους διεσπαρµένους τού Ιούδα συνάξει εκ
των τεσσάρων πτερύγων της γής.
Ησ. 11,12  Ο Κυριος θα υψώση σηµαίαν εις τα έθνη και θα συγκεντρώση τους χαµένους ανά τα έθνη άνδρας του Ισραήλ ,
και τους διασκορπισµένους Ιουδαίους θα συγκεντρώση από τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος.
Ησ. 11,13   και αφαιρεθήσεται ο ζήλος Εφραίµ και οι εχθροί Ιούδα απολούνται· Εφραίµ ου ζηλώσει Ιούδαν, και Ιούδας ου
θλίψει Εφραίµ.
Ησ. 11,13  Η παλαιά ζηλοφθονία και διχόνοια του Ισραήλ και του Ιούδα θα εξαλειφθή και οι εχθροί της φυλής Ιούδα θα
καταστραφούν. Οι Ισραηλίται δεν θα ζηλοφθονούν πλέον τους Ιουδαίους και οι Ιουδαίοι δεν θα καταθλίβουν µε πολέµους
τους Ισραηλίτας.
Ησ. 11,14   και πετασθήσονται εν πλοίοις αλλοφύλων θάλασσαν, άµα προνοµεύσουσι και τους αφ ηλίου ανατολών και
Ιδουµαίαν· και επί Μωάβ πρώτον τας χείρας επιβαλούσιν, οι δε υιοί Αµµών πρώτοι υπακούσονται.
Ησ. 11,14  Θα πετάξουν προς κατακτήσεις µε τα πλοία των Φιλισταίων εις την Μεσόγειον θάλασσαν, συγχρόνως θα
καταλάβουν και θα λαφυραγωγήσουν τας ανατολικάς χώρας και την Ιδουµαίαν. Θα απλώσουν τα χέρια των πρώτον και
θα κατακτήσουν την χώραν των Μωαβιτών, και οι Αµµωνίται πρώτοι θα υποταχθούν εις αυτούς.
Ησ. 11,15   και ερηµώσει Κύριος την θάλασσαν Αιγύπτου και επιβαλεί την χείρα αυτού επί τον ποταµόν πνεύµατι βιαίω και
πατάξει επτά φάραγγας, ώστε διαπορεύεσθαι αυτόν εν υποδήµασι·
Ησ. 11,15  Θα καταστήση ο Κυριος ξηράν και έρηµον την Ερυθράν Θαλασσαν της Αιγύπτου, Θα θέση το χέρι του επάνω
στον Ευφράτην ποταµόν, αποστέλλων συγχρόνως ορµητικόν άνεµον. Θα κτυπήση τον ποταµόν και θα ανοίξη επτά
στεγνάς διόδους, ώστε οι Ιουδαίοι, που ευρίσκονται εις την Βαβυλώνα να περάσουν αυτόν φορούντες τα υποδήµατα των!
Ησ. 11,16   και έσται δίοδος τώ καταλειφθέντι µου λαώ εν Αιγύπτω, και έσται τώ Ισραήλ ως η ηµέρα ότε εξήλθεν εκ γής
Αιγύπτου.
Ησ. 11,16  Εις τον λαόν µου, ο οποίος ευρίσκεται εν Αιγύπτω, θα ανοιχθή δίοδος, όπως ακριβώς ηνοίχθη δια τους Ισραηλίτας
κατά την ηµέραν, που αυτοί εξήλθον από την Αίγυπτον καταδιωκόµενοι από τον Φαραώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ησ. 12,1   Καί ερείς εν τή ηµέρα εκείνη· ευλογήσω σε, Κύριε, διότι ωργίσθης µοι και απέστρεψας τον θυµόν σου και ηλέησάς
µε.
Ησ. 12,1   Και τότε κάθε λυτρωµένος γεµάτος χαράν, θα διαλαλήση κατά την ευλογηµένην εκείνην ηµέραν· Θα σε
δοξολογήσω, Κυριε, διότι ωργίσθης µεν κατά λόγον δικαιοσύνης εναντίον µου, αλλά χάρις στο έλεός σου κατεπράϋνες τον
θυµόν σου και µε ηλεήσες.
Ησ. 12,2   ιδού ο Θεός µου σωτήρ µου Κύριος, πεποιθώς έσοµαι επ αυτώ και σωθήσοµαι εν αυτώ και ου φοβηθήσοµαι, διότι
η δόξα µου και η αίνεσίς µου Κύριος και εγένετό µοι εις σωτηρίαν.
Ησ. 12,2  Ιδού, δ Θεός, ο Κυριος είναι ο σωτήρ µου, εις αυτόν µόνον θα έχω και θα στηρίζω την πεποίθησίν µου, και αυτός θα
µε σώση. Ποτέ δεν θα φοβηθώ πλέον, διότι η δόξα µου και η δοξολογία µου είναι ο Κυριος, ο οποίος µου εχαρισε την
σωτηρίαν.
Ησ. 12,3   και αντλήσατε ύδωρ µετ ευφροσύνης εκ των πηγών τού σωτηρίου.
Ησ. 12,3  Αντλήσατε λοιπόν, δροσερό νερό µε χαράν από τας σωτηρίους πηγάς του Κυρίου,
Ησ. 12,4   και ερείς εν τή ηµέρα εκείνη· υµνείτε Κύριον, βοάτε το όνοµα αυτού, αναγγείλατε εν τοίς έθνεσι τα ένδοξα αυτού,
µιµνήσκεσθε, ότι υψώθη το όνοµα αυτού.
Ησ. 12,4  και θα πης κατά την ηµέραν εκείνην συ ο λυτρωµένος· Υµνολογήσατε τον Κυριον, διαλαλήσατε το Ονοµά του,
αναγγείλατε εις τα έθνη όσα ένδοξα επραγµατοποίησε. Να ενθυµήσθε, ότι εδοξάσθη και εµεγαλύνθη το Ονοµά του.
Ησ. 12,5   υµνήσατε το όνοµα Κυρίου, ότι υψηλά εποίησεν· αναγγείλατε ταύτα εν πάση τή γη.
Ησ. 12,5  Υµνολογήσατε το όνοµα του Κυρίου, διότι µεγάλα και θαυµαστά επραγιµατοποίησε. Διαλαλήσατε αυτά εις όλην
την οικουµένην.
Ησ. 12,6   αγαλλιάσθε και ευφραίνεσθε, οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο άγιος τού Ισραήλ εν µέσω αυτής.
Ησ. 12,6  Σεις, που κατοικείτε την Ιερουσαλήµ, αγαλλιάσθε και ευρραίνεσθε, διότι εν µέσω της νέας αυτής Ιερουσαλήµ
εδοξάσθη και δοξάζεται και θα δοξάζεται ο άγιος Θεός του Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ησ. 13,1   Όρασις, ήν είδεν Ησαΐας υιός Αµώς, κατά Βαβυλώνος.
Ησ. 13,1   Αποκαλυπτικόν όραµα, το οποίον είδεν ο Ησαΐας, ο υιός του Αµώς, εναντίον της Βαβυλώνος.
Ησ. 13,2   επ όρους πεδινού άρατε σηµείον, υψώσατε την φωνήν αυτοίς, µη φοβείσθε, παρακαλείτε τή χειρί· ανοίξατε, οι
άρχοντες.
Ησ. 13,2  Επάνω στο οροπεδιον της Βαβυλώνος, σεις οι επιτιθέµενοι επισηµάνατε τον στόχον σας, σηκώσατε φωνήν και
αλαλάξατε εναντίον αυτών. Μη φοβείσθε· ενθαρρύνετε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον και µε τας κινήσεις των χειρών σας.
Και σεις, οι άρχοντες της Βαβυλώνος, ανοίξατε τας πύλας της πόλεως.
Ησ. 13,3   εγώ συντάσσω και εγώ άγω αυτούς· [ηγιασµένοι εισί, και εγώ άγω αυτούς]. γίγαντες έρχονται πληρώσαι τον
θυµόν µου χαίροντες άµα και υβρίζοντες.



Ησ. 13,3   Εγώ συγκροτώ το στράτευµα δι' αυτήν την επίθεσιν και εγώ οδηγώ αυτούς. Ως γίγαντες ορµούν αυτοί εναντίον
σας, δια να εκπληρώσουν τας αποφάσστου δικαίου θυµού µου, χαίροντες οι ίδιοι και συγχρόνως υβρίζοντας σας.
Ησ. 13,4   φωνή εθνών πολλών επί των ορέων, οµοία εθνών πολλών, φωνή βασιλέων και εθνών συνηγµένων. Κύριος
σαβαώθ εντέταλται έθνει οπλοµάχω
Ησ. 13,4  Πολλοί είναι οι επιτιθέµενοι, ώστε οι αλαλαγµοί των ακούονται εις τα όρη ωσάν αι φωναί πολλών εθνών· η βοή
των οµοιάζει µε φωνάς βασιλέων και πολλών εθνών συγκεντρωµένων. Ο Κυριος των δυνάµεων έδωσεν εντολήν στο
ωπλισµένον και αξιόµαχον αυτό έθνος,
Ησ. 13,5   έρχεσθαι εκ γής πόρωθεν απ άκρου θεµελίου τού ουρανού, Κύριος και οι οπλοµάχοι αυτού, τού καταφθείραι
πάσαν την οικουµένην.
Ησ. 13,5   να ελθη από µακρυνήν χώραν, από την άκρην του ουρανού, ο Κυριος και ο αξιόµαχος αυτός στρατός του
έρχονται, δια να καταστρέψουν όλην την αµάρτωλήν οικουµένην.
Ησ. 13,6   ολολύζετε, εγγύς γάρ ηµέρα Κυρίου, και συντριβή παρά τού Θεού ήξει·
Ησ. 13,6  Βαβυλώνειοι, κλαύσατε µε αλολυγµούς, διότι έφθασε πλέον η ηµέρα του Κυρίου και η συντριβή σας θα έλθη εκ
µέρους του Θεού.
Ησ. 13,7   διά τούτο πάσα χείρ εκλυθήσεται και πάσα ψυχή ανθρώπου δειλιάσει.
Ησ. 13,7   Δια τούτο κάθε χέρι σας θα παραλύση, ώστε να µη ηµπορή να κρατήση όπλον, και κάθε ψυχή ανθρώπου θα
πανικοβληθή και θα δειλιάση.
Ησ. 13,8   και ταραχθήσονται οι πρέσβεις και ωδίνες αυτούς έξουσιν, ως γυναικός τικτούσης· και συµφοράσουσιν έτερος
προς τον έτερον και εκστήσονται και το πρόσωπον αυτών ως φλόξ µεταβαλούσιν.
Ησ. 13,8  Θα ταραχθούν οι πρέσβεις, που θα αποστείλετε προς ειρήνην. Θα τους καταλάβουν ωδίνες οξείαι ώσαν της
γυναικός, που πρόκειται να γεννήση, θα κλαίουν µεταξύ των την συµφοράν των, θα µείνουν κατάπληκτοι, το δε πρόσωπον
των θα µεταβληθή, θα γίνη κατάκόκκινον ωσάν την φλόγα.
Ησ. 13,9   ιδού γάρ ηµέρα Κυρίου έρχεται ανίατος θυµού και οργής θείναι την οικουµένην έρηµον και τους αµαρτωλούς
απολέσαι εξ αυτής.
Ησ. 13,9  Διότι, ιδού έρχεται η ηµέρα του Κυρίου γεµάτη θυµόν και οργήν, που κανείς δεν ηµπορεί να την εξιλέωση, και η
δικαία αυτή οργή του θα καταστήση έρηµον την οικουµενην· και θα καταστρέψη τους αµαρτωλούς από αυτήν.
Ησ. 13,10   οι γάρ αστέρες τού ουρανού και ο Ωρίων και πάς ο κόσµος τού ουρανού το φώς ου δώσουσι, και σκοτισθήσεται
τού ηλίου ανατέλλοντος, και η σελήνη ου δώσει το φώς αυτής.
Ησ. 13,10  Οι αστέρες του ουρανού, ο Ωρίων και όλος ο έναστρος κόσµος του ουρανού δεν θα δώσουν πλέον το φως των . Ο
ανατέλλων ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν θα δώση το φέγγος της.
Ησ. 13,11   και εντελούµαι τή οικουµένη όλη κακά και τοίς ασεβέσι τας αµαρτίας αυτών· και απολώ ύβριν ανόµων , και
ύβριν υπερηφάνων ταπεινώσω.
Ησ. 13,11  Θα δώσω εντολήν να επέλθουν συµφοραί εις όλην την οικουµένην και στους ασεβείς τιµωρίαι δια τας αµαρτίας
αυτών, θα καταστρέψω την έπαρσιν των παρανόµων και θα ταπεινώσω τον εγωϊσµόν των υπερηφάνων.
Ησ. 13,12   και έσονται οι καταλελειµµένοι έντιµοι µάλλον ή το χρυσίον το άπυρον, και ο άνθρωπος µάλλον έντιµος έσται ή
ο λίθος ο εκ Σουφίρ.
Ησ. 13,12  Οσοι δε αποµείνουν από αυτήν την καταστροφήν, θα είναι περισσότερον ολι-γοστοί και σπάνιοι, παρ' όσον είναι
το εξορυσσόµενον και σκεπασµένον από χώµατα και µη καθαρισθέν χρυσάφι, και οι άνθρωποι σπανιώτεροι από τους
πολυτίµους εκ Σουφίρ λίθους.
Ησ. 13,13 ο γάρ ουρανός θυµωθήσεται και η γη σεισθήσεται εκ των θεµελίων αυτής διά θυµόν οργής Κυρίου σαβαώθ εν τή
ηµέρα, ή αν επέλθη ο θυµός αυτού.
Ησ. 13,13  Και αυτός ο ουρανός θα οργισθή εναντίον των αµαρτωλών ανθρώπων και θα αποστείλη θυέλλας και
κατακλυσµούς. Η γη θα σεισθή εκ θεµελίων εξ αιτίας του θυµού του Κυρίου τότε κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα
επέλθη εναντίον των αµαρτωλών ο θυµός αυτού.
Ησ. 13,14   και έσονται οι καταλελειµµένοι ως δορκάδιον φεύγον και ως πρόβατον πλανώµενον, και ουκ έσται ο συνάγων,
ώστε άνθρωπον εις τον λαόν αυτού αποστραφήναι και άνθρωπον εις την χώραν εαυτού διώξεται.
Ησ. 13,14  Οσοι δε απολειφθούν θα είναι δειλοί και περίφοβοι σαν το ζαρκάδι, που φεύγει πανικόβλητον, σαν τα
περιπλανώµενα πρόβατα, δια τα οποία δεν υπάρχει κανείς να τα συγκέντρωση και περιφρούρηση. Εν όψει αυτής της
συµφοράς κάθε ξένος ότνθρωπος θα επιστρέψη στον λαόν του και θα επιδιώξη µε κάθε τρόπον να επανέλθη εις την
πατρίδα του.
Ησ. 13,15   ός γάρ αν αλώ, ηττηθήσεται, και οίτινες συνηγµένοι εισί, µαχαίρα πεσούνται·
Ησ. 13,15  Εκείνοι που θα συλληφθούν αιχµάλωτοι, θα υποστούν τας σκληράς συνεπείας της ήττης των και όσοι
συγκεντρωθούν, δια να φέρουν αντίστάσιν, θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας.
Ησ. 13,16   και τα τέκνα αυτών ενώπιον αυτών ράξουσι και τας οικίας αυτών προνοµεύσουσι και τας γυναίκας αυτών
έξουσιν.
Ησ. 13,16  Οι εχθροί θα συντρίψουν και τα παιδιά των ηττηµένων εµπρός εις τα µάτια των επάνω στο έδαφος, θα
λεηλατήσουν τα σπίτια των και θα πάρουν τας γυναίκας υπό την εξουσίαν των .
Ησ. 13,17   ιδού επεγείρω υµίν τους Μήδους, οί αργύριον ου λογίζονται, ουδέ χρυσίου χρείαν έχουσι.
Ησ. 13,17  Ιδού, λοιπόν, εγώ εξεγείρω εναντίον σας τους Μηδους, οι οποίοι δεν δίδουν σηµασίαν στο αργύριον, και ούτε
έχουν ανάγκην από χρυσόν.
Ησ. 13,18   τοξεύµατα νεανίσκων συντρίψουσι και τα τέκνα υµών ου µη ελεήσωσιν, ουδέ επί τοίς τέκνοις σου φείσονται οι
οφθαλµοί αυτών.
Ησ. 13,18  Αυτοί θα συντρίψουν τους τοξότας νέους σας, τα τόξα και τα βέλη αυτών. Δεν θα λυπηθούν τα έµβρυα εις τας
κοιλίας των µητέρων των, ούτε τα µάτια των θα λυπηθούν τα παιδία σας.
Ησ. 13,19   και έσται Βαβυλών, ή καλείται ένδοξος από βασιλέως Χαλδαίων, ον τρόπον κατέστρεψεν ο Θεός Σόδοµα και
Γόµορα·
Ησ. 13,19  Και έτσι η Βαβυλών, η οποία χάρις στον βασιλέα των Χαλδαίων έγινε και ανεδείχθη ένδοξος και λαµπρά, θα



υποστή τροµεράν καταστροφήν, ώσαν εκείνην δια της οποίας ο Θεός κατέστρεψε τα Σοδαµα και τα Γοµορρα.
Ησ. 13,20   ου κατοικηθήσεται εις τον αιώνα χρόνον, ουδέ µη εισέλθωσιν εις αυτήν διά πολλών γενεών, ουδέ µη διέλθωσιν
αυτήν Άραβες, ουδέ ποιµένες ου µη αναπαύσονται εν αυτή·
Ησ. 13,20  Δεν θα κατοικηθή πλέον εις αιώνας αιώνων ως ένδοξος πόλις . Επί πολλάς γενεάς δεν θα εισέλθουν εις αυτήν
άνθρωποι, δεν θα περάσουν καν από αυτήν Αράβες· ούτε ποιµένες και νοµάδες θα αναπαυθούν εις αυτήν!
Ησ. 13,21   και αναπαύσονται εκεί θηρία και εµπλησθήσονται αι οικίαι ήχου, και αναπαύσονται εκεί σειρήνες, και δαιµόνια
εκεί ορχήσονται,
Ησ. 13,21  Αλλά εκεί θα ευρίσκουν καταφύγιον και ασφάλειαν τα θηρία · αι δε αποµείνασαι οικίαι θα αντηχούν από τους
ορυγµούς και τας αγρίας κραυγάς των. Σειρήνες θα αναπαύωνται εκεί και τα πονηρά δαιµόνια θα στήνουν χορόν.
Ησ. 13,22   και ονοκένταυροι εκεί κατοικήσουσι, και νοσσοποιήσουσιν εχίνοι εν τοίς οίκοις αυτών· ταχύ έρχεται και ου
χρονιεί.
Ησ. 13,22  Αγριοι όνοι θα κατοικούν εκεί· και στους οίκους των Βαβυλωνίων οι ακανθόχοιροι θα γεννήσουν και θα θρέψουν
τους νεοσσούς των. Αυτή δε η φοβερά κατά της Βαβυλώνος τιµωρία έρχεται σύντοµα· δεν θα βραδύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ησ. 14,1   Καί ελεήσει Κύριος τον Ιακώβ και εκλέξεται έτι τον Ισραήλ, και αναπαύσονται επί της γής αυτών, και ο γειώρας
προστεθήσεται προς αυτούς και προστεθήσεται προς τον οίκον Ιακώβ,
Ησ. 14,1   Εξ αντιθέτου όµως ο Κυριος θα ελεήση τας φυλάς του Ιακωβ, θα εκλέξη και πάλιν ως λαόν του αγαπητόν τους
ισραηλίτας, και θα αναπαυθούν εις την γην των προγόνων των. Επανερχοµένους από την αιχµαλωσίαν των θα τους
ακολουθήσουν προσήλυτοι της Βαβυλώνος, οι οποίοι και θα προστεθούν στον Ισραηλιτικόν λαόν.
Ησ. 14,2   και λήψονται αυτούς έθνη και εισάξουσιν εις τον τόπον αυτών, και κατακληρονοµήσουσι και πληθυνθήσονται
επί της γής τού Θεού εις δούλους και δούλας· και έσονται αιχµάλωτοι οι αιχµαλωτεύσαντες αυτούς , και κυριευθήσονται οι
κυριεύσαντες αυτών.
Ησ. 14,2  Τα έθνη θα παραλάβουν τους διεσκορπισµένους Ιουδαίους και θα τους επαναφέρουν µε τιµήν εις την πατρίδα των.
Αυτήν θα την αποκτήσουν και πάλιν ως κληρονοµίαν των και θα πληθυνθούν εις την θεοδώρητον αυτήν χώραν , ώστε να
είναι και να µείνουν δούλοι και δούλαι του Θεού. Εκείνοι δε που τους ηχµαλώτισαν, θα γίνουν τώρα αιχµάλωτοί των· θα
κυριευθούν από αυτούς ως υποχείριοί των εκείνοι, οι οποίοι τους ειχαν κατακυριεύσει.
Ησ. 14,3   Καί έσται εν τή ηµέρα εκείνη αναπαύσει σε Κύριος από της οδύνης και τού θυµού σου και της δουλείας σου της
σκληράς, ής εδούλευσας αυτοίς.
Ησ. 14,3  Κατά την ηµέραν εκείνην θα σε αναπαύση ο Κυριος από τας οδύνας, που εδοκίµασες, από την εσωτερικην
καταπίεσιν και αγανάκτησιν, από την σκληρην δουλείαν, εις την οποίαν είχες υποδουλωθή.
Ησ. 14,4   και λήψη τον θρήνον τούτον επί τον βασιλέα Βαβυλώνος και ερείς εν τή ηµέρα εκείνη· πώς αναπέπαυται ο
απαιτών και αναπέπαυται ο επισπουδαστής;
Ησ. 14,4  Και τότε συ, ο Ισραηλιτικός λαός βλέπων τας αδιηγήτους συµφοράς και τον όλεθρον των Βαβυλωνίων , θα
αναλάβης κατά την ηµέραν εκείνην θρήνον εναντίον του βασιλέως Βαβυλώνος και θα πης· Πως έσβησεν ο σκληρός
απαιτητής φόρων δουλείας; Πως είχε λείψει ο υπερόπτης, ο σκληρός και πλεονέκτης αυτός τύραννος;
Ησ. 14,5   συνέτριψε Κύριος τον ζυγόν των αµαρτωλών, τον ζυγόν των αρχόντων·
Ησ. 14,5  Ελειψε, διότι ο Κυριος συνέτριψε τον ζυγόν, τον οποίον αµαρτωλοί άνθρωποι επέβαλαν, τον ζυγόν των πονηρών
αρχόντων της Βαβυλώνος.
Ησ. 14,6   πατάξας έθνος θυµώ, πληγή ανιάτω, παίων έθνος πληγήν θυµού, ή ουκ εφείσατο, ανεπαύσατο πεποιθώς.
Ησ. 14,6  Επάνω στον δίκαιον θυµόν του εκτύπησε µε συµφοράς αθεραπεύτους το πονηρόν τούτο έθνος· το έπληξε µε
αλεπαλλήλους συµφοράς και ανελέητα κτυπήµατα· και τότε εσταµάτησε τα πλήγµατα, όταν είδεν ότι ωλοκληρώθη η
καταστροφή.
Ησ. 14,7   πάσα η γη βοά µετ ευφροσύνης,
Ησ. 14,7  Εξ αιτίας της καταστροφής του πονηρού και επικινδύνου βασιλείου της Βαβυλώνος, ολόκληρος η γη βοά µε
ευφροσύνην.
Ησ. 14,8   και τα ξύλα τού λιβάνου ευφράνθησαν επί σοί και η κέδρος τού Λιβάνου· αφ ού σύ κεκοίµησαι, ουκ ανέβη ο
κόπτων ηµάς.
Ησ. 14,8  Τα µεγάλα δένδρα και τα κέδρα του Λιβάνου ηυφράνθησαν, ω Βαβυλών, δια την κατάστροφήν σου, και είπαν·
“από τότε που συ απέθανες και έλειψες από το πρόσωπον της γης, κανένας υλοτόµος δεν ανέβη, δια να µας κόψη.
Ησ. 14,9   ο άδης κάτωθεν επικράνθη συναντήσας σοι, συνηγέρθησάν σοι πάντες οι γίγαντες οι άρξαντες της γής, οι
εγείραντες εκ των θρόνων αυτών πάντας βασιλείς εθνών.
Ησ. 14,9  Και αυτός ο εις τα καταχθόνια πονηρός άδης έπικράνθη και ηγανάκτησεν, όταν σε συνήντησεν. Εσηκώθησαν δια
σε όλοι µαζή οι γίγαντες, οι οποίοι, όταν συ εζούσες, υπήρξαν άρχοντες εις την γην αυτοί, που είχαν ξεσηκώσει και πετάξει
από τους θρόνους των όλους τους βασιλείς των εθνών.
Ησ. 14,10   πάντες αποκριθήσονται και ερούσί σοι· και σύ εάλως, ώσπερ και ηµείς, εν ηµίν δε κατελογίσθης.
Ησ. 14,10  Ολοι αυτοί θα πάρουν τον λόγον και θα σου πουν· “ώστε λοιπόν και συ εκυριεύθης από τον θάνατον και τον
όλεθρον καθώς και ηµείς; Συγκατεριθµήθης, λοιπόν αναµεταξύ µας.
Ησ. 14,11   κατέβη εις άδου η δόξα σου, η πολλή ευφροσύνη σου· υποκάτω σου στρώσουσι σήψιν, και το κατακάλυµµά σου
σκώληξ.
Ησ. 14,11  Εις τον άδην κατέβηκεν η δόξα σου και η πολλή ευφροσύνη σου. Σαπίλαν θα στρώσουν υπό κάτω σου και το
σκέπασµα, µε το οποίον θα σκεπασθής, θα είναι σκουλήκια».
Ησ. 14,12   πώς εξέπεσεν εκ τού ουρανού ο εωσφόρος ο πρωΐ ανατέλλων; συνετρίβη εις την γήν ο αποστέλλων προς πάντα τα
έθνη.
Ησ. 14,12  Πως εξέπεσε στον αφανισµόν και την εξουδενωσιν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, ο οποίος εφαίνετο ώσαν αυγερινός,
που πρωϊ-πρωϊ ανατέλλει στον ουρανόν; Συνετρίβη επάνω εις την γην αυτός, ο οποίος έστειλε νικηφόρα τα στρατεύµατα
του εναντίον όλων των εθνών.



Ησ. 14,13   σύ δε είπας εν τή διανοία σου· εις τον ουρανόν αναβήσοµαι, επάνω των αστέρων τού ουρανού θήσω τον θρόνον
µου, καθιώ εν όρει υψηλώ, επί τα όρη τα υψηλά τα προς Βοράν,
Ησ. 14,13  “Συ, αλαζονικέ βασιλεύ της Βαβυλώνος, δταν εζούσες, είπες µε τον νουν σου· Θα ανεβώ στον ουρανόν, επάνω εις
τα αστέρια του ουρανού θα στήσω τον θρόνον µου, θα καθίσω ένδοξος βασιλεύς εις όρος υψηλόν, εις τα όρη τα υψηλά, που
ευρίσκονται βορείως της Βαβυλώνος.
Ησ. 14,14   αναβήσοµαι επάνω των νεφών, έσοµαι όµοιος τώ Υψίστω.
Ησ. 14,14  Θα ανεβώ, είπες, επάνω από τα σύννεφα, θα γίνω όµοιος προς τον Υψιστον Θεόν”!
Ησ. 14,15   νύν δε εις άδην καταβήση και εις τα θεµέλια της γής.
Ησ. 14,15  Τωρα ιδού, θα κατεβής στον άδην, εις τα βάθη, όπου υπάρχουν τα θεµέλια της γης.
Ησ. 14,16   οι ιδόντες σε θαυµάσονται επί σοί και ερούσιν· ούτος ο άνθρωπος ο παροξύνων την γήν, ο σείων βασιλείς;
Ησ. 14,16  Οι άνθρωποι, οι οποίοι θα ίδουν το κατάντηµά σου, θα καταπλαγούν και θα πουν· “αυτός, λοιπόν, είναι ο
άνθρωπος, ο οποίος ο ανετάρασσε και ετροµοκρατούσε την οικουµένην, συνεκλόνιζε και εκρήµνιζε τους βασιλείς;
Ησ. 14,17   ο θείς την οικουµένην όλην έρηµον και τας πόλεις αυτού καθείλε, τους εν επαγωγή ουκ έλυσε.
Ησ. 14,17  Αυτός, ο οποίος είχεν ερηµώσει την οικουµένην, και κατέστρεφε τας πόλεις και τα τείχη των, τους δε εν
αιχµαλωσία εκρατούσεν εις δεσµά.
Ησ. 14,18   πάντες οι βασιλείς των εθνών εκοιµήθησαν εν τιµή, άνθρωπος εν τώ οίκω αυτού·
Ησ. 14,18  Ολοι οι βασιλείς των εθνών απέθαναν και ετάφησαν µετά τιµών, ο καθένας στον οίκον του, στο βασίλειόν του.
Ησ. 14,19   σύ δε ριφήση εν τοίς όρεσιν ως νεκρός εβδελυγµένος µετά πολλών τεθνηκότων εκκεκεντηµένων µαχαίραις,
καταβαινόντων εις άδου. ον τρόπον ιµάτιον εν αίµατι πεφυρµένον ουκ έσται καθαρόν,
Ησ. 14,19  Συ όµως, παράνοµε βασιλεύ, θα φονευθής και θα ριφθής άταφος εις τα όρη, σαν σιχαµένος και ακάθαρτος νεκρός
µαζή µε πολλούς άλλους νεκρούς, οι οποίοι θα έχουν φονευθή διαπερασµένοι από µαχαίρας, και θα καταβαίνουν στον
άδην σαν ένδυµα, που έχει βαφή εις ανθρώπινον αίµα και δεν είναι καθαρόν.
Ησ. 14,20   ούτως ουδέ σύ έση καθαρός, διότι την γήν µου απώλεσας και τον λαόν µου απέκτεινας· ου µη µείνης εις τον
αιώνα χρόνον, σπέρµα πονηρόν.
Ησ. 14,20  Ετσι και συ δεν θα είσαι καθαρός και άνε-νοχος, διότι την χώραν µου την Ιουδαίαν κατέστρεψες και τον λαόν µου
εφόνευσες· η γενεά σου, σπέρµα πονηρόν, δεν πρόκειται να διαιωνισθή επάνω εις την γην.
Ησ. 14,21   ετοίµασον τα τέκνα σου σφαγήναι ταίς αµαρτίαις τού πατρός αυτών, ίνα µη αναστώσι και κληρονοµήσωσι την
γήν και εµπλήσωσιν την γήν πολέµων.
Ησ. 14,21  Ετοίµασε τα παιδιά σου να σφαγούν εξ αιτίας των αµαρτιών του πατρός των , ίνα µη πονηρά παιδιά αµαρτωλού
πατρός ανδρωθούν και κληρονοµήσουν την χώραν και γεµίσουν την οικουµένην µε πολέµους.
Ησ. 14,22   Καί επαναστήσοµαι αυτοίς, λέγει Κύριος σαβαώθ, και απολώ αυτών όνοµα και κατάλειµµα και σπέρµα - τάδε
λέγει Κύριος -
Ησ. 14,22  Εναντίον αυτών θα σηκωθώ επάνω, λέγει ο Κυριος των δυνάµεων, θα εξαφανίσω το όνοµά των από την γην,
καθένα που κατάγεται και απέµεινεν από αυτούς, κάθε απόγονον των αυτά λέγει ο Κυριος·
Ησ. 14,23   και θήσω την Βαβυλωνίαν έρηµον, ώστε κατοικείν εχίνους, και έσται εις ουδέν· και θήσω αυτήν πηλού βάραθρον
εις απώλειαν.
Ησ. 14,23  θα µεταβάλω και θα καταστήσω την Βαβυλώνα έρηµον, ώστε να κατοικούν εις αυτήν ακανθόχοιροι, και θα είναι
αυτή ως ένα τίποτε, θα µεταβάλω αυτήν εις ένα βορβορώδες βάραθρον προς αφανισµόν και καταστροφήν.
Ησ. 14,24   τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· ον τρόπον είρηκα, ούτως έσται, και ον τρόπον βεβούλευµαι, ούτως µενεί,
Ησ. 14,24  Αυτά λέγει Κυριος των δυνάµεων, ο παντοκράτωρ· όπως είπα και όπως απεφάσισα, έτσι και θα γίνη και έτσι θα
µείνη.
Ησ. 14,25   τού απολέσαι τους Ασσυρίους από της γής της εµής και από των ορέων µου, και έσονται εις καταπάτηµα, και
αφαιρεθήσεται απ αυτών ο ζυγός αυτών, και το κύδος αυτών από των ώµων αφαιρεθήσεται.
Ησ. 14,25  Θα καταστρέψω τους Ασσυρίους από την χώραν µου την Ιουδαίαν και από τα ιδικά µου όρη· θα νικηθούν και θα
καταπατηθούν µε περιφρόνησιν από τους ανθρώπους, θα αφαιρεθή από τον λαόν µου ο ζυγός της δουλείας των. Ο
εξευτελισµός και το όνειδός των, που ώσαν βαρύ φορτίον εβαρυνε τους ώµους των, θα αφαιρεθή”.
Ησ. 14,26   αύτη η βουλή, ήν βεβούλευται Κύριος επί την όλην οικουµένην, και αύτη η χείρ η υψηλή επί πάντα τα έθνη.
Ησ. 14,26  Αυτή είναι η απόφασις, την οποίαν έχει λάβει και αποφασίσει ο Κυριος, σχετικά µε όλην την οικουµένην. Η
παντοδύναµος τιµωρός δεξιά του είναι σηκωµένη εναντίον όλων των αµαρτωλών εθνών.
Ησ. 14,27   ά γάρ ο Θεός ο άγιος βεβούλευται, τις διασκεδάσει; και την χείρα αυτού την υψηλήν τις αποστρέψει;
Ησ. 14,27  Αυτά δε τα οποία ο Θεός ο άγιος έχει αποφασίσει, ποιός είναι δυνατόν να τα εµποδίση και να τα µαταίωση; Και
την παντοδύναµον δεξιάν του, που έχει υψωθή δια να επιπέση επί των αµαρτωλών, ποιός ηµπορεί να την στρέψη αλλού;
Ησ. 14,28   Τού έτους, ού απέθανεν ο βασιλεύς Άχαζ, εγενήθη το ρήµα τούτο.
Ησ. 14,28  Ο προφητικός αυτός λόγος έγινε το έτος, κατά το οποίον απέθανεν ο βασιλεύς Αχαζ.
Ησ. 14,29   µη ευφρανθείητε οι αλλόφυλοι πάντες, συνετρίβη γάρ ο ζυγός τού παίοντος υµάς· εκ γάρ σπέρµατος όφεως
εξελεύσεται έκγονα ασπίδων, και τα έκγονα αυτών εξελεύσονται όφεις πετόµενοι
Ησ. 14,29  Μη χαίρετε και µη πανηγυρίζετε όλοι σεις, οι Φιλισταίοι, επειδή συνετρίβη ο ζυγός της δουλείας του µονάρχου, ο
οποίος σας εκτύπα και σας έθλιβε. Διότι από τους απογόνους του φαρµακερού αυτού όφεως, θα βγουν παιδιά αντάξιά του,
δηλητηριώδεις οχιές, θα βγουν ως απόγονοι του φίδια φτερωτά.
Ησ. 14,30   και βοσκηθήσονται πτωχοί δι αυτού, πτωχοί δε άνθρωποι επί ειρήνης αναπαύσονται· ανελεί δε λιµώ το σπέρµα
σου και το κατάλειµµά σου ανελεί.
Ησ. 14,30  Και ενώ αυτά θα συµβαίνουν εις βάρος του αµαρτωλού µονάρχου και άλλων εθνών, οι πτωχοί άνθρωποι του λαού
θα διατρέφωνται και θα ποιµαίνωνται από τον θεόν και έτσι οι πτωχοί αυτοί και καταφρονηµένοι τότε, θα αναπαύωνται εν
ειρήνη. Αλλά τους ιδικούς σας απογόνους, ω Φιλισταίοι, θα εξολοθρεύση ο Κυριος µε φοβεράν πείναν και εκείνους, που
τυχόν θα αποµείνουν, θα τους εξόντωση ο Κυριος.
Ησ. 14,31   ολολύξατε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγµέναι, οι αλλόφυλοι πάντες, ότι από Βορά καπνός
έρχεται, και ουκ έστι τού είναι.



Ησ. 14,31  Κλαύσατε, λοιπόν, µε ολολυγµούς αι οχυραί πύλαι των πόλεων των Φιλισταίων· ας κράξουν οι αναστατωµένοι
και ταραγµένοι κάτοικοι των, όλοι οι αλλόφυλοι, διότι ο καπνός των πόλεων, που καίονται, κατεβαίνει από τον βορράν και
δεν πρόκειται κανείς να διαφύγη την καταστροφήν και να σωθή!
Ησ. 14,32   και τι αποκριθήσονται βασιλείς εθνών; ότι Κύριος εθεµελίωσε Σιών, και δι αυτού σωθήσονται οι ταπεινοί τού
λαού.
Ησ. 14,32  Οι βασιλείς, λοιπόν, των διαφόρων εθνών, όταν θα βλέπουν τα γεγονότα αυτά, την ολοσχερή καταστροφήν των
'Ασσυριων και την σωτηρίαν του Ισραήλ, ποίον απάντησιν τάχα θα έχουν να δώσουν; Θα απαντήσουν φυσικά, ότι ο
Κυριος εθεµελιωσε την Ιερουσαλήµ και ότι δι' αυτού εσώθησαν και θα σωθούν οι ταπεινοί εκ του λαού, οι οποίοι εξαρτούν
και ζητούν από αυτόν την σωτηρίαν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Τό ρήµα το κατά της Μωαβίτιδος.
Ησ. 15,1   Νυκτός απολείται η Μωαβίτις, νυκτός γάρ απολείται το τείχος της Μωαβίτιδος.
Ησ. 15,1   Εν καιρώ νυκτός θα καταστραφή η χώρα των Μωαβιτών, διότι, και εν καιρώ νυκτός θα καταστραφούν και θα
κρηµνισθούν τα τείχη της.
Ησ. 15,2   λυπείσθε εφ εαυτοίς, απολείται γάρ και Δηβών, ού ο βωµός υµών, εκεί αναβήσεσθε κλαίειν· επί Ναβαύ της
Μωαβίτιδος ολολύζετε επί πάσης κεφαλής φαλάκρωµα, πάντες βραχίονες κατατετµηµένοι·
Ησ. 15,2  Πενθήσατε και κλαύσατε δια τας συµφοράς, που θα εκσπάσουν εναντίον σας, διότι θα καταστραφή η πόλις
Δηβών, όπου ευρίσκεται ο βωµός του Θεού σας. Εκεί θα αναβήτε, δια να θρηνήσετε. Κλαύσατε µε ολολυγµούς δια την
καταστροφήν της Ναβού, της περιφήµου αυτής Μωαβιτικής πόλεως, που ευρίσκεται κοντά στο όρος Ναβαύ. Ξυρίσατε τα
κεφάλια σας εις ένδειξιν του πένθους, που θα σας καταλάβη, κατακόψατε όλοι τους βραχίονάς σας.
Ησ. 15,3   εν ταίς πλατείαις αυτής περιζώσασθε σάκκους και κόπτεσθε, επί των δωµάτων αυτής και εν ταίς πλατείαις αυτής
και εν ταίς ρύµας αυτής πάντες ολολύζετε µετά κλαυθµού.
Ησ. 15,3   Εις τας πλατείας της χώρας σας ζωσθήτε σάκκους πένθους και αρχίσατε κοπετούς και θρήνους . Επάνω εις τα
δώµατα της πόλεως και εις τας πλατείας αυτής και στους µεγάλους της δρόµους ολολύξατε όλοι µε κλαυθµούς.
Ησ. 15,4   ότι κέκραγεν Εσεβών και Ελεαλή, έως Ιασσά ηκούσθη η φωνή αυτών· διά τούτο η οσφύς της Μωαβίτιδος βοά , η
ψυχή αυτής γνώσεται.
Ησ. 15,4  'Εκραυγασαν επάνω εις την φοβεράν θλίψιν των οι κάτοικοι της Εσεβών και της Ελεαλή. Αι κραυγαί των ηκούοντο
µέχρι της πόλεως Ιασσά. Δια τούτο οι νεφροί της Μωαβίτιδος χώρας, άνθρωποι ανδρείοι που αποτελούν την ισχύν της,
κραυγάζουν. Ολος ο λαός της βαθύτατα θα αισθανθή αυτόν τον πόνον της καταστροφής.
Ησ. 15,5   η καρδία της Μωαβίτιδος βοά εν αυτή έως Σηγώρ· δάµαλις γάρ εστι τριετής· επί δε της αναβάσεως Λουείθ προς σε
κλαίοντες αναβήσονται, τή οδώ Αρωνιείµ βοά σύντριµµα και σεισµός.
Ησ. 15,5   Αι καρδίαι των Μωαβιτών βοούν· αι κραυγαί των ανέρχονται στο στόµα και ακούονται έως την Σηγώρ . Διότι η
χώρα Μωάβ οµοιάζει µε τριετή ακµαίαν δάµαλιν, της οποίας οι µεγάλοι µυκηθµοί ακούονται πολύ µακράν. Από την
ανωφέρειαν της Λουείθ αναβαίνουν και έρχονται προς σε, ω Σηγώρ, κλαίοντες πανικόβλητοι οι φυγάδες. Εις τας οδούς της
πόλεως Αρωνιείµ κραυγάζουν οι φυγάδες· φοβερόν σύντριµµα και σεισµός!
Ησ. 15,6   το ύδωρ της Νεµρείµ έρηµον έσται, και ο χόρτος αυτής εκλείψει· χόρτος γάρ χλωρός ουκ έσται.
Ησ. 15,6  Το νερό της Νεµρείµ εξηράνθη, το χορτάρι της έχει εξαφανισθή, και χλωρό χορτάρι δεν θα υπαρξη πλέον εκεί.
Ησ. 15,7   µη και ούτως µέλει σωθήναι; επάξω γάρ επί την φάραγγα Άραβας, και λήψονται αυτήν.
Ησ. 15,7   Αλλά µήπως και έτσι θα κατορθώσουν να αποφύγουν την καταστροφήν και να διασωθούν οι κάτοικοι της
Νεµρείµ; Οχι, διότι εγώ θα επιφέρω εναντίον των εις την φάραγγα, όπου θα είναι κρυµµένοι, Αράβας και θα καταλάβουν
αυτήν.
Ησ. 15,8   συνήψε γάρ η βοή το όριον της Μωαβίτιδος της Αγαλείµ, και ολολυγµός αυτής έως τού φρέατος τού Αιλείµ.
Ησ. 15,8  Αι κραυγαί και αι βοαί των εξολοθρευοµένων έφθασαν έως τα σύνορα της Μωαβίτιδος νοτίως µέχρι την πόλιν
Αγαλείµ και ο ολολυγµός των κατοίκων της Μωάβ έφθασεν βορειοανατολικώς έως στο φρέαρ του Αιλείµ.
Ησ. 15,9 το δε ύδωρ το εµµών πλησθήσεται αίµατος· επάξω γάρ επί εµµών Άραβας και αρώ το σπέρµα Μωάβ και Αριήλ και
το κατάλοιπον Αδαµά.
Ησ. 15,9  Το νερό του Ρεµµών θα γεµίση από τα αίµατα των φονευοµένων, διότι και προς τα εκεί, προς την Ρεµµών, θα
παραχωρήσω να επιδράµουν ολοθρευταί οι Αραβες. Θα εξολοθρεύσω τους απογόνους του Μωάβ και την πόλιν Αριήλ και
τους υπολοίπους κατοίκους της χώρας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ησ. 16,1   Αποστελώ ως ερπετά επί την γήν· µη πέτρα έρηµός εστι το όρος θυγατρός Σιών;
Ησ. 16,1   Σαν ερπετά, που φοβισµένα σύρονται εις την γην, έτσι εγώ θα διώξω τους Μωαβίτας. Μηπως οι καταφρονηταί
Μωαβίται εξακολουθούν να φρονούν, ότι το άγιον όρος της Σιών, της θυγατρός µου Ιερουσαλήµ, είναι έρηµον;
Ησ. 16,2   έση γάρ ως πετεινού ανιπταµένου νεοσσός αφηρηµένος, θύγατερ Μωάβ. έπειτα δε, Αρνών, πλείονα
Ησ. 16,2  Εχει θα καταφύγης, θα είσαι σαν νεοσσός, που µόλις επέταξε, διότι τον έχουν πάρει από την φωληά του, συ χώρα
της Μωαβίτιδος. Και πιο πολύ συ η πόλις Αρνών
Ησ. 16,3   βουλεύου, ποίει τε σκέπην πένθους αυτή διά παντός· εν µεσηµβρινή σκοτία φεύγουσιν, εξέστησαν, µη απαχθής.
Ησ. 16,3  σκέψου, γίνε και κάµε στέγην του πένθους της Μωάβ ολοκλήρου. Πανικόβλητοι φεύγουν οι κάτοικοί της σαν εις
βαθύ σκοτάδι, ενώ είναι ώρα µεσηµβρινή. Φεύγουν, έχασαν το µυαλό των. Μη αρνηθής προστασίαν εις αυτούς.
Ησ. 16,4   παροικήσουσί σοι οι φυγάδες Μωάβ, έσονται σκέπη υµίν από προσώπου διώκοντος, ότι ήρθη η συµµαχία σου, και
ο άρχων απώλετο ο καταπατών επί της γής.
Ησ. 16,4  Εις σε θα παροικήσουν οι φυγάδες της Μωαβίτιδος χώρας. Σεις θα είσθε σκέπη και προστασία αυτών από τους
εχθρούς, οι οποίοι τους καταδιώκουν. Διότι έχει ήδη διαλυθή η συµµαχία σου µε τα αλλά εχθρικά έθνη. Ο δε σκληρός
Ασσύριος άρχων, ο οποίος σε κατοπτατούσε, έχει ήδη χαθή.
Ησ. 16,5   και διορθωθήσεται µετ ελέους θρόνος, και καθιείται επ αυτού µετά αληθείας εν σκηνή Δαυίδ κρίνων και εκζητών



κρίµα και σπεύδων δικαιοσύνην.
Ησ. 16,5  Συναψε φιλίαν και προσκολλήσου εις την Σ ιών, διότι θα ανορθωθή εκεί ένδοξος ο θρόνος του Δαυίδ, και εις την
Σκηνήν και τον ένδοξον βασιλικόν θρόνον του Δαυίδ θα καθίση ένας µέγας Κριτής, ο οποίος θα στηρίζεται εις την δύναµιν
της αληθείας, επιζητών και αποδίδων πάντοτε δικαίαν κρίσιν, µε ζήλον αναζητών και εφαρµόζων δικαιοσύνην.
Ησ. 16,6   Ηκούσαµεν την ύβριν Μωάβ, υβριστής σφόδρα, την υπερηφανίαν εξήρας. ουχ ούτως η µαντεία σου, ουχ ούτως.
Ησ. 16,6  Επληροφορήθηµεν την αλαζονείαν και αυθάδειαν της χώρας των Μωαβιτών. Υπήρξε παρά πολύ υπερήφανος
αυτή. Η αλαζονεία και αυθαδεία της έφθασεν εις µεγάλο ύψος. Αι µαντείαι και αι προρρήσεις των ψευδοπροφητών σου δεν
είναι, όπως σας τας παρουσιάζουν· είναι ψευιοπροφητείαι.
Ησ. 16,7   ολολύξει Μωάβ, εν γάρ τή Μωαβίτιδι πάντες ολολύξουσι· τοίς κατοικούσι δε Σέθ µελετήσεις· και ουκ εντραπήση.
Ησ. 16,7  Θα θρηνήση µε ολολυγµούς η χώρα της Μωάβ, διότι εις την περιοχήν της όλοι θα θρηνήσουν µε ολολυγµούς. Θα
σκεφθής τότε τους κατοίκους της Σέθ, από τους οποίους και θα τρέξης να ζητήσης βοήθειαν, και δεν θα εντροπής δι' αυτό.
Ησ. 16,8   τα πεδία Εσεβών πενθήσει, άµπελος Σεβαµά· καταπίνοντες τα έθνη, καταπατήσατε τας αµπέλους αυτής έως
Ιαζήρ· ου µη συνάψητε, πλανήθητε την έρηµον· οι απεσταλµένοι εγκατελείφθησαν, διέβησαν γάρ την έρηµον.
Ησ. 16,8  Αι πεδιάδες, της Εσεβών θα θρηνήσουν και αι άµπελοι της Σεβαµά. Σεις οι εχθροί, που καταπίνετε τα αλλά έθνη,
καταπατήσατε και τας αµπέλους της χώρας αυτής έως εις την Ιαζήρ. Πουθενά δεν θα σταµατήσετε. Συνεχίσατε την
καταδίωξιν, περιπλανηθήτε εις την έρηµον καταδιώκοντες τους φυγάδας. Οι πρέσβεις, που είχαν αποσταλή προς
συνθηκολόγησιν, εγκατελείφθησαν, χωρίς να επιτύχουν συνάντησιν. Διότι οι εχθροί είχαν διαβή και προχωρήσει εις την
έρηµον.
Ησ. 16,9   διά τούτο κλαύσοµαι ως τον κλαυθµόν Ιαζήρ άµπελον Σεβαµά· τα δένδρα σου κατέβαλεν, Εσεβών και Ελεαλή, ότι
επί τώ θερισµώ και επί τώ τρυγητώ σου καταπατήσω, και πάντα πεσούνται.
Ησ. 16,9  Δια τούτο θα κλαύσω την καταστροφήν αµπελώνων της Σεβαµά, δπως έκλαυσα και την καταοτροφήν της Ιαζήρ.
Τα δένδρα σου, ω Εσεβών και Ελεαλή, τα κατέστρεψε, τα έρριψεν εις την γην ο εχθρός σου και απειλεί λέγων· “θα
καταπατήσω τον βερισµόν των σιτηρών σου και τον τρυγητόν των αµπελώνων σου, τα πάντα. Τιποτε δεν θα µείνη όρθιον
αλλά τα πάντα θα ριφθούν εις την γην.
Ησ. 16,10   και αρθήσεται ευφροσύνη και αγαλλίαµα εκ των αµπελώνων σου, και εν τοίς αµπελώσί σου ου µη
ευφρανθήσονται και ου µη πατήσουσιν οίνον εις τα υπολήνια, πέπαυται γάρ.
Ησ. 16,10  Θα αφαιρεθή και θα λείψη πλέον ευφροσύνη και αγαλλίασις από τους αµπελώνας σου . Τα παιδιά σου δεν θα
ευφρανθούν από τους αµπελώνας σου. Δεν θα πατήσουν σταφυλάς, δια να ρίψουν µούστους εις τα υπολήνια. Καθε
χαρµόσυνος φωνή και άσµα, συνήθη κατά τον τρυγητόν, θα έχουν πλέον παύσει.
Ησ. 16,11   διά τούτο η κοιλία µου επί Μωάβ ως κιθάρα ηχήσει, και τα εντός µου ωσεί τείχος, ό ενεκαίνισας.
Ησ. 16,11  Δια τας επικειµένας αυτάς συµφοράς κατά της. Μωάβ, περίλυπος η καρδία µου θα αντηχήση ωσάν µελαγχολική
κιθάρα θρη-νωδη άσµατα και τα σπλάγχνα µου θα σκληρυνθούν από τον πόνον, σαν τείχος του οποίου τώρα έγιναν τα
εγκαίνια.
Ησ. 16,12   και έσται εις το εντραπήναί σε, ότι εκοπίασε Μωάβ επί τοίς βωµοίς και εισελεύσεται εις τα χειροποίητα αυτής
ώστε προσεύξασθαι, και ου µη δύνηται εξελέσθαι αυτόν.
Ησ. 16,12  Και συ Μωάβ θα καταληφθής από εντροπήν, διότι εκοπίασες ανωφελώς προσφέ-ρουσα θυσίαν στους βωµούς
των ειδωλολατρικών θεών σου. Θα εισέλθης στους ειδωλολατρικούς ναούς, όπου υπάρχουν τα χειροποίητα είδωλά σου, δια
να ζητήσης και λάβης βοήθειαν, αλλά αυτά δεν θα ηµπορέσουν να σε γλυτώσουν από τον εχθρόν”.
Ησ. 16,13   Τούτο το ρήµα ό ελάλησε Κύριος επί Μωάβ, οπότε και ελάλησε.
Ησ. 16,13  Αυτά είναι τα προφητικά λόγια, τα οποία ο Κυριος µίλησε εναντίον της Μωάβ τότε, που τα είπε.
Ησ. 16,14   και νύν λέγω· εν τρισίν έτεσιν ετών µισθωτού ατιµασθήσεται η δόξα Μωάβ εν παντί τώ πλούτω τώ πολλώ , και
καταλειφθήσεται ολιγοστός και ουκ έντιµος.
Ησ. 16,14  Και τώρα σας πληροφορώ, ότι έντος τριών ετών ώσαν τα έτη του µισθωτού ανθρώπου, θα εξευτελισθή και θα
καταπέση όλη η δόξα της χώρας Μωάβ, µε όλον τον άφθονον πλούτον της. Ολίγοι Μωαβίται θα αποµείνουν και αυτοί θα
είναι χωρίς καµµίαν υπόληψιν και εκτίµησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Τό ρήµα το κατά Δαµασκού.
Ησ. 17,1   Ιδού Δαµασκός αρθήσεται από πόλεων και έσται εις πτώσιν,
Ησ. 17,1   Ιδού, η Δαµασκός θα εξαφανισθή εκ µέσου των άλλων πόλεων της οικουµένης, η δε πτώσις αυτής θα είναι
µεγάλη.
Ησ. 17,2   καταλελειµµένη εις τον αιώνα, εις κοίτην ποιµνίων και ανάπαυσιν, και ουκ έσται ο διώκων.
Ησ. 17,2  Θα ενκαταλειφθή από τους άνθρωπους και θα µείνη έρηµος δια παντός. Ως µάνδρα ποιµνίων θα
χρησιµοποιηθούν αι περιοχαί της, όπου θα αναπαύωνται πρόβατα, και δεν θα υπάρχη κανείς να τα εκδίωξή από εκεί.
Ησ. 17,3   και ουκέτι έσται οχυρά τού καταφυγείν Εφραίµ. και ουκέτι έσται βασιλεία εν Δαµασκώ , και το λοιπόν των Σύρων
απολείται· ου γάρ σύ βελτίων εί των υιών Ισραήλ και της δόξης αυτών· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ.
Ησ. 17,3   Δεν θα είναι πλέον η Δαµασκός οχυρά πόλις. δια να καταφεύγη εκεί το βασίλειον των Ισραηλιτών. Δεν θα
βασιλεύση πλέον ως πρωτεύουσα λαών η Δαµασκός και το υπόλοιπον µέρος του συριακού κράτους θα εξολοθρευθή. Διότι
συ, ω Δαµασκός, δεν είσαι βέδαια καλύτερη από τους 'Ισραηλιτας και την δόξαν αυτών, οι οποίοι εν τούτοις δια τας
αµαρτίας των κατεστράφησαν. Αυτά λέγει ο Κυριος των Δυνάµεων.
Ησ. 17,4   Έσται εν τή ηµέρα εκείνη έκλειψις της δόξης Ιακώβ, και τα πίονα της δόξης αυτού σεισθήσεται.
Ησ. 17,4  Κατά την ηµέραν εκείνην της παρά Θεού τιµωρίας θα λείψη και θα σβήση η δόξα του ισραηλιτικού βασιλείου, θα
σεισθούν εκ θεµελίων και θα καταπέσουν όλα τα ωραία και άφθονα υλικά και πνευµατικά αγαθά, που αποτελούσαν την
δόξαν του.
Ησ. 17,5   και έσται ον τρόπον εάν τις συναγάγη αµητόν εστηκότα και σπέρµα σταχύων εν τώ βραχίονι αυτού αµήση, και
έσται ον τρόπον εάν τις συναγάγη στάχυν εν φάραγγι στερεά
Ησ. 17,5   Θα µείνη χωρίς δόξαν και αξίαν, όπως όταν ο θεριστής θερίση τους ωρίµους στάχεις, συγκέντρωση αυτούς εις τα



χέρια του, σήκωση από την περιοχήν τα ώριµα και παχειά στάχυα από τας πλουσίας κοιλάδας
Ησ. 17,6   και καταλειφθή εν αυτή καλάµη, ή ως ρώγες ελαίας δύο ή τρεις επ άκρου µετεώρου, ή τέσσαρες ή πέντε επί των
κλάδων αυτών καταλειφθή· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ.
Ησ. 17,6  και αποµείνη, η καλαµιά µόνη. Ολίγοι Ισραηλίται θα αποµείνουν σαν δύο η τρεις ρώγες εληάς στο άκρον υψηλού
κλάδου η τέσσαρες η πέντε εληές στους πλαγίους κλάδους. Αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ.
Ησ. 17,7   τή ηµέρα εκείνη πεποιθώς έσται άνθρωπος επί τώ ποιήσαντι αυτόν, οι δε οφθαλµοί αυτού εις τον άγιον τού
Ισραήλ εµβλέψονται,
Ησ. 17,7   Επειτα όµως από την δικαίαν και παιδαγωγικήν αυτήν τιµωρίαν, ο άνθρωπος θα στηρίζη την πεποίθησίν του
στον Δηµιουργόν και Πλάστην του, οι δε οφθαλµοί του θα στρέφωνται µε εµπιστοσύνην και θα προσβλέπουν στον άγιον
Θεόν του Ισραήλ.
Ησ. 17,8   και ου µη πεποιθότες ώσιν επί τοίς βωµοίς, ουδέ επί τοίς έργοις των χειρών αυτών, ά εποίησαν οι δάκτυλοι αυτών,
και ουκ όψονται τα δένδρα, ουδέ τα βδελύγµατα αυτών.
Ησ. 17,8  Δεν θα στηρίζουν πλέον την πεποίθησιν και τας ελπίδας των οι άνθρωποι στους βωµούς των ειδώλων. Ούτε εις τα
έργα των χειρών των, τα χειροποίητα είδωλα, που τα κατεσκεύασαν οι δάκτυλοί των. Δεν θα προσέχουν πλέον τα ιερά
δένδρα των ειδωλολατρικών βωµών, ούτε τα βδελυρά είδωλά των.
Ησ. 17,9   τή ηµέρα εκείνη έσονται αι πόλεις σου εγκαταλελειµµέναι, ον τρόπον κατέλιπον οι Αµοραίοι και οι Ευαίοι από
προσώπου των υιών Ισραήλ, και έσονται έρηµοι,
Ησ. 17,9  Κατά την ηµέραν όµως της δικαίας και παιδαγωγικής τιµωρίας σου, αι πόλεις σου, ω Ισραήλ, θα έχουν
εγκαταλειφθή όπως έχουν εγκαταλείψει άλλοτε οι Αµορραίοι και οι Ευαίοι τας πόλεις των εµπρός από τους προελαύνοντας
Ισραηλίτας. Ετσι αι πόλεις σας θα µείνουν έρηµοι και ακατοίκητοι·
Ησ. 17,10   διότι κατέλιπες τον Θεόν τον σωτήρά σου και Κυρίου τού βοηθού σου ουκ εµνήσθης. διά τούτο φυτεύσεις
φύτευµα άπιστον και σπέρµα άπιστον·
Ησ. 17,10  και τούτο, διότι εγκατέλειψες τον σωτήρα σου Θεόν και δεν ενεθυµήθης τον Κυριον σου, ο οποίος υπήρξε και
ηµπορεί να είναι δια σε βοηθός. Δια την αχαριστίαν σου αυτήν και την εγκατάλειψιν του αληθινού Θεού, θα σπείρης εις
την χώραν σου σπόρον, που δεν θα σου δώση ελπίδας αποδόσεως, και δεν θα περιµένης ωφέλιµον συγκοµιδην.
Ησ. 17,11   τή δε ηµέρα, ή αν φυτεύσης, πλανηθήση· το δε πρωΐ, εάν σπείρης, ανθήσει εις αµητόν ή αν ηµέρα κληρώση, και
ως πατήρ ανθρώπου κληρώση τοίς υιοίς σου.
Ησ. 17,11  Αµέσως κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα σπείρης, θα πλανηθής, θα διαψευσθούν αι ελπίδες σου. Εάν δε
σπείρης το πρωι, θα άνθιση παράκαιρα και θα φανή ωσάν ώριµον προς θερισµόν, πριν έλθη ο καιρός του. Θα συµβή µε σε
ο,τι µε ένα πατέρα, που αφήνει τα παιδιά του εις την τύχην.
Ησ. 17,12   Ουαί πλήθος εθνών πολλών· ως θάλασσα κυµαίνουσα ούτω ταραχθήσεσθε, και νώτος εθνών πολλών ως ύδωρ
ηχήσει.
Ησ. 17,12  Αλλοίµονον εις σε πλήθος πολλών εθνών! Ωσάν την τρικυµισµένην θάλασσαν έτσι και σεις θα ταραχθήτε.
Επιδροµή και άπλωµα πολλών εθνών θα αντηχήσουν, ώσαν τα ανυψούµενα κύµατα της θαλάσσης.
Ησ. 17,13   ως ύδωρ πολύ έθνη πολλά, ως ύδατος πολλού βία καταφεροµένου· και αποσκορακιεί αυτόν και πόρω αυτόν
διώξεται ως χνούν αχύρου λικµώντων απέναντι ανέµου και ως κονιορτόν τροχού καταιγίς φέρουσα.
Ησ. 17,13  Οπως είναι το πολύ ύδωρ των πληµµυρών, έτσι θα είναι και τα έθνη, που θα επιδράµουν εναντίον σου. Θα
οµοιάζουν µε καταρράκτην υδάτων, που κρηµνίζονται µε ορµήν µεγάλην. Ο Θεός όµως θα εξευτελίση και θα εξουδενωσ·η
τον Ασσύριον, θα τον εκδίωξη µακράν ωσάν το λεπτόν χνούδι του αχύρου, το οποίον λιχνίζουν οι γεωργοί εις τυν άνεµον·
ωσάν τον κονιορτόν οπίσω από τους τροχούς κινουµένης αµάξης, τον οποίον διασκορπίζει ο ορµητικός άνεµος.
Ησ. 17,14   προς εσπέραν έσται πένθος, πριν ή πρωΐ και ουκ έσται. αύτη η µερίς των προνοµευσάντων υµάς και κληρονοµία
τοίς υµάς κληρονοµήσασιν.
Ησ. 17,14  Ο εχθρός όµως θα εξαφανισθή ταχέως και ενώ κατά το βράδυ θα εµπνέη φόβον και τρόµον µε τας πολυπληθείς
δυνάµστου, το πρωϊ δεν θα υπάρχη πλέον. Αυτό είναι το ολέθριον κατάντηµα εκείνων, που σας ελεηλάτησαν. Αυτή είναι η
τύχη και η κληρονοµία εκείνων, οι οποίοι ηθέλησαν να σας κληρονοµήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ησ. 18,1   Ουαί γής πλοίων πτέρυγες επέκεινα ποταµών Αιθιοπίας,
Ησ. 18,1   Αλλοίµονον εις τα ταχέα πλοία της χώρας, που ευρίσκεται πέραν από τους ποταµούς της Αιθιοπίας, και τα οποία
φαίνεται σαν να έχουν φτερά.
Ησ. 18,2   ο αποστέλλων εν θαλάσση όµηρα και επιστολάς βιβλίνας επάνω τού ύδατος· πορεύσονται γάρ άγγελοι κούφοι
προς έθνος µετέωρον και ξένον λαόν και χαλεπόν, τις αυτού επέκεινα; έθνος ανέλπιστον και καταπεπατηµένον. νύν οι
ποταµοί της γής
Ησ. 18,2  Αλλοιµονον στον βασιλέα της Αιθιοπίας, που είναι και άρχων της Αιγύπτου, ο οποίος στέλλει, προς ειρήνην, τάχα,
πρεσβευτάς µε επιστολάς πλέοντας επάνω στους µεγάλους ποταµούς· διότι οι ταχείς ως ανάλαφροι αυτοί αγγελιαφόροι θα
επιστρέψουν άπρακτοι στο σκληρόν έθνος των, του οποίου οι άνθρωποι είναι µεγαλόσωµοι και ισχυροί· ποίος άλλος λαός
τον υπερέβη εις σκληρότητα; Το έθνος αυτό πάντας νικών και υποτάσσων, δεν παρέχει καµµίαν ελπίδα σωτηρίας στους
ηττηµένους. Αυτό διασχίζουν τώρα οι ποταµοί της γης.
Ησ. 18,3   πάντες ως χώρα κατοικουµένη· κατοικηθήσεται η χώρα αυτών ωσεί σηµείον από όρους αρθή, ως σάλπιγγος
φωνή ακουστόν έσται.
Ησ. 18,3  Ολοι αυτοί οι ποταµοί εξ αιτίας των πολλών πλοιαρίων, που τους διασχίζουν, οµοιάζουν µε κατοικουµένην χώραν.
Η χώρα αυτών θα µείνη κατοικουµένη, όχι όµως επί πολύ, διότι σαν επάνω εις την κορυφήν όρους κάποιο συνθηµατικόν
σηµείον της καταστροφής θα υψωθή. Σαν φωνή σάλπιγγος θα ακουσθή το µήνυµα της καταστροφής της.
Ησ. 18,4   διότι ούτως είπέ µοι Κύριος· ασφάλεια έσται εν τή εµή πόλει ως φώς καύµατος µεσηµβρίας, και ως νεφέλη δρόσου
ηµέρας αµήτου έσται.
Ησ. 18,4  Διότι αυτά µου είπεν ο Κυριος· ασφάλεια θα υπάρξη εις την πόλιν µου την Ιερουσαλήµ, φανερά ώσαν το λαµπρόν
φως µεσηµβρινής ζέστης και ωσάν ευχάριστος δροσερά νεφέλη κατά τας θερµάς ηµέρας του θερισµού.



Ησ. 18,5   πρό τού θερισµού, όταν συντελεσθή άνθος και όµφαξ εξανθήση άνθος οµφακίζουσα, και αφελεί τα βοτρύδια τα
µικρά τοίς δρεπάνοις και τας κληµατίδας αφελεί και αποκόψει
Ησ. 18,5  Πριν έλθη η εποχή του θερισµού, όταν συµπληρωθή η άνθησις της αµπέλου, και φανούν οι πρώτες αγουρίδες, ο δε
αµπελουργός µε τα κοπτερά του εργαλεία, αφαιρεί από τα καρποφόρα κλήµατα τα µικρά τσαµπιά, που δεν θα είναι
δυνατόν να ωριµάσουν, και αποκόπτει και αφαιρεί τα πλεονάζοντα κλήµατα, έτσι και ο Θεός θα κατακόψη τον εχθρόν.
Ησ. 18,6   και καταλείψει άµα τοίς πετεινοίς τού ουρανού και τοίς θηρίοις της γής. και συναχθήσεται επ αυτούς τα πετεινά
τού ουρανού, και πάντα τα θηρία της γής επ αυτόν ήξει.
Ησ. 18,6  Και θα εγκαταλείψη ο Θεός άταφα τα πτώµατα των επιτεθέντων εχθρών εις τα πετεινά του ουανού και εις τα
θηρία της γης· και θα συγκεντρωθούν επάνω στους νεκρούς αυτούς τα όρνεα του ουρανού, και όλα τα θηρία της γης θα
έλθουν εις αυτούς.
Ησ. 18,7   εν τώ καιρώ εκείνω ανενεχθήσεται δώρα Κυρίω σαβαώθ εκ λαού τεθλιµµένου και τετιλµένου και από λαού
µεγάλου από τού νύν και εις τον αιώνα χρόνον· έθνος ελπίζον και καταπεπατηµένον, ό εστιν εν µέρει ποταµού της χώρας
αυτού, εις τον τόπον, ού το όνοµα Κυρίου σαβαώθ επεκλήθη, όρος Σιών.
Ησ. 18,7  Κατά δε τον καιρόν εκείνον της λυτρώσεως του Ισραήλ θα προσφερθούν δώρα ευγνωµοσύνης προς τον Κυριον
των δυνάµεων εκ µέρους λαού, ο οποίος υπήρξε θλιµµένος και απογυµνωµένος, ο οποίος όµως από τώρα και στον µετά
ταύτα χρνον θα είναι µεγάλος και ισχυρός. Το έθνος, που είχε καταπατηθή από τας επιδροµάς των εχθρών, το οποίον όµως
επιστραφέν ελπίζει στον αληθινόν Θεόν, και του οποίου η χώρα ευρίσκεται ανάµεσα ποταµών, θα προσφέρη
ευχαριστηρίους θυσίας στον τόπον, όπου οι πιστοί από αρχαίων χρόνων επικαλούνται το όνοµα Κυρίου του
παντοκράτορος, στο όρος Σιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Όρασις Αιγύπτου
Ησ. 19,1   Ιδού Κύριος κάθηται επί νεφέλης κούφης και ήξει εις Αίγυπτον, και σεισθήσεται τα χειροποίητα Αιγύπτου από
προσώπου αυτού, και η καρδία αυτών ηττηθήσεται εν αυτοίς.
Ησ. 19,1   Αποκαλυπτικον όραµα σχετικόν µε την Αίγυπτον. Ιδού, ο Κυριος κάθεται επάνω εις ελαφράν ταχυκίνητον
νεφέλην και θα επέλθη εναντίον της Αιγύπτου, θα σεισθούν τα από τα χέρια των ανθρώπων κατασκευασµένα είδωλα της
Αιγύπτου εµπρός εις την εµφάνισιν του Κυρίου. Και η καρδία των Αιγυπτίων θα κατανικηθή και θα παραλύση από τον
φόβον εντός αυτών.
Ησ. 19,2   και επεγερθήσονται Αιγύπτιοι επ Αιγυπτίους, και πολεµήσει άνθρωπος τον αδελφόν αυτού και άνθρωπος τον
πλησίον αυτού, πόλις επί πόλιν και νοµός επί νοµόν.
Ησ. 19,2  Αιγύπτιοι θα εξεγερθούν εναντίον Αιγυπτίων, θα πολεµήση ο καθένας από αυτούς τον αδελφόν του και τον
πλησίον του, θα επιπέση µία πόλις εναντίον άλλης πόλεως, ο ένας νοµός θα µάχεται εναντίον άλλου νοµού.
Ησ. 19,3   και ταραχθήσεται το πνεύµα των Αιγυπτίων εν αυτοίς, και την βουλήν αυτών διασκεδάσω, και επερωτήσουσι
τους θεούς αυτών και τα αγάλµατα αυτών και τους εκ της γής φωνούντας και τους εγγαστριµύθους.
Ησ. 19,3  Το πνεύµα των Αιγυπτίων θα ταραχθή έντος αυτών και τας σοφάς αυτών σκέψεις και αποφάσεις θα διαλύσω. Και
αυτοί, αποκαµωµένοι από τας συµφοράς, θα σπεύσουν να ερωτήσουν τους θεούς των και τα είδωλά των, τους
νεκροµάντεις, οι οποίοι καλούν τα πνεύµατα από τους τάφους, και τους εγγαστριµύθους.
Ησ. 19,4   και παραδώσω την Αίγυπτον εις χείρας ανθρώπων κυρίων σκληρών, και βασιλείς σκληροί κυριεύσουσιν αυτών·
τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ.
Ησ. 19,4  Και θα παραδώσω την Αίγυπτον εις χείρας σκληρών τυράννων, και σκληροί βασιλείς θα γίνουν κύριοι των
Αιγυπτίων. Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός των δυνάµεων.
Ησ. 19,5   και πίονται οι Αιγύπτιοι ύδωρ το παρά θάλασσαν, ο δε ποταµός εκλείψει και ξηρανθήσεται.
Ησ. 19,5  Θα ξηρανθούν αι πηγαί των υδάτων και οι Αιγύπτιοι θα πίνουν νερό από αυτό, που ευρίσκεται κοντά εις την
θάλασσαν. Διότι το νερό του ποταµού Νείλου θα λιγοστέψη και θα ξηρανθή η κοίτη του.
Ησ. 19,6   και εκλείψουσιν οι ποταµοί και αι διώρυγες τού ποταµού, και ξηρανθήσεται πάσα συναγωγή ύδατος και εν παντί
έλει καλάµου και παπύρου·
Ησ. 19,6  Οι παραπόταµοι, στους οποίους διακλαδίζεται ο Νείλος, και αι άλλαι διώρυγες του θα λείψουν. Θα ξηρανθή κάθε
λίµνη και κάθε περιοχή υδάτων και κάθε έλος, όπου φυτρώνουν τα καλάµια και οι πάπυροι.
Ησ. 19,7   και το άχι το χλωρόν πάν το κύκλω τού ποταµού, και πάν το σπειρόµενον διά τού ποταµού ξηρανθήσεται
ανεµόφθορον.
Ησ. 19,7  Και όλη η πρασίνη χλόη, η οποία πλουσία φυτρώνει εις τας όχθας του ποταµού, και κάθε τι που σπείρεται και
ποτίζεται δια του ποταµού, θα ξηρανθή από τον καυστικόν και καταστρεπτικόν άνεµον.
Ησ. 19,8   και στενάξουσιν οι αλιείς, και στενάξουσι πάντες οι βάλλοντες άγκιστρον εις τον ποταµόν, και οι βάλλοντες
σαγήνας και οι αµφιβολείς πενθήσουσι.
Ησ. 19,8  Θα στενάξουν οι αλιείς, διότι θα ξηρανθούν αι περιοχαί, όπου ηλίευον. Θα στενάξουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι
έρριπτον τα άγκιστρα των στον ποταµόν. Θα πενθήσουν αυτοί, οι οποίοι έρριπτον τα δίκτυα και τα αµφίβληστρά των, δια
να συλλάβουν ψάρια. Το επάγγελµά των θα νεκρωθή.
Ησ. 19,9   και αισχύνη λήψεται τους εργαζοµένους το λίνον το σχιστόν και τους εργαζοµένους την βύσσον,
Ησ. 19,9  Δια την γενικήν πτωχείαν και εµπορικήν απραξίαν θα κατεντροπιασθούν αυτοί, οι οποίοι εργάζονται το
ξαινόµενον λινάρι και το λεπτό βαµβάκι της βύσσου.
Ησ. 19,10   και έσονται οι εργαζόµενοι αυτά εν οδύνη, και πάντες οι ποιούντες τον ζύθον λυπηθήσονται και τας ψυχάς
πονέσουσι.
Ησ. 19,10  Ολοι αυτοί, που τα εργάζονται και τα εµπορεύονται θα κυριευθούν από στενοχωρίαν και πόνον, όπως επίσης θα
λυπηθούν και θα πονέσουν αι καρδίαι εκείνων, αι οποίοι κατασκευάζουν τον ζύθον.
Ησ. 19,11   και µωροί έσονται οι άρχοντες Τάνεως· οι σοφοί σύµβουλοι τού βασιλέως, η βουλή αυτών µωρανθήσεται. πώς
ερείτε τώ βασιλεί· υιοί συνετών ηµείς, υιοί βασιλέων των εξ αρχής;
Ησ. 19,11  Θα µωρανθούν οι σοφοί άρχοντες της Τανεως, ανόητοι θα φανούν οι σοφοί σύµβουλοι του βασιλέως, διότι µωραί



θα αποδειχθούν όλαι αυτών αι σκέψεις. Πως δε θα τολµήσετε τότε σεις οι σύµβουλοι, να είπετε στον βασιλέα σας· “ηµείς
είµεθα απόγονοι σοφών, είµεθα απόγονοι βασιλέων από αρχαιότατα χρόνια;”
Ησ. 19,12   που εισι νύν οι σοφοί σου και αναγγειλάτωσάν σοι και ειπάτωσαν, τι βεβούλευται Κύριος σαβαώθ επ Αίγυπτον;
Ησ. 19,12  Που είναι τώρα, ω Αίγυπτε, οι σοφοί σου σύµβουλοι; Αν υπάρχουν πράγµατι, ας αναγγείλουν και ας πουν, τι
εσκέφθη και απεφασισενοό Κυριος των δυνάµεων εναντίον της Αιγύπτου.
Ησ. 19,13   εξέλιπον οι άρχοντες Τάνεως, και υψώθησαν οι άρχοντες Μέµφεως, και πλανήσουσιν Αίγυπτον κατά φυλάς.
Ησ. 19,13  Ελειψαν οι σοφοί άρχοντες της Τανεως, α-λαζονεύθησαν οι άρχοντες της Μέµφεως. Αυτοί επλάνησαν και θα
πλανούν κατά πυκνάς µάζας τον λαόν της Αιγύπτου.
Ησ. 19,14   Κύριος γάρ εκέρασεν αυτοίς πνεύµα πλανήσεως, και επλάνησαν Αίγυπτον εν πάσι τοίς έργοις αυτών, ως
πλανάται ο µεθύων και ο εµών άµα.
Ησ. 19,14  Διότι ο Κυριος τους εκέρασε και τους έδωσε να πίουν πνεύµα πλάνης, και δι' αυτό παρεπλάνησαν αυτοί και την
Αίγυπτον και όλα τα έργα των κατοίκων της, όπως ακριβώς περιπλανάται και κλονίζεται ο µεθυσµένος, που συγχρόνως
εκσπά εις αηδιαστικούς εµέτους.
Ησ. 19,15   και ουκ έσται τοίς Αιγυπτίοις έργον, ό ποιήσει κεφαλήν και ουράν, αρχήν και τέλος.
Ησ. 19,15  Και δεν θα υπάρχουν πλέον στους Αιγυπτίους πλήρη και τέλεια έργα ολοκληρωµένα από την κεφαλήν µέχρι της
ουράς, από την αρχήν µέχρι το τέλος.
Ησ. 19,16   Τή δε ηµέρα εκείνη έσονται οι Αιγύπτιοι ως γυναίκες εν φόβω και εν τρόµω από προσώπου της χειρός Κυρίου
σαβαώθ, ήν αυτός επιβαλεί αυτοίς.
Ησ. 19,16  Κατά δε την περίοδον εκείνην των συµφορών οι τέως ατρόµητοι και θρασείς Αιγύπτιοι θα γίνουν δειλοί, σαν
γυναίκες, θα καταληφθούν από φόβον και τρόµον ενώπιον της παντοδυνάµου δεξιάς του Κυρίου παντοκράτορας, την
οποίαν αυτός ο ίδιος θα καταφέρη εναντίον των.
Ησ. 19,17   και έσται η χώρα των Ιουδαίων τοίς Αιγυπτίοις εις φόβητρον· πάς, ός εάν ονοµάση αυτήν αυτοίς, φοβηθήσονται
διά την βουλήν, ήν βεβούλευται Κύριος σαβαώθ επ αυτήν.
Ησ. 19,17  Και τότε η χώρα των Ιουδαίων θα είναι φόβητρον δια τους Αιγυπτίους και καθένας, που θα αναφέρη το όνοµά
της εις εκείνους, θα τους προκολέση φόβον δια την άποφασιν, που έλαβεν ο Κυριος των δυνάµεων εναντίον της Αιγύπτου,
να τιµωρήση δηλαδή αυτήν.
Ησ. 19,18   Τή ηµέρα εκείνη έσονται πέντε πόλεις εν τή Αιγύπτω λαλούσαι τή γλώσση τή Χαναανίτιδι και οµνύντες τώ
ονόµατι Κυρίου σαβαώθ· πόλις ασεδέκ κληθήσεται η µία πόλις.
Ησ. 19,18  Κατά την εποχήν εκείνην θα υπάρξουν µέσα εις την Αίγυπτον πέντε πόλεις, εις τας οποίας θα οµιλήται η γλώσσα
των Ιουδαίων, και οι άνθρωποι θα ορκίζωνται στο όνοµα του Κυρίου των δυνάµεων . Η µία πόλις από αυτάς θα ονοµάζεται
Ασεδέκ δηλαδή δικαιοσύνη, αυτή δε θα είναι η Ηλιούπολις.
Ησ. 19,19   Τή ηµέρα εκείνη έσται θυσιαστήριον τώ Κυρίω εν χώρα Αιγυπτίων και στήλη προς το όριον αυτής τώ Κυρίω
Ησ. 19,19  Κατά την περίοδον εκείνην θα ανεγερθή θυσιαστήριον προς τιµήν του Κυρίου εις την χώραν των Αιγυπτίων , και
εις τα σύνορα της Αιγύπτου θα ανεγερθή στήλη αφιερωµένη στον Κυριον.
Ησ. 19,20   και έσται εις σηµείον εις τον αιώνα Κυρίω εν χώρα Αιγύπτου, ότι κεκράξονται προς Κύριον διά τους θλίβοντας
αυτούς, και αποστελεί αυτοίς Κύριος άνθρωπον, ός σώσει αυτούς, κρίνων σώσει αυτούς.
Ησ. 19,20  Αυτό δε το θυσιαστήριον και η αφιερωµένη στήλη θα είναι αιώνιον σηµείον και υπόµνησις εις την χώραν των
Αιγυπτίων, διότι, όταν τότε κραυγάσουν προς τον Κυριον, ο Κυριος θα αποστείλη προς αυτούς άνθρωπον, δια να τους
σώση. Αυτός θα τους κυδερνήση και θα τους σώση από τους κινδύνους.
Ησ. 19,21   και γνωστός έσται Κύριος τοίς Αιγυπτίοις, και γνώσονται οι Αιγύπτιοι τον Κύριον εν τή ηµέρα εκείνη και
ποιήσουσι θυσίας και εύξονται ευχάς τώ Κυρίω και αποδώσουσι.
Ησ. 19,21  Και θα γίνη τότε γνωστός ο Κυριος στους Αιγυπτίους . Οι Αιγύπτιοι κατά την περίοδον εκείνην θα γνωρίσουν τον
Κυριον, θα προσφέρουν προς αυτόν θυσίας, θα τάξουν τάµατα στον Κυριον, τα οποία και θα εκπληρώσουν.
Ησ. 19,22   και πατάξει Κύριος τους Αιγυπτίους πληγή και ιάσεται αυτούς ιάσει, και επιστραφήσονται προς Κύριον, και
εισακούσεται αυτών και ιάσεται αυτούς.
Ησ. 19,22  Θα τιµωρήση παιδαγωγικώς ο Κυριος τους Αιγυπτίους δια θλίψεως µεγάλης, αλλά και θα τους θεραπεύση µε
ριζικήν θεραπείαν. Αυτοί δε µετανοούντες θα επιστραφούν προς τον Κυριον, ο δε Κυριος θα ακούση τας ευχάς των
ευρισκοµένων εις περίοδον θλίψεων και θα τους θεραπεύση.
Ησ. 19,23   Τή ηµέρα εκείνη έσται η οδός από Αιγύπτου προς Ασσυρίους και εισελεύσονται Ασσύριοι εις Αίγυπτον, και
Αιγύπτιοι πορεύσονται προς Ασσυρίους, και δουλεύσουσιν Αιγύπτιοι τοίς Ασσυρίοις.
Ησ. 19,23  Κατά την έποχην εκείνην θα υπάρξη ελευθέρα οδός από την Αίγυπτον προς τους 'Ασσυριους. Και έτσι ειρηνικώς
θα εισέρχονται οι Ασσυριοι εις την Αίγυπτον και οι Αιγύπτιοι θα µεταβαίνουν στους Ασσυρίους. Και εν αγάπη οι Αιγύπτιοι
θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των στους Ασσυρίους.
Ησ. 19,24   Τή ηµέρα εκείνη έσται Ισραήλ τρίτος εν τοίς Ασσυρίοις και εν τοίς Αιγυπτίοις ευλογηµένος εν τή γη,
Ησ. 19,24  Κατά την ειρηνικήν και σωτήριον εκείνην εποχήν θα είναι ο Ισραηλιτικός λαός τρίτος µεταξύ των Ασσυρίων και
των Αιγυπτίων, ευλογηµένος µαζή µε αυτούς εις την γην,
Ησ. 19,25   ήν ευλόγησε Κύριος σαβαώθ λέγων· ευλογηµένος ο λαός µου ο εν Αιγύπτω και ο εν Ασσυρίοις και η κληρονοµία
µου Ισραήλ.
Ησ. 19,25  την οποίαν ο Κυριος των δυνάµεων έχει ευλογήσει λέγων· “ευλογηµένος είναι ο λαός µου, ο οποίος ευρίσκεται εις
την Αιγυπτον· ο λαός µου, ο οποίος ευρίσκεται εις την Ασσυρίαν, και ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος είναι η ιδιαιτέρα µου
κληρονοµία”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ησ. 20,1   Τού έτους ού εισήλθεν Τανάθαν εις Άζωτον, ηνίκα απεστάλη υπό Αρνά βασιλέως Ασσυρίων και επολέµησε την
Άζωτον και έλαβεν αυτήν,
Ησ. 20,1  Κατά το έτος κατά το οποίον εισήλθεν ο Τανάθαν εις Αζωτον, όταν είχεν αποσταλή από τον Αρνά βασιλέα των
Ασσυρίων και επολέµησε την Αζωτον, την οποίαν και κατέλαβε,



Ησ. 20,2   τότε ελάλησε Κύριος προς Ησαΐαν υιόν Αµώς λέγων· πορεύου και άφελε τον σάκκον από της οσφύος σου και τα
σανδάλιά σου υπόλυσαι από των ποδών σου· και ποίησον ούτως πορευόµενος γυµνός και ανυπόδετος.
Ησ. 20,2  τότε µίλησε ο Κυριος προς τον Ησαΐαν, τον υιόν του Αµώς, και επε· “πήγαινε λύσε από την µέσην σου και βγάλε
τον τρίχινον σάκκον, που φορείς, όπως επίσης, να λύσης και σανδάλια από τους πόδας σου. Πράξε έτσι και βάδιζε γυµνός
και ανυπόδητος”.
Ησ. 20,3   και είπε Κύριος· ον τρόπον πεπόρευται ο παίς µου Ησαΐας γυµνός και ανυπόδετος τρία έτη, τρία έτη έσται εις
σηµεία και τέρατα τοίς Αιγυπτίοις και Αιθίοψιν·
Ησ. 20,3  Κοττόπιν ο Κυριος προσέθεσε και είπε· “όπως έχει πορευθή ο δούλος µου ο Ησαΐας γυµνός και ανυπόδητος επί τρία
έτη, έτσι επί τρία έτη θα γίνουν σηµεία και τέρατα στους Αιγυπτίους και τους Αιθίοπας .
Ησ. 20,4   ότι ούτως άξει βασιλεύς Ασσυρίων την αιχµαλωσίαν Αιγύπτου και Αιθιόπων, νεανίσκους και πρεσβύτας, γυµνούς
και ανυποδέτους, ανακεκαλυµµένους την αισχύνην Αιγύπτου.
Ησ. 20,4  Θα συµβούν δε αυτά, διότι ο δασιλεύς των 'Ασουριων θα πάρη και θα οδήγηση αιχµαλώτους γυµνούς και
ανυποδήτους τους Αιγυπτίους και τους Αιθίοπας, νέους και γέροντας. Οι Αιγύπτιοι µάλιστα θα έχουν ξεσκεπασµένα τα
µέλη του σώµατός των, που προκαλούν εντροπήν.
Ησ. 20,5   και αισχυνθήσονται ηττηθέντες οι Αιγύπτιοι επί τοίς Αιθίοψιν, εφ οίς ήσαν πεποιθότες οι Αιγύπτιοι, ήσαν γάρ
αυτοίς δόξα.
Ησ. 20,5  Οι Αιγύπτιοι µάλιστα, οι οποίοι εστήριζαν την πεποίθησίν των στους Αιθίοπας και τους εθεωρούσαν δόξαν ιδικήν
των, θα νικηθούν από τους Ασσυρίους και θα κατεντρο-πιασθούν.
Ησ. 20,6   και ερούσιν οι κατοικούντες εν τή νήσω ταύτη εν τή ηµέρα εκείνη· ιδού ηµείς ήµεν πεποιθότες τού φυγείν εις
αυτούς εις βοήθειαν, οί ουκ ηδύναντο σωθήναι από βασιλέως Ασσυρίων· και πώς ηµείς σωθησόµεθα;
Ησ. 20,6  Κατάπληκτοι δε εκείνοι, που κατοικούν την νήσον αυτήν, θα είπουν· “Ιδού, και ηµείς είχαµεν στηρίξει την
πεποίθησίν µας στους Αιγυπτίους και προς αυτούς ηθέλαµεν να καταφύγωµεν ζητούντες βοήθειαν , αλλά οι Αιγύπτιοι δεν
ηµπόρεσαν να σωθούν οι ίδιοι από τους 'Ασσυριους. Πως λοιπόν θα σώσουν ηµάς;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Τό όραµα της ερήµου.
Αποκαλυπτικόν όραµα περί της ερηµώσεως Βαβυλώνος.
Ησ. 21,1   Ως καταιγίς δι ερήµου διέλθοι εξ ερήµου ερχοµένη εκ γής, φοβερόν
Ησ. 21,1   Σαν καταιγίς, η οποία διέρχεται µε σφοδρότητα και ορµήν δια µέσου της ερήµου, από άλλην έρηµον
προερχοµένη,
Ησ. 21,2   το όραµα και σκληρόν ανηγγέλη µοι. ο αθετών αθετεί, ο ανοµών ανοµεί. επ εµοί οι Ελαµίται, και οι πρέσβεις των
Περσών επ εµέ έρχονται. νύν στενάξω και παρακαλέσω εµαυτόν.
Ησ. 21,2  έτσι τροµερόν υπήρξε και το όραµα, που µου απεκαλύφθη, και σκληρόν αυτό, το οποίον µου ανήγγειλεν ο Θεός. Ο
παραβαίνων το θείον θέληµα θα εξακολουθή να το παραβαίνη. Και ο καταπατών τον θείον Νοµον θα εξακολουθή να
παρανοµή. Εναντίον εµού του Ασσυρίου έρχονται οι Ελαµίται και αι πρέσβεις των Περσών . Θα στενάξω τώρα από τον
πόνον και θα προσπαθήσω να παρηγορήσω τον εαυτόν µου.
Ησ. 21,3   διά τούτο ενεπλήσθη η οσφύς µου εκλύσεως, και ωδίνες έλαβόν µε ως την τίκτουσαν· ηδίκησα τού µη ακούσαι,
εσπούδασα τού µη βλέπειν.
Ησ. 21,3  Δια τούτο παρέλυσε τελείως και ητόνησεν η µέση µου. Με κατέλαβαν οξείς πόνοι σαν εκείνους, οι οποίοι
καταλαµβάνουν την γυναίκα, που γεννά. Διέπραξα αδικίας στο παρελθόν. Δεν ηθέλησα να ακούσω τας ορθάς υποδείξεις
και προσεπάθησα να µη βλέπω την αλήθειαν.
Ησ. 21,4   η καρδία µου πλανάται, και η ανοµία µε βαπτίζει, η ψυχή µου εφέστηκεν εις φόβον.
Ησ. 21,4  Η καρδία µου κτυπά µε ορµήν, σαν να περιπλανάται µέσα στο στήθος µου. Εχω βυθισθή µέσα εις τα παράνοµα
έργα µου. Η ψυχή µου περιέπεσεν εις µεγάλον φόβον.
Ησ. 21,5   ετοίµασον την τράπεζαν· φάγετε, πίετε· αναστάντες, οι άρχοντες, ετοιµάσατε θυρεούς.
Ησ. 21,5  Κατά την κρίσιµον αυτήν ώραν του κινδύνου ετοίµασε, ω Βαδυλών, τα συµπόσιά σου· φάγετε και πίετε αµέριµνοι·
οι εχθροί σας όµως ευρίσκονται προ των τειχών σας. Και λοιπόν σεις οι άρχοντες σηκωθήτε και ετοιµάσατε τας µεγάλας
ασπίδας προς άµυναν.
Ησ. 21,6   ότι ούτως είπε προς µε Κύριος· βαδίσας σεαυτώ στήσον σκοπόν και ό αν ίδης ανάγγειλον·
Ησ. 21,6  Διότι ο Κυριος έτσι µου είπε· “πήγαινε και στάσου σκοπός, παρατήρησε ολόγυρα και. αυτό, το οποίον θα ίδης
ανάγγειλέ το”.
Ησ. 21,7   και είδον αναβάτας ιππείς δύο και αναβάτην όνου και αναβάτην καµήλου. ακρόασαι ακρόασιν πολλήν
Ησ. 21,7  Είδον δύο ιππείς, τον ένα να επιβαίνη επί όνου και τον άλλον να επιβαίνη εις κάµηλον. “Ακροάσου µε πολλήν
προσοχήν αυτά, που θα ακούσης.
Ησ. 21,8   και κάλεσον Ουρίαν εις την σκοπιάν Κυρίου. και είπεν· έστην διαπαντός ηµέρας και επί της παρεµβολής εγώ
έστην όλην την νύκτα,
Ησ. 21,8  Καλεσε δε και τον Ουρίαν εις την σκοπιάν αυτήν του Κυρίου”. Και ο προφήτης είπε· Καθ' όλον το διάστηµα της
ηµέρας και της νυκτός εστάθην εγώ επάνω εις την σκοπιάν
Ησ. 21,9   και ιδού αυτός έρχεται αναβάτης ξυνωρίδος. και αποκριθείς είπε· πέπτωκε πέπτωκε Βαβυλών, και πάντα τα
αγάλµατα αυτής, και τα χειροποίητα αυτής συνετρίβησαν εις την γήν.
Ησ. 21,9  και ιδού, έρχονται δύο έφιπποι άνδρες. Και ένας από αυτούς έλαβε τον λόγον και εφωναξε· “έπεσε πλέον, έπεσεν η
Βαβυλών· συνετρίβησαν δε όλα τα είδωλα αυτής και όλα τα χειροποίητα αντικείµενα της λατρείας επάνω στο έδαφος”.
Ησ. 21,10   ακούσατε, οι καταλελειµµένοι και οι οδυνώµενοι, ακούσατε ά ήκουσα παρά Κυρίου σαβαώθ· ο Θεός τού Ισραήλ
ανήγγειλεν ηµίν.
Ησ. 21,10  Ακούσατε, λοιπόν, σεις, οι οποίοι απεµείνατε και εσώθητε από την αιχµα-λωσίαν και οι οποίοι πονείτε δια την
ερήµωσιν της πατρίδος σας. Ακούσατε αυτά, που εγώ έχω ακούσει από τον Κυριον των δυνάµεων. Ο Θεός του Ισραήλ
ανήγγειλεν αυτά εις ηµάς.



Ησ. 21,11   Τό όραµα της Ιδουµαίας. Πρός εµέ καλεί παρά τού Σηείρ· φυλάσσετε επάλξεις.
Ησ. 21,11  Αποκαλυπτικόν όραµα εναντίον της Ιδουµαίας.  Προς εµέ απευθύνεται έκκλησις εκ µέρους των Ιδουµαίων, του
όρους Σηείρ, οι οποίοι και λέγουν· “σεις που αγρύπνως φρουρείτε τας επάλξεις, είπατε τα συµβαίνοντα της νυκτός”.
Ησ. 21,12   φυλάσσω το πρωΐ και την νύκτα· εάν ζητής, ζήτει και παρ εµοί οίκει·
Ησ. 21,12  Και ο προφήτης απαντά· “εγώ φυλάσσω άγρυπνος νύκτα και ηµέραν. Εάν επιθυµής και ζητής πληροφορίες,
ζήτησε τας από εµέ. Μένε όµως πλησίον µου και περίµενε να τας ακούσης.
Ησ. 21,13   εν τώ δρυµώ εσπέρας κοιµηθήση εν τή οδώ Δαιδάν.
Ησ. 21,13  Εις ένα πυκνόν δάσος κατά την εσπέραν θα αναπαυθήτε και θα κοιµηθήτε σεις οι φεύγοντες Δαιδανίται .
Ησ. 21,14   εις συνάντησιν διψώντι ύδωρ φέρετε, οι ενοικούντες εν χώρα Θαιµάν, άρτοις συναντάτε τοίς φεύγουσι διά το
πλήθος των πεφονευµένων
Ησ. 21,14  Σεις, που κατοικείτε εις την περιοχήν Θαιµάν, εβγάτε εις συνάντησίν των και φέρετε εις αυτούς νερό. Εβγάτε προς
συνάντησιν αυτών, που φεύγουν, και φέρετε τους άρτους, δια να τραφούν. Φεύγουν οι Δαιδανίται, διότι πολλοί από αυτούς
έχουν φονευθή.
Ησ. 21,15   και διά το πλήθος των πλανωµένων και διά το πλήθος της µαχαίρας και διά το πλήθος των τοξευµάτων των
διατεταµένων και διά το πλήθος των πεπτωκότων εν τώ πολέµω.
Ησ. 21,15  Πλήθος άλλων πλανώνται εις αγνώστους περιοχάς. Πολυάριθµοι έχουν πέσει εν στόµατι µαχαίρας. Αλλοι έχουν
διατρυπηθή από τα πολυάριθµα βέλη των καλοτεντοµένων τόξων . Και έτσι ο αριθµός των φονευθέντων κατά τον πόλεµον
είναι µεγάλος.
Ησ. 21,16   διότι ούτως είπέ µοι Κύριος· έτι ενιαυτός ως ενιαυτός µισθωτού, εκλείψει η δόξα των υιών Κηδάρ,
Ησ. 21,16  Αυτά δε συµβαίνουν, διότι έτσι µου τα απεκαλυψεν ο Κυριος. Μετά ένα ακριβώς έτος πλήρες, όπως προσµετράται
από τον µισθωτόν άνθρωπον, θα εξαφανισθή η δόξα των κατοίκων της Κηδάρ.
Ησ. 21,17   και το κατάλοιπον των τοξευµάτων των ισχυρών υιών Κηδάρ έσται ολίγον, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ ελάλησεν.
Ησ. 21,17  Αυτοί δε που θα αποµείνουν από τους επιδεξίους τοξότας, απόγονοι του Κηδάρ, θα είναι ολίγοι, διότι ο Κυριος ο
Θεός του Ισραήλ απεκάλυψε τα µελλοντικά αυτά γεγονότα, τα οποία ασφαλώς και βεβαίως θα πραγµατοποιηθούν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Τό ρήµα της φάραγγος Σιών.
Προφητικός λόγος εναντίον της κοιλάδας Σιων, εναντίον της Ιερουσαλήµ.
Ησ. 22,1   Τί εγένετό σοι νύν, ότι ανέβητε πάντες εις δώµατα µάταια;
Ησ. 22,1  Τι σας συνέβη τώρα, ώστε όλοι έχετε ανέβη εις τα ανωφελή ηλιακωτά των οικιών σας;
Ησ. 22,2   ενεπλήσθη η πόλις βοώντων· οι τραυµατίαι σου ου τραυµατίαι µαχαίρας, ουδέ οι νεκροί σου νεκροί πολέµων.
Ησ. 22,2  Η πόλις σας εγέµισεν από κραυγάς βοώντων ανθρώπων. Οι τραυµατίαι σου δεν είναι τραυµατίαι, που επλήγησαν
µε µαχαίρας εις πολεµικάς µάχας, ούτε οι νεκροί σου είναι νεκροί πολέµων.
Ησ. 22,3   πάντες οι άρχοντές σου πεφεύγασι, και οι αλόντες σκληρώς δεδεµένοι εισί, και οι ισχύοντες εν σοί πόρω
πεφεύγασι.
Ησ. 22,3  Ολοι οι άρχοντές σου έχουν τραπή εις φυγήν, όσοι δε περιέπεσαν αιχµάλωτοι εις χείρας των εχθρών, είναι δεµένοι
εις σκληρά δεσµά. Οσοι δε είχαν κάποιαν δύναµιν µεταξύ σας, έχουν φύγει τώρα µακράν.
Ησ. 22,4   διά τούτο είπα· άφετέ µε, πικρώς κλαύσοµαι, µη κατισχύσητε παρακαλείν µε επί το σύντριµµα της θυγατρός τού
γένους µου.
Ησ. 22,4  Δια τούτο είπα λέγει ο προφήτης· αφήσατέ µε να κλαύσω πικρώς. Μη προσπαθήτε να µε παρηγορήσετε δια την
καταστροφήν της Ιερουσαλήµ, της πολυαγαπηµένης αυτής θυ-γατρός του γένους µου.
Ησ. 22,5   ότι ηµέρα ταραχής και απωλείας και καταπατήµατος και πλάνησις παρά Κυρίου σαβαώθ εν φάραγγι Σιών·
πλανώνται από µικρού έως µεγάλου, πλανώνται επί τα όρη.
Ησ. 22,5  Αφήσατέ µε ελεύθερον να χύσω πικρά δάκρυα, διότι έφθασεν η µεγάλη ηµέρα της αναταραχής και πανωλεθρίας,
του καταπατήµατος της ιεράς πόλεως και όλων των εν αύτη ο διασκορπισµός και η περιπλάνησις των κατοίκων εις τας
φάραγγας Σιών, γίνεται κατά παραχώρησιν Κυρίου του παντοκράτορας. Περιπλανώνται από µικρού έως µεγάλου,
περιπλανώνται φοβισµένοι επάνω εις τα όρη.
Ησ. 22,6   οι δε Ελαµίται έλαβον φαρέτρας, αναβάται άνθρωποι εφ ίπποις και συναγωγή παρατάξεως.
Ησ. 22,6  Οι Ελαµίται όµως επήραν τας φαρέτρας των, είναι άνθρωποι ιππείς και πεζοί, ικανοί και πολεµικοί.
Ησ. 22,7   και έσονται αι εκλεκταί φάραγγές σου πλησθήσονται αρµάτων, οι δε ιππείς εµφράξουσι τας πύλας σου·
Ησ. 22,7  Αι εκλεκταί σου κοιλάδες, ω Ιερουσαλήµ, θα πληµµυρίσουν από τα πολεµικά άρµατα των. Οι ιππείς των εχθρών
σου θα φράξουν τας θύρας από τα τείχη σου.
Ησ. 22,8   και ανακαλύψουσι τας πύλας Ιούδα· και εµβλέψονται τή ηµέρα εκείνη εις τους εκλεκτούς οίκους της πόλεως
Ησ. 22,8  Θα ανοίξουν εν τέλει τας πύλας της πόλεµος της περιοχής Ιούδα. Και κατά την ηµέραν εκείνην οι άνθρωποί σου
θα στρέψουν µε προσδοκίαν τα βλέµµατα των και θα προστρέξουν στους καλοκτισµένους οχυρούς και ωλισµένους οίκους
της πόλεως, µε την ελπίδα να εύρουν σωτηρίαν και να αντιτάξουν άµυναν.
Ησ. 22,9   και ανακαλύψουσι τα κρυπτά των οίκων της άκρας Δαυίδ. και είδοσαν ότι πλείους εισί και ότι απέστρεψε το ύδωρ
της αρχαίας κολυµβήθρας εις την πόλιν
Ησ. 22,9  Θα αποκαλύψουν τα απόκρυφα των οίκων και των αποθηκών της ακροπόλεως Δαυίδ, δια να εξοπλισθούν µε τα
όπλα, που θα εύρουν εκεί. Οι άρχοντές σου και όλοι είδον ότι είναι παρά πολλοί οι εχθροί σου· ο δε βασιλεύς δια το
ενδεχόµενον τούτο είχε διοχετεύσει το ύδωρ της αρχαίας δεξαµένης στο εσωτερικν της πόλεως.
Ησ. 22,10   και ότι καθείλοσαν τους οίκους Ιερουσαλήµ εις οχύρωµα τείχους τή πόλει.
Ησ. 22,10  Είδον ακόµη ότι κατεδάφισαν οίκους της Ιερουσαλήµ, δια να επιδιορθώσουν και οχυρώσουν το τείχος της
πόλεως.
Ησ. 22,11   και εποιήσατε εαυτοίς ύδωρ αναµέσον των δύο τειχών εσώτερον της κολυµβήθρας της αρχαίας και ουκ
ενεβλέψατε εις τον απ αρχής ποιήσαντα αυτήν και τον κτίσαντα αυτήν ουκ είδετε.
Ησ. 22,11  Ανάµεσα εις τα δύο τείχη της πόλεως σας εφερατε νερό στο εσωτερικόν µέρος από αρχαίαν δεξαµένην, ελαβατε



τα µέτρα, που εκρίνατε, αλλά δεν υψώσατε το βλέµµα σας προς Εκείνον ο οποίος εξ αρχής εποίησε την πόλιν αυτήν, προς
τον θεόν. Προς τον κτίστην της πόλεως δεν εστρέψατε το βλέµµα σας.
Ησ. 22,12   και εκάλεσε Κύριος Κύριος σαβαώθ εν τή ηµέρα εκείνη κλαυθµόν και κοπετόν και ξύρησιν και ζώσιν σάκκων,
Ησ. 22,12  Κατά δε την ηµέραν εκείνην ο Κυριος, ο Κυριος των δυνάµεων, σας εκάλεσεν εις θρήνον και κοπετόν µετανοίας.
Σας εκάλεσε να ξυρίσετε την κεφαλήν σας, να περιζωσθή-τε εις ένδειξιν πένθους σάκκινα ενδύµατα.
Ησ. 22,13   αυτοί δε εποιήσαντο ευφροσύνην και αγαλλίαµα σφάζοντες µόσχους και θύοντες πρόβατα, ώστε φαγείν κρέατα
και πιείν οίνον λέγοντες· φάγωµεν και πίωµεν, αύριον γάρ αποθνήσκοµεν.
Ησ. 22,13  Σεις όµως ωργανώσατε και επεδόθητε εις συµπόσια ευφροσύνης και αγαλλιάσεως . Εσφάξατε µόσχους,
εθυσιάσατε πρόβατα, ώστε να τρώγετε κρέατα και να πίνετε οίνον λέγοντες· “ας φάµε και ας πιούµε, διότι αύριον
πεθαίνοµε”!
Ησ. 22,14   και ανακεκαλυµµένα ταύτά εστιν εν τοίς ωσί Κυρίου σαβαώθ, ότι ουκ αφεθήσεται υµίν αύτη η αµαρτία, έως αν
αποθάνητε.
Ησ. 22,14  Ολα αυτά είναι φανερά και γνωστά ενώπιον του Κυρίου των δυνάµεων. Αυτή δε η µεγάλη σας αµαρτία δεν
πρόκειται να συγχωρηθή µέχρι και του θανάτου σας.
Ησ. 22,15   Τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· πορεύου εις το παστοφόριον, προς Σοµνάν τον ταµίαν και είπον αυτώ·
Ησ. 22,15  Αυτά λέγει ο Κυριος των δυνάµεων ο παντοκράτωρ στον Ησαΐαν· “πήγαινε στο κελλί του ναού, προς τον Σοµνάν
τον ταµίαν και είπε προς αυτόν·
Ησ. 22,16   τι σύ ώδε, και τι σοί εστιν ώδε, ότι ελατόµησας σεαυτώ ώδε µνηµείον και εποίησας σεαυτώ εν υψηλώ µνηµείον
και έγραψας σεαυτώ εν πέτρα σκηνήν;
Ησ. 22,16  Διατί συ ευρίσκεσαι έδω; Ποίαν θέσιν και ποίον δικαίωµα έχεις συ εδώ; Σε ερωτώ, διότι εσκάλισες στον εδώ
βράχον τάφον δια τον εαυτόν σου. Εφτιασες δια τον εαυτόν σου εις καταφανές και περίοπτον σηµείον της πόλεως
µνηµείον. Εχάραξες εις την βραχώδη πέτραν κατοικίαν δια τον εαυτόν σου.
Ησ. 22,17   ιδού δή Κύριος σαβαώθ εκβαλεί και εκτρίψει άνδρα και αφελεί την στολήν σου και τον στέφανόν σου τον
ένδοξον
Ησ. 22,17  Ιδού, όµως ότι ο Κυριος των δυνάµεων ο παντοκράτωρ, θα σε εκδιώξη, ω άνθρωπε, θα σε εξαφανίση, θα
αφαίρεση την πολυτελή στολήν σου και τον ένδοξον στέφανόν σου.
Ησ. 22,18   και ρίψει σε εις χώραν µεγάλην και αµέτρητον, και εκεί αποθανή· και θήσει το άρµα σου το καλόν εις ατιµίαν και
τον οίκον τού άρχοντός σου εις καταπάτηµα·
Ησ. 22,18  Θα σε απορρίψη ο Κυριος εις χώραν µεγάλην και απέραντον και εκεί θα αποθάνης έρηµος. Το λαµπρόν και
ωραίον άρµα σου θα το εξευτελίση και το σπίτι του άρχοντος, τον οποίον συ εθεωρούσες ιδικόν σου προστάτην, θα το
παραδώση ο Κυριος στους επιδροµείς προς καταπάτησιν.
Ησ. 22,19   και αφαιρεθήση εκ της οικονοµίας σου και εκ της στάσεώς σου.
Ησ. 22,19  Θα αποπεµφθής από την διαχείρισιν και από την θέσιν εις την οποίαν σήµερον φαίνεσαι , ότι στέκεσαι µε
σταθερότητα.
Ησ. 22,20   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη καλέσω τον παίδά µου Ελιακείµ τον τού Χελκίου
Ησ. 22,20  Και θα συµβή κατά την ηµέραν εκείνην, που συ θα εκδιωχθής, εγώ θα καλέσω από την αιχµαλωσίαν τον δούλον
µου τον Ελιακείµ, τον υιόν του Χελκίου.
Ησ. 22,21   και ενδύσω αυτόν την στολήν σου και τον στέφανόν σου δώσω αυτώ και κράτος και την οικονοµίαν σου δώσω
εις τας χείρας αυτού, και έσται ως πατήρ τοίς ενοικούσιν εν Ιερουσαλήµ και τοίς ενοικούσιν εν Ιούδα.
Ησ. 22,21  Θα τον ενδύσω µε την ιδικήν σου λαµπράν στολήν, θα δώσω εις αυτόν τον ιδικόν σου στέφανον της δόξης. Θα
παραδώσω εις τα χέρια του την εξουσίαν και την διαχείρισίν σου. Αυτός δε δια την αξιοπιστίαν και την αγάπην του θα
είναι σαν πατέρας δι' εκείνους, που κατοικούν εις την Ιερουσαλήµ, και γενικώτερα δια τους κατοίκους της Ιουδαίας.
Ησ. 22,22   και δώσω την δόξαν Δαυίδ αυτώ, και άρξει, και ουκ έσται ο αντιλέγων. και δώσω αυτώ την κλείδα οίκου Δαυίδ
επί τώ ώµω αυτού και ανοίξει, και ουκ έσται ο αποκλείων, και κλείσει και ουκ έσται ο ανοίγων.
Ησ. 22,22  Θα δώσω εις αυτόν την δόξαν του Δαδίδ, θα γίνη άρχων και δεν θα υπάρξη κανείς, ο οποίος θα αντιλέγη και θα
άντιπράττη εις αυτόν. Θα του δώσω το κλειδί του οίκου του Δαδίδ. Αυτός µόνος θα το κατέχη. Θα το φέρη στους ώµους του
ως δείγµα της εξουσίας του. Αυτός θα ανοίγη και κανείς δεν θα µπορή να κλείη. Θα κλείη και κανείς δεν θα ήµπορη να
ανοίγη.
Ησ. 22,23   και στήσω αυτόν άρχοντα εν τόπω πιστώ και έσται εις θρόνον δόξης τού οίκου τού πατρός αυτού.
Ησ. 22,23  θα τον αναδείξω και θα τον θέσω στερεόν και αµετακίνητον άρχοντα. Η εξουσία δε που θα έχη, και ο θρόνος επί
του οποίου θα κάθεται, θα είναι δόξα και καύχηµα του πατρικού του οίκου.
Ησ. 22,24   και έσται πεποιθώς επ αυτόν πάς ένδοξος εν τώ οίκω τού πατρός αυτού, από µικρού έως µεγάλου, και έσονται
επικρεµάµενοι αυτώ.
Ησ. 22,24  Εις αυτόν θα έχη εστηριγµένην την πεποίθησίν του κάθε ένδοξος στον οίκον του πατρός του , από τον πιο µικρόν
έως τον πιο µεγάλον. Από αυτόν θα εξαρτώνται και θα κρέµονται”.
Ησ. 22,25   εν τή ηµέρα εκείνη - τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ - κινηθήσεται ο άνθρωπος ο εστηριγµένος εν τόπω πιστώ και
αφαιρεθήσεται· και πεσείται, και εξολοθρευθήσεται η δόξα η επ αυτόν, ότι Κύριος ελάλησεν.
Ησ. 22,25  Εις µεταγενεστέραν όµως έποχην, προαναγγέλλει ο Κυριος των δυνάµεων ο παντοκράτωρ, απόγονοι του
Ελιακείµ, που είχαν στηριχθή στον αµετακίνητον αυτόν τόπον της Ιερουσαλήµ, θα µετακινηθούν, θα αφαιρεθή από
αυτούς ο τόπος των. Ετσι δε η δόξα, την οποίαν είχαν, θα πέση και θα εξαφανισθή. Αυτά δε θα πραγµατοποιηθούν
ασφαλώς και βεβαίως, διότι ο Κυριος τα απεκάλυψε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Τό όραµα Τύρου.
Λόγος προφητικός εναντίον της Τυρου.
Ησ. 23,1   Ολολύξατε, πλοία Καρχηδόνος, ότι απώλετο, και ουκέτι έρχονται εκ γής Κιτιαίων· ήκται αιχµάλωτος.
Ησ. 23,1  Θρηνήσατε µε ολολυγµούς πλοία της Καρχηδόνος, διότι κατεστράφη η Τυρος. Δεν έρχονται πλέον προς σε πλοία



της Τυρου από την Κυπρον. Οι κάτοικοι της Τυρου έχουν απαχθή εις αιχµαλωσιον.
Ησ. 23,2   τίνι όµοιοι γεγόνασιν οι ενοικούντες εν τή νήσω µετάβολοι Φοινίκης διαπερώντες την θάλασσαν
Ησ. 23,2  Προς ποίον έχουν γίνει όµοιοι αυτοί, που κατοικούν εις την Τυρον, την βρεχοµένην από την θάλασσαν, οι έµποροι
οι οποίοι διέσχιζαν την θάλασσαν,
Ησ. 23,3   εν ύδατι πολλώ, σπέρµα µεταβόλων; ως αµητού εισφεροµένου οι µετάβολοι των εθνών.
Ησ. 23,3  έπλεαν εις µεγάλας θαλάσσας και οι οποίοι ήσαν απόγονοι εµπόρων; Σαν συγκοµιδή πλουσίου θερισµού ήσαν τα
κέρδη των εµπόρων των εθνών.
Ησ. 23,4   αισχύνθητι, Σιδών, είπεν η θάλασσα. η δε ισχύς της θαλάσσης είπεν· ουκ ώδινον ουδέ έτεκον ουδέ εξέθρεψα
νεανίσκους ουδέ ύψωσα παρθένους.
Ησ. 23,4  “Εντροπή σου, ω Σιδών, µε την κατάπτωσιν της Τυρου”, είπεν η θάλασσα. Η δε βραχώδης ακτή, εις την οποίαν
θραύονται µε δύναµιν τα κύµατα της θαλάσσης, είπεν· “εγώ δεν εκοιλοπόνησα, δεν εγέννησα και δεν ανέθρεψα
παλληκάρια και δεν ανέδειξα ωραίας παρθένους; Και ιδού, ότι τώρα υπάρχει καταστροφή και ερήµωσις”!
Ησ. 23,5   όταν δε ακουστόν γένηται Αιγύπτω, λήψεται αυτούς οδύνη περί Τύρου.
Ησ. 23,5  Οταν δε και εις την Αίγυπτον γίνη ακουστή η καταστροφή της Τυρου, θα καταλάβη και αυτούς οδύνη, όµοια προς
εκείνην, που κατέλαβε την Τυρον.
Ησ. 23,6   απέλθατε εις Καρχηδόνα, ολολύξατε, οι κατοικούντες εν τή νήσω ταύτη.
Ησ. 23,6  Κατοικοι της Τυρου πηγαίνετε εις την Καρχηδόνα και εκεί θρηνήσατε αυτήν σας την απώλειαν.
Ησ. 23,7   ουχ αύτη ήν υµών η ύβρις απ αρχής πριν ή παραδοθήναι αυτήν;
Ησ. 23,7  Αλλα σκεφθήτε· αιτία της καταστροφής σας δεν υπήρξεν η από αρχαιότατα χρόνια αλαζονεία σας, πριν η ακόµη
παραδοθή αυτή η πόλις;
Ησ. 23,8   τις ταύτα εβούλευσεν επί Τύρον; µη ήσσων εστίν ή ουκ ισχύει; οι έµποροι αυτής ένδοξοι, άρχοντες της γής.
Ησ. 23,8  Ποιός κατέστρωσεν αυτά τα σχέδια και επήρε τας ολεθρίας αποφάσεις εναντίον της Τυρου; Μηπως τάχα η πόλις
αυτή ήτο µικράς δυνάµεως και δεν είχε την ικανότητα να αντισταθή; Οι έµποροι της ήσαν ένδοξοι άρχοντες όλου του
κόσµου.
Ησ. 23,9   Κύριος σαβαώθ εβουλεύσατο παραλύσαι πάσαν την ύβριν των ενδόξων και ατιµάσαι πάν ένδοξον επί της γής.
Ησ. 23,9  Κυριος ο παντοκράτωρ εσκέφθη και απεφάσισε να καταλύση όλην την άλαζο-νείαν των ενδόξων ανδρών της · να
έξευ-τελίση κάθε τι ένδοξον και λαµπρόν, που υπήρχεν εις την χώραν.
Ησ. 23,10   εργάζου την γήν σου, και γάρ πλοία ουκέτι έρχεται εκ Καρχηδόνος.
Ησ. 23,10  Και λοιπόν τώρα, µετά την καταστροφήν σου, εργάζου τους αγρούς σου, διότι δεν έρχονται πλέον προς σε πλοία
από την Καρχηδόνα.
Ησ. 23,11   η δε χείρ σου ουκέτι ισχύει κατά θάλασσαν, η παροξύνουσα βασιλείς· Κύριος σαβαώθ ενετείλατο περί Χαναάν
απολέσαι αυτής την ισχύν.
Ησ. 23,11  Δεν έχεις πλέον την ναυτικήν δύναµιν, η οποία προηγουµένως προεκάλει και εξηρέθιζε βασιλείς. Ο Κυριος των
δυνάµεων έδωσε διαταγήν σχετικώς µε την Χαναάν, να καταστραφή η δύναµις της.
Ησ. 23,12   και ερούσιν· ουκέτι ου µη προσθήτε τού υβρίζειν και αδικείν την θυγατέρα Σιδώνος· και εάν απέλθης εις Κιτιείς ,
ουδέ εκεί ανάπαυσις έσται σοι·
Ησ. 23,12  Και θα είπουν τότε προς την κα-τεστραµµένην Τυρον και τους απολειφθέντας κατοίκους της· “Δεν θα συνεχίσετε
πλέον να υβρίζετε και να αδικήτε τους κατοίκους της Σιδώνος. Εάν δε και απέλθετε στους κατοίκους της Κυπρου δια
σωτηρίαν και ασφάλειαν, ούτε εκεί θα υπάρχη δια σας ανάπαυσις.
Ησ. 23,13   και εις γήν Χαλδαίων, και αύτη ηρήµωται από των Ασσυρίων, ουδέ εκεί σοι ανάπαυσις έσται, ότι ο τοίχος αυτής
πέπτωκεν.
Ησ. 23,13  Και εάν µεταβήτε εις την χώραν των Χαλδαιων, ούτε εκεί θα βρήτε ανάπαυσιν, διότι αυτή έχει καταστροφή από
τους Ασσυρίους, και τα οχυρά αυτής τείχη έχουν κρηµνισθή”.
Ησ. 23,14   ολολύξατε, πλοία Καρχηδόνος, ότι απόλωλε το οχύρωµα υµών.
Ησ. 23,14  Θρηνήσατε, λοιπόν, µε ολολυγµούς πλοία της Καρχηδόνος, διότι κατεστράφη το οχυρωµα σας, ο ασφαλής λιµήν,
στον οποίον επλέατε.
Ησ. 23,15   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη καταλειφθήσεται Τύρος έτη εβδοµήκοντα ως χρόνος βασιλέως, ως χρόνος
ανθρώπου· και έσται µετά εβδοµήκοντα έτη, έσται Τύρος ως άσµα πόρνης.
Ησ. 23,15  Θα συµβή δε κατά την ηµέραν εκείνην να εγκαταλειφθή η Τυρος επί έτη εβδοµήκοντα, όσον δηλαδή χρόνον ζη
ενας βασιλεύς, όσος είναι ο µέσος χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου. Επειτα δε η Τυρος θα αποκτήση την ναυτικήν ισχύν και
τον πλούτον της και θα ακούονται πλέον εις αυτήν άσµατα πορνικά κραιπαλώντων ανθρώπων
Ησ. 23,16   λαβέ κιθάραν, ρέµβευσον, πόλις πόρνη επιλελησµένη· καλώς κιθάρισον, πολλά άσον, ίνα σου µνεία γένηται.
Ησ. 23,16  Παρε την κιθάραν σου, περιπλανήσου από έδω και από εκεί. Τυρος, πόλις αµαρτωλή, η οποία προηγουµένως
είχες λησµονηθή, παίξε καλά την κιθάραν σου, τραγούδησε τα πολλά άσµατά σου, δια να σε ενθυµηθούν πάλιν οι άσωτοι
και αµαρτωλοί άνθρωποι!
Ησ. 23,17   και έσται µετά τα εβδοµήκοντα έτη, επισκοπήν ποιήσει ο Θεός Τύρου, και πάλιν αποκατασταθήσεται εις το
αρχαίον· και έσται εµπόριον πάσαις ταίς βασιλείας της οικουµένης.
Ησ. 23,17  Επειτα από τα εδδοµήκοντα αυτά έτη, θα επισκεφθή ο Θεός την Τυρον και θα αποκαταστήστη πάλιν αυτήν στο
αρχαίον µεγαλείον της, το δε εµπόριον της θα επεκταθή εις όλας τας βασιλείας της οικουµένης.
Ησ. 23,18   και έσται αυτής η εµπορία και ο µισθός άγιον Κυρίω· ουκ αυτοίς συναχθήσεται, αλλά τοίς κατοικούσιν έναντι
Κυρίου πάσα η εµπορία αυτής φαγείν και πιείν και εµπλησθήναι εις συµβολήν µνηµόσυνον έναντι Κυρίου.
Ησ. 23,18  Αλλά τα από το εµπόριον αυτά κέρδη θα είναι µισθός και αφιέρωµα στον Κυριον. Δεν θα συνάγωνται δι' αυτούς
µόνον, αλλά και δι' εκείνους που κατοικούν ενώπιον του Κυρίου και υπηρετούν τον Κυριον, ώστε να τρώγουν και να πίνουν
από το κέρδος του εµπορίου αυτού· να χορτάσουν από την εισφοράν αυτήν, η οποία θα είναι εις µνηµόσυνον ενώπιον του
Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24



Ησ. 24,1   Ιδού Κύριος καταφθείρει την οικουµένην και ερηµώσει αυτήν και ανακαλύψει το πρόσωπον αυτής και διασπερεί
τους ενοικούντας εν αυτή.
Ησ. 24,1  Ιδού, ο Κυριος θα καταστρέψη την οικουµένην και θα την ερηµώση. Θα ξεσκεπάση την επιφάνειαν αυτής και θα
διασκόρπιση τους κοτοίκους της.
Ησ. 24,2   και έσται ο λαός ως ο ιερεύς και ο παίς ως ο κύριος και η θεράπαινα ως η κυρία· έσται ο αγοράζων ως ο πωλών, ο
δανείζων ως ο δανειζόµενος και ο οφείλων ως ώ οφείλει.
Ησ. 24,2  Υπό το κράτος δε αυτής της συµφοράς θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Ο λαός θα είναι όπως ο ιερεύς, ο δοϋλος όπως ο
κύριος, η υπηρέτρια όπως η κυρία, αυτός που αγοράζει θα είναι ωσάν εκείνον που πωλεί, αυτός που δανείζει σαν εκείνον
που δανείζεται, και ο οφειλέτης θα είναι όπως ο πιστωτής.
Ησ. 24,3   φθορά φθαρήσεται η γη, και προνοµή προνοµευθήσεται η γη· το γάρ στόµα Κυρίου ελάλησε ταύτα.
Ησ. 24,3  Με τροµακτικόν όλεθρον θα καταστραφή η γη, µεγάλη λεηλασία θα γίνη εις αυτήν. Αυτά θα γίνουν ασφαλώς και
βεβαίως, διότι το στόµα του Κυρίου τα απεκάλυψε και τα εκήρυξεν.
Ησ. 24,4   επένθησεν η γη, και εφθάρη η οικουµένη, επένθησαν οι υψηλοί της γής.
Ησ. 24,4  Η γη θα πενθήση δια τον όλεθρον των κατοίκων της· θα καταστραφή η οικουµένη και οι µεγάλοι ότνθρωποι της
γης θα πενθήσουν.
Ησ. 24,5   η δε γη ηνόµησε διά τους κατοικούντας αυτήν, διότι παρήλθοσαν τον νόµον και ήλλαξαν τα προστάγµατα,
διαθήκην αιώνιον.
Ησ. 24,5  Και τούτο, διότι η χώρα εγέµισεν από τας αµαρτίας των κατοίκων της. Αυτοί παρέβησαν τον Νοµον, ήλλαξαν τα
θεία προστάγµατα, κατήργησαν την αιωνίαν διαθήκην του Θεού.
Ησ. 24,6   διά τούτο αρά έδεται την γήν, ότι ηµάρτοσαν οι κατοικούντες αυτήν· διά τούτο πτωχοί έσονται οι ενοικούντες εν
τή γη, και καταλειφθήσονται άνθρωποι ολίγοι.
Ησ. 24,6  Δι' αυτό η κατάρα θα καταφάγη την γην, διότι οι κάτοικοι της ηµάρτησαν. Δια τούτο πτωχοί θα είναι πλέον οι
κάτοικοι της γης και ολίγοι θα είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα αποµείνουν εις αυτήν.
Ησ. 24,7   πενθήσει οίνος, πενθήσει άµπελος, στενάξουσι πάντες οι ευφραινόµενοι την ψυχήν.
Ησ. 24,7  Θα πενθήση τότε ο οίνος, διότι δεν θα υπάρχουν καταναλωταί. Θα πενθήσουν οι άµπελοι, διότι δεν θα υπάρχουν οι
τρυγηταί. θα αναστενάξουν µε πόνον όλοι, όσοι προηγουµένως ηύφραναν µε τον οίνον την ψυχήν των.
Ησ. 24,8   πέπαυται ευφροσύνη τυµπάνων, πέπαυται αυθαδεία και πλούτος ασεβών, πέπαυται φωνή κιθάρας.
Ησ. 24,8  Θα σταµατήση πλέον και θα λείψη κάθε χαρά και διασκέδασις µε τύµπανα. Θα σβήση η αλαζονεία των
ανθρώπων, θα λείψουν τα πλούτη των ασεβών, θα παύση η αρµονική φωνή της κιθάρας.
Ησ. 24,9   ησχύνθησαν ουκ έπιον οίνον, πικρόν εγένετο το σίκερα τοίς πίνουσιν.
Ησ. 24,9  Οι άνθρωποι θα καταισχυνθούν, δεν θα πίνουν πλέον οίνον, πικρά δε θα γίνουν στους πίνοντας τα
οινοπνευµατώδη ποτά.
Ησ. 24,10   ηρηµώθη πάσα πόλις, κλείσει οικίαν τού µη εισελθείν.
Ησ. 24,10  Καθε πόλις θα ερηµωθή, κάθε σπίτι θα κλείση, ώστε να µη ηµπορή κανείς να εισέλθη εις αυτό.
Ησ. 24,11   ολολύζεται περί τού οίνου πανταχή· πέπαυται πάσα ευφροσύνη της γής, απήλθε πάσα ευφροσύνη της γής.
Ησ. 24,11  Παντού θα ακούεται θρήνος δια την έλλειψιν του οίνου της χαράς. Θα παύση κάθε ευφροσύνη εις την γην. Θα
έχη φύγει κάθε αγαλλιασις από αυτήν.
Ησ. 24,12   και καταλειφθήσονται πόλεις έρηµοι, και οίκοι εγκαταλελειµµένοι απολούνται.
Ησ. 24,12  Θα αποµείνουν αι πόλεις έρηµοι. Θα καταστραφούν οι εγκαταλελειµµένοι οίκοι.
Ησ. 24,13   ταύτα πάντα έσται εν τή γη εν µέσω των εθνών, ον τρόπον εάν τις καλαµήσηται ελαίαν, ούτως καλαµήσονται
αυτούς, και εάν παύσηται ο τρύγητος.
Ησ. 24,13  Ολα αυτά θα πραγµατοποιηθούν εις την γην µεταξύ των εθνικών λαών. Οπως ραβδίζη κανείς το δένδρον της
εληάς, δια να µη αφήση καµµιά εληά επάνω του, έτσι θα ραβδίσουν και θα λεηλατήσουν τους κατοίκους οι εχθροί.
Αµπελος τρυγηµένη, χωρίς ρόγα σταφυλιού θα είναι η γη
Ησ. 24,14   ούτοι φωνή βοήσονται, οι δε καταλειφθέντες επί της γής ευφρανθήσονται άµα τή δόξη Κυρίου. ταραχθήσεται το
ύδωρ της θαλάσσης·
Ησ. 24,14  Και οι µεν ασεβείς, εν όψει αυτής της επερχοµένης καταστροφής, θα βοούν µε µεγάλας κραυγάς, οι δε
αποµένοντες ευσεβείς εις την γην θα ευφρανθούν, αµέσως µόλις φανή η δόξα του Κυρίου. Τα ύδατα της θαλάσσης θα
ταραχθούν µε την εµφάνισιν αυτήν του Κυρίου.
Ησ. 24,15   διά τούτο η δόξα Κυρίου εν ταίς νήσοις έσται της θαλάσσης, το όνοµα Κυρίου ένδοξον έσται, Κύριε ο Θεός
Ισραήλ.
Ησ. 24,15  Δι' όλα αυτά η δόξα του Κυρίου θα φανή και θα λάµηη εις τας ειδωλολατρικάς νήσους της θαλάσσης. Και το
όνοµα του Κυρίου θα είναι ένδοξον, ω Κυριε και θεέ του Ισραήλ!
Ησ. 24,16   από των πτερύγων της γής τέρατα ηκούσαµεν, ελπίς τώ ευσεβεί. και ερούσιν· ουαί τοίς αθετούσιν, οι αθετούντες
τον νόµον.
Ησ. 24,16  Από τα πέρατα της γης ηκούσαµεν καταπληκτικά γεγονότα. Υπάρχει βεβαία και σταθερά η ελπίς δια τον ευσεβή,
ενώ εξ αντιθέτου, αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι καταπατούν την θείαν εντολήν! Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι
παραβαίνουν τον νόµον του Θεού!
Ησ. 24,17   φόβος και βόθυνος και παγίς εφ υµάς τους ενοικούντας επί της γής.
Ησ. 24,17  Φοβος θα σας καταλάβη, βαθύς λάκκος και παγίδα θα υπάρχει δια σας, που κατοικείτε την γην.
Ησ. 24,18   και έσται ο φεύγων τον φόβον εµπεσείται εις τον βόθυνον, ο δε εκβαίνων εκ τού βοθύνου αλώσεται υπό της
παγίδος, ότι θυρίδες εκ τού ουρανού ηνεώχθησαν, και σεισθήσεται τα θεµέλια της γής.
Ησ. 24,18  Και θα συµβή ώστε εκείνος, που διαφεύγει τον φόβον του επικρεµαµένου κινδύνου, να πέση µέσα στον λάκκον.
Και εκείνος που διέρχεται πέραν από τον λάκκον, θα συλληφθή εις την παγίδα, διότι έχουν ανοίξει αι θυρίδες από τον
ουρανόν, δια να πέση η οργή του Θεού επί τους αµαρτωλούς ανθρώπους και να συγκλονισθούν τα θεµέλια της γης.
Ησ. 24,19   ταραχή ταραχθήσεται η γη, και απορία απορηθήσεται η γη·
Ησ. 24,19  Θα ταραχθή µε µεγάλον συγκλονισµόν η γη· απορία και σύγχυσις θα καταλάβη τους κατοίκους της.



Ησ. 24,20   έκλινεν ως ο µεθύων και κραιπαλών, και σεισθήσεται ως οπωροφυλάκιον η γη, και πεσείται και ου µη δύνηται
αναστήναι, κατίσχυσε γάρ επ αυτής η ανοµία.
Ησ. 24,20  Η γη έκλινεν από εδώ και από εκεί σαν τον µεθυσµένον και τον κραιπαλούντα. Θα σεισθή, όπως συγκλονίζεται η
πρόχειρος καλύβη των αγρών, όπου φυλάσσονται αι οπώραι. Θα πέση· δεν θα καταστή δυνατόν να ανεγερθή, διότι η
αµαρτία υπερίσχυσε και την κατεβάρυνε.
Ησ. 24,21   και επάξει ο Θεός επί τον κόσµον τού ουρανού την χείρα και επί τους βασιλείς της γής·
Ησ. 24,21  Θα επιφερη ο Θεός την παντοδύναµον δεξιάν του στο πλήθος των ουρανίων σωµάτων και επάνω στους βασιλείς
της γης.
Ησ. 24,22   και συνάξουσι και αποκλείσουσιν εις οχύρωµα και εις δεσµωτήριον, διά πολλών γενεών επισκοπή έσται αυτών.
Ησ. 24,22  Και θα τους µαζέψουν, θα τους κλείσουν εις απόρθητα φρούρια και εις δεσµωτήρια και εκεί επί πολλάς γενεάς θα
υπάρχη η τιµωρός επίσκεψις του Θεού.
Ησ. 24,23   και τακήσεται η πλίνθος, και πεσείται το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήµ, και ενώπιον
των πρεσβυτέρων δοξασθήσεται.
Ησ. 24,23  Θα λυώσουν τα πλινθόκτιστα σπίτια των ασεβών, θα πέσουν τα τείχη των πόλεων, διότι ο Κυριος θα βασιλεύση
εις την Σιών και την Ιερουσαλήµ και θα δοξασθή ενώπιον των πρεσβυτέρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Ησ. 25,1   Κύριε ο Θεός µου, δοξάσω σε, υµνήσω το όνοµά σου, ότι εποίησας θαυµαστά πράγµατα, βουλήν αρχαίαν
αληθινήν· γένοιτο, Κύριε·
Ησ. 25,1  Ω Κυριε και Θεέ µου, θα σε δοξάσω, θα ανυµνήσω το Ονοµά σου, διότι έκαµες τα θαυµαστά αυτά έργα,
επραγµατοποίησες βουλήν σου αρχαίαν, η οποία απεδείχθη βεβαία και αληθινή. Γένοιτο, Κυριε.
Ησ. 25,2   ότι έθηκας πόλεις εις χώµα, πόλεις οχυράς τού µη πεσείν αυτών τα θεµέλια· των ασεβών πόλις εις τον αιώνα ου µη
οικοδοµηθή.
Ησ. 25,2  Συ ισοπέδωσες τας χώρας των ασεβών και τας µετέβαλες εις κονιορτόν. Εκρήµνισες πόλεις οχυράς, των οποίων
εθεωρείτο αδύνατον να πέσουν τα θεµέλια. Η πόλις των ασεβών, χατηραµένη καθώς είναι, δεν θα ανοικοδοµηή ποτέ στον
αιώνα.
Ησ. 25,3   διά τούτο ευλογήσει σε ο λαός ο πτωχός, και πόλεις ανθρώπων αδικουµένων ευλογήσουσί σε·
Ησ. 25,3  Δια τας δικαίας αυτάς τιµωρίας που στέλλεις, Κυριε, θα σε δοξολογήση ο ταπεινός και άσηµος αυτός λαός. Θα σε
δοξολογήσουν πόλεις ανθρώπων, οι οποίοι αδικούνται από ασεβείς και δυνάστας.
Ησ. 25,4   εγένου γάρ πάση πόλει ταπεινή βοηθός και τοίς αθυµήσασι δι ένδειαν σκέπη, από ανθρώπων πονηρών ρύση
αυτούς, σκέπη διψώντων και πνεύµα ανθρώπων αδικουµένων.
Ησ. 25,4  Διότι συ, Κυριε, έγινες εις πάσαν ταπεινήν πόλιν βοηθός σκέπη και προστασία δι' εκείνους, που αθυµούν εξ αιτίας
της ενδείας των. Συ, Κυριε, θα τους γλυτώσης από τους πονηρούς ανθρώπους, θα γίνης σκέπη και προστασία των
διψασµένων· θα εµπνεύσης θάρρος εις ανθρώπους, που αδικούνται,
Ησ. 25,5   ως άνθρωποι ολιγόψυχοι διψώντες εν Σιών, από ανθρώπων ασεβών, οίς ηµάς παρέδωκας.
Ησ. 25,5  Ηµείς είµεθα εις την περίστασιν αυτήν σαν ολιγόψυχοι άνθρωποι, οι οποίοι διψώµεν πολιορκηµένοι µέσα εις την
πόλιν Σιών από ασεβείς ανθρώπους, στους οποίους προς παιδαγωγίαν µας και διόρθωσιν µας παρέδωσες.
Ησ. 25,6   και ποιήσει Κύριος σαβαώθ πάσι τοίς έθνεσιν επί το όρος τούτο. πίονται ευφροσύνην, πίονται οίνον,
Ησ. 25,6  Ο Κυριος παντοκράτωρ θα παραθέση συµπόσιον εις όλα τα έθνη επάνω στο άγιον τούτο ορός της Σιών . Θα πίουν
µε χαράν οι άνθρωποι, θα πίουν τον οίνον των,
Ησ. 25,7   χρίσονται µύρον. εν τώ όρει τούτω παράδος ταύτα πάντα τοίς έθνεσιν· η γάρ βουλή αύτη επί πάντα τα έθνη.
Ησ. 25,7  θα αλειφθούν µε µύρα. Εις το άγιον τούτο ορός της Σιών παράθεσε τα ευφρόσυνα αυτά συµπόσια δι' όλα τα έθνη.
Διότι αυτή είναι η απόφασίς σου να µετέχουν αυτού του συµποσίου όλοι οι λαοί.
Ησ. 25,8   κατέπιεν ο θάνατος ισχύσας, και πάλιν αφείλε Κύριος ο Θεός πάν δάκρυον από παντός προσώπου· το όνειδος τού
λαού αφείλεν από πάσης της γής, το γάρ στόµα Κυρίου ελάλησε.
Ησ. 25,8  Ο θάνατος υπερίσχυσεν, εβασίλευσε, κατέπιε πολλούς έως τώρα. Αλλα ο Κυριος τώρα αφήρεσε την δύναµιν του
θανάτου, τον κατήργησε και εξήλειψε τα δάκρυα από κάθε πρόσωπον. Αφήρεσε το όνειδος του λαού του από όλην την γην.
Το στόµα του Κυρίου µίλησε αυτά και θα πραγµατοποιηθούν.
Ησ. 25,9   και ερούσι τή ηµέρα εκείνη· ιδού ο Θεός ηµών εφ ώ ηλπίζοµεν και ηγαλλιώµεθα, και σώσει ηµάς. ούτος Κύριος,
υπεµείναµεν αυτόν και αγαλλιασόµεθα και εφρανθησόµεθα επί τή σωτηρία ηµών,
Ησ. 25,9  Και θα είπουν οι ευσεβείς κατά την ηµέραν εκείνην· “ιδού, ο Θεός µας, στον οποίον ηµείς εστηρίξαµεν τας ελπίδας
µας και εν τω οποίω εχαίροµεν. Αυτός και θα µας σώση. Αυτός είναι ο Κυριος· τον επεριµέναµεν µε υποµονήν και τώρα θα
χαρώµεν και θα ευφρανθώµεν δια την σωτηρίαν µας.
Ησ. 25,10   ότι ανάπαυσιν δώσει ο Θεός επί το όρος τούτο, και καταπατηθήσεται η Μωαβίτις, ον τρόπον πατούσιν άλωνα εν
αµάξαις·
Ησ. 25,10  Διότι θα δώση τώρα ο Θεός ειρήνην και γαλήνην στο όρος τούτο της Σιών· ενώ εξ αντιθέτου η χώρα των εχθρών
µας, των Μωαβιτών, θα καταπατηθή, όπως πατούνται και αλωνίζονται τα στάχυα από τα αλωνιστικά αµάξια.
Ησ. 25,11   και ανήσει τας χείρας αυτού, ον τρόπον και αυτός εταπείνωσε τού απολέσαι, και ταπεινώσει την ύβριν αυτού, εφ
ά τας χείρας επέβαλε·
Ησ. 25,11  Θα υψώση ο Κυριος προστατευτικάς τας χείρας του δι' ηµάς εναντίον των Μωαβιτών, όπως εκείνοι εταπείνωσαν,
δια να καταστρέψουν αλλά έθνη. Θα ταπείνωση ο Κυριος την αλαζονείαν και αυθάδειαν των Μωαβιτών εις τα έργα, όπου
αυτοί είχαν απλώσει τα χέρια των.
Ησ. 25,12   και το ύψος της καταφυγής τού τοίχου ταπεινώσει, και καταβήσεται έως τού εδάφους.
Ησ. 25,12  Θα καταρρίψη τα υψηλά καταφύγια του τείχους των και το τείχος των θα καταπέση ερείπια στο έδαφος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Ησ. 26,1   Τή ηµέρα εκείνη άσονται το άσµα τούτο επί γής Ιούδα· ιδού πόλις ισχυρά, και σωτήριον ηµών θήσει τείχος και



περίτειχος.
Ησ. 26,1  Κατά την ηµέραν εκείνην οι λυτρωµένοι θα ψάλλουν τούτο το επινίκειον άσµα εις την χώραν της Ιουδαίας · Ιδού,
πόλις ισχυρά, ω Ιερουσαλήµ. Σωτήριον τείχος θα θέση γύρω από αυτήν. Και άλλο τείχος γύρω από το πρώτον.
Ησ. 26,2   ανοίξατε πύλας, εισελθέτω λαός φυλάσσων δικαιοσύνην και φυλάσσων αλήθειαν,
Ησ. 26,2  Ανοίξατε τας πύλας της πόλεως, δια να εισελθη ο λαός εις αυτήν· ο λαός, ο οποίος φυλάσσει δικαιοσύνην, τηρεί
και σέβεται την αληθειαν,
Ησ. 26,3   αντιλαµβανόµενος αληθείας και φυλάσσων ειρήνην. ότι επί σοί ελπίδι
Ησ. 26,3  κρατεί σταθερά την αλήθειαν, αγαπά και φυλάσσει την ειρήνην, διότι εις σε τον Θεόν της ειρήνης
Ησ. 26,4   ήλπισαν, Κύριε, έως τού αιώνος, ο Θεός ο µέγας, ο αιώνιος,
Ησ. 26,4  έχει στηρίξει τας ελπίδας του, Κυριε, πάντοτε. Εις σε, ω µεγάλε και αιώνιε Θεέ.
Ησ. 26,5   ός ταπεινώσας κατήγαγες τους ενοικούντας εν υψηλοίς· πόλεις οχυράς καταβαλείς και κατάξεις έως εδάφους,
Ησ. 26,5  Εις σε, ο οποίος εταπείνωσες και έρριψες κάτω εις την γην αυτούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις υψηλάς και επιφανείς
θέσεις. Συ θα καταβάλης οχυράς ασεβείς πόλεις, θα τας κρηµνίσης έως κάτω στο έδαφος.
Ησ. 26,6   και πατήσουσιν αυτούς πόδες πραέων και ταπεινών.
Ησ. 26,6  Οι πόδες των πράων και των ταπεινών ανθρώπων θα πατήσουν επάνω εις αυτάς.
Ησ. 26,7   οδός ευσεβών ευθεία εγένετο, και παρεσκευασµένη η οδός των ευσεβών.
Ησ. 26,7  Ευθεία και χωρίς προσκόµµατα έγινεν η οδός των ευσεβών, ητοιµασµένος και παρεσκευασµένος από σε ο δρόµος
των.
Ησ. 26,8   η γάρ οδός Κυρίου κρίσις· ηλπίσαµεν επί τώ ονόµατί σου και επί τή µνεία,
Ησ. 26,8  Και τούτο, διότι η οδός του Κυρίου είναι δικαία και ευθεία, ηµείς δε έχοµεν στηρίξει τας ελπίδας µας στο Ονοµά
σου, εις την ιδικήν σου πάντοτε ανάµνησιν,
Ησ. 26,9   ή επιθυµεί η ψυχή ηµών. εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύµα µου προς σε, ο Θεός, διότι φώς τα προστάγµατά σου επί
της γής. δικαιοσύνην µάθετε, οι ενοικούντες επί της γής.
Ησ. 26,9  την οποίαν και επιθυµεί η ψυχή µας. Τοσον σφοδρώς σε ποθεί η καρδία µας, ώστε από την νύκτα, από το
γλυκοχάραµα αγρυπνεί το πνεύµα µου προς σε, ω Θεέ µου, διότι γνωρίζω ότι φως είναι τα προστάγµατά σου δια τους
ανθρώπους της γης. Δικαιοσύνην, λοιπόν, Θεού µάθετε και εφαρµόσατε σεις, οι άνθρωποι, που κατοικείτε την γην.
Ησ. 26,10   πέπαυται γάρ ο ασεβής· πάς ός ου µη µάθη δικαιοσύνην επί της γής, αλήθειαν ου µη ποιήσει· αρθήτω ο ασεβής,
ίνα µη ίδη την δόξαν Κυρίου.
Ησ. 26,10  Θα παύση πλέον να υπάρχη ο ασεβής· καθένας ο οποίος δεν θα µάθη να πράττη δικαιοσύνην επί της γης, ούτε
την αλήθειαν θα µάθη να εφαρµοζη. Ας ξερριζωθή ο ασεβής, δια να µη ίδη την δόξαν του Κυρίου, δια την οποίαν είναι και
ανάξιος.
Ησ. 26,11   Κύριε, υψηλός σου ο βραχίων , και ουκ ήδεισαν, γνόντες δε αισχυνθήσονται. ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον, και
νύν πύρ τους υπεναντίους έδεται.
Ησ. 26,11  Κυριε, υψωµένος είναι πάντοτε ο παντοδύναµος τιµωρός βραχίων σου, δια να επιπέση κατά των ασεβών. Αυτοί
όµως δεν εγνώρισαν τούτο. Οταν όµως δια της προσωπικής των πείρας γνωρίσουν την δικαίαν τιµωρίαν σου , θα
κατεντροπιασθούν. Ζήλος θα καταλάβη τον ασεβή και απαιδαγώγητον λαόν και πυρ θα καταφάγη τους εχθρούς σου,
Κυριε.
Ησ. 26,12   Κύριε ο Θεός ηµών, ειρήνην δός ηµίν, πάντα γάρ απέδωκας ηµίν.
Ησ. 26,12  Κυριε ο Θεός µας, δώσε εις ηµάς ειρήνην, διότι όλα τα άλλα µας τα έχεις δώσει.
Ησ. 26,13   Κύριε ο Θεός ηµών, κτήσαι ηµάς, Κύριε, εκτός σου άλλον ουκ οίδαµεν, το όνοµά σου ονοµάζοµεν.
Ησ. 26,13  Κυριε ο Θεός µας, ιδιοκτησίαν σου µόνιµον και αναφαίρετον κάµε ηµάς, διότι έκτος από σε ηµείς δεν γνωρίζοµεν
άλλον· το Ονοµά σου πάντοτε ηµείς επικαλούµεθα.
Ησ. 26,14   οι δε νεκροί ζωήν ου µη ίδωσιν, ουδέ ιατροί ου µη αναστήσουσι· διά τούτο επήγαγες και απώλεσας και ήρας πάν
άρσεν αυτών.
Ησ. 26,14  Οι ασεβείς, όµως, οι πνευµατιώς νεκροί, δεν θα ίδουν και δεν θα απολαύσουν την αιωνίαν ζωήν και ειρήνην. Ούτε
ιατροί θα τους αναστήσουν από την πνευµατικήν των νέκρωσιν . Δια τούτο επέφερες κακά εναν τίον αυτών, εξολόθρευσες
και εξηφάνισες κάθε άρρενα απόγονον των, ώστε να λείψη η γενεά των.
Ησ. 26,15   πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες κακά τοίς ενδόξοις της γής.
Ησ. 26,15  Πρόσθεσε, εν τη δικαιοσύνη σου, σκληράς τιµωρίας, Κυριε· πρόσθεσε τιµωρίας µεγάλας εναντίον των ενδόξων,
αλλά ασεβών, ανθρώπων της γης.
Ησ. 26,16   Κύριε, εν θλίψει εµνήσθην σου, εν θλίψει µικρά η παιδεία σου ηµίν.
Ησ. 26,16  Κυριε, κατά το διάστηµα θλίψεων σε ενεθυµήθηµεν. Μικρά ήτο η θλίψις, δια της οποίας παιδαγωγικώς µας
ετιµώρησες.
Ησ. 26,17   και ως η ωδίνουσα εγγίζει τού τεκείν και επί τή ωδίνι αυτής εκέκραξεν, ούτως εγενήθηµεν τώ αγαπητώ σου διά
τον φόβον σου, Κύριε.
Ησ. 26,17  Οπως δε η επίτοκος γυνή, όταν έλθη η ώρα του τοκετού, κραυγάζει ένεκα της οδύνης, έτσι και ηµείς
κατελήφθηµεν από οδύνην αναµένοντες την έλευσιν του ηγαπηµένου σου, του Μεσσίου, δια τον ιερόν φόβον σου, Κυριε.
Ησ. 26,18   εν γαστρί ελάβοµεν και ωδινήσαµεν και ετέκοµεν· πνεύµα σωτηρίας σου εποιήσαµεν επί της γής, ου πεσούµεθα,
αλλά πεσούνται πάντες οι ενοικούντες επί της γής.
Ησ. 26,18  Και ηµείς συνελάβαµεν πνευµατικώς εν γαστρί, εδοκιµάσαµεν τους πόνους του τοκετού και εγεννήσαµεν πνεύµα
σωτηρίας. Εφέραµεν εις φως µεταξύ των ανθρώπων της γης, που µας έδωκεν η από σε σωτηρία. Δια τούτο και δεν θα
ηττηθώµεν, ούτε και θα πέσωµεν ηµείς. Αλλά θα πέσουν οι ασεβείς, οι οποίοι κατοικούν εις την γην.
Ησ. 26,19   αναστήσονται οι νεκροί, και εγερθήσονται οι εν τοίς µνηµείοις, και ευφρανθήσονται οι εν τή γη· η γάρ δρόσος η
παρά σού ίαµα αυτοίς εστιν, η δε γη των ασεβών πεσείται.
Ησ. 26,19  Οι ευσεβείς νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι. όσοι ευρίσκονται εις τα µνήµατα. Θα ευφρανθούν οι
ευρισκόµενοι εις την γην, διότι η από σε κατερχοµένη θεία και ζωογόνος δρόσος είναι θεραπεία δι' αυτούς. Η δε χώρα των
ασεβών θα πέση και θα καταστραφή.



Ησ. 26,20   βάδιζε, λαός µου, είσελθε εις τα ταµιείά σου, απόκλεισον την θύραν σου, αποκρύβηθι µικρόν όσον όσον, έως αν
παρέλθη η οργή Κυρίου·
Ησ. 26,20  Προχώρει µε ελπίδα, ω λαέ µου, λέγει ο Κυριος. Είσελθε εις τα πλέον εσωτερικά δωµάτια του οίκου σου, κλείσε
εκεί την θύραν σου και αποµονώσου, κρύψου επί µικρόν χρονικόν διάστηµα, έως ότου παρέλθη η οργή του Κυρίου, που
µέλλει να εκσπάση.
Ησ. 26,21   ιδού γάρ Κύριος από τού αγίου επάγει την οργήν επί τους ενοικούντας επί της γής, και ανακαλύψει η γη το αίµα
αυτής και ου κατακαλύψει τους ανηρηµένους επ αυτής.
Ησ. 26,21  Διότι ιδού, ο Κυριος επιφέρει από τον άγιον ουρανόν την οργήν του εναντίον των κατοίκων της γης. Θα
ξεσκεπάση η γη το αθώον αίµα, που εχύθη επάνω εις αυτήν, δεν θα σκεπάση τους φονευθέντας, δια να είναι φανεροί στον
Θεόν και προκαλούν την δικαίαν οργήν εναντίον των φονευτών,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Ησ. 27,1   Εν τή ηµέρα εκείνη επάξει ο Θεός την µάχαιραν την αγίαν και την µεγάλην και την ισχυράν επί τον δράκοντα
όφιν φεύγοντα, επί τον δράκοντα όφιν σκολιόν και ανελεί τον δράκοντα.
Ησ. 27,1  Κατά την µεγάλην και επίσηµον εκείνην ηµέραν της κρίσεως ο Θεός θα καταφέρη την µάχαιράν του την αγίαν,
την µεγάλην και ισχυράν, εναντίον του µεγάλου όφεως, ο οποίος φεύγει µε ταχύτητα· εναντίον του δράκοντας αυτού του
πανούργου και διεστραµµένου. Και ο Κυριος θα φονεύση τον µεγάλον αυτόν δράκοντα.
Ησ. 27,2   τή ηµέρα εκείνη αµπελών καλός επιθύµηµα εξάρχειν κατ αυτής.
Ησ. 27,2  Κατά την ηµέραν εκείνην ο νέος λαός του Κυρίου θα ανακηρυχήη αµπελών ωραίος και καρποφόρος. Επιθυµία
είναι, από αυτόν να αρχίσ·η το επινίκειον άσµα.
Ησ. 27,3   εγώ πόλις οχυρά, πόλις πολιουρκουµένη, µάτην ποτιώ αυτήν· αλώσεται γάρ νυκτός, ηµέρας δε πεσείται το τείχος.
Ησ. 27,3  Εγώ, λέγει η Βαβυλών, είµαι πόλις οχυρά, η οποία όµως πολιορκείται. Εις µάτην περιβρέχεται η πόλις µου από τα
ύδατα του ποταµού. Διότι αυτή εν καιρώ νυκτός θα κυριευθή και θα καταστροφή. Κατά δε την ηµέραν θα κρηµνισθούν τα
τείχη της.
Ησ. 27,4   ουκ έστιν ή ουκ επελάβετο αυτής· τις µε θήσει φυλάσσειν καλάµην εν αγρώ; διά την πολεµίαν ταύτην ηθέτηκα
αυτήν· τοίνυν διά τούτο εποίησε Κύριος πάντα όσα συνέταξε. κατακέκαυµαι,
Ησ. 27,4  Δεν υπάρχει δύναµις, η οποία δεν εχρησιµοποιήθη δια την άµυναν της. Παρ' όλον τούτο θα καταστραφή. Ποιός θα
µε θέση αγροφύλακα, να φυλάττω καλαµιάν εις την πεδιάδα, προκειµένου να αποφύγω την κα-ταστροφήν; Προτιµώ τούτο
από το να φρουρώ την οχυράν αυτήν πόλιν. Επειδή η πόλις αυτή ήτο εχθρά εναντίον µου, την κατέστρεψα. Δια την
εχθρότητά της ο Κυριος επραγµατοποίησεν όλα, όσα είχεν αποφασίσει. Και εκείνη θα φωνάξη· “έχω κατακαή”.
Ησ. 27,5   βοήσονται οι ενοικούντες εν αυτή, ποιήσωµεν ειρήνην αυτώ, ποιήσωµεν ειρήνην.
Ησ. 27,5  Θα φωνάζουν δυνατά, όσοι κατοικούν εντός αυτής· ας κάµωµεν, λοιπόν, ειρήνην µε αυτόν. Ας συνάψοµεν
ειρήνην” !
Ησ. 27,6   οι ερχόµενοι, τέκνα Ιακώβ, βλαστήσει και εξανθήσει Ισραήλ, και εµπλησθήσεται η οικουµένη τού καρπού αυτού,
Ησ. 27,6  Εις την µέλλουσαν να ακολουθήση γενεάν, τέκνα του πνευµατικού Ιακώβ θα βλαστήσουν, και τέκνα του νέου
Ισραήλ θα ανθίσουν και η οικουµένη θα γεµίση από τους καρπούς των τέκνων αυτών.
Ησ. 27,7   µη ως αυτός επάταξε, και αυτός ούτως πληγήσεται, και ως αυτός ανείλεν, ούτως αναιρεθήσεται;
Ησ. 27,7  Μηπως ο εχθρός του Ισραήλ, όπως εκτύπησε τους Ισραηλίτας, κατά παρόµοιον τρόπον δεν θα κτυπηθή και αυτός
από τον Θεόν; Η όπως εφόνευσε τους Ισραηλίτας, έτσι και αυτός δεν θα φονευθή ; Οχι, αλλά πολύ περισσότερον, µέχρις
εξοντώσεως.
Ησ. 27,8   µαχόµενος και ονειδίζων εξαποστελεί αυτούς· ου σύ ήσθα ο µελετών τώ πνεύµατι τώ σκληρώ ανελείν αυτούς
πνεύµατι θυµού;
Ησ. 27,8  Ο Κυριος τιµωρών και εζευτελίζων τον απειθή ισραηλιτικον λαόν, θα τον εξαποστείλη εις εξορίαν. Δεν είσαι συ,
Κυριε, ο οποίος εµελετούσες εις την αδέκαστον δικαιοσύνην σου και ελάµβανες την απόφασιν να τους φονεύσης µε την
ορµητικήν καταστρεπτικήν πνοήν σου κατά την δικαίαν εκρηξιν του θυµού σου;
Ησ. 27,9   διά τούτο αφαιρεθήσεται η ανοµία Ιακώβ, και τούτό εστιν η ευλογία αυτού, όταν αφέλωµαι την αµαρτίαν αυτού,
όταν θώσι πάντας τους λίθους των βωµών κατακεκοµµένους ως κονίαν λεπτήν· και ου µη µείνη τα δένδρα αυτών, και τα
είδωλα αυτών εκκεκοµµένα ώσπερ δρυµός µακράν.
Ησ. 27,9  Με την τιµωρίαν όµως αυτήν θα αφαιρεθή η αµαρτία του ισραηλιτικού λαού· ευλογία δι' αυτόν θα είναι τούτο·
Οταν δηλαδή εγώ εξαλείψω την αµαρτίαν του, όταν αυτοί κρηµνίσουν και κατακάψουν τους λίθους των βωµών και τους
µεταβάλουν εις λεπτήν κόνιν, τότε δεν θα µείνει κανένα από τα ιερά δένδρα των ειδωλολατρικών τόπων και τα είδωλα
αυτών θα κατακοµµατιαστούν, όπως κόβεται πυκνόν δάσος εις µακρυνήν περιοχήν.
Ησ. 27,10   το κατοικούµενον ποίµνιον ανειµένον έσται, ως ποίµνιον καταλελειµµένον και έσται πολύν χρόνον εις βόσκηµα,
και εκεί αναπαύσονται ποίµνια.
Ησ. 27,10  Το λογικόν ποίµνιον, που κατοικεί τώρα µέσα εις την πόλιν, θα µείνη έρηµον σαν ποίµνιον, που έχει
εγκαταλειφθή. Επί πολύν χρόνον εγκαταλελειµµένη η κατοικία σου θα µεταβληθή εις βοσκότοπον και εκεί θα
αναπαύωνται κοπάδια ζώων.
Ησ. 27,11   και µετά χρόνον ουκ έσται εν αυτή πάν χλωρόν διά το ξηρανθήναι. γυναίκες ερχόµεναι από θέας, δεύτε· ου γάρ
λαός εστιν έχων σύνεσιν, διά τούτο ου µη οικτειρήση ο ποιήσας αυτούς, ουδέ ο πλάσας αυτούς ου µη ελεήση.
Ησ. 27,11  Επειτα από βραχύ χρονικόν διάστηµα δεν θα υπάρχη εις την χώραν αυτήν κανένα χλωρόν χορτάρι , διότι όλα θα
ξηρανθούν. Γυναίκες, που έρχεσθε από το θλιβερόν αυτό θέαµα, ελάτε να θρηνήσετε. Επήλθεν η τροµερά αυτή
καταστροφή, διότι ο λαός, που κατοικούσεν εκεί, ήτο ασύνετος. Δια τούτο ο Θεός των, ο ποιητής των, δεν θα τους λυπηθή.
Ο πλάστης των Κυριος δεν θα τους ελεήση.
Ησ. 27,12   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη συµφράξει ο Θεός από της διώρυγος τού ποταµού έως ινοκορούρων, υµείς δε
συναγάγετε τους υιούς Ισραήλ κατά ένα ένα.
Ησ. 27,12  Κατά την σωτήριον όµως εκείνην ηµέραν θα περικλείση ασφαλή ο Κυριος την περιοχήν από της κοίτης του
ποταµού Ευφράτου έως τον χείµαρρον Ρινοκορούρων, που διασχίζει τα σύνορα της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Σεις δε



θα συγκεντρώσετε ένα ένα τους υιούς του Ισραήλ.
Ησ. 27,13   και έσται εν τή ηµέρα εκείνη σαλπιούσι τή σάλπιγγι τή µεγάλη, και ήξουσιν οι απολόµενοι εν τή χώρα των
Ασσυρίων και οι απολόµενοι εν Αιγύπτω και προσκυνήσουσι τώ Κυρίω επί το όρος το άγιον εν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 27,13  Κατά την χαρµόσυνον εκείνην ηµέραν θα σαλπίσουν µε την µεγάλην και ισχυράν σάλπιγγα και θα έλθουν
εκείνοι, οι οποίοι εθεωρούντο ως χαµένοι οριστικώς εις την χώραν των Ασσυρίων, και οι χαµένοι εις την Αίγυπτον και θα
προσκυνήσουν τον Κυριον στο όρος το άγιον, την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Ησ. 28,1   Ουαί τώ στεφάνω της ύβρεως, οι µισθωτοί Εφραίµ· το άνθος το εκπεσόν εκ της δόξης επί της κορυφής τού όρους
τού παχέος, οι µεθύοντες άνευ οίνου.
Ησ. 28,1  Αλλοίµονον εις την µε αλαζονείαν και αυθάδειαν στεφανωµένην Σαµάρειαν! Αλλοίµονον στους µισθοφόρους
Ισραηλίτας στρατιώτας! Η ολάνθιστος δόξα των εµαράνθη κοι έπεσεν επάνω εις την κορυφήν κατταφύτου όρους.
Αλλοίµονον στους Ισραηλίτας, αυτούς οι οποίοι είναι µεθυσµένοι χωρίς οίνον!
Ησ. 28,2   ιδού ισχυρόν και σκληρόν ο θυµός Κυρίου ως χάλαζα καταφεροµένη ουκ έχουσα σκέπην, βία καταφεροµένη· ως
ύδατος πολύ πλήθος σύρον χώραν τή γη ποιήσει ανάπαυσιν ταίς χερσί.
Ησ. 28,2  Διότι ιδού, µεγάλη και σκληρά είναι η οργή του Κυρίου εναντίον των. Εκσπά ως χάλαζα, οποία επιπίπτει µε ορµήν,
και από την οποίαν δεν υπάρχει σκέπη προς προφύλαξιν, διότι ακατάσχετος είναι η ορµή της. Οµοιάζει προς την µεγάλην
ορµητικήν πληµµύραν, που παρασύρει κάθε τι το οποίον θα συνάντηση στον δρόµον της, στον χώρον από όπου διέρχεται
και καταδικάζει ως εκ τούτου εις αργίαν τας χείρας των γεωργών.
Ησ. 28,3   και τοίς ποσί καταπατηθήσεται ο στέφανος της ύβρεως, οι µισθωτοί τού Εφραίµ.
Ησ. 28,3  Με τα πόδια των εχθρών θα καταπατηθή ο στέφανος της αλαζονείας, θα συντριβούν οι µισθοφόροι της φυλής
Εφραίµ.
Ησ. 28,4   και έσται το άνθος το εκπεσόν της ελπίδος της δόξης επ άκρου τού όρους τού υψηλού ως πρόδροµος σύκου , ο ιδών
αυτό, πριν ή εις την χείραν αυτού λαβείν, θελήσει αυτό καταπιείν.
Ησ. 28,4  Και το άνθος, που εµαράνθη και εξέπεσε, και έσβησεν η ελπίδα, που του παρείχεν η οµορφιά του και η δόξα του, θα
είναι σαν πρωτόβγαλτο σύκο επάνω εις την κορυφήν υψηλού όρους, το οποίον εκείνος που θα το ίδη, θα θελήση, πριν το
αρπάση εις τα χέρια του, να το καταπιή µε βουλιµίαν. Αυτή θα είναι η µανία και ο πόθος των εχθρών κατά της Σαµαρείας.
Ησ. 28,5   τή ηµέρα εκείνη έσται Κύριος σαβαώθ ο στέφανος της ελπίδος ο πλακείς της δόξης τώ καταλειφθέντι µου λαώ·
Ησ. 28,5  Κατά την µεγάλην όµως εκείνην ηµέραν ο Κυριος των δυνάµεων, ο παντοκράτωρ, θα είναι στον απολειφθέντα
λαόν µου καλοπλεγµένος στέφανος δόξης.
Ησ. 28,6   καταλειφθήσονται επί πνεύµατι κρίσεως επί κρίσιν και ισχύν κωλύων ανελείν.
Ησ. 28,6  Θα αποµείνουν τότε άνθρωποι µε πνεύµα δικαιοσύνης, δια να κρίνουν εν δικαιοσύνη και οι οποίοι θα εµποδίζουν
τους ισχυρούς, να εκτρέπωνται εις φόνους.
Ησ. 28,7   ούτοι γάρ οίνω πεπλανηµένοι εισίν, επλανήθησαν διά το σίκερα· ιερεύς και προφήτης εξέστησαν διά το σίκερα ,
κατεπόθησαν διά τον οίνον, εσείσθησαν από της µέθης, επλανήθησαν· τούτ έστι φάσµα.
Ησ. 28,7  Θα υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι οι µέθυσοι, οι οποίοι θα κλονίζωνται να πέσουν από την οινοποσίαν· αυτοί,
που θα τρικλίζουν από τα οινοπνευµατώδη ποτά. Και αυτοί ακόµη οι ιερείς και προφήται θα έχουν περιέλθει εις
κατάστασιν σκοτισµού από τα οινοπνευµατώδη ποτά. Εχουν κυριολεκτικώς βυθισθή και απορροφηθή εις την οινοποσίαν.
Παρεπλανήθησαν στον δρόµον των. Οικτρόν φάντασµα θα είναι η εµφάνισις των αυτή !
Ησ. 28,8   αρά έδεται ταύτην την βουλήν· αύτη γάρ η βουλή ένεκεν πλεονεξίας.
Ησ. 28,8  Κατάρα θα φάγη αυτήν την ροπήν προς την οινοποσίαν, διότι αυτή η απόφασίς των προέρχεται από τον
αχοόταστον πόθον του οίνου.
Ησ. 28,9   τίνι ανηγγείλαµεν κακά και τίνι ανηγγείλαµεν αγγελίαν, οι απογεγαλακτισµένοι από γάλακτος, οι απεσπασµένοι
από µαστού;
Ησ. 28,9  Και οι µέθυσοι άρχοντες ερωτούν· “εναντίον τίνος ηµείς προανηγγείλαµεν θλίψεις και τιµωρίας; Εναντίον τίνος
εκηρύξαµεν απειλητικά µηνύµατα; Ηµεϊς, οι οποίοι είµεθα σαν τα αθώα νήπια, που µόλις τώρα έπαυσαν να τρώγουν γάλα,
µόλις τώρα απεµακρύνθησαν από τον µητρικόν µαστόν;
Ησ. 28,10   θλίψιν επί θλίψιν προσδέχου, ελπίδα επ ελπίδι, έτι µικρόν έτι µικρόν
Ησ. 28,10  Θλίψιν επάνω εις την θλίψιν µας λέγετε να περιµένωµεν. Ελπίδα επάνω εις την ελπίδα µας υπόσχεσθε, ακόµη
ολίγον χρόνον, ολίγον χρόνον ακόµη και θα γίνουν αυτά”.
Ησ. 28,11   διά φαυλισµόν χειλέων διά γλώσσης ετέρας, ότι λαλήσουσι τώ λαώ τούτω
Ησ. 28,11  Δια τον εκφαυλισµόν και την καταφρόνησιν του προφητικού κηρύγµατος, δια την παράδοξον υβριστικήν
γλώσσαν των θα επιτρέψη ο Θεός να λαλήσουν εναντίον του λαού αυτού οι κατακτηταί,
Ησ. 28,12   λέγοντες αυτώ· τούτο το ανάπαυµα τώ πεινώντι και τούτο το σύντριµµα, και ουκ ηθέλησαν ακούειν.
Ησ. 28,12  λέγοντες· “η ανάπαυσις και ο χορτασµός στον υποφέροντα Ιουδαϊκόν λαόν είναι η υπακοή στο θέληµα του Θεού.
Και ιδού τώρα ποιά είναι η καταστροφή του λαού αυτού εξ αιτίας της παρακοής στον λόγον του Κυρίου”. Αυτοί δεν
ηθέλησαν να ακούσουν και να εννοήσουν τούτο.
Ησ. 28,13   και έσται αυτοίς το λόγιον Κυρίου τού Θεού θλίψις επί θλίψιν, ελπίς επ ελπίδι, έτι µικρόν έτι µικρόν, ίνα
πορευθώσι και πέσωσιν εις τα οπίσω και κινδυνεύσουσι και συντριβήσονται και αλώσονται.
Ησ. 28,13  Δια τούτο και θα πραγµατοποιθή εις αυτούς ο λόγος Κυρίου του Θεού. Η µία θλίψις θα είναι συνέχεια της άλλης
θλίψεως, έφ' όσον παροοκούουν στον Κυριον. Εντός ολίγου θα συµβούν αυτά, δια να πορευθούν οι καταφρονηταί του Θεού
εις αιµαλωσίαν και να πέσουν οι υπισθοχωρούντες· να κινδυνεύσουν, να συντριβούν και να συλληφθούν αιχµάλωτοι.
Ησ. 28,14   διά τούτο ακούσατε λόγον Κυρίου, άνδρες τεθλιµµένοι και άρχοντες τού λαού τούτου τού εν Ιερουσαλήµ·
Ησ. 28,14  Δια τούτο, ακούσατε, λοιπόν, τον λόγον του Κυρίου σεις οι θλιµµένοι άνδρες και οι άρχοντες του λαού τούτου, που
κατοικεί εις την Ιερουσαλήµ.
Ησ. 28,15   ότι είπατε· εποιήσαµεν διαθήκην µετά τού άδου και µετά τού θανάτου συνθήκας, καταιγίς φεροµένη εάν
παρέλθη ου µη έλθη εφ ηµάς· εθήκαµεν ψεύδος την ελπίδα ηµών και τώ ψεύδει σκεπασθησόµεθα.



Ησ. 28,15  Διότι σεις είπατε· “εκάµαµεν συµφωνίαν µε τον άδην, υπεγράψαµεν συµβόλαιον µε τον θάνατον και έτσι, εάν
εκσπάση βιαία καταιγίς συµφοράς δεν θα επέλθη εναντίον µας. Εθέσαµεν την ελπίδα µας επάνω στο ψεύδος και µε το
ψεύδος αυτό θα σκεπασθώµεν, δια να αποφύγωµεν τον κίνδυνον”!
Ησ. 28,16   διά τούτο ούτω λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ εµβαλώ εις τα θεµέλια Σιών λίθον πολυτελή εκλεκτόν
ακρογωνιαίον, έντιµον, εις τα θεµέλια αυτής, και ο πιστεύων επ αυτώ ου µη καταισχυνθή.
Ησ. 28,16  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “ιδού, εγώ θα θέσω εις τα θεµέλια της πνευµατικής Σιών λίθον πολυτελή ,
εκλεκτόν, ακρογωνιαίον, πολύτιµον· και εκείνος, ο οποίος θα πιστεύση και θα στηρίξη την πεποίθησίν του στον λίθον
τούτον, δεν θα εντροπιασθή.
Ησ. 28,17   και θήσω κρίσιν εις ελπίδα, η δε ελεηµοσύνη µου εις σταθµούς, και οι πεποιθότες µάτην ψεύδει· ότι ου µη
παρέλθη υµάς καταιγίς,
Ησ. 28,17  Θα θέσω την δικαιοσύνην µαζή µε την ελπίδα, το δε έλεός µου θα είναι πλούσιον. Και σεις, που έστηρίξατε την
πεποίθησίν σας στο ψεύδος, µαταίως ηλπίσατε, ότι δεν θα επέλθη εναντίον σας η καταιγίς.
Ησ. 28,18   µη και αφέλη υµών την διαθήκην τού θανάτου, και η ελπίς υµών η προς τον άδην ου µη εµµείνη· καταιγίς
φεροµένη εάν επέλθη, έσεσθε αυτή εις καταπάτηµα.
Ησ. 28,18  Και ότι δεν θα αφαιρέση τάχα και δεν θα καταλύση την συνθήκην σας µε τον θάνατον. Η ελπίδα σας, που
εστηρίξατε στον άδην, δεν θα παραµείνη. Οταν δε επέλθη εναντίον σας η ορµητική καταιγίς, θα σας καταπατήση.
Ησ. 28,19   όταν παρέλθη, λήψεται υµάς· πρωΐ πρωΐ παρελεύσεται ηµέρας, και εν νυκτί έσται ελπίς πονηρά· µάθετε ακούειν.
Ησ. 28,19  Οταν εκσπάση αυτή η καταιγίς, θα σας παραλάβη και θα σας παρασύρη . Καποιαν ηµέραν πρωϊ πρωϊ θα επέλθη
και κατά την νύκτα θα περιµένετε µε τρόµον συµφοράς και ολέθρους”. Μαθετε λοιπόν τώρα, που ακόµη είναι καιρός, να
υπακούετε στο θέληµα του Κυρίου.
Ησ. 28,20   στενοχωρούµενοι ου δυνάµεθα µάχεσθαι, αυτοί δε ασθενούµεν τού υµάς συναχθήναι.
Ησ. 28,20  Διότι άλλως θα πολιορκηθήτε από τους εχθρούς σας και θα λέγετε· “Επειδή στενοχωρούθα από όλα τα σηµεία,
δεν είµεθα εις θέσιν να πολεµήσωµεν. Είµεθα ασθενείς και ανίκανοι να συγκεντρωθώµεν εις πόλεµον”.
Ησ. 28,21   ώσπερ όρος ασεβών αναστήσεται Κύριος, και έσται εν τή φάραγγι Γαβαών· µετά θυµού ποιήσει τα έργα αυτού,
πικρίας έργον· ο δε θυµός αυτού αλλοτρίως χρήσεται, και η πικρία αυτού αλλοτρία.
Ησ. 28,21  Θα εγερθή ο Κυριος εναντίον του αµαρτωλού Ιουδαϊκού λαού, όπως επολέµησεν άλλοτε τους ασεβείς επάνω στο
όρος. Θα γίνη ο,τι και εις την κοιλάδα Γαβαών. Με θυµόν θα πραγµατοποίηση τα εναντίον των Ιουδαίων έργα του ο
Κυριος. Και το έργον του αυτό θα είναι πικρόν και σκληρόν δια σας. Ο θυµός του Κυρίου θα είναι διαφορετικός από άλλοτε.
Ασυνήθης η πικρά τιµωρία, την οποίαν θα χρησιµοποίηση εναντίον των αµαρτωλών Ιουδαίων.
Ησ. 28,22   και υµείς µη ευφρανθείητε, µηδέ ισχυσάτωσαν υµών οι δεσµοί διότι συντετελεσµένα και συντετµηµένα
πράγµατα ήκουσα παρά Κυρίου σαβαώθ, ά ποιήσει επί πάσαν την γήν.
Ησ. 28,22  Λοιπόν, σεις µη ευφραίνεσθε και µη στηρίζεσθε στους δεσµούς και τας συµµαχίας σας µε τους Αιγυπτίους, διότι
εγώ ήκουσα από τον Κυριον παντοκράτορα αποφάσεις και πράγµατα βέβαια, σαν να έχουν ήδη πραγµατοποιηθή εις
βραχύν χρόνον. Ηκουσα όλα εκείνα, τα οποία θα πραγµατοποίηση εις βάρος όλης της χώρας σας.
Ησ. 28,23   ενωτίζεσθε και ακούετε της φωνής µου, προσέχετε και ακούεται τους λόγους µου.
Ησ. 28,23  Βαλτε µέσα εις τα αυτιά σας, ακούστε την φωνήν µου, δώστε προσοχήν και ακούστε τους λόγους, που θα σας πω.
Ησ. 28,24   µη όλην την ηµέραν αροτριάσει ο αροτριών; ή σπόρον προετοιµάσει πριν εργάσασθαι την γήν;
Ησ. 28,24  Μηπως ο γεωργός, που κάνει χωράφι, θα οργώνη όλας τάςηµέρας τον αγρόν του; Πριν αρχίση το οργωµα του
αγρού, δεν προετοιµάζει τον σπόρον;
Ησ. 28,25   ουχ όταν οµαλίση το πρόσωπον αυτής, τότε σπείρει µικρόν µελάνθιον ή κύµινον και πάλιν σπείρει πυρόν και
κριθήν και κέγχρον και ζέαν εν τοίς ορίοις σου;
Ησ. 28,25  Ο γεωργός, δηλαδή, αφού οργώση και σβαρνίση τον αγρόν του, τότε δεν σπείρει ολίγον σπύρον του µελανθίου η
το κύµινον και πάλιν κατόπιν σπείρει το σιτάρι η το κριθάρι η το κεχρί η το ασπροκαλάµποκο εις τα όρια του αγρού του;
Ησ. 28,26   και παιδευθήση κρίµατι Θεού σου και ευφρανθήση.
Ησ. 28,26  Διάφορα σπέρµατα, στον κατάλληλον καιρόν και υστέρα από την πρέπουσαν καλλιέργειαν, τα σπείρει ο
γεωργός. Και συ, ο πνευµατικός αγρός του Κυρίου, θα παιδαγωγηθ·ης µε την ασύγκριτον δικαιοσύνην και αγαθότητα του
Θεού σου. " Ετσι δε παιδαγωγούµενος θα απόκτησης χαράν και ειρήνην.
Ησ. 28,27   ου γάρ µετά σκληρότητος καθαίρεται το µελάνθιον, ουδέ τροχός αµάξης περιάξει επί τον κύµινον, αλλά ράβδω
τινάσσεται το µελάνθιον,
Ησ. 28,27  Με πατρικήν αγάπην θα σας παιδαγωγήση ο Θεός, διότι το µελάνθιον δεν καθαρίζεταί µε σκληρά κτυπήµατα,
ούτε οι τροχοί της αλωνιστικής αµάξης θα κυλίωνται επάνω στο κύµινον δια τον καθαρισµόν του , αλλά µε ραβδί µόνον
τινάσσεται το µελάνθιον.
Ησ. 28,28   το δε κύµινον µετά άρτου βρωθήσεται. ου γάρ εις τον αιώνα εγώ ειµι υµίν οργισθήσοµαι, ουδέ φωνή της πικρίας
µου καταπατήσει υµάς.
Ησ. 28,28  Το δε κύµινον ζυµώνεται και τρώγεται µαζή µε το ψωµί, το οποίον και νοστιµαίνει. Ετσι πράττω και εγώ, λέγει ο
Κυριος. Διότι δεν θα κρατήσω την οργήν µου εναντίον σας αιωνίως, ούτε ο αυστηρός και πικρός δια σας λόγος µου θα σας
καταπάτηση και θα σας συντρίψη”.
Ησ. 28,29   και ταύτα παρά Κυρίου σαβαώθ εξήλθε τα τέρατα· βουλεύσασθε, υψώσατε µαταίαν παράκλησιν.
Ησ. 28,29  Ολα αυτά τα καταπληκτικά γεγονότα ανηγγέλθησαν από τον Κυριον παντοκράτορα. Σκεφθήτε καλά,
αποµακρύνατε από την καρδίαν σας κάθε αλ-λην µαταίαν και ανωφελή παρηγορίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Ησ. 29,1   Ουαί Αριήλ πόλις, ήν επολέµησε Δαυίδ· συναγάγετε γεννήµατα ενιαυτόν επί ενιαυτόν, φάγεσθε, φάγεσθε γάρ σύν
Μωάβ.
Ησ. 29,1  Αλλοίµονον εις την πόλιν Αριήλ, δηλαδή την Ιερουσαλήµ, την οποίαν άλλοτε επολέµησε και κατέλαβεν ο Δαυίδ !
Συγκεντρώσατε τα προϊόντα του τόπου σας το ένα έτος µετά το άλλο. Φαγετε, διότι θα τα φάγετε µαζή µε τους Μωαβίτας!
Ησ. 29,2   εκθλίψω γάρ Αριήλ, και έσται αυτής η ισχύς και ο πλούτος εµοί.



Ησ. 29,2  Εγώ θα αποστείλω βαρείας θλίψεις εναντίον της πόλεως Αριήλ. Η δύναµίς της και ο πλούτος της θα περιέλθουν
τελικώς εις εµέ.
Ησ. 29,3   και κυκλώσω ως Δαυίδ επί σε και βαλώ περί σε χάρακα και θήσω περί σε πύργους ,
Ησ. 29,3  Οπως άλλοτε ο Δαυίδ, θα σε περικυκλώσω, θα βάλω ολόγυρά σου χαράκωµα, θα στήσω πολιορκητικούς πύργους.
Ησ. 29,4   και ταπεινωθήσονται εις την γήν οι λόγοι σου, και εις την γήν οι λόγοι σου δύσονται· και έσται ως οι φωνούντες
εκ της γής η φωνή σου, και προς το έδαφος η φωνή σου ασθενήσει.
Ησ. 29,4  Τοτε οι αλαζονικοί λόγοι σου θα ταπεινωθούν, θα πέσουν άπρακτοι εις την γην, θα βυθισθούν οι λόγοι σου στο
χώµα. Η φωνή σου θα είναι τόσον ασθενική, ωσάν την φωνήν εκείνων που οµιλούν από τα βάθη της γης. Θα εξασθένηση η
φωνή σου, σαν να βγαίνη από το έδαφος.
Ησ. 29,5   και έσται ως κονιορτός από τροχού ο πλούτος των ασεβών και ως χνούς φερόµενος το πλήθος των
καταδυναστευόντων σε, και έσται ως στιγµή παραχρήµα
Ησ. 29,5  Τα πλούτη των ασεβών θα γίνουν σαν τον κονιορτόν, που σηκώνεται από τους τροχούς των αµαξών. Το πλήθος
αυτών, που σε καταδυναστεύουν, ω Ιερουσαλήµ, θα γίνη σαν το χνούδι που το σηκώνει και το διασκορπίζει ο άνεµος . Σαν
σε µια στιγµή θα γίνη η καταστροφή
Ησ. 29,6   παρά Κυρίου σαβαώθ· επισκοπή γάρ έσται µετά βροντής και σεισµού και φωνής µεγάλης, καταιγίς φεροµένη και
φλόξ πυρός κατεσθίουσα.
Ησ. 29,6  από τον Κυριον των δυνάµεων. Διότι ο Κυριος θα επισκεφθή τους εχθρούς σου µε βροντήν και σεισµόν και φωνήν
µεγάλην. Θα υµοιαζη η επίσκεψις του µε ορµητικήν καταιγίδα, µε φλόγα πυρός, η οτοία θα κατατρώγη τα πάντα.
Ησ. 29,7   και έσται ως ο ενυπνιαζόµενος καθ ύπνους νυκτός ο πλούτος απάντων των εθνών, όσοι επεστράτευσαν επί Αριήλ,
και πάντες οι στρατευσάµενοι επί Ιερουσαλήµ και πάντες οι συνηγµένοι επ αυτήν και θλίβοντες αυτήν.
Ησ. 29,7  Ο πλούτος, τον οποίον περιµένουν να αποκτήσουν από σε οι εχθροί σου, αυτοί που εξεστράτευσαν εναντίον σου, ω
Αριήλ, θα µοιάζη µε τον πλούτον, που βλέπει κανείς εις όνειρον κατά τον νυκτερινόν ύπνον του. Ολοι όσοι θα
εκστρατεύσουν εναντίον της Ιερουσαλήµ, όλοι, όσοι θα έχουν συγκεντρωθη γύρω από αυτήν, και την καταθλίβουν µε
πολιορκίαν και πολεµικάς επιχειρήσεις, θα αποτύχουν.
Ησ. 29,8   και έσονται ως οι εν τώ ύπνω πίνοντες και έσθοντες, και εξαναστάντων µάταιον αυτών το ενύπνιον, και ον τρόπον
ενυπνιάζεται ο διψών ως πίνων και εξαναστάς έτι διψά, η δε ψυχή αυτού εις κενόν ήλπισεν, ούτως έσται ο πλούτος των
εθνών πάντων, όσοι επεστράτευσαν επί το όρος Σιών.
Ησ. 29,8  Και θα οµοιάζουν µε εκείνους, οι οποίοι κατά το διάστηµα του ύπνου των ονειρεύονται ότι τρώγουν και πίνουν.
Οταν δε εξυπνήσουν, βλέπουν ότι είναι µάταιον και ψευδές το όνειρόν των. Θα είναι όπως ο διψασµένος, ο οποίος βλέπει
όνειρον ότι πίνει, εξυπνά δε και αισθάνεται ότι ακόµη διψά. Η ψυχή του έχει µαταίως ελπίσει να ξεδιψάση. Ετσι θα είναι και
ο πλούτος, τον οποίον νοµίζουν όλα τα έθνη ότι θα αποκτήσουν από την λαφυραγωγίαν σου, όλοι όσοι έχουν εκστρατεύσει
εναντίον του όρους Σιών, εναντίον της Ιερουσαλήµ.
Ησ. 29,9   εκλύθητε και έκστητε και κραιπαλήσατε ουκ από σίκερα ουδέ από οίνου·
Ησ. 29,9  Παραλύσατε από φόβον σεις οι εχθροί της Ιερουσαλήµ. Περιπέσατε εις σύγχυσιν, καταντήσατε εις κραιπάλην και
µέθην, η οποία δηµιουργείται όχι από οινοπνευµατώδη ποτά, ούτε από τον οίνον, αλλά από την αλαζονείαν και τον
σκοτισµόν της αµαρτίας.
Ησ. 29,10 ότι πεπότικεν υµάς Κύριος πνεύµατι κατανύξεως και καµµύσει τους οφθαλµούς αυτών και των προφητών αυτών
και των αρχόντων αυτών, οι ορώντες τα κρυπτά.
Ησ. 29,10  Θα πάθετε αυτά, διότι ο Κυριος επέτρεψε να ποτισθήτε πνεύµα νάρκης και ηθικής αναισθησία. Παρεχώρησε να
κλείσουν τα µάτια της διανοίας σας, τα µάτια και αυτών των προφητών σας και των αρχόντων σας οι οποίοι καθήκον και
αποστολήν έχουν, να βλέπουν τα κρυπτά και απόρρητα του Θεού.
Ησ. 29,11   και έσονται υµίν τα ρήµατα πάντα ταύτα ως οι λόγοι τού βιβλίου τού εσφραγισµένου τούτου, ό εάν δώσιν αυτό
ανθρώπω επισταµένω γράµµατα λέγοντες· ανάγνωθι ταύτα· και ερεί· ου δύναµαι αναγνώναι, εσφράγισται γάρ.
Ησ. 29,11  Λογω της ηθικής σας νάρκης όλοι αυτοί οι λόγοι του Κυρίου θα είναι σαν τους λόγους του βιβλίου , το οποίον
µένει σφραγισµένον και κλεισµένον. Αυτό, εάν δοθή εις άνθρωπον, ο οποίος γνωρίζει γράµµατα και ειπούν προς αυτόν·
Διάβασε αυτά που περιέχει το βιβλίον· εκείνος θα απαντήση· δεν ηµπορώ να ανανγνώσω, διότι το βιβλίον είναι
κλεισσµένον και σφραγισµένον.
Ησ. 29,12   και δοθήσεται το βιβλίον τούτο εις χείρας ανθρώπου µη επισταµένου γράµµατα, και ερεί αυτώ· ανάγνωθι τούτο·
και ερεί· ουκ επίσταµαι γράµµατα.
Ησ. 29,12  Και εάν ανοικτόν δοθή το βιβλίον εις χέρια ανθρώπου, ο οποίος δεν γνωρίζει γράµµατα, εκείνος θα πη προς
αυτόν, που του το εδωσε· διάβασέ το συ, διότι εγώ δεν ηµπορώ να το διαβάσω, επειδή δεν γνωρίζω γράµµατα.
Ησ. 29,13   Καί είπε Κύριος· εγγίζει µοι ο λαός ούτος εν τώ στόµατι αυτού και εν τοίς χείλεσιν αυτών τιµώσί µε, η δε καρδία
αυτών πόρω απέχει απ εµού· µάτην δε σέβονταί µε διδάσκοντες εντάλµατα ανθρώπων και διδασκαλίας.
Ησ. 29,13  Ο Κυριος είπεν· “ο λαός αυτός µε πλησιάζει µόνον µε τα λόγια του στόµατός του, µε τιµούν µε τους λόγους των
χειλέων των µόνον. Η ευσέβειά των περιορίζεται εις υποκριτικά λόγια, η δε καρδία των απέχει πολύ από εµέ. Ανώφελα µε
σέβονται, διότι εγκταλείπουν την ιδικήν µου αλήθειαν και διδάσκουν διδασκαλίας και εντολάς ανθρώπων.
Ησ. 29,14   διά τούτο ιδού εγώ προσθήσω τού µετατεθήναι τον λαόν τούτον και µεταθήσω αυτούς και απολώ την σοφίαν
των σοφών και την σύνεσιν των συνετών κρύψω.
Ησ. 29,14  Δια τούτο, ιδού εγώ, θα αποφασίσω να µετακινήσω τον λαόν αυτόν, θα τους εξορίσω, θα καταστρέψω την δήθεν
σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των ψευδοσυνετών θα εξαφανίσω.
Ησ. 29,15   ουαί οι βαθέως βουλήν ποιούντες και ου διά Κυρίου· ουαί οι εν κρυφή βουλήν ποιούντες και έσται εν σκότει τα
έργα αυτών και ερούσι· τις εώρακεν ηµάς; και τις ηµάς γνώσεται ή ά ηµείς ποιούµεν;
Ησ. 29,15  Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι εύρισκουν και σκέπτονται βαθυστόχαστον τάχα βουλήν, όχι όµως σύµφωνον
προς το θέληµα του Θεού! Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι παίρνουν κρυφίας αποφάσεις και διαπράττουν τα πονηρά
έργα των υπό το σκότος, και λέγουν· “ποιός µας βλέπει; Ποιός θα µας αναγνώριση η θα ίδη εκείνα, τα οποία ηµείς
πράττοµεν;”
Ησ. 29,16   ουχ ως ο πηλός τού κεραµέως λογισθήσεσθε; µη ερεί το πλάσµα τώ πλάσαντι αυτό· ου σύ µε έπλασας; ή το



ποίηµα τώ ποιήσαντι· ου συνετώς µε εποίησας;
Ησ. 29,16  Αλλα δεν είσθε σεις ενώπιον του Θεού σαν την λάσπην του κεραµοποιού; Αυτός δεν σας έπλασε και εποµένως υπό
την δικαιοδοσίαν και το βλέµµα αυτού δεν ευρίσκεσθε; Μηπως αυτό που επλάσθη από τον πηλόν θα πη εις εκείνον, που το
έπλασε· “δεν µε έπλασες συ”· η µήπως θα πη το έργον στον εργάτην που το έκαµε· “δεν µε κατεσκεύασες ορθώς και
συνετώς;”
Ησ. 29,17   ουκέτι µικρόν και µετατεθήσεται ο Λίβανος, ως το όρος το Χέρµελ και το Χέρµελ εις δρυµόν λογισθήσεται;
Ησ. 29,17  Εντός ολίγου το δασώδες όρος Λιβανος θα γίνη καρποφόρον ωσάν το καρποφόρον όρος Καρµηλος. Και το όρος
Καρµηλος θα συγκαταριθµηθή εις εις δάσος άγριον, χωρίς καρποφόρα δένδρα.
Ησ. 29,18   και ακούσονται εν τή ηµέρα εκείνη κωφοί λόγους βιβλίου, και οι εν τώ σκότει και οι εν τή οµίχλη οφθαλµοί
τυφλών όψονται·
Ησ. 29,18  Κατά την ευλογηµένην εκείνην ηµέραν της θαυµαστής µεταβολής, οι κωφοί θα ακούσουν τα λόγια του βιβλίου
τούτου. Οι οφθαλµοί των τυφλών, που ευρίσκονται µέσα στο σκοτάδι και την οµίχλην, θα ιδούν αυτά.
Ησ. 29,19   και αγαλλιάσονται πτωχοί διά Κύριον εν ευφροσύνη, και οι απηλπισµένοι των ανθρώπων εµπλησθήσονται
ευφροσύνης.
Ησ. 29,19  Οι πτωχοί και άσηµοι θα αναγαλλιάσουν µε µεγάλην ευφροσύνην δια τον Κυριον και οι απελπισµένοι µεταξύ
των ανθρώπων θα πληµµυρίσουν από ευάρεστα συναισθήµατα.
Ησ. 29,20   εξέλιπεν άνοµος, και απώλετο υπερήφανος, και εξωλοθρεύθησαν οι ανοµούντες επί κακία,
Ησ. 29,20  Τοτε ο παράνοµος και αµαρτωλός θα έκλειψη, θα καταστραφή ο εγωϊστής και υπερήφανος, θα εξολοθρευθούν,
όσοι εν τη κακία των παραβαίνουν και καταπατούν τον νόµον του Θεού·
Ησ. 29,21   και οι ποιούντες αµαρτείν ανθρώπους εν λόγω· πάντας δε τους ελέγχοντας εν πύλαις πρόσκοµµα θήσουσιν ότι
επλαγίασαν επ αδίκοις δίκαιον.
Ησ. 29,21  όπως επίσης και όλοι εκείνοι, οι οποίοι παρακινούν και οδηγούν τους άλλους ανθρώπους να αµαρτάνουν µε τα
λόγια των. Καθώς και εκείνοι, οι οποίοι θέτουν προσκόµµατα και εµπόδια στους δικάζοντας παρά τας πύλας των πόλεων,
δια να τους εξαπατήσουν και µη αποδώσουν αυτοί δικαιοσύνην. Τους παρασύρουν δια πλαγίου τρόπου να αποδίδουν
δίκαιον στους αδίκους.
Ησ. 29,22   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος επί τον οίκον Ιακώβ, ον αφώρισεν εξ Αβραάµ· ου νύν αισχυνθήσεται Ιακώβ, ουδέ νύν
το πρόσωπον µεταβαλεί Ισραήλ·
Ησ. 29,22  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος στους απογόνους του Ιακώβ, στους Ισραηλίτας, τους οποίους εξεχώρισεν από τους
άλλους απογόνους του Αβραάµ. “Τωρα δεν θα εντροπιασήη πλέον ο οίκος του Ιακώβ, ούτε θα αλλοίωση το πρόσωπόν του
από τον φόβον επερχοµένων δεινών.
Ησ. 29,23   αλλ όταν ίδωσι τα τέκνα αυτών τα έργα µου, δι εµέ αγιάσουσιν το όνοµά µου και αγιάσουσιν τον άγιον Ιακώβ
και τον Θεόν τού Ισραήλ φοβηθήσονται.
Ησ. 29,23  Αλλά, όταν τα τέκνα αυτών ίδουν τα έργα µου θα δοξάσουν εµέ τον άγιον Θεόν του Ιακώβ , θα φοβηθούν και θα
ευλαβηθούν εµέ, τον Θεόν του ισραηλιτικού λαού.
Ησ. 29,24   και γνώσονται οι πλανώµενοι τώ πνεύµατι σύνεσιν, οι δε γογγύζοντες µαθήσονται υπακούειν, και αι γλώσσαι αι
ψελλίζουσαι µαθήσονται λαλείν ειρήνην.
Ησ. 29,24  Τοτε οι πλανώµενοι κατά το πνεύµα και την διάνοιάν των θα µάθουν σύνεσιν, αυτοί δε οι οποίοι προηγουµένως
εγόγγυζαν, θα µάθουν να υπακούουν. Και αι γλώσσαι, αϊ οποίαι µόλις εψέλλιζαν, θα µάθουν να οµιλούν µε καθαρότητα
και σαφήνειαν περί ειρήνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Ησ. 30,1   Ουαί τέκνα αποστάται, τάδε λέγει Κύριος. εποιήσατε βουλήν ου δι εµού και συνθήκας ου διά τού πνεύµατός µου
προσθείναι αµαρτίας εφ αµαρτίας,
Ησ. 30,1  Αλλοίµονον εις σας τέκνα αποστάται, αυτά λέγει ο Κυριος. Επήρατε απόφασιν, οχι σύµφωνα µε ο,τι εγώ θέλω.
Εκάµατε συνθήκας, οχι σύµφωνα µε το ιδικόν µου πνεύµα, δια να προσθέσετε έτσι εις τας παλαιάς σας αµαρτίας νέας
αµαρτίας.
Ησ. 30,2   οι πορευόµενοι καταβήναι εις Αίγυπτον, εµέ δε ουκ επηρώτησαν, τού βοηθηθήναι υπό Φαραώ και σκεπασθήναι
υπό Αιγυπτίων.
Ησ. 30,2  Ηµάρτησαν και αµαρτάνουν, όσοι ανεχώρησαν να µεταβούν εις την Αίγυπτον, δια να ζητήσουν βοήθειαν από τον
Φαραώ, να σκεπασθούν κάτω από την σκέπην των Αιγυπτίων, χωρίς να συµβουλευθούν εµέ προηγουµένως.
Ησ. 30,3   έσται γάρ υµίν σκέπη Φαραώ εις αισχύνην και τοίς πεποιθόσιν επ Αίγυπτον όνειδος.
Ησ. 30,3  Η προστασία του Φαραώ θα είναι καταισχύνη σας, και όνειδος θα πέση επάνω εις εκείνους, οι οποίοι έχουν
στηρίζει την πεποίθησίν των εις την Αίγυπτον.
Ησ. 30,4   ότι εισίν εν Τάνει αρχηγοί άγγελοι πονηροί·
Ησ. 30,4  Διότι, οι Αιγύπτιοι αρχηγοί, που ευρίσκονται εις την µεγάλην αιγυπτιακήν πο-λιν Τανιν και προς τους οποίους
έχουν αποσταλή οι πρεσβευταί σας, είναι κακοί άρχοντες.
Ησ. 30,5   µάτην κοπιάσουσι προς λαόν, ός ουκ ωφελήσει αυτούς ούτε εις βοήθειαν, ούτε εις ωφέλειαν, αλλά εις αισχύνην
και όνειδος.
Ησ. 30,5  Ματαίως θα κοπιάσουν οι προς τον λαόν της Αιγύπτου απεσταλµένοι σας. Αυτός δεν θα τους ωφελήση εις τίποτε.
Δεν θα τους δώση καµµίαν βοήθειαν, καµµίαν ωφέλειαν, αλλά τουναντίον η µετάβασίς των εις την Αίγυπτον θα γίνη αιτία
εντροπής και καταισχύνης σας.
Ησ. 30,6   Η όρασις των τετραπόδων των εν τή ερήµω. Εν τή θλίψει και τή στενοχωρία, λέων και σκύµνος λέοντος εκείθεν
και ασπίδες και έκγονα ασπίδων πετοµένων, οί έφερον επί όνων και καµήλων τον πλούτον αυτών προς έθνος, ό ουκ
ωφελήσει αυτούς.
Ησ. 30,6  Αποκαλυπτικόν όραµα των τετραπόδων, που ευρίσκονται εις την έρηµον. Μέσα εις την θλιβεράν και στενόχωρον
αυτήν έρηµον, εµφανίζεται λέων και σκύµνος λέοντος. Επίσης δηλητηριώδεις οχιές και τα τέκνα αυτών, τα οποία πετούν.
Εκεί πορεύονται οι απεσταλµένοι της Ιουδαίας φέροντες επάνω εις όνους και καµήλους τον πλούτον των δωρεών προς το



έθνος των Αιγυπτίων. Αυτό όµως το έθνος δεν θα τους δώση καµµίαν βοήθειαν, καµµίαν ωφέλειαν.
Ησ. 30,7   Αιγύπτιοι µάταια και κενά ωφελήσουσιν υµάς· απάγγειλον αυτοίς, ότι µαταία η παράκλησις υµών αύτη. -
Ησ. 30,7  Οι Αιγύπτιοι µαταίαν και κούφιαν ωφέλειαν θα σας δώσουν. Συ, ω προφήτα, ανάγγειλε και κατάστησε αυτά
γνωστά εις εκείνους, ότι δηλαδή η παρηγορία και η ενίσχυσις, την οποίαν αυτοί ζητούν από τους Αιγυπτίους, είναι
ανύπαρκτος και απραγµατοποίητος.
Ησ. 30,8   Νύν ούν καθίσας γράψον επί πυξίου ταύτα και εις βιβλίον, ότι έσται εις ηµέρας καιρόν ταύτα και έως εις τον
αιώνα.
Ησ. 30,8  Τωρα, λοιπόν, κατόπιν των όσων είδες και άκουσες, κάθισε, γράψε αυτά εις πινακίδα ξυλίνην και εις βιβλίον, δια
να λάβουν όλοι γνώσιν. Διότι αυτά θα πραγµατοποιηθούν στον ωρισµένον καιρόν, θα παραµείνουν ως γεγονότα, που θα τα
ενθυµούνται πάντοτε.
Ησ. 30,9   ότι λαός απειθής εστιν, υιοί ψευδείς, οί ουκ ηβούλοντο ακούειν τον νόµον τού Θεού,
Ησ. 30,9  Διότι, ο λαός αυτός, ο Ισραηλιτικός, είναι ανυπάκοος, τέκνα ψευδόµενα, που δεν ήθελαν και δεν θέλουν να
ακούσουν τον νόµον του Θεού.
Ησ. 30,10   οι λέγοντες τοίς προφήταις· µη αναγγέλλετε ηµίν, και τοίς τα οράµατα ορώσι· µη λαλείτε ηµίν, αλλά ηµίν λαλείτε
και αναγγέλλετε ηµίν ετέραν πλάνησιν.
Ησ. 30,10  Οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν και λέγουν στους προφήτας· “µη αναγγέλλετε εις ηµάς το θέληµα του Θεού”. Και
στους βλέποντας τα προφητικά οράµατα ελεγον· “µη λαλείτε εις ηµάς την αλήθειαν, αλλά είπατε και αναγγείλατε εις ηµάς
λόγια κολακευτικά και παραπλανητικά!
Ησ. 30,11   και αποστρέψατε ηµάς από της οδού ταύτης, αφέλετε αφ ηµών τον τρίβον τούτον και αφέλετε αφ ηµών τον
άγιον τού Ισραήλ,
Ησ. 30,11  Αποµακρύνατέ µας έξω από τον δρόµον αυτόν του Κυρίου· βγάλτε από µπροστά µας τον δρόµον αυτόν,
αποµακρύνατε από ηµάς τον άγιον Θεόν του Ισραήλ”!
Ησ. 30,12   διά τούτο τάδε λέγει ο άγιος τού Ισραήλ· ότι ηπειθήσατε τοίς λόγοις τούτοις και ηλπίσατε επί ψεύδει και ότι
εγόγγυσας και πεποιθώς εγένου επί τώ λόγω τούτω,
Ησ. 30,12  Δι' όλα αυτά ο άγιος Θεός του Ισραήλ λέγει τα εξής· “επειδή παρηκούσατε τους λόγους µου αυτούς και
εστηρίξατε τας ελπίδας σας εις ψευδείς και µαταίας υποσχέσεις και συµµαχίας, επειδή εγογγύσατε εναντίον των
υποδείξεων, που σας έκαµαν οι προφήται µου, και επειδή εστηρίξατε την πεποίθησίν σας εις τα λόγια περί της συµµαχίας
µε τους Αιγυπτίους,
Ησ. 30,13   διά τούτο έσται υµίν η αµαρτία αύτη ως τείχος πίπτον παραχρήµα πόλεως οχυράς εαλωκυίας, ής παραχρήµα
πάρεστι το πτώµα,
Ησ. 30,13  δια τούτο η αµαρτία σας αυτή θα είναι δια σας σαν ένα τείχος, που καταρρέει εις συντρίµµατα ανίκανον να
ασφαλίση την πόλιν, η οποία ανυπεράσπιστος πλέον καταλαµβάνεται από τους εχθρούς και εξαφνική παρουσιάζεται η
πτώσις της.
Ησ. 30,14   και το πτώµα αυτής έσται ως σύντριµµα αγγείου οστρακίνου, εκ κεραµίου λεπτά ώστε µη ευρείν εν αυτοίς
όστρακον, εν ώ πύρ αρείς και εν ώ αποσυριείς ύδωρ µικρόν.
Ησ. 30,14  Η πτώσις και η συντριβή αυτής της πόλεως θα είναι σαν το σύντριµµα πήλινου αγγείου, που έχει διαλυθή εις
λεπτά συντρίµµατα, ώστε να µη µπορής να εύρης µεταξύ αυτών κάποιο µεγάλο κόµµατι ικανόν να µεταφέρης λίγα
κάρβουνα η να ανασύρης λίγο νερό από πηγήν η από άλλο δοχείον”.
Ησ. 30,15   ούτω λέγει Κύριος Κύριος ο άγιος τού Ισραήλ· όταν αποστραφείς στενάξης, τότε σωθήση και γνώση που ήσθα·
ότε επεποίθεις επί τοίς µαταίοις, µαταία η ισχύς υµών εγενήθη. και ουκ ηβούλεσθε ακούειν,
Ησ. 30,15  Αυτά λέγει ο Κυριος, ο Κυριος ο άγιος Θεός του Ισραήλ· “εάν µετά την αποµάκρυνσίν σου από τον δρόµον µου
στενάξης και κλαύσης εν µετανοία, τότε µόνον θα σωθής και θα εννοήσης, που έχεις καταντήσει. Θα εννοήσης ποιά ήτο η
κατάπτωσίς σου όταν είχες στηρίξει την πεποίθησίν σου εις τα µάταια και ψευδή είδωλα και ότι µαταία και ανύπαρκτος
έγινεν η δύναµίς σας. Παρ' όλα αυτά, δεν ηθελήσατε τότε να µε υπακούσετε.
Ησ. 30,16   αλλ είπατε· εφ ίππων φευξόµεθα· διά τούτο φεύξεσθε· και είπατε· επί κούφοις αναβάται εσόµεθα· διά τούτο
κούφοι έσονται οι διώκοντες υµάς.
Ησ. 30,16  'Αλλα είπατε· Θα τρέξωµεν επάνω εις ίππους καταδιώκοντες τους εχθρούς µας. Εις την πραγµατικότητα όµως, εξ
αιτίας της απιστίας σας προς τον Θεόν, θα φύγετε έφιπποι νικηµένοι και διωκόµενοι. Είπατε· Επάνω εις ελαφρά άρµατα θα
είµεθα αναβάται, αλλά ελαφροί επίσης και ταχύτατοι θα είναι και οι ίπποι εκείνων, οι οποίοι θα σας καταδιώκουν.
Ησ. 30,17   χίλιοι διά φωνήν ενός φεύξονται, και διά φωνήν πέντε φεύξονται πολλοί, έως αν καταλειφθήτε ως ιστός επ όρους,
και ως σηµαίαν φέρων επί βουνού.
Ησ. 30,17  Χιλιοι Ιουδαίοι, τροµαγµένοι από την φωνήν ενός και µόνον εχθρού, θα φύγουν πανικόβλητοι και από την φωνήν
πέντε εχθρών θα φύγουν πολυάριθµοι, και η καταστροφή σας θα είναι µεγάλη και τροµερά, εώστε να µείνετε, όπως µένει
ένας γυµνός κοντός επάνω εις όρος και σαν να φέρη επάνω µίαν σηµαίαν στο θρόνον”.
Ησ. 30,18   και πάλιν µενεί ο Θεός τού οικτειρήσαι υµάς και διά τούτο υψωθήσεται τού ελεήσαι υµάς· διότι κριτής Κύριος ο
Θεός υµών εστι, και που καταλείψεται την δόξαν υµών; µακάριοι οι εµµένοντες επ αυτώ.
Ησ. 30,18  Και πάλιν όµώς ο Θεός θα περιµένη την µετάνοιαν και επιστροφήν σας, δια να δείξη προς σας το έλεος του και
την συγκατάβασίν του. Δι' αυτό θα εγερθή µακρόθυµος και πολυέλεος, να δώση το έλεος του προς σας. Αφού, λοιπόν, ο
Κυριος και Θεός µας είναι κριτής και κυβερνήτης σας, που και διατί θα αφήσετε την δόξαν σας ως εκλεκτός λαός του Θεού;
Μακάριοι είναι εκείνοι, οι οποίοι µένουν πιστοί εις αυτόν.
Ησ. 30,19   Διότι λαός άγιος εν Σιών οικήσει, και Ιερουσαλήµ κλαυθµώ έκλαυσεν· ελέησόν µε· ελεήσει σε την φωνήν της
κραυγής σου· ηνίκα είδεν, επήκουσέ σου.
Ησ. 30,19  Αλλά και ο λαός ο άγιος, ο Ισραηλιτικός λαός, θα κατοικήση εν ειρήνη εις την Σιών, διότι καθένας από τους
κατοίκους της Ιερουσαλήµ έκλαυσεν εν µετανοία και έλεγεν· Ελέησόν µε, Κυριε. Ο Κυριος θα ακούση την φωνήν της
κραυγής των και θα τους ελεηση, επειδή είδε την µετάνοιαν των και ήκουσε την ικεσίαν των.
Ησ. 30,20   και δώσει Κύριος υµίν άρτον θλίψεως και ύδωρ στενόν, και ουκέτι µη εγγίσωσί σοι οι πλανώντές σε· ότι οι
οφθαλµοί σου όψονται τους πλανώντάς σε,



Ησ. 30,20  'Αφου προηγουµένως ο Κυριος έδωσεν εις σε θλίψεις, έλλειψιν άρτου και ύδατος, τώρα θα σε προστατεύση και δεν
θα σε εγγίζουν πλέον αυτοί, οι οποίοι σε παραπλανούν στον δρόµον της αµαρτίας και της ειδωλολατρείας. Διότι οι
οφθαλµοί σου θα ίδουν πλέον και θα γνωρίσουν καλά αυτούς, οι οποίοι σε παραπλανούν από τον δρόµον του Κυρίου.
Ησ. 30,21   και τα ώτά σου ακούσονται τους λόγους των οπίσω σε πλανησάντων, οι λέγοντες· αύτη η οδός, πορευθώµεν εν
αυτή είτε δεξιά είτε αριστερά.
Ησ. 30,21  Και τα αυτιά σου θα ακούσουν και θα εννοήσουν τους απατηλούς λόγους εκείνων , οι οποίοι ερχόµενοι οπίσω από
σε, σε παρεπλάνησαν στο παρελθόν και σου έλεγαν· “αυτός είναι ο ορθός δρόµος· έλα να τον βαδίσωµεν µαζή, είτε δεξιά
είτε αριστερά.
Ησ. 30,22   και εξαρείς τα είδωλα τα περιηργυρωµένα και τα περικεχρυσωµένα, λεπτά ποιήσεις και λικµήσεις ως ύδωρ
αποκαθηµένης και ως κόπρον ώσεις αυτά.
Ησ. 30,22  Τοτε θα βγάλης από ανάµεσά σου τα επάργυρα και επίχρυσα είδωλα, θα τα συντρίψης εις λεπτά τεµάχια, θα τα
µεταβάλης εις σκόνιν, θα τα λιχνίσης και θα τα πετάξης, όπως πετιέται το νερό, µε τυ οποίον επλύθη η εις ακαθαρσίαν
ευρισκοµένη γυναίκα και όπως απορρίπτεται η κόπρος.
Ησ. 30,23   τότε έσται ο υετός τώ σπέρµατι της γής σου, και ο άρτος τού γεννήµατος της γής σου έσται πλησµονή και
λιπαρός· και βοσκηθήσεταί σου τα κτήνη τή ηµέρα εκείνη τόπον πίονα και ευρύχωρον,
Ησ. 30,23  Τοτε ευεργετική βροχή θα πέση εις την σποράν της γης σου, και ο άρτος από τα γεννήµατα των αγρών σου θα
είναι πλούσιος και παχύς. Κατά την ηµέραν εκείνην τα ζώα σου θα βόσκουν εις τόπον εύφορον και ευρύχωρον.
Ησ. 30,24   οι ταύροι υµών και οι βόες οι εργαζόµενοι την γήν φάγονται άχυρα αναπεποιηµένα εν κριθή λελικµηµένα.
Ησ. 30,24  Οι ταύροι σας και τα βόϊδια, που εργάζονται εις τα χωράφια σας, θα φάγουν άχυρα ανάµικτά µε κριθήν, λεπτά
και λιχνισµένα.
Ησ. 30,25   και έσται επί παντός όρους υψηλού και επί παντός βουνού µετεώρου ύδωρ διαπορευόµενον εν τή ηµέρα εκείνη,
όταν απόλωνται πολλοί και όταν πέσωσι πύργοι.
Ησ. 30,25  Εις κάθε υψηλόν όρος, εις κάθε βουνόν υψηλόν θα ρέηι άφθονον ύδωρ κατά την η-µέραν εκείνην, όταν θα
εξολοθρευθούν και θα χαθούν πολλοί και θα πέσουν οι έως τότε απόρθητοι, θεωρούµενοι εχθρικοί πύργοι.
Ησ. 30,26   και έσται το φώς της σελήνης ως το φώς τού ηλίου και το φώς τού ηλίου έσται επταπλάσιον εν τή ηµέρα , όταν
ιάσηται Κύριος το σύντριµµα τού λαού αυτού, και την οδύνην της πληγής σου ιάσεται.
Ησ. 30,26  Το φως της σελήνης θα γίνη σαν το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θα γίνη επταπλάσιον κατά την ηµέραν
εκείνην της απελευθερώσεώς σου, όταν ο Κυριος θα θεραπεύση τα συντρίµµατα του λαού αυτού και θα ιατρεύση την
οδύνην από τας πληγάς σου.
Ησ. 30,27   Ιδού το όνοµα Κυρίου έρχεται διά χρόνου πολλού, καιόµενος ο θυµός, µετά δόξης το λόγιον των χειλέων αυτού,
λόγιον οργής πλήρες, και η οργή τού θυµού ως πύρ έδεται.
Ησ. 30,27  Ιδού, ο Κυριος έρχεται, υστέρα από πολύν χρόνον µακροθυµίας· ο θυµός του καίεται, οι λόγοι του στόµατος του
περί της καταστροφής των εχθρών είναι ένδοξοι και ακατανίκητοι. Γεµάτος οργήν είναι ο λόγος του. Παρατεινοµένη η
οργή του θυµού του σαν πυρ κατατρώγει τους εχθρούς,
Ησ. 30,28   και το πνεύµα αυτού ως ύδωρ εν φάραγγι σύρον ήξει έως τού τραχήλου και διαιρεθήσεται τού ταράξαι έθνη επί
πλανήσει µαταία, και διώξεται αυτούς πλάνησις και λήψεται αυτούς κατά πρόσωπον αυτών.
Ησ. 30,28  και η πνοή του εξωργισµένου Θεού θα έρχεται ωσάν ορµητικό νερό µέσα εις την φάραγγα, που σύρει µε ορµήν τα
πάντα και πληµµυρίζει την φάραγγα έως τα χείλη της· θα διαιρεθή εις άλλα ρεύµατα και θα σκορπίση, δια να συγκλονίση
τα ειδωλολατρικά έθνη, εξ αιτίας της µαταίας των ειδωλολατρείας. Αυτή αύτη η πλάνη των θα τους καταδιώκη· όπου και
αν κατευθυνθούν, θα τους καταλάβη η τιµωρία της πλάνης των.
Ησ. 30,29   µη διαπαντός δεί υµάς ευφραίνεσθαι και εισπορεύεσθαι εις τα άγιά µου διαπαντός ωσεί εορτάζοντας και ωσεί
ευφραινοµένους εισελθείν µετά αυλού εις το όρος Κυρίου προς τον Θεόν τού Ισραήλ;
Ησ. 30,29  Μετά δε την καταστροφήν αυτήν των εχθρών και την λύτρωσίν σας, δεν θα πρέπει σεις δια παντός να
ευφραίνεσθε και να εισέρχεσθε πάντοτε εις τα άγια θυσιαστήριά µου, ως εις ηµέραν εορτής; Να εισέρχεσθε ευφραινόµενοι
µε χαρµύσυνα άσµατα αυλών στο όρος του Κυρίου, προς τον Θεόν του Ισραήλ;
Ησ. 30,30   και ακουστήν ποιήσει Κύριος την δόξαν της φωνής αυτού, και τον θυµόν τού βραχίονος αυτού δείξει µετά θυµού
και οργής και φλογός κατεσθιούσης· κεραυνώσει βιαίως και ως ύδωρ και χάλαζα συγκαταφεροµένη βία.
Ησ. 30,30  Ο Κυριος θα κάµη να ακουσθή και να γίνη γνωστή, τότε η ένδοξος φωνή του εις όλους. Και την ακατανίκητον
ένδοξον φωνήν του θα την κάµη να ακουσθή παντού, θα δείξη τον µετά δικαίας οργής καταπίπτοντα τιµωρόν βραχίονα
του µε καταστρεπτικήν πυρκαϊάν, που κατατρώγει τα πάντα, θα εξαποστείλη τους κεραυνούς του εναντίον των εχθρών
σου εν µέσω ορµητικής καταιγίδας· σαν κατακλυσµιαίαν βροχήν, σαν χαλάζι που πίπτει κάτω µε ορµήν.
Ησ. 30,31   διά γάρ της φωνής Κυρίου ηττηθήσονται Ασσύριοι τή πληγή, ή αν πατάξη αυτούς.
Ησ. 30,31  Διότι οι Ασσύριοι θα νικηθούν µε την φωνήν του Κυρίου, θα συντριβούν µε την πληγήν, µε την οποίαν ο ίδιος θα
τους κτυπήση.
Ησ. 30,32   και έσται αυτώ κυκλόθεν, όθεν ήν αυτών η ελπίς της βοηθείας, εφ ή αυτός επεποίθει· αυτοί µετά αυλών και
κιθάρας πολεµήσουσιν αυτόν εκ µεταβολής.
Ησ. 30,32  Η καταστροφή του εχθρικού στρατού θα γίνη από τα κύκλω µέρη, από εκεί από όπου υπήρχεν η ελπίς της
βοηθείας, εις την οποίαν ο Ασσύριος εστήριζε την πεποίθησίν του. Οι δε Ισραηλίται θα πολεµήσουν αυτούς παίζοντες
αυλούς και κιθάρας διαδοχικώς.
Ησ. 30,33   σύ γάρ πρό ηµερών απαιτηθήση· µη και σοί ητοιµάσθη βασιλεύειν, φάραγγα βαθείαν. ξύλα κείµενα, πύρ και
ξύλα πολλά; ο θυµός Κυρίου ως φάραγξ υπό θείου καιοµένη.
Ησ. 30,33  Θα τιµωρηθής δε συ, ω Ασσύριε, διότι από πολλών ετών ο Θεός έχει αποφασίσει την τιµωρίαν σου. Μηπως και
δια σε δεν είχεν ετουµασθή, να βασιλεύης εις βαθείαν φάραγγα, όπου υπάρχουν δένδρα, φωτιά και ξύλα πολλά; Ο θυµός
του Κυρίου, που εκσπά εναντίον σου, είναι σαν φάραγξ που φλέγεται από θειάφι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Ησ. 31,1   Ουαί οι καταβαίνοντες εις Αίγυπτον επί βοήθειαν, οι εφ ίπποις πεποιθότες και εφ άρµασιν, έστι γάρ πολλά, και εφ



ίπποις, πλήθος σφόδρα, και ουκ ήσαν πεποιθότες επί τον άγιον τού Ισραήλ και τον Κύριον ουκ εζήτησαν.
Ησ. 31,1   Αλλοίµονον στους Ιουδαίους, οι οποίοι κατεβαίνουν εις την Αίγυπτον, δια να ζητήσουν και λάβουν βοήθειαν· εις
αυτούς, οι οποίοι έχουν πίστιν στο ιππικόν και εις τα πολεµικά άρµατα, διότι είναι αυτά πολλά. Αλλοίµονον εις εκείνους, οι
οποίοι έχουν πεποίθησιν εις το πλήθος του ιππικού και δεν έχουν πίστιν και πεποίθησιν στον άγιον θεόν του Ισραήλ και
δεν εζήτησαν από εκείνον βοήθειαν.
Ησ. 31,2   και αυτός σοφώς ήγεν επ αυτούς κακά, και ο λόγος αυτού ου µη αθετηθή, και επαναστήσεται επ οίκους
ανθρώπων πονηρών και επί την ελπίδα αυτών την µαταίαν,
Ησ. 31,2  Ο Θεός, εν τη απείρω αυτού σοφία, επέφερεν εναντίον αυτών θλίψεις, και τιµωρίας παιδαγωγικάς και ο
απειλητικός λόγος εναντίον των δεν πρόκειται να αθετηθή. Θα επαναστατησή εναντίον των οίκων των πονηρών
ανθρώπων και εναντίον της µαταίας αυτών ελπίδος να πιστεύουν και να περιµένουν βοήθειαν
Ησ. 31,3   Αιγύπτιον άνθρωπον και ου Θεόν, ίππων σάρκας και ουκ έστι βοήθεια· ο δε Κύριος επάξει την χείρα αυτού επ
αυτούς, και κοπιάσουσιν οι βοηθούντες, και άµα πάντες απολούνται.
Ησ. 31,3   από άνθρωπον Αιγύπτιον και οχι από τον Θεόν· να έχουν εµπιστοσύνην εις τας σάρκας των ίππων· και ιδού, δεν
υπάρχει δι' αυτούς καµµία βοήθεια. Ο Κυριος από τον ουρανόν θα επιφέρη εναντίον των την τιµωρόν χείρα του, ώστε οι
βοηθούντες αυτούς Αιγύπτιοι να υποβληθούν εις µεγάλον, αλλά µάταιον, κόπον και έτσι Ισραηλίται και Αιγύπτιοι θα
καταστραφούν όλοι µαζή.
Ησ. 31,4   ότι ούτως είπέ µοι Κύριος· ον τρόπον εάν βοήση ο λέων ή ο σκύµνος επί τή θύρα, ή έλαβε, και κεκράξη επ αυτή,
έως αν εµπλησθή τα όρη της φωνής αυτού, και ηττήθησαν και το πλήθος τού θυµού επτοήθησαν, ούτως καταβήσεται
Κύριος σαβαώθ επιστρατεύσαι επί το όρος το Σιών, επί τα όρη αυτής.
Ησ. 31,4  Αυτά µου είπεν ο Κυριος· Οπως ο λέων και ο σκύµνος αυτού βρυχώνται δια το θήραµα, το οποίον συνέλαβον, και
εκβάλλουν µεγάλην κραυγήν δι' αυτό, ώστε να αντηχήσουν τα όρη από την φωνήν των, οι δε προστρέξαντες δια την
απελευθέρωσιν του θηράµατος υπεχώρησαν κατατροµαγµένοι και κατεπτοήθησαν από τον µεγάλον θυµόν του θηρίου,
ετσι θα κατεβή και ο Κυριος των δυνάµεων, δια να πολεµήση εναντίον των εχθρών του επάνω στο ορός Σιών, επάνω εις τα
όρη της Ιουδαίας.
Ησ. 31,5   ως όρνεα πετόµενα, ούτως υπερασπιεί Κύριος σαβαώθ υπέρ Ιερουσαλήµ, υπερασπιεί και εξελείται και
περιποιήσεται και σώσει.
Ησ. 31,5   Ωσάν πτηνά, τα οποία πετούν υπεράνω από τας φωλεάς των και τας υπερασπίζουν, κατά παρόµοιον τρόπον και ο
Κυριος ο παντοκράτωρ θα υπεράσπιση την Ιερουσαλήµ. Θα την υπερασπίση και θα την γλυτώση από τους κινδύνους· θα
την σώοη και θα την περιποιηθή.
Ησ. 31,6   επιστράφητε, οι την βαθείαν βουλήν βουλευόµενοι και άνοµον.
Ησ. 31,6  Λοιπόν, επιστρέψατε εν µετανοία προς τον Κυριον σεις, οι οποίοι εκάµατε την παράνοµον αυτήν σκέψιν και
επήρατε αυτήν την σκοτεινήν απόφασιν.
Ησ. 31,7   ότι τή ηµέρα εκείνη απαρνήσονται οι άνθρωποι τα χειροποίητα αυτών τα αργυρά και τα χειροποίητα τα χρυσά, ά
εποίησαν αι χείρες αυτών.
Ησ. 31,7   Παύσατε να έχετε εµπιστοσύνην εις τα είδωλα και στους ειδωλολάτρας, διότι κατά την ηµέραν εκείνην, που θα
επέµβη ο Θεός, θα απαρνηθούν οι άνθρωποι τα χρυσά και αργυρά είδωλα, τα οποία κατεσκεύασαν µε τα χέρια των.
Ησ. 31,8   και πεσείται Ασσούρ· ου µάχαιρα ανδρός, ουδέ µάχαιρα ανθρώπου καταφάγεται αυτόν, και φεύξεται ουκ από
προσώπου µαχαίρας· οι δε νεανίσκοι έσονται εις ήττηµα,
Ησ. 31,8  Οι Ασσύριοι θα συντριβούν και θα καταστραφούν. Δεν θα πέσουν από τας µαχαίρας πολεµιστών ούτε θα
καταφάγη αυτούς µάχαιρα άλλων ανθρώπων, θα τραπούν πανικόβλητοι εις φυγήν, χωρίς να καταδιώκωνται από
ανθρωπίνας µαχαίρας. Και οι νεώτεροι στρατιώται, στους οποίους θα έχουν στηρίξει µεγαλυτέραν την πεποίθησίν των, θα
ηττηθούν και θα εξολοθρευθούν.
Ησ. 31,9   πέτρα γάρ περιληφθήσονται ως χάρακι και ηττηθήσονται, ο δε φεύγων αλώσεται. Τάδε λέγει Κύριος· µακάριος ός
έχει εν Σιών σπέρµα και οικείους εν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 31,9  Εις κάποιον βράχον θα περικυκλωθούν ως εις χαράκωµα και θα ηττηθούν . Εκείνοι δε οι οποίοι θα τραπούν εις
φυγήν, θα συλληφθούν αιχµάλωτοι. Αυτά λέγει ο Κυριος µακάριος είναι εκείνος, που έχει απογόνους εις την Σιών και
συγγενείς εις την Ιερουσαλήµ διότι αυτήν θα την υπεράσπιση και θα την σώση ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Ησ. 32,1   Ιδού γάρ βασιλεύς δίκαιος βασιλεύσει, και άρχοντες µετά κρίσεως άρξουσι.
Ησ. 32,1  Διότι ιδού, βασιλεύς δίκαιος θα βασιλεύση εις την Ιερουσαλήµ και οι άρχοντες αυτού θα κρίνουν και θα
αποφασίζουν µετά δικαιοσύνης και ευθύτητος.
Ησ. 32,2   και έσται ο άνθρωπος κρύπτων τους λόγους αυτού και κρυβήσεται ως αφ ύδατος φεροµένου· και φανήσεται εν
Σιών ως ποταµός φερόµενος ένδοξος εν γη διψώση.
Ησ. 32,2  Τοτε ο άνθρωπος θα κρύπτη και θα φυλάττη στο βάθος της καρδίας του ως θησαυρόν τους λόγους της
δικαιοσύνης και προστατευόµενος δια την δικαιοσύνην του από τον Θεόν, θα αποφύγη τα δεινά, τα οποία σαν πληµµύρα
ύδατος θα επέρχωνται εναντίον του. Και θα φανή εις την Ιερουσαλήµ σαν πλούσιος ποταµός, περίφηµος εις ξηράν και
διψασµένην γην.
Ησ. 32,3   και ουκέτι έσονται πεποιθότες επ ανθρώποις, αλλά τα ώτα ακούειν δώσουσι.
Ησ. 32,3  Τοτε οι άνθρωποι δεν θα έχουν πλέον την πεποίθησίν των εις άλλους ανθρώπους, αλλά θα ανοίξουν τα αυτιά των
να ακούουν τα λόγια του Κυρίου.
Ησ. 32,4   και η καρδία των ασθενούντων προσέξει τού ακούειν, και αι γλώσσαι αι ψελλίζουσαι ταχύ µαθήσονται λαλείν
ειρήνην.
Ησ. 32,4  Αι καρδίαι εκείνων, που προηγουµένως ήσαν ασθενείς και τρέµοντες, όταν ήκουαν τον θείον λόγον, τώρα θα
προσέξουν να ακούουν αυτόν. Και αι γλώσσαι αι οποίαι φοβισµένα προηγουµένως εψέλλιζαν τα θεία λόγια, τώρα θα
µάθουν να οµιλούν µε καθαρότητα τα περί της ειρήνης του Θεού.
Ησ. 32,5   και ουκέτι µη είπωσι τώ µωρώ άρχειν, και ουκέτι µη είπωσιν οι υπηρέται σου· σίγα.



Ησ. 32,5  Τοτε οι άνθρωποι δεν θα είπουν πλέον στον µωρόν και ανόητον να γίνη ο αρχηγός των και ούτε οι υπηρέται
έφθασουν µέχρι της αυθαδείας να λέγουν στον κύριον των· Παψε.
Ησ. 32,6   ο γάρ µωρός µωρά λαλήσει, και η καρδία αυτού µάταια νοήσει τού συντελείν άνοµα και λαλείν προς Κύριον
πλάνησιν, τού διασπείραι ψυχάς πεινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας κενάς ποιήσαι.
Ησ. 32,6  Διότι ο µωρός µωρίας θα λαλή και η καρδία αυτού θα είναι κούφια και µωρά. Αυτός θα σκέπτεται πάντοτε τα
µάταια και τα µωρά δια να πράττη εκείνα, τα οποία δεν ειναι σύµφωνα µε το θείον θέληµα, και να λέγη πλανεµένας και
µωράς διδασκαλίας δια τον Κυριον, δια να διασκορπίση ψυχάς, αι οποίαι πεινούν δια την αλήθειαν, και ψυχάς, αι οποίαι
διψούν δια την αλήθειαν, να τας κάµη περισσότερον αδειανάς και διψασµένας.
Ησ. 32,7   η γάρ βουλή των πονηρών άνοµα βουλεύσεται καταφθείραι ταπεινούς εν λόγοις αδίκοις και διασκεδάσαι λόγους
ταπεινών εν κρίσει.
Ησ. 32,7  Διότι η διάνοια των πονηρών ανθρώπων σκέπτεται πάντοτε τα πονηρά και τα παράνοµα· να καταστρέψη µε λόγια
άδικα τους ταπεινούς και απλοϊκούς ανθρώπους, να διαλύση και αχρηστεύση στο δικαστήριον τους λόγους των ταπεινών
ανθρώπων.
Ησ. 32,8   οι δε ευσεβείς συνετά εβουλεύσαντο, και αύτη η βουλή µενεί.
Ησ. 32,8  Οι ευσεβείς όµως άνθρωποι κατά την ηµέρα εκείνην θα σκεφθούν συνετά και σοφά, δι'αυτό και η βουλή των θα
µείνη.
Ησ. 32,9   Γυναίκες πλούσιαι, ανάστητε, και ακούσατε της φωνής µου· θυγατέρες εν ελπίδι, εισακούσατε λόγους µου.
Ησ. 32,9  Σεις αι πλούσιαι γυναίκες, σηκωθήτε, ακούστε την φωνήν µου. Θυγατέρες της Ιουδαίας, αι οποίαι βαυκαλίζεσθε
µε ψευδείς ελπίδας, βάλτε εις τα αυτιά σας τα λόγια µου.
Ησ. 32,10   ηµέρας ενιαυτού µνείαν ποιήσασθε εν οδύνη µετ ελπίδος· ανήλωται ο τρυγητός, πέπαυται ο σπόρος και ουκέτι
µη έλθη.
Ησ. 32,10  Μετά την πάροδον των ηµερών ενός έτους, να ενθυµηθήτε µε οδύνην τα λόγια µου· σεις, αι οποίαι τρέφεσθε τώρα
µε µαταίας ελπίδας. Θα έχη καταστραφή ο τρυγητός των αµπέλων, θα έχεη σταµατήσει και χαθή η σπορά, και δεν θα έλθη
πλέον θερισµός και συγκοµιδή, των προϊόντων.
Ησ. 32,11   έκστητε, λυπήθητε, αι πεποιθυίαι, εκδύσασθε, γυµναί γένεσθε, περιζώσασθε σάκκους τας οσφύας
Ησ. 32,11  Τροµάξατε εµπρός εις την συµφοραν που σας περιµένει. Καταληφθήτε από πένθος και λύπην σεις αι οποίαι
σήµερον έχετε πεποίθησιν στον πλούτον και την επιτυχίαν Βγάλτε τα πολυτελή ενδύµατά σας, γυµνωθήτε και φορέσατε
σάκκους µετανοίας γύρω από την µέσην σας.
Ησ. 32,12   και επί των µαστών κόπτεσθε από αγρού επιθυµήµατος και αµπέλου γεννήµατος.
Ησ. 32,12  Κτυπήσατε τα στήθη σας µε λύπην και πένθος διότι έχουν καταστραφή οι περιπόθητοι αγροί σας και οι
καρποφόροι αµπελώνες σας.
Ησ. 32,13   η γη τού λαού µου, άκανθα και χόρτος αναβήσεται, και εκ πάσης οικίας ευφροσύνη αρθήσεται·
Ησ. 32,13  Η χώρα του λαού µου έχει γεµίσει αγκάθια, χορτάρια πλέον φυτρώνουν εις αυτήν. Λογω δε της αφορίας και την
πείνας, που θα επικράτηση, θα φύγη χαρά και η ευφροσύνη από κάθε σπίτι.
Ησ. 32,14   πόλις πλουσία, οίκοι εγκαταλελειµµένοι πλούτον πόλεως και οίκους επιθυµήµατος αφήσουσι· και έσονται αι
κώµαι σπήλαια έως τού αιώνος, ευφροσύνη όνων αγρίων, βοσκήµατα ποιµένων,
Ησ. 32,14  Πολις µέχρι προ ολίγου πλουσία και ευηµερούσα, θα είναι τώρα σπίτια έρηµα και εγκαταλελειµµένα. Οι ίδιοι οι
κάτοικοι τροµοκρατηµένοι θα αφήσουν τα πλούτη της πόλεως και θα εγκαταλείψουν τους ωραίους επιθυµητούς οίκους
των. Τα ερηµωµένα χωριά των θα γίνουν παντοτεινά σπήλαια, όπου θα ευφραίνωνται άγριοι όνοι· θα γίνουν βοσκότοποι
των ποιµένων.
Ησ. 32,15   έως αν έλθη εφ υµάς πνεύµα αφ υψηλού. και έσται έρηµος ο Χέρµελ, και ο Χέρµελ εις δρυµόν λογισθήσεται.
Ησ. 32,15  Εως ότου έλθη εις σας Πνεύµα του Θεού από τον ουρανόν, και τότε η έρηµος θα γίνη πλουσία και εύφορος, όπως ο
Καρµηλος, και. το όρος Καρµηλος θα µεταβληθή εις πυκνόν δάσος.
Ησ. 32,16   και αναπαύσεται εν τή ερήµω κρίµα, και δικαιοσύνη εν τώ Καρµήλω κατοικήσει·
Ησ. 32,16  Και εις την έρηµον ακόµη τότε θα επικρατήση δικαιοσύνη και εις αυτό το ορός Καρµηλος δικαιοσύνη· και εις
αυτό το όρος Καρµηλος δικαιοσύνη θα κατοική.
Ησ. 32,17   και έσται τα έργα της δικαιοσύνης ειρήνη, και κρατήσει η δικαιοσύνη ανάπαυσιν, και πεποιθότες έως τού
αιώνος·
Ησ. 32,17  Εργον δε και αποτέλεσµα αυτής της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη. Η δικαιοσύνη θα φέρη και θα απλώση µεταξύ
των ανθρώπων την ανάπαυσιν και την ησυχίαν. Οι δε άνθρωποι θα προχωρούν πάντοτε, µε πεποίθησιν στον Θεόν και την
προστασίαν του.
Ησ. 32,18   και κατοικήσει ο λαός αυτού εν πόλει ειρήνης και ενοικήσει πεποιθώς, και αναπαύσονται µετά πλούτου.
Ησ. 32,18  Ο λαός θα κατοικήση εις πόλεις ειρηνικάς, θα κατοικήση µε πεποίθησιν εις την ασφάλειάν του και θα
αναπαυθούν οι ότνθρωποι µε τον πλούτον των.
Ησ. 32,19   η δε χάλαζα εάν καταβή, ουκ εφ υµάς ήξει. και έσονται οι ενοικούντες εν τοίς δρυµοίς πεποιθότες ως οι εν τή
πεδινή.
Ησ. 32,19  Εάν δε και πέση χάλαζα, δεν θα επέλθη εναντίον σας. Εκείνοι οι οποίοι θα κατοικούν εις τα δάση, θα είναι τόσον
ήσυχοι και ασφαλείς, όσον και εκείνοι, οι οποίοι κατοικούν εις τας πεδιάδας.
Ησ. 32,20   µακάριοι οι σπείροντες επί πάν ύδωρ, ού βούς και όνος πατεί.
Ησ. 32,20  Ευτυχείς θα είναι εκείνοι, οι οποίοι θα σπείρουν εις µέρη, που ποτίζονται από ύδατα, και είναι οµαλά, ώστε
ελεύθερα να πατούν εις αυτά το βόϊδι και ο όνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Ησ. 33,1   Ουαί τοίς ταλαιπωρούσιν υµάς, υµάς δε ουδείς ποιεί ταλαιπώρους, και ο αθετών υµάς ουκ αθετεί· αλώσονται οι
αθετούντες και παραδοθήσονται και ως σής εφ ιµατίου, ούτως ηττηθήσονται.
Ησ. 33,1   Αλλοίµονον εις εκείνους, οι οποίοι θα θελήσουν να σας ταλαιπωρήσουν. Οσην δύναµιν και αν έχουν, κανείς δεν
θα σας ταλαιπωρήση. Και εκείνος που θα θελήση να σας περιφρόνηση, δεν θα είναι εις θέσιν να σας βλάψη. Διότι εκείνοι,



οι οποίοι σας καταφρονούν και σας διαβάλλουν, θα συλληφθούν και θα παραδοθούν εις τιµωρίαν. Οι εχθροί σας θα
καταστραφούν, όπως ακριβώς καταστρέφεται το ιµάτιον, το οποίον το τρώγει ο σκόρος.
Ησ. 33,2   Κύριε, ελέησον ηµάς, επί σοί γάρ πεποίθαµεν· εγενήθη το σπέρµα των απειθούντων εις απώλειαν, η δε σωτηρία
ηµών εν καιρώ θλίψεως.
Ησ. 33,2  Κυριε, στείλε το έλεός σου εις ηµάς, διότι ηµείς εις σε έχοµεν στηρίξει την πεποίθησίν µας. Οι απειθούντες εις σε
και οι απόγονοι των απειθούντων βαδίζουν προς καταστροφήν. Ηµείς όµως από σε θα πάρωµεν σωτηρίαν εις καιρόν
θλίψεων.
Ησ. 33,3   διά φωνήν τού φόβου εξέστησαν λαοί από τού φόβου σου, και διεσπάρησαν τα έθνη.
Ησ. 33,3  Την φοβεράν σου φωνήν ήκουσαν οι λαοί και εκυριεύθησαν από φόβον και τρόµον, διεσκορπίσθησαν τα
ειδωλολατρικά εχθρικά αυτά έθνη.
Ησ. 33,4   νύν δε συναχθήσεται τα σκύλα υµών µικρού και µεγάλου· ον τρόπον εάν τις συναγάγη ακρίδας, ούτως
εµπαίξουσιν υµίν.
Ησ. 33,4  Επειτα δε από τον διασκορπισµόν των πανικοβλήτων εθνών αµέσως οι Ισραηλίται θα συνάξουν τα λάφυρα των
µικρών και των µεγάλων, µε τόσην ευκολίαν µε όσην συλλέγει κανείς ψόφιες ακρίδες. Ετσι θα σας εµπαίξουν οι
Ισραηλίται.
Ησ. 33,5   άγιος ο Θεός ο κατοικών εν υψηλοίς, ενεπλήσθη Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης.
Ησ. 33,5  Αγιος είναι ο Θεός, ο οποίος κατοικεί εις τα ύψη των ουρανών. Εγέµισεν η πόλις Σιών από την ορθήν κρίσιν και την
δικαιοσύνην του Θεού.
Ησ. 33,6   εν νόµω παραδοθήσονται, εν θησαυροίς η σωτηρία ηµών, εκεί σοφία και επιστήµη και ευσέβεια προς τον Κύριον·
ούτοί εισι θησαυροί δικαιοσύνης.
Ησ. 33,6  Οι κάτοικοί της θα παραδοθούν και θα υποταχθούν στον Νοµον. Εις τους θησαυρούς του Νοµου αυτού θα υπάρχη
η σωτηρία µας. Εκεί η σοφία, η αληθής γνώσις και η ευσέβεια προς τον Κυριον. Αυτοί είναι πράγµατι οι θησαυροί της
δικαιοσύνης, οι θησαυροί της αρετής.
Ησ. 33,7   ιδού δή εν τώ φόβω υµών αυτοί φοβηθήσονται· ούς εφοβείσθε, φοβηθήσονται αφ υµών· άγγελοι γάρ
αποσταλήσονται πικρώς κλαίοντες, παρακαλούντες ειρήνην.
Ησ. 33,7  Ιδού, λοιπόν, ότι οι εχθροί σας θα φοβηθούν από τον φόβον σας. Εκείνοι, τους οποίους σεις προηγουµένως
εφοβείσθε, θα φοβηθούν από σας. Διότι αυτοί θα αποστείλουν προς σας αγγελιαφόρους κλαίοντας πικρώς και
παρακαλούντας να συνάψετε ειρήνην.
Ησ. 33,8   ερηµωθήσονται γάρ αι τούτων οδοί· πέπαυται ο φόβος των εθνών, και η προς τούτους διαθήκη αίρεται, και ου µη
λογίσησθε αυτούς ανθρώπους.
Ησ. 33,8  Διότι οι δρόµοι των εχθρών σας, των κακών αυτών ανθρώπων, θα µείνουν έρηµοι, θα έχη πλέον παύσει ο φόβος
σας εκ µέρους των ειδωλολατρικών και εχθρικών αυτών εθνών. Η συνθήκη, που συνήφθη µε αυτούς, αλλά και παρεβιάσθη
από αυτούς, δεν έχει πλέον κύρος και ισχύν. Αυτούς δε ούτε καν ως ανθρώπους δεν πρέπει πλέον, να τους θεωρήτε.
Ησ. 33,9   επένθησεν η γη, ησχύνθη ο Λίβανος, έλη εγένετο ο Σάρων· φανερά έσται η Γαλιλαία και ο Κάρµηλος.
Ησ. 33,9  Επένθησεν η χώρα, κατησχύνθη ο Λιβανος, έλος έχει γίνει ο Σαρων. Η Γαλιλαία και ο Καρµηλος εγυµνώθησαν από
την χλόην και τα δάση αυτών.
Ησ. 33,10   νύν αναστήσοµαι, λέγει Κύριος, νύν δοξασθήσοµαι, νύν υψωθήσοµαι·
Ησ. 33,10  Τωρα όµως, θα εγερθώ, λέγει ο Κυριος, τώρα εγώ θα δοξασθώ ενώπιον όλων. Τωρα θα υψωθώ µε δύναµιν.
Ησ. 33,11   νύν όψεσθε, νύν αισθηθήσεσθε· µαταία έσται η ισχύς τού πνεύµατος υµών, πύρ κατέδεται υµάς.
Ησ. 33,11  Τωρα θα ιδήτε σεις, ω Αιγύπτιοι, την δύναµίν µου, τώρα θα κατανοήσετε την αδυναµίαν σας. Ματαία θα είναι η
δύναµις της ορµής σας, φωτιά θα σας καταφάγη.
Ησ. 33,12   και έσονται έθνη κατακεκαυµένα ως άκανθα εν αγρώ εριµµένη και κατακεκαυµένη.
Ησ. 33,12  Ολα τα ειδωλολατρικά εχθρικά έθνη θα παραδοθούν στο πυρ και θα καταφαγωθούν από την φωτιάν. Θα είναι
σαν αγκάθια πεταµένα στο χωράφι και καµένα.
Ησ. 33,13   ακούσονται οι πόρωθεν ά εποίησα, γνώσονται οι εγγίζοντες την ισχύν µου.
Ησ. 33,13  Οσοι ευρίσκονται, έστω και µακράν, θα πληροφορηθούν εκείνα, τα οποία εγώ έκαµα. Και όσοι ευρίσκονται
πλησίον, θα γνωρίσουν την δύναµίν µου.
Ησ. 33,14   απέστησαν οι εν Σιών άνοµοι, λήψεται τρόµος τους ασεβείς· τις αναγγελεί υµίν, ότι πύρ καίεται; τις αναγγελεί
υµίν τον τόπον τον αιώνιον;
Ησ. 33,14  Εις σύγχυσιν περιέπεσαν οι παράνοµοι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούν εις την Σιών. Τρόµος θα καταλάβη αυτούς
τους ασεβείς. Ποιός θα αναγγείλη εις σας, ότι το πυρ της θείας οργής καίεται; Ποιός θα σας αναγγείλη τον αιώνιον τόπον
της τιµωρίας, που σας περιµένει;
Ησ. 33,15   πορευόµενος εν διακαιοσύνη, λαλών ευθείαν οδόν, µισών ανοµίαν και αδικίαν και τας χείρας αποσειόµενος από
δώρων, βαρύνων τα ώτα, ίνα µη ακούση κρίσιν αίµατος, καµµύων τους οφθαλµούς, ίνα µη ίδη αδικίαν,
Ησ. 33,15  Εξ αντιθέτου ευλογία παρά Θεού και χαρά περιµένει εκείνον, ο οποίος ζη και φέρεται µε δικαιοσύνην, οµιλεί µε
ευθύτητα και ειλικρίνειαν, µισεί την παρανοµίαν και αδικιαν· αυτόν, ο οποίος µε ορµήν και αγανάκτησιν αποσύρει τα
χέρια του από δωροδοκίας, αποστρέφει τα αυτιά του να µη ακούση την καταδίκην του αθώου αίµατος· κλείει τα µάτια του,
δια να µη ίδη καν την αδικίαν.
Ησ. 33,16   ούτος οικήσει εν υψηλώ σπηλαίω πέτρας ισχυράς· άρτος αυτώ δοθήσεται, και το ύδωρ αυτού πιστόν.
Ησ. 33,16  Αυτός θα κατοικήση ασφαλής και ειρηνικός επάνω εις ασφαλές σπήλαιον επί ισχυρού βράχου . Αρτος θα δίδεται
εις αυτόν και νερό, όλα όσα του χρειάζονται, δεν θα του λείψη τίποτε.
Ησ. 33,17   βασιλέα µετά δόξης όψεσθε, και οι οφθαλµοί υµών όψονται γη πόρωθεν.
Ησ. 33,17  Και σεις οι ίδιοι θα ίδετε βασιλέα ενδοξον· τα µάτια σας θα αντικρύσουν εκ του µακρόθεν χώραν ευρείαν και
εκτεταµένην.
Ησ. 33,18   η ψυχή ηµών µελετήσει φόβον· που εισιν οι γραµµατικοί; που εισιν οι συµβουλεύοντες; που έστιν ο αριθµών τους
στρεφοµένους
Ησ. 33,18  Η ψυχή σας θα ενθυµηθή και θα µελετήση µε ανακούφισιν, αλλά και µε κάποιαν φρίκην, τον φόβον, τον οποίον



προηγουµένως σας ενέπνεαν οι εχθροί σας. Που είναι τώρα οι γραµµατείς των εχθρών σας, που σας κατέγραφαν, δια να
πληρώνετε φόρους; Που είναι οι σύµβουλοι των εχθρών σας; Που είναι εκείνος, ο οποίος αριθµούσε και κατέγραφε
Ησ. 33,19   µικρόν και µέγα λαόν; ώ ου συνεβουλεύσατο, ουδέ ήδει βαθύφωνον ώστε µη ακούσαι λαός πεφαυλισµένος και
ουκ έστι τώ ακούοντι σύνεσις.
Ησ. 33,19  τας µικράς η µεγάλας οµάδας του λαού, τας συγκροτουµένος προς πόλεµον; Που είναι τώρα ο µεγάλος και
πολεµικός εκείνος λαός, µε τον οποίον δεν ήτο δυνατόν να συνεννοηθή ο λαός µου, επειδή δεν εγνώριζε την λαρυγγώδη του
γλώσσαν; Αγροίκος και φαύλος ήτο ο εχθρικός εκείνος λαός, τον οποίον ήκουε κανείς οµιλούντα και δεν ηµπορούσε να τον
εννοήση.
Ησ. 33,20   ιδού Σιών η πόλις, το σωτήριον ηµών· οι οφθαλµοί σου όψονται Ιερουσαλήµ, πόλις πλουσία, σκηναί, αί ου µη
σεισθώσιν, ουδέ µη κινηθώσιν οι πάσσαλοι της σκηνής αυτής εις τον αιώνα χρόνον, ουδέ τα σχοινία αυτής ου µη
διαραγώσιν.
Ησ. 33,20  Ιδού, η πόλις Σιών, η σωτηρία σας. Τα µάτια σου θα ίδουν την Ιερουσαλήµ, πόλιν πλουσίαν, οπού υπάρχουν
σκηναί, αι οποίαι δεν θα σεισθούν και δεν θα συγκλονισθούν, ούτε καν οι πάσσαλοί της θα µετακινηθούν ποτέ στον αιώνα
χρόνον, ούτε τα σχοινία της θα σπάσουν.
Ησ. 33,21   ότι το όνοµα Κυρίου µέγα υµίν· τόπος υµίν έσται, ποταµοί και διώρυχες πλατείς και ευρύχωροι· ου πορεύση
ταύτην την οδόν, ουδέ πορεύσεται πλοίον ελαύνον.
Ησ. 33,21  Η ασφάλεια δε της πόλεως και της σκηνής αυτής οφείλονται στο παντοδύναµον και προστατευτικόν δια σας
όνοµα του Κυρίου, θα υπάρξη δια σας περιοχή, όπου θα είναι ποταµοί και διώρυγες πλατείς και ευρύχωροι. Εις δε τον
δρόµον, που οδηγεί προς την πόλιν αυτήν, δεν θα βαδίση εχθρική δύναµις, ούτε εχθρικόν πλοίον θα πλεύση εναντίον της.
Ησ. 33,22   ο γάρ Θεός µου µέγας εστίν, ου παρελεύσεταί µε Κύριος· κριτής ηµών Κύριος, άρχων ηµών Κύριος, βασιλεύς
ηµών Κύριος, ούτος ηµάς σώσει.
Ησ. 33,22  Δεν θα επιτεθή πλέον εναντίον µου εχθρός, λέγει, η πόλις Σιών, διότι µέγας είναι ο Θεός µου. Δεν θα µε
αντιπαρελθη πλέον ο Κυριος µε αδιαφοριαν. Ο Κυριος είναι ο κριτής ηµών. Ο Κυριος είναι ο άρχων και ο νοµοθέτης µας. Ο
Κυριος είναι ο ένδοξος βασιλεύς µας. Αυτός και θα µας σώση.
Ησ. 33,23   εράγησαν τα σχοινία σου, ότι ουκ ενίσχυσαν· ο ιστός σου έκλινεν, ου χαλάσει τα ιστία· ουκ αρεί σηµείον, έως ού
παραδοθή εις προνοµήν· τοίνυν πολλοί χωλοί προνοµήν ποιήσουσι.
Ησ. 33,23  Μαθετε σεις οι εχθροί µου, ότι έσπασαν τα σχοινία σας, διότι δεν αντέσχον. Τα κατάρτια από τα πλοία σας
εκάµφθησαν και δεν θα ανοίξουν τα πανιά· δεν θα σηκώση πλέον σηµείον νίκης ο εχθρός. Θα µείνη ηττηµένος, έως ότου
παραδοθή εις λαφυραγωγίαν! Και αυτοί ακόµη οι χωλοί θα λάβουν µέρος εις την πλουσίαν λαφυραγωγίαν.
Ησ. 33,24   και ου µη είπη· κοπιώ, ο λαός ενοικών εν αυτοίς· αφέθη γάρ αυτοίς η αµαρτία.
Ησ. 33,24  Και ολος ο λαός, που κατοικεί ανάµεσα στους νικητάς και τους λαφυραγωγούντας, δεν θα πη· Εχω καταβληθή
από τον κόπον. Αυτά δε θα γίνουν, διότι η αµαρτία των έχει πλέον συγχωρηθή .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Ησ. 34,1   Προσαγάγετε, έθνη, και ακούσατε, άρχοντες. ακουσάτω η γη και οι εν αυτή, η οικουµένη και ο λαός ο εν αυτή.
Ησ. 34,1  Ελάτε έδω κοντά έθνη. Ακούσατε οι άρχοντες των λαών. Ας ακούση η γη και όλοι όσοι κατοικούν εις αυτήν, η
οικουµένη ολόκληρος και ο λαός, που υπάρχει εις αυτήν. Ολοι ας ακούσουν, όσα εν τη δικαία οργή του θα πράξη ο Κυριος.
Ησ. 34,2   διότι θυµός Κυρίου επί πάντα τα έθνη και οργή επί τον αριθµόν αυτών τού απολέσαι αυτούς και παραδούναι
αυτούς εις σφαγήν.
Ησ. 34,2  Διότι ο θυµός του Κυρίου θα εκσπάση εναντίον όλων των εθνών και η δίκαια οργή του θα επέλθη στο πλήθος
αυτών, δια να τα καταστρέψη και τα παραδώση εις σφαγήν.
Ησ. 34,3   οι δε τραυµατίαι αυτών ριφήσονται και οι νεκροί, και αναβήσεται αυτών η οσµή, και βραχήσεται τα όρη από τού
αίµατος αυτών.
Ησ. 34,3  Οι τραυµατίαι και οι νεκροί των εθνών θα ριφθούν κάτω στο χώµα και η δυσοσµία από τα πτώµατά των θα
γέµιση τον αέρα. Τα όρη θα βραχούν από το αίµα των.
Ησ. 34,4   και τακήσονται πάσαι αι δυνάµεις των ουρανών, και ελιγήσεται ο ουρανός ως βιβλίον, και πάντα τα άστρα
πεσείται ως φύλλα εξ αµπέλου και ως πίπτει φύλλα από συκής.
Ησ. 34,4  Ολα τα ουράνια σώµατα θα λυώσουν και θα διαλυθούν. Ο έναστρος ουρανός θα περιτυλιχθή ώσαν βιβλίον, και
όλα τα άστρα αυτού θα πέσουν ώσαν τα φύλλα της αµπέλου, θα πέσουν, όπως πίπτουν τα φύλλα της συκής.
Ησ. 34,5   εµεθύσθη η µάχαιρά µου εν τώ ουρανώ· ιδού επί την Ιδουµαίαν καταβήσεται και επί τον λαόν της απωλείας µετά
κρίσεως.
Ησ. 34,5  Η στον ουρανόν παντοδύναµος µάχαιρά µου εµεθυσεν από την ορµήν προς τιµωρίαν των αµαρτωλών. Τωρα
στρέφεται εναντίον της Ιδουµαίας· εναντίον λαού, ο οποίος προορίζεται κατά λόγον δικαιοσύνης εις καταστροφήν.
Ησ. 34,6   η µάχαιρα τού Κυρίου ενεπλήσθη αίµατος, επαχύνθη από στέατος αρνών και από στέατος τράγων και κριών· ότι
θυσία τώ Κυρίω εν Βοσόρ και σφαγή µεγάλη εν τή Ιδουµαία.
Ησ. 34,6  Η µάχαιρα του Κυρίου εγέµισεν από αίµα. Εσκεπασθη από παχύ στρώµα λίπους αρνιών , από λίπη τράγων και
κριών. Διότι η µεγάλη θυσία έγινεν εις ικανοποιησιν της δικαιοσύνης του Κυρίου εις την Βοσόρ και σφαγή µεγάλη εις την
Ιδουµαίαν.
Ησ. 34,7   και συµπεσούνται οι αδροί µετ αυτών και οι κριοί και οι ταύροι, και µεθυσθήσεται η γη από τού αίµατος και από
τού στέατος αυτών εµπλησθήσεται.
Ησ. 34,7  Θα πέσουν οι καλοθρεµµένοι και παχείς, οι ισχυροί αυτών, µαζή δε µε αυτούς οι κριοι και οι ταύροι. Η χώρα της
Ιδουµαίας θα µεθύση από το αίµα των φονευοµένων, θα χορτάση από τα λίπη των.
Ησ. 34,8   ηµέρα γάρ κρίσεως Κυρίου και ενιαυτός ανταποδόσεως κρίσεως Σιών.
Ησ. 34,8  Διότι η ηµέρα αυτή είναι ηµέρα της δικαίας κρίσεως του Κυρίου, είναι έτος εκδικήσεως και αποδόσεως
δικαιοσύνης εις την Σιών.
Ησ. 34,9   και στραφήσονται αι φάραγγες αυτής εις πίσσαν και η γη αυτής εις θείον, και έσται η γη αυτής ως πίσσα
καιοµένη



Ησ. 34,9  Αι κοιλάδες της Ιδουµαίας θα µεταβληθούν εις πίσσαν και η χώρα αυτή εις θειάφι. Ολόκληρος η περιοχή της
Ιδουµαίας θα είναι ωσάν πίσσα, η οποία καίεται
Ησ. 34,10   νυκτός και ηµέρας και ου σβεσθήσεται εις τον αιώνα χρόνον, και αναβήσεται ο καπνός αυτής άνω· εις γενεάς
ερηµωθήσεται και εις χρόνον πολύν,
Ησ. 34,10  ηµέραν και νύκτα. Δεν θα σβήση ποτέ, ο δε πυκνός καπνός της θα ανεβαινη προς τα επάνω. Εις γενεάς πολλάς
και επί πολύν χρόνον θα µείνη έρηµος η χώρα αυτή.
Ησ. 34,11   όρνεα και εχίνοι και ίβεις και κόρακες κατοικήσουσιν εν αυτή, και επιβληθήσεται επ αυτήν σπαρτίον γεωµετρίας
ερήµου, και ονοκένταυροι οικήσουσιν εν αυτή.
Ησ. 34,11  Αγρια πτηνά, ακανθόχοιροι, πελαργοί που συµβολίζουν το πένθος, και κόρακες θα κατοικούν εις αυτήν. Δια την
ερήµωσίν της θα την µετρούν, όπως µετρούν τας ερήµους περιοχάς. Κολοβοί πίθηκοι θα κατοικήσουν εις αυτήν.
Ησ. 34,12   οι άρχοντες αυτής ουκ έσονται· οι γάρ βασιλείς και οι µεγιστάνες αυτής έσονται εις απώλειαν.
Ησ. 34,12  Οι άρχοντές της δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι οι βασιλείς και οι µεγιστάνες της θα έχουν παραδοθή εις
καταστροφήν.
Ησ. 34,13   και αναφύσει εις τας πόλεις αυτών ακάνθινα ξύλα και εις τα οχυρώµατα αυτής, και έσται έπαυλις σειρήνων και
αυλή στρουθών.
Ησ. 34,13  Εις τα ερείπια των πόλεων και εις τα τέως οχυρώµατά της θα φυτρώσουν ακανθώδεις θάµνοι . Ετσι η χώρα θα
γίνη κατοικία σειρήνων, αυλή στρουθίων.
Ησ. 34,14   και συναντήσουσι δαιµόνια ονοκενταύροις και βοήσονται έτερος προς τον έτερον· εκεί αναπαύσονται
ονοκεύνταυροι, εύρον γάρ αυτοίς ανάπαυσιν.
Ησ. 34,14  Εκεί θα συναντηθούν τα δαιµόνια µε τους κολοβούς πιθήκους και θα κραυγάζουν ο ένας προς τον άλλον εκεί θα
αναπαυθούν οι πίθηκοι, διότι ευρήκαν εις αυτήν την ανά-παυσίν των και την ασφάλειαν.
Ησ. 34,15   εκεί ενόσσευσεν εχίνος, και έσωσεν η γη τα παιδία αυτής µετά ασφαλείας· εκεί συνήντησαν έλαφοι και είδον τα
πρόσωπα αλλήλων·
Ησ. 34,15  'Εκει θα γεννά και θα τρέφη τα µικρά του ο ακανθόχοιρος και η σκαµµένη εις την γην φωλεά έσωσε τα παιδιά
του µε κάθε ασφάλειαν. Εκεί συνηντήθησαν έλαφοι και είδον η µία την άλλην κατά πρόσωπον χωρίς φόβον.
Ησ. 34,16   αριθµώ παρήλθον, και µία αυτών ουκ απώλετο, ετέρα την ετέραν ουκ εζήτησαν, ότι ο Κύριος αυτοίς ενετείλατο,
και το πνεύµα αυτού συνήγαγεν αυτάς.
Ησ. 34,16  Πολυάριθµοι επέρασαν από εκεί, καµµία απ' αυτάς δεν εχάθη, καµµία δεν εζήτησε την άλλην, διότι τα ζεύγη
έµειναν εν ασφαλεία. Ο Κυριος έδωκεν εις αυτάς εντολήν, να γνωρίζη η κάθε µία τον σύντροφον της. Το πνεύµα του Θεού
τους συνήθροισεν εκεί.
Ησ. 34,17   και αυτός επιβαλεί αυτοίς κλήρους, και η χείρ αυτού διεµέρισε βόσκεσθαι· εις τον αιώνα χρόνον κληρονοµήσετε,
εις γενεάς γενεών αναπαύσονται επ αυτής.
Ησ. 34,17  Και αυτός θα επιβάλη και θα καθορίση εις τα θηρία περιοχάς και τµήµατα, που θα ζουν. Το χέρι του εξεχώρισε
µερίδια εις την γην της Ιδουµαίας, όπου θα βόσκουν. Δια παντός τα άγρια θηρία θα κληρονοµήσουν την περιοχήν της
Ιδουµαίας, εις γενεάς γενεών θα αναπαύωνται εις αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Ησ. 35,1   Ευφράνθητι, έρηµος διψώσα, αγαλλιάσθω έρηµος και ανθήτω ως κρίνον,
Ησ. 35,1   Πληµµύρισε τώρα από ευφροσύνην και χαράν συ η έρηµος, η οποία προηγουµένως εδιψούσες. Ας αγάλλεται
τώρα η έρηµος και ας ανθίση σαν τους κρίνους.
Ησ. 35,2   και εξανθήσει και υλοχαρήσει και αγαλλιάσεται τα έρηµα τού Ιορδάνου· και η δόξα τού Λιβάνου εδόθη αυτή και
η τιµή τού Καρµήλου, και ο λαός µου όψεται την δόξαν Κυρίου και το ύψος τού Θεού.
Ησ. 35,2  Αι έρηµοι, περιοχαί του Ιορδάνου θα πληµµυρίσουν από αγαλλίασιν, διότι θα γεµίσουν από πλουσίαν βλάστησιν
και άνθη. Η δόξα του γεµάτου από κέδρους Λιβάνου και η τιµή του περιφήµου, δια την πυκνήν βλάστησίν του, όρους
Καρµήλου εδόθη εις την χώραν της Ιουδαίας. Και ο λαός µου θα ίδη την δόξαν του Κυρίου και την µεγαλοπρέπειαν του
Θεού.
Ησ. 35,3   ισχύσατε, χείρες ανειµέναι και γόνατα παραλελυµένα·
Ησ. 35,3  Παρετε, λοιπόν, τώρα δύναµιν χείρες εξησθενηµέναι και γόνατα παραλελυµένα.
Ησ. 35,4   παρακαλέσατε, οι ολιγόψυχοι τή διανοία· ισχύσατε, µη φοβείσθε· ιδού ο Θεός ηµών κρίσιν ανταποδίδωσι και
ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ηµάς.
Ησ. 35,4  Παρηγορηθήτε και παρέτε θάρρος σεις, που έχετε ολιγοψυχήσει κατά την καρδίαν. Παρετε δύναµιν και µη
φοβείσθε· ιδού ο Θεός µας ανταποδίδει το δίκαιον και θα το αποδώση. Τωρα αυτός θα έλθη και θα σώση όλους µας.
Ησ. 35,5   τότε ανοιχθήσονται οφθαλµοί τυφλών, και ώτα κωφών ακούσονται.
Ησ. 35,5  Τοτε θα ανοιχθούν τα µάτια των τυφλών και τα αυτιά των κωφών θα ακούσουν.
Ησ. 35,6   τότε αλείται ως έλαφος ο χωλός, τρανή δε έσται γλώσσα µογιλάλων, ότι εράγη εν τή ερήµω ύδωρ και φάραγξ εν
γη διψώση·
Ησ. 35,6  Τοτε ο χωλός, θεραπευµένος πλέον, θα πηδά σαν το ελάφι. Μεγαλόφωνος και ρητορεύουσα θα είναι αι γλώσσα
των βωβών, διότι εξέσπασε κα ανεπήδησεν άφθονο νερό εις την έρηµον, και φάραγξ γεµάτη νερό εις την έως τώρα ξηράν
και διψασµένην γην.
Ησ. 35,7   και έσται η άνυδρος εις έλη, και εις την διψώσαν γήν πηγή ύδατος έσται· εκεί έσται ευφροσύνη ορνέων , επαύλεις
καλάµου και έλη.
Ησ. 35,7  Η έως τώρα ξηρά και άνυδρος γη, θα µεταβληθή εις λίµνην και εις την ξηράν και διψασµένην περιοχήν θα
αναβλύσουν και θα υπάρχουν πηγαί υδάτων. Εκεί θα είναι χαρά και ανάπαυσις δια τα πτηνά το ουρανού, εκτάσεις
υδροχαρών καλάµω και λίµναι.
Ησ. 35,8   εκεί έσται οδός καθαρά και οδός αγία κληθήσεται, και ου µη παρέλθη εκεί ακάθαρτος, ουδέ έσται εκεί οδός
ακάθαρτος· οι δε διεσπαρµένοι πορεύσονται επ αυτής και ου µη πλανηθώσι.
Ησ. 35,8  Εκεί θα υπάρχη οδός καθαρά, οδός, η οποία θα υνοµασθή αγία. Κανείς ακάθαρτος δεν θα περάση ότι θα πατήση



έχει. Ούτε θα υπάρξη εις τη περιοχήν εκείνην δρόµος ακάθαρτος. Οι διασκορπισµένοι ανά τα διάφορα µέρη και εξόριστοι
θα βαδίσουν εις την οδόν αυτήν. Δεν θα υπάρξη πλέον φόβος να παραπλανηθούν.
Ησ. 35,9   και ουκ έσται εκεί λέων, ουδέ των πονηρών θηρίων ου µη αναβή επ αυτήν, ουδέ µη ευρεθή εκεί, αλλά πορεύσονται
εν αυτή λελυτρωµένοι
Ησ. 35,9  Εις την οδόν αυτήν δεν θα υπάρχη λέων και κανένα από τα επικίνδυνα θηρία δεν θα ανεβή εις αυτήν, ούτε και θα
ευρεθή εκεί. Αλλά δια της οδού αυτής θα βαδίσουν δλοι οι λυτρωµένοι
Ησ. 35,10   και συνηγµένοι διά Κύριον· και αποστραφήσονται και ήξουσιν εις Σιών µετ ευφροσύνης, και ευφροσύνη αιώνιος
υπέρ κεφαλής αυτών· επί γάρ της κεφαλής αυτών αίνεσις και αγαλλίαµα, και ευφροσύνη καταλήψεται αυτούς. απέδρα
οδύνη, λύπη και στεναγµός.
Ησ. 35,10  και οι συνηθροισµένοι χάρις εις την δύναµιν του Κυρίου, θα επιστρέψουν από την αιχµαλωσίαν οι λυτρωµένοι
και θα έλθουν εις την Ιερουσαλήµ µε χαράν και ευφροσύνην. Αιωνία και αναφαίρετος ευφροσύνη θα στεφανώνη τας
κεφαλάς των. Διότι, επάνω εις την κεφαλήν των, ωσάν στέφανος, θα υπάρχη δοξολογία προς τον Θεόν και αγαλλίασις
καρδίας· η ευτυχία θα πληµµυρίση αυτούς· θα έχη φύγει από αυτούς κάθε λύπη, πόνος και στεναγµός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Ησ. 36,1   Καί εγένετο τού τεσσαρεσκαιδεκάτου έτους, βασιλεύοντος Εζεκίου, ανέβη Σενναχηρείµ βασιλεύς Ασσυρίων επί
τας πόλεις της Ιουδαίας τας οχυράς και έλαβεν αυτάς.
Ησ. 36,1  Κατά το δέκατον τέταρτον έτος της βασιλείας του Εζεκίου ο βασιλεύς των Ασσυρίων Σενναχηρείµ επήλθεν
εναντίον των οχυρών πόλεων της Ιουδαίας, τας οποίας και κατέλαβε.
Ησ. 36,2   και απέστειλε βασιλεύς Ασσυρίων τον αψάκην εκ Λαχείς εις Ιερουσαλήµ προς τον βασιλέα Εζεκίαν µετά
δυνάµεως πολλής, και έστη εν τώ υδραγωγώ της κολυµβήθρας της άνω εν τή οδώ τού αγρού τού γναφέως.
Ησ. 36,2  Αυτός ο βασιλεύς των Ασσυρίων απέστειλεν εκπροσωπόν του από την Λαχείς εις την Ιερουσαλήµ προς τον
βασιλέα Εζεκίαν, τον Ραψάκην, µε πολλήν στρατιωτικήν δύναµιν. Ο Ραψάκης ήλθε και εστάθη εις την επάνω δεξαµένην
του υδραγωγείου της πόλεως Ιερουσαλήµ, στον δρόµον που ωδηγούσε στον αγρόν του λευκαντού ενδυµάτων.
Ησ. 36,3   και εξήλθε προς αυτόν Ελιακείµ ο τού Χελκίου ο οικονόµος και Σοµνάς ο γραµµατεύς και Ιωάχ ο τού Ασάφ ο
υποµνηµατογράφος.
Ησ. 36,3  Εκ µέρους του βασιλέως Εζεκίου ήλθον προς τον Ραψάκην πρέσβεις ο Ελιακείµ υιός του Χελκίου ο οικονόµος,
Σοµνάς ο γραµµατεύς, και ο Ιωάχ υιός του Ασάφ, ο χρονικογράφος.
Ησ. 36,4   και είπεν αυτοίς αψάκης· είπατε Εζεκία· τάδε λέγει ο βασιλεύς ο µέγας, βασιλεύς Ασσυρίων· τι πεποιθώς εί;
Ησ. 36,4  Ο Ραψάκης είπε προς αυτούς· “είπατε στον Εζεκίαν· αυτά λέγει ο µέγας βασιλεύς των Ασσυρίων· τι έχεις και εις τι
στηρίζεις την πεποίθησίν σου, ώστε να ανθίστασαι;
Ησ. 36,5   µη εν βουλή ή λόγοις χειλέων παράταξις γίνεται; και νύν επί τίνα πέποιθας, ότι απειθείς µοι;
Ησ. 36,5  Μηπως η µάχη διεξάγεται µε αποφάσεις µόνον και µε λόγια; Τωρα, λοιπόν, εις ποίον συ έχεις την πεποίθησίν σου
και ανθιστάσαι εις εµέ;
Ησ. 36,6   ιδού πεποιθώς εί επί την ράβδον την καλαµίνην την τεθλασµένην ταύτην, επ Αίγυπτον· ως αν επιστηριχθή ανήρ
επ αυτήν, εισελεύσεται εις την χείρα αυτού, και τρήσει αυτήν· ούτως εστί Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου και πάντες οι
πεποιθότες επ αυτώ.
Ησ. 36,6  Αλλά έχεις την πεποίθησίν σου εις την Αίγυπτον, εις την καλαµένιαν και σπασµένην αυτήν ράβδον. Εάν κανείς
θελήση να στηριχθή επάνω εις αυτήν, εκείνη θα µπη στο χέρι του και θα το τρυπήση. Τέτοιος είναι ο βασιλεύς της
Αιγύπτου, ο Φαραώ, και όλοι όσοι έχουν στηρίζει την πεποίθησίν των εις αυτόν.
Ησ. 36,7   ει δε λέγετε· επί Κύριον τον Θεόν ηµών πεποίθαµεν,
Ησ. 36,7  Εάν δε εξ άλλου λέγετε· ηµείς έχοµεν στηρίξει την πεποίθησιν µας εις Κυριον τον Θεόν µας·
Ησ. 36,8   νύν µείχθητε τώ κυρίω µου τώ βασιλεί Ασσυρίων, και δώσω υµίν δισχιλίαν ίππον, ει δυνήσεσθε δούναι αναβάτας
επ αυτούς.
Ησ. 36,8  εάν έχετε πεποίθησιν στον Θεόν σας, συγκρουσθήτε, λοιπόν, προς τον κύριόν µου τον βασιλέα των Ασσυρίων και
εγώ υπόσχοµαι να δώσω εις σας δύο χιλιάδας ίππους, αν θα ηµπορέσετε να βρήτε αναλόγους δι' αυτούς ιππείς.
Ησ. 36,9   και πώς δύνασθε αποστρέψαι εις πρόσωπον των τοπαρχών; οικέται εισίν οι πεποιθότες επ Αιγυπτίοις εις ίππον και
αναβάτην.
Ησ. 36,9  Πως δε τολµάτε να ατενίζετε το πρόσωπον, έστω και ενός από τους τοπάρχας του βασιλέως µου; Δούλοι είναι
εκείνοι, που έχουν στηρίξει την πεποίθησιν των στους Αιγυπτίους και ελπίζουν να πάρουν από αυτούς ίππους και ιππείς.
Ησ. 36,10   και νύν µη άνευ Κυρίου ανέβηµεν επί την χώραν ταύτην πολεµήσαι αυτήν; Κύριος είπε προς µε· ανάβηθι επί την
γήν ταύτην, και διάφθειρον αυτήν.
Ησ. 36,10  Αλλως τε, µήπως ηµείς έχαµεν επέλθει εναντίον της χώρας, δια να την πολεµήσωµεν, χωρίς την γνώµην και
συγκατάβασιν του Κυρίου; Ο Κυριος είπε προς εµέ· Ανέβα εις την χώραν αυτήν και κατάστρεψέ την”.
Ησ. 36,11   και είπε προς αυτόν Ελιακείµ και Σοµνάς και Ιωάχ· λάλησον προς τους παίδάς σου Συριστί, ακούοµεν γάρ ηµείς,
και µη λάλει προς ηµάς Ιουδαϊστί· και ινατί λαλείς εις τα ώτα των ανθρώπων των επί τώ τείχει;
Ησ. 36,11  Ο Ελιακείµ, ο Σοµνάς και ο Ιωάχ είπαν προς αυτόν· “µίλησε προς ηµάς τους δούλους σου εις την συριακήν
γλώσσαν την αραµαϊκην.Διότι ηµείς εννοούµεν αυτήν την γλώσσαν. Διατί οµιλείς εβραϊστί και ακούουν οι άνθρωποι µας,
που ευρίσκονται στο τείχος της πόλεως;”
Ησ. 36,12   και είπε προς αυτούς αψάκης· µη προς τον Κύριον υµών ή προς υµάς απέσταλκέ µε ο κύριός µου λαλήσαι τους
λόγους τούτους; ουχί προς τους ανθρώπους τους καθηµένους επί τώ τείχει, ίνα φάγωσι κόπρον και πίωσιν ούρον µεθ υµών
άµα;
Ησ. 36,12  Απήντησε µε αγερωχίαν προς αυτούς ο Ραψάκης· “µήπως ο κύριός µου µε έστειλε να πω τους λόγους αυτούς
µόνον προς τον κύριον σας, τον βασιλέα η προς σας τους απεσταλµένους του; Δεν µε απέστειλε κυρίως προς τους
ανθρώπους, οι οποίοι ευρίσκονται τώρα επάνω εις τα τείχη της πόλεως, δια να τους είπω ότι εάν δεν παραδοθούν, είναι
καταδικασµένοι να φάγουν την κόπρον και να πίουν τα ούρα των µαζή µε σας;”
Ησ. 36,13   και έστη αψάκης και ανεβόησε φωνή µεγάλη Ιουδαϊστί και είπεν· ακούσατε τους λόγους τού βασιλέως τού



µεγάλου, βασιλέως Ασσυρίων.
Ησ. 36,13  Εσηκώθη όρθιος ο Ραψάκης και εκραύγασε µε φωνήν µεγάλην εις την εβραϊκήν γλώσσαν και είπεν· “ακούστε,
σεις, που ευρίσκεσθε επάνω στο τείχος, τους λόγους του βασιλέως του µεγάλου, του βασιλέως των Ασσυρίων.
Ησ. 36,14   τάδε λέγει ο βασιλεύς· µη απατάτω υµάς Εζεκίας λόγοις, οί ου δυνήσονται ρύσασθαι υµάς·
Ησ. 36,14  Αυτά λέγει ο βασιλεύς· ας µη σας εξαπατά ο Εζεκίας µε λόγια, που δεν είναι δυνατόν να σας γλυτώσουν από τον
όλεθρον.
Ησ. 36,15   και µη λεγέτω υµίν Εζεκίας, ότι ρύσεται υµάς ο Θεός, και ου µη παραδοθή η πόλις αύτη εν χειρί βασιλέως
Ασσυρίων·
Ησ. 36,15  Ας µη σας λέγη ο Εζεκίας, ότι ο Θεός θα σας γλυτώση και δεν θα παραδοθή η πόλις αυτή εις τα χέρια του
βασιλέως των Ασσυρίων.
Ησ. 36,16   µη ακούετε Εζεκίου. τάδε λέγει ο βασιλεύς Ασσυρίων· ει βούλεσθε ευλογηθήναι, εκπορεύεσθε προς µε και
φάγεσθε έκαστος την άµπελον αυτού και τας συκάς και πίεσθε ύδωρ εκ τού λάκκου υµών ,
Ησ. 36,16  Μη ακούετε τον Εζεκίαν. Αυτά λέγει ο βασιλεύς των Ασσυρίων πρέπει και να τον ακούσετε· Εάν θέλετε να
ευτυχήσετε, ελάτε προς εµέ και ο καθένας σας θα φάγη τους καρπούς από το αµπέλι του και από τις συκιές του, και θα
πιήτε το νερό από τη στέρνα σας.
Ησ. 36,17   έως αν έλθω και λάβω υµάς εις γήν, ως η γη υµών, γη σίτου και οίνου και άρτων και αµπελώνων.
Ησ. 36,17  Μέχρις ότου έλθω και σας παραλάβω, δια να σας µεταφέρω εις χώραν, που είναι οµοία µε την χώραν σας, χώρα
δηλαδή εύφορος εις σίτον και οίνον και τρόφιµα και αµπέλια.
Ησ. 36,18   µη απατάτω υµάς Εζεκίας λέγων· ο Θεός υµών ρύσεται υµάς. µη ερύσαντο οι θεοί των εθνών έκαστος την εαυτού
χώραν εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων;
Ησ. 36,18  Ας µη σας εξαπατά ο Εζεκίας λέγων· Ο Θεός σας θα σας γλυτώση. Μηπως οι θεοί των άλλων εθνών εγλύτωσεν ο
καθένας την χώραν του από τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων;
Ησ. 36,19   που εστιν ο θεός Αιµάθ και Αρφάθ; και που ο θεός της πόλεως Σεπφαρείµ; µη εδύναντο ρύσασθαι Σαµάρειαν εκ
χειρός µου;
Ησ. 36,19  Που είναι ο θεός της Αιµάθ και Αρφάθ; Που είναι ο θεός της πόλεως Σεπφαρείµ; Μηπως ηµπόρεσαν οι θεοί της
Σαµαρείας, να σώσουν την Σαµάρειαν από τα χέρια µου;
Ησ. 36,20   τις των θεών πάντων των εθνών τούτων, όστις ερύσατο την γήν αυτού εκ χειρός µου, ότι ρύσεται ο Θεός
Ιερουσαλήµ εκ χειρός µου;
Ησ. 36,20  Ποιός θεός από τους θεούς όλων αυτών των εθνών ήτο εκείνος, που έσωσε την χώραν του από τα χέρια µου; Τι
λοιπόν σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Θεός σας θα γλυτώση την Ιερουσαλήµ από τα χέρια µου;”
Ησ. 36,21   και εσιώπησαν, και ουδείς απεκρίθη αυτώ λόγον, διά το προστάξαι τον βασιλέα µηδένα αποκριθήναι.
Ησ. 36,21  Οι απεσταλµένοι του βασιλέως Εζεκίου εσιώπησαν. Κανείς δεν απήντησε λόγον τινά προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς
είχε διατάξει, κανείς να µη δώση απάντησιν.
Ησ. 36,22   Καί εισήλθεν Ελιακείµ ο τού Χελκίου οικονόµος και Σοµνάς ο γραµµατεύς της δυνάµεως και Ιωάχ ο τού Ασάφ ο
υποµνηµατογράφος προς Εζεκίαν εσχισµένοι τους χιτώνας και ανήγγειλαν αυτώ τους λόγους αψάκου.
Ησ. 36,22  Ο Ελιακείµ, ο υιός του Χελκίου ο οικονόµος, ο Σοµνάς ο γραµµατεύς του στρατού και ο Ιωάχ ο υιός του Ασάφ, ο
χρονικογράφος επέστρεψαν προς τον Εζεκίαν µε σχισµένα τα ενδύµατα των και κατέστησαν γνωστούς εις αυτόν τους
λόγους του Ραψάκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37
Ησ. 37,1   Καί εγένετο εν τώ ακούσαι τον βασιλέα Εζεκίαν έσχισε τα ιµάτια και περιεβάλετο σάκκον και ανέβη εις τον οίκον
Κυρίου.
Ησ. 37,1   Οταν ο βασιλεύς Εζεκίας ηκουσε τα φοβερά αυτά λόγια, έσχισε τα ενδύµατα του, περιεβλήθη σάκκινον ένδυµα
και ανέβη στον ναόν του Κυρίου.
Ησ. 37,2   και απέστειλεν Ελιακείµ τον οικονόµον και Σοµνάν τον γραµµατέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων
περιβεβληµένους σάκκους προς Ησαΐαν υιόν Αµώς τον προφήτην,
Ησ. 37,2  Εστειλε δε τον Ελιακείµ, τον οικονόµον, τον Σοµνάν τον γραµµατέα, και τους πρεσβυτέρους από τους ιερείς,
ενδεδυµένους όλους σάκκινα ενδύµατα, προς τον Ησαΐαν, τον υιόν του Αµώς τον προφήτην,
Ησ. 37,3   και είπαν αυτώ· τάδε λέγει Εζεκίας· ηµέρα θλίψεως και ονειδισµού και ελεγµού και οργής η σήµερον ηµέρα , ότι
ήκει η ωδίν τή τικτούση, ισχύν δε ουκ έχει τού τεκείν.
Ησ. 37,3  και αυτοί είπαν προς εκείνον· “αυτά λέγει ο Εζεκίας προς σε· Η σηµερινή ηµέρα είναι ηµέρα γεµάτη θλίψιν, γεµάτη
από ονειδισµούς και φρικτούς ελέγχους εκ µέρους των εχθρών. Αλλά και από οργήν εκ µέρους του Κυρίου. Η οδύνη της
ηµέρας αυτής είναι σαν τας ωδίνας που καταλαµβάνουν την επίτοκον, η οποία όµώς δεν έχει την δύναµιν να γεννήση και
εξακολουθεί να πονή.
Ησ. 37,4   εισακούσαι Κύριος ο Θεός σου τους λόγους αψάκου , ούς απέστειλε βασιλεύς Ασσυρίων ονειδίζειν Θεόν ζώντα και
ονειδίζειν λόγους, ούς ήκουσε Κύριος ο Θεός σου· και δεηθήση προς Κύριον τον Θεόν σου περί των καταλελειµµένων
τούτων.
Ησ. 37,4  Είθε να ακούση Κυριος ο Θεός σου τους αλαζονικούς και υβριστικούς λόγους του Ραψάκου, τους οποίους δι' αυτού
ο βασιλεύς των Ασσυρίων απέστειλε να ονειδίση τον αληθινόν Θεόν µας και να τον περιπαίξη µε τους λόγους αυτούς, τους
οποίους ασφαλώς και ήκουσε Κυριος ο Θεός σου. Και συ, λοιπόν, ας παρακαλέσης Κυριον τον θεόν σου, να σωθούν από τον
όλεθρον οι αποµείναντες έδω αυτοί Ιουδαίοι”.
Ησ. 37,5   και ήλθον οι παίδες τού βασιλέως Εζεκίου προς Ησαΐαν,
Ησ. 37,5  Οι αξιωµατούχοι του βασιλέως 'Εζεκιου ήλθαν προς τον Ησαΐαν, στον οποίον και ανέφεραν αυτά.
Ησ. 37,6   και είπεν αυτοίς Ησαΐας· ούτως ερείτε προς τον κύριον υµών· τάδε λέγει Κύριος· µη φοβηθής από των λόγων, ών
ήκουσας, ούς ωνείδισάν µε οι πρέσβεις βασιλέως Ασσυρίων.
Ησ. 37,6  Ο Ησαΐας τους είπε· “έτσι θα απαντήσετε προς τον κύριον σας, τον Εζεκίαν· αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός· Μη
φοβηθής από τα λόγια, τα οποία ήκουσες και µε τα οποία ο απεσταλµένοι του βασιλέως των Ασσυρίων ύβρισαν εµέ .



Ησ. 37,7   ιδού εγώ εµβάλλω εις αυτόν πνεύµα, και ακούσας αγγελίαν αποστραφήσεται εις την χώραν αυτού και πεσείται
µαχαίρα εν τή γη αυτού.
Ησ. 37,7  Ιδού, εγώ, θα βάλω µέσα εις αυτόν πνεύµα δειλίας και όταν αυτός ακούση κάποιαν κακήν είδησιν, θα γυρίση
οπίσω εις την πατρίδα του και εκεί, εις την χώραν του, θα πέση νεκρός φονευόµενος δια µαχαίρας”.
Ησ. 37,8   Καί απέστρεψε αψάκης και κατέλαβε τον βασιλέα Ασσυρίων πολιορκούντα Λοµνάν. και ήκουσε βασιλεύς
Ασσυρίων ότι
Ησ. 37,8  Ο Ραψάκης επανήλθε και ευρήκε τον βασιλέα των Ασσυρίων να πολιορκή την Λοµνάν, πόλιν της Ιουδαίας. Εν τω
µεταξύ ο βασιλεύς των Ασσυρίων είχε πληροφορηθή,
Ησ. 37,9   εξήλθε Θαρακά βασιλεύς Αιθιόπων πολιορκήσαι αυτόν· και ακούσας απέστρεψε και απέστειλεν αγγέλους προς
Εζεκίαν λέγων·
Ησ. 37,9  ότι εβγήκεν από την χώραν του ο Θαρακά, ο βασιλεύς των Αιθιόπων, δια να πολεµήση εναντίον αυτού. Οταν
επληροφορήθη τούτο, εστράφη εναντίον του βασιλέως των Αιθιόπων και συγχρόνως απέστειλεν αγγελιαφόρον προς τυν
Εζεκίαν λέγων·
Ησ. 37,10   ούτως ερείτε Εζεκία βασιλεί της Ιουδαίας· µη σε απατάτω ο Θεός σου, εφ ώ πέποιθας επ αυτώ λέγων· ου µη
παραδοθή Ιερουσαλήµ εις χείρας βασιλέως Ασσυρίων.
Ησ. 37,10  “αυτά θα πήτε προς τον Εζεκίαν, τον βασιλέα της Ιουδαίας· Ας µη σε εξαπατά ο Θεός σου, στον οποίον συ έχεις
στηρίξει την πεποίθησίν σου λέγων· δεν θα παραδοθή η Ιερουσαλήµ εις τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων.
Ησ. 37,11   ή ουκ ήκουσας ά εποίησαν βασιλείς Ασσυρίων πάσαν την γήν ως απώλεσαν;
Ησ. 37,11  Η δεν έχεις πληροφορηθή εκείνα, τα οποία έκαµαν οι βασιλείς των Ασσυρίων, ότι δηλαδή παρέδωσαν εις
καταστροφήν όλην την γην;
Ησ. 37,12   µη ερύσαντο αυτούς οι θεοί των εθνών, ούς απώλεσαν οι πατέρες µου, την τε Γωζάν και Χαράν και αφές, αί εισιν
εν χώρα Θεεµάθ;
Ησ. 37,12  Μηπως οι θεοί των εθνών εγλύτωσαν αυτούς, τους οποίους κατέστρεψαν οι πατέρες µου; Την Γωζάν, την Χαρράν,
την Ραφές, πόλεις, αι οποίαι ευρίσκοντο εις την χώραν Θεεµάθ;
Ησ. 37,13   που εισιν οι βασιλείς Αιµάθ και Αρφάθ και πόλεως Σεπφαρείµ, Ανάγ Ουγαυά;
Ησ. 37,13  Που είναι οι βασιλείς της χώρας Αιµάθ και Αρφάθ και της πόλεως Σεπφαρείµ, Ανάγ και Ουργαυά;”
Ησ. 37,14   και έλαβεν Εζεκίας το βιβλίον παρά των αγγέλων, και ήνοιξεν αυτό εναντίον Κυρίου,
Ησ. 37,14  Ο Εζεκίας επήρε την επιστολήν αυτήν από τους αγγελιαφόρους του βασιλέως της Ασσυριας και την ήνοιξεν
ενώπιον του Κυρίου.
Ησ. 37,15   και προσηύξατο Εζεκίας προς Κύριον λέγων·
Ησ. 37,15  Και προσηυχήθη προς τον Κυριον και είπε·
Ησ. 37,16   Κύριε σαβαώθ ο Θεός Ισραήλ ο καθήµενος επί των Χερουβίµ, σύ Θεός µόνος εί πάσης βασιλείας της οικουµένης,
σύ εποίησας τον ουρανόν και την γήν.
Ησ. 37,16  “Κυριε παντοκράτορ, ο Θεός του Ισραήλ, συ ο οποίος κάθεσαι επάνω εις τα Χερουβίµ, συ είσαι Θεός µόνος επί
πάσαν βασιλείαν του κόσµου τούτου, συ εδηµιούργησες τον ουρανόν και την γην.
Ησ. 37,17   κλίνον, Κύριε, το ούς σου, εισάκουσον, Κύριε, άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλµούς σου, είσβλεψον, Κύριε, και ιδέ τους
λόγους Σενναχηρείµ, ούς απέστειλεν ονειδίζειν Θεόν ζώντα.
Ησ. 37,17  Κλίνε, Κυριε, το ους σου· κάµε δεκτήν την δέησίν µας, Κυριε, άνοιξε τους οφθαλµούς σου και ρίξε, Κυριε, το
βλέµµα σου προς ηµάς, ιδέ τους λόγους του Σενναχηρείµ, τους οποίους αυτός απέστειλε, δια να υβρίση σε τον αληθινόν
θεόν.
Ησ. 37,18   επ αληθείας γάρ, Κύριε, ηρήµωσαν βασιλείς Ασσυρίων την οικουµένην όλην και την χώραν αυτών
Ησ. 37,18  Διότι πράγµατι, Κυριε, οι βασιλείς των Ασσυρίων ηρήµωσαν όλην την κατοικουµένην γην και την
καλλιεργουµένην χώραν των κατοικούντων εις αυτήν.
Ησ. 37,19   και ενέβαλον τα είδωλα αυτών εις το πύρ· ου γάρ θεοί ήσαν, αλλά έργα χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθοι, και
απώλεσεν αυτούς.
Ησ. 37,19  Ερριψαν τα είδωλα εκείνων εις την φωτιάν, διότι αυτά δεν ήσαν θεοί αληθινοί, αλλά έργα χειρών ανθρώπων,
ξύλα και λίθοι. Και δια τούτο αυτούς τους θεούς τους κατέστρεψεν η φωτιά.
Ησ. 37,20   σύ δε, Κύριε ο Θεός ηµών, σώσον ηµάς εκ χειρός αυτών, ίνα γνώ πάσα βασιλεία της γής ότι σύ εί ο Θεός µόνος.
Ησ. 37,20  Συ όµως, Κυριε, που είσαι ιδικός µας Θεός αληθινός, σώσε µας από τα χέρια αυτών των Ασσυρίων, δια να µάθη
κάθε βασίλειον επί της γης, ότι συ είσαι ο µόνος αληθινός Θεός”.
Ησ. 37,21   Καί απεστάλη Ησαΐας υιός Αµώς προς Εζεκίαν και είπεν αυτώ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ήκουσα ά
προσηύξω προς µε περί Σενναχηρείµ βασιλέως Ασσυρίων.
Ησ. 37,21  Απεστάλη τότε από τον θεόν ο Ησαΐας, ο υιός του Αµώς, προς τον Εζεκίαν και είπε προς αυτόν· “αυτά λέγει Κυριος
ο Θεός του Ισραήλ· Ηκουσα αυτά, τα οποία δια της προσευχής σου είπες προς εµέ, σχετικώς µε τον Σενναχηρείµ, τον
βασιλέα των Ασσυρίων.
Ησ. 37,22   ούτος ο λόγος, ον ελάλησε περί αυτού ο Θεός· εφαύλισέ σε και εµυκτήρισέ σε παρθένος θυγάτηρ Σιών, επί σοί
κεφαλήν εκίνησε θυγάτηρ Ιερουσαλήµ.
Ησ. 37,22  Ιδού και ο λόγος, τον οποίον ο Κυριος είπε δι αυτόν· Σε εξηυτέλισε, σε ενέπαιξε και σε περιεφρόνησεν, ω
Σενναχηρείµ, η αγνή παρθένος, η θυγάτηρ µου Σιών. Εκίνησε περιφρονητικώς εναντίον σου την κεφαλήν της, η θυγάτηρ
µου Ιερουσαλήµ.
Ησ. 37,23   τίνα ωνείδισας και παρώξυνας; ή προς τίνα ύψωσας την φωνήν σου; και ουκ ήρας εις ύψος τους οφθαλµούς σου
προς τον άγιον τού Ισραήλ;
Ησ. 37,23  Ποίον ύβρισες, βασιλεύ Σενναχηρείµ, και τίνος την οργήν εξηρέθισας; Η εναντίον τίνος ύψωσες µε εναίδειαν την
φωνήν σου; Και δεν εσήκωσες συ, αλαζονικά τα µάτια σου υψηλά εναντίον του αγίου Θεού του Ισραήλ;
Ησ. 37,24   ότι δι αγγέλων ωνείδισας Κύριον· σύ γάρ είπας· τώ πλήθει των αρµάτων εγώ ανέβην εις ύψος ορέων και εις τα
έσχατα τού Λιβάνου και έκοψα το ύψος της κέδρου αυτού και το κάλλος της κυπαρίσσου και εισήλθον εις ύψος µέρος τού
δρυµού



Ησ. 37,24  Διότι µε τους αγγελιαφόρους σου ύβρισες τον Κυριον, επειδή συ αλαζονικώς σκεπτόµενος είπες· Εγώ µε το πλήθος
των αρµάτων µου ανέβηκα εις υψηλά όρη και εις τα πλέον µακρυσµένα µέρη του όρους Λιβάνου, έκοψα τας υψηλάς του
κέδρους και τας ωραίας κυπαρίσσους του και εισήλθα εις υψηλόν µέρος του πυκνού και αδιαβάτου δάσους του.
Ησ. 37,25   και έθηκα γέφυραν και ηρήµωσα ύδατα και πάσαν συναγωγήν ύδατος.
Ησ. 37,25  Εστήριξα γέφυραν, δια να διέρχωνται τα στρατεύµατά µου, απεξήρανα νερά και κάθε δεξαµένην ύδατος.
Ησ. 37,26   ου ταύτα ήκουσας πάλαι, ά εγώ εποίησα; εξ ηµερών αρχαίων συνέταξα, νύν δε επέδειξα εξερηµώσαι έθνη εν
οχυροίς και οικούντας εν πόλεσιν οχυραίς.
Ησ. 37,26  Αλλα από παλαιοτέρους χρόνους και ανθρώπους δεν επληροφορήθης αυτά, τα οποία εγώ έχω κάµει; Από
παλαιότερα χρόνια ώρισα, αλλά και τώρα επραγµατοποίησα την ερήµωσιν των εχθρών εις τα οχυρώµατά των και την
καταστροφήν αυτών, που κατοικούσαν εις οχυράς πόλεις.
Ησ. 37,27   ανήκα τας χείρας, και εξηράνθησαν και εγένοντο ως χόρτος ξηρός επί δωµάτων και ως άγρωστις .
Ησ. 37,27  Εσήκωσα τα προστατευτικά µου χέρια από αυτούς και οι άνθρωποι εξηράνθησαν. Εγιναν ωσάν το ξηρό χορτάρι
επάνω εις τα ηλιακωτά και ωσάν ξηρή αγριάδα.
Ησ. 37,28   νύν δε την ανάπαυσίν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου εγώ επίσταµαι.
Ησ. 37,28  Τωρα δε εγώ γνωρίζω, που κάθεσαι, που αναπαύεσαι, από που εξέρχεσαι και που πηγαίνεις.
Ησ. 37,29   ο δε θυµός σου, ον εθυµώθης, και η πικρία σου ανέβη προς µε, και εµβαλώ φιµόν εις την ρίνά σου, και χαλινόν εις
τα χείλη σου και αποστρέψω σε τή οδώ ή ήλθες εν αυτή.
Ησ. 37,29  Ο θυµός, από τον οποίον κατελήφθης εναντίον µου, και η πικρία της ψυχής σου άνεβη προς εµέ. Και, λοιπόν, θα
βάλω φίµωτρον εις την ρίνα σου και χαλινάρι εις τα χείλη σου και θα σε επιστρέψω άπρακτον και πανικόβλητον στον
δρόµον, από τον οποίον ήλθες.
Ησ. 37,30   τούτο δε σοι το σηµείον· φάγε τούτον τον ενιαυτόν ά έσπαρκας, τώ δε ενιαυτώ τώ δευτέρω το κατάλειµµα, τώ δε
τρίτω σπείραντες αµήσατε και φυτεύσατε αµπελώνας και φάγεσθε τον καρπόν αυτών.
Ησ. 37,30  Δια σε δε, ω Εζεκία, τούτο θα είναι το σηµείον της αληθείας των λόγων µου αυτών· φάγε κατά το έτος τούτο τα
προϊόντα των καρπών, που έσπειρες· κατά το επόµενον έτος φάγε τα απολειφθέντα εκ των προϊόντων αυτών. Κατά δε το
τρίτον έτος θα σπείρετε, θα θερίσετε, θα φυτεύσετε αµπελώνας και θα φάγετε τα προϊόντα αυτών.
Ησ. 37,31   και έσονται οι καταλελειµµένοι εν τή Ιουδαία φυήσουσι ρίζαν κάτω και ποιήσουσι σπέρµα άνω.
Ησ. 37,31  Οι αποµείναντες εις την Ιουδαίαν Ιουδαίοι θα ρίψουν βαθεία τας ρίζας των ωσάν δένδρα , θα κάµουν καρπούς, θα
αποκτήσουν απογόνους.
Ησ. 37,32   ότι εξ Ιερουσαλήµ έσονται οι καταλελειµµένοι και οι σωζόµενοι εξ όρους Σιών· ο ζήλος Κυρίου σαβαώθ ποιήσει
ταύτα.
Ησ. 37,32  Από την Ιερουσαλήµ θα είναι και θα βλαστήσουν οι αποµείναντες Ιουδαίοι, αυτοί ποι θα διασωθούν από το όρός
Σιών. Η θερµή αγάπη του Κυρίου παντοκράτορας προς τους Ιουδαίους θα κάµη αυτά.
Ησ. 37,33   διά τούτο ούτω λέγει Κύριος επί βασιλέα Ασσυρίων· ου µη εισέλθη εις την πόλιν ταύτην ουδέ µη βάλη επί αυτήν
βέλος ουδέ µη επιβάλη επ αυτήν θυρεόν, ουδέ µη κυκλώση επ αυτήν χάρακα,
Ησ. 37,33  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον του βασιλέως των Ασσυρίων · Δεν πρόκειται να εισέλθη εις την πόλιν
αυτήν, την Ιερουσαλήµ, ούτε και θα ρίψη βέλος εναντίον της. Δεν θα προβάλη ασπίδα εναντίον αυτής, ούτε και θα
περιβάλη αυτήν µε χαράκωµα,
Ησ. 37,34   αλλά τή οδώ ή ήλθεν, εν αυτή αποστραφήσεται και εις την πόλιν ταύτην ου µη εισέλθη. τάδε λέγει Κύριος·
Ησ. 37,34  αλλά, από την οδόν, από την οποίαν ήλθεν, από την ιδίαν οδόν θα επιστρέψη προς την πατρίδα του. Και εις την
πόλιν αυτήν δεν θα εισελθη”. Αυτά λέγει ακόµη ο Κυριος·
Ησ. 37,35   υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης τού σώσαι αυτήν δι εµέ και διά Δαυίδ τον παίδά µου.
Ησ. 37,35  “θα υπερασπίσω και θα σώσω την πόλιν αυτήν, δια να φανή η δικαιοσύνη και η δύναµίς µου, αλλά και προς
χάριν του δούλου µου Δαυίδ».
Ησ. 37,36   Καί εξήλθεν άγγελος Κυρίου και ανείλεν εκ της παρεµβολής των Ασσυρίων εκατόν ογδοηκονταπέντε χιλιάδας,
και αναστάντες το πρωΐ εύρον πάντα τα σώµατα νεκρά.
Ησ. 37,36  Εστάλη πράγµατι άγγελος Κυρίου από τον Θεόν και εφόνευσεν από το στρατόπεδον των Ασσυρίων εκατόν
ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας. Οι αποµείναντες από τους Ασσυρίους εσηκώθησαν το πρωϊ και ευρήκαν τα σώµατα εκείνων
νεκρά.
Ησ. 37,37   και απήλθεν αποστραφείς Σενναχηρείµ βασιλεύς Ασσυρίων, και ώκησεν εν Νινευή.
Ησ. 37,37  Ο Σενναχηρείµ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων ανεχώρησεν εις την χώραν του και κατώκησεν εις την πόλιν Νινευή.
Ησ. 37,38   και εν τώ αυτόν προσκυνείν εν τώ οίκω Νασαράχ τον πάτραρχον αυτού, Αδραµέλεχ και Σαρασάρ οι υιοί αυτού
επάταξαν αυτόν µαχαίραις, αυτοί δε διεσώθησαν εις Αρµενίαν· και εβασίλευσεν Ασορδάν ο υιός αυτού αντ αυτού.
Ησ. 37,38  Καποιαν ηµέραν, που αυτός προσκυνούσεν στον ναόν του Νασαράχ, Θεού προστάτου του πατρικού του οίκου, οι
Αδραµέλεχ και Σαρασάρ, υιοί του, τον εφόνευσαν µε µαχαίρας, αυτοί δε έφυγαν και εσώθησαν εις την Αρµενίαν. Αντί δε
του Σενναχηρείµ εδασιλευσεν άλλος υιός του, ο Ασορδάν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38
Ησ. 38,1   Εγένετο δε εν τώ καιρώ εκείνω εµαλακίσθη Εζεκίας έως θανάτου· και ήλθε προς αυτόν Ησαΐας υιός Αµώς ο
προφήτης και είπε προς αυτόν· τάδε λέγει Κύριος· τάξαι περί τού οίκου σου, αποθνήσκεις γάρ σύ και ου ζήση.
Ησ. 38,1  Κατά τον καιρόν εκείνον ησθένησεν ο Εζεκίας επικινδύνως µέχρι θανάτου. Ηλθε προς αυτόν τότε ο Ησαΐας ο υιός
του Αµώς, ο προφήτης, και του ειπε· “αυτά λέγει ο Κυριος προς σε· Τακτοποίησε τα του οίκου σου, διότι συ τώρα θα
αποθάνης και δεν θα ζήσης πλέον”.
Ησ. 38,2   και απέστρεψεν Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσηύξατο προς Κύριον
Ησ. 38,2  Ο Εζεκίας, όταν ήκουσεν αυτά, εγύρισε το πρόσωπόν του προς τον τοίχον και προσηυχήθη από της κλίνης του
προς τον Κυριον και είπε·
Ησ. 38,3   λέγων· µνήσθητι, Κύριε, ως επορεύθην ενώπιόν σου µετά αληθείας, εν καρδία αληθινή, και τα αρεστά ενώπιόν
σου εποίησα· και έκλαυσεν Εζεκίας κλαυθµώ µεγάλω.



Ησ. 38,3  “ενθυµήσου, Κυριε, πως εγώ έζησα και συµπεριεφέρθην ενώπιόν σου, ότι δηλαδή µετά αληθείας έζησα, µε
καρδίαν αληθινήν, και τα ευάρεστα ενώπιόν σου έπραξα”. Αµέσως δε έκλαυσεν ο Εζεκιάς µε µεγάλον κλαυθµόν.
Ησ. 38,4   και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ησαΐαν λέγων·
Ησ. 38,4  Ωµίλησε κατόπιν ο Κυριος προς τον Ησαϊαν και του ειπε·
Ησ. 38,5   πορεύθητι και ειπόν Εζεκία· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Δαυίδ τού πατρός σου· ήκουσα της προσευχής σου και είδον
τα δάκρυά σου. ιδού προστίθηµι προς τον χρόνον σου δεκαπέντε έτη·
Ησ. 38,5  “πήγαινε και ειπέ στον Εζεκίαν· αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Δαυίδ, του προγόνου σου· Ηκουσα την προσευχήν
σου, είδα τα δάκρυά σου και ιδού προσθέτω στον έως τώρα χρόνον της ζωής σου δεκαπέντε ακόµη έτη.
Ησ. 38,6   και εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων ρύσοµαί σε και την πόλιν ταύτην και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης.
Ησ. 38,6  Επί πλέον από την χείρα του βασιλέως των Ασσυρίων θα απαλλάξω σε και την πόλιν και θα υπερασπίσω εγώ την
πόλιν αυτήν”.
Ησ. 38,7   τούτο δε σοί το σηµείον παρά Κυρίου ότι ποιήσει ο Θεός το ρήµα τούτο·
Ησ. 38,7  Τούτο δε το σηµείον θα δοθή εις σε από τον Κυριον, ότι δηλαδή ο Θεός θα πράξη αυτό, το οποίον είπε·
Ησ. 38,8   ιδού εγώ στρέψω την σκιάν των αναβαθµών, ούς κατέβη ο ήλιος, τους δέκα αναβαθµούς τού οίκου τού πατρός
σου, αποστρέψω τον ήλιον τους δέκα αναβαθµούς. και ανέβη ο ήλιος τους δέκα αναβαθµούς, ούς κατέβη η σκιά.
Ησ. 38,8  “Ιδού εγώ θα στρέψω προς τα οπίσω την σκιαν του ηλίου επί των βαθµίδων του ηλιακού ωρολογίου κατά δέκα
βαθµίδας στο ηλιακόν αυτό ωρολόγιον, που ευρίσκεται στον οίκον του πατρός σου. θα γυρίσω προς τα οπίσω τον ήλιον
κατά δέκα βαθµούς”. Και πράγµατι εστράφη οπίσω η σκια του ηλίου κατά δέκα βαθµίδας, τας οποίας είχε προηγουµένως
κατεβή, καθώς προχωρούσε η ηµέρα.
Ησ. 38,9   Προσευχή Εζεκίου βασιλέως της Ιουδαίας, ηνίκα εµαλακίσθη, και ανέστη εκ της µαλακίας αυτού.
Ησ. 38,9  Ιδού και η άλλη προσευχή Εζεκίου, βασιλέως της Ιουδαίας, όταν µετά την άσθε-νειαν του εσηκώθη από την
κλίνην της ασθενείας του·
Ησ. 38,10   Εγώ είπα· εν τώ ύψει των ηµερών µου πορεύσοµαι εν πύλαις άδου, καταλείψω τα έτη τα επίλοιπα.
Ησ. 38,10  “εγώ είπα· εις την ακµήν, λοιπόν, της ανδρικής ηλικίας µου θα πορευθώ εις τας πύλας του άδου και θα αφήσω τα
υπόλοιπα έτη της ζωής µου αποθνήσκων πρόωρα;
Ησ. 38,11   είπα· ουκέτι ου µη ίδω το σωτήριον τού Θεού επί γής ζώντων, ουκέτι µη ίδω το σωτήριον τού Ισραήλ επί γής,
ουκέτι µη ίδω άνθρωπον.
Ησ. 38,11  Είπα· δεν θα ίδω πλέον την παρά Θεού σωτηρίαν εις την γην των ζώντων ανθρώπων. Δεν θα ίδω πλέον την
σωτηρίου του ισραηλιτικού λαού, του ευρισκοµένου εις την γην των ζώντων. Δεν θα αντικρύσω πλέον ζώντανόν
άνθρωπον.
Ησ. 38,12   εξέλιπον εκ της συγγενείας µου, κατέλιπον το επίλοιπον της ζωής µου, εξήλθε και απήλθεν απ εµού ώσπερ ο
καταλύων σκηνήν πήξας, το πνεύµά µου παρ εµοί εγένετο ως ιστός ερίθου εγγιζούσης εκτεµείν.
Ησ. 38,12  Εσβησα πλέον από την συγγένειάν µου, αφήκα τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής µου, εβγήκε και έφυγε από εµέ η
ζωη· ώσαν άνθρωπος ο οποίος έστησε και κατόπιν διέλυσε την σκηνήν. Η πνοή της ζωής, που υπάρχει µέσα µου, όµοιάζει
σαν το ύφασµα αργαλειού υφαντρίας, η οποία, αφού ετελείωσε την ύφανσιν, πρόκειται να το κόψη.
Ησ. 38,13   εν τή ηµέρα εκείνη παρεδόθην έως πρωΐ ως λέοντι· ούτως συνέτριψε πάντα τα οστά µου, από γάρ της ηµέρα έως
της νυκτός παρεδόθην.
Ησ. 38,13  Κατά την ηµέραν εκείνην του παροξυσµού της ασθενείας µου, καθ' όλον το διάστηµα της νυκτός έως το πρωϊ,
ήτο ως εάν είχον παραδοθή ανυπεράσπιστος εις λέοντα . Ετσι αυτή η ασθένειά µου είχε συντρίψει όλα τα κύκκαλά µου.
Διότι από την ηµέραν έως και την νύκτα είχα παραδοθή εις αγωνίαν.
Ησ. 38,14   ως χελιδών, ούτω φωνήσω, και ως περιστερά, ούτω µελετήσω· εξέλιπον γάρ µου οι οφθαλµοί τού βλέπειν εις το
ύψος τού ουρανού προς τον Κύριον, ός εξείλατό µε και αφείλατό µου την οδύνην της ψυχής.
Ησ. 38,14  Ωσάν χελιδόνι, έφωναζα, ωσάν περιστερά, που γουργουρίζει, έτσι έκραζα. Αδυνάτισαν και εσβησαν τα µάτια µου
µε το να είναι συνεχώς προσηλωµένα στο ύψος του ουρανού, προς τον Κυριον, ο οποίος ήκουσε την προσευχήν µου και µε
απήλλαξεν από την ασθένειάν µου, αφήρεσε την οδύνην της ψυχής µου.
Ησ. 38,16   Κύριε, περί αυτής γάρ ανηγγέλη σοι, και εξήγειράς µου την πνοήν, και παρακληθείς έζησα.
Ησ. 38,16  Κυριε, δι' αυτήν την σωτηρίαν µου από την ασθένειαν, εγώ προσηυχήθην προς σε· και συ εζωογόνησες την
ψυχήν µου. Ετσι δε εγώ έζησα και παρηγορήθην.
Ησ. 38,17   είλου γάρ µου την ψυχήν, ίνα µη απόληται, και απέριψας οπίσω µου πάσας τας αµαρτίας.
Ησ. 38,17  Διότι συ, εν τη αγαθότητί σου, επήρες εις τα χέρια σου την ζωήν µου, δια να µη χαθή. Ερριψες οπίσω µου όλας τας
αµαρτίας µου και µε συνεχώρησες δι' αυτάς.
Ησ. 38,18   ου γάρ οι εν άδου αινέσουσί σε, ουδέ οι αποθανόντες ευλογήσουσί σε, ουδέ ελπιούσιν οι εν άδου την ελεηµοσύνην
σου.
Ησ. 38,18  Διότι, αυτοί που ευρίσκονται στον άδην δεν σε υµνολογούν, ούτε οι νεκροί σε δοξολογούν, ούτε και έχουν ελπίδας
στο έλεός σου όσοι ευρίσκονται στον άδην.
Ησ. 38,19   οι ζώντες ευλογήσουσί σε ον τρόπον καγώ· από γάρ της σήµερον παιδία ποιήσω, ά αναγγελούσι την
δικαιοσύνην σου,
Ησ. 38,19  Μονον αυτοί που ζουν, θα σε δοξολογήσουν, όπως πράττω και εγώ, διότι από την ηµέραν αυτήν εγώ θα
αποκτήσω και παιδιά, τα οποία επίσης θα κηρύξουν την δικαιοσύνην σου.
Ησ. 38,20   Κύριε της σωτηρίας µου, και ου παύσοµαι ευλογών σε µετά ψαλτηρίου πάσας τας ηµέρας της ζωής µου
κατέναντι τού οίκου τού Θεού.
Ησ. 38,20  Κυριε και σωτήρ µου, δεν θα παύσω να σε δοξολογώ µε ψαλτήριον και µουσικά όργανα όλας τας ηµέρας της
ζωής µου, ερχόµενος ενώπιον του ναού σου”.
Ησ. 38,21   Καί είπεν Ησαΐας προς Εζεκίαν· λάβε παλάθην εκ σύκων και τρίψων και κατάπλασαι, και υγιής έση.
Ησ. 38,21  Είπεν ο Ησαΐας προς τον Εζεκίαν· “πάρε µια αρµάθα σύκα, τρίψε τα και πίεσέ τα, βάλε τα ως κατάπλασµα εις την
πληγήν σου και θα γίνης υγιής”.
Ησ. 38,22   και είπεν Εζεκίας· τούτο το σηµείον ότι αναβήσοµαι εις τον οίκον τού Θεού.



Ησ. 38,22  Ο Εζεκίας είπεν· “ιδού του Θεού το θαύµα αυτό, µε το οποίον θα θεραπευθώ από την ασθένειάν µου και υγιής θα
ανεώ στον ναόν του Θεού”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39
Ησ. 39,1   Εν τώ καιρώ εκείνω απέστειλε Μαρωδάχ Βαλαδάν ο υιός τού Βαλαδάν, ο βασιλεύς της Βαβυλωνίας, επιστολάς και
πρέσβεις και δώρα Εζεκία· ήκουσε γάρ ότι εµαλακίσθη έως θανάτου και ανέστη .
Ησ. 39,1  Κατά την έποχην εκείνην ο Μαρωδάχ Βαλαδάν, υιός του Βαλαδάν βασιλεύς της Βαδυλώνος, έστειλέ µε πρέσβεις
επιστολήν και δώρα στον Εζεκίαν, διότι είχε πληροφορηθή, ότι ο Εζεκίας ησθένησε µέχρι θανάτου και ηγέρθη υγιής από
την κλίνην του.
Ησ. 39,2   και εχάρη επ αυτοίς Εζεκίας χαράν µεγάλην και έδειξεν αυτοίς τον οίκον τού νεχωθά και τού αργυρίου και τού
χρυσίου και της στακτής και των θυµιαµάτων και τού µύρου και πάντας τους οίκους των σκευών της γάζης και πάντα,
όσα ήν εν τοίς θησαυροίς αυτού· και ουκ ήν ουθέν, ό ουκ έδειξεν Εζεκίας εν τώ οίκω αυτού και εν πάση τή εξουσία αυτού.
Ησ. 39,2  Ο Εζεκίας εχάρη χαράν µεγάλην δι' αυτά και επάνω στον ενθουσιασµόν του έδειζεν εις αυτούς τον οίκον των
πολυτίµων αντικειµένων του αργυρίου, του χρυσίου, του ευώδους αρώµατος, της στακτής, και των θυµιαµάτων, του µύρου,
όπως επίσης και όλους τους οίκους, στους οποίους ευρίσκοντο τα πολεµικά του όπλα, και όλα όσα υπήρχον εις τα
θησαυροφυλάκια του. Δεν έµεινε τίποτε στον οίκον του και εις όλην την εξουσίαν του, το οποίον να µη έδειξεν εις αυτούς ο
Εζεκίας.
Ησ. 39,3   και ήλθεν Ησαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν· τι λέγουσιν οι άνθρωποι ούτοι ; και
πόθεν ήκασι προς σε; και είπεν Εζεκίας· εκ της γής πόρωθεν ήκασι προς µε, εκ Βαβυλώνος.
Ησ. 39,3  Ηλθεν ο προφήτης Ησαΐας προς τον βασιλέα Εζεκίαν και του είπε· “τι λέγουν αυτοί οι άνθρωποι; Από που έχουν
ελθει προς σε;” Και ο Εζεκίας απήντησεν· “από γην µακρυνήν έχουν έλθει προς εµέ, από την Βαβυλώνα”.
Ησ. 39,4   και είπεν Ησαΐας· τι είδοσαν εν τώ οίκω σου; και είπεν Εζεκίας· πάντα τα εν τώ οίκω µου είδοσαν, και ουκ έστιν εν
τώ οίκω µου ώ ουκ είδοσαν, αλλά και τα εν τοίς θησαυροίς µου.
Ησ. 39,4  Είπεν εις αυτόν ο Ησαΐας· “τι είδον αυτοί στον οίκόν σου; Ο Εζεκίας απήντησεν· “όλα όσα υπάρχουν στον οίκόν
µου τα είδαν, δεν υπάρχει δε τίποτε στον οίκόν µου, το οποίον δεν είδαν. Ακόµη επίσης είδαν όλα, όσα υπάρχουν
αποτεθειµένα εις τα θησαυροφυλάκιά µου”.
Ησ. 39,5   και είπεν Ησαΐας αυτώ· άκουσον τον λόγον Κυρίου σαβαώθ·
Ησ. 39,5  Είπε τότε ο Ησαΐας προς αυτόν· “άκουσε, λοιπόν, τον λόγον του Κυρίου παντοκράτορας·
Ησ. 39,6   ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και λήψονται πάντα τα εν τώ οίκω σου, και όσα συνήγαγον οι πατέρες σου
έως της ηµέρας ταύτης, εις Βαβυλώνα ήξει, και ουδέν ου µη καταλείπωσιν· είπε δε ο Θεός
Ησ. 39,6  Ερχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και θα λεηλατηθούν όλα, όσα υπάρχουν στον οίκόν σου, όσα συνήθροισαν οι
προγονοί σου µέχρι της ηµέρας αυτής και θα µεταφερθούν εις την Βαβυλώνα. Οι επιδροµείς θα λεηλατήσουν τα πάντα και
δεν θα αφήσουν τίποτε έδω. Αυτά είπεν ο Θεός. Προσέθεσεν ακόµη ο Θεός·
Ησ. 39,7   ότι και από των τέκνων σου, ών εγέννησας, λήψονται και ποιήσουσι σπάδοντας εν τώ οίκω τού βασιλέως των
Βαβυλωνίων.
Ησ. 39,7  ότι και από τα τέκνα σου, που συ εγεννησες, θα πάρουν οι εχθροί σου και θα τα κάµουν ευνούχους εις τα ανάκτορα
των βασιλέων της Βαδυλώνος”.
Ησ. 39,8   και είπεν Εζεκίας Ησαΐα· αγαθός ο λόγος Κυρίου, ον ελάλησε· γενέσθω δή ειρήνη και δικαιοσύνη εν ταίς ηµέραις
µου.
Ησ. 39,8  Και απήντησεν ο Εζεκίας στον Ησαΐαν· “Δικαιος και καλός είναι ο λόγος αυτός του Κυρίου, τον οποίον µίλησε. Ας
γίνη τουλάχιστον ειρήνή και ας επικράτηση δικαιοσύνη και ασφάλεια εις τας ηµέρας µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40
Ησ. 40,1   Παρακαλείτε παρακαλείτε τον λαόν µου, λέγει ο Θεός.
Ησ. 40,1  Παρηγορείτε, παρηγορείτε και ενθαρύνατε τον λαόν µου, λέγει ο Θεός.
Ησ. 40,2   ιερείς, λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήµ, παρακαλέσατε αυτήν· ότι επλήσθη η ταπείνωσις αυτής, λέλυται
αυτής η αµαρτία· ότι εδέξατο εκ χειρός Κυρίου διπλά τα αµαρτήµατα αυτής.
Ησ. 40,2  Ιερείς, λαλήσατε λόγους, οι οποίοι θα θερµάνουν την καρδίαν της Ιερουσαλήµ. Παρηγορήσατέ την, διότι
ωλοκληρώθη πλέον η ταπείνωσίς της, συνεχωρήθη η αµαρτία της, διότι επήρεν από την δεξιάν χείρα του Κυρίου αρκετήν
τιµωρίαν δια τα αµαρτήµατά της.
Ησ. 40,3   φωνή βοώντος εν τή ερήµω· ετοιµάσατε την οδόν Κυρίου. ευθείας ποιείτε τας τρίβους τού Θεού ηµών.
Ησ. 40,3  Ιδού, ακούεται φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις την έρηµον και λέγει· Ετοιµάσατε την οδόν, δια της οποίας θα
διέλθη ο Κυριος. Καταστήσατε ευθείς και απροσκόπτους τους δρόµους του Θεού µας.
Ησ. 40,4   πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται, και έσται πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και
η τραχεία εις οδούς λείας·
Ησ. 40,4  Καθε φάραγξ πρέπει να επιχωµατισθή και κάθε όρος και βουνόν πρέπει να ισοπεδωθή. Ολα τα στραβά και
οφιοειδή πρέπει να ευθυγραµµισθούν, να γίνουν οµαλά, και κάθε τραχεία και δύσβατος οδός, πρέπει, να γίνη οµαλή και
λεία.
Ησ. 40,5   και οφθήσεται η δόξα Κυρίου, και όψεται πάσα σάρξ το σωτήριον τού Θεού, ότι Κύριος ελάλησε.
Ησ. 40,5  Και θα φανή η δόξα του Κυρίου. Καθε δε άνθρωπος θα ίδη την σωτηρίαν, που ο Θεός θα προσφέρη. Ο Κυριος
ελάλησε και εβεβαίωσεν αυτά.
Ησ. 40,6   φωνή λέγοντος· βόησον· και είπα· τι βοήσω; πάσα σάρξ χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου·
Ησ. 40,6  Ηκούσθη φωνή κάποιου, ο οποίος έλεγε· “βόησον, φώναξε δυνατά”. Και εγώ είπα· “τι να βοήσω;” Και η φωνή
εκείνη άπαντα· “κάθε άνθρωπος είναι ώσαν το χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου οµοιάζει ώσαν το άνθος του χόρταριού.
Ησ. 40,7   εξηράνθη ο χόρτος, και το άνθος εξέπεσε,
Ησ. 40,7  Το χορτάρι εξηράνθη και το άνθος του εµαράνθη και έπεσε κάτω. Ετσι είναι κάθε άνθρωπος.
Ησ. 40,8   το δε ρήµα τού Θεού ηµών µένει εις τον αιώνα.



Ησ. 40,8  Ο λόγος όµως του Θεού µας παραµένει αιώνιος και ακατάλυτος”.
Ησ. 40,9   επ όρος υψηλόν ανάβηθι, ο ευαγγελιζόµενος Σιών· ύψωσον εν ισχύϊ την φωνή σου, ο ευαγγελιζόµενος Ιερουσαλήµ·
υψώσατε, µη φοβείσθε· ειπόν ταίς πόλεσιν Ιούδα· ιδού ο Θεός υµών.
Ησ. 40,9  Ανέβα επάνω εις υψηλυν όρος συ, ο οποίος εξαγγέλλεις ευχαρίστους ειδήσεις προς την Σιών, συ ο καλός
αγγελιαφόρος της Ιερουσαλήµ, ύψωσέ µε µεγάλην δύναµιν την φωνήν σου· υψώσατε τας φωνάς σας, κραυγάσατε, µη
φοβείσθε. Είπατε εις τας πόλεις της φυλής του Ιούδα· ιδού, ο σωτήρ και ελευθερωτής Θεός σας.
Ησ. 40,10   ιδού Κύριος Κύριος µετά ισχύος έρχεται και ο βραχίων µετά κυρίας· ιδού ο µισθός αυτού µετ αυτού και το έργον
εναντίον αυτού.
Ησ. 40,10  Ιδού ο Κυριος έρχεται µε την άπειρον αυτού δύναµιν και η παντοδύναµος δεξιά του µετά ισχύος και κυριότητος.
Ιδού ο µισθός της νίκης του είναι µαζή του και το ένδοξον έργον, που κατώρθωσεν, είναι ενώπιον του.
Ησ. 40,11   ως ποιµήν ποιµανεί το ποίµνιον αυτού και τώ βραχίονι αυτού συνάξει άρνας και εν γαστρί εχούσας παρακαλέσει .
Ησ. 40,11  Ωσάν καλός ποιµήν θα ποιµάνη το ποίµνιόν του και µε την δύναµιν του βραχίονός του θα συγκέντρωση τα
αρνιά, µε στοργήν και φροντίδα θα περιβάλη τας εγγύους προβατίνας.
Ησ. 40,12   Τίς εµέτρησε τή χειρί το ύδωρ και τον ουρανόν σπιθαµή και πάσαν την γήν δρακί; τις έστησε τα όρη σταθµώ και
τας νάπας ζυγώ;
Ησ. 40,12  Ποίος εµέτρησε µε την χούφτα του χεριού του όλα τα νερά της υφηλίου, τον ουρανόν µε την σπιθαµήν του και το
χώµα της γης µε τη χούφτα του; Ποιός ανήγειρε και εζύγισε µε στατήρα τα όρη και τας δασώσεις κοιλάδας µε πλάστιγγα;
Ησ. 40,13   τις έγνω νούν Κυρίου, και τις αυτού σύµβουλος εγένετο, ός συµβιβά αυτόν;
Ησ. 40,13  Ποιός εγνώρισε τον νουν του Κυρίου και ενόησε τα πάνσοφα αυτού σχέδια; Ποιός έγινε σύµβουλος του, ο οποίος
θα είναι εις θέσιν να τον διδάξη;
Ησ. 40,14   ή προς τίνα συνεβουλεύσατο και συνεβίβασεν αυτόν; ή τις έδειξεν αυτώ κρίσιν; ή οδόν συνέσεως τις έδειξεν αυτώ;
Ησ. 40,14  Η µε ποιόν συνεσκέφθη ο Κυριος και ποιός ποτέ τον εδίδαξε ; Η ποιός έδειξεν εις αυτόν την δικαίαν και ορθήν
κρίσιν, ποιός ποτέ του υπέδειξε δρόµον συνέσεως; Κανείς.
Ησ. 40,15   ει πάντα τα έθνη ως σταγών από κάδου και ως ροπή ζυγού ελογίσθησαν και ως σίελος λογισθήσονται·
Ησ. 40,15  Πράγµατι όλα τα έθνη είναι σαν µια σταγόνα από ένα αγγείον ύδατος, σαν µια λεπτοτάτη σκόνη, η οποία µόλις
επιφέρει ελαφράν κλίσιν στον δίσκον του ζυγού. Τα πάντα ωσάν σάλιο, που το φτύνει ο άνθρωπος, έτσι θεωρούνται
ενώπιον του Θεού.
Ησ. 40,16   ο δε Λίβανος ουχ ικανός εις καύσιν, και πάντα τα τετράποδα ουχ ικανά εις ολοκάρπωσιν,
Ησ. 40,16  Ο Λιβανος µε τα αναρίθµητα κέδρα και πεύκα του, δεν είναι αρκετός εις καύσιν, δια να προσφερθή στον Θεόν η
πρέπουσα θυσία. Και όλα τα τετράποδα της γης δεν είναι αρκετά, δια να του προσφερθούν ως ανταξία θυσία
ολοκαυτώµατος.
Ησ. 40,17   και πάντα τα έθνη ως ουδέν εισι και εις ουθέν ελογίσθησαν.
Ησ. 40,17  Ολα τα έθνη είναι σαν ένα µηδέν ενώπιον του. Ελογαριάσθησαν, σαν να µη υπάρχουν καν.
Ησ. 40,18   τίνι ωµοιώσατε Κύριον και τίνι οµοιώµατι ωµοιώσατε αυτόν;
Ησ. 40,18  Σεις, που παρασύρεσθε εις την ειδωλολατρείαν, µε τι παροµοιάσατε τον Κυριον; Με ποιά εικόνα παροµοιάσατε
αυτόν.
Ησ. 40,19   µη εικόνα εποίησε τέκτων, ή χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αυτόν, οµοίωµα κατεσκεύασεν αυτόν;
Ησ. 40,19  Μηπως ο ειδωλολάτρης τέκτων κατεσκεύασεν εικόνα και ο χρυσοχόος, αφού έλυωσε το χρυσίον µέσα στο
χωνευτήριόν του, την περιεχρύσωσε και έτσι κατεσκεύασεν οµοίωµα του Θεού;
Ησ. 40,20   ξύλον γάρ άσηπτον εκλέγεται τέκτων και σοφώς ζητεί πώς στήσει εικόνα αυτού και ίνα µη σαλεύητε.
Ησ. 40,20  Ο τέκτων εκλέγει επίσης ένα άσηπτον ξύλον, το σκαλίζει µε σοφίαν και επιζητεί να στήση την εικόνα του Θεού,
δια να µη σαλεύεται.
Ησ. 40,21   ου γνώσεσθε; ουκ ακούσεσθε; ουκ ανηγγέλη εξ αρχής υµίν; ουκ έγνωτε τα θεµέλια της γής;
Ησ. 40,21  Σεις, οι ειδωλολάτραι δεν θα γνωρίσετε την αλήθειαν; Δεν θα ακούσετε τον νόµον του Θεού; Δεν ανηγγέλθη εις
σας ευθύς εξ αρχής από της δηµιουργίας του κόσµου; Δεν εµαθατε από την ασφαλή θεµελίωσιν της γης, ποιός την έκαµε
και την εστερέωσε;
Ησ. 40,22   ο κατέχων τον γύρον της γής, και οι ενοικούντες εν αυτή ως ακρίδες, ο στήσας ως καµάραν τον ουρανόν και
διατείνας ως σκηνήν κατοικείν,
Ησ. 40,22  Ο Θεός είναι εκείνος, που κατέχει όλην την σφαίραν της γης, οι δε κατοικούντες εις αυτήν είναι ώσαν ακρίδες. Ο
Θεός είναι εκείνος, που έστησε και εθεµελίωσε τον ουρανόν ως πελωρίαν καµάραν, που τον ήπλωσεν ωσάν σκηνήν, δια να
κατοικούν κάτω από αυτήν οι άνθρωποι.
Ησ. 40,23   ο διδούς άρχοντας ως ουδέν άρχειν, την δε γήν ως ουδέν εποίησεν.
Ησ. 40,23  Ο Θεός καθιστα τους αµαρτωλούς άρχοντας ώσαν ένα µηδέν, χωρίς κύρος, σαν να µη εξουσιάζουν τίποτε.
Εδηµιούργησε δε την γην, σαν ένα τίποτε ενώπιόν του.
Ησ. 40,24   ου γάρ µη φυτεύσωσιν, ουδέ µη σπείρωσιν, ουδέ µη ριζωθή εις την γήν η ρίζα αυτών· έπνευσεν επ αυτούς και
εξηράνθησαν, και καταιγίς ως φρύγανα λήψεται αυτούς.
Ησ. 40,24  Οι άνθρωποι οµοιάζουν µε τα φυτά, που χωρίς την δύναµιν του Θεού δεν ηµπορούν ούτε να φυτευθούν, ούτε να
σπαρούν, ούτε και η ρίζα των να εισχωρήση εις την γην. Επνευσεν εναντίον των καυστικός ο άνεµος και εξηράνθησαν·
ήλθεν η καταιγίς και σαν φρύγανα θα τα αναλάβη και θα τα εξαφάνιση.
Ησ. 40,25   νύν ούν τίνι µε ωµοιώσατε και υψωθήσοµαι; είπεν ο άγιος.
Ησ. 40,25  Τωρα, λοιπόν, σκεφθήτε σεις, οι ειδωλολάτραι, προς ποίον µε παροµοιάσατε; Που µε ανεβάσατε, ώστε εγώ να
δοξασθώ; είπεν ο άγιος Θεός.
Ησ. 40,26   αναβλέψατε εις ύψος τους οφθαλµούς υµών και ίδετε, τις κατέδειξε ταύτα πάντα; ο εκφέρων κατ αριθµόν τον
κόσµον αυτού πάντας επ ονόµατι καλέσει· από πολλής δόξης και εν κράτει ισχύος αυτού ουδέν σε έλαθε.
Ησ. 40,26  Σηκώσατε υψηλά τα µάτια σας στον ουρανόν και ίδετε, ποιός εδηµιούργησε και κατέστησε περίλαµπρα όλα
αυτά; Ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος διατάσσει και βγάζει ώσαν µετρηµένην και τακτοποιηµένην στρατιάν, τον κόσµον
των αστέρων. Ολους τους αστέρας ονοµαστικώς θα τους καλέση. Από την πολλήν σου δόξαν και εις την ισχύν της



δυνάµεώς σου, Κυριε, τίποτε δεν σου διέφυγε. Γνωρίζεις τα πάντα πάντοτε.
Ησ. 40,27   Μή γάρ είπης, Ιακώβ, και τι ελάλησας, Ισραήλ· απεκρύβη η οδός µου από τού Θεού, και ο Θεός µου την κρίσιν
αφείλε και απέστη;
Ησ. 40,27  Μη πης ποτέ, Ιακώβ, µη λαλήσης ισραηλιτικέ λαέ· “η οδός µου είναι, λοιπόν, κρυµµένη από τον Θεόν; Δεν την
γνωρίζει; Ο Θεός µου µε εστέρησεν από την δικαίαν του κρίσιν, απέφυγε να µου αποδώση το δίκαιον και απεµακρύνθη από
εµέ;”
Ησ. 40,28   και νύν ουκ έγνως ει µη ήκουσας; Θεός αιώνιος ο Θεός ο κατασκευάσας τα άκρα της γής, ου πεινάσει, ουδέ
κοπιάσει, ουδέ εστιν εξεύρεσις της φρονήσεως αυτού·
Ησ. 40,28  Και λοιπόν δεν έµαθες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός είναι,ο Θεός ο οποίος εδηµιούργησεν ολόκληρον την γην;
Απειροτέλειος και αιώνιος καθώς είναι, αυτός εδηµιούργησεν ολόκληρον την γην από άκρου εις άκρον. Δεν θα πεινάση,
ούτε και θα κοπιάση, όπως οι άνθρωποι δια τον άρτον των· ούτε και είναι δυνατόν να εξερεύνηση και κατανόηση κανείς
όλον το βάθος της απείρου σοφίας του.
Ησ. 40,29   διδούς τοίς πεινώσιν ισχύν και τοίς µη οδυνωµένοις λύπην.
Ησ. 40,29  Αυτός δίδει στους πεινώντας τροφήν και δύναµιν· και εις όσους δεν έχουν δοκιµάσει οδύνας, αποστέλλει λύπην.
Ησ. 40,30   πεινάσουσι γάρ νεώτεροι, και κοπιάσουσι νεανίσκοι, και εκλεκτοί ανίσχυες έσονται·
Ησ. 40,30  Νέοι, ευρισκόµενοι εις την ακµήν της ηλικίας των, θα καταβληθούν από την πείναν, θα κοπιάσουν και θα
ταλαιπωρηθούν· και οι εκλεκτοί µεταξύ αυτών θα γίνουν ανίσχυροι.
Ησ. 40,31   οι δε υποµένοντες τον Θεόν αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυήσουιν ως αετοί, δραµούνται και ου κοπιάσουσι,
βαδιούνται και ου πεινάσουσιν.
Ησ. 40,31  Εκείνοι όµως οι οποίοι υποµένουν και περιµένουν τον Κυριον, θα πάρουν νέαν µεγαλυτέραν δύναµιν, θα βγάλουν
νέα φτερά, σαν αετοί· θα τρέχουν και δεν θα καταβάλλωνται από τον κόπον· θα βαδίζουν και δεν θα πεινάσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41
Ησ. 41,1   Εγκαινίζεσθε προς µε, νήσοι, οι γάρ άρχοντες αλλλάξουσιν ισχύν· εγγισάτωσαν και λαλησάτωσαν άµα, τότε
κρίσιν αναγγειλάτωσαν.
Ησ. 41,1   Νήσοι της Μεσογείου, που εκπροσωπείτε τον ειδωλολοτρικόν κόσµον, γενήτε κοντά µου και δι' εµού νέα κτίσις. Οι
άρχοντες σας ας αλλάξουν και ας αποκτήσουν νέαν δύναµιν. Ας πλησιάσουν και ας συνοµιλήσωµεν µαζή. Ας στήσωµεν
διάλογον προς εύρεσιν και εφαρµογήν του δικαίου.
Ησ. 41,2   τις εξήγειρεν από ανατολών δικαιοσύνην, εκάλεσεν αυτήν κατά πόδας αυτού, και πορεύσεται; δώσει εναντίον
εθνών και βασιλείς εκστήσει και δώσει εις γήν τας µαχαίρας αυτών και ως φρύγανα εξωσµένα τα τόξα αυτών·
Ησ. 41,2  Ποιός ανήγειρεν από ανατολών και ανέδειξεν άνθρωπον εκπροσωπούντα και επιβάλλοντα την δικαιοσύνην, και
ποιός εκάλεσεν αυτήν να τον ακολουθή κατά πόδας και να πηγαίνη µαζή του; Αυτόν τον άνθρωπον, εκπρόσωπον ιδικόν
µου, θα τον δώσω εις κατάκτησιν εθνών. Αυτός θα αποµακρύν·η και θα εκθρόνιση βασιλείς, θα συντρίψη κάτω στο έδαφος
τας µαχαίρας των· και τα τόξα των θα τα κάµη ώσαν πεταµένα και διασκορπισµένα φρύγανα.
Ησ. 41,3   και διώξεται αυτούς και διελεύσεται εν ειρήνη η οδός των ποδών αυτού.
Ησ. 41,3  Θα καταδιώξη αυτούς τους εχθρούς και θα διέρχεται εν ειρήνη την οδόν, που θα πατούν οι πόδες του.
Ησ. 41,4   τις ενήργησε και εποίησε ταύτα; εκάλεσεν αυτήν ο καλών αυτήν από γενεών αρχής· εγώ Θεός πρώτος, και εις τα
επερχόµενα εγώ ειµι.
Ησ. 41,4  Ποιός ενήργησε και έκαµεν αυτά; Εκείνος εκάλεσε την δικαιοσύνην, ο οποίος απ' αρχής των γενεών επιζητεί και
θέλει αυτήν. Εγώ είµαι Θεός πρώτος και µόνος· και στους επερχοµένους αιώνας εγώ υπάρχω πάντοτε.
Ησ. 41,5   είδοσαν έθνη και εφοβήθησαν, τα άκρα της γής ήγγισαν και ήλθον άµα,
Ησ. 41,5  Είδον τα έθνη και εφοβήθησαν· οι κατοικούντες εις τα πέρατα της γης επλη-σίασαν, συνήλθαν µαζή,
Ησ. 41,6   κρίνων έκαστος τώ πλησίον και τώ αδελφώ βοηθήσαι και ερεί·
Ησ. 41,6  µε την απόφασιν να βοηθήση ο καθένας από αυτούς τον άλλον, να τον συµβουλεύση και να τον ενθαρρύνη.
Ησ. 41,7   ίσχυσεν ανήρ τέκτων και χαλκεύς τύπτων σφύρη άµα ελαύνων· ποτέ µέν ερεί· σύµβληµα καλόν εστίν· ισχύρωσαν
αυτά εν ήλοις, θήσουσιν αυτά και ου κινηθήσονται.
Ησ. 41,7  Δια τα είδωλα των εθνικών θεών ο ξυλουργός επήρε δύναµιν, ώστε να κατασκευάση ξόανα, ο χαλκεύς κτυπών µε
την σφύραν του και πλατύνων το µέταλλον θα περιβάλη µε αυτό το ξόανον άγαλµα και θα είπη· Ωραίον είναι αυτό το
συγκόλληµα. Επειτα θα τα στερεώσουν αυτά µε καρφιά, θα τα θέσουν ακίνητα, ώστε να µη µετακινούνται.
Ησ. 41,8   Σύ δε, Ισραήλ, παίς µου Ιακώβ, ον εξελεξάµην, σπέρµα Αβραάµ, ον ηγάπησα,
Ησ. 41,8  Συ όµως, Ισραηλιτικέ µου λαέ, δούλε µου Ιακώβ, τον οποίον εγώ εξέλεξα ως ιδιαίτερόν µου λαόν, απόγονον του
Αβραάµ τον οποίον ηγάπησα,
Ησ. 41,9   ού αντελαβόµην απ άκρων της γής και εκ των σκοπών αυτής εκάλεσά σε και είπά σοι· παίς µου εί, εξελεξάµην σε
και ουκ εγκατέλιπόν σε·
Ησ. 41,9  αυτόν, τον οποίον επήρα εις τα χέρια µου από τα άκρα της γης, από τα υψηλά µέρη, τον εκάλεσα και του είπα· Συ
είσαι δούλος µου, εγώ σε εξέλεξα και ούτε σε εγκατέλειψα, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ·
Ησ. 41,10   µη φοβού, µετά σού γάρ ειµι· µη πλανώ, εγώ γάρ ειµι ο Θεός σου ο ενισχύσας σε και εβοήθησά σοι και
ησφαλισάµην σε τή δεξιά τή δικαία µου.
Ησ. 41,10  µη φοβείσαι, διότι εγώ είµαι µαζή σου. Μη περιπλανηθής εδώ και εκεί αναζητών βοήθείαν παρά των ανθρώπων,
διότι εγώ είµαι ο Θεός σου, ο οποίος σε ενεδυνάµωσα και σε εβοήθησα. Και δια της δικαίας παντοδυνάµου δεξιάς µου σε
περιφρούρησα και σε εξησφαλισα.
Ησ. 41,11   ιδού αισχυνθήσονται και εντραπήσονται πάντες οι αντικείµενοί σοι· έσονται γάρ ως ουκ όντες και απολούνται
πάντες οι αντίδικοί σου·
Ησ. 41,11  Ιδού, θα καταισχυνθούν και θα εντραπούν όλοι οι εχθροί σου· θα είναι, ως εάν δεν υπάρχουν, και θα
καταστραφούν όλοι οι αντίδικοί σου.
Ησ. 41,12   ζητήσεις αυτούς και ου µη εύρης τους ανθρώπους, οί παροινήσουσιν εις σε· έσονται γάρ ως ουκ όντες και ουκ
έσονται οι αντιπολεµούντές σε.



Ησ. 41,12  Θα τους αναζήτησης και δεν θα εύρης αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι µε αλλοφροσύνην ήθελαν να σε
καταδιώξουν, διότι θα είναι, ως εάν δεν υπήρξαν· δεν θα ευρεθούν εκείνοι, οι οποίοι σε επολέµησαν.
Ησ. 41,13   ότι εγώ ο Θεός σου ο κρατών της δεξιάς σου, ο λέγων σοι· µη φοβού,
Ησ. 41,13  Διότι εγώ ο Θεός σου είµαι εκείνος, που σε κρατώ από την δεξιάν σου και σου λέγω· Μη φοβείσαι.
Ησ. 41,14   Ιακώβ, ολιγοστός Ισραήλ· εγώ εβοήθησά σοι, λέγει ο Θεός σου, ο λυτρούµενός σε, Ισραήλ.
Ησ. 41,14  Ισραηλίται, απόγονοι του Ιακώβ, ολίγοι είσθε· εγώ όµως σας εβοήθησα, λέγει ο Θεός, εγώ, ο οποίος σε απήλλαξα
από την δουλείαν.
Ησ. 41,15   ιδού εποίησά σε ως τροχούς αµάξης αλοώντας καινούς πριστηροειδείς, και αλοήσεις όρη και λεπτυνείς βουνούς
και ως χνούν θήσεις·
Ησ. 41,15  Ιδού, εγώ σε έκαµα ωσάν τους πριονωτούς τροχούς αλωνιστικής αµάξης, καινουργείς, ικανούς να αλωνίζουν. Θα
άλωνίσης όρη, θα λεπτύνης βουνά, θα τα µεταβάλης εις κόνιν.
Ησ. 41,16   και λικµήσεις, και άνεµος λήψεται αυτούς, και καταιγίς διασπερεί αυτούς, σύ δε ευφρανθήση εν τοίς αγίοις
Ισραήλ.
Ησ. 41,16  Θα τα λιχνίσης, και ο άνεµος θα τους παραλάβη και σαν καταιγίς θα τους διασκόρπισης. Συ δε, ω Ισραηλιτικέ
λαέ, θα ευφρανθής εις τα άγια κατασκηνώµατά σου.
Ησ. 41,17   και αγαλλιάσονται οι πτωχοί και οι ενδεείς· ζητήσουσι γάρ ύδωρ, και ουκ έσται, η γλώσσα αυτών από της δίψης
εξηράνθη· εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσοµαι ο Θεός Ισραήλ, και ουκ εγκαταλείψω αυτούς,
Ησ. 41,17  Οι πτωχοί σου και οι ενδεείς θα δοκιµάσουν µεγάλην χαράν. Θα αναζητήσουν νερό και δεν θα υπάρχη· και η
γλώσσα των θα ξηρανθή από την δίψαν. Εγώ όµως, ο Κυριος και Θεός, εγώ ο Θεός των Ισραηλιτών, θα ακούσω και θα
κάµω δεκτήν την προσευχήν αυτών και δεν θα τους εγκαταλείψω.
Ησ. 41,18   αλλά ανοίξω επί των ορέων ποταµούς και εν µέσω πεδίων πηγάς· ποιήσω την έρηµον εις έλη υδάτων και την
διψώσαν γήν εν υδραγωγοίς·
Ησ. 41,18  Αλλα θα κάµω να αναβλύσουν επάνω εις τα όρη ποταµοί ύδατος και εν µέσω των πεδιάδων πηγαί. Θα
καταστήσω την έρηµον εις λίµνας υδάτων και την διψώσαν γην εις ρεύµατα αφθόνων υδάτων.
Ησ. 41,19   θήσω εις την άνυδρον γήν κέδρον και πύξον και µυρσίνην και κυπάρισσον και λεύκην,
Ησ. 41,19  Εις την άλλοτε άνυδρον γην θα φυτεύσω κέδρον, και πύξον και µυρσίνην και κυπάρισσον και λεύκην,
Ησ. 41,20   ίνα ίδωσι και γνώσι και εννοηθώσι και επιστώνται άµα, ότι χείρ Κυρίου εποίησε ταύτα και ο άγιος τού Ισραήλ
κατέδειξεν.
Ησ. 41,20  δια να ίδουν και µάθουν και αντιληφθούν και κατανοήσουν καλά, ότι η χειρ του Κυρίου έκαµεν αυτά και ο άγιος
Θεός του Ισραήλ ενεφάνισε την µεγαλοπρέπειαν αυτήν.
Ησ. 41,21   Εγγίζει η κρίσις υµών, λέγει Κύριος ο Θεός· ήγγισαν αι βουλαί υµών, λέγει ο βασιλεύς Ιακώβ.
Ησ. 41,21  Εφθασεν η ηµέρα της δίκης και της κρίσεως σας, λέγει ο Κυριος. Προβάλατε τα επιχειρήµατά σας, λέγει ο
βασιλεύς, ο Θεός του Ιακώβ.
Ησ. 41,22   εγγισάτωσαν και αναγγειλάτωσαν υµίν ά συµβήσεται, ή τα πρότερον τίνα ήν, είπατε, και επιστήσοµεν τον νούν
και γνωσόµεθα τι τα έσχατα, και τα επερχόµενα είπατε ηµίν.
Ησ. 41,22  Ας έλθουν οι ειδωλολατρικοί θεοί σας και ας προαναγγείλουν εις σας, τι πρόκειται να συµβή. Η ας καταστήσουν
εις σας γνωστά, ποία ήσαν αυτά τα οποία προηγουµένως έγιναν. Και ηµείς θα στρέψωµεν µε προσοχήν τον νουν µας, δια
να γνωρίσωµεν, ποία είναι αυτά που κατά τας τελευταίας ηµέρας έγιναν, όπως είχαν, τάχα, προφητευθή. Και ποία εκείνα,
τα οποία πρόκειται να συµβούν. Είπατέ µας, λοιπόν.
Ησ. 41,23   αναγγείλατε ηµίν τα επερχόµενα επ εσχάτου, και γνωσόµεθα ότι θεοί εστε· εύ ποιήσατε και κακώσατε , και
θαυµασόµεθα και οψόµεθα άµα·
Ησ. 41,23  Προαναγγείλατε εις ηµάς αυτά, τα οποία θα γίνουν στο µέλλον, δια να ίδωµεν και µάθωµεν, εάν πράγµατι είσθε
θεοί. Αγαθοποιήσατε και κακοποιήσατε, και ηµείς θα θαυµάσωµεν τότε και συγχρόνως θα ίδωµεν την δύναµίν σας.
Ησ. 41,24   ότι πόθεν εστέ υµείς και πόθεν η εργασία υµών; εκ γής· βδέλυγµα εξελέξαντο υµάς.
Ησ. 41,24  Πληροφορήσατεέµας, ω είδωλα, από που προέρχεσθε και από τι είσθε κατασκευασµένα. Γνωρίζοµεν, ότι δια να
σας κατασκευάσουν επήραν το σιχαµερόν χώµα της γης.
Ησ. 41,25   εγώ δε ήγειρα τον από βορά και τον αφ ηλίου ανατολών, κληθήσονται τώ ονόµατί µου· ερχέσθωσαν άρχοντες,
και ως πηλός κεραµέως και ως κεραµεύς καταπατών τον πηλόν, ούτως καταπατηθήσεσθε.
Ησ. 41,25  Εγώ παρεκίνησα και εσήκωσα κάποιον από τον βορράν, κάποιον που κατάγεται από την Ανατολήν, µε τα
στρατεύµατα τα οποία θα κληθούν εξ ονόµατός µου. Ας έλθουν οι άρχοντες εκείνοι και σαν πηλός κεραµέως έτσι θα
καταπατηθήτε· δπως ο κεραµεύς καταπατεί και ζυµώνει τον πηλόν.
Ησ. 41,26   τις γάρ αναγγελεί τα εξ αρχής, ίνα γνώµεν, και τα έµπροσθεν, και ερούµεν ότι αληθή εστιν; ουκ έστιν ο προλέγων
ουδέ ο ακούων υµών τους λόγους.
Ησ. 41,26  Ποιός δε από τους ψευδοθεούς σας, σας προείπε αυτά τα γεγονότα, που έµελλαν να γίνουν, ώστε να γνωρίσωµεν
και να οµολογήσωµεν και ηµείς την θείαν αυτού δύναµιν και ουσίαν, και ότι λέγει την αλήθειαν; Αλλά κανείς από σας, ω
ειδωλολατρικοί θεοί, δεν προλέγει το µέλλον, και κανείς δεν ακούει τους λόγους σας.
Ησ. 41,27   αρχήν Σιών δώσω και Ιερουσαλήµ παρακαλέσω εις οδόν.
Ησ. 41,27  Εγώ έκαµα αρχήν και προανήγγειλα την καλήν είδησιν εις την Ιερουσαλήµ παρηγορών αυτήν.
Ησ. 41,28   από γάρ των εθνών ιδού ουδείς, και από των ειδώλων αυτών ουκ ήν ο αναγγέλλων· και εάν ερωτήσω αυτούς·
πόθεν εστέ; ου µη αποκριθώσί µοι.
Ησ. 41,28  Ιδού δε ότι κανείς από τους θεούς των άλλων εθνών, και από τα είδωλα αυτών δεν ευρέθη να προαναγγείλη αυτά .
Αλλα και αν ερωτήσω αυτούς· από που κατάγεσθε; Δεν θα ηµπορέσουν να µου αποκριθούν.
Ησ. 41,29   εισί γάρ οι ποιούντες υµάς, και µάτην οι πλανώντες υµάς.
Ησ. 41,29  Διότι εκείνοι οι οποίοι σας κατεσκεύασαν υπάρχουν και ζουν µεταξύ των άνθρωπων· εκείνοι οι οποίοι εις µαταίαν
και ψευδή θρησκείαν σας παραπλανούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42



Ησ. 42,1   Ιακώβ ο παίς µου, αντιλήψοµαι αυτού· Ισραήλ ο εκλεκτός µου, προσεδέξατο αυτόν η ψυχή µου· έδωκα το πνεύµά
µου επ αυτόν, κρίσιν τοίς έθνεσιν εξοίσει.
Ησ. 42,1  Ο κατά σάρκα απόγονος του Ιακώβ, ο Μεσσίας είναι παις µου, τον οποίον εγώ θα κρατήσω και θα ενισχύσω αυτόν
τον εκλεκτόν µου, που κατά σάρκα κατάγεται από τον Ισραήλ, τον εδέχθη µε πλήρη ευαρέσκειαν η ψυχή µου. Εδωκα το
Πνεύµα µου εις αυτόν, θα φέρη αυτός την αληθή πίστιν και γνώσιν εις όλα τα έθνη.
Ησ. 42,2   ου κεκράξεται ουδέ ανήσει, ουδέ ακουσθήσεται έξω η φωνή αυτού.
Ησ. 42,2  Ηπιος και πράος δεν θα κραυγάση, ιύτε θα υψώση την φωνήν του, ούτε και θα ακουσθή η φωνή του έξω.
Ησ. 42,3   κάλαµον τεθλασµένον ου συντρίψει και λίνον καπνιζόµενον ου σβέσει, αλλά εις αλήθειαν εξοίσει κρίσιν.
Ησ. 42,3  Καλάµι σπασµένο δεν θα συντρίψη και λινάρι, που καπνίζει έτοιµον να σβήση, δεν θα το σβησ· άλλα θα φέρη εις
φως και θα κηρύξη την αλήθειαν.
Ησ. 42,4   αναλάµψει και ου θραυσθήσεται, έως αν θή επί της γής κρίσιν· και επί τώ ονόµατι αυτού έθνη ελπιούσιν.
Ησ. 42,4  Ο εκλεκτός αυτός παις µου θα αναλάµψη και δεν θα συντριβή. Θα εγκαταστήση και θα απλώση εις την γην την
σώζουσαν αλήθειαν. Εις το όνοµα του θα στηρίξουν τας ελπίδας των έθνη πολλά.
Ησ. 42,5   ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο ποιήσας τον ουρανόν και πήξας αυτόν, ο στερεώσας την γήν και τα εν αυτή και διδούς
πνοήν τώ λαώ τώ επ αυτής και πνεύµα τοίς πατούσιν αυτήν·
Ησ. 42,5  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός, ο οποίος εδηµιούργησε και εθεµελίωσε τον ουρανόν, εστερέωσε την γην και όλα όσα
υπάρχουν εις αυτήν. Αυτός ο οποίος δίδει ζωήν στον λαόν, που κατοικεί εις την γην, και πνοήν ζωής εις όλα, όσα
περιπατούν επάνω εις αυτήν.
Ησ. 42,6   εγώ Κύριος ο Θεός εκάλεσά σε εν δικαιοσύνη και κρατήσω της χειρός σου και ενισχύσω σε και έδωκά σε εις
διαθήκην γένους, εις φώς εθνών
Ησ. 42,6  Εγώ, ο Κυριος και Θεός, σε εκάλεσα δια την δικαιοσύνην· θα σε κρατήσω από το χέρι σου, θα σε ενισχύσω, θα σου
δώσω νέαν διαθήκην δια το γένος των ανθρώπων, φως των εθνών·
Ησ. 42,7   ανοίξαι οφθαλµούς τυφλών, εξαγαγείν εκ δεσµών δεδεµένους και εξ οίκου φυλακής καθηµένους εν σκότει.
Ησ. 42,7  δια να ανοίξης τους οφθαλµούς της διανοίας των σκοτισµένων και τυφλωµένων ανθρώπων, να βγάλης καϊ
ελευθερώσης τους δεµένους από τα δεσµά της αµαρτίας, και από την φυλακήν εκείνους, που κάθηνται στο πνευµατικόν
σκότος.
Ησ. 42,8   εγώ Κύριος ο Θεός, τούτό µου εστι το όνοµα· την δόξαν µου ετέρω ου δώσω ουδέ τας αρετάς µου τοίς γλυπτοίς.
Ησ. 42,8  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, αυτό είναι το Ονοµά µου. Την άπειρον δόξαν µου δεν θα δώσω εις κανένα ψευδή
θεόν, ούτε τον έπαινον των απείρων αρετών µου εις τα άψυχα είδωλα.
Ησ. 42,9   τα απ αρχής ιδού ήκασι, και καινά, ά εγώ αναγγέλλω, και πρό τού αναγγείλαι εδηλώθη υµίν.
Ησ. 42,9  Ιδού, αρχαίαι και απ' αρχής προφητείαι έχουν εκπληρωθή. Νέα εγώ γεγονότα προαναγγέλλω εις σας και πριν
αυτά πραγµατοποιηθούν, εγώ προφητικώς σας τα προανήγγειλα.
Ησ. 42,10   Υµνήσατε τώ Κυρίω ύµνον καινόν, η αρχή αυτού· δοξάζετε το όνοµα αυτού απ άκρου της γής, οι καταβαίνοντες
εις την θάλασσαν και πλέοντες αυτήν, αι νήσοι και οι κατοικούντες αυτάς.
Ησ. 42,10  Ψαλατε, λοιπόν, νέους ύµνους προς τον Κυριον· οι υπό την εξουσίαν αυτού από το ένα άκρον της γης έως το άλλο
δοξάσατε το Ονοµα του, όλοι όσοι καταβαίνετε εις την θάλασσαν και διασχίζετε µε τα πλοία αυτήν, αι νήσοι που υπάρχουν
εις την Μεσόγειον και όσοι κατοικούν εις αυτάς και εις τα άλλα παράλια της θαλάσσης.
Ησ. 42,11   ευφράνθητι, έρηµος, και αι κώµαι αυτής, επαύλεις και οι κατοικούντες Κηδάρ· ευφρανθήσονται οι κατοικούντες
Πέτραν, απ άκρων των ορέων βοήσουσι·
Ησ. 42,11  Ας ευφρανθής συ, ω έρηµος, και αι κωµοπόλεις σου. Ευφρανθήτε οι καταυλισµοί και όσοι κατοικείτε την Κηδάρ·
θα ευφρανθούν οι κατοικούντες εις την Πέτραν, από τας κορυφάς των βουνών θα φωνάξουν δυνατά.
Ησ. 42,12   δώσουσι τώ Θεώ δόξαν, τας αρετάς αυτού εν ταίς νήσοις αναγγελούσι.
Ησ. 42,12  Θα δοξάσουν τον Θεόν και θα διαλαλήσουν τας απειροτελείους αρετάς του εις τας ειδωλολατρικάς νήσους .
Ησ. 42,13   Κύριος ο Θεός των δυνάµεων εξελεύσεται και συντρίψει πόλεµον, επεγερεί ζήλον και βοήσεται επί τους εχθρούς
αυτού µετά ισχύος.
Ησ. 42,13  Κυριος ο Θεός των δυνάµεων θα εξέλθη, θα συνάψη πόλεµον και θα συντρίψη τους εχθρούς· θα ανάψη ο ζήλος
του και θα φωνάξη εναντίον των εχθρών µε όλην του την δύναµιν.
Ησ. 42,14   εσιώπησα, µη και αεί σιωπήσοµαι και ανέξοµαι; ως η τίκτουσα εκαρτέρησα, εκστήσω και ξηρανώ άµα.
Ησ. 42,14  Μέχρι σήµερον εσιώπησα και δεν ωµίλησα. Μηπως όµως πάντοτε θα σιωπώ και θα ανέχοµαι τα αµαρτήµατά
σας; Οπως η επίτοκος γυνή, έτσι και εγώ έδειξα υποµονήν και καρτερίαν. Τωρα όµως θα σας ανασπάσω από την γην και
θα σας ξηράνω συγχρόνως.
Ησ. 42,15   ερηµώσω όρη και βουνούς και πάντα χόρτον αυτών ξηρανώ, και θήσω ποταµούς εις νήσους και έλη ξηρανώ.
Ησ. 42,15  Θα ερηµώσω όρη και βουνά, θα ξηράνω όλα τα χορτάρια των, θα ελατώσω τα νερά των ποταµών και θα
παρουσιάσω εν µέσω αυτών νήσους· και τας λίµνας και τα έλη θα ξηράνω.
Ησ. 42,16   και άξω τυφλούς εν οδώ, ή ουκ έγνωσαν, και τρίβους ας ουκ ήδεισαν, πατήσαι ποιήσω αυτούς· ποιήσω αυτοίς το
σκότος εις φώς και τα σκολιά εις ευθείαν· ταύτα τα ρήµατα ποιήσω και ουκ εγκαταλείψω αυτούς.
Ησ. 42,16  Εξ αντιθέτου θα οδηγήσω τους τυφλούς στον ορθόν ασφαλή δρόµον, τον οποίον δεν εγνώρισαν ποτέ, και εις
τρίβους τας οποίας δεν είχαν µάθει. Θα τους κάµω να πατήσουν και περιπατήσουν εις αυτάς. Θα µεταβάλω προς χάριν
αυτών το σκοτάδι των εις φως και τα ανώµαλα και οφιοειδή εις ευθείαν και οµαλήν οδόν . Αυτά τα οποία λέγω, θα τα
πραγµατοποιήσω και δεν θα τους εγκαταλείψω.
Ησ. 42,17   αυτοί δε απεστράφησαν εις τα οπίσω· αισχύνθητε αισχύνην, οι πεποιθότες επί τοίς γλυπτοίς, οι λέγοντες τοίς
χωνευτοίς· υµείς εστε θεοί ηµών.
Ησ. 42,17  Αυτοί όµως, που πιστεύουν εις τα είδωλα, εγύρισαν οπίσω, ετράπησαν εις φυγήν. Εντραπήτε σεις, οι οποίοι
πιστεύετε εις τα είδωλα· σεις οι οποίοι λέγετε εις τα χωνευτά αγάλµατά σας, “σεις είσθε οι θεοί µας”.
Ησ. 42,18   Οι κωφοί, ακούσατε, και οι τυφλοί, αναβλέψατε ιδείν.
Ησ. 42,18  Οι κωφοί ακούσατε, και οι τυφλοί ανοίξατε τα µάτια σας, δια να ιδήτε.
Ησ. 42,19   και τις τυφλός, αλλ ή οι παίδές µου και κωφοί, αλλ ή οι κυριεύοντες αυτών; και ετυφλώθησαν οι δούλοι τού Θεού.



Ησ. 42,19  Και ποιοί είναι τυφλοί παρά οι δούλοι µου, και ποιοί είναι κωφοί παρά οι άρχοντες, οι οποίοι τους κυδερνούν; Δια
τας αµαρτίας αυτών και την άγνοιαν του Νοµου ετυφλώθησαν οι δούλοι του Θεού.
Ησ. 42,20   είδετε πλεονάκις, και ουκ εφυλάξασθε· ηνοιγµένα τα ώτα, και ουκ ηκούσατε.
Ησ. 42,20  Πολλές φορές είδατε τα θαυµαστά έργα και τας ευεργεσίας του Θεού και δεν τας επροσέξατε. Είχατε ανοιγµένα τα
αυτιά και δεν ηκούσατε το θείον θέληµα.
Ησ. 42,21   Κύριος ο Θεός εβουλεύσατο, ίνα δικαιωθή και µεγαλύνη αίνεσιν.
Ησ. 42,21  Κυριος ο Θεός ηθέλησε και απεφάσισε να ενεργήση έτσι, δια να αποδειχθή αυτός δίκαιος και να προκαλέση
αίνους και δοξολογίας εκ µέρους σας.
Ησ. 42,22   και είδον, και εγένετο ο λαός πεπρονοµευµένος και διηρπασµένος· η γάρ παγίς εν τοίς ταµιείοις πανταχού , και εν
οίκοις άµα, όπου έκρυψαν αυτούς· εγένοντο εις προνοµήν, και ουκ ήν εξαιρούµενος άρπαγµα, και ουκ ήν ο λέγων· απόδος.
Ησ. 42,22  Και είδον και ιδού, ότι ο λαός µου έγινεν αντικείµενον λεηλασίας και διαρπαγής, διότι αι παγίδες του εχθρού
είχαν απλωθή παντού, εις τα σπίτια των, εις τα ιδιαίτερα κρυπτά δωµάτια των, όπου έκρυψαν ανθρώπους και θησαυρούς.
Εγιναν θύµατα λεηλασίας και δεν υπήρχε κανείς, να τους γλυτώση από την διαρπαγήν. Τους ελεηλατούσαν και δεν
υπήρχε κανείς από αυτούς, που θα ετολµούσε να πη· “δώστε µας πίσω αυτό που µας αρπάξατε”.
Ησ. 42,23   τις εν υµίν, ός ενωτιείται ταύτα; εισακούσατε εις τα επερχόµενα.
Ησ. 42,23  Ποιός από σας θα ακούση αυτά και θα συνετισθή; Δώστε προσοχήν και ακούσατε αυτά, τα οποία πρόκειται να
επέλθουν.
Ησ. 42,24   τις έδωκεν εις διαρπαγήν Ιακώβ και Ισραήλ τοίς προνοµεύουσιν αυτόν; ουχί ο Θεός, ώ ηµάρτοσαν αυτώ, και ουκ
ηβούλοντο εν ταίς οδοίς αυτού πορεύεσθαι ουδέ ακούειν τού νόµου αυτού;
Ησ. 42,24  Ποιός παρεχώρησεν εις διαρπαγήν και λεηλασίαν τους απογόνους του Ιακώβ , τους Ισραηλίτας, εις αυτούς που
τους ελήστευσαν; Δεν είναι ο Θεός, απέναντι του οποίου αυτοί διέπραξαν αµαρτίας, και δεν ήθελαν να βαδίζουν στον
δρόµον του θελήµατός του, ούτε να ακούσουν τον Νοµον του;
Ησ. 42,25   και επήγαγεν επ αυτούς οργήν θυµού αυτού, και κατίσχυσεν αυτούς πόλεµος και οι συµφλέγοντες αυτούς
κύκλω, και ουκ έγνωσαν έκαστος ουδέ έθεντο επί ψυχήν.
Ησ. 42,25  Δια τούτο επέφερεν εναντίον αυτών ο Κυριος τιµωρόν την δικαίαν οργήν του. Εξεσπασε και υπερίσχυσεν εναντίον
των ο πόλεµος των εχθρών των. Φοβεροί ολόγυρα των οι εχθροί όλοι µαζή άναβαν εναντίον των πυρκαϊάς. Και όµως αυτοί
δεν κατενόησαν ούτε ησθάνθησαν το σφάλµα των. Ο καθένας των δεν έβαλε µέσα εις την ψυχήν του το µάθηµα, που θα
τους έφερεν εις µετάνοιαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43
Ησ. 43,1   Καί νύν ούτως λέγει Κύριος ο Θεός ο ποιήσας σε, Ιακώβ, ο πλάσας σε, Ισραήλ· µη φοβού, ότι ελυτρωσάµην σε·
εκάλεσά σε το όνοµά σου, εµός εί σύ.
Ησ. 43,1  Και τώρα αυτά λέγει Κυριος ο Θεός, ο ποιητής σου, ω Ιακώβ, ο πλάστης σου, ω ισραηλιτικέ λαε· “µη φοβείσαι,
διότι, ιδού εγώ σε ηλευθέρωσα. Σε εφώναξα µε το όνοµά σου. Συ είσαι ίδικός µου πλέον.
Ησ. 43,2   και εάν διαβαίνης δι ύδατος, µετά σού ειµι, και ποταµοί ου συγκλύσουσί σε· και εάν διέλθης διά πυρός, ου µη
κατακαυθής, φλόξ ου κατακαύσει σε.
Ησ. 43,2  Και εάν αναβαινης δια µέσου των υδάτων, εγώ θα είµαι προστάτης µαζή σου. Και τα ύδατα ακόµη των ποταµών
δεν θα σε κατακλύσουν. Και αν περάσης ανάµεσα από τη φωτιά, δεν θα κατακαής, Η φλόγα δεν θα σε κατακαύση.
Ησ. 43,3   ότι εγώ Κύριος ο Θεός σου ο άγιος Ισραήλ ο σώζων σε· εποίησα άλλαγµά σου Αίγυπτον και Αιθιοπίαν και Σοήνην
υπέρ σού.
Ησ. 43,3  Διότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, ο άγιος Θεός του ισραηλιτικού λαού, ο σωτήρ σου. Δια σε εγώ έδωκα ως
αντάλλαγµα την Αίγυπτον, την Αιθιοπίαν και την Σοήνην.
Ησ. 43,4   αφ ού έντιµος εγένου εναντίον εµού, εδοξάσθης, και εγώ σε ηγάπησα· και δώσω ανθρώπους πολλούς υπέρ σού και
άρχοντας υπέρ της κεφαλής σου.
Ησ. 43,4  Από την στιγµήν που έγινες πολύτιµος ενώπιόν µου και αγαπητός, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και στο
µέλλον θα δώσω πολλούς ανθρώπους προς χάριν σου και άρχοντας επικεφαλής σου , δια να σε κυβερνούν µε σύνεσιν και
να ζήσης ασφαλής.
Ησ. 43,5   µη φοβού, ότι µετά σού ειµι· από ανατολών άξω το σπέρµα σου και από δυσµών συνάξω σε.
Ησ. 43,5  Μη φοβείσαι, διότι εγώ είµαι µαζή σου. Από τας χώρας της ανατολής θα φέρω τους απογόνους σου. Από τα µέρη
της δύσεως θα σας συγκεντρώσω.
Ησ. 43,6   ερώ τώ Βορά· άγε, και τώ Λιβί· µη κώλυε, άγιε τους υιούς µου από γής πόρωθεν και τας θυγατέρας µου απ άκρων
της γής,
Ησ. 43,6  Θα είπω στον Βορράν· Φέρε τα παιδιά µου από τας βορείους χώρας· και στον Νοτον· Μη εµποδιζης, φέρε τα παιδιά
µου από τας µακρυνάς χώρας και τας θυγατέρας µου από τα άκρα της γης.
Ησ. 43,7   πάντας όσοι επικέκληνται τώ ονόµατί µου· εν γάρ τή δόξη µου κατεσκεύασα αυτόν και έπλασα αυτόν και
εποίησα αυτόν·
Ησ. 43,7  Φέρετε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν πάρει ως όνοµά των το Ονοµά µου. Διότι προς δόξαν µου ωργάνωσα και
ανέδειξα τον λαόν αυτόν. Τον έπλασα και τον εδηµιούργησα.
Ησ. 43,8   και εξήγαγον λαόν τυφλόν, και οφθαλµοί εισιν ωσαύτως τυφλοί, και κωφοί τα ώτα έχοντες.
Ησ. 43,8  Εφερα από τας διαφόρους χώρας της αιχµαλωσίας του τον λαόν µου, ο οποίος ήτο ώσαν τυφλός, ότι τα µάτια του
δεν έβλεπαν. Ητο ωαν κωφός, αν και είχεν αυτιά.
Ησ. 43,9   πάντα τα έθνη συνήχθησαν άµα, και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. τις αναγγελεί ταύτα; ή τα εξ αρχής τις
αναγγελεί υµίν; αγαγέτωσαν τους µάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ειπάτωσαν αληθή.
Ησ. 43,9  Ολα τα έθνη συνεκεντρώθησαν συγχρόνως. Μετ' ολίγον θα συγκεντρωθούν οι άρχοντες αυτών. Ποίος από τους
ψευδείς θεούς θα αναγγείλη αυτά τα µελλοντικά θαυµαστά γεγονάτα η ποιός θα προφητεύση εις σας τους ειδωλολάτρας
αυτά; Ας φέρουν οι ειδωλικοί θεοί σας τους µάρτυράς των, ας προσπαθήσουν να δικαιωθούν και ας είπουν, ότι τα όσα
προεφήτευσαν είναι αληθινά.



Ησ. 43,10   γίνεσθέ µοι µάρτυρες, και εγώ µάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο παίς µου, ον εξελεξάµην, ίνα γνώτε και
πιστεύσητε και συνήτε ότι εγώ ειµι. έµπροσθέν µου ουκ εγένετο άλλος Θεός και µετ εµέ ουκ έσται.
Ησ. 43,10  Σεις όµως, οι ιδικοί µου προφήται, εγίνατε µάρτυρές µου. Και εγώ, λέγει Κυριος ο Θεός, είµαι ο µάρτυς ο αληθινός·
και ο δούλος µου, ο ισραηλιτικός λαός, τον οποίον εγώ από όλα τα έθνη εξέλεξα, δια να µαρτυρή εκείνος περί εµού, και να
γνωρίσετε και να πιστεύσετε και να κατανοήσετε, ότι εγώ από τον εαυτόν µου αιωνίως υπάρχω. Προ εµού δεν υπήρξεν
άλλος Θεός, ούτε και έπειτα από εµέ θα υπάρξη.
Ησ. 43,11   εγώ ο Θεός, και ουκ έστι πάρεξ εµού ο σώζων.
Ησ. 43,11  Εγώ είµαι ο αληθινός απειροτελειος Θεός και έκτος εµού δεν υπάρχει άλλος σωτήρ .
Ησ. 43,12   εγώ ανήγγειλα και έσωσα, ωνείδισα και ουκ ήν εν υµίν αλλότριος. υµείς εµοί µάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός.
Ησ. 43,12  Εγώ προανήγγειλα την απελευθέρωσίν σας και σας έσωσα. Εγώ σας ήλεγξα και σας ωνείδισα και δεν υπήρχε
µεταξύ σας κανείς ξένος Θεός, δια να σας υπερασπισθή. Σεις, λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών είσθε οι µάρτυρές µου και εγώ
είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Ησ. 43,13   έτι απ αρχής και ουκ έστιν ο εκ των χειρών µου εξαιρούµενος· ποιήσω, και τις αποστρέψει αυτό;
Ησ. 43,13  Απ' αρχής του χρόνου και προ πάσης αρχής της δηµιουργίας εγώ υπάρχω και δεν υπάρχει κανείς άλλος , ο οποίος
ηµπορεί να να ελευθερώση κανένα από τα χέρια µου. Εγώ θα κάµω ο,τι απεφάσισα, και ποιός θα ηµπορέση ποτέ να
µαταίωση αυτό;”
Ησ. 43,14   Ούτως λέγει Κύριος ο Θεός ο λυτρούµενος υµάς, ο άγιος τού Ισραήλ· ένεκεν υµών αποστελώ εις Βαβυλώνα και
επεγερώ φεύγοντας πάντας, και Χαλδαίοι εν πλοίοις δεθήσονται.
Ησ. 43,14  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός, ο οποίος σας ελευθερώνει πάντοτε από την αιχµαλωσίαν, ο άγιος Θεός του Ισραήλ.
“Προς χάριν σας θα αποστείλω εγώ εις την Βαβυλώνα όργανον της τιµωρίας µου. Θα ξεσηκώσω και θα αναγκάσω να
τραπούν εις πανικόβλητον φυγήν οι Βαβυλώνιοι, οι δε Χαλδαίοι θα δεθούν αιχµάλωτοι εις τα πλοία των.
Ησ. 43,15   εγώ Κύριος ο Θεός ο άγιος υµών, ο καταδείξας Ισραήλ βασιλέα υµών.
Ησ. 43,15  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός, ο άγιος υµών, ο οποίος ανέδειξα Ιακώβ, τον πρόγονόν σας, ένδοξον ωσάν βασιλέα σας”.
Ησ. 43,16   ούτως λέγει Κύριος, ο διδούς εν θαλάσση οδόν εν ύδατι ισχυρώ τρίβον,
Ησ. 43,16  Ούτω λέγει ο Κυριος, ο οποίος προς χάριν σας ήνοιξεν εντός της Ερυθράς θαλάσσης οδόν και ανάµεσα από
πλήθος υδάτων δίοδον, δια να περάσετε.
Ησ. 43,17   ο εξαγαγών άρµατα και ίππον και όχλον ισχυρόν· αλλ εκοιµήθησαν και ουκ αναστήσονται, εσβέσθησαν ως
λίνον εσβεσµένον.
Ησ. 43,17  “Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος έβγαλα έξω από την Αίγυπτον και ωδήγησα έντος της Ερυθράς θαλάσσης τα
πολεµικά άρµατα του Φαραώ, το ιππικόν και τον πολυάριθµον εχθρικόν στρατόν του, οι οποίοι και επνίγησαν εντός των
υδάτων. Δεν θα σηκωθούν πλέον από εκεί. Εσβησαν, όπως σβήνει το από λίνον φτιασµένο φυτίλι.
Ησ. 43,18   µη µνηµονεύετε τα πρώτα και τα αρχαία µη συλλογίζεσθε.
Ησ. 43,18  'Αλλα µην ενθυµείσθε αυτά, που προηγήθησαν. Μη συλλογίζεσθε τα αρχαία, που έγιναν,
Ησ. 43,19   ιδού εγώ ποιώ καινά ά νύν ανατελεί, και γνώσεσθε αυτά· και ποιήσω εν τή ερήµω οδόν και τή ανύδρω ποταµούς .
Ησ. 43,19  διότι εγώ θα κάµω νέα θαυµαστά έργα, τα οποία τώρα θα αναφανούν και θα τα κατανοήσετε καλά. Θα κάµω
δρόµον βατόν µέσα εις την έρηµον, εις δε την ξηράν και άνυδρον χώραν θα στείλω ποταµούς υδάτων.
Ησ. 43,20   ευλογήσουσί µε τα θηρία τού αγρού, σειρήνες και θυγατέρες στρουθών, ότι έδωκα εν τή ερήµω ύδωρ και
ποταµούς εν τή ανύδρω ποτίσαι το γένος µου το εκλεκτόν,
Ησ. 43,20  Δια τα θαυµαστά αυτά έργα µου θα µε δοξολογήσουν και αυτά ακόµη τα θηρία του αγρού. Γλαύκες και παιδιά
στρουθοκαµήλων, διότι έδωσα εις την έρηµον γην ύδωρ και ποταµούς εις την άνυδρον χώραν, δια να ποτίσω και ξεδιψάσω
το εκλεκτόν γένος µου,
Ησ. 43,21   λαόν µου, ον περιεποιησάµην τας αρετάς µου διηγείσθαι.
Ησ. 43,21  τον ισραηλιτικόν λαόν, τον οποίον διετήρησα και περιεποιήθην, δια να διηγήται τας τελειότητάς µου και τα
θαυµαστά έργα µου.
Ησ. 43,22   ου νύν εκάλεσά σε, Ιακώβ, ουδέ κοπιάσαι σε εποίησα, Ισραήλ.
Ησ. 43,22  Δεν σε εκάλεσα τώρα, ω λαέ του Ιακώβ, ούτε και σε έκαµα να υποβληθής εις κόπους προς χάριν µου, ω Ισραήλ.
Ησ. 43,23   ουκ εµοί ήνεγκας πρόβατα της ολοκαρπώσεώς σου, ουδέ εν ταίς θυσίαις σου εδόξασάς µε· ουκ εδούλωσά σε εν
θυσίαις, ουδέ έγκοπον εποίησά σε εν λιβάνω,
Ησ. 43,23  Δεν µου προσέφερες πρόβατα ως ολοκαυτώµατα, ούτε µε τας θυσίας σου µε εδοξασες. Εγώ δε δεν σε υπεχρέωσα
ούτε και σε υπέβαλα στον κόπον να µου προσφέρη θυσίας στον τόπον της εξορίας σου, ούτε σε επεβάρυνα µε κόπους να
µου προσφέρης λιβανωτόν.
Ησ. 43,24   ουδέ εκτήσω µοι αργυρίου θυµίαµα, ουδέ το στέαρ των θυσιών σου επεθύµησα, αλλά εν ταίς αµαρτίαις σου και
εν ταίς αδικίαις σου προέστην σου.
Ησ. 43,24  Ούτε σε υπεχρεωσα να απόκτησης δια χρηµάτων θυµίαµα εδώ , που ευρίσκεσαι, ούτε το λίπος των θυσιών µου
εγώ επεθύµησα. Παρ' όλον τούτο εγώ υπήρξα προστάτης σου, καθ' ον χρόνον συ έµενες αµετανόητος εις τας αµαρτίας σου
και εις τας αδικίας σου.
Ησ. 43,25   εγώ ειµι, εγώ ειµι ο εξαλείφων τας ανοµίας σου ένεκεν εµού και τας αµαρτίας σου και ου µη µνησθήσοµαι.
Ησ. 43,25  Εγώ είµαι, εγώ είµαι ο µόνος, ο οποίος σβήνω και εξαλείφω τας ανοµίας σου ένεκεν της αγαθότητός µου και προς
δόξαν µου, και δεν θα ενθυµηθώ πλέον τας αµαρτίας σου.
Ησ. 43,26   σύ δε µνήσθητι και κριθώµεν· λέγε σύ τας ανοµίας σου πρώτος, ίνα δικαιωθής.
Ησ. 43,26  Συ όµως να έχης πάντοτε ύπ ' όψιν σου τας ανοµίας σου, να ενθυµήσαι ποίος είσαι, και έλα να δικασθώµεν. Λέγε
συ πρώτος τας ανοµίας σου, αναγνωρίζων εν µετανοία αυτάς, δια να λάβης δικαίωσιν και συγχώρησιν.
Ησ. 43,27   οι πατέρες υµών πρώτοι και οι άρχοντες υµών ηνόµησαν εις εµέ,
Ησ. 43,27  Και αυτοί οι πρόγονοί σας πρώτοι και οι άρχοντες σας, διέπραξαν απέναντί µου αµαρτίας
Ησ. 43,28   και εµίαναν οι άρχοντες τα άγιά µου, και έδωκα απολέσαι Ιακώβ και Ισραήλ εις ονειδισµόν.
Ησ. 43,28  και εµόλυναν οι άρχοντες τον άγιον ναόν µου. Δια τούτο παρέδωκα εις απώλειαν τους Ισραηλίτας, εις
καταφρόνησιν και εξευτελισµόν».



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44
Ησ. 44,1   Νύν δε άκουσον, Ιακώβ ο παίς µου και Ισραήλ, ον εξελεξάµην·
Ησ. 44,1  Τωρα όµως άκουσε συ, ο δούλός µου Ιακώβ, συ ο ισραηλιτικός λαός, τον οποίον εγώ εξέλεξα ως ίδικόν µου λαόν,
ανάµεσα από όλα τα έθνη.
Ησ. 44,2   ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο ποιήσας σε και ο πλάσας σε εκ κοιλίας· έτι βοηθηθήση, µη φοβού, παίς µου Ιακώβ και
ηγαπηµένος Ισραήλ, ον εξελεξάµην.
Ησ. 44,2  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός, ο οποίος σε εδηµιούργησεν, ο οποίος σε έπλασεν από την αρχήν της υπάρξεως σου· “θα
πάρης και άλλην ακόµη βοήθειαν, µη φοβείσαι, δούλε µου Ιακώβ, ηγαπηµένε Ισραηλιτικέ λαέ, τον οποίον εγώ εξέλεξα
ανάµεσα από τα άλλα έθνη.
Ησ. 44,3   ότι εγώ δώσω ύδωρ εν δίψει τοίς πορευοµένοις εν ανύδρω , επιθήσω το πνεύµά µου επί το σπέρµα σου και τας
ευλογίας µου επί τα τέκνα σου,
Ησ. 44,3  Διότι εγώ θα δώσω ύδωρ, ώστε να ξεδιψάσουν οι πορευόµενοι δια µέσου ανύδρων τόπων. Θα επιθέσω το πνεύµα
µου στους απογόνους σου και θα δώσω τας ευλογίας µου εις τα τέκνα σου.
Ησ. 44,4   και ανατελούσιν ως αναµέσον ύδατος χόρτος και ως ιτέα επί παραρέον ύδωρ .
Ησ. 44,4  Αυτοί µε τας ιδικός µου ευλογίας θα αναβλαστήσουν, ώσαν δροσερό χορτάρι ανάµεσα εις υδροχαρή τόπον, ωσάν
ιτέα, η οποία ευρίσκεται πλησίον ρεόντων υδάτων.
Ησ. 44,5   ούτος ερεί· τού Θεού ειµι, και ούτος βοήσεται επί τώ ονόµατι Ιακώβ, και έτερος επιγράψει χειρί αυτού· τού Θεού
ειµι, και επί τώ ονόµατι Ισραήλ βοήσεται. -
Ησ. 44,5  Τοτε ο ένας θα λέγη· Εγώ είµαι του Θεού· ο άλλος µε δυνατήν φωνήν θα διακηρύττη το όνοµα του Ιακωβ ως ιδικόν
του όνοµα. Και άλλος θα γράψη µε ανεξίτηλον µελάνην επάνω στο χέρι του· Είµαι του Θεού! Και άλλος µε µεγάλην φωνήν
θα διαλαλήση το όνοµα του Ισραήλ”.
Ησ. 44,6   Ούτως λέγει ο Θεός ο βασιλεύς τού Ισραήλ ο ρυσάµενος αυτόν Θεός σαβαώθ· εγώ πρώτος και εγώ µετά ταύτα·
πλήν εµού ουκ έστι Θεός.
Ησ. 44,6  Αυτά λέγει ο Θεός, ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, τον οποίον ηλευθέρωσεν από την δουλείαν· ο Θεός ο Κυριος
των ουρανίων δυνάµεων· εγώ είµαι απ' αρχής και προ πάσης αρχής, πρώτος και µόνος. Εγώ θα είµαι µετά ταύτα και στους
αιώνας πλην από εµέ δεν υπάρχει άλλος Θεός.
Ησ. 44,7   τις ώσπερ εγώ; στήτω και καλεσάτω και αναγγειλάτω και ετοιµασάτω µοι αφ ού εποίησα άνθρωπον εις τον
αιώνα, και τα επερχόµενα πρό τού ελθείν αναγγειλάτωσαν υµίν.
Ησ. 44,7  Ποιός άλλος είναι, όπως είµαι εγώ; Ας σταθή απέναντί µου όρθιος, ας σταθή απέναντί µου, ας συγκαλέση
δικαστήριον και ακροατήριον, ας προαναγγείλη κάτι, το οποίον θα συµβή στο µέλλον, ας µου, αποδείξη ότι εξεπληρώθη
κάποια προφητεία του από τότε, που εγώ έπλασα τον άνθρωπον δια µέσου όλων των αιώνων. Ας αναγγείλη εις σας εκείνα,
τα οποία µέλλουν να συµβούν, πριν αυτά πραγµατοποιηθούν.
Ησ. 44,8   µη παρακαλύπτεσθε µηδέ πλανάσθε· ουκ απ αρχής ηνωτίσασθε και απήγγειλα υµίν; µάρτυρες υµείς εστε, ει έστι
Θεός πλήν εµού·
Ησ. 44,8  Μη κρύπτετε από φόβον το πρόσωπόν σας, µη πλανάσθε Ιουδαίοι. Σεις απ'αρχής ης υπάρξεως σας δεν ηκούσατε
προφητείας, τας οποίας εγώ είπα προς σας και αι οποίαι εξεπληρώθησαν; Σεις, λοιπόν, είσθε µάρτυρές µου βάσει αυτών, τα
οποία είδατε, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εµού.
Ησ. 44,9   και ουκ ήσαν τότε οι πλάσσοντες και γλύφοντες πάντες µάταιοι οι ποιούντες τα καταθύµια αυτών, ά ουκ
ωφελήσει αυτούς· αλλά αισχυνθήσονται
Ησ. 44,9  Εχάθησαν, σαν να µη υπήρξαν αυτοί όλοι οι γλύπται των ειδώλων, οι οποίοι κατεσκεύαζαν ανυπάρκτους και
ψευδείς θεούς, τους οποίους αυτοί επινοούσαν σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας των. Είδωλα, τα οποία ούτε
ωφέλησαν, ούτε θα ωφελήσουν αυτούς. Αλλα θα κατεντροπιασθούν εξ αιτίας των,
Ησ. 44,10   πάντες οι πλάσσοντες Θεόν και γλύφοντες ανωφελή,
Ησ. 44,10  όλοι όσοι πλάττουν µε την νοσηράν φαντασίαν των και την διεστραµµένην καρδίαν θεούς και γλύφουν επάνω
εις λιθάρια η ξύλα είδωλα, τα οποία ανύπαρκτα καθώς είναι δεν παρέχουν καµµίαν ωφέλειαν.
Ησ. 44,11   και πάντες όθεν εγένοντο εξηράνθησαν, και κωφοί από ανθρώπων συναχθήτωσαν πάντες και στησάτωσαν άµα,
εντραπήτωσαν και αισχυνθήτωσαν άµα.
Ησ. 44,11  Και όλοι οι ψευδοθεοί, από όποιον και αν επενοήθησαν, από όπου και αν προήλθαν, εξηράνθησαν και
εξηφανίσθησαν. Και όσοι από τους ανθρώπους, κωφοί πνευµατικώς, επιµένουν να λατρεύουν τους ψευδοθεούς, ας
µαζευθούν όλοι και ας σταθούν όλοι µαζή όρθιοι· ας εντραπούν δια ττην πλάνην των και ας καταισχυνθούν όλοι δια τους
αψύχους θεούς των.
Ησ. 44,12   ότι ώξυνε τέκτων σίδηρον, σκεπάρνω ειργάσατο αυτό και εν τερέτρω έστησεν αυτό, ειργάσατο αυτό εν τώ
βραχίονι της ισχύος αυτού· και πεινάσει και ασθενήσει και ου µη πίη ύδωρ.
Ησ. 44,12  Διότι ιδού πως έγιναν οι θεοί των· ο σιδηρουργός ελέπτυνε τον σίδηρον, µε το σφυρί κατειργάσθη την άψυχον
ύλην, µε το τρυπάνι το διετρύπησε καταλλήλως και το έστησεν ορθιον. Το κατειργάσθη µε την δύναµιν, που είχαν τα χέρια
του. Εργάζεται όλην την ηµέραν νηστικός, διψασµένος, αποκαµωµένος από τον κόπον, χωρίς το είδωλον να ηµπορή να τον
δοηθήση καθόλου.
Ησ. 44,13   εκλεξάµενος τέκτων ξύλον έστησεν αυτό εν µέτρω και εν κόλλη ερύθµισεν αυτό και εποίησεν αυτό ως µορφήν
ανδρός και ως ωραιότητα ανθρώπου στήσαι αυτό εν οίκω.
Ησ. 44,13  Κατά παρόµοιον τρόπον και ο ξυλουργός· αφού πάρη το κατάλληλον ξύλον, το στήνει στο εργαστηριόν του,
απλώνει εις αυτό το µέτρον του, το κόπτει καταλλήλως, το κολλά και το διαρρυθµίζει. Με τον τρόπον αυτόν του δίδει
µορφήν ανδρός, ωραιότητα ανθρώπου και το στήνει στον ναόν.
Ησ. 44,14   έκοψε ξύλον εκ τού δρυµού, ό εφύτευσε Κύριος και υετός εµήκυνεν,
Ησ. 44,14  Ο ξυλουργός έκοψεν από το δάσος ξύλον, το οποίον ο Κυριος εφύτευσε και η βροχή το επότισε και ηύξησε,
Ησ. 44,15   ίνα ή ανθρώποις εις καύσιν· και λαβών απ αυτού εθερµάνθη, και καύσαντες έπεψαν άρτους επ αυτών, το δε
λοιπόν ειργάσαντο θεούς, και προσκυνούσιν αυτοίς.



Ησ. 44,15  δια να χρησιµοποιηθή από τους ανθρώπους εις καύσιν. Ο γλύπτης των ειδωλολατρικών αγαλµάτων επήρε ένα
κοµµάτι από αυτό εις θέρµανσίν του, οι αρτοποιοί έκαψαν ένα άλλο µέρος από το ξύλον δια το ψήσιµο των άρτων. Από το
υπόλοιπον ξύλον οι γλύπται κατασκευάζουν θεούς, τους οποίους κατόπιν πίπτουν και προσκυνούν.
Ησ. 44,16   ού το ήµισυ αυτού κατέκαυσεν εν πυρί και καύσαντες έπεψαν άρτους επ αυτών· και επ αυτού κρέας οπτήσας
έφαγε και ενεπλήσθη, και θερµανθείς είπεν· ηδύ µοι ότι εθερµάνθην και είδον πύρ.
Ησ. 44,16  Ετσι λοιπόν το ήµισυ από το ξύλον, που εχρησιµοποιήθη δια την κατασκευήν του ειδώλου, παρεδόθη στο πυρ. Οι
αρτοποιοί έκαυσαν αυτό και έψησαν άρτους. Αλλος έψησεν επάνω εις αυτά τα ξύλα κρέας και έφαγε και εχόρτασε και
θερµανθείς είπεν· Ευχάριστον πράγµα µου είναι η απόλαυσις της θερµότητας και η θέα της φωτιάς.
Ησ. 44,17   το δε λοιπόν εποίησεν εις θεόν γλυπτόν και προσκυνεί αυτώ και προσεύχεται λέγων· εξελού µε, ότι θεός µου εις
σύ.
Ησ. 44,17  Από το υπόλοιπον ξύλον κατεσκεύασε θεόν γλυπτόν, τον προσκυνεί, προσεύχεται προς αυτόν και του λέγει·
Φυλαξέ µε, διότι συ είσαι ο θεός µου.
Ησ. 44,18   ουκ έγνωσαν φρονήσαι, ότι απηµαυρώθησαν τού βλέπειν τοίς οφθαλµοίς αυτών και τού νοήσαι τή καρδία
αυτών.
Ησ. 44,18  Δεν είχαν την στοιχειώδη νόησιν, ώστε να ορθοφρονήσουν, διότι εσκοτίσθησαν, δια να µη βλέπουν τα µάτια της
ψυχής των και να µην εννοούν µε την διάνοιάν των.
Ησ. 44,19   και ουκ ελογίσατο τή καρδία αυτού ουδέ ανελογίσατο εν τή ψυχή αυτού ουδέ έγνω τή φρονήσει , ότι το ήµισυ
αυτού κατέκαυσεν εν πυρί και έπεψεν επί των ανθράκων αυτού άρτους και οπτήσας κρέα έφαγε και το λοιπόν αυτού εις
βδέλυγµα εποίησε και προσκυνούσιν αυτώ.
Ησ. 44,19  Ο ξυλουργός, που εσκάλισε το είδωλον, δεν εσκέφθη µε τον νουν του, δεν ανελογίσθη µε την ψυχήν του, ούτε δια
της στοιχειώδους αυτού συνέσεως εγνώρισεν, ότι το ήµισυ από αυτό το ξύλον το έκαψε εις την φωτιάν, έψησεν επάνω
στους άνθρακας άρτους, έψησε κρέατα και έφαγε, το δε υπόλοιπον από αυτό το κατεσκεύασε βδελυρόν είδωλον, το οποίον
και το προσκυνούν!
Ησ. 44,20   γνώθι ότι σποδός η καρδία αυτών, και πλανώνται, και ουδείς δύναται εξελέσθαι την ψυχήν αυτού· ίδετε, ουκ
ερείτε ότι ψεύδος εν τή δεξιά µου;
Ησ. 44,20  Μαθε, λοιπόν, ότι στάκτη είναι η καρδία αυτών, πλανώνται και κανένα από τα κα-τασκευασθέντα αυτά
αγάλµατα δεν είναι εις θέσιν, να σώση την ζωήν των. Ιδετε σεις, που κατασκευάζετε τα αγάλµατα, και σκεφθήτε· όταν
εκείνα µείνουν ακίνητα και άψυχα εις τας δεήσεις σας, δεν θα είπητε, ότι µε την δεξιάν µας χείρα κατεσκευάσαµεν είδωλα,
που είναι ψευδή;
Ησ. 44,21   Μνήσθητι ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, ότι παίς µου εί σύ· έπλασά σε παίδά µου, και σύ Ισραήλ µη επιλανθάνου µου.
Ησ. 44,21  Εχετε, λοιπόν, υπ' όψιν σας αυτά, σεις οι απόγονοι του Ιακώβ. Ισραηλιτικέ λαέ, ενθυµήσου ότι συ είσαι δούλος
µου. Εγώ σε έπλασα ως δούλον µου. Δια τούτο συ, Ισραηλιτικέ λαέ, µη µε λησµονής.
Ησ. 44,22   ιδού γάρ απήλειψα ως νεφέλην τας ανοµίας σου και ως γνόφον τας αµαρτίας σου· επιστράφηθι προς µε, και
λυτρώσοµαί σε.
Ησ. 44,22  Ιδού, ότι εγώ εξήλειψα τας ανοµίας σου και τας διέλυσα, όπως διαλύεται και σβήνει η νεφέλη. Εσβησα τας
αµαρτίας σου, όπως φεύγει το σκοτάδι κυνηγηµένο από το φως. Επίστρεψε, λοιπόν, εν µετάνοια προς εµέ και εγώ θα σε
απαλλάξω από τας θλίψεις και τους εχθρούς σου.
Ησ. 44,23   ευφράνθητε, ουρανοί, ότι ηλέησεν ο Θεός τον Ισραήλ· σαλπίσατε, τα θεµέλια της γής, βοήσατε, όρη, ευφροσύνην,
οι βουνοί και πάντα τα ξύλα τα εν αυτοίς, ότι ελυτρώσατο ο Θεός τον Ιακώβ, και Ισραήλ δοξασθήσεται.
Ησ. 44,23  Χαρήτε και αγαλλιάσθε, σεις οι ουρανοί, διότι ο Θεός ηλέησε τον ισραηλιτικον λαόν. Σαλπίσατε χαρούµενα
σαλπίσµατα τα θεµέλια της γης, βοήσατε µε χαράν και αγαλλίασιν τα όρη, τα βουνά και όλα τα δάση, που υπάρχουν εις
αυτά, διότι ο Θεός ηλευθέρωσε τους απογόνους του Ιακώβ από την αιχµαλωσίαν, και ο Ισραηλιτικός λαός θα δοξασθή”.
Ησ. 44,24   Ούτω λέγει Κύριος ο λυτρούµενός σε και ο πλάσσων σε εκ κοιλίας· εγώ Κύριος ο συντελών πάντα, εξέτεινα τον
ουρανόν µόνος και εστερέωσα την γήν.
Ησ. 44,24  Ετσι λέγει ο Κυριος, ο οποίος σε έπλασε ευθύς εξ αρχής και σε απαλλάσσει από τους κινδύνους. “Εγώ είµαι ο
Κυριος, ο οποίος φέρω εις πέρας όλα αυτά. Μονος µου άπλωσα τον ουρανόν και εστερέωσα την γην.
Ησ. 44,25   τις έτερος διασκεδάσει σηµεία εγγαστριµύθων και µαντείας από καρδίας, αποστρέφων φρονίµους εις τα οπίσω
και την βουλήν αυτών µωραίνων
Ησ. 44,25  Ποιός άλλος θα διασκορπίση και θα α-ποδείξη µηδαµινά τα σηµεία και τας ψευ-δοπροφητείας των
εγγαστριµύθων, εκείνων που οµιλούν από την κοιλίαν των; Ποιός είναι εκείνος, που γυρίζει προς τα οπίσω και τρέπει εις
φυγήν τους ψευδοσυνετούς και αποδεικνύει µωράν και ανόητον την σκέψιν και απόφασίν των;
Ησ. 44,26   και ιστών ρήµα παιδός αυτού και την βουλήν των αγγέλων αυτού αληθεύων; ο λέγων τή Ιερουσαλήµ·
κατοικηθήση και ταίς πόλεσι της Ιδουµαίας· οικοδοµηθήσεσθε, και τα έρηµα αυτής ανατελεί·
Ησ. 44,26  Και ποιός είναι εκείνος, ο οποίος στερεώνει αµετακίνητον και αληθινήν την προφητείαν του δούλου του , και
αποδεικνύει αληθινήν την βουλήν των ανθρώπων, τους οποίους αυτός αποστέλλει; Εγώ είµαι ο Θεός, ο οποίος λέγω εις την
Ιερουσαλήµ· Θα κατοικηθής από τους κατοίκους σου· εις δε τας πόλεις της Ιουδαίας· Θα ανοικοδοµηθήτε πάλιν, και αι
έρηµοι περιοχαί σου θα ανθίσουν.
Ησ. 44,27   ο λέγων τή αβύσσω· ερηµωθήση, και τους ποταµούς σου ξηρανώ·
Ησ. 44,27  Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος λέγω εις άβυσσον της θαλάσσης· Θα ξηρανθής και θα µείνης έρηµος, θα ξηράνω εγώ
τους ποταµούς σου.
Ησ. 44,28   ο λέγων Κύρω φρονείν και πάντα τα θελήµατά µου ποιήσει· ο λέγων Ιερουσαλήµ· οικοδοµηθήση, και τον οίκον
τον άγιόν µου θεµελιώσω.
Ησ. 44,28  Εγώ είµαι εκείνος ο οποίος λέγω στον Κύρον, τον βασιλέα των Περσών, να ορθοφρονή· και αυτός όλα τα
θελήµατά µου, τα αναφερόµενα στον ισραηλιτικόν λαόν, θα τα εκτέλεση. Εγώ είµαί που λέγω εις την Ιερουσαλήµ· Θα
ανοικοδοµηθής και θα ανοικοδοµήσω εγώ εντός της περιοχής σου τον άγιον οίκον µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45



Ησ. 45,1   Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός τώ χριστώ µου Κύρω, ού εκράτησα της δεξιάς επακούσαι έµπροσθεν αυτού έθνη, και
ισχύν βασιλέων διαρήξω, ανοίξω έµπροσθεν αυτού θύρας, και πόλεις ου συγκλεισθήσονται.
Ησ. 45,1  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός στον Κύρον, τον οποίον εγώ έχρισα βασιλέα και του οποίου την δεξιάν κατέστησα
κραταιάν, δια να υπακούσουν εις αυτόν και υποταχθύν ενώπιόν του τα έθνη· και την ισχύν των βασιλέων θα συντρίψω, θα
ανοίξω έµπροσθεν αυτού τας θύρας και καµµία πόλις δεν θα µείνη κλειστή δι' αυτόν.
Ησ. 45,2   εγώ έµπροσθέν σου πορεύσοµαι και όρη οµαλιώ, θύρας χαλκάς συντρίψω και µοχλούς σιδηρούς συγκλάσω
Ησ. 45,2  Εγώ, ω Κύρε, θα πορευθώ έµπροσθέν σου, θα εξοµαλύνω τα όρη, θα συντρίψω θύρας χαλκάς και µοχλούς
σιδηρούς θα σπάσω.
Ησ. 45,3   και δώσω σοι θησαυρούς σκοτεινούς, αποκρύφους, αοράτους ανοίξω σοι, ίνα γνώς, ότι εγώ Κύριος ο Θεός σου ο
καλών το όνοµά σου, ο Θεός Ισραήλ.
Ησ. 45,3  Θα δώσω εις σε θησαυρούς, που ευρίσκονται εις σκοτεινούς τόπους, θα ανοίξω και θα παρουσιάσω εις σε
αποκρύφους και αοράτους θησαυρούς, δια να γνωρίσης ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε εκάλεσεν
ονοµαστικώς, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού.
Ησ. 45,4   ένεκεν τού παιδός µου Ιακώβ και Ισραήλ τού εκλεκτού µου, εγώ καλέσω σε τώ ονόµατί σου και προσδέξοµαί σε,
σύ δε ουκ έγνως µε
Ησ. 45,4  Εγώ θα σε καλέσω ονοµαστικώς, προς χάριν του δούλου µου Ιακώβ, του εκλεκτού ισραηλιτικού λαού µου, θα σε
δεχθώ ως όργανόν µου δια το έργον, που σε έχω προορίσει. Συ όµως δεν εγνώρισες εµέ,
Ησ. 45,5   ότι εγώ Κύριος ο Θεός, και ουκ έστι πλήν εµού Θεός, ενίσχυσά σε και ουκ ήδεις µε,
Ησ. 45,5  ότι δηλαδή εγώ είµαι Κυριος ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εµού. Εγώ έδωκα εις σε αυτήν την δύναµιν·
συ όµως δεν µε εγνωρισες ως δωρεοδότην.
Ησ. 45,6   ίνα γνώσι οι απ ανατολών ηλίου και οι από δυσµών, ότι ουκ έστι Θεός πλήν εµού· εγώ Κύριος ο Θεός, και ουκ
έστιν έτι·
Ησ. 45,6  Και έπραξα αυτά, δια να γνωρίσουν όσοι κατοικούν εις την ανατολήν, και οι άλλοι που κατοικούν εις την δύσιν,
ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εµού· ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός και δεν υπάρχει κανείς άλλος.
Ησ. 45,7   εγώ ο κατασκευάσας φώς και ποιήσας σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακά· εγώ Κύριος ο Θεός ο ποιών
πάντα ταύτα.
Ησ. 45,7  Εγώ κατεσκεύασα το φως και έκαµα το σκοτάδι. Επιφέρω και αποκαθιστώ ειρήνην αλλά και παραχωρώ να
έρχωνται συµφοραί και θλίψεις. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός, ο οποίος κάµνω όλα αυτά.
Ησ. 45,8   ευφρανθήτω ο ουρανός άνωθεν, και αι νεφέλαι ρανάτωσαν δικαιοσύνην· ανατειλάτω η γη και βλαστησάτω έλεος,
και δικαιοσύνην ανατειλάτω άµα· εγώ ειµι Κύριος ο κτίσας σε.
Ησ. 45,8  Ας ευφρανθή ο ουρανός άνω, αι δε νεφέλαι ας βρέξουν δικαιοσύνην εις την γην. Η γη ας βλάστηση έλεος και ας
ανατείλη συγχρόνως δικαιοσύνην. Εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος σε έχω κτίσει.
Ησ. 45,9   Ποίον βέλτιον κατεσκεύασα ως πηλόν κεραµέως; µη ο αροτριών αροτριάσει την γήν όλην την ηµέραν; µη ερεί ο
πηλός τώ κεραµεί· τι ποιείς, ότι ουκ εργάζη ουδέ έχεις χείρας;
Ησ. 45,9  Ποίον άλλο δηµιούργηµα έκαµα καλύτερον από σε, αφού σε έπλασα όπως ο κεραµεύς πλάθει τον πηλόν; Μηπως ο
γεωργός θα οργώνη το χωράφι όλην την ηµέραν; Μηπως θα είπη ο πηλός στον κεραµοποιόν, όταν εκείνος διακόπτη το
έργον του, τι κάµνεις; Διατί δεν εργάζεσαι; Δεν έχεις πλέον χέρια προς εργασίαν;
Ησ. 45,10   µη αποκριθήσεται το πλάσµα προς τον πλάσαντα αυτό; ο λέγων τώ πατρί· τι γεννήσεις; και τή µητρί· τι ωδίνεις;
Ησ. 45,10  Μηπως και θα απαντήση, τάχα, το πλάσµα αυτό στον κεραµέα, που το έπλασε; Δεν είναι ανόητος εκείνος που
λέγει στον πατέρα· Τι θα γεννήσης; Και εις την µητέρα του· Τι κοιλοπονάς;
Ησ. 45,11   ότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο άγιος Ισραήλ ο ποιήσας τα επερχόµενα· ερωτήσατέ µε περί των υιών µου και περί
των θυγατέρων µου και περί των έργων των χειρών µου εντείλασθέ µοι.
Ησ. 45,11  Κατά κάποιον τέτοιον τρόπον οµιλεί Κυριος ο Θεός προς σας, ο απολύτως άγιος Θεός του Ισραήλ. Αυτός, ο οποίος
έχει προαποφασίσει εκείνα, που θα συµβούν. Ερωτήσατέ µε, λοιπόν, και σεις, διατί κατ' αυτόν τον τρόπον µεταχειρίζοµαι
τους υιούς µου και τας θυγατέρας µου. Δωσατέ µου εντολάς και οδηγίας σεις δια τα έργα των χειρών µου.
Ησ. 45,12   εγώ εποίησα γήν και άνθρωπον επ αυτής, εγώ τή χειρί µου εστερέωσα τον ουρανόν, εγώ πάσι τοίς άστροις
ενετειλάµην.
Ησ. 45,12  Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος εδηµιούργησα την γην και επλασα τον άνθρωπον επάνω εις αυτήν. Εγώ µε την
παντοδύναµον δεξιάν µου, εστερέωσα τον ουρανόν. Εγώ έδωσα εντολήν στους αστέρας να καταλάβουν την θέσιν, που τους
ώρισα.
Ησ. 45,13   εγώ ήγειρα αυτόν µετά δικαιοσύνης βασιλέα, και πάσαι αι οδοί αυτού ευθείαι. ούτος οικοδοµήσει την πόλιν µου
και την αιχµαλωσίαν τού λαού µου επιστρέψει ου µετά λύτρων, ουδέ µετά δώρων, είπε Κύριος σαβαώθ.
Ησ. 45,13  Εγώ ύψωσα και ανέδειξα τον Κύρον βασιλέα ως όργανον της δικαιοσύνης µου· και µε την ιδικήν µου
καθοδήγησιν όλαι αι ενέργειαί του θα είναι ευθείαι και απρόσκοπτοι. Αυτός θα ανοικοδόµηση την πόλιν µου, την
Ιερουσαλήµ, θα επαναφέρη τον αιχµάλωτον λαόν µου εις την πατρίδα του, χωρίς να εκβίαση λύτρα και δώρα, είπε Κυριος ο
Θεός ο παντοκράτωρ.
Ησ. 45,14   Ούτω λέγει Κύριος σαβαώθ· εκοπίασεν Αίγυπτος και εµπορία Αιθιόπων, και οι Σεβωείµ άνδρες υψηλοί επί σε
διαβήσονται και σοί έσονται δούλοι και οπίσω σου ακολουθήσουσι δεδεµένοι χειροπέδαις και διαβήσονται προς σε, και
προσκυνήσουσί σοι και εν σοί προσεύξονται, ότι εν σοί ο Θεός εστι και ουκ εστι Θεός πλήν σού·
Ησ. 45,14  Ούτω λέγει ο Κυριος των δυνάµεων, ο παντοκράτωρ· “Οι κόποι της Αιγύπτου, τα κέρδη από το εµπόριον των
Αιθιόπων, οι υψηλοί και ρωµαλαίοι άνδρες της Σεβωείµ θα έλθουν προς σε, θα είναι δούλοι σου, θα ακολουθούν οπίσω σου
δεµένοι µε χειροπέδας· θα έλθουν προς σε, ω Ιερουσαλήµ. Θα σε προσκυνήσουν και θα προσευχηθούν εις σε, διότι εις σε
ευρίσκεται ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σε, Κυριε.
Ησ. 45,15   σύ γάρ εί Θεός, και ουκ ήδειµεν, ο Θεός τού Ισραήλ σωτήρ.
Ησ. 45,15  Πράγµατι, συ είσαι ο αληθινός Θεός και ηµείς δεν το εγνωριζαµεν, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο σωτήρ.
Ησ. 45,16   αισχυνθήσονται και εντραπήσονται πάντες οι αντικείµενοι αυτώ και πορεύσονται εν αισχύνη. εγκαινίζεσθε προς
µε, νήσοι.



Ησ. 45,16  Θα καταισχυνθούν και θα εντροπιασθούν όλοι οι αντιτιθέµενοι προς αυτόν, θα πορευθούν και θα ζήσουν µέσα
εις την εντροπήν των. Ελάτε κοντά µου, γίνετε νέα κτίσις, λαοί ειδωλολατρικοί, που κατοικείτε εις τας νήσους και εις τα
παράλια.
Ησ. 45,17   Ισραήλ σώζεται υπό Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον· ουκ αισχυνθήσονται ουδέ µη εντραπώσιν έως τού αιώνος έτι.
Ησ. 45,17  Οι Ισραηλίται θα σωθούν από τον Κυριον, θα πάρουν σωτηρίαν αιώνιον. Αυτοί δεν θα εντραπούν εις αιώνας
αιώνων.
Ησ. 45,18   Ούτως λέγει Κύριος ο ποιήσας τον ουρανόν, ούτος ο Θεός ο καταδείξας την γήν και ποιήσας αυτήν, αυτός
διώρισεν αυτήν, ουκ εις κενόν εποίησεν αυτήν, αλλά κατοικείσθαι έπλασεν αυτήν - εγώ ειµι Κύριος, και ουκ έστιν έτι.
Ησ. 45,18  Ετσι λέγει ο Κυριος, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν, αυτός ο οποίος κατέστησε φανεράν και ορατήν την
κρυµµένην στον γνόφον και τα ύδατα γην και την παρεσκεύασε κατάλληλον προς διαµονήν των ανθρώπων. Αυτός
διεχώρισε την θάλασσαν από την ζηράν, δεν την εδηµιούργησεν εική και ως έτυχε, άνευ σκοπού, αλλά την έπλασε και την
διε-µόρφωσε, δια να κατοικήται από τους ανθρώπους. Αυτός, λοιπόν, διακηρύσσει και λέγει· Εγώ είµαι ο Κυριος και δεν
υπάρχει άλλος εκτός από εµέ.
Ησ. 45,19   ουκ εν κρυφή λελάληκα, ουδέ εν τόπω γής σκοτεινώ· ουκ είπα τώ σπέρµατι Ιακώβ· µάταιον ζητήσατε. εγώ ειµι
εγώ ειµι Κύριος ο λαλών δικαιοσύνην και αναγγέλλων αλήθειαν.
Ησ. 45,19  Δεν έχω οµιλήσει εγώ εις τα κρυφά, ούτε εις σκοτεινόν τινα τόπον της γης. Ποτέ δεν είπα στους απογόνους του
Ιακώβ· εις µάτην θα µε αναζητήσετε. Εγώ είµαι, εγώ είµαι ο µόνος Κυριος και Θεός, ο οποίος λαλώ δικαιοσύνην και
αναγγέλλω πάντοτε την αλήθειαν.
Ησ. 45,20   συνάχθητε και ήκετε, βουλεύσασθε άµα οι σωζόµενοι από των εθνών, ουκ έγνωσαν οι αίροντες το ξύλον γλύµµα
αυτών και οι προσευχόµενοι ως προς θεούς, οί ου σώζουσι.
Ησ. 45,20  Συγκεντρωθήτε, ελάτε κοντά µου, σκεφθήτε σοβαρώς µαζή συγχρόνως όλοι όσοι έχετε σωθή από την πλάνην της
εθνικής ειδωλολατρείας. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί, που µε ευλάβειαν σηκώνουν το ξυλόγλυπτον, αναίσθητον άγαλµα
των, που προσεύχοντονται προς τα είδωλά των ως προς θεούς, οι οποίοι εν τούτοις δεν έχουν την δύναµιν να σώζουν.
Ησ. 45,21   ει αναγγελούσιν, εγγισάτωσαν, ίνα γνώσιν άµα τις ακουστά εποίησε ταύτα απ αρχής· τότε ανηγγέλη υµίν· εγώ ο
Θεός, και ουκ έστιν άλλος πλήν εµού· δίκαιος και σωτήρ ουκ έστιν πάρεξ εµού.
Ησ. 45,21  Εάν οι θεοί των εθνών έχουν την δύναµιν να αναγγέλλουν κάτι προφητικώς , ας πλησιάσουν και ας το πουν, δια
να µάθουν και οι άλλοι λαοί, ποιός προανήγγειλε και κατέστησεν εκ των προτέρων γνωστά και ακουστά εκείνα, τα οποία
έµελλαν να γίνουν. Από τον αληθινόν Θεόν ανηγγέλθησαν τότε αυτά εις ηµάς. Εγώ είµαι ο Θεός, ο οποίος τα ανήγγειλα, ο
αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εµέ. Απολύτως δίκαιος και παντοδύναµος σωτήρ δεν υπάρχει εκτός από
εµέ.
Ησ. 45,22   επιστράφητε επ εµέ και σωθήσεσθε, οι απ εσχάτου της γής· εγώ ειµι ο Θεός, και ουκ έστιν άλλος.
Ησ. 45,22  Επανέλθετε, λοιπόν, εν µετανοία προς εµέ και θα σωθήτε. Και σεις ακόµη οι οποίοι κατοικείτε εις τα άκρα της
γης. Εγώ είµαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην από εµέ.
Ησ. 45,23   κατ εµαυτού οµνύω, ή µην εξελεύσεται εκ τού στόµατός µου δικαιοσύνη, οι λόγοι µου ουκ αποστραφήσονται, ότι
εµοί κάµψει πάν γόνυ και εξοµολογήσεται πάσα γλώσσα τώ Θεώ
Ησ. 45,23  Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, πράγµατι και αληθεία θα εξέλθη από το στόµα µου λόγος αληθινός
και δίκαιος. Οι λόγοι µου δεν θα επανέλθουν απραγµατοποίητοι, διότι ενώπιόν µου θα καµφθή κάθε γόνατον εις λατρείαν
µου. Πάσα γλώσσα θα δοξολογήση τον Θεόν
Ησ. 45,24   λέγων· δικαιοσύνη και δόξα προς αυτόν ήξουσι και αισχυνθήσονται πάντες οι αφορίζοντες εαυτούς·
Ησ. 45,24  λέγουσα· δικαιοσύνη και δόξα θα έλθουν από αυτόν και προς αυτόν, θα κατεντροπιασθούν δε όλοι εκείνοι, οι
οποίοι ξεχωρίζουν και αποµακρύνουν τον εαυτόν των από αυτόν.
Ησ. 45,25   από Κυρίου δικαιωθήσονται και εν τώ Θεώ ενδοξασθήσονται πάν το σπέρµα των υιών Ισραήλ.
Ησ. 45,25 Από τον Κυριον θα εύρουν την δικαίωσίν των και θα δοξασθούν εν τω Θεώ και δια του Θεού όλοι οι απόγονοι των
Ισραηλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46
Ησ. 46,1   Έπεσε Βήλ, συνετρίβη Δαγών, εγένετο τα γλυπτά αυτών εις θηρία και κτήνη· αίρετε αυτά καταδεδεµένα ως
φορτίον κοπιώντι
Ησ. 46,1  Επεσε το άγαλµα του ειδωλολατρικού θεού Βηλ, συνετρίβη το άγαλµα του θεού Δαγών, και τα αλλά είδωλα αυτών
µεταφέρονται λάφυρα επάνω εις ελέφαντας και κτήνη. Μεταφέρατέ τα· δέσατε βαρύ φορτίον επάνω εις ζώα, που µετά
κόπου τα µεταφέρουν.
Ησ. 46,2   και πεινώντι, εκλελυµένω, ουκ ισχύοντι άµα, οί ου δυνήσονται σωθήναι από πολέµου, αυτοί δε αιχµάλωτοι
ήχθησαν.
Ησ. 46,2  Πεινούν και παραλύουν και εξασθενούν τα ζώα αυτά. Αυτοί είναι οι θεοί σας, οι οποίοι δεν ηµπορούν να σωθούν
από τον πόλεµον, αλλά δεµένοι οδηγούνται εις αιχµαλωσίαν.
Ησ. 46,3   Ακούετέ µου, οίκος τού Ιακώβ και πάν το κατάλοιπον τού Ισραήλ, οι αιρόµενοι εκ κοιλίας και παιδευόµενοι εκ
παιδίου
Ησ. 46,3  Ακούσατέ µου λοιπόν, σεις, οι απόγονοι του Ιακώβ, και όσοι απέµειναν από τους Ισραηλίτας· σεις οι οποίοι απ'
αρχής της υπάρξεώς σας κρατείσθε µε στοργήν εις τα πατρικά µου χέρια. Σεις, καθένας από τους οποίους παιδαγωγείσθε
από εµέ από της παιδικής σας ηλικίας
Ησ. 46,4   έως γήρους· εγώ ειµι, και έως αν καταγηράσητε, εγώ ειµι· εγώ ανέχοµαι υµών, εγώ εποίησα και εγώ ανήσω, εγώ
αναλήψοµαι και σώσω υµάς.
Ησ. 46,4  µέχρι και της γεροντικής. Εγώ είµαι απ' αρχής πάντοτε και µέχρις ότου φθάσετε εις βαθύτατον γήρας. Εγώ είµαι
αυτός και αναλλοίωτος, εγώ σας ανέχοµαι, εγώ σας εδηµιούργησα, εγώ θα σας αναδείξω, εγώ θα σας αναλάβω υπό την
προστασίαν µου και θα σας σώσω.
Ησ. 46,5   τίνι µε ωµοιώσατε; ίδετε, τεχνάσασθε, οι πλανώµενοι.
Ησ. 46,5  Προς ποίον, λοιπόν, µε έχετε παροµοιάσει; Ιδετε, σεις που πλανάσθε εις την λατρείαν των ειδώλων,



χρησιµοποιήσατε όλην την τέχνην σας·
Ησ. 46,6   οι συµβαλλόµενοι χρυσίον εκ µαρσιππίου και αργύριον εν ζυγώ, στήσουσιν εν σταθµώ και µισθωσάµενοι
χρυσοχόον εποίησαν χειροποίητα, και κύψαντες προσκυνούσιν αυτοίς.
Ησ. 46,6  σεις οι οποίοι συνεισφέρετε χρυσόν από το δερµάτινον βαλάντιον σας, ζυγίζετε άργυρον, θέτετε αυτά επάνω εις
ζυγόν, µισθώνετε χρυσοχόον και έτσι κατασκευάζετε χειροποίητα αγάλµατα, τα οποία κατόπιν κύπτουν οι άνθρωποι και
τα προσκυνούν.
Ησ. 46,7   αίρουσιν αυτό επί τού ώµου, και πορεύονται· εάν δε θώσιν αυτό, επί τού τόπου αυτού µένει, ου µη κινηθή· και ως
εάν βοήση προς αυτόν, ου µη εισακούση, από κακών ου µη σώση αυτόν.
Ησ. 46,7  Παίρνουν έπειτα οι άνθρωποι το άψυχον αυτό άγαλµα στους ώµους των και πορεύονται µαζή µε αυτό. Εάν το
τοποθετήσουν εις κάποιον τόπον, µένει εκεί ακίνητον. Εκείνος που θα θελήση να βοηθήση προς αυτό προσευχόµενος, δεν
θα εισακουσθή. Το άψυχον άγαλµα δεν θα τον απαλλάξη από τα κακά. Δεν θα τον σώση από κινδύνους.
Ησ. 46,8   µνήσθητε ταύτα και στενάξατε, µετανοήσατε οι πεπλανηµένοι, επιστρέψατε τή καρδία,
Ησ. 46,8  Αναλογισθήτε και σκεφθήτε όλα αυτά, που σας είπα, και στενάξατε. Μετανοήσατε σεις, οι οποίοι έχετε
παραπλανηθή εις την λατρείαν των ειδώλων. Επιστρέψατε µε όλην σας την καρδίαν στον Θεόν.
Ησ. 46,9   και µνήσθητε τα πρότερα από τού αιώνος, ότι εγώ ειµι ο Θεός, και ουκ έστιν έτι πλήν εµού
Ησ. 46,9  Ενθυµηθήτε όσα προηγουµένως από πολλών αιώνων, απ' αρχής της υπάρξεώς σας, εγώ προείπα και ενήργησα.
Διότι εγώ είµαι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην από εµέ.
Ησ. 46,10   αναγγέλλων πρότερον τα έσχατα πριν αυτά γενέσθαι, και άµα συνετελέσθη. και είπα· πάσα η βουλή µου
στήσεται, και πάντα, όσα βεβούλευµαι, ποιήσω·
Ησ. 46,10  Εγώ είµαι εκείνος, που προαναγγέλλω εκ των προτέρων όσα θα συµβούν στους µετά ταύτα χρόνους, πριν η
γίνουν αυτά. Και ιδού ότι στον χρόνον που προείπα, συντελούνται και πραγµατοποιούνται. Εγώ είπα και ετόνισα· κάθε
απόφασίς µου θα πραγµατοποιηθή και όλα όσα έχω σκεφθή και αποφασίσει θα πραγµατοποιήσω.
Ησ. 46,11   καλών από ανατολών πετεινόν και από γής πόρωθεν περί ών βεβούλευµαι, ελάλησα και ήγαγον, έκτισα και
εποίησα, ήγαγον αυτόν και ευώδωσα την οδόν αυτού.
Ησ. 46,11  Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος καλώ από τα µέρη της ανατολής, ώσαν ταχύτατον πτηνόν, τον Κύρον αυτό χώραν
µακρυνήν, δια να υπηρετήση εις εκείνα, τα οποία εγώ έχω αποφασίσει. Το είπα και το έφερα εις πέρας. Τον εδηµιούργησα,
τον έκαµα βασιλέα, τον έφερα από µακρυνήν χώραν, κατευώδωσα τους δρόµους της ζωής και της δράσεως του.
Ησ. 46,12   ακούσατέ µου, οι απολωλεκότες την καρδίαν, οι µακράν από της δικαιοσύνης.
Ησ. 46,12  Ακούσατέ µε σεις, οι οποίοι έχετε χάσει τον νουν σας, σεις που ευρίσκεσθε και ζήτε µακράν από την δικαιοσύνην.
Ησ. 46,13   ήγγισα την δικαιοσύνην µου και την σωτηρίαν την παρ εµού ου βραδυνώ· δέδωκα εν Σιών σωτηρίαν τώ Ισραήλ
εις δόξασµα.
Ησ. 46,13  Επλησίασεν ο καιρός, να αποδώσω δικαιοσύνη· δεν θα βραδύνω να στείλω εγώ την σωτηρίαν στον λαόν µου. Θα
δώσω σωτηρίαν εις την Σιών, στον ισραηλιτικόν λαόν, προς δόξαν εµού και αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47
Ησ. 47,1   Κατάβηθι, κάθισον επί την γήν, παρθένος, θυγάτηρ Βαβυλώνος, είσελθε εις το σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, ότι
ουκέτι προστεθήση κληθήναι απαλή και τρυφερά.
Ησ. 47,1  Κατέβα από την δόξαν σου, κυλίσου στο χώµα, Βαδυλών, πόλις που µέχρι σήµερα δεν επατήθης από τους εχθρούς
σου. Εµπα στο σκοτάδι της θλίψεως, πόλις κατοικουµένη από Χαλδαίους, διότι δεν θα είσαι πλέον και δεν θα ονοµάζεσαι
καλοµαθηµένη και τρυφερά.
Ησ. 47,2   λάβε µύλον, άλεσον άλευρον, αποκάλυψαι το κατακάλυµµά σου, ανακάλυψαι τας πολιάς, ανάσυρε τας κνήµας,
διάβηθι ποταµούς·
Ησ. 47,2  Σαν δούλη πλέον πάρε εις τα χέριά σου τον χειρόµυλον, άλεσε το σιτάρι και κάµε το αλεύρι, βγάλε το κάλυµµα της
κεφαλής σου και φανέρωσε πλέον τα άσπρα µαλλιά σου· ανάσυρε το ιµάτιόν σου, που σκεπάζει τα πόδια σου, και πέρασε
ποταµούς.
Ησ. 47,3   ανακαλυφθήσεται η αισχύνη σου, φανήσονται οι ονειδισµοί σου· το δίκαιον εκ σού λήψοµαι, ουκέτι µη παραδώ
ανθρώποις.
Ησ. 47,3  Θα ξεσκεπασθή ο,τι προκαλεί την έντροπήν σου, θα φανούν οι εξευτελισµοί σου, θα πάρω από σε ο,τι είναι δίκαιον
εις αποκατάστασιν της δικαιοσύνης. Δεν θα σε παραδώσω πλέον εις ανθρώπους, να σε τιµωρήσουν, διότι εγώ θα είµαι ο
τιµωρός σου.
Ησ. 47,4   είπεν ο ρυσάµενός σε Κύριος σαβαώθ, όνοµα αυτώ άγιος Ισραήλ·
Ησ. 47,4  Ω ισραηλίται, αυτά είπεν ο σωτήρ σας, ο Κυριος ο παντοκράτωρ, αυτός του οποίου το όνοµα είναι ο άγιος Θεός του
Ισραήλ.
Ησ. 47,5   κάθισον κατανενυγµένη, είσελθε εις το σκότος, θυγάτηρ Χαλδαίων, ουκέτι µη κληθήση ισχύς βασιλείας.
Ησ. 47,5  Καθισε, λοιπόν, Βαδυλών, θυγάτηρ των Χαλδαίων, συντετριµµένη και πονεµένη. Εµπα στο σκοτάδι της
ανυπαρξίας και αφανείας, διότι ποτέ πλέον δεν θα αναγνωριοθή εις σε βασιλική εξουσία.
Ησ. 47,6   παρωξύνθην επί τώ λαώ µου, εµίανας την κληρονοµίαν µου· εγώ έδωκα αυτούς εις την χείρά σου, σύ δε ουκ
έδωκας αυτοίς έλεος, τού πρεσβυτέρου εβάρυνας τον ζυγόν σφόδρα.
Ησ. 47,6  Ωργίσθην εγώ εναντίον του λαού µου δια τας αµαρτίας του, συ όµως εβεβήλωσας την κληρονοµίαν µου. Εγώ τους
παρέδωσα εις τα χέρια σου, δια να τιµωρηθούν και παιδαγωγηθούν. Συ όµως εφάνης σκληρά απέναντι των· δεν τους
έδειξες κάποιαν ευσπλαγχνίαν και συγκατάβασιν. Και αυτού ακόµη του γεροντοτέρου κατέστησας πολύ βαρύν τον ζυγόν
της δουλείας.
Ησ. 47,7   και είπας· εις τον αιώνα έσοµαι άρχουσα· ουκ ενόησας ταύτα εν τή καρδία σου, ουδέ εµνήσθης τα έσχατα.
Ησ. 47,7  Και εν τη αλαζονεία σου είπες· Εγώ θα είµαι πάντοτε άρχουσα και κυρίαρχος εις αιώνα τον άπαντα. Δεν εσκέφθης
ποτέ, δεν επέρασαν από τον νουν σου αυτά, που τώρα πάσχεις. Δεν έλαβες ύπ' όψιν σου τα τελευταία σου.
Ησ. 47,8   νύν δε άκουε ταύτα, η τρυφερά, η καθηµένη πεποιθυία, η λέγουσα εν καρδία αυτής· εγώ ειµι, και ουκ έστιν ετέρα·
ου καθιώ χήρα ουδέ γνώσοµαι ορφανίαν.



Ησ. 47,8  Τωρα όµως άκουσε αυτά που θα σου πω. Συ, η τρυφερά και φιλήδονος, η οποία εκάθησο γεµάτη αυτοπεποίθησιν
και έλεγες µέσα εις την κάρδιάν σου· Εγώ είµαι µόνον και δεν υπάρχει άλλη ώσαν εµέ. Δεν θα µείνω ποτέ χήρα και
εγκαταλελειµµένη, δεν θα γνωρίσω, τι θα πη ορφάνεια και ατεκνία.
Ησ. 47,9   νύν δε ήξει επί σε τα δύο ταύτα εξαίφνης εν ηµέρα µια· ατεκνία και χηρεία ήξει εξαίφνης επί σε εν τή φαρµακεία
σου, εν τή ισχύϊ των επαοιδών σου σφόδρα,
Ησ. 47,9  Και όµως ιδού, ότι αυτά τα δύο θα επέλθουν αιφνιδίως εναντίον σου εις µίαν µόνην ηµέραν, ατεκνία και χηρεία· θα
έλθη έξαφνα εις σε, καθ ον χρόνον θα ζητής ασφάλειαν και προστασίαν από την µαγείαν σου, από την µεγάλην, τάχα,
δύναµιν των µάγων σου και των γητευµάτων των.
Ησ. 47,10   τή ελπίδι της πονηρίας σου· σύ γάρ είπας· εγώ ειµι, και ουκ έστιν ετέρα. γνώθι, ότι η σύνεσις τούτων και η
πορνεία σου έσται σοι αισχύνη. και είπας τή καρδία σου· εγώ ειµι, και ουκ έστιν ετέρα.
Ησ. 47,10  Επάνω εις τας ψευδείς ελπίδας που σου εδιδεν η πονηρία σου, συ είπες· Εγώ είµαι, δεν υπάρχει καµµία άλλη ώσαν
εµέ, ωραία και ισχυρά. Μαθε, λοιπόν, ότι η σύνεσις από τας µαγείας αυτάς και τους µάγους και η άµαρτωλότης σου θα
αποβούν εις καταισχύνην σου. Συ όµώς είπες αλαζονικώς από µέσα σου· Εγώ είµαι· δεν υπάρχει άλλη.
Ησ. 47,11   και ήξει επί σε απώλεια, και ου µη γνώς, βόθυνος, και εµπεσή εις αυτόν· και ήξει επί σε ταλαιπωρία, και ου µη
δυνήση καθαρά γενέσθαι· και ήξει επί σε εξ απίνης απώλεια, και ου µη γνώς.
Ησ. 47,11  Θα έπελθη εναντίον σου όλεθρος, πριν καν προλάβης να τον αντιληφθής. Βοθρος θα άνοιξη ενώπιόν σου και θα
πέσης µέσα εις αυτόν. Μεγάλη ταλαιπωρία θα εκσπάση επί της κεφαλής σου και δεν θα κατορθώσης, να απαλλαγής από
αυτήν. Εξαφνα θα επέλθη εναντίον σου η καταστροφή, χωρίς καν να προλάβης να την αντιληφθής.
Ησ. 47,12   στήθι νύν εν ταίς επαοιδαίς σου και εν τή πολλή φαρµακεία σου, ά εµάνθανες εκ νεότητός σου, ει δυνήση
ωφεληθήναι.
Ησ. 47,12  Σταµάτησε, λοιπόν, τώρα τας µαγείας και τας πολλάς γοητείας σου, τας οποίας εκ νεότητάς σου έµαθες, µήπως
και ηµπορέσης να ωφεληθής και σωθής.
Ησ. 47,13   κεκοπίακας εν ταίς βουλαίς σου· στήτωσαν δή και σωσάτωσάν σε οι αστρολόγοι τού ουρανού, οι ορώντες τους
αστέρας αναγγειλάτωσάν σοι τι µέλλει επί σε έρχεσθαι.
Ησ. 47,13  Πολύ έχεις κοπιάσει εις τας συσκέψεις σου και τας συµβουλάς των µάγων και των αστρολόγων. Ας σταθούν
λοιπόν, τώρα, ας σηκωθούν όρθιοι και ας σε σώσουν οι αστρολόγοι του ουρανού, αυτοί ποι παρατηρούν τας κινήσεις των
αστέρων και µαντεύουν, τάχα, το µέλλον· ας αναγγείλλουν εις σε τι µέλλει να σου συµβή, τι θα επέλθη εναντίον σου.
Ησ. 47,14   ιδού πάντες ως φρύγανα επί πυρί κατακαυθήσονται και ου µη εξέλωνται την ψυχήν αυτών εκ φλογός· ότι έχεις
άνθρακας πυρός, κάθισαι επ αυτούς.
Ησ. 47,14  Ιδού, όλοι αυτοί ώσαν φρύγανα θα κατακαούν επάνω εις την φωτιάν. Δεν θα γλυτώσουν την ζωήν των από την
φλόγα του ολέθρου, διότι συ, ω Βαβυλών, θα µεταβληθής εις αναµµένους άνθρακας, δια να καθίσουν επάνω εις αυτούς οι
µάγοι και οι αστρολόγοι σου.
Ησ. 47,15   ούτοι έσονταί σοι βοήθεια, εκοπίασας εν τή µεταβολή εκ νεότητος, άνθρωπος καθ εαυτόν επλανήθη, σοί δε ουκ
έσται σωτηρία.
Ησ. 47,15  Αυτό θα είναι το κατάντηµα εκείνων, εις την βοήθειαν των οποίων ήλπισες, µε τους οποίους κατεπόνησες τον
εαυτόν σου από την νεότητά σου. Καθε άνθρωπος, βέβαια, υπόκειται εις πλάνην. Συ όµως επλανήθης τόσον πολύ, ώστε δεν
υπάρχει πλέον ελπίς σωτηρίας δια σε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48
Ησ. 48,1   Ακούσατε ταύτα, οίκος Ιακώβ οι κεκληµένοι τώ ονόµατι Ισραήλ και εξ Ιούδα εξελθόντες, οι οµνύοντες τώ ονόµατι
Κυρίου Θεού Ισραήλ, µιµνησκόµενοι ου µετά αληθείας ουδέ µετά δικαιοσύνης
Ησ. 48,1  Ακούσατε αυτά σεις, οι απόγονοι του Ιακώβ, οι οποίοι έχετε το όνοµα του Ισραηλ· σεις που προέρχεσθε από την
φυλήν του Ιούδα, σεις που ορκίζεσθε στο όνοµα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ· σεις, οι οποίοι εις καιρόν θλίψεων και
κινδύνων ενθυµείσθε και επικαλείσθε τον Θεόν, οχι όµως µε ειλικρίνειαν και ευθύτητα καρδίας ούτε µε ζωήν αρετής.
Ησ. 48,2   και αντεχόµενοι τώ ονόµατι της πόλεως της αγίας και επί τώ Θεώ Ισραήλ αντιστηριζόµενοι, Κύριος σαβαώθ
όνοµα αυτώ.
Ησ. 48,2  Σεις, που κρατείτε ως ίδικον σας το όνοµα της αγίας πόλεως, της Ιερουσαλήµ, και λέγετε ότι στηρίζεσθε στον Θεόν
του Ισραήλ. Εις εκείνον, του οποίου το όνοµα είναι Κυριος των δυνάµεων.
Ησ. 48,3   τα πρότερα έτι ανήγγειλα, και εκ τού στόµατός µου εξήλθε και ακουστόν εγένετο· εξάπινα εποίησα, και επήλθε.
Ησ. 48,3  Προανήγγειλα εκ των προτέρων µελλοντικά γεγονότα. Από το στόµα µου εξήλθον προφητείαι, ηκούσθησαν από
σας, έξαφνα δε και, χωρίς να το περιµένετε, επραξα και συνέβησαν τα γεγονότα.
Ησ. 48,4   γινώσκω ότι σκληρός εί, και νεύρον σιδηρούν ο τράχηλός σου, και το µέτωπόν σου χαλκούν.
Ησ. 48,4  Γνωρίζω, ότι είσαι λαός σκληρός και πεισµατάρης, ότι ο τράχηλός σου είναι σιδερένιο και δύσκαµπτον νεύρον, το
µέτωπόν σου χάλκινον και ασυγκίνητον.
Ησ. 48,5   και ανήγγειλά σοι πάλαι, πριν ελθείν επί σε ακουστόν σοι εποίησα· µήποτε είπης ότι τα είδωλά µου εποίησε, και
είπης ότι τα γλυπτά και τα χωνευτά ενετείλατό µοι.
Ησ. 48,5  Προ πολλού χρόνου σου προανήγγειλα τα γεγονότα, πριν εκσπάσουν εναντίον σου, σε έκαµα να ακούσης τας
σχετικάς προφητείας· δια να µη είπης, ότι τα είδωλα, που προσκυνώ, έκαµαν αυτό· να µη πης. ότι τα γλυπτά και χωνευτά
αγάλµατα προείπαν αυτά εις εµέ.
Ησ. 48,6   ηκούσατε πάντα, και υµείς ουκ έγνωτε· αλλά και ακουστά σοι εποίησα τα καινά από τού νύν , ά µέλλει γίνεσθαι,
και ουκ είπας.
Ησ. 48,6  Σεις, οι ισραηλίται ηκούσατε όλα αυτά και όµως δεν ηθελήσατε να τα κατανοήσετε. Αλλά και νέα γεγονότα, τα
οποία µέλλουν να γίνουν από τώρα και στο εξής, εγώ σου τα κατέστησα γνωστά και συ δεν είπες, ότι ο Θεός µου τα
προανήγγειλε.
Ησ. 48,7   νύν γίνεται και ου πάλαι, και ου προτέραις ηµέραις ήκουσας αυτά· µη είπης· ναί γινώσκω αυτά.
Ησ. 48,7  Τωρα εξαγγέλλονται αι προφητείαι, τώρα λαµβάνουν χώραν τα νέα αυτά γεγονότα και όχι εις παλαιοτέρους
χρόνους. Τωρα, και όχι εις προηγουµένας εποχάς, ήκουσες αυτά. Εγιναν δε, δια να µη είπης· α, ναι τα εγνώριζα.



Ησ. 48,8   ούτε έγνως ούτε ηπίστω, ούτε απ αρχής ήνοιξά σου τα ώτα· έγνων γάρ ότι αθετών αθετήσεις και άνοµος έτι εκ
κοιλίας κληθήση.
Ησ. 48,8  Ούτε εγνώριζες, ούτε είχες µάθει, ούτε εγώ δια την απιστίαν σου σου είχα ανοίξει από τότε τα αυτιά της ψυχής σου ,
ώστε να ακούσης και γνωρίσης τας προφητείας. Τούτο δε, διότι εγώ εγνώριζα, ότι συ ασφαλώς και βεβαίως θα αθετήσης
αυτά, ότι ήσο και θα ωνοµάζεσο παράνοµος από την αρχήν της εθνικής υπάρξεώς σου.
Ησ. 48,9   ένεκεν τού εµού ονόµατος δείξω σοι τον θυµόν µου και τα ένδοξά µου επάξω επί σε, ίνα µη εξολοθρεύσω σε.
Ησ. 48,9  Προς δόξαν όµως και σεβασµόν του Ονόµατός µου θα δείξω εις σε την οργήν µου. Επειτα θα πραγµατοποιήσω εις
σε ένδοξα γεγονότα, δια να µη σε εξολοθρεύσω εντελώς.
Ησ. 48,10   ιδού πέπρακά σε ουχ ένεκεν αργυρίου, εξειλάµην δε σε εκ καµίνου πτωχείας·
Ησ. 48,10  Ιδού, σας επώλησα δούλους στους Βαβυλωνίους, όχι βέβαια έναντι αργυρίου· άλλα και σας απήλλαξα από την
κάµινον της πτωχείας κατά τον καιρόν της αιχµαλωσίας σας.
Ησ. 48,11   ένεκεν εµού ποιήσω σοι, ότι το εµόν όνοµα βεβηλούται, και την δόξαν µου ετέρω ου δώσω.
Ησ. 48,11  Χαριν εµού θα σας σώσω, διότι εκεί βεβηλώνεται το Ονοµά µου και δεν θα παραδώσω την δόξαν µου εις άλλον
θεόν.
Ησ. 48,12   Άκουέ µου, Ιακώβ και Ισραήλ, ον εγώ καλώ· εγώ ειµι πρώτος, και εγώ ειµι εις τον αιώνα,
Ησ. 48,12  Ακούσατέ µε, λοιπόν, σεις οι απόγονοι του Ιακώβ, συ Ισραηλιτικέ λαέ, τον οποίον εγώ απ' αρχής εκάλεσα και
καλώ ίδικόν µου λαόν. Εγώ είµαι ο πρώτος, εγώ είµαι και µετά ταύτα στους οίωνας των αιώνων.
Ησ. 48,13   και η χείρ µου εθεµελίωσε την γήν, και η δεξιά µου εστερέωσε τον ουρανόν. καλέσω αυτούς, και στήσονται άµα
Ησ. 48,13  Το παντοδύναµον χέρι µου εθεµελίωσεν ασφαλή την γην και η δεξιά µου εστερέωσε τν έναστρον ουρανόν. Θα
προσκαλέσω όλα αυτά, και αµέσως θα σταθούν εις προσοχήν ενώπιόν µου.
Ησ. 48,14   και συναχθήσονται πάντες και ακούσονται. τις αυτοίς ανήγγειλε ταύτα; αγαπών σε εποίησα το θέληµά σου επί
Βαβυλώνα τού άραι σπέρµα Χαλδαίων.
Ησ. 48,14  Ας συγκεντρωθούν όλοι και ας ακούσουν µε προσοχήν, ποιός εκ των προτέρων ανήγγειλεν εις αυτούς αυτά ; Εγώ,
επειδή σε ηγάπησα, έκαµα το θέληµά σου εις βάρος της Βαβυλώνος· να εξολοθρεύσω τους απογόνους των Χαλδαίων.
Ησ. 48,15   εγώ ελάλησα, εγώ εκάλεσα, ήγαγον αυτόν και ευώδωσα την οδόν αυτού.
Ησ. 48,15  Εγώ ωµίλησα στον Κύρον, εγώ τον προσεκάλεσα και τον ωδηγησα, εγώ ευώδωσα τον δρόµον του.
Ησ. 48,16   προσαγάγετε προς µε και ακούσατε ταύτα· ουκ απ αρχής εν κρυφή λελάληκα, ουδέ εν τόπω γής σκοτεινώ· ηνίκα
εγένετο, εκεί ήµην, και νύν Κύριος απέστειλέ µε και το πνεύµα αυτού.
Ησ. 48,16  Ελάτε προς εµέ, ω Ισραηλίται, και ακούσατε αυτά. Δεν είπα αυτά εις µακρυνήν εποχήν κρυφίως, ούτε εις κανένα
σκοτεινόν τόπον. Οταν επραγµατοποιούντο αι προφητείαι µου, ήµουν εκεί βοηθών τον Κύρον. Και τώρα ο Κύρος λέγει· ο
Κυριος µε έστειλε και το πνεύµα του.
Ησ. 48,17   ούτως λέγει Κύριος ο ρυσάµενός σε, ο άγιος Ισραήλ· εγώ ειµι ο Θεός σου, δέδειχά σοι τού ευρείν σε την οδόν, εν ή
πορεύση εν αυτή.
Ησ. 48,17  Αυτά λέγει ο Κυριος, ο οποίος σε ηλευθέρωσε, ο άγιος Θεός του ισραηλιτικού λαού· Εγώ είµαι ο Θεός σου, εγώ
έδειξα εις σε να εύρης την αληθινήν οδόν, εις την οποίαν και πρέπει να πορευθής, εάν θέλης την σωτηρίαν σου.
Ησ. 48,18   και ει ήκουσας των εντολών µου, εγένετο αν ωσεί ποταµός η ειρήνη σου και η δικαιοσύνη σου ως κύµα
θαλάσσης·
Ησ. 48,18  Και εάν είχες ακούσει τας εντολάς µου, η ειρήνη και η ευτυχία σου θα εγίνετο πλούσια και ανεξάντλητος, ώσαν
ποταµός και η δικαιοσύνη σου ώσαν το κύµα της θαλάσσης.
Ησ. 48,19   και εγένετο αν ως η άµµος το σπέρµα σου και τα έκγονα της κοιλίας σου ως ο χούς της γής· ουδέ νύν ου µη
εξολοθρευθής, ουδέ απολείται το όνοµά σου ενώπιον εµού. -
Ησ. 48,19  Οι απόγονοί σου θα ήσαν τόσοι πολλοί, όση η άµµος της θαλάσσης· τα δε τέκνα σου αναρίθµητα, όπως είναι το
χώµα της γης. Αλλα ούτε και τώρα θα εξολοθρευθής, ούτε θα χαθή το όνοµά σου από εµπρός µου.
Ησ. 48,20   Έξελθε εκ Βαβυλώνος φεύγων από των Χαλδαίων· φωνήν ευφροσύνης αναγγείλατε, και ακουστόν γενέσθω
τούτο, απαγγείλατε έως εσχάτου της γής, λέγεται· ερύσατο Κύριος τον δούλον αυτού Ιακώβ·
Ησ. 48,20  Εβγα, λοιπόν, ελεύθερος, ω ισραηλιτικέ λαέ, από την Βαβυλώνα. Φυγε από την χώραν των Χαλδαίων. Με φωνάς
χαράς και ευφροσύνης αναγγείλατε το ευχάριστον τούτο γεγονός. Ας γίνη τούτο παντού ακουστόν. Κηρύξατέ το εις τα
πέρατα της γης. Είπατε ότι ο Κυριος απήλλαξε τον δούλον του, τους απογόνους του Ιακώβ, από την δουλείαν των
Βαβυλωνίων.
Ησ. 48,21   και εάν διψήσωσι, δι ερήµου άξει αυτούς, ύδωρ εκ πέτρας εξάξει αυτοίς· σχισθήσεται πέτρα, και ρυήσεται ύδωρ,
και πίεται ο λαός µου.
Ησ. 48,21  Εάν αυτό διψήσουν, καθ' ον χρόνον ο Θεός θα τους όδηγή δια µέσου της έρηµου, θα βγάλη νερό προς χάριν
αυτών από τον βράχον. Θα σχισθή η πέτρα και θα αναβλύζουν ύδατα, δια να πίη ο λαός µου.
Ησ. 48,22   ουκ εστι χαίρειν, λέγει Κύριος, τοίς ασεβέσιν.
Ησ. 48,22  Χαρά και ευφροσύνη δεν υπάρχει στους ασεβείς ανθρώπους, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49
Ησ. 49,1   Ακούσατέ µου, νήσοι, και προσέχετε, έθνη· διά χρόνου πολλού στήσεται, λέγει Κύριος. εκ κοιλίας µητρός µου
εκάλεσε το όνοµά µου
Ησ. 49,1  Ακούσατέ µε, νήσοι και παράλιοι περιοχαί· δώσατε προσοχήν εις τα λόγιά µου, έθνη ειδωλολατρικά. Επειτα από
πολύν χρόνον θα συµβούν αυτά, λέγει ο Κυριος. Εκ κοιλίας µητρός µου µε εκάλεσεν ονοµαστικώς ο Κυριος.
Ησ. 49,2   και έθηκε το στόµα µου ωσεί µάχαιραν οξείαν και υπό την σκέπην της χειρός αυτού έκρυψέ µε, έθηκέ µε ως βέλος
εκλεκτόν και εν τή φαρέτρα αυτού έκρυψέ µε.
Ησ. 49,2  Ωσάν οξείαν κοπτερήν µάχαιραν έκαµε το στόµα µου. Κατω από την προστατευτικήν του χείρα µε έκρυψεν από
κινδύνους και απειλάς. Με έκαµε βέλος εύστοχον, µε έκρυψεν εις την φαρέτραν του
Ησ. 49,3   και είπέ µοι· δούλός µου εί σύ, Ισραήλ, και εν σοί δοξασθήσοµαι.
Ησ. 49,3  και µου είπε· Συ είσαι δούλος µου, εγώ δε δια σου θα δοξασθώ.



Ησ. 49,4   και εγώ είπα· κενώς εκοπίασα, εις µάταιον και εις ουδέν έδωκα την ισχύν µου· διά τούτο η κρίσις µου παρά Κυρίω,
και ο πόνος µου εναντίον τού Θεού µου.
Ησ. 49,4  Και εγώ είπα τότε· πως, Κυριε, θα δοξασθής από εµέ; Εγώ εις τα χαµένα εκοπίασα. Ματαίως και προς κανένα
αγαθόν έργον και αποτέλεσµα δεν διέθεσα την δύναµίν µου. Δια τούτο το δίκαιόν µου και την κρίσιν µου αναθέτω στον
Κυριον. Η θλίψίς µου είναι ενώπιον του Θεού.
Ησ. 49,5   και νύν ούτως λέγει Κύριος ο πλάσας µε εκ κοιλίας δούλον εαυτώ τού συναγαγείν τον Ιακώβ προς αυτόν και
Ισραήλ - συναχθήσοµαι και δοξασθήσοµαι εναντίον Κυρίου, και ο Θεός µου έσται µοι ισχύς -
Ησ. 49,5  Και τώρα έτσι λέγει ο Κυριος, αυτός που µε επλασεν ευθύς εξ αρχής και µε ώρισεν ως υπηρετήν του, δια να
συγκεντρώσω πλησίον του τους απογόνους του Ιακώβ, τον Ισραηλιτικόν λαόν. Θα συγκεντρωθώµεν, λοιπόν, και θα
δοξασθώµεν ενώπιον του Κυρίου και Κυριος ο Θεός µας θα είναι η δύναµίς µας.
Ησ. 49,6   και είπέ µοι· µέγα σοί εστι τού κληθήναί σε παίδά µου τού στήσαι τας φυλάς Ιακώβ και την διασποράν τού
Ισραήλ επιστρέψαι· ιδού δέδωκά σε εις διαθήκην γένους, εις φώς εθνών τού είναί σε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γής. -
Ησ. 49,6  Ο Κυριος µου είπεν ακόµη· Είναι µεγάλη δια σε τιµή, να ονοµασθής δούλος και υπηρέτης µου. Να αποκαταστήσης
ελευθέρας τας φυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρης τους ανά τα διάφορα έθνη διεσκορπισµένους Ισραηλίτας . Ιδού, εγώ σε
έχω δώσει εις εκπλήρωσιν της διαθήκης µου προς το γένος το Ισραηλιτικόν. Ως φως δι' όλα τα έθνη. Να είσαι συ ο σωτήρ
εις όλους τους λαούς, µέχρι και των περάτων της γης.
Ησ. 49,7   Ούτως λέγει Κύριος ο ρυσάµενός σε, ο Θεός Ισραήλ· αγιάσατε τον φαυλίζοντα την ψυχήν αυτού, τον
βδελυσσόµενον υπό των εθνών των δούλων των αρχόντων· βασιλείς όψονται αυτόν και αναστήσονται, άρχοντες και
προσκυνήσουσιν αυτώ ένεκεν Κυρίου· ότι πιστός εστιν ο άγιος Ισραήλ, και εξελεξάµην σε.
Ησ. 49,7  Αυτά λέγει ο Κυριος, ο λυτρωτής και ελευθερωτής σου, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Ως άγιον τιµήσατε και
δοξάσατε αυτόν, ο οποίος καταφρονεί και παραδίδει εις θάνατον την ζωήν του. Αυτόν, τον οποίον βδελύσσονται τα
αµαρτωλά έθνη, οι δούλοι των αρχόντων. Βασιλείς όµως θα τον ίδουν και θα εγερθούν µετά σεβασµού ενώπιόν του και
άρχοντες, οι οποίοι και θα τον προσκυνήσουν ένεκεν Κυρίου του Θεού, διότι ο άγιος Θεός του Ισραηλιτικού λαού, είναι
κατά πάντα αληθής και αξιόπιστος εις τας υποσχέσστου. Και εγώ ο Κυριος σε εξέλεξα.
Ησ. 49,8   ούτως λέγει Κύριος· καιρώ δεκτώ επήκουσά σου και εν ηµέρα σωτηρίας εβοήθησά σοι και έπλασά σε και έδωκά
σε εις διαθήκην εθνών τού καταστήσαι την γήν και κληρονοµήσαι κληρονοµίας ερήµους,
Ησ. 49,8  Αυτά λέγει ο Κυριος· Εις κατάλληλον και ευπρόσδεκτον καιρόν εγώ ήκουσα την προσευχήν σου, εις ηµέραν
σωτηρίας σε εβοήθησα. Εγώ σε έπλασα. Εδωκα σε ως νέαν διαθήκην µετά των εθνών, δια να αποκαταστήσης τους
ανθρώπους της γης, και να απόκτησης ως ίδικήν σου µόνιµον ιδιοκτησίαν τους έως τώρα ερήµους από χάριν Θεού λαούς .
Ησ. 49,9   λέγοντα τοίς εν δεσµοίς· εξέλθετε, και τοίς εν τώ σκότει· ανακαλυφθήναι. εν πάσαις ταίς οδοίς βοσκηθήσονται,
και εν πάσαις ταίς τρίβοις η νοµή αυτών·
Ησ. 49,9  Συ, ο δούλος µου, θα είπης στους δεσµίους· Εξέλθετε ελεύθεροι από τα δεσµά σας· και εις αυτούς, που ευρίσκονται
στο σκότος της αγνοίας και της πλάνης να φανερωθούν, να έλθουν στο φως της αληθείας. Οσοι θα σε υπακούσουν και θα
έλθουν κοντά σου, θα γίνουν ιδικόν σου ποίµνιον. Εις όλας τας πορείας της ζωής των θα ευρίσκουν πλουσίαν τροφήν. Εις
όλας τας οδούς, που θα πορεύωνται, θα υπάρχη πάντοτε η διατροφή των.
Ησ. 49,10   ου πεινάσουσιν ουδέ διψήσουσιν, ουδέ πατάξει αυτούς καύσων, ουδέ ο ήλιος, αλλ ο ελεών αυτούς παρακαλέσει
και διά πηγών υδάτων άξει αυτούς·
Ησ. 49,10  Δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε και θα διψήσουν. Δεν θα τους κτυπήση πλέον ούτε το καύµα, ούτε ο ήλιος, αλλά ο
γεµάτος έλεος και ευσπλαγχνίαν προς αυτούς Θεός θα τους παρηγόρηση και θα τους οδηγή δια µέσου πηγών αφθόνων
υδάτων.
Ησ. 49,11   και θήσω πάν όρος εις οδόν και πάσαν τρίβον εις βόσκηµα αυτοίς.
Ησ. 49,11  Θα µεταβάλω δι' αυτούς κάθε βουνόν εις δρόµον βατόν, και κάθε δρόµον πλούσιον εις διατροφήν των.
Ησ. 49,12   ιδού ούτοι πόρωθεν έρχονται, ούτοι από βορά και ούτοι από θαλάσσης, άλλοι δε εκ γής Περσών.
Ησ. 49,12  Ιδού, αυτοί έρχονται από µακρυνάς περιοχάς. Αλλοι έρχονται από τον βορράν, άλλοι από δυσµάς και άλλοι από
την χώραν των Περσών.
Ησ. 49,13   ευφραίνεσθε, ουρανοί, και αγαλλιάσθω, η γη, ρηξάτωσαν τα όρη ευφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός τον λαόν
αυτού και τους ταπεινούς τού λαού αυτού παρεκάλεσεν.
Ησ. 49,13  Ευφραίνεσθε οι ουρανοί, ας χαίρη και ας αγαλλεται η γη. Τα όρη ας έκσπάσουν εις χαρµοσύνους κραυγάς, διότι ο
Κυριος ηλέησε τον λαόν του, παρηγόρησε και ενίσχυσε τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού του.
Ησ. 49,14   Είπε δε Σιών· εγκατέλιπέ µε Κύριος, και ο Κύριος επελάθετό µου.
Ησ. 49,14  Παρά τας πλουσίας όµως αυτάς ευλογίας η Σιών είπε· Ο Κυριος µε εγκατέλειψε, ο Κυριος µε ελησµονησε.
Ησ. 49,15   µη επιλήσεται γυνή τού παιδίου αυτής τού µη ελεήσαι τα έκγονα της κοιλίας αυτής; ει δε και ταύτα επιλάθοιτο
γυνή, αλλ εγώ ουκ επιλήσοµαί σου, είπε Κύριος.
Ησ. 49,15  Αλλα, µήπως είναι δυνατόν µια µητέρα να λησµονήση το παιδί της, να µη σπλαγχνισθή και ελεηση τους
καρπούς των σπλάγχνων της; Εάν δε και, έστω, µια µητέρα λησµονήση και απαρνηθή τα παιδιά της, εγώ ποτέ δεν θα σε
λησµονήσω, είπεν ο Κυριος.
Ησ. 49,16   ιδού επί των χειρών µου εζωγράφηκά σου τα τείχη, και ενώπιόν µου εί διαπαντός·
Ησ. 49,16  Ιδού, έχω ζωγραφίσει εις τα χέρια µου τα τείχη σου, Ιερουσαλήµ, και έτσι ευρίσκεσαι δια παντός προ των
οφθαλµών µου.
Ησ. 49,17   και ταχύ οικοδοµηθήση υφ ών καθηρέθης, και οι ερηµώσαντές σε εξελεύσονται εκ σού.
Ησ. 49,17  Συντόµως θα ανοικοδοµηθής από εκείνους µάλιστα, οι οποίοι σε εκρήµνισαν. Και οι εχθροί σου, οι οποίοι σε
κατέλαβαν και σε ερήµωσαν, θα φύγουν από την περιοχήν σου.
Ησ. 49,18   άρον κύκλω τους οφθαλµούς σου και ιδέ πάντας, ιδού συνήχθησαν και ήλθοσαν προς σε· ζώ εγώ, λέγει Κύριος,
ότι πάντας αυτούς ως κόσµον ενδύση και περιθήση αυτούς ως κόσµον νύµφης.
Ησ. 49,18  Υψωσε τα µάτιά σου, ω Ιερουσαλήµ· στρέψε ολόγυρά σου και ιδέ όλους. Ιδού, έχουν συναχθή και ήλθαν προς σε.
Ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, ότι θα ενδυθής ως στολισµόν όλους αυτούς. Θα τους περιβληθής ωσάν στολισµόν νύµφης,
Ησ. 49,19   ότι τα έρηµά σου και τα διεφθαρµένα και τα πεπτωκότα νύν στενοχωρήσει από των κατοικούντων, και



µακρυνθήσονται από σού οι καταπίνοντές σε.
Ησ. 49,19  διότι αι ερηµωθείσαι περιοχαί σου, τα καταστραφέντα και εις ερείπια κείµενα µέρη σου, θα αποδειχθούν τώρα
πολύ στενά, δια να περιλάβουν τους νέους κατοίκους σου. Εκείνοι δε, οι οποίοι σε κατέστρεψαν και ήθελαν να σε
καταπιούν, θα αποµακρυνθούν πλέον από σε.
Ησ. 49,20   ερούσι γάρ εις τα ώτά σου οι υιοί σου, ούς απολώλεκας· στενός µοι ο τόπος, ποίησόν µοι τόπον, ίνα κατοικήσω.
Ησ. 49,20  Τα παιδιά σου δε, τα οποία συ εθεώρησες ως χαµένα, άλλα τώρα έχουν επανέλθει, θα είπουν εις τα αυτιά σου·
Στενός είναι ο τόπος αυτός δι ηµάς. Ετοίµασε τόπον, δια να κατοικήσωµέν µε µεγαλυτέραν άνεσιν.
Ησ. 49,21   και ερείς εν τή καρδία σου· τις εγέννησέ µοι τούτους; εγώ δε άτεκνος και χήρα, τούτους δε τις εξέθρεψέ µοι; εγώ δε
κατελείφθην µόνη, ούτοι δε µοι που ήσαν;
Ησ. 49,21  Και τότε συ, γεµάτη χαράν θα είπης από µέσα σου· Ποιός προς χάριν εµού έγεννησεν αυτούς τους υιούς; Εγώ
ήµουνα άτεκνος και χήρα. Αυτά τα παιδιά µου ποιός τα ανέθρεψε; Εγώ είχα εγκαταλειφθή µόνη και έρηµος. Αυτοί δε, που
ήλθαν τώρα προς εµέ, που ευρίσκοντο προηγουµένως;
Ησ. 49,22   Ούτως λέγει Κύριος Κύριος· ιδού αίρω εις τα έθνη την χείρά µου και εις τας νήσους αρώ σύσσηµόν µου, και
άξουσι τους υιούς σου εν κόλπω, τας δε θυγατέρας σου επ ώµων αρούσι,
Ησ. 49,22  Ούτω λέγει ο Κυριος, ο Κυριος· Ιδού εγώ υψώνω εις τα ειδωλολατρικά έθνη την χείρα µου, εις τας νήσους και εις
τας παραλίους χώρας θα υψώσω την σηµαίαν µου και οι κάτοικοι αυτών θα φέρουν τους υιούς σου, ω Ιερουσαλήµ, εις την
αγκάλην των, τας δε θυγατέρας σου θα υψώσουν επάνω στους ώµους των.
Ησ. 49,23   και έσονται βασιλείς τιθηνοί σου, αι δε άρχουσαι τροφοί σου· επί πρόσωπον της γής προσκυνήσουσί σε και τον
χούν των ποδών σου λείξουσι· και γνώση ότι εγώ Κύριος, και ουκ αισχυνθήσονται οι υποµένοντές µε.
Ησ. 49,23  Βασιλείς θα είναι οι τροφείς σου και αι αρχόντισσαι θα είναι αι παραµάναι σου . Θα πέσουν στο πρόσωπον της
γης και θα σε προσκυνήσουν, θα γλύψουν το χώµα των ποδών σου, και έτσι θα πληροφορηθής και θα µάθης, ότι εγώ είµαι
ο Κυριος και όλοι εκείνοι, οι οποίοι στηρίζουν µε επιµονήν τας ελπίδας των εις σε, δεν θα εντραπούν.
Ησ. 49,24   µη λήψεταί τις παρά γίγαντος σκύλα; και εάν αιχµαλωτεύση τις αδίκως, σωθήσεται;
Ησ. 49,24  Ισως όµώς κάποιος θα ερωτήση· Μηπως είναι δυνατόν να πάρη κανείς λάφυρα από γίγαντα; Εάν δηλαδή
αιχµαλωτισθή κανείς από σκληρόν και ισχυρόν αυθέντην, είναι δυνατόν να σωθή από την αιχµαλωσίαν του;
Ησ. 49,25   ούτως λέγει Κύριος· εάν τις αιχµαλωτεύση γίγαντα, λήψεται σκύλα· λαµβάνων δε παρά ισχύοντος σωθήσεται·
εγώ δε την κρίσιν σου κρινώ, και εγώ τους υιούς σου ρύσοµαι·
Ησ. 49,25  Ούτω όµως απαντά ο Κυριος προς αυτόν· Εάν κανείς µε την ιδικήν µου δύναµιν συλλάβη ως αιχµάλωτον
γίγαντα, θα πάρη χωρίς φόβον λάφυρα από αυτόν. Λαµβάνων δε τα λάφυρα και τα όπλα εκείνου του ισχυρού, θα σωθή και
δεν θα πάθη τίποτε. Εγώ θα δικάσω και θα αποδώσω εις σε το δίκαιον, εναντίον των Βαβυλωνίων, του γίγαντος αυτού που
σε εταλαιπώρησε! Εγώ θα γλυτώσω τους δούλους σου από την αιχµαλωσίαν.
Ησ. 49,26   και φάγονται οι θλίψαντές σε τας σάρκας αυτών και πίονται ως οίνον νέον το αίµα αυτών και µεθυσθήσονται,
και αισθανθήσεται πάσα σάρξ ότι εγώ Κύριος ο ρυσάµενός σε και αντιλαµβανόµενος ισχύος Ιακώβ .
Ησ. 49,26  Εκείνοι δε, οι οποίοι σε εταλαιπώρησαν και σε έθλιψαν, θα φαγωθούν αναµεταξύ των, θα αλληλοεξοντωθούν, θα
πιουν το αίµα των ωσάν νέον κρασί, και θα µεθυσθούν από την µανίαν του φόνου και του µίσους. Και τότε κάθε άνθρωπος
θα εννοήση και θα αισθανθή, ότι εγώ ο Κυριος είµαι ο λυτρωτής σου, ο παρέχων δύναµιν εις σε, τον Ιακώβ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50
Ησ. 50,1   Ούτως λέγει Κύριος· ποίον το βιβλίον τού αποστασίου της µητρός υµών, ώ εξαπέστειλα αυτήν; ή τίνι υπόχρεω
πέπρακα υµάς; ιδού ταίς αµαρτίαις υµών επράθητε, και ταίς ανοµίαις υµών εξαπέστειλα την µητέρα υµών.
Ησ. 50,1  Ούτω λέγει ο Κυριος· Που και ποίον είναι το έγγραφον του διαζυγίου της µητέρας σας, δια του οποίου διεζεύχθην
και την εγκατέλειψα; Η εις ποίον δανειστήν µου σας επώλησα; Δεν σας επώλησα εγώ δούλους, αλλά σεις λόγω των
αµαρτιών σας επωλήθητε, εξ αιτίας δε των παρανοµιών σας απέπεµψα την µητέρα σας, την Σιών.
Ησ. 50,2   τι ότι ήλθον και ουκ ήν άνθρωπος; εκάλεσα και ουκ ήν ο υπακούων; µη ουκ ισχύει η χείρ µου τού ρύσασθαι ή ουκ
ισχύω τού εξελέσθαι; ιδού τή απειλή µου εξερηµώσω την θάλασσαν και θήσω ποταµούς ερήµους , και ξηρανθήσονται οι
ιχθύες αυτών από τού µη είναι ύδωρ και αποθανούνται εν δίψει.
Ησ. 50,2  Διατί, όταν ήλθα, δεν υπήρξεν άνθρωπος να µε υποδεχθή; Διατί, όταν προσεκάλεσα, δεν υπήρξε κανείς, που να
υπακούση εις την πρόσκλησίν µου; Μηπως δεν είναι ισχυρά η χείρ µου, δια να σας ελευθερώση και σας σώση η δεν έχω
την δύναµιν να σας βγάλω από την χώραν της αιχµαλωσίας σας; Ιδού, εγώ µε την απειλήν µου δύναµαι να ξηράνω και να
κάµω έρηµον την θάλασσαν να καταστήσω ξηρούς και ερήµους τους ποταµούς, ώστε να αποθάνουν από την δίψαν τα
ψάρια, διότι δεν θα υπάρχη ύδωρ.
Ησ. 50,3   ενδύσω τον ουρανόν σκότος και ως σάκκον θήσω το περιβόλαιον αυτού.
Ησ. 50,3  Εγώ ηµπορώ να ενδύσω µε σκοτάδι τον ουρανόν και να µεταβάλω την λαµπράν περιβολήν και εµφάνισίν του εις
πένθιµον σάκκον.
Ησ. 50,4   Κύριος δίδωσί µοι γλώσσαν παιδείας τού γνώναι ηνίκα δεί ειπείν λόγον έθηκέ µοι πρωΐ πρωΐ, προσέθηκέ µοι
ωτίον ακούειν·
Ησ. 50,4  Ο Κυριος µου έχει δώσει γλώσσαν παιδείας και σοφίας, δια να γνωρίζω τι και πότε πρέπει να οµιλήσω. Πολύ
ενωρίς µου εδώσε την µόρφωσιν αυτήν και µου προσέθεσεν οξύτητα ακοής, δια να ακούω την αλήθειαν και υπακούω εις
αυτόν.
Ησ. 50,5   και η παιδεία Κυρίου Κυρίου ανοίγει µου τα ώτα, εγώ δε ουκ απειθώ ουδέ αντιλέγω,
Ησ. 50,5  Η δια των παιδαγωγικών παθηµάτων παιδεία του Κυρίου, µάλιστα του Κυρίου, µου ανοίγει τα αυτιά, εγώ δε δεν
απειθώ, δεν αντιλέγω εις την παιδείαν αυτήν.
Ησ. 50,6   τον νώτόν µου έδωκα εις µάστιγας, τας δε σιαγόνας µου εις ραπίσµατα, το δε πρόσωπόν µου ουκ απέστρεψα από
αισχύνης εµπτυσµάτων·
Ησ. 50,6  Εδωκα τον νώτον µου εις µάστιγας και τας σιαγόνας µου εις ραπίσµατα, το δε πρόσωπόν µου δεν το απέστρεψα
από την αισχύνην των εµπτυσµάτων.
Ησ. 50,7   και Κύριος Κύριος βοηθός µοι εγενήθη, διά τούτο ουκ ενετράπην, αλλά έθηκα το πρόσωπόν µου ως στερεάν



πέτραν και έγνων ότι ου µη αισχυνθώ·
Ησ. 50,7  Αλλα ο Κυριος, ο Κυριος είναι και µου συµπαρεστάθη βοηθός µου. Χαρις εις την στοργικήν παρουσίαν του, δεν
εκυριεύθην από έντροπην, άλλα ακλόνητον ως βράχον προέβαλα το πρόσωπόν µου, διότι εγνώριζα ότι τελικώς δεν
πρόκειται να εντροπιασθώ.
Ησ. 50,8   ότι εγγίζει ο δικαιώσας µε. τις ο κρινόµενός µοι; αντιστήτω µοι άµα· και τις ο κρινόµενός µοι; εγγισάτω µοι.
Ησ. 50,8  Ναι, δεν θα εντροπιασθώ, διότι ευρίσκεται πλησίον µου, έρχεται κοντά µου αυτός, ο οποίος θα µου αποδώση το
δίκαιον. Ποιός είναι αυτός, ο οποίος θέλει να αντιµετρηθή µαζή µου εις δίκην; Ας σταθή αντιµέτωπός µου αµέσως. Και
ποιός θα εκρίνετο µαζή µου και θα ενόµιζεν ότι έχει δίκαιον απέναντί µου; Ας µε πλησίαση.
Ησ. 50,9   ιδού Κύριος Κύριος βοηθήσει µοι· τις κακώσει µε; ιδού πάντες υµείς ως ιµάτιον παλαιωθήσεσθε, και ως σής
καταφάγεται υµάς.
Ησ. 50,9  Ιδού, ο Κυριος και Θεός είναι βοηθός µου. Ποιός θα µου κάµη κακόν; Ιδού, όλοι σεις οι αντιτιθέµενοι προς εµέ, θα
παληώσετε και θα καταρρακωθήτε σαν ιµάτιον και ωσάν σκόρος θα σας καταφάγη η κακότης και αµαρτωλότης σας.
Ησ. 50,10   Τίς εν υµίν ο φοβούµενος τον Κύριον; υπακουσάτω της φωνής τού παιδός αυτού. οι πορευόµενοι εν σκότει και
ουκ έστιν αυτοίς φώς, πεποίθατε επί τώ ονόµατι Κυρίου και αντιστηρίσασθε επί τώ Θεώ.
Ησ. 50,10  Ποιός µεταξύ σας φοβείται τον Κυριον; Ας υπακούση εις την φωνήν του παιδός του. Σεις, οι οποίοι πορεύεσθε
µέσα στο σκότος της αγνοίας και δεν υπάρχει κανένα δια σας φως, πιστεύσατε στο όνοµα του Κυρίου, στηριχθήτε µε
πεποίθησιν στον Θεόν.
Ησ. 50,11   ιδού πάντες υµείς πύρ καίετε και κατισχύετε φλόγα· πορεύεσθε τώ φωτί τού πυρός υµών και τή φλογί, ή
εξεκαύσατε· δι εµέ εγένετο ταύτα υµίν, εν λύπη κοιµηθήσεσθε.
Ησ. 50,11  Ιδού, όλοι σεις, που δεν υπακούετε στον παίδα του Θεού, ανάπτετε φωτιάν στον εαυτόν σας και τον κατακαίετε .
Τροφοδοτείτε και δυναµώνετε ολονέν περισσότερον την φλόγα του πυρός, που σας κατακαίει. Πορευθήτε µε το
αντιφέγγισµα του ολεθρίου πυρός, που σεις ανάψατε κατά του εαυτού σας, και µε την φλόγα, την οποίαν σεις εδυναµώσετε
ακόµη περισσότερον. Συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά εις σας, διότι δεν επιστεύσατε εις εµέ. Βυθισµένοι δε εις την λύπην
και τον πόνον θα αποθάνετε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51
Ησ. 51,1   Ακούσατέ µου, οι διώκοντες το δίκαιον και ζητούντες τον Κύριον, εµβλέψατε εις την στερεάν πέτραν, ήν
ελατοµήσατε, και εις τον βόθυνον τού λάκκου, ον ωρύξατε.
Ησ. 51,1   Ακούσατέ µε σεις που επιδιώκετε το δίκαιον και ζητείτε πάντοτε τον Κυριον και την βοήθειάν του . Παρατηρήσατε
τον στερεόν βραχον, από τον οποίον έχετε κοπή, τον λάκκον, από τον οποίον έχετε ανορυχθή.
Ησ. 51,2   εµβλέψατε εις Αβραάµ τον πατέρα υµών και εις Σάραν την ωδίνουσαν υµάς· ότι είς ήν, και εκάλεσα αυτόν και
ευλόγησα αυτόν και ηγάπησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν.
Ησ. 51,2  Παρατηρήσατε, δηλαδή, µε προσοχήν τον Αβραάµ, τον πατριάρχην σας, και την Σαρραν, η οποία µε ωδίνας σας
εγεννησεν· ότι αυτός ένας ήτο µεταξύ όλων των ανθρώπων, και αυτόν εγώ εκάλεσα, τον ηυλόγησα, διότι τον ηγάπησα και
επλήθυνα τους απογόνους του.
Ησ. 51,3   και σε νύν παρακαλέσω, Σιών, και παρεκάλεσα πάντα τα έρηµα αυτής και θήσω τα έρηµα αυτής ως παράδεισον
Κυρίου· ευφροσύνην και αγαλλίαµα ευρήσουσιν εν αυτή, εξοµολόγησιν και φωνήν αινέσεως.
Ησ. 51,3   Και σε τώρα εγώ θα παρηγορήσω και θα σε ενισχύσω, ω Σων. Θα την παρηγορήσω αποκαθιστών λαµπροτέρας
όλας τας ερηµωθείσας περιοχάς της. Θα µεταβάλω τα έρηµα της µέρη εις παράδεισον Κυρίου. Οι κάτοικοι της θα εύρούν
ευφροσύνην και αγαλλίασιν εν µέσω αυτής, Θα αναπέµψουν δοξολογίαν και φωνήν αινέσεως προς τον Θεόν.
Ησ. 51,4   ακούσατέ µου, ακούσατέ µου, λαός µου, και οι βασιλείς, προς µε ενωτίσασθε, ότι νόµος παρ εµού εξελεύσεται και
η κρίσις µου εις φώς εθνών.
Ησ. 51,4  Ακούσατέ µε, ακούσατέ µε, Ισραηλίται, λαός µου. Και οι βασιλείς ανοίξατε τα αυτιά σας, δια να ακούσετε εµέ.
Διότι νέος πλέον Νοµος θα εξέλθη και θα θεσπισθή από εµέ. Και ο Νοµος µου αυτός θα είναι φως των εθνών.
Ησ. 51,5   εγγίζει ταχύ η δικαιοσύνη µου, και εξελεύσεται ως φώς το σωτήριόν µου και εις τον βραχίονά µου έθνη ελπιούσιν·
εµέ νήσοι υποµενούσι και εις τον βραχίονά µου ελπιούσιν.
Ησ. 51,5   Πλησιάζει γρήγορα ο καιρός επιβολής της δικαιοσύνης µου. Θα άναστειλη και θα λάµψη τότε σαν φως η εκ
µέρους µου σωτηρία. Και εις την παντοδύναµον δεξιάν µου θα στηρίξουν τας ελπίδας των τα έθνη. Εµέ θα περιµένουν αι
ειδωλολατρικαί νήσοι και αι παράλιοι περιοχαί. Εις την δύναµιν του βραχίονός µου θα στηρίξουν τας ελπίδας των.
Ησ. 51,6   άρατε εις τον ουρανόν τους οφθαλµούς υµών και εµβλέψατέ εις την γήν κάτω, ότι ο ουρανός ως καπνός
εστερεώθη, η δε γη ως ιµάτιον παλαιωθήσεται, οι δε κατοικούντες την γήν ώσπερ ταύτα αποθανούνται, το δε σωτήριόν
µου εις τον αιώνα έσται, η δε δικαιοσύνη µου ου µη εκλίπη.
Ησ. 51,6  Σηκώσατε τα µάτια σας επάνω στον ουρανόν, ρίψατε το βλέµµα σας κάτω εις την γην και ίδετε, ότι ο ουρανός
εστερεώθη ωσάν καπνός, που εύκολα διαλύεται, η δε γη σαν ένδαµα θα παληώση. Οι κάτοικοι της γης θα αποθάνουν και
θα λείψουν, όπως ο ουρανός και η γη. Η σωτηρία όµως, την οποίαν εγώ θα δώσω, θα µείνη αιωνία, η δε δικαιοσύνη µου
ποτέ δεν θα λαβη τέλος.
Ησ. 51,7   ακούσατέ µου, οι ειδότες κρίσιν, λαός µου, ού ο νόµος µου εν τή καρδία υµών· µη φοβείσθε ονειδισµόν ανθρώπων
και τώ φαυλισµώ αυτών µη ηττάσθε.
Ησ. 51,7   Ακούσατέ µε, όσοι γνωρίζετε και ποθείτε δικαιοσύνην. Λαέ µου, στου οποίου την καρδίαν υπάρχει ο νόµος µου, µη
φοβείσθε τους ονειδισµούς των ανθρώπων και µη καταβάλλεσθε από τον εξευτελισµον, που σας κάνουν.
Ησ. 51,8   ως γάρ ιµάτιον βρωθήσεται υπό χρόνου και ως έρια βρωθήσεται υπό σητός· η δε δικαιοσύνη µου εις τον αιώνα
έσται, το δε σωτήριόν µου εις γενεάς γενεών.
Ησ. 51,8  Διότι αυτοί, όπως κατατρώγεται το ένδυµά µε την πάροδον του χρόνου, όπως τα µαλλιά των προβάτων
κατατρώγονται από τον σκόρον, έτσι και αυτοί θα φαγωθούν και θα εξολοθρευθούν. Η δίκαιοσύνη µου όµώς µένει στους
αιώνας των αιώνων, η δε εκ µέρους µου σωτηρία εις τας γενεάς των γενεών.
Ησ. 51,9   Εξεγείρου εξεγείρου, Ιερουσαλήµ, και ένδυσαι την ισχύν τού βραχίονός σου· εξεγείρου ως εν αρχή ηµέρας, ως
γενεά αιώνος. ου σύ εί



Ησ. 51,9  Σηκω ορθία, σήκω Ιερουσαλήµ, φόρεσε την δύναµίν σου, την οποίαν ο Κυριος σου δίδει. Σηκω, όπως εξυπνά
κανείς την πρωΐαν, γεµάτος δύναµιν και δραστηριότητα. Σηκω µε δύναµιν, όπως από της αρχής της υπάρξεώς σου, ως
λαός, που υπάρχει από γενεάς αιώνων.
Ησ. 51,10   η ερηµούσα θάλασσαν, ύδωρ αβύσσου πλήθος; η θείσα τα βάθη της θαλάσσης οδόν διαβάσεως ρυοµένοις
Ησ. 51,10  Δεν είσαι συ, η οποία εξήρανες την Ερυθραν Θαλασσαν τα απροσµέτρητα εκείνα ύδατα της αβυσσαλέας
θαλάσσης; Συ, δεν είσαι εκείνη, η οποία έκαµες βατόν δρόµον τα βάθη της θαλάσσης, δια να διάβούν αυτοί, οι οποίοι
εσώθησαν από την δουλείαν των Αιγυπτίων,
Ησ. 51,11   και λελυτρωµένοις; υπό γάρ Κυρίου αποστραφήσονται και ήξουσιν εις Σιών µετ ευφροσύνης και αγαλλιάµατος
αιωνίου· επί κεφαλής γάρ αυτών αγαλλίασις και αίνεσις; και ευφροσύνη καταλήψεται αυτούς, απέδρα οδύνη και λύπη και
στεναγµός.
Ησ. 51,11  οι λυτρωµένοι Ισραηλίται; Διότι, όπως τότε, έτσι και τώρα, από αυτόν τον ίδιον τον Κυριον λυτρούµενοι εκ της
αιχµαλωσίας της Βαβυλώνος θα επανέλθουν οι Ισραηλίται και θα εγκατασταθούν εις την Σιών µε ευφροσύνην και αιωνίαν
αγαλλίασιν. Την κεφαλήν των θα στεφανώνη αγαλλίασις, αίνεσις θα ακούεται από τα χείλη των. Χαρά και ευφροσύνη θα
πληµµυρίση αυτούς, θα έχη πλέον ύγει από αυτούς οδύνη, λύπη και στεναγµός.
Ησ. 51,12   εγώ ειµι, εγώ ειµι ο παρακαλών σε· γνώθι τίνα ευλαβηθείσα εφοβήθης από ανθρώπου θνητού και από υιού
ανθρώπου, οί ωσεί χόρτος εξηράνθησαν.
Ησ. 51,12  Εγώ είµαι, εγώ είµαι ο προαιωνίως υπάρχων, ο οποίος σε παρηγορώ και σε ενδυναµώνω. Σκέψου καλά και µάθε,
ποιόν εφοβήθης τόσον πολύ; Ανθρωπον θνητόν εφοβήθης; Εφοβήθης απογόνους ανθρώπων, οι οποίοι ωσάν χορτάρι
ξηραίνονται;
Ησ. 51,13   και επελάθου Θεόν τον ποιήσαντά σε, τον ποιήσαντα τον ουρανόν και θεµελιώσαντα την γήν, και εφόβου αεί
πάσας τας ηµέρας το πρόσωπον τού θυµού τού θλίβοντός σε· ον τρόπον γάρ εβουλεύσατο τού άραί σε, και νύν που ο θυµός
τού θλίβοντός σε;
Ησ. 51,13  Ελησµόνησες τον Θεόν, ο οποίος σε εδηµιούργησε, τον Θεόν, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν και εθεµελίωσε
την γην· και εφοβείσο πάντοτε όλας τας ηµέρας το ωργισµένον πρόσωπον εκείνου του ανθρώπου, ο οποίος σε κατέθλιβε
και σε κατεδυνάστευε. Που είναι τώρα ο θυµός εκείνου, ο οποίος σε κατέθλιβε και επινοούσε τρόπους και έπαιρνεν
αποφάσεις να σε εξόντωση;
Ησ. 51,14   εν γάρ τώ σώζεσθαί σε ου στήσεται ουδέ χρονιεί·
Ησ. 51,14  Καθ' ον χρόνον συ θα ευρίσκεσαι στον δρόµον της σωτηρίας, εκείνος δεν θα ηµπορέση επί πολύν χρόνον να
σταθή απέναντί σου,
Ησ. 51,15   ότι εγώ ο Θεός σου ο ταράσσων την θάλασσαν και ηχών τα κύµατα αυτής, Κύριος σαβαώθ όνοµά µοι.
Ησ. 51,15  διότι εγώ είµαι ο Θεός σου, ο οποίος αναταράσσω την θάλασσαν και κάνω τα κύµατά της να ηχούν. Κυριος των
δυνάµεων είναι το Ονοµά µου!
Ησ. 51,16   θήσω τους λόγους µου εις το στόµα σου και υπό την σκιάν της χειρός µου σκεπάσω σε, εν ή έστησα τον ουρανόν
και εθεµελίωσα την γήν· και ερεί Σιών· λαός µου εί σύ.
Ησ. 51,16  Θα θέσω τους λόγους µου στο στόµα σου, Ιερουσαλήµ, και κάτω από την σκιαν της παντοδυνάµου δεξιάς µου,
δια της οποίας έστησα τον ουρανόν και εθεµελίωσα την γην, θα σε σκεπάσω· και θα είπη ο Κυριος εις την Σιών· Ιδικός µου
λαός είσαι συ.
Ησ. 51,17   Εξεγείρου εξεγείρου, ανάστηθι, Ιερουσαλήµ, η πιούσα εκ χειρός Κυρίου το ποτήριον τού θυµού αυτού· το
ποτήριον γάρ της πτώσεως, το κόνδυ τού θυµού εξέπιες και εξεκένωσας.
Ησ. 51,17  Σηκω, σήκω, σήκω και στάσου ορθή Ιερουσαλήµ, συ η οποία έπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήριον της
δικαίας οργής του. Διότι πράγµατι το ποτήριον της πτώσεώς σου και το ποτήριον του θυµού, το έπιες ολοκληρον, το
άδειασες µέχρι σταγόνος.
Ησ. 51,18   και ουκ ήν ο παρακαλών σε από πάντων των τέκνων σου, ών έτεκες, και ουκ ήν ο αντιλαµβανόµενος της χειρός
σου ουδέ από πάντων των υιών σου, ών ύψωσας.
Ησ. 51,18  Και δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος από όλα τα τέκνα σου, τα οποία εσύ εγέννησες, δια να σε παρηγόρηση. Και
δεν υπήρχε κανείς να σε πιάση από το χέρι και να σε στήριξη, ούτε από όλα αυτά τα παιδιά σου, τα οποία συ ανέδειξες.
Ησ. 51,19   δύο ταύτα αντικείµενά σοι· τις συλλυπηθήσεταί σοι; πτώµα και σύντριµµα, λιµός και µάχαιρα. τις παρακαλέσει
σε;
Ησ. 51,19  Δυο είναι τα θλιβερά γεγονότα· και ποιός θα σε συµπονέση δι' αυτά; Πτώσις και συντριβή, πείνα και µάχαιρα.
Ποιός θα σε παρηγόρηση;
Ησ. 51,20   οι υιοί σου, οι απορούµενοι, οι καθεύδοντες επ άκρου πάσης εξόδου ως σευτλίον ηµίεφθον, οι πλήρεις θυµού
Κυρίου, εκλελυµένοι διά Κυρίου τού Θεού.
Ησ. 51,20  Τα παιδιά σου, που ευρίσκονται εις αµηχανίαν και κατάκεινται στις άκρες των δρόµων ώσαν µισσβρασµένα
σέσκουλα, έχουν γεµίσει και αυτοί από τον θυµόν του Κυρίου. Κατάκεινται παραλελυµένοι από τα δίκαια κτυπήµατα
Κυρίου του Θεού.
Ησ. 51,21   διά τούτο άκουε, τεταπεινωµένη, και µεθύουσα ουκ από οίνου·
Ησ. 51,21  Κανείς δεν ηµπορεί να σε βοηθήση. Δια τούτο άκουε συ, η ταπεινωµένη και σαν µεθυσµένη, όχι βέβαια από οίνον.
Ησ. 51,22   ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο κρίνων τον λαόν αυτού· ιδού είληφα εκ της χειρός σου το ποτήριον της πτώσεως, το
κόνδυ τού θυµού µου, και ου προσθήση έτι πιείν αυτό·
Ησ. 51,22  Ετσι λέγει Κυριος ο Θεός, ο κρίνων και δικάζων τον λαόν του. Ιδού, παίρνω από το χέρι σου το ποτήριον της
πτώσεώς σου, το ποτήριον της οργής µου και δεν θα συνέχισης πλέον να το πίνης.
Ησ. 51,23   και δώσω αυτό εις τας χείρας των αδικησάντων σε και των ταπεινωσάντων σε, οί είπαν τή ψυχή σου· κύψον, ίνα
παρέλθωµεν· και έθηκας ίσα τή γη τα µετάφρενά σου έξω τοίς παραπορευοµένοις.
Ησ. 51,23  Θα το δώσω εις τα χέρια των ανθρώπων, οι οποίοι σε ηδίκησαν και σε εταπείνωσαν. Και δια να σε θλίψουν
κατάκαρδα, σου είπαν· Σκύψε να περάσωµεν από επάνω σου. Συ δε έθεσες τα νώτα σου κάτω εις την γην, ένα έγινες µε το
χώµα, δια να περάσουν επάνω σου οι διερχόµενοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 52
Ησ. 52,1   Εξεγείρου εξεγείρου, Σιών, ένδυσαι την ισχύν σου, Σιών, και ένδυσαι την δόξαν σου, Ιερουσαλήµ πόλις η αγία·
ουκέτι προστεθήσεται διελθείν διά σού απερίτµητος και ακάθαρτος.
Ησ. 52,1  Σηκω, σήκω χωρίς χρονοτριβήν, Σιών. Παρε και περίβαλε την δύναµίν σου, Σιών, ενδύσου την δόξαν σου,
Ιερουσαλήµ, πόλις αγία. Δεν θα περάση πλέον δια µέσου των οδών σου απερίτµητος εθνικός, ούτε και κανείς άλλος
ακάθαρτος.
Ησ. 52,2   εκτίναξαι τον χούν και ανάστηθι, κάθισον, Ιερουσαλήµ· έκδυσαι τον δεσµόν τού τραχήλου σου, η αιχµάλωτος
θυγάτηρ Σιών.
Ησ. 52,2  Τιναξε από πάνω σου το χώµα της ταπεινώσεως και του εξευτελισµού σου, Ιερουσαλήµ. Σηκω ορθία, κάθισε επί
του θρόνου σου, λύσε και πέταξε από τον τράχηλόν σου τον δεσµόν της αιχµαλωσίας, συ η έως τώρα αιχµάλωτος, θυγάτηρ
Σιών.
Ησ. 52,3   ότι τάδε λέγει Κύριος· δωρεάν επράθητε και ου µετά αργυρίου λυτρωθήσεσθε.
Ησ. 52,3  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Δωρεάν είχατε πωληθή εις δουλείαν και δωρεάν θα ελευθερωθήτε από την δουλείαν
αυτήν.
Ησ. 524  ούτως λέγει Κύριος· εις Αίγυπτον κατέβη ο λαός µου το πρότερον παροικήσαι εκεί, και εις Ασσυρίους βία ήχθησαν·
Ησ. 52,4  Αυτά λέγει ο Κυριος· Εις την Αίγυπτον, κατά τους παλαιούς χρόνους, είχε κατεβή ο λαός µου, δια να παραµείνη
εκεί ως πάροικος και ξένος· και στους Ασσυρίους ωδηγήθησαν δια της βίας δούλοι.
Ησ. 52,5   και νύν τι εστε ώδε; τάδε λέγει Κύριος· ότι ελήφθη ο λαός µου δωρεάν, θαυµάζετε και ολολύζετε. τάδε λέγει Κύριος·
δι υµάς διαπαντός το όνοµά µου βλασφηµείται εν τοίς έθνεσι.
Ησ. 52,5  Και τώρα, διατί είσθε έδω αιχµάλωτοι εις ξένα έθνη; Αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή ο λαός µου συνελήφθη
αιχµάλωτος δωρεάν, απορείτε σεις οι άλλοι και θρηνείτε. Αυτά όµως λέγει ο Κυριος· Δια σας, ω Ιουδαίοι, διαβάλλεται και
συκοφαντείται το Ονοµά µου µεταξύ των εθνών, τα οποία µε καταφρονούν και µε εµπαίζουν ως ανίσχυρον να σας
προστατεύσω και σας ελευθερώσω.
Ησ. 52,6   διά τούτο γνώσεται ο λαός µου το όνοµά µου εν τή ηµέρα εκείνη, ότι εγώ ειµι αυτός ο λαλών· πάρειµι
Ησ. 52,6  Δια τούτο θα µάθη ο λαός µου, κατά την ηµέραν εκείνην της απελευθερώσεως του, ποίαν άπειρον δύναµιν έχει το
Ονοµά µου. Θα µάθη ότι εγώ είµαι αυτός που οµιλώ και λέγω· Ιδού, είµαι παρών, έτοιµος εις βοήθειαν και προστασίαν.
Ησ. 52,7   ως ώρα επί των ορέων, ως πόδες ευαγγελιζοµένου ακοήν ειρήνης, ως ευαγγελιζόµενος αγαθά, ότι ακουστήν
ποιήσω την σωτηρίαν σου λέγων Σιών· βασιλεύσει σου ο Θεός.
Ησ. 52,7  Οπως το εαρ επάνω εις τα όρη, όπως τα πόδια εκείνου ο οποίος σπεύδει να αναγγείλη το χαρµόσυνον µήνυµα της
ειρήνης, όπως ο αναγγέλλων τα ευχάριστα και αγαθά πράγµατα, έτσι και εγώ θα κάµω γνωστήν και θα διαλαλήσω την
χαρµόσυνον αγγελίαν της σωτηρίας σου, λέγων εις σε την Σιών· Ο Θεός σου θα γίνη και θα µείνη ο βασιλεύς σου.
Ησ. 52,8   ότι φωνή των φυλασσόντων σε υψώθη, και τή φωνή άµα ευφρανθήσονται· ότι οφθαλµοί προς οφθαλµούς
όψονται, ηνίκα αν ελεήση Κύριος την Σιών.
Ησ. 52,8  Θα γίνη πανταχού γνωστή η σωτηρία σου, διότι η φωνή αυτών, που σε φρουρούν και σε φυλάσσουν, θα υψωθή
µεγαλόστοµος. Και µαζή µε την φωνήν των αυτήν οι φρουροί θα ευφρανθούν, διότι όλων τα µάτια θα ιδούν την
χαρµόσυνον σωτηρίαν, όταν ο Κυριος ελεήση την Σιών.
Ησ. 52,9   ρηξάτω ευφροσύνην άµα τα έρηµα Ιερουσαλήµ, ότι ηλέησε Κύριος αυτήν και ερύσατο Ιερουσαλήµ.
Ησ. 52,9  Ας κράξουν µε µεγάλην κραυγήν χαράς και αγαλλιάσεως τα έως τώρα έρηµα και ακατοίκητα ερείπια της
Ιερουσαλήµ. Διότι ο Κυριος ηλέησεν αυτήν, την εγλύτωσεν από την δουλείαν της.
Ησ. 52,10   και αποκαλύψει Κύριος τον βραχίονα τον άγιον αυτού ενώπιον πάντων των εθνών, και όψονται πάντα άκρα της
γής την σωτηρίαν την παρά τού Θεού ηµών.
Ησ. 52,10  Τοτε θα φανερώση ο Κυριος την άπειρον δύναµιν της αγίας δεξιάς του ενώπιον όλων των εθνών . Και θα ίδουν οι
άνθρωποι έως εις τα άκρα της οικουµένης την σωτηρίαν, η οποία εδόθη εκ µέρους του Θεού µας.
Ησ. 52,11   απόστητε, απόστητε, εξέλθατε εκείθεν και ακαθάρτου µη άπτεσθε, εξέλθετε εκ µέσου αυτής, αφορίσθητε, οι
φέροντες τα σκεύη Κυρίου·
Ησ. 52,11  Αποµακρυνθήτε, αποµακρυνθήτε από την Βαβυλώνα, ω Ιουδαίοι. Εβγάτε έξω από εκεί, µη εγγίζετε τίποτε το
ακάθαρτον, εβγάτε ανάµεσα από αυτήν, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας, σεις, που µεταφέρετε τα ιερά σκεύη του Κυρίου.
Ησ. 52,12   ότι ου µετά ταραχής εξελεύσεσθε, ουδέ φυγή πορεύσεσθε, προπορεύσεται γάρ πρότερος υµών Κύριος και ο
επισυνάγων υµάς Θεός Ισραήλ.
Ησ. 52,12  Διότι κάτω από την ιδικήν µου σκέπην και προστασίαν δεν θα αναχωρήσετε ταραγµένοι και πανικόβλητοι, ούτε
θα βαδίζετε ωσάν φυγάδες, που σας κυνηγούν. Διότι έµπροσθεν από σας θα προπορεύεται Κυριος ο Θεός σας· ο Θεός του
Ισραήλ, ο οποίος και θα σας ακολουθή συναθροίζων σας και καθοδηγών στον δρόµον σας.
Ησ. 52,13   Ιδού συνήσει ο παίς µου και υψωθήσεται και δοξασθήσεται και µετεωρισθήσεται σφόδρα.
Ησ. 52,13  Ιδού, ο παις µου, ο Μεσσίας, θα γεµίση από σοφίαν και σύνεσιν, δια να εννοήση πλήρως και εκπληρώση την
αποστολήν του. Θα υψωθή, θα δοξασθή, θα µεγαλυνθή στον υπέρτατον βαθµόν.
Ησ. 52,14   ον τρόπον εκστήσονται επί σε πολλοί - ούτως αδοξήσει από των ανθρώπων το είδός σου και η δόξα σου από υιών
ανθρώπων -
Ησ. 52,14  Οπως θα µείνουν κατάπληκτοι πολλοί εµπρός εις τα φοβερά παθήµατά σου, τόσον πολύ θα χάση η µορφή σου
την λάµψιν της ωραιότητάς σου µεταξύ των ανθρώπων και τόσον πολύ θα διασυρθή και θα πέση η υπόληψίς σου από
τους υιούς των ανθρώπων
Ησ. 52,15   ούτω θαυµάσονται έθνη πολλά επ αυτώ, και συνέξουσι βασιλείς το στόµα αυτών· ότι οίς ουκ ανηγγέλη περί
αυτού, όψονται, και οί ουκ ακηκόασι, συνήσουσι.
Ησ. 52,15  Ετσι πολλά έθνη κατόπιν θα πληµµυρίσουν από θαυµασµόν και σεβασµόν προς αυτόν. Και αυτοί ακόµη οι
βασιλείς θα κλείσουν µε ευλάδειαν το στόµα των απέναντί του. Θα γίνη δε το θαυµαστόν τούτο γεγονός µεταξύ των
εθνικών, διότι αυτοί στους οποίους δεν είχεν εκ των προτέρων αναγγελθή από τους προφήτας τίποτε δι' αυτόν, θα τον
ίδουν. Και εκείνοι οι οποίοι έως τότε δεν είχαν ακούσει τίποτε, θα ακούσουν και θα πιστεύσουν εις την διδασκαλίαν και το
κήρυγµα της λυτρώσεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 53
Ησ. 53,1   Κύριε, τις επίστευσε τή ακοή ηµών; και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη;
Ησ. 53,1   Κυριε, ποιός επίστευσεν εις αυτά, που ηµείς ηκούσαµεν από σε και εκηρύξαµεν στους ανθρώπους; Η δύναµις του
Κυρίου εις ποίον εφανερώθη και έγινεν πιστευτή και παραδεκτή;
Ησ. 53,2   ανηγγείλαµεν ως παιδίον εναντίον αυτού, ως ρίζα εν γη διψώση. ουκ έστιν είδος αυτώ ουδέ δόξα· και είδοµεν
αυτόν, και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος·
Ησ. 53,2  Ανηγγείλαµεν αυτόν ωσάν µικρόν και άσηµον παιδίον ενώπιον του λαού, σαν ρίζαν εις γην διψασµένην και
ξηράν. Δεν είχεν ωραίαν, ένδοξον και ελκυστικήν την εµφάνισιν. Δεν είχεν ωραιότητα και λαµπρότητα προσώπου. Τον
είδοµεν και δεν είχε πρόσωπον εµφανίσιµον, ούτε κάλλος.
Ησ. 53,3   αλλά το είδος αυτού άτιµον και εκλείπον παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων· άνθρωπος εν πληγή ών και
ειδώς φέρειν µαλακίαν, ότι απέστραπται το πρόσωπον αυτού, ητιµάσθη και ουκ ελογίσθη.
Ησ. 53,3  Αλλα το πρόσωπόν του ήτο καταφρονηµένον, χωρίς τιµήν και δόξαν. Υπελείπετο ως προς την ωραιότητα και την
ευπρεπή εµφάνισιν µεταξύ όλων των ανθρώπων. Αυτός ήτο άνθρωπος πληγωµένος, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να
βαστάζη και να υποµέντη ταλαιπωρίας και πόνους. Αντικείµενον αποστροφής έγινε το πρόσωπον του, εδέχθη
εξευτελισµούς και ταπεινώσεις εκ µέρους των ανθρώπων. Τον ελογάριασαν σαν να µη υπήρχεν.
Ησ. 53,4   ούτος τας αµαρτίας ηµών φέρει και περί ηµών οδυνάται, και ηµείς ελογισάµεθα αυτόν είναι εν πόνω και εν πληγή
υπό Θεού και εν κακώσει.
Ησ. 53,4  Αυτός όµως φέρει επάνω του το βαρύ φορτίον των αµαρτιών µας. Εβυθίσθη στον πόνον και την οδύνην, και ηµείς
εν τη πλάνη µας ενοµίσαµεν, ότι αυτός ευρίσκετο εις την οδυνηράν αυτήν πληγήν και συµφοράν, επειδή ετιµωρείτο εκ
µέρους του Θεού δι' ίδικάς του αµαρτίας.
Ησ. 53,5 αυτός δε ετραυµατίσθη διά τας αµαρτίας ηµών και µεµαλάκισται διά τας ανοµίας ηµών· παιδεία ειρήνης ηµών επ
αυτόν. τώ µώλωπι αυτού ηµείς ιάθηµεν.
Ησ. 53,5  Αυτός όµώς ετραυµατίσθη δια τας ιδικάς µας αµαρτίας, εταλαιπωρήθη και υπέφερε δια τας ανοµίας µας.
Παιδευτική τιµωρία έπεσεν επάνω του δια την ιδικήν µας ειρήνην και σωτηρίαν. Χαρις δε εις την πληγήν εκείνου ηµείς
εθεραπεύθηµεν.
Ησ. 53,6   πάντες ως πρόβατα επλανήθηµεν, άνθρωπος τή οδώ αυτού επλανήθη· και Κύριος παρέδωκεν αυτόν ταίς
αµαρτίαις ηµών.
Ησ. 53,6  Ολοι ωσάν πρόβατα είχαµεν πλανηθή. Καθε άνθρωπος στον δρόµον και τον τρόπον της ζωής του επλανήθη. Δια
τας ιδικάς µας αµαρτίας ο Κυριος παρέδωκεν αυτόν εις παθήµατα και θάνατον.
Ησ. 53,7   και αυτός διά το κεκακώσθαι ουκ ανοίγει το στόµα αυτού· ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αµνός εναντίον
τού κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόµα.
Ησ. 53,7  Και αυτός, παρ' όλας τας κακώσεις που υπέστη, δεν ήνοιξε τα στόµα αυτού· ώσαν άφωνον πρόβατον ωδηγήθη
προς σφαγήν. Ως αµνός άφωνος ενώπιον εκείνου, ο οποίος τον κουρεύει, έτσι πορεύεται χωρίς να ανοίγη το στόµα του.
Ησ. 53,8   εν τή ταπεινώσει η κρίσις αυτού ήρθη· την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται; ότι αίρεται από της γής η ζωή αυτού,
από των ανοµιών τού λαού µου ήχθη εις θάνατον.
Ησ. 53,8  Μέσα εις την ταπείνωσιν και τον εξευτελισµόν, που εβυθίσθη, παρεγνωρίσθη και κατεπατήθη το δίκαιόν του εν τη
κρίσει. Υστέρα δε από τα παθήµατά του και τον άδικον θάνατον του, ποιός θα υπάρξη και ποιός θα τολµήση να διηγηθή
την γενεάν αυτού; Διότι αφηρέθη βιαίως και αδίκως αυτό την γην η ζωή αυτού. Αλλα ωδηγήθη εις θάνατον ένεκα των
αµαρτιών του λαού µου.
Ησ. 53,9   και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί τού θανάτου αυτού· ότι ανοµίαν ουκ
εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τώ στόµατι αυτού.
Ησ. 53,9  Εγώ δε εις εκδίκησιν του αδίκου θανάτου και της ταφής του, θα τιµωρήσω και θα παραδώσω εις θάνατον τους
κακούς ανθρώπους και δια τον θάνατον αυτού θα παραδώσω τους πονηρούς πλουσίους και άρχοντας . Διότι ο παις µου
αυτός δεν διέπραξε καµµίαν παρανοµίαν, ούτε ευρέθη ποτέ δόλος και ψεύδος στο στόµα του.
Ησ. 53,10   και Κύριος βούλεται καθαρίσαι αυτόν από της πληγής. εάν δώτε περί αµαρτίας, η ψυχή υµών όψεται σπέρµα
µακρόβιον· και βούλεται Κύριος αφελείν
Ησ. 53,10  Και ο Κυριος θέλει να τον καθαρίση πλήρως από τον εξευτελισµόν και την ταπείνωσιν , εις την οποίαν τον
υπέβαλαν οι άνθρωποι, από τας πληγάς τας οποίας κατέφεραν εις αυτόν. Εάν προσφέρετε αυτόν ως εξιλαστήριον θυσίαν
δια τας αµαρτίας σας, η ψυχή σας λυτρωµένη θα ίδη την ατελεύτητον γενεάν του. Ο Κυριος θέλει να αφαίρεση
Ησ. 53,11   από τού πόνου της ψυχής αυτού, δείξαι αυτώ φώς και πλάσαι τή συνέσει, δικαιώσαι δίκαιον εύ δουλεύοντα
πολλοίς, και τας αµαρτίας αυτών αυτός ανοίσει.
Ησ. 53,11  τον πόνον της ψυχής του, να δείξη αυτόν και δι' αυτού εις όλον τον κόσµον φως, ικανόν να αναπλάση και
αναγεννήση µε την σύνεσιν το ανθρώπινον γένος. Θέλει να αποδείξη αθώον αυτόν τον δίκαιον, ο οποίος υπηρετεί
εύσυνειδήτως και µε αγάπην τους πολλούς. Αυτών δε των πολλών τας αµαρτίας αυτός θα αναλάβη.
Ησ. 53,12   διά τούτο αυτός κληρονοµήσει πολλούς και των ισχυρών µεριεί σκύλα, ανθ ών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή
αυτού, και εν τοίς ανόµοις ελογίσθη· και αυτός αµαρτίας πολλών ανήνεγκε και διά τας αµαρτίας αυτών παρεδόθη.
Ησ. 53,12  Δια τούτο αυτός θα πάρη ως ιδικήν του πνευµατικήν κληρονοµίαν πολλούς · και από τους ισχυρούς θα πάρη και
θα διαµοιράση λάφυρα, διότι εκουσίως παρεδόθη στον λυτρωτικόν δι' ηµάς θάνατον η ζωή του. Κατετάχθη δε µεταξύ των
παρανόµων και ως τοιούτος εθεωρήθη. Αυτός όµως δια της σταυρικής του θυσίας επήρεν επάνω του τας αµαρτίας πολλών
και παρεδόθη στον σταυρικόν θάνατον δια τας αµαρτίας των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 54
Ησ. 54,1   Ευφράνθητι, στείρα η ου τίκτουσα, ρήξον και βόησον, η ουκ ωδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήµου µάλλον ή
της εχούσης τον άνδρα· είπε γάρ Κύριος·
Ησ. 54,1  Ευφράνθητι, λοιπόν, συ η εκκλησία των εθνών, η µέχρι σήµερον στερα, η οποία δεν εγεννοσες παιδιά. Βγάλε
µεγάλην φωνήν, βόησε µε χαράν συ, η οποία δεν εγνώρισες τας ωδίνας του τοκετου. Διότι σήµερον περισσότερα είναι τα



τέκνα σου, της ερήµου και χήρας, παρά της Ιουδαϊκής συναγωγής, η οποία είχεν ως πνευµατικόν νυµφίον της τον Κυριον.
Διότι εις σε είπεν ο Κυριος·
Ησ. 54,2   πλάτυνον τον τόπον της σκηνής σου και των αυλαιών σου, πήξον, µη φείση· µάκρυνον τα σχοινίσµατά σου και
τους πασσάλους σου κατίσχυσον.
Ησ. 54,2  Αυξησε εις πλάτος και µήκος τον χώρον της σκηνής σου· έκτεινε απεριόριστα τα παραπετάσµατα αυτής, στήσε
την σκηνήν σου. Μακρυνε τα σχοινία της και στερέωσε τους πασσάλους της.
Ησ. 54,3   έτι εις τα δεξιά και εις τα αριστερά εκπέτασον, και το σπέρµα σου έθνη κληρονοµήσει, και πόλεις ηρηµωµένας
κατοικιείς.
Ησ. 54,3  Απλωσε την ακόµη περισσότερον εις τα δεξιά και εις τα αριοτερά. Διότι οι απόγονοί σου θα κληρονοµήσουν και
θα επεκταθούν εις τας χώρας των εθνών, θα κατοικήσης συ εις πόλεις, αι οποίαι έχουν ερηµωθή.
Ησ. 54,4   µη φοβού, ότι κατησχύνθης, µηδέ εντραπής, ότι ωνειδίσθης· ότι αισχύνην αιώνιον επιλήση και όνειδος της
χηρείας σου ου µη µνησθήση έτι.
Ησ. 54,4  Μη φοβηθής, επειδή εις παλαιοτέραν εποχήν είχες καταισχυνθή , ούτε και να εντραπής, διότι τότε είχες υποστή
ονειδισµούς. Διότι την µακροχρόνιον προηγουµένην εντροπήν σου θα λησµονήσης, και το όνειδος της χηρείας και
ατεκνίας σου δεν θα το ενθυµηθής πλέον.
Ησ. 54,5   ότι Κύριος ο ποιών σε, Κύριος σαβαώθ όνοµα αυτώ· και ο ρυσάµενός σε αυτός Θεός Ισραήλ, πάση τή γη
κληθήσεται.
Ησ. 54,5  Διότι ο Κυριος, είναι αυτός που σε, την Εκκλησίαν, συνεκρότησε και ανέδειξε. Κυριος των δυνάµεων είναι το όνοµά
του. Ο λυτρωτής σου είναι αυτός ούτος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος όχι πλέον εις µόνην την ισραηλιτικήν χώραν, αλλά εις
όλην την οικουµένην θα ονοµάζεται και θα δοξάζεται ως Θεός.
Ησ. 54,6   ουχ ως γυναίκα καταλελειµµένην και ολιγόψυχον κέκληκέ σε Κύριος, ουδ ως γυναίκα εκ νεότητος µεµισηµένην,
είπεν ο Θεός σου·
Ησ. 54,6  Οχι ως γυναίκα, η οποία έχει εγκαταλειφθή από τον σύζυγον της, γυναίκα εριστικήν προς τον άνδρα της και
ολιγόψυχον σε έχει καλέσει ο Κυριος. Ούτε ως γυναίκα,η οποία από µακρού, από τα χρόνια της νεότητας της, έχει µισηθή,
είπεν ο Θεός σου.
Ησ. 54,7   χρόνον µικρόν κατέλιπόν σε και µετ ελέους µεγάλου ελεήσω σε,
Ησ. 54,7  Επί µικρόν χρονικόν διάστηµα σε εγκατέλειψα. Με αιώνιον όµως µέγα έλεος θα σε ελεήσω.
Ησ. 54,8   εν θυµώ µικρώ απέστρεψα το πρόσωπόν µου από σού και εν ελέει αιωνίω ελεήσω σε, είπεν ο ρυσάµενός σε Κύριος.
Ησ. 54,8  Με µικρόν και µικράς διαρκείας θυµόν απέστρεψα από σε το πρόσωπον µου· µε αιώνιον όµως και ατελεύτητον
έλεος θα σε ελεήσω, είπεν ο Κυριος ο λυτρωτής σου.
Ησ. 54,9   από τού ύδατος τού επί Νώε τούτό µοί εστι· καθότι ώµοσα αυτώ εν τώ χρόνω εκείνω τή γη µη θυµωθήσεσθαι επί
σοί έτι, µηδέ εν απειλή σου
Ησ. 54,9  Ο,τι έπραξα τότε, επί της εποχής του κατακλυσµού του Νώε, αυτό θα κάµω και τώρα. Οπως δηλαδή ωρκίσθην
κατά την έποχην εκείνην, ότι δια σε τον Νώε δεν θα οργισθώ πλέον εναντίον της γης, ούτε δι' απειλήν τινά εναντίον σου
Ησ. 54,10   τα όρη µεταστήσεσθαι, ουδ οι βουνοί σου µετακινηθήσονται, ούτως ουδέ το παρ εµού σοί έλεος εκλείψει, ουδέ η
διαθήκη της ειρήνης σου ου µη µεταστή· είπε γάρ Κύριος· ίλεώς σοι.
Ησ. 54,10  ότι τα όρη θα µετατεθούν και τα βουνά θα µετακινηθούν, έτσι και τώρα ορκίζοµαι, ότι δεν θα λείψη ποτέ το έλεός
µου προς σε. Ούτε θα ατονήση και θα ακυρωθή ποτέ η διαθήκη, που συνήψα προς σε δια την ειρήνην σου. Διότι είπεν ο
Κυριος· Από έδω και πέρα θα είµαι πάντοτε ελεήµων, συγχωρών τας αµαρτίας σου.
Ησ. 54,11   Ταπεινή και ακατάστατος, ου παρεκλήθης, ιδού εγώ ετοιµάζω σοι άνθρακα τον λίθον σου και τα θεµέλιά σου
σάπφειρον
Ησ. 54,11  Ταπεινωµένη εις κατάστασιν ασταθείας και αβεβαιότητος, χωρίς παρηγορίαν ευρίσκετο µέχρι σήµερον, ω
Ιερουσαλήµ. Ιδού όµως ότι εγώ ετοιµάζω το οικοδοµικόν υλικόν, λίθους πολύτιµους, αδάµαντας δια το κτίριόν σου και
σαπφείρουςδια τα θεµέλια του οίκου σου.
Ησ. 54,12   και θήσω τας επάλξεις σου ίασπιν και τας πύλας σου λίθους κρυστάλλου και τον περίβολόν σου λίθους
εκλεκτούς
Ησ. 54,12  Με πολύτιµον ίασπιν θα κτίσω τας επάλξεις των τειχών σου, τας δε πύλας του τείχους σου µε κρυστάλλους και το
τείχος, που θα σε περιβάλη, µε εκλεκτούς λίθους.
Ησ. 54,13   και πάντας τους υιούς σου διδακτούς Θεού και εν πολλή ειρήνη τα τέκνα σου.
Ησ. 54,13  Ολα δε τα τέκνα σου θα διδαχθούν κατ' ευθείαν από τον θεόν, θα ζουν εις αδιατάρακτον και πολλήν ειρήνην.
Ησ. 54,14   και εν δικαιοσύνη οικοδοµηθήση· απέχου από αδίκου και ου φοβηθήση, και τρόµος ουκ εγγιεί σοι.
Ησ. 54,14  Θα οικοδοµηθής και θα προοδεύσης στηριζοµένη επάνω εις την δικαιοσύνην, θα απέχης από κάθε άδικον
πράγµα και έτσι δεν θα φοβηθής ποτέ. Τρόµος ποτέ δεν θα σε πλησίαση.
Ησ. 54,15   ιδού προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι εµού και επί σε καταφεύξονται.
Ησ. 54,15  Ιδού, πολλοί προσήλυτοι οδηγούµενοι από εµέ θα προσέλθουν εις σε· µε εµπιστοσύνην θα καταφύγουν εις σε, δια
να εύρουν σωτηρίαν.
Ησ. 54,16   ιδού εγώ έκτισά σε ουχ ως χαλκεύς φυσών άνθρακας και εκφέρων σκεύος εις έργον· εγώ δε έκτισά σε ουκ εις
απώλειαν φθείραι
Ησ. 54,16  Ιδού, εγώ σε έκτισα, οχι όπως ο χαλκουργός, ο οποίος φυσά τα κάρβουνα, βγάζει από το πυρ σκεύος φθαρτόν και
χειροποίητον. Εγώ σε έκτισα εν τη παντοδυναµία µου, δια να µη περιέλθης ποτέ εις απώλειαν και φθοράν, αλλά να µένης
αιωνία.
Ησ. 54,17   πάν σκεύος φθαρτόν, επί σε ουκ ευοδώσω, και πάσα φωνή αναστήσεται επί σε εις κρίσιν· πάντας αυτούς
ηττήσεις, οι δε ένοχοί σου έσονται εν αυτή. έστι κληρονοµία τοίς θεραπεύουσι Κύριον, και ηµείς έσεσθέ µοι δίκαιοι, λέγει
Κύριος.
Ησ. 54,17  Καθε τι φθαρτόν και επικίνδυνον δια σε σκεύος δεν θα το κατευοδώσω, δεν θα το αφήσω να επιτύχη τίποτε εις
βάρος σου· όπως επίσης και κάθε φωνήν, η οποία θα σηκωθή εναντίον σου, δια να ζητήση την καταδίκην σου. Ολους
αυτούς οι οποίοι θα εγερθούν εναντίον σου, θα τους νικήσης. Οσοι δε είναι ένοχοι αδικιών εναντίον σου, θα είναι εις



καταδίκην. Εξ αντιθέτου επιφυλάσσεται κληρονοµία αγαθών δι' εκείνους, που υπηρετούν πιστώς τον Κυριον. Και σεις θα
είσθε ενώπιόν µου δίκαιοι, λέγει ο Κυριος, και µέτοχοι των αγαθών, που έχω ετοιµάσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 55
Ησ. 55,1   Οι διψώντες, πορεύεσθε εφ ύδωρ, και όσοι µη έχετε αργύριον, βαδίσαντες αγοράσατε, και φάγετε και πίεσθε άνευ
αργυρίου και τιµής οίνον και στέαρ.
Ησ. 55,1   Σεις των οποίων η ψυχή διψά, πηγαίνετε στο πνευµατικόν ύδωρ, που τρέχει εις την νέαν Ιερουσαλήµ· και όσοι δεν
έχετε χρήµατα να αγοράσετε, πηγαίνετε µε θάρρος. Εκεί θα προµηθευθήτε χωρίς χρήµα, χωρίς να καταβάλλετε αντίτιµον
τι, κρέατα και οίνον. Θα φάγετε και θα πίετε δωρεάν.
Ησ. 55,2   ινατί τιµάσθε αργυρίου εν ουκ άρτοις και τον µόχθον υµών ουκ εις πλησµονήν; ακούσατέ µου και φάγεσθε
αγαθά, και εντρυφήσει εν αγαθοίς η ψυχή υµών.
Ησ. 55,2  Διατί εξοδεύετε τα χρήµατά σας οχι δια άρτους και τρόφιµα, και το προϊόν του κόπου σας οχι προς χορτασµόν σας;
Ακούσατέ µου και θα φάγετε τα αγαθά, θα εντρυφήση η ψυχή σας µέσα στον πλούτον των πραγµατικών αγαθών.
Ησ. 55,3   προσέχετε τοίς ωσίν υµών και επακουλουθήσατε ταίς οδοίς µου· εισακούσατέ µου, και ζήσεται εν αγαθοίς η ψυχή
υµών· και διαθήσοµαι υµίν διαθήκην αιώνιον, τα όσια Δαυίδ τα πιστά.
Ησ. 55,3  Ανοίξατε τα αυτιά σας και δώσατε προσοχήν εις τα λόγια µου. Ακολουθήσατε τον δρόµον των εντολών µου.
Ακούσατέ µε και η ψυχή σας θα ζήση µέσα στον πλούτον των αγαθών. Θα κάµω δε µαζή σας νέαν δια-θήκην, αιωνίαν. Θα
εκπληρώσω τας ιεράς, τας αµετακινήτους και αξιοπίστους υποσχέσεις µου προς τον Δαυΐδ.
Ησ. 55,4   ιδού µαρτύριον εν έθνεσιν έδωκα αυτόν, άρχοντα και προστάσσοντα έθνεσιν.
Ησ. 55,4  Ιδού, αυτόν, τον οποίον υπεσχέθην στον Δαυΐδ, τον έδωσα και τον ανέδειξα αξιόπιστον κήρυκα της αληθείας
µεταξύ όλων των εθνών, παγκόσµιον άρχοντα και δίδοντα προσταγάς εις όλα τα έθνη.
Ησ. 55,5   ιδού έθνη, ά ουκ οίδασί σε, επικαλέσονταί σε, και λαοί, οί ουκ επίστανταί σε, επί σε καταφεύξονται ένεκεν Κυρίου
τού Θεού σου, τού αγίου Ισραήλ, ότι εδόξασέ σε. -
Ησ. 55,5  Ιδού, έθνη, τα οποία προηγουµένως δεν σε εγνώριζαν, διότι τίποτε περί σου δεν είχαν ακούσει, θα σε επικαλούνται
τώρα µε πίστιν. Και λαοί, οι οποίοι δεν έµαθαν τίποτε και δεν εγνώριζον τίποτε δια σε, θα καταφύγουν προς σε ως προς
σωτήρα, ένεκεν Κυρίου του Θεού σου, του αγίου Θεού του Ισραήλ, διότι αυτός σε εδόξασε.
Ησ. 55,6   Ζητήσατε τον Κύριον και εν τώ ευρίσκειν αυτόν επικαλέσασθε· ηνίκα δ αν εγγίζη υµίν,
Ησ. 55,6  Αναζητήσατε τον Κυριον µε προθυµίαν· και όταν τον εύρετε, επικαλεσθήτε µε πίστιν την βοήθειάν του· όταν δε ο
Κυριος σας πλησιάζη,
Ησ. 55,7   απολιπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρ άνοµος τας βουλάς αυτού και επιστραφήτω επί Κύριον, και
ελεηθήσεται, ότι επί πολύ αφήσει τας αµαρτίας υµών.
Ησ. 55,7 ο ασεβής ας εγκαταλείψη τας αµαρτωλάς αυτού οδούς και ο παράνοµος άνθρωπος ας επιστρέψη εν µετανοία προς
τον Κυριον. Και τότε ο Κυριος θα τον ελεήση, διότι εις µε-γάλην έκτασιν θα συγχωρήση τας αµαρτίας εκείνου και όλων
σας.
Ησ. 55,8   ου γάρ εισιν αι βουλαί µου ώσπερ αι βουλαί υµών, ουδ ώσπερ αι οδοί υµών αι οδοί µου, λέγει Κύριος.
Ησ. 55,8  Διότι αι ιδικαί µου βουλαί και αποφάσεις, λέγει ο Κυριος, δεν είναι ώσάν τας ιδικάς σας βουλάς· ούτε οι ιδικοί µου
τρόποι ενεργείας και αι οδοί, τας οποίας σας υποδεικνύω, είναι ωσάν τας ιδικάς σας οδούς.
Ησ. 55,9   αλλ ως απέχει ο ουρανός από της γής, ούτως απέχει η οδός µου από των οδών υµών και τα διανοήµατα υµών από
της διανοίας µου.
Ησ. 55,9  Αλλά, όσον απέχει ο ουρανός από την γην, τόσον απέχει και η ιδική µου οδός από τας οδούς σας, και τα ιδικά σας
διανοήµατα από την ίδικήν µου διάνοιαν και βουλήν.
Ησ. 55,10   ως γάρ αν καταβή ο υετός ή χιών εκ τού ουρανού και ου µη αποστραφή, έως αν µεθύση την γήν, και εκτέκη και
εκβλαστήση και δώ σπέρµα τώ σπείραντι και άρτον εις βρώσιν,
Ησ. 55,10  Διότι, όπως όταν κατεβή από τον ουρανόν η βροχή η η χιών, δεν θα επιστρέψη πάλιν, έως ότου ποτίση πλουσίως
την γην, φυτρώση ο σπαρείς σπόρος, βλάστηση και καρποφορήση χάριν του γεωργού, που τον έσπειρε, και δώσει εις αυτόν
άρτον προς τροφήν,
Ησ. 55,11   ούτως έσται το ρήµά µου, ό εάν εξέλθη εκ τού στόµατός µου, ου µη αποστραφή, έως αν τελεσθή όσα αν ηθέλησα
και ευοδώσω τας οδούς µου και τα εντάλµατά µου.
Ησ. 55,11  ετσι θα γίνη και µε κάθε λόγον µου, ο οποίος θα βγη από το στόµα µου. Δεν θα πέση στο κενόν, δεν θα επιστρέψη
απραγµατοποίητος, µέχρις ότου εκτελεσθούν όλα όσα εγώ ηθέλησα και θέλω. Θα κατευοδώσω εγώ όλους τους τρόπους
ενεργείας µου και θα µεταβάλω εις πραγµατικότητα εκείνα, τα οποία διέταξα.
Ησ. 55,12   εν γάρ ευφροσύνη εξελεύσεσθε και εν χαρά διδαχθήσεσθε· τα γάρ όρη και οι βουνοί εξαλούνται προσδεχόµενοι
υµάς εν χαρά, και πάντα τα ξύλα τού αγρού επικροτήσει τοίς κλάδοις,
Ησ. 55,12  Και ιδού, ότι σεις, µε µεγάλην αγαλλίασιν θα λυτρωθήτε και θα εξέλθετε από τον ζυγόν της δουλείας σας, µε
µεγάλην χαράν θα διδαχθήτε και θα δεχθήτε την διδασκαλίαν µου. Και αυτά ακόµη τα µεγάλα όρη και τα µικρά βουνά θα
σκιρτούν από αγαλλίασιν, υποδεχόµενα µε χαράν σας. Και όλα τα δένδρα της υπαίθρου θα κροτούν από την χαράν των
τους κλάδους των.
Ησ. 55,13   και αντί της στοιβής αναβήσεται κυπάρισσος, αντί δε της κονύζης αναβήσεται µυρσίνη· και έσται Κύριος εις
όνοµα και εις σηµείον αιώνιον και ουκ εκλείψει.
Ησ. 55,13  Κατά την πανευφρόσυνον εκείνην περίοδον αντί της ακάρπου θαµνώδους στοιβής θα υψωθή η µεγαλοπρεπής
κυπάρισσος. Αντί δε της δυσώδους κονύζης θα βλαστήση και θα µεγαλώση η ευώδης µυρτιά. Ονοµαστός και ένδοξος θα
γίνη ο Κυριος κατά την ηµέραν εκείνην. Και η λύτρωσις, που θα σας δοθή εκ µέρους του, θα είναι µέγα και αιώνιον θαύµα,
που δεν θα λείψη ποτέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 56
Ησ. 56,1   Τάδε λέγει Κύριος· φυλάσσεσθε κρίσιν και ποιήσατε δικαιοσύνην· ήγγικε γάρ το σωτήριόν µου παραγίνεσθαι και
το έλεός µου αποκαλυφθήναι.



Ησ. 56,1  Αυτά λέγει, ο Κυριος· “προσέξατε και τηρήσατε το δίκαιον, εφαρµόσατε δικαιοσύνην εις την ζωήν σας, διότι
πλησιάζει πλέον να έλθη η ηµέρα της σωτηρίας, που εγώ θα δώσω, και να φανερωθή εις σας το έλεός µου.
Ησ. 56,2   µακάριος ανήρ ο ποιών ταύτα και άνθρωπος ο αντεχόµενος αυτών και φυλάσσων τα σάββατα µη βεβηλούν και
διατηρών τας χείρας αυτού µη ποιείν άδικα.
Ησ. 56,2  Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που τηρεί αυτά· ο άνθρωπος, ο οποίος τα κρατεί σταθερά, τηρεί την αργίαν
των σαββάτων και δεν τα βεβηλώνει, διατηρεί και κρατεί τας χείρας του καθαράς, ώστε να µη πράττη άδικα.
Ησ. 56,3   µη λεγέτω ο αλλογενής ο προσκείµενος προς Κύριον· αφοριεί µε άρα Κύριος από τού λαού αυτού· και µη λεγέτω ο
ευνούχος ότι ξύλον εγώ ειµι ξηρόν.
Ησ. 56,3  Ας µη είπη ο αλλοεθνής, ο µη Ιουδαίος, ο οποίος εν τούτοις ευρίσκεται πλησίον του Κυρίου· θα µε ξεχωρίση,
λοιπόν, και θα µε αποµακρύνη ο Κυριος από τον λαόν του. Και αυτός ακόµη ο ευνούχος, ας µη είπη θλιµµένος και
µελαγχολικός· “Είµαι ξηρόν και άκαρπον δένδρον εγώ”.
Ησ. 56,4 τάδε λέγει Κύριος τοίς ευνούχοις· όσοι αν φυλάξωνται τα σάββατά µου και εκλέξωνται ά εγώ θέλω και αντέχωνται
της διαθήκης µου,
Ησ. 56,4  Αυτά λέγει ο Κυριος στους ευνούχους. Εις εκείνους, οι οποίοι θα τηρήσουν τα σάββατά µου, θα εκλέξουν και θα
δεχθούν εκείνα, τα οποία εγώ θέλω και θα κρατήσουν στερεά την διαθήκην µου.
Ησ. 56,5   δώσω αυτοίς εν τώ οίκω µου και εν τώ τείχει µου τόπον ονοµαστόν κρείττω υιών και θυγατέρων, όνοµα αιώνιον
δώσω αυτοίς και ουκ εκλείψει.
Ησ. 56,5  “Εγώ θα δώσω εις αυτούς τόπον ονοµαστόν, στον ναόν µου και στο τείχος της πόλεώς µου καλύτερον από εκείνον,
τον οποίον κρατούν, όσοι έχουν υιούς και θυγατέρας, θα τους δώσω όνοµα αιώνιον, το οποίον ουδέποτε θα σβήση η θα
λησµονηθή.
Ησ. 56,6   και τοίς αλλογενέσι τοίς προσκειµένοις Κυρίω δουλεύειν αυτώ και αγαπάν το όνοµα Κυρίου τού είναι αυτώ εις
δούλους και δούλας και πάντας τους φυλασσοµένους τα σάββατά µου µη βεβηλούν και αντεχοµένους της διαθήκης µου,
Ησ. 56,6  Και τους αλλοεθνείς, τους µη Ιουδαίους, οι οποίοι ευρίσκονται κοντά στον Κυριον θα τον υπηρετούν και να
αγαπούν το όνοµα του Κυρίου, να είναι εις αυτόν πιστοί δούλοι και δούλαι και εις όλους εκείνους, που τηρούν την εντολήν
του Σαββάτου, ώστε να µη το βεβηλώνουν, και οι οποίοι κρατούν στερεά την διαθήκην µου,
Ησ. 56,7   εισάξω αυτούς εις το όρος το άγιόν µου και ευφρανώ αυτούς εν τώ οίκω της προσευχής µου· τα ολοκαυτώµατα
αυτών, και αι θυσίαι αυτών έσονται δεκταί επί τού θυσιαστηρίου µου· ο γάρ οίκός µου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσι
τοίς έθνεσιν,
Ησ. 56,7  αυτούς εγώ θα τους οδηγήσω και θα τους εισαγάγω εις το άγιόν µου όρος. Θα τους ευφράνω στον οίκον της
προσευχής µου, στον ναόν µου. Τα ολοκαυτώµατά των και αι άλλαι θυσίαι των, θα είναι ευαρέστως δεκταί επάνω στο
θυσιαστήριόν µου. Διότι ο οίκος µου θα αγνωρισθή και θα διακηρυχθή οίκος προσευχής δι' όλα ανεξαιρέτως τα έθνη”.
Ησ. 56,8   είπε Κύριος ο συνάγων τους διεσπαρµένους Ισραήλ, ότι συνάξω επ αυτόν συναγωγήν. -
Ησ. 56,8  Αυτά είπεν ο Κυριος, ο οποίος συγκεντρώνει τους ανά τα έθνη διεσκορπισµένους ισρσηλίτας, ότι στον
συγκεντρωθέντα νέον Ισραήλ θα συναθροίση και άλλο πλήθος ανθρώττων από τα διάφορα έθνη.
Ησ. 56,9   Πάντα τα θηρία τα άγρια, δεύτε φάγετε, πάντα τα θηρία τού δρυµού.
Ησ. 56,9  Ολα τα άγρια θηρία, όλα τα θηρία του δάσους, λαοί εθνών, ελάτε σεις να φάγετε τα αγαθά µου αντί του
απειθούντος ισραηλιτικου λαού.
Ησ. 56,10   ίδετε ότι εκτετύφλωνται πάντες, ουκ έγνωσαν φρονήσαι, πάντες κύνες ενεοί, ου δυνήσονται υλακτείν,
ενυπνιαζόµενοι κοίτην, φιλούντες νυστάξαι.
Ησ. 56,10  'Ιδετε ότι όλοι οι Ισραηλίται έχουν ψυχικώς τυφλωθή. Δεν ηθέλησαν να αποκτήσουν ορθήν γνώσιν και σύνεσιν.
Ολοι, µάλιστα οι άρχοντες των, είναι κύνες µε ανοικτόν και άφωνον το στόµα των. Δεν ηµπορούν να γαυγίσουν εναντίον
των εχθρών των. Κοιµώνται και βλέπουν όνειρα, αγαπούν τον νυσταγµόν και τον ύπιον.
Ησ. 56,11   και οι κύνες αναιδείς τή ψυχή, ουκ ειδότες πλησµονήν· και εισι πονηροί ουκ ειδότες σύνεσιν, πάντες εν ταίς οδοίς
αυτών εξηκολούθησαν, έκαστος κατά το εαυτού.
Ησ. 56,11  Οι αρχηγοί, ιδία του Ισραήλ, είναι αναιδείς όπως οι κύνες. Απληστοι, δεν γνωρίζουν χορτασµόν. Είναι πονηροί,
δεν γνωρίζουν και δεν έχουν ορθοφροσύνην και συνεσιν. Ολοι εξακολουθούν να βαδίζουν τους δρόµους της διεφθαρµένης
αυτών ζωής, ο καθένας σύµφωνα προς το συµφέρον του και τας αµαρτωλάς του διαθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 57
Ησ. 57,1   Ίδετε ως ο δίκαιος απώλετο, και ουδείς εκδέχεται τή καρδία, και άνδρες δίκαιοι αίρονται, και ουδείς κατανοεί. από
γάρ προσώπου αδικίας ήρται ο δίκαιος·
Ησ. 57,1   Ιδετέ πως ο δίκαιος χάνεται, και κανείς δεν βάζει αυτό εις την καρδία του, ούτε και συγκινείται! Ανδρες δίκαιοι
φονεύονται και σαρώνονται και κανείς δεν κατανοεί το µέγεθος της αδικίας αυτής! Εξ αιτίας της µεγάλης κακότητός που
επικρατεί γενικώς, έχει αφαιρεθή η ζωή του δικαίου.
Ησ. 57,2   έσται εν ειρήνη η ταφή αυτού, ήρται εκ τού µέσου
Ησ. 57,2  Αφηρέθη η ζωή του εκ µέσου πονηράς γενεάς, ετάφη όµως ειρηνικώς και εισήλθεν εις την αωνίαν ειρήνην.
Ησ. 57,3   υµείς δε προσαγάγετε ώδε, υιοί άνοµοι, σπέρµα µοιχών και πόρνης·
Ησ. 57,3  Πλησιάσατε όµως εδώ σεις, υιοί της παρανοµίας, καρποί µοιχών ανδρών και πόρνης γυναικός.
Ησ. 57,4   εν τίνι ενετρυφήσατε; και επί τίνα ηνοίξατε το στόµα υµών; και επί τίνα εχαλάσατε την γλώσσαν υµών; ουχ υµείς
εστε τέκνα απωλείας; σπέρµα άνοµον;
Ησ. 57,4  Και σας ερωτώ µε ποίον και εις βάρος ποίου διεσκεδάσατε; Εναντίον ποίου ηνοιξατε υβριστικώς το στόµα σας; Και
εναντίον τίνος εβγάλατε εµπαικτικώς µίαν σπιθαµήν την γλώσσαν σας; Δεν είσθε σεις τέκνα απωλείας, αµαρτωλοί
απόγονοι γονέων παρανόµων;
Ησ. 57,5   οι παρακαλούντες είδωλα υπό δένδρα δασέα, σφάζοντες τα τέκνα αυτών εν ταίς φάραγξιν αναµέσον των πετρών.
Ησ. 57,5  Σεις λατρεύετε και παρακαλείτε τα είδωλα κάτω από πυκνόφυλλα δένδρα και σφάζετε τα τέκνα σας εις τα είδωλα,
εις τας φάραγγας, ανάµεσα από βράχους.
Ησ. 57,6   εκείνη σου η µερίς, ούτός σου ο κλήρος, κακείνοις εξέχεας σπονδάς κακείνοις ανήνεγκας θυσίας· επί τούτοις ούν



ουκ οργισθήσοµαι;
Ησ. 57,6  Αυτή είναι λοιπόν η µερίς, την οποίαν εξέλεξες. Αύτη είναι η κληρονοµία σου και όχι ο Θεός. Εις τα είδωλα έχυσες
ιεράς σπονδάς οίνου και εις εκείνα προσέφερες τας θυσίας σου. Δια τα βέβηλα, λοιπόν, αυτά έργα σου δεν θα οργισθώ
εναντίον σου;
Ησ. 57,7   επ όρος υψηλόν και µετέωρον, εκεί σου η κοίτη, και εκεί ανεβίβασας θυσίας σου.
Ησ. 57,7  Επάνω εις όρος υψηλόν και σαν µετέωρον στον αέρα εκεί ετοποθέτησες την αµαρτωλήν σου κλίνην, εκεί
ανεβίβασες και προσέφερες τας θυσίας σου.
Ησ. 57,8   και οπίσω των σταθµών της θύρας σου έθηκας µνηµόσυνά σου· ώου ότι εάν απ εµού αποστής, πλείόν τι έξεις·
ηγάπησας τους κοιµωµένους µετά σού
Ησ. 57,8  Πισω από τας παραστάδας των θυρών του σπιτιού σου έθεσες προς συνεχή ανάµνησιν τα ειδωλολατρικά
σύµβολα. Ενόµισες, ότι, αν αποµακρυνθής από εµέ, θα επιτύχης περισσότερα. Ηγήπησες αµαρτωλούς' και µαζή των
κοιµάσαι.
Ησ. 57,9   και επλήθυνας την πορνείαν σου µετ αυτών και πολλούς εποίησας τους µακράν από σού και απέστειλας πρέσβεις
υπέρ τα όριά σου και απέστρεψας και εταπεινώθης έως άδου.
Ησ. 57,9  Εβυθίσθης εις την αµαρτωλότητα, επλήθυνας τας πορνείας σου µετ' αυτών. Πολλούς ψευδοθεούς, που ήσαν
µακράν από σε, τους έφερες κοντά σου. Εστειλες πρέσβεις πέραν από τα όρια της χώρας σου προς ειδωλολατρικούς λαούς,
δια να ζητήσης βοήθειαν. Απεµακρύνθης από εµέ και εξηυτελίσθης µέχρις ·άδου.
Ησ. 57,10   ταίς πολιοδίαις σου εκοπίασας και ουκ είπας· παύσοµαι ενισχύουσα, ότι έπραξας ταύτα, διά τούτο ου
κατεδεήθης µου σύ.
Ησ. 57,10  Συ, Ιερουσαλήµ, εταλαιπωρήθης και µαταίως εκοπίασές µε τας πολλάς πορείας σου. Και όµως δεν είπες· Ματαία
η προσπάθεια µου· θα παύσω να ζητώ ενισχύσεις από τους έξω. Επειδή παρεξέκλινες και έπραξες όλας αυτάς τας
παρανοµίας, ετυφλώθης και δια τούτο δεν ησθάνθης την ανάγκην µου, δεν ηθέλησες να παρακαλέσης εµέ.
Ησ. 57,11   τίνα ευλαβηθείσα εφοβήθης και εψεύσω µε και ουκ εµνήσθης µου, ουδέ έλαβές µε εις την διάνοιαν ουδέ εις την
καρδίαν σου; και εγώ σε ιδών παρορώ, και εµέ ουκ εφοβήθης.
Ησ. 57,11  Από δέος προς ποίον εφοβήθης και είπες ψέµατα προς εµέ, µε την παράβασιν των υποσχέσεών σου, και δεν µε
εθυµήθης; Ούτε µε έβαλες εις την σκέψιν σου και την καρδίαν σου· και εγώ δε, όταν είδα την διαγωγήν σου, έκαµα ότι δεν
σε βλέπω. Και πάλιν όµως συ δεν εφοβήθης, και συνέχισες τας παρεκτροπάς σου.
Ησ. 57,12   και εγώ απαγγελώ την δικαιοσύνην µου και τα κακά σου, ά ουκ ωφελήσει σε.
Ησ. 57,12  Εγώ όµώς θα αναγγείλω την δικαίαν µου εναντίον σου απόφασιν και τας συµφοράς, αι οποίαι θα σε εύρουν. Τα
δε είδωλά σου εις τίποτε δεν θα σε ωφελήσουν.
Ησ. 57,13   όταν αναβοήσης, εξελέσθωσάν σε εν τή θλίψει σου· τούτους γάρ πάντας άνεµος λήψεται και αποίσει καταιγίς. οι
δε αντεχόµενοί µου κτήσονται γήν και κληρονοµήσουσι το όρος το άγιόν µου.
Ησ. 57,13  Οταν θα κραυγάσης, ας εξέλθουν προς σε, δια να σε απαλλάξουν από την θλίψιν σου! Ολους αυτούς τους
ειδωλικούς θεούς θα τους πάρη ο άνεµος, θα τους πετάξη µακρυά η καταιγίδα. Οσοι όµως κρατούνται στερεά από εµέ θα
κληρονοµήσουν το όρος το άγιόν µου, την νέαν Ιερουσαλήµ.
Ησ. 57,14   και ερούσι· καθαρίσατε από προσώπου αυτού οδούς και άρατε σκώλα από της οδού τού λαού µου. -
Ησ. 57,14  Και. θα είπουν τότε· Καθαρίσατε ενώπιον αυτού τας οδούς, πάρτε και πετάξτε µακρυά τα εµπόδια από την οδόν,
από την οποίαν θα διέλθη ο λαός µου”.
Ησ. 57,15   Τάδε λέγει Κύριος ο Ύψιστος, ο εν υψηλοίς κατοικών τον αιώνα, άγιος εν αγίοις όνοµα αυτώ, Κύριος Ύψιστος εν
αγίοις αναπαυόµενος και ολιγοψύχοις διδούς µακροθυµίαν και διδούς ζωήν τοίς συντετριµµένοις την καρδίαν·
Ησ. 57,15  Αυτά λέγει Κυριος, ο Υψιστος, ο κατοικών αιωνίως εν υψηλοίς, ο έχων αγιώτατον το όνοµα αυτού, Κυριος,
Υψιστος, επαναπαυόµενος και ευαρεστούµενος εν µέσω των αγίων. Αυτός ο οποίος δίδει καρτερίαν και δύναµιν στους
ολιγοψύχους παρέχει ζωογόνον παρηγορίαν στους συντετριµµένους κατά την καρδίαν.
Ησ. 57,16   ουκ εις τον αιώνα εκδικήσω υµάς, ουδέ διαπαντός οργισθήσοµαι υµίν· πνεύµα γάρ παρ εµού εξελεύσεται και
πνοήν πάσαν εγώ εποίησα.
Ησ. 57,16  Αυτός ο αιώνιος, ο παντοδύναµος και δίκαιος Κυριος λέγει· “δεν θα σας τιµωρώ αιωνίως, ούτε και πάντοτε θα
είµαι ωργισµένος εναντίον σας. Διότι το πνεύµα, που ο καθένας σας έχει, από εµέ έχει εξέλθει. Και κάθε ζώσαν πνοήν εγώ
την εδηµιούργησα.
Ησ. 57,17   δι αµαρτίαν βραχύ τι ελύπησα αυτόν και επάταξα αυτόν και απέστρεψα το πρόσωπόν µου απ αυτού, και
ελυπήθη και επορεύθη στυγνός εν ταίς οδοίς αυτού.
Ησ. 57,17  Τον αµάρτωλόν επειδή παρέβη το θέληµά µου και ηµάρτησε επ' ολίγον διάστηµα τον ετιµώρησα και τον
ελύπησα. Τον εκτύπησα και εγυρισα αλλού το πρόσωπόν µου. Αυτός δε ελυπήθη και επορεύθη θλιµµένος τον δρόµον της
ζωής του.
Ησ. 57,18   τας οδούς αυτού εώρακα και ιασάµην αυτόν και παρεκάλεσα αυτόν και έδωκα αυτώ παράκλησιν αληθινήν,
Ησ. 57,18  Εγώ είδα την µετά ταύτα αλλαγήν των δρόµων της ζωής του και τον εθεράπευσα από την ασθένειάν του . Τον
παρηγόρησα, έδωσα εις αυτόν πραγµατικήν παρηγορίαν.
Ησ. 57,19   ειρήνην επ ειρήνη τοίς µακράν και τοίς εγγύς ούσι. και είπε Κύριος· ιάσοµαι αυτούς,
Ησ. 57,19  Εδωκα ειρήνην µεγάλην και σταθεράν στους µακράν ευρισκοµένους εθνικούς και εις τους πλησίον
ευρισκοµένους Ιουδαίους, και είπεν ο Κυριος· θα θεραπεύσω όλους αυτούς.
Ησ. 57,20   οι δε άδικοι ούτως κλυδωνισθήσονται και αναπαύσασθαι ου δυνήσονται.
Ησ. 57,20  Οι αµετανόητοι όµως αµαρτωλοί θα αναταράσσωνται, σαν να ευρίσκονται εις αγρίως τρικυµισµένην θάλασσαν.
Δεν θα ηµπορέσουν δε ποτέ,να εύρουν πραγµατικήν ανάπαυσιν.
Ησ. 57,21   ουκ έστι χαίρειν τοίς ασεβέσιν, είπε Κύριος ο Θεός.
Ησ. 57,21  Εις τους ασεβείς δεν υπάρχει χαρά, είπεν ο Κυριος ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 58
Ησ. 58,1   Αναβόησον εν ισχύϊ και µη φείση, ως σάλπιγγα ύψωσον την φωνήν σου, και ανάγγειλον τώ λαώ µου τα



αµαρτήµατα αυτών και τώ οίκω Ιακώβ τας ανοµίας αυτών.
Ησ. 58,1  Φωναξε µε όλην σου την δύναµιν, µη λυπηθής την φωνήν σου· ύψωσε και δυνάµωσε την φωνήν σου σαν
µεγαλόφωνον σάλπιγγα και, ειπέ καθαρά στον λαόν µου τα αµαρτήµατά των και στους απογόνους του Ιακώβ τας
παρανοµίας των.
Ησ. 58,2 εµέ ηµέραν εξ ηµέρας ζητούσι και γνώναί µου τας οδούς επιθυµούσιν· ως λαός δικαιοσύνην πεποιηκώς και κρίσιν
Θεού αυτού µη εγκαταλελοιπώς αιτούσί µε νύν κρίσιν δικαίαν και εγγίζειν Θεώ επιθυµούσι
Ησ. 58,2  Αυτοί κάθε ηµέραν ζητούν να µε εύρουν. Επιθυµούν να µάθουν τας εντολάς µου. Σαν λαός, ο οποίος έχει τάχα
τηρήσει δικαιοσύνην εις την ζωήν του, και δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τας εντολάς του Θεού, ζητούν τώρα από εµέ δίκαιον
κρίσιν εναντίον των εχθρών των. Θέλουν να πλησιάσουν τον Θεόν εν τη επιθυµία να εύρουν προστασίαν
Ησ. 58,3   λέγοντες· τι ότι ενησταύσαµεν και ουκ είδες; εταπεινώσαµεν τας ψυχάς ηµών και ουκ έγνως; εν γάρ ταίς ηµέραις
των νηστειών υµών ευρίσκετε τα θελήµατα υµών και πάντας τους υποχειρίους υµών υπονύσσετε.
Ησ. 58,3  και λέγουν· Διατί, όαν ενηστεύσαµεν, δεν επρόσεξες την νηστείαν µας; Εταπεινώσαµεν εν µετανοία τας ψυχάς µας
και συ δεν ηθέλησες να λάβης γνώσιν. Δεν θα σας επροσεξα, όταν επράττετε αυτά, λέγει ο Κυριος, διότι και κατά τας
ηµέρας των νηστειών σας επραγµατοποιούσατε τα ιδικά σας εγωϊστικά θελήµατα. Κατεπιέζατε δε και ετραυµατίζατε
όλους εκείνους, που ήσαν υποχείριοί σας.
Ησ. 58,4   ει εις κρίσεις και µάχας νηστεύετε και τύπτετε πυγµαίς ταπεινόν, ινατί µοι νηστεύετε ως σήµερον, ακουσθήναι εν
κραυγή την φωνήν υµών;
Ησ. 58,4  Εάν, καθ' ον χρόνον νηστεύετε, εκτρέπεσθε εις φιλονεικίας και εις µάχας, και µε τους γρόνθους σας κτυπάτε και
ταπεινώνετε τον άσηµον και ανισχυρον, είναι µαταία και ανωφελής η νηστεία σας. Προς τι λοιπόν να νηστεύετε, όπως
νηστεύετε σήµερον, δια να ακουσθή η έντονος κραυγή σας από εµέ;
Ησ. 58,5 ου ταύτην την νηστείαν εξελεξάµην και ηµέραν ταπεινούν άνθρωπον την ψυχήν αυτού· ουδ αν κάµψης ως κρίκον
τον τράχηλόν σου και σάκκον και σποδόν υποστρώση, ουδ ούτω καλέσετε νηστείαν δεκτήν.
Ησ. 58,5  Εγώ δεν εξέλεξα και δεν ενέκρινα αυτού του είδους την νηστείαν. Δεν µου είναι ευάρεστος η ηµέρα, κατά την
οποίαν ο άνθρωπος µε µίαν τέτοιαν νηστείαν ταπεινώνει τον εαυτόν του. Ούτε, εάν από την πολλήν νηστείαν κάµψης τον
τράχηλόν σου, ωσάν τον κρίκον, και στρώσης να κοιµηθής επάνω εις στάκτην, ούτε αυτήν την κακουχίαν σας δεν
ηµπορείτε να την χαρακτηρίσετε ως νηστείαν δεκτήν από εµέ.
Ησ. 58,6   ουχί τοιαύτην νηστείαν εγώ εξελεξάµην, λέγει Κύριος, αλλά λύε πάντα σύνδεσµον αδικίας, διάλυε στραγγαλιάς
βιαίων συναλλαγµάτων, απόστελλε τεθραυσµένους εν αφέσει και πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα·
Ησ. 58,6  Δεν εξέλεξα και δεν ώρισα εγώ τέτοιαν νηστείαν, λέγει ο Κυριος, αλλά λύε κάθε δεσµόν και σύνδεσµον µε την
αδικίαν. Ακύρωσε και σχίσε τας διεστραµµένας συµφωνίας, τας οποίας συ δια βίας και εξαναγκασµού έχεις συνάψει µε
τους άλλους.Στείλε ελευθέρους τους συντετριµµένους από τον πόνον και την συµφοράν, και κάθε συµβόλαιον αδίκου
συναλλαγής σχίσε το.
Ησ. 58,7   διάθρυπτε πεινώντι τον άρτον σου και πτωχούς αστέγους είσαγε εις τον οίκόν σου· εάν ίδης γυµνόν , περίβαλε, και
από των οικείων τού σπέρµατός σου ουχ υπερόψει.
Ησ. 58,7  Κοβε το ψωµί σου και µοιράσου το µε τον πτωχόν. Βαλε αστέγους στον οίκόν σου, εάν ίδης γυµνόν ένδυσέ τον. Και
απέναντι των οικείων σου µη δείξης αδιαφορίαν και καταφρόνησιν.
Ησ. 58,8   τότε ραγήσεται πρώϊµον το φώς σου, και τα ιάµατά σου ταχύ ανατελεί, και προπορεύσεται έµπροσθέν σου η
δικαιοσύνη σου, και η δόξα τού Θεού περιστελεί σε .
Ησ. 58,8  Εάν τηρήσης αυτά, τότε θα αναλάµψη σαν της αυγής χαρούµενον το φως της ειρήνης και της χαράς σου . Ταχέως
θα ανατείλη η θεραπεία των πληγών σου και θα άποκα-τασταθή η υγεία σου. Εµπροσθέν σου θα προπορεύεται η αρετή
σου, η δε δόξα του Θεού θα σε περιβάλλη πάντοτε.
Ησ. 58,9   τότε βοήση, και ο Θεός εισακούσεταί σου· έτι λαλούντός σου ερεί· ιδού πάρειµι. εάν αφέλης από σού σύνδεσµον
και χειροτονίαν και ρήµα γογγυσµού
Ησ. 58,9  Τοτε, δια της ειλικρινούς προσευχής θα φωνάξης προς τον Θεόν, και ο Θεός θα σε ακούση. Καθ' ην στιγµήν ακόµη
συ θα προσεύχεσαι προς αυτόν, εκείνος θα σου απαντήση· Ιδού εγώ είµαι παρών, ευρίσκοµαι κοντά σου. Και ταύτα, εάν
αφαίρεσης και σταµατήσης κάθε άδικον καταπίεσιν, κάθε εµπαικτικην και απειλητικήν χειρονοµίαν, κάθε λόγον
γογγυσµού.
Ησ. 58,10   και δώς πεινώντι τον άρτον εκ ψυχής σου και ψυχήν τεταπεινωµένην εµπλήσης, τότε ανατελεί εν τώ σκότει το
φώς σου, και το σκότος σου ως µεσηµβρία.
Ησ. 58,10  Εάν δώσης µε όλην σου την καρδιά ψωµί στον πεινασµένον, εάν χορτάσης µίαν ψυχήν, η οποία ευρίσκεται εις
κατάστασιν ταιτεινώσεως και πόνου. Τοτε, µέσα στο σκοτάδι της θλίψεώς σου θα ανατείλη το φως της χαράς και της
ειρήνης σου. Και το σκοτάδι της πλάνης και της αθλιότητός σου θα µεταβληθή και θα λάµψη σαν το φως της µεσηµβρίας.
Ησ. 58,11   και έσται ο Θεός σου µετά σού διαπαντός· και εµπλησθήση καθάπερ επιθυµεί η ψυχή σου, και τα οστά σου
πιανθήσεται, και έση ως κήπος µεθύων και ως πηγή ήν µη εξέλιπεν ύδωρ και τα οστά σου ως βοτάνη ανατελεί και
πιανθήσεται και κληρονοµήσουσι γενεάς γενεών.
Ησ. 58,11  Τοτε ο Θεός θα είναι πάντοτε µαζή σου. Θα χόρτασης, όπως επιθυµεί η ψυχή σου, και αυτά τα οστά σου θα
ευφρανθούν και θα γίνουν ισχυρότερα, θα είσαί κήπος θαλλερός γεµάτος µεθυστικά άνθη, σαν πηγή από την οποίαν ποτέ
δεν λείπει το νερό. Και τα οστά σου σαν δροσερό χορτάρι θα αναπτυχθούν, θα είναι ισχυρά και χονδρά και θα
κληρονοµήσης γενεάς γενεών.
Ησ. 58,12   και οικοδοµηθήσονταί σου αι έρηµοι αιώνιοι, και έσται σου τα θεµέλια αιώνια γενεών γενεαίς· και κληθήση
Οικοδόµος φραγµών, και τους τρίβους τους αναµέσον παύσεις.
Ησ. 58,12  Αι από αιώνος έρηµοι πόλεις σου θα ανοικοδοµηθούν και τα θεµέλια, που εσύ θα θέσης, θα είναι αιώνια εις
γενεάς γενεών. Θα ονοµασθής οικοδόµος φραγµών, τους οποίους εχθροί είχον κρηµνίσει. Θα επανορθώσης και θα κλείσης
τους δρόµους, τους διανοιχθέντας από εχθρούς ανάµεσα στο κτήµα σου.
Ησ. 58,13   εάν αποστρέψης τον πόδα σου από των σαββάτων τού µη ποιείν τα θελήµατά σου εν τή ηµέρα τή αγία και
καλέσεις τα σάββατα τρυφερά, άγια τώ Θεώ σου, ουκ αρείς τον πόδα σου επ έργω, ουδέ λαλήσεις λόγον εν οργή εκ τού
στόµατός σου,



Ησ. 58,13  Εάν σταµατήσης τα πόδια σου και εν ηµέρα Σαββάτου δεν κινηθής προς εργασίαν, ώστε να µη πράττης σύµφωνα
µε τα εγωιστικά σου θελήµατα κατά την αγίαν αυτήν ηµέραν, θεωρήσης δε το Σαββατον ως ηµέραν ευφροσύνης,
αφιερωµένην στον Θεόν, δεν θα κινήσης τα πόδια σου προς εργασίαν, ούτε και θα σου ξεφύγη από το στόµα λόγος οργής.
Ησ. 58,14   και έση πεποιθώς επί Κύριον, και αναβιβάσει σε επί τα αγαθά της γής και ψωµιεί σε την κληρονοµίαν Ιακώβ τού
πατρός σου· το γάρ στόµα Κυρίου ελάλησε ταύτα.
Ησ. 58,14  Εάν γενικώς έχης στηρίξει την πεποίθησίν σου στον Κυριον, ο Θεός θα επαναφέρη σε εις τα αγαθά της πατρίδος
σου, θα σε χόρταση µέσα εις την κληρονοµίαν του Ιακώβ του προπάτορός σου. Αυτά θα γίνουν ασφαλώς και βεβαίως, διότι
το στόµα του Κυρίου µίλησε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 59
Ησ. 59,1   Μή ουκ ισχύει η χείρ Κυρίου τού σώσαί; ή εβάρυνε το ούς αυτού τού µη εισακούσαι;
Ησ. 59,1  Μηπως δεν έχει πλέον την δύναµιν η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου, δια να σώζη; Μηπως εβάρυνεν η ακοή του,
ώστε να µη ακούη πλέον;
Ησ. 59,2   αλλά τα αµαρτήµατα υµών διϊστώσιν αναµέσον υµών και αναµέσον τού Θεού, και διά τας αµαρτίας υµών
απέστρεψε το πρόσωπον αυτού αφ υµών τού µη ελεήσαι.
Ησ. 59,2  Αλλά τα αµαρτήµατά σας δηµιουργούν χωρισµόν και εµπόδιον ανάµεσα εις σας και στον Θεόν, και δια τας
αµαρτίας σας απέστρεψεν ο Κυριος το πρόσωπον του από σας, δια να µη σας ελεηση.
Ησ. 59,3   αι γάρ χείρες υµών µεµολυσµέναι αίµατι και οι δάκτυλοι υµών εν αµαρτίαις, τα δε χείλη υµών ελάλησεν ανοµίαν,
και η γλώσσα υµών αδικίαν µελετά.
Ησ. 59,3  Διότι τα χέρια σας είναι µολυσµένα από αίµα, τα δάκτυλά σας βυθισµένα εις τας αµαρτίας, τα χείλη σας ελάλησαν
και λαλούν παρανοµίας και η γλώσσα σας µελετά και λέγει αδικίας.
Ησ. 59,4   ουθείς λαλεί δίκαια, ουδέ εστι κρίσις αληθινή· πεποίθασιν επί µαταίοις και λαλούσι κενά, ότι κύουσι πόνον και
τίκτουσιν ανοµίαν.
Ησ. 59,4  Κανείς από αυτούς δεν οµιλεί δίκαια πράγµατα· ούτε υπάρχει εις αυτούς ορθή κρίσις και απονοµή δικαιοσύνης.
Εχουν στηρίξει την πεποίθησίν των εις τα µάταια είδωλα. Οµιλούν κενά και επιβλαβή, κυοφορούν το κακόν και γεννούν
κατόπιν την παρανοµίαν.
Ησ. 59,5   ωά ασπίδων έρηξαν και ιστόν αράχνης υφαίνουσι· και ο µέλλων των ωών αυτών φαγείν συντρίψας ούριον εύρε,
και εν αυτώ βασιλίσκος.
Ησ. 59,5  Αυτοί επώασαν και έσπασαν αυγά ασπίδων, αι οποίαι θα τους θανατώσουν µε τα δηλητηριώδη δόγµατά των.
Υφαίνουν εύθραυστον ιστόν αράχνης. Εκείνος, που θα θελήση να συντρίψη και να φάγη ένα από τα αυγά αυτά, θα εύρη
βρωµερόν και θανατηφόρον περιεχόµενον. Θα εύρη εντός αυτού βασιλίσκον, δηλητηριώδες φίδι.
Ησ. 59,6   ο ιστός αυτών ουκ έσται εις ιµάτιον, ουδέ µη περιβάλωνται από των έργων αυτών· τα γάρ έργα αυτών έργα
ανοµίας.
Ησ. 59,6  Οπως της αράχνης ιστός δεν υφαίνεται ποτέ εις αργαλειόν δια να γίνη ένδυµα, έτσι δεν πρόκειται αυτοί να
ενδυθούν και στολισθούν από τα καλά των έργα. Διότι τα έργα των είναι έργα παραβάσεως νόµου Θεού.
Ησ. 59,7   οι δε πόδες αυτών επί πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοί εκχέαι αίµα· και οι διαλογισµοί αυτών διαλογισµοί αφρόνων,
σύντριµµα και ταλαιπωρία εν ταίς οδοίς αυτών.
Ησ. 59,7  Τα πόδια των τρέχουν προς το κακον· είναι ταχείς στο να χύνουν αίµα αθώον. Αι σκέψεις και αποφάσεις των είναι
σκέψεις ασυνέτων πονηρών ανθρώπων. Εις τους δρόµους της ζωής των σωρεύουν συντρίµµατα και ταλαιπωρίας.
Ησ. 59,8   και οδόν ειρήνης ουκ οίδασι, και ουκ έστι κρίσις εν ταίς οδοίς αυτών· αι γάρ τρίβοι αυτών διεστραµµέναι, ας
διοδεύουσι, και ουκ οίδασιν ειρήνην.
Ησ. 59,8  Ζωήν ειρήνης δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει δικαία κρίσις εις τας πορείας της ζωής των. Οι δρόµοι, δια των οποίων
διέρχονται, είναι διεστραµµένοι. Ουδέποτε εγνώρισαν την αληθινήν ειρήνην.
Ησ. 59,9   διά τούτο απέστη η κρίσις απ αυτών, και ου µη καταλάβη αυτούς δικαιοσύνη· υποµεινάντων αυτών φώς εγένετο
αυτοίς σκότος, µείναντες αυγήν εν αωρία περιεπάτησαν.
Ησ. 59,9  Δια τούτο έχει αποµακρυνθή από αυτούς η δικαιοσύνη. Δεν θα κυριαρχήση εις την ζωήν των η δικαιοσύνη και τα
αγαθά, που αυτή φέρει. Ενώ επερίµεναν, όπως ήλπιζαν, το φως της ζωής, τους κατέλαβε το σκοτάδι της δυστυχίας.
Επερίµεναν την ανατολήν της αυγής και περιπλανήθησαν στο σκοτάδι της νυκτός.
Ησ. 59,10   ψηλαφήσουσιν ως τυφλοί τοίχον και ως ουχ υπαρχόντων οφθαλµών ψηλαφήσουσι· και πεσούνται εν  µεσηµβρία
ως εν µεσονυκτίω, ως αποθνήσκοντες στενάξουσιν,
Ησ. 59,10  Τυφλοί πνευµατικώς θα ψηλαφούν ως οι τυφλοί τον τοίχον. Ωσάν άνθρωποι, στους οποίους δεν υπάρχουν
οφθαλµοί, θα ψηλαφούν τα πάντα µε τα χέρια των· και ενώ θα είναι πλήρης µεσηµβρία, αυτοί, πνευµατικώς τυφλοί καθώς
είναι, θα σκοντάπτουν και θα πίπτουν, ως εάν ευρίσκωνται εις µεσονύκτιον. Θα στενάζουν ως άνθρωποι πνέοντες τα
λοίσθια.
Ησ. 59,11   ως άρκος και ως περιστερά άµα πορεύσονται· ανεµείναµεν κρίσιν, και ουκ έστι· σωτηρία µακράν αφέστηκεν αφ
ηµών.
Ησ. 59,11  Οπως στενάζει η άρκτος και η περιστερά, που τους έχουν πάρει τα µικρά των, έτσι και αυτοί θα διέρχωνται την
ζωήν των. Θα λέγουν δε· “Επεριµέναµεν απόδοσιν δικαιοσύνης, αλλά αυτή δεν υπάρχει. Η σωτηρία έχει αποµακρυνθή
πλέον από ηµάς!
Ησ. 59,12   πολλή γάρ η ανοµία εναντίον σου, και αι αµαρτίαι ηµών αντέστησαν ηµίν· αι γάρ ανοµίαι ηµών εν ηµίν, και τα
αδικήµατα ηµών έγνωµεν.
Ησ. 59,12  Και τούτο, διότι πολλή και µεγάλη είναι η παρανοµία ηµών ενώπιόν σου, Κυριε. Αι αµαρτίαι µας ώσαν ένα
ανυπέρβλητον πρόσκοµµα ίστανται απέναντι µας. Πράγµατι αι ανοµίαι µας είναι ενώπιον µας. Εγνωρίσαµεν και
οµολογούµεν τα αδικήµατα µας.
Ησ. 59,13   ησεβήσαµεν και εψευσάµεθα και απέστηµεν από όπισθεν τού Θεού ηµών· ελαλήσαµεν άδικα και ηπειθήσαµεν ,
εκύοµεν και εµελετήσαµεν από καρδίας ηµών λόγους αδίκους·
Ησ. 59,13  Ησεβησαµεν, εφανήκαµεν ψεύσται εις τας προς τον Θεόν υποσχέσεις µας· ως εκ του αµαρτωλού βίου µας



απεµακρύνθηµεν από τον Θεόν. Ελαλήσαµεν αδικίας, εδείξαµεν ανυπακοήν στο θείον θέληµα. Εκυοφορήσαµεν και
εµελετήσαµεν εις τα βάθη των καρδιών µας αδικίας.
Ησ. 59,14   και απεστήσαµεν οπίσω την κρίσιν, και η δικαιοσύνη µακράν αφέστηκεν, ότι κατηναλώθη εν ταίς οδοίς αυτών
η αλήθεια, και δι ευθείας ουκ εδύναντο διελθείν.
Ησ. 59,14  Απωθήσαµεν και ερρίψαµεν όπισθεν ηµών την δικαίαν κρίσιν. Και έτσι η δικαιοσύνη του Θεού έχει
αποµακρυνθή από ηµάς”. Εβεβηλώθη πράγµατι και εσπαταλήθη η αλήθεια του Θεού εις τας πορείας της ζωής των . Δια
τούτο και δεν υµπρούσαν να διέλθουν δια της ευθείας οδού.
Ησ. 59,15   και η αλήθεια ήρται, και µετέστησαν την διάνοιαν τού συνιέναι· και είδε Κύριος, και ουκ ήρεσεν αυτώ, ότι ουκ ήν
κρίσις.
Ησ. 59,15  Η αλήθεια έχει αφαιρεθή εκ µέσου αυτών. Μετέστρεψαν την διάνοιάν των, ώστε να µη ηµπορή αυτή να εννοήση
την αλήθειαν. Και ο Κυριος είδε την θλιβεράν αυτήν κατάπτωσιν. Δεν του ήρεσε, διότι δεν υπήρχε εις αυτούς δικαιοσύνη.
Ησ. 59,16   και είδε και ουκ ήν ανήρ, και κατενόησε και ουκ ήν ο αντιληψόµενος, και ηµύνατο αυτούς τώ βραχίονι αυτού και
τή ελεηµοσύνη εστηρίσατο.
Ησ. 59,16  Είδεν ο Κυριος, ότι δεν υπήρχεν άνθρωπος, δια να τους σώση. Ενόησεν ότι δεν υπήρχε κανείς, να προστατεύση τον
λαόν του. Δια τούτο αυτός ούτος ο Κυριος τους υπερήσπισε µε την παντοδύναµον δεξιάν του και τους εστήριξε µε τυ έλεός
του.
Ησ. 59,17 και ενεδύσατο δικαιοσύνην ως θώρακα και περιέθετο περικεφαλαίαν σωτηρίου επί της κεφαλής και περιεβάλετο
ιµάτιον εκδικήσεως και το περιβόλαιον
Ησ. 59,17  Ο Θεός, ως ακατανίκητος µαχητής, εφόρεσεν αντί θώρακος την δικαιοσύνην, αντί περικεφαλαίας εις την
κεφαλήν του έθεσε την σωτηρίαν του λαού του. Περιεβλήθη στρατιωτικόν χιτώνα εκδικήσεως, εφόρεσε τον στρατιωτικόν
του επενδύτην,
Ησ. 59,18   ως ανταποδώσων ανταπόδοσιν όνειδος τοίς υπεναντίοις.
Ησ. 59,18  Δια να ανταποδώση ως δικαίαν τιµωρίαν στους εχθρούς το όνειδος και την καταισχύνην.
Ησ. 59,19   και φοβηθήσονται οι από δυσµών το όνοµα Κυρίου και οι απ ανατολών ηλίου το όνοµα το ένδοξον· ήξει γάρ ως
ποταµός βίαιος η οργή παρά Κυρίου, ήξει µετά θυµού.
Ησ. 59,19  Ετσι δε θα φοβηθούν το όνοµα του Κυρίου οι εχθροί του, που ευρίσκονται προς δυσµάς, όπως επίσης και εκείνοι
που ευρίσκονται προς ανατολάς, θα φοβηθούν τυ ένδοξον Ονοµα του. Διύτι η οργή του Κυρίου θα επέλθη εναντίον των ως
ορµητικός µεγάλος ποταµός· θα έλθη ο Κυριος µε θυµόν εναντίον των.
Ησ. 59,20   και ήξει ένεκεν Σιών ο ρυόµενος και αποστρέψει ασεβείας από Ιακώβ.
Ησ. 59,20  Αλλα θα έλθη ως λυτρωτής ο Θεός, χάριν της Σιών, και θα εξαλείψη τας αµαρτίας των απογόνων του Ιακώβ.
Ησ. 59,21   και αύτη αυτοίς η παρ εµού διαθήκη, είπε Κύριος· το πνεύµα το εµόν, ό εστιν επί σοί, και τα ρήµατα, ά έδωκα εις
το στόµα σου, ου µη εκλίπη εκ τού στόµατός σου και εκ τού στόµατος τού σπέρµατός σου· είπε γάρ Κύριος, από τού νύν και
εις τον αιώνα.
Ησ. 59,21  Και αυτή θα είναι η νέα παρ' εµού διαθήκη προς αυτούς, είπεν ο Κυριος. Το ιδικόν µου πνεύµα, το οποίον θα είναι
επάνω εις σε, τον λυτρωµένον ισραηλιτικόν λαόν, και οι λόγοι, τους οποίους εγώ θα δώσω στο στόµα σου, δεν θα λείψουν
ποτέ από τα χείλη σου και από το στόµα των απογόνων σου, από τώρα και στον αιώνα, διότι αυτό είπεν ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 60
Ησ. 60,1   Φωτίζου φωτίζου Ιερουσαλήµ, ήκει γάρ σου το φώς, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκεν.
Ησ. 60,1  Φωτίζου, φωτίζου, ω Ιερουσαλήµ, διότι έχει πλέον έλθει το φως σου εις σε, και η δόξα του Κυρίου έχει ανατείλει
επάνω σου.
Ησ. 60,2   ιδού σκότος καλύψει γήν ως γνόφος επ έθνη· επί δε σε φανήσεται Κύριος, και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται.
Ησ. 60,2  Ιδού, σκότος θα καλύψη ολόκληρον την γην. Ωσάν πυκνόν, σκοτεινόν και αδιαπέραστον νέφος, θα απλωθή και θα
καλύψη όλα τα έθνη. Εις σε όµως θα φανή ο ένδοξος Κυριος. Θα αποκαλυψθή και θα φανερωθή η δόξα του Κυρίου.
Ησ. 60,3   και πορεύσονται βασιλείς τώ φωτί σου και έθνη τή λαµπρότητί σου.
Ησ. 60,3  Με το ίδικόν σου και προς το ιδικόν σου φως θα πορευθούν βασιλείς· τα έθνη θα φωτισθούν µε την ιδικήν σου
λαµπρότητα.
Ησ. 60,4   άρον κύκλω τους οφθαλµούς σου και ιδέ συνηγµένα τα τέκνα σου· ιδού ήκασι πάντες οι υιοί σου µακρόθεν, και αι
θυγατέρες σου επ ώµων αρθήσονται.
Ησ. 60,4  Νέα αγία Σιών, ύψωσε ολόγυρα τα µάτια σου και ιδέ συγκεντρωµένα τα τέκνα σου. Ιδού, έχουν έλθει όλοι οι υιοί
σου από τας µακρυνάς χώρας, αι δε θυγατέρες σου θα φέρωνται επάνω στους ώµους.
Ησ. 60,5   τότε όψη και φοβηθήση και εκστήση τή καρδία , ότι µεταβαλεί εις σε πλούτος θαλάσσης και εθνών και λαών. και
ήξουσί σοι
Ησ. 60,5  Τοτε θα ίδης, θα σε καταλάβη δέος, θα καταπλαγής εν τη καρδία σου, διότι όλος ο πλούτος της Μεσογείου
θαλάσσης, τα πλούτη εθνών και λαών θα µετατοπισθούν και θα µεταφερθούν εις σε.
Ησ. 60,6   αγέλαι καµήλων, και καλύψουσί σε κάµηλοι Μαδιάµ και Γαιφά· πάντες εκ Σαβά ήξουσι φέροντες χρυσίον και
λίβανον οίσουσι και λίθον τίµιον και το σωτήριον Κυρίου ευαγγελιούνται.
Ησ. 60,6  Εις σε θα έλθουν επίσης κοπάδια καµήλων, θα σκεπάσουν την χώραν σου κάµηλοι της Μαδιάµ και της Γαιφά.
Ολοι θα έλθουν από την χώραν Σαβά φέροντες χρυσίον και λίβανον. Θα φέρουν προς σε πολύτιµους λίθους και θα
αναγγείλουν την χαρµόσυνον είδησιν της σωτηρίας εκ µέρους του Κυρίου.
Ησ. 60,7   και πάντα τα πρόβατα Κηδάρ συναχθήσονταί σοι και κριοί Ναβαιώθ ήξουσί σοι, και ανενεχθήσεται δεκτά επί το
θυσιαστήριόν µου, και ο οίκος της προσευχής µου δοξασθήσεται.
Ησ. 60,7  Ολα τα πρόβατα της περιοχής Κηδάρ θα συγκεντρωθούν εις σε. Θα έλθουν προς σε οι κριοι της Ναβαιώθ και θα
προσφερθούν θυσίαι ευάρεστοι εις εµέ και δεκταί επάνω στο θυσιαστήριόν µου. Ο δε οίκός µου, ο ναός της προσευχής των
ανθρώπων προς εµέ, θα δοξασθή
Ησ. 60,8   τίνες οίδε ως νεφέλαι πέτανται και ωσεί περιστεραί σύν νεοσσοίς;
Ησ. 60,8  Ποίοι είναι αυτοί, οι οποίοι πετούν ωσάν νεφέλαι, ώσαν περιστεραί µαζή µε τους νεοσσούς των;



Ησ. 60,9   εµέ αι νήσοι υπέµειναν και πλοία Θαρσίς εν πρώτοις, αγαγείν τα τέκνα σου µακρόθεν και τον άργυρον και το
χρυσόν αυτών µετ αυτών διά το όνοµα Κυρίου το άγιον και διά το τον άγιον τού Ισραήλ ένδοξον είναι.
Ησ. 60,9  Είναι αυτοί, που κατοικούν εις τας ειδωλολατρικάς νήσους και οι οποίοι µε επερίµεναν. Ιδού, πλοία από την
Θαρσίς προπορεύονται, δια να φέρουν τα τέκνα σου από µακρυνάς χώρας µε τα πλούτη των, µε τον άργυρον και τον
χρυσόν των, δια να αφιερώσουν αυτά στο άγιον όνοµα του Κυρίου, διότι ο άγιος Θεός του Ισραήλ είναι ένδοξος.
Ησ. 60,10   και οικοδοµήσουσιν αλλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς αυτών παραστήσονταί σοι· διά γάρ οργήν µου
επάταξά σε και διά έλεον ηγάπησά σε.
Ησ. 60,10  Αλλοεθνείς θα ανοικοδοµήσουν τα τείχη σου, ω νέα Ιερουσαλήµ, και οι βασιλείς θα συµπαρασταθούν εις σε.
Επειδή δια τας παραβάσεις σου ωργίσθην εναντίον σου, σε ετιµώρησα και εκρηµνίσθησαν τα τείχη σου, σε ηγάπησα όµως
δια την µετάνοιάν σου, επειδή είµαι εύσπλαγχνος και ελεήµων, και ιδού ότι ανοικοδοµούνται τώρα τα τείχη σου.
Ησ. 60,11   και ανοιχθήσονται αι πύλαι σου διαπαντός, ηµέρας και νυκτός ου κλεισθήσονται, εισαγαγείν προς σε δύναµιν
εθνών και βασιλείς αυτών αγοµένους.
Ησ. 60,11  Αι πύλαι σου, ω Ιερουσαλήµ, θα ανοιχθούν και θα µένουν δια παντός ανοικταί. Ηµέραν και νύκτα δεν θα
κλείσουν, δια να φέρουν εις σε οι άνθρωποι τα πλούτη των εθνών και τους βασιλείς αυτών οδηγούµενους µε ποµπήν.
Ησ. 60,12   τα γάρ έθνη και οι βασιλείς, οίτινες ου δουλεύσουσί σοι, απολούνται και τα έθνη ερηµία ερηµωθήσεται.
Ησ. 60,12  Διότι οι εθνικοί λαοί και οι βασιλείς των, οι οποίοι δεν θα σε υπηρετήσουν, θα καταστραφούν. Και τα έθνη που
δεν θα πιστεύσουν, αλλά θα µείνουν εις την εχθρότητά των, θα ερηµωθούν δια φοβεράς καταστροφής.
Ησ. 60,13   και η δόξα τού Λιβάνου προς σε ήξει εν κυπαρίσσω και πεύκη και κέδρω άµα, δοξάσαι τον τόπον τον άγιόν µου
και τον τόπον των ποδών µου δοξάσω.
Ησ. 60,13  Τα ονοµαστά δένδρα, που αποτελούν την δόξαν του Λιβάνου, αι κυπάρισσοι και αι πευκαι και αι κέδροι θα
έλθουν όλα µαζή προς σε, δια να ανοικοδοµήσουν και δοξάσουν τον τόπον τον άγιόν µου. Αυτόν τον τόπον, που πατούν οι
πόδες µου, εγώ θα τον δοξάσω.
Ησ. 60,14   και πορεύσονται προς σε δεδοικότες υιοί των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και κληθήση Πόλις
Κυρίου Σιών αγίου Ισραήλ.
Ησ. 60,14  Εν φόβω και τρόµω θα έλθουν προς σε οι απόγονοι των ανθρώπων εκείνων , οι οποίοι σε εταπείνωσαν, σε
εξώργισαν και σε επίκραναν, και θα οναµασθής πόλις του Κυρίου, Σιών του αγίου Θεού του Ισραήλ.
Ησ. 60,15   διά το γεγενήσθαί σε εγκαταλελειµµένην και µεµισηµένην, και ουκ ήν ο βοηθών, και θήσω σε αγαλλίαµα
αιώνιον, ευφροσύνην γενεών γενεαίς.
Ησ. 60,15  Επειδή είχες γίνει προηγουµένως πόλις εγκαταλελειµµένη, έρηµος και µισητή, και κανείς δεν υπήρχε να σε
βοηθήση, εγώ θα σε καταστήσω και θα σε αναδείξω αιωνίαν αγαλλίασιν, ευφροσύνην εις γενεάς γενεών.
Ησ. 60,16   και θηλάσεις γάλα εθνών και πλούτον βασιλέων φάγεσαι· και γνώση, ότι εγώ Κύριος ο σώζων σε και
εξαιρούµενός σε ο Θεός Ισραήλ.
Ησ. 60,16  Ως άλλο γάλα θα θηλάσης τα αγαθά των εθνών. Θα φάγης τα πλούτη των βασιλέων και εξ αυτών των
πραγµάτων πλέον θα διδαχθής και θα µάθης, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος σε σώζω. Εγώ ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος σε
λυτρώνω.
Ησ. 60,17   και αντί χαλκού οίσω σοι χρυσίον, αντί δε σιδήρου οίσω σοι αργύριον, αντί δε ξύλων οίσω σοι χαλκόν, αντί δε
λίθων σίδηρον. και δώσω τους άρχοντάς σου εν ειρήνη και τους επισκόπους σου εν δικαιοσύνη.
Ησ. 60,17  Αντί του χαλκού, που είχες προηγουµένως, εγώ θα φέρω προς σε χρυσόν, αντί του σιδηρού θα φέρω εις σε
άργυρον, αντί δε των ξύλων θα φέρω εις σε χαλκόν, αντί των λίθων σίδηρον. Θα δώσω και θα αναδείξω εις σε άρχοντας,
που θα καθοδηγούν µε ειρήνην και προς ειρήνην τον λαόν σου. Αρχηγούς και επόπτας, οι οποίοι θα κρίνουν εν δικαιοσύνη.
Ησ. 60,18   και ουκ ακουσθήσεται έτι αδικία εν τή γη σου, ουδέ σύντριµµα ουδέ ταλαιπωρία εν τοίς ορίοις σου, αλλά
κληθήσεται Σωτήριον τα τείχη σου, και αι πύλαι σου Γλύµµα.
Ησ. 60,18  Δεν θα ακουσθή πλέον αδικία έντυς της χώρας σου, ούτε καταστροφή, ούτε καµµιά άλλη συµφορά µέσα εις τα
όριά σου. Αλλά τα τείχη της πόλεώς σου θα ονοµασθούν και θα είναι Σωτηρία. Αι δε ανάγλυφοι πύλαι σου θα είναι
ωραιόταται.
Ησ. 60,19   και ουκ έσται σοι έτι ο ήλιος εις φώς ηµέρας, ουδέ ανατολή σελήνης φωτιεί σου την νύκτα, αλλ έσται σοι Κύριος
φώς αιώνιον και ο Θεός δόξα σου.
Ησ. 60,19  Δεν θα είναι πλέον δια σε ο ήλιος, δια να φωτίζη την ηµέραν, ούτε η εµφάνισις της σελήνης θα φωτίζη την νύκτα
σου. Αλλά αυτός ούτος ο Κυριος θα είναι δια σε αιώνιον φως· ο Θεός θα είναι η δόξα σου.
Ησ. 60,20   ου γάρ δύσεται ο ήλιός σοι, και η σελήνη σοι ουκ εκλείψει· έσται γάρ σοι Κύριος φώς αιώνιον, και
αναπληρωθήσονται αι ηµέραι τού πένθους σου.
Ησ. 60,20  Ο ήλιος αυτός δεν θα δύη ποτέ πλέον εις σε και η σελήνη δεν θα λείψη ποτέ . Διότι ο Κυριος θα είναι δια σε αιώνιον
φως και έτσι θα πάρουν τέλος και θα αντικατασταθούν αι ηµέραι του πένθους σου.
Ησ. 60,21   και ο λαός σου πάς δίκαιος, δι αιώνος κληρονοµήσουσι την γήν, φυλάσσων το φύτευµα, έργα χειρών αυτού εις
δόξαν.
Ησ. 60,21  Και ο λαός σου, όλος ο λαός σου, θα είναι δίκαιος, αιώνιος κληρονόµος της νέας γης της Επαγγελίας. Ο δε Κυριος
θα είναι ο φυλάσσων αυτό, που εφύτευσε, τα έργα των χειρών του προς δόξαν ιδικήν του.
Ησ. 60,22   ο ολιγοστός έσται εις χιλιάδας και ο ελάχιστος εις έθνος µέγα· εγώ Κύριος κατά καιρόν συνάξω αυτούς.
Ησ. 60,22  Αυτός ο λαός που είναι τώρα µικρός και ολίγος, θα γίνη εις χιλιάδας, ο ελάχιστος εις µέγα έθνος. Εγώ ο Κυριος
στον κατάλληλον καιρόν θα περιµαζεύσω και θα συγκεντρώσω αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 61
Ησ. 61,1   Πνεύµα Κυρίου επ εµέ, ού είνεκεν έχρισέ µε· ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ µε, ιάσασθαι τους
συντετριµένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχµαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν,
Ησ. 61,1   Ο παις Κυρίου λέγει· Πνεύµα Κυρίου είναι και µένει εις εµέ, διότι µε αυτό µε εχρισεν ο Κυριος ως άνθρωπον και µε
έστειλε να κηρύξω στους πτωχούς και γυµνούς από πίστιν ανθρώπους το χαρµόσυνον µήνυµα της σωτηρίας· να
θεραπεύσω αυτούς, των οποίων η καρδία έχει συντριβή από το βάρος της αµαρτίας· να κηρύξω στους δούλους της



αµαρτίας την άφεσιν και την απελευθέρωσιν· να χαρίσω αναβλεψιν εις εκείνους, που έχουν σκοτισµένον και τυφλωµένον
τον νουν από τα πάθη της αµαρτίας.
Ησ. 61,2   καλέσαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν και ηµέραν ανταποδόσεως τώ Θεώ ηµών, παρακαλέσαι πάντας τους
πενθούντας,
Ησ. 61,2  Να κηρύξω στους ανθρώπους την νέαν εποχήν, η οποία θα είναι ευχαρίστως δεκτή από τον Θεόν ποθητή δε και
χαρµόσυνος δι' αυτούς· να κηρύξω ηµέραν ανταποδόσεως δια τον Θεόν µας, και να παρηγορήσω όλους εκείνους, οι οποίοι
πενθούν.
Ησ. 61,3   δοθήναι τοίς πενθούσι Σιών δόξαν αντί σποδού, άλειµµα ευφροσύνης τοίς πενθούσι, καταστολήν δόξης αντί
πνεύµατος ακηδίας· και κληθήσονται γενεαί δικαιοσύνης, φύτευµα Κυρίου εις δόξαν.
Ησ. 61,3  Να δοθή στους πενθούντας ανθρώπους της Σιών δόξα αντί της στάκτης, ευώδες µύρον χαράς στους πενθούντας,
ένδυµα δόξης αντί της λύπης και αποκαρδιώσεως. Αι νέαι γενεαί θα ονοµασθούν γενεαί δικαιοσύνης· φυτεία, την οποίαν
εφύτευσεν ο Κυριος προς δόξαν του.
Ησ. 61,4   και οικοδοµήσουσιν ερήµους αιωνίας, εξηρηµωµένας πρότερον εξαναστήσουσι· και καινιούσι πόλεις ερήµους
εξηρωµένας εις γενεάς.
Ησ. 61,4  Και οι πνευµατιώώς ελεύθεροι αυτοί άνθρωποι θα ανοικοδοµήσουν τας από αιώνων ερήµους πόλεις , θα
ανεγείρουν και θα δώσουν ζωήν εις πόλεις, αι οποίαι από προηγουµένους χρόνους είχαν τελείως, ερηµωθή. Θα
ανακαινίσουν ερήµους πόλεις, αι οποίαι επί πολλάς γενεάς είχαν µείνει έρηµοι και ακατοίκητοι.
Ησ. 61,5   και ήξουσι αλλογενείς ποιµαίνοντες τα πρόβατά σου, και αλλόφυλοι αροτήρες και αµπελουργοί.
Ησ. 61,5  Θα έλθουν ξένοι να ποιµάνουν τα πρόβατά σου, ω Ιερουσαλήµ, και αλλόφυλοι ως γεωργοί και αµπελουργοί.
Ησ. 61,6   υµείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοί Θεού· ισχύν εθνών κατέδεσθε και εν τώ πλούτω αυτών
θαυµασθήσεσθε. [αντί της αισχύνης υµών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλλιάσεται η µερίς αυτών].
Ησ. 61,6  Σεις δε θα γίνετε και θα ονοµασθήτε ιερείς Κυρίου, λειτουργοί του Θεού. Θα συντηρήσθε από τας πλουσίας
εισφοράς των εθνών και θα γίνετε αξιοθαύµαστοι µε τον πλούτον εκείνων.
Ησ. 61,7   ούτως εκ δευτέρας κληρονοµήσουσι την γήν, και ευφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών.
Ησ. 61,7  Ετσι δε οι Ιουδαίοι θα κληρονοµήσουν δια δευτέραν φοράν την γην της Επαγγελίας. Αιωνία χαρά και αγαλλίασις
θα στεφανώνη τας κεφαλάς των.
Ησ. 61,8   εγώ γάρ ειµι Κύριος ο αγαπών δικαιοσύνην και µισών αρπάγµατα εξ αδικίας· και δώσω τον µόχθον αυτών
δικαίοις και διαθήκην αιώνιον διαθήσοµαι αυτοίς.
Ησ. 61,8  Διότι εγώ είµαι Κυριος, ο οποίος αγαπώ δικαιοσύνην και µισώ τας αδίκους αρπαγάς. Εγώ θα δώσω στους δικαίους
την ανταµοιβήν των κόπων των, και θα συνάψω µε αυτούς αιωνίαν διαθήκην.
Ησ. 61,9   και γνωσθήσεται εν τοίς έθνεσι το σπέρµα αυτών και τα έκγονα αυτών εν µέσω των λαών· πάς ο ορών αυτούς
επιγνώσεται αυτούς, ότι ούτοί εισι σπέρµα ηυλογηµένον υπό Θεού
Ησ. 61,9  Θα γίνη γνωστή και ονοµαστή µεταξύ των εθνών η γενεά των και οι απόγονοι αυτών ανάµεσα στους λαούς της
γης. Ο καθένας, που θα βλέπη αυτούς, θα γνωρίση µετά βεβαιότητας, ότι αυτή είναι η ευλογηµένη από τον Θεόν γενεά.
Ησ. 61,10   και ευφροσύνη ευφρανθήσονται επί Κύριον. - Αγαλλιάσθω η ψυχή µου επί τώ Κυρίω· ενέδυσε γάρ µε ιµάτιον
σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης, ως νυµφίω περιέθηκέ µοι µίτραν και ως νύµφην κατεκόσµησέ µε κόσµω.
Ησ. 61,10  Μεγάλην χαράν και αγαλλίασιν θα ευφρανθούν εν Κυρίω. Ας πληµµυρίση λοιπόν, από αγαλλίασιν η ψυχή µου εν
τω Κυρίω. Διότι µε ενέδυσε µε το ένδυµα της. σωτηρίας και µε χιτώνα χαράς και αγαλλιάσεως. Ως προς νυµφίον έθεσεν
επάνω εις την κεφαλήν µου µίτραν και ως νύµφην µε εστόλισε µε πλούσιον στολισµόν.
Ησ. 61,11   και ως γη αύξουσα το άνθος αυτής και ως κήπος τα σπέρµατα αυτού, ούτως ανατελεί Κύριος δικαιοσύνην και
αγαλλίαµα εναντίον πάντων των εθνών.
Ησ. 61,11  Οπως η γη βλαστάνει τους σπόρους, αυξάνει και πληθύνει τα άνθη της, όπως ο κήπος βλαστάνει ο,τι σπείρεται
εις αυτόν, και καρποφορεί, έτσι ο Κυριος θα ανατείλη κατά τας ηµέρας του παιδός του την δικαιοσύνην και την αρετήν,
χαράν και αγαλλίασιν ενώπιον όλων των εθνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 62
Ησ. 62,1   Διά Σιών ου σιωπήσοµαι και διά Ιερουσαλήµ ουκ ανήσω, έως αν εξέλθη ως φώς η δικαιοσύνη µου, το δε σωτήριόν
µου ως λαµπάς καυθήσεται.
Ησ. 62,1  Δια την Σιών, λέγει ο παις Κυρίου ο Μεσσίας, δεν θα σιωπήσω και δια την Ιερουσαλήµ δεν θα κρατηθώ επί πλέον,
έως ότου ανατείλη και λάµψη ως φως η δικαιοσύνη µου, η δε από εµέ προσφεροµένη σωτηρία ανάψη και καίη και φωτίση
ως λαµπάδα.
Ησ. 62,2   και όψονται έθνη την δικαιοσύνην σου και βασιλείς την δόξαν σου, και καλέσει σε το όνοµά σου το καινόν, ό ο
Κύριος ονοµάσει αυτό.
Ησ. 62,2  Οι λαοί της γης θα· ίδουν, ω Σιών, την δικαιοσύνην σου και οι βασιλείς την δόξαν σου. Θα σε καλέση ο Κυριος µε
νέον όνοµα, το όνοµα αυτό ο ίδιος ο Κυριος θα σου το δώση.
Ησ. 62,3   και έση στέφανος κάλλους εν χειρί Κυρίου και διάδηµα βασιλείας εν χειρί Θεού σου.
Ησ. 62,3  Και θα είσαι στέφανος ωραιότητος εις τα χέρια του Κυρίου, διάδηµα βασιλικόν εις τα χέρια του Θεού σου.
Ησ. 62,4   και ουκέτι κληθήση Καταλελυµµένη, και η γη σου ου κληθήσεται έτι Έρηµος· σύ γάρ κληθήσεται Θέληµα εµόν,
και τή γη σου Οικουµένη, ότι ευδόκησε Κύριος εν σοί και η γη σου συνοικισθήσεται.
Ησ. 62,4  Δεν θα είσαι και δεν θα ονοµασθής πλέον “Εγκαταλελειµµένη”. Η χώρα σου δεν θα κληθή “Ερηµος”, διότι εις σε θα
δοθή ως όνοµα η φράσις, “θέληµα ίδικόν µου”. Και εις την χώραν σου θα δοθή ως όνοµα η λέξις “Οικουµένη”, διότι ο
Κυριος ευηρεστήθη και ευαρεστείται εις σε. Και η χώρα σου θα κατοικηθή πυκνώς.
Ησ. 62,5   και ως συνοικών νεανίσκος παρθένω, ούτω κατοικήσουσιν οι υιοί σου· και έσται ον τρόπον ευφρανθήσεται
νυµφίος επί νύµφη, ούτως ευφρανθήσεται Κύριος επί σοί.
Ησ. 62,5  Οπως ευφραίνεται ο νέος, που συνοικεί µε την νεαράν παρθένον, η οποία έγινε σύζυγός του, έτσι θα κατοικούν
ευφραινόµενοι οι υιοί σου. Και όπως ευφραίνεται ο νυµφίος µε την νύµφην, έτσι θα ευφρανθή ο Κυριος δια σε, ω
Ιερουσαλήµ.



Ησ. 62,6   και επί των τειχών σου, Ιερουσαλήµ, κατέστησα φύλακας όλην την ηµέραν και όλην την νύκτα, οί διά τέλους ου
σιωπήσονται µιµνησκόµενοι Κυρίου.
Ησ. 62,6  Επάνω εις τα τείχη σου, ω Ιερουσαλήµ, έχω εγκαταστήσει φρουρούς όλην την ηµέραν και όλην την νύκτα, οι
οποίοι µέχρι τέλους δεν θα παύσουν να ενθυµούνται τον Κυριον δια την σωτηρίαν σου.
Ησ. 62,7   ουκ έστι γάρ υµίν όµοιος, εάν διορθώση και ποιήση Ιερουσαλήµ γαυρίαµα επί της γής.
Ησ. 62,7  Δεν θα υπάρξη άλλος όµοιος µε σας λαός, όταν ο Κυριος διορθώση, ανορθώση και κάµη την Ιερουσαλήµ δόξαν
και αγαλλίαµα επάνω εις την γην.
Ησ. 62,8   ώµοσε Κύριος κατά της δεξιάς αυτού και κατά της ισχύος τού βραχίονος αυτού· ει έτι δώσω τον σίτόν σου και τα
βρώµατά σου τοίς εχθροίς σου, και ει έτι πίονται υιοί αλλότριοι τον οίνόν σου, εφ ώ εµόχθησας·
Ησ. 62,8  Ωρκίσθη ο Κυριος ύψωσας την δεξιάν του χείρα, ωρκίσθη στον παντοδύναµον βραχίονά του και είπεν· “ότι δεν θα
παραδώση άλλην φοράν τον σίτον σου και τα άλλα τρόφιµά σου στους εχθρούς σου. Δεν θα πίουν πλέον ξένοι τον οίνόν
σου, δια τον οποίον συ εκοπιασες·
Ησ. 62,9   αλλ ή οι συνάγοντες φάγονται αυτά και αινέσουσι Κύριον, και οι συνάγοντες πίονται αυτά εν ταίς επαύλεσι ταίς
αγίαις µου.
Ησ. 62,9  αλλά όσοι συνάγουν τον σίτον και άλλα τρόφιµα, θα τρώγουν αυτά και θα δοξολογούν εµέ τον Κυριον. Αυτοί που
τρυγούν και πατούν τας σταφυλάς θα πίουν οίνον ειρηνικώς εις τας αγίας αυλάς µου.
Ησ. 62,10   πορεύεσθε διά των πυλών µου και οδοποιήσατε τώ λαώ µου και τους λίθους τους εκ της οδού διαρίψατε· εξάρατε
σύσσηµον εις τα έθνη.
Ησ. 62,10  Πηγαίνετε, εισέλθετε δια των πυλών της νέας Ιερουσαλήµ, τας οποίας εγώ σας ήνοιξα. Κατασκευάσατε δρόµον
στον λαόν µου, πετάξτε µακράν τους λίθους από τον δρόµον αυτόν. Υψώσατε προσκλητήριον σήµα δι' όλα τα έθνη.
Ησ. 62,11 ιδού γάρ Κύριος εποίησεν ακουστόν έως εσχάτου της γής· είπατε τή θυγατρί Σιών· ιδού ο σωτήρ σοι παραγέγονεν
έχων τον εαυτού µισθόν και το έργον πρό προσώπου αυτού.
Ησ. 62,11  Διότι, ιδού, ο Κυριος έκαµε γνωστήν την λύτρωσίν σας έως εις τα άκρα της γης. Είπατε εις την θυγατέρα µου την
Σιών· ιδού ο σωτήρ σου έχει φθάσει φέρων µαζή του τον µισθόν του, αµοιβήν της νίκης του, και το σωτηριώδες έργον του
ενώπιόν του.
Ησ. 62,12   και καλέσει αυτόν λαόν άγιον, λελυτρωµένον υπό Κυρίου· σύ δε κληθήση επιζητουµένη πόλις και ουκ
εγκαταλελειµµένη.
Ησ. 62,12  Και θα ονοµάση άγιον αυτόν τον λαόν, ο οποίος έχει λυτρωθή από τον Κυριον. Συ δε θα ονοµασθής και θα είσαι
πόλις περιζήτητος και όχι εγκαταλελειµµένη και έρηµος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 63
Ησ. 63,1   Τίς ούτος ο παραγενόµενος εξ Εδώµ, ερύθηµα ιµατίων εκ Βοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή βία µετά ισχύος; εγώ
διαλέγοµαι δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου.
Ησ. 63,1  Ποιός είναι αυτός, που έρχεται από την Ιδουµαίαν, την έχθρικην αυτήν χώραν της Ιουδαίας, από την πόλιν Βοσόρ
και τα ενδύµατα του είναι ερυθρά; Ποιός είναι αυτός ο ανήρ, ο τόσον πολύ ωραίος, που φέρει στρατιωτικήν στολήν και
προχωρεί βιαστικά και µε δύναµιν; Εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος κηρύττω δικαιοσύνην, κρίνω δικαίως και αποδίδω το
δίκαιον και µετά δυνάµεως σώζω τους αδικουµένους.
Ησ. 63,2   διατί σου ερυθρά τα ιµάτια και τα ενδύµατά σου ως από πατητού ληνού;
Ησ. 63,2  Διατί είναι ερυθρά τα ιµάτιά σου και τα ενδύµατά σου γενικώς ως εάν εβγήκες από ληνόν, όπου πατούνται
σταφυλαί;
Ησ. 63,3   πλήρης καταπεπατηµένης, και των εθνών ουκ έστιν ανήρ µετ εµού, και κατεπάτησα αυτούς εν θυµώ µου και
κατέθλασα αυτούς ως γήν και κατήγαγον το αίµα αυτών εις γήν.
Ησ. 63,3  Ναι, είµαι γεµάτος από χυµούς σταφυλών, που καταπατούνται στον ληνόν. Κανείς άλλος από τους εθνικούς
ειδωλολάτρας δεν ήτο µαζή µου στο έργον αυτό. Κατεπάτησα τους αµετανοήτους ειδωλολάτρας µε οργήν, τους συνέτριψα
και τους εκονιορτοποίησα ώσαν το χώµα. Εχυσα το αίµα των εις την γην.
Ησ. 63,4   ηµέρα γάρ ανταποδόσεως επήλθεν αυτοίς, και ενιαυτός λυτρώσεως πάρεστι.
Ησ. 63,4  Ετιµωρήθησαν έτσι οι αµετανόητοι ειδωλολάτραι, οι εχθροί της νέας Σιών, διότι έφθασεν εναντίον των η ηµέρα
της θείας εκδικήσεως και τιµωρίας όπως επίσης έφθασε και ήρχισεν ήδη η ηµέρα της λυτρώσεως των δούλων του Θεού .
Ησ. 63,5   και επέβλεψα, και ουδείς βοηθός· και προσενόησα, και ουθείς αντελαµβάνετο· και ερύσατο αυτούς ο βραχίων µου,
και ο θυµός µου επέστη.
Ησ. 63,5  Εστρεψα το βλέµµα γύρω µου και δεν ευρέθη κανείς βοηθός µου στο έργον αυτό της αποκαταστάσεως.
Παρετήρησα µε προσοχήν και κανείς δεν παρουσιάσθη να µε ενίσχυση και υποστηρίξη. Μονον η παντοδύναµος δεξιά µου
ελύτρωσε τον λαόν µου, ο δε θυµός µου επήλθεν εναντίον των εχθρών µου.
Ησ. 63,6   και κατεπάτησα αυτούς τή οργή µου και κατήγαγον το αίµα αυτών εις γήν. -
Ησ. 63,6  Και εν τη δικαία µου οργή τους κατεπάτησα, έχυσα το αίµα αυτών κάτω εις την γην.
Ησ. 63,7   Τόν έλεον Κυρίου εµνήσθην, τας αρετάς Κυρίου εν πάσιν, οίς ηµίν ανταποδίδωσι· Κύριος κριτής αγαθός τώ οίκω
Ισραήλ, επάγει ηµίν κατά το έλεος αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού.
Ησ. 63,7  Ενεθυµήθην όλα τα ελέη του Θεού, όλας τας καλωσύνας και ευεργεσίας, τας οποίας ο Κυριος εδωσεν εις ηµάς. Ο
Κυριος είναι επιεικής κριτής εις την φυλήν του Ισραήλ. Αποστέλλει και ενεργεί απέναντι µας σύµφωνα µε το άπειρον αυτού
έλεος, σύµφωνα µε το πλήθος της ευσπλάγχνου δικαιοσύνης του.
Ησ. 63,8   και είπεν· ουχ ο λαός µου τέκνα ου µη αθετήσωσι; και εγένετο αυτοίς εις σωτηρίαν
Ησ. 63,8  Και είπεν ο Κυριος· Ο Ισραήλ δεν είναι ο εκλεκτός µου λαός, δεν ανήκει εις εµέ; Είναι τέκνα µου και δεν θα µε
αρνηθούν. Και έγινε δι' αυτούς ο Κυριος πηγή σωτηρίας και δυνάµεως.
Ησ. 63,9   εκ πάσης θλίψεως αυτών. ου πρέσβυς ουδέ άγγελος, αλλ αυτός Κύριος έσωσεν αυτούς διά το αγαπάν αυτούς και
φείδεσθαι αυτών· αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και ύψωσεν αυτούς πάσας τας ηµέρας τού αιώνος.
Ησ. 63,9  Τους έσωσεν από όλας τας θλίψεις και συµφοράς των. Κανείς άλλος απεσταλµένος ούτε άγγελος του ουρανού,
αλλά αυτός ο ίδιος ο Κυριος τους έσωσε, διότι τους αγαπά και τους λυπείται. Αυτός ο ίδιος τους ηλευθέρωσεν από την



δουλείαν, τους επήρε εις τα χέρια του και τους εσήκωσεν υψηλά όλας τας ηµέρας του αιώνος .
Ησ. 63,10   αυτοί δε ηπείθησαν και παρώξυναν το πνεύµα το άγιον αυτού· και εστράφη αυτοίς εις έχθραν, και αυτός
επολέµησεν αυτούς.
Ησ. 63,10  Αλλά αυτοί έδειξαν ανυπακοήν προς τον Κυριον και παρώργισαν το άγιον αυτού Πνεύµα . Δια τούτο και η προς
αυτούς αγάπη του µετεστράφη εις έχθραν. Και αυτός, που προηγουµένως τόσον τους είχε προστατεύσει, τους ετιµώρησε
και τους επολέµησεν.
Ησ. 63,11   και εµνήσθη ηµερών αιωνίων ο αναβιβάσας εκ της γής τον ποιµένα των προβάτων· που έστιν ο θείς εν αυτοίς το
πνεύµα το άγιον;
Ησ. 63,11  Υπό δε το κράτος της παιδαγωγικής αυτής τιµωρίας ενεθυµήθησαν οι Ισραηλίται ηµέρας παλαιάς . Τον Μωϋσήν,
τον ποιµένα των προβάτων, ο οποίος τους έβγαλεν ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου. Που είναι όµως τώρα εκείνος,
ο οποίος έστειλε και έθεσεν εις αυτούς το Πνεύµα το Αγιον;
Ησ. 63,12   ο αγαγών τή δεξιά Μωυσήν, ο βραχίων της δόξης αυτού; κατίσχυσεν ύδωρ από προσώπου αυτού ποιήσαι εαυτώ
όνοµα αιώνιον.
Ησ. 63,12  Που είναι ο Θεός, ο οποίος τότε µε την παντοδύναµον δεξιάν του και τον ένδοξον βραχίονα της δυνάµεώς του,
ωδήγησε τον Μωϋσήν; Αυτός, ο οποίος µε την απλήν εµφάνισιν του Μωϋσέως υπερίσχυσε και κατενίκησε το ύδωρ , δια να
δώση στον εαυτόν του αιωνίως ένδοξον Ονοµα.
Ησ. 63,13   ήγαγεν αυτούς διά της αβύσσου ως ίππον δι ερήµου, και ουκ εκοπίασαν.
Ησ. 63,13  Αυτός ωδήγησε τους Ισραηλίτας δια µέσου της Ερυθράς θαλάσσης, µε όσην ευκολίαν οδηγεί κανείς ίππον εις
µίαν έρηµον περιοχήν, και οι Ισραηλίται δεν εκοπίασαν διαβάντες αυτήν.
Ησ. 63,14   και ως κτήνη διά πεδίου, κατέβη πνεύµα παρά Κυρίου και ωδήγησεν αυτούς· ούτως ήγαγες τον λαόν σου
ποιήσαι σεαυτώ όνοµα δόξης.
Ησ. 63,14  Τους ωδήγησε µε τόσην ευκολίαν και στοργήν, µε όσην δια µέσου χλοεράς πεδιάδος οδηγεί ο ποιµήν τα πρόβατα.
Το παντοδύναµον προστατευτικόν Πνεύµα, κατήλθεν από τον Κυριον και τους ωδήγησε. Ετσι ωδήγησες, Κυριε, τον λαόν
σου, δια να δώσης στον εαυτόν σου Ονοµα αιωνίου δόξης.
Ησ. 63,15   Επίστρεψον εκ τού ουρανού και ιδέ εκ τού οίκου τού αγίου σου και δόξης· που εστιν ο ζήλός σου και η ισχύς σου;
που εστι το πλήθος τού ελέους σου και των οικτιρµών σου, ότι ανέσχου ηµών;
Ησ. 63,15  Και τώρα επίστρεψε πάλιν, Κυριε, από τον ουρανόν και ιδέ από τον άγιον ναόν της δόξης σου την σηµερινήν µας
θλίψιν. Που είναι, Κυριε, ο παλαιός ζήλός σου υπέρ ηµών και η ακατανίκητος δύναµίς σου εναντίον των εθνών µας; Που
είναι το αµέτρητον πλήθος του ελέους σου και των οικτιρµών σου, όπως άλλοτε όταν µε στοργικήν µακροθυµίαν µας
ηνείχεσο;
Ησ. 63,16   σύ γάρ εί πατήρ ηµών, ότι Αβραάµ ουκ έγνω ηµάς, και Ισραήλ ουκ επέγνω ηµάς, αλλά σύ, Κύριε, πατήρ ηµών·
ρύσαι ηµάς, απ αρχής το όνοµά σου εφ ηµάς εστι.
Ησ. 63,16  Διότι συ είσαι ο πατήρ µας, ο δηµιουργός και κυβερνήτης µας, διότι ο Αβραάµ εις παλαιάν εποχήν, καθώς έζησεν,
δεν µας εγνώρισε, και ο Ιακώβ δεν µας έχει γνωρίσει ως απογόνους του, αλλά συ, Κυριε, είσαι ο πατήρ µας. Γλύτωσέ µας
από τας σηµερινάς συµφοράς. Ανέκαθεν το παντοδύναµον Ονοµά σου ήτο προστατευτικόν δι' ηµάς.
Ησ. 63,17   τι επλάνησας ηµάς, Κύριε, από της οδού σου; εσκλήρυνας τας καρδίας ηµών τού µη φοβείσθαί σε; επίστρεψον
διά τους δούλους σου, διά τας φυλάς της κληρονοµίας σου,
Ησ. 63,17  Διατί, Κυριε, επέτρεψες να πλανηθώµεν και να αποµακρυνθώµεν από τον δρόµον των εντολών σου; Διατί
επέτρεψες να σκληρυνθούν αι καρδίαι ηµών και να µείνουν αµετανόητοι, ώστε να µη σε φοβούνταί; Από τον ουρανόν της
δόξης σου ρίψε ένα βλέµµα στοργής και επίστρεψε προς ηµάς τους δούλους σου, προς τας φυλάς, αι οποίαι είναι ιδική σου
κληρονοµία.
Ησ. 63,18   ίνα µικρόν κληρονοµήσωµεν τού όρους τού αγίου σου, οι υπεναντίοι ηµών κατεπάτησαν το αγίασµά σου.
Ησ. 63,18  Επίστρεψε, Κυριε, βοηθός µας δια να κληρονοµήσωµεν και ηµείς, οι σηµερινοί απόγονοι του Ισραήλ, έστω και ένα
µικρόν τµήµα του αγίου σου όρους. Διότι οι υπεναντίοι µας, οι εχθροί µας, έχουν καταπατήσει τον άγιον ναόν σου.
Ησ. 63,19   εγενόµεθα ως το απ αρχής, ότε ουκ ήρξας ηµών ουδέ επεκλήθη το όνοµά σου εφ ηµάς.
Ησ. 63,19  Κατηντήσαµεν ηµείς σήµερα, όπως υπήρξαµεν απ αρχής, τότε που συ δεν µας εκυβερνούσες και ούτε και είχε
επικληθή και δοθή εις ηµάς το άγιον Ονοµά σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 64
Ησ. 64,1   Εάν ανοίξης τον ουρανόν, τρόµος λήψεται από σού όρη, και τακήσονται,
Ησ. 64,1  Εάν, Κυριε, ανοίξης τον ουρανόν, τρόµος θα καταλάβη τα όρη, θα λυώσουν,
Ησ. 64,2   ως κηρός από προσώπου πυρός τήκεται, και κατακαύσει πύρ τους υπεναντίους, και φανερόν έσται το όνοµα
Κυρίου εν τοίς υπεναντίοις· από προσώπου σου έθνη ταραχθήσονται.
Ησ. 64,2  όπως λυώνει ο κηρός εµπρός εις την φωτιάν. Πυρ θα κατακαύση τους εχθρούς και θα γίνη έτσι φανερόν το Ονοµα
του Κυρίου στους εχθρούς. Προ της παντοδυνάµου εµφανίσεώς σου θα συγκλονισθούν τα έθνη.
Ησ. 64,3   όταν ποιής τα ένδοξα, τρόµος λήψεται από σού όρη.
Ησ. 64,3  Οταν ενεργής τα ένδοξα θαυµαστά έργα σου, τρόµος θα καταλάβη και αυτά ακόµη τα όρη.
Ησ. 64,4   από τού αιώνος ουκ ηκούσαµεν, ουδέ οι οφθαλµοί ηµών είδον Θεόν πλήν σού και τα έργα σου, ά ποιήσεις τοίς
υποµένουσιν έλεον.
Ησ. 64,4  Από τα αρχαιότατα χρόνια, από τότε που υπήρξαν άνθρωποι επί της γης, δεν ηκούσαµεν και τα µάτια µας δεν
είδον άλλον Θεόν εκτός από σε και εκτός από τα έργα της αγάπης σου, τα οποία έπραξες και πράττεις εις εκείνους, οι οποίοι
µε υποµονήν και ελπίδα περιµένουν το έλεός σου.
Ησ. 64,5   συναντήσεται γάρ τοίς ποιούσι το δίκαιον, και των οδών σου µνησθήσονται. ιδού σύ ωργίσθης, και ηµείς
ηµάρτοµεν· διά τούτο επλανήθηµεν.
Ησ. 64,5  Διότι το έλεός σου και η προστασία σου θα έλθη και θα συνάντηση εκείνους , οι οποίοι αγαπούν και τηρούν
δικαιοσύνην· εκείνους, οι οποίοι ενθυµούνται πάντοτε τον δρόµον των εντολών σου. Ιδού όµως ότι συ ωργίσθης εναντίον
µας, διότι ηµείς ηµαρτήσαµεν, παρέβηµεν το θέληµά σου. Εξ αιτίας των αµαρτιών µας παρεπλανήθηµεν ακόµη



περισσότερον.
Ησ. 64,6   και εγενήθηµεν ως ακάθαρτοι πάντες ηµείς, ως ράκος αποκαθηµένης πάσα η δικαιοσύνη ηµών· και εξερύηµεν ως
φύλλα διά τας ανοµίας ηµών, ούτως άνεµος οίσει ηµάς.
Ησ. 64,6  Εγιναµεν όλοι ηµείς ακάθαρτοι ενώπιόν σου. Ωσάν ρυπαρόν κουρέλι αποκαθηµένης γυναικός έτσι ακάθαρτος
είναι ενώπιόν σου όλη η αρετή µας. Επέσαµεν και διεσκορπίσθηµεν εξ αιτίας των αµαρτιών µας ώσαν φύλλα. Ετσι ο
άνεµος µας εσηκωσε και µας διεσκόρπισε.
Ησ. 64,7   και ουκ έστιν ο επικαλούµενος το όνοµά σου και ο µνησθείς αντιλαβέσθαι σου· ότι απέστρεψας το πρόσωπόν σου
αφ ηµών και παρέδωκας ηµάς διά τας αµαρτίας ηµών.
Ησ. 64,7  Και δεν υπάρχει ιµεταξύ µας κανείς, ο οποίος να επικαλήται το Ονοµά σου. Η κανένας άνθρωπος, ο οποίος να σε
ενθυµήται και να καταφεύγη ζητών την προστασίαν σου. Δια τούτο εγύρισες από ηµάς αλλού το πρόσωπόν σου και
αφήκες να παραδοθώµεν στους εχθρούς µας εξ αιτίας των αµαρτιών µας.
Ησ. 64,8   και νύν, Κύριε, πατήρ ηµών σύ, ηµείς δε πηλός, έργα των χειρών σου πάντες.
Ησ. 64,8  Και τώρα, Κυριε, συ είσαι ο πατήρ µας, ηµείς δε πηλός· όλοι είµεθα έργα των χειρών σου.
Ησ. 64,9   µη οργίζου υµίν σφόδρα και µη εν καιρώ µνησθής αµαρτιών ηµών. και νύν επίβλεψον, ότι λαός σου πάντες ηµείς.
Ησ. 64,9  Μη οργίζεσαι, λοιπόν, παρά πολύ εναντίον µας, και µη ενθυµηθής κατά τον καιρόν των θλίψεών µας τας
αµαρτίας µας. Και τώρα ρίξε, Κυριε, ένα στοργικόν βλέµµα εις ηµάς, διότι όλοι µας είµεθα λαός ίδικός σου.
Ησ. 64,10   πόλις τού αγίου σου εγενήθη έρηµος, Σιών ως έρηµος εγενήθη, Ιερουσαλήµ εις κατάραν.
Ησ. 64,10  Ιδού, η πόλις του αγίου ναού σου, η Ιερουσαλήµ, έγινεν έρηµος. Η Σιών έγινε σαν ακατοίκητος, ερηµωµένη
περιοχή. Η Ιερουσαλήµ έγινε κατηραµένη.
Ησ. 64,11   ο οίκος, το άγιον ηµών, και η δόξα, ήν ευλόγησαν οι πατέρες ηµών, εγενήθη πυρίκαυστος, και πάντα ένδοξα
ηµών συνέπεσε.
Ησ. 64,11  Ο ναός, το άγιον ηµών και η δόξα της παρουσίας σου, την οποίαν οι πατέρες ηµών εδοξολόγησαν, εγινε
παρανάλωµα του πυρός και όλα εκείνα, που άλλοτε ήσαν δι' ηµάς δόξα και καύχηµα, συνετρίβησαν.
Ησ. 64,12   και επί πάσι τούτοις ανέσχου, Κύριε, και εσιώπησας και εταπείνωσας ηµάς σφόδρα.
Ησ. 64,12  Και παρ' όλας αυτας τας καταστροφάς, τας οποίας ο λαός σου και ο οίκός σου υπέστησαν, συ, Κυριε,
εξακολουθείς να σιωπάς, να ανέχεσαι αυτήν την κατάστασιν και να µας κρατής εις τόσην µεγάλην ταπείνωσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 65
Ησ. 65,1   Εµφανής εγενήθην τοίς εµέ µη επερωτώσιν, ευρέθην τοίς εµέ µη ζητούσιν. είπα· ιδού ειµι τώ έθνει, οί ουκ
εκάλεσάν µου το όνοµα.
Ησ. 65,1  Εγινα φανερός εις εκείνους, οι οποίοι δεν µε ερωτούν. Παρουσιάσθην και ευρέθην από εκείνους, οι οποίοι δεν µε
αναζητούν. Είπα· Ιδού, εγώ είµαι ανά µέσον του έθνους εκείνου, το οποίον δεν έχει επικαλεσθή το Ονοµά µου.
Ησ. 65,2   εξεπέτασα τας χείράς µου όλην την ηµέραν προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα , οί ουκ επορεύθησαν οδώ
αληθινή, αλλ οπίσω των αµαρτιών αυτών.
Ησ. 65,2  Ηπλωσα τα χέρια µου όλην την ηµέραν προς ένα λαόν ανυπάκουον και αντιλέγοντα στο θέληµά µου. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν επορεύθησαν την αληθινήν οδόν, την οδόν των εντολών µου, αλλ' επορεύθησαν οπίσω από τας αµαρτίας των.
Ησ. 65,3   ο λαός ούτος ο παροξύνων µε εναντίον εµού διαπαντός, αυτοί θυσιάζουσιν εν τοίς κήποις και θυµιώσιν επί ταίς
πλίνθοις τοίς δαιµονίοις, ά ουκ έστιν.
Ησ. 65,3  Ο λαός αυτός είναι εκείνος, που φέρεται προκλητικώς πάντοτε ενώπιόν µου και µε πα-ροργίζει. Οι άνθρωποι αυτοί
θυσιάζουν εις τα είδωλα και εις τα άλση των ειδώλων. Προσφέρουν θυµίαµα εις τα εκ πλίνθων κατεσκευασµένα δαιµονικά
είδωλα, εις θεούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν.
Ησ. 65,4   εν τοίς µνήµασι και εν τοίς σπηλαίοις κοιµώνται δι ενύπνια, οι έσθοντες κρέα ύεια και ζωµόν θυσιών,
µεµολυµµένα πάντα τα σκεύη αυτών·
Ησ. 65,4  Αυτοί κοιµώνται εις τα µνήµατα και εις τα σπήλαια, δια να ίδουν µαντικά όνειρα. Τρώγουν κρέατα χοίρων και
πίνουν τον ζωµόν από ειδωλολατρικάς θυσίας. Ολα τα σκεύη των είναι µολυσµένα και ακάθαρτα.
Ησ. 65,5   οι λέγοντες· πόρω απ εµού, µη εγγίσης µοι, ότι καθαρός ειµι· ούτος καπνός τού θυµού µου, πύρ καίεται εν αυτώ
πάσας τας ηµέρας.
Ησ. 65,5  Αυτοί, υστέρα από τας ειδωλολατρικάς αυτάς τελετάς των, λέγουν ο ένας στον άλλον· Αποµακρύνσου από εµέ, µη
µε εγγίσης, διότι εγώ είµαι καθαρός. Με τας βδελυρότητάς των όµώς αυτάς εξάπτουν σφοδρόν και καπνίζοντα τον θυµόν
µου· ολέθριον δι' αυτούς πυρ καίεται όλας τας ηµέρας.
Ησ. 65,6   ιδού γέγραπται ενώπιόν µου· ου σιωπήσω έως αν αποδώσω εις τον κόλπον αυτών·
Ησ. 65,6  Ιδού, τα τροµερά αυτών αµαρτήµατα είναι γραµµένα ενώπιόν µου. Δεν θα ησυχάσω, έως ότου ανταποδώσω εις
αυτούς την πρέπουσαν τιµωρίαν.
Ησ. 65,7   τας αµαρτίας αυτών και των πατέρων αυτών, λέγει Κύριος, οί εθυµίασαν επί των ορέων και επί των βουνών
ωνείδισάν µε, αποδώσω τα έργα αυτών εις τον κόλπον αυτών.
Ησ. 65,7  Θα τιµωρήσω τας ιδικάς των αµαρτίας, όπως επίσης και τας αµαρτίας των πατέρων των, λέγει ο Κυριος· εκείνων,
οι οποίοι προσέφεραν θυµίαµα εις τα είδωλα επάνω εις τα υψηλά όρη , εις δε τα χαµηλά βουνά µε ύβρισαν και µε ενέπαιξαν
µε τας ειδωλολατρικάς των θυσίας. Θα ανταποδώσω εις αυτούς την δικαίον τιµωρίαν, σύµφωνα µε τα έργα των αυτά.
Ησ. 65,8   Ούτως λέγει Κύριος· ον τρόπον ευρεθήσεται ο ρώξ εν τώ βότρυϊ και ερούσι· µη λυµήνη αυτόν, ότι ευλογία εστίν εν
αυτώ, ούτως ποιήσω ένεκεν τού δουλεύοντός µοι, τούτου ένεκεν ου µη απολέσω πάντας.
Ησ. 65,8  Ετσι λέγει ο Κυριος· Οπως, όταν ευρέθή µία ρώγα υγιής και ώριµος εις σταφύλι µαραµµένον, θα πουν οι τρυγηταί·
µη την καταστρέψης την ρώγα αυτή µαζή µε το µαραµµένο σταφύλι, διότι υπάρχει ευλογία εις αυτήν, έτσι θα κάµω και
εγώ δι' εκείνον, ο οποίος µε υπακούει. Χαριν αύτού δεν θα καταστρέψω όλους τους Ιουδαίους.
Ησ. 65,9   και εξάξω το εξ Ιακώβ σπέρµα και το εξ Ιούδα, και κληρονοµήσει το όρος το άγιόν µου, και κληρονοµήσουσιν οι
εκλεκτοί µου και οι δούλοί µου και κατοικήσουσιν εκεί.
Ησ. 65,9  'Αλλα από τους απογόνους του Ιακώβ, από την φυλήν του Ιούδα, θα βγάλω και θα διατηρήσω απογόνους, οι
οποίοι θα κληρονοµήσουν το άγιόν µου όρος, την Σιών. Οι εκλεκτοί µου αυτοί δούλοι θα κληρονοµήσουν το άγιον αυτό



όρος και θα κατοικήσουν εκεί.
Ησ. 65,10   και έσονται εν τώ δρυµώ επαύλεις ποιµνίων και φάραγξ Αχώρ εις ανάπαυσιν βουκολίων τώ λαώ µου, οί
εζήτησάν µε.
Ησ. 65,10  Θα υπάρξουν στο δάσος καταυλισµοί ποιµνίων πολλών, η φάραγξ Αχώρ θα είναι δια την ανάπαυσιν εις τας
αγέλας των βοϊδιών προς χάριν του λαού µου, προς χάριν εκείνων, οι οποίοι µε ανεζήτησαν.
Ησ. 65,11 υµείς δε οι εγκαταλιπόντες µε και επιλανθανόµενοι το όρος το άγιόν µου και ετοιµάζοντες τώ δαιµονίω τράπεζαν
και πληρούντες τή τύχη κέρασµα,
Ησ. 65,11  Σας όµως, οι οποίοι µε εγκατελείψατε και ελησµονήσατε το άγιόν µου όρος, την Σιών και τον ναόν µου,
ετοιµάζετε δε και προσφέρετε τράπεζαν εις τα ειδωλολατρικά δαιµόνια, σας οι οποίοι προσφέρετε σπονδήν εις την θεάν
τύχην,
Ησ. 65,12   εγώ παραδώσω υµάς εις µάχαιραν, πάντες εν σφαγή πεσείσθε· ότι εκάλεσα υµάς, και ουχ υπηκούσατε, ελάλησα
και παρηκούσατε και εποιήσατε το πονηρόν εναντίον εµού και ά ουκ εβουλόµην, εξελέξασθε. -
Ησ. 65,12  εγώ θα σας παραδώσω εις την µάχαιραν των εχθρών. Ολοι θα πέσετε δια φοβεράς σφαγής, διότι εγώ σας εκάλεσα
και δεν υπηκούσατε· σας ωµίλησα και εδείξατε ανυπακοήν και διεπράξατε το πονηρόν ενώπιόν µου. Εξελέζατε και
επροτιµήσατε εκείνα, τα οποία εγώ δεν ήθελα.
Ησ. 65,13   Διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού οι δουλεύσαντές µοι φάγονται, υµείς δε πεινάσετε. ιδού οι δουλεύοντές µοι
πίονται, υµείς δε διψήσετε· ιδού οι δουλεύοντές µοι ευφρανθήσονται, υµείς δε αισχυνθήσεσθε·
Ησ. 65,13  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εκείνοι, οι οποίοι υπακούουν εις εµέ και µε υπηρετούν, θα φάγουν και θα
χορτάσουν, σεις όµως θα πεινάσετε. Ιδού· εκείνοι, οι οποίοι µε υπηρετούν, θα πίουν οίνον, σεις όµως θα διψήσετε. Ιδού·
εκείνοι, οι οποίοι υπακούουν και µε υπηρετούν, θα ευφρανθούν, σεις δε θα καταισχυνθήτε.
Ησ. 65,14   ιδού οι δουλεύοντές µοι αγαλλιάσονται εν ευφροσύνη, υµείς δε κεκράξεσθε διά τον πόνον της καρδίας υµών και
από συντριβής πνεύµατος υµών ολολύξετε.
Ησ. 65,14  Ιδού· οι δούλοι µου θα γεµίσουν από α-γαλλίασιν και ευφροσύνην, σεις δε από τον πολύν πόνον της καρδίας σας
θα κραυγάσετε µε οδύνην. Και εξ αιτίας του συντετριµµένου πνεύµατος σας θα κλαίετε µε ολολυγµούς.
Ησ. 65,15   καταλείψετε γάρ το όνοµα υµών εις πλησµονήν τοίς εκλεκτοίς µου, υµάς δε ανελεί Κύριος· τοίς δε δουλεύουσί µοι
κληθήσεται όνοµα καινόν,
Ησ. 65,15  Και αυτό ακόµα το όνοµά σας που θα αφήσετε, θα προκαλή αηδίαν και αποστροφήν στους εκλεκτούς µου. Θα
σας θανατώση ο Κυριος. Εις εκείνους όµως, που µε υπηρετούν, θα δοθή νέον όνοµα, το οποίον θα είναι εύλο-γηµένον εις
όλην την οικουµένην.
Ησ. 65,16   ό ευλογηθήσεται επί της γής· ευλογήσουσι γάρ τον Θεόν τον αληθινόν, και οι οµνύοντες επί της γής οµούνται
τον Θεόν τον αληθινόν· επιλήσονται γάρ την θλίψιν αυτών την πρώτην, και ουκ αναβήσεται αυτών επί την καρδίαν.
Ησ. 65,16  Οι εκλεκτοί µου δούλοι θα ευλογούν και θα δοξάζουν τον αληθινόν Θεόν, όσοι δε εκ των κατοίκων της γης
ευρίσκονται εις την ανάγκην να ορκίζωνται, θα ορκισθούν στον αληθινόν Θεόν. Θα λησµονήσουν την προηγουµένην
αυτών συµφοράν και θλίψιν και δεν θα επανέλθη πλέον εις την διάνοιαν και την καρδίαν αυτών ούτε η ανάµνησις αυτής
της θλίψεως.
Ησ. 65,17   έσται γάρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, και ου µη µνησθώσι των προτέρων, ουδ ου µη επέλθη αυτών επί την
καρδίαν,
Ησ. 65,17  Τιποτε από τα θλιβερά της προγενεστέρας των ζωής δεν θα ενθυµούνται, διότι ο ουρανός θα γίνη νέος και η γη
νέα και δεν θα ενθυµούνται πλέον τας προγενεστέρας θλίψεις των. Ούτε και θα έλθη εις την διάνοιαν και την καρδίαν των
η ανάµνησις των.
Ησ. 65,18 αλλ ευφροσύνην και αγαλλίαµα ευρήσουσιν εν αυτή· ότι ιδού εγώ ποιώ αγαλλίαµα Ιερουσαλήµ και τον λαόν µου
ευφροσύνην.
Ησ. 65,18  Αλλά εις την νέαν αυτήν κατάστασιν θα εύρουν ευφροσύνην και αγαλλίασιν , διότι Ιδού, εγώ δηµιουργώ και
φέρω αγαλλιασιν εις την Ιερουσαλήµ, ευφροσύνην εις ολόκληρον τον λαόν µου.
Ησ. 65,19   αγαλλιάσοµαι επί Ιερουσαλήµ και ευφρανθήσοµαι επί τώ λαώ µου και ουκέτι µη ακουσθή εν αυτή φωνή
κλαυθµού ουδέ φωνή κραυγής.
Ησ. 65,19  Και εγώ ο ίδιος θα χαρώ δια την Ιερουσαλήµ και θα ευφρανθώ δια τον πιστόν λαόν µου. Δεν θα ακουσθή πλέον
εις την Ιερουσαλήµ φωνή κλαυθµού, ούτε κραυγή οδύνης.
Ησ. 65,20   και ου µη γένηται έτι εκεί άωρος και πρεσβύτης, ός ουκ εµπλήσει τον χρόνον αυτού· έσται γάρ ο νέος εκατόν
ετών, ο δε αποθνήσκων αµαρτωλός εκατόν ετών και επικατάρατος έσται.
Ησ. 65,20  Εις την νέαν αυτήν εποχήν δεν θα υπάρξη άνθρωπος µικράς ηλικίας και µεγαλύτερος, ο οποίος δεν θα
συµπληρώση τον βιολογικόν χρόνον της ζωής του. Τοτε ο νέος θα είναι εκατόν ετών, εκείνος δε ο οποίος θα αποθνήσκη εις
ηλικίαν εκατόν ετών, θα αποθνήσκη δηλαδή προώρως, θα είναι ο αµαρτωλός και ο επικατάρατος.
Ησ. 65,21   και οικοδοµήσουσιν οικίας και αυτοί ενοικήσουσι, και καταφυτεύσουσι αµπελώνας και αυτοί φάγονται τα
γεννήµατα αυτών·
Ησ. 65,21  Και θα οικοδοµήσουν τας οικίας των οι άνθρωποι και θα κατοικήσουν αυτοί εις αυτάς και θα φυτεύσουν
πλουσίους αµπελώνας και αυτοί θα φάγουν τα γεννήµατα των αµπελώνων και των αγρών των.
Ησ. 65,22   και ου µη οικοδοµήσουσι και άλλοι ενοικήσουσι, και ου µη φυτεύσουσι και άλλοι φάγονται· κατά γάρ τας
ηµέρας τού ξύλου της ζωής έσονται αι ηµέραι τού λαού µου· τα γάρ έργα των πόνων αυτών παλαιώσουσιν.
Ησ. 65,22  Δεν θα ανοικοδοµήσουν αυτοί οικίας, δια να κατοικήσουν εις αυτάς άλλοι, και δεν θα φυτεύσουν αµπελώνας, δια
να φάγουν άλλοι τον καρπόν. Αι ηµέραι της ζωής του νέου λαού µου θα είναι µακραί και πολυχρόνιοι, όπως πολυχρόνιον
είναι το δένδρον της ζωής, που υπήρχεν στον παράδεισον. Θα απολαµβάνουν καθ' όλον αυτό το µακρόν διάστηµα τους
καρπούς των κόπων των, διότι µακρά και πολυχρόνια θα είναι και τα έργα των.
Ησ. 65,23   οι δε εκλεκτοί µου ου κοπιάσουσιν εις κενόν ουδέ τεκνοποιήσουσιν εις κατάραν, ότι σπέρµα ευλογηµένον υπό
Θεού εστι, και τα έκγονα αυτών µετ αυτών έσονται.
Ησ. 65,23  Οι εκλεκτοί µου δεν θα κοπιάσουν εις µάτην, ούτε θα τεκνοποιήσουν προς κατάραν, διότι οι απόγονοι των θα
είναι ευλογηµένοι από τον Θεόν και τα τέκνα των ευλογηµένα µαζή µε αυτούς.



Ησ. 65,24   και έσται πριν ή κεκράξαι αυτούς, εγώ υπακούσοµαι αυτών, έτι λαλούντων αυτών ερώ· τι εστι;
Ησ. 65,24  Και τούτο το καλόν θα συµβή εις αυτούς πριν ακόµη κράξουν δια της προσευχής των προς εµέ, εγώ θα ακούω
αυτούς, και ενώ ακόµη θα οµιλούν προς εµέ και θα µου εκθέτουν τα αιτήµατά των, εγώ θα τους διακόπτω και θα τους
ερωτώ· Τι συµβαίνει;
Ησ. 65,25   τότε λύκοι και άρνες βοσκηθήσονται άµα, και λέων ως βούς φάγεται άχυρα, όφις δε γήν ως άρτον· ουκ
αδικήσουσιν ουδέ µη λυµανούνται επί τώ όρει τώ αγίω µου, λέγει Κύριος.
Ησ. 65,25  Τοτε, κατά την ευλογηµένην αυτήν εποχήν της χάριτος, λύκοι και αρνιά θα βόσκουν µαζή. Ο λέων θα τρώγη
άχυρον ωσάν το βόϊδι, το δε φίδι θα τρώγη την γην ωσάν το ψωµί. Τα άγρια θηρία, οι τέως κακοί άνθρωποι, δεν θα
προξενήσουν πλέον καµµίαν βλάβην στο άγιον ορός της Σιών, δεν θα κάµουν κανένα κακόν, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 66
Ησ. 66,1   Ούτως λέγει Κύριος· ο ουρανός µοι θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών µου· ποίον οίκον οικοδοµήσετέ µοι; και
ποίος τόπος της καταπαύσεώς µου;
Ησ. 66,1  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ο απέραντος ουρανός Είναι θρόνος µου, η δε γη υποπόδιον των ποδών µου. Ποίον, λοιπόν,
οίκον αντάξιον προς το µεγαλείον µου θα οικοδοµήσετε δι' εµέ; Και ποίος τόπος είναι κατάλληλος, δια να αναπαυθώ εις
αυτόν;
Ησ. 66,2   πάντα γάρ ταύτα εποίησεν η χείρ µου, και έστιν εµά πάντα ταύτα, λέγει Κύριος· και επί τίνα επιβλέψω, αλλ ή επί
τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέµοντα τους λόγους µου;
Ησ. 66,2  Διότι, όλα αυτά, τον ουρανόν και την γην και όσα υπάρχουν εις αυτά, εδηµιούργησεν η παντοδύναµος δεξιά µου,
ανήκουν όλα εις εµέ, λέγει ο Κυριος. Εγώ όµώς προς ποίον θα ρίψω στοργικόν και προστατευτικόν το βλέµµα µου, ει µη
µόνον στον άνθρωπον τον ταπεινόν, τον ήσυχον, ο οποίος τρέµει µε σεδασµον τα λόγιά µου και αγωνίζεται να τα
εφαρµόζη εις την ζωήν του;
Ησ. 66,3   ο δε άνοµος ο θύων µοι µόσχον ως ο αποκτένων κύνα, ο δε αναφέρων σεµίδαλιν ως αίµα ύειον, ο διδούς λίβανον
εις µνηµόσυνον ως βλάσφηµος· και αυτοί εξελέξαντο τας οδούς αυτών και τα βδελύγµατα αυτών, ά η ψυχή αυτών
ηθέλησε,
Ησ. 66,3  Εξ αντιθέτου εκείνος, που καταπατεί τον Ναµον µου και έχει εν τούτοις την τόλµην να προσφέρη θυσίαν εις εµέ
µόσχον, είναι ώσάν εκείνον, ο οποίος προσφέρει σκύλον προς θυσίαν. Και ο παραβάτης του Νοµου µου, που προσφέρει
θυσίαν σεµιγδάλεως, οµοιάζει µε εκείνον, που κάνει σπονδήν µε αίµα χοίρου. Και ο αµετανόητος αµαρτωλός, που
προσφέρει λιβάνι, δια να τον ενθυµηθή και τφοστατεύση ο Θεός, είναι όµοιος µε τον βλάσφηµον, διότι αυτοί εις την
πραγµατικότητα επροτίµησαν τους αµαρτωλούς τρόπους της ζωής των και τα βδελυρά των είδωλα, τα οποία ηθέλησεν η
ψυχή των.
Ησ. 66,4   καγώ εκλέξοµαι τα εµπαίγµατα αυτών και τας αµαρτίας ανταποδώσω αυτοίς· ότι εκάλεσα αυτούς ουχ
υπήκουσάν µου, ελάλησα και ουκ ήκουσαν, και εποίησαν το πονηρόν εναντίον εµού και ά ουκ ηβουλόµην εξελέξαντο . -
Ησ. 66,4  Και εγώ εις τιµωρίαν των θα εκλέξω τρόπους, δια των οποίων θα τους εµπαίξω και θα τους εξευτελίσω και θα
ανταποδώσω τιµωρίαν εις αυτούς δια τας αµαρτίας των. Διότι τους προσεκάλεσα µε στοργήν και αυτοί δεν µε υπήκουσαν.
Ελάλησα προς αυτούς ως πατήρ προς τέκνα και αυτοί δεν µε ήκουσαν και διέπραξαν το πονηρόν ενώπιόν µου. Και
επροτίµησαν εκείνα, τα οποία εγώ δεν ήθελα.
Ησ. 66,5   Ακούσατε ρήµατα Κυρίου οι τρέµοντες τον λόγον αυτού· είπατε, αδελφοί ηµών, τοίς µισούσιν υµάς και
βδελυσσοµένοις, ίνα το όνοµα Κυρίου δοξασθή και οφθή εν τή ευφροσύνη αυτών, κακείνοι αισχυνθήσονται.
Ησ. 66,5  Ακούσατε τους λόγους του Κυρίου σεις, οι οποίοι µε ιερόν δέος προσέχετε τον λόγον αυτού. Είπατε σεις, οι αδελφοί
µας οι ευσεβείς, εις εκείνους οι οποίοι σας µισούν και σας αποστρέφονται, προς τους κακούς Ισραηλίτας, ότι το όνοµα του
Κυρίου εξάπαντος θα δοξασθή και θα φανή η παντοδύναµος προς σας προστασία του, καθ' ον χρόνον εκείνοι θα
ευφραίνωνται εν αναµονή της καταστροφής σας! Αυτοί λοιπόν θα καταισχυνθούν.
Ησ. 66,6   φωνή κραυγής εκ πόλεως, φωνή εκ ναού, φωνή Κυρίου ανταποδιδόντος ανταπόδοσιν τοίς αντικειµένοις.
Ησ. 66,6  Μεγαλόφωνος κραυγή οδύνης και απελπισίας ακούεται από την πόλιν της Ιερουσαλήµ. Φωνή ακούεται από τον
ναόν της. Ακούεται όµώς και η φωνή του Κυρίου, ο οποίος αποστέλλει την δικαίαν τιµωρίαν στους αντιτιθεµένους πρυς
αυτόν.
Ησ. 66,7   πριν ή την ωδίνουσαν τεκείν, πριν ελθείν τον πόνον των ωδίνων, εξέφυγε και έτεκεν άρσεν.
Ησ. 66,7  Πριν η γεννήση η έγκυος, που αναµένει τας ωδίνας του τοκετού, πριν έλθουν οι πόνοι του τοκετού, διαφεύγει
αυτούς και γεννά µάλιστα τέκνον αρσενικόν.
Ησ. 66,8   τις ήκουσε τοιούτο, και τις εώρακεν ούτως; ή ώδινε γη εν ηµέρα µια, ή και ετέχθη έθνος εις άπαξ; ότι ώδινε και
έτεκε Σιών τα παιδία αυτής.
Ησ. 66,8  Ποιός ήκουσε κάτι τέτοιο και ποιός είδε να πραγµατοιτοιήται αυτό; Ανεβλάστησε ποτέ και εκαρποφόρησεν η γη
εις µίαν και µονήν ηµέραν, η εγεννήθη έθνος ολόκληρον εις µίαν στιγµήν; Και όµώς η νέα Ιερουσαλήµ κατελήφθη
αιφνιδίως από τας ωδίνας του τοκετού και εγέννησεν αµέσως τα τέκνα της.
Ησ. 66,9   εγώ δε έδωκα την προσδοκίαν ταύτην, και ουκ εµνήσθης µου, είπε Κύριος. ουκ ιδού εγώ γεννώσαν και στείραν
εποίησα; είπεν ο Θεός σου.
Ησ. 66,9  Εγώ δε έδωσα εις σε, την επιγειον Ιερουσαλήµ, αυτήν την προσδοκίαν και ελπίδα. Συ όµώς δεν µε ενεθυµήθης,
είπεν ο Κυριος. Δεν είµαι εγώ εκείνος, ο οποίος έκαµα την νέαν Ιερουσαλήµ, ενώ ήτο στείρα, να γεννά; Και την γυναίκα, που
έως τώρα εγεννούσε, την παλαιάν Ιερουσαλήµ, δεν την κατέστησα στείραν; Είπεν ο Θεός.
Ησ. 66,10   ευφράνθητι, Ιερουσαλήµ, και πανηγυρίσατε εν αυτή, πάντες οι αγαπώντες αυτήν, χάρητε άµα αυτή χαρά,
πάντες όσοι πενθείτε επ αυτή,
Ησ. 66,10  Συν λοιπόν, η νέα Ιερουσαλήµ, ας πληµµυρίσης από χαράν και ευφροσύνην. Ας πανηγυρίσουν δι' αυτήν και εις
αυτήν όλοι όσοι την αγαπούν. Χαρήτε χαράν µεγάλην, όσοι άλλοτε είχατε πένθος δια την κοταστροφήν της,
Ησ. 66,11   ίνα θηλάσητε και εµπλησθήτε από µαστού παρακλήσεως αυτής, ίνα εκθηλάσαντες τρυφήσητε από εισόδου
δόξης αυτής.
Ησ. 66,11  δια να θηλάσετε τώρα και χορτάσετε από τον µαστόν της παρηγορίας της. Και αφού χορτασθήτε από το



πνευµατικόν τούτο γάλα της χαράς, να τρυφήσετε, όταν έλθη η δόξα αυτής.
Ησ. 66,12   ότι τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εκκλίνω εις αυτούς ως ποταµός ειρήνης και ως χειµάρους επικλύζων δόξαν
εθνών· τα παιδία αυτών επ ώµων αρθήσονται και επί γονάτων παρακληθήσονται.
Ησ. 66,12  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος δια την νέαν Ιερουσαλήµ· Ιδού εγώ στρέφοµαι προς αυτούς, σαν πλούσιος ποταµός
ειρήνης και χαράς, σαν χείµαρρος, που πληµµυρίζει από την δόξαν των εθνών. Τα έθνη θα προσέλθουν εις την νέαν Σιών,
τα παιδιά των θα φέρωνται επάνω στους ώµους των, και εις τα γόνατα των θα ευρίσκουν παρηγορίαν και χαράν.
Ησ. 66,13   ως εί τινα µήτηρ παρακαλέσει, ούτως καγώ παρακαλέσω υµάς, και εν Ιερουσαλήµ παρακληθήσεσθε.
Ησ. 66,13  Οπως η µητέρα παρηγορεί και χαροποιεί το παιδί της, έτσι και εγώ θα σας παρηγορήσω, θα σας δώσω χαράν και
σεις θα παρηγορηθήτε και θα ενισχυθήτε εις την Ιερουσαλήµ.
Ησ. 66,14   και όψεσθε, και χαρήσεται η καρδία υµών, και τα οστά υµών ως βοτάνη ανατελεί· και γνωσθήσεται η χείρ
Κυρίου τοίς φοβουµένοις αυτόν, και απειλήσει τοίς απειθούσιν. -
Ησ. 66,14  Θα ίδετε την νέαν Ιερουσαλήµ και την δόξαν της, θα χαρή η καρδία σας, και τα κόκκαλα σας θα αναθάλλουν· θα
αναζωογονηθούν ωσάν την αναβλαστάνουσαν χλόην. Θα γίνη πλέον γνωστή η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου στους
φοβουµένους αυτόν, η οποία όµως θα είναι απειλητική εναντίον εκείνων, που θα εξακολουθούν να παρακούουν.
Ησ. 66,15   Ιδού γάρ Κύριος ως πύρ ήξει και ως καταιγίς τα άρµατα αυτού αποδούναι εν θυµώ εκδίκησιν αυτού και
αποσκορακισµόν αυτού εν φλογί πυρός.
Ησ. 66,15  Διότι, ιδού ο Κυριος θα έλθη σαν φωτιά καταστρεπτική δια τους αµαρτωλούς. Τα άρµατα του σαν φοβερή
καταιγίδα, δια να αποδώση επάνω στον δίκαιον θυµόν του την πρέπουσαν τιµωρίαν, την αποποµπήν και την εξαφάνισιν
των αµαρτωλών µέσα εις την φλόγα του πυρός.
Ησ. 66,16   εν γάρ τώ πυρί Κυρίου κριθήσεται πάσα η γη και εν τή ροµφαία αυτού πάσα σάρξ· πολλοί τραυµατίαι έσονται
υπό Κυρίου.
Ησ. 66,16  Δια του πυρός του Κυρίου θα κριθούν και θα δικασθούν όλοι οι αµαρτωλοί της οικουµένης και δια της ροµφαίας
αυτού θα σφαγή κάθε αµαρτωλή ανθρωπίνη ύπαρξις. Πολλοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα τιµωρηθούν από τον Κυριον.
Ησ. 66,17 οι αγνιζόµενοι και καθαριζόµενοι εις τους κήπους και εν τοίς προθύροις έσθοντες κρέας ύειον και τα βδελύγµατα
και τον µύν επί το αυτό αναλωθήσονται, είπε Κύριος,
Ησ. 66,17  Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι αγνίζονται και καθαρίζονται στους ειδωλολατρικούς κήπους. Αυτοί, που τρώγουν
χοίρειον κρέας εις τα πρόθυρα των ειδωλολατρικών ναών, τα σιχαµερά είδωλόθυτα και τους ποντικούς. Ολοι αυτοί µαζή
θα κατακαούν και θα καταστραφούν, είπεν ο Κυριος.
Ησ. 66,18   καγώ τα έργα αυτών και τον λογισµόν αυτών επίσταµαι. έρχοµαι συναγαγείν πάντα τα έθνη και τας γλώσσας,
και ήξουσι και όψονται την δόξαν µου.
Ησ. 66,18  Εγώ δε γνωρίζω τας σκέψεις και τα έργα αυτών, θα έλθω, δια να συγκεντρώσω όλα τα έθνη και όλας τας
γλώσσας της γης· και θα έλθουν και θα ίδουν την δόξαν µου.
Ησ. 66,19   και καταλείψω επ αυτών σηµεία και εξαποστελώ εξ αυτών σεσωσµένους εις τα έθνη, εις Θαρσίς και Φούδ και
Λούδ και Μοσόχ και εις Θοβέλ και εις την Ελλάδα και εις τας νήσους τας πόρω, οί ουκ ακηκόασί µου το όνοµα ουδέ
εωράκασί µου την δόξαν, και αναγγελούσι την δόξαν µου εν τοίς έθνεσι.
Ησ. 66,19  Θα κάµω και θα δώσω εις αυτούς θαυµαστά γεγονότα, θα αποστείλω από αυτούς σεσωσµένους εις τα έθνη, εις
Θαρσίς και Φουδ και Λουδ και Μοσόχ, εις Θοβέλ και εις την Ελλάδα και εις τας µακρυνάς νήσους της Μεσογείου και τα
παράλια, προς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν µέχρι σήµερον ακούσει το Οναµά µου ούτε και έχουν ίδει την δόξαν µου. Οι
απόστολοί µου αυτοί θα κηρύξουν την δόξαν µου εις αυτά τα έθνη.
Ησ. 66,20   και άξουσιν τους αδελφούς υµών εκ πάντων των εθνών δώρον Κυρίω µεθ ίππων και αρµάτων εν λαµπήναις
ηµιόνων µετά σκιαδίων εις την αγίαν πόλιν Ιερουσαλήµ, είπε Κύριος, ως αν ενέγκαισαν οι υιοί Ισραήλ τας θυσίας αυτών
εµοί µετά ψαλµών εις τον οίκον Κυρίου.
Ησ. 66,20  Και θα οδηγήσουν τους αδελφούς σας από δλα τα έθνη δώρον στον Κυριον, όχι ως αιχµαλώτους, άλλα
θριαµβευτικώς µε ίππους και µε άρµατα και µε αµάξας σκεπασµένας µε σκιάδια, τας οποίας θα σύρουν ηµίονοι. Ολους
αυτούς εις την αγίαν πόλιν, την νέαν Ιερουσαλήµ, είπεν ο Κυριος, θα τους οδηγήσουν δια να προσφέρουν εις εµέ οι
Ισραηλίται µε χαρµοσύνους ψαλµούς και ύµνούς τας θυσίας των, εις εµέ και στον ναόν του Κυρίου.
Ησ. 66,21   και απ αυτών λήψοµαι εµοί ιερείς και Λευίτας, είπε Κύριος.
Ησ. 66,21  Θα εκλέξω και θα πάρω από αυτούς δι' εµέ ιερείς και Λευΐτας, είπεν ο Κυριος.
Ησ. 66,22   ον τρόπον γάρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, ά εγώ ποιώ, µένει ενώπιον εµού, λέγει Κύριος, ούτω στήσεται το
σπέρµα υµών και το όνοµα υµών.
Ησ. 66,22  Οπως δε ο νέος ουρανός και η νέα γη, τους οποίους θα δηµιουργήσω, θα παραµείνουν ενώπιόν µου αιώνια, έτσι
και οι απόγονοί σας θα µείνουν αιώνιοι ενώπιόν µου και το όνοµά σας αιώνιον, είπεν ο Κυριος.
Ησ. 66,23   και έσται µήνα εκ µηνός και σάββατον εκ σαββάτου ήξει πάσα σάρξ τού προσκυνήσαι ενώπιον εµού εν
Ιερουσαλήµ, είπε Κύριος.
Ησ. 66,23  Καθε δε πρώτην του µηνός και κάθε Σαββατον θα έρχωνται οι άνθρωποι εις την νέαν Ιερουσαλήµ, να µε
προσκυνήσουν, είπεν ο Κυριος.
Ησ. 66,24   και εξελεύσονται και όψονται τα κώλα των ανθρώπων των παραβεβηκότων εν εµοί· ο γάρ σκώληξ αυτών ου
τελευτήσει, και το πύρ αυτών ου σβεσθήσεται, και έσονται εις όρασιν πάση σαρκί.
Ησ. 66,24  Θα εξέρχωνται δε και θα βλέπουν τα πτώµατα και οστά των ανθρώπων εκείνων , που παρέβησαν τον Νοµον µου.
Ο σκώληξ που θα κατατρώγη αυτούς, δεν θα ψοφήση και η φωτιά, που θα τους ικατακαίη, δεν θα σβήση. Θα είναι θέαµα
φοβερόν δι' όλους τους ανθρώπους.

Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιερ. 1,1  Τό ρήµα τού Θεού, ό εγένετο επί Ιερεµίαν τον τού Χελκίου εκ των ιερέων, ός κατώκει εν Αναθώθ εν γη Βενιαµείν·
Ιερ. 1,1   Ο λόγος του Θεού, ο οποίος απηυθύνθη προς τον Ιερεµίαν, υιόν του Χελκίου, ενός από τους ιερείς. Αυτός



κατοικούσεν εις την κωµόπολιν Αναθώθ, εις την χώραν της φυλής Βενιαµείν.
Ιερ. 1,2  ως εγενήθη λόγος τού Θεού προς αυτόν εν ταίς ηµέραις Ιωσία υιού Αµώς βασιλέως Ιούδα , έτους τρισκαιδεκάτου εν
τή βασιλεία αυτού·
Ιερ. 1,2  Οι λόγοι αυτοί του Θεού ελέχθησαν προς τον Ιερεµίαν κατά τας ηµέρας του βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα '
Ιωσία, υιού του Αµώς, και συγκεκριµένως από το δέκατον τρίτον έτος της βασιλείας του και έπειτα.
Ιερ. 1,3  και εγένετο εν ταίς ηµέραις Ιωακείµ υιού Ιωσία βασιλέως Ιούδα έως ενδεκάτου έτους τού Σεδεκία υιού Ιωσία
βασιλέως Ιούδα, έως της αιχµαλωσίας Ιερουσαλήµ εν τώ πέµπτω µηνί.
Ιερ. 1,3  Λογοι επίσης του Θεού ελέχθησαν προς τον Ιερεµίαν κατά τας ηµέρας του Ιωακείµ, υιού του Ιωσί του βασιλέως του
βασιλείου Ιούδα, και µέχρι του ενδεκάτου έτους του Σεδεκία, υιού του Ιωσία βασιλέως Ιούδα, µέχρι της αλώσεως της
Ιερουσαλήµ και της αιχµαλωσίας των κατοίκων της, ήτοι µέχρι του πέµπτου µηνός του ενδεκάτου έτους της βασιλείας του
Σεδεκίου.
Ιερ. 1,4  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε·
Ιερ. 1,4  Ο προφήτης λέγει· ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιερ. 1,5  πρό τού µε πλάσαι σε εν κοιλία επίσταµαί σε και πρό τού σε εξελθείν εκ µήτρας ηγίακά σε, προφήτην εις έθνη
τέθεικά σε.
Ιερ. 1,5  Σε γνωρίζω πολύ καλά, πριν ακόµη σε πλάσσω ως έµβρυον εις την κοιλίαν της µητρός σου και πριν γεννηθής, σε
καθιέρωσα εις υπηρεσίαν του έργου µου· σε εγκατέστησα προφήτην δια τα έθνη.
Ιερ. 1,6  και είπα· ώ δέσποτα Κύριε, ιδού ουκ επίσταµαι λαλείν, ότι νεώτερος εγώ ειµι .
Ιερ. 1,6  Και εγώ είπα τότε· Ω Δέσποτα και Κυριε, δεν είµαι ικανός δια το έργον αυτό, διότι ιδού, δεν γνωρίζω να οµιλώ· είµαι
άλλωστε και µικρός κατά την ηλικίαν.
Ιερ. 1,7  και είπε Κύριος προς µε· µη λέγε ότι νεώτερος εγώ ειµι, ότι προς πάντας, ούς εάν εξαποστείλω σε, πορεύση, και κατά
πάντα, όσα εάν εντείλωµαί σοι, λαλήσεις·
Ιερ. 1,7  Ο Κυριος απήντησε και µου είπε· Μη λέγης ότι είσαι µικρός κατά την ηλικίαν, διότι προς όλους εκείνους, προς τους
οποίους εγώ θα σε στείλω να οµιλήσης, θα πορευθής και θα ο-οµιλήσης προς αυτούς, όσα εγώ θα σου δώσω την εντολήν
να είπης.
Ιερ. 1,8  µη φοβηθής από προσώπου αυτών, ότι µετά σού εγώ ειµι τού εξαιρείσθαί σε, λέγει Κύριος.
Ιερ. 1,8  Μη φοβηθής ενώπιον αυτών, διότι εγώ θα είµαι µαζή σου, δια να σε προφυλάσσω και σώζω από κινδύνους, λέγει ο
Κυριος.
Ιερ. 1,9  και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού προς µε και ήψατο τού στόµατός µου, και είπε Κύριος προς µε· ιδού δέδωκα
τους λόγους µου εις το στόµα σου·
Ιερ. 1,9  Ο Κυριος ήπλωσε τότε την χείρα του προς εµέ, ήγγισε το στόµα µου και µου είπε· Ιδού εγώ έχω δώσει στο στόµα σου
τους λόγους µου.
Ιερ. 1,10   ιδού καθέστακά σε σήµερον επί έθνη και επί βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτειν και απολλύειν και
ανοικοδοµείν και καταφυτεύειν. -
Ιερ. 1,10  Ιδού, σε εγκατέστησα σήµερον προφήτην εις τα έθνη και εις τα βασίλεια , δια να εκριζώνης µε τα λόγιά σου και να
κατασκάπτης, να καταστρέφης, άλλα και να ανοικοδοµής και να φυτεύης.
Ιερ. 1,11   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων· τι σύ οράς Ιερεµία; και είπε· βακτηρίαν καρυΐνην.
Ιερ. 1,11   Παλιν ο Κυριος απηυθύνθη προς εµέ λέγων· Τι βλέπεις συ, ω Ιερεµία; Και εγώ είπα· Βλέπω βακτηρίαν (ράβδον) από
καρυδιάν.
Ιερ. 1,12   και είπε Κύριος προς µε· καλώς εώρακας, διότι εγρήγορα εγώ επί τους λόγους µου τού ποιήσαι αυτούς.
Ιερ. 1,12  Ο Κυριος µου είπε· Καλώς είδες, διότι εγώ αγρυπνώ, δια να εκπληρώσω και πραγµατοποιήσω τους λόγους µου.
Ιερ. 1,13   και εγένετο λόγος Κυρίου εκ δευτέρου προς µε λέγων· τι σύ οράς; και είπα· λέβητα υποκαιόµενον, και το πρόσωπον
αυτού από προσώπου βορά.
Ιερ. 1,13   Και πάλιν ο λόγος Κυρίου απευθύνθη προς εµέ και είπε· Τι βλέπεις συ, Ιερεµία; Εγώ απήντησα· Βλέπω ένα λέβητα,
κάτω από τον οποίον καίει φωτιά και η κατευθυνσίς του είναι από βορρά προς νότον.
Ιερ. 1,14   και είπε Κύριος προς µε· από προσώπου βορά εκκαυθήσεται τα κακά επί πάντας τους κατοικούντας την γήν .
Ιερ. 1,14  Ο Κυριος είπε προς εµέ· Από βορρά θα έλθη η φωτιά εναντίον των κακών έργων και όλων των πονηρών
ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν εις την χώραν της Παλαιστίνης.
Ιερ. 1,15   διότι ιδού εγώ συγκαλώ πάσας τας βασιλείας της γής από βορά , λέγει Κύριος, και ήξουσι και θήσουσιν έκαστος
τον θρόνον αυτού επί τα πρόθυρα των πυλών Ιερουσαλήµ και επί πάντα τα τείχη τα κύκλω αυτής και επί πάσας τας πόλεις
Ιούδα.
Ιερ. 1,15   Διότι, ιδού εγώ, λέγει ο Κυριος, προσκαλώ όλας τας βασιλείας της γης από την περιοχήν του βορρά, και θα έλθουν,
θα ενθρονισθούν και θα εγκατασταθούν εις τα πρόθυρα των πυλών της Ιερουσαλήµ, γύρω από όλα τα τείχη αυτής και εις
όλας τας πόλεις της Ιουδαίας.
Ιερ. 1,16   και λαλήσω προς αυτούς µετά κρίσεως περί πάσης της κακίας αυτών, ως εγκατέλιπόν µε και έθυσαν θεοίς
αλλοτρίοις και προσεκύνησαν τοίς έργοις των χειρών αυτών.
Ιερ. 1,16  Θα οµιλήσω τότε εναντίον όλων των πόλεων αυτών και των κατοίκων των και θα εκφέρω την καταδικαστικήν
µου απόφασιν δι' όλας τας κακίας των, µάλιστα δε, διότι εµέ µέν µε εγκατέλειψαν, προσέφεραν δε θυσίας εις ξένους θεούς
και προσκύνησαν τα είδωλα, τα οποία ήσαν έργα των χειρών των.
Ιερ. 1,17   και σύ περίζωσαι την οσφύν σου και ανάστηθι και ειπόν προς αυτούς πάντα , όσα αν εντείλωµαί σοι· µη φοβηθής
από προσώπου αυτών, µηδέ πτοηθής εναντίον αυτών, ότι µετά σού εγώ ειµι τού εξαιρείσθαί σε, λέγει Κύριος.
Ιερ. 1,17   Συ, λοιπόν, ζώσε την µέσην σου, σήκω και είπε προς αυτούς όλα, όσα εγώ θα σου δώσω εντολήν να είπης. Μη
φοβηθής ενώπιον αυτών και µη πτοηθής αυτούς, διότι εγώ είµαι πάντοτε µαζή σου να σε λυτρώσω από κάθε κίνδυνον,
λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 1,18   ιδού τέθεικά σε εν τή σήµερον ηµέρα ως πόλιν οχυράν και ως τείχος χαλκούν, οχυρόν πάσι τοίς βασιλεύσιν Ιούδα
και τοίς άρχουσιν αυτού και τώ λαώ της γής,
Ιερ. 1,18  Ιδού, σε έχω θέσει και αναδείξει κατά την σηµερινήν ηµέραν ωσάν πόλιν οχυράν και απόρθητον, ωσάν τείχος



χάλκινον, απόρθητον από όλους τους βασιλείς του βασιλείου Ιούδα και τους άρχοντας του βασιλείου αυτού και τον λαόν
της χώρας αυτής.
Ιερ. 1,19   και πολεµήσουσί σε και ου µη δύνωνται προς σε, διότι µετά σού εγώ ειµι τού εξαιρείσθαί σε, είπε Κύριος.
Ιερ. 1,19  Θα πολεµήσουν αυτοί εναντίον σου, αλλά δεν θα ηµπορέσουν να κατορθώσουν τίποτε, διότι εγώ θα είµαι µαζή
σου, δια να σε λυτρώσω από τα χέρια αυτών, είπεν ο Κυριος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιερ. 2,2  Καί είπε· τάδε λέγει Κύριος· εµνήσθην ελέους νεότητός σου και αγάπης τελειώσεώς σου τού εξακολουθήσαί σε τώ
αγίω Ισραήλ, λέγει Κύριος
Ιερ. 2,2   Είπεν ο Κυριος προς τον Ιερεµίαν· αυτά λέγει ο Κυριος προς τον ίσραήλιτικόν λαόν· Ενεθυµήθην το προς σε έλεός
που, σου είχα δείξει, όταν ευρίσκεσο ακόµα εις την αρχήν της υπάρξεώς σου, και την µεγάλην τότε προς σε αγάπην µου δια
την απακαταστασίν σου εις την γην της Επαγγελίας, πράγµα, το οποίον έπρεπε να κάµη σε, Ισραηλιτικέ λαέ, να
ακολούθησης εµέ, τον άγιον και αληθινόν Θεόν.
Ιερ. 2,3  άγιος Ισραήλ· τώ Κυρίω αρχή γεννηµάτων αυτού· πάντες οι έσθοντες αυτόν πληµµελήσουσι, κακά ήξει επ αυτούς,
φησί Κύριος.
Ιερ. 2,3  Ησο ενώπιόν µου, Ισραηλιτικέ λαέ, ως απαρχή γεννηµάτων, που προσφέρεται θυσία στον Κυριον. Οσοι θα
ετολµούσαν να φάγουν κάτι από σε και να σε αδικήσουν, αυτοί θα ήσαν υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Κακά και συµφοραί
θα ήρχοντο εναντίον αυτών, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 2,4  ακούσατε λόγον Κυρίου, οίκος Ιακώβ, και πάσα πατριά οίκου Ισραήλ.
Ιερ. 2,4   Ακούσατε τα λόγια του Κυρίου, φυλαί του Ιακώβ και όλαι αι οικογενειαι του οίκου Ισραήλ.
Ιερ. 2,5  τάδε λέγει Κύριος· τι εύροσαν οι πατέρες υµών εν εµοί πληµµέληµα, ότι απέστησαν µακράν απ εµού και
επορεύθησαν οπίσω των µαταίων και εµαταιώθησαν;
Ιερ. 2,5  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ποίον, έστω και µικράν, έλλειψιν ευρήκαν εις εµέ οι προγονοί σας και έφυγαν µακράν από εµέ,
επορεύθησαν δε και ηκολούθησαν τα µάταια είδωλα, δια να γίνουν έτσι και αυτοί µηδαµινοί και τιποτένιοι;
Ιερ. 2,6  και ουκ είπαν· που εστι Κύριος ο αναγαγών ηµάς εκ γής Αιγύπτου, ο καθοδηγήσας ηµάς εν τή ερήµω, εν γη απείρω
και αβάτω, εν γη ανύδρω και ακάρπω, εν γη, ή ου διώδευσεν εν αυτή ανήρ ουθέν και ου κατώκησεν εκεί υιός ανθρώπου ;
Ιερ. 2,6   Δεν ενεθυµήθησαν τας ευεργεσίας µου και δεν είπαν· Που είναι ο Κυριος, ο οποίος µας έβγαλεν από την χώραν της
Αιγύπτου, αυτός ο οποίος µας ωδήγησε δια µέσου της ερήµου, δια µέσου περιοχής αγνώστου και αδιαβάτου εις γην
άνυδρον, ακαλλιέργητον και άκαρπόν, από την οποίαν κανείς δεν διήρχετο ούτε και κατοικούσεν εκεί άνθρωπος;
Ιερ. 2,7  και ήγαγον υµάς εις τον Κάρµηλον τού φαγείν υµάς τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού· και εισήλθατε και
εµιάνατε την γήν µου και την κληρονοµίαν µου έθεσθε εις βδέλυγµα.
Ιερ. 2,7  Εγώ ο Θεός, ασφαλείς σας ωδήγησα εις την καρποφόρον γην της Παλαιστίνης, δια να φάγετε τους καρπούς αυτής
και να απολαύσετε τα αγαθά της. Απέναντι των ευεργεσιών µου αυτών, σεις τι επράξατε, πως εφερθήκατε; Εισήλθατε, λέγει
ο Κυριος, και εµολύνατε την χώραν µου, την γην της Επαγγελίας, κατεστήσατε βδελυράν και µισητήν την κληρονοµίαν
µου.
Ιερ. 2,8  οι ιερείς ουκ είπαν· που εστι Κύριος; και οι αντεχόµενοι τού νόµου ουκ ηπίσταντό µε, και οι ποιµένες ησέβουν εις εµέ,
και οι προφήται επροφήτευον τή Βάαλ και οπίσω ανωφελούς επορεύθησαν.
Ιερ. 2,8   Και οι ιερείς ακόµη δεν ανεζήτησαν τον Κυριον λέγοντες· που είναι ο Κυριος; Οι ασχολούµενοι µε τον Νοµον δεν µε
εγνώριζαν. Οι άρχοντες του λαού εφέροντο µε ασέβειαν απέναντί µου και οι προφήται επροφήτευαν προς χάριν του
ειδωλικού θεού Βααλ και ηκολούθουν τα µάταια και ανωφελή είδωλα.
Ιερ. 2,9  διά τούτο έτι κριθήσοµαι προς υµάς λέγει Κύριος, και προς τους υιούς των υιών υµών κριθήσοµαι.
Ιερ. 2,9   Δια τούτο θα έλθω εις συζήτησιν και αντιδικίαν προς σας, λέγει ο Κυριος, όπως επίσης και προς τους απογόνους
σας.
Ιερ. 2,10   διότι διέλθετε εις νήσους Χεττιείµ και ίδετε, και εις Κηδάρ αποστείλατε και νοήσατε σφόδρα, και ίδετε ει γέγονε
τοιαύτα.
Ιερ. 2,10  Περάσατε και επισκεφθήτε τα ειδωλολατρικά έθνη της Κυπρου και των άλλων νήσων της Μεσογείου Θαλάσσης ,
υπάγετε και προς ανατολάς προς τους κατοίκους της Κηδάρ, προσέξατε και ίδετε, εάν εκεί έγιναν τέτοιά γεγονότα, ωσάν
αυτά που συνέβησαν εις την Ιουδαίαν.
Ιερ. 2,11   ει αλλάξωνται έθνη θεούς αυτών· και ούτοι ουκ εισί θεοί. ο δε λαός µου ηλλάξατο την δόξαν αυτού, εξ ής ουκ
ωφεληθήσονται.
Ιερ. 2,11  Εάν, δηλαδή, τα ειδωλολατρικά αυτά έθνη ήλλαξαν τους θεούς των µε άλλους θεούς· και όµώς οι θεοί των δεν
είναι αληθινοί αλλά ψευδείς θεοί, είδωλα. Ο λαός µου όµώς ήλλαξε την δόξαν του, τον αληθινόν θεόν του, µε άλλους
ψευδείς θεούς, από τους οποίους τίποτε ούτε ωφελήθη ούτε θα ωφεληθή.
Ιερ. 2,12   εξέστη ο ουρανός επί τούτω και έφριξεν επί πλείον σφόδρα , λέγει Κύριος.
Ιερ. 2,12  Κατάπληκτος έµεινεν ο ουρανός ενώπιον της αποστασίας αυτής, κατελήφθη από α-περίγραπτον φρίκην δια την
διαγωγήν σας, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 2,13   ότι δύο και πονηρά εποίησεν ο λαός µου· εµέ εγκατέλιπον πηγήν ύδατος ζωής, και ώρυξαν εαυτοίς λάκκους
συντετριµµένους, οί ου δυνήσονται ύδωρ συνέχειν.
Ιερ. 2,13  Διότι ο λαός µου διέπραξε κατά τον αυτόν χρόνον δύο πονηρά και ολέθρια σφάλµατα· εγκατέλιπαν εµέ, ο οποίος
ήµην δι' αυτούς πηγή ζωογόνου ύδατος, και ήνοιξαν δια τον εαυτόν τους λάκκους κατεστραµµένους, οι οποίοι δεν θα
ηµπορέσουν να συγκρατήσουν νερό.
Ιερ. 2,14   Μή δούλός εστιν Ισραήλ ή οικογενής εστι; διατί εις προνοµήν εγένετο;
Ιερ. 2,14  Μηπως ο ισραηλιτικός λαός είναι και µένει ωσάν ένας κοινός και ευτελής δούλος απέναντί µου, η δούλος, έστω, ο
οποίος εγεννήθη στον οίκον του κυρίου του; Διατί, λοιπόν, κατήντησε δούλος αλλοεθνών και έγινε θύµα λεηλασίας;
Ιερ. 2,15   επ αυτόν ωρύοντο λέοντες και έδωκαν την φωνήν αυτών, οί έταξαν την γήν αυτού εις έρηµον, και αι πόλεις αυτού
κατεσκάφησαν παρά το µη κατοικείσθαι.
Ιερ. 2,15  Εναντίον αυτού επετέθησαν οι εχθροί του ωρυόµενοι ώσαν λέοντες. Εξέβαλαν τας αγρίας κραυγάς των. Αυτοί



ερήµωσαν την χώραν του, κατέσκαψαν και εκρήµνισαν τας πόλστου, ώστε να µη είναι δυνατόν πλέον να κατοικηθούν.
Ιερ. 2,16   και υιοί Μέµφεως και Τάφνας έγνωσάν σε και κατέπαιζόν σου.
Ιερ. 2,16  Οι κάτοικοι των πόλεων Μέµφεως και Ταφνας της Αιγύπτου σε είδαν εις την αθλίαν αυτήν κατάστασιν και
εχάρησαν και σε ενέπαιζαν!
Ιερ. 2,17   ουχί ταύτα εποίησέ σοι το καταλιπείν σε εµέ; λέγει Κύριος ο Θεός σου.
Ιερ. 2,17  Ολα αυτά δεν συνέβησαν εις βάρος σου, λέγει Κυριος ο Θεός σου, επειδή συ µε εγκατέλιπες;
Ιερ. 2,18   και νύν τι σοι και τή οδώ Αιγύπτου τού πιείν ύδωρ Γηών; και τι σοι και τή οδώ Ασσυρίων τού πιείν ύδωρ ποταµών;
Ιερ. 2,18  Και τώρα σε ερωτώ· Τι υπάρχει µεταξύ σου και της οδού, η οποία οδηγεί εις την Αίγυπτον, ώστε να θέλης να πίνης
ύδωρ από την Γηών, πόλιν της Αιγύπτου; Ποία σχέσις υπάρχει µεταξύ σου και της οδού, η οποία όδηγεί στους Ασσυριους,
ώστε να πίνης νερά από τους ποταµούς της χώρας των;
Ιερ. 2,19   παιδεύσει σε η αποστασία σου, και η κακία σου ελέγξει σε· και γνώθι και ιδέ, ότι πικρόν σοι το καταλιπείν σε εµέ,
λέγει Κύριος ο Θεός σου· και ουκ ευδόκησα επί σοί, λέγει Κύριος ο Θεός σου.
Ιερ. 2,19  Η αποστασία σου από εµέ θα σε τιµωρήση και η κακία σου θα σε ελέγχη και θα σε συγκλονίζη. Από αυτά που
υφίστασαι, µάθε και ιδέ, δτι είναι πολύ πικρόν δια σε, να εγκατάλειψης εµέ τον Θεόν σου και προστάτην, λέγει Κυριος ο
Θεός σου· έπαυσα να σε περιβάλλω µε ευµένειαν και προστασίαν.
Ιερ. 2,20   ότι απ αιώνος συνέτριψας τον ζυγόν σου, διέσπασας τους δεσµούς σου και είπας· ου δουλεύσω σοι, αλλά
πορεύσοµαι επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου κατασκίου, εκεί διαχυθήσοµαι εν τή πορνεία µου.
Ιερ. 2,20  Διότι από αρχαιότητα χρόνια, συ συνέτριψες τον ωφελιµον ζυγόν των εντολών µου και είπες· Δεν θα δουλεύω εις
σε, αλλά θα ανεβώ εις κάθε υψηλόν βουνόν και κάτω από κάθε ευσκιόφυλλον δένδρον εκεί θα εκχυθώ εις την
ειδωλολατρικήν ασυδοσίαν και την πορνείαν µου.
Ιερ. 2,21   εγώ δε εφύτευσά σε άµπελον καρποφόρον πάσαν αληθινήν· πώς εστράφης εις πικρίαν, η άµπελος η αλλοτρία;
Ιερ. 2,21  Εγώ ιουδαϊκέ λαέ, σε εφύτευσα ως άµπελον εξαιρετικήν και καρποφόρον. Πως τώρα µετεστράφης και έγινες εις
πικρίαν δι' εµέ; Πως έγινες άµπελος αγρία και νόθος;
Ιερ. 2,22   εάν αποπλύνη εν νίτρω και πληθύνης σεαυτή πόαν, κεκηλίδωσαι εν ταίς αδικίαις σου εναντίον εµού, λέγει Κύριος.
Ιερ. 2,22  Εάν πλυθής εξωτερικώς µε νίτρον, εάν χρησιµοποιήσης άφθονον ποτάσσαν από στα-χτην φυτών, πάλιν θα µείνης
κηλιδωµένη µε τας αδικίας, τας οποίας έπραξες ενώπιόν µου, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 2,23   πώς ερείς· ουκ εµιάνθην και οπίσω της Βάαλ ουκ επορεύθην; ιδέ τας οδούς σου εν τώ πολυανδρίω και γνώθι τι
εποίησας. οψέ φωνή αυτής ωλόλυξε,
Ιερ. 2,23  Και πως θα τολµήσης να είπης· Εγώ δεν εµολύνθην και δεν επορεύθην πίσω από το είδωλον Βααλ; Ιδέ όµώς τας
οδούς, που ηκολουθησες, και τα ίχνη των οδών εις την κοιλάδα του πολυανδρίου, την κοιλάδα Εννοµ. Μαθε και κατανόησε
καλά, τι διέπραξες. Αµυαλη καµήλα, που τρέχει δι' ανεύρεσιν ύδατος· προς το βραδύ θα κραυγάση, σαν να αφήνη
ολολυγµούς!
Ιερ. 2,24   τας οδούς αυτής επλάτυνεν εφ ύδατα ερήµου, εν επιθυµίαις ψυχής αυτής επνευµατοφορείτο, παρεδόθη· τις
επιστρέψει αυτήν; πάντες οι ζητούντες αυτήν ου κοπιάσουσιν, εν τή ταπεινώσει αυτής ευρήσουσιν αυτήν.
Ιερ. 2,24  Τρέχει εις τας οδούς της µε µεγάλην ταχύτητα προς τα ύδατα ερήµου τόπου. Επάνω εις την σφοδράν επιθυµίαν
της, τρέχει µε τόσην ταχύτητα, ως εάν φέρεται από τον άνεµον. Ποιός ηµπορεί να την συγκρατήση και να την επαναφέρη;
Αλλά όλοι όσοι ζητούν να την εύρουν, δεν θα κοπιάσουν, θα την εύρουν εύκολα όταν έλθη ο καιρός της καταισχύνης της.
Ιερ. 2,25   απόστρεψον τον πόδα σου από οδού τραχείας και τον φάρυγγά σου από δίψους . η δε είπεν· ανδριούµαι· ότι
ηγαπήκει αλλοτρίους και οπίσω αυτών επορεύετο.
Ιερ. 2,25  Και λέγω τώρα εις σε· Αλλαξε διεύθυνσιν, αποµάκρυνε τα πόδιά σου από τας τραχείας ειδωλολατρικάς οδούς, ω
Ισραήλ, και µη θελήσης να ικανοποίησης την δίψαν του λάρυγγός σου από τα ύδατα της ειδωλολατρείας . Η αγρία αυτή
όµως κάµηλος του Ισραήλ απαντά· Εκεί εγώ ενισχύοµαι. Λέγει δε αυτά, διότι έχει αγαπήσει ξένους, ειδωλολατρικούς θεούς
και τρέχει οπίσω από αυτούς.
Ιερ. 2,26   ως αισχύνη κλέπτου όταν αλώ, ούτως αισχυνθήσονται οι υιοί Ισραήλ, αυτοί και οι βασιλείς αυτών και οι άρχοντες
αυτών και οι ιερείς αυτών και οι προφήται αυτών.
Ιερ. 2,26  Οπως καταισχύνεται ο κλέπτης, όταν συλληφθή επ' αυτοφώρω, έτσι θα κατεντραπιασθούν και οι 'Ι σραηλίται
µαζή µε τους βασιλείς των και τους άρχοντας και τους ιερείς των και τους προφήτας των.
Ιερ. 2,27   τώ ξύλω είπαν, ότι πατήρ µου εί σύ, και τώ λίθω· σύ εγέννησάς µε, και έστρεψαν επ εµέ νώτα και ου πρόσωπα
αυτών· και εν τώ καιρώ των κακών αυτών ερούσιν· ανάστα και σώσον ηµάς.
Ιερ. 2,27  Είπαν αυτοί στο ξόανον, στο ξύλινον άγαλµα, ότι συ είσαι ο πατήρ µας· και στο λίθινον άγαλµα, ότι συ µας έχεις
γεννήσει. Και εγύρισαν προς εµέ τα νώτα των και όχι τα πρύσωπά των. Αλλά κατά τον καιρόν, που θα επέλθουν εναντίον
των θλίψεις και συµφοραί, θα πουν προς εµέ· Σηκω, Κυριε, και σώσε µας.
Ιερ. 2,28   και που εισιν οι θεοί σου, ούς εποίησας σεαυτώ; ει αναστήσονται και σώσουσί σε εν καιρώ της κακώσεώς σου; ότι
κατ αριθµόν των πόλεών σου ήσαν θεοί σου, Ιούδα, και κατ αριθµόν διόδων της Ιερουσαλήµ έθυον τή Βάαλ.
Ιερ. 2,28  Και εγώ τότε θα τους ερωτήσω· που είναι οι θεοί σου, τους οποίους κατεσκεύασες εις προστασίαν και σωτηρίαν
σου; Δεν θα σηκωθούν εκείνοι να σε σώσουν εις την περίοδον αυτήν της ταλαιπωρίας σου; Διότι οι ειδωλολατρικοί θεοί
σας, ω Ιουδαίοι, ήσαν πολυάριθµοι, όσαι και αι πόλεις σας, ώστε κάθε πόλις να έχη τον θεόν της. Και εις κάθε δρόµον της
Ιερουσαλήµ υπήρχον ιδιαίτερα αγάλµατα του Βααλ, προς τα οποία προσεφέρατε θυσίας.
Ιερ. 2,29   ινατί λαλείτε προς µε; πάντες υµείς ησεβήσατε και πάντες υµείς ηνοµήσατε εις εµέ, λέγει Κύριος.
Ιερ. 2,29  Διατί, λοιπόν, τώρα απευθύνεσθε προς εµέ και ζητείτε βοήθειαν; Ολοι σεις εδείξατε ασέβειαν, όλοι σας
παρενοµήσατε απέναντι του Κυρίου.
Ιερ. 2,30   µάτην επάταξα τα τέκνα υµών, παιδείαν ουκ εδέξασθε· µάχαιρα κατέφαγε τους προφήτας υµών ως λέων
ολοθρεύων, και ουκ εφοβήθητε.
Ιερ. 2,30  Ματαίως ετιµώρησα τα τέκνα σας µήπως συνετισθήτε. Τιποτε δεν ωφεληθήκατε από την παιδαγωγικήν αυτήν
θλίψιν. Εχθρική µάχαιρα κατέφαγε τους ψευδοπροφήτας σας. Ωσάν φοβερός λέων ολέθρου επήλθεν εναντίον σας ο εχθρός
σας, και όµως σεις δεν εφοβηθήκατε!
Ιερ. 2,31   ακούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος· µη έρηµος εγενόµην τώ Ισραήλ ή γη κεχερσωµένη; διατί είπεν ο λαός



µου· ου κυριευθησόµεθα και ουχ ήξοµεν προς σε έτι;
Ιερ. 2,31  Ακούσατε, λοιπόν, τον λόγον του Κυρίου· αυτά λέγει ο Κυριος προς σας· Μηπως εγώ υπήρξα δια τον ισραηλιτικον
λαόν έρηµος και άκαρπος γη, γη χέρσος και ακαλλιέργητος; Διατί ο λαός µου είπε· δεν θα υποταχθώµεν εις την ίδικήν σου
εξουσίαν, δεν θα έλθωµεν πλέον προς σε.
Ιερ. 2,32   µη επιλήσεται νύµφη τον κόσµον αυτής και παρθένος την στηθοδεσµίδα αυτής; ο δε λαός µου επελάθετό µου
ηµέρας, ών ουκ έστιν αριθµός.
Ιερ. 2,32  Μηπως η νύµφη λησµονεί τα κοσµήµατά της και η παρθένος τον πολύτιµον στηθόδεσµόν της; Οµως ο λαός µου
µε έλησµόνησε και µάλιστα επί χρόνον πολύν, τον οποίον κανείς δεν ηµπορεί να υπολογίση .
Ιερ. 2,33   τι έτι καλόν επιτηδεύσεις εν ταίς οδοίς σου τού ζητήσαι αγάπησιν ; ουχ ούτως· αλλά και σύ επονηρεύσω τού µιάναι
τας οδούς σου.
Ιερ. 2,33  Ποίον, λοιπόν, καλόν ενδιεφέρθης να κάµης εις την πορείαν της ζωής σου, ώστε να έχης το δικαίωµα να ζητήσης
την αγάπην µου; Κανένα. Αλλά εξ αντιθέτου διέπραξες πονηρίας, ώστε να µιάνης µε την ειδωλολατρειάν σου την ζωην
σου.
Ιερ. 2,34   και εν ταίς χερσί σου ευρέθησαν αίµατα ψυχών αθώων· ουκ εν διορύγµασιν εύρον αυτούς, αλλ επί πάση δρυΐ.
Ιερ. 2,34  Εις δε τα χέρια σου ευρέθησαν αίµατα αθώων ανθρώπων. Και διέπραξες τους φόνους αυτούς όχι κρυφίως εις
κάποιον απόµερον λάκκον, αλλά φανερά κάτω από κάθε δρυν, όπου συ προσέφερες θυσίαν τα αθώα νήπιά σου.
Ιερ. 2,35   και είπας· αθώός ειµι, αλλά αποστραφήτω ο θυµός αυτού απ εµού. ιδού εγώ κρίνοµαι προς σε εν τώ λέγειν σε· ουχ
ήµαρτον.
Ιερ. 2,35  Και παρ' όλον τούτο είπες· Είµαι αθώος. Ας αποµακρυνθή ο θυµός του Κυρίου από ε-µε. Ιδού όµώς ότι εγώ έρχοµαι
εις αντιδικίαν προς σε· θα σε κρίνω, ακριβώς διότι συ αναιδώς ισχυρίζεσαι και διακηρύττεις· δεν έχω αµαρτήσει.
Ιερ. 2,36   τι κατεφρόνησας σφόδρα τού δευτερώσαι τας οδούς σου; και από Αιγύπτου καταισχυνθήση, καθώς κατησχύνθης
από Ασσούρ.
Ιερ. 2,36  Διατί τόσον µε περιεφρόνησες, ώστε πολλές φορές να βαδίσης στους ειδωλολατρικούς σου δρόµους; Αλλά
προλέγω· όπως κατησχύνθης από τους Αιγυπτίους, έτσι θα καταισχυνθής τώρα και από τους Ασσυρίους.
Ιερ. 2,37   ότι και εντεύθεν εξελεύση, και αι χείρές σου επί της κεφαλής σου· ότι απώσατο Κύριος την ελπίδα σου, και ουκ
ευοδωθήση εν αυτή.
Ιερ. 2,37  Θα εξέλθης από την χώραν σου αυτήν νικηµένος και αιχµάλωτος µε τα χέρια σου επάνω στο κεφάλι σου, διότι ο
Κυριος απέκρουσε και εµαταίωσε την ελπίδα βοηθείας σου από ξένους λαούς. Δεν θα επιτύχης να λάβης καµµίαν βοήθειαν
από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιερ. 3,1  Εάν εξαποστείλη ανήρ την γυναίκα αυτού, και απέλθη απ αυτού και γένηται ανδρί ετέρω, µη ανακάµπτουσα
ανακάµψει προς αυτόν έτι; ου µιαινοµένη µιανθήσεται η γυνή εκείνη; και σύ εξεπόρνευσας εν ποιµέσι πολλοίς· και
ανέκαµπτες προς µε; λέγει Κύριος.
Ιερ. 3,1  Εάν ένας ανήρ δώση διαζύγιον εις την γυναίκα του και την αποπέµψη από τον οίκον του , εκείνη δε φύγη και έλθη
εις γάµο κοινωνίαν µε άλλον άνδρα µήπως ηµπορεί αυτή να επιστρέψη προς τον σύζυγόν της; Δεν θεωρείται η γυνή εκείνη
νοµικώς µολυσµένη, ακάθαρτος; Πως λοιπόν είναι δυνατόν να επιστρέψη στον πρώτον αυτής σύζυγον; Και συ Ιερουσαλήµ,
επόρνευσες πνευµατικώς, διότι συνεδέθης και παρεδόθης εις πολλούς ειδωλολατρικούς θεούς ως προς ποιµένας σου. Και
συ παρ' όλον τούτο θα είχες την τόλµην να επανέλθης προς εµέ; Λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 3,2  άρον τους οφθαλµούς σου εις ευθείαν και ιδέ· πώς ουχί εξεφύρθης; επί ταίς οδοίς εκάθισας αυτοίς ωσεί κορώνη
ερηµουµένη και εµίανας την γήν εν ταίς πορνείαις σου και εν ταίς κακίαις σου.
Ιερ. 3,2  Σηκωσε τα µάτια σου, κύτταξε κατ' ευθείαν µακράν έµπροσθέν σου. Πως είναι ποτέ δυνατόν να µη έχης µολυνθή
συµφυρθείσα µε την φαυλότητα της ειδωλολατρείας; Ωσάν εγκαταλελειµµένη και έρηµος κουρούνα εκάθισες και συ στους
δρόµους της ειδωλολατρείας αναµένουσα εκείνους, µε τους οποίους θα εµολύνεσο. Και έτσι µε την πνευτικήν πορνείαν της
ειδωλολατρείας σου και τας άλλας κακίας σου εµόλυνες την χώραν σου.
Ιερ. 3,3  και έσχες ποιµένας πολλούς εις πρόσκοµµα σεαυτή· όψις πόρνης εγένετό σοι, απηναισχύντησας προς πάντας.
Ιερ. 3,3  Απέκτησες πολλούς ειδωλολατρικούς θεούς ως ποιµένας σου, πρόσκοµµα και εµπόδιον εις την ζωήν σου. Το
πρόσωπόν σου έγινεν αναιδές ωσάν της πόρνης. Με αναισχυντίαν απηυθύνεσο προς όλους.
Ιερ. 3,4  ουχ ως οίκόν µε εκάλεσας και πατέρα και αρχηγόν της παρθενίας σου;
Ιερ. 3,4  Δεν ανεγνώρισες και δεν ωνόµασες τον ναόν µου, τον ευρισκόµενον εις την πόλιν σου, ως οίκον µου, και εµέ ως
πατέρα σου, ως αρχηγόν σου από της νεανικής σου ηλικίας;
Ιερ. 3,5  µη διαµενεί εις τον αιώνα ή φυλαχθήσεται εις νίκος; ιδού ελάλησας και εποίησας τα πονηρά ταύτα και ηδυνάσθης.
Ιερ. 3,5  Είπες από µέσα σου· Θα παραµείνη πάντοτε ωργισµένος ο Κυριος, θα κρατή διαρκώς τον θυµύν του; Ιδού, τι
ελαλησες και όµως διέπραξες όλα αυτά τα πονηρά. Επεδόθης µε επιµονήν εις αυτά.
Ιερ. 3,6  Καί είπε Κύριος προς µε εν ταίς ηµέραις Ιωσίου τού βασιλέως· είδες ά εποίησέ µοι η κατοικία τού Ισραήλ;
επορεύθησαν επί πάν όρος υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους, και επόρνευσαν εκεί.
Ιερ. 3,6  Επί των ηµερών του βασιλέως Ιωσιου ο Κυριος µου είπε· Είδες τι µου έκαµεν ο Ισραηλιτικός λαός; Μετέβησαν εις
κάθε όρος υψηλον, όπου υπάρχουν τα είδωλα και κάτω από κάθε πυκνόφυλλον δένδρον, και εκεί παρεδόθησαν εις την
πορνείαν, όπως οι ειδωλολάτραι.
Ιερ. 3,7  και είπα µετά το πορνεύσαι αυτήν ταύτα πάντα· προς µε ανάστρεψον, και ουκ ανέστρεψε· και είδε την ασυνθεσίαν
αυτής η ασύνθετος Ιούδα.
Ιερ. 3,7  Παρ' όλον τούτο εγώ, έπειτα από την ειδωλολατρείαν των και την εκτροπήν εις την πορνείαν, είπα προς αυτούς·
Επιστρέψατε εν µετανοία προς εµέ και δεν επέστρεψαν. Την εκ µέρους του Ισραήλ καταπάτησιν αυτήν του Νοµου και των
διαθηκών την είδεν η επίσης παράνοµος αδελφή της φυλή Ιούδα.
Ιερ. 3,8  και είδον διότι περί πάντων ών κατελήφθη, εν οίς εµοιχάτο η κατοικία Ισραήλ, και εξαπέστειλα αυτήν και έδωκα
αυτή βιβλίον αποστασίου εις τας χείρας αυτής· και ουκ εφοβήθη η ασύνθετος Ιούδα και επορεύθη και επόρνευσε και αυτή .
Ιερ. 3,8  Επειδή εγώ είδα όλα εκείνα, εις τα οποία είχε παρασυρθή και υπό των οποίων είχε κυριευθή η φυλή του Ισραήλ, την



ειδωλολατρικήν αυτής µοιχείαν, δια τούτο την απέστειλα εις αιχµαλωσίαν. Παρέδωσα εις τα χέρια της ως προς γυναίκα
αποπεµποµένην έγγραφον διαζυγίου. Αν και τα είδεν αυτά η παράνοµος φυλή Ιούδα, δεν εφοβήθη, άλλα και αυτή εβαδισε
προς τον ίδιον ειδωλολατρικόν δρόµον και εξεπόρνευσεν ειδωλολατρικώς.
Ιερ. 3,9  και εγένετο εις ουθέν η πορνεία αυτής, και εµοίχευσε το ξύλον και τον λίθον.
Ιερ. 3,9 Ούτε την παραµικράν σηµασίαν εδωσεν εις την πορνείαν της και εµοίχευσε την πνευµατικήν πορνείαν µε τα ξύλινα
και τα πέτρινα είδωλα.
Ιερ. 3,10   και εν πάσι τούτοις ουκ απεστράφη προς µε η ασύνθετος Ιούδα εξ όλης της καρδίας αυτής, αλλ επί ψεύδει.
Ιερ. 3,10  Παρ' όλας δε τας τιµωρίας εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ, η παράνοµος αδελφή του, το δασίλειον του Ιούδα,
δεν επέστρεψε προς εµέ εξ όλης της καρδίας της, άλλα µόνον εξωτερικώς και υποκριτικώς.
Ιερ. 3,11   και είπε Κύριος προς µε· εδικαίωσε την ψυχήν αυτού Ισραήλ από της ασυνθέτου Ιούδα .
Ιερ. 3,11   Τοτε, λέγει ο προφήτης, είπε προς εµέ ο Κυριος· Το βασίλειον του Ισραήλ ηµπορεί να προβάλη δικαιολογίαν πλέον
προς εµέ, συγκρίνον εαυτό, προς όσα έκαµε το περισσότερον άπιστον εις εµέ βασίλειον του Ιούδα.
Ιερ. 3,12   πορεύου και ανάγνωθι τους λόγους τούτους προς βοράν και ερείς· επιστράφηθι προς µε, η κατοικία τού Ισραήλ,
λέγει Κύριος, και ου στηριώ το πρόσωπόν µου εφ υµάς· ότι ελεήµων εγώ ειµι, λέγει Κύριος, και ου µηνιώ υµίν εις τον αιώνα.
Ιερ. 3,12  Πηγαινε και ανάγνωσε τους λόγους µου αυτούς προς βορράν και είπε· Επιστρέψατε προς εµέ, λαέ του ισραηλιτικού
βασιλείου, λέγει ο Κυριος. Δεν θα στρέψω ωργισµένον εναντίον σας το πρόσωπόν µου, διότι εγώ είµαι ελεήµων, λέγει ο
Κυριος, και δεν θα µείνω δια παντός ωργισµένος εναντίον σας.
Ιερ. 3,13   πλήν, γνώθι την αδικίαν σου, ότι εις Κύριον τον Θεόν σου ησέβησας και διέχεας τας οδούς σου εις αλλοτρίους
υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους, της δε φωνής µου ουχ υπήκουσας, λέγει Κύριος.
Ιερ. 3,13  Πλην, αναγνωρίσατε και συναισθανθήτε την παρανοµίαν σας, διότι εδείξατε ασέβειαν εις αυτόν τον Κυριον και
Θεόν σας, εξεχύσατε και εξεδαπανήσατε την ζωήν σας εις ξένους ειδωλικούς θεούς και ελατρεύσατε αυτούς κάτω από κάθε
ευσκιόφυλλον δένδρον. Δεν υπηκούσατε δε εις την ιδικήν µου φωνήν, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 3,14   επιστράφητε, υιοί αφεστηκότες, λέγει Κύριος, διότι εγώ κατακυριεύσω υµών και λήψοµαι υµάς ένα εκ πόλεως και
δύο εκ πατριάς και εισάξω υµάς εις Σιών
Ιερ. 3,14  Επιστρέψατε, λοιπόν, σεις, οι υιοί της αποστασίας, λέγει ο Κυριος, διότι εγώ θα γίνω και πάλιν ο Κυριος σας και
εξουσιαστής σας. Θα σας πάρω ένα από κάθε πόλιν και δύο από κάθε πατριάν και θα σας εισαγάγω εις την Σιών .
Ιερ. 3,15   και δώσω υµίν ποιµένας κατά την καρδίαν µου, και ποιµανούσιν υµάς ποιµαίνοντες µετ επιστήµης.
Ιερ. 3,15  Θα σας δώσω ποιµένας καλούς σύµφωνα µε την καρδίαν µου, οι οποίοι θα σας ποιµαίνουν µε γνώσιν και σύνεσιν.
Ιερ. 3,16   και έσται εάν πληθυνθήτε και αυξηθήτε επί της γής, λέγει Κύριος, εν ταίς ηµέραις εκείναις, ουκ ερούσιν έτι·
κιβωτός διαθήκης αγίου Ισραήλ, ουκ αναβήσεται επί καρδίαν, ουκ ονοµασθήσεται ουδέ επισκεφθήσεται και ου
ποιηθήσεται έτι.
Ιερ. 3,16  Οταν δε πληθυνθήτε και αυξηθήτε κατά τας ηµέρας εκείνας εις την γην, λέγει ο Κυριος, δεν θα λέγουν πλέον οι
άνθρωποι “η Κιβωτός της Διαθήκης του αγίου Θεού του Ισραήλ”, ούτε θα την σκεφθούν στον νουν και την καρδίαν, ούτε
θα αναφέρουν το όνοµά της, οϋτε θα µεταβαίνουν εις επί-σκεψιν αυτής, ούτε θα κατασκευάσουν άλλην τινά οµοίαν προς
αυτήν.
Ιερ. 3,17   εν ταίς ηµέραις εκείναις και εν τώ καιρώ εκείνω καλέσουσι την Ιερουσαλήµ Θρόνον Κυρίου, και συναχθήσονται
πάντα τα έθνη εις αυτήν και ου πορεύσονται έτι οπίσω των ενθυµηµάτων της καρδίας αυτών της πονηράς .
Ιερ. 3,17  Κατά τας ηµέρας εκείνας, κατά την ευλογηµένην εκείνην περίοδον, θα αναγνωρίσουν και θα ονοµάσουν οι
άνθρωποι την Ιερουσαλήµ θρόνον Κυρίου και θα συγκεντρωθούν δλα τα έθνη εις αυτήν και δεν θα ακολουθούν πλέον τας
ενθυµήσεις και επιθυµίας της πονηράς των καρδίας.
Ιερ. 3,18   εν ταίς ηµέραις εκείναις συνελεύσονται ο οίκος Ιούδα επί τον οίκον τού Ισραήλ, και ήξουσιν επί το αυτό από γής
βορά και από πασών των χωρών επί την γήν, ήν κατεκληρονόµησα τους πατέρας αυτών.
Ιερ. 3,18  Κατά τας ευλογηµένος εκείνας ηµέρας θα συγκεντρωθούν επί το αυτό και θα ενωθούν µεταξύ των η φυλή του
Ιούδα και αι άλλαι φυλαί του Ισραήλ. Θα έλθουν στο αυτό µέρος από τον βορράν και από όλας τας χώρας της οικουµένης,
εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν έδωκα ως κληρονοµίαν στους προγόνους των.
Ιερ. 3,19   και εγώ είπα· γένοιτο, Κύριε· ότι τάξω σε εις τέκνα και δώσω σοι γήν εκλεκτήν, κληρονοµίαν Θεού παντοκράτορος
εθνών. και είπα· πατέρα καλέσετέ µε και απ εµού ουκ αποστραφήσεσθε.
Ιερ. 3,19  Και εγώ ο προφήτης, γεµάτος χαράν, είπα· είθε, Κυριε, να πραγµατοποιηθή αυτό. Ο δε Κυριος απήντησε· Ναι, έχω
ορίσει σας ως τέκνα µου και θα σας δώσω την χώραν την εκλεκτήν, κληρονοµίαν του Θεού, του παντοκράτορος όλων των
εθνών. Και είπα προς σας· Ασφαλώς θα µε αναγνωρίσετε και θα µε καλέσετε Πατέρα σας και δεν θα µακρυνθήτε πλέον από
εµέ.
Ιερ. 3,20   πλήν ως αθετεί γυνή εις τον συνόντα αυτή, ούτως ηθέτησεν εις εµέ ο οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος.
Ιερ. 3,20  Δυστυχώς όµως, όπως µία γυναίκα φαίνεται άπιστος στον άνδρα της, κατά παρόµοιον τρόπον ο ισραηλιτικός
λαός έδειχθη άπιστος προς εµέ, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 3,21   φωνή εκ χειλέων ηκούσθη κλαυθµού και δεήσεως υιών Ισραήλ, ότι ηδίκησαν εν ταίς οδοίς αυτών, επελάθοντο
Θεού αγίου αυτών.
Ιερ. 3,21  Αλλά εβγήκεν από τα χείλη των και ηκούσθη φωνή µετανοίας των Ισραηλιτών µετά κλαυθµών και δεήσεων, ότι
εδείχθησαν άδικοι εις την ζώην των, ελησµόνησαν τον άγιον Θεόν των.
Ιερ. 3,22   επιστράφητε, υιοί, επιστρέφοντες, και ιάσοµαι τα συντρίµµατα υµών. ιδού δούλοι ηµείς εσόµεθά σοι, ότι σύ
Κύριος ο Θεός ηµών εί.
Ιερ. 3,22  Επιστρέψατε, παιδιά µου, επιστρέψατε εν µετάνοια και εγώ θα θεραπεύσω τα συντρίµµατά σας. Και εκείνοι
απήντησαν· Ιδού, είµεθα ηµείς δούλοί σου, διότι συ είσαι ο Κυριος µας και ο Θεός µας.
Ιερ. 3,23   όντως εις ψεύδος ήσαν οι βουνοί και η δύναµις των ορέων, πλήν διά Κυρίου Θεού ηµών η σωτηρία τού Ισραήλ.
Ιερ. 3,23  Αναγνωρίζοµεν, ότι πράγµατι ψευδείς ήσαν οι ειδωλολατρικοί τόποι των βουνών, µαταία και ανύπαρκτος η
δύναµις των ειδώλων που ελατρεύοντο εις τα βουνά. Μονον δια του Κυρίου και Θεού µας θα έλθη η σωτηρία στον
ισραηλιτικόν λαόν.'
Ιερ. 3,24   η δε αισχύνη κατηνάλωσε τους µόχθους των πατέρων ηµών από νεότητος ηµών, τα πρόβατα αυτών και τους



µόσχους αυτών και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών.
Ιερ. 3,24  Η αισχύνη, εις την οποίαν οδηγούν τα είδωλα, κατέφαγε και κατεδαπάνησε τους κόπους των πατέρων ηµών από
την νεότητα µας· τα πρόβατά των, τους µόσχους των, τους υιούς των και τας θυγατέρας των.
Ιερ. 3,25   εκοιµήθηµεν εν τή αισχύνη ηµών, και επεκάλυψεν ηµάς η ατιµία ηµών, διότι έναντι τού Θεού ηµών ηµάρτοµεν
ηµείς και οι πατέρες ηµών από νεότητος ηµών έως της ηµέρας ταύτης και ουχ υπηκούσαµεν της φωνής Κυρίου τού Θεού
ηµών.
Ιερ. 3,25  Επέσαµεν κάτω εις την γην κατεντροπιασµένοι δια τα σφάλµατά µας. Μας κατέκλυσεν η καταισχύνη µας, διότι
ηµαρτήσαµεν ενώπιον Κυρίου του Θεού µας. Ηµείς και οι πατέρες ηµών από της νεαράς µας ηλικίας µέχρι της ηµέρας
αυτής δεν υπηκούσαµεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιερ. 4,1  Εάν επιστραφή Ισραήλ, λέγει Κύριος, προς µε επιστραφήσεται· και εάν περιέλη τα βδελύγµατα αυτού εκ στόµατος
αυτού και από τού προσώπου µου ευλαβηθή
Ιερ. 4,1  Εάν µετανοήση ο ισραηλιτικός λαός, λέγει ο Κυριος, ας επιστρέψη προς εµέ. Εάν αποστραφή και καταστρέψη τα
βδελυρά είδωλα, ώστε να µη τα άναφερη πλέον ούτε στο στόµα του,
Ιερ. 4,2  και οµόση· ζή Κύριος µετά αληθείας εν κρίσει και εν δικαιοσύνη, και ευλογήσουσιν εν αυτώ έθνη και εν αυτώ
αινέσουσι τώ Θεώ εν Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 4,2   εάν ορκισθή αληθινά, µε τιµιότητα και ευθύτητα· “ζη Κυριος”, τότε θα δοξασθή. Και δι' αυτού όλα τα έθνη θα
δοξάσουν τον Θεόν. Δι' αυτού οι λαοί θα υµνολογήσουν τον Θεόν εις την Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 4,3  ότι τάδε λέγει Κύριος τοίς ανδράσιν Ιούδα και τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ· νεώσατε εαυτοίς νεώµατα και µη
σπείρητε επ ακάνθαις.
Ιερ. 4,3  Αυτά λέγει ο Κυριος γενικώς στους Ιουδαίους και ειδικότερα εις εκείνους , που κατοικούν εις την Ιερουσαλήµ·
Εκχερσώσατε και ανανεώσατε δια τον εαυτόν σας τους αγρούς των ψυχών σας και µη σπείρετε πλέον εις γην γεµάτην από
ακάνθας.
Ιερ. 4,4  περιτµήθητε τώ Θεώ υµών και περιτέµνεσθε την σκληροκαρδίαν υµών, άνδρες Ιούδα και οι κατοικούντες
Ιερουσαλήµ, µη εξέλθη ως πύρ ο θυµός µου και εκκαυθήσεται, και ουκ έσται ο σβέσων από προσώπου πονηρίας
επιτηδευµάτων υµών. -
Ιερ. 4,4   Να περιτµηθήτε χάριν του Θεού σας, να περιτέµνετε και να αποβάλλετε την σκληροκαρδίαν σας, άνδρες Ιουδαίοι
και σεις που κατοικείτε την Ιερουσαλήµ, δια να µη εκσπάση εναντίον σας ώσαν φωτιά ο θυµός µου, να µη φλογισθή και
ανάψη, οπότε κανείς δεν θα ηµπορέση να την σβήση. Αυτά δε εξ αιτίας των πονηρών σας έργων και τρόπων ζωής.
Ιερ. 4,5  Αναγγείλατε εν τώ Ιούδα, και ακουσθήτω εν Ιερουσαλήµ· είπατε· σηµάνατε επί της γής σάλπιγγι και κεκράξατε
µέγα· είπατε· συνάχθητε και εισέλθωµεν εις τας πόλεις τας τειχήρεις.
Ιερ. 4,5  Αναγγείλατε εις την περιοχήν της Ιουδαίας, ας γίνη ακουστόν και γνωστόν στους κατοίκους της Ιερουσαλήµ.
Είπατε· Σαλπίσατε εις την χώραν σας µε σάλπιγγα, κράξατε µεγαλοφώνως· είπατε συγκεντρωθήτε και ας εισέλθωµεν εις
τας οχυράς πόλεις.
Ιερ. 4,6  αναλαβόντες φεύγετε εις Σιών· σπεύσατε, µη στήτε, ότι κακά εγώ επάγω από βορά και συντριβήν µεγάλην.
Ιερ. 4,6   Ο καθένας από σας ας αναλαβη ο,τι από το σπίτι του ηµπορεί και καταφύγετε προς ασφάλειάν σας εις την Σιών .
Σπεύσατε, µη σταµατήσετε στον δρόµον και µη βραδύνετε, διότι εγώ επιφέρω συµφοράς από βορρά, µεγάλην
καταστροφήν.
Ιερ. 4,7  ανέβη λέων εκ της µάνδρας αυτού, εξολοθρεύων έθνη εξήρε και εξήλθεν εκ τού τόπου αυτού τού θείναι την γήν εις
ερήµωσιν, και αι πόλεις καθαιρεθήσονται παρά το µη κατοικείσθαι αυτάς.
Ιερ. 4,7  Καποιος ως άγριος λέων από την µάνδραν του εξήλθεν από την κατοικίαν του, σπείρει τυν όλεθρον και εξαφανίζει
έθνη. Εβγήκεν από τον τόπον του, δια να καταστρέψη πόλεις, να τας καταστήση ερήµους, ώστε να µη κατοικούν πλέον εις
αυτάς άνθρωποι.
Ιερ. 4,8  επί τούτοις περιζώσασθε σάκκους και κόπτεσθε και αλαλάξατε, διότι ουκ απεστράφη ο θυµός Κυρίου αφ υµών.
Ιερ. 4,8   Δια τας επερχοµένος αυτάς συµφοράς ζωσθήτε εις ένδειξιν πένθους σάκκους· αρχίσατε κοπετούς και θρήνους
αλαλάζοντες, διότι ο δίκαιος θυµός του Κυρίου δεν απεµακρύνθη από σας.
Ιερ. 4,9  και έσται εν εκείνη τή ηµέρα, λέγει Κύριος, απολείται η καρδία τού βασιλέως και η καρδία των αρχόντων, και οι
ιερείς εκστήσονται, και οι προφήται θαυµάσονται.
Ιερ. 4,9   Κατά την φοβεράν εκείνην ηµέραν της δικαίας τιµωρίας σας, λέγει ο Κυριος, το θάρρος του βασιλέως θα σβήση,
όπως επίσης το θάρρος και η γενναιότης των αρχόντων. Οι ιερείς θα µείνουν κατάπληκτοι και οι προφήται θα κυριευθούν
από απορίαν.
Ιερ. 4,10   και είπα· ώ δέσποτα Κύριε, άρα γε απατών ηπάτησας τον λαόν τούτον και την Ιερουσαλήµ λέγων· ειρήνη έσται
υµίν, και ιδού ήψατο η µάχαιρα έως της ψυχής αυτών.
Ιερ. 4,10  Εγώ είπα τότε στον θεόν, λέγει ο προφήτης· Ω Δέσποτα Κυριε, άραγε συ εξηπάτησες τον λαόν αυτόν και την
Ιερουσαλήµ, διότι άλλοτε τους έλεγες ειρήνη θα είναι εις σας. Ιδού όµως ότι µάχαιρα ολέθρου ήγγισε και εισεχώρησεν έως
την καρδίαν των.
Ιερ. 4,11   εν τώ καιρώ εκείνω ερούσι τώ λαώ τούτω και τή Ιερουσαλήµ· πνεύµα πλανήσεως εν τή ερήµω , οδός της θυγατρός
τού λαού µου ουκ εις καθαρόν ουδ εις άγιον.
Ιερ. 4,11  Κατά τον καιρόν εκείνον των συµφορών θα πουν στον λαόν αυτόν και εις την Ιερουσαλήµ· ορµητικός καυστικός
άνεµος διασκορπίζων τα πάντα έρχεται από τας περιοχάς της ερήµου. Ερχεται µε κατεύθυνσιν εναντίον της θυγατρός µου
της Ιερουσαλήµ και του λαού µου οχι όµως δια να καθαρίση και αγιάση αυτούς.
Ιερ. 4,12   πνεύµα πληρώσεως ήξει µοι· νύν δε εγώ λαλώ κρίµατά µου προς αυτούς.
Ιερ. 4,12  Ο ορµητικός αυτός άνεµος θα έλθη δια να εκπληρώση και πραγµατοποίηση την καταδικαστικήν απόφασίν µου
κατ' αυτών. Τωρα εγώ έχω εκδώσει και αναγγείλει την καταδίκην των προς αυτούς.
Ιερ. 4,13   ιδού ως νεφέλη αναβήσεται και ως καταιγίς τα άρµατα αυτού, κουφότεροι αετών οι ίπποι αυτού· ουαί ηµίν, ότι
ταλαιπωρούµεν.



Ιερ. 4,13  Ιδού, ώσαν νέφη ανεβαίνουν τα στρατεύµατα του έχθρού, ώσαν καταιγίς επέρχονται τα άρµατά του. Ελαφρότεροι
και ταχύτεροι από τους αετούς είναι οι ίπιιοι του. Αλλοίµονον εις ηµάς, διότι περιεπέσαµεν εις ταλαιπωρίας µεγάλας.
Ιερ. 4,14   απόπλυνε από κακίας την καρδίαν σου, Ιερουσαλήµ, ίνα σωθής· έως πότε υπάρχουσιν εν σοί διαλογισµοί πόνων
σου;
Ιερ. 4,14  Ιερουσαλήµ, καθάρισε την καρδίαν σου από τας κακίας σου, δια να σωθής. Εως πότε θα παραµένουν έντος σου
λογισµοί και καταστάσεις, που φέρουν οδύνην και καταστροφήν;
Ιερ. 4,15   διότι φωνή αγγέλλοντος εκ Δάν ήξει, και ακουσθήσεται πόνος εξ όρους Εφραίµ.
Ιερ. 4,15  Διότι φωνή αγγελιαφόρου θα έλθη από την περιοχήν Δαν. Αγγελµα συµφοράς και δυστυχίας θα ακουσθή από το
όρος Εφραίµ.
Ιερ. 4,16   αναµνήσατε έθνη, ιδού ήκασιν· αναγγείλατε εν Ιερουσαλήµ, συντροφαί έρχονται εκ γής µακρόθεν και έδωκαν επί
τας πόλεις Ιούδα φωνήν αυτών.
Ιερ. 4,16  Υπενθυµίσατε εις τα έθνη ότι, ιδού, καταστροφαί επέρχονται εναντίον της Ιουδαίας. Αναγγείλατε εις την
Ιερουσαλήµ, ότι στρατεύµατα έρχονται από µακρυνήν χώραν και κραυγάζουν απειλητικά εναντίον των πόλεων της
Ιουδαίας.
Ιερ. 4,17   ως φυλάσσοντες αγρόν εγένοντο επ αυτήν κύκλω, ότι εµού ηµέλησας, λέγει Κύριος.
Ιερ. 4,17  Οι εχθροί την έχουν περικυκλώσει, όπως οι φύλακες περικυκλώνουν τον αγρόν. Τούτο δε, διότι παρηµέλησες τας
εντολάς µου, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 4,18   αι οδοί σου και τα επιτηδεύµατά σου εποίησαν ταύτά σοι· αύτη η κακία σου, ότι πικρά, ότι ήψατο έως της καρδίας
σου.
Ιερ. 4,18  Οι αµαρτωλοί δρόµοι, τους οποίους εβαδισες, και τα πονηρά έργα σου επέφεραν εναντίον σου αυτάς τας
συµφοράς. Αυτή είναι η κακία σου και αι συνέπειαί της. Ιδέ πόσον πικρά είναι, διότι έφθασαν έως εις την καρδίαν σου.
Ιερ. 4,19   την κοιλίαν µου, την κοιλίαν µου αλγώ, και τα αισθητήρια της καρδίας µου· µαιµάσσει η ψυχή µου, σπαράσσεται
η καρδία µου, ου σιωπήσοµαι, ότι φωνήν σάλπιγγος ήκουσεν η ψυχή µου, κραυγήν πολέµου.
Ιερ. 4,19  Πονούν, λέγεις, πονούν τα σπλάγχνα µου. Ο πόνος επληµµύρισε την καρδίαν µου. Συγκλονίζεται η ψυχή µου,
σπαράσσεται η καρδία µου. Δεν ηµπορώ πλέον να σιωπήσω, διότι ήκουσα φωνήν σάλπιγγος, κραυγήν πολέµου.
Ιερ. 4,20   και ταλαιπωρίαν συντριµµόν επικαλείται, ότι τεταλαιπώρηκε πάσα η γη· άφνω τεταλαιπώρηκεν η σκηνή,
διεσπάσθησαν αι δέρεις µου.
Ιερ. 4,20  Καταστροφαί και συντρίµµατα αναγγέλλονται. Ολη η χώρα µας ευρίσκεται υπό καταστροφήν και όλεθρον.
Εταλαιπωρήθη έξαφνα η σκηνή µας, διερράγησαν τα δερµάτινα καλύµµατα της.
Ιερ. 4,21   έως πότε όψοµαι φεύγοντας ακούων φωνήν σαλπίγγων;
Ιερ. 4,21  Εως πότε θα βλέπω πανικόβλητους φυγάδας και θα ακούω τον ήχον εχθρικών σαλπίγγων ;
Ιερ. 4,22   διότι οι ηγούµενοι τού λαού µου εµέ ουκ ήδεισαν, υιοί άφρονές εισι και ου συνετοί· σοφοί εισι τού κακοποιήσαι, το
δε καλώς ποιήσαι ουκ επέγνωσαν.
Ιερ. 4,22  Αυτά δε έγιναν, λέγει ο Κυριος, διότι οι άρχοντες του λαού µου δεν ηθέλησαν να µε αναγνωρίσουν. Είναι άφρονες
και ασύνετοι δια το καλόν, έξυπνοι όµως και σοφοί στο να διαπράττουν το κακόν. Το καλόν όµως δεν το αναγνωρίζουν και
δεν θέλουν να το πράξουν.
Ιερ. 4,23   επέβλεψα επί την γήν, και ιδού ουθέν, και εις τον ουρανόν, και ουκ ήν τα φώτα αυτού·
Ιερ. 4,23  Εστρεψα τα βλέµµατά µου εις την γην και ιδού, τίποτε δεν υπήρχεν εις αυτήν. Τα ύψωσα εις ταν ουρανόν και δεν
υπήρχον φωτεινοί αστέρες.
Ιερ. 4,24   είδον τα όρη, και ήν τρέµοντα, και πάντας τους βουνούς ταρασσοµένους·
Ιερ. 4,24  Εστρεψα τα βλέµµατά µου εις τα όρη και τα είδα να τρέµουν· να ταράσσωνται όλοι οι λόφοι.
Ιερ. 4,25   επέβλεψα, και ιδού ουκ ήν άνθρωπος, και πάντα τα πετεινά τού ουρανού επτοείτο·
Ιερ. 4,25  Παρετήρησα µετά προσοχής και ιδού, δεν υπήρχεν άνθρωπος· και όλα τα πτηνά του ουρανού είχαν καταπτοηθή.
Ιερ. 4,26   είδον, και ιδού ο Κάρµηλος έρηµος, και πάσαι αι πόλεις εµπεπυρισµέναι πυρί από προσώπου Κυρίου, και από
προσώπου οργής θυµού αυτού ηφανίσθησαν.
Ιερ. 4,26  Παρετήρησα και είδον· και ιδού το πλούσιον και εύφορον όρος Καρµηλος ήτο έρηµον. Ολαι αι πόλεις είχαν
καταστραφή δια του πυρός ενώπιον του Κυρίου. Και εξ αιτίας του δικαίου θυµού και της οργής του όλα εξηφανίσθησαν.
Ιερ. 4,27   τάδε λέγει Κύριος· έρηµος έσται πάσα η γη, συντέλειαν δε ου µη ποιήσω.
Ιερ. 4,27  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ολη η γη θα ερηµωθή, αλλά δεν θα την καταστρέψω εξ ολοκλήρου.
Ιερ. 4,28   επί τούτοις πενθείτω η γη, και συσκοτασάτω ο ουρανός άνωθεν, διότι ελάλησα και ου µετανοήσω, ώρµησα και
ουκ αποστρέψω απ αυτής.
Ιερ. 4,28  Δι' όσα δείνα και ολέθρια µέλλουν να συµβούν, ας πενθήση η γη, ας σκοτισθή ο ουρανός άνω, διότι ωµίλησα και
δεν θα παλινωδήσω. Ωρµησα και δεν θα επιστρέψω, χωρίς να πραγµατοποιήσω την απόφασίν µου.
Ιερ. 4,29   από φωνής ιππέως και εντεταµένου τόξου ανεχώρησε πάσα η χώρα· εισέδυσαν εις τα σπήλαια και εις τα άλση
εκρύβησαν και επί τας πέτρας ανέβησαν· πάσα πόλις εγκατελείφθη, ου κατοικεί εν αυταίς άνθρωπος.
Ιερ. 4,29  Από τον θόρυβον του εχθρικού ιππικού και του τεταµένου τόξου, δια να εξαποστέλλη βέλη, επανικοβλήθησαν
πάντες και ετράπησαν εις φυγήν, εισεχώρησαν εις τα σπήλαια, εκρύβησαν εις τα δάση, ανέβηκαν επάνω στους βράχους,
δια να σωθούν. Ολαι αι πόλεις έχουν εγκαταλειφθή και δεν κατοικούν πλέον εις αυτάς άνθρωποι.
Ιερ. 4,30   και σύ τι ποιήσεις, εάν περιβάλη κόκκινον και κοσµήση κόσµω χρυσώ, εάν εγχρίση στίβι τους οφθαλµούς σου; ει
µάταιον ωραϊσµός σου· απώσαντό σε οι ερασταί σου, την ψυχήν σου ζητούσιν.
Ιερ. 4,30  Και συ, ενώπιον αυτών των συµφορών τι θα κάµης; Και εάν ακόµη φορέσης κόκκινον πολύτιµον ένδυµα , και εάν
στολισθής µε χρυσά κοσµήµατα, και εάν χρίσης µε ψιµµύθιον κύκλω τους οφθαλµούς σου, ώστε να φαίνονται
µεγαλύτεροι και λαµπρότεροι, µάταιος όλος αυτός ο καλλωπισµός. Οι έρασταί σου σε έχουν ήδη απωθήσει και ζητούν τον
θάνατόν σου.
Ιερ. 4,31   ότι φωνήν ως ωδινούσης ήκουσα, τού στεναγµού σου ως πρωτοτοκούσης, φωνή θυγατρός Σιών· εκλυθήσεται και
παρήσει τας χείρας αυτής· οίµοι εγώ, ότι εκλείπει η ψυχή µου επί τοίς ανηρηµένοις.
Ιερ. 4,31  Ηκουσα την κραυγήν σου, κόρη Ιερουσαλήµ, ώσαν την κραυγήν επιτόκου γυναικός. Οµοιάζει προς στεναγµόν και



κραυγήν γυναικός, που πρώτην φοράν γεννά. Θα παραλύση και θα λιποθυµήση η Σιών από τον πόνον της, θα
παραλύσουν τα χέρια της. Και ο προφήτης επιλέγει· Αλλοιµονον εις εµέ, η ζωη µου χάνεται, σβήνει η ψυχή µου δια το
πλήθος εκείνων, που πρόκειται να σφαγούν!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιερ. 5,1  Περιδράµετε εν ταίς οδοίς Ιερουσαλήµ και ίδετε και γνώτε και ζητήσατε εν ταίς πλατείαις αυτής, εάν εύρητε άνδρα,
ει έστι ποιών κρίµα και ζητών πίστιν, και ίλεως έσοµαι αυτοίς, λέγει Κύριος.
Ιερ. 5,1  Περιέλθετε στους δρόµους της Ιερουσαλήµ, ιδέτε, προσέξατε και αναζητήσατε εις τας πλατείας αυτής, εάν θα
εύρετε άνθρωπον, ο οποίος να εφαρµοζη δικαιοσύνην, να ζητή πίστιν και να είναι αξιόπιστος, και εγώ θα είµαι ίλεως
στοιούτους ανθρώπους, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 5,2  ζή Κύριος, λέγουσι· διά τούτο ουκ εν ψεύδεσιν οµνύουσι;
Ιερ. 5,2  Αυτοί λέγουν, βέβαια, όταν οργιζωνται· “ζη Κυριος”. Παρ' όλον τον όρκον των νοµίζετε, ότι δεν ψεύδονται;
Ιερ. 5,3  Κύριε, οι οφθαλµοί σου εις πίστιν· εµαστίγωσας αυτούς, και ουκ επόνεσαν, συνετέλεσας αυτούς, και ουκ ηθέλησαν
δέξασθαι παιδείαν· εστερέωσαν τα πρόσωπα αυτών υπέρ πέτραν και ουκ ηθέλησαν επιστραφήναι.
Ιερ. 5,3  Κυριε, οι οφθαλµοί σου στρέφονται πάντοτε µε ευµένειαν εις την αξιοπιστίαν των ανθρώπων. Εµαστίγωσες αυτούς
τους αναξιόπιστους και δεν επόνεσαν, τους κατέστρεφες και αυτοί δεν ηθέλησαν να δεχθούν παιδαγωγίαν, να
σωφρονισθούν από τα παιδαγωγικά σου κτυπήµατα. Εσκλήρυναν τα πρόσωπα αυτών και τα έκαµαν σκληρότερα από τον
βράχον και δεν ηθέλησαν να επιστρέψουν προς σε εν µετανοία.
Ιερ. 5,4  και εγώ είπα· ίσως πτωχοί εισι, διότι ουκ εδυνάσθησαν, ότι ουκ έγνωσαν οδόν Κυρίου και κρίσιν Θεού·
Ιερ. 5,4  Εγώ είπα, ότι είναι ίσως εκ των κατωτέρων και αµορφώτων κοινωνικών τάξεων και δεν ηδυνήθησαν να
συµµορφωθούν προς την παιδαγωγίαν του Κυρίου, διότι δεν εγνώρισαν τον δρόµόν του Θεού και τον νόµον του Κυρίου.
Ιερ. 5,5  πορεύσοµαι προς τους αδρούς και λαλήσω αυτοίς, ότι αυτοί επέγνωσαν οδόν Κυρίου και κρίσιν Θεού· και ιδού
οµοθυµαδόν συνέτριψαν ζυγόν, διέρηξαν δεσµούς.
Ιερ. 5,5  Θα πορευθώ, λοιπόν, προς τους ανθρώπους τους µορφωµένους, των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, και θα οµιλήσω
προς αυτούς, διότι αυτοί ασφαλώς έµαθαν τον δρόµον του Κυρίου και τον νόµον του Θεού. Και ιδού, ότι και αυτοί ως από
συµφώνου συνέτριψαν τον ζυγόν του Νοµου και διέρρηξαν τους δεσµούς των θείων εντολών.
Ιερ. 5,6  διά τούτο έπαισεν αυτούς λέων εκ τού δρυµού, και λύκος έως των οικιών ωλόθρευσεν αυτούς, και πάρδαλις
εγρηγόρησεν επί τας πόλεις αυτών· πάντες οι εκπορευόµενοι απ αυτών θηρευθήσονται, ότι επλήθυναν ασεβείας αυτών,
ίσχυσαν εν ταίς αποστροφαίς αυτών.
Ιερ. 5,6  Δια τούτο λέων εκ του δρυµού εκτύπησεν αυτούς και λύκος µέχρι και των οικιών των τους εξωλόθρευσε. Και αγρία
πάρδαλις επαραµόνευσεν εις τας πόλεις των. Ολοι όσοι εξήρχοντο από τας πόλεις, εγίνοντο θηράµατα των
ανθρωποµόρφων αυτών θηρίων, διότι αι ασεβείς των πράξεις επληθύνθησαν. Επέµειναν και εστερεώθησαν εις την
αποµάκρυνσίν των από τον Θεόν.
Ιερ. 5,7  ποία τούτων ίλεως γένωµαί σοι; οι υιοί σου εγκατέλιπόν µε και ώµνυον εν τοίς ουκ ούσι θεοίς· και εχόρτασα αυτούς
και εµοιχώντο και εν οίκοις πορνών κατέλυον.
Ιερ. 5,7  Εις ποίαν από τας παρανοµίας αυτάς να γίνω ίλεως προς σε, ω Ιερουσαλήµ; Οι υιοί σου µε εγκατέλειψαν και
ωρκίζοντο εις τα είδωλα, εις αυτά που δεν είναι θεοί. Τους εχόρτασα µε τα αγαθά µου και αυτοί εξεκλιναν εις µοιχείας και
κατέλυον εις οίκους πόρνων και αµαρτωλών.
Ιερ. 5,8  ίπποι θηλυµανείς εγενήθησαν, έκαστος επί την γυναίκα τού πλησίον αυτού εχρεµέτιζον.
Ιερ. 5,8  Εγιναν θηλυµανείς ίπποι· καθένας από αυτούς ως ίππος εχρεµέτιζε δια την γυναίκα του άλλου.
Ιερ. 5,9  µη επί τούτοις ουκ επισκέψοµαι; λέγει Κύριος. ή εν έθνει τοιούτω ουκ εκδικήσει η ψυχή µου;
Ιερ. 5,9  Μηπως, λοιπόν, και δεν θα τους επισκεφθώ µε την ράβδον της τιµωρίας µου δια τας πράξεις των αυτάς; Λέγει ο
Κυριος. Η µήπως εναντίον του αµαρτωλού αυτού έθνους δεν θα αποστείλη η ψυχή µου την δικαίαν τιµωρίαν;
Ιερ. 5,10   ανάβητε επί τους προµαχώνας αυτής και κατασκάψατε, συντέλειαν δε µη ποιήσητε· υπολίπεσθε τα
υποστηρίγµατα αυτής, ότι τού Κυρίου εισίν.
Ιερ. 5,10  Ανεβήτε εις τα τείχη της πόλεως και κατασκάψατέ τα. Μη τα καταστρέψετε όµως εξ ολοκλήρου. Αφήσατε άθικτα
τα υποστηρίγµατα της πόλεως, διότι αυτά ανήκουν στον Κυριον.
Ιερ. 5,11   ότι αθετών ηθέτησεν εις εµέ, λέγει Κύριος, οίκος Ισραήλ και οίκος Ιούδα.
Ιερ. 5,11   Θα επέλθουν αι τιµωρίαι αυταί, διότι συνεχώς και βαρέως παρέβη τας εντολάς µου, λέγει ο Κυριος, ο λαός
ισραηλιτικός και ο λαός ο Ιουδαϊκός.
Ιερ. 5,12   εψεύσατο τώ Κυρίω αυτών και είπαν· ουκ έστι ταύτα· ουχ ήξει εφ ηµάς κακά , και µάχαιραν και λιµόν ουκ
οψόµεθα·
Ιερ. 5,12  Ηθέλησαν αυτοί να διαψεύσουν τον Κυριον και είπαν· Δεν θα συµβούν αυτά. Δεν θα επέλθουν εναντίον µας αι
συµφοραί. Δεν θα ίδωµεν ούτε εχθρικήν µάχαιραν ούτε λιµόν.
Ιερ. 5,13   οι προφήται ηµών ήσαν εις άνεµον, και λόγος Κυρίου ουχ υπήρχεν εν αυτοίς· ούτως έσται αυτοίς.
Ιερ. 5,13  Οι προφήται µας και αι προφητείαι των ήσαν δι' αυτούς εις άνεµον. Ο λόγος Κυρίου δεν υπήρχε και δεν ηκούετο
στους ασεβείς αυτούς. Δια τούτο και η απειλή του Κυρίου θα επέλθη έτσι εναντίον των .
Ιερ. 5,14   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ανθ ών ελαλήσατε το ρήµα τούτο , ιδού εγώ δέδωκα τους λόγους µου
εις το στόµα σου πύρ και τον λαόν τούτον ξύλα, και καταφάγεται αυτούς.
Ιερ. 5,14  Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος, ο παντοκράτωρ· Επειδή σεις είπατε τους βλασφήµους και πονηρούς τούτους λόγους,
ιδού εγώ έχω δώσει τους λόγους µου στο στόµα σου ω Ιερεµία, ώσαν πυρ· και τον λαόν τούτον σαν ξύλα και η φωτιά θα
τους καταφάγη.
Ιερ. 5,15   ιδού εγώ επάγω εφ υµάς έθνος πόρωθεν, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος, έθνος ού ουκ ακούσει της φωνής της
γλώσσης αυτού·
Ιερ. 5,15  Ιδού, εγώ θα φέρω από µακράν έθνος, ω ισραηλιτικέ λαέ, λέγει Κυριος. Εθνος του οποίου δεν έχετε ακούσει και δεν
γνωρίζετε την γλώσσαν του.
Ιερ. 5,16   πάντες ισχυροί και κατέδονται τον θερισµόν υµών



Ιερ. 5,16  Είναι λαός ισχυρός και θα φάγουν τον θερισµόν σας
Ιερ. 5,17   και τους άρτους υµών και κατέδονται τους υιούς υµών και τας θυγατέρας υµών και κατέδονται τα πρόβατα υµών
και τους µόσχους υµών και κατέδονται τους αµπελώνας υµών και τους συκώνας υµών και τους ελαιώνας υµών· και
αλοήσουσι τας πόλεις τας οχυράς υµών, εφ αίς υµείς πεποίθατε επ αυταίς, εν ροµφαία.
Ιερ. 5,17  και τον άρτον σας. Θα καταφάγουν στον πόλεµον τους υιούς και τας θυγατέρας σας. Θα καταβροχθίσουν τα
πρόβατά σας και τα µοσχάρια σας. Αυτοί θα τρυγήσουν και θα φάγουν τους αµπελώνας σας και τους συκεώνας σας και
τους ελαιώνας σας. Θα αλωνίσουν και θα κονιορτοποιήσουν τας οχυράς πόλεις σας, επί των οποίων σεις είχατε στηρίξει
την πεποίθησιν σας. Θα σας φονεύσουν δια ροµφαίας.
Ιερ. 5,18   και έσται εν ταίς ηµέραις εκείναις, λέγει Κύριος ο Θεός σου, ου µη ποιήσω υµάς εις συντέλειαν.
Ιερ. 5,18  Εν τούτοις και κατά τας τροµεράς εκείνας ηµέρας της θείας τιµωρίας, λέγει Κυριος ο Θεός, δεν θα σας παραδώσω
εις τελείαν καταστροφήν.
Ιερ. 5,19   και έσται όταν είπητε· τίνος ένεκεν εποίησε Κύριος ο Θεός ηµών ηµίν πάντα ταύτα; και ερείς αυτοίς· ανθ ών
εδουλεύσατε θεοίς αλλοτρίοις εν τή γη υµών, ούτως δουλεύσετε αλλοτρίοις εν τή γη ουχ υµών.
Ιερ. 5,19  Εάν δε αυτοί σας πουν· Διατί Κυριος ο Θεός µας έστειλεν εναντίον µας όλας αυτάς τας τιµωρίας, συ, ο προφήτης,
θα πης εις αυτούς· Επειδή εις αυτήν ταύτην την χώραν σας εγινατε δούλοι εις ξένους θεούς, εις είδωλα, έτσι θα γίνετε
δούλοι εις ξένους θεούς, εις τα είδωλα, οχι πλέον της χώρας σας, αλλά ξένων χωρών.
Ιερ. 5,20   αναγγείλατε ταύτα εις τον οίκον Ιακώβ , και ακουσθήτω εν τώ οίκω Ιούδα.
Ιερ. 5,20  Αναγγείλατε αυτά στους απογόνους του Ιακώβ. Ας ακουσθούν αυτά εις τα κατασκηνώµατα της φυλής Ιούδα.
Ιερ. 5,21   ακούσατε δή ταύτα, λαός µωρός και ακάρδιος, οφθαλµοί αυτοίς και ου βλέπουσιν, ώτα αυτοίς και ουκ ακούουσι.
Ιερ. 5,21  Ακούσατε, λοιπόν, αυτά, λαός µωρός και άκαρδος. Υπάρχουν εις αυτούς οφθαλµοί και δεν βλέπουν, υπάρχουν
αυτιά και δεν άκουουν.
Ιερ. 5,22   µη εµέ ου φοβηθήσεσθε; λέγει Κύριος, ή από προσώπου µου ουκ ευλαβηθήσεσθε; τον τάξαντα άµµον όριον τή
θαλάσση, πρόσταγµα αιώνιον, και ουχ υπερβήσεται αυτό, και ταραχθήσεται και ου δυνήσεται, και ηχήσουσι τα κύµατα
αυτής και ουχ υπερβήσεται αυτό.
Ιερ. 5,22  Μηπως δεν θα φοβηθήτε εµέ; Λέγει ο Κυριος, η ενώπιόν µου δεν θα αισθανθήτε ιερόν δέος; Ενώπιον εµού, ο οποίος
έχω ορίσει και θέσει φραγµόν και όριον της θαλάσσης την άµµον. Εδωσα πρόσταγµα αιώνιον και αυτή δεν θα το υπερβή.
Θα αναταραχθή µε τας µεγάλας τρικυµίας η θάλασσα, αλλά δεν θα δυνηθή να υπερβή το όριον, που έθηκα. Θα ηχούν και
θα βοούν τα κύµατά της και δεν θα το ύπερβή .
Ιερ. 5,23   τώ δε λαώ τούτω εγενήθη καρδία ανήκοος και απειθής, και εξέκλιναν και απήλθοσαν·
Ιερ. 5,23  Ο λαός όµως αυτός έχει καρδίαν ανυπάκουον και ατίθασον. Εξέκλιναν από τον Νοµον των εντολών µου και
έφυγαν µακράν.
Ιερ. 5,24   και ουκ είπον εν τή καρδία αυτών· φοβηθώµεν δή Κύριον τον Θεόν ηµών , τον διδόντα ηµίν υετόν πρώϊµον και
όψιµον κατά καιρόν πληρώσεως προστάγµατος θερισµού και εφύλαξεν ηµίν .
Ιερ. 5,24  Και δεν είπαν εν τη καρδία των· Ας σεβασθώµεν και ας φοβηθώµεν, λοιπόν, Κυριον τον Θεόν µας, ο οποίος δίδει εις
ηµάς την βροχήν την πρώϊµον και την βροχήν την όψιµον στον κατάλληλον καιρόν, ώστε να εκπληρώνωνται αι εντολαί
αυτού περί του θερισµού. Αυτός επίσης µας προφυλάσσει από την ξηρασίαν, όπως επίσης από τας ακαίρους και επιβλαβείς
βροχάς.
Ιερ. 5,25   αι ανοµίαι υµών εξέκλιναν ταύτα, και αι αµαρτίαι υµών απέστησαν τα αγαθά αφ υµών·
Ιερ. 5,25  Αι παρανοµίαι σας όµώς εξέκλιναν όλα αυτά από τον κανονικόν των δρόµον και τας ωρισµένας εποχάς. Και αι
αµαρτίαι σας σας εστέρησαν από τα αγαθά της γης.
Ιερ. 5,26   ότι ευρέθησαν εν τώ λαώ µου ασεβείς και παγίδας έστησαν τού διαφθείραι άνδρας και συνελαµβάνοσαν.
Ιερ. 5,26  Μεταξύ του λαού µου ευρέθησαν άνθρωποι ασεβείς, έστησαν δολίας παγίδας, δια να καταστρέψουν ανθρώπους,
τους οποίους και πράγµατι συνελάµβαναν εις αυτάς.
Ιερ. 5,27   ως παγίς εφεσταµένη πλήρης πετεινών, ούτως οι οίκοι αυτών πλήρεις δόλου· διά τούτο εµεγαλύνθησαν και
επλούτησαν·
Ιερ. 5,27  Οπως η καλοστηθείσα δολία παγίς είναι γεµάτη από συλληφθέντα πτηνά , έτσι και αι οίκιαι των ασεβών
ανθρώπων είναι γεµάται από αγαθά, που συνήχθησαν µε δόλον και απάτην. Δια του τρόπου αυτού εκείνοι έγιναν µεγάλοι
και πλούσιοι·
Ιερ. 5,28   και παρέβησαν κρίσιν, ουκ έκριναν κρίσιν ορφανού και κρίσιν χήρας ουκ εκρίνοσαν.
Ιερ. 5,28  και παρέβησαν τον Νοµον της δικαιοσύνης. Δεν έκριναν δικαίως και δεν απέδιδαν το δίκαιον στο ορφανόν, δεν
απέδιδαν δικαιοσύνην εις την χήραν.
Ιερ. 5,29   µη επί τούτοις ουκ επισκέψοµαι; λέγει Κύριος, ή εν έθνει τώ τοιούτω ουκ εκδικήσει η ψυχή µου;
Ιερ. 5,29  Μηπως και νοµίζετε, ότι δεν θα επισκεφθώ αυτούς µε την τιµωρόν µου ράβδον; Λέγει ο Κυριος, η εις ένα τέτοιο
έθνος δεν θα στραφή η αγανάκτησίς µου και η τιµωρία;
Ιερ. 5,30   έκστασις και φρικτά εγενήθη επί της γής.
Ιερ. 5,30  Αποτρόπαια και φρικτά γεγονότα συνέβησαν εις την χώραν αυτήν.
Ιερ. 5,31   οι προφήται προφητεύουσιν άδικα, και οι ιερείς επεκρότησαν ταίς χερσίν αυτών, και ο λαός µου ηγάπησεν ούτως·
και τι ποιήσετε εις τα µετά ταύτα;
Ιερ. 5,31  Οι ψευδοπροφήται εκήρυσσαν παρανοµίας και αδικίας, οι ιερείς τους επεδακίµαζαν χειροκροτούντες και ο λαός
µου τους περιέβαλλέ µε αγάπην ούτω φεροµένους. Τι θα κάµετε, λοιπόν, αργότερα, όταν θα σας εύρουν αι εκ µέρους του
Θεού τιµωρίαι;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ιερ. 6,1  Ενισχύσατε, υιοί Βενιαµίν, εκ µέσου της Ιερουσαλήµ και εν Θεκουέ σηµάνατε σάλπιγγι και υπέρ Βαιθαχαρµά άρατε
σηµείον, ότι κακά εκκέκυφεν από βορά, και συντριβή µεγάλη γίνεται,
Ιερ. 6,1  Παρετε δύναµιν και θάρρος απόγονοι του Βενιαµίν. Φυγετε από την Ιερουσαλήµ. Εις Θεκουέ σηµάνατε δια της
σάλπιγγος τον επερχόµενον κίνδυνον και επάνω από την Βαιθαχαρµά υψώσατε σηµείον κινδύνου, διότι συµφοραί έχουν



εκχυθή από βορρά και συντριβή µεγάλη γινεται.
Ιερ. 6,2  και αφαιρεθήσεται το ύψος σου, θύγατερ Σιών.
Ιερ. 6,2   Η δόξα και το µεγαλείον σου θα αφαιρεθούν από σε, θυγάτηρ Σιών.
Ιερ. 6,3 εις αυτήν ήξουσι ποιµένες και τα ποίµνια αυτών και πήξουσιν επ αυτήν σκηνάς κύκλω και ποιµανούσιν έκαστος τή
χειρί αυτού.
Ιερ. 6,3  Εις την Σιών θα έλθουν ξένοι ποιµένες µαζή µε τα πρόβατα των, θα στήσουν τας σκηνάς των ολόγυρα και θα
ποιµαίνη ο καθένας µε την ιδικήν του εξουσίαν το ποίµνιόν του.
Ιερ. 6,4  παρασκευάσασθε επ αυτήν εις πόλεµον, ανάστητε και αναβώµεν επ αυτήν µεσηµβρίας· ουαί ηµίν, ότι κέκλικεν η
ηµέρα, ότι εκλείπουσιν αι σκιαί της εσπέρας.
Ιερ. 6,4   Θα λέγουν δε αναµεταξύ των· “Προπαρασκευασθήτε δια πόλεµον εναντίον της Σιών· σηκωθήτε και ας επέλθωµεν
εναντίον αυτής εις ώραν µεσηµβρίας. Αλλοίµονον εις ηµάς, διότι η ηµέρα έχει κλίνει προς την δύσιν και αι σκιαι της
λείπουν, καθώς έρχεται η εσπέρα.
Ιερ. 6,5  ανάστητε και αναβώµεν επ αυτήν νυκτί και διαφθείρωµεν τα θεµέλια αυτής.
Ιερ. 6,5  Σηκωθήτε, δια να ανέλθωµεν εναντίον της πόλεως εν καιρώ νυκτός και να καταστρέψωµεν τα θεµέλια των τειχών
της”!
Ιερ. 6,6  ότι τάδε λέγει Κύριος· έκκοψον τα ξύλα αυτής, έκχεον επί Ιερουσαλήµ δύναµιν· ώ πόλις ψευδής, όλη καταδυναστεία
εν αυτή.
Ιερ. 6,6   Θα γίνουν όλα αυτά, διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Κοψατε τα δένδρα της χώρας αυτής, εκχύσατε εναντίον της
Ιερουσαλήµ την στρατιωτικήν σας δύναµιν, ω πόλις όπου καλλιεργείται το ψεύδος! Πλήρης καταδυναστεύσεως εναντίον
των αδυνάτων της!
Ιερ. 6,7  ως ψύχει λάκκος ύδωρ, ούτω ψύχει κακία αυτής· ασέβεια και ταλαιπωρία ακουσθήσεται εν αυτή επί πρόσωπον
αυτής διαπαντός. πόνω και µάστιγι
Ιερ. 6,7  Οπως η υπόγειος δεξαµένη διατηρεί το ύδωρ ψυχρόν, έτσι ψυχρά και ασυγκίνητος µένει και η κακία της πόλεως
αυτής. Ασέβεια προς τον Θεόν και ταλαιπωρία κατά αδυνάτων κυριαρχούν πάντοτε καθ' όλην την εκτασίν της. Με οδύνας
και µάστιγας
Ιερ. 6,8  παιδευθήση Ιερουσαλήµ, µη αποστή η ψυχή µου από σού, µη ποιήσω σε άβατον γήν, ήτις ου κατοικηθήσεται.
Ιερ. 6,8   θα τιµωρηθής παιδαγωγικώς, ω Ιερουσαλήµ, δια να µη αποµακρυνήη εξ ολοκλήρου η ψυχή µου από σε, δια να µη
σε καταστήσω άβατον και έρηµον γην, η οποία δεν θα κατοικηθή πλέον.
Ιερ. 6,9  ότι τάδε λέγει Κύριος· καλαµάσθε, καλαµάσθε ως άµπελον τα κατάλοιπα τού Ισραήλ, επιστρέψατε ως ο τρυγών επί
τον κάρταλλον αυτού.
Ιερ. 6,9   Αυτά λέγει ο Κυριος· Τρυγάτε, τρυγάτε ωσάν αµπέλι τους υπολειφθέντας Ισραηλίτας. Επιστρέψατε πάλιν, όπως ο
τρυγητής στο αµπέλι του έχων µαζή του και τον κάλαθόν του.
Ιερ. 6,10   προς τίνα λαλήσω και διαµαρτύρωµαι, και εισακούσεται; ιδού απερίτµητα τα ώτα αυτών, και ου δυνήσονται
ακούειν· ιδού το ρήµα Κυρίου εγένετο αυτοίς εις ονειδισµόν, ου µη βουληθώσιν αυτό ακούσαι.
Ιερ. 6,10  Προς ποίον να οµιλήσω, προς ποίον γα διαµαρτυρηθώ, και να γίνω από αυτόν ακουστός; Ιδού, τα αυτιά των είναι
σκληρά και αττερίτµηµα· δεν ηµπορούν να ακούσουν. Ιδού, ότι ο λόγος του Κυρίου έγινεν εις αυτούς αντικείµενον
εµπαιγµού. Δεν θέλουν να τον προσέξουν και τον ακούσουν
Ιερ. 6,11   και τον θυµόν µου έπλησα και επέσχον και ου συνετέλεσα αυτούς. εκχεώ επί νήπια έξωθεν και επί συναγωγήν
νεανίσκων άµα, ότι ανήρ και γυνή συλληφθήσονται, πρεσβύτερος µετά πλήρους ηµερών.
Ιερ. 6,11  Ο θυµός µου έφθασεν στο κατακόρυφον. Συνεκρατήθην όµως και δεν τους κατέστρεψα, θα αφήσω να εκχυθή
αυτός και εις τα νήπια, που παίζουν έξω στους δρόµους, και εις συγκέντρωσιν νεαρών ανδρών συγχρόνως. Ανδρες και
γυναίκες θα συλληφθούν αιχµάλωτοι, πρεσβύτεροι και γέροντες πλήρεις ηµερών.
Ιερ. 6,12   και µεταστραφήσονται αι οικίαι αυτών εις ετέρους, αγροί και αι γυναίκες αυτών επί το αυτό, ότι εκτενώ την χείρά
µου επί τους κατοικούντας την γήν ταύτην, λέγει Κύριος.
Ιερ. 6,12  Αι οικίαι των θα αλλάξουν ιδιοκτήτην, θα περιέλθουν εις άλλους. Το ίδιο θα συµβή και στους αγρούς και τας
γυναίκας των, διότι εγώ θα απλώσω την τιµωρόν χείρα µου εναντίον εκείνων, που κατοικούν την χώραν αυτήν, λέγει ο
Κυριος.
Ιερ. 6,13   ότι από µικρού αυτών και έως µεγάλου πάντες συνετελέσαντο άνοµα, από ιερέως και έως ψευδοπροφήτου πάντες
εποίησαν ψευδή.
Ιερ. 6,13  Διότι όλοι, από µικρόν έως µεγάλον, έχουν διαπράξει παρανοµίας. Από ιερέα ως ψευδοπροφήτην, όλοι είπαν και
έπραξαν το ψεύδος.
Ιερ. 6,14   και ιώντο σύντριµµα τού λαού µου εξουθενούντες και λέγοντες· ειρήνη - ειρήνη. και που εστιν ειρήνη;
Ιερ. 6,14  Προσεπάθησαν επιπολαίως να θεραπεύσουν την πληγήν και τα συντρίµµατα του λαού µου, θεωρούντες αυτά
µηδαµινά και λέγοντες· Ειρήνη υπάρχει εις ηµάς, όλα πάνε καλά! Που είναι όµως αυτή η ειρήνη;
Ιερ. 6,15   κατησχύνθησαν, ότι εξελίποσαν· και ουδ ως καταισχυνόµενοι κατησχύνθησαν και την ατιµίαν αυτών ουκ
έγνωσαν. διά τούτο πεσούνται εν τή πτώσει αυτών και εν καιρώ επισκοπής απολούνται, είπε Κύριος.
Ιερ. 6,15  Οσοι έλεγαν αυτά, κατεξηυτελίσθησαν, διότι εκ των πραγµάτων διεψεύσθησαν. Αλλά και δεν αισθάνονται τώρα
αυτοί την καταισχύνην των! Δεν έχουν επίγνωσιν του εξευτελισµού, στον οποίον περιέπεσαν. Δια τούτο τους αναµένει
φοβερά πτώσις. Οταν έλθη ο κατάλληλος καιρός και εν τη δικαία µου οργή τους επισκεφθώ, αυτοί θα εξολοθρευθούν, είπεν
ο Κυριος.
Ιερ. 6,16   τάδε λέγει Κύριος· στήτε επί ταίς οδοίς και ίδετε, και ερωτήσατε τρίβους Κυρίου αιωνίους και ίδετε ποία εστίν η
οδός η αγαθή, και βαδίζετε εν αυτή, και ευρήσετε αγνισµόν ταίς ψυχαίς υµών. και είπαν· ου πορευσόµεθα.
Ιερ. 6,16  Αυτά λέγει ο Κυριος· Σταµατήσατε παρά τας οδούς, ιδέτε και ερωτήσατε, δια να µάθετε τας οδούς του Κυρίου τας
αιωνίους. Μαθετε, ποία είναι η αγαθή οδός και βαδίσατε εις αυτήν και θα εύρετε την κάθαρσιν των ψυχών σας. Και εκείνοι
απήντησαν· Δεν θα πορευθώµεν την οδόν του Κυρίου.
Ιερ. 6,17   καθέστακα εφ υµάς σκοπούς, ακούσατε της φωνής της σάλπιγγος· και είπαν· ουκ ακουσόµεθα.
Ιερ. 6,17  Εχω εγκαταστήσει δια σας, τους προφήτας και τους, κήρυκας, σκοπούς και φρουρούς. Ακούσατε την φωνήν των,



ως φωνήν σάλπιγγος. Εκείνοι απήντησαν· Δεν υπακούοµεν και δεν θα πορευθώµεν την οδόν Κυρίου.
Ιερ. 6,18   διά τούτο ήκουσαν τα έθνη και οι ποιµαίνοντες τα ποίµνια αυτών .
Ιερ. 6,18  Δια την ανυπακοήν εκείνων ήκουσαν τα έθνη την θείαν πρόσκλησιν και ήλθαν οι αρχηγοί αυτών µαζή µε τους
λαούς των.
Ιερ. 6,19   άκουε, γη· ιδού εγώ επάγω επί τον λαόν τούτον κακά, τον καρπόν αποστροφής αυτών, ότι των λόγων µου ου
προσέσχον και τον νόµον µου απώσαντο.
Ιερ. 6,19  Ακούσατε, άνθρωποι της οικουµένης· ιδού, εγώ θα επιφέρω εναντίον του λαού αυτού συµφοράς και τιµωρίας, αι
οποίαι θα είναι καρπός της αποµακρύνσεώς των από εµέ, διότι δεν έδωκαν προσοχήν εις τα λόγιά µου. Απέκρουσαν και
κατεπάτησαν τον Νοµον µου.
Ιερ. 6,20   ινατί µοι λίβανον εκ Σαβά φέρετε και κινάµωµον εκ γής µακρόθεν; τα ολοκαυτώµατα υµών ουκ εισί δεκτά, και αι
θυσίαι υµών ουχ ήδυνάν µοι.
Ιερ. 6,20  Τι να κάµω εγώ το λιβάνι, που φέρετε από την Σαβά, και το κινάνωµον από χώραν µακρυνήν; Τα ολοκαυτώµατα
σας δεν είναι πλέον εις εµέ ευπρόσδεκτα και αι θυσίαι σας δεν µε ηυχαρίστησαν.
Ιερ. 6,21   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ δίδωµι επί τον λαόν τούτον ασθένειαν, και ασθενήσουσιν εν αυτώ πατέρες
και υιοί άµα, γείτων και ο πλησίον αυτού απολούνται.
Ιερ. 6,21  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ εξαποστέλλω εναντίον του λαού αυτού ασθένειαν και θα ασθενήσουν
πατέρες και παιδιά συγχρόνως. Ο γείτονας και ο πλησίον αυτού θα εξολοθρευθούν.
Ιερ. 6,22   τάδε λέγει Κύριος· ιδού λαός έρχεται από βορά, και έθνη εξεγερθήσονται απ εσχάτου της γής·
Ιερ. 6,22  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, στρατός έρχεται από τας βορείους περιοχάς και έθνη θα εξεγερθούν και θα έλθουν από
τα άκρα της οικουµένης.
Ιερ. 6,23   τόξον και ζιβύνην κρατήσουσιν, ιταµός εστι και ουκ ελεήσει, φωνή αυτού ως θάλασσα κυµαίνουσα, εφ ίπποις και
άρµασι παρατάξεται ως πύρ εις πόλεµον προς σε, θύγατερ Σιών.
Ιερ. 6,23  Θα κρατούν εις τα χέρια των τόξα και λόγχας· είναι σκληροί και αυθάδεις, κανένα δεν ευσπλαγχνιζονται. Ο
θόρυβός των είναι ώσαν τον θόρυβον της τρικυµισµένης θαλάσσης, θα παραταχθούν εις µάχην µε ιππικόν και µε πολεµικά
άρµατα. Θα επέλθουν εναντίον σου, θυγάτηρ Σιών, ωσάν καταστρεπτική φωτιά.
Ιερ. 6,24   ηκούσαµεν την ακοήν αυτών, παρελύθησαν αι χείρες ηµών, θλίψις κατέσχεν ηµάς, ωδίνες ως τικτούσης.
Ιερ. 6,24  Επληροφορήθηµεν, λέγουν, την φήµην αυτών, παρέλυσαν τα χέρια µας, µεγάλη θλίψις µας κατέλαβε, πόνοι ωσάν
της γυναικός, που πρόκειται να γεννήση!
Ιερ. 6,25   µη εκπορεύεσθε εις αγρόν και εν ταίς οδοίς µη βαδίζετε, ότι ροµφαία των εχθρών παροικεί κυκλόθεν.
Ιερ. 6,25  Ελέγαµεν ο ενας στον άλλον· Μη εξέρχεσθε στους αγρούς, ούτε καν και στους δρόµους µη βαδίζετε, διότι η
µάχαιρα των εχθρών µας έχει περικυκλώσει και παραµονεύει ολόγυρα.
Ιερ. 6,26   θύγατερ λαού µου, περίζωσαι σάκκον, κατάπασσε εν σποδώ, πένθος αγαπητού ποίησαι σεαυτή, κοπετόν οικτρόν,
ότι εξαίφνης ήξει ταλαιπωρία εφ υµάς.
Ιερ. 6,26  Λαέ αγαπητέ µου ως θυγάτηρ, ζώσου ενδύµατα σάρκινα, ρίξε επάνω σου στάκτην, πένθησε όπως πενθείς δια την
απώλειαν του πλέον προσφιλούς προσώπου σου! Ανάλαβε µεγάλον και ελεεινόν θρήνον, διότι αιφνιδίως θα επέλθη
εναντίον σας η σύµφορά και η καταστροφή αυτή.
Ιερ. 6,27   δοκιµαστήν δέδωκά σε εν λαοίς δεδοκιµασµένοις, και γνώση µε εν τώ δοκιµάσαι µε την οδόν αυτών·
Ιερ. 6,27  Ω προφήτα, σε εγκατέστησα ως πραγµατογνώµονα µέσα στον δοκιµαζόµενον αυτόν λαόν και θα µε γνωρίσης,
όταν εγώ θέσω υπό δοκιµασίαν τον δρόµον της ζωής των. Το δε αποτέλεσµα της δοκιµασίας αυτής και ερεύνης ήτο
Ιερ. 6,28   πάντες ανήκοοι, πορευόµενοι σκολιώς, χαλκός και σίδηρος, πάντες διεφθαρµένοι εισίν .
Ιερ. 6,28  ότι όλοι οι Ιουδαίοι ευρέθησαν ανυπάκουοι στο θέληµα του Θεού. Επορεύοντο διεστραµµένην οδόν. Χαλκός και
σίδηρος ήσαν αι καρδίαι των. Ολοι είναι διεφθαρµένοι!
Ιερ. 6,29   εξέλιπε φυσητήρ από πυρός, εξέλιπε µόλυβδος· εις κενόν αργυροκόπος αργυροκοπεί, πονηρία αυτών ουκ ετάκη.
Ιερ. 6,29  Το φυσερό του αργυροχόου εφύσηζε µε όλην του την δύναµιν. Κατηναλώθη από τη φωτιά και έλειψεν εντελώς ο
µόλυβδος, αλλά εις µάτην ο αργυροχόος κατεργάζεται τον άργυρον, δηλαδή τους Ιουδαίους. Η κακία των δεν ελυωσε, δεν
διελύθη.
Ιερ. 6,30   αργύριον αποδεδοκιµασµένον καλέσατε αυτούς, ότι απεδοκίµασεν αυτούς Κύριος.
Ιερ. 6,30  Χαρακτηρίσατε και ονοµάσατε τους Ιουδαίους αδόκιµον και πεταµένον αργύριον, διότι ο Κυριος τους
απεδοκίµασε και τους απέρριψε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ιερ. 7,1  Ακούσατε λόγον Κυρίου πάσα Ιουδαία.
Ιερ. 7,2  Ολη η χώρα της Ιουδαίας, όλοι οι κατοικούντες εις αυτήν ακούσατε λόγον Κυρίου·
Ιερ. 7,3  τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· διορθώσατε τας οδούς υµών και τα επιτηδεύµατα υµών , και κατοικιώ υµάς εν τώ
τόπω τούτω.
Ιερ. 7,3  αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Διορθώσατε τους δρόµους της ζωής σας και τα έργα σας, και εγώ
θα σας εγκαταστήσω ασφαλώς και µονίµως στον τόπον αυτόν.
Ιερ. 7,4  µη πεποίθατε εφ εαυτοίς επί λόγοις ψευδέσιν, ότι το παράπαν ουκ ωφελήσουσιν υµάς λέγοντες· ναός Κυρίου, ναός
Κυρίου εστίν.
Ιερ. 7,4  Μη έχετε πεποίθησιν στον εαυτόν σας. Μη δίδετε εµπιστοσύνην εις τα ψευδή λόγια των ψευοοπροφητών, διότι
τίποτε απολύτως δεν θα σας ωφελήσουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν · Ο ναός του Κυρίου ευρίσκεται εις την χώραν µας, άρα ο
Θεός είναι µαζή µας!
Ιερ. 7,5  ότι εάν διορθούντες διορθώσητε τας οδούς υµών και τα επιτηδεύµατα υµών και ποιούντες ποιήσητε κρίσιν ανά
µέσον ανδρός και ανά µέσον τού πλησίον αυτού
Ιερ. 7,5  Μονον εάν µε επιµέλειαν και αποφασιστικότητα διορθώσετε τους δρόµους της ζωής σας και τα έργα των χειρών
σας, εάν εφαρµόσετε και αποδόσετε δικαιοσύνην µεταξύ του ενός ανθρώπου και του άλλου ανθρώπου,
Ιερ. 7,6  και προσήλυτον και ορφανόν και χήραν µη καταδυναστεύσητε και αίµα αθώον µη εκχέητε εν τώ τόπω τούτω και



οπίσω θεών αλλοτρίων µη πορεύησθε εις κακόν υµίν,
Ιερ. 7,6  εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένον, το ορφανόν και την χήραν, εάν δεν χύνετε αίµα αθώου στον τόπον αυτόν και
δεν τρέχετε πίσω από ξένους ειδωλολατρικούς θεούς, προς καταστροφήν σας και όλεθρόν σας,
Ιερ. 7,7  και κατοικιώ υµάς εν τώ τόπω τούτω, εν γη, ή έδωκα τοίς πατράσιν υµών εξ αιώνος και έως αιώνος.
Ιερ. 7,7  εγώ θα σας εγκαταστήσω ως µονίµους κατοίκους εις την χώραν αυτήν, εις την γην της Επαγγελίας, την οποίαν
έδωσα στους προγόνους σας από αρχαιοτάτων χρόνων, δια να γίνη και µείνη παντοτεινή σας κατοικία.
Ιερ. 7,8  ει δε υµείς πεποίθατε επί λόγοις ψευδέσιν, όθεν ουκ ωφεληθήσεσθε,
Ιερ. 7,8  Εάν όµως σεις στηρίξετε την πεποίθησιν σας στους ψευδείς λόγους των ψευδοπροφητών , από τους οποίους τίποτε
δεν έχετε να ωφεληθήτε,
Ιερ. 7,9  και φονεύετε και µοιχάσθε και κλέπτετε και οµνύετε επ αδίκω και θυµιάτε τή Βάαλ και επορεύεσθε οπίσω θεών
αλλοτρίων, ών ουκ οίδατε, τού κακώς είναι υµίν
Ιερ. 7,9  και διαπράττετε φόνους και µοιχείας και κλέπτετε και ορκιζεσθε ψευδείς και αδίκους όρκους και προσφέρετε
θυµίαµα στο είδωλον του Βααλ, εάν γενικώς, προς ιδικήν σας συµφοράν και θλίψιν, ακολουθήτε οπίσω ξένων θεών, οπίσω
των ειδώλων, τα οποία προηγουµένως δεν γνωρίζατε, εάν καθ' ον χρόνον διαπράττετε ακόµη τας παραβάσεις αυτάς
Ιερ. 7,10   και ήλθετε και έστητε ενώπιον εµού εν τώ οίκω, ού επικέκληται το όνοµά µου επ αυτώ, και είπατε· απεσχήµεθα
τού µη ποιείν πάντα τα βδελύγµατα ταύτα,
Ιερ. 7,10  αµετανόητοι έλθετε και σταθήτε ενώπιόν µου στον οίκον µου, ο οποίος φέρει το Ονοµά µου, και όρθιοι να µου
ειπήτε, ότι ηµείς έχοµεν αποµακρυνθή από όλα αυτά τα βδελυρά πράγµατα,
Ιερ. 7,11   µη σπήλαιον ληστών ο οίκός µου, ού επικέκληται το όνοµά µου επ αυτώ εκεί, ενώπιον υµών; και ιδού εγώ εώρακα,
λέγει Κύριος,
Ιερ. 7,11   εγώ σας απαντώ· µήπως δια σας ο ναός µου, ο αφιερωµένος στο Ονοµά µου, εγινε σπήλαιον ληστών; Ιδού εγώ
βλέπω καλά, ποίοι είσθε και τι πράττετε, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 7,12   ότι πορεύθητε εις τον τόπον µου τον εν Σηλώ, ού κατεσκήνωσα το όνοµά µου εκεί έµπροσθεν, και ίδετε ά εποίησα
αυτώ από προσώπου κακίας λαού µου Ισραήλ.
Ιερ. 7,12  Πηγαίνετε στον τόπον µου, εις Σηλώ, όπου εις παλαιοτέραν εποχήν εγώ είχα κατασκηνώσει και επεκαλείτο εκεί το
Ονοµά µου, ιδέτε εκείνα, τα οποία εγώ έκαµα εξ αιτίας της παρανοµίας του ισραηλιτικού λαού.
Ιερ. 7,13   και νύν ανθ ών εποιήσατε πάντα τα έργα ταύτα, και ελάλησα προς υµάς και ουκ ηκούσατέ µου, και εκάλεσα υµάς
και ουκ απεκρίθητε,
Ιερ. 7,13  Και τώρα επειδή και σεις επράξατε όλα εκείνα τα πονηρά έργα των προγόνων σας και ωµίλησα προς σας και δεν
ηθελήσατε να υπακούσετε, σας εκάλεσα και δεν απαντήσατε,
Ιερ. 7,14   τοίνυν καγώ ποιήσω τώ οίκω τούτω, ώ επικέκληται το όνοµά µου επ αυτώ, εφ ώ υµείς πεποίθατε επ αυτώ, και τώ
τόπω, ώ έδωκα υµίν και τοίς πατράσιν υµών, καθώς εποίησα τή Σηλώ.
Ιερ. 7,14  λοιπόν, και εγώ θα πράξω στον τόπον αυτόν, όπου επικαλείται το Ονοµά µου και στον οποίον και σεις είχατε
πίστιν και πεποίθησιν, στον τόπον αυτόν τον οποίον εδωσα εις σας και στους προγόνους σας, θα κάµω ο,τι έκαµα και εις
την περιοχήν Σηλώ.
Ιερ. 7,15   και απορίψω υµάς από προσώπου µου, καθώς απέριψα τους αδελφούς υµών, πάν το σπέρµα Εφραίµ.
Ιερ. 7,15  Θα σας απορρίψω από ενώπιόν µου, όπως απέρριψα τους αδελφούς σας, όλην την φυλήν του Εφραίµ.
Ιερ. 7,16   και σύ µη προσεύχου περί τού λαού τούτου και µη αξιού τού ελεηθήναι αυτούς και µη εύχου και µη προσέλθης
µοι περί αυτών, ότι ουκ εισακούσοµαι.
Ιερ. 7,16  Και συ, προφήτα Ιερεµία, παύσε να προσεύχεσαι υπέρ του λαού αυτού και µη έχης την αξίωσιν να τους ελεήσω.
Μη προσεύχεσαι υπέρ αυτών και µη προσέλθης ενώπιόν µου µεσιτεύων δι' αυτούς, διότι εγώ δεν θα σε ακούσω.
Ιερ. 7,17   ή ουχ οράς τι αυτοί ποιούσιν εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και εν ταίς οδοίς Ιερουσαλήµ;
Ιερ. 7,17  Αλήθεια, δεν βλέπεις τι κάµνουν αυτοί εις τας διαφόρους πόλστου 'Ιουδα και στους δρόµους της Ιερουσαλήµ;
Ιερ. 7,18   οι υιοί αυτών συλλέγουσι ξύλα, και οι πατέρες αυτών καίουσι πύρ, και αι γυναίκες αυτών τρίβουσι σταίς τού
ποιήσαι χαυώνας τή στρατιά τού ουρανού, και έσπεισαν σπονδάς θεοίς αλλοτρίοις, ίνα παροργίσωσί µε.
Ιερ. 7,18  Τα παιδιά των µαζεύουν ξύλα, οι γονείς των καίουν αυτά εις πυρ, αι δε γυναίκες ζυµώνουν φυράµατα, δια να
κατασκευάσουν άρτους, προσφοράς τιρός τιµήν της στρατιάς των αστέρων του ουρανού και να προσφέρουν σπονδάς εις
ξένους θεούς, δια να µε εξοργίζουν εναντίον των.
Ιερ. 7,19   µη εµέ αυτοί παροργίζουσι; λέγει Κύριος· ουχί εαυτούς, όπως καταισχυνθή τα πρόσωπα αυτών;
Ιερ. 7,19  Μηπως µε αυτά, που διαπράττουν και µε εξοργίζουν, βλάπτουν εµέ; λέγει ο Κυριος. Δεν βλάπτουν τον εαυτόν των
µε αποτέλεσµα να καταισχυνθούν τα πρόσωπά των;
Ιερ. 7,20   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού οργή και θυµός µου χείται επί τον τόπον τούτον και επί τους ανθρώπους και επί
τα κτήνη και επί πάν ξύλον τού αγρού αυτών και επί τα γεννήµατα της γής, και καυθήσεται και ου σβεσθήσεται.
Ιερ. 7,20  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, η οργή και ο θυµός µου θα εκσπάσουν και θα εκχυθούν εναντίον της χώρας
αυτής, εναντίον των ανθρώπων, που κατοικούν αυτήν, και εναντίον των κτηνών, εναντίον όλων των δένδρων της
υπαίθρου και των προϊόντων της χώρας των. Ο θυµός µου θα ανάψη και δεν θα σβήση.
Ιερ. 7,21   τάδε λέγει Κύριος· τα ολοκαυτώµατα υµών συναγάγετε µετά των θυσιών υµών και φάγετε κρέα.
Ιερ. 7,21  Αυτά λέγει ο Κυριος· Μαζέψτε και πάρτε από τα µάτιά µου τα ολοκαυτώµατα σας, όπως και όλας τας άλλας
θυσίας σας, και φάγετε µόνοι σας τα κρέατα. Τιποτε δεν έχετε να ωφεληθήτε από αυτά,
Ιερ. 7,22   ότι ουκ ελάλησα προς τους πατέρας υµών και ουκ ενετειλάµην αυτοίς εν ηµέρα , ή ανήγαγον αυτούς εκ γής
Αιγύπτου, περί ολοκαυτωµάτων και θυσίας·
Ιερ. 7,22  διότι εγώ δεν ωµίλησα προς τους προγόνους σας, δεν έδωσα εις αυτούς εντολήν, κατά την έποχην εκείνην, που
τους έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, περί ολοκαυτωµάτων και άλλων θυσιών.
Ιερ. 7,23   αλλ ή το ρήµα τούτο ενετειλάµην αυτοίς, λέγων· ακούσατε της φωνής µου, και έσοµαι υµίν εις Θεόν, και υµείς
έσεσθέ µοι εις λαόν· και πορεύεσθε εν πάσαις ταίς οδοίς µου, αίς αν εντείλωµαι υµίν, όπως αν εύ ή υµίν.
Ιερ. 7,23  Αλλά κυρίως τους έδωσα αυτήν την εντολήν λέγων· Ακούσατε τους λόγους µου, συµµορφωθήτε προς τας εντολάς
µου και εγώ θα είµαι ο Θεός σας και σεις θα είσθε ο λαός µου. Βαδίζετε όλους τους δρόµους των εντολών µου, δια να



κατευοδωθήτε και ευτυχήσετε.
Ιερ. 7,24   και ουκ ήκουσάν µου, και ου προσέσχε το ούς αυτών, αλλ επορεύθησαν εν τοίς ενθυµήµασι της καρδίας αυτών
της κακής και εγενήθησαν εις τα όπισθεν και ουκ εις τα έµπροσθεν.
Ιερ. 7,24  Αλλα εκείνοι δεν µε άκουσαν. Δεν ήνοιξαν τα αυτιά των να προσέξουν εις τα λόγια µου, άλλα επορεύθησαν
σύµφωνα µε τας πονηράς επιθυµίας των διεφθαρµένων καρδιών των και έτσι οπισθοδρόµησαν δεν προώδευσαν.
Ιερ. 7,25   αφ ής ηµέρας εξήλθοσαν οι πατέρες αυτών εκ γής Αιγύπτου και έως της ηµέρας ταύτης , και εξαπέστειλα προς
υµάς πάντας τους δούλους µου, τους προφήτας, ηµέρας και όρθρου, και απέστειλα,
Ιερ. 7,25  Από την εποχήν, κατά την οποίαν οι προπάτορές των εβγήκαν ελεύθεροι από την χώραν της Αιγύπτου, και µέχρι
της ηµέρας αυτής έστειλα προς σας όλους τους δούλους µου, τους προφήτας, τους έστειλα να οµιλούν προς αυτούς από
πρωΐας µέχρις εσπέρας.
Ιερ. 7,26   και ουκ εισήκουσάν µου, και ου προσέσχε το ούς αυτών, και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών υπέρ τους πατέρας
αυτών.
Ιερ. 7,26  Εκείνοι όµώς δεν µε ήκουσαν, δεν ηνοιξαν τα αυτιά των, να προσέξουν τα λόγιά µου και εσκλήρυναν τον
τράχηλον αυτών περισσότερον από τους προγόνους των.
Ιερ. 7,28   και ερείς αυτοίς τούτον τον λόγον· τούτο το έθνος, ό ουκ ήκουσε της φωνής Κυρίου ουδέ εδέξατο παιδείαν,
εξέλιπεν η πίστις εκ στόµατος αυτών. -
Ιερ. 7,28  Θα είπης λοιπόν συ, προφήτα Ιερεµία, εις αυτούς τούτον τον λόγον· Αυτό είναι το έθνος, τα οποίον δεν ήκουσε την
φωνήν του Κυρίου του, ούτε και εδέχθη την παιδαγωγίαν και µόρφωσιν παρά του Θεού. Εξηφανίσθη η φιλαλήθεια και η
ειλικρίνεια από το στόµα αυτών.
Ιερ. 7,29   Κείραι την κεφαλήν σου και απόριπτε και ανάλαβε επί χειλέων θρήνον, ότι απεδοκίµασε Κύριος και απώσατο την
γενεάν την ποιούσαν ταύτα.
Ιερ. 7,29  Εις ένδειξιν πένθους ξύρισε τας τρίχας της κεφαλής σου και απόρριψε τας. Ανάλαβε θρήνους και µοιρολόγια εις τα
χείλη σου, διότι ο Κυριος απεδοκίµασε και απέκρουσε την γενεάν, η οποία διαπράττει αυτάς τας παρανοµίας.
Ιερ. 7,30   ότι εποίησαν οι υιοί Ιούδα το πονηρόν εναντίον εµού, λέγει Κύριος· έταξαν τα βδελύγµατα αυτών εν τώ οίκω, ού
επικέκληται το όνοµά µου επ αυτόν, τού µιάναι αυτόν·
Ιερ. 7,30  Διότι οι Ιουδαίοι διέπραξαν πονηρίας ενώπιόν µου, λέγει ο Κυριος. Εφθασαν µέχρι του σηµείου να εγκαταστήσουν
τα βδελυρά των είδωλα στον ναόν µου, εκεί όπου επικαλείται το Ονοµά µου, δια να τον µολύνουν.
Ιερ. 7,31   και ωκοδόµησαν τον βωµόν τού Ταφέθ, ός εστιν εν φάραγγι υιού Εννόµ, τού κατακαίειν τους υιούς αυτών και τας
θυγατέρας αυτών εν πυρί, ό ουκ ενετειλάµην αυτοίς και ου διενοήθην εν τή καρδία µου.
Ιερ. 7,31  Εκτισαν βωµόν του Ταφέθ, που ευρίσκεται εις την φάραγγα του υιού Εννόµ, δια να κατακαίουν εκεί επάνω στο πυρ
τους υιούς και τας θυγατέρας των, πράγµα το οποίον εγώ ποτέ δεν τους διέταξα να το κάµουν, ούτε καν και το εσκέφθην.
Ιερ. 7,32   διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και ουκ ερούσιν έτι· Βωµός τού Ταφέθ και φάραγξ υιού Εννόµ, αλλ ή
Φάραγξ των ανηρηµένων, και θάψουσιν εν τώ Ταφέθ διά το µη υπάρχειν τόπον.
Ιερ. 7,32  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος και δεν θα ονοµάζουν πλέον την περιοχήν “Βωµός του Ταφέθ” η
“Φαραγξ υιού Εννόµ”, αλλά θα την ονοµάζουν «“Φαραγξ των φονευοµένων”, τους οποίους θα θάψουν εις Ταφέθ, διότι όλοι
οι άλλοι τόποι θα έχουν γεµίσει και δεν θα υπάρχη άλλου χώρος εις ταφήν των φονευοµένων .
Ιερ. 7,33   και έσονται οι νεκροί τού λαού τούτου εις βρώσιν τοίς πετεινοίς τού ουρανού και τοίς θηρίοις της γής , και ουκ
έσται ο αποσοβών.
Ιερ. 7,33  Οι νεκροί του λαού αυτού θα είναι άταφοι, τροφή των ορνέων του ουρανού και των θηρίων της γης. Και δεν θα
υπάρχη κανείς άνθρωπος να αποµακρύνη τα όρνεα και τα θηρία από τα πτώµατα.
Ιερ. 7,34   και καταλύσω εκ πόλεων Ιούδα και εκ διόδων Ιερουσαλήµ φωνήν ευφραινοµένων και φωνήν χαιρόντων, φωνήν
νυµφίου και φωνήν νύµφης, ότι εις ερήµωσιν έσται πάσα η γη.
Ιερ. 7,34  Θα καταργήσω και θα καταπαύσω εις τας πόλεις της χώρας Ιούδα και στους δρόµους της Ιερουσαλήµ γενικώς,
φωνήν ανθρώπων που ευφραίνονται, φωνήν ανθρώπων που χαίρουν, φωνήν νυµφίου και φωνήν νύµφης, διότι η χώρα
αυτή θα έχη πλέον παραδοθή εις καταστροφήν και ερήµωσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ιερ. 8,1  Εν τώ καιρώ εκείνω, λέγει Κύριος, εξοίσουσι τα οστά των βασιλέων Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα
οστά των ιερέων και τα οστά προφητών και τα οστά των κατοικούντων εν Ιερουσαλήµ εκ των τάφων αυτών
Ιερ. 8,1  Κατά την εποχήν εκείνην των συµφορών και του ολέθρου, λέγει ο Κυριος, οι εχθροί θα τυµβωρυχήσουν, θα βγάλουν
από τους τάφους τα οστά των βασιλέων και τα οστά των άλλων αρχόντων του βασιλείου αυτού , τα οστά των ιερέων και
των ψευδοπροφητών και τα οστά όλων των κατοίκων της Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 8,2  και ψύξουσιν αυτά προς τον ήλιον και την σελήνην και προς πάντας τους αστέρας και προς πάσαν την στρατιάν
τού ουρανού, ά ηγάπησαν, και οίς εδούλευσαν και ών επορεύθησαν οπίσω αυτών και ών αντείχοντο και οίς προσεκύνησαν
αυτοίς· ου κοπήσονται και ου ταφήσονται, και έσονται εις παράδειγµα επί προσώπου της γής,
Ιερ. 8,2   Θα τα ξηράνουν εκθέτοντες αυτά στον ήλιον και την σελήνην και εις όλους τους αστέρας και εις όλην την
στρατιάν των αστέρων του ουρανού, τους οποίους ηγάπησαν και δουλικώς ελάτρευσαν και οπίσω των οποίων
επορεύθησαν και επάνω στους οποίους εστήριξαν την πεποίθησιν των και τους προσεκύνησαν. Δεν θα ακουσθή δι' αυτούς
επικήδειος θρήνος και κοπετός. Δεν θα ενταφιασθούν, θα µείνουν άταφοι, θα γίνουν έτσι παράδειγµα δι' όλους τους
ανθρώπους της γης,
Ιερ. 8,3  ότι είλοντο τον θάνατον ή την ζωήν, και πάσι τοίς καταλοίποις τοίς καταλειφθείσιν από της γενεάς εκείνης εν
παντί τόπω, ού εάν εξώσω αυτούς εκεί. -
Ιερ. 8,3  διότι επροτίµησαν τον θάνατον και οχι την ζωήν. Θα τιµωρήσω δε και όλους εκείνους, που θα αποµείνουν από την
γενεάν αυτήν εις κάθε τόπον, όπου θα τους έχω διασκορπίσει.
Ιερ. 8,4  Ότι τάδε λέγει Κύριος· µη ο πίπτων ουκ ανίσταται; ή ο αποστρέφων ουκ αναστρέφει;
Ιερ. 8,4   Αυτά λέγει ακόµη ο Κυριος· Μηπως εκείνος που πίπτει, δεν σηκώνεται; Μηπως εκείνος ο οποίος χάνει τον δρόµον
του και παραπλανάται, δεν προσπαθεί να επιστρέψη στον δρόµον του;



Ιερ. 8,5  διατί απέστρεψεν ο λαός µου ούτος αποστροφήν αναιδή και κατεκρατήθησαν εν τή προαιρέσει αυτών και ουκ
ηθέλησαν τού επιστρέψαι;
Ιερ. 8,5  Διατί όµως αυτός ο λαός µου παραπλανάται εις µίαν αναιδή αποµάκρυνσιν από εµέ και επιµένουν πεισµόνως εις
την κακήν των διάθεσιν και δεν ηθέλησαν να επανέλθουν προς εµέ;
Ιερ. 8,6  ενωτίσασθε δή και ακούσατε· ουχ ούτω λαλήσουσιν· ουκ έστιν άνθρωπος µετανοών από της κακίας αυτού, λέγων·
τι εποίησα; διέλιπεν ο τρέχων από τού δρόµου αυτού ως ίππος κάθιδρος εν χρεµετισµώ αυτού.
Ιερ. 8,6   Ακούσατε, λοιπόν, και βάλετε µέσα εις τα αυτιά σας. Δεν οµιλούν οι Ιουδαίοι, όπως πρέπει. Δεν υπάρχει µεταξύ των
άνθρωπος, ο οποίος να µετανοή δια την κακίαν του και να λέγη· Τι διέπραξα; Απεκαµεν ο Ισραηλιτικός λαός τρέχων στον
δρόµον της ειδωλολατρείας, ωσάν κάθιδρος και χρεµετίζων ίππος.
Ιερ. 8,7  και η ασίδα εν τώ ουρανώ έγνω τον καιρόν αυτής, τρυγών και χελιδών, αγρού στρουθία εφύλαξαν καιρούς εισόδων
εαυτών, ο δε λαός µου ούτος ουκ έγνω τα κρίµατα Κυρίου.
Ιερ. 8,7  Ο πελαργός, το πτηνόν αυτό του ουρανού, γνωρίζει τους καιρούς της µεταναστεύσεώς του. Η τρυγόνα και το
χελιδόνι, τα στρουθία του αγρού, γχωρίζουν τους καιρούς της επιστροφής των. Αυτός όµως ο λαός µου δεν έµαθε τους
νόµους εµού του Κυρίου του.
Ιερ. 8,8  πώς ερείτε· ότι σοφοί εσµεν ηµείς, και νόµος Κυρίου µεθ ηµών εστιν; εις µάτην εγενήθη σχοίνος ψευδής
γραµµατεύσιν.
Ιερ. 8,8   Πως, λοιπόν, θα πήτε· Ηµείς είµεθα σοφοί και ο νόµος του Κυρίου είναι µαζή µας; Ματαιότητας και ψευδολογίας
έγραψεν ο κάλαµος των γραµµατέων σας.
Ιερ. 8,9  ησχύνθησαν σοφοί και επτοήθησαν και εάλωσαν, ότι τον λόγον Κυρίου απεδοκίµασαν· σοφία τις εστιν εν αυτοίς;
Ιερ. 8,9   Κατησχύνθησαν οι σοφοί σας, επτοήθησαν και επανικοβλήθησαν, εκυριεύθησαν και έγιναν δούλοι, διότι
απεδοκίµασαν τον λόγον του Κυρίου. Ποία, λοιπόν, σοφία υπάρχει εις αυτούς;
Ιερ. 8,10   διά τούτο δώσω τας γυναίκας αυτών ετέροις και τους αγρούς αυτών τοίς κληρονόµοις·
Ιερ. 8,10  Δια τούτο θα δώσω τας γυναίκας των εις άλλους και τους αγρούς των εις άλλους κληρονόµους .
Ιερ. 8,13   και συνάξουσι τα γεννήµατα αυτών, λέγει Κύριος, ουκ έστι σταφυλή εν ταίς αµπέλοις, και ουκ έστι σύκα εν ταίς
συκαίς, και τα φύλλα κατερύηκεν.
Ιερ. 8,13  Αλλοι θα µαζεύσουν τα προϊόντα των αγρών των, λέγει ο Κυριος. Δεν θα υπάρχη δι' αυτούς σταφυλή εις τας
αµπέλους των, ούτε σύκα εις τις συκές των. Καίι αυτά άκοµα τα φύλλα θα έχουν πέσει.
Ιερ. 8,14   επί τι ηµείς καθήµεθα; συνάχθητε και εισέλθωµεν εις τας πόλεις τας οχυράς και αποριφώµεν, ότι Θεός απέριψεν
ηµάς και επότισεν ηµάς ύδωρ χολής, ότι ηµάρτοµεν εναντίον αυτού.
Ιερ. 8,14  Από τον φόβον των επερχοµένων εχθρών θα λέγουν· Διατί µένοµεν ήσυχοι και αργοί; Συγκεντρωθήτε και ας
εισέλθωµεν εις τας οχυράς πόλεις µας, δια να χαθώµε εκεί, διότι ο Θεός µας απέρριψεν από το πρόσωπόν του. Μας επότισε
µε νερό πικρίας, διότι ηµαρτήσαµεν ενώπιον αυτού.
Ιερ. 8,15   συνήχθηµεν εις ειρήνην, και ουκ ήν αγαθά· εις καιρόν ιάσεως, και ιδού σπουδή.
Ιερ. 8,15  Συνεκεντρώθηµεν, δια να απολαύσωµεν την ειρηνικήν ζωήν, και όµως κανένα αγαθόν δεν είδαµεν. Ηλπίζοµεν εις
καιρόν θεραπείας και λυτρώσεως από τα δεινά, και ιδού αντί αυτών µας συνέχει τρόµος και φυγή.
Ιερ. 8,16   εκ Δάν ακουσόµεθα φωνήν οξύτητος ίππων αυτού, από φωνής χρεµετισµού ιππασίας ίππων αυτού εσείσθη πάσα
η γη· και ήξει και καταφάγεται την γήν και το πλήρωµα αυτής, πόλιν και τους κατοικούντας εν αυτή.
Ιερ. 8,16  Από την περιοχήν Δαν ηκούσαµεν την διαπεραστικήν φωνήν των ίππων του εχθρού, και από τον θόρυβον του
χρεµετσµού του ιππικού του εσείσθη όλη η γη. Ο στρατός αυτός θα επέλθη εναντίον µας, θα καταφάγη την χώραν µας και
τα προϊόντα αυτής, κάθε πόλιν και τους κατοικούντας εις αυτήν.
Ιερ. 8,17   διότι ιδού εγώ εξαποστέλλω εις υµάς όφεις θανατούντας, οίς ουκ έστιν επάσαι, και δήξονται υµάς
Ιερ. 8,17  Διότι εγώ θα εξαποστείλω εναντίον σας δηλητηριώδεις θανατηφόρους όφεις , οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να
γοητευθούν από µάγους και να γίνουν ακίνδυνοι. Αυτοί και θα σας δαγκώσουν.
Ιερ. 8,18   ανίατα µετ οδύνης καρδίας υµών απορουµένης.
Ιερ. 8,18  Τα δήγµατα αυτών θα είναι οδυνηρά και αθεράπευτα , η καρδία σας θα πληµµυρίση από πόνον. Θα ευρίσκεται εις
ατονίαν και αδυναµίαν.
Ιερ. 8,19   ιδού φωνή κραυγής θυγατρός λαού µου από γής µακρόθεν· µη Κύριος ουκ έστιν εν Σιών; ή βασιλεύς ουκ έστιν
εκεί; διατί παρώργισάν µε εν τοίς γλυπτοίς αυτών και εν µαταίοις αλλοτρίοις;
Ιερ. 8,19  Ιδού, η φωνή της κραυγής της θυγατρός µου, του ισραηλιτικού δηλαδή λαού, έρχεται από µακράν, από τον τόπον
της εξορίας και λέγει· Δεν υπάρχει, λοιπόν, ο Κυριος εις την Σιών, η δεν υπάρχει βασιλεύς εκεί; Και ο Θεός απαντά· Δεν
υπάρχει, διότι και αυτοί µε εξώργισαν µε τα γλυπτά των αγάλµατα και µε τα µάταια είδωλα ξένων θεών.
Ιερ. 8,20   διήλθε θέρος, παρήλθεν άµητος, και ηµείς ου διεσώθηµεν.
Ιερ. 8,20  Ηλθεν η εποχή του θερισµού, θα λέγουν οι Ισραηλίται, παρήλθεν ο καιρός της συγκοµιδής και ηµείς δεν
διεσώθηµεν.
Ιερ. 8,21   επί συντρίµµατι θυγατρός λαού µου εσκοτώθην· εν απορία κατίσχυσάν µε ωδίνες ως τικτούσης.
Ιερ. 8,21  Δια την συντριβήν και καταστροφήν της θυγατρός µου αυτής του Ισραηλιτικού λαού, λέγει ο προφήτης, µε
κατέλαβε σκοτοδίνη. Ευρέθην εις απορίαν, µε κατέλαβαν πόνοι, ωσάν της γυναικός που γεννά.
Ιερ. 8,22   µη ρητίνη ουκ έστιν εν Γαλαάδ, ή ιατρός ουκ έστιν εκεί; διατί ουκ ανέβη ίασις θυγατρός λαού µου;
Ιερ. 8,22  Δεν υπάρχει λοιπόν ιαµατικόν βάλσαµον εις την χώραν Γαλαάδ, η δεν ευρίσκεται εκεί Ιατρός; Διατί δεν
εθεραπεύθη η θυγάτηρ µου, ο λαός µου;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ιερ. 9,1  Τίς δώσει κεφαλή µου ύδωρ και οφθαλµοίς µου πηγήν δακρύων, και κλαύσοµαι τον λαόν µου τούτον ηµέρας και
νυκτός, τους τετραυµατισµένους θυγατρός λαού µου;
Ιερ. 9,1  Ποιός θα δώση εις την κεφαλήν µου ύδωρ και πηγήν δακρύων εις τα µάτια µου, δια να κλαύσω τον λαόν µου αυτόν
ηµέραν και νύκτα και τους νεκρούς της θυγατρός µου, δηλαδή του λαού µου, που εσφάγησαν κατά τον πόλεµον;
Ιερ. 9,2  τις δώη µοι εν τή ερήµω σταθµόν έσχατον και καταλείψω τον λαόν µου και απελεύσοµαι απ αυτών; ότι πάντες



µοιχώνται, σύνοδος αθετούντων.
Ιερ. 9,2   Ποιός θα µου δώση το πλέον αποµακρον σηµείον της ερήµου, δια να εγκατασταθώ εκεί και εγκαταλείψω τον λαόν
µου και φύγω µακράν από αυτούς; Διότι όλοι αυτοί έχουν εκτραπή εις µοιχείαν, έγιναν συµµορία, που καταπατεί τον νόµον
του Θεού.
Ιερ. 9,3  και ενέτειναν την γλώσσαν αυτών ως τόξον, ψεύδος και ου πίστις ενίσχυσεν επί της γής, ότι εκ κακών εις κακά
εξήλθοσαν και εµέ ουκ έγνωσαν, φησί Κύριος.
Ιερ. 9,3  Ετέντωσαν την γλώσσα των, όπως οι πολεµισταί τεντώνουν τόξα των. Εις την χώραν των επεκράτησε το ψεύδος,
οχι δε η αλήθεια και αξιοπιστία διότι εξετρέποντο από το ένα κακόν ει το άλλο. Εφυγαν από τον δρόµον µου δεν εγνώρισαν
εµέ τον Κυριον των, λέγε ο Κυριος.
Ιερ. 9,4  έκαστος από τού πλησίον αυτού φυλάξασθε και επ αδελφοίς αυτών µη πεποίθατε, ότι πάς αδελφός πτέρνη πτερνιεί,
και πάς φίλος δολίως πορεύσεται.
Ιερ. 9,4   Εις την αµαρτωλήν αυτή κοινωνίαν ο καθένας ας προφυλάσσετο από τον πλησίον του· και εις αυτούς ακόµα τους
αδελφούς σας µη έχετε εµπιστοσύνην, διότι κάθε αδελφός προσπαθεί να υποσκελίση τον αδελφόν του, και κάθε φίλος
φέρεται µε δολιότητα απέναντι του φίλου του.
Ιερ. 9,5  έκαστος κατά τού φίλου αυτού καταπαίξεται, αλήθειαν ου µη λαλήσωσι· µεµάθηκεν η γλώσσα αυτών λαλείν
ψευδή, ηδίκησαν και ου διέλιπον τού επιστρέψαι.
Ιερ. 9,5  Καθε φίλος εµπαίζει τον φίλον του, δεν λέγουν αλήθειαν µεταξύ των, η γλώσσα των έχει µάθει και συνηθίσει να
λέγη ψευδολογίας. Διέπραξαν αδικίας, δεν εσταµάτησαν, ώστε να επιστρέψουν εις εµέ εν µετάνοια.
Ιερ. 9,6  τόκος επί τόκω και δόλος επί δόλω· ουκ ήθελον ειδέναι µε, φησί Κύριος.
Ιερ. 9,6   Ζητούν και εισπράττουν τόκους επάνω εις τόκους, διαπράττουν δόλους επάνω εις δόλους. Δεν θέλουν να µε
αναγνωρίσουν ως Θεόν των, λέγει ο Κυριος
Ιερ. 9,7  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ πυρώσω αυτούς και δοκιµώ αυτούς, ότι ποιήσω από προσώπου πονηρίας
θυγατρός λαού µου.
Ιερ. 9,7  Δια τας παρανοµίας των αυτάς, αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα τους θέσω επάνω εις την φωτιάν. Θα τους βάλω
εις µεγάλην δοκιµασίαν. Τούτο δε εξ αιτίας της κακίας της θυγατρός µου, δηλαδή του λαού µου τούτου.
Ιερ. 9,8  βολίς τιτρώσκουσα η γλώσσα αυτών, δόλια τα ρήµατα τού στόµατος αυτών· τώ πλησίον αυτού λαλεί ειρηνικά και
εν εαυτώ έχει την έχθραν.
Ιερ. 9,8   Η γλώσσα των είναι βέλος οξύ, που πληγώνει καρδίας. Δολια τα λόγια του στόµατός των. Κατά τρόπον
υποκριτικόν ο καθένας λαλεί ειρηνικά λόγια στον πλησίον του, και µέσα εις την καρδίαν του έχει την εχθρότητα και το
µίσος.
Ιερ. 9,9  µη επί τούτοις ουκ επισκέψοµαι, λέγει Κύριος, ή εν λαώ τοιούτω ουκ εκδικήσει η ψυχή µου;
Ιερ. 9,9   Μηπως ένεκα των κακιών σας αυτών δεν θα σας επισκεφθώ µε την ράδδον της τιµωρίας µου, λέγει ο Κυριος, η θα
αφήσω ατιµώρητον ένα τέτοιον λαόν;
Ιερ. 9,10   Επί τα όρη λάβετε κοπετόν και επί τας τρίβους της ερήµου θρήνον, ότι εξέλιπον παρά το µη είναι ανθρώπους· ουκ
ήκουσαν φωνήν υπάρξεως· από πετεινών τού ουρανού και έως κτηνών εξέστησαν, ώχοντο.
Ιερ. 9,10  Αναβήτε εις τα όρη και αρχίσατε κοπετόν, και εις τας ερηµωµένας περιοχάς της χώρας σας θρηνήσατε, διότι έχουν
εκλείψει πλέον οι άνθρωποι από αυτάς. Δεν ακούεται καµµία φωνή, που να µαρτυρή ύπαρξιν ανθρώπου. Από τα πτηνά του
ουρανού έως τα κτήνη των αγρών, τα πάντα έχουν τροµάξει και εξαφανισθή.
Ιερ. 9,11   και δώσω την Ιερουσαλήµ εις µετοικίαν και εις κατοικητήριον δρακόντων και τας πόλεις Ιούδα εις αφανισµόν
θήσοµαι, παρά το µη κατοικείσθαι.
Ιερ. 9,11  Θα επιτρέψω να οδηγηθούν αιχµάλωτοι εις εξοριαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ και αυτή να µείνη έρηµος,
κατοικία και φωλεά δρακόντων. Θα παραδώσω εις καταστροφήν και αφανισµόν τας πόλστου Ιούδα, ώστε να µη
κατοικούνται πλέον από ανθρώπους.
Ιερ. 9,12   τις ο άνθρωπος ο συνετός, και συνέτω τούτο; και ώ λόγος στόµατος Κυρίου προς αυτόν, αναγγειλάτω υµίν· ένεκεν
τίνος απώλετο η γη, ανήφθη ως έρηµος παρά το µη διοδεύεσθαι αυτήν;
Ιερ. 9,12  Ποιός είναι σοφός άνθρωπος, ώστε να εννοήση αυτά; Οποιος άνθρωπος υπάρχει, στον οποίον να ευρίσκεται ο
λόγος του στόµατος του Κυρίου, ας αναγγείλη τούτο προς ηµάς. Ενεκα τίνος κατεστράφη η χώρα, εκάη και έγινεν έρηµος,
ώστε κανείς πλέον να µη διέρχεται δια µέσου αυτής;
Ιερ. 9,13   και είπε Κύριος προς µε· διά το εγκαταλιπείν αυτούς τον νόµον µου, ον έδωκα πρό προσώπου αυτών, και ουκ
ήκουσαν της φωνής µου,
Ιερ. 9,13  Και είπεν ο Κυριος προς εµέ· Διότι αυτοί απηρνήθησαν και εγκατέλιπαν τον Νοµον µου, τον οποίον εγώ έδωκα
ενώπιον των· διότι δεν ήκουσαν την φωνήν των εντολών µου,
Ιερ. 9,14   αλλ επορεύθησαν οπίσω των αρεστών της καρδίας αυτών της κακής και οπίσω των ειδώλων, ά εδίδαξαν αυτούς
οι πατέρες αυτών·
Ιερ. 9,14  αλλά επορεύθησαν σύµφωνα προς τας επιθυµίας της πονηράς των καρδίας, όπισθεν των ειδώλων, των οποίων την
λατρείαν εδίδαξαν εις αυτούς οι πατέρες των.
Ιερ. 9,15   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ ψωµιώ αυτούς ανάγκας και ποτιώ αυτούς ύδωρ χολής
Ιερ. 9,15  Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Ιδού εγώ θα δώσω εις αυτούς αντί άρτου θλίψεις και
ανάγκας. Θα τους ποτίσω µε κατάπικρον ύδωρ χολής.
Ιερ. 9,16   και διασκορπιώ αυτούς εν τοίς έθνεσιν, εις ούς ουκ εγίνωσκον αυτοί και οι πατέρες αυτών, και επαποστελώ επ
αυτούς την µάχαιραν έως τού εξαναλώσαι αυτούς εν αυτή.
Ιερ. 9,16  Θα τους διασκορπίσω ανά τα διάφορα έθνη, µεταξύ ανθρώπων τους οποίους δεν εγνώριζαν ούτε αυτοί ούτε οι
προγονοί των. Και επί πλέον θα στείλω εναντίον των ροµφαίαν, µέχρις ότου τους εξολοθρεύσω δι' αυτής.
Ιερ. 9,17   τάδε λέγει Κύριος· καλέσατε τας θρηνούσας και ελθέτωσαν, και προς τας σοφάς αποστείλατε και φθεγξάσθωσαν
Ιερ. 9,17  Αυτά λέγει ο Κυριος· Προσκαλέσατε θρηνωδούς και µοιρολογούσας γυναίκας, δια να έλθουν και θρηνήσουν την
συµφοράν σας. Προς τας ικανωτάτας από αυτάς αποστείλατε ειδικούς απεσταλµένους, δια να συνθέσουν και
θρηνολογήσουν θρηνώδη άσµατα.



Ιερ. 9,18   και λαβέτωσαν εφ υµάς θρήνον, και καταγαγέτωσαν οι οφθαλµοί υµών δάκρυα, και τα βλέφαρα υµών ρείτω
ύδωρ.
Ιερ. 9,18  Ας αναλάβουν θρήνους δια σας. Τα µάτια σας, ως άλλαι πηγαί, ας ρεύσουν άφθονα δάκρυα και από τα βλέφαρα
σας ας τρέξη νερό.
Ιερ. 9,19   ότι φωνή οίκτου ηκούσθη εν Σιών· πώς εταλαιπωρήσαµεν, κατησχύνθηµεν σφόδρα, ότι εγκατελίποµεν την γήν
και απερίψαµεν τα σκηνώµατα ηµών.
Ιερ. 9,19  Διότι θλιβερά φωνή ηκούσθη εις την Σιών λέγουσα· Πως εταλαιπωρήθηµεν, πως κατησχύνθηµεν τύσον πολύ, πως
εγκατελείψαµεν την χώραν µας και εφύγαµεν από τας κατοικίας µας!
Ιερ. 9,20   ακούσατε δή, γυναίκες, λόγον Θεού, και δεξάσθω τα ώτα υµών λόγους στόµατος αυτού, και διδάξατε τας
θυγατέρας υµών οίκτον και γυνή τον πλησίον αυτής θρήνον.
Ιερ. 9,20  Ακούσατε, λοιπόν, σεις αι γυναίκες, λόγον Θεού και τα αυτιά σας ας δεχθούν τα λόγια του στόµατός του. Διδάξατε
τας θυγατέρας σας θρήνον και κάθε γυνή την πλησίον της µοιρολόγια.
Ιερ. 9,21   ότι ανέβη θάνατος διά των θυρίδων υµών, εισήλθεν εις την γήν υµών τού εκτρίψαι νήπια έξωθεν και νεανίσκους
από των πλατειών.
Ιερ. 9,21  Διότι ο ελοθρεύων θάνατος εισήλθε µέσα εις τα σπίτια σας από τα παράθυρα. Εισήλθε και εξηπλώθη εις την
χώραν σας, δια να συντρίψη κάτω στο έδαφος παιδιά, που ευρίσκοντο έξω, και νέους άνδρας, που ευρίσκοντο εις τας
πλατείας.
Ιερ. 9,22   και έσονται οι νεκροί των ανθρώπων εις παράδειγµα επί προσώπου τού πεδίου της γής υµών και ως χόρτος οπίσω
θερίζοντος, και ουκ έσται ο συνάγων. -
Ιερ. 9,22  Τα νεκρά σώµατα των ανθρώπων σας, οικτρόν θέαµα, θα κατάκεινται άταφα εις τας ανοικτάς πεδιάδας της
χώρας σας ως παράδειγµα, πολυάριθµα και εγκαταλελειµµένα, ωσάν χορτάρι πίσω από τον θεριστήν, δια το οποίον δεν
υπάρχει κανείς να το περιµαζεύση.
Ιερ. 9,23   Τάδε λέγει Κύριος· µη καυχάσθω ο σοφός εν τή σοφία αυτού, και µη καυχάσθω ο ισχυρός εν τή ισχύϊ αυτού, και
µη καυχάσθω ο πλούσιος εν τώ πλούτω αυτού,
Ιερ. 9,23  Εν όψει αυτών των συµφορών αυτά λέγει ο Κυριος· Ας µη καυχάται ο σοφός δια την σοφίαν του, ας µη καυχάται ο
ισχυρός δια την δύναµίν του και ας µη καυχάται ο πλούσιος δια τον πλούτον του.
Ιερ. 9,24   αλλ ή εν τούτω καυχάσθω ο καυχώµενος, συνίειν και γινώσκεν ότι εγώ ειµι Κύριος ο ποιών έλεος και κρίµα και
δικαιοσύνην επί της γής, ότι εν τούτοις το θέληµά µου, λέγει Κύριος.
Ιερ. 9,24  'Αλλα στούτο ας καυχάται κάθε καυχώµενος· Εις το ότι κατανοεί και γνωρίζει και αναγνωρίζει, ότι εγώ είµαι ο
Κυριος, που ευσπλαγχνίζοµαι, που κρίνω δικαίως, που αποδιδώ και αποκαθιστώ δικαιοσύνην επάνω εις την γην. Διότι εις
αυτά έγκειται το θέληµά µου, εις αυτά ευαρεστούµαι, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 9,25   ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και επισκέψοµαι επί πάντας περιτετµηµένους ακροβυστίας αυτών,
Ιερ. 9,25  Ιδού, έρχονται ηµέραι λέγει ο Κυριος, και θα επισκεφθώ µε την ράδδον της τιµωρίας µου όλους εκείνους, που έχουν
τας ακροβυστίας των περιτµηµένας, δηλαδή τους Ιουδαίους,
Ιερ. 9,26   επ Αίγυπτον και επί Ιδουµαίαν και επί Εδώµ και επί υιούς Αµµών και επί υιούς Μωάβ και επί πάντα
περικειρόµενον τα κατά πρόσωπον αυτού, τους κατοικούντας εν τή ερήµω· ότι πάντα τα έθνη απερίτµητα σαρκί, και πάς
οίκος Ισραήλ απερίτµητοι καρδίας αυτών.
Ιερ. 9,26  όπως επίσης τους Αιγυπτίους, τους Ιδουµαιους, τους Αµµωνίτας, τους Μωαβίτας και όλους εκείνους, οι οποίοι
καλλωπιζόµενοι περικόπτουν την κόµην και το γένειόν των. Και ακόµη όλους τους κατοίκους της ερήµου. Διότι τα µεν
έθνη είναι απερίτµητα κατά την σάρκα, οι Ισραηλίται όµως είναι απερίτµητοι κατά την καρδίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ιερ. 10,1   Ακούσατε τον λόγον Κυρίου, ον ελάλησεν εφ υµάς, οίκος Ισραήλ·
Ιερ. 10,1  Ακούσατε, Ισραηλίται, τον λόγον Κυρίου, τον οποίον ελάλησε προς σας.
Ιερ. 10,2   τάδε λέγει Κύριος· κατά τας οδούς των εθνών µη µανθάνετε και από των σηµείων τού ουρανού µη φοβείσθε, ότι
φοβούνται αυτά τοίς προσώποις αυτών.
Ιερ. 10,2  Αυτά λέγει ο Κυριος· Μη µανθάνετε να ζήτε σύµφωνα µε τους τρόπους της ζωής των ειδωλολατρικών εθνών. Και
από τα σηµεία του ουρανού µη φοβείσθε, διότι αυτά οι ειδωλολατρικοί λαοί τα φοβούνται.
Ιερ. 10,3   ότι τα νόµιµα των εθνών µάταια· ξύλον εστίν εκ τού δρυµού εκκεκοµµένον, έργον τέκτονος και χώνευµα·
Ιερ. 10,3  Μη ακολουθήτε τους ειδωλολάτρας, διότι οι θρησκευτικοί και ηθικοί δεσµοί των ειδωλολατρικών εθνών, τα
θρησκευτικά των έθιµα και αι παραδόσεις των, είναι ψευδή και ανωφελή. Τα είδωλά των είναι ξύλον, το οποίον έχει κοπή
από το δάσος. Είναι έργον τέκτονος, το δε περίβληµά του είναι από χωνευµένον µέταλλον.
Ιερ. 10,4   αργυρίω και χρυσίω κεκαλλωπισµένα εστίν· εν σφύραις και ήλοις εστερέωσαν αυτά ,
Ιερ. 10,4  Αυτά είναι στολισµένα µε αργύριον και χρυσίον. Τα έχουν στερεώσει µε σφυριά και καρφιά.
Ιερ. 10,5   αιρόµενα αρθήσονται, ότι ουκ επιβήσονται. µη φοβηθήτε αυτά, ότι ου µη κακοποιήσωσι, και αγαθόν ουκ έστιν εν
αυτοίς.
Ιερ. 10,5  Οι άνθρωποι τα τοποθετούν κάπου και αυτά δεν θα δυνηθούν να κινηθούν. Αψυχα ανάγλυφα έργα από άργυρον
δεν πρόκειται ποτέ να περιπατήσουν. Θέτουν επάνω εις αυτά άργυρον, που έχει έλθει από Θαρσίς, και χρυσίον από Μωφάζ.
Ολα αυτά έχουν γίνει µε τα χέρια των χρυσοχόων, είναι έργα τεχνιτών. Τα ενδύουν µε υακινθον και πορφύραν.
Ιερ. 10,9   θήσουσιν αυτά, και ου κινηθήσονται· αργύριον τορευτόν εστιν, ου πορεύσονται· αργύριον προσβλητόν από
Θαρσίς ήξει, χρυσίον Μωφάζ και χείρ χρυσοχόων, έργα τεχνιτών πάντα· υάκινθον και πορφύραν ενδύσουσιν αυτά·
Ιερ. 10,9  Οταν κανείς τα σήκωση και τα µετακινήση, τότε κινούνται. Παντως µόνα των δεν ηµπορούν να ανεβούν στους
ίππους. Μη φοβηθήτε, λοιπόν, τα είδωλα, διότι είναι ανίκανα να κάνουν κάτι κακόν, αλλά και τίποτε το καλόν δεν υπάρχει
εις αυτά.
Ιερ. 10,11   ούτως ερείτε αυτοίς· θεοί, οί τον ουρανόν και την γήν ουκ εποίησαν, απολέσθωσαν εκ της γής και υποκάτωθεν
τού ουρανού τούτου.
Ιερ. 10,11  Ετσι θα οµιλήσετε και θα πήτε δι' αυτά· θεοί, οι οποίοι δεν εδηµιούργησαν τον ουρανόν και την γην, ας χαθούν



από το πρόσωπον της γης και γενικώς από κάθε σηµείον, που ευρίσκεται κάτω από τον ουρανόν.
Ιερ. 10,12   Κύριος ο ποιήσας την γήν εν τή ισχύϊ αυτού, ο ανορθώσας την οικουµένην εν τή σοφία αυτού και τή φρονήσει
αυτού εξέτεινε τον ουρανόν,
Ιερ. 10,12  Ο Κυριος είναι εκείνος, ο οποίος, εν τη απείρω αυτού δυνάµει, εδηµιούργησε την γην, ανόρθωσε την οικουµένην
εν τη σοφία του και δια της συνέσεώς του και φρονήσεως εξέτεινε τον ουρανόν άνω.
Ιερ. 10,13   και πλήθος ύδατος εν ουρανώ, και ανήγαγε νεφέλας εξ εσχάτου της γής, αστραπάς εις υετόν εποίησε και εξήγαγε
φώς εκ θησαυρών αυτού.
Ιερ. 10,13  Αυτός είναι, που ανεβάζει και συγκεντρώνει στους ουρανούς πλήθη υδάτων , αναβιβάζει και µεταφέρει νεφέλας
από τα πέρατα της γης. Εκαµε αστραπάς εις προπαρασκευήν της βροχής και έβγαλε το φως από τους απείρους αυτού
θησαυρούς.
Ιερ. 10,14   εµωράνθη πάς άνθρωπος από γνώσεως, κατησχύνθη πάς χρυσοχόος επί τοίς γλυπτοίς αυτού, ότι ψευδή
εχώνευσεν, ουκ έστι πνεύµα εν αυτοίς·
Ιερ. 10,14  Καθε άπιστος και ειδωλολάτρης άνθρωπος είναι µωρός από απόψεως γνώσεως. Εις καταισχύνην ζη και
ευρίσκεται κάθε χρυσοχόος εξ αιτίας των γλυπτών του αγαλµάτων, διότι ψευδή και νεκρά πράγµατα εθεσεν εις καλούπια
και τα εχώνευσεν εις την φωτιάν. Δεν υπάρχει καµµία αναπνοή και ζωή εις αυτά.
Ιερ. 10,15   µάταιά εστιν, έργα εµπεπαιγµένα, εν καιρώ επισκοπής αυτών απολούνται.
Ιερ. 10,15  Κούφια και ψευδή είναι αυτά, έργα εµπαιγµού και απάτης. Οταν µε την τιµωρόν ράδδον µου επισκεφθώ τους
ειδωλολάτρας, αυτά θα παραδοθούν εις καταστροφήν.
Ιερ. 10,16   ουκ έστι τοιαύτη µερίς τώ Ιακώβ, ότι ο πλάσας τα πάντα αυτός κληρονοµία αυτού, Κύριος όνοµα αυτώ.
Ιερ. 10,16  Δεν υπάρχει κανένα µέρος δια τον Ιακώβ εις τέτοιες θρησκευτικές πλάνες. Διότι ο Θεός, ο οποίος εδηµιούργησε τα
πάντα, αυτός είναι η κληρονοµία του Ισραηλιτικού λαού. Αυτός, του οποίου το όνοµα είναι Κυριος.
Ιερ. 10,17   Συνήγαγεν έξωθεν την υπόστασίν σου, κατοικούσα εν εκλεκτοίς.
Ιερ. 10,17  Ο εχθρός συνεκέντρωσεν έξω από σε, Ιερουσαλήµ, όλους τους ανθρώπους σου, οι οποίοι κατοικούσαν εις ωραίους
οίκους.
Ιερ. 10,18   ότι τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ σκελίζω τους κατοικούντας την γήν ταύτην εν θλίψει, όπως ευρεθή η πληγή σου·
Ιερ. 10,18  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα υποσκελίσω, θα ανατρέψω και θα ρίψω κάτω εις την γην, θα αποστείλω
θλίψιν στους κατοίκους της χώρας αυτής, ώστε να γίνη φανερά εις όλους η εκ µέρους εµού τιµωρία σου.
Ιερ. 10,19   ουαί επί συντρίµµατί σου, αλγηρά η πληγή σου, καγώ είπα· όντως τούτο το τραύµά µου και κατέλαβέ µε·
Ιερ. 10,19  Αλλοίµονον εις σε δια τα συντρίµµατά σου! Οδυνηρά είναι η πληγή σου! Και εγώ είπα· Πράγµατι, οδυνηρόν είναι
το τραύµα, που µε έχει καταλάβει.
Ιερ. 10,20   η σκηνή µου εταλαιπώρησεν, ώλετο, και πάσαι αι δέρεις µου διεσπάσθησαν· οι υιοί µου και τα πρόβατά µου ουκ
εισίν, ουκ έστιν έτι τόπος της σκηνής µου, τόπος των δέρεών µου.
Ιερ. 10,20  Η σκηνή µου έχει υποστή βλάβας και ταλαιπωρίας· κατεστράφη. Ολα τα δέρµατα της σκηνής µου έχουν σχισθή.
Τα παιδιά µου και τα πρόβατά µου δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχει τόπος δια την σκηνήν µου, µέρος δια να αποθέσω τα
δερµάτινα καλύµµατά της.
Ιερ. 10,21   ότι οι ποιµένες ηφρονεύσαντο και τον Κύριον ουκ εξεζήτησαν· διά τούτο ουκ ενόησε πάσα η νοµή και
διεσκοσπίσθησαν.
Ιερ. 10,21  Υπέστην αυτά, διότι οι άρχοντες του λαού µου εφάνησαν άφρονες και ασύνετοι. Τον Κυριον δεν εζήτησαν βοηθόν
των. Δια τούτο όλον το ποίµνιον έµεινε χωρίς σκέψιν και σύνεσιν, και διεσκορπίσθησαν τα πρόβατα.
Ιερ. 10,22   φωνή ακοής ιδού έρχεται και σεισµός µέγας εκ γής βορά τού τάξαι τας πόλεις Ιούδα εις αφανισµόν και κοίτην
στρουθών.
Ιερ. 10,22  Ιδού, ακούεται βοή σεισµού, έρχεται µεγάλος σεισµός από την χώραν του βορρά, δια να σκορπίση όλεθρον και
αφανισµόν εις τας πόλστου Ιούδα και να καταστήση αυτάς φωλεάς στρουθίων.
Ιερ. 10,23   οίδα, Κύριε, ότι ουχί τού ανθρώπου η οδός αυτού, ουδέ ανήρ πορεύσεται και κατορθώσει πορείαν αυτού.
Ιερ. 10,23  Γνωρίζω, Κυριε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε κύριος της οδού του, ούτε ηµπορεί εξ εαυτού να βαδίση τον
αληθινόν δρόµον, ώστε να επιτύχη εις την πορείαν της ζωής του.
Ιερ. 10,24   παίδευσον ηµάς, Κύριε, πλήν εν κρίσει και µη εν θυµώ, ίνα µη ολίγους ηµάς ποιήσης.
Ιερ. 10,24  Παιδαγώγησέ µας, Κυριε, µε την δικαιοσύνην και την καλωσύνην σου και όχι µε τον θυµόν σου, δια να µη µας
κάµης ακόµη ολιγωτέρους από ο,τι είµεθα .
Ιερ. 10,25   έκχεον τον θυµόν σου επί έθνη τα µη ειδότα σε και επί γενεάς, αί το όνοµά σου ουκ επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον
τον Ιακώβ και εξανήλωσαν αυτόν και την νοµήν αυτού ηρήµωσαν.
Ιερ. 10,25  Στρέψε και χύσε τον θυµόν σου εναντίον των ειδωλολατρικών λαών, που δεν σε γνωρίζουν, και εις γενεάς
ανθρώπων, αι οποίαι δεν επικαλούνται το Ονοµά σου, διότι αυτοί κατέφαγον τον Ισραηλιτικον λαόν. Τον παρέδωσαν εις
την καταστροφήν. ερήµωσαν το ποίµνιον και την χώραν αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ιερ. 11,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 11,1   Ο λόγος, τον οποίον απηύθυνεν ο Κυριος προς τον Ιερεµίαν, και είπε·
Ιερ. 11,2   ακούσατε τους λόγους της διαθήκης ταύτης. και λαλήσεις προς άνδρας Ιούδα και προς τους κατοικούντας εν
Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 11,2  Ακούσατε τους λόγους της διαθήκης αυτής, του Νοµου τούτου. Θα οµιλήσης προς τους Ιουδαίους και τους
κατοίκους της Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 11,3   και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· επικατάρατος ο άνθρωπος , ός ουκ ακούσεται των λόγων
της διαθήκης ταύτης,
Ιερ. 11,3   και θα είπης προς αυτούς· αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Κατηραµένος ο άνθρωπος εκείνος, ο
οποίος δεν θα ακούση και δεν θα υπακούση εις τα λόγια της διαθήκης αυτής,
Ιερ. 11,4   ής ενετειλάµην τοίς πατράσιν υµών εν ηµέρα , ή ανήγαγον αυτούς εκ γής Αιγύπτου, εκ καµίνου της σιδηράς,



λέγων· ακούσατε της φωνής µου και ποιήσατε πάντα, όσα εάν εντείλωµαι υµίν, και έσεσθέ µοι εις λαόν, και εγώ έσοµαι
υµίν εις Θεόν,
Ιερ. 11,4  την οποίαν εγώ διέταζα στους προγόνους σας κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν τους έβγαλα ελευθέρους
από την γην της Αιγύπτου, από την σιδηρένιαν κάµινον του πυρός, λέγων· ακούσατε τους λόγους µου, τηρήσατε και
εφαρµόσατε όλα, όσα θα διατάξω εις σας. Ετσι δε θα είσθε σεις λαός µου και εγώ θα είµαι Θεός σας·
Ιερ. 11,5   όπως στήσω τον όρκον µου, ον ώµοσα τοίς πατράσιν υµών, τού δούναι αυτοίς γήν ρέουσαν γάλα και µέλι καθώς
η ηµέρα αύτη. και απεκρίθην και είπα· γένοιτο, Κύριε.
Ιερ. 11,5   και θα εκπληρώσω όσα υπεσχέθην µε όρκον, τον οποίον ωρκίσθην στους προγόνους σας, να δώσω εις αυτούς γη
ρέουσαν γάλα και µέλι, όπως µαρτυρεί και η ηµέρα αυτή. Απήντησα, λέγει ο προφήτης, και είπα· είθε να πραγµατοποιηθή
αυτό, Κυριε !
Ιερ. 11,6   και είπε Κύριος προς µε· ανάγνωθι τους λόγους τούτους εν πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ λέγων·
ακούσατε τους λόγους της διαθήκης ταύτης και ποιήσατε αυτούς.
Ιερ. 11,6  Ο δε Κυριος µου είπε· ανάγνωσε τους λόγους αυτούς εις τας πόλεις της χώρας της Ιουδαίας και έως από την
Ιερουσαλήµ λέγων· ακούσατε τους λόγους αυτής της διαθήκης του Θεού και εφαρµόσατε τους·
Ιερ. 11,8   και ουκ εποίησαν.
Ιερ. 11,8  και δεν τους ετήρησαν.
Ιερ. 11,9   και είπε Κύριος προς µε· ευρέθη σύνδεσµος εν ανδράσιν Ιούδα και εν τοίς κατοικούσιν εν Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 11,9  Μου είπε τότε ο Κυριος· Υπάρχη, πονηρά συνωµοσία µεταξύ των ανδρών της χώρα Ιούδα και µεταξύ των
κατοίκων της Ιερουσαλήµ, να µη υπακούσουν στο θέληµά µου.
Ιερ. 11,10   επεστράφησαν επί τας αδικίας των πατέρων αυτών των πρότερον, οί ουκ ηθέλησαν εισακούσαι των λόγων µου,
και ιδού αυτοί πορεύονται οπίσω θεών αλλοτρίων τού δουλεύειν αυτοίς, και διεσκέδασεν οίκος Ισραήλ και οίκος Ιούδα την
διαθήκην µου, ήν διεθέµην προς τους πατέρας αυτών.
Ιερ. 11,10  Αυτοί εστράφησαν εις τας παλαιάς αµαρτίας των προγόνων των, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να ακούσουν και να
υπακούσουν στους λόγους µου. Ιδού δε, ότι και αυτοί σήµερον πορεύονται οπίσω από ξένους ειδωλολατρικούς θεούς, δια
να γίνουν δούλοι εις αυτούς. Ετσι δε οι Ισραηλίται και οι Ιουδαίοι κατεπάτησαν και διέλυσαν την διαθήκην µου, την
οποίαν εγώ είχα συνάψει µε τους προγόνους των.
Ιερ. 11,11   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω επί τον λαόν τούτον κακά , εξ ών ου δυνήσονται εξελθείν εξ αυτών,
και κεκράξονται προς µε, και ουκ εισακούσοµαι αυτών.
Ιερ. 11,11  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα επιφέρω εναντίον του λαού τούτου τιµωρίας και συµφοράς, από τας
οποίας δεν θα ηµπορέσουν µόνοι των να εξέλθουν. Και τότε θα κραυγάσουν προς εµέ. Εγώ όµως δεν θα τους ακούσω.
Ιερ. 11,12   και πορεύσονται πόλεις Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ και κεκράξονται προς τους θεούς, οίς αυτοί
θυµιώσιν αυτοίς, οί µη σώσουσιν αυτούς εν τώ καιρώ των κακών αυτών.
Ιερ. 11,12  Οι κάτοικοι των πόλεων της χώρας 'Ιουδα, όπως και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, θα πορευθούν και θα
κραυγάσουν προς τους θεούς των ειδώλων, στους οποίους αυτοί προσφέρουν θυµίαµα. Εκείνοι όµως δεν θα ηµπορέσουν να
τους σώσουν κατά την εποχήν των θλίψεων και συµφορών των .
Ιερ. 11,13   ότι κατ αριθµόν των πόλεών σου ήσαν θεοί σου, Ιούδα, και κατ αριθµόν εξόδων της Ιερουσαλήµ ετάξατε βωµούς
θυµιάν τή Βάαλ.
Ιερ. 11,13  Οι θεοί σου, βασίλειον του Ιούδα, είναι εις αριθµόν τόσοι, όσαι και αι πόλεις σου, και εις την Ιερουσαλήµ όσαι αι
οδοί της πόλεως. Οι κάτοικοι αυτής κατεσκεύασαν και αφιέρωσαν βωµούς, δια να προσφέρουν θυµίαµα στον Βααλ.
Ιερ. 11,14   και σύ µη προσεύχου περί τού λαού τούτου και µη αξίου περί αυτών εν δεήσει και προσευχή, ότι ουκ
εισακούσοµαι εν τώ καιρώ, εν ώ επικαλούνταί µε, εν καιρώ κακώσεως αυτών.
Ιερ. 11,14  Συ δε, Ιερεµία, µη προσεύχεσαι δια τον λαόν αυτόν, µη επιµένης να ζητής και να αξιώνης µε δεήσεις και
προσευχάς χάριν και αγαθά, και όταν ακόµη αυτοί κατά την περίοδον των δοκιµασιών και των θλίψεων µε επικαλεσθούν
δια της προσευχής, εγώ δεν θα ακούσω και δεν θα κάµω δεκτήν την προσευχήν των.
Ιερ. 11,15   τι η ηγαπηµένη εν τώ οίκω µου εποίησε βδέλυγµα; µη ευχαί και κρέα άγια αφελούσιν από σού τας κακίας σου, ή
τούτοις διαφεύξη;
Ιερ. 11,15 Διατί οι κάτοικοι της ηγαπηµένης µου Ιερουσαλήµ κατεσκεύασαν βδελυρόν θυσιαστήριον και άγαλµα στον ναόν
µου; Μηπως τα τάµατα και τα αφιερωµένα κρέατα θα αφαιρέσουν τας κακίας σου, η θα ηµπορέσης δι' αυτών να
αποφύγης την τιµωρίαν;
Ιερ. 11,16   ελαίαν ωραίαν, εύσκιον τώ είδει εκάλεσε Κύριος το όνοµά σου· εις φωνήν περιτοµής αυτής ανήφθη πύρ επ αυτήν ,
µεγάλη η θλίψις επί σε, ηχρεώθησαν οι κλάδοι αυτής.
Ιερ. 11,16  Ο Κυριος σε ωνόµασε ωραίαν κατά την µορφήν ευσκιόφυλλον ελαίαν. Διέταξεν όµως την περικοπήν αυτής της
ελαίας και ήναψε πυρ επάνω εις αυτήν. Μεγάλη θλίψις θα πέση επάνω σου, ω Ιερουσαλήµ. Οι κλάδοι σου θα
αχρηστευθούν και θα καταστραφούν.
Ιερ. 11,17   και Κύριος ο καταφυτεύσας σε ελάλησεν επί σε κακά αντί της κακίας οίκου Ισραήλ και οίκου Ιούδα, ότι
εποίησαν εαυτοίς τού παροργίσαι µε εν τώ θυµιάν αυτούς τή Βάαλ.
Ιερ. 11,17  Διότι Ο Κυριος, ο οποίος σε εφύτευσεν, αυτός διέταξε και επέφερεν εναντίον σου συµφοράς και τιµωρίας, εξ αιτίας
των κακιών του Ισραηλιτικού λαού και του λαού του Ιούδα. Διότι κατά τέτοιον τρόπον έπραξαν και ενήργησαν εις βάρος
των, ώστε να µε παροργήσουν, όταν προσέφεραν θυσίαν θυµιάµατος στο είδωλον του Βααλ.
Ιερ. 11,18   Κύριε, γνώρισόν µοι, και γνώσοµαι· τότε είδον τα επιτηδεύµατα αυτών.
Ιερ. 11,18  Ο προφήτης λέγει προς τον Θεόν· Κυριε, φανέρωσέ µου, κάµε γνωστήν εις εµέ την αλήθειαν και εγώ θα την
γνωρίσω. Τοτε θα ίδω καθαρά τα πονηρά αυτών έργα.
Ιερ. 11,19   εγώ δε ως αρνίον άκακον αγόµενον τού θύεσθαι ουκ έγνων· επ εµέ ελογίσαντο λογισµόν πονηρόν λέγοντες· δεύτε
και εµβάλωµεν ξύλον εις τον άρτον αυτού και εκτρίψωµεν αυτόν από γής ζώντων, και το όνοµα αυτού ου µη µνησθή
ουκέτι.
Ιερ. 11,19  Εγώ δε ως αρνίον άκακον, που οδηγείται προς θυσίαν, δεν εγνώριζα, που οδηγούµαι. Οι εχθροί µου εσκέφθησαν
και επήραν πονηράς αποφάσεις εναντίον µου λέγοντες· ελάτε, ας βάλωµεν στον άρτον αυτού δηλητηριώδες βότανον, δια



να τον εξοντώσωµεν από την χώραν των ζώντων ανθρώπων και έτσι το όνοµά του κανείς πλέον δεν θα το ενθυµηθή.
Ιερ. 11,20   Κύριε κρίνων δίκαια, δοκιµάζων νεφρούς και καρδίας, ίδοιµι την παρά σού εκδίκησιν εξ αυτών, ότι προς σε
απεκάλυψα το δικαίωµά µου.
Ιερ. 11,20  Κυριε, συ ο οποίος κρίνεις µε δικαιοσύνην, συ ο οποίος ερευνάς και γνωρίζεις νεφρούς και καρδίας, ας δώσης να
ίδω εγώ την εκ µέρους σου τιµωρίαν αυτών, διότι εγώ προς σε απεκάλυψα και ενεπιστεύθην το δίκαιόν µου.
Ιερ. 11,21   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος επί τους άνδρας Αναθώθ τους ζητούντας την ψυχήν µου, τους λέγοντας· ου µη
προφητεύσεις επί τώ ονόµατι Κυρίου, ει δε µη, αποθάνη εν ταίς χερσίν ηµών.
Ιερ. 11,21  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον των ανδρών της Αναθώθ, οι οποίοι ζητούν να αφαιρέσουν την ζωήν µου,
προς εκείνους οι οποίοι λέγουν δεν θα προφητεύσης στο όνοµα του Κυρίου, ειδ' άλλως θα σε φονεύσωµεν µε τα ίδια µας τα
χέρια.
Ιερ. 11,22   ιδού εγώ επισκέψοµαι επ αυτούς· οι νεανίσκοι αυτών εν µαχαίρα αποθανούνται, και οι υιοί αυτών και αι
θυγατέρες αυτών τελευτήσουσιν εν λιµώ,
Ιερ. 11,22  Ιδού, εγώ, λέγει ο Θεός, θα επισκεφθώ και θα τιµωρήσω αυτούς. Οι νέοι άνδρες των θα πέσουν εν στόµατι
µαχαίρας, οι υιοί των και αι θυγατέρες των θα αποθάνουν από την πείναν.
Ιερ. 11,23   και εγκατάλειµµα ουκ έσται αυτών, ότι επάξω κακά επί τους κατοικούντας εν Αναθώθ, εν ενιαυτώ επισκέψεως
αυτών.
Ιερ. 11,23  Δεν θα αποµείνη κατάλοιπον από αυτούς, διότι εγώ θα επιφέρω συµφοράς και όλεθρον εναντίον των κατοίκων
της Αναθώθ κατά το έτος, που θα τους επισκεφθώ, δια να τους τιµωρήσω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ιερ. 12,1   Δίκαιος εί, Κύριε, ότι απολογήσοµαι προς σε, πλήν κρίµατα λαλήσω προς σε· τι ότι οδός ασεβών ευοδούται,
ευθήνησαν πάντες οι αθετούντες αθετήµατα;
Ιερ. 12,1  Δικαιος είσαι, Κυριε, και το δίκαιον ευρίσκεται πάντοτε µε το µέρος σου. Εν τούτοις τολµώ να συνοµιλήσω µαζή
σου. Θα θέσω ενώπιόν σου µερικά ερωτήµατα, τα οποίά µου φαίνονται δίκαια. Διατί οι δρόµοι της ζωής των ασεβών
ευοδώνονται; Διατί ευτυχούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι συνεχώς και αναιδώς καταπατούν το άγιόν σου θέληµα;
Ιερ. 12,2   εφύτευσας αυτούς και εριζώθησαν· ετεκνοποιήσαντο και εποίησαν καρπόν· εγγύς εί σύ τού στόµατος αυτών και
πόρω από των νεφρών αυτών.
Ιερ. 12,2  Τους εφύτευσες και έρριψαν βαθείας και ασφαλείς τας ρίζας. Απέκτησαν τέκνα και απογόνους. Είσαι συ πάντοτε
πλησίον στο αίτηµα του στόµατός των, έτοιµος να το εκπληρώσης, ενώ φαίνεται να ευρίσκεσαι πολύ µακράν από τας
πονηράς επιθυµίας των καρδιών των.
Ιερ. 12,3   και σύ, Κύριε, γινώσκεις µε, δεδοκίµακας την καρδίαν µου εναντίον σου· άγνισον αυτούς εις ηµέραν σφαγής
αυτών.
Ιερ. 12,3  Συ, Κυριε, µε γνωρίζεις καλά. Εχεις δοκιµάσει ενώπιόν σου την καρδίαν µου· καθάρισον αυτούς, όταν θα έλθη η
ηµέρα της σφαγής των.
Ιερ. 12,4   έως πότε πενθήσει η γη και πάς ο χόρτος τού αγρού ξηρανθήσεται από κακίας των κατοικούντων εν αυτή;
ηφανίσθησαν κτήνη και πετεινά, ότι είπαν· ουκ όψεται ο Θεός οδούς ηµών.
Ιερ. 12,4  Εως πότε θα πενθή η γη και όλη η χλόη του αγρού θα ξηρανθή εξ αιτίας της κακίας των κατοίκων της;
Εξηφανίσθησαν τα κτήνη της χώρας και αυτά ακόµη τα πτηνά του ουρανού, διότι οι άνθρωποι οι ασεβείς είπαν· ο Θεός δεν
θα ίδη ποτέ τους δρόµους της ζωής µας.
Ιερ. 12,5   σού οι πόδες τρέχουσι και εκλύουσί σε· πώς παρασκευάση εφ ίπποις και εν γη ειρήνης σύ πέποιθας ; πώς ποιήσεις
εν φρυάγµατι τού Ιορδάνου;
Ιερ. 12,5  Ο Θεός απαντά· Συ τρέχεις µε τα πόδιά σου, τα οποία και έχουν αποκάµει από τον κόπον. Πως λοιπόν θα
συναγωνισθής µε εφίππους άνδρας; Συ έχεις πεποίθησιν και µένεις ήσυχος εις χώραν και περίοδον ειρήνης. Τι θα κάµης
όµως, εάν ακούσης φρυάγµατα θηρίων εις αγρίας περιοχάς του Ιορδάνου;
Ιερ. 12,6   ότι και οι αδελφοί σου και ο οίκος τού πατρός σου, και ούτοι ηθέτησάν σε, και αυτοί εβόησαν, εκ των οπίσω σου
επισυνήχθησαν· µη πιστεύσης εν αυτοίς, ότι λαλήσουσι προς σε καλά. -
Ιερ. 12,6  Ιδού, ότι οι αδελφοί σου και όλος ο οίκος του πατρός σου και αυτοί ακόµη σε προδίδουν. Βοούν εναντίον σου.
Οπισθέν σου και εν αγνοία σου οργανώνουν συνωµοσίας. Μη δώσης εµπιστοσύνην εις αυτούς, έστω και αν σου οµιλήσουν
µε καλωσύνην.
Ιερ. 12,7   Εγκαταλέλοιπα τον οίκόν µου, αφήκα την κληρονοµίαν µου, έδωκα την ηγαπηµένην ψυχήν µου εις χείρας
εχθρών αυτής.
Ιερ. 12,7  Δια τας παρανοµίας των έχω εγκαταλείψει τον οίκόν µου, αφήκα την κληρονοµίαν µου, παρέδωσα την
αγαπηµενήν µου ψυχήν, τον λαόν µου, εις τα χέρια των εχθρών των.
Ιερ. 12,8   εγενήθη η κληρονοµία µου εµοί ως λέων εν δρυµώ· έδωκεν επ εµέ την φωνήν αυτής, διά τούτο εµίσησα αυτήν.
Ιερ. 12,8  Η ιδιαιτέρα αυτή κληρονοµία µου, ο εκλεκτός και περιούσιος λαός µου, εστράφη εναντίον µου ώσαν άγριος λέων,
που ευρίσκεται στο δάσος. Εβγαλεν αγρίας κραυγάς εναντίον µου. Δια τούτο και τους εµίσησα.
Ιερ. 12,9   µη σπήλαιον υαίνης η κληρονοµία µου εµοί ή σπήλαιον κύκλω αυτής; βαδίσατε, συναγάγετε πάντα τα θηρία τού
αγρού, και ελθέτωσαν τού φαγείν αυτήν.
Ιερ. 12,9  Μηπως ο λαός και η χώρα της κληρονοµίας µου έγινε σπήλαιον υαίνης, σπήλαιον κύκλω από αυτήν; Πηγαίνετε,
συγκεντρώσατε όλα τα θηρία του αγρού και ας έλθουν να καταφάγουν αυτήν την κληρονοµίαν.
Ιερ. 12,10   ποιµένες πολλοί διέφθειραν τον αµπελώνά µου, εµόλυναν την µερίδα µου, έδωκαν την µερίδα την επιθυµητήν
µου εις έρηµον άβατον,
Ιερ. 12,10  Πολλοί κακοί ποιµένες κατέστρεψαν τον αµπελώνα µου, τον λαόν του Ισραήλ. Εβεβήλωσαν αυτήν την µερίδα
µου, παρέδωκαν εις αφανισµόν την λίαν αγαπητήν και επιθυµητήν µερίδα µου. Την µετέβαλαν εις έρηµον και άβατον
περιοχήν.
Ιερ. 12,11   ετέθη εις αφανισµόν απωλείας, δι εµέ αφανισµώ ηφανίσθη πάσα η γη, ότι ουκ έστιν ανήρ τιθέµενος εν καρδία.
Ιερ. 12,11  Η χώρα µου παρεδόθη εις εξαφανισµόν και όλεθρον. Ενεκα της κακής απέναντί µου συµπεριφοράς της



κατεστράφη δια µεγάλου ολέθρου όλη η χώρα. Και όµως κανείς δεν θέτει αυτό εν τη καρδία του και δεν το συναισθάνεται.
Ιερ. 12,12   επί πάσαν διεκβολήν εν τή ερήµω ήλθον ταλαιπωρούντες, ότι µάχαιρα τού Κυρίου καταφάγεται απ άκρου της
γής έως άκρου της γής, ουκ έστιν ειρήνη πάση σαρκί.
Ιερ. 12,12  Εις κάθε απόµερον σηµείον της ερήµου κατέφυγαν ταλαιπωρηµένοι οι Εβραίοι, διότι η µάχαιρα της δικαίας
οργής του Κυρίου θα τους καταφάγη. Από το ένα άκρον έως το άλλο άκρον της γης δεν υπάρχει ειρήνη εις κανένα
άνθρωπον.
Ιερ. 12,13   εσπείρατε πυρούς και ακάνθας θερίζετε· οι κλήροι αυτών ουκ ωφελήσουσιν αυτούς· αισχύνθητε από καυχήσεως
υµών, από ονειδισµού έναντι Κυρίου. -
Ιερ. 12,13  Εσπείρατε σιτάρι και θερίζετε αγκάθια. Αι αγροτικαί κληρονοµίαι των δεν θα τους ωφελήσουν. Εντραπήτε δι'
εκείνα, τα οποία προηγουµένως εκαυχάσθε. Εντραπήτε δια την καταφρόνησιν, που εδείξατε απέναντι του Κυρίου.
Ιερ. 12,14   Ότι τάδε λέγει Κύριος περί πάντων των γειτόνων των πονηρών των απτοµένων της κληρονοµίας µου, ής εµέρισα
τώ λαώ µου Ισραήλ· ιδού εγώ αποσπώ αυτούς από της γής αυτών και τον Ιούδαν εκβαλώ εκ µέσου αυτών.
Ιερ. 12,14  Αυτά λέγει ο Κυριος δι' όλους τους κακούς γειτονικούς λαούς, οι οποίοι προσβάλλουν την κληρονοµίαν µου,
αυτήν, που εγώ εµοίρασα στον ισραηλιτικόν λαόν µου· Ιδού, εγώ θα αποσπάσω αυτούς από την χώραν των και εκ µέσου
αυτών θα βγάλω τους Ιουδαίους.
Ιερ. 12,15   και έσται µετά το εκβαλείν µε αυτούς επιστρέψω και ελεήσω αυτούς και κατοικιώ αυτούς , έκαστον εις την
κληρονοµίαν αυτού και έκαστον εις την γήν αυτού.
Ιερ. 12,15  Αφού δε τους βγάλω, θα τους επαναφέρω και θα τους ελεήσω, θα, εγκαταστήσω τον καθένα απ' αυτούς εις την
κληρονοµίαν του, τον καθένα εις την γην αυτού.
Ιερ. 12,16   και έσται εάν µαθόντες µάθωσι την οδόν τού λαού µου, τού οµνύειν τώ ονόµατί µου, ζή Κύριος, καθώς εδίδαξαν
τον λαόν µου οµνύειν τή Βάαλ, και οικοδοµηθήσονται εν µέσω τού λαού µου·
Ιερ. 12,16  Εάν δε αυτοί µάθουν τας οδούς του λαού µου και ορκίζονται στο Ονοµά µου λέγοντες· “ζη Κυριος”, όπως αυτοί
εδίδαξαν τον λαόν µου να ορκίζεται στον Βααλ, τότε θα εγκατασταθούν ευτυχείς εν µέσω του λαού µου.
Ιερ. 12,17   εάν δε µη επιστρέψωσι, και εξαρώ το έθνος εκείνο εξάρσει και απωλεία.
Ιερ. 12,17  Εάν όµώς δεν επιστρέψουν εν µετανοία εις εµέ τον αληθινόν Θεόν, θα βγάλω το έθνος εκείνο από τα αλλά έθνη, θα
το παραδώσω εις όλεθρον και απώλειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ιερ. 13,1   Τάδε λέγει Κύριος· βάδισον και κτήσαι σεαυτώ περίζωµα λινούν και περίθου περί την οσφύν σου , και εν ύδατι ου
διελεύσεται.
Ιερ. 13,1   Αυτά λέγει ο Κυριος προς τον προφήτην Ιερεµίαν· Πηγαινε και αγόρασε δια τον εαυτόν σου ζώνην λινήν, δέσε
αυτήν γύρω από την µέσην σου. Η ζώνη αυτή δεν θα περάση από νερό, δεν θα βραχή.
Ιερ. 13,2   και εκτησάµην το περίζωµα κατά τον λόγον Κυρίου και περιέθηκα περί την οσφύν µου.
Ιερ. 13,2  Απέκτησα την ζώνην αυτήν σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου και έζωσα αυτήν γύρω από την µέσην µου.
Ιερ. 13,3   και εγενήθη λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 13,3  Ο Κυριος ωµίλησε πάλιν προς εµέ και µου είπε.
Ιερ. 13,4   λαβέ το περίζωµα το περί την οσφύν σου και ανάστηθι και βάδισον επί τον Ευφράτην και κατάκρυψον αυτό εκεί
εν τή τρυµαλιά της πέτρας.
Ιερ. 13,4  Παρε την ζώνην αυτήν, την οποίαν έχεις περί την µέσην σου, σήκω και πήγαινε στον Ευφράτην ποταµόν και
κατάχωσε αυτήν εις κάποιο κοίλωµα της πέτρας.
Ιερ. 13,5   και επορεύθην και έκρυψα αυτό εν τώ Ευφράτη, καθώς ενετείλατό µοι Κύριος.
Ιερ. 13,5  Επήγα και την έκρυψα στον Ευφράτην ποταµόν, όπως µε είχε διατάξει ο Κυριος.
Ιερ. 13,6   και εγένετο µεθ ηµέρας πολλάς και είπε Κύριος προς µε· ανάστηθι, βάδισον επί τον Ευφράτην και λαβέ εκείθεν το
περίζωµα, ό ενετειλάµην σοι τού κατακρύψαι εκεί.
Ιερ. 13,6  Επειτα από πολλάς ηµέρας ο Κυριος µου είπε· Σηκω· πήγαινε στον Ευφράτην ποταµόν και πάρε από εκεί την
ζώνην, την οποίαν εγώ σου έδωσα εντολήν να καταχώσης εκεί.
Ιερ. 13,7   και επορεύθην επί τον Ευφράτην ποταµόν και ώρυξα και έλαβον το περίζωµα εκ τού τόπου , ού κατώρυξα αυτό
εκεί, και ιδού διεφθαρµένον ήν, ό ου µη χρησθή εις ουθέν.
Ιερ. 13,7  Μετέβην στον Ευφράτην ποταµόν, έσκαψα και επήρα την ζώνη από τον τόπον, όπου προηγουµένως την είχα
χώσει. Και ιδού, είδον ότι η ζώνη αυτή είχε φθαρή τόσον πολύ, ώστε να µη είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθή πλέον εις
τίποτε.
Ιερ. 13,8   και εγενήθη λόγος Κυρίου προς µε λέγων· τάδε λέγει Κύριος·
Ιερ. 13,8  Ωµίλησε πάλιν ο Κυριος προς εµέ και είπε· Αυτά λέγει ο Κυριος·
Ιερ. 13,9   ούτω φθερώ την ύβριν Ιούδα και την ύβριν Ιερουσαλήµ,
Ιερ. 13,9  έτσι εγώ θα καταστρέψω το αλαζονικόν βασίλειον του Ιούδα και την υπερηφάνον Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 13,10   την πολλήν ταύτην ύβριν, τους µη βουλοµένους υπακούειν των λόγων µου και πορευθέντας οπίσω θεών
αλλοτρίων τού δουλεύειν αυτοίς και τού προσκυνείν αυτοίς, και έσονται ώσπερ το περίζωµα τούτο, ό ου χρησθήσεται εις
ουθέν.
Ιερ. 13,10  τον πολύ αλαζονικόν και υπερήφανον αυτόν λαόν, εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να υπακούουν εις τα λόγιά µου,
άλλα επορεύθησαν και ηκολούθησαν θεούς ξένους, ειδωλικούς, δια να υποταχθούν εις αυτούς και να τους προσκυνούν.
Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι θα γίνουν, όπως η ζώνη αυτή, η οποία εις τίποτε πλέον δεν θα χρησιµοποιηθή.
Ιερ. 13,11   ότι καθάπερ κολλάται το περίζωµα περί την οσφύν τού ανθρώπου, ούτως εκόλλησα προς εµαυτόν τον οίκον τού
Ισραήλ και πάντα οίκον Ιούδα τού γενέσθαι µοι εις λαόν ονοµαστόν και εις καύχηµα και εις δόξαν, και ουκ εισήκουσάν
µου.
Ιερ. 13,11  Οπως συνδέεται στενώς και προσκολλάται η ζώνη γύρω από την µέσήν του ανθρώπου, έτσι προσεκόλλησα εγώ
προς τον εαυτόν µου το βασίλειον του Ισραήλ και όλην την φυλήν του Ιούδα, ώστε αυτοί να γίνουν και να αναδειχθούν
λαός µου ονοµαστός, καύχηµά µου και δόξα µου. Αυτοί όµως δεν υπήκουσαν εις τας εντολάς µου.



Ιερ. 13,12   και ερείς προς τον λαόν τούτον· πάς ασκός πληρωθήσεται οίνου. και έσται εάν είπωσι προς σε· µη γνόντες ου
γνωσόµεθα ότι πάς ασκός πληρωθήσεται οίνου;
Ιερ. 13,12  Θα είπης προς τον λαόν αυτόν· κάθε ασκί θα γέµιση από οίνον. Εάν όµως εκείνοι σου είπουν· Μηπως, τάχα, και
δεν γνωρίζοµεν ηµείς, ότι κάθε ασκί θα γεµίση µε οίνον;
Ιερ. 13,13   και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ πληρώ τους κατοικούντας την γήν ταύτην και τους βασιλείς
αυτών τους καθηµένους υιούς τού Δαυίδ επί τού θρόνου αυτού και τους ιερείς και τους προφήτας και τον Ιούδαν και
πάντας τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ µεθύσµατι
Ιερ. 13,13  Θα απαντήσης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα γεµίσω µε µέθην τους κατοίκους της χώρας αυτής
και τους βασιλείς αυτών, τους απογόνους του Δαβίδ, οι οποίοι κάθηνται επί του θρόνου του, τους ιερείς, τους προφήτας,
όλους τους Ιουδαίους και µάλιστα τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 13,14   και διασκορπιώ αυτούς άνδρα και τον αδελφόν αυτού και τους πατέρας αυτών και τους υιούς αυτών εν τώ αυτώ .
ουκ επιποθήσω, λέγει Κύριος, και ου φείσοµαι, και ουκ οικτειρήσω από διαφθοράς αυτών.
Ιερ. 13,14  Και θα διασκορπίσω όλους αυτούς, ένα προς ένα, άνδρας και τους αδελφούς αυτών και τους πατέρας αυτών και
τα παιδιά των συγχρόνως. Δεν θα αισθανθώ κανένα πόθον δι' αυτούς, λέγει ο Κυριος. Δεν θα τους λυπηθώ, δεν θα τους
σπλαγχνισθώ εις την συµφοράν των αυτήν.
Ιερ. 13,15   Ακούσατε, και ενωτίσασθε και µη επαίρεσθε, ότι Κύριος ελάλησε.
Ιερ. 13,15  Ακούσατε, βάλτε αυτά εις τα αυτιά σας και µη υπερηφανεύεσθε, διότι ο Κυριος ωµίλησε.
Ιερ. 13,16   δότε τώ Κυρίω Θεώ υµών δόξαν πρό τού συσκοτάσαι και πρό τού προσκόψαι πόδας υµών επ όρη σκοτεινά, και
αναµενείτε εις φώς, και εκεί σκιά θανάτου, και τεθήσονται εις σκότος.
Ιερ. 13,16  Δοξάσατε Κυριον τον Θεόν σας, πριν το σκότος της συµφοράς και του θανάτου σας καταλάβη· πριν σκοντάψουν
τα πόδια σας εις όρη σκοτεινά. Και ενώ θα περιµένετε φως, θα επέλθη εναντίον σας η σκια του θανάτου και θα βυθισθήτε
στο σκότος.
Ιερ. 13,17   εάν δε µη ακούσητε, κεκρυµµένως κλαύσεται η ψυχή υµών από προσώπου ύβρεως, και κατάξουσιν οι οφθαλµοί
υµών δάκρυα, ότι συνετρίβη το ποίµνιον Κυρίου.
Ιερ. 13,17  Εάν δεν ακούσετε και δεν δεχθήτε τα λόγιά µου, θα κλαύσετε κρυφίως µε σπαραγµόν καρδίας εξ αιτίας της
υπερηφάνείας σας. Τα µάτια σας θα αναβλύσουν και θα τρέξουν δάκρυα, διότι το ποίµνιον του Κυρίου θα έχη συντριβή και
καταστραφή.
Ιερ. 13,18   είπατε τώ βασιλεί και τοίς δυναστεύουσι· ταπεινώθητε και καθίσατε, ότι καθηρέθη από κεφαλής υµών στέφανος
δόξης υµών.
Ιερ. 13,18  Είπατε στον βασιλέα και τους άρχοντας· ταπεινωθήτε, καθήσατε κατά γης, διότι αφηρέθη από την κεφαλήν σας
ο στέφανος της δόξης σας.
Ιερ. 13,19   πόλεις αι προς νότον συνεκλείσθησαν. και ουκ ήν ο ανοίγων· απωκίσθη Ιούδας, συνετέλεσεν αποικίαν τελείαν.
Ιερ. 13,19  Πολεις, που ευρίσκονται εις τας νοτίους περιοχάς, θα κλεισθούν, επειδή δεν θα υπάρχη άνθρωπος να τους ανοίξη
και κατοικήση εις αυτάς. Το βασίλειον του Ιούδα θα έχη οδηγηθή εξόριστον εις αιχµολωσίαν. Πλήρης θα είναι ο
εποικισµός του εις την ξένην χώραν.
Ιερ. 13,20   Ανάλαβε οφθαλµούς σου, Ιερουσαλήµ, και ίδε τους ερχοµένους από βορά· που εστι το ποίµνιον, ό εδόθη σοι,
πρόβατα δόξης σου;
Ιερ. 13,20  Σηκωσε τα µάτια σου. Ιερουσαλήµ, και ίδε τους εχθρούς σου, που έρχονται από τον βορράν. Που είναι το ποίµνιον,
που είχε δοθή εις σε; Που είναι τα πρόβατα, που αποτελούσαν την δόξαν σου;
Ιερ. 13,21   τι ερείς όταν επισκέπτωνταί σε; και σύ εδίδαξας αυτούς επί σε µαθήµατα εις αρχήν· ουκ ωδίνες καθέξουσί σε
καθώς γυναίκα τίκτουσαν;
Ιερ. 13,21  Τι θα είπης, όταν οι εχθροί σου αυτοί θα σε επισκεφθούν απειλητικοί; Συ τους εδίδαξες και τους εξεπαίδευσες, δια
να είναι φίλοι σου. Τωρα όµως, που έρχονται εναντίον σου ως εχθροί, δεν θα σε καταλάβουν ωδίνες, όµοιαι προς τας ωδίνας
που καταλαµβάνουν την επίτοκον γυναίκα;
Ιερ. 13,22   και εάν είπης εν τή καρδία σου· διατί απήντησέ µοι ταύτα; διά το πλήθος της αδικίας σου ανεκαλύφθη τα
οπίσθιά σου παραδειγµατισθήναι τας πτέρνας σου.
Ιερ. 13,22  Εάν όµώς διαλογισθής και πης εν τη καρδία σου· Διατί συνέβησαν εις εµε αυταί αι συµφοραί; Θα σου είπω· εξ
αιτίας του πλήθους των αδικιών σου περιέπεσες εις εξευτελισµόν. Ανεσύρθη το πίσω µέρος του φορέµατός σου, ώστε να
φαίνωνται αι πτέρναι σου.
Ιερ. 13,23   ει αλλάξεται Αιθίοψ το δέρµα αυτού και πάρδαλις τα ποικίλµατα αυτής, και υµείς δυνήσεσθε εύ ποιήσαι
µεµαθηκότες τα κακά.
Ιερ. 13,23  Οσον είναι δυνατόν, να αλλάξη ο Αιθίοψ το µαύρο δέρµα του και η πάρδαλις τα ποικίλµατά της, άλλο τόσον και
σεις θα ηµπορέσετε να πράξετε το καλόν, διότι έχετε πλέον µάθει και συνηθίσει να πράττετε το κακόν.
Ιερ. 13,24   και διέσπειρα αυτούς ως φρύγανα φερόµενα από ανέµου εις έρηµον.
Ιερ. 13,24  Θα τους διασκορπίσω, όπως διασκορπίζονται εις την έρηµον τα φρύγανα , τα οποία παρασύρει ο άνεµος.
Ιερ. 13,25   ούτως ο κλήρός σου και µερίς τού απειθείν υµάς εµοί, λέγει Κύριος, ως επελάθου µου και ήλπισας επί ψεύδεσι.
Ιερ. 13,25  Τέτοιος θα είναι ο κλήρος σας, αυτό θα είναι το µερίδιόν σας, διότι σεις εδείξατε ανυπακοήν προς εµέ, λέγει ο
Κυριος. Με ελησµονήσατε και έστηρίξατε τας ελπίδας σας στους ψευδείς θεούς, εις τα είδωλα.
Ιερ. 13,26   καγώ αποκαλύψω τα οπίσω σου επί το πρόσωπόν σου, και οφθήσεται η ατιµία σου.
Ιερ. 13,26  Και εγώ προς εξευτελισµόν σου, θα σηκώσω το ένδυµά σου, µε το οποίον θα καλύψω το πρόσωπόν σου και θα
αφήσω να γίνουν φανερά τα οπίσω µέρη του σώµατός σου, η καταισχύνη σου·
Ιερ. 13,27   και η µοιχεία σου και ο χρεµετισµός σου και η απαλλοτρίωσις της πορνείας σου επί των βουνών, και εν τοίς
αγροίς εώρακα τα βδελύγµατά σου· ουαί σοι, Ιερουσαλήµ, ότι ουκ εκαθαρίσθης οπίσω µου· έως τίνος έτι;
Ιερ. 13,27  η µοιχεία σου, ο οργασµός σου ωσάν θηλυµανούς ίππου, η επάνω εις τα βουνά πνευµατική σου πορνεία µε ξένους
θεούς, η ειδωλολατρειά σου, όλα αυτά είναι γνωστά εις εµέ. Είδα και τα βδελυρά είδωλά σου που έχείς στους αγρούς των
πεδιάδων. Αλλοίµονον εις σε, Ιερουσαλήµ, διότι δεν εκαθαρίσθης από τους µολυσµούς της αµαρτίας σου, επειδή δεν µε
ηκολούθησες. Εως πότε ακόµη θα επιµένης εις την φαυλότητά σου;



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ιερ. 14,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν περί της αβροχίας.
Ιερ. 14,1  Λογος Κυρίου απηυθύνθη προς τον Ιερεµίαν περί ανοµβρίας.
Ιερ. 14,2   Επένθησεν η Ιουδαία, και αι πύλαι αυτής εκενώθησαν και εσκοτώθησαν επί της γής, και η κραυγή της
Ιερουσαλήµ ανέβη.
Ιερ. 14,2  Η περιοχή της Ιουδαίας πενθεί, αι πύλαι των πόλεων έµειναν αδειαναί, διότι δεν υπάρχουν εισερχόµενοι και
εξερχόµενοι έπεσαν κατεστραµµένοι και άχρηστοι εις την γην. Και η κραυγή των κατοίκων της Ιερουσαλήµ ανέβη ως στον
ουρανόν.
Ιερ. 14,3   και οι µεγιστάνες αυτής απέστειλαν τους νεωτέρους αυτών εφ ύδωρ· ήλθοσαν επί τα φρέατα και ουχ εύροσαν
ύδωρ και απέστρεψαν τα αγγεία αυτών κενά.
Ιερ. 14,3  Οι άρχοντες της πόλεως αυτής απέστειλαν τους νεωτέρους από τους υπηρέτας των εις αναζήτησίν του ύδατος.
Ηλθαν εις τα φρέατα, δεν ευρήκαν ύδωρ και επέστρεψαν µε κενά τα δοχεία αυτών.
Ιερ. 14,4   και τα έργα της γής εξέλιπεν, ότι ουκ ήν υετός· ησχύνθησαν οι γεωργοί, επεκάλυψαν τας κεφαλάς αυτών.
Ιερ. 14,4  Τα γεωργικά έργα εσταµάτησαν, διότι δεν είχε πέσει βροχή. Απεκαρδιώθησαν και επτοήθησαν οι γεωργοί. Εις
απάγνωσιν ευρισκόµενοι έβαλαν τα χέρια των επάνω εις τας κεφαλάς των .
Ιερ. 14,5   και έλαφοι εν αγρώ έτεκον και εγκατέλιπον, ότι ουκ ήν βοτάνη.
Ιερ. 14,5  Αι έλαφοι εγεννούσαν στους αγρούς και εγκατέλειψαν τα τέκνα των , διότι δεν υπήρχε χλόη.
Ιερ. 14,6   όνοι άγριοι έστησαν επί νάπας· είλκυσαν άνεµον, εξέλιπον οι οφθαλµοί αυτών, ότι ουκ ήν χόρτος από λαού
αδικίας.
Ιερ. 14,6  Οι άγριοι όνοι εστέκοντο όρθιοι εις τας κοιλάδας, ανέπνεαν τον άνεµον, µήπως αισθανθούν πουθενά ίχνος
υγρασίας η χλόης. Εσβησαν τα µάτια των, διότι δεν υπήρξε πουθενά χλόη. Και ταύτα εξ αιτίας των αµαρτιών του
Ιουδαϊκού λαού.
Ιερ. 14,7   ει αι αµαρτίαι ηµών αντέστησαν ηµίν, Κύριε, ποίησον ηµίν ένεκέν σου, ότι πολλαί αι αµαρτίαι ηµών εναντίον σου,
ότι σοί ηµάρτοµεν.
Ιερ. 14,7  Κυριε, µολονότι αι αµαρτίαι µας καταµαρτυρούν εναντίον µας, κάµε προς ηµάς αυτό, που πρέπει εις δόξαν του
Ονόµατός σου. Διότι πράγµατι πολλαί είναι αι αµαρτίαι µας ενώπιόν σου. Εις σε ηµαρτήσαµεν.
Ιερ. 14,8   υποµονή Ισραήλ, Κύριε, και σώζεις εν καιρώ κακών· ινατί εγενήθης ωσεί πάροικος επί της γής και ως αυτόχθων
εκκλίνων εις κατάλυµα;
Ιερ. 14,8  Συ όµώς, Κυριε, είσαι η έλπις και η προσµονή του ισραηλιτικού λαού και µας σώζεις εις εποχάς συµφορών και
θλίψεων. Διατί φαίνεται ώσαν να έγινες τώρα απέναντί µας ξένος άνθρωπος εις την χώραν αυτήν, η ωσάν εντόπιος ο
οποίος προχωρεί εις αναζήτησιν καταλύµατος, δια να ησυχάση επ' ολίγον και κατόπιν ν' αναχωρήση;
Ιερ. 14,9   µη έση ώσπερ άνθρωπος υπνών ή ως ανήρ ου δυνάµενος σώζειν; και σύ εν ηµίν εί, Κύριε, και το όνοµά σου
επικέκληται εφ ηµάς· µη επιλάθη ηµών.
Ιερ. 14,9  Μηπως, τάχα, οµοιάζεις προς άνθρωπον, που κοιµάται, η προς άνδρα ο οποίος δεν είναι εις θέσιν να δώση
βοήθειαν; Συ όµως, Κυριε, το γνωρίζοµεν, ευρίσκεσαι εν µέσω ηµών πάντοτε. Ηµείς δε επικαλούµεθα το Ονοµά σου εις
βοήθειαν µας. Μη µας λησµονήσης, Κυριε.
Ιερ. 14,10   ούτως λέγει Κύριος τώ λαώ τούτω· ηγάπησαν κινείν πόδας αυτών και ουκ εφείσαντο, και ο Θεός ουκ ευδόκησεν
εν αυτοίς· νύν µνησθήσεται της αδικίας αυτών.
Ιερ. 14,10  Αλλ' ο Κυριος αυτά λέγει προς τον λαόν τούτον· Οι άνθρωποι αυτοί ηγάπησαν να τρέχουν από 'δώ και από 'κεί,
δεν εδυσκολεύθησαν να υποβληθούν στους κύπους δι' αµαρτωλά έργα. Δια τούτο ο Θεός δεν ευηρεστήθη µε αυτούς. Τωρα
θα ενθυµηθή τας αδικίας των, δια να αποστείλη την παιδαγωγικήν του προς αυτούς τιµωρίαν.
Ιερ. 14,11   και είπε Κύριος προς µε· µη προσεύχου περί τού λαού τούτου εις αγαθά·
Ιερ. 14,11  Είπεν ο Κυριος προς εµέ· Μη προσεύχεσαι δια τον λαόν ζητών αγαθά δι' αυτόν.
Ιερ. 14,12   ότι εάν νηστεύσωσιν, ουκ εισακούσοµαι της δεήσεως αυτών, και εάν προσενέγκωσιν ολοκαυτώµατα και θυσίας,
ουκ ευδοκήσω εν αυτοίς, ότι εν µαχαίρα και εν λιµώ και εν θανάτω εγώ συντελέσω αυτούς.
Ιερ. 14,12  Διότι, και εάν άκοµα νηστεύσουν, εγώ δεν θα ακούσω την προσευχήν των. Και εάν προσφέρουν ολοκαυτώµατα
και άλλας θυσίας, εγώ δεν θα ευαρεστηθώ εις αυτάς. Αλλα µε έχθρικην µάχαιραν, µε πείναν και θανατηφόρον ασθένειαν
εγώ θα τους εξολοθρεύσω.
Ιερ. 14,13   και είπα· ώ Κύριε, ιδού οι προφήται αυτών προφητεύουσι και λέγουσιν· ουκ όψεσθε µάχαιραν, ουδέ λιµός έσται εν
υµίν, ότι αλήθειαν και ειρήνην δώσω επί της γής και εν τώ τόπω τούτω .
Ιερ. 14,13  Και είπα τότε προς τον Κυριον· Ω Κυριε, ιδού, οι ψευδοπροφήται αυτών των ανθρώπων προφητεύουν και λέγουν·
δεν θα ίδετε εναντίον σας την εχθρικήν µάχαιραν, ούτε λιµός θα υπάρξη µεταξύ σας, διότι, λέγει, τάχα, ο Θεός, αλήθειαν
και ειρήνην εγώ θα δώσω εις την χώραν σας και στον τόπον τούτον της Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 14,14   και είπε Κύριος προς µε· ψευδή οι προφήται προφητεύουσιν επί τώ ονόµατί µου, ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ
ενετειλάµην αυτοίς και ουκ ελάλησα προς αυτούς· ότι οράσεις ψευδείς και µαντείας και οιωνίσµατα και προαιρέσεις
καρδίας αυτών αυτοί προφητεύουσιν υµίν.
Ιερ. 14,14  Ο Κυριος είπε προς εµέ· Ψεύδη πράγµατι οι προφήται αυτοί προφητεύουν εν τω Ονόµατί µου· δεν τους έχω στείλει
εγώ. Δεν έδωσα εις αυτούς καµµίαν εντολήν, δεν ωµίλησα προς αυτούς. Διότι οι ψευδοπροφήται αυτοί όµιλούν δι'
ανύπαρκτα οράµατα, τα οποία δεν είδον. Προφητεύουν µαντείας και οιωνούς σύµφωνα µε τας προδιαθέσεις της πονηράς
αυτών καρδίας.
Ιερ. 14,15   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος περί των προφητών των προφητευόντων επί τώ ονόµατί µου ψευδή, και εγώ ουκ
απέστειλα αυτούς, οί λέγουσι· µάχαιρα και λιµός ουκ έσται επί της γής ταύτης· εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται και εν
λιµώ συντελεσθήσονται οι προφήται
Ιερ. 14,15  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον των ψευδοπροφητών, τους οποίους εγώ δεν απέστειλα και οι οποίοι
τολµούν εν τούτοις να προφητεύουν στο Ονοµά µου και να λέγουν· εχθρική µάχαιρα και πείνα δεν θα υπάρξουν εις αυτήν
την χώραν. Εγώ λέγω· µε θανατηφόρον νόσον θα αποθάνουν. Με λιµόν θα εξολοθρευθούν αυτοί οι προφήται



Ιερ. 14,16   και ο λαός, οίς αυτοί προφητεύουσιν αυτοίς, και έσονται εριµµένοι εν ταίς διόδοις Ιερουσαλήµ από προσώπου
µαχαίρας και τού λιµού, και ουκ έσται ο θάπτων αυτούς, και αι γυναίκες αυτών και οι υιοί αυτών και αι θυγατέρες αυτών·
και εκχεώ επ αυτούς τα κακά αυτών.
Ιερ. 14,16  και ο λαός, προς τον οποίον αυτοί προφητεύουν. Αυτοί θα πέσουν νεκροί από εχθρικήν µάχαιραν και τον λιµόν,
και τα σώµατά των θα είναι ριγµένα στους δρόµους της Ιερουσαλήµ και κανείς δεν θα ευρεθή να τους θάψη, ούτε αι
γυναίκες των, αύτε οι υιοί των και αι θυγατέρες των. Εναντίον αυτών θα αφήσω να εκχυθούν αι τιµωρίαι αυταί.
Ιερ. 14,17   και ερείς προς αυτούς τον λόγον τούτον· καταγάγετε επ οφθαλµούς υµών δάκρυα ηµέρας και νυκτός, και µη
διαλιπέτωσαν, ότι συντρίµµατι συνετρίβη θυγάτηρ λαού µου και πληγή οδυνηρά σφόδρα.
Ιερ. 14,17  Θα είπης δε προς αυτούς τούτον τον λόγον· Κατεβάστε από τα µάτια σας δάκρυα ηµέραν και νύκτα. Ας µη
σταµατήσουν καθόλου τα δάκρυά σας, διότι µε µεγάλην καταστροφήν θα εξολοθρευθή ο λαός µου αυτός. Παρά πολύ
οδυνηρά θα είναι η θλίψις του.
Ιερ. 14,18   εάν εξέλθω εις το πεδίον, και ιδού τραυµατίαι µαχαίρας, και εάν εισέλθω εις την πόλιν, και ιδού πόνος λιµού· ότι
ιερεύς και προφήτης επορεύθησαν εις γήν, ήν ουκ ήδεισαν.
Ιερ. 14,18  Εάν εξέλθω εις την πειδιάδα, ιδού, κατάκεινται ενώπιόν µου νεκροί από εχθρικήν µάχαιραν. Εάν εισέλθω εις την
πόλιν, ιδού ο πόνος του φοβερού λιµού. Ιερείς και προφήται επάνω εις την οδύνην των µετέβησαν εις χώραν, την οποίαν δεν
εγνωριζαν.
Ιερ. 14,19   µη αποδοκιµάζων απεδοκίµασας τον Ιούδαν, και από Σιών απέστη η ψυχή σου; ινατί έπαισας ηµάς, και ουκ
έστιν ηµίν ίασις; υπεµείναµεν εις ειρήνην, και ουκ ήν αγαθά· εις καιρόν ιάσεως, και ιδού ταραχή.
Ιερ. 14,19  Απέρριψες, λοιπόν, ολοτελώς τους Ιουδαίους, Κυριε, και απεµακρύνθη η ψυχή σου από την Σιών; Διατί τόσον
σκληρά µας εκτύπησες, ώστε να µη υπάρχη δι' ηµάς θεραπεία; Ηλπίζαµεν και επεριµεναµεν να έλθη ειρήνη, και κανένα
αγαθόν δεν είδαµεν. Επεριµέναµεν να έλθη ο καιρός της θεραπείας, και ιδού αντί θεραπείας αναταραχή και σύγχυσις.
Ιερ. 14,20   έγνωµεν, Κύριε, αµαρτήµατα ηµών, αδικίας πατέρων ηµών, ότι ηµάρτοµεν εναντίον σου.
Ιερ. 14,20  Γνωρίζοµεν, Κυριε, και συναισθανόµεθα τα αµαρτήµατα µας, τας παρανοµίας των προγόνων µας, διότι όλοι
ηµαρτήσαµεν ενώπιόν σου.
Ιερ. 14,21   κόπασον διά το όνοµά σου, µη απολέσης θρόνον δόξης σου· µνήσθητι, µη διασκεδάσης την διαθήκην σου την
µεθ ηµών.
Ιερ. 14,21  Ας κοπάση πλέον ο θυµός σου εις δόξαν του Ονόµατός σου. Μη επιτρέψης να καταστραφή ο άγιος ναός σου, ο
θρόνος αυτός της δόξης σου. Ενθυµήσου, Κυριε, και µη ακύρωσης την διαθήκην, την οποίαν συνήψες µε ηµάς.
Ιερ. 14,22   µη έστιν εν ειδώλοις των εθνών υετίζων; και ει ο ουρανός δώσει πλησµονήν αυτού, ουχί σύ εί αυτός; και
υποµενούµέν σε, Κύριε, ότι σύ εποίησας πάντα ταύτα.
Ιερ. 14,22  Μηπως, τάχα, και υπάρχει µεταξύ των ειδωλολατρικών θεών κανένας θεός, που να στέλνη βροχήν; Μηπως, τάχα,
ο ουρανός εξ εαυτού είναι εις θέσιν να δώση άφθονον βροχήν; Δεν είσαι συ εκείνος, που στέλνει την βροχήν και όλα τα
αγαθά; Δια τούτο και ηµείς, Κυριε, εις σε ελπίζοµεν και από σε περιµένοµεν, διότι συ κάµνεις όλα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ιερ. 15,1   Καί είπε Κύριος προς µε· εάν στή Μωσής και Σαµουήλ πρό προσώπου µου, ουκ έστιν η ψυχή µου προς αυτούς·
εξαπόστειλον τον λαόν τούτον, και εξελθέτωσαν.
Ιερ. 15,1   Ο Κυριος είπε προς εµέ· Εάν και αυτός ακόµη ο Μωϋσής και ο Σαµουήλ σταθούν ενώπιόν µου και προσευχηθούν
υπέρ εκείνων, η ψυχή µου δεν θα κλίνη µε το µέρος των, δεν θα τους λυπηθή. Στείλε µακράν από την Ιερουσαλήµ τον λαόν
αυτόν, ας εξέλθουν από την Ιουδαίαν.
Ιερ. 15,2   και έσται εάν είπωσι προς σε· που εξελευσόµεθα; και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· όσοι εις θάνατον, εις
θάνατον· και όσοι εις µάχαιραν, εις µάχαιραν· και όσοι εις λιµόν, εις λιµόν· και όσοι εις αιχµαλωσίαν, εις αιχµαλωσίαν.
Ιερ. 15,2  Και αν θα σε ερωτήσουν, που θα πάµε; Θα απαντήσης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος. Οσοι από σας πρόκειται
να αποθάνετε από θανατηφόρον νόσον, βαδίζετε προς τον θάνατον. Οσοι πρόκειται να φονευθήτε από έχθρικην µάχαιραν,
θα φονευθήτε από αυτήν. Οσοι πρόκειται να αποθάνετε από τον λιµόν, θα αποθάνετε από τον λιµόν. Και όσοι πρόκειται να
αιχµαλωτισθήτε, θα µεταβήτε αιχµάλωτοι εις την ξένην.
Ιερ. 15,3   και εκδικήσω επ αυτούς τέσσαρα είδη, λέγει Κύριος· την µάχαιραν εις σφαγήν και τους κύνας εις διασπασµόν και
τα θηρία της γής και τα πετεινά τού ουρανού εις βρώσιν και εις διαφθοράν.
Ιερ. 15,3  Θα στείλω εναντίον αυτών, λέγει ο Κυριος, τέσσαρα ειδή τιµωρίας. Την έχθρικήν µάχαιραν δια την σφαγήν των,
τους κύνας δια τον διαµελισµόν των σωµάτων των, τα θηρία της γης και τα πετεινά του ουρανού, δια να καταφάγουν τας
σάρκας των και τους εξαφανίσουν.
Ιερ. 15,4   και παραδώσω αυτούς εις ανάγκας πάσαις ταίς βασιλείαις της γής διά Μανασσή υιόν Εζεκίου βασιλέως Ιούδα ,
περί πάντων ών εποίησεν εν Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 15,4  Θα παραδώσω αυτούς δούλους εις εξυπηρέτησιν των αναγκών όλων των βασιλείων της γης , εξ αιτίας του
Μανασσή, υιού του Εζεκίου, βασιλέως Ιούδα, δι' όλα τα αµαρτήµατα, τα οποία αυτός διέπραξε εις την Ιερούσαλήµ.
Ιερ. 15,5   τις φείσεται επί σοί, Ιερουσαλήµ; και τις δειλιάσει επί σοί; ή τις ανακάµψει εις ειρήνην σοι;
Ιερ. 15,5  Ποιός θα σε λυπηθή, Ιερουσαλήµ; Ποιός θα καταληφθή από δέος και συµπάθειαν δια τας θλίψεις σου; Ποιός θα
παρεκκλίνη από την οδόν του, δια να σε χαιρετήση·
Ιερ. 15,6   σύ απεστράφης µε, λέγει Κύριος, οπίσω πορεύση, και εκτενώ την χείρά µου και διαφθερώ σε, και ουκέτι ανήσω
αυτούς.
Ιερ. 15,6  Συ µε εγκατέλειψες, λέγει ο Κυριος. Εστρεψες προς εµέ τα νώτα σου. Και εγώ θα απλώσω τιµωρόν την χείρα µου
και θα σε εξολοθρεύσω και δεν θα σε αφήσω να ζήσης.
Ιερ. 15,7   και διασπερώ αυτούς εν διασπορά· εν πύλαις λαού µου ητεκνώθησαν, απώλεσαν τον λαόν µου διά τας κακίας
αυτών.
Ιερ. 15,7  Θα διασκορπίσω τα τέκνα σου εξόριστα ανά τα διάφορα έθνη. Αι πόλστου λαού της υπαίθρου έχασαν τα τέκνα
των. Εχασαν τον λαόν, που κατοικούσεν εις αυτάς εξ αιτίας των κακιών των.
Ιερ. 15,8   επληθύνθησαν αι χήραι αυτών υπέρ την άµµον της θαλάσσης· επήγαγον επί µητέρα νεανίσκους ταλαιπωρίαν εν



µεσηµβρία, επέριψα επ αυτήν εξαίφνης τρόµον και σπουδήν.
Ιερ. 15,8  Αι χήραι αυτών επληθύνθησαν περισσότερον από την άµµον της θαλάσσης. Εφερα εις µητέρα νεαρών ανδρών
θλίψιν βαρείαν εν πλήρει µεσηµβρία, έρριψα επάνω εις αυτήν αιφνιδίως τρόµον και αναταραχήν.
Ιερ. 15,9   εκενώθη η τίκτουσα επτά, απεκάκισεν η ψυχή αυτής, επέδυ ο ήλιος αυτή έτι µεσούσης της ηµέρας, κατησχύνθη
και ωνειδίσθη· τους καταλοίπους αυτών εις µάχαιραν δώσω εναντίον των εχθρών αυτών.
Ιερ. 15,9  Η πολύτεκνος µητέρα έµεινεν έρηµος από παιδιά. Επόνεσε και εσβησεν η ψυχή της. Εδυσε πλέον δι αυτήν ο ήλιος,
ενώ ακόµη ήτο µεσηµβρία. Εδοκίµασεν αισχύνην και όνειδος δια την ατεκνίαν της. Τους αποµείναντας από αυτούς θα
παραδώσω εις τα χέρια των εχθρών των εις σφαγήν.
Ιερ. 15,10   Οίµοι εγώ µήτερ, ως τίνα µε έτεκες; άνδρα δικαζόµενον και διακρινόµενον πάση τή γη· ούτε ωφέλησα, ούτε
ωφέλησέ µε ουδείς· η ισχύς µου εξέλιπεν εν τοίς καταρωµένοις µε.
Ιερ. 15,10  Αλλοίµονον εις εµέ, µητέρα µου, θρηνολογεί ο προφήτης. Ωσάν ποίον αν-θρωπον µε εγέννησες; Ανθρωπον
συρόµενον εις διαδικασίας και φιλονεικίας εις όλην την χώραν. Ούτε εγώ άλλον τινά ωφέλησα, ούτε και κανείς µε
ωφέλησεν. Εσβησεν η αντοχή µου εξ αιτίας εκείνων, οι οποίοι µε κατηρώντο.
Ιερ. 15,11   γένοιτο, δέσποτα, κατευθυνόντων αυτών, ει µη παρέστην σοι εν καιρώ των κακών αυτών και εν καιρώ θλίψεως
αυτών εις αγαθά προς τον εχθρόν.
Ιερ. 15,11  Ας πραγµατοποιηθούν, Δέσποτα, αι καταραι των εχθρών µου, εάν εγώ δεν επαρουσιάσθην ενώπιόν σου δια της
προσευχής εις περίοδον των συµφορών και εις καιρόν αυτών των θλίψεων και να σε παρακαλέσω · ας δώσης προς τους
εχθρούς µου αγαθά.
Ιερ. 15,12   ει γνωσθήσεται σίδηρος; και περιβόλαιον χαλκούν η ισχύς σου.
Ιερ. 15,12  Μηπως, τάχα, θα γίνη γνωστή σιδηρά πολεµική των εχθρών; Η δύναµίς σου θα φανή ωσάν να είναι ασθενής,
ωσάν λεπτόν περίβληµα χαλκού.
Ιερ. 15,13   και τους θησαυρούς σου εις προνοµήν δώσω αντάλλαγµα διά πάσας τας αµαρτίας σου και εν πάσι τοίς ορίοις
σου.
Ιερ. 15,13  Θα παραδώσω τους θησαυρούς σου, λέγει ο Θεός, εις λαφυραγωγίαν, αντάλλαγµα δι' όλας τας αµαρτίας σου καθ'
όλην την έκτασιν της χώρας σου.
Ιερ. 15,14   και καταδουλώσω σε κύκλω τοίς εχθροίς σου εν τή γη, ή ουκ ήδεις· ότι πύρ εκκέκαυται εκ τού θυµού µου, εφ
υµάς καυθήσεται.
Ιερ. 15,14  Θα σε υποτάξω δούλον στους γύρω εχθρούς σου, εις χώραν την οποίαν δεν γνωρίζεις. Διότι άναψεν η φωτιά του
θυµού µου εναντίον σας και θα σας κάψη.
Ιερ. 15,15   Κύριε, µνήσθητί µου και επίσκεψαί µε και αθώωσόν µε από των καταδιωκόντων µε µη εις µακροθυµίαν· γνώθι
ως έλαβον περί σού ονειδισµόν
Ιερ. 15,15  Κυριε, λέγει ο προφήτης, µνήσθητί µου και άλα εις επίσκεψίν µου εν τη καλωσύνη µου προς σωτηρίαν. Απάλλαξέ
µε από εκείνους, οι οποίοι µε καταδιώκουν. Μη εξακολουθής να δείχνεσαι µακρόθυµος προς αυτούς. Μαθε ότι εγώ υπέστην
εξευτελισµούς και καταφρονήσεις δια το Ονοµά σου
Ιερ. 15,16   υπό των αθετούντων τους λόγους σου· συντέλεσον αυτούς, και έσται ο λόγος σου εµοί εις ευφροσύνην και χαράν
καρδίας µου, ότι επικέκληται το όνοµά σου επ εµοί, Κύριε παντοκράτωρ.
Ιερ. 15,16  εκ µέρους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι παραβαίνουν τας εντολάς σου. Τιµώρησέ τους ολοκληρωτικώς. Και
τότε τα λόγια σου θα είναι εις εµέ ευφροσύνη και χαρά καρδίας, διότι εγώ το Ονοµά σου µε πίστιν έχω επικαλεσθή, Κυριε
παντοκράτορ.
Ιερ. 15,17   ουκ εκάθισα εν συνεδρίω αυτών παιζόντων, αλλά ευλαβούµην από προσώπου χειρός σου· καταµόνας εκαθήµην,
ότι πικρίας ενεπλήσθην.
Ιερ. 15,17  Δεν παρεκάθησα εγώ εις τας συγκεντρώσεις των, όταν αυτοί διεσκέδαζαν, διότι εσεβόµην σε και εφοβούµην την
τιµωρόν χείρα σου. Μονος εκαθήµην· εγέµισεν η ψυχή µου από πικρίαν.
Ιερ. 15,18   ίνα τι οι λυπούντές µε κατισχύουσί µου; η πληγή µου στερεά, πόθεν ιαθήσοµαι; γινοµένη εγενήθη µοι ως ύδωρ
ψευδές ουκ έχον πίστιν.
Ιερ. 15,18  Διατί αυτοί, οι οποίοι µε θλίβουν, υπερισχύουν εναντίον µου; Η πληγή µου είναι µόνιµος και µεγάλη. Ποτε θα
θεραπευθώ από αυτήν; Εγινεν εις εµέ ωσάν µολυσµένον επιβλαβές νερό, στο οποίον δεν έχει εµπιστοσυνην κανείς.
Ιερ. 15,19   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· εάν επιστρέψης, και αποκαταστήσω σε, και πρό προσώπου µου στήση· και εάν
εξαγάγης τίµιον από αναξίου, ως το στόµα µου έση· και αναστρέψουσιν αυτοί προς σε, και σύ ουκ αναστρέψεις προς
αυτούς.
Ιερ. 15,19  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος προς τον προφήτην· Εάν επιοτρεψης προς εµέ µε πίστιν και ειλικρίνειαν, θα σε
αποκαταστήσω εις την προτέραν σου θέσιν και θα σου δώσω το δικαίωµα  µετά θάρρους να ίστασαι ενώπιόν µου. Εάν
ξεχωρίσης τον αληθινόν και τίµιον λόγον µου από τον ανάξιον και ψευδή, θα είσαι συ ωσάν το ιδικόν µου στόµα, και τότε
θα επιστρέψουν οι άλλοι προς σε, συ δε δεν θα επιστρέψης προς αυτούς.
Ιερ. 15,20   και δώσω σε τώ λαώ τούτω ως τείχος οχυρόν χαλκούν, και πολεµήσουσι προς σε και ου µη δύνωνται προς σε,
διότι µετά σού ειµι τού σώζειν σε
Ιερ. 15,20  Θα σε καταστήσω απέναντι του λαού αυτού ως ένα οχυρόν εκ χαλκού τείχος. Αυτοί θα πολεµήσουν εναντίον σου,
αλλά δεν θα δυνηθούν να σε καταβάλουν, διότι εγώ θα είµαι µαζή σου, να σε σώζω
Ιερ. 15,21   και τού εξαιρείσθαί σε εκ χειρός πονηρών και λυτρώσοµαί σε εκ χειρός λοιµών.
Ιερ. 15,21  και να σε γλυτώνω από τα χέρια των πονηρών ανθρώπων· και θα σε γλυτώσω από ανθρώπους διεφθαρµένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ιερ. 16,1   Καί σύ µη λάβης γυναίκα, λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ,
Ιερ. 16,1  Και συ, λέγει ο Θεός του Ισραήλ προς τον προφήτην, µη παρής γυναίκα ως σύζυγόν σου,
Ιερ. 16,2   και ου γεννηθήσεταί σοι υιός ουδέ θυγάτηρ εν τώ τόπω τούτω .
Ιερ. 16,2  δια να µη γεννηθή εις σε υιός, ούτε θυγάτηρ στον τόπον τούτον.
Ιερ. 16,3   ότι τάδε λέγει Κύριος περί των υιών και περί των θυγατέρων των γεννωµένων εν τώ τόπω τούτω και περί των



µητέρων αυτών των τετοκυιών αυτούς και περί των πατέρων αυτών των γεγεννηκότων αυτούς εν τή γη ταύτη·
Ιερ. 16,3  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος δια τους υιούς και τας θυγατέρας, που θα γεννηθούν στον τόπον τούτον, δια τας µητέρας
και τους πατέρας, οι οποίοι θα γεννήσουν τα παιδία αυτά εις την χώραν αυτήν·
Ιερ. 16,4   εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται, ου κοπήσονται και ου ταφήσονται· εις παράδειγµα επί προσώπου της γής
έσονται και τοίς θηρίοις της γής και τοίς πετεινοίς τού ουρανού· εν µαχαίρα πεσούνται και εν λιµώ συντελεσθήσονται.
Ιερ. 16,4  Με θανατηφόρον ασθένειαν θα αποθάνουν, δεν θα ευρεθούν άνθρωποι να θρηνήσουν µε κοπετούς δι' αυτούς, ούτε
και δια να τους θάψουν. Θα είναι άταφοι και εκτεθειµένοι ως παράδειγµα επάνω εις την γην, τροφή εις τα θηρία της
περιοχής και εις τα πετεινά του ουρανού. Θα φονευθούν µε εχθρικήν µάχαιραν, ενώ άλλοι θα εξολοθρευθούν δια του λιµού.
Ιερ. 16,5   τάδε λέγει Κύριος· µη εισέλθης εις θίασον αυτών και µη πορευθής τού κόψασθαι και µη πενθήσης αυτούς, ότι
αφέστακα την ειρήνην µου από τού λαού τούτου.
Ιερ. 16,5  Αυτά λέγει ο Κυριος στον προφήτην Ιερεµίαν· Μη εισέλθης εις τας συγκεντρώσεις των αµαρτωλών ανθρώπων. Μη
πορευθής εις τας κηδείας των νεκρών, δια να θρηνήσης µε κοπετούς και να πενθήσης δι' αυτούς, διότι εγώ έχω αποσύρει
την ειρήνήν µου από τον λαόν τούτον.
Ιερ. 16,6   ου µη κόψονται αυτούς ουδέ εντοµίδας ου µη ποιήσουσι και ου ξυρηθήσονται,
Ιερ. 16,6  Δεν θα ευρεθούν άνθρωποι να θρηνήσουν µε κοπετούς και θρήνους αυτούς, ούτε να ξεσχίσουν τας σάρκας των
από λύπην, ούτε και να ξυρισθούν οι πενθούντες.
Ιερ. 16,7   και ου µη κλασθή άρτος εν πένθει αυτών εις παράκλησιν επί τεθνηκότι, ου ποτιούσιν αυτόν ποτήριον εις
παράκλησιν επί πατρί και µητρί αυτού.
Ιερ. 16,7  Δεν θα κοπή και δεν θα διανεµηθή άρτος εις έκφρασιν του πένθους , όπως συνηθίζεται, εις παρηγορίαν των
οικείων του νεκρού, ούτε θα πίουν ποτήριον οίνου εις παρηγορίαν του πατρός και της µητρός αυτών.
Ιερ. 16,8   εις οικίαν πότου ουκ εισελεύση συγκαθίσαι µετ αυτών τού φαγείν και πιείν.
Ιερ. 16,8  Εις οικίαν συµποσίου δεν θα εισέλθης να παρακαθήσης µε τους συνδαιτυµόνας, να φάγης και να πίης µε αυτούς.
Ιερ. 16,9   διότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ καταλύω εκ τού τόπου τούτου ενώπιον των οφθαλµών υµών και
εν ταίς ηµέραις υµών φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης, φωνήν νυµφίου και φωνήν νύµφης.
Ιερ. 16,9  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Ιδού, εγώ καταπαύω και καταργώ από τον τόπον αυτόν, ενώπιον των
οφθαλµών σας και επί των ηµερών σας, φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης, φωνήν γαµβρού και φωνήν νύµφης.
Ιερ. 16,10   και έσται όταν αναγγείλης τώ λαώ τούτω άπαντα τα ρήµατα ταύτα και είπωσι προς σε· διατί ελάλησε Κύριος εφ
ηµάς πάντα τα κακά ταύτα; τις η αδικία ηµών; και τις η αµαρτία ηµών, ήν ηµάρτοµεν έναντι Κυρίου τού Θεού ηµών;
Ιερ. 16,10  Οταν δε αναγγείλης στον λαόν αυτόν όλα τα λόγια αυτά και σε ερωτήσουν, διατί ο Κυριος είπε και απεφάσισε να
επιφέρη εναντίον ηµών όλας αυτάς τας συµφοράς; Ποία είναι η αδικία µας; Ποία η αµαρτία, την οποίαν διεπράξαµεν
ενώπιον Κυρίου του Θεού µας;
Ιερ. 16,11   και ερείς προς αυτούς· ανθ ών εγκατέλιπόν µε οι πατέρες υµών, λέγει Κύριος, και ώχοντο οπίσω θεών αλλοτρίων,
και εδούλευσαν αυτοίς και προσεκύνησαν αυτοίς και εµέ εγκατέλιπον και τον νόµον µου ουκ εφυλάξαντο·
Ιερ. 16,11  Συ θα απαντήσης προς αυτούς· Επειδή οι πατέρες σας µε εγκατέλειψαν, λέγει ο Κυριος, και έτρεξαν οπίσω από
ξένους θεούς και υπετάγησαν και υπήκουσαν εις αυτούς και τους προσεκύνησαν, εµέ δε µε εγκατέλειψαν και τον Νοµον
µου δεν ετήρησαν,
Ιερ. 16,12   και υµείς επονηρεύσασθε υπέρ τους πατέρας υµών και ιδού υµείς πορεύεσθε έκαστος οπίσω των αρεστών της
καρδίας υµών της πονηράς τού µη υπακούειν µου.
Ιερ. 16,12  αλλά και σεις εφανήκατε πονηρότεροι από τους πατέρας σας, διότι ιδού, καθένας από σας ακολουθείτε τας
αµαρτωλάς επιθυµίας της διεφθαρµένης σας καρδίας, ώστε να µη υπακούετε εις εµέ·
Ιερ. 16,13   και απορίψω υµάς από της γής ταύτης εις την γήν, ήν ουκ ήδειτε υµείς και οι πατέρες υµών, και δουλεύσετε εκεί
θεοίς ετέροις, οί ου δώσουσιν υµίν έλεος.
Ιερ. 16,13  δι' αυτό εγώ θα σας απορρίψω από την χώραν αυτήν και θα σας οδηγήσω εις άλλην χώραν, την οποίαν δεν
εγνωρίζατε προηγουµένως, ούτε σεις ούτε οι πρόγονοί σας. Και θα δουλεύσετε εκεί εις ξένους θεούς, οι οποίοι δεν είναι εις
θέσιν να σας λυπηθούν και να σας δώσουν έλεος.
Ιερ. 16,14   Διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και ουκ ερούσιν έτι· ζή Κύριος ο αναγαγών τους υιούς Ισραήλ εκ
γής Αιγύπτου,
Ιερ. 16,14  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και δεν θα λέγουν ορκιζόµενοι άνθρωποι “ζη Κυριος”, ο οποίος
έβγαλε ελευθέρους τους Ισραηλίτας από την χώραν της Αιγύπτου·
Ιερ. 16,15   αλλά ζή Κύριος, ός ανήγαγε τον οίκον Ισραήλ από γής βορά και από πασών των χωρών , ού εξώσθησαν εκεί· και
αποκαταστήσω αυτούς εις την γήν αυτών, ήν έδωκα τοίς πατράσιν αυτών.
Ιερ. 16,15  αλλά θα λέγουν “ζη Κυριος, ο οποίος εδγαλε τους Ισραηλίτας οπό την χώραν του βορρά και από όλας τας άλλας
χώρας, εις τας οποίας είχαν εξορισθή. Και θα αποκαταστήσω τους εξορίστους Ισραηλίτας εις την χώραν των εκείνην, την
οποίαν εγώ έδωκα κληρονοµίαν στους προγόνους των.
Ιερ. 16,16   ιδού εγώ αποστέλλω τους αλιείς τους πολλούς, λέγει Κύριος, και αλιεύσουσιν αυτούς· και µετά ταύτα αποστελώ
τους πολλούς θηρευτάς, και θηρεύσουσιν αυτούς επάνω παντός όρους και επάνω παντός βουνού και εκ των τρυµαλιών
των πετρών.
Ιερ. 16,16  Ιδού, εγώ αποστέλλω, λέγει ο Κυριος, πολλούς αλιείς, εναντίον των, οι οποίοι και θα τους αλιεύσουν. Μετά ταύτα
θα αποστείλω πολλούς κυνηγούς, οι οποίοι και θα τους κυνηγήσουν επάνω εις κάθε όρος και εις κάθε βουνόν και εις αυτάς
ακόµη τας σχισµάς των βράχων, όπου θα έχουν κρυφθή.
Ιερ. 16,17   ότι οι οφθαλµοί µου επί πάσας τας οδούς αυτών, και ουκ εκρύβη τα αδικήµατα αυτών απέναντι των οφθαλµών
µου.
Ιερ. 16,17  Τους εξώρισα, διότι οι οφθαλµοί µου είδον όλους τους αµαρτωλούς δρόµους της ζωής των και δεν απεκρύβησαν,
αλλά είναι φανεραί αι αδικίαι των ενώπιον των οφθαλµών µου.
Ιερ. 16,18   και ανταποδώσω διπλάς τας κακίας αυτών και τας αµαρτίας αυτών, εφ αίς εβεβήλωσαν την γήν µου εν τοίς
θνησιµαίοις των βδελυγµάτων αυτών και εν ταίς ανοµίαις αυτών, εν αίς επληµµέλησαν την κληρονοµίαν µου.
Ιερ. 16,18  Θα ανταποδώσω διπλασίας τιµωρίας δια τας κακίας των και τας αµαρτίας των, µε τας οποίας εβεβήλωσαν την



χώραν µου µε τα θνησιµαία των βδελυρών ειδώλων των και µε τας παρανοµίας των, τας οποίας έπταισαν εις την χώραν
µου.
Ιερ. 16,19   Κύριε, σύ ισχύς µου και βοήθειά µου και καταφυγή µου εν ηµέρα κακών· προς σε έθνη ήξουσιν απ εσχάτου της
γής και ερούσιν· ως ψευδή εκτήσαντο οι πατέρες ηµών είδωλα , και ουκ έστιν εν αυτοίς ωφέληµα.
Ιερ. 16,19  Κυριε, λέγει ο προφήτης, συ είσαι η δύναµίς µου και η βοήθειά µου και το καταφύγιόν µου εις ηµέρας θλίψεων
και συµφορών. Προς σε θα έλθουν έθνη από τα άκρα της γης και θα πουν· Ποσον όντως ψευδή και ανύπαρκτα ήσαν τα
είδωλα, τα οποία ηγόρασαν οι πατέρες µας! Καµµία απολύτως ωφέλεια δεν είναι δυνατόν να προέλθη από αυτά.
Ιερ. 16,20   ει ποιήσει εαυτώ άνθρωπος θεούς; και ούτοι ουκ εισί θεοί.
Ιερ. 16,20  Είναι δυνατόν να κατασκευάση ο άνθρωπος θεούς δια τον εαυτόν του; Και αν κατασκευάση, αυτοί δεν είναι θεοί.
Ιερ. 16,21   διά τούτο ιδού εγώ δηλώσω αυτοίς εν τώ καιρώ τούτω την χείρά µου και γνωριώ αυτοίς την δύναµίν µου, και
γνώσονται ότι όνοµά µοι Κύριος.
Ιερ. 16,21  Δια τούτο, ιδού, εγώ, λέγει ο Θεός, θα καταστήσω φανεράν εις αυτούς κατά τον καιρόν τούτον την παντοδύναµον
δεξιάν µου και θα κάµω γνωστήν εις αυτούς την δύναµίν µου. Και τότε θα µάθουν ότι το Ονοµά µου είναι Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Ιερ. 17,5   Επικατάρατος ο άνθρωπος, ός την ελπίδα έχει επ άνθρωπον και στηρίζει σάρκα βραχίονος αυτού επ αυτόν, και
από Κυρίου αποστή η καρδία αυτού·
Ιερ. 17,5  Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που έχει τας ελπίδας του εις άλλον άνθρωπον και στηρίζει την αδυναµίαν
του εις αυτόν, η δε καρδία του έχει αποµακρυνθή από τον Κυριον.
Ιερ. 17,6   και έσται ως η αγριοµυρίκη η εν τή ερήµω, ουκ όψεται όταν έλθη τα αγαθά, και κατασκηνώσει εν αλίµοις και εν
ερήµω, εν γη αλµυρά, ήτις ου κατοικείται.
Ιερ. 17,6  Αυτός θα είναι ωσάν το αρµυρίκι εις την έρηµον και όταν άκοµα έλθουν τα αγαθά , δεν θα τα απολαύση. Θα
κατοικήση εις παραθαλασσίους αγόνους περιοχάς, εις την έρηµον, εις χώραν αλµυράν, η οποία δεν κατοικείται από
ανθρώπους.
Ιερ. 17,7   και ευλογηµένος ο άνθρωπος, ός πέποιθεν επί τώ Κυρίω και έσται Κύριος ελπίς αυτού·
Ιερ. 17,7  Εξ αντιθέτου ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει στηρίζει την πεποίθησίν του στον Κυριον και η
έλπις αυτού είναι ο Κυριος.
Ιερ. 17,8   και έσται ως ξύλον ευθηνούν παρ ύδατα, και επί ικµάδα βαλεί ρίζαν αυτού και ου φοβηθήσεται όταν έλθη καύµα,
και έσται επ αυτώ στελέχη αλσώδη, εν ενιαυτώ αβροχίας ου φοβηθήσεται και ου διαλείψει ποιών καρπόν.
Ιερ. 17,8  Αυτός θα οµοιάζη ωσσν το δένδρον, το οποίον ευδοκιµεί, µεγαλώνει και καρποφορεί πλησίον των υδάτων, διότι
ρίπτει τας ρίζας του εις υγρόν έδαφος και δεν έχει να φοβηθή τίποτε, όταν επέλθουν καύµατα. Πυκνοί θα είναι οι κλάδοι
του, και εις περίοδον ακόµη ανοµβρίας δεν θα φοβηθή τίποτε και δεν θα παύση ποτέ να δίδη καρπούς .
Ιερ. 17,9   βαθεία η καρδία παρά πάντα, και άνθρωπός εστι· και τις γνώσεται αυτόν;
Ιερ. 17,9  Η καρδία του ανθρώπου είναι βαθεία και ανεξερεύνητος, περισσότερον από όλα τα άλλα πράγµατα. Αυτός είναι ο
άνθρωπος· και ποιός ηµπορεί να γνωρίση εις βάθος και πλάτος αυτόν;
Ιερ. 17,10   εγώ Κύριος ετάζων καρδίας και δοκιµάζων νεφρούς τού δούναι εκάστω κατά τας οδούς αυτού και κατά τους
καρπούς των επιτηδευµάτων αυτού.
Ιερ. 17,10  Εγώ µόνον είµαι ο Κυριος και Θεός, ο οποίος εξετάζω τας καρδίας των ανθρώπων και ερευνώ τους νεφρούς , δια
να δίδω στον καθένα σύµφωνα µε τους δρόµους και τους τρόπους της ζωής του και µε τους καρπούς των έργων του.
Ιερ. 17,11   εφώνησε πέρδιξ, συνήγαγεν ά ουκ έτεκε· ποιών πλούτον αυτού ου µετά κρίσεως, εν ηµίσει ηµερών αυτού
εγκαταλείψουσιν αυτόν, και επ εσχάτων αυτού έσται άφρων.
Ιερ. 17,11  Ελάλησεν η πέρδικα και συνεκέντρωσε γύρω της παιδιά, τα οποία δεν εγέννησε. Ετσι και εκείνος, που θησαυρίζει
πλουτη αδίκως, θα τον εγκαταλείψουν στο ήµισυ της ζωής του και αυτός εν τέλει θα αποδειχθή ασύνετος και αµυαλος .
Ιερ. 17,12   θρόνος δόξης υψωµένος, αγίασµα ηµών,
Ιερ. 17,12  Ενδοξος θρόνος, στηµένος υψηλά είναι ο άγιος ναός µας.
Ιερ. 17,13   υποµονή Ισραήλ, Κύριε, πάντες οι καταλιπόντες σε καταισχυνθήτωσαν , αφεστηκότες επί της γής γραφήτωσαν,
ότι εγκατέλιπον πηγήν ζωής, τον Κύριον.
Ιερ. 17,13  Συ, δε, Κυριε, είσαι ελπίδα και η υποµονή του ισραηλιτικού λαού. Ολοι εκείνοι, οι οποίοι σε εγκατέλειψαν, θα
καταισχυνθούν. Ωσάν γραµµένο στο χώµα όνοµα, που σβήνεται και χάνεται, έτσι είναι οι νεκροί, αυτοί που
απεµακρύνθησαν από σε, διότι εγκατέλειψαν σε, την πηγήν της ζωής, τον Κυριον.
Ιερ. 17,14   ίασαί µε, Κύριε, και ιαθήσοµαι· σώσόν µε, και σωθήσοµαι· ότι καύχηµά µου σύ εί.
Ιερ. 17,14  Θεράπευσέ µε, Κυριε, από τας σωµατικάς και ψυχικάς ασθενείας και θα θεραπευθώ, σώσον µε και θα σωθώ, διότι
συ είσαι το καύχηµά µου.
Ιερ. 17,15   ιδού αυτοί λέγουσι προς µε· που εστιν ο λόγος Κυρίου; ελθέτω.
Ιερ. 17,15  Ιδού, αυτοί ειρωνικώς µου λέγουν· Που είναι αι υποσχέσεις και αι απειλαί του Κυρίου; Ας πραγµατοποιηθούν!
Ιερ. 17,16   εγώ δε ουκ εκοπίασα κατακολουθών οπίσω σου και ηµέραν ανθρώπου ουκ επεθύµησα, σύ επίστη· τα
εκπορευόµενα διά των χειλέων µου πρό προσώπου σού εστι.
Ιερ. 17,16  Εγώ δεν εθεώρησα κόπον και δεν εκουράσθην να ακολουθώ όπισθέν σου, τηρών τας εντολάς σου, και ηµέρας των
ανθρώπων δεν επεθύµησα. Συ τα γνωρίζεις όλα αυτά. Οσα δε εξέρχονται από τα χείλη µου, είναι ενώπιόν σου φανερά.
Ιερ. 17,17   µη γενηθής µοι εις αλλοτρίωσιν φειδόµενός µου εν ηµέρα πονηρά.
Ιερ. 17,17  Εις ηµέραν συµφορών και θλίψεων µη φανής απέναντί µου, Κυριε, ξένος και αδιάφορος, αλλά δείξε προς εµέ το
έλεός σου.
Ιερ. 17,18   καταισχυνθήτωσαν οι διώκοντές µε, και µη καταισχυνθείην εγώ· πτοηθείησαν αυτοί, και µη πτοηθείην εγώ·
επάγαγε επ αυτούς ηµέραν πονηράν, δισσόν σύντριµµα σύντριψον αυτούς.
Ιερ. 17,18  Ας κατεντροπιασθούν οι καταδιώκοντές µε και ας µη καταισχυνθώ εγώ. Αυτοί ας καταληφθούν από τρόµον και
δέος και οχι εγώ. Εξαπόστειλε έναντίον των ηµέραν τιµωρίας και θλίψεως, σύντριψέ τους εξ ολοκλήρου και κατάστρεψε
τους.



Ιερ. 17,19   Τάδε λέγει Κύριος· βάδισον και στήθι εν ταίς πύλαις υιών λαού σου, εν αίς εισπορεύονται εν αυταίς βασιλείς
Ιούδα και εν αίς εκπορεύονται εν αυταίς, και εν πάσαις ταίς πύλαις Ιερουσαλήµ
Ιερ. 17,19  Αυτά λέγει ο Κυριος· Πηγαινε και στάσου εις τας πύλας των ανθρώπων του λαού σου, δια των οποίων εισέρχονται
οι βασιλείς του Ιούδα και δια των οποίων εξέρχονται, και εις όλας τας άλλας πύλας της Ιερουσαλήµ
Ιερ. 17,20   και ερείς αυτοίς· ακούσατε τον λόγον Κυρίου, βασιλείς Ιούδα, και πάσα Ιουδαία και πάσα Ιερουσαλήµ, οι
εισπορευόµενοι εν ταίς πύλαις ταύταις·
Ιερ. 17,20  και θα πης εις αυτούς· Βασιλείς του Ιουδαϊκού βασιλείου, όλη η χώρα της Ιουδαίας και όλοι οι κάτοικοι της
Ιερουσαλήµ, οι εισερχόµενοι δια των πυλών αυτών της πόλεως, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου.
Ιερ. 17,21   τάδε λέγει Κύριος· φυλάσσεσθε τας ψυχάς υµών και µη αίρετε βαστάγµατα εν τή ηµέρα των σαββάτων και µη
εκπορεύεσθε ταίς πύλαις Ιερουσαλήµ
Ιερ. 17,21  Αυτά λέγει ο Κυριος· προσέχετε τον εαυτόν σας και την ζωήν σας. Μη µεταφέρετε βάρη κατά την ηµέραν των
Σαββάτων, µη εξέρχεσθε από τας πύλας της Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν αυτήν.
Ιερ. 17,22   και µη εκφέρετε βαστάγµατα εξ οικιών υµών εν τή ηµέρα των σαββάτων και πάν έργον ου ποιήσετε· αγιάσατε
την ηµέραν των σαββάτων, καθώς ενετειλάµην τοίς πατράσιν υµών, και ουκ ήκουσαν και ουκ έκλιναν το ούς αυτών
Ιερ. 17,22  Μη βγάλετε και µεταφέρετε φορτία από τας οικίας σας κατά την ηµέραν των Σαββάτων και κανένα έργον δεν
πρέπει να κάµνετε κατ' αυτήν. Αφιερώσατε τας ηµέρας αυτάς του Σαββάτου στον Θεόν, όπως εγώ έδωσα εντολήν στους
προγόνους σας, οι οποίοι όµως δεν ήκουσαν και δεν έκλιναν το αυτί των εις τα λόγιά µου.
Ιερ. 17,23   και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών υπέρ τους πατέρας αυτών τού µη ακούσαί µου και τού µη δέξασθαι
παιδείαν.
Ιερ. 17,23  Αυτοί εσκλήρυναν τον τράχηλόν των περισσότερον από τους πατέρας των, ώστε να µη υπακούσουν εις εµέ και να
µη δεχθούν την σωτήριον δι' αυτούς παιδαγωγίαν.
Ιερ. 17,24   και έσται εάν ακοή ακούσητέ µου, λέγει Κύριος, τού µη εισφέρειν βαστάγµατα διά των πυλών της πόλεως ταύτης
εν τή ηµέρα των σαββάτων και αγιάζειν την ηµέραν των σαββάτων τού µη ποιείν πάν έργον,
Ιερ. 17,24  Εάν προσέξετε και ακούσετε τα λόγια µου και τα δεχθήτε, λέγει ο Κυριος, ώστε να µη µεταφέρετε φορτία δια
µέσου των πυλών της πόλεως κατά τας ηµέρας των Σαββάτων, εάν αγιάζετε την ηµέραν του Σαββάτου ώστε να µη κάνετε
έργον,
Ιερ. 17,25   και εισελεύσονται διά των πυλών της πόλεως ταύτης βασιλείς και άρχοντες καθήµενοι επί θρόνου Δαυίδ και
επιβεβηκότες εφ άρµασι και ίπποις αυτών, αυτοί και οι άρχοντες αυτών, άνδρες Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ,
και κατοικισθήσεται η πόλις αύτη εις τον αιώνα.
Ιερ. 17,25  τότε θα εισέλθουν δια των πυλών της πόλεως αυτής βασιλείς και άρχοντες, οι οποίοι θα καθίσουν επάνω στον
θρόνον Δαδίδ επιβαίνοντες επάνω εις πολεµικά άρµατα και στους ίππους των· οι βασιλείς αυτοί και όλοι οι αυλικοί των,
άνδρες Ιουδαίοι και όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήµί η δε πόλις αυτή θα κατοικήται στον αιώνα.
Ιερ. 17,26   και ήξουσιν εκ των πόλεων Ιούδα και κυκλόθεν Ιερουσαλήµ και εκ γής Βενιαµίν και εκ γής πεδινής και εκ τού
όρους και εκ της προς νότον φέροντες ολοκαυτώµατα και θυσίας και θυµιάµατα και µαναά και λίβανον, φέροντες αίνεσιν
εις οίκον Κυρίου.
Ιερ. 17,26  Και θα έρχωνται εις την Ιερουσαλήµ από τας άλλας πόλεις της περιοχής Ιούδα και όσοι κατοικούν γύρω από την
Ιερουσαλήµ, άνθρωποι από την φυλην Βενιαµίν, από την πεδινήν περιοχήν, από τα όρη, από την χώραν που εκτείνεται
προς νότον, φέροντες ολοκαυτώµατα και άλλας θυσίας και θυµιάµατα, δώρα και λιβάνι. Θα τα προσκοµίζουν ως
ευχαριστίαν και δοξολογίαν στον ναόν του Κυρίου.
Ιερ. 17,27   και έσται εάν µη ακούσητέ µου τού αγιάζειν την ηµέραν των σαββάτων, τού µη αίρειν βαστάγµατα και µη
εισπορεύεσθαι ταίς πύλαις Ιερουσαλήµ εν τή ηµέρα των σαββάτων, και ανάψω πύρ εν ταίς πύλαις αυτής, και καταφάγεται
άµφοδα Ιερουσαλήµ και ου σβεσθήσεται.
Ιερ. 17,27  Εάν όµως δεν µε υπακούσετε, ώστε να σέβεσθε και να αγιάζετε την ηµέραν του Σαββάτου, να µη σηκώνετε βάρη,
να µη εισέρχεσθε και εξέρχεσθε από τας πύλας της Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν των Σαββάτων, εγώ θα ανάψω φωτιάν εις
τας πύλας της πόλεως αυτής, η οποία θα καταφάγη τας οδούς της Ιερουσαλήµ και δεν θα σβήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ιερ. 18,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 18,1  Ο λόγος, τον οποίον απηύθυνεν ο Κυριος προς τον Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 18,2   ανάστηθι, και κατάβηθι εις οίκον τού κεραµέως, και εκεί ακούση τους λόγους µου.
Ιερ. 18,2  Σηκω και κατέβα στο εργαστήριον του αγγειοπλάστου και εκεί θα ακούσης τους λόγους  µου.
Ιερ. 18,3   και κατέβην εις τον οίκον τού κεραµέως, και ιδού αυτός εποίει έργον επί των λίθων·
Ιερ. 18,3  Κατέβηκα στο εργαστήριον του αγγειοπλάστου και ιδού, αυτός έκαµνε την εργασίαν του µε τους λιθίνους
τροχούς.
Ιερ. 18,4   και έπεσε το αγγείον, ό αυτός εποίει εν ταίς χερσίν αυτού, και πάλιν αυτός εποίησεν αυτό αγγείον έτερον, καθώς
ήρεσεν ενώπιον αυτού τού ποιήσαι.
Ιερ. 18,4  Επεσε δε το πήλινον αγγείον, το οποίον αυτός κατεσκεύαζε µε τα χέρια του. Ο κεραµοποιός και πάλιν έκαµε άλλο
αγγείον· το έκαµεν, όπως ήρεσεν εις αυτόν.
Ιερ. 18,5   και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 18,5  Τοτε ο Κυριος απηύθυνε λόγον προς εµέ και µου είπε·
Ιερ. 18,6   ει καθώς ο κεραµεύς ούτος ου δυνήσοµαι τού ποιήσαι υµάς, οίκος Ισραήλ; ιδού ως ο πηλός τού κεραµέως υµείς
εστε εν ταίς χερσί µου.
Ιερ. 18,6  Μηπως και εγώ δεν ηµπορώ να κάµω σας τους Ισραηλίτας, όπως έκαµεν ο κεραµεύς αυτός; Διότι, ιδού, εις τα χέρια
µου σεις είσθε ώσαν τον πηλόν του κεραµέως.
Ιερ. 18,7   πέρας λαλήσω επί έθνος ή επί βασιλείαν τού εξάραι αυτούς και τού απολλύειν,
Ιερ. 18,7  Εάν προαναγγείλω και αποφασίσω το τέλος ενός έθνους η ότι θα εξολοθρεύσω και θα εξαφανίσω µίαν βασιλείαν
και τους πολίτας της,



Ιερ. 18,8   και επιστραφή το έθνος εκείνο από πάντων των κακών αυτών , και µετανοήσω περί των κακών, ών ελογισάµην
τού ποιήσαι αυτοίς.
Ιερ. 18,8  εάν εκείνο το έθνος επιστρέψη προς εµέ εν µετανοία, απαρνηθή δε και αποµακρυνθή από όλας τας κακίας, εγώ θα
αλλάξω γνώµην σχετικώς µε τας θλίψεις και τιµωρίας, τας οποίας είχα σκεφθή να επιφέρω εναντίον των ανθρώπων του
λαού αυτού.
Ιερ. 18,9   και πέρας λαλήσω επί έθνος και βασιλείαν τού ανοικοδοµείσθαι και τού καταφυτεύεσθαι ,
Ιερ. 18,9  Εάν εξ αντιθέτου οµιλήσω και αποφασίσω περί ενός έθνους και ενός βασιλείου, ότι θα ανοικοδοµηθή, θα φυτευθή
και θα προοδεύσ·η,
Ιερ. 18,10   και ποιήσωσι τα πονηρά εναντίον µου τού µη ακούειν της φωνής µου, και µετανοήσω περί των αγαθών, ών
ελάλησα τού ποιήσαι αυτοίς.
Ιερ. 18,10  οι δε άνθρωποι του έθνους αυτού πράξουν πονηρά ενώπιόν µου και δεν θέλουν να ακούσουν και να υπακούσουν
εις την φωνήν µου, τότε θα αλλάξω γνώµην σχετικώς µε τα αγαθά, που είχα προαναγγείλει, ότι θα αποστείλω εις αυτούς.
Ιερ. 18,11   και νύν ειπόν προς άνδρας Ιούδα και προς τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ· ιδού εγώ πλάσσω εφ υµάς κακά και
λογίζοµαι εφ υµάς λογισµόν· αποστραφήτω δή έκαστος από οδού αυτού της πονηράς, και καλλίονα ποιήσατε τα
επιτηδεύµατα υµών.
Ιερ. 18,11  Και τώρα ειπέ στους ανθρώπους του βασιλείου Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ. Ιδού, εγώ
παρασκευάζω εναντίον σας θλίψεις και τιµωρίας, µελετών σχέδια εις βάρος σας. Ας αποµακρυνθή, λοιπόν, ο καθένας σας
από τον δρόµον των πονηριών του και πράξατε έργα καλύτερα.
Ιερ. 18,12   και είπαν· ανδριούµεθα, ότι οπίσω των αποστροφών ηµών πορευσόµεθα και έκαστος τα αρεστά της καρδίας
αυτού της πονηράς ποιήσοµεν.
Ιερ. 18,12  Εκείνοι όµως απήντησαν· Ηµείς είµεθα ανδρείοι, δι' αύτό και θα προχωρήσωµεν εις τας παραβάσεις µας, και ο
καθένας από ηµάς θα πράξη ο,τι ευχαριστεί την πονηράν αυτού καρδίαν.
Ιερ. 18,13   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ερωτήσατε δή εν έθνεσι· τις ήκουσε τοιαύτα φρικτά, ά εποίησε σφόδρα παρθένος
Ισραήλ;
Ιερ. 18,13  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ερωτήσατε τα ειδωλολατρικά έθνη· ποιό από αυτά ήκουσε τέτοια φρικτά
πράγµατα, τα οποία τόσον πολύ διέπραξεν η θυγάτηρ µου αυτή, το έθνος Ισραήλ;
Ιερ. 18,14   µη εκλείψουσιν από πέτρας µαστοί ή χιών από τού Λιβάνου; µη εκκλινή ύδωρ βιαίως ανέµω φερόµενον;
Ιερ. 18,14  Μηπως θα λείψουν ποτέ αι πηγαί ύδατος από τους βράχους η τα χιόνια από το όρος Λιβανον; Μηπως και θα
παρεκκλίνη το ύδωρ του ποταµού από την φυσικήν πορείαν του, έστώ και αν βίαιος άνεµος εκσπάση εις αυτό;
Ιερ. 18,15   ότι επελάθοντό µου ο λαός µου, εις κενόν εθυµίασαν· και ασθενήσουσιν εν ταίς οδοίς αυτών σχοίνους αιωνίους
τού επιβήναι τρίβους ουκ έχοντας οδόν εις πορείαν
Ιερ. 18,15  Ο Ισραηλιτικός όµώς λαός µε ελησµόνησε, προσέφερε θυσίαν θυµιάµατος εις τα κούφια και ψευδή είδωλα. Αυτοί
πυ παρεκκλίνουν εις την ειδωλολατρείαν, θα αποκάµουν και θα παραλύσουν στους δρόµους των, διότι αφήκαν τας
αιωνίους οδούς, δια να τραπούν εις µονοπάτια, που δεν είναι καν δρόµος και δεν διέρχονται από αυτά άνθρωποι.
Ιερ. 18,16   τού τάξαι την γήν αυτών εις αφανισµόν και σύριγµα αιώνιον· πάντες οι διαπορευόµενοι δι αυτής εκστήσονται
και κινήσουσι την κεφαλήν αυτών.
Ιερ. 18,16  Και το αποτέλεσµα είναι να καταντήση η χώρα αυτών εις όλεθρον, αιώνιον σφύριγµα καταπλήξεως και
ειρωνείας εκ µέρους των ανθρώπων. Ολοι όσοι διέρχονται πλησίον αυτής θα µείνουν έκπληκτοι, θα κινούν µε θλίψιν την
κεφαλήν των
Ιερ. 18,17   ως άνεµον καύσωνα διασπερώ αυτούς κατά πρόσωπον εχθρών αυτών, δείξω αυτοίς ηµέραν απωλείας αυτών.
Ιερ. 18,17  Ωσάν τον καυστικόν άνεµον θα τους διασκορπίσω ενώπιον των εχθρών των . θα παρουσιάσω ενώπιόν των την
ηµέραν της καταστροφής των.
Ιερ. 18,18   Καί είπαν· δεύτε και λογισώµεθα επί Ιερεµίαν λογισµόν, ότι ουκ απολείται νόµος από ιερέως και βουλή από
συνετού και λόγος από προφήτου· δεύτε και πατάξωµεν αυτόν εν γλώσση και ακουσόµεθα πάντας τους λόγους αυτού.
Ιερ. 18,18  Οι εν Ιερουσαλήµ εχθροί του προφήτου είπαν· Ελάτε και ας σκεφθώµεν, τι πρέπει να κάµωµεν εναντίον του
Ιερεµίου, διότι επί τέλους δεν εχάθη από ανάµεσα µας νόµος διδασκόµενος από ιερείς και σοφή συµβουλή από συνετόν
άνθρωπον και λόγος προερχόµενος από προφήτην. Ας τον κτυπήσωµεν µε τα ίδια του τα λόγια, ας ακούµε µε προσοχήν
όλους τους λόγους του και ας επισηµαίνωµεν τους επιληψίµους.
Ιερ. 18,19   εισάκουσόν µου, Κύριε, και εισάκουσον της φωνής τού δικαιώµατός µου.
Ιερ. 18,19  Και ο προφήτης λέγει· Ακουσέ µε, Κυριε, πρόσεξε την φωνήν µου, δια της οποίας ζητώ το δίκαιόν µου.
Ιερ. 18,20   ει ανταποδίδοται αντί αγαθών κακά; ότι συνελάλησαν ρήµατα κακά της ψυχής µου και την κόλασιν αυτών
έκρυψάν µοι· µνήσθητι εστηκότος µου κατά πρόσωπόν σου τού λαλήσαι υπέρ αυτών αγαθά, τού αποστρέψαι τον θυµόν
σου απ αυτών.
Ιερ. 18,20  Πρέπει, λοιπόν, να ανταποδίδωνται αντί των αγαθών κακά; Διότι αυτοί συνεφώνησαν και απεφάσισαν κακά
εναντίον της ζωής µου. Και το κακόν, που σκέπτονται εναντίον µου, µου το απέκρυψαν. Ενθυµήσου, Κυριε, ότι εγώ όρθιος
ενώπιόν σου σε παρεκάλεσα δι' αυτούς, να τους στείλης αγαθά, να αποτρέψης από αυτούς την δικαίαν σου οργήν.
Ιερ. 18,21   διά τούτο δός τους υιούς αυτών εις λιµόν και άθροισον αυτούς εις χείρας µαχαίρας· γενέσθωσαν αι γυναίκες
αυτών άτεκνοι και χήραι, και οι άνδρες αυτών γενέσθωσαν ανηρηµένοι θανάτω και οι νεανίσκοι αυτών πεπτωκότες
µαχαίρα εν πολέµω.
Ιερ. 18,21  Δια την αχαριστίαν των αυτήν και δια τα εγκληµατικά των σχέδια παράδωσε τα παιδιά των εις λιµόν,
συνάθροισέ τους προς σφαγήν από εχθρικάς µαχαίρας. Ας γίνουν και ας µείνουν αι γυναίκες των άτεκνοι και χήραι, οι
άνδρες αυτών ας εξολοθρευθούν µε θανατηφόρον ασθένειαν και οι νέοι αυτών άνδρες ας σφαγούν δια µαχαίρας κατά τον
πόλεµον.
Ιερ. 18,22   γενηθήτω κραυγή εν ταίς οικίαις αυτών, επάξεις επ αυτούς ληστάς άφνω, ότι ενεχείρησαν λόγον εις σύλληψίν
µου, και παγίδας έκρυψαν επ εµέ.
Ιερ. 18,22  Ας ακουσθούν κραυγαί πόνου και απελπισίας µέσα εις τα σπίτια των. Φέρε αιφνιδίως εναντίον αυτών ληστάς,
διότι συνεφώνησαν και απεφάσισαν µεταξύ των να µε συλλάβουν και έστησαν παγίδας εναντίον µου.



Ιερ. 18,23   και σύ, Κύριε, έγνως άπασαν την βουλήν αυτών επ εµέ εις θάνατον· µη αθωώσης τας αδικίας αυτών, και τας
αµαρτίας αυτών από προσώπου σου µη εξαλείψης· γενέσθω η ασθένεια αυτών εναντίον σου, εν καιρώ θυµού σου ποίησον
εν αυτοίς.
Ιερ. 18,23  Και συ, Κυριε, εγνώρισες όλην την εναντίον µου πονηράν σκέψιν και απόφασίν των, δια να µε θανατώσουν. Μη
αµνηστεύσης και µη άφησης ατιµωρήτους τας κακίας των. Μη σβήσης από εµπρός σου και εξαλείψης τας αµαρτίας των.
Ασθενείς και αδύνατοι ας πέσουν ενώπιόν σου. Εις τον καιρόν του δικαίου σου θυµού πράξε τούτο εναντίον των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Ιερ. 19,1   Τότε είπε Κύριος προς µε· βάδισον και κτήσαι βίκον πεπλασµένον οστράκινον και άξεις από των πρεσβυτέρων τού
λαού και από των ιερέων,
Ιερ. 19,1  Τοτε µου είπεν ο Κυριος· Πηγαινε και αγόρασε λαγήνι φτιασµένο από πηλόν, πάρε µαζή σου µερικούς από τους
πρεσβυτέρους του λαού και από τους Ιερείς
Ιερ. 19,2   και εξελεύση εις το πολυάνδριον υιών των τέκνων αυτών, ό εστιν επί των προθύρων πύλης της Χαρσείθ, και
ανάγνωθι εκεί πάντας τους λόγους τούτους, ούς αν λαλήσω προς σε,
Ιερ. 19,2  και να εξέλθης στο Πολυάνδριον, στο νεκροταφείον όπου έθαπτον τα θυσιαζόµενα στον Βααλ τέκνα των, αυτό που
ευρίσκεται εις τα πρόθυρα της πύλης Χαρσείθ. Εκεί κάµε γνωστούς εις όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους εγώ θα
αποκαλύψω εις σε.
Ιερ. 19,3   και ερείς αυτοίς· ακούσατε τον λόγον Κυρίου, βασιλείς Ιούδα και άνδρες Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ
και οι εισπορευόµενοι εν ταίς πύλαις ταύταις· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον κακά,
ώστε παντός ακούοντος αυτά ηχήσει τα ώτα αυτού,
Ιερ. 19,3  Και θα πης εις αυτούς· ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλείς του βασιλείου Ιούδα, άνδρες Ιουδαίοι, οι κάτοικοι
της Ιερουσαλήµ, όλοι όσοι εισέρχεσθε από τας πύλας αυτάς· αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· ιδού, εγώ θα επιφέρω
εναντίον του τόπου αυτού θλίψεις και συµφοράς, τόσον πολλάς και µεγάλας, ώστε καθένας που θα τας ακούση, θα
αισθανθή να βουΐζουν τα αυτιά του.
Ιερ. 19,4   ανθ ών εγκατέλιπόν µε και απηλλοτρίωσαν τον τόπον τούτον και εθυµίασαν εν αυτώ θεοίς αλλοτρίοις , οίς ουκ
ήδεισαν αυτοί και οι πατέρες αυτών, και οι βασιλείς Ιούδα έπλησαν τον τόπον τούτον αιµάτων αθώων
Ιερ. 19,4  Αυτά θα γίνουν, διότι αυτοί µε εγκατέλειψαν, εµόλυναν και αφιέρωσαν τον τόπον τούτον εις ξένους θεούς,
εθυσίασαν εις αυτόν θυσίας προς θεούς ξένους, τους οποίους δεν εγνώριζαν ούτε αυτοί ούτε οι πρόγονοί των. Οι δε βασιλείς
του Ιούδα εγέµισαν τον τόπον αυτόν από αίµατα αθώων ανθρώπων, τους οποίους έσφαξαν.
Ιερ. 19,5   και ωκοδόµησαν υψηλά τή Βάαλ τού κατακαίειν τους υιούς αυτών εν πυρί, ά ουκ ενετειλάµην ουδέ διενοήθην εν
τή καρδία µου.
Ιερ. 19,5  Εκτισαν εις υψηλούς τόπους θυσιαστήρια του ειδώλου Βααλ, δια να κατακαίουν τα παιδιά των στο πυρ, έκαµαν
πράγµατα, τα οποία ουδέποτε εγώ διέταξα, ούτε καν ήλθαν ποτέ εις την διάνοιάν µου.
Ιερ. 19,6   διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και ου κληθήσεται τώ τόπω τούτω έτι Διάπτωσις και Πολυάνδριον
υιού Εννόµ, αλλ ή Πολυάνδριον της σφαγής.
Ιερ. 19,6  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, κατά τας οποίας δεν θα ονοµασθή πλέον ο τόπος αυτός απλώς
Διάπτωσις και Πολυάνδριον του υιού του Εννόµ, άλλα Πολυάνδριον της σφαγής.
Ιερ. 19,7   και σφάξω την βουλήν Ιούδα και την βουλήν Ιερουσαλήµ εν τώ τόπω τούτω και καταβαλώ αυτούς εν µαχαίρα
εναντίον των εχθρών αυτών και εν χερσί των ζητούντων τας ψυχάς αυτών, και δώσω τους νεκρούς αυτών εις βρώσιν τοίς
πετεινοίς τού ουρανού και τοίς θηρίοις της γής.
Ιερ. 19,7  Διότι στον τόπον αυτόν θα σφάξω και θα µαταιώσω την πονηράν σκέψιν και απόφασιν του βασιλείου Ιούδα και
της Ιερουσαλήµ, θα παραδώσω και θα καταβάλω αυτούς εις σφαγήν µαχαίρας ενώπιον των εχθρών των, εις τα χέρια
ανθρώπων οι οποίοι ζητούν να τους αφαιρέσουν την ζωήν. Θα παραδώσω τους νεκρούς των τροφήν εις τα όρνια του
ουρανού και εις τα θηρία της γης.
Ιερ. 19,8   και τάξω την πόλιν ταύτην εις αφανισµόν και εις συριγµόν· πάς ο παραπορευόµενος επ αυτής σκυθρωπάσει και
συριεί υπέρ πάσης της πληγής αυτής.
Ιερ. 19,8  Θα προορίσω και θα παραδώσω αυτήν την πόλιν εις όλεθρον και αφανισµόν, ελεεινόν θέαµα δια συριγµόν
θλίψεως και ειρωνείας. Καθε άνθρωπος, ο οποίος θα διέρχεται κοντά της, θα σκυθρωπάζη βλέπων την µεγάλην
καταστροφήν της και θα εκβάλλη συριγµόν δέους και ειρωνείας δια την µεγάλην αυτής πληγήν.
Ιερ. 19,9   και έδονται τας σάρκας των υιών αυτών και τας σάρκας των θυγατέρων αυτών , και έκαστος τας σάρκας τού
πλησίον αυτού έδονται εν τή περιοχή και εν τή πολιορκία, ή πολιορκήσουσιν αυτούς οι εχθροί αυτών.
Ιερ. 19,9  Οι κάτοικοί της λόγω του λιµού, που θα επικρατήση, θα φάγουν τας σάρκας των υιών των και τας σάρκας των
θυγατέρων των, άλλα και κάθε άνθρωπος θα φάγη τας σάρκας του πλησίον αυτού, εξ αιτίας της στενής και καταπιεστικής
πολιορκίας, µε την οποίαν θα τους πολιορκήσουν οι εχθροί των.
Ιερ. 19,10   και συντρίψεις τον βίκον κατ οφθαλµούς των ανδρών των εκπορευοµένων µετά σού
Ιερ. 19,10  Θα συντρίψης το λαγήνι εµπρός εις τα µάτια των ανδρών, οι οποίοι θα έλθουν µαζή σου,
Ιερ. 19,11   και ερείς· τάδε λέγει Κύριος· ούτως συντρίψω τον λαόν τούτον, και την πόλιν ταύτην, καθώς συντρίβεται άγγος
οστράκινον, ό ου δυνήσεται ιαθήναι έτι.
Ιερ. 19,11  και θα πης· Αυτά λέγει ο Κυριος έτσι εγώ θα συντρίψω τον λαόν αυτόν και την πόλιν αυτήν, όπως συντρίβεται το
πήλινον τούτο δοχείον, το οποίον δεν είναι δυνατόν πλέον να συγκολληθή και αποκατασταθή.
Ιερ. 19,12   ούτως ποιήσω, λέγει Κύριος, τώ τόπω τούτω και τοίς κατοικούσιν εν αυτώ τού δοθήναι την πόλιν ταύτην ως την
διαπίπτουσαν.
Ιερ. 19,12  Ετσι θα κάµω στον τόπον τούτον, λέγει ο Κυριος, και στους κατοίκους του τόπου αυτού, ώστε να γίνη η πόλις
αυτή ως άλλο µεγάλο νεκροταφείον, όπως η “Διαπίπτουσα”.
Ιερ. 19,13 και οίκοι Ιερουσαλήµ και οίκοι βασιλέων Ιούδα έσονται καθώς ο τόπος ο διαπίπτων από των ακαθαρσιών αυτών
εν πάσαις ταίς οικίαις, εν αίς εθυµίασαν επί των δωµάτων αυτών πάση τή στρατιά τού ουρανού και έσπεισαν σπονδάς
θεοίς αλλοτρίοις. -



Ιερ. 19,13  Και τα σπίτια της Ιερουσαλήµ και οι οίκοι των βασιλέων Ιούδα, θα γίνουν όπως ο τόπος ο Διαπίπτων, ο Ταφέθ, το
νεκροταφείον, εξ αιτίας των βδελυγµάτων, τα οποία ετελούντο εις όλας τας οικίας. Από τα δώµατα των οικιών αυτών,
επάνω εις τα ηλιακωτά, προσέφεραν θυσίαν θυµιάµατος εις την στρατιάν των αστέρων του ουρανού και έχυσαν σπονδάς
εις θεούς ξένους!
Ιερ. 19,14   Καί ήλθεν Ιερεµίας από της διαπτώσεως, ού απέστειλεν αυτόν Κύριος εκεί τού προφητεύσαι, και έστη εν τή αυλή
οίκου Κυρίου και είπε προς πάντα τον λαόν·
Ιερ. 19,14  Επέστρεψεν ο Ιερεµίας από τον τόπον αυτόν της Διαπτώσεως, όπου τον είχεν αποστείλει ο Κυριος, δια να
προφητεύση, και εστάθη όρθιος εις την αυλήν του Κυρίου και είπε προς όλον τον λαόν.
Ιερ. 19,15 τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω επί την πόλιν ταύτην και επί πάσας τας πόλεις αυτής και επί τας κώµας αυτής
άπαντα τα κακά, ά ελάλησα επ αυτήν, ότι εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών τού µη εισακούειν των εντολών µου.
Ιερ. 19,15  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επιφέρω εις την πόλιν αυτήν και εις όλας τας πόλεις της χώρας αυτής και εις τας
κώµας αυτής όλα τα κακά, τα οποία ελάλησα εναντίον αυτής, διότι οι Ισραηλίται εσκλήρυναν τον τράχηλον των, ώστε να
αρνηθούν να υπακούσουν εις τας εντολάς µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ιερ. 20,1   Καί ήκουσε Πασχώρ ο υιός Εµµήρ ο ιερεύς - και ούτος ήν καθεσταµένος ηγούµενος οίκου Κυρίου - τού Ιερεµίου
προφητεύοντος τους λόγους τούτους.
Ιερ. 20,1  ο Πασχώρ, υιός του Εµµήρ, ο Ιερεύς, αυτός πο Υ είχε διορισθ αρχηγός και επόπτης του ναού του Κυρίου, ήκουσε
τον Ιερεµίαν να προφητεύη τους απειλητικούς αυτούς λόγους.
Ιερ. 20,2   και επάταξεν αυτόν και ενέβαλεν αυτόν εις τον καταράκτην, ός ήν εν πύλη οίκου αποτεταγµένου τού υπερώου, ός
ήν εν οίκω Κυρίου.
Ιερ. 20,2  Τον εµαστίγωσε και έβαλε τους πόδας και τας χείρας, αυτού στο βασανιστικόν ξύλον, που υπήρχε µέσα εις
δωµάτιον µεµονωµένον υπεράνω από την αυλήν του ναού του Κυρίου.
Ιερ. 20,3   και εξήγαγε Πασχώρ τον Ιερεµίαν εκ τού καταράκτου, και είπεν αυτώ Ιερεµίας· ουχί Πασχώρ εκάλεσε Κύριος το
όνοµά σου, αλλ ή Μέτοικον.
Ιερ. 20,3  Κατόπιν ο Πασχώρ έβγαλε τον Ιερεµίαν από το βασανιστικόν αυτό ξύλον και είπε προς αυτόν ο Ιερεµίας· Ο Κυριος
δεν σου έδωσε το όνοµα Πασχώρ, αλλά το όνοµα Μέτοικος,
Ιερ. 20,4   διότι τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ δίδωµί σε εις µετοικίαν σύν πάσι τοίς φίλοις σου, και πεσούνται εν µαχαίρα
εχθρών αυτών, και οι οφθαλµοί σου όψονται, και σε και πάντα Ιούδαν δώσω εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος, και
µετοικιούσιν αυτούς και κατακόψουσιν εν µαχαίραις.
Ιερ. 20,4  διότι αυτά λέγει ο Κυριος· ιδού, εγώ θα σε παραδώσω εις µετοικεσίαν µαζή µε τους φίλους σου, οι οποίοι φίλοι σου
θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας των εχθρών των. Αυτά θα τα ίδουν οι οφθαλµοί σου. Σε τον ίδιον και όλους τους Ιουδαίους
θα παραδώσω αιχµαλώτους εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος, οι άνδρες του οποίου θα απαγάγουν εις µετοικεσίαν
και σε και αυτούς· πολλούς δε θα κατακόψουν µε τας µαχαίρας.
Ιερ. 20,5   και δώσω την πάσαν ισχύν της πόλεως ταύτης και πάντας τους πόνους αυτής και πάντας τους θησαυρούς τού
βασιλέως Ιούδα εις χείρας εχθρών αυτού, και άξουσιν αυτούς εις Βαβυλώνα.
Ιερ. 20,5  Θα παραδώσω δε όλην την δύναµιν της πόλεως αυτής, όλους τους κόπους της, όλους τους θησαυρούς του
βασιλέως Ιούδα, εις τα χέρια των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του θα οδηγήσουν αυτούς αιχµαλώτους εις την Βαβυλώνα .
Ιερ. 20,6   και σύ και πάντες οι κατοικούντες εν τώ οίκω σου πορεύσεσθε εν αιχµαλωσία , και εν Βαβυλώνι αποθανή και εκεί
ταφήση, σύ και πάντες οι φίλοι σου, οίς επροφήτευσας αυτοίς ψευδή.
Ιερ. 20,6  Και συ και όλοι, όσοι κατοικούν στο σπίτι σου, θα πορευθήτε εις αιχµαλωσίαν, εις την Βαβυλώνα εκεί θα
αποθάνης, εκεί και θα ταφής συ και όλοι οι φίλοι σου, στους οποίους είπες ψευδείς προφητείας.
Ιερ. 20,7   Ηπάτησάς µε, Κύριε, και ηπατήθην, εκράτησας και ηδυνάσθης· εγενόµην εις γέλωτα, πάσαν ηµέραν διετέλεσα
µυκτηριζόµενος·
Ιερ. 20,7  Παραπονούµενος ο προφήτης απευθύνεται προς τον Κυριον και λέγει· Κυριε, µε εξηπάτησες σχετικώς µε το
προφητικον έργον και ηπατήθην. Επέµεινες να αναλάβω το έργον του προφήτου και επεκράτησεν η γνώµη σου. Ιδού όµως,
ότι εγώ έγινα αντικείµενον γέλωτος· όλην την την µέραν ύπήρξα αντικείµενον εξευτελισµού και χλευασµού.
Ιερ. 20,8   ότι πικρώ λόγω µου γελάσοµαι, αθεσίαν και ταλαιπωρίαν επικαλέσοµαι, ότι εγενήθη λόγος Κυρίου εις ονειδισµόν
εµοί και εις χλευασµόν πάσαν ηµέραν µου.
Ιερ. 20,8  Με πικρούς και δηκτικούς λόγους θα µε χλευάσουν, θα γίνω περίγελως, διότι εγώ ήλεγχα την παρανοµίαν και την
καταδυνάστευσιν. Αλλ' ιδού ότι ο λόγος, τον οποίον έθεσεν στο στόµα µου ο Κυριος, εγινε δι' εµέ αιτία ονειδισµού. Ολας τας
ηµέρας της ζωής µου θα µε χλευάζουν.
Ιερ. 20,9   και είπα· ου µη ονοµάσω το όνοµα Κυρίου και ου µη λαλήσω έτι επί τώ ονόµατι αυτού. και εγένετο ως πύρ
καιόµενον φλέγον εν τοίς οστέοις µου, και παρείµαι πάντοθεν και ου δύναµαι φέρειν.
Ιερ. 20,9  Και είπα τότε από µέσα µου· Δεν θα αναφέρω άλλην φοράν το όνοµα του Κυρίου και δεν θα λαλήσω πλέον εν τω
Ονόµατι αυτού. Αλλά η σκέψις µου αυτή έγινεν ώσαν πυρκαϊά καιοµένη, φλέγουσα, µέσα εις τα οστά µου. Παρέλυσα από
παντού και δεν ηµπορώ να υποφέρω αυτήν την φλόγα.
Ιερ. 20,10   ότι ήκουσα ψόγον πολλών συναθροιζοµένων κυκλόθεν· επισύστητε και επισυστώµεν αυτώ , πάντες άνδρες φίλοι
αυτού· τηρήσατε την επίνοιαν αυτού, ει απατηθήσεται και δυνησόµεθα αυτώ και ληψόµεθα την εκδίκησιν ηµών εξ αυτού.
Ιερ. 20,10  Διότι ήκουσα ψευδείς κατηγορίας και αυστηράς επιτιµήσεις πολλών, οι οποίοι είχον συγκεντρωθή ολόγυρά µου.
Επιτεθήτε εναντίον του, έλεγαν, και ηµείς επίσης θα ριφθώµεν εναντίον του, όλοι οι άνδρες οι φίλοι του. Παρακολουθήσατε
και κατασκοπεύσατε τας σκέψστου, µήπως τυχόν και παρασυρθή εις πλάνην και ψεύδος, οπότε θα κατακυριαρχήσωµεν
εις αυτόν και θα πάρωµεν την εκδίκησίν µας εναντίον του.
Ιερ. 20,11   ο δε Κύριος µετ εµού καθώς µαχητής ισχύων· διά τούτο εδίωξαν και νοήσαι ουκ ηδύναντο· ησχύνθησαν σφόδρα,
ότι ουκ ενόησαν ατιµίας αυτών, αί δι αιώνος ουκ επιλησθήσονται.
Ιερ. 20,11  Αλλα ο Κυριος ήτο µαζή µου ισχυρός υπερασπιστής. Δια τούτο αυτοί µε κατεδίωξαν, χωρίς να µε καταβάλουν.
Δεν ηµπόρεσαν να εννοήσουν ότι ο Κυριος ήτο µαζή µου. Κατησχύνθησαν πάρα πολύ, διότι δεν συνησθάνθησαν τας



ατιµίας των, αι οποίαι εν τούτοις δεν θα λησµονηθούν δια µέσου των αιώνων.
Ιερ. 20,12   Κύριε, δοκιµάζων δίκαια, συνίων νεφρούς και καρδίας, ίδοιµι την παρά σού εκδίκησιν εν αυτοίς, ότι προς σε
απεκάλυψα τα απολογήµατά µου. -
Ιερ. 20,12  Κυριε, συ είσαι εκείνος, ο οποίος εξετάζεις µε δικαιοσύνην και αποδίδστο δίκαιον. Γνωρίζεις και τα απόκρυφα των
ανθρώπων, τους νεφρούς και τας καρδίας. Ας ίδω λοιπόν στελλοµένην από σε τιµωρίαν εναντίον αυτών των ανθρώπων,
διότι εγώ προς σε εφανέρωσα τας θλίψεις µου, τους διωγµούς µου, όπως και τας απολογίας µου.
Ιερ. 20,13   Άσατε τώ Κυρίω, αινέσατε αυτώ, ότι εξείλατο ψυχήν πένητος εκ χειρός πονηρευοµένων. -
Ιερ. 20,13  Δοξολογήσατε τον Κυριον, δοξολογήσατέ τον, διότι έσωσε την ζωήν εµού, του πτωχού και αδυνάτου, από τα
χέρια πονηρών και κακών ανθρώπων.
Ιερ. 20,14   Επικατάρατος η ηµέρα, εν ή ετέχθην εν αυτή· η ηµέρα, εν ή έτεκέ µε η µήτηρ µου, µη έστω επευκτή.
Ιερ. 20,14  Κατηραµένη ας είναι η ηµέρα κατά την οποίαν εγεννήθην. Η ηµέρα κατά την οποίαν µε εγέννησεν η µήτηρ µου
ας µη είναι ευλογηµένη.
Ιερ. 20,15   επικατάρατος ο άνθρωπος ο ευαγγελισάµενος τώ πατρί µου λέγων· ετέχθη σοι άρσην, ευφραινόµενος.
Ιερ. 20,15  Κατηραµένος ας είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έφερεν στον πατέρα µου την χαρµόσυνον είδησιν και του είπε
χαίρων· απέκτησες αρσενικόν παιδί.
Ιερ. 20,16   έστω ο άνθρωπος εκείνος ως αι πόλεις, ας κατέστρεψε Κύριος εν θυµώ και ου µετεµελήθη· ακουσάτω κραυγής τώ
πρωΐ και αλαλαγµού µεσηµβρίας,
Ιερ. 20,16  Ας είναι ο άνθρωπος εκείνος, όπως αι πόλεις, τας οποίας ο Κυριος εν τη δικαία του οργή κατέστρεψε και δεν
µετενόησε δια την καταστροφήν των. Ας ακούση ο άνθρωπος αυτός το πρωί κραυγάς συναγερµού και την µεσηµβρίαν
αλαλαγµούς πολέµου.
Ιερ. 20,17   ότι ουκ απέκτεινέ µε εν µήτρα µητρός και εγένετό µοι η µήτηρ µου τάφος µου και η µήτρα συλλήψεως αιωνίας.
Ιερ. 20,17  Διότι δεν µε εθανάτωσε µέσα εις την µήτραν της µητρός µου, ώστε να γίνη η µητέρα µου τάφος µου και η µήτρα
της παντοτεινή φυλακή µου.
Ιερ. 20,18   ινατί τούτο εξήλθον εκ µήτρας τού βλέπειν κόπους και πόνους, και διετέλεσαν εν αισχύνη αι ηµέραι µου;
Ιερ. 20,18  Διατί εγεννήθην, διατί εβγήκα από την µητράν; Δια να βλέπω κόπους και να διέρχωµαι τας ηµέρας της ζωής µου
µε καταισχύνην και εξευτελισµόν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Ιερ. 21,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ιερεµίαν, ότε απέστειλε προς αυτόν ο βασιλεύς Σεδεκίας τον Πασχώρ υιόν
Μελχίου και Σοφονίαν υιόν Μαασαίου τον ιερέα λέγων·
Ιερ. 21,1  Λογος τον οποίον απηύθυνεν ο Κυριος προς τον Ιερεµίαν, όταν ο βασιλεύς Σεδεκίας απέστειλε προς αυτόν τον
Πασχώρ υιόν του Μελχίου, και τον Σοφονίαν υιόν του Μαασαίου τον ιερέα, οι οποίοι τον παρεκάλεσαν λέγοντες·
Ιερ. 21,2   επερώτησον περί ηµών τον Κύριον, ότι βασιλεύς Βαβυλώνος εφέστηκεν εφ ηµάς, ει ποιήσει Κύριος κατά πάντα τα
θαυµάσια αυτού, και απελεύσεται αφ ηµών.
Ιερ. 21,2  Ερώτησε δι' ηµάς τον Κυριον, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος επήλθεν εναντίον µας και έφθασεν, εάν ο Κυριος θα
ενεργήση υπέρ ηµών σύµφωνα µε όλα τα θαυµαστά έργα, τα οποία άλλοτε έκαµε, και αν αναχωρήση έτσι ο βασιλεύς
αυτός από ηµάς.
Ιερ. 21,3   και είπε προς αυτούς Ιερεµίας· ούτως ερείτε προς Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα·
Ιερ. 21,3  Είπε προς αυτούς ο Ιερεµίας. Αυτά θα είπετε προς τον Σεδεκίαν, τον βασιλέα της χώρας Ιούδα·
Ιερ. 21,4   τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ µεταστρέψω τα όπλα τα πολεµικά, εν οίς υµείς πολεµείτε εν αυτοίς προς τους
Χαλδαίους τους συγκεκλεικότας υµάς έξωθεν τού τείχους, και συνάξω αυτούς εις το µέσον της πόλεως ταύτης
Ιερ. 21,4  αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα στρέψω εις τα οπίσω άχρηστα τα πολεµικά σας όπλα, µε τα οποία σεις θέλετε να
πολεµήσετε εναντίον των Χαλδαίων, οι οποίοι έξω από το τείχος σας έχουν περικλείσει. Και θα συγκεντρώσω αυτούς στο
µέσον αυτής της πόλεως.
Ιερ. 21,5   και πολεµήσω εγώ υµάς εν χειρί εκτεταµένη και εν βραχίονι κραταιώ µετά θυµού και οργής µεγάλης
Ιερ. 21,5  Εγώ θα πολεµήσω εναντίον σας µε το χέρι µου απλωµένον και µε τον παντοδύναµον βραχίονά µου, µε θυµόν και
µεγάλην οργήν.
Ιερ. 21,6   και πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν τή πόλει ταύτη , τους ανθρώπους και τα κτήνη, εν θανάτω µεγάλω, και
αποθανούνται.
Ιερ. 21,6  Θα κτυπήσω όλους τους κατοίκους εις την πόλιν αυτήν, τους ανθρώπους και τα κτήνη, µε µεγάλο θανατικό και θα
αποθάνουν.
Ιερ. 21,7   και µετά ταύτα -ούτως λέγει Κύριος- δώσω τον Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα και τους παίδας αυτού και τον λαόν τον
καταλειφθέντα εν τή πόλει ταύτη από τού θανάτου και από τού λιµού και από της µαχαίρας εις χείρας εχθρών αυτών των
ζητούντων τας ψυχάς αυτών, και κατακόψουσιν αυτούς εν στόµατι µαχαίρας· ου φείσοµαι επ αυτοίς και ου µη οικτειρήσω
αυτούς.
Ιερ. 21,7  Μετά ταύτα, έτσι λέγει ο Κυριος, θα παραδώσω τον Σεδεκίαν τον βασιλέα του βασιλείου Ιούδα και τους αυλικούς
του και τον λαόν του, όλους όσοι απέµειναν εις την πόλιν αυτήν ζώντες από την θανατηφόρον ασθένειαν, από τον λιµόν
και από την εχθρικήν µάχαιραν, θα τους παραδώσω εις τα χέρια των εχθρών των, οι οποίοι ζητούν να αφαιρέσουν την
ζωήν των, και θα τους κατακόψουν εν στόµατι µαχαίρας. Εγώ δεν θα λυπηθώ δι' αυτούς ούτε θα τους σπλαγχνισθώ.
Ιερ. 21,8   και προς τον λαόν τούτον ερείς· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ δέδωκα πρό προσώπου υµών την οδόν της ζωής και
την οδόν τού θανάτου·
Ιερ. 21,8  Και προς τον λαόν τούτον θα είπης· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ έχω θέσει ενώπιόν σας την οδόν της ζωής και
την οδόν, που οδηγεί στον θάνατον.
Ιερ. 21,9   ο καθήµενος εν τή πόλει ταύτη αποθανείται εν µαχαίρα και εν λιµώ, και ο εκπορευόµενος προσχωρήσαι προς τους
Χαλδαίους τους συγκεκλεικότας υµάς ζήσεται, και έσται η ψυχή αυτού εις σκύλα, και ζήσεται.
Ιερ. 21,9  Εκείνος, ο οποίος θα καθίση εις την πόλιν αυτήν, θα αποθάνη φονευόµενος από εχθρικήν µάχαιραν η από λιµόν.
Εκείνος, ο οποίος θα εξέλθη από την πόλιν αυτήν, δια να παραδοθή στους Χαλδαίους, που σας έχουν αποκλείσει, θα ζήση,



αλλά η ζωή του θα είναι ωσάν τα λάφυρα, που περιπίπτουν εις χείρας των εχθρών. Οπωσδήποτε όµως θα ζήση.
Ιερ. 21,10   διότι εστήρικα το πρόσωπόν µου επί την πόλιν ταύτην εις κακά και ουκ εις αγαθά· εις χείρας βασιλέως
Βαβυλώνος παραδοθήσεται, και κατακαύσει αυτήν εν πυρί.
Ιερ. 21,10  Αυτά θα γίνουν, διότι εγώ έχω στρέψει και στηρίξει το πρόσωπόν µου εναντίον της πόλεως αυτής, δια να
αποστείλω συµφοράς και οχι ευεργεσίας. Θα πέση η πόλις εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο οποίος και θα την
παραδώση στο πυρ και θα την κατακαύση.
Ιερ. 21,11   ο οίκος βασιλέως Ιούδα, ακούσατε λόγον Κυρίου·
Ιερ. 21,11  Ολος ο βασιλικός οίκος του βασιλέως του Ιούδα, όπως και ο βασιλικός οίκος του Δαβίδ, ακούσατε τον λόγον του
Κυρίου.
Ιερ. 21,12   οίκος Δαυίδ, τάδε λέγει Κύριος· κρίνατε πρωΐ κρίµα και κατευθύνατε και εξέλεσθε διηρπασµένον εκ χειρός
αδικούντος αυτόν, όπως µη αναφθή ως πύρ η οργή µου και καυθήσεται, και ουκ έσται ο σβέσων.
Ιερ. 21,12  Αυτά λέγει ο Κυριος· Αποδώσατε εκάστην πρωΐαν το δίκαιον, ευθύνατε τους δρόµους της ζωής σας προς τας
εντολάς του Κυρίου, αποσπάσατε αθώον από τα χέρια εκείνου, ο οποίος τον αδικεί και τον καταπιέζει, δια να µη ανάψη
ωσάν φωτιά η οργή µου και γίνη πυρκαϊά µεγάλη και δεν θα υπάρχη κανείς, που θα ηµπορέση να την σβήση.
Ιερ. 21,13   ιδού εγώ προς σε τον κατοικούντα την κοιλάδα Σόρ, την πεδεινήν, τους λέγοντας· τις πτοήσει ηµάς; ή τις
εισελεύσεται προς το κατοικητήριον ηµών;
Ιερ. 21,13  Ιδού, εγώ έρχοµαι εναντίον σου, ο οποίος κατοικείς την κοιλάδα Σορ και εις την πεδινήν, προς όλους σας, οι
οποίοι πιστεύοντες εις τα απόρθητα της περιοχής σας λέγετε· ποιός θα µας καταπτοήαη; Ποιός είναι δυνατόν να εισέλθη
στο καταφύγιόν µας;
Ιερ. 21,14   και ανάψω πύρ εν τώ δρυµώ αυτής, και έδεται πάντα τα κύκλω αυτής.
Ιερ. 21,14  Εγώ θα ανάψω φωτιά καταστροφής εις τα δάση της περιοχής, η οποία και θα καταφάγη όλα τα γύρω από αυτήν
µέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Ιερ. 22,1   Τάδε λέγει Κύριος· πορεύου και κατάβηθι εις τον οίκον τού βασιλέως Ιούδα και λαλήσεις εκεί τον λόγον τούτον
Ιερ. 22,1  Αυτά λέγει ο Κυριος προς τον προφήτην· πήγαινε, κατέβα στον οίκον του βασιλέως Ιούδα και εκεί θα είπης αυτόν
τον λόγον·
Ιερ. 22,2   και ερείς· άκουε λόγον Κυρίου, βασιλεύ Ιούδα ο καθήµενος επί θρόνου Δαυίδ, σύ και ο οίκός σου και ο λαός σου
και οι εισπορευόµενοι ταίς πύλαις ταύταις·
Ιερ. 22,2  θα πης άκουε λόγον Κυρίου, βασιλεύ Ιούδα, ο οποίος κάθεσαι στον θρόνον Δαβίδ, συ και ο οίκός σου και ο λαός
σου και όλοι, όσοι εισέρχονται δια των πυλών τούτων εις την πόλιν.
Ιερ. 22,3   τάδε λέγει Κύριος· ποιείτε κρίσιν και δικαιοσύνην και εξαιρείσθε διηρπασµένον εκ χειρός αδικούντος αυτόν και
προσήλυτον και ορφανόν και χήραν µη καταδυναστεύετε και µη ασεβήτε και αίµα αθώον µη εκχέητε εν τώ τόπω τούτω.
Ιερ. 22,3  Αυτά λέγει ο Κυριος· κρίνατε µε δικαιοσύνην, βγάλτε από τα χέρια του αδικούντος τον καταπιεζόµενον και
αδικούµενον· προσήλυτον και ορφανόν και χήραν µη καταδυναστεύετε, µη ασεβήτε προς τον Θεόν και µη χύνετε αίµα
αθώον στον τόπον τούτον.
Ιερ. 22,4   διότι εάν ποιούντες ποιήσητε τον λόγον τούτον, και εισελεύσονται εν ταίς πύλαις τού οίκου τούτου βασιλείς
καθήµενοι επί θρόνου Δαυίδ και επιβεβηκότες εφ αρµάτων και ίππων , αυτοί και οι παίδες αυτών, και ο λαός αυτών·
Ιερ. 22,4  Διότι, εάν τηρήσετε πιστώς την εντολήν αυτήν, τότε ασφαλείς και ένδοξοι θα εισέλθουν από τας πύλας του
ανακτόρου αυτού βασιλείς, καθήµενοι επί του θρόνου Δαβίδ, οι οποίοι θα επιβαίνουν επάνω εις πολεµικά άρµατα και
ίππους, αυτοί και οι αυλυκοί των και ο λαός των.
Ιερ. 22,5   εάν δε µη ποιήσητε τους λόγους τούτους, κατ εµαυτού ώµοσα, λέγει Κύριος, ότι εις ερήµωσιν έσται ο οίκος ούτος.
Ιερ. 22,5  Εάν όµως δεν τηρήσετε τους λόγους αυτούς, ωρκίσθηκα στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι θα παραδοθή εις
ερήµωσιν ο οίκος αυτός και ο λαός αυτός.
Ιερ. 22,6   ότι τάδε λέγει Κύριος κατά τού οίκου βασιλέως Ιούδα· Γαλαάδ σύ µοι, αρχή τού Λιβάνου, εάν µη θώ σε εις έρηµον,
πόλεις µη κατοικηθησοµένας·
Ιερ. 22,6  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον του οίκου βασιλέως Ιούδα. Συ είσαι δι' εµέ, όπως η περιοχή Γαλαάδ, η κορυφή
του Λιβάνου, και όµως θα σε παραδώσω εις ερήµωσιν και θα µείνης ώσάν τας πόλεις εκείνας, αι οποίαι δεν έχουν
κατοίκους,
Ιερ. 22,7   και επάξω επί σε ολοθρεύοντα άνδρα και τον πέλεκυν αυτού, και εκκόψουσι τας εκλεκτάς κέδρους σου και
εµβαλούσιν εις το πύρ.
Ιερ. 22,7  θα εξεγείρω και θα επιφέρω εναντίον σου εξολοθρευτάς άνδρας µε τους πελέκεις των, οι οποίοι θα κατακόψουν τας
κλεκτάς κέδρους σου και θα τας ρίψουν στο πυρ.
Ιερ. 22,8   και διελεύσονται έθνη διά της πόλεως ταύτης και ερεί έκαστος προς τον πλησίον αυτού· διατί εποίησε Κύριος
ούτως τή πόλει ταύτη τή µεγάλη;
Ιερ. 22,8  Διάφορα έθνη θα περάσουν δια µέσου της πόλεως αυτής και ο καθένας από τους ανθρώπους αυτούς θα λέγη προς
τον πλησίον του· διατί ο Κυριος επέφερε τοιαύτην καταοτροφήν εις την µεγάλην αυτήν πόλιν;
Ιερ. 22,9   και ερούσιν· ανθ ών εγκατέλιπον την διαθήκην Κυρίου Θεού αυτών και προσεκύνησαν θεοίς αλλοτρίοις και
εδούλευσαν αυτοίς.
Ιερ. 22,9  Και θα λάβουν ως απάντησιν· Διότι οι άνθρωποι της πόλεως αυτής εγκατέλειψαν την διαθήκην Κυρίου του Θεού
των, προσεκύνησαν ξένους θεούς και έγιναν δούλοι εις τα είδωλα.
Ιερ. 22,10   Μή κλαίετε τον τεθνηκότα µηδέ θρηνείτε αυτόν· κλαύσατε κλαυµώ τον εκπορευόµενον, ότι ουκ επιστρέψει έτι,
ουδέ όψεται την γήν πατρίδος αυτού.
Ιερ. 22,10  Μη κλαίετε εκείνον, που απέθανε· µη θρηνείτε δι' αυτόν. Κλαύσατε µε µεγάλον κλαυθµόν αυτόν, ο οποίος
πορεύεται εις εξορίαν και ο οποίος δεν θα επιστρέψη πλέον, ούτε και θα ίδη ποτέ την γην της πατρίδος του.
Ιερ. 22,11   διότι τάδε λέγει Κύριος επί Σελλήµ υιόν Ιωσία τον βασιλεύοντα αντί Ιωσίου τού πατρός αυτού, ός εξήλθεν εκ τού
τόπου τούτου· ουκ αναστρέψει εκεί έτι,



Ιερ. 22,11  Αυτά ακόµη, λέγει ο Κυριος, δια τον Σελλήµ, τον υιόν του Ιωσίου, που βασιλεύει αντί του Ιωσίου του πατρός του
και ο οποίος ωδηγήθη αιχµάλωτος εις την εξοριαν. Δεν θα επιστρέψη πλέον εις την πατρίδα του,
Ιερ. 22,12   αλλ ή εν τώ τόπω, ού µετώκισα αυτόν, εκεί αποθανείται και την γήν ταύτην ουκ όψεται έτι. -
Ιερ. 22,12  αλλά στον τόπον, όπου εγώ τον µετώκησα, εκεί θα αποθάνη και δεν θα ίδη πλέον την χώραν αυτήν.
Ιερ. 22,13   Ώ ο οικοδοµών οικίαν αυτού ου µετά δικαιοσύνης και τα υπερώα αυτού ουκ εν κρίµατι, παρά τώ πλησίον αυτού
εργάται δωρεάν και τον µισθόν αυτού ου µη αποδώσει αυτώ.
Ιερ. 22,13  Ω συ Ιωακείµ, βασιλεύ των Ιουδαίων, ο οποίος κτίζεις τα ανάκτορά σου µε αδικίας και καταδυναστεύσεις, συ ο
οποίος εξαναγκάζστον πλησίον σου δωρεάν να εργάζεται δια σε και δεν του δίδστον δίκαιον µισθόν του !
Ιερ. 22,14   ωκοδόµησας σεαυτώ οίκον σύµµετρον, υπερώα ριπιστά διεσταλµένα θυρίσι και εξυλωµένα εν κέδρω και
κεχρισµένα εν µίλτω.
Ιερ. 22,14  Εκτισες δια τον εαυτόν σου επιβλητικόν ανάκτορον, ευάερα υπερώα µε ευρέα ανοίγµατα παραθύρων, των οποίων
η ξυλεία είναι από κέδρους και έχουν χρισθή µε σµάλτον.
Ιερ. 22,15   µη βασιλεύσης, ότι σύ παροξύνη εν Άχαζ τώ πατρί σου; ου φάγονται και ου πίονται· βέλτιον ήν σε ποιείν κρίµα
και δικαιοσύνην.
Ιερ. 22,15  Μηπως νοµίζεις, ότι θα βασιλεύσης επί πολύ; Εφ' όσον και συ παροργίζστον θεόν, όπως και ο πατέρας σου ο
Αχαζ, συ και οι άνθρωποί σου δεν θα χαρούν τα ανάκτορά σου και τα καλά σου· δεν θα φάγουν και δεν θα πίουν
ευφραινόµενοι. Ητο καλύτερον δια σε να ήσο δίκαιος εις τας κρίσεις σου και να τηρής δικαιοσύνην.
Ιερ. 22,16   ουκ έγνωσαν, ουκ έκριναν κρίσιν ταπεινώ ουδέ κρίσιν πένητος· ου τούτό εστι το µη γνώναί σε εµέ, λέγει Κύριος;
Ιερ. 22,16  Οι άνθρωποι όµώς παρ' όλα τα δείνα αυτά δεν ήλθαν εις συναίσθησιν, δεν απέδωσαν δικαιοσύνην στον ταπεινόν,
ούτε δικαίαν κρίσιν στον πτωχόν. Και αυτό έγινε, διότι συ δεν ηθέλησες να γνωρίσης εµέ τον Θεόν σου, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 22,17   ιδού ουκ εισίν οι οφθαλµοί σου ουδέ η καρδία σου καλή, αλλά εις την πλεονεξίαν σου και εις το αίµα το αθώον
τού εκχέειν αυτό και εις αδικήµατα και εις φόνον τού ποιείν αυτά.
Ιερ. 22,17  Ιδού, δεν είναι ευθείς και ειλικρινείς οι οφθαλµοί σου, δεν είναι καλή η καρδία σου, αλλά έχει στραφή και επιδοθή
εις την πλεονεξίαν και στο να χύνης αίµα αθώον, στο να διαπράττης αδιικήµατα και να κάµνης φόνους.
Ιερ. 22,18   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος επί Ιωακείµ υιόν Ιωσία βασιλέα Ιούδα· ουαί επί τον άνδρα τούτον· ου µη κόψονται
αυτόν· ώ αδελφέ, ουδέ µη κλαύσονται αυτόν· οίµοι Κύριε.
Ιερ. 22,18  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον του Ιωακείµ, υιού του Ιωσίου, ο οποίος είναι βασιλεύς των Ιουδαίων·
Αλλοίµονον στον άνδρα, αυτόν ! Δεν θα τον θρηνήσουν µε κοπετούς λέγοντες, ω αδελφέ ! Ούτε θα κλαύσουν δι' αυτόν
λέγοντες, αλλοίµονον Κυριε !
Ιερ. 22,19   ταφήν όνου ταφήσεται, συµψηθείς ριφήσεται επέκεινα της πύλης Ιερουσαλήµ. -
Ιερ. 22,19  Θα ενταφιασθή όπως ο όνος. Θα συρθή και θα ριφθή πέραν από την πύλην της Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 22,20   Ανάβηθι εις τον Λίβανον και κράξον και εις την Βασάν δός την φωνήν σου και βόησον εις το πέραν της
θαλάσσης, ότι συνετρίβησαν πάντες οι ερασταί σου.
Ιερ. 22,20     Ανέβα, ω Ιερουσαλήµ, στο όρος Λιβανον και κράξε, βγάλε φωνήν εκ Βασάν, βόησε ώστε να σε ακούσουν πέραν
από την Νεκράν Θαλασσαν, διότι όλοι οι άνθρωποι, τους οποίους περιέβαλες µε αµαρτωλήν αγάπην, έχουν συντριβή.
Ιερ. 22,21   ελάλησα προς σε εν τή παραπτώσει σου, και είπας· ουκ ακούσοµαι· αύτη η οδός σου εκ νεότητός σου, ουκ
ήκουσας της φωνής µου.
Ιερ. 22,21  Ωµίλησα προς σε, όταν παρεσύρεσο εις τας αµαρτωλάς πτώσεις σου, και είπες· δεν θα υπακούσω εις την φωνήν
του Θεού. Αυτός ήτο ο δρόµος της ζωής σου από την νεότητα σου, δεν υπήκουσες εις την φωνήν εµού του Θεού σου.
Ιερ. 22,22   πάντας τους ποιµένας σου ποιµανεί άνεµος, και οι ερασταί σου εν αιχµαλωσία εξελεύσονται· ότι τότε
αισχυνθήση και ατιµωθήση από πάντων των φιλούντων σε.
Ιερ. 22,22     Δια τούτο όλους τους άρχοντάς σου θα διασκορπίση ο άνεµος· και όλοι εκείνοι, τους οποίους αγαπούσες
περιπαθώς, θα βγουν αιχµάλωτοι πορευόµενοι εις την εξοριαν. Τοτε θα κατεντροπιασθής, θα περιπέσης εις µεγάλην
ατιµίαν ένεκα του ολέθρου όλων εκείνων, οι οποίοι σε αγαπούσαν.
Ιερ. 22,23   κατοικούσα εν τώ Λιβάνω, εννοσσεύουσα εν ταίς κέδροις, καταστενάξεις εν τώ ελθείν σοι οδύνας ως τικτούσης.
Ιερ. 22,23  Συ η φυλή Ιούδα, η οποία υπερήφανος και ασφαλής κατοικούσες ωσάν επάνω στο όρος Λιβανον, συ η οποία
έθετες την φωλεάν σου επάνω εις τας κέδρους, θα αναστενάξης, όταν έλθουν εναντίον σου ωδίνες, που θα οµοιάζουν ωσάν
εκείνας, που δοκιµάζει η ετοιµόγεννος.
Ιερ. 22,24   ζώ εγώ, λέγει Κύριος, εάν γενόµενος γένηται Ιεχονίας υιός Ιωακείµ βασιλεύς Ιούδα αποσφράγισµα επί της χειρός
της δεξιάς µου, εκείθεν εκσπάσω σε
Ιερ. 22,24     Ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, ότι και εάν ακόµη ο Ιεχονίας, ο υιός του Ιωακείµ, γίνη βασιλεύς του Ιούδα, εγώ σε,
που ήσο ως πολύτιµον δακτυλίδιον στο δεξί µου χέρι, θα σε αποσπάσω από εκεί.
Ιερ. 22,25   και παραδώσω σε εις χείρας των ζητούντων την ψυχήν σου, ών σύ ευλαβή από προσώπου αυτών, εις χείρας των
Χαλδαίων·
Ιερ. 22,25  Θα σε παραδώσω εις χέρια ανθρώπων, οι οποίοι ζητούν την ζωήν σου, και εις εκείνους τους οποίους συ φοβείσαι,
εις τα χέρια δηλαδή των Χαλδαίων.
Ιερ. 22,26   και απορίψω σε και την µητέρα σου την τεκούσάν σε εις γήν, ού ουκ ετέχθης εκεί, και εκεί αποθανείσθε.
Ιερ. 22,26     Θα απορρίψω σε και την µητέρα σου, η οποία σε εγέννησε, εις χώραν, όπου δεν έχεις γεννηθή και εκεί θα
αποθάνετε.
Ιερ. 22,27   εις δε την γήν, ήν αυτοί εύχονται ταίς ψυχαίς αυτών, ου µη αποστρέψωσιν.
Ιερ. 22,27  Δεν θα επιστρέψουν δε εις την χώραν, εις την οποίαν µε όλην των την ψυχήν εύχονται να επανέλθουν.
Ιερ. 22,28   ητιµώθη Ιεχονίας ως σκεύος, ού ουκ έστι χρεία αυτού, ότι εξερίφη και εξεβλήθη εις γήν, ήν ουκ ήδει.
Ιερ. 22,28     Πράγµατι, ο Ιεχονίας κατεφρονήθη και κατηξευτελίσθη ωσάν σκεύος, του οποίου δεν έχούν πλέον καµµίαν
ανάγκην. Διότι αυτός ερρίφθη και εξεβληθη εις χώραν, την οποίαν προηγουµένως δεν εγνώριζε.
Ιερ. 22,29   γη γη άκουε λόγον Κυρίου·
Ιερ. 22,29     Γη, ολόκληρος η γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου.
Ιερ. 22,30   γράψον τον άνδρα τούτον εκκήρυκτον άνθρωπον, ότι ου µη αυξηθή εκ τού σπέρµατος αυτού ανήρ καθήµενος



επί θρόνου Δαυίδ άρχων έτι εν τώ Ιούδα.
Ιερ. 22,30  Γράψε, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αποκηρυγµένος από τον Θεόν, δεν θα γεννηθή πλέον από αυτόν και δεν θα
αναπτυχθή ανήρ, δια να καθίση επάνω στον θρόνον του Δαβίδ, βασιλεύς στο βασίλειον του Ιούδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Ιερ. 23,1   Ώ οι ποιµένες οι διασκορπίζοντες και απολλύοντες τα πρόβατα της νοµής µου.
Ιερ. 23,1  Αλλοίµονον εις σας τους ποιµένας, οι οποίοι διασκορπίζετε και καταστρέφετε τα πρόβατα της ποίµνης µου !
Ιερ. 23,2   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος επί τους ποιµαίνοντας τον λαόν µου· υµείς διεσκορπίσατε τα πρόβατά µου και
εξώσατε αυτά και ουκ επεσκέψασθε αυτά, ιδού εγώ εκδικώ εφ υµάς κατά τα πονηρά επιτηδεύµατα υµών·
Ιερ. 23,2  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον εις σας, που ποιµαίνετε τον λαόν µου· Σεις διεσκορπίσατε τα πρόβατά µου,
τα εξεδιώξατε, δεν εφροντίσατε µε στοργήν δι' αυτά. Δια τούτο ιδού εγώ, θα αποστείλω εναντίον σας δικαίας τιµωρίας,
σύµφωνα µε τα πονηρά σας έργα.
Ιερ. 23,3   και εγώ εισδέξοµαι τους καταλοίπους τού λαού µου επί πάσης της γής, ού έξωσα αυτούς εκεί, και καταστήσω
αυτούς εις την νοµήν αυτών, και αυξηθήσονται και πληθυνθήσονται·
Ιερ. 23,3  Θα δεχθώ όµως κατόπιν τους αποµείναντας από τον λαόν µου από όλην την γην. Θα τους επαναφέρω από εκεί,
όπου τους είχα εξορίσει και θα εγκαταστήσω αυτούς εις την περιοχήν , την οποίαν προηγουµένως ασφαλείς ενέµοντο. Και
θα αυξηθούν και θα πληθυνθούν.
Ιερ. 23,4   και αναστήσω αυτοίς ποιµένας, οί ποιµανούσιν αυτούς, και ου φοβηθήσονται έτι ουδέ πτοηθήσονται, λέγει
Κύριος.
Ιερ. 23,4  Θα αναδείξω και θα φέρω εις αυτούς ποιµένας, οι οποίοι θα τους ποιµάνουν µε στοργήν και έτσι αυτοί ούτε θα
φοβηθούν, ούτε θα πτοηθούν, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 23,5   ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και αναστήσω τώ Δαυίδ ανατολήν δικαίαν, και βασιλεύσει βασιλεύς και
συνήσει και ποιήσει κρίµα και δικαιοσύνην επί της γής.
Ιερ. 23,5  Ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, κατά τας οποίας εγώ θα φέρω και θα αναδείξω εις τη οικογενειάν του Δαδίδ
βλαστόν δίκαιον και αυτός θα βασιλεύση ως πραγµατικός βασιλεύς. Θα γνωρίση και θα πραγµατοποίηση ευθυκρισίαν και
δικαιοσύνην εις όλην την γην.
Ιερ. 23,6   εν ταίς ηµέραις αυτού σωθήσεται Ιούδας, και Ισραήλ κατασκηνώσει πεποιθώς, και τούτο το όνοµα αυτού, ό
καλέσει αυτόν Κύριος Ιωσεδέκ.
Ιερ. 23,6  Κατά τας ηµέρας του βασιλέως αυτού θα σωθούν οι Ιουδαίοι· και ο Ισραηλιτικός λαός θα κατασκήνωση ασφαλής
και ήσυχος. Τούτο δε είναι το όνοµα, το οποίον ο Κυριος θα δώση εις αυτόν· Ιωσεδέκ, δηλαδή “Θεός δικαιοσύνης”.
Ιερ. 23,7   Διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και ουκ ερούσιν έτι· ζή Κύριος, ός ανήγαγε τον οίκον Ισραήλ εκ γής
Αιγύπτου,
Ιερ. 23,7  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και δεν θα πουν πλέον οι Ισραηλίται “ζη Κυριος”, ο οποίος έβγαλε
ελεύθερον τον ισραηλιτικον λαόν από την γην της Αιγύπτου,
Ιερ. 23,8   αλλά· ζή Κύριος, ός συνήγαγε πάν το σπέρµα Ισραήλ από γής βορά και από πασών των χωρών, ού έξωσεν αυτούς
εκεί. και αποκατέστησεν αυτούς εις την γήν αυτών.
Ιερ. 23,8  άλλα “ζη Κυριος”, ο οποίος συνεκέντρωσεν όλους τους απογόνους του Ισραήλ από την χώραν του βορρά και από
όλας τας άλλας χώρας, όπου τους είχεν εξορίσει εκεί, τους επανέφερε και τους αποκατέστησεν εις την χώραν των.
Ιερ. 23,9   Εν τοίς προφήταις συνετρίβη η καρδία µου, εν εµοί εσαλεύθη πάντα τα οστά µου, εγενήθην ως ανήρ
συντετριµµένος και ως άνθρωπος συνεχόµενος από οίνου από προσώπου Κυρίου και από προσώπου ευπρεπείας δόξης
αυτού.
Ιερ. 23,9  Εξ αιτίας των ψευδοπροφητών συνετρίβη η καρδία µου, λέγει ο Ιερεµίας, εσαλευθησαν και έφυγαν από την θέσιν
των όλα τα οστά µου, έγινα ως άνθρωπος συντετριµµένος, ως άνθρωπος, ο οποίος διατελεί υπό την επήρειαν του οίνου
ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον της µεγαλοπρεπούς δόξης του προσώπου του.
Ιερ. 23,10   ότι από προσώπου τούτων επένθησεν η γη, εξηράνθησαν αι νοµαί της ερήµου, και εγένετο ο δρόµος αυτών
πονηρός και η ισχύς αυτών ουχ ούτως.
Ιερ. 23,10  Διότι εξ αιτίας των ψευδοπροφητών αυτών επενθησεν η χώρα µας, εξηράνθησαν αι βοσκαί των ακατοίκητων
περιοχών. Ο δρόµος αυτών έγινε πονηρός, οδηγεί προς το κακόν, η δε δύναµις των δεν χρησιµοποιείται, όπως θέλει ο Θεός.
Ιερ. 23,11   ότι ιερεύς και προφήτης εµολύνθησαν και εν τώ οίκω µου είδον πονηρίας αυτών.
Ιερ. 23,11  Οι ιερείς και οι προφήται εµολύνθησαν και είδον εγώ έντος του ναού µου τας πονηράς αυτών πράξεις.
Ιερ. 23,12   διά τούτο γενέσθω η οδός αυτών αυτοίς εις ολίσθηµα εν γνόφω, και υποσκελισθήσονται και πεσούνται εν αυτή·
διότι επάξω επ αυτούς κακά εν ενιαυτώ επισκέψεως αυτών, φησί Κύριος.
Ιερ. 23,12  Δια τούτο ας γίνη ο δρόµος των γλύστρηµα µέσα στο σκοτάδι. Θα περιπλεχθούν και θα πέσουν στον δρόµον των,
διότι εγώ θα επιφέρω εναντίον των συµφοράς κατά το έτος, κατά το οποίον θα τους επισκεφθώ, δια να τους τιµωρήσω,
λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 23,13   και εν τοίς προφήταις Σαµαρείας είδον ανοµήµατα· επροφήτευσαν διά της Βάαλ και επλάνησαν τον λαόν µου
Ισραήλ.
Ιερ. 23,13  Και µεταξύ των προφητών της Σαµαρείας είδα παρανοµίας. Επροφήτευσαν αυτοί εν ονόµατι και εις δόξαν του
Βααλ και παρεπλάνησαν τον Ισραηλιτικον λαόν µου εις οδούς ειιδωλολατρείας και παρανοµίας.
Ιερ. 23,14   και εν τοίς προφήταις Ιερουσαλήµ εώρακα φρικτά, µοιχωµένους και πορευοµένους εν ψεύδεσι και
αντιλαµβανοµένους χειρών πονηρών τού µη αποστραφήναι έκαστον από της οδού αυτού της πονηράς· εγενήθησάν µοι
πάντες ως Σόδοµα και οι κατοικούντες αυτήν ώσπερ Γόµορα.
Ιερ. 23,14  Και µεταξύ των προφητών της Ιερουσαλήµ είδα φρικτάς αµαρτίας, είδα ανθρώπους να εκτρέπωνται εις την
µοιχείαν, να πορεύωνται στο ψεύδος και στους ψευδείς θεούς, να ενισχύουν και να υποστηρίζουν τα πονηρά χέρια, ώστε να
µη µετανοήση και επιστρέψη ο καθένας από τον δρόµον των πονηριών του. Ολοι αυτοί έγιναν δι' εµέ ώσαν τα Σοδοµα,
ώσαν κύτους οι οποίοι κατοικούσαν τα Γοµορρα.
Ιερ. 23,15   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ ψωµιώ αυτούς οδύνην και ποτιώ αυτούς ύδωρ πικρόν, ότι από των



προφητών Ιερουσαλήµ εξήλθε µολυσµός πάση τή γη.
Ιερ. 23,15  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα δώσω εις αυτούς ως άρτον οδύνην και πόνον. Θα τους ποτίσω αντί
ύδατος µε πικρίαν, διότι άπό τους προφήτας της Ιερουσαλήµ εξεχύθη εις όλην την χώραν ο µολυσµός της ασεβείας !
Ιερ. 23,16   ούτως λέγει Κύριος παντοκράτωρ· µη ακούετε τους λόγους των προφητών, ότι µαταιούσιν εαυτοίς όρασιν, από
καρδίας αυτών λαλούσι και ουκ από στόµατος Κυρίου.
Ιερ. 23,16  Ετσι οµιλεί και λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ· Μη ακούετε τους λόγους των ψευδοπροφητών, διότι παραπλανούν
τον εαυτόν των µε ψευδή οράµατα, οµιλούν σύµφωνσα µε τας υπαγορεύσεις της πονηράς καρδίας των και όχι από το
στόµα εµού του Κυρίου.
Ιερ. 23,17   λέγουσι τοίς απωθουµένοις τον λόγον Κυρίου· ειρήνη έσται υµίν· και πάσι τοίς πορευοµένοις τοίς θελήµασιν
αυτών, παντί τώ πορευοµένω πλάνη καρδίας αυτού είπαν· ουχ ήξει επί σε κακά.
Ιερ. 23,17  Λέγουν εις εκείνους, οι οποίοι απωθούν και αρνούνται να ακούσουν τον λόγον Κυρίου· “ειρήνη θα είναι εις σας”.
Και εις όλους εκείνους, οι οποίοι βαδίζουν σύµφωνα µε τα πονηρά των θελήµατα, εις κάθε ένα που πορεύεται σύµφωνα µε
την πλάνην της καρδίας αυτού είπαν· “δεν θα συµβούν συµφοραί”.
Ιερ. 23,18   ότι τις έστη εν υποστήµατι Κυρίου και είδε τον λόγον αυτού; τις ηνωτίσατο και ήκουσεν;
Ιερ. 23,18  Διότι ποιός από αυτούς εστάθη κοντά στο υποπόδιον του Κυρίου και εγνώρισε τον λόγον του Θεού; Ποιός από
αυτούς έβαλεν εις τα αυτιά του και ήκουσε την διδασκαλίαν του; Κανείς.
Ιερ. 23,19   ιδού σεισµός παρά Κυρίου και οργή εκπορεύεται εις συσσεισµόν, συστρεφοµένη επί τους ασεβείς ήξει.
Ιερ. 23,19  Ιδού, λοιπόν, ότι σεισµός έρχεται εκ µέρους του Κυρίου, οργή εκπορεύεται να συγκλονίση την γην.
Ανεµοστρόβιλος εναντίον των ασεβών θα επέλθη.
Ιερ. 23,20   και ουκ έτι αποστρέψει ο θυµός Κυρίου, έως αν ποιήση αυτό και έως αν στήση αυτό από εγχειρήµατος καρδίας
αυτού· επ εσχάτου των ηµερών νοήσουσιν αυτά.
Ιερ. 23,20  Και ο θυµός αυτός του Κυρίου δεν θα σταµατήση και δεν θα φύγη, µέχρις ότου κάµη το έργον του, µέχρις ότου
ολοκλήρωση τα σχέδια της καρδίας του. Εκείνοι θα εννοήσουν αυτά κατά το τέλος των ηµέρων των.
Ιερ. 23,21   ουκ απέστελλον τους προφήτας, και αυτοί έτρεχον· ουδέ ελάλησα προς αυτούς, και αυτοί επροφήτευον.
Ιερ. 23,21  Δεν έστειλα εγώ τους ψευδοπροφήτας· και όµως αυτοί έτρεχαν προς εκείνους. Δεν ωµίλησα εγώ προς αύτους· και
όµως αυτοί εδίδασκον εξ ονόµατός µου.
Ιερ. 23,22   και ει έστησαν εν τή υποστάσει µου και ει ήκουσαν των λόγων µου, και τον λαόν µου αν απέστρεφον αυτούς από
των πονηρών επιτηδευµάτων αυτών.
Ιερ. 23,22  Εάν αυτοί είχαν σταθή και υποταχθή εις την ιδικήν µου βουλήν, εάν είχαν ακούσει τους λόγους µου, θα
απεµάκρυναν τον λαόν µου από τα κακά αυτού έργα.
Ιερ. 23,23   Θεός εγγίζων εγώ ειµι, λέγει Κύριος, και ουχί Θεός πόρωθεν.
Ιερ. 23,23  Εγώ είµαι ο Θεός, που πλησιάζω τους ανθρώπους, στέκοµαι κοντά των, λέγει ο Κυριος. Δεν είµαι Θεός, ο οποίος
ευρίσκοµαι µακράν και παρακολουθώ µε αδιαφοριαν.
Ιερ. 23,24   ει κρυβήσεταί τις εν κρυφαίοις, και εγώ ουκ όψοµαι αυτόν; µη ουχί τον ουρανόν και την γήν εγώ πληρώ; λέγει
Κύριος.
Ιερ. 23,24  Είναι, λοιπόν, δυνατόν να κρυφθή κανείς εις απόκρυφον µέρος και εγώ να µη τον ίδω; Μηπως εγώ µε την άπειρον
παρουσίαν µου δεν πληρώ τον ουρανόν και την γην; Λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 23,25   ήκουσα ά λαλούσιν οι προφήται, ά προφητεύουσιν επί τώ ονόµατί µου ψευδή λέγοντες· ηνυπνιασάµην ενύπνιον.
Ιερ. 23,25  Ηκουσα αυτά, τα οποία διδάσκουν οι ψευδοπροφήται, αυτά τα ψεύδη τα οποία προφητεύουν εν τω ονόµατί µου
λέγοντες· Είδον αποκαλυπτικόν όνειρον !
Ιερ. 23,26   έως πότε έσται εν καρδία των προφητών των προφητευόντων ψευδή και εν τώ προφητεύειν αυτούς τα θελήµατα
της καρδίας αυτών;
Ιερ. 23,26  Εως πότε θα υπάρχη η πονηρία εις την καρδίαν των ψευδοπροφήτων, οι οποίοι διδάσκουν το ψεύδος και
κηρύττουν στους ανθρώπους, όχι το ιδικόν µου θέληµα, αλλά τα πονηρά θελήµατα της διεστραµµένης καρδίας των;
Ιερ. 23,27   των λογιζοµένων τού επιλαθέσθαι τού νόµου µου εν τοίς ενυπνίοις αυτών, ά διηγούντο έκαστος τώ πλησίον
αυτού, καθάπερ επελάθοντο οι πατέρες αυτών τού ονόµατός µου εν τή Βάαλ;
Ιερ. 23,27  Αυτοί σκέπτονται και επιθυµούν να κάµουν τους ανθρώπους, να λησµονήσουν τον Μοµον µου µε τα ψευδή
ενύπνιά των, τα οποία διηγούνται ο καθένας στον πλησίον του. Να τους κάµουν να λησµονήσουν εµέ, όπως ακριβώς και οι
πατέρες των µε ελησµόνησαν, ακολουθήσαντες την λατρείαν του Βααλ.
Ιερ. 23,28   ο προφήτης, εν ώ το ενύπνιόν εστι, διηγησάσθω το ενύπνιον αυτού, και εν ώ ο λόγος µου προς αυτόν,
διηγησάσθω τον λόγον µου επ αληθείας. τι το άχυρον προς τον σίτον; ούτως οι λόγοι µου, λέγει Κύριος.
Ιερ. 23,28  Ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος είδε το όνειρον, ας διηγηθή το ενύπνιόν του· και ο αληθής προφήτης, στον οποίον
υπάρχει ο ιδικός µου λόγος, ας διηγηθή µε πλήρη αλήθειαν τον λόγον µου. Και τότε θα ίδουν οι άνθρωποι, ποία διαφορά
υπάρχει µεταξύ του αχύρου και του σίτου. Ετσι είναι και οι λόγοι µου, λέγει ο Κυριος, απέναντι των λόγων των
ψευδοπροφητών.
Ιερ. 23,29   ουκ ιδού οι λόγοι µου ώσπερ πύρ φλέγον, λέγει Κύριος, και ως πέλυξ κόπτων πέτραν;
Ιερ. 23,29  Ιδού, οι λόγοι µου δεν είναι ωσάν το πυρ, λέγει ο Κυριος, ωσάν πέλεκυς, ο οποίος κόπτει και αυτόν ακόµη τον
βράχον;
Ιερ. 23,30   ιδού εγώ διά τούτο προς τους προφήτας, λέγει Κύριος ο Θεός, τους κλέπτοντας τους λόγους µου έκαστον παρά
τού πλησίον αυτού.
Ιερ. 23,30  Δια τούτο, ιδού εγώ, λέγει ο Κυριος, εξεγείροµαι εναντίον των προφητών, οι οποίοι κλέπτουν τους λόγους µου ο
καθένας από τον άλλον.
Ιερ. 23,31   ιδού εγώ προς τους προφήτας τους εκβάλλοντας προφητείας γλώσσης και νυστάζοντας νυσταγµόν εαυτών .
Ιερ. 23,31  Ιδού εγώ επέρχοµαι εναντίον των ψευδοπροφητών, οι οποίοι εκβάλλουν δια της γλώσσης των ψευδείς
διδασκαλίας και κοιµώνται τον ύπνον των, δια να ίδουν ενύπνια σύµφωνα µε τας επιθυµίας της πονηράς αυτών καρδίας.
Ιερ. 23,32   ιδού εγώ προς τους προφήτας τους προφητεύοντας ενύπνια ψευδή και διηγούντο αυτά και επλάνησαν τον λαόν
µου εν τοίς ψεύδεσιν αυτών και εν τοίς πλάνοις αυτών και εγώ ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ ενετειλάµην αυτοίς και



ωφέλειαν ουκ ωφελήσουσι τον λαόν τούτον.
Ιερ. 23,32  Ιδού εγώ, εναντίον των ψευδοπροφητών, οι οποίοι διδάσκουν ψευδή ενύπνια και διηγούνται αυτά, δια των
οποίων παραπλανούν τον λαόν µου εις τας ψευδολογίας των και εις τας πλάνας των, ενώ εγώ δεν τους έχω αποστείλει ως
προφήτας και δεν έδωσα εις αυτούς καµµίαν εντολήν. Αυτοί καµµίαν ωφέλειαν δεν πρόκειται να προσφέρουν στούτον τον
λαόν.
Ιερ. 23,33   και εάν ερωτήσωσί σε ο λαός ούτος ή ιερεύς ή προφήτης λέγων· τι το λήµµα Κυρίου; και ερείς αυτοίς· υµείς εστε
το λήµµα και ράξω υµάς, λέγει Κύριος.
Ιερ. 23,33  Εάν σε ερωτήση ο λαός αυτός η κανένας ιερεύς, η κανένας ψευδοπροφήτης λέγων ειρωνικώς· Ποία είναι σήµερα η
απειλητική απόφασις και προφητεία του Κυρίου; Θα απαντήσης· σεις είσθε το αντικείµενον της απειλητικης εκ µέρους του
Κυρίου προφητείας θα σας συντρίψω, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 23,34   ο προφήτης και οι ιερείς και ο λαός, οί αν είπωσι· λήµµα Κυρίου, και εκδικήσω τον άνθρωπον εκείνον και τον
οίκον αυτού.
Ιερ. 23,34  Τον ψευδοπροφήτην εκείνον και τους ιερείς και τον λαόν, οι οποίοι ειρωνικώς θα οµιλήσουν δια την απειλητικήν
προφητείαν του Κυρίου, εγώ θα τιµωρήσω τον άνθρωπον εκείνον και την οικογενειάν του.
Ιερ. 23,35   ότι ούτως ερείτε έκαστος προς τον πλησίον αυτού και έκαστος προς τον αδελφόν αυτού· τι απεκρίθη Κύριος , και
τι ελάλησε Κύριος;
Ιερ. 23,35  Σεις, που πιστεύετε εις εµέ, έτσι θα λέγετε ο ενας προς τον πλησίον του, ο αδελφός προς τον αδελφόν του· Τι
απήντησεν ο Κυριος; Τι ελάλησε σήµερον;
Ιερ. 23,36   και λήµµα Κυρίου µη ονοµάζετε έτι, ότι το λήµµα τώ ανθρώπω έσται ο λόγος αυτού·
Ιερ. 23,36  Ποτέ δε µη οµιλήτε ανευλαβώς δια τας προφητείας και τους λόγους του Κυρίου, διότι ανευλαβής λόγος εκ µέρους
του ανθρώπου, θα επιφέρη δι' αυτόν τιµωρίαν από τον Θεόν. Ετσι θα ερωτήσης τον Προφήτην·
Ιερ. 23,37   και διατί ελάλησε Κύριος ο Θεός ηµών;
Ιερ. 23,37  Και περί τίνος ωµίλησε Κυριος ο Θεός µας;
Ιερ. 23,38   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός ηµών· ανθ ών είπατε τον λόγον τούτον· λήµµα Κυρίου, και απέστειλα προς
υµάς λέγων· ουκ ερείτε· λήµµα Κυρίου,
Ιερ. 23,38  Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος ο Θεός σας· Επειδή ειρωνικώς είπατε τον λόγον αυτόν, λήµµα Κυρίου, προφητεία και
απόφασις του Κυρίου, εγώ δε έστειλα προς σας προφήτην λέγων· δεν θα πήτε ειρωνικώς λήµµα Κυρίου, φορτίου δηλαδή
και βάρος Κυρίου.
Ιερ. 23,39   διά τούτο ιδού εγώ λαµβάνω και ράσσω υµάς και την πόλιν, ήν έδωκα υµίν και τοίς πατράσιν υµών,
Ιερ. 23,39  Δια τούτο εγώ θα σας πάρω και θα σας συντρίψω, σας και την πόλιν, την οποίαν έδωσα εις σας και τους
προγόνους σας.
Ιερ. 23,40   και δώσω εφ υµάς ονειδισµόν αιώνιον και ατιµίαν αιώνιον, ήτις ουκ επιλησθήσεται. -
Ιερ. 23,40  Θα επιφέρω εναντίον σας αιώνιον ονειδισµόν και καταισχύνην αιωνίαν, η οποία ποτέ δεν θα λησµονηθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Ιερ. 24,1   Έδειξέ µοι Κύριος δύο καλάθους σύκων κειµένους κατά πρόσωπον ναού Κυρίου µετά το αποικίσαι
Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος τον Ιεχονίαν υιόν Ιωακείµ βασιλέα Ιούδα και τους άρχοντας και τους τεχνίτας και
τους δεσµώτας και τους πλουσίους εξ Ιερουσαλήµ και ήγαγεν αυτούς εις Βαβυλώνα·
Ιερ. 24,1  Μετά την υπό του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαβυλώνος, απαγωγήν του Ιεχονίου υιού του Ιωακείµ,
βασιλέως του Ιούδα, των άλλων αρχόντων, των τεχνιτών και κλειθροποιών και των πλουσίων, ο Κυριος έδειξεν εις εµέ δύο
καλάθια γεµάτα σύκα, που ευρίσκοντο ενώπιον του ναού του Κυρίου.
Ιερ. 24,2   ο κάλαθος ο είς σύκων χρηστών σφόδρα , ως τα σύκα τα πρώϊµα, και ο κάλαθος ο έτερος σύκων πονηρών σφόδρα,
ά ου βρωθήσεται από πονηρίας αυτών.
Ιερ. 24,2  Το ένα καλάθι ήτο γεµάτο σύκα καλά, πολύ καλά, ούτως τα πρώϊµα σύκα, το δε άλλο καλάθι ήτο γεµάτο από
χαλασµένα, πολύ χαλασµένα σύκα, τα οποία δεν ήτο δυνατόν εξ αιτίας της σήψεώς των να φαγωθούν .
Ιερ. 24,3   και είπε Κύριος προς µε· τι σύ οράς, Ιερεµία; και είπα· σύκα· τα χρηστά χρηστά λίαν, και τα πονηρά πονηρά λίαν, ά
ου βρωθήσεται από πονηρίας αυτών.
Ιερ. 24,3  Είπεν ο Κυριος προς εµέ· Τι βλέπεις συ, Ιερεµία; Και είπα· Βλέπω σύκα. Τα µεν καλά είναι πολύ καλά και τα
χαλασµένα είναι πολύ χαλασµένα, τα οποία εξ αιτίας της σήψεώς των δεν είναι δυνατόν να φαγωθοών.
Ιερ. 24,4   και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 24,4  Απηυθύνθη τότε ο Κυριος προς εµέ, και µου είπεν·
Ιερ. 24,5   τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ως τα σύκα τα χρηστά ταύτα, ούτως επιγνώσοµαι τους αποικισθέντας Ιούδα,
ούς εξαπέσταλκα εκ τού τόπου τούτου εις γήν Χαλδαίων εις αγαθά.
Ιερ. 24,5  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· όπως είναι τα εξαίρετα αυτά σύκα, έτσι εγώ θα ενδιαφερθώ δια
τους Ιουδαίους, οι οποίοι εξεπατρίσθησαν και τους οποίους εγώ απεµάκρυνα από τον τόπον τούτον εις την χώραν των
Χαλδαίων δια το καλόν των.
Ιερ. 24,6   και στηριώ τους οφθαλµούς µου επ αυτούς εις αγαθά και αποκαταστήσω αυτούς εις την γήν ταύτην εις αγαθά
και ανοικοδοµήσω αυτούς και ου µη καθελώ και καταφυτεύσω αυτούς και ου µη εκτίλω.
Ιερ. 24,6  Θα στηρίξω µε ευµένειαν εις αυτούς τους οφθαλµούς µου δια το καλόν των και θα τους αποκαταστήσω πάλιν εις
την χώραν αυτήν την καλήν και θα ανοικοδοµήσω δι' αυτούς και δεν θα κατακρηµνίσω πλέον τας πόλεις των, αλλά θα
τους καταφυτεύσω οριστικώς και µονίµως εις αυτάς, και δεν θα τους ξερριζώσω πλέον.
Ιερ. 24,7   και δώσω αυτοίς καρδίαν τού ειδέναι αυτούς εµέ, ότι εγώ ειµι Κύριος, και έσονταί µοι εις λαόν, και εγώ έσοµαι
αυτοίς εις Θεόν, ότι επιστραφήσονται επ εµέ εξ όλης της καρδίας αυτών.
Ιερ. 24,7  Θα δώσω εις αυτούς αγαθήν καρδίαν, δια να γνωρίζουν αυτοί εµέ, ότι δηλαδή εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός των.
Αυτοί θα είναι εις εµέ λαός, εγώ θα είµαι εις αυτούς ο Θεός, διότι θα επιστρέψουν προς εµέ εν µετανοία εξ όλης αυτών της
καρδίας.
Ιερ. 24,8   και ως τα σύκα τα πονηρά, ά ου βρωθήσονται από πονηρίας αυτών, τάδε λέγει Κύριος, ούτως παραδώσω τον



Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα και τους µεγιστάνας αυτού και το κατάλοιπον Ιερουσαλήµ τους υπολελειµµένους εν τή γη ταύτη
και τους κατοικούντας εν Αιγύπτω.
Ιερ. 24,8  Οπως όµως είναι τα σύκα τα χαλασµένα, τα οποία εξ αιτίας της φθοράς των δεν είναι δυνατόν να φαγωθούν, αυτά
λέγει ο Κυριος, έτσι θα παραδώσω εις αιχµαλωσίαν τον Σεδεκίαν βασιλέα των Ιουδαίων, τους άρχοντας αυτού, τους
υπολειφθέντας εις την Ιερουσαλήµ και τους αποµείναντας εις την χώραν αυτήν και εκείνους, οι οποίοι κατοικούν εις την
Αίγυπτον.
Ιερ. 24,9   και δώσω αυτούς εις διασκορπισµόν εις πάσας τας βασιλείας της γής, και έσονται εις ονειδισµόν και εις
παραβολήν και εις µίσος και εις κατάραν εν παντί τόπω, ού έξωσα αυτούς εκεί.
Ιερ. 24,9  Θα τους διασκορπίσω εις όλα τα βασίλεια της γης, θα γίνουν αντικείµενον εµπαιγµού και εξευτελισµού,
παροιµιώδες παράδειγµα τιµωρίας εκ µέρους του Θεού, αντικείµενα µίσους και κατάρας εκ µέρους των ανθρώπων εις κάθε
περιοχήν, όπου εγώ τους εξώρισα.
Ιερ. 24,10   και αποστελώ εις αυτούς τον λιµόν και τον θάνατον και την µάχαιραν, έως αν εκλείπωσιν από της γής, ής έδωκα
αυτοίς.
Ιερ. 24,10  Θα αποστείλω εναντίον αυτών πείναν, θανατηφόρον νόσον, µάχαιραν εχθρών, µέχρις ότου λείψουν τελείως από
την γην, την οποίαν εγώ είχα δώσει εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Ιερ. 25,1   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν επί πάντα τον λαόν Ιούδα εν τώ έτει τώ τετάρτω τού Ιωακείµ υιού Ιωσία
βασιλέως Ιούδα,
Ιερ. 25,1  Αυτός είναι, ο λόγος, ο οποίος απηυθύνθη προς τον Ιερεµίαν δι' όλον τον ιουδαϊκόν λαόν κατά το τέταρτον έτος
της βασιλείας του Ιωακείµ, υιού του Ιωσίου, βασιλέως Ιούδα.
Ιερ. 25,2   ον ελάλησε προς πάντα τον λαόν Ιούδα και προς τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ λέγων·
Ιερ. 25,2  Αυτόν τον λόγον ωµίλησε και ανεκοίνωσεν ο Ιερεµίας προς όλον τον ιουδαϊκόν λαόν και ειδικότερα προς όλους
τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ λέγων·
Ιερ. 25,3   εν τώ τρισκαιδεκάτω έτει Ιωσία υιού Αµώς βασιλέως Ιούδα και έως της ηµέρας ταύτης είκοσι και τρία έτη και
ελάλησα προς υµάς ορθρίζων και λέγων
Ιερ. 25,3  Από το δέκατον τρίτον έτος της βασιλείας του Ιωσίου, υιού του Αµώς, βασιλέως των Ιουδαίων και µέχρι της ηµέρας
αυτής επί εικόσι τρία κατά συνέχειαν έτη, κάθε ηµέραν από πρωΐας ωµιλούσα προς σας και σας συνεβούλευα.
Ιερ. 25,4   και απέστελλον προς υµάς τους δούλους µου τους προφήτας, όρθρου αποστέλλων, και ουκ εισηκούσατε και ου
προσέσχετε τοίς ωσίν υµών,
Ιερ. 25,4  Απέστελλα προς σας τους δούλους µου τους προφήτας, τους απέστελλα λίαν ενωρίς, αλλά σεις δεν υπηκούσατε εις
αυτούς, δεν ανοίξατε τα αυτιά σας και δεν εδώσατε προσοχήν στους λόγους των.
Ιερ. 25,5   λέγων· αποστράφητε έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από των πονηρών επιτηδευµάτων υµών , και
κατοικήσετε επί της γής, ής έδωκα υµίν και τοίς πατράσιν υµών, απ αιώνος και έως αιώνος.
Ιερ. 25,5  Καθένας από τους προφήτας µου σας έλεγεν· Αποµακρυνθήτε ο καθένας από τον πονηρόν αυτού δρόµον, από τα
κακά και παράνοµα έργα σας και τότε θα κατοικήτε εις την χώραν αυτήν, την οποίαν εγώ από αιώνων έδωκα στους
προγόνους σας και εις σας δια να µένη ιδική σας µέχρις τέλους των αιώνων.
Ιερ. 25,6   µη πορεύεσθε οπίσω θεών αλλοτρίων τού δουλεύειν αυτοίς, και τού προσκυνείν αυτοίς, όπως µη παροργίζητέ µε
εν τοίς έργοις των χειρών υµών τού κακώσαι υµάς·
Ιερ. 25,6  Μη ακολουθείτε ξένους θεούς, τα είδωλα, µη γίνεσθε δούλοι εις αυτά και µη τα προσκυνείτε, δια να µη προκαλήτε
την οργήν του Θεού µε τα πονηρά έργα των χειρών σας, ώστε να µε αναγκάζετε να σας τιµωρώ.
Ιερ. 25,7   και ουκ ηκούσατέ µου.
Ιερ. 25,7  Και δεν µε υπηκούσατε.
Ιερ. 25,8   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· επειδή ουκ επιστεύσατε τοίς λόγοις µου,
Ιερ. 25,8  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· επειδή δεν εδωσατε σηµασίαν και δεν επιστεύσατε εις τα λόγια µου,
Ιερ. 25,9   ιδού εγώ αποστέλλω και λήψοµαι την πατριάν από βορά και άξω αυτούς επί την γήν ταύτην και επί τους
κατοικούντας αυτήν και επί πάντα τα έθνη τα κύκλω αυτής και εξερηµώσω αυτούς και δώσω αυτούς εις αφανισµόν και εις
συριγµόν και εις ονειδισµόν αιώνιον·
Ιερ. 25,9  Ιδού, εγώ θα πάρω όλας τας φυλάς του βορρά , τους Χαλδαίους, θα τους αποστείλω και θα τους οδηγήσω εις την
χώραν αυτήν και εναντίον των κατοίκων αυτής και εναντίον όλων των εθνών, που υπάρχουν περί αυτήν, και θα ερηµώσω
τους κατοίκους της χώρας, θα τους παραδώσω εις όλεθρον και εξαφανισµοόν, εις ειρωνικόν σφύριγµα και αιώνιον
ονειδισµόν.
Ιερ. 25,10   και απολώ απ αυτών φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης, φωνήν νυµφίου και φωνήν νύµφης, οσµήν µύρου και
φώς λύχνου.
Ιερ. 25,10  Θα εξαφανίσω εκ µέσου αυτών κάθε φωνήν χαράς, φωνήν ευφροσύνης, φωνήν νυµφίου και φωνήν νύµφης,
άρωµα µύρου και φως λύχνου.
Ιερ. 25,11   και έσται πάσα η γη εις αφανισµόν, και δουλεύσουσιν εν τοίς έθνεσιν εβδοµήκοντα έτη.
Ιερ. 25,11  Ολη αυτή η χώρα θα παραδοθή εις ερήµωσιν και αφανισµόν, οι κάτοικοι της θα γίνουν δούλοι και ως δούλοι θα
εργάζωνται εις τα έθνη επί εβδοµήκοντα έτη.
Ιερ. 25,12   και εν τώ πληρωθήναι τα εβδοµήκοντα έτη, εκδικήσω το έθνος εκείνο, φησί Κύριος, και θήσοµαι αυτούς εις
αφανισµόν αιώνιον·
Ιερ. 25,12  Οταν δε συµπληρωθούν τα εβδοµήκοντα έτη, εγώ θα τιµωρήσω, λέγει ο Κυριος, εκείνο το έθνος, που
υποδούλωσεν αυτούς, και θα το παραδώσω εις αιώνιον όλεθρον και εξαφανισµόν.
Ιερ. 25,13   και επάξω επί την γήν εκείνην πάντας τους λόγους µου, ούς ελάλησα κατ αυτής, πάντα τα γεγραµµένα εν τώ
βιβλίω τούτω. Ά επροφήτευσεν Ιερεµίας επί τα έθνη. (Μασ. 49,34)
Ιερ. 25,13  Θα επιφέρω και θα πραγµατοποιήσω εναντίον της χώρας εκείνης όλας τας απειλάς, τας οποίας προηγουµένως
είχα είπει εναντίον της, και όλα όσα είναι γραµµένα στο βιβλίον αυτό. Αυτά είναι εκείνα, τα οποία προεφήτευσεν ο Ιερεµίας



εναντίον των εθνών. (Μασσοριτικόν Μθ' 34)
Ιερ. 25,14   Τά Αιλάµ. - Τάδε λέγει Κύριος· συνετρίβη το τόξον Αιλάµ, αρχή δυναστείας αυτών.
Ιερ. 25,14  Εναντίον δε της χώρας Αιλάµ, Σούσων και περιοχής, αυτά λέγει ο Κυριος· Τα τόξα των Αιλαµιτών θα συντριβούν,
το κύριον στήριγµα της δυνάµεώς των.
Ιερ. 25,15   και επάξω επί Αιλάµ τέσσαρας ανέµους εκ των τεσσάρων άκρων τού ουρανού και διασπερώ αυτούς εν πάσι τοίς
ανέµοις τούτοις, και ουκ έσται έθνος, ό ουχ ήξει εκεί, οι εξωσµένοι Αιλάµ.
Ιερ. 25,15  Θα επιφέρω εναντίον των Αιλαµιτών τεσσάρας ανέµους από τα τέσσερα άκρα του ουρανού και θα τους
διασκορπίσω εις όλους αυτούς τους ανέµους και δεν θα υπάρξη έθνος, στον οποίον εξόριστοι και απάτριδες δεν θα
µεταβούν οι φυγάδες αυτοί Αιλαµίται.
Ιερ. 25,16   και πτοήσω αυτούς εναντίον των εχθρών αυτών των ζητούντων την ψυχήν αυτών και επάξω επ αυτούς κακά
κατά την οργήν τού θυµού µου και επαποστελώ οπίσω αυτών την µάχαιράν µου έως τού εξαναλώσαι αυτούς.
Ιερ. 25,16  Θα τους κάµω να κυριευθούν από πανικόν και τρόµον ενώπιον των εχθρών των , οι οποίοι θα ζητούν να τους
θανατώσουν. Θα επιφέρω εναντίον των ολεθρίας συµφοράς, αναλόγως προς την έξαψιν του δικαίου θυµού µου. Θα
αποστείλω όπισθεν των εχθρικήν µάχαιραν, µέχρις ότου τους εξολοθρεύσω τελείως.
Ιερ. 25,17   και θήσω τον θρόνον µου εν Αιλάµ και εξαποστελώ εκείθεν βασιλέα και µεγιστάνας.
Ιερ. 25,17  Θα εγκαταστήσω τον θρόνον µου εις την χώραν Αιλάµ και θα εκδιώξω από εκεί τον βασιλέα και τους άρχοντας
της χώρας αυτής.
Ιερ. 25,18   και έσται επ εσχάτου των ηµερών και αποστρέψω την αιχµαλωσίαν Αιλάµ, λέγει Κύριος. - Εν αρχή βασιλεύοντος
Σεδεκίου βασιλέως εγένετο ο λόγος ούτος περί Αιλάµ.
Ιερ. 25,18  'Αλλα ικατά τας εσχάτας ηµέρας θα επαναφέρω τους αιχµαλώτους Αιλάµ εις την πατρίδα των, λέγει ο Κυριος.- Η
προφητεία αυτή του Ιερεµίου δια τους Αιλαµίτας έγινε κατά την αρχήν της βασιλείας Σεδεκίου βασιλέως των Ιουδαίων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26 (Μασ. 46)
Ιερ. 26,2   Τή Αιγύπτω επί δύναµιν Φαραώ Νεχαώ βασιλέως Αιγύπτου, ός ήν επί τώ ποταµώ Ευφράτη εν Χαρχαµείς, ον
επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος, εν τώ έτει τώ τετάρτω Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα.
Ιερ. 26,2  Προφητικός λόγος εναντίον της Αιγύπτου, εναντίον της στρατιωτικής δυνάµεως του Φαραώ Νεχαώ βασιλέως της
Αιγύπτου, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει παρά τον ποταµόν Ευφράτην, εις Χαρχαµείς. Αυτόν ενίκησε και εφόνευσεν ο
Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαδυλώνος, κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας του Ιωακείµ, βασιλέως των Ιουδαίων.
Ιερ. 26,3   Αναλάβετε όπλα και ασπίδας και προσαγάγετε εις πόλεµον·
Ιερ. 26,3  Αναλάβετε, λοιπόν, όπλα και ασπίδας, λέγει ειρωνικώς ο προφήτης προς τους Αιγυπτίους, και προχωρήσατε εις
πόλεµον.
Ιερ. 26,4   επισάξατε τους ίππους, επίβητε, οι ιππείς, και κατάστητε εν ταίς περικεφαλαίαις υµών· προβάλετε τα δόρατα και
ενδύσασθε τους θώρακας υµών.
Ιερ. 26,4  Σελλώσατε τους ίππους σας. Οι ιππείς ας ανεβούν επάνω εις αυτούς· Φορέσατε εις τας κεφαλάς τα κράνη σας·
προτείνατε τα δόρατά σας, ενδυθήτε τους θώρακάς σας.
Ιερ. 26,5   τι ότι αυτοί πτοούνται και αποχωρούσιν εις τα οπίσω; διότι οι ισχυροί αυτών κοπήσονται. φυγή έφυγον και ουκ
ανέστρεψαν περιεχόµενοι κυκλόθεν, λέγει Κύριος.
Ιερ. 26,5  Διατί όµως αυτοί έχουν πτοηθή και πανικόβλητοι οπισθοχωρούν ; Διότι οι ισχυρότεροι µεταξύ αυτών έχουν
ηττηθή. Ετράπησαν αυτοί εις φυγήν και δεν στρέφουν προς τα οπίσω δια να πολεµήσουν. Φρίκη από όλα τα σηµεία τους
έχει περικλείσει, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 26,6   µη φευγέτω ο κούφος, και µη ανασωζέσθω ο ισχυρός· επί βοράν τα παρά τον Ευφράτην ησθένησαν, πεπτώκασι.
Ιερ. 26,6  Ας µη µαταιοπονή φεύγων µε ταχύτητα και ο πλέον ταχύς άνθρωπος, ούτε ο ισχυρός ηµπορεί να επιτύχη την
διάσωσίν του. Οι ευρισκόµενοι προς βορράν, εις τας όχθας του Ευφράτου ποταµού, έχουν εξασθενήσει και έχουν πέσει.
Ιερ. 26,7   τις ούτος ως ποταµός αναβήσεται και ως ποταµοί κυµαίνουσιν ύδωρ ;
Ιερ. 26,7  Ποιός είναι αυτός, ο οποίος ανεβαίνει ωσάν ποτάµι και του οποίου τα στρατεύµατα οµοιάζουν µε κυλιόµενα
άφθονα ύδατα ποταµών;
Ιερ. 26,8   ύδατα Αιγύπτου ωσεί ποταµός αναβήσεται και είπεν· αναβήσοµαι και κατακαλύψω την γήν και απολώ τους
κατοικούντας εν αυτή.
Ιερ. 26,8  Αυτά είναι τα στρατεύµατα της Αιγύπτου, οµοιάζουν µε ύδατα ποταµών, που ανεβαίνουν. Και ο βασιλεύς της
Αιγύπτου στηριζόµενος εις την δύναµιν του στρατού του έλεγεν αλαζονικώ·' “θα ανεβώ ωσάν ποτάµι, θα σκεπάσω
ολόκληρον την γην, θα εξολοθρεύσω τους κατοικούντας εις αυτήν”!
Ιερ. 26,9   επίβητε επί τους ίππους, παρασκευάσατε τα άρµατα, εξέλθατε, οι µαχηταί Αιθιόπων και Λίβυες καθωπλισµένοι
όπλοις· και Λυδοί, ανάβητε, εντείνατε τόξον.
Ιερ. 26,9  Ο Κυριος λέγει· Ανεβήτε, λοιπόν, στους ίππους σας, ετοιµάσατε τα πολεµικά σας άρµατα, εξέλθετε εις πόλεµον,
σεις οι πολεµισταί των Αιθιόπων, οι Λιβυες, οι οποίοι είσθε πλήρως εξωπλισµένοι µε τα όπλα σας και οι Λυδοί
προχωρήσατε στον πόλεµον, τεντώσατε τα τόξα σας.
Ιερ. 26,10   και η ηµέρα εκείνη Κυρίω τώ Θεώ ηµών ηµέρα εκδικήσεως τού εκδικήσαι τους εχθρούς αυτού , και καταφάγεται
η µάχαιρα Κυρίου και εµπλησθήσεται και µεθυσθήσεται από τού αίµατος αυτών, ότι θυσία τώ Κυρίω σαβαώθ από γής
βορά επί ποταµώ Ευφράτη.
Ιερ. 26,10  Αλλά η ηµέρα εκείνη θα είναι δια τον Κυριον και Θεόν ηµών ηµέρα τιµωρίας, δια να τιµωρήση τους εχθρούς του.
Η µάχαιρα του Κυρίου θα τους καταφάγη, θα πλυµµυρίση και θα µεθύση από το αίµα των εχθρών, διότι µεγάλη θυσία
προς τον Κυριον των δυνάµεων θα γίνη εις την βόρειον αυτήν χώραν, πλησίον του Ευφράτου ποταµού.
Ιερ. 26,11   ανάβηθι Γαλαάδ και λάβε ρητίνην τή παρθένω θυγατρί Αιγύπτου· εις κενόν επλήθυνας ιάµατά σου, ωφέλεια ουκ
έστιν εν σοί.
Ιερ. 26,11  Ανέβα εις την χώραν Γαλαάδ, πάρε το θεραπευτικόν βάλσαµον δια τους Αιγυπτίους. Ματαίως όµως πληθύνεις τα
φάρµακά σου, καµµία ωφέλεια δεν επέρχεται εις σε.
Ιερ. 26,12   ήκουσαν έθνη φωνήν σου, και της κραυγής σου επλήσθη η γη, ότι µαχητής προς µαχητήν ησθένησαν, επί το



αυτό έπεσαν αµφότεροι.
Ιερ. 26,12  Τα γύρω έθνη ήκουσαν τας φωνάς και τους αλαλαγµούς σου, από την κραυγήν του πόνου σου εγέµισεν η γη,
διότι ο ενας µαχητής σου θα επιτεθή εναντίον άλλου µαχητού, αµφότεροι θα εξασθενήσουν, θα πέσουν και οι δύο στο αυτό
µέρος.
Ιερ. 26,13   Ά ελάλησε Κύριος εν χειρί Ιερεµίου τού ελθείν Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα Βαβυλώνος τού κόψαι γήν
Αιγύπτου.
Ιερ. 26,13  Αυτά είναι εκείνα, που ο Κυριος δια του Ιερεµίου είπε σχετικώς µε την επιδροµήν του Ναβουχοδονόσορος,
βασιλέως των Βαβυλωνίων, δια να καταστρέψη την χώραν της Αιγύπτου.
Ιερ. 26,14   Αναγγείλατε εις Μάγδωλον και παραγγείλατε εις Μέµφιν, είπατε· επίστηθι και ετοίµασον, ότι κατέφαγε µάχαιρα
την σµίλακά σου.
Ιερ. 26,14  Αναγγείλατε εις την Μαγδωλον, αιγυπτιακήν πόλιν, δώσατε εντολήν και παρεγγελίαν εις την Μέµφιν. Είπατε·
σήκω και ετοιµάσου, διότι η εχθρική µάχαιρα κατέφαγε και ηρήµωσε την βλάστησιν της Αιγύπτου.
Ιερ. 26,15   διατί έφυγεν από σού ο Άπις; ο µόσχος ο εκλεκτός σου ουκ έµεινεν, ότι Κύριος παρέλυσεν αυτόν.
Ιερ. 26,15  Διατί έφυγεν από σένα και σε εγκατέλειψεν ο ειδωλικος θεός Απις, ο υπό µορφήν µόσχου λατρευόµενος; Ο
εκλεκτός σου αυτός θεός µόσχος δεν έµεινε, διότι ο Κυριος τον παρέλυσε.
Ιερ. 26,16   και το πλήθός σου ησθένησε και έπεσε, και έκαστος προς τον πλησίον αυτού ελάλει· αναστώµεν και
αναστρέψωµεν προς τον λαόν ηµών εις την πατρίδα ηµών από προσώπου µαχαίρας Ελληνικής.
Ιερ. 26,16  Ο πολυάριθµος στρατός σου ησθένησεν, ηττήθη και έπεσεν. Ο καθένας ωµίλει προς τον πλησίον του και έλεγεν·
“ας εγερθώµεν και ας επιστρέψωµεν στον λαόν µας, την πατρίδα µας· ας φύγωµεν µακρυά από την φονικήν αυτήν
ελληνικήν µάχαιραν».
Ιερ. 26,17   καλέσατε το όνοµα Φαραώ Νεχαώ βασιλέως Αιγύπτου, Σαών- Εσβί- Εµωήδ.
Ιερ. 26,17  Αλλάξατε το όνοµα του Φαραώ Νεχαώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Ονοµάσατε τον Σαών- Εσβί- Εµωήδ, που
σηµαίνει εχάθη, αφήκε να του διαφύγη ο κατάλληλος καιρός.
Ιερ. 26,18   ζώ εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, ότι ως το Ιταβύριον εν τοίς όρεσι και ως ο Κάρµηλος εν τή θαλάσση ήξει.
Ιερ. 26,18  Ζω εγώ, λέγει Κυριος ο Θεός, και ορκίζοµαι ότι ο εχθρός θα επέλθη ισχυρός και ακατανίκητος, όπως υψώνεται το
όρος Θαβώρ µεταξύ των άλλων ορέων, όπως υψώνεται ο Καρµηλος παρά την Μεσόγειον Θαλασσαν.
Ιερ. 26,19   σκεύη αποικισµού ποίησον σεαυτή, κατοικούσα θύγατερ Αιγύπτου, ότι Μέµφις εις αφανισµόν έσται και
κληθήσεται ουαί διά το µη υπάρχειν κατοικούντας εν αυτή.
Ιερ. 26,19  Ετοιµάσατε, λοιπόν, τα σκεύη της εξορίας σας, συ κόρη της Αιγύπτου. Η Μέµφις θα παραδοθή εις όλεθρον και
αφανισµόν, θα ακουσθή δι' αυτήν το “ουαί”, διότι δεν θα υπάρχουν πλέον κάτοικοι εις αυτήν.
Ιερ. 26,20   δάµαλις κεκαλλωπισµένη Αίγυπτος, απόσπασµα από βορά ήλθεν επ αυτήν.
Ιερ. 26,20     Με δάµαλιν στολισµένην οµοιάζεις, ω Αίγυπτε, αλλά εναντίον σου θα επέλθη στρατός από τας βορείους
περιοχάς.
Ιερ. 26,21   και οι µισθωτοί αυτής εν αυτή ώσπερ µόσχοι σιτευτοί τρεφόµενοι εν αυτή, διότι και αυτοί απεστράφησαν και
έφυγον οµοθυµαδόν, ουκ έστησαν, ότι ηµέρα απωλείας ήλθεν επ αυτούς και καιρός εκδικήσεως αυτών.
Ιερ. 26,21  Οι µισθοφόροι στρατιώται της Αιγύπτου ζουν εις αυτήν και οµοιάζουν µε καλοθρεµµένα µοσχάρια, αλλά και
αυτοί θα οπισθοχωρήσουν ενώπιον του εχθρού, θα φύγουν όλοι µαζή, δεν θα ηµπορέσουν να κρατηθούν, διότι έφθασεν η
ηµέρα της καταστροφής των, ήλθεν εναντίον των ο καιρός της τιµωρίας.
Ιερ. 26,22   φωνή ως όφεως συρίζοντος, ότι εν άµµω πορεύονται· εν αξίναις ήξουσιν επ αυτήν ως κόπτοντες ξύλα.
Ιερ. 26,22     Η φωνή του εχθρικού στρατεύµατος οµοιάζει µε συριγµόν όφεως, καθώς πορεύεται εις την αµµώδη περιοχήν.
Με αξίνας θα επέλθουν οι εχθροί αυτοί εναντίον της Αιγύπτου ώσαν τους ανθρώπους, που κόπτουν ξύλα.
Ιερ. 26,23   εκκόψουσι τον δρυµόν αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός, ότι ου µη εικασθή, ότι πληθύνει υπέρ ακρίδα και ουκ έστιν
αυτοίς αριθµός.
Ιερ. 26,23  Θα κατακόψουν τα δάση της, λέγει ο Κυριος, τα στρατεύµατα των εχθρών, δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν,
διότι ο στρατός είναι πλήθος πολύ, περισσότερον από τα σµήνη των ακρίδων, που είναι αδύνατον να αριθµηθούν.
Ιερ. 26,24   κατησχύνθη η θυγάτηρ Αιγύπτου, παρεδόθη εις χείρας λαού από βορά.
Ιερ. 26,24     Ο λαός της Αιγύπτου θα καταισχυνθή, διότι θα παραδοθή δούλος εις τα χέρια λαού, ερχοµένου από βορρά.
Ιερ. 26,25   ιδού εγώ εκδικώ τον Αµµών τον υιόν αυτής επί Φαραώ και επί τους πεποιθότας επ αυτώ.
Ιερ. 26,25  Ιδού, εγώ θα τιµωρήσω τον θεόν Αµών, τον υιόν αυτόν της Αιγύπτου· θα τιµωρήσω τον Φαραώ και όλους
εκείνους, οι οποίοι είχαν στηρίξει την πεποίθησίν των εις αυτόν.
Ιερ. 26,27   σύ δε µη φοβηθής, δούλός µου Ιακώβ, µηδέ πτοηθής, Ισραήλ· διότι εγώ ιδού σώζων σε µακρόθεν και το σπέρµα
σου εκ της αιχµαλωσίας αυτών, και αναστρέψει Ιακώβ και ησυχάσει και υπνώσει, και ουκ έσται ο παρενοχλών αυτόν.
Ιερ. 26,27  Συ όµως, ο δούλος µου Ιακώβ, οι απόγονοι του Ισραήλ, µη φοβηθήτε και µη πτοηθήτε, διότι εγώ έρχοµαι, δια να
σε σώσω από την µακρυνήν εξοριαν, εις την οποίαν ευρίσκεσαι και θα επαναφέρω τους απογόνούς του Ισραήλ εις την
χώραν των. Ο Ιακώβ θα επιστρέψη και θα ησυχάση, θα κοιµηθή ήσυχος πλέον και δεν θα υπάρχη κανείς να τον
παρενοχλή.
Ιερ. 26,28   µη φοβού, παίς µου Ιακώβ, λέγει Κύριος, ότι µετά σού εγώ ειµι· η απτόητος και τρυφερά παρεδόθη· ότι ποιήσω
έθνει συντέλειαν εν παντί έθνει, εις ούς έξωσά σε εκεί, σε δε ου µη ποιήσω εκλιπείν· και παιδεύσω σε εις κρίµα και αθώον
ουκ αθωώσω σε.
Ιερ. 26,28     Μη φοβείσαι συ, παιδί µου Ιακώβ, Ισραηλιτικέ λαέ, λέγει ο Κυριος, διότι εγώ είµαι µαζή σου. Η πριν απτόητος
και φιλήδονος Βαβυλών θα παραδοθή εις τιµωρίαν, διότι εγώ θα τιµωρήσω κάθε έθνος, στο οποίον επέτρεψα να φύγετε
εκεί ως εξόριστοι και αιχµάλωτοι. Δεν θα παραχωρήσω όµως ποτέ να εξαφανισθήτε σεις εξ ολοκλήρου. Εν τη δικαιοσύνη
µου θα σας διαπαιδαγωγήσω δια τιµωριών, δεν θα σας αθωώσω, διότι δεν είσθε αθώοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27 (Μασ. 50)
Ιερ. 27,1   Λόγος Κυρίου ον ελάλησεν επί Βαβυλώνα.
Ιερ. 27,1  Λογος Κυρίου, τον οποίον µίλησε ο προφήτης Ιερεµίας εναντίον της Βαβυλώνος.



Ιερ. 27,2   Αναγγείλατε εν τοίς έθνεσι και ακουστά ποιήσατε και µη κρύψητε, είπατε· εάλωκε Βαβυλών, κατησχύνθη Βήλος η
απτόητος, η τρυφερά παρεδόθη Μαρωδάχ.
Ιερ. 27,2  Αναγγείλατέ τα εις τα έθνη, καταστήσατε αυτά ακουστά και γνωστά και µη κρύψετε τίποτε. Είπατε· η Βαβυλών
εκυριεύθη, κατησχύνθη ο πριν απτόητος, ο φιλήδονος ειδωλικός Θεός Βααλ, παρεδόθη ο Μαρωδάχ.
Ιερ. 27,3   ότι ανέβη επ αυτήν έθνος από βορά· ούτος θήσει την γήν αυτής εις αφανισµόν, και ουκ έσται ο κατοικών εν αυτή
από ανθρώπου και έως κτήνους.
Ιερ. 27,3  Διότι επήλθεν εναντίον τις Βαβυλώνος έθνος από την περιοχήν του βορρά. Αυτό θα εξαφανίση και θα ερηµώση
την χώραν αυτήν. Δεν θα υπάρχη πλέον κανείς να κατοική εις αυτήν από ανθρώπου µέχρι κτήνους
Ιερ. 27,4   εν ταίς ηµέραις εκείναις και εν τώ καιρώ εκείνω ήξουσιν οι υιοί Ισραήλ, αυτοί και οι υιοί Ιούδα επί το αυτό·
βαδίζοντες και κλαίοντες πορεύσονται τον Κύριον Θεόν αυτών ζητούντες.
Ιερ. 27,4  Κατά δε τας ηµέρας εκείνας, κατά την εποχήν εκείνην, θα επιστρέψουν οι Ισραηλίται και οι Ιουδαίοι όλοι µαζή. Θα
βαδίζουν κλαίοντες από την χαράν, θα πορεύωνται αναζητούντες Κυριον τον Θεόν των.
Ιερ. 27,5   έως Σιών ερωτήσουσι την οδόν, ώδε γάρ το πρόσωπον αυτών δώσουσι· και ήξουσι και καταφεύξονται προς
Κύριον τον Θεόν, διαθήκη γάρ αιώνιος ουκ επιλησθήσεται.
Ιερ. 27,5  Θα ερωτούν να µάθουν τον δρόµον µέχρι την Σιών, διότι θα έχουν στρέψει το πρόσωπόν των µε κατεύθυνσιν προς
αυτήν. Θα έλθουν, θα καταφύγουν προς τον Κυριον και Θεόν, διότι η διαθήκη, την οποίαν από αιώνων συνήψεν ο Θεός µε
τους προγόνους των, δεν θα λησµονηθή.
Ιερ. 27,6   πρόβατα απολωλότα εγενήθη ο λαός µου, οι ποιµένες αυτών έξωσαν αυτούς, επί τα όρη απεπλάνησαν αυτούς, εξ
όρους επί βουνόν ώχοντο, επελάθοντο κοίτης αυτών.
Ιερ. 27,6  Διότι ο λαός µου έγινεν ωσάν πρόβατα απολωλότα. Οι αρχηγοί των τους εδίωξαν, τους παρεπλάνησαν επάνω εις
τα όρη, από τα όρη εις τα βουνά έφευγαν, ελησµόνησαν την µάνδραν των.
Ιερ. 27,7   πάντες οι ευρίσκοντες αυτούς ανήλισκον αυτούς, οι εχθροί αυτών είπαν· µη ανώµεν αυτούς· ανθ ών ήµαρτον τώ
Κυρίω νοµή δικαιοσύνης τώ συναγαγόντι τους πατέρας αυτών.
Ιερ. 27,7  Ολοι όσοι τους εύρισκαν πλανωµένους και απροστάτευτους , τους εξώντωναν. Είπαν οι εχθροί των· ας µη τους
αφήσωµεν πλέον να ζήσουν, διότι αυτοί ηµάρτησαν ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος αποδίδει πάντοτε δικαιοσύνην και ο
οποίος είχε προσκαλέσει και συγκεντρώσει τους προγόνους των.
Ιερ. 27,8   απαλλοτριώθητε εκ µέσου Βαβυλώνος και από γής Χαλδαίων και εξέλθατε και γένεσθε ώσπερ δράκοντες κατά
πρόσωπον προβάτων.
Ιερ. 27,8  Αποξενωθήτε και φύγετε εκ µέσου της Βαβυλώνος, από την χώραν των Χαλδαίων. Εξέλθετε και φανήτε απέναντι
αυτών ωσάν δράκοντες εναντίον προβάτων,
Ιερ. 27,9   ότι ιδού εγώ εγείρω επί Βαβυλώνα συναγωγάς εθνών εκ γής βορά , και παρατάξονται αυτή· εκείθεν αλώσεται, ως
βολίς µαχητού συνετού ουκ επιστρέψει κενή.
Ιερ. 27,9  διότι ιδού, εγώ εξεγείρω και επιφέρω εναντίον της Βαβυλώνος πολυάριθµα έθνη από την γην του βορρά και θα
πολεµήσουν εναντίον αυτής και θα την κυριεύσουν. Τα βέλη των εναντίον αυτής θα είναι ωσάν το βέλος του επιτηδείου
πολεµιοτού, το οποίον ποτέ δεν ρίπτεται επί µαταίω.
Ιερ. 27,10   και έσται η Χαλδαία εις προνοµήν, πάντες οι προνοµεύοντες αυτήν εµπλησθήσονται,
Ιερ. 27,10  Η Χαλδαία θα παραδοθή εις λαφυραγωγίαν και όλοι όσοι την λεηλατήσουν, θα χορτάσουν από τα λάφυρά της.
Ιερ. 27,11   ότι ηυφραίνεσθε και κατεκαυχάσθε διαρπάζοντες την κληρονοµίαν µου, διότι εσκιρτάτε ως βοΐδια εν βοτάνη και
εκερατίζετε ως ταύροι.
Ιερ. 27,11  Διότι, λέγει ο Κυριος προς τους Βαβυλωνίους, εδοκιµάζετε χαράν και αγαλλίασιν σεις και εκαυχησιολογείτε, όταν
διηρπάζετε την κληρονοµίαν µου, τον λαόν µου· διότι από την χαράν σας επηδούσατε ωσάν τα µοσχάρια εις την χλόην,
εκτυπούσατε τους Ισραηλίτας όπως κτυπούν µε τα κέρατα των οι µαινόµενοι ταύροι.
Ιερ. 27,12   ησχύνθη η µήτηρ υµών σφόδρα, ενετράπη η τεκούσα υµάς µήτηρ επ αγαθά εσχάτη εθνών έρηµος.
Ιερ. 27,12  Η µητέρα σας, η πατρίδα σας η Βαβυλών, κατησχύνθη παρά πολύ. Η µητέρα, που σας εγέννησε,
κατεντροπιάσθηκε δια την στέρησιν των αγαθών. Κατήντησεν έρηµος και τελευταία µεταξύ όλων των εθνών.
Ιερ. 27,13   από οργής Κυρίου ου κατοικηθήσεται. και έσται εις αφανισµόν πάσα, και πάς ο διοδεύων διά Βαβυλώνος
σκυθρωπάσει και συριούσιν επί πάσαν την πληγήν αυτής.
Ιερ. 27,13  Εξ αιτίας της δικαίας οργής του Κυρίου δεν θα κατοικηθή πλέον. Θα παραδοθή ολόκληρος εις αφανισµόν και
ερήµωσιν. Και κάθε διαβάτης, που θα διέρχεται δια µέσου της Βαβυλώνος, θα σκυθρωπάζη και θα σφυρίζη µε κατάπληξιν
δια το µεγάλο αυτό κτύπηµα του αφανισµού και της καταστροφής της.
Ιερ. 27,14   παρατάξασθε επί Βαβυλώνα κύκλω, πάντες τείνοντες τόξον· τοξεύσατε επ αυτήν, µη φείσησθε επί τοίς
τοξεύµασιν υµών.
Ιερ. 27,14  Παραταχθήτε εις µάχην εναντίον της Βαβυλώνας, κύκλω από αυτήν όλοι σεις, οι οποίοι χειρίζεσθε µε
επιτηδειότητα το τοξον. Κτυπήσατέ την µε τα τόξα, µη λυπηθήτε τα βέλη σας.
Ιερ. 27,15   κατακρατήσατε αυτήν· παρελύθησαν αι χείρες αυτής, έπεσαν αι επάλξεις αυτής και κατεσκάφη το τείχος αυτής,
ότι εκδίκησις παρά Θεού εστιν· εκδικείτε επ αυτήν· καθώς εποίησε, ποιήσατε αυτή.
Ιερ. 27,15  Επικρατήσατε εναντίον αυτής, κυριεύσατέ την. Παρέλυσαν πλέον τα χέρια των κατοίκων της, εκρηµνίσθησαν αι
οχυραί επάλξεις της, κατεστράφησαν εκ θεµελίων τα τείχη της, διότι ήλθεν εναντίον αυτής η παρά Θεού δικαία τιµωρία.
Τιµωρήσατέ την και σεις, όπως έκαµεν αυτή εναντίον λαών, που δεν της είχαν πταίσει εις τίποτε, έτσι πράξετε και σεις
εναντίον της.
Ιερ. 27,16   εξολοθρεύσασθε σπέρµα εκ Βαβυλώνος, κατέχοντα δρέπανον εν καιρώ θερισµού· από προσώπου µαχαίρας
Ελληνικής έκαστος εις τον λαόν αυτού αποστρέψουσι και έκαστος εις την γήν αυτού φεύξεται .
Ιερ. 27,16  Εξολοθρεύσατε κάθε απόγονον και βλαστόν της Βαβυλώνος µέχρις αυτού ακόµη, ο οποίος κρατεί το δρέπανόν
του εν καιρώ θερισµού. Καθένας από τους µισθοφόρους πολεµιστάς της Βαβυλώνος, καθώς θα αντικρύζη την ελληνικήν
µάχαιραν, θα επιστρέφη πανικόβλητος στον λαόν του. Ο καθένας από αυτούς θα φύγη δια την χώραν του.
Ιερ. 27,17   Πρόβατον πλανώµενον Ισραήλ, λέοντες έξωσαν αυτόν· ο πρώτος έφαγεν αυτόν βασιλεύς Ασσούρ και ούτος
ύστερον τα οστά αυτού βασιλεύς Βαβυλώνος.



Ιερ. 27,17  Ωσάν πλανώµενον πρόβατον κατήντησεν ο λαός του Ισραήλ. Οι εχθροί του ωσάν λέοντες τον εξεδίωξαν από την
χώραν του. Πρώτος ο βασιλεύς των Ασσυρίων κατέφαγεν αυτόν και έπειτα από αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέφαγε
και αυτά ακόµη τα κόκκαλά του.
Ιερ. 27,18   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εκδικώ επί τον βασιλέα Βαβυλώνος και επί την γήν αυτού , καθώς
εξεδίκησα επί τον βασιλέα Ασσούρ.
Ιερ. 27,18  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα τιµωρήσω τον βασιλέα της Βαβυλώνος και όλην αυτού την χώραν,
όπως ετιµώρησα τον βασιλέα των Ασσυρίων.
Ιερ. 27,19   και αποκαταστήσω τον Ισραήλ εις την νοµήν αυτού, και νεµήσεται εν τώ Καρµήλω και εν όρει Εφραίµ και εν τώ
Γαλαάδ και πλησθήσεται η ψυχή αυτού.
Ιερ. 27,19  Επειτα θα επαναφέρω ελεύθερον και θα εγκαταστήσω εις την χώραν του τον Ισραήλ, εις την περιοχήν της βοσκής
του. Αυτός θα απολαύση τους καρπούς του Καρµήλου και του όρους Εφραίµ και της περιοχής Γαλαάδ. Θα χορτάση από
αγαθά, µε το παραπάνω η ψυχή του.
Ιερ. 27,20   εν ταίς ηµέραις εκείναις και εν τώ καιρώ εκείνω ζητήσουσι την αδικίαν Ισραήλ, και ουχ υπάρξει, και τας
αµαρτίας Ιούδα, και ου µη ευρεθώσιν, ότι ίλεως έσοµαι τοίς υπολελειµµένοις επί της γής, λέγει Κύριος. -
Ιερ. 27,20  Κατά τας ηµέρας εκείνας, κατά τον ευτυχή εκείνον καιρόν, θα αναζητούν οι άνθρωποι αµαρτίας του
Ισραηλιτικού λαού και δεν θα υπάρχουν. Θα ζητούν παρανοµίας του λαού του Ιούδα και δεν θα ευρίσκωνται. Διότι εγώ,
λέγει Κυριος ο Θεός, θα είµαι ίλεως και σπλαγχνικός στους αποµείναντας ανθρώπους του λαού µου επί της χώρας Ισραήλ.
Ιερ. 27,21   Πικρώς επίβηθι επ αυτήν και επί τους κατοικούντας επ αυτήν· εκδίκησον, µάχαιρα, και αφάνισον, λέγει Κύριος,
και ποίει κατά πάντα, όσα εντέλλοµαί σοι.
Ιερ. 27,21  Μαχαιρα εχθρική, ανέβα γεµάτη πικράν οργήν εναντίον των κατοίκων της Βαβυλώνος. Τιµώρησε αυτούς, ω
µάχαιρα, εξαφάνισέ τους, λέγει ο Κυριος. Πράξε σύµφωνά µε όλα εκείνα, τα οποία εγώ σε έχω διατάξει.
Ιερ. 27,22   φωνή πολέµου και συντριβή µεγάλη εν γη Χαλδαίων.
Ιερ. 27,22  Φωνή πολέµου θα ακουσθή, συντριβή µεγάλη θα πραγµατοποιηθή εις την χώραν των Χαλδαίων.
Ιερ. 27,23   πώς εκλάσθη και συνετρίβη η σφύρα πάσης της γής; πώς εγενήθη εις αφανισµόν Βαβυλών εν έθνεσιν;
Ιερ. 27,23  Πως έσπασεν, ετεµαχίσθη και συνετρίβη αυτή η σφύρα, που εκτυπούσεν ανελέητα όλην την γην; Πως περιήλθεν
εις όλεθρον και αφανισµόν η Βαβυλών εκ µέσου όλων των άλλων εθνών;
Ιερ. 27,24   επιθήσονταί σοι, και αλώση, ώ Βαβυλών, και ου γνώση· ευρέθης και ελήφθης, ότι τώ Κυρίω αντέστης.
Ιερ. 27,24  Θα επιτεθούν εναντίον σου οι εχθροί και θα σε κυριεύσουν, ω Βαβυλών, χωρίς και συ να εννοήσης καλά-καλά ότι
έφθασεν ο καιρός του εξαφανισµού σου. Ευρέθης από τους εχθρούς σου αδύνατος πλέον, εκυριεύθης από αυτούς· και
τούτο, διότι συ πεισµόνως αντεστάθηκες στον Κυριον.
Ιερ. 27,25   ήνοιξε Κύριος τον θησαυρόν αυτού και εξήνεγκε τα σκεύη οργής αυτού, ότι έργον τώ Κυρίω Θεώ εν γη Χαλδαίων,
Ιερ. 27,25  Ηνοιξεν ο Κυριος τον θησαυρόν του δικαίου θυµού του και έβγαλε τα καταστρεπτικά σκεύη της οργής του , διότι
έργον καταστροφής θα πραγµατοποίηση Κυριος ο Θεός εις την γην των Χαλδαίων.
Ιερ. 27,26   ότι εληλύθασιν οι καιροί αυτής. ανοίξατε τας αποθήκας αυτής, ερευνήσατε αυτήν ως σπήλαιον και
εξολοθρεύσατε αυτήν, µη γενέσθω αυτής κατάλειµµα.
Ιερ. 27,26  Εφθασαν πλέον οι καιροί του ολέθρου της. Ανοίξατε τας αποθήκας της, ερευνήσατέ τας, όπως ερευνάτε ένα
σπήλαιον. Εξολοθρεύσατέ την, ας µη µείνη κανένα υπόλειµµα εις αυτήν.
Ιερ. 27,27   αναξηράνατε αυτής πάντας τους καρπούς, και καταβήτωσαν εις σφαγήν· ουαί αυτοίς, ότι ήκει η ηµέρα αυτών
και καιρός εκδικήσεως αυτών.
Ιερ. 27,27  Ξηράνατε όλας τας καρποφόρους περιοχάς της, ας οδηγηθούν εις σφαγήν οι άνδρες και τα κτήνη της.
Αλλοίµονον εις αυτούς, διότι έχει φθάσει πλέον η ηµέρα των, ο καιρύς της τιµωρίας των εκ µέρους του Θεού.
Ιερ. 27,28   φωνή φευγόντων και ανασωζοµένων εκ γής Βαβυλώνος τού αναγγείλαι εις Σιών την εκδίκησιν παρά Κυρίου
Θεού ηµών.
Ιερ. 27,28  Φωνή φόβου και φρίκης ακούεται από εκείνους, οι οποίοι πανικόβλητοι φεύγουν και προσπαθούν να σωθούν
µακράν από την χώραν της Βαβυλώνος. Αυτή όµως η φωνή αναγγέλλει εις την Σιών την τιµωρίαν της Βαβυλώνος, που
ήλθεν εκ µέρους Κυρίου του Θεού µας.
Ιερ. 27,29   παραγγείλατε επί Βαβυλώνα πολλοίς, παντί εντείνοντι τόξον· παρεµβάλλετε επ αυτήν κυκλόθεν, µη έστω αυτοίς
ανασωζόµενος· ανταπόδοτε αυτή κατά τα έργα αυτής, κατά πάντα, όσα εποίησε, ποιήσατε αυτή, ότι προς Κύριον αντέστη
Θεόν άγιον τού Ισραήλ.
Ιερ. 27,29  Παραγγείλατε στους πολλούς εχθρούς της Βαβυλώνος να επέλθουν εναντίον της. Είπατε ιδιαιτέρως εις εκείνους,
οι οποίοι χρησιµοποιούν µε επιτυχίαν το τόξον· στρατοπεδεύσατε ολόγυρα από αυτήν, κανείς από τους κατοίκους της ας
µη διασωθή. Ανταποδώσατε εις αυτήν κατά τα έργα της. Συµφωνα µε όσας καταστροφάς επέφερε, πράξατε και σεις εις
αυτήν, διότι αντεστάθηκε προς τον Κυριον τον Θεόν, τον άγιον του Ισραήλ.
Ιερ. 27,30   διά τούτο πεσούνται οι νεανίσκοι αυτής εν ταίς πλατείαις αυτής, και πάντες οι άνδρες οι πολεµισταί αυτής
ριφήσονται, είπε Κύριος.
Ιερ. 27,30  Δια την ασέβειάν της αυτήν όλοι οι νέοι της θα πέσουν νεκροί εις τας πλατείας της. Ολοι οι άνδρες αυτής, οι
πολεµισταί θα ριφθούν σφαγµένα πτώµατα εις την γην. Ετσι διέταξεν ο Κυριος.
Ιερ. 27,31   ιδού εγώ επί σε την υβρίστριαν, λέγει Κύριος, ότι ήκει η ηµέρα σου και ο καιρός εκδικήσεώς σου·
Ιερ. 27,31  Ιδού, εγώ επέρχοµαι εναντίον σου, της αλαζονικής πόλεως, λέγει ο Κυριος, διότι έφθασε πλέον η ηµέρα σου, ο
καιρός της δικαίας εκ µέρους µου τιµωρίας σου.
Ιερ. 27,32   και ασθενήσει η ύβρις σου και πεσείται, και ουδείς έσται ο ανιστών αυτήν· και ανάψω πύρ εν τώ δρυµώ αυτής,
και καταφάγεται πάντα τα κύκλω αυτής.
Ιερ. 27,32  Η αλαζονεία και η υπερηφάνειά σου θα ταπεινωθή και θα πέση και κανείς δεν θα υπάρξη, που θα έχη την
δύναµιν να την ανορθώση. Θα ανάψω πυρκαϊάν εις τα δάση της, η οποία και θα καταφάγη όλα τα γύρω από αυτήν.
Ιερ. 27,33   Τάδε λέγει Κύριος· καταδεδυνάστευνται οι υιοί Ισραήλ και οι υιοί Ιούδα άµα, πάντες οι αιχµαλωτεύσαντες
αυτούς κατεδυνάστευσαν αυτούς, ότι ουκ ηθέλησαν εξαποστείλαι αυτούς.
Ιερ. 27,33  Αυτά λέγει ο Κυριος· Εχουν καταδυναστευθή και ταλαιπωρηθή οι Ισραηλίται, και οι Ιουδαίοι µαζή µε αυτούς.



Ολοι εκείνοι οι οποίοι τους ενίκησαν και τους επήραν αιχµαλώτους, τους κατεδυνάστευαν, διότι δεν ήθελαν να τους
στείλουν ελευθέρους εις την πατρίδα των.
Ιερ. 27,34   και ο λυτρούµενος αυτούς ισχυρός, Κύριος παντοκράτωρ όνοµα αυτώ· κρίσιν κρινεί προς τους αντιδίκους αυτού,
όπως εξάρη την γήν, και παροξυνεί τοίς κατοικούσι Βαβυλώνα.
Ιερ. 27,34  Αλλα ο λυτρωτής των είναι ισχυρός. Κυριος παντοκράτωρ είναι το Ονοµά του. Αυτός κρίνει την δίκαιον κρίσιν
και καταδικάζει τους αντιτιθεµένους εις αυτόν, δια να ξεκαθαρίση την γην από τους τυράννους και τους δυνάστας, δια να
συγκλονίση δε και ανατάραξη τους κατοίκους της Βαβυλώνος.
Ιερ. 27,35   µάχαιραν επί τους Χαλδαίους και επί τους κατοικούντας Βαβυλώνα και επί τους µεγιστάνας αυτής και επί τους
συνετούς αυτής·
Ιερ. 27,35  Θα αποστείλη µάχαιραν ολέθρου εναντίον των Χαλδαίων και εναντίον όλων όσοι κατοικούν την Βαβυλώνα,
εναντίον των αρχόντων αυτής και των σοφών της·
Ιερ. 27,36   µάχαιραν επί τους µαχητάς αυτής, και παραλυθήσονται· µάχαιραν επί τους ίππους αυτών και επί τα άρµατα
αυτών·
Ιερ. 27,36  µάχαιραν σφαγής και ολέθρου εναντίον των υπερασπιστών της και αυτοί θα παραλύσουν από τον φόβον·
µάχαιραν εξοντώσεως εναντίον του ιππικού αυτών και των πολεµικών αρµάτων των.
Ιερ. 27,37   µάχαιραν επί τους µαχητάς αυτών και επί τον σύµµεικτον τον εν µέσω αυτής, και έσονται ωσεί γυναίκες·
µάχαιραν επί τους θησαυρούς αυτής, και διασκορπισθήσονται.
Ιερ. 27,37  Μαχαιραν θα στείλη ο Κυριος εναντίον όλων των µαχίµων ανδρών της και εναντίον του αναµίκτου λαού, που
ευρίσκεται εν µέσω αυτής. Ολοι θα καταληφθούν από δειλίαν, θα γίνουν δειλοί, όπως αι γυναίκες. Μαχαιραν θα αποστείλη
ο Κυριος εναντίον των θησαυροφυλακείων της και θα διασκορπισθούν οι εις αυτά κατάκλειστοι θησαυροί της.
Ιερ. 27,38   επί τώ ύδατι αυτής επεποίθει και καταισχυνθήσονται, ότι γη των γλυπτών εστι, και εν ταίς νήσοις, ού
κατεκαυχώντο.
Ιερ. 27,38  Είχε πεποίθησιν εις τα ύδατα των ποταµών της και των πηγών , αλλά θα κατεντροπιασθή, διότι είναι χώρα και
πατρίς των γλυπτών ειδώλων Θα κατεντροπιασθή και δια τας νήσους, δια τας οποίας εκαυχάτο.
Ιερ. 27,39   διά τούτο κατοικήσουσιν ινδάλµατα εν ταίς νήσοις, και κατοικήσουσιν εν αυτή θυγατέρες σειρήνων· ου µη
κατοικηθή ουκέτι εις τον αιώνα.
Ιερ. 27,39  Δια την αλαζονείαν της αυτήν θα τιµωρηθή. Φαντάσµατα θα κατοικήσουν εις τας νήσους αυτάς. Γενεαί
δαιµόνων της ερήµου θα κατοικήσουν εις την πρωτεύουσαν. Ανθρωποι δεν θα κατοικήσουν πλέον αυτήν στον αιώνα.
Ιερ. 27,40   καθώς κατέστρεψεν ο Θεός Σόδοµα και Γόµορα και τας οµορούσας αυταίς, είπε Κύριος, ου µη κατοικήσει εκεί
άνθρωπος, και ου µη παροικήσει εκεί υιός ανθρώπου.
Ιερ. 27,40  Οπως κατέστρεψεν ο Θεός και ερήµωσε τα Σοδοµα και τα Γοµορρα και τας συνορεύουσας µε αυτάς πόλεις, είπεν
ο Κυριος, έτσι θα καταστρέψη και την Βαβυλώνα και δεν θα κατοικήση πλέον εις αυτήν, άνθρωπος, ούτε και κανένας
προσωρινός κάτοικος θα εγκατασταθή εις αυτήν.
Ιερ. 27,41   ιδού λαός έρχεται από βορά, και έθνος µέγα και βασιλείς πολλοί εξεγερθήσονται απ εσχάτου της γής,
Ιερ. 27,41  Ιδού, έρχεται λαός πολύς από τον Βορράν, έθνος µέγα και βασιλείς πολλοί, θα εγερθούν από τα άκρα της γης
εναντίον αυτής.
Ιερ. 27,42   τόξον και εγχειρίδιον έχοντες· ιταµός εστι και ου µη ελεήση· η φωνή αυτών ως θάλασσα ηχήσει, εφ ίπποις
ιππάσονται παρεσκευασµένοι, ώσπερ πύρ, εις πόλεµον προς σε, θύγατερ Βαβυλώνος.
Ιερ. 27,42  Αυτοί θα κρατούν τόξον και εγχειρίδιον. Σκληρός θα είναι ο λαός αυτός, δεν θα δείξη έλεος και ευσπλαγχνίαν δια
κανένα. Η φωνή των πολεµιστών θα αντηχήση ως τρικυµισµένη θάλασσα, θα είναι έφιπποι µε πλήρη εξοπλισµον. Ωσάν
φωτιά θα επέλθουν εις πόλεµον εναντίον σου, Βαβυλών.
Ιερ. 27,43   ήκουσε βασιλεύς Βαβυλώνος την ακοήν αυτών, και παρελύθησαν αι χείρες αυτού· θλίψις κατεκράτησεν αυτού,
ωδίνες ως τικτούσης.
Ιερ. 27,43  Επληροφορήθη ο βασιλεύς της Βαβυλώνος την φήµην αυτήν και παρέλυσαν τα χέρια του· τον εκυρίευσε θλίψις
µεγάλη, ωδίνες ωσάν εκείνας, που δοκιµάζει η ετοιµόγεννη γυναίκα.
Ιερ. 27,44   ιδού ώσπερ λέων αναβήσεται από τού Ιορδάνου εις τόπον Αιθάµ, ότι ταχέως εκδιώξω αυτούς απ αυτής και πάντα
νεανίσκον επ αυτήν επιστήσω. ότι τις ώσπερ εγώ; και τις αντιστήσεταί µοι; και τις ούτος ποιµήν, ός στήσεται κατά
πρόσωπόν µου;
Ιερ. 27,44  Ιδού, όπως αναβαίνει ο άγριος λέων από τον Ιορδάνην στον τόπον της Αιθάµ, έτσι επέρχονται οι εχθροί κατά της
Βαβυλώνος, διότι ταχέως θα εκδιώξω πανικόβλητους τους Βαβυλωνίους από την πατρίδα των και θα εξεγείρω εναντίον
αυτής νεαρούς πολεµιστάς. Διότι ποιός είναι τόσον ισχυρός, όπως είµαι εγώ; Ποιός ηµπορεί ποτέ να αντισταθή εις την
δύναµίν µου; Ποιός είναι αυτός ο άρχων λαών, ο οποίος θα τολµήση να σταθή ενώπιόν µου;
Ιερ. 27,45   διά τούτο ακούσατε την βουλήν Κυρίου, ήν βεβούλευται επί Βαβυλώνα, και λογισµούς αυτού, ούς ελογίσατο επί
τους κατοικούντας Χαλδαίους· εάν µη διαφθαρή τα αρνία των προβάτων αυτών, εάν µη αφανισθή νοµή απ αυτών.
Ιερ. 27,45  Δια τούτο ακούσατε την απόφασιν του Κυρίου, την οποίαν εσκέφθη και έλαβεν εναντίον της Βαβυλώνος, και τα
σχέδια αυτού, τα οποία εσκέφθη εναντίον αυτών που κατοικούν την Χαλδαίαν. Ασφαλώς και βεβαίως και αυτά τα αρνία
των Χαλδαίων θα εξολοθρευθούν. Οι βοσκότοποί των θα αφανισθούν.
Ιερ. 27,46   ότι από φωνής αλώσεως Βαβυλώνος σεισθήσεται η γη, και κραυγή εν έθνεσιν ακουσθήσεται.
Ιερ. 27,46  Από την οχλοβοήν της πτώσεως της Βαβυλώνος θα σεισθή η γη, εις όλα τα έθνη θα ακουσθή η κραυγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28 (Μασ. 51)
Ιερ. 28,1   Τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εξεγείρω επί Βαβυλώνα και επί τους κατοικούντας Χαλδαίους άνεµον καύσωνα
διαφθείροντα.
Ιερ. 28,1  Αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ εξαπολύω εναντίον της Βαβυλώνος και όλων των κατοίκων της χώρας Χαλδαίων
καυστικόν καταστρεπτικόν άνεµον.
Ιερ. 28,2   και εξαποστελώ εις Βαβυλώνα υβριστάς, και καθυβρίσουσιν αυτήν και λυµανούνται την γήν αυτής· ουαί επί
Βαβυλώνα κυκλόθεν εν ηµέρα κακώσεως αυτής.



Ιερ. 28,2  Θα εξαπολύσω δηλαδή εναντίον της Βαβυλώνος ανθρώπους αλαζονικούς και αναιδείς, οι οποίοι θα την
εξευτελίσουν και θα λεηλατήσουν και θα καταστρέψουν την χώραν αυτής. Αλλοίµονον εις την Βαβυλώνα κατά την
ηµέραν των συµφορών της, όταν οι εχθροί της την περικυκλώσουν!
Ιερ. 28,3   τεινέτω ο τείνων το τόξον αυτού και περιθέσθω ώ εστιν όπλα αυτώ , και µη φείσησθε επί τους νεανίσκους αυτής
και αφανίσατε πάσαν την δύναµιν αυτής·
Ιερ. 28,3  Ο χειριστής του τόξου ας το εντείνη εναντίον αυτής, εκείνος που έχει όπλα ας τα περιβληθή. Μη λυπηθήτε ούτε τα
νέα βλαστάρια της, εξολοθρεύσατε όλην την εις άνδρας δύναµίν της.
Ιερ. 28,4   και πεσούνται τραυµατίαι εν γη Χαλδαίων και κατακεκεντηµένοι έξωθεν αυτής.
Ιερ. 28,4  Θα πέσουν νεκροί εις την χώραν των Χαλδαίων και κατατρυπηµένοι από τας µαχαίρας έξω από τα τείχη της,
Ιερ. 28,5   διότι ουκ εχήρευσεν Ισραήλ και Ιούδας από Θεού αυτών, από Κυρίου παντοκράτορος, ότι η γη αυτών επλήσθη
αδικίας από των αγίων Ισραήλ.
Ιερ. 28,5  Και θα επέλθη αύτη η δικαία τιµωρία, διότι ο ισραηλιτικός και ο Ιουδαϊκός λαός δεν απωρφανίσθησαν και δεν
εγκατελείφθησαν από τον Θεόν των, από τον Κυριον και παντοκράτορα. Η δε γη των Χαλδαίων εγέµισεν από αδικίας
εναντίον των αγίων προσώπων και τόπων του Ισραηλιτικού λαού.
Ιερ. 28,6   φεύγετε εκ µέσου Βαβυλώνος και ανασώζετε έκαστος την ψυχήν αυτού, και µη αποριφήτε εν τή αδικία αυτής, ότι
καιρός εκδικήσεως αυτής εστι παρά Κυρίου, ανταπόδοµα αυτός ανταποδίδωσιν αυτή.
Ιερ. 28,6  Ισραηλίται, φύγετε εκ µέσου της Βαβυλώνος. Ο καθένας σας ας σώση την ζωήν του, δια να µη απορριφθήτε και
εξαφανισθήτε και σεις µαζή µε τας αδικίας και τους αδίκους της πόλεως αυτής, διότι έφθασε πλέον ο καιρός της εκ µέρους
του Κυρίου τιµωρίας της. Αυτός θα ανταποδώση εις αυτήν την δικαίαν ανταπόδοσιν, την πρέπουσαν τιµωρίαν.
Ιερ. 28,7   ποτήριον χρυσούν Βαβυλών εν χειρί Κυρίου µεθύσκον πάσαν την γήν· από τού οίνου αυτής επίοσαν έθνη, διά
τούτο εσαλεύθησαν.
Ιερ. 28,7  Εις τα χέρια του Κυρίου ήτο η Βαβυλών χρυσό ποτήρι, που εµέθυεν όλην την οικουµένην. Από τον οίνον αυτής
έπιαν όλα τα έθνη. Δια τούτο εµέθυσαν και εκλονίσθησαν και ετρίκλιζαν.
Ιερ. 28,8   και άφνω έπεσε Βαβυλών και συνετρίβη· θρηνείτε αυτήν, λάβετε ρητίνην τή διαφθορά αυτής, εί πως ιαθήσεται.
Ιερ. 28,8  Και αιφνιδίως η Βαβυλών έπεσε και συνετρίβη. Θρηνήσατε δι' αυτήν, πάρετε βάλσαµον ιαµατικόν δια τας πληγάς
της, µήπως τυχόν και θεραπευθή.
Ιερ. 28,9   ιατρεύσαµεν την Βαβυλώνα, και ουκ ιάθη· εγκαταλίπωµεν αυτήν και απέλθωµεν έκαστος εις την γήν αυτού, ότι
ήγγικεν εις ουρανόν το κρίµα αυτής, εξήρεν έως των άστρων.
Ιερ. 28,9  Οι άνθρωποί της θα πουν· “εχρησιµοποιήσαµεν δια την Βαβυλώνα ιατρικά βότανα και δεν εθεραπεύθη. Λοιπόν, ας
την εγκαταλείψωµεν και ο καθένας από ηµάς ας απέλθη εις την χώραν του. Διότι αι αδικίαι της ανέβησαν µέχρις στον
ουρανόν, έφθασαν έως εις τα άστρα”.
Ιερ. 28,10   εξήνεγκε Κύριος το κρίµα αυτού· δεύτε και αναγγείλωµεν εν Σιών τα έργα Κυρίου τού Θεού ηµών .
Ιερ. 28,10  Ο δε Κυριος εξέδωκε την δικαίαν του απόφασιν, καταστροφής της Βαβυλώνος, απελευθερώσεως δε ηµών των
Ισραηλιτών. Εµπρός, λέγουν οι Ιουδαίοι, να αναγγείλωµεν εις την Σιών τα έργα του Κυρίου και Θεού ηµών.
Ιερ. 28,11   παρασκευάζετε τα τοξεύµατα, πληρούτε τας φαρέτρας. ήγειρε Κύριος το πνεύµα βασιλέως Μήδων, ότι εις
Βαβυλώνα η οργή αυτού τού εξολοθρεύσαι αυτήν, ότι εκδίκησις Κυρίου εστίν, εκδίκησις λαού αυτού εστιν.
Ιερ. 28,11  Ετοιµάσατε τα τόξα σας, λέγει ο Θεός, προς τους εχθρούς της Βαβυλώνος, γεµίσατε τας θήκας µε βέλη. Ο Κυριος
εξήγειρε το πνεύµα του βασιλέως των Μηδων, διότι η οργή του στρέφεται εναντίον της Βαβυλώνος, δια να την
εξολοθρεύση. Αυτή είναι η παρά Κυρίου τιµωρία· είναι εκδίκησις εναντίον των εχθρών του λαού του.
Ιερ. 28,12   επί τειχέων Βαβυλώνος άρατε σηµείον, επιστήσατε φαρέτρας, εγείρατε φυλακάς, ετοιµάσατε όπλα, ότι ενεχείρησε
και ποιήσει Κύριος ά ελάλησεν επί τους κατοικούντας Βαβυλώνα,
Ιερ. 28,12  Σεις οι Βαβυλώνιοι, λέγει ο Κυριος, ετοιµασθήτε προς πόλεµον, υψώσατε σηµαίαν επάνω εις τα τείχη της
Βαβυλώνος, ετοιµάσατε τας φαρέτρας, εγκαταστήσατε φρουράς, ετοιµάσατε τα όπλα, διότι ο Κυριος κατήρτισε το σχέδιόν
του και απεφάσισε να κάµη εκείνα, τα οποία είχεν είπει εναντίον των κατοίκων της Βαβυλώνος·
Ιερ. 28,13   κατασκηνούντας εφ ύδασι πολλοίς και επί πλήθει θησαυρών αυτής· ήκει το πέρας σου αληθώς εις τα σπλάγχνα
σου.
Ιερ. 28,13  εναντίον αυτών, που κατοικούν κοντά εις τα πολλά ύδατα του ποταµού Ευφράτου, και στο πλήθος των
θησαυρών της. Εχει φθάσει πλέον το τέλος σου, ω Βαβυλών, έως εις αυτά τα σπλάγχνα σου !
Ιερ. 28,14   ότι ώµοσε Κύριος κατά τού βραχίονος αυτού· διότι πληρώσω σε ανθρώπων ωσεί ακρίδων , και φθέγξονται επί σε
οι καταβαίνοντες. -
Ιερ. 28,14  Διότι ωρκίσθη ο Κυριος στον παντοδύναµον βραχίονά του και είπε· “Θα σε γεµίσω από ανθρώπους εχθρούς σου,
οι οποίοι θα είναι τόσοι πολλοί, όπως τα σµήνη των ακρίδων. Θα κραυγάζουν εναντίον σου όλοι εκείνοι, οι οποίοι θα
επέλθουν κατά σου”.
Ιερ. 28,15   Κύριος ποιών γήν εν τή ισχύϊ αυτού, ετοιµάζων οικουµένην εν τή σοφία αυτού, εν τή συνέσει αυτού εξέτεινε τον
ουρανόν,
Ιερ. 28,15  Ο Κυριος είναι αυτός, που εδηµιούργησε την γην εν τη παντοδυναµία του. Αυτός ετοιµάζει και στερεώνει την
οικουµένην εν τη πανσοφία του. Αυτός έχει απλώσει τον έναστρον ουρανόν εν τη συνέσει του.
Ιερ. 28,16   εις φωνήν έθετο ήχος ύδατος εν ουρανώ και ανήγαγε νεφέλας απ εσχάτου της γής, αστραπάς εις υετόν εποίησε
και εξήγαγε φώς εκ θησαυρών αυτού.
Ιερ. 28,16  Βροντά αυτός µε την παντοδύναµον φωνήν του και ήχός υδάτων ακούεται στον ουρανόν· υψώνει νέφη αυτό τα
άκρα της γης, έκαµε τας αστραπάς προδρόµους της βροχής, έβγαλε φως από τους απεράντους θησαυρούς του.
Ιερ. 28,17   εµαταιώθη πάς άνθρωπος από γνώσεως, κατησχύνθη πάς χρυσοχόος από των γλυπτών αυτού, ότι ψευδή
εχώνευσαν, ουκ έστι πνεύµα εν αυτοίς·
Ιερ. 28,17  Κενή και µαταία είναι κάθε σοφία και γνώσις του ανθρώπου ενώπιόν του. Κατεντροπιασµένος µένει κάθε
χρυσοχόος από τα γλυπτά αυτού έργα. Διότι ψεύτικα πράγµατα έκαµαν οι χρυσοχόοι, αφού δεν υπάρχει εις αυτά πνεύµα.
Ιερ. 28,18   µάταιά εστιν, έργα µεµωκηµένα, εν καιρώ επισκέψεως αυτών απολούνται.
Ιερ. 28,18  Ματαια, κενά και άχρηστα είναι τα είδωλα, αξία εµπαιγµού και θα καταστραφούν, όταν ο Θεός τα επισκεφθή εν



τη δικαία οργή του.
Ιερ. 28,19   ου τοιαύτη µερίς τώ Ιακώβ, ότι ο πλάσας τα πάντα αυτός εστι κληρονοµία αυτού, Κύριος όνοµα αυτώ.-
Ιερ. 28,19  Οι Ισραηλίται όµως δεν θα έχουν την ιδίαν τύχην, διότι ο ποιητής των πάντων Κυριος είναι η κληρονοµία των.
Κυριος είναι το Ονοµα του.
Ιερ. 28,20   Διασκορπίζεις σύ µοι σκεύη πολέµου, και διασκορπιώ εν σοί έθνη και εξαρώ εκ σού βασιλείς
Ιερ. 28,20     Ο εχθρός της Βαβυλώνος λέγει· “συ, Κυριε, έδωκες εις εµέ όπλα δια τον πόλεµον, και εγώ δια σου και προς χάριν
σου θα διασκορπίσω τα εχθρικά έθνη, θα καταστρέψω µε την δύναµίν σου βασιλείς,
Ιερ. 28,21   και διασκορπιώ εν σοί ίππον και επιβάτην αυτού και διασκορπιώ εν σοί άρµατα και αναβάτας αυτών
Ιερ. 28,21  θα διασκορπίσω προς χάριν σου ίππον και, αναβάτην, θα διασκορπίσω µε την δύναµίν σου τα πολεµικά άρµατα
και εκείνους που επιβαίνουν εις αυτά.
Ιερ. 28,22   και διασκορπιώ εν σοί νεανίσκον και παρθένον και διασκορπιώ εν σοί άνδρα και γυναίκα
Ιερ. 28,22     Με την δύναµίν σου θα διασκορπίσω νεαρούς άνδρας και παρθένους, ωρίµους άνδρας και γυναίκας.
Ιερ. 28,23   και διασκορπιώ εν σοί ποιµένα και το ποίµνιον αυτού και διασκορπιώ εν σοί γεωργόν και το γεώργιον αυτού και
διασκορπιώ εν σοί ηγεµόνας και στρατηγούς σου.
Ιερ. 28,23  Δια σου διασκορπίζω ποιµένας και τα ποίµνια αυτών, γεωργούς και τα γεωργούµενα εδάφη. Με την δύναµίν σου
διασκορπίζω ηγεµόνας και τους στρατηγούς αυτών”.
Ιερ. 28,24   και ανταποδώσω τή Βαβυλώνι και πάσι τοίς κατοικούσι Χαλδαίοις πάσας τας κακίας αυτών, ας εποίησαν επί
Σιών κατ οφθαλµούς υµών, λέγει Κύριος.
Ιερ. 28,24     Θα ανταποδώσω, λέγει ο Κυριος την δικαίαν τιµωρίαν εναντίον της Βαβυλώνος και εναντίον όλων εκείνων , οι
οποίοι κατοικούν την Χαλδαίαν δια τας κακίας αυτών, τας οποίας διέπραξαν εναντίον της Σιών, ενώπιον των οφθαλµών
σας.
Ιερ. 28,25   ιδού εγώ προς σε, το όρος το διεφθαρµένον, το διαφθείρον πάσαν την γήν, και εκτενώ την χείρά µου επί σε και
κατακυλιώ σε επί των πετρών και δώσω σε ως όρος εµπεπυρισµένον·
Ιερ. 28,25  Ιδού εγώ είµαι εναντίον σου, Βαβυλών, όρος διεφθαρµένον, που διέφθειρες όλην την οικοαµένην. Θα απλώσω
τιµωρόν την χείρα µου εναντίον σου, θα σε κυλίσω επάνω στους βράχους, θα σε µεταβάλω εις όρος κατεστραµµένον από
πυρκαϊάν.
Ιερ. 28,26   και ου µη λάβωσιν από σού λίθον εις γωνίαν και λίθον εις θεµέλιον, ότι εις αφανισµόν έση εις τον αιώνα, λέγει
Κύριος.
Ιερ. 28,26     Τοσον µεγάλη θα είναι η καταστροφή σου, ώστε οι άνθρωποι δεν θα µπορέσουν να πάρουν από σε ούτε λίθον,
δια να τον χρησιµοποιήσουν ως ακρογωνιαίον εις θεµελίωσιν οικοδοµήµατος, διότι θα έχης παραδοθή ειίς αιώνιον
αφανισµόν, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 28,27   Άρατε σηµείον επί της γής, σαλπίσατε εν έθνεσι σάλπιγγι, αγιάσατε επ αυτήν έθνη, παραγγείλατε επ αυτήν
βασιλείαις Αραράτ παρ εµού και τοίς Ασχαναζαίοις, επιστήσατε επ αυτήν βελοστάσεις, αναβιβάσατε επ αυτήν ίππον ως
ακρίδων πλήθος.
Ιερ. 28,27  Υψώσατε σηµαίαν επάνω εις την γην, σαλπίσατε µε σάλπιγγα προς όλα τα έθνη, προπαρασκευάσατε εξ
ονόµατός µου όλα τα έθνη, παραγγείλατε εξ ονόµατός µου να έλθουν εναντίον της αι βασιλείαι του Αραράτ, και οι
Ασχαναζαίοι. Στήσατε εναντίον αυτής πολεµικάς µηχανάς, που ρίπτουν βέλη, οδηγήσατε και εξαπολύσατε εναντίον αυτής
ιππικόν, όπως αι ακρίδες κατά το πλήθος.
Ιερ. 28,28   αναβιβάσατε επ αυτήν έθνη, τον βασιλέα των Μήδων και πάσης της γής, τους ηγουµένους αυτού και πάντας
τους στρατηγούς αυτού.
Ιερ. 28,28     Οδηγήσατε εναντίον αυτής έθνη, τον βασιλέα των Μηδων και όλης της οικουµένης, τους άρχοντας αυτού και
όλους τους στρατηγούς του.
Ιερ. 28,29   εσείσθη η γη και επόνεσε, διότι εξανέστη επί Βαβυλώνα λογισµός Κυρίου τού θείναι την γήν Βαβυλώνος εις
αφανισµόν και µη κατοικείσθαι αυτήν.
Ιερ. 28,29     Εσείσθη και συνεστράφη από πόνον όλη η γη, διότι ο Κυριος εξηγέρθη εναντίον της Βαβυλώνος. Απεφάσισε την
καταστροφήν της και τον αφανισµόν της, ώστε να µη κατοικηθή πλέον.
Ιερ. 28,30   εξέλιπε µαχητής Βαβυλώνος τού πολεµείν, καθήσονται εκεί εν περιοχή, εθραύσθη η δυναστεία αυτών,
εγενήθησαν ωσεί γυναίκες, ενεπυρίσθη τα σκηνώµατα αυτής, συνετρίβησαν οι µοχλοί αυτής.
Ιερ. 28,30  Ελειψαν πλέον µαχηταί της Βαβυλώνος, δια να συνεχίσουν τον πόλεµον. Καθονται εκεί περικυκλωµένοι,
συνετρίβη η δύναµις των, έγιναν δειλοί ώσαν γυναίκες, επυρπολήθησαν και εκάησαν αι οικίαι αυτής, συνετρίβησαν οι
µοχλοί των πυλών της πόλεως.
Ιερ. 28,31   διώκων εις απάντησιν διώκοντος διώξεται και αναγγέλλων εις απάντησιν αναγγέλλοντος τού αναγγείλαι τώ
βασιλεί Βαβυλώνος, ότι εάλωκεν η πόλις αυτού,
Ιερ. 28,31  Ο ένας αγγελιοφόρος τρέχει κατόπιν του άλλου έρχεται δροµέως κατόπιν του άλλου, δια να αναγγείλουν στον
βασιλέα της Βαβυλώνος, ότι η πόλις αυτού εκυριεύθη.
Ιερ. 28,32   απ εσχάτου των διαβάσεων αυτού ελήφθησαν, και τα συστήµατα αυτών ενέπρησαν εν πυρί, και άνδρες αυτού οι
πολεµισταί εξέρχονται.
Ιερ. 28,32  Ολαι και αι τελευταίαι δίοδοι εις διάσωσιν αυτού έχουν καταληφθή από τον εχθρόν. Τα οχυρωµατικά έργα
παρεδόθησαν στο πυρ και οι πολεµισταί αυτού εξέρχονται από τα οχυρώµατα, δια να παραδοθούν.
Ιερ. 28,33   διότι τάδε λέγει Κύριος· οίκοι βασιλέως Βαβυλώνος ως άλων ώριµος αλοηθήσονται· έτι µικρόν και ήξει ο άµητος
αυτής.
Ιερ. 28,33  Αυτά έγιναν, διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Τα ανάκτορα του βασιλέως της Βαβυλώνος θα αλωνισθούν στο αλώνι
ωσάν το ώριµο σιτάρι. Ολίγος χρόνος ακόµη, και θα έλθη ο καιρός του θερισµού και του αλωνισµού της.
Ιερ. 28,34   κατέφαγέ µε, εµερίσατό µε, κατέλαβέ µε σκεύος λεπτόν, Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος· κατέπιέ µε ως
δράκων, έπλησε την κοιλίαν αυτού, από της τρυφής µου έξωσέ µε·
Ιερ. 28,34  “Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαδυλώνος, λέγει η Ιερουσαλήµ, µε κατέφαγε, µε διεµέλισε ωσάν σκεύος
λεπτόν και αδύνατον, µε κατέπιεν ως δρακών, εγέµισε την κοιλίαν, µε έδιωξε και µε έβγαλε µακρυά από τον τόπον της



τρυφής και της ησυχίας µου.
Ιερ. 28,35   οι µόχθοι µου και αι ταλαιπωρίαι µου εις Βαβυλώνα. ερεί κατοικούσα Σιών· και το αίµά µου επί τους
κατοικούντας Χαλδαίους, ερεί Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 28,35  Οι µόχθοι και οι κόποι µου έχουν µεταφερθή εις Βαβυλώνα. Θα είπουν οι κάτοικοι της Σιών· Το αίµά µου θα πέση
επάνω στους κατοίκους της Χαλδαίας και θα τους καταστρέψη , θα πη η Ιερουσαλήµ”.
Ιερ. 28,36   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ κρινώ την αντίδικόν σου και εκδικήσω την εκδίκησίν σου και ερηµώσω
την θάλασσαν αυτής και ξηρανώ την πηγήν αυτής.
Ιερ. 28,36  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα κρίνω και θα καταδικάσω την αντιδικόν σου Βαβυλώνα, θα
εκδικάσω την δικαίαν σου υποθεσιν και θα ερηµώσω την θάλασσαν της Βαβυλώνος. Θα ξηράνω τας πηγάς αυτής.
Ιερ. 28,37   και έσται Βαβυλών εις αφανισµόν, και ου κατοικηθήσεται.
Ιερ. 28,37  Και η Βαβυλών θα παραδοθή εις όλεθρον και εξαφανισµόν και δεν θα κατοικηθή πλέον.
Ιερ. 28,38   ότι άµα ως λέοντες εξηγέρθησαν και ως σκύµνοι λεόντων.
Ιερ. 28,38  Διότι οι Βαβυλώνιοι εξηγέρθησαν ωσάν λέοντες, ως νεαροί σκύµνοι λεόντων.
Ιερ. 28,39   εν τή θερµασία αυτών δώσω πότηµα αυτοίς και µεθύσω αυτούς, όπως καρωθώσι και υπνώσωσιν ύπνον αιώνιον
και ου µη εξεγερθώσι, λέγει Κύριος·
Ιερ. 28,39  Επάνω στον πυρετον της πολεµικής των δράσεως και ορµής, εγώ θα δώσω εις αυτούς ποτόν µεθυστικόν, θα τους
µεθύσω, δια να ναρκωθούν, να κοιµηθούν τον αιώνιον ύπνον, τον ύπνον του θανάτου και να µη εξυπνήσουν πλέον, λέγει ο
Κυριος
Ιερ. 28,40   καταβιβάσω αυτούς ως άρνας εις σφαγήν και ως κριούς µετ ερίφων.
Ιερ. 28,40     Θα τους οδηγήσω εις την σφαγήν, όπως οδηγούνται στο σφαγείον τα αρνία και τα κριάρια µαζή µε τα ερίφια.
Ιερ. 28,41   πώς εάλω και εθηρεύθη το καύχηµα πάσης της γής; πώς εγένετο Βαβυλών εις αφανισµόν εν τοίς έθνεσιν;
Ιερ. 28,41  Οι άνθρωποι θα είπουν· “πωςς εκυριεύθη και συνελήφθη ως θήραµα το καύχηµα όλης της οικουµένης; Πως
παρεδόθη η ένδοξος Βαβυλών εις αφανισµόν µεταξύ των εθνών;
Ιερ. 28,42   ανέβη επί Βαβυλώνα η θάλασσα εν ήχω κυµάτων αυτής, και κατεκαλύφθη.
Ιερ. 28,42     Η θάλασσα µε την βοήν των κυµάτων της ανέβηκεν επάνω εις την Βαβυλώνα και την κατεκάλυψε.
Ιερ. 28,43   εγενήθησαν αι πόλεις αυτής ως γη άνυδρος και άβατος, ου κατοικήσει εν αυτή ουδέ είς, ουδέ µη καταλύσει εν
αυτή υιός ανθρώπου.
Ιερ. 28,43  Αι πόλεις της έγιναν ωσάν τόπος άνυδρος και αβατος. Ούτε ένας πλέον δεν θα κατοικήση εις αυτήν. Κανείς υιός
ανθρώπου δεν θα στήση, έστω και προσωρινόν, το κατάλυµα του εις αυτήν !
Ιερ. 28,44   και εκδικήσω επί Βαβυλώνα και εξοίσω ά κατέπιεν εκ τού στόµατος αυτής, και ου µη συναχθώσι προς αυτήν έτι
τα έθνη·
Ιερ. 28,44     Θα τιµωρήσω την Βαβυλώνα και θα βγάλω από το στόµα της εκείνα, τα οποία είχε καταπίει, και τα έθνη δεν θα
συγκεντρωθούν πλέον προς αυτήν
Ιερ. 28,49   και εν Βαβυλώνι πεσούνται τραυµατίαι πάσης της γής.
Ιερ. 28,49     Εις την Βαβυλώνα θα πέσουν νεκροί άνθρωποι από όλην την οικουµένην.
Ιερ. 28,50   ανασωζόµενοι εκ γής πορεύεσθε και µη ίστασθε· οι µακρόθεν, µνήσθητε τού Κυρίου, και Ιερουσαλήµ αναβήτω
επί την καρδίαν υµών.
Ιερ. 28,50  Οσοι διασωθήτε, φύγετε από την χώραν αυτήν, µη στέκεσθε ούτε στιγµήν. Οσοι ευρίσκεσθε µακράν ενθυµηθήτε
τον Κυριον. Η Ιερουσαλήµ ας ανεβή εις την διάνοιαν και την καρδίαν σας.
Ιερ. 28,51   ησχύνθηµεν, ότι ηκούσαµεν ονειδισµόν ηµών, κατεκάλυψεν ατιµία το πρόσωπον ηµών, εισήλθον αλλογενείς εις
τα άγια ηµών, εις οίκον Κυρίου.
Ιερ. 28,51  Και οι Ισραηλίται απαντούν· “ησχύνθηµεν, διότι ηκούσαµεν εξευτελισµούς και ύβρεις εκ µέρους των εχθρών µας.
Το πρόσωπόν µας το εσκέπασεν η καταφρόνησις και η εντροπή. Αλλοεθνείς εισήλθον εις τα άγια ηµών, στον ναόν του
Κυρίου”.
Ιερ. 28,52   διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και εκδικήσω επί τα γλυπτά αυτής, και εν πάση τή γη αυτής
πεσούνται τραυµατίαι.
Ιερ. 28,52  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και θα τιµωρήσω εγώ τα γλυπτά είδωλα της Βαβυλώνος, και εις
όλην την χώραν της θα πέσουν νεκροί.
Ιερ. 28,53   ότι εάν αναβή Βαβυλών ως ο ουρανός και ότι εάν οχυρώση τα τείχη ισχύϊ αυτής, παρ εµού ήξουσιν
εξολοθρεύοντες αυτήν, λέγει Κύριος.
Ιερ. 28,53  Διότι, έστω και αν η Βαβυλών ανυψωθή έως στον ουρανόν, έστω και εάν εις µεγάλην δύναµιν και αντοχήν
οχυρώση τα τείχη της θα έλθουν άνθρωποι αποστελλόµενοι παρ' εµού εναντίον της, οι οποίοι θα εξολοθρεύσουν αυτήν,
λέγει Κυριος.
Ιερ. 28,54   φωνή κραυγής εν Βαβυλώνι, και συντριβή µεγάλη εν γη Χαλδαίων,
Ιερ. 28,54  Μεγάλη κραυγή ηκούσθη εις την Βαβυλώνα, µεγάλη καταστροφή και αφανισµός ηπλώθη εις την γην των
Χαλδαίων!
Ιερ. 28,55   ότι εξωλόθρευσε Κύριος την Βαβυλώνα και απώλεσεν απ αυτής φωνήν µεγάλην ηχούσαν ως ύδατα πολλά,
έδωκεν εις όλεθρον φωνήν αυτής.
Ιερ. 28,55  Διότι εξολόθρευσε Κυριος την Βαβυλώνα, κατέστρεψε τον µεγάλον θόρυβον της πολυκοσµίας της, που
αντηχούσεν, όπως βουίζουν πολλά ύδατα. Παρέδωκεν εις καταστροφήν τον πολυάνθρωπον θόρυβον της.
Ιερ. 28,56   ότι ήλθεν επί Βαβυλώνα ταλαιπωρία, εάλωσαν οι µαχηταί αυτής, επτόηται το τόξον αυτών, ότι ο Θεός
ανταποδίδωσιν αυτοίς.
Ιερ. 28,56  Εξέσπασεν εναντίον της Βαβυλώνας συµφορά. Οι πολεµισταί άνδρες της συνελήφθησαν αιχµάλωτοι, οι τοξόται
της κατελήφθησαν από πανικόν, διότι ο Θεός ανταπέδωσεν εις αυτούς κατά τας πράξεις αυτών.
Ιερ. 28,57   Κύριος ανταποδίδωσιν αυτώ την ανταπόδοσιν· και µεθύσει µέθη τους ηγεµόνας αυτής και τους σοφούς αυτής
και τους στρατηγούς αυτής, λέγει ο βασιλεύς, Κύριος παντοκράτωρ όνοµα αυτώ.
Ιερ. 28,57  Ο Κυριος απέδωκεν εις αυτούς την δικαίαν ανταπόδοσιν, µε µέθην µεγάλην εµέθυσε τους ηγεµόνας της και τους



σοφούς της και τους στρατηγούς της, λέγει ο βασιλεύς του οποίου το όνοµα είναι Κυριος παντοκράτωρ.
Ιερ. 28,58   τάδε λέγει Κύριος· τείχος Βαβυλώνος επλατύνθη, κατασκαπτόµενον κατασκαφήσεται, και αι πύλαι αυτής αι
υψηλαί εµπυρισθήσονται, και ου κοπιάσουσι λαοί εις κενόν, και έθνη εν αρχή εκλείψουσιν.
Ιερ. 28,58  Αυτά λέγει ο Κυριος· Το τείχος της Βαβυλώνος έγινε µέγα και πλατύ, αλλά θα καταστραφή, θα κρηµνισθή εκ
θεµελίων. Αι πύλαι της πόλεως αυτής, που ήσαν υψηλαί, θα παραδοθούν στο πυρ. Οι λαοί, που θα επιτεθούν εναντίον της,
δεν θα κοπιάσουν επί µαταίω. Οµως µαζή µε αυτήν και άλλα έθνη ισχυρά επίσης θα σβήσουν.
Ιερ. 28,59   Ο λόγος, ον ενετείλατο Κύριος Ιερεµία τώ προφήτη ειπείν τώ Σαραία υιώ Νηρίου, υιού Μαασαίου, ότε επορεύετο
παρά Σεδεκίου βασιλέως Ιούδα εις Βαβυλώνα, εν τώ έτει τώ τετάρτω της βασιλείας αυτού, και Σαραίας άρχων δώρων.
Ιερ. 28,59  Αυτός είναι ο λόγος, τον οποίον ο Κυριος εδωσεν ως εντολήν στον Ιερεµίαν τον προφήτην, να είπη στον Σαραίαν,
υιόν Νηρίου, υιού Μαασαίου, όταν αυτός επορεύετο εις την Βαβυλώνα εκ µέρους του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, κατά το
τέταρτον έτος της βασιλείας αυτού, δια να µεταφέρη και προσφέρη δώρα.
Ιερ. 28,60   και έγραψεν Ιερεµίας πάντα τα κακά, ά ήξει επί Βαβυλώνα, εν βιβλίω ενί, πάντας τους λόγους τούτους τους
γεγραµµένους επί Βαβυλώνα.
Ιερ. 28,60     Ο Ιερεµίας έγραψεν εις ένα βιβλίον όλας τας συµφοράς, αι οποίαι θα επήρχοντο εναντίον της Βαβυλώνος, όλους
αυτούς τους λόγους, οι οποίοι είχαν γραφή εναντίον της Βαβυλώνος.
Ιερ. 28,61   και είπεν Ιερεµίας προς Σαραίαν· όταν έλθης εις Βαβυλώνα, και όψη και αναγνώση πάντας τους λόγους τούτους
Ιερ. 28,61  Ο Ιερεµίας είπε προς τον Σαραίαν· “όταν φθάσης εις την Βαβυλώνα, θα φροντίσης να αναγνώσης όλους αυτούς
τους λόγους
Ιερ. 28,62   και ερείς· Κύριε Κύριε, σύ ελάλησας επί τον τόπον τούτον τού εξολοθρεύσαι αυτόν και τού µη είναι εν αυτώ
κατοικούντας από ανθρώπου έως κτήνους, ότι αφανισµός εις τον αιώνα έσται.
Ιερ. 28,62     και θα είπης· Κυριε, Κυριε, συ ελάλησες εναντίον του τόπου αυτού, ότι δηλαδή θα τον εξολοθρεύσης, ώστε να µη
αποµείνουν εις αυτόν κάτοικοι, από ανθρώπου έως κτήνους. Και ότι ο όλεθρος και ο εξαφανισµός του θα είναι παντοτεινός.
Ιερ. 28,63   και έσται όταν παύση τού αναγινώσκειν το βιβλίον τούτο, και επιδήσεις επ αυτό λίθον και ρίψεις αυτό εις µέσον
τού Ευφράτου
Ιερ. 28,63  Οταν δε τελείωσης και παύσης την ανάγνωσιν του βιβλίου αυτού, θα δέσης επάνω εις αυτό λίθον και θα το ρίψης
στο µέσον του ποταµού Ευφράτου
Ιερ. 28,64   και ερείς· ούτως καταδύσεται Βαβυλών και ου µη αναστή από προσώπου των κακών, ών εγώ επάγω επ αυτήν.
Ιερ. 28,64     και θα πης· Ετσι θα καταβυθισθή και η Βαβυλών εις συµφοράς και όλεθρον και δεν θα αναλάβη ποτέ από όλας
τας συµφοράς της, τας οποίας εγώ επιφέρω εναντίον της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29 (Μασ. 47,1-7)
Επί τους αλλοφύλους.
Κατά των Φιλισταίων
Ιερ. 29,1   Τάδε λέγει Κύριος·
Ιερ. 29,1  Αυτά λέγει ο Κυριος·
Ιερ. 29,2   ιδού ύδατα αναβαίνει από βορά και έσται εις χειµάρουν κατακλύζοντα και κατακλύσει γήν και το πλήρωµα
αυτής, πόλιν και τους κατοικούντας εν αυτή· και κεκράξονται οι άνθρωποι, και αλαλάξουσιν άπαντες οι κατοικούντες την
γήν.
Ιερ. 29,2  Ιδού, αναβαίνουν από τον βορράν ύδατα, ωσάν χείµαρροι κατακλύζοντες τα πάντα. Θα πληµµυρίσουν την γην και
ο,τι υπάρχει επάνω εις αυτήν, τας πόλεις και τους κατοίκους αυτών. Οι άνθρωποι θα εκβάλουν κραυγάς, θα αλαλάξουν
θρηνολογούντες όλοι, όσοι κατοικούν εις την γην.
Ιερ. 29,3   από φωνής ορµής αυτού, από των οπλών των ποδών αυτού και από σεισµού των αρµάτων αυτού, ήχου τροχών
αυτού ουκ επέστρεψαν πατέρες εφ υιούς αυτών από εκλύσεως χειρών αυτών
Ιερ. 29,3  Από τας κραυγάς των επερχοµένων µε ορµήν εχθρών, από τας οπλάς των ποδών του ιππικού του και από τον
µεγάλον πάταγον των πολεµικών αρµάτων του, από τον θόρυβον των τροχοφόρων οχηµάτων, κατετρόµαξαν τόσον πολύ
και οι γονείς, ώστε δεν εγύρισαν πίσω εις αναζήτησιν των παιδιών των, διότι παρέλυσαν τα χέρια των.
Ιερ. 29,4   εν τή ηµέρα τή επερχοµένη τού απολέσαι πάντας τους αλλοφύλους . και αφανιώ την Τύρον και την Σιδώνα και
πάντας τους καταλοίπους της βοηθείας αυτών, ότι εξολοθρεύσει Κύριος τους καταλοίπους των νήσων.
Ιερ. 29,4  Αυτά θα γίνουν κατά την ηµέραν, που έρχεται, δια να καταστρέψη ο Κυριος όλους τους Φιλισταίους. Τοτε θα
εξαφανίσω, λέγει ο Κυριος, την Τυρον και την Σιδώνα και όλους τους βοηθούς των, που έχουν αποµείνει. Ο Κυριος θα
εξολοθρεύση επίσης και τους εναποµείναντος εις τας νήσους.
Ιερ. 29,5   ήκει φαλάκρωµα επί Γάζαν, απερίφη Ασκάλων και οι κατάλοιποι Ενακίµ.
Ιερ. 29,5  Η Γαζα θα αποψιλωθή, θα οµοιάζη προς φαλακράν κεφαλήν· θα απορριφθή η Ασκάλων, όπως επίσης και οι
αποµείναντες γίγαντες Ενακίµ.
Ιερ. 29,6   έως τίνος κόψεις, η µάχαιρα τού Κυρίου; έως τίνος ουχ ησυχάσεις; αποκατάστηθι εις τον κολεόν σου, ανάπαυσαι
και επάρθητι.
Ιερ. 29,6  Συ, µάχαιρα του Κυρίου, έως πότε θα κατακόπτης; Εως πότε δεν θα ησυχασης; Εµπα εις την θήκην σου, στάσου
και αναπαύσου!
Ιερ. 29,7   πώς ησυχάσει; και Κύριος ενετείλατο αυτή επί την Ασκάλωνα και επί τας παραθαλασσίους , επί τας καταλοίπους,
επεγερθήναι. Τή Ιδουµαία (Μασ. 49,7-2) Τάδε λέγει Κύριος· ουκ έστιν έτι σοφία εν Θαιµάν, απώλετο βουλή εκ συνετών,
ώχετο σοφία αυτών,
Ιερ. 29,7  Πως όµως θα ησυχάση; Διότι ο Κυριος την διέταξε, να επέλθη εναντίον της Ασκάλωνος, όλων των παραλίων
µερών και των πόλεων, που απέµειναν. Εναντίον της Ιδουµαίας (Μασ. Μθ', 7-22). Αυτά λέγει ο Κυριος· Δεν υπάρχει πλέον
σοφία εις την Θαιµάν. Εχάθη η σοφή συµβουλή των συνετών ανθρώπων, έφυγε πλέον η σοφία των.
Ιερ. 29,8   ηπατήθη ο τόπος αυτών. βαθύνατε εις κάθισιν οι κατοικούντες εν Δαιδάν, ότι δύσκολα εποίησεν· ήγαγον επ αυτόν
εν χρόνω, ώ επεσκεψάµην επ αυτόν.
Ιερ. 29,8  Εις την απάτην και την πλάνην εβυθίσθη ο τόπος. Οι κάτοικοι της Δαιδάν, κατεβήτε προς ασφάλειάν σας εις βάθη



κρυπτών, µείνατε εκεί, διότι εις δύσκολον θέσιν προµηνύουσαν όλεθρον σας έφερεν ο Θεός. Επέφερα εναντίον της
Ιδουµαίας καταστροφήν εις χρόνον, κατά τον οποίον την επεσκέφθην, δια να αποδώσω εις αυτήν την δικαίαν τιµωρίαν.
Ιερ. 29,9   ότι τρυγηταί ήλθόν σοι, οί ου καταλείψουσί σοι κατάλειµµα· ως κλέπται εν νυκτί επιθήσουσι χείρα αυτών.
Ιερ. 29,9  Ιδού, ήλθαν οι τρυγηταί, οι εχθροί σου, οι οποίοι θα περισυλλέξουν και θα καταστρέψουν τα πάντα και δεν θα
αφήσουν τίποτε δια σε. Οπως αιφνιδίως έρχονται οι κλέπται κατά τον καιρόν της νυκτός, έτσι θα επέλθουν και θα
επιβάλουν τας χείρας των εναντίον σου οι εχθροί σου.
Ιερ. 29,10   ότι εγώ κατέσυρα τον Ησαύ, ανεκάλυψα τα κρυπτά αυτών, κρυβήναι ου µη δύνωνται· ώλοντο διά χείρα αδελφού
αυτού και γείτονος αυτού, και ουκ έστιν
Ιερ. 29,10  Εγώ έσυρα προς τα κάτω και εταπείνωσα τον Ησαύ, απεκάλυψα τα κρησφύγετα των Ιδουµαίων, ώστε να µη
ηµπορούν να αποκρυβούν. Εξωλοθρεύθησαν µε τα χέρια των αδελφών των και των γειτόνων των,
Ιερ. 29,11   υπολείπεσθαι ορφανόν σου, ίνα ζήσητε· και εγώ ζήσοµαι, και αι χήραι επ εµέ πεποίθασιν.
Ιερ. 29,11  και δεν απέµεινεν ούτε ένα ορφανόν ιδικόν σου, ώστε να το αναζήσετε. Εγώ όµως θα είµαι ο αιωνίως ζων, και αι
χήραι, αι οποίαι έχουν στηρίξει εις εµέ την πεποίθησίν των, θα ζουν εν ασφαλεία.
Ιερ. 29,12   ότι τάδε είπε Κύριος· οίς ουκ ήν νόµος πιείν το ποτήριον, έπιον· και σύ αθωωµένη ου µη αθωωθής, ότι πίνων
πίεσαι·
Ιερ. 29,12  Αυτά είπεν ο Κυριος· Εκείνοι οι Ιουδαίοι, στους οποίους ο Νοµος της θείας δικαιοσύνης δεν επέβαλε να πιουν το
ποτήριον του ολέθρου, το έπιαν. Συ, λοιπόν, η Ιδουµαία κατ' ουδένα λόγον δεν θα απαλλαγής από το ποτήριον αυτό.
Οπωσδήποτε θα το πίης δια τας αµαρτίας σου.
Ιερ. 29,13   ότι κατ εµαυτού ώµοσα, λέγει Κύριος, ότι εις άβατον και εις ονειδισµόν και εις κατάρασιν έση εν µέσω αυτής, και
πάσαι αι πόλεις αυτής έσονται έρηµοι εις αιώνα.
Ιερ. 29,13  Ωρκίσθηκα στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι θα είσαι εν ίµέσω των άλλων χωρών αντικείµενον χλευασµού και
κατάρας και όλαι αι πόλεις σου θα µείνουν έρηµοι δια παντός.
Ιερ. 29,14   ακοήν ήκουσα παρά Κυρίου, και αγγέλους εις έθνη απέστειλε· συνάχθητε και παραγένεσθε εις αυτήν, ανάστητε
εις πόλεµον.
Ιερ. 29,14  Ηκουσα από τον Κυριον πληροφορίαν, λέγει ο Ιερεµίας, ότι απέστειλεν αγγελιαφόρους εις τα έθνη να είπουν·
Συγκεντρωθήτε, ελάτε εναντίον της Ιδουµαίας, εξεγερθήτε εις πόλεµον κατ' αυτής.
Ιερ. 29,15   µικρόν έδωκά σε εν έθνεσιν, ευκαταφρόνητον εν ανθρώποις.
Ιερ. 29,15  Μικρόν έθνος σε κατέστησα µεταξύ των άλλων εθνών, ω Ιδουµαία, άξιον καταφροήσεως εν µέσω των ανθρώπων.
Ιερ. 29,16   η παιγνία σου ενεχείρησέ σοι, ιταµία καρδίας σου κατέλυσε τρυµαλιάς πετρών, συνέλαβεν ισχύν βουνού υψηλού·
ότι ύψωσεν ώσπερ αετός νοσσιάν αυτού, εκείθεν καθελώ σε·
Ιερ. 29,16  Η ασύνετος και παιγνιώδης ζωη σου σε παρέδωσεν, η εγωϊστική καρδία σου σε έκαµε να αναζητής καταλύµατα
εις τας οπάς των βράχων. Κατέλαβες απρόσιτον υψηλόν ορος· επάνω εις τα υψώµατα εθεµελίωσες κατοικίας, όπως ο αετός
την φωλεάν του. Αλλα και από εκεί εγώ θα σε κρηµνίσω.
Ιερ. 29,17   και έσται η Ιδουµαία εις άβατον, πάς ο παραπορευόµενος επ αυτήν συριεί.
Ιερ. 29,17  Η Ιδουµαία θα γίνη χώρα έρηµος και άβατος, καθένας, που θα διέρχεται δια µέσου αυτής, θα συρίζη από
έκπληξιν εις βάρος της.
Ιερ. 29,18   ώσπερ κατεστράφη Σόδοµα και Γόµορα και αι πάροικοι αυτής, είπε Κύριος παντοκράτωρ, ου µη καθίσει εκεί
άνθρωπος, και ου µη κατοικήσει εκεί υιός ανθρώπου.
Ιερ. 29,18  Οπως κατεστράφησαν τα Σοδοµα και τα Γοµµορα και αι πλησίον αυτών πόλεις, είπεν ο Κυριος, ο παντοκράτωρ,
έτσι θα καταστραφή και θα ερηµωθή η Ιδουµαία. Δεν θα έγκατασταθή εκεί άνθρωπος, δεν θα κατοικήσουν πλέον εκεί υιοί
ανθρώπων.
Ιερ. 29,19   ιδού ώσπερ λέων αναβήσεται εκ µέσου τού Ιορδάνου εις τόπον Αιθάµ, ότι ταχύ εκδιώξω αυτούς απ αυτής· και
τους νεανίσκους επ αυτήν επιστήσατε, ότι τις ώσπερ εγώ; και τις αντιστήσεταί µοι; και τις ούτος ποιµήν, ός στήσεται κατά
πρόσωπόν µου;
Ιερ. 29,19  Ιδού, όπως ανεβαίνει ορµητικός και άγριος ο λέων ανάµεσα από την κοιλάδα του Ιορδάνου στον τόπον Αιθάµ,
κατά παρόµοιον τρόπον θα επέλθη και ο εχθρός εναντίον της. Διότι εγώ δια των εχθρών θα εκδιώξω τους Ιδουµαίους από
την χώραν αυτήν. Ετοιµάσατε και εξαπολύσατε εναντίον αυτής τους νεαρούς πολεµιστάς σας, εχθροί της Ιδουµαίας. Ποιός
άλλος είναι όπως εγώ, λέγει ο Κυριος; Ποιός ηµπορεί να αντισταθή εις εµέ; Ποιός είναι ο ποιµήν και άρχων εκείνος, ο οποίος
ηµπορεί να σταθή όρθιος ενώπιόν µου;
Ιερ. 29,20   διά τούτο ακούσατε βουλήν Κυρίου, ήν εβουλεύσατο επί την Ιδουµαίαν, και λογισµόν αυτού, ον ελογίσατο επί
τους κατοικούντας Θαιµάν· εάν µη συµψηθώσι τα ελάχιστα των προβάτων, εάν µη αβατωθή επ αυτούς κατάλυσις αυτών·
Ιερ. 29,20     Δια τούτο ακούσατε την απόφασίν του Κυρίου, την όποίαν έλαβεν εναντίον της Ιδουµαίας και το σχέδιόν του, το
οποίον κατήρτισεν εναντίον των κατοίκων της Θαιµάν. Ασφαλώς και βεβαίως και τα ελάχιστα από τα αποµείναντα
πρόβατά της θα ψηθούν και θα φαγωθούν από τους εχθρούς. Εξάπαντος θα γίνη άβατον και ακατοίκητον το κατάλυµά
των από τους κατοίκους του.
Ιερ. 29,21   ότι από φωνής πτώσεως αυτών εφοβήθη η γη, και κραυγή σου εν θαλάσση ηκούσθη.
Ιερ. 29,21  Από τον κρότον της πτώσεως και συντριβής των Ιδουµαίων ετρόµαξεν η γη. Η θρηνώδης κραυγή σου έφθασε
µέχρι της θαλάσσης.
Ιερ. 29,22   ιδού ώσπερ αετός όψεται και εκτενεί τας πτέρυγας επ οχυρώµατα αυτής· και έσται η καρδία των ισχυρών της
Ιδουµαίας εν τή ηµέρα εκείνη ως καρδία γυναικός ωδινούσης.
Ιερ. 29,22     Ιδού, όπως ο αετός από τα ύψη επιβλέπει µε ακρίβειαν το θήραµά του, εκτείνει τας πτέρυγας του και επιπίπτει
κατ' αυτού, ετσι θα επιπέσουν όρµητικοί εναντίον των οχυρωµάτων της Ιδουµαίας οι εχθροί της. Και τότε, κατά την
ηµέραν εκείνην της επιδροµής, η καρδία των ισχυρών ανθρώπων της Ιδουµαίας θα είναι όπως η δειλή και πανικόβλητος
καρδία γυναικός, που ευρίσκεται εις τας ωδίνας του τοκετού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30 (Μασ. 49,1-5)
Τοίς υιοίς Αµµών



Εναντίον των Αµµωνιτων
Ιερ. 30,1   Ούτως είπε Κύριος· µη υιοί ουκ εισίν εν Ισραήλ, ή παραληψόµενος ουκ έστιν αυτοίς; διατί παρέλαβε Μελχόλ την
Γαλαάδ, και ο λαός αυτών εν πόλεσιν αυτών ενοικήσει;
Ιερ. 30,1  Ετσι ωµίλησε και είπεν ο Κυριος· Μηπως έλειψαν και δεν υπάρχουν απόγονοι του Ισραήλ εις την χώραν; Μηπως
δεν υπάρχει µεταξύ αυτών ούτε ένας κληρονόµος Ισραηλίτης; Διατί τότε ο Μελχόλ, θεός ψευδής των Αµµωνιτών, κατέλαβε
την χώραν Γαλαάδ, και ο λαός αυτών των Αµµωνιτών κατοικεί εις τας πόλεις των Ισραηλιτών;
Ιερ. 30,2   διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, φησί Κύριος, και ακουτιώ επί αββάθ θόρυβον πολέµων, και έσονται εις άβατον και
εις απώλειαν, και βωµοί αυτής εν πυρί κατακαυθήσονται, και παραλήψεται Ισραήλ την αρχήν αυτού.
Ιερ. 30,2  Δια τούτο ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και θα κάµω να ακουσθή πολεµικός θόρυβος εναντίον της
Ραββάθ, της πρωτευούσης των Αµµωνιτών. Η χώρα θα παραδοθή εις την καταστροφήν, θα γίνη έρηµος και άβατος. Οι
βωµοί της θα παραδοθούν στο πυρ και θα κατακαούν, ο δε ισραηλιτικός λαός θα παραλάβη την αρχικήν του κληρονοµίαν.
Ιερ. 30,3   αλάλαξον Εσεβών, ότι ώλετο Γαΐ· κεκράξατε θυγατέρες αββάθ, περιζώσασθε σάκκους και κόψασθε, ότι Μελχόλ
βαδιείται εν αποικία, οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες αυτού άµα.
Ιερ. 30,3  Κραύγασε και θρήνησε, Εσεβών, πόλις των Μωαβιτών, διότι κατεστράφη η Γαϊ! Κράξατε και ολολύξατε θυγατέρες
Ραββάθ, φορέσατε και ζωσθήτε σάκκινα ενδύµατα πένθους. Αρχίσατε κοπετούς και θρήνους, διότι ο ψευδοθεός Μελχόλ θα
µεταφερθή εις εξορίαν, όπως επίσης και οι ιερείς αυτού και οι άρχοντες των Αµµωνιτών µαζή
Ιερ. 30,4   τι αγαλλιάσθε εν τοίς πεδίοις Ενακείµ, θύγατερ ιταµίας, η πεποιθυία επί θησαυροίς αυτής, η λέγουσα· τις
εισελεύσεται επ εµέ;
Ιερ. 30,4  Διατί χαίρετε και ευφραίνεσθε εις τας πεδιάδας των γιγάντων, σκληροί και εγωπαθείς κάτοικοι της περιοχής; Σεις,
οι οποίοι έχετε στηρίξει την πεποίθησίν σας στους θησαυρούς της ισχύος σας και του πλούτου σας και οι οποίοι λέγετε·
Ποιός θα τολµήση να έλθη εναντίον µας και να εισελθη εις την χώραν µας;
Ιερ. 30,5   ιδού εγώ φέρω φόβον επί σε, είπε Κύριος, από πάσης της περιοίκου σου, και διασπαρήσεσθε έκαστος εις το
πρόσωπον αυτού, και ουκ έσται ο συνάγων.
Ιερ. 30,5  Ιδού, εγώ θα επιφέρω εναντίον σας φόβον, είπεν ο Κυριος, και θα φοβηθήτε εκ µέρους όλων των γειτονικών σας
περιοχών. Τροµαγµένοι θα διασκορπισθήτε ο καθένας προς ιδικήν του κατεύθυνσιν και δεν θα υπάρχη άνθρωπος, ο οποίος
να σας συγκρατήση και να σας συγκεντρώση.
Ιερ. 30,6   Τή Κηδάρ τή βασιλίσση της αυλής, ήν επάταξε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος. (Μασ. 49,28-33) Ούτως είπε
Κύριος· ανάστητε και ανάβητε επί Κηδάρ και πλήσατε τους υιούς Κεδέµ·
Ιερ. 30,6  Εις την φυλήν των σκηνιτών της Κηδάρ, η οποία εβασιλευε και εκυριαρχούσεν εις την περιοχήν εκείνην, την
οποίαν εκτύπησεν ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, απευθύνονται οι κατωτέρω λόγοι· (Μασ. Μθ', 28-33). Ετσι
είπεν ο Κυριος· Σηκωθήτε και επέλθετε εναντίον της Κηδάρ, κτυπήσατε και καταστρέψατε τους υιούς της Κεδέµ.
Ιερ. 30,7   σκηνάς αυτών και τα πρόβατα αυτών λήψονται, ιµάτια αυτών και πάντα τα σκεύη αυτών και καµήλους αυτών
λήψονται εαυτοίς· και καλέσατε επ αυτούς απώλειαν κυκλόθεν.
Ιερ. 30,7  Οι εχθροί των θα πάρουν τας σκηνάς και τα πρόβατα των και τα ενδύµατά των και όλα τα σκεύη των και τας
καµήλους αυτών. Ολα θα τα πάρουν δια τον εαυτόν των. Προσκαλέσατε εναντίον των εχθρών σας τους κύκλω λαούς προς
καταστροφήν των.
Ιερ. 30,8   φεύγετε λίαν, βαθύνατε εις κάθισιν , καθήµενοι εν τή αυλή, ότι εβουλεύσατο εφ υµάς βασιλεύς Βαβυλώνος βουλήν
και ελογίσατο εφ υµάς λογισµόν.
Ιερ. 30,8  Φυγετε ταχέως και µακράν. Αναζητήσατε καταφύγιον και ασφάλειαν εις βαθείς λάκκους σεις, οι οποίοι
κατοικείτε την περιοχήν αυτήν. Διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εσκέφθη και έλαβεν εναντίον σας αποφασιν · κατέστρωσε
σχέδιον καταστροφής σας.
Ιερ. 30,9   ανάστηθι και ανάβηθι επ έθνος ευσταθούν, καθήµενον εις αναψυχήν, οίς ουκ εισί θύραι, ου βάλανοι, ου µοχλοί,
µόνοι καταλύουσι.
Ιερ. 30,9  Εθνος εχθρικόν ας εξεγερθή και ας επέλθη εναντίον άλλου έθνους, εναντίον των νοµάδων, που ζουν ήσυχοι και
αµέριµνοι εις τας περιοχάς των, στους οποίους δεν υπάρχουν θύραι, ούτε δοκάρια από σκληράν δρυν και µοχλοί ασφαλείας
των πυλών. Μονοι των και άνευ συµµάχων κατοικούν.
Ιερ. 30,10   και έσονται κάµηλοι αυτών εις προνοµήν και πλήθος κτηνών αυτών εις απώλειαν· και λικµήσω αυτούς παντί
πνεύµατι κεκαρµένους πρό προσώπου αυτών, εκ παντός πέραν αυτών οίσω την τροπήν αυτών, είπε Κύριος.
Ιερ. 30,10  Τας καµήλους αυτών θα τας αρπάσουν και θα τας πάρουν λείαν οι εχθροί των . Υό πλήθος των κατουκιδίων ζωών
των θα παραδοθή εις όλεθρον. Θα λιχνίσω προς κάθε άνεµον και θα διασκορπίσω αυτούς, που έχουν κουρευµένα τα
πρόσωπα των. Από όλα τα όριά των θα φέρω εναντίον των εχθρούς, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 30,11   και έσται η αυλή διατριβή στρουθών και άβατος έως αιώνος, ου µη καθίση εκεί άνθρωπος, και ου µη κατοικήση
εκεί υιός ανθρώπου.
Ιερ. 30,11  Θα γίνη δε η βασιλική αυλή και η περιοχή των τόπος διαµονής στρουθίων, άβατος από ανθρώπους δια παντός.
Δεν θα καθίση εκεί ανθρώπους! Δεν θα εγκατασταθή εκεί υιός ανθρώπου!
Ιερ. 30,12   Τή Δαµασκώ. (Μασ. 49,23-27). Κατησχύνθη Ηµάθ και Αρφάδ, ότι ήκουσαν ακοήν πονηράν· εξέστησαν,
εθυµώθησαν, αναπαύσασθαι ου µη δύνωνται.
Ιερ. 30,12  Εναντίον της Δαµασκού (Μασ. Μθ', 23-27). Η Ηµάθ και η Αρφάδ έχουν καταισχυνθή, διότι ήκουσαν µίαν
τροµεράν είδησιν. Εξεπλάγησαν, ανεστατώθησαν, δεν ηµπορούν να ευρουν ησυχίαν.
Ιερ. 30,13   εξελύθη Δαµασκός, απεστράφη εις φυγήν, τρόµος επελάβετο αυτής.
Ιερ. 30,13  Παρέλυσεν η Δαµασκός. Οι κάτοικοί της ετράπησαν πανικόβλητοι εις φυγήν. Τρόµος κατέλαβεν αυτούς.
Ιερ. 30,14   πώς ουχί εγκατέλιπε πόλιν εµήν; κώµην ηγάπησαν·
Ιερ. 30,14  Διατί όµως οι κάτοικοι της Δαµασκού, καίτοι προειδοποιήθησαν, δεν εγκατέλειψαν την πόλιν µου; Διότι
ηγάπησαν την πόλιν αυτήν.
Ιερ. 30,15   διά τούτο πεσούνται νεανίσκοι εν πλατείαις σου, και πάντες οι άνδρες οι πολεµισταί σου πεσούνται, φησί Κύριος·
Ιερ. 30,15  Δια τούτο, ω Δαµασκός, οι νεαροί άνδρες σου θα πέσουν νεκροί και τραυµατίαι εις τας πλατείας σου, όπως επίσης
και όλοι οι άνδρες σου οι πολεµισταί θα πέσουν νεκροί κατά τας µάχας, λέγει ο Κυριος.



Ιερ. 30,16   και καύσω πύρ εν τείχει Δαµασκού, και καταφάγεται άµφοδα υιού Άδερ.
Ιερ. 30,16  Φωτιά θα ανάψω επάνω εις τα τείχη της Δαµασκού, η οποία θα καταφάγη τας οδούς της χώρας και τα ανάκτορα
των βασιλέων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31 (Μασ. 48)
Τή Μωάβ.
Εναντίον της χώρας Μωάβ.
Ιερ. 31,1   Ούτως είπε Κύριος· ουαί επί Ναβαύ, ότι ώλετο· ελήφθη Καριαθαίµ, ησχύνθη Αµάθ και ηττήθη.
Ιερ. 31,1   Ετσι είπεν ο Κυριος· Αλλοίµονον εις την Ναβαύ, διότι θα παραδοθή εις όλεθρον. Εκυριεύθη η Καριαθέµ, ενικήθη
και κατεντροπιάσθη η Αµάθ.
Ιερ. 31,2   ουκ έστιν έτι ιατρεία Μωάβ, γαυρίαµα εν Εσεβών· ελογίσαντο επ αυτήν κακά· εκόψαµεν αυτήν από έθνους, και
παύσιν παύσεται, όπισθέν σου βαδιείται µάχαιρα.
Ιερ. 31,2  Καµµία θεραπεία δεν υπάρχει πλέον δια την Μωάβ, Εσβησεν η δόξα και το καύχηµα της Εσεβών. Οι εχθροί της
εσχεδίασαν και απεφάσισαν εναντίον της κακά. Ειπαν· “θα κατακόψωµεν αυτήν, ώστε να µη υπάρχη πλέον µεταξύ των
εθνών”. Ασφαλώς και βεβαίως θα τερµατισθή η ύπαρξίς της. Η µάχαιρα η καταστρεπτική θα σε ακολουθή, χώρα Μωάβ,
κατά πόδας.
Ιερ. 31,3   ότι φωνή κεκραγότων εξ Ωρωναίµ, όλεθρος και σύντριµµα µέγα·
Ιερ. 31,3  Ακούονται θρηνώδεις κραυγαί ανθρώπων, οι οποίοι κραυγάζουν εις Ωρωναίµ· “µεγάλος ο όλεθρος και µεγάλη η
συντριβή σου”!
Ιερ. 31,4   συνετρίβη Μωάβ, αναγγείλατε εις Ζογόρα,
Ιερ. 31,4  “Η Μωάδ κατεστράφη, αναγγείλατε αυτό εις Ζογόρα”.
Ιερ. 31,5   ότι επλήσθη Αλώθ εν κλαυθµώ, αναβήσεται κλαίων εν οδώ Ωρωναίµ, κραυγήν συντρίµµατος ηκούσατε·
Ιερ. 31,5  Η Αλώθ εγέµισεν από θρήνους και κλαυθµούς. Ενώπιον της µεγάλης καταστροφής κάθε άνθρωπος θα ανεβή
κλαίων την οδόν προς Ωρωναίµ. Ηκούσατε την κραυγήν της συντριβής της.
Ιερ. 31,6   φεύγετε και σώσατε τας ψυχάς υµών και έσεσθε ώσπερ όνος άγριος εν ερήµω.
Ιερ. 31,6  Φεύγετε και σώσατε την ζωήν σας· γενήτε ωσάν οι άγριοι όνοι εις την έρηµον.
Ιερ. 31,7   επειδή επεποίθεις εν οχυρώµασί σου, και σύ συλληφθήση· και εξελεύσεται Χαµώς εν αποικία και οι ιερείς αυτού
και οι άρχοντες αυτού άµα.
Ιερ. 31,7  Θα κυριευθής και συ, επειδή είχες στηρίξει την πεποίθησίν σου εις τα οχυρώµατά σου και οχι εις εµέ. Ο ειδωλικός
θεός σου Χαµώς θα απαχθή εις αιχµαλωσίαν και οι ιερείς του µαζή µε τους άρχοντάς του.
Ιερ. 31,8   και ήξει όλεθρος επί πάσαν πόλιν, και πόλις ου µη σωθή, και απολείται ο αυλών, και εξολοθρευθήσεται η πεδινή,
καθώς είπε Κύριος.
Ιερ. 31,8  Ολεθρος θα επέλθη εις κάθε πόλιν. Καµµία πόλις δεν θα διασωθή από την καταστροφήν. Θα καταστραφή ο
αυλών, η κοιλάς αυτή του Ιορδάνου· θα εξολοθρευθή η απέραντος πεδινή περιοχή της Μωάβ, όπως είπεν ο Κυριος.
Ιερ. 31,9   δότε σηµεία τή Μωάβ, ότι αφή αναφθήσεται, και πάσαι αι πόλεις αυτής εις άβατον έσονται· πόθεν ένοικος αυτή;
Ιερ. 31,9  Δωσατε πειστικά σηµεία εις την Μωάβ, ότι εξαπαντος θα παραδοθή στο καταστρεπτικός πυρ. Ολαι αι πόλεις της
θα γίνουν άβατοι από τους ανθρώπους και έρηµοι. Από που θα έλθη κάτοικος εις αυτήν;
Ιερ. 31,10   επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αµελώς, εξαίρων µάχαιραν αυτού αφ αίµατος.
Ιερ. 31,10  Επικατάρατος είναι εκείνος, ο οποίος πράττει τα έργα του Κυρίου αµελώς. Επικατάρατος εκείνος, ο οποίος, παρά
την διαταγήν του Κυρίου, αναστέλλει την µάχαιράν του από την σφαγήν των εχθρών.
Ιερ. 31,11   ανεπαύσατο Μωάβ εκ παιδαρίου και πεποιθώς ήν επί τή δόξη αυτού, ουκ ενέχεεν εξ αγγείου εις αγγείον και εις
αποικισµόν ουκ ώχετο· διά τούτο έστη γεύµα αυτού εν αυτώ, και οσµή αυτού ουκ εξέλιπε.
Ιερ. 31,11  Απ' αρχής της υπάρξεώς της η Μωάβ, έζη εν ησυχία και ειρήνη. Είχε πεποίθησιν εις την δόξαν και την δύναµίν
της. Δεν εξεκενώθη από ένα δοχείον εις άλλο ο λαός της δεν ωδηγήθη αιχµάλωτος εις την εξορίαν. Εµεινεν ώσαν οίνος
αµετακίνητος, που διετήρησε την ευχάριστον γεύσιν του και δεν έχασε την ευωδίαν του!
Ιερ. 31,12   διά τούτο ιδού ηµέραι αυτού έρχονται, φησί Κύριος, και αποστελώ αυτώ κλίνοντας, και κλινούσιν αυτόν και τα
σκεύη αυτού λεπτυνούσι και τα κέρατα αυτού συγκόψουσι.
Ιερ. 31,12  Δια τούτο ιδού, λέγει ο Κυριος, έρχονται ηµέραι, κατά τας οποίας εγώ θα αποστείλω µεταγγιστάς, οι οποίοι θα
µεταγγίσουν τον οίνον· τα δε πήλινα σκεύη, εις τα οποία εφυλάσσετο, θα τα συντρίψουν. Οι εχθροί θα κατακόψουν όλην
την δύναµιν της Μωάβ.
Ιερ. 31,13   και καταισχυνθήσεται Μωάβ από Χαµώς, ώσπερ κατησχύνθη οίκος Ισραήλ από Βαιθήλ ελπίδος αυτών
πεποιθότες επ αυτοίς.
Ιερ. 31,13  Οι Μωαβίται θα κατεντροπιασθούν δια το άψυχον και ανίκανον να τους σώση είδωλον του Χαµώς, όπως
κατεντροπιάσθησαν οι Ισραηλίται από την Βαιθήλ, όπου είχαν στηρίξει την ελπίδα των αυτοί, που επίστευαν εις τα
είδωλα.
Ιερ. 31,14   πώς ερείτε· ισχυροί εσµεν και άνθρωπος ισχύων εις τα πολεµικά ;
Ιερ. 31,14  Και λοιπόν, σεις οι Μωαβίται πως θα πήτε· “είµεθα ισχυροί και κάθε άνδρας από µας είναι δυνατός εις τα
πολεµικά όπλα”;
Ιερ. 31,15   ώλετο Μωάβ πόλις αυτού, και εκλεκτοί νεανίσκοι αυτού κατέβησαν εις σφαγήν·
Ιερ. 31,15  Ιδού, ότι όλαι αι πόλεις της χώρας Μωάβ παρεδόθησαν στον όλεθρον. Οι εκλεκτοί δε νέοι άνδρες της
ωδηγήθησαν εις σφαγήν.
Ιερ. 31,16   εγγύς ηµέρα Μωάβ ελθείν, και πονηρία αυτού ταχεία σφόδρα.
Ιερ. 31,16  Η ηµέρα καταδίκης της Μωάβ πλησιάζει να έλθη και η σύµφορά της έρχεται πολύ ταχέως.
Ιερ. 31,17   κινήσατε αυτώ, πάντες κυκλόθεν αυτού, πάντες ειδότες όνοµα αυτού· είπατε· πώς συνετρίβη βακτηρία ευκλεής,
ράβδος µεγαλώµατος;
Ιερ. 31,17  Συγκλονισθήτε και κλαύσατε δια τον όλεθρον της Μωάβ όλοι οι γύρω από αυτήν λαοί. Ολοι όσοι την εγνωρίζατε,
είπατε· “πως συνετρίβη η ένδοξος βακτηρία, η ισχυρά αυτή ράβδος;”



Ιερ. 31,18   κατάβηθι από δόξης και κάθισον εν υγρασία, καθηµένη Δαιβών· εκτριβήσεται, ότι ώλετο Μωάβ, ανέβη εις σε
λυµαινόµενος οχύρωµά σου.
Ιερ. 31,18  Σεις, οι κάτοικοι της Δαιβών, κατεβήτε από την δόξαν σας, καθίσατε κάτω στο υγρόν έδαφος. Η Δαιβών θα
καταστραφή, αφού εχάθη ολόκληρος η περιοχή Μωάβ. Επήλθεν εναντίον σου εκείνος, ο οποίος θα καταστρέψη και θα
συλήση τα οχυρωµατά σου.
Ιερ. 31,19   εφ οδού στήθι και έπιδε, καθηµένη εν Αροήρ, και ερώτησον φεύγοντα και σωζόµενον και ειπόν· τι εγένετο;
Ιερ. 31,19  Σεις, που κατοικείτε εις την Αροήρ,. σταθήτε στον δρόµον σας και ερωτήσατε αυτούς, που πανικόβλητοι φεύγουν
και προσπαθούν να σωθούν, και ειπέτε τους· “τι συνέβη”;
Ιερ. 31,20   κατησχύνθη Μωάβ, ότι συνετρίβη· ολόλυξον και κέκραξον, ανάγγειλον εν Αρνών, ότι ώλετο Μωάβ·
Ιερ. 31,20  Θα σας απαντήσουν· “η Μωάβ κατεντροπιάσθη, διότι συνετρίβη και κατεστράφη”. Θρηνήσατε, κραυγάσατε,
αναγγείλατε εις την Αρνών, ότι εξωλοθρεύθη η Μωάβ...
Ιερ. 31,21   και κρίσις έρχεται εις την γήν Μεισώρ επί Χελών και εφάς και Μωφάθ
Ιερ. 31,21  Δικαία κρίσις και τιµωρία επέρχεται εναντίον της χώρας Μεισώρ και των , πόλεών της Χελών, Ρεφάς, Μωφάθ,
Ιερ. 31,22   και επί Δαιβών και επί Ναβαύ και επ οίκον Δαιβλαθαίµ
Ιερ. 31,22  εναντίον της Δαίδων και της Ναβαύ, εναντίον των απογόνων Δαιβλαθαίµ.
Ιερ. 31,23   και επί Καριαθαίµ και επ οίκον Γαιµώλ και επ οίκον Μαών
Ιερ. 31,23  Εναντίον της Καριαθαίµ και των απογόνων Γαιµώλ, εναντίον του οίκου Μαών,
Ιερ. 31,24   και επί Καριώθ και επί Βοσόρ και επί πάσας τας πόλεις Μωάβ τας πόρω και τας εγγύς.
Ιερ. 31,24  εναντίον της Καριώθ και της Βοσόρ και εναντίον όλων των πόλεων της χώρας Μωάβ, αι οποίαι ευρίσκονται
µακράν και πλησίον.
Ιερ. 31,25   κατεάχθη κέρας Μωάβ, και το επίχειρον αυτού συνετρίβη.
Ιερ. 31,25  Εσπασεν η δύναµις της Μωάβ, συνετρίβησαν τα πολεµικά όπλα εις τα χέρια του λαού της.
Ιερ. 31,26   µεθύσατε αυτόν, ότι επί Κύριον εµεγαλύνθη· και επικρούσει Μωάβ εν χειρί αυτού και έσται εις γέλωτα και αυτός .
Ιερ. 31,26  Σεις, οι επιδροµείς, οι Χαλδαίοι, µεθύσατε τον λαόν της Μωάβ µε τον οίνον του θυµού του Κυρίου, διότι ο λαός
αυτός υψώθη και αυθαδίασεν εναντίον του Κυρίου του. Οι Μωαβίται εχειροκροτούσαν µε χαράν δια τον όλεθρον του Ιούδα,
αλλά και οι ίδιοι θα γίνουν αντικείµενον γέλωτος και εµπαιγµού.
Ιερ. 31,27   και ει µη εις γελοιασµόν ήν σοι Ισραήλ; ή εν κλοπαίς σου ευρέθη, ότι επολέµεις αυτόν;
Ιερ. 31,27  Μηπως ο ισραηλιτικός λαός δεν έγινε δια σε αντικείµενον χλευασµού και γέλωτος; Διατί αυτό; Μηπως και τον
συνέλαβες ως κλέπτην της περιουσίας σου και δια τούτο επολεµούσες εναντίον του;
Ιερ. 31,28   κατέλιπον τας πόλεις και ώκησαν εν πέτραις οι κατοικούντες Μωάβ, εγενήθησαν ώσπερ περιστεραί νοσσεύουσαι
εν πέτραις στόµατι βοθύνου.
Ιερ. 31,28  Ετιµωρήθησαν οι Μωαβίται, δια τούτο και εγκατέλειψαν τας πόλεις των και κατώκησαν στους βράχους. Εγιναν
ωσάν περιστεραί, αι οποίαι έχουν κατασκευάσει τας φωλεάς των εις τας οπάς αποτόµων βράχων.
Ιερ. 31,29   ήκουσα ύβριν Μωάβ, ύβρισε λίαν ύβριν αυτού και υπερηφανίαν αυτού, και υψώθη η καρδία αυτού.
Ιερ. 31,29  Ηκουσα την αλαζονείαν των Μωαβιτών. Κατελήφθη από πολλήν υπερηφάνειαν και αναίδειαν. Υψώθη
εγωϊστικώς η καρδία του λαού αυτού.
Ιερ. 31,30   εγώ δε έγνων έργα αυτού· ουχί το ικανόν αυτού, ουχ ούτως εποίησε.
Ιερ. 31,30  Εγώ γνωρίζω τα έργα της αλαζονείας και επιδείξεώς του. Ο εγωισµός του και αι φιλοδοξίαι του ήσαν ανώτερα
από την άξίαν και τα έργα του.
Ιερ. 31,31   διά τούτο επί Μωάβ ολολύζετε πάντοθεν, βοήσατε επ άνδρας κειράδας αυχµού·
Ιερ. 31,31  Δια τούτο θρηνείτε από παντού δια τον όλεθρον της Μωάβ. Κραυγάσατε µε πόνον δια τους αιχµαλώτους, των
οποίων εις ένδειξιν καταφρονήσεως εξύρισαν την κεφαλήν και τον πώγωνα και τους εγκατέλειψαν εις στέρησιν.
Ιερ. 31,32   ως κλαυθµόν Ιαζήρ αποκλαύσοµαί σοι, άµπελος Σεβηµά, κλήµατά σου διήλθε θάλασσαν, Ιαζήρ ήψαντο· επί
οπώραν σου, επί τρυγηταίς σου όλεθρος επέπεσε.
Ιερ. 31,32  Οπως κλαίει η Ιαζήρ την καταστροφήν της, θα κλαύσω και εγώ δια σε αµπελοφόρε Σεβηµά. Τα κλήµατά σου
επεξετάθησαν έως την Νεκράν Θαλασσαν, έφθασαν εις την Ιαζήρ. Εις τας οπώρας των δένδρων σου και στον τρυγητόν
των αµπέλων σου επέπεσεν όλεθρος.
Ιερ. 31,33   συνεψήθη χαρµοσύνη και ευφροσύνη εκ της Μωαβίτιδος και οίνος ήν επί ληνοίς σου· πρωΐ ουκ επάτησαν ουδέ
δείλης, ουκ εποίησαν αιδάδ.
Ιερ. 31,33  Εκάησαν και εξηφανίσθησαν χαρά και ευφροσύνη από την χώραν Μωάβ. Ο οίνος ευρίσκετο ακόµα στους
ληνούς, όταν επέδραµον οι εχθροί. Αλλα ούτε το πρωί ούτε το απόγευµα επάτησαν πλέον τας σταφυλάς οι Μωαβίται. Δεν
έβγαλαν τας συνήθεις χαρµοσύνους κραυγάς δια τον τρυγητόν και το πάτηµα των σταφυλών.
Ιερ. 31,34   από κραυγής Εσεβών έως Ελεαλή αι πόλεις αυτών έδωκαν φωνήν αυτών , από Ζογόρ έως Ωρωναίµ και Αγλάθ-
Σαλισία, ότι και το ύδωρ Νεβρείν εις κατάκαυµα έσται.
Ιερ. 31,34  Από την κραυγήν της Εσεβών έως την Ελεαλή, όλαι αι πόλεις αφήκαν κραυγάς οδύνης και πόνου. Από Ζογόρ έως
Ωρωναίµ και από Αγλαθ-Σαλισία, διότι και αυτά τα πηγαία ύδατα της Νεβρείν παρεδόθησαν εις πυρκαϊάν, εις
καταστροφήν, και η χώρα έµεινε άνυδρος και ξηρά.
Ιερ. 31,35   και απολώ τον Μωάβ, φησί Κύριος, αναβαίνοντα επί τον βωµόν και θυµιώντα θεοίς αυτού.
Ιερ. 31,35  Θα εξολοθρεύσω τους Μωαβίτας, λέγει ο Κυριος, κάθε άνθρωπον, ο οποίος ανεβαίνει προς τους βωµούς και
προσφέρει θυµίαµα στους ειδωλικους θεούς του.
Ιερ. 31,36   διά τούτο καρδία µου, Μωάβ, ώσπερ αυλοί βοµβήσουσι, καρδία µου επ ανθρώπους κειράδας ώσπερ αυλός
βοµβήσει· διά τούτο ά περιεποιήσατο, απώλετο από ανθρώπου.
Ιερ. 31,36  Δια τούτο η καρδία µου, ω χώρα Μωάβ, βοµβεί, ως εάν πολλοί αυλοί αναδίδουν ήχον. Η καρδία µου θα αποδώση
βόµβον ωσάν αυλός, δι' ανθρώπους αιχµαλώτους, τους οποίους εις καταφρόνησιν έχουν κουρεύσει και ξυρίσει. Εκείνα τα
οποία επί τόσον χρόνον η χώρα Μωάβ είχεν αποκτήσει και περιποιηθή, κατεστράφησαν από τους εχθρούς.
Ιερ. 31,37   πάσαν κεφαλήν εν παντί τόπω ξυρηθήσονται, και πάς πώγων ξυρηθήσεται, και πάσαι χείρες κόψονται, και επί
πάσης οσφύος σάκκος.



Ιερ. 31,37  Εις κάθε τόπον θα ξυρίσουν την κεφαλήν των ανθρώπων της Μωάβ· θα ξυρισθή και το γένειάν των· θα
κατακοπούν τα χέρια των και όλαι αι οσφύες των θα περιζωσθούν πένθιµον σάκκινον ένδυµα.
Ιερ. 31,38   και επί πάντων των δωµάτων Μωάβ και επί ταίς πλατείαις αυτής, ότι συνέτριψα τον Μωάβ, φησί Κύριος, ως
αγγείον, ού ουκ έστι χρεία αυτού.
Ιερ. 31,38  Ολολυγµός και θρήνος θα ακούεται επάνω εις όλα τα δώµατα της Μωάβ και εις τας πλατείας αυτής, διότι εγώ
συνέτριψα την χώραν Μωάβ, λέγει Κυριος, όττως συντρίβει κανείς ένα πήλινον αγγείον, που δεν το χρειάζεται πλέον.
Ιερ. 31,39   πώς κατήλλαξε; πώς έστρεψε νώτον Μωάβ; ησχύνθη και εγένετο Μωάβ εις γέλωτα και εγκότηµα πάσι τοίς
κύκλω αυτής.
Ιερ. 31,39  Πως κατετροπώθη η Μωάβ; Πως οι άνδρες της έστρεψαν πανικόβλητοι τα νώτα των στους εχθρούς ;
Κατεντροπιάσθη, έγινεν η χώρα Μωάβ περίγελως, αντικείµενον της οργής όλων των κύκλω αυτής.
Ιερ. 31,40   ότι ούτως είπε Κύριος·
Ιερ. 31,40  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος·
Ιερ. 31,41   ελήφθη Ακκαριώθ, και τα οχυρώµατα συνελήφθη·
Ιερ. 31,41  εκυριεύθη η Ακκαριώθ και τα οχυρώµατα αυτής κατελήφθησαν.
Ιερ. 31,42   και απολείται Μωάβ από όχλου, ότι επί τον Κύριον εµεγαλύνθη.
Ιερ. 31,42  Η Μωάβ θα καταστροφή ανάµεσα από τους λαούς, διότι υπερηφανεύθη εναντίον του Κυρίου.
Ιερ. 31,43   παγίς και φόβος και βόθυνος επί σοί, καθήµενος Μωάβ·
Ιερ. 31,43  Παγίδες και φόβοι και λάκκοι υπάρχουν δια σας, που κατοικείτε την χώραν Μωάβ.
Ιερ. 31,44   ο φεύγων από προσώπου τού φόβου εµπεσείται εις τον βόθυνον, και ο αναβαίνων εκ τού βοθύνου συλληφθήσεται
εν τή παγίδι, ότι επάξω ταύτα επί Μωάβ εν ενιαυτώ επισκέψεως αυτής.
Ιερ. 31,44  Εκείνος, ο οποίος θα διαφύγη τον φόβον και τον κίνδυνον εκ µέρους των ανθρώπων, θα πέση στον λάκκον· και
εκείνος ο οποιος ανεβαίνει από τον λάκκον, θα συλληφθή εις την παγίδα αιχµάλωτος. Αυτά θα επιφέρω εναντίον της
Μωάβ κατά τον χρόνον, που θα την επισκεφθώ προς δικαίαν τιµωρίαν της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32 (Μασ. 25,15-38)
Όσα επροφήτευσεν Ιερεµίας επί πάντα τα έθνη.
Οσα προεφήτευσεν ο Ιερεµίας εναντίον όλων των εθνών (Μασ. ΚΕ', 15-38).
Ιερ. 32,1   Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· λαβέ το ποτήριον τού οίνου τού ακράτου τούτου εκ χειρός µου και ποτιείς
πάντα τα έθνη, προς ά εγώ αποστέλλω σε προς αυτούς,
Ιερ. 32,1  Κατ' αυτόν τον τρόπον ο Κυριος, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ωµίλησε προς τον Ιερεµίαν. Παρε από το χέρι µου
το ποτήριον τούτο, που περιέχει άκρατον οίνον, και θα ποτίσης όλα τα έθνη, προς τα οποία εγώ θα σε αποστείλω.
Ιερ. 32,2   και πίονται και εξεµούνται και εκµανήσονται από προσώπου της µαχαίρας, ής εγώ αποστέλλω ανά µέσον αυτών.
Ιερ. 32,2  Θα πιουν από αυτόν, θα κάµουν εµετόν, θα περιέλθουν εις κατάστασιν αλλοφροσύνης, όταν αντικρύσουν την
µάχαιραν την εχθρικήν, την οποίαν εγώ θα αποστείλω εναντίον των.
Ιερ. 32,3   και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός Κυρίου και επότισα τα έθνη, προς ά απέστειλέ µε Κύριος επ αυτά,
Ιερ. 32,3  Ελαβον, λέγει ο Ιερεµίας, το ποτήριον από τα χέρια του Κυρίου και επότισα τα έθνη, προς τα οποία ο Κυριος µε
απέστειλε·
Ιερ. 32,4   την Ιερουσαλήµ και τας πόλεις Ιούδα και βασιλείς Ιούδα και άρχοντας αυτού τού θείναι αυτάς εις ερήµωσιν και
εις άβατον και εις συριγµόν
Ιερ. 32,4  την Ιερουσαλήµ και τας πόλεις της περιοχής Ιούδα, τους βασιλείς και τους άρχοντας του βασιλείου του ιουδαϊκού ,
δια να γίνουν όλα αυτά έρηµα, αδιάβατα, αντικείµενα εµπαικτικού συριγµού.
Ιερ. 32,5   και τον Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και τους παίδας αυτού και τους µεγιστάνας αυτού
Ιερ. 32,5  Επότισα επίσης τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου, και τους µεγιστάνας αυτού,
Ιερ. 32,6   και πάντα τον λαόν αυτού και πάντας τους συµµείκτους και πάντας τους βασιλείς αλλοφύλων, την Ασκάλωνα
και την Γάζαν και την Ακκάρων και το επίλοιπον Αζώτου
Ιερ. 32,6  όλον τον λαόν του, όλον τον σύµµικτον πληθυσµόν και όλους τους βασιλείς των Φιλισταίων, όπως επίσης την
Ασκάλωνα, την Γαζαν, την Ακκαρών και τους λοιπούς κατοίκους της Αζώτου.
Ιερ. 32,7   και την Ιδουµαίαν και την Μωαβίτιν και τους υιούς Αµµών
Ιερ. 32,7  Επότισα ακόµη την Ιδουµαίαν, την χώραν Μωάβ, τους Αµµωνίτας,
Ιερ. 32,8   και βασιλείς Τύρου και βασιλείς Σιδώνος και βασιλείς τους εν τώ πέραν της θαλάσσης
Ιερ. 32,8  τους βασιλείς της Τυρου, τους βασιλείς της Σιδώνος, τους βασιλείς, οι οποίοι ευρίσκονται πέραν από την
Μεσόγειον Θαλασσαν.
Ιερ. 32,9   και την Δαιδάν και την Θαιµάν και την ώς και πάν περικεκαρµένον κατά πρόσωπον αυτού
Ιερ. 32,9  Επότισα την Δαιδάν και την Θαιµάν και την Ρως και όλους εκείνους , οι οποίοι έχουν περικόψει το γένειον του
προσώπου των εις τιµήν ειδωλικών θεών·
Ιερ. 32,10   και πάντας τους συµµείκτους τους καταλύοντας εν τή ερήµω
Ιερ. 32,10  όλους τους αναµίκτους λαούς, οι οποίοι έχουν τα καταλύµατά των εις την έρηµον,
Ιερ. 32,11   και πάντας βασιλείς Αιλάµ και πάντας βασιλείς Περσών
Ιερ. 32,11  όλους τους βασιλείς Αιλάµ και όλους τους βασιλείς των Περσών,
Ιερ. 32,12   και πάντας βασιλείς από απηλιώτου τους πόρω και τους εγγύς, έκαστον προς τον αδελφόν αυτού, και πάσας
βασιλείας τας επί προσώπου της γής.
Ιερ. 32,12  όλους τους βασιλείς προς τας ανατολικάς περιοχάς τους µακράν και τους πλησίον, τον ένα και τον άλλον, και
όλας τας βασιλείας, που υπάρχουν στο πρόσωπον της γης.
Ιερ. 32,13   και ερείς αυτοίς· ούτως είπε Κύριος παντοκράτωρ· πίετε και µεθύσθητε και εξεµέσετε και πεσείσθε και ου µη
αναστήτε από προσώπου της µαχαίρας, ής εγώ αποστέλλω ανά µέσον υµών.
Ιερ. 32,13  Εις όλους αυτούς, του λέγει ο Θεός, θα είπης, έτσι ωµίλησεν ο Κυριος, ο παντοκράτωρ· Πιετε, µεθύσετε, κάµετε
εµετόν, θα πέσετε εις την γην και δεν θα ηµπορέσετε να εγερθήτε ενώπιον της εχθρικής µαχαίρας, την οποίαν εγώ



αποστέλλω ανάµεσά σας.
Ιερ. 32,14   και έσται όταν µη βούλωνται δέξασθαι το ποτήριον εκ της χειρός σου ώστε πιείν, και ερείς· ούτως είπε Κύριος·
πιόντες πίεσθε·
Ιερ. 32,14  Εάν τυχόν δεν θελήσουν να δεχθούν το ποτήριον αυτό από τα χέρια σου, ώστε να πίουν το περιεχόµενόν του, θα
πης προς αυτούς· Ετσι είπεν ο Κυριος θέλοντες και µη θα πίετε από αυτό.
Ιερ. 32,15   ότι εν πόλει, εν ή ωνοµάσθη το όνοµά µου επ αυτήν, εγώ άρχοµαι κακώσαι, και υµείς καθάρσει ου µη
καθαρισθήτε, ότι µάχαιραν εγώ καλώ επί πάντας τους καθηµένους επί της γής.
Ιερ. 32,15  Εφ' όσον εγώ έχω αρχίσει να στέλλω τιµωρίας και συµφοράς εναντίον πόλεως , η οποία φέρει το όνοµά µου,
εναντίον της Ιερουσαλήµ, σεις δεν θα υποστήτε την καθαρτήριον αυτήν τιµωρίαν; Θα τιµωρήσω και σας, διότι εγώ
προσκαλώ την εχθρικήν µάχαιραν εναντίον όλων των αµαρτωλών κατοίκων της γης.
Ιερ. 32,16   και σύ προφητεύσεις επ αυτούς τους λόγους τούτους και ερείς· Κύριος αφ υψηλού χρηµατιεί, από τού αγίου
αυτού δώσει φωνήν αυτού, λόγον χρηµατιεί επί τού τόπου αυτού, και αιδάδ ώσπερ τρυγώντες αποκριθήσονται· και επί
καθηµένους την γήν ήκει όλεθρος
Ιερ. 32,16  Θα προφητεύσης δε προς αυτούς ακόµη και τούτους τους λόγους· ο Κυριος από του ύψους του θρόνου του
διαλαλεί τας αποφάσστου. Από τον ιερόν του οίκον, τον ναόν. θα δώση την φωνήν του, θα εκφράση τας αποφάσστου από
τον Ιερόν τόπον· και ζωηραί κραυγαί ωσάν τας κραυγάς των τρυγώντων τας αµπέλους θα αποκριθούν. Εις τους κατοίκους
της γης έρχεται πλέον ο όλεθρος.
Ιερ. 32,17   επί µέρος της γής, ότι κρίσις τώ Κυρίω εν τοίς έθνεσι, κρίνεται αυτός προς πάσαν σάρκα, οι δε ασεβείς εδόθησαν
εις µάχαιραν, λέγει Κύριος.
Ιερ. 32,17  Εις τα πέρατα της γης θα φθάση η κραυγή της δικαίας αποφάσεώς του, διότι ο Κυριος καταδικάζει τα έθνη,
στήνει κρίσιν και παίρνει καταδικαστικήν απόφασιν αυτός εναντίον κάθε ανθρώπου. Οι ασεβείς παρεδόθησαν και θα
παραδοθούν εις την µάχαιραν του ολέθρου, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 32,18   ούτως είπε Κύριος· ιδού κακά έρχεται από έθνους επί έθνος, και λαίλαψ µεγάλη εκπορεύεται απ εσχάτου της γής.
Ιερ. 32,18  Ούτως είπεν ο Κυριος· Ιδού, έρχονται σύµφοραί από ένα έθνος εις άλλο έθνος, θύελλα µεγάλη επέρχεται από τα
άκρα της γης.
Ιερ. 32,19   και έσονται τραυµατίαι υπό Κυρίου εν ηµέρα Κυρίου, εκ µέρους της γής, και έως εις µέρος της γής· ου µη
κατορυγώσιν, εις κόπρια επί προσώπου της γής έσονται.
Ιερ. 32,19  Θα θανατωθούν οι άνθρωποι από τον Κυριον κατά την ηµέραν της δικαίας αποφάσεώς και τιµωρίας εκ µέρους
του Κυρίου. Από το ένα άκρον της γης έως το άλλο άκρον τα πτώµατά των δεν θα ταφούν. θα µείνουν, ως κόπρος εις
λίπανσιν της γης.
Ιερ. 32,20   αλαλάξατε, ποιµένες, και κεκράξατε· και κόπτεσθε οι κριοί των προβάτων, ότι επληρώθησαν αι ηµέραι υµών εις
σφαγήν, και πεσείσθε ώσπερ οι κριοί οι εκλεκτοί·
Ιερ. 32,20  Ξεσπάσατε εις θρηνώδεις αλαλαγµούς άρχοντες του λαού, κραυγάσατε, θρηνήσατε µε κοπετούς σεις, οι οποίοι,
όπως οι κριοι δια τα πρόβατα, είσθε αρχηγοί των λαών, διότι συνεπληρώθησαν πλέον αι ηµέραι σας δια την σφαγήν και θα
πέσετε σφαζόµενοι, όπως οι εκλεκτοί, κριοι.
Ιερ. 32,21   και απολείται φυγή από των ποιµένων και σωτηρία από των κριών των προβάτων.
Ιερ. 32,21  Δεν θα υπάρξη κανείς τρόπος διαφυγής δια τους ποιµένας αυτούς , καµµία σωτηρία δια τους πνευµατικούς
αυτούς ηγέτας των λογικών προβάτων.
Ιερ. 32,22   φωνή κραυγής των ποιµένων και αλαλαγµός των προβάτων και των κριών , ότι ωλόθρευσε Κύριος τα βοσκήµατα
αυτών,
Ιερ. 32,22  Θα ακουσθή θρηνώδης κραυγή των αρχόντων αυτών, αλαλαγµός φοβερός των προβάτων και των κριών, διότι ο
Κυριος κατέστρεψε τας βοσκάς των, τας πόλεις εις τας οποίας έµεναν.
Ιερ. 32,23   και παύσεται τα κατάλοιπα της ειρήνης από προσώπου οργής θυµού µου.
Ιερ. 32,23  Και όση, τυχόν, ειρήνη είχε κάπου αποµείνει εις την γην, θα παύση πλέον εξ αιτίας του ωργισµένου προσώπου
του Κυρίου.
Ιερ. 32,24   εγκατέλιπεν ώσπερ λέων κατάλειµµα αυτού, ότι εγενήθη η γη αυτών εις άβατον από προσώπου της µαχαίρας
της µεγάλης.
Ιερ. 32,24  Ωσάν λέων αφήκε το κατάλοιπον της θήρας του. Ολη η χώρα των αµαρτωλών ανθρώπων έγινεν έρηµος και
άβατος εξ αιτίας της φοβεράς µαχαίρας του ολέθρου και της καταστροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33 (Μασ. 26)
Ιερ. 33,1   Εν αρχή βασιλέως Ιωακείµ υιού Ιωσία εγενήθη ο λόγος ούτος παρά Κυρίου·
Ιερ. 33,1  Ο κατωτέρω λόγος απηυθύνθη από το Κυριον προς τον Ιερεµίαν κατά αρχήν της βασιλείας του βασιλέως Ιωκείµ,
υιού του Ιωσίου.
Ιερ. 33,2   ούτως είπε Κύριος· στήθι εν αυλή οίκου Κυρίου και χρηµατιείς άπασι τοίς Ιουδαίοις και πάσι τοίς ερχοµένοις
προσκυνείν εν οίκω Κυρίου άπαντας τους λόγους, ούς συνέταξά σοι χρηµατίσαι αυτοίς, µη αφέλης ρήµα·
Ιερ. 33,2  Ετσι ωµίλησε και είπεν ο Κυριος· Στάσου εις την αυλήν του ναού του Κυρίου και θα αναγγείλης εις όλους
ανεξαιρέτως τους Ιουδαίους και εις όλους όσοι έρχονται προσκυνήσουν στον οίκον του Κυρίου όλους τους λόγους, τους
οποίους σε διέταξα να ανακοινώσης. Δεν θα αφαιρέσης ούτε µίαν λέξιν.
Ιερ. 33,3   ίσως ακούσονται και αποστραφήσονται έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς, και παύσοµαι από των κακών,
ών εγώ λογίζοµαι τού ποιήσαι αυτοίς ένεκεν των πονηρών επιτηδευµάτων αυτών.
Ιερ. 33,3  Ισως ακούσουν και δεχθούν τους λόγους µου και ο καθένας από αυτούς αποµακρυνθή από την οδον του την
πονηράν και εγώ θα σταµατήσω τας συµφοράς, τας οποίας σκέπτοµαι να εξαπαστείλω εναντίον αυτών, εξ αιτίας των
πονηρών έργων των.
Ιερ. 33,4   και ερείς· ούτως είπε Κύριος· εάν µη ακούσητέ µου τού πορεύεσθαι εν τοίς νοµίµοις µου, οίς έδωκα κατά πρόσωπον
υµών,
Ιερ. 33,4  Θα πης. λοιπόν, προς αυτούς· ''Ετσι είπεν ο Κυριος· εάν δεν υπακούσετε εις εµέ, ώστε να πορεύεσθε και να ζήτε



σύµφωνα µε τους Νοµους, τους οποίους εγώ έχω δώσει ενώπιον σας.
Ιερ. 33,5   εισακούειν των λόγων των παίδων µου των προφητών, ούς εγώ αποστέλλω προς υµάς όρθρου, και απέστειλα και
ουκ ηκούσατέ µου,
Ιερ. 33,5  Να υπακούσετε στους λόγους των δούλων µου, των προφητών τους οποίους εγώ στέλλω προς σας λίαν ενωρίς,
όπως και τους απέστειλα, αλλά δεν ηθελήσατε να υπακούσετε εις την φωνήν µου,
Ιερ. 33,6   και δώσω τον οίκον τούτον ώσπερ Σηλώ και την πόλιν δώσω εις κατάραν πάσι τοίς έθνεσι πάσης της γής .
Ιερ. 33,6  θα παραδώσω τον ναόν τούτον εις καταστροφήν, όπως και την Σηλώ, και την πόλιν αυτήν θα παραδώσως στους
εχθρούς ως κατάραν εις όλα τα έθνη ολοκλήρου της οικουµένης.
Ιερ. 33,7   και ήκουσαν οι ιερείς και οι ψευδοπροφήται και πάς ο λαός τού Ιερεµίου λαλούντος τους λόγους τούτους εν οίκω
Κυρίου.
Ιερ. 33,7  Ηκουσαν οι ιερείς, οι ψευδοπροφήται και όλος ο λαός τον Ιερεµίαν να αναγγέλη τους λόγους αυτούς στον οίκον
του Κυρίου.
Ιερ. 33,8   και εγένετο Ιερεµίου παυσαµένου λαλούντος πάντα, ά συνέταξε Κύριος αυτώ λαλήσαι παντί τώ λαώ, και
συνελάβοσαν αυτόν οι ιερείς και οι ψευδοπροφήται και πάς ο λαός λέγων· θανάτω αποθανή,
Ιερ. 33,8  Οταν δε ο Ιερεµίας έπαυσε να λέγη όλα αυτά τα λόγια , τα οποία τον διέταξεν ο Κυριος να είπη εις όλον τον λαόν,
συνέλαβαν τον Ιερεµίαν οι ιερείς και οι ψευδοπροφήται και όλος ο λαός, και ειπαν· “οπωσδήποτε θα καταδικασθής εις
θάνατον
Ιερ. 33,9   ότι επροφήτευσας τώ ονόµατι Κυρίου λέγων· ώσπερ Σηλώ έσται ο οίκος ούτος και η πόλις αύτη ερηµωθήσεται
από κατοικούντων· και εξεκκλησιάσθη πάς ο λαός επί Ιερεµίαν εν οίκω Κυρίου . -
Ιερ. 33,9  διότι ωµιλησες εν ονόµατι του Κυρίου και είπες· ο οίκος ούτος, ο ναός, θα γίνη όπως η Σηλώ· και η πόλις αυτή, η
Ιερουσαλήµ, θα µείνη έρηµος από κατοίκους”. Συγκεντρώθη δε όλος ο Ισραηλιτικός λαός εις την αυλήν του ναού του
Κυρίου εναντίον του Ιερεµίου.
Ιερ. 33,10   Καί ήκουσαν οι άρχοντες Ιούδα τον λόγον τούτον και ανέβησαν εξ οίκου τού βασιλέως εις οίκον Κυρίου και
εκάθισαν εν προθύροις πύλης Κυρίου της καινής.
Ιερ. 33,10 Ηκουσαν οι άρχοντες του Ιουδαϊκού βασιλείου το γεγονός αυτό και ανέβησαν από τον βασιλικόν οίκον στον ναόν
του Κυρίου, εκάθισαν ως δικασταί εις την είσοδον της νέας πύλης της αυλής του ναού του Κυρίου.
Ιερ. 33,11   και είπαν οι ιερείς και οι ψευδοπροφήται προς τους άρχοντας και παντί τώ λαώ· κρίσις θανάτου τώ ανθρώπω
τούτω, ότι επροφήτευσε κατά της πόλεως ταύτης, καθώς ηκούσατε εν τοίς ωσίν υµών.
Ιερ. 33,11  Οι ιερείς δε και οι ψευδοπροφήται είπαν προς τους άρχοντας και εις όλον τον λαόν· “καταδικαστική απόφασις
θανάτου πρέπει να εκδοθή εναντίον του ανθρώπου αυτού, διότι επροφήτευσεν εναντίον της πόλεως αυτής, όπως άλλως τε
και σεις οι ίδιοι ηκούσατε µε τα αυτιά σας”.
Ιερ. 33,12   και είπεν Ιερεµίας προς τους άρχοντας και παντί τώ λαώ λέγων· Κύριος απέστειλέ µε προφητεύσαι επί τον οίκον
τούτον και επί την πόλιν ταύτην πάντας τους λόγους, ούς ηκούσατε.
Ιερ. 33,12  Ο Ιερεµίας είπε τότε προς τους άρχοντας και προς όλον τον λαόν· “ο Κυριος µε έστειλε να προφητεύσω εναντίον
του ναού τούτου και εναντίον της πόλεως αυτής, της Ιερουσαλήµ, όλους τους λόγους τους οποίους σεις ηκούσατε.
Ιερ. 33,13   και νύν βελτίους ποιήσατε τας οδούς υµών και τα έργα υµών και ακούσατε της φωνής Κυρίου , και παύσεται
Κύριος από των κακών, ών ελάλησεν εφ υµάς.
Ιερ. 33,13  Και τώρα, εάν θέλετε να σωθήτε, κάµετε καλυτέρους και συµφώνους µε το θέληµα του Θεού τους δρόµους της
ζωής σας και τα έργα σας. Ακούσατε την φωνήν του Κυρίου, και τότε ο Κυριος δεν θα αποστείλη εναντίον σας τας
συµφοράς περί των οποίων εγώ σας ωµίλησα.
Ιερ. 33,14   και ιδού εγώ εν χερσίν υµών· ποιήσατέ µοι ως συµφέρει και ως βέλτιον υµίν.
Ιερ. 33,14  Ιδού εγώ είµαι εις τα χέρια σας, πράξατε δι' εµέ όπως σας συµφέρει και όπως σεις νοµίζετε δια τους εαυτούς σας
καλύτερον.
Ιερ. 33,15   αλλ ή γνόντες γνώσεσθε ότι, ει αναιρείτέ µε, αίµα αθώον δίδοτε εφ υµάς και επί την πόλιν ταύτην και επί τους
κατοικούντας εν αυτή· ότι εν αληθεία απέσταλκέ µε Κύριος προς υµάς λαλήσαι εις τα ώτα υµών πάντας τους λόγους
τούτους.
Ιερ. 33,15  Μαθετε όµώς και κατανοήσατε καλά τούτο· ότι εάν µε θανατώσετε, θα πέση επάνω εις σας και εις την πόλιν
αυτήν και στους κατοίκους αυτής το αθώον αίµα, που θα χύσετε. Διότι όντως ο Κυριος µε απέστειλε προς σας να είπω εις
τα αυτιά όλων όλους αυτούς τους λόγους”.
Ιερ. 33,16   και είπον οι άρχοντες και πάς ο λαός προς τους ιερείς και προς τους ψευδοπροφήτας· ουκ έστι τώ ανθρώπω
τούτω κρίσις θανάτου, ότι επί τώ ονόµατι Κυρίου τού Θεού ηµών ελάλησε προς ηµάς.
Ιερ. 33,16  Οι άρχοντες και όλος ο λαός είπαν προς τους ιερείς και προς τους ψευδοπροφήτας· “δεν πρέπει ο άνθρωπος αυτός
να καταδικασθή εις θάνατον, διότι εξ ονόµατος του Κυρίου του Θεού µας ελάλησε προς ηµάς”.
Ιερ. 33,17   και ανέστησαν άνδρες των πρεσβυτέρων της γής και είπαν πάση τή συναγωγή τού λαού·
Ιερ. 33,17  Τοτε εσηκώθησαν µερικοί άνδρες από τους πρεσβυτέρους της χώρας και είπαν εις όλην την συγκέντρωσιν του
λαού·
Ιερ. 33,18   Μιχαίας ο Μωραθίτης ήν εν ταίς ηµέραις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα και είπε παντί τώ λαώ Ιούδα· ούτως είπε
Κύριος· Σιών ως αγρός αροτριαθήσεται, και Ιερουσαλήµ εις άβατον έσται και το όρος τού οίκου εις άλσος δρυµού.
Ιερ. 33,18  “Ο Μιχαίας ο Μωραθίτης εζούσεν επί της εποχής Εζεκίου, του βασιλέως Ιούδα, και είπεν εις όλον τον ιουδαϊκόν
λαόν· Ετσι είπεν ο Κυριος η Σιών θα οργωθή ώσαν χωράφι και η Ιερουσαλήµ θα γίνη άβατος και ακατοίκητος και το όρος
τούτο, επί του οποίου υπάρχει ο ναός του Κυρίου, θα γίνη πυκνόν δάσος.
Ιερ. 33,19   µη ανελών ανείλεν αυτόν Εζεκίας και πάς Ιούδα; ουχ ότι εφοβήθησαν τον Κύριον και ότι εδεήθησαν τού
προσώπου Κυρίου, και επαύσατο Κύριος από των κακών, ών ελάλησεν επ αυτούς; και ηµείς εποιήσαµεν κακά µεγάλα επί
ψυχάς ηµών.
Ιερ. 33,19  Μηπως δια τούτο τον εφόνευσεν ο Εζεκίας και όλος ο Ιουδαϊκός λαός; Δεν διέπραξαν το αδίκηµα τούτο, διότι
εφοβήθησαν τον Κυριον και παρεκάλεσαν τον Κυριον και ο Κυριος απεµάκρυνεν από αυτούς τας συµφοράς, περί των
οποίων είχεν οµιλήσει ο προφήτης εναντίον των. Και ηµείς διεπράξαµεν µεγάλα κακά εις βάρος των ψυχών µας.



Ιερ. 33,20   Καί άνθρωπος ήν προφητεύων τώ ονόµατι Κυρίου, Ουρίας υιός Σαµαίου εκ Καριαθιαρίµ, και επροφήτευσε περί
της γής ταύτης κατά πάντας τους λόγους Ιερεµίου.
Ιερ. 33,20  Επίσης και κάποιος άλλος άνθρωπος υπήρχεν, ο οποίος προεφήτευεν εξ ονόµατος του Κυρίου, ο Ουρίας υιός του
Σαµαίου από την Καριαθιαρίµ, και επροφήτευσε δια την χώραν αυτήν όµοια προς τους λόγους, τους οποίους σήµερα λέγει
ο Ιερεµίας.
Ιερ. 33,21   και ήκουσεν ο βασιλεύς Ιωακείµ και πάντες οι άρχοντες πάντας τους λόγους αυτού και εζήτουν αποκτείναι
αυτόν· και ήκουσεν Ουρίας και εισήλθεν εις Αίγυπτον.
Ιερ. 33,21  Αυτού, λοιπόν, του προφήτου τους λόγους επληροφορήθη ο βασιλεύς Ιωακείµ και όλοι οι άρχοντες και εζήτουν
να εύρουν αυτόν, δια να τον θανατώσουν. Ο Ουρίας επληροφορήθη τούτο και κατέφυγεν εις την Αίγυπτον.
Ιερ. 33,22   και εξαπέστειλεν ο βασιλεύς άνδρας εις Αίγυπτον,
Ιερ. 33,22  Ο βασιλεύς Ιωακείµ έστειλεν άνδρας εις την Αίγυπτον,
Ιερ. 33,23   και εξηγάγοσαν αυτόν εκείθεν και εισηγάγοσαν αυτόν προς τον βασιλέα , και επάταξεν αυτόν εν µαχαίρα και
έριψεν αυτόν εις το µνήµα υιών λαού αυτού.
Ιερ. 33,23  οι οποίοι έβγαλαν τον προφήτην από εκεί και τον ωδήγησαν προς τον βασιλέα. Αυτός τον εθανάτωσε δια
µαχαίρας και το νεκρόν του σώµα το έρριψεν στο νεκροταφείον του λαού”.
Ιερ. 33,24   πλήν χείρ Αχεικάµ υιού Σαφάν ήν µετά Ιερεµίου τού µη παραδούναι αυτόν εις χείρας τού λαού τού µη ανελείν
αυτόν.
Ιερ. 33,24  Ο Ιερεµίας όµως διέφυγε την καταδίκην εις θάνατον χάρις εις την επέµβασιν Αχεικάµ υιού του Σαφάν
αξιωµατούχου εις την αυλήν του Ιωακείµ. Αυτός επενέβη, δια να µη παραδοθή ο Ιερεµίας εις τας χείρας του λαού και τον
θανατώσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34 (Μασ. 27,2-22)
Ιερ. 34,2   Ούτως είπε Κύριος· ποίησον σεαυτώ δεσµούς και κλοιούς και περίθου περί τον τράχηλόν σου·
Ιερ. 34,2  Ετσι ωµίλησεν ο Κυριος προς τον Ιερεµίαν· “Καµε δια τον εαυτόν σου δεσµά και κλοιούς και βάλε τα γύρω από τον
λαιµόν σου.
Ιερ. 34,3   και αποστελείς αυτούς προς βασιλέα Ιδουµαίας και προς βασιλέα Μωάβ και προς βασιλέα υιών Αµµών και προς
τον βασιλέα Τύρου και προς βασιλέα Σιδώνος εν χερσίν αγγέλων αυτών των ερχοµένων εις απάντησιν αυτών εις
Ιερουσαλήµ προς Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα.
Ιερ. 34,3  Επειτα θα αποστείλης αυτούς προς τον βασιλέα της Ιδουµαίας, προς τον βασιλέα των Μωαβιτών, προς τον
βασιλέα των Αµµωνιτων, προς τον βασιλέα Τυρου και προς τον βασιλέα της Σιδώνος, δια µέσου των απεσταλµένων αυτών,
οι οποίοι έρχονται εις την Ιερουσαλήµ προς συνάντησιν του Σεδεκίου βασιλέως των Ιουδαίων.
Ιερ. 34,4   και συντάξεις αυτοίς προς τους κυρίους αυτών ειπείν· ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ούτως ερείτε προς τους
κυρίους υµών·
Ιερ. 34,4  Θα δώσης εντολήν εις αυτούς να είπουν προς τους κυρίους των· “κατ' αυτόν τον τρόπον ωµίλησεν ο Κυριος, ο Θεός
του Ισραηλιτικού λαού· αυτά θα πήτε προς τους κυρίους σας.
Ιερ. 34,5   ότι εγώ εποίησα την γήν εν τή ισχύϊ µου τή µεγάλη και εν τώ επιχείρω µου τώ υψηλώ και δώσω αυτήν ώ εάν δόξη
εν οφθαλµοίς µου.
Ιερ. 34,5  Εγώ εδηµιούργησα την γην µε την άπειρόν µου δύναµιν και µε την παντοδύναµον δεξιάν µου και δίδω αυτήν εις
εκείνον, ο οποίος θα φανή αρεστός στα µάτια µου.
Ιερ. 34,6   έδωκα την γήν τώ Ναβουχοδονόσορ βασιλεί Βαβυλώνος δουλεύειν αυτώ και τα θηρία τού αγρού εργάζεσθαι
αυτώ.
Ιερ. 34,6  Παρέδωκα, λοιπόν, την χώραν στον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα των Βαβυλωνίων, δια να υπηρετούν αυτόν οι
άνθρωποι· και τα θηρία ακόµη του αγρού να εργάζωνται προς χάριν αυτού.
Ιερ. 34,8   και το έθνος και η βασιλεία, όσοι εάν µη εµβάλωσι τον τράχηλον αυτών υπό τον ζυγόν βασιλέως Βαβυλώνος, εν
µαχαίρα και εν λιµώ επισκέψοµαι αυτούς, είπε Κύριος, έως εκλίπωσιν εν χειρί αυτού.
Ιερ. 34,8  Καθε δε έθνος και κάθε βασιλείαν, όσαι δεν θα υποβάλουν τον τράχηλόν των κάτω από τον ζυγόν του βασιλέως
της Βαβυλώνος, εγώ θα τους επισκεφθώ, δια να τους τιµωρήσω µε την µάχαιραν και µε τον λιµόν, είπεν ο Κυριος, µέχρις
ότου εξαφανισθούν δια της χειρός του Ναδουχοδονόσορος.
Ιερ. 34,9   και υµείς µη ακούετε των ψευδοπροφητών υµών και των µαντευοµένων υµίν και των ενυπνιαζοµένων υµίν και
των οιωνισµάτων υµών και των φαρµακών υµών των λεγόντων· ου µη εργάσησθε τώ βασιλεί Βαβυλώνος,
Ιερ. 34,9  Και σεις µη ακούετε τους ψευδοπροφήτας σας και εκείνους, οι οποίοι σας λέγουν ψευδοµαντείας, και αυτούς που
βλέπουν και εξηγούν όνειρα. Μη πιστεύετε στους οιωνούς σας και στους µάγους σας, αυτούς οι οποίοι σας λέγουν· Δεν θα
εργασθήτε ως δούλοι στον βασιλέα της Βαβυλώνας.
Ιερ. 34,10   ότι ψευδή αυτοί προφητεύουσιν υµίν προς το µακρύναι υµάς από της γής υµών.
Ιερ. 34,10  Διότι όλοι αυτοί προφητεύουν ψευδή πράγµατα, δια να γίνουν αφορµή να αποµακρυνθήτε αιχµάλωτοι και
εξόριστοι από την χώραν σας.
Ιερ. 34,11   και το έθνος, ό εάν εισαγάγη τον τράχηλον αυτού υπό τον ζυγόν βασιλέως Βαβυλώνος και εργάσηται αυτώ , και
καταλείψω αυτόν επί της γής αυτού, και εργάται αυτώ και ενοικήσει εν αυτή. -
Ιερ. 34,11  Το έθνος όµως το οποίον θα υποταχθή υπό τον ζυγόν του βασιλέως ης Βαδυλώνος και θα εργασθή προς χάριν
αυτού, αυτό το έθνος εγώ θα το αφήσω ήσυχον εις την χώραν του και θα εργάζεται εις την περιοχήν του και θα κατοικήση
ήσυχον εις αυτήν”.
Ιερ. 34,12   Καί προς Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα ελάλησα κατά πάντας τους λόγους τούτους λέγων· εισαγάγετε τον τράχηλον
υµών
Ιερ. 34,12  Και προς τον Σεδεκίαν, βασιλέα του ιουδαϊκού βασιλείου, ωµίλησα όλους τους λόγους αυτούς, λέγει ο προφήτης
Ιερεµίας και είπα· Θέσατε τον τράχηλον σας υπό τον ζυγόν των Βαβυλωνίων
Ιερ. 34,14   και εργάσασθε τώ βασιλεί Βαβυλώνος, ότι άδικα αυτοί προφητεύουσιν υµίν·
Ιερ. 34,14  και εργασθήτε δια τον βσιλέα της Βαβυλώνος, διότι ψευδείς προφητείας λέγουν εις σας οι ψευδοπροφήται.



Ιερ. 34,15   ότι ουκ απέστειλα αυτούς, φησί Κύριος, και προφητεύουσι τώ ονόµατί µου επ αδίκω προς το απολέσαι υµάς, και
απολείσθε υµείς και οι προφήται υµών οι προφητεύοντες υµίν επ αδίκω ψευδή.
Ιερ. 34,15  Δεν απέστειλα εγώ αυτούς, λέγει ο Κυριος· ψευδώς προφητεύουν εξ Ονόµατός µου, δια να σας οδηγήσουν έτσι εις
την καταστροφήν. Και σεις, εάν δώσετε εµπιστοσύνην εις αυτούς, θα καταστραφήτε, όπως επίσης και οι ψευδοπροφήται
σας, οι οποίοι προφητεύουν εις σας αδικίας και ψεύδη.
Ιερ. 34,16   υµίν και παντί τώ λαώ τούτω και τοίς ιερεύσιν ελάλησα λέγων· ούτως είπε Κύριος· µη ακούετε των λόγων των
προφητών των προφητευόντων υµίν λεγόντων· ιδού σκεύη οίκου Κυρίου επιστρέψει εκ Βαβυλώνος, ότι άδικα αυτοί
προφητεύουσιν υµίν,
Ιερ. 34,16  Προς σας και εις όλον τον λαόν και στους ιερείς ελάλησα και είπα· Ούτως ωµίλησεν ο Κυριος· µη ακούετε τα
λόγια των ψευδοπροφητών, οι οποίοι προφητεύουν εις σας και λέγουν· “ιδού, τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου, θα
επαναστραφούν από την Βαβυλώνα. Μη δίδετε καµµίαν εις αυτούς εµπιστοσυνην, διότι ψευδώς και αδίκως αυτοί
προφητεύουν εις σας,
Ιερ. 34,17   ουκ απέστειλα αυτούς.
Ιερ. 34,17  δεν τους απέστειλα εγώ.
Ιερ. 34,18   ει προφήταί εισι και ει έστι λόγος Κυρίου εν αυτοίς, απαντησάτωσάν µοι·
Ιερ. 34,18  Εάν πράγµατι είναι αληθινοί προφήται, εάν λόγοι και προφητείαι εκ µέρους του Κυρίου υπάρχουν εις αυτούς, ας
παρουσιασθούν ενώπιόν µου και ας απαντήσουν εις τας κατηγορίας µου.
Ιερ. 34,19   ότι ούτως είπε Κύριος· και των επιλοίπων σκευών,
Ιερ. 34,19  Ετσι άκοµα είπεν ο Κυριος· Και τα αποµείναντα ιερά σκεύη,
Ιερ. 34,20   ών ουκ έλαβε βασιλεύς Βαβυλώνος, ότε απώκισε τον Ιεχονίαν εξ Ιερουσαλήµ,
Ιερ. 34,20  τα οποία ο βασιλεύς της Βαδυλώνος δεν παρέλαβε µαζή του, όταν ωδηγούσεν από την Ιερουσαλήµ εις
αιχµαλωσίαν και εξορίαν, τον Ιεχονίαν,
Ιερ. 34,22   εις Βαβυλώνα εισελεύσεται, λέγει Κύριος.
Ιερ. 34,22  θα ελθουν και αυτά εις την Βαβυλώνα, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35 (Μασ. 28)
Ιερ. 35,1   Καί εγένετο εν τώ τετάρτω έτει Σεδεκία βασιλέως Ιούδα εν µηνί τώ πέµπτω είπέ µοι Ανανίας υιός Αζώρ ο
ψευδοπροφήτης από Γαβαών εν οίκω Κυρίου κατ οφθαλµούς των ιερέων και παντός τού λαού λέγων·
Ιερ. 35,1  Συνέβη κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας Σεδεκίου, βασιλέως του ιουδαϊκού βασιλείου, και κατά τον πέµπτον
µήνα, ο Ανανίας, ο υιός του Αζώρ, ο ψευδοπροφήτης ο καταγόµενος από την Γαβαών, µου είπεν εις την αυλήν του ναού του
Κυριοι ενώπιον των ιερέων και όλου του λαού λέγων·
Ιερ. 35,2   ούτως είπε Κύριος· συνέτριψα τον ζυγόν τού βασιλέως Βαβυλώνος·
Ιερ. 35,2  “Ούτως είτεν ο Κυριος· συνέτριψα εγώ τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος.
Ιερ. 35,3   έτι δύο έτη ηµερών και εγώ αποστρέψω εις τον τόπον τούτον τα σκεύη οίκου Κυρίου
Ιερ. 35,3  Δυο ακόµη έτη και εγώ θα επαναφέρω στον τόπον τούτον τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου.
Ιερ. 35,4   και Ιεχονίαν και την αποικίαν Ιούδα, ότι συντρίψω τον ζυγόν βασιλέως Βαβυλώνος.
Ιερ. 35,4  Θα επαναφέρω επίσης τον Ιεχονίαν και τους αιχµαλωτισθέντας και εξορισθέντας εκεί Ιουδαίους , διότι εγώ θα
συντριψω τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος”.
Ιερ. 35,5   και είπεν Ιερεµίας προς Ανανίαν κατ οφθαλµούς παντός τού λαού και κατ οφθαλµούς των ιερέων των εστηκότων
εν οίκω Κυρίου.
Ιερ. 35,5  Ο Ιερεµίας απαντών προς τον Ανανίαν, ενώπιον όλου του λαού και ενώπιον των ιερέων, οι οποίοι ευρίσκοντο
όρθιοι στον ναόν του Κυρίου, είπε·
Ιερ. 35,6   και είπεν Ιερεµίας· αληθώς, ούτως ποιήσαι Κύριος, στήσαι τον λόγον σου, ον σύ προφητεύεις, τού επιστρέψαι τα
σκεύη οίκου Κυρίου και πάσαν την αποικίαν εκ Βαβυλώνος εις τον τόπον τούτον.
Ιερ. 35,6  πράγµατι, εύχοµα, και εγώ έτσι να πράξη ο Κυριος και να αποδείξη ορθόν τον λόγον σου, τον οποίον συ
προφητεύεις· να επαναφερη, δηλαδή, τα ιερά σκεύη του ναού του Κυρίου και όλους τους αιχµαλωτισθέντας και
εξορισθεντας από τον τόπον τούτο εις την Βαβυλώνα Ιουδαίους.
Ιερ. 35,7   πλήν ακούσατε τον λόγον Κυρίου, ον εγώ λέγω εις τα ώτα υµών και εις τα ώτα παντός τού λαού·
Ιερ. 35,7  Αλλά ακούσατε τον αληθινόν τούτον λόγον του Κυρίου, τον οποίο εγώ λέγω εις τα αυτιά σας και εις τα αυτιά όλου
του λαού, ώστε να γίνη από όλους ακουστός.
Ιερ. 35,8   οι προφήται οι γεγονότες πρότεροί µου και πρότεροι υµών από τού αιώνος και επροφήτευσαν επί γής πολλής και
επί βασιλείας µεγάλας εις πόλεµον·
Ιερ. 35,8  Οι προφήται οι οποίοι υπήρξαν προ εµού, και οι προφήται οι οποίοι υπήρξαν προ όλων ηµών από αρχαιοτάτων
χρόνων, ττροεφήτευσαν εις πολυάριθµους χώρας και εις µεγάλα βασίλεια πολέµους.
Ιερ. 35,9   ο προφήτης ο προφητεύσας εις ειρήνην, ελθόντος τού λόγου γνώσονται τον προφήτην, ον απέστειλεν αυτοίς
Κύριος εν πίστει.
Ιερ. 35,9  Ο προφήτης όµως αυτός, ο Ανανίας, ο οποίος προφητεύει αποκατάστασιν ειρήνης, θα σποδειχθή αληθινός, εάν
πρπγµατοποιηθή ο λόγος του· τότε οι άνθρωποι θα µάθουν αυτόν, αν πράγµατι και αληθεία τον απέστειλε προς αυτούς ο
Θεός”.
Ιερ. 35,10   και έλαβεν Ανανίας εν οφθαλµοίς παντός τού λαού τους κλοιούς από τού τραχήλου Ιερεµίου και συνέτριψεν
αυτούς·
Ιερ. 35,10  Ο Ανανίας ενώπιον όλου του λαού επήρε τους κλοιούς από τον τράχηλον του Ιερεµίου και τους συνέτριψε.
Ιερ. 35,11   και είπεν Ανανίας κατ οφθαλµούς παντός τού λαού λέγων· ούτως είπε Κύριος· ούτως συντρίψω τον ζυγόν
βασιλέως Βαβυλώνος από τραχήλων πάντων των εθνών. και ώχετο Ιερεµίας εις την οδόν αυτού. -
Ιερ. 35,11  Και είπεν ο Ανανίας ενώπιον όλου του λαού τα εξής· “έτσι ωµίλησεν ο Κυριος· κατ' αυτόν τον τρόπον θα συντρίψω
τον ζυγόν του βασιλέως της Βαβυλώνος από τον τράχηλον όλων των εθνών”. Ο Ιερεµίας έφυγε και επορεύθη στον δρόµον
του.



Ιερ. 35,12   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν µετά το συντρίψαι Ανανίαν τους κλοιούς από τού τραχήλου αυτού
λέγων·
Ιερ. 35,12  Μετά την υπό του Ανανίου συντριβήν των κλοιών από τον τράχηλον του Ιερεµίου, ωµίλησε πάλιν ο Κυριος προς
τον Ιερεµίαν και είπε·
Ιερ. 35,13   βάδιζε και είπον προς Ανανίαν λέγων· ούτως είπε Κύριος· κλοιούς ξυλίνους συνέτριψας, και ποιήσω αντ αυτών
κλοιούς σιδηρούς,
Ιερ. 35,13  Πηγαινε και είπε στον Ανανίαν τα εξής· έτσι µίλησε ο Κυριος. Συ συνέτριψες κλοιούς ξυλίνους, εγώ θα
κατασκευάσω αντί αυτών κλοιούς σιδερένιους.
Ιερ. 35,14   ότι ούτως είπε Κύριος· ζυγόν σιδηρούν έθηκα επί τον τράχηλον πάντων των εθνών εργάζεσθαι τώ βασιλεί
Βαβυλώνος.
Ιερ. 35,14  Ετσι ακόµη ωµίλησεν ο Κυριος· Ζυγόν σιδερένιον έθεσα στον τράχηλον όλων των εθνών, δια να εργάζωνται ως
δούλοι προς χάριν του βασιλέως της Βαβυλώνος.
Ιερ. 35,15   και είπεν Ιερεµίας τώ Ανανία· ουκ απέσταλκέ σε Κύριος, και πεποιθέναι εποίησας τον λαόν τούτον επ αδίκω.
Ιερ. 35,15  Ο Ιερεµίας είπε τότε στον Ανανίαν· “δεν σε έχει αποστείλει ο Κυριος, και συ έκαµες τον λαόν τούτον να δώση
πίστιν εις ψευδείς προφητείας.
Ιερ. 35,16   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ εξαποστέλλω σε από προσώπου της γής, τούτω τώ ενιαυτώ αποθανή.
Ιερ. 35,16  Δια τούτο έτσι ακόµη είπεν ο Κυριος· Ιδού, εγώ θα σε εξαφανίσω από το πρόσωπον της γης· κατά τούτο το έτος θα
αποθάνης”.
Ιερ. 35,17   και απέθανεν εν τώ µηνί τώ εβδόµω.
Ιερ. 35,17  Και πράγµατι απέθανε κατά τον έβδοµον µήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36 (Μασ. 29)
Ιερ. 36,1   Καί ούτοι οι λόγοι της βίβλου, ούς απέστειλεν Ιερεµίας εξ Ιερουσαλήµ προς τους πρεσβυτέρους της αποικίας και
προς τους ιερείς και προς τους ψευδοπροφήτας, επιστολήν εις Βαβυλώνα τή αποικία και προς άπαντα τον λαόν,
Ιερ. 36,1  Αυτό είναι το περιεχόµενον της επιστολής, την οποίαν ο Ιερεµίας απέστειλεν από την Ιερουσαλήµ προς τους
πρεσβυτέρους της εν Βαβυλώνι παροικίας των αιχµαλώτων Ιουδαίων, προς τους ιερείς και προς τους ψευδοπροφήτας·
επιστολήν, την οποίαν έστειλεν εις την εν Βαβυλώνι παροικίαν των αιχµαλώτων και προς όλον ανεξαιρέτως τον λαόν.
Ιερ. 36,2   ύστερον εξελθόντος Ιεχονίου τού βασιλέως και της βασιλίσσης και των ευνούχων και παντός ελευθέρου και
δεσµώτου και τεχνίτου εξ Ιερουσαλήµ,
Ιερ. 36,2  Την ειτιστολην αυτήν έστειλεν, όταν απήχθησαν αιχµάλωτοι εις Βαβυλώνα ο 'Ιεχονιας ο βασιλεύς, η
βασιλοµήτωρ, οι αυλικοί του, όλοι οι άλλοι ελεύθεροι και δούλοι, όπως επίσης και οι τεχνίται της Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 36,3   εν χειρί Ελεασά υιού Σαφάν και Γαµαρίου υιού Χελκίου, ον απέστειλε Σεδεκίας βασιλεύς Ιούδα προς βασιλέα
Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα λέγων·
Ιερ. 36,3  Την έστειλε δια του Ελεασά, υιού του Σαφάν, και του Γαµαρίου υιού του Χελκίου, τυν οποίον ο βασιλεύς του Ιούδα,
ο Σεδεκίας, είχεν αποστείλει προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα. Εις αυτήν, λοιπόν, έγραφε·
Ιερ. 36,4   ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ επί την αποικίαν, ήν απώκισα από Ιερουσαλήµ·
Ιερ. 36,4  “Ετσι ωµίλησε Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού προς την αιχµαλωτισµένην αποικίαν, την οποίαν εγώ
µετώκισα από την Ιερουσαλήµ εις την Βαβυλώνα.
Ιερ. 36,5   οικοδοµήσατε οίκους και κατοικήσατε και φυτεύσατε παραδείσους και φάγετε τους καρπούς αυτών
Ιερ. 36,5  Οικοδοµήσατε τα σπίτια σας, κατοικήσατε εις αυτά, φυτεύσατε κήπους και φάγετε τους καρπούς αυτών.
Ιερ. 36,6   και λάβετε γυναίκας και τεκνοποιήσατε υιούς και θυγατέρας και λάβετε τοίς υιοίς υµών γυναίκας και τας
θυγατέρας υµών δότε ανδράσι και πληθύνεσθε και µη σµικρυνθήτε·
Ιερ. 36,6  Λαβετε συζύγους, αποκτήσατε υιούς και θυγατέρας, δώσατε στους υιούς σας συζύγους και εις τας θυγατέρας σας
δώσατε άνδρας· πληθύνθητε και µη ολιγοστεύετε.
Ιερ. 36,7   και ζητήσατε εις ειρήνην της γής, εις ήν απώκισα υµάς εκεί, και προσεύξασθε περί αυτών προς Κύριον, ότι εν
ειρήνη αυτής έσται ειρήνη υµίν.
Ιερ. 36,7  Επιζητήσατε την ειρήνην και την ευηµερίαν της χώρας, εις την οποίαν εγώ σας µετώκισα εκεί και προσευχηθήτε
περι των κατοίκων της χώρας αυτής προς τον Κυριον, διότι εις την ειρήνην της χώρας αυτής έγκειται και η ιδική σας
ειρήνη.
Ιερ. 36,8   ότι ούτως είπε Κύριος· µη αναπειθέτωσαν υµάς οι ψευδοπροφήται οι εν υµίν, και µη αναπειθέτωσαν υµάς οι
µάντεις υµών, και µη ακούετε εις τα ενύπνια υµών, ά υµείς ενυπνιάζεσθε,
Ιερ. 36,8  Ακόµη έτσι είπεν ο Κυριος· Μη σας παραπλανούν οι ψευδοπροφήται και µη παρασύρεσθε από αυτούς, οι οποίοι
ευρίσκονται µεταξύ σας· µην εξαπατάσθε από τους ψευδοµάντεις, µη δίδετε προσοχήν και σηµασίαν εις τα όνειρα, τα
οποία βλέπετε κατά τον ύπνον σας.
Ιερ. 36,9   ότι άδικα αυτοί προφητεύουσιν υµίν επί τώ ονόµατί µου, και ουκ απέστειλα αυτούς.
Ιερ. 36,9  Διότι οι ψευδοπροφήται αυτοί ψευδή πράγµατα προαναγγέλλουν εις σας, δήθεν εξ ονόµατός µου. Δεν τους έχω
αποστείλει εγώ.
Ιερ. 36,10   ότι ούτως είπε Κύριος· όταν µέλλη πληρούσθαι Βαβυλώνι εβδοµήκοντα έτη, επισκέψοµαι υµάς και επιστήσω
τους λόγους µου εφ υµάς τού αποστρέψαι τον λαόν υµών εις τον τόπον τούτον.
Ιερ. 36,10  Ετσι ωµίλησεν ο Κυριος· όταν πρόκειται να συµπληρωθούν εβδοµήκοντα έτη εξορίας σας εις την Βαβυλώνα, τότε
θα σας επισκεφθώ µε ευµένειαν και θα εκπληρώσω τους λόγους και τας υποιχέσεις µου προς σας, να επαναφέρω, δηλαδη,
τον λαόν σας στον τόπον τούτον,
Ιερ. 36,11   και λογιούµαι εφ υµάς λογισµόν ειρήνης και ου κακά τού δούναι υµίν ταύτα.
Ιερ. 36,11  Τοτε θα αποφασίσω και θα αποδώσω εις σας αγαθά και ειρηνικά δώρα, όχι δε συµφοράς και τιµωρίας.
Ιερ. 36,12   και προσεύξασθε προς µε, και εισακούσοµαι υµών·
Ιερ. 36,12  Σεις προσευχηθήτε προς εµέ και εγώ θα κάµω δεκτάς τας προσευχάς σας·
Ιερ. 36,13   και εκζητήσατέ µε, και ευρήσετέ µε, ότι ζητήσετέ µε εν όλη καρδία υµών,



Ιερ. 36,13  αναζητήσατέ µε µε επιµέλειαν και επιµονήν και θα µε εύρετε, διότι, θα µε έχετε αναζητήσει µε όλην σας την
καρδίαν,
Ιερ. 36,14   και επιφανούµαι υµίν.
Ιερ. 36,14  εγώ δε θα εµφανισθώ προς σας.
Ιερ. 36,15   ότι είπατε· κατέστησεν ηµίν Κύριος προφήτας εν Βαβυλώνι,
Ιερ. 36,15  Διότι είπατε· “ο Κυριος εγκατέστησε µεταξύ ηµών και προς χάριν ηµών προφήτας εις την Βαβυλώνα”.
Ιερ. 36,21   ούτως είπε Κύριος επί Αχιάβ και επί Σεδεκίαν· ιδού εγώ δίδωµι αυτούς εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος , και
πατάξει αυτούς κατ οφθαλµούς υµών.
Ιερ. 36,21  Ετσι όµως ωµίλησεν ο Κυριος σχετικώς µε τους ψευδοπροφήτας τον 'Αχιαδ και τον Σεδεκίαν εγώ θα παραδώσω
αυτούς εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο οποίος και θα τους θανατώση εµπρός εις τα µάτια σας.
Ιερ. 36,22   και λήψονται απ αυτών κατάραν εν πάση τή αποικία Ιούδα εν Βαβυλώνι λέγοντες· ποιήσαι σε Κύριος , ως
Σεδεκίαν εποίησε και ως Αχιάβ, ούς απετηγάνισε βασιλεύς Βαβυλώνος εν πυρί,
Ιερ. 36,22  Από το γεγονός αυτό, της θανατικής εκτελέσεως των δύο ψευδοπροφητών, οι Ιουδαίοι θα πάρουν ένα τύπον
κατάρας µεταξύ όλων των Ιουδαίων αιχµαλώτων εις Βαβυλώνα και θα λέγουν· “είθε ο Κυριος να σε κάµη, όπως έκαµε τον
Σεδεκίαν και τον Αχιάβ τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ετηγάνισεν επάνω στο πυρ”.
Ιερ. 36,23 δι ήν εποίησαν ανοµίαν εν Ισραήλ και εµοιχώντο τας γυναίκας των πολιτών αυτών και λόγον εχρηµάτισαν εν τώ
ονόµατί µου, ον ου συνέταξα αυτοίς, και εγώ µάρτυς, φησί Κύριος.
Ιερ. 36,23  Τούτο δε, ένεκα τω παρανοµιών, τας οποίας διέπραξαν αυτοί ανάµεσα στον Ισραηλιτικόν λαόν. Εµοιχώντο αυτοί
µε τας γυναίκας των συµπολιτών των και εδίδασκον δήθεν εξ Ονόµατός µου προφητικούς λόγους και διδασκαλίας, που
εγώ δεν είχα δώσει εις αυτούς. Εγώ είµαι µάρτυς τούτων, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 36,24   και προς Σαµαίαν τον Νελαµίτην ερείς·
Ιερ. 36,24  Και προς τον Σαµαίαν, τον Νελαµίτην, θα πης·
Ιερ. 36,25   ουκ απέστειλά σε τώ ονόµατί µου. και προς Σοφονίαν υιόν Μαασαίου τον ιερέα ειπέ·
Ιερ. 36,25  Δεν σε απέστειλα εγώ να διδάσκης εν τω Ονόµατί µου. Και προς τον Σοφονίαν, τον υιόν του Μαασαίου, τον ιερέα,
ειπέ·
Ιερ. 36,26   Κύριος έδωκέ σε ιερέα αντί Ιωδαέ τού ιερέως γενέσθαι επιστάτην εν τώ οίκω Κυρίου παντί ανθρώπω
προφητεύοντι και παντί ανθρώπω µαινοµένω, και δώσεις αυτόν εις το απόκλεισµα και εις τον καταράκτην.
Ιερ. 36,26  ο Κυριος σε κατέστησεν ιερέα αντί του ιερέως Ιωδαέ, δια να εποπτεύης στον ναόν του Κυρίου και προφυλάσσης
αυτόν από κάθε έξαλλον, ο οποίος υποκρίνεται, τον προφήτην, και να παραδώσης τον άνθρωπον αυτόν εις την φυλακήν
και στο βασανιστικόν ξύλον.
Ιερ. 36,27   και νύν διατί συνελοιδορήσατε Ιερεµίαν τον εξ Αναθώθ τον προφητεύσαντα υµίν;
Ιερ. 36,27  Και τώρα σας ερωτώ· Διατί συ και ο Σαµαίας ενεπαίξατε και εξηυτελίσατε τον Ιερεµίαν, τον καταγόµενον από την
Αναθώθ, ο οποίος κατά το ίδικόν µου θέληµα επροφήτευσεν εις σας;
Ιερ. 36,28   ου διά τούτο απέστειλε προς υµάς εις Βαβυλώνα λέγων· µακράν εστιν, οικοδοµήσατε οικίας και κατοικήσατε και
φυτεύσατε κήπους και φάγεσθε τον καρπόν αυτών; -
Ιερ. 36,28  Αυτός, κατόπιν ιδικής µου εντολής, δεν απέστειλεν εις Βαβυλώνα, δια να είπουν προς σας και προς όλους τους
εκεί ευρισκοµένους, ότι είναι µακράν ο χρόνος της επιστροφής σας εις την πατρίδα σας; Δια τούτο οικοδοµήσατε οικίας,
κατοικήσατε εις αυτάς, φυτεύσατε κήπους και φάγετε εν ησυχία τους καρπούς αυτών;”
Ιερ. 36,29   Καί ανέγνω Σοφονίας το βιβλίον εις τα ώτα Ιερεµίου.
Ιερ. 36,29  Οταν ο Σοφονίας ανέγνωσε την επιστολήν αυτήν, ώστε να την ακούση ο Ιερεµίας,
Ιερ. 36,30   και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 36,30  ο Κυριος απηύθυνε πάλιν τον λόγον προς τον Ιερεµίαν και είπε·
Ιερ. 36,31   απόστειλον προς την αποικίαν λέγων· ούτως είπε Κύριος επί Σαµαίαν τον Νελαµίτην· επειδή επροφήτευσεν υµίν
Σαµαίας, και εγώ ουκ απέστειλα αυτόν, και πεποιθέναι εποίησεν υµάς επ αδίκοις,
Ιερ. 36,31  “Στείλε προς την παροικίαν των αιχµαλώτων Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και είπε προς αυτούς · έτσι ωµίλησεν ο
Κυριος δια τον Σαµαίαν τον Νελαµίτην· επειδή αυτός ο Σαµαίας επροφήτευσεν εις σας, ενώ εγώ δεν τον απέστειλα, και σας
έκαµε να δώσετε πίστιν και πεποίθησιν εις τας ψευδολογίας του,
Ιερ. 36,32   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ επισκέψοµαι επί Σαµαίαν και επί το γένος αυτού , και ουκ έσται αυτών
άνθρωπος εν µέσω υµών τού ιδείν τα αγαθά, ά εγώ ποιήσω υµίν, ουκ όψονται.
Ιερ. 36,32  δια τούτο έτσι λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα επισκεφθώ εν τη δικαιοσύνη µου τον Σαµαίαν και θα τιµωρήσω αυτόν
και τους απογόνους του. Κανείς από τους ιδικούς του ανθρώπους δεν θα αποµείνη ανάµεσά σας, δια να ίδη τα αγαθά, τα
οποία εγώ θα κάµω προς σας. Κανείς από αυτούς δεν θα τα ίδη”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37 (Μασ. 30)
Ιερ. 37,1   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν παρά Κυρίου ειπείν·
Ιερ. 37,1  Αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος εκ µέρους του Κυρίου ελέχθη προς τον Ιερεµιαν·
Ιερ. 37,2   ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγων· γράψον πάντας τους λόγους, ούς εχρηµάτισα προς σε, επί βιβλίου.
Ιερ. 37,2  Ετσι οµίλησε Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού και είπε· Γράψε εις βιβλίον όλους αυτούς τους λόγους, τους
οποίους εγώ εφανέρωσα και παρέδωσα εις σε.
Ιερ. 37,3   ότι ιδού ηµέραι έρχονται, φησί Κύριος, και αποστρέψω την αποικίαν λαού µου Ισραήλ και Ιούδα, είπε Κύριος, και
αποστρέψω αυτούς εις την γήν, ήν έδωκα τοίς πατράσιν αυτών, και κυριεύσουσιν αυτής. -
Ιερ. 37,3  Διότι ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, κατά τας οποίας επαναφέρω ελευθέρους από την παροικίαν της
εξορίας των τους αιχµαλώτους του ισραηλιτικού και ιουδαϊκού λαού µου, λέγει ο Κυριος. Θα τους επαναφέρω εις την
πατρίδα των, εις την χώραν, την οποίαν εγώ έδωκα στους προγόνους των, και αυτοί θα γίνουν κάτοχοι της.
Ιερ. 37,4   Καί ούτοι οι λόγοι, ούς ελάλησε Κύριος επί Ισραήλ και Ιούδα.
Ιερ. 37,4  Αυτοί είναι ακόµη οι λόγοι, τους οποίους ο Κυριος είπε προς τους Ισραηλίτας και Ιουδαίους·
Ιερ. 37,5   ούτως είπε Κύριος· φωνήν φόβου ακούσεσθε· φόβος, και ουκ έστιν είρήνη.



Ιερ. 37,5  έτσι ωµίλησεν ο Κυριος· Θα ακούσετε προηγουµένως φωνήν, η οποία θα σας προκαλέση φόβον· φόβος θα έλθη εις
σας και ειρήνη δεν θα υπάρχη.
Ιερ. 37,6   ερωτήσατε και ίδετε ει έτεκεν άρσεν, και περί φόβου, εν ώ καθέξουσιν οσφύν και σωτηρίαν· διότι εώρακα πάντα
άνθρωπον και αι χείρες αυτού επί της οσφύος αυτού, εστράφησαν πρόσωπα, εις ίκτερον εγενήθη.
Ιερ. 37,6  Ερωτήσατε και µάθετε, εάν από τας µεγάλας αυτάς ωδίνας των συµφορών εγεννήθη αρσενικό παιδί· ερωτήσατε
δια το φοβερόν γεγονός, εξ αιτίας του οποίου οι άνθρωποι θα πιάνουν πονούντες την µέσην των και απορούντες πως να
σωθούν. Διότι εγώ είδα όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι πιάνουν µε τα χέρια των την µέσην των εξ αιτίας του
συγκλονισµού, που δοκιµάζουν. Τα πρόσωπα των ηλλοιώθησαν, έγιναν κίτρινα από τον φόβον, σαν από ίκτερον.
Ιερ. 37,7   ότι µεγάλη η ηµέρα εκείνη και ουκ έστιν τοιαύτη , και χρόνος στενός εστι τώ Ιακώβ , και από τούτου σωθήσεται.
Ιερ. 37,7  Και ταύτα, διότι ήτο τροµερά η ηµέρα εκείνη. Οµοία προς αυτήν δεν θα υπάρξη άλλη. Ο χρόνος στενόχωρος και
κρίσιµος δια τους Ισραηλίτας, αλλά και από αυτόν θα σωθούν.
Ιερ. 37,8   εν τή ηµέρα εκείνη, είπε Κύριος, συντρίψω τον ζυγόν από τού τραχήλου αυτών και τους δεσµούς αυτών διαρήξω,
και ουκ εργώνται αυτοί έτι αλλοτρίοις·
Ιερ. 37,8  Κατά την ηµέραν όµως εκείνην, είπεν ο Κυριος, θα συντρίψω εγώ τον ζυγόν από τον τράχηλόν των και θα
διαρρήξω τα δεσµά της αιχµαλωσίας των και δεν θα δουλεύουν πλέον αυτοί δια τους ξένους λαούς .
Ιερ. 37,9   και εργώνται τώ Κυρίω Θεώ αυτών, και τον Δαυίδ βασιλέα αυτών αναστήσω αυτοίς. -
Ιερ. 37,9  Θα δουλεύουν εις Κυριον τον Θεόν των και εγώ θα ανορθώσω και θα εγκαταστήσω µεταξύ αυτών βασιλέα,
απόγονόν του οίκου Δαδίδ.
Ιερ. 37,12   Ούτως είπε Κύριος· ανέστησα σύντριµµα, αλγηρά η πληγή σου·
Ιερ. 37,12  Ετσι είπεν ο Κυριος· Ανώρθωσα τα συντρίµµατά σου, πολύ οδυνηρά υπήρξεν η πληγή σου, ω Ισραηλιτικέ λαέ !
Ιερ. 37,13   ουκ έστι κρίνων κρίσιν σου, εις αλγηρόν ιατρεύθης, ωφέλειά σοι ουκ έστι.
Ιερ. 37,13  Δεν υπήρχε µεταξύ σας άνθρωπος, να κρίνη δικαίως και να υπερασπίζη τας υποθέσεις σας. Καθε προσπάθεια
θεραπείας έκαµνεν οξύτερον τον πόνον σου. Καµµία ωφέλεια δεν προήλθεν εις σε.
Ιερ. 37,14   πάντες οι φίλοι σου επελάθοντό σου, ου µη επερωτήσωσιν· ότι πληγήν εχθρού έπαισά σε, παιδείαν στερεάν· επί
πάσαν αδικίαν σου επλήθυναν αι αµαρτίαι σου.
Ιερ. 37,14  Ολοι οι φίλοι σου σε ελησµονησαν. Δεν θα ερωτήσουν, δια να µάθουν το κατάντηµά σου. Και τούτο, διότι εγώ σου
κατέφερα κτυπήµατά µε τα χέρια των εχθρών, σε επαίδευσά µε σκληράν τιµωρίαν, επειδή µε τας πολυαρίθµους
παραβάσστου Νοµου µου επληθύνθησαν αι αµαρτίαι σου.
Ιερ. 37,16   διά τούτο πάντες οι έσθοντές σε βρωθήσονται, και πάντες οι εχθροί σου κρέας αυτών πάν έδονται· επί πλήθος
αδικιών σου επληθύνθησαν αι αµαρτίαι σου, εποίησαν ταύτά σοι· και έσονται οι διαφορούντές σε εις διαφόρηµα, και
πάντας τους προνοµεύσαντάς σε δώσω εις προνοµήν.
Ιερ. 37,16  Αλλά όλοι εκείνοι, οι οποίοι σε κατέφαγον, θα καταφαγωθούν· και όλοι οι εχθροί σου θα φάγουν τας σάρκας των.
Εξ αιτίας των πολυαρίθµων παρανοµιών σου επληθύνθησαν αι αµαρτίαι σου. Δια τούτο δε και οι εχθροί σου επέφεραν
εναντίον σου αυτάς τας συµφοράς. Εκείνοι όµως, οι οποίοι σε διεσκόρπισαν εις διαφόρους περιοχάς, θα διασκορπισθούν,
και όλους εκείνους οι οποίοι σε ελεηλάτησαν, θα παραδώσω εις λεηλασίαν.
Ιερ. 37,17   ότι ανάξω το ίαµά σου, από πληγής οδυνηράς ιατρεύσω σε, φησί Κύριος, ότι Εσπαρµένη εκλήθης· θήρευµα υµών
εστιν, ότι ζητών ουκ έστιν αυτήν.
Ιερ. 37,17  Εγώ θα επιφέρω την θεραπείαν σου, θα σε θεραπεύσω από την όδυνηράν πληγήν σου, λέγει ο Κυριος. Διότι
ωνοµάσθης “Διεσπαρµένη”, Διασπορά. Τα έθνη λέγουν· “η Ιουδαία είναι θήραµα του καθενός από ηµάς, διότι δεν υπάρχει
πλέον κανείς να ενδιαφέρεται δι' αυτήν”.
Ιερ. 37,18   ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ αποστρέψω την αποικίαν Ιακώβ και την αιχµαλωσίαν αυτού ελεήσω· και
οικοδοµηθήσεται πόλις επί το ύψος αυτής, και ο ναός κατά το κρίµα αυτού καθεδείται.
Ιερ. 37,18  Ο Κυριος όµως έτσι λέγει· Ιδού εγώ θα επαναφέρω ελευθέρους εις την πατρίδα των τους αιχµαλωτισθέντας και
παροικούντας εις την Βαβυλώνα Ιουδαίους. Θα εύσπλαγχνισθώ και θα ελεήσω τους αιχµαλώτους αυτούς. Τοτε κάθε πόλις
της Ιουδαίας θα ανοικοδοµηθή µεγαλοπρεπής, και ο ναός θα αποκατασταθή, όπως έχει ορισθή δι' αυτόν.
Ιερ. 37,19   και εξελεύσονται απ αυτών άδοντες και φωνή παιζόντων· και πλεονάσω αυτούς , και ου µη ελαττωθώσι.
Ιερ. 37,19  Και θα εξέρχωνται οι λυτρωµένοι Ισραηλίται από τας οικίας των και τας αυλάς του ναού άδοντες και παίζον
χαρµόσυνα µουσικά όργανα. Θα πληθύνω αυτούς και δεν θα ολιγοστεύσουν πλέον.
Ιερ. 37,20   και εισελεύσονται οι υιοί αυτών ως το πρότερον, και τα µαρτύρια αυτών κατά πρόσωπόν µου ορθωθήσεται· και
επισκέψοµαι τους θλίβοντας αυτούς.
Ιερ. 37,20  Τα τέκνα των θα εισέρχονται εις την πόλιν και εις τας αυλάς του ναού, όπως και προηγουµένως, ασφαλή και
χαίροντα και η πιστοποίησις, ότι αυτά είναι τα χαρούµενα τέκνα των λυτρωµένων πατέρων των, θα είναι ορθή ενώπιόν
µου. Θα τους επισκεφθώ µε ευµένειαν και θα συντρίψω εκείνους, οι οποίοι θα θελήσουν να τους θλίψουν.
Ιερ. 37,21   και έσονται ισχυρότεροι αυτού επ αυτούς, και ο άρχων αυτού εξ αυτού εξελεύσεται· και συνάξω αυτούς, και
αποστρέψουσι προς µε, ότι τις εστιν ούτος, ός έδωκε την καρδίαν αυτού αποστρέψαι προς µε; φησί Κύριος.
Ιερ. 37,21  Και θα αναδειχθούν άνδρες ισχυροί και ικανοί µεταξύ των Ισραηλιτών άρχοντες αυτών. Και ο ένας άρχων ο
πλέον επίσηµος θα εξέλθη από τον λαόν αυτόν. Θα τους συγκεντρώσω και θα επιστρέψουν αυτοί προς εµέ, διότι ποίος είναι
εκείνος, ο οποίος έχει παραδώσει την καρδίαν του επιστρέφων εις εµέ; Λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 37,23   ότι οργή Κυρίου εξήλθε θυµώδης, εξήλθεν οργή στρεφοµένη, επ ασεβείς ήξει.
Ιερ. 37,23  Μεγάλη οργή Κυρίου εξέσπασεν, εξήλθεν οργή Κυρίου στρεφοµένη προς όλας τας κατευθύνσεις. Εναντίον των
ασεβών θα επέλθη.
Ιερ. 37,24   ου µη αποστραφή οργή θυµού Κυρίου, έως ποιήση και έως καταστήση εγχείρηµα καρδίας αυτού· επ εσχάτων
των ηµερών γνώσεσθε αυτά.
Ιερ. 37,24  Η οργή και ο θυµός του Κυρίου δεν θα καταπαύσουν, έως ότου πραγµατοποιήσουν και φέρουν εις πέρας την
απόφασιν της καρδίας αυτού. Θα ίδετε κατά τας τελευταίας ηµέρας µε τα µάτια σας και θα γνωρίσετε τα προφητευόµενα
αυτά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38 (Μασ. 31)
Ιερ. 38,1   Εν τώ χρόνω εκείνω, είπε Κύριος, έσοµαι εις Θεόν τώ γένει Ισραήλ, και αυτοί έσονταί µοι εις λαόν.
Ιερ. 38,1  Κατά την ευτυχή εκείνην έποχην, είπεν ο Κυριος, εγώ θα είµαι ο Θεός του Ισραηλιτικού γένους και αυτοί θα είναι
εις εµέ λαός µου.
Ιερ. 38,2   ούτως είπε Κύριος· εύρον θερµόν εν ερήµω µετά ολωλότων εν µαχαίρα· βαδίσατε και µη ολέσητε τον Ισραήλ.
Ιερ. 38,2  Ετσι είπεν ο Κυριος· Συνήντησα καύσωνα εις την έρηµον µε πτώµατα διασκορπισµένα φονευθέντων υπό
µαχαίρας. Φυγετε σεις οι φονείς, µη τολµήσετε και καταστρέψετε τον επανερχόµενον ισραηλιτικόν λαόν.
Ιερ. 38,3   Κύριος πόρωθεν ώφθη αυτώ· αγάπησιν αιώνιον ηγάπησά σε , διά τούτο είλκυσά σε εις οικτείρηµα.
Ιερ. 38,3  Ο Κυριος εφανερωθη στους Ισραηλίτας εις χώραν µακρυνήν. Με αιωνίαν αγάπην σε έχω αγαπήσει, ισραηλιτικέ
λαέ. Δια τούτο σε είλκυσα προς εµέ δια του ελέους και της ευσπλαγχνίας µου.
Ιερ. 38,4   έτι οικοδοµήσω σε, και οικοδοµηθήση, παρθένος Ισραήλ· έτι λήψη τύµπανόν σου και εξελεύση µετά συναγωγής
παιζόντων.
Ιερ. 38,4  Δια µίαν ακόµη φοράν θα σε ανοικοδοµήσω και θα ανοικοδοµηθής συ, ω παρθένος, πόλις Ιερουσαλήµ! Θα πάρης
και πάλιν το τύµπανον της χαράς, θα εξέλθης µε πλήθος ανθρώπων, που θα παίζουν µε χαράν τα µουσικά των όργανα.
Ιερ. 38,5   έτι φυτεύσατε αµπελώνας εν όρεσι Σαµαρείας, φυτεύσατε και αινέσατε.
Ιερ. 38,5  Φυτεύσατε και πάλιν αµπελώνας εις τα όρη της Σαµαρείας· φυτεύσατε και δοξολογήσατε τον Κυριον,
Ιερ. 38,6   ότι εστίν ηµέρα κλήσεως απολογουµένων εν όρεσιν Εφραίµ· ανάστητε και ανάβητε εις Σιών προς Κύριον τον Θεόν
ηµών.
Ιερ. 38,6  διότι αυτή είναι η ηµέρα της προσκλήσεως όλων εκείνων, οι οποίοι απαντούν µε προθυµίαν από τα όρη της
Εφραίµ. Σηκωθήτε και ανεβήτε στο όρος Σιών προς τον Κυριον τον Θεόν µας.
Ιερ. 38,7 ότι ούτως είπε Κύριος τώ Ιακώβ· ευφράνθητε και χρεµετίσατε επί κεφαλήν εθνών· ακουστά ποιήσατε και αινέσατε·
είπατε· έσωσε Κύριος τον λαόν αυτού, το κατάλοιπον τού Ισραήλ.
Ιερ. 38,7  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος στον ισραηλιτικόν λαόν· Ευφρανθήτε όλοι σας, χρεµετίσατε µε χαράν, διότι θα γίνετε
αρχηγοί εθνών. Καµετε να ακουσθούν αυτά εις πάντας, δοξολογήσετε τον Κυριον, είπατε· “έσωσεν ο Κυριος τον λαόν του,
τους αποµείναντας από τον Ισραηλιτικόν λαόν”!
Ιερ. 38,8   ιδού εγώ άγω αυτούς από βορά και συνάξω αυτούς απ εσχάτου της γής εν εορτή φασέκ· και τεκνοποιήσει όχλον
πολύν, και αποστρέψουσιν ώδε.
Ιερ. 38,8  Ιδού εγώ, οδηγώ αυτούς εις την πατρίδα των από τας περιοχάς του βορρά, θα τους συγκεντρώσω από τα άκρα της
γης εις χαρµόσυνον εορτήν Πασχα. Ο λαός ο ισραηλιτικός θα αποκτήση τέκνα πολλά. Ολοι θα επανέλθουν µε χαράν εδώ.
Ιερ. 38,9   εν κλαυθµώ εξήλθον, και εν παρακλήσει ανάξω αυτούς αυλίζων επί διώρυγας υδάτων εν οδώ ορθή , και ου µη
πλανηθώσιν εν αυτή· ότι εγενόµην τώ Ισραήλ εις πατέρα, και Εφραίµ πρωτότοκός µου εστιν.
Ιερ. 38,9  Με κλαυθµούς εξήλθον δια τον τόπον της εξορίας των, µε χαράν µεγάλην θα τους επαναφέρω καταυλίζων αυτούς
εις αύλακας υδάτων και οδηγών αυτούς δια της ορθής και ευθείας οδού, ώστε να µη παραπλανηθούν. Και αυτά, διότι εγώ
έγινα πατήρ του ισραηλιτικού λαού. Ο δε Εφραίµ µου είναι αγαπητός, ώσαν πρωτότοκός µου υιός.
Ιερ. 38,10   Ακούσατε λόγους Κυρίου, έθνη, και αναγγείλατε εις νήσους τας µακρόθεν· είπατε· ο λικµήσας τον Ισραήλ και
συνάξει αυτόν και φυλάξει αυτόν ως ο βόσκων ποίµνιον αυτού.
Ιερ. 38,10  Ακούσατε τους λόγους του Κυρίου όλα τα έθνη, αναγγείλατε αυτούς εις τας πλέον µακρυνάς νήσους. Είπατε ότι ο
Κυριος, ο οποίος ελίχνισε και διεσκόρπισε τον ισραηλητικόν λαόν, θα συνάξη και πάλιν αυτόν, θα τον φυλάξη και θα τον
περιφρουρήση, όπως ο καλός ποιµήν, που βόσκει το ποίµνιόν του.
Ιερ. 38,11   ότι ελυτρώσατο Κύριος τον Ιακώβ, εξείλατο αυτόν εκ χειρός στερεωτέρων αυτού.
Ιερ. 38,11  Διότι ο Κυριος ελύτρωσε πράγµατι τους απογόνους του Ιακώβ. Τους έβγαλεν ελευθέρους από τα χέρια
ισχυροτέρων εχθρών των.
Ιερ. 38,12   και ήξουσι και ευφρανθήσονται εν τώ όρει Σιών· και ήξουσιν επ αγαθά Κυρίου, επί γήν σίτου και οίνου και
καρπών και κτηνών και προβάτων, και έσται η ψυχή αυτών ώσπερ ξύλον έγκαρπον. και ου πεινάσουσιν έτι.
Ιερ. 38,12  Ούτοι θα επανέλθουν και θα ευφρανθούν στο όρος Σιών. Θα επανέλθουν εις τα αγαθά του Κυρίου· εις την χώραν
του αφθόνου σίτου και του οίνου και των καρπών και των κτηνών και των προβάτων. Η ζωή αυτών θα είναι ωσάν το
δένδρον το πλουσιόκαρπον. Ποτέ πλέον δεν θα πεινάσουν.
Ιερ. 38,13   τότε χαρήσονται παρθένοι εν συναγωγή νεανίσκων, και πρεσβύται χαρήσονται, και στρέψω το πένθος αυτών εις
χαρµονήν και ποιήσω αυτούς ευφραινοµένους.
Ιερ. 38,13  Τοτε θα χαρούν αι παρθένοι αυτών εις συγκέντρωσιν νέων ανδρών και οι πρεσβύτεροι θα χαρούν. Δι' όλους
µεταβάλλω το έως τότε πένθος των από τα δεινά της εξορίας και δουλείας εις χαράν . Θα κάµω αυτούς χαίροντας και
αγαλλοµένους.
Ιερ. 38,14   µεγαλυνώ και µεθύσω την ψυχήν των ιερέων υιών Λευί, και ο λαός µου των αγαθών µου εµπλησθήσεται.
Ιερ. 38,14  Θα δοξάσω και θα εξυψώσω και θα µεθύσω µε χαράν την ζωήν των ιερέων, των απογόνων του Λευϊ. Ο δε λαός
µου θα χορτάση από τα αγαθά µου.
Ιερ. 38,15   ούτως είπε Κύριος· φωνή εν αµά ηκούσθη θρήνου και κλαυθµού και οδυρµού· αχήλ αποκλαιοµένη ουκ ήθελε
παύσασθαι επί τοίς υιοίς αυτής, ότι ουκ εισίν.
Ιερ. 38,15  Ετσι είπεν ο Κυριος· Εις την περιοχήν Ραµά ηκούσθη φωνή θρήνου και κλαυθµού και οδυρµού. Η Ραχήλ έκλαιε
και δεν ήθελε να παρηγορηθή και να παύση τον θρόνον της δια τα τέκνα της, διότι αυτά δεν υπάρχουν πλέον.
Ιερ. 38,16   ούτως είπε Κύριος· διαλειπέτω η φωνή σου από κλαυθµού και οι οφθαλµοί σου από δακρύων σου, ότι έστι µισθός
τοίς σοίς έργοις, και επιστρέψουσιν εκ γής εχθρών,
Ιερ. 38,16  Ο Κυριος όµως έτσι είπε προς αυτήν· θα σταµατήση πλέον η φωνή του κλαυθµού σου και τα δάκρυα από τα
µάτια σου, διότι υπάρχει αµοιβή των κόπων σου, τα δε τέκνα σου θα επανέλθουν από την χώραν των εχθρών των, δια να
εγκατασταθούν εις την πατρίδα των.
Ιερ. 38,17   µόνιµον τοίς σοίς τέκνοις.
Ιερ. 38,17  Αυτή δε η εγκατάστασις των τέκνων σου θα είναι µόνιµος.
Ιερ. 38,18   ακοήν ήκουσα Εφραίµ οδυροµένου· επαίδευσάς µε και επαιδεύθην εγώ· ώσπερ µόσχος ουκ εδιδάχθην·



επίστρεψόν µε, και επιστρέψω, ότι σύ Κύριος ο Θεός µου.
Ιερ. 38,18  Ηκουσα πολύ καλά τον λαόν της φυλής Εφραίµ να οδύρεται και να λέγη· “µε ετιµώρησες µε την παιδαγωγικήν
σου ράβδον και ετιµωρήθην· αλλά εγώ ασύνετος, όπως το µοσχάρι, δεν επαιδαγωγήθην και δεν εδιδάχθην από την
τιµωρίαν. Οδηγησόν µε, Κυριε, εις επιστροφήν και µετάνοιαν και εγώ θα επιστρέψω εν µετάνοια προς σε, διότι συ είσαι ο
Κυριος και ο Θεός µου.
Ιερ. 38,19   ότι ύστερον αιχµαλωσίας µου µετενόησα και ύστερον τού γνώναί µε εστέναξα εφ ηµέρας αισχύνης και υπέδειξά
σοι, ότι έλαβον ονειδισµόν εκ νεότητός µου.
Ιερ. 38,19  Επειτα από την πικρίαν της αιχµαλωσίας και εξορίας µου εγώ µετενόησα και, αφού ελαβα γνώσιν και πείραν των
σφαλµάτων µου και της παιδαγωγίας σου, εστέναξα δια τας ηµέρας της παρακοής µου και της αισχύνης µου. Ανεκοίνωσα
και απεκάλυψα εις σε, ότι από τα χρόνια της νεότητάς µου εξ αιτίας των αµαρτιών µου ελαβα ονειδισµόν, εβυθίσθην εις
εξευτελισµόν.
Ιερ. 38,20   υιός αγαπητός Εφραίµ εµοί, παιδίον εντρυφών, ότι ανθ ών οι λόγοι µου εν αυτώ, µνεία µνησθήσοµαι αυτού· διά
τούτο έσπευσα επ αυτώ, ελεών ελεήσω αυτόν, φησί Κύριος.
Ιερ. 38,20  Ο Θεός, δεχόµενος την µετάνοιαν του λαού του, απαντά· Ο Εφραίµ είναι αγαπητός εις εµέ, χαριτωµένον και
προσφιλές τέκνον µου. Επειδή τώρα πλέον οι λόγοι µου παραµένουν εις αυτόν προς καθοδήγησίν του εγώ θα τον
ενθυµηθώ. Δια τούτο έσπευσά µε αγάπην προς αυτόν. Πλουσίως θα ελεήσω και θα βοηθήσω αυτόν, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 38,21   Στήσον σεαυτήν Σιών, ποίησον τιµωρίαν, δός καρδίαν σου εις τους ώµους· οδόν ή επορεύθης αποστράφηθι,
παρθένος Ισραήλ, αποστράφηθι εις τας πόλεις σου πενθούσα.
Ιερ. 38,21  Πολις Σιών, σήκω από την δουλείαν, στάσου όρθια, ελαβες και εξεπλήρωσες την τιµωρίαν σου. Βαλε καρδιά,
θάρρος στο στήθος σου, εγκατάλειψε πλέον την οδόν της εξορίας, εις την οποίαν εβαδισες και επάνελθε, συ πενθούσα κι
πολυπικραµµένη κόρη µου Ιερουσαλήµ, ξαναγύρισε εις τας πόλεις σου.
Ιερ. 38,22   έως πότε αποστρέψεις, θυγάτηρ ητιµωµένη; ότι έκτισε Κύριος σωτηρίαν εις καταφύτευσιν καινήν, εν σωτηρία
περιελεύσονται άνθρωποι.
Ιερ. 38,22  Εως πότε θα βραδύνης να επανέλθης εις την πατρίδα σου, καταφρονηµένη και κατεντροπιασµένη θυγάτηρ; Ο
Κυριος επραγµατοποίησε σωτηρίαν δια σε, ώστε να καταφυτευθής και να εγκατασταθής, νέα και καθαρά, εις την ώραν
σου. Οι άνθρωποι όλοι θα περιπατούν σωσµένοι και ελεύθεροι.
Ιερ. 38,23   ότι ούτως είπε Κύριος· έτι ερούσι τον λόγον τούτον εν γη Ιούδα και εν πόλεσιν αυτού, όταν αποστρέψω την
αιχµαλωσίαν αυτού· ευλογηµένος Κύριος επί δίκαιον όρος το άγιον αυτού
Ιερ. 38,23  Διότι ετσι είπεν ο Κυριος· Αλλην µίαν φοράν εις την περιοχήν του Ιούδα και εις τας πόλεις αυτού, όταν εγώ θα
επαναφέρω ελευθέρους και λυτρωµένους τους αιχµαλώτους του, εκεί θα πουν αυτόν τον λόγον· Ας δοξολογήται και ας
υµνολογήται ο Κυριος επάνω εις το δίκαιον και άγιον όρος του, εις την Σιών.
Ιερ. 38,24   και ενοικούντες εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και εν πάση τή γη αυτού άµα γεωργώ, και αρθήσεται εν ποιµνίω.
Ιερ. 38,24  Θα γεµίσουν από κατοίκους παντός επαγγέλµατος αι πόλστου Ιούδα. Εις όλην δε την υπαιθρον περιοχήν της
Ιουδαίας µαζή και εκ παραλλήλου µε τους πολυάριθµους γεωργούς θα υπάρχουν και αναρίθµητα ποίµνια.
Ιερ. 38,25   ότι εµέθυσα πάσαν ψυχήν διψώσαν και πάσαν ψυχήν πεινώσαν ενέπλησα.
Ιερ. 38,25  Διότι εγώ έδωσα πλούσια τα δώρά µου εις όλους. Εµέθυσα µε χαράν κάθε ψυχήν, η οποία έως τώρα ήτο
διψασµένη. Και κάθε πεινώσαν ψυχήν θα την χορτάσω µε το παραπάνω.
Ιερ. 38,26   διά τούτο εξηγέρθην και είδον, και ο ύπνος µου ηδύς µοι εγενήθη.
Ιερ. 38,26  Ο δε προφήτης Ιερεµίας λέγει· Εσηκώθηκα από τον ύπνον µου, είδα και κατενόησα τα αποκαλυπτικά αυτά
ενύπνια, που µου εχαρισεν ο Κυριος, και ησθάνθην ότι ο ύπνος µου ήτο κατ' εξοχήν γλυκύς και ευχάριστος.
Ιερ. 38,27   διά τούτο ιδού ηµέραι έρχονται, φησί Κύριος, και σπερώ τον Ισραήλ και τον Ιούδαν σπέρµα ανθρώπου και
σπέρµα κτήνους.
Ιερ. 38,27  Δια τούτο, λέγει ο Κυριος, ιδού έρχονται ηµέραι, κατά τας οποίας εγώ θα πληθύνω τον Ισραηλιτικόν λαόν και την
φυλήν του Ιούδα εις ανθρώπους και εις κτήνη .
Ιερ. 38,28   και έσται ώσπερ εγρηγόρουν επ αυτούς καθαιρείν και κακούν, ούτως γρηγορήσω επ αυτούς τού οικοδοµείν και
καταφυτεύειν, φησί Κύριος.
Ιερ. 38,28  Οπως δε άλλοτε εγρηγορούσα εναντίον αυτών, δια να τους κρηµνίσω από τα αγαθά και την δόξαν των και να
τους αποστείλω συµφοράς, ετσι θα αγρυπνώ τώρα δι' αυτούς, δια να τους ανοικοδοµήσω και τους καταφυτεύσω και τους
εγκαταστήσω µονίµως εις την χώραν των, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 38,29   εν ταίς ηµέραις εκείναις ου µη είπωσιν· οι πατέρες έφαγον όµφακα, και οι οδόντες των τέκνων ηµωδίασαν.
Ιερ. 38,29  Κατά τας ευτυχείς εκείνας ηµέρας της επανόδου της ελευθερίας και της ανέσεως, δεν θα είπουν πλέον οι
άνθρωποι την παροιµίαν· “οι πατέρες έφαγαν το άγουρο σταφύλι και εµούδιασαν τα δόντια των τέκνων”.
Ιερ. 38,30   αλλ ή έκαστος εν τή εαυτού αµαρτία αποθανείται, και τού φαγόντος τον όµφακα αιµωδιάσουσιν οι οδόντες
αυτού.
Ιερ. 38,30  Αλλα ο καθένας θα τιµωρηθή δια θανάτου δια την ιδικήν του αµαρτίαν. Θα µουδιάσουν τα δόντια εκείνου, ο
οποίος θα φάγη τα άγουρα σταφύλια.
Ιερ. 38,31   ιδού ηµέραι έρχονται, φησί Κύριος, και διαθήσοµαι τώ οίκω Ισραήλ και τώ οίκω Ιούδα διαθήκην καινήν,
Ιερ. 38,31  Ιδού, έρχονται ευτυχείς ηµέραι, λέγει ο Κυριος, και θα συνάψω µε τους Ισραηλίτας και τους Ιουδαίους νέαν
Διαθήκην.
Ιερ. 38,32   ου κατά την διαθήκην, ήν διεθέµην τοίς πατράσιν αυτών εν ηµέρα επιλαβοµένου µου της χειρός αυτών
εξαγαγείν αυτούς εκ γής Αιγύπτου, ότι αυτοί ουκ ενέµειναν εν τή διαθήκη µου, και εγώ ηµέλησα αυτών, φησί Κύριος.
Ιερ. 38,32  Αυτή δεν θα είναι όµοία µε την Διαθήκην, την οποίαν συνήψα µε τους προγόνους των κατά την εποχήν εκείνην,
που εν τη στοργή µου και τη παντοδυναµία µου τους επήρα από τα χέρια και τους εβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον,
διότι εκείνοι δεν έµειναν πιστοί και δεν ετήρησαν την Διαθήκην µου, και εγώ τους παρηµέλησα εξ αιτίας των παρανοµιών
των, λέγει ο Κυριος.
Ιερ. 38,33   ότι αύτη η διαθήκη µου, ήν διαθήσοµαι τώ οίκω Ισραήλ µετά τας ηµέρας εκείνας, φησί Κύριος· διδούς δώσω
νόµους εις την διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών γράψω αυτούς· και έσοµαι αυτοίς εις Θεόν, και αυτοί έσονταί µοι εις



λαόν.
Ιερ. 38,33  Αυτή είναι η Διαθήκη µου, την οποίαν εγώ θα συνάψω µε τον ισραηλιτικόν λαόν έπειτα από τας ηµέρας εκείνας,
λέγει ο Κυριος. Θα δώσω ασφαλώς και βεβαίως Νοµους κατανοητούς και δεκτούς εις την διάνοιάν των · θα γράψω αυτούς
εις την καρδίαν των. Θα είµαι δι' αυτούς ο Θεός των και αυτοί θα είναι δι' εµέ ο λαός µου.
Ιερ. 38,34   και ου µη διδάξωσιν έκαστος τον πολίτην αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού λέγων· γνώθι τον Κύριον· ότι
πάντες ειδήσουσί µε από µικρού αυτών έως µεγάλου αυτών, ότι ίλεως έσοµαι ταίς αδικίαις αυτών και των αµαρτιών αυτών
ου µη µνησθώ έτι. -
Ιερ. 38,34  Δεν θα διδάξουν πλέον ο καθένας τον συµποπολίτην του και ο αδελφός τον αδελφόν του λέγων· “µάθε από εµέ
και γνώρισε τον Κυριον”, διότι πάντες θα µε γνωρίσουν από τον µικρόν έως τον µεγάλον, επειδή εγώ θα είµαι γεµάτος
έλεος και συγγνώµην δια τας αµαρτίας των. Και δεν θα ενθυµηθώ πλέον τας αµαρτίας των.
Ιερ. 38,35   Εάν υψωθή ο ουρανός εις το µετέωρον, φησί Κύριος, και εάν ταπεινωθή το έδαφος της γής κάτω, και εγώ ουκ
αποδοκιµώ το γένος Ισραήλ, φησί Κύριος, περί πάντων, ών εποίησαν.
Ιερ. 38,35  Και εάν, έστω, υψωθή ο ουρανός στο χάος του διαστήµατος, λέγει ο Κυριος, και εάν η επιφάνεια της γης βυθισθή
κάτω, εγώ δεν θα αποδοκιµάσω πλέον το ισραηλιτικόν γένος, λέγει ο Κυριος, δι' όλας εκείνας τας παρανοµίας, τας οποίας
διέπραξαν.
Ιερ. 38,36   ούτως είπε Κύριος ο δούς τον ήλιον εις φώς της ηµέρας, σελήνην και αστέρας εις φώς της νυκτός, και κραυγήν εν
θαλάσση και εβόµβησε τα κύµατα αυτής, Κύριος παντοκράτωρ όνοµα αυτώ·
Ιερ. 38,36  Ετσι είπεν ο Κυριος, ο οποίος δίδει τον ήλιον, ώστε να φωτίζεται η ηµέρα, την σελήνην και τους αστέρας εις φως
της νυκτός, την βοήν της θαλάσσης, όταν συνταράση τα κύµατα της ο Κυριος, του οποίου το Ονοµα είναι ο Παντοκράτωρ.
Ιερ. 38,37   εάν παύσωνται οι νόµοι ούτοι από προσώπου µου, φησί Κύριος, και το γένος Ισραήλ παύσεται γενέσθαι έθνος
κατά πρόσωπόν µου πάσας τας ηµέρας.
Ιερ. 38,37  Και εάν ατονήσουν και παύσουν οι νόµοι, που διέπουν τον ουρανόν και την γην, λέγει ο Κυριος, τότε και το
ισραηλιτικόν γένος θα παύση πλέον να είναι έθνος ενώπιόν µου όλας τας ηµέρας.
Ιερ. 38,38   ιδού ηµέραι έρχονται, φησί Κύριος, και οικοδοµηθήσεται πόλις τώ Κυρίω από πύργου Αναµεήλ έως πύλης της
γωνίας·
Ιερ. 38,38  Ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει ο Κυριος, κατά τας οποίας η πόλις Σιών θα ανοικοδοµηθή εις δόξαν του Κυρίου από
τον πύργον του Αναµεήλ µέχρι και της πύλης της γωνίας.
Ιερ. 38,39   και εξελεύσεται η διαµέτρησις αυτής απέναντι αυτών έως βουνών Γαρήβ και περικυκλωθήσεται κύκλω εξ
εκλεκτών λίθων·
Ιερ. 38,39  Και θα επεκταθούν τα όρια αυτής έως τα υψώµατα Γαρήβ, η δε πόλις θα κλεισθή όλόγυρα µε τείχος από
πολυτίµους λίθους.
Ιερ. 38,40   και πάντες Ασαρηµώθ έως Ναχάλ Κέδρων, έως γωνίας πύλης ίππων ανατολής αγίασµα τώ Κυρίω, και ουκέτι ου
µη εκλίπη και ου µη καθαιρεθή έως τού αιώνος.
Ιερ. 38,40  Ολη η αγροτική περιοχή έως εις την κοιλάδα των Κέδρων και µέχρι της γωνίας της πύλης των ίππων προς
ανατολάς, θα είναι αφιερωµένη στον Κυριον. Ποτέ πλέον δεν θα παύση υπάρχουσα η νέα Σιών και δεν θα κρηµνισθή στον
αιώνα του αιώνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39 (Μασ. 32)
Ιερ. 39,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ιερεµίαν εν τώ ενιαυτώ δεκάτω βασιλεί Σεδεκία , ούτος ενιαυτός
οκτωκαιδέκατος τώ βασιλεί Ναβουχοδονόσορ βασιλεί Βαβυλώνος·
Ιερ. 39,1  Ο λόγος, ο οποίος ήλθεν εκ µέρους του Κυρίου προς τον Ιερεµίαν κατά το δέκατον έτος της βασιλείας του Σεδεκίου.
Αυτό το έτος ήτο το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόρος, του βασιλέως της Βαβυλώνος.
Ιερ. 39,2   και δύναµις βασιλέως Βαβυλώνος εχαράκωσεν επί Ιερουσαλήµ, και Ιερεµίας εφυλάσσετο εν αυλή της φυλακής, ή
εστιν εν οίκω βασιλέως,
Ιερ. 39,2  Τοτε η στρατιωτική δύναµις του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκει την Ιερουσαλήµ, ο δε Ιερεµίας εφυλάσσετο
κλεισµένος εις την αυλήν της φυλακής, η οποία ευρίσκετο εις τα βασιλικά ανάκτορα.
Ιερ. 39,3   εν ή κατέκλεισεν αυτόν ο βασιλεύς Σεδεκίας λέγων· διατί σύ προφητεύεις λέγων ; ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ
δίδωµι την πόλιν ταύτην εν χερσί βασιλέως Βαβυλώνος, και λήψεται αυτήν,
Ιερ. 39,3  Εις αυτήν τον κατέκλεισεν ο βασιλεύς Σεδεκίας λέγων· “διατί συ προφητεύεις έτσι και λέγεις· ιδού, εγώ παραδίδω
την πόλιν αυτήν εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος και αυτός θα την καταλάβη ;
Ιερ. 39,4   και Σεδεκίας ου µη σωθή εκ χειρός των Χαλδαίων, ότι παραδόσει παραδοθήσεται εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος,
και λαλήσει στόµα αυτού προς στόµα αυτού, και οι οφθαλµοί αυτού τους οφθαλµούς αυτού όψονται,
Ιερ. 39,4  Ο δε Σεδεκίας δεν θα διασωθή από τα χέρια των Χαλδαίων, αλλ' οπωσδήποτε θα παραδοθή εις τα χέρια του
βασιλέως της Βαβυλώνος. Θα επικοινωνήση µε αυτόν προσωπικώς, θα οµιλήση στόµα προς στόµα, τα µάτια του θα ίδουν
τα µάτια εκείνου.
Ιερ. 39,5   και εισελεύσεται Σεδεκίας εις Βαβυλώνα και εκεί καθιείται.
Ιερ. 39,5  Ο βασιλεύς Σεδεκίας θα οδηγηθή αιχµάλωτος εις την Βαβυλώνα και θα ύποχρεωθή να εγκατασταθή εκεί”.
Ιερ. 39,6   και λόγος Κυρίου εγενήθη προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 39,6  Και άλλος λόγος απηυθύνθη εκ µέρους του Κυρίου προς τον Ιερεµίαν ο εξής·
Ιερ. 39,7   ιδού Αναµεήλ υιός Σαλώµ αδελφού πατρός σου έρχεται προς σε λέγων· κτήσαι σεαυτώ τον αγρόν µου τον εν
Αναθώθ, ότι σοί κρίσις παραλαβείν εις κτήσιν.
Ιερ. 39,7  Ιδού, έρχεται προς σε ο Αναµεήλ,ο υιός του Σαλώµ, αδελφού του πατρός σου, δια να είπη προς σε· αγόρασε και
πάρε ιδικόν σου αυτόν τον αγρόν, ο οποίος ευρίσκεται εις Αναθώθ, διότι εις σε ανήκει το δικαίωµα να τον εξαγόρασης και
τον απόκτήσης.
Ιερ. 39,8   και ήλθε προς µε Αναµεήλ υιός Σαλώµ, αδελφού πατρός µου, εις την αυλήν της φυλακής και είπε· κτήσαι σεαυτώ
τον αγρόν µου τον εν γη Βενιαµίν τον εν Αναθώθ, ότι σοί κρίµα κτήσασθαι αυτόν, και σύ πρεσβύτερος. και έγνων ότι λόγος
Κυρίου εστί,



Ιερ. 39,8  Τοτε, λέγει ο προφήτης, ήλθε προς εµέ ο Αναµεήλ, ο υιός του Σαλώµ, αδελφού του πατρός µου, εις την αυλήν, όπου
υπήρχεν η φυλακή, και µου είπεν· “αγόρασε ως ιδιοκτησίαν σου τον αγρόν µου, που υπάρχει εις την χώραν Βενιαµίν, εις
την περιοχήν Αναθώθ. Διότι σύµφωνα µε τον Νοµον συ δικαιούσαί να εξαγοράσης και απόκτησης αυτόν, διότι είσαι ο
µεγαλύτερος µεταξύ των συγγενών”. Εγώ αντελήφθην ότι αυτό ήτο λόγος του Κυρίου προς εµέ.
Ιερ. 39,9   και εκτησάµην τον αγρόν Αναµεήλ υιού αδελφού πατρός µου και έστησα αυτώ επτά σίκλους και δέκα αργυρίου·
Ιερ. 39,9  Δια τούτο ηγόρασα τυν αγρόν του Αναµεήλ, υιού του Σαλώµ, του αδελφού του πατρός µου και εζύγισα και
εµέτρησα εις αυτόν δέκα επτά σίκλους αργυρούς.
Ιερ. 39,10   και έγραψα εις βιβλίον και εσφραγισάµην και διεµαρτυράµην µάρτυρας και έστησα το αργύριον εν ζυγώ.
Ιερ. 39,10  Εγραψα το συµβόλαιον σχετικώς µε την αγοραπωλησίαν του αγρού, το εσφράγισα, το επεβεβαίωσα δια
µαρτύρων και εζύγισα το αργύριον εις ζυγόν.
Ιερ. 39,11   και έλαβον το βιβλίον της κτήσεως το εσφραγισµένον και το ανεγνωσµένον
Ιερ. 39,11  Επήρα το συµβόλαιον τούτο της αποκτήσεως του αγρού, το κεκυρωµένον µε σφραγίδας, αλλά ανοικτόν εις
κοινήν θεάν.
Ιερ. 39,12   και έδωκα αυτό τώ Βαρούχ υιώ Νηρίου υιώ Μαασαίου κατ οφθαλµούς Αναµεήλ υιού αδελφού πατρός µου και
κατ οφθαλµούς των ανδρών των παρεστηκότων και γραφόντων εν τώ βιβλίω της κτήσεως και κατ οφθαλµούς των
Ιουδαίων των εν τή αυλή της φυλακής.
Ιερ. 39,12  Εδωκα το συµφωνητικόν αυτό της αγοράς στον Βαρούχ, υιόν του Νηρίου, υιού του Μαασαίου, επί παρουσία του
Αναµεήλ, υιού του αδελφού του πατρός µου, και επί παρουσία των ανδρών, οι οποίοι παρευρέθησαν ως µάρτυρες και οι
οποίοι είχαν υπογράψει το συµβόλαιον της αγοραπωλησίας και ενώπιον των άλλων Ιουδαίων, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την
αυλήν της φυλακής.
Ιερ. 39,13   και συνέταξα τώ Βαρούχ κατ οφθαλµούς αυτών λέγων·
Ιερ. 39,13  Εδωσα δε εντολήν στον Βαρούχ ενώπιον όλων αυτών λέγων·
Ιερ. 39,14   ούτως είπε Κύριος παντοκράτωρ· λάβε το βιβλίον της κτήσεως τούτο και το βιβλίον το ανεγνωσµένον και θήσεις
αυτό εις αγγείον οστράκινον, ίνα διαµείνη ηµέρας πλείους.
Ιερ. 39,14  Ετσι µου είπε Κυριος ο παντοκράτωρ· πάρε το σαµβόλαιον αυτό τη αγοραπωλησίας, αυτό το συµβόλαιον, το
οποίον ανεγνώσθη και υπεγράφη και ποθετήσατέ το µέσα εις ένα πήλινον δοχείον, δια να µένη επί πολύν χρόνον εκεί
ασφαλές.
Ιερ. 39,15   ότι ούτως είπε Κύριος· έτι κτηθήσονται αγροί και οικίαι και αµπελώνες εν τή γη ταύτη. -
Ιερ. 39,15  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος· Θα αγορασθούν δια συµβολαίων αγροί και οικίαι και αµπελώνες εις την χώραν αυτήν.
Ιερ. 39,16   Καί προσευξάµην προς Κύριον µετά το δούναί µε το βιβλίον της κτήσεως προς Βαρούχ υιόν Νηρίου λέγων·
Ιερ. 39,16  Αφού παρέδωσα το συµβόλαιον τούτο της αγοράς στον Βαρούχ, τον υιόν του Νηρίου, προσηυχήθην προς τον
Κυριον και είπα·
Ιερ. 39,17   ώ Κύριε, σύ εποίησας τον ουρανόν και την γήν τή ισχύϊ σου τή µεγάλη και τώ βραχίονί σου τώ υψηλώ και τώ
µετεώρω, ου µη αποκρυβή από σού ουθέν,
Ιερ. 39,17  “Ω Κυριε, συ εν τη απείρω σου δυνάµει και δια της παντοδυνάµου δεξιάς σου, εδηµιούργησες τον ουρανόν και την
γην και τίποτε δεν είναι δυνατόν να αποκρυβή από σε.
Ιερ. 39,18   ποιών έλεος εις χιλιάδας και αποδιδούς αµαρτίας πατέρων εις κόλπους τέκνων αυτών µετ αυτούς, ο Θεός ο µέγας
και ισχυρός,
Ιερ. 39,18  Συ είσαι εκείνος, ο οποίος κάµνεις µεν έλεος εις χιλιάδας ανθρώπων, άλλα και πληρώνεις τας αδικίας των
πατέρων στους κόλπους των παιδιώνν των, έπειτα από αυτούς. Συ είσαι ο µέγας και παντοδύναµος Θεός.
Ιερ. 39,19   Κύριος µεγάλης βουλής και δυνατός τοίς έργοις, ο Θεός ο µέγας, ο παντοκράτωρ και µεγαλώνυµος Κύριος· οι
οφθαλµοί σου εις τας οδούς των υιών των ανθρώπων δούναι εκάστω κατά την οδόν αυτού·
Ιερ. 39,19  Είσαι ο Κυριος και ο Θεός των µεγάλων σχεδίων και αποφάσεων, παντοδύναµος εις τα έργα, Θεός ο µέγας, ο
παντοκράτωρ, ο µεγαλώνυµος Κυριος. Οι οφθαλµοί σου είναι εστραµµένοι και παρακολουθούν τους τρόπους και τους
δρόµους της ζωής των ανθρώπων, δια να αποδωσης στον καθένα σύµφωνά µε την πορείαν του.
Ιερ. 39,20   ός εποίησας σηµεία και τέρατα εν γη Αιγύπτω έως της ηµέρας ταύτης και εν Ισραήλ και εν τοίς γηγενέσι· και
εποίησας σεαυτώ όνοµα, ως ηµέρα αύτη
Ιερ. 39,20  Συ είσαι εκείνος, ο οποίος έκαµες σηµεία και τέρατα εις την χώραν της Αιγύπτου µέχρι της ηµέρας αυτής και στον
Ισραηλιτικόν λαόν και στους εντοπίους. Και έτσι έκαµες γνωστόν και ένδοξον το Ονοµά σου µέχρι και της ηµέρας αυτής.
Ιερ. 39,21   και εξήγαγες τον λαόν σου Ισραήλ εκ γής Αιγύπτου εν σηµείοις και εν τέρασιν, εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι
υψηλώ
Ιερ. 39,21  Συ έβγαλες ελεύθερον τον λαόν σου τον ισραηλιτικόν από την χώραν της Αιγύπτου µε σηµεία και τέρατα, τα
οποία επραγµοτοποίησες µε την παντοδύναµον δεξιάν σου και µε τον πανίσχυρον βραχίονά σου,
Ιερ. 39,22   και εν οράµασι µεγάλοις· και έδωκας αυτοίς την γήν ταύτην, ήν ώµοσας τοίς πατράσιν αυτών, γήν ρέουσαν
γάλα και µέλι.
Ιερ. 39,22  και δια µέσου µεγάλων και θαυµαστών οραµάτων· και έδωκες εις αυτούς την χώραν αυτήν, δια την οποίαν είχες
ορκισθή στους προγόνους των, χώραν όπου ρέει γάλα και µέλι.
Ιερ. 39,23   και εισήλθοσαν και ελάβοσαν αυτήν και ουκ ήκουσαν της φωνής σου και εν τοίς προστάγµασί σου ουκ
επορεύθησαν· άπαντα, ά ενετείλω αυτοίς ουκ εποίησαν· και εποίησας συµβήναι αυτοίς πάντα τα κακά ταύτα.
Ιερ. 39,23  Εκείνοι εισήλθον ελεύθεροι και κατέλαβαν ως κύριοι αυτήν, αλλά δεν υπήκουσαν εις την φωνήν σου και δεν
επορεύθησαν σύµφωνά µε τας εντολάς σου. Δεν ετήρησαν και δεν έπραξαν όλα εκείνα, τα οποία τους είχες διατάξει. Δια
τούτο και επέτρεψας να συµβούν εις αυτούς όλαι αυταί αι συµφοραί.
Ιερ. 39,24   ιδού όχλος ήκει εις την πόλιν ταύτην συλλαβείν αυτήν, και η πόλις εδόθη εις χείρας Χαλδαίων των πολεµούντων
αυτήν από προσώπου µαχαίρας και τού λιµού· ως ελάλησας, ούτως εγένετο.
Ιερ. 39,24  Ιδού, λοιπόν, τώρα ότι πολύς στρατός έχει επέλθει εναντίον της πόλεως αυτής, δια να την καταλάβη. Η πόλις θα
παραδοθή εις τα χέρια των Χαλδαίων, οι οποίοι πολεµούν εναντίον της. Θα παραδοθή µε την δύναµιν της µαχαίρας των
πολιορκούντων αυτήν και του λιµού, ο οποίος επικρατεί έντος αυτής. Οπως είπες, έτσι ασφαλώς και θα γίνη· είναι σαν να



έγινε.
Ιερ. 39,25   και σύ λέγεις προς µε· κτήσαι σεαυτώ τον αγρόν αργυρίου· και έγραψα βιβλίον και εσφραγισάµην και
επεµαρτυράµην µάρτυρας· και η πόλις εδόθη εις χείρας Χαλδαίων.
Ιερ. 39,25  Συ όµως, παρά ταύτα, λέγεις προς εµέ· αγόρασε και απόκτησε δια τον εαυτόν σου τον αγρόν αυτόν µε καταβολήν
αργυρίου. Εγώ ηγόρασα, συνέταξα το συµβόλαιον, το εσφράγισα, το επεβεβίιωσα δια µαρτύρων. Η πόλις παρά ταύτα θα
παραδοθή ασφαλώς εις τα χέρια των Χαλδρίων”.
Ιερ. 39,26   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 39,26  Ηλθε προς εµέ και άλλος λόγος Κυρίου, ο οποίος µου είπεν·
Ιερ. 39,27   εγώ Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός, µη απ εµού κρυβήσεταί τι;
Ιερ. 39,27  Εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός πάσης σαρκός, µήπως και είναι ποτέ δυνατόν να αποκρυβή κάτι από εµέ;
Ιερ. 39,28   διά τούτο ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· δοθείσα παραδοθήσεται η πόλις αύτη εις χείρας βασιλέως
Βαβυλώνος, και λήψεται αυτήν,
Ιερ. 39,28  Δια τούτο έτσι είπεν ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Ασφαλώς και βεβαίως θα παραδοθή η πόλις αυτή εις τα χέρια
του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο οποίος και θα την καταλάβη.
Ιερ. 39,29   και ήξουσιν οι Χαλδαίοι πολεµούντες επί την πόλιν ταύτην και καύσουσι την πόλιν ταύτην εν πυρί και
κατακαύσουσι τας οικίας, εν αίς εθυµιώσαν επί των δωµάτων αυτών τή Βάαλ και έσπευδον σπονδάς θεοίς ετέροις προς το
παραπικράναι µε.
Ιερ. 39,29  Οι Χαλδαίοι, οι οποίοι τώρα πολεµούν την πόλιν αυτήν, θα εισέλθουν έντος αυτής, θα καύσουν αυτήν την πόλιν,
θα παραδώσουν στο πυρ όλας τας οικίας, εις τα δωµάτια των οποίων οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυµιάµατα λατρείας στον
Βααλ και έκαναν σπονδάς εις θεούς ξένους, ειδωλολατρικούς, δια να µε παροργίσουν και παραπικράνουν.
Ιερ. 39,30   ότι ήσαν οι υιοί Ισραήλ και οι υιοί Ιούδα µόνοι ποιούντες το πονηρόν κατ οφθαλµούς µου εκ νεότητος αυτών.
Ιερ. 39,30  Διότι υπέρ πάντα άλλον, τα τέκνα του Ισραήλ και τα τέκνα του Ιούδα, αυτοί διέπρατταν το πονηρόν ενώπιόν µου
από αρχής της υπάρξεως των.
Ιερ. 39,31   ότι επί την οργήν µου και επί τον θυµόν µου ήν η πόλις αύτη, αφ ής ηµέρας ωκοδόµησαν αυτήν και έως της
ηµέρας ταύτης απαλλάξαι αυτήν από προσώπου µου,
Ιερ. 39,31  Δια τούτο η πόλις αυτή είναι αντικείµενον της οργής µου και του δικαίου θυµού µου, από της ηµέρας κατά την
οποίαν την ανοικοδόµησαν µέχρι της ηµέρας αυτής, δια να την εξαφανίσω από τα µάτια µου.
Ιερ. 39,32   διά πάσας τας πονηρίας των υιών Ισραήλ και Ιούδα, ών εποίησαν πικράναι µε αυτοί και οι βασιλείς αυτών και οι
άρχοντες αυτών και οι ιερείς αυτών και οι προφήται αυτών, άνδρες Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ,
Ιερ. 39,32  Και τούτο εξ αιτίας όλων των πονηριών των υιών Ισραήλ και Ιούδα, τας οποίας αυτοί διέπραξαν, δια να µε
πικράνουν και παροργίσουν· αυτοί και οι βασιλείς των και οι άρχοντές των και οι ιερείς των και οι ψευδοπροφήται των , οι
άνδρες της φυλής Ιούδα οι οποίοι κατοικούν εις την Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 39,33   και απέστρεψαν προς µε νώτον και ου πρόσωπον· και εδίδαξα αυτούς όρθρου, και εδίδαξα, και ουκ ήκουσαν έτι
λαβείν παιδείαν.
Ιερ. 39,33  Ολοι αυτοί εγύρισαν προς εµέ τα νώτα των, και όχι το πρόσωπόν των. Καθε πρωΐαν τους εδίδασκα το θέληµά µου,
τους εδίδασκα και αυτοί δεν υπήκουσαν, δια να συµµορφωθούν και λάβουν την πατρικήν µου παιδαγωγίαν.
Ιερ. 39,34   και έθηκαν τα µιάσµατα αυτών εν τώ οίκω, ού επεκλήθη το όνοµά µου επ αυτώ, εν ακαθαρσίαις αυτών,
Ιερ. 39,34  Ετοποθέτησαν τα µιαρά είδωλά των µαζή µε τας βρωµερότητάς των έντος του ναού, οπού εγίνετο επίκλησίς του
Ονόµατός µου.
Ιερ. 39,35   και ωκοδόµησαν τους βωµούς τή Βάαλ τους εν φάραγγι υιού Εννόµ τού αναφέρειν τους υιούς αυτών και τας
θυγατέρας αυτών τώ Μολόχ βασιλεί, ά ου συνέταξα αυτοίς και ουκ ανέβη επί καρδίαν µου, τού ποιήσαι το βδέλυγµα τούτο
προς το εφαµαρτείν τον Ιούδαν. -
Ιερ. 39,35  Ανοικοδόµησαν βωµούς προς τιµήν του Βααλ εις την κοιλάδα υιού Εννόµ, δια να προσφέρουν εκεί ως θυσίας τους
υιούς των και τας θυγατέρας των στο ειδωλον Μολόχ, τον βασιλέα και κύριον, όπως τον εθεωρούσαν. Εγώ όµως ποτέ δεν
τους είχα διατάξει να κάµουν αυτά και ποτέ δεν διεννοήθην να παρακινήσω τον 'Ισραηλ να λατρεύση τα βδελυρά είδωλα
και να αµαρτήση έτσι ο ιουδαϊκός λαός.
Ιερ. 39,36   Καί νύν ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ επί την πόλιν, ήν σύ λέγεις· παραδοθήσεται εις χείρας βασιλέως
Βαβυλώνος εν µαχαίρα και εν λιµώ και εν αποστολή.
Ιερ. 39,36  Και τώρα έτσι είπεν ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού, εναντίον της πόλεως, περί της οποίας συ οµιλείς· θα
παραδοθή αυτή εις τα χέρια του βασιλέως της Βαβυλώνος µε την δυναµιν της µαχαίρας εκείνου και του λιµού που θα
επικρατή εις αυτήν· οι δε κάτοικοί της θα οδηγηθούν αιχµάλωτοι εις εξορίαν.
Ιερ. 39,37   ιδού εγώ συνάγω αυτούς εκ πάσης της γής, ού διέσπειρα αυτούς εκεί εν οργή µου και τώ θυµώ µου και εν
παροξυσµώ µεγάλω, και επιστρέψω αυτούς εις τον τόπον τούτον και καθιώ αυτούς πεποιθότας,
Ιερ. 39,37  Αλλα, ιδού εγώ θα συγκεντρώσω πάλιν αυτούς από όλην την γην, όπου εγώ τους διεσκόρπισα εξ αιτίας της
δικαίας οργής µου και του θυµού µου και στον παροξυσµόν της δικαίας αγανακτήσεώς µου, και θα τους επαναφέρω στον
τόπον τούτόν και θα τους εγκαταστήσω σταθερούς και ασφαλείς εις αυτόν.
Ιερ. 39,38   και έσονταί µοι εις λαόν, και εγώ έσοµαι αυτοίς εις Θεόν.
Ιερ. 39,38  Θα είναι τότε αυτοί δι' εµέ λαός και θα είµαι εγώ εις αυτούς ο Θεός.
Ιερ. 39,39 και δώσω αυτοίς οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν φοβηθήναί µε πάσας τας ηµέρας και εις αγαθόν αυτοίς και τοίς
τέκνοις αυτών µετ αυτούς.
Ιερ. 39,39  Θα δώσω εις αυτούς νέαν οδόν των εντολών µου, δια να την ακολουθήσουν. Αλλην δε καρδίαν θα θέσω εντός
αυτών, δια να µε φοβούνται και να µε σέβωνται όλας τας ηµέρας της ζωής των προς το καλόν αυτών των ιδίων και των
τέκνων των, τα οποία θα έλθουν υστέρα από αυτούς.
Ιερ. 39,40   και διαθήσοµαι αυτοίς διαθήκην αιωνίαν, ήν ου µη αποστρέψω όπισθεν αυτών· και τον φόβον µου δώσω εις την
καρδίαν αυτών προς το µη αποστήναι αυτούς απ εµού.
Ιερ. 39,40  Θα συνάψω µε αυτούς αιωνίαν Διαθήκην, την οποίαν δεν θα ακυρώσω και δεν θα αποµακρύνω από αυτούς. Θα
θέσω εντός της καρδίας των τον φόβον µου, δια να µη αποµακρυνθούν πλέον από εµέ.



Ιερ. 39,41   και επισκέψοµαι τού αγαθώσαι αυτούς και φυτεύσω αυτούς εν τή γη ταύτη εν πίστει και εν πάση καρδία και εν
πάση ψυχή.
Ιερ. 39,41  Τοτε εγώ, µε όλην µου την καρδίαν και µε όλην µου την ψυχήν, θα τους επισκεφθώ εν τη αγαθότητί µου, δια να
τους αναδείξω αγαθούς. Θα τους καταφυτεύσω εις την χώραν αυτήν ασφαλείς και σταθερούς.
Ιερ. 39,42   ότι ούτως είπε Κύριος· καθά επήγαγον επί τον λαόν τούτον πάντα τα κακά τα µεγάλα ταύτα, ούτως εγώ επάξω επ
αυτούς πάντα τα αγαθά, ά ελάλησα επ αυτούς.
Ιερ. 39,42  Ετσι είπεν ο Κυριος· Οπως επέφερα εναντίον του λαού αυτών όλας τας µεγάλας αυτάς τιµωρίας και συµφοράς,
έτσι θα αποστείλω προς αυτούς όλα τα αγαθά, όπως είχα υποσχεθή δι' αυτούς.
Ιερ. 39,43   και κτηθήσονται έτι αγροί εν τή γη, ή σύ λέγεις· άβατός εστιν από ανθρώπων και κτήνους και παρεδόθησαν εις
χείρας Χαλδαίων.
Ιερ. 39,43  Και πάλιν θα αγοράζωνται από αυτούς αγροί εις την χώραν αυτήν, δια την οποίαν συ προφητεύεις και λέγεις·
Ερηµος και άβατος θα γίνη αυτή από ανθρώπους και κτήνη, διότι θα παραδοθή εις τα χέρια των Χαλδαίων.
Ιερ. 39,44   και κτήσονται αγρούς εν αργυρίω, και γράψεις βιβλίον και σφραγιή και διαµαρτυρή µάρτυρας εν γη Βενιαµίν
και κύκλω της Ιερουσαλήµ και εν πόλεσιν Ιούδα και εν πόλεσι τού όρους και εν πόλεσι της Σεφηλά και εν πόλεσι της
Ναγέβ, ότι αποστρέψω τας αποικίας αυτών.
Ιερ. 39,44  Οι Ιουδαίοι θα αγοράσουν µε τα χρήµατα των αγρούς και πάλιν, θα συντάσσωνται προς τούτοις συµβόλαια
αγοραπωλησίας, θα σφραγίζωνται αυτά και θα επιβεβαιώνονται µε µάρτυρας εις την χώραν Βενιαµίν, εις τα περίχωρα της
Ιερουσαλήµ, εις τας πόλστου Ιούδα, εις τας πόλεις της ορεινής περιοχής, τας πόλεις της Σεφηλά και εις τας πόλεις Ναγέβ.
Αυτά θα πραγµατοποιηθούν, διότι εγώ θα επαναφέρω ελευθέρους τους αιχµαλώτους Ιουδαίους εις την πατρίδα των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40 (Μασ. 33)
Ιερ. 40,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν δεύτερον, και αυτός ήν έτι δεδεµένος εν τή αυλή της φυλακής λέγων·
Ιερ. 40,1  Ηλθε λόγος παρά Κυρίου προς τον Ιερεµίαν δια δευτέραν φοράν, όταν αυτός ήτο ακόµη δεµένος εις την αυλήν της
φυλακής λέγων·
Ιερ. 40,2   ούτως είπε Κύριος ποιών γήν και πλάσσων αυτήν τού ανορθώσαι αυτήν, Κύριος όνοµα αυτώ·
Ιερ. 40,2  Ετσι είπεν ο Κυριος οποίος εδηµιούργησε την γην, διαµόρφωσεν αυτήν και την εστήριξε, και του οποίου το όνοµα
είναι Κυριος.
Ιερ. 40,3   κέκραξον προς µε, και αποκριθήσοµαί σοι και απαγγελώ σοι µεγάλα και ισχυρά, ά ουκ έγνως αυτά.
Ιερ. 40,3  Κράξε µε πίστιν και επιµονήν προς εµέ και εγώ θα σου αποκριθώ, θα σου αποκαλύψω µεγάλα και ισχυρά, τα
οποία δεν έχεις γνωρίσει έως τώρα.
Ιερ. 40,4   ότι ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ περί οίκων της πόλεως ταύτης και περί οίκων βασιλέως Ιούδα των
καθηρηµένων εις χάρακας και προµαχώνας
Ιερ. 40,4  Διότι έτσι ωµίλησεν ο Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού δια τους οίκους της πόλεως αυτής, δια τα ανάκτορα
του βασιλέως Ιούδα, τα οποία θα κατεδαφισθούν, δια να γίνουν χαρακώµατα και προµαχώνες,
Ιερ. 40,5   τού µάχεσθαι προς τους Χαλδαίους και πληρώσαι αυτήν των νεκρών των ανθρώπων , ούς επάταξα εν οργή µου
και εν θυµώ µου, και απέστρεψα το πρόσωπόν µου απ αυτών περί πασών των πονηριών αυτών·
Ιερ. 40,5  ώστε να µάχωνται εκεί οι Ιουδαίοι εναντίον των Χαλδαίων και να γεµίσουν την πόλιν αυτήν από πτώµατα
ανθρώπων, τους οποίους εγώ, εν τη δικαία µου οργή και τω θυµώ, εκτύπησα και εγύρισα αλλού το πρόσωπόν µου από
αυτούς εξ αιτίας όλων των αµαρτιών και των ανοµιών, που είχαν διαπράξει.
Ιερ. 40,6   ιδού εγώ ανάγω αυτή συνούλωσιν και ίαµα και φανερώσω αυτοίς εισακούειν και ιατρεύσω αυτήν και ποιήσω
αυτοίς ειρήνην και πίστιν.
Ιερ. 40,6  Αλλ' ιδού ότι εγώ θα επιφέρω κατόπιν εις αυτήν, εις την Ιερουσαλήµ, θεραπείαν και επούλωσιν των πληγών της.
Θα καθοδηγήσω και θα διδάξω αυτούς, να µε υπακούουν. Θα την θεραπεύσω και θα την ιατρεύσω εξ ολοκλήρου. Θα
συνάψω µε αυτούς ειρήνην και θα τους εµπνεύσω αξιοπιστίαν προς εµέ και τους λόγους µου.
Ιερ. 40,7   και αποστρέψω την αποικίαν Ιούδα και την αποικίαν Ισραήλ και οικοδοµήσω αυτούς καθώς το πρότερον .
Ιερ. 40,7  Θα επαναφέρω ελευθέρους τους εις την εξορίαν αιχµαλώτους της φυλής Ιούδα και τους εις την εξορίαν
αιχµαλώτους του ισραηλιτικού λαού και θα αποκαταστήσω αυτούς, όπως και προηγουµένως, εις την χώραν των.
Ιερ. 40,8   και καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών, ών ηµάρτοσάν µοι, και ου µη µνησθήσοµαι αµαρτιών
αυτών, ών ήµαρτόν µοι και απέστησαν απ εµού.
Ιερ. 40,8  Θα απαλλάξω και θα καθαρίσω αυτούς από όλας τας αδικίας, δια των οποίων είχαν αµαρτήσει ενώπιόν µου, και
δεν θα ενθυµηθώ πλέον τας αµαρτίας, τας οποίας αυτοί διέπραξαν µε την παρακοήν και την αποµάκρυνσίν των από εµέ .
Ιερ. 40,9   και έσται εις ευφροσύνην και αίνεσιν και εις µεγαλειότητα παντί τώ λαώ της γής, οίτινες ακούσονται πάντα τα
αγαθά, ά εγώ ποιήσω, και φοβηθήσονται και πικρανθήσονται περί πάντων των αγαθών και περί πάσης της ειρήνης, ής
εγώ ποιήσω αυτοίς. -
Ιερ. 40,9  Και θα είναι και θα µείνη η Ιερουσαλήµ τότε εις κατάστασιν ευφροσύνης και δόξης και µεγαλείου ανάµεσα εις
όλους τους λαούς της γης, οι οποίοι θα πληροφορηθούν όλα αυτά τα αγαθά, που θα προσφέρω και θα πραγµατοποιήσω εις
αυτήν, και θα φοβηθούν και θα πικρανθούν από την ζήλειαν των δι' όλας αυτάς τας δωρεάς µου προς αυτήν και δια την
πλήρη ειρήνην, την οποίαν εγώ θα αττοκαταστήσω µεταξύ του λαού της.
Ιερ. 40,10   Ούτως είπε Κύριος· έτι ακουσθήσεται εν τώ τόπω τούτω, ώ υµείς λέγετε· έρηµός εστιν από ανθρώπων και κτηνών,
εν πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ, ταίς ηρηµωµέναις παρά το µη είναι άνθρωπον και κτήνη,
Ιερ. 40,10  Ετσι είπεν ο Κυριος· Δια την πόλιν, δια την οποίαν σεις λέγετε ότι είναι έρηµος από ανθρώπους και από ζώα, δια
τας πόλεις της περιοχής του βασιλείου Ιούδα και τας έξωθεν και τας γύρω από την Ιερουσαλήµ ερηµωµένας αυτάς
περιοχάς, που δεν θα υπάρχουν άνθρωποι και κτήνη,
Ιερ. 40,11   φωνή ευφροσύνης και φωνή χαρµοσύνης, φωνή νυµφίου και φωνή νύµφης, φωνή λεγόντων· εξοµολογείσθε
Κυρίω παντοκράτορι, ότι χρηστός Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού· και εισοίσουσι δώρα εις οίκον Κυρίου, ότι
αποστρέψω πάσαν την αποικίαν της γής εκείνης κατά το πρότερον, είπε Κύριος·
Ιερ. 40,11  στον τόπον, λοιπόν, αυτόν θα ακουσθή φωνή αγαλλιάσεως και φωνή χαράς, φωνή χαρµόσυνος νυµφίου και



φωνή νύµφης, φωνή ανθρώπων, οι οποίοι θα ψάλλουν και θα λέγουν· “δοξολογήστε τον Κυριον, τον παντοκράτορα, διότι
είναι αγαθός και διότι το έλεός του µένει στον αιώνα”. Θα προσφέρουν τότε µε πίστιν και χαράν δώρα στον ναόν του
Κυρίου. Διότι εγώ θα επαναφέρω όλους τους αιχµαλώτους εξορίστους της γης εκείνης και θα τους αποκαταστήσω
ελευθέρους, όπως και προηγουµένως, είπεν ο Κυριος.
Ιερ. 40,12   ούτως είπε Κύριος των δυνάµεων· έτι έσται εν τώ τόπω τούτω τώ ερήµω παρά το µη είναι άνθρωπον και κτήνος
και εν πάσαις ταίς πόλεσιν αυτού καταλύµατα ποιµένων κοιταζόντων πρόβατα·
Ιερ. 40,12  Τοιουτοτρόπως είπεν ο Κυριος των δυνάµεων· Θα έλθη εποχή, κατά την οποίαν στον έρηµον τούτον τόπον, που
δεν υπάρχουν σήµερον άνθρωποι και κτήνη, θα υπάρξουν εις όλας τας πόλεις της περιοχής αυτής ποιµένες, οι οποίοι θα
βόσκουν και θα ασφαλίζουν εις τας µάνδρας των πρόβατα·
Ιερ. 40,13   εν πόλεσι της ορεινής και εν πόλεσι της Σεφηλά και εν πόλεσι της Ναγέβ και εν γη Βενιαµίν και εν ταίς κύκλω
Ιερουσαλήµ και εν πόλεσιν Ιούδα έτι παρελεύσεται πρόβατα επί χείρα αριθµούντος, είπε Κύριος.
Ιερ. 40,13  εις τας πόλεις της ορεινής περιοχής, εις τας πόλεις της Σεφηλά, εις τας πόλεις Ναγέβ, εις την περιοχήν Βενιαµίν
και εις τας κύκλω από την Ιερουσαλήµ περιοχάς. Εις τας πόλεις της Ιουδαίας γενικώς, θα περάσουν πάλιν πρόβατα κάτω
οπό το χέρι του ποιµένας, που θα τα µετρά, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41 (Μασ. 34)
Ιερ. 41,1   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν παρά Κυρίου (και Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος και πάν το
στρατόπεδον αυτού και πάσα η γη αρχής αυτού επολέµουν επί Ιερουσαλήµ και επί πάσας τας πόλεις Ιούδα) λέγων·
Ιερ. 41,1  Λογος, ο οποίος απηυθύνθη εκ µέρους του Κυρίου προς τον Ιερεµίαν κατά την εποχήν, κατά την οποίαν ο
Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς και όλος ο στρατός του και όλα τα βασίλεια του κόσµου, που είχαν υποταχθή εις αυτόν,
επολεµούσαν κατά της Ιερουσαλήµ και εναντίον όλων των άλλων πόλεων του Ιουδα· και ο λόγος αυτός είπεν·
Ιερ. 41,2   ούτως είπε Κύριος· βάδισον προς Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα και ερείς αυτώ· ούτως είπε Κύριος· παραδόσει
παραδοθήσεται η πόλις αύτη εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος, και συλλήψεται αυτήν και καύσει αυτήν εν πυρί·
Ιερ. 41,2  Ετσι είπεν ο Κυριος· πήγαινε προς τον Σεδεκίαν τον βασιλέα του ιουδαϊκού βασιλείου και είπε προς αύτον· αυτά
λέγει ο Κυριος· ασφαλώς και βεβαίως θα παραδοθή η πόλις αυτή εις τας χείρας του βασιλέως της Βαβυλώνος , ο οποίος και
θα την κατολάβη και θα την παραδώση στο πυρ.
Ιερ. 41,3   και σύ ου µη σωθής εκ χειρός αυτού και συλλήψει συλληφθήση και εις χείρας αυτού δοθήση , και οφθαλµοί σου
τους οφθαλµούς αυτού όψονται και το στόµα αυτού µετά τού στόµατός σου λαλήσει, και εις Βαβυλώνα εισελεύση.
Ιερ. 41,3  Και συ ο ίδιος δεν θα διασωθής από το χέρι του βασιλέως της Βαβυλώνος. Ασφαλώς και βεβαίως θα συλληφθής
και θα παραθοθής εις τα χέρια αυτού. Οι οφθαλµοί σου θα ίδουν τους οφθαλµούς του, και το στόµα εκείνου θα οµιλήση µε
σε, και το στόµα σου προς εκείνον· και έπειτα θα οδηγηθής εις την Βαβυλώνα αιχµάλωτος.
Ιερ. 41,4   αλλά άκουσον τον λόγον Κυρίου, Σεδεκία βασιλεύ Ιούδα· ούτως λέγει Κύριος·
Ιερ. 41,4  Αλλά άκουσε τον, λόγον του Κυρίου, Σεδεκία, βασιλεύ του Ιουδαϊκού βασιλείου. Ετσι λέγει ο Κυριος·
Ιερ. 41,5   εν ειρήνη αποθανή, και ως έκλαυσαν τους πατέρας σου τους βασιλεύσαντας πρότερόν σου, κλαύσονται και σε,
ουαί Κύριε, και έως άδου κόψονταί σε· ότι λόγον εγώ ελάλησα, είπε Κύριος.
Ιερ. 41,5  Εν τέλει θα απόθανης ειρηνικόν θάνατον και όπως έκλαυσαν τους πατέρας σου, οι οποίοι εβασίλευσαν
προηγουµένως από σε, έτσι θα κλαύσουν και δια σε. Και θα αναφωνούν· “αλλοίµονον Κυριε ! εχάσαµεν τον βασιλέα”! Οι
κοπετοί και οι θρήνοι θα φθάσουν έως εις αυτόν τον άδην. Θα γίνουν αυτά, διότι εγώ ωµίλησα και είπα, λέγει Κυριος.
Ιερ. 41,6   και ελάλησεν Ιερεµίας προς τον βασιλέα Σεδεκίαν πάντας τους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 41,6  Ο Ιερεµίας πράγµατι είπε προς τον Σεδεκίαν εις την Ιερουσαλήµ όλους αυτούς τους λόγους.
Ιερ. 41,7   και η δύναµις βασιλέως Βαβυλώνος επολέµει επί Ιερουσαλήµ και επί τας πόλεις Ιούδα, επί Λαχίς και επί Αζηκά,
ότι αύται κατελείφθησαν εν πόλεσιν Ιούδα πόλεις οχυραί.
Ιερ. 41,7  Η στρατιωτική δύναµις του βαοιλέως της Βαβυλώνος, επολεµούσεν εναντίον της Ιερουσαλήµ και εναντίον των
πόλεων του ιουδαϊκού βασιλείου, εναντίον της Λαχίς και της Αζηκά, διότι µεταξύ όλων των άλλων πόλεων του ιουδαϊκού
βασιλείου αυταί, καθ' ο οχυραί πόλεις, απέµεναν ελεύθεραι και δεν είχαν καταληφθή ακόµη από τον Ναβουχοοονόσορα.
Ιερ. 41,8   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν παρά Κυρίου µετά το συντελέσαι τον βασιλέα Σεδεκίαν διαθήκην προς τον
λαόν τού καλέσαι άφεσιν,
Ιερ. 41,8  Λογος, ο οποίος εκ µέρους του Κυρίου ήλθε προς τον Ιερεµίαν έπειτα από την συµφωνίαν, την οποίαν συνήψεν ο
βασιλεύς Σεδεκίας προς τον λαόν τον ισραηλιτικόν, δια να κηρύξη και δώση ελευθερίαν εις όλους τους δούλους.
Ιερ. 41,9   τού εξαποστείλαι έκαστον τον παίδα αυτού και έκαστον την παιδίσκην αυτού, τον Εβραίον και την Εβραίαν
ελευθέρους, προς το µη δουλεύειν άνδρα εξ Ιούδα·
Ιερ. 41,9  Δηλαδή κάθε Ιουδαίος να αφήση ελεύθερον τον δούλον του και καθένας να αφήση ελευθέραν την δούλην του, τον
Εβραίον και την Εβραίαν, όλους ελευθέρους, ώστε να µη υπάρχη κανείς πλέον δούλος από τους Ιουδαίους.
Ιερ. 41,10   και επεστράφησαν πάντες οι µεγιστάνες και πάς ο λαός οι εισελθόντες εν τή διαθήκη τού αποστείλαι έκαστον
τον παίδα αυτού και έκαστον την παιδίσκην αυτού και εώσαν
Ιερ. 41,10  Επειτα όµως ήλλαξαν γνώµην όλοι οι άρχοντες και όλος ο λαός, οι οποίοι έλαβον µέρος και εδέχθησαν την
συµφωνίαν αυτήν, δια να αφήσουν ο καθένας ελεύθερον τον δούλον του, ο καθένας ελευθέραν την δούλην του,
Ιερ. 41,11   αυτούς εις παίδας και παιδίσκας.
Ιερ. 41,11  και εκράτησαν αυτούς ως δούλους και ως δούλας.
Ιερ. 41,12   και εγενήθη λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 41,12  Τοτε εγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 41,13   ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· εγώ διεθέµην διαθήκην προς τους πατέρας υµών εν τή ηµέρα, ή εξειλάµην
αυτούς εκ γής Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, λέγων·
Ιερ. 41,13  Ετσι είπε Κυριος ο Θεός του ισραηλιτικού λαού· εγώ συνήψα διαθήκην προς τους προγόνους σας κατά την
ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν έβγαλα αυτούς ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, από τον οίκον αυτόν της
δουλείας λέγων·
Ιερ. 41,14   όταν πληρωθή έξ έτη, αποστελείς τον αδελφόν σου τον Εβραίον, ός παραθήσεταί σοι· και εργάταί σοι έξ έτη, και



εξαποστελείς αυτόν ελεύθερον. και ουκ ήκουσάν µου και ουκ έκλιναν το ούς αυτών.
Ιερ. 41,14  όταν συµπληρωθούν εξ έτη δουλείας, θα αφήσης ελεύθερον τον αδελφόν σου τον Εβραίον, ο οποίος θα έχη
πωληθή εις σε ως δούλος. Αυτός θα εργασθή επί εξ έτη ως δούλος σου και έπειτα θα τον αφήσης ελεύθερον. Αλλά δεν
ήκουσαν την εντολήν µου αυτήν, δεν έκλιναν το αυτί των, δια να την ακούσουν.
Ιερ. 41,15   και επέστρεψαν σήµερον ποιήσαι το ευθές πρό οφθαλµών µου τού καλέσαι άφεσιν έκαστον τού πλησίον αυτού
και συνετέλεσαν διαθήκην κατά πρόσωπόν µου εν τώ οίκω, ού επεκλήθη το όνοµά µου επ αυτώ.
Ιερ. 41,15  Και Ιδού, ότι σήµερον επανήλθαν και συνήλθαν οι Ιουδαίοι, δια να εφαρµόσουν το ορθόν τούτο ενώπιόν µου· να
κηρύξη ο καθένας ελευθερίαν στον πλησίον του και µάλιστα έκλεισαν συµφωνίαν ενώπιόν µου στον ναόν, όπου
επικαλείσθε το Ονοµά µου.
Ιερ. 41,16   και επεστρέψατε και εβεβηλώσατε το όνοµά µου τού επιστρέψαι έκαστον τον παίδα αυτού και έκαστον την
παιδίσκην αυτού, ούς εξαπεστείλατε ελευθέρους τή ψυχή αυτών, τού είναι υµίν εις παίδας και παιδίσκας.
Ιερ. 41,16  Αλλά αλλάξατε γνώµην και εβεβηλώσατε τοιουτοτρόπως το Ονοµά µου και διετάξατε ο καθένας σας να
επιστρέψη ο δούλος του, και ο καθένας να επιστρέψη εις αυτόν η δούλη του. Αυτούς, τους οποίους σεις εστείλατε
ελευθέρους σύµφωνα µε την επιθυµίαν και την θέλησιν της καρδίας των, απεφασίσατε να είναι και πάλιν δούλοι και
δούλαι σας.
Ιερ. 41,17   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· υµείς ουκ ηκούσατέ µου τού καλέσαι άφεσιν έκαστος προς τον πλησίον αυτού· ιδού
εγώ καλώ άφεσιν υµίν εις µάχαιραν και εις τον θάνατον και εις τον λιµόν και δώσω υµάς εις διασποράν πάσαις ταίς
βασιλείαις της γής.
Ιερ. 41,17  Δια τούτο έτσι εΐπεν ο Κυριος· Σεις δεν υπηκούσατε εις εµέ, ώστε να κηρύξετε ελευθερίαν ο καθένας προς τον
πλησίον αυτού. Δια τούτο ιδού, εγώ κηρύττω εις σας ελευθερίαν από την εξουσίαν µου και σας παραδίδω εις την µάχαιραν
και εις την θανατηφόρον επιδηµίαν, εις την φοβεράν πείναν. Θα σας αφήσω να διασπαρήτε και διασκορπισθήτε εις όλας
τας βασιλείας της οικουµένης.
Ιερ. 41,18   και δώσω τους άνδρας τους παρεληλυθότας την διαθήκην µου, τους µη στήσαντας την διαθήκην µου, ήν
εποίησαν κατά πρόσωπόν µου, τον µόσχον, ον εποίησαν εργάζεσθαι αυτώ,
Ιερ. 41,18  Θα παραδώσω εις σφαγήν όλους τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι παρέβησαν και κατεπάτησαν την διαθήκην
µου, οι οποίοι δεν ετήρησαν την συµφωνίαν µου, που έκαµαν ενώπιόν µου και εις κύρωσιν της οποίας διεµέλισαν εις δύο
τµήµατα τον µόσχον και διήλθον δια µέσου αυτών.
Ιερ. 41,19   τους άρχοντας Ιούδα και τους δυνάστας και τους ιερείς και τον λαόν,
Ιερ. 41,19  Δια τούτο τους άρχοντας της Ιουδαίας, τους κατέχοντας εξουσίας, τους ιερείς και τον λαυν τον παραβάτην,
Ιερ. 41,20   και δώσω αυτούς τοίς εχθροίς αυτών και έσται τα θνησιµαία αυτών βρώσις τοίς πετεινοίς τού ουρανού και τοίς
θηρίοις της γής.
Ιερ. 41,20  θα παραδώσω αυτούς στους εχθρούς των και τα πτώµατά των θα γίνουν τροφή των ορνέων του ουρανού και των
θηρίων της γης.
Ιερ. 41,21   και τον Σεδεκίαν βασιλέα της Ιουδαίας και τους άρχοντας αυτών δώσω εις χείρας εχθρών αυτών , και δύναµις
βασιλέως Βαβυλώνος τοίς αποτρέχουσιν απ αυτών.
Ιερ. 41,21  Τον δε Σεδεκίαν, τον βασιλέα του ιουδαϊκού βασιλείου, και τους άρχοντας των Ιουδαίων, θα παραδώσω εις τα
χέρια των εχθρών των και στον στρατόν του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο οποίος κατά τον καιρόν τούτον έχει αποµακρυνθή
από την Ιουδαίαν, δια να ασχοληθή µε άλλους εχθρούς του.
Ιερ. 41,22   ιδού εγώ συντάσσω, φησί Κύριος, και επιστρέψω αυτούς εις την γήν ταύτην, και πολεµήσουσιν επ αυτήν και
λήψονται αυτήν και κατακαύσουσιν αυτήν εν πυρί και τας πόλεις Ιούδα, και δώσω αυτάς ερήµους από των κατοικούντων.
Ιερ. 41,22  Ιδού εγώ είµαι εκείνος, ο οποίος διατάσσω, λέγει ο Κυριος, και θα επαναφέρω τους Βαβυλωνίους αυτούς εις την
χώραν αυτήν, οι οποίοι και θα πολεµήσουν εναντίον της και θα την καταλάβουν και θα την κατακαύσουν στο πυρ και τας
πόλστου Ιούδα θα τας καταστήσω ερήµους από κατοίκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42 (Μασ. 35)
Ιερ. 42,1   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν παρά Κυρίου εν ηµέραις Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα λέγων·
Ιερ. 42,1  Ο λόγος, ο οποίος έγινεν εκ µέρους του Κυρίου προς τον Ιερεµίαν κατά τας ηµέρας του Ιωακείµ, βασιλέως των
Ιουδαίων, και ο οποίος λέγει·
Ιερ. 42,2   βάδισον εις οίκον Αρχαβείν και άξεις αυτούς εις οίκον Κυρίου, εις µίαν των αυλών, και ποτιείς αυτούς οίνον.
Ιερ. 42,2  Πηγαινε εις την οικογένειαν του Αρχαβείν και θα οδηγήσης αυτούς στον ναόν του Κυρίου , εις µίαν από τας αυλάς,
και θα δώσης εις αυτούς, να πίουν οίνον.
Ιερ. 42,3   και εξήγαγον τον Ιεζονίαν υιόν Ιερεµίου υιού Χαβασίν και τους αδελφούς αυτού και τους υιούς αυτού και πάσαν
την οικίαν Αρχαβείν
Ιερ. 42,3  Κατόπιν της εντολής αυτής του Κυρίου, επήρα και ωδήγησα δια µέσου της πόλεως τον Ιεζονίαν, υιόν του Ιερεµίου,
υιού του Χαβασίν, και τους αδελφούς αυτού και τους υιούς του και όλην την γενεάν Αρχαβείν,
Ιερ. 42,4   και εισήγαγον αυτούς εις οίκον Κυρίου εις το παστοφόριον υιών Ανανίου, υιού Γοδολίου ανθρώπου τού Θεού, ό
εστιν εγγύς τού οίκου των αρχόντων των επάνω τού οίκου Μαασαίου υιού Σελώµ, τού φυλάσσοντος την αυλήν,
Ιερ. 42,4  και τους ωδήγησα στον ναόν του Κυρίου, εις διαµέρισµα των υιών του Ανανίου, υιού του Γοδολίου, του ανθρώπου
αυτού του Θεού. Αυτό το διαµέρισµα ήτο πλησίον στον οίκον των αρχόντων, ο οποίος ευρίσκετο επάνω από τον οίκον του
Μαασαίου, υιού του Σελώµ, ο οποίος ήτο ο φύλαξ της αυλής.
Ιερ. 42,5   και έδωκα κατά πρόσωπον αυτών κεράµιον οίνου και ποτήρια και είπα· πίετε οίνον.
Ιερ. 42,5  Εκεί έδωκα ενώπιον όλων αυτών ένα πήλινον δοχείον, που περιείχεν οίνον, και ένα ποτήριον και ειπα· “πίετε
οίνον”.
Ιερ. 42,6   και είπαν· ου µη πίωµεν οίνον, ότι Ιωναδάβ υιός ηχάβ ο πατήρ ηµών ενετείλατο ηµίν λέγων· ου µη πίετε οίνον,
υµείς και οι υιοί υµών έως αιώνος.
Ιερ. 42,6  Εκείνοι όµως απήντησαν· “δεν θα πίωµεν οίνον, διότι ο Ιωναδάβ, υιός του Ρηχάβ, ένας από τους προγόνους µας,
µας εδωσεν εντολήν λέγων· ποτέ στον αιώνα τον άπαντα δεν θα πίετε οίνον ούτε σεις ούτε οι υιοί σας.



Ιερ. 42,7   και οικίας ου µη οικοδοµήσητε και σπέρµα ου µη σπείρητε, και αµπελών ουκ έσται υµίν, ότι εν σκηναίς οικήσετε
πάσας τας ηµέρας υµών, όπως αν ζήσητε ηµέρας πολλάς επί της γής, εφ ής διατρίβετε υµείς επ αυτής.
Ιερ. 42,7  Ούτε και οικίας θα ανοικοδοµήσετε, ούτε σπόρους θα σπείρετε στους αγρούς. Δεν θα αποκτήσετε αµπέλους, αλλά
θα κατοικήσετε εις τας σκηνάς όλας τας ηµέρας της ζωής σας, δια να ζήσετε έτσι επί πολλούς χρόνους επάνω εις την
χώραν αυτήν, επί της οποίας σεις τώρα ευρίσκεσθε.
Ιερ. 42,8   και ηκούσαµεν της φωνής Ιωναδάβ τού πατρός ηµών προς το µη πιείν οίνον πάσας τας ηµέρας ηµών, ηµείς και αι
γυναίκες ηµών και οι υιοί ηµών και αι θυγατέρες ηµών,
Ιερ. 42,8  Ηµείς υπηκούσαµεν εις την εντολήν αυτήν του Ιωναδάβ, του προγόνου µας, να µη πίωµεν οίνον όλας τας ηµέρας
της ζωής µας, ηµείς και αι γυναίκες µας και οι υιοί µας και αι θυγατέρες µας·
Ιερ. 42,9   και προς το µη οικοδοµείν οικίας τού κατοικείν εκεί, και αµπελών και αγρός και σπέρµα ουκ εγένετο ηµίν,
Ιερ. 42,9  να µη οικοδοµούµεν οικίας, δια να κατοικούµεν έντος αυτών. Ποτέ δε δε είχαµεν ούτε αµπέλους, ούτε αγρούς, ούτε
σποράν.
Ιερ. 42,10   και ωκήσαµεν εν σκηναίς και ηκούσαµεν και εποιήσαµεν κατά πάντα, ά ενετείλατο ηµίν Ιωναδάβ ο πατήρ
ηµών.
Ιερ. 42,10  Κατοικήσαµεν εις σκηνάς και έτσι υπηκούσαµεν και επράξαµεν όλα εκείνα, τα οποία µας διέταξεν ο πρόγονός
µας ο Ιωναδάβ.
Ιερ. 42,11   και εγενήθη ότε ανέβη Ναβουχοδονόσορ επί την γήν, και είπαµεν· εισέλθατε και εισέλθωµεν εις Ιερουσαλήµ από
προσώπου της δυνάµεως των Χαλδαίων και από προσώπου της δυνάµεως των Ασσυρίων , και ωκούµεν εκεί.
Ιερ. 42,11  Οταν δε ο Ναδουχοδονόσωρ επήλθεν εναντίον αυτής της χώρας, είπαµεν ηµείς αναµεταξύ µας· Ελάτε να
εισέλθωµεν εις την Ιερουσαλήµ, δια να σωθώµεν από την στρατιωτικήν δύναµιν των Χαλδαίων και από την στρατιωτικήν
δύναµιν των Ασσυρίων. Και τώρα κατοικούµεν πλέον εις την Ιερουσαλήµ”.
Ιερ. 42,12   και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 42,12  Ηλθε τότε παρά Κυρίου λόγος προς εµέ λέγων ·
Ιερ. 42,13   ούτως λέγει Κύριος· πορεύου και ειπόν ανθρώπω Ιούδα και τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ· ου µη λάβητε παιδείαν
τού ακούειν τους λόγους µου;
Ιερ. 42,13  έτσι λέγει ο Κυριος· πήγαινε και ειπέ εις όλους τους Ιουδαίους και εις όλους όσοι κατοικούν εις την Ιερουσαλήµ·
Λοιπόν, δεν θα παιδαγωγηθήτε και δεν θα µάθετε να υπακούετε στους λόγους µου;
Ιερ. 42,14   έστησαν ρήµα υιοί Ιωναδάβ, υιού ηχάβ, ό ενετείλατο τοίς τέκνοις αυτού προς το µη πιείν οίνον, και ουκ επίοσαν·
και εγώ ελάλησα προς υµάς όρθρου, και ουκ ηκούσατε.
Ιερ. 42,14  Ιδού, οι απόγονοι του Ιωναδάβ, υιού του Ρηχάδ, συνεµορφώθησαν προς την εντολήν, την οποίαν αυτός είχε δώσει
εις τα τέκνα του, να µη πίουν ποτέ οίνον και δεν έπιαν. Εγώ ωµίλησα και έδωσα εις σας εντολάς από την πρωΐαν κάθε
ηµέρας, άλλα σεις δεν υπηκούσατε.
Ιερ. 42,15   και απέστειλα προς υµάς τους παίδάς µου τους προφήτας λέγων· αποστράφητε έκαστος από της οδού αυτού της
πονηράς και βελτίω ποιήσατε τα επιτηδεύµατα υµών και ου πορεύσεσθε οπίσω θεών ετέρων τού δουλεύειν αυτοίς, και
οικήσετε επί της γής, ής έδωκα υµίν και τοίς πατράσιν υµών· και ουκ εκλίνατε τα ώτα υµών και ουκ εισηκούσατε.
Ιερ. 42,15  Εστειλα προς σας τους δούλους µου, τους προφήτας, και σας έλεγα· αποµακρυνθήτε ο καθένας από την πονηράν
αυτού οδόν, κάµετε καλύτερα τα έργα σας και µη πορεύεσθε οπίσω από άλλους θεούς, ώστε να υπακούετε και να λατρεύετε
αυτούς. Εάν αυτά τηρήσετε, θα κατοικήσετε εις την χώραν, την οποίον εγώ έδωσα εις σας και στους προγόνους σας. Σεις
όµως δεν εδώσατε προσοχήν εις τα λόγια µου, δεν ανοίξατε τα αυτιά σας και δεν υπηκούσατε.
Ιερ. 42,16   και έστησαν υιοί Ιωναδάβ υιού ηχάβ την εντολήν τού πατρός αυτών, ο δε λαός ούτος ουκ ήκουσέ µου.
Ιερ. 42,16  Οι απόγονοι του Ιωναδάβ, υιού του Ρηχάβ, ετήρησαν την εντολήν του προγόνου των. Ο λαός µου όµως αυτός δεν
υπήκουσεν εις εµέ.
Ιερ. 42,17   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ φέρω επί Ιούδαν και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ πάντα τα κακά, ά
ελάλησα επ αυτούς.
Ιερ. 42,17  Δια τούτο έτσι είπεν ο Κυριος· Ιδού εγώ θα επιφέρω εναντίον του βασιλείου του Ιούδα και εναντίον των κατοίκων
της Ιερουσαλήµ όλας τας συµφοράς και τας θλίψεις, τας οποίας έχω πλέον αποφασίσει δι' αυτούς.
Ιερ. 42,18   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· επειδή ήκουσαν υιοί Ιωναδάβ υιού ηχάβ την εντολήν τού πατρός αυτών ποιείν
καθότι ενετείλατο αυτοίς ο πατήρ αυτών,
Ιερ. 42,18  Δια τούτο έτσι είπεν ο Κυριος· Επειδή οι απόγονοι του Ιωναδάβ, του υιού του Ρηχάβ, υπήκουσαν και
συνεµορφώθησαν προς την εντολήν του προγόνου των και έπραξαν ο,τι ο πρόγονός των τους είχε διατάξει,
Ιερ. 42,19   ου µη εκλίπη ανήρ των υιών Ιωναδάβ υιού ηχάβ παρεστηκώς κατά πρόσωπόν µου πάσας τας ηµέρας της γής.
Ιερ. 42,19  δια τούτο δεν θα λείψη ποτέ άνθρωπος από τους απογόνους του Ιωναδάβ, υιού του Ρηχάβ, ο οποίος θα
παρίσταται ενώπιόν µου καθ' όλας τας ηµέρας της γης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43 (Μασ. 36)
Ιερ. 43,1   Εν τώ ενιαυτώ τώ τετάρτω Ιωακείµ υιού Ιωσία βασιλέως Ιούδα εγενήθη λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιερ. 43,1  Κατά το τέταρτον έτος της βασιλείας του Ιωακείµ, υιού του Ιωσία, βασιλέως του Ιούδα, ωµίλησεν ο Κυριος προς
εµέ και είπε·
Ιερ. 43,2   λάβε σεαυτώ χαρτίον βιβλίου και γράψον επ αυτού πάντας τους λόγους , ούς ελάλησα προς σε επί Ιερουσαλήµ και
επί Ιούδα και επί πάντα τα έθνη, αφ ής ηµέρας λαλήσαντός µου προς σε, αφ ηµερών Ιωσία βασιλέως Ιούδα και έως της
ηµέρας ταύτης·
Ιερ. 43,2  Παρε ειλητήν περγαµηνήν και γράψε επάνω εις αυτήν όλους τους λόγους , τους οποίους εγώ είπα προς σε, εναντίον
της Ιερουσαλήµ, εναντίον της Ιουδαίας χώρας και εναντίον όλων των εθνών, από την ηµέραν κατά την οποίαν ήρχισα να
οµιλώ προς σε, από την εποχήν του Ιωσίου, βασιλέως των Ιουδαίων, και µέχρι της ηµέρας αυτής.
Ιερ. 43,3   ίσως ακούσεται ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά, ά εγώ λογίζοµαι ποιήσαι αυτοίς, ίνα αποστρέψωσιν από της οδού
αυτών της πονηράς, και ίλεως έσοµαι ταίς αδικίαις αυτών και ταίς αµαρτίαις αυτών.
Ιερ. 43,3  Ισως ακούσουν, κατανυγούν και συναισθανθούν οι Ιουδαίοι όλας τας τιµωρίας, τας οποίας εγώ σκέπτοµαι να



εξαποστείλω εναντίον των, και εν µετανοία επιστρέψουν από την κακίαν αυτών, οπότε εγώ θα φανώ ίλεως εις τας αδικίας
και τας αµαρτίας των.
Ιερ. 43,4   και εκάλεσεν Ιερεµίας τον Βαρούχ υιόν Νηρίου, και έγραψεν από στόµατος Ιερεµίου πάντας τους λόγους Κυρίου,
ούς εχρηµάτισε προς αυτόν, εις χαρτίον βιβλίου.
Ιερ. 43,4  Εκάλεσεν ο Ιερεµίας τον Βαρούχ, υιόν του Νηρίου, και εκείνος καθ' υπαγόρευσιν του Ιερεµίου έγραψεν όλους τους
λόγους του Κυρίου, τους οποίους ο Κυριος είπε προς αυτόν. Τους έγραψεν εις την ειλητήν περγαµηνήν.
Ιερ. 43,5   και ενετείλατο Ιερεµίας τώ Βαρούχ λέγων· εγώ φυλάσσοµαι, ου µη δύνωµαι εισελθείν εις οίκον Κυρίου.
Ιερ. 43,5  Επειτα ο Ιερεµίας εδωσεν εντολήν και οδηγίαν στον Βαρούχ λέγων · “εγώ ευρίσκοµαι από φρούρησιν και δεν
ηµπορώ να εισέλθω στον ναόν του Κυρίου.
Ιερ. 43,6   και αναγνώση εν τώ χαρτίω τούτω εις τα ώτα τού λαού εν οίκω Κυρίου εν ηµέρα νηστείας, και εν ωσί παντός
Ιούδα των ερχοµένων εκ πόλεων αυτών αναγνώση αυτοίς·
Ιερ. 43,6  Συ, λοιπόν, θα αναγνώσης την περγαµηνήν αυτήν εις επήκοον όλου του λαού, εν τω ναώ του Κυρίου κατά την
ηµέραν της νηστείας. Θα αναγνώσης να ακούσουν όλοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι έρχονται από τας πόλεις αυτών στον ναόν του
Κυρίου.
Ιερ. 43,7   ίσως πεσείται έλεος αυτών κατά πρόσωπον Κυρίου, και αποστρέψουσιν εκ της οδού αυτών της πονηράς, ότι µέγας
ο θυµός και η οργή Κυρίου, ήν ελάλησεν επί τον λαόν τούτον.
Ιερ. 43,7  Ισως µετανοήσουν και ζητήσουν παρά του Κυρίου συγχώρησιν και ελεηθούν από αυτόν, εάν ο καθένας επιστρέψη
από την οδόν αυτού την πονηράν. Διότι είναι µέγας ο θυµός και η οργή του Κυρίου, την οποίαν εξεδήλωσεν εναντίον του
λαού αυτού”.
Ιερ. 43,8   και εποίησε Βαρούχ κατά πάντα, ά ενετείλατο αυτώ Ιερεµίας, τού αναγνώναι εν τώ βιβλίω τους λόγους Κυρίου εν
οίκω Κυρίου.
Ιερ. 43,8  Ο Βαρούχ έπραξε σύµφωνα µε όλα εκείνα, που τον είχε διατάξει ο Ιερεµιας· να αναγνώση, δηλαδή, στον ναόν του
Κυρίου τους λόγους, οι οποίοι ήσαν γραµµένοι εις την περγαµηνήν.
Ιερ. 43,9   και εγενήθη εν τώ έτει τώ ογδόω τώ βασιλεί Ιωακείµ εν τώ µηνί τώ ενάτω, εξεκκλησίασαν νηστείαν κατά
πρόσωπον Κυρίου πάς ο λαός εν Ιερουσαλήµ και οίκος Ιούδα.
Ιερ. 43,9  Κατά το όγδοον, λοιπόν, εκείνο έτος της βασιλείας του βασιλέως Ιωακείµ, κατά τον ένατον µήνα, όλοι οι κάτοικοι
της Ιερουσαλήµ και όλος ο Ιουδαϊκός λαός συνεκεντρώθησαν ενώπιον του ναού του Κυρίου, αφού εκήρυξαν ηµέραν
γενικής νηστείας.
Ιερ. 43,10   και ανεγίνωσκε Βαρούχ εν τώ βιβλίω τους λόγους Ιερεµίου εν οίκω Κυρίου, εν οίκω Γαµαρίου, υιού Σαφάν τού
γραµµατέως, εν τή αυλή τή επάνω εν προθύροις πύλης τού οίκου Κυρίου της καινής και εν ωσί παντός τού λαού.
Ιερ. 43,10  Τοτε ο Βαρούχ ήρχισε να αναγινώσκη από το βιβλίον τους λόγους του Ιερεµίου στον ναόν του Κυρίου, στο
διαµέρισµα του Γαµαρίου, υιού του Σαφάν του γραµµατέως, εις την επάνω αυλήν του ναού, εις την εισοδον της νέας πύλης
του οίκου του Κυρίου. Ανεγινωσκεν αυτά εις επηήκοον όλου του λαού.
Ιερ. 43,11   και ήκουσε Μιχαίας υιός Γαµαρίου υιού Σαφάν άπαντας τους λόγους Κυρίου εκ τού βιβλίου·
Ιερ. 43,11  Ο Μιχαίας, ο υιός του Γαµαρίου, υιού του Σαφάν, ήκουσεν όλους αυτούς τους λόγους του Κυρίου από το βιβλίον
του Ιερεµίου.
Ιερ. 43,12   και κατέβη εις οικίαν τού βασιλέως, εις τον οίκον τού γραµµατέως, και ιδού εκεί πάντες οι άρχοντες εκάθηντο,
Ελισαµά ο γραµµατεύς και Δαλαίας υιός Σελεµίου και Ελνάθαν υιός Ακχοβώρ και Γαµαρίας υιός Σαφάν και Σεδεκίας υιός
Ανανίου και πάντες οι άρχοντες,
Ιερ. 43,12  Αυτός κατέβηκεν εις τυ ανάκτορον του βασιλέως στο δωµάτιον του γραµµατέως και ιδού εκεί παρεκάθηντο όλοι
οι άρχοντες· ο Ελισαµά ο γραµµατεύς, και ο Δαλαίας υιός του Σελεµίου, ο Ελνάθαν υιός του Ακχοβώρ, ο Γαµαρίας υιός του
Σαφάν και Σεδεκίας υιός του Ανανίου και όλοι οι άρχοντες.
Ιερ. 43,13   και ανήγγειλεν αυτοίς Μιχαίας πάντας τους λόγους, ούς ήκουσεν αναγινώσκοντος Βαρούχ εις τα ώτα τού λαού.
Ιερ. 43,13  Ο Μιχαίας ανήγγειλεν εις αυτούς όλους τους λόγους, τους οποίους ήκουσε τον Βαρούχ να αναγινώσκη εις
επήκοον του λαού.
Ιερ. 43,14   και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς Βαρούχ υιόν Νηρίου τον Ιουδίν υιόν Ναθανίου, υιού Σελεµίου, υιού
Χουσί, λέγοντες· το χαρτίον, εν ώ σύ αναγινώσκεις εν αυτώ εν ωσί τού λαού, λάβε αυτό εις την χείρά σου και ήκε· και έλαβε
Βαρούχ το χαρτίον και κατέβη προς αυτούς.
Ιερ. 43,14  Ολοι τότε οι άρχοντες από συµφώνου απέστειλαν προς τον Βαρούχ, υιόν του Νηρίου, τον Ιουδίν, υιόν Ναθανίου,
υιού Σελεµίου, πατρός Χουσί, λέγοντες προς αυτόν· “την περγαµηνήν αυτήν από την οποίαν συ διαβάζεις όσα είναι
γραµµένα εις επήκοον του λαού, πάρε την εις τα χέρια σου και έλα εδώ”. Ο Βαρούχ επήρε την περγαµηνήν αυτήν και
κατέβηκε προς τους άρχοντας.
Ιερ. 43,15   και είπαν αυτώ· πάλιν ανάγνωθι εις τα ώτα ηµών· και ανέγνω Βαρούχ.
Ιερ. 43,15  Εκείνοι είπαν προς αυτόν· “ανάγνωσε πάλιν να ακούσωµεν και ηµείς αυτά”. Ο Βαρούχ ανεγνωσεν.
Ιερ. 43,16   και εγενήθη ως ήκουσαν πάντας τους λόγους, συνεβουλεύσαντο έκαστος προς τον πλησίον αυτού και είπον·
αναγγέλλοντες αναγγείλωµεν τώ βασιλεί άπαντας τους λόγους τούτους.
Ιερ. 43,16  Οι άρχοντες, όταν ήκουσαν όλους αυτούς τους λόγους, συνεσκέφθησαν µεταξύ των, συνεφώνησαν και είπαν·
“πρέπει αµέσως να αναγγείλωµεν στον βασιλέα όλους αυτούς τους λόγους”.
Ιερ. 43,17   και τον Βαρούχ ηρώτησαν λέγοντες· πόθεν έγραψας πάντας τους λόγους τούτους;
Ιερ. 43,17  Τον δε Βαρούχ ηρώτησαν και του είπαν· “από που Εγραψες συ όλους αυτούς τους λόγους;”
Ιερ. 43,18   και είπε Βαρούχ· από στόµατος αυτού ανήγγειλέ µοι Ιερεµίας πάντας τους λόγους τούτους, και έγραφον εν
βιβλίω.
Ιερ. 43,18  Ο Βαρούχ απήντησεν· “ο Ιερεµίας υπηγόρευσε και εγώ από το στόµα του έγραψα όλους αυτούς τους λόγους, που
υπάρχουν εις την περγαµηνήν”.
Ιερ. 43,19   και είπον τώ Βαρούχ· βάδισον και κατακρύβηθι σύ και Ιερεµίας· άνθρωπος µη γνώτω που υµείς.
Ιερ. 43,19  Οι άρχοντες είπαν εις τυν Βαρούχ· “πήγαινε και κρύψου, συ και ο Ιερεµίας, και κανείς ας µη µάθη που
ευρίσκεσθε”.



Ιερ. 43,20   και εισήλθον προς τον βασιλέα εις την αυλήν, και το χαρτίον έδωκαν φυλάσσειν εν οίκω Ελισαµά, και
ανήγγειλαν τώ βασιλεί πάντας τους λόγους τούτους.
Ιερ. 43,20  Οι άρχοντες εισήλθαν στον βασιλέα, ο οποίος κατά την ώραν εκείνην ευρίσκετο εις την αυλήν, και έδωκαν την
περγαµηνήν, δια να φυλαχθή στον οίκον του Ελισαµά. Ανήγγειλαν όµως στον βασιλέα όλους αυτούς τους λόγους.
Ιερ. 43,21   και απέστειλεν ο βασιλεύς τον Ιουδίν λαβείν το χαρτίον, και έλαβεν αυτό εξ οίκου Ελισαµά· και ανέγνω Ιουδίν εις
τα ώτα τού βασιλέως και εις τα ώτα πάντων των αρχόντων των εστηκότων περί τον βασιλέα.
Ιερ. 43,21  Ο βασιλεύς απέστειλε τον Ιουδίν να πάρη την περγαµηνήν, ο οποίος και πράγµατι την επήρεν από τον οίκον του
Ελισαµά. Ανέγνωσε δε ο Ιουδίν εις επήκοον του βασιλέως και εις επήκοον όλων των αρχόντων , οι οποίοι ίσταντο περί τον
βασιλέα, τα γραµµένα εις την περγαµηνήν.
Ιερ. 43,22   και ο βασιλεύς εκάθητο εν οίκω χειµερινώ και εσχάρα πυρός κατά πρόσωπον αυτού.
Ιερ. 43,22  Ο βασιλεύς εκάθητο στο χειµερινόν διαιµέρισµά του και η εστία του πυρός έκαιεν ενώπιόν του.
Ιερ. 43,23   και εγενήθη αναγινώσκοντος Ιουδίν τρεις σελίδας και τέσσαρας, απέτεµεν αυτάς τώ ξυρώ τού γραµµατέως και
έριπτεν εις το πύρ το επί της εσχάρας, έως εξέλιπε πάς ο χάρτης εις το πύρ το επί της εσχάρας.
Ιερ. 43,23  Καθ' ον χρόνον όµώς ο Ιουδίν ανεγίνωσκε τρεις και τέσσαρες σελίδας, ο βασιλεύς µε το µαχαιρίδιον του
γραµµατέως τας απέκοπτε και τας έρριπτεν στο πυρ, που ευρίσκετο εις την εσχάραν, στο πύραυνον. Ετσι δε παρέδωσεν στο
πυρ όλην την περγαµηνήν.
Ιερ. 43,24   και ουκ εζήτησαν και ου διέρηξαν τα ιµάτια αυτών ο βασιλεύς και οι παίδες αυτού οι ακούοντες πάντας τους
λόγους τούτους.
Ιερ. 43,24  Ο βασιλεύς και οι περί αυτόν αυλικοί δεν συνεκλονίσθησαν, από όσα ήσαν γραµµένα εις την περγαµηνήν, δεν
διέρρηξαν εις ένδειξιν λύπης, και µετανοίας τα ενδύµατά των, ακούοντες αυτούς τους λόγους,
Ιερ. 43,25   και Ελνάθαν και Γοθολίας και Γαµαρίας υπέθεντο τώ βασιλεί προς το µη κατακαύσαι το χαρτίον.
Ιερ. 43,25  αν και ο Ελνάθαν, ο Γοθολίας και ο Γαµαρίας υπέβαλεν στον βασιλέα την πρότασιν να µη παραδώση στο πυρ την
περγαµηνήν αυτήν.
Ιερ. 43,26   και ενετείλατο ο βασιλεύς τώ Ιερεµεήλ υιώ τού βασιλέως και τώ Σαραία υιώ Εσριήλ συλλαβείν τον Βαρούχ και
τον Ιερεµίαν· και κατεκρύβησαν.
Ιερ. 43,26  Εξοργισµένος και αµετανόητος ο βασιλεύς διέταξε τον Ιερεµεήλ, υιόν του βασιλέως, και τον Σαραίαν, υιόν του
Εσριήλ, να συλλάβουν τον Βαρούχ και τον Ιερεµίαν, άλλα οι δύο αυτοί εν τω µεταξύ είχαν κρυβή.
Ιερ. 43,27   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν µετά το κατακαύσαι τον βασιλέα το χαρτίον, πάντας τους λόγους, ούς
έγραψε Βαρούχ από στόµατος Ιερεµίου λέγων·
Ιερ. 43,27  Επειτα, αφού ο βασιλεύς παρέδωσεν στο πυρ την περγαµηνήν, που περιείχεν όλους τους λόγους, τους οποίους
έγραψεν ο Βαρούχ καθ' υπαγόρευσιν του Ιερεµίου, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεµίαν και είπε·
Ιερ. 43,28   πάλιν λάβε σύ χαρτίον έτερον και γράψον πάντας τους λόγους τους όντας επί τού χαρτίου , ούς κατέκαυσεν ο
βασιλεύς Ιωακείµ.
Ιερ. 43,28  Παρε πάλιν συ άλλην περγαµηνήν και γράψε όλους τους λόγους , που ήσαν γραµµένοι εις την προηγουµένην
περγαµηνήν, την οποίαν παρέδωσεν ο βασιλεύς Ιωακείµ στο πυρ.
Ιερ. 43,29   και ερείς· ούτως είπε Κύριος· σύ κατέκαυσας το χαρτίον τούτο λέγων· διατί έγραψας επ αυτώ λέγων·
εισπορευόµενος εισπορεύσεται βασιλεύς Βαβυλώνος και εξολοθρεύσει την γήν ταύτην, και εκλείψει επ αυτής άνθρωπος και
κτήνη;
Ιερ. 43,29  Και θα πης· Ετσι είπεν Ο Κυριος· συ κατέκαυσες την περγαµηνήν αυτήν ειπών· διατί έγραψες εις αυτήν τούτο; Οτι
δηλαδή εξάπαντος ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θα εισελθη εις την πόλιν αυτήν, θα καταστρέψη την χώραν και θα λείψουν
από αυτήν άνθρωποι και κτήνη;
Ιερ. 43,30   διά τούτο ούτως είπε Κύριος επί Ιωακείµ βασιλέα Ιούδα· ουκ έσται αυτώ καθήµενος επί θρόνου Δαυίδ , και το
θνησιµαίον αυτού έσται εριµµένον εν τώ καύµατι της ηµέρας και εν τώ παγετώ της νυκτός·
Ιερ. 43,30  Δια τούτο έτσι είπεν ο Κυριος εναντίον του Ιωακείµ, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα· δεν θα υπάρξη πλέον κανείς
από την οικογενειάν του, δια να καθίση επί του θρόνου του Δαβίδ, το δε πτώµα αυτού του ιδίου θα ριφθή έξω στο καύµα
της ηµέρας και στο ψύχος της νυκτός.
Ιερ. 43,31   και επισκέψοµαι επ αυτόν και επί το γένος αυτού και επί τους παίδας αυτού και επάξω επ αυτούς και επί τους
κατοικούντας Ιερουσαλήµ και επί την γήν Ιούδα πάντα τα κακά, ά ελάλησα προς αυτούς, και ουκ ήκουσαν.
Ιερ. 43,31  Θα επισκεθππω, εν τη δικαιοσύνη µου, δια να τιµωρήσω αυτόν, το γένος του, τους δούλους του και να επιφέρω
εναντίον αυτών και εναντίον των κατοίκων της Ιερουσαλήµ και εναντίον ολοκλήρου της χώρας του βασιλείου Ιούδα όλας
τας τιµωρίας, τας οποίας είπα προς αυτούς και τας οποίας αυτοί δεν ήκουσαν ούτε επρόσεξαν.
Ιερ. 43,32   και έλαβε Βαρούχ χαρτίον έτερον και έγραψεν επ αυτώ από στόµατος Ιερεµίου άπαντας τους λόγους τού βιβλίου ,
ούς κατέκαυσεν Ιωακείµ· και έτι προσετέθησαν αυτώ λόγοι πλείονες ως ούτοι.
Ιερ. 43,32  Ο Βαρούχ επήρεν άλλην περγαµηνήν και έγραψεν επάνω εις αυτήν καθ' υπαγόρευσιν του Ιερεµίου όλους τους
λόγους του βιβλίου, τους οποίους είχε παραδώσει στο πυρ ο Ιωακείµ. Εις αυτήν δε την περγαµηνήν προσετέθησαν και
άλλοι λόγοι περισσότεροι από εκείνους, που υπήρχαν εις την πρώτην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44 (Μασ. 37)
Ιερ. 44,1   Καί εβασίλευσε Σεδεκίας υιός Ιωσία αντί Ιωακείµ, ον εβασίλευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύειν τού Ιούδα·
Ιερ. 44,1  Αντί του Ιωακείµ, εβασίλευσεν ο Σεδεκίας, υιός του Ιωσίου, τον οποίον ο Ναδουχοδονόσορ κατέστησεν ως βασιλέα,
δια να βασιλεύη στο βασίλειον του Ιούδα.
Ιερ. 44,2   και ουκ ήκουσαν αυτός και οι παίδες αυτού και ο λαός της γής τους λόγους Κυρίου, ούς ελάλησεν εν χειρί
Ιερεµίου.
Ιερ. 44,2  Αλλά ούτε αυτός ούτε οι άρχοντες και το περιβάλον του ούτε ο λαός της χώρας ήκουσαν τους λόγους του Κυρίου ,
τους οποίους ο Θεός είχε λαλήσει δια του Ιερεµίου.
Ιερ. 44,3   και απέστειλεν ο βασιλεύς Σεδεκίας τον Ιωάχαλ υιόν Σελεµίου και τον Σοφονίαν υιόν Μαασαίου τον ιερέα προς
Ιερεµίαν λέγων· πρόσευξαι δή περί ηµών προς Κύριον.



Ιερ. 44,3  Ο βασιλεύς Σεδεκίας απέστειλε τον Ιωάχαλ, υιόν του Σελεµίου, και τον Σοφονίαν υιόν του Μασαίου τον ιερέα, προς
τον Ιερεµίαν, δια να του είπουν εκ µέρους του· Καµε προσευχήν, δεήθητι, υπέρ ηµών προς τον Κυριον.
Ιερ. 44,4   και Ιερεµίας ήλθε και διήλθε διά µέσου της πόλεως, και ουκ έδωκαν αυτόν εις τον οίκον της φυλακής.
Ιερ. 44,4  Ο Ιερεµίας ήλθεν εις την πόλιν, εκυκλοφόρει ελευθέρως δια µέσου της πόλεως, διότι δεν τον είχαν κλείσει ακόµη
εις την φυλακήν.
Ιερ. 44,5   και δύναµις Φαραώ εξήλθεν εξ Αιγύπτου, και ήκουσαν οι Χαλδαίοι την ακοήν αυτών και ανέβησαν από
Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 44,5  Τοτε στρατιωτική δύναµις του Φαραώ αβγήκεν από την Αίγυπτον. Οι Χαλδαίοι, οι οποίοι τότε επολιορκούσαν την
Ιερουσαλήµ, επληροφορήθησαν το γεγονός και έφυγαν από την Ιερουσαλήµ, δια να αντεπεξέλθουν κατά των Αιγυπτίων.
Ιερ. 44,6   και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν λέγων·
Ιερ. 44,6  Λογος Κυρίου τότε ήλθε προς τον Ιερεµίαν ο εξής·
Ιερ. 44,7   ούτως είπε Κύριος· ούτως ερείς προς βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα προς σε τού εκζητήσαί µε· ιδού δύναµις
Φαραώ η εξελθούσα υµίν εις βοήθειαν αποστρέψουσιν εις γήν Αιγύπτου,
Ιερ. 44,7  έτσι είπεν ο Κυριος· Θα είπης προς τον βασιλέα των Ιουδαίων, ο οποίος απέστειλε προς σε ανθρώπους, δια να µε
παρακαλέσης υπέρ αυτού. Ιδού, η στρατιωτική δύναµις του Φαραώ, η οποία εξήλθεν από την Αίγυπτον, δια να σας
βοηθήση, θα επιστρέψη και πάλιν εις την Αίγυπτον.
Ιερ. 44,8   και αναστρέψουσιν αυτοί οι Χαλδαίοι, και πολεµήσουσιν επί την πόλιν ταύτην και συλλήψονται αυτήν και
καύσουσιν αυτήν εν πυρί.
Ιερ. 44,8  Οι δε Χαλδαίοι θα επανέλθουν και θα πολεµήσουν εναντίον της πόλεως αυτής. Θα την καταλάβουν και θα την
παραδώσουν στο πυρ.
Ιερ. 44,9   ότι ούτως είπε Κύριος· µη υπολάβητε ταίς ψυχαίς υµών λέγοντες· αποτρέχοντες απελεύσονται αφ ηµών οι
Χαλδαίοι, ότι ου µη απέλθωσι·
Ιερ. 44,9  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος· µη αυταπατάσθε λέγοντες, ότι εξάπαντος θα φύγουν από ηµάς οι Χαλδαίοι· ότι, δεν θα
απέλθουν.
Ιερ. 44,10   και εάν πατάξητε πάσαν δύναµιν των Χαλδαίων τους πολεµούντας υµάς, και καταλειφθώσί τινες
εκκεκεντηµένοι έκαστος εν τώ τόπω αυτού, ούτοι αναστήσονται και καύσουσι την πόλιν ταύτην εν πυρί.
Ιερ. 44,10  Και εάν ακόµη σεις φονεύσετε και εξοντώσετε όλην την δύναµιν των Χαλδαίων, αυτούς, οι οποίοι πολεµούν
εναντίον σας, αποµείνουν δε µόνον µερικοί τραυµατίαι στους διαφόρους τόπους, αυτοί θα σηκωθούν και θα παραδώσουν
την πόλιν αυτήν στο πυρ.
Ιερ. 44,11   Καί εγένετο ότε ανέβη η δύναµις των Χαλδαίων από Ιερουσαλήµ από προσώπου της δυνάµεως Φαραώ,
Ιερ. 44,11  Οταν δε η στρατιωτική δύναµις των Χαλδαίων ανεχώρησεν από την Ιερουοαλήµ εξ αιτίας των στρατιωτικών
δυνάµεων του Φαραώ,
Ιερ. 44,12   εξήλθεν Ιερεµίας από Ιερουσαλήµ τού πορευθήναι εις γήν Βενιαµίν τού αγοράσαι εκείθεν εν µέσω τού λαού.
Ιερ. 44,12  ο Ιερεµίας εβγήκεν από την Ιερουσαλήµ, δια να µεταβή εις την χώραν της φυλής του Βενιαµίν και να πάρη υπό
την κατοχήν του τον αγρόν, τον οποίον επί παρουσία του λαού είχεν αγοράσει.
Ιερ. 44,13   και εγένετο αυτός εν πύλη Βενιαµίν, και εκεί άνθρωπος, παρ ώ κατέλυε, Σαρουΐα υιός Σελεµίου, υιού Ανανίου, και
συνέλαβε τον Ιερεµίαν λέγων· προς τους Χαλδαίους σύ φεύγεις;
Ιερ. 44,13  Εφθασεν εις την πύλην Βενιαµίν. Εκεί ήτο ο άνθρωπος, πλησίον του οποίου κατέλυεν ο Σαρουιΐα, υιός του
Σελεµίου, υιού του Ανανίου. Αυτός, λοιπόν, συνέλαβε τον Ιερεµίαν λέγων προς αυτόν· “λοιπόν, συ πηγαίνεις προς τους
Χαλδαίους;”
Ιερ. 44,14   και είπε· ψεύδος, ουκ εις τους Χαλδαίους εγώ φεύγω. και ουκ εισήκουσεν αυτού και συνέλαβε Σαρουΐα τον
Ιερεµίαν και εισήγαγεν αυτόν προς τους άρχοντας.
Ιερ. 44,14  Ο Ιερεµίας του απήντησεν· “αυτό είναι ψευδος· δεν πηγαίνω εγώ στους Χαλδαίους”. Ο Σαρουΐα όµως δεν ήκουσεν
αυτά, που του είπεν ο Ιερεµίας, τον συνέλαβε και τον ωδήγησεν στους άρχοντας.
Ιερ. 44,15   και επικράνθησαν οι άρχοντες επί Ιερεµίαν και επάταξαν αυτόν και απέστειλαν αυτόν εις την οικίαν Ιωνάθαν
τού γραµµατέως, ότι ταύτην εποίησαν εις οικίαν φυλακής.
Ιερ. 44,15  Οι άρχοντες επικράνθησαν και εξηρεθίσθησαν εναντίον του Ιερεµίου, τον εκτύπησαν και τον απέστειλαν εις την
οικίαν του Ιωνάθαν του γραµµατέως, διότι την οικίαν αυτού είχαν µεταβάλει εις φυλακήν.
Ιερ. 44,16   και ήλθεν Ιερεµίας εις οικίαν τού λάκκου και εις την χερέθ και εκάθισεν εκεί ηµέρας πολλάς·
Ιερ. 44,16  Ο Ιερεµίας ωδηγήγη στο υπόγειον της οικίας εκείνης, εις την κρύπτην, και εκεί έµεινεν επί πολλάς ηµέρας.
Ιερ. 44,17   και απέστειλε Σεδεκίας και εκάλεσεν αυτόν, και ηρώτα αυτόν ο βασιλεύς κρυφαίως ειπείν, ει έστιν ο λόγος παρά
Κυρίου, και είπεν· έστιν· εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος παραδοθήση.
Ιερ. 44,17  Τοτε ο Σεδεκίας απέστειλεν ένα άνθρωπον και τον εκάλεσε. Τον ηρώτα ο βασιλεύς, δια να του είπη κρυφίως, εάν
υπάρχη κανένας λόγος εκ µέρους του Κυρίου. Ο Ιερεµίας απήντησε· “µάλιστα, υπάρχει. Θα παραδοθής εις τα χέρια του
βασιλέως της Βαβυλώνος”.
Ιερ. 44,18   και είπεν Ιερεµίας τώ βασιλεί· τι ηδίκησά σε και τους παίδάς σου και τον λαόν τούτον, ότι σύ δίδως µε εις οικίαν
φυλακής;
Ιερ. 44,18  Ο Ιερεµίας παραπονούµενος είπεν ακόµη στον βασιλέα· “εις τι εγώ έχω αδικήσει σε και τους αυλικούς σου και τον
λαόν αυτόν, ώστε συ να µε παραδώσης εις την φυλακήν, εις την οικίαν του γραµµατέως;
Ιερ. 44,19   και που εισιν οι προφήται υµών οι προφητεύσαντες υµίν λέγοντες· ότι ου µη έλθη βασιλεύς Βαβυλώνος επί την
γήν ταύτην;
Ιερ. 44,19  Και που είναι τώρα οι ψευδοπροφήται σας, οι οποίοι προεφήτευσαν ενώπιόν σας λέγοντες, ότι δεν θα έλθη ο
βασιλεύς της Βαβυλώνος εναντίον της χώρας αυτής;
Ιερ. 44,20   και νύν, κύριε βασιλεύ, πεσέτω το έλεός µου κατά πρόσωπόν σου, και τι αποστρέφεις µε εις οικίαν Ιωνάθαν τού
γραµµατέως και ου µη αποθάνω εκεί;
Ιερ. 44,20     Και τώρα, κύριε βασιλεύ, ας ακουσθή η ικεσία µου προς σε. Διατί θέλεις να µε αποστείλης πάλιν εις την
φυλακήν της οικίας Ιωνάθαν του γραµµατέως, δια να αποθάνω εκεί;”



Ιερ. 44,21   και συνέταξεν ο βασιλεύς και ενεβάλοσαν αυτόν εις οικίαν της φυλακής και εδίδοσαν αυτώ άρτον ένα της
ηµέρας έξωθεν ού πέσσουσιν, έως εξέλιπον οι άρτοι εκ της πόλεως. και εκάθισεν Ιερεµίας εν τή αυλή της φυλακής.
Ιερ. 44,21  Ο βασιλεύς έδωσε διαταγήν και έβαλαν αυτόν εις την αυλήν της φυλακής και του έδιδαν ένα άρτον κάβε ηµέραν
από τα εις την πόλιν αρτοποιεία, έως ότου έλλειψαν οι άρτοι από την πόλιν. Ετσι εκάθισεν ο Ιερεµίας εις την αυλήν της
φυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45 (Μασ. 38)
Ιερ. 45,1   Καί ήκουσε Σαφατίας υιός Μάθαν και Γοδολίας υιός Πασχώρ και Ιωάχαλ υιός Σελεµίου τους λόγους, ούς Ιερεµίας
ελάλει επί τον λαόν λέγων·
Ιερ. 45,1  Ο Σαφατίας, υιός του Μαθαν, ο Γοδολίας υιός του Πασχώρ, και ο Ιωάχαλ υιός του Σελεµίου, ήκουσαν τους λόγους,
τους οποίους ο Ιερεµίας απευθυνόµενος προς τον λαόν είπεν·
Ιερ. 45,2   ούτως είπε Κύριος· ο κατοικών εν τή πόλει ταύτη αποθανείται εν ροµφαία και εν λιµώ , και ο εκπορευόµενος προς
τους Χαλδαίους ζήσεται, και έσται η ψυχή αυτού εις εύρηµα, και ζήσεται.
Ιερ. 45,2  Ετσι είπεν ο Κυριος· Οποιος θα παραµείνη εις την πόλιν αυτήν, θα αποθάνη µε εχθρικήν ροµφαίαν η από την
πείναν. Εκείνος όµως, ο οποίος θα εξέλθη από την πόλιν αυτήν και θα παραδοθή στους Χαλδαίους, θα ζήση. Θα σωθή η
ζωή του από βέβαιον θάνατον θα ζήση.
Ιερ. 45,3   ότι ούτως είπε Κύριος· παραδιδοµένη παραδοθήσεται η πόλις αύτη εις χείρας δυνάµεως βασιλέως Βαβυλώνος , και
συλλήψεται αυτήν.
Ιερ. 45,3  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος· οπωσδήποτε η πόλις αυτή θα παραδοθή εις τα χέρια της στρατιωτικής δυνάµεως του
βασιλέως της Βαδυλώνος, ο οποίος και θα την καταλάβη.
Ιερ. 45,4   και είπαν τώ βασιλεί· αναιρεθήτω δή ο άνθρωπος εκείνος, ότι αυτός εκλύει τας χείρας των ανθρώπων των
πολεµούντων των καταλειποµένων εν τή πόλει και τας χείρας παντός τού λαού λαλών προς αυτούς κατά τους λόγους
τούτους· ότι ο άνθρωπος ούτος ου χρησµολογεί ειρήνην τώ λαώ τούτω , αλλ ή πονηρά.
Ιερ. 45,4  Οι ανωτέρω τρεις είπαν προς τον βασιλέα· “ας θανατωθή, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, διότι µε όσα λέγει παραλύει
τα χέρια των αποµεινάντων Ιουδαίων, οι οποίοι µάχονται εις την πόλιν αυτήν, όπως επίσης και τα χέρια όλου του άλλου
αµάχου πληθυσµού λέγων προς αυτούς τους λόγους τούτους. Ο άνθρωπος αυτός δεν αποφθέγγεται προς τον λαόν τούτον
τα προς ειρήνην και ευηµερίαν, άλλα κακά και ολέθρια πράγµατα».
Ιερ. 45,5   και είπεν ο βασιλεύς· ιδού αυτός εν χερσίν υµών· ότι ουκ ηδύνατο ο βασιλεύς προς αυτούς .
Ιερ. 45,5  Ο βασιλεύς είπεν εις αυτούς· “ιδού, αυτός ευρίσκεται εις την διάθεσίν σας”. Αυτά είπεν ο βασιλεύς Σεδεκίας, διότι
δεν είχε την δυνατότητα να αντισταθή προς αυτούς.
Ιερ. 45,6   και έριψαν αυτόν εις λάκκον Μελχίου υιού τού βασιλέως, ός ήν εν τή αυλή της φυλακής, και εχάλασαν αυτόν εις
τον λάκκον, και εν τώ λάκκω ουκ ήν ύδωρ αλλ ή βόρβορος, και ήν εν τώ βορβόρω. -
Ιερ. 45,6  Εκείνοι έρριψαν τον Ιερεµίαν στον λάκκον του Μελχίου, υιού του βασιλέως. Ο λάκκος αυτός ευρίσκετο εις την
αυλήν της φυλακής. Εις αυτόν τον λάκκον κατεβίβασαν τον Ιερεµίαν, οπου και δεν υπήρχεν ύδωρ, αλλά µόνον βόρδορος. Ο
Ιερεµίας έµενε µέσα στον βόρβορον.
Ιερ. 45,7   Καί ήκουσεν Αβδεµέλεχ ο Αιθίοψ, και αυτός εν οικία τού βασιλέως, ότι έδωκαν Ιερεµίαν εις τον λάκκον· και ο
βασιλεύς ήν εν τή πύλη Βενιαµίν,
Ιερ. 45,7  Επληροφορήθη το γεγονός αυτό ο Αβδεµέλεχ, ο Αιθίοψ. Αυτός ευρίσκετο εις τα ανάκτορα του βασιλέως και
επληροφορήθη, ότι ωδήγησαν τον Ιερεµίαν και τον έρριψαν στον λάκκον . Ο δε βασιλεύς ευρίσκετο πλησίον εις την πύλην
Βενιαµίν.
Ιερ. 45,8   και εξήλθε προς αυτόν και ελάλησε προς τον βασιλέα, και είπεν·
Ιερ. 45,8  Ο Αδδεµέλεχ εβγήκεν εις συνάντησιν του βασιλέως, ωµίλησε προς αυτόν και του είπεν·
Ιερ. 45,9   επονηρεύσω ά εποίησας τού αποκτείναι τον άνθρωπον τούτον από προσώπου τού λιµού , ότι ουκ εισίν έτι άρτοι εν
τή πόλει.
Ιερ. 45,9  “Αδικον και κακόν έργον έπραξες εναντίον του Ιερεµίου, επιτρέψας να ριφθή αυτός στον λάκκον, ώστε να
αποθάνη εξ αιτίας της πείνης, διότι δεν υπάρχουν πλέον άρτοι εις την πόλιν”.
Ιερ. 45,10   και ενετείλατο ο βασιλεύς τώ Αβδεµέλεχ λέγων· λάβε εις τας χείράς σου εντεύθεν τριάκοντα ανθρώπους και
ανάγαγε αυτόν εκ τού λάκκου, ίνα µη αποθάνη.
Ιερ. 45,10  Ο δε βασιλεύς έδωσεν εντολήν στον Αβδεµέλεχ λέγων προς αυτόν· “πάρε από εδώ υπό την εξουσίαν σου
τριάκοντα άνδρας και βγάλε τον 'Ιερεµιαν από τον λάκκον, δια να µη αποθάνη”.
Ιερ. 45,11   και έλαβεν Αβδεµέλεχ τους ανθρώπους και εισήλθεν εις την οικίαν τού βασιλέως την υπόγαιον και έλαβεν
εκείθεν παλαιά ράκη και παλαιά σχοινία και έριψεν αυτά προς Ιερεµίαν εις τον λάκκον
Ιερ. 45,11  Ο Αβδεµέλεχ επήρεν αµέσως τους ανθρώπους, εισήλθεν στον οίκον του βασιλέως και στο υπόγειον αυτού, επήρεν
από εκεί ράκη παληά και σχοινία παληά και τα έρριψε προς τον Ιερεµίαν στον λάκκον ,
Ιερ. 45,12   και είπε· ταύτα θές υποκάτω των σχοινίων, και εποίησεν Ιερεµίας ούτως.
Ιερ. 45,12  λέγων προς αυτόν· “αυτά τα ράκη βάλε τα κάτω από την µασχάλην σου και επάνω από τα σχοινία”. Ο Ιερεµίας
έπραξεν, όπως του είπαν.
Ιερ. 45,13   και είλκυσαν αυτόν τοίς σχοινίοις και ανήγαγον αυτόν εκ τού λάκκου· και εκάθισεν Ιερεµίας εν τή αυλή της
φυλακής. -
Ιερ. 45,13  Οι άνδρες ανέσυραν αυτόν µε τα σχοινία και τον έβγαλαν από τον λάκκον. Ο Ιερεµίας παρέµεινεν εις την αυλήν
της φυλακής.
Ιερ. 45,14   Καί απέστειλεν ο βασιλεύς και εκάλεσεν αυτόν προς εαυτόν εις οικίαν Ασελεισή την εν οίκω Κυρίου· και είπεν
αυτώ ο βασιλεύς· ερωτήσω σε λόγον, και µη δή κρύψης απ εµού ρήµα.
Ιερ. 45,14  Επειτα ο βασιλεύς έστειλεν ένα άνθρωπον και εκάλεσε τον Ιερεµίαν, να έλθη εις αυτόν, στο διαµέρισµα Ασελεισή,
πλησίον στον ναόν του Κυρίου. Ο βασιλεύς του είπε· “θα σου απευθύνω µίαν ερωτησιν και σε παρακαλώ, να µη αποκρύψης
από εµέ κανένα πράγµα”.
Ιερ. 45,15   και είπεν Ιερεµίας τώ βασιλεί· εάν αναγγείλω σοι, ουχί θανάτω µε θανατώσεις; και εάν συµβουλεύσω σοι, ου µη



ακούσης µου.
Ιερ. 45,15  Ο Ιερεµίας απήντησε προς τον βασιλέα Σεδεκίαν· “εάν σου είπω την αλήθειαν, είναι βέβαιον ότι δεν θα µε
θανατώσης; Και εάν σε συµβουλεύσω, δεν, θα µε ακούσης”.
Ιερ. 45,16   και ώµοσεν αυτώ ο βασιλεύς λέγων· ζή Κύριος, ός εποίησεν ηµίν την ψυχήν ταύτην, ει αποκτενώ σε και ει δώσω
σε εις χείρας των ανθρώπων τούτων.
Ιερ. 45,16  Ο βασιλεύς ωρκίσθη λέγων· “ζη Κυριος, ο οποίος µας έδωσε την ζωήν αυτήν, ότι δεν θα σε φονεύσω, ούτε θα σε
παραδώσω εις τα χέρια των πονηρών αυτών ανθρώπων”.
Ιερ. 45,17   και είπεν αυτώ Ιερεµίας· ούτως είπε Κύριος· εάν εξελθών εξέλθης προς ηγεµόνας βασιλέως Βαβυλώνος, και
ζήσεται η ψυχή σου, και η πόλις αύτη ου µη κατακαυθή εν πυρί, και ζήση σύ και η οικία σου.
Ιερ. 45,17  Είπε τότε εις αυτόν ο Ιερεµίας. “Ετσι ωµίλησεν ο Κυριος· εάν σπεύσης να εξέλθης από την πόλιν αυτήν και
µεταβής προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, θα διαφύλαξης την ζωήν σου και η πόλις αυτή δεν θα
παραδοθή στο πυρ της καταστροφής, θα ζήσης συ και η οικογένειά σου.
Ιερ. 45,18   και εάν µη εξέλθης, δοθήσεται η πόλις αύτη εις χείρας των Χαλδαίων, και καύσουσιν αυτήν εν πυρί, και σύ ου µη
σωθής.
Ιερ. 45,18  Εάν όµως δεν εξέλθης από την πόλιν και δεν παραδοθής εκουσίως στον βασιλέα της Βαβυλώνος, η πόλις θα
παραδοθή εις τα χέρια των Χαλδαίων, οι οποίοι και θα την κατακαύσουν δια του πυρός και συ δεν θα σωθής”.
Ιερ. 45,19   και είπεν ο βασιλεύς τώ Ιερεµία· εγώ λόγον έχω των Ιουδαίων των πεφευγότων προς τους Χαλδαίους , µη δώσειν
µε εις χείρας αυτών, και καταµωκήσονταί µου.
Ιερ. 45,19  Ο βασιλεύς είπε προς τον Ιερεµίαν· “εγώ έχω λόγον να φοβούµαι τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήδη έχουν καταφύγει
στους Χαλδαίους, µήπως και οι Χαλδαίοι µε παραδώσουν εις τα χέρια αυτών και εκείνοι µε περιπαίξουν”.
Ιερ. 45,20   και είπεν Ιερεµίας· ου µη παραδώσί σε· άκουσον τον λόγον Κυρίου, ον εγώ λέγω προς σε, και βέλτιον έσται σοι,
και ζήσεται η ψυχή σου.
Ιερ. 45,20  Ο Ιερεµίας απήντησε· “δεν θα σε παραδώσουν. Ακουσε τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον εγώ αυτήν την στιγµήν
αναγγέλλω προς σε. Εάν πράξης, όπως σου είπα, θα είναι πολύ καλύτερον δια σε και θα διαφύλαξης την ζωήν σου.
Ιερ. 45,21   και ει µη θέλεις σύ εξελθείν, ούτος ο λόγος, ον έδειξέ µοι Κύριος·
Ιερ. 45,21  Εάν όµως δεν θέλης να εξέλθης συ και να παραδοθής εκουσίως στους Χαλδαίους, αυτός είναι ο λόγος τον οποίον
µου απεκάλυ-ψεν ο Κυριος.
Ιερ. 45,22   και ιδού πάσαι αι γυναίκες αι καταλειφθείσαι εν οικία βασιλέως Ιούδα εξήγοντο προς άρχοντας βασιλέως
Βαβυλώνος, και αύται έλεγον· ηπάτησάν σε και δυνήσονταί σοι άνδρες ειρηνικοί σου και καταλύσουσιν εν ολισθήµασι
πόδα σου, απέστρεψαν από σού.
Ιερ. 45,22  Ιδού, όλαι αι γυναίκες, αι οποϊαι έχουν αποµείνει στο ανάκτορον του βασιλέως του Ιούδα, θα οδηγηθούν προς
τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα λέγουν αυταί προς σε· Οι αγαπητοί σου φίλοι σε εξηπάτησαν,
υπερίσχυσαν εναντίον σου. Ωδήγησαν εις ολισθηρόν έδαφος τα πόδια σου και έπειτα σε εγκατέλειψαν και
απεµακρυνθησαν από σε !
Ιερ. 45,23   και τας γυναίκάς σου και τα τέκνα σου εξάξουσι προς τους Χαλδαίους, και σύ ου µη σωθής, ότι εν χειρί βασιλέως
Βαβυλώνος συλληφθήση, και η πόλις αύτη κατακαυθήσεται.
Ιερ. 45,23  Τας γυναίκας σου και τα παιδιά σου θα τα οδηγήσουν προς τους Χαλδαίους και συ δεν θα σωθής . Διότι η πόλις
θα παραδοθή εις την εξουσιάν του βασιλέως της Βαβυλώνος και η πόλις αυτή θα παραδοθή στο πυρ”.
Ιερ. 45,24   και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· άνθρωπος µη γνώτω εκ των λόγων τούτων, και σύ ου µη αποθάνης.
Ιερ. 45,24  Ο βασιλεύς είπεν στον Ιερεµίαν· “Ας µη µάθη κανείς τίποτε από τα λόγια αυτά και συ δεν θα θανατωθής.
Ιερ. 45,25   και εάν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι ελάλησά σοι και έλθωσι προς σε και είπωσί σοι· ανάγγειλον ηµίν, τι ελάλησέ
σοι ο βασιλεύς, µη κρύψης αφ ηµών, και ου µη ανέλωµέν σε, και τι ελάλησε προς σε ο βασιλεύς;
Ιερ. 45,25  Εάν δε οι άρχοντες πληροψορηθούν ότι εγώ συνεζήτησα µαζή σου και έλθουν προς σε και σε ερωτήσουν· Πές µας
τι συνεζήτησε µε σε ο βασιλεύς, µη απόκρύψης τίποτε από ηµάς και δεν θα σε θανατώσωµεν. Τι λοιπόν είπεν ο βασιλεύς
προς σε;
Ιερ. 45,26   και ερείς αυτοίς· ρίπτω εγώ το έλεός µου κατ οφθαλµούς τού βασιλέως προς το µη αποστρέψαι µε εις οικίαν
Ιωνάθαν αποθανείν µε εκεί.
Ιερ. 45,26  Θα απταντήσης προς αυτούς· εγώ υπέβαλα θερµήν παράκλησιν ενώπιον του βασιλέως να µη µε επαναφέρη
πάλιν εις την φυλακήν του Ιωνάθαν, όπου ασφαλώς και θα αποθάνω”.
Ιερ. 45,27   και ήλθοσαν πάντες οι άρχοντες προς Ιερεµίαν και ηρώτησαν αυτόν, και ανήγγειλεν αυτοίς κατά πάντας τους
λόγους τούτους, ούς ενετείλατο αυτώ ο βασιλεύς· και απεσιώπησαν, ότι ουκ ηκούσθη ο λόγος Κυρίου.
Ιερ. 45,27  Ηλθαν πράγµατι προς τον Ιερεµίαν όλοι οι άρχοντες και τον ηρώτησαν και ανέφερεν εις αυτούς όλους εκείνους
τους λόγους, τους οποίους ο βασιλεύς τον διέταζε να είπη. Οι άρχοντες εσιώπησαν και δεν επίεσαν τον Ιερεµίαν, διότι δεν
επληροφορήθησαν τον απειλητικόν λόγον του Κυρίου εναντίον αυτών και της πόλεως.
Ιερ. 45,28   και εκάθισεν Ιερεµίας εν τή αυλή της φυλακής έως χρόνου ού συνελήφθη Ιερουσαλήµ.
Ιερ. 45,28  Ο Ιερεµίας παρέµεινεν ετσι εις την αυλήν της φυλακής µέχρι του χρόνου, κατά τον οποίον έκυριεύθη η
Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46 (Μασ. 39)
Ιερ. 46,1   Καί εγένετο εν τώ έτει τώ ενάτω τού Σεδεκία βασιλέως Ιούδα εν τώ µηνί τώ δεκάτω παρεγένετο Ναβουχοδονόσορ
βασιλεύς Βαβυλώνος και πάσα η δύναµις αυτού επί Ιερουσαλήµ και επολιόρκουν αυτήν.
Ιερ. 46,1  Κατά το ένατον έτος της βασιλείας του Σεδεκία, βασιλέως του ιουδαϊκού βασιλείου, κατά τον δέκατον µήνα, ήλθεν
ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και όλη η στρατιωτική αυτού δύναµις εναντίον της Ιερουσαλήµ και
επολιόρκουν αυτήν.
Ιερ. 46,2   και εν τώ ενδεκάτω έτει τού Σεδεκία, εν τώ µηνί τώ τετάρτω, ενάτη τού µηνός, εράγη η πόλις.
Ιερ. 46,2  Κατά δε το ενδέκατον έτος της βασιλείας του Σεδεκία, κατά τον τέταρτον µήνα την ενάτην του µηνός αυτού,
έσπασεν η άµυνα της πόλεως.



Ιερ. 46,3   και εισήλθον πάντες οι ηγούµενοι βασιλέως Βαβυλώνος και εκάθισαν εν πύλη τή µέση Ναργαλασάρ και
Σαµαγώθ και Ναβουσαχάρ και Ναβουσαρείς και Ναγαργασνασέρ αβαµάγ και οι κατάλοιποι ηγεµόνες βασιλέως
Βαβυλώνος·
Ιερ. 46,3  Τοτε όλοι οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος εισήλθον και εγχατεστάθησαν εις την µεσαίαν πύλην της
πόλεως, ο Ναργαλασάρ, ο Σαµαγώθ, ο Ναβουσαχάρ, ο Ναβουσαρείς, ο Ναγαργασνασέρ, ο Ραβαµάγ, και οι όιλλοι άρχοντες
του βασιλέως της Βαβυλώνος.
Ιερ. 46,14   και απέστειλαν και έλαβον τον Ιερεµίαν εξ αυλής της φυλακής και έδωκαν αυτόν προς τον Γοδολίαν υιόν
Αχεικάµ υιού Σαφάν· και εξήγαγον αυτόν, και εκάθισεν εν µέσω τού λαού. -
Ιερ. 46,14  Αυτοί εστειλαν ανθρώπους και παρέλαβαν τον Ιερεµίαν από την αυλήν της φυλακής και παρέδωκαν αυτόν στον
Γοδολίαν, τον υιόν του Αχεικάµ, υιού του Σαφάν. Αυτοί τον έβγαλαν από την φυλακήν, δια να παραµείνη ελεύθερος στον
οίκον του. Και αυτός έµενεν εν µέσω του ιουδαϊκού λαού.
Ιερ. 46,15   Καί προς Ιερεµίαν εγένετο λόγος Κυρίου εν τή αυλή της φυλακής λέγων·
Ιερ. 46,15  Και πάλιν ήλθε παρά Κυρίου λόγος προς τον Ιερεµίαν, ότε ακόµη αυτός ευρίσκετο εις την αυλήν της φυλακής
λέγων·
Ιερ. 46,16   πορεύου και ειπέ προς Αβδεµέλεχ τον Αιθίοπα· ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ιδού εγώ φέρω τους λόγους µου
επί την πόλιν ταύτην εις κακά και ουκ εις αγαθά,
Ιερ. 46,16  Πηγαινε και ειπέ στον Αβδεµέλεχ, τον Αιθίοπα· ετσι ωµίλησεν ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού· ιδού εγώ
θα εκπληρώσω τους λόγους µου, που είπα εναντίον της πόλεως αυτής εις τιµωρίαν και καταστροφήν της και οχι εις
ευεργεσίαν της.
Ιερ. 46,17   και σώσω σε εν τή ηµέρα εκείνη και ου µη δώσω σε εις χείρας των ανθρώπων, ών σύ φοβή από προσώπου αυτών,
Ιερ. 46,17  Σε όµως κατά την φοβεράν εκείνην ηµέραν του ολέθρου θα σε σώσω και δεν θα σε παραδώσω εις τα χέρια των
ανθρώπων αυτών, που φοβείσαι.
Ιερ. 46,18   ότι σώζων σώσω σε, και εν ροµφαία ου µη πέσης. και έσται η ψυχή σου εις εύρηµα, ότι επεποίθεις επ εµοί, φησί
Κύριος.
Ιερ. 46,18  Ασφαλώς και βεβαίως θα σε σώσω και δεν θα πέσης εν στόµατι εχθρικής µαχαίρας. Η ζωη σου θα διατηρηθή
ασφαλής, διότι συ είχες πεποίθησιν εις εµέ, είπεν ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47 (Μασ. 40)
Ιερ. 47,1   Ο λόγος ο γενόµενος παρά Κυρίου προς Ιερεµίαν ύστερον µετά το αποστείλαι αυτόν Ναβουζαρδάν τον
αρχιµάγειρον τον εκ Δαµάν εν τώ λαβείν αυτόν εν χειροπέδαις, εν µέσω αποικίας Ιούδα των ηγµένων εις Βαβυλώνα.
Ιερ. 47,1  Ο λόγος, ο οποίος απηυθύνθη στον Ιερεµίαν από τον Κυριον, µετά την απόλυσίν του από την Ραµά υπό του
Ναβουζαρδάν, του αρχιµαγείρου, ο οποίος τον είχεν εύρει δεµένον µε αλυσίδας εις τα χέρια, µεταξύ όλων των εξορίστων
της Ιερουσαλήµ και του Ιούδα, οι οποίοι ωδηγούντο αιχµάλωτοι εις την Βαβυλώνα.
Ιερ. 47,2   και έλαβεν αυτόν ο αρχιµάγειρος και είπεν αυτώ· Κύριος ο Θεός σου ελάλησε τα κακά ταύτα επί τον τόπον τούτον ,
Ιερ. 47,2  Ο Ναβουζαρδάν επήρεν αυτόν ανάµεσα από τους άλλους αιχµαλώτους και του είπέ· “Κυριος ο Θεός σου
απεφάσισε και ώρισε τας τιµωρίας αυτάς εναντίον του τόπου αύτού,
Ιερ. 47,3   και εποίησε Κύριος, ότι ηµάρτετε αυτώ, και ουκ ηκούσατε της φωνής αυτού.
Ιερ. 47,3  και τας επέφερε, διότι διεπράξατε αµαρτίας εις αυτόν και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν του.
Ιερ. 47,4   ιδού έλυσά σε από των χειροπέδων των επί τας χείράς σου· ει καλόν εναντίον σου ελθείν µετ εµού εις Βαβυλώνα,
ήκε, και θήσω τους οφθαλµούς µου επί σε·
Ιερ. 47,4  Ιδού εγώ σε έλυσα από τα δεσµά των χειρών σου. Εάν σου φαίνεται καλόν και επιθυµής να έλθης µαζή µου εις την
Βαβυλώνα, έλα και θα σε έχω πάντοτε υπό την προστασίαν µου.
Ιερ. 47,5   ει δε µη, απότρεχε και ανάστρεψον προς τον Γοδολίαν υιόν Αχεικάµ, υιού Σαφάν, ον κατέστησε βασιλεύς
Βαβυλώνος εν γη Ιούδα, και οίκησον µετ αυτού εν µέσω τού λαού εν γη Ιούδα· εις άπαντα τα αγαθά εν οφθαλµοίς σου τού
πορευθήναι εκεί, και πορεύου. και έδωκεν αυτώ ο αρχιµάγειρος δώρα και απέστειλεν αυτόν.
Ιερ. 47,5  Εάν όµως δεν θέλης, γύρισε πίσω και πήγαινε προς τον Γοδολίαν, τον υιόν του Αχεικάµ, υιού του Σαφάν, τον
οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ εγκατέστησεν ως βασιλέα εις την χώραν Ιούδα. Μείνε µαζή µε αυτόν ανάµεσα στον
λαάν της ιουδαϊκής γης. Η πήγαινε εις οποιανδήποτε άλλην περιοχήν, που θα σου φανή καλή και αγαθή. Πηγαινε και µένε
εκεί”. Ο αρχιµάγειρος έδωκεν εις αυτόν δώρα και τον αφήκεν ελεύθερον.
Ιερ. 47,6   και ήλθε προς Γοδολίαν εις Μασσηφά και εκάθισεν εν µέσω τού λαού αυτού τού καταλειφθέντος εν τή γη.
Ιερ. 47,6  Ο Ιερεµίας ήλθε προς τον Γοδολίαν εις Μασσηφά και έµεινεν εν µέσω του λαού εκείνου, ο οποίος είχεν αποµείνει εις
την Ιουδαίαν.
Ιερ. 47,7   Καί ήκουσαν πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως της εν αγρώ αυτοί και οι άνδρες αυτών , ότι κατέστησε βασιλεύς
Βαβυλώνος τον Γοδολίαν εν τή γη και παρακατέθετο αυτώ άνδρας και γυναίκας αυτών, ούς ουκ απώκισεν εις Βαβυλώνα.
Ιερ. 47,7  Ολοι οι αρχηγοί του Ιουδαϊκού στρατού, ο οποίος εστρατωνίζετο εις την ύπαιθρον, έµαθαν αυτοί και οι άνδρες
των, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνας εγκατέστησε τον Γοδολίαν ως βασιλέα εις την ιουδαϊκήν γην και εις αυτόν ενεπιστεύθη
τους άνδρας και τας γυναίκας των, τους οποίους αυτός δεν µετέφερεν εις την Βαβυλώνα.
Ιερ. 47,8   και ήλθε προς Γοδολίαν εις Μασσηφά Ισµαήλ υιός Ναθανίου και Ιωνάν υιός Καρηέ και Σαραίας υιός Θαναεµέθ
και υιοί Ιωφέ τού Νετωφαθί και Εζονίας υιός τού Μωχαθί, αυτοί και οι άνδρες αυτών.
Ιερ. 47,8  Προς τον Γοδολίαν εις Μασσηφά ήλθε και ο Ισµαήλ, υιός του Ναθανίου, και ο Ιωανάν υιός του Καρηέ, ο Σαραίας
υιός του Θαναεµέθ και οι υιοί Ιωφέ του Νετωφαθί και Εζονίας ο υιός του Μωχαθί, αυτοί και οι άνδρες των.
Ιερ. 47,9   και ώµοσεν αυτοίς Γοδολίας και τοίς ανδράσιν αυτών λέγων· µη φοβηθήτε από προσώπου των παίδων των
Χαλδαίων· κατοικήσατε εν τή γη και εργάσασθε τώ βασιλεί Βαβυλώνος, και βέλτιον έσται υµίν.
Ιερ. 47,9  Ο Γοδολίας ωρκίσθη ενώπιον των ανδρών αυτών λέγων· “µη φοβείσθε τους Χαλδαίους, που ευρίσκονται εις την
περιοχήν αυτήν. Παραµείνατε εις την χώραν και υποταχθήτε στον βασιλέα της Βαβυλώνος· εργασθήτε και αυτό θα αποβή
προς το καλόν σας.
Ιερ. 47,10   και ιδού εγώ κάθηµαι εναντίον υµών εις Μασσηφά στήναι κατά πρόσωπον των Χαλδαίων, οί αν έλθωσιν εφ



υµάς, και υµείς συνάγετε οίνον και οπώραν και έλαιον και βάλετε εις τα αγγεία υµών και οικήσατε εν ταίς πόλεσιν , αίς
κατεκρατήσατε.
Ιερ. 47,10  Ιδού, εγώ παραµένω εις Μασσηφά ενώπιόν σας, δια να παρουσιάζοµαι στους Χαλδαίους, οι οποίοι ενδεχοµένως
πρόκειται να έλθουν προς σας. Σεις κάµετε την συγκοµιδήν του οίνου, των καρπών και του ελαίου, βάλετε αυτά εις τα
δοχεία σας, κατοι-κησατε εις τας πόλεις, τας οποίας έχετε υπό την κατοχήν σας”.
Ιερ. 47,11   και πάντες οι Ιουδαίοι οι εν γη Μωάβ και εν υιοίς Αµµών και οι εν τή Ιδουµαία και οι εν πάση τή γη ήκουσαν ότι
έδωκε βασιλεύς Βαβυλώνος κατάλειµµα τώ Ιούδα, και ότι κατέστησεν επ αυτούς τον Γοδολίαν υιόν Αχεικάµ.
Ιερ. 47,11  Ολοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν Μωάβ, όπως και µεταξύ των Αµµωνιτών, και όσοι
ευρίσκοντο εις την Ιδουµαίαν και εις όλην την άλλην χώραν, ήκουσαν ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνας δεν απήγαγεν όλους
τους Ιουδαίους αιχµαλώτους εις την Βαβυλώνα, αλλά αφήκεν και Ιουδαίους εις την χώραν Ιούδα και ότι εγκατέστησε και
διώρισεν εις αυτούς ως κυβερνήτην τον Γοδολίαν, υιόν του Αχεικάµ.
Ιερ. 47,12   και ήλθον προς Γοδολίαν εις γήν Ιούδα εις Μασσηφά και συνήγαγον οίνον και οπώραν πολλήν σφόδρα και
έλαιον. -
Ιερ. 47,12  Ενθαρρυνθέντες αυτοί ήλθαν προς τον Γοδολίαν εις την χώραν Ιούδα εις Μασσηφά, έκαµαν την συγκοµιδήν του
οίνου, πολλών καρπών και του ελαίου.
Ιερ. 47,13   Καί Ιωανάν υιός Καρηέ και πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως, οι εν τοίς αγροίς, ήλθον προς τον Γοδολίαν εις
Μασσηφά
Ιερ. 47,13  Ο Ιωανάν, υιός του Καρηέ, και όλοι οι αρχηγοί του στρατού, ο οποίος στρατός ευρίσκετο εις την ύπαιθρον, ήλθον
προς τον Γοδολίαν εις Μασσηφά
Ιερ. 47,14   και είπαν αυτώ· ει γνώσει γινώσκεις ότι Βελεισσά βασιλεύς υιός υιών Αµµών απέστειλε προς σε τον Ισµαήλ
πατάξαι σου ψυχήν; και ουκ επίστευσεν αυτοίς Γοδολίας.
Ιερ. 47,14  και του είπαν· “περιήλθεν εις γνώσιν σου ότι ο Βελεισσά, βασιλεύς των Αµµωνιτών, έχει αποστείλει εις σε τον
Ισµαήλ µε τον σκοπόν να σε φονεύση;” Ο Γοδολίας δεν επίστευσεν εις αυτούς.
Ιερ. 47,15   και είπεν Ιωανάν τώ Γοδολία κρυφαίως εν Μασσηφά· πορεύσοµαι δή και πατάξω τον Ισµαήλ και µηθείς γνώτω,
µη πατάξη σου ψυχήν και διασπαρή πάς Ιούδα οι συνηγµένοι προς σε και απολούνται οι κατάλοιποι Ιούδα.
Ιερ. 47,15  Εκεί, εις την Μασσηφά, ο Ιωανάν είπε κρυφίως προς τον Γοδολίαν· “εγώ θα µεταβώ και θα θανατώσω τον Ισµαήλ
και κανείς ας µη µάθη το γεγονός. Θα πράξω δε τούτο, διότι φοβούµαι, µήπως εκείνος σε θανατώση και έπειτα
διασκορπισθούν όλοι οι Ιουδαίοι, που ευρίσκονται πλησίον σου, και καταστραφούν όσοι έχουν αποµείνει εις την χώραν
Ιούδα”.
Ιερ. 47,16   και είπε Γοδολίας προς Ιωανάν· µη ποιήσης το πράγµα τούτο, ότι ψευδή σύ λέγεις περί Ισµαήλ.
Ιερ. 47,16  Ο Γοδολίας απήντησε προς τον Ιωανάν· “µη διαπράξης το έργον αυτό, διότι ψευδή και ανυπόστατα είναι όσα συ
λέγεις δια τον Ισµαήλ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48 (Μασ. 41)
Ιερ. 48,1   Καί εγένετο τώ µηνί τώ εβδόµω ήλθεν Ισµαήλ υιός Ναθανίου υιού Ελεασά από γένους τού βασιλέως και δέκα
άνδρες µετ αυτού προς Γοδολίαν εις Μασσηφά, και έφαγον εκεί άρτον άµα.
Ιερ. 48,1  Κατά τον έβδοµον µήνα ο Ισµαήλ, ο υιός του Ναθανίου, υιού του Ελεασά, καταγόµενος από την βασιλικήν
οικογένειαν, ήλθεν αυτός και δέκα άνδρες µαζή του, προς τον Γοδολίαν εις Μασσηφά και συνέφαγον εκεί όλοι µαζή.
Ιερ. 48,2   και ανέστη Ισµαήλ και οι δέκα άνδρες, οί ήσαν µετ αυτού, και επάταξαν τον Γοδολίαν, ον κατέστησε βασιλεύς
Βαβυλώνος επί της γής,
Ιερ. 48,2  Ηγέρθη ο Ισµαήλ και οι δέκα άνδρες, που ήσαν µαζή του, και εθανάτωσαν τον Γοδολίαν, τον οποίον ο βασιλεύς
της Βαβυλώνος είχε καταστήσει κυβερνήτην της Ιουδαίας.
Ιερ. 48,3   και πάντας τους Ιουδαίους τους όντας µετ αυτού εν Μασσηφά και πάντας τους Χαλδαίους τους ευρεθέντας εκεί. -
Ιερ. 48,3  Εφόνευσεν επίσης και όλους τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήσαν µαζή µε τον Γοδολίαν εις την Μασσηφά, όπως και
όλους τους Χαλδαίους, που έτυχε να ευρίσκωνται εκεί.
Ιερ. 48,4   Καί εγένετο τή ηµέρα τή δευτέρα πατάξαντος αυτού τον Γοδολίαν, και άνθρωπος ουκ έγνω,
Ιερ. 48,4  Κατά την δευτέραν ηµέραν, αφού εθανάτωσεν ο Ισµαήλ τον Γοδολίαν, κανείς άνθρωπος δεν επληροφορήθη το
γεγονός.
Ιερ. 48,5   και ήλθοσαν άνδρες από Συχέµ και από Σαλήµ και από Σαµαρείας, ογδοήκοντα άνδρες, εξυρηµένοι πώγωνας και
διερηγµένοι τα ιµάτια και κοπτόµενοι, και µαναά και λίβανος εν χερσίν αυτών τού εισενεγκείν εις οίκον Κυρίου.
Ιερ. 48,5  Τοτε ήλθον από την Συχέµ, από την Σαλήµ και την Σαµάρειαν, ογδοήκοντα άνδρες που είχαν εξυρισµένον το
γένειόν των, σχισµένα τα ενδύµατα των και εντοµάς στο σώµα των, κατά την συνήθειαν των ειδωλολατρών, εις δε τας
χείρας των είχαν δώρα και λίβανον, δια να προσφέρουν αυτά αναίµακτον θυσίαν στον ναόν του Κυρίου.
Ιερ. 48,6   και εξήλθεν εις απάντησιν αυτοίς Ισµαήλ· αυτοί επορεύοντο και έκλαιον, και είπεν αυτοίς· εισέλθετε προς
Γοδολίαν.
Ιερ. 48,6  Ο Ισµαήλ εξήλθεν εις απάντησιν αυτών. Εκείνοι καθώς εβαδιζαν έχλαιον. Ο Ισµαήλ είπε προς αυτούς· “εισέλθετε
προς τον Γοδολίαν”.
Ιερ. 48,7   και εγένετο εισελθόντων αυτών εις το µέσον της πόλεως, έσφαξεν αυτούς εις το φρέαρ.
Ιερ. 48,7  Ενώ εκείνοι ειήλθον και ευρίσκοντο στο µέσον της πόλεως, αυτός τους έσφαξε και έρριξε τα πτώµατά των στο
φρέαρ.
Ιερ. 48,8   και δέκα άνδρες ευρέθησαν εκεί και είπαν τώ Ισµαήλ· µη ανέλης ηµάς, ότι εισίν ηµίν θησαυροί εν αγρώ, πυροί και
κριθαί, µέλι και έλαιον· και παρήλθε και ουκ ανείλεν αυτούς εν µέσω των αδελφών αυτών.
Ιερ. 48,8  Δέκα άνδρες όµως από αυτούς, που ευρέθησαν εκεί, είπαν εις τν Ισµαήλ· “µη µας θανατώσης, διότι ηµείς έχοµεν
µεγάλας προµηθείας εκεί στους αγρούς, προµηθείας σίτου, κριθής, µέλιτος και ελαίου”, Τους αντιπαρήλθεν ο Ισµαήλ, τους
αφήκε και δεν τους εφόνευσε µαζή µε τους άλλους αδελφούς των, τους Ιουδαίους.
Ιερ. 48,9   και το φρέαρ, εις ό έριψεν εκεί Ισµαήλ πάντας, ούς επάταξε, φρέαρ µέγα τούτό εστιν, ό εποίησεν ο βασιλεύς Ασά
από προσώπου Βαασά βασιλέως Ισραήλ· τούτο ενέπλησεν Ισµαήλ τραυµατιών.



Ιερ. 48,9  Το φρέαρ δε εκείνο, όπου ο Ισµαήλ έρριψεν όλους εκείνους τους οποίους εθανάτωσεν, είναι πολύ µεγάλο φρέαρ. Το
είχε κατασκευάσει ο βασιλεύς Ασά ως ένα µέσον αµύνης κατά του βασιλέως του Ισραήλ Βαασά. Αυτό, λοιπόν, ο Ισµαήλ το
εγέµισεν από πτώµατα εκτελεσθέντων.
Ιερ. 48,10   και απέστρεψεν Ισµαήλ πάντα τον λαόν τον καταλειφθέντα εις Μασσηφά και τας θυγατέρας τού βασιλέως, ας
παρακατέθετο ο αρχιµάγειρος τώ Γοδολία υιώ Αχεικάµ, και ώχετο εις το πέραν υιών Αµµών. -
Ιερ. 48,10  Ο Ισµαήλ συνέλαβε και µετέφερεν αιχµάλωτον όλον τον λαόν, ο οποίος είχεν αποµείνει εις Μασσηφά και τας
θυγατέρας του βασιλέως, τας οποίας είχεν εµπιστευθή ο αρχιµάγειρας στον Γοδολίαν, υιόν του Αχεικάµ, και ανεχώρησε δια
την πέραν του Ιορδάνου χώραν, που ανήκεν στους Αµµωνίτας.
Ιερ. 48,11   Καί ήκουσεν Ιωανάν υιός Καρηέ και πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως οι µετ αυτού πάντα τα κακά, ά εποίησεν
Ισµαήλ,
Ιερ. 48,11  Ο Ιωανάν, υιός του Καρηέ, και όλοι οι αρχηγοί του στρατού, οι οποίοι ευρίσκοντο µαζή του, επληροφορήθησαν
αυτά τα κακά, τα οποία διέπραξεν ο Ισµαήλ.
Ιερ. 48,12   και ήγαγον άπαν το στρατόπεδον αυτών και ώχοντο πολεµείν αυτόν και εύρον αυτόν επί ύδατος πολλού εν
Γαβαών.
Ιερ. 48,12  Και, λοιπόν, ωδήγησαν όλον τον στρατόν των και εβάδισαν, δια να πολεµήσουν τον Ισµαήλ. Τον εύρον δε
πλησίον των πολλών υδάτων εις την Γαβαών.
Ιερ. 48,13   και εγένετο ότε είδε πάς ο λαός ο µετά Ισµαήλ τον Ιωανάν και τους ηγεµόνας της δυνάµεως της µετ αυτού,
Ιερ. 48,13  Τοτε όλος ο λαός, ο οποίος ευρίσκετο µε τον Ισµαήλ, όταν είδε τον Ιωανάν και τους αρχηγούς της στρατιωτικής
δυνάµεως, που ήτο µαζή του,
Ιερ. 48,14   και ανέστρεψαν προς Ιωανάν.
Ιερ. 48,14  επέστρεψαν προς το µέρος του Ιωανάν.
Ιερ. 48,15   και Ισµαήλ εσώθη σύν οκτώ ανθρώποις και ώχετο προς τους υιούς Αµµών. -
Ιερ. 48,15  Ο δε Ισµαήλ διεσώθη µε οκτώ µόνον άνδρας και κατέφυγε προς τους Αµµωνίτας.
Ιερ. 48,16   Καί έλαβεν Ιωανάν και πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως οι µετ αυτού πάντας τους καταλοίπους τού λαού, ούς
απέστρεψεν από Ισµαήλ, δυνατούς άνδρας εν πολέµω και τας γυναίκας και τα λοιπά και τους ευνούχους, ούς απέστρεψαν
από Γαβαών,
Ιερ. 48,16  Ο Ιωανάν και όλοι οι αρχηγοί της στρατιωτικής δυνάµεως, που ήσαν µαζή του, επήραν όλους τους
απολειφθέντας από τον λαόν, αυτούς τους οποίους είχεν απαγάγει ο Ισµαήλ από την Μασσηφά, άνδρας δυνατούς στον
πόλεµον, τας γυναίκας και τα υπόλοιπα παιδιά και τους ευνούχους, τους οποίους παρέλαβον από την Γαβαών.
Ιερ. 48,17   και ώχοντο και εκάθισαν εν Γαβηρώθ - Χαµαάµ τή προς Βηθλεέµ τού πορευθήναι εις Αίγυπτον
Ιερ. 48,17  Επειτα ανεχώρησαν και εγκατεστάθησαν εις την Γαβηρώθ- Χαµαάµ πλησίον εις την Βηθλεέµ, δια να φύγουν από
εκεί και µεταβούν εις την Αίγυπτον,
Ιερ. 48,18   από προσώπου των Χαλδαίων, ότι εφοβήθησαν από προσώπου αυτών, ότι επάταξεν Ισµαήλ τον Γοδολίαν, ον
κατέστησεν ο βασιλεύς Βαβυλώνος εν τή γη.
Ιερ. 48,18  µακράν από τους Χαλδαίους, διότι τους εφοβήθησαν, επειδή ο Ισµαήλ εφόνευσε τον Γοδολίαν, αυτόν τον οποίον ο
βασιλεύς της Βαδυλώνος είχεν εγκαταστήσει κυβερνήτην της Ιουδαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49 (Μασ. 42)
Ιερ. 49,1   Καί προσήλθον πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως και Ιωανάν και Αζαρίας υιός Μαασαίου και πάς ο λαός από
µικρού έως µεγάλου
Ιερ. 49,1  Τοτε όλοι οι αρχηγοί του στρατο και µαζή µε αυτούς ο Ιωανάν και ο Αζαρίας, υιός του Μαασαίου, και όλος ο λαός
από τον µικρότερον έως τον µεγαλύτερον,
Ιερ. 49,2   προς Ιερεµίαν τον προφήτην και είπαν αυτώ· πεσέτω δή το έλεος ηµών κατά πρόσωπόν σου και πρόσευξαι προς
Κύριον τον Θεόν σου περί των καταλοίπων τούτων, ότι κατελείφθηµεν ολίγοι από πολλών, καθώς οι οφθαλµοί σου
βλέπουσι·
Ιερ. 49,2  προσήλθαν προς τον προφήτην Ιερεµίαν και του ειπαν· “υποβάλλοµεν ενώπιόν σου θερµήν την παράκλησιν να
προσευχηθής εις Κυριον τον Θεόν σου δια τους αποµείναντας αυτούς Ιουδαίους . Διότι από τους τόσους πολλούς, που
άλλοτε είµεθα, τώρα ολίγοι έχοµεν αποµείνει, όπως βλέπεις και µε τα ίδια σου τα µάτια.
Ιερ. 49,3   και αναγγειλάτω ηµίν Κύριος ο Θεός σου την οδόν, ή πορευσόµεθα εν αυτή, και λόγον ον ποιήσοµεν.
Ιερ. 49,3  Ας καταστήση εις ηµάς γνωστήν ο Κυριος ο Θεός σου, την οδόν, την οποίαν πρέπει να πορευθώµεν και το τι πρέπει
να πράξωµεν”.
Ιερ. 49,4   και είπεν αυτοίς Ιερεµίας· ήκουσα, ιδού εγώ προσεύξοµαι υπέρ υµών προς Κύριον τον Θεόν ηµών κατά τους
λόγους υµών· και έσται, ο λόγος, ον αν αποκριθήσεται Κύριος ο Θεός, αναγγελώ υµίν, ου µη κρύψω αφ υµών ρήµα.
Ιερ. 49,4  Ο Ιερεµίας είπεν εις αυτούς·“ήκουσα την παράκλησίν σας και ιδού εγώ θα κάµω προσευχήν δια σας προς τον
Κυριον τον Θεόν µας, σύµφωνα µε την παράκλησίν σας. Ο,τι δε Κυριος ο Θεός µου αποκριθή, θα το καταστήσω εις σας
γνωστόν. Τιποτε δεν θα αποκρύψω από σας”.
Ιερ. 49,5   και αυτοί είπαν τώ Ιερεµία· έστω Κύριος εν ηµίν εις µάρτυρα δίκαιον και πιστόν, ει µη κατά πάντα τον λόγον, ον
εάν αποστείλη Κύριος προς ηµάς, ούτως ποιήσωµεν·
Ιερ. 49,5  Εκείνοι απήντησαν στον Ιερεµίαν· “ας είναι ο Κυριος δι' ηµάς µάρτυς δίκαιος και αξιόπιστος και ας µας
ανταποδώση κατά την δικαιοσύνην του, εάν ηµείς δεν συµµορφωθώµεν κατά πάντα προς τον λόγον, τον οποίον δια µέσου
σου θα στείλη προς ηµάς ο Κυριος. Ηµείς θα πράξωµεν ο,τι ο Κυριος θα διατάξη.
Ιερ. 49,6   και εάν αγαθόν και εάν κακόν, την φωνήν Κυρίου τού Θεού ηµών, ού ηµείς αποστέλλοµέν σε προς αυτόν,
ακουσόµεθα, ίνα βέλτιον ηµίν γένηται, ότι ακουσόµεθα της φωνής Κυρίου τού Θεού ηµών. -
Ιερ. 49,6  Είτε ευχάριστος είτε δυσάρεστος είναι η εντολή του Κυρίου του Θεού µας, δια την οποίαν ηµείς στέλλοµεν σε ως
µεσίτην µας προς αυτόν. Θα υπακούσωµεν, δια να γίνη έτσι καλύτερα και ωραιότερα η ζωή µας. Θα υπακούσωµεν εις την
φωνήν Κυρίου του Θεού µας”.
Ιερ. 49,7   Καί εγενήθη µεθ ηµέρας δέκα εγενήθη λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν.



Ιερ. 49,7  Επειτα από δέκα ηµέρας ήλθε λόγος παρά Κυρίου προς τον Ιερεµίαν,
Ιερ. 49,8   και εκάλεσε τον Ιωανάν και τους ηγεµόνας της δυνάµεως και πάντα τον λαόν από µικρού έως µεγάλου
Ιερ. 49,8  οπότε ο Ιερεµίας προσεκάλεσε ταν Ιωανάν, τους αρχηγούς του στρατού και όλον τον λαόν από µικρόν έως
µεγάλον
Ιερ. 49,9   και είπεν αυτοίς· ούτως είπε Κύριος·
Ιερ. 49,9  και είπεν εις αυτούς· “έτσι ωµίλησεν ο Κυριος·
Ιερ. 49,10   εάν καθίσαντες καθίσητε εν τή γη ταύτη, οικοδοµήσω υµάς και ου µη καθελώ και φυτεύσω υµάς και ου µη
εκτίλω, ότι αναπέπαυµαι επί τοίς κακοίς, οίς εποίησα υµίν.
Ιερ. 49,10  Εάν παραµείνετε εις την χώραν αυτήν, θα σας ανοικοδοµήσω και δεν θα σας καταστρέψω. Θα σας φυτεύσω και
δεν θα σας εκριζώσω, διότι έχει ικανοποιηθή πλέον η δικαιοσύνη µου µε τας τιµωρίας, τας οποίας έχω αποστείλει εναντίον
σας.
Ιερ. 49,11   µη φοβηθήτε από προσώπου βασιλέως Βαβυλώνος, ού υµείς φοβείσθε από προσώπου αυτού, µη φοβηθήτε, φησί
Κύριος, ότι µεθ υµών εγώ ειµι τού εξαιρείσθαι υµάς και σώζειν υµάς εκ χειρός αυτού·
Ιερ. 49,11  Μη φοβείσθε τον βασιλέα της Βαβυλώνος, τον οποίον σεις τώρα φοβείσθε. Μη φοβείσθε, λέγει ο Κυριος, διότι εγώ
είµαι µαζή σας, ώστε να σας γλυτώνω και να σας σώζω από τα χέρια αυτού.
Ιερ. 49,12   και δώσω υµίν έλεος και ελεήσω υµάς και επιστρέψω υµάς εις την γήν υµών.
Ιερ. 49,12  Θα δώσω προς σας το έλεός µου, θα σας ελεήσω και θα σας επαναφέρω εις την χώραν σας.
Ιερ. 49,13   και ει λέγετε υµείς· ου µη καθίσωµεν εν τή γη ταύτη προς το µη ακούσαι φωνής Κυρίου,
Ιερ. 49,13  Εάν όµως σεις πήτε, δεν θα παραµείνωµεν εις την χώραν αυτήν και δεν θα υπακούσωµεν εις την εντολήν αυτού
του Κυρίου,
Ιερ. 49,14   ότι εις γήν Αιγύπτου εισελευσόµεθα και ου µη ίδωµεν πόλεµον και φωνήν σάλπιγγος ου µη ακούσωµεν και εν
άρτοις ου µη πεινάσωµεν και εκεί οικήσοµεν,
Ιερ. 49,14  αλλά θα µεταβώµεν εις την χώραν της Αιγύπτου και θα κατοικήσωµεν εκεί, δια να µη ίδωµεν πλέον πόλεµον, να
µη ακούσωµεν πολεµικά σαλπίσµατα, να µη στερηθώµεν από το ψωµί και να µη πεινάσωµεν,
Ιερ. 49,15   διά τούτο ακούσατε λόγον Κυρίου· ούτως είπε Κύριος· εάν υµείς δώτε το πρόσωπον υµών εις Αίγυπτον και
εισέλθητε εκεί κατοικείν,
Ιερ. 49,15  δια τούτο ακούσατε τυν λόγον του Κυρίου· έτσι είπεν ο Κυριος· εάν σεις κατευθυνθήτε εις την Αιγυπτον και
εισέλθετε και κατοικήσετε εκεί,
Ιερ. 49,16   και έσται, η ροµφαία, ήν υµείς φοβείσθε από προσώπου αυτής, ευρήσει υµάς εν γη Αιγύπτου, και ο λιµός, ού
υµείς λόγον έχετε από προσώπου αυτού, καταλήψεται υµάς οπίσω υµών εν Αιγύπτω, και εκεί αποθανείσθε.
Ιερ. 49,16  η ροµφαία, την οποίαν σεις φοβείσθε, θα σας εύρη εις την χώραν της Αιγύπτου και η πείνα, την οποίαν τώρα
τρέµετε, θα σας ακολουθήση εις την Αιγυπτον. Εκεί δε και θα αποθάνετε.
Ιερ. 49,17   και έσονται πάντες οι άνθρωποι και πάντες οι αλλογενείς, οι θέντες το πρόσωπον αυτών εις γήν Αιγύπτου
ενοικείν εκεί, εκλείψουσιν εν τή ροµφαία και εν τώ λιµώ, και ουκ έσται αυτών ουθείς σωζόµενος από των κακών, ών εγώ
επάγω επ αυτούς.
Ιερ. 49,17  Ολοι οι Ιουδαίοι και όλοι εκείνοι, οι οποίοι έχουν έλθει από άλλα έθνη και οι οποίοι θα έχουν στρέψει το πρόσωπόν
των, δια να µεταβούν εις την χώραν της Αιγύπτου, δια να εγκατασταθούν εκεί, θα αποθάνουν εν στόµατι ροµφαίας η από
τον λιµόν, και κανείς από αυτούς δεν θα διασωθή από τας τιµωρίας και συµφοράς, τας οποίας εγώ θα εξαποστείλω
εναντίον των.
Ιερ. 49,18   ότι ούτως είπε Κύριος· καθώς έσταξεν ο θυµός µου επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ, ούτως στάξει ο θυµός µου
εφ υµάς εισελθόντων υµών εις Αίγυπτον, και έσεσθε εις άβατον και υποχείριοι και εις αράν και εις ονειδισµόν και ου µη
ίδητε ουκέτι τον τόπον τούτον,
Ιερ. 49,18  Διότι έτσι είπεν ο Κυριος· όπως ωσάν βροχή έπεσεν ο θυµός µου εναντίον των κατοίκων της Ιερουσαλήµ, έτσι θα
εκσπάση ο θυµός µου και εναντίον υµών, οι οποίοι θα εισέλθετε εις την Αίγυπτον. Θα είσθε εγκαταλελειµµένοι ωσάν εις
την έρηµον και άβατον γην, υποχείριοι στους άλλους, αντικείµενα κατάρας και εµπαιγµού και δεν θα επανίδετε πλέον ποτέ
τον τόπον τούτον”.
Ιερ. 49,19   ά ελάλησε Κύριος εφ υµάς τους καταλοίπους Ιούδα· µη εισέλθητε εις Αίγυπτον. και νύν γνόντες γνώσεσθε
Ιερ. 49,19  Αυτά είναι εκείνα, τα οποία είπεν ο Κυριος προς σας τους απολειφθέντας εις την γην Ιούδα. Μη µεταβήτε εις την
Αίγυπτον. Και τώρα µάθετε καλά τούτο.
Ιερ. 49,20   ότι επονηρεύσασθε εν ψυχαίς υµών αποστείλαντές µε λέγοντες· πρόσευξαι περί ηµών προς Κύριον, και κατά
πάντα, ά εάν λαλήση σοι Κύριος, ποιήσοµεν.
Ιερ. 49,20     Εσκεφθήκατε πονηρά και ολέθρια εναντίον της ζωής σας, όταν µε απεστείλατε προς τον Κυριον, ειπόντες· Καµε
προσευχήν δι' ηµάς προς τον Κυριον και όλα όσα ο Κυριος θα αποκάλυψη εις σε, ηµείς θα τα πράξωµεν.
Ιερ. 49,21   και ουκ ηκούσατε της φωνής Κυρίου, ής απέστειλέ µε προς υµάς.
Ιερ. 49,21  Σεις όµως δεν υπηκούσατε εις την εντολήν του Κυρίου, την οποίαν δια µέσου εµού σας έστειλεν ο Κυριος.
Ιερ. 49,22   και νύν εν ροµφαία και εν λιµώ εκλείψετε εν τώ τόπω, ώ υµείς βούλεσθε εισελθείν κατοικείν εκεί.
Ιερ. 49,22     Και τώρα εν στόµατι ροµφαίας και δια της πείνης θα σβήσετε και θα εξαφανισθήτε στον τόπον, οπού σεις
θέλετε να εισέλθετε και να εγκατασταθήτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50 (Μασ. 43)
Ιερ. 50,1   Καί εγενήθη ως επαύσατο Ιερεµίας λέγων προς τον λαόν πάντας τους λόγους Κυρίου , ούς απέστειλεν αυτόν
Κύριος προς αυτούς, πάντας τους λόγους τούτους,
Ιερ. 50,1  Οταν ο Ιερεµίας έπαυσεν αναγγέλλων προς τον λαόν όλους τους λόγους του Κυρίου , τους οποίους λόγους αυτός ο
Κυριος τον έστειλε να είπη προς όλους,
Ιερ. 50,2   και είπεν Αζαρίας υιός Μαασαίου και Ιωανάν υιός Καρηέ και πάντες οι άνδρες οι είπαντες τώ Ιερεµία λέγοντες·
ψεύδη, ουκ απέστειλέ σε Κύριος προς ηµάς λέγων· µη εισέλθητε εις Αίγυπτον οικείν εκεί,
Ιερ. 50,2  είπεν ο Αζαριας, ο υιός του Μαασαίου, και Ιωανάν ο υιός του Καρηέ και όλοι οι άνδρες, οι οποίοι προηγουµένως



είχαν είπει στον Ιερεµίαν, να παρακαλέση τον Κυριον, τώρα του είπαν· “ψεύδεσαι. Δεν σε απέστειλεν ο Κυριος προς ηµάς να
µας είπης εκ µέρους του· Μη εισέλθετε εις την Αίγυπτον και να µη κατοικήσετε εκεί.
Ιερ. 50,3   αλλ ή Βαρούχ υιός Νηρίου συµβάλλει σε προς ηµάς, ίνα δώς ηµάς εις χείρας των Χαλδαίων τού θανατώσαι ηµάς
και αποικισθήναι ηµάς εις Βαβυλώνα.
Ιερ. 50,3  Αλλα ο Βαρούχ, ο υιός του Νηρίου, σε παρακινεί εναντίον µας, δια να µας παραδώση εις τα χέρια των Χαλδαίων,
ώστε εκείνοι άλλους µεν από ηµάς να θανατώσουν και άλλους να µεταφέρουν δούλους εις την Βαβυλώνα”.
Ιερ. 50,4   και ουκ ήκουσεν Ιωανάν και πάντες ηγεµόνες της δυνάµεως και πάς ο λαός της φωνής Κυρίου κατοικήσαι εν γη
Ιούδα.
Ιερ. 50,4  Ετσι δε ο Ιωανάν και όλοι οι αρχηγοί του στρατού και όλος ο άλλος λαός δεν υπήκουσαν εις την εντολήν του
Κυρίου, να παραµείνουν εις την γην της Ιουδαίας.
Ιερ. 50,5   και έλαβεν Ιωανάν και πάντες οι ηγεµόνες της δυνάµεως πάντας τους καταλοίπους Ιούδα, τους αποστρέψαντας
κατοικείν εν τή γη,
Ιερ. 50,5  Ο Ιωανάν και όλοι οι στρατιωτικοί διοικηταί παρέλαβαν όλους τους υπολειφθέντας εις την Ιουδαίαν γην, όπως
επίσης και εκείνους που είχαν έλθει από άλλας περιοχάς, δια να παραµείνουν εις την χώραν της Ιουδαίας,
Ιερ. 50,6   τους δυνατούς άνδρας και τας γυναίκας και τα νήπια, και τας θυγατέρας τού βασιλέως και τας ψυχάς, ας
κατέλιπε Ναβουζαρδάν µετά Γοδολίου υιού Αχεικάµ, και Ιερεµίαν τον προφήτην και Βαρούχ υιόν Νηρίου
Ιερ. 50,6  τους ισχυούς άνδρας και τας γυναίκας και τα νήπια και τας θυγατέρας του βασιλέως και όλους όσους είχεν
αφήσει ο Ναβουζαρδάν να µένουν µε τον Γοδολίαν, τον υιόν του Αχεικάµ, τον Ιερεµίαν τον προφήτην και τον Βαρούχ τον
υιόν του Νηρίου,
Ιερ. 50,7   και εισήλθον εις Αίγυπτον, ότι ουκ ήκουσαν της φωνής Κυρίου· και εισήλθον εις Τάφνας.
Ιερ. 50,7  και εισήλθον εις την Αίγυπτον. Ετσι δεν υπήκουσαν εις την εντολήν του Κυρίου. Εισήλθον και έµειναν εις Ταφνας.
Ιερ. 50,8   και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεµίαν εν Τάφνας λέγων·
Ιερ. 50,8  Εκεί, εις Ταφνας, ήλθε παρά Κυρίου λόγος προς τον Ιερεµίαν ο εξής·
Ιερ. 50,9   λαβέ σεαυτώ λίθους µεγάλους και κατάκρυψον αυτούς εν προθύροις, εν πύλη της οικίας Φαραώ εν Τάφνας, κατ
οφθαλµούς ανδρών Ιούδα
Ιερ. 50,9  Παρε µαζή σου µεγάλους λίθους και κρύψε καλά αυτούς εις την είσοδον της πύλης του ανακτόρου του Φαραώ εις
Ταφνας, εµπρός εις τα µάτια των Ιουδαίων,
Ιερ. 50,10   και ερείς· ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ αποστέλλω και άξω Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος , και θήσει
αυτού τον θρόνον επάνω των λίθων τούτων, ών κατέκρυψας, και αρεί τα όπλα αυτού επ αυτούς
Ιερ. 50,10  και θα πης· έτσι είπεν ο Κυριος· Ιδού εγώ στέλλω, προσκαλώ και οδηγώ τον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα της
Βαβυλώνας, και αυτός θα στήση τον θρόνον του επάνω στους λίθους τούτους, τους οποίους έκρυψες, και τα όπλα του θα
υψώση σύµβολον θριάµβου επάνω εις αυτούς τους λίθους.
Ιερ. 50,11   και εισελεύσεται και πατάξει γήν Αιγύπτου, ούς εις θάνατον, εις θάνατον, και ούς εις αποικισµόν, εις αποικισµόν,
και ούς εις ροµφαίαν, εις ροµφαίαν.
Ιερ. 50,11  Θα εισελθη έπειτα και θα κτυπήση την γην Αιγύπτου και θα παραδώση τους δια λοιµόν στον λοιµόν, τους δια
την εξορίαν εις εξορίαν, τους δια το στόµα της ροµφαίας εις ροµφαίαν.
Ιερ. 50,12   και καύσει πύρ εν οικίαις των θεών αυτών και εµπυριεί αυτάς και αποικιεί αυτούς και φθειριεί γήν Αιγύπτου,
ώσπερ φθειρίζει ποιµήν το ιµάτιον αυτού, και εξελεύσεται εν ειρήνη,
Ιερ. 50,12  Καταστρεπτικόν πυρ θα άναψη στους ναούς των θεών της Αιγύπτου και θα κατακαύση πλήρως αυτούς, τους δε
θεούς θα τους µεταφέρη ωσάν αιχµαλώτους εις ξένην γην. Οπως δε ο ποιµήν καθαρίζει το ιµάτιόν του από τας φθείρας,
έτσι και αυτός θα καθαρίση και θα ερηµώση την γην της Αιγύπτου, και έπειτα θα απέλθη ειρηνικώς στον τόπον του.
Ιερ. 50,13   και συντρίψει τους στύλους Ηλιουπόλεως, τους εν Ών, και τας οικίας αυτών κατακαύσει εν πυρί.
Ιερ. 50,13  Θα συντρίψη τους στύλους του ναού της Ηλιουπόλεως, που ευρίσκονται εις την Ων, και τας οικίας θα παραδώση
στο πυρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51 (Μασ. 44, 45)
Ιερ. 51,1   Ο λόγος ο γενόµενος προς Ιερεµίαν άπασι τοίς Ιουδαίοις τοίς κατοικούσιν εν γη Αιγύπτου και τοίς καθηµένοις εν
Μαγδώλω και εν Τάφνας και εν γη Παθούρης λέγων·
Ιερ. 51,1   Ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος έγινε προς τον Ιερεµίαν, δια να ανακοινωθή προς όλους τους Ιουδαίους, που
κατοικούν εις την χώραν της Αιγύπτου, στους εγκατεστηµένους εις Μαγδωλον, εις Ταφνας και εις την περιοχήν της
Παθούρης. Ο λόγος αυτός ήτο ο εξής·
Ιερ. 51,2   ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· υµείς εωράκατε πάντα τα κακά , ά επήγαγον επί Ιερουσαλήµ και επί τας πόλεις
Ιούδα, και ιδού εισιν έρηµοι από ενοίκων
Ιερ. 51,2  Ετσι είπεν ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· Σεις είδατε όλας τας τιµωρίας και τας συµφοράς, τας οποίας εξαπέστειλα
εναντίον της Ιερουσαλήµ και εναντίον των πόλεων του ιουδαϊκού βασιλείου· και ιδού, όλαι αύται είναι έρηµοι πλέον από
κατοίκους.
Ιερ. 51,3   από προσώπου πονηρίας αυτών, ής εποίησαν παραπικράναί µε πορευθέντες θυµιάν θεοίς ετέροις, οίς ουκ έγνωτε.
Ιερ. 51,3  Τούτο δε εξ αιτίας της κακίας των ανθρώπων, την οποίαν αυτοί διέπραξαν, ώστε να µε παραπικράνουν και να µε
εξερεθίσουν, διότι επορεύθησαν να λατρεύσουν και να προσφέρουν θυµίαµα εις θεούς ξένους, ειδωλολατρικούς, τους
οποίους προηγουµένως δεν εγνωρίζατε.
Ιερ. 51,4   και απέστειλα προς υµάς τους παίδάς µου τους προφήτας όρθρου και απέστειλα λέγων· µη ποιήσητε το πράγµα
της µολύνσεως ταύτης, ής εµίσησα.
Ιερ. 51,4  Εγώ απέστειλα προς σας τους δούλους µου, τους προφήτας, πολύ ενωρίς. Τους απέστειλα, δια να σας είπω· Μη
διαπράξετε το βδελυρόν τούτο αµάρτηµα της ειδωλολατρείας, που εγώ έχω µισήσει.
Ιερ. 51,5   και ουκ ήκουσάν µου, και ουκ έκλιναν το ούς αυτών αποστρέψαι από των κακών αυτών προς το µη θυµιάν θεοίς
ετέροις.
Ιερ. 51,5  Εκείνοι όµως δεν µε ήκουσαν. Δεν έδωσαν προσοχήν εις τα λόγιά µου, ώστε να αποµακρυνθούν από τας αµαρτίας



των και να µη προσφέρουν θυσίας θυµιάµατος εις ξένους θεούς.
Ιερ. 51,6   και έσταξεν η οργή µου και ο θυµός µου και εξεκαύθη εν πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ, και εγενήθησαν
εις ερήµωσιν και εις άβατον ως η ηµέρα αύτη.
Ιερ. 51,6  Η Οργή µου εξεσπασε τότε και ο θυµός µου εξεκαύθη εναντίον των πόλεων της Ιουδαίας, εντός και εκτός από την
Ιερουσαλήµ, και έγιναν αυταί έρηµοι και άβατοι, όπως µαρτυρεί και η σηµερινή ηµέρα.
Ιερ. 51,7   και νύν ούτως είπε Κύριος παντοκράτωρ· ινατί υµείς ποιείτε κακά µεγάλα επί ψυχαίς υµών εκκόψαι υµών
άνθρωπον και γυναίκα, νήπιον και θηλάζοντα εκ µέσου Ιούδα προς το µη καταλειφθήναι υµών µηδένα,
Ιερ. 51,7  Και τώρα αυτά είπε Κυριος ο παντοκράτωρ·διατί σεις διαπράττετε αυτά τα µεγάλα κακά εναντίον της ζωής σας,
ώστε να ξεκόψετε και να ξερριζώσετε όλους τους άνδρας και τα βρέφη, τα οποία θηλάζουν, από την Ιουδαίαν γην, δια να
µη µείνη κανείς από σας εκεί;
Ιερ. 51,8   παραπικράναί µε εν τοίς έργοις των χειρών υµών θυµιάν θεοίς ετέροις εν γη Αιγύπτω, εις ήν ήλθατε κατοικείν
εκεί, ίνα εκκοπήτε και ίνα γένησθε εις κατάραν και εις ονειδισµόν εν πάσι τοίς έθνεσι της γής;
Ιερ. 51,8  Διατί µε παρεπικράνατε και µε εξεριθίσατε µε τα έργα των χειρών σας, µε το ότι προσεφέρατε θυσίαν θυµιάµατος
εις ξένους θεούς, ειδωλολατρικούς, εις την χώραν της Αιγύπτου, εις την οποίαν εισήλθατε, δια να εγκατασταθήτε εκεί; Και
ταύτα δια να εξολοθρευθήτε και να γίνετε αντικείµενον κατάρας και εµπαιγµού εις όλα τα έθνη της γης.
Ιερ. 51,9   µη επιλέλησθε υµείς των κακών των πατέρων υµών και των κακών των βασιλέων Ιούδα και των κακών των
αρχόντων υµών και των κακών των γυναικών υµών, ών εποίησαν εν γη Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ;
Ιερ. 51,9  Μηπως έχετε λησµονήσει τας πονηρίας των προγόνων σας και των κακών βασιλέων της Ιουδαίας και των κακών
αρχόντων σας και των πονηρών γυναικών σας, αυτά τα κακά, τα οποία διέπραξαν εις την ιουδαϊκήν γην εντός και εκτός
από την Ιερουσαλήµ;
Ιερ. 51,10   και ουκ επαύσαντο έως της ηµέρας ταύτης και ουκ αντείχοντο των προσταγµάτων µου, ών έδωκα κατά
πρόσωπον των πατέρων αυτών.
Ιερ. 51,10  Και µέχρι της ηµέρας αυτής δεν έπαυσαν να αµαρτάνουν, και δεν εκράτησαν ούτε ετήρησαν τα προστάγµατα
µου· αυτά τα οποία εγώ έδωκα ενώπιον των προγόνων των.
Ιερ. 51,11   διά τούτο ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ εφίστηµι το πρόσωπόν µου
Ιερ. 51,11  Δια τούτο έτσι είπεν ο Κυριος· Ιδού εγώ στρέφω και στηρίζω το πρόσωπόν µου εναντίον σας.
Ιερ. 51,12   τού απολέσαι πάντας τους καταλοίπους τους εν Αιγύπτω, και πεσούνται εν ροµφαία και εν λιµώ εκλείψουσιν από
µικρού έως µεγάλου και έσονται εις ονειδισµόν και εις απώλειαν και εις κατάραν.
Ιερ. 51,12  Και αυτό, δια να καταστρέψω όλους τους αποµείναντας Ιουδαίους εις την Αίγυπτον, οι οποίοι και θα πέσουν εν
στόµατι µαχαίρας, θα εξολοθρευθούν από την πειναν, από µικρόν έως µεγάλον. Θα γίνουν αντικείµενον εµπαιγµού και
ολέθρου και κατάρας.
Ιερ. 51,13   και επισκέψοµαι επί τους καθηµένους εν γη Αιγύπτω ως επεσκεψάµην επί Ιερουσαλήµ εν ροµφαία και εν λιµώ
και εν θανάτω,
Ιερ. 51,13  Θα επισκεφθώ εν τη δικαιοσύνη µου και θα τιµωρήσω αυτούς, που είναι εγκατεστηµένοι εις την Αίγυπτον, όπως
επεσκέφθην και ετιµώρησα την Ιερουσαλήµ µε ροµφαίαν και µε λιµόν και µε θανατηφόρον νόσον.
Ιερ. 51,14   και ουκ έσται σεσωσµένος ουθείς των επιλοίπων Ιούδα των παροικούντων εν γη Αιγύπτω τού επιστρέψαι εις γήν
Ιούδα, εφ ήν αυτοί ελπίζουσι ταίς ψυχαίς αυτών τού επιστρέψαι εκεί· ου µη επιστρέψωσιν αλλ ή ανασεσωσµένοι.
Ιερ. 51,14  Κανείς από τους αποµείνατας Ιουδαίους, που κατοικούν εις την χώραν της Αιγύπτου, δεν θα διασωθή, ώστε να
επανέλθη εις την χώραν της Ιουδαίας, εις την οποίαν ποθούν και ελπίζουν µε όλην των την ψυχήν να επανέλθουν. Δεν θα
επανέλθουν, παρά µόνον ελάχιστοι, που θα διασωθούν από την κα-ταστροφήν.
Ιερ. 51,15   και απεκρίθησαν τώ Ιερεµία πάντες οι άνδρες οι γνόντες ότι θυµιώσιν αι γυναίκες αυτών θεοίς ετέροις και πάσαι
αι γυναίκες, συναγωγή µεγάλη, και πάς ο λαός οι καθήµενοι εν γη Αιγύπτω, εν Παθουρή, λέγοντες·
Ιερ. 51,15  Τοτε όλοι οι άνδρες, οι οποίοι επληροφορήθησαν ότι αι γυναίκες των προσέφεραν θυσίαν θυµιάµατος εις ξένους
θεούς και όλαι αι γυναίκες, µεγάλη συγκέντρωσις λαού, όλος ο λαός, ο οποίος είχεν εγχατασταθή εις την χώραν της
Αιγύπτου εις Παθουρήν, απήντησαν προς τον Ιερεµίαν και είπαν·
Ιερ. 51,16   ο λόγος, ον ελάλησας προς ηµάς τώ ονόµατι Κυρίου, ουκ ακούσοµέν σου,
Ιερ. 51,16  “Δεν θα ακούσωµεν σε και δεν θα υπακούσωµεν στον λόγον, τον οποίον εξ ονόµατος του Κυρίου είπες προς ηµάς,
Ιερ. 51,17   ότι ποιούντες ποιήσοµεν πάντα τον λόγον, ός εξελεύσεται εκ τού στόµατος ηµών, θυµιάν τή βασιλίσση τού
ουρανού και σπένδειν αυτή σπονδάς, καθά εποιήσαµεν ηµείς και οι πατέρες ηµών και οι βασιλείς ηµών και οι άρχοντες
ηµών εν πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ και επλήσθηµεν άρτων και εγενόµεθα χρηστοί και κακά ουκ είδοµεν·
Ιερ. 51,17  αλλά οπωσδήποτε θα πράξωµεν αυτό, το οποίον βγαίνει από το στόµα µας και από την καρδίαν µας. Θα
προσφέρωµεν θυµίαµα εις την βασίλισσαν του ουρανού, την Σελήνην, θα προσφέρωµεν σπονδάς εις αυτήν, όπως
επράξαµεν ηµείς προηγουµένως και οι πρόγονοί µας και οι βασιλείς µας και οι άρχοντες µας, εις τας πόλστου Ιούδα, στους
δρόµους της Ιερουσαλήµ και είχαµεν χορτάσει από άρτους, εζήσαµεν ευτυχείς, και κανένα κακόν δεν είδαµεν.
Ιερ. 51,18   και ως διελίποµεν θυµιώντες τή βασιλίσση τού ουρανού, ηλαττώθηµεν πάντες και εν ροµαία και εν λιµώ
εξελίποµεν.
Ιερ. 51,18  Οταν όµως επαύσαµεν να προσφέρωµεν θυµίαµα εις σελήνην, την βασίλισσαν του ουρανού, εστερήθηµεν όλοι
από όλα και εξωλοθρεύθηµεν µε εχθριικην ροµφαίαν και µε τον λιµόν.
Ιερ. 51,19   και ότι ηµείς θυµιώµεν τή βασιλίσση τού ουρανού και εσπείσαµεν αυτή σπονδάς, µη άνευ των ανδρών ηµών
εποιήσαµεν αυτή χαυώνας και εσπείσαµεν αυτή σπονδάς;-
Ιερ. 51,19  Αλλά και ηµείς αι γυναίκες, όταν προσεφέραµεν θυσίαν θυµιάµατος εις την βασίλισσαν του ουρανού, και
εκάµαµεν εις αυτήν σπονδάς, µήπως εν αγνοία των συζύγων µας προσεφέραµεν εις αυτήν πλακούντια µε την εικόνα της
και εκάναµεν προς αυτήν σπονδάς;”
Ιερ. 51,20   Καί είπεν Ιερεµίας αντί τώ λαώ, τοίς δυνατοίς και ταίς γυναιξί και παντί τώ λαώ, τοίς αποκριθείσιν αυτώ λόγους,
λέγων·
Ιερ. 51,20  Ο Ιερεµίας απήντησε τότε εις όλον τον λαόν, στους επισήµους άνδρας και εις τας γυναίκας και εις όλους εκείνους ,
οι οποίοι του είπαν τους ανωτέρω λόγους, και είπεν·



Ιερ. 51,21   ουχί τού θυµιάµατος, ού εθυµιάσατε εν ταίς πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ υµείς και οι πατέρες υµών και
οι βασιλείς υµών και οι άρχοντες υµών και ο λαός της γής, εµνήσθη Κύριος, και ανέβη επί την καρδίαν αυτού;
Ιερ. 51,21  “Ακριβώς αυτή η θυσία του θυµιάµατος, που προσεφέρατε σεις εις τας πόλεις της Ιουδαίας, εις τας οδούς της
Ιερουσαλήµ, σεις και οι πρόγονοί σας και οι βασιλείς σας και οι άρχοντές σας και ο λαός της χώρας, ακριβώς αυτά δεν
ενεθυµήθη ο Θεός και αι κακαί σας αυταί πράξεις δεν ανέβησαν εις την καρδίου του;
Ιερ. 51,22   και ουκ ηδύνατο Κύριος έτι φέρειν από προσώπου πονηρίας πραγµάτων υµών και από των βδελυγµάτων υµών ,
ών εποιήσατε· και εγενήθη η γη υµών εις ερήµωσιν και εις άβατον και εις αράν ως εν τή ηµέρα ταύτη ,
Ιερ. 51,22  Ο Κυριος δεν ηµπορούσε πλέον να βαστάση τα πονηρά σας έργα και τα βδελυρά είδωλα, τα οποία σεις
κατεσκευάσατε. Δια τούτο και κατήντησεν η χώρα σας έρηµος και άβατος και κατηραµένη, όπως µαρτυρεί η σηµερινή
ηµέρα.
Ιερ. 51,23   από προσώπου, ών εθυµιάτε και ών ηµάρτετε τώ Κυρίω και ουκ ηκούσατε της φωνής Κυρίου και εν τοίς
προστάγµασιν αυτού και εν τώ νόµω και εν τοίς µαρτυρίοις αυτού ουκ επορεύθητε, και επελάβετο υµών τα κακά ταύτα.
Ιερ. 51,23  Αυτά δε εξ αιτίας του θυµιάµατος, το οποίον προσεφέρατε εις τα είδωλα και δια του οποίου διεπράξατε
αµαρτήµατα ενώπιον του Κυρίου· δεν υπηκούσατε εις την εντολήν του Κυρίου και εις τα προστάγµατά του, στον Νοµµον
του και εις τα µαρτύριά του δεν επορεύθητε. Δια τα αµαρτήµατά σας αυτά σας κατέλαβαν αι συµφοραί”.
Ιερ. 51,24   και είπεν Ιερεµίας τώ λαώ και ταίς γυναιξίν· ακούσατε λόγον Κυρίου·
Ιερ. 51,24  Είπεν ακόµη ο Ιερεµίας στον λαόν και τας γυναίκας· “ακούσατε τον λόγον του Κυρίου·
Ιερ. 51,25   ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ· υµείς γυναίκες τώ στόµατι υµών ελαλήσατε και ταίς χερσίν υµών επληρώσατε
λέγουσαι· ποιούσαι ποιήσοµεν τας οµολογίας ηµών, ας ωµολογήσαµεν, θυµιάν τή βασιλίσση τού ουρανού και σπένδειν
αυτή σπονδάς· εµµείνασαι ενεµείνατε ταίς οµολογίαις υµών και ποιούσαι εποιήσατε.
Ιερ. 51,25  έτσι είπεν ο Κυριος ο Θεός του ισραηλιτυκου λαού· σεις, αι γυναίκες µε το στάµα σας είπατε και µε τα χέρια σας
διεπράξατε το αµάρτηµα της ειδώλολατρείας λέγουσαι· ηµείς εξαπαντος θα εκπληρώσωµεν τα τάµατα, τα οποία ετάξαµεν
να ποοσφέρωµεν, δηλαδή θυσίαν θυµιάµατος εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να προσφέρωµεν εις αυτήν σπονδάς.
Με µεγάλην επιµονήν επεµείνατε εις την εκπλήρωσιν των οµολογιών σας αυτών και µε πείσµα επράξατε αυτά, που είχατε
τάξει.
Ιερ. 51,26   διά τούτο ακούσατε λόγον Κυρίου, πάς Ιούδα οι καθήµενοι εν γη Αιγύπτω· ιδού ώµοσα τώ ονόµατί µου τώ
µεγάλω, είπε Κύριος, εάν γένηται έτι όνοµά µου εν τώ στόµατι παντός Ιούδα ειπείν· ζή Κύριος Κύριος, εν πάση γη Αιγύπτω.
Ιερ. 51,26  Δια τούτο ακούσατε τον λόγον Κυρίου όλοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι παραµένουν εις την χώραν της Αιγύπτου· ιδού,
είπεν ο Κυριος, ωρκίσθην στο Ονοµά µου το µεγάλο, ότι κανείς πλέον Ιουδαίος, από εκείνους που έχουν εγκατασταθή εις
όλην την χώραν της Αιγύπτου, δεν θα προφέρη πλέον το Ονοµα µου ορκιζοµενος και λέγων· “ζη Κυριος Κυριος”.
Ιερ. 51,27   ότι εγώ εγρήγορα επ αυτούς τού κακώσαι αυτούς και ουκ αγαθώσαι, και εκλείψουσι πάς Ιούδα, οι κατοικούντες
εν γη Αιγύπτω, εν ροµφαία και εν λιµώ, έως αν εκλίπωσι.
Ιερ. 51,27  Διότι εγώ είµαι πάντοτε άγρυπνος εναντίον αυτών, δια να αποστείλω τιµωρίας και όχι ευλογίας. Ολοι οι Ιουδαίοι,
οι οποίοι κατοικούν εις την Αίγυπτον, θα εξολοθρευθούν, θα πέσουν εν ροµφαία θα αποθάνουν από την πείναν, έως ότου
εκλείψουν τελείως.
Ιερ. 51,28   και οι σεσωσµένοι από ροµφαίας επιστρέψουσιν εις γήν Ιούδα ολίγοι αριθµώ , και γνώσονται οι κατάλοιποι
Ιούδα οι καταστάντες εν γη Αιγύπτω κατοικήσαι εκεί, λόγος τίνος εµµενεί.
Ιερ. 51,28  Ολίγαριθµοι θα είναι εκείνοι, οι οποίοι θα διασωθούν από την έχθρικην ροµφαίαν και θα επανέλθουν εις την
Ιουδαίαν. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, οι οποίοι έχουν εγκατασταθή εις την Αίγυπτον δια να παραµείνουν µονίµως εκεί, θα
µάθουν τίνος ο λόγος είναι οριστικός και αµετάκλητος, ο ιδικός των η ο ιίδικός µου.
Ιερ. 51,29   και τούτο το σηµείον υµίν ότι επισκέψοµαι εγώ εφ υµάς εις πονηρά·
Ιερ. 51,29  Αυτό δε είναι το σηµείον, που σας δίδω, ότι εγώ θα σας επισκεφθώ εν τη δικαιοσύνη µου, δια να σας τιµωρήσω
δια τα πονηρά σας έργα.
Ιερ. 51,30   ούτως είπε Κύριος· ιδού εγώ δίδωµι τον Ουαφρή βασιλέα Αιγύπτου εις χείρας εχθρού αυτού και εις χείρας
ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθά έδωκα τον Σεδεκίαν βασιλέα Ιούδα εις χείρας Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος
εχθρού αυτού και ζητούντος την ψυχήν αυτού.
Ιερ. 51,30  Ετσι είπεν ο Κυριος· Ιδού εγώ παραδίδω τον Ουαφρή, βασιλέα της Αιγύπτου, εις τα χέρια των εχθρών του, εις τα
χέρια εκείνων οι όποίοι ζητούν να τον θανατώσουν, όπως παρέδωκα τον Σεδεκίαν, βασιλέα της Ιουδαίος, εις τα χέρια του
Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαβυλώνος, εχθρού του, ο ποίος εζητούσε να τον θανατώση.
Ιερ. 51,31 (Μασ. 45,1-5 ). Ο λόγος ον ελάλησεν Ιερεµίας ο προφήτης προς Βαρούχ υιόν Νηρίου, ότε έγραφε τους λόγους
τούτους εν τώ βιβλίω από στόµατος Ιερεµίου εν τώ ενιαυτώ τώ τετάρτω Ιωακείµ υιώ Ιωσία, βασιλέως Ιούδα.
Ιερ. 51,31  Αυτός είναι ο λόγος, τον οποίον ο προφήτης Ιερεµίας είπε προς τον Βαρούχ, υιόν του Νηρίου, όταν εκείνος
κατέγραφε τους λόγους τούτους εις περγαµηνήν, καθ' υπαγόρευσιν του Ιερεµίου, κατά το τέταρτον έτος του Ιωακείµ, υιού
του Ιωσίου, βασιλέως της Ιουδαίας.
Ιερ. 51,32   ούτως είπε Κύριος επί σοί, Βαρούχ·
Ιερ. 51,32  Ετσι είπεν ο Κυριος προς σε Βαρούχ·
Ιερ. 51,33   ότι είπας· οίµοι οίµοι, ότι προσέθηκε Κύριος κόπον επί πόνον µοι, εκοιµήθην εν στεναγµοίς, ανάπαυσιν ουχ
εύρον,
Ιερ. 51,33  Επειδή συ είπες αλλοίµόνον αλλοίµονον εις εµέ, διότι ο Κυριος προσέθεσε θλίψιν επάνω εις την άλλην θλίψιν,
εκοιµήθην εις συνεχείς αναστεναγµούς, δεν ευρήκα ανάπαυσιν,
Ιερ. 51,34   ειπόν αυτώ· ούτως είπε Κύριος· ιδού ούς εγώ ωκοδόµησα , εγώ καθαιρώ, και ούς εγώ εφύτευσα, εγώ εκτίλλω.
Ιερ. 51,34  ο Κυριος µου εδωσεν εντολήν να σου είπω· ειπέ εις αυτόν, έτσι είπεν ο Κυριος· ιδού, εγώ θα κρηµνίσω εκείνους,
τους οποίους οικοδόµησα, και θα ξεριζώσω εκείνους, τους οποίους εγώ εφύτευσα.
Ιερ. 51,35   και σύ ζητήσεις σεαυτώ µεγάλα; µη ζητήσης, ότι ιδού εγώ επάγω κακά επί πάσαν σάρκα, λέγει Κύριος. και δώσω
την ψυχήν σου εις εύρηµα εν παντί τόπω, ού εάν βαδίσης εκεί.
Ιερ. 51,35  Και συ έπειτα από τας συµφοράς αυτάς, θα ζητήσης δια τον εαυτόν σου µεγάλας ευεργεσίας; Μη ζητήσης, διότι
ιδού εγώ θα επιφέρω συµφοράς και τιιµωρίας εναντίον παντός ανθρώπου, λέγει ο Κυριος. Την ζωήν σου όµως εγώ θα την



προφυλάξω εις οιονδήποτε τόπον και αν πορευθης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 52
Ιερ. 52,1   Όντος εικοστού και ενός έτους Σεδεκίου εν τώ βασιλεύειν αυτόν, και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήµ, και
όνοµα τή µητρί αυτού Αµειτάαλ, θυγάτηρ Ιερεµίου, εκ Λοβενά.
Ιερ. 52,1  Ο Σεδεκίας εις ηλικίαν είκοσι και ενός ετών έγινε βασιλεύς. Εβασίλευσεν επί ένδεκα έτη εις την Ιερουσαλήµ. Η
µητέρα του ωνοµάζετο Αµειτάαλ και ήτο θυγάτηρ του Ιερεµίου, του καταγόµενου από την Λοβενά.
Ιερ. 52,4   και εγένετο εν τώ έτει τώ ενάτω της βασιλείας αυτού, εν µηνί τώ δεκάτω, δεκάτη τού µηνός, ήλθε
Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος και πάσα η δύναµις αυτού επί Ιερουσαλήµ και περιεχαράκωσαν αυτήν και
περιωκοδόµησαν αυτήν τετραπέδοις λίθοις κύκλω.
Ιερ. 52,4  Κατά το ένατον έτος της βασιλείας του, τον δέκατον µήνα, την δεκάτην του µηνός αυτού, επήλθεν ο
Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και όλη η στρατιωτική αυτού δύναµις, εναντίον της Ιερουσαλήµ. Την
επολιόρκησεν, ανήγειρε χαρακώµατα και οικοδόµησε γύρω από αυτήν τείχη µε λίθους τετραπλεύρους πελεκητούς.
Ιερ. 52,5   και ήλθεν η πόλις εις συνοχήν έως ενδεκάτου έτους τώ βασιλεί Σεδεκία·
Ιερ. 52,5  Η πόλις επολιορκείτο µέχρι του ενδεκάτου έτους της βασιλείας του Σεδεκίου.
Ιερ. 52,6   εν τή ενάτη τού µηνός και εστερεώθη ο λιµός εν τή πόλει, και ουκ ήσαν άρτοι τώ λαώ της γής.
Ιερ. 52,6  Κατά την ενάτην του τετάρτου µηνός του έτους αυτού η πείνα ενετάθη παρά πολύ εις την Ιερουσαλήµ. Αρτοι δεν
υπήρχον πλέον δια τον λαόν της πόλεως.
Ιερ. 52,7   και διεκόπη η πόλις, και πάντες οι άνδρες οι πολεµισταί εξήλθον νυκτός κατά την οδόν της πύλης αναµέσον τού
τείχους και τού προτειχίσµατος, ό ήν κατά τον κήπον τού βασιλέως, και οι Χαλδαίοι επί της πόλεως κύκλω. και
επορεύθησαν οδόν την εις Άραβα,
Ιερ. 52,7  Τοτε έγινεν ένα ρήγµα στο τείχος της πόλεως και όλοι οι πολεµισταί άνδρες εξήλθαν από την πόλιν κατά το
διάστηµα της νυκτός δια της οδού, που ωδηγούσεν εις την πύλην την ευρισκοµένην µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού
τείχους πλησίον στους κήπους του βασιλέως. Οι Χαλδαίοι εξηκολούθουν να πολιορκούν την Ιερουσαλήµ. Οι φυγάδες
εξήλθον και εβάδισαν την οδόν, η οποία ωδηγούσε εις την κοιλάδα του Ιορδάνου.
Ιερ. 52,8   και κατεδίωξεν η δύναµις των Χαλδαίων οπίσω τού βασιλέως και κατέλαβον αυτόν εν τώ πέραν Ιεριχώ , και
πάντες οι παίδες αυτού διεσπάρησαν απ αυτού.
Ιερ. 52,8  Ο στρατός όµως των Χαλδαίων, αντιληφθείς αυτούς, τους κατεδίωξεν οπίσω του βασιλέως, τον οποίον και
συνέλαβαν πέραν από την Ιεριχώ. Ολοι οι δούλοι του βασιλέως διεσκορπίσθησαν και απεµακρύνθησαν από αυτόν.
Ιερ. 52,9   και συνέλαβον τον βασιλέα και ήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα Βαβυλώνος εις Δεβλαθά , και ελάλησεν αυτώ µετά
κρίσεως.
Ιερ. 52,9  Οι Χαλδαίοι συνέλαβαν τον βασιλέα και τον ωδήγησαν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Δεβλαθά , ο οποίος και
εξέφερε καταδικαστικήν απόφασιν εναντίον αυτού.
Ιερ. 52,10   και έσφαξε βασιλεύς Βαβυλώνος τους υιούς Σεδεκίου κατ οφθαλµούς αυτού , και πάντας τους άρχοντας Ιούδα
έσφαξεν εν Δεβλαθά.
Ιερ. 52,10  Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έσφαξε τους υιούς του Σεδεκίου εµπρός εις τα µάτια του, όπως επίσης έσφαξε και
όλους τους άρχοντας της Ιουδαίας εις Δεβλαθά.
Ιερ. 52,11   και τους οφθαλµούς Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδησεν αυτόν εν πέδαις , και ήγαγεν αυτόν βασιλεύς Βαβυλώνος εις
Βαβυλώνα και έδωκεν αυτόν εις οικίαν µύλωνος έως ηµέρας ής απέθανε.
Ιερ. 52,11  Εβγαλε τα µάτια του Σεδεκίου και τον ετυφλωσε, τον έδεσε µε χειροπέδας και τον ωδήγησεν ο βασιλεύς της
Βαβυλώνος εις την Βαβυλώνα αιχµάλωτον. Τον παρέδωκεν εις την οικίαν ενός µυλωνά, όπου και παρέµεινε µέχρι του
θανάτου του.
Ιερ. 52,12   και εν µηνί πέµπτω, δεκάτη τού µηνός, ήλθε Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος ο εστηκώς κατά πρόσωπον τού
βασιλέως Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ,
Ιερ. 52,12  Κατά την δεκάτην ηµέραν του πέµπτου µηνός ήλθεν ο Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρας, ο έµπιστος του βασιλέως
της Βαβυλώνος, εις την Ιερουσαλήµ
Ιερ. 52,13   και ενέπρησε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον τού βασιλέως και πάσας τας οικίας της πόλεως , και πάσαν οικίαν
µεγάλην ενέπρησεν εν πυρί.
Ιερ. 52,13  και επυρπόλησε τον ναόν του Κυρίου, τα ανάκτορα του βασιλέως, όλας τας οικίας της πόλεως, και κάθε µεγάλην
οικίαν την παρέδωκεν στο πυρ.
Ιερ. 52,14   και πάν τείχος Ιερουσαλήµ κύκλω καθείλεν η δύναµις των Χαλδαίων, η µετά τού αρχιµαγείρου.
Ιερ. 52,14  Ο στρατος των Χαλδαίων µαζή µε τον αρχιµάγειρον και υπό την διοίκησιν αυτού εκρήµνισαν ολο το γύρω τείχος
της πόλεως.
Ιερ. 52,16   και τους καταλοίπους τού λαού κατέλιπεν ο αρχιµάγειρος εις αµπελουργούς και εις γεωργούς .
Ιερ. 52,16  Ο αρχιµάγειρος αφήκεν εις την περιοχήν της Ιουδαίας µερικούς πτωχούς κατοίκους, αµπελουργούς και
γεωργούς.
Ιερ. 52,17   και τους στύλους τους χαλκούς τους εν οίκω Κυρίου και τας βάσεις και την θάλασσαν την χαλκήν την εν οίκω
Κυρίου συνέτριψαν οι Χαλδαίοι και έλαβον τον χαλκόν αυτών και απήνεγκαν εις Βαβυλώνα .
Ιερ. 52,17  Οι Χαλδαίοι συνέτριψαν τους χάλκινους στύλους, που υπήρχον στον ναόν του Κυρίου, τας βάσεις και την
χαλκίνην δεξαµένην, που υπήρχαν εις την αυλήν του ναού του Κυρίου, επήραν τον χαλκόν αυτόν και τον µετέφεραν εις την
Βαβυλώνα.
Ιερ. 52,18   και την στεφάνην και τας φιάλας και τας κρεάγρας και πάντα τα σκεύη τα χαλκά, εν οίς ελειτούργουν εν αυτοίς,
Ιερ. 52,18  Επήραν επίσης την στεφάνην και τας φιάλας και τας κρεάγρας και όλα τα χάλκινα σκεύη, δια των οποίων
διεξήγετο η υπηρεσία στον ιερόν χώρον του ναού.
Ιερ. 52,19   και τα σαφφώθ και τα µασµαρώθ και τους υποχυτήρας και τας λυχνίας και τας θυΐσκας και τους κυάθους , ά ήν
χρυσά χρυσά και ά ήν αργυρά αργυρά, έλαβεν ο αρχιµάγειρος.
Ιερ. 52,19  Επήραν τους λέβητας και τους κρατήρας, τους υποχυτήρας και τας λυχνίας, τα θυµιατήρια και τους κυάθους, εκ



των υποίων άλλα µεν ήσαν χρυσά και αλλά ήσαν αργυρά. Ολα τα επήρεν ο αρχιµάγειρος.
Ιερ. 52,20   και οι στύλοι δύο και η θάλασσα µία και οι µόσχοι δώδεκα χαλκοί υποκάτω της θαλάσσης, ά εποίησεν ο
βασιλεύς Σαλωµών εις οίκον Κυρίου· ουκ ήν σταθµός τού χαλκού αυτών.
Ιερ. 52,20  Επήρεν ακόµη τους δύο στύλους, την χαλκίνην δεξαµενήν και τους δώδεκα χαλκίνους µόσχους, που
υπεβάσταζαν την δεξαµένην, αυτά τα οποία είχε κατασκευάσει ο βασιλεύς Σολοµών δια τον ναόν του Κυρίου. Ητο
ανυπολόγιστος ο ονκος του λεηλατηθέντος χαλκού.
Ιερ. 52,21   και οι στύλοι, τριακονταπέντε πηχών· ύψος τού στύλου τού ενός, και σπαρτίον δώδεκα πήχεων περιεκύκλου
αυτόν, και το πάχος αυτού δακτύλων τεσσάρων κύκλω,
Ιερ. 52,21  Καθένας από τους δύο αυτούς στύλους είχεν ύψος τριάκοντα πέντε εβραϊκούς πήχεις η δε περίµετρος του κάθε
στύλου, που τον περιέβαλεν, ήτο δώδεκα εβραϊκοί πήχεις. Το πάχος δε της περιµέτρου ήτο τέσσαρες δάκτυλοι.
Ιερ. 52,22   και γείσος επ αυτοίς χαλκούν, και πέντε πήχεων το µήκος υπεροχή τού γείσους τού ενός, και δίκτυον και ρόαι επί
τού γείσους κύκλω, τα πάντα χαλκά· και κατά ταύτα τώ στύλω τώ δευτέρω, οκτώ ρόαι τώ πήχει τοίς δώδεκα πήχεσι.
Ιερ. 52,22  Το κιονόκρανον, που ευρίσκετο επάνω στον κάθε στύλον, ήτο και αυτό χάλκινον και είχεν ύψος πέντε εβραϊκούς
πήχεις. Κυκλω από κάθε κιονόκρανον υπήρχε σκαλιστόν δίκτυον και οµοιώµατα καρπού ροδιάς , όλα χάλκινα. Τα ίδια
υπήρχαν και στον δεύτερον στύλον. Εις κάθε δε πήχυν από τους δώδεκα πήχεις της περιµέτρου, υπήρχαν και οκτώ
οµοιώµατα καρπών ροδιάς.
Ιερ. 52,23   και ήσαν αι ρόαι ενενηκονταέξ το έν µέρος, και ήσαν αι πάσαι ρόαι εκατόν επί τού δικτύου κύκλω.
Ιερ. 52,23  Γυρω από το δικτυωτόν υπήρχαν ενενηνταέξ ρόδια εξωτερικώς, εν συνόλω υπήρχον εκατόν.
Ιερ. 52,24   και έλαβεν ο αρχιµάγειρος τον ιερέα τον πρώτον και τον ιερέα τον δευτερούντα και τους τρεις τους φυλάττοντας
την οδόν
Ιερ. 52,24  Ο αρχιµάγειρος επήρεν ακόµη τον αρχιερέα και τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις, οι οποίοι εφύλαττον την
είσοδον.
Ιερ. 52,25   και ευνούχον ένα, ός ήν επιστάτης των ανδρών των πολεµιστών, και επτά άνδρας ονοµαστούς τους εν προσώπω
τού βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τή πόλει, και τον γραµµατέα των δυνάµεων, τον γραµµατεύοντα τώ λαώ της γής, και
εξήκοντα ανθρώπους εκ τού λαού της γής, τους ευρεθέντας εν µέσω της πόλεως·
Ιερ. 52,25  Επήρεν ένά ευνούχον, ο οποίος ήτο επόπτης των πολεµιστών ανδρών, επτά επισήµους άνδρας του βασιλικού
περιβάλλοντος, οι οποίοι ευρέθησαν εις την Ιερουσαλήµ, τον γραµµατέα επί των στρατιωτικών δυνάµεων, τον
στρατολόγον της χώρας και εξήντα άλλους ανθρώπους από τον λαόν της χώρας, που ευρέθησαν µέσα εις την πόλιν.
Ιερ. 52,26   και έλαβεν αυτούς Ναβουζαρδάν ο αρχιµάγειρος τού βασιλέως και ήγαγεν αυτούς προς βασιλέα Βαβυλώνος εις
Δεβλαθά,
Ιερ. 52,26  Ο Ναβουζαρδάν, ο αρχιµάγειρας του βασιλέως επήρεν αυτούς και τους ωδήγησεν εις Δεβλαθά προς τον βασιλέα
της Βαβυλώνος.
Ιερ. 52,27   και επάταξεν αυτούς βασιλεύς Βαβυλώνος εν Δεβλαθά , εν γη Αιµάθ.
Ιερ. 52,27  Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος διέταξε και τους εφονεύσαν εις την πόλιν Δεβλαθά, εις την περιοχήν Αιµάθ.
Ιερ. 52,31   και εγένετο εν τώ τριακοστώ και εβδόµω έτει, αποικισθέντος τού Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα εν τώ δωδεκάτω µηνί,
εν τή τετράδι και εικάδι τού µηνός, έλαβεν Ουλαιµαραδάχ βασιλεύς Βαβυλώνος εν τώ ενιαυτώ, ώ εβασίλευσε, την κεφαλήν
Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα και εξήγαγεν αυτόν εξ οικίας, ής εφυλάσσετο·
Ιερ. 52,31  Κατά το τριακοστόν έβδοµον έτος της αιχµαλωσίας του Ιωακείµ, βασιλέως των Ιουδαίων, τον δωδέκατον µήνα,
την εικοστήν τετάρτην του µηνός αυτού, έγινε βασιλεύς της Βαβυλώνος ο Ουλαιµαραδάχ. Κατά το έτος, που ανήλθεν στον
θρόνον, ετίµησε τον Ιωακείµ βασιλέα της Ιουδαίας, και τον έβγαλεν από την φυλακήν, εις την οποίαν έµενε φυλακισµένος.
Ιερ. 52,32   και ελάλησεν αυτώ χρηστά και έδωκε τον θρόνον αυτού επάνω των βασιλέων των  µετ αυτού εν Βαβυλώνι·
Ιερ. 52,32  Ωµιλησε προς αυτόν µε καλωσύνην και ετοποθέτησε τον θρόνον του πρώτον µεταξύ των άλλων συναιχµαλώτων
του βασιλέων εις την Βαβυλώνα.
Ιερ. 52,33   και ήλλαξε την στολήν της φυλακής αυτού και ήσθιεν άρτον διά παντός κατά πρόσωπον αυτού πάσας τας
ηµέρας, ας έζησε.
Ιερ. 52,33  Αντικατέστησε την ενδυµασίαν της φυλακής µε άλλην και συνέτρωγε µε αυτόν πάντοτε όλας τας ηµέρας της
ζωής του.
Ιερ. 52,34   και η σύνταξις αυτώ εδίδοτο διά παντός παρά τού βασιλέως Βαβυλώνος εξ ηµέρας εις ηµέραν έως ηµέρας, ής
απέθανεν.
Ιερ. 52,34  Ο,τι άλλο εχρειάζετο δια την συντήρησίν του εχορηγείτο εις αυτόν πάντοτε από τον βασιλέα της Βαβυλώνος κάθε
ηµέραν µέχρι της ηµέρας του θανάτου του.

Β Α Ρ Ο Υ Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Βαρ. 1,1   Καί ούτοι οι λόγοι τού βιβλίου, ούς έγραψε Βαρούχ υιός Νηρίου, υιού Μαασαίου, υιού Σεδεκίου, υιού Ασαδίου, υιού
Χελκίου, εν Βαβυλώνι,
Βαρ. 1,1   Αυτοί, είναι οι λόγοι του βιβλίου, τους οποίους έγραψεν ο Βαρούχ , υιός του Νηρίου, υιού του Μαασαίου, υιού του
Σεδεκίου, υιού του Ασαδίου, υιού του Χελκίου εις την Βαβυλώνα,
Βαρ. 1,2   εν τώ έτει τώ πέµπτω, εν εβδόµη τού µηνός, εν τώ καιρώ, ώ έλαβον οι Χαλδαίοι την Ιερουσαλήµ και ενέπρησαν
αυτήν εν πυρί.
Βαρ. 1,2   κατά το πέµπτον έτος, την εβδόµην ηµέραν του µηνός, κατά την εποχήν κατά την οποίαν οι Χαλδαιοι εκυρίευσαν
την Ιερουσαλήµ και την είχαν παραδώσει στο πυρ.
Βαρ. 1,3   και ανέγνω Βαρούχ τους λόγους τού βιβλίου τούτου εν ωσίν Ιεχονίου, υιού Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα και εν ωσί
παντός τού λαού των ερχοµένων προς την βίβλον
Βαρ. 1,3   Ο Βαρούχ ανέγνωσε τους λόγους του βιβλίου τούτου εις επήκοον του 'Ιεχονιου, υιού του Ιωακείµ, βασιλέως του



Ιούδα, και εις επήκοον παντός του λαού, όλων εκείνων οι οποίοι είχον έλθει, δια να ακούσουν το βιβλίον τούτο.
Βαρ. 1,4   και εν ωσί των δυνατών και υιών των βασιλέων και εν ωσί των πρεσβυτέρων και εν ωσί παντός τού λαού, από
µικρού έως µεγάλου, πάντων των κατοικούντων εν Βαβυλώνι επί ποταµού Σούδ.
Βαρ. 1,4   Ανεγνώσθη επίσης το βιβλίον αυτό εις επήκοον των επισήµων Ιουδαίων, των πριγκήπων και των καταγοµένων
από βασιλικόν γένος, των πρεσβυτέρων, και εις επήκοον όλου του λαού από µικρού έως µεγάλου· εις επήκοον δηλαδή όλων
των Ιουδαίων, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Βαβυλώνα πλησίον του ποταµού Σούδ.
Βαρ. 1,5   και έκλαιον και ενήστευον και ηύχοντο εναντίον Κυρίου
Βαρ. 1,5   Εκεί οι Ιουδαίοι έκλαιαν, ενήστευαν και προσηύχοντο προς τον Κυριον.
Βαρ. 1,6   και συνήγαγον αργύριον, καθά εκάστου ηδύνατο η χείρ,
Βαρ. 1,6   Από έρανον δε µεταξύ των συνεκέντρωσαν αργύριον, όσον ηµπορούσεν ο καθένας από αυτούς να εισφέρη.
Βαρ. 1,7   και απέστειλαν εις Ιερουσαλήµ προς Ιωακείµ υιόν Χελκίου, υιού Σαλώµ, τον ιερέα, και προς τους ιερείς και προς
πάντα τον λαόν, τους ευρεθέντας µετ αυτού εν Ιερουσαλήµ
Βαρ. 1,7   Εστειλαν κατόπιν αυτό εις την Ιερουσαλήµ προς τον αρχιερέα Ιωακείµ, υιόν του Χελκίου, υιού του Σαλώµ, και
προς τους άλλους ιερείς και προς όλον τον λαόν, προς αυτούς, οι οποίοι ευρίσκοντο ακόµη µαζή µε τον αρχιερέα εις την
Ιερουσαλήµ.
Βαρ. 1,8   εν τώ λαβείν αυτόν τα σκεύη οίκου Κυρίου, τα εξενεχθέντα εκ τού ναού, αποστρέψαι εις γήν Ιούδα, τή δεκάτη τού
Σειουάν, σκεύη αργυρά, ά εποίησε Σεδεκίας υιός Ιωσία βασιλεύς Ιούδα
Βαρ. 1,8   Αυτό έγινεν, όταν ο Βαρούχ επήρε τα σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία άλλοτε είχαν αφαιρεθή από τον ναόν,
δια να τα επαναφέρη εις την Ιουδαίαν κατά την δεκάτην του µηνός Σειουάν. Τα ιερά αυτά αργυρά σκεύη είχαν
κατασκευασθή κατά διαταγήν του Σεδεκίου, βασιλέως της Ιουδαίας, υιού του Ιωσία,
Βαρ. 1,9   µετά το αποικίσαι Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος τον Ιεχονίαν και τους άρχοντας και τους δεσµώτας και
τους δυνατούς και τον λαόν της γής από Ιερουσαλήµ και ήγαγεν αυτόν εις Βαβυλώνα·
Βαρ. 1,9   µετά τον αποικισµόν υπό του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαδυλώνος, του Ιεχονίου και των Ιουδαίων
αρχόντων, των δεσµίων αυτών αιχµαλώτων, των άλλων επισήµων Ιουδαίων και του υπολοίπου λαού της χώρας, οι οποίοι
ωδηγήθησαν από την Ιερουσαλήµ εις την Βαβυλώνα.
Βαρ. 1,10  και είπαν· ιδού απεστείλαµεν προς υµάς αργύριον, και αγοράσατε τού αργυρίου ολοκαυτώµατα και περί
αµαρτίας και λίβανον και ποιήσατε µάννα και ανοίσατε επί το θυσιαστήριον Κυρίου τού Θεού ηµών
Βαρ. 1,10  Οι Ιουδαίοι της Βαβυλώνος έγραψαν επιστολήν και είπαν· Ιδού στέλλοµεν προς σας αυτό το αργύριον. Αγοράσατε
έε αυτό εκλεκτά ζώα, δπως ορίζει ο Νοµος, δια να προσφέρετε ολοκαυτώµατα και εξιλαστηρίους θυσίας δια τας αµαρτίας
µας και λίβανον. Καµετε προσφοράς και προσφέρατε στο θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού µας.
Βαρ. 1,11  και προσεύξασθε περί της ζωής Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος και εις ζωήν Βαλτάσαρ υιού αυτού , ίνα
ώσιν αι ηµέραι αυτών ως αι ηµέραι τού ουρανού επί της γής.
Βαρ. 1,11  Προσευχηθήτε υπέρ της ζωής του Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως της Βαβυλώνος και της ζωής Βαλτάσαρ του υιού
του, δια να είναι αι ηµέραι αυτών, όπως είναι αι ηµέραι του ουρανού επί της γης.
Βαρ. 1,12  και δώσει Κύριος ισχύν ηµίν και φωτίσει τους οφθαλµούς ηµών , και ζησόµεθα υπό την σκιάν Ναβουχοδονόσορ
βασιλέως Βαβυλώνος και υπό την σκιάν Βαλτάσαρ υιού αυτού και δουλεύσοµεν αυτοίς ηµέρας πολλάς και ευρήσοµεν
χάριν εναντίον αυτών.
Βαρ. 1,12  Ο δε Κυριος θα δώση εις ηµάς δύναµιν και θα φωτίση τους οφθαλµούς µας, ώστε να ζήσωµεν υπό την σκέπην
του Ναβουχοδονόσορος βασιλέως της Βαβυλώνος και υπό την σκέπην του υιού αυτού Βαλτάσαρ. Να τους υπηρετήσωµεν
ως δούλοι επί πολύν χρόνον και να έχωµεν την ευµένειαν των.
Βαρ. 1,13  και προσεύξασθε περί ηµών προς Κύριον τον Θεόν ηµών, ότι ηµάρτοµεν τώ Κυρίω Θεώ ηµών, και ουκ
απέστρεψεν ο θυµός Κυρίου και η οργή αυτού αφ ηµών έως της ηµέρας ταύτης.
Βαρ. 1,13  Προσευχηθήτε επίσης και υπέρ ηµών προς Κυριον τον Θεόν µας, διότι ηµαρτήσαµεν ενώπιον Κυρίου του Θεο µας,
ο δε θυµός και η οργή του δεν απεµακρύνθη από ηµάς µέχρι της ηµέρας αυτής.
Βαρ. 1,14  και αναγνώσεσθε το βιβλίον τούτο, ό απεστείλαµεν προς υµάς, εξαγορεύσαι εν οίκω Κυρίου εν ηµέρα εορτής και
εν ηµέραις καιρού,
Βαρ. 1,14  Να αναγνώσετε επίσης το βιβλίον τούτο, το οποίον σας στέλλοµεν, και να κάµετε δηµοσίαν εξαγόρευσιν στον
ναόν του Κυρίου κατά την ηµέραν της εορτής, κατά τας ηµέρας της συγκεντρώσεως
Βαρ. 1,15  και ερείτε· Τώ Κυρίω Θεώ ηµών η δικαιοσύνη, ηµίν δε αισχύνη των προσώπων ως η ηµέρα αύτη, ανθρώπω Ιούδα
και τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ
Βαρ. 1,15  και θα πήτε· Εις τον Κυριον τον Θεόν µας ανήκει και υπάρχει η δικαιοσύνη, εις ηµάς δε η εντροπή των προσώπων
µας, όπως βλέποµεν κατά την ηµέραν αυτήν. Η αισχύνη αυτή ανήκει εις κάθε άνθρωπον της Ιουδαίας και στους κατοίκους
της Ιερουσαλήµ,
Βαρ. 1,16  και τοίς βασιλεύσιν ηµών και τοίς άρχουσιν ηµών και τοίς ιερεύσιν ηµών και τοίς προφήταις ηµών και τοίς
πατράσιν ηµών,
Βαρ. 1,16  στους βασιλείς µας και στους άρχοντας µας, στους ιερείς µας και στους προφήτας µας και στους πατέρας µας,
Βαρ. 1,17  ών ηµάρτοµεν έναντι Κυρίου
Βαρ. 1,17  διότι ηµαρτήσαµεν ενώπιον του Κυρίου.
Βαρ. 1,18  και ηπειθήσαµεν αυτώ και ουκ ηκούσαµεν της φωνής Κυρίου Θεού ηµών πορεύεσθαι τοίς προστάγµασι Κυρίου,
οίς έδωκε κατά πρόσωπον ηµών.
Βαρ. 1,18  Εφάνηµεν απειθείς εις αυτόν και δεν υπηκούσαµεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού µας, να ζήσωµεν και να
πορευθώµεν σύµφωνα µε τα προστάγµατα του Κυρίου, τα οποία έδοκεν ενώπιον µας.
Βαρ. 1,19  από της ηµέρας, ής εξήγαγε Κύριος τους πατέρας ηµών εκ γής Αιγύπτου, και έως της ηµέρας ταύτης ήµεθα
απειθούντες προς Κύριον Θεόν ηµών και εσχεδιάζοµεν προς το µη ακούειν της φωνής αυτού.
Βαρ. 1,19  Από την ηµέραν, που ο Κυριος έβγαλεν ελευθέρους τους πατέρας µας από την χώραν της Αιγύπτου µέχρι της
ηµέρας αυτής, υπήρξαµεν εν συνεχεία απειθείς προς Κυριον τον Θεόν µας, εσκεπτόµεθα και κατεστρώναµεν σχέδια, να µη
υπακούσωµεν εις την φωνήν του Κυρίου.



Βαρ. 1,20  και εκολλήθη εις ηµάς τα κακά και η αρά , ήν συνέταξε Κύριος τώ Μωυσή παιδί αυτού εν ηµέρα , ή εξήγαγε τους
πατέρας ηµών εκ γής Αιγύπτου δούναι ηµίν γήν ρέουσαν γάλα και µέλι ως η ηµέρα αύτη.
Βαρ. 1,20  Εξ αιτίας αυτών εκολλήθησαν επάνω µας αι συµφοραί και η κατάρα, όπως είχεν ορίσει ο Κυριος στον δούλον του
τον Μωϋσέα κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν εβγαλεν ελευθέρους τους πατέρας µας από την χώραν της Αιγύπτου, δια
να δώση εις ηµάς γην ρέουσαν γάλα και µέλι, όπως βλέποµεν κατά την ηµέραν αυτήν.
Βαρ. 1,21  και ουκ ηκούσαµεν της φωνής Κυρίου τού Θεού ηµών κατά πάντας τους λόγους των προφητών , ών απέστειλε
προς ηµάς,
Βαρ. 1,21  Δεν υπηκούσαµεν εις την εντολήν του Κυρίου και Θεού µας, σύµφωνα και µε όλους τους λόγους των προφητών,
τους οποίους εκείνος έστειλε προς ηµάς.
Βαρ. 1,22  και ωχόµεθα έκαστος εν διανοία καρδίας αυτού της πονηράς εργάζεσθαι θεοίς ετέροις, ποιήσαι τα κακά κατ
οφθαλµούς Κυρίου Θεού ηµών.
Βαρ. 1,22  Απεµακρύνθηµεν ο καθένας από τον Θεόν, σύµφωνα µε τας πονηράς επιθυµίας της διεφθαρµένης του καρδίας,
δια να λατρεύσωµεν ξένους θεούς και να διαπράξωµεν τα κακά ενώπιον των οφθαλµών Κυρίου του Θεού µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Βαρ. 2,1   Καί έστησε Κύριος τον λόγον αυτού, ον ελάλησεν εφ ηµάς και επί τους δικαστάς ηµών τους δικάσαντας τον
Ισραήλ και επί τους βασιλείς ηµών, και επί τους άρχοντας ηµών και επί άνθρωπον Ισραήλ και Ιούδα,
Βαρ. 2,1   Εξεπλήρωσεν ο Κυριος και τούτον τον λόγον του, τον οποίον είπεν εναντίον µας και εναντίον των δικαστών µας,
που εδίκαζον τον ισραηλιτικόν λαόν, και εναντίον των βασιλέων µας και εναντίον των αρχόντων µας και εναντίον όλων
των Ισραηλιτών και των Ιουδαίων·
Βαρ. 2,2   τού αγαγείν εφ ηµάς κακά µεγάλα, ά ουκ εποίησεν υποκάτω παντός τού ουρανού καθά εποιήθη εν Ιερουσαλήµ,
κατά τα γεγραµµένα εν τώ νόµω Μωυσή,
Βαρ. 2,2  να επιφέρη εναντίον µας µεγάλας τιµωρίας και συµφοράς, όσας δεν έκαµε κανένας άλλος κάτω από τον ουρανόν
εναντίον άλλου λαού, ωσάν αυτάς που συνέβησαν εις την Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε όσα ο Μωϋσής είχε γράψει στον Νοµον
δια τας τιµωρίας των παρανόµων και των αποστατών,
Βαρ. 2,3   τού φαγείν ηµάς άνθρωπον σάρκας υιού αυτού και άνθρωπον σάρκας θυγατρός αυτού.
Βαρ. 2,3  ώστε να ευρεθούν άνθρωποι µεταξύ µας, να φάγουν ο ενας τας σάρκας του υιού του και άλλος τας σάρκας της
θυγατρός του!
Βαρ. 2,4   και έδωκεν αυτούς υποχειρίους πάσαις ταίς βασιλείαις ταίς κύκλω ηµών εις ονειδισµόν και εις άβατον εν πάσι
τοίς λαοίς τοίς κύκλω, ού διέσπειρεν αυτούς Κύριος εκεί.
Βαρ. 2,4  Παρέδωκε τους Ισραηλίτας ο Κυριος υποχειρίους εις όλα τα βασίλεια τα κυκλω, ώστε να γίνωµεν αντικείµενον
ονειδισµού, έρηµοι και καταφρονηµένοι µεταξύ όλων των κύκλω λαών, όπου ο Κυριος τους διεσκόρπισε.
Βαρ. 2,5   και εγενήθησαν υποκάτω και ουκ επάνω, ότι ηµάρτοµεν Κυρίω Θεώ ηµών προς το µη ακούειν της φωνής αυτού.
Βαρ. 2,5  Και εγίναµεν έτσι υποχείριοι αντί να είµεθα κύριοι, διότι ηµαρτήσαµεν εις Κυριον τον Θεόν µας, επειδή δεν
υπηκούσαµεν εις τας εντολάς αυτού.
Βαρ. 2,6   τώ Κυρίω Θεώ ηµών η δικαιοσύνη, ηµίν δε και τοίς πατράσιν ηµών η αισχύνη των προσώπων ως η ηµέρα αύτη .
Βαρ. 2,6  Εις Κυριον τον Θεόν µας ανήκει και υπάρχει η δικαιοσύνη, εις ηµάς δε και τους προγόνους µας η εντροπή και η
καταισχύνη των προσώπων µας, όπως φανερώνει αυτή η ηµέρα.
Βαρ. 2,7   ά ελάλησε Κύριος εφ ηµάς, πάντα τα κακά ταύτα ήλθεν εφ ηµάς.
Βαρ. 2,7  Ολαι αι συµφοραί και αι τιµωρίαι, τας οποίας προανήγγειλεν ο Κυριος, όλαι αύται επεσσωρεύθησαν εις ηµάς.
Βαρ. 2,8   και ουκ εδεήθηµεν τού προσώπου Κυρίου τού αποστρέψαι έκαστον από των νοηµάτων της καρδίας αυτών της
πονηράς.
Βαρ. 2,8  Δεν παρεκαλέσαµεν δε τον Κυριον εν µετανοία να µας βοηθήση, ώστε ο καθένας από ηµάς να αποµακρυνθή από
τας αµαρτωλάς σκέψεις της διεφθαρµένης καρδίας του.
Βαρ. 2,9   και εγρηγόρησε Κύριος επί τοίς κακοίς, και επήγαγε Κύριος εφ ηµάς, ότι δίκαιος ο Κύριος επί πάντα τα έργα
αυτού, ά ενετείλατο ηµίν.
Βαρ. 2,9  Και έτσι ο Κυριος ηγρύπνησε δια τας τιµωρίας ηµών και τας επέφερεν εναντίον µας, διότι ο Κυριος είναι δίκαιος
εις όλα αυτού τα έργα, τα οποία µας έχει διατάξει.
Βαρ. 2,10  και ουκ ηκούσαµεν της φωνής αυτού πορεύεσθαι τοίς προστάγµασι Κυρίου, οίς έδωκε κατά πρόσωπον ηµών. -
Βαρ. 2,10  Ηµείς όµως δεν υπηκούσαµεν εις την φωνήν του, να πορευθώµεν σύµφωνα µε τα προστάγµατα του Κυρίου, τα
οποία αυτός έδωκεν ενώπιόν µας.
Βαρ. 2,11  Καί νύν, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ός εξήγαγες τον λαόν σου εκ γής Αιγύπτου εν χειρί κραταιά και εν σηµείοις και εν
τέρασι και εν δυνάµει µεγάλη και εν βραχίονι υψηλώ και εποίησας σεαυτώ όνοµα ως η ηµέρα αύτη,
Βαρ. 2,11  Και τώρα, Κυριε, συ, ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος έβγαλες άλλοτε ελεύθερον τον λαόν σου από την χώραν της
Αιγύπτου µε την κραταιάν χείρα σου, µε σηµεία και µε τέρατα, µε δύναµιν µεγάλην και ακατανίκητον, µε τον
παντοδύναµον βραχίονά σου και κατέστησες έτσι ένδοξον το Ονοµά σου µεταξύ των λαών, όπως µαρτυρεί και η ηµέρα
αυτή,
Βαρ. 2,12  ηµάρτοµεν, ησεβήσαµεν, ηδικήσαµεν, Κύριε ο Θεός ηµών, επί πάσι τοίς δικαιώµασί σου.
Βαρ. 2,12  οµολογούµεν ότι υπεπέσαµεν εις αµαρτίας, εδείξαµεν ασέβειαν απέναντί σου, διεπράξαµεν αδικίας, Κυριε ο Θεός
ηµών, παρεβήµεν όλας τας εντολάς σου.
Βαρ. 2,13  αποστραφήτω ο θυµός σου αφ ηµών, ότι κατελείφθηµεν ολίγοι εν τοίς έθνεσιν, ού διέσπειρας ηµάς εκεί.
Βαρ. 2,13  Αλλά ας αποµακρυνθή από ηµάς ο δίκαιος θυµός σου, διότι ολίγοι απεµείναµεν εις τα έθνη, όπου µας έχεις
διασκορπίσει.
Βαρ. 2,14  εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής ηµών και της δεήσεως ηµών και εξελού ηµάς ένεκέν σου και δός ηµίν χάριν
κατά πρόσωπον των αποικισάντων ηµάς,
Βαρ. 2,14  Ακουσε, Κυριε, και κάµε δεκτήν την προσευχήν µας και την δέησίν µας και εν τη απείρω σου καλωσύνη γλύτωσέ
µας από τας συµφοράς αυτάς και δος µας την χάριν σου ενώπιον αυτών, οι οποίοι µας έχουν µετοικήσει αιχµαλώτους,



Βαρ. 2,15  ίνα γνώ πάσα η γη, ότι σύ Κύριος ο Θεός ηµών, ότι το όνοµά σου επεκλήθη επί Ισραήλ και επί το γένος αυτού.
Βαρ. 2,15  δια να µάθουν όλοι οι άνθρωποι της οικουµένης, ότι συ είσαι ο Κυριος και Θεός µας, ότι το Ονοµά σου έχει
επικληθή επάνω στον Ιακώβ και στους απογόνους του.
Βαρ. 2,16  Κύριε, κάτιδε εκ τού οίκου τού αγίου σου και εννόησον εις ηµάς· και κλίνον, Κύριε, το ούς σου και άκουσον·
Βαρ. 2,16  Από τον άγιόν σου ναόν ρίψε, Κυριε, ένα βλέµµα εις ηµάς και ίδε το κατάντηµά µας, έχε µας στον νουν σου. Κλίνε,
Κυριε, το αυτί σου και άκουσέ µας.
Βαρ. 2,17  άνοιξον, Κύριε, οφθαλµούς σου και ιδέ, ότι ουχ οι τεθνηκότες εν τώ άδη, ών ελήφθη το πνεύµα αυτών από των
σπλάγχνων αυτών, δώσουσι δόξαν και δικαίωµα τώ Κυρίω·
Βαρ. 2,17  Ανοιξε, Κυριε, τους οφθαλµούς σου και ιδέ προς ηµάς, διότι δεν θα δώσουν δόξαν και δικαίωσιν στο Ονοµά σου
εκείνοι, οι οποίοι απέθαναν και ευρίσκονται στον άδην· αυτοί, των οποίων έλλειψε πλέον από τα σπλάγχνα των η πνοή της
ζωής.
Βαρ. 2,18  αλλά η ψυχή η λυπουµένη επί το µέγεθος, ό βαδίζει κύπτον και ασθενούν και οι οφθαλµοί οι εκλείποντες και η
ψυχή η πεινώσα δώσουσί σοι δόξαν και δικαιοσύνην, Κύριε.
Βαρ. 2,18  Αλλά η συντετριµµένη από την λύπην ψυχή, η οποία από το βάρος των αµαρτιών και των τιµωριών βαδίζει
σκυφτή και αδύναµος µε θολωµένους από τα δάκρυα οφθαλµούς και ο πεινασµένος άνθρωπος, αυτοί θα σε δοξολογήσουν,
Κυριε, και θα διαλαλήσουν την δικαιοσύνην σου.
Βαρ. 2,19  ότι ουκ επί τα δικαιώµατα των πατέρων ηµών και των βασιλέων ηµών ηµείς καταβάλλοµεν τον έλεον ηµών κατά
πρόσωπόν σου, Κύριε ο Θεός ηµών,
Βαρ. 2,19  Σου υποβάλλοµεν την ικετήριον αυτήν προς το έλεός σου δέησιν, στηριζόµενοι οχι εις τας δικαιοσύνας των
προγόνων µας και των βασιλέων µας, αλλά στο έλεός σου, Κυριε ο Θεός ηµών.
Βαρ. 2,20  ότι ενήκας τον θυµόν σου και την οργήν σου εφ ηµάς, καθάπερ ελάλησας εν χειρί των παίδων σου των προφητών
λέγων·
Βαρ. 2,20  Διότι συ εν τη δικαιοσύνη σου εξαπέλυσες τον θυµόν σου και την οργήν σου εναντίον µας, όπως άλλωστε είχες
προαναγγείλει δια µέσου των δούλων σου, των προφητών, λέγων·
Βαρ. 2,21  ούτως είπε Κύριος· κλίνατε τον ώµον υµών εργάσασθαι τώ βασιλεί Βαβυλώνος και καθίσατε επί την γήν, ήν
δέδωκα τοίς πατράσιν υµών·
Βαρ. 2,21  έτσι είπεν ο Κυριος· Σκύψατε τον ώµον σας, δια να εργασθήτε υποτεταγµένοι στον βασιλέα της Βαβυλώνος, ώστε
να ηµπορέσετε να παραµείνετε εις την χώαν, την οποίαν εγώ έδωκα στους προγόνους σας.
Βαρ. 2,22  και εάν µη ακούσητε της φωνής Κυρίου εργάσασθαι τώ βασιλεί Βαβυλώνος,
Βαρ. 2,22  Εάν όµως δεν υπακούετε εις την φωνήν του Κυρίου, να εργασθήτε εν υποταγή στον βασιλέα της Βαβυλώνος,
Βαρ. 2,23  εκλείψειν ποιήσω εκ πόλεων Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήµ φωνήν ευφροσύνης και φωνήν χαρµοσύνης, φωνήν
νυµφίου και φωνήν νύµφης, και έσται πάσα η γη εις άβατον από ενοικούντων.
Βαρ. 2,23  τότε εγώ θα φέρω έτσι τα πράγµατα και θα κάµω, ώστε να λείψη από τας πόλεις της Ιουδαίας και από τας οδούς
της Ιερουσαλήµ κάθε φωνή αγαλλιάσεως και χαράς, χαρµόσυνος φωνή νυµφίου και νύµφης. Ολη δε η χώρα θα µείνη
έρηµος και άβατος από τους κατοίκους.
Βαρ. 2,24  και ουκ ηκούσαµεν της φωνής σου εργάσασθαι τώ βασιλεί Βαβυλώνος, και έστησας τους λόγους σου, ούς
ελάλησας εν χερσί των παίδων σου των προφητών, τού εξενεχθήναι τα οστά βασιλέων ηµών και τα οστά των πατέρων
ηµών εκ τού τόπου αυτών,
Βαρ. 2,24  Ηµείς όµως δεν υπηκούσαµεν εις την εντολήν σου, να εργασθώµεν εν υποταγή στον βασιλέα της Βαβυλώνος και
έτσι συ εξεπλήρωσες τους απειλητικούς λόγους σου, τους οποίους είπες εναντίον µας δια µέσου των δούλων σου, των
προφητών, ότι δηλαδή θα επέλθουν εναντίον µας αι δίκαιαι τιµωρίαι, και αυτά ακόµη τα οστά των βασιλέων και τα οστά
των προγονων µας θα εξαχθούν από τους τάφους των!
Βαρ. 2,25  και ιδού εστιν εξεριµµένα τώ καύµατι της ηµέρας και τώ παγετώ της νυκτός, και απεθάνοσαν εν πόνοις πονηροίς,
εν λιµώ και εν ροµφαία και εν αποστολή.
Βαρ. 2,25  Και ιδού ότι πράγµατι αυτά ερρίφθησαν και εσκορπίσθησαν έξω εκτεθειµένα στο καύµα της ηµέρας και στον
παγετόν της νυκτός. Οι δε πατέρες µας απέθανον εν µέσω φοβερών αθλιοτήτων και τιµωριών, µε λιµόν και µε ροµφαίαν
και µε αιχµαλωσίαν.
Βαρ. 2,26  και έθηκας τον οίκον, ού επεκλήθη το όνοµά σου επ αυτώ, ως η ηµέρα αύτη, διά πονηρίαν οίκου Ισραήλ και οίκου
Ιούδα. -
Βαρ. 2,26  Και κατέστησες τον ναόν, όπου επεκαλείτο το Ονοµά σου, όπως είναι σήµερα, κρηµνισµένος και
εγκαταλελειµµένος εξ αιτίας της κακίας των Ισραηλιτών και των Ιουδαίων.
Βαρ. 2,27  Καί εποίησας εις ηµάς, Κύριε ο Θεός ηµών, κατά πάσα επιείκειάν σου και κατά πάντα οικτιρµόν σου τον µέγαν,
Βαρ. 2,27  Και εν τούτοις είχες φερθή συ, Κυριε ο Θεός µας, προς ηµάς σύµφωνα µε όλην σου την επιείκειαν και µε όλους
τους µεγάλους οικτιρµούς σου,
Βαρ. 2,28  καθά ελάλησας εν χειρί παιδός σου Μωυσή, εν ηµέρα εντειλαµένου σου αυτώ γράψαι τον νόµον σου εναντίον
υιών Ισραήλ λέγων·
Βαρ. 2,28  όπως ωµίλησες δια µέσου του δούλου σου του Μωϋσέως κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν του έδωσες την
εντολήν να γράψη τον Νοµον σου ενώπιον των Ισραηλιτών λέγων·
Βαρ. 2,29  εάν µη ακούσητε της φωνής µου, ει µην η βόµβησις η µεγάλη η πολλή αύτη αποστρέψει εις µικράν εν τοίς
έθνεσιν, ού διασπερώ αυτούς εκεί·
Βαρ. 2,29  Εάν δεν υπακούσετε εις την φωνήν µου, τότε ο µεγάλος και αναρίθµητος αυτός λαός, που βοµδεί, θα γίνη
ελάχιστος µεταξύ των εθνών, όπου εγώ θα τους διασκορπίσω.
Βαρ. 2,30  ότι έγνων ότι ου µη ακούσωσί µου, ότι λαός σκληροτράχηλός εστι. και επιστρέψουσιν επί καρδίαν αυτών εν γη
αποικισµού αυτών
Βαρ. 2,30  Αυτά τα προαναγγέλλω, είπες, διότι γνωρίζω ότι οι Ισραηλίται δεν θα ακούσουν την φωνήν µου διότι είναι λαός
σκληροτράχηλος και αµετανόητος. Εάν όµως εις την εξορίαν ευρισκόµενοι συναισθανθούν την αµαρτωλότητά των και
συνέλθουν στον εαυτόν των



Βαρ. 2,31  και γνώσονται ότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών. και δώσω αυτοίς καρδίαν και ώτα ακούοντα,
Βαρ. 2,31  και αναγνωρίσουν ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των, εγώ τότε θα δώσω εις αυτούς καρδίαν αγνήν και συνετήν,
αυτιά πρόθυµα να ακούουν.
Βαρ. 2,32  και αινέσουσί µε εν γη αποικισµού αυτών και µνησθήσονται τού ονόµατός µου
Βαρ. 2,32  Τοτε δε θα µε δοξολογήσουν εις την χώραν της εξορίας των και θα ενθυµηθούν το Ονοµά µου.
Βαρ. 2,33  και αποστρέψουσιν από τού νώτου αυτών τού σκληρού και από πονηρών πραγµάτων αυτών , ότι µνησθήσονται
της οδού πατέρων αυτών των αµαρτόντων έναντι Κυρίου.
Βαρ. 2,33  Θα παύσουν πλέον να έχουν σκληρόν και ανυπότακτον τον τράχηλον, θα αποµακρυνθούν από τα πονηρά έργα
των, διότι θα αναµνησθούν το κατάντηµα και την τύχην των πατέρων των , οι οποίοι είχαν αµαρτήσει ενώπιον εµού, του
Κυρίου.
Βαρ. 2,34  και αποστρέψω αυτούς εις την γήν, ήν ώµοσα τοίς πατράσιν αυτών, τώ Αβραάµ και τώ Ισαάκ και τώ Ιακώβ, και
κυριεύσουσιν αυτής· και πληθυνώ αυτούς, και ου µη σµικρυνθώσι·
Βαρ. 2,34  Τοτε δε συνετισµένους και εν µετάνοία θα τους επαναφέρω εγώ εις την χώραν, την οποίαν ωρκίσθην να δώσω
στον Αβραάµ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και θα γίνουν πλέον κύριοι και ιδιοκτήται αυτής. Θα τους πληθύνω και δεν θα
ολιγοστεύσουν.
Βαρ. 2,35 και στήσω αυτοίς διαθήκην αιώνιον τού είναί µε αυτοίς εις Θεόν και αυτοί έσονταί µοι εις λαόν· και ου κινήσω έτι
τον λαόν µου Ισραήλ από της γής, ής έδωκα αυτοίς.
Βαρ. 2,35  Θα συνάψω και θα επικυρώσω συµφωνίαν αιωνίαν µε αυτούς, δια να είµαι εις αυτούς ο Θεός των και αυτοί να
είναι δι' εµέ ο λαός. Δεν θα µετακινήσω πλέον τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν από την χώραν, την οποίαν εγώ έχω δώσει εις
αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Βαρ. 3,1   Κύριε παντοκράτωρ ο Θεός Ισραήλ, ψυχή εν στενοίς και πνεύµα ακηδιών κέκραγε προς σε.
Βαρ. 3,1   Κυριε παντοκράτορ, συ ο Θεός του Ισραήλ, µία ψυχή ευρισκοµένη εις εκτάκτως στενόχωρον κατάστασιν, ένα
πνεύµα κυριευµένον από αθυµίαν και µελαγχολίαν, κράζει προς σε.
Βαρ. 3,2   άκουσον, Κύριε, και ελέησον, ότι ηµάρτοµεν εναντίον σου,
Βαρ. 3,2  Ακουσε Κυριε, την φωνήν του και στείλε το έλεός σου, διότι ηµαρτήσαµεν ενώπιόν σου,
Βαρ. 3,3   ότι σύ καθήµενος τον αιώνα, και ηµείς απολλύµενοι τον αιώνα.
Βαρ. 3,3  διότι συ είσαι ο καθήµενος επί του ενδόξου αιωνίου θρόνου, ηµείς δε είµεθα οι συνεχώς δια µέσου των αιώνων
καταστρεφόµενοι.
Βαρ. 3,4   Κύριε παντοκράτωρ ο Θεός Ισραήλ, άκουσον δή της προσευχής των τεθνηκότων Ισραήλ και υιών των
αµαρτανόντων εναντίον σου, οί ουκ ήκουσαν της φωνής Κυρίου Θεού αυτών και εκολλήθη ηµίν τα κακά.
Βαρ. 3,4  Κυριε παντοκράτορ, ο Θεός του Ισραήλ, άκουσε τώρα την προσευχήν των αποθανόντων Ισραηλιτών και των υιών
εκείνων, οι οποίοι ηµάρτησαν ενώπιόν σου αυτών οι οποίοι δεν υπήκουσαν εις την φωνήν του Κυρίου και του Θεού των , και
επάνω στους οποίους εκολλήθησαν αι συµφοραί και αι τιµωρίαι αυταί.
Βαρ. 3,5   µη µνησθής αδικιών πατέρων ηµών, αλλά µνήσθητι χειρός σου και ονόµατός σου εν τώ καιρώ τούτω·
Βαρ. 3,5  Μη ενθυµηθής και µη λάβης υπ' όψιν σου τας αδικίας των πατέρων µας, αλλά ενθυµήσου κατά τον χρόνον τούτον
την παντοδύναµον χείρα σου και το άγιον Ονοµά σου,
Βαρ. 3,6   ότι σύ Κύριος ο Θεός ηµών, και αινέσοµέν σε, Κύριε.
Βαρ. 3,6  διότι συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός µας και σε ηµείς θα υµνολογούµεν.
Βαρ. 3,7   ότι διά τούτο έδωκας τον φόβον σου επί καρδίαν ηµών τού επικαλείσθαι το όνοµά σου . και αινέσοµέν σε εν τή
αποικία ηµών, ότι απεστρέψαµεν από καρδίας ηµών πάσαν αδικίαν πατέρων ηµών των ηµαρτηκότων εναντίον σου.
Βαρ. 3,7  Προς τούτο άλλως τε συ ενέβαλες τον φόβον σου και τον σεβασµόν σου εντός των καρδιών µας, δια να
επικαλούµεθα µε πίστιν και ευλάβειαν το Ονοµά σου. Σε δοξολογούµεν, Κυριε, στον τόπον αυτόν της εξορίας µας, διότι
απεµακρύναµεν από τας καρδίας µας κάθε αδικίαν των πατέρων µας, οι οποίοι είχαν διαπράξει αµαρτίας ενώπιόν σου.
Βαρ. 3,8   ιδού ηµείς σήµερον εν τή αποικία ηµών, ού διέσπειρας ηµάς εκεί εις ονειδισµόν και εις αράν και εις όφλησιν κατά
πάσας τας αδικίας πατέρων ηµών, οί απέστησαν από Κυρίου Θεού ηµών.
Βαρ. 3,8  Ιδού, ηµείς ευρισκόµεθα σήµερον εις την χώραν της εξορίας µας, εκεί όπου συ µας διεσκόρπισες, δια να γίνωµεν
αντικείµενα εξευτελισµού και κατάρας, ώστε να εξοφλήσωµεν ετσι όλας τας αδικίας των προγόνων µας, οι οποίοι
απεµακρύνθησαν από σε, τον Κυριον και Θεόν µας.
Βαρ. 3,9   Άκουε Ισραήλ εντολάς ζωής, ενωτίσασθε γνώναι φρόνησιν.
Βαρ. 3,9  Ακουε, ισραηλιτικέ λαέ, τας εντολάς αυτάς του Θεού, που φέρουν ζωήν. Ακούσατε και βάλετέ τας εις τα αυτιά σας
δια να αποκτήσετε σύνεσιν.
Βαρ. 3,10  τι εστιν Ισραήλ; τι ότι εν γη των εχθρών εί; επαλαιώθης εν γη αλλοτρία, συνεµιάνθης τοίς νεκροίς,
Βαρ. 3,10  Τι σου συνέβη, ισραηλιτικέ λαέ; Διατί ευρίσκεσαι εις την χώραν των εχθρών σου; Διατί εγήρασες εις την ξένην γην
και εµολύνθης ανάµεσα εις µολυσµένους νεκρούς;
Βαρ. 3,11  προσελογίσθης µετά των εις άδου;
Βαρ. 3,11  Συγκατηριθµήθης µεταξύ εκείνων, οι οποίοι κατεβαίνουν στον άδην;
Βαρ. 3,12  εγκατέλιπες την πηγήν της σοφίας.
Βαρ. 3,12  Διότι εγκατέλειψες την πηγήν της σοφίας, τον Θεόν και τον Νοµον του.
Βαρ. 3,13  τή οδώ τού Θεού ει επορεύθης, κατώκεις αν εν ειρήνη τον αιώνα.
Βαρ. 3,13  Εάν είχες βαδίσει τον δρόµον του Θεού, θα κατοικούσες εις την πατρίδα σου εν ειρήνη δια παντός.
Βαρ. 3,14  µάθε που εστι φρόνησις, που εστιν ισχύς, που εστι σύνεσις τού γνώναι άµα που εστι µακροβίωσις και ζωή, που
εστι φώς οφθαλµών και ειρήνη. -
Βαρ. 3,14  Μαθε που υπάρχει σοφία και σύνεσις, που ευρίσκεται η δύναµις, που είναι η σύνεσις, δια να γνωρίσης
συγχρόνως, που υπάρχει η µακρότης των ηµέρων και ευτυχισµένη ζωη, που ευρίσκεται το φως και η χαρά των οφθαλµών,
η πραγµατική και αδιατάρακτος ειρήνη.



Βαρ. 3,15  Τίς εύρε τον τόπον αυτής και τις εισήλθεν εις τους θησαυρούς αυτής;
Βαρ. 3,15  Ποιός ευρήκε τον τόπον αυτής της θείας σοφίας και ποιός εισήλθεν στους θησαυρούς της;
Βαρ. 3,16  που εισιν οι άρχοντες των εθνών και οι κυριεύοντες των θηρίων των επί της γής,
Βαρ. 3,16  Που είναι οι άρχοντες των εθνών, δια να µας είπουν εάν την ευρήκαν, και οι εξουσιάζοντες επάνω εις τα θηρία της
γης;
Βαρ. 3,17  οι εν τοίς ορνέοις τού ουρανού εµπαίζοντες και το αργύριον θησαυρίζοντες και το χρυσίον, ώ επεποίθεισαν
άνθρωποι, και ουκ έστι τέλος της κτήσεως αυτών,
Βαρ. 3,17  Που είναι εκείνοι, οι οποίοι συλλαµβάνουν και τα πλέον άγρια πτηνά και παίζουν µε αυτά; Και όλοι όσοι
θησαυρίζουν χρυσίον και αργύριον, εις τα οποία οι άνθρωποι στηρίζουν την πεποίθησιν και τας ελπίδας των και δεν
σταµατούν ποτέ εργαζόµενοι δια την απόκτησιν των;
Βαρ. 3,18  οι το αργύριον τεκταίνοντες και µεριµνώντες, και ουκ έστιν εξεύρεσις των έργων αυτών;
Βαρ. 3,18  Που είναι οι αργυροκόποι και οι χρυσοχόοι, οι οποίοι µε πολλήν επιµέλειαν κατεργάζονται τα πολύτιµα αυτά
µέταλλα και κατασκευάζουν αναρίθµητα ήδη έργων;
Βαρ. 3,19  ηφανίσθησαν και εις άδου κατέβησαν, και άλλοι αντανέστησαν αντ αυτών.
Βαρ. 3,19  Εξηφανίσθησαν, κατέβηκαν στον άδην, χωρίς να γνωρίσουν την αληθινήν σοφίαν, και άλλοι παρουσιάσθησαν
εις την γην αντί εκείνων.
Βαρ. 3,20  νεώτεροι είδον φώς και κατώκησαν επί της γής, οδόν δε επιστήµης ουκ έγνωσαν,
Βαρ. 3,20  Νεώτεροι εγεννήθησαν και είδαν το φως του ουρανού και κατώκησαν εις την γην, αλλά και αυτοί δεν εγνώρισαν
τον δρόµον της αληθινής επιστήµης και σοφίας.
Βαρ. 3,21  ουδέ συνήκαν τρίβους αυτής, ουδέ αντελάβοντο αυτής· οι υιοί αυτών από της οδού αυτών πόρω εγενήθησαν,
Βαρ. 3,21  Δεν ενόησαν τους δρόµους της, δεν εκράτησαν αυτήν και δεν εστηρίχθησαν επάνω της. Το ιδιο και τα παιδιά των,
επλανήθησαν στον δρόµον των, ευρέθησαν µακράν από την αληθινήν σοφίαν.
Βαρ. 3,22  ουδέ ηκούσθη εν Χαναάν, ουδέ ώφθη εν Θαιµάν,
Βαρ. 3,22  Δεν ηκούσθη να γίνεται λόγος περί αυτής εις την Χαναάν, ούτε εφανερώθη εις την περιοχήν Θαιµάν.
Βαρ. 3,23  ούτε υιοί Άγαρ, οι εκζητούντες την σύνεσιν επί της γής, οι έµποροι της Μεράν και Θαιµάν, οι µυθολόγοι και οι
εκζητηταί της συνέσεως, οδόν της σοφίας ουκ έγνωσαν, ουδέ εµνήσθησαν τας τρίβους αυτής. -
Βαρ. 3,23  Οτε οι απόγονοι της Αγαρ, οι οποίοι εν τούτοις αναζητούν την σοφίαν επάνω εις την γην, ούτε οι έµποροι της
Μερράν και της Θαιµάν, οι επινοηταί και ερµηνευταί παραβολών, οι αναζητούντες την σύνεσιν, κανείς από αυτούς δεν
έµαθε τον δρόµον της σοφίας, ούτε και ενεθυµήθησαν καν τας οδούς της.
Βαρ. 3,24  Ώ Ισραήλ, ως µέγας ο οίκος τού Θεού και επιµήκης ο τόπος της κτήσεως αυτού·
Βαρ. 3,24  Ω Ισραηλιτικέ λαέ, πόσον µέγα και µεγαλοπρεπές είναι το σύµπαν, οίκος αυτός του Θεού! Ποσον αχανής ο τόπος
της κυριαρχίας του !
Βαρ. 3,25  µέγας και ουκ έχει τελευτήν, υψηλός και αµέτρητος.
Βαρ. 3,25  Μέγας, χωρίς τέλος, υψηλός και απροσµέτρητος !
Βαρ. 3,26  εκεί εγεννήθησαν οι γίγαντες οι ονοµαστοί οι απ αρχής, γενόµενοι ευµεγέθεις, επιστάµενοι πόλεµον.
Βαρ. 3,26  Εις την γην, κατά τους αρχαίους χρόνους, εγεννήθησαν οι ονοµαστοί γίγαντες, µεγάλου αναστήµατος, ικανοί και
έµπειροι στον πόλεµον.
Βαρ. 3,27  ου τούτους εξελέξατο ο Θεός ουδέ οδόν επιστήµης έδωκεν αυτοίς·
Βαρ. 3,27  Ο Θεός όµως δεν εξέλεξεν αυτούς, ούτε έδωκεν εις αυτούς σοφίαν και σύνεσιν.
Βαρ. 3,28  και απώλοντο παρά το µη έχειν φρόνησιν, απώλοντο διά την αβουλίαν αυτών. -
Βαρ. 3,28  Εχάθησαν, διότι δεν είχαν σύνεσιν, κατεστράφησαν εξ αιτίας της αφροσύνης των.
Βαρ. 3,29  Τίς ανέβη εις τον ουρανόν και έλαβεν αυτήν και κατεβίβασεν αυτήν εκ των νεφελών;
Βαρ. 3,29  Ποιός ανέβηκεν στον ουρανόν και επήρε την σοφίαν και την κατεβίδασεν εις την γην κάτω από τα νέφη;
Βαρ. 330   τις διέβη πέραν της θαλάσσης και εύρεν αυτήν και οίσει αυτήν χρυσίου εκλεκτού ;
Βαρ. 3,30  Ποιός διεπέρασε την θάλασσαν και εύρε την σοφίαν και θα την φέρη θεωρών αυτήν πολυτιµοτέρον και από αυτό
το εκλεκτόν χρυσίον;
Βαρ. 3,31  ουκ έστιν ο γινώσκων την οδόν αυτής ουδέ ο ενθυµούµενος την τρίβον αυτής·
Βαρ. 3,31  Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος, που να γνωρίζη καλά την οδόν αυτής, και κανείς που να κατανοή τον δρόµον της.
Βαρ. 3,32  αλλ ο ειδώς τα πάντα γινώσκει αυτήν, εξεύρεν αυτήν τή συνέσει αυτού· ο κατασκευάσας την γήν εις τον αιώνα
χρόνον, ενέπλησεν αυτήν κτηνών τετραπόδων·
Βαρ. 3,32  Αλλά ο παντογνώστης Θεός γνωρίζει καλώς αυτήν, αυτός εν τη απείρω αυτού συνέσει, την έχει διερευνήσει.
Αυτός, ο οποίος εδηµιούργησε και εστερεωσε την γην στους αιώνας των αιώνων· αυτός ο οποίος την εγέµισε µε διάφορα
ζώα·
Βαρ. 3,33  ο αποστέλλων το φώς, και πορεύεται, εκάλεσεν αυτό, και υπήκουσεν αυτώ τρόµω·
Βαρ. 3,33  αυτός που εξαποστέλλει το φως και πορεύεται, το καλεί και υπακούει αυτό εις αυτόν µε τρόµον.
Βαρ. 3,34  οι δε αστέρες έλαµψαν εν ταίς φυλακαίς αυτών και ευφράνθησαν.
Βαρ. 3,34  Κατόπιν εντολής του έλαµψαν και λάµπουν οι αστέρες εις τας θέσεις των και ευφραίνονται.
Βαρ. 3,35  εκάλεσεν αυτούς και είπον· πάρεσµεν, έλαµψαν µετ ευφροσύνης τώ ποιήσαντι αυτούς.
Βαρ. 3,35  Προσεκάλεσεν αυτούς και εκείνοι απήντησαν· “έδω είµεθα”. Λαµπουν µε ευφροσύνην χάρις εις εκείνον, ο οποίος
τους εδηµιούργησεν.
Βαρ. 3,36  ούτος ο Θεός ηµών, ου λογισθήσεται έτερος προς αυτόν.
Βαρ. 3,36  Αυτός είναι ο Θεός µας· κανείς άλλος δεν ηµπορεί να αντιµετρηθή προς αυτόν.
Βαρ. 3,37  εξεύρε πάσαν οδόν επιστήµης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ τώ παιδί αυτού και Ισραήλ τώ ηγαπηµένω υπ αυτού·
Βαρ. 3,37  Αυτός εύρε και έχει όλην την οδόν της σοφίας και έδωκεν αυτήν στον Ιακώβ, τον δόλον αυτού, στον Ισραήλ, τον
ηγαπηµένον του.
Βαρ. 3,38  µετά τούτο επί γής ώφθη και εν τοίς ανθρώποις συνανεστράφη.
Βαρ. 3,38  Επειτα δε από όλα αυτά, εφανερώθη εις την γην και συνανεστράφη µε τους ανθρώπους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Βαρ. 4,1   Αύτη η βίβλος των προσταγµάτων τού Θεού και ο νόµος ο υπάρχων εις τον αιώνα· πάντες οι κρατούντες αυτήν εις
ζωήν, οι δε καταλείποντες αυτήν αποθανούνται. -
Βαρ. 4,1   Αυτό είναι το βιβλίον, που περιέχει τας εντολάς του Θεού. Αυτός είναι ο Νοµος, που εδόθη δια να υπάρχη στους
αιώνας των αιώνων. Ολοι όσοι κατέχουν την σοφίαν θα ζήσουν· εκείνοι όµως, που την εγκαταλείπουν, θα αποθάνουν.
Βαρ. 4,2   Επιστρέφου, Ιακώβ, και επιλαβού αυτής, διόδευσον προς την λάµψιν κατέναντι τού φωτός αυτής.
Βαρ. 4,2  Επίστρεψε εν µετανοία προς τον Θεόν σου, ισραηλιτικέ λαέ, άρπαξε και κράτησε την σοφίαν, περιπατεί µε την
λάµψιν αυτής µέσα στο φως της.
Βαρ. 4,3   µη δώς ετέρω την δόξαν σου και τα συµφέροντά σοι έθνει αλλοτρίω.
Βαρ. 4,3  Μη παραχωρήσης εις άλλον την δόξαν σου και τα συµφέροντά σου· την περιουσίαν και τα πλούτη σου µη τα
δώσης εις ξένον έθνος.
Βαρ. 4,4   µακάριοί εσµεν Ισραήλ, ότι τα αρεστά τώ Θεώ ηµίν γνωστά εστι. -
Βαρ. 4,4  Τρισευτυχισµένοι και ευλογηµένοι είµεθα ηµείς, ω Ισραηλίται, διότι γνωρίζοµεν εκείνα, τα οποία είναι ευάρεστα
στον Θεόν.
Βαρ. 4,5   Θαρσείτε λαός µου, µνηµόσυνον Ισραήλ.
Βαρ. 4,5  Παρε θάρρος, λαός µου, λαέ ισραηλιτικέ, συ που κρατείς και ενθυµείσαι το ένδοξον παρελθόν σου!
Βαρ. 4,6   επράθητε τοίς έθνεσιν ουκ εις απώλειαν, διά δε το παροργίσαι υµάς τον Θεόν παρεδόθητε τοίς υπεναντίοις·
Βαρ. 4,6  Επωλήθητε µεν εις τα έθνη ως δούλοι, οχι όµως εις καταστροφήν και απώλειαν, αλλά διότι παρωργίσατε τον Θεόν
και δια τούτο παρεδόθητε στους εχθρούς σας, προς παιδαγωγικήν σας τιµωρίαν και διόρθωσιν.
Βαρ. 4,7   παρωξύνατε γάρ τον ποιήσαντα υµάς θύσαντες δαιµονίοις και ου Θεώ.
Βαρ. 4,7  Οντως, εξωργίσατε τον Δηµιουργόν σας, διότι προσεφέρατε θυσίαν εις τα δαιµόνια και όχι στον Θεόν.
Βαρ. 4,8   επελάθεσθε τον τροφεύσαντα υµάς Θεόν αιώνιον, ελυπήσατε δε και την εκθρέψασαν υµάς Ιερουσαλήµ·
Βαρ. 4,8  Ελησµονήσατε τον αιώνιον Θεόν, ο οποίος σας ετροφοδότησε. Ελυπήσατε δε και την Ιερουσαλήµ, η οποία σας έχει
αναθρέψει.
Βαρ. 4,9   είδε γάρ την επελθούσαν υµίν οργήν παρά τού Θεού και είπεν· ακούσατε, οι πάροικοι Σιών, επήγαγέ µοι ο Θεός
πένθος µέγα·
Βαρ. 4,9  Είδεν η Ιερουσαλήµ την εκ µέρους του Θεού εκραγείσαν οργήν και τιµωρίαν εναντίον σας και είπεν· Ακούσατε
σεις, οι γειτονικοί προς την Σιών λαοί. Ο Θεός µου έστειλε µέγα πένθος.
Βαρ. 4,10  είδον γάρ την αιχµαλωσίαν των υιών µου και των θυγατέρων µου, ήν επήγαγεν αυτοίς ο αιώνιος.
Βαρ. 4,10  Διότι είδα την αιχµαλωσίαν των υιών µου και των θυγατέρων µου, την οποίαν ο αιώνιος Θεός εξαπέστειλεν
εναντίον των.
Βαρ. 4,11  έθρεψα γάρ αυτούς µετ ευφροσύνης, εξαπέστειλα δε µετά κλαυθµού και πένθους.
Βαρ. 4,11  Ανέθρεψα αυτούς µε αγαλλιασιν χαι χαράν. Τους προέπεµψα όµως εις την αιχµαλωσίαν µε κλαυθµόν και πένθος.
Βαρ. 4,12  µηδείς επιχαιρέτω µοι τή χήρα και καταλειφθείση υπό πολλών· ηρηµώθην διά τας αµαρτίας των τέκνων µου,
διότι εξέκλιναν εκ νόµου Θεού,
Βαρ. 4,12  Κανείς ας µη επιχαρή βλέπων µε χήραν και εγκαταλελειµµένην από τα τέκνα µου ! Εµεινα έρηµος δια τας
αµαρτίας των τέκνων µου, διότι αυτά παρεξέκλιναν από τον νόµον του Θεού.
Βαρ. 4,13  δικαιώµατα δε αυτού ουκ έγνωσαν ουδέ επορεύθησαν οδοίς εντολών Θεού, ουδέ τρίβους παιδείας εν δικαιοσύνη
αυτού επέβησαν.
Βαρ. 4,13  Δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν και να υποταχθούν εις τα προστάγµατα αυτού, δεν επορεύθησαν εις τας τρίβους της
αγίας αυτού διδασκαλίας µετά δικαιοσύνης.
Βαρ. 4,14  ελθέτωσαν αι πάροικοι Σιών, και µνήσθητε την αιχµαλωσίαν των υιών µου και θυγατέρων, ήν επήγαγεν αυτοίς ο
αιώνιος·
Βαρ. 4,14  Ελάτε σεις, οι γειτονικοί λαοί της Σιών, και ενθυµηθήτε την αιχµαλωσίαν των υιών µου και των θυγατέρων µου,
την οποίαν ο αιώνιος Θεός εξαπέστειλεν εναντίον των.
Βαρ. 4,15  επήγαγε γάρ επ αυτούς έθνος µακρόθεν, έθνος αναιδές και αλλόγλωσσον, οί ουκ ησχύνθησαν πρεσβύτην ουδέ
παιδίον ηλέησαν
Βαρ. 4,15  Επέφερεν εναντίον αυτών από µακράν ένα έθνος αναίσχυντον και ξενόγλωσσον, το οποίον ούτε τους γέροντας
εσεβάσθη, ούτε τα µικρά παιδιά εσπλαγχνίσθη.
Βαρ. 4,16  και απήγαγον τους αγαπητούς της χήρας και από των θυγατέρων την µόνην ηρήµωσαν.
Βαρ. 4,16  Απήγαγον εις αιχµαλωσίαν τους προσφιλείς υιούς εµού της χήρας. Με αφήκαν µόνην και έρηµον, εστερηµένην
από τας θυγατέρας µου.
Βαρ. 4,17  εγώ δε τι δυνατή βοηθήσαι υµίν;
Βαρ. 4,17  Εγώ δε, αγαπητά µου τέκνα, εις τι ηµπορούσα να σας βοηθήσω µέσα εις την µεγάλην σας αυτήν θλίψιν;
Βαρ. 4,18  ο γάρ επαγαγών τα κακά υµίν εξελείται υµάς εκ χειρός εχθρών υµών.
Βαρ. 4,18  Μονον εκείνος, ο οποίος εξαπέστειλε τας συµφοράς και τιµωρίας αυτάς εναντίον σας, εκείνος είναι εις θέσιν να
σας λυτρώση από τα χέρια των εχθρών σας.
Βαρ. 4,19  βαδίζετε, τέκνα, βαδίζετε, εγώ γάρ κατελήφθην έρηµος·
Βαρ. 4,19  Πηγαίνετε, παιδιά µου, πηγαίνετε εις την αιχµαλωσίαν, διότι εγώ απέµεινα πλέον µονή και έρηµος !
Βαρ. 4,20  εξεδυσάµην την στολήν της ειρήνης, ενεδυσάµην δε σάκκον της δεήσεώς µου, κεκράξοµαι προς τον αιώνιον εν
ταίς ηµέραις µου. -
Βαρ. 4,20  Εβγαλα την στολήν της ειρήνης και της χαράς, εφορεσα σάκκινον ένδυµα πένθους και δεήσεως. Θα κράζω προς
τον αιώνιον Θεόν κατά τας ηµέρας αυτάς της δυστυχίας µου, ζητούσα την σωτηρίαν σας.
Βαρ. 4,21  Θαρείτε, τέκνα, βοήσατε προς το Θεόν, και εξελείται υµάς εκ δυναστείας, εκ χειρός εχθρών.
Βαρ. 4,21  Παρετε θάρρος, τέκνα µου, βοήσατε µε θερµάς ικεσίας προς τον Θεόν και εκείνος ασφαλώς θα σας γλυτώση από
την τυραννίαν, από τα χέρια των εχθρών.



Βαρ. 4,22  εγώ γάρ ήλπισα επί τώ αιωνίω την σωτηρίαν υµών, και ήλθέ µοι χαρά παρά τού αγίου επί τή ελεηµοσύνη, ή ήξει
υµίν εν τάχει παρά τού αιωνίου σωτήρος υµών.
Βαρ. 4,22  Διότι εγώ στον αιώνιον Θεόν έχω στηρίξει τας ελπίδας µου δια την σωτηρίαν σας. Και µου ήλθε χαρά εκ µέρους
του αγίου Θεού δια το έλεός του, που θα σας στείλη. Το έλεός του θα έλθη ταχέως προς σας από µέρος του αιωνίου σωτήρος
σας.
Βαρ. 4,23  εξέπεµψα γάρ υµάς µετά κλαυθµού και πένθους, αποδώσει δε µοι ο Θεός υµάς µετά χαρµοσύνης και ευφροσύνης
εις τον αιώνα.
Βαρ. 4,23  Σας προέπεµψα στον τόπον της εξορίας σας µε κλαυθµόν και πένθος, µε αγαλλίασιν όµως και χαράν θα σας
επαναφέρη εις εµέ ο Θεός µας, δια να µένετε εδώ παντοτεινά.
Βαρ. 4,24  ώσπερ γάρ νύν εωράκασιν αι πάροικοι Σιών την υµετέραν αιχµαλωσίαν, ούτως όψονται εν τάχει την παρά τού
Θεού υµών σωτηρίαν, ή επελεύσεται υµίν µετά δόξης µεγάλης και λαµπρότητος τού αιωνίου.
Βαρ. 4,24  Οπως δε τώρα είδαν οι γειτονικοί λαοί της Σιών την αιχµαλωσίαν σας, έτσι θα ίδουν πολύ σύντοµα την σωτηρίαν
σας, την οποίαν θα σας αποστείλη µε δόξαν και λαµπρότητα µεγάλην ο αιώνιος.
Βαρ. 4,25  τέκνα, µακροθυµήσατε την παρά τού Θεού επελθούσαν υµίν οργήν· κατεδίωξέ σε ο εχθρός σου , και όψει αυτού
την απώλειαν εν τάχει και επί τραχήλους αυτών επιβήση.
Βαρ. 4,25  Παιδιά µου, µακροθυµήσατε και υποµείνατε την οργήν, η οποία επήλθεν εναντίον σας εκ µέρους του Θεού. Ο
εχθρός σας κατεδίωξε. Πολύ σύντοµα όµως θα ίδετε την καταστροφήν του και θα θέσετε τους πόδας σας επάνω στον
τράχηλόν του.
Βαρ. 4,26  οι τρυφεροί µου επορεύθησαν οδούς τραχείας, ήρθησαν ως ποίµνιον ηρπασµένον υπό εχθρών. -
Βαρ. 4,26  Τα τρυφερά παιδιά µου εβάδισαν δρόµους δυσβάτους και δυσκόλους. Εσύρθησαν σαν ένα ποίµνιον, που έχει
διαρπαγή από τους εχθρούς.
Βαρ. 4,27  Θαρσήσατε τέκνα και βοήσατε προς τον Θεόν, έσται γάρ υµών υπό τού επάγοντος µνεία.
Βαρ. 4,27  Παρετε θάρρος, τέκνα µου, και βοήσατε µε θερµάς ικεσίας προς τον Θεόν. Διότι εκείνος, ο οποίος επέφερεν
εναντίον σας την θλίψιν αυτήν, σας ενθυµείται, δια να σας λύτρωση.
Βαρ. 4,28  ώσπερ γάρ εγένετο η διάνοια υµών εις το πλανηθήναι από τού Θεού, δεκαπλασιάσατε επιστραφέντες ζητήσαι
αυτόν.
Βαρ. 4,28  Διότι, όπως η διάνοια σας σας απεπλάνησεν, ώστε να αποµακρυνθήτε από τον Θεόν, ετσι τώρα επιστρέψατε εν
µετανοία προς αυτόν. Δεκαπλασιάσατε τον ζήλον σας εις την αναζήτησίν του.
Βαρ. 4,29  ο γάρ επαγαγών υµίν τα κακά επάξει υµίν την αιώνιον ευφροσύνην µετά της σωτηρίας υµών. -
Βαρ. 4,29  Διότι εκείνος, ο οποίος έστειλεν εναντίον σας αυτά τα κακά, θα στείλη µαζή µε την σωτηρίαν σας και αιωνίαν
ευφροσύνην.
Βαρ. 4,30  Θάρσει Ιερουσαλήµ, παρακαλέσει σε ο ονοµάσας σε.
Βαρ. 4,30  Παρε θάρρος, Ιερουσαλήµ, διότι εκείνος, ο οποίος σου έδωσε το όνοµά σου θα σε παρηγόρηση και θα σε
χαροποίηση.
Βαρ. 4,31  δείλαιοι οι σε κακώσαντες και επιχαρέντες τή σή πτώσει,
Βαρ. 4,31  Δυστυχείς και αξιοδάκρυτοι είναι εκείνοι, οι οποίοι σου επέφεραν τα κακά αυτά και οι οποίοι εχάρησαν δια την
πτώσιν σου.
Βαρ. 4,32  δείλαιαι αι πόλεις, αίς εδούλευσαν τα τέκνα σου, δειλαία η δεξαµένη τους υιούς σου.
Βαρ. 4,32  Αθλιαι και δυστυχείς αι πόλεις, εις τας οποίας ως δούλοι έζησαν τα τέκνα σου. Αθλία θα είναι η περιοχή, η οποία
εδέχθη ως αιχµαλώτους και εξορίστους τους υιούς σου.
Βαρ. 4,33  ώσπερ γάρ εχάρη επί τή σή πτώσει και ευφράνθη επί τώ πτώµατί σου, ούτως λυπηθήσεται επί τή εαυτής ερηµία.
Βαρ. 4,33  Διότι, όπως εχάρη δια την πτώσιν σου και ηυφράνθη δια την συντριβήν σου, έτσι θα λυπηθή δια την ερήµωσιν
της, που την αναµένει.
Βαρ. 4,34  και περιελώ αυτής το αγαλλίαµα της πολυοχλίας και το αγαυρίαµα αυτής έσται εις πένθος .
Βαρ. 4,34  Θα αφαιρέσω την χαράν από τον πολυάριθµον λαόν της και την αλαζονείαν της θα την µεταβάλω εις ένθος.
Βαρ. 4,35  πύρ γάρ επελεύσεται αυτή παρά τού αιωνίου εις ηµέρας µακράς, και κατοικηθήσεται υπό δαιµονίων τον πλείονα
χρόνον. -
Βαρ. 4,35  Διότι φωτιά θα επέλθη εναντίον αυτής εκ µέρους του αιωνίου Θεού επί πολύν χρόνον, και θα κατοικήται όχι από
ανθρώπους, άλλα από δαιµόνια επί µακρούς χρόνους.
Βαρ. 4,36  Περίβλεψον προς ανατολάς, Ιερουσαλήµ, και ίδε την ευφροσύνην την παρά τού Θεού σοι ερχοµένην.
Βαρ. 4,36  Γυρισε το βλέµµα σου προς ανατολάς, ω Ιερουσαλήµ, και ίδε την χαράν και αγαλλίασιν, η οποία εκ µέρους του
Θεού έρχεται προς σε.
Βαρ. 4,37  ιδού έρχονται οι υιοί σου, ούς εξαπέστειλας, έρχονται συνηγµένοι από ανατολών έως δυσµών τώ ρήµατι τού
αγίου χαίροντες τή τού Θεού δόξη.
Βαρ. 4,37  Ιδού, έρχονται τα παιδιά σου, τα οποία είδες να αποστέλλονται εις αιχµαλωσίαν. Ερχονται συνηθροισµένα από
ανατολών έως δυσµών, κατόπιν εντολής του αγίου Θεού, χαίροντες και απολαµβάνοντες την δόξαν του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Βαρ. 5,1   Έκδυσαι, Ιερουσαλήµ, την στολήν τού πένθους και της κακώσεώς σου και ένδυσαι την ευπρέπειαν της παρά τού
Θεού δόξης εις τον αιώνα.
Βαρ. 5,1   Βγάλε, ω Ιερουσαλήµ, την πένθιµον ενδυµασιάν σου, την ενδυµασίαν της δυστυχίας σου, φόρεσε στον αιώνα τον
άπαντα την µεγαλοπρέπειαν της δόξης του Θεού.
Βαρ. 5,2   περιβαλού την διπλοΐδα της παρά τού Θεού δικαιοσύνης, επίθου την µίτραν επί την κεφαλήν σου της δόξης τού
αιωνίου.
Βαρ. 5,2  Ενδύσου τον ευρύχωρον και πλούσιον χιτώνα, που προέρχεται από την δικαιοσύνην του Θεού· βάλε εις την
κεφαλήν σου την µίτραν της δόξης του αιωνίου Θεού.
Βαρ. 5,3   ο γάρ Θεός δείξει τή υπ ουρανόν πάση την σήν λαµπρότητα.



Βαρ. 5,3  Διότι ο Θεός θα φανερώση εις όλην την οικουµένην την υπό τον ουρανόν πάσαν την λαµπρότητά σου.
Βαρ. 5,4   κληθήσεται γάρ σου το όνοµα παρά τού Θεού εις τον αιώνα· Ειρήνη δικαιοσύνης και δόξα θεοσεβείας . -
Βαρ. 5,4  Ονοµα αιώνιον και ένδοξον θα δώση εις σε ο Θεός. Ονοµα, που θα σηµαίνη Ειρήνη δικαιοσύνης και δόξα
θεοσεβείας.
Βαρ. 5,5   Ανάστηθι, Ιερουσαλήµ, και στήθι επί τού υψηλού και περίβλεψαι προς ανατολάς και ίδε συνηγµένα τα τέκνα σου
από ηλίου δυσµών έως ανατολών τώ ρήµατι τού αγίου χαίροντας τή τού Θεού µνεία.
Βαρ. 5,5  Σηκω, Ιερουσαλήµ, στάσου εις µέρος υψηλόν, στρέψε τους οφθαλµούς σου προς ανοτολάς και ίδε συγκεντρωµένα
τα τέκνα σου από δυσµών ηλίου έως ανατολών, σύµφωνα µε τον λόγον του αγίου Θεού. Ιδε αυτά χαίροντα, διότι ο Θεός τα
ενεθυµήθη.
Βαρ. 5,6   εξήλθον γάρ παρά σού πεζοί αγόµενοι υπό εχθρών, εισάγει δε αυτούς ο Θεός προς σε αιροµένους µετά δόξης ως
θρόνον βασιλείας.
Βαρ. 5,6  Εβγήκαν από την πόλιν, την Ιερουσαλήµ πεζοί, συρόµενοι εις αιχµαλωσίαν από τους εχθρούς. Τωρα όµως τους
επαναφέρει ο Θεός προς σε µε δόξαν και τιµήν, ως επάνω εις θρόνον βασιλικόν.
Βαρ. 5,7   συνέταξε γάρ ο Θεός ταπεινούσθαι πάν όρος υψηλόν και θίνας αεννάους και φάραγγας πληρούσθαι εις
οµαλισµόν της γής, ίνα βαδίση Ισραήλ ασφαλώς τή τού Θεού δόξη·
Βαρ. 5,7  Κυριος ο Θεός διέταξε να χαµηλώσουν τα υψηλά όρη και οι αιώνιοι λόφοι, και να γεµίσουν αι φάραγγες, να
ισοπεδωθή το έδαφος της γης, να γίνη οµαλόν, δια να βαδίση µε ασφάλειαν ο Ισραηλιτικός λαός εις την δόξαν του Θεού.
Βαρ. 5,8   εσκίασαν δε και οι δρυµοί και πάν ξύλον ευωδίας τώ Ισραήλ προστάγµατι τού Θεού·
Βαρ. 5,8  Βαθύσκια θα είναι τα δάση, από όπου θα διέρχονται, και κάθε αρωµατώδες δένδρον κατόπιν εντολής του Θεού θα
εξαπολύη την ευωδίαν του δια τον ισραηλιτικόν λαόν.
Βαρ. 5,9   ηγήσεται γάρ ο Θεός Ισραήλ µετ ευφροσύνης τώ φωτί της δόξης αυτού σύν ελεηµοσύνη και δικαιοσύνη τή παρ
αυτού.
Βαρ. 5,9  Διότι ο ίδιος ο Θεός θα οδήγηση τον Ισραηλιτικόν λαόν µε χαράν στο φως της δόξης του, µαζή µε το θείον του
έλεος και την θείαν του δικαιοσύνην.

Θ Ρ Η Ν Ο Ι   Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
    Καί εγένετο µετά το αιχµαλωσθήναι τον Ισραήλ, και Ιερουσαλήµ ερηµωθήναι, εκάθισεν Ιερεµίας κλαίων, και εθρήνησε
τον θρήνον τούτον επί Ιερουσαλήµ και είπε·
Επειτα από την αιχµαλωσίαν των Ισραηλιτών και την ερήµωσιν της Ιερουσαλήµ, εκάθισεν ο Ιερεµίας κλαίων· και
εθρήνησε δια την Ιερουσαλήµ αυτόν τον θρήνον και είπε·
Θ. Ιερ. 1,1  Πώς εκάθισε µόνη η πόλις η πεπληθυµµένη λαών; εγενήθη ως χήρα πεπληθυµµένη εν έθνεσιν, άρχουσα εν
χώραις εγενήθη εις φόρον.
Θ. Ιερ. 1,1  Πως απέµεινε µόνη, έρηµος από κατοίκους η πόλις, η οποία άλλοτε ήτο γεµάτη από λαούς; Εγινεν ωσάν
απωρφανισµένη χήρα αυτή, που ήτο άλλοτε πολυάνθρωπος, µεταξύ όλων των εθνών. Πως η αρχόντισσα ανάµεσα εις τας
χώρας της γης έγινε τώρα φόρου υποτελής!
Θ. Ιερ. 1,2  Κλαίουσα έκλαυσεν εν νυκτί, και τα δάκρυα αυτής επί των σιαγόνων αυτής, και ουχ υπάρχει ο παρακαλών
αυτήν από πάντων των αγαπώντων αυτήν· πάντες οι φιλούντες αυτήν ηθέτησαν εν αυτή, εγένοντο αυτή εις εχθρούς.
Θ. Ιερ. 1,2  Πικρώς έκλαυσε και κλαίει κατά την νύκτα. Τα δάκρυά της ρέουν εις τας παρειάς της. Δεν υπάρχει κανείς από
εκείνους, οι οποίοι άλλοτε την αγαπούσαν να την παρηγορή! Ολοι εκείνοι που την αγαπούσαν, την ηρνήθησαν και την
επρόδωσαν. Εγιναν εχθροί της.
Θ. Ιερ. 1,3  Μετωκίσθη Ιουδαία από ταπεινώσεως αυτής και από πλήθους δουλείας αυτής· εκάθισεν εν έθνεσιν , ουχ εύρεν
ανάπαυσιν· πάντες οι καταδιώκοντες αυτήν κατέλαβον αυτήν αναµέσον των θλιβόντων.
Θ. Ιερ. 1,3  Τα πλήθη των Ιουδαίων έπειτα από την συντριβήν και τον εξευτελισµόν των, έπειτα από την σκληράν δουλείαν
των, µετεφέρθησαν εξόριστοι εις ξένας περιοχάς. Παραµένουν µεταξύ των εθνών διεσκορπισµένοι, χωρίς να ευρίσκουν εκεί
ανάπαυσιν. Ολοι όσοι τους εµισούσαν και τους κατεδίωκαν, τους κατέφθασαν, δια να προσθέσουν πόνον στον πόνον των,
εν µέσω ανθρώπων, οι οποίοι τους θλίβουν.
Θ. Ιερ. 1,4  Οδοί Σιών πενθούσι παρά το µη είναι ερχοµένους εν εορτή· πάσαι αι πύλαι αυτής ηφανισµέναι, οι ιερείς αυτής
αναστενάζουσιν, αι παρθένοι αυτής αγόµεναι, και αυτή πικραινοµένη εν εαυτή.
Θ. Ιερ. 1,4  Οι δρόµοι της Σιών πενθούν, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι να έρχωνται στον ναόν κατά τας εορτάς.
Ολαι αι πύλαι αυτής έχουν καταστροφή. Οι ιερείς της αναστενάζουν, αι παρθένοι της σύρονται εις αιχµαλωσίαν και
εξευτελισµόν, και η ιδία µένει εγκαταλελειµµένη εις την µεγάλην της πικρίαν.
Θ. Ιερ. 1,5  Εγένοντο οι θλίβοντες αυτήν εις κεφαλήν, και οι εχθροί αυτής ευθηνούσαν, ότι Κύριος εταπείνωσεν αυτήν επί το
πλήθος των ασεβειών αυτής· τα νήπια αυτής επορεύθησαν εν αιχµαλωσία κατά πρόσωπον θλίβοντος.
Θ. Ιερ. 1,5  Αυτοί που την καταδυναστεύουν και την θλίβουν έγιναν ισχυρότεροί της. Οι εχθροί της θριαµβεύουν και
ευηµερούν. Και τούτο, διότι ο Κυριος την εταπείνωσεν, εξ αιτίας των πολυαρίθµων αδικιών της. Και αυτά ακόµη τα νήπιά
της εβάδισαν τον δρόµον της αιχµαλωσίας ενώπιον εκείνων, που την καταθλίβουν.
Θ. Ιερ. 1,6  Καί εξήρθη εκ θυγατρός Σιών πάσα η ευπρέπεια αυτής· εγένοντο οι άρχοντες αυτής ως κριοί ουχ ευρίσκοντες
νοµήν και επορεύοντο εν ουκ ισχύϊ κατά πρόσωπον διώκοντος.
Θ. Ιερ. 1,6  Αφηρέθη και εχάθη πλέον από την θυγατέρα Σιών όλη η µεγαλοπρέπειά της. Οι άρχοντες της έγιναν ωσάν τα
κριάρια, τα οποία δεν ευρίσκουν βοσκήν. Περιπατούν εξηντληµένοι εµπρός από αυτούς, που τους καταδιώκουν.
Θ. Ιερ. 1,7  Εµνήσθη Ιερουσαλήµ ηµερών ταπεινώσεως αυτής και απωσµών αυτής· πάντα τα επιθυµήµατα αυτής, όσα ήν εξ
ηµερών αρχαίων, εν τώ πεσείν τον λαόν αυτής εις χείρας θλίβοντος και ουκ ήν ο βοηθών αυτή , ιδόντες οι εχθροί αυτής
εγέλασαν επί µετοικεσία αυτής.
Θ. Ιερ. 1,7  Ενεθυµήθη η Ιερουσαλήµ τας ηµέρας του εξευτελισµού και των απωθήσεών της. Ολα τα ωραία και επιθυµητά
πράγµατα, τα οποία αυτή κατείχεν από αρχαίων ηµερών, περιήλθαν εις χείρας των εχθρών της, όταν ηττήθη και έπεσε



συντριµµένος ο λαός της εις τα χέρια των τυράννων της. Και δεν υπήρχεν άνθρωπος, να την βοηθήση. Οι δε εχθροί της
ιδόντες την συντριβήν και τον εξευτελισµόν της εγέλασαν µε χαιρεκακίαν δια την αιχµαλωσίαν και την εξορίαν των
κατοίκων της.
Θ. Ιερ. 1,8  Αµαρτίαν ήµαρτεν Ιερουσαλήµ, διά τούτο εις σάλον εγένετο· πάντες οι δοξάζοντες αυτήν εταπείνωσαν αυτήν,
είδον γάρ την ασχηµοσύνην αυτής, και γε αυτή στενάζουσα και απεστράφη οπίσω.
Θ. Ιερ. 1,8  Βαρύτατα ηµάρτησεν η Ιερουσαλήµ. Δια τούτο και περιέπεσεν εις αυτόν τον συγκλονισµόν και την αναταραχην .
Ολοι όσοι προηγουµένως την ετιµούσαν και την εδόξαζαν, την κατεφρόνησαν. Είδαν γυµνήν την ταπείνωσιν και τον
εξευτελισµόν της. Και αυτή η ίδια στενάζει και στρέφει το πρόσωπόν της αλλού, δια να µη αντικρυση τα περιφρονητικά
βλέµµατα.
Θ. Ιερ. 1,9  Ακαθαρσία αυτής προς ποδών αυτής, ουκ εµνήσθη έσχατα αυτής· και κατεβίβασεν υπέρογκα, ουκ έστιν ο
παρακαλών αυτήν· ιδέ, Κύριε, την ταπείνωσίν µου, ότι εµεγαλύνθη ο εχθρός.
Θ. Ιερ. 1,9  Ο ρύπος της έφθασεν έως εις τα πόδια της. Δεν ενεθυµήθη καθόλου το τέλος της. Κατέπεσεν εις βάθος, δεν
υπάρχει κανείς να την παρηγόρηση. Συ, Κυριε, ιδέ την αθλίαν µου κατάστασιν, διότι ο εχθρός αλαζονεύεται και θριαµβεύει
εναντίον µου.
Θ. Ιερ. 1,10  Χείρα αυτού εξεπέτασε θλίβων επί πάντα τα επιθυµήµατα αυτής· είδε γάρ έθνη εισελθόντα εις το αγίασµα
αυτής, ά ενετείλω µη εισελθείν αυτά εις εκκλησίαν σου.
Θ. Ιερ. 1,10    Ο σκληρός δυνάστης άπλωσε τα χέρια του εις όλα τα πολύτιµα αυτής πράγµατα. Είδεν η Ιερουσαλήµ
ειδωλολάτρας να εισέρχονται στον άγιον ναόν, δια τον οποίον συ είχες δώσει εντολήν να µη εισέλθη κανείς από τους
ειδωλολάτρας, ούτε καν εις τας συγκεντρώσστου λαού σου.
Θ. Ιερ. 1,11  Πάς ο λαός αυτής καταστενάζοντες, ζητούντες άρτον, έδωκαν τα επιθυµήµατα αυτής εν βρώσει τού επιστρέψαι
ψυχήν· ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον, ότι εγενήθη ητιµωµένη.
Θ. Ιερ. 1,11     Ολος ο λαός της Ιερουσαλήµ αναστενάζει κάτω από το βάρος της θλίψεως. Ζητούν να εύρουν άρτον. Εδωκαν
τα πολύτιµα αυτών αντικείµενα, εις εύρεσιν ολίγης τροφής προς συντήρησιν της ζωής των. Ιδε, Κυριε, ρίψε το βλέµµα σου,
διότι η Σιών είναι εξευτελισµένη και καταφρονεµένη .
Θ. Ιερ. 1,12  Οι προς υµάς πάντες παραπορευόµενοι οδόν, επιστρέψατε και ίδετε ει έστιν άλγος κατά το άλγος µου, ό
εγενήθη· φθεγξάµενος εν εµοί εταπείνωσέ µε Κύριος εν ηµέρα οργής θυµού αυτού.
Θ. Ιερ. 1,12    Σεις, οι οποίοι διέρχεσθε κοντά µου, ρίψατε ένα βλέµµα, ίδετε εάν υπάρχη αλλού τόσος πόνος, όσος είναι ο
ιδικός µου ! Και ο πόνος αυτός έπεσεν επάνω µου, όταν ο Κυριος κατά την ηµέραν της οργής και του θυµού του ωµίλησεν
εναντίον µου και µε εταπείνωσεν.
Θ. Ιερ. 1,13  Εξ ύψους αυτού απέστειλε πύρ, εν τοίς οστέοις µου κατήγαγεν αυτό· διεπέτασε δίκτυον τοίς ποσί µου, απέστρεψέ
µε εις τα οπίσω, έδωκέ µε ηφανισµένην, όλην την ηµέραν ωδυνωµένην.
Θ. Ιερ. 1,13    Από το ύψος του ουρανίου θρόνου του έρριψε πυρ, το έβαλε µέσα εις τα κόκκαλά µου. Απλωσε δίκτυον εις τα
πόδιά µου, µε ανέτρεψε, µε παρέδωσεν εις όλεθρον και εξαφανισµόν. Ολην την ηµέραν µε έκαµε να υποφέρω και να
οδυνώµαι.
Θ. Ιερ. 1,14  Εγρηγορήθη επί τα ασεβήµατά µου· εν χερσί µου συνεπλάκησαν, ανέβησαν επί τον τράχηλόν µου· ησθένησεν η
ισχύς µου, ότι έδωκε Κύριος εν χερσί µου οδύνας, ου δυνήσοµαι στήναι.
Θ. Ιερ. 1,14    Παρηκολούθησεν άγρυπνος τας ασεβείας µου. Αυταί περιεπλάκησαν εις τα χέρια µου, ανεβησαν έως επάνω
στον τράχηλόν µου, µε κατεβάρυναν και µε κατεπόντισαν. Η δύναµίς µου εξησθένησε, διότι ο Κυριος έδωσεν εις τα χέρια
µου πόνους δυνατούς. Δεν ηµπορώ πλέον να σταθώ εις τα πόδια µου !
Θ. Ιερ. 1,15  Εξήρε πάντας τους ισχυρούς µου ο Κύριος εκ µέσου µου, εκάλεσεν επ εµέ καιρόν τού συντρίψαι εκλεκτούς µου·
ληνόν επάτησε Κύριος παρθένω θυγατρί Ιούδα, επί τούτοις εγώ κλαίω.
Θ. Ιερ. 1,15    Αφήρεσε και απέρριψεν ο Κυριος εκ µέσου µου όλους τους υπερασπιστάς µου. Ωρισεν εναντίον µου καιρόν εις
συντριβήν των εκλεκτών µου ανθρώπων. Ο Κυριος επάτησεν υπό τους πόδας του εις, τον ληνόν εµέ, την παρθένον,
θυγατέρα του Ιούδα· και εγώ κλαίω δι' όλα αυτά !
Θ. Ιερ. 1,16  Ο οφθαλµός µου κατήγαγεν ύδωρ, ότι εµακρύνθη απ εµού ο παρακαλών µε, ο επιστρέφων ψυχήν µου· εγένοντο
οι υιοί µου ηφανισµένοι, ότι εκραταιώθη ο εχθρός.
Θ. Ιερ. 1,16    Τα µάτια µου χύνουν δάκρυα ωσάν το νερό της πηγής, διότι έχει αποµακρυνθη από εµέ ο Κυριος της
παρηγορίας µου, ο µόνος ικανός να επαναφέρη και στήριξη την ζωήν µου. Τα παιδιά µου έχουν πλέον εξαφανισθή, διότι ο
εχθρός υπερίσχυσεν εναντίον µου.
Θ. Ιερ. 1,17  Διεπέτασε Σιών χείρας αυτής, ουκ έστιν ο παρακαλών αυτήν· ενετείλατο Κύριος τώ Ιακώβ, κύκλω αυτού οι
θλίβοντες αυτόν, εγενήθη Ιερουσαλήµ εις αποκαθηµένην αναµέσον αυτών.
Θ. Ιερ. 1,17    Απλωσε τα χέρια της η Σιών ζητούσα βοήθειαν και δεν υπάρχει κανείς να την παρηγόρηση και να την
βοηθήση. Εδωσεν εντολάς ο Κυριος στον Ιακώβ, εξέφερεν απειλάς. Και ιδού ότι οι καταδυναστεύοντες αυτόν τον
περιεκύκλωσαν. Η Ιερουσαλήµ έγινεν ακάθαρτος ανάµεσα εις αυτούς, ώσαν την αποκαθηµένην γυναίκα.
Θ. Ιερ. 1,18  Δίκαιός εστι Κύριος, ότι το στόµα αυτού παρεπίκραναν· ακούσατε δή, πάντες οι λαοί, και ίδετε το άλγος µου·
παρθένοι µου και νεανίσκοι µου επορεύθησαν εν αιχµαλωσία.
Θ. Ιερ. 1,18    Δικαιος είναι ο Κυριος, διότι ο λαός του τον παρεπίκρανεν, επειδή δεν υπήκουσεν εις τα λόγια του στόµατός
του. Ακούσατε, λοιπόν, όλοι οι λαοί, ιδέτε την οδύνην µου. Αι παρθένοι µου και οι νέοι µου άνδρες απήχθησαν εις
αιχµαλωσίαν.
Θ. Ιερ. 1,19  Εκάλεσα τους εραστάς µου, αυτοί δε παρελογίσαντό µε· οι ιερείς µου και οι πρεσβύτεροί µου εν τή πόλει
εξέλιπον, ότι εζήτησαν βρώσιν αυτοίς, ίνα επιστρέψωσι ψυχάς αυτών, και ουχ εύρον.
Θ. Ιερ. 1,19    Προσεκάλεσα τους άλλοτε φίλους µου, αλλά αυτοί µε εγέλασαν και µε επρόδωσαν. Οι ιερείς µου και οι
πρεσβύτεροί µου έλειψαν πλέον από την πόλιν, διότι περιέρχονται αναζητούντες τροφάς δια τον εαυτόν των, δια να
διατηρήσουν την ζωήν των, και δεν ευρίσκουν.
Θ. Ιερ. 1,20  Ιδέ, Κύριε, ότι θλίβοµαι· η κοιλία µου εταράχθη, και η καρδία µου εστράφη εν εµοί, ότι παραπικραίνουσα
παρεπικράνθην· έξωθεν ητέκνωσέ µε µάχαιρα ώσπερ θάνατος εν οίκω.
Θ. Ιερ. 1,20   Ιδέ, Κυριε, ότι θλίβοµαι. Τα σπλάγχνα µου εταράχθησαν. Η καρδία µου ανεστατώθη εντός µου, διότι εγώ µε το



να παραπικράνω σε επικράνθην πολύ και η ίδια. Απ' έξω µε εστέρησεν από τα τέκνα µου η εχθρική µάχαιρα, όπως εις τας
οικίας η θανατηφόρος νόσος.
Θ. Ιερ. 1,21  Ακούσατε δή, ότι στενάζω εγώ, ουκ έστιν ο παρακαλών µε· πάντες οι εχθροί µου ήκουσαν τα κακά µου και
εχάρησαν, ότι σύ εποίησας· επήγαγες ηµέραν, εκάλεσας καιρόν, εγένοντο όµοιοι εµοί.
Θ. Ιερ. 1,21    Ακούσατε, λοιπόν, ότι εγώ στενάζω συνεχώς και δεν υπάρχει κανείς να µε παρηγορήση. Ολοι οι εχθροί µου
επληροφορήθησαν τας συµφοράς µου και εχάρησαν, διότι συ απέστειλες αυτάς εναντίον µου. Φέρε, Κυριε, εναντίον αυτών
την ηµέραν της δικαίας σου οργής. Ορισε τον κατάλληλον προς τούτο καιρόν, δια να γίνουν και αυτοί όµοιοι µε εµέ ως
προς την θλίψιν και τον πόνον.
Θ. Ιερ. 1,22  Εισέλθοι πάσα η κακία αυτών κατά πρόσωπόν σου, και επιφύλλισον αυτοίς, ον τρόπον εποίησαν επιφυλλίδα
περί πάντων των αµαρτηµάτων µου, ότι πολλοί οι στεναγµοί µου, και καρδία µου λυπείται.
Θ. Ιερ. 1,22   Ας παρουσιασθή και ας απακαλυφθή ενώπιόν σου όλη η κακία των. Τρύγησέ τους, όπως αυτοί ετρύγησαν εµέ
εξ αιτίας των αµαρτιών µου. Πράξε εις αυτούς ο,τι και εις εµέ, διότι οι στεναγµοί µου είναι πολλοί και η καρδία µου
βαρύνεται συνεχώς από την λύπην και τον πόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Θ. Ιερ. 2,1  Πώς εγνόφωσεν εν οργή αυτού Κύριος την θυγατέρα Σιών; κατέριψεν εξ ουρανού εις γήν δόξασµα Ισραήλ, και
ουκ εµνήσθη υποποδίου ποδών αυτού εν ηµέρα οργής αυτού.
Θ. Ιερ. 2,1  Πως εν τη δικαία του οργή ο Κυριος εβύθισεν στο σκότος την θυγατέρα του Σιών; Ερριψε και εκρήµνισε την
δόξαν του Ισραήλ από τον ουρανόν κάτω στο χώµα! Κατά την ηµέραν της οργής του δεν ενεθυµήθη τον ισραηλιτικόν
λαόν, τον οποίον άλλοτε είχεν ονοµάσει υποπόδιον των ποδών του.
Θ. Ιερ. 2,2  Κατεπόντισε Κύριος ου φεισάµενος πάντα τα ωραία Ιακώβ, καθείλεν εν θυµώ αυτού τα οχυρώµατα της θυγατρός
Ιούδα, εκόλλησεν εις την γήν, εβεβήλωσε βασιλέα αυτής και άρχοντας αυτής.
Θ. Ιερ. 2,2     Ο Κυριος κατεπόντισε, χωρίς ευσπλαγχνίαν και οίκτον, όλα τα ωραία των απογόνων του Ιακώβ. Επάνω στον
δίκαιον θυµόν του εκρήµνισε τα οχυρώµατα της Σιών, τα έρριψε και τα εκόλλησεν εις την γην. Βεβήλους και µολυσµένους
κατέστησε τον βασιλέα της και τους άρχοντάς της.
Θ. Ιερ. 2,3  Συνέκλασεν εν οργή θυµού αυτού πάν κέρας Ισραήλ, απέστρεψεν οπίσω δεξιάν αυτού από προσώπου εχθρού και
ανήψεν εν Ιακώβ ως πύρ φλόγα, και κατέφαγε πάντα τα κύκλω.
Θ. Ιερ. 2,3     Επάνω εις την εκρηξιν της δικαίας του οργής κατέκοψε και συνέτριψεν ο Κυριος όλην την δύναµιν του
ισραηλιτικού λαού. Απέσυρεν εις τα οπίσω άπρακτον και ανενέργητον την παντοδύναµον δεξιάν του ενώπιον του εχθρού ,
που επήρχετο κατά του Ισραήλ. Ηναψε µεγάλην φλόγα καταστροφής στον Ιακώβ, η οποία και κατέφαγεν όλην την
περιοχήν.
Θ. Ιερ. 2,4  Ενέτεινε τόξον αυτού ως εχθρός, εστερέωσε δεξιάν αυτού ως υπεναντίος και απέκτεινε πάντα τα επιθυµήµατα
των οφθαλµών µου εν σκηνή θυγατρός Σιών, εξέχεεν ως πύρ τον θυµόν αυτού.
Θ. Ιερ. 2,4     'Ετεντωσεν ο Κυριος το τόξον του εναντίον του ισραηλιτικού λαού, ως εάν ήτο εχθρός του. Κατηύθυνε σταθερά
την δεξιάν του εναντίον αυτού ωσάν εις αντιθέτόν του. Εθανάτωσεν όλα τα αγαπητά µου πρόσωπα εις την κατοικίαν της
θυγατρός Σιών. Εξέχυσε τυν θυµόν του ως καταστρεπτικόν πυρ.
Θ. Ιερ. 2,5  Εγενήθη Κύριος ως εχθρός, κατεπόντισεν Ισραήλ, κατεπόντισε πάσας τας βάρεις αυτής, διέφθειρε τα οχυρώµατα
αυτού και επλήθυνε τή θυγατρί Ιούδα ταπεινουµένην και τεταπεινωµένην.
Θ. Ιερ. 2,5     Ωσάν εχθρός έγινεν ο Κυριος· κατεπόντισεν εις απύθµενον βάθος τον ισραηλιτικόν λαόν. Κατέστρεψε τα
πολύτιµα ανάκτορά του, εκρήµνισε και εξηφάνισε τα οχυρά του τείχη, επολλαπλασάασε τας συµφοράς εναντίον της
Ιερουσαλήµ, η οποία εταπεινώθη και ταπεινώνεται συνεχώς.
Θ. Ιερ. 2,6  Καί διεπέτασεν ως άµπελον το σκήνωµα αυτού, διέφθειρεν εορτήν αυτού· επελάθετο Κύριος ά εποίησεν εν Σιών
εορτής και σαββάτου και παρώξυνεν εµβριµήµατι οργής αυτού βασιλέα και ιερέα και άρχοντα .
Θ. Ιερ. 2,6     Ωσάν φραγµόν εγκαταλελειµµένης αµπέλου εκρήµνισεν ο Κυριος το σκήνωµά του. Κατήργησε κάθε εορτήν
του εις την Ιερουσαλήµ, ελησµόνησεν ο Κυριος, όσα θαυµαστά άλλοτε είχε κάµει εις την Σιών, τας εορτασίµους ηµέρας και
την αργίαν του Σαββάτου. Απερριψεν στον βρασµόν της οργής του βασιλείς, ιερείς και άρχοντας.
Θ. Ιερ. 2,7  Απώσατο Κύριος θυσιαστήριον αυτού, απετίναξεν αγίασµα αυτού, συνέτριψεν εν χειρί εχθρού τείχος βάρεων
αυτής· φωνήν έδωκαν εν οίκω Κυρίου ως εν ηµέρα εορτής.
Θ. Ιερ. 2,7     Αηδίασε και απώθησεν ο Κυριος το θυσιαστήριόν του. Απετίναξε τον άγιον ναόν του, συνέτριψε µε τα χέρια
των εχθρών του το τείχος µαζή µε τας επάλξεις αυτού. Κραυγαί ηκούσθησαν στον ναόν του Κυρίου, όπως κατά τας ηµέρας
των εορτών, οχι όµως εόρτιοι.
Θ. Ιερ. 2,8  Καί επέστρεψε Κύριος τού διαφθείραι τείχος θυγατρός Σιών· εξέτεινε µέτρον, ουκ απέστρεψε χείρα αυτού από
καταπατήµατος, και επένθησε το προτείχισµα, και τείχος οµοθυµαδόν ησθένησεν.
Θ. Ιερ. 2,8     Ο Κυριος επήλθε, δια να καταστρέψει τα τείχη της θυγατρός Σιών. Απλωσε το µέτρον του και δεν απέσυρε το
χέρι του από το έργον της καταστροφής, µέχρις ότου το ωλοκλήρωσεν. Ετσι το εξωτερικόν τείχος κατεστραµµένον
φαίνεται σαν να πενθή, και το εσωτερικόν τείχος συγχρόνως έχει εξασθενήσει και καταπέσει.
Θ. Ιερ. 2,9  Ενεπάγησαν εις γήν πύλαι αυτής, απώλεσε και συνέτριψε µοχλούς αυτής· βασιλέα αυτής και άρχοντα αυτής εν
τοίς έθνεσιν· ουκ έστι νόµος, και γε προφήται αυτής ουκ είδον όρασιν παρά Κυρίου.
Θ. Ιερ. 2,9     Αι πύλαι από τα τείχη έπεσαν και εχώθησαν εις την γην. Ο Κυριος κατέστρεψε και συνέτριψε τους µοχλούς των
πυλών της πόλεως. Αιχµαλώτους εις τα διάφορα έθνη ωδήγησε τον βασιλέα της και τους άρχοντάς της. Δεν υπάρχει πλέον
ο νόµος Κυρίου εις την Ιουδαίαν και οι προφήται της δεν βλέπουν οράµατα στελλόµενα εκ µέρους του Κυρίου.
Θ. Ιερ. 2,10  Εκάθισαν εις την γήν, εσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρός Σιών, ανεβίβασαν χούν επί την κεφαλήν αυτών,
περιεζώσαντο σάκκους, κατήγαγον εις γήν αρχηγούς παρθένους εν Ιερουσαλήµ.
Θ. Ιερ. 2,10   Εκάθισαν κάτω στο χώµα οι αιχµαλωτισθέντες· σιωπηλοί από το βάρος του πόνου έµειναν οι γεροντότεροι της
κόρης µου, της Σιών. Ερριψαν χώµα επάνω εις την κεφαλήν των, εζώσθησαν τρίχινους σάκκους πένθους. Και αυταί αι
διακρινόµεναι δια την ευγενή καταγωγήν και τον πλούτον των παρθένοι έπεσαν και εκυλίσθησαν στο έδαφος της
Ιερουσαλήµ.



Θ. Ιερ. 2,11  Εξέλιπον εν δάκρυσιν οι οφθαλµοί µου, εταράχθη η καρδία µου, εξεχύθη εις την γήν η δόξα µου επί το
σύντριµµα της θυγατρός τού λαού µου εν τώ εκλείπειν νήπιον και θηλάζοντα εν πλατείαις πόλεως.
Θ. Ιερ. 2,11    Εσβησαν τα µάτια µου από τα πολλά δάκρυα, εταράχθη η καρδία µου, εκυλίσθη εις τυ χώµα η δόξα µου, εξ
αιτίας της συντριβής της θυγατρός του λαού µου, όταν και τα νήπια άκοµη και τα θηλάζοντα έσβηναν και ξεψυχούσαν
από την πείναν εις τας πλατείας της πόλεως.
Θ. Ιερ. 2,12  Ταίς µητράσιν αυτών είπαν· που σίτος και οίνος; εν τώ εκλύεσθαι αυτούς ως τραυµατίας εν πλατείαις πόλεως, εν
τώ εκχείσθαι ψυχάς αυτών εις κόλπον µητέρων αυτών.
Θ. Ιερ. 2,12   Εφώναζαν τα νήπια προς τας µητέρας των, “ψωµί”, “νερό”, όταν παρέλυον εις τας πλατείας από την πείναν,
ωσάν τραυµατίαι βαρέως πληγωµένοι· όταν έσβηναν και εξεψυχούσαν, εις την αγκάλην των µητέρων των.
Θ. Ιερ. 2,13  Τί µαρτυρήσω σοι ή τι οµοιώσω σοι, θύγατερ Ιερουσαλήµ; τις σώσει σε και παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ
Σιών; ότι εµεγαλύνθη ποτήριον συντριβής σου· τις ιάσεταί σε;
Θ. Ιερ. 2,13   Με τι να σε παραβάλλω; Προς τι να σε παροµοιώσω, θυγάτηρ Ιερουσαλήµ; Ποιός είναι εις θέσιν να σε σώση και
να σε παρηγόρηση, παρθένος θυγάτηρ Σιών; Διότι το ποτήριον της καταστροφής σου είναι βαθύ και πλατύ. Ποιός τάχα
είναι εις θέσιν να σε θεραπεύση;
Θ. Ιερ. 2,14  Προφήταί σου είδοσάν σοι µάταια και αφροσύνην και ουκ απεκάλυψαν επί την αδικίαν σου τού επιστρέψαι
αιχµαλωσίαν σου, και είδοσάν σοι λήµµατα µάταια και εξώσµατα.
Θ. Ιερ. 2,14   Οι ψευδοπροφήται σου είδαν και είπαν εις σε ανυπόστατα και ασύνετα. Δεν σου εφανέρωσαν τας αµαρτίας σου,
ώστε να µετανοήσης και να προληφθή η αιχµαλωσία σου ! Είδαν και ανεκοίνωσαν εις σε απατηλάς οράσεις, ψευδείς και
παραπλανητικάς.
Θ. Ιερ. 2,15  Εκρότησαν επί σε χείρας πάντες οι παραπορευόµενοι οδόν, εσύρισαν και εκίνησαν την κεφαλήν αυτών επί την
θυγατέρα Ιερουσαλήµ· αύτη η πόλις, ερούσι, στέφανος ευφροσύνης πάσης της γής.
Θ. Ιερ. 2,15   Ολοι όσοι διήρχοντο κοντά σου εχειροκροτούσαν µε χαιρεκακίαν. Εβγαλαν σύριγµα ειρωνικόν από τα χείλη
των, εκινούσαν χλευαστικώς την κεφαλήν των εις βάρος της θυγατρός Ιερουσαλήµ. “Αύτη είναι η πόλις, έλεγαν, η οποία
ήτο άλλοτε ο στέφανος και η χαρά όλης της οικουµένης”!
Θ. Ιερ. 2,16  Διήνοιξαν επί σε στόµα αυτών πάντες οι εχθροί σου, εσύρισαν και έβρυξαν οδόντας, και είπαν· κατεπίοµεν
αυτήν, πλήν αύτη η ηµέρα, ήν προσεδοκώµεν, εύροµεν αυτήν, είδοµεν.
Θ. Ιερ. 2,16   Ολοι οι εχθροί σου ήνοιξαν διάπλατα το στόµα των εναντίον σου. Εσφύριζαν ειρωνικώς εις βάρος σου, έτριζαν
τα δόντια των και είπαν· “την κατεπίοµεν ! Αυτή ακριβώς είναι η ηµέρα, την οποίαν επεριµέναµεν, την ευρήκαµεν και την
είδαµεν”!
Θ. Ιερ. 2,17  Εποίησε Κύριος ά ενεθυµήθη, συνετέλεσε ρήµατα αυτού, ά ενετείλατο εξ ηµερών αρχαίων, καθείλε και ουκ
εφείσατο, και ηύφρανεν επί σε εχθρόν, ύψωσε κέρας θλίβοντός σε.
Θ. Ιερ. 2,17   Ο Κυριος επραγιµατοποίησεν εκείνα, τα οποία είχε σκεφθή και αποφασίσει. Εξεπληρωσε τους λόγους, τους
οποίους από αρχαιότατα χρόνια είχε προαναγγείλει. Εκρήµνισε τον λαόν του και δεν τον εσπλαγχνίσθη. Εκαµε τον εχθρόν
σου να χαρή δια το κατάντηµά σου. Υψωσε την δύναµιν εκείνων, οι οποίοι σε καταδυναστεύουν.
Θ. Ιερ. 2,18  Εβόησε καρδία αυτών προς Κύριον· τείχη Σιών, καταγάγετε ως χειµάρους δάκρυα ηµέρας και νυκτός· µη δώς
έκνηψιν σεαυτή, µη σιωπήσαιτο, θύγατερ, ο οφθαλµός σου.
Θ. Ιερ. 2,18   Η καρδία των θλιβοµένων κράζει προς τον Κυριον· Και σεις, κρηµνισµένα τείχη της Σιών, χάσατε ηµέραν και
νύκτα άφθονα δάκρυα ώσαν χειµάρρους. Μη ηρεµήσης και ανάνήψης, θυγάτηρ µου Ιερουσαλήµ. Ο οφθαλµός σου ας µη
παύση να χύνη δάκρυα.
Θ. Ιερ. 2,19  Ανάστα, αγαλλίασαι εν νυκτί εις αρχάς φυλακής σου, έκχεον ως ύδωρ καρδίαν σου απέναντι προσώπου Κυρίου,
άρον προς αυτόν χείράς σου περί ψυχής νηπίων σου των εκλυοµένων λιµώ επ αρχής πασών εξόδων.
Θ. Ιερ. 2,19   Σηκω, κράξε, κατά την νύκτα, εις την αρχήν της νυκτός χύσε την καρδίαν σου, όπως χύνεται το νερό, ενώπιον
του Κυρίου. Υψωσε προς αυτόν ικετευτικά τα χέρια σου, δια την ζωήν των νηπίων σου, τα οποία παραλύουν και πεθαίνουν
από τον λιµόν εις τας γωνίας όλων των οδών.
Θ. Ιερ. 2,20  Ιδέ, Κύριε, και επίβλεψον τίνι επεφύλλισας ούτως· ει φάγονται γυναίκες καρπόν κοιλίας αυτών ; επιφυλλίδα
εποίησε µάγειρος· φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα µαστούς; αποκτενείς εν αγιάσµατι Κυρίου ιερέα και προφήτην;
Θ. Ιερ. 2,20  Ριψε Ενα βλέµµα, Κυριε, και ιδέ ποίον εξεφύλλισες και ερήµωσες µε τέτοιαν σκληρότητα. Εφθασαν, λοιπόν, αι
γυναίκες µέχρι του σηµείου να φάγουν τον καρπόν της κοιλίας των; Κρεοπώλαι και µάγειροι ετρύγησαν την πόλιν.
Εσφάγησαν νήπια, ενώ ακόµη εθήλαζαν µαστούς. Εθανατώθησαν ιερείς και προφήται στον ναόν του Κυρίου !
Θ. Ιερ. 2,21  Εκοιµήθησαν εις την έξοδον παιδάριον και πρεσβύτης. παρθένοι µου και νεανίσκοι µου επορεύθησαν εν
αιχµαλωσία· εν ροµφαία και εν λιµώ απέκτεινας, εν ηµέρα οργής σου εµαγείρευσας, ουκ εφείσω.
Θ. Ιερ. 2,21   Μικρά παιδία και γέροντες εκοιµήθησαν τον αιώνιον ύπνον στους δρόµους της πόλεως. Αι παρθένοι µου και οι
νέοι άνδρες ωδηγήθησαν βιαίως εις την αιχµαλωσίαν. Με την έχθρικην ροµφαίαν και µε την πείναν τους εθανάτωσες.
Κατά την µέραν της οργής σου ως ζώα προς σφαγήν τους παρέδωσες στους δηµίους. Δεν τους ελυπήθης.
Θ. Ιερ. 2,22  Εκάλεσεν ηµέραν εορτής παροικίας µου κυκλόθεν, και ουκ εγένοντο εν ηµέρα οργής Κυρίου ανασωζόµενος και
καταλελειµµένος, ως επεκράτησα και επλήθυνα εχθρούς µου πάντας.
Θ. Ιερ. 2,22  Οπως εις ηµέραν εορτής εκαλούσες ολόγυρα τους προσκυνητάς, ετσι προσεκάλεσες τώρα την φρίκην και τον
τρόµον. Κατά την τροµεράν ηµέραν της οργής του Κυρίου κανείς δεν διεσώθη, κανείς δεν απέµενε. Αυτούς τους οποίους
εκράττησα εις την αγκάλήν µου και τους ελίκνισα, αυτούς που ανέθρεψα και επλήθυνα, τους κατέκοψεν ο εχθρός µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Θ. Ιερ. 3,1  Εγώ ανήρ ο βλέπων πτωχείαν εν ράβδω θυµού αυτού επ εµέ·
Θ. Ιερ. 3,1  Εγώ είµαι ενας άνθρωπος, ο οποίος εγνωριζα την αθλιότητα υπό τα κτυπήµατα της οργής του Κυρίου.
Θ. Ιερ. 3,2  παρέλαβέ µε και απήγαγέ µε εις σκότος και ου φώς,
Θ. Ιερ. 3,2     Με παρέλαβε και µε ωδήγησεν όχι στο φως, αλλά στο σκότος.
Θ. Ιερ. 3,3  πλήν εν εµοί επέστρεψε χείρα αυτού όλην την ηµέραν.
Θ. Ιερ. 3,3     Εναντίον µου έστρεψε την τιµωρόν δεξιάν του όλας τας ηµέρας.



Θ. Ιερ. 3,4  Επαλαίωσε σάρκα µου και δέρµα µου, οστέα µου συνέτριψεν·
Θ. Ιερ. 3,4     Εµαύρισε µε τα κτυπήµατα και έφθειρε την σάρκα µου και το δέρµα µου. Συνέτριψε τα κόκκαλά µου.
Θ. Ιερ. 3,5  ανωκοδόµησε κατ εµού και εκύκλωσε κεφαλήν µου και εµόχθησεν,
Θ. Ιερ. 3,5     Κατεσκεύασε και έβαλεν επάνω µου βαρύν ζυγόν. Συνέσφιξε την κεφαλήν µου και την έκαµε να δοκιµάση
πόνον και µόχθον.
Θ. Ιερ. 3,6  εν σκοτεινοίς εκάθισέ µε ως νεκρούς αιώνος.
Θ. Ιερ. 3,6     Με εκάθισεν εις σκοτεινούς τόπους, όπως και όπου είναι οι απ' αρχαιοτάτων χρόνων νεκροί.
Θ. Ιερ. 3,7  Ανωκοδόµησε κατ εµού, και ουκ εξελεύσοµαι, εβάρυνε χαλκόν µου·
Θ. Ιερ. 3,7     Υψωσε ολόγυρά µου φραγµόν, από όπου δεν ηµπορώ να εξέλθω. Βαρειές είναι αι χάλκινες χειροπέδες µου.
Θ. Ιερ. 3,8  και γε κεκράξοµαι και βοήσω, απέφραξε προσευχήν µου·
Θ. Ιερ. 3,8     Και όταν άκοµα κράζω προς αυτόν και βοώ ζητών την βοήθειάν του, αυτός µου σταµατά την προσευχήν· δεν
την δέχεται.
Θ. Ιερ. 3,9  ανωκοδόµησεν οδούς µου, ενέφραξε τρίβους µου, ετάραξεν.
Θ. Ιερ. 3,9     Εκλεισε µε τείχος ολόγυρα τους δρόµους µου, Εφραξε τας διαβάσεις µου, µε συνεκλόνισε µε τας θλίψεις και τους
πόνους.
Θ. Ιερ. 3,10  Άρκος ενεδρεύουσα αυτός µοι, λέων εν κρυφαίοις·
Θ. Ιερ. 3,10   Εγινεν εις εµέ ο Κυριος ωσάν παραµονεύουσα άρκτος, άγρυπνος λέων εις κρύφους τόπους.
Θ. Ιερ. 3,11  κατεδίωξεν αφεστηκότα και κατέπαυσέ µε, έθετό µε ηφανισµένην.
Θ. Ιερ. 3,11    Με κατεδίωξε, καθώς έφευγα µακράν, και µε συνέλαβε. Με εσταµάτησε, µε εξηφάνισε κάτω από τα πλήγµατα
της θείας του δικαιοσύνης.
Θ. Ιερ. 3,12  ενέτεινε τόξον αυτού και εστήλωσέ µε ως σκοπόν εις βέλος.
Θ. Ιερ. 3,12   Ετέντωσε το τόξον του, µε έστησεν ως στόχον εις τα βέλη του.
Θ. Ιερ. 3,13  Εισήγαγεν εν τοίς νεφροίς µου ιούς φαρέτρας αυτού·
Θ. Ιερ. 3,13    Εφύτευσεν εις τα νεφρά µου τα δηλητηριασµένα βέλη της φαρέτρας του.
Θ. Ιερ. 3,14  εγενήθην γέλως παντί λαώ µου, ψαλµός αυτών όλην την ηµέραν·
Θ. Ιερ. 3,14   Εγινα περίγελως εις όλον τον λαόν µου, ειρωνικόν τραγούδι των όλας τας ηµέρας.
Θ. Ιερ. 3,15  εχόρτασέ µε πικρίας, εµέθυσέ µε χολής.
Θ. Ιερ. 3,15    Με εχόρτασεν από πικρίας, µε επότισε και µε εµέθυσεν από κατάπικρον χολήν.
Θ. Ιερ. 3,16  Καί εξέβαλε ψήφω οδόντας µου, εψώµισέ µε σποδόν·
Θ. Ιερ. 3,16   Εσπασε µε χαλίκια τα δόντια µου και µου τα έβγαλε. Μου έδωκεν αντί άρτου στάκτην.
Θ. Ιερ. 3,17  και απώσατο εξ ειρήνης ψυχήν µου,
Θ. Ιερ. 3,17    Εδίωξε την ειρήνην από την ζωήν µου.
Θ. Ιερ. 3,18  επελαθόµην αγαθά, και είπα· απώλετο νίκός µου και η ελπίς µου από Κυρίου.
Θ. Ιερ. 3,18   Και εις αυτήν την θλιβεράν κατάστασιν ευρισκόµενος ελησµόνησα, ότι υπάρχουν αγαθά εις την γην και είπα·
Εχάθη πλέον από εµέ οριστικώς η νίκη µου κατά των συµφορών και των εχθρών, και η έλπίς µου από τον Κυριον.
Θ. Ιερ. 3,19  Εµνήσθην από πτωχείας µου και εκδιωγµού µου πικρίας και χολής µου.
Θ. Ιερ. 3,19   Βυθισµένος εις τας θλίψεις και στους διωγµούς µου σκέπτοµαι και ξανασκέπτοµαι τας πικρίας µου, τας
συµφοράς µου, που είναι πικραί όπως η χολή.
Θ. Ιερ. 3,20  µνησθήσεται και καταδολεσχήσει επ εµέ η ψυχή µου·
Θ. Ιερ. 3,20   Αυτά πάντοτε αναλογίζοµαι, µε αυτά ασχολείται συνεχώς η ψυχή µου.
Θ. Ιερ. 3,21  ταύτην τάξω εις την καρδίαν µου, διά τούτο υποµενώ.
Θ. Ιερ. 3,21   Αυτήν την θλίψιν ανακαλώ συνεχώς εις την καρδίαν µου· δια την απαλλαγήν µου από αυτήν δεικνύω
υποµονήν και έχω ελπίδα.
Θ. Ιερ. 3,22  Τά ελέη Κυρίου, ότι ουκ εξέλιπέ µε, ότι ου συνετελέσθησαν οι οικτιρµοί αυτού· µήνας εις τας πρωΐας ελέησον,
Κύριε, ότι ου συνετελέσθηµεν, ότι ου συνετελέσθησαν οι οικτιρµοί αυτού.
Θ. Ιερ. 3,22   Εις τα ελέη του Κυρίου ελπίζω, διότι αυτά δεν µε εγκατέλειψαν. Δεν εξηντλήθησαν οι οικτιρµοί του. Καθε
ηµέραν όλους αυτούς τους µήνας κράζω· ελέησέ µε, Κυριε, διότι ούτε ηµείς εχάθηµεν ούτε οι οικτιρµοί σου εξηντλήθησαν.
Θ. Ιερ. 3,23  καινά εις τας πρωΐας, πολλή η πίστις σου.
Θ. Ιερ. 3,23   Καθ' έκαστην πρωΐαν νέα ελέη εξαποστέλλεις· µεγάλη είναι η αξιοπιστία σου, Κυριε.
Θ. Ιερ. 3,24  µερίς µου Κύριος, είπεν η ψυχή µου· διά τούτο υποµενώ αυτώ.
Θ. Ιερ. 3,24   Το µερίδιον της κληρονοµίας µου είναι ο Κυριος, έτσι είπεν η ψυχή µου. Δα τούτο υποµένω και περιµένω από
Αυτόν σωτηρίαν.
Θ. Ιερ. 3,25  Αγαθός Κύριος τοίς υποµένουσιν αυτόν, ψυχή ή ζητήσει αυτόν αγαθόν
Θ. Ιερ. 3,25   Αγαθός και ευεργετικός είναι ο Κυριος εις εκείνους, οι οποίοι δεικνύουν υποµονήν, προς αυτόν. Ψυχή δε, η
οποία θα ζητήση µε πίστιν κάτι το αγαθόν από αυτόν
Θ. Ιερ. 3,26  και υποµενεί και ησυχάσει εις το σωτήριον Κυρίου.
Θ. Ιερ. 3,26   και θα δείξη υποµονήν, θα εύρη ανάπαυσιν και ειρήνην εις την σωτηρίαν της εκ µέρους του Κυρίου.
Θ. Ιερ. 3,27  αγαθόν ανδρί, όταν άρη ζυγόν εν νεότητι αυτού.
Θ. Ιερ. 3,27   Είναι καλόν δια τον άνθρωπον, όταν σηκώνη µε πίστιν και υποµονήν τον ζυγόν των θλίψεων από την νεότητα
του.
Θ. Ιερ. 3,28  Καθήσεται κατά µόνας και σιωπήσεται, ότι ήρεν εφ εαυτώ·
Θ. Ιερ. 3,28   Θα καθίση κατά µόνας, θα µείνη σιωπηλός, διότι σηκώνει µε ανδρείαν τον ζυγόν της δοκιµασίας του.
Θ. Ιερ. 3,30  δώσει τώ παίοντι αυτόν σιαγόνα, χορτασθήσεται ονειδισµών.
Θ. Ιερ. 3,30   Οταν ο Κυριος τον κτυπά θα στρέφη την παρειάν του προς αυτόν. Θα χόρταση από ονειδισµούς, θα υποµείνη
αυτά,
Θ. Ιερ. 3,31  Ότι ουκ εις τον αιώνα απώσεται Κύριος.
Θ. Ιερ. 3,31    και ας είναι βέβαιος ότι ο Κυριος δεν θα τον απωθήση δια παντός.



Θ. Ιερ. 3,32  ότι ο ταπεινώσας οικτειρήσει κατά το πλήθος τού ελέους αυτού·
Θ. Ιερ. 3,32   Διότι ο Κυριος, ο οποίος τον εταπείνωσε, θα τον λυπηθή και θα τον ελεήση σύµφωνα µε το απροσµέτρητον
µέγα έλεός του.
Θ. Ιερ. 3,33  ότι ουκ απεκρίθη από καρδίας αυτού και εταπείνωσεν υιούς ανδρός.
Θ. Ιερ. 3,33   Διότι δεν είναι ότι ο Κυριος µε ευχαρίστησιν ταπεινώνει και θλίβει τους υιούς των ανθρώπων.
Θ. Ιερ. 3,34  Τού ταπεινώσαι υπό τους πόδας αυτού πάντας δεσµίους γής,
Θ. Ιερ. 3,34   Δεν θέλει να ποδοπατούνται κάτω από τους πόδας του νικητού όλοι οι αιχµάλωτοι της χώρας ,
Θ. Ιερ. 3,35  τού εκκλίναι κρίσιν ανδρός κατέναντι προσώπου Υψίστου,
Θ. Ιερ. 3,35   να διαστρέφεται και να καταπατήται το δίκαιον ενός ανθρώπου ενώπιον του Υψίστου Θεού.
Θ. Ιερ. 3,36  καταδικάσαι άνθρωπον εν τώ κρίνεσθαι αυτόν Κύριος ουκ είπε .
Θ. Ιερ. 3,36   Ποτέ δεν έδωσεν εντολήν ο Κυριος να καταδικάζεται ενας αθώος άνθρωπος εις κάποιαν δίκην.
Θ. Ιερ. 3,37  Τίς ούτως είπε, και εγενήθη; Κύριος ουκ ενετείλατο.
Θ. Ιερ. 3,37   Ποιός έδωσε τέτοιαν διαταγήν και εγιναν αυτά; Ο Κυριος δεν έδωσε τέτοιας εντολάς.
Θ. Ιερ. 3,38  εκ στόµατος Υψίστου ουκ εξελεύσεται τα κακά και το αγαθόν;
Θ. Ιερ. 3,38   Από το στόµα του Κυρίου δεν θα εξέλθη η εντολή δια το καλόν και η παραχώρησις δια το κακόν;
Θ. Ιερ. 3,39  τι γογγύσει άνθρωπος ζών, ανήρ περί της αµαρτίας αυτού;
Θ. Ιερ. 3,39   Διατί, λοιπόν, παραπονείται κάθε άνθρωπος, επειδή τιµωρείται εξ αιτίας των αµαρτιών του;
Θ. Ιερ. 3,40  Εξηρευνήθη η οδός ηµών και ητάσθη, κί επιστρέψοµεν έως Κυρίου·
Θ. Ιερ. 3,40   Ας ανερευνήσωµεν επιµελώς τον δρόµον της ζωής µας, ας τον εξετάσωµεν µε προσοχήν, και ας επιστρέψωµεν
εν µετανοία πάλιν προς τον Κυριον.
Θ. Ιερ. 3,41  αναλάβωµεν καρδίας ηµών επί χειρών προς υψηλόν εν ουρανώ·
Θ. Ιερ. 3,41   Ας πιάσωµεν µε τα δυο µας τα χέρια τας καρδίας µας, ας τας ανυψώσωµεν προς τον ουρανόν.
Θ. Ιερ. 3,42  ηµαρτήσαµεν, ησεβήσαµεν, και ουχ ιλάσθης.
Θ. Ιερ. 3,42   Ας οµολογήσωµεν ότι ηµαρτήσαµεν, διεπράξαµεν ασεβείας· και δια τούτο ο Θεός εν τη δικαιοσύνη του δεν
εφάνη ίλεως προς ηµάς.
Θ. Ιερ. 3,43  Επεσκέπασας εν θυµώ και απεδίωξας ηµάς· απέκτεινας, ουκ εφείσω.
Θ. Ιερ. 3,43   Επάνω στον δίκαιον θυµόν σου εσκέπασες το πρόσωπόν σου, δια να µη µας ίδης· και µας εξεδίωξες, µας
εθανάτωσες και δεν µας ελυπήθης.
Θ. Ιερ. 3,44  Επεσκέπασας νεφέλην σεαυτώ ένεκεν προσευχής,
Θ. Ιερ. 3,44   Εσκέπασες το πρόσωπόν σου µε νεφέλην, ώστε να µη φανή ενώπιόν σου η προσευχή µας.
Θ. Ιερ. 3,45  καµµύσαι µε και απωσθήναι έθηκας ηµάς εν µέσω των λαών.
Θ. Ιερ. 3,45   Εκλεισες τα µάτιά σου από εµέ, µε απώθησες, µας διεσκόρπισες εν µέσω ξένων λαών.
Θ. Ιερ. 3,46  Διήνοιξαν εφ ηµάς το στόµα αυτών πάντες οι εχθροί ηµών·
Θ. Ιερ. 3,46   Ετσι δε όλοι οι εχθροί µας ήνοιξαν διάπλατα το στόµα των, δια να µας καταπίουν.
Θ. Ιερ. 3,47  φόβος και θυµός εγενήθη ηµίν, έπαρσις και συντριβή.
Θ. Ιερ. 3,47   Φοτος µας εκυρίευσεν εξ αιτίας του δικαίου θυµού σου. Μας εσήκωσες υψηλά και µας συνέτριψες κάτω.
Θ. Ιερ. 3,48  αφέσεις υδάτων κατάξει ο οφθαλµός µου επί το σύντριµµα της θυγατρός τού λαού µου.
Θ. Ιερ. 3,48   Χειµάρρους υδάτων θα αναβλύσουν οι οφθαλµοί µας δια την συντριβήν της θυγατρός του λαού µου, της
Ιερουσαλήµ.
Θ. Ιερ. 3,49  Ο οφθαλµός µου κατεπόθη, και ου σιγήσοµαι τού µη είναι έκνηψιν,
Θ. Ιερ. 3,49   Επνίγησαν εις τα δάκρυα οι οφθαλµοί µου. Δεν θα παύσω να θρηνώ και να κλαίω, διότι δεν υπάρχει εις εµέ
τρόπος ανανήψεως και σωτηρίας.
Θ. Ιερ. 3,50  έως ού διακύψη και ίδη Κύριος εξ ουρανού·
Θ. Ιερ. 3,50   Θα πενθώ και θα κλαίω, µέχρις ότου ο Κυριος σκύψη από τον ουρανόν και ίδη την θλίψιν µου.
Θ. Ιερ. 3,51  ο οφθαλµός µου επιφυλλιεί επί την ψυχήν µου παρά πάσας θυγατέρας πόλεως.
Θ. Ιερ. 3,51    Τα δάκρυα των οφθαλµών µου καταπονούν την ψυχήν µου. Κλαίω δι' όλας τας θυγατέρας της πόλεως.
Θ. Ιερ. 3,52  Θηρεύοντες εθήρευσάν µε ως στρουθίον πάντες οι εχθροί µου δωρεάν,
Θ. Ιερ. 3,52   Ολοι οι εχθροί µου εντελώς αδίκως µε εκυνήγησαν µε επιµονήν, ωσάν στρουθίον.
Θ. Ιερ. 3,53  εθανάτωσαν εν λάκκω ζωήν µου και επέθηκαν λίθον επ εµοί.
Θ. Ιερ. 3,53   Με έρριψαν στον τάφον ως νεκρόν· έβαλαν στο στόµιον του λάκκου βαρύν λίθον.
Θ. Ιερ. 3,54  υπερεχύθη ύδωρ επί την κεφαλήν µου· είπα· απώσµαι.
Θ. Ιερ. 3,54   Επληµµύρισε το νερό, εσκέπασε την κεφαλήν µου. Είπα· έχω πλέον χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας.
Θ. Ιερ. 3,55  Επεκαλεσάµην το όνοµά σου, Κύριε, εκ λάκκου κατωτάτου·
Θ. Ιερ. 3,55   Προσηυχήθην και επεκαλεσθην το όνοµά σου, Κυριε, από τον βαθύτατον αυτόν λάκκον.
Θ. Ιερ. 3,56  φωνήν µου ήκουσας· µη κρύψης τα ώτά σου εις την δέησίν µου.
Θ. Ιερ. 3,56   Συ δε ήκουσες την φωνήν της προσευχής, µου. Δεν έκλεισες τα αυτιά σου εις την δέησίν µου.
Θ. Ιερ. 3,57  εις την βοήθειάν µου ήγγισας εν ηµέρα, ή επεκαλεσάµην σε· είπάς µοι· µη φοβού.
Θ. Ιερ. 3,57   Με επλησίασες και µε εβοήθησες κατά την ηµέραν εκείνην, που εγώ σε επεκαλέσθην δια της προσευχής. Μου
είπες· µη φοβείσαι.
Θ. Ιερ. 3,58  Εδίκασας, Κύριε, τας δίκας της ψυχής µου, ελυτρώσω την ζωήν µου·
Θ. Ιερ. 3,58   Συ Κυριε, έγινες ο δίκαιος δικαστής εις τας υποθέσεις της ζωής µου. Εσωσες και διεφύλαξες την ζωήν µου.
Θ. Ιερ. 3,59  είδες, Κύριε, τας ταραχάς µου, έκρινας την κρίσιν µου·
Θ. Ιερ. 3,59   Είδες, Κυριε, την αναστάτωσιν και τους συγκλονισµούς, που µου επέφεραν οι εχθροί µου, ανέλαβες πλέον συ να
εκδικάσης την δίκην µου, να µου αποδώσης το δίκαιον.
Θ. Ιερ. 3,60  είδες πάσαν την εκδίκησιν αυτών εις πάντας διαλογισµούς αυτών εν εµοί.
Θ. Ιερ. 3,60   Και στους διαλογισµούς των ακόµη, που είχαν εναντίον µου, είδες συ, Κυριε, όλην την εκδικητικήν των µανίαν.
Θ. Ιερ. 3,61  Ήκουσας τον ονειδισµόν αυτών, πάντας τους διαλογισµούς αυτών κατ εµού,



Θ. Ιερ. 3,61   Ηκουσες τους εµπαιγµούς και τους εξευτελισµούς των και τους κρυφούς λογιοµούς των , που έτρεφαν εναντίον
µου.
Θ. Ιερ. 3,62  χείλη επανισταµένων µοι και µελέτας αυτών κατ εµού όλην την ηµέραν,
Θ. Ιερ. 3,62   Ηκουσες τα απειλητικά λόγια των εχθρών µου και όσα αυτοί εµελετούσαν και εσχεδίαζαν εναντίον µου όλας
τας ηµέρας.
Θ. Ιερ. 3,63  καθέδραν αυτών και ανάστασιν αυτών· επίβλεψον επί τους οφθαλµούς αυτών.
Θ. Ιερ. 3,63   Σ υ γνωρίζεις πότε αναπαύονται και πότε σηκώνονται. Ιδέ την κακότητα, που εκφράζουν οι οφθαλµοί των.
Θ. Ιερ. 3,64  Αποδώσεις αυτοίς ανταπόδοµα, Κύριε, κατά τα έργα των χειρών αυτών.
Θ. Ιερ. 3,64   Συ, Κυριε, θα ανταποδώσης εις αυτούς την δικαίον τιµωρίαν, ανάλογα µε τα έργα των χειρών των.
Θ. Ιερ. 3,65  αποδώσεις αυτοίς υπερασπισµόν καρδίας, µόχθον σου αυτοίς,
Θ. Ιερ. 3,65   θα αποδώσης εις αυτούς κατά την πώρωσιν της καρδίας των· το βάρος της τιµωρίας σου θα επιπέση εις
αυτούς.
Θ. Ιερ. 3,66  καταδιώξεις εν οργή και εξαναλώσεις αυτούς υποκάτωθεν τού ουρανού, Κύριε.
Θ. Ιερ. 3,66   Θα τους καταδιώξης εν τη δικαία σου οργή. Θα τους εξολοθρεύσης και θα τους εξαφανίσης από το πρόσωπον
του ουρανού, Κυριε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Θ. Ιερ. 4,1  Πώς αµαυρωθήσεται χρυσίον, αλλοιωθήσεται το αργύριον το αγαθόν; εξεχύθησαν λίθοι άγιοι απ αρχής πασών
εξόδων.
Θ. Ιερ. 4,1  Πως εµαύρισεν ο χρυσός, πως ηλλοιώθη ο εκλεκτός άργυρος ! Εξεχύθησαν και διεσκορπίσθησαν εις τας γωνίας
όλων των οδών οι πολύτιµοι ιεροί λίθοι !
Θ. Ιερ. 4,2  Υιοί Σιών οι τίµιοι, οι επηρµένοι εν χρυσίω, πώς ελογίσθησαν εις αγγεία οστράκινα, έργα χειρών κεραµέως;
Θ. Ιερ. 4,2     Τα τέκνα της Σιών, τα πολύτιµα αυτά διαµάντια, ανώτεροι και από τον χρυσόν, πως εθεωρήθησαν ωσάν
πήλινα αγγεία, έργα κεραµοποιού και συνετρίβησαν;
Θ. Ιερ. 4,3  Καί γε δράκοντες εξέδυσαν µαστούς, εθήλασαν σκύµνοι αυτών· θυγατέρες λαού µου εις ανίατον ως στρουθίον εν
ερήµω.
Θ. Ιερ. 4,3     Τα µικρά των θηρίων ευρίσκουν την θηλήν του µητρικού µαστού και οι σκύµνοι των λεόντων θηλάζουν το
γάλα των µητέρων των. Αι θυγατέρες όµως του λαού µου αποστεωµέναι από την πείναν, ωσάν στρουθία εις την έρηµον
που δεν ευρίσκουν κόκκον δια να τραφούν, αδυνατούν να γαλουχήσουν τα παιδιά των.
Θ. Ιερ. 4,4  Εκολλήθη η γλώσσα θηλάζοντος προς τον φάρυγγα αυτού εν δίψει· νήπια ήτησαν άρτον, ο διακλών ουκ έστιν
αυτοίς.
Θ. Ιερ. 4,4     Η γλώσσα του θηλάζοντος βρέφους εκολλήθη στον λάρυγγα αυτού από την έλλειψιν γάλακτος . Τα νήπια
εζήτησαν ολίγον άρτον και δεν υπάρχει κανείς να κόψη δι'αυτά ένα κοµµάτι.
Θ. Ιερ. 4,5  Οι έσθοντες τας τρυφάς ηφανίσθησαν εν ταίς εξόδοις, οι τιθηνούµενοι επί κόκκων περιεβάλλοντο κοπρίας.
Θ. Ιερ. 4,5     Εκείνοι οι οποίοι ετρυφούσαν εις πολυτελή τραπέζια, εξηφανίσθησαν στους δρόµους. Εκείνοι που είχαν
διατραφή και ανατραφή επάνω εις τας πορφυράς, κυλίονται τώρα εις την κόπρον.
Θ. Ιερ. 4,6  Καί εµεγαλύνθη ανοµία θυγατρός λαού µου υπέρ ανοµίας Σοδόµων της κατεστραµµένης ώσπερ σπουδή, και ουκ
επόνεσαν εν αυτή χείρας.
Θ. Ιερ. 4,6     Αι παρανοµίαι της θυγατρός του λαού µου, της Σιών, επληθύνθησαν περισσότερον από τας παρανοµίας των
Σοδόµων, της πόλεως αυτής, η οποία κατεστράφη αµέσως, χωρίς να κοπιάσουν εναντίον της αι εχθρικαί χείρες.
Θ. Ιερ. 4,7  Εκαθαριώθησαν Ναζιραίοι αυτής υπέρ χιόνα, έλαµψαν υπέρ γάλα, επυρώθησαν υπέρ λίθους σαπφείρου το
απόσπασµα αυτών.
Θ. Ιερ. 4,7     Αλλοτε οι Ναζιραίοι της ήσαν καθαροί και κατάλευκοι, περισσότερον από το χιόνι. Ελαµπαν περισσότερον από
το γάλα. Η ακτινοβολία των ήτο λαµπρότερα από τας πυρώδεις ακτίνας, που ρίπτει ο σάπφειρος.
Θ. Ιερ. 4,8  Εσκότασεν υπέρ ασβόλην το είδος αυτών, ουκ επεγνώσθησαν εν ταίς εξόδοις· επάγη δέρµα αυτών επί τα οστέα
αυτών, εξηράνθησαν, εγενήθησαν ώσπερ ξύλον.
Θ. Ιερ. 4,8     Τωρα όµως η µορφή των έγινε περισσότερον σκοτεινή και µελανή από την καπνιάν. Αγνώριστοι κατήντησαν
στους δρόµους της ζωής των. Εκόλλησε το δέρµα των επάνω εις τα κόκκαλά των. Εξηράνθησαν, έγιναν ώσαν το ξύλον.
Θ. Ιερ. 4,9  Καλοί ήσαν οι τραυµατίαι ροµφαίας ή οι τραυµατίαι λιµού· επορεύθησαν εκκεκεντηµένοι από γεννηµάτων
αγρών.
Θ. Ιερ. 4,9     Κερδισµένοι ήσαν αυτοί, που έπεσαν εν στόµατι ροµφαίας, παρά εκείνοι οι οποίοι αποθνήσκουν από την
πείναν. Υπέκυψαν κατεξηντληµένοι εξ αιτίας της ελλείψεως προϊόντων του αγρού.
Θ. Ιερ. 4,10  Χείρες γυναικών οικτιρµόνων ήψησαν τα παιδία αυτών, εγενήθησαν εις βρώσιν αυταίς εν τώ συντρίµµατι της
θυγατρός τού λαού µου.
Θ. Ιερ. 4,10   Τρυφεραί και στοργικαί γυναίκες έψησαν µε τα ίδια των τα χέρια τα παιδιά των, τα έκαµαν φαγητόν των κατά
το διάστηµα της συντριβής και της ταλαιπωρίας της θυγατρός του λαού µου, της Σιών.
Θ. Ιερ. 4,11  Συνετέλεσε Κύριος θυµόν αυτού, εξέχεε θυµόν οργής αυτού και ανήψε πύρ εν Σιών, και κατέφαγε τα θεµέλια
αυτής.
Θ. Ιερ. 4,11    Ωλοκλήρωσεν ο Κυριος τον θυµόν του εναντίον µας. Αδειασε τον θυµόν της οργής του εναντίον µας και ήναψε
φωτιάν καταστροφής εις την Σιών, η οποία και την κατέφαγε µέχρι των θελεµίων της.
Θ. Ιερ. 4,12  Ουκ επίστευσαν βασιλείς γής, πάντες οι κατοικούντες την οικουµένην, ότι εισελεύσεται εχθρός και εκθλίβων
διά των πυλών Ιερουσαλήµ.
Θ. Ιερ. 4,12   Οι βασιλείς της γης και όλοι οι κάτοικοι της οικουµένης δεν επίστευσαν, ότι θα εισήρχετο ο εχθρός, ο δυνάστης,
δια µέσου των πυλών της Ιερουσαλήµ.
Θ. Ιερ. 4,13  Εξ αµαρτιών προφητών αυτής, αδικιών ιερέων αυτής των εκχεόντων αίµα δίκαιον εν µέσω αυτής.
Θ. Ιερ. 4,13   Αυτό έγινεν από τας αµαρτίας των ψευδοπροφητών, από τας αδικίας των ιερέων της, οι οποίοι έχυναν αίµα
δικαίων ανθρώπων µέσα εις αυτήν.



Θ. Ιερ. 4,14  Εσαλεύθησαν εγρήγοροι αυτής εν ταίς εξόδοις, εµολύνθησαν εν αίµατι· εν τώ µη δύνασθαι αυτούς ήψαντο
ενδυµάτων αυτών.
Θ. Ιερ. 4,14   Συνεκλονίσθησαν, εκυριεύθησαν από τρόµον οι φρουροί της καθώς γυρίζουν στους δρόµους· εµολύνθησαν
από αίµατα. Δεν ηµπορούσαν να εγγίσουν τα µολυσµένα από το αίµα ενδύµατα των.
Θ. Ιερ. 4,15  Απόστητε ακαθάρτων -καλέσατε αυτούς- απόστητε, απόστητε, µη άπτεσθε, ότι ανήφθησαν και γε
εσαλεύθησαν· είπατε εν τοίς έθνεσιν· ου µη προσθώσι τού παροικείν.
Θ. Ιερ. 4,15   Φωνάξατε προς αυτούς· φύγετε και φυλαχθήτε από τα ακάθαρτα. Αποµακρυνθήτε, αποµακρυνθήτε, µη
εγγίζετε· φωτιά έχει αναφθή. Κατελήφθησαν από τρόµον. Είπατε και ας µάθουν τα έθνη· δεν θα ανθέξουν και δεν τους
είναι πλέον δυνατόν να µείνουν µεταξύ των ξένων εθνών.
Θ. Ιερ. 4,16  Πρόσωπον Κυρίου µερίς αυτών, ου προσθήσει επιβλέψαι αυτοίς· πρόσωπον ιερέων ουκ έλαβον, πρεσβύτας ουκ
ηλέησαν.
Θ. Ιερ. 4,16   Ο Κυριος ήτο άλλοτε η έλπις και η κληρονοµία των. Αυτός όµως δεν πρόκειται πλέον να επιβλέψη µε ευµένειαν
εις αυτούς και να τους βοηθήση. Πρόσωπα των ιερέων δεν τα εσεβάσθησαν, τους γέροντας δεν τους ελυπήθησαν.
Θ. Ιερ. 4,17  Έτι όντων ηµών εξέλιπον οι οφθαλµοί ηµών εις την βοήθειαν ηµών µάταια· αποσκοπευόντων ηµών
απεσκοπεύσαµεν εις έθνος ου σώζον.
Θ. Ιερ. 4,17   Ενώ ακόµη είµεθα ελεύθεροι, έσβησαν τα µάτια µας από τα δάκρυα, καθ' ον χρόνον εζητούσαµεν, αλλά
µαταίως, βοήθειαν. Εστρέφαµεν τα µάτια µας και παρετηρούσαµεν µε προσοχήν προς έθνος, από το οποίον όµως καµµίαν
βοήθειαν και σωτηρίαν δεν ελάβοµεν.
Θ. Ιερ. 4,18  Εθηρεύσαµεν µικρούς ηµών τού µη προεύεσθαι εν ταίς πλατείαις ηµών·
Θ. Ιερ. 4,18   Ωσάν άγρυπνοι κυνηγοί παρηκολουθούσαµεν µε προσοχήν τα µικρά µας παιδιά, να µη κυκλοφορούν εις τας
πλατείας µας.
Θ. Ιερ. 4,19  ήγγικεν ο καιρός ηµών, επληρώθησαν αι ηµέραι ηµών, πάρεστιν ο καιρός ηµών. Κούφοι εγένοντο οι διώκοντες
ηµάς υπέρ αετούς ουρανού, επί των ορέων εξέπτησαν, εν ερήµω ενήδρευσαν ηµάς.
Θ. Ιερ. 4,19   Διότι είχε φθάσει πλέον ο καιρός της τιµωρίας µας. Συνεπληρώθησαν αι ηµέραι της µοοκροθυµίας του Θεού
και της ζωής ηµών. Εφθασεν ο καιρός της θείας οργής. Ταχύτατοι εγιναν οι εχθροί, οι οποίοι µας κατεδίωκαν. Εφευγαν
ταχύτερον από τους αετούς του ουρανού. Επέταξαν επάνω εις τα όρη, µας έστησαν ενέδρας εις ερηµικούς τόπους.
Θ. Ιερ. 4,20  Πνεύµα προσώπου ηµών χριστός Κυρίου συνελήφθη εν ταίς διαφθοραίς αυτών , ού είπαµεν· εν τή σκιά αυτού
ζησόµεθα εν τοίς έθνεσι.
Θ. Ιερ. 4,20  Η πνοή του προσώπου µας, ο άρχων χρισµένος από τον Κυριον, ο βασιλεύς µας, συνελήφθη εις τας
καταστρεπτικάς εκείνων ενέδρας. Δια τον βασιλέα µας είχαµεν ελπίσει και είπαµε· κάτω από την σκέπην του θα ζήσωµεν
ανάµεσα εις τα άλλα έθνη.
Θ. Ιερ. 4,21  Χαίρε και ευφραίνου, θύγατερ Ιδουµαίας η κατοικούσα επί γής· και γε επί σε διελεύσεται το ποτήριον Κυρίου
και µεθυσθήση και αποχεείς.
Θ. Ιερ. 4,21   Ο λαός της Ιδουµαίας, που κατοικεί την χώραν αυτήν, ας χαίρη και ας ευφραίνεται δια την καταστροφήν µας !
Μαθε όµως, ότι το ποτήριον της οργής του Κυρίου θα, έλθη και εις σε. Θα µεθύσης από την πικρίαν του και θα το εµέσης.
Θ. Ιερ. 4,22  Εξέλιπεν η ανοµία σου, θύγατερ Σιών, ου προσθήσει τού αποικίσαι σε. επεσκέψατο ανοµίας σου, θύγατερ Εδώµ·
απεκάλυψεν επί τα ασεβήµατά σου.
Θ. Ιερ. 4,22  Θυγάτηρ Σιών, έλλειψε και εξηφανίσθη η παρανοµία σου. Δεν θέλει ο Κυριος να τταροικής εξόριστος πλέον εις
λαούς ξένους. Ο Κυριος επεσκέφθη και σε, ω κόρη της Ιδουµαίας, αλλά δια να σε τιµωρήση. Εφερεν εις φως τας ασεβείας
σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Θ. Ιερ. 5,1  Μνήσθητι, Κύριε, ό,τι εγενήθη ηµίν· επίβλεψον και ιδέ τον ονειδισµόν ηµών.
Θ. Ιερ. 5,1  Ενθυµήσου, Κυριε, όλα αυτά, τα οποία µς συνέβησαν. Επίβλεψε και ιδέ τους εξευτελισµούς και τους εµπαιγµούς
µας.
Θ. Ιερ. 5,2  κληρονοµία ηµών µετεστράφη αλλοτρίοις, οι οίκοι ηµών ξένοις.
Θ. Ιερ. 5,2     Η κληρονοµία µας, η γη των πατέρων µας, έπεσεν εις τα χέρια αλλοεθνών. Τα σπίτια µας στους ξένους.
Θ. Ιερ. 5,3  ορφανοί εγενήθηµεν, ουχ υπάρχει πατήρ· µητέρες ηµών ως αι χήραι.
Θ. Ιερ. 5,3     Εγίναµεν ορφανοί. Δεν υπάρχει πατέρας πλέον εις ηµάς. Αι µητέρες µας έγιναν χήραι.
Θ. Ιερ. 5,4  ύδωρ ηµών εν αργυρίω επίοµεν, ξύλα ηµών εν αλλάγµατι ήλθεν επί τον τράχηλον ηµών.
Θ. Ιερ. 5,4     Και αυτό το νερό, που ηθέλαµεν να πίωµεν, το αγοράζοµεν αντί χρηµάτων. Τα ξύλα τα επροµηθευόµεθά µε
χρηµατικόν αντάλλαγµα. Τα εφορτωνόµεθα στον τράχηλον µας, δια να τα µεταφέρωµεν.
Θ. Ιερ. 5,5  εδιώχθηµεν, εκοπιάσαµεν, ουκ ανεπαύθηµεν.
Θ. Ιερ. 5,5     Κατεδιώχθηµεν από τους εχθρούς, εκοπιάσαµεν, δεν ευρήκαµεν στιγµήν αναπαύσεως και ηρεµίας.
Θ. Ιερ. 5,6  Αίγυπτος έδωκε χείρα, Ασσούρ εις πλησµονήν αυτών.
Θ. Ιερ. 5,6     Η Αίγυπτος µας εδωσε χείρα βοηθείας δια την συντήρησιν µας. Οι 'Ασσυριοι τους εχόρτασαν.
Θ. Ιερ. 5,7  οι πατέρες ηµών ήµαρτον, ουχ υπάρχουσιν· ηµείς τα ανοµήµατα αυτών υπέσχοµεν.
Θ. Ιερ. 5,7     Οι πατέρες µας, οι οποίοι ηµάρτησαν, δεν υπάρχουν πλέον. Ηµείς δε πληρώνοµεν τας αµαρτίας εκείνων.
Θ. Ιερ. 5,8  δούλοι εκυρίευσαν ηµών, λυτρούµενος ουκ έστιν εκ της χειρός αυτών.
Θ. Ιερ. 5,8     Οι δούλοι µας έγιναν κύριοί µας. Κανείς δεν υπάρχει, ο οποίος να ηµπορέση να µας σώση από τα χέρια αυτών.
Θ. Ιερ. 5,9  εν ταίας ψυχαίς ηµών, εισοίσοµεν άρτον ηµών, από προσώπου ροµφαίας της ερήµου.
Θ. Ιερ. 5,9     Με κίνδυνον της ζωής µας εξοικονοµούµεν και µεταφέροµεν τον άρτον µας. Απειλούµεθα από την ροµφαίαν
των ανθρώπων της ερήµου.
Θ. Ιερ. 5,10  το δέρµα ηµών ως κλίβανος επελιώθη, συνεσπάσθησαν από προσώπου καταιγίδων λιµού.
Θ. Ιερ. 5,10   Το δέρµα µας εµαύρισεν, όπως ο φούρνος από την καπνιά. Εσυρικνώθησαν τα σώµατά µας εξ αιτίας του
φοβεροτάτου λιµού.
Θ. Ιερ. 5,11  γυναίκας εν Σιών εταπείνωσαν, παρθένους εν πόλεσιν Ιούδα.



Θ. Ιερ. 5,11    Οι εχθροί εκακοποίησαν και εξηυτέλισαν γυναίκας εις την Σιών, και παρθένους εις τας διαφόρους πόλεις της
Ιουδαίας.
Θ. Ιερ. 5,12  άρχοντες εν χερσίν αυτών, εκρεµάσθησαν, πρεσβύτεροι ουκ εδοξάσθησαν.
Θ. Ιερ. 5,12   Οι άρχοντες µας εκρεµάσθησαν από τα χέρια και εβασανίσθησαν· οι γέροντες µας δεν ετιµήθησαν.
Θ. Ιερ. 5,13  εκλεκτοί κλαυθµόν ανέλαβον, και νεανίσκοι εν ξύλω ησθένησαν.
Θ. Ιερ. 5,13    Εκλεκτοί πολίται µας εξέσπασαν εις κλαυθµούς. Οι νέοι άνδρες εξησθένησαν από τα βαρειά φορτώµατα των
ξύλων.
Θ. Ιερ. 5,14  και πρεσβύται από πύλης κατέπαυσαν, εκλεκτοί εκ ψαλµών αυτών κατέπαυσαν.
Θ. Ιερ. 5,14   Οι γέροντες έπαυσαν πλέον να συχνάζουν εις την πύλην της πόλεως. Οι εκλεκτοί ψάλται εσταµάτησαν τους
ύµνους των.
Θ. Ιερ. 5,15  κατέλυσε χαρά καρδίας ηµών, εστράφη εις πένθος ο χορός ηµών,
Θ. Ιερ. 5,15    Κατελύθη και έσβησεν η χαρά της καρδίας µας. Οι χαρµόσυνοι χοροί µας µετεστράφησαν εις πένθος.
Θ. Ιερ. 5,16  έπεσεν ο στέφανος ηµών της κεφαλής· ουαί δή ηµίν, ότι ηµάρτοµεν.
Θ. Ιερ. 5,16   Επεσεν ο στέφανος της δόξης από την κεφαλήν µας. Αλλοίµονον εις ηµάς, διότι διεπράξαµεν αµαρτίας !
Θ. Ιερ. 5,17  περί τούτου εγενήθη οδυνηρά η καρδία ηµών, περί τούτου εσκότασαν οι οφθαλµοί ηµών.
Θ. Ιερ. 5,17    Ενεκα τούτου κατεπληµµύρισεν η οδύνη την καρδίαν µας· εξ αιτίας των αµαρτιών µας οι οφθαλµοί µας
εκαλύφθησαν από σκότος. Δεν βλέπουν.
Θ. Ιερ. 5,18  επ όρος Σιών, ότι ηφανίσθη, αλώπεκες διήλθον εν αυτή.
Θ. Ιερ. 5,18   Επάνω στο όρος Σιών, το οποίον ηρηµώθη, επέρασαν αλώπεκες.
Θ. Ιερ. 5,19  σύ δε, Κύριε, εις τον αιώνα κατοικήσεις, ο θρόνος σου εις γενεάν και γενεάν.
Θ. Ιερ. 5,19   Συ όµως, Κυριε, µένεις στους αιώνας των αιώνων. Ο θρόνος σου υπάρχει από γενεάς γενεών.
Θ. Ιερ. 5,20  ινατί εις νίκος επιλήση ηµών, καταλείψεις ηµάς εις µακρότητα ηµερών;
Θ. Ιερ. 5,20   Διατί µας εγκαταλείπεις εις την κατάστασιν αυτήν της ήττης µας; Μας αφήκες επί τόσον µακρόν χρόνον;
Θ. Ιερ. 5,21  επίστρεψον ηµάς, Κύριε, προς σε, και επιστραφησόµεθα· και ανακαίνισον ηµέρας ηµών καθώς έµπροσθεν.
Θ. Ιερ. 5,21   Γυρισέ µας εν µετανοία προς σε, Κυριε, και ηµείς θα επιστρέψωµεν. Ανανέωσε και ξανακαινούργωσε τας
ηµέρας µας, όπως προηγουµένως.
Θ. Ιερ. 5,22  ότι απωθούµενος απώσω ηµάς, ωργίσθης εφ ηµάς έως σφόδρα.
Θ. Ιερ. 5,22   Διότι µέχρι σήµερον µας απώθησές µε σφοδρότητα. Και τούτο, διότι δικαίως ωργίσθης πολύ εναντίον µας.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αντίγραφον επιστολής, ής απέστειλεν Ιερεµίας προς τους αχθησοµένους αιχµαλώτους εις Βαβυλώνα υπό τού βασιλέως των
Βαβυλωνίων αναγγείλαι αυτοίς καθότι επετάγη αυτώ υπό τού Θεού.
Αντίγραφαν της επιστολής, την οποίαν απέστειλεν ο Ιερεµίας προς τους Ιουδαίους, που θα εσύροντο αιχµάλωτοι εις την
Βαβυλώνα υπό του βασιλέως της Βαβυλώνος, δια να αναγγείλη εις αυτούς ο,τι είχε διαταχθή αυτός από τον Θεόν.
Επ. Ιερ. 1,1  Διά τας αµαρτίας, ας ηµαρτήκατε εναντίον τού Θεού, αχθήσεσθε εις Βαβυλώνα αιχµάλωτοι υπό
Ναβουχοδονόσορ βασιλέως των Βαβυλωνίων
Επ. Ιερ. 1,1    Δια τας αµαρτίας, τας οποίας διεπράξατε ενώπιον του Θεού, θα οδηγηθήτε αιχµάλωτοι εις την Βαβυλώνα υπό
του βασιλέως των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορος.
Επ. Ιερ. 1,2 εισελθόντες ούν εις Βαβυλώνα έσεσθε εκεί έτη πλείονα και χρόνον µακρόν έως γενεών επτά· µετά τούτο δε εξάξω
υµάς εκείθεν µετ ειρήνης.
Επ. Ιερ. 1,2    Μια φορά, λοιπόν, και θα φθάσετε εις την Βαβυλώνα, θα µείνετε εκεί επί πολλά έτη, επί µακρόν χρόνον, µέχρις
επτά γενεών. Επειτα δε θα σας βγάλω εγώ από εκεί, λέγει ο Θεός, κατά ένα τρόπον ειρηνικόν.
Επ. Ιερ. 1,3  νυνί δε όψεσθε εν Βαβυλώνι θεούς αργυρούς και χρυσούς και ξυλίνους επ ώµοις αιροµένους, δεικνύντας φόβον
τοίς έθνεσιν.
Επ. Ιερ. 1,3    Τωρα όµως θα ιδήτε εις την Βαβυλώνα θεούς αργυρούς και χρυσούς και ξυλίνους, τους οποίους οι άνθρωποι θα
φέρουν επάνω στους ώµους και οι οποίοι θα εµπνέουν φόβον εις τα έθνη.
Επ. Ιερ. 1,4  ευλαβήθητε ούν µη και υµείς αφοµοιωθέντες τοίς αλλοφύλοις αφοµοιωθήτε και φόβος υµάς λάβη επ αυτοίς
Επ. Ιερ. 1,4    Προσέξατε, λοιπόν, µήπως και σεις αφοµοιωθήτε µε τους αλλοφύλους, µήπως οµοιάσετε µε αυτούς και σας
καταλάβη φόβος από τους θεούς των.
Επ. Ιερ. 1,5  ιδόντας όχλον έµπροσθεν και όπισθεν αυτών προσκυνούντας αυτά· είπατε δε τή διανοία· σοί δεί προσκυνείν ,
δέσποτα.
Επ. Ιερ. 1,5    Οταν µάλιστα ίδετε πολύν λαόν έµπροσθεν και όπισθεν από τους ειδωλικούς αυτούς θεούς να τους
προσκυνούν, ειπέτε από µέσα σας· “σε µόνον πρέπει να προσκυνούµεν, Δεσποτα”.
Επ. Ιερ. 1,6  ο γάρ άγγελός µου µεθ υµών εστιν, αυτός τε εκζητών τας ψυχάς υµών.
Επ. Ιερ. 1,6    Ο δε άγγελός µου θα είναι µαζή σας, και αυτός θα ενδιαφέρεται και θα φροντίζη δια την ζωήν σας.
Επ. Ιερ. 1,7  γλώσσα γάρ αυτών εστι κετεξυσµένη υπό τέκτονος, αυτά τε περίχρυσα και περιάργυρα, ψευδή δ εστί και ου
δύνανται λαλείν.
Επ. Ιερ. 1,7    Η γλώσσα των ειδωλικών θεών είναι σκαλισµένη από γλύπτην. Επάνω εις αυτά έχουν θέσει επικαλύµµατα από
χρυσόν και άργυρον. Είναι όµως θεοί ψευδείς, δεν ηµπορούν να οµιλούν.
Επ. Ιερ. 1,8  και ώσπερ παρθένω φιλοκόσµω λαµβάνοντες χρυσίον κατασκευάζουσι στεφάνους επί τας κεφαλάς των θεών
αυτών·
Επ. Ιερ. 1,8    Οπως δε δια µίαν νεάνιδα φιλάρεσκον λαµβάνουν οι άνθρωποι χρυσόν και κατασκευάζουν στεφάνους, που
τους θέτουν εις την κεφαλήν της, έτσι κατασκευάζουν και στεφάνους, τους οποίους θέτουν εις τα κεφάλια των θεών των.
Επ. Ιερ. 1,9  έστι δε και ότε υφαιρούµενοι οι ιερείς από των θεών αυτών χρυσίον και αργύριον εις εαυτούς καταναλώσουσι,
δώσουσι δε απ αυτών και ταίς επί τού στέγους πόρναις.



Επ. Ιερ. 1,9    Μερικές δε φορές υπάρχουν ιερείς, οι οποίοι κλέπτουν από τους θεούς αυτούς το χρυσίον και το αργύριον, δια
να το χρησιµοποιήσουν προς ιδικήν των χρήσιν, να δώσουν δε ένα µέρος από αυτά και εις τας πόρνας, αι οποίαι κατοικούν
εις τας σοφίτας των ειδωλικών ναών.
Επ. Ιερ. 1,10  κοσµούσί τε αυτούς ως ανθρώπους τοίς ενδύµασι, θεούς αργυρούς και θεούς χρυσούς και ξυλίνους· ούτοι δε ου
διασώζονται από ιού και βρωµάτων.
Επ. Ιερ. 1,10  Στολίζουν δε µε πλούσια ενδύµατα, αυτούς τους θεούς τους αργυρούς, τους θεούς τους χρυσούς και τους θεούς
τους ξυλίνους, ως εάν είναι άνθρωποι. Αυτοί δµως δεν ηµπορούν µόνοι των να προφυλαχθούν από την σκωριάν και την
διάβρωσιν.
Επ. Ιερ. 1,11  περιβεβληµένων αυτών ιµατισµόν πορφυρούν, εκµάσσονται το πρόσωπον αυτών διά τον εκ της οικίας
κονιορτόν, ός εστι πλείω επ αυτοίς.
Επ. Ιερ. 1,11   Ενώ δε τους ενδύουν ίµέ ιµατισµούς πορφυρούς, οι άνθρωποι σπογγίζουν το πρόσωπον αυτών, δια να
αφαιρέσουν τον από τον ναόν κονιορτόν, ο οποίος είναι περισσότερος επάνω των.
Επ. Ιερ. 1,12  και σκήπτρον έχει ως άνθρωπος κριτής χώρας, ός τον εις αυτόν αµαρτάνοντα ουκ ανελεί.
Επ. Ιερ. 1,12  Ενας από αυτούς κρατεί σκήπτρον ως άνθρωπος, κριτής τάχα της χώρας. Αλλά δεν ηµπορεί να θανατώση
εκείνον, ο οποίος αµαρτάνει εις αυτόν.
Επ. Ιερ. 1,13  έχει δε εγχειρίδιον εν δεξιά και πέλεκυν, εαυτόν δε εκ πολέµου και ληστών ουκ εξελείται.
Επ. Ιερ. 1,13  Αλλος έχει µάχαιραν στο δεξιόν του χέρι η πέλεκυν· δεν ηµπορεί όµως να γλυτώση τον εαυτόν του από τον
πόλεµον και τους ληστάς.
Επ. Ιερ. 1,14  όθεν γνώριµοί εισιν ουκ όντες θεοί· µη ούν φοβηθήτε αυτούς. -
Επ. Ιερ. 1,14  Από όλα αυτά γίνεται φανερόν, ότι αυτοί δεν είναι θεοί· µη, λοιπόν, ποτέ τους φοβηθήτε.
Επ. Ιερ. 1,15  Ώσπερ γάρ σκεύος ανθρώπου συντριβέν αχρείον γίνεται, τοιούτοι υπάρχουσιν οι θεοί αυτών, καθιδρυµένων
αυτών εν τοίς οίκοις.
Επ. Ιερ. 1,15  Διότι, όπως ένα πήλινον σκεύος ανθρώπου, όταν συντριβή γίνεται άχρηστον, έτσι είναι και οι θεοί των
αλλοεθνών, τους οποίους έχουν εγκαταστήσει στους ναούς και εις τα σπίτια των.
Επ. Ιερ. 1,16  οι οφθαλµοί αυτών πλήρεις εισί κονιορτού από των ποδών των εισπορευοµένων.
Επ. Ιερ. 1,16  Τα µάτια των είναι γεµάτα από κονιορτόν, τον οποίον σηκώνουν τα πόδια των εισερχοµένων.
Επ. Ιερ. 1,17  και ώσπερ τινί ηδικηκότι βασιλέα περιπεφραγµέναι εισίν αι αυλαί, ως επί θανάτω απηγµένω, τους οίκους
αυτών οχυρούσιν οι ιερείς θυρώµασί τε και κλείθροις και µοχλοίς, όπως υπό των ληστών µη συληθώσι.
Επ. Ιερ. 1,17  Και όπως θύραι και αυλαί είναι κλεισµέναι ολόγυρα από κάποιον, που προσέβαλε τον βασιλέα και ο οποίος
οδηγείται προς τον θάνατον, έτσι και οι ιερείς οχυρώνουν και ασφαλίζουν µε θύρας και µε κλείθρα και µε µοχλούς τους
ναούς των θεών των, δια να µη λεηλατηθούν από ληστάς.
Επ. Ιερ. 1,18  λύχνους καίουσι και πλείους ή εαυτοίς, ών ουδένα δύνανται ιδείν.
Επ. Ιερ. 1,18  Ανάπτουν δια τους θεούς των περισσοτέ-ρους λύχνους παρά δια τους εαυτούς των , καίτοι οι θεοί αυτοί δεν
ηµπορούν κανένα να διακρίνουν.
Επ. Ιερ. 1,19  έστι µέν ώσπερ δοκός των εκ της οικίας, τας δε καρδίας αυτών φασίν εκλείχεσθαι, των από της γής ερπετών
κατεσθόντων αυτούς τε και τον ιµατισµόν αυτών, ουκ αισθάνονται.
Επ. Ιερ. 1,19  Οι θεοί αυτοί είναι όµοιοι προς δοκάρια οικίας. Το εσωτερικόν των, όπως λέγουν, γλύφεται από τους σκώληκας
της γης, οι οποίοι κατατρώγουν αυτούς και τον ιµατισµόν των. Αυτοί όµως δεν αισθάνονται τίποτε.
Επ. Ιερ. 1,20  µεµελανωµένοι το πρόσωπον αυτών από τού καπνού τού εκ της οικίας.
Επ. Ιερ. 1,20   Είναι µαυρισµένοι στο πρόσωπόν των από τον καπνόν του ναού.
Επ. Ιερ. 1,21  επί το σώµα αυτών και επί την κεφαλήν αυτών εφίπτανται νυκτερίδες, χελιδόνες και τα όρνεα, ωσαύτως δε και
οι αίλουροι.
Επ. Ιερ. 1,21  Επάνω στο σώµα των, και εις αυτήν ακόµη την κεφαλήν των, πετούν νυκτερίδες, χελιδόνια και άλλα πτηνά.
Επάνω εις αυτούς κάθηνται επίσης και οι γάτοι.
Επ. Ιερ. 1,22  όθεν γνώσεσθε ότι ουκ εισί θεοί· µη ούν φοβείσθε αυτά. -
Επ. Ιερ. 1,22   Λοιπόν, µάθετε καλά και κατανοήσατε, ότι αυτοί δεν είναι θεοί· µη λοιπόν τους φοφηθήτε.
Επ. Ιερ. 1,23  Τό γάρ χρυσίον, ό περίκεινται εις κάλλος, εάν µη τις εκµάξη τον ιόν, ου µη στίλψωσιν· ουδέ γάρ, ότε
εχωνεύοντο, ησθάνοντο.
Επ. Ιερ. 1,23   Εάν κανείς δεν σπογγίση την σκωριάν του χρυσίου, που τους περιβάλλει, δια να τους δώση ωραιότητα, δεν θα
αποκτήσουν αυτοί όψιν στιλπνήν. Αλλως αυτά, ούτε όταν είχαν τεθή στο χωνευτήριον του πυρός, ησθάνοντο τίποτε.
Επ. Ιερ. 1,24  εκ πάσης τιµής ηγορασµένα εστίν, εν οίς ουκ ύστι πνεύµα.
Επ. Ιερ. 1,24   Ηγοράσθησαν, αδιάφορον αντί ποίας τιµής, και όµως δεν υπάρχει πνοή ζωής µέσα των.
Επ. Ιερ. 1,25  άνευ ποδών επ ώµοις φέρονται ενδεικνύµενοι την εαυτών ατιµίαν τοίς ανθρώποις, αισχύνονταί τε και οι
θεραπεύοντες αυτά
Επ. Ιερ. 1,25   Είναι χωρίς πόδια και δια τούτο φέρονται επάνω στους ώµους και έτσι φανερώνουν στους ανθρώπους την
ευτέλειάν των και την αδυναµίαν των. Δια λογαριασµόν των εντρέπονται και αυτοί άκοµη, οι οποίοι τους υπηρετούν.
Επ. Ιερ. 1,26  διά το εί ποτε επί την γήν πέση, µη δι αυτών ανίστασθαι· µήτε εάν τις αυτό ορθόν στήση, δι εαυτού
κινηθήσεται, µήτε εάν κλιθή, ου µη ορθωθή, αλλ ώσπερ νεκροίς τα δώρα αυτοίς παρατίθεται.
Επ. Ιερ. 1,26   Εάν δε συµβή ποτέ και πέσουν κάτω εις την γην οι ειδωλικοί αυτοί θεοί, δεν ηµπορούν µόνοι των να
σηκωθούν. Ούτε εάν κανείς στήση όρθιον το άγαλµα, ηµπορεί αυτό να κινηθή. Ούτε εάν κλίνη και είναι έτοιµον να πέση,
ηµπορεί να ορθωθή. Οπως στους αναισθήτους νεκρούς, έτσι και εις αυτά προσφέρουν τα δώρα των οι άνθρωποι.
Επ. Ιερ. 1,27  τας δε θυσίας αυτών αποδόµενοι οι ιερείς αυτών καταχρώνται· ωσαύτως δε και αι γυναίκες αυτών απ αυτών
ταριχεύουσαι ούτε πτωχώ ούτε αδυνάτω µη µεταδώσι.
Επ. Ιερ. 1,27   Τας δε προσφεροµένας εις αυτά θυσίας οι ιερείς τας πωλούν και τας εκµεταλλεύονται προς ίδιον όφελος .
Επίσης και αι γυναίκες των ιερέων αλατίζουν τας προσφεροµένας θυσίας, δια να τας κρατήσουν δια τον εαυτόν των, και
δεν δίδουν τίποτε από αυτάς ούτε στον πτωχόν, ούτε στον αδύνατον.
Επ. Ιερ. 1,28  των θυσιών αυτών αποκαθηµένη και λεχώ άπτονται. γνόντες ούν από τούτων ότι ουκ εισί θεοί, µη φοβηθήτε



αυτούς. -
Επ. Ιερ. 1,28   Τας προς τα είδωλα προσφεροµένας θυσίας εγγίζουν η εµµηνορροούσα γυναίκα και η λεχώνα, χωρίς αυτά να
διαµαρτύρωνται δια τον µολυσµόν. Από αυτά, λοιπόν, ηµπορείτε να γνωρίσετε και να κατανοήσετε, ότι τα είδωλα δεν είναι
θεοί. Μη λοιπόν τα φοβηθήτε.
Επ. Ιερ. 1,29  Πόθεν γάρ κληθείησαν θεοί; ότι γυναίκες παραιτιθέασι θεοίς αργυροίς και χρυσοίς και ξυλίνοις·
Επ. Ιερ. 1,29   Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να αποκληθούν και αναγνωρισθούν αυτοί θεοί; Γυναίκες είναι, που ετοιµάζουν και
παραθέτουν προσφοράς στους αργυρούς, τους χρυσούς και ξυλίνους αυτούς θεούς.
Επ. Ιερ. 1,30  και εν τοίς οίκοις αυτών οι ιερείς διφρεύουσιν, έχοντες τους χιτώνας διερωγότας και τας κεφαλάς και τους
πώγωνας εξυρηµένους, ών αι κεφαλαί ακάλυπτοί εισιν,
Επ. Ιερ. 1,30   Εις τους ναούς των ειδωλικών αυτών θεών οι ιερείς κάθονται αναπαυτικά , εις πολυθρόνας, µε σχισµένους τους
χιτώνας των, µε ξυρισµένας τας κεφαλάς και τους πώγωνας· και αι κεφαλαί των µένουν ακάλυπτοι, πράγµα ασεβές.
Επ. Ιερ. 1,31  ωρύονται δε βοώντες εναντίον των θεών αυτών ώσπερ τινές εν περιδείπνω νεκρού.
Επ. Ιερ. 1,31  Ωρυονται εµπρός στους ειδωλικούς αυτούς θεούς µεγαλοφώνως, όπως κάνουν οι συνδαιτυµόνες εις ένα
δείπνον δια προσφιλή νεκρόν.
Επ. Ιερ. 1,32  από τού ιµατισµού αυτών αφελόµενοι οι ιερείς ενδύσουσι τας γυναίκας αυτών και τα παιδία.
Επ. Ιερ. 1,32   Οι ιερείς αφαιρούν από τον ιµατισµόν των θεών και ενδύουν τας γυναίκας και τα παιδιά των .
Επ. Ιερ. 1,33  ούτε εάν κακόν πάθωσιν υπό τινος ούτε εάν αγαθόν, δυνήσονται ανταποδούναι· ούτε καταστήσαι βασιλέα
δύνανται ούτε αφελέσθαι.
Επ. Ιερ. 1,33  Αψυχοι καθώς είναι οι θεοί αυτοί ούτε αν πάθουν κακόν από κάποιον, ούτε εάν τιµηθούν από άλλον ηµπορούν
να ανταποδώσουν. Δεν έχουν την δύναµιν ούτε να εγκαταστήσουν βασιλέα, ούτε και να τον εκθρονίσουν.
Επ. Ιερ. 1,34  ωσαύτως ούτε πλούτον ούτε χαλκόν ου µη δύνωνται διδόναι· εάν τις ευχήν αυτοίς ευξάµενος µη αποδώ, ου µη
επιζητήσωσιν.
Επ. Ιερ. 1,34   Επίσης δεν ηµπορον ούτε πλούτον να δώσουν, ούτε καν όλίγον χαλκόν. Εάν κανείς κάµη προς αυτούς κάποιο
τάµα και δεν το εκπληρώση, δεν θα το ζητήσουν αυτοί.
Επ. Ιερ. 1,35  εκ θανάτου άνθρωπον ου µη ρύσωνται ούτε ήττονα από ισχυρού µη εξέλωνται.
Επ. Ιερ. 1,35  Δεν ηµπορούν να διασώσουν άνθρωπον από τον θάνατον, ούτε να γλυτώσουν τον αδύνατον από τα χέρια του
ισχυρού.
Επ. Ιερ. 1,36  άνθρωπον τυφλόν εις όρασιν ου µη περιστήσωσιν, εν ανάγκη άνθρωπον όντα ου µη εξέλωνται.
Επ. Ιερ. 1,36   Δεν ηµπορούν να αποκαταστήσουν την δράσιν εις άνθρωπον τυφλόν. Δεν ηµπορούν να γλυτώσουν άνθρωπον
ευρισκόµενον εις ανάγκην.
Επ. Ιερ. 1,37  χήραν ου µη ελεήσωσιν ούτε ορφανόν εύ ποιήσωσι.
Επ. Ιερ. 1,37  Την χήραν δεν είναι εις θέσιν να την ελεήσουν, ούτε στο ορφανόν να κάµουν κάτι καλόν.
Επ. Ιερ. 1,38  τοίς από τού όρους λίθοις ωµοιωµένοι εισί τα ξύλινα και τα περίχρυσα και τα περιάργυρα, οι δε θεραπεύοντες
αυτά καταισχυνθήσονται.
Επ. Ιερ. 1,38   Οµοια µε τους αποσπασθέντας από του όρους λίθους είναι τα ξύλινα αγάλµατα, τα σκεπασµένα από χρυσόν
και άργυρον. Και αυτοί, που τα υπηρετούν και προσφέρουν θυσίας, εντρέπονται δια λογαριασµόν των.
Επ. Ιερ. 1,39  πώς ούν νοµιστέον ή κλητέον υπάρχειν αυτούς θεούς;
Επ. Ιερ. 1,39   Πως λοιπόν είναι δυνατόν να σκεφθή κανείς, πολύ δε περισσότερον και να είπη, ότι αυτοί είναι θεοί;
Επ. Ιερ. 1,40  έτι δε και αυτών των Χαλδαίων ατιµαζόντων αυτά, οί, όταν ίδωσιν ενεόν µη δυνάµενον λαλήσαι,
προσενεγκάµενοι τον Βήλον αξιούσι φωνήσαι, ως δυνατού όντος αυτού αισθέσθαι,
Επ. Ιερ. 1,40   Και αυτοί ακόµη οι Χαλδαίοι καταφρονούν τα ειδωλικά αυτά αγάλµατα, όταν άλαλον, που δεν ηµπορεί να
οµιλήση, τον οδηγούν στον Βήλον παρακαλούντες και αξιούντες από αυτόν να δώση φωνήν στον άλαλον, διότι, τάχα,
είναι ικανός να αισθανθή και να ακούση την δέησίν των!
Επ. Ιερ. 1,41  και ου δύνανται αυτοί νοήσαντες καταλιπείν αυτά, αίσθησιν γάρ ουκ έχουσιν.
Επ. Ιερ. 1,41  Και παρ' όλον τούτο, αυτοί δεν είναι εις θέσιν να λογικευθούν, ώστε να εγκαταλείψουν τα είδωλα. Τοσον πολύ
τους λείπει η ορθοφροσύνη και η σύνεσις!
Επ. Ιερ. 1,42  αι δε γυναίκες περιθέµεναι σχοινία εν ταίς οδοίς εγκάθηνται θυµιώσαι τα πίτυρα·
Επ. Ιερ. 1,42   Αι ιερόδουλοι γυναίκες τυλίγονται µε σχοινία, κάθονται στους δρόµους και καίουν στους θεούς των αντί
θυµιάµατος πίτουρα.
Επ. Ιερ. 1,43  όταν δε τις αυτών εφελκυσθείσα υπό τινος των παραπορευοµένων κοιµηθή, την πλησίον ονειδίζει, ότι ουκ
ηξίωται ώσπερ και αυτή ούτε το σχοινίον αυτής διεράγη.
Επ. Ιερ. 1,43   Οταν δε κάποια γυναίκα από αυτάς ελκυσθή από κανένα διαβάτην και κοιµηθή µαζή του, ειρωνεύεται και
περιπαίζει την πλησίον αυτής, διότι δεν ηξιώθη της τιµής, που η ιδία ηξιώθη, και έτσι το σχοινίον της δεν έσπασε!
Επ. Ιερ. 1,44  πάντα τα γενόµενα εν αυτοίς εστι ψευδή· πώς ούν νοµιστέον ή κλητέον ως θεούς αυτούς υπάρχειν;
Επ. Ιερ. 1,44   Ολα όσα γίνονται εις τα είδωλα και στους ειδωλικούς ναούς είναι ψεύδος και απάτη. Πως λοιπόν είναι
δυνατόν να σκεφθή κανείς, πολύ δε περισσότερον πως είναι δυνατόν να αποκαλέση τα άψυχα αυτά είδωλα, ως θεούς
πραγµατικούς και υπαρκτούς;
Επ. Ιερ. 1,45  υπό τεκτόνων και χρυσοχόων κατεσκευασµένα εισίν· ουδέν άλλο µη γένωνται ή ό βούλονται οι τεχνίται αυτά
γενέσθαι.
Επ. Ιερ. 1,45   Κατασκευάζονται από γλύπτας και χρυσοχόους και τίποτε άλλο αυτά δεν ηµπορούν να γίνουν , ειµή µόνον
εκείνο το οποίον θέλουν οι τεχνίται.
Επ. Ιερ. 1,46  αυτοί τε οι κατασκευάζοντες αυτά ου µη γένωνται πολυχρόνιοι·
Επ. Ιερ. 1,46   Και αυτοί οι τεχνίται, που τα κατασκευάζουν, δεν θα µείνουν βέβαια πολυχρόνιοι.
Επ. Ιερ. 1,47  πώς τε δή µέλλει τα υπ αυτών κατασκευασθέντα είναι θεοί; κατέλιπον γάρ ψεύδη και όνειδος τοίς
επιγινοµένοις.
Επ. Ιερ. 1,47   Και λοιπόν, πως είναι δυνατόν τα κατασκευασθέντα από αυτούς να είναι θεοί; Οι τεχνίται αυτοί δεν αφήκαν
στους επιγενεστέρους των παρά ψεύτικα πράγµατα και καταισχύνην.



Επ. Ιερ. 1,48  όταν γάρ επέλθη επ αυτά πόλεµος και κακά, βουλεύονται προς εαυτούς οι ιερείς που συναποκρυβώσι µετ
αυτών.
Επ. Ιερ. 1,48   Οταν εκραγή πόλεµος και επέλθη εναντίον των και έλθουν συµφοραί, οι ιερείς συσκέπτονται µεταξύ των, που
θα κρυβούν µαζή µε αυτούς τους θεούς των.
Επ. Ιερ. 1,49  πώς ούν ουκ έστιν αισθέσθαι ότι ουκ εισί θεοί, οί ούτε σώζουσιν εαυτούς εκ πολέµου ούτε εκ κακών;
Επ. Ιερ. 1,49   Πως λοιπόν είναι δυνατόν, να µη αντιληφθή κανείς, ότι δεν είναι θεοί αυτοί, οι οποίοι ούτε τον εαυτόν τους
είναι δυνατόν να σώσουν από τον πόλεµον και τας συµφοράς;
Επ. Ιερ. 1,50  υπάρχοντα γάρ ξύλινα και περίχρυσα και περιάργυρα γνωσθήσεται µετά ταύτα, ότι εστί ψευδή· τοίς έθνεσι
πάσι τοίς τε βασιλεύσι φανερόν έσται, ότι ουκ εισί θεοί, αλλά έργα χειρών ανθρώπων, και ουδέν Θεού έργον εν αυτοίς εστι.
Επ. Ιερ. 1,50   Εκ των υστέρων, βέβαια, θα κατανοηθή, ότι τα ξύλινα αυτά κατασκευάσµατα, τα περιβεβληµένα χρυσόν και
άργυρον, είναι ψεύτικα. Εις όλα τα έθνη και στους βασιλείς είναι φανερόν, ότι αυτά δεν είναι θεοί, αλλά έργα χειρών
ανθρώπων. Και κανένα έργον θεού δεν γίνεται από αυτά.
Επ. Ιερ. 1,51  τίνι ούν γνωστέον εστίν, ότι ουκ εισί θεοί;
Επ. Ιερ. 1,51  Υπάρχει, τάχα, κανείς, που έχει ανάγκην να µάθη, ότι αυτά δεν είναι θεοί;
Επ. Ιερ. 1,52  βασιλέα γάρ χώρας ου µη αναστήσωσιν ούτε υετόν ανθρώποις ου µη δώσι,
Επ. Ιερ. 1,52   Βασιλέα κάποιας χώρας δεν ηµπορούν να ενθρονίσουν, ούτε βροχήν είναι, εις θέσιν να δώσουν στους
ανθρώπους.
Επ. Ιερ. 1,53  κρίσιν τε ου µη διακρίνωσιν αυτών, ουδέ µη ρύσωνται αδικούµενον αδύνατοι όντες· ώσπερ γάρ κορώναι
αναµέσον τού ουρανού και της γής.
Επ. Ιερ. 1,53  Δεν ηµπορούν να δικάσουν ούτε τας ιδικάς των υποθέσεις. Αδύνατοι, καθώς είναι, δεν ηµπορούν να γλυτώσουν
ένα αδικούµενον άνθρωπον. Είναι όµοιοι µε τας κουρούνας, α οποίαι πετούν µεταξύ ουρανού και γης.
Επ. Ιερ. 1,54  και γάρ όταν εµπέση εις οικίαν θεών ξυλίων ή περιχεύσων ή περιαργύρων πύρ, οι µέν ιερείς αυτών φεύξονται
και διασωθήσονται, αυτοί δε ώσπερ δοκοί µέσοι κατακαυθήσονται.
Επ. Ιερ. 1,54   Οταν δε πέση πυρ και ανάψη πυρκαϊά στον ναόν των ξυλίνων αυτών η επιχρυσωµένων η επαργυρωµένων
ειδωλικών θεών, οι µεν ιερείς θα τραπούν εις φυγήν και θα διασωθούν, οι θεοί των όµως θα καούν, όπως και οι ξύλινοι
δοκοί, που υπάρχουν µέσα στον ναόν.
Επ. Ιερ. 1,55  βασιλεί δε και πολεµίοις ου µη αντιστώσι.
Επ. Ιερ. 1,55  Ούτε εις βασιλείς, ούτε και εις εχθρούς ανθίστανται.
Επ. Ιερ. 1,56  πώς ούν εκδεκτέον ή νοµιστέον ότι εισί θεοί; ούτε από κλεπτών ούτε από ληστών ου µη διασωθώσι θεοί ξύλινοι
και περιάργυροι και περίχρυσοι,
Επ. Ιερ. 1,56   Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να δεχθή κανείς η να νοµίση ότι αυτοί είναι θεοί; Ούτε από κλέπτας ούτε από
ληστάς είναι δυνατόν να διασωθούν αυτοί οι ξύλινοι θεοί, οι περιάργυροι και οι περίχρυσοι.
Επ. Ιερ. 1,57  ών οι ισχύοντες περιελούνται το χρυσίον και το αργύριον, και τον ιµατισµόν τον περικείµενον αυτοίς
απελεύσονται έχοντες, ούτε εαυτοίς ου µη βοηθήσωσιν·
Επ. Ιερ. 1,57  Οι ισχυροί άνθρωποι ηµπορούν να αφαιρέσουν τον χρυσόν και τον άργυρον και τα ιµάτια, που περιβάλλουν
τους θεούς αυτούς, να τα παραλάβουν και να απέλθουν. Και οι θεοί δεν είναι εις θέσιν να βοηθήσουν τον εαυτόν των.
Επ. Ιερ. 1,58  ώστε κρείσσον είναι βασιλέα επιδεικνύµενον την εαυτού ανδρείαν ή σκεύος εν οικία χρήσιµον, εφ ώ χρήσεται ο
κεκτηµένος, ή οι ψευδείς θεοί· ή και θύρα εν οικία διασώζουσα τα εν αυτή όντα ή ψευδείς θεοί· και ξύλινος στύλος εν
βασιλείοις ή οι ψευδείς θεοί.
Επ. Ιερ. 1,58   Ωστε είναι προτιµότερος και αξιώτερος ένας βασιλεύς, που επιδεικνύει την δύναµίν του, η ένα σκεύος οικιακής
χρήσεως, το οποίον ο ιδιοκτήτης χρησιµοποιεί όπου πρέπει, παρά οι ψευδείς θεοί. Καλύτερα είναι µία θύρα εις την οικίαν, η
οποία, όταν κλεισθή, περιφρουρεί όσα υπάρχουν εις την οικίαν, παρά οι ψευδείς θεοί. Και ένας ξύλινος στύλος εις τα
βασιλικά ανάκτορα είναι προτιµότερος από τους ψευδείς αυτούς θεούς.
Επ. Ιερ. 1,59  ήλιος µέν γάρ και σελήνη και άστρα όντα λαµπρά και αποστελλόµενα επί χρείας ευήκοά εισιν·
Επ. Ιερ. 1,59   Ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα, που λάµπουν στον ουρανόν και αποστέλλονται δια την εξυπηρέτησιν των
ανθρώπων, υπακούουν στον θεόν, τον δηµιουργόν των.
Επ. Ιερ. 1,60  ωσαύτως και αστραπή, όταν επιφανή, εύοπτός εστι, το δ αυτό και πνεύµα εν πάση χώρα πνεί.
Επ. Ιερ. 1,60   Επίσης και η αστραπή, όταν εµφανισθή στον ουρανόν, είναι ωραία να την βλέπη κανείς. Το ίδιο και ο αήρ, ο
οποίος πνέει εις όλας τας χώρας.
Επ. Ιερ. 1,61  και νεφέλαις όταν επιταγή υπό τού Θεού επιπορεύεσθαι εφ όλην την οικουµένην, συντελούσι το ταχθέν· το τε
πύρ εξαποσταλέν άνωθεν εξαναλώσαι όρη και δρυµούς, ποιεί το συνταχθέν.
Επ. Ιερ. 1,61  Και τα νέφη, όταν κατά διαταγήν του θεού πορεύωνται επάνω εις όλην την οικουµένην, εκτελούν την
ανατεθείσαν εις αυτά εντολήν και υπηρεσίαν. Και το πυρ, όταν αποστέλλεται άνωθεν από τον θεόν, δια να καταστρέψη
όρη και δάση, εκτελεί την διαταγήν, που έλαβε.
Επ. Ιερ. 1,62  ταύτα δε ούτε ταίς ιδέαις ούτε ταίς δυνάµεσιν αυτών αφωµοιωµένα εστίν.
Επ. Ιερ. 1,62   Τα είδωλα όµως κατ' ουδένα τρόπον είναι όµοια προς αυτά, ούτε από απόψεως εµφανίσεως, ούτε και ως προς
την δύναµιν.
Επ. Ιερ. 1,63  όθεν ούτε νοµιστέον ούτε κλητέον υπάρχειν αυτούς θεούς, ου δυνατών όντων αυτών ούτε κρίσιν κρίναι ούτε εύ
ποιήσαι ανθρώποις.
Επ. Ιερ. 1,63   Εποµένως δεν πρέπει ποτέ κανείς ούτε να πιστεύση, ούτε να καλέση αυτά θεούς αληθινούς και υπαρκτούς, έφ'
όσον δεν είναι εις θέσιν ούτε να δικάσουν κάποιον ούτε να ευεργετήσουν τους ανθρώπους.
Επ. Ιερ. 1,64  γνόντες ούν ότι ουκ εισί θεοί, µη φοβηθήτε αυτούς·
Επ. Ιερ. 1,64   Αφού λοιπόν γνωρίσετε καλά και κατανοήσετε, ότι δεν είναι αυτά θεοί, µη τα φοβηθήτε.
Επ. Ιερ. 1,65  ούτε γάρ βασιλεύσιν ου µη καταράσωνται ούτε µη ευλογήσωσι.
Επ. Ιερ. 1,65   Διότι ούτε τους βασιλείς ηµπορούν να καταρασθούν ούτε και να τους ευλογήσουν.
Επ. Ιερ. 1,66  σηµείά τε εν έθνεσιν εν ουρανώ ου µη δείξωσιν, ουδέ ως ο ήλιος λάµψουσιν ουδέ φωτιούσιν ως η σελήνη.
Επ. Ιερ. 1,66   Υπερφυσικά σηµεία και θαύµατα δεν ηµπορούν να δείξουν, ούτε εις τα έθνη, ούτε στον ουρανόν. Δεν



ηµπορούν να λάµψουν ούτε ως ο ήλιος, ούτε και να φωτίσουν όπως η σελήνη.
Επ. Ιερ. 1,67  τα θηρία εστίκρείττω αυτών, ά δύνανται εκφυγόντα εις σκέπην εαυτά ωφελήσαι.
Επ. Ιερ. 1,67   Τα θηρία είναι καλύτερα από αυτά, διότι όταν ευρεθούν εις κίνδυνον ηµπορούν να καταφύγουν εις κάποιο
καταφύγιον και εποµένως να ωφελήσουν τον εαυτόν των.
Επ. Ιερ. 1,68  κατ ουδένα ούν τρόπον ηµίν εστι φανερόν ότι εισί θεοί. διό µη φοβηθήτε αυτούς·
Επ. Ιερ. 1,68   Κατ' ουδένα, λοιπόν, τρόπον είναι εις ηµάς φανερόν και πειστικόν, ότι αυτά τα είδωλα είναι θεοί. Δια τούτο µη
τα φοφηθήτε.
Επ. Ιερ. 1,69  ώσπερ γάρ εν σικυηράτω προβασκάνιον ουδέν φυλάσσον, ούτως οι θεοί αυτών εισί ξύλινοι και περίχρυσοι και
περιάργυροι.
Επ. Ιερ. 1,69   Οπως δε ένα σκιάχτρον κατά των πτηνών εις αγρόν αγγουριών τίποτε δεν προφυλάσσει, έτσι είναι και οι θεοί
αυτοί οι ξύλινοι, οι περιχρυσωµένοι και περιαργυρωµένοι.
Επ. Ιερ. 1,70  τον αυτόν τρόπον και τή εν κήπω ράµνω, εφ ής πάν όρνεον επικάθηται, ωσαύτως δε και νεκρώ εριµµένω εν
σκότει αφωµοίωνται οι θεοί αυτών ξύλινοι και περίχρυσοι και περιάργυροι.
Επ. Ιερ. 1,70   Οι ξύλινοι αυτοί θεοί είναι επίσης όµοιοι προς ακανθώδη θάµνον κήπου τινός, επάνω στον οποίον κάθε
πτηνόν ηµπορεί να καθίση. Αυτοί οι ξύλινοι, οι επίχρυσοι και επάργυροι θεοί είναι επίσης όµοιοι µε ένα πτώµα, που έχει
ριφθή στο σκότος του τάφου.
Επ. Ιερ. 1,71  από τε της πορφύρας και της µαρµάρου της επ αυτοίς σηποµένης γνωσθήσονται ότι ουκ εισί θεοί· αυτά τε εξ
υστέρου βρωθήσονται, και έσται όνειδος εν τή χώρα.
Επ. Ιερ. 1,71  Είναι δυνατόν να γνωρίση και κατανοήση κανείς, ότι αυτά τα είδωλα δεν είναι αληθινοί θεοί, από την
περιβολήν των, από την πορφύραν και από το λευκόν ως µάρµαρον ένδυµά των, τα οποία σήπονται και φθείρονται. Και τα
ίδια αυτά τα είδωλα δραδύτερον θα φθαρούν και θα είναι εντροπή και εξευτελισµός εις την χώραν, όπου λατρεύονται.
Επ. Ιερ. 1,72  κρείσσον ούν άνθρωπος δίκαιος ουκ έχων είδωλα, έσται γάρ µακράν από ονειδισµού.
Επ. Ιερ. 1,72   Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι, ότι α-ξιώτερος και καλύτερος είναι ο άνθρωπος, που είναι δίκαιος και δεν έχει
είδωλα. Αυτός θα αποφύγη κάθε εξευτελισµόν.

Ι Ε Ζ Ε Κ Ι Η Λ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιεζ. 1,1   Καί εγένετο εν τώ τριακοστώ έτει, εν τώ τετάρτω µηνί πέµπτη τού µηνός και εγώ ήµην εν µέσω της αιχµαλωσίας
επί τού ποταµού τού Χοβάρ, και ηνοίχθησαν οι ουρανοί, και είδον οράσεις Θεού.
Ιεζ. 1,1    Κατά το τριακοστόν έτος, την πέµπτην ηµέραν του τετάρτου µηνός, καθώς ευρισκόµην µεταξύ των Ιουδαίων
συναιχµαλώτων µου, πλησίον στον ποταµόν Χοβάρ, εκεί ηνοίχθησαν οι ουρανοί και είδον οράµατα παρά Θεού.
Ιεζ. 1,2   πέµπτη τού µηνός (τούτο το έτος το πέµπτον της αιχµαλωσίας τού βασιλέως Ιωακείµ) και εγένετο λόγος Κυρίου
προς Ιεζεκιήλ υιόν Βουζεί, τον ιερέα, εν γη Χαλδαίων επί τού ποταµού τού Χοβάρ·
Ιεζ. 1,2   Κατά την πέµπτην ηµέραν του προµνηµονευθέντος µηνός και έτους (αυτό δε το έτος είναι το πέµπτον έτος της
αιχµαλωσίας του βασιλέως Ιωακείµ), ήλθε λόγος παρά Κυρίου προς εµέ τον Ιεζεκιήλ, τον ιερέα, υιόν Βουζεί, παραµένοντα
εις την χώραν των Χαλδαίων, πλησίον στον ποταµόν Χοβάρ.
Ιεζ. 1,3   και εγένετο επ εµέ χείρ Κυρίου,
Ιεζ. 1,3   Ήπλωσεν ο Κύριος το αποκαλυπτικόν του χέρι επάνω µου
Ιεζ. 1,4   και είδον και ιδού πνεύµα εξαίρον ήρχετο από βορά , και νεφέλη µεγάλη εν αυτώ, και φέγγος κύκλω αυτού και πύρ
εξαστράπτον, και εν τώ µέσω αυτού ως όρασις ηλέκτρου εν µέσω τού πυρός και φέγγος εν αυτώ.
Ιεζ. 1,4   και παρετήρησα και είδα βίαιον ανεµοστρόβιλον, που εσαρωνε τα πάντα, να κατέρχεται από τον βορράν και µέσα
εις αυτόν ήτο ένα µεγάλο νέφος. Γυρω από αυτό υπήρχεν ένα πυρ, που αστραποβολούσε, εις δε το κέντρον αυτού υπήρχε
κάτι, που ωµοίαζε µε ήλεκτρον ευρισκόµενον εντός του πυρός, το οποίον και εφεγγοβολούσεν.
Ιεζ. 1,5   και εν τώ µέσω ως οµοίωµα τεσσάρων ζώων, και αύτη η όρασις αυτών· οµοίωµα ανθρώπου επ αυτοίς,
Ιεζ. 1,5   Εις το µέσον δε αυτού υπήρχον ωσάν οµοιώµατα τεσσάρων ζώων, τα οποία είχαν την εξής εµφάνισιν· Η µορφή των
ήτο ωσάν µορφή ανθρώπων.
Ιεζ. 1,6   και τέσσαρα πρόσωπα τώ ενί, και τέσσαρες πτέρυγες τώ ενί.
Ιεζ. 1,6   Το καθένα από αυτά είχε τέσσερα πρόσωπα και τέσσαρας πτέρυγας.
Ιεζ. 1,7   και τα σκέλη αυτών ορθά, και πτερωτοί οι πόδες αυτών, και σπινθήρες ως εξαστράπτων χαλκός, και ελαφραί αι
πτέρυγες αυτών.
Ιεζ. 1,7   Τα πόδια των όρθια, όπως των ανθρώπων, ήσαν πτερωτά. Εσπινθηροβολούσαν, όπως ο απαστράπτων γυαλισµένος
χαλκός, αι δε πτέρυγες των ήσαν ελαφραί και ταχυκίνητοι.
Ιεζ. 1,8   και χείρ ανθρώπου υποκάτωθεν των πτερύγων αυτών επί τα τέσσαρα µέρη αυτών· και τα πρόσωπα αυτών των
τεσσάρων
Ιεζ. 1,8   Κάτω από τας πτέρυγάς των και εις τα τέσσερα µέρη είχαν χέρια όµοια προς τα χέρια του ανθρώπου, δύο εις κάθε
ώµον. Τα πρόσωπά των ήσαν τέσσαρα
Ιεζ. 1,9   ουκ επεστρέφοντο εν τώ βαδίζειν αυτά , έκαστον απέναντι τού προσώπου αυτών επορεύοντο.
Ιεζ. 1,9   και δεν εστρέφοντο καθώς εβάδιζαν, αλλά το καθένα εβάδιζε κατ' ευθείαν εµπρός, κατά πρόσωπον.
Ιεζ. 1,10   και οµοίωσις των προσώπων αυτών· πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος εκ δεξιών τοίς τέσσαρσι και
πρόσωπον µόσχου εξ αριστερών τοίς τέσσαρσι και πρόσωπον αετού τοίς τέσσαρσι.
Ιεζ. 1,10   Ως προς δε την µορφήν των προσώπων των και τα τέσσαρα είχαν πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος εκ
δεξιών, πρόσωπον µόσχου από τα αριστερά και πρόσωπον αετού όπισθεν.
Ιεζ. 1,11   και αι πτέρυγες αυτών εκτεταµέναι άνωθεν τοίς τέσσαρσιν, εκατέρω δύο συνεζευγµέναι προς αλλήλας, και δύο
επεκάλυπτον επάνω τού σώµατος αυτών.
Ιεζ. 1,11  Δυο από τας πτέρυγάς των ήσαν απλωµέναι επάνω από τα τέσσερα έµψυχα αυτά ζώντα όντα, και ηνούντο µεταξύ
των εις τα άκρα. Αι δε δύο άλλαι πτέρυγες εσκέπαζον το έµπροσθεν µέρος του σώµατός των.



Ιεζ. 1,12   και εκάτερον κατά πρόσωπον αυτού επορεύετο· ού αν ήν το πνεύµα πορευόµενον, επορεύοντο και ουκ επέστρεφον.
Ιεζ. 1,12   Καθένα από τα ζώντα όντα, προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν και αν επορεύετο, επορεύετο πάντοτε κατά την
κατεύθυνσιν ενός εκ των προσώπων του· όπου δε το πνεύµα επορεύετο, επορεύοντο και εκείνα, χωρίς να στρέφουν αριστερά
η δεξιά.
Ιεζ. 1,13   και εν µέσω των ζώων όρασις ως ανθράκων πυρός καιοµένων, ως όψις λαµπάδων συστρεφοµένων αναµέσον των
ζώων και φέγγος τού πυρός, και εκ τού πυρός εξεπορεύετο αστραπή.
Ιεζ. 1,13   Ανάµεσα δε εις τα ζώα αυτά εφαίνετο κάτι σαν αναµµένοι άνθρακες, που εκαίοντο, ώσαν συστρεφόµεναι φλόγες
ανάµεσα εις τα ζώα αυτά. Και το πυρ αυτό ακτινοβολούσε φως. Εξεπορεύετο από το πυρ λάµψις ζωηρά, ωσάν της
αστραπής.
Ιεζ. 1,15   και είδον και ιδού τροχός είς επί της γής εχόµενος των ζώων τοίς τέσσαρσι·
Ιεζ. 1,15   Και ιδού είδον, ότι πλησίον των τεσσάρων αυτών ανθρωπίνων ζώντων οµοιωµάτων υπήρχε και ένας τροχός
στηριζόµενος στο έδαφος.
Ιεζ. 1,16   και το είδος των τροχών ως είδος θαρσείς, και οµοίωµα εν τοίς τέσσαρσι, και το έργον αυτών ήν καθώς αν είη
τροχός εν τροχώ.
Ιεζ. 1,16   Και η µορφή και η εµφάνισις των τροχών αυτών ήτο ωσάν από πολύτιµον λίθον θαρσείς. Οι τέσσαρες αυτοί
τροχοί ήσαν όµοιοι µεταξύ των, η δε κατασκευή των ήτο τοιαύτη, ώστε ο ένας ο τροχός ήτο εντός του άλλου εις σχήµα
σταυρού.
Ιεζ. 1,17   επί τα τέσσαρα µέρη αυτών επορεύοντο, ουκ επέστρεφον εν τώ πορεύεσθαι αυτά,
Ιεζ. 1,17   Οταν επροχωρούσαν επορεύοντο προς τας τέσσαρας πλευράς των, χωρίς να στρέφουν καθώς προχωρούσαν.
Ιεζ. 1,18   ουδ οι νώτοι αυτών, και ύψος ήν αυτοίς· και είδον αυτά, και οι νώτοι αυτών πλήρεις οφθαλµών κυκλόθεν τοίς
τέσσαρσι.
Ιεζ. 1,18   Και δεν έστρεφαν τα όντα αυτά καθώς προχωρούσαν ούτε τα σώµατα των. Το ύψος δε αυτών ήτο πολύ µεγάλο.
Παρετήρησα και είδα µε έκπληξίν µου, ότι τα σώµατα των τεσσάρων αυτών ανθρωπίνων οµοιωµάτων ήσαν κύκλω γεµάτα
οφθαλµούς.
Ιεζ. 1,19   και εν τώ πορεύεσθαι τα ζώα επορεύοντο οι τροχοί εχόµενοι αυτών, και εν τώ εξαίρειν τα ζώα από της γής
εξήροντο οι τροχοί.
Ιεζ. 1,19   Οτε τα υπερφυσικά αυτά ζώντα όντα επορεύοντο στο έδαφος, έτρεχαν και οι τροχοί πλησίον αυτών. Οταν αυτά
ανήρχοντο επάνω από την γην, ανέβαιναν µαζή των και οι τροχοί.
Ιεζ. 1,20   ού αν ήν η νεφέλη, εκεί το πνεύµα τού πορεύεσθαι· επορεύοντο τα ζώα και οι τροχοί και εξήροντο σύν αυτοίς , διότι
πνεύµα ζωής εν τοίς τροχοίς.
Ιεζ. 1,20  Οπου κατηυθύνετο η νεφέλη, εκεί επορεύετο και το πνεύµα. Εκεί µαζή επορεύοντο τα ζώα και οι τροχοί, οι οποίοι
και υψώνοντο µαζή των. Τούτο δε, διότι υπήρχε πνεύµα ζωής στους τροχούς, το οποίον και τους εκίνει.
Ιεζ. 1,21   εν τώ πορεύεσθαι αυτά επορεύοντο, και εν τώ εστάναι αυτά ειστήκεισαν και εν τώ εξαίρειν αυτά από της γής
εξήροντο σύν αυτοίς, ότι πνεύµα ζωής ήν εν τοίς τροχοίς.
Ιεζ. 1,21   Οταν τα υπερφυσικά αυτά όντα επορεύοντο εις την γην, µαζή των επορεύοντο και οι τροχοί. Οταν αυτά ίσταντο,
εσταµατούσαν και εκείνοι. Οταν αυτά επετούσαν και ανέβαιναν επάνω από την γην, ανέβαιναν µαζή µε αυτά και οι τροχοί,
διότι υπήρχε πνεύµα ζωής στους τροχούς.
Ιεζ. 1,22   και οµοίωµα υπέρ κεφαλής αυτοίς των ζώων ωσεί στερέωµα ως όρασις κρυστάλλου εκτεταµένον επί των
πτερύγων αυτών επάνωθεν·
Ιεζ. 1,22  Επάνω δε από την κεφαλήν των υπερφυσικών και παραδόξων αυτών ζώντων όντων, υπήρχε κάτι, που ωµοίαζε µε
το στερέωµα του ουρανού. Κατι διαφανές και λάµπον ωσάν κρύσταλλον, το οποίον ηπλώνετο επάνω από τας πτέρυγάς
των.
Ιεζ. 1,23   και υποκάτωθεν τού στερεώµατος αι πτέρυγες αυτών εκτεταµέναι, πτερυσσόµεναι ετέρα τή ετέρα, εκάστω δύο
συνεζευγµέναι επικαλύπτουσαι τα σώµατα αυτών.
Ιεζ. 1,23   Ετσι δε κάτω από το ουράνιον αυτό στερέωµα υπήρχον απλωµέναι αι δύο πτέρυγες των ζώντων αυτών όντων , αι
οποίαι ήγγιζον η µία την άλλην. Αι δε δύο άλλαι πτέρυγες ήσαν αναδιπλωµέναι και εκάλυπτον τα σώµατα αυτών.
Ιεζ. 1,24   και ήκουον την φωνήν των πτερύγων αυτών εν τώ πορεύεσθαι αυτά ως φωνήν ύδατος πολλού· και εν τώ εστάναι
αυτά κατέπαυον αι πτέρυγες αυτών.
Ιεζ. 1,24  Καθώς δε εκείνα επορεύοντο, ήκουα την βοήν των πτερύγων των ωσάν ύδατα καταρράκτου, που πίπτουν µετά
πατάγου. Οταν τα υπερφυσικά αυτά όντα εσταµατούσαν, έπαυε και η βοή των πτερύγων των.
Ιεζ. 1,25   και ιδού φωνή υπεράνωθεν τού στερεώµατος τού όντος υπέρ κεφαλής αυτών.
Ιεζ. 1,25   Και ιδού, ηκούσθη φωνή, που προήρχετο από το στερέωµα, το επάνω από τας κεφαλάς των.
Ιεζ. 1,26   ως όρασις λίθου σαπφείρου οµοίωµα θρόνου επ αυτού, και επί τού οµοιώµατος τού θρόνου οµοίωµα ως είδος
ανθρώπου άνωθεν.
Ιεζ. 1,26  Και επάνω στο ωσάν ουρανόν αυτό στερέωµα υπήρχε κάποιο πράγµα λαµπρόν, όπως ο σάπφειρος, εις σχήµα
θρόνου και επάνω στο οµοίωµα αυτό του λαµπρού θρόνου εκάθητο κάποιος, που είχε µορφήν ανθρώπου.
Ιεζ. 1,27   και είδον ως όψιν ηλέκτρου από οράσεως οσφύος και επάνω, και από οράσεως οσφύος και έως κάτω είδον ως
όρασιν πυρός και το φέγγος αυτού κύκλω.
Ιεζ. 1,27   Και είδον και ιδού, η όψις αυτού, που εκάθητο επάνω στον θρόνον, από την µέσην και επάνω έλαµπεν ωσάν το
ήλεκτρον και από την µέσην έως κάτω είχε την εµφάνισιν πυρός, που ακτινοβολούσε ολόγυρα.
Ιεζ. 1,28   ως όρασις τόξου, όταν ή εν τή νεφέλη εν ηµέραις υετού, ούτως η στάσις τού φέγγους κυκλόθεν. αύτη η όρασις
οµοιώµατος δόξης Κυρίου· και είδον και πίπτω επί πρόσωπόν µου και ήκουσα φωνήν λαλούντος.
Ιεζ. 1,28  Οπως δε φαίνεται το ουράνιον τόξον εις τα νέφη κατά τας βροχεράς ηµέρας, έτσι ήτο και η εµφάνισίς του φωτός,
που ακτινοβολούσε ολόγυρα. Αυτή ήτο η εµφάνισις του οµοιώµατος της δόξης του Κυρίου. Είδα εγώ αυτά και κατεπλάγην,
έπεσα κάτω µε το πρόσωπον στο έδαφος και ήκουσα µίαν φωνήν, την φωνήν του Κυρίου, ο οποίος µου ωµιλούσε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2



Ιεζ. 2,1   Καί είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, στήθι επί τους πόδας σου, και λαλήσω προς σε.
Ιεζ. 2,1   Και ο Κυριος είπε τότε προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, σήκω, στάσου ορθός εις τα πόδια σου, διότι εγώ θα σου οµιλήσω”.
Ιεζ. 2,2   και ήλθεν επ εµέ πνεύµα και ανέλαβέ µε και εξήρέ µε και έστησέ µε επί τους πόδας µου, και ήκουον αυτού
λαλούντος προς µε,
Ιεζ. 2,2  Ηλθεν αµέσως επάνω εις εµέ το πνεύµα , µε επήρε, µε εσήκωσε και µε έστησεν ορθόν εις τα πόδιά µου, καθ' ον
χρόνον ήκουα τον Κυριον να οµιλή προς εµέ.
Ιεζ. 2,3   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, εξαποστέλλω εγώ σε προς τον οίκον τού Ισραήλ, τους παραπικραίνοντάς µε, οίτινες
παρεπίκρανάν µε, αυτοί και οι πατέρες αυτών έως της σήµερον ηµέρας,
Ιεζ. 2,3  Και είπε προς εµέ ο Κυριος· “υιέ ανθρώπου εγώ σε αναδεικνύω και σε αποστέλλω ως προφήτην προς το
ισραηλιτικόν έθνος, εις αυτούς οι οποίοι µε έχουν παραπικράνει και εξοργίσει µε τας παραβάσεις των. Με παρεπίκραναν
και αυτοί, όπως και οι πρόγονοί των µέχρι της σηµερινής ηµέρας”.
Ιεζ. 2,4   και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος·
Ιεζ. 2,4  Θα είπης λοιπόν προς αυτούς· “αυτά λέγει ο Κυριος·
Ιεζ. 2,5   εάν άρα ακούσωσιν ή πτοηθώσι -διότι οίκος παραπικραίνων εστί- και γνώσονται ότι προφήτης εί σύ εν µέσω
αυτών.
Ιεζ. 2,5  µήπως και θελήσουν να υπακούσουν εις τα λόγιά µου η απλώς να καταπτοηθούν, διότι είναι γένος και λαός, που
πάντοτε µε παραπικραίνει δια των παραβάσεων των εντολών µου και οπωσδήποτε θα µάθουν, ότι εν µέσω αυτών υπάρχει
ένας προφήτης, ο οποίος είσαι συ.
Ιεζ. 2,6   και σύ, υιέ ανθρώπου, µη φοβηθής αυτούς µηδέ εκστής από προσώπου αυτών· διότι παροιστρήσουσι και
επισυστήσονται επί σε κύκλω, και εν µέσω σκορπίων σύ κατοικείς· τους λόγους αυτών µη φοβηθής και από προσώπου
αυτών µη εκστής, διότι οίκος παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 2,6  Συ δε, υιέ ανθρώπου, µη τους φοβηθής ούτε να τροµάξης και καταπλαγής ενώπιόν των, όταν εξερεθισθούν. Διότι
εκείνοι θα καταληφθούν από µανίαν, θα σε περικυκλώσουν µε εχθρικάς διαθέσεις και πρέπει να γνωρίζης, ότι συ κατοικείς
ανάµεσα εις σκορπιούς. Μη φοβηθής τα λόγια της αγανακτήσεώς των και µη πτοηθής ενώπιον του εξωργισµένου
προσώπου των, διότι αυτοί είναι λαός, ο οποίός µε παραπικραίνει και µε εξοργίζει µε τας παραβάσεις των.
Ιεζ. 2,7   και λαλήσεις τους λόγους µου προς αυτούς, εάν άρα ακούσωσιν ή πτοηθώσιν, ότι οίκος παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 2,7  Συ, θα είπης προς αυτούς τους λόγους τούτους, µήπως και υπακούσουν η απλώς πτοηθούν, διότι είναι λαός, ο
οποίος µε παροργίζει πάντοτέ µε τας παραβάσεις των.
Ιεζ. 2,8   και σύ, υιέ ανθρώπου, άκουε τού λαλούντος προς σε, µη γίνου παραπικραίνων καθώς ο οίκος ο παραπικραίνων·
χάνε το στόµα σου και φάγε ό εγώ δίδωµί σοι.
Ιεζ. 2,8  Συ λοιπόν, υιέ ανθρώπου, άκουσε εκείνον, ο οποίος σου οµιλεί και µη θελήσης ποτέ να γίνης και συ παραπικραίνων
τον Κυριον, όπως παραπικραίνων και εξοργίζων τον Κυριον είναι ο λαός αυτός. Ανοιξε το στόµα σου και φάγε εκείνο, το
οποίον εγώ σου δίδω”.
Ιεζ. 2,9   και είδον και ιδού χείρ εκτεταµένη προς µε, και εν αυτή κεφαλίς βιβλίου·
Ιεζ. 2,9  Και είδα και ιδού, ένα χέρι απλωµένο προς εµέ, που εκρατούσε µίαν µεµβράνην, τµήµα ενός βιβλίου.
Ιεζ. 2,10   και ανείλησεν αυτήν ενώπιόν µου, και ήν εν αυτή γεγραµµένα τα έµπροσθεν και τα όπισθεν, και εγέγραπτο επ
αυτήν θρήνος και µέλος και ουαί.
Ιεζ. 2,10  Εξεδίπλωσεν αυτήν ενώπιόν µου και είδα ότι ήτο γραµµένη από µέσα και απ' έξω. Το περιεχόµενον της µεµβράνης
ήσαν θρήνοι, θλιβερά µοιρολόγια και ταλανισµοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιεζ. 3,1   Καί είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, κατάφαγε την κεφαλίδα ταύτην και πορεύθητι και λάλησον τοίς υιοίς Ισραήλ.
Ιεζ. 3,1   Ο Κυριος είπε κατόπιν προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, φάγε εξ ολοκλήρου την µεµβράνην αυτήν και έπειτα πήγαινε και
οµίλησε προς τους Ισραηλίτας”.
Ιεζ. 3,2   και διήνοιξε το στόµα µου, και εψώµισέ µε την κεφαλίδα
Ιεζ. 3,2  Ο ίδιος ο Κυριος ήνοιξε καλά το στόµα µου και µε έκαµε να φάγω, ωσάν ψωµί, την µεµβράνην αυτήν,
Ιεζ. 3,3   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, το στόµα σου φάγεται, και η κοιλία σου πλησθήσεται της κεφαλίδος ταύτης της
δεδοµένης εις σε. και έφαγον αυτήν, και εγένετο εν τώ στόµατί µου ως µέλι γλυκάζον.
Ιεζ. 3,3   και µου είπε· “υιέ ανθρώπου, θα φάγης τούτο και η καρδία σου και η διάνοιά σου, το εσωτερικόν σου όλον, θα
χορτάση και θα γεµίση µε την µεµβράνην αυτήν, που εγώ σου δίδω”. Πράγµατι έφαγον αυτήν και, καθώς έτρωγα,
ησθάνθην στο στόµα µου γλυκύτητα ωσάν µέλι.
Ιεζ. 3,4   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, βάδιζε και είσελθε προς τον οίκον τού Ισραήλ και λάλησον τους λόγους µου προς
αυτούς·
Ιεζ. 3,4  Ο Κυριος είπε προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, πήγαινε, είσελθε ανάµεσα στους Ισραηλίτας και ειπέ προς αυτούς τούτους
τους λύγους µου.
Ιεζ. 3,5   διότι ου προς λαόν βαθύχειλον και βαρύγλωσσον σύ εξαποστέλλη , προς τον οίκον τού Ισραήλ,
Ιεζ. 3,5   Δεν είναι δύσκολος η αποστολή σου, διότι δεν σε αποστέλλω εις λαόν, που οµιλεί βαρείαν και βάρδαρον και
ακατάληπτον γλώσσαν, αλλά προς τους Ισραηλίτας.
Ιεζ. 3,6   ουδέ προς λαούς πολλούς αλλοφώνους ή αλλογλώσσους ουδέ στιβαρούς τή γλώσση όντας , ών ουκ ακούση τους
λόγους αυτών· και ει προς τοιούτους εξαπέστειλά σε, ούτοι αν εισήκουσάν σου.
Ιεζ. 3,6  Δεν σε αποστέλλω εις πολλούς άλλους ξενόφωνους η αλλογλώσσους λαούς η εις λαούς , των οποίων η γλώσσα είναι
στρυφνή και ακατάληπτος, ώστε να µη εννοής, όταν ακούης τα λόγια των. Αλλά και προς τέτοιους λαούς ακόµη, εάν σε
έστελλα, εκείνοι θα ήκουαν τα λόγιά σου, τα οποία θα είναι λόγια ιδικά µου.
Ιεζ. 3,7   ο δε οίκος τού Ισραήλ ου µη θελήσουσιν εισακούσαί σου, διότι ου βούλονται εισακούειν µου· ότι πάς ο οίκος Ισραήλ
φιλόνεικοί εισι και σκληροκάρδιοι.
Ιεζ. 3,7   Οι Ισραηλίται όµως δεν θα θελήσουν να ακούσουν και να δεχθούν τους λόγους σου, διότι δεν θέλουν να
υπακούσουν εις εµέ. Διότι όλοι οι Ισραηλίται είναι φιλόνεικοι και σκληρκάρδιοι.



Ιεζ. 3,8   και ιδού δέδωκα το πρόσωπόν σου δυνατόν κατέναντι των προσώπων αυτών και το νίκός σου κατισχύσω
κατέναντι τού νίκους αυτών,
Ιεζ. 3,8  Δια τούτο ιδού, εγώ σου έχω δώσει δύναµιν. Θα κάµω ισχυράν και επιβλητικήν την προσωπικότητά σου, θα σου
δώσω νικητήριον µαχητικήν δύναµιν πολύ µεγαλυτέραν από την αντίστασιν, που θα προβάλλουν εκείνοι.
Ιεζ. 3,9   και έσται διαπαντός κραταιότερον πέτρας. µη φοβηθής απ αυτών µηδέ πτοηθής από προσώπου αυτών, διότι οίκος
παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 3,9  Θα είναι δε πάντοτε το πρόσωπόν σου ισχυρότερον και σταθερώτερον από τον βράχον. Μη τους φοβηθής και µη
πτοηθής απέναντι αυτών, διότι αυτοί είναι λαός, ο οποίος πάντοτε µε παροργίζει”.
Ιεζ. 3,10   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, πάντας τους λόγους, ούς λελάληκα µετά σού, λαβέ εις την καρδίαν σου και τοίς
ωσί σου άκουε,
Ιεζ. 3,10   Ο Κυριος είπε πάλιν προς εµέ· “Υιέ ανθρώπου, όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους εγώ είπα προς σε, άκουσέ
τους καλά µε τα αυτιά σου, βάλε τους µέσα εις την καρδίαν σου.
Ιεζ. 3,11   και βάδιζε, είσελθε εις την αιχµαλωσίαν προς τους υιούς τού λαού σου και λαλήσεις προς αυτούς και ερείς προς
αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· εάν άρα ακούσωσιν, εάν άρα ενδώσι.
Ιεζ. 3,11   Πηγαινε, εισχώρησε ανάµεσα στους αιχµαλώτους συµπατριώτας σου και είπε προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος·
Ισως και υπακούσουν, ίσως και υποχωρήσουν από τας κακίας των. Ελεύθεροι είναι να πράξουν ο,τι θέλουν”.
Ιεζ. 3,12   και ανέλαβέ µε πνεύµα, και ήκουσα κατόπισθέν µου φωνήν σεισµού µεγάλου· ευλογηµένη η δόξα Κυρίου εκ τού
τόπου αυτού.
Ιεζ. 3,12   Αµέσως Πνεύµα Κυρίου µε εσήκωσεν υψηλά και ήκουσα όπισθέν µου φωνήν βροντώδη, ωσάν µεγάλου σεισµού,
οποία έλεγε· “µεγάλη και χιλιοϋµνολογηµένη είναι η δόξα του Κυρίου στον ιερόν τούτον τόπον”!
Ιεζ. 3,13   και είδον φωνήν των πτερύγων των ζώων πτερυσσοµένων ετέρα προς την ετέραν , και φωνή των τροχών εχοµένη
αυτών και φωνή τού σεισµού.
Ιεζ. 3,13   Και ήκουσα την βοήν από τας πτέρυγας των υπερφυσικών εκείνων ζώντων όντων και είδα την µίαν πτέρυγα να
πτερουγίζη και να πλησιάζη προς την άλλην. Ηκουσα την βοήν των τροχών πλησίον των υπερφυσικών αυτών όντων και
βοήν µεγάλην, ωσάν βοήν σεισµού.
Ιεζ. 3,14   και το πνεύµα εξήρέ µε και ανέλαβέ µε, και επορεύθην εν ορµή τού πνεύµατός µου, και χείρ Κυρίου εγένετο επ εµέ
κραταιά.
Ιεζ. 3,14   Το Πνεύµα του Κυρίου µε επήρε, µε εσήκωσεν υψηλά· και εγώ µε µεγάλην εσωτερικήν ορµήν, µε ζήλον και
ενθουσιασµόν επορεύθην προς τους συµπατριώτας µου, καθ' ον χρόνον η παντοδύναµος χειρ του Κυρίου ήτο µαζή µου.
Ιεζ. 3,15   και εισήλθον εις την αιχµαλωσίαν µετέωρος και περιήλθον τους κατοικούντας επί τού ποταµού τού Χοβάρ τους
όντας εκεί και εκάθισα εκεί επτά ηµέρας αναστρεφόµενος εν  µέσω αυτών.
Ιεζ. 3,15   Φερόµενος επάνω στον αέρα ήλθα προς τους αιχµαλώτους συµπατριώτας µου. Εγύρισα ανάµεσα εις αυτούς, οι
οποίοι κατοικούσαν και ευρίσκοντο κοντά στον ποταµόν Χοβάρ, και εκεί εκάθισα επτά ηµέρας συναναστρεφόµενος
συνεχώς µαζή των.
Ιεζ. 3,16   Καί εγένετο µετά τας επτά ηµέρας λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 3,16   Επειτα από τας επτά αυτάς ηµέρας έγινε λόγος Κυρίου προς εµέ, ο οποίος και µου είπε·
Ιεζ. 3,17   υιέ ανθρώπου, σκοπόν δέδωκά σε τώ οίκω Ισραήλ, και ακούση εκ στόµατός µου λόγον και διαπειλήση αυτοίς παρ
εµού.
Ιεζ. 3,17   “Υιέ ανθρώπου, σε έχω εγκαταστήσει φρουρόν ανάµεσα εις τους Ισραηλίτας. Θα ακούσης από το στόµα µου
λόγον, µε τον οποίον και θα απειλήσης αυτούς εκ µέρους µου.
Ιεζ. 3,18   εν τώ λέγειν µε τώ ανόµω· θανάτω θανατωθήση, και ου διεστείλω αυτώ ουδέ ελάλησας τού διαστείλασθαι τώ
ανόµω αποστρέψαι από των οδών αυτού τού ζήσαι αυτόν, ο άνοµος εκείνος τή αδικία αυτού αποθανείται, και το αίµα
αυτού εκ της χειρός σου εκζητήσω.
Ιεζ. 3,18   Οταν δε εγώ εξαγγέλλω απειλάς εναντίον του παρανόµου ανθρώπου και λέγω, ότι ασφαλώς και βεβαίως θα
θανατωθή εξ αιτίας των αµαρτιών του, εάν δεν µετανοήση, συ δε δεν θα διαµαρτυρηθής, άλλα θα υποστείλης τον εαυτόν
σου και δεν θα οµιλήσης προς αυτόν εντόνως, ώστε να αποµακρυνθή αυτός από τους πονηρούς δρόµους και τρόπους της
ζωής του και να διαφύγη τον θάνατον και να ζήση, ο µεν παράνοµος θα αποθάνη βέβαια εξ αιτίας των παρανοµιών του,
εγώ όµως θα ζητήσω από σε την ευθυνην δια τον θάνατον του.
Ιεζ. 3,19   και σύ εάν διαστείλη τώ ανόµω, και µη αποστρέψη από της ανοµίας αυτού και από της οδού αυτού, ο άνοµος
εκείνος εν τή αδικία αυτού αποθανείται, και σύ την ψυχήν σου ρύση.
Ιεζ. 3,19   Εάν όµως συ εντόνως οµιλήσης προς τον παράνοµον και τον προτρέψης επιµόνως να παραιτηθή από τας
παρανοµίας του και γενικώς από τους αµαρτωλούς τρόπους της ζωής του, ο δε παράνοµος παραµείνη αµετανόητος εις την
αµαρτωλήν του κατάστασιν, θα αποθάνη· συ όµως θα γλυτώσης την ζωήν σου· δεν θα τιµωρηθής, διότι έκαµες το
καθήκον σου.
Ιεζ. 3,20   και εν τώ αποστρέφειν δίκαιον από των δικαιοσυνών αυτού και ποιήσει παράπτωµα και δώσω την βάσανον εις
πρόσωπον αυτού, αυτός αποθανείται, ότι ου διεστείλω αυτώ, και εν ταίς αµαρτίαις αυτού αποθανείται, διότι ου µη
µνησθώσιν αι δικαιοσύναι αυτού, ας εποίησε, και το αίµα αυτού εκ της χειρός σου εκζητήσω.
Ιεζ. 3,20  Εάν δε και ευρεθή κάποιος δίκαιος άνθρωπος και εγκαταλείψη την ενάρετον ζωήν του, εκτροπή δε εις
παραπτώµατα, θα παραχωρήσω να πέση αυτός εις ταλαιπωρίας και θλίψεις. Ακόµη δε και να αποθάνη. Εάν δε συ εν τω
µεταξύ δεν συστήσης εις αυτόν να αποµακρυνθή από τον δρόµον της αµαρτωλότητός του, θα αποθάνη αυτός εξ αιτίας
των αµαρτιών του και δεν θα ληφθούν καθόλου υπ ' όψιν αι προηγούµεναι καλαί αυτού πράξεις. Την ευθύνην όµως δια τον
θάνατον του εκτραπέντος αυτού δικαίου θα την ζητήσω εγώ από σε.
Ιεζ. 3,21   σύ δε εάν διαστείλη τώ δικαίω τού µη αµαρτείν, και αυτός µη αµάρτη, ο δίκαιος ζωή ζήσεται, ότι διεστείλω αυτώ,
και σύ την σεαυτού ψυχήν ρύση.
Ιεζ. 3,21   Εάν όµως συ διαµαρτυρηθής και εντόνως προτρέψης τον δίκαιον αυτόν, να παύση πλέον διαπράττων την
αµαρτίαν, αυτός δε υπακούων εις σε δεν θα αµαρτήση, θα ζήση οπωσδήποτε, διότι συ συνέστησες εις αυτόν την αποφυγήν
του κακού και συ ο ίδιος µε τον τρόπον αυτόν θα γλυτώσης την ζωήν σου”.



Ιεζ. 3,22   Καί εγένετο επ εµέ χείρ Κυρίου, και είπε προς µε· ανάστηθι, και έξελθε εις το πεδίον, και εκεί λαληθήσεται προς σε.
Ιεζ. 3,22  Η παντοδύναµος δεξιά του Κυρίου στοργική ηπλώθη επάνω µου, ο δε Κυριος µου είπε· “σήκω, πήγαινε έξω εις την
πεδιάδα και εκεί θα αποκαλυφθή εις σε τι πρέπει να πράξης”.
Ιεζ. 3,23   και ανέστην και εξήλθον προς το πεδίον, και ιδού εκεί δόξα Κυρίου ειστήκει καθώς η όρασις και καθώς η δόξα
Κυρίου, ήν είδον επί τού ποταµού τού Χοβάρ, και πίπτω επί πρόσωπόν µου.
Ιεζ. 3,23  Πράγµατι εσηκώθηκα, αβγήκα προς την πεδιάδα και ιδού, η δόξα του Κυρίου είχε σταθή εκεί και ήτο όµοια προς
την δόξαν του Κυρίου, την οποίαν εγώ είδα πλησίον εις τον ποταµόν Χοδάρ. Καταληφθείς από ιερόν δέος έπεσα µε το
πρόσωπόν µου στο έδαφος.
Ιεζ. 3,24   και ήλθεν επ εµέ πνεύµα και έστησέ µε επί τους πόδας µου, και ελάλησε προς µε και είπέ µοι· είσελθε και
εγκλείσθητι εν µέσω τού οίκου σου.
Ιεζ. 3,24  Ηλθε τότε προς εµέ Πνεύµα Θεού, µε εσηκωσεν όρθιον στους πόδας µου, ωµίλησε προς εµέ και µου είπε· “είσελθε
και κλείσου µέσα στο σπίτι σου.
Ιεζ. 3,25   και σύ, υιέ ανθρώπου, ιδού δέδονται επί σε δεσµοί, και δήσουσί σε εν αυτοίς, και ου µη εξέλθης εκ µέσου αυτών.
Ιεζ. 3,25  Συ, υιέ ανθρώπου, άκουσε· έχουν ετοιµασθή δια σε δεσµά. Θα σε δέσουν µε αυτά αµαρτωλοί άνθρωποι, δια να µη
ηµπορέσης να φύγης ανάµεσα από αυτούς.
Ιεζ. 3,26   και την γλώσσάν σου συνδήσω, και αποκωφωθήση, και ουκ έση αυτοίς εις άνδρα ελέγχοντα, διότι οίκος
παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 3,26  Και εγώ ο ίδιος θα δέσω την γλώσσάν σου, θα βωβοθής, ώστε να µη είσαι δι' αυτούς άνθρωπος, που απευθύνει
ελέγχους. Διότι ο λαός αυτός είναι λαός, ο οποίος πάντοτε µε εξοργίζει.
Ιεζ. 3,27   και εν τώ λαλείν µε προς σε ανοίξω το στόµα σου, και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ο ακούων ακουέτω, και
ο απειθών απειθήτω, διότι οίκος παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 3,27  Θα έλθη όµως πάλιν καιρός, όταν εγώ θα οµιλήσω προς σε και θα ανοίξω το στόµα σου, και θα πης προς αυτούς·
αυτά λέγει ο Κυριος· όποιος θέλει να ακούση και να υπακούση εις τα λόγια µου, ας τα ακούση. Οποιος θέλει να φανή
απειθής, ας φανή απειθής. Και θα φανούν πολλοί απειθείς, διότι ο λαός αυτός είναι λαός, ο οποίος, µε πικραίνει πολύ και µε
εξοργίζει”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιεζ. 4,1   Καί σύ, υιέ ανθρώπου, λαβέ σεαυτώ πλίνθον και θήσεις αυτήν πρό προσώπου σου και διαγράψεις επ αυτήν πόλιν
την Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 4,1   Και συ υιέ του ανθρώπου, πάρε µίαν πλίνθον, θέσε την ενώπιόν σου και χάραξε επάνω εις αυτήν την πόλιν
Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 4,2 και δώσεις επ αυτήν περιοχήν και οικοδοµήσεις επ αυτήν προµαχώνας και περιβαλείς επ αυτήν χάρακα και δώσεις
επ αυτήν παρεµβολάς και τάξεις τας βελοστάσεις κύκλω.
Ιεζ. 4,2  Παράστησε την ως εάν πολιορκήται ολόγυρα, θα οικοδοµήσης επάνω εις αυτήν προµαχώνας. Περίβαλε την
ολόγυρα µε χαράκωµα, τοποθέτησε επάνω εις αυτήν στρατεύµατα και ολόγυρά της πολιορκητικάς µηχανάς, που
εκτοξεύουν βέλη.
Ιεζ. 4,3   και σύ λάβε σεαυτώ τήγανον σιδηρούν και θήσεις αυτό τοίχον σιδηρούν ανά µέσον σού και ανά µέσον της πόλεως
και ετοιµάσεις το πρόσωπόν σου επ αυτήν, και έσται εν συγκλεισµώ, και συγκλείσεις αυτήν· σηµείόν εστι τούτο τοίς υιοίς
Ισραήλ. -
Ιεζ. 4,3  Παρε εις τα χέρια σου ένα σιδερένιο τηγάνι, τοποθέτησέ το ωσάν σιδερένιο τείχος ανάµεσα σου και της πόλεως , που
είναι χαραγµένη επάνω εις την πλίνθον, στρέψε έπειτα απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον της πόλεως αυτής, η οποία
ευρίσκεται εις πολιορκίαν· ως πολιορκηµένην θα την χάραξης επάνω εις την πλίνθον. Ολα δε αυτά θα είναι δια τους
Ισραηλίτας σηµείον, που θα συµβολίζη την τύχην της πόλεως.
Ιεζ. 4,4   Καί σύ κοιµηθήση επί το πλευρόν σου το αριστερόν και θήσεις τας αδικίας τού οίκου Ισραήλ επ αυτού κατά
αριθµόν των ηµερών πεντήκοντα και εκατόν, ας κοιµηθήση επ αυτού, και λήψη τας αδικίας αυτών.
Ιεζ. 4,4  Επειτα συ θα πέσης στο αριστερόν σου πλευρόν, ως εάν πρόκειται να κοιµηθής, και θα πάρης επάνω σου τας
αµαρτίας του Ισραηλιτικού λαού. Κατά το χρονικόν διάστηµα των εκατόν πεντήκοντα ηµερών, κατά τας οποίας θα είσαι
ξαπλωµένος στο αριστερόν σου πλευρόν, θα πάρης επάνω σου τας αµαρτίας του Ισραηλιτικού λαού.
Ιεζ. 4,5   και εγώ δέδωκά σοι τας δύο αδικίας αυτών εις αριθµόν ηµερών ενενήκοντα και εκατόν ηµέρας. και λήψη τας
αδικίας τού οίκου Ισραήλ
Ιεζ. 4,5  Εγώ έχω θέσει επάνω εις σε τας αµαρτίας και των δύο βασιλέων Ισραήλ και Ιούδα, εις αριθµόν ηµέρων εκατόν
ένενήκοντα. Θα πάρης επάνω σου κατά ένα τρόπον συµβολικόν τας αµαρτίας του ισραηλιτικού λαού.
Ιεζ. 4,6   και συντελέσεις ταύτα πάντα· και κοιµηθήση επί το πλευρόν σου το δεξιόν και λήψη τας αδικίας τού οίκου Ιούδα
τεσσαράκοντα ηµέρας. ηµέραν εις ενιαυτόν τέθεικά σοι.
Ιεζ. 4,6  Αφού δε πραγµατοποίησης όλα αυτά, που σου είπα, θα εξαπλωθής στο δεξιόν σου πλευρόν και θα αναλάβης τας
αµαρτίας του βασιλείου Ιούδα επί τεσσαράκοντα ηµέρας. Καθε ηµέρα της κατακλίσεώς σου αυτής συµβολίζει ένα έτος δια
τους Ιουδαίους και τους Ισραηλίτας.
Ιεζ. 4,7   και εις τον συγκλεισµόν Ιερουσαλήµ ετοιµάσεις το πρόσωπόν σου και τον βραχίονά σου στερεώσεις και
προφητεύσεις επ αυτήν.
Ιεζ. 4,7  Στρέψε απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον της πολιορκηµένης Ιερουσαλήµ, άπλωσε τον βραχίονά σου και
κράτησε τον απειλητικόν εναντίον της πόλεως και προφήτευσε δι ' αυτήν.
Ιεζ. 4,8   και εγώ ιδού δέδωκα επί σε δεσµούς, και µη στραφής από τού πλευρού σου επί το πλευρόν σου, έως ού
συντελεσθώσιν ηµέραι τού συγκλεισµού σου. -
Ιεζ. 4,8  Ιδού, εγώ σε έχω παραδώσει εις δεσµά µέχρι της πολιορκίας της πόλεως, ώστε να µη ηµπορής να στρέψης από το
ένα στο άλλο πλευρόν σου, µέχρις ότου συµπληρωθούν αι ηµέραι του περιορισµού σου αυτού.
Ιεζ. 4,9   Καί σύ λάβε σεαυτώ πυρούς και κριθάς και κύαµον και φακόν και κέγχρον και όλυραν και εµβαλείς αυτά εις άγγος
έν οστράκινον και ποιήσεις αυτά σεαυτώ εις άρτους, και κατά αριθµόν των ηµερών, ας σύ καθεύδεις επί τού πλευρού σου,



ενενήκοντα και εκατόν ηµέρας φάγεσαι αυτά.
Ιεζ. 4,9  Παρε επίσης δια τον εαυτόν σου σιτάρι, κριθήν, κουκιά, φακές, κεχρί και σίκαλιν και βάλε τα εις ένα πήλινον
δοχείον. Με αυτά θα παρασκευάσης το ψωµί σου κατά την διάρκειαν των ηµέρων, κατά τας οποίας θα είσαι εζηπλωµένος,
δηλαδή επί εκατόν ενενηκοντα ηµέρας, θα τρώγης από αυτά.
Ιεζ. 4,10   και το βρώµά σου, ό φάγεσαι, εν σταθµώ είκοσι σίκλους την ηµέραν· από καιρού έως καιρού φάγεσαι αυτά.
Ιεζ. 4,10  Το δε φαγητόν, το οποίον θα τρώγης, θα είναί µε το ζύγι είκοσι σίκλοι δια κάθε ηµέραν. Δεν θα τρώγης όµως από
τα τρόφιµα αυτά κάθε ηµέραν, αλλά από καιρού εις καιρόν.
Ιεζ. 4,11   και ύδωρ εν µέτρω πίεσαι το έκτον τού είν· από καιρού έως καιρού πίεσαι.
Ιεζ. 4,11   Και το νερό θα το πίνης επίσης µε µέτρον. Ενα έκτον του ειν κάθε ηµέραν. Κατά αραιά επίσης χρονικά διαστήµατα
θα πίνης νερό.
Ιεζ. 4,12   και εγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αυτά· εν βολβίτοις κόπρου ανθρωπίνης εγκρύψεις αυτά κατ οφθαλµούς αυτών
Ιεζ. 4,12  Η µορφή αυτών των τροφίµων, που θα τρώγης, θα είναι πίττα κριθίνη, η οποία θα ψήνεται χωµένη κάτω εις
ανθρακιάν από ξηράς ακαθαρσίας ανθρώπου, θα ψήνης εκεί µέσα τον άρτον σου εµπρός εις τα µάτια των Ιουδαίων.
Ιεζ. 4,13   και ερείς· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ· ούτως φάγονται οι υιοί τού Ισραήλ ακάθαρτα εν τοίς έθνεσι.
Ιεζ. 4,13   Και τότε θα πης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος, ο Θεός του ισραηλιτικού λαού· Οι Ισραηλίται θα φάγουν κατά
παρόµοιον τρόπον ακάθαρτα φαγητά ανάµεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, όπου θα έχουν διαακορπισθή”.
Ιεζ. 4,14   και είπα· µηδαµώς, Κύριε Θεέ τού Ισραήλ· ιδού η ψυχή µου σύ µεµίανται εν ακαθαρσία, και θνησιµαίον και
θηριάλωτον ου βέβρωκα από γενέσεώς µου έως τού νύν, ουδέ εισελήλυθεν εις το στόµα µου πάν κρέας έωλον.
Ιεζ. 4,14  Εγώ τότε απήντησα· “Κυριε και Θεέ του Ισραήλ, ποτέ και κατά κανένα τρόπον να µη γίνη αυτό. Ιδού, η ψυχή µου
δεν έχει µολυνθή από ακαθάρτους τροφάς. Από την ηµέραν της γεννήσεώς µου και έως την ώραν αυτήν ποτέ δεν έφαγα
κρέας από πτώµα ζώου ούτε από ζώον, που είχε κατασπαραχθή υπό θηρίου. Ποτέ δεν εισήλθεν στο στόµα µου κρέας
ακάθαρτον”.
Ιεζ. 4,15   και είπε προς µε· ιδού δέδωκά σοι βόλβιτα βοών αντί των βολβίτων των ανθρωπίνων, και ποιήσεις τους άρτους σου
επ αυτών.
Ιεζ. 4,15   Είπε δε ακόµη προς εµέ ο Κυριος· “ιδού, σου δίδω ακαθαρσίας δοϊδιών ως καύσιµα αντί των ακαθαρσιών των
ανθρωπίνων και µε αυτάς θα ψήσης το ψωµί σου”.
Ιεζ. 4,16   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, ιδού εγώ συντρίβω στήριγµα άρτου εν Ιερουσαλήµ, και φάγονται άρτον εν
σταθµώ και εν ενδεία και ύδωρ εν µέτρω και εν αφανισµώ πίονται,
Ιεζ. 4,16  Είπε ακόµη προς εµέ· “υιέ ανθρώπου· ιδού εγώ θα καταστρέψω και θα µειώσω εις την Ιερουσαλήµ τον άρτον, που
είναι στήριγµα της ζωής, και θα φάγουν µε το ζύγι το ψωµί των. Και µε µέτρον θα πίνουν το νερό, διότι θα φοβηθούν,
µήπως λείψη εντελώς το ύδωρ.
Ιεζ. 4,17   όπως ενδεείς γένωνται άρτου και ύδατος· και αφανισθήσεται άνθρωπος και αδελφός αυτού και τακήσονται εν
ταίς αδικίαις αυτών.
Ιεζ. 4,17   Θα περιπέσουν αυτοί εις µεγάλην στέρησιν άρτου και ύδατος. Ολίγον κατ' ολίγον θα σβήση κάθε άνθρωπος και ο
συγγενής αυτού, και θα λυώσουν από την πείναν και την δίψαν εξ αιτίας των αµαρτιών των”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιεζ. 5,1   Καί σύ, υιέ ανθρώπου, λαβέ σεαυτώ ροµφαίαν οξείαν υπέρ ξυρόν κουρέως· κτήση αυτήν σεαυτώ και επάξεις αυτήν
επί την κεφαλήν σου και επί τον πώγωνά σου. και λήψη ζυγόν σταθµίων και διαστήσεις αυτούς·
Ιεζ. 5,1   Συ δε, υιέ ανθρώπου, να προµηθευθής δια τον εαυτόν σου µίαν µάχαιραν κοπτερήν περισσότερον από το ξυράφι
του κουρέως. Θα την αποκτήσης δια τον εαυτόν σου, θα την περάσης ωσάν ξυράφι από τας τρίχας της κεφαλής σου και
του πώγωνός σου. Θα πάρης έπειτα ζυγαριάν και τας τρίχας αυτάς, αι οποίαι θα έχουν αποκοπή από την κεφαλήν και το
γένειόν σου, θα τας χωρίσης εις τέσσαρα ακριβώς µέρη.
Ιεζ. 5,2   το τέταρτον εν πυρί ανακαύσεις εν µέση τή πόλει κατά την πλήρωσιν των ηµερών τού συγκλεισµού· και λήψη το
τέταρτον και κατακαύσεις αυτό εν µέσω αυτής, και το τέταρτον κατακόψεις εν ροµφαία κύκλω αυτής, και το τέταρτον
διασκορπιείς τώ πνεύµατι, και µάχαιραν εκκενώσω οπίσω αυτών.
Ιεζ. 5,2  Το ένα τέταρτον από τας τρίχας αυτάς θα καύσης στο µέσον της πόλεως, που είναι χαραγµένη εις την πλίνθον, καθ'
ον χρόνον θα συµπληρώνεται ο χρόνος της πολιορκίας της. Επειτα θα πάρης το δεύτερον τέταρτον και θα καύσης αυτά στο
µέσον της πόλεως. Το τρίτον τέταρτον των τριχών θα το κόψης ολόγυρα από την πόλιν, το δε τέταρτον τµήµα θα το
διασκόρπισης στους ανέµους. Αυτά συµβολίζουν την απώλειαν και τον αφανισµόν και εκείνων, των κατοίκων, οι οποίοι θα
θελήσουν να σωθούν δια της φυγής. Θα τους καταδιώξω µε την µάχαιραν των εχθρών.
Ιεζ. 5,3   και λήψη εκείθεν ολίγους εν αριθµώ και συµπεριλήψη αυτούς τή αναβολή σου.
Ιεζ. 5,3   Από το τελευταίον τέταρτον των τριχών, που θα διασκόρπισης στους ανέµους, θα κρατήσης ολίγας και θα τας
περυτιλίξης στο ένδυµά σου.
Ιεζ. 5,4   και εκ τούτων λήψη έτι και ρίψεις αυτούς εις µέσον τού πυρός και κατακαύσεις αυτούς εν πυρί· εξ αυτής
εξελεύσεται πύρ. - Καί ερείς παντί οίκω Ισραήλ.
Ιεζ. 5,4  Αλλά και από αυτάς ακόµη θα πάρης µερικάς, τας οποίας θα ρίψης µέσα εις την φωτιά και θα τας κατακαύσης.
Πυρ θα βγη από την πόλιν, εις το οποίον αυτή θα έχη παραδοθή. Επειτα από τα συµβολικά αυτά σηµεία θα πης εις όλους
τους Ισραηλίτας·
Ιεζ. 5,5   τάδε λέγει Κύριος· αύτη η Ιερουσαλήµ εν µέσω των εθνών τέθεικα αυτήν και τας κύκλω αυτής χώρας.
Ιεζ. 5,5   Αυτά λέγει ο Κυριος· αυτή είναι η Ιερουσαλήµ που προορίζεται εις καταστροφήν αυτοί είναι οιι κάτοικοί της, τους
οποίους εγώ διεσκόρπισα ανάµεσα των ειδωλολατρικών εθνών εις τας γύρω από αυτήν χώρας.
Ιεζ. 5,6   και ερείς τα δικαιώµατά µου τή ανόµω εκ των εθνών και τα νόµιµά µου εκ των χωρών των κύκλω αυτής, διότι τα
δικαιώµατά µου απώσαντο και εν τοίς νοµίµοις µου ουκ επορεύθησαν εν αυτοίς.
Ιεζ. 5,6  Θα αναγγείλης και θα διαλαλήσης τας εντολάς µου εις την πόλιν αυτήν, που εδείχθη περισσότερον παράνοµος και
από αυτά ακόµη τα ειδωλολατρικά έθνη, θα είπης τους νόµους µου εις αυτήν, που εδείχθη παραβάτης περισσότερον από
τα κύκλω αυτής έθνη, διότι, οι κάτοικοί της απώθησαν και κατεπάτησαν τας εντολάς µου. Δεν επορεύθησαν και δεν



έζησαν σύµφωνα µε τους νόµους µου.
Ιεζ. 5,7   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών η αφορµή υµών εκ των εθνών των κύκλω υµών και εν τοίς νοµίµοις µου ουκ
επορεύθητε και τα δικαιώµατά µου ουκ εποιήσατε, αλλ ουδέ κατά τα δικαιώµατα των εθνών των κύκλω υµών ου
πεποιήκατε,
Ιεζ. 5,7   Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· από ιδικήν σας αιτίαν, επειδή δηλαδή ηµαρτήσατε σεις περισσότερον από τα αλλά
γύρω έθνη και δεν ετηρήσατε τους νόµους µου, αλλ ούτε καν και σύµφωνά µε τους νόµους των γύρω σας εθνών δεν
εζήσατε και δεν επράξατε,
Ιεζ. 5,8   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επί σε και ποιήσω εν µέσω σου κρίµα ενώπιον των εθνών
Ιεζ. 5,8  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· ιδού, εγώ θα έλθω τιµωρός εναντίον σας. Θα κρίνω και θα καταδικάσω και θα
εκτελέσω την καταδικαστικήν µου εναντίον σας απόφασιν ενώπιον των ειδωλολατρικών λαών.
Ιεζ. 5,9   και ποιήσω εν σοί ά ου πεποίηκα και ά ου ποιήσω όµοια αυτοίς έτι κατά πάντα τα βδελύγµατά σου.
Ιεζ. 5,9  Θα αποστείλω εναντίον σας τοιαύτας τιµωρίας, τας οποίας δεν έχω στείλει έως τώρα ούτε και θα στείλω στο µέλλον
οµοίας προς αυτάς. Αυτά θα γίνουν εξ αιτίας των πολλών ειδωλολατρικών βδελυγµάτων σου.
Ιεζ. 5,10   διά τούτο πατέρες φάγονται τέκνα εν µέσω σου, και τέκνα φάγονται πατέρας· και ποιήσω εν σοί κρίµατα και
διασκορπιώ πάντας τους καταλοίπους σου εις πάντα άνεµον.
Ιεζ. 5,10   Εξ αιτίας των τιµωριών αυτών, που θα επιβληθούν εις σας δια τας παρανοµίας σας, πατέρες ένεκα της πείνης θα
φάγουν τα παιδιά των και τα παιδιά θα φάγουν τους πατέρας των. Θα πραγµατοποιήσω εναντίον σας τας δικαίας
τιµωρούς αποφάσεις µου και θα διασκορπίσω τους απολειφθέντας από σας προς κάθε άνεµον.
Ιεζ. 5,11   διά τούτο ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ή µην ανθ ών τα άγιά µου εµίανας εν πάσι τοίς βδελύγµασί σου, καγώ απώσοµαί
σε, ου φείσεταί µου ο οφθαλµός, καγώ ουκ ελεήσω.
Ιεζ. 5,11   Δια τούτο ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, επειδή σεις εµολύνατε τα αγιά µου, τον ναόν και τους ιερούς
τόπους µου, µε όλα τα βδελυρά ειδωλολατρικά σας έργα, εγώ θα σας αποµακρύνω από κοντά µου, δεν θα σας λυπηθή το
µάτι µου, ούτε και θα σας ελεήσω βλέπων την θλιβεράν σας κατάστασιν.
Ιεζ. 5,12   το τέταρτόν σου εν θανάτω αναλωθήσεται, και το τέταρτόν σου εν λιµώ συντελεσθήσεται εν µέσω σου, και το
τέταρτόν σου εις πάντα άνεµον σκορπιώ αυτούς, και το τέταρτόν σου εν ροµφαία πεσούνται κύκλω σου, και µάχαιραν
εκκενώσω οπίσω αυτών.
Ιεζ. 5,12   Το ένα τέταρτον από σας θα εξολοθρευθή µε θάνατον µέσα εις την Ιερουσαλήµ, το δεύτερον τέταρτον θα χαθή
ένεκα του λιµού, που θα επικρατή κατά το διάστηµα της πολιορκίας. Το τρίτον τέταρτον θα το διασκορπίσω στους
ανέµους, οι δε απολειφθέντες ως τελευταίον τέταρτον των κατοίκων σου θα πέσουν από τα πλήγµατα της ροµφαίας γύρω
από τα τείχη σου. Και εναντίον αυτών, που θα θελήσουν να σωθούν δια της φυγής, θα εξαποστείλω την µάχαιραν των
εχθρών.
Ιεζ. 5,13   και συντελεσθήσεται ο θυµός µου και η οργή µου επ αυτούς, και επιγνώση διότι εγώ Κύριος λελάληκα εν ζήλω
µου εν τώ συντελέσαι µε την οργήν µου επ αυτούς.
Ιεζ. 5,13   Ετσι δε θα ολοκληρωθή και θα καταπαύση ο θυµός και η οργή µου εναντίον σας. Και τότε επάνω εις τα πράγµατα
θα µάθης καλά, συ Ιερουσαλήµ, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος επάνω εις την δικαίαν οργήν µου έχω αναγγείλει αυτά και
τα επραγµατοποίησα εναντίον των ασεβών κατοίκων σου.
Ιεζ. 5,14   και θήσοµαί σε εις έρηµον και τας θυγατέρας σου κύκλω σου ενώπιον παντός διοδεύοντος ,
Ιεζ. 5,14   Θα σε καταστήσω, ω Ιερουσαλήµ, έρηµον. Ερήµους επίσης θα καταστήσω και τας γύρω σου κώµας και
κωµοπόλεις, θέαµα θλιβερόν εις κάθε διαβάτην !
Ιεζ. 5,15   και έση στενακτή και δηλαϊστή εν τοίς έθνεσι τοίς κύκλω σου εν τώ ποιήσαί µε εν σοί κρίµατα εν εκδικήσει θυµού
µου· εγώ Κύριος λελάληκα.
Ιεζ. 5,15   Τα γύρω σου ειδωλολατρικά έθνη θα ακούουν τους στεναγµούς σου και θα βλέπουν τον όλεθρόν σου, όταν εγώ θα
πραγµατοποιήσω τας δικαίας µου εναντίον σου αποφάσεις και θα σε τιµωρήσω επάνω στον δίκαιον θυµόν µου. Εγώ ο
Κυριος ωµίλησα και ετσι θα γίνη.
Ιεζ. 5,16   και εν τώ αποστείλάι µε βολίδας τού λιµού επ αυτούς και έσονται εις έκλειψιν, και συντρίψω στήριγµα άρτου σου.
Ιεζ. 5,16   Οταν, Ιερουσαλήµ, στείλω εναντίον των κατοίκων σου τα βέλη της πείνας, θα εξολοθρευθούν εξ ολοκλήρου οι
κάτοικοί σου. Θα καταστρέψω και θα εξαφανίσω το στήριγµα της ζωής, τους άρτους σου.
Ιεζ. 5,17   και εξαποστελώ επί σε λιµόν και θηρία πονηρά και τιµωρήσοµαί σε, και θάνατος και αίµα διελεύσονται επί σε, και
ροµφαίαν επάξω επί σε κυκλόθεν· εγώ Κύριος λελάληκα.
Ιεζ. 5,17   Θα αποστείλω εναντίον σου λιµόν και άγρια θηρία και θα σε τιµωρήσω. Θανατος και αίµα θα έλθουν και θα
περάσουν επάνω σου. Μαχαιραν θα στείλω ολόγυρά σου. Εγώ ο Κυριος ωµίλησα και έτσι θα πράξω”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ιεζ. 6,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 6,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 6,2   υιέ ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί τα όρη Ισραήλ και προφήτευσον επ αυτά
Ιεζ. 6,2  “υιέ ανθρώπου, στήριξε το βλέµµα σου απειλητικόν εναντίον των ορέων της χώρας του Ισραήλ και προφήτευσε
εναντίον αυτών
Ιεζ. 6,3   και ερείς· τα όρη Ισραήλ ακούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος τοίς όρεσι και τοίς βουνοίς και ταίς φάραγξι
και ταίς νάπαις· ιδού εγώ επάγων εφ υµάς ροµφαίαν και εξολοθρευθήσεται τα υψηλά υµών ,
Ιεζ. 6,3  και είπε· Ορη της χώρας του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου· αυτά λέγει ο Κυριος εις τα όρη και εις τα
βουνά και εις τας φάραγγας και τας κοιλάδας. Ιδού εγώ φέρω εναντίον σας ροµφαίαν ολέθρου και θα εξολοθρευθούν αι
κορυφαί σας, όπου υπάρχουν ειδωλολατρικοί ναοί και τόποι.
Ιεζ. 6,4   και συντριβήσονται τα θυσιαστήρια υµών και τα τεµένη υµών, και καταβαλώ τραυµατίας υµών ενώπιον των
ειδώλων υµών
Ιεζ. 6,4  Θα κρηµνισθούν και θα συντριβούν τα θυσιαστήρια των ειδωλικών θεών σας, όπως και οι προς χάριν αυτών
κτισµένοι ναοί σας. Εµπρός εις τα είδωλά σας θα εξαπλώσω πλήθη νεκρών, που θα έχουν φονευθή από µαχαίρας.



Ιεζ. 6,5   και διασκορπιώ τα οστά υµών κύκλω των θυσιαστηρίων υµών.
Ιεζ. 6,5  Θα διασκορπίσω τα κόκκαλα των νεκρών σας γύρω από τα ειδωλολατρικά σας θυσιαστήρια .
Ιεζ. 6,6   και εν πάση τή κατοικία υµών αι πόλεις εξερηµωθήσονται και τα υψηλά αφανισθήσεται, όπως εξολοθρευθή τα
θυσιαστήρια υµών, και συντριβήσονται τα είδωλα υµών, και εξαρθήσεται τα τεµένη υµών,
Ιεζ. 6,6  Ολαι αι πόλεις σας, τας οποίας έχετε προς κατοικίαν σας, θα µείνουν έρηµοι από κατοίκους. Οι υψηλοί
ειδωλολατρικοί τόποι θα καταστραφούν, όπως επίσης θα εξολοθρευθούν και τα ειδωλολατρικά σας θυσιαστήρια. Τα
είδωλά σας θα κρηµνισθούν και θα συντριβούν, οι δε ειδωλολατρικοί σας ναοί θα πέσουν εις άµορφα ερείπια.
Ιεζ. 6,7   και πεσούνται τραυµατίαι εν µέσω υµών, και επιγνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 6,7  Ανάµεσά σας θα πέσουν και θα κοίτωνται οι κτυπηµένοι από τα πλήγµατα της ροµφαίας. Και θα µάθετε τότε ότι
εγώ είµαι ο Θεός της δικαιοσύνης.
Ιεζ. 6,8   εν τώ γενέσθαι εξ υµών ανασωζοµένους εκ ροµφαίας εν τοίς έθνεσι και εν τώ διασκορπισµώ υµών εν ταίς χώραις
Ιεζ. 6,8  Οσοι δε ολίγοι από σας κατορθώσουν να διαφύγουν την µάχαιραν, θα σωθούν εις τα ειδωλολατρικά έθνη, θα
διασκορπισθούν εις τας διαφόρους ειδωλατρικάς περιοχάς.
Ιεζ. 6,9   και µνησθήσονταί µου οι ανασωζόµενοι εξ υµών εν τοίς έθνεσιν, ού ηχµαλωτεύθησαν εκεί· οµώµοκα τή καρδία
αυτών τή εκπορνευούση απ εµού και τοίς οφθαλµοίς αυτών τοίς εκπορνεύουσιν οπίσω των επιτηδευµάτων αυτών, και
κόψονται πρόσωπα αυτών εν πάσι τοίς βδελύγµασιν αυτών·
Ιεζ. 6,9  Αυτά δε όλα θα ενθυµηθούν, όσοι από σας θα διασωθούν ανάµεσα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, όπου θα έχουν
οδηγηθή αιχµάλωτοι. Επειδή η καρδία των προσεκολλήθη εις τα είδωλα και απηρνήθη εµέ, µε τα λάγνα δε πορνικά µάτια
των έβλεπαν µε πόθον και ακολουθούσαν τα ειδωλολατρικά ανοµήµατα, ωρκίσθηκα ότι τα πρόσωπά των θα θρηνήσουν
µε κοπετούς εξ αιτίας όλων των βδελυρών αυτών ειδωλολατρικών έργων των.
Ιεζ. 6,10   και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος λελάληκα.
Ιεζ. 6,10  Και επάνω εις τα πράγµατα θα µάθουν, ότι εγώ είµαι ο Κυριος των, ο οποίος ελάλησα και επραγµατοποίησα αυτά.
Ιεζ. 6,11   τάδε λέγει Κύριος· κρότησον τή χειρί και ψόφησον τώ πόδι και ειπόν· εύγε εύγε επί πάσι τοίς βδελύγµασιν οίκου
Ισραήλ· εν ροµφαία και εν θανάτω και εν λιµώ πεσούνται.
Ιεζ. 6,11   Αυτά λέγει ο Κυριος· κτύπησε το ένα χέρι σου µε το άλλο, κτύπησε το πόδι σου στο χώµα, πες· εύγε εις όλα τα
βδελυρά είδωλα των Ισραηλιτών ! Οι αποστάται Ισραηλίται θα πέσουν υπό τα πλήγµατα της µαχαίρας, θα θανατωθούν,
θα αποθάνουν από την πείναν.
Ιεζ. 6,12   ο εγγύς εν ροµφαία πεσείται, ο δε µακράν εν θανάτω τελευτήσει, και ο περιεχόµενος εν λιµώ συντελεσθήσεται, και
συντελέσω την οργήν µου επ αυτούς.
Ιεζ. 6,12  Αυτός, που είναι εκεί κοντά, θα πέση υπό τα πλήγµατα της ροµφαίας, εκείνος που ευρίσκεται µακράν, θα απθάνη
από θανατηφόρον νόσον. Ο πολιορκούµενος θα σβήση από την πείναν. Ετσι δε θα ολοκληρωθή, αλλά και θα κατάπαυση η
οργή µου εναντίον αυτών.
Ιεζ. 6,13   και γνώσεσθε διότι εγώ Κύριος εν τώ είναι τους τραυµατίας υµών εν µέσω των ειδώλων υµών κύκλω των
θυσιαστηρίων υµών, επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω δένδρου συσκίου, ού έδωκαν εκεί οσµήν ευωδίας πάσι τοίς
ειδώλοις αυτών.
Ιεζ. 6,13   Και τότε θα µάθετε ότι εγώ είµαι ο Κυριος ο Παντοκράτωρ, όταν οι νεκροί σας, οι κτυπηµένοι από τας ροµφαίας,
θα κοίτωνται ανάµεσα από τα είδωλά σας, γύρω από τα ειδωλολατρικά σας θυσιαστήρια, επάνω στους υψηλούς
ειδωλολατρικούς τόπους και κάτω από κάθε πυκνόφυλλον δένδρον, όπου προσεφέροντο ευώδη θυµιάµατα εις όλα τα
είδωλά των.
Ιεζ. 6,14   και εκτενώ την χείρά µου επ αυτούς και θήσοµαι την γήν εις αφανισµόν και εις όλεθρον από της ερήµου Δεβλαθά
εκ πάσης της κατοικίας· και επιγνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 6,14  Εναντίον αυτών θα απλώσω τιµωρόν την χείρα µου, θα εξαφανίσω και θα ερηµώσω την χώραν των, θα την
παραδώσω εις όλεθρον και ερήµωσιν, µεγαλυτέραν από την έρηµον Δεβλαθά, µεγαλυτέραν από κάθε περιοχήν, που άλλοτε
κατοικούσαν άνθρωποι. Τοτε θα µάθετε επάνω εις τα πράγµατα, ότι εγώ είµαι ο Κυριος ο Θεός της δικαιοσύνης”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ιεζ. 7,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 7,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 7,2   και σύ, υιέ ανθρώπου, ειπόν· τάδε λέγει Κύριος τή γη τού Ισραήλ· πέρας ήκει, το πέρας ήκει επί τας τέσσαρας
πτέρυγας της γής.
Ιεζ. 7,2  “συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ.. Αυτά λέγει ο Κυριος στους κατοικούντας την γην του Ισραήλ· Το τέλος έχει φθάσει, έχει
φθάσει εις τα τέσσερα σηµεία της χώρας του Ισραήλ.
Ιεζ. 7,3   ήκει το πέρας
Ιεζ. 7,3   Ερχεται το τέλος.
Ιεζ. 7,4   επί σε τον κατοικούντα την γήν, ήκει ο καιρός, ήγγικεν η ηµέρα, ου µετά θορύβων ουδέ µετά ωδίνων.
Ιεζ. 7,4  Εις σε, στον καθένα από σας που κατοικείτε την χώραν του Ισραήλ, εφθαοε πλέον ο καιρός, ήλθεν η ηµέρα της
καταστροφής όχι µε θορύβους, ούτε µε πόνους, που ποοηγούνται του τοκετού, αλλ' αποτόµως.
Ιεζ. 7,5   νύν εγγύθεν εκχεώ την οργήν µου επί σε και συντελέσω τον θυµόν µου εν σοί και κρινώ σε εν ταίς οδοίς σου και
δώσω επί σε πάντα τα βδελύγµατά σου·
Ιεζ. 7,5   Και τώρα από πολύ πλησίον θα αφήσω να εκσπάση η οργή µου εναντίον σου. Θα ολοκληρώσω τον θυµόν µου
εναντίον σου, θα σε κρίνω και θα σε δικάσω σύµφωνα µε τους τρόπους της ζωής σου. Θα ανταποδώσω εις σε τιµωρίας δι'
όλα τα βδελυρά ειδωλολατρικά έργα σου.
Ιεζ. 7,6   ου φείσεται ο οφθαλµός µου, ουδέ µη ελεήσω, διότι τας οδούς σου επί σε δώσω, και τα βδελύγµατά σου εν µέσω σου
έσονται, και επιγνώση διότι εγώ ειµι Κύριος ο τύπτων.
Ιεζ. 7,6  Δεν θα λυπηθή το µάτι µου, ούτε θα σας ευσπλαγχνισθώ. Διότι σύµφωνα µε τους δρόµους και τους τρόπους της
ζωής σου εγώ θα σου ανταποδ.ωσω. Θα σου ζητήσω λόγον δι' όλα ,τα βδελυρά ειδωλολατρικά ανοµήµατά σου. Ετσι θα
µάθης, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος κατά λόγον δικαιοσύνης κτυπώ.



Ιεζ. 7,7   νύν το πέρας προς σε, και αποστελώ εγώ επί σε και εκδικήσω σε εν ταίς οδοίς σου και δώσω επί σε πάντα τα
βδελύγµατά σου·
Ιεζ. 7,7   Ερχεται τώρα το τέλος σου. Εγώ θα στείλω εναντίον σου τους εχθρούς σου και θα σε τιµωρήσω δια την ασεβή
διαγωγήν και ζωήν σου και θα ρίψω επάνω σου τιµωρίας σύµφωνα µε τα βδελυρά έργα της ειδωλολατρείας σου.
Ιεζ. 7,8   ου φείσεται ο οφθαλµός µου επί σε, ουδέ µη ελεήσω, διότι την οδόν σου επί σε δώσω, και τα βδελύγµατά σου εν
µέσω σου έσται· και επιγνώση διότι εγώ Κύριος·
Ιεζ. 7,8  Δεν θα σε λυπηθή το µάτι µου, ούτε θα σε ευσπλαγχνισθώ, διότι σύµφωνα µε την πονηράν διαγωγήν σου εγώ κατά
λόγον δικαιοσύνης θα σε τιµωρήσω. Τα βδελυρά είδωλά σου είναι ενώπιόν σου, ανίκανα βεβαίως να σε βοηθήσουν. Και θα
µάθης επάνω εις τα πράγµατα, ότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός της δικαιοσύνης”.
Ιεζ. 7,9   διότι τάδε λέγει Κύριος·
Ιεζ. 7,9  Αυτά λέγει ο Κυριος·
Ιεζ. 7,10   ιδού το πέρας ήκει, ιδού ηµέρα Κυρίου· ει και η ράβδος ήνθηκεν, η ύβρις εξανέστηκε.
Ιεζ. 7,10   “Ιδού, το τέλος Εφθασε, ιδού η ηµέρα της εκδικήσεως του Κυρίου ήλθε. Η τιµωρός ράβδος της δικαιοσύνης µου
εναντίον της ασεβείας είναι ετοίµη. Η υπερηφάνειά σας και η αλαζονεία σας εξανέστη εναντίον σας.
Ιεζ. 7,11   και συντρίψει στήριγµα ανόµου και ου µετά θορύβου ουδέ µετά σπουδής.
Ιεζ. 7,11   Η τιµωρός ράβδος της δικαιοσύνης µου θα συντρίψη κάθε στήριγµα, επάνω στο οποίον εστηρίζετο και ήλπιζεν ο
παράνοµος άνθρωπος. Δεν θα έλθη δε κατόπιν προηγουµένου θορύβου ούτε µε βίαν, αλλ' έξαφνα.
Ιεζ. 7,12   ήκει ο καιρός, ιδού η ηµέρα· ο κτώµενος µη χαιρέτω, και ο πωλών µη θρηνείτω·
Ιεζ. 7,12   Εφθασεν ο καιρός, έφθασεν η ηµέρα της καταστροφής. Αυτός που αγοράζει και άπσκτά κτήµατα και οικίας, ας
µη χαίρη· και εκείνος που τα πωλεί, ας µη πενθή.
Ιεζ. 7,13   διότι ο κτώµενος προς τον πωλούντα ουκέτι µη επιστρέψη, και άνθρωπος εν οφθαλµώ ζωής αυτού ου κρατήσει.
Ιεζ. 7,13   Διότι ο αγοραστής, που είναι εις θέσιν να αγοράζη, δεν θα στραφή πλέον προς πωλητήν, διότι η χώρα θα έχη
κατακτηθή από τους εχθρούς. Και εκείνοι, που θα απολειφθούν ζώντες και θα έχουν τα µάτια των ανοικτά, δεν θα είναι
πλέον κύριοι της περιουσίας των.
Ιεζ. 7,14   σαλπίσατε εν σάλπιγγι και κρίνατε τα σύµπαντα.
Ιεζ. 7,14   Σαλπίσατε µε τας σάλπιγγας, διαλαλήσατε, ότι κρίνεται η τύχη ολοκλήρου της χώρας σας.
Ιεζ. 7,15   ο πόλεµος εν ροµφαία έξωθεν, και ο λιµός και ο θάνατος έσωθεν· ο εν τώ πεδίω εν ροµφαία τελευτήσει, τους δ εν τή
πόλει λιµός και θάνατος συντελέσει.
Ιεζ. 7,15   Εξω από τα τείχη της πόλεως Ιερουσαλήµ η ροµφαία θα σφάζη τους Ιουδαίους, µέσα δε εις την πόλιν θα
εξολοθρεύη τους κατοικούντας η πείνα και ο θάνατος από ασθενείας. Οσοι θα ευρίσκωνται εις την πεδιάδα θα
αποθνήσκουν υπό τα πλήγµατα της ροµφαίας, αυτοί δε που ζουν µέσα εις τας πόλεις θα αποθνήσκουν από την πείναν και
τας ασθενείας.
Ιεζ. 7,16   και ανασωθήσονται οι ανασωζόµενοι εξ αυτών και έσονται επί των ορέων· πάντας αποκτενώ, έκαστον εν ταίς
αδικίαις αυτού.
Ιεζ. 7,16   Θα φύγουν µερικοί, θα ζητήσουν και θα εύρουν σωτηρίαν επάνω εις τα όρη. Ολους εγώ θα τους φονεύσω, τον
καθένα δια τας αδικίας αυτού.
Ιεζ. 7,17   πάσαι χείρες εκλυθήσονται, και πάντες µηροί µολυνθήσονται υγρασία,
Ιεζ. 7,17   Θα παραλύσουν τα χέρια από τον φόβον και τον τρόµον. Οι µηροί θα µολυνθούν από την ακράτειαν των ουρών εξ
αιτίας του φόβου.
Ιεζ. 7,18   και περιζώσονται σάκκους, και καλύψει αυτούς θάµβος, και επί πάν πρόσωπον αισχύνη επ αυτούς, και επί πάσαν
κεφαλήν φαλάκρωµα.
Ιεζ. 7,18   Οι άνθρωποι υπό το βάρος της φοβεράς θλίψεως θα περιζωσθούν σάκκους, θα τους κυριεύση φρίκη. Εις τα
πρόσωπα όλων θα απλωθή η καταισχύνη και κάθε κεφαλή θα γίνη φαλακρά.
Ιεζ. 7,19   το αργύριον αυτών ριφήσεται εν ταίς πλατείαις, και το χρυσίον αυτών υπεροφθήσεται· αι ψυχαί αυτών ου µη
εµπλησθώσι, και αι κοιλίαι αυτών ου µη πληρωθώσι, διότι βάσανος των αδικιών αυτών εγένετο.
Ιεζ. 7,19   Ο άργυρός των θα ρίπτεται εις τας πλατείας, ωσάν άχρηστον πράγιµα. Και αυτό ακόµα το χρυσάφι κανένας δεν
θα το κυττάζη. Αι επιθυµίαι των δεν θα ικανοποιούνται, αι κοιλίαι των δεν θα χορτάσουν από αρτόν. Αυτά θα γίνουν, διότι
ήλθε πλέον η τιµωρία δια τας αδικίας αυτών.
Ιεζ. 7,20   εκλεκτά κόσµου εις υπερηφανίαν έθεντο αυτά και εικόνας των βδελυγµάτων αυτών εποίησαν εξ αυτών· ένεκεν
τούτου δέδωκα αυτά αυτοίς εις ακαθαρσίαν,
Ιεζ. 7,20  Με τα πολύτιµα κοσµήµατά των υπερηφανεύοντο και επεδεικνύοντο µε αλαζονείαν. Από αυτά κατεσκεύασαν
εικόνας των βδελυρών ειδώλων. Ενεκα τούτου και εις καταισχύνην των παρέδωσα τα είδωλά των εις βεβήλωσιν και
ακαθαρσίαν.
Ιεζ. 7,21   και παραδώσω αυτά εις χείρας αλλοτρίων τού διαρπάσαι αυτά και τοίς λοιµοίς της γής εις σκύλα, και
βεβηλώσουσιν αυτά.
Ιεζ. 7,21   Θα παραδώσω αυτά εις τα χέρια ξένων προς διαρπαγήν, λάφυρα στους διεφθαρµένους ανθρώπους του κόσµου, οι
οποίοι και θα τα βεβηλώσουν.
Ιεζ. 7,22   και αποστρέψω το πρόσωπόν µου απ αυτών, και µιανούσι την επισκοπήν µου και εισελεύσονται εις αυτά
αφυλάκτως και βεβηλώσουσιν αυτά·
Ιεζ. 7,22  Θα γυρίσω αλλού το πρόσωπόν µου από τους Ισραηλίτας και ξένοι άνθρωποι θα µολύνουν τον οίκόν µου, από
όπου εγώ επέβλεπα ευµενώς την Ιερουσαλήµ. Θα εισέρχωνται ανευλαβώς εις τα άγιά µου και θα τα βεβηλώσουν.
Ιεζ. 7,23   και ποιήσουσι φυρµόν, διότι η γη πλήρης λαών, και η πόλις πλήρης ανοµίας.
Ιεζ. 7,23  Οι εχθροί θα αναστατώσουν φύρδην µίγδην την πόλιν, διότι αυτή όπως επίσης και η χώρα του Ισραήλ θα γεµίση
από ξένους εχθρικούς λαούς, όπως η πόλις αυτή είχε γεµίσει από ανοµίας.
Ιεζ. 7,24   και αποστρέψω το φρύαγµα της ισχύος αυτών, και µιανθήσεται τα άγια αυτών.
Ιεζ. 7,24  Θα εξαφανίσω την δύναµίν των, δια την οποίαν εφρύαττον µε αλαζονείαν. Θα µολυνθούν από αλλοεθνείς
ειδωλολάτρας αι προς εµέ ιεραί προσφοραί των.



Ιεζ. 7,25   εξιλασµός ήξει και ζητήσει ειρήνην, και ουκ έσται.
Ιεζ. 7,25  Θα φθάση η εορτή του Εξιλασµού, δια να προσφερθούν αι ειρηνικαί των θυσίαι, και δεν θα υπάρχ πλέον ούτε ναός
ούτε θυσιαστήριον.
Ιεζ. 7,26   ουαί επί ουαί έσται, και αγγελία επί αγγελίαν έσται, και ζητηθήσεται όρασις εκ προφήτου, και νόµος απολείται εξ
ιερέως και βουλή εκ πρεσβυτέρων.
Ιεζ. 7,26  Η µία συµφορά θα προστίθεται εις την άλλην, η µία κακή αγγελία θα επακολουθή αµέσως την προηγουµένην
κακήν αγγελίαν. Θα αναζητηθή προφήτης και δεν θα ευρεθή. Ο νόµος του Θεού δεν θα ακούεται δια την έλλειψιν ιερέων,
ούτε σοφή συµβουλή των γερόντων.
Ιεζ. 7,27   άρχων ενδύσεται αφανισµόν, και αι χείρες τού λαού της γής παραλυθήσονται· κατά τας οδούς αυτών ποιήσω
αυτοίς και εν τοίς κρίµασιν αυτών εκδικήσω αυτούς· και γνώσονται ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 7,27  Οι άρχοντες θα ενδυθούν πτωχά και πένθιµα, αι χείρες του λαού της περιοχής θα παραλύσουν από τον τρόµον.
Συµφωνα µε τους πονηρούς δρόµους της ασεβούς ζωής των εγώ θα ανταποδώσω εις αυτούς . Θα τυµωρήσω τα αδικήµατά
των και τας παρανοµίας των και θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ιεζ. 8,1   Καί εγένετο εν τώ έκτω έτει εν τώ πέµπτω µηνί, πέµπτη τού µηνός, εγώ εκαθήµην εν τώ οίκω, και οι πρεσβύτεροι
Ιούδα εκάθηντο ενώπιόν µου, και εγένετο επ εµέ χείρ Κυρίου,
Ιεζ. 8,1   Κατά το έκτον έτος, τον πέµπτον µήνα, την πέµπτην του µηνός, εγώ εκαθήµην στο σπίτι µου. Και ο πρεσβύτεροι
των Ιουδαίων εκάθηντο εµπρός µου. Το χέρι του Κυρίου ετέθη επάνω µου και µου απεκάλυψεν οράµατα.
Ιεζ. 8,2   και είδον και ιδού οµοίωµα ανδρός, από της οσφύος αυτού και έως κάτω πύρ, και από της οσφύος αυτού υπεράνω
αυτού ως όρασις ηλέκτρου.
Ιεζ. 8,2  Αίφνης είδα µίαν µορφήν ανδρός, η οποία από τη µέσην και κάτω ήτο ωσάν φωτιά. Από τη µέσην του και επάνω
ήταν λαµπρά ωσάν το ήλεκτρον.
Ιεζ. 8,3   και εξέτεινεν οµοίωµα χειρός και ανέλαβέ µε της κορυφής µου και ανέλαβέ µε πνεύµα αναµέσον της γής και
αναµέσον τού ουρανού και ήγαγέ µε εις Ιερουσαλήµ εν οράσει Θεού επί τα πρόθυρα της πύλης της εσωτέρας της
βλεπούσης εις βοράν, ού ήν η στήλη τού κτωµένου.
Ιεζ. 8,3  Η ανδρική αυτή µορφή ήπλωσε κάτι σαν ειδός χεριού και µε έπιασε από τα µαλλιά της κεφαλής µου. Μια δε πνοή
ανέµου µε εσήκωσε άναµε σα εις την γην και τον ουρανόν και µε θείον όραµα µε έφερεν εις την Ιερουσαλήµ, εις τα
πρόθυρα της εσωτερικής πύλης του ναού, η οποία έβλεπε προς βορράν· εκεί, όπου ευρίσκετο η ειδωλολατρική στήλη του
θεού του εµπορίου.
Ιεζ. 8,4   και ιδού, ήν εκεί δόξα Κυρίου Θεού Ισραήλ κατά την όρασιν, ήν είδον εν τώ πεδίω.
Ιεζ. 8,4  Και ιδού, εκεί υπήρχεν η ένδοξος λάµψις του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ωσάν εκείνην που είχα ίδει εις την
πεδιάδα.
Ιεζ. 8,5   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, ανάβλεψον τοίς οφθαλµοίς σου προς βοράν· και ανέβλεψα τοίς οφθαλµοίς µου προς
βοράν, και ιδού από βορά επί την πύλην την προς ανατολάς.
Ιεζ. 8,5  Ο Κυριος µου είπεν· “υιέ ανθρώπου, σήκωσε τα µάτια σου προς τον βορράνό Υψωσα τα βλέµµατά µου προς τον
βορράν και από τον βορράν κύκλω µέχρι της ανατολικής πύλης.
Ιεζ. 8,6   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, εώρακας τι ούτοι ποιούσιν; ανοµίας µεγάλας ποιούσιν ώδε τού απέχεσθαι από των
αγίων µου, και έτι όψει ανοµίας µείζονας.
Ιεζ. 8,6  Ο Κυριος µου είπέ· “υιέ ανθρώπου, βλέπεις τι κάµνουν αυτοί; Μεγάλας παρανοµίας διαπράττουν εδώ, ώστε εξ αιτίας
αυτών να µη έχουν καµµίαν σχέσιν µε τας αγίας µου εντολάς. Θα ίδης όµως και ακόµη µεγαλυτέρας παρανοµίας”.
Ιεζ. 8,7   και εισήγαγέ µε επί τα πρόθυρα της αυλής
Ιεζ. 8,7  Με ωδήγησεν έπειτα εις την εισοδον της αυλής
Ιεζ. 8,8   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, όρυξον· και ώρυξα, και ιδού θύρα µία.
Ιεζ. 8,8  και µου είπέ· “υιέ ανθρώπου, σκάψε”. Εσκαψα και ιδού µία θύρα.
Ιεζ. 8,9   και είπε προς µε· είσελθε και ιδέ τας ανοµίας, ας ούτοι ποιούσιν ώδε.
Ιεζ. 8,9  Ο Κυριος µου είπε· “είσελθε και ιδέ τας παρανοµία τας οποίας αυτοί διαπράττουν εδώ”.
Ιεζ. 8,10   και εισήλθον και είδον και ιδού µάταια βδελύγµατα και πάντα τα είδωλα οίκου Ισραήλ διαγεγραµµένα επ αυτού
κύκλω,
Ιεζ. 8,10  Και εισήλθα πράγµατι και είδον, και ιδού, τα µάταια και βδελυρά είδωλα, όλα τα είδωλα του ισραηλιτικού λαού,
ζωγραφισµένα ολόγυρα εις όλας τας πλευράς.
Ιεζ. 8,11   και εβδοµήκοντα άνδρες εκ των πρεσβυτέρων οίκου Ισραήλ, και Ιεζονίας ο τού Σαφάν εν µέσω αυτών ειστήκει πρό
προσώπου αυτών, και έκαστος θυµιατήριον αυτού είχεν εν τή χειρί, και η ατµίς τού θυµιάµατος ανέβαινε.
Ιεζ. 8,11   Εβδοµήκοντα δε άνδρες από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών ήσαν εκεί. Ο δε Ιεζονίας, ο υιός του Σαφάν,
ευρίσκετο όρθιος µεταξύ αυτών. Καθένας εκρατούσε στο χέρι του θυµιατόν, εθυµίαζε τα είδωλα και το θυµίαµα ανέβαινε
προς τα επάνω.
Ιεζ. 8,12   και είπε προς µε· εώρακας, υιέ ανθρώπου, ά οι πρεσβύτεροι οίκου Ισραήλ ποιούσιν, έκαστος αυτών εν τώ κοιτώνι
τώ κρυπτώ αυτών; διότι είπαν· ουχ ορά ο Κύριος, εγκαταλέλοιπε Κύριος την γήν.
Ιεζ. 8,12  Μου είπε τότε ο Κυριος· “βλέπεις, υιέ ανθρώπου, τι κάνουν οι πρεσβύτεροι του ισραηλιτικού λαού ο καθένας µέσα
στον απόκρυφον κοιτώνα του; Διότι αυτοί είπαν· Ο Κυριος δεν µας βλέπει, έχει πλέον εγκαταλείψει ο Κυριος την χώραν
του”!
Ιεζ. 8,13   και είπε προς µε· έτι όψει ανοµίας µείζονας, ας ούτοι ποιούσι.
Ιεζ. 8,13   Ο Κυριος είπεν ακόµη προς εµέ· “θα ίδης ακόµη µεγαλυτέρας παρανοµίας, τας οποίας αυτοί διαπράττουν”.
Ιεζ. 8,14   και εισήγαγέ µε επί τα πρόθυρα της πύλης οίκου Κυρίου της βλεπούσης προς βοράν, και ιδού εκεί γυναίκες
καθήµεναι θρηνούσαι τον Θαµµούζ,
Ιεζ. 8,14  Με εισήγαγεν εις την είσοδον της πύλης του ναού του Κυρίου, η οποία ευρίσκεται προς βορράν. Και ιδού, εκεί ήσαν
γυναίκες, που εκάθηντο και εθρηνούσαν τον θάνατον του ειδωλολατρικού θεού Θαµµούζ.



Ιεζ. 8,15   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, εώρακας; και έτι όψει επιτηδεύµατα µείζονα τούτων.
Ιεζ. 8,15   Και είπε προς εµέ ο Κυριος· “υιέ ανθρώπου είδες; Θα ίδης όµως έργα ανθρώπων χειρότερα από αυτά”.
Ιεζ. 8,16   και εισήγαγέ µε εις την αυλήν οίκου Κυρίου την εσωτέραν, και ιδού επί των προθύρων τού ναού Κυρίου αναµέσον
των αιλάµ και αναµέσον τού θυσιαστηρίου ως είκοσι άνδρες, τα οπίσθια αυτών προς τον ναόν τού Κυρίου και τα πρόσωπα
αυτών απέναντι, και ούτοι προσκυνούσι τώ ηλίω·
Ιεζ. 8,16  Με έφερε κατόπιν είς την εσωτερικήν αυλήν του ναού του Κυρίου και ιδού εις τα πρόθυρα του ναού του Κυρίου,
ανάµεσα από την στοάν του νάρθηκος του ναού και του θυσιαστηρίου, ήσαν εικόσι περίπου άνδρες µε τα οπίσθιά των
γυρισµένα προς τον ναόν του Κυρίου, µε τα πρόσωπά των δε εστραµµένα προς την αντίθετον διεύθυνσιν, προς ανατολάς.
Αυτοί προσκυνούσαν τον ήλιον.
Ιεζ. 8,17   και είπε προς µε· εώρακας, υιέ ανθρώπου; µη µικρά τώ οίκω Ιούδα τού ποιείν τας ανοµίας, ας πεποιήκασιν ώδε;
διότι έπλησαν την γήν ανοµίας, και ιδού αυτοί ως µυκτηρίζοντες.
Ιεζ. 8,17   Ο Κυριος µου είπε τότε· “είδες, υιέ ανθρώπου; Μηπως είναι µικρόν και ασήµαντον δια τον λαόν τον Ιουδαϊκόν, να
διαπράττουν τας παρανοµίας αυτάς, τας οποίας πράττουν έδω; Διότι αυτοί εγέµισαν την χώραν από παρανοµίας. Και ιδού
φαίνονται, ως εάν εµπαίζουν εµέ τον Θεόν των και τας εντολάς µου.
Ιεζ. 8,18   και εγώ ποιήσω αυτοίς µετά θυµού· ου φείσεται ο οφθαλµός µου, ουδέ µη ελεήσω.
Ιεζ. 8,18  Δια τούτο εγώ θα πράξω απέναντι αυτών σύµφωνα µε τον δίκαιον θυµόν µου. Δεν θα τους λυπηθή το µάτι µου δια
την συµφοράν των, ούτε και θα τους σπλαγχνισθώ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ιεζ. 9,1   Καί ανέκραγεν εις τα ώτά µου φωνή µεγάλη λέγων· ήγγικεν η εκδίκησις της πόλεως· και έκαστος είχε τα σκεύη της
εξολοθρεύσεως εν χειρί αυτού.
Ιεζ. 9,1   Ο Κυριος έκραξέ µε φωνήν µεγάλην εις τα αυτιά µου και είπεν· “έφθασεν η ώρα της τιµωρίας εναντίον της
πόλεως”. Καθένας από τους εχθρούς είχεν εις τα χέρια του τα όργανα του ολέθρου της πόλεως.
Ιεζ. 9,2   και ιδού έξ άνδρες ήρχοντο από της οδού της πύλης της υψηλής της βλεπούσης προς βοράν , και εκάστου πέλυξ εν
τή χειρί αυτού· και είς ανήρ εν µέσω αυτών ενδεδυκώς ποδήρη, και ζώνη σαπφείρου επί της οσφύος αυτού· και εισήλθοσαν
και έστησαν εχόµενοι τού θυσιαστηρίου τού χαλκού.
Ιεζ. 9,2  Και ιδού εξ άνδρες ήρχοντο από την άνω πύλην, η οποία έβλεπε προς βορράν, και εις τα χέρια του καθενός από
αυτούς υπήρχε πέλεκυς. Ανάµεσα εις αυτούς ήτο και ενας άλλος ανήρ, ο οποίος εφορούσε µακρόν χιτώνα, που έφθανεν έως
εις τα πόδια του. Και γύρω από την µέσην του ζώνην στολιοµένην µε σαπφείρους. Αυτοί εισήλθαν εις την εσωτερικήν
αυλήν και εσταµάτησαν πλησίον του χαλκίνου θυσιαστηρίου.
Ιεζ. 9,3   και δόξα Θεού τού Ισραήλ ανέβη από των Χερουβίµ η ούσα επ αυτών εις το αίθριον τού οίκου. και εκάλεσε τον
άνδρα τον ενδεδυκότα τον ποδήρη, ός είχεν επί της οσφύος αυτού την ζώνην,
Ιεζ. 9,3  Η ένδοξος λάµψις του Θεού του Ισραήλ, που ευρίσκετο επάνω εις τα Χερουβίµ, έφυγεν από αυτά και ήλθεν στο
κατώφλιον του ναού. Ο Κυριος εκάλεσε τον άνδρα, ο οποίος εφορούσε τον ποδήρη χιτώνα και έφερε γύρω από την µέσην
του την πολύτιµον ζώνην,
Ιεζ. 9,4   και είπε προς αυτόν· δίελθε µέσην την Ιερουσαλήµ και δός το σηµείον επί τα µέτωπα των ανδρών των
καταστεναζόντων και των κατωδυνωµένων επί πάσαις ταίς ανοµίαις ταίς γινοµέναις εν µέσω αυτής.
Ιεζ. 9,4  και του είπε· “πέρασε δια µέσου της Ιερουσαλήµ και θέσε σηµείον εις τα µέτωπα των ανδρών, οι οποίοι στενάζουν
και κραυγάζουν µε ψυχικήν οδύνην, δι' όλας τας παρανοµίας, που διαπράττονται µέσα εις την πόλιν”.
Ιεζ. 9,5 και τούτοις είπεν ακούοντός µου· πορεύεσθε οπίσω αυτού εις την πόλιν και κόπτετε και µη φείδεσθε τοίς οφθαλµοίς
υµών και µη ελεήσητε·
Ιεζ. 9,5  Ο Κυριος ωµίλησε προς τους άλλους εξ και εγώ ήκουον τα λεγόµενα του· “Πηγαίνετε οπίσω από τον άνδρα αυτόν
εις την πόλιν και φονεύετε. Ας µη λυπηθούν τα µάτια σας και ας µη σπλαγχνισθήτε τους Ισραηλίτας δια τον όλεθρόν των.
Ιεζ. 9,6   πρεσβύτερον και νεανίσκον και παρθένον και νήπια και γυναίκας αποκτείνατε εις εξάλειψιν, επί δε πάντας, εφ ούς
εστι το σηµείον, µη εγγίσητε· και από των αγίων µου άρξασθε. και ήρξαντο από των ανδρών των πρεσβυτέρων, οί ήσαν
έσω εν τώ οίκω.
Ιεζ. 9,6  Γέροντας, νέους, παρθένους, νήπια και γυναίκας, φονεύσατέ τους· παραδώσατέ τους εις όλεθρον και εξαφανισµόν.
Ολους όµως εκείνους που έχουν το σηµείον εις τα µέτωπά των, µη τους εγγίσετε. Θα κάµετε αρχήν της σφαγής και του
ολέθρου από εκείνους που ευρίσκονται µέσα στον ναόν”. Οι εξ εκείνοι άνδρες ήρχισαν να φονεύουν και να εξολοθρεύουν
τους ασεβείς γέροντας, οι οποίοι ευρίσκοντο µέσα στον οίκον του Κυρίου.
Ιεζ. 9,7   και είπε προς αυτούς· µιάνατε τον οίκον και πλήσατε τας οδούς νεκρών εκπορευόµενοι και κόπτετε.
Ιεζ. 9,7  Ο Κυριος είπεν ακόµη προς τους άνδρας εκείνους· “βεβηλώσατε τον ναόν µε τα πτώµατα των σφαγιασθέντων.
Εξερχόµενοι δε από τον ναόν προς την πόλιν γεµίσατε τους δρόµους από νεκρούς, φονεύσατε τους ασεβείς ανθρώπους”.
Ιεζ. 9,8   και εγένετο εν τώ κόπτειν αυτούς και πίπτω επί πρόσωπόν µου και ανεβόησα και είπα· οίµοι Κύριε, εξαλείφεις σύ
τους καταλοίπους τού Ισραήλ εν τώ εκχέαι σε τον θυµόν σου επί Ιερουσαλήµ;
Ιεζ. 9,8  Οταν εκείνοι ήρχισαν την σφαγήν εντός και εκτός του ναού, εγώ έπεσα µε το πρόσωπόν µου κάτω στο έδαφος και
µε φωνήν µεγάλην εβόηοα και ειπα· “αλλοίµονον, Κυριε ! Συ, λοιπόν, εξολοθρεύεις τώρα τους εναποµείναντας από τους
Ισραηλιτας; Και αφήνεις να ξεχυθή ο δίκαιος θυµός σου εναντίον της Ιερουσαλήµ;”
Ιεζ. 9,9   και είπε προς µε· αδικία τού οίκου Ισραήλ και Ιούδα µεµεγάλυνται σφόδρα σφόδρα, ότι επλήσθη η γη λαών
πολλών, και η πόλις επλήσθη αδικίας και ακαθαρσίας· ότι είπαν· εγκαταλέλοιπε Κύριος την γήν, ουκ εφορά ο Κύριος.
Ιεζ. 9,9  Ο Κυριος µου ειπε· “αι αµαρτίαι του Ισραηλιτικού και του ιουδαϊκού λαού έχουν πλέον πληθυνθή πάρα πολύ. Η
περιοχή της Ιουδαίας εγέµισεν από πλήθη ξένων λαών, η δε πόλις Ιερουσαλήµ είναι γεµάτη από αδικίας και ακαθαρσίας.
Εγιναν αυτά, διότι είπαν· Ο Κυριος έχει εγκαταλείψει την γην του, δεν επιβλέπει πλέον εις ηµάς ο Κυριος.
Ιεζ. 9,10   και ου φείσεταί µου ο οφθαλµός, ουδέ µη ελεήσω· τας οδούς αυτών εις κεφαλάς αυτών δέδωκα .
Ιεζ. 9,10  Δια τας πολλάς και µεγάλας αµαρτίας των δεν θα τους λυπηθή ο οφθαλµός µου, δεν θα τους ευσπλαγχνισθώ. Τους
δρόµους της παρανόµου και ασεβούς ζωής των, θα στρέψω και θα επιρρίψω εις τας κεφαλάς των”.
Ιεζ. 9,11   και ιδού ο ανήρ ο ενδεδυκώς τον ποδήρη και εζωσµένος τή ζώνη την οσφύν αυτού και απεκρίνατο λέγων·



πεποίηκα καθώς ενετείλω µοι.
Ιεζ. 9,11   Και ιδού, ο ανήρ εκείνος, ο οποίος εφορούσε τον µακρόν έως εις τα πόδια χιτώνα του και είχε ζωσµένην την οσφύν
του µε την ζώνην, επανήλθε και είπε προς τον Κυριον· “έκαµα όπως µε διέταξες”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ιεζ. 10,1   Καί είδον και ιδού επάνω τού στερεώµατος τού υπέρ κεφαλής των Χερουβίµ ως λίθος σαπφείρου οµοίωµα θρόνου
επ αυτών.
Ιεζ. 10,1   Ιδού, επάνω στον θόλον, που υπήρχεν υπεράνω από τας κεφαλάς των Χερουβίµ, είδα κάτι, που ωµοίαζε µε θρόνον
κατεσκευααµένον από πολύτιµον λίθον σαπφείρου.
Ιεζ. 10,2   και είπε προς τον άνδρα τον ενδεδυκότα την στολήν· είσελθε εις το µέσον των τροχών των υποκάτω των Χερουβίµ
και πλήσον τας δράκας σου ανθράκων πυρός εκ µέσου των Χερουβίµ και διασκόρπισον επί την πόλιν· και εισήλθεν
ενώπιον εµού.
Ιεζ. 10,2  Ο Κυριος είπεν στον άνδρα, ο οποίος εφορούσε τον ποδήρη χιτώνα. “Είσελθε ανάµεσα από τους τροχούς, που
ευρίσκονται κάτω από τα Χερουβίµ. Γέµισε τας παλάµας σου από τους αναµµένους άνθρακας, που ευρίσκονται ανάµεσα
των Χερουβίµ και σκόρπισέ τους εις την πόλιν Ιερουσαλήµ”. Εκείνος εµπρός εις τα µάτια µου εισήλθεν, όπου ο Θεός τον
διέταξε.
Ιεζ. 10,3   και τα Χερουβίµ ειστήκει εκ δεξιών τού οίκου εν τώ εισπορεύεσθαι τον άνδρα , και η νεφέλη έπλησε την αυλήν την
εσωτέραν.
Ιεζ. 10,3   Τα Χερουβίµ ήσαν όρθια στο δεξιόν µέρος του ναού, η δε νεφέλη του Θεού εγέµισε την εσωτερικήν αυλήν του
ναού.
Ιεζ. 10,4   και απήρεν η δόξα Κυρίου από των Χερουβίµ εις το αίθριον τού οίκου, και έπλησε τον οίκον η νεφέλη, και η αυλή
επλήσθη τού φέγγους της δόξης Κυρίου·
Ιεζ. 10,4  Η λάµψις της δόξης του Κυρίου εσηκώθη από τα Χερουβίµ, ήλθεν στο κατώφλιον του ναού και εγέµισε τον οίκον
του Κυρίου η νεφέλη. Και η αυλή ακόµη εγέµισεν από το φως της δόξης του Κυρίου.
Ιεζ. 10,5   και φωνή των πτερύγων των Χερουβίµ ηκούετο έως της αυλής της εξωτέρας ως φωνή Θεού Σαδδαΐ λαλούντος.
Ιεζ. 10,5   Το δούϊσµα από τας πτέρυγας των Χερουβίµ ηκούετο έως εις την εξωτερικήν αυλήν του ναού, ωσάν φωνή του
παντοδυνάµου Θεού, ο οποίος ωµιλούσε.
Ιεζ. 10,6   και εγένετο εν τώ εντέλλεσθαι αυτόν τώ ανδρί τώ ενδεδυκότι την στολήν την αγίαν λέγων· λαβέ πύρ εκ µέσου των
τροχών εκ µέσου των Χερουβίµ, και εισήλθε και έστη εχόµενος των τροχών,
Ιεζ. 10,6  Οταν ο Κυριος εδωσεν εντολήν στον άνδρα, που εφορούσε την ιεράν ποδήρη στολήν, και του είπε· “πάρε πυρ
ανάµεσα από τους τροχούς των Χερουβίµ”, ο ανήρ εκείνος ήλθε και εστάθη πλησίον στους τροχούς.
Ιεζ. 10,7   και εξέτεινε την χείρα αυτού εις µέσον τού πυρός τού όντος εν µέσω των Χερουβίµ και έλαβε και έδωκεν εις τας
χείρας τού ενδεδυκότος την στολήν την αγίαν, και έλαβε και εξήλθε.
Ιεζ. 10,7   Ενα από τα Χερουβίµ άπλωσε το χέρι του στο µέσον του πυρός, που υπήρχεν ανάµεσα από τα Χερουβίµ, επήρε και
έδωκεν εις τα χέρια του ανδρός, που εφορούσε την ποδήρη ιεράν στολήν, εκείνος δε επήρε το πυρ και εξήλθε.
Ιεζ. 10,8   και είδον τα Χερουβίµ οµοίωµα χειρών ανθρώπων υποκάτωθεν των πτερύγων αυτών.
Ιεζ. 10,8  Τοτε δε εγώ είδα τα Χερουβίµ να έχουν κάτω από τας πτέρυγας των οµοιώµατα ανθρωπίνων χειρών.
Ιεζ. 10,9   και είδον και ιδού τροχοί τέσσαρες ειστήκεισαν εχόµενοι των Χερουβίµ, τροχός είς εχόµενος Χερουβίµ ενός, και η
όψις των τροχών ως όψις λίθου άνθρακος.
Ιεζ. 10,9  Παρετήρησα και είδα τέσσαρας τροχούς πλησίον των Χερουβίµ, ένας τροχός κοντά στο κάθε Χερουβίµ. Η θέα των
τροχών αυτών εφαίνετο ωσάν πολύτιµος λίθος του άνθρακος (διαµάντι).
Ιεζ. 10,10  και η όψις αυτών οµοίωµα έν τοίς τέσσαρσιν, ον τρόπον όταν ή τροχός εν µέσω τροχού.
Ιεζ. 10,10  Το σχήµα των ήτο το αυτό και στους τέσσαρας τροχούς. Ητο δε τέτοιο, ώστε εφαίνετο, ότι ο ένας τροχός υπήρχεν
εντός του άλλου τροχού.
Ιεζ. 10,11  εν τώ πορεύεσθαι αυτά εις τα τέσσαρα µέρη αυτών επορεύοντο, ουκ επέστρεφον εν τώ πορεύεσθαι αυτά· ότι εις ον
αν τόπον επέβλεψεν η αρχή η µία, επορεύοντο και ουκ επέστρεφον εν τώ πορεύεσθαι αυτά .
Ιεζ. 10,11  Οταν τα Χερουβίµ επροχωρούσαν και επορεύοντο προς τας τέσσαρας διευθύνσεις, δεν εστρέφοντο προς µίαν
εκάστην διεύθυνσιν. Εκινούντο προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν, χωρίς να στρέφουν τα πρόσωπα των κατά την κίνησιν της
κατευθύνσεως αυτής.
Ιεζ. 10,12  και οι νώτοι αυτών και αι χείρες αυτών και αι πτέρυγες αυτών και οι τροχοί πλήρεις οφθαλµών κυκλόθεν τοίς
τέσσαρσι τροχοίς αυτών·
Ιεζ. 10,12  Τα πλευρά των, τα χέρια των, αι πτέρυγές των και οι τροχοί ήσαν γεµάτα ολόγυρα από οφθαλµούς. Και τα
τέσσαρα είχαν τους τροχούς των.
Ιεζ. 10,13  τοίς δε τροχοίς τούτοις επεκλήθη Γελγέλ ακούοντός µου·
Ιεζ. 10,13  Ηκουα δε εγώ µίαν φωνήν, να ονοµάζη του τροχούς τούτους Γελγέλ, δηλαδή ταχείς.
Ιεζ. 10,14  [και τέσσαρα πρόσωπα τώ ενί, το πρόσωπον τού ενός πρόσωπον τού Χερούβ , και το πρόσωπον τού δευτέρου
πρόσωπον ανθρώπου και το τρίτον πρόσωπον λέοντος και το τέταρτον πρόσωπον αετού].
Ιεζ. 10,14  Τέσσαρα πρόσωπα είχε το κάθε Χερουβίµ. Το πρόσωπον το πρώτον ήτο πρόσωπον βοός, το πρόσωπον του
δευτέρου ήτο πρόσωπον ανθρώπου και το τρίτον ήτο πρόσωπον λέοντος. Το δε τέταρτον ήτο πρόσωπον αετού.
Ιεζ. 10,15  και ήραν τα Χερουβίµ. τούτο το ζώον, ό είδον επί τού ποταµού τού Χοβάρ.
Ιεζ. 10,15  Τα Χερουβίµ υψώθησαν. Αυτό το ανθρώπινον οµοίωµα, που είδα, ήτο εκείνο, που είχα ίδει πλησίον του ποταµού
Χοβάρ.
Ιεζ. 10,16  και εν τώ πορεύεσθαι τα Χερουβίµ επορεύοντο οι τροχοί, και ούτοι εχόµενοι αυτών· και εν τώ εξαίρειν τα Χερουβίµ
τας πτέρυγας αυτών τού µετεωρίζεσθαι από της γής ουκ επέστρεφον οι τροχοί αυτών.
Ιεζ. 10,16  Καθ' ον χρόνον τα Χερουβίµ επορεύοντο, συνεπορεύοντο µαζή των και οι τροχοί, οι οποίοι ευρίσκοντο πλησίον
των. Οταν τα Χερουβίµ ήπλωναν τας πτέρυγάς των, δια να πετάξουν επάνω από την γην, δεν έµεναν οι τροχοί εις την γην,
αλλά τους ακολουθούσαν.



Ιεζ. 10,17  εν τώ εστάναι αυτά ειστήκεισαν, και εν τώ µετεωρίζεσθαι αυτά εµετεωρίζοντο µετ αυτών, διότι πνεύµα ζωής εν
αυτοίς ήν.
Ιεζ. 10,17  Οταν τα Χερουβίµ εστέκοντο ακίνητα, και οι τροχοί δεν εκινούντο. Οταν επετούσαν επάνω από την γην
επετούσαν και οι τροχοί µαζή των, διότι και εις αυτούς υπήρχε πνεύµα ζωής, ήσαν ζώσαι πνευµατικαί υπάρξεις.
Ιεζ. 10,18  και εξήλθε δόξα Κυρίου από τού οίκου και επέβη επί τα Χερουβίµ,
Ιεζ. 10,18  Εβγήκε τότε η µεγάλη εκείνη θεία λάµψις του Κυρίου από τον ναόν του Κυρίου και εκάθισεν επάνω εις τα
Χερουβίµ.
Ιεζ. 10,19  και ανέλαβον τα Χερουβίµ τας πτέρυγας αυτών και εµετεωρίσθησαν από της γής ενώπιον εµού εν τώ εξελθείν
αυτά, και οι τροχοί εχόµενοι αυτών. και έστησαν επί τα πρόθυρα της πύλης οίκου Κυρίου της απέναντι, και δόξα Θεού
Ισραήλ ήν επ αυτών υπεράνω.
Ιεζ. 10,19  Ηπλωσαν τότε τας πτέρυγάς των τα Χερουβίµ, ανέβησαν επάνω στον αέρα και εβγήκαν ενώπιόν µου από τον
ιερόν ναόν. Οι τροχοί ευρίσκοντο πλησίον των. Ηλθαν και εστάθησαν εις την είσοδον της απέναντι πύλης του ναού του
Κυρίου και η λάµψις της δόξης του Θεού του ισραηλιτικού λαού ευρίσκετο επάνω από αυτά.
Ιεζ. 10,20  τούτο το ζώόν εστιν, ό είδον υποκάτω Θεού Ισραήλ επί τού ποταµού τού Χοβάρ, και έγνων ότι Χερουβίµ εστι.
Ιεζ. 10,20  Αυτό ήτο το ζων ον, που εγώ είδα κάτω από τον Θεόν του Ισραήλ πλησίον του ποταµού Χοδάρ. Εκατάλαβα ότι
αυτά είναι τα Χερουβίµ.
Ιεζ. 10,21  τέσσαρα πρόσωπα τώ ενί, και οκτώ πτέρυγες τώ ενί, και οµοίωµα χειρών ανθρώπου υποκάτωθεν των πτερύγων
αυτών.
Ιεζ. 10,21  Τέσσαρα πρόσωπα υπήρχαν εις κάθε Χερουβίµ και οκτώ πτέρυγες στο καθένα από αυτά. Κατω από τας πτέρυγάς
των υπήρχαν κάτι, που ωµοίαζαν µε χέρια ανθρώπων.
Ιεζ. 10,22  και οµοίωσις των προσώπων αυτών, ταύτα τα πρόσωπά εστιν ά είδον υποκάτω της δόξης τού Θεού Ισραήλ επί
τού ποταµού τού Χοβάρ, και αυτά έκαστον κατά πρόσωπον αυτών επορεύοντο.
Ιεζ. 10,22  Τα πρόσωπα των τεσσάρων αυτών Χερουβίµ, ήσαν όµοια µε τα πρόσωπα τα οποία είδον κάτω από την δόξαν του
Θεού του Ισραήλ πλησίον του ποταµού Χοβάρ. Τα Χερουβίµ µε τα τέσσερα πρόσωπα το καθένα, όπου και αν κατηυθύνοντο,
επορεύοντο κατά µέτωπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ιεζ. 11,1   Καί ανέλαβέ µε πνεύµα και ήγαγέ µε επί την πύλην τού οίκου Κυρίου την κατέναντι την βλέπουσαν κατά
ανατολάς· και ιδού επί των προθύρων της πύλης ως είκοσι και πέντε άνδρες, και είδον εν µέσω αυτών τον Ιεζονίαν τον τού
Έζερ και Φαλτίαν τον τού Βαναίου, τους αφηγουµένους τού λαού.
Ιεζ. 11,1  Με εσήκωσε Πνεύµα Κυρίου και µε έφερεν εις την πύλην του ναού του Κυρίου την απέναντι, η οποία έβλεπε προς
ανατολάς. Ιδού, εις την εισοδον της πύλης ήσαν περίπου εικόσι πέντε άνδρες και εν µεσώ αυτών είδον τον Ιεζονίαν, τον
υιόν του Εζερ και Φαλτίαν, τον υιόν του Βαναίου, οι οποίοι ήσαν άρχοντες του λαού.
Ιεζ. 11,2   και είπε Κύριος προς µε· υιέ ανθρώπου, ούτοι οι άνδρες οι λογιζόµενοι µάταια και βουλευόµενοι βουλήν πονηράν
εν τή πόλει ταύτη,
Ιεζ. 11,2   Είπε δε ο Κυριος προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνδρες, οι οποίοι διαλογίζονται το κακόν. Σκέπτονται και
διαδίδουν κακάς και ολοθρίας συµβουλάς εις αυτήν την πόλιν.
Ιεζ. 11,3   οι λέγοντες· ουχί προσφάτως ωκοδόµηνται αι οικίαι; αύτη εστίν ο λέβης, ηµείς δε τα κρέα.
Ιεζ. 11,3   Αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι λέγουν· Μολις προ ολίγου δεν ανοικοδοµήθησαν στερεαί αι οικίαι µας; Ετσι η πόλις
αυτή είναι ο νεοκατασκευασθείς λέβης, ηµείς δε τα κρέατα· είµεθα, λοιπόν, ασφαλείς.
Ιεζ. 11,4   διά τούτο προφήτευσον επ αυτούς, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου.
Ιεζ. 11,4   Δια τούτο συ προφήτευσε εναντίον των. Προφήτευσε, υιέ ανθρώπου”.
Ιεζ. 11,5   και έπεσεν επ εµέ πνεύµα Κυρίου και είπε προς µε· λέγε· τάδε λέγει Κύριος· ούτως είπατε, οίκος Ισραήλ, και τα
διαβούλια τού πνεύµατος υµών εγώ επίσταµαι.
Ιεζ. 11,5   Επεσε τότε επάνω εις εµέ Πνεύµα Κυρίου και µου είπε· “λέγε· αυτά λέγει ο Κυριος. Ετσι, λοιπόν, οµιλήσατε και αυτά
είπατε σεις οι Ισραηλίται. Τας σκέψστου πνεύµατός σας εγώ τας γνωρίζω ακριβώς.
Ιεζ. 11,6   επληθύνατε νεκρούς υµών εν τή πόλει ταύτη και ενεπλήσατε τας οδούς αυτής τραυµατιών.
Ιεζ. 11,6   Εγίνατε αφορµή να πληθυνθούν οι εχθροί σας µέσα εις την πόλιν. Εγέµισαν οι δρόµοι της πόλεως από
φονευµένους και βαρέως τραυµατισµένους ανθρώπους.
Ιεζ. 11,7   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· τους νεκρούς υµών, ούς επατάξατε εν µέσω αυτής, ούτοί εισι τα κρέα, αυτή δε ο λέβης
εστί, και υµάς εξάξω εκ µέσου αυτής.
Ιεζ. 11,7   Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Οι νεκροί σας, τους οποίους σεις εθέσατε µέσα εις την πόλιν, αυτοί είναι τα κρέατα,
που θα µείνουν εις αυτήν, στον λέβητα. Οσον δε δια σας, οι οποίοι λέγετε ότι θα µείνετε ασφαλείς στον λέβητα, εγώ θα σας
βγάλω από την πόλιν και θα σας οδηγήσω εις αιχµαλωσίαν.
Ιεζ. 11,8   ροµφαίαν φοβείσθε, και ροµφαίαν επάξω εφ υµάς, λέγει Κύριος·
Ιεζ. 11,8   Φοβείσθε σεις και τρέµετε την εχθρικήν ροµφαίαν. Ιδού όµως ότι εγώ θα επιφέρω αυτήν εναντίον σας, λέγει ο
Κυριος.
Ιεζ. 11,9   και εξάξω υµάς εκ µέσου αυτής και παραδώσω υµάς εις χείρας αλλοτρίων και ποιήσω εν υµίν κρίµατα .
Ιεζ. 11,9   Θα σας βγάλω µέσα από την πόλιν και θα σας παραδώσω εις ξένας έχθρικας χείρας. Θα σας δικάσω και θα σας
καταδικάσω εν τη δικαιοσύνη µου.
Ιεζ. 11,10  εν ροµφαία πεσείσθε, επί των ορέων τού Ισραήλ κρινώ υµάς· και επιγνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 11,10  Θα πέσετε κάτω από την εχθρικήν ροµφαίαν. Εάν δε και µερικοί από σας καταφύγουν εις τα όρη , δια να σωθούν,
εγώ και εκεί θα σας κρίνω και θα σας καταδικάσω. Και θα µάθετε πολύ καλά, ότι εγώ είµαι ο Κυριος του παντός.
Ιεζ. 11,11  αυτή υµίν ουκ έσται εις λέβητα, και υµείς ου µη γένησθε εν µέσω αυτής εις κρέα· επί των ορέων τού Ισραήλ κρινώ
υµάς,
Ιεζ. 11,11  Ετσι δε θα αποδειχθή, ότι η πόλις σας Ιερουσαλήµ δεν θα είναι ωσάν λέβης και σεις δεν θα ευρεθήτε έντος αυτής
ως κρέατα ασφαλισµένοι από τον διασκορπισµόν. Και επάνω ακόµη εις τα όρη της περιοχής του Ισραήλ εγώ θα σας



δικάσω και θα σας καταδικάσω.
Ιεζ. 11,12  και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος. -
Ιεζ. 11,12  Και θα µάθετε έτσι εκ των πραγµάτων ότι εγώ είµαι ο Κυριος του κόσµου”.
Ιεζ. 11,13  Καί εγένετο εν τώ προφητεύειν µε και Φαλτίας ο τού Βαναίου απέθανε, και πίπτω επί πρόσωπόν µου και
ανεβόησα φωνή µεγάλη και είπα· οίµοι οίµοι, Κύριε, εις συντέλειαν ποιείς σύ τους καταλοίπους τού Ισραήλ;
Ιεζ. 11,13  Οταν δε εγώ επροφήτευον αυτά ο Φαλτίας, ο υιός του Βαναίου, απέθανεν. Επεσα τότε κατά γης µε το πρόσωπόν
µου στο έδαφος και εβόησα µε µεγάλην φωνήν και είπα· “αλλοίµονον, αλλοίµονον, Κυριε, θα εξολοθρεύσης τελείως συ
τους αποµείναντα Ισραηλίτας;”
Ιεζ. 11,14  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 11,14  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και ειπέ·
Ιεζ. 11,15  υιέ ανθρώπου, οι αδελφοί σου και οι άνδρες της αιχµαλωσίας σου και πάς ο οίκος τού Ισραήλ συντετέλεσται, οίς
είπαν αυτοίς οι κατοικούντες Ιερουσαλήµ· µακράν απέχετε από τού Κυρίου, ηµίν δέδοται η γη εις κληρονοµίαν.
Ιεζ. 11,15  “υιέ ανθρώπου, οι οµοεθνείς σου, οι άνδρες οι οποίοι µαζή µε σε ωδηγήθησαν εις αιχµαλωσίαν και όλοι οι
Ισραηλίται, ο οποίοι έχουν υποστή την δικαίαν τιµωρίαν, είναι εκείνοι, εναντίον των οποίων οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ
είπαν· Ευρίσκεσθε µακράν από τον Κυριον. Εις ηµάς εδόθη η γη της Επαγγελίας προς κληρονοµίαν.
Ιεζ. 11,16  διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ότι απώσοµαι αυτούς εις τα έθνη και διασκορπιώ αυτούς εις πάσαν γήν , και
έσοµαι αυτοίς εις αγίασµα µικρόν εν ταίς χώραις, ού εάν εισέλθωσιν εκεί.
Ιεζ. 11,16  Δια τούτο ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· θα απωθήσω αυτούς από την Ιερουσαλήµ αιχµαλώτους µακράν της πατρίδος
των εις διάφορα έθνη, θα τους διασκορπίσω εις όλην την οικουµένην, αλλά θα είµαι κατά το διάστηµα της αιχµαλωσίας
των εγώ αγίασµα και ναός και θυσιαστήριόν των, εις τας χώρας, όπου θα οδηγηθούν.
Ιεζ. 11,17  διά τούτο είπόν· τάδε λέγει Κύριος· και εισδέξοµαι αυτούς εκ των εθνών και συνάξω αυτούς εκ των χωρών, ού
διέσπειρα αυτούς εν αυταίς, και δώσω αυτοίς την γήν τού Ισραήλ.
Ιεζ. 11,17  Δια τούτο ειπέ και τα εξής· αυτά λέγει ο Κυριος· Επειτα από ολίγον χρόνον θα τους δεχθώ και πάλιν
επανερχοµένους από τα διάφορα έθνη. θα τους συγκεντρώσω από τας χώρας, όπου τους είχα διασπείρει και θα δώσω εις
αυτούς πάλιν την γην του Ισραήλ.
Ιεζ. 11,18  και εισελεύσονται εκεί και εξαρούσι πάντα τα βδελύγµατα αυτής και πάσας τας ανοµίας αυτής εξ αυτής .
Ιεζ. 11,18  Θα εισέλθουν εκεί, θα βγάλουν και θα πετάξουν έξω όλα τα βδελυρά είδωλα, θα απαρνηθούν και θα παύσουν
πλέον όλας τας παρανοµίας, τας οποίας άλλοτε διέπρατταν εις την πόλιν.
Ιεζ. 11,19 και δώσω αυτοίς καρδίαν ετέραν και πνεύµα καινόν δώσω εν αυτοίς και εκσπάσω την καρδίαν την λιθίνην εκ της
σαρκός αυτών και δώσω αυτοίς καρδίαν σαρκίνην·
Ιεζ. 11,19  Θα δώσω εις αυτούς άλλην καρδίαν, και νέον πνεύµα θα δώσω εις αυτούς. Θα αποσπάσω την πετρίνην καρδίαν
από το σώµα των και θα τους δώσω καρδίαν σαρκίνην, υγιά και ευαίσθητον,
Ιεζ. 11,20  όπως εν τοίς προστάγµασί µου πορεύωνται και τα δικαιώµατά µου φυλάσσωνται και ποιώσιν αυτά· και έσονταί
µοι εις λαόν και εγώ έσοµαι αυτοίς εις Θεόν.
Ιεζ. 11,20  ώστε να ζουν και να πορεύωνται σύµφωνα µε τας εντολάς µου· να προσέχουν και να φυλάττουν τον Νοµον µου
και να τηρούν αυτά. Ετσι θα γίνουν αυτοί δι' εµέ λαός µου και εγώ θα είµαι εις αυτούς Θεός των.
Ιεζ. 11,21  και εις την καρδίαν των βδελυγµάτων αυτών και των ανοµιών αυτών, ως η καρδία αυτών επορεύετο, τας οδούς
αυτών εις τας κεφαλάς αυτών δέδωκα, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 11,21  Ως προς εκείνους, των οποίων η καρδία ήτο προσηλωµένη εις τα είδωλα και εις τας ανοµίας των ειδώλων, θα
επιρρίψω εις τας κεφαλάς των την ευθύνην της ασεβούς διαγωγής και ζωής των, λέγει ο Κυριος”.
Ιεζ. 11,22  Καί εξήραν τα Χερουβίµ τας πτέρυγας αυτών, και οι τροχοί εχόµενοι αυτών, και η δόξα Θεού Ισραήλ επ αυτά
υπεράνω αυτών.
Ιεζ. 11,22  Τα Χερουβίµ εξεδίπλωσαν και ήνοιξαν τας πτέρυγάς των και οι τροχοί εκινούντο πλησίον αυτών . Η ένδοξος
λάµψις του Θεού του Ισραήλ ήτο επάνω από αυτά.
Ιεζ. 11,23  και ανέβη η δόξα Κυρίου εκ µέσης της πόλεως και έστη επί τού όρους, ό ήν απέναντι της πόλεως.
Ιεζ. 11,23  Η δόξα αυτή του Κυρίου, τα Χερουβίµ, ανεχώρησαν από το µέσον της πόλεως και εστάθησαν επάνω στο όρος, το
οποίον είναι απέναντι της πόλεως Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 11,24  και ανέλαβέ µε πνεύµα και ήγαγέ µε εις γής Χαλδαίων εις την αιχµαλωσίαν εν οράσει εν πνεύµατι Θεού. και
ανέβην από της οράσεως, ής είδον.
Ιεζ. 11,24  Ανεµος τότε µε επήρε και µε έφερεν εις την γην των Χαλδαίων, εις την χώραν της αιχµαλωσίας, εν οράµατι και εν
Πνεύµατι Θεού, και έπαυσα πλέον να αντικρύζω το όραµα, το οποίον είδα.
Ιεζ. 11,25  και ελάλησα προς την αιχµαλωσίαν πάντας τους λόγους τού Κυρίου, ούς έδειξέ µοι.
Ιεζ. 11,25  Ανεκοίνωσα δε προς τους αιχµαλώτους Ιουδαίους όλους αυτούς τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους αυτός µου
είχε φανερώσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ιεζ. 12,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 12,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 12,2   υιέ ανθρώπου, εν µέσω των αδικιών αυτών σύ κατοικείς, οί έχουσιν οφθαλµούς τού βλέπειν και ου βλέπουσι και
ώτα έχουσι τού ακούειν και ουκ ακούουσι, διότι οίκος παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 12,2  “Υιέ ανθρώπου, κατοικείς µεταξύ ανθρώπων παρανόµων και ασεβών, οι οποίοι ενώ έχουν µάτια δια να βλέπουν,
δεν βλέπουν και ενώ έχουν αυτιά δια να άκουουν, δεν άκουουν, διότι είναι ένας λαός επαναστάτης, ο οποίος παραπικραίνει
και εξοργίζει εµέ, τον Κυριον.
Ιεζ. 12,3   και σύ, υιέ ανθρώπου, ποίησον σεαυτώ σκεύη αιχµαλωσίας ηµέρας ενώπιον αυτών και αιχµαλωτευθήση εκ τού
τόπου σου εις έτερον τόπον ενώπιον αυτών, όπως ίδωσι, διότι οίκος παραπικραίνων εστί.
Ιεζ. 12,3   Συ δε, υιέ ανθρώπου, ετοίµασε δια τον εαυτόν σου τας αποσκευάς της αιχµαλωσίας σου ενώπιόν των κατά το
διάστηµα της ηµέρας και σαν αιχµάλωτος πήγαινε από τον ένα τόπον στον άλλον τόπον ενώπιόν των, δια να ίδουν και να



εννοήσουν, ότι τους περιµένει αιχµαλωσία εξ αιτίας των αµαρτιών των, επειδή αυτός είναι λαός, ο οποίος παραπικραίνει
και εξοργίζει εµέ, τον Κυριον.
Ιεζ. 12,4   και εξοίσεις τα σκεύη σου σκεύη αιχµαλωσίας ηµέρας κατ οφθαλµούς αυτών, και σύ εξελεύση εσπέρας ως
εκπορεύεται αιχµάλωτος·
Ιεζ. 12,4  Θα ετοιµάσης και θα βγάλης τας αποσκευάς της αιχµαλωσίας σου κατά το διάστηµα της ηµέρας εµπρός εις τα
µάτια των και συ θα βγης από το σπίτι σου κατά την εσπέραν, όπως βγαίνει καθένας, που οδηγείται εις αιχµαλωσίαν.
Ιεζ. 12,5   ενώπιον αυτών διόρυξον σεαυτώ εις τον τοίχον και διεξελεύση δι αυτού·
Ιεζ. 12,5   Θα ανοίξης ενώπιόν τβν δια σε µίαν µεγάλην τρύπαν στον τοίχον της οικίας σου και δια µέσου αυτής θα εξέλθης
µε τας αποσκευάς σου.
Ιεζ. 12,6   ενώπιον αυτών επ ώµων αναληφθήση και κεκρυµµένος εξελεύση, το πρόσωπόν σου συγκαλύψεις και ου µη ίδης
την γήν, διότι τέρας δέδωκά σε τώ οίκω Ισραήλ.
Ιεζ. 12,6  Ενώπιόν των θα αναλαβης το φορτίον των αποσκευών σου επάνω στους ώµους και θα φύγης κρυφίως . Θα
σκεπάσης το πρόσωπόν σου, ώστε να µη ίδης την χώραν της γεννήσεώς σου. Θα κάµης όλα αυτά, διότι εγώ σε εδωσα ως
σηµείον εν µέσω του λαού του Ισραήλ, προµήνυµα της αιχµαλωσίας, που τους περιµένει”.
Ιεζ. 12,7   και εποίησα ούτως κατά πάντα, όσα ενετείλατό µοι, και σκεύη εξήνεγκα ως σκεύη αιχµαλωσίας ηµέρας και
εσπέρας διώρυξα εµαυτώ τον τοίχον και κεκρυµµένος εξήλθον, επ ώµων ανελήφθην ενώπιον αυτών. -
Ιεζ. 12,7   Εγώ έκαµα ακριβώς όλα, όσα µε διέταξεν ο Κυριος. Εβγαλα και ετοίµασα τας αποσκευάς της αιχµαλωσίας κατά
το διάστηµα της ηµέρας. Κατά δε την εσπέραν ήνοιξα µίαν οπήν στον τοίχον της οικίας µου και εβγήκα κρυφά. Εφόρτωσα
επάνω στους ωµούς µου τας αποσκευάς αυτάς ενώπιον των.
Ιεζ. 12,8   Καί εγένετο λόγος Κυρίου το πρωΐ προς µε λέγων·
Ιεζ. 12,8  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ την πρωΐαν και είπε·
Ιεζ. 12,9   υιέ ανθρώπου, ουκ είπαν προς σε ο οίκος τού Ισραήλ, οίκος ο παραπικραίνων· τι σύ ποιείς;
Ιεζ. 12,9  “υιέ ανθρώπου, δεν σε ηρώτησαν οι Ισραηλίται, αυτός ο λαός που συνεχώς µε παραπικραίνει, τι είναι αυτά που συ
κάµνεις;
Ιεζ. 12,10  ειπόν προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ο άρχων και ο αφηγούµενος εν Ιερουσαλήµ και παντί οίκω Ισραήλ,
οί εισιν εν µέσω αυτών,
Ιεζ. 12,10  Ειπέ, λοιπόν, προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος, ο Κυριος στον µεγάλον αρχηγόν και προς κάθε άλλον άρχοντα εις
την Ιερουσαλήµ και εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν· εις αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εν µέσω της πόλεως,
Ιεζ. 12,11  ειπόν, ότι εγώ τέρατα ποιώ εν µέσω αυτής· ον τρόπον πεποίηκα, ούτως έσται αυτοίς· εν µετοικεσία και εν
αιχµαλωσία πορεύσονται,
Ιεζ. 12,11  ειπέ· Εγώ δίδω σηµεία και σύµβολα εν µέσω της πόλεως, που προαναγγέλλουν µεγάλας συµφοράς. Οπως δε µε τα
σηµεία και τα σύµβολα αυτά προανήγγειλα, έτσι και θα συµβή εις αυτούς, θα υποχρεωθούν να µετοικήσουν αυτοί. Να
πορευθούν αιχµάλωτοι εις ξένην χώραν.
Ιεζ. 12,12  και ο άρχων εν µέσω αυτών επ ώµων αρθήσεται και κεκρυµµένος εξελεύσεται διά τού τοίχου, και διορύξει τού
εξελθείν αυτόν δι αυτού· το πρόσωπον αυτού συγκαλύψει, όπως µη οραθή οφθαλµώ, και αυτός την γήν ουκ όψεται.
Ιεζ. 12,12  Και αυτός ακόµη ο βασιλεύς των, µεταξύ αυτών, θα φορτωθή τας αποσκευάς του στον ώµον του και θα βγη
κρυφίως δια του τοίχου. Θα διορύξη δηλαδή τον τοίχον, δια να βγη δια µέσου του ορύγµατος. Θα σκεπάση το πρόσωπόν
του, δια να µη τον αντικρύσουν τα µάτια των άλλων και τον αναγνωρίσουν. Και αυτός δεν θα ίδη πλέον την πατρικήν γην.
Ιεζ. 12,13  και εκπετάσω το δίκτυόν µου επ αυτόν, και συλληφθήσεται εν τή περιοχή µου, και άξω αυτόν εις Βαβυλώνα εις
γήν Χαλδαίων, και αυτήν ουκ όψεται και εκεί τελευτήσει.
Ιεζ. 12,13  Θα προσπαθήση να διαφύγη, αλλά εγώ θα απλώσω εις σύλληψίν του δίκτυον και θα συλληφθή εις την χώραν
του. Θα τον οδηγήσω εις την Βαβυλώνα, εις την χώραν των Χαλδαίων. Αυτήν δε, καθώς θα έχη εν τω µεταξύ τυφλωθή, δεν
θα την ίδη· εκεί και θα αποθάνη.
Ιεζ. 12,14  και πάντας τους κύκλω αυτού τους βοηθούς αυτού και πάντας τους αντιλαµβανοµένους αυτού διασπερώ εις
πάντα άνεµον και ροµφαίαν εκκενώσω οπίσω αυτών·
Ιεζ. 12,14  Και όλον το περιβάλλον του και τους βοηθούς του και όλους εκείνους , οι οποίοι τον υπηρετούσαν, θα τους
διασπείρω προς κάθε διεύθυνσιν, οπίσω δε από αυτούς θα σύρω φονικήν ροµφαίαν.
Ιεζ. 12,15  και γνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τώ διασκορπίσαι µε αυτούς εν τοίς έθνεσι, και διασπερώ αυτούς εν ταίς
χώραις.
Ιεζ. 12,15  Καθώς δε θα τους διασκορπίσω ανάµεσα εις τα διάφορα έθνη και θα τους διασπείρω εις ξένας έχθρικας χώρας ,
όλοι αυτοί θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 12,16  και υπολείψοµαι εξ αυτών άνδρας αριθµώ εκ ροµφαίας και εκ λιµού και εκ θανάτου , όπως εκδιηγώνται πάσας
τας ανοµίας αυτών εν τοίς έθνεσιν, ού εισήλθοσαν εκεί· και γνώσονται ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 12,16  Εν τούτοις εγώ θα αφήσω από αυτούς ολίγους άνδρας, οι οποίοι θα διαφύγουν την µάχαιραν, την πείναν και τον
θάνατον, δια να διηγούνται εις τα έθνη, όπου ωδηγήθησαν αιχµάλωτοι, όλας τας παρανοµίας των ως αιτίαν των
συµφορών των. Και θα µάθουν, ότι εγώ είµαι ο Παντοκράτωρ Κυριος”.
Ιεζ. 12,17  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 12,17  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 12,18  υιέ ανθρώπου, τον άρτον σου µετά οδύνης φάγεσαι και το ύδωρ σου µετά βασάνου και θλίψεως πίεσαι
Ιεζ. 12,18  “υιέ ανθρώπου, και συ θα τρώγης τον άρτον σου µε οδύνην, θα πίνης το νερό σου µε στενοχωρίαν και θλίψιν.
Ιεζ. 12,19  και ερείς προς τον λαόν της γής· τάδε λέγει Κύριος τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ επί της γής τού Ισραήλ· τους
άρτους αυτών µετά ενδείας φάγονται και το ύδωρ αυτών µετά αφανισµού πίονται, όπως αφανισθή η γη σύν πληρώµατι
αυτής, εν ασεβεία γάρ πάντες οι κατοικούντες εν αυτή·
Ιεζ. 12,19  Επειτα δε θα πης στον λαόν της χώρας αυτής· αυτά λέγει ο Κυριος στους κατοίκους της Ιερουσαλήµ· Εις την
χώραν του Ισραήλ µε στέρησιν θα τρώγουν το λίγο ψωµί των. Με οικονοµίαν και µέτρον θα πίνουν το νερό, διότι δεν θα
υπάρχη. Η χώρα των θα καταστραφή µαζή µε τους κατοίκους της, διότι όλοι οι κάτοικοι της χώρας αυτής έζησαν µε
παρανοµίαν και ασέβειαν.



Ιεζ. 12,20  και αι πόλεις αυτών αι κατοικούµεναι εξερηµωθήσονται, και η γη εις αφανισµόν έσται· και επιγνώσεσθε διότι
εγώ Κύριος.
Ιεζ. 12,20  Αι πόλεις των, αι γεµάται κατοίκους, θα ερηµωθούν, η υπαιθρος χώρα θα παραδοθή στον όλεθρον και θα µάθετε
καλά επάνω εις τα πράγµατα, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 12,21  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 12,21  Ο Κυριος ωµίλησεν ακόµη προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 12,22  υιέ ανθρώπου, τις η παραβολή υµίν επί της γής τού Ισραήλ λέγοντες· µακράν αι ηµέραι, απόλωλεν όρασις;
Ιεζ. 12,22  “Υιέ ανθρώπου, τι σηµαίνει η παροιµιακή αυτή φράσις σας, η οποία λέγεται εις την χώραν των Ισραηλιτών·
“Επέρασε πολύς χρόνος και αι προφητικαί αναγγελίαι δεν επραγµατοποιήθησαν”;
Ιεζ. 12,23  διά τούτο ειπόν προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· αποστρέψω την παραβολήν ταύτην, και ουκέτι µη είπωσι την
παραβολήν ταύτην οίκος τού Ισραήλ, ότι λαλήσεις προς αυτούς· ηγγίκασιν αι ηµέραι και λόγος πάσης οράσεως·
Ιεζ. 12,23  Δια την απιστίαν και αµφιβολίαν των αυτήν εις τας προφητικάς αναγγελίας είπε προς αυτούς · αυτά λέγει ο
Κυριος· Θα σβήσω εγώ αυτήν την παροιµιακήν φράσιν και δεν θα την είπουν πλέον οι Ισραηλίται ως απραγµατοποίητον
παροιµίαν. Διότι θα είπης προς αυτούς· έφθασαν πλέον αι ηµέραι, κατά τας οποίας θα εκπληρωθούν όλοι οι προφητικοί
λόγοι !
Ιεζ. 12,24  ότι ουκ έσται έτι πάσα όρασις ψευδής και µαντευόµενος τα προς χάριν εν µέσω των υιών Ισραήλ,
Ιεζ. 12,24  Δεν θα υπάρχη πλέον µεταξύ των Ισραηλιτών ψευδής προφητεία, ούτε ψευδοπροφήτης, ο οποίος να λέγη
µαντείας εις κολακείαν των Ισραηλιτών.
Ιεζ. 12,25  διότι εγώ Κύριος λαλήσω τους λόγους µου, λαλήσω και ποιήσω και ου µη µηκύνω έτι· ότι εν ταίς ηµέραις υµών,
οίκος ο παραπικραίνων, λαλήσω λόγον και ποιήσω, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 12,25  Διότι εγώ ο Κυριος ελάλησα και θα λαλήσω τους προφητικούς λόγους και θα εκπληρώσω αυτούς . Και δεν θα
αναβάλω πλέον τον χρόνον της εκπληρώσεώς των. Συ, ο λαός, που µε παραπικραίνεις και µε εξοργίζεις, µάθε ότι εις τας
ηµέρας σας θα είπω και θα εκπληρώσω τον λόγον µου”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 12,26  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 12,26  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 12,27  υιέ ανθρώπου, ιδού ο οίκος Ισραήλ ο παραπικραίνων λέγοντες λέγουσιν· η όρασις , ήν ούτος ορά, εις ηµέρας
πολλάς, και εις καιρούς µακρούς ούτος προφητεύει.
Ιεζ. 12,27  “υιέ ανθρώπου, ιδού, οι Ισραηλίται, που πάντοτε µε παραπικραίνουν, λέγουν και ξαναλέγουν· Η προφητεία, την
οποίαν αυτός ο προφήτης προαναγγέλλει, αναφέρεται εις χρόνους που απέχουν πολύ από ηµάς! Προφητεύει αυτός δια
καιρούς πολύ µακρυνούς, όχι δια την εποχήν µας !
Ιεζ. 12,28  διά τούτο ειπόν προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ου µη µηκύνωσιν ουκέτι πάντες οι λόγοι µου, ούς αν λαλήσω·
λαλήσω και ποιήσω, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 12,28  Δια τούτο είπε προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Δεν θα βραδύνουν πλέον επί πολύ αι ηµέραι, κατά τας οποίας θα
πραγµατοποιηθούν οι λόγοι οι προφητικοί µου, τους οποίους θα είπω. Θα είπω και θα πραγµατοποιήσω εις σύντοµον
χρόνον” λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ιεζ. 13,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 13,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 13,2   υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας τού Ισραήλ και προφητεύσεις και ερείς προς αυτούς· ακούσατε
λόγον Κυρίου.
Ιεζ. 13,2   “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον των ψευδοπροφητών του ισραηλιτικού λαού· προφήτευσε και είπε προς
αυτούς· ακούσατε σστον αληθινόν λόγον του Κυρίου.
Ιεζ. 13,3   τάδε λέγει Κύριος· ουαί τοίς προφητεύουσιν από καρδίας αυτών και το καθόλου µη βλέπουσιν.
Ιεζ. 13,3   Αυτά λέγει ο Κυριος· Αλλοίµονον στους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι προφητεύουν κατά τας διαθέσεις της καρδίας
των, χωρίς όλως δι' όλου να λάβουν και να ίδουν αποκαλύψεις εκ µέρους του Θεού.
Ιεζ. 13,4   ως αλώπεκες εν ταίς ερήµοις, οι προφήταί σου Ισραήλ.
Ιεζ. 13,4   Αυτοί οι ψευδοπροφήται σου, ισραηλιτικέ λαέ, οµοιάζουν µε αλώπεκας εις ερήµους περιοχάς.
Ιεζ. 13,5   ουκ έστησαν εν στερεώµατι και συνήγαγον ποίµνια επί τον οίκον τού Ισραήλ· ουκ ανέστησαν οι λέγοντες· εν
ηµέρα Κυρίου·
Ιεζ. 13,5   Δεν εστάθησαν αµετακίνητοι εις στερεόν έδαφος, στον λόγον του Θεού. Συνεκέντρωσαν άλλα ποίµνια, αγέλας
ειδωλολατρών, εχθρών του ισραηλιτικού λαού. Δειλοί δε και ψευδολόγοι αυτοί, δεν είχαν το θάρρος να αντισταθούν· αυτοί,
οι οποίοι ειρωνικώς ωµιλούσαν δια την ηµέραν του Κυρίου.
Ιεζ. 13,6   βλέποντες ψευδή, µαντευόµενοι µάταια, οι λέγοντες· λέγει Κύριος, και Κύριος ουκ απέσταλκεν αυτούς, και
ήρξαντο τού αναστήσαι λόγον.
Ιεζ. 13,6   Εβλεπαν ψευδή οράµατα, ανήγγειλαν κενάς προφητείας αυτοί, που έλεγαν ο Κυριος ωµίλησεν. Ενώ ο Κυριος δεν
τους είχεν αποστείλει. Είχαν δε αρχίσει και προσπαθούσαν να στήσουν ως αληθινόν τον ιδικον των ψευδή προφητικόν
λόγον.
Ιεζ. 13,7   ουχί όρασιν ψευδή εωράκατε και µαντείας µαταίας ειρήκατε;
Ιεζ. 13,7   Ακούσατε σεις, οι ψευδοπροφήται. Ψευδείς δεν ήσαν αι οράσεις, τας οποίας είδατε; Κενολόγοι και
απραγµατοποίητοι δεν ήσαν αι µαντείαι, τας οποίας είπατε;
Ιεζ. 13,8   διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών οι λόγοι υµών ψευδείς και αι µαντείαι υµών µάταιαι, διά τούτο ιδού εγώ
εφ υµάς, λέγει Κύριος,
Ιεζ. 13,8   Δια τούτο ειπέ προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή οι προφητικοί σας λόγοι ήσαν ψευδείς και αι µαντείαι σας
κεναί και απατηλαί, δια τούτο ιδού εγώ θα επέλθω εναντίον σας, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 13,9   και εκτενώ την χείρά µου επί τους προφήτας τους ορώντας ψευδή και τους αποφθεγγοµένους µάταια· εν παιδεία
τού λαού µου ουκ έσονται, ουδέ εν γραφή οίκου Ισραήλ ου γραφήσονται και εις την γήν τού Ισραήλ ουκ εισελεύσονται· και



γνώσονται διότι εγώ Κύριος·
Ιεζ. 13,9   Θα απλώσω την τιµωρόν χείρα µου εναντίον των ψευδοπροφητών, που βλέπουν ψευδή οράµατα και αναγγέλλουν
κενάς και απραγµατοποίητους προφητείας. Δεν θα τιµωρηθούν αυτοί κατά τρόπον παιδαγωγικόν, όπως ο άλλος λαός µου
ο ισραηλιτικός, ούτε και θα καταγραφούν µεταξύ των Ισραηλιτών, που θα επαναπατρισθούν· εις την χώραν του Ισραήλ
δεν θα εισέλθουν, θα αποθάνουν εις την αιχµαλωσίαν. Και θα µάθουν επάνω εις τα πράγµατα ότι εγώ είµαι ο Κυριος και
Παντοκράτωρ.
Ιεζ. 13,10  ανθ ών επλάνησαν τον λαόν µου λέγοντες· ειρήνη ειρήνη, και ουκ έστιν ειρήνη, και ούτος οικοδοµεί τοίχον, και
αυτοί αλείφουσιν αυτόν, ει πεσείται,
Ιεζ. 13,10  Θα τιµωρηθούν δε κατ' αυτόν τον τρόπον, διότι παρεπλάνησαν τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν λέγοντες· “ειρήνη,
ειρήνη επικρατεί και θα επικρατή”. Αλλά δεν είναι πλέον καιρός ειρήνης. Οι Ισραηλίται όµως θα τους πιστεύσουν και θα
οικοδοµούν τας οικίας των και θα τας ασβεστώνουν, διότι παραπλανώµενοι από τους ψευδοπροφήτας θα έχουν πιστεύσει,
ότι δεν θα πέσουν ούτε αυταί ούτε αυτοί, από τους εχθρούς.
Ιεζ. 13,11  ειπόν προς τους αλείφοντας· πεσείται, και έσται υετός κατακλύζων, και δώσω λίθους πετροβόλους εις τους
ενδέσµους αυτών, και πεσούνται, και πνεύµα εξαίρον, και ραγήσεται.
Ιεζ. 13,11  Ειπέ λοιπόν στους οικοδοµούντας και επιχρίοντας τας οικίας των· Αι οικίαι των θα πέσουν εις ερείπια, διότι θα
επέλθουν εναντίον των καταρρακτώδεις βροχαί, θα ρίψω από τον ουρανόν χάλαζαν µεγάλην, ωσάν λίθους, που θα
κτυπήση τους συνδέσµους και τους αρµούς των τοίχων και θα πέσουν . Θυελλα δε φοβερά θα ξερριζώση το παν και οι
τοίχοι των οικιών θα διαρραγούν, θα πέσουν εις ερείπια.
Ιεζ. 13,12  και ιδού πέπτωκεν ο τοίχος, και ουκ ερούσι προς υµάς· που εστιν η αλοιφή υµών, ήν ηλείψατε;
Ιεζ. 13,12  Ιδού, οι τοίχοι των οικιών σας και αι οικίαι έχουν πέσει και δεν θα σας είπουν τότε· Που είναι το επίχρισµα, µε το
οποίον ηλείψατε τους τοίχους των οικιών σας;
Ιεζ. 13,13  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· και ρήξω πνοήν εξαίρουσαν µετά θυµού, και υετός κατακλύζων εν οργή µου έσται,
και τους λίθους τους πετροβόλους εν θυµώ επάξω εις συντέλειαν
Ιεζ. 13,13  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· επάνω εις την δικαίαν µου οργήν θα εξαπολύσω εναντίον σας βίαιον άνεµον, που
θα σάρωση τα πάντα, και κατακλυσµιαία δροχή θα πέση εις την χώραν σας. Επάνω στον δίκαιον θυµόν µου θα στείλω
ωσάν µεγάλους λίθους καταστρεπτικήν χάλαζαν, δια να φέρω πλήρη καταστροφήν.
Ιεζ. 13,14  και κατασκάψω τον τοίχον, ον ηλείψατε, και πεσείται· και θήσω αυτόν επί την γήν, και αποκαλυφθήσεται τα
θεµέλια αυτού, και πεσείται, και συντελεσθήσεσθε µετ ελέγχων· και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 13,14  Θα κατασκάψω και θα κρηµνίσω εκ θεµελίων τους τοίχους , τους οποίους σεις εκαλλωπίσατε, και θα πέσουν εις
ερείπια. Θα ρίψω αυτούς στο έδαφος και θα φανούν τα θεµέλια των οικιών σας. Τα πάντα θα κρηµνισθούν, µαζή δε µε τα
ερείπια αυτά θα καταστραφήτε και σεις ελεγχόµενοι δια την ασέβειαν και απιστίαν σας. Και θα µάθετε εκ των πραγµάτων
καλά, ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός.
Ιεζ. 13,15  και συντελέσω τον θυµόν µου επί τον τοίχον και επί τους αλείφοντας αυτόν, και πεσείται. και είπα προς υµάς· ουκ
έστιν ο τοίχος ουδέ οι αλείφοντες αυτόν
Ιεζ. 13,15  Θα αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον του τοίχου και εναντίον εκείνων, που τον καλλωπίζουν, και θα
πέσουν οι τοίχοι των οικιών σας. Εγώ είπα προς σας· Δεν θα µείνη ούτε ο τοίχος ούτε οι καλλωπίζοντες αυτόν.
Ιεζ. 13,16  προφήται τού Ισραήλ οι προφητεύοντες επί Ιερουσαλήµ και οι ορώντες αυτή ειρήνην, και ουκ έστιν ειρήνη, λέγει
Κύριος. -
Ιεζ. 13,16  Ψευδοπροφήται του Ισραήλ, που προφητεύουν απατηλά υπέρ της Ιερουσαλήµ, αυτοί που ψευδώς ισχυρίσθησαν
ότι είδαν ειρήνην δι' αυτήν. Δεν υπάρχει η ειρήνη αυτή, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 13,17  Καί σύ, υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί τας θυγατέρας τού λαού σου τας προφητευούσας από
καρδίας αυτών και προφήτευσον επ αυτάς
Ιεζ. 13,17  Και συ, υιέ του ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου και στήριξε το βλέµµα σου εις τας θυγατέρας του λαού σου,
αι οποίαι οµιλούν οχι φωτιζόµενοι από τον Θεόν, αλλά κατά τας διαθέσεις και τας γνώµας της καρδίας των, και
προφήτευσε εναντίον αυτών.
Ιεζ. 13,18  και ερείς· τάδε λέγει Κύριος· ουαί ταίς συραπτούσαις προσκεφάλαια υπό πάντα αγκώνα χειρός και ποιούσαις
επιβόλαια επί πάσαν κεφαλήν πάσης ηλικίας τού διαστρέφειν ψυχάς· αι ψυχαί διεστράφησαν τού λαού µου, και ψυχάς
περιεποιούντο.
Ιεζ. 13,18  Και είπε· αυτά λέγει ο Κυριος· Αλλοίµονον εις αυτάς, αι οποίαι συρράπτουν απατηλά γλυκόλογα, δια να
διαστρέφουν και παρασύρουν εις την αµαρτίαν ανθρώπους πάσης ηλικίας και να τους επαναπαύουν ψευδώς ως εάν
ράπτουν και θέτουν κάτω από τους αγκώνας των προσκεφάλαια, και ευχάριστα καλύµµατα εις την κεφαλήν. Εξ αιτίας
αυτών διεστράφησαν αι καρδίαι του λαού µου. Αυταί προς ίδιον όφελος περιποιούνται τους ανθρώπους.
Ιεζ. 13,19  και εβεβήλουν µε προς τον λαόν µου ένεκεν δρακός κριθών και ένεκεν κλασµάτων άρτων τού αποκτείναι ψυχάς,
ας ουκ έδει αποθανείν, και τού περιποιήσασθαι ψυχάς, ας ουκ έδει ζήσαι, εν τώ αποφθέγγεσθαι υµάς λαώ εισακούοντι
µάταια αποφθέγµατα.
Ιεζ. 13,19  Αύταί µε κατεφρόνησαν, εβεδηλωσαν το Ονοµά µου προς τον λαόν µου χάριν µιας χούφτας κριθής και µερικών
τεµαχίων άρτου, και έτσι εφονευαν ψυχάς, αι οποίαι δεν έπρεπε να αποθάνουν. Εφρόντιζαν δε και επεριποιούντο την ίδικην
των ζωήν, ενώ αυταί δεν έπρεπε δια τας αµαρτίας των να ζουν, διότι ψευδή και µάταια έλεγαν προς τον λαόν, ο οποίος τας
ήκουε και τας επίστευε.
Ιεζ. 13,20  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ επί τα προσκεφάλαια υµών , εφ ά υµείς εκεί συστρέφετε ψυχάς, και
διαρήξω αυτά από των βραχιόνων υµών και εξαποστελώ τας ψυχάς, ας υµείς εκστρέφετε τας ψυχάς αυτών , εις
διασκορπισµόν·
Ιεζ. 13,20  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος, ο Κυριος· Ιδού, εγώ έρχοµαι εναντίον των απατηλών και µαγικών σας αυτών
δελεαστικών λόγων, µε τα οποία σεις παρασύρετε και διαστρέφετε ψυχάς. Θα συντρίψω και θα αποκαλύψω τας
δολιότητας, µε τας οποίας σεις διαστρέφετε ψυχάς, όπως και εκείνους που σας πιστεύουν εγκαταλείποντες εµέ και τους
οποίους θα διασκορπίσω εις ξένας χώρας.
Ιεζ. 13,21  και διαρήξω τα επιβόλαια υµών και ρύσοµαι τον λαόν µου εκ χειρός υµών, και ουκέτι έσονται εν χερσίν υµών εις



συστροφήν· και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 13,21  Θα σχίσω τα ψευδή καλύµµατα, που εµποδίζουν τον λαόν να ίδη την αλήθειαν, και θα σώσω τον λαόν µου από
τα χέρια σας. Δεν θα περιέλθουν πλέον εις τα χέρια σας προς καταστροφήν. Ετσι δε και θα µάθετε επάνω εις τα πράγµατα
ότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός.
Ιεζ. 13,22  ανθ ών διεστρέφετε καρδίαν δικαίου αδίκως, και εγώ ου διέστρεφον αυτόν, και τού κατισχύσαι χείρας ανόµου το
καθόλου µη αποστρέψαι από της οδού αυτού της πονηράς και ζήσαι αυτόν,
Ιεζ. 13,22  Επειδή µε τας ψευδολογίας και αδικίας σας διαστρέφετε και βασανίζετε την καρδίαν του δικαίου, την οποίαν εγώ
δεν βασανίζω, και ενισχύετε τα χέρια των κακών, δια να µη απαρνηθούν καθόλου την κακότητά των και επιστρέψουν εις
σωτηρίαν από την πονηράν οδόν των και να ζήσουν,
Ιεζ. 13,23  διά τούτο ψευδή ου µη ίδητε και µαντείας ου µη µαντεύσησθε έτι, και ρύσοµαι τον λαόν µου εκ χειρός υµών· και
γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 13,23  δια τούτο από εδώ και στο εξής δεν θα διαδίδετε ότι είδατε ψευδή οράµατα , ούτε θα ανακοινώνετε πλέον κενάς
και ψευδολόγους µαντείας. Ετσι δε εγώ θα γλυτώσω και θα σώσω τον λαόν µου από τα χέρια σας και θα µάθετε και σεις
επάνω εις τα πράγµατα, ότι εγώ είµαι ο Κυριος και Θεός”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ιεζ. 14,1   Καί ήλθον προς µε άνδρες εκ των πρεσβυτέρων τού λαού Ισραήλ και εκάθησαν πρό προσώπου µου.
Ιεζ. 14,1   Ηλθαν προς εµέ µερικοί άνδρες από τους πρεσβυτέρους του ισραηλιτικού λαού και εκάθισαν απέναντί µου.
Ιεζ. 14,2   και εγένετο προς µε λόγος Κυρίου λέγων·
Ιεζ. 14,2  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και ειπέ·
Ιεζ. 14,3   υιέ ανθρώπου, οι άνδρες ούτοι έθεντο τα διανοήµατα αυτών επί τας καρδίας αυτών και την κόλασιν των αδικιών
αυτών έθηκαν πρό προσώπου αυτών· ει αποκρινόµενος αποκριθώ αυτοίς;
Ιεζ. 14,3   “υιέ ανθρώπου, αυτοί οι άνδρες έχουν θέσει τους ιδικούς των πονηρούς λογισµούς εις τας καρδίας των, σύµφωνα
µε αυτούς κανονίζουν την πορείαν της ζωής των και έχουν έτσι ενώπιόν των πρόφασιν των αδικών των . Μηπως και πρέπει
να απαντήσω εις αυτούς και να τους δικαιώσω;
Ιεζ. 14,4   διά τούτο λάλησον αυτοίς και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· άνθρωπος άνθρωπος εκ τού οίκου Ισραήλ , ός
αν θή τα διανοήµατα αυτού επί την καρδίαν αυτού και την κόλασιν της αδικίας αυτού τάξη πρό προσώπου αυτού και έλθη
προς τον προφήτην, εγώ Κύριος αποκριθήσοµαι αυτώ εν οίς ενέχεται η διάνοια αυτού,
Ιεζ. 14,4  Δια τούτο οµίλησε και ειπέ προς αυτούς· αυτά λέγει, ο Κυριος· Καθε άνθρωπος από τον ισραηλιτικόν λαόν, ο
οποίος θα θέση εις την καρδίαν του τους ιδικούς του συλλογισµούς και θα θελήση να δικαιολόγηση καθ εαυτόν τας
αδικίας, που έχει διαπράξει, τολµήση δε να έλθη προς τον προφήτην, δια να υφαρπάση εκείνου την συγκατάθεσιν, εγώ ο
Κυριος θα απαντήσω προς αυτόν και θα αποκαλύψω εκείνα, εις τα οποία είναι ένοχος η διάνοιά του και η καρδία του.
Ιεζ. 14,5   όπως πλαγιάση τον οίκον τού Ισραήλ κατά τας καρδίας αυτών τας απηλλοτριωµένας απ εµού εν τοίς
ενθυµήµασιν αυτών.
Ιεζ. 14,5   Ενας όµως ψευδοπροφήτης θα απαντήση κατά πλάγιον τρόπον στους Ισραηλίτας σύµφωνα µε τας καρδίας
αυτών, αι οποίαι καρδίαι των ευρίσκονται µακράν από εµέ εξ αιτίας των πονηρών επιθυµιών των.
Ιεζ. 14,6   διά τούτο ειπόν προς τον οίκον τού Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· επιστράφητε και αποστρέψατε από των
επιτηδευµάτων υµών και από πασών των ασεβειών υµών και επιστρέψατε τα πρόσωπα υµών.
Ιεζ. 14,6  Δια τούτο είπε προς τον ισραηλιτικόν λαόν· αυτά λέγει ο Κυριος· Επιστρέψατε προς εµέ, αποµακρυνθήτε από τας
πονηράς πράξεις και από όλας τας ασεβείας σας. Στρέψετε τα πρόσωπα σας προς τον Θεόν.
Ιεζ. 14,7   διότι άνθρωπος άνθρωπος εκ τού οίκου Ισραήλ και εκ των προσηλύτων των προσηλυτευόντων εν τώ Ισραήλ , ός
αν απαλλοτριωθή απ εµού και θήται τα ενθυµήµατα αυτού επί την καρδίαν αυτού και την κόλασιν της αδικίας αυτού
τάξη πρό προσώπου αυτού και έλθη προς τον προφήτην τού επερωτήσαι αυτόν εν εµοί, εγώ Κύριος αποκριθήσοµαι αυτώ
εν ώ ενέχεται εν αυτώ.
Ιεζ. 14,7   Διότι, ένας άνθρωπος από τον ισραηλιτικόν λαόν, όπως επίσης και από τους ξένους, οι οποίοι παρεπιδηµούν και
κατοικούν ανάµεσα στους Ισραηλίτας, εάν αποξενωθή από εµέ εξ αιτίας των αµαρτιών του και θέση τας πονηράς
επιθυµίας του εις την καρδίαν του και ζη σύµφωνα µε αυτάς και ευρίσκη πρόχειρον δια τον εαυτόν του την δικαιολογίαν
των αδικιών του, εάν αυτός έλθη προς τον προφήτην να τον ερωτήση δι' εµέ, εγώ ο Κυριος θα αποκριθώ εις αυτόν και θα
του φανερώσω εκείνα, εις τα οποία είναι ένοχος.
Ιεζ. 14,8   και στηριώ το πρόσωπόν µου επί τον άνθρωπον εκείνον και θήσοµαι αυτόν εις έρηµον και εις αφανισµόν και
εξαρώ αυτόν εκ µέσου τού λαού µου, και επιγνώσεσθε ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 14,8  Εγώ, ο Θεός, θα στρέψω το πρόσωπόν µου και θα στηρίξω απειλητικόν το βλέµµα µου εναντίον αυτού. Θα τον
θέσω εις έρηµον περιοχήν και θα εξαφανίσω αυτόν ανάµεσα από τον λαόν µου. Και τότε θα µάθετε ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 14,9   και ο προφήτης εάν πλανηθή και λαλήση, εγώ Κύριος πεπλάνηκα τον προφήτην εκείνον, και εκτενώ την χείρά
µου επ αυτόν, και αφανιώ αυτόν εκ µέσου τού λαού µου Ισραήλ.
Ιεζ. 14,9  Εάν ο προφήτης πλανηθή και πεπλανηµένα οµιλήση, εγώ ο Κυριος επέτρεψα να πλανηθή ο προφήτης εκείνος. Θα
απλώσω τιµωρόν την χείρά µου εναντίον αυτού και θα τον εξαφανίσω ανάµεσα από τον ισραηλιτικόν λαόν.
Ιεζ. 14,10  και λήψονται την αδικίαν αυτών κατά το αδίκηµα τού επερωτώντος, και κατά το αδίκηµα οµοίως τώ προφήτη
έσται,
Ιεζ. 14,10  Αυτοί θα πάρουν επάνω των το βάρος του σφάλµατός των και την ανάλογον ποινήν. Το αδίκηµα και η τιµωρία
του προφήτου αυτού θα είναι όµοια προς το αδίκηµα και την τιµωρίαν εκείνου, ο οποίος έρχεται να τον συµβουλευθή.
Ιεζ. 14,11  όπως µη πλανάται έτι ο οίκος τού Ισραήλ απ εµού, και ίνα µη µιαίνωνται έτι εν πάσι τοίς παραπτώµασιν αυτών·
και έσονταί µοι εις λαόν, και εγώ έσοµαι αυτοίς εις Θεόν, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 14,11  Θα τιµωρή ο ψευδοπροφήτης, όπως και καθένας που έρχεται να του ζητήση συµβουλήν, δια να µη παραπλανάται
πλέον ο ισραηλιτικός λαός και αποµακρύνεται από εµέ. Δια να µη µολύνωνται πλέον οι Ισραηλίται µε τα παραπτώµατα
αυτών. Τοτε δε θα είναι αυτοί λαός ιδικός µου και εγώ θα είµαι Θεός ιδικός των, λέγει ο Κυριος”.
Ιεζ. 14,12  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·



Ιεζ. 14,12  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 14,13  υιέ ανθρώπου, γη εάν αµάρτη µοι τού παραπεσείν παράπτωµα και εκτενών την χείρά µου επ αυτήν και συντρίψω
αυτής στήριγµα άρτου και εξαποστελώ επ αυτήν λιµόν και εξαρώ εξ αυτής άνθρωπον και κτήνη·
Ιεζ. 14,13  “υιέ ανθρώπου, εάν οι κάτοικοι µιας χώρας αµαρτήσουν και περιπέσουν εις µεγάλα παραπτώµατα, εγώ θα
απλώσω τιµωρόν την χείρα µου εναντίον αυτής. Θα συντρίψω και θα εξαφανίσω τον άρτον, που είναι στήριγµα της ζωής
των, θα εξαποστείλω εναντίον της χώρας αυτής λιµόν και θα εξολοθρεύσω από αυτήν ανθρώπους και κτήνη .
Ιεζ. 14,14  και εάν ώσιν οι τρεις άνδρες ούτοι εν µέσω αυτής, Νώε και Δανιήλ και Ιώβ, αυτοί εν τή δικαιοσύνη αυτών
σωθήσονται, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 14,14  Εάν όµως εις την χώραν αυτήν υπάρχουν έστω και τρεις ευσεβείς άνδρες , όπως άλλοτε ο Νώε, ο Δανιήλ, ο Ιώβ,
αυτοί δια την ευσέβειάν των και την δικαιοσύνην των θα σωθούν, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 14,15  εάν και θηρία πονηρά επάγω επί την γήν και τιµωρήσοµαι αυτήν και έσται εις αφανισµόν και ουκ έσται ο
διοδεύων από προσώπου των θηρίων,
Ιεζ. 14,15  Εάν δε στείλω θηρία άγρια εναντίον της χώρας αυτής, την τιµωρήσω και την εξολοθρεύσω δια των θηρίων, ώστε
κανείς διαβάτης να µη τολµά να διέλθη δι' αυτής εξ αιτίας των κακών θηρίων,
Ιεζ. 14,16  και οι τρεις άνδρες ούτοι εν µέσω αυτής ώσι, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ει υιοί ή θυγατέρες σωθήσονται, αλλ ή αυτοί
µόνοι σωθήσονται, η δε γη έσται εις όλεθρον.
Ιεζ. 14,16  υπάρχουν δε εις την χώραν αυτήν έστω και τρεις άνδρες ευσεβείς, ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι
ενώ οι υιοί και αι θυγατέρες της χώρας αυτής δεν θα σωθούν, οι τρεις ούτοι ευσεβείς άνδρες θα διασωθούν και η χώρα θα
παραδοθή εις όλεθρον και εξαφανισµόν.
Ιεζ. 14,17  ή και ροµφαίαν εάν επάγω επί την γήν εκείνην και είπω· ροµφαία διελθάτω διά της γής, και εξαρώ εξ αυτής
άνθρωπον και κτήνος,
Ιεζ. 14,17  Εάν εξαποστείλω φονικήν ροµφαίαν των εχθρών εναντίον των κατοίκων της χώρας εκείνης και είπω · η µάχαιρα
ας πέραση δια µέσου της χώρας αυτής και έτσι εγώ εξολοθρεύσω από αυτήν όλους τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα ,
Ιεζ. 14,18  και οι τρεις άνδρες ούτοι εν µέσω αυτής, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ου µη ρύσωνται υιούς ουδέ θυγατέρας, αλλ ή αυτοί
µόνοι σωθήσονται.
Ιεζ. 14,18  υπάρχουν δε εις την χώραν αυτήν οι τρεις αυτοί ευσεβείς άνδρες, ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι
δεν θα σωθούν, ούτε οι υιοί ούτε αι θυγατέρες αυτής, ειµή µόνον οι τρεις αυτοί άνδρες θα σωθούν.
Ιεζ. 14,19  ή και θάνατον επαποστείλω επί την γήν εκείνην και εκχεώ τον θυµόν µου επ αυτήν εν αίµατι τού εξολοθρεύσαι εξ
αυτής άνθρωπον και κτήνος,
Ιεζ. 14,19  Εάν εξαποστείλω εναντίον της χώρας αυτής θανατηφόρον επιδηµικήν ασθένειαν και αφήσω να εκχυθή εναντίον
της ο δίκαιος θυµός µου, και εξολοθρεύσω από αυτήν µέσα στο αίµα ανθρώπους και κτήνη,
Ιεζ. 14,20  και Νώε και Δανιήλ και Ιώβ εν µέσω αυτής, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, εάν υιοί ή θυγατέρες υπολειφθώσιν, αυτοί εν τή
δικαιοσύνη αυτών ρύσονται τας ψυχάς αυτών.
Ιεζ. 14,20  οι µεταξύ αυτών ευρισκόµενοι ευσεβείς άνδρες, όπως άλλοτε ο Νώε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος,
ότι ούτε οι υιοί, ούτε αι θυγατέρες των αµαρτωλών κατοίκων θα διαφύγουν την καταστροφήν , ειµή µόνον οι τρεις λόγω
της ευσεβείας των θα σώσουν την ζωήν των.
Ιεζ. 14,21  τάδε λέγει Κύριος· εάν δε και τας τέσσαρας εκδικήσεις µου τας πονηράς, ροµφαίαν και λιµόν και θηρία πονηρά
και θάνατον, εξαποστείλω επί Ιερουσαλήµ τού εξολοθρεύσαι εξ αυτής άνθρωπον και κτήνος
Ιεζ. 14,21  Αυτά λέγει ο Κυριος· εάν και τας τέσσαρας αυτάς σκληράς τιµωρίας, εχθρικήν ροµφαίαν, λιµόν, άγρια θηρία,
θανατηφόρους ασθενείας, εξαποστείλω εναντίον της Ιερουσαλήµ, δια να εξολοθρεύσω από αυτήν ανθρώπους και κτήνη,
Ιεζ. 14,22  και ιδού υπολελειµµένοι εν αυτή οι ανασεσωσµένοι αυτής, οί εξάγουσιν εξ αυτής υιούς και θυγατέρας, ιδού αυτοί
εκπορεύονται προς υµάς, και όψεσθε τας οδούς αυτών και τα ενθυµήµατα αυτών και µεταµεληθήσεσθε επί τα κακά, ά
επήγαγον επί Ιερουσαλήµ, πάντα τα κακά ά επήγαγαν επ αυτήν,
Ιεζ. 14,22  ιδού, θα αποµείνουν µερικοί από τους κατοίκους, οι οποίοι θα διασωθούν από την συµφοράν. Αυτοί θα βγάλουν
υγιείς από την κατεστραµµένην και τιµωρηµένην αυτήν πόλιν τους υιούς και τας θυγατέρας των, θα πορευθούν και θα
ελθουν προς σας, οι οποίοι θα ευρίσκεσθε αιχµάλωτοι εις την χώραν των Χαλδαίων, θα γνωρίσετε την διαγωγήν των και
τας επιθυµίας των καρδιών των και θα µετανοήσετε δια τας µεγάλας καταστροφάς, τας οποίας εγώ επέφερα εξ αιτίας σας
εναντίον της Ιερουσαλήµ, δι' όλας τας συµφοράς εναντίον αυτής της πόλεως.
Ιεζ. 14,23  και παρακαλέσουσιν υµάς, διότι όψεσθε τας οδούς αυτών και τα ενθυµήµατα αυτών, και επιγνώσεσθε διότι ου
µάτην πεποίηκα πάντα, όσα εποίησα εν αυτή, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 14,23  Οι ίδιοί µε την παρουσίαν των θα σας παρηγορήσουν, διότι σεις θα ιδήτε τας οδούς της ζωής των και τας
επιθυµίας των καρδιών των. Θα γνωρίσετε καλά και θα πεισθήτε, ότι εγώ δεν έστειλα όλα αυτά τα κακά εναντίον της
πόλεως µαταίως και αδικαιολογήτως”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ιεζ. 15,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 15,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µο είπε·
Ιεζ. 15,2   και σύ, υιέ ανθρώπου, τι αν γένοιτο το ξύλον της αµπέλου εκ πάντων των ξύλων των κληµάτων των όντων εν τοίς
ξύλοις τού δρυµού;
Ιεζ. 15,2   “συ, υιέ ανθρώπου, εις τι νοµίζεις ότι δύναται να χρησιµεύση η κληµατόβεργα της αµπέλου εν συγκρίσει µε τα
αλλά κλωνάρια των δένδρων, που ευρίσκονται στο δάσος;
Ιεζ. 15,3   ει λήψονται εξ αυτής ξύλον τού ποιήσαι εις εργασίαν; ει λήψονται εξ αυτής πάσσαλον τού κρεµάσαι επ αυτόν πάν
σκεύος;
Ιεζ. 15,3   Μηπως είναι δυνατόν να πάρουν οι άνθρωποι από µίαν κληµατόβεργαν ξύλον και να το χρησιµοποιήσουν δια
κάποιαν εργασίαν; Μηπως ηµπορούν να κατασκευάσουν από αυτήν ένα πάσσαλον, δια να κρεµάσουν κάποιο σκεύος
οικιακόν;
Ιεζ. 15,4   πάρεξ πυρί δέδοται εις ανάλωσιν, την κατ ενιαυτόν κάθαρσιν απ αυτής αναλίσκει το πύρ, και εκλείπει εις τέλος·



µη χρήσιµον έσται εις εργασίαν;
Ιεζ. 15,4   Μονον ρίπτεται στο πυρ, δια να καή. Καθε δε χρόνον, που ο αµπελουργός καθαρίζει την άµπελον, τα κλήµατά της
τα κατατρώγει το πυρ και εξαφανίζονται εξ ολοκλήρου. Μηπως αυτά είναι δυνατόν να χρησιµεύσουν δια κάποιον άλλην
εργασίαν;
Ιεζ. 15,5   ουδέ έτι αυτού όντος ολοκλήρου ουκ έσται εις εργασίαν. µη ότι εάν και πύρ αυτό αναλώση εις τέλος, ει έτι έσται εις
εργασίαν;
Ιεζ. 15,5   Εφ' όσον, όταν ακόµη ήτο κληµατόβεργα, πριν καή, δεν ηµπορούσε να χρησιµεύση ως εργαλείον κατάλληλον
προς εργασίαν, πόσον µάλλον όταν το πυρ την καταστρέψη εξ ολοκλήρου, δεν θα είναι κατάλληλον µέσον προς εργασίαν;
Ιεζ. 15,6   διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ον τρόπον το ξύλον της αµπέλου εν τοίς ξύλοις τού δρυµού , ό δέδωκα αυτό πυρί
εις ανάλωσιν, ούτως δέδωκα τους κατοικούντας Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 15,6   Δια τούτο ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Οπως η κληµατόβεργα, εν συγκρίσει προς τα ξύλα του δάσους, παραδίδεται
αυτή κυρίως εις την φωτιάν προς καταστροφήν, ετσι και εγώ θα παραδώσω εις αφανισµόν τους κατοίκους της
Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 15,7   και δώσω το πρόσωπόν µου επ αυτούς· εκ τού πυρός εξελεύσονται, και πύρ αυτούς καταφάγεται, και
επιγνώσονται ότι εγώ Κύριος εν τώ στηρίσαι µε το πρόσωπόν µου επ αυτούς.
Ιεζ. 15,7   Θα στρέψω το πρόσωπόν µου απειλητικόν εναντίον των. Μερικοί από αυτούς θα διασωθούν από την φωτιάν,
αλλά εν τέλει και αυτούς θα τους καταφάγη το πυρ. Οταν, λοιπόν, εγώ στρέψω τιµωρόν το πρόσωπόν µου εναντίον αυτών,
θα µάθουν όλοι ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 15,8   και δώσω την γήν εις αφανισµόν, ανθ ών παρέπεσον παραπτώµατι, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 15,8   Θα παραδώσω την χώραν των Ισραηλιτών εις καταστροφήν και όλεθρον εξ αιτίας των µεγάλων αυτών
παραπτωµάτων, εις τα οποία έχουν περιπέσει”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ιεζ. 16,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 16,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε
Ιεζ. 16,2   υιέ ανθρώπου, διαµάρτυραι τή Ιερουσαλήµ τας ανοµίας αυτής
Ιεζ. 16,2  “υιέ ανθρώπου, µε έντονον διαµαρτυρίαν κατάστησε γνωστάς εις την Ιερουσαλήµ τας αµαρτίας της,
Ιεζ. 16,3   και ερείς· τάδε λέγει Κύριος τή Ιερουσαλήµ· η ρίζα σου και η γένεσίς σου εκ γής Χαναάν, ο πατήρ σου Αµοραίος,
και η µήτηρ σου Χετταία.
Ιεζ. 16,3   και θα πης προς αυτήν αυτά λέγει. ο Κυριος εις την Ιερουσαλήµ· Η ρίζα σου και η καταγωγή σου προέρχονται από
την γην Χαναάν, ο πατέρας σου είναι Αµορραίος, η µητέρα σου είναι Χετταία.
Ιεζ. 16,4   και η γένεσίς σου, εν ή ηµέρα ετέχθης, ουκ έδησας τους µαστούς σου και εν ύδατι ουκ ελούσθης, ουδέ αλί ηλίσθης
και εν σπαργάνοις ουκ εσπαργανώθης,
Ιεζ. 16,4  Κατά δε την ηµέραν, κατά την οποίαν εγεννήθης, δεν εδέθη το στήθος σου, δεν έλούσθης µε νερό, δεν σε έτριψαν
µε άλατι και δεν εσπαργανώθης εις σπάργανα.
Ιεζ. 16,5   ουδέ εφείσατο ο οφθαλµός µου επί σοί τού ποιήσαί σοι έν εκ πάντων τούτων, τού παθείν τι επί σοί, και απερίφης
επί πρόσωπον τού πεδίου τή σκολιότητι της ψυχής σου εν ηµέρα, ή ετέχθης.
Ιεζ. 16,5   Δεν σε ελυπήθη το µάτι µου, ώστε να σου προσφέρω µίαν από τας περιποιήσεις αυτάς. Δεν έδειξα κάποιαν προς σε
συµπάθειαν. Εξ αιτίας της διεστραµµένης καρδίας σου απερρίφθης εις ανοικτήν πεδιάδα κατά την ηµέραν της γεννήσεώς
σου.
Ιεζ. 16,6   και διήλθον επί σε και είδόν σε πεφυρµένην εν τώ αίµατί σου και είπά σοι· εκ τού αίµατός σου ζωή·
Ιεζ. 16,6  Και όµως εγώ επέρασα κοντά σου. Σε είδα αιµόφυρτον µε το ίδιο σου το αίµα και είπα προς σε· από το αίµα σου θα
προέλθη η ζωή·
Ιεζ. 16,7   πληθύνου, καθώς η ανατολή τού αγρού δέδωκά σε· και επληθύνθης και εµεγαλύνθης και εισήλθες εις πόλεις
πόλεων· οι µαστοί σου ανωρθώθησαν, και η θρίξ σου ανέτειλε, σύ δε ήσθα γυµνή και ασχηµονούσα.
Ιεζ. 16,7   αυξήσου εις πληθυσµόν. Σε έκαµα να αναβλαστήσης, όπως η χλόη του αγρού. Και επληθύνθης, εµεγάλωσες,
εδοξάσθης, εισήλθες εις πόλεις πολλάς. Οι µαστοί σου ωρθώθησαν, η κόµη της κεφαλής σου έγινε πλούσια. Συ όµως
ήσουνα τελείως γυµνή, ακάλυπτος και ασχηµονούσα.
Ιεζ. 16,8   και διήλθον διά σού και είδόν σε, και ιδού καιρός σου και καιρός καταλυόντων, και διεπέτασα τας πτέρυγάς µου
επί σε και εκάλυψα την ασχηµοσύνην σου· και ώµοσά σοι και εισήλθον εν διαθήκη µετά σού, λέγει Κύριος, και εγένου µοι.
Ιεζ. 16,8  'Επερασα κοντά σου και σε είδα. Ιδού, ήλθεν ο καιρός σου, ο καιρός του γάµου σου, να ιδρύσης οικογένειαν.
Απλωσα επάνω σου τας πτέρυγάς µου και εσκέπασα την ασχηµίαν της γυµνότητός σου. Ωρκίσθην προς σε, συνήψα µαζή
σου διαθήκην, λέγει ο Κυριος, και έγινες έτσι ιδική µου.
Ιεζ. 16,9   και έλουσά σε εν ύδατι και απέπλυνα το αίµά σου από σού και έχρισά σε εν ελαίω
Ιεζ. 16,9  Σε ελούσά µε καθαρό νερό, απέπλυνα και εκαθάρισα το αίµά σου, σε ήλειψα µε αρωµατικόν έλαιον.
Ιεζ. 16,10  και ενέδυσά σε ποικίλα και υπέδυσά σε υάκινθον και έζωσά σε βύσσω και περιέβαλόν σε τριχάπτω
Ιεζ. 16,10  Σε ενέδυσα µε πολύχρωµα ενδύµατα, σου έδωσα εσώρρουχα υακίνθινα, σε περιέζωσα µε ζώνην από βύσσον, σε
περιέβαλα µε λεπτόν µετάξινον µανδύαν.
Ιεζ. 16,11  και εκόσµηµά σε κόσµω και περιέθηκα ψέλια περί τας χείράς σου και κάθεµα περί τον τράχηλόν σου
Ιεζ. 16,11  Σε εστόλισα µε κοσµήµατα. Εθεσα βραχιόλια εις τα χέρια σου και περιδέραιον στον τράχηλόν σου.
Ιεζ. 16,12  και έδωκα ενώτιον περί τον µυκτήρά σου και τροχίσκους επί τα ώτά σου και στέφανον καυχήσεως επί την
κεφαλήν σου.
Ιεζ. 16,12  Σου εδωσα δακτυλίδι δια τους ρώθωνάς σου, σκουλαρίκια δια τα αυτιά σου και λαµπρόν στέφανον επάνω εις την
κεφαλήν σου.
Ιεζ. 16,13  και εκοσµήθης χρυσίω και αργυρίω, και τα περιβόλαιά σου βύσσινα και τρίχαπτα και ποικίλα· σεµίδαλιν και
έλαιον και µέλι έφαγες και εγένου καλή σφόδρα.
Ιεζ. 16,13  Εστολίσθης µε χρυσόν και άργυρον, τα δε φορέµατά, σου ήσαν κατασκευασµένα αυτό βύσσον και οι µανδύαι σου



αυτό πολύχρωµον µέταξαν. Εφαγες σηµιγδάλι και λάδι και µέλι και έγινες τάρα πολύ ωραία.
Ιεζ. 16,14  και εξήλθέ σου όνοµα εν τοίς έθνεσιν εν τώ κάλλει σου, διότι συντετελεσµένον ήν εν ευπρεπεία εν τή ωραιότητι, ή
έταξα επί σε, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 16,14  Δια την ωραιότητά σου η φήµη του ονόµατός σου διεδόθη µεταξύ των διαφόρων εθνών. Διότι τέλειον και άρτιον
ήτο το κάλλος της ωραιότητάς σου, το οποίον εγώ σου έδωσα, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 16,15  Καί επεποίθεις εν τώ κάλλει σου και επόρνευσας επί τώ ονόµατί σου και εξέχεας την πορνείαν σου επί πάντα
πάροδον, ό ουκ έσται.
Ιεζ. 16,15 Συ όµως εκυριεύθης από αλαζονείαν και αυτοπεποίθησιν δια το κάλλος σου και εκµεταλλευόµενη την φήµην σου
εξετράπης εις ειδωλολατρικην πορνείαν. Προσέφερες την αµαρτωλότητά σου προς κάθε διεύθυνσιν, πράγµα το οποίον δεν
έπρεπε ποτε να γίνη.
Ιεζ. 16,16  και έλαβες εκ των ιµατίων σου και εποίησας σεαυτή είδωλα ραπτά και εξεπόρνευσας επ αυτά· και ου µη εισέλθης,
ουδέ µη γένηται.
Ιεζ. 16,16  Επήρες µερικά από τα φορέµατά σου, τα έρραψες και κατεσκεύασες δια τα είδωλα σκηνάς και εκεί παρεδόθης εις
πορνείαν. Δεν έπρεπε να εισέλθης εκεί και δεν έπρεπε να γίνη κάτι τέτοιο.
Ιεζ. 16,17  και έλαβες τα σκεύη της καυχήσεώς σου εκ τού χρυσίου µου και εκ τού αργυρίου µου, εξ ών έδωκά σοι και
εποίησας σεαυτή εικόνας αρσενικάς και εξεπόρνευσας εν αυταίς·
Ιεζ. 16,17  Επήρες τα ωραιότατα κοσµήµατά σου, τα οποία είχαν φιλοτεχνηθή από ιδικά µου χρυσίον και αργύριον, που εγώ
σου είχα δώσει, και κατεσκεύασες δια τον εαυτόν σου ειδωλολατρικάς αρσενικάς εικόνας και παρεδόθης ενώπιον αυτών
εις την αµαρτωλότητα.
Ιεζ. 16,18  και έλαβες τον ιµατισµόν τον ποικίλον σου και περιέβαλες αυτά και το έλαιόν µου και το θυµίαµά µου έθηκας
πρό προσώπου αυτών·
Ιεζ. 16,18  Επήρες τα πολύτιµα φορέµατά σου και µε αυτά ενέδυσες τα είδωλα και το έλαιόν µου και το θυµίαµά µου τα
έθεσε εµπρός εις τα είδωλα.
Ιεζ. 16,19  και τους άρτους µου, ούς έδωκά σοι, σεµίδαλιν και έλαιον και µέλι εψώµισά σε και έθηκας αυτά πρό προσώπου
αυτών εις οσµήν ευωδίας· και εγένετο, λέγει Κύριος,
Ιεζ. 16,19  Τους άρτου µου, τους οποίους εγώ σου είχα δώσει σηµιγδάλι και έλαιον και µέλι, µε τα οποία σε έθρεψα, τα έθεσες
ενώπιον των ειδώλων, δια να αισθανθούν εκείνα οσµήν ευωδίας. Συνέβη όµως και κάτι άλλο φοβερώτερον, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 16,20  και έλαβες τους υιούς σου και τας θυγατέρας σου, ας εγέννησας, και έθυσας αυτά αυτοίς εις ανάλωσιν, ως µικρά
εξεπόρνευσας,
Ιεζ. 16,20  Επήρες τους υιούς σου και τας θυγατέρας σου, τας οποίας εγέννησες, και τα προσέφερες θυσίαν ολοκαυτώµατος
εις τα είδωλα. Είναι, λοιπόν, µικρά αυτή η αποστασία και η παρασπονδία σου;
Ιεζ. 16,21  και έσφαξας τα τέκνα σου και έδωκας αυτά εν τώ αποτροπιάζεσθαί σε εν αυτοίς.
Ιεζ. 16,21 Εσφαξες τα τέκνα σου και τα παρέδωσες εις την φωτιάν προς τιµήν των ειδώλων δια µίαν αποτροπαίαν εξιλεωσίν
σου.
Ιεζ. 16,22  τούτο παρά πάσαν την πορνείαν σου, και ουκ εµνήσθης της νηπιότητός σου, ότε ήσθα γυµνή και ασχηµονούσα
και πεφυρµένη εν τώ αίµατί σου έζησας.
Ιεζ. 16,22  Και µέσα εις όλα αυτά τα βδελυρά σου έργα δεν ενεθυµήθης την νηπιακήν σου ηλικίαν, όταν δηλαδή ήσουνα
γυµνή, συχαµερή, αιµόφυρτος και ότι έζησες, διότι εγώ σε επροστάτευσα.
Ιεζ. 16,23  και εγένετο µετά πάσας τας κακίας σου, λέγει Κύριος,
Ιεζ. 16,23  Επειτα δε από όλας αυτάς τας φοβεράς παρανοµίας σου, λέγει ο Κυριος,
Ιεζ. 16,24  και ωκοδόµησας σεαυτή οίκηµα πορνικόν και εποίησας σεαυτή έκθεµα εν πάση πλατεία
Ιεζ. 16,24  οικοδόµησες δια τον εαυτόν σου, ειδωλολατρικόν ναόν φαυλότητος. Εκτισες δια τον εαυτόν σου εις κάθε
πλατείαν δηµόσια πορνικά οικήµατα.
Ιεζ. 16,25  και επ αρχής πάσης οδού ωκοδόµησας τα πορνείά σου και ελυµήνω το κάλλος σου και διήγαγες τα σκέλη σου
παντί παρόδω και επλήθυνας την πορνείαν σου·
Ιεζ. 16,25  Και εις την είσοδον κάθε οδού και τας γωνίας της πόλεώς σου οικοδόµησες ειδωλολατρικά κτίρια φαυλότητας
και εµόλυνες κατ' αυτόν τον τρόπον το κάλλος σου. Ηνοιξες τα σκέλη σου εις κάθε διαβάτην και επλήθυνες πολύ την
αµαρτωλότητά σου.
Ιεζ. 16,26  και εξεπόρνευσας επί τους υιούς Αιγύπτου τους οµορούντάς σοι τους µεγαλοσάρκους και πολλαχώς
εξεπόρνευσας τού παροργίσαι µε.
Ιεζ. 16,26  Παρεδόθης εις την αµαρτωλότητά σου µε τους γείτονας και παχυσάρκους Αιγυπτίους. Με ποικίλους τρόπους
παρεδόθης µαζή των εις πορνείαν, ώστε να µε κάµης να οργισθώ εναντίον σου.
Ιεζ. 16,27  εάν δε εκτείνω την χείρά µου επί σε, και εξαρώ τα νόµιµά σου και παραδώσω εις ψυχάς µισούντων σε, θυγατέρας
αλλοφύλων τας εκκλινούσας σε εκ της οδού σου, ής ησέβησας.
Ιεζ. 16,27  Ιδού όµως ότι εγώ θα απλώσω κατά αµετάκλητον απόφασίν µου την τιµωρόν δεξιάν µου εναντίον σου. Θα
ξερριζώσω και θα πετάξω τα νόµιµα δικαιώµατά σου και θα σε παραδώσω εις ανθρώπους, οι οποίοι σε µισούν, εις πόλεις
των Φιλισταίων, των οποίων οι κάτοικοι, όταν βλέπουν την φοβεράν ασέβειαν εις την οποίαν εξετράπης , κοκκινίζουν από
έντροπην και αλλάζουν διεύθυνσιν.
Ιεζ. 16,28  και εξεπόρνευσας επί τας θυγατέρας Ασσούρ και ουδ ούτως ενεπλήσθης· και εξεπόρνευσας και ουκ ενεπίπλω .
Ιεζ. 16,28  Παρεδόθης εις αναιδεστάτην πορνείαν εις τας πόλεις των Ασσυρίων και ούτε έτσι εχόρτασες . Εξεπόρνευσες
ειδωλολατρικώς, χωρίς και να χορτάσης ποτέ.
Ιεζ. 16,29  και επλήθυνας τας διαθήκας σου προς γήν Χαλδαίων και ουδέ εν τούτοις ενεπλήσθης .
Ιεζ. 16,29  Επολλαπλασίασες τας συµφωνίας σου µε τους ειδωλολάτρας της γης των Χαλδαίων, αλλά ούτε και µε αυτό
εχόρτασες.
Ιεζ. 16,30  τι διαθώ την θυγατέρα σου, λέγει Κύριος, εν τώ ποιήσαί σε πάντα ταύτα, έργα γυναικός πόρνης; και εξεπόρνευσας
τρισσώς εν ταίς θυγατράσι σου·
Ιεζ. 16,30  Τι είδους διαθήκην θα συνάψω, ω Ιερουσαλήµ, µε σε και πως τώρα θα φερθώ στους κατοίκους σου, οι οποίοι



διέπραξαν όλα αυτά τα βρωµερά έργα, έργα πόρνης γυναικός; Συ, Ιερουσαλήµ, δια των κατοίκων σου εξεπόρνευσας πάρα
πολύ.
Ιεζ. 16,31  το πορνείον ωκοδόµησας εν πάση αρχή οδού και την βάσιν σου εποίησας εν πάση πλατεία και εγένου ως πόρνη
συνάγουσα µισθώµατα.
Ιεζ. 16,31  Εις την αρχήν της κάθε οδού οικοδόµησες ειδωλολατρικόν πορνείον και έκτισες κεντρικούς ειδωλολατρικούς
ναούς εις κάθε πλατείαν. Ετσι δε έγινες µία πραγµατική αµαρτωλός γυναίκα, η οποία παίρνει µισθόν δια τας εκτροπάς της.
Ιεζ. 16,32  η γυνή η µοιχωµένη οµοία σοι παρά τού ανδρός αυτής λαµβάνουσα µισθώµατα·
Ιεζ. 16,32  Εγινες µία µοιχαλίς, η οποία παίρνει δωρεάς από τον σύζυγόν της, αλλά τας δίδει στους ξένους άνδρας ως
αµοιβήν της αµαρτωλότητός της !
Ιεζ. 16,33  πάσι τοίς εκπορνεύσασιν αυτήν προσεδίδου µισθώµατα, και σύ δέδωκας µισθώµατα πάσι τοίς ερασταίς σου και
εφόρτιζες αυτούς τού έρχεσθαι προς σε κυκλόθεν εν τή πορνεία σου.
Ιεζ. 16,33  Εις όλας τας εκπορνευοµένας γυναίκας δίδουν συνήθως οι άνδρες τον µισθόν των. Συ όµως έδωσες εις όλους τους
έραστάς σου αµοιβάς και τους υπεχρέωνες να έρχωνται εις επικοινωνίαν προς σε από όλα τα γύρω µέρη.
Ιεζ. 16,34  και εγένετο εν σοί διεστραµµένον παρά τας γυναίκας εν τή πορνεία σου, και µετά σού πεπορνεύκασιν εν τώ
προσδιδόναι σε µισθώµατα, και σοί µισθώµατα ουκ εδόθη, και εγένετο εν σοί διεστραµµένα. -
Ιεζ. 16,34  Εγινε δηλαδή µε σε κάτι το παράδοξον και αντίθετον από ο,τι συνήθως γίνεται µε τας αµαρτωλάς γυναίκας. Συ,
δηλαδή, έδινες αµοιβάς εις εκείνους, οι οποίοι ηµάρταναν µαζή σου και δεν έδιδαν εκείνοι εις σε αµοιβήν. Ετσι δε φοβερά
και διεστραµµένα συνέβησαν µε σένα.
Ιεζ. 16,35  Διά τούτο, πόρνη, άκουε λόγον Κυρίου·
Ιεζ. 16,35  Δια τούτο, συ, η πόρνη, άκουσε τώρα τον λόγον του Κυρίου.
Ιεζ. 16,36  τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών εξέχεας τον χαλκόν σου, και αποκαλυφθήσεται η αισχύνη εν τή πορνεία σου προς τους
εραστάς σου και εις πάντα τα ενθυµήµατα των ανοµιών σου και εν τοίς αίµασι των τέκνων σου, ών έδωκας αυτοίς.
Ιεζ. 16,36  Αυτά λέγει ο Κυριος· επειδή διεσκόρπισες τα χρήµατά σου και δια της πορνείας σου µε τους έραστάς σου
αναισχύντως απεκάλυψες την εντροπήν της γυµνότητός σου, δι' όλα τα έργα των παρανόµων επιθυµιών σου, δια τα
αίµατα των τέκνων σου, τα οποία παρέδωκες εις θυσίαν,
Ιεζ. 16,37  διά τούτο ιδού εγώ επί σε συνάγω πάντας τους εραστάς σου, εν οίς επεµίγης εν αυτοίς και πάντας, ούς ηγάπησας,
σύν πάσιν, οίς εµίσεις· και συνάξω αυτούς επί σε κυκλόθεν και αποκαλύψω τας κακίας σου προς αυτούς , και όψονται
πάσαν την αισχύνην σου·
Ιεζ. 16,37  δια τούτο εγώ θα εξεγείρω και θα επιφέρω εναντίον σου όλους τους εραστάς σου , µε τους οποίους ήλθες εις µίξιν,
και όλους εκείνους τους οποίους συ ηγαπησες, και όλους εκείνους τους οποίους συ εµισησες. Θα συναθροίσω γύρω σου και
εναντίον σου όλους αυτούς και θα φανερώσω εις αυτούς τας κακίας σου και θα ιδούν και θα γνωρίσουν όλην την
καταισχύνην σου.
Ιεζ. 16,38  και εκδικήσω σε εκδικήσει µοιχαλίδος και εκχεούσης αίµα και θήσω σε εν αίµατι θυµού και ζήλου.
Ιεζ. 16,38  Θα σε τιµωρήσω µε την τιµωρίαν, που επιβάλλεται εναντίον της µοιχαλίδος, και εναντίον εκείνης που χύνει αίµα.
Θα σε παραδώσω εις φονικόν θυµόν και ζηλοτυπίαν.
Ιεζ. 16,39  και παραδώσω σε εις χείρας αυτών, και κατασκάψουσι το πορνείόν σου και καθελούσι την βάσιν σου, και
εκδύσουσί σε τα ιµάτιά σου και λήψονται τα σκεύη της καυχήσεώς σου και αφήσουσί σε γυµνήν και ασχηµονούσαν .
Ιεζ. 16,39  Θα σε παραδώσω εις τα χέρια των και αυτοί θα κατασκάψουν τα δαιµονικά τεµένη της αµαρτωλότητός σου . Θα
κρηµνίσουν τον ειδωλικόν σου ναόν. Θα σε γυµνώσουν από τα πολύτιµα φορέµατά σου. Θα πάρουν τα λαµπρά
κοσµήµατά σου και θα σε αφήσουν εντελώς γυµνήν και συχαµερήν.
Ιεζ. 16,40  και άξουσιν επί σε όχλους και λιθοβολήσουσί σε εν λίθοις και κατασφάξουσί σε εν τοίς ξίφεσιν αυτών .
Ιεζ. 16,40  Αυτοί οι εχθροί σου θα οδηγήσουν εναντίον σου όχλους, οι οποίοι και θα σε κτυπήσουν µε λίθους, θα σε
κατασφάξουν µε τα ξίφη των.
Ιεζ. 16,41  και εµπρήσουσι τους οίκους σου πυρί και ποιήσουσιν εν σοί εκδικήσεις ενώπιον γυναικών πολλών· και
αποστρέψω σε εκ της πορνείας σου, και µισθώµατα ου µη δώς ουκέτι.
Ιεζ. 16,41  Θα παραδώσουν στο πυρ τα σπίτια σου, θα σε τιµωρήσουν υπό τα όµµατα πλήθους γυναικών, πλήθους άλλων
πόλεων, θα σε αποµακρύνω βιαίως από την αµαρτωλότητά σου και θα θέσω τέρµα εις τας πορνείας σου και δεν θα δώσης
πλέον αµοιβάς στους εραστάς σου.
Ιεζ. 16,42  και επαφήσω τον θυµόν µου επί σε, και εξαρθήσεται ο ζήλός µου εκ σού, και αναπαύσοµαι και σύ µη µεριµνήσω
ουκέτι.
Ιεζ. 16,42  Θα αφήσω να εκσπάση εναντίον σου ο δίκαιος θυµός µου. Θα φύγη και θα διαλυθή εντελώς η µεγάλη µου αγάπη
προς σε. Θα αναπαυθώ πλέον και δεν θα έχω καµµίαν απολύτως δια σε µέριµναν.
Ιεζ. 16,43  ανθ ών ουκ εµνήσθης της νηπιότητός σου και ελύπεις µε εν πάσι τούτοις, και ιδού εγώ τας οδούς σου εις κεφαλήν
σου δέδωκα, λέγει Κύριος· και ούτως εποίησας την ασέβειαν επί πάσαις ταίς ανοµίαις σου.
Ιεζ. 16,43  Ολα δε αυτά, διότι δεν ενεθυµήθης τας ευεργεσίας, τας οποίας εγώ από της νηπιότητός σου έκαµα, και συνεχώς
µε ελυπούσες µε όλας τας παρανοµίας σου. Ιδού, λοιπόν, ότι εγώ έχω ρίψει τώρα επάνω στο κεφάλι σου τας τιµωρίας των
παρανοµιών σου, λέγει ο Κυριος. Διότι συ διέπραξες τροµεράν ειδωλολατρικήν ασέβειαν µε όλα τα παράνοµα έργα σου.
Ιεζ. 16,44  ταύτά εστι πάντα, όσα είπαν κατά σού εν παραβολή λέγοντες· καθώς η µήτηρ,
Ιεζ. 16,44  Αυτά είναι όλα εκείνα, τα οποία είπα ότι θα συµβούν εις βάρος σου, σύµφωνα και µε τον παραβολικόν νόµον·
“κατά την µητέρα
Ιεζ. 16,45  και η θυγάτηρ· θυγάτηρ της µητρός σου σύ εί η απωσαµένη τον άνδρα αυτής και τα τέκνα αυτής και αδελφοί
των αδελφών σου των απωσαµένων τους άνδρας αυτών και τα τέκνα αυτών· η µήτηρ υµών Χετταία, και ο πατήρ υµών
Αµοραίος.
Ιεζ. 16,45  και η κόρη”. Είσαι θυγάτηρ της µητρός σου, οποία απώθησε και εγκατέλειψε τον σύζυγόν της και τα τέκνα της.
Είσαι αδελφή των αδελφών σου, αι ποίαι απώθησαν και εγκατέλειψαν τους συζύγους των και τα τέκνα των . Η µήτηρ σας
είναι Χετταία και ο πατήρ σας είναι Αµορραίος.
Ιεζ. 16,46  η αδελφή υµών η πρεσβυτέρα Σαµάρεια, αυτή και αι θυγατέρες αυτής, η κατοικούσα εξ ευωνύµων σου· και η



αδελφή σου η νεωτέρα σου η κατοικούσα εκ δεξιών σου Σόδοµα και αι θυγατέρες αυτής .
Ιεζ. 16,46  Μεγαλύτερα σας αδελφή είναι η Σαµάρεια· αυτή και αι κωµοπόλεις της, που ευρίσκονται αριστερά σου· νεωτέρα
σου αδελφή, η οποία κατοικεί εκ δεξιών σου, είναι τα Σοδοµα και αι κωµοπόλεις των.
Ιεζ. 16,47  και ουδ ώς εν ταίς οδοίς αυτών επορεύθης, ουδέ κατά τας ανοµίας αυτών εποίησας· παρά µικρόν και υπέρκεισαι
αυτάς εν πάσαις ταίς οδοίς σου.
Ιεζ. 16,47  Και δεν είναι µόνον ότι εβαδισες τας παρανόµους οδούς εκείνων, ούτε ότι ηρκέσθης να διαπράξης τας
παρανοµίας των, αλλά υπερέβαλες αυτάς εις όλας τας παρανόµους οδούς σου.
Ιεζ. 16,48  ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ει πεποίηκε Σόδοµα η αδελφή σου, αυτή και αι θυγατέρες αυτής, ον τρόπον εποίησας σύ και
αι θυγατέρες σου.
Ιεζ. 16,48  Ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, και διαβεβαιώνω ότι η αδελφή σου, η πόλις των Σοδόµων και αι κωµοπόλεις της, δεν
διέπραξαν τας παρανοµίας, τας οποίας διέπραξας συ, ω Ιερουσαλήµ, και αι κωµοπόλεις σου.
Ιεζ. 16,49  πλήν τούτο το ανόµηµα Σοδόµων της αδελφής σου, υπερηφανία· εν πλησµονή άρτων και εν ευθηνία οίνου
εσπατάλων αυτή και αι θυγατέρες αυτής. τούτο υπήρχεν αυτή και ταίς θυγατράσιν αυτής, και χείρα πτωχού και πένητος
ουκ αντελαµβάνοντο.
Ιεζ. 16,49  Αλλα η παρανοµία των Σοδόµων, της αδελφής σου αυτής πόλεως, ήτο η υπερηφάνεια. Μέσα εις την αφθονίαν
των άρτων και του οίνου και των υλικών αγαθών εζούσεν αυτή και αι κωµοπόλεις της µίαν άσωτον και σπάταλον ζωήν.
Επί πλέον υπήρχεν εις αυτήν και εις τας κωµοπόλεις της και σκληρότης, διότι δεν έδιδον εις απλωµένον χέρι του πτωχού
και του πένητος καµµίαν βοήθειαν.
Ιεζ. 16,50  και εµεγαλαύχουν και εποίησαν ανοµήµατα ενώπιον εµού, και εξήρα αυτάς καθώς είδον.
Ιεζ. 16,50  Ησαν καυχηµατίαι και ηµάρταναν αναιδώς ενώπιόν µου. Επειδή δε εγώ έβλεπα την παράνοµον αυτήν ζωήν των,
τους κατέστρεψα.
Ιεζ. 16,51  και Σαµάρεια κατά τας ηµίσεις των αµαρτιών σου ουχ ήµαρτε· και επλήθυνας τας ανοµίας σου υπέρ αυτάς και
εδικαίωσας τας αδελφάς σου εν πάσαις ταίς ανοµίαις σου, αίς εποίησας.
Ιεζ. 16,51  Η δε Σαµάρεια ούτε κατά το ήµισυ των ιδικών σου αµαρτιών δεν είχε παρασυρθή εις αµαρτίας . Συ επλήθυνες
πάρα πολύ τας αµαρτίας σου, περισσότερον από αυτάς. Και έκαµες ώστε αι αδελφαί σου αυταί πόλεις να φαίνωνται
δίκαιαι συγκρινόµεναι προς τας ιδικάς σου παρανοµίας, τας οποίας συ διέπραξες.
Ιεζ. 16,52  και σύ κόµισαι βάσανόν σου, εν ή έφθειρας τας αδελφάς σου εν ταίς αµαρτίαις σου, αίς ηνόµησας υπέρ αυτάς, και
εδικαίωσας αυτάς υπέρ σεαυτήν· και σύ αισχύνθητι και λάβε την ατιµίαν σου εν τώ δικαιώσαί σε τας αδελφάς σου.
Ιεζ. 16,52  Παρε, λοιπόν, τώρα συ επάνω σου την εντροπήν των σφαλµάτων σου, ίµέ τα οποία διέφθειρες τας αδελφάς σου
εις τας ιδικάς σου αµαρτίας, δια των οποίων παρηνόµησες περισσότερον από αυτάς. Και έτσι ανέδειξες εκείνας δικαίας
συγκρινοµένας προς σε. Η εντροπή ας σε καλύψη δια τούτο. Παρε, λοιπόν, επάνω σου αυτόν τον εξευτελισµόν, διότι συ µε
το πλήθος των φοβερών σου παρανοµιών έκαµες, ώστε να φαίνωνται δίκαιαι αι αδελφαί σου.
Ιεζ. 16,53  και αποστρέψω τας αποστροφάς αυτών, την αποστροφήν Σοδόµων και των θυγατέρων αυτής, και αποστρέψω
την αποστροφήν Σαµαρείας και των θυγατέρων αυτής, και αποστρέψω την αποστροφήν σου εν µέσω αυτών,
Ιεζ. 16,53  Θα αποκαταστήσω εγώ αυτάς, θα αποκαταστήσω τα ξεπεσµένα Σοδοµα και τας κωµοπόλεις, που εξαρτώνται
από αυτά. Θα αποκαταστήσω την αποστατήσασαν Σαµάρειαν και τας κωµοπόλεις της. Μεταξύ δε αυτών θα
αποκαταστήσω κάποτε και σε.
Ιεζ. 16,54  όπως κοµίση την βάσανόν σου και ατιµωθήση εκ πάντων, ών εποίησας εν τώ παροργίσαι µε.
Ιεζ. 16,54  Και τούτο, δια να πάρης και να φέρης επάνω σου την εξευτελιστικήν βάσανον, να εξευτελισθής και να
καταισχυνθής δι' όλα τα αµαρτήµατα, τα οποία διέπραξες και εξ αιτίας των οποίων µε έκαµες να εξοργισθώ εναντίον σου.
Ιεζ. 16,55  και η αδελφή σου Σόδοµα και αι θυγατέρες αυτής αποκατασταθήσονται καθώς ήσαν απ αρχής, και Σαµάρεια
και αι θυγατέρες αυτής αποκατασταθήσονται καθώς ήσαν απ αρχής, και σύ και αι θυγατέρες σου αποκατασταθήσεσθε
καθώς απ αρχής ήτε.
Ιεζ. 16,55  Η αδελφή σου πόλις, τα Σοδοµα και αι κωµοπόλεις της, θα αποκατασταθούν κάποτε, όπως ήσαν απ' αρχής. Και η
Σαµάρεια και αι κωµοπόλεις της θα αποκατασταθούν εις την αρχικήν των κατάστασιν . Και συ και αι κωµοπόλεις σου θα
αποκατασταθήτε κάποτε, καθώς υπήρξατε απ αρχής.
Ιεζ. 16,56  και ει µη ήν Σόδοµα η αδελφή σου εις ακοήν εν τώ στόµατί σου εν ταίς ηµέραις υπερηφανίας σου ,
Ιεζ. 16,56  Μηπως και η αδελφή σου πόλις, τα Σοδοµα, κατά τας ηµέρας της δόξης σου, δεν ανεφέρετο δια του στόµατός σου
και δεν ηκούετο ως πόλις αµαρτίας,
Ιεζ. 16,57  πρό τού αποκαλυφθήναι τας κακίας σου, ον τρόπον νύν όνειδος εί θυγατέρων Συρίας και πάντων των κύκλω
αυτής, θυγατέρων αλλοφύλων των περιεχουσών σε κύκλω;
Ιεζ. 16,57  πριν φανερωθούν αι κακίαι σου, όπως συ είσαι τώρα όνειδος και εξευτελισµός ανάµεσα εις τας πόλεις της Συρίας
και εις τας πόλεις των Φιλισταίων αι οποίαι υπάρχουν ολόγυρά σου;
Ιεζ. 16,58  τας ασεβείας σου και τας ανοµίας σου, σύ κεκόµισαι αυτάς, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 16,58  Τας συνεπείας της ασεβείας σου και της παρανοµίας σου θα έχης κοµίσει, λέγει ο Κυριος”.
Ιεζ. 16,59  τάδε λέγει Κύριος· και ποιήσω εν σοί καθώς εποίησας, ως ητίµωσας ταύτα τού παραβήναι την διαθήκην µου.
Ιεζ. 16,59  Αυτά λέγει ο Κυριος· “εγώ θα πράξω απέναντί σου, όπως συ έπραξες απεναντί µου, όπως συ κατεφρόνησες τας
εντολάς µου και παρέβης την διαθήκην µου.
Ιεζ. 16,60  και µνησθήσοµαι εγώ της διαθήκης µου της µετά σού εν ηµέραις νηπιότητός σου και αναστήσω σοι διαθήκην
αιώνιον.
Ιεζ. 16,60  Εγώ όµως δεν θα λησµονήσω την διαθήκην µου, την οποίαν συνήψα µε σε, ότε ακόµα ήσουνα νήπιον, και θα
κάµω νέαν διαθήκην µε σε αιωνίαν.
Ιεζ. 16,61 και µνησθήση την οδόν σου και εξατιµωθήση εν τώ αναλαβείν σε τας αδελφάς σου τας πρεσβυτέρας σου σύν ταίς
νεωτέραις σου, και δώσω αυτάς σοι εις οικοδοµήν και ουκ εκ διαθήκης σου.
Ιεζ. 16,61  Τοτε θα ενθυµηθής την σηµερινήν αµαρτωλήν οδόν σου και θα εντροπιασθής, όταν θα αναλαβης τας αδελφάς
σου πόλεις, τας αρχαιοτέρας και τας νεωτέρας, τας οποίας εγώ θα δώσω εις σε, ώστε να τας οικοδοµήσης και µορφώσης εις
νέαν πνευµατικήν ζωήν, οχι πλέον µε την παλαιάν διαθήκην σου.



Ιεζ. 16,62  και αναστήσω εγώ την διαθήκην µου µετά σού, και επιγνώση ότι εγώ Κύριος,
Ιεζ. 16,62  Εγώ θα σε ανεγείρω, θα σε αποκαταστήσω και θα συνάψω την νέαν διαθήκην µου µε σε και θα µάθης τότε καλά,
ότι εγώ είµαι ο Κυριος,
Ιεζ. 16,63  όπως µνησθής και αισχυνθής, και µη ή σοι έτι ανοίξαι το στόµα σου από προσώπου της ατιµίας σου εν τώ
εξιλάσκεσθαί µε σοι κατά πάντα, όσα εποίησας, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 16,63  δια να ενθυµηθής την προτέραν σου διαγωγήν και εντραπής και να µη έχστο σθένος πλέον να ανοίξης το στόµα
σου εξ αιτίας της καταισχύνης σου, όταν εγώ θα σε ελεήσω και θα σε εξιλεώσω δι' όλα τα κακά, τα οποία έπραξες”; λέγει ο
Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Ιεζ. 17,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 17,1   Ο Κυριος ωµίλησε εις εµέ και είπε·
Ιεζ. 17,2   υιέ ανθρώπου, διήγησαι διήγηµα και ειπόν παραβολήν προς τον οίκον τού Ισραήλ
Ιεζ. 17,2   “υιέ ανθρώπου, άκουσε και διηγήσου ένα παραβολικόν διήγηµα, ειπέ µίαν αλληγορίαν στον ισραηλιτικον λαόν.
Ιεζ. 17,3   και ερείς· τάδε λέγει Κύριος· ο αετός ο µέγας ο µεγαλοπτέρυγος, ο µακρός τή εκτάσει, πλήρης ονύχων, ός έχει το
ήγηµα εισελθείν εις τον Λίβανον και έλαβε τα επίλεκτα της κέδρου,
Ιεζ. 17,3   Είπε, αυτά λέγει ο Κυριος· Ενας µεγάλος αετός µε µακρυές φτερούγες, µακρός και µεγαλόσωµος, γεµάτος ισχυρά
νύχια, επήρε κατεύθυνσιν και εισήλθεν στο όρος Λιβανον. Επήρεν από εκεί τα εκλεκτά µέρη µιας κέδρου.
Ιεζ. 17,4   τα άκρα της απαλότητος απέκνισε και ήνεγκεν αυτά εις γήν Χαναάν, εις πόλιν τετειχισµένην έθετο αυτά.
Ιεζ. 17,4   Εκοψε τα τρυφερά ακρινά βλαστάρια και τα έφερε εις την χώραν Χαναάν, εις πόλιν περικλειοµένην από ισχυρόν
τείχος.
Ιεζ. 17,5   και έλαβεν από τού σπέρµατος της γής και έδωκεν αυτό εις το πεδίον φυτόν εφ ύδατι πολλώ , επιβλεπόµενον
έταξεν αυτό.
Ιεζ. 17,5   Επήρε κατόπιν από την περιοχήν του Λιβάνου νεαρόν φυτόν και το εφύτευσεν εις γόνιµον πεδιάδα , πλησίον εις
ύδατα πολλά και εφρόντισε δια την επίβλεψιν και περιποίησίν του.
Ιεζ. 17,6   και ανέτειλε και εγένετο εις άµπελον ασθενούσαν και µικράν τώ µεγέθει τού επιφαίνεσθαι αυτήν· τα κλήµατα
αυτής επ αυτήν και ρίζαι αυτής υποκάτω αυτής ήσαν. και εγένετο εις άµπελον και εποίησεν απώρυγας και εξέτεινε την
αναδενδράδα αυτής.
Ιεζ. 17,6   Το νεαρόν αυτό φυτόν εφύτρωσεν, έγινε µία καχεκτική άµπελος, που µόλις εφαίνετο. Τα κλήµατά της έπιπταν
επάνω της και αι ρίζαι της επροχωρούσαν κάτω από αυτήν µέσα εις την γην. Επειτα όµως έγινεν άµπελος, άπλωσε
καταβολάδας, κλήµατα που ανερριχήθησαν επάνω εις τα δένδρα.
Ιεζ. 17,7   και εγένετο αετός έτερος µέγας, µεγαλοπτέρυγος, πολύς όνυξι, και ιδού η άµπελος αύτη περιπεπλεγµένη προς
αυτόν, και ρίζαι αυτής προς αυτόν, και τα κλήµατα αυτής εξαπέστειλεν αυτώ τού ποτίσαι αυτήν σύν τώ βώλω της φυτείας
αυτής.
Ιεζ. 17,7   Ιδού, ότι εφάνη τότε ένας άλλος µεγάλος αετός, µεγαλοπτέρυγος και µε πιο πολλά νύχια. Και ιδού η άµπελος αυτή
είχε περιπλεχθή εις αυτόν. Εστειλε προς τον αετόν τας ρίζας και τα κλήµατά της, δια να ποτίση αυτήν και το έδαφος,
επάνω, στο οποίον ήτο φυτευµένη.
Ιεζ. 17,8   εις πεδίον καλόν εφ ύδατι πολλώ αύτη πιαίνεται τού ποιείν βλαστούς και φέρειν καρπόν, τού είναι εις άµπελον
µεγάλην.
Ιεζ. 17,8   Εις καλήν και εύφορον πεδιάδα είχε φυτευθή, κοντά εις πολλά ύδατα, από τα οποία τρέφεται αφθόνως και
µεγαλώνει, ώστε να πετάξη βλαστούς, να φέρη καρπούς, να γίνη µεγάλη άµπελος.
Ιεζ. 17,9   διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ει κατευθυνεί; ουχί αι ρίζαι της απαλότητος αυτής και ο καρπός σαπήσεται, και
ξηρανθήσεται πάντα τα προανατέλλοντα αυτής; και ουκ εν βραχίονι µεγάλω, ουδέ εν λαώ πολλώ τού εκσπάσαι αυτήν εκ
ριζών αυτής·
Ιεζ. 17,9   Δια τούτο είπε· αυτά λέγει ο Κυριος· Θα προχωρήση εις ανάπτυξιν και καρποφορίαν η άµπελος αυτή ; Οχι. Διότι αι
τρυφεραί της ρίζαι και ο καρπός της θα σαπίσουν και όλα τα κλήµατα, που έχουν βλαστήσει από αυτήν, θα ξηρανθούν και
δεν θα χρειασθούν δυνατοί βραχίονες ούτε πολύ πλήθος ανθρώπων, δια να την ξερριζώσουν από το έδαφος.
Ιεζ. 17,10  και ιδού πιαίνεται· µη κατευθυνεί; ουχί άµα τώ άψασθαι αυτής ανεµον τον καύσωνα ξηρανθήσεται; σύν τώ βώλω
ανατολής αυτής ξηρανθήσεται.
Ιεζ. 17,10  Ιδού, ότι τώρα αυξάνεται και µεγαλώνει. Μηπως, τάχα, και θα συνέχιση την πρόοδον και ανάπτυξίν της αυτήν;
Οχι, διότι αµέσως µόλις θα πνεύση καυστικός άνεµος, θα ξηρανθή· θα ξηρανθή µαζή µε το έδαφος, επί του οποίου αυτή
έχει αναβλαστήσει”.
Ιεζ. 17,11  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 17,11  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 17,12  υιέ ανθρώπου, ειπόν δή προς τον οίκον τον παραπικραίνοντα· ουκ επίστασθε τι ήν ταύτα ; ειπόν· όταν έλθη
βασιλεύς Βαβυλώνος επί Ιερουσαλήµ, και λήψεται τον βασιλέα αυτής και τους άρχοντας αυτής και άξη αυτούς προς
εαυτόν εις Βαβυλώνα.
Ιεζ. 17,12  “υιέ ανθρώπου, ειπέ στον λαόν αυτόν, ο οποίος συνεχώς µε παραπικραίνει και µε εξοργίζει· δεν γνωρίζετε τι
σηµαίνουν αυτά; Ειπέ λοιπόν προς αυτούς το νόηµά των. Οταν επέλθη ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εναντίον της
Ιερουσαλήµ, θα συλλάβη αιχµάλωτον τον βασιλέα της και τους άρχοντάς της και θα φέρη αυτούς µαζί του εις την
Βαβυλώνα.
Ιεζ. 17,13  και λήψεται εκ τού σπέρµατος της βασιλείας και διαθήσεται προς αυτόν διαθήκην και εισάξει αυτόν εν αρά , και
τους ηγεµόνας της γής λήψεται
Ιεζ. 17,13  Επειτα θα πάρη ένα µέλος από την βασιλικήν οικογένειαν και θα συνάψη µε αυτόν συµφωνίαν. Θα τον αναγκάση
δε να ορκισθή δια την τήρησιν της συµφωνίας αυτής. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θα πάρη επίσης µαζή του και τους
άρχοντας της Ιουδαίας,
Ιεζ. 17,14  τού γενέσθαι εις βασιλείαν ασθενή το καθόλου µη επαίρεσθαι, τού φυλάσσειν την διαθήκην αυτού και ιστάνειν



αυτήν.
Ιεζ. 17,14  ώστε να γίνη ασθενής η βασιλεία της και να µη ηµπορή καθόλου να σήκωση κεφάλι και ούτω να τηρήση την
συµφωνίαν µε αυτόν και να του σταθή πιστή.
Ιεζ. 17,15  και αποστήσεται απ αυτού τού εξαποστέλλειν αγγέλους εαυτού εις Αίγυπτον, τού δούναι αυτώ ίππους και λαόν
πολύν. ει κατευθυνεί; ει διασωθήσεται ο ποιών εναντία; και παραβαίνων διαθήκην ει διασωθήσεται;
Ιεζ. 17,15  Ο βασιλεύς όµως της Ιουδαίας θα επαναστατήση κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, θα στείλη αγγελιαφόρους
εις την Αίγυπτον, δια να του δώσουν ιππικόν και στρατόν πολύν. Ταχα, θα επιτύχη εις τας προσπαθείας του; Θα διασωθή
αυτός, που διαπράττει αντίθετα προς τας συµφωνίας; Αυτός που παραβαίνει την συναφθείσαν συνθήκην θα διασωθή;
Ιεζ. 17,16  ζώ εγώ, λέγει Κύριος, εάν µη εν ώ τόπω ο βασιλεύς ο βασιλεύσας αυτόν, ός ητίµωσε την αράν µου και ός παρέβη
την διαθήκην µου, µετ αυτού εν µέσω Βαβυλώνος τελευτήσει.
Ιεζ. 17,16  Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι εις την χώραν του βασιλέως, ο οποίος τον εθεσεν στον θρόνον και
του οποίου έχει καταπατήσει την ένορκον συµφωνίαν και έθραυσε την διαθήκην, θα µεταφερθή εις την χώραν αυτού του
βασιλέως και πλησίον αυτού εις την Βαβυλώνα θα αποθάνη.
Ιεζ. 17,17  και ουκ εν δυνάµει µεγάλη ουδέ εν όχλω πολλώ ποιήσει προς αυτόν Φαραώ πόλεµον, εν χαρακοβολία και εν
οικοδοµή βελοστάσεων τού εξάραι ψυχάς.
Ιεζ. 17,17  Ο Φαραώ δεν θα πράξη, όπως αυτός θέλει. Δεν θα έλθη µε δύναµιν µεγάλην, µε στρατιώτας πολυάριθµους, δια να
κάµη προς χάριν του πόλεµον µέσα από χαρακώµατα και µε πολιορκητικάς µηχανάς και να θανατώση στρατιώτας της
Βαβυλώνος.
Ιεζ. 17,18  και ητίµωσεν ορκωµοσίαν τού παραβήναι διαθήκην, και ιδού δέδωκε την χείρα αυτού και πάντα ταύτα εποίησεν
αυτώ· µη σωθήσεται;
Ιεζ. 17,18  Αυτός όµως ο βασιλεύς της Ιουδαίας εξηυτέλισε και κατεπάτησε τον όρκον του, παρέβη την συµφωνίαν ποι
συνήψε προς τους Βαβυλωνίους, έδωσε το χέρι του εις συµµαχίαν και εζήτησε βοήθειαν από τον Φαραώ. Ολα αυτά τα
έκαµε προς χάριν του. Μηπως όµως και θα κατορθώση να διασωθή;
Ιεζ. 17,19  διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ζώ εγώ εάν µη την ορκωµοσίαν µου, ήν ητίµωσε, και την διαθήκην µου, ήν
παρέβη, και δώσω αυτά εις κεφαλήν αυτού.
Ιεζ. 17,19  Δια τούτο ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, ότι δια την καταπάτησιν του όρκου του και δια
την παράβασιν της διαθήκης µου, την οποίαν αυτός παρέβη, θα επιφέρω εξάπαντος επί της κεφαλής του τας τιµωρίας, που
πρέπει.
Ιεζ. 17,20  και εκπετάσω επ αυτόν το δίκτυόν µου, και αλώσεται εν τή περιοχή αυτού.
Ιεζ. 17,20  Θα απλώσω επάνω από αυτόν το δίκτυόν µου και θα τον συλλάβω µέσα εις την περιοχήν του, όπου θα νοµίζη τον
εαυτόν του ασφαλή.
Ιεζ. 17,21  εν πάση παρατάξει αυτού εν ροµφαία πεσούνται, και τους καταλοίπους εις πάντα άνεµον διασπερώ, και
επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος λελάληκα. -
Ιεζ. 17,21 Το µεγαλύτερον µέρος των στρατευµάτων του θα πέση κάτω από την εχθρικήν ροµφαίαν και τους υπολοίπους θα
διασκορπίσω προς όλας τας κατευθύνσεις. Και τότε θα µάθετε πολύ καλά, ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Ελάλησα και έτσι θα
γίνη”.
Ιεζ. 17,22  Διότι τάδε λέγει Κύριος· και λήψοµαι εγώ εκ των εκλεκτών της κέδρου, εκ κορυφής καρδίας αυτών αποκνιώ και
καταφυτεύσω εγώ επ όρος υψηλόν·
Ιεζ. 17,22  Αυτά λέγει ο Κυριος· “εγώ θα πάρω κλάδον από τους εκλεκτούς κλάδους της κέδρου, από την κορυφήν της
καρδίας της, θα τον αποκόψω και θα φυτεύσω αυτόν ασφαλή επάνω εις όρος υψηλόν.
Ιεζ. 17,23  και κρεµάσω αυτόν εν όρει µετεώρω τώ Ισραήλ και καταφυτεύσω, και εξοίσει βλαστόν και ποιήσει καρπόν και
έσται εις κέδρον µεγάλην, και αναπαύσεται υποκάτω αυτού πάν θηρίον, και πάν πετεινόν υπό την σκιάν αυτού
αναπαύσεται, τα κλήµατα αυτού αποκατασταθήσεται.
Ιεζ. 17,23  Θα τον φυτεύσω, δια να ριζοβολήση ασφαλώς και να γίνη εµφανής, επάνω εις υψηλόν ορός της περιοχής του
Ισραήλ. Θα βγάλη βλαστούς και θα κάµη καρπόν και θα γίνη κέδρος µεγάλη. Κατω από αυτήν θα αναπαυθούν όλα τα
θηρία και υπό την σκιαν της θα αναπαυθούν όλα τα πτηνά. Οι κλάδοι αυτής στερεοί θα απλωθούν ολόγυρά της.
Ιεζ. 17,24  και γνώσονται πάντα τα ξύλα τού πεδίου διότι εγώ Κύριος ο ταπεινών ξύλον υψηλόν και υψών ξύλον ταπεινόν
και ξηραίνων ξύλον χλωρόν και αναθάλλων ξύλον ξηρόν· εγώ Κύριος λελάληκα και ποιήσω .
Ιεζ. 17,24  Και θα µάθουν όλα τα δένδρα της πεδιάδος, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι της γης, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος
ταπεινώνω τα υψηλά δένδρα και ανυψώνω µεγαλοπρεπή τα ταπεινά δενδρύλλια. Ξηραίνω τα θαλλερά δένδρα και κάµνω
να αναθάλλουν τα ξηρά δένδρα. Εγώ, ο Κυριος ωµίλησα και έτσι θα κάµω”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ιεζ. 18,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 18,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 18,2   υιέ ανθρώπου, τι υµίν η παραβολή αύτη εν τοίς υιοίς Ισραήλ λέγοντες· οι πατέρες έφαγον όµφακα και οι οδόντες
των τέκνων εγοµφίασαν;
Ιεζ. 18,2  «“υιέ ανθρώπου, διατί υπάρχει µεταξύ σας, µεταξύ των Ισραηλιτών, αυτή η παροιµία που λέγεται· “οι πατέρες
έφαγον τα άγουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών αιµωδίασαν”.
Ιεζ. 18,3   ζώ εγώ, λέγει Κύριος, εάν γένηται έτι λεγοµένη η παραβολή αύτη εν τώ Ισραήλ·
Ιεζ. 18,3   Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι δεν θα λέγεται πλέον.η παροιµία αυτή µεταξύ των Ισραηλιτών.
Ιεζ. 18,4   ότι πάσαι αι ψυχαί εµαί εισιν, ον τρόπον η ψυχή τού πατρός, ούτως και η ψυχή τού υιού, εµαί εισιν· η ψυχή η
αµαρτάνουσα, αύτη αποθανείται. -
Ιεζ. 18,4  Καθε ζωή ανθρώπου είναι ιδική µου· όπως η ζωή του πατρός έτσι και η ζωή του παιδιού. Ιδικές µου είναι οι ζωές.
Αυτός ο οποίος αµαρτάνει, αυτός και θα τιµωρηθή δια θανάτου.
Ιεζ. 18,5   Ο δε άνθρωπος ός έσται δίκαιος, ο ποιών κρίµα και δικαιοσύνην,
Ιεζ. 18,5   Ο άνθρωπος όµως, ο οποίος είναι δίκαιος, αυτός ο οποίος τηρεί τας εντολάς µου και φέρεται µε δικαιοσύνην,



Ιεζ. 18,6   επί των ορέων ου φάγεται και τους οφθαλµούς αυτού ου µη επάρη προς τα ενθυµήµατα οίκου Ισραήλ και την
γυναίκα τού πλησίον αυτού ου µη µιάνη και προς γυναίκα εν αφέδρω ούσαν ου προσεγγιεί
Ιεζ. 18,6  δεν θα φάγη ειδωλόθυτα κρέατα από τους επάνω εις τα όρη βωµούς των ειδώλων , δεν θα σηκώση τα βλέµµατά
του προς τα είδωλα του ειδωλολατρικού λαού, δεν θα µολύνη την γυναίκα του πλησίον του, δεν θα προσέλθη εις γυναίκα,
η οποία ευρίσκεται εις τα καταµήνια της.
Ιεζ. 18,7   και άνθρωπον ου µη καταδυναστεύση, ενεχυρασµόν οφείλοντος αποδώσει και άρπαγµα ουχ αρπάται, τον άρτον
αυτού τώ πεινώντι δώσει και γυµνόν περιβαλεί
Ιεζ. 18,7   Δεν θα καταδυναστεύη άνθρωπον, θα αποδίδη το ενέχυρον χρεωφειλέτου πτωχού, δεν θα αρπάζη ξένα πράγµατα.
Θα δίδη προθύµως το ψωµί του στον πεινασµένον, και θα ενδύη τον γυµνόν.
Ιεζ. 18,8   και το αργύριον αυτού επί τόκω ου δώσει και πλεονασµόν ου λήψεται και εξ αδικίας αποστρέψει την χείρα αυτού ,
κρίµα δίκαιον ποιήσει ανά µέσον ανδρός και ανά µέσον τού πλησίον αυτού
Ιεζ. 18,8  Δεν θα δανείζη τα χρήµατά του µε τόκον, δεν θα παίρνη περισσότερα είδη από όσα έχει δώσει. Από αδίκους
πράξεις θα αποµακρύνη το χέρι του. Θα δικάζη και θα κρίνη δικαίως ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διαφοράς µεταξύ των.
Ιεζ. 18,9   και τοίς προστάγµασί µου πεπόρευται και τα δικαιώµατά µου πεφύλακται τού ποιήσαι αυτά· δίκαιος ούτός εστι,
ζωή ζήσεται, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 18,9  Θα βαδίζη σύµφωνα µε τας εντολάς µου και θα καταβάλλη κάθε προσπάθειαν και προσοχήν να τηρή τας εντολάς
µου. Αυτός είναι δίκαιος και αυτός εξάπαντος θα ζήση, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 18,10  Καί εάν γεννήση υιόν λοιµόν εκχέοντα αίµα και ποιούντα αµαρτήµατα,
Ιεζ. 18,10  Αυτός δε ο άνθρωπος, εάν αποκτήση υιόν διεφθαρµένον, ο οποίος χύνει αίµα αθώον και διαπράττει αµαρτήµατα
Ιεζ. 18,11  εν τή οδώ τού πατρός αυτού τού δικαίου ουκ επορεύθη , αλλά και επί των ορέων έφαγε και την γυναίκα τού
πλησίον αυτού εµίανε
Ιεζ. 18,11  και δεν βαδίζει σύµφωνα µε τον δρόµον του πατρός του του δικαίου, αλλά επάνω εις τα όρη τρώγει ειδωλόθυτα
προ των βωµών των ειδώλων και την γυναίκα του πλησίον αυτού εµίανε,
Ιεζ. 18,12  και πτωχόν και πένητα κατεδυνάστευσε και άρπαγµα ήρπασε και ενεχυρασµόν ουκ απέδωκε και εις τα είδωλα
έθετο τους οφθαλµούς αυτού, ανοµίαν πεποίηκε,
Ιεζ. 18,12  τον δε πτωχόν και τον πένητα τον κατετυράννησε και ήρπασε βιαίως ξένα πράγµατα και δεν απέδωσε το
ενέχυρον πτωχού και προς τα είδωλα έστρεψε λατρευτικά τα µάτια του, αυτός έχει διαπράξει παρανοµίαν.
Ιεζ. 18,13  µετά τόκου έδωκε και πλεονασµόν έλαβεν, ούτος ζωή ου ζήσεται, πάσας τας ανοµίας ταύτας εποίησε, θανάτω
θανατωθήσεται, το αίµα αυτού επ αυτόν έσται. -
Ιεζ. 18,13  Εδάνειζε δε τα χρήµατά του µε τόκον και ελάµβανε περισσότερα οπό εκείνα που έδιδε. Αυτός δεν θα ζήση πλέον,
διότι έχει διαπράξει όλας αυτάς τας παρανοµίας. Θα αποθάνη εξαπαντος, το αίµα του θα πέση επάνω στο κεφάλι του.
Ιεζ. 18,14  Εάν δε γεννήση υιόν, και ίδη πάσας τας αµαρτίας τού πατρός αυτού, ας εποίησε, και φοβηθή και µη ποιήση κατ
αυτάς,
Ιεζ. 18,14  Εάν όµως αυτός ο αµαρτωλός και ασεβής γεννήση υιόν, αυτός δε ίδη όλας τας αµαρτίας του πατρός του, αυτάς
τας οποίας εκείνος διέπραξε, θα φοβηθή δε και δεν θα πράξη σύµφωνα µε αυτάς,
Ιεζ. 18,15  επί των ορέων ου βέβρωκε και τους οφθαλµούς αυτού ουκ έθετο εις τα ενθυµήµατα οίκου Ισραήλ και την γυναίκα
τού πλησίον αυτού ουκ εµίανε
Ιεζ. 18,15  δεν θα τρώγη, δηλαδή, τα ειδωλόθυτα φαγητά επάνω εις τα όρη, δεν θα προσηλώνη τα µάτια του µε ευλάβειαν
και σεβασµόν εις τα είδωλα του ειδωλολατρικού λαού, δεν θα µολύνη την γυναίκα του πλησίον,
Ιεζ. 18,16  και άνθρωπον ου κατεδυνάστευσε και ενεχυρασµόν ουκ ενεχύρασε και άρπαγµα ουχ ήρπασε, τον άρτον αυτού τώ
πεινώντι έδωκε και γυµνόν περιέβαλε,
Ιεζ. 18,16  ανθρωπον δε δεν θα καταδυναστεύση, ενέχυρον πτωχού χρεωφειλέτου δεν θα λαµβάνη, δεν θα αρπάζη ξένα
πράγµατα, από τον άρτον αυτού θα δίνη στον πεινώντα και τον γυµνόν θα ενδύη·
Ιεζ. 18,17  και από αδικίας απέστρεψε την χείρα αυτού, τόκον ουδέ πλεονασµόν ουκ έλαβε, δικαιοσύνην εποίησε και εν τοίς
προστάγµασί µου επορεύθη, ου τελευτήσει εν αδικίαις πατρός αυτού, ζωή ζήσεται.
Ιεζ. 18,17  θα αποστρέφη τα χέρια του πάντοτε από τας αδικίας, τόκον δεν θα παίρνη, ούτε περισσότερα από όσα έχει
δανείσει θα λαµβάνη, θα πραγµατοποιή δε δικαιοσύνην καθ' όλην του την ζωήν, θα πορεύεται σύµφωνα µε τας εντολάς
µου, αυτός δεν θα αποθάνη εξ αιτίας των αµαρτιών του πατρός του. Ασφαλώς και βεβαίως θα ζήση.
Ιεζ. 18,18  ο δε πατήρ αυτού εάν θλίψει θλίψη και αρπάση άρπαγµα, εναντία εποίησεν εν µέσω τού λαού µου και
αποθανείται εν τή αδικία αυτού. -
Ιεζ. 18,18  Ο πατέρας του όµώς εάν πιέση και καταθλίψη τον πτωχόν και αρπάση βιαίως ξένα πράγµατα , θα διαπράττη εν
µέσω του ισραηλιτικού λαού αντίθετα από εκείνα, τα οποία πράττει ο υιός του. Αυτός θα αποθάνη ασφαλώς και βεβαίως εξ
αιτίας των αµαρτιών του.
Ιεζ. 18,19  Καί ερείτε· τι ότι ουκ έλαβε την αδικίαν ο υιός τού πατρός; ότι ο υιός δικαιοσύνην και έλεος πεποίηκε, πάντα τα
νόµιµά µου συνετήρησε και εποίησεν αυτά· ζωή ζήσεται.
Ιεζ. 18,19  Και τότε θα πήτε· Διατί το παιδί δεν υπέστη την τιµωρίαν των αδικιών του πατρός του; Διότι είναι υιός
δικαιοσύνης, έδειξε ευσπλαγχνίαν, ετήρησεν όλας τας εντολάς µου και τας εφήρµοσε πιστώς. Αυτός ασφαλώς και βεβαίως
θα ζήση.
Ιεζ. 18,20  η δε ψυχή η αµαρτάνουσα αποθανείται· ο δε υιός ου λήψεται την αδικίαν τού πατρός, ουδέ ο πατήρ λήψεται την
αδικίαν τού υιού· δικαιοσύνη δικαίου επ αυτόν έσται, και ανοµία ανόµου επ αυτόν έσται.
Ιεζ. 18,20  Ανθρωπος όµως ο οποίος πεισµόνως και αµετανοήτως αµαρτάνει, αυτός θα αποθάνη πολύ σύντοµα. Το παιδί δεν
θα πάρη επάνω του τας αδικίας του πατρός. Ούτε ο πατέρας θα είναι υπεύθυνος δια τας αδικίας του παιδιού. Η αρετή του
δικαίου θα µείνη εις αυτόν κτήµα αναφαίρετον· όπως επίσης και η παρανοµία του αµαρτωλού θα µένη πάντοτε εις βάρος
του αµαρτωλού.
Ιεζ. 18,21  και ο άνοµος εάν αποστρέψη εκ πασών των ανοµιών αυτού, ών εποίησε, και φυλάξηται πάσας τας εντολάς µου
και ποιήση δικαιοσύνην και έλεος, ζωή ζήσεται και ου µη αποθάνη.
Ιεζ. 18,21  Εάν όµως ο αµαρτωλός µετανοήση και αποστροφή όλας τας αµαρτίας, τας οποίας διέπραξε, και προσπαθήση να



τηρήση όλας τας εντολάς µου και να εφαρµόση δικαιοσύνην και έλεος, θα µακροηµερεύση και δεν θα τιµωρηθή µε
πρόωρον θάνατον.
Ιεζ. 18,22  πάντα τα παραπτώµατα αυτού, όσα εποίησεν, ου µνησθήσεται, εν τή δικαιοσύνη αυτού, ή εποίησε, ζήσεται.
Ιεζ. 18,22  Ολα τα αµαρτήµατα, τα οποία είχε διαπράξει, δεν θα τα, ενθυµηθή πλέον ο Θεός. Χαρις δε εις την ενάρετον ζωήν
του, την οποίαν ζη, θα ζήση επί µακρόν.
Ιεζ. 18,23  µη θελήσει θελήσω τον θάνατον τού ανόµου, λέγει Κύριος, ως το αποστρέψαι αυτόν εκ της οδού της πονηράς και
ζήν αυτόν;
Ιεζ. 18,23  Μηπως, τάχα, εγώ θέλω τον θάνατον του αµαρτωλού, λέγει ο Κυριος, όπως και όσον θέλω και επιθυµώ να
απαρνηθή αυτός τον αµαρτωλόν τρόπον τη ζωής, να επιστρέψη εν µετανοία προς εµέ, δια να ζήση επί µακρόν;
Ιεζ. 18,24  εν δε τώ αποστρέψαι δίκαιον εκ της δικαιοσύνης αυτού και ποιήσαι αδικίαν κατά πάσας τας ανοµίας , ας
εποίησεν ο άνοµος, πάσαι αι δικαιοσύναι αυτού, ας εποίησεν, ου µη µνησθώσιν· εν τώ παραπτώµατι αυτού, ώ παρέπεσε,
και εν ταίς αµαρτίαις αυτού, αίς ήµαρτεν, εν αυταίς αποθανείται.
Ιεζ. 18,24  Εάν εξ άλλου ο δίκαιος άνθρωπος εγκαταλείψη τη εναρετον αυτού ζωήν και διαπράξη αδικίας , εκτραπή εις όλας
τας παρανοµίας, τας οποίας διαπράττει ο ασεβής, όλαι αι αρεταί αυτού, τας οποίας έως τότε έχει κατορθώσει,δεν θα
ληφθούν υπ' όψιν. Ενεκα δε των παραπτωµάτων, εις τα οποία έχει περιπέσει, και των αµαρτιών τας οποίας διέπραξε, θα
τιµωρηθή δια τας αµαρτίας του αυτάς.
Ιεζ. 18,25  και είπατε· ου κατευθύνει η οδός Κυρίου. ακούσατε δή πάς ο οίκος Ισραήλ· µη η οδός µου ου κατευθύνει; ουχί η
οδός υµών ου κατευθύνει;
Ιεζ. 18,25  Σεις όµως είπατε και λέγετε· “Αυτός ο τρόπος της ενεργείας του Κυρίου δεν είναι ευθύς και δίκαιος”. Ακούσατε,
λοιπόν, όλοι σεις οι Ισραηλίται· ο ιδικός µου τρόπος και δρόµος δεν είναι ευθύς και δίκαιος η η ιδική σας νοοτροπία και
οδός δεν είναι ευθεία και δικαία;
Ιεζ. 18,26  εν τώ αποστρέψαι τον δίκαιον εκ της δικαιοσύνης αυτού και ποιήσει παράπτωµα και αποθάνη, εν τώ
παραπτώµατι, ώ εποίησεν, εν αυτώ αποθανείται.
Ιεζ. 18,26  Οταν ο δίκαιος αποστραφή και αποµακρυνθή από τον δρόµον της αρετής και διαπράξη αµετανοήτως το κακόν
και αποθάνη ένεκα της αιτίας αυτής, εξ αιτίας των αµαρτιών τας οποίας διέπραξεν , αυτός αποθνήσκει.
Ιεζ. 18,27  και εν τώ αποστρέψαι άνοµον από της ανοµίας αυτού, ής εποίησε, και ποιήσει κρίµα και δικαιοσύνην, ούτος την
ψυχήν αυτού εφύλαξε
Ιεζ. 18,27  Οπως επίσης, όταν ο αµαρτωλός αποστραφή και αποµακρυνθή από τον δρόµον της ασεβείας και
αµαρτωλότητος αυτού, εις την οποίαν έχει ζήσει και εφαρµόση τας εντολάς και τηρήση δικαιοσύνην, αυτός διαφυλάττει
την ζωήν του επί µακρόν.
Ιεζ. 18,28  και απέστρεψεν εκ πασών των ασεβειών αυτού, ών εποίησε, ζωή ζήσεται, ου µη αποθάνη.
Ιεζ. 18,28  Τούτο δε, διότι µετενόησε και απεµακρύνθη από όλας τας ασεβείς και αµαρτωλάς πράξεις , τας οποίας διέπραξε.
Θα ζήση επί µακρόν και δεν θα τιµωρηθή µε πρόωρον θάνατον.
Ιεζ. 18,29  και λέγουσιν ο οίκος τού Ισραήλ· ου κατορθοί η οδός Κυρίου. µη η οδός µου ου κατορθοί, οίκος Ισραήλ; ουχί η
οδός υµών ου κατορθοί;
Ιεζ. 18,29  Εν τούτοις ο ισραηλιτικός λαός λέγει· “ο τρόπος της ενεργείας του Κυρίου δεν είναι δίκαιος”. Ο ιδικός µου τρόπος
ενεργείας δεν είναι δίκαιος, ω Ισραηλίται; Η η ιδική σας νοοτροπία και ο ιδικός σας τρόπος ζωής δεν είναι δίκαιος;
Ιεζ. 18,30  έκαστον κατά την οδόν αυτού κρινώ υµάς, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. επιστράφητε και αποστρέψατε εκ πασών
των ασεβειών υµών, και ουκ έσονται υµίν εις κόλασιν αδικίας.
Ιεζ. 18,30  Δια τούτο και εγώ τον καθένα από σας ω Ισραηλίται, θα τον κρίνω ανάλογα µε την ζώην, την οποίαν έζησε.
Μετανοήσατε, λοιπόν, και επιστρέψατε προς εµέ. Αποµακρυνθήτε από όλας τας ασεβείς πράξεις σας και αυταί δεν θα είναι
πλέον δια σας αιτία τιµωρίας και καταδίκης.
Ιεζ. 18,31  απορίψατε αφ εαυτών πάσας τας ασεβείας υµών, ας ησεβήσατε εις εµέ και ποιήσατε εαυτοίς καρδίαν καινήν και
πνεύµα καινόν· και ινατί αποθνήσκετε, οίκος Ισραήλ;
Ιεζ. 18,31  Πετάξτε από επάνω σας όλας τας πονηράς πράξεις, τας οποίας ασεβούντες προς εµέ διεπράξατε, και βάλετε µέσα
σας καινούργια καρδιά και νέον πνεύµα . Διατί εξακολουθείτε να αποθνήσκετε εξ αιτίας των αµαρτιών σας, ω Ισραηλίται;
Ιεζ. 18,32  διότι ου θέλω τον θάνατον τού αποθνήσκοντος, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 18,32  Διότι εγώ δεν επιθυµώ και δεν θέλω τον θάνατον εκείνου, ο οποίος αποθνήσκει αµετανόητος εις τας αµαρτίας
του”, λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Ιεζ. 19,1   Καί σύ λαβέ θρήνον επί τον άρχοντα τού Ισραήλ
Ιεζ. 19,1   Και συ, προφήτα, άρχισε να θρηνολογης δια τον βασιλέα του ιουδαϊκού λαού
Ιεζ. 19,2   και ερείς· τι η µήτηρ σου; σκύµνος· εν µέσω λεόντων εγενήθη, εν µέσω λεόντων επλήθυνε σκύµνους αυτής.
Ιεζ. 19,2  και είπε· Ποιά είναι η µητέρα σου; Τέκνον λεαίνης, ανάµεσα εις άλλους λέοντας εγεννήθη και ανάµεσα εις άλλους
λέοντας εγέννησε πολλούς µικρούς λέοντας.
Ιεζ. 19,3   και απεπήδησεν είς των σκύµνων αυτής, λέων εγένετο και έµαθε τού αρπάζειν αρπάγµατα, ανθρώπους έφαγε.
Ιεζ. 19,3   Ενας από τους λεοντιδείς ανεπτύχθη πολύ και δεκρίθη , έγινε λέων, έµαθε να αρπάζη τα θύµατά του, έφαγεν
ανθρώπους.
Ιεζ. 19,4   και ήκουσαν κατ αυτού έθνη, εν τή διαφθορά αυτών συνελήφθη, και ήγαγον αυτόν εν κηµώ εις γήν Αιγύπτου.
Ιεζ. 19,4  Τα άλλα έθνη ήκουσαν να γίνεται λόγος εναντίον αυτού, έστησαν δολίαν παγίδα και τον συνέλαβαν, τον
εφίµωσαν και τον οδήγησαν εις την χώραν της Αιγύπτου.
Ιεζ. 19,5   και είδεν ότι απώσται απ αυτής, απώλετο η υπόστασις αυτής, και έλαβεν άλλον εκ των σκύµνων αυτής, λέοντα
έταξεν αυτόν,
Ιεζ. 19,5   Η µητέρα του, η λέαινα, είδεν ότι ο λέων αυτός απεσπάσθη και απεµακρύνθη από αυτήν. Εχασε κάθε ελπίδα δια
την ύπαρξίν του και επήρεν έναν άλλον από τους σκύµνους της, τον ανέδειξε και τον εγκατέστησεν ως λέοντα.
Ιεζ. 19,6   και ανεστρέφετο εν µέσω λεόντων, λέων εγένετο και έµαθεν αρπάζειν αρπάγµατα, ανθρώπους έφαγε·



Ιεζ. 19,6  Αυτός εζούσε ανάµεσα στους άλλους λέοντας, έγινε πραγµατικός λέων, έµαθε να αρπάζη τα θύµατά του και να
τρώγη τους ανθρώπους.
Ιεζ. 19,7 και ενέµετο τώ θράσει αυτού και τας πόλεις αυτών εξηρήµωσε και ηφάνισε γήν και το πλήρωµα αυτής από φωνής
ωρυώµατος αυτού.
Ιεζ. 19,7   Με θράσος πολύ ελυµαίνετο τα πάντα, ερήµωνε τας πόλεις των ανθρώπων, εξωλόθρευσε την χώραν, τους
ανθρώπους και τα ζώα αυτής ετροµοκρατούσε µε τους βρυχηθµούς του.
Ιεζ. 19,8   και έδωκαν επ αυτόν έθνη εκ χωρών κυκλόθεν και εξεπέτασαν επ αυτόν δίκτυα αυτών, εν διαφθορά αυτών
συνελήφθη·
Ιεζ. 19,8  Τα άλλα έθνη από τας γύρω χώρας των συνησπίσθησαν και εβάδισαν εναντίον αυτού. Ηπλωσαν δι' αυτόν τα
δίκτυά των, τον συνέλαβαν εις την δολίαν παγίδα των.
Ιεζ. 19,9   και έθεντο αυτόν εν κηµώ και εν γαλεάγρα, ήλθε προς βασιλέα Βαβυλώνος, και εισήγαγεν αυτόν εις φυλακήν,
όπως µη ακουσθή η φωνή αυτού επί τα όρη τού Ισραήλ.
Ιεζ. 19,9  Τον εφίµωσαν, τον έβαλαν µέσα εις κλωβόν, τον έφεραν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και εκείνος τον έρριψεν
εις την φυλακήν, δια να µη ακουσθή πλέον η φωνή του επάνω εις τα όρη της γης Ισραήλ !
Ιεζ. 19,10  η µήτηρ σου ως άµπελος και ως άνθος εν ρόα εν ύδατι πεφυτευµένη , ο καρπός αυτής και ο βλαστός αυτής εγένετο
εξ ύδατος πολλού.
Ιεζ. 19,10  Η µητέρα σου είναι ωσάν την άµπελον. Είναι ωσάν το άνθος της ροδιάς, η οποία έχει φυτευθή πλησίον εις ύδατα.
Οι καρποί και οι βλαστοί της ήσαν άφθονοι, χάρις εις τα πλούσια ποτίσµατα.
Ιεζ. 19,11  και εγένετο αυτή ράβδος επί φυλήν ηγουµένων, και υψώθη τώ µεγέθει αυτής εν µέσω στελεχών και είδε το
µέγεθος αυτής εν πλήθει κληµάτων αυτής.
Ιεζ. 19,11  Εβλάστησε και ανεπτύχθη εις αυτήν ισχυρύς βλαστός, σκήπτρον εις φυλήν αρχόντων. Και ο βλαστός αυτός
υψώθη και ανεπτύχθη, διεκρίθη δια το µέγεθός του ανάµεσα εις άλλα στελέχη. Η µήτηρ σου είδε το µέγεθος του σκήπτρου
αυτού µεταξύ του πλήθους των άλλων βλαστών της.
Ιεζ. 19,12  και κατεκλάσθη εν θυµώ, επί γήν ερίφη, και άνεµος ο καύσων εξήρανε τα εκλεκτά αυτής· εξεδικήθη και
εξηράνθη η ράβδος ισχύος αυτής, πύρ ανήλωσεν αυτήν.
Ιεζ. 19,12  Αίφνης όµως συνετρίβη αυτή µε θυµόν, ερρίφθη κάτω στο έδαφος. Ο καυστικός άνεµος εξήρανε τους εκλεκτούς
βλαστούς της. Ετιµωρήθη και εξηράνθη η βασιλική ράβδος. Το πυρ την κατέφαγε.
Ιεζ. 19,13  και νύν πεφύτευκαν αυτήν εν τή ερήµω, εν γη ανύδρω·
Ιεζ. 19,13  Τωρα είναι φυτευµένη εις µίαν έρηµον και χωρίς νερό περιοχήν.
Ιεζ. 19,14  και εξήλθε πύρ εκ ράβδου εκλεκτών αυτής και κατέφαγεν αυτήν, και ουκ ήν εν αυτή ράβδος ισχύος. φυλή εις
παραβολήν θρήνου εστί και έσται εις θρήνον.
Ιεζ. 19,14  Φωτιά εβγήκεν από την ράβδον ανάµεσα από τους άλλους εκλεκτούς βλαστούς της και την κατέφαγε . Και έτσι
δεν υπάρχει εις αυτήν την άµπελον ο εξαιρετικός και ισχυρός εκείνος βλαστός. Η παραβολή αυτή αναφέρεται εις µίαν
φυλήν αξιοθρήνητον, και θα είναι η φυλή αυτή αξία θρήνου επί πολύν χρόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ιεζ. 20,1   Καί εγένετο εν τώ έτει τώ εβδόµω, εν τώ πέµπτω µηνί, δεκάτη τού µηνός, ήλθον άνδρες εκ των πρεσβυτέρων οίκου
Ισραήλ επερωτήσαι τον Κύριον και εκάθισαν πρό προσώπου µου.
Ιεζ. 20,1  Κατά το έβδοµον έτος, τον πέµπτον µήνα, την δεκάτην του µηνός, ήλθον µερικοί άνδρες από τους πρεσβυτέρους
του ισραηλιτικού λαού, να ερωτήσουν τον Κυριον και εκάθισαν ενώπιόν µου.
Ιεζ. 20,2   και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 20,2  Ο Κυριος οµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 20,3   υιέ ανθρώπου, λάλησον προς τους πρεσβυτέρους τού οίκου Ισραήλ και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ει
επερωτήσαί µε υµείς έρχεσθε; ζώ εγώ ει αποκριθήσοµαι υµίν, λέγει Κύριος·
Ιεζ. 20,3  “υιέ ανθρώπου, οµίλησε προς τους πρεσβυτέρους του Ιουδαϊκού λαού και είπε προς αυτούς · αυτά λέγει ο Κυριος·
Αληθώς έρχεσθε να µε ερωτήσετε; Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, ότι δεν θα αποκριθώ κατά τας διαθέσεις σας, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 20,4   ει εκδικήσω αυτούς εκδικήσει, υιέ ανθρώπου, τας ανοµίας των πατέρων αυτών διαµάρτυραι αυτοίς
Ιεζ. 20,4  Υιέ ανθρώπου, να διαµαρτυρηθής ζωηρώς δια τας αµαρτίας των προγόνων των και ειπέ ότι και αυτούς τους ιδίους
θα τιµωρήσω δια τας ιδικάς των αµαρτίας.
Ιεζ. 20,5   και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· αφ ής ηµέρας ηρέτισα τον οίκον Ισραήλ και εγνωρίσθην τώ σπέρµατι
οίκου Ιακώβ και εγνώσθην αυτοίς εν γη Αιγύπτου και αντελαβόµην τή χειρί µου αυτών λέγων· εγώ Κύριος ο Θεός υµών,
Ιεζ. 20,5  Ειπέ, λοιπόν, προς αυτούς· Αυτά λέγει ο Κυριος. Από την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν ανάµεσα από όλους
τους λαούς εξέλεξα τον ισραηλιτικόν λαόν και κατέστησα τον εαυτόν µου γνωστόν στους απογόνους του Ιακώβ, και
εγνωρίσθην εις αυτούς εις την χώραν της Αιγύπτου και τους επήρα µε την παντοδύναµον δεξιάν µου, τους είπα· εγώ είµαι
Κυριος ο Θεός σας,
Ιεζ. 20,6   εν εκείνη τή ηµέρα αντελαβόµην τή χειρί µου αυτών τού εξαγαγείν αυτούς εκ γής Αιγύπτου εις την γήν, ήν
ητοίµασα αυτοίς, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι, κηρίον εστί παρά πάσαν την γήν.
Ιεζ. 20,6  Κατά την ηµέραν εκείνην τους επήρα µε την παντοδύναµον δεξιάν µου, δια να βγάλω αυτούς ελευθέρους από την
χώραν της Αιγύπτου και να τους οδηγήσω εις χώραν, την οποίαν ητοίµασα προς χάριν αυτών· χώραν, η οποία ρέει γάλα
και µέλι, χώραν η οποία δια την µεγάλην ευφορίαν της, οµοιάζει µε κηρήθραν περισσότερον από κάθε άλλην περιοχήν.
Ιεζ. 20,7   και είπα προς αυτούς· έκαστος βδελύγµατα των οφθαλµών αυτού αποριψάτω, και εν τοίς επιτηδεύµασιν Αιγύπτου
µη µιαίνεσθε, εγώ Κύριος ο Θεός υµών.
Ιεζ. 20,7  Είπα προς αυτούς· ο καθένας από σας ας πετάξη µακρυά τα βδελυρά είδωλα, τα οποία εβλέπατε εις την χώραν της
Αιγύπτου, και µη µολύνεσθε µε τας πονηράς και µολυσµένας πράξεις των κατοίκων της Αιγύπτου. Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός
σας.
Ιεζ. 20,8   και απέστησαν απ εµού και ουκ ηθέλησαν εισακούσαί µου, τα βδελύγµατα των οφθαλµών αυτών ουκ απέριψαν
και τα επιτηδεύµατα Αιγύπτου ουκ εγκατέλιπον. και είπα τού εκχέαι τον θυµόν µου επ αυτούς τού συντελέσαι την οργήν



µου εν αυτοίς εν µέσω γής Αιγύπτου.
Ιεζ. 20,8  Αυτοί όµως επεµακρύνθησαν από εµέ, δεν ηθέλησαν να υπακούσουν εις την φωνήν µου. Τα βδελυρά είδωλα, που
έβλεπαν εις την χώραν της Αιγύπτου, δεν τα απέρριψαν. Τα αµαρτωλά έργα των Αιγυπτίων δεν τα απηρνήθησαν και δεν
τα εγκατέλειψαν. Είπα να αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου κατ' αυτών και να ολοκληρώσω την οργήν µου εναντίον των,
όταν ακόµη ευρίσκοντο εις την Αίγυπτον.
Ιεζ. 20,9   και εποίησα όπως το όνοµά µου το παράπαν µη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών, ών αυτοί εισιν εν µέσω αυτών, εν
οίς εγνώσθην προς αυτούς ενώπιον αυτών τού εξαγαγείν αυτούς εκ γής Αιγύπτου.
Ιεζ. 20,9  Επραξα όµως και έδειξα έλεος και συγκατάβασιν προς αυτούς, δια να µη κατηγορηθή και βεβηλωθή καθόλου το
Ονοµά µου µεταξύ των ειδωλολατρικών λαών, εν µέσω των οποίων αυτοί εζούσαν και ενώπιον των οποίων κατέστησα εις
αυτούς γνωστόν το Ονοµά µου και υπεσχέθην να τους βγάλω ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου.
Ιεζ. 20,10  και ήγαγον αυτούς εις την έρηµον
Ιεζ. 20,10  Και πράγµατι, τους εβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον, τους ωδηγησα εις έρηµον περιοχήν
Ιεζ. 20,11  και έδωκα αυτοίς τα προστάγµατά µου και τα δικαιώµατά µου εγνώρισα αυτοίς, όσα ποιήσει αυτά άνθρωπος και
ζήσεται εν αυτοίς.
Ιεζ. 20,11  και εκεί έδωκα εις αυτούς τας εντολάς µου. Κατέστησα εις αυτούς γνωστά τα προστάγµατά µου, τα οποία, εάν ο
άνθρωπος τα εφαρµόση εις την ζωήν του, θα ζήση ειρηνικός και ασφαλής.
Ιεζ. 20,12  και τα σάββατά µου έδωκα αυτοίς τού είναι εις σηµείον ανά µέσον εµού και ανά µέσον αυτών τού γνώναι αυτούς
διότι εγώ Κύριος ο αγιάζων αυτούς.
Ιεζ. 20,12  Εδωσα εις αυτούς την εορτήν και την αργίαν του Σαββάτου, να αγιάζουν το Σαββατον, δια να είναι αυτό σηµείον
συνδέσµου µεταξύ εµού και µεταξύ αυτών, ώστε να γνωρίζουν και να αισθάνωνται, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, ο οποίος τους
εξεχώρισα από τα αλλά έθνη, δια να τους αναδείξω λαόν άγιον.
Ιεζ. 20,13  και είπα προς τον οίκον τού Ισραήλ εν τή ερήµω· εν τοίς προστάγµασί µου πορεύεσθε· και ουκ επορεύθησαν και
τα δικαιώµατά µου απώσαντο, ά ποιήσει αυτά άνθρωπος και ζήσεται εν αυτοίς, και τα σάββατά µου εβεβήλωσαν σφόδρα.
και είπα τού εκχέαι τον θυµόν µου επ αυτούς εν τή ερήµω τού εξαναλώσαι αυτούς.
Ιεζ. 20,13  Είπα ακόµη στον Ισραηλιτικόν λαόν, όταν ευρίσκετο εις την έρηµον· να ζήτε και να πορεύεσθε σύµφωνα µε τας
εντολάς µου. Εκείνοι όµως δεν επορεύθησαν σύµφωνα µε αυτάς και απέρριψαν τα προστάγµατά µου, τα οποία εάν ο
άνθρωπος εφαρµόση θα ζήση δι' αυτών ειρηνικός και ασφαλής. Εβεβήλωσαν κατά τον χειρότερον τρόπον την αγιότητα
και αργίαν του Σαδδάτου. Είπα τότε να αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον αυτών και εκεί εις την έρηµον, που
ευρίσκοντο, να τους εξολοθρεύσω τελείως.
Ιεζ. 20,14  και εποίησα όπως το όνοµά µου το παράπαν µη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών, ών εξήγαγον αυτούς κατ
οφθαλµούς αυτών.
Ιεζ. 20,14  Δεν έκαµα όµώς αυτό, δια να µη διαβληθή το Ονοµά µου ουδ' επ' ελάχιστον από τα έθνη, ενώπιον των οφθαλµών
των οποίων έβγαλα αυτούς ελευθέρους από την Αίγυπτον.
Ιεζ. 20,15  και εγώ εξήρα την χείρά µου επ αυτούς εν τή ερήµω το παράπαν τού µη εισαγαγείν αυτούς εις την γήν, ήν έδωκα
αυτοίς, γήν ρέουσαν γάλα και µέλι, κηρίον εστί παρά πάσαν την γήν,
Ιεζ. 20,15  Αλλά, εκεί εις την έρηµον, εσήκωσα το χέρι µου και ωρκίσθην εις αυτούς και είπα, ότι κατ' ουδένα τρόπον και
λόγον θα τους οδηγήσω εις την χώραν, την οποίαν είχα προορίσει δι' αυτούς, χώραν που ρέει γάλα και µέλι. Είναι κηρήθρα
ευφορωτέρα και πλουσιωτέρα από κάθε άλλην χώραν.
Ιεζ. 20,16  ανθ ών τα δικαιώµατά µου απώσαντο και εν τοίς προστάγµασί µου ουκ επορεύθησαν εν αυτοίς και τα σάββατά
µου εβεβήλουν και οπίσω των ενθυµηµάτων καρδίας αυτών επορεύοντο .
Ιεζ. 20,16  Θα τους τιµωρήσω δε έτσι, είπα, διότι αυτοί απέρριψαν τας εντολάς µου, δεν επορεύθησαν και δεν έζησαν
σύµφωνα µε τα προστάγµατά µου. Εβεβήλωσαν δε την αργίαν και αγιότητα του Σαββάτου µου και σύµφωνα µε την
επιθυµίαν των καρδιών των επορεύθησαν οπίσω των ειδώλων.
Ιεζ. 20,17  και εφείσατο ο οφθαλµός µου επ αυτούς τού εξαλείψαι αυτούς και ουκ εποίησα αυτούς εις συντέλειαν εν τή
ερήµω.
Ιεζ. 20,17  Ο σπλαγχνικός όµως οφθαλµός µου τους ελυπήθη και δεν τους εξηφάνισα, δεν τους εξωλόθρευσα µέσα εις την
έρηµον.
Ιεζ. 20,18  και είπα προς τα τέκνα αυτών εν τή ερήµω· εν τοίς νοµίµοις των πατέρων υµών µη πορεύεσθε και τα δικαιώµατα
αυτών µη φυλάσσεσθε και εν τοίς επιτηδεύµασιν αυτών µη συναναµίσγεσθε και µη µιαίνεσθε.
Ιεζ. 20,18  Είπα προς τα απολειφθέντα τέκνα των εις την έρηµον· µη πορευθήτε και µη ζήσετε σύµφωνα µε τας πονηράς
παραδόσεις των πατέρων σας. Τους νόµους των να µη τους τηρήσετε και µε τα έργα των να µη έχετε καµµίαν
επικοινωνίαν· να µη µολυνθήτε µε αυτά.
Ιεζ. 20,19  εγώ Κύριος ο Θεός υµών, εν τοίς προστάγµασί µου πορεύεσθε και τα δικαιώµατά µου φυλάσσεσθε, και ποιείτε
αυτά·
Ιεζ. 20,19  Εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας. Να βαδίζετε σύµφωνα µε τα προστάγµατά µου και να τηρήτε τας εντολάς µου και
να τας εφαρµόζετε.
Ιεζ. 20,20  και τα σάββατά µου αγιάζετε, και έστω εις σηµείον ανά µέσον εµού και υµών τού γινώσκειν διότι εγώ Κύριος ο
Θεός υµών.
Ιεζ. 20,20  Να τηρήτε την αργίαν του Σαββάτου και να αγιάζετε αυτό. Τούτο θα είναι σήµείον συνδετικόν µεταξύ εµού και
υµών, ώστε να γνωρίζετε, ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας.
Ιεζ. 20,21  και παρεπίκρανάν µε και τα τέκνα αυτών, εν τοίς προστάγµασί µου ουκ επορεύθησαν, και τα δικαιώµατά µου
ουκ εφυλάξαντο τού ποιείν αυτά, ά ποιήσει άνθρωπος και ζήσεται εν αυτοίς, και τα σάββατά µου εβεβήλουν. και είπα τού
εκχέαι τον θυµόν µου επ αυτούς εν τή ερήµω τού συντελέσαι την οργήν µου επ αυτούς·
Ιεζ. 20,21  Παρ' όλα όµως αυτά, και τα τέκνα των µε παρεπίκραναν. Δεν έζησαν και δεν επορεύθησαν σύµφωνα µε τα
προστάγµατά µου, δεν ηθέλησαν και δεν προσεπάθησαν να τηρήσουν τας εντολάς µου, τας οποίας, εάν ο άνθρωπος
τηρήση, θα ζήση δι' αυτών ειρηνικός και ασφαλής. Τουναντίον εβεβήλωσαν την αργίαν και τον αγιασµόν του Σαββάτου.
Είπα, να αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον των και να ολοκληρώσω την οργήν µου εναντίον αυτών εκεί εις την



έρηµον.
Ιεζ. 20,22  και εποίησα όπως το όνοµά µου το παράπαν µη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών, ών εξήγαγον αυτούς κατ
οφθαλµούς αυτών.
Ιεζ. 20,22  Δεν έπραξα όµως έτσι, δια να µη διαβληθή ούτε επ' ελάχιστον το Ονοµά µου ενώπιον των εθνών, εµπρός από τα
µάτια των οποίων εβγαλα αυτούς ελευθέρους από την Αίγυπτον.
Ιεζ. 20,23  και εξήρα την χείρά µου επ αυτούς εν τή ερήµω τού διασκορπίσαι αυτούς εν τοίς έθνεσι και διασπείραι αυτούς εν
ταίς χώραις,
Ιεζ. 20,23  Υψωσα όµως το χέρι µου και ωρκίσθην εναντίον των εκεί εις την έρηµον, ότι θα τους διασκορπίσω εις τα εθνη· θα
τους διασπείρω εις τας διαφόρους χώρας.
Ιεζ. 20,24  ανθ ών τα δικαιώµατά µου ουκ εποίησαν και τα προστάγµατά µου απώσαντο και τα σάββατά µου εβεβήλουν, και
οπίσω των ενθυµηµάτων των πατέρων αυτών ήσαν οι οφθαλµοί αυτών.
Ιεζ. 20,24  Τούτο δε, διότι δεν ετήρησαν τας εντολάς µου. Τα δε προστάγµατά µου τα κατεφρόνησαν, τα Σαββατα µου τα
εβεβήλωσαν και τα µάτια των παρακολουθούσαν µε αµαρτωλούς πόθους τας ειδωλολατρικάς επιθυµίας των πατέρων των .
Ιεζ. 20,25  και εγώ έδωκα αυτοίς προστάγµατα ου καλά και δικαιώµατα, εν οίς ου ζήσονται εν αυτοίς.
Ιεζ. 20,25  Δια τούτο εγώ ενοµοθέτησα προστάγµατα, οχι ευχάριστα δι' αυτούς, αλλά απειλητικά, και εντολάς, δια των
οποίων δεν πρόκειται να ζήσουν ειρηνικοί και ασφαλείς εις την χώραν των.
Ιεζ. 20,26  και µιανώ αυτούς εν τοίς δόµασιν αυτών εν τώ διαπορεύεσθαί µε πάν διανοίγον µήτραν, όπως αφανίσω αυτούς.
Ιεζ. 20,26  Θα τους θεωρήσω µολυσµένους εις τας προσφοράς των, διότι κάθε πρωτοτόκον, που ανήκει εις εµέ, το
προσφέρουν θυσίαν στο πυρ των ειδώλων και έτσι µε παροργίζουν, δια να τους εξαφανίσω.
Ιεζ. 20,27  Διά τούτο λάλησον προς τον οίκον τού Ισραήλ, υιέ ανθρώπου, και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· έως
τούτου παρώργισάν µε οι πατέρες υµών εν τοίς παραπτώµασιν αυτών, εν οίς παρέπεσον εις εµέ.
Ιεζ. 20,27  Δια τούτο λάλησε προς τους Ισραηλίτας, υιέ ανθρώπου, και ειπέ προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Μέχρι τέτοιου
σηµείου µε εξώργισαν οι πατέρες σας µε τας παραβάσεις των, εις τας οποίας περιέπεσαν ενώπιόν µου!
Ιεζ. 20,28  και εισήγαγον αυτούς εις την γήν, ήν ήρα την χείρά µου τού δούναι αυτήν αυτοίς, και είδον πάντα βουνόν
υψηλόν και πάν ξύλον κατάσκιον και έθυσαν εκεί τοίς θεοίς αυτών και έταξαν εκεί οσµήν ευωδίας και έσπεισαν εκεί τας
σπονδάς αυτών.
Ιεζ. 20,28  Και όµως εγώ τους ωδήγησα και τους εισήγαγον εις την χώραν, δια την οποίαν ύψωσα το χέρι µου και ωρκίσθην,
ότι θα την δώσω εις αυτούς. Εκεί δε αυτοί έστρεψαν τα βλέµµατά των και είδαν κάθε υψηλόν λόφον και κάθε βαθύσκιον
δένδρον και εκεί προσέφεραν θυσίας στους ειδωλικούς θεούς των· προσέφεραν θυµίαµα και εκαµαν τας σπονδάς των.
Ιεζ. 20,29  και είπον προς αυτούς· τι εστιν Αβαµά, ότι υµείς εισπορεύεσθε εκεί; και επεκάλεσαν το όνοµα αυτού Αβαµά έως
της σήµερον ηµέρας.
Ιεζ. 20,29  Είπα τότε προς αυτούς· τι είναι αυτός ο Αβαµά, ο υψηλός τόπος στον οποίον σεις µεταβαίνετε, δια να λατρεύσετε
τα είδωλα; Αυτοί δε ωνόµασαν τον τόπον εκείνον Αβαµά και το όνοµα αυτό µένει έως την σηµερινήν ηµέραν.
Ιεζ. 20,30  διά τούτο ειπόν προς τον οίκον τού Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· ει εν ταίς ανοµίαις των πατέρων υµών υµείς
µιαίνεσθε και οπίσω των βδελυγµάτων αυτών υµείς εκπορνεύετε,
Ιεζ. 20,30  Δια τούτο είπε προς τους Ισραηλίτας· αυτά λέγει ο Κυριος· Εάν και εφ' όσον και σεις µολύνεσθε µε τας αυτάς
παρανοµίας των προγόνων σας και πορεύεσθε οπίσω από τα βδελυρά είδωλά των , ώστε να αποστατήτε από εµέ µε την
πίστιν σας αυτήν εις τα είδωλα,
Ιεζ. 20,31  και εν ταίς απαρχαίς των δοµάτων υµών, εν τοίς αφορισµοίς, οίς υµείς µιαίνεσθε εν πάσι τοίς ενθυµήµασιν υµών
έως της σήµερον ηµέρας, και εγώ αποκριθώ υµίν, οίκος τού Ισραήλ; ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ει αποκριθήσοµαι υµίν, και ει
αναβήσεται επί το πνεύµα υµών τούτο.
Ιεζ. 20,31  εφ' όσον προσφέρετε και ορίζετε τας προσφοράς των απαρχών σας δια τα είδωλα και µολύνεσθε µε όλας αυτάς
τας προσφοράς κατά τας πονηράς ειδωλολατρικάς επιθυµίας των καρδιών σας µέχρι της ηµέρας αυτής, εγώ τι πρέπει να
αποκριθώ εις σας, Ισραηλίται; Ορκίζοµαι στον εαυτόν µου, λέγει ο Κυριος, ότι δεν θα δώσω ευνοϊκάς προς σας απαντήσεις
και δεν θα γίνη εκείνο, το οποίον σεις µε τον νουν σας σκέπτεσθε και επιθυµείτε.
Ιεζ. 20,32  και ουκ έσται ον τρόπον υµείς λέγετε· εσόµεθα ως τα έθνη και ως αι φυλαί της γής τού λατρεύειν ξύλοις και
λίθοις.
Ιεζ. 20,32  Δεν θα πραγµατοποιηθή εκείνο, το οποίον σεις λέγετε. “Θα γίνωµεν και ηµείς όπως τα αλλά ειδωλολατρικά έθνη,
όπως και αι άλλαι φυλαί της γης, αι οποίαι λατρεύουν ως θεούς ξύλα και λίθους”.
Ιεζ. 20,33  διά τούτο, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλώ και εν θυµώ κεχυµένω βασιλεύσω εφ
υµάς·
Ιεζ. 20,33  Δια τούτο ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, ότι µε την παντοδύναµον δεξιάν µου και µε τον ισχυρόν βραχίονά µου και µε
θυµόν, τον οποίον θα αφήσω να εκσπάση εναντίον σας, θα γίνω βασιλεύς και εξουσιαστής εις σας.
Ιεζ. 20,34  και εξάξω υµάς εκ των λαών και εισδέξοµαι υµάς εκ των χωρών, ού διεσκορπίσθητε εν αυταίς, εν χειρί κραταιά
και εν βραχίονι υψηλώ και εν θυµώ κεχυµένω.
Ιεζ. 20,34  Θα σας βγάλω, βέβαια, από τους λαούς και από τας χώρας, εις τας οποίας σας έχω διασκορπίσει και θα σας
υποδεχθώ και πάλιν µε την παντοδύναµον δεξιάν µου και τον ισχυρόν βραχίονά µου, και θα αφήσω να εκσπάστη ο θυµός
µου εναντίον των εχθρών σας.
Ιεζ. 20,35  και άξω υµάς εις την έρηµον των λαών, και διακριθήσοµαι προς υµάς εκεί πρόσωπον κατά πρόσωπον.
Ιεζ. 20,35  Θα σας οδηγήσω όµως εις την έρηµον των λαών περιοχήν και εκεί θα δικασθώ µαζή σας πρόσωπον προς
πρόσωπον.
Ιεζ. 20,36  ον τρόπον διεκρίθην προς τους πατέρας υµών εν τή ερήµω της Αιγύπτου, ούτως κρινώ υµάς, λέγει Κύριος·
Ιεζ. 20,36  Οπως έχω κρίνει και ενεργήσει προς τους πατέρας σας, όταν ευρίσκοντο εις την Αίγυπτον, κατά παρόµοιον
τρόπον θα κρίνω και σας, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 20,37  και διάξω υµάς υπό την ράβδον µου και εισάξω υµάς εν αριθµώ
Ιεζ. 20,37  Θα σας περάσω κάτω από την ποιµενικήν µου ράβδον και εις ολίγον αριθµόν θα σας εισαγάγω εις την πατρίδα
σας,



Ιεζ. 20,38  και εκλέξω εξ υµών τους ασεβείς και τους αφεστηκότας, διότι εκ της παροικεσίας αυτών εξάξω αυτούς, και εις
την γήν τού Ισραήλ ουκ εισελεύσονται· και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 20,38  διότι θα διαλέξω και θα αφαιρέσω από ανάµεσά σας τους ασεβείς, αυτούς που έχουν αποµακρυνθή από εµέ. Από
τον τόπον της εξορίας θα βγάλω αυτούς, άλλα εις την χώραν της Ιουδαίας δεν θα εισέλθουν. Και θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο
Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 20,39  και υµείς οίκος Ισραήλ, τάδε λέγει Κύριος Κύριος· έκαστος τα επιτηδεύµατα αυτού εξάρατε· και µετά ταύτα ει
υµείς εισακούετέ µου και το όνοµά µου το άγιον ου βεβηλώσετε ουκέτι εν τοίς δώροις υµών και εν τοίς επιτηδεύµασιν υµών·
Ιεζ. 20,39  Ακούσατε σεις, οι Ισραηλίται. Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος ο καθένας από σας, ας αποκήρυξη και ας πετάξη
µακρυά από τον εαυτόν του τα πονηρά έργα του. Κατόπιν σεις απηλλαγµένοι από τα πονηρά σας έργα θα υπακούσετε εις
εµέ. Δεν θα βεβηλώσετε πλέον το Ονοµά µου µε τας δωρεάς σας στους ειδωλικούς ναούς και µε τα πονηρά έργα σας.
Ιεζ. 20,40  διότι επί τού όρους τού αγίου µου, επ όρους υψηλού, λέγει Κύριος Κύριος, εκεί δουλεύσουσί µοι πάς οίκος Ισραήλ
εις τέλος, και εκεί προσδέξοµαι και εκεί επισκέψοµαι τας απαρχάς υµών και τας απαρχάς των αφορισµών υµών εν πάσι
τοίς αγιάσµασιν υµών·
Ιεζ. 20,40  Διότι επάνω στο άγιον όρος µου, επάνω στο υψηλόν όρος, λέγει ο Κυριος Κυριος, εκεί θα µε υπηρετούν όλοι οι
Ισραηλίται εξ ολοκλήρου. Εκεί θα σας υποδεχθώ, εκεί θα δεχθώ ευχαρίστως τας προσφοράς σας, τας εκλεκτάς προσφοράς,
που θα ορίσετε δι εµέ, όλα τα προς εµέ αφιερώµατά σας.
Ιεζ. 20,41  εν οσµή ευωδίας προσδέξοµαι υµάς εν τώ εξαγαγείν µε υµάς εκ των λαών και εισδέχεσθαι υµάς εκ των χωρών, εν
αίς διεσκορπίσθητε εν αυταίς, και αγιασθήσοµαι εν υµίν κατ οφθαλµούς των λαών.
Ιεζ. 20,41  Θα σας υποδεχθώ ευχάριστα ως ευωδίαν. Οταν θα σας βγάλω ελευθέρους από τους λαούς, θα σας υποδεχθώ από
τας χώρας, εις τας οποίας είχατε διασκορπισθή. Θα δοξασθώ έτσι εν µέσω υµών, ώστε να ίδουν και οι άλλοι λαοί.
Ιεζ. 20,42  και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος εν τώ εισαγαγείν µε υµάς εις την γήν τού Ισραήλ, εις την γήν, εις ήν ήρα την
χείρά µου τού δούναι αυτήν τοίς πατράσιν υµών.
Ιεζ. 20,42  Και θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν θα σας εισαγάγω εις την χώραν του Ισραήλ· εις την χώραν, δια την
οποίαν ύψωσα την χείρα µου και ωρκίσθην, να την δώσω στους προγόνους σας.
Ιεζ. 20,43  και µνησθήσεσθε εκεί τας οδούς υµών και τα επιτηδεύµατα υµών , εν οίς εµιαίνεσθε εν αυτοίς, και κόψεσθε τα
πρόσωπα υµών εν πάσαις ταίς κακίαις υµών.
Ιεζ. 20,43  Εκεί θα αναλογισθήτε τους αµαρτωλούς δρόµους της ζωής σας και τα πονηρά σας έργα, µε τα οποία είχατε
µολυνθήή. Θα θρηνήσουν και θα πενθήσουν τα πρόσωπά σας δι' όλας τας κακίας, τας οποίας προηγουµένως είχατε.
Ιεζ. 20,44  και επιγνώσεσθε διότι εγώ Κύριος εν τώ ποιήσαί µε ούτως υµίν, όπως το όνοµά µου µη βεβηλωθή κατά τας οδούς
υµών τας κακάς και κατά τα επιτηδεύµατα υµών τα διεφθαρµένα , λέγει Κύριος. (Μασ. 21,1)
Ιεζ. 20,44  Και θα µάθετε ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν κατ αυτόν τον τρόπον ενεργήσω απέναντι σας. Θα πράξω δε έτσι, δια
να µη διαβληθή και µολυνθή το Ονοµά µου εξ αιτίας των πονηρών δρόµων και τρόπων της ζωής σας και των
διεφθαρµένων έργων σας”, λέγει ο Κυριος. (Μασ. ΚΑ', 1)
Ιεζ. 20,45  και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 20,45  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 20,46  υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί Θαιµάν και επίβλεψον επί Δαρόµ και προφήτευσον επί δρυµόν
ηγούµενον Ναγέβ
Ιεζ. 20,46  “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου απειλητικόν εναντίον της Θαιµάν, ρίψε βλέµµα απειλητικόν εναντίον
της Δαρόµ και προφήτευσε εναντίον του µεγάλου δάσους του Ναγέβ.
Ιεζ. 20,47  και ερείς τώ δρυµώ Ναγέβ· άκουε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ ανάπτω εν σοί πύρ , και
καταφάγεται εν σοί πάν ξύλον χλωρόν και πάν ξύλον ξηρόν, ου σβεσθήσεται η φλόξ η εξαφθείσα, και κατακαυθήσεται εν
αυτή πάν πρόσωπον από απηλιώτου έως βορά·
Ιεζ. 20,47  Ειπέ στο δάσος αυτό του Ναγέβ· αυτά λέγει Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ ανάπτω εις σε φωτιάν και η φωτιά θα
καταφάγη όλα τα δένδρα σου, χλωρά και ξηρά, και δεν θα σβησθή η αναφθείσα φλόγα, αλλά µέσα εις αυτήν θα
κατακαούν όλοι οι άνθρωποι, από ανατολών µέχρι βορρά.
Ιεζ. 20,48  και επιγνώσεται πάσα σάρξ ότι εγώ Κύριος εξέκαυσα αυτό και ου σβεσθήσεται.
Ιεζ. 20,48  Και τότε κάθε άνθρωπος θα µάθη ότι εγώ ο Κυριος και Θεός ήναψα την φωτιάν αυτήν, η οποία και δεν θα
σβήση”.
Ιεζ. 20,49  και είπα· µηδαµώς Κύριε Κύριε· αυτοί λέγουσι προς µε· ουχί παραβολή εστι λεγοµένη αύτη
Ιεζ. 20,49  Εγώ είπα τότε· “οχι Κυριε· ποτέ να µη γίνη έτσι”. Εκείνοι όµως αδιάφοροι προς την φωνήν του Κυρίου µου είπαν µε
επιπολαιότητα· “απλή παραβολή δεν είναι αυτά;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Ιεζ. 21,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 21,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 21,2   διά τούτο προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και στήρισον το πρόσωπόν σου επί Ιερουσαλήµ και επίβλεψον επί τα άγια
αυτών και προφητεύσεις επί την γήν τού Ισραήλ
Ιεζ. 21,2  “δια τούτο, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και στρέψε απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον της Ιερουσαλήµ. Ριψε
το βλέµµα σου στους ιερούς τόπους και θα προφητεύσης καθ όλην την χώραν της Ιουδαίας.
Ιεζ. 21,3   και ερείς προς την γήν τού Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ προς σε και εκσπάσω το εγχειρίδιόν µου εκ τού
κολεού αυτού και εξολοθρεύσω εκ σού άνοµον και άδικον·
Ιεζ. 21,3   Εναντίον της χώρας του Ισραήλ θα είπης· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ έρχοµαι εναντίον σου, θα ανασπάσω την
µάχαιράν µου από την θήκην της και θα εξολοθρεύσω από σε κάθε παράνοµον και άδικον άνθρωπον.
Ιεζ. 21,4   ανθ ών εξολοθρεύσω εκ σού άδικον και άνοµον, ούτως εξελεύσεται το εγχειρίδιόν µου εκ τού κολεού αυτού επί
πάσαν σάρκα από απηλιώτου έως βορά·
Ιεζ. 21,4  Επαναλαµβάνω δια να εξολοθρεύσω από σε κάθε άδικον και παράνοµον άνθρωπον, δι' αυτόν τον σκοπόν θα
εξέλθη η µαχαίρα µου από την θήκην αυτής, δια να εξοντώση κάθε αµαρτωλόν ανθρωπον από ανατολών έως βορρά.



Ιεζ. 21,5   και επιγνώσεται πάσα σάρξ διότι εγώ Κύριος εξέσπασα το εγχειρίδιόν µου εκ τού κολεού αυτού και ουκ
αποστρέψει ουκέτι.
Ιεζ. 21,5   Ετσι κάθε άνθρωπος θα µάθη, ότι εγώ ο Κυριος ανέσπασα την µάχαιράν µου από την θήκην αυτής και δεν θα
επιστρέψη πλέον εις αυτήν.
Ιεζ. 21,6   και σύ υιέ ανθρώπου, καταστέναξον εν συντριβή οσφύος σου και εν οδύναις στενάξεις κατ οφθαλµούς αυτών .
Ιεζ. 21,6  Και συ, υιέ ανθρώπου, στέναξε και ξαναστέναξε πολύ, εν συντριβή καρδίας. Βγάλε οδυνηρούς στεναγµούς ενώπιον
των οφθαλµών των.
Ιεζ. 21,7   και έσται εάν είπωσι προς σε· ένεκα τίνος σύ στενάζεις; και ερείς· επί τή αγγελία, διότι έρχεται, και θραυσθήσεται
πάσα καρδία, και πάσαι χείρες παραλυθήσονται, και εκψύξει πάσα σάρξ και πάν πνεύµα, και πάντες µηροί µολυνθήσονται
υγρασία· ιδού έρχεται και έσται λέγει Κύριος.
Ιεζ. 21,7   Εάν δε και σε ερωτήσουν, διατί συ στενάζεις; Θα πης· δια την αναγγελίαν, ότι έρχεται η καταστροφή και θα
θρυµµατισθή κάθε καρδία και όλαι αι χείρες θα παραλύσουν από τον τρόµον. Καθε ζωντανή σαρξ και κάθε πνεύµα θα
λιποψυχήσουν και ένεκα του τρόµου θα µολυνθούν οι µηροί όλων από το ακάθαρτον υγρόν του σώµατος. Ιδού, έρχεται η
σύµφορα· και ετσι θα γίνη”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 21,8   και εγένετο λόγος Κυρίου προς µε, λέγων·
Ιεζ. 21,8  Ο Κύριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 21,9   υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και ερείς· τάδε λέγει Κύριος· ειπόν· ροµφαία ροµφαία, οξύνου και θυµώθητι,
Ιεζ. 21,9  “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· ειπέ· Μαχαιρα, µάχαιρα ακονίσου, θύµωσε,
Ιεζ. 21,10  όπως σφάξης σφάγια, οξύνου όπως γένη εις στίλβωσιν, ετοίµη εις παράλυσιν, σφάζε, εξουδένει, απωθού πάν
ξύλον.
Ιεζ. 21,10  δια να σφάξης σφάγια. Γινε οξεία και κοπτερή, στίλβουσα, ετοίµη να παραλύσης κάθε άνθρωπον. Σφάζε κατά
συνέχειαν, εξωλόθρευε, αποµάκρυνε από εµπρός σου κάθε εµπόδιον”.
Ιεζ. 21,11  και έδωκεν αυτήν ετοίµην τού κρατείν χείρα αυτού· εξηκονήθη η ροµφαία , εστίν ετοίµη τού δούναι αυτήν εις
χείρα αποκεντούντος.
Ιεζ. 21,11  Και έδωκεν ο Κυριος ετοίµην την µάχαιραν αυτήν εις την χείρα του εξολοθρευτού. Η µάχαιρα ηκονίσθη, είναι
ετοίµη, δια να την δώση ο Κυριος εις τα χέρια του φονευτού.
Ιεζ. 21,12  ανάκραγε και ολόλυξον, υιέ ανθρώπου, ότι αυτή εγένετο εν τώ λαώ µου, αυτή εν πάσι τοίς αφηγουµένοις τού
Ισραήλ· παροικήσουσιν επί ροµφαία, εγένετο εν τώ λαώ µου. διά τούτο κρότησον επί την χείρά σου,
Ιεζ. 21,12  “Κραύγασε και ολόλυξε, υιέ ανθρώπου, διότι αυτή η κοπτερή µάχαιρα επέρχεται εναντίον του λαού µου, εναντίον
όλων των αρχόντων του Ισραηλιτικού λαού. Ολοι αυτοί κάτω από την απειλήν της φονικής ροµφαίας θα παροικήσουν
αιχµάλωτοι εις ξένας χώρας. Αυτό έγινε πλέον εναντίον του λαού µου. Δια τούτο κρότησε τας παλάµας σου,
Ιεζ. 21,13  ότι δεδικαίωται· και τι ει και φυλή απώσθη; ουκ έσται, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 21,13  διότι απεδόθη δικαιοσύνη. Και τι σηµαίνει, εάν µία φυλή απολεσθή; Δεν θα υπάρχη πλέον αυτή η φυλή, λέγει ο
Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 21,14  και σύ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και κρότησον χείρα επί χείρα και διπλασίασον ροµφαίαν· η τρίτη ροµφαία
τραυµατιών εστι, ροµφαία τραυµατιών η µεγάλη και εκστήσει αυτούς,
Ιεζ. 21,14  Και συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε, κτύπησε την µίαν παλάµην εις την άλλην, ανάγγειλε και δευτέραν ροµφαίαν
ολέθρου. Η τρίτη όµως ροµφαία θα ρίψη κάτω πολλά θύµατα, θα είναι ροµφαία τραυµατιών, µεγάλη, η οποία θα τους
καταπλήξη.
Ιεζ. 21,15  όπως θραυσθή η καρδία και πληθυνθώσιν οι ασθενούντες επί πάσαν πύλην αυτών· παραδέδονται εις σφάγια
ροµφαίας, εύ γέγονεν εις σφαγήν, εύ γέγονεν εις στίλβωσιν.
Ιεζ. 21,15  Ετσι θα συντριβή και θα τροµάξη κάθε ανθρωπίνη καρδία. Πολύ δε πλήθος ασθενούντων ανθρώπων θα
συγκεντρωθούν εις όλας τας πύλας των πόλεων. Εκεί όµως θα έχουν παραδοθή προς σφαγήν εις την φονικήν ροµφαίαν. Η
µάχαιρα αυτή εξεπλήρωσε καλώς την αποστολήν της, εστιλβώθη καλώς δια τον σκοπόν, που έχει προορισθη.
Ιεζ. 21,16  και διαπορεύου, οξύνου, εκ δεξιών και εξ ευωνύµων, ού αν το πρόσωπόν σου εξεγείρηται.
Ιεζ. 21,16  Και συ, µάχαιρα, πορεύου δια µέσου του λαού. Γινε οξεία και κοπτερή, κόπτε από τα δεξιά και από τα αριστερά,
προς κάθε κατεύθυνσιν, που θα στραφή η κοπτερή σου όψις.
Ιεζ. 21,17  και εγώ δε κροτήσω χείρά µου προς χείρά µου και εναφήσω τον θυµόν µου· εγώ Κύριος λελάληκα.
Ιεζ. 21,17  Και εγώ θα επικροτώ το ένα µου χέρι µε το άλλο και τότε πλέον θα αφήσω να καταπαύση ο θυµός µου. Εγώ ο
Κυριος ωµίλησα και ετσι θα γίνη”.
Ιεζ. 21,18  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 21,18  Ο Κυριος ωµίλησε πάλιν προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 21,19  και σύ υιέ ανθρώπου, διάταξον σεαυτώ δύο οδούς
Ιεζ. 21,19  “συ, υιέ ανθρώπου, χάραξε εµπρός σου δύο δρόµους,
Ιεζ. 21,20  τού εισελθείν ροµφαίαν βασιλέως Βαβυλώνος· εκ χώρας µιάς εξελεύσονται αι δύο, και χείρ εν αρχή οδού πόλεως,
επ αρχής οδού διατάξεις τού εισελθείν ροµφαίαν επί αββάθ υιών Αµµών και επί την Ιουδαίαν και επί Ιερουσαλήµ εν µέσω
αυτής.
Ιεζ. 21,20  δια των οποίων ηµπορεί να πέραση η µάχαιρα του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και αι δύο αυταί οδοί από µίαν
χώραν θα εξέλθουν. Χαραξε ένα σηµείον, που θα φανερώνη την αρχήν της οδού της πόλεως. Από την αρχήν της οδού θα
χαράξης να εισέλθη η φονική ροµφαία εναντίον της πύλεως Ραββάθ, πρωτευούσης των Αµµωνιτών και εναντίον της
Ιουδαίας, εν µέσω και αυτής ταύτης της Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 21,21  διότι στήσεται βασιλεύς Βαβυλώνος επί την αρχαίαν οδόν, επ αρχής των δύο οδών, τού µαντεύσασθαι µαντείαν,
τού αναβράσαι ράβδον και επερωτήσαι εν τοίς γλυπτοίς και κατασκοπήσασθαι εκ δεξιών αυτού.
Ιεζ. 21,21  Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, καθώς θα έρχεται, θα σταθή εις την αρχαίαν οδόν· εκεί, όπου αρχίζουν αι δύο οδοί.
Θα ερωτήση τα µαντεία να τον πληροφορήσουν, συµβουλευόµενα τας µαγικάς ράβδους των. Θα ερωτήση σχετικώς τα
είδωλα και θα προσπαθήση να διακριβώση, αν πρέπει να βαδίση εις τα δεξιά.
Ιεζ. 21,22  εγένετο το µαντείον επί Ιερουσαλήµ τού βαλείν χάρακα, τού διανοίξαι στόµα εν βοή, υψώσαι φωνήν µετά



κραυγής, τού βαλείν χάρακα επί τας πύλας αυτής και βαλείν χώµα και οικοδοµήσαι βελοστάσεις .
Ιεζ. 21,22  Εδόθη εις αυτόν πληροφορία από το µαντείον να βαδίση µε τον στρατόν του εναντίον της Ιερουσαλήµ, να
περιβάλουν αυτήν µε χάρακα, να ανοίξουν το στόµα αυτών κραυγάζοντες απειλητικώς εναντίον της, να εκβάλουν
πολεµικάς κραυγάς, να ανοίξουν χαράκωµα κοντά εις τας πύλας της, να συσσωρεύσουν χώµατα εις ύψος και να στήσουν
πολιορκητικάς µηχανάς, που εκτοξεύουν βέλη.
Ιεζ. 21,23  και αυτός αυτοίς ως µαντευόµενος µαντείαν ενώπιον αυτών και αυτός αναµιµνήσκων αδικίας αυτού µνησθήναι.
Ιεζ. 21,23  Οι Ιουδαίοι θα ίδουν αυτόν να ζητή µαντείας εναντίον των, να ενθυµήται και να υπενθυµιζη τας αδικίας των και
την παράβασιν της συνθήκης των.
Ιεζ. 21,24  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών ανεµνήσατε τας αδικίας υµών , εν τώ αποκαλυφθήναι τας ασεβείας υµών, τού
οραθήναι αµαρτίας υµών εν πάσαις ταίς ασεβείαις υµών και εν τοίς επιτηδεύµασιν υµών, ανθ ανεµνήσατε, εν τούτοις
αλώσεσθε.
Ιεζ. 21,24  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· επειδή εθυµηθήκατε τας παλαιάς παρανοµίας σας, καθώς έχουν επίσης
αποκαλυφθη και αι σηµεριναί ασέβειαί σας προς εµέ, ώστε να είναι ολοφάνεραι αι αµαρτίαι σας, όλαι αι ασέβειαί σας και
αι αδικίαι σας, επειδή µε τα πονηρά σας έργα µου ενεθυµήσατε όλην την αµαρτωλότητά σας, δια τούτο και θα
εξολοθρευθήτε εξ αιτίας αυτών.
Ιεζ. 21,25  και σύ, βέβηλε, άνοµε, αφηγούµενε τού Ισραήλ, ού ήκει η ηµέρα, εν καιρώ αδικίας πέρας,
Ιεζ. 21,25  Και συ, βέβηλε και παράνοµε αρχηγέ του ισραηλιτικού λαού, εναντίον του οποίου ήλθε πλέον η ηµέρα της
τιµωρίας, δια να τεθή τέρµα στον καιρόν της αδικίας σου, άκουσε τι λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 21,26  τάδε λέγει Κύριος· αφείλου την κίδαριν και επέθου τον στέφανον· αύτη ου τοιαύτη έσται· εταπείνωσας το υψηλόν
και ύψωσας το ταπεινόν.
Ιεζ. 21,26  Αυτά λέγει ο Κυριος· βγάλε από την κεφαλήν σου το πολύτιµον βασιλικόν κάλυµµα, απόθεσε τον στέφανόν σου.
Η κίδαρις δεν θα είναι πλέον το κάλυµµα της κεφαλής σου, διότι συ παρεγνώρισες και. εξηυτέλισες τους αξίους. Ετίµησες
και ανύψωσες τους αναξίους και χυδαίους.
Ιεζ. 21,27  αδικίαν θήσοµαι αυτήν, ουδ αύτη τοιαύτη έσται, έως ού έλθη ώ καθήκει, και παραδώσω αυτώ.
Ιεζ. 21,27  Θα καταλογίσω εις την βασιλείαν σου τας πολυαρίθµους φοβεράς αδικίας και δεν θα παραµείνη εις τα χέρια σου
αυτή η βασιλεία, εώς ότου έλθη εκείνος στον οποίον ανήκουν όλα, ο Μεσσίας και Λυτρωτής, προς τον οποίον και θα την
παραδώσω.
Ιεζ. 21,28  Καί σύ υιέ ανθρώπου, προφήτευσον, και ερείς· τάδε λέγει Κύριος προς τους υιούς Αµµών και προς τον ονειδισµόν
αυτών και ερείς· ροµφαία ροµφαία εσπασµένη εις σφάγια και εσπασµένη εις συντέλειαν, εγείρου όπως στίλβης
Ιεζ. 21,28  Και συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος προς τους Αµµωνίτας· προς ελέγχόν των ειπέ
προς αυτούς· Η µάχαιρα η φοβερά, η οποία έχει ανασπασθή από την θήκην της, δια να σφάξη ωσάν σφάγια τα θύµατά
της, έχει ανασπασθή από την θήκην της, δια να επιφέρη πλήρη όλεθρον. Σηκω ροµφαία, δια να ακτινοβολήσης την
λάµψιν σου.
Ιεζ. 21,29  εν τή οράσει σου τή µαταία και εν τώ µαντεύεσθαί σε ψευδή, τού παραδούναί σε επί τραχήλους τραυµατιών
ανόµων, ών ήκει η ηµέρα, εν καιρώ αδικίας πέρας.
Ιεζ. 21,29  Ανωφελή υπήρξαν δια σας τα οράµατα των ψευδοπροφητών σας και αι ψευδείς µαντείαι των µάντεών σας, δια
να παραδώσουν σας αµερίµνους εις σφαγήν και όλεθρον των ανόµων, δια τους οποίους έχει φθάσει η ηµέρα της τιµωρίας.
Ετερµατίσθη ο χρόνος της αδικίας των.
Ιεζ. 21,30  απόστρεφε, µη καταλύσης εν τώ τόπω τούτω, ώ γεγέννησαι· εν τή γη τή ιδία σου κρινώ σε
Ιεζ. 21,30  Και συ, µάχαιρα των Βαβυλωνίων, µη παραµείνης επί πολύ στον τόπον τούτον, στον οποίον έχεις γεννηθή δι'
όλεθρον. Εγώ µέσα εις την ίδικήν σου χώραν θα σε κρίνω και θα σε καταδικάσω.
Ιεζ. 21,31  και εκχεώ επί σε οργήν µου, εν πυρί οργής µου εµφυσήσω επί σε και παραδώσω σε εις χείρας ανδρών βαρβάρων
τεκταινόντων διαφθοράν.
Ιεζ. 21,31  Θα αφήσω, ω Αµµωνίται, να εκσπάση η οργή µου και εναντίον σας, θα αναρριπίσω και θα ανάψω την φωτιάν
της οργής µου, θα σας παραδώσω εις τα χέρια βαρβάρων ανδρών, οι οποίοι σχεδιάζουν και διαπράττουν µε τέχνην πολλήν
καταστροφάς.
Ιεζ. 21,32  εν πυρί έση κατάβρωµα, το αίµά σου έσται εν µέσω της γής σου· ου µη γένηταί σου µνεία, διότι εγώ Κύριος
λελάληκα.
Ιεζ. 21,32  Θα σε καταφάγη το πυρ, και το αίµα των φονευοµένων τέκνων σου θα πληµµυρίση την χώραν σου. Θα χαθής και
κανείς πλέον δεν θα σε ενθυµηθή. Εγώ, ο Κυριος είπα αυτά και έτσι θα γίνη”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Ιεζ. 22,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 22,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 22,2   και σύ υιέ ανθρώπου, ει κρινείς την πόλιν των αιµάτων; και παράδειξον αυτή πάσας τας ανοµίας αυτής
Ιεζ. 22,2  “υιέ ανθρώπου, συ δεν θα κρίνης και δεν θα καταδικάσης την πάλιν των εγκληµάτων ; Φανέρωσε καθαρά εις
αυτήν όλας τας παρανοµίας της.
Ιεζ. 22,3   και ερείς· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ώ πόλις εκχέουσα αίµατα εν µέσω αυτής τού ελθείν καιρόν αυτής και ποιούσα
ενθυµήµατα καθ εαυτής, τού µιαίνειν αυτήν,
Ιεζ. 22,3  Και θα είπης· Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ω αµαρτωλή πόλις, της οποίας οι κάτοικοι χύνουν αθώα αίµατα εν µέσω
αυτής, ώστε να έλθη πλέον ο καιρός της τιµωρίας των. Πολις, της οποίας οι κάτοικοι έχουν πάντοτε στον νουν και εις την
καρδίαν τα είδωλα, δια να την βεβηλώνουν.
Ιεζ. 22,4   εν τοίς αίµασιν αυτών, οίς εξέχεας, παραπέπτωκας και εν τοίς ενθυµήµασί σου, οίς εποίεις, εµιαίνου, και ήγγισας
τας ηµέρας σου και ήγαγες καιρόν ετών σου. διά τούτο δέδωκά σε εις ονειδισµόν τοίς έθνεσι, και εις εµπαιγµόν πάσαις ταίς
χώραις
Ιεζ. 22,4  Με τα αίµατα των αθώων ανθρώπων, τα οποία εχύσατε, έχετε περιπέσει εις βαρύτατα αµαρτήµατα και µε τα
είδωλα, τα οποία κατεσκευάσατε, εµολυνθήκατε και έτσι συ, αµαρτωλή πόλις, έγινες αιτία να πλησιάσουν αι ηµέραι της



καταστροφής σου. Εφερες το τέλος της υπάρξεώς σου. Δια τούτο εγώ θα σε παραδώσω εις τα ειδωλολατρικά έθνη προς
εξευτελισµόν σου, προς εµπαιγµόν σου εις όλας τας χώρας,
Ιεζ. 22,5   ταίς εγγιζούσαις προς σε και ταίς µακράν απεχούσαις από σού, και εµπαίξονται εν σοί· ακάθαρτος η ονοµαστή
και πολλή εν ταίς ανοµίαις.
Ιεζ. 22,5  αι οποίαι συνορεύουν προς σε και προς εκείνας ακόµη, που ευρίσκονται µακράν από σε. Ολαι θα σε περιγελάσουν
και θα σε εξευτελίσουν, θα είσαι η διαβόητος δια την ηθικήν ακαθαρσίαν σου, δια την πλησµονήν των παρανοµιών σου
πόλις.
Ιεζ. 22,6   ιδού οι αφηγούµενοι οίκου Ισραήλ, έκαστος προς τους συγγενείς αυτού συνανεφύροντο εν σοί, όπως εκχέωσιν
αίµα·
Ιεζ. 22,6  Ιδού, οι άρχοντες του ισραηλιτικού λαού, ο καθένας από αυτούς συνεφύρετο µε τους συγγενείς του και
συνωµοτούσαν, δια να χύσουν αίµα αθώων ανθρώπων.
Ιεζ. 22,7   πατέρα και µητέρα εκακολόγουν εν σοί, και προς τον προσήλυτον ανεστρέφοντο εν αδικίαις εν σοί, ορφανόν και
χήραν κατεδυνάστευον εν σοί·
Ιεζ. 22,7  Οι πολίται σου ύβριζαν τον πατέρα και την µητέρα των και µε σκοπόν την αδικίαν συνανεστρέφοντο τον
προσήλυτον. Τον ορφανόν και την χήραν κατεδυνάστευον εντός της περιοχής σου.
Ιεζ. 22,8   και τα άγιά µου εξουθένουν και τα σάββατά µου εβεβήλουν εν σοί.
Ιεζ. 22,8  Εξηυτέλιζαν τα ιερά µου, εβεβήλωναν µέσα εις αυτήν ταύτην την πόλιν την αργίαν και τον αγιασµόν του
Σαββάτου.
Ιεζ. 22,9   άνδρες λησταί ήσαν εν σοί, όπως εκχέωσιν εν σοί αίµα, και επί των ορέων ήσθιον εν σοί, ανόσια εποίουν εν µέσω
σου.
Ιεζ. 22,9  οι κάτοικοί σου ήταν άνδρες λησταί, δια να χύνουν µέσα εις σε, ω πόλις, αθώον αίµα. Επάνω εις τα όρη έτρωγαν
ειδωλικάς θυσίας και γενικώς εν µέσω σου εξετρέποντο εις ανοσιουργίας.
Ιεζ. 22,10  αισχύνην πατρός απεκάλυψαν εν σοί και εν ακαθαρσίαις αποκαθηµένην εταπείνουν εν σοί·
Ιεζ. 22,10  Υπήρξαν κάτοικοί σου, οι οποίοι προσέβαλαν την τιµήν του πατρός των, και άλλοι ήρχοντο εις ένωσιν και
εξηυτέλιζαν γυναίκα η οποία ευρίσκετο εις την ακάθαρτον αυτής ρύσιν.
Ιεζ. 22,11  έκαστος την γυναίκα τού πλησίον αυτού ηνοµούσαν, και έκαστος την νύµφην αυτού εµίαινεν εν ασεβεία, και
έκαστος την αδελφήν αυτού θυγατέρα τού πατρός αυτού εταπείνουν εν σοί.
Ιεζ. 22,11  Καθένας παρανοµούσε µε την γυναίκα του πλησίον και άλλοι εµόλυναν εν τη ασεβεία των την νύµφην των .
Αλλοι ηµάρταναν και µε αυτήν ακόµη την αδελφήν των, την θυγατέρα του πατρός των.
Ιεζ. 22,12  δώρα ελαµβάνοσαν εν σοί, όπως εκχέωσιν αίµα, τόκον και πλεονασµόν ελαµβάνοσαν εν σοί· και συνετελέσω
συντέλειαν κακίας σου την εν καταδυναστεία, εµού δε επελάθου, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 22,12  Οι κάτοικοί σου ελάµβαναν δώρα, δια να χύσουν αδίκως αίµατα αθώων, έπαιρναν τόκον, ελάµβανον όσον το
δυνατόν περισσότερα από τους συµπολίτας των. Εφθασες εις ολοκλήρωσιν της κακίας σου καταδυναστεύουσα τα θύµατά
σου, εµέ δε µε ελησµόνησες, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 22,13  εάν δε πατάξω χείρά µου προς χείρά µου εφ οίς συντετέλεσαι, οίς εποίησας, και επί τοίς αίµασί σου τοίς
γεγενηµένοις εν µέσω σου,
Ιεζ. 22,13  Εάν όµως εγώ κτυπήσω µε αγανάκτησιν το ένα χέρι µου προς το άλλο και αποστείλω τιµωρίαν, δι' όσα κακά
έχουν πραγµατοποιηθή εντός σου, δια τα κακά τα οποία συ διέπραξες, και δια τα αίµατα των αθώων, τα οποία εχύθησαν
εις τας οδούς σου,
Ιεζ. 22,14  ει υποστήσεται η καρδία σου; ει κρατήσουσιν αι χείρές σου εν ταίς ηµέραις, αίς εγώ ποιώ εν σοί; εγώ Κύριος
λελάληκα και ποιήσω.
Ιεζ. 22,14  θα άνθεξη η καρδία σου αυτήν την τιµωρίαν; Τα χεριά σου κατά τας ηµέρας εκείνας, που εγώ θα αποστείλω
φοβεράς τας τιµωρίας, θα έχουν την δύναµιν να κρατηθούν και να µη παραλύσουν από τον φόβον; Εγώ ο Κυριος ωµίλησα
και έτσι θα κάµω.
Ιεζ. 22,15  και διασκορπιώ σε εν τοίς έθνεσι και διασπερώ σε εν ταίς χώραις, και εκλείψει η ακαθαρσία σου εκ σού,
Ιεζ. 22,15  Θα σε διασκορπίσω ανάµεσα εις τα έθνη, θα διασπείρω τα τέκνα σου εις όλας τας χώρας και έτσι θα λείψη ο
µολυσµός µέσα από την πόλιν.
Ιεζ. 22,16  και κατακληρονοµήσω εν σοί κατ οφθαλµούς των εθνών· και γνώσεσθε διότι εγώ Κύριος. -
Ιεζ. 22,16  Κατόπιν όµως θα σε αποκαταστήσω και πάλιν εις την κληρονοµίαν σου ενώπιον όλων των ειδωλολατρικών
εθνών και θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 22,17  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 22,17  Ο Κυριος µου ωµίλησε και είπε·
Ιεζ. 22,18  υιέ ανθρώπου, ιδού γεγόνασί µοι ο οίκος Ισραήλ αναµεµειγµένοι πάντες χαλκώ και σιδήρω και κασσιτέρω και
µολίβω, εν µέσω αργυρίου αναµεµειγµένος εστί.
Ιεζ. 22,18  “υιέ ανθρώπου, ιδού ο ισραηλιτικός µου λαός έγινε λαός ανάµικτος, όπως είναι το µίγµα ευγενών και αγενών
µετάλλων, χαλκού, σιδηρού, κασσιτέρου και µολύδδου αναµεµιγµένων µε άργυρον.
Ιεζ. 22,19  διά τούτο ειπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ανθ ών εγένεσθε εις σύγκρασιν µίαν, διά τούτο εγώ εισδέχοµαι υµάς εις
µέσον Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 22,19  Δια τούτο ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή αι κακίαι και αι αρεταί σας έγιναν ένα µίγµα, δια τούτο εγώ θα σας
µαζέψω στο µέσον της Ιερουσαλήµ,
Ιεζ. 22,20  καθώς εισδέχεται άργυρος και χαλκός και σίδηρος και κασσίτερος και µόλιβος εις µέσον καµίνου τού εκφυσήσαι
εις αυτό πύρ τού χωνευθήναι, ούτως εισδέξοµαι εν οργή µου και συνάξω και χωνεύσω υµάς
Ιεζ. 22,20  όπως ακριβώς εισάγεται ο µίγµα του αργύρου, του σιδήρου, κασσιτέρού και µολύδδου µέσα στο χωνευτήριον, δια
να λυώση και διαλυθή µε το ξάναµµα του πυρός. Κατά παρόµοιον τρόπον θα σας µαζέψω και εγώ εν τη οργή µου εντός της
πόλεως και εκεί θα σας τιµωρήσω δια του πυρός.
Ιεζ. 22,21  και εκφυσήσω εφ υµάς εν πυρί οργής µου, και χωνευθήσεσθε εν µέσω αυτής.
Ιεζ. 22,21  Με το φύσηµά µου θα ξανάψω τη φωτιά της οργής µου και θα χωνευθήτε µέσα εις αυτήν ταύτην την πόλιν.



Ιεζ. 22,22  ον τρόπον χωνεύεται αργύριον εν µέσω καµίνου, ούτως χωνευθύσεσθε εν µέσω αυτής· και επιγνώσεσθε διότι εγώ
Κύριος εξέχεα τον θυµόν µου εφ υµάς. -
Ιεζ. 22,22  Οπως ο άργυρος χωνεύεται µέσα εις την πυρακτωµένην κάµινον, έτσι και σεις θα χωνευθήτε εν µέσω της πόλεως.
Και τότε θα µάθετε καλά, ότι εγώ ο Κυριος αφήκα να εκσπάση εναντίον σας η δικαία οργή µου”.
Ιεζ. 22,23  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 22,23  Ο Κυριος ωµίλησε εις εµέ και είπε·
Ιεζ. 22,24  υιέ ανθρώπου, ειπόν αυτή· σύ εί γη η ου βρεχοµένη, ουδέ υετός εγένετο επί σε εν ηµέρα οργής·
Ιεζ. 22,24  “υιέ ανθρώπου ειπέ εις αυτήν την χώραν του Ισραήλ· Συ είσαι µία ξηρά χώρα, η οποία δεν ποτίζεται και δεν
καρποφορεί, διότι εξ αιτίας της οργής µου κατά τας ηµέρας αυτάς δεν έπεσε βροχή εις σε.
Ιεζ. 22,25  ής οι αφηγούµενοι εν µέσω αυτής ως λέοντες ωρυόµενοι αρπάζοντες αρπάγµατα, ψυχάς κατεσθίοντες εν
δυναστεία, και τιµάς λαµβάνοντες εν αδικία, και αι χήραί σου επληθύνθησαν εν µέσω σου.
Ιεζ. 22,25  Οι άρχοντές σου εν µέσω σου είναι λέοντες, που ωρύονται εναντίον των θυµάτων των. Αρπάζουν και ληστεύουν
συνεχώς. Κατατρώγουν µ την δύναµίν των περιουσίας αδυνάτων ανθρώπων, καταλαµβάνουν αξιώµατα µε αδικίας και εξ
αιτίας των πολλών φόνων έχουν πληθυνθή εν µέσω σου αι χήραι.
Ιεζ. 22,26  και οι ιερείς αυτής ηθέτησαν νόµον µου και εβεβήλουν τα άγιά µου· αναµέσον αγίου και βεβήλου ου διέστελλον
και αναµέσον ακαθάρτου και τού καθαρού ου διέστελλον και από των σαββάτων  µου παρεκάλυπτον τους οφθαλµούς
αυτών, και εβεβηλούµην εν µέσω αυτών.
Ιεζ. 22,26  Και αυτοί ακόµη οι ιερείς της πόλεως παρέβησαν τον Νοµον µου, εβεβήλωσαν τους ιερούς τόπους, τον ναόν και το
θυσιαστήριον. Δεν έχαναν διάκρισιν µεταξύ ιερού πράγµατος και βεβήλου. Δεν εξεχώριζαν το νοµικώς καθαρόν από το
ακάθαρτον. Εσκέπαζαν τα µάτια των και δεν επρόσεχαν τα Σαββατα µου και ετσι εβεβηλωνετο από αυτούς το Ονοµά µου
εν µέσω των κατοίκων.
Ιεζ. 22,27  οι άρχοντες αυτής εν µέσω αυτής ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγµατα τού εκχέαι αίµα, όπως πλεονεξία
πλεονεκτώσι.
Ιεζ. 22,27  Οι άρχοντες εν µέσω της πόλεως είναι ωσάν τους λύκους. Αρπάζουν τα θύµατα των, χύνουν το αίµα, δια να
αποκτήσουν µε την αχόρταστον πλεονεξίαν των όσον το δυνατόν περισσότερα.
Ιεζ. 22,28  και οι προφήται αυτής αλείφοντες αυτούς πεσούνται, ορώντες µάταια, µαντευόµενοι ψευδή, λέγοντες· τάδε λέγει
Κύριος, και Κύριος ουκ ελάλησε.
Ιεζ. 22,28  Και οι ψευδοπροφήται της πόλεως, οι οποίοι κολακεύουν και διαφηµίζουν τους κακούς άρχοντάς σας, θα
καταστραφούν και αυτοί· όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ψευδή οράµατα και εξαγγέλλουν ψευδείς µαντείας και οι οποίοι
λέγουν· “αυτά λέγει ο Κυριος”, ενώ ο Κυριος δεν ωµίλησε καθόλου προς αυτούς.
Ιεζ. 22,29  λαόν της γής εκπιεζούντες αδικία και διαρπάζοντες αρπάγµατα, πτωχόν και πένητα καταδυναστεύοντες και
προς τον προσήλυτον ουκ αναστρεφόµενοι µετά κρίµατος.
Ιεζ. 22,29  Και αυτοί καταπιέζουν µε τας αδικίας των τον λαόν της χώρας, ληστεύουν και αρπάζουν τα ξένα πράγµατα,
πτωχόν και πεινώντα κατατυραννούν και προς τον ξένον δεν αναστρέφονται και δεν φέρονται µε δικαιοσύνην.
Ιεζ. 22,30  και εζήτουν εξ αυτών άνδρα αναστρεφόµενον ορθώς και εστώτα πρό προσώπου µου ολοσχερώς εν τώ καιρώ της
γής τού µη εις τέλος εξαλείψαι αυτήν, και ουχ εύρον.
Ιεζ. 22,30  Εζήτησα µεταξύ αυτών άνθρωπον, ο οποίος να συµπεριφέρεται ορθώς και δικαίως, να σταθή άρτιος και
ακατηγόρητος ενώπιόν µου κατά την κρίσιµον εποχήν της χώρας αυτής, δια να µη την καταστρέψω τελείως, και δεν
ευρήκα.
Ιεζ. 22,31  και εξέχεα επ αυτήν θυµόν µου εν πυρί οργής µου τού συντελέσαι· τας οδούς αυτών εις κεφαλάς αυτών δέδωκα,
λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 22,31  Δια τούτο αφήκα να ξεσπάση εναντίον της ο δίκαιος θυµός µου και η φωτιά της οργής µου, ώστε να τους
εξόντωση. Ερριψα επάνω εις τας κεφαλάς των την ευθύνην δια τους παρανόµους τρόπους και δρόµους της ζωής των”,
λέγει ο Κυριος Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Ιεζ. 23,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 23,1   Ο Κυριος ωµίλησεν εις εµέ και είπε·
Ιεζ. 23,2   υιέ ανθρώπου, δύο γυναίκες ήσαν θυγατέρες µητρός µιάς
Ιεζ. 23,2  “υιέ ανθρώπου, ήσαν δύο γυναίκες θυγατέρες της αυτής µητρός
Ιεζ. 23,3   και εξεπόρνευσαν εν Αιγύπτω εν τή νεότητι αυτών· εκεί έπεσον οι µαστοί αυτών, εκεί διεπαρθενεύθησαν.
Ιεζ. 23,3  και αι οποίαι εζετράπησαν εις πορνείαν εν τη Αιγύπτω κατά την νεότητα των. Εκεί έχασαν την παρθενίαν των και
εκρέµασαν οι µαστοί των.
Ιεζ. 23,4   και τα ονόµατα αυτών ήν Οολά η πρεσβυτέρα και Οολιβά η αδελφή αυτής. και εγένοντό µοι και έτεκον υιούς και
θυγατέρας, και τα ονόµατα αυτών· Σαµάρεια ήν Οολά και Ιερουσαλήµ ήν Οολιβά.
Ιεζ. 23,4  Τα ονόµατα των ήσαν Οολά της µεγαλυτέρος και Οολιβά της νεωτέρας αδελφής της. Εγώ τας επήρα ως συζύγους
δια τον εαυτόν µου και εγέννησαν υιούς και θυγατέρας. Και τα ονόµατα των ήσαν· της µεν Οολά Σαµάρεια, της δε Οολιδά
Ιερουσαλήµ.
Ιεζ. 23,5   και εξεπόρνευσεν η Οολά απ εµού και επέθετο επί τους εραστάς αυτής, επί τους Ασσυρίους τους εγγίζοντας αυτή,
Ιεζ. 23,5  Η Οολά απεστάτησεν από εµέ, έγινε πόρνη και παρεδόθη στους εραστάς αυτής, στους γείτονάς της τους
Ασσυρίους.
Ιεζ. 23,6   ενδεδυκότας υακίνθινα, ηγουµένους και στρατηγούς· νεανίσκοι και επίλεκτοι πάντες, ιππείς ιππαζόµενοι εφ
ίππων.
Ιεζ. 23,6  Αυτοί εφορούσαν ενδύµατα χρώµατος υακίνθου (κυανού) και ήσαν άρχοντες λαών και στρατηγοί. Ησαν νέοι κατά
την ηλικίαν, όλοι εκλεκτοί ιππείς, οι οποίοι ίππευαν ίππους.
Ιεζ. 23,7   και έδωκε την πορνείαν αυτής επ αυτούς· επίλεκτοι υιοί Ασσυρίων πάντες, και επί πάντας, ούς επέθετο, εν πάσι
τοίς ενθυµήµασιν αυτοίς εµιαίνετο.



Ιεζ. 23,7  Εξετράπη αυτή εις πορνείαν µαζή των. Ολοι αυτοί ήσαν επίλεκτοι Ασσύριοι και προς όλους αυτούς παρεδόθη και
εις όλα τα είδωλα αυτών εµολύνετο.
Ιεζ. 23,8   και την πορνείαν αυτής εξ Αιγύπτου ουκ εγκατέλιπεν, ότι µετ αυτής εκοιµώντο εν νεότητι αυτής, και αυτοί
διεπαρθένευσαν αυτήν και εξέχεαν την πορνείαν αυτών επ αυτήν.
Ιεζ. 23,8  Δεν εγκατέλειψε όµως και την από την Αίγυπτον πορνείαν της, διότι µαζή της εκοιµώντο από της νεανικής της
ακόµη ηλικίας οι Αιγύπτιοι και αυτοί της αφήρεσαν την παρθενίαν και εξετράπησαν µαζή της εις την πορνείαν αυτών.
Ιεζ. 23,9   διά τούτο παρέδωκα αυτήν εις χείρας των εραστών αυτής, εις χείρας υιών Ασσυρίων, εφ ούς επετίθετο.
Ιεζ. 23,9  Δια τούτο την παρέδωσα εις τα χέρια των εραστών της, εις τα χέρια των Ασσυρίων ανδρών, προς τους οποίους
αυτή επετίθετο µε ακόλαστον επιθυµίαν.
Ιεζ. 23,10  αυτοί απεκάλυψαν την αισχύνην αυτής, υιούς και θυγατέρας αυτής έλαβον και αυτήν εν ροµφαία απέκτειναν.
και εγένετο λάληµα εις γυναίκας, και εποίησαν εκδικήσεις εν αυτή εις τας θυγατέρας. -
Ιεζ. 23,10  Αυτοί απεκάλυψαν την γυµνότητα της, συνέλαβαν τους υιούς και τας θυγατέρας της. Και αυτήν την ιδίαν µε
ροµφαίαν την εφόνευσαν. Ετσι η γυναίκα αυτή, που συµβολίζει την Σαµάρειαν, έγινε µολόγηµα εις τας άλλας γυναίκας, εις
τας άλλας πόλεις, αφού και αυτοί ούτοι οι φίλοι και ερασταί της την ετιµώρησαν· και όχι µόνον αυτήν, αλλά και τας
θυγατέρας της, τας εξαρτωµένας δηλαδή από αυτήν κωµοπόλεις.
Ιεζ. 23,11  Καί είδεν η αδελφή αυτής Οολιβά και διέφθειρε την επίθεσιν αυτής υπέρ αυτήν και την πορνείαν αυτής υπέρ την
πορνείαν της αδελφής αυτής.
Ιεζ. 23,11  Η αδελφή της η Οολιβά, η οποία συµβολίζει την Ιερουσαλήµ, είδε το κατάντηµα της αδελφής της, δεν εσυνετίσθη,
αλλά παρεδόθη µε ακολασίαν εις διαφθοράν µεγαλυτέραν από την διαφθοράν εκείνης, εις αποστασίαν και πορνείαν
µεγαλυτέραν από την αποστασίαν της αδελφής της.
Ιεζ. 23,12  επί τους υιούς των Ασσυρίων επέθετο, ηγουµένους και στρατηγούς τους εγγύς αυτής ενδεδυκότας ευπάρυφα,
ιππείς ιππαζοµένους εφ ίππων· νεανίσκοι επίλεκτοι πάντες.
Ιεζ. 23,12  Εφέρετο µε ακόλαστον και ακόρεστον επιθυµίαν προς τους άνδρας των Ασσυρίων , προς τους άρχοντας των λαών
και τους διοικητάς στρατευµάτων, τους γείτονάς της, οι οποίοι ήσαν ενδεδυµένοι µε ενδύµατα, που είχαν ωραίας παρυφάς,
ωραίους γύρους, ιππείς οι οποίοι ίππευαν µε τέχνην πολλήν ίππους. Ολοι δε ήσαν νέοι εκλεκτοί.
Ιεζ. 23,13  και είδον ότι µεµίανται· οδός µία των δύο.
Ιεζ. 23,13  Είδα, λοιπόν, ότι αι δύο αδελφαί είχαν µολυνθή και εµολύνοντο συνεώώς. Ενας και δια τας δύο ήτο ο τρόπος και ο
δρόµος της ζωής των, η αµαρτωλότης.
Ιεζ. 23,14  και προσέθετο προς την πορνείαν αυτής και είδεν άνδρας εζωγραφηµένους επί τού τοίχου , εικόνας Χαλδαίων,
εζωγραφηµένους εν γραφίδι,
Ιεζ. 23,14  Ηύξησεν αυτή την πορνικήν επιθυµίαν της, όταν είδε ζωγραφισµένους άνδρας στους τοίχους, εικόνας των
Χαλδαίων, αι οποίαι ήσαν ζωγραφισµένοι µε χρωστήρα.
Ιεζ. 23,15  εζωσµένους ποικίλµατα επί τας οσφύας αυτών, και τιάραι βαπταί επί των κεφαλών αυτών, όψις τρισσή πάντων,
οµοίωµα υιών Χαλδαίων, γής πατρίδος αυτών,
Ιεζ. 23,15  Αυτοί παριστάνοντο ζωσµένοι εις τας οσφύας των µε ζώνας γεµάτας από ποικίλµατα, εφορούσαν πολυχρώµους
τιάρας εις τας κεφαλάς των, η µορφή των τους παρουσίαζεν ισχυρούς και επισήµους και ωµοίαζον προς τους υιούς της
χώρας των Χαλδαίων, η οποία άλλως τε ήτο και η πατρίς των.
Ιεζ. 23,16  και επέθετο επ αυτούς τή οράσει οφθαλµών αυτής και εξαπέστειλεν αγγέλους προς αυτούς εις γήν Χαλδαίων .
Ιεζ. 23,16  Αµέσως µόλις είδε την µορφήν των, εφλογίσθη από πορνικήν επιθυµίαν και έστειλεν αγγελιαφόρους προς αυτούς
εις την χώραν των Χαλδαίων.
Ιεζ. 23,17  και ήλθοσαν προς αυτήν υιοί Βαβυλώνος εις κοίτην καταλυόντων και εµίαινον αυτήν εν τή πορνεία αυτής , και
εµιάνθη εν αυτοίς· και απέστη η ψυχή αυτής απ αυτών.
Ιεζ. 23,17  Και αυτοί, οι Βαβυλώνιοι, ήλθαν προς αυτήν. Εισήλθαν και κατέλυσαν στον κοιτώνα της και εµόλυναν αυτήν
εκτραπέντες µαζή της εις πορνείαν. Ετσι δε εκείνη εµολύνθη µαζή µε αυτούς. Αλλά εξ αιτίας του βάθους της διαφθοράς,
στο οποίον κατέπεσεν, η ψυχή της τους αηδίασε.
Ιεζ. 23,18  και απεκάλυψε την πορνείαν αυτής και απεκάλυψεν αισχύνην αυτής, και απέστη η ψυχή µου απ αυτής, ον
τρόπον απέστη η ψυχή µου από της αδελφής αυτής.
Ιεζ. 23,18  Εφανέρωσε µε αναίδειαν την πορνείαν της, απεκάλυψε γυµνήν την αναισχυντίαν της. Δια τούτο η ψυχή µου
απεµακρύνθη από αυτήν, όπως και από την αδελφήν της.
Ιεζ. 23,19  και επλήθυνας την πορνείαν σου τού αναµνήσαι ηµέραν νεότητός σου, εν αίς επόρνευσας εν Αιγύπτω,
Ιεζ. 23,19  Επολλαπλασίασες συ τα αµαρτήµατα της πορνείας σου, ώστε να ενθυµηθής την εποχήν της νεότητάς σου, όταν
είχες παραδοθή εις πορνείαν εκεί εις την Αίγυπτον.
Ιεζ. 23,20  και επέθου επί τους Χαλδαίους, ών ως όνων αι σάρκες αυτών και αιδοία ίππων τα αιδοία αυτών.
Ιεζ. 23,20  Ωρµούσες µε ακόλαστον επιθυµίαν προς τους Βαβυλωνίους, των οποίων αι σάρκες είναι όµοιαι µε τας σάρκας
των όνων, και τα αιδοία των, όπως τα αιδοία των ίππων.
Ιεζ. 23,21  και επεσκέψω την ανοµίαν νεότητός σου, ά εποίεις εν Αιγύπτω εν τώ καταλύµατί σου, ού οι µαστοί νεότητός σου.
-
Ιεζ. 23,21  Επραγµατοποίησες πάλιν τας αµαρτίας της νεότητάς σου, τας οποίας διέπραττες παραµένουσα εις την Αίγυπτον,
εκεί όπου εξ αιτίας της διαφθοράς σου εκρέµασαν οι µαστοί της νεότητός σου.
Ιεζ. 23,22  Διά τούτο Οολιβά, τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εξεγείρω τους εραστάς σου επί σε, αφ ών απέστη η ψυχή σου απ
αυτών, και επάξω αυτούς επί σε κυκλόθεν,
Ιεζ. 23,22  Δια τούτο, ω Οολιβά, αυτά λέγει ο Κυριος. Ιδού εγώ θα εξεγείρω και θα επιφέρω εναντίον σου τους εραστάς σου,
από τους οποίους αηδιασµένη απεµακρύνθη πλέον η ψυχή σου. Θα τους επιφέρω ολόγυρα εναντίον σου·
Ιεζ. 23,23  υιούς Βαβυλώνος και πάντας τους Χαλδαίους, Φακούδ και Σουέ και Κουέ και πάντας υιούς Ασσυρίων µετ αυτών,
νεανίσκους επιλέκτους, ηγεµόνας και στρατηγούς πάντας, τρισσούς και ονοµαστούς ιππεύοντας εφ ίππων·
Ιεζ. 23,23  τους Βαβυλωνίους και όλους τους Χαλδαίους, τους κατοίκους Φακούδ και Σουέ και Κουέ και µαζή µε αυτούς
όλους τους Ασσυρίους, νέους κατά την ηλικίαν, εκλεκτούς, άρχοντας, όλους διοικητάς στρατευµάτων, επισήµους και



ονοµαστούς, οι οποίοι µε τέχνην ιππεύουν τους ίππους.
Ιεζ. 23,24  και πάντες ήξουσιν επί σε από βορά, άρµατα και τροχοί µετ όχλου λαών, θυρεοί και πέλται, και βαλούσι φυλακήν
επί σε κύκλω.
Ιεζ. 23,24  Ολοι θα έλθουν εναντίον σου από τας βορείους περιοχάς, µε άρµατα και µε µεταγωγικάς αµάξας, µε όχλον πολύν,
ωπλισµένοι µε µεγάλας και µικράς ασπίδας. Θα σε περικυκλώσουν και θα θέσουν στρατιωτικάς φρουράς ολόγυρά σου.
Ιεζ. 23,25  και δώσω πρό προσώπου αυτών κρίµα, και εκδικήσουσί σε εν τοίς κρίµασιν αυτών. και δώσω τον ζήλόν µου εν
σοί, και ποιήσουσι µετά σού εν οργή θυµού· µυκτήρά σου και ώτά σου αφελούσι και τους καταλοίπους σου εν ροµφαία
καταβαλούσιν. αυτοί υιούς σου και θυγατέρας σου λήψονται, και τους καταλοίπους σου πύρ καταφάγεται.
Ιεζ. 23,25 Θα σε παραδώσω εις τα χέρια των προς καταδίκην σου και αυτοί θα σε τιµωρήσουν σύµφωνα µε τους ιδικούς των
νόµους. Θα εµβάλω εις αυτούς την κατά σου αγανάκτησίν µου και εκείνοι θα συµπεριφερθούν εναντίον σου µε µεγάλην
οργήν και θυµόν. Θα σε ακρωτηριάσουν, θα σου κόψουν τους ρώθωνας, θα σου αφαιρέσουν τα αυτιά. Τους δε υπολοίπους
θα κατασφάζουν µε την ροµφαίαν των. Αυτοί θα πάρουν αιχµαλώτους τους υιούς και τας θυγατέρας σου και τους
υπολοίπους θα τους καταφάγη το πυρ.
Ιεζ. 23,26  και εκδύσουσί σε τον ιµατισµόν σου και λήψονται τα σκεύη της καυχήσεώς σου.
Ιεζ. 23,26  Θα σε γυµνώσουν από τον λαµπρόν ιµατισµόν σου και θα πάρουν µαζή των τα ωραία στολίδια σου, δια τα οποία
εκαυχάσο.
Ιεζ. 23,27  και αποστρέψω τας ασεβείας σου εκ σού και την πορνείαν σου εκ γής Αιγύπτου, και ου µη άρης τους οφθαλµούς
σου επ αυτούς, και Αιγύπτου ου µη µνησθής ουκέτι.
Ιεζ. 23,27  Ετσι θα αποµακρύνω από σε τας ασεβείας σου και την πορνείαν, που διέπραξες εις την χώραν της Αιγύπτου, δια
να µη σηκώσης ποτέ τα µάτια σου προς τους εραστάς σου και να µη ενθυµηθής πλέον την εν Αιγύπτω αµαρτωλότητά σου.
Ιεζ. 23,28  διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ παραδίδωµί σε εις χείρας ών µισείς, αφ ών απέστη η ψυχή σου απ αυτών.
Ιεζ. 23,28  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ σε παραδίδω εις τα χέρια εκείνων, τους οποίους συ µισείς εις τα χέρια
εκείνων, τους οποίους µε αηδίαν έχει αποστραφή η καρδία σου.
Ιεζ. 23,29  και ποιήσουσιν εν σοί εν µίσει και λήψονται πάντας τους πόνους σου και τους µόχθους σου, και έση γυµνή και
αισχύνουσα, και αποκαλυφθήσεται αισχύνη πορνείας σου και ασέβειά σου. και η πορνεία σου
Ιεζ. 23,29  Και εκείνοι θα φερθούν εναντίον σου µε µίσος και θα πράξουν έργα µίσους κατά σου. Θα πάρουν αυτοί όλους
τους καρπούς των πονών και των κόπων σου, θα µείνης γυµνή και κατεντροπιασµένη. Ετσι θα φανερωθή και θα γίνη
γνωστή η εντροπή της πορνείας σου και η ασέβεια, την οποίαν έδειξες προς εµέ. Ολαι αυταί αι συµφοραί σου συνέβησαν εξ
αιτίας της αποστασίας σου.
Ιεζ. 23,30  εποίησε ταύτά σοι εν τώ εκπορνεύσαί σε οπίσω εθνών και εµιαίνου εν τοίς ενθυµήµασιν αυτών .
Ιεζ. 23,30  Επειδή παρεδόθης εις πορνείαν ανάµεσα εις τα έθνη και εµολύνεσο συνεχώς µε τα είδωλά των.
Ιεζ. 23,31  εν τή οδώ της αδελφής σου επορεύθης, και δώσω το ποτήριον αυτής εις χείράς σου.
Ιεζ. 23,31  Εβάδισες και συ τον δρόµον της αδελφής σου. Δια τούτο και θα δώσω να πιής και συ το ποτήριον εκείνης.
Ιεζ. 23,32  τάδε λέγει Κύριος· το ποτήριον της αδελφής σου πίεσαι, το βαθύ και το πλατύ, το πλεονάζον τού συντελέσαι
µέθην,
Ιεζ. 23,32  Αυτά λέγει ο Κυριος. Το κατάπικρον ποτήριον της αδελφής σου θα το πιής, το βαθύ και το πλατύ, το υπερπλήρες,
ώστε να ολοκληρώση την µέθην σου·
Ιεζ. 23,33  και εκλύσεως πλησθήση· και το ποτήριον αφανισµού, ποτήριον αδελφής σου Σαµαρείας,
Ιεζ. 23,33  και θα περιπέσης εις πλήρη παράλυσιν. Το ποτήριον αυτό είναι ο εξαφανισµός σου, Ιερουσαλήµ, όµοιον προς το
ποτήριον της αδελφής σου, της Σαµαρείας.
Ιεζ. 23,34  και πίεσαι αυτό· και τας εορτάς και τας νουµηνίας αυτής αποστρέψω· διότι εγώ λελάληκα, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 23,34  Θα το πίης. Εγώ θα καταργήσω τας εορτάς σου, όπως και την εορτήν της πρώτης εκάστου µηνός. Εγώ ωµίλησα
και θα πραγµατοποιήσω αυτά που είπα”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 23,35  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών επελάθου µου και απέριψάς µε οπίσω τού σώµατός σου, και σύ λαβέ την
ασέβειάν σου και την πορνείαν σου. -
Ιεζ. 23,35  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “Επειδή, µε ελησµόνησες και µε επέταξες πίσω σου, πάρε και συ τώρα την
τιµωρίαν σου δια την ασέβειάν σου και την διαφθοράν σου”.
Ιεζ. 23,36  Καί είπε Κύριος προς µε· υιέ ανθρώπου, ου κρινείς την Οολάν και την Οολιβάν, και αναγγελείς αυταίς τας ανοµίας
αυτών;
Ιεζ. 23,36  Ο Κυριος είπε προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, συ δεν θα κρίνης και δεν θα δικάσης την Οολάν και την Οολιβάν, και δεν
θα καταδείξης εις αυτάς τας παρανοµίας των;
Ιεζ. 23,37  ότι εµοιχώντο, και αίµα εν χερσίν αυτών· τα ενθυµήµατα αυτών εµοιχώντο, και τα τέκνα αυτών, ά εγέννησάν µοι,
διήγαγον αυτοίς δι εµπύρων.
Ιεζ. 23,37  Διότι αυταί παρεδίδοντο αναισχύντως εις την µοιχείαν και είχαν βάψει τα χέρια των µε αίµα αθώων.
Αποστατούσαν από εµέ και προσκυνούσαν τα είδωλα των εθνών , και τα παιδιά των, τα οποία εγέννησαν δι' εµέ, τα
κατέκαιαν στο πυρ προς τιµήν των ειδώλων.
Ιεζ. 23,38  έως και ταύτα εποίησάν µοι· τα άγιά µου εµίαινον και τα σάββατά µου εβεβήλουν·
Ιεζ. 23,38  Εφθασαν µέχρι του σηµείου να διαπράξουν και αυτάς τας ασεβείας. Τους αγίους δηλαδή τόπους, και τα ιερά
σκεύη του ναού τα εµόλυναν, την αργίαν και τον αγιασµόν του Σαββάτου µου εβεβήλωσαν.
Ιεζ. 23,39  και εν τώ σφάζειν αυτούς τα τέκνα αυτών τοίς ειδώλοις αυτών και εισεπορεύοντο εις τα άγιά µου τού βεβηλούν
αυτά· και ότι ούτως εποίουν εν µέσω τού οίκου µου.
Ιεζ. 23,39  Και το φοβερόν, όταν έσφαζαν τα τέκνα των προς χάριν των ειδώλων, µετέβαιναν αµέσως στον ναόν µου και το
θυσιαστήριόν µου, δια να τα βεβηλώσουν ! Διέπρατταν αυτάς τας βεβηλώσεις µέσα στον οίκον µου, στον ναόν µου !
Ιεζ. 23,40  και ότι τοίς ανδράσι τοίς ερχοµένοις µακρόθεν, οίς αγγέλους εξαπέστειλαν προς αυτούς, και άµα τώ έρχεσθαι
αυτούς ευθύς ελούου και εστιβίζου τους οφθαλµούς σου και εκόσµου κόσµω
Ιεζ. 23,40  Εφθασαν µέχρι του σηµείου να στέλλουν αγγελιαφόρους και να προσκαλούν άνδρας έραστάς των από µακρυνάς
χώρας. Και όταν εκείνοι ήρχοντο, συ ελούεσο, έβαφες µαύρους τους οφθαλµούς σου και εστολίζεσο µε διάφορα



κοσµήµατα.
Ιεζ. 23,41  και εκάθου επί κλίνης εστρωµένης, και τράπεζα κεκοσµηµένη πρό προσώπου αυτής, και το θυµίαµα και το
έλαιόν µου ευφραίνοντο εν αυτοίς.
Ιεζ. 23,41  Εκάθησο επάνω εις την στρωµένην κλίνην σου, είχες εµπρός σου κοσµηµένην τράπεζαν και επάνω εις αυτήν
υπήρχε το ιδικόν µου θυµίαµα και το έλαιον, µε τα οποία οι ερασταί σου ηυφραίνοντο.
Ιεζ. 23,42  και φωνήν αρµονίας ανεκρούοντο, και προς άνδρας εκ πλήθους ανθρώπων ήκοντας εκ της ερήµου, και εδίδοσαν
ψέλλια επί τας χείρας αυτών και στέφανον καυχήσεως επί τας κεφαλάς αυτών .
Ιεζ. 23,42  Μουσικά όργανα έπαιζαν αρµονίας. Προς δε το πλήθος των ανδρών, οι οποίοι ήρχοντο από την έρηµον, εδίδοντο
βραχιόλια, δια να τα φορέσουν εις τας χείρας των και λαµπρός στέφανος δια τας κεφαλάς των.
Ιεζ. 23,43  και είπα· ουκ εν τούτοις µοιχεύουσι; και έργα πόρνης και αυτή εξεπόρνευσε.
Ιεζ. 23,43  Και είπα· λοιπόν, µε όλα αυτά δεν διέπρατταν µαζή της µοιχείαν οι ερασταί της; Εργα πορνικά αυτή εξεπόρνευσε.
Ιεζ. 23,44  και εισεπορεύοντο προς αυτήν, ον τρόπον εισπορεύονται προς γυναίκα πόρνην, ούτως εισεπορεύοντο προς Οολάν
και προς Οολιβάν τού ποιήσαι ανοµίαν.
Ιεζ. 23,44  Οι ξένοι ερασταί της εισήρχοντο στο σπίτι της, όπως εισήρχοντο προς µίαν κοινήν γυναίκα, πόρνην. Ετσι
εισήρχοντο στον οίκον της Οολάς, της Σαµαρείας, και της Οολιβάς, της Ιερουσαλήµ, δια να διαπράξουν µαζή της
παρανόµους πράξεις.
Ιεζ. 23,45  και άνδρες δίκαιοι αυτοί και εκδικήσουσιν αυτάς εκδικήσει µοιχαλίδος και εκδικήσει αίµατος, ότι µοιχαλίδες
εισί, και αίµα εν χερσίν αυτών.
Ιεζ. 23,45  Αλλα, άνδρες δίκαιοι θα καταδικάσουν αυτάς µε την τιµωρίαν, που επιβάλλεται εις τας µοιχαλίδας και τους
φονείς. Θα τας τιµωρήσουν, διότι είναι πράγµατι µοιχαλίδες και αίµα αθώων ανθρώπων υπάρχει εις τα χέρια των”.
Ιεζ. 23,46  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ανάγαγε επ αυτάς όχλον και δός εν αυταίς ταραχήν και διαρπαγήν
Ιεζ. 23,46  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος, προς τους εχθρούς της Σαµαρείας και της Ιερουσαλήµ. “Οδηγήσατε εναντίον αυτών
στρατόν πολύν, σκορπίσατε εις αυτάς αναταραχήν και λεηλασίαν.
Ιεζ. 23,47  και λιθοβόλησον επ αυτάς λίθοις όχλων και κατακέντει αυτάς εν τοίς ξίφεσιν αυτών· υιούς αυτών και θυγατέρας
αυτών αποκτενούσι και τους οίκους αυτών εµπρήσουσι.
Ιεζ. 23,47  Λιθοβολήσατέ τας µε λίθους πολλών ανθρώπων, διαπεράσατέ τας µε τα ξίφη σας. Οι άνδρες αυτοί θα φονεύσουν
τους υιούς και τας θυγατέρας αυτών και θα θέσουν πυρ εις τα οικήµατά των.
Ιεζ. 23,48  και αποστρέψω ασέβειαν εκ της γής, και παιδευθήσονται πάσαι αι γυναίκες και ου µη ποιήσουσι κατά τας
ασεβείας αυτών.
Ιεζ. 23,48  Ετσι εγώ θα αποµακρύνω από την χώραν την ασέβειαν, που έδειξαν προς εµέ, και όλαι αι γυναίκες, αι διάφοροι
πόλεις και κωµοπόλεις, θα διδαχθούν και δεν θα διαπράξουν τας αυτάς ασεβείας απέναντί µου.
Ιεζ. 23,49  και δοθήσεται η ασέβεια υµών εφ υµάς, και τας αµαρτίας των ενθυµηµάτων υµών λήψεσθε· και γνώσεσθε διότι
εγώ Κύριος.
Ιεζ. 23,49  Με τον τρόπον αυτόν θα πέση η ασέβειά σας επάνω εις τας κεφαλάς σας και θα λάβετε την πρέπουσαν τιµωρίαν
δια τας αµαρτίας σας και δια την ποσκύνησιν των ειδώλων. Και θα µάθετε ότι εγώ είµαι ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Ιεζ. 24,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε εν τώ έτει τώ ενάτω, εν τώ µηνί τώ δεκάτω, δεκάτη τού µηνός, λέγων·
Ιεζ. 24,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ κατά το ένατον έτος, τον δέκατον µήνα, δεκάτην του µηνός και είπεν·
Ιεζ. 24,2   υιέ ανθρώπου, γράψον σεαυτώ εις ηµέραν από της ηµέρας ταύτης, αφ ής απηρείσατο βασιλεύς Βαβυλώνος επί
Ιερουσαλήµ, από της ηµέρας της σήµερον,
Ιεζ. 24,2  “υιέ ανθρώπου, γράψε µε το ίδιο σου το χέρι από όλας τας άλλας ηµέρας ως ξεχωριστήν αυτήν την ηµέραν, κατά
την οποίαν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έβαλε το χέρι του εναντίον της Ιερουσαλήµ κατά την σηµερινήν ηµέραν.
Ιεζ. 24,3   και ειπόν επί τον οίκον τον παραπικραίνοντα παραβολήν και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· επίστησον τον
λέβητα και έγχεον εις αυτόν ύδωρ
Ιεζ. 24,3  Ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος συνεχώς µε παραπικραίνει και µε παροργίζει, αυτήν την παραβολικήν
εικόνα· αυτά λέγει ο Κυριος· Στήσε ένα λέβητα και χύσε µέσα εις αυτόν νερό.
Ιεζ. 24,4   και έµβαλε εις αυτόν τα διχοτοµήµατα, πάν διχοτόµηµα καλόν, σκέλος και ώµον εκσεσαρκισµένα από των οστών
Ιεζ. 24,4  Βαλε µέσα στον λέβητα τεµαχισµένα µέρη ζώου, τα καλύτερα τεµάχια, τους µηρούς και την πλάτην, τας σάρκας
µόνον χωρισµένος από τα οστά.
Ιεζ. 24,5   εξ επιλέκτων κτηνών ειληµµένων και υπόκαιε τα οστά υποκάτω αυτών· έζεσεν έζεσε, και ήψηται τα οστά αυτής εν
µέσω αυτής.
Ιεζ. 24,5  Αυτά θα ληφθούν από εκλεκτά ζώα. Τα οστά βάλε τα κάτω από τας σάρκας και άναψε φωτιά κάτω από τον
λέβητα. Εβρασεν, εβρασεν, εψήθησαν και εκάησαν και αυτά ακόµη τα οστά, που υπήρχον µέσα στον λέβητα.
Ιεζ. 24,6   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ώ πόλις αιµάτων, λέβης εν ώ εστιν ιός εν αυτώ, και ο ιός ουκ εξήλθεν εξ αυτής· κατά
µέλος αυτής εξήνεγκεν, ουκ έπεσεν επ αυτήν κλήρος.
Ιεζ. 24,6  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιερουσαλήµ, πόλις γεµάτη από ανθρώπινα αίµατα, συ είσαι ο λέβης, µέσα στον
οποίον υπάρχει σκουριά, και η σκουριά δεν φεύγει από επάνω σου. Ενα προς ένα έβγαλες τους κατοίκους σου εις
αφανισµόν. Εγινε κλήρωσις, µήπως και σωθή κανείς, και δεν έπεσε κλήρος σωτηρίας εις κανένα.
Ιεζ. 24,7   ότι αίµα αυτής εν µέσω αυτής εστιν, επί λεωπετρίαν τέταχα αυτό. ουκ εκκέχυκα αυτό επί την γήν τού καλύψαι επ
αυτό γήν·
Ιεζ. 24,7  Τα αίµατα των αθώων, που εχύθησαν εν µέσω σου, εγώ διέταξα να ευρίσκωνται επάνω εις λείαν πέτραν. Δεν
αφήκα να χυθούν στο έδαφος, ώστε να τα σκεπάση και να τα κρύψη το χώµα.
Ιεζ. 24,8   τού αναβήναι θυµόν εις εκδίκησιν εκδικηθήναι δέδωκα το αίµα αυτής επί λεωπετρίαν τού µη καλύψαι αυτό.
Ιεζ. 24,8  Η συνεχής παρουσία του αίµατος των αθώων επάνω εις την λείαν πέτραν, ώστε να µη σκεπασθούν από το χώµα
του εδάφους, έχει γίνει, δια να εξεγείρη τον θυµόν µου και να αποστείλω αυστηράς τιµωρίας εναντίον σας
Ιεζ. 24,9   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· καγώ µεγαλυνώ τον δαλόν



Ιεζ. 24,9  Δια τούτο αυτό λέγει ο Κυριος· εγώ θα ανάψω µεγάλο δαυλί,
Ιεζ. 24,10  και πληθυνώ τα ξύλα και ανακαύσω το πύρ, όπως τακή τα κρέα και ελαττωθή ο ζωµός
Ιεζ. 24,10  θα προσθέσω πλήθος από ξύλα, θα αναζωπυρήσω και θα ενισχύσω τη φωτιά, ώστε να λυώσουν τα κρέατα, να
ελαττωθή και να εξαντληθή ο ζωµός.
Ιεζ. 24,11  και στή επί τους άνθρακας, όπως προσκαυθή και θερµανθή ο χαλκός αυτής και τακή εν µέσω ακαθαρσίας αυτής,
και εκλίπη ο ιός αυτής,
Ιεζ. 24,11  Και έτσι ο λέβης, ωχυρωµένη πόλις, θα µείνη επάνω στου άνθρακας αδειανός, δια να θερµανθή πολύ και
πυρακτωθή ο χαλκός του λέβητος, και να λυώση εν µέσω αυτού, εν µέσω δηλαδή της πόλεως, η ακαθαρσία της και να
εξαλειφθή εντελώς η σκουριά τω κατοίκων της.
Ιεζ. 24,12  και ου µη εξέλθη εξ αυτής πολύς ο ιός αυτής, καταισχυνθήσεται ο ιός αυτής,
Ιεζ. 24,12  Ετσι δεν θα εξέλθη πλέον από αυτήν άφθονος σκουριά, αλλά θα καταισχυνθή η σκουριά της κακία της, οι
πονηροί δηλαδή κάτοικοί της.
Ιεζ. 24,13  ανθ ών εµιαίνου σύ. και τι εάν µη καθαρισθής έτι, έως ού εµπλήσω τον θυµόν µου;
Ιεζ. 24,13  Από εκείνα, µε τα οποία συ, η πόλις τους κατοίκους σου εµολύνεσο, ποίαν θα έχης τώρα συνέπειαν, εάν δεν
καθαρισθήτε εντελώς έως την ώραν, κατά την οποίαν θα αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον σας;
Ιεζ. 24,14  εγώ Κύριος λελάληκα, και ήξει, και ποιήσω, ου διαστελώ ουδέ µη ελεήσω· κατά τας οδούς σου, και κατά τα
ενθυµήµατά σου κρινώ σε, λέγει Κύριος. διά τούτο εγώ κρινώ σε κατά τα αίµατά σου και κατά τα ενθυµήµατά σου κρινώ
σε, η ακάθαρτος, η ονοµαστή και πολλή τού παραπικραίνειν.
Ιεζ. 24,14  Εγώ, ο Κυριος ωµίλησα και αι τιµωρίαι, τας οποίας είπα θα επέλθουν εναντίον σας. Θα τα πραγµατοποιήσω, δεν
θα υποστείλω την τιµωρίαν, ούτε θα σας λυπηθώ. Ανάλογα µε τους δρόµους και τους τρόπους της ζωής σου, ανάλογα µε
τας ειδωλολατρικάς διαθέσεις και επιθυµίας σου, εγώ θα σε κρίνω και θα σε δικάσω, λέγει ο Κυριος. Δια την αµετανοησίαν
σου εγώ θα σε κρίνω και θα σε καταδικάσω σύµφωνα µε την δικαιοσύνην, που απαιτούν τα χυθέντα αθώα αίµατα.
Συµφωνα µε τα ειδωλολατρικάς διαθέσεις και επιθυµίας σου θα σε δικάσω, σε την ακάθαρτον, τη διαβόητον πόλιν, η
οποία πολύ µε έχη πικράνει και εξοργίσει”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 24,15  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 24,15  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 24,16  υιέ ανθρώπου, ιδού εγώ λαµβάνω εκ σού τα επιθυµήµατα των οφθαλµών σου εν παρατάξει· ου µη κοπής ουδ ου
µη κλαυσθής.
Ιεζ. 24,16  “υιέ ανθρώπου, ιδού εγώ παίρνω µε την σειράν το ένα µετά το άλλο και αφαιρώ από σε όλα, όσα επιθυµούν οι
οφθαλµοί σου. Δι' αυτά δεν θα εκσπάσης εις κοπετούς, ούτε και θα κλαύσης
Ιεζ. 24,17  στεναγµός αίµατος, οσφύος, πένθους εστίν· ουκ έσται το τρίχωµά σου συµπεπλεγµένον επί σε και τα υποδήµατά
σου εν τοίς ποσί σου, ου µη παρακληθής εν χείλεσιν αυτών και άρτον ανδρών ου µη φάγης.
Ιεζ. 24,17  Μονον βαθύν εσωτερικόν στεναγµόν θα αισθανθής, που θα παραλύη την οσφύν σου, στεναγµόν πένθους. Αι
τρίχες της κεφαλής σου δεν θα πλεχθούν, όπως συνηθίζεται εις περιστάσεις πένθους, και τα υποδήµατά σου θα
ευρίσκωνται πάντοτε στους πόδας σου. Δεν θα δεχθής παρηγορίαν από χείλη ανθρώπων και άρτον τον οποίον συνήθως
άνδρες φέρουν εις περιστάσεις πένθους προς παρηγορίαν, δε θα φάγης”.
Ιεζ. 24,18  και ελάλησα προς τον λαόν το πρωΐ, ον τρόπον ενετείλατό µοι, και απέθανεν η γυνή µου εσπέρας, και εποίησα το
πρωΐ ον τρόπον επετάγη µοι.
Ιεζ. 24,18  Εγώ ο προφήτης τα είπα αυτά στον ισραηλιτικόν λαόν κατά την πρωΐαν, όπως ο Κυριος µε είχε διατάξει. Την
εσπέραν της ιδίας ηµέρας πέθανεν η γυνή µου και την εποµενην πρωΐαν έπραξα ο,τι µε είχε διατάξει ο Κυριος.
Ιεζ. 24,19  και είπε προς µε ο λαός· ουκ αναγγελείς ηµίν τι εστι ταύτα, ά σύ ποιείς;
Ιεζ. 24,19  Τοτε ο ισραηλιτικός λαός µε ηρώτησε· “δεν θα εξηγήσης εις ηµάς τι είναι αυτά, τα οποία συ πράττεις;”
Ιεζ. 24,20  και είπα προς αυτούς· λόγος Κυρίου εγένετο προς µε λέγων·
Ιεζ. 24,20  Και είπα προς αυτούς· “ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µου είπε·
Ιεζ. 24,21  ειπόν προς τον οίκον τού Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ βεβηλώ τα άγιά µου, φρύαγµα ισχύος υµών,
επιθυµήµατα οφθαλµών υµών, και υπέρ ών φείδονται αι ψυχαί υµών· και οι υιοί υµών και αι θυγατέρες υµών , ούς
εγκατελίπετε, εν ροµφαία πεσούνται.
Ιεζ. 24,21  ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν, αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα παραχωρήσω, ώστε να βεβηλωθούν τα άγια
πράγµατά µου, του ναού και του θυσιαστηρίου, αυτά που αποτελούν την µεγάλην δύναµίν σας· πόθους και επιθυµίας των
οφθαλµών σας, αυτά δια τα οποία πονούν και λυπούνται αι ψυχαί σας. Οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, τας οποίας
εγκαταλείψατε εις τα χέρια των εχθρών σας, θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας.
Ιεζ. 24,22  και ποιήσετε ον τρόπον πεποίηκα· από στόµατος αυτών ου παρακληθήσεσθε και άρτον ανδρών ου φάγεσθε,
Ιεζ. 24,22  Τοτε θα κάµετε και σεις εκείνο, το οποίον εγώ έπραξα. Δεν θα ακούσετε παρηγορίαν από το στόµα άλλων και
άρτον, τον οποίον συνήθως φέρουν προς παρηγορίαν εις περιστάσεις πένθους , δεν θα φάγετε.
Ιεζ. 24,23  και αι κόµαι υµών επί της κεφαλής υµών, και τα υποδήµατα υµών εν τοίς ποσίν υµών· ούτε µη κόψησθε ούτε µη
κλαύσητε, και εντακήσεσθε εν ταίς αδικίαις υµών και παρακαλέσετε έκαστος τον αδελφόν αυτού.
Ιεζ. 24,23  Η κόµη σας θα ευρίσκεται, όπως και προηγουµένως, επάνω στο κεφάλι σας, δεν θα πλεχθή κατά πένθιµον τρόπον
και τα υποδήµατά σας θα υπάρχουν, όπως και προηγουµένως, εις τα πόδια σας. Ούτε εις κοπετούς θα εκσπάσετε, ούτε και
θα θρηνήσετε. Θα λυώσετε εξ αιτίας των παρανοµιών σας και ο καθένας θα προσπαθή να παρηγορή τον αδελφόν του”.
Ιεζ. 24,24  και έσται Ιεζεκιήλ υµίν εις τέρας· κατά πάντα , όσα εποίησα, ποιήσετε, όταν έλθη ταύτα· και επιγνώσεσθε διότι
εγώ Κύριος. -
Ιεζ. 24,24  Ετσι εγώ, ο Ιεζεκιήλ, θα είµαι για σας ένα καταπληκτικόν και τροµερόν σηµείο· εις όλα, όσα εγώ έκαµα και σεις
θα πράξετε, όταν θα συµβούν αυτά. Τοτε θα µάθετε καλά, λέγει ο Κυριος, ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 24,25  Καί σύ υιέ ανθρώπου, ουχί εν τή ηµέρα, όταν λαµβάνων την ισχύν παρ αυτών, την έπαρσιν της καυχήσεως αυτών,
τα επιθυµήµατα οφθαλµών αυτών και την έπαρσιν ψυχής αυτών, υιούς αυτών και θυγατέρας αυτών,
Ιεζ. 24,25  “Ως προς σε δε, υιέ ανθρώπου, κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν εγώ θα αφαιρέσω την δύναµιν από τους
Ισραηλίτας, την έπαρσιν της αλαζονικής καυχήσεώς των, τα αντικείµενα τα οποία λαχταρούν οι οφθαλµοί των και το



καµάρι της ψυχής των, τους υιούς δηλαδή και τας θυγατέρας των, τότε
Ιεζ. 24,26  εν τή ηµέρα εκείνη ήξει ο ανασωζόµενος προς σε τού αναγγείλαί σοι εις τα ώτα ;
Ιεζ. 24,26  κατά την ηµέραν εκείνην δεν θα έλθη προς σε κάποιος, ο οποίος θα διαφύγη την καταστροφήν και θα αναγγείλη
αυτά προς σε;
Ιεζ. 24,27  εν τή ηµέρα εκείνη διανοιχθήσεται το στόµα σου προς τον ανασωζόµενον και λαλήσεις και ου µη αποκωφωθής
ουκέτι· και έση αυτοίς εις τέρας, και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 24,27  Κατά την ηµέραν εκείνην θα ανοίξης πλατύ το στόµα σου, δια να οµιλήσης προς εκείνους, οι οποίοι θα έχουν
διασωθή, θα οµιλήσης και δεν θα σιωπήσης πλέον. Θα είσαι δε δι' αυτούς έως τότε ένα καταπληκτικόν και φοβερόν
σηµείον. Και οι Ισραηλίται θα µάθουν τότε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Ιεζ. 25,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 25,1   Ο Κυρίου ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 25,2   υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί τους υιούς Αµµών και προφήτευσον επ αυτούς
Ιεζ. 25,2  “υιέ ανθρώπου, γύρισε το πρόσωπόν σου προς τους Αµµωνίτας, στήριξε εις αυτούς απειλητικόν το βλέµµα σου και
προφήτευσον εναντίον των.
Ιεζ. 25,3   και ερείς τοίς υιοίς Αµµών· ακούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών επεχάρητε επί τα άγιά µου, ότι
εβεβηλώθη, και επί την γήν τού Ισραήλ, ότι ηφανίσθη, και επί τον οίκον τού Ιούδα, ότι επορεύθησαν εν αιχµαλωσία,
Ιεζ. 25,3  Και ειπέ στους Αµµωνίτας· ακούσατε λόγον Κυρίου. Αυτά λέγει Κυριος· Επειδή σεις ξεδηλώσατε µοχθηράν χαράν
που εβεβηλώθησαν τα άγιά µου, ο ναός και το θυσιαστήριον εις την Ιερουσαλήµ, επειδή εχαιρεκακήσατε δια την χώραν
του ισραηλιτικού λαού, που παρεδόθη εις όλεθρον και καταστροφήν και ο ισραηλιτικός λαός ωδηγήθη εις αιχµαλωσίαν,
Ιεζ. 25,4   διά τούτο ιδού εγώ παραδίδωµι υµάς τοίς υιοίς Κεδέµ εις κληρονοµίαν, και κατασκηνώσουσιν εν τή απαρτία
αυτών εν σοί και δώσουσιν εν σοί τα σκηνώµατα αυτών· αυτοί φάγονται τους καρπούς σου, και αυτοί πίονται την πιότητά
σου.
Ιεζ. 25,4  δια τούτο εγώ θα σας παραδώσω στους λαούς Κεδέµ, δια να κληρονοµήσουν εκείνοι σας και την χώραν σας. Θα
ελθουν όλοι αυτοί µε τας γυναίκας και τα παιδιά των, δια να κατοικήσουν εις την περιοχήν σας και να διαµοιρασθούν
µεταξύ των τας κατοικίας σας. Αυτοί θα φάγουν τους καρπούς σας και αυτοί θα απολαύσουν την πλουσίαν παραγωγήν
της χώρας σας.
Ιεζ. 25,5   και δώσω την πόλιν τού Αµµών εις νοµάς καµήλων και τους υιούς Αµµών εις νοµήν προβάτων· και επιγνώσεσθε
διότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 25,5  Θα παραχωρήσω και θα καταστήσω την πρωτεύουσαν των Αµωνιτών βοσκήν καµήλων, τα δε παιδιά των
Αµµωνιτών βοσκούς προβάτων. Ετσι θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 25,6   διότι τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών εκρότησας την χείρά σου και εψόφησας τώ ποδί σου και επέχαρας εκ ψυχής σου
επί την γήν τού Ισραήλ,
Ιεζ. 25,6  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή σεις οι Αµµωνίται εχειροκροτήσατε και εκτυπήσατε θορυβωδώς τα πόδια σας
και εδοκιµάσατε µε όλην σας την ψυχήν µοχθηράν χαράν δια την συµφοράν της χώρας του Ισραήλ,
Ιεζ. 25,7   διά τούτο εκτενώ την χείρά µου επί σε και δώσω σε εις διαρπαγήν εν τοίς έθνεσι και εξολοθρεύσω σε εκ των λαών
και απολώ σε εκ των χωρών απωλεία· και επιγνώση διότι εγώ Κύριος. -
Ιεζ. 25,7  δια τούτο εγώ θα απλώσω την τιµωρόν και δικαίαν χείρα µου εναντίον σας και θα σας παραδώσω εις διαρπαγήν
εκ µέρους άλλων εθνών, και θα σας εξολοθρεύσω ανάµεσα από τους λαούς και θα σας εξαφανίσω τελείως από τας χώρας
σας και θα µάθετε καλά, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 25,8   Τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών είπε Μωάβ· ιδού ον τρόπον πάντα τα έθνη οίκος Ισραήλ και Ιούδα,
Ιεζ. 25,8  Αυτά λέγει ο Κυριος και προς τους Μωαβίτας· “επειδή σεις µε µοχθηράν χαράν είπατε, ότι ιδού ο Ισραηλιτικός και
ο ιουδαϊκός λαός είναι ωσάν τα ειδωλολατρικά και ασεβή έθνη !
Ιεζ. 25,9   διά τούτο ιδού εγώ παραλύω τον ώµον Μωάβ από πόλεων ακρωτηρίων αυτού, εκλεκτήν γήν, οίκον Ασιµούθ
επάνω πηγής πόλεως παραθαλασσίας.
Ιεζ. 25,9  Δια τούτο ιδού εγώ παραλύω την δύναµιν των Μωαβιτών από τας ακραίας οχυράς πόλεις και εντεύθεν , την
εκλεκτήν περιοχήν µέχρι και εις την θέσιν Μπεθ- Ασιµούθ, επάνω από την πηγήν της πόλεως, πλησίον της Νεκράς
Θαλάσσης.
Ιεζ. 25,10  τοίς υιοίς Κεδέµ επί τους υιούς Αµµών δέδωκα αυτούς εις κληρονοµίαν, όπως µη µνεία γένηται των υιών Αµµών·
Ιεζ. 25,10  Εις τους λαούς Κεδέµ παρέδωσα τους Αµµωνίτας, δια να τους κληρονοµήσουν, ώστε να µη υπάρχη καµµία
ανάµνησις πλέον των Αµµωνιτών.
Ιεζ. 25,11  και εις Μωάβ ποιήσω εκδίκησιν, και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος. -
Ιεζ. 25,11  Θα τιµωρήσω και τους Μωαβίτας και ετσι θα µάθουν όλοι, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 25,12  Τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών εποίησεν η Ιδουµαία εν τώ εκδικήσαι αυτούς εκδίκησιν εις τον οίκον Ιούδα και
εµνησικάκησαν και εξεδίκησαν δίκην,
Ιεζ. 25,12  Αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι κάτοικοι της Ιδουµαίας ευρήκαν ευκαιρίαν και εξεδικήθησαν σκληράν εκδίκησιν
εναντίον των Ιουδαίων, εµνησικάκησαν δια το παρελθόν και τους εξεδικήθησαν τώρα,
Ιεζ. 25,13 διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· και εκτενώ την χείρά µου επί την Ιδουµαίαν και εξολοθρεύσω εξ αυτής άνθρωπον και
κτήνος και θήσοµαι αυτήν έρηµον, και εκ Θαιµάν διωκόµενοι εν ροµφαία πεσούνται.
Ιεζ. 25,13  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· θα απλώσω τιµωρόν την χείρά µου και εναντίον της Ιδουµαίας και θα
εξολοθρεύσω από αυτήν ανθρώπους και ζώα· θα την µεταβάλω εις έρηµον. Εν στόµατι δε µαχαίρας θα πέσουν, όσοι θα
διαφύγουν από την Θαιµάν ζητούντες σωτηρίαν.
Ιεζ. 25,14  και δώσω εκδίκησίν µου επί την Ιδουµαίαν εν χειρί λαού µου Ισραήλ, και ποιήσουσιν εν τή Ιδουµαία κατά την
οργήν µου και κατά τον θυµόν µου· και επιγνώσονται την εκδίκησίν µου, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 25,14  Δια του ισραηλιτικού λαού µου θα τιµωρήσω εγώ τους Ιδουµαίους. Οι Ισραηλίται θα επιφέρουν τιµωρίας
εναντίον της Ιδουµαίας, ανάλογα µε την οργήν και τον θυµόν µου. Και θα µάθουν τότε οι Ιδουµαίοι την τιµωρίαν, την



οποίαν εγώ τους απέστειλα”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 25,15  Διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών εποίησαν οι αλλόφυλοι εν εκδικήσει και εξανέστησαν εκδίκησιν
επιχαίροντες εκ ψυχής τού εξαλείψαι έως ενός,
Ιεζ. 25,15  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Φιλισταίοι, ποθούντες εκδίκησιν, ξηγέρθησαν κατά των Ισραηλιτών
και τους εξεδικήθησαν δοκιµάζοντες µε όλην των την ψυχήν µοχθηράν χαράν και επιθυµούντες να εξολοθρευθούν οι
Ιουδαίοι µέχρις ενός,
Ιεζ. 25,16  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εκτείνω την χείρά µου επί τους αλλοφύλους και εξολοθρεύσω Κρήτας και
απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν·
Ιεζ. 25,16  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ εκτείνω την τιµωρόν χείρα µου εναντίον των Φιλισταίων και θα
εξολοθρεύσω τους Κρήτας και θα καταστρέψω όλους τους κατοίκους, που έχουν αποµείνει εις την παραλίαν.
Ιεζ. 25,17  και ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις µεγάλας, και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τώ δούναι την εκδίκησίν µου επ
αυτούς.
Ιεζ. 25,17  Θα αποστείλω µεγάλας και σκληράς τιµωρίας εναντίον των. Και έτσι, όταν θα επιφέρω την τιµωρίαν αυτήν
εναντίον των, θα µάθουν καλά, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Ιεζ. 26,1   Καί εγενήθη εν τώ ενδεκάτω έτει, µια τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 26,1  Την πρώτην ηµέραν του µηνός, του ενδεκάτου έτους από της ηµέρας της αιχµαλωσίας, ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ
και είπε·
Ιεζ. 26,2   υιέ ανθρώπου, ανθ ών είπε Σόρ επί Ιερουσαλήµ· εύγε, συνετρίβη, απόλωλε τα έθνη, επεστράφη προς µε, η πλήρης
ηρήµωται,
Ιεζ. 26,2  “υιέ ανθρώπου, επειδή η Τυρος, µοχθηρώς χαίρουσα, είπεν εναντίον της Ιερουσαλήµ· “εύγε ! η πόλις συνετρίβη,
κατεστράφη, τα έθνη και το εµπόριόν των εστράφησαν προς εµέ, η άλλοτε πολυάριθµος Ιερουσαλήµ έχει πλέον ερηµωθή”,
Ιεζ. 26,3   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επί σε, Σόρ, και ανάξω επί σε έθνη πολλά, ως αναβαίνει η θάλασσα τοίς
κύµασιν αυτής.
Ιεζ. 26,3  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου· Ιδού, εγώ επέρχοµαι εναντίον σου, Τυρος, και θα οδηγήσω
εναντίον σου έθνη πολλά, όπως ακριβώς έρχονται τα κύµατα της θαλάσσης το ένα κατόπιν του άλλου.
Ιεζ. 26,4   και καταβαλούσι τα τείχη Σόρ και καταβαλούσι τους πύργους σου, και λικµήσω τον χούν αυτής απ αυτής και
δώσω αυτήν εις λεωπετρίαν.
Ιεζ. 26,4  Θα κρηµνίσουν τα τείχη σου, θα ρίψουν κάτω εις ερείπια τους πολεµικούς πύργους σου, θα επιτρέψω εγώ να
λιχνίσουν και εξαφανίσουν και αυτό το χώµα από το έδαφός της και θα καταστήσουν αυτήν ξηράν ωσάν την λείαν
πέτραν.
Ιεζ. 26,5   ψυγµός σαγηνών έσται εν µέσω θαλάσσης, ότι εγώ λελάληκα, λέγει Κύριος· και έσται εις προνοµήν τοίς έθνεσι.
Ιεζ. 26,5  Ανάµεσα εις τας άλλας παραλίους περιοχάς θα γίνη η ερηµωµένη Τυρος χώρος, όπου θα στεγνώνουν οι αλιείς τα
δίκτυά των. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος και αυτό θα γίνη. Η Τυρος θα γίνη λεία των ειδωλολατρικών εθνών.
Ιεζ. 26,6   και αι θυγατέρες αυτής αι εν τώ πεδίω µαχαίρα αναιρεθήσονται, και γνώσονται ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 26,6  Αι ανά την πεδιάδα κωµοπόλεις αυτής θα καταληφθούν από τους εχθρούς και οι κάτοικοί των θα θανατωθούν εν
στόµατι µαχαίρας, και θα µάθουν, ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 26,7   ότι τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω επί σε, Σόρ, τον Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος από τού βορά
(βασιλεύς βασιλέων εστί) µεθ ίππων και αρµάτων και ιππέων και συναγωγής εθνών πολλών σφόδρα.
Ιεζ. 26,7  Αυτά λέγει ο Κυριος· ιδού εγώ επιφέρω εναντίον σου, Τυρος, τον Ναβουχοδονόσορα βασιλέα της Βαβυλώνος, από
την περιοχήν του βορρά (αυτός είναι βασιλεύς των βασιλέων) µε ιππικόν, µε άρµατα, µε ιππείς, µε πολύ µεγάλο πλήθος
εθνών.
Ιεζ. 26,8   ούτος τας θυγατέρας σου τας εν τώ πεδίω µαχαίρα ανελεί και δώσει επί σε προφυλακήν και περιοικοδοµήσει και
ποιήσει επί σε κύκλω χάρακα και περίστασιν όπλων και τας λόγχας αυτού απέναντί σου δώσει·
Ιεζ. 26,8  Αυτός εν στόµατι µαχαίρας θα φονεύση τους κατοίκους των κωµοπόλεών σου ανά την πεδιάδα, θα εγκαταστήση
εις την περιοχήν σου στρατιωτικάς φρουράς, θα οικοδοµήση ολόγυρα οχυρούς πύργους, θα ανοίξη γύρω σου
χαρακώµατα, θα εγκαταστήση απέναντί σου οπλοφόρους και λογχοφόρους.
Ιεζ. 26,9   τα τείχη σου και τους πύργους σου καταβαλεί εν ταίς µαχαίραις αυτού.
Ιεζ. 26,9  Θα κρηµνίση τα τείχη και τους οχυρούς πύργους σου µε τα πολεµικά του όργανα.
Ιεζ. 26,10  από τού πλήθους των ίππων αυτού κατακαλύψει σε ο κονιορτός αυτών , και από της φωνής των ιππέων αυτού και
των τροχών των αρµάτων αυτού σεισθήσεται τα τείχη σου εισπορευοµένου αυτού τας πύλας σου , ως εισπορευόµενος εις
πόλιν εκ πεδίου.
Ιεζ. 26,10  Από το πολυάριθµον πλήθος του ιππικού του θα εγερθή κονιορτός, ο οποίος θα σε σκεπάση εξ ολοκλήρου. Και
από τον θόρυβον των ιππέων του και των τροχών των αρµάτων του θα συγκλονισθούν τα τείχη σου, καθώς αυτός θα
εισέργεται δια των πυλών σου, µε τόσην ευκολίαν µ όση εισέρχεται εις την πόλιν ο ερχόµενος από την πεδιάδα.
Ιεζ. 26,11  εν ταίς οπλαίς των ίππων αυτού καταπατήσουσί σου πάσας τας πλατείας· τον λαόν σου µαχαίρα ανελεί και την
υπόστασιν της ισχύος σου επί την γήν κατάξει.
Ιεζ. 26,11  Αι οπλαί των ίππω του θα καταπατήσουν και θα καταστρέψουν όλας τας ωραίας πλατείας σου . Εν στόµατι
µαχαίρας θα φονεύση τους ανθρώπους σου και ολόκληρον την δύναµίν σου θα καταρρίψη εις την γην.
Ιεζ. 26,12  και προνοµεύσει την δύναµίν σου και σκυλεύσει τα υπάρχοντά σου και καταβαλεί τα τείχη σου και τους οίκους
σου τους επιθυµητούς καθελεί, και τους λίθους σου και τα ξύλα σου και τον χούν σου εις µέσον της θαλάσσης σου εµβαλεί.
Ιεζ. 26,12  Ο εχθρός αυτός θα αιχµαλωτίση την στρατιωτικήν σου δύναµιν, θα πάρη ως λάφυρα όλα τα υπάρχοντά σου, θα
ρίψη ερείπια στο έδαφος τα τείχη σου, θα κρηµνίση τους ωραίους οίκους σου· τους λίθους σου και τα ξύλα σου και αυτό
ακόµη το χώµα θα τα ρίψη στο µέσον της θαλάσσης.
Ιεζ. 26,13  και καταλύσει το πλήθος των µουσικών σου, και η φωνή των ψαλτηρίων σου ου µη ακουσθή έτι.
Ιεζ. 26,13  Θα διαλύση και θα κατάργηση τους πολυάριθµους µουσκούς σου και δεν θα ακούεται πλέον µελωδία των



µουσικών οργάνων των.
Ιεζ. 26,14  και δώσω σε εις λεωπετρίαν, ψυγµός σαγηνών έση, ου µη οικοδοµηθής έτι, ότι εγώ Κύριος ελάλησα, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 26,14  Θα παραχωρήσω να γίνης ξηρά και γυµνή όπως η λεία πέτρα και ο τόπος σου θα γίνη µέρος, όπου οι αλιείς θα
στεγνώνουν τα δίκτυά των. Δεν θα ανοικοδοµηθής πλέον. Εγώ ο Κυριος είπα και ετσι θα γίνη”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 26,15  διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τή Σόρ· ουκ από φωνής της πτώσεώς σου εν τώ στενάξαι τραυµατίας , εν τώ σπάσαι
µάχαιραν εν µέσω σου σεισθήσονται αι νήσοι;
Ιεζ. 26,15  Αυτά λέγει ο Κυριος εναντίον της Τυρου. “Από τον θόρυβον και την βοήν της πτώσεώς σου, από τους στεναγµούς
των φονευοµένων, όταν φονική ανασπασθη η µάχαιρα της σφαγής, εν µέσω της περιοχής σου, δεν θα συγκλονισθούν αι
άλλαι νήσοι;
Ιεζ. 26,16  και καταβήσονται από των θρόνων αυτών πάντες οι άρχοντες εκ των εθνών της θαλάσσης και αφελούνται τας
µίτρας από των κεφαλών αυτών και τον ιµατισµόν τον ποικίλον αυτών εκδύσονται. εκστάσει εκστήσονται, επί γήν
καθεδούνται και φοβηθήσονται την απώλειαν αυτών και στενάξουσιν επί σε·
Ιεζ. 26,16  Τροµαγµένοι και πανικόβλητοι όλοι οι άρχοντες των εθνών της Μεσογείου θαλάσσης, θα κατέβουν από τους
θρόνους των, θα αφαιρέσουν από τας κεφαλάς των τας βασιλικάς µίτρας των, θα εκδυθούν τον ποικιλόχρωµον πολυτελή
ιµατισµόν των, θα µείνουν κατάπληκτοι εµπρός εις τα φοβερά γεγονότα, θα καθίσουν κάτω στο έδαφος, θα φοβηθούν δι'
επικειµένην ιδικήν των καταστροφήν και θα στενάξουν δια σε.
Ιεζ. 26,17  και λήψονται επί σε θρήνον και ερούσί σοι· πώς κατελύθης εκ θαλάσσης, η πόλις η επαινετή, η δούσα τον φόβον
αυτής πάσι τοίς κατοικούσιν αυτήν;
Ιεζ. 26,17  Θα αναλάβουν βρήνον και θα σου πουν· Πως διελύθης και εξηφανίσθης ανάµεσα από την θάλασσαν συ, η
ονοµαστή πόλις, η οποία ενέπνεες τον φόβον σου εις όλας τας νήσους και τας παραλίους περιοχάς της Μεσογείου
Θαλάσσης;
Ιεζ. 26,18  και φοβηθήσονται αι νήσοι από ηµέρας πτώσεώς σου·
Ιεζ. 26,18  Ολαι αι νήσοι θα φοβηθούν από την ηµέραν της πτώσεώς σου”.
Ιεζ. 26,19  ότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· όταν δώ σε πόλιν ηρηµωµένην ως τας πόλεις τας µη κατοικισθησοµένας, εν τώ
αναγαγείν µε επί σε την άβυσσον και κατακαλύψει σε ύδωρ πολύ,
Ιεζ. 26,19  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος. “Οταν σε καταστήσω έρηµον πόλιν, όπως είναι αι πόλεις, αι οποίαι δεν
κατοικούνται από τους ανθρώπους, όταν εγώ αναβιβάσω την θάλασσαν εναντίον σου και σε σκεπάση εξ ολοκλήρου µε
τους απροσµετρήτους όγκους των υδάτων της,
Ιεζ. 26,20  και καταβιβάσω σε προς τους καταβαίνοντας εις βόθρον προς λαόν αιώνος και κατοικιώ σε εις βάθη της γής ως
έρηµον αιώνιον µετά καταβαινόντων εις βόθρον, όπως µη κατοικηθής µηδέ αναστής επί γής ζωής.
Ιεζ. 26,20  θα σε κατεβάσω µαζή µε εκείνους, που κατεβαίνουν εις τα καταχθόνια του άδου, προς λαόν που από αιώνων
πολλών ευρίσκεται εκεί. Θα σε εγκαταστήσω εις τα βάθη της γης, αιωνίως έρηµον µαζή µε εκείνους, που καταβαίνουν εις
τα βάραθρα του άδου, δια να µη κατοικηθής πλέον, δια να µη αναστηθής εις ζωήν επί της γης.
Ιεζ. 26,21  απώλειάν σε δώσω, και ουχ υπάρξεις έτι εις τον αιώνα, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 26,21  Θα σε παραδώσω εις όλεθρον και δεν θα υπάρξης ποτέ πλέον στον αιώνα”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Ιεζ. 27,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 27,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπεί
Ιεζ. 27,2   και σύ υιέ ανθρώπου, λαβέ επί Σόρ θρήνον
Ιεζ. 27,2  “συ, υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια την συµφοράν της Τυρου.
Ιεζ. 27,3   και ερείς τή Σόρ τή κατοικούση επί της εισόδου της θαλάσσης, τώ εµπορίω των λαών από νήσων πολλών· τάδε
λέγει Κύριος τή Σόρ· σύ είπας· εγώ περιέθηκα εµαυτή κάλλος µου.
Ιεζ. 27,3  Ειπέ εις την Τυρον, η οποία ευρίσκεται εις περιοχήν, που αποτελεί είσοδον προς την θάλασσαν δια τους
ανατολικούς λαούς, και η οποία διεξάγει εµπόριον µε λαούς πολλών νήσων και άλλων παραλίων περιοχών. Αυτά λέγει ο
Κυριος εις την Τυρον· Συ αλαζονικώς είπες· εγώ, µε την δύναµίν µου ειργάσθην και περιεβλήθην το κάλλος µου.
Ιεζ. 27,4   εν καρδία θαλάσσης τώ Βεελείµ υιοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος.
Ιεζ. 27,4  Πράγµατι οι κάτοικοί σου σε ανοικοδόµησαν ωραίαν και ισχυράν, εις κεντρικόν σηµείον της παραλίας. Σε
ανέδειξαν ωραίαν και σε έθεσαν υπό την προστασίαν των ειδωλικών θεών του Βααλ και της Αστάρτης .
Ιεζ. 27,5   κέδρος εκ Σανείρ ωκοδοµήθη σοι, ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου εκ τού Λιβάνου ελήφθησαν τού ποιήσαί σοι ιστούς
ελατίνους·
Ιεζ. 27,5  Κέδρινη ξυλεία ελήφθη από το όρος Σανείρ και κατεσκευάσθησαν τα πλοία σου. Ξυλα κυπαρίσσου από το όρος
Λιβανον ελήφθησαν, δια να κατασκευασθούν, ως έλατα υψηλά, τα κατάρτια των πλοίων σου.
Ιεζ. 27,6   εκ της Βασανίτιδος εποίησαν τας κώπας σου, τα ιερά σου εποίησαν εξ ελέφαντος, οίκους αλσώδεις από νήσων των
Χετιείµ.
Ιεζ. 27,6  Από τα ξύλα των δασών της Βασάν κατεσκεύασαν οι τεχνίται τα κουπιά των πλοίων σου. Αλλοι τεχνίται
κατεσκεύασαν τα ιερά σκεύη των ναών σου και είδωλα από ελεφαντοστούν. Ωραίας επαύλεις µέσα εις δάση έκτισαν οι
άνθρωποί σου από υλικά της νήσου Κυπρου και άλλων παραλίων περιοχών .
Ιεζ. 27,7   βύσσος µετά ποικιλίας εξ Αιγύπτου εγένετό σοι στρωµνή τού περιθείναί σοι δόξαν και περιβαλείν σε υάκινθον και
πορφύραν εκ των νήσων Ελεισαί και εγένετο περιβόλαιά σου.
Ιεζ. 27,7  Λινά υφάσµατα από την Αίγυπτον, µε λεπτά κεντήµατα έγιναν το στρώµα σου, δια να κοιµάσαι. Δια να
παρουσιασθής µε µεγαλοπρέπειαν, εφόρεσες υακίνθινα υφάσµατα και πορφύραν από τας νήσους Ελεισαί. Αυτά έγιναν
ενδύµατά σου, καλύµµατα της στρωµνής και της σκηνής σου.
Ιεζ. 27,8   και οι άρχοντές σου οι κατοικούντες Σιδώνα και Αράδιοι εγένοντο κωπηλάται σου· οι σοφοί σου , Σόρ, οί ήσαν εν
σοί, ούτοι κυβερνήταί σου.
Ιεζ. 27,8  Οι άρχοντές σου ήσαν οι ονοµαστοί κάτοικοι της Σιδώνος. Οι Αράδιοι, οι κάτοικοι της Αράδ, ήσαν περίφηµοι
κωπηλάται σου. Σοφοί άνδρες, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν σου, ήσαν οι κυβερνήται των πλοίων σου.



Ιεζ. 27,9   οι πρεσβύτεροι βιβλίων και οι σοφοί αυτών ήσαν εν σοί, ούτοι ενίσχυον την βουλήν σου· και πάντα τα πλοία της
θαλάσσης και οι κωπηλάται αυτών εγένοντό σοι επί δυσµάς δυσµών.
Ιεζ. 27,9  Οι πρεσβύτεροι, που είχαν γηράσει εις την µελέτην των βιβλίων, και οι σοφώτεροι από αυτούς, που ευρίσκοντο εις
την περιοχήν σου, αυτοί µε την ορθοφροσύνην και σοφίαν των έκαναν εγκύρους και ισχυράς τας αποφάσεις σου. Ολα τα
πλοία σου µε τους κωπηλάτας των ήρχοντο προς σε προς δυσµάς µέχρι το ακρότατον σηµείον.
Ιεζ. 27,10  Πέρσαι και Λυδοί και Λίβυες ήσαν εν τή δυνάµει σου, άνδρες πολεµισταί σου πέλτας και περικεφαλαίας
εκρέµασαν εν σοί, ούτοι έδωκαν την δόξαν σου.
Ιεζ. 27,10  Πέρσαι και Λυδοί και Λιβυες αποτελούσαν την στρατιωτικήν σου δύναµιν . Οι πολεµισταί αυτοί άνδρες σου
εκρεµούσαν τας ασπίδας των και τας περικεφαλαίας των εις την περιοχήν σου. Ετσι δε σου έδιδαν δόξαν.
Ιεζ. 27,11  υιοί Αραδίων και η δύναµίς σου επί των τειχέων σου φύλακες εν τοίς πύργοις σου ήσαν , τας φαρέτρας αυτών
εκρέµασαν επί των όρµων σου κύκλω· ούτοι ετελείωσάν σου το κάλλος.
Ιεζ. 27,11  Οι άνδρες της Αράδ και η άλλη στρατιωτική σου δύναµις ήσαν φύλακες επάνω εις τα τείχη σου. Εις τους πύργους
σου αυτοί εκρέµασαν τας φαρέτρας των γύρω από τα τείχη σου. Αυτοί ωλοκλήρωσαν και κατέστησαν εµφανές το κάλλος
σου.
Ιεζ. 27,12  Καρχηδόνιοι έµποροί σου από πλήθους πάσης ισχύος σου, αργύριον και χρυσίον και σίδηρον και κασσίτερον και
µόλιβον έδωκαν την αγοράν σου.
Ιεζ. 27,12  Οι Καρχηδόνιοι ήσαν οι εµπορευόµενοι µαζή σου, χάρις στο πλήθος κάθε είδους των εµπορευµάτων σου. Και
αυτοί σου έδιδαν προς αγοράν των εµπορευµάτων άργυρον, χρυσόν, σίδηρον, κασσίτερον και µόλυβδον.
Ιεζ. 27,13  η Ελλάς και η σύµπασα και τα παρατείνοντα, ούτοι ενεπορεύοντό σοι εν ψυχαίς ανθρώπων και σκεύη χαλκά
έδωκαν την εµπορίαν σου.
Ιεζ. 27,13  Ολόκληρος η Ελλάς και αι γειτονικαί περιοχαί διεξήγον µαζή σου εµπόριον δούλων και χαλκίνων δοχείων, τα
οποία προσέφεραν ως εµπορεύµατα εις σε.
Ιεζ. 27,14  εξ οίκου Θεργαµά ίππους και ιππείς έδωκαν την αγοράν σου.
Ιεζ. 27,14  Οι κάτοικοι της Θεργαµά, δηλαδή της Αρµενίας, επλήρωναν δια την αγοράν των εµπορευµάτων σου ίππους και
ιππείς.
Ιεζ. 27,15  υιοί οδίων έµποροί σου από νήσων επλήθυναν την εµπορίαν σου οδόντας ελεφαντίνους , και τοίς εισαγοµένοις
αντεδίδους τους µισθούς σου,
Ιεζ. 27,15  Οι κάτοικοι της Ροδου, οι εµπορευόµενοι µαζή σου, όπως επίσης και οι εκ των άλλων νήσων, οι οποίοι ηύξανον
τας εµπορικάς των συναλλαγάς µε σε, σου προσέφεραν ελεφαντοστούν· και συ δια την αγοράν των εισαγοµένων ειδών
επλήρωνες εις αυτούς χρήµατα.
Ιεζ. 27,16  ανθρώπους εµπορίαν σου από πλήθους τού συµµείκτου σου, στακτήν και ποικίλµατα εκ Θαρσίς, και αµόθ και
Χορχόρ έδωκαν την αγοράν σου.
Ιεζ. 27,16  Εις τους Ροδίους έδιδες συ από το πλήθος της πανσπερµίας των λαών σου και αυτοί προσέφεραν εις την αγοράν
σου στακτήν, κεντήµατα από την Θαρσίς και άλλα είδη από την Ραµόθ και Χορχόρ.
Ιεζ. 27,17  Ιούδας και οι υιοί τού Ισραήλ, ούτοι έµποροί σου εν πράσει σίτου και µύρων και κασίας, και πρώτον µέλι και
έλαιον και ρητίνην έδωκαν εις τον σύµµεικτόν σου.
Ιεζ. 27,17  Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίται, αυτοί ήσαν έµποροί σου, που σου επωλούσαν σίτον και µύρα και κασίαν, εξαίρετον
µέλι και έλαιον και ρητίνην, δια το ανάµεικτον πλήθος των λαών σου.
Ιεζ. 27,18  Δαµασκός έµπορός σου εκ πλήθους πάσης δυνάµεώς σου· οίνος εκ Χελβών και έρια εκ Μιλήτου, και οίνον εις την
αγοράν σου έδωκαν.
Ιεζ. 27,18  Η Δαµασκός επίσης ήτο η πόλις, µε την οποίαν εµπορεύεσο δια κάθε είδος εµπορευµάτων, τα οποία οι έµποροί
της αντήλλασσαν µε οίνον από Χελβών και έρια από την Μιλητον, που προσέφεραν εις τας αγοράς σου.
Ιεζ. 27,19  εξ Ασήλ σίδηρος ειργασµένος και τροχός εν τώ συµµείκτω σού εστι.
Ιεζ. 27,19  Μεταξύ της πανσπερµίας των λαών σου εχρησιµοποιείτο ο σίδηρος, ο οποίος προήρχετο κατειργασµένος από την
Ασήλ, και οι τροχοί δια µέσα µεταφοράς.
Ιεζ. 27,20  Δαιδάν έµποροί σου µετά κτηνών εκλεκτών εις άρµατα.
Ιεζ. 27,20  Οι κάτοικοι της Δαιδάν ήσαν οι έµποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις σε εκλεκτούς ίππους δια τα πολεµικά σου
άρµατα.
Ιεζ. 27,21  η Αραβία και πάντες οι άρχοντες Κηδάρ, ούτοι έµποροί σου διά χειρός σου, καµήλους και αµνούς και κριούς εν
οίς εµπορεύονταί σε.
Ιεζ. 27,21  Οι κάτοικοι της Αραβίας και όλοι οι επιφανείς κάτοικοι της Κηδάρ, ήσαν έµποροί σου, παραδίδοντες εις τα χέρια
σου καµήλους, αµνούς, κριούς, τα οποία εµπορεύοντό µε σε.
Ιεζ. 27,22  έµποροι Σαββά και αγµά, ούτοι έµποροί σου µετά πρώτων ηδυσµάτων και λίθων χρηστών και χρυσόν έδωκαν
την αγοράν σου.
Ιεζ. 27,22  Οι έµποροι της Σαβά και Ραγµά ήσαν οι έµποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις την αγοράν σου τα πλέον εκλεκτά
εκ των αρωµάτων, πολυτίµους λίθους και χρυσόν.
Ιεζ. 27,23  Χαράν και Χαννά, ούτοι έµποροί σου· Ασσούρ και Χαρµάν έµποροί σου
Ιεζ. 27,23  Οι κάτοικοι Χαρράν και Χαννά και αυτοί ήσαν έµποροί σου, όπως επίσης οι κάτοικοι Ασσούρ και Χαρµάν.
Ιεζ. 27,24  φέροντες εµπορίαν υάκινθον και θησαυρούς εκλεκτούς δεδεµένους σχοινίοις και κυπαρύσσινα.
Ιεζ. 27,24  Αυτοί έφεραν ως εµπόρευµα προς σε υφάσµατα κυανά και άλλα πολύτιµα εκλεκτά αντικείµενα , συσκευασµένα
και δεµένα µε σχοινία, όπως και ξυλείαν από κυπάρισσον.
Ιεζ. 27,25  πλοία, εν αυτοίς Καρχηδόνιοι έµποροί σου εν τώ πλήθει, εν τώ συµµείκτω σου, και ενεπλήσθης και εβαρύνθης
σφόδρα εν καρδία θαλάσσης.
Ιεζ. 27,25  Ηρχοντο στους λιµένας σου πλοία µε πολυαρίθµους Καρχηδονίους εµπόρους δια την εξυπηρέτησιν του
πολυαρίθµου αναµίκτου λαού σου. Ετσι δε συ εγέµισες από πλούτη και εµπορεύµατα. Επλούτησες πάρα πολύ, αυτού στον
κεντρικόν λιµένα της Μεσογείου, που ευρίσκεσαι.
Ιεζ. 27,26  εν ύδατι πολλώ ήγόν σε οι κωπηλάται σου· το πνεύµα τού νότου συνέτριψέ σε εν καρδία θαλάσσης .



Ιεζ. 27,26  Οι κωπηλάται σου, εκπροσωπούντες σε και τον πλούτον σου, έπλευσαν µε τα πλοία των εις ύδατα πολλά, αλλά
νότιος σφοδρός άνεµος συνέτριψε τα πλοία σου στο κέντρον της Μεσογείου Θαλάσσης.
Ιεζ. 27,27  ήσαν δυνάµεις σου και ο µισθός σου και των συµµείκτων σου και οι κωπηλάται σου και οι κυβερνήταί σου και οι
σύµβουλοί σου και οι σύµµεικτοί σου εκ των συµµείκτων σου και πάντες οι άνδρες οι πολεµισταί σου οι εν σοί και πάσα
συναγωγή σου εν µέσω σου, πεσούνται εν καρδία θαλάσσης εν τή ηµέρα της πτώσεώς σου.
Ιεζ. 27,27  Ολαι αι δυνάµεις σου, ο πλούτος σου από τας εµπορικάς συναλλαγάς σου, η πανσπερµία των διαφόρων εθνών, οι
κωπηλάται σου και οι κυβερνήται σου και οι σοφοί σύµβουλοί σου, όλον το πλήθος, των λαών σου από τα διάφορα έθνη,
όλοι οι πολεµισταί άνδρες, που υπήρχον εις την περιοχήν σου, όλοι γενικώς οι κάτοικοί σου θα καταποντισθούν εις τα
βάθη της Μεσογείου Θαλάσσης κατά την ηµέραν της πτώσεως και καταστροφής σου.
Ιεζ. 27,28  προς την κραυγήν της φωνής σου οι κυβερνήταί σου φόβω φοβηθήσονται,
Ιεζ. 27,28  Από τας κραυγαλέας φωνάς, που θα αναγγέλλουν την καταστροφήν σου, οι κυβερνήται των πλοίων σου θα
κυριευθούν από µεγάλον φόβον.
Ιεζ. 27,29  και καταβήσονται από των πλοίων πάντες οι κωπηλάται και οι επιβάται και οι πρωρείς της θαλάσσης επί την
γήν στήσονται
Ιεζ. 27,29  Θα βγουν από τα πλοία όλοι οι κωπηλάται και οι επιβάται και οι πρωρείς, που εποπτεύουν τα πλοία εν µέσω της
θαλάσσης. Ολοι θα σταθούν εις την ξηράν.
Ιεζ. 27,30  και αλαλάξουσιν επί σε τή φωνή αυτών και κεκράξονται πικρόν και επιθήσουσι γήν επί την κεφαλήν αυτών και
σποδόν υποστρώσονται.
Ιεζ. 27,30  Με όλην των την δύναµιν θα εκβάλλουν αλαλαγµούς, θρηνώδεις κραυγάς δια την καταστροφήν σου. Θα
κραυγάσουν µε πικρίαν, θα ρίψουν χώµα επάνω εις την κεφαλήν των και θα στρώσουν στάχτην, επάνω εις την οποίαν θα
πέσουν να κοιµηθούν.
Ιεζ. 27,32  και λήψονται οι υιοί αυτών επί σε θρήνον και θρήνηµά σοι·
Ιεζ. 27,32  Και τα παιδιά των ακόµη θα αναλάβουν θρήνον και θα θρηνήσουν δια σε και θα είπουν·
Ιεζ. 27,33  πόσον τινά εύρες µισθόν από της θαλάσσης; ενέπλησας έθνη από τού πλήθους σου και από τού συµµείκτου σου
επλούτησας πάντας βασιλείς της γής.
Ιεζ. 27,33  Ολίγον, τάχα, πλούτον απέκτησες συ από την κυριαρχίαν των θαλασσών και από το εµπόριόν σου; Συ, εγεµισες
και τα άλλα έθνη από τα πλήθη των αγαθών σου, κατέστησες πλουσίους όλους τους βασιλείς της γης από το πλήθος της
πανσπερµίας του λαού σου.
Ιεζ. 27,34  νύν συνετρίβης εν θαλάσση, εν βάθει ύδατος· ο σύµµεικτός σου και πάσα η συναγωγή σου εν µέσω σου
Ιεζ. 27,34  Τωρα όµως συνετρίβης εις την θάλασσαν, κατεποντίσθης εις βαθέα ύδατα. Ο πολυποίκιλος λαός σου και όλον το
πλήθος των ανθρώπων, που υπήρχον εις σε, κατεστράφησαν,
Ιεζ. 27,35  έπεσον, πάντες οι κωπηλάται σου. πάντες οι κατοικούντες τας νήσους εστύγνασαν επί σε, και οι βασιλείς αυτών
εκστάσει εξέστησαν, και εδάκρυσε το πρόσωπον αυτών.
Ιεζ. 27,35  όπως και όλοι οι περίφηµοι κωπηλάται σου. Ολοι οι κάτοικοι των νήσων της Μεσογείου, όταν έµαθαν την
καταστροφήν σου, εσκυθρώπασαν τα πρόσωπά των, οι βασιλείς των περιέπεσαν εις κατάπληξιν και δάκρυα εκύλισαν στο
πρόσωπον των!
Ιεζ. 27,36  έµποροι από εθνών εσύρισάν σε, απώλεια εγένου, και ουκέτι έση εις τον αιώνα.
Ιεζ. 27,36  Οι έµποροι των εθνών αφήκαν συρίγµατα εκπλήξεως και φόβου, έγινες όλεθρος και απώλεια, δεν θα
ξαναοικοδοµηθής ποτέ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Ιεζ. 28,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 28,1  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 28,2   και σύ υιέ ανθρώπου, ειπόν τώ άρχοντι Τύρου· τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών υψώθη σου η καρδία, και είπας· θεός ειµι
εγώ, κατοικίαν θεού κατώκησα εν καρδία θαλάσσης, σύ δε εί άνθρωπος και ου Θεός, και έδωκας την καρδίαν σου ως
καρδίαν Θεού.
Ιεζ. 28,2  “συ, υιέ ανθρώπου, είπε στον άρχοντα της Τυρου αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή αλαζονεία και υπερηφάνεια
επληµµύρισαν την καρδίαν σου, είπες· “εγώ είµαι θεός, κάθηµαι επάνω εις θρόνον θεού. Κυριαρχώ επί της θαλάσσης” ενώ
είσαι ενας απλούς άνθρωπος και οχι θεός. Και εν τούτοις η αλαζονική καρδία σου σε έκαµε να σκεφθής, ως εάν ήσο θεός.
Ιεζ. 28,3   µη σοφώτερος εί σύ τού Δανιήλ; ή σοφοί ουκ επαίδευσάν σε τή επιστήµη αυτών;
Ιεζ. 28,3  Μηπως συ είσαι σοφώτερος από τον Δανιήλ; Η µήπως, τα όσα γνωρίζεις, δεν σου τα έχουν διδάξει άλλοι άνδρες
σοφοί εις την επιστήµην των;
Ιεζ. 28,4   µη εν τή επιστήµη σου ή τή φρονήσει σου εποίησας σεαυτώ δύναµιν και χρυσίον και αργύριον εν τοίς θησαυροίς
σου;
Ιεζ. 28,4  Μηπως µε την ιδικήν σου επιστήµην και φρόνησιν απέκτησες δύναµιν και χρυσόν και άργυρον εις τα
θησαυροφυλάκιά σου;
Ιεζ. 28,5   εν τή πολλή επιστήµη σου και εµπορία σου επλήθυνας δύναµίν σου, υψώθη η καρδία σου εν τή δυνάµει σου.
Ιεζ. 28,5  Αλλα µε την πολλήν αυτήν επιστήµην σου και σοφίαν, που έλαβες από τους άλλους, και µε τον πολύν από τας
εµπορικάς σου συναλλαγάς πλούτον απέκτησες µεγάλην δύναµιν, υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την δύναµιν αυτήν.
Ιεζ. 28,6   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· επειδή δέδωκας την καρδίαν σου ως καρδίαν Θεού,
Ιεζ. 28,6  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Επειδή εθεώρησες την καρδίαν σου ως καρδίαν Θεού, επειδή εθεοποίησες τον
εαυτόν σου,
Ιεζ. 28,7   αντί τούτου ιδού εγώ επάγω επί σε αλλοτρίους λοιµούς από εθνών, και εκκενώσουσι τας µαχαίρας αυτών επί σε
και επί το κάλλος της επιστήµης σου και στρώσουσι το κάλλος σου εις απώλειαν·
Ιεζ. 28,7  δια τούτο ιδού, εγώ θα εξαποστείλω εναντίον σου αλλοεθνείς, κακοποιούς από ξένα έθνη, οι οποίοι θα
ανασπάσουν τας µαχαίρας των εναντίον σου. Εναντίον της ωραιότητας και µεγαλοπρεπείας σου, την οποίαν δια της
επιστήµης σου εφιλοτέχνησες. θα καταστρέψουν και θα κρηµνίσουν κάτω στο χώµα όλην την ωραιότητά σου .



Ιεζ. 28,8   και καταβιβάσουσί σε, και αποθανή θανάτω τραυµατιών εν καρδία θαλάσσης.
Ιεζ. 28,8  Θα σε κατεβάσουν από το ύψος της δόξης και του πλούτου, στο οποίον είχες ανεβή, και οπωσδήποτε θα αποθάνης,
όπως αποθνήσκουν οι τραυµατίαι πολέµου. Θα καταποντισθής εις τα βάθη της θαλάσσης.
Ιεζ. 28,9   µη λέγων ερείς· Θεός ειµι εγώ, ενώπιον των αναιρούντων σε; σύ δε εί άνθρωπος και ου Θεός.
Ιεζ. 28,9  Μηπως δε τότε και θα ηµπορέσης να πης εµπρός εις εκείνους, οι οποίοι θα σε φονεύουν, “εγώ είµαι Θεός;” Εκεί θα
φανή ότι συ είσαι άνθρωπος και οχι Θεός.
Ιεζ. 28,10  εν πλήθει απεριτµήτων απολή εν χερσίν αλλοτρίων, ότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος. -
Ιεζ. 28,10  Μέσα στο πλήθος των απεριτµήτων λαών θα καταστροφής και συ µε τα χέρια των ξένων κακοποιών αυτών
ανδρών. Αυτά θα γίνουν, διότι εγώ ωµίλησα”, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 28,11  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 28,11  Ο Κυριος ωµίλησεν εις εµέ και είπεν·
Ιεζ. 28,12  υιέ ανθρώπου, λάβε θρήνον επί τον άρχοντα Τύρου και ειπόν αυτώ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· σύ αποσφράγισµα
οµοιώσεως και στέφανος κάλλους
Ιεζ. 28,12  “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια τον άρχοντα της Τυρου και ειπέ προς αυτόν· Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Συ
είσαι ωσάν σφραγίδα ωραίας οµοιώσεως, στέφανος απεριγράπτου ωραιότητος.
Ιεζ. 28,13  εν τή τρυφή τού παραδείσου τού Θεού εγενήθης· πάντα λίθον χρηστόν ενδέδεσαι, σάρδιον και τοπάζιον και
σµάραγδον και άνθρακα και σάπφειρον και ίασπιν και αργύριον και χρυσίον και λιγύριον και αχάτην και αµέθυστον και
χρυσόλιθον και βηρύλλιον και ονύχιον, και χρυσίου ενέπλησας τους θησαυρούς σου και τας αποθήκας σου εν σοί
Ιεζ. 28,13  Εγεννήθης και εζησες µέσα εις τα πλούτη, εις κάθε τρυφήν και άνεσιν ωσάν εις παράδεισον Θεού. Εφόρεσες κάθε
πολύτιµον λίθον, σάρδιον, τοπάζιον, σµάραγδον, ρουβίνιον, σάπφειρον, ίασπιν, άργυρον, χρυσόν, λιγύριον, αχάτην,
αµέθυστον, και χρυσόλιθον και βηρύλλιον και ονύχιον. Εγέµισες τα θησαυροφυλάκιά σου µε χρυσίον και αυτάς ακόµη τας
αποθήκάς σου.
Ιεζ. 28,14  αφ ής ηµέρας εκτίσθης σύ. µετά τού Χερούβ έθηκά σε εν όρει αγίω Θεού, εγενήθης εν µέσω λίθων πυρίνων.
Ιεζ. 28,14  Από την ηµέραν, κατά την οποίαν έλαβες ύπαρξιν, εγώ σε κατέταξα µαζή µε το χερουβείµ, σε εθεσα εις όρος
υψηλόν αφιερωµένον εις την λατρείαν του Θεού. Εγεννήθης και έζησες εν µέσω πολυτίµων λίθων που λάµπουν ωσάν το
πυρ.
Ιεζ. 28,15  εγενήθης σύ άµωµος εν ταίς ηµέραις σου, αφ ής ηµέρας σύ εκτίσθης έως ευρέθη τα αδικήµατα εν σοί.
Ιεζ. 28,15  Υπήρξες κατά την εµφάνισιν άµεµπτος, αψεγάδιαστος και τέλειος µε λαµπρότητα εις τας ηµέρας της δόξης σου·
από την ηµέραν που έλαβες ύπαρξιν µέχρι της εποχής, κατά την οποίαν διέπραξες αδικίας.
Ιεζ. 28,16  από πλήθους της εµπορίας σου έπλησας τα ταµιείά σου ανοµίας και ήµαρτες και ετραυµατίσθης από όρους τού
Θεού, και ήγαγέ σε το Χερούβ εκ µέσου λίθων πυρίνων.
Ιεζ. 28,16  Με τα πλήθη των εµπορικών σου συναλλαγών εγέµισες τα θησαυροφυλάκιά σου από παράνοµα πλούτη. Ετσι
όµως ηµάρτησες ενώπιον του Θεού, ετραυµατίσθης ψυχικώς και έπρεπε να αποπεµφθής από το άγιον όρος του Θεού. Δια
τούτο ένα χερουβείµ σε έβγαλεν ανάµεσα από τα ολόγυρά σου λάµποντα πολύτιµα πετράδια.
Ιεζ. 28,17  υψώθη η καρδία σου επί τώ κάλλει σου, διεφθάρη η επιστήµη σου µετά τού κάλλους σου· διά πλήθος αµαρτιών
σου επί την γήν έριψά σε, εναντίον βασιλέων έδωκά σε παραδειγµατισθήναι.
Ιεζ. 28,17  Υπερηφανεύθη η καρδία σου δια την ωραιότητά σου, ενοθεύθη επιστήµη σου µαζή µε την µεγαλοπρέπειάν σου.
Εξ αιτίας των αναριθµήτων αµαρτιών σου σε εκρήµνισα κάτω στο έδαφος και σε ετιµώρησα κατά τρόπον
παραδειγµατικόν ενώπιον των άλλων βασιλέων.
Ιεζ. 28,18  διά το πλήθος των αµαρτιών σου και των αδικιών της εµπορίας σου εβεβήλωσα τα ιερά σου , και εξάξω πύρ εκ
µέσου σου, τούτο καταφάγεταί σε· και δώσω σε εις σποδόν επί της γής σου εναντίον πάντων των ορώντων σε.
Ιεζ. 28,18  Εξ αιτίας του πλήθους των αµαρτιών σου και των αδικιών, τας οποίας διέπραττες εις τας εµπορικάς σου
συναλλαγάς, επέτρεψα εγώ να βεβηλωθούν τα ιερά σου. Φωτιάν θα στείλω ανάµεσά σου, η οποία και θα σε καταφάγη. Θα
σε µεταβάλω εις στάκτην µέσα εις αυτήν ταύτην την χώραν σου, ενώπιον όλων εκείνων, οι οποίοι θα στρέψουν προς σε τα
βλέµµατα των.
Ιεζ. 28,19  και πάντες οι επιστάµενοί σε εν τοίς έθνεσι στυγνάσουσιν επί σε· απώλεια εγένου και ουχ υπάρξεις έτι εις τον
αιώνα.
Ιεζ. 28,19  Ολοι δε από τα διάφορα έθνη όσοι είχαν γνωρίσει το µεγαλείον και την δόξαν σου, θα σκυθρωπάσουν δια την
καταστροφήν σου. Παρεδόθης εις δίκαιον όλεθρον, δεν θα ανοικοδοµηθής και δεν θα υπάρξης πλέον ποτέ”.
Ιεζ. 28,20  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 28,20  Ο Κυριος ωµίλησε εις εµέ και ειπέ·
Ιεζ. 28,21  υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί Σιδώνα και προφήτευσον επ αυτήν
Ιεζ. 28,21  “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου απειλητικόν προς την Σιδώνα, προφήτευσε
Ιεζ. 28,22  και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επί σε , Σιδών, και ενδοξασθήσοµαι εν σοί, και γνώση ότι εγώ ειµι Κύριος εν
τώ ποιήσαί µε εν σοί κρίµατα, και αγιασθήσοµαι εν σοί.
Ιεζ. 28,22  και ειπέ εις αυτήν· αυτά λέγει ο Κυριος· Σιδών, ιδού, εγώ έρχοµαι εναντίον σου. Θα δοξασθώ µε όσα µέλλω να
πράξω εναντίον σου. Και τότε θα µάθης, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, εκείνος ο οποίος έστειλα εναντίον σου τας δικαίας αυτάς
τιµωρίας δια τας αµαρτίας σου. Ετσι δε και σεις θα µε δοξάσετε.
Ιεζ. 28,23  αίµα και θάνατος εν ταίς πλατείαις σου, και πεσούνται τετραυµατισµένοι εν µαχαίραις εν σοί περικύκλω σου· και
γνώσονται διότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 28,23  Αίµα θα χυθή και θάνατος θα απλωθή εις τας πλατείας σου. Ολόγυρά σου εν στόµατι µαχαίρας θα πέσουν οι
άνδρες σου και τότε θα γνωρίσετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, του οποίου οι λόγοι πραγµατοποιούνται.
Ιεζ. 28,24  Καί ουκ έσονται ουκέτι εν τώ οίκω τού Ισραήλ σκόλοψ πικρίας και άκανθα οδύνης από πάντων των περικύκλω
αυτών των ατιµασάντων αυτούς· και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 28,24  Και δεν θα είναι πλέον αυτοί δια τους Ισραηλίτας πικρό καρφί και αγκάθι οδυνηρό µαζή µε όλους τους
γειτονικούς λαούς, οι οποίοι εξευτελίζουν και καταφρονούν τους Ισραηλίτας. Και θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 28,25  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· και συνάξω τον Ισραήλ εκ των εθνών, ού διεσκορπίσθησαν εκεί, και αγιασθήσοµαι εν



αυτοίς ενώπιον των λαών και των εθνών·
Ιεζ. 28,25  Αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· “εγώ θα συγκεντρώσω και θα επαναφέρω τους Ισραηλίτας εις την πατρίδα των από
τας ειδωλολατρικάς χώρας, όπου έχουν διασκορπισθή. Και έτσι θα δοξασθώ µεταξύ αυτών, ενώπιον των λαών και των
εθνών.
Ιεζ. 28,26  και κατοικήσουσιν επί της γής αυτών, ήν δέδωκα τώ δούλω µου Ιακώβ, και κατοικήσουσιν επ αυτής εν ελπίδι και
οικοδοµήσουσιν οικίας και φυτεύσουσιν αµπελώνας και κατοικήσουσιν εν ελπίδι, όταν ποιήσω κρίµα εν πάσι τοίς
ατιµάσασιν αυτούς εν τοίς κύκλω αυτών· και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών και ο Θεός των πατέρων αυτών .
Ιεζ. 28,26  Και θα κατοικήσουν εις την χώραν των αυτήν, την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον µου τον Ιακώβ, και θα
κατοικήσουν εις αυτήν µε ελπίδα βεβαίαν εις την ασφάλειάν των. Θα οικοδοµήσουν οικίας, θα ψυτεύσουν αµπελώνας και
θα κατοικήσουν µε την βεβαίαν ελπίδα της ειρηνικής ζωής των, όταν εγώ θα τιµωρήσω όλους τους γειτονικούς λαούς , οι
οποίοι τους έχουν καταφρονήσει και εξευτελίσει. Και θα µάθουν ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των, ο Θεός των πατέρων
των”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29
Ιεζ. 29,1   Εν τώ έτει τώ δωδεκάτω, εν τώ δεκάτω µηνί, µια τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 29,1  Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχµαλωσίας µου, τον δέκατον µήνα, την πρώτην του µηνός, ωµίλησεν ο Κυριος
εις εµέ λέγων·
Ιεζ. 29,2   υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και προφήτευσον επ αυτόν και επ
Αίγυπτον όλην
Ιεζ. 29,2  “υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπον και το βλέµµα σου εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου,
και προφήτευσον εναντίον αυτού και εναντίον της Αιγύπτου
Ιεζ. 29,3   και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επί Φαραώ, τον δράκοντα τον µέγαν τον εγκαθήµενον εν µέσω ποταµών
αυτού, τον λέγοντα· εµοί εισιν οι ποταµοί, και εγώ εποίησα αυτούς.
Ιεζ. 29,3  και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχοµαι εναντίον του Φαραώ, του µεγάλου αυτού δράκοντας, ο οποίος
έχει εγκατασταθή αναµέσον των ποταµών του και αλαζονικώς διαλαλεί· “ιδικοί µου είναι οι ποταµοί, εγώ τους έχω
δηµιουργήσει”!
Ιεζ. 29,4   και εγώ δώσω παγίδας εις τας σιαγόνας σου και προσκολλήσω τους ιχθύας τού ποταµού σου προς τας πτέρυγάς
σου και ανάξω σε εκ µέσου τού ποταµού σου·
Ιεζ. 29,4  Αλλά, όπως µε µεγάλα άγκιστρα δολώµατος πιάνουν τους κροκοδείλους, έτσι εγώ θα βάλω άγκιστρα εις τας
σιαγόνας σου, ω Φαραώ, και θα προσκολλήσω τα ψάρια των ποταµών σου εις τα πτερύγια του σώµατός σου και θα σε,
βγάλω ανάµεσα από τον ποταµόν σου.
Ιεζ. 29,5   και καταβαλώ σε εν τάχει και πάντας τους ιχθύας τού ποταµού σου· επί πρόσωπον τού πεδίου πεσή, και ου µη
συναχθής και ου µη περισταλής, τοίς θηρίοις της γής και τοίς πετεινοίς τού ουρανού δέδωκά σε εις κατάβρωµα·
Ιεζ. 29,5  Αµέσως δε θα σε συντρίψω, όπως και όλα τα ψάρια του ποταµού σου, όλους τους υπηκόους σου. Θα διασκορπίσω
δε τους νεκρούς εις την πεδιάδα, από όπου δεν θα ηµπορέσης να τους συγκέντρωσης και να τους θάψης. Διότι εγώ έχω
παραδόσει σε, Φαραώ, και τους υπηκόους σου τροφήν εις τα θηρία της γης και εις τα σαρκοβόρα πτηνά του ουρανού.
Ιεζ. 29,6   και γνώσονται πάντες οι κατοικούντες Αίγυπτον ότι εγώ ειµι Κύριος, ανθ ών εγενήθης ράβδος καλαµίνη τώ οίκω
Ισραήλ.
Ιεζ. 29,6  Ετσι δε θα µάθουν όλοι οι αποµείναντες κάτοικοι της Αιγύπτου, ότι εγώ είµαι Κυριος. Επειδή συ εγινες δια τους
Ισραηλίτας ένα καλαµένιο ραβδί,
Ιεζ. 29,7   ότε επελάβοντό σου τή χειρί αυτών, εθλάσθης, και ότε επεκρότησεν επ αυτούς πάσα χείρ και ότε επανεπαύσαντο
επί σε, συνετρίβης και συνέκλασας αυτών πάσαν οσφύν.
Ιεζ. 29,7  όταν αυτοί εστηρίχθησαν εις σε, συνετρίβης, έσπασες. Οταν δε όλα τα ιουδαϊκά χέρια σε εχειροκρότησαν και
επανεπαύθησαν εις την βοήθειάν σου, συ έπεσες συντετριµµένος, αλλά και εκείνων έσπασες, έτσι την µέσην.
Ιεζ. 29,8   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επάγω επί σε ροµφαίαν και απολώ από σού ανθρώπους και κτήνη·
Ιεζ. 29,8  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ φέρω εναντίον σου ροµφαίαν και θα εξολοθρεύσω ανθρώπους και κτήνη .
Ιεζ. 29,9   και έσται η γη Αιγύπτου απώλεια και έρηµος, και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος, αντί τού λέγειν σε· οι ποταµοί
εµοί εισι, και εγώ εποίησα αυτούς.
Ιεζ. 29,9  Και έτσι η χώρα της Αιγύπτου θα παραδοθή στον όλεθρον, θα γίνη έρηµος και θα µάθουν συ και οι Αιγύπτιοι, ότι
εγώ είµαι ο Κυριος, αντί να λέγης αλαζονικώς· “δικοί µου είναι οι ποταµοί, εγώ τους εδηµιούργησα”.
Ιεζ. 29,10 διά τούτο ιδού εγώ επί σε και επί πάντας τους ποταµούς σου και δώσω γήν Αιγύπτου εις έρηµον και ροµφαίαν και
απώλειαν από Μαγδώλου και Συήνης και έως ορίων Αιθιόπων.
Ιεζ. 29,10  Δια τούτο ιδού, εγώ επέρχοµαι τιµωρός εναντίον σου και εναντίον των ποταµών σου και θα παραδώσω την
Αίγυπτον εις ερήµωσιν και εις ροµφαίαν ολέθρου από Μαγδώλου και Συήνης µέχρι και των ορίων της Αιθιοπίας.
Ιεζ. 29,11  ου µη διέλθη εν αυτή πούς ανθρώπου, και πούς κτήνους ου µη διέλθη αυτήν, και ου κατοικηθήσεται
τεσσαράκοντα έτη.
Ιεζ. 29,11  Δεν θα πατήση πλέον πόδι ανθρώπου την χώραν της Αιγύπτου ούτε και πόδι ζώου ακόµη δεν θα πέραση από
αυτήν. Θα µείνη έρηµος και ακατοίκητος επί τεσσαράκοντα έτη.
Ιεζ. 29,12  και δώσω την γήν αυτής απώλειαν εν µέσω γής ηρηµωµένης, και αι πόλεις αυτής εν µέσω πόλεων ηρηµωµένων
έσονται τεσσαράκοντα έτη· και διασπερώ Αίγυπτον εν τοίς έθνεσι και λικµήσω αυτούς εις τας χώρας.
Ιεζ. 29,12  Μέσα εις µίαν ευρείαν ερηµωµένην περιοχήν θα παραδώσω εις όλεθρον την χώραν της Αιγύπτου και αι πόλεις
αυτής θα είναι έρηµοι ανάµεσα εις άλλας ερήµους, πόλεις επί τεσσαράκοντα έτη. Θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα
άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας”.
Ιεζ. 29,13  τάδε λέγει Κύριος· µετά τεσσαράκοντα έτη συνάξω Αιγυπτίους από των εθνών, ού διεσκορπίσθησαν εκεί,
Ιεζ. 29,13  Αυτά λέγει ο Κυριος· “έπειτα από τεσσαράκοντα έτη θα συγκεντρώσω πάλιν τους Αιγυπτίους από τα έθνη, όπου
είχαν διασκορπισθή.
Ιεζ. 29,14  και αποστρέψω την αιχµαλωσίαν των Αιγυπτίων και κατοικίσω αυτούς εν γη Φαθωρής , εν τή γη, όθεν



ελήφθησαν· και έσται αρχή ταπεινή
Ιεζ. 29,14  Θα επαναφέρω τους αιχµαλώτους Αιγυπτίους, και θα κατοικήσουν εις την χώραν Φαθωρή , εις την χώραν εκείνην
από την οποίαν συνελήφθησαν και απήχθησαν αιχµάλωτοι. Μικρόν και άσηµον θα είναι το βασίλειον των Αιγυπτίων τότε,
Ιεζ. 29,15  παρά πάσας τας αρχάς, ου µη υψωθή έτι επί τα έθνη, και ολιγοστούς αυτούς ποιήσω τού µη είναι αυτούς
πλείονας εν τοίς έθνεσι.
Ιεζ. 29,15  µικρότερον από όλα τα άλλα βασίλεια. Δεν θα σήκωση πλέον αλαζονικόν το κεφάλι του ενώπιον των άλλων
εθνών. Θα τους κάµω ολιγοστούς, ώστε να µη είναι πολυάριθµοι µεταξύ των άλλων εθνών.
Ιεζ. 29,16  και ουκέτι έσονται τώ οίκω Ισραήλ εις ελπίδα αναµιµνήσκουσαν ανοµίαν εν τώ ακολουθήσαι αυτούς οπίσω
αυτών· και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 29,16  Ετσι δε και δεν θα είναι ελπίς προστασίας και στήριγµα δια τον ισραηλιτικόν λαόν, δια να υπενθυµίζη κατά τον
τρόπον αυτόν την αµαρτίαν, που διέπραξαν οι Ισραηλίται, όταν µε εµπιστοσύνην ηκολούθησαν αυτούς. Και θα µάθουν ότι
εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 29,17  και εγένετο εν τώ εβδόµω και εικοστώ έτει, µια τού µηνός τού πρώτου, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 29,17  Κατά το εικοστόν έβδοµον έτος από της αιχµαλωσίας µου, την πρώτην ηµέραν του πρώτου µηνός, ο Κυριος
ωµίλησεν εις εµέ και είπε·
Ιεζ. 29,18  υιέ ανθρώπου, Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος κατεδουλώσατο την δύναµιν αυτού δουλεία µεγάλη επί
Τύρου, πάσα κεφαλή φαλακρά και πάς ώµος µαδών, και µισθός ουκ εγενήθη αυτώ και τή δυνάµει αυτού επί Τύρου και της
δουλείας, ής εδούλευσαν επ αυτήν.
Ιεζ. 29,18  “υιέ ανθρώπου, ο Ναδουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατεβάρυνε την στρατιωτικήν του δύναµιν και
υπέβαλε τους στρατιώτας του εις πολλούς κόπους δια την κατάληψιν της Τυρου. Καθε κεφάλι έγινε φαλακρόν και ο ώµος
των στρατιωτών εµάδησε, αλλά καµµία ωφέλεια δεν εδόθη ούτε εις αυτόν ούτε στους στρατιώτας του από τας επιχειρήσεις
της Τυρου ως αµοιβή δια τας καταθλιπτικάς επιχειρήσεις, εις τας οποίας αυτοί ενεπλάκησαν εναντίον της Τυρου.
Ιεζ. 29,19  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ δίδωµι τώ Ναβουχοδονόσορ βασιλεί Βαβυλώνος γήν Αιγύπτου, και
προνοµεύσει την προνοµήν αυτής και σκυλεύσει τα σκύλα αυτής, και έσται µισθός τή δυνάµει αυτού·
Ιεζ. 29,19  Αυτά, λοιπόν, λέγει ο Κυριος Κυριος· ιδού εγώ παραδίδω στον Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα της Βαβυλώνας, την
χώραν της Αιγύπτου, δια να λαφυραγωγήση αυτήν απ' άκρου εις άκρον, να πάρη τα λάφυρά της και αυτός θα είναι ο
µισθός δια τον στρατόν του.
Ιεζ. 29,20  αντί της λειτουργίας αυτού, ής εδούλευσεν επί Τύρον, δέδωκα αυτώ γήν Αιγύπτου. τάδε λέγει Κύριος Κύριος·
Ιεζ. 29,20  Αντί των κόπων και των επιβαρύνσεων, εις τας οποίας υπεβλήθη δια την κατάληψιν της Τυρου, έδωσα εις αυτόν
την Αίγυπτον, λέγει Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 29,21  εν τή ηµέρα εκείνη ανατελεί κέρας παντί τώ οίκω Ισραήλ, και σοί δώσω στόµα ανεωγµένον εν µέσω αυτών, και
γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 29,21  Κατά δε την έποχην εκείνην θα ανατείλη και θα λάµψη ισχυρά δύναµις εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και θα
δώσω εις σε στόµα ανοικτόν και µεγαλόφωνον, δια να οµιλήση εν µέσω αυτών. Και θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30
Ιεζ. 30,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 30,1   Ο Κυριος ωµίλησεν εις εµέ και είπεν·
Ιεζ. 30,2   υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ώ ώ η ηµέρα,
Ιεζ. 30,2  “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· 'Αλλοιµονον, αλλοίµονον κατά την ηµέραν αυτήν!
Αλλοίµονον,
Ιεζ. 30,3   ότι εγγύς ηµέρα τού Κυρίου, ηµέρα νεφέλης, πέρας εθνών έσται.
Ιεζ. 30,3  διότι ευρίσκεται πλησίον η ηµέρα του Κυρίου, ηµέρα νεφελώδης και σκοτεινή, τέλος της υπάρξεως των εθνών.
Ιεζ. 30,4   και ήξει µάχαιρα επ Αιγυπτίους, και έσται ταραχή εν τή Αιθιοπία, και πεσούνται τετραυµατισµένοι εν Αιγύπτω,
και συµπεσείται τα θεµέλια αυτής.
Ιεζ. 30,4  Μαχαιρα εχθρική θα επέλθη εναντίον των Αιγυπτίων. Η ταραχή θα φθάση µέχρι της Αιθιοπίας, θα πέσουν πολλοί
τραυµατισµένοι και νεκροί εις την χώραν της Αιγύπτου. Θα συγκλονισθούν και θα κρηµνισθούν τα θεµέλια αυτής.
Ιεζ. 30,5   Πέρσαι και Κρήτες και Λυδοί και Λίβυες και πάντες οι επίµεικτοι και των υιών της διαθήκης µου µαχαίρα
πεσούνται εν αυτή.
Ιεζ. 30,5  Πέρσαι, Κρήτες, Λυδοί, Λιβυες και όλον το άλλο πλήθος των αναµίκτων λαών, όπως επίσης και οι υιοί της
διαθήκης µου, οι Ιουδαίοι, θα φονευθούν εις την χώραν της Αιγύπτου δι' εχθρικής µαχαίρας.
Ιεζ. 30,6   και πεσούνται τα αντιστηρίγµατα Αιγύπτου, και καταβήσεται η ύβρις της ισχύος αυτής από Μαγδώλου έως
Συήνης· µαχαίρα πεσούνται εν αυτή, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 30,6  Θα πέσουν και θα συντριβούν όλα τα στηρίγµατα της Αιγύπτου. Θα πέση και θα ταπεινωθή όλος ο εγωϊσµός δια
την δύναµίν της, από Μαγδώλου έως Συήνης. Από εχθρικήν µάχαιραν θα πέσουν όλοι αυτοί, που κατοικούν εις την
Αίγυπτον, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 30,7   και ερηµωθήσεται εν µέσω χωρών ηρηµωµένων, και αι πόλεις αυτών εν µέσω πόλεων ηρηµωµένων έσονται·
Ιεζ. 30,7  Και η χώρα της Αιγύπτου θα γίνη έρηµος µεταξύ πολλών άλλων χωρών ερηµωµένων. Αι πόλεις της Αιγύπτου θα
µείνουν έρηµοι ανάµεσα εις πολλάς ερηµωµένας πόλεις.
Ιεζ. 30,8   και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος, όταν δώ πύρ επ Αίγυπτον και συντριβώσι πάντες οι βοηθούντες αυτή.
Ιεζ. 30,8  Και θα µάθουν έτσι, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν θα ανάψω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συντριβούν όλοι
εκείνοι, οι οποίοι την βοηθούν.
Ιεζ. 30,9   εν τή ηµέρα εκείνη εξελεύσονται άγγελοι σπεύδοντες αφανίσαι την Αιθιοπίαν, και έσται ταραχή εν αυτοίς εν τή
ηµέρα Αιγύπτου, ότι ιδού ήκει. -
Ιεζ. 30,9  Κατά την ηµέραν εκείνην θα εξέλθουν τρέχοντες όλοι, άγγελοι ολέθρου, δια να εξολοθρεύσουν την Αιθιοπίαν. Θα
επικρατήση µεγάλη ταραχή µεταξύ των ανθρώπων κατά την τεταραγµένην εκείνην εποχήν της Αιγύπτου, διότι έχει
φθάσει πλέον και δια την Αιθιοπίαν η ηµέρα της τιµωρίας της.



Ιεζ. 30,10  Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· και απολώ πλήθος Αιγυπτίων διά χειρός Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος ,
Ιεζ. 30,10  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· θα εξολοθρεύσω εγώ το πλήθος των Αιγυπτίων δια του Ναδουχοδονόσορος,
βασιλέως της Βαδυλώνος,
Ιεζ. 30,11  αυτού και τού λαού αυτού· λοιµοί από εθνών απεσταλµένοι απολέσαι την γήν και εκκενώσουσι πάντες τας
µαχαίρας αυτών επ Αίγυπτον, και πλησθήσεται η γη τραυµατιών.
Ιεζ. 30,11  όταν αυτός ο ίδιος µαζή µε τον στρατόν του επέλθη εναντίον αυτής. Κακοποιοί, οι πλέον βάρβαροι και σκληροί
από τα έθνη, θα αποσταλούν να εξολοθρεύσουν την χώραν της Αιγύπτου. Θα ανασπάσουν φονικάς τας µαχαίρας των
εναντίον των Αιγυπτίων. Θα γέµιση η χώρα από νεκρούς και τραυµατίας.
Ιεζ. 30,12  και δώσω τους ποταµούς αυτών ερήµους και απολώ την γήν και το πλήρωµα αυτής εν χερσίν αλλοτρίων· εγώ
Κύριος λελάληκα. -
Ιεζ. 30,12  Θα καταστήσω ξηρούς τους ποταµούς των Αιγυπτίων και έτσι θα καταστρέψω την παραγωγήν της χώρας και
τους ιδίους τους Αιγυπτίους δια των εχθρικών χειρών. Εγώ ο Κυριος έχω οµιλήσει και έτσι θα γίνη.
Ιεζ. 30,13  Ότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· και απολώ µεγιστάνας από Μέµφεως και άρχοντας εκ γής Αιγύπτου, και ουκ
έσονται έτι.
Ιεζ. 30,13  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα εξολοθρεύσω τους µεγιστάνας από την Μέµφιδα και τους άρχοντας από την
χώραν της Αιγύπτου και δεν θα υπάρξουν πλέον.
Ιεζ. 30,14  και απολώ γήν Φαθωρής και δώσω πύρ επί Τάνιν και ποιήσω εκδίκησιν εν Διοσπόλει
Ιεζ. 30,14  Θα καταστρέψω την χώραν Φαθωρής, θα παραδώσω στο καταστρεπτικόν πυρ την Τανιν και θα τιµωρήσω την
Διόσπολιν.
Ιεζ. 30,15  και εκχεώ τον θυµόν µου επί Σαίν την ισχύν Αιγύπτου και απολώ το πλήθος Μέµφεως.
Ιεζ. 30,15  Θα αφήσω να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον της Σαίν, του ισχυρού αυτού φρουρίου της Αιγύπτου, και θα
εξολοθρεύσω τους πολυάριθµους κατοίκους της Μέµφεως.
Ιεζ. 30,16  και δώσω πύρ επ Αίγυπτον, και ταραχή ταραχθήσεται η Συήνη, και εν Διοσπόλει έσται έκρηγµα και
διαχυθήσεται ύδατα.
Ιεζ. 30,16  Θα στείλω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συγκλονισθή από µεγάλην ταραχήν η Συήνη. Εις την Διόσπολιν
θα διαρραγούν οι υδατοφράκται και θα ξεχυθούν όλα τα ύδατα εις την περιοχήν της.
Ιεζ. 30,17  νεανίσκοι Ηλιουπόλεως και Βουβάστου εν µαχαίρα πεσούνται, και αι γυναίκες εν αιχµαλωσία πορεύσονται.
Ιεζ. 30,17  Οι νεαροί άνδρες της Ηλιουπόλεως και Βουδάστου θα πέσουν εν µαχαίρα και αι γυναίκες θα απαχθούν
αιχµάλωτοι.
Ιεζ. 30,18  και εν Τάφναις συσκοτάσει η ηµέρα εν τώ συντρίψαι µε εκεί τα σκήπτρα Αιγύπτου, και απολείται εκεί η ύβρις
ισχύος αυτής, και ταύτην νεφέλη καλύψει, και αι θυγατέρες αυτής αιχµάλωτοι αχθήσονται.
Ιεζ. 30,18  Εις τας Ταφνας θα σκοτισθή ο ήλιος κατά τα διάστηµα της ηµέρας, όταν εγώ θα συντρίψω εκεί τα σκήπτρα της
Αιγύπτου. Και έτσι θα πέση και θα χαθή η αλαζονεία και υπερηφάνειά της δια την δύναµίν της . Σκοτεινή νεφέλη θα
καλύψη την χώραν της Αιγύπτου και αι θυγατέρες αυτής θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν αιχµάλωτοι.
Ιεζ. 30,19  και ποιήσω κρίµα εν Αιγύπτω, και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 30,19  Ετσι εγώ, εν τη δικαιοσύνη µου, θα τιµωρήσω την Αίγυπτον και όλοι θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 30,20  Καί εγένετο εν τώ ενδεκάτω έτει, εν τώ πρώτω µηνί, εβδόµη τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 30,20  Κατά το ενδέκατον από της αιχµαλωσίας µου έτος, τον πρώτον µήνα, την εβδόµην του µηνός, ωµίλησεν ο Κυριος
προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 30,21  υιέ ανθρώπου, τους βραχίονας Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου συνέτριψα, και ιδού ου κατεδέθη τού δοθήναι ίασιν,
τού δοθήναι επ αυτόν µάλαγµα, τού δοθήναι ισχύν επιλαβέσθαι µαχαίρας.
Ιεζ. 30,21  “υιέ ανθρώπου, εγώ έσπασα τους βραχίονας του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου. Και ιδού δεν ευρέθη κανείς να
δέση το κάταγµα και να δώση θεραπείαν. Δεν ευρέθη κανείς να επιθέση µαλακτικόν τι επάνω στον βραχίονα, ώστε ο
βραχίων να αποκτήση την προτέραν αυτού ισχύν δια να πάρη πολεµικήν µάχαιραν.
Ιεζ. 30,22  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ επί Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και συντρίψω τους βραχίονας αυτού
τους ισχυρούς και τους τεταµένους και καταβαλώ την µάχαιραν αυτού εκ της χειρός αυτού
Ιεζ. 30,22  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού έρχοµαι εναντίον του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και θα
συντρίψω τους ισχυρούς και απειλητικώς απλωµένους βραχίονάς του. Θα ανασπάσω από τα χέρια του την φονικήν
µάχαιραν και θα την ρίψω στο χώµα.
Ιεζ. 30,23  και διασπερώ Αίγυπτον εις τα έθνη και λικµήσω αυτούς εις τας χώρας·
Ιεζ. 30,23  Θα διασπείρω τους Αιγυπτίους εις τα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας.
Ιεζ. 30,24  και κατισχύσω τους βραχίονας βασιλέως Βαβυλώνος και δώσω την ροµφαίαν µου εις την χείρα αυτού, και επάξει
αυτήν επ Αίγυπτον και προνοµεύσει την προνοµήν αυτής και σκυλεύσει τα σκύλα αυτής.
Ιεζ. 30,24  Θα ενισχύσω δε την δύναµιν του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα δώσω την ροµφαίαν µου εις τα χέρια αυτού, δια
να την καταφέρη εναντίον της Αιγύπτου και να λαφυραγωγήση αυτήν και να πάρη όλα αυτής τα λάφυρα.
Ιεζ. 30,25  και ενισχύσω τους βραχίονας βασιλέως Βαβυλώνος, οι δε βραχίονες Φαραώ πεσούνται· και γνώσονται ότι εγώ ειµι
Κύριος, εν τώ δούναι την ροµφαίαν µου εις χείρας βασιλέως Βαβυλώνος, και εκτενεί αυτήν επί γήν Αιγύπτου.
Ιεζ. 30,25  Θα ενισχύσω την δύναµιν του βασιλέως της Βαβυλώνος, ενώ εξ αντιθέτου οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν
συντετριµµένοι. Και θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν θα παραδώσω την εκδικητικήν ροµφαίαν µου εις τα χέρια του
βασιλέως της Βαβυλώνος και θα απλώση φονικήν αυτήν εναντίον της χώρας της Αιγύπτου.
Ιεζ. 30,26  και διασπερώ Αίγυπτον εις τα έθνη και λικµήσω αυτούς εις τας χώρας· και γνώσονται πάντες ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 30,26  Και θα διασκορπίσω τους Αιγυπτίους εις τα άλλα έθνη, θα τους λιχνίσω ωσάν το άχυρον εις άλλας χώρας και θα
µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31
Ιεζ. 31,1   Καί εγένετο εν τώ ενδεκάτω έτει, εν τώ τρίτω µηνί, µια τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 31,1   Κατά το ενδέκατον έτος από της αιχµαλωσίας µου, τον τρίτον µήνα, την πρώτην του µηνός, ωµίλησεν ο Κυριος



προς εµέ και ειπεν·
Ιεζ. 31,2   υιέ ανθρώπου, ειπόν προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και τώ πλήθει αυτού· τίνι ωµοίωσας σεαυτόν εν τώ ύψει σου;
Ιεζ. 31,2   “υιέ ανθρώπου, ειπέ στον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και στον πολυάριθµον λαόν του· Με ποίον έχεις
παροµοιάσει τον εαυτόν σου κατά την µεγαλοπρέπειαν και την δύναµιν;
Ιεζ. 31,3   ιδού Ασσούρ κυπάρισσος εν τώ Λιβάνω και καλός ταίς παραφυάσι και υψηλός τώ µεγέθει, εις µέσον νεφελών
εγένετο η αρχή αυτού.
Ιεζ. 31,3   Ιδού, οι Ασσύριοι οµοιάζουν µε κυπάρισσον στο όρος Λιβανον, ωραίαν και πλουσίαν εις κλάδους, µεγάλην και
υψηλήν, της οποίας η κορυφή φθάνει ως εις τα σύννεφα.
Ιεζ. 31,4   ύδωρ εξέθρεψεν αυτόν, η άβυσσος ύψωσεν αυτόν, τους ποταµούς αυτής ήγαγε κύκλω των φυτών αυτού και τα
συστέµατα αυτής εξαπέστειλεν εις πάντα τα ξύλα τού πεδίου.
Ιεζ. 31,4   Η βροχή µε τα νερά της την επότισε και την έθρεψεν, η γη έφερον ολόγυρα εις τας ρίζας της πλούσια τα νερά της
και την εµεγάλωσε, τα δε υπόλοιπα νερά της τα διεµοίρασεν εις όλα τα άλλα δένδρα της πεδιάδος.
Ιεζ. 31,5   ένεκεν τούτου υψώθη το µέγεθος αυτού παρά πάντα τα ξύλα τού πεδίου, και επλατύνθησαν οι κλάδοι αυτού αφ
ύδατος πολλού.
Ιεζ. 31,5   Δια τούτο ηυξήθη εις ύψος και µέγεθος περισσότερον από όλα τα άλλα δένδρα της πεδιάδος. Ηπλωσεν εις πλάτος
τους κλάδους αυτής από το πολύ νερό, µε το οποίον εποτίζετο.
Ιεζ. 31,6   εν ταίς παραφυάσιν αυτού ενόσσευσαν πάντα τα πετεινά τού ουρανού, και υποκάτω των κλάδων αυτού
εγεννώσαν πάντα τα θηρία τού πεδίου, εν τή σκιά αυτού κατώκησε πάν πλήθος εθνών.
Ιεζ. 31,6   Τα πτηνά του ουρανού έκτισαν τας φωλεάς των και εκλώσσησαν τους νεοσσούς των στους κλάδους της . Κατω δε
από τους κλάδους της εγέννησαν τα τέκνα των όλα τα θηρία της υπαίθρου και υπό την σκιαν της ανεπαύθησαν πλήθη
λαών.
Ιεζ. 31,7   και εγένετο καλός εν τώ ύψει αυτού διά το πλήθος των κλάδων αυτού, ότι εγενήθησαν αι ρίζαι αυτού εις ύδωρ
πολύ.
Ιεζ. 31,7   Ωραιοτάτη ήτο η κυπάρισσος αυτή δια το ύψος της και δια το πλήθος των κλάδων της. Τούτο δε, διότι αι ρίζαι της
ευρίσκοντο εις άφθονον ύδωρ.
Ιεζ. 31,8   κυπάρισσοι τοιαύται ουκ εγενήθησαν εν τώ παραδείσω τού Θεού, και πίτυες ουχ όµοιαι ταίς παραφυάσιν αυτού,
και ελάται ουκ εγένοντο όµοιαι τοίς κλάδοις αυτού· πάν ξύλον εν τώ παραδείσω τού Θεού ουχ ωµοιώθη αυτώ εν τώ κάλλει
αυτού
Ιεζ. 31,8   Τέτοιαι κυπάρισσοι, όµοιαι µε αυτήν, δεν ευρέθησαν, ας είπω, ούτε στον παράδεισον του Θεού! Ούτε και πεύκαι
όµοιαι προς αυτήν ως προς τους κλάδους. Ούτε και έλατα όµοια προς αυτήν ως προς τους κλώνους των. Ας είπω ότι κανένα
δένδρον στον παράδεισον, που είχε φυτεύσει ο Θεός, δεν υπήρξεν όµοιον µε την κυπάρισσον ως προς την ωραιότητα της.
Ιεζ. 31,9   διά το πλήθος των κλάδων αυτού, και εζήλωσαν αυτόν τα ξύλα τού παραδείσου της τρυφής τού Θεού.
Ιεζ. 31,9   Δια τους πολυάριθµους και πλουσίους κλάδους της την εζήλευσαν τα δένδρα και αυτού ακόµα του παραδείσου
της τρυφής, του φυτευθέντος υπό του Θεού”.
Ιεζ. 31,10  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος· ανθ ών εγένου µέγας τώ µεγέθει και έδωκας την αρχήν σου εις µέσον νεφελών, και
είδον εν τώ υψωθήναι αυτόν,
Ιεζ. 31,10  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· “επειδή οι Ασσύριοι εµεγάλωσαν και εκραταιώθησαν πολύ, η δόξα και η δύναµίς
των έφθασεν έως τα σύννεφα, τους είδα εις την αλαζονικήν των αυτήν ύψωσιν
Ιεζ. 31,11  και παρέδωκα αυτόν εις χείρας άρχοντος εθνών, και εποίησε την απώλειαν αυτού.
Ιεζ. 31,11  και τους παρέδωκα εις τα χέρια του άρχοντος όλων των εθνών , ο οποίος και παρέδωσεν αυτούς εις όλεθρον.
Ιεζ. 31,12  και εξωλόθρευσαν αυτόν αλλότριοι λοιµοί από εθνών και κατέβαλον αυτόν επί των ορέων, εν πάσαις ταίς
φάραγξιν έπεσαν οι κλάδοι αυτού, και συνετρίβη τα στελέχη αυτού εν παντί πεδίω της γής, και κατέβησαν από της σκέπης
αυτών πάντες οι λαοί των εθνών και ηδάφισαν αυτόν.
Ιεζ. 31,12  Ξένοι κακοποιοί από αλλά έθνη εξωλόθρευσαν τους Ασσυρίους. Ερριψαν αυτούς νεκρούς εις τα όρη. Εις όλας τας
φάραγγας έστρωσαν κοµµένους τους κλάδους του έθνους αυτού. Εις όλας τας περιοχάς της γης συνετρίβησαν τα στελέχη
της ασσυριακής αυτοκρατορίας. Οι λαοί, οι οποίοι έως τώρα εύρισκαν ασφάλειαν υπό την σκέπην των Ασσυρίων,
εγκατέλειψαν αυτήν την σκέπην, συνείργησαν δε και εις την κατεδάφισίν της.
Ιεζ. 31,13  επί την πτώσιν αυτού ανεπαύσαντο πάντα τα πετεινά τού ουρανού, και επί τα στελέχη αυτού εγένοντο πάντα τα
θηρία τού αγρού,
Ιεζ. 31,13  Αλλά και µέσα εις τα πολυάριθµα και µεγάλα συντρίµµατα της κυπαρίσσου αυτής, ανεπαύθησαν όλα τα πτηνά
του ουρανού, και στους κλάδους της ευρήκαν καταφύγιον όλα τα θηρία της υπαίθρου!
Ιεζ. 31,14  όπως µη υψωθώσιν εν τώ µεγέθει αυτών πάντα τα ξύλα τα εν τώ ύδατι· και έδωκαν την αρχήν αυτών εις µέσον
νεφελών και ουκ έστησαν εν τώ ύψει αυτών προς αυτά πάντες οι πίνοντες ύδωρ. πάντες εδόθησαν εις θάνατον, εις γής
βάθος, εν µέσω υιών ανθρώπων προς καταβαίνοντας εις βόθρον. -
Ιεζ. 31,14  Ετιµωρήθη η ασσυριακή αυτοκρατορία, αυτή η κυπάρισσος, δια να µη υπερηφανευθούν και περιπέσουν εις
αλαζονείαν δια το µέγεθος και την δόξαν των όλα τα αλλά έθνη, τα δένδρα που ποτίζονται εις πλούσια νερά· να µη
υψώσουν τας κορυφάς των µε υπερηφάνειαν έως εις τα νέφη του ουρανού. Αλλωστε κανένα από τα άλλα δένδρα, που
ποτίζονται εις πλούσια νερά, δεν ηµπορεί να συγκριθή προς το µεγαλείον της κυπαρίσσου. Ολοι βαδίζουν προς τον
θάνατον, προς τον άδην στο βάθος της γης, ανάµεσα στους άλλους υιούς των ανθρώπων, οι οποίοι καταβαίνουν εις τα
καταχθόνια”.
Ιεζ. 31,15  Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· εν ή ηµέρα κατέβη εις άδου, επένθησεν αυτόν η άβυσσος, και επέστησα τους ποταµούς
αυτής και εκώλυσα πλήθος ύδατος, και εσκότασεν επ αυτόν ο Λίβανος, πάντα τα ξύλα τού πεδίου επ αυτώ εξελύθησαν.
Ιεζ. 31,15  Αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· “κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν κατέβη στον άδην η µεγαλοπρεπής αυτή
κυπάρισσος, η ασσυριακή αυτοκρατορία, την επένθησαν τα απροσµετρητα ύδατα, εγώ δε, λέγει ο Κυριος, εσταµάτησα
τους ποταµούς της, ηµπόδισα το πλήθος των υδάτων. Εσκοτείνιασε δι' αυτήν το όρος Λιβανος, παρέλυσαν δι' αυτήν όλα τα
άλλα δένδρα της πεδιάδος. Πολλοί λαοί παρέλυσαν από τον φόβον.
Ιεζ. 31,16  από της φωνής της πτώσεως αυτού εσείσθησαν τα έθνη, ότε κατεβίβαζον αυτόν εις άδου µετά των



καταβαινόντων εις λάκκον, και παρεκάλουν αυτόν εν γη πάντα τα ξύλα της τρυφής και τα εκλεκτά τού Λιβάνου , πάντα τα
πίνοντα ύδωρ.
Ιεζ. 31,16  Από τον κρότον και την βοήν της πτώσεώς της συνεκλονίσθησαν τα έθνη , όταν κατεβίβαζα αυτήν στον άδην
µαζή µε τους άλλους κοινούς ανθρώπους, που κατεβαίνουν στον τάφον. Παρηγορούσαν όµως αυτόν, την ασσυριακήν
αυτρκρατορίαν, όλα τα ωραία καρποφόρα δένδρα, οι άρχοντες δηλαδή άλλων λαών, τα εκλεκτά δένδρα του Λιβάνου, όλα
όσα ποτίζονται από το ύδωρ, ζουν και µεγαλώνουν.
Ιεζ. 31,17  και γάρ αυτοί κατέβησαν µετ αυτού εις άδου εν τοίς τραυµατίαις από µαχαίρας, και το σπέρµα αυτού, οι
κατοικούντες υπό την σκέπην αυτού, εν µέσω της ζωής αυτών απώλοντο.
Ιεζ. 31,17  Διότι και αυτοί κατέβησαν µαζή της στον άδην µαζή µε άλλους φονευθέντας από µαχαίρας, οι οποίοι ήσαν από
το σπέρµα της και ευρίσκοντο υπό την προστασίαν της. Απέθανον δε στο µέσον της ζωής των, χωρίς να ολοκληρωθή ο
βίος των.
Ιεζ. 31,18  τίνι ωµοιώθης; κατάβηθι και καταβιβάσθητι µετά των ξύλων της τρυφής εις γής βάθος· εν µέσω απεριτµήτων
κοιµηθήση µετά τραυµατιών µαχαίρας. ούτως Φαραώ και το πλήθος της ισχύος αυτού, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 31,18  Προς ποίον, λοιπόν, λαέ της Αιγύπτου, θέλεις να παροµοιάσης τον εαυτόν σου, ως προς την δόξαν και την
δύναµιν; Κατέβα τώρα και συ, πέσε στο βάθος της γης µαζή µε τα εκλεκτά καρποφόρα δένδρα, µαζή µε επισήµους άλλους
ανθρώπους. Θα ταφής ανάµεσα µε άλλους απεριτµήτους ανθρώπους, οι οποίοι έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας. Αυτό θα είναι
το κατάντηµα του Φαραώ και του πλήθους της δυνάµεως του”, λέγει ο Κυριος, Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32
Ιεζ. 32,1   Καί εγένετο εν τώ ενδεκάτω έτει, εν τώ δωδεκάτω µηνί, µια τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 32,1   Κατά το ενδέκατον έτος από της αιχµαλωσίας µου, τον δωδέκατον µήνα, την πρώτην του µηνός, ωµίλησεν ο
Κυριος προς εµέ και είπεν
Ιεζ. 32,2   υιέ ανθρώπου λαβέ θρήνον επί Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και ερείς αυτώ· λέοντι εθνών ωµοιώθης και σύ ως
δράκων ο εν τή θαλάσση και εκεράτιζες τοίς ποταµοίς σου και ετάρασσες ύδωρ τοίς ποσί σου και κατεπάτεις τους
ποταµούς σου.
Ιεζ. 32,2  “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησον Φαραώ, τον βασιλέα της Αιγύπτου, και ειπέ εις αυτόν. Υπήρξες ωσάν λέων µεταξύ
των άλλων εθνών, ωσάν δράκων των υδάτων, ωσάν κροκόδειλος διέσχιζες τους ποταµούς σου και ανετάρασσες το νερό µε
τα πόδια σου και καταπατούσες τους βυθούς των ποταµών σου.
Ιεζ. 32,3   τάδε λέγει Κύριος· και περιβαλώ επί σε δίκτυα λαών πολλών και ανάξω σε εν τώ αγκίστρω µου
Ιεζ. 32,3  Αυτά λέγει ο Κυριος· θα σε περιτυλίξω µε δίκτυα πολλών λαών, θα σε πιάσω µε το αγκίστρι µου και θα σε βγάλω
από τα ύδατα.
Ιεζ. 32,4   και εκτενώ σε επί την γήν· πεδία πλησθήσεταί σου, και επικαθιώ επί σε πάντα τα πετεινά τού ουρανού και
εµπλήσω εκ σού πάντα τα θηρία πάσης της γής,
Ιεζ. 32,4  Θα σε απλώσω επάνω εις την ξηράν. Αι πεδιάδες θα γεµίσουν από σένα. Θα βάλω να καθίσουν επάνω σου όλα τα
πτηνά του ουρανού, και θα χορτάσουν από τας σάρκας σου όλα τα θηρία της γης.
Ιεζ. 32,5   και δώσω τας σάρκας σου επί τα όρη και εµπλήσω από τού αίµατός σου,
Ιεζ. 32,5  Θα διασκορπίσω τας σάρκας σου επάνω εις τα όρη και θα γεµίσω αυτά µε τα αίµατά σου.
Ιεζ. 32,6   και ποτισθήσεται η γη από των προχωρηµάτων σου από τού πλήθους σου επί των ορέων, φάραγγας εµπλήσω από
σού.
Ιεζ. 32,6  Ολη η γη θα ποτισθή από τα αίµατα και τας εκκρίσεις των νεκρών σου, από το πλήθος των σαρκών σου θα
γεµίσουν τα όρη. Θα γεµίσω και τας φάραγγας των ορέων από σε.
Ιεζ. 32,7   και κατακαλύψω εν τώ σβεσθήναί σε ουρανόν και συσκοτάσω τα άστρα αυτού, ήλιον εν νεφέλη καλύψω, και
σελήνη ου µη φάνη το φώς αυτής·
Ιεζ. 32,7  Καθώς θα σβήνη η πυρκαϊά, που θα σε έχη εξαφανίσει, µε τους αναδιδοµένους καπνούς θα σκεπάσω τον ουρανόν,
θα σκοτεινιάσω τα άστρα κατά την νύκτα και θα κατακαλύψω µε νεφέλην τον ήλιον. Και η σελήνη δεν θα φανή, δεν θα
στείλη το φως αυτής.
Ιεζ. 32,8   πάντα τα φαίνοντα φώς εν τώ ουρανώ συσκοτάσουσιν επί σε, και δώσω σκότος επί την γήν σου, λέγει Κύριος
Κύριος.
Ιεζ. 32,8  Ολα τα φώτα του ουρανού θα σκοτισθούν δια σε και έτσι εγώ θα φέρω σκοτάδι εις την χώραν σου, λέγει ο Κυριος
Κυριος.
Ιεζ. 32,9   και παροργιώ καρδίαν λαών πολλών, ηνίκα αν άγω αιχµαλωσίαν σου εις τα έθνη, εις γήν, ήν ουκ έγνως.
Ιεζ. 32,9  Θα εξεγείρω και θα εξερεθίσω εις οργήν τας καρδίας πολλών λαών, όταν θα οδηγώ τους αιχµαλώτους σου εις τα
διάφορα έθνη, εις χώρας, τας οποίας δεν εγνώριζες.
Ιεζ. 32,10  και στυγνάσουσιν επί σε έθνη πολλά, και οι βασιλείς αυτών εκστάσει εκστήσονται εν τώ πέτασθαι την ροµφαίαν
µου επί πρόσωπα αυτών, προσδεχόµενοι την πτώσιν αυτών αφ ηµέρας πτώσεώς σου.
Ιεζ. 32,10  Θα σκυθρωπάσουν άγρια εναντίον σου έθνη πολλά. Οι δε βασιλείς των θα καταληφθούν από κατάπληξιν και
τρόµον, όταν ωσάν πτερωτή η ροµφαία µου θα κινήται εµπρός εις τα πρόσωπά των, διότι θα περιµένουν την ιδικήν των
καταστροφήν µετά από την ηµέραν του ιδικού σου ολέθρου.
Ιεζ. 32,11  ότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ροµφαία βασιλέως Βαβυλώνος ήξει σοι,
Ιεζ. 32,11  Αυτά θα γίνουν, διότι τα προλέγει ο Κυριος, ο Κυριος. Η ροµφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θα επέλθη
καταστρεπτική εναντίον σου.
Ιεζ. 32,12  εν µαχαίραις γιγάντων, και καταβαλώ την ισχύν σου· λοιµοί από εθνών πάντες, και απολούσι την ύβριν
Αιγύπτου, και συντριβήσεται πάσα η ισχύς αυτής.
Ιεζ. 32,12  Με µαχαίρας, τας οποίας θα κρατούν γίγαντες, θα καταβάλω και θα εκµηδενίσω την δύναµίν σου. Πολυάριθµοι
κακοποιοί και αδίστακτοι άνθρωποι από τα έθνη θα επέλθουν εναντίον του, οι οποίοι και θα καταβάλουν την αλαζονείαν
της Αιγύπτου, και τότε θα συντριβή και θα καταστροφή όλη η δύναµίς της.
Ιεζ. 32,13  και απολώ πάντα τα κτήνη αυτής αφ ύδατος πολλού, και ου µη ταράξη αυτό πούς ανθρώπου έτι, και ίχνος



κτηνών ου µη καταπατήση αυτό.
Ιεζ. 32,13  Θα εξολοθρεύσω όλα τα κτήνη, και εκεί ακόµη, που τα πολλά αρδευτικά ύδατα ποτίζουν την γην. Τους παχείς
αυτούς λειµώνας δεν θα τους πατήση πόδι ανθρώπου η κτήνους. Ιχνος κτηνών δεν θα πατήση αυτούς.
Ιεζ. 32,14  ούτως τότε ησυχάσει τα ύδατα αυτών, και οι ποταµοί αυτών ως έλαιον πορεύσονται, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 32,14  Ετσι θα ηρεµήσουν τα ύδατα της χώρας των Αιγυπτιων. Οι ποταµοί αυτών θα κυλούν ατάραχοι, ωσάν το λάδι,
λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 32,15  όταν δώ Αίγυπτον εις απώλειαν και ερηµωθή η γη σύν τή πληρώσει αυτής, όταν διασπείρω πάντας τους
κατοικούντας εν αυτή, και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 32,15  Οταν θα παραδώσω την Αίγυπτον εις όλεθρον, όταν ερηµωθή η χώρα µετά των κατοικούντων αυτήν ανθρώπων
και ζώων, όταν διασπείρω όλους τους κατοίκους της ανά τα διάφορα έθνη , θα µάθουν τότε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 32,16  θρήνός εστι και θρηνήσεις αυτόν, και αι θυγατέρες των εθνών θρηνήσουσιν αυτόν· επ Αίγυπτον και επί πάσαν
την ισχύν αυτής θρηνήσουσιν αυτήν, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 32,16  Αυτός είναι ο θρήνος και µε αυτόν θα θρηνολογήσης την Αίγυπτον. Και αι γυναίκες των γύρω εθνών, όταν
πληροφορηθούν την τροµεράν καταστροφήν, θα θρηνήσουν µε αυτόν την Αίγυπτον. Θα θρηνήσουν τον όλεθρόν της και
την καταστροφήν όλης της δυνάµεως της”, λέγει ο Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 32,17  και εγενήθη εν τώ δωδεκάτω έτει τού πρώτου µηνός, πεντεκαιδεκάτη τού µηνός, εγένετο λόγος Κυρίου προς µε
λέγων·
Ιεζ. 32,17  Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχµαλωσίας µου, τον πρώτον µήνα, την δεκάτην πέµπτην του µηνός, ωµίλησεν
ο Κυριος προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 32,18  υιέ ανθρώπου, θρήνησον επί την ισχύν Αιγύπτου, και καταβιβάσουσιν αυτής τας θυγατέρας τα έθνη νεκράς εις το
βάθος της γής, προς τους καταβαίνοντας εις βόθρον.
Ιεζ. 32,18  “υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια την δύναµιν της Αιγύπτου, διότι τα εχθρικά έθνη θα κατεβάσουν εις τα βάθη
της γης νεκράς τας θυγατέρας, τας πόλεις δηλαδή και κωµοπόλεις της Αιγύπτου, προς εκείνους, οι οποίοι κατεβαίνουν στο
βάθος του τάφου, στο βάραθρον του άδου.
Ιεζ. 32,19  εν µέσω µαχαίρας τραυµατιών πεσούνται µετ αυτού,
Ιεζ. 32,19  Οι κάτοικοι της Αιγύπτου εν στόµατι µοτχαίρας θα πέσουν εν µέσω αυτής µαζή µε τον βασιλέα της.
Ιεζ. 32,20  και κοιµηθήσεται πάσα η ισχύς αυτού.
Ιεζ. 32,20  Και έτσι θα κοιµηθή και θα είναι ωσάν ανύπαρκτος όλη η δύναµις του βασιλέως της Αιγύπτου .
Ιεζ. 32,21  και ερούσί σοι οι γίγαντες· εν βάθει βόθρου γίνου, τίνος κρείττων εί; κατάβηθι και κοιµήθητι µετά απεριτµήτων εν
µέσω τραυµατιών µαχαίρας.
Ιεζ. 32,21  Και θα πουν εις σε, ω Φαραώ και Αίγυπτε, οι γίγαντες· Κατέβα λοιπόν και συ στον βαθύν αυτόν άδην, διότι από
ποίον τώρα είσαι ανώτερος; Κατέβα και κοιµήσου ανάµεσα από απεριτµήτους, ανάµεσα από νεκρούς, που έπεσαν εν
στόµατι µαχαίρας.
Ιεζ. 32,22  εκεί Ασσούρ και πάσα η συναγωγή αυτού, πάντες τραυµατίαι εκεί εδόθησαν, και η ταφή αυτών εν βάθει βόθρου,
και εγενήθη η συναγωγή αυτού περικύκλω τού µνήµατος αυτού, πάντες οι τραυµατίαι οι πεπτωκότες µαχαίρα,
Ιεζ. 32,22  Εκεί υπάρχει ο βασιλεύς των Ασσυρίων και όλοι οι άνδρες του περιβάλλοντός του , όλοι όσοι εν στόµατι µαχαίρας
έπεσαν, εκεί παρεδόθησαν. Ο τάφος των είναι στον βαθύν άδην. Οι άνθρωποι, που τον περιέβαλαν, έχουν ταφή γύρω από
το µνήµα του· όλοι έχουν πέσει εν στόµατι µαχαίρας·
Ιεζ. 32,23  οι δόντες τον φόβον αυτών επί γής ζωής.
Ιεζ. 32,23  αυτοί, οι οποίοι, όταν εζούσαν, ενέπνεαν φόβον στους ανθρώπους της γης.
Ιεζ. 32,24  εκεί Αιλάµ και πάσα η δύναµις αυτού περικύκλω τού µνήµατος αυτού, πάντες οι τραυµατίαι οι πεπτωκότες
µαχαίρα και καταβαίνοντες απερίτµητοι εις γής βάθος, οι δεδωκότες αυτών φόβον επί γής ζωής και ελάβοσαν την
βάσανον αυτών µετά των καταβαινόντων εις βόθρον
Ιεζ. 32,24  Εκεί ευρίσκεται ο βασιλεύς του Αιλάµ και όλη η στρατιωτική του δύναµις έχει ενταφιασθή γύρω από το µνήµα
του. Ολοι όσοι έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας απερίτµητοι κατέβησαν εις τα βάθη της γης, στον άδην. Αυτοί, οι οποίοι
ενέπνευσαν φόβον και τρόµον στους κατοίκους της γης, έλαβαν τώρα την πρέπουσαν τιµωρίαν µαζή µε όλους εκείνους, οι
οποίοι έχουν κατεβή στο βάθος του άδου,
Ιεζ. 32,25  εν µέσω τραυµατιών.
Ιεζ. 32,25  ανάµεσα από θανατωθέντας δια ροµφαίας.
Ιεζ. 32,26  εκεί εδόθησαν Μοσόχ και Θοβέλ και πάσα η ισχύς αυτών περικύκλω τού µνήµατος αυτού, πάντες τραυµατίαι
αυτού, πάντες απερίτµητοι τραυµατίαι από µαχαίρας, οι δεδωκότες τον φόβον αυτών επί γής ζωής.
Ιεζ. 32,26  Εκεί έχει παραδοθή και ευρίσκεται ο µόσχος και ο Θοβέλ και όλη η στρατιωτική δύναµις αυτών γύρω από τα
µνήµατά των, όλοι οι νεκροί των, όλοι οι απερίτµητοι, οι οποίοι έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας· αυτοί, οι οποίοι εσκόρπιζαν
τον φόβον των στους κατοίκους της γης.
Ιεζ. 32,27  και εκοιµήθησαν µετά των γιγάντων των πεπτωκότων απ αιώνος, οί κατέβησαν εις άδου εν όπλοις πολεµικοίς
και έθηκαν τας µαχαίρας αυτών υπό τας κεφαλάς αυτών· και εγενήθησαν αι ανοµίαι αυτών επί των οστέων αυτών, ότι
εξεφόβησαν γίγαντας εν γη ζωής.
Ιεζ. 32,27  Απέθανον και ευρίσκονται στον άδην µαζή µε τους ισχυρούς γίγαντας, οι οποίοι έχουν πέσει και αποθάνει προ
πολλών αιώνων και οι οποίοι έχουν κατεβή στον άδην µε τα πολεµικά των όπλα και έθεσαν υπό τας κεφαλάς των, ωσάν
νεκρικά προσκέφαλα, τας µαχαίρας των. Αι παρανοµίαι των έχουν διαποτίσει και αυτά ακόµη τα κόκκαλά των, διότι αυτοί
µε την αγριότητα και την θηριωδίαν των, όταν εζούσαν, ενέπνευσαν φόβον και εις αυτούς τους ισχυρούς.
Ιεζ. 32,28  και σύ εν µέσω απεριτµήτων κοιµηθήση µετά τετραυµατισµένων µαχαίρα.
Ιεζ. 32,28  Συ, Φαραώ, θα αποθάνης και θα ταφής ανάµεσα εις απεριτµήτους µαζή µε ανθρώπους, οι οποίοι έπεσαν εν
στόµατι ροµφαίας.
Ιεζ. 32,29  εκεί εδόθησαν οι άρχοντες Ασσούρ οι δόντες την ισχύν αυτού εις τραύµα µαχαίρας· ούτοι µετά τραυµατιών
εκοιµήθησαν, µετά καταβαινόντων εις βόθρον.
Ιεζ. 32,29  Εκεί, στον άδην, έχουν παραδοθή οι άρχοντες των Ασσυρίων, οι οποίοι εχρησιµοποίησαν την δύναµίν των, δια να



φονεύουν µε τας µαχαίρας των. Και αυτοί απέθαναν µαζή µε άλλους νεκρούς, µαζή µε εκείνους, οι οποίοι καταβαίνουν εις
τα βάραθρα του άδου.
Ιεζ. 32,30  εκεί οι άρχοντες τού βορά πάντες στρατηγοί Ασσούρ , οι καταβαίνοντες τραυµατίαι, σύν τώ φόβω αυτών και τή
ισχύϊ αυτών εκοιµήθησαν απερίτµητοι µετά τραυµατιών µαχαίρας και απήνεγκαν την βάσανον αυτών µετά των
καταβαινόντων εις βόθρον.
Ιεζ. 32,30  Εκεί, υπάρχουν όλοι οι άρχοντες του βορρά, όλοι οι στρατηγοί των Ασσυρίων, αυτοί οι οποίοι κατέβησαν νεκροί
στον άδην· µαζή των δε απέθανε πλέον και έσβησεν ο φόβος, που ενεπνεαν, και η δύναµίς των. Απέθαναν οι απερίτµητοι
αυτοί µαζή µε άλλους, οι οποίοι έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας· έλαβαν την δικαίαν τιµωρίαν των µαζή µε τους άλλους
οµοίους των, που κατέβησαν στον άδην.
Ιεζ. 32,31  εκείνους όψεται βασιλεύς Φαραώ και παρακληθήσεται επί πάσαν την ισχύν αυτών, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 32,31  Αυτούς θα ίδη στον άδην ο βασιλεύς Φαραώ και θα εύρη κάποιαν παρηγορίαν από την απώλειαν της δυνάµεως
εκείνων, λέγει ο Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 32,32  ότι δέδωκα τον φόβον αυτού επί γής ζωής, και κοιµηθήσεται εν µέσω απεριτµήτων µετά τραυµατιών µαχαίρας,
Φαραώ και πάν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 32,32  Διότι εγώ έδωκα και εις αυτόν την δύναµιν να εµπνέη τον φόβον του στους ανθρώπους , που εζούσαν εις την γην.
Τωρα όµως θα αποθάνη και θα ευρίσκεται ανάµεσα εις απεριτµήτους µεταξύ εκείνων, οι οποίοι έπεσαν εν στόµατι
µαχαίρας, ο Φαραώ και ολο το πλήθος αυτού”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33
Ιεζ. 33,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 33,1   Ο Κυριος ωµιληοε προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 33,2   Υιέ ανθρώπου, λάλησον τοίς υιοίς τού λαού σου και ερείς προς αυτούς· γη, εφ ήν αν επάγω ροµφαίαν, και λάβη ο
λαός της γής άνθρωπον ένα εξ αυτών και δώσιν αυτόν εαυτοίς εις σκοπόν,
Ιεζ. 33,2  “υιέ ανθρώπου, λάλησον προς τους ανθρώπους του λαού σου και είπε προς αυτούς · Εάν εγώ αποστείλω εις κάποιαν
χώραν εχθρικήν µάχαιραν, ο δε λαός της χώρας αυτής εκλέξη ένα άνθρωπον από τους πολίτας της και καταστήση αυτόν
ως φρουρόν του,
Ιεζ. 33,3   και ίδη την ροµφαίαν ερχοµένην επί την γήν και σαλπίση τή σάλπιγγι και σηµάνη τώ λαώ ,
Ιεζ. 33,3  όταν ο φρουρός εκείνος ίδη την εχθρικήν µάχαιραν να επέρχεται εναντίον της χώρας του και σαλπίση µε την
σάλπιγγα, αναγγείλη και επισηµάνη στον λαόν τον κίνδυνον
Ιεζ. 33,4   και ακούση ο ακούσας την φωνήν της σάλπιγγος και µη φυλάξηται, και επέλθη η ροµφαία και καταλάβη αυτόν,
το αίµα αυτού επί της κεφαλής αυτού έσται·
Ιεζ. 33,4  και ο λαός, αν και θα ακούση την φωνήν της σάλπιγγας, δεν θα προφυλαχθή, επέλθη δε κατόπιν φονική η
ροµφαία του εχθρού εναντίον αυτού και τον καταλάβη και σφάξη τον λαόν αυτόν, η ευθύνη του αίµατος θα πέση βεβαίως
πάνω εις την κεφαλήν του λαού αυτού.
Ιεζ. 33,5   ότι την φωνήν της σάλπιγγος ακούσας ουκ εφυλάξατο, το αίµα αυτού επ αυτού έσται, και ούτος ότι εφυλάξατο,
την ψυχήν αυτού εξείλατο.
Ιεζ. 33,5  Τούτο δε, διότι ο λαός µολονότι ήκουσε την φωνήν της σάλπιγγος, δεν προεφυλάχθη, δεν έλαβε τα µέτρα του. Δι'
αυτό η ευθύνη του χυθέντος αίµατός του θα πέση επάνω του. Ο φρουρός όµως, επειδή αγρύπνως εφύλαττε την πόλιν, θα
σώση την ζωήν του.
Ιεζ. 33,6   και ο σκοπός, εάν ίδη την ροµφαίαν ερχοµένην και µη σηµάνη τή σάλπιγγι, και ο λαός µη φυλάξηται, και
ελθούσα η ροµφαία λάβη εξ αυτών ψυχήν, αύτη διά την αυτής ανοµίαν ελήφθη, και το αίµα εκ χειρός τού σκοπού
εκζητήσω.
Ιεζ. 33,6  Εάν όµως ο φρουρός ίδη την επερχοµένην έχθρικην δύναµιν και δεν σαλπίση µε την σάλπιγγά του, ώστε να
ειδοποίηση και προφυλαχθή ο λαός, και ένας ακόµη από τους πολίτας να φονευθή από την επελθούσαν εχθρικήν
µάχαιραν, έστω και αν αυτός ο φονευθείς έχασε την ζωήν του εξ αιτίας άλλων αµαρτιών του , θα ζητήσω εγώ ευθύνας από
τον αµελή εκείνον φρουρόν της χώρας.
Ιεζ. 33,7   και σύ, υιέ ανθρώπου, σκοπόν δέδωκά σε τώ οίκω Ισραήλ, και ακούση εκ στόµατός µου λόγον.
Ιεζ. 33,7  Και σένα, ω υιέ του ανθρώπου, σε έχω εγκαταστήσει φρουρόν στον ισραηλιτικόν λαόν, δια να ακούσης από το
ιδικόν µου στόµα λόγον, τον οποίον και να αναγγείλης εις αυτούς.
Ιεζ. 33,8   εν τώ ειπείν µε τώ αµαρτωλώ· θανάτω θανατωθήση, και µη λαλήσης τού φυλάξασθαι τον ασεβή από της οδού
αυτού, αυτός ο άνοµος τή ανοµία αυτού αποθανείται, το δε αίµα αυτού εκ της χειρός σου εκζητήσω.
Ιεζ. 33,8  Οταν εγώ είπω εις κάποιον αµαρτωλόν, ότι ασφαλώς θα θανατωθής δια τας αµαρτίας σου, συ όµως δεν
αναγγείλης τον λόγον αυτόν, ώστε να αποµακρυνθή ο αµαρτωλός από τον αµαρτωλόν τρόπον της ζωής του, αυτός µεν ο
παράνοµος θα αποθάνη εν τη παρανοµία του, αλλά την ευθύνην του χυθέντος αίµατός του θα την εκζητήσω εγώ από τα
χέρια σου.
Ιεζ. 33,9   σύ δε εάν προαπαγγείλης τώ ασεβεί την οδόν αυτού τού αποστρέψαι απ αυτής, και µη αποστρέψη από της οδού
αυτού, ούτος τή ασεβεία αυτού αποθανείται, και σύ την ψυχήν σεαυτού εξήρησαι. -
Ιεζ. 33,9  Εξ αντιθέτου, εάν συ εκ των προτέρων του καταστήσης γνωστήν την παράνοµον οδόν του και συστήσης στον
ασεβή να την εγκαταλείψη, αυτός όµως δεν µετανοήση και δεν αφήση τους αµαρτωλούς τρόπους της ζωής του, αυτός µεν
θα θανατωθή εξ αιτίας της ασεβείας του, συ όµως, διότι δεν θα φέρης καµµίαν ευθύνην, θα σώσης την ζωήν σου.
Ιεζ. 33,10  Καί σύ, υιέ ανθρώπου, ειπόν τώ οίκω Ισραήλ· ούτως ελαλήσατε λέγοντες· αι πλάναι ηµών και αι ανοµίαι ηµών εφ
ηµίν εισι και εν αυταίς ηµείς τηκόµεθα· και πώς ζηζόµεθα;
Ιεζ. 33,10  Και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν· Είπατε και ξαναείπατε ότι αι πλάναι µας µας απεµάκρυναν
από τον Θεόν, και αι παρανοµίαι µας έχουν πέσει επάνω µας και εξ αιτίας αυτών ηµείς λυώνοµεν. Πως είναι δυνατόν τώρα
να αποκτήσωµεν εκ νέου την ζωήν;
Ιεζ. 33,11  ειπόν αυτοίς· ζώ εγώ, τάδε λέγει Κύριος, ου βούλοµαι τον θάνατον τού ασεβούς ως το αποστρέψαι τον ασεβή από
της οδού αυτού και ζήν αυτόν. αποστροφή αποστρέψατε από της οδού υµών· και ινατί αποθνήσκετε, οίκος Ισραήλ;



Ιεζ. 33,11  Είπε λοιπόν εις αυτούς· ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, ότι δεν θέλω εγώ τον θάνατον του ασεβούς, όσον θέλω να
επιστρέψη και να αποµακρυνθή ο ασεβής από τον αµαρτωλόν του δρόµον και να ζήση ευτυχής. Παρετε, λοιπόν, την
απόφασιν και σεις οι Ισραηλίται να αποµακρυνθήτε πλέον από την αµαρτωλόν οδόν σας. Διατί, ω Ισραηλίται, να
αποθνήσκετε εξ αιτίας των ανοµιών σας;
Ιεζ. 33,12  ειπόν προς τους υιούς τού λαού σου· δικαιοσύνη δικαίου ου µη εξελείται αυτόν εν ή αν ηµέρα πλανηθή, και
ανοµία ασεβούς ου µη κακώση αυτόν εν ή αν ηµέρα αποστρέψη από της ανοµίας αυτού· και δίκαιος ου µη δύνηται
σωθήναι.
Ιεζ. 33,12  Ειπέ ακόµη προς τα παιδιά του λαού σου· η αρετή δεν είναι δυνατόν να απαλλάξη τον δίκαιον από την ενοχήν και
την ευθύνην, εάν αυτός παραπλανηθή εις την αµαρτίαν. Επίσης και η αµαρτία ενός αµαρτωλού ανθρώπου δεν θα βαρύνη
και δεν θα βλάψη αυτόν, εάν µετανοήση και αποµακρυνθή από τας παρανοµίας του, όπως και ο δίκαιος δεν είναι δυνατόν
να σωθή δια την αρετήν του, εάν παρεκτροπή εις παρανοµίας.
Ιεζ. 33,13  εν τώ ειπείν µε τώ δικαίω· ούτος πέποιθεν επί τή δικαιοσύνη αυτού, και ποιήσει ανοµίαν, πάσαι αι δικαιοσύναι
αυτού ου µη αναµνησθώσιν· εν τή αδικία αυτού, ή εποίησεν, εν αυτή αποθανείται.
Ιεζ. 33,13  Εάν εγώ είπω στον δίκαιον, ότι θα ζήση, αυτός δε έχη πεποίθησιν και θεωρήση στήριγµα του την προτέραν του
αρετήν, παρασυρθή δε εις παρανοµίαν, όλαι αι δικαιοσύναι αυτού δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, αλλά θα θανατωθή εξ αιτίας
της αµαρτίας, την οποίαν διέπραξεν.
Ιεζ. 33,14  και εν τώ ειπείν µε τώ ασεβεί· θανάτω θανατωθήση, και αποστρέψει από της αµαρτίας αυτού και ποιήσει κρίµα
και δικαιοσύνην
Ιεζ. 33,14  Εάν επίσης εγώ είπω στον ασεβή· ασφαλώς και βεβαίως θα θανατωθής εξ αιτίας των αµαρτιών σου, εκείνος δε
µετανοήση και αποµακρυνθή από τας αµαρτίας του και εφαρµόση πλέον δικαιοσύνην εις την ζωήν του,
Ιεζ. 33,15  και ενεχύρασµα αποδώ και άρπαγµα αποτίσει, εν προστάγµασι ζωής διαπορεύηται τού µη ποιήσαι άδικον, ζωή
ζήσεται και ου µη αποθάνη.
Ιεζ. 33,15  επιστρέψη, επί παραδείγµατι, στον πτωχόν το ενέχυρον, αποδώση εκείνο το οποίον ήρπασε, και γενικώς
πορεύεται σύµφωνα µε τας ορθάς εντολάς της ζωής και δεν διαπράξη πλέον αδικίαν, αυτός θα ζήση ευτυχής και δεν θα
τιµωρηθή δια θανάτου.
Ιεζ. 33,16  πάσαι αι αµαρτίαι αυτού, ας ήµαρτεν, ου µη αναµνησθώσιν, ότι κρίµα και δικαιοσύνην εποίησεν, εν αυτοίς
ζήσεται.
Ιεζ. 33,16  Ολαι αι αµαρτίαι, τας οποίας είχε διαπράξει δεν θα ληφθούν υπ' όψιν, διότι τηρεί το δίκαιον και ζη µε
δικαιοσύνην. Χαρις δε εις αυτά θα ζήση ευτυχής.
Ιεζ. 33,17  και ερούσιν οι υιοί τού λαού σου· ουκ ευθεία η οδός τού Κυρίου· και αύτη η οδός αυτών ουκ ευθεία .
Ιεζ. 33,17  Τα παιδιά του λαού σου, εσκοτισµένα από την αµαρτωλότητά των, θα είπουν· Δεν είναι δικαία και ευθεία η οδός
αυτή του Κυρίου. Εγώ όµως λέγω ότι η ιδική των οδός και νοοτροπία δεν είναι ευθεία.
Ιεζ. 33,18  εν τώ αποστρέψαι δίκαιον από της δικαιοσύνης αυτού και ποιήσει ανοµίας, και αποθανείται εν αυταίς·
Ιεζ. 33,18  Διότι, όταν ο δίκαιος αποµακρυνθή από την οδόν της αρετής και της δικαιοσύνης και διαπράξη παρανοµίας ,
είναι δίκαιον και πρέπον να θανατωθή εξ αιτίας αυτών·
Ιεζ. 33,19  και εν τώ αποστρέψαι τον αµαρτωλόν από της ανοµίας αυτού και ποιήσει κρίµα και δικαιοσύνην , εν αυτοίς αυτός
ζήσεται.
Ιεζ. 33,19  όπως επίσης, όταν ο αµαρτωλός αποµακρυνθή από τας παρανοµίας αυτού και ζήση µε δικαιοσύνην, είναι
δίκαιον να ζήση ευτυχής δια την αρετήν του αυτήν.
Ιεζ. 33,20  και τούτό εστιν, ό είπατε· ουκ ευθεία η οδός Κυρίου· έκαστον εν ταίς οδοίς αυτού κρινώ υµάς, οίκος Ισραήλ.
Ιεζ. 33,20  Σεις όµως είπατε και τούτο· “δεν είναι ορθή η οδός, την οποίαν ακολουθεί ο Κυριος”. Αλλα λησµονείτε όµως, ω
Ισραηλίται, ότι εγώ θα κρίνω τον καθένα από σας ανάλογα µε τους δρόµους της ζωής του”.
Ιεζ. 33,21  Καί εγενήθη εν τώ δωδεκάτω έτει, εν τώ δωδεκάτω µηνί, πέµπτη τού µηνός της αιχµαλωσίας ηµών, ήλθε προς µε
ο ανασωθείς από Ιερουσαλήµ λέγων· εάλω η πόλις.
Ιεζ. 33,21  Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχµαλωσίας µας, τον δωδέκατον µήνα, την πέµπτην του µηνός αυτού, ήλθε
κάποιος, που διεσώθη από την κατηληφθείσαν Ιερουσαλήµ, και µου είπεν· “η πόλις εκυριεύθη”.
Ιεζ. 33,22  και χείρ Κυρίου εγενήθη επ εµέ εσπέρας πριν ελθείν αυτόν και ήνοιξέ µου το στόµα, έως ήλθε προς µε το πρωΐ, και
ανοιχθέν το στόµα µου ου συνεσχέθη έτι.
Ιεζ. 33,22  Αλλα το χέρι, η δύναµις και ο φωτισµός του Κυρίου ετέθη επάνω µου την εσπέραν, πριν η έλθη ο άνθρωπος αυτός.
Αυτός ήλθε το πρωϊ της εποµένης και ο Κυριος µου ήνοιξε το στόµα, το έως τότε κλεισµένον, και το οποίον δεν εκλείσθη
πλέον.
Ιεζ. 33,23  και εγενήθη λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 33,23  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 33,24  υιέ ανθρώπου, οι κατοικούντες τας ηρηµωµένας επί της γής τού Ισραήλ λέγουσιν· είς ήν Αβραάµ και κατέσχε την
γήν, και ηµείς πλείους εσµέν, ηµίν δέδοται η γη εις κατάσχεσιν.
Ιεζ. 33,24  “υιέ ανθρώπου, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούν την ερηµωθείσαν χώραν του ισραηλιτικοί λαού, λέγουν· Ενας ήτο
ο Αβραάµ και εκληρονόµησε ολόκληρον την χώραν. Ηµείς είµεθα πολύ περισσότεροι και εις ιδικήν µας κληρονοµίαν έχει
δοθή η χώρα αυτή.
Ιεζ. 33,25  διά τούτο ειπόν αυτοίς·
Ιεζ. 33,25  Δια τούτο είπε εις αυτούς·
Ιεζ. 33,27  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ζώ εγώ, ει µην οι εν ταίς ηρηµωµέναις µαχαίρα πεσούνται, και οι επί προσώπου τού
πεδίου τοίς θηρίοις τού αγρού δοθήσονται εις κατάβρωµα, και τους εν ταίς τετειχισµέναις και τους εν τοίς σπηλαίοις
θανάτω αποκτενώ.
Ιεζ. 33,27  αυτά λέγει ο Κυριος ο Κυριος· ορκίζοµαι ότι οι Ισραηλίται, οι οποίοι κατοικούν σήµερον την εξερηµωθείσαν
χώραν της Ιουδαίας, θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας, εξ αιτίας της πλεονεξίας και υπερηφανείας των. Και όσοι από αυτούς
ευρίσκονται εις την υπαιθρον, θα παραδοθούν ως τροφή εις τα αγρία θηρία του αγρού. Αυτούς δε, που ευρίσκονται εις
ωχυρωµένας περιοχάς η εις απρόσιτα σπήλαια, εγώ θα τους παραδώσω εις θάνατον.



Ιεζ. 33,28  και δώσω την γήν έρηµον, και απολείται η ύβρις της ισχύος αυτής, και ερηµωθήσεται τα όρη τού Ισραήλ διά το
µη είναι διαπορευόµενον.
Ιεζ. 33,28  Ετσι θα καταστήσω την χώραν του Ισραήλ έρηµον και θα συντριβή η υπερηφάνεια της δυνάµεώς της . Θα
ερηµωθούν τα όρη της περιοχής Ισραήλ, διότι δεν θα υπάρχη ούτε και διερχόµενος από αυτά.
Ιεζ. 33,29  και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος· και ποιήσω την γήν αυτών έρηµον, και ερηµωθήσεται διά πάντα τα
βδελύγµατα αυτών, ά εποίησαν.
Ιεζ. 33,29  Και θα µάθουν, ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Θα καταστήσω έρηµον την χώραν των. Θα γίνη δε έρηµος και
ακατοίκητος εξ αιτίας των βδελυρών ειδώλων, τα οποία κατεσκεύασαν και προσεκύνησαν.
Ιεζ. 33,30  και σύ, υιέ ανθρώπου, οι υιοί τού λαού σου οι λαλούντες περί σού παρά τα τείχη και εν τοίς πυλώσι των οικιών και
λαλούσιν άνθρωπος τώ αδελφώ αυτού λέγοντες· συνέλθωµεν και ακούσωµεν τα εκπορευόµενα παρά Κυρίου,
Ιεζ. 33,30  Και συ, υιέ ανθρώπου, µάθε ότι τα παιδιά του λαού σου οµιλούν συνεχώς δια σε πλησίον εις τα τείχη και εις τας
θύρας των οικιών και λέγει ο καθένας προς τον άλλον· Ας πάµε µαζή να ακούσωµεν τα λόγια του Κυρίου, τα οποία
εξέρχονται από το στόµα του ανθρώπου αυτού.
Ιεζ. 33,31  έρχονται προς σε, ως συµπορεύεται λαός, και κάθηνται εναντίον σου και ακούουσι τα ρήµατά σου, και αυτά ου
µη ποιήσουσιν, ότι ψεύδος εν τώ στόµατι αυτών, και οπίσω των µιασµάτων η καρδία αυτών.
Ιεζ. 33,31  Ερχονται προς σε, όπως, έρχεται ο όχλος. Καθηνται ενώπιόν σου, δια να ακούσουν τα λόγια σου. Θα τα ακούσουν,
αλλά δεν θα τα πράξουν, διότι υπάρχει πάντοτε το ψεύδος στο στόµα των, και η καρδία των ακολουθεί τα µολύσµατα των
ειδωλολατρικών θεών.
Ιεζ. 33,32  και γίνη αυτοίς ως φωνή ψαλτηρίου ηδυφώνου, ευαρµόστου, και ακούσονταί σου τα ρήµατα και ου µη
ποιήσουσιν αυτά.
Ιεζ. 33,32  Ιδού, είσαι δι' αυτούς ωσάν γλυκεία µελωδία µουσικού οργάνου, ψαλτηρίου, µε συντονισµένας τας χορδάς του.
Θα ακούσουν, λοιπόν, τα ωραία σου λόγια, αλλά δεν θα τα εφαρµόσουν.
Ιεζ. 33,33  και ηνίκα εάν έλθη, ερούσιν· ιδού ήκει· και γνώσονται ότι προφήτης ήν εν µέσω αυτών.
Ιεζ. 33,33  Οταν όµως επέλθη η καταστροφή, τότε θα ειπούν· Ιδού, ήλθεν η καταστροφή. Τοτε θα µάθουν και θα πεισθούν,
ότι συ ήσο προφήτης ανάµεσα εις αυτούς, αλλά δεν σε επρόσεξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34
Ιεζ. 34,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 34,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 34,2   υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους ποιµένας τού Ισραήλ, προφήτευσον και ειπόν τοίς ποιµέσι· τάδε λέγει Κύριος
Κύριος· ώ ποιµένες Ισραήλ, µη βόσκουσι ποιµένες εαυτούς; ου τα πρόβατα βόσκουσιν οι ποιµένες;
Ιεζ. 34,2  “υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον των πνευµατικών ποιµένων του ισραηλιτικού λαού. Προφήτευσε και ειπέ
στους ποιµένας αυτούς αυτά· λέγει ο Κυριος· Αλλοίµονον εις σας, ποιµένες του Ισραηλιτικού λαού. Μηπως τον εαυτόν των
µόνον περιθάλπουν και δια τον εαυτόν των µόνον ενδιαφέρονται οι ποιµένες; Οι αληθινοί ποιµένες δεν βόσκουν τα
πρόβατα των;
Ιεζ. 34,3   ιδού το γάλα κατέσθετε και τα έρια περιβάλλεσθε και το παχύ σφάζετε και τα πρόβατά µου ου βόσκετε.
Ιεζ. 34,3  Ιδού όµως, ότι σστο γάλα των προβάτων τρώγετε, µε τα µαλλιά αυτών κατασκευάζετε ενδύµατα και ενδύεσθε. Το
παχύτερον από αυτά το σφάζετε· και εν τούτοις τα πρόβατά µου δεν τα βόσκετε.
Ιεζ. 34,4 το ησθενηκός ουκ ενισχύσατε και το κακώς έχον ουκ εσωµατοποιήσατε και το συντετριµµένον ου κατεδήσατε και
το πλανώµενον ουκ επεστρέψατε και το απολωλός ουκ εζητήσατε και το ισχυρόν κατηργάσασθε µόχθω.
Ιεζ. 34,4  Το εξησθενηµένον πρόβατον δεν το ενισχύσατε. Το πάσχον δεν εφροντίσατε, ώστε να αναλάβη σωµατικώς. Αυτό
που έχει κάταγµα, δεν το επεδέσατέ µε επιδέσµους. Το περιπλανηθέν δεν εφροντίσατε να το επαναφέρετε. Το χαµένον
προβάτον δεν το ανεζητήσατε. Εχετε δε ενεργήσει µε σκληρότητα και βίαν εναντίον του ζωηρού.
Ιεζ. 34,5   και διεσπάρη τα πρόβατά µου διά το µη είναι ποιµένας και εγενήθη εις κατάβρωµα πάσι τοίς θηρίοις τού αγρού .
Ιεζ. 34,5  Και έτσι τα λογικά µου πρόβατα διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπάρχουν οι στοργικοί ποιµένες. Εγιναν τροφή εις
όλα τα άγρια θηρία της υπαίθρου.
Ιεζ. 34,6   και διεσπάρη τα πρόβατά µου εν παντί όρει και επί πάν βουνόν υψηλόν και επί προσώπου πάσης της γής
διεσπάρη, και ουκ ήν ο εκζητών ουδέ ο αποστρέφων.
Ιεζ. 34,6  Διεσκορπίσθησαν τα πρόβατά µου εις κάθε όρος, εις κάθε υψηλόν λόφον. Εις όλην την έκτασιν της γης
διεσκορπίσθησαν, διότι δεν υπήρχε πραγµατικός και στοργικός ποιµήν, να τα επαναφέρη εις την ποίµνην και εις την
µάνδραν.
Ιεζ. 34,7   διά τούτο, ποιµένες, ακούσατε λόγον Κυρίου·
Ιεζ. 34,7  Δια τούτο σεις, οι κακοί ποιµένες, ακούσατε, την απόφασιν του Κυρίου·
Ιεζ. 34,8   ζώ εγώ, λέγει Κύριος Κύριος, ει µην αντί τού γενέσθαι τα πρόβατά µου εις προνοµήν και γενέσθαι τα πρόβατά µου
εις κατάβρωµα πάσι τοίς θηρίοις τού πεδίου, παρά το µη είναι ποιµένας, και ουκ εξεζήτησαν οι ποιµένες τα πρόβατά µου,
και εβόσκησαν οι ποιµένες εαυτούς, τα δε πρόβατά µου ουκ εβόσκησαν,
Ιεζ. 34,8  ορκίζοµαι λέγει ο Κυριος Κυριος και ενόρκως εξαγγέλλω την εναντίον σας απόφασίν µου· Επειδή τα λογικά µου
πρόβατα εγκατελείφθησαν και αφέθησαν εις λεηλασίαν και κατεφαγώθησαν από όλα τα θηρία της υπαίθρου, διότι δεν
υπήρχον καλοί ποιµένες, και όσοι ποιµένες υπήρχον ένεκα της αστοργίας των δεν ανεζήτησαν τα πρόβατά µου, αλλά
εφρόντισαν δια τον εαυτόν των µόνον, εκµεταλλευόµενοι το ποίµνιόν µου, δεν έβγαλαν δε εις βοσκήν τα πρόβατά µου,
Ιεζ. 34,9   αντί τούτου, ποιµένες,
Ιεζ. 34,9  δια την παρανοµίαν σας αυτήν, ω ποιµένες,
Ιεζ. 34,10  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ επί τους ποιµένας και εκζητήσω τα πρόβατά µου εκ των χειρών αυτών και
αποστρέψω αυτούς τού µη ποιµαίνειν τα πρόβατά µου, και ου βοσκήσουσιν έτι οι ποιµένες αυτά· και εξελούµαι τα πρόβατά
µου εκ τού στόµατος αυτών. και ουκ έσονται αυτοίς έτι εις κατάβρωµα.
Ιεζ. 34,10  αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Θα επέλθω εγώ τιµωρός εναντίον των αστόργων ποιµένων και θα ζητήσω τα
πρόβατά µου από τα χέρια των, θα τους καθαιρέσω και θα τους εκδιώξω, ώστε να µη ποιµαίνουν πλέον τα πρόβατά µου



και οι κακοί αυτοί ποιµένες δεν θα τα βοσκήσουν. Θα αποσπάσω τα πρόβατά µου από την εκµετάλλευσίν των και δεν θα
τα κατατρώγουν πλέον αυτοί.
Ιεζ. 34,11  διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ εκζητήσω τα πρόβατά µου και επισκέψοµαι αυτά.
Ιεζ. 34,11  Διότι αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ θα αναζητήσω και θα φροντίσω και θα επισκεφθώ τα λογικά µου
πρόβατα.
Ιεζ. 34,12  ώσπερ ζητεί ο ποιµήν το ποίµνιον αυτού εν ηµέρα, όταν ή γνόφος και νεφέλη εν µέσω προβάτων
διακεχωρισµένων, ούτως εκζητήσω τα πρόβατά µου και απελάσω αυτά από παντός τόπου, ού διεσπάρησαν εκεί εν ηµέρα
νεφέλης και γνόφου.
Ιεζ. 34,12  Οπως δε ένας στοργικός ποιµήν εις ηµέραν σκότους και πυκνής νεφώσεως αναζητεί να εέρη το ποίµνιόν των
ανάµεσα εις άλλα σκορπισµένα πρόβατα, έτσι και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά µου. Θα τα περισυλλέξω και θα τα
επαναφέρω εις την µάνδραν των από κάθε τόπον, στον οποίον έχουν διασκορπισθή κατά την ηµέραν εκείνην της πυκνής
νεφώσεως και του σκότους.
Ιεζ. 34,13  και εξάξω αυτούς εκ των εθνών και συνάξω αυτούς από των χωρών και εισάξω αυτούς εις την γήν αυτών και
βοσκήσω αυτούς επί τα όρη Ισραήλ και εν ταίς φάραγξι και εν πάση κατοικία της γής·
Ιεζ. 34,13  Θα βγάλω, δηλαδή, τους Ισραηλίτας από τα ειδωλολατρικά έθνη, εις τα οποία είναι διασκορπισµένοι, θα τους
συγκεντρώσω από τας διαφόρους χώρας και θα τους επαναφέρω εις την πατρίδα των . Θα ποιµάνω αυτούς εις τα όρη του
Ισραήλ, εις τας φάραγγας της περιοχής των, εις κάθε κατοικήσιµον τόπον της χώρας των.
Ιεζ. 34,14  εν νοµή αγαθή βοσκήσω αυτούς και εν τώ όρει τώ υψηλώ Ισραήλ έσονται αι µάνδραι αυτών· εκεί κοιµηθήσονται
και εκεί αναπαύσονται εν τρυφή αγαθή, και εν νοµή πίονι βοσκηθήσονται επί των ορέων Ισραήλ.
Ιεζ. 34,14  Θα τους βοσκήσω και θα τους θρέψω εις κάθε πλουσίαν νοµήν. Εις τα υψηλά όρη της χώρας του Ισραήλ θα
υπάρχουν αι µάνδραι των δι' ασφάλειαν των. Εκεί, εις την πατρίδα των, θα κοιµηθούν και θα αναπαυθούν εις πολλήν
τρυφήν. Θα βοσκήσουν εις πλούσια βοσκοτόπια επάνω εις τα όρη του Ισραήλ.
Ιεζ. 34,15  εγώ βοσκήσω τα πρόβατά µου και εγώ αναπαύσω αυτά, και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος. τάδε λέγει Κύριος
Κύριος·
Ιεζ. 34,15  Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά µου, εγώ θα τα αναπαύσω και θα µάθουν, ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Αυτά ακόµη λέγει
ο Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 34,16  το απολωλός ζητήσω και το πλανώµενον επιστρέψω και το συντετριµµένον καταδήσω και το εκλείπον ενισχύσω
και το ισχυρόν φυλάξω και βοσκήσω αυτά µετά κρίµατος.
Ιεζ. 34,16  Το χαµένον προβάτον θα το αναζητήσω, το περιπλανηθέν θα το επαναφέρω εις την µάνδραν, αυτό που έχει
υποστή κάταγµα θα το περιποιηθώ µε επιδέσµους. Το εξησθενηµένον και έτοιµον να σβήση θα το ενισχύσω. Το υγιές και
ισχυρόν θα το προφυλάξω, και θα ποιµάνω αυτά µετά δικαιοσύνης.
Ιεζ. 34,17  και υµείς, πρόβατα, τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ διακρινώ αναµέσον προβάτου και προβάτου, κριών και
τράγων.
Ιεζ. 34,17  Και σεις, ω πρόβατα του Ισραήλ, ακούσατε· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ θα ξεχωρίσω πρόβατα από
πρόβατα και κριους από τράγους. Προς τα καλοθρεµµένα και ισχυρά θα είπω·
Ιεζ. 34,18  και ουχ ικανόν υµίν ότι την καλήν νοµήν ενέµεσθε, και τα κατάλοιπα της νοµής υµών κατεπατείτε τοίς ποσίν
υµών; και το καθεστηκός ύδωρ επίνετε, και το λοιπόν τοίς ποσίν υµών εταράσσετε;
Ιεζ. 34,18  Δεν σας είναι αρκετόν ότι εβόσκετε την καλυτέραν νοµήν, διατί κατεπατούσατε µε τα πόδια σας τα υπόλοιπα της
καλής βοσκής σας; Δεν είναι αρκετόν ότι το υπάρχον νερό επίνατε; Διατί το υπόλοιπον, που υπήρχεν εις την ποτίστραν το
ανεταράσσατε µε τα πόδια σας και το εθολώνατε;
Ιεζ. 34,19  και τα πρόβατά µου τα πατήµατα των ποδών υµών ενέµοντο και το τεταραγµένον ύδωρ υπό των ποδών υµών
έπινον;
Ιεζ. 34,19  Ητο ορθόν και πρέπον τα άλλα πρόβατά µου να βόσκουν εις την πατηµένην από τα πόδια σας χλόην και να
πίνουν το θολωµένον από τα πόδια σας νερό;
Ιεζ. 34,20  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ διακρινώ αναµέσον προβάτου ισχυρού και αναµέσον προβάτου
ασθενούς.
Ιεζ. 34,20  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Εγώ θα ξεχωρίσω ανά µέσον ισχυρών και καλοθρεµµένων προβάτων και
ανά µέσον ασθενικών προβάτων.
Ιεζ. 34,21  επί ταίς πλευραίς και τοίς ώµοις υµών διωθείσθε και τοίς κέρασιν υµών εκερατίζετε και πάν το εκλείπον
εξεθλίβετε.
Ιεζ. 34,21  Σεις, τα ισχυρά και καλοθρεµµένα πρόβατα, µε τας πλευράς σας και µε τους ώµους σας απωθείτε τα ασθενικά, µε
τα κέρατά σας τα κτυπάτε και συνθλίβετε όλα τα αδύνατα πρόβατα.
Ιεζ. 34,22  και σώσω τα πρόβατά µου, και ου µη ώσιν έτι εις προνοµήν, και κρινώ αναµέσον κριού προς κριόν.
Ιεζ. 34,22  Εγώ όµως θα προφυλάξω και θα σώσω τα πρόβατά µου και δεν θα είναι πλέον εις λεηλασίαν και διαρπαγήν. Θα
κάµω διάκρισιν µεταξύ ισχυρού κριου και ασθενούς και το ασθενές πρόβατον εγώ θα το περιβάλλω  µε ιδιαιτέραν
φροντίδα.
Ιεζ. 34,23  και αναστήσω επ αυτούς ποιµένα ένα και ποιµανεί αυτούς, τον δούλόν µου Δαυίδ, και έσται αυτών ποιµήν·
Ιεζ. 34,23  Θα αναδείξω δια τους Ισραηλίτας ένα καλόν ποιµένα , ο οποίος θα ποιµάνη αυτούς. Ο ποιµήν αυτός θα είναι ο
δούλος µου Δαυΐδ, ο κατά σάρκα ένδοξος απόγονος του Δαυΐδ, ο Χριστός. Αυτός θα είναι ο στοργικός ποιµήν.
Ιεζ. 34,24  και εγώ Κύριος έσοµαι αυτοίς εις Θεόν, και Δαυίδ άρχων εν µέσω αυτών· εγώ Κύριος ελάλησα.
Ιεζ. 34,24  Εγώ τότε, ο Κυριος, θα είµαι Θεός των Ισραηλιτών, ο δε Δαυίδ θα είναι αρχηγός εν µέσω αυτών. Εγώ ο Κυριος
ωµίλησα και ετσι θα γίνη.
Ιεζ. 34,25  και διαθήσοµαι τώ Δαυίδ διαθήκην ειρήνης και αφανιώ θηρία πονηρά από της γής, και κατοικήσουσιν εν τή
ερήµω και υπνώσουσιν εν τοίς δρυµοίς.
Ιεζ. 34,25  Θα συνάψω µε τον Δαυΐδ αυτόν συµφωνίαν ειρήνης και θα εξαφανίσω τα δόλια και άγρια θηρία από την χώραν
του Ισραήλ. Και θα κατοικήσουν τότε οι Ισραηλίται εν ασφάλεία εις ερήµους τόπους, θα πέσουν τότε και θα κοιµηθούν και
εις αυτά ακόµη τα δάση, χωρίς κανένα φόβον.



Ιεζ. 34,26  και δώσω αυτούς περικύκλω τού όρους µου· και δώσω τον υετόν υµίν, υετόν ευλογίας.
Ιεζ. 34,26  Θα εγκαταστήσω αυτούς γύρω από το άγιον όρος µου. Θα στείλω εις σας την βροχήν, βροχήν ευλογίας προς
καρποφορίαν.
Ιεζ. 34,27  και τα ξύλα τα εν τώ πεδίω δώσει τον καρπόν αυτών, και η γη δώσει την ισχύν αυτής, και κατοικήσουσιν επί της
γής αυτών εν ελπίδι ειρήνης, και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος εν τώ συντρίψαι µε τον ζυγόν αυτών· και εξελούµαι αυτούς
εκ χειρός των καταδουλωσαµένων αυτούς.
Ιεζ. 34,27  Τα δένδρα, που ευρίσκονται εις τας πεδιάδας, θα δώσουν πλουσίους τους καρπούς των. Η γη θα αποδώση
πλούσια τα προϊόντα της και οι άνθρωποι θα κατοικήσουν εις τας χώρας των µε ειρήνην και καλάς ελπίδας. Και θα
µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν θα συντρίψω τον ζυγόν των και θα τους ελευθερώσω. Θα τους βγάλω από τα χέρια
εκείνων, οι οποίοι τους έχουν υποδουλώσει.
Ιεζ. 34,28  και ουκ έσονται έτι εν προνοµή τοίς έθνεσι, και τα θηρία της γής ουκέτι µη φάγωσιν αυτούς· και κατοικήσουσιν
εν ελπίδι, και ουκ έσται ο εκφοβών αυτούς.
Ιεζ. 34,28  Δεν θα είναι πλέον ανυπεράσπιστοι από λεηλασίαν εκ µέρους των εθνών και τα θηρία της γης δεν θα τους
κατατρώγουν πλέον. Θα κατοικήσουν ήσυχοι µε βεβαίαν ελπίδα εις την προστασίαν του Θεού και δεν θα υπάρχη κανείς, ο
οποίος θα τους προξενή φόβον.
Ιεζ. 34,29  και αναστήσω αυτοίς φυτόν ειρήνης, και ουκέτι έσονται απολλύµενοι λιµώ επί της γής και ονειδισµόν εθνών ου
µη ενέγκωσιν έτι.
Ιεζ. 34,29  Θα αναδείξω και θα εγκαταστήσω εν µέσω αυτών ευλογηµένον φυτόν, άνθρωπον εκ του γένους των, ο οποίος θα
εξασφάλιση εις αυτούς ειρηνικήν ζωήν και ποτέ πλέον δεν θα εξολοθρεύωνται από λιµόν εις την χώραν των , ούτε και θα
υποστούν πλέον εµπαιγµούς και εξευτελισµούς από τα ειδωλολατρικά έθνη.
Ιεζ. 34,30  και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών, και αυτοί λαός µου, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 34,30  Ετσι θα µάθουν ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των και αυτοί, οι Ισραηλίται, ότι είναι λαός µου, λέγει ο Κυριος
Κυριος.
Ιεζ. 34,31  πρόβατά µου και πρόβατα ποιµνίου µου εστε, και εγώ Κύριος ο Θεός υµών, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 34,31  Πρόβατά µου, πρόβατα του ιδικού µου ποιµνίου είσθε σεις, ω Ισραηλίται, και εγώ είµαι Κυριος ο Θεός σας”, λέγει
ο Κυριος Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35
Ιεζ. 35,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 35,1   Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και µο είπεν·
Ιεζ. 35,2   υιέ ανθρώπου, επίστρεψον το πρόσωπόν σου επ όρος Σηείρ και προφήτευσον εις αυτό
Ιεζ. 35,2  “υιέ ανθρώπου, στρέψε απειλητικόν το πρόσωπόν σου εναντίον του όρους Σηείρ (δηλαδή της χώρας των
Ιδουµαίων) και προφήτευσε δι' αυτό
Ιεζ. 35,3   και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ επί σε, όρος Σηείρ, και εκτενώ την χείρά µου επί σε και δώσω σε εις
έρηµον και ερηµωθήση,
Ιεζ. 35,3  και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού εγώ επέρχοµαι δίκαιος τιµωρός εναντίον σου, όρος Σηείρ. Θα απλώσω
την τιµωρόν χείρα µου εναντίον σου και θα σε παραδώσω εις ερήµωσιν και θα γίνης έρηµον και ακατοίκητον από
ανθρώπους.
Ιεζ. 35,4   και ταίς πόλεσί σου ερηµίαν ποιήσω, και σύ έρηµος έση· και γνώση ότι εγώ ειµι Κύριος,
Ιεζ. 35,4  Θα επιφέρω καταστροφήν και ερήµωσιν εις τας πόλεις σου, και έτσι θα µείνης έρηµον και ακατοίκητον από
ανθρώπους, και θα µάθης ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 35,5   αντί τού γενέσθαι σε εχθράν αιωνίαν και ενεκάθισας τώ οίκω Ισραήλ δόλω, εν χειρί εχθρών µαχαίρα εν καιρώ
αδικίας επ εσχάτω,
Ιεζ. 35,5  Επειδή υπήρξες αιώνιος εχθρός του Ισραηλιτικού λαού και δια δόλου εισεχώρησες εις την γην του Ισραήλ, τον
τελευταίον δε τούτον καιρόν µε το ωπλισµένον δια φονικής µαχαίρας χέρι των εχθρών συνειργάσθης δια την υποδούλωσιν
των Ισραηλιτών εξ αιτίας και των αµαρτιών των,
Ιεζ. 35,6   διά τούτο, ζώ εγώ, λέγει Κύριος Κύριος, ει µην, εις αίµα ήµαρτες, και αίµα διώξεταί σε.
Ιεζ. 35,6  δια τούτο ορκίζοµαι λέγει ο Κυριος και διακηρύσσω ότι διέπραξες φοβεράν αµαρτίαν µε το να χύσης το αίµα των
Ισραηλιτών. Και αυτό το αίµα θα σε καταδιώξη.
Ιεζ. 35,7   και δώσω το όρος Σηείρ εις έρηµον και ηρηµωµένον και απολώ απ αυτού ανθρώπους και κτήνη
Ιεζ. 35,7  Θα καταστήσω το όρος Σηείρ έρηµον από ανθρώπους, τελείως ερηµωµένον, και θα εξολοθρεύσω από αυτό
ανθρώπους και ζώα.
Ιεζ. 35,8   και εµπλήσω των τραυµατιών τους βουνούς σου και τας φάραγγάς σου, και εν πάσι τοίς πεδίοις σου
τετραυµατισµένοι µαχαίρα πεσούνται εν σοί.
Ιεζ. 35,8  Θα γεµίσω από φονευµένους τα βουνά σου και τας φάραγγάς σου. Εις όλας τας πεδιάδας σου θα υπάρχουν νεκροί,
οι οποίο θα έχουν πέσει εν στόµατι µαχαίρας.
Ιεζ. 35,9   ερηµίαν αιώνιον θήσοµαί σε, και αι πόλεις σου ου µη κατοικηθώσιν έτι· και γνώση ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 35,9  Εις αιωνίαν έρηµον θα σε µεταβάλω. Αι πόλεις σου δεν θα αποκτήσουν πλέον κατοίκους. Και θα µάθης ότι εγώ
είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 35,10  διά το είπείν σε· τα δύο έθνη και αι δύο χώραι εµαί έσονται και κληρονοµήσω αυτάς, και Κύριος εκεί εστι,
Ιεζ. 35,10  Επειδή συ είπες, τα δύο αυτά έθνη, Ιούδα και Ισραήλ, αι δύο αυταί χώραι των θα είναι ιδικαί µου· εγώ θα
κληρονοµήσω αυτάς, αν και ο Κυριος υπάρχη εκεί µαζή µε αυτούς.
Ιεζ. 35,11  διά τούτο, ζώ εγώ, λέγει Κύριος, και ποιήσω σοι κατά την έχθραν σου και γνωσθήσοµαί σοι, ηνίκα αν κρινώ σε,
Ιεζ. 35,11  Δια τούτο ορκίζοµαι, λέγει ο Κυριος, ότι θα πράξω εις βάρος σου σύµφωνα µε την εχθρότητά σου. Και τότε, όταν
σε δικάσω και σε τιµωρήσω, θα γίνω γνωστός εις σε ποίος είµαι.
Ιεζ. 35,12  και γνώση ότι εγώ ειµι Κύριος. ήκουσα της φωνής των βλασφηµιών σου, ότι είπας· τα όρη Ισραήλ έρηµα, ηµίν
δέδοται εις κατάβρωµα·



Ιεζ. 35,12  Θα µάθης ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Ηκουσα τας φοβεράς βλασφηµίας του στόµατός σου, διότι είπες· Ερηµα είναι τα
όρη του Ισραήλ. Λοιπόν, έχουν δοθή εις ηµάς, δια να τα καρπούµεθα.
Ιεζ. 35,13  και εµεγαλορηµόνησας επ εµέ τώ στόµατί σου· εγώ ήκουσα.
Ιεζ. 35,13  Εκόµπασες δε και µε το στόµα σου εναντίον µου. Εγώ ήκουσα.
Ιεζ. 35,14  τάδε λέγει Κύριος· εν τή ευφροσύνη πάσης της γής έρηµον ποιήσω σε,
Ιεζ. 35,14  Αυτά λέγει ο Κυριος· όταν ολόκληρος η γη θα διέρχεται ηµέρας ευφροσύνης, συ θα είσαι έρηµος.
Ιεζ. 35,15  έρηµον έση, όρος Σηείρ, και πάσα η Ιδουµαία εξαναλωθήσεται· και γνώση ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών.
Ιεζ. 35,15  ''Ερηµον θα είσαι ορός Σηείρ και όλη η Ιδουµαία θα εξολοθρευθή και θα µάθης ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των
Ισραηλιτών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36
Ιεζ. 36,1   Καί σύ υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τα όρη Ισραήλ και ειπόν τοίς όρεσι τού Ισραήλ· ακούσατε λόγον Κυρίου·
Ιεζ. 36,1   Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον δια τα όρη της χώρας του Ισραήλ και είπε εις τα όρη του Ισραηλιτικού λαού·
ακούσατε λόγον Κυρίου.
Ιεζ. 36,2   τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ανθ ών είπεν εφ υµάς ο εχθρός· εύγε έρηµα αιώνια εις κατάσχεσιν ηµίν εγενήθη ,
Ιεζ. 36,2  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Επειδή ο εχθρός σΑς, χαιρεκακών δια την καταστροφήν σας, είπεν εναντίον σας·
“Χαρά µου και αγαλλίασις, σεις αι περιοχαί του Ισραήλ, έχετε µείνει αιωνίως πλέον έρηµοι από τους κατοίκους σας,
περιήλθατε εις την ιδικήν µου κατοχήν”,
Ιεζ. 36,3   διά τούτο προφήτευσον και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· αντί τού ατιµασθήναι υµάς και µισηθήναι υµάς υπό
των κύκλω υµών τού είναι υµάς εις κατάσχεσιν τοίς καταλοίποις έθνεσι και ανέβητε λάληµα γλώσση και εις ονείδισµα
έθνεσι,
Ιεζ. 36,3  δια τούτο προφήτευσε και είπε· αυτά λέγει Κυριος Κυριος· Επειδή σεις, όρη του Ισραήλ, εξευτελισθήκατε και
εµισηθήκατε από τους ολόγυρά σας ειδωλολατρικούς λαούς, ώστε να καταντήσετε ιδιοκτησία των εθνικών λαών, επειδή
εγίνατε θέµατα καταλαλιάς και εµπαιγµός των ειδωλολατρικών αυτών λαών,
Ιεζ. 36,4   διά τούτο όρη Ισραήλ, ακούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει Κύριος τοίς όρεσι και τοίς βουνοίς και τοίς χειµάροις
και ταίς φάραγξι και τοίς εξηρηµωµένοις και ηφανισµένοις και ταίς πόλεσι ταίς εγκαταλελειµµέναις, αί εγένοντο εις
προνοµήν και εις καταπάτηµα τοίς καταλειφθείσιν έθνεσι περικύκλω·
Ιεζ. 36,4  δια τούτο, σεις όρη του Ισραήλ ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Αυτά λέγει ο Κυριος εις τα όρη και στους λόφους
και στους χειµάρρους και εις τας φάραγγας, εις τας εξερηµωθείσας και εξολοθρευθείσας περιοχάς, εις τας
εγκαταλελειµµένας εξ αιτίας των επιδροµών πόλεις, αι οποίαι πόλεις έγιναν αντικείµενον λεηλασίας και κατεπατήθησαν
έπειτα από τα αποµείναντα γύρω έθνη,
Ιεζ. 36,5   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ει µην εν πυρί θυµού µου ελάλησα επί τα λοιπά έθνη και επί την Ιδουµαίαν
πάσαν, ότι έδωκαν την γήν µου εαυτοίς εις κατάσχεσιν µετ ευφροσύνης ατιµάσαντες ψυχάς τού αφανίσαι εν προνοµή.
Ιεζ. 36,5  δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· επάνω εις την φλόγα του δικαίου θυµού µου ωµίλησα εναντίον των άλλων
εθνών και εναντίον της Ιδουµαίας όλης, διότι επέδραµαν να καταλάβουν δια τον εαυτόν των την χώραν µου, να την
κάµουν ιδιοκτησίαν των, και µε µοχθηράν δε χαράν εξηυτέλιζαν ανθρώπους, εξηφάνιζαν τα πάντα εις την αγρίαν
λεηλασίαν των·
Ιεζ. 36,6   διά τούτο προφήτευσον επί την γήν τού Ισραήλ και ειπόν τοίς όρεσι και τοίς βουνοίς και ταίς φάραγξι και ταίς
νάπαις· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ εν τώ ζήλω µου και εν τώ θυµώ µου ελάλησα, αντί τού ονειδισµούς εθνών ενέγκαι υµάς.
Ιεζ. 36,6  δια τούτο προφήτευσον και ειπέ δια την χώραν του ισραηλιτικού λαού· ειπέ εις τα όρη και εις τα βουνά και εις τας
φάραγγας και εις τα δάση· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ επάνω εις την εκρηξιν του δικαίου θυµού µου ελάλησα υπέρ υµών
αντί των ονειδισµών, τους οποίους υπέστητε εκ µέρους των εθνών.
Ιεζ. 36,7   διά τούτο εγώ αρώ την χείρά µου επί τα έθνη τα περικύκλω υµών, ούτοι την ατιµίαν αυτών λήψονται·
Ιεζ. 36,7  Δια τούτο εγώ υψώνω την τιµωρόν χείρά µου εναντίον των γύρω σας εθνών και αυτοί θα λάβουν την πρέπουσαν
τιµωρίαν, εξευτελισµόν και ταπείνωσιν.
Ιεζ. 36,8   υµών δε, όρη Ισραήλ, την σταφυλήν και τον καρπόν υµών καταφάγεται ο λαός µου, ότι ελπίζουσι τού ελθείν.
Ιεζ. 36,8  Τα σταφύλια σας, ω όρη Ισραήλ, και τους άλλους καρπούς σας θα τους φάγη εν ειρήνη και ασφάλεια ο λαός µου ο
ισραηλιτικός, διότι πρόκειται, όπως ορθώς ελπίζουν, να επανέλθουν από την αιχµαλωσίαν.
Ιεζ. 36,9   ότι ιδού εγώ εφ υµάς και επιβλέψω εφ υµάς, και κατεργασθήσεσθε και σπαρήσεσθε.
Ιεζ. 36,9  Διότι ιδού, εγώ, στρέφοµαι µε ευµένειαν προς σας, θα σας επισκεφθώ και θα επιβλέψω, ώστε σεις, περιοχαί του
Ισραήλ, να καλλιεργηθήτε και να σπαρήτε πάλιν.
Ιεζ. 36,10  και πληθυνώ εφ υµάς ανθρώπους, πάν οίκον Ισραήλ εις τέλος· και κατοικηθήσονται αι πόλεις και η ηρηµωµένη
οικοδοµηθήσεται.
Ιεζ. 36,10  Θα πληθύνω καθ' όλην την έκτασιν σας τους ανθρώπους, όλους τους Ισραηλίτας εις ολοκλήρωσν. Αι πόλεις σας
θα κατοικηθούν και πάλιν και αι ερηµωθείσαι περιοχαί σας θα ανοικοδοµηθούν.
Ιεζ. 36,11 και πληθυνώ εφ υµάς ανθρώπους και κτήνη και κατοικιώ υµάς ως το εν αρχή υµών και εύ ποιήσω υµάς ώσπερ τα
έµπροσθεν υµών· και γνώσεσθε ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 36,11  Θα πληθύνω εις σας ανθρώπους και ζώα. Θα φέρω ανθρώπους να κατοικήσουν εις σας, όπως ήτο απ' αρχής. Θα
σας ευεργετήσω και θα σας περιποιηθώ, όπως έπραξα δια σας και προηγουµένως, και θα µάθετε ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 36,12  και γεννήσω εφ υµάς ανθρώπους, τον λαόν µου Ισραήλ, και κληρονοµήσουσιν υµάς, και έσεσθε αυτοίς εις
κατάσχεσιν· και ου µη προστεθήτε έτι ατεκνωθήναι απ αυτών.
Ιεζ. 36,12  Εγώ θα γεννήσω δια σας ανθρώπους, τον ισραηλιτικόν µου λαόν, οι οποίοι και θα σας κληρονοµήσουν και θα
είσθε δι' αυτούς αιωνία ιδιοκτησία των. Δεν πρόκειται δε άλλην φοράν, περιοχαί του Ισραήλ, να στερηθήτε από τα παιδιά
σας.
Ιεζ. 36,13  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ανθ ών είπάν σοι· κατέσθουσα ανθρώπους εί και ητεκνωµένη υπό τού έθνους σου
εγένου,
Ιεζ. 36,13  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Επειδή οι εχθροί σου είπαν εναντίον σου, “συ είσαι χώρα, η οποία κατατρώγστους



ανθρώπους σου και δια τούτο το έθνος σου έγινεν άτεκνον, εστερήθη από τα παιδιά του”,
Ιεζ. 36,14  διά τούτο ανθρώπους ουκέτι φάγεσαι και το έθνος σου ουκ ατεκνώσεις έτι, λέγει Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 36,14  δια τούτο δεν θα φάγης πλέον τους ανθρώπους σου και το έθνος σου δεν θα µείνη άτεκνον και έρηµον από
παιδιά, λέγει ο Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 36,15  και ουκ ακουσθήσεται ουκέτι εφ υµάς ατιµία εθνών, και ονειδισµούς λαών ου µη ανενέγκητε έτι, λέγει Κύριος
Κύριος.
Ιεζ. 36,15  Και δεν θα ακουσθή πλέον εκ µέρους των εθνών εναντίον σας εµπαιγµός και εξευτελισµός. Δεν θα υποστήτε
πλέον ονειδισµούς εκ µέρους των εθνών” λέγει ο Κυριος Κυριος.
Ιεζ. 36,16  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 36,16  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπεν
Ιεζ. 36,17  υιέ ανθρώπου, οίκος Ισραήλ κατώκησεν επί της γής αυτών και εµίαναν αυτήν εν τή οδώ αυτών και εν τοίς
ειδώλοις αυτών και εν ταίς ακαθαρσίαις αυτών· κατά την ακαθαρσίαν της αποκαθηµένης εγενήθη η οδός αυτών πρό
προσώπου µου.
Ιεζ. 36,17  “υιέ ανθρώπου, οι Ισραηλίται κατώκησαν εις την χώραν των και την εµόλυναν, µε τον ασεβή τρόπον της ζωής
των, µε τα είδωλα των, µε τας άλλας ακαθάρτους και αµαρτωλάς πράξεις των. Ο τρόπος της ζωής των ήτο τόσον
ακάθαρτος ενώπιόν µου, όπως η βρωµερά ακαθαρσία της εµµηνορροούσης γυναικός.
Ιεζ. 36,18  και εξέχεα τον θυµόν µου επ αυτούς
Ιεζ. 36,18  Δια τούτο άφησα να εκσπάση ο θυµός µου εναντίον των.
Ιεζ. 36,19  και διέσπειρα αυτούς εις τα έθνη και ελίκµησα αυτούς εις τας χώρας· κατά την οδόν αυτών και κατά την
αµαρτίαν αυτών έκρινα αυτούς.
Ιεζ. 36,19  Τους διεσκόρπισα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, τους ελίχνισα ωσάν το άχυρον εις τας ξένας χώρας. Συµφωνα µε
την διαγωγήν των και µε τας αµαρτίας των τους έκρινα δικαίως και τους ετιµώρησα.
Ιεζ. 36,20  και εισήλθοσαν εις τα έθνη, ού εισήλθοσαν εκεί, και εβεβήλωσαν το όνοµά µου το άγιον εν τώ λέγεσθαι αυτούς·
λαός Κυρίου ούτοι και εκ της γής αυτού εξεληλύθασι.
Ιεζ. 36,20  Ωδηγήθησαν αιχµάλωτοι εις ειδωλολατρικά έθνη, εκεί όπου εξωρίσθησαν. Και εβεβήλωσαν το άγιον Ονοµά µου,
διότι τα έθνη έλεγαν εµπαικτικώς δι' αυτούς “αυτός είναι ο λαός του Κυρίου και από την χώραν αυτού έχουν εξέλθει
αιχµάλωτοι και δούλοι”!
Ιεζ. 36,21  και εφεισάµην αυτών διά το όνοµά µου το άγιον, ό εβεβήλωσαν οίκος Ισραήλ εν τοίς έθνεσιν, ού εισήλθοσαν εκεί.
Ιεζ. 36,21  Εγώ εν τούτοις τους ελυπήθηκα δια το άγιον Ονοµά µου, το οποίον όµως αυτοί εβεβήλωναν µεταξύ των
ειδωλολατρικών εθνών, όπου αιχµάλωτοι ωδηγήθησαν.
Ιεζ. 36,22  διά τούτο ειπόν τώ οίκω Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος· ουχ υµίν εγώ ποιώ, οίκος Ισραήλ, αλλ ή διά το όνοµά µου το
άγιον, ό εβεβηλώσατε εν τοίς έθνεσιν, ού εισήλθετε εκεί.
Ιεζ. 36,22  Δια τούτο ειπέ στον ισραηλιτικόν λαόν· αυτά λέγει ο Κυριος· Δεν φροντίζω εγώ δια την επάνοδόν σας χάριν της
αρετής σας, που δεν την έχετε, ω Ισραηλιτικέ λαέ, αλλά δια το άγιον Ονοµά µου, το οποίον σεις εβεβηλώσατε µεταξύ των
ειδωλολατρικών εθνών, εκεί όπου είχατε οδηγηθή αιχµάλωτοι.
Ιεζ. 36,23  και αγιάσω το όνοµά µου το µέγα το βεβηλωθέν εν τοίς έθνεσιν, ό εβεβηλώσατε εν µέσω αυτών, και γνώσονται τα
έθνη ότι εγώ ειµι Κύριος εν τώ αγιασθήναί µε εν υµίν κατ οφθαλµούς αυτών.
Ιεζ. 36,23  Εν τούτοις εγώ θα δοξάσω και θα µεγαλύνω το µέγα Ονοµά µου, το οποίον εβεβηλώθη από σας ανάµεσα εις τα
ειδωλολατρικά έθνη, αυτό το οποίον σεις εµολύνατε εν µέσω εκείνων. Και αυτά τα έθνη θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος
και Θεός, όταν κάµω να λάµψη η αγιότης µου, εξ αιτίας ιδικής σας, εµπρός εις τα µάτια των.
Ιεζ. 36,24  και λήψοµαι υµάς εκ των εθνών και αθροίσω υµάς εκ πασών των γαιών και εισάξω υµάς εις την γήν υµών .
Ιεζ. 36,24  Θα σας παραλάβω, λοιπόν, εγώ ανάµεσα από τους άλλους λαούς, θα σας συναθροίσω από όλας τας χώρας της
εξορίας σας και θα σας εισαγάγω εις την χώραν σας.
Ιεζ. 36,25  και ρανώ εφ υµάς καθαρόν ύδωρ, και καθαρισθήσεσθε από πασών των ακαθαρσιών υµών και από πάντων των
ειδώλων υµών, και καθαριώ υµάς.
Ιεζ. 36,25  Θα σας ραντίσω µε ύδωρ καθαρτικόν, δια να εξαγνισθήτε. Θα καθαρισθήτε από όλους τους µολυσµούς των
αµαρτιών σας, από όλας τας ειδωλολατρικάς σας πράξεις. Εγώ θα σας καθαρίσω.
Ιεζ. 36,26  και δώσω υµίν καρδίαν καινήν και πνεύµα καινόν δώσω εν υµίν και αφελώ την καρδίαν την λιθίνην εκ της
σαρκός υµών και δώσω υµίν καρδίαν σαρκίνην.
Ιεζ. 36,26  Θα δώσω εις σας νέαν καρδίαν, καινούργιο πνεύµα θα δώσω εις σας. Θα αφαιρέσω την σκληράν, ωσάν πέτραν,
καρδίαν σας, την οποίαν έχετε έντος του σώµατος σας, και θα δώσω εις σας σαρκίνην, ευαίσθητον καρδίαν.
Ιεζ. 36,27  και το πνεύµά µου δώσω εν υµίν και ποιήσω ίνα εν τοίς δικαιώµασί µου πορεύησθε, και τα κρίµατά µου
φυλάξησθε και ποιήσητε.
Ιεζ. 36,27  Θα δώσω εις σας το Πνεύµα µου και εγώ θα σας βοηθήσω, ώστε να βαδίζετε και να ζήτε σύµφωνα µε τας εντολάς
µου και να φυλάξετε και να τηρήσετε τα προστάγµατά µου.
Ιεζ. 36,28  και κατοικήσετε επί της γής, ής έδωκα τοίς πατράσιν υµών, και έσεσθέ µοι εις λαόν, και εγώ έσοµαι υµίν εις Θεόν.
Ιεζ. 36,28  Και έτσι, µε την ιδικήν µου βοήθειαν και συµπαράστασιν, θα κατοικήσετε εις την γην, την οποίαν εγώ έδωκα
στους προγόνους σας και θα είσθε δι' εµέ ο λαός µου και εγώ θα είµαι δια σας ο Θεός σας.
Ιεζ. 36,29  και σώσω υµάς εκ πασών των ακαθαρσιών υµών και καλέσω τον σίτον
Ιεζ. 36,29  Θα σας λυτρώσω από όλας τας ακαθαρσίας σας και την ενόχην σας. Θα στείλω προς σας άφθονον σίτον·
Ιεζ. 36,30  και πληθυνώ αυτόν και ου δώσω εφ υµάς λιµόν· και πληθυνώ τον καρπόν τού ξύλου και τα γεννήµατα τού αγρού ,
όπως αν µη λάβητε ονειδισµόν λιµού εν τοίς έθνεσι.
Ιεζ. 36,30  θα τον πολλαπλασιάσω και δεν θα αποστείλω εις σας άλλην φοράν πείναν. Θα πληθύνω τους καρπούς των
δένδρων, όπως και τα προϊόντα της υπαίθρου σας, δια να µη γίνετε πλέον αντικείµενον εµπαιγµού και χλευασµού µεταξύ
των εθνών εξ αιτίας της πείνας και της δυστυχίας σας.
Ιεζ. 36,31  και µνησθήσεσθε τας οδούς υµών τας πονηράς και τα επιτηδεύµατα υµών τα µη αγαθά και προσοχθιείτε κατά
πρόσωπον αυτών εν ταίς ανοµίαις υµών και επί τοίς βδελύγµασιν αυτών .



Ιεζ. 36,31  Θα επαναφέρετε δε τότε εις την µνήµην σας την κακήν διαγωγήν σας και τας πράξεις τας αµαρτωλάς και θα
καταληφθήτε από αηδίαν και έντροπην εν όψει των παρανοµιών, που είχατε διαπράξει, και των µιαρών ειδωλολατρικών
έργων σας.
Ιεζ. 36,32  ου δι υµάς εγώ ποιώ, λέγει Κύριος Κύριος, γνωστόν έσται υµίν· αισχύνθητε και εντράπητε εκ των οδών υµών ,
οίκος Ισραήλ.
Ιεζ. 36,32  Δι' αυτό και εγώ, λέγει ο Κυριος Κυριος, δεν αποστέλλω τας δωρεάς και την προστασίαν µου δια τας αρετάς σας·
µάθετό το αυτό καλά. Πρέπει δε να αισχυνθήτε και να εντραπήτε από τους πονηρούς τρόπους της ζωής σας, ω Ισραηλίται.
Ιεζ. 36,33  τάδε λέγει Αδωναΐ Κύριος· εν ηµέρα, ή καθαριώ υµάς εκ πασών ανοµιών υµών, και κατοικιώ τας πόλεις, και
οικοδοµηθήσονται έρηµοι.
Ιεζ. 36,33  Αυτά λέγει Αδωναΐ ο Κυριος· Κατά την εποχήν εκείνην, κατά την οποίαν εγώ θα σας καθαρίσω από όλας τας
αµαρτίας σας, θα σας εγκαταστήσω εις τας πόλεις και θα ανοικοδοµηθούν αι έως τότε κατεστραµµέναι και έρηµοι οικίαι.
Ιεζ. 36,34  και η γη η ηφανισµένη εργασθήσεται, ανθ ών ότι ηφανισµένη εγενήθη κατ οφθαλµούς παντός παροδεύοντος.
Ιεζ. 36,34  Και η ύπαιθρος, η κατεστραµµένη και ερηµωµένη, θα καλλιεργηθή και αυτή. Είχε και αυτή ερηµωθή εξ αιτίας
των αµαρτιών σας και έρηµος εφαίνετο εις τα µάτια καθενός διαβάτου.
Ιεζ. 36,35  και ερούσιν· η γη εκείνη η ηφανισµένη εγενήθη ως κήπος τρυφής, και αι πόλεις αι έρηµοι και ηφανισµέναι και
κατεσκαµµέναι οχυραί εκάθισαν.
Ιεζ. 36,35  Και τότε οι άνθρωποι και οι διαβάται θα λέγουν· “η χώρα αυτή, η οποία προηγουµένως ήτο κατεστραµµένη και
ερηµωµένη, έγινε τώρα ως ωραίος πλούσιος κήπος και αι πόλεις αι έρηµοι, αι κατεστραµµέναι, αι κατεσκαµµέναι εις
ερείπια έγιναν τώρα οχυραί προς ασφάλειαν”.
Ιεζ. 36,36  και γνώσονται τα έθνη, όσα αν καταλειφθώσι κύκλω υµών, ότι εγώ Κύριος ωκοδόµησα τας καθηρηµένας και
κατεφύτευσα τας ηφανισµένας. εγώ Κύριος ελάλησα και ποιήσω.
Ιεζ. 36,36  Και θα µάθουν τα έθνη, όσα θα αποµείνουν γύρω από σας, ότι εγώ ο Κυριος ανοικοδόµησα τας κρηµνισµένας
πόλεις, εφύτευσα πλουσίως τας κατεστραµµένας και ερηµωµένας περιοχάς. Εγώ ο Κυριος ωµίλησα και θα
πραγµατοποιήσω αυτό, το οποίον είπα”.
Ιεζ. 36,37  τάδε λέγει Αδωναΐ Κύριος· έτι τούτο ζητηθήσοµαι τώ οίκω Ισραήλ τού ποιήσαι αυτοίς· πληθυνώ αυτούς ως
πρόβατα ανθρώπους,
Ιεζ. 36,37  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· “Ακόµη και τούτο θα επιζητήσω και θα πραγµατοποιήσω προς χάριν του
ισραηλιτικού λαού· θα πληθύνω αυτούς, όπως πληθύνονται τα πρόβατα. Θα καταστήσω πολυάνθρωπον την χώραν.
Ιεζ. 36,38  ως πρόβατα άγια, ως πρόβατα Ιερουσαλήµ εν ταίς εορταίς αυτής, ούτως έσονται αι πόλεις αι έρηµοι πλήρεις
προβάτων ανθρώπων, και γνώσονται ότι εγώ Κύριος.
Ιεζ. 36,38  Οπως τα καθιερωµένα προς θυσίαν πρόβατα, ωσάν εξηγνισµ'Ενα πρόβατα θα έρχωνται εις την Ιερουσαλήµ κατά
τας εορτάς οι Ισραηλται. Διότι όλαι αι ηρηµωµέναι προηγουµένως πόλεις της περιοχής Ισραήλ θα είναι τώρα πλήρεις
ανθρώπων, ωσάν από κοπάδια προβάτων, και θα µάθουν ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37
Ιεζ. 37,1   Καί εγένετο επ εµέ χείρ Κυρίου, και εξήγαγέ µε εν πνεύµατι Κύριος και έθηκέ µε εν µέσω τού πεδίου, και τούτο ήν
µεστόν οστέων ανθρωπίνων·
Ιεζ. 37,1   Ο Κυριος εθεσε το χέρι του επάνω µου και δια του Πνεύµατός του µε έβγαλε και µε έθεσεν ωσάν εν µέσω µιας
πεδιάδος. Αυτή δε η πεδιάς ήτο γεµάτη από ανθρώπινα οστά.
Ιεζ. 37,2   και περιήγαγέ µε επ αυτά κυκλόθεν κύκλω, και ιδού πολλά σφόδρα επί προσώπου τού πεδίου, ξηρά σφόδρα.
Ιεζ. 37,2  Ο Κυριος µε πεοιέφερεν ολόγυρα από τα οστά αυτά και ιδού, είδα ότι αυτά ήσαν πάρα πολλά εις όλην εκείνην την
πεδιάδα, ξηρά δε πολύ.
Ιεζ. 37,3   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, ει ζήσεται τα οστέα ταύτα; και είπα· Κύριε Κύριε, σύ επίστη ταύτα.
Ιεζ. 37,3  Ο Κυριος είπε προς εµέ· “υιέ ανθρώπου, είναι δυνατόν να αποκτήσουν ζωήν τα οστά αυτά;” Και εγώ είπα· “Κυριε
Κυριε, συ γνωρίζεις τι µπορεί να συµβή µε αυτά”.
Ιεζ. 37,4   και είπε προς µε· προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτοίς· τα οστά τα ξηρά , ακούσατε λόγον Κυρίου.
Ιεζ. 37,4  Ο Κυριος µου ειπέ· “προφήτευσε δια τα οστά αυτά και ειπέ τα εξής· Τα οστά τα ξηρά ακούσατε τον λόγον του
Κυρίου.
Ιεζ. 37,5   τάδε λέγει Κύριος τοίς οστέοις τούτοις· ιδού εγώ φέρω εφ υµάς πνεύµα ζωής
Ιεζ. 37,5  Αυτά λέγει ο Κυριος εις αυτά τα ξηρά οστά· ιδού, εγώ φέρω εις σας πνεύµα ζωής,
Ιεζ. 37,6   και δώσω εφ υµάς νεύρα και ανάξω εφ υµάς σάρκας, και εκτενώ εφ υµάς δέρµα και δώσω πνεύµά µου εις υµάς,
και ζήσεσθε· και γνώσεσθε ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 37,6  θα δώσω εις σας νεύρα, θα σας καλύψω µε σάρκας, θα απλώσω επάνω εις σας δέρµα και θα δώσω το Πνεύµα µου
εις σας. Θα αποκτήσετε ζωήν και θα ζήσετε. Ετσι δε θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος”.
Ιεζ. 37,7   και επροφήτευσα καθώς ενετείλατό µοι. και εγένετο εν τώ εµέ προφητεύσαι και ιδού σεισµός, και προσήγαγε τα
οστά εκάτερον προς την αρµονίαν αυτού.
Ιεζ. 37,7  Εγώ επροφήτευσα σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου. Οταν εγώ επροφήτευσα ιδού, έγινε σεισµός, ο οποίος έφέρε
τα οστά το καθένα εις την φυσικήν του θέσιν και το ενηρµόνισε προς τα αλλά οστά, ώστε να αποτελεσθούν ολόκληροι
σκελετοί. Και µε κατάπληξίν µου
Ιεζ. 37,8   και είδον και ιδού επ αυτά νεύρα και σάρκες εφύοντο, και ανέβαινεν επ αυτά δέρµα επάνω, και πνεύµα ουκ ήν επ
αυτοίς.
Ιεζ. 37,8  είδον και ιδού, ότι εφύτρωσαν επάνω εις αυτά νεύρα και σάρκες. Επάνω δε εις τας σάρκας και τα νεύρα , ηπλώθη
δέρµα, αλλά πνοή ζωής δεν υπήρχεν ακόµη εις αυτά τα σώµατα.
Ιεζ. 37,9   και είπε προς µε· προφήτευσον επί το πνεύµα, προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπόν τώ πνεύµατι· τάδε λέγει
Κύριος· εκ των τεσσάρων πνευµάτων ελθέ και εµφύσησον εις τους νεκρούς τούτους, και ζησάτωσαν.
Ιεζ. 37,9  Ο Κυριος είπε τότε προς εµέ· “προφήτευσον προς το Πνεύµα· υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ στο ζωογόνον
Πνεύµα· αυτά λέγει ο Κυριος· από τους τέσσαρας ανέµους, από όλα τα σηµεία του ορίζοντος, συ Πνεύµα, πανταχού παρόν,



έλα εδώ και εµφύσησε εις τα νεκρά αυτά σώµατα, δια να λάβουν ζωήν και ζήσουν”.
Ιεζ. 37,10  και επροφήτευσα καθότι ενετείλατό µοι· και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύµα, και έζησαν και έστησαν επί των
ποδών αυτών, συναγωγή πολλή σφόδρα.
Ιεζ. 37,10  Επροφήτευσα, όπως ο Κυριος µε διέταξε, και εισήλθε πράγµατι εις αυτά το Πνεύµα της ζωής και έζησαν και
εστάθησαν όρθια επάνω στους πόδας των, λαός πάρα πολύς.
Ιεζ. 37,11  και ελάλησε Κύριος προς µε λέγων· υιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάς οίκος Ισραήλ εστι, και αυτοί λέγουσι· ξηρά
γέγονε τα οστά ηµών, απόλωλεν η ελπίς ηµών, διαπεφωνήκαµεν.
Ιεζ. 37,11  Ο Κυριος ωµίλησε πάλιν προς εµέ και είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά υποδηλώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν,
διότι οι Ισραηλίται λέγουν, ο καθένας δια τον εαυτόν του και δι' ολόκληρον τον λαόν, ότι τα οστά µας έγιναν κατάξηρα,
εχάθη πλέον κάθε ελπίς δι' ηµάς· έχοµεν οριστικώς χαθή.
Ιεζ. 37,12  διά τούτο προφήτευσον και ειπόν προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ ανοίγω τα µνήµατα υµών και ανάξω
υµάς εκ των µνηµάτων υµών και εισάξω υµάς εις την γήν τού Ισραήλ,
Ιεζ. 37,12  Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας
βγάλω µέσα από τα µνήµατά σας και θα σας επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.
Ιεζ. 37,13  και γνώσεσθε ότι εγώ ειµι Κύριος εν τώ ανοίξαί µε τους τάφους υµών τού αναγαγείν µε εκ των τάφων τον λαόν
µου.
Ιεζ. 37,13  Και τότε θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος, όταν θα ανοίξω τους τάφους σας και θα βγάλω τον λαόν µου µέσα από
τα µνήµατα του.
Ιεζ. 37,14  και δώσω πνεύµά µου εις υµάς, και ζήσεσθε, και θήσοµαι υµάς επί την γήν υµών, και γνώσεσθε ότι εγώ Κύριος·
λελάληκα και ποιήσω, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 37,14  Θα σας δώσω το ζωοποιόν µου Πνεύµα, θα αναστηθήτε και θα αποκτήσετε ζωήν. Θα σας εγκαταστήσω εις την
χώραν σας και θα µάθετε, ότι εγώ είµαι ο Κυριος. Εγώ ωµίληαα και θα πραγµατοποιήσω αυτά που είπα, λέγει ο Κυριος”.
Ιεζ. 37,15  Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 37,15  Ο Κυριος ωµίλησε προς εµέ και είπε·
Ιεζ. 37,16  υιέ ανθρώπου, λαβέ σεαυτώ ράβδον και γράψον επ αυτήν τον Ιούδαν και τους υιούς Ισραήλ τους προσκειµένους
επ αυτόν· και ράβδον δευτέραν λήψη σεαυτώ και γράψεις αυτήν τώ Ιωσήφ, ράβδον Εφραίµ και πάντας τους υιούς Ισραήλ
τους προστεθέντας προς αυτόν.
Ιεζ. 37,16  “υιέ ανθρώπου, πάρε µίαν ράβδον και γράψε επάνω εις αυτήν, “τον Ιούδαν και τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είναι
µαζή του”. Παρε δευτέραν ράβδον και γράψε επάνω εις αυτήν· “δια τον Ιωσήφ”. Αυτή η ράβδος θα είναι δια την φυλήν
Εφραίµ και δι' όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είναι µαζή µε αυτήν.
Ιεζ. 37,17  και συνάψεις αυτάς προς αλλήλας σαυτώ εις ράβδον µίαν τού δήσαι αυτάς, και έσονται εν τή χειρί σου.
Ιεζ. 37,17  Θα συνάψης αυτάς τας ράβδους µεταξύ των, θα τας δέσης, ώστε να αποτελέσουν µίαν ράβδον και θα τας κρατής
στο χέρι σου.
Ιεζ. 37,18  και έσται όταν λέγωσι προς σε οι υιοί τού λαού σου· ουκ αναγγέλλεις ηµίν τι εστι ταύτά σοι ;
Ιεζ. 37,18  Οταν δε οι συµπατριώται σου σου λέγουν, δεν θα ερµηνεύσης εις ηµάς τι σηµαίνουν αυτά;
Ιεζ. 37,19  και ερείς προς αυτούς· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ λήψοµαι την φυλήν Ιωσήφ , την διά χειρός Εφραίµ, και τας
φυλάς Ισραήλ τας προσκειµένας προς αυτόν και δώσω αυτούς επί την φυλήν Ιούδα, και έσονται εις ράβδον µίαν τή χειρί
Ιούδα.
Ιεζ. 37,19  Συ θα απαντήσης προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα πάρω την φυλήν του Ιωσήφ, η οποία ευρίσκεται
υπό την διοίκησιν και χειραγωγίαν της φυλής Εφραίµ, και τας άλλας φυλάς του ισραηλιτικού λαού, αι οποίαι είναι µαζή
µε αυτήν, και θα παραδώσω όλους αυτούς εις την φυλήν του Ιούδα. Και έτσι θα αποτελέσουν µίαν ενότητα, ένά λαόν
µεταξύ των, υπό την αρχγίαν της φυλής του Ιούδα.
Ιεζ. 37,20  και έσονται αι ράβδοι, εφ αίς σύ έγραψας επ αυταίς, εν τή χειρί σου ενώπιον αυτών,
Ιεζ. 37,20  Αι ράβδοι δε αυταί, επί των οποίων συ θα έχης γράψει τα ονόµατα εκείνων, θα υπάρχουν στο χέρι σου εµπρός
στους οφθαλµούς των συµπατριωτών σου.
Ιεζ. 37,21  και ερείς αυτοίς· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ λαµβάνω πάντα οίκον Ισραήλ εκ µέσου των εθνών, ού
εισήλθοσαν εκεί, και συνάξω αυτούς από πάντων των περικύκλω αυτών και εισάξω αυτούς εις την γήν τού Ισραήλ·
Ιεζ. 37,21  Και θα πης εις αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ παίρνω όλους τους Ισραηλίτας ανάµεσα από τα
έθνη, όπου έχουν διασκορπισθή αιχµάλωτοι, και θα τους συγκεντρώσω από όλους τους ολόγυρα λαούς, θα τους οδηγήσω
και θα τους επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.
Ιεζ. 37,22  και δώσω αυτούς εις έθνος έν εν τή γη µου και εν τοίς όρεσιν Ισραήλ, και άρχων είς έσται αυτών, και ουκ έσονται
έτι εις δύο έθνη, ουδέ µη διαιρεθώσιν ουκέτι εις δύο βασιλείας,
Ιεζ. 37,22  Θα καταστήσω και θα αναδείξω αυτούς εν έθνος, εις όλην την περιοχήν µου και εις τα όρη του Ισραήλ, και ένας
άρχων θα είναι επάνω εις αυτούς. Δεν θα υπάρχουν πλέον δύο έθνη και ποτέ πλέον δεν θα διαιρεθούν εις δύο βασίλεια.
Ιεζ. 37,23  ίνα µη µιαίνωνται έτι εν τοίς ειδώλοις αυτών. και ρύσοµαι αυτούς από πασών των ανοµιών αυτών, ών ηµάρτοσαν
εν αυταίς, και καθαριώ αυτούς, και έσονταί µοι εις λαόν, και εγώ Κύριος έσοµαι αυτοίς εις Θεόν.
Ιεζ. 37,23  Δεν θα µολυνθούν πλέον µε τα είδωλά των. Εγώ δε θα τους απαλλάξω από όλας τας ανοµίας των, τας οποίας
διέπραξαν, και θα τους καθαρίσω και θα είναι πλέον λαός µου, εγώ δε θα είµαι εις αυτούς ο Θεός των.
Ιεζ. 37,24 και ο δούλός µου Δαυίδ άρχων εν µέσω αυτών έσται ποιµήν είς πάντων· ότι εν τοίς προστάγµασί µου πορεύσονται
και τα κρίµατά µου φυλάξονται και ποιήσουσιν αυτά.
Ιεζ. 37,24  Ο δούλός µου ο Δαυΐδ θα είναι ο άρχων ανάµεσα αυτών. Ενας δε ποιµήν θα υπάρχη δι' όλους. Θα πορεύωνται
σύµφωνά µε τας εντολάς µου και θα τηρούν τα προστάγµατά µου και θα τα εφαρµόζουν.
Ιεζ. 37,25  και κατοικήσουσιν επί της γής αυτών, ήν εγώ δέδωκα τώ δούλω µου Ιακώβ, ού κατώκησαν εκεί οι πατέρες αυτών·
και κατοικήσουσιν επ αυτής αυτοί, και Δαυίδ ο δούλός µου άρχων αυτών έσται εις τον αιώνα.
Ιεζ. 37,25  Ασφαλείς δε και ειρηνικοί θα κατοικήσουν εις την χώραν των , την οποίαν εγώ έχω δώσει στον δούλον µου τον
Ιακώβ, όπου κατώκήσαν οι προπάτορες των. Αυτοί θα κατοικήσουν εις την γην της Επαγγελίας και ο Δαυίδ, ο δούλός µου,
θα είναι βασιλεύς αυτών αιωνίως.



Ιεζ. 37,26  και διαθήσοµαι αυτοίς διαθήκην ειρήνης, διαθήκη αιωνία έσται µετ αυτών· και θήσω τα άγιά µου εν µέσω αυτών
εις τον αιώνα.
Ιεζ. 37,26  Θα συνάψω νέον διαθήκην ειρήνης µε αυτούς. Η διαθήκη µου αυτή θα είναι αιωνία και θα θέσω τα άγιά µου εν
µέσω αυτών στον αιώνα.
Ιεζ. 37,27  και έσται η κατασκήνωσίς µου εν αυτοίς, και έσοµαι αυτοίς Θεός, και αυτοί µου έσονται λαός.
Ιεζ. 37,27  Η κατοικία µου θα είναι εν µέσω αυτών και θα είµαι εις αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι λαός µου.
Ιεζ. 37,28  και γνώσονται τα έθνη ότι εγώ ειµι Κύριος ο αγιάζων αυτούς εν τώ είναι τα άγιά µου εν µέσω αυτών εις τον
αιώνα.
Ιεζ. 37,28  Και θα µάθουν τα ειδωλολατρικά έθνη, ότι εγώ είµαι ο Κυρτος, ο οποίος αγιάζω τους Ισραηλίτας µε το να είναι τα
άγιά µου, ο ναός και το θυσιαστήριον, εν µέσω αυτών εις όλους τους αιώνας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38
Ιεζ. 38,1   Καί εγένετο λόγος Κυρίου προς µε λέγων·
Ιεζ. 38,1   Ο Κυριος οµίλησε προς εµέ και είπεν·
Ιεζ. 38,2   υιέ ανθρώπου, στήρισον το πρόσωπόν σου επί Γώγ και την γήν τού Μαγώγ, άρχοντα ώς, Μοσόχ και Θοβέλ, και
προφήτευσον επ αυτόν
Ιεζ. 38,2  “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου εναντίον του Γωγ και της χώρας Μαγώγ και των αρχόντων Ρως , Μοσόχ
και Θοβέλ. Προφήτευσε εναντίον του Γωγ
Ιεζ. 38,3   και ειπόν αυτώ τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ επί σε Γώγ άρχοντα ώς, Μοσόχ και Θοβέλ
Ιεζ. 38,3  και είπε εις αυτόν· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχοµαι εναντίον σου, Γωγ, και εναντίον των αρχόντων
Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.
Ιεζ. 38,4   και συνάξω σε και πάσαν την δύναµίν σου, ίππους και ιππείς ενδεδυµένους θώρακας πάντας, συναγωγή πολλή,
πέλται και περικεφαλαίαι και µάχαιραι,
Ιεζ. 38,4  Θα περιµαζεύσω σε και όλην την στρατιωτικήν σου δύναµιν, ίππους και ιππείς ενδεδυµένους όλους µε θώρακας,
λαόν πολύν, ωπλισµένον µε ασπίδας, µε περικεφαλαίας και µε µαχαίρας.
Ιεζ. 38,5   Πέρσαι και Αιθίοπες και Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις και πέλταις,
Ιεζ. 38,5  Μαζή σου θα είναι Πέρσαι, Αιθίοπες, Λιβυες, όλοι ωπλισµένοι µε τας περικεφαλαίας και τας ασπίδας των.
Ιεζ. 38,6   Γοµέρ και πάντες οι περί αυτόν, οίκος τού Θεργαµά απ εσχάτου βορά και πάντες οι περί αυτόν, και έθνη πολλά
µετά σού·
Ιεζ. 38,6  Ο Γοµέρ και όλοι οι πολεµισταί του, ο λαός Θεργαµά από τα ακρότατα όρια του βορρά, και όλοι οι γύρω από αυτόν
πολεµισταί, έθνη πολλά θα είναι µαζή σου.
Ιεζ. 38,7   ετοιµάσθητι, ετοίµασον σεαυτόν σύ, και πάσα η συναγωγή σου η συνηγµένη µετά σού και έση µοι εις
προφυλακήν.
Ιεζ. 38,7  Ετοιµάσου, λοιπόν, ετοίµασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών, που θα είναι
συγκεντρωµένον µαζή σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύµατος αυτού θα τεθής εις την υπηρεσίαν µου.
Ιεζ. 38,8   αφ ηµερών πλειόνων ετοιµασθήσεται και επ εσχάτου ετών ελεύσεται και ήξει εις την γήν την απεστραµµένην από
µαχαίρας, συνηγµένων από εθνών πολλών, επί γήν Ισραήλ, ή εγενήθη έρηµος δι όλου· και ούτος εξ εθνών εξελήλυθε και
κατοικήσουσιν επ ειρήνης άπαντες.
Ιεζ. 38,8  Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος
προορισθή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθη και θα φθάση εις µίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθή
από την φονικήν µάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουµένως είχεν εξ ολοκλήρου ερηµωθή.
Αυτός όµως ο Ισραηλιτικος λαός εβγήκε πλέον από την αιχµαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι
ειρηνικώς εις την χώραν των.
Ιεζ. 38,9   και αναβήση ως υετός και ήξεις ως νεφέλη κατακαλύψαι γήν και έση σύ και πάντες οι περί σε και έθνη πολλά
µετά σού.
Ιεζ. 38,9  Συ, θα ανεβής εναντίον της χώρας αυτής ωσάν ραγδαία βροχή, θα φθάσης εκεί ως σκοτεινή νεφέλη και θα
σκεπάσης την γην. Εις την επιδροµήν αυτήν θα είσαι συ και όλοι οι γύρω από σε πολεµισταί και πολλά αλλά έθνη µαζή
σου.
Ιεζ. 38,10  τάδε λέγει Κύριος Κύριος· και έσται εν τή ηµέρα εκείνη αναβήσεται ρήµατα επί την καρδίαν σου , και λογιή
λογισµούς πονηρούς
Ιεζ. 38,10  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Κατά την ηµέραν εκείνην θα αναβούν εις την καρδίαν σου σκέψεις και επιθυµίαι και
θα σκεφθής πονηρούς λογισµούς.
Ιεζ. 38,11  και ερείς· αναβήσοµαι επί γήν απεριµµένην, ήξω επί ησυχάζοντας εν ησυχία και οικούντας επ ειρήνης, πάντας
κατοικούντας γήν, εν ή ουχ υπάρχει τείχος ουδέ µοχλοί, και θύραι ουκ εισίν αυτοίς.
Ιεζ. 38,11  Και θα πης· Εγώ θα επέλθω εναντίον της χώρας αυτής, την οποίαν ο Θεός απέρριψε και αφήκεν απροστάτευτον.
Θα έλθω εις εποχήν, κατά την οποίαν θα ησυχάζουν οι κάτοικοί της και θα ζουν ειρηνικοί. Θα επέλθω εναντίον όλων των
κατοίκων της χώρας, εις την οποίαν δεν υπάρχουν ούτε οχυρά τείχη, ούτε µοχλοί των πυλών, ούτε και πύλαι καν εις τα
τείχη,
Ιεζ. 38,12  προνοµεύσαι προνοµήν και σκύλα σκυλεύσαι αυτών, τού επιστρέψαι χείράς µου εις την ηρηµωµένην, ή
κατωκίσθη, και επ έθνος συνηγµένον από εθνών πολλών, πεποιηκότας κτήσεις, κατοικούντας επί τον οµφαλόν της γής.
Ιεζ. 38,12  δια να την λεηλατήσω, δια να πάρω όσον το δυνατόν περισσότερα λάφυρα από αυτήν. Θα απλώσω, λοιπόν, τα
χέρια µου εις την τέως ερηµωµένην χώραν, η οποία τώρα κατοικείται, εναντίον λαού ο οποίος έχει συγκεντρωθή ανάµεσα
από πολλά άλλα ειδωλολατρικά έθνη, τώρα δε έχουν κατασκευάσει και αποκτήσει ιδιοκτησίας και κατοικούν στο κέντρον
της γης.
Ιεζ. 38,13  Σαββά και Δαιδάν και έµποροι Καρχηδόνιοι και πάσαι αι κώµαι αυτών ερούσί σοι· εις προνοµήν τού προνοµεύσαι
σύ έρχη και σκυλεύσαι σκύλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβείν αργύριον και χρυσίον, απενέγκασθαι κτήσιν τού
σκυλεύσαι σκύλα.



Ιεζ. 38,13  Οι κάτοικοι Σαββά και Δαιδάν, οι Καρχηδόνιοι έµποροι και όλαι αι πόλεις αυτών, εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις
αποβλέποντες θα σου πουν· λοιπόν, συ έρχεσαι δια να λεηλατήσης και να απόκτησης λάφυρα; Συνεκέντρωσες την
στρατιωτικήν σου δύναµιν, δια να πάρης αργύριον και χρυσίον, να απόκτησης ως ιδικά σου πολλά λάφυρα! Ηµείς είµεθα
πρόθυµοι να τα αγοράσωµεν.
Ιεζ. 38,14  διά τούτο προφήτευσον, υιέ ανθρώπου, και ειπόν τώ Γώγ· τάδε λέγει Κύριος· ουκ εν τή ηµέρα εκείνη εν τώ
κατοικισθήναι τον λαόν µου Ισραήλ επ ειρήνης εγερθήση;
Ιεζ. 38,14  Δια τούτο συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και ειπέ στον Γωγ αυτά λέγει ο Κυριος· Κατά την έποχην εκείνην, κατά
την οποίαν ο λαός µου θα έχη εγκατασταθή ειρηνικός εις την χώραν του Ισραήλ, τότε συ θα επέλθης εναντίον των;
Ιεζ. 38,15  και ήξεις εκ τού τόπου σου απ εσχάτου βορά και έθνη πολλά µετά σού, αναβάται ίππων πάντες, συναγωγή
µεγάλη και δύναµις πολλή,
Ιεζ. 38,15  Θα ζεκινήσης από τα άκρα του βορρά και θα επέλθης. Μαζή σου δε θα έλθουν και πολυάριθµοι στρατιώται από
πολλά έθνη, όλοι επάνω εις ίππους, µεγάλη στρατιωτική δύναµις.
Ιεζ. 38,16  και αναβήση επί τον λαόν µου Ισραήλ ως νεφέλη καλύψαι γήν· επ εσχάτων των ηµερών έσται, και ανάξω σε επί
την γήν µου, ίνα γνώσι πάντα τα έθνη εµέ εν τώ αγιασθήναί µε εν σοί ενώπιον αυτών.
Ιεζ. 38,16  Θα επέλθης εναντίον του Ισραηλιτικού λαού µου ωσάν νεφέλη, δια να σκεπάσης όλην την χώραν. Αυτά θα γίνουν
κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς. Εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον της χώρας του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δε, δια να
µε γνωρίσουν όλα τα έθνη, όταν δια σου, ως οργάνου µου, θα φανή η δόξα µου ενώπιον των.
Ιεζ. 38,17  τάδε λέγει Κύριος Κύριος τώ Γώγ· σύ εί περί ού ελάλησα πρό ηµερών των έµπροσθεν διά χειρός των δούλων µου
των προφητών τού Ισραήλ, εν ταίς ηµέραις εκείναις και έτεσι, τού αναγαγείν σε επ αυτούς.
Ιεζ. 38,17  Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος στον Γω· Συ είσαι εκείνος, δια τον οποίον προηγουµένως, στο παρελθόν, ωµίλησα δια
µέσου των δούλων µου των προφητών του ισραηλιτικού λαού, κατά τας ηµέρας των ετών εκείνων· ότι δηλαδή εγώ θα σε
οδηγήσω εναντίον του λαού αυτού.
Ιεζ. 38,18  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη, εν ηµέρα, ή αν έλθη Γώγ επί την γήν τού Ισραήλ, λέγει Κύριος Κύριος, αναβήσεται ο
θυµός µου
Ιεζ. 38,18  Κατά την έποχην εκείνην, κατά την οποίαν θα επέλθη ο Γωγ εις την χώραν του Ισραήλ, λέγει ο Κυριος, θα
εκσπάση ο θυµός µου
Ιεζ. 38,19  και ο ζήλός µου. εν πυρί της οργής µου ελάλησα, ει µην εν τή ηµέρα εκείνη έσται σεισµός µέγας επί γής Ισραήλ.
Ιεζ. 38,19  και η αγανάκτησίς µου. Επάνω εις την φλόγα της οργής µου ελάλησα. Ασφαλώς και βεβαίως κατά την ηµέραν
εκείνην θα γίνη µέγας σεισµός εις την χώραν του ισραηλιτικού λαού.
Ιεζ. 38,20  και σεισθήσονται από προσώπου Κυρίου οι ιχθύες της θαλάσσης και τα πετεινά τού ουρανού και τα θηρία τού
πεδίου και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γής, και πάντες οι άνθρωποι οι επί προσώπου της γής, και ραγήσεται τα
όρη και πεσούνται αι φάραγγες, και πάν τείχος επί την γήν πεσείται.
Ιεζ. 38,20  Θα συγκλονισθούν από τον τρόµον εξ αιτίας µου οι ιχθύες της θαλάσσης, τα πτηνά του ουρανού, τα θηρία της
υπαίθρου, όλα τα ζώα, που έρπουν εις την γην, όλοι οι άνθρωποι, που καλύπτουν την έκτασιν αυτής. Θα διαρραγούν τα
όρη, θα κρηµνισθούν αι φάραγγες και κάθε οχυρόν τείχος των πόλεων θα πέση εις ερείπια.
Ιεζ. 38,21  και καλέσω επ αυτόν πάν φόβον, λέγει Κύριος· µάχαιρα ανθρώπου επί τον αδελφόν αυτού έσται.
Ιεζ. 38,21  Τοτε θα επιφέρω εναντίον του Γωγ κάθε φόβον, λέγει ο Κυριος. Ο τρόµος και η σύγχυσις θα είναι τέτοια, ώστε η
µάχαιρα του ενός στρατιώτου του Γωγ θα στρέφεται εναντίον του συστρατιώτου του.
Ιεζ. 38,22  και κρινώ αυτόν θανάτω και αίµατι και υετώ κατακλύζοντι και λίθοις χαλάζης , και πύρ και θείον βρέξω επ αυτόν
και επί πάντας τους µετ αυτού και επ έθνη πολλά µετ αυτού.
Ιεζ. 38,22  Θα κρίνω και θα καταδικάσω τον Γωγ εις θάνατον· αίµα και κατακλυσµιαίαι βροχαί θα πληµµυρίσουν την
χώραν του. Θα βρέξω επάνω εις αυτόν και εις όλους τους στρατιώτας και τα έθνη, που θα είναι µαζή του, χάλαζαν ωσάν
λίθους, φωτιάν και θειάφι.
Ιεζ. 38,23  και µεγαλυνθήσοµαι και αγιασθήσοµαι και ενδοξασθήσοµαι και γνωσθήσοµαι εναντίον εθνών πολλών . και
γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 38,23  Ετσι δε µε την καταστροφήν του επιβούλου αυτού θα φανή το µεγαλείον µου, η αγιότης µου και η δόξα µου. Και
θα γίνω γνωστός ενώπιον πολλών ειδωλολατρικών εθνών, και θα µάθουν έτσι ότι εγώ είµαι ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39
Ιεζ. 39,1   Καί σύ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί Γώγ και ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ιδού εγώ επί σε Γώγ άρχοντα ώς, Μοσόχ
και Θοβέλ
Ιεζ. 39,1   Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον του Γωγ και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχοµαι εναντίον σου,
Γωγ, άρχοντος των Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.
Ιεζ. 39,2   και συνάξω σε και καθοδηγήσω σε και αναβιβώ σε επ εσχάτου τού βορά και ανάξω σε επί τα όρη τα Ισραήλ.
Ιεζ. 39,2  Θα σε περιµαζεύσω και θα σε συγκλείσω, θα σε οδηγήσω και θα σε πάρω από τας ακραίας χώρας του βορρά και
θα σε εισαγάγω εις τα όρη της περιοχής του Ισραήλ.
Ιεζ. 39,3   και απολώ το τόξον σου από της χειρός σου της αριστεράς και τα τοξεύµατά σου από της χειρός σου της δεξιάς
και καταβαλώ σε
Ιεζ. 39,3  Θα καταστρέψω το τόξον, που κρατείς µε το αριστερό σου χέρι, και τα βέλη, τα οποία κρατείς στο δεξιόν σου χέρι,
και θα σε συντρίψω
Ιεζ. 39,4   επί τα όρη Ισραήλ, και πεσή σύ και πάντες οι περί σε, και τα έθνη τα µετά σού δοθήσονται εις πλήθη ορνέων,
παντί πετεινώ και πάσι τοίς θηρίοις τού πεδίου δέδωκά σε καταβρωθήναι.
Ιεζ. 39,4  επάνω εις τα όρη της χώρας του Ισραήλ. Εκεί θα πέσης συ και όλοι οι γύρω από σε πολεµισταί σου. Και όλα τα
έθνη, που θα είναι µαζή σου, θα παραδοθούν εις πλήθη ορνέων· εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν, εις όλα τα θηρία της
υπαίθρου έχω παραδώσει σε και τους γύρω σου, δια να καταφαγωθήτε από αυτά.
Ιεζ. 39,5   επί προσώπου τού πεδίου πεσή, ότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 39,5  Επάνω εις την πεδιάδα του Ισραήλ θα πέσης νεκρός. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος, και έτσι θα γίνη.



Ιεζ. 39,6   και αποστελώ πύρ επί Γώγ, και κατοικηθήσονται αι νήσοι επ ειρήνης· και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος.
Ιεζ. 39,6  Θα αποστείλω φωτιάν εναντίον του Γωγ, θα τον εξολοθρεύσω και έτσι αι νήσοι θα κατοικούνται µε ειρήνην και θα
µάθουν όλοι, ότι εγώ είµαι ο Κυριος.
Ιεζ. 39,7   και το όνοµά µου το άγιον γνωσθήσεται εν µέσω λαού µου Ισραήλ, και ου βεβηλωθήσεται το όνοµά µου το άγιον
ουκέτι· και γνώσονται τα έθνη ότι εγώ ειµι Κύριος άγιος εν Ισραήλ.
Ιεζ. 39,7  Το άγιον Ονοµά µου θα γίνη γνωστόν στον ισροηλιτικόν λαόν και δεν θα βεβηλωθή ποτέ πλέον το άγιον Ονοµά
µου. Και θα µάθουν τα έθνη, ότι εγώ είµαι Κυριος, ο άγιος του ισραηλιτικού λαού.
Ιεζ. 39,8   ιδού ήκει, και γνώση ότι έσται, λέγει Κύριος Κύριος· αύτη εστίν η ηµέρα, εν ή ελάλησα.
Ιεζ. 39,8  Ιδού, έχει φθάσει πλέον ο καιρός της πραγµατοποιήσεως των προφητειών αυτών και θα µάθης, ότι ετσι θα γίνη,
λέγει ο Κυριος Κυριος. Αυτή είναι η ηµέρα, δια την οποίαν εγώ εχα οµιλήσει.
Ιεζ. 39,9   και εξελεύσονται οι κατοικούντες τας πόλεις Ισραήλ και καύσουσιν εν τοίς όπλοις, πέλταις και κοντοίς και τόξοις
και τοξεύµασι και ράβδοις χειρών και λόγχαις· και καύσουσιν εν αυτοίς πύρ επτά έτη .
Ιεζ. 39,9  Τοτε θα εξορµήσουν οι κάτοικοι των πόλεων του ισραηλιτικού λαού και θα καύσουν τα όπλα των εχθρών των, τας
ασπίδας, τα τόξα και τα βέλη και τα ρόπαλα των χειρών και τας λόγχας. Θα τα καίουν επί επτά έτη.
Ιεζ. 39,10  και ου µη λάβωσι ξύλα εκ τού πεδίου ουδέ µη κόψωσιν εκ των δρυµών, αλλ ή τα όπλα κατακαύσουσι πυρί· και
προνοµεύσουσι τους προνοµεύσαντας αυτούς και σκυλεύσουσι τους σκυλεύσαντας αυτούς, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 39,10  Και δεν θα πάρουν κατά το διάστηµα αυτό ως καύσιµον ύλην ξύλα από την πεδιάδα, ούτε θα κόψουν δένδρα από
τα δάση, άλλα θα χρησιµοποιούν ως καύσιµον ύλην τα όπλα των εχθρών. Και θα λεηλατήσουν οι Ιουδαίοι εκείνους, από
τους οποίους είχον λεηλατηθή. Θα πάρουν λάφυρα από εκείνους, οι οποίοι τους είχαν λαφυραγωγήσει, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 39,11  και έσται εν τή ηµέρα εκείνη δώσω τώ Γώγ τόπον ονοµαστόν, µνηµείον εν Ισραήλ, το πολυάνδριον των
επελθόντων προς τή θαλάσση, και περιοικοδοµήσουσι το περιστόµιον της φάραγγος.
Ιεζ. 39,11  Κατά την ηµέραν εκείνην θα δώσω στον Γωγ ονοµαστόν τόπον ως τάφον, µνηµείον εις την χώραν του Ισραήλ,
ευρύ Νεκροταφείον πλησίον της Νεκράς Θαλάσσης, νεκροταφείον των πολλών ανδρών, οι οποίοι θα έχουν φονευθή. Οι δε
Ιουδαίοι θα φράξουν την είσοδον της φάραγγος εκείνης.
Ιεζ. 39,12  και κατορύξουσιν εκεί τον Γώγ και πάν το πλήθος αυτού, και κληθήσεται Τό γαί το πολυάνδριον τού Γώγ.
Ιεζ. 39,12  Εκεί θα σκάψουν και θα θάψουν τον Γωγ και όλον το πλήθος των στρατιωτών του. Και θα ονοµασθή η φάραγξ
αυτή· “Γαι, πολυάνδριον νεκροταφείον του Γωγ”.
Ιεζ. 39,13  και κατορύξουσιν αυτούς οίκος Ισραήλ, ίνα καθαρισθή η γη, εν επταµήνω· και κατορύξουσιν αυτούς πάς ο λαός
της γής, και έσται αυτοίς ονοµαστόν ή ηµέρα εδοξάσθη, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 39,13  Οι Ισραηλίται θα σκάψουν και θα τους θάψουν και θα απαιτηθούν επτά µήνες, δια να καθαρισθή η χώρα. Ολοι οι
κάτοικοι της χώρας Ισραήλ θα εργασθούν, δια να θάψουν όλους εκείνους τους εχθρούς. Αυτή δε η ηµέρα, κατά την οποίαν
εδοξάσθη ο Κυριος, θα είναι ονοµαστή, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 39,14  και άνδρας διά παντός διαστελούσιν επιπορευοµένους την γήν θάψαι τους καταλελειµµένους επί προσώπου της
γής, καθαρίσαι αυτήν µετά την επτάµηνον, και εκζητήσουσι.
Ιεζ. 39,14  Θα εκλέξουν δε άνδρας, δια να διατρέχουν αδιακόπως την χώραν και να θάπτουν εκείνους, που έχουν αποµείνει
άταφοι εις την γην και να καθαρισθή έτσι η χώρα. Επί επτά µήνας θα αναζητούν και θα θάπτουν τους νεκρούς αυτούς.
Ιεζ. 39,15  και πάς ο διαπορευόµενος την γήν και ιδών οστούν ανθρώπου οικοδοµήσει παρ αυτώ σηµείον , έως ότου θάψωσιν
αυτό οι θάπτοντες εις το γαί το πολυάνδριον τού Γώγ·
Ιεζ. 39,15  Και κάθε διαβάτης εις την χώραν αυτήν, όταν βλέπη ένα κόκκαλο ανθρώπου, θα στήση κοντά εις αυτό ένα
σηµείον, έως ότου έλθουν οι αναλαβόντες το έργον της ταφής των νεκρών και το θάψουν στο νεκροταφείον Γωγ .
Ιεζ. 39,16  και γάρ το όνοµα της πόλεως Πολυάνδριον· και καθαρισθήσεται η γη.
Ιεζ. 39,16  Εις ανάµνησιν δε της συντριβής του Γωγ και της δυνάµεώς του θα πάρη η πόλις εκείνη το όνοµα “Πολυάνδριον
Νεκροταφείον”. Και έτσι θα καθαρισθή η χώρα από τους νεκρούς της στρατιάς του Γωγ.
Ιεζ. 39,17  και σύ, υιέ ανθρώπου, ειπόν· τάδε λέγει Κύριος· ειπόν παντί ορνέω πετεινώ και προς πάντα τα θηρία τού πεδίου·
συνάχθητε και έρχεσθε, συνάχθητε από πάντων των περικύκλω επί την θυσίαν µου ήν τέθυκα υµίν, θυσίαν µεγάλην επί τα
όρη Ισραήλ, και φάγεσθε κρέα και πίεσθε αίµα.
Ιεζ. 39,17  Και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ειπέ εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν και προς όλα τα θηρία της
υπαίθρου, συγκεντρωθήτε και ελάτε· συγκεντρωθήτε από όλας τας γύρω περιοχάς εις την θυσίαν µου, την οποίαν σας
παραθέτω, θυσίαν µεγάλην επάνω στο όρος του Ισραήλ. Φαγετε κρέατα φονευθέντων στρατιωτών, πίετε το αίµα των.
Ιεζ. 39,18  κρέα γιγάντων φάγεσθε και αίµα αρχόντων της γής πίεσθε, κριούς και µόσχους και τράγους, και οι µόσχοι
εστεατωµένοι πάντες.
Ιεζ. 39,18  Φαγετε σάρκας γιγάντων, πίετε αίµα αρχόντων της γης. Αυτοί είναι ωσάν κριοι και µόσχοι και τράγοι, όλοι ωσάν
παχείς µόσχοι γεµάτοι λίπος.
Ιεζ. 39,19  και φάγεσθε στέαρ εις πλησµονήν και πίεσθε αίµα εις µέθην από της θυσίας µου, ής έθυσα υµίν.
Ιεζ. 39,19  Φαγετε λίπος, έως ότου κορεσθήτε. Πιετε αίµα, έως ότου µεθύσετε από την θυσίαν µου, την οποίαν εγώ παραθέτω
εις σας.
Ιεζ. 39,20  και εµπλησθήσεσθε επί της τραπέζης µου ίππον και αναβάτην, γίγαντα και πάντα άνδρα πολεµιστήν, λέγει
Κύριος.
Ιεζ. 39,20  Θα χορτάσετε από τας σάρκας ιππέων και ίππων, από τας σάρκας γιγάντων και όλων των πολεµιστών, λέγει ο
Κυριος.
Ιεζ. 39,21  και δώσω την δόξαν µου εν υµίν, και όψονται πάντα τα έθνη την κρίσιν µου, ήν εποίησα, και την χείρά µου, ήν
επήγαγον επ αυτούς.
Ιεζ. 39,21  Και θα παραδώσω την ένδοξον νίκην µου εις σας και θα ιδούν όλα τα έθνη την δίκαιον κρίσιν, την οποίαν εγώ
έκαµα, και την τιµωρόν χείρα µου, την οποίαν επέφερα εναντίον των εχθρών του Ισραήλ.
Ιεζ. 39,22  και γνώσονται οίκος Ισραήλ ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών από της ηµέρας ταύτης και επέκεινα .
Ιεζ. 39,22  Και θα µάθουν όλοι οι Ισραηλίται από την ηµέραν αυτήν και στο µέλλον, ότι εγώ είµαι ο Κυριος ο Θεός των.
Ιεζ. 39,23  και γνώσονται πάντα τα έθνη ότι διά τας αµαρτίας αυτών ηχµαλωτεύθησαν οίκος Ισραήλ , ανθ ών ηθέτησαν εις



εµέ, και απέστρεψα το πρόσωπόν µου απ αυτών και παρέδωκα αυτούς εις χείρας των εχθρών αυτών, και έπεσαν πάντες
µαχαίρα.
Ιεζ. 39,23  Θα µάθουν τότε όλα τα έθνη, ότι εξ αιτίας των αµαρτιών των ωδηγήθησαν εις αιχµαλωσίαν οι Ισραηλίται, επειδή
µε παρήκουσαν. Δια τούτο εγώ απέστρεψα το πρόσωπόν µου από αυτούς και τους παρέδωκα εις τα χέρια των εχθρών των
και έπεσαν όλοι εν στόµατι µαχαίρας.
Ιεζ. 39,24 κατά τας ακαθαρσίας αυτών και κατά τα ανοµήµατα αυτών εποίησα αυτοίς και απέστρεψα το πρόσωπόν µου απ
αυτών.
Ιεζ. 39,24  Εξ αιτίας των ακαθάρτων ειδωλολατρικών των έργων και των παρανοµιών, τας οποίας διέπραξαν, εγώ έστειλα
την τιµωρίαν εναντίον αυτών και απέστρεψα το πρύσωπόν µου από αυτούς.
Ιεζ. 39,25  διά τούτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· νύν αποστρέψω την αιχµαλωσίαν Ιακώβ και ελεήσω τον οίκον Ισραήλ και
ζηλώσω διά το όνοµα το άγιόν µου.
Ιεζ. 39,25  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Τωρα εγώ θα επαναφέρω τους αιχµαλώτους Ισραηλίτας και θα ελεήσω τον
ισραηλιτικόν λαόν και θα φανώ ζηλότυπος υπέρ αυτών δια το άγιόν µου Ονοµα.
Ιεζ. 39,26  και λήψονται την ατιµίαν αυτών και την αδικίαν, ήν ηδίκησαν, εν τώ κατοικισθήναι αυτούς επί την γήν αυτών
επ ειρήνης, και ουκ έσται ο εκφοβών.
Ιεζ. 39,26  Και θα συναισθανθούν την ενόχην των δια τον εξευτελισµόν, τον οποίον υπέστησαν, ενθυµούµενοι τας
παρανοµίας των και τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν, όταν θα έχουν εγκατασταθή εις την χώραν των και θα ζουν
ειρηνικώς και δεν θα υπάρχη κανείς να τους εκφοβίζη,
Ιεζ. 39,27  εν τώ αποστρέψαι µε αυτούς εκ των εθνών και συναγαγείν µε αυτούς εκ των χωρών των εθνών και αγιασθήσοµαι
εν αυτοίς ενώπιον των εθνών,
Ιεζ. 39,27  όταν εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τα έθνη, όπου υπήρξαν αιχµάλωτοι, και θα τους συγκεντρώσω από τας
διαφόρους ειδωλολατρικάς χώρας και θα καταστήσω γνωστήν την αγιότητά µου δια µέσω αυτών ενώπιον όλων των
εθνών.
Ιεζ. 39,28  και γνώσονται ότι εγώ ειµι Κύριος ο Θεός αυτών εν τώ επιφανήναί µε αυτοίς εν τοίς έθνεσι.
Ιεζ. 39,28  Και θα µάθουν τα έθνη τότε, ότι εγώ είµαι Κυριος ο Θεός των Ισραηλιτών, όταν θα φανώ ενώπιον των εθνών ως
λυτρωτής εκείνων.
Ιεζ. 39,29  και ουκ αποστρέψω ουκέτι το πρόσωπόν µου απ αυτών, ανθ ού εξέχεα τον θυµόν µου επί τον οίκον Ισραήλ, λέγει
Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 39,29  Και δεν θα αποστρέψω πλέον το πρόσωπόν µου από αυτούς, διότι ήδη έχω εκδηλώσει τον θυµόν µου εναντίον των
Ισραηλιτών”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40
Ιεζ. 40,1   Καί εγένετο εν τώ πέµπτω και εικοστώ έτει της αιχµαλωσίας ηµών, εν τώ πρώτω µηνί, δεκάτη τού µηνός, εν τώ
τεσσαρεσκαιδεκάτω έτει µετά το αλώναι την πόλιν, εν τή ηµέρα εκείνη εγένετο επ εµέ χείρ Κυρίου και ήγαγέ µε·
Ιεζ. 40,1  Κατά το εικοστόν πέµπτον έτος από της αιχµαλωσίας µας, τον πρώτον µήνα, την δεκάτην του µηνός, κατά το
δέκατον τέταρτον έτος µετά την άλωσιν της Ιερουσαλήµ, κατά την ηµέραν εκείνην έθεσεν ο Κυριος το χέρι του επάνω µου
και µε έφερε.
Ιεζ. 40,2   εν οράσει Θεού εις την γήν τού Ισραήλ και έθηκέ µε επ όρους υψηλού σφόδρα, και επ αυτού ωσεί οικοδοµή πόλεως
απέναντι.
Ιεζ. 40,2  δια οράµατος θείου εις την χώραν του Ισραήλ και µε έθεσεν επάνω εις ένα πολύ υψηλόν όρος. Επάνω στο όρος
αυτό, έβλεπα κάτι σαν οικοδοµήν πόλεως.
Ιεζ. 40,3   και εισήγαγέ µε εκεί, και ιδού ανήρ, και η όρασις αυτού ήν ωσεί όρασις χαλκού στίλβοντος, και εν τή χειρί αυτού
ήν σπαρτίον οικοδόµων και κάλαµος µέτρου, και αυτός ειστήκει επί της πύλης.
Ιεζ. 40,3  Ο Κυριος µε ωδήγησε και µε εισήγαγεν εκεί. Και ιδού, ενώπιόν µου ένας ανήρ, του οποίου η εµφάνισις ήτο λαµπρά
ωσάν του απαστράπτοντος και λαµποκοπούντος χαλκού. Εκρατούσεν στο χέρι του στάθµην οικοδόµων και ένα καλάµινον
µέτρον. Ιστατο δε ο ανήρ αυτός εις την πύλην του τείχους.
Ιεζ. 40,4   και είπε προς µε ο ανήρ· εώρακας, υιέ ανθρώπου; εν τοίς οφθαλµοίς σου ιδέ και εν τοίς ωσί σου άκουε και τάξον εις
την καρδίαν σου πάντα, όσα εγώ δεικνύω σοι, διότι ένεκα τού δείξαί σοι εισελήλυθας ώδε και δείξεις πάντα, όσα σύ οράς,
τώ οίκω τού Ισραήλ.
Ιεζ. 40,4  Ο ανήρ αυτός µε ηρώτησε· “βλέπεις υιέ ανθρώπου; Ιδέ µε τα µάτια σου, άκουσε µε τα αυτιά σου και βάλε µέσα εις
την καρδία σου όλα εκείνα, τα οποία εγώ θα σου δείξω, διότι, δια να σου δείξω αυτά, ήλθες συ εδώ. Και συ δε όλα όσα
βλέπεις, θα τα δείξης στον ισραηλιτικόν λαόν”.
Ιεζ. 40,5   Καί ιδού περίβολος έξωθεν τού οίκου κύκλω· και εν τή χειρί τού ανδρός κάλαµος, το µέτρον πηχών έξ εν πήχει και
παλαιστής, και διεµέτρησε το προτείχισµα, πλάτος ίσον τώ καλάµω και το ύψος αυτού ίσον τώ καλάµω.
Ιεζ. 40,5  Και ιδού έξω και γύρω από τον ναόν του Κυρίου υπήρχε τείχος. Εις το χέρι του ανθρώπου υπήρχε κάλαµος ως
µέτρον εξ εβραϊκών πήχεων, κάθε πήχυς ο συνήθης εβραϊκός και µία παλάµη. Ο ανήρ αυτός εµέτρησε το τείχος και εύρε το
πλάτος του ίσον µε τον κάλαµον, το ύψος του τείχους ήτο επίσης ίσον µε τον κάλαµον αυτόν.
Ιεζ. 40,6   και εισήλθεν εις την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς εν επτά αναβαθµοίς και διεµέτρησε το αιλάµ της
πύλης ίσον τώ καλάµω
Ιεζ. 40,6  Επειτα ήλθε προς την ανατολικήν πύλην του τείχους, ανήλθεν επτά βαθµίδας και εµέτρησε το κατώφλι της πύλης
και το ευρήκε ίσον µε τον κάλαµον αυτόν.
Ιεζ. 40,7   και το θεέ ίσον τώ καλάµω το µήκος και ίσον τώ καλάµω το πλάτος και το αιλάµ αναµέσον τού θεηλαθά πηχών
έξ και το θεέ το δεύτερον ίσον τώ καλάµω το πλάτος και ίσον τώ καλάµω το µήκος και το αιλάµ πηχέων πέντε και το θεέ το
τρίτον ίσον τώ καλάµω το µήκος, και ίσον τώ καλάµω πλάτος και το αιλάµ τού πυλώνος πλησίον τού αιλάµ της πύλης
Ιεζ. 40,7  Εµέτρησε το πρώτον δωµάτιον και εύρε το µήκος του ίσον µε τον κάλαµον και το πλάτος του ίσον µε τον κάλαµον.
Ο δε διάδροµος, που εχώριζεν αυτό από τα άλλα δωµάτια, ήτο εξ πήχεων. Το δεύτερον δωµάτιον ήτο κατά το πλάτος και το
µήκος ίσον µε ένα κάλαµον. Ο δε διάδροµος, που εχώριζε το ένα δωµάτιον από το άλλο, ήτο πέντε πήχεις. Το τρίτον



δωµάτιον ήτο κατά το µήκος και το πλάτος ίσον µε τον κάλαµον. Το κατώφλιον του πυλώνος, το οποίον ήτο πλησίον στο
κατώφλιον της πύλης,
Ιεζ. 40,8   πηχών οκτώ
Ιεζ. 40,8  ήτο οκτώ πήχεις.
Ιεζ. 40,9   και τα αιλεύ πηχών δύο και το αιλάµ της πύλης έσωθεν
Ιεζ. 40,9  Τα εκατέρωθεν της πύλης γεισώµατα ήσαν δύο πήχεις. Το κατώφλιον της πύλης ήτο εσωτερικώς προς την αυλήν.
Ιεζ. 40,10  και τα θεέ της πύλης τού θεέ κατέναντι τρεις ένθεν και τρεις ένθεν και µέτρον έν τοίς τρισί και µέτρον έν τοίς
αιλάµ ένθεν και ένθεν.
Ιεζ. 40,10  Τα δωµάτια τα εκατέρωθεν του διαδρόµου, στον οποίον ανοίγει η πύλη, ήσαν τρία εις την µίαν πλευράν και τρία
εις την άλλην, απέναντι αλλήλων ανά τρία. Είχαν και τα τρία τας αυτάς διαστάσεις. Των αυτών διαστάσεων ήσαν και τα
υποστηρίγµατα εκατέρας πλευράς.
Ιεζ. 40,11  και διεµέτρησε το πλάτος της θύρας τού πυλώνος πηχών δέκα και το εύρος τού πυλώνος πηχών δεκατριών ,
Ιεζ. 40,11  Εµέτρησε κατόπιν το πλάτος της θύρας του πυλώνος και το εύρε δέκα πήχεων . Το δε µήκος της στοάς δεκατριών
πήχεων.
Ιεζ. 40,12  και πήχυς επισυναγόµενος επί πρόσωπον των θεείµ ένθεν και ένθεν, και το θεέ πηχών έξ ένθεν και πηχών έξ
ένθεν.
Ιεζ. 40,12  Εµπροσθεν των εκατέρωθεν δωµατίων υπήρχε διάδροµος, ο οποίος εστένευε κατά ένα πήχυν. Τα δε εκατέρωθεν
του διαδρόµου δωµάτια είχαν το καθένα πλάτος και µήκος ανά εξ πήχεις.
Ιεζ. 40,13  και διεµέτρησε την πύλην από τού τοίχου τού θεέ επί τον τοίχον τού θεέ πλάτος πήχεις είκοσι και πέντε, αύτη
πύλη επί πύλην·
Ιεζ. 40,13  Εµέτρησε την απόστασιν της στοάς από τον τοίχον του ενός δωµατίου µέχρι του τοίχου του απέναντι δωµατίου
και εύρεν ότι το όλον πλάτος ήτο είκοσι πέντε πήχεις. Η απόστασις αυτή ήτο καθ' όλον το µήκος του διαδρόµου από την
πύλην της εισόδου µέχρι της εξόδου.
Ιεζ. 40,14  και το αίθριον τού αιλάµ της πύλης εξήκοντα πήχεις, είκοσι θεείµ της πύλης κύκλω·
Ιεζ. 40,14  Το εξωτερικόν προαύλιον της πύλης ήτο εξήκοντα εβραϊκοί πήχεις. Υπήρχον δε είκοσι δωµάτια γύρω από την
πύλην αυτήν.
Ιεζ. 40,15  και το αίθριον της πύλης έξωθεν εις το αίθριον αιλάµ της πύλης έσωθεν πηχών πεντήκοντα·
Ιεζ. 40,15  Από το εξωτερικόν προαύλιον της εξωτερικής πύλης µέχρι του υπαιθρίου κατωφλίου της εσωτερικής το µήκος
ήτο πεντήκοντα πήχεων.
Ιεζ. 40,16  και θυρίδες κρυπταί επί το θεείµ και επί τα αιλάµ έσωθεν της πύλης της αυλής κυκλόθεν, και ωσαύτως τοίς αιλάµ
θυρίδες κύκλω έσωθεν, και επί το αιλάµ φοίνικες ένθεν και ένθεν.
Ιεζ. 40,16  Εις τα δωµάτια υπήρχον παράθυρα µε δικτυωτά. Τέτοια παράθυρα υπήρχαν και εις τα κτίσµατα, που έβλεπαν
προς το εσωτερικόν µέρος της πύλης και προς την αυλήν δεξιά και αριστερά. Παράθυρα επίσης υπήρχον στους τοίχους του
προθαλάµου κύκλω και προς το εσωτερικόν της αυλής. Εις τας εκατέρωθεν παραστάδας του τοίχου της εισόδου του
προθαλάµου υπήρχον φοίνικες ανάγλυφοι.
Ιεζ. 40,17  και εισήγαγέ µε εις την αυλήν την εσωτέραν, και ιδού παστοφόρια και περίστυλα κύκλω της αυλής, τριάκοντα
παστοφόρια εν τοίς περιστύλοις,
Ιεζ. 40,17  Ο ανήρ εκείνος µε ωδηγησε κατόπιν εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, είδα δωµάτια και υπόστεγα κύκλω της
αυλής. Υπήρχαν τριάκοντα δωµάτια εις τα υπόστεγα αυτά.
Ιεζ. 40,18  και αι στοαί κατά νώτου των πυλών, κατά το µήκος των πυλών το περίστυλον το υποκάτω.
Ιεζ. 40,18  Τα υπόστεγα αυτά, αι στοαί, ήσαν παραπλεύρως των τριών πυλών του τείχους, σύµφωνα µε το µήκος των πυλών
αυτών. Κατω δε αυτό αυτά υπήρχε το λιθόστρωτον.
Ιεζ. 40,19  και διεµέτρησε το πλάτος της αυλής από τού αιθρίου της πύλης της εξωτέρας έσωθεν επί το αίθριον της πύλης
της βλεπούσης έξω, πήχεις εκατόν, της βλεπούσης κατά ανατολάς. και ήγαγέ µε επί βοράν,
Ιεζ. 40,19  Εµέτρησε το πλάτος της αυλής από το υπαίθριον µέρος της εξωτερικής ανατολικής πύλης προς τα έσω µέχρι του
εσωτερικού της εσωτερικής ανατολικής πύλης και εύρεν εκατόν πήχεις. Επειτά µε ωδήγησε προς Βορράν
Ιεζ. 40,20  και ιδού πύλη βλέπουσα προς βοράν τή αυλή τή εξωτέρα, και διεµέτρησεν αυτήν, το τε µήκος αυτής και το
πλάτος.
Ιεζ. 40,20  και ιδού είδα µίαν πύλην προς την βορείαν πλευράν, η οποία ήνοιγε προς την βορείαν εξωτερικήν αυλήν.
Εµέτρησεν ο ανήρ το µήκος και το πλάτος αυτής της πύλης.
Ιεζ. 40,21  και τα θεέ τρεις ένθεν και τρεις ένθεν και τα αιλεύ και τα αιλαµµώ και τους φοίνικας αυτής, και εγένετο κατά τα
µέτρα της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς πηχών πεντήκοντα το µήκος αυτής και πηχών εικοσιπέντε το εύρος
αυτής.
Ιεζ. 40,21  Εµέτρησεν επίσης τα εκατέρωθεν τρία δωµάτια, τας παραστάδας της προσόψεως, τα κατώφλια, τον προθάλαµον,
τους σκαλιστούς φοίνικας και ευρέθησαν αι διαστάσεις των όµοιαι προς τας διαστάσεις της ανατολικής πύλης, ήτοι το µεν
µήκος πεντήκοντα πήχστο δε πλάτος εικόσι πέντε πήχεις.
Ιεζ. 40,22  και αι θυρίδες αυτής και τα αιλαµµώ και οι φοίνικες αυτής καθώς η πύλη η βλέπουσα κατά ανατολάς· και εν
επτά κλιµακτήρσιν ανέβαινον επ αυτήν, και τα αιλαµµώ έσωθεν.
Ιεζ. 40,22  Τα παράθυρά της, αι στοαί, τα κατώφλια, ο προθάλαµός της και οι σκαλιστοί φοίνικες ήσαν όµοια προς την
πύλην την ανατολικήν. Με επτά βαθµίδας ανέβαινε κανείς εις αυτήν. Ο προθάλαµός της ήτο εσωτερικός.
Ιεζ. 40,23  και πύλη τή αυλή τή εσωτέρα βλέπουσα επί πύλην τού βορά ον τρόπον της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς ,
και διεµέτρησε την αυλήν από πύλης επί πύλην πήχεις εκατόν.
Ιεζ. 40,23  Εις την εσωτερικην αυλήν υπήρχεν άλλη πύλη απέναντι της βορείας εξωτερικής πύλης. Οπως επίσης υπήρχε και
εσωτερική ανατολική πύλη δίδουσα έξοδον προς την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Εµέτρησε το µήκος της εσωτερικής
πύλης µέχρι και της εξωτερικής βορείου πύλης και εύρεν αυτό εκατόν πήχεων.
Ιεζ. 40,24  και ήγαγέ µε κατά νότον, και ιδού πύλη βλέπουσα προς νότον, και διεµέτρησεν αυτήν και τα θεέ και τα αιλεύ και
τα αιλαµµώ κατά τα µέτρα ταύτα.



Ιεζ. 40,24  Με ωδήγησε κατόπιν προς νότον· και ιδού, µία πύλη εις την νοτίαν πλευράν. Ο ανήρ εκείνος εµέτρησε την πύλην
αυτήν, τα δωµάτια, τας παραστάδας των προσόψεων, τα κατώφλια, τους προθαλάµους και όλα είχαν τας αυτάς
διαστάσεις.
Ιεζ. 40,25  και αι θυρίδες αυτής και τα αιλαµµώ κυκλόθεν καθώς αι θυρίδες τού αιλάµ, πηχών πεντήκοντα το µήκος αυτής
και πηχών εικοσιπέντε το εύρος αυτής.
Ιεζ. 40,25  Τα παράθυρα και αι κύκλω αυτής στοαί ήσαν όµοια προς τα των προηγουµένων στοών. Το µήκος της πύλης
αυτής ήτο πεντήκοντα πήχεων, το δε πλάτος εικοσιπέντε πήχεων.
Ιεζ. 40,26  και επτά κλιµακτήρες αυτή, και αιλαµµώ έσωθεν και φοίνικες αυτή, είς ένθεν και είς ένθεν επί τα αιλεύ.
Ιεζ. 40,26  Με επτά βαθµίδας ανέβαινε κανείς και εις την πύλην αυτήν. Εις το εσωτερικόν µέρος ήτο ο προθάλαµος. Δυο δε
σκαλιστοί φοίνικες υπήρχον, ο ένας επί της µιας παραστάδος και ο άλλος επί της άλλης παραστάδος.
Ιεζ. 40,27  και πύλη κατέναντι της πύλης της αυλής της εσωτέρας προς νότον· και διεµέτρησε την αυλήν από πύλης επί
πύλην, πήχεις εκατόν το εύρος προς νότον.
Ιεζ. 40,27  Απέναντι προς την πύλην της νοτίου εσωτερικής αυλής ήτο η νοτία πύλη της εξωτερικής αυλής . Εµέτρησε την
αυλήν από την µίαν πύλην έως την άλλην και εύρε το µήκος της εκατόν πήχεις, στο νότιον αυτό µέρος.
Ιεζ. 40,28  Καί εισήγαγέ µε εις την αυλήν την εσωτέραν της πύλης της προς νότον και διεµέτρησε την πύλην κατά τα µέτρα
ταύτα
Ιεζ. 40,28  Δια της νοτίας εσωτερικής πύλης µε εισήγαγεν εις την εσωτερικήν αυλήν και εµετρησε την πύλην και εύρεν, ότι
είχε τας αυτάς διαστάσεις.
Ιεζ. 40,29  και τα θεέ και τα αιλεύ και τα αιλαµµώ κατά τα µέτρα ταύτα· και θυρίδες αυτή και τώ αιλαµµώ κύκλω· πήχεις
πεντήκοντα το µήκος αυτής και το εύρος πήχεις εικοσιπέντε.
Ιεζ. 40,29  Τα δωµάτια, αι προσόψεις των παραστάδων και αι στοαί είχαν τας αυτάς διαστάσεις. Υπήρχον επίσης παράθυρα
εις την γύρω εσωτερικήν αυλήν. Το µήκος της ήτο πεντήκοντα πήχεων το δε πλάτος εικόσι πέντε.
Ιεζ. 40,31  και αιλαµµώ εις την αυλήν την εξωτέραν και φοίνικες τώ αιλεύ, και οκτώ κλιµακτήρες.
Ιεζ. 40,31  Ο προθάλαµος της έβλεπεν εις την εξωτερικήν αυλήν. Εις τας παραστάδας επίσης της πύλης αυτής ήσαν
σκαλιστοί φοίνικες και είχεν η πύλη αυτή οκτώ βαθµίδας.
Ιεζ. 40,32  και εισήγαγέ µε εις την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και διεµέτρησεν αυτήν κατά τα µέτρα ταύτα
Ιεζ. 40,32  Με ωδήγησε κατόπιν εις την ανατολικήν εσωτερικήν πύλην, την εµέτρησε και την εύρεν έχουσαν τας ιδίας,
διαστάσεις.
Ιεζ. 40,33  και τα θεέ και τα αιλεύ και τα αιλαµµώ κατά τα µέτρα ταύτα· και θυρίδες αυτή και τώ αιλαµµώ κύκλω, πήχεις
πεντήκοντα µήκος αυτής και εύρος αυτής πήχεις εικοσιπέντε.
Ιεζ. 40,33  Τα δωµάτια, αι προσόψεις των παραστάδων, αι στοαί είχαν τας αυτάς διαστάσεις όπως και τα της προηγουµένης .
Τα παράθυρά της τα γύρω εις τας στοάς ήσαν τα ίδια. Η στοά αυτή είχε µήκος πεντήκοντα πήχεις και πλάτος εικόσι πέντε.
Ιεζ. 40,34  και αιλαµµώ εις την αυλήν την εσωτέραν, και φοίνικες επί τού αιλεύ ένθεν και ένθεν, και οκτώ κλιµακτήρες αυτή.
Ιεζ. 40,34  Ο προθάλαµός της, ήτο προς το εσωτερικόν. Φοίνικες σκαλιστοί ήσαν εις τας δύο παραστάδας, που ευρίσκοντο
εκατέρωθεν από την είσοδον και οκτώ βαθµίδες υπήρχον εις αυτήν.
Ιεζ. 40,35  και εισήγαγέ µε εις την πύλην την προς βοράν και διεµέτρησε κατά τα µέτρα ταύτα
Ιεζ. 40,35  Με ωδήγησε κατόπιν ο ανήρ εκείνος προς την βορείαν εσωτερικήν πύλην, την εµέτρησε και την ευρήκε των
αυτών διαστάσεων,
Ιεζ. 40,36  και τα θεέ και τα αιλεύ και τα αιλαµµώ· και θυρίδες αυτή κύκλω και τώ αιλαµµώ αυτής· πήχεις πεντήκοντα
µήκος αυτής και εύρος πήχεις εικοσιπέντε.
Ιεζ. 40,36  τόσον ως προς τα δωµάτια, όσον και ως προς τας προσόψεις των παραστάδων και τας στοάς της και τα
παράθυρα της τα γύρω των δωµατίων και των στοών της. Το όλον µήκος ήτο πεντήκοντα πήχεων το δε πλάτος είκοσι
πέντε.
Ιεζ. 40,37  και τα αιλαµµώ εις την αυλήν την εξωτέραν, και φοίνικες τώ αιλεύ ένθεν και ένθεν, και οκτώ κλιµακτήρες αυτή.
Ιεζ. 40,37  Ο προθάλαµος ήτο προς την εξωτερικήν πύλην, σκαλιστοί δε φοίνικες υπήρχον εις τας ένθεν και ένθεν της
εισόδου προσόψεις των παραστάδων. Οκτώ βαθµίδες υπήρχον και εις αυτήν.
Ιεζ. 40,38  τα παστοφόρια αυτής και τα θυρώµατα αυτής και τα αιλαµµώ αυτής επί της πύλης της δευτέρας έκρυσις,
Ιεζ. 40,38  Τα δωµάτιά της, αι θύραι της και αι στοαί της ήσαν πλησίον της δευτέρας πύλης, εκεί όπου έτρεχε νερο,
Ιεζ. 40,39  όπως σφάζωσιν εν αυτή τα υπέρ αµαρτίας και τα υπέρ αγνοίας·
Ιεζ. 40,39  δια να καθαρίζωνται τα εις την πύλην αυτήν σφαζόµενα θύµατα, τα προσφερόµενα ως θυσία δια τας βαρείας
αµαρτίας και τας ελαφροτέρας.
Ιεζ. 40,40  και κατά νώτου τού ρύακος των ολοκαυτωµάτων της βλεπούσης προς βοράν δύο τράπεζαι προς ανατολάς και
κατά νώτου της δευτέρας και τού αιλάµ της πύλης δύο τράπεζαι κατά ανατολάς,
Ιεζ. 40,40  Παραπλεύρως του ρυακίου των ολοκαυτωµάτων, προς την βορείαν πλευράν, υπήρχον δύο τράπεζαι κοντά εις την
ανατολικήν πύλην. Πλησίον δε της δευτέρας ανατολικής πύλης και µάλιστα πλησίον του προθαλάµου της υπήρχον δύο
άλλαι τράπεζαι προς ανατολάς.
Ιεζ. 40,41  τέσσαρες ένθεν και τέσσαρες ένθεν κατά νώτου της πύλης, επ αυτάς σφάξουσι τα θύµατα κατέναντι των οκτώ
τραπεζών των θυµάτων.
Ιεζ. 40,41  Ετσι υπήρχον τέσσαρες τράπεζαι εις την µίαν πλευράν και τέσσαρες εις την άλλην. Ησαν δε παραπλεύρως προς
την εσωτερικήν ανατολικήν πύλην. Επάνω εις τας οκτώ αυτάς τραπέζας θα σφάζουν τα προς θυσίαν ζώα.
Ιεζ. 40,42 και τέσσαρες τράπεζαι των ολοκαυτωµάτων λίθιναι λελαξευµέναι πήχεως και ηµίσους το πλάτος και πήχεων δύο
και ηµίσους το µήκος και επί πήχυν το ύψος, επ αυτάς επιθήσουσι τα σκεύη, εν οίς σφάζουσιν εκεί τα ολοκαυτώµατα και
τα θύµατα.
Ιεζ. 40,42  Υπήρχον άκοµη τέσσαρες τράπεζαι δια τα ολοκαυτώµατα, λίθιναι λαξευµέναι. Καθε µία από αυτάς είχε πλάτος
ένα και ήµισυν πήχυν, µήκος δύο, και ήµισυν πήχεις και ύψος ένα πήχυν. Επάνω εις αυτάς θα τοποθετούνται τα σκεύη, µε
τα οποία θα εσφάζοντο εκεί τα προς ολοκαύτωσιν και τα δια τας άλλας θυσίας ζώα.
Ιεζ. 40,43  και παλαιστήν έξουσιν γείσος λελαξευµένον έσωθεν κύκλω και επί τας τραπέζας επάνωθεν στέγας τού



καλύπτεσθαι από τού υετού και από της ξηρασίας.
Ιεζ. 40,43  Αύται αι τράπεζαι είχαν ολόγυρα εσωτερικώς λαξευτόν γείσον µιας παλάµης. Επάνω από τας τραπέζας υπήρχον
υπόστεγα, δια να τας προστατεύουν από την βροχήν και την θερµότητα του ηλίου.
Ιεζ. 40,44  και εισήγαγέ µε εις την αυλήν την εσωτέραν, και ιδού δύο εξέδραι εν τή αυλή τή εσωτέρα, µία κατά νώτου της
πύλης της βλεπούσης προς βοράν φέρουσα προς νότον και µία κατά νώτου της πύλης της προς νότον, βλεπούσης δε προς
βοράν.
Ιεζ. 40,44  Ο ανήρ εκείνος µε ωδήγησεν εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, εις την εσωτερικήν αυτήν αυλήν υπήρχον δύο
εξέδραι, δύο σκοπιαί, η µία παραπλεύρως της βορείου πύλης και έβλεπε προς νότον· η άλλη παραπλεύρως της εσωτερικής
προς νότον πύλης και ήτο εστραµµένη προς βορράν.
Ιεζ. 40,45  και είπε προς µε· η εξέδρα αύτη η βλέπουσα προς νότον τοίς ιερεύσι τοίς φυλάσσουσι την φυλακήν τού οίκου ,
Ιεζ. 40,45  Ο ανήρ εκείνος µου είπεν· “Αυτή η εξέδρα, που βλέπει προς νότον, είναι δια τους ιερείς, οι οποίοι έχουν ως έργον
των να φρουρούν και να υπηρετούν τον ναόν.
Ιεζ. 40,46  και η εξέδρα η βλέπουσα προς βοράν τοίς ιερεύσι τοίς φυλάσσουσι την φυλακήν τού θυσιαστηρίου· εκείνοί εισιν
οι υιοί Σαδδούκ οι εγγίζοντες εκ τού Λευΐ προς Κύριον λειτουργείν αυτώ.
Ιεζ. 40,46  Η σκοπιά, που βλέπει προς βορράν, είναι επίσης δια τους ιερείς, που έχουν ως έργον των να επιβλέπουν και να
υπηρετούν το θυσιαστήριον. Αυτοί είναι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι ανήκουν στους απογόνους του Λείΐ και ηµπορούν
να προσεγγίζουν και να υπηρετούν τον Κυριον.
Ιεζ. 40,47  και διεµέτρησε την αυλήν µήκος πηχών εκατόν και εύρος πήχεις εκατόν επί τα τέσσαρα µέρη αυτής και το
θυσιαστήριον απέναντι τού οίκου. -
Ιεζ. 40,47  Εµέτρησε την εσωτερικήν αυλήν και εύρε το µήκος της εκατόν πήχεις, το δε πλάτος της επίσης εκατόν πήχεις·
τετράγωνον µε τας αυτάς διαστάσεις εις τας τέσσαρας πλευράς της. Το θυσιαστήριον ήτο έµπροσθεν του ναού.
Ιεζ. 40,48  Καί εισήγαγέ µε εις το αιλάµ τού οίκου. και διεµέτρησε το αίλ τού αιλάµ πηχών πέντε το πλάτος ένθεν και πηχών
πέντε ένθεν, και το εύρος τού θυρώµατος πηχών δεκατεσσάρων, και επωµίδες της θύρας τού αιλάµ πηχών τριών ένθεν και
πηχών τριών ένθεν.
Ιεζ. 40,48  Με εισήγαγεν έπειτα στον νάρθηκα του ναού. Εµέτρησε το µήκος των παραστάδων του νάρθηκος τούτου και το
εύρε πέντε πήχεων από το ένα µέρος και πέντε πήχεων από το άλλο. Το πλάτος της θύρας ήτο δεκατέσσαρες πήχεις, το δε
πάχος εκάστης παραστάδος ήτο τρεις πήχεις της µιας και τρεις πήχεις της άλλης.
Ιεζ. 40,49  και το µήκος τού αιλάµ πηχών είκοσι και το εύρος πηχών δώδεκα· και επί δέκα αναβαθµών ανέβαινον επ αυτό·
και στύλοι ήσαν επί το αιλάµ, είς ένθεν και είς ένθεν.
Ιεζ. 40,49  Το µήκος του νάρθηκος του ναού ήτο εικόσι πήχεις, το δε πλάτος δώδεκα πήχεις. Με δέκα εξωτερικάς βαθµίδας
αναβαίνουν στον νάρθηκα του ναού. Εις την είσοδον του νάρθηκος υπήρχον εκατέρωθεν δύο στύλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41
Ιεζ. 41,1   Καί εισήγαγέ µε εις τον ναόν, ώ διεµέτρησε το αιλάµ πηχών έξ το πλάτος ένθεν
Ιεζ. 41,1   Ο ανήρ εκείνος µε εισήγαγεν στον ναόν και εµέτρησε τους εκατέρωθεν στύλους της εισόδου, των οποίων εξ πήχεις
ήτο το πάχος του ενός
Ιεζ. 41,2   και πηχών έξ το εύρος τού αιλάµ ένθεν, και το εύρος τού πυλώνος πηχών δέκα, και επωµίδες τού πυλώνος πηχών
πέντε ένθεν και πηχών πέντε ένθεν· και διεµέτρησε το µήκος αυτού πηχών τεσσαράκοντα και το εύρος πηχών είκοσι.
Ιεζ. 41,2  και εξ πήχστο πάχος του άλλου. Το πλάτος του πυλώνος, του ανοίγµατος µεταξύ των δύο τούτων στύλων, ήτο
δέκα πήχεις. Το εκατέρωθεν των στύλων µήκος ήτο πέντε πήχεις από το ένα µέρος και πέντε πήχεις από το άλλο. Εµέτρησε
τας διαστάσστου όλου χώρου και εύρεν τεσσαράκοντα πήχστο µήκος και εικόσι πήχστο πλάτος.
Ιεζ. 41,3   και εισήλθεν εις την αυλήν την εσωτέραν και διεµέτρησε το αίλ τού θυρώµατος πηχών δύο και το θύρωµα πηχών
έξ και τας επωµίδας τού θυρώµατος πηχών επτά ένθεν και πηχών επτά ένθεν.
Ιεζ. 41,3   Εισήλθεν ο ανήρ εκείνος κατόπιν εις την εσωτερικήν αυλήν, εµέτρησε το πάχος του διαφράγµατος, του τοίχου,
που εχώριζε τα Αγία των Αγίων από τα Αγία και το ευρήκε δύο πήχεις . Το όλον άνοιγµα της θύρας ήτο εξ πήχεις. Το µήκος
του διαφράγµατος ήτο επτά πήχεις από την µίαν πλευράν και επτά πήχεις από την άλλην.
Ιεζ. 41,4   και διεµέτρησε το µήκος των θυρών πηχών τεσσαράκοντα και εύρος πηχών είκοσι κατά πρόσωπον τού ναού. και
είπε· τούτο το άγιον των αγίων.
Ιεζ. 41,4  Εµέτρησε το µήκος από της εισόδου της θύρας αυτής µέχρι πέρατος και το εύρε τεσσαράκοντα πήχεις. Το δε
πλάτος είκοσι πήχεις προς τον χώρον των Αγίων. Ο ανήρ εκείνός µου είπεν· “αυτός ο χώρος είναι τα Αγία των Αγίων”.
Ιεζ. 41,5   και διεµέτησε τον τοίχον τού οίκου πηχών έξ και το εύρος της πλευράς πηχών τεσσάρων κυκλόθεν .
Ιεζ. 41,5   Εµέτρησε τον τοίχον του ναού και ευρήκεν αυτόν πάχους εξ πήχεων. Την δε απόστασιν από του τοίχου του κύκλω
του ναού οικοδοµήµατος των δωµατίων ήτο τεσσάρων πήχεων.
Ιεζ. 41,6   και τα πλευρά πλευρόν επί πλευρόν τριάκοντα και τρεις δίς, και διάστηµα εν τώ τοίχω τού οίκου εν τοίς πλευροίς
κύκλω τού είναι τοίς επιλαµβανοµένοις οράν, όπως το παράπαν µη άπτωνται των τοίχων τού οίκου.
Ιεζ. 41,6  Τα παράπλευρα δωµάτια του περί τον ναόν οικοδοµήµατος ήσαν το ένα κοντά στο άλλο εις µίαν γραµµήν
τριαντατρείς επί δύο, δηλαδή εξηνταέξ πήχεις. Μεταξύ του τοίχου του ναού και των γύρω του ναού παραπλεύρων
δωµατίων υπήρχεν απόστασις- και διάµεσος τοίχος- ώστε να µη βλέπουν τον ναόν και να µη εγγίζουν καθόλου τους
τοίχους αυτού.
Ιεζ. 41,7   και το εύρος της ανωτέρας των πλευρών κατά το πρόσθεµα εκ τού τοίχου προς την ανωτέραν κύκλω τού οίκου,
όπως διαπλατύνηται άνωθεν και εκ των κάτωθεν αναβαίνωσιν επί τα υπερώα και εκ των µέσων επί τα τριώροφα.
Ιεζ. 41,7   Το πλάτος του ανωτέρου ορόφου των παραπλεύρων δωµατίων ήτο ευρύτερον, διότι προεξετείνετο προς τον τοίχον
του ναού και γύρω από αυτόν, ώστε τα επάλληλα πατώµατα των παραπλεύρων δωµατίων διεπλατύνοντο εκ των κάτω
προς τα άνω. Από το ισόγειον ανήρχοντο στον δεύτερον, τον µέσον όροφον και από αυτόν στον τρίτον.
Ιεζ. 41,8   και το θραέλ τού οίκου ύψος κύκλω διάστηµα των πλευρών ίσον τώ καλάµω, πηχών έξ διάστηµα.
Ιεζ. 41,8  Το επίπεδον ύψωµα του ναού ήτο υψηλότερον ολόγυρα µε τα παράπλευρα δωµάτια εις ύψος ενός καλάµου, ήτοι εξ
πήχεων από το άλλο µέρος της αυλής.



Ιεζ. 41,9   και εύρος τού τοίχου της πλευράς έξωθεν πηχών πέντε· και τα απόλοιπα αναµέσον των πλευρών τού οίκου
Ιεζ. 41,9  Το πάχος του εξωτερικού τοίχου του παραπλεύρου αυτού οικοδοµήµατος του ναού τούτου ήτο πέντε πήχεων. Ο δε
χώρος ο µεταξύ τούτου του παραπλεύρου προς τον ναόν οικοδοµήµατος
Ιεζ. 41,10  και αναµέσον των εξεδρών εύρος πηχών είκοσι, το περιφερές τώ οίκω κύκλω.
Ιεζ. 41,10  και του συγκροτήµατος των εξεδρών της εσωτερικής αυλής είχε πλάτος είκοσι πήχεις καθ' όλην την βορείαν,
δυτικήν και νοτίαν περίµετρον, γύρω από τον ναόν.
Ιεζ. 41,11  και αι θύραι των εξεδρών επί το απόλοιπον της θύρας της µιάς της προς βοράν· και η θύρα η µία προς νότον, και
το εύρος τού φωτός τού απολοίπου πηχών πέντε πλάτος κυκλόθεν.
Ιεζ. 41,11  Υπήρχον δε δύο θύραι εις διέξοδον προς τον εξωτερικόν ελεύθερον χώρον από τα δωµάτια του παραπλεύρως
οικήµατος. Η µία διέξοδος προς βορράν και η άλλη προς νότον. Το πλάτος του υπαιθρίου αυτού χώρου ήτο κύκλω πέντε
πήχεις.
Ιεζ. 41,12  και το διορίζον κατά πρόσωπον τού απολοίπου ως προς θάλασσαν πηχών εβδοµήκοντα, πλάτος τού τοίχου τού
διορίζοντος πηχών πέντε, εύρος κυκλόθεν και µήκος αυτού πηχών ενενήκοντα.
Ιεζ. 41,12  Εις την δυτικήν πλευράν, µετά τον περίβολον, υπήρχεν οικοδόµηµα πλάτους εβδοµήκοντα πήχεων, ο δε
περιβάλλων το οικοδόµηµα τοίχος ήτο πλάτους πέντε πήχεων και µήκους ενενήκοντα πήχεων.
Ιεζ. 41,13  και διεµέτρησε κατέναντι τού οίκου µήκος πηχών εκατόν, και τα απόλοιπα και τα διορίζοντα και οι τοίχοι αυτών
µήκος πηχών εκατόν,
Ιεζ. 41,13  Ο ανήρ, που µε ωδηγούσε, εµέτρησε το απέναντι του συγκρότηµα του ναού και το ευρήκε εκατόν πήχεις, τον δε
περίβολον µε τα κτίρια και τους τοίχους του εκατόν πήχεων µήκους.
Ιεζ. 41,14  και το εύρος κατά πρόσωπον τού οίκου και τα απόλοιπα κατέναντι πηχών εκατόν.
Ιεζ. 41,14  Η ανατολική πρόσοψις του οίκου µε τον περίβολον ήτο πλάτους εκατόν πήχεων.
Ιεζ. 41,15  και διεµέτρησε µήκος τού διορίζοντος κατά πρόσωπον τού απολοίπου των κατόπισθεν τού οίκου εκείνου και τα
απόλοιπα ένθεν και ένθεν πηχών εκατόν το µήκος. και ο ναός και αι γωνίαι και το αιλάµ το εξώτερον πεφατνωµένα,
Ιεζ. 41,15 Επειτα εµέτρησε το εις την δυτικήν πλευράν του περιβόλου οικοδόµηµα µε τους τοίχους του επί εκατέρας πλευράς
και το εύρε µήκους εκατόν πήχεων. Το εσωτερικόν του ναού, αι γωνίαι, ο νάρθηξ ήσαν σανιδωµένα,
Ιεζ. 41,16  και αι θυρίδες δικτυωταί, υποφαύσεις κύκλω τοίς τρισίν ώστε διακύπτειν· και ο οίκος και τα πλησίον εξυλωµένα
κύκλω και το έδαφος και εκ τού εδάφους έως των θυρίδων, και αι θυρίδες αναπτυσσόµεναι τρισσώς εις το διακύπτειν.
Ιεζ. 41,16  τα παράθυρα έφεραν δικτυωτά· τα στενά ανοίγµατα, που άφηναν να εισέρχωνται ολίγον φως, ήσαν καµπυλωτά
γύρω και στους τρεις ορόφους, ώστε δια µέσου αυτών κήπτων κανείς ολίγον να ηµπορή να βλέπη προς τα έξω. Τα δωµάτια
του παραπλεύρου αυτού οικοδοµήµατος του ναού ήσαν σανιδωµένα γύρω, το δάπεδόν των και από του δαπέδου εις ύψος
µέχρι των παραθύρων. Τα δε παράθυρα εις τρεις σειράς των τριών δωµατίων εξείχον ολίγον, ώστε να µπορή κανείς κύπτων
να βλέπη προς τα έξω δια των καµπυλωτών δικτυωτών.
Ιεζ. 41,17  και έως πλησίον της εσωτέρας και έως της εξωτέρας και εφ όλον τον τοίχον κύκλω εν τώ έσωθεν και εν τώ έξωθεν
Ιεζ. 41,17  Εις το εσώτερον µέρος του ναού και στο εξωτερικόν του τµήµα εις όλον τον τοίχον γύρω του εσωτερικού , εις τα
Αγία των Αγίων και του εξωτερικού νάρθηκος,
Ιεζ. 41,18  γεγλυµµένα Χερουβίµ, και φοίνικες αναµέσον Χερούβ και Χερούβ· δύο πρόσωπα τώ Χερούβ,
Ιεζ. 41,18  υπήρχαν σκαλισµένα Χερουβίµ και δύο φοίνικες εκατέρωθεν από κάθε Χερουβίµ. Δυο δε πρόσωπα είχεν έκαστον
Χερουβίµ.
Ιεζ. 41,19  πρόσωπον ανθρώπου προς τον φοίνικα ένθεν και ένθεν και πρόσωπον λέοντος προς τον φοίνικα ένθεν και ένθεν·
διαγεγλυµµένος όλος ο οίκος κυκλόθεν,
Ιεζ. 41,19  Το ένα πρόσωπόν του ήτο πρόσωπον ανθρώπου ανάµεσα εις δύο φοίνικας. Το άλλο πρόσωπον ήτο πρόσωπον
λέοντος µεταξύ δύο άλλων φοινίκων. Σκαλιστός δε ήτο και όλος ο ναός κύκλω.
Ιεζ. 41,20  εκ τού εδάφους έως τού φατνώµατος τα Χερουβίµ και οι φοίνικες διαγεγλυµµένοι.
Ιεζ. 41,20  Τα Χερουβίµ, όπως επίσης και οι σκαλιστοί φοίνικες, ήσαν σκαλιστά από το έδαφος έως εις την κορυφήν.
Ιεζ. 41,21  και το άγιον και ο ναός αναπτυσσόµενος τετράγωνα. κατά πρόσωπον των αγίων όρασις ως όψις
Ιεζ. 41,21  Τα Αγια των Αγίων και τα Αγία ανεπτύσσοντο εις τετράγωνα. Εµπρός εις τα Αγια των Αγίων εφαίνετο κάτι, που
ωµοίαζε
Ιεζ. 41,22  θυσιαστηρίου ξυλίνου, πηχών τριών το ύψος αυτού και το µήκος πηχών δύο και το εύρος πηχών δύο· και κέρατα
είχε, και η βάσις αυτού και οι τοίχοι αυτού ξύλινοι· και είπε προς µε· αύτη η τράπεζα η πρό προσώπου Κυρίου. και δύο
θυρώµατα τώ ναώ
Ιεζ. 41,22  µε ξύλινον θυσιαστήριον, του οποίου το ύψος ήτο τρεις πήχστο δε µήκος του δύο πήχεις και το πλάτος του επίσης
δύο. Είχε προεξοχάς. Η βάσις του και οι τοίχοι του ήσαν ξύλινοι. Ο ανήρ, που µε καθωθηγούσε, µου είπε· “αυτή είναι η
ενώπιον του Κυρίου τράπεζα, αυταί είναι αι δύο θύραι εις τα Αγια
Ιεζ. 41,23  και τώ αγίω·
Ιεζ. 41,23  και εις τα Αγια των Αγίων.
Ιεζ. 41,24  δύο θυρώµατα τοίς δυσί θυρώµασι τοίς στροφωτοίς, δύο θυρώµατα τώ ενί και δύο θυρώµατα τή θύρα τή δευτέρα.
Ιεζ. 41,24  Καθε δε θύρα είχε δύο στρεφόµενα φύλλα, δύο φύλλα εις την µίαν θύραν και δύο φύλλα εις την άλλην θύραν.
Ιεζ. 41,25  και γλυφή επ αυτών, και επί τα θυρώµατα τού ναού Χερουβίµ, και φοίνικες κατά την γλυφήν των αγίων, και
σπουδαία ξύλα κατά πρόσωπον τού αιλάµ έξωθεν
Ιεζ. 41,25  Επάνω εις τας θύρας αυτάς υπήρχαν ανάγλυφα· εις τας θύρας των Αγίων των Αγίων υπήρχον σκαλιστά Χερουβίµ
και φοίνικες όµοια µε τα ανάγλυφα, που υπήρχον εις τα Αγια. Πολύτιµα ειδικά ξύλα είχαν χρησιµοποιηθή δια την είσοδον
του εξωτερικού νάρθηκος.
Ιεζ. 41,26  και θυρίδες κρυπταί. και διεµέτρησεν ένθεν και ένθεν εις τα οροφώµατα τού αιλάµ και τα πλευρά τού οίκου
εζυγωµένα.
Ιεζ. 41,26  Υπήρχον και παράθυρα µε δικτυωτά. Ο ανήρ εµέτρησεν από το ένα µέρος και από το άλλο τους τοίχους των
πλευρών του νάρθηκος έως εις την οροφήν, όπως και τα παράπλευρα δωµάτια του ναού· όλα ήσαν συµµετρικά και καλώς
προσηρµοσµένα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42
Ιεζ. 42,1   Καί εισήγαγέ µε εις την αυλήν την εσωτέραν κατά ανατολάς κατέναντι της πύλης της προς βοράν· και εισήγαγέ
µε, και ιδού εξέδραι πέντε εχόµεναι τού απολοίπου και εχόµεναι τού διορίζοντος προς βοράν,
Ιεζ. 42,1  Επειτα ο ανήρ µε ωδήγησε δια του κατά ανατολάς µέρους της εσωτερικής αυλής στο απέναντι της βορείου πύλης.
Από εκεί είδον πέντε συγκροτήµατα δωµατίων, που ευρίσκοντο µεταξύ του ελευθέρου χώρου γύρω από τον ναόν και της
βορείας πλευράς του οικήµατος, του όπισθεν του ναού.
Ιεζ. 42,2   επί πήχεις εκατόν µήκος προς βοράν και το πλάτος πεντήκοντα πηχών,
Ιεζ. 42,2  Το µήκος της βορείας πλευράς του συγκροτήµατος αυτού ήτο εκατόν πήχεις, το δε πλάτος του από βορρά προς
νότον πεντήκοντα πήχεις.
Ιεζ. 42,3   διαγεγραµµέναι ον τρόπον αι πύλαι της αυλής της εσωτέρας και ον τρόπον τα περίστυλα της αυλής της εξωτέρας ,
εστιχισµέναι αντιπρόσωποι στοαί τρισσαί.
Ιεζ. 42,3  Τα οικοδοµήµατα αυτά ήσαν κατά τέτοιον τρόπον κτισµένα, ώστε να οµοιάζουν µε τας πύλας της εσωτερικής
αυλής και µε τα υπόστεγα της εξωτερικής αυλής. Υψώνοντο εις τρεις στοάς.
Ιεζ. 42,4   και κατέναντι των εξεδρών περίπατος πηχών δέκα το πλάτος, επί πήχεις εκατόν το µήκος· και τα θυρώµατα
αυτών προς βοράν.
Ιεζ. 42,4  Απέναντι από το συγκρότηµα των δωµατίων αυτών υπήρχεν ένας διάδροµος πλάτους δέκα πήχεων και µήκους
εκατόν πήχεων. Προς τον βόρειον τούτον διάδροµον ηνοίγοντο αι θύραι των δωµατίων.
Ιεζ. 42,5   και οι περίπατοι οι υπερώοι ωσαύτως, ότι εξείχετο το περίστυλον εξ αυτού, εκ τού υποκάτωθεν περιστύλου, και το
διάστηµα· ούτως περίστυλον και διάστηµα
Ιεζ. 42,5  Οµοιοι προς τον διάδροµον αυτόν ήσαν και οι άλλοι, οι προς βορράν, διάδροµοι των υπερώων. Οι στύλοι
εσυνεχίζοντο από το κάτω περίστυλον προς τα άνω κατά την αυτήν µεταξύ των απόστασιν, όµοιοι µεταξύ των, όπως
όµοιαι µεταξύ των ήσαν
Ιεζ. 42,6   και ούτως στοαί· διότι τριπλαί ήσαν και στύλους ουκ είχον καθώς οι στύλοι των εξωτέρων, διά τούτο εξείχοντο
των υποκάτωθεν και των µέσων από της γής.
Ιεζ. 42,6  και αι σχηµατιζόµενοι στοαί. Τριπλαί ήσαν αι οτοαί, όσοι και οι όροφοι. Οι στύλοι των δεν ήσαν όµοιοι µε τους
στύλους των εξωτερικών στοών. Δια τούτο εστηρίζοντο ο ένας επί του άλλου ανερχόµενοι από το ισόγειον στον µεσαίον
όροφον και από τον µεσαίον έως τον τρίτον όροφον.
Ιεζ. 42,7   και φώς έξωθεν ον τρόπον αι εξέδραι της αυλής της εξωτέρας αι βλέπουσαι απέναντι των εξεδρών των προς
βοράν, µήκος πηχών πεντήκοντα·
Ιεζ. 42,7  Ο εξωτερικός τοίχος απέναντι των δωµατίων κατά µήκος της προς βορράν πλευράς της εξωτερικής αυλής ήτο
µήκους πεντήκοντα πήχεων.
Ιεζ. 42,8   ότι το µήκος των εξεδρών των βλεπουσών εις την αυλήν την εξωτέραν ήν πηχών πεντήκοντα, και αυταί εισιν αι
αντιπρόσωποι ταύταις· το πάν πηχών εκατόν.
Ιεζ. 42,8  Διότι το µήκος των δωµατίων αυτών, που έβλεπαν προς την εξωτερικήν αυλήν, ήτο πεντήκοντα πήχεις, ενώ το
απέναντι αυτών συγκρότηµα των δωµατίων ήτο εν όλω εκατόν πήχεις.
Ιεζ. 42,9   και αι θύραι των εξεδρών τούτων της εισόδου της προς ανατολάς τού εισπορεύεσθαι δι αυτών εκ της αυλής της
εξωτέρας
Ιεζ. 42,9  Αι θύραι της εισόδου στους διαδρόµους του συγκροτήµατος αυτού των δωµατίων ευρίσκοντο εις την ανατολικήν
πλευράν, δια να εισέρχωνται εις τα δωµάτια από την εξωτερικήν αυλήν.
Ιεζ. 42,10  κατά το φώς τού εν αρχή περιπάτου. και τα προς νότον κατά πρόσωπον τού νότου κατά πρόσωπον τού
απολοίπου και κατά πρόσωπον τού διορίζοντος εξέδραι,
Ιεζ. 42,10  Ησαν εις την αρχήν εκάστου διαδρόµου, αυτού εισήρχετο ελεύθερον το φως. Οµοιον συγκρότηµα δωµατίων
υπήρχε και προς νότον, µεταξύ του νοτίου τµήµατος του ελευθέρου χώρου περί τον ναόν και του ιδιαιτέρου οικοδοµήµατος
δυτικώς και απέναντι από τον ναόν.
Ιεζ. 42,11  και ο περίπατος κατά πρόσωπον αυτών κατά τα µέτρα εξεδρών των προς βοράν και κατά το µήκος αυτών και
κατά το εύρος αυτών και κατά πάσας τας εξόδους αυτών και κατά πάσας τας επιστροφάς αυτών και κατά τα φώτα αυτών
και κατά τα θυρώµατα αυτών
Ιεζ. 42,11  Ο έµπροσθεν αυτών διάδροµος είχε διαστάσεις ίσας προς το συγκρότηµα των προς βορράν δωµατίων κατά το
µήκος και κατά το πλάτος. Παρουσίαζεν επίσης αναλογίας προς τας εισόδους και εξόδους, προς τας εξωτερικάς πλευράς
του τοίχου της εισόδου, που τας βλέπει το φως, και προς τας θύρας
Ιεζ. 42,12  των εξεδρών των προς νότον και κατά τα θυρώµατα απ αρχής τού περιπάτου ως επί φώς διαστήµατος καλάµου
και κατά ανατολάς τού εισπορεύεσθαι δι αυτών. -
Ιεζ. 42,12  των δωµατίων του νοτίου µέρους. Αι θύραι εις την αρχήν του διαδρόµου, την οποίαν βλέπει το φως, διαστάσεως
ενός καλάµου, ευρίσκοντο στο ανατολικόν µέρος, δια να εισέρχωνται δι' αυτών εις τα δωµάτια.
Ιεζ. 42,13  Καί είπε προς µε· αι εξέδραι αι προς βοράν, και αι εξέδραι αι προς νότον αι ούσαι κατά πρόσωπον των
διαστηµάτων, αύταί εισιν αι εξέδραι τού αγίου, εν αίς φάγονται εκεί οι ιερείς υιοί Σαδδούκ οι εγγίζοντες προς Κύριον τα
άγια των αγίων· και εκεί θήσουσι τα άγια των αγίων και την θυσίαν και τα περί αµαρτίας και τα περί αγνοίας , διότι ο
τόπος άγιος.
Ιεζ. 42,13  Και ο ανήρ εκείνος µου είπε· “τα δωµάτια αυτά τα προς βορράν και τα δωµάτια τα προς νότον, τα οποία
ευρίσκονται εµπρός στους κενούς χώρους τους γύρω του ναού υπάρχοντας, είναι δωµάτια ηγιασµένα. Εντός αυτών θα
τρώγουν τα υπολείµµατα των ιερών θυσιών οι ιερείς, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι υπηρετούν στον Κυριον. Εκεί θα
θέτουν τα ιερά ηγιασµένα σκεύη, όπως επίσης και τας θυσίας υπέρ βαρείας αµαρτίας και εξ αγνοίας, διότι ο τόπος εκείνος
είναι άγιος.
Ιεζ. 42,14  ουκ εισελεύσονται εκεί πάρεξ των ιερέων· ουκ εξελεύσονται εκ τού αγίου εις την αυλήν την εξωτέραν , όπως
διαπαντός άγιοι ώσιν οι προσάγοντες, και µη άπτωνται τού στολισµού αυτών, εν οίς λειτουργούσιν εν αυτοίς, διότι άγιά
εστι· και ενδύσονται ιµάτια έτερα, όταν άπτωνται τού λαού. -



Ιεζ. 42,14  Δεν θα εισέρχωνται εκεί άλλοι πλην των ιερέων. Οι δε ιερείς δεν θα εξέρχωνται από τον άγιον αυτόν τόπον εις την
εξωτερικήν αυλήν, δια να µη µολύνωνται, αλλά να είναι πάντοτε αγνοί και καθαροί αυτοί που προσφέρουν τας θυσίας.
Επίσης δια να µη εγγίζουν οι λαϊκοί τας στολάς των ιερέων, µε τας οποίας αυτοί λειτουργούν, διότι και αι στολαί είναι
άγιαι. Οι ιερείς αυτοί όταν θα έρχωνται εις επαφήν µε τον λαόν, θα φορούν άλλα ενδύµατα.
Ιεζ. 42,15  Καί συνετελέσθη η διαµέτρησις τού οίκου έσωθεν. και εξήγαγέ µε καθ οδόν της πύλης της βλεπούσης προς
ανατολάς και διεµέτρησε το υπόδειγµα τού οίκου κυκλόθεν εν διατάξει.
Ιεζ. 42,15  Ετελείωσεν έτσι η καταµέτρησις του εσωτερικού του ιερού εκείνου χώρου . Ο ανήρ εκείνος µε έβγαλε κατόπιν από
το εσωτερικόν δια της οδού, η οποία ωδηγούσεν εις τηνανατολικήν εξωτερικήν πύλην στον έξω χώρον. Εκεί εµέτρησεν
ολόκληρον το οικοδόµηµα ολόγυρα.
Ιεζ. 42,16  και έστη κατά νώτου της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς και διεµέτρησε πεντακοσίους εν τώ καλάµω τού
µέτρου·
Ιεζ. 42,16  Εσταµάτησε πλησίον της ανατολικής πύλης και µε το καλάµινον µέτρον του εµέτρησε την ανατολικήν πλευράν,
την οποίαν εύρε πήχεων πεντακοσίων.
Ιεζ. 42,17  και επέστρεψε προς βοράν και διεµέτρησε το κατά πρόσωπον τού βορά πήχεις πεντακοσίους εν τώ καλάµω τού
µέτρου·
Ιεζ. 42,17  Εστράφη προς βορράν και δια του καλαµίνου µέτρου του εµέτρησε την βορείαν πλευράν, η οποία ήτο πεντακόσιοι
πήχεις.
Ιεζ. 42,18  και επέστρεψε προς θάλασσαν και διεµέτρησε το κατά πρόσωπον της θαλάσσης πεντακοσίους εν τώ καλάµω τού
µέτρου.
Ιεζ. 42,18  Εστράφη έπειτα προς δυσµάς, εµέτρησε µε το καλάµινον µέτρον την δυτικήν πλευράν και την ευρήκε
πεντακοσίων πήχεων.
Ιεζ. 42,19  και επέστρεψε προς νότον και διεµέτρησε κατέναντι τού νότου πεντακοσίους εν τώ καλάµω τού µέτρου·
Ιεζ. 42,19  Εστράφη έπειτα προς νότον, εµέτρησε µε το καλάµινον µέτρον του πεντακοσίους πήχεις προς την νοτίαν
πλευράν.
Ιεζ. 42,20  τα τέσσαρα µέρη τού αυτού καλάµου. και διέταξεν αυτόν και περίβολον αυτών κύκλω πεντακοσίων προς
ανατολάς και πεντακοσίων πηχών εύρος τού διαστέλλειν αναµέσον των αγίων και αναµέσον τού προτειχίσµατος τού εν
διατάξει τού οίκου.
Ιεζ. 42,20  Και τας τέσσαρας πλευράς εµέτρησε χρησιµοποιήσας το αυτό καλάµινον µέτρον του. Ωρισε δε δια τον ναόν και
τον περίβολον, που θα περιέκλειε τα µέρη του ναού γύρω γύρω, πεντακοσίους πήχεις προς ανατολάς κατά µήκος και
πεντακοσίους κατά πλάτος, ώστε να διαχωρίζουν τα ιερά πράγµατα, που ήσαν στο εσωτερικόν του τείχους, από το
εξωτερικόν µέρος, το κοσµικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43
Ιεζ. 43,1   Καί ήγαγέ µε επί την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και εξήγαγέ µε,
Ιεζ. 43,1   Ο ανήρ, που µε ωδηγούσε, µε έφερεν εις την ανατολικήν πύλην και δι' αυτής µε έβγαλε προς το έξω µέρος.
Ιεζ. 43,2   και ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν της πύλης της βλεπούσης προς ανατολάς, και φωνή της
παρεµβολής ως φωνή διπλασιαζόντων πολλών, και η γη εξέλαµπεν ως φέγγος από της δόξης κυκλόθεν.
Ιεζ. 43,2  Και ιδού, η δόξα του Θεού του ισραηλιτικού λαού ήρχετο από την οδόν, που ωδηγούσε εις την ανατολικήν πύλην.
Ηκουσα βοήν αλαλαγµού στρατεύµατος, την οποίαν κάτι ωσάν αντίλαλος την επολλαπλασίαζεν. Ολη η γη ελαµψεν από
το φεγγοβόληµα της θείας αυτής δόξης.
Ιεζ. 43,3   και η όρασις, ήν είδον, κατά την όρασιν, ήν είδον ότε εισεπορευόµην τού χρίσαι την πόλιν, και η όρασις τού
άρµατος, ού είδον, κατά την όρασιν, ήν είδον επί τού ποταµού τού Χοβάρ· και πίπτω επί πρόσωπόν µου.
Ιεζ. 43,3  Το όραµα, το οποίον είδα, ήτο όµοιον, µε το όραµα, που είχα ίδει όταν εισηρχόµην άλλοτε εις την πόλιν
Ιερουσαλήµ, δια να χρίσω ωρισµένους κατοίκους της. Και το όραµα του άρµατος, το οποίον είδον, ήτο όµοιον µε το όραµα,
που είχα ίδει πλησίον του ποταµού Χοβάρ. Αµέσως έπεσα µε το πρόσωπον κάτω στο έδαφος.
Ιεζ. 43,4   και δόξα Κυρίου εισήλθεν εις τον οίκον κατά την οδόν της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς .
Ιεζ. 43,4  Η δόξα του Κυρίου εισήλθεν στον ιερόν χώραν του ναού, από την είσοδον της ανατολικής πύλης.
Ιεζ. 43,5   και ανέλαβέ µε πνεύµα και εισήγαγέ µε εις την αυλήν την εσωτέραν, και ιδού πλήρης δόξης Κυρίου ο οίκος.
Ιεζ. 43,5  Το Πνεύµα του Θεού µε εσήκωσε και µε εισήγαγε εις την εσωτερικήν αυλήν και ιδού, όλος ο οίκος του Κυρίου ήτο
πλήρης από την Θείον δόξαν.
Ιεζ. 43,6   και έστην, και ιδού φωνή εκ τού οίκου λαλούντος προς µε, και ο ανήρ ειστήκει εχόµενός µου.
Ιεζ. 43,6  Εστάθην εκεί περιδεής και ιδού, ακούω φωνήν από τον ναόν ενός ανθρώπου, που ωµιλούσε προς εµέ. Ο ανήρ, που
µε ωδηγούσε, είχε σταθή πλησίον µου.
Ιεζ. 43,7   και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, εώρακας τον τόπον τού θρόνου µου και τον τόπον τού ίχνους των ποδών µου, εν
οίς κατασκηνώσει το όνοµά µου εν µέσω οίκου Ισραήλ τον αιώνα· και ου βεβηλώσουσιν ουκέτι οίκος Ισραήλ το όνοµα το
άγιόν µου, αυτοί και οι ηγούµενοι αυτών, εν τή πορνεία αυτών και εν τοίς φόνοις των ηγουµένων εν µέσω αυτών,
Ιεζ. 43,7  Και είπε προς εµέ η φωνή· “υιέ ανθρώπου, είδες τον τόπον, όπου ο θρόνος µου, και τον τόπον, όπου θα πατούν οι
πόδες µου, τα µέρη όπου θα κατασκηνώση το Ονοµά µου, ανάµεσα στον ισραηλιτικόν λαόν εις όλους τους αιώνας. Τοτε
δεν θα µολύνουν πλέον οι Ισραηλίται το άγιόν µου Ονοµα, τόσον οι άνθρωποι του λαού όσον και οι άρχοντές των, µε το να
εκτρέπωνται εις πορνείας και να διαπράττουν φόνους µεταξύ των οι άρχοντες του λαού και οι άνθρωποι του λαού .
Ιεζ. 43,8   εν τώ τιθέναι αυτούς το πρόθυρόν µου εν τοίς προθύροις αυτών και τας φλιάς µου εχοµένας των φλιών αυτών και
έδωκαν τον τοίχόν µου ως συνεχόµενον εµού και αυτών και εβεβήλωσαν το όνοµα το άγιόν µου εν ταίς ανοµίαις αυτών, αίς
εποίουν· και εξέτριψα αυτούς εν θυµώ µου και εν φόνω.
Ιεζ. 43,8  Ούτε θα θέτουν το κατώφλιον των οικιών των πλησίον εις τα πρόθυρα του ναού µου και τα ανώφλια των οικιών
των πλησίον εις τα ανώφλια του οίκου µου, πλησιάζοντες τον τοίχον των οικιών των προς τον τοίχον του ναού µου, όπως
έκαναν άλλοτε και εβεβήλωναν το άγιον Ονοµά µου µε τας παρανοµίας, τας οποίας διέπραττον. Δια τας παρανοµίας των
ακριβώς αυτάς τους συνέτριψα τότε επάνω εις την έκκρηξιν του δικαίου θυµού µου και τους παρέδωσα εις φόνον



µαχαίρας.
Ιεζ. 43,9   και νύν απωσάσθωσαν την πορνείαν αυτών και τους φόνους των ηγουµένων αυτών απ εµού, και κατασκηνώσω
εν µέσω αυτών τον αιώνα.
Ιεζ. 43,9  Τωρα, λοιπόν, ας απωθήσουν όλοι µακράν τας πορνείας των, οι αρχηγοί των µακράν από εµέ τους αδίκους
φόνους, που διέπραττον. Και τότε εγώ θα κατασκηνώσω εν µέσω αυτών εις όλους τους αιώνας.
Ιεζ. 43,10  και σύ, υιέ ανθρώπου, δείξον τώ οίκω Ισραήλ τον οίκον, και κοπάσουσιν από των αµαρτιών αυτών· και την
όρασιν αυτού και την διάταξιν αυτού,
Ιεζ. 43,10  Και συ, υιέ ανθρώπου, δείξε και φανέρωσε αυτά τα σχετικά µε τον Ναόν στον ισραηλιτικόν λαόν, δια να
καταπαύσουν πλέον τας αµαρτίας των. Δείξε το όραµα τούτο του Θεού µε όλας τας λεπτοµερείας του,
Ιεζ. 43,11  και αυτοί λήψονται την κόλασιν αυτών περί πάντων, ών εποίησαν. και διαγράψεις τον οίκον και τας εξόδους
αυτού και την υπόστασιν αυτού και πάντα τα προστάγµατα αυτού και πάντα τα νόµιµα αυτού γνωριείς αυτοίς και
διαγράψεις εναντίον αυτών, και φυλάξονται πάντα τα δικαιώµατά µου και πάντα τα προστάγµατά µου και ποιήσουσιν
αυτά·
Ιεζ. 43,11  δια να ίδουν το µεγαλείον του και καταισχυνθούν δι' όλα εκείνα, τα οποία είχαν διαπράξει. Θα περιγράψης και θα
καταστήσης εις αυτούς γνωστόν τον ναόν τούτον, τας εισόδους και τας εξόδους, την όλην υπόστασιν και µορφήν του. Θα
ανακοινώσης εις αυτούς όλα τα προστάγµατά µου σχετικώς µε τον ναόν και τους δι' αυτόν νόµους µου. Θα κατάστησης
όλα αυτά γνωστά εις αυτούς, θα τα περιγράψης ενώπιον των. Εκείνοι θα προσέξουν όλας αυτάς τας εντολάς µου και όλα τα
προστάγµατά µου και θα τα εκτελέσουν.
Ιεζ. 43,12  και την διαγραφήν τού οίκου επί της κορυφής τού όρους, πάντα τα όρια αυτού κυκλόθεν άγια αγίων.
Ιεζ. 43,12  Θα περιγραψης εις αυτούς τον ναόν µου, που είναι κτισµένος εις την κορυφήν του όρους, και όλα τα γύρω από
αυτόν αγιώτατα αντικείµενα”.
Ιεζ. 43,13  Καί ταύτα τα µέτρα τού θυσιαστηρίου εν πήχει τού πήχεως και παλαιστής· κόλπωµα βάθους επί πήχυν και πήχυς
το εύρος, και γείσος επί το χείλος αυτού κυκλόθεν σπιθαµής. και τούτο το ύψος τού θυσιαστηρίου·
Ιεζ. 43,13  Αυτά είναι τα µέτρα του θυσιαστηρίου, µε µέτρον τον πήχυν συν µίαν παλάµην. Η κολπωτή βάσις είναι ενός
πήχεως ύψους. Το πλάτος γύρω από την βάσιν ένας πήχυς. Γυρω από την βάσιν εξέχει γείσος µιας σπιθαµής- ήτοι, ηµίσεως
πήχεως- το δε ύψος του θυσιαστηρίου είναι το εξής·
Ιεζ. 43,14  εκ βάθους της αρχής τού κοιλώµατος αυτού προς το ιλαστήριον το µέγα το υποκάτωθεν πηχών δύο και το εύρος
πήχεως· και από τού ιλαστηρίου τού µικρού επί το ιλαστήριον το µέγα πήχεις τέσσαρες και εύρος πήχυς·
Ιεζ. 43,14  Από την βάσιν του και ειδικωτερα από την αρχήν του κοιλώµατος αυτής προς το µέγα ιλαστήριον, το υποκατω
τµήµα είναι ύψους δυο πήχεων, τα δε γύρω της βάσεως πλάτους ενός πήχεως. Από το µικρόν ιλαστήριον µέχρι το µέγα
ιλαστήριον ύψος τέσσαρες πήχεις. Ο γύρος της βάσεως πλάτος ένας πήχυς.
Ιεζ. 43,15  και τώ αριήλ πηχών τεσσάρων, και από τού αριήλ και υπεράνω των κεράτων πήχυς·
Ιεζ. 43,15  Το επάνω τµήµα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωµάτων, το Αριήλ, ήτο ύψους τεσσάρων πήχεων. Επάνω από το
Αριήλ υπάρχουν τα κέρατα του θυσιαστηρίου ύψους ενός πήχεως.
Ιεζ. 43,16  και το αριήλ πηχών δώδεκα µήκους επί πήχεις δώδεκα πλάτους, τετράγωνον επί τα τέσσαρα µέρη αυτού.
Ιεζ. 43,16  Το Αριήλ, τετράγωνον το σχήµα είχεν· εκάστη πλευρά του ήτο µήκους δώδεκα πήχεων, εις τετράγωνον σχήµα
δώδεκα επί δώδεκα.
Ιεζ. 43,17 και το ιλαστήριον πηχών δεκατεσσάρων το µήκος επί πήχεις δεκατέσσαρας το εύρος επί τέσσαρα µέρη αυτού· και
το γείσος αυτώ κυκλόθεν κυκλούµενον αυτώ. ήµισυ πήχεως, και το κύκλωµα αυτού πήχυς κυκλόθεν· και οι κλιµακτήρες
αυτού βλέποντες κατά ανατολάς.
Ιεζ. 43,17  Του κάτω του θυσιαστηρίου µέρους της βάσεως, εκάστη πλευρά ήτο µήκους δώδεκα πήχεων. Γυρω δε από την
βάσιν από όλας τας πλευράς υπήρχε γείσος πλάτους ηµίσεος πήχεως και άλλος εσωτερικός γύρος κύκλω αυτού πλάτος
ενός πήχεως. Αι βαθµίδες του θυσιαστηρίου ευρίσκοντο προς το ανατολικόν µέρος.
Ιεζ. 43,18  και είπε προς µε· υιέ ανθρώπου, τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ· ταύτα τα προστάγµατα τού θυσιαστηρίου εν
ηµέρα ποιήσεως αυτού τού αναφέρειν επ αυτού ολοκαυτώµατα και προσχέειν προς αυτό αίµα.
Ιεζ. 43,18  Ο ανήρ εκείνος µου είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά λέγει ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ· αυταί είναι αι εντολαί µου
σχετικώς µε τα µέτρα και την µορφήν του θυσιαστηρίου κατά την ηµέραν, κατά την οποίαν θα κατασκευασθή. Εις αυτό
θα προσφέρωνται ολοκαυτώµατα και θα το ραντίζουν µε το αίµα των θυσιαζοµένων ζώων.
Ιεζ. 43,19  και δώσεις τοίς ιερεύσι τοίς Λευίταις τοίς εκ τού σπέρµατος Σαδδούκ τοίς εγγίζουσι προς µε, λέγει Κύριος ο Θεός,
τού λειτουργείν µοι, µόσχον εκ βοών περί αµαρτίας·
Ιεζ. 43,19  Εις δε τους ιερείς, τους λευίτας, οι οποίοι κατάγονται από τους απογόνους του Σαδδούκ , εις αυτούς οι οποίοι µε
πλησιάζουν, λέγει ο Κυριος, δια να µε υπηρετούν, θα δώσης ένα µόσχον από τα βόϊδια, δια να τον προσφέρουν ως θυσίαν
δια τας αµαρτίας του λαού.
Ιεζ. 43,20  και λήψονται εκ τού αίµατος αυτού και επιθήσουσιν επί τα τέσσαρα κέρατα τού θυσιαστηρίου και επί τας
τέσσαρας γωνίας τού ιλαστηρίου και επί την βάσιν κύκλω και εξιλάσονται αυτό·
Ιεζ. 43,20  Οι ιερείς αυτοί θα πάρουν από το αίµα του µόσχου και θα θέσουν εις τα τέσσερα άκρα του θυσιαστηρίου, εις τας
τέσσαρας γωνίας του ιλαστηρίου και στον γείσον της βάσεως γύρω-γύρω και θα το εξαγνίσουν.
Ιεζ. 43,21  και λήψονται τον µόσχον τον περί αµαρτίας, και κατακαυθήσεται εν τώ αποκεχωρισµένω τού οίκου έξωθεν των
αγίων.
Ιεζ. 43,21  Θα πάρουν έπειτα τον µόσχον, που έχει προσφερθή θυσία δια τας αµαρτίας του λαού, και θα τον καύσουν εις
χωριστόν τόπον έξω από τον ιερόν χώρον.
Ιεζ. 43,22  και τή ηµέρα τή δευτέρα λήψονται ερίφους δύο αιγών αµώµους υπέρ αµαρτίας και εξιλάσονται το θυσιαστήριον
καθότι εξιλάσαντο εν τώ µόσχω·
Ιεζ. 43,22  Κατά την δευτέραν ηµέραν θα πάρουν δύο ερίφια από τας αίγας αρτιµελή και υγιή , τα οποία θα προσφέρουν
θυσίας δια τας αµαρτίας του λαού και µε αυτά θα εξαγνίσουν και θα καθαγιάσουν το θυσιαστήριον, όπως το καθηγίασαν
µε τον µόσχον.
Ιεζ. 43,23  και µετά το συντελέσαι τον εξιλασµόν προσοίσουσι µόσχον εκ βοών άµωµον και κριόν εκ προβάτων άµωµον,



Ιεζ. 43,23  Και όταν τελείωση αυτός ο καθαγιασµός, θα πάρουν ένα αρτιµελή και υγιή µόσχον από τα βόϊδια και ένα κριον
επίσης υγιή και αρτιµελή από τα αιγοπρόβατα
Ιεζ. 43,24  και προσοίσετε εναντίον Κυρίου, και επιρίψουσιν οι ιερείς επ αυτά άλα και ανοίσουσιν αυτά ολοκαυτώµατα τώ
Κυρίω.
Ιεζ. 43,24  και θα προσφέρουν αυτά θυσίαν προς τον Κυριον. Επάνω εις αυτά οι ιερείς θα ρίψουν άλατι και θα τα
προσφέρουν ολοκαυτώµατα προς τον Κυριον.
Ιεζ. 43,25  επτά ηµέρας ποιήσεις έριφον υπέρ αµαρτίας καθ ηµέραν και µόσχον εκ βοών και κριόν εκ προβάτων, άµωµα
ποιήσουσιν
Ιεζ. 43,25  Επί επτά δε ηµέρας θα προσφέρης θυσίαν ένα ερίφιον δια τας αµαρτίας του λαού , ένα καθ' εκάστην ηµέραν.
Επίσης κατά τας επτά αυτάς ηµέρας θα προσφέρης ένα µόσχον από τα βόϊδια και ένα κριον από τα αιγοπρόβατα, υγιή και
αρτιµελή. Ενα κάθε ηµέραν θα προσφέρης θυσίαν.
Ιεζ. 43,26  επτά ηµέρας· και εξιλάσονται το θυσιαστήριον και καθαριούσιν αυτό και πλήσουσι χείρας αυτών .
Ιεζ. 43,26  Αυτό δε επί επτά ηµέρας. Ετσι θα εξαγνίσουν και θα καθαγιάσουν οι ιερείς το θυσιαστήριον, θα το καθαρίσουν
προσφέροντες µε τα χέρια των θυσίας.
Ιεζ. 43,27  και έσται από της ηµέρας της ογδόης και επέκεινα ποιήσουσιν οι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώµατα
υµών και τα τού σωτηρίου υµών. και προσδέξοµαι υµάς, λέγει Κύριος.
Ιεζ. 43,27 Από την ογδόην δε ηµέραν και έπειτα οι ιερείς θα προσφέρουν κανονικώς πλέον επάνω στο θυσιαστήριον αυτό τα
ολοκαυτώµατά σας και τας θυσίας του σωτηρίου σας. Τοτε θα σας δεχθώ” λέγει ο Κυριος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44
Ιεζ. 44,1   Καί επέστρεψέ µε κατά την οδόν της πύλης των αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς, και αύτη ήν
κεκλεισµένη.
Ιεζ. 44,1  Επειτα µε έφερε πάλιν εις την οδόν της πύλης, που οδηγεί στους ιερούς χώρους του ναού, εις αυτήν, που βλέπει
προς την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Αυτή ήτο κλειστή.
Ιεζ. 44,2   και είπε Κύριος προς µε· η πύλη αύτη κεκλεισµένη έσται, ουκ ανοιχθήσεται, και ουδείς µη διέλθη δι αυτής, ότι
Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι αυτής, και έσται κεκλεισµένη·
Ιεζ. 44,2  Ο Κυριος µου είπε· “αυτή η πύλη θα είναι κλειστή, δεν θα ανοιχθή και κανείς δεν θα περάση δια µέσου αυτής, διότι
ο Κυριος ο Θεός του Ισραήλ θα εισελθη δι' αυτής και θα µείνη και πάλιν κλεισµένη.
Ιεζ. 44,3   διότι ο ηγούµενος, ούτος καθήσεται εν αυτή τού φαγείν άρτον εναντίον Κυρίου. κατά την οδόν αιλάµ της πύλης
εισελεύσεται και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται. -
Ιεζ. 44,3  Διότι ο Αρχων αυτός θα καθίση εις αυτήν και θα φάγη τον άρτον ενώπιον του Κυρίου. Θα εισελθη από την είσοδον
της στοάς της πύλης αυτής και δια της αυτής πάλιν οδού θα εξέλθη”.
Ιεζ. 44,4   Καί εισήγαγέ µε κατά την οδόν της πύλης της προς βοράν κατέναντι τού οίκου, και είδον και ιδού πλήρης δόξης ο
οίκος τού Κυρίου, και πίπτω επί πρόσωπόν µου.
Ιεζ. 44,4  Από εκεί µε έφερε προς την οδόν, που οδηγεί προς την βορείαν πύλην απέναντι του ναού, και είδον· και ιδού, ο
οίκος του Κυρίου ήτο πλήρης από το µεγαλείον της δόξης του. Προ του θεάµατος αυτού έπεσα κατά γης µε το πρόσωπόν
µου στο έδαφος.
Ιεζ. 44,5   και είπε Κύριος προς µε· υιέ ανθρώπου, τάξον εις την καρδίαν σου και ιδέ τοίς οφθαλµοίς σου και τοίς ωσί σου
άκουε πάντα, όσα εγώ λαλώ µετά σού, κατά πάντα τα προστάγµατα τού οίκου Κυρίου και κατά πάντα τα νόµιµα αυτού·
και τάξεις την καρδίαν σου εις την είσοδον τού οίκου κατά πάσας τας εξόδους αυτού εν πάσι τοίς αγίοις.
Ιεζ. 44,5  Ο Κυριος µου είπε· “υιέ ανθρώπου, προσήλωσε µε κάθε προσοχήν τον νουν σου, ιδέ µε τα µάτια σου, άκουσε µε τα
αυτιά σου όλα, όσα εγώ θα σου είπω, όλα τα προστάγµατά µου αχετικώς µε τον ναόν του Κυρίου και όλα όσα βάσει των
εντολών του Κυρίου θα τελούνται εις αυτόν. Πρόσεξε καλά, δια να µάθης ποίοι πρέπει να κυκλοφορούν εκεί, τι πρέπει να
εισέρχεται και να εξέρχεται από κάθε είσοδον και έξοδον όλων των ιερών διαµερισµάτων.
Ιεζ. 44,6   και ερείς προς τον οίκον τον παραπικραίνοντα, προς τον οίκον τού Ισραήλ· τάδε λέγει Κύριος ο Θεός· ικανούσθω
υµίν από πασών των ανοµιών υµών, οίκος Ισραήλ,
Ιεζ. 44,6  Και θα πης στον ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος πάντοτέ µε πικραίνει, αυτά λέγει ο Κυριος· Φθάνουν πλέον αι
διαπραχθείσαι από σας παρανοµίαι, ω Ισραηλίται. Σταµατήσατε να παρανοµήτε.
Ιεζ. 44,7   τού εισαγαγείν υµάς υιούς αλλογενείς απεριτµήτους καρδία και απεριτµήτους σαρκί τού γίνεσθαι εν τοίς αγίοις
µου, και εβεβήλουν αυτά εν τώ προσφέρειν υµάς άρτους, στέαρ και αίµα, και παρεβαίνετε την διαθήκην µου εν πάσαις ταίς
ανοµίαις υµών
Ιεζ. 44,7  Διότι σεις ωδηγήσατε ξένους άνδρας απεριτµήτους κατά την σάρκα και το πνεύµα, ώστε να εισχωρήσουν και να
ευρεθούν αυτοί στους ιερούς µου χώρους. Εκείνοι εβεβηλωσαν τους τόπους µου, όταν σστους προσεφέρατε και αυτοί
έφαγον τους ηγιασµένους άρτους, το λίπος και το αίµα των θυσιών. Ετσι δε παρεβαίνατε την διαθήκην µου µε όλας αυτάς
τας παρανοµίας σας.
Ιεζ. 44,8   και διετάξατε τού φυλάσσειν φυλακάς εν τοίς αγίοις µου.
Ιεζ. 44,8  Επί πλέον δε ωρίσατε και εθέσατε ως φρουρούς των ιερών µου τόπων τους ξένους αυτούς άνδρας.
Ιεζ. 44,9   διά τούτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός· πάς υιός αλλογενής απερίτµητος καρδία και απερίτµητος σαρκί ουκ
εισελεύσεται εις τα άγιά µου εν πάσιν υιοίς αλλογενών των όντων εν µέσω οίκου Ισραήλ,
Ιεζ. 44,9  Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος· Από όλους τους ξένους, οι οποίοι ευρίσκονται µεταξύ του ισραηλιτικού λαού
κανένας ξένος, απερίτµητος κατά το πνεύµα και απερίτµητος κατά το σώµα δεν θα εισέρχεται εις την περιοχήν τω αγίων
χώρων.
Ιεζ. 44,10  αλλ ή οι Λευίται, οίτινες αφήλαντο απ εµού εν τώ πλανάσθαι τον Ισραήλ απ εµού κατόπισθεν των ενθυµηµάτων
αυτών, και λήψονται αδικίαν αυτών
Ιεζ. 44,10  Ει µη µόνον οι Λευίται, οι οποίο εν τούτοις είχαν και αυτοί αποσκιρτήσει από εµέ, όταν όλοι οι Ισραηλίται
επλανώντο µακράν µου ακολουθούντες τας πονηράς επιθυµίας της καρδίας των. Αυτοί όµως έλαβαν και θα λάβουν την
πρέπουσαν τιµωρίαν δια τας παρανοµίας των.



Ιεζ. 44,11  και έσονται εν τοίς αγίοις µου λειτουργούντες θυρωροί επί των πυλών τού οίκου και λειτουργούντες τώ οίκω·
ούτοι σφάξουσι τας θυσίας και τα ολοκαυτώµατα τώ λαώ, και ούτοι στήσονται εναντίον τού λαού τού λειτουργείν αυτοίς.
Ιεζ. 44,11  Αυτοί θα υπηρετούν στους αγίους µου χώρους θυρωροί εις τας πύλας του ναού και ως υπηρέται του ναού. Αυτοί
θα σφάζουν τα δια θυσίαν προοριζόµενα ζώα και τα ολοκαυτώµατα δια τον λαόν. Αυτοί θα ευρίσκωνται πάντοτε έτοιµοι
και πρόθυµοι εις υπηρεσίαν του λαού δια την εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών του αναγκών.
Ιεζ. 44,12  ανθ ών ελειτούργουν αυτοίς πρό προσώπου των ειδώλων αυτών και εγένετο τώ οίκω Ισραήλ εις κόλασιν αδικίας ,
ένεκα τούτου ήρα την χείρά µου επ αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός,
Ιεζ. 44,12  Οσοι όµως από τους Λευΐτας υπηρέτησαν ενώπιον των ειδώλων και ετιµωρήθησαν δια τούτο µαζή µε τους
άλλους Ισραηλίτας-δι' αυτό άλλως τε και εγώ είχα σηκώσει το χέρι µου και ωρκίσθηκα εναντίον των, λέγει ο Κυριος-αυτοί
Ιεζ. 44,13  και ουκ εγγιούσι προς µε τού ιερατεύειν µοι, ουδέ τού προσάγειν προς τα άγια υιών τού Ισραήλ ουδέ προς τα άγια
των αγίων µου και λήψονται ατιµίαν αυτών εν τή πλανήσει, ή επλανήθησαν.
Ιεζ. 44,13  δεν θα πλησιάσουν, δια να προσφέρουν ως ιερείς τας υπηρεσίας των. Δεν θα παρουσιασθούν εις τα Αγια, δια να
προσφέρουν τας προσφοράς και τας θυσίας των Ισραηλιτών, ούτε και εις τα Αγια των Αγίων. Θα πάρουν την πρέπουσαν
τιµωρίαν, διότι παρεπλανήθησαν και παρηνόµησαν στο παρελθόν.
Ιεζ. 44,14  και κατατάξουσιν αυτούς φυλάσσειν φυλακάς τού οίκου εις πάντα τα έργα αυτού και εις πάντα, όσα αν
ποιήσωσιν.
Ιεζ. 44,14  Μονον θα τους ορίσουν φρουρούς του ναού και υπηρέτας εις όλα τα άλλα έργα , τα οποία οι ίδιοι θα έχουν το
καθήκον να τελούν έντος αυτού.
Ιεζ. 44,15  οι ιερείς οι Λευίται, οι υιοί τού Σαδδούκ, οίτινες εφυλάξαντο τας φυλακάς των αγίων µου εν τώ πλανάσθαι οίκον
Ισραήλ απ εµού, ούτοι προσάξουσι προς µε τού λειτουργείν µοι και στήσονται πρό προσώπου µου τού προσφέρειν µοι
θυσίαν, στέαρ και αίµα, λέγει Κύριος ο Θεός.
Ιεζ. 44,15  Οι ιερείς όµως οι Λευίται, οι απόγονοι του Σαδδούκ, οι οποίοι ετήρησαν όλας τας υποχρεώσεις των απέναντι των
ιερών µου, όταν ο άλλος Ισραηλιτικός λαός παρεπλανάτο εις παρανοµίας µακράν από εµέ, αυτοί µόνον θα προσφέρουν
προς εµέ τας θυσίας. Θα είναι λειτουργοί µου και θα ίστανται ενώπιόν µου δια να µου προσφέρουν τας θυσίας, το λίπος και
το αίµα των θυσιαζοµένων ζώων, λέγει Κυριος ο Θεός.
Ιεζ. 44,16  ούτοι εισελεύσονται εις τα άγιά µου, και ούτοι προσελεύσονται προς την τράπεζάν µου τού λειτουργείν µοι και
φυλάξουσι τας φυλακάς µου.
Ιεζ. 44,16  Αυτοί θα εισέρχωνται εις τα άγιά µου, αυτοί θα πλησιάζουν προς την τράπεζάν µου, δια να προσφέρουν ιεράς
υπηρεσίας και τηρήσουν έτσι όλας τας σχετικάς διατάξεις µου.
Ιεζ. 44,17  και έσται εν τώ εισπορεύεσθαι αυτούς τας πύλας της αυλής της εσωτέρας στολάς λινάς ενδύσονται και ουκ
ενδύσονται έρια εν τώ λειτουργείν αυτούς από της πύλης της εσωτέρας αυλής·
Ιεζ. 44,17  Οταν δε αυτοί θα εισέρχωνται δια των πυλών της εσωτερικής αυλής, θα ενδύωνται στολάς λινάς· δεν θα φορούν
ενδύµατα µάλλινα, όταν προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις την εσωτέραν αυλήν.
Ιεζ. 44,18  και κιδάρεις λινάς έξουσιν επί ταίς κεφαλαίς αυτών και περισκελή λινά έξουσιν επί τας οσφύας αυτών και ου
περιζώσονται βία.
Ιεζ. 44,18  Λινά καλύµµατα θα φέρουν επάνω εις τας κεφαλάς των και λινάς περισκελίδας θα έχουν γύρω εις την µέσην των,
χωρίς και να ζώνωνται σφιγκτά, ώστε να παρεµποδίζωνται στο έργον των.
Ιεζ. 44,19  και εν τώ εκπορεύεσθαι αυτούς εις την αυλήν την εξωτέραν προς τον λαόν εκδύσονται τας στολάς αυτών , εν αίς
αυτοί λειτουργούσιν εν αυταίς, και θήσουσιν αυτάς εν ταίς εξέδραις των αγίων και ενδύσονται στολάς ετέρας και ου µη
αγιάσωσι τον λαόν εν ταίς στολαίς αυτών.
Ιεζ. 44,19  Οταν όµως εξέρχωνται προς τον λαόν, θα βγάζουν τας λειτουργικάς αυτάς στολάς, τας οποίας εφορούσαν δια να
τελέσουν τα τελετουργικά των καθήκοντα, θα τας αποθέσουν εις τα ειδικά ιερά δωµάτια και θα φορέσουν άλλας στολάς.
Τούτο δε δια να µη έγγιζη ο λαός τας τελετουργικάς στολάς των.
Ιεζ. 44,20  και τας κεφαλάς αυτών ου ξυρήσονται και τας κόµας αυτών ου ψιλώσουσι, καλύπτοντες καλύψουσι τας κεφαλάς
αυτών.
Ιεζ. 44,20  Δεν θα ξυρίσουν το πρόσωπόν των, ούτε θα απογυµνώσουν την κεφαλήν των από την κόµην των. Επιµελώς όµως
θα καλύπτουν τας κεφαλάς των.
Ιεζ. 44,21  και οίνον ου µη πίωσι πάς ιερεύς εν τώ εισπορεύεσθαι αυτούς εις την αυλήν την εσωτέραν.
Ιεζ. 44,21  Ολοι οι ιερείς η οποίοι πρόκειται να εισέλθουν εις την εσωτέραν αυλήν, δεν θα πίουν οίνον.
Ιεζ. 44,22  και χήραν και εκβεβληµένην ου λήψονται εαυτοίς εις γυναίκα, αλλ ή παρθένον εκ τού σπέρµατος Ισραήλ· και
χήρα εάν γένηται εξ ιερέως, λήψονται.
Ιεζ. 44,22  Δεν θα πάρουν ως σύζυγον γυναίκα χήραν η διεζευγµένην. Αλλά θα πάρουν ως σύζυγον παρθένον από τον
Ισραηλιτικόν λαόν, χήραν όµως άλλου ιερέως δύνανται να την λάβουν ως σύζυγον.
Ιεζ. 44,23  και τον λαόν µου διδάξουσιν ανά µέσον αγίου και βεβήλου και ανά µέσον ακαθάρτου και καθαρού γνωριούσιν
αυτοίς.
Ιεζ. 44,23  Θα διδάξουν τον λαόν µου, τι είναι άγιον και τι είναι βέβηλον. Θα καταστήσουν εις αυτούς γνωστόν, τι είναι
ακάθαρτον ενώπιον του Κυρίου και τι είναι καθαρόν.
Ιεζ. 44,24  και επί κρίσιν αίµατος ούτοι επιστήσονται τού διακρίνειν· τα δικαιώµατά µου δικαιώσουσι και τα κρίµατά µου
κρινούσι και τα νόµιµά µου και τα προστάγµατά µου εν πάσαις ταίς εορταίς µου φυλάξονται και τα σάββατά µου
αγιάσουσι.
Ιεζ. 44,24  Αυτοί θα έχουν το δικαίωµα να κρίνουν και να δικάζουν περιπτώσεις φόνου, θα τηρούν και δια του
παραδείγµατός των θα διδάσκουν τας εντολάς µου. Θα κρίνουν και θα δικάζουν σύµφωνα µε τους νόµους και τα
προστάγµατά µου. Θα τηρούν και θα φροντίζουν δια την τήρησιν των εορτών µου και δια τον αγιασµόν του Σαββάτου
µου.
Ιεζ. 44,25  και επί ψυχήν ανθρώπου ουκ εισελεύσονται τού µιανθήναι, αλλ ή επί πατρί και επί µητρί και επί υιώ και επί
θυγατρί και επί αδελφώ και επί αδελφή αυτού, ή ου γέγονεν ανδρί, µιανθήσεται.
Ιεζ. 44,25  Οταν αποθάνη κανείς, δεν θα πλησιάσουν αυτοί τον νεκρόν του, δια να µη µολυνθούν, παρά µόνον όταν αποθάνη



ο πατέρας των, η η µητέρα των, το παιδί των η θυγατέρα των, ο αδελφός των η η αδελφή των η µη υπανδρευµένη.
Ιεζ. 44,26  και µετά το καθαρισθήναι αυτόν επτά ηµέρας εξαριθµηθήση αυτώ·
Ιεζ. 44,26  Εάν δε και µολυνθή ο ιερεύς εξ αιτίας νεκρού, θα µετρήση επτά ηµέρας προς καθαρισµόν του και έπειτα θα έχη το
δικαίωµα να υπηρετή στον ναόν.
Ιεζ. 44,27  και ή αν ηµέρα εισπορεύωνται εις την αυλήν την εσωτέραν τού λειτουργείν εν τώ αγίω , προσοίσουσιν ιλασµόν,
λέγει Κύριος ο Θεός.
Ιεζ. 44,27  Κατά δε την ηµέράν που θα εισέλθη εις την εσωτερικήν αυλήν, δια να προσφέρη τας υπηρεσίας του στον ναόν, θα
προσφερθή θυσία προς εξιλασµόν του, λέγει Κυριος ο Θεός.
Ιεζ. 44,28  και έσται αυτοίς εις κληρονοµίαν· εγώ κληρονοµία αυτοίς, και κατάσχεσις αυτοίς ου δοθήσεται εν τοίς υιοίς
Ισραήλ, ότι εγώ κατάσχεσις αυτών.
Ιεζ. 44,28  Δια τας υπηρεσίας των αυτάς προς τον ναόν θα έχουν αυτοί ως κληρονοµίαν Εµέ. Εγώ θα είµαι δι' αυτούς
κληρονοµία. Αλλη κληρονοµία και ιδιοκτησία γης δεν θα δοθή εις αυτούς µεταξύ των Ισραηλιτών, διότι εγώ είµαι δι'
αυτούς η κληρονοµία των.
Ιεζ. 44,29  και τας θυσίας και τα υπέρ αµαρτίας και τα υπέρ αγνοίας ούτοι φάγονται, και πάν αφόρισµα εν τώ Ισραήλ αυτοίς
έσται·
Ιεζ. 44,29  Μέρη από τας θυσίας, που θα προσφέρωνται δια τας βαρείας αµαρτίας, όπως και δια τας ελαφράς, θα τα τρώγουν
αυτοί και ο,τι άλλο οι Ισραηλίται αφιερώνουν στον ναόν θα ανήκη εις αυτούς .
Ιεζ. 44,30  απαρχαί πάντων και τα πρωτότοκα πάντων και τα αφαιρέµατα πάντα εκ πάντων των απαρχών υµών τοίς
ιερεύσιν έσται· και τα πρωτογεννήµατα υµών δώσετε τώ ιερεί τού θείναι ευλογίας υµών επί τους οίκους υµών .
Ιεζ. 44,30  Ολαι αι απαρχαί των προϊόντων, όλα τα πρωτοτόκα, όλαι αι προσφοραί των απαρχών σας θα ανήκουν στους
ιερείς. Εις τους ιερείς θα δίδετε όλα τα πρωτογεννήµατά σας, και εκείνοι θα δίδουν ευλογίας εις σας και στους οίκους σας.
Ιεζ. 44,31  και πάν θνησιµαίον και θηριάλωτον εκ των πετεινών και εκ των κτηνών ου φάγονται οι ιερείς .
Ιεζ. 44,31  Θνησιµαίον η θηριάλωτον, πτηνόν και ζώον, δεν θα φάγουν ποτέ οι ιερείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45
Ιεζ. 45,1   Καί εν τώ καταµετρείσθαι υµάς την γήν εν κληρονοµία αφοριείτε απαρχήν τώ Κυρίω άγιον από της γής , πέντε και
είκοσι χιλιάδας µήκος και εύρος είκοσι χιλιάδας· άγιον έσται εν πάσι τοίς ορίοις αυτού κυκλόθεν .
Ιεζ. 45,1   Οταν θα καταµετρήσετε την χώρα σας, την γην της Επαγγελίας, δια να διανείµετε µεταξύ σας τους κλήρους θα
ξεχωρίσετε την πρώτην µερίδα δια τον Κυριον. Ιερόν τµήµα της χώρας, το οποίον θα έχει µήκος µεν είκοσι πέντε χιλιάδας
πήχεις και πλάτος είκοσι χιλιάδας. Αυτό το τµήµα θα είναι άγιον καθ' όλην αυτού την έκτασιν.
Ιεζ. 45,2   και έσται εκ τούτου εις αγίασµα πεντακόσιοι επί πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν, και πεντήκοντα πήχεις
διάστηµα αυτώ κυκλόθεν.
Ιεζ. 45,2  Από αυτό το τµήµα θα ξεχωρίσετε δια τον ιερόν χώρον του ναού τετράγωνον έκτασιν , της οποίας η κάθε πλευρά
θα είναι πεντακόσιοι πήχεις. Γυρω δε από τον χώρον αυτόν θα αφήσετε άλλο τµήµα ελεύθερον, µήκους πενήντα πήχεων.
Ιεζ. 45,3   και εκ ταύτης της διαµετρήσεως διαµετρήσεις µήκος πέντε και είκοσι χιλιάδας και εύρος είκοσι χιλιάδας, και εν
αυτή έσται το αγίασµα άγια των αγίων.
Ιεζ. 45,3  Κατά την καταµέτρησιν της γης θα µετρήσης αυτό το τµήµα µήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους
είκοσι χιλιάδων. Εις αυτήν την περιοχήν θα είναι ο ιερός χώρος, όπου θα υπάρχουν τα Αγια και τα Αγια των Αγίων.
Ιεζ. 45,4   από της γής έσται τοίς ιερεύσι τοίς λειτουργούσιν εν τώ αγίω και έσται τοίς εγγίζουσι λειτουργείν τώ Κυρίω , και
έσται αυτοίς τόπος εις οίκους αφωρισµένους τώ αγιασµώ αυτών.
Ιεζ. 45,4  Αυτό το τµήµα της γης θα είναι προωρισµένον δια τους ιερείς, οι οποίοι υπηρετούν εις τα Αγια, θα είναι δια τους
λειτουργούς, οι οποίοι θα υπηρετούν τον Κυριον. Εις τον τόπον αυτό θα υπάρχουν αι οικίαι των ιερέων, πλησίον του ιερού,
και χωρισµέναι από τα οικήµατα των άλλων πολιτών.
Ιεζ. 45,5   είκοσι και πέντε χιλιάδας µήκος και εύρος είκοσι χιλιάδες έσται τοίς Λευίταις τοίς λειτουργούσι τώ οίκω , αυτοίς
εις κατάσχεσιν, πόλεις τού κατοικείν.
Ιεζ. 45,5  Αλλο τµήµα µήκους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων και πλάτους είκοσι χιλιάδων θα είναι κατοχή των Λευϊτών, οι
οποίοι υπηρετούν στον ναόν. Εκεί θα έχουν αυτοί τας κατοικίας των.
Ιεζ. 45,6   και την κατάσχεσιν της πόλεως δώσεις πέντε χιλιάδας εύρος και µήκος πέντε και είκοσι χιλιάδας· ον τρόπον η
απαρχή των αγίων παντί οίκω Ισραήλ έσονται.
Ιεζ. 45,6  Εις κατοχήν της άλλης πόλεως θα παραχωρήσης έκταση πλάτους πέντε χιλιάδων και µήκους είκοσι πέντε
χιλιάδων πήχεων. Αυτός ο χώρος θα είναι πλησίον της αγίας µερίδος και θα ανήκη εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν.
Ιεζ. 45,7   και τώ ηγουµένω εκ τούτου και από τούτου εις τας απαρχάς των αγίων εις κατάσχεσιν της πόλεως , κατά
πρόσωπον των απαρχών των αγίων και κατά πρόσωπον της κατασχέσεως της πόλεως τα προς θάλασσαν και από των
προς θάλασσαν προς ανατολάς, και το µήκος ως µία των µερίδων από των ορίων των προς θάλασσαν και το µήκος επί τα
όρια τα προς ανατολάς της γής.
Ιεζ. 45,7  Εις δε τον άρχοντα θα παραχωρηθή ένα τµήµα, το οποίον θα ευρίσκεται εκατέρωθεν του τµήµατος των ιερέων και
του τµήµατος της πόλεως. Η µία του πλευρά η προς την Μεσόγειον, η προς δυσµάς, θα έχη µήκος ίσον µε τον χώρον των
ιερέων και του τµήµατος της πόλεως. Τοσου µήκους θα είναι και η προς ανατολάς πλευρά .
Ιεζ. 45,8   και έσται αυτώ εις κατάσχεσιν εν τώ Ισραήλ, και ου καταδυναστεύσουσιν ουκέτι οι αφηγούµενοι τού Ισραήλ τον
λαόν µου, και την γήν κατακληρονοµήσουσιν οίκος Ισραήλ κατά φυλάς αυτών .
Ιεζ. 45,8  Αυτό το τµήµα θα είναι υπό την ιδιοκτησίαν των αρχόντων του Ισραήλ και έτσι αυτοί, οικονοµικώς ανεξάρτητοι,
δεν θα καταδυναστεύουν πλέον τον λαόν µου τον ισραηλιτικόν. Την υπόλοιπον έκτασιν της χώρας θα διανείµουν οι
Ισραηλίται µεταξύ των κατά τας φυλάς αυτών.
Ιεζ. 45,9   τάδε λέγει Κύριος Θεός· ικανούσθω υµίν, οι αφηγούµενοι τού Ισραήλ· αδικίαν και ταλαιπωρίαν αφέλεσθε και
κρίµα και δικαιοσύνην ποιήσατε, εξάρατε καταδυναστείαν από τού λαού µου, λέγει Κύριος Θεός.
Ιεζ. 45,9  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού, φθάνουν πλέον αι αµαρτίαι, τας οποίας διεπράξατε
κατά το παρελθόν. Αφαιρέσατε τώρα και σταµατήσατε τας αδικίας και τας καταδυναστεύσεις, που στο παρελθόν



επράξατε, και εφαρµόσατε τώρα δικαίας κρίσεις και πράξεις. Σταµατήστε τους εκβιασµούς σας από τον λαόν µου, λέγει ο
Κυριος.
Ιεζ. 45,10  ζυγός δίκαιος και µέτρον δίκαιον και χοίνιξ δικαία έστω υµίν.
Ιεζ. 45,10  Ακριβή ας είναι τα ζύγια σας, δίκαια τα µέτρα σας.
Ιεζ. 45,11  το µέτρον και η χοίνιξ οµοίως µία έσται τού λαµβάνειν· το δέκατον τού γοµόρ η χοίνιξ , και το δέκατον τού γοµόρ
το µέτρον, προς το γοµόρ έσται ίσον.
Ιεζ. 45,11  Το µέτρον και η χοίνιξ πρέπει να είναι του αυτού περιεχοµένου. Το εν δέκατον του γαµόρ θα είναι η χοίνιξ και το
µέτρον θα είναι επίσης το ενδέκατον του γοµόρ. Το γοµόρ θα είναι η βάσις της συγκρίσεως και µετρήσεως αυτών.
Ιεζ. 45,12  και τα στάθµια είκοσιν οβολοί· οι πέντε σίκλοι πέντε, και οι δέκα σίκλοι δέκα, και πεντήκοντα σίκλοι η µνά έσται
υµίν. -
Ιεζ. 45,12  Ο σίκλος βασικόν µέτρον θα είναι είκοσι οβολοί. Οι πέντε σίκλοι θα είναι ακριβώς πέντε και οι δέκα σίκλοι
ακριβώς δέκα. Η µνα θα είναι δια σας πεντήκοντα σίκλοι.
Ιεζ. 45,13  Καί αύτη η απαρχή, ήν αφοριείτε, έκτον µέτρου από τού γοµόρ τού πυρού και το έκτον τού οιφί από τού κόρου
των κριθών.
Ιεζ. 45,13  Αυτή δε θα είναι η προσφορά, την οποίαν θα ξεχωρίσετε από τα προϊόντα σας δια τον άρχοντα. Το ένα έκτον του
µέτρου, το οποίον, όπως ελέχθη, είναι το δέκατον του γοµόρ, σίτου και το ένα έκτον του οιφί από την κριθήν σας. Το οιφί,
ίσον µε το µέτρον, είναι υποδιαίρεσις του κόρου.
Ιεζ. 45,14  και το πρόσταγµα τού ελαίου· κοτύλην ελαίου από δέκα κοτυλών , ότι αι δέκα κοτύλαι εισί γοµόρ.
Ιεζ. 45,14  Το δικαίωµα του ελαίου είναι µία κοτύλη ελαίου από τας δέκα κοτύλας της παραγωγής σας. Αι δέκα κοτύλαι
είναι ίσαι προς ένα γοµόρ.
Ιεζ. 45,15  και πρόβατον από των δέκα προβάτων αφαίρεµα εκ πασών των πατριών τού Ισραήλ εις θυσίας και εις
ολοκαυτώµατα και εις σωτηρίου τού εξιλάσκεσθαι περί υµών λέγει Κύριος Θεός.
Ιεζ. 45,15  Ενα πρόβατον από τα δέκα θα αφαιρήται από τα πρόβατα όλων των φυλών του Ισραήλ δια τας θυσίας , δια τα
ολοκαυτώµατα και τας θυσίας σωτηρίου, δια να προσφέρωνται αυτά εις εξιλέωσίν σας, λέγει Κυριος ο Θεός.
Ιεζ. 45,16  και πάς ο λαός δώσει την απαρχήν ταύτην τώ αφηγουµένω τού Ισραήλ .
Ιεζ. 45,16  Ολος ο λαός θα δίδη τας προαναφερθείσας αυτάς εκλεκτάς προσφοράς στον άρχοντα του Ισραήλ.
Ιεζ. 45,17 και διά τού αφηγουµένου έσται τα ολοκαυτώµατα και αι θυσίαι και αι σπονδαί έσονται εν ταίς εορταίς και εν ταίς
νουµηνίαις και εν τοίς σαββάτοις και εν πάσαις ταίς εορταίς οίκου Ισραήλ· αυτός ποιήσει τα υπέρ αµαρτίας και την θυσίαν
και τα ολοκαυτώµατα και τα τού σωτηρίου τού εξιλάσκεσθαι υπέρ τού οίκου Ισραήλ.
Ιεζ. 45,17  Είναι δε καθήκον του άρχοντος να µεριµνά δια την προσφοράν ολοκαυτωµάτων, θυσιών και σπονδών κατά τος
εορτάς, κατά την πρώτην εκάστου µηνός, κατά τα Σαββατα και εις όλας τας άλλας εορτάς του ισραηλιτικού λαού. Αυτός
θα προσφέρη τας θυσίας υπέρ των αµαρτιών του λαού, όπως επίσης και θυσίας δι' ολοκαυτώµατα και θυσίας σωτηρίου
δια την εξιλέωσιν του ισραηλιτικού λαού.
Ιεζ. 45,18  Τάδε λέγει Κύριος Θεός· εν τώ πρώτω µηνί µια τού µηνός λήψεσθε µόσχον εκ βοών άµωµον τού εξιλάσασθαι το
άγιον.
Ιεζ. 45,18  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Κατά την πρώτην ηµέραν εκάστου µηνός θα πάρετε από τα βόϊδια σας ένα µόσχον υγιή
και αρτιµελή, δια να καθαρισθή κάθε τυχόν µολυσµός του Ιερού χώρου.
Ιεζ. 45,19  και λήψεται ο ιερεύς από τού αίµατος τού εξιλασµού και δώσει επί τας φλιάς τού οίκου και επί τας τέσσαρας
γωνίας τού ιερού και επί το θυσιαστήριον και επί τας φλιάς της πύλης της αυλής της εσωτέρας .
Ιεζ. 45,19  Ο ιερεύς θα πάρη από το αίµα του εξιλαστηρίου αυτού θύµατος και θα αλείψη µε αυτό το κατώφλιον του ναού
του Κυρίου, τας τέσσαρας γωνίας του ιερού θυσιαστηρίου, το θυσιαστήριον και τα κατώφλια της πύλης της εσωτερικής
αυλής.
Ιεζ. 45,20  και ούτως ποιήσεις εν τώ µηνί τώ εβδόµω, µια τού µηνός, λήψη παρ εκάστου απόµοιραν και εξιλάσεσθε τον
οίκον.
Ιεζ. 45,20  Το ίδιο πράγµα θα κάµης κατά τον έβδοµον µήνα, την πρώτην του µηνός. Θα πάρης από καθένα το µερίδιον, που
ανήκει στον Θεόν, και θα καθαρίσετε τον ναόν του Κυρίου.
Ιεζ. 45,21  και εν τώ πρώτω µηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτη τού µηνός, έσται υµίν το πάσχα εορτή· επτά ηµέρας άζυµα έδεσθε.
Ιεζ. 45,21  Κατά δε την δεκάτην τετάρτην του πρώτου µηνός θα τελήται η εορτή του Πασχα. Επί επτά ηµέρας θα τρώγετε
άζυµα.
Ιεζ. 45,22  και ποιήσει ο αφηγούµενος εν εκείνη τή ηµέρα υπέρ αυτού και τού οίκου και υπέρ παντός τού λαού της γής
µόσχον υπέρ αµαρτίας.
Ιεζ. 45,22  Κατά την ηµέραν εκείνην ο άρχων θα προσφέρη υπέρ του εαυτού του, υπέρ του ναού και υπέρ όλου του λαού της
χώρας ένα µόσχον εις συγχώρησιν των αµαρτιών.
Ιεζ. 45,23  και τας επτά ηµέρας της εορτής ποιήσει ολοκαυτώµατα τώ Κυρίω, επτά µόσχους και επτά κριούς αµώµους καθ
ηµέραν, τας επτά ηµέρας και υπέρ αµαρτίας έριφον αιγών καθ ηµέραν.
Ιεζ. 45,23  Κατά τας επτά ηµέρας της εορτής του Πασχα θα προσφέρη ολοκαυτώµατα στον Κυριον, επτά µόσχους και επτά
κριους υγιείς και αρτιµελείς εκάστην ηµέραν, κατά τας επτά αυτάς ηµέρας. Εκάστην επίσης ηµέραν θα προσφέρη και ένα
ερίφιον δια τας αµαρτίας.
Ιεζ. 45,24  και θυσίαν πέµµα τώ µόσχω και πέµµα τώ κριώ ποιήσεις και ελαίου το είν τώ πέµµατι.
Ιεζ. 45,24  Εις την θυσίαν του µόσχου θα προστίθεται και µία πίττα. Πιττα θα προστίθεται επίσης και εις την θυσίαν του
κριου. Καθε πίττα θα έχη ένα ειν ελαίου.
Ιεζ. 45,25  και εν τώ εβδόµω µηνί, πεντεκαιδεκάτη τού µηνός, εν τή εορτή, ποιήσεις κατά τα αυτά επτά ηµέρας καθώς τα
υπέρ της αµαρτίας και καθώς τα ολοκαυτώµατα και καθώς το µαναά και καθώς το έλαιον.
Ιεζ. 45,25  Κατά δε τον έβδοµον µήνα, την δεκάτην πέµπτην του µηνός, κατά την εορτήν της σκηνοπηγίας, θα κάµης τα
ίδια. Επί επτά δηλαδή ηµέρας θα προσφέρης θυσίας, όπως εκείνας που προσέφερες υπέρ αµαρτίας µε τα ολοκαυτώµατα µε
τας αναιµάκτους θυσίας και µε έλαιον”.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46
Ιεζ. 46,1   Τάδε λέγει Κύριος Θεός· η πύλη η εν τή αυλή τή εσωτέρα η βλέπουσα προς ανατολάς έσται κεκλεισµένη έξ ηµέρας
τας ενεργούς, εν δε τή ηµέρα των σαββάτων ανοιχθήσεται και εν τή ηµέρα της νουµηνίας ανοιχθήσεται.
Ιεζ. 46,1  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “η ανατολική πύλη εις την εσωτερικήν αυλήν θα µένη κλειστή κατά τας εξ εργασίµους
ηµέρας. Κατά δε την ηµεράν του Σαββάτου θα ανοίγεται. Επίσης ανοικτή θα είναι και κατά την πρώτην εκάστου µηνός.
Ιεζ. 46,2 και εισελεύσεται ο αφηγούµενος κατά την οδόν τού αιλάµ της πύλης της έσωθεν και στήσεται επί τα πρόθυρα της
πύλης, και ποιήσουσιν οι ιερείς τα ολοκαυτώµατα αυτού και τα τού σωτηρίου αυτού·
Ιεζ. 46,2  Ο Αρχων θα εισέρχεται από τον δρόµον της στοάς της εσωτερικής πύλης και θα σταθή εις τα πρόθυρα της πύλης.
Οι ιερείς θα προσφέρουν δι' αυτόν τας θυσίας των ολοκαυτωµάτων και του σωτηρίου του.
Ιεζ. 46,3   και προσκυνήσει επί τού προθύρου της πύλης και εξελεύσεται και η πύλη ου µη κλεισθή έως εσπέρας. και
προσκυνήσει ο λαός της γής κατά τα πρόθυρα της πύλης εκείνης εν τοίς σαββάτοις και εν ταίς νουµηνίαις εναντίον
Κυρίου.
Ιεζ. 46,3  Ο Αρχων θα προσκύνηση εις τα πρόθυρα της πύλης και θα εξέλθη. Η πύλη δεν θα κλείση έως την εσπέραν. Θα
προσκύνηση επίσης και ο λαός της χώρας εις τα πρόθυρα της πύλης αυτής ενώπιον του Κυρίου κατά τα Σαββατα και την
πρώτην εκάστου µηνός.
Ιεζ. 46,4   και τα ολοκαυτώµατα προσοίσει ο αφηγούµενος τώ Κυρίω· εν τή ηµέρα των σαββάτων έξ αµνούς αµώµους και
κριόν άµωµον
Ιεζ. 46,4  Ο Αρχων θα προσφέρη τας θυσίας των ολοκαυτωµάτων προς τον Κυριον. Κατά την ηµέραν των Σαββάτων θα
προσφέρη εξ αµνούς και ένα κριόν, όλά υγήή και αρτιµελή.
Ιεζ. 46,5   και µαναά πέµµα τώ κριώ και τοίς αµνοίς θυσίαν δόµα χειρός αυτού, και ελαίου το είν τώ πέµµατι.
Ιεζ. 46,5  Ως αναίµακτον δε θυσίαν θα προσθέση εις την αιµατηράν θυσίαν του κριου µίαν πίτταν. Εις δε την αιµατηράν
θυσίαν των αµνών θα προσφέρη κατά την προαίρεσιν αυτού και ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.
Ιεζ. 46,6   και εν τή ηµέρα της νουµηνίας µόσχον άµωµον και έξ αµνούς, και κριός άµωµος έσται,
Ιεζ. 46,6  Κατά την πρώτην ηµέραν εκάστου µηνός θα προσφέρη ένα µόσχον, εξ αµνούς και ένα κριόν, όλα υγιή και
αρτιµελή.
Ιεζ. 46,7   και πέµµα τώ κριώ και πέµµα τώ µόσχω έσται µαναά, και τοίς αµνοίς καθώς αν εκποιή η χείρ αυτού, και ελαίου
το είν τώ πέµµατι.
Ιεζ. 46,7  Μαζή µε τον κριον θα προσφερθή η πίττα και µε τον µόσχον άλλη πίττα ως αναίµακτος θυσία. Με τους αµνούς θα
προσφέρη ως αναίµακτον θυσίαν ο,τι προαιρείται. Μαζή όµως µε αυτό το ένα ειν ελαίου δια την πίτταν.
Ιεζ. 46,8   και εν τώ εισπορεύεσθαι τον αφηγούµενον κατά την οδόν τού αιλάµ της πύλης εισελεύσεται και κατά την οδόν
της πύλης εξελεύσεται.
Ιεζ. 46,8  Ο Αρχων, όταν µεταβαίνη δια τας θυσίας, θα εισέρχεται δια της στοάς της πύλης και θα εξέρχεται πάλιν δια της
ιδίας οδού.
Ιεζ. 46,9   και όταν εισπορεύηται ο λαός της γής εναντίον Κυρίου εν ταίς εορταίς, ο εισπορευόµενος κατά την οδόν της πύλης
της βλεπούσης προς βοράν προσκυνείν εξελεύσεται κατά την οδόν της πύλης της προς νότον , και ο εισπορευόµενος κατά
την οδόν της πύλης της προς νότον εξελεύσεται κατά την οδόν της πύλης της προς βοράν· ουκ αναστρέψει κατά την πύλην ,
εις ήν εισελήλυθεν, αλλ ή κατ ευθύ αυτής εξελεύσεται.
Ιεζ. 46,9  Δια τον λαόν όµως της χώρας, όταν έρχεται ενώπιον του Κυρίου κατά τας εορτάς, κανείς δεν θα επιστρέψη οπίσω
εις την πύλην, δια της οποίας εισήλθε, αλλά βαδίζων κατ' ευθείαν εµπρός θα εξέλθη.
Ιεζ. 46,10  και ο αφηγούµενος εν µέσω αυτών εν τώ εισπορεύεσθαι αυτούς εισελεύσεται µετ αυτών και εν τώ εκπορεύεσθαι
αυτούς εξελεύσεται.
Ιεζ. 46,10  Και αυτός ακόµη ο άρχων κατά τας µεγάλας αυτάς εορτάς, που θα είναι εν µέσω του λαού, όταν εισέρχωνται οι
άνθρωποι του λαού, θα εισέρχεται και αυτός, και όταν εξέρχεται ο λαός, θα εξέρχεται και εκείνος.
Ιεζ. 46,11  και εν ταίς εορταίς και εν ταίς πανηγύρεσιν έσται το µαναά πέµµα τώ µόσχω και πέµµα τώ κριώ και τοίς αµνοίς
καθώς αν εκποιή η χείρ αυτού και ελαίου το είν τώ πέµµατι.
Ιεζ. 46,11  Κατά τας µεγάλας εορτάς και τας πανηγύρεις θα προστίθεται εις την αιµατηράν θυσίαν του µόσχου και µία
πίττα ως αναίµακτος θυσία. Μια πίττα επίσης δια την θυσίαν του κριου και άλλαι δια τας θυσίας των αµνών. Θα δίδεται
επίσης και κατά την προαίρεσιν εκάστου απαραιτήτως ένα ειν ελαίου εις κάθε πίτταν.
Ιεζ. 46,12  εάν δε ποιήση ο αφηγούµενος οµολογίαν ολοκαύτωµα σωτηρίου τώ Κυρίω , και ανοίξη εαυτώ την πύλην την
βλέπουσαν κατά ανατολάς και ποιήσει το ολοκαύτωµα αυτού και τα τού σωτηρίου αυτού , ον τρόπον ποιεί εν τή ηµέρα των
σαββάτων, και εξελεύσεται και κλείσει τας θύρας µετά το εξελθείν αυτόν.
Ιεζ. 46,12  Οταν ο άρχων προσφέρη προαιρετικήν θυσίαν ολοκαυτώµατος η ευχαριστήριον θυσίαν επί τη σωτηρία στον
Κυριον, θα ανοίγεται δι' αυτόν η προς ανατολάς πύλη και θα προσφέρη το ολοκαύτωµά του και την θυσίαν του σωτηρίου,
όπως πράττει κατά την ηµέραν του Σαββάτου. Θα εξέλθη δε έπειτα και θα κλείση τας θύρας της πύλης µετά την εξοδόν
του.
Ιεζ. 46,13  και αµνόν ενιαύσιον άµωµον ποιήσει εις ολοκαύτωµα καθ ηµέραν τώ Κυρίω , πρωΐ ποιήσει αυτόν·
Ιεζ. 46,13  Επίσης θα προσφέρη αυτός προς τον Κυριον κάθε ηµέραν ως ολοκαύτωµα ένα αµνόν ενός έτους χωρίς κανένα
ελάττωµα, θα προσφέρη δε αυτόν κατά την πρωΐαν.
Ιεζ. 46,14  και µαναά ποιήσει επ αυτώ το πρωΐ έκτον τού µέτρου και ελαίου το τρίτον τού είν τού αναµείξαι την σεµίδαλιν
µαναά τώ Κυρίω, πρόσταγµα διαπαντός.
Ιεζ. 46,14  Μαζή µε την αιµατηράν θυσίαν του αµνού αυτού θα προσφέρη ως αναίµακτον θυσίαν εν έκτον του µέτρου
σηµιγδάλι και από το έλαιον ένα τρίτον του ειν. Να ανοµιχθή δε η αναίµακτος θυσία του σηµιγδαλιού µε το έλαιον, δια να
προσφερθή στον Κυριον. Αυτός θα είναι ο παντοτεινός νόµος.
Ιεζ. 46,15  ποιήσετε τον αµνόν και το µαναά και το έλαιον ποιήσετε το πρωΐ ολοκαύτωµα διά παντός.
Ιεζ. 46,15  Θα προσφέρετε την αιµατηράν θυσίαν του αµνού και την αναίµακτον σηµιγδαλιού και ελαίου πάντοτε εκάστην
πρωΐαν, ως ολοκαύτωµα προς τον Κυριον.
Ιεζ. 46,16  Τάδε λέγει Κύριος Θεός· εάν δώ ο αφηγούµενος δόµα ενί εκ των υιών αυτού εκ της κληρονοµίας αυτού , τούτο τοίς



υιοίς αυτού έσται κατάσχεσις εν κληρονοµία.
Ιεζ. 46,16  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· Εάν ο άρχων από την κληρονοµίαν του προσφέρη ένα δώρον στον υίόν του, το δώρον
αυτό θα µεταβιβάζεται κληρονοµικώς εις τα παιδιά εκείνου. Θα είναι ιδιοκτησία των εκ κληρονοµίας.
Ιεζ. 46,17  εάν δε δώ δόµα ενί των παίδων αυτού, και έσται αυτώ έως τού έτους της αφέσεως, και αποδώσει τώ αφηγουµένω·
πλήν της κληρονοµίας των υιών αυτού, αυτοίς έσται.
Ιεζ. 46,17  Εάν όµως προσφέρη ένα ακίνητον ως δώρον εις κάποιον από τους δούλους του , το δώρον αυτό θα µένη υπό την
κατοχήν του δούλου µέχρι του έτους της αφέσεως. Τοτεοο ελεύθερος πλέον δούλος θα έπιστρέψη το δώρον στον άρχοντα.
Εις τους υιούς όµως και εις τα τέκνα του θα µένη πάντοτε κληρονοµικώς το δοθεν δώρον.
Ιεζ. 46,18  και ου µη λάβη ο αφηγούµενος εκ της κληρονοµίας τού λαού τού καταδυναστεύσαι αυτούς· εκ της κατασχέσεως
αυτού κατακληρονοµήσει τοίς υιοίς αυτού, όπως µη διασκορπίζηται ο λαός µου έκαστος εκ της κατασχέσεως αυτού. -
Ιεζ. 46,18  Ποτέ δε ο άρχων, δια βίας και καταναγκασµού, δεν θα πάρη έδαφος από την κληρονοµίαν του λαού. Μονον από
την ιδικήν του ιδιοκτησίαν θα δίδη εις τα παιδιά του και όχι από την κληρονοµίαν του λαού , δια να µη εκδιώκωνται και
διασκορπίζωνται έτσι οι άνθρωποι από την ιδιοκτησιάν των”.
Ιεζ. 46,19  Καί εισήγαγέ µε εις την είσοδον της κατά νώτου της πύλης εις την εξέδραν των αγίων των ιερέων την βλέπουσαν
προς βοράν, και ιδού εκεί τόπος κεχωρισµένος.
Ιεζ. 46,19  Κατόπιν µε ωδήγησεν εις την είσοδον, που είναι παραπλεύρως της στοάς, εις τα ιερά οικήµατα, τα προωρισµένα
δια τους ιερείς· αυτά, που ευρίσκονται προς βορράν του ναού. Εκεί είδα κάποιον ξεχωριστόν τόπον.
Ιεζ. 46,20  και είπε προς µε· ούτος ο τόπος εστίν, ού εψήσουσιν εκεί οι ιερείς τα υπέρ αγνοίας και τα υπέρ αµαρτίας και εκεί
πέψουσι το µαναά το παράπαν τού µη εκφέρειν εις την αυλήν την εξωτέραν τού αγιάζειν τον λαόν.
Ιεζ. 46,20  Και είπε προς εµέ ο οδηγός µου· “αυτός ο τόπος θα είναι το µαγειρείον, όπου θα βράζουν οι ιερείς τα υπολείµµατα
των θυσιών, αι οποίαι έχουν προσφερθή δια τα εξ αγνοίας αµαρτήµατα, όπως και δια τα βαρύτερα. Εκεί θα ζυµώνουν οι
ιερείς την αναίµακτον θυσίαν του σηµιγδαλιού. Ετσι τίποτε από τας θυσίας δεν θα εξάγεται εις την εξωτερικήν αυλήν, δια
να µη έρχεται έτσι εις επαφήν µε τον λαόν”.
Ιεζ. 46,21  και εξήγαγέ µε εις την αυλήν την εξωτέραν και περιήγαγέ µε επί τα τέσσαρα µέρη της αυλής, και ιδού αυλή κατά
το κλίτος της αυλής·
Ιεζ. 46,21  Με έβγαλε κατόπιν ο οδηγός µου και µε περιέφερεν εις την εξωτερικήν αυλήν, εις τας τέσσαρας αυτής γωνίας. Και
ιδού εις κάθε γωνίαν υπήρχε και αυλή.
Ιεζ. 46,22  επί τα τέσσαρα κλίτη της αυλής αυλή µικρά, µήκους πηχών τεσσαράκοντα και εύρος πηχών τριάκοντα, µέτρον
έν ταίς τέσσαρσι.
Ιεζ. 46,22  Εις τας τέσσαρας δηλαδή γωνίας της εξωτερικής αυλής υπήρχε και µία µικρά αυλή µήκους τεσσαράκοντα
πήχεων και πλάτους τριάκοντα. Τας αυτάς διαστάσεις είχαν και αι τέσσαρες µικραί αυταί αυλαί.
Ιεζ. 46,23  και εξέδραι κύκλω εν αυταίς, κύκλω ταίς τέσσαρσι, και µαγειρεία γεγονότα υποκάτω των εξεδρών κύκλω.
Ιεζ. 46,23  Γυρω από τας αυλάς αυτάς υπήρχαν ανώγεια οικήµατα. Κατω δε από τα οικήµατα, γύρω-γύρω, είχαν
κατασκευασθή µαγειρεία.
Ιεζ. 46,24  και είπε προς µε· ούτοι οι οίκοι των µαγειρείων, ού εψήσουσιν εκεί οι λειτουργούντες τώ οίκω τα θύµατα τού λαού.
Ιεζ. 46,24  Μου είπε δε ο οδηγός· “εδώ είναι τα µαγειρεία, όπου οι υπηρέται θα βράζουν τα κρέατα των προσφεροµένων εκ
µέρους του λαού θυσιών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47
Ιεζ. 47,1   Καί εισήγαγέ µε επί τα πρόθυρα τού οίκου, και ιδού ύδωρ εξεπορεύετο υποκάτωθεν τού αιθρίου κατά ανατολάς,
ότι το πρόσωπον τού οίκου έβλεπε κατά ανατολάς, και το ύδωρ κατέβαινεν από τού κλίτους τού δεξιού από νότου επί το
θυσιαστήριον.
Ιεζ. 47,1   Ο ανήρ, ο οποίος µε οδηγούσε, µε έφερεν έπειτα εις την είσοδον του οίκου του Θεού. Και ιδού, ύδωρ επήγαζεν από
το κάτω µέρος του υπαιθρίου τµήµατος της εισόδου, του προς ανατολάς· η είσοδος του ναού ευρίσκετο προς ανατολάς. Το
ύδωρ αυτό κατήρχετο δεξιά και νοτίως από το θυσιαστήριον των ολοκαυτωµάτων.
Ιεζ. 47,2   και εξήγαγέ µε κατά την οδόν της πύλης της προς βοράν και περιήγαγέ µε την οδόν έξωθεν προς την πύλην της
αυλής της βλεπούσης κατά ανατολάς, και ιδού το ύδωρ κατεφέρετο από τού κλίτους τού δεξιού.
Ιεζ. 47,2  Επειτα ο οδηγός µου µε έβγαλεν από την οδόν, η οποία διέρχεται από την προς βορράν εσωτερικήν πύλην, και µε
περιέφερεν στο εξωτερικόν του οικοοοµήµατος έως εις την εξωτερικήν ανατολικήν πύλην. Και ιδού το νερό κατήρχετο από
την δεξιάν πλευράν, νοτίως δηλαδή του ναού.
Ιεζ. 47,3   καθώς έξοδος ανδρός εξεναντίας, και µέτρον εν τή χειρί αυτού, και διεµέτρησε χιλίους εν τώ µέτρω, και διήλθεν εν
τώ ύδατι ύδωρ αφέσεως·
Ιεζ. 47,3  Ο οδηγός µου επροχώρησεν απέναντί µου και µε το µέτρον, το οποίον εκρατούσε εις τα χέρια του, εµέτρησε την
ροήν του ποταµού, χιλίους πήχεις, βαδίζων µέσα στο ύδωρ. Διότι το ύδωρ τούτο ήτο αβαθές και επέτρεπε την διάβασιν .
Ιεζ. 47,4   και διεµέτρησε χιλίους, και διήλθεν εν τώ ύδατι ύδωρ έως των µηρών· και διεµέτρησε χιλίους, και διήλθεν ύδωρ
έως οσφύος·
Ιεζ. 47,4  Εµέτρησεν έπειτα άλλους χιλίους πήχεις και εβάδισε µέσα στο νερό µέχρι του ύψους των µηρών. Επειτα εµέτρησεν
αλλά χίλια µέτρα και εδαδισε µέσα στο νερό έως την µέσην.
Ιεζ. 47,5   και διεµέτρησε χιλίους, και ουκ ηδύνατο διελθείν, ότι εξύβριζε το ύδωρ ως ροίζος χειµάρου, ον ου διαβήσονται.
Ιεζ. 47,5  Εµέτρησε και άλλους χιλίους πήχεις και δεν ηµπορούσε πλέον να διέλθη δια µέσου του ύδατος του ποταµού, διότι
το νερο εβούϊζεν ωσάν ορµητικός χείµαρρος, τον οποίον δεν ηµπορεί κανείς να διαβή.
Ιεζ. 47,6   και είπε προς µε· εώρακας, υιέ ανθρώπου; και ήγαγέ µε και επέστρεψέ µε επί το χείλος τού ποταµού.
Ιεζ. 47,6  Και ο οδηγός µου είπε· “είδες, υιέ ανθρώπου;” Επειτά µε επανέφερεν εις την όχθην του ποταµού.
Ιεζ. 47,7   εν τή επιστροφή µου και ιδού επί τού χείλους τού ποταµού δένδρα πολλά σφόδρα ένθεν και ένθεν.
Ιεζ. 47,7  Κατά την επιστροφήν µου είδα, ότι εις τας όχθας του ποταµού, εντεύθεν και εντεύθεν υπήρχον πολλά δένδρα.
Ιεζ. 47,8   και είπε προς µε· το ύδωρ τούτο το εκπορευόµενον εις την Γαλιλαίαν την προς ανατολάς και κατέβαινεν επί την
Αραβίαν και ήρχετο έως επί την θάλασσαν επί το ύδωρ της διεκβολής, και υγιάσει τα ύδατα.



Ιεζ. 47,8  Ο Οδηγός µου είπε· “το νερό τούτο θα ρεύση προς την Γαλιλαίαν, έπειτα εις την προς ανατολάς περιοχήν. Θα
στραφή κατόπιν προς την Αραβίαν και δια µέσου της κοιλάδος του Ιορδάνου θα κατευθυνθή έως την Νεκράν Θαλασσαν.
Εκεί δε που θα εκβάλλη ο ποταµός, θα καταστήση υγιή τα ύδατα της.
Ιεζ. 47,9   και έσται πάσα ψυχή των ζώων των εκζεόντων επί πάντα , εφ ά αν επέλθη εκεί ο ποταµός, ζήσεται. και έσται εκεί
ιχθύς πολύς σφόδρα, ότι ήκει εκεί το ύδωρ τούτο, και υγιάσει και ζήσεται· πάν εφ ό αν έλθη ο ποταµός εκεί, ζήσεται.
Ιεζ. 47,9  Ολαι δε αι ζωνταναί υπάρξεις της περιοχής εκείνης, που προηγουµένως λόγω της ξηρασίας απέθνησκον, όταν θα
απλωθή εκεί ο ποταµός, θα αναζωογονηθούν, και ως εκ των γλυκέων υδάτων του ποταµού πλήθη ιχθύων θα
αναπτυχθούν, διότι εκεί θα έχη απλωθή το υγιές τούτο ύδωρ και θα εξυγιάνη και θα αναζωογονήση τα πάντα. Καθε
περιοχή, όπου θα απλωθή ο ποταµός, θα γεµίση από ζωήν.
Ιεζ. 47,10  και στήσονται εκεί αλιείς από Αινγαδείν έως Εναγαλείµ· ψυγµός σαγηνών έσται, καθ εαυτήν έσται, και οι ιχθύες
αυτής ως οι ιχθύες της θαλάσσης της µεγάλης, πλήθος πολύ σφόδρα.
Ιεζ. 47,10  Θα εγκαθίσταντα εκεί πολυάριθµοι αλιείς από Αινγαδείν έως Εναγαλείµ. Εκεί θα στεγνώνουν τα πολλά δίκτυά
των καθ' όλην την απέραντον όχθην οι αλιείς, οι δε ιχθύες της υδατίνης αυτής περιοχής θα είναι από απόψεως µεγέθους
και γεύσεως ωσάν της Μεσογείου Θαλάσσης, αναρίθµητα πλήθη.
Ιεζ. 47,11  και εν τή διεκβολή αυτού και εν τή επιστροφή αυτού και εν τή υπεράρσει αυτού ου µη υγιάσωσιν· εις άλας
δέδονται.
Ιεζ. 47,11  Κατόπιν ο ποταµός θα εκβάλλη εις την Νεκράν Θαλασσαν, θα κάµη δίνας, θα υψωθούν υπερβολικά τα νερά του,
τα οποία θα παύσουν εκεί να είναι ζωογόνα, καθώς θα χύνωνται εις της Νεκράς Θαλάσσης τα ύδατα, διότι έχουν αυτά
προορισθή να είναι πυκνότατα εις αλάτι.
Ιεζ. 47,12  και επί τού ποταµού αναβήσεται, επί τού χείλους αυτού ένθεν και ένθεν πάν ξύλον βρώσιµον, ου µη παλαιωθή επ
αυτού, ουδέ µη εκλείπη ο καρπός αυτού· της καινότητος αυτού πρωτοβολήσει, διότι τα ύδατα αυτών εκ των αγίων ταύτα
εκπορεύεται, και έσται ο καρπός αυτών εις βρώσιν και ανάβασις αυτών εις υγίειαν.
Ιεζ. 47,12  Εις τας όχθας του ποταµού, εις την µίαν και εις την άλλην πλευράν, θα υπάρχουν όλα τα καρποφόρα δένδρα.
Κανένα δε από αυτά δεν θα γηράση, ούτε και θα παύσουν να φέρουν καρπούς. Εκεί τα δένδρα θα πετάξουν ζωηρά τα
πρώτα των βλαστάρια και θα µείνουν πάντοτε νέα και ο πρώτος καρπός των θα ανανεώνεται συνεχώς, διότι τα ύδατα, από
τα οποία θα ποτίζωνται, πηγάζουν από τα άγια, και ο καρπός των δένδρων αυτών θα είναι προς διατροφήν , τα δε φύλλα
των θα παρέχουν θεραπείαν και υγείαν”.
Ιεζ. 47,13  Τάδε λέγει Κύριος Θεός· ταύτα τα όρια κατακληρονοµήσετε της γής, ταίς δώδεκα φυλαίς των υιών Ισραήλ
πρόσθεσις σχοινίσµατος.
Ιεζ. 47,13  Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός· “αυτά είναι τα όρια της χώρας, την οποίαν δια κλήρου θα διανείµετε εις τας δώδεκα
φυλάς των Ισραηλιτών. Θα προσθέσετε όµως διπλήν µερίδα στο µερίδιον του Ιωσήφ.
Ιεζ. 47,14  και κατακληρονοµήσετε αυτήν έκαστος καθώς ο αδελφός αυτού, εις ήν ήρα την χείρά µου τού δούναι αυτήν τοίς
πατράσιν αυτών, και πεσείται η γη αύτη υµίν εν κληρονοµία.
Ιεζ. 47,14  Καθένας από σας θα κληρονοµήση ίσην έκτασιν και θα έχη τα αυτά δικαιώµατα εις την χώραν αυτήν , δια την
οποίαν εγώ ύψωσα το χέρι µου και έδωσα όρκον στους προγόνους σας, Η χώρα αυτή θα περιέλθη εις σας ως κληρονοµία.
Ιεζ. 47,15  και ταύτα τα όρια της γής της προς βοράν· από θαλάσσης της µεγάλης της καταβαινούσης και περισχιζούσης
της εισόδου Ηµάθ Σεδαδά,
Ιεζ. 47,15  Αυτά δε είναι τα όριο της χώρας προς βορράν. Από την Μεσόγειον Θαλασσαν θα παρέτε τον δρόµον που
κατεβαίνει και διασχίζει την Ηµάθ έως Σεδαδά.
Ιεζ. 47,16  Βηρωθά Σεβραίµ Ηλιάµ αναµέσον ορίων Δαµασκού και αναµέσον ορίων Ηµάθ, αυλή τού Σαυνάν, αί εισιν επάνω
των ορίων Αυρανίτιδος.
Ιεζ. 47,16  Βηρωθά, Σεβραίµ, Ηλιάµ, πόλεις αι οποίαι ευρίσκονται µεταξύ των ορίων της Δαµασκού και τη Ηµάθ, τοποθεσίαν
του Σαυνάν, η οποία είναι επάνω από τα σύνορα της Αυρανίτιδος.
Ιεζ. 47,17  ταύτα τα όρια από της θαλάσσης από της αυλής τού Αινάν, όρια Δαµασκού και τα προς βοράν.
Ιεζ. 47,17  Προς βορραν δε από της Μεσογείου Θαλάσσης, αυτά είναι τα σύνορα από την τοποθεσίαν Αινάν, τα σύνορα της
Δαµασκού και τα προς βορράν αυτών.
Ιεζ. 47,18  και τα προς ανατολάς αναµέσον της Αυρανίτιδος και αναµέσον Δαµασκού και αναµέσον της Γαλααδίτιδος και
αναµέσον της γής τού Ισραήλ, ο Ιορδάνης διορίζει επί την θάλασσαν την προς ανατολάς Φοινικώνος· ταύτα τα προς
ανατολάς.
Ιεζ. 47,18  Τα προς ανατολάς σύνορα ευρίσκονται µεταξύ των συνόρων της Αυανίτιδος και της Δαµασκού. Το όριον δε, που
διέρχεται µεταξύ Γαλαάδ και της χώρας του Ισραήλ, είναι ο Ιορδάνης που καθορίζει τα προς την Νεκράν Θάλασσαν
ανατολικά όρια της χώρας µέχρι του Φοινικώνος της Ιεριχούς. Αυτά είναι τα προς ανατολάς σύνορα.
Ιεζ. 47,19  και τα προς νότον και λίβα από Θαιµάν και Φοινικώνος έως ύδατος Μαριµώθ Κάδης παρεκτείνον επί την
θάλασσαν την µεγάλην·
Ιεζ. 47,19  Τα προς νότον και προς δυσµάς σύνορα αρχίζουν από Θαιµάν και από τον Φοινικώνα της Ιεριχούς έως εις τα
ύδατα Μαριµώθ Καδης. Επεκτείνονται δε µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης.
Ιεζ. 47,20  τούτο το µέρος νότος και λίψ. τούτο το µέρος της θαλάσσης της µεγάλης· ορίζει έως κατέναντι της εισόδου Ηµάθ,
έως εισόδου αυτού· ταύτά εστι τα προς θάλασσαν Ηµάθ.
Ιεζ. 47,20  Τα δε προς νοτιοδυτικά µέρη έχουν σύνορα προς δυσµάς την Μεσόγειον Θαλασσαν, και από του ορίου αυτού έως
απέναντι της εισόδου Ηµάθ. Αυτά είναι τα προς δυσµάς όρια.
Ιεζ. 47,21  και διαµερίσετε την γήν ταύτην αυτοίς, ταίς φυλαίς τού Ισραήλ.
Ιεζ. 47,21  Θα διαµοιράσετε, λοιπόν, την χώραν εις τας φυλάς του Ισραήλ.
Ιεζ. 47,22  βαλείτε αυτήν εν κλήρω υµίν και τοίς προσηλύτοις τοίς παροικούσιν εν µέσω υµών, οίτινες εγέννησαν υιούς εν
µέσω υµών· και έσονται υµίν ως αυτόχθονες εν τοίς υιοίς τού Ισραήλ, µεθ υµών φάγονται εν κληρονοµία εν µέσω των
φυλών τού Ισραήλ·
Ιεζ. 47,22  Δια την διανοµήν της θα ρίψετε κλήρους δια τους εαυτούς σας και δια τους ξένους , οι οποίοι κατοικούν µεταξύ
σας και έχουν αποκτήσει οικογενείας. Αυτοί θα είναι όπως και οι εντόπιοι, ίσοι µε τους άλλους Ισραηλίτας, µαζή µε τους



οποίους θα φάγουν τους καρπούς της χώρας κληρονοµούντες και αυτοί το αναλογούν µερίδιον µεταξύ των φυλών του
Ισραήλ.
Ιεζ. 47,23  και έσονται εν φυλή προσηλύτων εν τοίς προσηλύτοις τοίς µετ αυτών, εκεί δώσετε κληρονοµίαν αυτοίς, λέγει
Κύριος Θεός.
Ιεζ. 47,23  Εις την φυλήν, εις την οποίαν ανήκουν οι ξένοι αυτοί, θα δώσετε και εις αυτούς κληρονοµίαν”, λέγει Κυριος ο
Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48
Ιεζ. 48,1   Καί ταύτα τα ονόµατα των φυλών· από της αρχής της προς βοράν κατά το µέρος της καταβάσεως τού
περισχίζοντος επί την είσοδον της Ηµάθ αυλής τού Αινάν, όριον Δαµασκού προς βοράν κατά µέρος Ηµάθ αυλής, και έσται
αυτοίς τα προς ανατολάς έως προς θάλασσαν Δάν, µία.
Ιεζ. 48,1  Αυτά είναι τα ονόµατα των φυλών και το µερίδιον εκάστης· Αυτό το βόρειον άκρον, από το µέρος του
κατερχοµένου και διασχίζοντος µέχρι της εισόδου της Ηµάθ, της τοποθεσίας Αινάν, του βορείου αυτού συνόρου της
Δαµασκού, στο µέρος της περιοχής Ηµάθ, από ανατολών µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσµάς, θα είναι µία µερίς
δια την φυλήν Δαν.
Ιεζ. 48,2   και από των ορίων τού Δάν τα προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Ασσήρ, µία.
Ιεζ. 48,2  Από τα νότια σύνορα της φυλής Δαν, από ανατολάς έως δυσµάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι άλλη µερίς
δια την φυλήν Ασσήρ.
Ιεζ. 48,3   και από των ορίων Ασσήρ από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Νεφθαλίµ, µία.
Ιεζ. 48,3  Από τα νότια σύνορα της φυλής Ασσήρ, από τα ανατολικά µέχρι τα δυτικά όρια της Μεσογείου Θαλάσσης, θα
είναι άλλη µερίς δια την φυλήν Νεφθαλίµ.
Ιεζ. 48,4   και από των ορίων Νεφθαλίµ από ανατολών έως των προς θάλασσαν Μανασσή, µία.
Ιεζ. 48,4  Από τα νότια όρια της Νεφθαλίµ, από ανατολάς έως εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι µία µερίς δια την
φυλήν Μανασσή.
Ιεζ. 48,5   και από των ορίων Μανασσή από των προς ανατολάς ώς των προς θάλασσαν Εφραίµ, µία.
Ιεζ. 48,5  Από τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή, από ανατολών έως δυσµάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, µία µερίς δια
την φυλήν Εφραίµ.
Ιεζ. 48,6   και από των ορίων Εφραίµ από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν ουβήν, µία.
Ιεζ. 48,6  Από τα νότια σύνορα της φυλής Εφραίµ, από ανατολών µέχρι δυσµών εις θάλασσαν Μεσόγειον, άλλη µερίς δια
την φυλήν Ρουβήν.
Ιεζ. 48,7   και από των ορίων ουβήν από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Ιούδα , µία.
Ιεζ. 48,7  Από τα νότια σύνορα της φυλής Ρουβήν, αυτό ανατολικά µέχρι δυτικά όρια, άλλη µερίς δια την φυλήν Ιούδα.
Ιεζ. 48,8   και από των ορίων Ιούδα από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν έσται η απαρχή τού αφορισµού , πέντε
και είκοσι χιλιάδες εύρος και µήκος καθώς µία των µερίδων από των προς ανατολάς και έως των προς θάλασσαν, και
έσται το άγιον εν µέσω αυτών·
Ιεζ. 48,8  Συνορα µε την περιοχήν της φυλής Ιούδα, από το ανατολικόν αυτής όριον µέχρι του δυτικού θα είναι ο κλήρος, τον
οποίον θα διαχωρίσετε. Αυτός ο κλήρος θα έχη πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδες και µήκος ίσον προς µίαν εκάστην από τας
άλλας µερίδας, από τα ανατολικά µέχρι τα δυτικά όρια της χώρας. Εν τω µέσω της περιοχής αυτής θα υπάρχη ο Ιερός
χώρος του ναού
Ιεζ. 48,9   απαρχή, ήν αφοριούσι τώ Κυρίω, µήκος πέντε και είκοσι χιλιάδες και εύρος είκοσι και πέντε χιλιάδες.
Ιεζ. 48,9  Η µερίς, την οποίαν θα ξεχωρίσουν και θα αφιερώσουν στον Κυριον, θα έχη µήκος είκοσι πέντε χιλιάδας και
πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις.
Ιεζ. 48,10  τούτων έσται η απαρχή των αγίων· τοίς ιερεύσι, προς βοράν πέντε και είκοσι χιλιάδες και προς θάλασσαν πλάτος
δέκα χιλιάδες και προς ανατολάς πλάτος δέκα χιλιάδες και προς νότον µήκος είκοσι και πέντε χιλιάδες, και το όρος των
αγίων έσται εν µέσω αυτού·
Ιεζ. 48,10  Αυτή θα είναι η µερίς των αγίων. Εις τους ιερείς θα δοθή περιοχή, η οποία κατά το βόρειον µέρος θα έχη µήκος
είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις, προς δυσµάς δέκα χιλιάδες πλάτος, προς ανατολάς δέκα χιλιάδες και προς νότον είκοσι πέντε
χιλιάδες πήχεις. Το όρος του αγίου ναού θα είναι στο µέσον της περιοχής αυτής.
Ιεζ. 48,11  τοίς ιερεύσι τοίς ηγιασµένοις, υιοίς Σαδδούκ, τοίς φυλάσσουσι τας φυλακάς τού οίκου, οίτινες ουκ επλανήθησαν
εν τή πλανήσει υιών Ισραήλ, ον τρόπον επλανήθησαν οι Λευίται,
Ιεζ. 48,11  Εις τους ιερείς, τους καθιερωµένους από τους απογόνους Σαδδούκ, ο οποίοι έχουν αναλάβει ως υπηρεσίαν των την
φύλαξιν του ναού και οι οποίοι εις εποχήν, που οι Ισραηλίται µαζή µε του Λευΐτας απεστάτησαν από τον Θεόν, αυτοί δεν
απεπλανήθησαν εις δρόµους αποστασίας,
Ιεζ. 48,12  και έσται αυτοίς η απαρχή δεδοµένη εκ των απαρχών της γής, άγιον αγίων από των ορίων των Λευιτών.
Ιεζ. 48,12  εις αυτούς εδόθη η εκλεκτή αυτή µερίς από τας άλλας εκλεκτά µερίδας της χώρας. Το αγιώτατον αυτό τµήµα
αποτελεί το µερίδιον αυτών των Λευϊτών.
Ιεζ. 48,13  τοίς δε Λευίταις τα εχόµενα των ορίων των ιερέων, µήκος πέντε και είκοσι χιλιάδες, και εύρος δέκα χιλιάδες. πάν
το µήκος πέντε και είκοσι χιλιάδες και εύρος είκοσι χιλιάδες.
Ιεζ. 48,13  Εις δε τους Λευΐτας εδόθη περιοχή συνορεύουσα µε εκείνην των ιερέων. Το µήκος αυτής είναι είκοσι πέντε
χιλιάδες πήχεις και το πλάτος δέκα χιλιάδες. Ολη δε η περιοχή η δοθείσα εκ τους ιερείς και τους Λευΐτας ήτο µήκου µεν
είκοσι πέντε χιλιάδων και πλάτους είκοσι χιλιάδων πήχεων.
Ιεζ. 48,14  ου πραθήσεται εξ αυτού ουδέ καταµετρηθήσεται, ουδέ αφαιρεθήσεται τα πρωτογεννήµατα της γής, ότι άγιόν
εστι τώ Κυρίω.
Ιεζ. 48,14  Από την περιοχήν αυτήν τίποτε δεν θα πωλήται, ούτε θα καταµετρήται προς ανταλλαγήν, ούτε και τα
πρωτογεννήµατα της χώρας αυτής θα αφαιρεθούν, διότι ο τόπος αυτό είναι αφιερωµένος στον Κυριον.
Ιεζ. 48,15  τας δε πέντε χιλιάδας τας περισσάς επί τώ πλάτει επί ταίς πέντε, και είκοσι χιλιάσι, προτείχισµα έσται τή πόλει εις
την κατοικίαν και εις διάστηµα αυτού, και έσται η πόλις εν µέσω αυτού.



Ιεζ. 48,15  Αι δε πλεονάζουσαι κατά πλάτος πέντε χιλιάδες πήχεις από τας είκοσι πέντε χιλιάδας της χώρας , θα
χρησιµοποιηθούν (ως είδός προτειχίσµατος) δια οικήµατα της πόλεως Ιερουσαλήµ εις κατοικίας και ως ελεύθερος χώρος
της πόλεως. Η πόλις θα είναι εν µέσω της περιοχής αυτής.
Ιεζ. 48,16  και ταύτα τα µέτρα αυτής· από των προς βοράν πεντακόσιοι και τετρακισχίλιοι, και από των προς νότον
πεντακόσιοι και τέσσαρες χιλιάδες, και από των προς ανατολάς πεντακόσιοι και τέσσαρες χιλιάδες, και από των προς
θάλασσαν τετρακισχιλίους πεντακόσιους.
Ιεζ. 48,16  Αυταί δε θα είναι αι διαστάσεις της πόλεως· προς βορράν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, προς νότοι
τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι, προς ανάτολάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι κι προς δυσµάς τέσσαρες χιλιάδες
πεντακόσιοι πήχεις.
Ιεζ. 48,17  και έσται διάστηµα τή πόλει προς βοράν διακόσιοι πεντήκοντα και προς νότον διακόσιοι και πεντήκοντα και
προς ανατολάς διακόσιοι πεντήκοντα και προς θάλασσαν διακόσιοι πεντήκοντα.
Ιεζ. 48,17  Θα υπάρχη δε ελεύθερος χώρος προς βορράν της πόλεως διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις , προς νότον διακόσιοι
πεντήκοντα, προς ανατολάς διακόσιοι πεντήκοντα και προς δυσµάς διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις.
Ιεζ. 48,18 και το περισσόν τού µήκους το εχόµενον των απαρχών των αγίων δέκα χιλιάδες προς ανατολάς και δέκα χιλιάδες
προς θάλασσαν· και έσονται αι απαρχαί τού αγίου και έσται τα γεννήµατα αυτής εις άρτους τοίς εργαζοµένοις την πόλιν·
Ιεζ. 48,18  Η πλεονάζουσα περιοχή κατά µήκος της ιεράς µερίδος δέκα χιλιάδες πήχεις προς ανατολάς και δέκα χιλιάδες
πήχεις προς δυσµάς προορίζονται δια την γεωργίαν. Από τα προϊόντα αυτής θα κατασκευάζονται άρτοι δια τους
εργαζοµένους εις την πόλιν.
Ιεζ. 48,19  οι δε εργαζόµενοι την πόλιν εργώνται αυτήν εκ πασών των φυλών τού Ισραήλ.
Ιεζ. 48,19  Οι εργάται, οι οποίοι θα εργάζωνται δια την πόλιν, θα λαµβάνωνται από όλας τας φυλάς του Ισραήλ.
Ιεζ. 48,20  πάσα η απαρχή πέντε και είκοσι χιλιάδες επί πέντε και είκοσι χιλιάδας· τετράγωνον αφοριείτε αυτού την
απαρχήν τού αγίου από της κατασχέσεως της πόλεως.
Ιεζ. 48,20  Ετσι δε η ιερά µερίς θα είναι τετράγωνος έκτασις µήκους και πλάτους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Από αυτήν
την έκτασιν θα ξεχωρίσετε τετράγωνον τµήµα, από την έκτασιν δηλαδή της πόλεως δια την περιοχήν του ναού.
Ιεζ. 48,21  το δε περισσόν τώ αφηγουµένω εκ τούτου και εκ τούτου από των απαρχών τού αγίου και εις την κατάσχεσιν της
πόλεως επί πέντε και είκοσι χιλιάδας µήκος έως των ορίων των προς ανατολάς και προς θάλασσαν επί πέντε και είκοσι
χιλιάδας έως των ορίων των προς θάλασσαν εχόµενα των µερίδων τού αφηγουµένου· και έσται η απαρχή των αγίων και το
αγίασµα τού οίκου εν µέσω αυτής.
Ιεζ. 48,21  Η υπόλοιπος έκτασις θα είναι δια τον άρχοντα. Αυτή θα εκτείνεται ένθεν και ένθεν της ιεράς µερίδος και της
µερίδος της πόλεως. Η µερίς αυτή θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων µήκους µέχρι των ανατολικών ορίων και είκοσι
πέντε χιλιάδες πήχεις προς δυσµάς µέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης. Αυτή θα είναι η µερίς του άρχοντος. Η ιερά µερίς και ο
ναός θα ευρίσκεται εν τω µέσω αυτής της περιοχής.
Ιεζ. 48,22  και από της κατασχέσεως των Λευιτών και από της κατασχέσεως της πόλεως εν µέσω των αφηγουµένων έσται·
αναµέσον των ορίων Ιούδα και αναµέσον των ορίων Βενιαµίν των αφηγουµένων έσται. -
Ιεζ. 48,22  Η περιοχή των Λευιτών και η περιοχή της πόλεως θα ευρίσκονται εν µέσω του εκάστοτε άρχοντος. Η δε µερίς του
εκάστοτε άρχοντος θα είναι µεταξύ της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαµίν.
Ιεζ. 48,23  Καί το περισσόν των φυλών από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Βενιαµίν, µία.
Ιεζ. 48,23  Και το περισσεύον από τας φυλάς θα είναι νοτίως της φυλής του Ιούδα από τα ανατολικά µέχρι τα δυτικά όρια
της χώρας, µία µερίς δια την φυλήν του Βενιαµίν.
Ιεζ. 48,24  και από των ορίων των Βενιαµίν από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Συµεών , µία.
Ιεζ. 48,24  Από τα νότια όρια της φυλής Βενιαµίν, από ανατολών µέχρι δυσµών, άλλη µερίς δια την φυλήν Συµεών.
Ιεζ. 48,25  και από των ορίων των Συµεών από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Ισσάχαρ, µία.
Ιεζ. 48,25  Από τα νότια σύνορα της φυλής Συµεών, από τα ανατολικά µέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, θα είναι µία µερίς
δια την φυλήν Ισσάχαρ.
Ιεζ. 48,26  και από των ορίων των Ισσάχαρ από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Ζαβουλών , µία.
Ιεζ. 48,26  Από τα νότια όρια της φυλής Ισσάχαρ, από τα ανατολικά µέχρι τα δυτικά σύνορα της χώρας, ετέρα µερίς δια την
φυλήν του Ζαβουλών.
Ιεζ. 48,27  και από των ορίων των Ζαβουλών από των προς ανατολάς έως των προς θάλασσαν Γάδ, µία.
Ιεζ. 48,27  Από τα νότια σύνορα της φυλής Ζαβουλών, από τα ανατολικά έως τα δυτικά όρια της χώρας, άλλη µερίς δια την
φυλήν του Γαδ.
Ιεζ. 48,28  και από των ορίων των Γάδ από των προς ανατολάς έως των προς λίβα και έσται τα όρια αυτού από Θαιµάν και
ύδατος Μαριµώθ Κάδης κληρονοµίας έως της θαλάσσης της µεγάλης.
Ιεζ. 48,28  Από δε τα νότια σύνορα της φυλής Γαδ, από τα ανατολικά όρια της χώρας µέχρι των νοτιοδυτικών συνόρων από
Θαιµάν και των υδάτων Μαριµώθ Καδης, η κληρονοµία φθάνει έως την Μεσόγειον Θαλασσαν.
Ιεζ. 48,29  αύτη η γη, ήν βαλείτε εν κλήρω ταίς φυλαίς τού Ισραήλ, και ούτοι οι διαµερισµοί αυτών, λέγει Κύριος Θεός. -
Ιεζ. 48,29  Αυτή είναι η χώρα, δια την διανοµήν της οποίας εις τας φυλάς του Ισραήλ θα ρίψετε κλήρους. Αυτή είναι η
διαίρεσις κατά τας φυλάς αυτών, λέγει ο Κύριος.
Ιεζ. 48,30  Καί αύται αι διεκβολαί της πόλεως αι προς βοράν, τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι µέτρω.
Ιεζ. 48,30  Αύται είναι, αι έξοδοι της πόλεως αι προς βορράν· τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις η εκτασις της πλευράς
αυτής.
Ιεζ. 48,31  και αι πύλαι της πόλεως επ ονόµατι φυλών τού Ισραήλ· πύλαι τρεις προς βοράν, πύλη ουβήν µία και πύλη Ιούδα
µία και πύλη Λευΐ µία.
Ιεζ. 48,31  Αι πύλαι της πόλεως θα είναι επ' ονόµατι των φύλων του Ισραήλ. Πυλαι τρεις προς βορράν, µία πύλη του Ρουβήν,
µία πύλη του Ιούδα και άλλη πύλη του Λευϊ.
Ιεζ. 48,32  και τας προς ανατολάς τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι· και πύλαι τρεις, πύλη Ιωσήφ µία και πύλη Βενιαµίν µία
και πύλη Δάν µία.
Ιεζ. 48,32  Προς ανατολάς η έκτασις είναι πάλιν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις . Επί της πλευράς αυτής είναι τρεις



πύλαι· µία πύλη του Ιωσήφ, µία πύλη του Βενιαµίν, µία πύλη Δαν.
Ιεζ. 48,33  και τα προς νότον τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι µέτρω· και πύλαι τρεις, πύλη Συµεών µία και πύλη Ισσάχαρ µία
και πύλη Ζαβουλών µία.
Ιεζ. 48,33  Προς νότον η έκτασις είναι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Και εις την πλευράν αυτήν τρεις πύλαι· µία
πύλη του Συµεών, µία πύλη του Ισσάχαρ και µία πύλη του Ζαβουλών.
Ιεζ. 48,34  και τα προς θάλασσαν τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι µέτρω· πύλαι τρεις, πύλη Γάδ µία και πύλη Ασσήρ µία και
πύλη Νεφθαλίµ µία.
Ιεζ. 48,34  Προς δυσµάς είναι έκτασις τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πήχεων. Τρεις πύλαι εις την πλευράν αυτήν· µία
πύλη Γαδ, µία πύλη Ασσήρ και µία πύλη Νεφθαλίµ.
Ιεζ. 48,35  κύκλωµα δέκα και οκτώ χιλιάδες. και το όνοµα της πόλεως, αφ ής αν ηµέρας γένηται, έσται το όνοµα αυτής.
Ιεζ. 48,35  Η περίµετρος της πόλεως είναι δεκαοκτώ χιλιάδες πήχεις. Το όνοµα της πόλεως θα δοθή κατά την ηµέραν, κατά
την οποίαν αυτή θα ανοικοδοµηθή.

Δ Α Ν Ι Η Λ   -   Σ Ω Σ Α Ν Α

ΣΩΣΑΝΑ
(ενσωµατωµένο στο Βιβλίο του Δανιήλ)

Σωσ. 1,1   Καί ήν ανήρ οικών εν Βαβυλώνι, και όνοµα αυτώ Ιωακείµ.
Σωσ. 1,1   Υπήρχεν ένας ανήρ, κάτοικος της Βαβυλώνος, ο οποίος ωνοµάζετο Ιωακείµ.
Σωσ. 1,2   και έλαβε γυναίκα, ή όνοµα Σωσάννα, θυγάτηρ Χελκίου, καλή σφόδρα και φοβουµένη τον Κύριον·
Σωσ. 1,2  Αυτός επήρεν ως σύζυγον του µίαν γυναίκα, η οποία ωνοµάζετο Σωσάννα και ήτο θυγάτηρ του Χελκίου. Αυτή ήτο
ωραιοτάτη και πολύ ευσεβής ενώπιον του Κυρίου.
Σωσ. 1,3   και οι γονείς αυτής δίκαιοι και εδίδαξαν την θυγατέρα αυτών κατά τον νόµον Μωυσή.
Σωσ. 1,3   Αλλά και οι γονείς της επίσης ήσαν ευσεβείς και ενάρετοι. Εδίδαξαν δε και εµόρφωσαν την θυγατέρα αυτών
σύµφωνα µε τον νόµον του Μωϋσέως.
Σωσ. 1,4   και ήν Ιωακείµ πλούσιος σφόδρα, και ήν αυτώ παράδεισος γειτνιών τώ οίκω αυτού· και προς αυτόν προσήγοντο
οι Ιουδαίοι διά το είναι αυτόν ενδοξότερον πάντων.
Σωσ. 1,4  Ο Ιωακείµ ήτο πολύ πλούσιος, είχε δε πλησίον της οικίας του ένα ωραίον δενδροφυτευµένον κήπον. Εις τον οίκον
του Ιωακείµ προσήρχοντο τακτικά οι Ιουδαίοι, διότι αυτός ήτο ο επισηµότερος µεταξύ όλων των εκεί εγκατεστηµένων
Ιουδαίων.
Σωσ. 1,5   και απεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι εκ τού λαού κριταί εν τώ ενιαυτώ εκείνω, περί ών ελάλησεν ο δεσπότης, ότι
εξήλθεν ανοµία εκ Βαβυλώνος εκ πρεσβυτέρων κριτών, οί εδόκουν κυβερνάν τον λαόν.
Σωσ. 1,5   Κατά το έτος εκείνο ανεδείχθησαν ως δικασταί του λαού δύο κατά την ηλικίαν πρεσβύτεροι Ιουδαίοι. Δια κάτι
τέτοιους τύπους είχεν είπει κάπου ο Κυριος· η παρανοµία εβγήκεν από την Βαβυλώνα, από γέροντας δικαστάς οι οποίοι
εθεωρούντο και ενεφανίζοντο ως κυβερνήται του λαού.
Σωσ. 1,6   ούτοι προσεκαρτέρουν εν τή οικία Ιωκείµ, και ήρχοντο προς αυτούς πάντες οι κρινόµενοι.
Σωσ. 1,6  Αυτοί προσήρχοντο συχνότερον και έµενον επί µακρότερον χρόνον εις την οικίαν του Ιωακείµ. Προς αυτούς δε
προσήρχοντο και όλοι οι Ιουδαίοι, όσοι είχαν µεταξύ των διαφοράς.
Σωσ. 1,7   και εγένετο ηνίκα απέτρεχεν ο λαός µέσον ηµέρας, εισεπορεύετο Σωσάννα και περιεπάτει εν τώ παραδείσω τού
ανδρός αυτής.
Σωσ. 1,7   Κατά την µεσηµβρίαν, όταν οι επισκέπται απήρχοντο, η Σωσάννα έκαµνε τον περίπατόν της στον κήπον του
ανδρός της.
Σωσ. 1,8   και εθεώρουν αυτήν οι δύο πρεσβύτεροι καθ ηµέραν εισπορευοµένην και περιπατούσαν και εγένοντο εν επιθυµία
αυτής.
Σωσ. 1,8  Οι δύο αυτοί προχωρηµένης ηλικίας δικασταί την περιειργάζοντο κάθε ηµέραν, όταν αυτή εισήρχετο στον κήπον
και περιπατούσε. Εκυριεύθησαν δε από πονηράν σαρκικήν επιθυµίαν δι' αυτήν.
Σωσ. 1,9   και διέστρεψαν τον εαυτών νούν και εξέκλιναν τους οφθαλµούς αυτών τού µη βλέπειν εις τον ουρανόν, µηδέ
µνηµονεύειν κριµάτων δικαίων.
Σωσ. 1,9  Ο νους των διεστράφη και εσκοτίσθη και δεν ηθέλησαν να ανυψώσουν τα βλέµµατά των προς τον ουρανόν, προς
τον δίκαιον και παντεπόπτην Θεόν, ούτε και να ενθυµηθούν τας δικαίας εντολάς και κρίσστου Θεού.
Σωσ. 1,10   και ήσαν αµφότεροι κατανενυγµένοι περί αυτής και ουκ ανήγγειλαν αλλήλοις την οδύνην αυτών,
Σωσ. 1,10  Είχαν και οι δύο πληγωθή από το σαρκικόν πάθος των προς αυτήν. Δεν ανεκοίνωσαν δε ο ενας προς τον άλλον
τον εσωτερικόν των πόνον από την σφοδρότητα του σαρκικού πάθους,
Σωσ. 1,11   ότι ησχύνοντο αναγγείλαι την επιθυµίαν αυτών ότι ήθελον συγγενέσθαι αυτή.
Σωσ. 1,11  διότι εντρεποντο να καταστήση ο ενας προς τον άλλον γνωστήν την επιθυµίαν των , ότι δηλαδή είχαν πόθον να
έλθουν εις σαρκικήν ένωσιν µε εκείνην.
Σωσ. 1,12   και παρετηρούσαν φιλοτίµως καθ ηµέραν οράν αυτήν.
Σωσ. 1,12  Με επιµονήν δε εξεµεταλλεύοντο κάθε ευκαιρίαν, δια να την παρακολουθούν και να την βλέπουν κάθε ηµέραν.
Σωσ. 1,13   και είπαν έτερος τώ ετέρω· πορευθώµεν δή εις οίκον, ότι αρίστου ώρα εστί. και εξελθόντες διεχωρίσθησαν απ
αλλήλων,
Σωσ. 1,13  Καποιαν µεσηµβρίαν, όταν όλοι είχαν αποχωρήσει, είπεν ο ενας στον άλλον· “ας πάµε πλέον στο σπίτι µας, διότι
τώρα είναι ώρα του γεύµατος”. Εβγήκαν από τον κήπον και εχωρίσθησαν ο ενας από τον άλλον.
Σωσ. 1,14   και ανακάµψαντες ήλθον επί το αυτό και ανετάζοντες αλλήλους την αιτίαν, ωµολόγησαν την επιθυµίαν αυτών·
και τότε κοινή συνετάξαντο καιρόν ότε αυτήν δυνήσονται ευρείν µόνην.
Σωσ. 1,14  Οµως ο καθένας ιδιαιτέρως επέστρεψεν στον κήπον του Ιωακείµ, συνηντήθησαν, χωρίς να το θέλουν, και
ηρώτησαν ο ένας τον άλλον την αιτίαν, δια την οποίαν επέστρεψαν. Ωµολόγησαν και οι δύο την επιθυµίαν των. Τοτε



συνεφώνησαν µεταξύ των και ώρισαν καιρόν, κατά τον οποίον θα ηµπορούσαν να εύρουν αυτήν µόνην.
Σωσ. 1,15   και εγένετο εν τώ παρατηρείν αυτούς ηµέραν εύθετον εισήλθέ ποτε καθώς εχθές και τρίτης ηµέρας µετά δύο
µόνων κορασίων και επεθύµησε λούσασθαι εν τώ παραδείσω, ότι καύµα ήν.
Σωσ. 1,15  Συνέβη δε, ενώ αυτοί επερίµεναν να εύρουν την κατάλληλον ηµέραν, η Σωσάννα, όπως εσυνήθιζε και κατά τας
άλλας ηµέρας, εισήλθεν στον κήπον, συνοδευοµένη από δύο µόνον µικράς υπηρετρίας χωρίς κανένα άλλον, δια να λουσθή
στον κήπον, διότι έκαµνε ζέστη.
Σωσ. 1,16   και ουκ ήν ουδείς εκεί πλήν οι δύο πρεσβύτεροι κεκρυµµένοι και παρατηρούντες αυτήν.
Σωσ. 1,16  Εκεί δεν υπήρχε κανένας άλλος πλην των δύο πρεσβυτέρων, οι οποίοι ήσαν κρυµµένοι και παρατηρούσαν
εµπαθώς την Σωσάνναν.
Σωσ. 1,17   και είπε τοίς κορασίοις· ενέγκατε δή µοι έλαιον και σµήγµατα και τας θύρας τού παραδείσου κλείσατε, όπως
λούσωµαι.
Σωσ. 1,17  Η Σωσάννα είπεν εις τας δύο υπηρετρίας της· “φέρετέ µου αρωµατικόν έλαιον και τα άλλα ειδκ καθαριότητος,
και κλείσατε τας θύρας του κήπου, δια να λουσθώ”.
Σωσ. 1,18   και εποίησαν καθώς είπε και απέκλεισαν τας θύρας τού παραδείσου και εξήλθαν κατά τας πλαγίας θύρας
ενέγκαι τα προστεταγµένα αυταίς και ουκ είδοσαν τους πρεσβυτέρους, ότι ήσαν κεκρυµµένοι.
Σωσ. 1,18  Αι κορασίδες εκείναι έκαµαν όπως είπεν εις αυτάς η Σωσάννα. Επειτα εβγήκαν από τας πλαγίας θύρας του
κήπου, δια να φέρουν εκείνα που η κυρία των τας είχε διατάξει. Δεν είδαν δε τους πρεσβυτέρους, διότι εκείνοι ήσαν
κρυµµένοι.
Σωσ. 1,19   και εγένετο ως εξήλθοσαν τα κοράσια, και ανέστησαν οι δύο πρεσβύται και επέδραµον αυτή
Σωσ. 1,19  Οταν, λοιπόν, εξήλθαν τα δύο κοράσια, εσηκώθησαν οι δύο αυτοί πρεσβύτεροι και έτρεξαν προς την Σωσάνναν
Σωσ. 1,20   και είπον· ιδού αι θύραι τού παραδείσου κέκλεινται, και ουδείς θεωρεί ηµάς, και εν επιθυµία σού εσµεν· διό
συγκατάθου ηµίν και γενού µεθ ηµών·
Σωσ. 1,20  και είπαν· “ιδού αι θύραι του κήπου είναι κλεισταί και κανείς δεν µας βλέπει. Επιθυµούµεν να ενωθούµε
σαρκικώς µαζή σου. Λοιπόν, χωρίς καµµίαν αντίστασιν, ενώσου µαζή µας.
Σωσ. 1,21   ει δε µη, καταµαρτυρήσοµέν σου ότι ήν µετά σού νεανίσκος και διά τούτο εξαπέστειλας τα κοράσια από σού.
Σωσ. 1,21  Εαν τυχόν και δεν υποχωρήσης εις την πρότασίν µας, θα καταθέσωµεν µαρτυρίαν εναντίον σου, ότι κάποιος νέος
ήτο µαζή σου και δι' αυτόν τον λόγον απεµάκρυνες από κοντά σου τα δύο κοράσια”.
Σωσ. 1,22   και ανεστέναξε Σωσάννα και είπε· στενά µοι πάντοθεν· εάν τε γάρ τούτο πράξω, θάνατός µοί εστιν, εάν τε µη
πράξω, ουκ εκφεύξοµαι τας χείρας υµών.
Σωσ. 1,22  Η Σωσσάνα ανεστέναξε και είπε· “από παντού υπάρχει στενοχωρία. Ευρίσκοµαι εις αδιέξοδον, διότι εάν
υποχωρήσω και πράξω αυτό, που µου προτείνετε, µε περιµένει ο θάνατος που προκαλεί η αµαρτία. Εάν αρνηθώ να πράξω
το πονηρόν, δεν θα γλυτώσω από τα χέρια σας.
Σωσ. 1,23   αιρετώτερόν µοί εστι µη πράξασαν εµπεσείν εις χείρας υµών ή αµαρτείν ενώπιον Κυρίου.
Σωσ. 1,23  Οµως είναι προτιµότερον δι' εµέ να µη αµαρτήσω και να πέσω εις τα χέρια σας, παρά να αµαρτήσω ενώπιον του
Κυρίου”.
Σωσ. 1,24   και ανεβόησε φωνή µεγάλη Σωσάννα, εβόησαν δε και οι δύο πρεσβύται κατέναντι αυτής.
Σωσ. 1,24  Αµέσως η Σωσάννα εφώναξε µε µεγάλην κραυγήν. Εφώναξαν ταυτοχρόνως και οι δύο πρεσβύτεροι, που
ευρίσκοντο πλησίον της.
Σωσ. 1,25   και δραµών ο είς ήνοιξε τας θύρας τού παραδείσου.
Σωσ. 1,25  Ο Ενας από αυτούς έτρεξε και ήνοιξε τας θύρας, του κήπου.
Σωσ. 1,26   ως δε ήκουσαν την κραυγήν εν τώ παραδείσω οι εκ της οικίας, εισεπήδησαν διά της πλαγίας θύρας ιδείν το
συµβεβηκός αυτή.
Σωσ. 1,26  Οταν δε οι υπηρέται της οικίας του Ιωακείµ ήκουσαν τας στον κήπον κραυγάς, εισώρµησαν από την πλαγίαν
θύραν του κήπου, δια να ίδουν τι είχε συµβή εις την Σωσάνναν.
Σωσ. 1,27   ηνίκα δε είπαν οι πρεσβύται τους λόγους αυτών, κατησχύνθησαν οι δούλοι σφόδρα, ότι πώποτε ουκ ερήθη λόγος
τοιούτος περί Σωσάννης.
Σωσ. 1,27  Οταν οι δύο εκείνοι πρεσβύτεροι είπαν τας ψευδολογίας των εναντίον της Σωσάννης , κατεντροπιάσθησαν οι
υπηρέται, διότι ποτέ άλλοτε δεν είχε λεχθή τέτοιος πονηρός λόγος δια την Σωσάνναν.
Σωσ. 1,28   Καί εγένετο τή επαύριον ως συνήλθεν ο λαός προς τον άνδρα αυτής Ιωακείµ, ήλθον οι δύο πρεσβύται πλήρεις
της ανόµου εννοίας κατά Σωσάννης τού θανατώσαι αυτήν και είπαν έµπροσθεν τού λαού·
Σωσ. 1,28  Κατά την εποµένην ηµέραν ο λαός των Ιουδαίων συνεκεντρώθη εις την οικίαν του ανδρός της Σωσάννης, του
Ιωακείµ. Εκεί προσήλθον και οι δύο πρεσβύτεροι έχοντες στερεάν την απόφασιν της παρανοµίας στον εσκοτισµένον νουν
των εναντίον της Σωσάννης, δια να την καταδικάσουν εις θάνατον. Αυτοί λοιπόν είπαν ενώπιον όλου του λαού·
Σωσ. 1,29   αποστείλατε επί Σωσάνναν θυγατέρα Χελκίου, ή εστι γυνή Ιωακείµ· οι δε απέστειλαν.
Σωσ. 1,29  “Στείλατε άνθρωπον και φέρετε εδώ την Σωσάνναν, την θυγατέρα του Χελκίου, η οποία είναι σύζυγος του
Ιωακείµ”. Εκείνοι απέστειλαν προς τούτο ανθρώπους.
Σωσ. 1,30   και ήλθεν αυτή και οι γονείς αυτής και τα τέκνα αυτής και πάντες οι συγγενείς αυτής·
Σωσ. 1,30  Η Σωσάννα ήλθε. Μαζή δε µε αυτήν ήλθαν οι γονείς της, τα τέκνα της και όλοι οι συγγενείς της.
Σωσ. 1,31   η δε Σωσάννα ήν τρυφερά σφόδρα και καλή τώ είδει.
Σωσ. 1,31  Η Σωσάννα ήτο τρυφερώτατον και ωραιότατον πλάσµα.
Σωσ. 1,32   οι δε παράνοµοι εκέλευσαν αποκαλυφθήναι αυτήν, ήν γάρ κατακεκαλυµµένη, όπως εµπλησθώσι τού κάλλους
αυτής·
Σωσ. 1,32  Επειδή δε η Σωσσάνα ήτο σκεπασµένη, οι παράνοµοι εκείνοι πρεσβύτεροι δικασταί της διέταξαν να αφαιρέσουν
την καλύπτραν της, δια να ίδουν πάλιν εµπαθώς και χορτάσουν βλέποντες το κάλλος της.
Σωσ. 1,33   έκλαιον δε οι παρ αυτής και πάντες οι ιδόντες αυτήν.
Σωσ. 1,33  Οι συγγενείς της και όλοι εκείνοι, οι οποίοι την είχαν γνωρίσει, έκλαιαν.
Σωσ. 1,34   αναστάντες δε οι δύο πρεσβύται εν µέσω τώ λαώ έθηκαν τας χείρας επί την κεφαλήν αυτής·



Σωσ. 1,34  Εσηκώθησαν τότε οι δύο πρεσβύτεροι εν µέσω του συγκεντρωθέντος πλήθους και έθεσαν τα χέρια των επάνω εις
την κεφαλήν της Σωσάννης.
Σωσ. 1,35   η δε κλαίουσα ανέβλεψεν εις τον ουρανόν, ότι ήν η καρδία αυτής πεποιθυία επί τώ Κυρίω.
Σωσ. 1,35  Εκείνη κλαίουσα ύψωσε τα βλέµµατά της στον ουρανόν, διότι η καρδία της είχεν απόλυτον πεποίθησιν στον
Κυριον.
Σωσ. 1,36   είπον δε οι πρεσβύται· περιπατούντων ηµών εν τώ παραδείσω µόνων, εισήλθεν αύτη µετά δύο παιδισκών και
απέκλεισε τας θύρας τού παραδείσου και απέλυσε τας παιδίσκας·
Σωσ. 1,36  Οι δύο πρεσβύτεροι είπαν· “την ώραν, κατά την οποίαν ηµείς περιπατούσαµεν µόνοι στον κήπον, εισήλθεν αυτή
µαζή µε δύο υπηρετρίας και έκλεισε τας θύρας του κήπου, έδιωξε δε τας υπηρετρίας της.
Σωσ. 1,37   και ήλθε προς αυτήν νεανίσκος, ός ήν κεκρυµµένος, και ανέπεσε µετ αυτής.
Σωσ. 1,37  Τοτε ήλθε προς αυτήν ένας νεαρός ανήρ, ο οποίος ήτο κάπου εκεί κρυµµένος, και έπεσε µαζή µε αυτήν δια την
αµαρτίαν.
Σωσ. 1,38   ηµείς δε όντες εν τή γωνία τού παραδείσου, ιδόντες την ανοµίαν εδράµοµεν επ αυτούς· και ιδόντες
συγγινοµένους αυτούς,
Σωσ. 1,38  Ηµείς ευρισκόµενοι εις κάποιαν γωνίαν του κήπου, ειδαµεν µε τα µάτια µας την παρανοµίαν αυτήν και
ετρέξαµεν προς αυτούς. Τους είδαµεν να αµαρτάνουν.
Σωσ. 1,39   εκείνου µέν ουκ ηδυνήθηµεν εγκρατείς γενέσθαι διά το ισχύειν αυτόν υπέρ ηµάς και ανοίξαντα τας θύρας
εκπεπηδηκέναι,
Σωσ. 1,39  Εκείνον, βεβαίως, τον νεαρόν άνδρα δεν ηµπορέσαµεν να τον συλλάβωµεν, διότι ήτο ισχυρότερος από ηµάς.
Ηνοιξε την θύραν και επήδησε έξω από τον κήπον.
Σωσ. 1,40   ταύτης δε επιλαβόµενοι επηρωτώµεν τις ήν ο νεανίσκος,
Σωσ. 1,40  Συνελάβοµεν όµως αυτήν και την ερωτούσαµεν· Ποιός ήτο ο νεαρός εκείνος ανήρ;
Σωσ. 1,41   και ουκ ηθέλησεν αγγείλαι ηµίν. ταύτα µαρτυρούµεν. και επίστευσεν αυτοίς η συναγωγή ως πρεσβυτέροις τού
λαού και κριταίς και κατέκριναν αυτήν αποθανείν.
Σωσ. 1,41  Αυτή δεν ηθέλησε να µας τον φανερώση. Αυτάς τας µαρτυρίας καταθέτοµεν”. Ολος ο συγκεντρωµένος εκεί λαός
επίστευσεν εις την καταµαρτυρίαν εκείνων, διότι ήσαν µεγαλύτεροι κατά την ηλικίαν και δικασταί ως προς το αξίωµα.
Ολοι κατεδίκασαν την Σωσάνναν εις θάνατον.
Σωσ. 1,42   ανεβόησε δε φωνή µεγάλη Σωσάννα και είπεν· ο Θεός ο αιώνιος ο των κρυπτών γνώστης, ο ειδώς τα πάντα πριν
γενέσεως αυτών,
Σωσ. 1,42  Η Σωσάννά έκραξε τότε µε µεγάλην φωνήν προς τον Θεόν και είπε· “Συ ο αιώνιος Θεός, ο οποίος γνωρίζεις τα
κρυπτά των ανθρώπων, γνωρίζεις τα πάντα και πριν ακόµη γίνουν,
Σωσ. 1,43   σύ επίστασαι ότι ψευδή µου κατεµαρτύρησαν· και ιδού αποθνήσκω µη ποιήσασα µηδέν ών ούτοι
επονηρεύσαντο κατ εµού.
Σωσ. 1,43  συ γνωρίζεις πολύ καλά, ότι ψεύδη είναι όλα όσα κατέθεσαν αυτοί εναντίον µου. Ιδού, εξ αιτίας της ψευδολογίας
των κατεδικάσθην εις θάνατον. Πεθαίνω χωρίς να έχω πράξει τίποτε από εκείνα, τα οποία αυτοί εν τη πονηρία των
εµηχανορράφησαν εναντίον µου”.
Σωσ. 1,44   Καί εισήκουσε Κύριος της φωνής αυτής.
Σωσ. 1,44  Ο Κυριος ήκουσε την φωνήν της προσευχής της.
Σωσ. 1,45   και απαγοµένης αυτής απολέσθαι, ο Θεός εξήγειρε το πνεύµα το άγιον παιδαρίου νεωτέρου, ώ όνοµα Δανιήλ,
Σωσ. 1,45  Και ιδού, ενώ εκείνη ωδηγείτο εις θανατικήν εκτέλεσιν, ο Θεός διήγειρε και εφώτισε την αγίαν ψυχήν ενός νεαρού
παιδαρίου, που ωνοµάζετο Δανιήλ.
Σωσ. 1,46   και εβόησε φωνή µεγάλη· αθώος εγώ από τού αίµατος ταύτης.
Σωσ. 1,46  Αυτός µε µεγάλην φωνήν εφώναξε και είπε· “αθώος είµαι εγώ από την ευθύνην του αδίκου αυτού αίµατος, που
πρόκειται να χυθή”.
Σωσ. 1,47   επέστρεψε δε πάς ο λαός προς αυτόν και είπαν· τις ο λόγος ούτος, ον σύ λελάληκας;
Σωσ. 1,47  Ολος ο λαός εστράφη προς τον Δανιήλ και του είπαν· “τι σηµαίνει αυτός ο λόγος, τον οποίον είπες;”
Σωσ. 1,48   ο δε στάς εν µέσω αυτών είπεν· ούτως µωροί οι υιοί Ισραήλ; ουκ ανακρίναντες ουδέ το σαφές επιγνόντες
κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραήλ;
Σωσ. 1,48  Ο Δανιήλ εστάθη ανάµεσα από αυτούς και είπε· “τόσον µωροί είσθε σεις, οι Ισραηλίται; Χωρίς να ερευνήσετε την
υπόθεσιν, χωρίς τίποτε το σαφές και συγκεκριµένον να γνωρίζετε, κατεδικάσατε την θυγατέρα αυτήν του Ισραήλ εις
θάνατον;
Σωσ. 1,49   αναστρέψατε εις το κριτήριον· ψευδή γάρ ούτοι κατεµαρτύρησαν αυτής.
Σωσ. 1,49  Επιστρέψατε στο δικαστήριον, διότι αυτοί οι πρεσβύτεροι κατέθεσαν ψευδείς µαρτυρίας εναντίον της”.
Σωσ. 1,50   και ανέστρεψε πάς ο λαός µετά σπουδής. και είπαν αυτώ οι πρεσβύτεροι· δεύρο κάθισον εν µέσω ηµών και
ανάγγειλον ηµίν, ότι σοί δέδωκεν ο Θεός το πρεσβείον.
Σωσ. 1,50  Ολος ο λαός επέστρεψε βιαστικά στο δικαστήριον. Οι πρεσβύτεροι µε προφανή ειρωνείαν είπαν στον Δανιήλ·
“ελά, λοιπόν, κάθισε ανάµεσά µας και ειπέ την γνώµην σου, διότι φαίνεται ότι έδωσεν ο Θεός εις σε το δικαίωµα του
πρεσβυτέρου, να κρίνης και να δικάζης”!
Σωσ. 1,51   και είπε προς αυτούς Δανιήλ· διαχωρίσατε αυτούς απ αλλήλων µακράν, και ανακρινώ αυτούς.
Σωσ. 1,51  Ο Δανιήλ είπε προς τον λαόν· “χωρίσατε τον ένα µακρυά από τον άλλον και εγώ θα τους εξετάσω ιδιαιτέρως”.
Σωσ. 1,52   ως δε διεχωρίσθησαν είς από τού ενός, εκάλεσε τον ένα αυτών και είπε προς αυτόν· πεπαλαιωµένε ηµερών
κακών, νύν ήκασιν αι αµαρτίαι σου, ας εποίεις το πρότερον
Σωσ. 1,52  Οταν εχώρισαν τον ένα από τον άλλον, εκάλεσε τον πρώτον από τους δύο ο Δανιήλ και είπε προς αυτόν·
Σωσ. 1,53   κρίνων κρίσεις αδίκους και τους µέν αθώους κατακρίνων, απολύων δε τους αιτίους, λέγοντος τού Κυρίου· αθώον
και δίκαιον ουκ αποκτενείς·
Σωσ. 1,53  “εξέδιδες αδίκους αποφάσεις, δια των οποίων τους µεν αθώους κατεδίκαζες, τους δε ενόχους ηθώωνες και
απέλυες, µολονότι ο Κυριος έλεγε· Δεν θα καταδικάσης και δεν θα παραδώσης εις θάνατον αθώον και δίκαιον άνθρωπον .



Σωσ. 1,54   νύν ούν ταύτην είπερ είδες, ειπόν· υπό τι δένδρον είδες αυτούς οµιλούντας αλλήλοις; ο δε είπεν· υπό σχίνον.
Σωσ. 1,54  Εάν, λοιπόν, πράγµατι είδες την γυναίκα αυτήν να αµαρτάνη, ειπέ µας τώρα, κάτω από ποιό δένδρον είδες αυτήν
και τον νεαρόν να διαπράττουν αµαρτίαν;” Ο γέρων εκείνος απήντησε· “κάτω από ένα σχίνον”.
Σωσ. 1,55   είπε δε Δανιήλ· ορθώς έψευσαι εις την σεαυτού κεφαλήν· ήδη γάρ άγγελος Θεού λαβών φάσιν παρά τού Θεού
σχίσει σε µέσον.
Σωσ. 1,55  Ο Δανιήλ του απήντησε· “ολοφάνερα και αναισχύντως ψεύδεσαι εις βάρος όµως του κεφαλιού σου, εις βάρος της
ζωής σου. Διότι ο άγγελος του Θεού έλαβε πλέον εντολήν παρά του Θεού να σε σχίση στο µέσον”.
Σωσ. 1,56   και µεταστήσας αυτόν εκέλευσε προσαγαγείν τον έτερον· και είπεν αυτώ· σπέρµα Χαναάν και ουκ Ιούδα , το
κάλλος εξηπάτησέ σε, και επιθυµία διέστρεψε την καρδίαν σου·
Σωσ. 1,56  Αφού απεµάκρυνεν αυτόν, διέταξε να παρουσιασθή ενώπιόν του ο άλλος πρεσβύτερος και ηρώτησεν αυτόν·
“πονηρέ απόγονε του αµαρτωλού Χαναάν και οχι του Ιούδα, σε εξηπάτησε το κάλλος και διέστρεψε την καρδίαν σου η
πονηρά επιθυµία.
Σωσ. 1,57   ούτως εποιείτε θυγατράσιν Ισραήλ, και εκείναι φοβούµεναι ωµίλουν υµίν, αλλ ου θυγάτηρ Ιούδα υπέµεινε την
ανοµίαν υµών.
Σωσ. 1,57  Τέτοιες παρανοµίες διεπράττετε µε τας θυγατέρας του Ισραήλ, επειδή δε εκείναι σας εφοβούντο, υποχωρούσαν εις
τας ανηθίκους προτάσεις σας και ήρχοντο εις σχέσεις µαζή σας. Αλλ' ιδού ότι µία θυγάτηρ της φυλής του Ιούδα δεν
ηνέχθη την παρανοµίαν σας.
Σωσ. 1,58   νύν ούν λέγε µοι· υπό τι δένδρον κατέλαβες αυτούς οµιλούντας αλλήλοις; ο δε είπεν· υπό πρίνον.
Σωσ. 1,58  Τωρα, λοιπόν, ειπέ µου· κάτω από ποιό δένδρον συνέλαβες αυτούς να αµαρτάνουν;” Εκείνος είπε· “κάτω από ένα
πρινάρι”.
Σωσ. 1,59   είπε δε αυτώ Δανιήλ· ορθώς έψευσαι και σύ εις την σεαυτού κεφαλήν· µένει γάρ ο άγγελος τού Θεού την
ροµφαίαν έχων πρίσαι σε µέσον, όπως εξολοθρεύση υµάς.
Σωσ. 1,59  Ο Δανιήλ του απήντησε· “ολοφάνερα και αναισχύντως ψεύδεσαι και συ εις βάρος του κεφαλιού σου, εις βάρος
της ζωής σου. Διότι ο άγγελος του Θεού µε την ροµφαίαν στο χέρι περιµένει την στιγµήν να σε πριονίση στο µέσον και να
εξολοθρεύση και τους δυο σας”.
Σωσ. 1,60   και ανεβόησε πάσα η συναγωγή φωνή µεγάλη και ευλόγησαν τώ Θεώ τώ σώζοντι τους ελπίζοντας επ αυτόν.
Σωσ. 1,60  Τοτε όλος ο λαός ο συγκεντρωµένος εκραάγασε µε φωνήν µεγάλην και εδόξασαν τον Θεόν, ο οποίος σώζει τους
αθώους ανθρώπους που στηρίζουν εις αυτόν τας ελπίδας των.
Σωσ. 1,61   και ανέστησαν επί τους δύο πρεσβύτας, ότι συνέστησεν αυτούς Δανιήλ εκ τού στόµατος αυτών
ψευδοµαρτυρήσαντας, και εποίησαν αυτοίς ον τρόπον επονηρεύσαντο τώ πλησίον,
Σωσ. 1,61  Εξηγέρθησαν δε εναντίον των δυο εκείνων πρεσβυτέρων, διότι ο Δανιήλ τους απέδειξεν από τας ιδίας αυτών
µαρτυρίας ότι εψευδοµαρτύρηοαν, επέβαλαν οµοφώνως εις αυτούς την ποινήν, την οποίαν εκείνοι εν τη πονηρία των
ήθελαν να επιβάλουν εις την πλησίον των, την Σωσάνναν.
Σωσ. 1,62   ποιήσαι κατά τον νόµον Μωυσή, και απέκτειναν αυτούς· και εσώθη αίµα αναίτιον εν τή ηµέρα εκείνη.
Σωσ. 1,62  Δια να εκπληρωθή δε ο νόµος του Μωϋσέως, που διατάσσει να επιβάλλεται στον ψευδοµάρτυρα η ποινή που θα
επεβάλλετο στον αδίκως κατασυκοφαντούµενον, τους εφόνευσαν. Και έτσι διεσώθη από βέβαιον θάνατον κατά την ηµέραν
εκείνην µία αθώα ύπαρξις.
Σωσ. 1,63   Χελκίας δε και η γυνή αυτού ήνεσαν τον Θεόν περί της θυγατρός αυτών µετά Ιωακείµ τού ανδρός αυτής και των
συγγενών πάντων, ότι ουχ ευρέθη εν αυτή άσχηµον πράγµα.
Σωσ. 1,63  Ο Χελκίας και η σύζυγος του εδόξασαν τον Θεόν δια την σωτηρίαν της θυγατρός των , µαζή µε τον Ιωακείµ, τον
σύζυγόν της Σωσάννης, και µε όλους τους συγγενείς των. Διότι δεν ευρέθη καµµία πονηρά πράξις, καµµία ενοχή εις αυτήν.
Σως. 1,64  και Δανιήλ εγένετο µέγας ενώπιον τού λαού από της ηµέρας εκείνης και επέκεινα.
Σωσ. 1,64  Ο δε Δανιήλ από την ηµέραν εκείνην και έπειτα ανεδείχθη µέγας ενώπιον του ιουδαϊκού λαού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Δαν. 1,1 Εν έτει τρίτω της βασιλείας Ιωακείµ βασιλέως Ιούδα ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήµ
και επολιόρκει αυτήν.
Δαν. 1,1  Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ιωακείµ, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα, ο Ναβουχσδονόσορ, ο βασιλεύς της
Βαβυλώνος, επήλθεν εναντίον της Ιερουσαλήµ και την επαλιορκούσε.
Δαν. 1,2   και έδωκε Κύριος εν χειρί αυτού τον Ιωακείµ βασιλέα Ιούδα και από µέρους των σκευών οίκου τού Θεού, και
ήνεγκεν αυτά εις γήν Σενναάρ οίκου τού Θεού αυτού· και τα σκεύη εισήνεγκεν εις τον οίκον θησαυρού τού Θεού αυτού.
Δαν. 1,2   Ο Κυριος παρέδωκεν εις τα χέρια αυτού αιχµάλωτον τον Ιωακείµ, βασιλέα Ιούδα, και ένα µέρος από τα ιερά σκεύη
του ναού του Θεού, τα οποία αυτός έφερεν εις την χώραν Σενναάρ στον ναόν του Θεού του. Τα σκεύη αυτά τα έφερε και τα
απέθεσεν στο θησαυροφυλάκιον του ναού του Θεού του.
Δαν. 1,3   και είπεν ο βασιλεύς τώ Ασφανέζ τώ αρχιευνούχω αυτού εισαγαγείν από των υιών της αιχµαλωσίας Ισραήλ και
από τού σπέρµατος της βασιλείας και από των φορθοµµίν
Δαν. 1,3   Ο βασιλεύς έδωσεν εντολήν εις τον Ασφανέζ τον αρχιευνούχον να εκλέξη και να οδηγήση εις τα βασιλικά
ανάκτορα από τους αιχµαλώτους Ισραηλίτας, µάλιστα δε από όσους κατήγοντο από βασιλικόν γένος και από τους
ευγενείς,
Δαν. 1,4   νεανίσκους. οίς ουκ έστιν εν αυτοίς µώµος και καλούς τή όψει και συνιέντας εν πάση σοφία και γινώσκοντας
γνώσιν και διανοουµένους φρόνησιν και οίς εστιν ισχύς εν αυτοίς εστάναι εν τώ οίκω ενώπιον τού βασιλέως, και διδάξαι
αυτούς γράµµατα και γλώσσαν Χαλδαίων.
Δαν. 1,4   νέους άνδρας, στους οποίους δεν θα υπήρχε κανένα σωµατικόν ελάττωµα, θα ήσαν ωραίοι κατά την εµφάνισιν,
ικανοί προς κάθε σοφίαν, µορφωµένοι και επιστήµονες, ευφυείς, µε ζωτικότητα ψυχής και σώµατος, δια να παρίστανται
στον βασιλικόν οίκον ενώπιον του βασιλέως. Επί πλέον θα έπρεπεν ο Ασφανέζ να φροντίση, ώστε αυτοί να διδαχθούν τα



γράµµατα και την γλώσσαν των Χαλδαίων.
Δαν. 1,5   και διέταξεν αυτοίς ο βασιλεύς το της ηµέρας καθ ηµέραν από της τραπέζης τού βασιλέως και από τού οίνου τού
ποτού αυτού και θρέψαι αυτούς έτη τρία και µετά ταύτα στήναι ενώπιον τού βασιλέως.
Δαν. 1,5   Διέταξεν ακόµη ο βασιλεύς να παρέχεται εις αυτούς κάθε ηµέραν τροφή από την βασιλικήν τράπέζαν και οίνος
από εκείνον, τον οποίον πίνει ο βασιλεύς. Ετσι να τους θρέψουν και να τους διαπαιδαγωγήσουν επί τρία έτη και έπειτα να
εµφανισθούν ενώπιον του βασιλέως.
Δαν. 1,6   και εγένετο εν αυτοίς εκ των υιών Ιούδα Δανιήλ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ .
Δαν. 1,6   Μεταξύ των Ιουδαίων, που επελέγησαν, ήσαν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ.
Δαν. 1,7   και επέθηκεν αυτοίς ο αρχιευνούχος ονόµατα τώ Δανιήλ Βαλτάσαρ και τώ Ανανία Σεδράχ και τώ Μισαήλ Μισάχ
και τώ Αζαρία Αβδεναγώ.
Δαν. 1,7   Ο άρχων των ευνούχων έδωσεν εις αυτούς νέα ονόµατα. Τον Δανιήλ ωνόµασε Βαλτάσαρ, τον Ανανίαν Σεδράχ, τον
Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδεναγώ.
Δαν. 1,8   και έθετο Δανιήλ εις την καρδίαν αυτού ως ου µη αλισγηθή εν τή τραπέζη τού βασιλέως και εν τώ οίνω τού ποτού
αυτού και ηξίωσε τον αρχιευνούχον ως ου µη αλισγηθή.
Δαν. 1,8   Ο Δανηιήλ επήρεν όλοψύχως την απόφασιν, να µη µολυνθή τρώγων από τα φαγητά της βασιλικής τραπέζης και
να µη πίνη από τον οίνον, που έπινεν ο βασιλεύς. Παρεκάλεσε δε επιµόνως και θερµώς τον αρχιευνούχον, να µη τον
υποχρέωση και µολυνθή τρώγων φαγητά απαγορευοµένα από την θρησκείαν του.
Δαν. 1,9   και έδωκεν ο Θεός τον Δανιήλ εις έλεον και εις οικτιρµόν ενώπιον τού αρχιευνούχου .
Δαν. 1,9   Εδωκεν ο Θεός, ώστε ο Δανιήλ να εύρη ευµένειαν και συναισθήµατα συµπαθείας εκ µέρους του αρχιευνούχου.
Δαν. 1,10  και είπεν ο αρχιευνούχος τώ Δανιήλ· φοβούµαι εγώ τον κύριόν µου τον βασιλέα τον εκτάξαντα την βρώσιν υµών
και την πόσιν υµών, µη ποτε ίδη τα πρόσωπα υµών σκυθρωπά παρά τα παιδάρια τα συνήλικα υµών και καταδικάσητε την
κεφαλήν µου τώ βασιλεί.
Δαν. 1,10  Είπε δε ο αρχιευνούχος στον Δανιήλ· “εγώ φοβούµαι τον κύριόν µου τον βασιλέα, ο οποίος διέταξε ποίον να είναι
το φάγητόν σας και το ποτόν σας. Φοβούµαι, µήπως ίδη τα πρόσωπα σας καταβεβληµένα από την νηστείαν, εν συγκρίσει
προς τα πρόσωπα των συνοµιλήκων σας, και γίνετε έτσι αφορµή να µε καταδικάσετε εις θάνατον, να διατάξη τον
αποκεφαλισµόν µου ο βασιλεύς”.
Δαν. 1,11  και είπε Δανιήλ προς Αµελσάδ, ον κατέστησεν ο αρχιευνούχος επί Δανιήλ, Ανανίαν, Μισαήλ, Αζαρίαν·
Δαν. 1,11  Ο Δανιήλ είπε προς τον Αµελσάδ, τον οποίον ο αρχιευνούχος είχεν εγκαταστήσει υπεύθυνον δια τον Δανιήλ, τον
Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν.
Δαν. 1,12  πείρασον δή τους παίδάς σου ηµέρας δέκα, και δότωσαν ηµίν από των σπερµάτων, και φαγώµεθα και ύδωρ
πιώµεθα·
Δαν. 1,12  “Καµε µίαν δοκιµήν µε ηµάς τους δούλους σου. Επί δέκα ηµέρας ας µας δώσουν όσπρια να τρώγωµεν και µόνον
νερό να πίνωµεν.
Δαν. 1,13  και οφθήτωσαν ενώπιόν σου αι ιδέαι ηµών και αι ιδέαι των παιδαρίων των εσθιόντων την τράπεζαν τού
βασιλέως, και καθώς εάν ίδης, ποίησον µετά των παίδων σου.
Δαν. 1,13  Επειτα δε παρατήρησε συ ο ίδιος µε προσοχήν τα πρόσωπα ηµών και τα πρόσωπα των άλλων νέων, οι οποίοι θα
τρώγουν από την τράπεζαν την βασιλικήν. Συµφωνα δε µε ο,τι ίδης, πράξε δι' ηµάς τους δούλους σου”.
Δαν. 1,14  και εισήκουσεν αυτών και επείρασεν αυτούς ηµέρας δέκα.
Δαν. 1,14  Εδέχθη ο Αµελσάδ την παράκλησίν των και τους υπέβαλεν εις δοκιµασίαν επί δέκα ηµέρας .
Δαν. 1,15  και µετά το τέλος των δέκα ηµερών ωράθησαν αι ιδέαι αυτών αγαθαί και ισχυραί ταίς σαρξίν υπέρ τα παιδάρια
τα εσθίοντα την τράπεζαν τού βασιλέως.
Δαν. 1,15  Μετά το τέλος των δέκα ηµερών ευρέθησαν, ότι τα πρόσωπά των ήσαν ωραιότερα και τα σώµατά των
ρωµαλεώτερα από τους νέους, οι οποίοι έτρωγαν από την τράπεζαν του βασιλέως.
Δαν. 1,16  και εγένετο Αµελσάδ αναιρούµενος το δείπνον αυτών και τον οίνον τού πόµατος αυτών και εδίδου αυτοίς
σπέρµατα.
Δαν. 1,16  Εκτοτε ο Αµελσάδ αφαιρούσε πάντοτε το βασιλικόν δείπνον των τεσσάρων παίδων και τον οίνον , τον οποίον θα
έπιναν, και έδιδεν εις αυτούς όσπρια και άλλας φυτικάς τροφάς.
Δαν. 1,17  και τα παιδάρια ταύτα, οι τέσσαρες αυτοί, έδωκεν αυτοίς ο Θεός σύνεσιν και φρόνησιν εν πάση γραµµατική και
σοφία· και Δανιήλ συνήκεν εν πάση οράσει και ενυπνίοις.
Δαν. 1,17  Εις τους νέους αυτούς, στους τέσσαρας Ισραηλίτας, έδωκεν ο Θες σύνεσιν και φρόνησιν και πρόοδον εις τα
χαλδαϊκά γράµµατα και εις την σοφίαν των Χαλδαίων. Ο Δανιήλ µάλιστα ήτο εις θέσιν να κατανοή και να ερµηνεύη κάθε
ειδός οράµατος και ονείρων.
Δαν. 1,18  και µετά το τέλος των ηµερών, ών είπεν ο βασιλεύς εισαγαγείν αυτούς, και εισήγαγεν αυτούς ο αρχιευνούχος
εναντίον Ναβουχοδονόσορ.
Δαν. 1,18  Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος, που ο βασιλεύς είχεν ορίσει να παρουσιάσουν αυτούς ενώπιόν του, ο
αρχιευνούχος τους έφερε πράγµατι ενώπιον του Ναβουχοδονόσορος.
Δαν. 1,19  και ελάλησε µετ αυτών ο βασιλεύς, και ουχ ευρέθησαν εκ πάντων αυτών όµοιοι Δανιήλ και Ανανία και Μισαήλ
και Αζαρία· και έστησαν ενώπιον τού βασιλέως.
Δαν. 1,19  Ο βασιλεύς συνωµίλησε µε αυτούς. Δεν ευρέθησαν δε από όλους τους αυλικούς και τους δούλους του βασιλέως
όµοιοι προς τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Εκτοτε προσελήφθησαν αυτοί εις την υπηρεσιάν του
βασιλέως.
Δαν. 1,20  και εν παντί ρήµατι σοφίας και επιστήµης, ών εζήτησε παρ αυτών ο βασιλεύς, εύρεν αυτούς δεκαπλασίονας παρά
πάντας τους επαοιδούς και τους µάγους τους όντας εν πάση τή βασιλεία αυτού.
Δαν. 1,20  Εις κάθε δε ζήτηµα σοφίας και επιστήµης, στο οποίον τους ερωτούσαν ο βασιλεύς, τους ευρήκε δέκα φοράς
ανωτέρους από όλους τους εξορκιστάς και τους µάγους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις όλην την έκτασιν του βασιλείου του.
Δαν. 1,21  και εγένετο Δανιήλ έως έτους ενός Κύρου τού βασιλέως.
Δαν. 1,21  Ο Δανιήλ ειδικώτερα παρέµεινεν εις τα ανάκτορα µέχρι του πρώτου έτους της βασιλείας του Κυρου, βασιλέως των



Περσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Δαν. 2,1   Εν τώ έτει τώ δευτέρω της βασιλείας Ναβουχοδονόσορ ενυπνιάσθη Ναβουχοδονόσορ ενύπνιον , και εξέστη το
πνεύµα αυτού, και ο ύπνος αυτού εγένετο απ αυτού.
Δαν. 2,1   Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδεν ένα όνειρον τέτοιο, ώστε εταράχθη το πνεύµα
του και έφυγεν ο ύπνος από αυτόν.
Δαν. 2,2   και είπεν ο βασιλεύς καλέσαι τους επαοιδούς και τους µάγους και τους φαρµακούς και τους Χαλδαίους τού
αναγγείλαι τώ βασιλεί τα ενύπνια αυτού, και ήλθαν και έστησαν ενώπιον τού βασιλέως.
Δαν. 2,2  Διέταξεν ο βασιλεύς να καλέσουν τους εξορκιστάς, τους µάγους, τους µάντεις, τους σοφούς γενικώς Χαλδαίους, δια
να είπουν στον βασιλέα και να εξηγήσουν το όνειρόν του. Ηλθον αυτοί και παρουσιάσθησαν ενώπιον του βασιλέως.
Δαν. 2,3   και είπεν αυτοίς ο βασιλεύς· ηνυπνιάσθην, και εξέστη το πνεύµά µου τού γνώναι το ενύπνιον.
Δαν. 2,3  Ο βασιλεύς τους είπεν· “είδα κάποιο όνειρόν και εταράχθη τόσον πολύ το πνεύµα µου, ώστε δεν το ενθυµούµαι
πλέον”.
Δαν. 2,4   και ελάλησαν οι Χαλδαίοι τώ βασιλεί συριστί· βασιλεύ, εις τους αιώνας ζήθι· σύ ειπόν το ενύπνιον τοίς παισί σου,
και την σύγκρισιν αναγγελούµεν.
Δαν. 2,4  Οι Χαλδαίοι αυτοί είπαν προς τον βασιλέα εις την γλώσσαν την αραµαϊκήν· “βασιλεύ, στους αιώνας των αιώνων
να ζήσης· αλλά ειπέ εις ηµάς τους δούλους σου το όνειρόν σου και ηµείς θα σου γνωστοποιήσωµεν την ερµηνείαν του”.
Δαν. 2,5   απεκρίθη ο βασιλεύς τοίς Χαλδαίοις· ο λόγος απ εµού απέστη· εάν µη γνωρίσητέ µοι το ενύπνιον και την
σύγκρισιν αυτού, εις απώλειαν έσεσθε, και οι οίκοι υµών διαρπαγήσονται·
Δαν. 2,5  Ο βασιλεύς απήντησεν στους Χαλδαίους· “έφυγεν ο λόγος από εµέ, ελησµόνησα το όνειρον. Εάν δεν µου
φανερώσετε σεις, ποίον ήτο το όνειρόν µου και ποία είναι η ερµηνεία του, σεις µεν θα καταδικασθήτε εις θάνατον, τα δε
σπίτια και η περιουσία σας θα διαρπαγούν.
Δαν. 2,6   εάν δε το ενύπνιον και την σύγκρισιν αυτού γνωρίσητέ µοι, δόµατα και δωρεάς και τιµήν πολλήν λήψεσθε παρ
εµού· πλήν το ενύπνιον και την σύγκρισιν αυτού απαγγείλατέ µοι.
Δαν. 2,6  Εάν όµως µου καταστήσετε γνωστόν το όνειρόν και την ερµηνείαν του, θα πάρετε από εµέ αµοιβάς, δώρα και
µεγάλας τιµάς. Είπατέ µου, λοιπόν, το ενύπνιον και την ερµηνείαν του”.
Δαν. 2,7   απεκρίθησαν δεύτερον και είπαν· ο βασιλεύς ειπάτω το ενύπνιον τοίς παισίν αυτού , και την σύγκρισιν αυτού
αναγγελούµεν.
Δαν. 2,7  Οι µάγοι απεκρίθησαν πάλιν και είπαν· “ο βασιλεύς ας είπη εις ηµάς τους δούλους του το ενύπνιόν του και ηµείς
θα καταστήσωµεν εις αυτόν γνωστήν την ερµηνείαν του”.
Δαν. 2,8   και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπεν· επ αληθείας οίδα εγώ ότι καιρόν υµείς εξαγοράζετε, καθότι είδετε ότι απέστη
απ εµού το ρήµα.
Δαν. 2,8  Ο βασιλεύς απήντησε· “βλέπω πολύ καλά, ότι σεις θέλετε να κερδίζετε καιρόν, διότι ξέρετε, ότι εκείνο που είπα, ότι
εξέχασα το όνειρον. Και ξέρετε ποιά είναι η απόφασίς µου.
Δαν. 2,9   εάν ούν το ενύπνιον µη αναγγείλητέ µοι, οίδα ότι ρήµα ψευδές και διεφθαρµένον συνέθεσθε ειπείν ενώπιόν µου,
έως ού ο καιρός παρέλθη· το ενύπνιόν µου είπατέ µοι, και γνώσοµαι ότι την σύγκρισιν αυτού αναγγελείτέ µοι.
Δαν. 2,9  Εάν, λοιπόν, δεν µου αναγγείλετε το όνειρόν µου, έχω σχηµατίσει βεβαίαν την πεποίθησιν, ότι ψευδείς και δολίους
λόγους έχετε συµφωνήσει να µου πήτε, έως ότου πέραση καιρός. Λοιπόν, είπατέ µου το όνειρόν µου και ετσι θα µάθω και
θα πεισθώ, ότι έχετε την δύναµιν να µου πήτε και την ορθήν ερµηνείαν του”.
Δαν. 2,10  απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι ενώπιον τού βασιλέως και λέγουσιν· ουκ έστιν άνθρωπος επί της ξηράς , όστις το ρήµα
τού βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, καθότι πάς βασιλεύς µέγας και άρχων ρήµα τοιούτον ουκ επερωτά επαοιδόν, µάγον και
Χαλδαίον·
Δαν. 2,10  Οι Χαλδαίοι απεκρίθησαν προς τον βασιλέα και είπαν· “δεν υπάρχει άνθρωπος εις όλην την γην, ο οποίος θα
ηµπορέση να αποκάλυψη το πράγµα αυτό, που ζητεί ο βασιλεύς. Διότι κανείς µέγας βασιλεύς, κανένας άρχων κατώτερος
δεν εζήτησε ποτέ τέτοιο πράγµα, δεν απηύθυνέ ποτέ τέτοιαν ερώτησιν εις εξορκιστάς, µάγους, µάντεις και σοφούς
Χαλδαίους (αστρολόγους).
Δαν. 2,11  ότι ο λόγος, ον ο βασιλεύς επερωτά, βαρύς, και έτερος ουκ έστιν, ός αναγγελεί αυτόν ενώπιον τού βασιλέως, αλλ οι
θεοί, ών ουκ έστιν η κατοικία µετά πάσης σαρκός.
Δαν. 2,11  Διότι η απαίτησις αυτή του βασιλέως είναι βαρεία και δυσκολωτάτη και δεν υπάρχει κανένας άλλος , ο οποίος θα
καταστήση γνωστόν στον βασιλέα το όνειρόν του πλην από τους θεούς, οι οποίοι όµως δεν κατοικούν ανάµεσά µας, ώστε
να τους ερωτήσωµεν”.
Δαν. 2,12  τότε ο βασιλεύς εν θυµώ και οργή είπεν απολέσαι πάντας τους σοφούς Βαβυλώνος·
Δαν. 2,12  Τοτε ο βασιλεύς κυριευθείς από µεγάλον θυµόν και επάνω εις την έκρηξιν της οργής του διέταξε να
εξολοθρεύσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος.
Δαν. 2,13  και το δόγµα εξήλθε, και οι σοφοί απεκτέννοντο, και εζήτησαν Δανιήλ και τους φίλους αυτού ανελείν.
Δαν. 2,13  Η βασιλική διαταγή εξεδόθη και ήρχισαν αι εκτελέσεις των σοφών . Εζήτησαν δε να εύρουν τον Δανιήλ και τους
φίλους του, δια να φονεύσουν και εκείνους.
Δαν. 2,14  τότε Δανιήλ απεκρίθη βουλήν και γνώµην τώ Αριώχ τώ αρχιµαγείρω τού βασιλέως , ός εξήλθεν αναιρείν τους
σοφούς Βαβυλώνος·
Δαν. 2,14  Τοτε ο Δανιήλ ωµίλησε µε σοφίαν και σύνεσιν στον Αριώχ, τον αρχιµάγειρον του βασιλέως, ο οποίος εξήλθε, δια
να φονεύση τους σοφούς της Βαβυλώνος.
Δαν. 2,15  άρχων τού βασιλέως, περί τίνος εξήλθεν η γνώµη η αναιδής εκ προσώπου τού βασιλέως; εγνώρισε δε ο Αριώχ το
ρήµα τώ Δανιήλ.
Δαν. 2,15  “Ω άρχον του βασιλέως, διατί εξεδόθη αυτή η ασεβής και σκληρά διαταγή εκ µέρους του βασιλέως;” Ο Αριώχ
κατέστησε γνωστήν στον Δανιήλ την υπόθεσιν αυτήν.
Δαν. 2,16  και Δανιήλ εισήλθε και ηξίωσε τον βασιλέα , όπως χρόνον δώ αυτώ, και την σύγκρισιν αυτού αναγγείλη τώ



βασιλεί.
Δαν. 2,16  Τοτε ο Δανιήλ εισήλθεν εις τα ανάκτορα και παρεκάλεσε τον βασιλέα, να δώση µικρόν χρονικόν διάστηµα εις
αυτόν και του υπεσχέθη, ότι θα του γνωστοποίηση και το όνειρον και την ερµηνείαν.
Δαν. 2,17  και εισήλθε Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και τώ Ανανία και τώ Μισαήλ και τώ Αζαρία τοίς φίλοις αυτού το ρήµα
εγνώρισε·
Δαν. 2,17  Ο Δανιήλ εισήλθε κατόπιν στον οίκον του και κατέστησε γνωστήν την υπόθεσιν αυτήν στον Ανανίαν , τον
Μισαήλ και τον Αζαρίαν.
Δαν. 2,18  και οικτιρµούς εζήτουν παρά τού Θεού τού ουρανού υπέρ τού µυστηρίου τούτου, όπως αν µη απόλωνται Δανιήλ
και οι φίλοι αυτού µετά των επιλοίπων σοφών Βαβυλώνος.
Δαν. 2,18  Αµέσως και οι τέσσαρες µαζή παρακαλούσαν τον οικτίρµονα Θεόν του ουρανού, να αποκαλύψη το µυστηριώδες
όνειρον του βασιλέως και την ερµηνείαν του, δια να µη καταδικασθούν εις θάνατον ο Δανιήλ και οι φίλοι του µαζή µε τους
άλλους σοφούς της Βαβυλώνος.
Δαν. 2,19  τότε τώ Δανιήλ εν οράµατι της νυκτός το µυστήριον απεκαλύφθη· και ευλόγησε τον Θεόν τού ουρανού Δανιήλ
Δαν. 2,19  Τοτε µε όραµα της νυκτός απεκαλύφθη στον Δανιήλ το µυστηριώδες όνειρον του βασιλέως. Ο Δανιήλ εδόξασε
τον Θεόν του ουρανού
Δαν. 2,20  και είπεν· είη το όνοµα τού Θεού ευλογηµένον από τού αιώνος και έως τού αιώνος, ότι η σοφία και η σύνεσις
αυτού εστι·
Δαν. 2,20  και είπεν· “ας είναι δοξασµένον το όνοµα του Κυρίου στους αιώνας των αιώνων, διότι εις αυτόν ανήκει και
υπάρχει πάσα σοφία και σύνεσις.
Δαν. 2,21  και αυτός αλλοιοί καιρούς και χρόνους, καθιστά βασιλείς και µεθιστά, διδούς σοφίαν τοίς σοφοίς και φρόνησιν
τοίς ειδόσι σύνεσιν·
Δαν. 2,21  Αυτός µεταβάλλει εποχάς και χρόνους. Ανεβάζει στους θρόνους και καταβιβάζει από θρόνους βασιλείς. Αυτός
δίδει σοφίαν στους σοφούς, σύνεσιν και ορθοφροσύνην στους συνετούς.
Δαν. 2,22  αυτός αποκαλύπτει βαθέα και απόκρυφα, γινώσκων τα εν τώ σκότει, και το φώς µετ αυτού εστι·
Δαν. 2,22  Αυτός αποκαλύπτει τα βαθειά και απόκρυφα γεγονότα και νοήµατα. Αυτός γνωρίζει και τα στο σκότος
τελεσιουργούµενα έργα, διότι µαζή µε αυτόν υπάρχει το φως.
Δαν. 2,23  σοί, ο Θεός των πατέρων µου, εξοµολογούµαι και αινώ, ότι σοφίαν και δύναµιν δέδωκάς µοι και νύν εγνώρισάς
µοι ά ηξιώσαµεν παρά σού και το όραµα τού βασιλέως εγνώρισάς µοι.
Δαν. 2,23  Εις σε, Θεέ των πατέρων µου, αναπέµπω δοξολογίαν και αίνεσιν, διότι µου έδωσες σοφίαν και δύναµιν.
Κατέστησες εις εµέ γνωστά αυτά, τα οποία δια της προσευχής σου εζήτησα, το όνειρον, δηλαδή, του βασιλέως και την
ερµηνείαν αυτού”.
Δαν. 2,24  και ήλθε Δανιήλ προς Αριώχ, ον κατέστησεν ο βασιλεύς απολέσαι τους σοφούς Βαβυλώνος, και είπεν αυτώ· τους
σοφούς Βαβυλώνος µη απολέσης, εισάγαγε δε µε ενώπιον τού βασιλέως, και την σύγκρισιν τώ βασιλεί αναγγελώ.
Δαν. 2,24  Ο Δανιήλ παρουσιάσθη τότε στον Αριώχ , τον οποίον ο βασιλεύς είχε καταστήσει υπεύθυνον δια την εκτέλεσιν
όλων των σοφών της Βαβυλώνος και του είπε· “µη θανατώσης τους σοφούς της Βαβυλώνος, άλλα οδήγησέ µε αµέσως
ενώπιον του βασιλέως και εγώ θα αποκαλύψω στον βασιλέα το όνειρόν του και την ερµηνείαν”.
Δαν. 2,25  τότε Αριώχ εν σπουδή εισήγαγε τον Δανιήλ ενώπιον τού βασιλέως και είπεν αυτώ· εύρηκα άνδρα εκ των υιών της
αιχµαλωσίας της Ιουδαίας, όστις το σύγκριµα τώ βασιλεί αναγγελεί.
Δαν. 2,25  Τοτε ο Αριώχ έσπευσε και ωδήγησε τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως, στον οποίον και είπεν· “ευρήκα άνδρα
µεταξύ των Ιουδαίων αιχµαλώτων, ο οποίος θα αναγγείλη στον βασιλέα το όνειρον και την ερµηνείαν του ονείρου”.
Δαν. 2,26  και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε τώ Δανιήλ, ού το όνοµα Βαλτάσαρ· ει δύνασαί µοι αναγγείλαι το ενύπνιον, ό
είδον, και την σύγκρισιν αυτού;
Δαν. 2,26  Ο βασιλεύς απήντησε και είπε τότε στον Δανιήλ, του οποίου το όνοµα ήτο Βαλτάσαρ· “πράγµατι ηµπορείς να µου
φανερώσης το όνειρον, το οποίον είδον, και την ερµηνείαν του ονείρου αυτού;”
Δαν. 2,27  και απεκρίθη Δανιήλ ενώπιον τού βασιλέως και είπε· το µυστήριον, ό ο βασιλεύς επερωτά, ουκ έστι σοφών,
µάγων, επαοιδών, γαζαρηνών αναγγείλαι τώ βαασιλεί,
Δαν. 2,27  Ο Δανιήλ απήντησε προς τον βασιλέα και του είπεν· “η λύσις του µυστηρίου, την οποίαν ο βασιλεύς ζητεί να του
απαγγείλουν, δεν είναι έργον των σοφών, των µάγων, των εξορκιστών και των αστρολόγων·
Δαν. 2,28  αλλ ή εστι Θεός εν ουρανώ αποκαλύπτων µυστήρια και εγνώρισε τώ βασιλεί Ναβουχοδονόσορ ά δεί γενέσθαι επ
εσχάτων των ηµερών. το ενύπνιόν σου και αι οράσεις της κεφαλής σου επί της κοίτης σου, τούτό εστι.
Δαν. 2,28  αλλά έργον του Θεού, ο οποίος κατοικεί στους ουρανούς. Αυτός αποκαλύπτει τα µυστήριά του και αυτός
εγνώρισε στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα εκείνα, τα οποία µέλλουν να συµβούν κατά τους τελευταίους χρόνους. Το
όνειρόν σου, βασιλεύ, και αι οράσεις τας οποίας είδεν η διάνοιά σου, ενώ ευρισκεσο εις την κλίνην σου, είναι τα εξής·
Δαν. 2,29  σύ, βασιλεύ, οι διαλογισµοί σου επί της κοίτης σου ανέβησαν τι δεί γενέσθαι µετά ταύτα, και ο αποκαλύπτων
µυστήρια εγνώρισέ σοι ά δεί γενέσθαι.
Δαν. 2,29  Συ, βασιλεύ, καθώς ήσουνα εξηπλωµένος εις την κλίνην σου, εσκέπτεσο, τι θα γίνη στο µέλλον· και ο Θεός, ο
οποίος φανερώνει τα µυστήρια, σου κατέστησε γνωστόν, τι µέλλει να γίνη στο µέλλον.
Δαν. 2,30  και εµοί δε ουκ εν σοφία τή ούση εν εµοί παρά πάντας τους ζώντας το µυστήριον τούτο απεκαλύφθη, αλλ ένεκεν
τού την σύγκρισιν τώ βασιλεί γνωρίσαι, ίνα τους διαλογισµούς της καρδίας σου γνώς.
Δαν. 2,30  Εις εµέ, χωρίς να έχω εγώ σοφίαν µεγαλυτέραν από όλους τους άλλους σοφούς, εφανερώθη το µυστήριον αυτό.
Εφανερώθη εκ του Θεού, δια να καταστήσω γνωστήν στον βασιλέα την ερµηνείαν του ονείρου και δια να πάρης έτσι
απάντησιν στους διαλογισµούς οι οποίοι απασχολούσαν και απασχολούν την διάνοιάν σου.
Δαν. 2,31  σύ, βασιλεύ, εθεώρεις, και ιδού εικών µία, µεγάλη η εικών εκείνη, και η πρόσοψις αυτής υπερφερής, εστώσα πρό
προσώπου σου, και η όρασις αυτής φοβερά·
Δαν. 2,31  Συ, λοιπόν, βασιλεύ, έβλεπες και ιδού έµπροσθέν σου ένα άγαλµα, ένα µεγάλο άγαλµα. Η όψις αυτού ήτο εξοχος
και υπερήφανος. Το άγαλµα ίστατο όρθιον ενώπιόν σου και η εµφάνισίς του επροξένει φόβον.
Δαν. 2,32  εικών, ής η κεφαλή χρυσίου χρηστού, αι χείρες και το στήθος και οι βραχίονες αυτής αργυροί, η κοιλία και οι



µηροί χαλκοί,
Δαν. 2,32  Αυτού του αγάλµατος η κεφαλή ήτο από καθαρόν χρυσόν, τα χέρια και το στήθος και οι βραχίονές του ήσαν
αργυρά. Η κοιλία και οι µηροί ήσαν χάλκινοι αι δε κνήµαι του ήσαν σιδηραί.
Δαν. 2,33  αι κνήµαι σιδηραί, οι πόδες µέρος τι σιδηρούν και µέρος τι οστράκινον.
Δαν. 2,33  Τα δε πόδια του ήσαν εν µέρει σιδερένια και εν µέρει πήλινα.
Δαν. 2,34  εθεώρεις έως ού ετµήθη λίθος εξ όρους άνευ χειρών και επάταξε την εικόνα επί τους πόδας τους σιδηρούς και
οστρακίνους και ελέπτυνεν αυτούς εις τέλος.
Δαν. 2,34  Εβλεπες κατάπληκτος, βασιλεύ, το άγαλµα αυτό, µέχρις ότου απεκόπη, χωρίς την επέµβασιν καµµιάς
ανθρωπίνης χειρός, ένας λίθος από όρος, εκτύπησε το άγαλµα αυτό στους πόδας τους σιδερένιους και τους πηλίνους και το
συνέτριψεν εξ ολοκλήρου.
Δαν. 2,35  τότε ελεπτύνθησαν εις άπαξ το όστρακον, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός, και εγένετο ωσεί κονιορτός
από άλωνος θερινής· και εξήρεν αυτά το πλήθος τού πνεύµατος, και τόπος ουχ ευρέθη αυτοίς· και ο λίθος ο πατάξας την
εικόνα εγενήθη όρος µέγα και επλήρωσε πάσαν την γήν.
Δαν. 2,35  Τοτε συνετρίβησαν δια µιας µαζή µε τα σιδερένια και πήλινα πόδια ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός του
αγάλµατος και έγιναν κονιορτός, ωσάν τον κονιορτόν του αλωνιού κατά το θέρος. Ισχυρός δε άνεµος διεσκόρπισε τον
κονιορτόν, χωρίς να αφήση ούτε ίχνος από αυτά. Ο δε λίθος εκείνος, που εκτύπησε το άγαλµα, έγινε µέγα όρος και εγέµισεν
όλην την γην.
Δαν. 2,36  τούτό εστι το ενύπνιον και την σύγκρισιν αυτού ερούµεν ενώπιον τού βασιλέως.
Δαν. 2,36  Ιδού, βασιλεύ, ποίον ήτο το όνειρόν σου. Θα είπωµεν τώρα ενώπιον του βασιλέως και την ερµηνείαν του.
Δαν. 2,37  σύ, βασιλεύ, βασιλεύς βασιλέων, ώ ο Θεός τού ουρανού βασιλείαν ισχυράν και κραταιάν και έντιµον έδωκεν,
Δαν. 2,37  Συ, βασιλεύ, ο βασιλεύς των βασιλέων, συ είσαι εκείνος, στον οποίον παρέδωκεν ο Θεός του ουρανού βασιλείαν
ισχυράν, κραταιάν, ένδοξον και τιµηµένην. Και έτσι βασιλεύεις
Δαν. 2,38  εν παντί τόπω, όπου κατοικούσιν οι υιοί των ανθρώπων, θηρία τε αγρού και πετεινά ουρανού και ιχθύας της
θαλάσσης έδωκεν εν τή χειρί σου και κατέστησέ σε κύριον πάντων, σύ εί η κεφαλή η χρυσή.
Δαν. 2,38  εις κάθε περιοχήν, ότου κατοικούν άνθρωποι και θηρία της υπαίθρου, πτηνά του ουρανού και ιχθύες της
θαλάσσης. Εις τα χέρια τα δικά σου παρέδωκεν αυτά ο Θεός και σε κατέστησε κύριον όλων αυτών. Λοιπόν, βασιλεύ, συ
είσαι η χρυσή κεφαλή του αγάλµατος.
Δαν. 2,39  και οπίσω σου αναστήσεται βασιλεία ετέρα ήττων σου και βασιλεία τρίτη , ήτις εστίν ο χαλκός, ή κυριεύσει πάσης
της γής.
Δαν. 2,39  Επειτα από σε θα αναφανή µία βασιλεία µικροτέρα από την ίδικήν σου και έπειτα από αυτήν θα έλθη τρίτη
βασιλεία, η οποία συµβολίζεται µε τον χαλικόν του αγάλµατος και θα επεκτείνη την κυριαρχίαν της επί όλης της γης.
Δαν. 2,40  και βασιλεία τετάρτη, ήτις έσται ισχυρά ως σίδηρος· ον τρόπον ο σίδηρος λεπτύνει και δαµάζει πάντα, ούτως
πάντα λεπτυνεί και δαµάσει.
Δαν. 2,40  Επειτα από αυτήν θα έλθη τετάρτη βασιλεία, η οποία θα είναι ισχυρά όπως ο σίδηρος. Οπως δε ο σίδηρος
συντρίβει και δαµάζει τα πάντα, έτσι και η βασιλεία αυτή θα συντρίψη και θα υποτάξη τους πάντας υπό την κυριαρχίαν
της.
Δαν. 2,41  και ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους µέρος µέν τι οστράκινον µέρος δε τι σιδηρούν, βασιλεία διηρηµένη
έσται, και από της ρίζης της σιδηράς έσται εν αυτή, ον τρόπον είδες τον σίδηρον αναµεµειγµένον τώ οστράκω·
Δαν. 2,41  Είδες τους πόδας και τα δάκτυλα του αγάλµατος, να είναι εν µέρει πήλινοι και εν µέρει σιδερένιοι. Τούτο σηµαίνει,
ότι η βασιλεία αυτή δεν θα έχη ενότητα, αλλά θα είναι διηρηµένη. Και εις αυτήν ταύτην την ως σίδηρον βάσιν της θα
υπάρχη η διαίρεσις και οχι η συνοχή, όπως είδες τον σίδηρον και τον πηλόν όχι συγκεκολληµένα εις ένα σώµα, αλλά
αναµεµιγµένα χωρίς συνοχήν µεταξύ των.
Δαν. 2,42  και οι δάκτυλοι των ποδών µέρος µέν τι σιδηρούν µέρος δε τι οστράκινον, µέρος τι της βασιλείας έσται ισχυρόν
και απ αυτής έσται συντριβόµενον.
Δαν. 2,42  Οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν εν µέρει σιδερένιοι και εν µέρει πήλινοι. Αυτό σηµαίνει ότι τµήµα τι της βασιλείας
αυτής θα είναι ισχυρόν, ενώ το άλλο τµήµα θα είναι εύθραυστον.
Δαν. 2,43  ότι είδες τον σίδηρον αναµεµειγµένον τώ οστράκω, συµµειγείς έσονται εν σπέρµατι ανθρώπων και ουκ έσονται
προσκολλώµενοι ούτος µετά τούτου, καθώς ο σίδηρος ουκ αναµείγνυται µετά τού οστράκου.
Δαν. 2,43  Είδες τον σίδηρον ανακατωµένον µε τον πηλόν. Αυτό σηµαίνει, ότι ανακατεµένοι θα είναι οι λαοί, που θα
αποτελούν αυτήν την βασιλείαν. Δεν θα έχουν στενόν σύνδεσµον ο ένας µε τον άλλον, ώστε να αποτελούν µίαν ενότητα. Θα
είναι, όπως ο σίδηρος, που δεν αναµιγνύεται µε τον πηλόν και δεν αποτελεί αδιάσπαστον ενότητα.
Δαν. 2,44  και εν ταίς ηµέραις των βασιλέων εκείνων αναστήσει ο Θεός τού ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τους αιώνας ου
διαφθαρήσεται, και η βασιλεία αυτού λαώ ετέρω ουχ υπολειφθήσεται· λεπτυνεί και λικµήσει πάσας τας βασιλείας, και
αυτή αναστήσεται εις τους αιώνας.
Δαν. 2,44  Κατά την εποχήν των βασιλέων της τετάρτης βασιλείας, ο Θεός του ουρανού θα αναδείξη µίαν άλλην βασιλείαν,
η οποία στους αιώνας των αιώνων δεν θα καταστραφή. Και έτσι η βασιλεία αυτή του Θεού δεν θα λείψη, δεν θα δώση
τόπον εις άλλην βασιλείαν. Θα συντρίψη δε, και θα θρυµµατίση και θα λιχνίση όλας τας άλλας βασιλείας· και αυτή θα
υψωθή, θα εκταθή και θα υπάρχη στους αιώνας των αιώνων.
Δαν. 2,45  ον τρόπον είδες ότι από όρους ετµήθη λίθος άνευ χειρών και ελέπτυνε το όστρακον , τον σίδηρον, τον χαλκόν, τον
άργυρον, τον χρυσόν, ο Θεός ο µέγας εγνώρισε τώ βασιλεί ά δεί γενέσθαι µετά ταύτα, και αληθινόν το ενύπνιον, και πιστή η
σύγκρισις αυτού.
Δαν. 2,45  Οπως είδες, βασιλεύ, ότι, δηλαδή, χωρίς την επέµβασιν ανθρωπίνης χειρός εκόπη ένας λίθος από όρος και
συνέτριψε τον πηλόν, τον σίδηρον, τον χαλκόν, τον άργυρον και τον χρυσόν, έτσι ο µέγας Θεός απεκαλυψεν στον βασιλέα
τον Ναβουχοδονόσορα, τι θα γίνη στο µέλλον σχετικώς µε τας διαφόρους βασιλείας. Το όνειρον είναι αληθινόν και η
ερµηνεία αυτού πιστή και ακριβής”.
Δαν. 2,46  τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και τώ Δανιήλ προσεκύνησε και µαναά και ευωδίας είπε
σπείσαι αυτώ.



Δαν. 2,46  Τοτε ο βασιλεύς ο Ναβουχοδονόσορ έπεσε πρηνής στο έδαφος και προσκύνησε τον Δανιήλ και διέταξε να
προσφέρουν προς χάριν αυτού αναιµάκτους θυσίας και ευώδη θυµιάµατα.
Δαν. 2,47  και αποκριθείς ο βασιλεύς είπε τώ Δανιήλ· επ αληθείας ο Θεός υµών αυτός εστι Θεός θεών και κύριος των
βασιλέων και αποκαλύπτων µυστήρια, ότι ηδυνήθης αποκαλύψαι το µυστήριον τούτο.
Δαν. 2,47  Είπε δε ο βασιλεύς στον Δανιήλ· “πράγµατι ο Θεός σας αυτός είναι ο Θεός των θεών και ο Κυριος των βασιλέων, ο
οποίος φανερώνει µυστήρια, διότι συ µόνος µε την δύναµιν του Θεού σου ηµπόρεσες να µου αποκάλυψης το µυστηριώδες
τούτο γεγονός”.
Δαν. 2,48  και εµεγάλυνεν ο βασιλεύς τον Δανιήλ και δόµατα µεγάλα και πολλά έδωκεν αυτώ και κατέστησεν αυτόν επί
πάσης χώρας Βαβυλώνος και άρχοντα σατραπών επί πάντας τους σοφούς Βαβυλώνος.
Δαν. 2,48  Ο βασιλεύς ετίµησε και εδόξασε τον Δανιήλ, του προσέφερε µεγάλας δωρεάς, τον κατέστησεν αρχηγόν όλης της
χώρας της Βαβυλώνος, άρχοντα των σατραπών και όλων των σοφών της Βαβυλώνος.
Δαν. 2,49  και Δανιήλ ητήσατο παρά τού βασιλέως, και κατέστησεν επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος τον Σεδράχ , Μισάχ
και Αβδεναγώ· και Δανιήλ ήν εν τή αυλή τού βασιλέως.
Δαν. 2,49  Ο Δανιήλ εζήτησε παρά του βασιλέως και διώρισεν άρχοντας δια τα έργα της περιοχής Βαβυλώνος τον Σεδράχ ,
Μισάχ και Αβδεναγώ. Ο δε Δανιήλ έµεινεν εις την αυλήν του βασιλέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Δαν. 3,1   Έτους οκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εποίησεν εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα,
εύρος αυτής πήχεων έξ, και έστησεν αυτήν εν πεδίω Δεειρά, εν χώρα Βαβυλώνος.
Δαν. 3,1   Ο βασιλεύς Νοοβουχοδονόσορ διέταξε κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του και κατεσκεύασαν ένα
χρυσόν άγαλµα. Το ύψος του ήτο εξήντα πήχεις και το πλάτος του εξ πήχεις. Το ετοποθέτησε δε εις την πεδιάδα Δεειρά, εις
την περιοχήν της Βαβυλώνος.
Δαν. 3,2   και απέστειλε συναγαγείν τους υπάτους και τους στρατηγούς και τους τοπάρχας, ηγουµένους τε και τυράννους
και τους επ εξουσιών και πάντας τους άρχοντας των χωρών ελθείν εις τα εγκαίνια της εικόνος , ήν έστησε Ναβουχοδονόσορ
ο βασιλεύς.
Δαν. 3,2  Κατόπιν έστειλεν ανθρώπους, να συγκεντρώσουν τους υπάτους και τους στρατηγούς, τους τοπάρχας, τους
προϊσταµένους και τους άρχοντας, τους κατέχοντας εξουσίας και όλους εν γένει τους άρχοντας των χωρών, δια να έλθουν
εις τα εγκαίνια του αγάλµατος, το οποίον έστησεν ο βασιλεύς Ναβουχσδανόσορ.
Δαν. 3,3   και συνήχθησαν οι τοπάρχαι, ύπατοι, στρατηγοί, ηγούµενοι, τύραννοι µεγάλοι, οι επ εξουσιών και πάντες οι
άρχοντες των χωρών εις τον εγκαινισµόν της εικόνος, ήν έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς, και ειστήκεισαν ενώπιον της
εικόνος.
Δαν. 3,3   Πράγµατι συνεκεντρώθησαν οι τοπάρχαι, οι ύπατοι, οι στρατηγοί, οι προϊστάµενοι υπηρεσιών, οι µεγάλοι
άρχοντες, οι έχοντες εξουσίαν, όλοι οι άρχοντες των χωρών εις τα εγκαίνια του αγάλµατος, το οποίον έστησεν ο
Ναβουχαδονόσορ ο βασιλεύς. Ολοι αυτοί ήλθαν και εστάθησαν ενώπιον του αγάλµατος.
Δαν. 3,4   και ο κήρυξ εβόα εν ισχύΐ· υµίν λέγεται, λαοί, φυλαί, γλώσσαι·
Δαν. 3,4  Ο δε κήρυξ εφώναζε µε ισχυράν φωνήν· “ακούσατε σεις, λαοί, φυλαί και γλώσσαι·
Δαν. 3,5   ή αν ώρα ακούσητε της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγός τε και κιθάρας, σαµβύκης τε και ψαλτηρίου, συµφωνίας
και παντός γένους µουσικών, πίπτοντες προσκυνείτε τή εικόνι τή χρυσή, ή έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς·
Δαν. 3,5   την ώραν, κατά την οποίαν θα ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, του αυλού και της κιθάρας, της τετραχόρδου
σαµβύκης και του ψαλτηρίου, συµφωνίαν αυτών και παντός άλλου είδους µουσικών οργάνων, θα πίπτετε και θα
προσκυνήτε το άγαλµα το χρυσόν, το οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονοσορ έστησεν.
Δαν. 3,6   και ός αν µη πεσών προσκυνήση, αυτή τή ώρα εµβληθήσεται εις την κάµινον τού πυρός την καιοµένην.
Δαν. 3,6  Εκείνος δε, ο οποίος δεν θα πέση να προσκυνήση, θα ριφθή αυτήν την ώραν εις την καιοµένην κάµινον του
πυρός”.
Δαν. 3,7   και εγένετο όταν ήκουον οι λαοί της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγός τε και κιθάρας, σαµβύκης τε και ψαλτηρίου
και συµφωνίας και παντός γένους µουσικών, πίπτοντες πάντες οι λαοί, φυλαί, γλώσσαι, προσεκύνουν τή εικόνι τή χρυσή, ή
έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς.
Δαν. 3,7   Οταν λοιπόν οι λαοί ήκουαν τον ήχον της σάλπιγγας, του αυλού και της κιθάρας, της τετραχόρδου σαµβύκης και
του ψαλτηρίου, την συµφωνίαν αυτών και παντός άλλου είδους µουσυκών οργάνων, έπιπταν εις την γην όλοι οι λαοί, αι
φυλαί, αι γλώσσαι και προσκυνούσαν το άγαλµα το χρυσούν, το οποίον έστησεν ο βασιλεύς Ναβουχσδονόσορ.
Δαν. 3,8   τότε προσήλθοσαν άνδρες Χαλδαίοι και διέβαλον τους Ιουδαίους
Δαν. 3,8  Τοτε όµως παρουσιάσθησαν ενώπιον του βασιλέως µερικοί Χαλδαίοι και κατήγγειλαν τους Ιουδαίους
Δαν. 3,9   τώ βασιλεί Ναβουχοδονόσορ· βασιλεύ, εις τους αιώνας ζήθι.
Δαν. 3,9  στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα λέγοντες· “βασιλεύ, ευχόµεθα στους αιώνας των αιώνων να ζήσης.
Δαν. 3,10  σύ βασιλεύ, έθηκας δόγµα πάντα άνθρωπον, ός αν ακούση της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγός τε και κιθάρας,
σαµβύκης και ψαλτηρίου και συµφωνίας και παντός γένους µουσικών
Δαν. 3,10  Συ, βασιλεύ, εξέδωσες διαταγήν, σύµφωνα µε την οποίαν κάθε άνθρωπος, ο οποίος θα ακούση τον ήχον της
σάλπιγγος και του αυλού, της κιθάρας και της σαµβύκης, του ψαλτηρίου, την συµφωνίαν αυτών και παντός άλλου είδους
µουσικών οργάνων
Δαν. 3,11  και µη πεσών προσκυνήση τή εικόνι τή χρυσή, εµβληθήσεται εις την κάµινον τού πυρός την καιοµένην.
Δαν. 3,11  και δεν θα πέση να προσκυνήση το χρυσούν άγαλµα, θα ριφθή εις την κάµινον του πυρός την καιοµένην.
Δαν. 3,12  εισίν άνδρες Ιουδαίοι, ούς κατέστησας επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ, οί ουχ
υπήκουσαν, βασιλεύ, τώ δόγµατί σου, τοίς θεοίς σου ου λατρεύουσι, και τή εικόνι τή χρυσή, ή έστησας, ου προσκυνούσι.
Δαν. 3,12  Υπάρχουν, λοιπόν, µεταξύ µας άνδρες Ιουδαίοι, τους οποίους µάλιστα συ κατέστησας αρχηγούς εις τα έργα της
χώρας Βαβυλώνος, ο Σειδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγώ, οι οποίοι δεν υπήκουσαν, ω βασιλεύ, εις την διαταγήν σου· τους
θεούς σου δεν λατρεύουν και το άγαλµα το χρυσούν, το οποίον συ έστησες, αυτοί δεν το προσκυνούν”.
Δαν. 3,13  τότε Ναβουχοδονόσορ εν θυµώ και οργή είπεν αγαγείν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, και ήχθησαν ενώπιον



τού βασιλέως.
Δαν. 3,13  Τοτε ο Ναβουχαδρνόσορ επάνω στον θυµόν του και εις την έκρηξιν της οργής του, διέταξε να φέρουν ενώπιον του
τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγώ και εκείνοι ωδηγήθησαν ενώπιον του βασιλέως .
Δαν. 3,14  και απεκρίθη Ναβουχοδονόσορ και είπεν αυτοίς· ει αληθώς Σεδράχ , Μισάχ, Αβδεναγώ, τοίς θεοίς µου ου
λατρεύετε και τή εικόνι τή χρυσή, ή έστησα, ου προσκυνείτε;
Δαν. 3,14  Ο δε Ναβουχοδονόσορ εις έντονον ύφος ωµίλησε και είπε προς αυτούς · “πράγµατι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ,
δεν λατρεύετε τους ιδικούς µου θεούς και δεν προσκυνείτε το χρυσούν άγαλµα, το οποίον εγώ έστησα;
Δαν. 3,15  νύν ούν ει έχετε ετοίµως, ίνα ως αν ακούσητε της φωνής της σάλπιγγος, σύριγγός τε και κιθάρας, σαµβύκης τε
και ψαλτηρίου και συµφωνίας και παντός γένους µουσικών, πεσόντες προσκυνήσητε τή εικόνι τή χρυσή, ή εποίησα· εάν δε
µη προσκυνήσητε, αυτή τή ώρα εµβληθήσεσθε εις την κάµινον τού πυρός την καιοµένην. και τις εστι Θεός, ός εξελείται
υµάς εκ των χειρών µου;
Δαν. 3,15  Τωρα, λοιπόν, να είσθε έτοιµοι, ώστε, όταν ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, του αυλού και της κιθάρας, της
σαµβύκης και του ψαλτηρίου, την συµφωνίαν αυτών και παντός άλλου είδους µουσικών οργάνων, να πέσετε και να
προσκυνήσετε το άγαλµα το χρυσούν, το οποίον εγώ έχω κατασκευάσει. Εάν δε τυχόν και δεν προσκυνήσετε, αυτήν την
ώραν θα ριφθήτε εις την κάµινον του πυρός την καιοµένην. Και ποιός είναι ο Θεός εκείνος, ο οποίος θα σας γλυτώση από
τα χέρια µου;”
Δαν. 3,16  και απεκρίθησαν Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ λέγοντες τώ βασιλεί Ναβουχοδονόσορ· ου χρείαν έχοµεν ηµείς περί
τού ρήµατος τούτου αποκριθήναί σοι·
Δαν. 3,16  Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγώ απεκρίθησαν προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα και είπαν· “στο ερώτηµά
σου αυτό δεν έχοµεν ανάγκην να σου απαντήσωµεν ηµείς.
Δαν. 3,17  έστι γάρ Θεός ηµών εν ουρανοίς, ώ ηµείς λατρεύοµεν, δυνατός εξελέσθαι ηµάς εκ της καµίνου τού πυρός της
καιοµένης, και εκ των χειρών σου, βασιλεύ, ρύσεται ηµάς·
Δαν. 3,17  Διότι υπάρχει ο Θεός µας, ο εν τοις ουρανοίς, τον οποίον ηµείς λατρεύοµεν και ο οποίος είναι δυνατός να µας
περιφρουρήση από την φλόγα της καµίνου της καιοµένης και να µας γλυτώση από τα χέρια σου, ω βασιλεύ. 18  Αλλά και
αυτό εάν δεν γίνη, µάθε, ω βασιλεύ, ότι ηµείς τους θεούς σου δεν θα λατρεύσωµεν, και το άγαλµα, το οποίον συ έστησες,
δεν θα το προσκυνήσωµεν”.
Δαν. 3,18  και εάν µη, γνωστόν έστω σοι, βασιλεύ, ότι τοίς θεοίς σου ου λατρεύοµεν και τή εικόνι, ή έστησας, ου
προσκυνούµεν.
Δαν. 3,18  Αλλά και αυτό εάν δεν γίνη, µάθε, ω βασιλεύ, ότι ηµείς τους θεούς σου δεν θα λατρεύσωµεν, και το άγαλµα, το
οποίον συ έστησες, δεν θα το προσκυνήσωµεν”.
Δαν. 3,19  τότε Ναβουχοδονόσορ επλήσθη θυµού, και η όψις τού προσώπου αυτού ηλλοιώθη επί Σεδράχ, Μισάχ και
Αβδεναγώ, και είπεν εκκαύσαι την κάµινον επταπλασίως, έως ού εις τέλος εκκαή·
Δαν. 3,19  Τοτε ο Ναβουχοδονόσορ εκυριεύθη από θυµόν· το πρόσωπόν του ήλλαξεν εναντίον των Σεδράχ, Μισάχ και
Αδεναγω και εδωσε διαταγήν να καύσουν επτά φορές περισσότερον την κάµινον, µέχρις ότου πυρακτωθή εξ ολοκλήρου.
Δαν. 3,20  και άνδρας ισχυρούς ισχύϊ είπε πεδήσαντας τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ εµβαλείν εις την κάµινον τού πυρός
την καιοµένην.
Δαν. 3,20  Διέταξεν επίσης άνδρας ισχυρούς, να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγώ και να τους ρίψουν εις την
καιοµένην κάµινον του πυρός.
Δαν. 3,21  τότε οι άνδρες εκείνοι επεδήθησαν σύν τοίς σαραβάροις αυτών και τιάραις και περικνηµίσι και εβλήθησαν εις το
µέσον της καµίνου τού πυρός της καιοµένης,
Δαν. 3,21  Τοτε οι τρεις αυτοί άνδρες εδέθησαν µαζή µε τα ενδύµατά των, µε τα καλύµµατα της κεφαλής των και τας
περισκελίδας των και ερρίφθησαν στο µέσον της καµίνου του πυρός της καιοµένης,
Δαν. 3,22  επεί το ρήµα τού βασιλέως υπερίσχυσε και η κάµινος εξεκαύθη εκ περισσού.
Δαν. 3,22  διότι η διαταγή του βασιλέως ήτο ρητή και έντονος, η δε κάµινος εξεκαύθη µε το παραπάνω.
Δαν. 3,23  και οι τρεις ούτοι, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, έπεσον εις µέσον της καµίνου τού πυρός της καιοµένης
πεπεδηµένοι.
Δαν. 3,23  Οι τρεις αυτοί νέοι, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγώ, ερρίφβησαν µε ορµήν δεµένοι στο µέσον της αναµµένης
καµίνου του πυρός.
Δαν. 3,24  και περιεπάτουν εν µέσω της φλογός υµνούντες τον Θεόν και ευλογούντες τον Κύριον.
Δαν. 3,24  Περιπατούσαν δε αυτοί ανάµεσα εις τας φλόγας της καµίνου, υµνούντες τον Θεόν και δοξολογούντες τον Κυριον.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Δαν. 3,25  Καί συστάς Αζαρίας προσύξατο ούτως και ανοίξας το στόµα αυτού εν µέσω τού πυρός είπεν·
Δαν. 3,1   Σταθείς δε όρθιος ο Αζαρίας εν µέσω του πυρός, ήνοιξε το στόµα αυτού, προσηυχήθη προς τον Θεόν και είπε·
Δαν. 3 ,26   Ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός των πατέρων ηµών, και αινετός, και δεδοξασµένον το όνοµά σου εις τους αιώνας,
Δαν. 3,26  “Ευλογηµένος είσαι, Κυριε ο Θεός των πατέρων µας, άξιος παντός επαίνου· δοξασµένον το Ονοµά σου στους
αιώνας των αιώνων.
Δαν. 3,27  ότι δίκαιος εί επί πάσιν, οίς εποίησας ηµίν, και πάντα τα έργα σου αληθινά, και ευθείαι αι οδοί σου, και πάσαι αι
κρίσεις σου αλήθεια,
Δαν. 3,27  Διότι είσαι δίκαιος εις όλα εκείνα, τα οποία έκαµες προς ηµάς. Ολα τα έργα σου είναι αληθινά. Αι οδοί, τας οποίας
συ έδωσες εντολήν να ακολουθώµεν, είναι ευθείαι και ασφαλείς. Ολαι αι αποφάσεις σου ορθαί.
Δαν. 3,28  και κρίµατα αληθείας εποίησας κατά πάντα, ά επήγαγες ηµίν και επί την πόλιν την αγίαν την των πατέρων
ηµών Ιερουσαλήµ, ότι εν αληθεία και κρίσει επήγαγες ταύτα πάντα, διά τας αµαρτίας ηµών.
Δαν. 3,28  Δικαίας αποφάσεις αλαθήτου κρίσεως εξέδωσες δι' όλας εκείνας τας τιµωρίας και θλίψεις, τας οποίας έστειλες εις
ηµάς και εναντίον της Ιερουσαλήµ, της αγίας πόλεως των προγόνων µας. Διότι µε ακρίβειαν και µε δικαίαν κρίσιν
επέφερες όλα αυτά εναντίον µας εξ αιτίας των αµαρτιών µας.
Δαν. 3,29  ότι ηµάρτοµεν και ηνοµήσαµεν αποστήναι από σού και εξηµάρτοµεν εν πάσι και των εντολών σου ουκ



ηκούσαµεν,
Δαν. 3,29  Διότι ηµείς ηµαρτήσαµεν, παρέβηµεν τον Νοµον σου και απεµακρύνθηµεν από σε.
Δαν. 3,30  ουδέ συνετηρήσαµεν ουδέ εποιήσαµεν καθώς ενετείλω ηµίν, ίνα εύ ηµίν γένηται.
Δαν. 3,30  Ηµαρτήσαµεν εις όλα, δεν υπηκούσαµεν εις τας εντολάς σου, δεν εφυλάξαµεν και δεν επράξαµεν σύµφωνα µε
εκείνα, τα οποία συ µας είχες διατάξει, δια να ζήσωµεν ευτυχείς και ασφαλείς.
Δαν. 3,31  και πάντα, όσα επήγαγες ηµίν και πάντα όσα εποίησας ηµίν, εν αληθινή κρίσει εποίησας
Δαν. 3,31  Δια τούτο όλα όσα συ έφερες εναντίον µας, όλα όσα έπραξες εις τιµωρίαν µας, τα έκαµες κατά δίκαιον και
αληθινήν κρίσιν.
Δαν. 3,32  και παρέδωκας ηµάς εις χείρας εχθρών ανόµων, εχθίστων αποστατών, και βασιλεί αδίκω και πονηροτάτω παρά
πάσαν την γήν.
Δαν. 3,32  Και παρέδωκες ηµάς εις χείρας παρανόµων εχθρών, αποστατών, µισητοτάτων, εις χείρας βασιλέως αδίκου και
µοχθηροτάτου από όλους τους βασιλείς της γης.
Δαν. 3,33  και νύν ουκ έστιν ηµίν ανοίξαι το στόµα· αισχύνη και όνειδος εγενήθηµεν τοίς δούλοις σου και τοίς σεβοµένοις
σε.
Δαν. 3,33  Τωρα δε, Κυριε, δεν έχοµεν το σθένος να ανοίξωµεν το στόµα µας προς σε. Καταισχύνη και όνειδος εγίναµεν δια
τους δούλους σου, που σε υπηρετούν, δια τους ανθρώπους οι οποίοι σε λατρεύουν.
Δαν. 3,34  µη δή παραδώης ηµάς εις τέλος διά το όνοµά σου και µη διασκεδάσης την διαθήκην σου
Δαν. 3,34  Αλλά σε ικετεύοµεν· δια το άγιον και φιλάνθρωπον Ονοµά σου µη µας παραδώσης εις πλήρη όλεθρον και µη
διαλύσης την συιµφωνίαν, που συνήψες µε τους πατέρας µας.
Δαν. 3,35  και µη αποστήσης το έλεός σου αφ ηµών διά Αβραάµ τον ηγαπηµένον υπό σού και διά Ισαάκ τον δούλόν σου και
Ισραήλ τον άγιόν σου,
Δαν. 3,35  Μη αποµακρύνης από ηµάς το έλεός σου προς χάριν του αγαπητού σου Αβραάµ, προς χάριν του δούλου σου
Ισαάκ και του Ιακώβ, του αγίου σου.
Δαν. 3,36  οίς ελάλησας πληθύναι το σπέρµα αυτών ως τα άστρα τού ουρανού και ως την άµµον την παρά το χείλος της
θαλάσσης.
Δαν. 3,36  Εις αυτούς είπες και υπεσχέθης, να πληθύνης τους απογόνους των και να τους αναδείξης ως προς το πλήθος
ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άµιµον, που υπάρχει εις την παραλίαν της θαλάσσης.
Δαν. 3,37  ότι, δέσποτα, εσµικρύνθηµεν παρά πάντα τα έθνη και εσµεν ταπεινοί εν πάση τή γη σήµερον διά τας αµαρτίας
ηµών,
Δαν. 3,37  Σε παρακαλούµεν θερµώς, Δέσποτα, διότι ηµείς σήµερον εγίναµεν ολιγώτεροι και µικρότεροι από όλα τα έθνη. Εξ
αιτίας των αµαρτιών µας είµεθα σήµερον εις όλην την οικουµένην εξευτελισµένοι και άσηµοι.
Δαν. 3,38  και ουκ έστιν εν τώ καιρώ τούτω άρχων και προφήτης και ηγούµενος, ουδέ ολοκαύτωσις ουδέ θυσία ουδέ
προσφορά ουδέ θυµίαµα, ου τόπος τού καρπώσαι ενώπιόν σου και ευρείν έλεος·
Δαν. 3,38  Εις την εποχήν µας αυτήν δεν υπάρχει βασιλεύς δι' ηµάς, ούτε προφήτης, ούτε κανένας άλλος άρχων. Δεν
προσφέρονται πλέον ολοκαυτώµατα, ούτε αναίµακτοι θυσίαι, ούτε θυµίαµα, ούτε και υπάρχει ναός και θυσιαστήριον, δια
να προσφέρωµεν ενώπιόν σου τας θυσίας µας και να εύρωµεν έλεος.
Δαν. 3,39  αλλ εν ψυχή συντετριµµένη και πνεύµατι ταπεινώσεως προσδεχθείηµεν ως εν ολοκαυτώµασι κριών και ταύρων
και ως εν µυριάσιν αρνών πιόνων,
Δαν. 3,39  Αλλά ας προσφερθώµεν ως θυσία ενώπιόν σου και ας γίνωµεν δεκτοί από σε µε ψυχήν συντετριµµένην και
πνεύµα ταπεινωµένον.
Δαν. 3,40  ούτως γενέσθω η θυσία ηµών ενώπιόν σου σήµερον και εκτελέσαι όπισθέν σου, ότι ουκ έσται αισχύνη τοίς
πεποιθόσιν επί σε.
Δαν. 3,40  Συ δε, Κυριε, εν τω ελέει σου, όπως θα εδέχεσο ολοκαυτώµατα κριών και ταύρων και µυριάδων αµνών
καλοθρεµµένων, έτσι ας γίνη σήµερα δεκτή η θυσία µας αυτή ενώπιόν σου. Σε ακολουθούντες προσφέροµεν αυτήν την
θυσίαν, διότι είµεθα απολύτως βέβαιοι, ότι δεν θα έντραπούν ποτέ εκείνοι, οι οποίοι έχουν πίστιν και στηρίζουν την
πεποίθησιν των εις σε.
Δαν. 3,41  και νύν εξακολουθούµεν εν όλη καρδία και φοβούµεθά σε και ζητούµεν το πρόσωπόν σου, µη καταισχύνης ηµάς,
Δαν. 3,41  Διότι και τώρα ακόµη ακολουθούµεν τας εντολάς σου µε όλην µας την καρδίαν. Σε σεβόµεθα και αναζητούµεν
µετά πόθου το πρόσωπόν σου.
Δαν. 3,42  αλλά ποίησον µεθ ηµών κατά την επιείκειάν σου και κατά το πλήθος τού ελέους σου
Δαν. 3,42  Μη µας κατεντροπιάσης, Κυριε, αλλά δείξε και εις την περίστασιν αυτήν απέναντί µας την επιείκειάν σου και το
πλήθος του ελέους σου.
Δαν. 3,43  και εξελού ηµάς κατά τα θαυµάσιά σου και δός δόξαν τώ ονόµατί σου, Κύριε.
Δαν. 3,43  Συµφωνα µε τα αναρίθµητα θαύµαστά σου έργα , που έχεις πράξει εις προστασίαν του λαού σου, γλύτωσέ µας και
σήµερα και δόξασε έτσι το Ονοµά σου. Ας καταισχυνθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι φέρονται µε σκληρόν τρόπον και
διαπράττουν κακότητας στους δούλους σου.
Δαν. 3,44  και εντραπείησαν πάντες οι ενδεικνύµενοι τοίς δούλοις σου κακά και καταισχυνθείησαν από πάσης δυναστείας,
και η ισχύς αυτών συντριβείη·
Δαν. 3,44  Ας καταισχυνθούν και ας αποδειχθή ανύπαρκτος και ανίσχυρος η εναντίον µας δύναµίς των. Ας συντριβή η
ισχύς των.
Δαν. 3,45  και γνώτωσαν ότι σύ εί Κύριος Θεός µόνος και ένδοξος εφ όλην την οικουµένην.
Δαν. 3,45  Και ας µάθουν, ότι συ είσαι ο µόνος αληθινός Κυριος και Θεός, ένδοξος εις όλην την οικουµένην”!
Δαν. 3,46  Καί ου διέλιπον οι εµβάλλοντες αυτούς υπηρέται τού βασιλέως καίοντες την κάµινον νάφθαν και πίσσαν και
στυππίον και κληµατίδα.
Δαν. 3,46  Οι υπηρέται του βασιλέως, οι οποίοι είχαν ρίψει αυτούς εις την κάµινον, ετροφοδοτούσαν ακαταπαύστως το πυρ
µε νάφθαν και πίσσαν και στουπί και κληµατόβεργες.
Δαν. 3,47  και διεχείτο η φλόξ επάνω της καµίνου επί πήχεις τεσσαρακονταεννέα .



Δαν. 3,47  Η φλόγα έβγαινε και ανήρχετο επάνω από την κάµινον εις ύψος σαρανταεννέα πήχεων .
Δαν. 3,48  και διώδευσε και ενεπύρισεν ούς εύρε περί την κάµινον των Χαλδαίων.
Δαν. 3,48  Εξηπλώθη ολόγυρα και έκαυσε τους Χαλδαίους, που ήσαν γύρω από την κάµινον.
Δαν. 3,49  ο δε άγγελος Κυρίου συγκατέβη άµα τοίς περί τον Αζαρίαν εις την κάµινον και εξετίναξε την φλόγα τού πυρός εκ
της καµίνου
Δαν. 3,49  Αγγελος δε Κυρίου κατέβη και ήτο µαζή µε τους περί τον Αζαρίαν εντός της καµίνου. Αυτός εξετίναξε την φλόγα
του πυρός από την κάµινον
Δαν. 3,50  και εποίησε το µέσον της καµίνου ως πνεύµα δρόσου διασυρίζον, και ουχ ήψατο αυτών το καθόλου το πύρ και
ουκ ελύπησεν ουδέ παρηνώχλησεν αυτοίς.
Δαν. 3,50  και έκαιµεν, ώστε στο µέσον της καµίνου να υπάρχη δροσερός, ελαφρώς συρίζων αήρ. Ετσι δε το πυρ ούτε και
τους ήγγισε καν, ούτε τους εστενοχώρησε, ούτε και τους ηνώχλησε καθόλου.
Δαν. 3,51  Τότε οι τρεις ως εξ ενός στόµατος ύµνουν και εδόξαζον και ηυλόγουν τον Θεόν εν τή καµίνω λέγοντες·
Δαν. 3,51  Τοτε οι τρεις παίδες, ως εάν είχαν ένα στόµα, υµνολογούσαν και εδοξαζαν και ευλογούσαν τον Θεόν µέσα εις την,
κάµινον λέγοντες·
Δαν. 3,52  Ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός των πατέρων ηµών, και αινετός και υπερυψούµενος εις τους αιώνας, και ευλογηµένον
το όνοµα της δόξης σου το άγιον και υπεραινετόν και υπερυψούµενον εις πάντας τους αιώνας.
Δαν. 3,52  “Ευλογηµένος είσαι, Κυριε ο Θεός των πατέρων µας, άξιος πάσης υµνολογίας, και υπερυψούµενος στους αιώνας.
Ευλογηµένον ας είναι το άγιον Ονοµα της δόξης σου, ανώτερον από κάθε υµνολογίαν, υπερυψούµενον εις όλους τους
αιώνας.
Δαν. 3,53  ευλογηµένος εί εν τώ ναώ της αγίας δόξης σου και υπερύµνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας.
Δαν. 3,53  Ευλογηµένος είσαι στον ναόν της αγίας δόξης σου, ανώτερος από κάθε ύµνον, και υπερένδοξος στους αιώνας.
Δαν. 3,54  ευλογηµένος εί ο επιβλέπων αβύσσους, καθήµενος επί Χερουβίµ και αινετός και υπερυψούµενος εις τους αιώνας.
Δαν. 3,54  Ευλογηµένος είσαι συ, που επιβλέπεις τα απύθµενα βάθη των θαλασσών, συ που κάθεσαι επάνω εις τα Χερουβίµ,
άξιος παντός ύµνου, και υπερυψούµενος εις όλους τους αιώνας.
Δαν. 3,55  ευλογηµένος εί επί θρόνου της βασιλείας σου και υπερύµνητος και υπερυψούµενος εις τους αιώνας .
Δαν. 3,55  Ευλογηµένος είσαι συ, ο οποίος κάθεσαι επί του λαµπρού θρόνου της ενδόξου βασιλείας σου, ανώτερος από κάθε
ύµνον και άξιος να µεγαλύνεσαι στους αιώνας.
Δαν. 3,56  ευλογηµένος εί εν τώ στερεώµατι τού ουρανού και υµνητός και δεδοξασµένος εις τους αιώνας.
Δαν. 3,56  Ευλογηµένος είσαι συ, ο οποίος κυριαρχείς στο στερέωµα του ουρανού, άξιος να υµνήσαι και να δοξάζεσαι στους
αιώνας.
Δαν. 3,57  ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,57  Ευλογείτε τον Κυριον όλα τα δηµιουργήµατα του Κυρίου. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,58  ευλογείτε, ουρανοί τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,58  Ευλογείτε τον Κυριον οι ουρανοί, υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,59  ευλογείτε, άγγελοι Κυρίου τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,59  Αγγελοι Κυρίου ευλογείτε τον Κυριον, υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,60  ευλογείτε, ύδατα πάντα τα υπεράνω τού ουρανού τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,60  Ολα τα υπεράνω του ουρανού ύδατα, ευλογείτε τον Κυριον, υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,61  ευλογείτε, πάσαι αι δυνάµεις Κυρίου τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας .
Δαν. 3,61  Ολαι αι δυνάµεις του Κυρίου, ας δοξάζετε τον Κυριον· υµνείτε το µεγαλείον του, µεγαλύνατε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,62  ευλογείτε, ήλιος και σελήνη τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,62  Ηλιος και σελήνη, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,63  ευλογείτε, άστρα τού ουρανού τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,63  Ολα τα άστρα του ουρανού, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,64  ευλογείτω πάς όµβρος και δρόσος τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας .
Δαν. 3,64  Καθε βροχή και κάθε δρόσος, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,65  ευλογείτε, πάντα τα πνεύµατα τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,65  Ολοι οι άνεµοι, δοξάζετε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,66  ευλογείτε, πύρ και καύµα τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,66  Πυρ και θερµότης, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3 ,67   [ευλογείτε, ψύχος και καύσων τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,67  Ψύχος και καύµα, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,68  ευλογείτε, δρόσοι και νιφετοί τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας].
Δαν. 3,68  Δροσιές και χιόνια, Ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,71  ευλογείτε, νύκτες και ηµέραι τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,71  Νυκτες και ηµέραι, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,71  ευλογείτε, φώς και σκότος τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,71  Φως και σκότος, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,71α  ευλογείτε, πάγος και ψύχος τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,71α  Παγος και ψύχος, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,71β  ευλογείτε, ψύχος και καύµα, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.]
Δαν. 3,71β     Ψύχος και καύσων, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,72  ευλογείτε, πάχναι και χιόνες, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,72  Παχναι και χιόνες, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,73  ευλογείτε, αστραπαί και νεφέλαι τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας .
Δαν. 3,73  Αστραπαί και νεφέλαι, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,74  ευλογείτω η γη τον Κύριον· υµνείτω και υπερυψούτω αυτόν εις τους αιώνας.



Δαν. 3,74  Ολόκληρος η γη ας δοξάζη τον Κυριον. Ας υµνη και ας υπερυψώνη αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,75  ευλογείτε, όρη και βουνοί τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,75  Ορη και λόφοι, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,76  ευλογείτε, πάντα τα φυόµενα εν τή γη, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,76  Ολα όσα φυτρώνουν εις την γην, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,77  ευλογείτε, θάλασσα και ποταµοί, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,77  Θαλασσα και ποταµοί, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,78  ευλογείτε, αι πηγαί, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,78  Πηγαί υδάτων, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,79  ευλογείτε, κήτη και πάντα τα κινούµενα εν τοίς ύδασι, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,79  Τα µεγάλα κήτη, οι ιχθύες της θαλάσσης και όλα όσα κινούνται εις τα ύδατα, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και
υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας
Δαν. 3,80  ευλογείτε, πάντα τα πετεινά τού ουρανού, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,80  Ολα τα πτηνά του ουρανού, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,81  ευλογείτε, πάντα τα θηρία και τα κτήνη, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,81  Ολα τα θηρία της γης και όλα τα ήµερα ζώα, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους
αιώνας.
Δαν. 3,82  ευλογείτε, υιοί των ανθρώπων, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,82  Υιοί των ανθρώπων, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,83  ευλογείτε, Ισραήλ, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,83  Ισραηλίται, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,84  ευλογείτε, ιερείς Κυρίου, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,84  Ιερείς του Κυρίου, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,85  ευλογείτε, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,85  Δούλοι Κυρίου, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,86  ευλογείτε, πνεύµατα και ψυχαί δικαίων, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,86  Πνεύµατα και ψυχαί δικαίων, ευλογείτε τον Κυριον, υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,87  ευλογείτε, όσιοι και ταπεινοί τή καρδία, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Δαν. 3,87  Οσιοι και ταπεινοί κατά την καρδίαν, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας.
Δαν. 3,88  ευλογείτε, Ανανία, Αζαρία, Μισαήλ, τον Κύριον· υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας, ότι εξείλετο ηµάς
εξ άδου και εκ χειρός θανάτου έσωσεν ηµάς, ερύσατο ηµάς εκ µέσου καµίνου καιοµένης φλογός και εκ µέσου πυρός
ερύσατο ηµάς.
Δαν. 3,88  Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, ευλογείτε τον Κυριον. Υµνείτε και υπερυψούτε αυτόν στους αιώνας, διότι µας
έβγαλεν από τον άδην, µας έσωσεν από τα χέρια του θανάτου, µας εγλύτωσεν από το µέσον της καµίνου, από τη καιοµένην
φλόγα. Μας έσωσεν ανάµεσα από την φωτιάν.
Δαν. 3,89  εξοµολογείσθε τώ Κυρίω, ότι χρηστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Δαν. 3,89  Δοξολογήσατε τον Κυριον, ιδιότι είναι αγαθός και διότι το έλεός του είναι αιώνιον.
Δαν. 3,90  ευλογείτε, πάντες οι σεβόµενοι τον Κύριον τον Θεόν των θεών , υµνείτε και εξοµολογείσθε, ότι εις τον αιώνα το
έλεος αυτού.
Δαν. 3,90  Ολοι σεις, που τον λατρεύετε, ευλογείτε τον Κυριον, που είναι Θεός των θεών. Υµνείτε και δοξολογείτε αυτόν, διότι
το έλεός του είναι αιώνιον”. (Τέλος της προσευχής και του ύµνου).
Δαν. 3,91  Καί Ναβουχοδονόσορ ήκουσεν υµνούντων αυτών και εθαύµασε και εξανέστη εν σπουδή και είπε τοίς µεγιστάσιν
αυτού· ουχί άνδρας τρεις εβάλοµεν εις το µέσον τού πυρός πεπεδηµένους; και είπον τώ βασιλεί· αληθώς, βασιλεύ.
Δαν. 3,91  Ο Ναβουχοδανόσορ, ήκουσεν αυτούς να υµνολογούν τον Θεόν, εκυριεύθη από θαυµασµόν, ανεπήδησε βιαστικά
από το θρόνον του και είπεν στους µεγιστάνας του· “τρεις άνδρας δεµένους δεν ερρίψαµεν ηµείς στο µέσον του πυρός;”
Εκείνοι απήντησαν στον βασιλέα· “πράγµατι, βασιλεύ, έτσι είναι”.
Δαν. 3,92  και είπεν ο βασιλεύς· ιδού εγώ ορώ άνδρας τέσσαρας λελυµένους και περιπατούντας εν µέσω τού πυρός, και
διαφθορά ουκ έστιν εν αυτοίς, και η όρασις τού τετάρτου οµοία υιώ Θεού.
Δαν. 3,92  Ο βασιλεύς είπεν· “ιδού εγώ βλέπω τέσσαρας άνδρας λυµένους να περιπατούν εν τω µέσω του πυρός. Δεν βλέπω
να υπάρχη καµµία βλάβη εις αυτούς από το πυρ, η δε όψις του τετάρτου δεν είναι όµοια προς άνθρωπον, αλλά προς υιόν
Θεού”.
Δαν. 3,93  τότε προσήλθε Ναβουχοδονόσορ προς την θύραν της καµίνου τού πυρός της καιοµένης και είπε· Σεδράχ, Μισάχ,
Αβδεναγώ, οι δούλοι τού Θεού τού Υψίστου, εξέλθετε και δεύτε. και εξήλθον Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ εκ µέσου τού πυρός.
Δαν. 3,93  Ο Ναβουχοδονόσορ ο ίδιος επλησίασεν εις την θύραν της καµίνου του πυρός, η οποία εξακολουθούσε να καίεται,
και είπε· “Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, δούλοι του Θεού του Υψίστου, εβγάτε αο την κάµινον και ελάτε εδώ”. Ο Σεδράχ ο
Μισαχ και ο Αβδεναγώ εβγήκαν εκ του µέσου του πυρός.
Δαν. 3,94  και συνάγονται οι σατράπαι και οι στρατηγοί και οι τοπάρχαι και οι δυνάσται τού βασιλέως και εθεώρουν τους
άνδρας ότι ουκ εκυρίευσε το πύρ τού σώµατος αυτών, και η θρίξ της κεφαλής αυτών ουκ εφλογίσθη, και τα σαράβαρα
αυτών ουκ ηλλοιώθη, και οσµή πυρός ουκ ήν εν αυτοίς.
Δαν. 3,94  Τοτε οι σατράπαι και οι στρατηγοί και οι τοπάρχαι και οι άρχοντες του βασιλέως , έβλεπαν µε θαυµασµόν τους
τρεις αυτούς άνδρας, διότι δεν τους είχε θίξει καθόλου το πυρ· ούτε µία τρίχα της κεφαλής των δεν είχε καή. Τα ενδύµατά
των δεν µετεβλήθησαν καθόλου· ούτε καν οσµή πυρός δεν υπήρχεν επάνω εις αυτούς.
Δαν. 3,95  και απεκρίθη Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς και είπεν· ευλογητός ο Θεός τού Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ, ός
απέστειλε τον άγγελον αυτού και εξείλατο τους παίδας αυτού, ότι επεποίθεισαν επ αυτώ και το ρήµα τού βασιλέως
ηλλοίωσαν και παρέδωκαν τα σώµατα αυτών εις πύρ, όπως µη λατρεύσωσι µηδέ προσκυνήσωσι παντί θεώ, αλλ ή τώ Θεώ
αυτών.
Δαν. 3,95  Ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έλαβε τον λόγον µε επισηµότητα και είπεν· “ευλογηµένος ας είναι ο Θεός των



Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, ο οποίος έστειλε τον άγγελον αυτού και εγλύτωσε τους παίδας του, οι οποίοι, επειδή είχαν
πίστιν εις αυτόν, παρέβησαν την διαταγήν του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώµατά των εις την φωτιάν, δια να µη
υποχωρήσουν και λατρεύσουν και προσκυνήσουν άλλον θεόν, ειµί µόνον τον Θεόν των.
Δαν. 3,96  και εγώ εκτίθεµαι δόγµα· πάς λαός, φυλή, γλώσσα, ή εάν είπη βλασφηµίαν κατά τού Θεού Σεδράχ, Μισάχ,
Αβδεναγώ, εις απώλειαν έσονται και οι οίκοι αυτών εις διαρπαγήν, καθότι ουκ έστι θεός έτερος, όστις δυνήσεται ρύσασθαι
ούτως.
Δαν. 3,96  Εγώ, λοιπόν εκδίδω διαταγήν, κάθε άνθρωπος οιουδήποτε λαού, οιασδήποτε φυλής και γλώσσης, ο οποίος θα
τολµήση να εκστοµίση βλασφηµίαν εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδεναγώ, θα παραδοθή εις
θάνατον, ο δε οίκος και η περιουσία του θα δηµευθούν, διότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, ο οποίος να ηµπορή κατ' αυτόν τον
θαυµαστόν τρόπον να σώζη τους ανθρώπους του”!
Δαν. 3,97  τότε ο βασιλεύς κατεύθυνε τον Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ εν τή χώρα Βαβυλώνος και ηύξησεν αυτούς και
ηξίωσεν. αυτούς ηγείσθαι πάντων των Ιουδαίων των εν τή βασιλεία αυτού.
Δαν. 3,97  Τοτε ο βασιλεύς ώρισε διοικητάς τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγώ εις την χώραν της Βαβυλώνος. Τους
εδόξασε και τους έδωσεν αξιώµα, ώστε να είναι αρχηγοί όλων των Ιουδαίων, που υπήρχον εις την βασιλείαν του. Εξέδωσε
δε την εξής διαταγήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Δαν. 4,1   Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς πάσι τοίς λαοίς, φυλαίς και γλώσσαις τοίς οικούσιν εν πάση τή γη· ειρήνη υµίν
πληθυνθείη·
Δαν. 4,1   “Εγώ ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, απευθύνοµαι προς όλους τους ανθρώπους όλων των λαών, των φύλων και των
γλωσσών, που κατοικούν εις όλον τον κόσµον, ας είναι πλουσία και αµετακίνητος µεταξύ σας η ειρήνη.
Δαν. 4,2   τα σηµεία και τα τέρατα, ά εποίησε µετ εµού ο Θεός ο Ύψιστος, ήρεσεν εναντίον εµού αναγγείλαι υµίν
Δαν. 4,2  Μου εφάνη αρεστόν να αναγγείλω εις σας τα καταπληκτικά σηµεία και τα θαυµαστά γεγονότα, τα οποία έκαµεν
εις εµέ ο Υψιστος Θεός,
Δαν. 4,3   ως µεγάλα και ισχυρά· η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν .
Δαν. 4,3  να σας πω πόσον µεγάλα και θαυµαστά ήσαν. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιωνία και η εξουσία του εκτείνεται
εις όλας τας γενεάς των γενεών”.
Δαν. 4,4   Εγώ Ναβουχοδονόσορ ευθηνών ήµην εν τώ οίκω µου και ευθαλών.
Δαν. 4,1   Εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ήµουν κατά πάντα υγιής και ευτυχής εις τα ανάκτορά µου.
Δαν. 4,5   ενύπνιον είδον, και εφοβέρισέ µε, και εταράχθην επί της κοίτης µου, και αι οράσεις της κεφαλής µου ετάραξάν µε.
Δαν. 4,5  Είδα όµως ένα όνειρον, το οποίον µε κατεφόβισεν. Εξηπλωµένος επάνω εις την κλίνην µου εταράχθην. Τα οράµατα
αυτά της διανοίας µου µε συνεκλόνισαν.
Δαν. 4,6   και δι εµού ετέθη δόγµα τού εισαγαγείν ενώπιόν µου πάντας τους σοφούς Βαβυλώνος, όπως την σύγκρισιν τού
ενυπνίου γνωρίσωσί µοι.
Δαν. 4,6  Εξέδωσα, λοιπόν, διαταγήν να παρουσιάσουν ενώπιόν µου όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος, δια να µου δώσουν
την ερµηνείαν του ονείρου αυτού.
Δαν. 4,7   και εισεπορεύοντο οι επαοιδοί, µάγοι, γαζαρηνοί, Χαλδαίοι, και το ενύπνιον εγώ είπα ενώπιον αυτών, και την
σύγκρισιν αυτού ουκ εγνώρισάν µοι,
Δαν. 4,7  Ηλθαν προς εµέ οι εξορκισταί, οι µάγοι, οι αστρολόγοι Χαλδαίοι και εγώ είπα προς αυτούς το ενύπνιόν µου, αλλά
εκείνοι δεν κατώρθωσαν να µου δώσουν την ερµηνείαν του,
Δαν. 4,8   έως ήλθε Δανιήλ, ού το όνοµα Βαλτάσαρ κατά το όνοµα τού Θεού µου, ός πνεύµα Θεού άγιον εν εαυτώ έχει, και το
ενύπνιον ενώπιον αυτού είπα·
Δαν. 4,8  µέχρις ότου ήλθεν ο Δανιήλ, του οποίου το όνοµα είναι Βαλτάσαρ, έχει δηλαδή το όνοµα τούτο του Θεού µου·
αυτός, λοιπόν, ο Δανιήλ έχει Αγιον Πνεύµα Θεού και προς αυτόν είπα το όνειρόν µου.
Δαν. 4,9   Βαλτάσαρ ο άρχων των επαοιδών, ον εγώ έγνων ότι πνεύµα Θεού άγιον εν σοί και πάν µυστήριον ουκ αδυνατεί σε,
άκουσον την όρασιν τού ενυπνίου µου, ού είδον, και την σύγκρισιν αυτού ειπόν µοι·
Δαν. 4,9  Βαλτάσαρ, άρχων των µάγων, γνωρίζω καλά ότι εις σε κατοικεί το Αγιον Πνεύµα του Θεού και ότι κανενός
µυστηρίου η λύσις δεν είναι δια σε αδύνατος. Ακουσε, λοιπόν, το όραµα του ενυπνίου µου, το οποίον είδα και ειπέ εις εµέ
την ερµηνείαν.
Δαν. 4,10  επί της κοίτης µου εθεώρουν, και ιδού δένδρον εν µέσω της γής, και το ύψος αυτού πολύ.
Δαν. 4,10  Εκοιµώµην εις την κλίνην µου και είδα· ιδού ένα δένδρον µεγάλου ύψους στο µέσον της πεδιάδος.
Δαν. 4,11  εµεγαλύνθη το δένδρον και ίσχυσε, και το ύψος αυτού έφθασεν έως τού ουρανού και το κύτος αυτού εις το πέρας
απάσης της γής·
Δαν. 4,11  Το δένδρον αυτό εµεγάλωσεν, ανεπτύχθη υπερβολικά. Το ύψος του έφθασεν έως τον ουρανόν και η έκτασίς του
εκάλυψε τα πέρατα όλης της γης.
Δαν. 4,12  τα φύλλα αυτού ωραία, και ο καρπός αυτού πολύς, και τροφή πάντων εν αυτώ· και υποκάτω αυτού κατεσκήνουν
τα θηρία τα άγρια, και εν τοίς κλάδοις αυτού κατώκουν τα όρνεα τού ουρανού, και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ.
Δαν. 4,12  Τα φύλλα του ήσαν ωραία. Οι καρποί του άφθονοι, από τους οποίους όλοι ετρέφοντο. Κατω από αυτό είχαν τας
φωλεάς των τα αγρία θηρία και στους κλάδους του κατοικούσαν τα πουλιά του ουρανού. Από αυτό ετρέφοντο όλα τα
ζωντανά όντα.
Δαν. 4,13  εθεώρουν εν οράµατι της νυκτός επί της κοίτης µου, και ιδού είρ και άγιος απ ουρανού κατέβη
Δαν. 4,13  Ενώ λοιπόν εξηπλωµένος και κοιµώµενος εις την κλίνην µου έβλεπα τα νυκτερινά αυτά οράµατα, αίφνης
κατέβηκε από τον ουρανόν άγιος άγγελος.
Δαν. 4,14  και εφώνησεν εν ισχύϊ και ούτως είπε· εκκόψατε το δένδρον και εκτίλατε τους κλάδους αυτού και εκτινάξατε τα
φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού· σαλευθήτωσαν τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα όρνεα από των
κλάδων αυτού·
Δαν. 4,14  Εφώναξε µε µεγάλην φωνήν και είπε τα εξής· Κοψατε το δένδρον αυτό, µαδήσατε τους κλάδους του, τινάξατε



κάτω τα φύλλα του, διασκορπίσατε τον καρπόν του. Ας φύγουν τροµαγµένα τα θηρία, που ήσαν κάτω από αυτό, και τα
πτηνά, που ήσαν στους κλάδους του.
Δαν. 4,15  πλήν την φυήν των ριζών αυτού εν τή γη εάσατε και εν δεσµώ σιδηρώ και χαλκώ και εν τή χλόη τή έξω , και εν τή
δρόσω τού ουρανού κοιτασθήσεται, και µετά των θηρίων η µερίς αυτού εν τώ χόρτω της γής.
Δαν. 4,15  Αφήσατε µόνον το φύτρον των ριζών του µέσα εις την γην. Με δεσµά σιδηρά και χάλκινα δέσατε τον άνθρωπον,
που συµβολίζεται µε το δένδρον αυτό. Αυτός θα κοιµάται στο εξής έξω εις την χλόην, κάτω από την δροσιά του ουρανού.
Θα έχη µέρος και συναναστροφήν µε τα θηρία και θα τρώγη το χορτάρι της γης.
Δαν. 4,16  η καρδία αυτού από των ανθρώπων αλλοιωθήσεται, και καρδία θηρίου δοθήσεται αυτώ, και επτά καιροί
αλλαγήσονται επ αυτόν.
Δαν. 4,16  Η καρδία του θα µεταβληθή, θα γίνη διαφορετική από την καρδιάν των ανθρώπων. Θα δοθή εις αυτόν καρδία
θηρίου. Επτά χρονικάς περιόδους θα περάση ο άνθρωπος αυτός εις την κατάστασιν αυτήν.
Δαν. 4,17  διά συγκρίµατος είρ ο λόγος, και ρήµα αγίων το επερώτηµα, ίνα γνώσιν οι ζώντες ότι Κύριός εστιν ο ύψιστος της
βασιλείας των ανθρώπων, και ώ εάν δόξη, δώσει αυτήν και εξουδένωµα ανθρώπων αναστήσει επ αυτήν.
Δαν. 4,17  Απόφασις διαγγελθείσα από ουράνιον άγγελον είναι ο λόγος αυτός. Αποτελεί απάντησιν εις ερώτηµα, το οποίον
ετέθη υπό των αγίων στον ουρανόν, δια να µάθουν οι ζώντες επί της γης, ότι ο Κυριος του κόσµου είναι ο Υψιστος, ο
κυρίαρχος επί πάσαν βασιλείαν ανθρώπων. Και ότι εις εκείνον, που αυτός θα κρίνη καλόν να δώση την εξουσίαν, θα την
δώση. Και εις τα χέρια του είναι να αναδείξη και εγκαταστήση επί την εξουσίαν ο άνθρωπον άσηµον και περιφρονηµένον.
Δαν. 4,18  τούτο το ενύπνιον, ό είδον εγώ Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς, και σύ, Βαλτάσαρ, το σύγκριµα ειπόν, ότι πάντες οι
σοφοί της βασιλείας µου ου δύνανται το σύγκριµα αυτού δηλώσαί µοι, σύ δε, Δανιήλ, δύνασαι, ότι πνεύµα Θεού άγιον εν
σοί. -
Δαν. 4,18  Αυτό είναι το ενύπνιον, το οποίον εγώ ο Ναδουχοδονόσορ ο βασιλεύς είδον. Συ δε, Βαλτάσαρ, είπέ µου την
ερµηνείαν, διότι όλοι οι άλλοι σοφοί της βασιλείας µου δεν είναι ικανοί να µου δώσουν το νόηµά του. Συ όµως, Δανιήλ,
ηµπορείς, διότι υπάρχει εις σε το Αγιον Πνεύµα του Θεού”.
Δαν. 4,19  Τότε Δανιήλ, ού το όνοµα Βαλτάσαρ, απηνεώθη ωσεί ώραν µίαν, και οι διαλογισµοί αυτού συνετάρασσον αυτόν.
και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπεν· Βαλτάσαρ, το ενύπνιον και η σύγκρισις µη κατασπευσάτω σε· και απεκρίθη Βαλτάσαρ
και είπε· κύριε, το ενύπνιον έστω τοίς µισούσί σε και η σύγκρισις αυτού τοίς εχθροίς σου.
Δαν. 4,19  Τοτε ο Δανιήλ, ο οποίος επωνοµάζετο και Βαλτάσαρ, έµεινε συγκεχυµένος και βωβός µίαν περίπου ώραν, ενώ οι
διαλογισµοί του τον συνετάρασσαν. Ωµίλησε πάλιν ο βασιλεύς και είπε· “Βαλτάσαρ, ας µη βιάζεσαι, δια να είπης σύντοµα
το όνειρον και την ερµηνείαν του”. Ο Βαλτάσαρ απήντησε· “κύριε, το όνειρον αυτό ας επαλήθευση και ας πραγµατοποιηθή
εις βάρος εκείνων, οι οποίοι σε µισούν. Η ερµηνεία του ας πέση επάνω στους εχθρούς σου.
Δαν. 4,20  το δένδρον, ό είδες το µεγαλυνθέν και το ισχυκός, ού το ύψος έφθανεν εις τον ουρανόν και το κύτος αυτού εις
πάσαν την γήν
Δαν. 4,20  Το δένδρον, το οποίον είδες, το τόσον µέγα και ισχυρόν, του οποίου το ύψος έφθανεν έως στον ουρανόν, και η
κόµη αυτού ηπλώνετο εις πάσαν την γην,
Δαν. 4,21  και τα φύλλα αυτού ευθαλή και ο καρπός αυτού πολύς και τροφή πάσιν εν αυτώ, υποκάτω αυτού κατώκουν τα
θηρία τα άγρια και εν τοίς κλάδοις αυτού κατεσκήνουν τα όρνεα τού ουρανού,
Δαν. 4,21  τα δε φύλλα του ήσαν θαλλερά και ο καρπός του άφθονος, δίδων τροφήν εξ αυτού εις όλους, το δένδρον υποκάτω
από το οποίον κατοικούσαν τα άγρια θηρία, εις δε τους κλάδους του εφώληαζαν τα πουλιά του ουρανού,
Δαν. 4,22  σύ εί, βασιλεύ, ότι εµεγαλύνθης και ίσχυσας και η µεγαλωσύνη σου εµεγαλύνθη και έφθασεν εις τον ουρανόν και
η κυριεία σου εις τα πέρατα της γής.
Δαν. 4,22  είσαι συ, βασιλεύ, διότι πράγµατι εµεγαλύνθης, έγινες ισχυρός, το µεγαλείον σου εκραταιώθη και έφθασεν έως
στον ουρανόν και η κυριαρχία σου έως εις τα πέρατα της γης.
Δαν. 4,23  και ότι είδεν ο βασιλεύς είρ και άγιον καταβαίνοντα από τού ουρανού, και είπεν· εκτίλατε το δένδρον και
διαφθείρατε αυτό, πλήν την φυήν των ριζών αυτού εν τή γη εάσατε και εν δεσµώ σιδηρώ και εν χαλκώ και εν τή χλόη τή
έξω, και εν τή δρόσω τού ουρανού αυλισθήσεται, και µετά θηρίων αγρίων η µερίς αυτού, έως ού επτά καιροί αλλοιωθώσιν
επ αυτόν,
Δαν. 4,23  Ο δε άγγελος, τον οποίον είδεν ο βασιλεύς, τον άγιον εκείνον να κατεβαίνη από τον ουρανόν και να λέγη·
Μαδήσατε το δένδρον, καταστρέψατέ το, πλην αφήσατε την φύτραν των ριζών του µέσα εις την γην, δέσατέ το µε δεσµά
σιδερένια και χάλκινα και αφήσατέ το να µένη έξω εις την χλόην· θα έχη τον καταυλισµόν του κάτω από την δρόσον του
ουρανού, η κατοικία του θα είναι ανάµεσα από τα αγρία θηρία, µέχρις ότου συµπληρωθούν δι' αυτόν επτά καιροί,
Δαν. 4,24  τούτο η σύγκρισις αυτού, βασιλεύ. και σύγκριµα Υψίστου εστίν, ό έφθασεν επί τον κύριόν µου τον βασιλέα,
Δαν. 4,24  ιδού, λοιπόν, τώρα και η ερµηνεία του, ω βασιλεύ· η ερµηνεία αυτή προέρχεται από αυτόν τον Υψιστον Θεόν. Και
αυτό που αποκαλύπτει δια του ονείρου ο Θεός, θα πέση συντόµως επάνω στον κύριόν µου τον βασιλέα.
Δαν. 4,25  και σε εκδιώξουσιν από των ανθρώπων, και µετά θηρίων αγρίων έσται η κατοικία σου, και χόρτον ως βούν
ψωµιούσί σε και από της δρόσου τού ουρανού αυλισθήση, και επτά καιροί αλλαγήσονται επί σε, έως ού γνώς ότι κυριεύει ο
Ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων, και ώ αν δόξη, δώσει αυτήν.
Δαν. 4,25  Θα σε εκδιώξουν εκ µέσου των ανθρώπων, θα κατοικής µε τα αγρία θηρία, θα σε τρέφουν µε χορτάρι ωσάν το
βόϊδι, θα καταυλισθής στο ύπαιθρον κάτω από την δρόσον του ουρανού, θ' αλλάξουν επτά καιροί επάνω εις σε, µέχρις ότου
µάθης και γνωρίσης, ότι ο Υψιστος κυριαρχεί επί της βασιλείας όλων των ανθρώπων και ο οποίος δίδει την βασιλείαν του
κόσµου εις εκείνον, που θέλει.
Δαν. 4 ,26   και ότι είπαν· εάσατε την φυήν των ριζών τού δένδρου, η βασιλεία σου σοί µενεί, αφ ής αν γνώς την εξουσίαν την
ουράνιον.
Δαν. 4,26  Εκείνο δε που είπαν οι άγγελοι του ουρανού· “αφήσατε την φύτραν των ριζών του δένδρου”, σηµαίνει ότι η
βασιλεία σου θα διατηρηθή δια σε και θα την αποκτήσης, από τότε που θα αναγνώρισης την εξουσίαν της ουρανίου
βασιλείας.
Δαν. 4,27  διά τούτο, βασιλεύ, η βουλή µου αρεσάτω σοι και τας αµαρτίας σου εν ελεηµοσύναις λύτρωσαι και τας αδικίας εν
οικτιρµοίς πενήτων· ίσως έσται µακρόθυµος τοίς παραπτώµασί σου ο Θεός. -



Δαν. 4,27  Δια τούτο, βασιλεύ, ας φανή αρεστή και ας γίνη δεκτή από σε η συµβουλή µου· φρόντισε να εξαλείψης τας
αµαρτίας σου µε ελεηµοσύνας και τας αδικίας σου µε έλεος και φιλανθρωπίαν προς τους πτωχούς. Ισως θα φανή έτσι
µακρόθυµος ο Θεός δια τα αµαρτήµατά σου”.
Δαν. 4,28  Ταύτα πάντα έφθασεν επί Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα.
Δαν. 4,28  Ολα αυτά συνέβησαν στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα.
Δαν. 4,29  µετά δωδεκάµηνον επί τώ ναώ της βασιλείας αυτού εν Βαβυλώνι περιπατών
Δαν. 4,29  Δωδεκα µήνας έπειτα αυτό το όνειρον, ενώ αυτός επεριπατούσε στον εν Βαβυλώνι ναόν της βασιλείας του,
Δαν. 4,30  απεκρίθη ο βασιλεύς και είπεν· ουχ αύτη εστί Βαβυλών η µεγάλη, ήν εγώ ωκοδόµησα εις οίκον βασιλείας εν τώ
κράτει της ισχύος µου εις τιµήν της δόξης µου;
Δαν. 4,30  επήρε τον λόγον και είπεν· “αυτή δεν είναι η µεγάλη Βαβυλών, την οποίαν εγώ ανοικοδόµησα ως πρωτεύουσαν
της βασιλείας µου, µε την µεγάλην µου ισχύν και δύναµιν, ώστε να διαλαλή την µεγαλειότητά µου και την δόξαν µου”;
Δαν. 4,31  έτι τού λόγου εν τώ στόµατι τού βασιλέως όντος, φωνή απ ουρανού εγένετο· σοί λέγουσι, Ναβουχοδονόσορ
βασιλεύ, η βασιλεία παρήλθεν από σού,
Δαν. 4,31  Ενώ ευρίσκετο ο λόγος αυτός ακόµη στο στόµα του βασιλέως, ήλθε φωνή από τον ουρανόν. “Εις σε, βασιλεύ
Ναδουχοδονόσορ, απευθύνεται ο λόγος αυτός· η βασιλεία σου επέρασεν, αφηρέθη από σε,
Δαν. 4,32  και από των ανθρώπων σε εκδιώξουσι, και µετά θηρίων αγρίων η κατοικία σου και χόρτον ως βούν ψωµιούσί σε,
και επτά καιροί αλλαγήσονται επί σε, έως ού γνώς, ότι κυριεύει ο Ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων, και ώ αν δόξη,
δώσει αυτήν.
Δαν. 4,32  Θα σε εκδιώξουν από την κοινωνίαν των ανθρώπων και η κατοικία σου θα είναι ανάµεσα εις τα θηρία τα άγρια.
Θα σε τρέφουν µε χορτάρι, ωσάν το βόϊδι και θα περάσουν επτά καιροί επάνω σου, έως ότου µάθης και γνώρισης, ότι ο
Υψιστος Θεός είναι ο κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ότι δίδει αυτός την βασιλείαν εις εκείνον , τον οποίον θέλει”.
Δαν. 4,33  αυτή τή ώρα ο λόγος συνετελέσθη επί Ναβουχοδονόσορ, και από των ανθρώπων εξεδιώχθη και χόρτον ως βούς
ήσθιε, και από της δρόσου τού ουρανού το σώµα αυτού εβάφη, έως ού αι τρίχες αυτού ως λεόντων εµεγαλύνθησαν και οι
όνυχες αυτού ως ορνέων. -
Δαν. 4,33  Κατά την στιγµήν ακριβώς εκείνην εξεπληρώθη δια τον Ναδουχοδονόσορα η προφητεία του ονείρου . Διότι αυτός
έχασε το λογικόν του, εξεδιώχθη από την κοινωνίαν των ανθρώπων, έτρωγεν ωσάν βόϊδι χορτάρι και η δρόσος του
ουρανού έβρεχε το σώµα του, έως ότου αι τρίχες αυτού εµεγάλωσαν ωσάν τας τρίχας του λέοντος και τα νύχια του έγιναν
ωσάν τα νύχια των αρπακτικών ορνέων.
Δαν. 4,34  Καί µετά το τέλος των ηµερών εγώ Ναβουχοδονόσορ τους οφθαλµούς µου εις τον ουρανόν ανέλαβον, και αι
φρένες µου επ εµέ επεστράφησαν, και τώ Υψίστω ηυλόγησα και τώ ζώντι εις τον αιώνα ήνεσα και εδόξασα , ότι η εξουσία
αυτού εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν,
Δαν. 4,34  “Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήµατος, εγώ ο Ναδουχοδονόσορ, ύψωσα τους οφθαλµούς µου στον
ουρανόν και το λογικόν µου επανήλθεν. Εδόξασα τον Υψιστον και υµνολόγησα εκείνον, ο οποίος ζη στους αιώνας των
αιώνων, τον εδοξολόγησα, διότι εις αυτόν πράγµατι είναι αιώνιος η εξουσία και η βασιλεία του εις γενεάν γενεών .
Δαν. 4,35  και πάντες οι κατοικούντες την γήν ως ουδέν ελογίσθησαν, και κατά το θέληµα αυτού ποιεί εν τή δυνάµει τού
ουρανού και εν τή κατοικία της γής, και ουκ έστιν ός αντιποιήσεται τή χειρί αυτού και ερεί αυτώ· τι εποίησας;
Δαν. 4,35  Και όλοι οι άνθρωποι, που κατοικούν την γην, ως ένα τίποτε είναι ενώπιον του. Συµφωνα µε το θέληµά του
διατάσσει και πράττει εις τας δυνάµστου ουρανού και στους ανθρώπους της γης. Και δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος θα η
µπορέση να εµποδίση το παντοδύναµον χέρι του και να πη εις αυτόν τι έπραξες;
Δαν. 4,36  αυτώ τώ καιρώ αι φρένες µου επεστράφησαν επ εµέ, και εις την τιµήν της βασιλείας µου ήλθον, και η µορφή µου
επέστρεψεν επ εµέ, και οι τύραννοί µου και οι µεγιστάνές µου εζήτουν µε, και επί την βασιλείαν µου εκραταιώθην, και
µεγαλωσύνη περισσοτέρα προσετέθη µοι.
Δαν. 4,36  Κατ' αυτόν τον καιρόν η διανοητική µου υγεία αποκατεστάθη και επανήλθον εις την δάξαν της βασιλείας µου. Η
µορφή και η όλη εµφάνισίς µου αποκατεστάθη εις την προτέραν της κατάστασιν, οι άρχοντές µου και οι µεγιστάνες µου µε
ανεζητούσαν, η βασιλεία µου έγινε πάλιν ισχυρά, η δε δόξα προσετέθη ακόµη µεγαλυτέρα εις εµέ.
Δαν. 4,37  νύν ούν εγώ Ναβουχοδονόσορ αινώ και υπερυψώ και δοξάζω τον βασιλέα τού ουρανού, ότι πάντα τα έργα αυτού
αληθινά και αι τρίβοι αυτού κρίσεις, και πάντας τους πορευοµένους εν υπερηφανία δύναται ταπεινώσαι.
Δαν. 4,37  Και τώρα, λοιπόν, εγώ, ο Ναδουχοδονόσορ, υµνολογώ και υπερυψώνω και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι
όλα τα έργα αύτού είναι αληθινά, αι οδοί του δίκαιαι και ορθαί και ηµπορεί να ταπεινώση όλου εκείνους, οι οποίοι
πορεύονται µε υπερηφάνειαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Δαν. 5,1   Βαλτάσαρ ο βασιλεύς εποίησε δείπνον µέγα τοίς µεγιστάσιν αυτού χιλίοις, και κατέναντι των χιλίων ο οίνος.
Δαν. 5,1   Ο βασιλεύς Βαλτάσαρ έκαµε µέγα δείπνον εις χιλίους από τους µεγιστάνας αυτού, ενώπιον των οποίων παρετέθη
άφθονος οίνος.
Δαν. 5,2   και πίνων Βαλτάσαρ είπεν εν τή γεύσει τού οίνου τού ενεγκείν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, ά εξήνεγκε
Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού εκ τού ναού τού εν Ιερουσαλήµ, και πιέτωσαν εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι µεγιστάνες
αυτού και αι παλλακαί αυτού και αι παράκοιτοι αυτού.
Δαν. 5,2  Ενώ δε ο βασιλεύς Βαλτάσαρ έπινεν οίνον και ηυφραίνετο από την γεύσιν αυτού, ήλθεν εις ευθυµίαν και είπε να
φέρουν εκεί εις την τράπεζαν τα χρυσά και αργυρά σκεύη, τα οποία ο πατήρ του ο Ναβουχοδονόσορ είχε πάρει από τον
ναόν του Σολοµώντος και τα έφερεν εις την Βαβυλώνα· να τα φέρουν εις την τράπεζαν, δια να πίουν µε αυτά ο βασιλεύς και
οι µεγιστάνες του, αι παλλακαί του και αι γυναίκες του.
Δαν. 5,3   και ηνέχθησαν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, ά εξήνεγκεν εκ τού ναού τού Θεού τού εν Ιερουσαλήµ, και
έπινον εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι µεγιστάνες αυτού και αι παλλακαί αυτού και αι παράκοιτοι αυτού·
Δαν. 5,3   Πράγµατι έφεραν τα ιερά χρυσά και αργυρά σκεύη, τα οποία ο πατήρ του είχε πάρει από τον ναόν του Θεού του εν
Ιερουσαλήµ. Με τα ιερά αυτά σκεύη έπινον ο βασιλεύς, οι µεγιστάνες τυύ, αι παλλακαί του και αι γυναίκες του.
Δαν. 5,4   έπινον οίνον και ήνεσαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και



λιθίνους.
Δαν. 5,4  Επιναν τον οίνον και υµνολογούσαν τους θεούς των, τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς και σιδερένιους,
τους ξυλίνους και τους λιθίνους.
Δαν. 5,5   εν αυτή τή ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφον κατέναντι της λαµπάδος επί το κονίαµα τού
τοίχου τού οίκου τού βασιλέως, και ο βασιλεύς εθεώρει τους αστραγάλους της χειρός της γραφούσης.
Δαν. 5,5 Αίφνης κατά την ώραν εκείνην εβγήκαν δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφαν απέναντι της λυχνίας επάνω στο
αµµοκονίαµα του τοίχου του βασιλικού ανακτόρου. Ο βασιλεύς έβλεπε τον καρπόν της χειρός, η οποία έγραφε.
Δαν. 5,6   τότε τού βασιλέως η µορφή ηλλοιώθη, και οι διαλογισµοί αυτού συνετάρασσον αυτόν, και οι σύνδεσµοι της
οσφύος αυτού διελύοντο, και τα γόνατα αυτού συνεκροτούντο.
Δαν. 5,6  Τοτε η µορφή του βασιλέως ηλλοιώθη από τον φόβον. Αι σκέψστου τον συνετάραξαν, ιί αρθρώσεις της µέσης του
σαν να διελύθησαν και τα γόνατά του τρέµοντα συνεκρούοντο το ένα µε το άλλο.
Δαν. 5,7   και εβόησεν ο βασιλεύς εν ισχύϊ τού εισαγαγείν µάγους, Χαλδαίους, γαζαρηνούς και είπε τοίς σοφοίς Βαβυλώνος·
ός αν αναγνώ την γραφήν ταύτην και την σύγκρισιν γνωρίση µοι, πορφύραν ενδύσεται, και ο µανιάκης ο χρυσούς επί τον
τράχηλον αυτού, και τρίτος εν τή βασιλεία µου άρξει.
Δαν. 5,7   Ο βασιλεύς εφώναξε µε µεγάλην φωνήν να οδηγήσουν εκεί µάγους, Χαλδαίους, αστρολόγους και είπε προς τους
σοφούς της Βαβυλώνος· “εκείνος, ο οποίος θα αναγνώση αυτήν την γραφήν και θα καταστήση εις εµέ γνωστόν το νόηµά
της, θα ενδυθή βασιλικήν πορφύραν, το χρυσούν περιδέραιον θα τεθή στον τράχηλόν του και θα είναι ο τρίτος άρχων στο
βασίλειόν µου”.
Δαν. 5,8   και εισεπορεύοντο πάντες οι σοφοί τού βασιλέως και ουκ ηδύναντο την γραφήν αναγνώναι, ουδέ την σύγκρισιν
γνωρίσαι τώ βασιλεί.
Δαν. 5,8  Εισήρχοντο τότε εις την αίθουσαν του συµποσίου όλοι οι σοφοί του βασιλέως και δεν ηµπορούσαν ούτε να
αναγνώσουν την γραφήν, ούτε, φυσικά, και το νόηµά της να καταστήσουν γνωστόν στον βασιλέα .
Δαν. 5,9   και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ πολύ εταράχθη, και η µορφή αυτού ηλλοιώθη επ αυτώ, και οι µεγιστάνες αυτού
συνεταράσσοντο. -
Δαν. 5,9  Ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη πολύ. Η µορφή του ηλλοιώθη από τον φόβον. Αλλά και οι µεγιστάνες επίσης
συνεκλονίζοντο µαζή µου.
Δαν. 5,10  Καί εισήλθεν η βασίλισσα εις τον οίκον τού πότου και είπε· βασιλεύ, εις τον αιώνα ζήθι· µη ταρασσέτωσάν σε οι
διαλογισµοί σου, και η µορφή σου µη αλλοιούσθω·
Δαν. 5,10  Την ώραν εκείνην εισήλθεν η Βασιλοµήτωρ εις την αίθουσαν του συµποσίου και είπε · “βασιλεύ, στους αιώνας να
ζήσης. Ας µη σε ταράσσουν σκέψεις ζοφεραί και η µορφή σου ας µη αλλοιώνεται από των φόβον.
Δαν. 5,11  έστιν ανήρ εν τή βασιλεία σου, εν ώ πνεύµα Θεού, και εν ταίς ηµέραις τού πατρός σου γρηγόρησις και σύνεσις
ευρέθη εν αυτώ, και ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου άρχοντα επαοιδών, µάγων, Χαλδαίων, γαζαρηνών
κατέστησεν αυτόν,
Δαν. 5,11  Εις το βασίλειόν σου υπάρχει ένας ανήρ, στον οποίον κατοικεί το Πνεύµα του Θεού, και κατά τας ηµέρας του
πατρός σου τα πράγµατα απέδειξαν, ότι υπήρχεν εις αυτόν εγρήγορσις και σύνεσις. Δια τούτο ο βασιλεύς
Ναβουχοδονόσορ, ο πατήρ σου, τον διώρισε άρχοντα των εξορκιστών των µάγων, των Χαλδαίων, των αστρολόγων.
Δαν. 5,12  ότι πνεύµα περισσόν εν αυτώ και φρόνησις και σύνεσις εν αυτώ, συγκρίνων ενύπνια και αναγγέλλων κρατούµενα
και λύων συνδέσµους, Δανιήλ, και ο βασιλεύς επέθηκεν όνοµα αυτώ Βαλτάσαρ· νύν ούν κληθήτω, και την σύγκρισιν αυτού
αναγγελεί σοι. -
Δαν. 5,12  Διότι εις αυτόν υπήρχε πλούσιον το Πνεύµα του Θεού. Εχει αυτός φρόνησιν και σύνεσιν, ώστε να ερµηνεύη τα
ενύπνια, να αναγγέλλη και αποσαφηνίζη όσα ασαφή ήσαν δια τους άλλους και να λύη δύσκολα προβλήµατα. Αυτός είναι
ο Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς πατέρας σου ωνόµασε Βαλτάσαρ. Ας κληθή, λοιπόν, τώρα εις την αΐθουσαν, δια να σου
καταστήση γνωστόν το νόηµα της γραφής αυτής”.
Δαν. 5,13  Τότε Δανιήλ εισήχθη ενώπιον τού βασιλέως, και είπεν ο βασιλεύς τώ Δανιήλ· σύ εί Δανιήλ, ο από των υιών της
αιχµαλωσίας της Ιουδαίας, ής ήγαγεν ο βασιλεύς ο πατήρ µου;
Δαν. 5,13  Τοτε πράγµατι ο Δανιήλ ωδηγήθη ενώπιον του βασιλέως, στο οποίον και ο βασιλεύς ειπέ· “συ είσαι ο Δανιήλ, ο
από τους Ιουδαίους αιχµαλώτους, τους οποίους ο βασιλεύς πατέρας µου έφερεν εδώ;
Δαν. 5,14  ήκουσα περί σού ότι πνεύµα Θεού εν σοί, και γρηγόρησις και σύνεσις και σοφία περισσή ευρέθη εν σοί.
Δαν. 5,14  Ηκουσα δια σε ότι έχεις Πνεύµα Θεού, νήψις δε και σύνεσις και σοφία πλούσια ευρίσκεται εις σε.
Δαν. 5,15  και νύν εισήλθον ενώπιόν µου οι σοφοί, µάγοι, γαζαρηνοί, ίνα την γραφήν ταύτην αναγνώσι και την σύγκρισιν
αυτής γνωρίσωσί µοι, και ουκ ηδυνήθησαν αναγγγείλαί µοι.
Δαν. 5,15  Εδώ προσήλθον προ ολίγου ενώπιόν µου οι σοφοί, οι µάγοι, οι αστρολόγοι δια να αναγνώσουν αυτά τα γράµµατα
και να καταστήσουν γνωστόν εις εµέ το νόηµά των. Αλλά δεν ηµπόρεσαν τίποτε να είπουν.
Δαν. 5,16  και εγώ ήκουσα περί σού ότι δύνασαι κρίµατα συγκρίναι· νύν ούν εάν δυνηθής την γραφήν αναγνώναι και την
σύγκρισιν αυτής γνωρίσαι µοι, πορφύραν ενδύση, και ο µανιάκης ο χρυσούς έσται επί τον τράχηλόν σου, και τρίτος εν τή
βασιλεία µου άρξεις.
Δαν. 5,16  Εγώ όµως επληροφορήθην δια σε, ότι ηµπορείς να γνωρίσης και να κατανόησης κρίσεις και αποφάσστου Θεού.
Εάν, λοιπόν, τώρα ηµπορέσης να αναγνώσης την γραφήν αυτήν και να καταστήσης γνωστόν εις εµέ το νόηµά της θα
ενδυθής βασιλικήν πορφύραν, θα περιβληθής στον τράχηλόν σου χρυσούν περιδέραιον και θα ανακηρυχθής τρίτος αρχών
στο βασίλειόν µου”.
Δαν. 5,17  τότε απεκρίθη Δανιήλ και είπεν ενώπιον τού βασιλέως· τα δόµατά σου σοί έστω , και την δωρεάν της οικίας σου
ετέρω δός, εγώ δε την γραφήν αναγνώσοµαι τώ βασιλεί και την σύγκρισιν αυτής γνωρίσω σοι.
Δαν. 5,17  Ο Δανιήλ απήντησε τότε και είπε προς τον βασιλέα· “τα δώρα σου ας µείνουν εις σε τα αγαθά του οίκου σου δώσε
τα εις άλλον. Εγώ όµως θα αναγνώσω την γραφήν αυτήν εις σε τον βασιλέα και θα καταστήσω γνωστήν εις σε το νόηµα
της
Δαν. 5,18  Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος την βασιλείαν και την µεγαλωσύνην και την τιµήν και την δόξαν έδωκε
Ναβουχοδονόσορ τώ πατρί σου,



Δαν. 5,18  Βασιλεύ, ο Υψιστος Θεός έδωκεν ει τον πατέρα σου, τον Ναβουχοδονόσορα µεγαλείον και τιµήν και δόξαν.
Δαν. 5,19  και από της µεγαλωσύνης, ής έδωκεν αυτώ, πάντες οι λαοί, φυλαί, γλώσσαι ήσαν τρέµοντες και φοβούµενοι από
προσώπου αυτού· ούς ηβούλετο αυτός ανήρει, και ούς ηβούλετο αυτός έτυπτε, και ούς ηβούλετο αυτός ύψου, και ούς
ηβούλετο αυτός εταπείνου.
Δαν. 5,19  Εξ αιτίας του µεγαλείου αυτού, που του έδωσεν ο Θεός, όλοι οι λαοί, αι φυλαί και αι γλώσσαι της γης τον έτρεµαν
και τον εφοβούντο. Αυτός, εκείνους τους οποίους ήθελεν, εφόνευε και εκείνους, τους οποίους ήθελεν, εκτυπούσε. Αυτός
εκείνους τους οποίους ήθελε, ύψωνε και εδόξαζεν, εκείνους δε τους οποίους ήθελεν εταπείνωνε.
Δαν. 5,20  και ότε υψώθη η καρδία αυτού και το πνεύµα αυτού εκραταιώθη τού υπερηφανεύσασθαι, κατηνέχθη από τού
θρόνου της βασιλείας αυτού, και η τιµή αφηρέθη απ αυτού,
Δαν. 5,20  Οταν όµως η καρδία του εκυριεύθη από υψηλοφροσύνην και αλαζονείαν και το πνεύµα του εξ αιτίας της
υπερηφανείας του εσκληρύνθη, εκρηµνίθη από τον θρόνον τον βασιλικόν και αφηρέθη από αυτόν η τιµή και η δόξα.
Δαν. 5,21  και από των ανθρώπων εξεδιώχθη, και η καρδία αυτού µετά των θηρίων εδόθη, και µετά των ονάγρων η
κατοικία αυτού, και χόρτον ως βούν εψώµιζον αυτόν, και από της δρόσου τού ουρανού το σώµα αυτού εβάφη, έως ού έγνω
ότι κυριεύει ο Θεός ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων, και ώ αν δόξη, δώσει αυτήν.
Δαν. 5,21  Εξεδιώχθη από την κοινωνίαν των ανθρώπων, κατά δε την καρδίαν µετεβλήθη και έµεινεν όµοιος µε τα αγρία
θηρία. Εζούσε µε τους αγρίους όνους, έτρωγεν αντί άρτου χορτάρι ωσάν τα βόϊδια και το σώµα του εµούσκευεν και ήλλαξε
χρώµα από την δρόσον του ουρανού. Εις την κατάστασιν αυτήν της φρενοβλαβείας έµεινε, µέχρις ότου ανεγνώρισεν ότι ο
Υψιστος Θεός είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και δίδει αυτήν εις εκείνον, τον οποίον αυτός πρστιµά και θέλει.
Δαν. 5,22  και σύ ούν ο υιός αυτού Βαλτάσαρ ουκ εταπείνωσας την καρδίαν σου κατενώπιον τού Θεού· ου πάντα ταύτα
έγνως;
Δαν. 5,22  Και συ, λοιπόν, Βαλτάσαρ, ο υιός αυτού, δεν εταπείνωσες την ψυχήν σου ενώπιον του Θεού. Δεν τα είχες
πληροφορηθή όλα αυτά;
Δαν. 5,23  και επί τον Κύριον Θεόν τού ουρανού υψώθης, και τα σκεύη τού οίκου αυτού ήνεγκαν ενώπιόν σου, και σύ και οι
µεγιστάνές σου και αι παλλακαί σου και αι παράκοιτοί σου οίνον επίνετε εν αυτοίς, και τους θεούς τους χρυσούς και
αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους, οί ου βλέπουσι και οί ουκ ακούουσι και ου γινώσκουσιν,
ήνεσας και τον Θεόν, ού η πνοή σου εν χειρί αυτού και πάσαι αι οδοί σου, αυτόν ουκ εδόξασας.
Δαν. 5,23  Και όµως επέδειξες αλαζονείαν και υψηλοφροσύνην εναντίον του Θεού του ουρανού . Και απόδειξις, ότι έφεραν
ενώπιόν σου τα σκεύη του ναού του· και συ και οι µεγιστάνες σου και αι παλλακαί σου και αι γυναίκες σου επίνατε οίνον
µε αυτά. Κατά δε το διάστηµα της ευωχίας σας υµνολογήσατε τους θεούς τους ιδικούς σας, τους χρυσούς και αργυρούς,
και χαλκίνους και σιδηρένιους και ξυλίνους και λιθίνους, οι οποίοι ούτε βλέπουν, ούτε ακούουν, ούτε γνωρίζουν τίποτε.
Αυτούς, λοιπόν, συ εδοξολόγησες, τον δε Θεόν, εις τα χέρια του οποίου ευρίσκεται η αναπνοή σου και όλαι αι πορείαι της
ζωής σου, αυτόν δεν τον εδόξασες.
Δαν. 5,24  διά τούτο εκ προσώπου αυτού απεστάλη αστράγαλος χειρός και την γραφήν ταύτην ενέταξε.
Δαν. 5,24  Δια τούτο εκ µέρους αυτού, απεστάλη ο καρπός της χειρός και έγραψε την γραφήν αυτήν επάνω στον τοίχον.
Δαν. 5,25  και αύτη η γραφή εντεταγµένη· µανή, θεκέλ, φάρες.
Δαν. 5,25  Και αυτή η αποτυπωµένη επάνω στον τοίχον γραφή λέγει· “µανή, θεκέλ, φάρες”.
Δαν. 5 ,26   τούτο το σύγκριµα τού ρήµατος· µανή, εµέτρησεν ο Θεός την βασιλείαν σου και επλήρωσεν αυτήν·
Δαν. 5,26  Ακουσε, λοιπόν, και την ερµηνείαν της γραφής αυτής· µανή, σηµαίνει· Ο Θεός εµέτρησε την βασίλειάν σου και
την συνεπλήρωσε.
Δαν. 5,27  θεκέλ, εστάθη εν ζυγώ και ευρέθη υστερούσα·
Δαν. 5,27  Θεκέλ σηµαίνει· Ετέθη επάνω στον ζυγόν, εζυγίσθη και ευρέθη λιποβαρής.
Δαν. 5,28  φάρες, διήρηται η βασιλεία σου, και εδόθη Μήδοις και Πέρσαις. -
Δαν. 5,28  Φαρες σηµαίνει· Εχει διαιρεθή πλέον η βασιλεία σου και εδόθη στους Μηδους και στους Πέρσας.
Δαν. 5,29  Καί είπε Βαλτάσαρ και ενέδυσαν τον Δανιήλ πορφύραν και τον µανιάκην τον χρυσούν περιέθηκαν περί τον
τράχηλον αυτού, και εκήρυξε περί αυτού είναι αυτόν άρχοντα τρίτον εν τή βασιλεία.
Δαν. 5,29  Αµέσως ο Βαλτάσαρ διέταξε και ενέδυσαν τον Δανιήλ την βασιλικήν πορφύραν, έθεσαν περί τον τράχηλόν του το
χρυσούν περιδέραιον και δια κήρυκος ανήγγειλεν ότι ο Δανιήλ είναι ο τρίτος αρχών στο βασίλειόν του .
Δαν. 5,30  εν αυτή τή νυκτί ανηρέθη Βαλτάσαρ ο βασιλεύς ο Χαλδαίων.
Δαν. 5,30  Κατά την ιδίαν όµως εκείνην νύκτα εφονεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων.
Δαν. 5,31  και Δαρείος ο Μήδος παρέλαβε την βασιλείαν, ών ετών εξήκοντα δύο.
Δαν. 5,31  Την δε βασιλείαν του παρέλαβε Δαρείος ο Μήδος, όταν ήτο ηλικίας εξήκοντα δύο ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Δαν. 6,1 Καί ήρεσεν ενώπιον Δαρείου και κατέστησεν επί της βασιλείας σατράπας εκατόν είκοσι τού είναι αυτούς εν όλη τή
βασιλεία αυτού
Δαν. 6,1   Εφάνη αρεστόν στον Δαρείον να εγκαταστήση, όπως και εγκατέστησε, στο βασίλειόν του εκατόν είκοσι
σατράπας, δια να είναι αυτοί άρχοντες εις όλην την αυτοκρατοριάν του.
Δαν. 6,2   και επάνω αυτών τακτικούς τρεις, ών ήν Δανιήλ είς εξ αυτών, τού αποδιδόναι αυτοίς τους σατράπας λόγον, όπως
ο βασιλεύς µη ενοχλήται.
Δαν. 6,2  Επάνω δε από αυτούς ετοποθέτησε τρεις ανωτάτους διοικητάς. Ενας αυτό αυτούς ήτο ο Δανιήλ. Οι εκατόν είκοσι
σατράπαι ήσαν υποχρεωµένοι να λογοδοτούν στους τρεις αυτούς, δια να µη ενοχλήται ο βασιλεύς.
Δαν. 6,3   και ήν Δανιήλ υπέρ αυτούς, ότι πνεύµα περισσόν εν αυτώ. και ο βασιλεύς κατέστησεν αυτόν εφ όλης της
βασιλείας αυτού.
Δαν. 6,3  Ο Δανιήλ υπερείχεν από όλους, διότι είχε πλούσιον πνεύµα Θεού. Ο δε βασιλεύς διώρισεν αυτόν γενικόν αρχηγόν
όλου του βασιλείου του.
Δαν. 6,4   και οι τακτικοί και οι σατράπαι, εζήτουν πρόφασιν ευρείν κατά Δανιήλ· και πάσαν πρόφασιν και παράπτωµα και
αµπλάκηµα ουχ εύρον κατ αυτού, ότι πιστός ήν.



Δαν. 6,4  Οι δύο ανώτατοι διοικηταί και οι εκατόν είκοσι σατράπαι εζητούσαν, δια λόγους φθόνου, να εύρουν κάποιον
κατηγορίαν εναντίον του Δανιήλ. Δεν ηµπορούσαν όµως να εύρουν καµµίαν αιτίαν και κανένα παράπτωµα και κανένα
σφάλµα εις αυτόν, διότι ήτο πιστός στον βασιλέα και εις τα καθήκοντά του.
Δαν. 6,5   και είπον οι τακτικοί· ουχ ευρήσοµεν κατά Δανιήλ πρόφασιν , ει µη εν νοµίµοις Θεού αυτού. -
Δαν. 6,5  Είπαν, λοιπόν, τότε οι δύο ανώτατοι διοικηταί· “δεν θα κατορθώσωµεν να εύρωµεν εναντίον του Δανιήλ αιτίαν
κατηγορίας, ειµή µόνον κάτι, που να σχετίζεται µε τους νόµους του Θεού του”.
Δαν. 6,6   Τότε οι τακτικοί και οι σατράπαι παρέστησαν τώ βασιλεί και είπαν αυτώ· Δαρείε βασιλεύ , εις τους αιώνας ζήθι·
Δαν. 6,6  Τοτε οι δύο ανώτατοι διοικηταί και οι σατράπαι παρουσιάσθησαν ενώπιον του βασιλέως και του είπαν· “Δαρείε
βασιλεύ, να ζήσης στους αιώνας.
Δαν. 6,7   συνεβουλεύσαντο πάντες οι επί της βασιλείας σου στρατηγοί και σατράπαι, ύπατοι και τοπάρχαι, τού στήσαι
στάσει βασιλική και ενισχύσαι ορισµόν, όπως ός αν αιτήση αίτηµα παρά παντός θεού και ανθρώπου έως ηµερών
τριάκοντα, αλλ ή παρά σού, βασιλεύ, εµβληθήσεται εις τον λάκκον των λεόντων.
Δαν. 6,7  Συνεφώνησαν όλοι οι στρατηγοί και οι σατράπαι και οι ύπατοι και οι τοπάρχαι της βασιλείας σου, να εκδοθή και
να τεθή εν ισχύϊ βασιλική διαταγή, σύµφωνα µε την οποίαν εκείνος, που θα ζητήση κάτι από οιονδήποτε άλλον, από Θεού
µέχρις ανθρώπων, επί τριάκοντα ηµέρας, έκτος από σένα, βασιλεύ, να ρίπτεται στον λάκκον των λεόντων.
Δαν. 6,8   νύν ούν, βασιλεύ, στήσον τον ορισµόν και έκθες γραφήν, όπως µη αλλοιωθή το δόγµα Περσών και Μήδων.
Δαν. 6,8  Τωρα, λοιπόν, βασιλεύ, υπόγραψε αυτήν την διαταγήν, δώσε την να κοινοποιηθή, ώστε να µη έχη κανείς το
δικαίωµα να τροποποίηση, πολύ δε περισσότερον να ακυρώση την βασιλικήν απόφασιν του βασιλέως Μηδων και
Περσών”.
Δαν. 6,9   τότε ο βασιλεύς Δαρείος επέταξε γραφήναι το δόγµα. -
Δαν. 6,9  Τοτε ο βασιλεύς Δαρείος, καλή τη πίστει, διέταξε να δηµοσιευθή το βασιλικόν αυτό διάταγµα.
Δαν. 6,10  Καί Δανιήλ, ηνίκα έγνω ότι ενετάγη το δόγµα, εισήλθεν εις τον οίκον αυτού, και αι θυρίδες ανεωγµέναι αυτώ εν
τοίς υπερώοις αυτού κατέναντι Ιερουσαλήµ, και καιρούς τρεις της ηµέρας ήν κάµπτων επί τα γόνατα αυτού και
προσευχόµενος και εξοµολογούµενος εναντίον τού Θεού αυτού, καθώς ήν ποιών έµπροσθεν.
Δαν. 6,10  Ο Δανιήλ, όταν επληροφορήθη ότι εδηµοσιεύθη το βασιλικόν αυτό διάταγµα, εισήλθεν στον οίκον του. Τα
παράθυρα του υπερώου του ήσαν ανοικτά απέναντι από την Ιερουσαλήµ. Τρεις δε φοράς την ηµέραν έκαµπτε τα γόνατα,
προσηύχετο και εδοξολογούσε τον Θεόν, όπως έκαµνε και κατά τον προηγούµενον χρόνον.
Δαν. 6,11  τότε οι άνδρες εκείνοι παρετήρησαν και εύρον τον Δανιήλ αξιούντα και δεόµενον τού Θεού αυτού.
Δαν. 6,11  Τοτε οι άνδρες εκείνοι παρηκολούθησαν τον Δανιήλ και τον ευρήκαν να προσεύχεται και να, παρακαλή τον Θεόν
Δαν. 6,12  και προσελθόντες λέγουσι τώ βασιλεί· βασιλεύ, ουχ ορισµόν έταξας, όπως πάς άνθρωπος, ός αν αιτήση παρά
παντός θεού και ανθρώπου αίτηµα έως ηµερών τριάκοντα, αλλ ή παρά σού, βασιλεύ, εµβληθήσεται εις τον λάκκον των
λεόντων; και είπεν ο βασιλεύς· αληθινός ο λόγος, και το δόγµα Μήδων και Περσών ου παρελεύσεται.
Δαν. 6,12  Παρουσιάσθησαν στον βασιλέα κα είπαν προς αυτόν· “βασιλεύ, συ δεν υπέγραψες και εδηµοσίευσες διαταγήν να
ρίπτεται στον λάκκον των λεόντων κάθε άνθρωπος, ο οποίος θα εζητούσε κάτι από οιονδήποτε άλλον, από Θεού µέχρις
ανθρώπου, επί τριάκοντα ηµέρας, ειµή µόνον από σε, βασιλεύ;” Ο βασιλεύς απήντησεν· “ορθός είναι ο λόγος αυτός και η
διαταγή του βασιλέως των Μηδών και των Περσών, καθ' ο αλάθητος, δεν πρόκειται να ακυρωθή.
Δαν. 6,13 τότε απεκρίθησαν και λέγουσιν ενώπιον τού βασιλέως· Δανιήλ ο από των υιών της αιχµαλωσίας της Ιουδαίας ουχ
υπετάγη τώ δόγµατί σου, και καιρούς τρεις της ηµέρας αιτεί παρά τού Θεού αυτού τα αιτήµατα αυτού.
Δαν. 6,13  Τοτε οι άνδρες εκείνοι απεκρίθησαν και είπαν ενώπιον του βασιλέως · “ο Δανιήλ, ένας από τους αιχµαλώτους
Ιουδαίους, δεν υπετάχθη εις την διαταγήν σου και τρεις φορές εκάστην ηµέραν προσεύχεται προς τον Θεόν και υποβάλλει
εις αυτόν τα αιτήµατά του”.
Δαν. 6,14  τότε ο βασιλεύς, ως το ρήµα ήκουσε, πολύ ελυπήθη επ αυτώ και περί τού Δανιήλ ηγωνίσατο τού εξελέσθαι αυτόν
και έως εσπέρας ήν αγωνιζόµενος τού εξελέσθαι αυτόν.
Δαν. 6,14  Τοτε ο βασιλεύς, όταν ήκουσεν αυτόν τον λόγον, ελυπήθη παρά πολύ δια τούτο και κατέβαλεν αγώνας, δια να
σώση τον Δανιήλ από την καταδίκην. Μέχρι δε της εσπέρας ηγωνίζετο να τον γλυτώση.
Δαν. 6,15  τότε οι άνδρες εκείνοι λέγουσι τώ βασιλεί· γνώθι, βασιλεύ, ότι το δόγµα Μήδοις και Πέρσαις τού πάν ορισµόν και
στάσιν, ήν αν ο βασιλεύς στήση, ου δεί παραλλάξαι. -
Δαν. 6,15  Τοτε οι άνδρες εκείνοι είπαν στον βασιλέα· “έχε υπ' όψιν σου, βασιλεύ, ότι σύµφωνα µε τον νόµον των Μηδων και
των Περσών, κανένα διάταγµα, καµµία απαγόρευσις εκδιδοµένη υπό του βασιλέως δεν τροποποιείται και πολύ
περισσότερον δεν ακυρώνεται”.
Δαν. 6,16 Τότε ο βασιλεύς είπε και ήγαγον τον Δανιήλ και ενέβαλον αυτόν εις τον λάκκον των λεόντων· και είπεν ο βασιλεύς
τώ Δανιήλ· ο Θεός σου, ώ σύ λατρεύεις ενδελεχώς, αυτός εξελείταί σε.
Δαν. 6,16  Τοτε ο βασιλεύς διέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έρριψαν στον λάκκον των λεόντων . Είπε δε ο βασιλεύς
στον Δανιήλ· “ο Θεός σου, τον οποίον συ λατρεύεις πάντοτε, αυτός θα σε γλυτώση από τον κίνδυνον”.
Δαν. 6,17  και ήνεγκαν λίθον και επέθηκαν επί το στόµα τού λάκκου , και εσφραγίσατο ο βασιλεύς εν τώ δακτυλίω αυτού
και εν τώ δακτυλίω των µεγιστάνων αυτού, όπως µη αλλοιωθή πράγµα εν τώ Δανιήλ.
Δαν. 6,17  Εφεραν ένα λίθον και τον έθεσαν στο άνοιγµα του λάκκου, ο δε βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν µε το δακτυλίδι του
και µε τα δακτυλίδια των µεγιστάνων του, ώστε να µη γίνη καµµία τροποποίησις ευνοούσα τον Δανιήλ.
Δαν. 6,18  και απήλθεν ο βασιλεύς εις τον οίκον αυτού και εκοιµήθη άδειπνος, και εδέσµατα ουκ εισήνεγκαν αυτώ και ο
ύπνος απέστη απ αυτού. και έκλεισεν ο Θεός τα στόµατα των λεόντων, και ου παρηνώχλησαν τώ Δανιήλ.
Δαν. 6,18  Ο βασιλεύς καταλυπηµένος επανήλθεν στο ανάκτορόν του και έπεσε προς ύπνον χωρίς βραδυνόν φαγητόν.
Εδωσεν εντολήν να µη του φέρουν καθόλου φαγητά. Ο ύπνος του όµως έφυγεν από τα βλέφαρά του. Ο Θεός όµως έκλεισε
τα στόµατα των λεόντων και δεν παρηνόχλησαν καθόλου τον Δανιήλ.
Δαν. 6,19  τότε ο βασιλεύς ανέστη το πρωΐ εν τώ φωτί και εν σπουδή ήλθεν επί τον λάκκον των λεόντων·
Δαν. 6,19  Οταν ήλθεν η πρωΐα και το φως ηπλώθη , ηγέρθη ο βασιλεύς και βιαστικός έτρεξεν στον λάκκον των λεόντων.
Δαν. 6,20  και εν τώ εγγίζειν αυτόν τώ λάκκω εβόησε φωνή ισχυρά· Δανιήλ, ο δούλος τού Θεού τού ζώντος, ο Θεός σου, ώ σύ
λατρεύεις ενδελεχώς, ει ηδυνήθη εξελέσθαι σε εκ τού στόµατος των λεόντων;



Δαν. 6,20  Καθώς δε επλησίαζεν στον λάκκον εφώναξε µε φωνήν ισχυράν· “Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός τον
οποίον συ πάντοτε λατρεύεις ηµπόρεσε να σε σώση από το στόµα των λεόντων;”
Δαν. 6,21  και είπε Δανιήλ τώ βασιλεί· βασιλεύ, εις τους αιώνας ζήθι.
Δαν. 6,21  Ο Δανιήλ απήντησεν στον βασιλέα· “βασιλεύ, στους αιώνας να ζήσης.
Δαν. 6,22  ο Θεός µου απέστειλε τον άγγελον αυτού, και ενέφραξε τα στόµατα των λεόντων, και ουκ ελυµήναντό µε, ότι
κατέναντι αυτού ευθύτης ευρέθη εµοί· και ενώπιον δε σου, βασιλεύ, παράπτωµα ουκ εποίησα.
Δαν. 6,22  Ο Θεός µου έστειλε τον άγγελόν του και έκλεισε τα στόµατα των λεόντων. Και έτσι κανείς από αυτούς δεν µε
έβλαψε, διότι εγώ το ορθόν και ευθές έπραξα απέναντι του Θεού µου. Αλλά και απέναντί σου, βασιλεύ, δεν διέπραξα κανένα
σφάλµα”.
Δαν. 6,23  τότε ο βασιλεύς πολύ ηγαθύνθη επ αυτώ, και τον Δανιήλ είπεν ανενέγκαι εκ τού λάκκου. και ανηνέχθη Δανιήλ εκ
τού λάκκου, και πάσα διαφθορά ουχ ευρέθη εν αυτώ, ότι επίστευσεν εν τώ Θεώ αυτού.
Δαν. 6,23  Ο βασιλεύς εδοκίµασε µεγάλην χαράν και διέταξε να βγάλουν αµέσως τον Δανιήλ από τον λάκκον . Πράγµατι τον
ανέσυραν από τον λάκκον και τον ευρήκαν ακέραιον και αβλαβή, διότι είχε µεγάλην πίστιν προς τον Θεόν.
Δαν. 6,24  και είπεν ο βασιλεύς, και ηγάγοσαν τους άνδρας τους διαβαλόντας τον Δανιήλ, και εις τον λάκκον των λεόντων
ενεβλήθησαν, αυτοί και οι υιοί αυτών και αι γυναίκες αυτών· και ουκ έφθασαν εις το έδαφος τού λάκκου, έως ού
εκυρίευσαν αυτών οι λέοντες και πάντα τα οστά αυτών ελέπτυναν. -
Δαν. 6,24  Ο βασιλεύς διέταξε τότε και έφεραν τους άνδρας, οι οποίοι είχαν συκοφαντήσει τον Δανιήλ, και τους έρριψαν
στον λάκκον των λεόντων, αυτούς και τα παιδιά των και τας γυναίκας των. Πριν δε καλά καλά φθάσουν αυτοί στον
πυθµένα του λάκκου, οι λέοντες τους ήρπασαν και συνέτριψαν όλα τα κόκκαλα των.
Δαν. 6,25  Τότε Δαρείος ο βασιλεύς έγραψε πάσι τοίς λαοίς, φυλαίς, γλώσσαις, τοίς οικούσιν εν πάση τή γη· ειρήνη υµίν
πληθυνθείη·
Δαν. 6,25  Τοτε ο Δαρείος ο βασιλεύς εκοινοποίησεν έγγραφον εγκύκλιον προς όλους τους ανθρώπους των λαών , φυλών και
γλωσσών, οι οποίοι κατοικούσαν καθ' όλην την έκτασιν της αυτοκρατορίας του και είπεν· “εύχοµαι να έχετε πάντοτε
πλουσίαν και αδιατάρακτον την ειρήνην.
Δαν. 6,26  εκ προσώπου µου ετέθη δόγµα τούτο εν πάση αρχή της βασιλείας µου είναι τρέµοντας και φοβουµένους από
προσώπου τού Θεού Δανιήλ, ότι αυτός εστι Θεός ζών και µένων εις τους αιώνας, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρήσεται,
και η κυριεία αυτού έως τέλους·
Δαν. 6,26  Εβγήκεν εκ µέρους µου τούτο το διάταγµα προς όλας τας αρχάς και εξουσίας του βασιλείου µου· Οι υπήκοοί µου
να τρέµουν και να φοβούνται τον Θεόν του Δανιήλ, διότι αυτός είναι ο ζων Θεός, ο αιώνιος, ο µένων στους αιώνας. Η
βασιλεία αυτού ουδέποτε θα καταστραφή και η κυριαρχία του θα είναι χωρίς τέρµα .
Δαν. 6,27  αντιλαµβάνεται και ρύεται και ποιεί σηµεία και τέρατα εν τώ ουρανώ και επί της γής , όστις εξείλατο τον Δανιήλ
εκ χειρός των λεόντων.
Δαν. 6,27  Αναλαµβάνει υπό την προστασίαν του κάθε πιστόν και τον σώζει από οιονδήποτε κίνδυνον, κάµνει σηµεία και
τέρατα στον ουρανόν και εις την γην. Είναι αυτός, ο οποίος έσωσε τον Δανιήλ από το στόµα των λεόντων”.
Δαν. 6,28  και Δανιήλ κατηύθυνεν εν τή βασιλεία Δαρείου και εν τή βασιλεία Κύρου τού Πέρσου .
Δαν. 6,28  Ο δε Δανιήλ ευδοκιµούσε και προήγετο εις την βασιλείαν του Δαρείου και εις την βασιλείαν του Κυρου , βασιλέως
των Περσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Δαν. 7,1   Εν έτει πρώτω Βαλτάσαρ βασιλέως Χαλδαίων Δανιήλ ενύπνιον είδε, και αι οράσεις της κεφαλής αυτού επί της
κοίτης αυτού, και το ενύπνιον αυτού έγραψεν·
Δαν. 7,1   Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, βασιλέως των Χολδαίων, ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον, θεία
οράµατα εις την διάνοιάν του, καθώς εκοιµάτο επάνω εις την κλίνην του. Αυτό δε το ενύπιόν του το έγραψεν·
Δαν. 7,2   εγώ Δανιήλ εθεώρουν εν οράµατί µου της νυκτός και ιδού οι τέσσαρες άνεµοι τού ουρανού προσέβαλον εις την
θάλασσαν την µεγάλην.
Δαν. 7,2  “Εγώ, ο Δανιήλ, είδον κατά την νύκτα ένα όραµα· και ιδού τέσσαρες άνεµοι από τον ουρανόν προσέβαλαν και
ανετάραξαν την θάλασσαν την µεγάλην, την Μεσόγειον.
Δαν. 7,3   και τέσσαρα θηρία µεγάλα ανέβαινον εκ της θαλάσσης διαφέροντα αλλήλων.
Δαν. 7,3   Τέσσαρα δε µεγάλα θηρία, διαφορετικά το ένα από το άλλο, εξήρχοντο από την θάλασσαν.
Δαν. 7,4   το πρώτον ωσεί λέαινα, και πτερά αυτή ωσεί αετού· εθεώρουν έως ού εξετίλη τα πτερά αυτής, και εξήρθη από της
γής και επί ποδών ανθρώπου εστάθη, και καρδία ανθρώπου εδόθη αυτή.
Δαν. 7,4  Το πρώτον ωµοίαζε µε λέαιναν, είχε δε πτερά όµοια προς τα πτερά του αετού. Παρατηρούσα µε προσοχήν, έως
ότου εµαδήθησαν τα πτερά της λεαίνης. Αυτή εσηκώθη ορθία εις την γην και εστάθη επί τους πόδας της ως άνθρωπος.
Εδόθη δε εις αυτήν καρδία ανθρώπου.
Δαν. 7,5   και ιδού θηρίον δεύτερον όµοιον άρκω, και εις µέρος έν εστάθη, και τρεις πλευραί εν τώ στόµατι αυτής αναµέσον
των οδόντων αυτής, και ούτως έλεγον αυτή· ανάστηθι, φάγε σάρκας πολλάς.
Δαν. 7,5   Και ιδού, ενεφανίσθη κατόπιν δεύτερον θηρίον, το οποίον ωµοίαζε µε άρκτον. Εστάθη προς το ένα µέρος, στο
στόµα της, ανάµεσα από τα δόντια της υπήρχον τρεις πλευραί µε κρέας. Ηκούσθη δε µία φωνή, η οποία έλεγε προς αυτήν·
Σηκω και φάγε πολλάς σάρκας.
Δαν. 7,6   οπίσω τούτου εθεώρουν και ιδού θηρίον έτερον ωσεί πάρδαλις , και αυτή πτερά τέσσαρα πετεινού υπεράνω αυτής,
και τέσσαρες κεφαλαί τώ θηρίω, και εξουσία εδόθη αυτή.
Δαν. 7,6  Αµέσως πίσω από αυτό έβλεπα, ότι ήρχετο άλλο θηρίον, το οποίον ωµοίαζε µε πάρδαλιν. Εις αυτό και στο επάνω
µέρος του σώµατός του υπήρχον τέσσαρες πτέρυγες πτηνού. Εις το θηρίον αυτό επίσης υπήρχον τέσσαρες κεφαλαί.
Μεγάλη δε εξουσία του εδόθη.
Δαν. 7,7   οπίσω τούτου εθεώρουν και ιδού θηρίον τέταρτον φοβερόν και έκθαµβον και ισχυρόν περισσώς , και οι οδόντες
αυτού σιδηροί µεγάλοι, εσθίον και λεπτύνον και τα επίλοιπα τοίς ποσίν αυτού συνεπάτει, και αυτό διάφορον περισσώς
παρά πάντα τα θηρία τα έµπροσθεν αυτού, και κέρατα δέκα αυτώ.



Δαν. 7,7   Πισω από το θηρίον αυτό είδα να έρχεται αµέσως ένα άλλο τέταρτον φοβερόν θηρίον εµπνέον κατάπληξιν και
τρόµον, πάρα πολύ δε ισχυρόν. Τα δόντια του ήσαν µεγάλα και σιδερένια. Συνέτριβε και κατέτρωγε κατά την όρεξιν αυτού,
τα δε υπόλοιπα καταπατούσε µε τα πόδια του. Το θηρίον αυτό ήτό κατά πολύ διαφορετικόν από τα άλλα θηρία, που είχαν
προηγηθή. Εφερε δε δέκα κέρατα.
Δαν. 7,8   προσενόουν τοίς κέρασιν αυτού, και ιδού κέρας έτερον µικρόν ανέβη εν µέσω αυτών, και τρία κέρατα των
έµπροσθεν αυτού εξεριζώθη από προσώπου αυτού, και ιδού οφθαλµοί ωσεί οφθαλµοί ανθρώπου εν τώ κέρατι τούτω και
στόµα λαλούν µεγάλα.
Δαν. 7,8  Παρετήρησα µε προσοχήν τα κέρατά του και είδα και ιδού, ένα µικρόν κέρατον εφύτρωσεν ανάµεσα από τα άλλα.
Τρία δε από τα δέκα προηγούµενα κέρατα εξερριζώθησαν, αµέσως µόλις ενεφανίσθη το µικρόν κέρας. Εις το µικρόν αυτό
κέρας υπήρχον οφθαλµοί όµοιοι µε ανθρωπίνους οφθαλµούς και στόµα, το οποίον εµεγαλαυχούσε και αλαζονεύετο.
Δαν. 7,9   εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, και παλαιός ηµερών εκάθητο, και το ένδυµα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και
η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν, ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, οι τροχοί αυτού πύρ φλέγον·
Δαν. 7,9  Παρετήρουν µε προσοχήν και έβλεπα, µέχρις ότου ετέθησαν θρόνοι και ο παλαιός των ηµέρων, ο προαιώνιος Θεός
και πατήρ, εκάθισεν στον θρόνον. Το ένδυµά του ήτο λευκόν ωσάν το χιόνι και αι τρίχες της κεφαλής του λευκαί ωσάν το
καθαρόν ολόλευκον έριον. Ο θρόνος αυτού ήτο φλόγα πυρός και οι τροχοί του θρόνου του ήσαν πυρ, που εξέπεµπε φλόγας.
Δαν. 7,10  ποταµός πυρός είλκεν έµπροσθεν αυτού· χίλιαι χιλιάδες ελειτούργουν αυτώ , και µύριαι µυριάδες παρειστήκεισαν
αυτώ· κριτήριον εκάθισε, και βίβλοι ηνεώχθησαν.
Δαν. 7,10  Πυρινος ποταµός έτρεχεν έµπροσθέν του. Χιλιαι χιλιάδες αγγέλων τον υπηρετούσαν και µύριαι µυριάδες αγγέλων
ίσταντο πλησίον του. Κριτήριον εστήθη και τα βιβλία ηνοίχθησαν.
Δαν. 7,11  εθεώρουν τότε από φωνής των λόγων των µεγάλων, ών το κέρας εκείνο ελάλει, έως ού ανηρέθη το θηρίον και
απώλετο, και το σώµα αυτού εδόθη εις καύσιν πυρός.
Δαν. 7,11  Εστράφην τότε εκεί, όπου ηκούετο µία φωνή των µεγάλων λόγων, του οποίους εξεστόµιζε το µικρόν εκείνο
κέρατον, µέχρις ότου εφονεύθη το θηρίον και εξηφανίσθη και το σώµα του πάρεδόθη να καή στο πυρ.
Δαν. 7,12  και των λοιπών θηρίων µετεστάθη η αρχή, και µακρότης ζωής εδόθη αυτοίς έως καιρού και καιρού.
Δαν. 7,12  Και από το αλλά θηρία αφηρέθη η εξουσία, αλλά εδόθη εις αυτά παράτασις ζωής µέχρις ωρισµένου καιρού.
Δαν. 7,13 εθεώρουν εν οράµατι της νυκτός και ιδού µετά των νεφελών τού ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόµενος ήν και έως
τού παλαιού των ηµερών έφθασε και ενώπιον αυτού προσηνέχθη.
Δαν. 7,13  Εβλεπα µετά προσοχής στο όραµα της νυκτός και ιδού κάποιος, ως υιός ανθρώπου, ήρχετο επ' των νεφελών του
ουρανού, έφθασε εµπρός στον παλαιόν των ηµερών και ωδηγήθη προς αυτόν υπό των αγγέλων εν δόξη .
Δαν. 7,14  και αυτώ εδόθη η αρχή και η τιµή και η βασιλεία, και πάντες οι λαοί, φυλαί, γλώσσαι αυτώ δουλεύσουσιν· η
εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος, ήτις ου παρελεύσεται, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρήσεται.-
Δαν. 7,14  Εις αυτόν εδόθη η εξουσία, η τιµή και η βασιλεία και όλοι οι άνθρωποι λαοί, φυλαί και γλώσσαι θα υπηρετήσουν
αυτόν. Η εξουσία του θα είναι εξουσία αιωνία και η βασιλεία αυτού ποτέ δεν θα φθαρή και δεν θα σβήση.
Δαν. 7,15  Έφριξε το πνεύµά µου εν τή έξει µου, εγώ Δανιήλ, και αι οράσεις της κεφαλής µου ετάρασσόν µε.
Δαν. 7,15  Εφριξεν εντός µου το πνεύµα µου, εγώ ο Δανιήλ το βεβαιώνω τούτο, και τα οράµατα αυτά της κεφαλής µου µε
συνετάραξαν.
Δαν. 7,16  και προσήλθον ενί των εστηκότων και την ακρίβειαν εζήτουν παρ αυτού µαθείν περί πάντων τούτων, και είπέ µοι
την ακρίβειαν και την σύγκρισιν των λόγων εγνώρισέ µοι·
Δαν. 7,16  Επλησίασα τότε ένα από τα παρευρισκόµενα ουράνια πνεύµατα και εζητούσα να µάθω την ακριβή σηµασίαν
όλων αυτών που είδα. Εκείνο δε µου απήντησε και µου κατέστησε γνωστήν την ακρίβειαν και την ερµηνείαν των
πραγµάτων αυτών.
Δαν. 7,17  ταύτα τα θηρία τα µεγάλα τα τέσσαρα, τέσσαρες βασιλείαι αναστήσονται επί της γής,
Δαν. 7,17  Αυτά τα τέσσαρα µεγάλα θηρία, µου είπε, είναι αι τέσσαρες βασιλείαι, αι οποίαι η µία µετά την άλλην θα
εµφανισθούν επί της γης.
Δαν. 7,18  αί αρθήσονται· και παραλήψονται την βασιλείαν άγιοι Υψίστου και καθέξουσιν αυτήν έως αιώνος των αιώνων .
Δαν. 7,18 Αυταί όµως θα εξαφανισθούν και θα λάβουν την βασιλείαν κατόπιν οι άγιοι του Υψίστου Θεού και θα κρατήσουν
αυτήν αιωνίαν και αναφαίρετον.
Δαν. 7,19  και εζήτουν ακριβώς περί τού θηρίου τού τετάρτου, ότι ήν διαφέρον παρά πάν θηρίον, φοβερόν περισσώς, οι
οδόντες αυτού σιδηροί και όνυχες αυτού χαλκοί. εσθίον και λεπτύνον και τα επίλοιπα τοίς ποσίν αυτού συνεπάτει·
Δαν. 7,19  Ιδιαιτέρως τότε εζήτησα ακριβεστέρας πληροφορίας περί του τετάρτου θηρίου, διότι αυτό ήτο πολύ διαφορετικόν
από τα άλλα τρία· πάρα πολύ φοβερόν τα δόντια του σιδερένια, τα νύχια του χάλκινα. Κατέτρωγε και συνέτριβε όσα ήθελε,
τα δε υπόλοιπα τα καταπατούσε µε τα πόδια του.
Δαν. 7,20  και περί των κεράτων αυτού των δέκα των εν τή κεφαλή αυτού και τού ετέρου τού αναβάντος και εκτινάξαντος
των προτέρων τρία, κέρας εκείνο, ώ οι οφθαλµοί και στόµα λαλούν µεγάλα και η όρασις αυτού µείζων των λοιπών.
Δαν. 7,20  Εζητούσα πληροφορίας δια τα δέκα κέρατα, που υπήρχον εις την κεφαλήν του, και δια το άλλο κέρας, που
εφύτρωσε και το οποίον εξερρίζωσε και επέταξεν στο έδαφος τα προηγούµενα τρία· δια το κέρατον εκείνο, το οποίον είχεν
οφθαλµούς και στόµα που µεγολαυχούσε και αλαζονεύετο η δε εµφάνισίς του ήτο µεγαλύτερα κι περισσότερον
εντυπωσιακή από την των άλλων κεράτων.
Δαν. 7,21  εθεώρουν και το κέρας εκείνο εποίει πόλεµον µετά των αγίων και ίσχυσε προς αυτούς,
Δαν. 7,21  Εβλεπα µετά προσοχής και είδον, ότι το κέρατον εκείνο έκαµε πόλεµον εναντίον των ανθρώπων του Θεού και
τους ενίκησε.
Δαν. 7,22  έως ού ήλθεν ο παλαιός ηµερών και το κρίµα έδωκεν αγίοις Υψίστου, και ο καιρός έφθασε και την βασιλείαν
κατέσχον οι άγιοι.
Δαν. 7,22  Μέχρις ότου ήλθεν ο παλαιός των ηµερών, ο προαιώνιος Θεός, ο οποίος έδωσε την νίκην στους αγίους ανθρώπους
του Υψίστου. Και έτσι έφθασεν ο καιρός, κατά τον οποίον οι άγιοι κατέλαβον την βασιλείαν.
Δαν. 7,23  και είπε· το θηρίον το τέταρτον, βασιλεία τετάρτη έσται εν τή γη, ήτις υπερέξει πάσας τας βασιλείας και
καταφάγεται πάσαν την γήν και συµπατήσει αυτήν και κατακόψει.



Δαν. 7,23  Μου είπε λοιπόν· Το τέταρτον θηρίον είναι η τετάρτη βασιλεία επάνω εις την γην, η οποία από απόψεως
δυνάµεως και αγριότητος θα υπερέχη από τας άλλας βασιλείας. Θα καταφάγη όλην την οικουµένην, θα ποδοπατήση και
θα κατακόψη αυτήν.
Δαν. 7,24  και τα δέκα κέρατα αυτού, δέκα βασιλείς αναστήσονται, και οπίσω αυτών αναστήσεται έτερος, ός υπεροίσει
κακοίς πάντας τους έµπροσθεν, και τρεις βασιλείς ταπεινώσει·
Δαν. 7,24  Τα δέκα κέρατα του θηρίου αυτού συµβολίζουν τους δέκα βασιλείς, που θα εµφανισθούν. Κατόπιν από αυτούς θα
εµφανισθή ένας άλλος, ο οποίος θα ξεπεράση όλους τους προηγηθέντας εις έργα κακά και ολέθρια , τους δε τρεις βασιλείς
θα κτυπήση και θα εξευτελιση.
Δαν. 7,25 και λόγους προς τον Ύψιστον λαλήσει και τους αγίους Υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει τού αλλοιώσαι καιρούς
και νόµον. και δοθήσεται εν χειρί αυτού έως καιρού και καιρών και ήµισυ καιρού.
Δαν. 7,25  Αυτός θα εκσφενδονίση λόγους αλαζονικούς και υβριστικούς εναντίον του Υψίστου Θεού. Θα καταδιώξη και θα
αχρηστεύση τους αγίους του Υψίστου Θεού. Θα σχεδιάση να αλλάξη τους καιρούς και τον νόµον του Θεού, να
δηµιουργήση νέαν τάξιν πραγµάτων. Μέχρις ωρισµένου καιρού θα παραχωρηθή εις αυτόν µία τέτοια εξουσία.
Δαν. 7,26  και το κριτήριον καθίσει και την αρχήν µεταστήσουσι τού αφανίσαι και τού απολέσαι έως τέλους.
Δαν. 7,26  Κατόπιν όµως το κριτήριον του Θεού θα καθίση και οι άγγελοι του Θεού θα αφαιρέσουν την εξουσίαν του , θα τον
εξαφανίσουν και θα τον εξολοθρεύσουν εξ ολοκλήρου.
Δαν. 7,27  και η βασιλεία και η εξουσία και η µεγαλωσύνη των βασιλέων των υποκάτω παντός τού ουρανού εδόθη αγίοις
Υψίστου, και η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος, και πάσαι αι αρχαί αυτώ δουλεύσουσι και υπακούσονται.
Δαν. 7,27  Επειτα η βασιλεία και η εξουσία και το µεγαλείον των βασιλέων, όλων όσοι ευρίσκονται κάτω από τον ουρανόν,
θα δοθή στους αγίους του Υψιστου Θεού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιωνία. Ολαι αι αρχαί θα τον υπηρετούν και θα
υπακούουν εις αυτόν.
Δαν. 7,28  έως ώδε το πέρας τού λόγου. εγώ Δανιήλ, οι διαλογισµοί µου επί πολύ συνετάρασσόν µε, και η µορφή µου
ηλλοιώθη επ εµοί, και το ρήµα εν τή καρδία µου διετήρησα.
Δαν. 7,28  Εδώ παίρνει πέρας ο λόγος. Εγώ, ο Δανιήλ, επιβεβαιώνω και υπογράφω αυτά. Οι διαλογισµοί µου επί πολύ
διάστηµα χρόνου µε συνετάρασσαν και η όψις του προσώπου µου ήλλαξεν επάνω µου. Αλλά τα αποκαλυπτικά αυτά
οράµατα και λόγια τα διετήρησα πιστώς µέσα εις την καρδίαν µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Δαν. 8,1   Εν έτει τρίτω της βασιλείας Βαλτάσαρ τού βασιλέως όρασις ώφθη προς µε, εγώ Δανιήλ, µετά την οφθείσάν µοι την
αρχήν.
Δαν. 8,1   Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, παρουσιάσθη εις εµέ τον Δανιήλ ένα όραµα, έπειτα
από το όραµα, το οποίον είχα ίδει προηγουµένως.
Δαν. 8,2   και ήµην εν Σούσοις τή βάρει, ή εστιν εν χώρα Αιλάµ και είδον εν οράµατι και ήµην επί τού Ουβάλ
Δαν. 8,2  Ευρισκόµην εις τα Σούσα εις ένα οχυρόν πύργον, που ευρίσκετο εις την χώραν Αιλάµ. Εκεί είδον ένα όραµα. Είδα
δηλαδή, ότι ευρισκόµην πλησίον στον ποταµόν Ουβάλ.
Δαν. 8,3   και ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον· και ιδού κριός είς εστηκώς πρό τού Ουβάλ. και αυτώ κέρατα υψηλά, και το
έν υψηλότερον τού ετέρου, και το υψηλόν ανέβαινεν επ εσχάτων.
Δαν. 8,3  Εσήκωσα τα µάτια µου· και είδα· και ιδού, ένας κριος εστέκετο πλησίον του ποταµού Ουβάλ. Είχε δύο κέρατα
υψηλά, το ένα υψηλότερον από το άλλο, αυτό δε και ολοένα εµεγάλωνεν ανερχόµενον.
Δαν. 8,4   και είδον τον κριόν κερατίζοντα κατά θάλασσαν και βοράν και νότον, και πάντα τα θηρία ου στήσεται ενώπιον
αυτού, και ουκ ήν ο εξαιρούµενος εκ χειρός αυτού, και εποίησε κατά το θέληµα αυτού και εµεγαλύνθη.
Δαν. 8,4  Είδα, ότι κριος αυτός εκτυπούσε µε τα κέρατά του προς δυσµάς, προς βορράν και προς νότον. Κανένα από τα θηρία
δεν ήτο δυνατόν να αντισταθή ενώπιόν του, κανείς δεν ηµπορούσε να γλυτώση από την δύναµίν του. Εκανε ο,τι ήθελε και
έτσι ανεδείχθη ένδοξος και µέγας.
Δαν. 8,5 και εγώ ήµην συνίων και ιδού τράγος αιγών ήρχετο από λιβός επί πρόσωπον πάσης της γής και ουκ ήν απτόµενος
της γής, και τώ τράγω κέρας θεωρητόν αναµέσον των οφθαλµών αυτού.
Δαν. 8,5  Εγώ παρατηρούσα µε πολλήν προσοχήν, και ιδού, παρουσιάσθη ένας τράγος αιγών, ο οποίος ήρχετο από τα
νοτιοδυτικά και προχωρούσε επάνω εις όλην την γην. Καθώς δε µε µεγάλην ταχύτητα έτρεχεν, εφαίνετο ότι δεν ήγγιζε την
γην. Είχε δε ανάµεσα στους οφθαλµούς του ένα µεγαλοπρεπές ξιοπαρατήρητον κέρατον.
Δαν. 8,6   και ήλθεν έως τού κριού τού τα κέρατα έχοντος, ού είδον, εστώτος ενώπιον τού Ουβάλ και έδραµε προς αυτόν εν
ορµή της ισχύος αυτού.
Δαν. 8,6  Αυτός ήλθε µέχρι του κριου, που είχε τα δέκα κέρατα και τον οποίον κριον είχα ίδει προηγουµένως να ίσταται
πλησίον του ποταµού Ουβάλ. Ετρεξεν εναντίον αυτού µε όλην την ορµήν της δυνάµεώς του.
Δαν. 8,7   και είδον αυτόν φθάνοντα έως τού κριού, και εξηγριάνθη προς αυτόν και έπαισε τον κριόν και συνέτριψεν
αµφότερα τα κέρατα αυτού, και ουκ ήν ισχύς τώ κριώ τού στήναι ενώπιον αυτού· και έριψεν αυτόν επί την γήν και
συνεπάτησεν αυτόν, και ουκ ήν ο εξαιρούµενος τον κριόν εκ χειρός αυτού.
Δαν. 8,7  Τον είδα να φθάνη µέχρι του κριου. Εξηγριώθη µόλις τον αντίκρυσε, εκτύπησε τον κριόν, συνέτριψε και τα δύο
αυτού κέρατα και δεν υπήρχε πλέον δύναµις στον κριόν, να αντισταθή εναντίον αυτού. Ο τράγος τον έρριψε κατά γης και
τον κατεπάτησε και δεν υπήρχε κανείς, που να έχη την δύναµιν, να τον γλυτώση από αυτόν.
Δαν. 8,8   και ο τράγος των αιγών εµεγαλύνθη έως σφόδρα, και εν τώ ισχύσαι αυτόν συνετρίβη το κέρας αυτού το µέγα, και
ανέβη έτερα κέρατα τέσσαρα υποκάτω αυτού εις τους τέσσαρας ανέµους τού ουρανού.
Δαν. 8,8  Ο τράγος αυτός των αιγών έγινε µέγας και ένδοξος πολύ. Αλλά καθώς έφθασεν εις την µεγάλην υτήν δύναµι και
δόξαν, συνετρίβη το ένα το µεγάλο κέρατον αυτού. Τοτε εφύτρωσαν τέσσαρα αλλά κέρατα αντί του ενός, που είχε συντριβή,
και είχαν κατεύθυνσιν προς τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος.
Δαν. 8,9   και εκ τού ενός αυτών εξήλθε κέρας έν ισχυρόν και εµεγαλύνθη περισσώς προς τον νότον και προς την ανατολήν
και προς την δύναµιν·
Δαν. 8,9  'Απο ένα δε εξ αυτών των κεράτων εβγήκε άλλο πολύ ισχυρόν κέρας, το οποίον εµεγάλωσε υπερβολικά µε



κατεύθυνσιν προς νότον και προς ανατολάς και προς την δύναµιν την µεγάλην.
Δαν. 8,10  και εµεγαλύνθη έως της δυνάµεως τού ουρανού, και έπεσεν επί την γήν από της δυνάµεως τού ουρανού και από
των άστρων, και συνεπάτησαν αυτά,
Δαν. 8,10  Υψωθή έως εις τας δυνάµστου ουρανού. Ενα µέρος των δυνάµεων του ουρανού και ένα µέρος των άστρων έπεσαν
κάτω και κατεπατήθησαν από τους ανθρώπους του.
Δαν. 8,11  και έως ού ο αρχιστράτηγος ρύσεται την αιχµαλωσίαν, και δι αυτόν θυσία εταράχθη, και εγενήθη και
κατευοδώθη αυτώ, και το άγιον ερηµωθήσεται·
Δαν. 8,11  Η καταπάτησις αυτή θα συνεχισθή, µεχρις ότου ο αρχιστράτηγος του Θεού γλυτώση τους ανθρώπους του Θεού
από την αιχµαλωσίαν. Εξ αιτίας του ανθρώπου αυτού, που εικονίζεται µε το µεγάλο κέρατο, διεταράχθησαν αι προσφοραί
τω θυσιών στο θυσιαστήριρν της Ιερουσαλήµ, υπεδουλώθη αυτή εις εκείνον και όλα τα κατακτητικά έργα εκείνου
κατευωδόθησαν, ο δε ναός του Θεού ηρηµώθη.
Δαν. 8,12  και εδόθη επί την θυσίαν αµαρτία, και ερίφη χαµαί η δικαιοσύνη, και εποίησε και ευοδώθη.
Δαν. 8,12  Ο κακός αυτός άρχων έπραξε κατ' αυτόν τον τρόπον και επέτυχεν ει τας ενεργείας του, διότι οι προσφέροντες
κατά την εποχήν εκείνην θυσίαν προς το Θεόν ηµάρταναν και εποδοπατείτο εκ µέρους αυτών των ιδίων κάθε δίκαιον Θεού
Δαν. 8,13  και ήκουσα ενός αγίου λαλούντος, και είπεν είς άγιος τώ φελµουνί τώ λαλούντι· έως πότε η όρασις στήσεται, η
θυσία η αρθείσα και η αµαρτία ερηµώσεως η δοθείσα, και το άγιον και η δύναµις συµπατηθήσεται;
Δαν. 8,13  Ηκουσα τότε ένα άγιον να οµιλή. Ενας δε άγιος είπεν εις εκείνον, ο οποίος ωµιλούσε· “µέχρι πότε θα σταµατήσου
τα συµβολιζόµενα δια της οράσεως αυτής; Εως πότε θα εκταθή η κατάπαυσις της θυσίας και η εξ αιτίας της τιµωρίας
ερήµωσις της περιοχής; Εως πότε ο άγιος ναός και το θυσιαστήριόν του, όπως επίσης και η δύναµις του ισραηλιτικού λαού,
θα καταπατώνται όλα από τους εχθρούς;”
Δαν. 8,14  και είπεν αυτώ· έως εσπέρας και πρωΐ ηµέραι δισχίλιαι και τριακόσιαι, και καθαρισθήσεται το άγιον. -
Δαν. 8,14  Και εκείνος απήντησε· “έως ότου περάσουν διαδοχικώς δύο χιλιάδες τριακόσια ηµερονύκτια. Τοτε θα καθαρισθή
ο ναός του Θεού από την βεβήλωσιν”.
Δαν. 8,15  Καί εγένετο εν τώ ιδείν µε, εγώ Δανιήλ, την όρασιν και εζήτουν σύνεσιν, και ιδού έστη ενώπιον εµού ως όρασις
ανδρός.
Δαν. 8,15  Εγώ, ο Δανιήλ, όταν είδα το όραµα, εσκεπτόµην και προσπαθούσα να κατανοήσω την σηµασίαν αυτού και ιδού,
εστάθη πλησίον µου κάποιος, ο οποίος είχε την εµφάνισιν ανδρός.
Δαν. 8,16  και ήκουσα φωνήν ανδρός αναµέσον τού Ουβάλ, και εκάλεσε και είπε· Γαβριήλ, συνέτισον εκείνον την όρασιν.
Δαν. 8,16  Και ήκουσα την φωνήν ενός ανδρός, ο οποίος εστέκετο εν µέσω του ποταµού Ουβάλ, η οποία φωνή εφώναξε και
είπε· “Γαβριήλ, εξηγησε εις αυτόν το όραµα εκείνο”.
Δαν. 8,17  και ήλθε και έστη εχόµενος της στάσεώς µου, και εν τώ ελθείν αυτόν εθαµβήθην, και πίπτω επί πρόσωπόν µου,
και είπε προς µε· σύνες, υιέ ανθρώπου· έτι γάρ εις καιρού πέρας η όρασις.
Δαν. 8,17  Αυτός ήλθε και εστάθη πολύ κοντά µου. Οταν δε µε επλησίασεν, εγώ κατελήφθην από δέος και θαυµασµόν και
έπεσα αµέσως πρηνής µε το πρόσωπόν µου κάτω εις την γην. Εκείνος δε µου ειπέ· “Υιέ ανθρώπου, κατανόησε τούτο· ότι η
όρασις αποκαλύπτει το τέλος του καιρού, του καιρού της βασιλείας των θηρίων”,
Δαν. 8,18  και εν τώ λαλείν αυτόν µετ εµού πίπτω επί πρόσωπόν µου επί την γήν, και ήψατό µου και έστησέ µε επί πόδας
Δαν. 8,18  Οταν εκείνος µου ωµιλούσε, εγώ είχα πέσει πρηνής µε το πρόσωπον στο έδαφος, µε ήγγισε, µε εσήκωσε εις τα
ποδια µου
Δαν. 8,19  και είπεν· ιδού εγώ γνωρίζω σοι τα εσόµενα επ εσχάτων της οργής· έτι γάρ εις καιρού πέρας η όρασις .
Δαν. 8,19  και µου είπε· “ιδού, εγώ θα καταστήσω εις σε γνωστά αυτά , τα οποία θα συµβούν, όταν θα λάβη τέλος η τιµωρός
θεία οργή. Τα σηµαινόµενα δια του οράµατος συµβολίζουν το πέρας της κυριαρχίας των θηρίων .
Δαν. 8,20  ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών.
Δαν. 8,20  Ο κριός, τον οποίον είδες είναι ο βασιλεύς των Μηδων και των Περσών.
Δαν. 8,21  ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων· και το κέρας το µέγα, ό ήν αναµέσον των οφθαλµών αυτού, αυτός εστιν ο
βασιλεύς ο πρώτος.
Δαν. 8,21  Ο τράγος των αιγών είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων. Το µεγάλο κέρας, το οποίον ήτο ανάµεσα στους οφθαλµούς
του, αυτός είναι ο πρώτος και µέγας βασιλεύς των Ελλήνων.
Δαν. 8,22  και τού συντριβέντος, ού έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ τού έθνους αυτού
αναστήσονται και ουκ εν τή ισχύϊ αυτού.
Δαν. 8,22  Η συντριβή του µεγάλου αυτού κέρατος και τα τέσσαρα αλλά, τα οποία αντ' αυτού εφύτρωσαν, υποδηλώνουν
τέσσαρας βασιλείς από το έθνος αυτό, οι οποίοι θα εγερθούν, χωρίς όµως να έχουν και την δύναµιν του πρώτου.
Δαν. 8,23  και επ εσχάτων της βασιλείας αυτών, πληρουµένων των αµαρτιών αυτών, αναστήσεται βασιλεύς αναιδής
προσώπω και συνίων προβλήµατα.
Δαν. 8,23  Κατά το τέλος της βασιλείας αυτών, όταν πλέον θα έχουν φθάσει εις την πληρότητά των αι αµαρτίαι των
αποστατών Ιουδαίων, θα εµφανισθή ένας αδιάντροπος βασιλεύς, πανούργος και πολυµήχανος.
Δαν. 8,24  και κραταιά η ισχύς αυτού και θαυµαστά διαφθερεί και κατευθυνεί και ποιήσει και διαφθερεί ισχυρούς και λαόν
άγιον.
Δαν. 8,24  Θα έχη µεγάλην δύναµιν, θα επιφέρη αδιηγήτου καταοτροφάς. Θα φέρη εις πέρας τας ενεργείας του. Θα πράττη
ο,τι θέλει και θα καταστρέψη ισχυρούς λαούς και αυτόν ακόµη τον άγιον λαόν του Θεού .
Δαν. 8,25  και ο ζυγός τού κλοιού αυτού κατευθυνεί· δόλος εν τή χειρί αυτού, και εν καρδία αυτού µεγαλυνθήσεται και δόλω
διαφθερεί πολλούς και επί απωλείας πολλών στήσεται και ως ωά χειρί συντρίψει.
Δαν. 8,25  Ο ζυγός της τυρανικής υποταγής θα, επεκταθή επιτυχώς εις λαούς. Θα ενεργή µετά δολιότητος, θα αλαζονευθή
κατά τη καρδίαν αυτού και δια της πανουργία και των µηχανορραφιών του θα καταστρέψη πολλούς. Επάνω δε εις τα
ερείπια πολλών θα σταθή αυτός υπερήφανος. Θα συντρίβη τους άλλους, µε όσην ευκολίαν σπάζει κανείς ένα αυγό.
Δαν. 8 ,26   και η όρασις της εσπέρας και της πρωΐας της ρηθείσης αληθής εστι· και σύ σφράγισον την όρασιν , ότι εις
ηµέρας πολλάς.
Δαν. 8,26  Το όραµα των δυο χιλιάδων τριακοσίων ηµερονυκτίων έχει και αυτό το νόηµά του, είναι αληθές. Συ όµως τήρησε



σιγήν, κράτησε ανερµήνευτον την όρασιν αυτήν, διότι αναφέρεται εις ένα απτοµακρυσµένον χρονικόν διάστηµα”.
Δαν. 8,27  και εγώ Δανιήλ εκοιµήθην και εµαλακίσθην ηµέρας και ανέστην και εποίουν τα έργα τού βασιλέως· και
εθαύµαζον την όρασιν, και ουκ ήν ο συνίων.
Δαν. 8,27  Επειτα από τας οράσεις αυτάς εγώ, ο Δανιήλ, έπεσα εις τεταραγµένον ύπνον, ησθένησα επί µερικάς ηµέρας έπειτα
από τας οποίας εσηκώθην και εξετέλουν, όπως συνήθως, τα έργα του βασιλέως. Ανελογιζόµην όµως µε θαυµασµόν αυτά,
τα οποία είδα και ήκουσα, χωρίς και να ηµπορώ να εισχωρήσω στο πλήρες νόηµά των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Δαν. 9,1   Εν τώ πρώτω έτει Δαρείου τού υιού Ασουήρου από τού σπέρµατος των Μήδων , ός εβασίλευσεν επί βασιλείαν
Χαλδαίων,
Δαν. 9,1   Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Δαρείου, Βασιλέως των Χαλδαίων, ο οποίος ήτο υιός του Ασουήρου, από
το γένος των Μηδων,
Δαν. 9,2   εν έτει ενί της βασιλείας αυτού εγώ Δανιήλ συνήκα εν ταίς βίβλοις τον αριθµόν των ετών , ός εγενήθη λόγος
Κυρίου προς Ιερεµίαν τον προφήτην εις συµπλήρωσιν ερηµώσεως Ιερουσαλήµ, εβδοµήκοντα έτη.
Δαν. 9,2  κατά το πρώτον, λοιπόν, έτος της βασιλείας του, εγώ, ο Δανιήλ εµελέτησα µε πολλήν προσοχήν τα ιερά βιβλία και
ειδικώτερα το σηµείον εκείνο, το οποίον ανεφέρετο στον αριθµόν των ετών, που είχεν αποκαλυφθή εις τυν προφήτην
Ιερεµίαν δια λόγου Θεού, και σύµφωνα προς τον οποίον προφητικόν λόγον, θα διαρκούσε η ερήµωση της Ιερουσαλήµ επί
εδδοµηκοντα έτη.
Δαν. 9,3   και έδωκα το πρόσωπόν µου προς Κύριον τον Θεόν τού εκζητήσαι προσευχήν και δεήσεις εν νηστείαις και σάκκω
και σποδώ·
Δαν. 9,3  Εστρεψα τότε εγώ το πρόσωπόν µου και την καρδίαν µου προς Κυριον τον Θεόν, δια να του υποβαλω θερµήν
προσευχήν και ικεσίας, µε νηστείας, φορών σάκκον και καθήµενος επάνω εις στάκτην.
Δαν. 9,4   και προσευξάµην προς Κύριον τον Θεόν µου και εξωµολογησάµην και είπα· Κύριε ο Θεός ο µέγας και θαυµαστός,
ο φυλάσσων την διαθήκην σου και το έλεός σου τοίς αγαπώσί σε και τοίς φυλάσσουσι τας εντολάς σου,
Δαν. 9,4  Προσηυχήθην προς Κυριον τον Θεόν µου, αφήκα να εκχυθή το περιεχόµενον της καρδίας µου και είπα προς αυτόν·
“Κυριε, συ που είσαι ο µέγας και θαυµαστός Θεός, ο οποίος τηρείς την διαθήκην σου και το έλεός σου εις εκείνους , που σε
αγαπούν και προσπαθούν να τηρούν τας εντολάς σου, άκουσε την εξοµολόγησίν µου.
Δαν. 9,5   ηµάρτοµεν, ηδικήσαµεν, ηνοµήσαµεν και απέστηµεν και εξεκλίναµεν από των εντολών σου και από των
κριµάτων σου.
Δαν. 9,5  Ηµαρτήσαµεν πράγµατι, διεπράξαµεν αδικίας, παρέβηµεν τον Νοµον σου, απεµακρύνθηµεν από σε, εξεκλίναµεν
από τας εντολάς σου και από τα προστάγµατά σου.
Δαν. 9,6   και ουκ εισηκούσαµεν των δούλων σου των προφητών, οί ελάλουν εν τώ ονόµατί σου προς τους βασιλείς ηµών
και άρχοντας ηµών και πατέρας ηµών, και προς πάντα τον λαόν της γής.
Δαν. 9,6  Δεν υπηκούσαµεν στους δούλους σου τους προφήτας, οι οποίοι εξ ονόµατός σου ωµιλούσαν προς τους βασιλείς και
προς τους άρχοντας ηµών και τους προγόνους ηµών και προς όλον τον ισραηλιτικόν λαόν της χώρας.
Δαν. 9,7   σοί Κύριε η δικαιοσύνη, και ηµίν η αισχύνη τού προσώπου ως η ηµέρα αύτη, ανδρί Ιούδα και τοίς ενοικούσιν εν
Ιερουσαλήµ και παντί Ισραήλ, τοίς εγγύς και τοίς µακράν εν πάση τή γη, ού διέσπειρας αυτούς εκεί, εν αθεσία αυτών, ή
ηθέτησαν.
Δαν. 9,7  Εις σε, Κυριε, υπάρχει η δικαιοσύνη και εις ηµάς η καταισχύνη εις τα πρόσωπά µας, όπως µαρτυρεί η περίοδος
αυτή της δουλείας µας· εις κάθε Ιουδαίον, εις αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήµ, εις κάθε Ισραηλίτην, εις όλους όσοι
ευρίσκονται πλησίον η µακράν, εις όλα τα µέρη, όπου συ, εν τη δικαιοσύνη σου, τους διεσκόρπισες, εξ αιτίας των
παραβάσεων, τας οποίας αυτοί διέπραξαν.
Δαν. 9,8   εν σοί Κύριέ εστιν ηµών η δικαιοσύνη και ηµίν η αισχύνη τού προσώπου και τοίς βασιλεύσιν ηµών και τοίς
άρχουσιν ηµών και τοίς πατράσιν ηµών, οίτινες ηµάρτοµέν σοι.
Δαν. 9,8  Εις σε, Κυριε, υπάρχει η δικαιοσύνη, της οποίας και ηµείς τιµωρούµενοι λαµβάνοµεν πείραν. Εις ηµάς δε υπάρχει η
καταισχύνη του προσώπου µας· στους βασιλείς µας, στους άρχοντας µας, στους προγόνους µας, εις όλους µας, οι οποίοι
ηµαρτήσαµεν απέναντί σου.
Δαν. 9,9   Κυρίω τώ Θεώ ηµών οι οικτιρµοί και οι ιλασµοί, ότι απέστηµεν
Δαν. 9,9  Αλλά εις σε τον Κυριον και Θεόν µας υπάρχει η ευσπλαγχνία και το έλεος δι' ηµάς, οι οποίοι επανεστατήσαµεν
απέναντί σου.
Δαν. 9,10  και ουκ εισηκούσαµεν της φωνής Κυρίου τού Θεού ηµών πορεύεσθαι εν τοίς νόµοις αυτού , οίς έδωκε κατά
πρόσωπον ηµών εν χερσί των δούλων αυτού των προφητών.
Δαν. 9,10  Δεν υπηκούσαµεν εις την φωνήν του Κυρίου και Θεού µας, να πορευθώµεν και να ζήσωµεν σύµφωνα µε τους
νόµους, τους οποίους αυτός έδωκε δια µέσου των δούλων του, των προφητών.
Δαν. 9,11  και πάς Ισραήλ παρέβησαν τον νόµον σου και εξέκλιναν τού µη ακούσαι της φωνής σου, και επήλθεν εφ ηµάς η
κατάρα και ο όρκος ο γεγραµµένος εν νόµω Μωυσέως δούλου τού Θεού, ότι ηµάρτοµεν αυτώ.
Δαν. 9,11  Ολοι οι Ισραηλίται παρέβησαν τον Νοµον σου, παρεξέκλιναν, ώστε να µην υπακούσουν εις την ιδικήν σου
φωνήν· και έτσι έπεσεν επάνω µας η κατάρα, η ένορκος διακήρυξις σου του Θεού περί της τιµωρίας των αµαρτωλών, που
είναι γραµµένη στον νόµον του Μωϋσέως, του δούλου του Θεού, διότι ηµείς ηµαρτήσαµεν απέναντι του Θεού.
Δαν. 9,12  και έστησε τους λόγους αυτού, ούς ελάλησεν εφ ηµάς και επί τους κριτάς ηµών, οί έκρινον ηµάς, επαγαγείν εφ
ηµάς κακά µεγάλα, οία ου γέγονεν υποκάτω παντός τού ουρανού κατά τα γενόµενα εν Ιερουσαλήµ.
Δαν. 9,12  Εξεπλήρωσε τους λόγους, τους οποίους είχεν είπει εναντίον ηµών, εναντίον των δικαστών, οι οποίοι µας εδίκαζαν·
ότι θα επιφέρη εναντίον µας κακά µεγάλα, τέτοια τα οποία δεν είχαν γίνει άλλοτε κάτω από τον ουρανόν, ωσάν αυτά τα
οποία συνέβησαν εις βάρος της Ιερουσαλήµ.
Δαν. 9,13  καθώς γέγραπται εν τώ νόµω Μωυσή, πάντα τα κακά ταύτα ήλθεν εφ ηµάς, και ουκ εδεήθηµεν τού προσώπου
Κυρίου τού Θεού ηµών αποστρέψαι από των αδικιών ηµών και τού συνιέναι εν πάση αληθεία σου .
Δαν. 9,13  Οπως είναι γραµµένον στον νόµον του Μωϋσέως, όλα αυτά τα κακά έπεσαν επάνω µας και ηµείς δεν



εσυνετίσθηµεν, δεν µετενοήσαµεν, δεν απεµακρύνθηµεν από τας αδικίας µας, δεν προσεπαθήσαµεν να κατανοήσωµεν και
να ζήσωµεν σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, και δεν ικετεύσαµεν µε θερµάς δεήσστον Κυριον,
Δαν. 9,14  και εγρηγόρησε Κύριος και επήγαγεν αυτά εφ ηµάς, ότι δίκαιος Κύριος ο Θεός ηµών επί πάσαν την ποίησιν
αυτού, ήν εποίησε, και ουκ εισηκούσαµεν της φωνής αυτού.
Δαν. 9,14  Και όµως ο Κυριος ηγρύπνησε δι' ηµάς και επέφερε τας παιδαγωγικάς αυτάς τιµωρίας εναντίον µας, διότι ο
Κυριος ο Θεός µας είναι δίκαιος εις όλα τα έργα, τα οποία πραγµατοποιεί. Ηµείς όµως και πάλιν δεν υπηκούσαµεν εις την
φωνήν του.
Δαν. 9,15  και νύν, Κύριε ο Θεός ηµών, ός εξήγαγες τον λαόν σου εκ γής Αιγύπτου εν χειρί κραταιά και εποίησας σεαυτώ
όνοµα ως η ηµέρα αύτη, ηµάρτοµεν, ηνοµήσαµεν.
Δαν. 9,15  Και τώρα, Κυριε ο Θεός µας, συ ο οποίος εβγαλες ελεύθερον τον λαόν σου από την χώραν της Αιγύπτου µε
ακατανίκητοι δύναµιν και κατέστησες ένδοξον και περίφηµον το Ονοµά σου µέχρι και της σηµερινής ηµέρας, άκουσε την
προσευχήν µας. Οµολογούµεν ότι ηµαρτήσαµεν, ότι παρέβηµεν τον Νοµον σου.
Δαν. 9,16  Κύριε, εν πάση ελεηµοσύνη σου αποστραφήτω δή ο θυµός σου και η οργή σου από της πόλεώς σου Ιερουσαλήµ
όρους αγίου σου, ότι ηµάρτοµεν, και εν ταίς αδικίαις ηµών και των πατέρων ηµών Ιερουσαλήµ και ο λαός σου εις
ονειδισµόν εγένετο εν πάσι τοίς περικύκλω ηµών.
Δαν. 9,16  Αλλά, Κυριε, συ ο οποίος έχεις πάσαν ελεηµοσύνην και άπειρον το έλεος, ας αποστροφή τώρα ο θυµός και η οργή
σου από την πόλιν σου την Ιερουσαλήµ, από το άγιόν σου όρος, όπου ο ναός και το θυσιαστήριων. Διότι ηµείς
ηµαρτήσαµεν και εξ αιτίας των ιδικών µας αδικιών και των αδικιών, που είχαν διαπράξει οι πατέρες µας και ο
ισραηλιτικός λαός, παρεδόθη η Ιερουσαλήµ εις ονειδισµόν εις όλους τους κύκλω λαούς.
Δαν. 9,17  και νύν εισάκουσον, Κύριε ο Θεός ηµών, της προσευχής τού δούλου σου και των δεήσεων αυτού και επίφανον το
πρόσωπόν σου επί το αγίασµά σου το έρηµον ένεκέν σου, Κύριε·
Δαν. 9,17  Και τώρα, Κυριε ο Θεός ηµών, άκουσε την προσευχήν του δούλου σου και τας θερµάς ικεσίας, που σου απευθύνει.
Ας φανή ευµενές το πρόσωπόν σου προς τον έρηµον ναόν σου, ένεκέν σου, Κυριε.
Δαν. 9,18  κλίνον ο Θεός µου το ούς σου και άκουσον· άνοιξον τους οφθαλµούς σου και ιδέ τον αφανισµόν ηµών και της
πόλεώς σου, εφ ής επικέκληται το όνοµά σου επ αυτής, ότι ουκ επί ταίς δικαιοσύναις ηµών ριπτούµεν τον οικτιρµόν ηµών
ενώπιόν σου, αλλ επί τους οικτιρµούς σου τους πολλούς, Κύριε.
Δαν. 9,18  Κλίνε, Κυριε, το αυτί σου και άκουσε την προσευχήν µου. Ανοιξε, Κυριε, τους οφθαλµούς σου και ιδέ τον
εξαφανισµόν και ηµών και της πόλεώς σου, εις την οποίαν πόλιν ηκούετο και εδοξάζετο το Ονοµά σου. Δεν προσπίπτοµεν
ενώπιόν σου και δεν σε παρακαλούµεν να µας λυπηθής χάρις εις τας δικαιοσύνας µας, αλλά χάρις στους πολλούς
οικτιρµούς σου, Κυριε.
Δαν. 9,19  εισάκουσον, Κύριε, ιλάσθητι Κύριε, πρόσχες Κύριε και ποίησον· µη χρονίσης ένεκέν σου, ο Θεός µου, ότι το όνοµά
σου επικέκληται επί την πόλιν σου και επί τον λαόν σου. -
Δαν. 9,19  Ακουσε Κυριε, την προσευχήν µας. Δείξε στοργήν και έλεος προς ηµάς. Στρέψε την προσοχήν σου και κάµε ο,τι
πρέπει δια την σωτηρίαν µας. Εφ' όσον είσαι Θεός του ελέους, µη βραδύνης, Κυριε, διότι το Ονοµά σου ανεφέρετο και
εδοξάζετο εις την πόλιν σου την Ιερουσαλήµ, όπως και στον λαόν σου”.
Δαν. 9,20  Καί έτι εµού λαλούντος και προσευχοµένου και εξαγορεύοντος τας αµαρτίας µου και τας αµαρτίας τού λαού µου
Ισραήλ και ριπτούντος τον έλεόν µου εναντίον τού Κυρίου τού Θεού µου περί τού όρους τού αγίου
Δαν. 9,20  Ενώ εγώ συνέχιζα ακόµη να οµιλώ προς τον Θεόν και προσηυχόµην προς αυτόν, εξαµολογούµενος τας αµαρτίας
µου και τας αµαρτίας του ισραηλιτικού µου λαού και επιρρίπτων τον εαυτόν µου στο έλεος Κυρίου του Θεού µου δια την
απελεύθερωσιν του αγίου του όρους,
Δαν. 9,21  και έτι εµού λαλούντος εν τή προσευχή και ιδού ανήρ Γαβριήλ, ον είδον εν τή οράσει εν τή αρχή, πετόµενος και
ήψατό µου ωσεί ώραν θυσίας εσπερινής.
Δαν. 9,21  ενώ, λοιπόν, εγώ ακόµη δια της προσευχής ωµιλούσα προς τον Κυριον, ιδού, ένας ανήρ, ο Γαβριήλ, τον οποίον
είχον ίδει και στο προηγούµενον όραµα, πετώντας ήλθε κοντά µου κατά την ώραν της εσπερινής θυσίας,
Δαν. 9,22  και συνέτισέ µε και ελάλησε µετ εµού και είπε· Δανιήλ, νύν εξήλθον συµβιβάσαι σε σύνεσιν·
Δαν. 9,22  µου ωµίλησε και µου εδωσε να εννοήσω µερικά πράγµατα, που δεν τα είχα κατανοήσει προηγουµένως. “Δανιήλ,
µου είπε, εγώ ήλθα να σε κατατοπίσω και να σου δώσω να εννοήσης.
Δαν. 9,23  εν αρχή της δεήσεώς σου εξήλθε λόγος, και εγώ ήλθον τού αναγγείλαί σοι. ότι ανήρ επιθυµιών εί σύ· και
εννοήθητι εν τώ ρήµατι και σύνες εν τή οπτασία.
Δαν. 9,23  Οταν ήρχισες να προσεύχεσαι, εβγήκεν από το στόµα σου παράκλησις. Και ιδού, εγώ ήλθα να απαντήσω εις αυτά
που εζητούσες. Διότι συ είσαι ανήρ ευγενών και αγίων επιθυµιών. Πρόσεξε, λοιπόν, στους λόγους µου, δια να εννοήσης µε
σύνεσιν αυτά, που είδες και ήκουσες στο όραµα.
Δαν. 9,24  εβδοµήκοντα εβδοµάδες συνετµήθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου τού συντελεσθήναι
αµαρτίαν και τού σφραγίσαι αµαρτίας και απαλείψαι τας ανοµίας και τού εξιλάσασθαι αδικίας και τού αγαγείν
δικαιοσύνην αιώνιον και τού σφραγίσαι όρασιν και προφήτην και τού χρίσαι άγιον αγίων.
Δαν. 9,24  Εις εβδοµήκοντα εβδοµάδας ετών περιωρίσθησαν αι συµφοραί και αι θλίψστου λαού σου και της αγίας σου
πόλεως της Ιερουσαλήµ, δια να τεθή τέρµα εις τας αµαρτίας σας, δια να τεθή σφραγίς τέρµατος εις την αµαρτίαν, δια να
εξαλειφθούν όλαι αι παρανοµίαι των ανθρώπων, δια να εξιλεωθούν ενώπιον του Θεού αι αδικίαι και να αποκατασταθή
αιωνία δικαιοσύνη, και δια να τεθή τέρµα και σφραγίς πλέον εις κάθε χριστολογικήν προφητείαν, εις κάθε χριστολογικόν
προφήτην, διότι τότε θα χρισθή προφήτης ο αγιώτατος από όλους τους προφήτας.
Δαν. 9,25  και γνώση και συνήσεις· από εξόδου λόγου τού αποκριθήναι και τού οικοδοµήσαι Ιερουσαλήµ έως χριστού
ηγουµένου εβδοµάδες επτά και εβδοµάδες εξηκονταδύο· και επιστρέψει και οικοδοµηθήσεται πλατεία και τείχος, και
εκκενωθήσονται οι καιροί.
Δαν. 9,25  Μαθε και κατανόησε καλά, ότι από την ηµέραν, που θα εκδοθή διάταγµα δια την ανοικοδόµησιν της
Ιερουσαλήµ, µέχρι της ηµέρας που θα εµφανισθή ο αρχών, ο οποίος θα έχη χρισθή από εµέ, θα περάσουν επτά εδοοµάδες
ετών και άλλαι εξήκοντα δύο εβδοµάδες ετών. Μετά τας πρώτας επτά εβδοµάδας θα επιστρέψουν οι Ιουδαίοι αιχµάλωτοι
και θα ανοικοδοµηθη η πλατεία και το τείχος της πόλεως και θα πραγµατοποιηθούν έτσι οι πρώτοι καιροί.



Δαν. 9,26  και µετά τας εβδοµάδας τας εξηκονταδύο εξολοθρευθήσεται χρίσµα , και κρίµα ουκ έστιν εν αυτώ· και την πόλιν
και το άγιον διαφθερεί σύν τώ ηγουµένω τώ ερχοµένω και εκκοπήσονται εν κατακλυσµώ, και έως τέλους πολέµου
συντετµηµένου τάξει αφανισµοίς.
Δαν. 9,26  Μετά δε την παρέλευσιν των εξήντα δύο εβδοµάδων ετών, θα θανατωθή ο χριστός. Κυρίου, ο Σωτήρ, χωρίς να
υπάρχη καµµία απολύτως αµαρτία και αιτία θανάτου δι' αυτόν. Η πόλις της Ιερουσαλήµ και ο άγιος ναός θα
καταστραφούν µαζή µε τους ηγουµένους, τους άρχοντας της εποχής εκείνης. Οι κάτοικοι θα κατακλυσθούν από συµφοράς
και ένας ξένος λαός θα αναλάβη πάλεµον κατά του Ισραήλ, µέχρι δε τέλους του πολέµου θα επιφέρη φοβεράς
καταστροφάς και τροµερούς αφανισµούς.
Δαν. 9,27  και δυναµώσει διαθήκην πολλοίς, εβδοµάς µία· και εν τώ ηµίσει της εβδοµάδος αρθήσεταί µου θυσία και σπονδή,
και επί το ιερόν βδέλυγµα των ερηµώσεων, και έως της συντελείας καιρού συντέλεια δοθήσεται επί την ερήµωσιν.
Δαν. 9,27  Κατά µίαν εβδοµάδα ετών ο Χριστός θα συνάψη και θα καταστήση ισχυράν και έγκυρον µίαν νέον διαθήκην.
Κατά δε το µέσον της εβδοµάδος αυτής, που θα προσφερθή η µεγάλη θυσία του λυτρωτού Χριστού, θα τεθή οριστικόν
πλέον τέρµα εις τας παλαιάς θυσίας και σπονδάς. Εις δε τον ναόν µου και τον λαόν του Ισραήλ, θα εισέλθουν βδελυραί
δυνάµεις καταστροφής και ερηµώσεως. Τέρµα δε εις την καταστροφήν θα τεθή όταν συµπληρωθή ο ωρισµένος χρόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Δαν. 10,1  Εν έτει τρίτω Κύρου βασιλέως Περσών λόγος απεκαλύφθη τώ Δανιήλ, ού το όνοµα επεκλήθη Βαλτάσαρ, και
αληθινός ο λόγος, και δύναµις µεγάλη και σύνεσις εδόθη αυτώ εν τή οπτασία .
Δαν. 10,1  Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Κυρου, βασιλέως των Περσών, απεκαλύφθη στον Δανιήλ, ο οποίος
επωνοµάζετο και Βαλτάσαρ, προφητικός λόγος. Αυτός ο προφητικός λόγος ήτο αληθινός, θείος, µεγάλη δε η δύναµίς του.
Εις τον Δανιήλ εδόθη σύνεσις, ώστε να κατανόηση το προφητικόν εκείνο όραµα.
Δαν. 10,2  εν ταίς ηµέραις εκείναις εγώ Δανιήλ ήµην πενθών τρεις εβδοµάδας ηµερών·
Δαν. 10,2  Κατά τας ηµέρας εκείνας εγώ ο Δανιήλ επενθούσα επί τρεις ολοκλήρους εβδοµάδας.
Δαν. 10,3  άρτον επιθυµιών ουκ έφαγον, και κρέας και οίνος ουκ εισήλθεν εις το στόµα µου, και άλειµµα ουκ ηλειψάµην έως
πληρώσεως τριών εβδοµάδων ηµερών.
Δαν. 10,3  Κανένα γευστικόν και ευχάριστον φαγητόν δεν έφαγα. Κρέας και οίνος δεν εισήλθον στο στόµα µου, µε µύρα δεν
ηλείφθην, µέχρις ότου συνεπληρώθησαν αι ηµέραι των τριών εβδοµάδων.
Δαν. 10,4  εν ηµέρα εικοστή τετάρτη τού µηνός τού πρώτου, και εγώ ήµην εχόµενα τού ποταµού τού µεγάλου, αυτός εστι
Τίγρις, Εδδεκέλ,
Δαν. 10,4  Κατά την εικοστήν τετάρτην του πρώτου µηνός εγώ ευρισκόµην πλησίον του µεγάλου ποταµού, του οποίου το
όνοµα είναι Τιγρις, εβραϊστί δε Εδδεκέλ.
Δαν. 10,5  και ήρα τους οφθαλµούς µου και είδον και ιδού ανήρ είς ενδεδυµένος βαδδίν, και η οσφύς αυτού περιεζωσµένη εν
χρυσίω Ωφάζ,
Δαν. 10,5  Εσήκωσα τα µάτια µου και ιδού, είδον ένα άνδρα, ο οποίος εφορούσε λίνον ένδυµα και είχε ζωσµένην την µέσην
αυτού µε ζώνην κοσµηµένην µε χρυσίον Ωφάζ.
Δαν. 10,6  και το σώµα αυτού ωσεί θαρσίς, και το πρόσωπον αυτού ωσεί όρασις αστραπής, και οι οφθαλµοί αυτού ωσεί
λαµπάδες πυρός, και οι βραχίονες αυτού και τα σκέλη ως όρασις χαλκού στίλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως
φωνή όχλου.
Δαν. 10,6  Το σώµα του εφαίνετο ωσάν τον πολύτιµον λίθον θαρσίς, το δε πρόσωπόν του είχε την λάµψιν της αστραπής. Τα
µάτια του έλαµπαν ωσάν λαµπάδες πυρός, οι βραχίονες του και τα σκέλη του ωσάν στίλβων χαλκός και ο ήχος των λόγων
του ήτο ωσάν τον ήχον πολυαρίθµων ανθρώπων.
Δαν. 10,7  και είδον εγώ Δανιήλ µόνος την οπτασίαν, και οι άνδρες οι µετ εµού ουκ είδον την οπτασίαν, αλλ ή έκστασις
µεγάλη επέπεσεν επ αυτούς, και έφυγον εν φόβω.
Δαν. 10,7  Εγώ µόνος ο Δανιήλ είδα αυτήν την οπτασίαν. Οι άνδρες, που ήσαν µαζή µου, δεν είδαν το όραµα, αλλά
κατέλαβεν αυτούς µεγάλο δέος και έφυγαν τροµαγµένοι.
Δαν. 10,8  και εγώ υπελείφθην µόνος, και είδον την οπτασίαν την µεγάλην ταύτην, και ουχ υπελείφθη εν εµοί ισχύς, και η
δόξα µου µετεστράφη εις διαφθοράν, και ουκ εκράτησα ισχύος.
Δαν. 10,8  Εγώ απέµεινα µόνος εκεί και είδα την µεγάλην αυτήν οπτασίαν. Εξ αιτίας δε του µεγαλειώδους αυτού οράµατος
δεν µου έµεινε καµµία δύναµις. ' Ηλλοιώθη και παρεµορφώθη το πρόσωπόν µου. Εχασα την σωµατικήν δύναµιν και δεν
ηδυνάµην να σταθώ όρθιος.
Δαν. 10,9  και ήκουσα την φωνήν των λόγων αυτού και εν τώ ακούσαί µε αυτού ήµην κατανενυγµένος, και το πρόσωπόν
µου επί την γήν.
Δαν. 10,9  Ηκουσα την φωνήν των λόγων του και όταν την ήκουσα, εκυριεύθην από φόβον. Επεσα κάτω µε το πρόσωπον
στο έδαφος.
Δαν. 10,10  και ιδού χείρ απτοµένη µου και ήγειρέ µε επί τα γόνατά µου.
Δαν. 10,10  Και ιδού, ένα χέρι µε ήγγισε και µε εσήκωσε εις τα γόνατά µου
Δαν. 10,11  και είπε προς µε· Δανιήλ ανήρ επιθυµιών, σύνες εν τοίς λόγοις, οίς εγώ λαλώ προς σε, και στήθι επί τή στάσει
σου, ότι νύν απεστάλην προς σε. και εν τώ λαλήσαι αυτόν προς µε τον λόγον τούτον ανέστην έντροµος.
Δαν. 10,11  και µου είπε· “Δανιήλ, άνθρωπε ευγενών και αγίων επιθυµιών, άκου µε προσοχήν και προσπάθησε να
κατανόησης τα λόγια, τα οποία εγώ θα σου είπω. Στάσου όρθιος, διότι εγώ έχω αποσταλή προς σε εκ µέρους του Θεού”.
Οταν µου είπεν αυτόν τον λόγον εσηκώθηκα όρθιος, αλλά και κατατροµαγµένος.
Δαν. 10,12  και είπε προς µε· µη φοβού, Δανιήλ, ότι από της πρώτης ηµέρας, ής έδωκας την καρδίαν σου τού συνείναι και
κακωθήναι εναντίον Κυρίου τού Θεού σου, ηκούσθησαν οι λόγοι σου, και εγώ ήλθον εν τοίς λόγοις σου.
Δαν. 10,12  Εκείνος δε µου είπε· “µη φοβείσαι, Δανιήλ, διότι από την πρώτην ηµέραν, κατά την οποίαν συ παρέδωσες την
καρδίαν σου να µάθης την αλήθειαν, να σκληραγωγηθής και να ταλαιπωρηθής ενώπιον Κυρίου του Θεού σου,
ηκούσθησαν οι λόγοι σου από τον Θεόν και εγώ ήλθα να δώσω απόκρισιν στους λόγους σου.
Δαν. 10,13  και ο άρχων βασιλείας Περσών ειστήκει εξ εναντίας µου είκοσι και µίαν ηµέραν, και ιδού Μιχαήλ είς των



αρχόντων των πρώτων ήλθε βοηθήσαί µοι, και αυτόν κατέλιπον εκεί µετά τού άρχοντος βασιλείας Περσών,
Δαν. 10,13  Ο άγγελος, ο άρχων, κατ' εντολήν του Θεού, του βασιλείου των Περσών, είχε σταθή απέναντί µου και επί είκοσι
και µίαν ηµέραν µε ηµπόδιζε. Και ιδού, ο Μιχαήλ ένας από τους πρώτους άρχοντας του ουρανού, ήλθε να µε βοηθήση.
Αφήκα εγώ αυτόν εκεί να αντιµετωπίση τον άρχοντα του βασιλείου των Περσών ,
Δαν. 10,14  και ήλθον συνετίσαι σε όσα απαντήσεται τώ λαώ σου επ εσχάτων των ηµερών, ότι έτι η όρασις εις ηµέρας. -
Δαν. 10,14  και ήλθα να σε ενηµερώσω, δια να µάθης τι θα συµβούν στον λαόν σου κατά τας τελευταίας ηµέρας. Διότι αυτό
το όραµα αναφέρεται εις τας ηµέρας εκείνας”.
Δαν. 10,15  Καί εν τώ λαλήσαι αυτόν µετ εµού κατά τους λόγους τούτους έδωκα το πρόσωπόν µου επί την γήν και
κατενύγην.
Δαν. 10,15  Οταν εκείνος µου είπεν αυτούς τους λόγους, εγύρισα το πρόσωπόν µου προς την γην και εκυριεύθην από
µεγάλην συγκίνησιν.
Δαν. 10,16  και ιδού ως οµοίωσις υιού ανθρώπου ήψατο των χειλέων µου· και ήνοιξα το στόµα µου και ελάλησα και είπα
προς τον εστώτα εναντίον µου· Κύριε, εν τή οπτασία σου εστράφη τα εντός µου εν εµοί, και ουκ έσχον ισχύν·
Δαν. 10,16  Και ιδού, κάποιος, που οµοίαζε µε άνθρωπον, ήγγισε τα χείλη µου, ήνοιξα το στόµα µου, ωµίλησα προς αυτόν
που ίστατο απέναντί µου και του είπα· “Κυριε, καθώς σε είδα, συνεταράχθη το εσωτερικόν µου και δεν µου απέµεινε πλέον
δύναµις.
Δαν. 10,17  και πώς δυνήσεται ο παίς σου, Κύριε, λαλήσαι µετά τού Κυρίου µου τούτου; και εγώ από τού νύν ου στήσεται εν
εµοί ισχύς, και πνεύµα ουχ υπελείφθη εν εµοί.
Δαν. 10,17  Και πως θα ηµπορέσω εγώ ο δούλος σου, Κυριε, να οµιλήσω µε σε τον Κυριον µου; Διότι από την στιγµήν αυτήν
δεν απέµεινε δύναµις εντός µου. Και αυτή η αναπνοή µου έχει κοπή”.
Δαν. 10,18  και προσέθετο και ήψατό µου ως όρασις ανθρώπου και ενίσχυσέ µε
Δαν. 10,18  Εκείνος που ωµοίαζε µε άνθρωπον, µε ήγγισε πάλιν, µε ενίσχυσε
Δαν. 10,19  και είπέ µοι· µη φοβού ανήρ επιθυµιών, ειρήνη σοι· ανδρίζου και ίσχυε. και εν τώ λαλήσαι αυτόν µετ εµού ίσχυσα
και είπα· λαλείτω ο Κύριός µου, ότι ενίσχυσάς µε.
Δαν. 10,19  και µου είπε· “µη φοβείσαι, άνθρωπε των ευγενών και αγίων επιθυµιών. Η ειρήνη ας είναι µαζή σου. Παρε
θάρρος και δύναµιν”. Καθώς δε εκείνος ωµίλησεν έτσι προς εµέ, ησθάνθην ότι επήρα δύναµιν και είπα· “ας οµιλήση ο
Κυριος µου, διότι συ µε ενεδυνάµωσες”.
Δαν. 10,20  και είπεν· ει οίδας, ινατί ήλθον προς σε; και νύν επιστρέψω τού πολεµήσαι µετά τού άρχοντος Περσών· και εγώ
εξεπορευόµην, και ο άρχων των Ελλήνων ήρχετο,
Δαν. 10,20     Εκείνος είπε· “γνωρίζεις, τάχα, διατί ήλθα προς σε; Τωρα εγώ θα επιστρέψω να πολεµήσω µε τον άρχοντα
άγγελον τον εξουσιάζοντα στους Πέρσας. Οταν εγώ έφευγα, ήρχετο ο άγγελος άρχων των Ελλήνων.
Δαν. 10,21  αλλ ή αναγγελώ σοι το εντεταγµένον εν γραφή αληθείας, και ουκ έστιν είς αντεχόµενος µετ εµού περί τούτων,
αλλ ή Μιχαήλ ο άρχων υµών.
Δαν. 10,21  Ηλθα λοιπόν να σου αναγγείλω αυτό, που είναι γραµµένον στο βιβλίον της αληθείας. Δεν υπάρχει κανείς άλλος
να µε βοηθήση εις τας υποθέσεις αυτάς, ειµή µόνον ο άρχων του ιδικού σας έθνους, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Δαν. 11,1  Καί εγώ εν έτει πρώτω Κύρου έστην εις κράτος και ισχύν.
Δαν. 11,1  Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Βασιλέως Κυρου απέκτησα εγώ ισχύν και δύναµιν .
Δαν. 11,2  και νύν αλήθειαν αναγγελώ σοι· ιδού έτι τρεις βασιλείς αναστήσονται εν τή Περσίδι, και ο τέταρτος πλουτήσει
πλούτον µέγαν παρά πάντας· και µετά το κρατήσαι αυτόν τού πλούτου αυτού επαναστήσεται πάσαις βασιλείαις Ελλήνων.
Δαν. 11,2  Τωρα θα σου είπω την αλήθειαν δια τα µελλοντικά γεγονότα. Ιδού, τρεις ακόµη βασιλείς θα εγερθούν εις την
Περσίαν. Ο τέταρτος θα αποκτήση µεγάλον πλούτον, περισσότερον από όλους τους άλλους. Οταν δε γίνη κύριος του
απέραντου αυτού πλούτου, θα στραφή και θα εκστρατεύση εναντίον όλων των ελληνικών βασιλείων.
Δαν. 11,3  και αναστήσεται βασιλεύς δυνατός και κυριεύσει κυριείας πολλής και ποιήσει κατά το θέληµα αυτού .
Δαν. 11,3  Επειτα θα εγερθή άλλος βασιλεύς ισχυρός, θα επεκτείνη την κυριαρχίαν του εις πολλήν έκτασιν και θα κάµνη
αυτό, που θέλει.
Δαν. 11,4  και ως αν στή, η βασιλεία αυτού συντριβήσεται, και διαιρεθήσεται εις τους τέσσαρας ανέµους τού ουρανού και
ουκ εις τα έσχατα αυτού, ουδέ κατά την κυριείαν αυτού, ήν εκυρίευσεν· ότι εκτιλήσεται η βασιλεία αυτού και ετέροις εκτός
τούτων.
Δαν. 11,4  Οταν δε θα εδραιωθή πλέον η δύναµις του βασιλείου του, θα καταστραφή και αυτός. Θα διαιρεθή το βασίλειόν
του εις τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος, χωρίς όµως και να περιέλθη στους απογόνους του. Δεν θα κυβερνηθούν όµως τα
τέσσαρα αυτά βασίλεια, όπως εκείνος τα είχε κυβερνήσει. Διότι το βασίλειόν του εν τω συνόλω πλέον θα εκριζωθή και θα
περιέλθη εις άλλους εκτός αυτών.
Δαν. 11,5  και ενισχύσει ο βασιλεύς τού νότου· και είς των αρχόντων αυτού ενισχύσει επ αυτόν και κυριεύσει κυριείαν
πολλήν επ εξουσίας αυτού.
Δαν. 11,5  Ο βασιλεύς των νοτίων περιοχών θα αποκτήση δύναµιν µεγάλην. Ενας όµως από τους στρατηγούς του θα
αναδειχθή ισχυρότερος από αυτόν και θα κυριάρχηση µε πολλήν δύναµιν επί του βασιλείου αυτού.
Δαν. 11,6  και µετά τα έτη αυτού συµµειγήσονται, και θυγάτηρ βασιλέως τού νότου εισελεύσεται προς βασιλέα τού βορά τού
ποιήσαι συνθήκας µετ αυτού· και ου κρατήσει ισχύος βραχίονος, και ου στήσεται το σπέρµα αυτού, και παραδοθήσεται
αυτή και οι φέροντες αυτήν και η νεάνις και ο κατισχύων αυτήν εν τοίς καιροίς.
Δαν. 11,6  Επειτα από ολίγα έτη θα έλθουν εις κοινωνίαν γάµου τα δύο αυτά βασίλεια , διότι η θυγάτηρ του προς νότον
βασιλέως θα υπανθρευθή τον βασιλέα του βορρά. Ετσι δε θα συναφθή µεταξύ των δύο βασιλείων συνθήκη. Η θυγάτηρ
όµως αυτή δεν θα κρατήση την δύναµιν του βασιλείου και ούτε οι απόγονοι του βασιλέως θα σταθούν εις την εξουσίαν. Η
ιδία αυτή, οι ακόλουθοί της, η κόρη της και αυτός, ο οποίος θα την υποστηρίζη, θα παραδοθούν κατά τον καιρόν εκείνον
εις καταστροφήν.
Δαν. 11,7  και στήσεται εκ τού άνθους της ρίζης αυτής της ετοιµασίας αυτού και ήξει προς την δύναµιν και εισελεύσεται εις



τα υποστηρίγµατα τού βασιλέως τού βορά και ποιήσει εν αυτοίς και κατισχύσει.
Δαν. 11,7  Ενας από τους βλαστούς της βασιλικής εκείνης ρίζης θα σταθή µε µεγάλην προετοιµασίαν και θα επέλθη µε
δύναµιν πολλήν, θα εισελθη εις τα φρούρια του βασιλέως του βορρά, θα πολεµήση εναντίον αυτού και θα νικήση.
Δαν. 11,8  και γε τους θεούς αυτών µετά των χωνευτών αυτών, πάν σκεύος επιθυµητόν αυτών αργυρίου και χρυσίου, µετά
αιχµαλωσίας οίσει εις Αίγυπτον· και αυτός στήσεται υπέρ βασιλέα τού βορά.
Δαν. 11,8  Θα διαρπάση και θα φέρη εις την Αίγυπτον τους θεούς εκείνων , τα χωνευτά αυτών αγάλµατα, κάθε πολύτιµον
αντικείµενον από άργυρον και χρυσόν. Αυτός λοιπόν θα υπερισχύση εναντίον του βασιλέως του βορρά.
Δαν. 11,9  και εισελεύσεται εις την βασιλείαν τού βασιλέως τού νότου, και αναστρέψει εις την γήν αυτού.
Δαν. 11,9  Επειτα ο βασιλεύς του βορρά θα επέλθη εναντίον του νοτίου βασιλείου, εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα ηµπορέση
όµως να παραµείνη εκεί και θα επανέλθη εις την χώραν του.
Δαν. 11,10  και οι υιοί αυτού συνάξουσιν όχλον δυνάµεων πολλών, και ελεύσεται ερχόµενος και κατακλύζων· και
παρελεύσεται και καθίεται και συµπροσπλακήσεται έως της ισχύος αυτού.
Δαν. 11,10  Οι υιοί όµως του βασιλέως του βορρά θα συγκεντρώσουν µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν, η οποία και θα επέλθη
εναντίον του νοτίου βασιλείου και θα κατακλύση αυτό . Θα περιέρχεται νικηφόρως την περιοχήν, θα επέρχεται µε ορµήν
και θα κτυπήση όλην την δύναµιν εκείνου.
Δαν. 11,11  και αγριανθήσεται βασιλεύς τού νότου και εξελεύσεται και πολεµήσει µετά τού βασιλέως τού βορά· και στήσει
όχλον πολύν, και παραδοθήσεται ο όχλος εν χειρί αυτού·
Δαν. 11,11  Τοτε ο βασιλεύς των νοτίων περιοχών, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, θα εξαγριωθή και θα εξέλθη εις πόλεµον και θα
πολεµήση εναντίον του βασιλέως του βορρά. Θα παρατάξη στρατόν πολύν και ο πολύς στρατός του βασιλέως του βορρά
θα παραδοθή εις τας χείρας του βασιλέως της Αιγύπτου.
Δαν. 11,12  και λήψεται τον όχλον, και υψωθήσεται η καρδία αυτού, και καταβαλεί µυριάδας και ου κατισχύσει.
Δαν. 11,12  Θα συλλάβη αιχµάλωτον τον στρατόν εκείνον· θα υπερηφανευθή η καρδία του, θα συντρίψη µυριάδας, αλλά
τελικώς δεν θα υπερίσχυση.
Δαν. 11,13  και επιστρέψει ο βασιλεύς τού βορά και άξει όχλον πολύν υπέρ τον πρότερον και εις το τέλος των καιρών
ενιαυτών επελεύσεται εισόδια εν δυνάµει µεγάλη και εν υπάρξει πολλή.
Δαν. 11,13  Ο βασιλεύς των βορείων περιοχών θα επιστρέψη εις την χώραν του, θα συγκεντρώση στρατόν πολύν,
πολυαριθµότερον από τον πρώτον, και έπειτα από ωριαµένα έτη θα επέλθη κατά της Αιγύπτου, θα εισελθη εις αυτήν µε
µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν και µε πάρα πολλά εφόδια.
Δαν. 11,14  και εν τοίς καιροίς εκείνοις πολλοί επαναστήσονται επί βασιλέα τού νότου· και οι υιοί των λοιµών τού λαού σου
επαρθήσονται τού στήσαι όρασιν και ασθενήσουσι.
Δαν. 11,14  Κατά τον καιρόν εκείνον και πολλοί άλλοι θα επαναστατήσουν εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου. Φαύλοι δε
άνθρωποι του λαού σου θα αλαζονευθούν και θα επαναστατήσουν και αυτοί, αλλά θα καταστραφούν και έτσι θα
εκπληρωθή η προφητεία.
Δαν. 11,15  και εισελεύσεται βασιλεύς τού βορά και εκχεεί πρόσχωµα και συλλήψεται πόλεις οχυράς, και οι βραχίονες τού
βασιλέως τού νότου ου στήσονται, και αναστήσονται οι εκλεκτοί αυτού, και ουκ έσται ισχύς τού στήναι.
Δαν. 11,15  Ο βασιλεύς του βορρά θα εισέλθη, θα υψώση προχώµατα και προµαχώνας γύρω από τας πόλεις. Θα καταλάβη
πόλεις ισχυράς, ενώ αι δυνάµστου βασιλέως του νότου δεν θα ηµπορέσουν να αντισταθούν . Θα εγειρθούν βέβαια οι
εκλεκτοί του άνδρες κατά τον πόλεµον αυτόν, αλλά και αυτοί δεν θα έχουν την ισχύν της αποτελεσµατικής αντιστάσεως.
Δαν. 11,16  και ποιήσει ο εισπορευόµενος προς αυτόν κατά το θέληµα αυτού, και ουκ έστιν εστώς κατά πρόσωπον αυτού·
και στήσεται εν τή γη τού Σαβεί, και συντελεσθήσεται εν τή χειρί αυτού.
Δαν. 11,16  Ο βασιλεύς του βορρά θα εισέλθη εις την Αίγυπτον, θα πράττη σύµφωνα µε το θέληµά του και δεν θα υπάρχει
άνθρωπος, ο οποίος θα ηµπορέση να αντισταθή εναντίον του. Θα σταµατήση εις την περιοχήν Σαβεί και δια της δυνάµεώς
του θα καταστρέψη, αυτήν.
Δαν. 11,17  και τάξει το πρόσωπον αυτού εισελθείν εν ισχύϊ πάσης της βασιλείας αυτού και ευθεία πάντα µετ αυτού ποιήσει·
και θυγατέρα των γυναικών δώσει αυτώ τού διαφθείραι αυτήν, και ου µη παραµείνη και ουκ αυτώ έσται.
Δαν. 11,17  Θα αποφασίση να εισέλθη µε όλην αυτού την βασιλικήν δύναµιν στο βασίλειον της Αιγύπτου, θα συµβιβασθή
όµως και θα κάµη ειρήνην µε την Αίγυπτον. Θα δώση την θυγατέρα του ως σύζυγον στον βασιλέα της Αιγύπτου, ώστε δια
µέσου αυτής να διαβρώση την Αίγυπτον. Εκείνη όµως δεν θα παραµείνη πιστή στον πατέρα της και δεν θα ανήκη εις
αυτόν και εις τα σχέδιά του.
Δαν. 11,18 και επιστρέψει το πρόσωπον αυτού εις τας νήσους και συλλήψεται πολλάς και καταπαύσει άρχοντας ονειδισµού
αυτών, πλήν ονειδισµός αυτού επιστρέψει αυτώ.
Δαν. 11,18  Θα στρέψη τότε την προσοχήν και το βλέµµα του εις τας νήσους, θα κυριεύση πολλάς από αυτάς, τους άρχοντας
αυτών ηττηµένους και εξευτελισµένους, θα καθαιρέση. Εν τέλει όµως θα ηττηθή και αυτός και ο ονειδισµός, στον οποίον
έρριψε τους άλλους θα πέση επάνω του.
Δαν. 11,19  και επιστρέψει το πρόσωπον αυτού εις την ισχύν της γής αυτού και ασθενήσει και πεσείται και ουχ ευρεθήσεται.
Δαν. 11,19  Επειτα θα στρέψη την προσοχήν του εις τας δυνάµεις της χώρας του δια την ασφάλειαν το βασιλείου του . Θα
εξασθενήση όµως, θα πέση, θα καταστραφή και δεν θα ευρεθή ο τόπος του.
Δαν. 11,20  και αναστήσεται εκ της ρίζης αυτού φυτόν της βασιλείας επί την ετοιµασίαν αυτού παραβιβάζων , πράσσων
δόξαν βασιλείας και εν ταίς ηµέραις εκείναις συντριβήσεται και ουκ εν ποσώποις ουδέ εν πολέµω.
Δαν. 11,20  Θα εγερθή από την βασιλικήν αυτού ρίζαν ένας, δια να γίνη άρχων και κύριος εις όσα εκείνος ητοίµασεν. Αυτός
όµως θα εκτραπή εκµεταλλευόµενος την δόξαν της βασιλείας του. Αλλά κατά τας ηµέρας εκείνας θα συντριβή οχι εις
πόλεµον αλλά κατ' άλλον τρόπον (δια δολοφονίας µε δηλητήριον).
Δαν. 11,21  στήσεται επί την ετοιµασίαν αυτού· εξουδενώθη , και ουκ έδωκαν επ αυτόν δόξαν βασιλείας· και ήξει εν ευθηνία
και κατισχύσει βασιλείας εν ολισθήµασι.
Δαν. 11,21  Θα έλθη άλλος εις την θέσιν του. Αυτός όµως θα είναι εξουδενωµένος και δεν θα αποδώσουν εις αυτόν
βασιλικήν δόξαν Εν τούτοις θα έλθη µε πλούτον πολύν και δια δολίων τρόπων θα κυριαρχήση επί του βασιλείου του .
Δαν. 11,22  και βραχίονες τού κατακλύζοντος κατακλυσθήσονται από προσώπου αυτού και συντριβήσονται, και ηγούµενος



διαθήκης
Δαν. 11,22  Δυνάµεις στρατιωτικαί, που ως χείµαρρος γεµίζουν τον τόπον, του βασιλέως της Αιγύπτου θα κατακλυσθούν
από στρατεύµατα του βασιλέως του βορρά και θα συντριβούν. Θα συντριβή δε τότε ο Ιουδαίος αρχιερεύς της περιόδου
εκείνης.
Δαν. 11,23  και από των συναναµείξεων προς αυτόν ποιήσει δόλον και αναβήσεται και υπερισχύσει αυτού εν ολίγω έθνει.
Δαν. 11,23  Ο δε από βορρά βασιλεύς έπειτα από τας συνθήκας και τας ειρηνικάς επικοινωνίας µε τον εχθρόν του, θα φερθή
δολίως. Θα τον επισκεφθή µε µικράν δύναµιν και θα κατορθώση να υπερισχύση εναντίον αυτού.
Δαν. 11,24  και εν ευθηνία και εν πίοσι χώραις ήξει και ποιήσει ά ουκ εποίησαν οι πατέρες αυτού και πατέρες των πατέρων
αυτού· προνοµήν και σκύλα και ύπαρξιν αυτοίς διασκορπιεί και επ Αίγυπτον λογιείται λογισµούς αυτού και έως καιρού .
Δαν. 11,24  Θα εισελθη εις ευφόρους και πλουσίας χώρας και θα κάµη πράγµατα , τα οποία οι πατέρες του δεν έκαµαν, ούτε
οι πατέρες των πατέρων των. Υποκριτικώς φέροµενος θα διασκορπίση εις τας χώρας αυτά λάφυρα και πολύν επισιτισµόν.
Σχεδιάζει όµως πονηρά εναντίον της Αιγύπτου. Αυτά δε όλα µέχρις ωρισµένου καιρού.
Δαν. 11,25  και εξεγερθήσεται η ισχύς αυτού και η καρδία αυτού επί βασιλέα τού νότου εν δυνάµει µεγάλη, και ο βασιλεύς
τού νότου συνάψει πόλεµον εν δυνάµει µεγάλη και ισχυρά σφόδρα· και ου στήσονται, ότι λογιούνται επ αυτόν λογισµούς·
Δαν. 11,25  Θα εξεγείρη την καρδίαν του και τον στρατόν του προς νότον εναντίον του βασιλέως της Αιγύπτου και θα
επέλθη έναντίον αυτού µε µεγάλην στρατιωτικήν δύναµιν. Ο βασιλεύς του νότου, δηλαδή της Αιγύπτου, θα συνάψη
πόλεµον εναντίον αυτού µε µεγάλην δύναµιν, ισχυράν πολύ. Δεν θα ηµπορέσουν όµως αυτός και τα στρατεύµατά του να
αντισταθούν παρ' όλα τα σχέδιά των που εσκέφθησαν εναντίον αυτού.
Δαν. 11,26  και φάγονται τα δέοντα αυτού και συντρίψουσιν αυτόν, και δυνάµεις κατακλύσει, και πεσούνται τραυµατίαι
πολλοί.
Δαν. 11,26  Θα καταφάγουν τας προµηθείας αυτού, θα τον συντρίψουν, θα δι ασκορπίσουν τας στρατιωτιικάς του δυνάµεις
και τότε θα πέσουν πολλοί νεκροί.
Δαν. 11,27  και αµφότεροι οι βασιλείς, αι καρδίαι αυτών εις πονηρίαν, και επί τραπέζη µια ψευδή λαλήσουσι, και ου
κατευθυνεί, ότι έτι πέρασις καιρών.
Δαν. 11,27  Οι δύο αυτοί βασιλείς, µε δολίας και πονηράς τας καρδίας αυτών, θα παρακαθήσουν εις µίαν υποκριτικήν
τράπεζαν, µε την πονηράν διάθεσιν να εξαπατήση ο ενας τον άλλον. Κανείς όµως από αυτούς δεν θα ευοδωθή εις τα σχέδιά
του και τα έργα του, διότι και στους δύο εδόθη προθεσµία χρόνου.
Δαν. 11,28  και επιστρέψει εις την γήν αυτού εν υπάρξει πολλή, και η καρδία αυτού επί διαθήκην αγίαν, και ποιήσει και
επιστρέψει εις την γήν αυτού.
Δαν. 11,28  Θα επανέλθη τότε ο βασιλεύς του βορρά εις την χώραν του µε πολύν πλούτον. Η καρδία του όµως θα µελετά
πονηρά σχέδια εναντίον του λαού και της αγίας Διαθήκης. Θα πραγµατοποιήση τα πονηρά του σχέδια και έπειτα θα
συνεχίση την πορείαν του δια την χώραν του.
Δαν. 11,29  εις τον καιρόν επιστρέψει και ήξει εν τώ νότω, και ουκ έσται ως η πρώτη και ως η εσχάτη.
Δαν. 11,29  Μετά πάροδον καιρού θα στραφή πάλιν προς νότον εναντίον της Αιγύπτου. Δεν θα είναι όµως η εκστρατεία του
αυτή επιτυχής, όπως η πρώτη και η δευτέρα.
Δαν. 11,30  και εισελεύσονται εν αυτώ οι εκπορευόµενοι Κίτιοι, και ταπεινωθήσεται· και επιστρέψει και θυµωθήσεται επί
διαθήκην αγίαν· και ποιήσει και επιστρέψει και συνήσει επί τους καταλιπόντας διαθήκην αγίαν.
Δαν. 11,30  Θα επέλθουν εναντίον αυτού Κυπριοι και Ρωµαίοι στρατιώται, από τους οποίους και θα ταπεινωθή. Θα
καταληφθή από θυµόν και θα στραφή πάλιν εναντίον της αγίας Διαθήκης. Θα διαπράξη ανοσιουργήµατα, θα αναχωρήση
επιστρέφων προς την πατρίδα του και θα σκέπτεται συνεχώς, πως να προσεταιρισθή τους Ιουδαίους εκείνους, οι οποίοι
παρέβησαν την αγίαν Διαθήκην.
Δαν. 11,31  και σπέρµατα εξ αυτού αναστήσονται και βεβηλώσουσι το αγίασµα της δυναστείας και µεταστήσουσι τον
ενδελεχισµόν και δώσουσι βδέλυγµα ηφανισµένων.
Δαν. 11,31  Θα αφήση δε εκεί υπόλοιπα των στρατευµάτων του, τα οποία θα βεβηλώσουν τον ιερόν ναόν, την ιεράν αυτήν
και ηθικήν ακρόπολιν των Ιουδαίων, θα θέσουν τέρµα εις τας καθηµερινάς θυσίας και εις την έρηµον από Ιουδαίους πόλιν
θα στήσουν βδελυρά είδωλα.
Δαν. 11,32  και οι ανοµούντες διαθήκην επάξουσιν εν ολισθήµασι, και λαός γινώσκοντες Θεόν αυτού κατισχύσουσι και
ποιήσουσι.
Δαν. 11,32  Οι δε αποστάται Ιουδαίοι θα προτείνουν δολίαν συµφωνίαν. Ο λαός όµως, ο οποίος γνωρίζει και πιστεύει στον
Θεόν του, θα υπερισχύση και θα πράξη ο,τι πρέπει.
Δαν. 11,33  και οι συνετοί τού λαού συνήσουσιν εις πολλά· και ασθενήσουσιν εν ροµφαία και εν φλογί και εν αιχµαλωσία
και εν διαρπαγή ηµερών.
Δαν. 11,33  Οι κατά Θεόν συνετοί εκ του λαού, οι ευλαβούµενοι τον Κυριον, θα δοκιµάσουν πολλάς περιπετείας. Θα πέσουν
δια πυρός και σιδήρου, θα οδηγηθούν αιχµάλωτοι, θα διαρπαγούν τα υπάρχοντά των. Τούτο δε επί διάστηµα ωρισµένου
καιρού.
Δαν. 11,34  και εν τώ ασθενήσαι αυτούς βοηθηθήσονται βοήθειαν µικράν, και προστεθήσονται προς αυτούς πολλοί εν
ολισθήµασι.
Δαν. 11,34  Οταν περιέλθουν εις αδυναµίαν, θα πάρουν κάποιαν µιικράν βοήθειαν, αλλά και πολλοί θα προστεθούν µε το
µέρος των δολίως και υποκριτικώς.
Δαν. 11,35  και από των συνιέντων ασθενήσουσι τού πυρώσαι αυτούς και τού εκλέξασθαι και τού αποκαλυφθήναι έως
καιρού πέρας, ότι έτι εις καιρόν.
Δαν. 11,35  Μερικοί και από αυτούς ακόµη τους συνετούς άρχοντας θα κλονισθούν, δια να καθαρισθούν τρόπον τινά δια
του πυρός, ώστε ο Κυριος να εκλέξη τους πράγµατι αξίους του. Θα αποκαλυφθούν δε εξ άλλου οι ανάξιοι. Και ταύτα µέχρις
ότου έλθη ο καιρός του τέλους. Διότι ο καιρός αυτός έχει ήδη καθορισθή.
Δαν. 11,36  και ποιήσει κατά το θέληµα αυτού και ο βασιλεύς υψωθήσεται και µεγαλυνθήσεται επί πάντα θεόν και λαλήσει
υπέρογκα και κατευθυνεί, µέχρις ού συντελεσθή η οργή, εις γάρ συντέλειαν γίνεται.
Δαν. 11,36  Ο ασεβής αυτός βασιλεύς θα πράττη πάντοτε σύµφωνα µε το αµαρτωλόν και εγωϊστικόν αυτού θέληµα. Θα



υψωθή, θα αλαζονευθή εναντίον παντός θεού, θα οµιλή αλαζονικώς. Θα ευοδώνωνται όµως αι επιχειρήσστου, µέχρις ότου
εκσπάση εναντίον του και ολοκληρωθή κατ' αυτού η θεία οργή. Διότι όλα αυτά κατευθύνονται στο προκαθωρισµένον
τέρµα.
Δαν. 11,37  και επί πάντας θεούς των πατέρων αυτού ου συνήσει και επί επιθυµίαν γυναικών και επί πάν θεόν ου συνήσει,
ότι επί πάντας µεγαλυνθήσεται·
Δαν. 11,37  Προς κανένα από τους θεούς των προγόνων του δεν θα δείξη σεβασµόν. Αδιάφορος θα µένη και προς τας
γυναίκας. Κανένα θεόν δεν θα σέβεται, διότι αυτός θα θελήση να υψώση τον εαυτόν του πάρα πάνω από όλους τους θεούς
και ανθρώπους.
Δαν. 11,38  και θεόν µαωζείν επί τόπου αυτού δοξάσει και θεόν, ον ουκ έγνωσαν οι πατέρες αυτού, δοξάσει εν χρυσώ και
αργύρω και λίθω τιµίω και εν επιθυµήµασι.
Δαν. 11,38  Θα σεβσασθή µόνον τον θεόν Μαωζείν, θεόν του πολέµου, στον ναόν του. Θεόν, τον ποίον δεν εγνώρισαν οι
πρόγονοί του. Αυτόν θα τον τιµήση µε χρυσόν και άργυρον και πολυτίµους λίθους µε ζηλευτά πολύτιµα δώρα.
Δαν. 11,39  και ποιήσει τοίς οχυρώµασι των καταφυγών µετά θεού αλλοτρίου και πληθυνεί δόξαν και υποτάξει αυτοίς
πολλούς και γήν διελεί εν δώροις.
Δαν. 11,39  Με την βοήθειαν, όπως νοµίζει, του ξένου αυτού θεού του πολέµου θα οικοδοµήση οχυρώµατα απόρθητα δια τας
στρατιωτικάς φρουράς του. Με τας κατακτήσστου θα αποκτήση πολλήν δόξαν, θα έχη πολλούς συνεργάτας, στους
οποίους θα παραχωρήση χώρας και θα διανείµη δώρα.
Δαν. 11,40  και εν καιρού πέρατι συγκερατισθήσεται µετά τού βασιλέως τού νότου, και συναχθήσεται επ αυτόν βασιλεύς τού
βορά εν άρµασι και εν ιππεύσι και εν ναυσί πολλαίς και εισελεύσονται εις την γήν και συντρίψει και παρελεύσεται.
Δαν. 11,40  Οταν όµως έλθη το πέρας των καθωρισµένων καιρών, θα συγκρουσθή µε τον βασιλέα του νότου, της Αιγύπτου.
Ο βασιλεύς το βορρά θα επέλθη εναντίον του βασιλέως του νότου, του Φαραώ της Αιγύπτου, µε άρµατα και ιππείς, µε πολύ
ναυτικόν. Θα εισέλθη εις την χώραν του Φαραώ, εις την Αίγυπτον, θα συντρίψη αυτήν και θα περάση δια µέσου αυτής.
Δαν. 11,41  και εισελεύσεται εις την γήν τού σαβεί, και πολλοί ασθενήσουσι· και ούτοι διασωθήσονται εκ χειρός αυτού,
Εδώµ και Μωάβ, και αρχή υιών Αµµών.
Δαν. 11,41  Θα εισέλθη εις την χώραν Σαβεί, (την Παλαισινην), θα πέσουν εν στόµατι µαχαίρας πολλοί. Εκείναι αι χώραι αι
οποίαι θα διασωθούν από τα χέρια του, θα είναι η Ιδουµαία, η χώρα Μωάβ και η σπουδεοτέρα περιοχή της χώρας των
Αµµωνιτών.
Δαν. 11,42  και εκτενεί την χείρα αυτού επί την γήν, και γη Αιγύπτου ουκ έσται εις σωτηρίαν.
Δαν. 11,42  Θα απλώση την κυριαρχίαν του και εις άλλας περιοχάς. Η χώρα της Αγύπτου δεν θα γλυτώση από αυτόν.
Δαν. 11,43  και κυριεύσει εν τοίς αποκρύφοις τού χρυσού και τού αργύρου και εν πάσιν επιθυµητοίς Αιγύπτου και Λιβύων
και Αιθιόπων εν τοίς οχυρώµασιν αυτών.
Δαν. 11,43  Θα γίνη κύριος κρυµµένων θησαυρών χρυσού και αργύρου και παντός άλλου πολυτίµου αντικειµένου της
Αιγύπτου, των Λιβύων και Αιθιόπων, θησαυρών που είχαν αποκρυβή εις φρούρια.
Δαν. 11,44  και ακοαί και σπουδαί ταράξουσιν αυτόν εξ ανατολών και από βορά , και ήξει εν θυµώ πολλώ τού αφανίσαι και
τού αναθεµατίσαι πολλούς
Δαν. 11,44  Δυσµενείς όµως επείγουσαι πληροφορίαι από τας ανατολικάς και βορείους περιοχάς θα τον ταράξουν . Θα
επέλθη εναντίον αυτών µε θυµόν πολύν, δια να εξαφανίση τους εχθρούς αυτούς, να τους παραδώση στο ανάθεµα και τον
όλεθρον.
Δαν. 11,45  και πήξει την σκηνήν αυτού εφαδανώ αναµέσον των θαλασσών, εις όρος σαβεί άγιον· και ήξει έως µέρους αυτού,
και ουκ έστιν ο ρυόµενος αυτόν.
Δαν. 11,45  Θα στήση το ανάκτορόν του αναµέσον των δύο θαλασσών, της Μεσογείου και της Νεκράς Θαλάσσης, στο
ένδοξον άγιον όρος. Τοτε όµως θα φθάση το τέλος του και δεν θα ευρεθή κανείς να τον γλυτώση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Δαν. 12,1  Καί εν τώ καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχων ο µέγας, ο εστηκώς επί τους υιούς τού λαού σου· και έσται
καιρός θλίψεως, θλίψις οία ου γέγονεν αφ ού γεγένηται έθνος εν τή γη έως τού καιρού εκείνου· και εν τώ καιρώ εκείνω
σωθήσεται ο λαός σου, πάς ο γεγραµµένος εν τή βίβλω·
Δαν. 12,1  Κατά τον καιρόν εκείνον θα εγερθή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος στέκεται προστάτης των υιών του ιουδαϊκού
λαού σου. Θα είναι τότε περίοδος θλίψεως, µεγάλης θλίψεως, οµοία της οποίας δεν έγινεν από της εποχής που υπήρξαν
άνθρωποι και έθνη επί της γης, έως την εποχήν εκείνην. Κατά την περίοδον όµως της µεγάλης αυτής θλίψεως θα σωθούν
από τον λαόν σου αυτοί, που είναι γραµµένοι στο βιβλίον της ζωής.
Δαν. 12,2  και πολλοί των καθευδόντων εν γής χώµατι εξεγερθήσονται, ούτοι εις ζωήν αιώνιον και ούτοι εις ονειδισµόν και
εις αισχύνην αιώνιον.
Δαν. 12,2  Πολλοί από εκείνους, που έχουν κοιµηθή και ευρίσκονται στον τάφον, θα αναστηθούν, άλλοι µεν εις ζωήν
αιώνιον, άλλοι δε εις καταισχύνην αιώνιον.
Δαν. 12,3  και οι συνιέντες εκλάµψουσιν ως η λαµπρότης τού στερεώµατος και από των δικαίων των πολλών ως οι αστέρες
εις τους αιώνας και έτι.
Δαν. 12,3  Οσοι εµελέτησαν, ενόησαν και ετήρησαν τον νόµον του Κυρίου, θα λάµψουν µε τέτοιαν λαµπρότητα, ωσάν την
λαµπρότητα του ουρανού. Και πολλοί από τους δικαίους θα λάµψουν, όπως οι αστέρες στους αιώνας των αιώνων.
Δαν. 12,4  και σύ, Δανιήλ, έµφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας, έως διδαχθώσι πολλοί
και πληθυνθή η γνώσις. -
Δαν. 12,4  Και συ, Δανιήλ, κλείσε αυτούς τους λόγους, σφράγισε το βιβλίον µέχρι του τέλους του καθωρισµένου καιρού. Τοτε
ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων θα διδαχθή και θα αυξηθή έτσι η γνώσις του θείου θελήµατος”.
Δαν. 12,5  Καί είδον εγώ Δανιήλ και ιδού δύο έτεροι ειστήκεισαν, είς εντεύθεν τού χείλους τού ποταµού και είς εντεύθεν τού
χείλους τού ποταµού.
Δαν. 12,5  Εγώ ο Δανιήλ είδον και ιδού δύο άλλοι άνδρες είχαν σταθή όρθιοι, ο ένας εις την µίαν όχθην του ποταµού ο δε
άλλος εις την άλλην όχθην.



Δαν. 12,6  και είπε τώ ανδρί τώ ενδεδυµένω τα βαδδίν, ός ήν επάνω τού ύδατος τού ποταµού· έως πότε το πέρας ών είρηκας
των θαυµασίων;
Δαν. 12,6  Ενας από αυτούς είπεν στον άνδρα, ο οποίος εφορούσε ένδυµα λίνον και ήτο επάνω από το νερό του ποταµού ·
“πότε θα έλθη το τέρµα των θαυµασίων αυτών πραγµάτων, τα οποία είπες;”
Δαν. 12,7  και ήκουσα τού ανδρός τού ενδεδυµένου τα βαδδίν, ός ήν επάνω τού ύδατος τού ποταµού, και ύψωσε την δεξιάν
αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανόν και ώµοσεν εν τώ ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρόν καιρών και ήµισυ
καιρού· εν τώ συντελεσθήναι διασκορπισµόν γνώσονται πάντα ταύτα.
Δαν. 12,7  Ηκουσα τον άνδρα τον ενδεδυµένον το πολύτιµον λινούν ένδυµα, ο οποίος ήτο επάνω από το ύδωρ του ποταµού.
Αυτός αφού ύψωσε την δεξιάν του και την αριστεράν του χείρα στον ουρανόν και ωρκίσθη στον αιωνίως ζώντα Κυριον,
είπε· “κατά το έτος των ετών και κατά το ήµισυ ακόµη του έτους , εις 3.5   έτη, όταν θα ολακληρωθή και θα λάβη τέρµα ο
διασκορπισµός του λαού του Θεού, τότε θα µάθουν και θα εννοήσουν την αλήθειαν όλων αυτών των προφητειών”.
Δαν. 12,8  και εγώ ήκουσα και ου συνήκα και είπα· Κύριε, τι τα έσχατα τούτων;
Δαν. 12,8  Εγώ ήκουσα αυτά αλλά δεν τα ενόησα και ηρώτησα· “Κυριε, πότε θα έλθη το τέλος αυτών των πραγµάτων;”
Δαν. 12,9  και είπε· δεύρο Δανιήλ, ότι εµπεφραγµένοι και εσφραγισµένοι οι λόγοι, έως καιρού πέρας·
Δαν. 12,9  Και µου απήντησεν· “ελά, Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισµένοι και σφραγισµένοι, έως ότου
έλθη το τέλος του καθωρισµένου καιρού.
Δαν. 12,10  εκλεγώσι και εκλευκανθώσι και πυρωθώσι και αγιασθώσι πολλοί, και ανοµήσωσιν άνοµοι· και ου συνήσουσι
πάντες άνοµοι, και οι νοήµονες συνήσουσι.
Δαν. 12,10  Οι δίκαιοι θα αναδειχθούν, θα λευκανθούν δια των θλίψεων, θα καθαρισθούν ως δια πυρός, θα αγνισθούν
πολλοί. Οι παράνοµοι όµως θα εκτραπούν εις περισσοτέρας και µεγαλυτέρας ανοµίας. Ολοι οι ασεβείς δεν θα εννοήσουν
τίποτε, από όσα έχουν προφητευθή. Οι ευσεβείς όµως θα εννοήσουν καλώς τα πάντα.
Δαν. 12,11  και από καιρού παραλλάξεως τού ενδελεχισµού και τού δοθήναι βδέλυγµα ερηµώσεως ηµέραι χίλιαι διακόσιαι
ενενήκοντα.
Δαν. 12,11  Από της ηµέρας, κατά την οποίαν θα καταργηθή η καθηµερινή θυσία του ναού και θα στηθή το
ειδωλολατρικόν βδέλυγµα εις την ερηµωµένην πόλιν, θα περάσουν χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα ηµέραι δοκιµασίας του
λαού.
Δαν. 12,12  µακάριος ο υποµένων και φθάσας εις ηµέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.
Δαν. 12,12  Ευτυχής θα είναι εκείνος, ο οποίος θα υπαµείνη και θα φθάση στο τέλος των χιλίων τριακοσίων τριάκοντα πέντε
ηµερών.
Δαν. 12,13  και σύ δεύρο και αναπαύου· έτι γάρ ηµέραι και ώραι εις αναπλήρωσιν συντελείας , και αναστήση εις τον κλήρόν
σου, εις συντέλειαν ηµερών.
Δαν. 12,13  Συ δε, Δανιήλ, πήγαινε και αναπαύσου. Υπολείπονται ακόµη ηµέραι και έτη εις σαµπλήρωσινν του χρόνου της
συντελείας. Τοτε θα αναστηθής και συ εις την ένδοξον κληρονοµίαν σου κατά την συντέλειαν των καιρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
Δαν. 13,1  Καί ο βασιλεύς Αστυάγης προσετέθη προς τους πατέρας αυτού, και παρέλαβε Κύρος ο Πέρσης την βασιλείαν
αυτού.
Δαν. 13,1  Ο βασιλεύς Αστυάγης απέθανε και προσετέθη στους προγόνους αυτού, την δε βασιλείαν του παρέλαβε Κύρος ο
Πέρσης.
Δαν. 13,2  και ήν Δανιήλ συµβιωτής τού βασιλέως και ένδοξος υπέρ πάντας τους φίλους αυτού .
Δαν. 13,2  Ο Δανιήλ είχεν ανατραφή µαζή µε τον βασιλέα και ήτο ο ενδοξότερος από όλους τους άλλους φίλους του.
Δαν. 13,3  και ήν είδωλον τοίς Βαβυλωνίοις, ώ όνοµα Βήλ, και εδαπανώντο εις αυτόν εκάστης ηµέρας σεµιδάλεως αρτάβαι
δώδεκα και πρόβατα τεσσαράκοντα και οίνου µετρηταί έξ.
Δαν. 13,3  Είχον οι Βαβυλώνειοι ένα είδωλον, το οποίον ωναµάζετο Βηλ. Διετίθεντο δε δι' αυτό κάθε ηµέραν δώδεκα αρτάβαι
σηµιγδάλι, τεσσαράκοντα πρόβατα και εξ µετρηταί οίνου.
Δαν. 13,4  και ο βασιλεύς εσέβετο αυτόν και επορεύετο καθ εκάστην ηµέραν προσκυνείν αυτώ· Δανιήλ δε προσεκύνει τώ
Θεώ αυτού. και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· διατί ου προσκυνείς τώ Βήλ;
Δαν. 13,4  Ο ίδιος δε ο βασιλεύς εσέβετο αυτό και επήγαινε κάθε ηµέραν και το επροσκυνούσε. Ο Δανιήλ όµως
επροσκυνούσε τον ιδικόν του Θεόν, τον αληθινόν. Ο βασιλεύς ηρώτησε τον Δανιήλ· “διατί δεν προσκυνείς τον Βηλ;”
Δαν. 13,5  ο δε είπεν· ότι ου σέβοµαι είδωλα χειροποίητα, αλλά τον ζώντα Θεόν τον κτίσαντα τον ουρανόν και την γήν και
έχοντα πάσης σαρκός κυριείαν.
Δαν. 13,5  Εκείνος δε απήντησε· “διότι εγώ δεν αποδίδω σεβασµόν και λατρείαν εις είδωλα, κατασκευασµένα από χέρια
ανθρώπων, αλλά προς τον αιωνίως ζώντα Θεόν, ο οποίος εδηµιούργησε τον ουρανόν και την γην και είναι κύριος επί
πάσης ζωής”.
Δαν. 13,6  και είπεν αυτώ ο βασιλεύς· ου δοκεί σοι Βήλ είναι ζών θεός; ή ουχ οράς όσα εσθίει και πίνει καθ εκάστην ηµέραν;
Δαν. 13,6  Είπε πάλιν προς αυτόν ο βασιλεύς· “συ δηλαδή δεν πιστεύεις ότι ο Βηλ, είναι ζων θεός; Η δεν βλέπεις πόσα τρώγει
και πίνει κάθε ηµέραν;”
Δαν. 13,7  και είπε Δανιήλ γελάσας· µη πλανώ, βασιλεύ· ούτος γάρ έσωθεν µέν εστι πηλός έξωθεν δε χαλκός και ου βέβρωκεν
ουδέ πέπωκε πώποτε.
Δαν. 13,7  Ο Δανιήλ γελάσας απήντησε· “µη πλανάσαι, βασιλεύ, διότι αυτός από µέσα µεν είναι λάσπη, απέξω δε χαλκός.
Ούτε έφαγεν ούτε έπιε ποτέ τίποτε”.
Δαν. 13,8 θυµωθείς δε ο βασιλεύς εκάλεσε τους ιερείς αυτού και είπεν αυτοίς· εάν µη είπητέ µοι τις ο κατέσθων την δαπάνην
ταύτην,
Δαν. 13,8  Οργισθείς ο βασιλεύς εκάλεσε τους ιερείς του και είπε προς αυτούς · “εάν δεν µου πήτε, ποιός είναι εκείνος ο οποίος
κατατρώγει όλα, όσα διατίθενται δια τον Βηλ,



Δαν. 13,9  αποθανείσθε. εάν δε δείξητε ότι Βήλ κατεσθίει αυτά, Δανιήλ αποθανείται, ότι εβλασφήµησεν εις τον Βήλ. και είπε
Δανιήλ τώ βασιλεί· γινέσθω κατά το ρήµά σου.
Δαν. 13,9  θα θανατωθήτε. Εάν όµως µου αποδείξετε, ότι ο Βηλ τα τρώγει, τότε θα θανατωθή ο Δανιήλ, διότι εβλασφήµησεν
εναντίον του Βηλ”. Απήντησε δε ο Δανιήλ στον βασιλέα· “ας γίνη όπως είπες”.
Δαν. 13,10  και ήσαν ιερείς τού Βήλ εβδοµήκοντα εκτός γυναικών και τέκνων. και ήλθεν ο βασιλεύς µετά Δανιήλ εις τον
οίκον τού Βήλ.
Δαν. 13,10  Οι ιερείς του Βηλ ήσαν εβδοµήκοντα εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά των. Ηλθεν ο βασιλεύς µαζή µε τον
Δανιήλ στον ναόν του Βηλ.
Δαν. 13,11  και είπαν οι ιερείς τού Βήλ· ιδού ηµείς αποτρέχοµεν έξω, σύ δε, βασιλεύ, παράθες τα βρώµατα και τον οίνον
κεράσας θές και απόκλεισον την θύραν και σφράγισον τώ δακτυλίω σου· και ελθών πρωΐ, εάν µη εύρης πάντα βεβρωµένα
υπό τού Βήλ, αποθανούµεθα ή Δανιήλ ο ψευδόµενος καθ ηµών.
Δαν. 13,11  Είπαν δε οι ιερείς του Βηλ· “ηµείς σπεύδοµεν να βγούµε έξω, συ δε, βασιλεύ, διάταξε και αυτοπροσώπως να
επιστατήσης, να παραθέσουν τα φαγητά και να βάλουν εις τα δοχεία τον οίνον. Κλείσε δε την θύραν και σφράγισέ την µε
το δακτυλίδι σου. Οταν δε έλθης το πρωϊ και δεν εύρης όλα αυτά φαγωµένα από τον Βηλ, τότε ηµείς να θανατωθώµεν,
άλλως θα θανατωθή ο Δανιήλ, ο οποίος διατυπώνει συκοφαντίας εναντίον µας”.
Δαν. 13,12  αυτοί δε κατεφρόνουν, ότι πεποιήκεισαν υπό την τράπεζαν κεκρυµµένην είσοδον και δι αυτής εισεπορεύοντο
διόλου και ανήλουν αυτά.
Δαν. 13,12  Οι ιερείς δεν ελογάριαζαν καθόλου όλα αυτά τα µέτρα ασφαλείας, διότι είχαν ανορύξει κάτω από την τράπεζαν
µίαν µυστικήν είσοδον και δι' αυτής εισήρχοντο πάντοτε και έτρωγαν τα παρατιθέµενα φαγητά .
Δαν. 13,13  και εγένετο ως εξήλθοσαν εκείνοι, και ο βασιλεύς παρέθηκε τα βρώµατα τώ Βήλ.
Δαν. 13,13  Οταν, λοιπόν, οι ιερείς εβγήκαν έξω, ο βασιλεύς διέταξε και παρέθεσαν επί παρουσία του τα φαγητά τα
προοριζόµενα δια τον Βηλ.
Δαν. 13,14  και επέταξε Δανιήλ τοίς παιδαρίοις αυτού και ήνεγκαν τέφραν και κατέστρωσαν όλον τον ναόν ενώπιον τού
βασιλέως µόνου· και εξελθόντες έκλεισαν την θύραν και εσφραγίσαντο εν τώ δακτυλίω τού βασιλέως , και απήλθον.
Δαν. 13,14  Τοτε ο Δανιήλ διέταξεν στους υπηρέτας και έφεραν στάκτην, µε την οποίαν και έστρωσαν όλο το δάπεδον του
ναού ενώπιον του βασιλέως µόνον. Εξήλθαν, έκλεισαν την θύραν και την εσφράγισαν µ το δακτυλίδι του βασιλέως και
έφυγαν.
Δαν. 13,15  οι δε ιερείς ήλθον την νύκτα κατά το έθος αυτών και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών και κατέφαγον
πάντα και εξέπιον.
Δαν. 13,15  Οι ιερείς ήλθαν την νύκτα, όπως εσυνήθιζαν, µαζή δε µε αυτούς αι γυναίκες και τα παιδιά των, έφαγαν και έπιαν
όλα.
Δαν. 13,16  και ώρθρισεν ο βασιλεύς το πρωΐ και Δανιήλ µετ αυτού.
Δαν. 13,16  Ο βασιλεύς εσηκώθη λίαν πρωϊ και µαζή του ο Δανιήλ.
Δαν. 13,17  και είπεν ο βασιλεύς· σώοι αι σφραγίδες, Δανιήλ; ο δε είπε· σώοι, βασιλεύ.
Δαν. 13,17  Οταν έφθασαν στον ναόν είπεν ο βασιλεύς στον Δανιήλ· “Δανιήλ, είναι άθικτοι αι σφραγίδες;” Ο Δανιήλ
απήντησε· “ναι, βασιλεύ, είναι άθιικτοι”.
Δαν. 13,18  και εγένετο άµα τώ ανοίξαι τας θύρας, επιβλέψας επί την τράπεζαν ο βασιλεύς εβόησε φωνή µεγάλη· µέγας εί,
Βήλ, και ουκ έστι παρά σοί δόλος ουδέ είς.
Δαν. 13,18  Οταν ήνοιξεν η θύρα, ο βασιλεύς έστρεψε τα βλέµµατα του προς την τράπεζαν και εκραύγασε µε φωνήν
µεγάλην· “µέγας είσαι, Βηλ, και καµµία δολιότης δεν υπάρχει εις σε”!
Δαν. 13,19  και εγέλασε Δανιήλ και εκράτησε τον βασιλέα τού µη εισελθείν αυτόν έσω και είπεν· ιδέ δή το έδαφος και γνώθι
τίνος τα ίχνη ταύτα.
Δαν. 13,19  Ο Δανιήλ εγέλασε, συνεκράτησε τον βαιλέα να µη εισέλθη µέσα στον ναόν και ειπε· “παρατήρησε, λοιπόν, κάτω
στο έδαφος και µάθε, τίνος είναι αυτά τα ίχνη”.
Δαν. 13,20  και είπεν ο βασιλεύς· ορώ τα ίχνη ανδρών και γυναικών και παιδίων.
Δαν. 13,20     Ο βασιλεύς απήντησε· “βλέπω πατήµατα ανδρών και γυναικών και παιδιών”.
Δαν. 13,21  και οργισθείς ο βασιλεύς τότε συνέλαβε τους ιερείς και τας γυναίκας και τα τέκνα αυτών, και έδειξαν αυτώ τας
κρυπτάς θύρας, δι ών εισεπορεύοντο και εδαπάνων τα επί της τραπέζης.
Δαν. 13,21  Οργισθείς τότε ο βασιλεύς διέταξε και συνέλαβαν τους ιερείς και τας γυναίκας και τα παιδιά των . Εκείνοι δε
έδειξαν εις αυτόν τας µυστικάς θύρας, δια των οποίων εισήρχοντο στον ναόν και έτρωγαν όλα, όσα παρετίθεντο εις την
τράπεζαν του Βηλ.
Δαν. 13,22  και απέκτεινεν αυτούς ο βασιλεύς και έδωκε τον Βήλ έκδοτον τώ Δανιήλ, και κατέστρεψεν αυτόν και το ιερόν
αυτού.
Δαν. 13,22     Ο βασιλεύς διέταξε και τους εφόνευσαν, τον δε Βηλ παρέδωκεν εις την διάθεσιν του Δανιήλ, ο οποίος
κατέστρεψεν αύτόν και τον ναόν του.
Δαν. 13,23  Καί ήν δράκων µέγας, και εσέβοντο αυτόν οι Βαβυλώνιοι.
Δαν. 13,23     Εις την Βαβυλώνα υπήρχεν επίσης και ένας µεγάλος όφις, τον οποίον οι Βαβυλώνιοι εσέβοντο ως θεόν.
Δαν. 13,24  και είπεν ο βασιλεύς τώ Δανιήλ· µη και τούτον ερείς ότι χαλκούς εστιν; ιδού ζή και εσθίει και πίνει· ου δύνασαι
ειπείν ότι ουκ έστιν ούτος θεός ζών, και προσκύνησον αυτώ.
Δαν. 13,24     Ο βασιλεύς είπεν στον Δανιήλ· “µήπως θα πης, ότι και αυτός είναι χάλκινος, και νεκρός; Ιδού, ζη, τρώγει και
πίνει. Δεν ηµπορείς να ισχυρισθής, ότι αυτός δεν είναι ζωντανός θεός. Λοιπόν προσκύνησέ τον”.
Δαν. 13,25  και είπε Δανιήλ· Κυρίω τώ Θεώ µου προσκυνήσω, ότι ούτός εστι Θεός ζών·
Δαν. 13,25     Απήντησεν ο Δανιήλ· “Κυριον τον Θεόν µου θα προσκυνώ, διότι αυτός είναι ο αιωνίως υπάρχων Θεός.
Δαν. 13,26  σύ δε, βασιλεύ, δός µοι εξουσίαν, και αποκτενώ τον δράκοντα άνευ µαχαίρας και ράβδου. και είπεν ο βασιλεύς·
δίδωµί σοι.
Δαν. 13,26     Συ όµως, βασιλεύ, δος µου την άδειαν και την εξουσίαν να θανατώσω τον δράκοντα και µάλιστα χωρίς
µάχαιραν και ράβδον”. Ο βασιλεύς του είπε· “σου δίδω την άδειαν”.



Δαν. 13,27  και έλαβεν ο Δανιήλ πίσσαν και στέαρ και τρίχας και ήψησεν επί το αυτό και εποίησε µάζας και έδωκεν εις το
στόµα τού δράκοντος, και φαγών διεράγη ο δράκων. και είπεν· ίδετε τα σεβάσµατα υµών.
Δαν. 13,27     Επήρε τότε ο Δανιήλ πίσσαν, λίπος και τρίχας, τα οποία τα έρασεν. Από αυτό έκαµε βώλους και τους έδωκεν
στο στόµα του όφεως. Οταν εκείνος τους έφαγεν έσκασε. Ο Δανιήλ είπε τότε· “αυτοί είναι οι θεοί, τους οποίους λατρεύετε”.
Δαν. 13,28  και εγένετο ως ήκουσαν οι Βαβυλώνιοι, ηγανάκτησαν λίαν και συνεστράφησαν επί τον βασιλέα και είπαν·
Ιουδαίος γέγονεν ο βασιλεύς· τον Βήλ κατέσπασε και τον δράκοντα απέκτεινε και τους ιερείς κατέσφαξε.
Δαν. 13,28     Οταν ο Βαβυλώνιοι επληροφορήθησαν αυτά, ηγανάκτησαν πάρα πολύ. Εστράφησαν εναντίον του βασιλέως
και είπαν· “ο βασιλεύς έγινεν Ιουδαίος. Συνέτριψε τον Βηλ, εφόνευσε τον δράκοντα, κατέσφαξε και τους ιερείς”.
Δαν. 13,29  και είπαν ελθόντες προς τον βασιλέα· παράδος ηµίν τον Δανιήλ· ει δε µη, αποκτενούµέν σε και τον οίκόν σου.
Δαν. 13,29     Ηλθαν λοιπόν προς τον βασιλέα και του είπαν· “παράδωσέ µας τον Δανιήλ, ειδ' άλλως θα θανατώσωµεν σε και
την οικογενειάν σου”.
Δαν. 13,30  και είδεν ο βασιλεύς ότι επείγουσιν αυτόν σφόδρα, και αναγκασθείς ο βασιλεύς παρέδωκεν αυτοίς τον Δανιήλ.
Δαν. 13,30     Είδεν ο βασιλεύς, ότι τον καταστενοχωρούσαν πολύ και ηναγκάσθη και παρέδωκεν εις αυτούς τον Δανιήλ.
Δαν. 13,31  οι δε έβαλον αυτόν εις τον λάκκον των λεόντων, και ήν εκεί ηµέρας έξ.
Δαν. 13,31  Εκείνοι δε τον έρριψαν στον λάκκον των λεόντων, όπου και παρέµενεν επί εξ ηµέρας.
Δαν. 13,32  ήσαν δε εν τώ λάκκω επτά λέοντες, και εδίδοτο αυτοίς την ηµέραν δύο σώµατα και δύο πρόβατα· τότε δε ουκ
εδόθη αυτοίς, ίνα καταφάγωσι τον Δανιήλ.
Δαν. 13,32     Μέσα δε εις αυτόν τον λάκκον ήσαν επτά λέοντες, στους οποίους κάθε ηµέραν έδιδαν δύο ανθρώπινα σώµατα
και δύο πρόβατα. Την ηµέραν όµως εκείνην δεν εδόθη εις αυτούς τίποτε , δια να καταφάγουν τον Δανιήλ.
Δαν. 13,33  και ήν Αµβακούµ ο προφήτης εν τή Ιουδαία, και αυτός ήψησεν έψεµα και ενέθρυψεν άρτους εις σκάφην και
επορεύετο εις το πεδίον απενέγκαι τοίς θερισταίς.
Δαν. 13,33  Τοτε ευρίσκετο εις την Ιουδαίαν ο προφήτης Αµβακούµ. Αυτός εµαγείρευσε φάγητον, έκοψεν εις τεµάχια άρτους,
έβαλεν αυτά µέσα εις ένα δοχείον και επήγαινεν στον αγρόν, δια να φέρη φαγητόν στους θεριστάς.
Δαν. 13,34  και είπεν ο άγγελος Κυρίου τώ Αµβακούµ· απένεγκε το άριστον, ό έχεις, εις Βαβυλώνα τώ Δανιήλ εις τον λάκκον
των λεόντων.
Δαν. 13,34     Ο άγγελος είπεν στον Αµβακούµ· “το µεσηµβρινόν αυτό φαγητόν, που έχεις, φέρε το στον Δανιήλ, ο οποίος
ευρίσκεται εις την Βαβυλώνα µέσα στον λάκκον των λεόντων”.
Δαν. 13,35  και είπεν Αµβακούµ· Κύριε, Βαβυλώνα ουχ εώρακα και τον λάκκον ου γινώσκω.
Δαν. 13,35  Ο Αµβακούµ είπε· “Κυριε, ούτε την Βαβυλώνα έχω ίδει ποτέ, ούτε και τον λάκκον γνωρίζω”.
Δαν. 13,36  και επελάβετο ο άγγελος Κυρίου της κορυφής αυτού και βαστάσας της κόµης της κεφαλής αυτού έθηκεν αυτόν
εις Βαβυλώνα επάνω τού λάκκου εν τώ ροίζω τού πνεύµατος αυτού.
Δαν. 13,36     Τοτε Ο άγγελος τον επήρεν από την κεφαλήν, τον εκράτησεν από την κόµην της κεφαλής του, και µε την
ορµήν της πνευµατικής αυτού φύσεως τον µετέφερε αυτοστιγµεί εις την Βαβυλώνα και τον έθεσεν επάνω από τον λάκκον
των λεόντων.
Δαν. 13,37  και εβόησεν Αµβακούµ λέγων· Δανιήλ Δανιήλ, λαβέ το άριστον, ό απέστειλέ σοι ο Θεός.
Δαν. 13,37  Εφώναξεν ο Αµβακούµ λέγων· “Δανιήλ, Δανιήλ, πάρε το φαγητόν, το οποίον σου έστειλεν ο Θεός”.
Δαν. 13,38  και είπε Δανιήλ· εµνήσθης γάρ µου, ο Θεός, και ουκ εγκατέλιπες τους αγαπώντάς σε.
Δαν. 13,38     Ο Δανιήλ είπεν· “ω Θεέ µου, µε ενεθυµήθης, διότι συ ποτέ δεν εγκαταλείπεις εκείνους, που σε αγαπούν”.
Δαν. 13,39  και αναστάς Δανιήλ έφαγεν· ο δε άγγελος τού Θεού αποκατέστησε τον Αµβακούµ παραχρήµα εις τον τόπον
αυτού.
Δαν. 13,39     Εσηκώθη ο Δανιήλ και έφαγεν, ο δε άγγελος του Κυρίου επανέφερεν αµέσως τον Αµβακούµ στον τόπον του.
Δαν. 13,40  ο δε βασιλεύς ήλθε τή ηµέρα τή εβδόµη πενθήσαι τον Δανιήλ· και ήλθεν επί τον λάκκον και ενέβλεψε , και ιδού
Δανιήλ καθήµενος.
Δαν. 13,40     Ο βασιλεύς ήλθε κατά την εβδόµην ηµέραν, δια να πενθήση τον θάνατον του Δανιήλ. Ηλθεν στον λάκκον και
παρετήρησεν εντός και ιδού, ο Δανιήλ εκάθητο ήσυχος.
Δαν. 13,41  και αναβοήσας φωνή µεγάλη είπε· µέγας εί, Κύριε ο Θεός τού Δανιήλ, και ουκ έστιν άλλος πλήν σού.
Δαν. 13,41  Εφώναξε τότε µε φωνήν µεγάλην και είπε· “µέγας είσαι, Κυριε, συ ο Θεός του Δανιήλ, και δεν υπάρχει άλλος Θεός
πλην από σε».
Δαν. 13,42  και ανέσπασεν αυτόν, τους δε αιτίους της απωλείας αυτού ενέβαλεν εις τον λάκκον, και κατεβρώθησαν
παραχρήµα ενώπιον αυτού.
Δαν. 13,42     Αµέσως έβγαλε τον Δανιήλ από τον λάκκον, τους δε αιτίους της θανατικής καταδίκης του διέταξε και τους
έρριψαν στον λάκκον. Αµέσως δε εκείνοι κατεσπαράχθησαν από τους λέοντας ενώπιόν του.

Μ Α Κ Κ Α Β Α Ι Ω Ν   Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τό βιβλίον Μακκαβαίων Δ΄, ως «απόκρυφον» δεν συγκατελέχθη υπό της Εκκλησίας µεταξύ των κανονικών βιβλίων της
Παλαιάς Διαθήκης. Εν τούτοις, λόγω της σπουδαιότητος τού περιεχοµένου αυτού και της συµπεριλήψεώς του εις αρχαία
χειρόγραφα της Μεταφράσεως των Εβδοµήκοντα (Ο΄), εκδίδεται συνήθως µετά των άλλων βιβλίων των Μακκαβαίων (Α-Γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Δ Μακ. 1,1  Φιλοσοφώτατον λόγον επιδείκνυσθαι µέλλων, ει αυτοδέσποτός εστι των παθών ο ευσεβής λογισµός,
συµβουλεύσαιµ αν υµίν ορθώς, όπως προθύµως προσέχητε τή φιλοσοφία.
Δ Μακ. 1,1  Επειδή έχω σκοπόν να παρουσιάσω ένα πάρα πολύ σοφόν λόγον, επί του ζητήµατος αν ο ευσεβής λογισµός, η
κατά Θεόν ορθοφρασύνη, κυριαρχή επί των παθών, θα ήθελα να σας δώσω µίαν ορθήν συµβουλήν· να προσέχετε, δηλαδή,
προθύµως εις την φιλοσοφίαν.
Δ Μακ. 1,2  και γάρ αναγκαίος εις επιστήµην παντί ο λόγος και άλλως της µεγίστης αρετής, λέγω δή φρονήσεως, περιέχει



έπαινον.
Δ Μακ. 1,2     Διότι, βεβαίως, η λογική είναι απαραίτητος δια κάθε πράγµα προς πλήρη γνώσιν. Από δε άλλης επόψεως
περιέχει έπαινον της µεγίστης αρετής, εννοώ της φρονήσεως, της ορθοφροσύνης.
Δ Μακ. 1,3  ει άρα των σωφροσύνης κωλυτικών παθών ο λογισµός φαίνεται επικρατείν, γαστριµαργίας τε και επιθυµίας,
Δ Μακ. 1,3     Αν λοιπόν ο ευσεβής λογισµός φαίνεται ότι επικρατεί επί των παθών, που παρακωλύουν την σωφροσύνην,
δηλαδή επί της λαιµαργίας και της επιθυµίας,
Δ Μακ. 1,4  αλλά και των της δικαιοσύνης εµποδιστικών παθών κυριεύειν αναφαίνεται, οίον κακοηθείας, και των της
ανδρείας εµποδιστικών παθών, θυµού τε και πόνου και φόβου.
Δ Μακ. 1,4     αποδεικνύεται ότι κυριαρχεί και επί της κακοηθείας και επί των παθών, που εµποδίζουν την ανδρείαν, δηλαδή
κυριαρχεί επί του θυµού, του πόνου και του φόβου.
Δ Μακ. 1,5  πώς ούν, ίσως είποιεν αν τινες, ει των παθών ο λογισµός κρατεί, λήθης και αγνοίας ου δεσπόζει; γελοίον
επιχειρούντες λέγειν·
Δ Μακ. 1,5     Πως, λοιπόν- ηµπορεί να ερωτήσουν µερικοί- εάν ο ευσεβής λογισµός κυριαρχή επί των παθών, δεν κυριαρχεί
και επί της λησµοσύνης και της αγνοίας; Η τεθείσα ερώτησις είναι γελοία.
Δ Μακ. 1,6  ου γάρ των εαυτού παθών ο λογισµός κρατεί, αλλά των της δικαιοσύνης και ανδρείας και σωφροσύνης και
φρονήσεως εναντίων, και τούτων ουχ ώστε αυτά καταλύσαι, αλλ ώστε αυτοίς µη είξαι.
Δ Μακ. 1,6     Διότι ο λογισµός δεν είναι κύριος των ιδικών του παθών, αλλά των αντιθέτων προς την δικαιοσύνην και την
ανδρείαν, προς την σωφροσύνην και την φρόνησιν. Και µάλιστα οχι εις βαθµόν να τα καταλύη, αλλά εις σηµείον να µη
υποχωρή εις αυτά.
Δ Μακ. 1,7  πολλαχόθεν µέν ούν και αλλαχόθεν έχοιµ αν υµίν επιδείξαι ότι αυτοκράτωρ εστί των παθών ο ευσεβής
λογισµός.
Δ Μακ. 1,7     Και από άλλα πολλά σηµεία θα ηµπορούσα να σας δείξω, ότι ο ευσεβής λογισµός είναι κυρίαρχος και
εξουσιαστής επί των παθών.
Δ Μακ. 1,8  πολύ δε πλέον τούτο αποδείξαιµι από της ανδραγαθίας των υπέρ αρετής αποθανόντων, Ελεαζάρου τε και των
επτά αδελφών και της τούτων µητρός. άπαντες γάρ ούτοι τους έως θανάτου πόνους υπεριδόντες, επεδείξαντο ότι
περικρατεί των παθών ο λογισµός.
Δ Μακ. 1,8     Αλλά πολύ περισσότερον θα δείξω τούτο φέρων ως παράδειγµα την ανδραγαθίαν εκείνων , οι οποίοι απέθαναν
υπέρ της αρετής, του Ελεαζάρου δηλαδή, των επτά αδελφών και της µητρός των. Διότι αυτοί περιφρονήσαντες τους µέχρι
θανάτου πόνους έδειξαν ότι υπερισχύει επί των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 1,10  των µέν ούν αρετών έπεστί µοι επαινείν τους κατά τούτον τον καιρόν υπέρ της καλοκαγαθίας αποθανόντας
µετά της µητρός άνδρας, των δε τιµών µακαρίσαιµ αν.
Δ Μακ. 1,10   Δια τας αρετάς των, λοιπόν, µου δίδεται η ευκαιρία να επαινέσω τους στους καιρούς µας αποθανόντας υπέρ
της αρετής άνδρας µαζή µε την µητέρα των και να τους καλοτυχίσω δια την τιµήν αυτήν.
Δ Μακ. 1,11  θαυµασθέντες γάρ εκείνοι ου µόνον υπό πάντων ανθρώπων επί τή ανδρεία και τή υποµονή, αλλά και υπό των
αικισαµένων, αίτιοι κατέστησαν τού καταλυθήναι την κατά τού έθνους τυραννίδα, νικήσαντες τον τύραννον τή υποµονή,
ώστε δι αυτών καθαρισθήναι την πατρίδα.
Δ Μακ. 1,11    Διότι εκείνοι εθαυµάσθησαν δια την ανδρείαν και την υπαµονήν των οχι µόνον από όλους τους άλλους
ανθρώπους, αλλά και από αυτούς τους δηµίους των. Και έγιναν αίτιοι να καταλυθή η επάνω στο έθνος µας τυραννική
κυριαρχία, αφού ενίκησαν τον τύραννον µε την υποµονήν, ώστε δι' αυτών των µαρτύρων να καθαρθή η πατρίς από το
µόλυσµα.
Δ Μακ. 1,12  αλλά και περί τούτου νύν αυτίκα δή λέγειν εξέσται αρξαµένω της υποθέσεως, ώσπερ είωθα ποιείν, και ούτως
εις τον περί αυτών τρέψοµαι λόγον δόξαν διδούς τώ πανσόφω Θεώ.
Δ Μακ. 1,12   Αλλά και περί τούτου τώρα αµέσως θα λάβω την ευκαιρίαν να οµιλήσω, αφού αρχίσω τον λόγον µου, όπως
συνηθίζω να κάνω, και έτσι θα κάµω λόγον περί αυτών αποδίδων δόξαν στον πάνσοφον Θεόν.
Δ Μακ. 1,13  Ζητούµεν δή τοίνυν, ει αυτοκράτωρ εστί των παθών ο λογισµός.
Δ Μακ. 1,13   Εξετάζοµεν, λοιπόν, αν είναι κυρίαρχος επί των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 1,14  διακρίνοµεν δε τι ποτέ εστι λογισµός και τι πάθος, και πόσαι παθών ιδέαι, και ει πάντων επικρατεί τούτων ο
λογισµός.
Δ Μακ. 1,14   Διακρίναµεν συγχρόνως, τι περίπου είναι αυτός ο λογισµός και τι είναι το πάθος, και πόσα είναι τα είδη των
παθών και εάν κυριαρχή ο λογισµός επί όλων αυτών.
Δ Μακ. 1,15  λογισµός µέν δή τοίνυν εστί νούς µετά ορθού λόγου προτιµών τον σοφίας βίον.
Δ Μακ. 1,15   Λογισµός, λοιπόν, είναι η νόησις µετά ορθοφροσύνης, η οποία προτιµά τον βίον της σοφίας.
Δ Μακ. 1,16  σοφία δή τοίνυν εστί γνώσις θείων και ανθρωπίνων πραγµάτων και των τούτων αιτίων.
Δ Μακ. 1,16   Σοφία δε είναι η γνώσις των θείων και των ανθρωπίνων πραγµάτων και των αιτίων των.
Δ Μακ. 1,17  αύτη δή τοίτυν εστίν η τού νόµου παιδεία, δι ής τα θεία σεµνώς και τα ανθρώπινα συµφερόντως µανθάνοµεν.
Δ Μακ. 1,17   Αυτή, µάλιστα, είναι η παιδεία, η µόρφωσις, την οποίαν περιέχει ο νόµος του Θεού και δια της οποίας
µανθάνοµεν ευλαβώς τα θεία και τα ανθρώπινα πράγµατα προς το συµφέρον µας.
Δ Μακ. 1,18  της δε σοφίας ιδέαι καθεστήκασι τέσσαρες, φρόνησις και δικαιοσύνη και ανδρεία και σωφροσύνη·
Δ Μακ. 1,18   Της σοφίας δε τα είδη είναι τέσσαρα· φρόνησις, δικαιοσύνη, ανδρεία και σωφροσύνη.
Δ Μακ. 1,19  κυριωτάτη δε πασών η φρόνησις, εξ ής δή των παθών ο λογισµός επικρατεί.
Δ Μακ. 1,19   Σηµαντικωτάτη από όλας είναι η φρόνησις, από την οποίαν αφορµάται ο λογισµός και επικρατεί επί των
παθών.
Δ Μακ. 1,20  παθών δε φύσεις εισίν αι περιεκτικώταται δύο, ηδονή τε και πόνος· τούτων δε εκάτερον και περί το σώµα και
περί την ψυχήν πέφυκεν.
Δ Μακ. 1,20  Των δε παθών δύο είναι τα κυρίως περιεκτικά και των άλλων· η ηδονή και ο πόνος. Καθένα δε από αυτά
συνδέεται εκ φύσεως προς το σώµα και προς την ψυχήν.
Δ Μακ. 1,21  πολλαί δε και περί την ηδονήν και τον πόνον παθών εισιν ακολουθίαι.



Δ Μακ. 1,21   Γυρω από την ηδονήν και τον πόνον περιστρέφονται πολυάριθµα πάθη.
Δ Μακ. 1,22  πρό µέν ούν της ηδονής εστιν επιθυµία· µετά δε την ηδονήν χαρά.
Δ Μακ. 1,22  Προπορεύεται µέν, λοιπόν, της ηδονής η επιθυµία, ακολουθεί δε η χαρά.
Δ Μακ. 1,23  πρό δε τού πόνου εστί φόβος, µετά δε τον πόνον λύπη.
Δ Μακ. 1,23   Προ του πόνου βαδίζει ο φόβος, ακολουθεί δε η λύπη.
Δ Μακ. 1,24  θυµός δε κοινόν πάθος εστίν ηδονής και πόνου, εάν εννοηθή τις ότι αυτώ περιέπεσεν.
Δ Μακ. 1,24  Ο θυµός είναι ένα µικτόν πάθος ηδονής και πόνου. Το αντιλαµβάνεται κανείς αυτό, εάν προσέξη και
κατανόηση, ότι περιέπεσεν εις αυτόν.
Δ Μακ. 1,25  εν δε τή ηδονή ένεστι και η κακοήθης διάθεσις, πολυτροπωτάτη πάντων των παθών ούσα.
Δ Μακ. 1,25   Μέσα εις την ηδονήν υπάρχει η κακοήθης διάθεσις, η οποία είναι η περισσότερον πολύπλοκος από όλα τα
πάθη.
Δ Μακ. 1,26  κατά µέν την ψυχήν αλαζονεία, και φιλαργυρία και φιλοδοξία και φιλονικία, απιστία και βασκανία·
Δ Μακ. 1,26  Εν σχέσει µεν προς την ψυχήν η αλαζονεία, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, η φιλονεικία, η απιστία και η
βασκανία·
Δ Μακ. 1,27  κατά δε το σώµα, παντοφαγία και λαιµαργία και µονοφαγία.
Δ Μακ. 1,27   εν σχέσει δε µε το σώµα η παµφαγία, η λαιµαργία, η µονοφαγία.
Δ Μακ. 1,28  καθάπερ ούν δυοίν τού σώµατος και της ψυχής φυτών όντων ηδονής τε και πόνου, πολλαί τούτων των φυτών
εισι παραφυάδες,
Δ Μακ. 1,28  Ως εάν η ηδονή και ο πόνος είναι δύο φυτά του σώµατος και της ψυχής υπάρχουν πολλαί παραφυάδες αυτών
των φυτών.
Δ Μακ. 1,29  ών εκάστην ο παγγέωργος λογισµός περικαθαίρων τε και αποκνίζων και περιπλέκων και επάρδων και πάντα
τρόπον µεταχέων εξηµεροί τας των ηθών και παθών ύλας.
Δ Μακ. 1,29  Καθε µίαν δε από αυτάς τας παραφυάδας ο τα πάντα καλλιεργών λογισµός καθαρίζει ολόγυρα, αφαιρεί τας
ακάνθας, την περιπλέκει και την στερεώνει εις στηρίγµατα, µε κάθε τρόπον την διευθετεί και έτσι εξηµερώνει το
περιεχόµενον των ηθών και των παθών.
Δ Μακ. 1,30  ο γάρ λογισµός των µέν αρετών εστιν ηγεµών, των δε παθών αυτοκράτωρ. Επιθεωρείτε τοίνυν πρώτον διά των
κωλυτικών της σωφροσύνης έργων, ότι αυτοδέσποτός εστι των παθών ο λογισµός.
Δ Μακ. 1,30   Διότι ο λογισµός είναι ηγεµών µεν των αρετών, κυρίαρχος δε των παιθών. Παρατηρείτε, λοιπόν, πρώτον δια
των έργων, δια των εκ δηλώσεων, που εµποδίζουν την σωφροσύνην, διότι ο λογισµός είναι κυρίαρχός επί των παθών.
Δ Μακ. 1,31  σωφροσύνη δή τοίνην εστίν επικράτεια των επιθυµιών,
Δ Μακ. 1,31   Σωφροσύνη εποµένως είναι η κυριαρχία επί των επιθυµιών.
Δ Μακ. 1,32  των δε επιθυµιών αι µέν εισι ψυχικαί, αι δε σωµατικαί, και τούτων αµφοτέρων ο λογισµός επικρατείν φαίνεται.
Δ Μακ. 1,32   Από τας επιθυµίας άλλαι µεν είναι ψυχικαί, άλλαι δε σωµατικαί. Ο λογισµός παρουσιάζεται ότι επικρατεί και
επί τω δύο τούτων ειδών.
Δ Μακ. 1,33  επεί πόθεν κινούµενοι προς τας απειρηµένας τροφάς αποστρεφόµεθα τας εξ αυτών ηδονάς; ουχ ότι δύναται
των ορέξεων επικρατείν ο λογισµός; εγώ µέν οίµαι.
Δ Μακ. 1,33   Αλλά πόθεν κινούµενοι αποστρεφόµεθα τας απηγορευµένας τροφάς και τας εξ αυτών ηδονάς; Τούτο
συµβαίνει, διότι ο λογισµός έχει τη δύναµιν να επικρατή επί των ορέξεων. Αυτή είναι η γνώµη µου.
Δ Μακ. 1,34  τοιγαρούν ενύδρων επιθυµούντες και ορνέων και τετραπόδων και παντοίων βρωµάτων των απηγορευµένων
ηµίν κατά τον νόµον απεχόµεθα διά την τού λογισµού επικράτειαν.
Δ Μακ. 1,34   Μολονότι, λοιπόν, επιθυµούµεν ιχθύας και πτηνά και τετράποδα και διαφόρους άλλας τροφάς που σύµφωνα
µε τον Νοµον είναι απηγορευµέναι εις ηµάς, απέχαµεν όµως από αυτάς λόγω της κυριαρχίας του ευσεβούς λογισµού.
Δ Μακ. 1,35  ανέχεται γάρ τα των ορέξεων πάθη υπό τού σώφρονος νοός ανακαµπτόµενα, και φιµούται πάντα τα τού
σώµατος κινήµατα τού λογισµού.
Δ Μακ. 1,35   Διότι ο ορθοφρονών νους διώχνει τα πάθη των ορέξεων τα αναχαιτίζει, όπως επίσης φιµώνει και όλας τας
σωµατικάς ορµάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Δ Μακ. 2,1  Καί τι θαυµαστόν; ει αι της ψυχής επιθυµίαι προς την τού κάλλους µετουσίαν ακυρούνται;
Δ Μακ. 2,1     Και διατί είναι άξιον θαυµασµού; Εάν χάνουν την δύναµίν των και ατονούν αι προς απόλαυσιν του κάλλους
επιθυµίαι;
Δ Μακ. 2,2  ταύτη γούν ο σώφρων Ιωσήφ επαινείται, ότι τώ λογισµώ και τή διανοία περιεκράτησε της ηδυπαθείας.
Δ Μακ. 2,2    Τέτοιος είναι ο έπαινος του σώφρονος Ιωσήφ, ότι δηλαδή µε τον ευσεβή λογισµόν και την διάνοιαν
υπερίσχυσεν εναντίον της ηδυπαθείας.
Δ Μακ. 2,3  νέος γάρ ών και ακµάζων προς συνουσιασµόν ηκύρωσε τώ λογισµώ τον των παθών οίστρον.
Δ Μακ. 2,3    Διότι, αν και ήτο νέος και ακµαίος προς συνεύρεσιν µε γυναίκα, διέγραψε και έσβησε δια του λογισµού την
µανίαν των παθών.
Δ Μακ. 2,4  ου µόνον δε την της ηδυπαθείας οιστρηλασίαν επικρατείν ο λογισµός φαίνεται, αλλά και πάσης επιθυµίας.
Δ Μακ. 2,4    Φαίνεται δε καθαρά ότι ο λογισµός κυριαρχεί µόνον επάνω εις την φλόγα της λαγνείας, αλλά και επάνω εις
κάθε επιθυµίαν.
Δ Μακ. 2,5  λέγει γούν ο νόµος· ουκ επιθυµήσεις την γυναίκα τού πλησίον σου ουδέ όσα τώ πλησίον σου εστίν .
Δ Μακ. 2,5    Λέγει, λοιπόν, ο νόµος του Θεού· δεν θα επιθυµήσης την γυναίκα του άλλου ούτε όσα ανήκουν εις τον άλλον.
Δ Μακ. 2,6  καίτοι ότε µη επιθυµείν ηµάς είρηκεν ο νόµος, πολύ πλέον πείσαιµ αν υµάς ότι των επιθυµιών κρατείν δύναται ο
λογισµός. - Ώσπερ και των κωλυτικών της δικαιοσύνης παθών·
Δ Μακ. 2,6    Και, αφού ο Νοµος απηγόρευσε να επιθυµούµεν, πολύ ευκολώτερον δύναµαι να σας πείσω, ότι ο λογισµός
ηµπορεί να κυριαρχήση επί των επιθυµιών. Οµοίως κάµνει επάνω εις τα πάθη, που εµποδίζουν την δικαιοσύνην.
Δ Μακ. 2,7  επεί τίνα τρόπον µονοφάγος τις ών το ήθος και γαστρίµαργος και µέθυσος µεταπαιδεύεται, ει µη δήλον ότι



κύριός εστι των παθών ο λογισµός;
Δ Μακ. 2,7    Αλλως τε µε ποίον τρόπον, ενώ κάποιος είναι άνθρωπος παµφάγος, λαίµαργος και µέθυσος, έπειτα
µεταβάλλεται; Είναι φανερόν ότι αυτό οφείλεται στον λογισµόν, ο οποίος είναι κύριος επί των παθών.
Δ Μακ. 2,8  αυτίκα γούν τώ νόµω πολιτευόµενος, κάν φιλάργυρός τις ή, βιάζεται τον εαυτού τρόπον τοίς δεοµένοις δανείζων
χωρίς τόκων, και το δάνειον των εβδοµάδων ενστασών χρεοκοπούµενος.
Δ Μακ. 2,8    Επίσης, εάν βέβαια ένας συµµορφώνεται µε τον νόµον, και εάν είναι φιλάργυρος, συµπνίγει το µειονέκτηµά του
αυτό και δανείζει χωρίς τόκον, εις όσους έχουν ανάγκην, και χάνει µερικές φορές το δάνειόν του µετά πάροδον ωρισµένων
εβδοµάδων.
Δ Μακ. 2,9  κάν φειδωλός τις ή, υπό τού νόµου κρατείται διά τον λογισµόν µήτε επικαρπολογούµενος τους αµητούς µήτε
επιρωγολογούµενος τους αµπελώνας. - Καί επί των ετέρων έστιν επιγνώναι τούτο, ότι των παθών εστιν ο λογισµός κρατών.
Δ Μακ. 2,9    Και εάν είναι κάποιος σφιχτοχέρης, συγκρατείται υπό του Νοµου εξ αιτίας του ευσεβούς λογισµού και δεν
παίρνει επικαρπίαν κατά την συγκοµιδήν, ούτε ποσοστόν επί των σταψυλών των αµπελώνων. Και εις άλλας περιπτώσεις
είναι δυνατόν να διαπιστωθή τούτο· ότι δηλαδή ο λογισµός επικρατεί επί των παθών.
Δ Μακ. 2,10  ο γάρ νόµος και της προς γονείς ευνοίας κρατεί µη καταπροδιδούς την αρετήν δι αυτούς
Δ Μακ. 2,10  Διότι ο Νοµος υπερισχύει και από αυτήν ακόµη την αγάπην προς τους γονείς και δεν καταπροδίδει προς χάριν
των γονέων την αρετήν.
Δ Μακ. 2,11  και της προς γαµετήν φιλίας επικρατεί διά παρανοµίαν αυτήν απελέγχων.
Δ Μακ. 2,11   Ακόµη δε και απέναντι του δεσµού προς την σύζυγον υπερισχύει και φθάνει µέχρι του σηµείου να ελέγχη και
κατηγορή αυτήν δια τας παρανοµίας της.
Δ Μακ. 2,12  και της τέκνων φιλίας κυριεύει διά κακίαν αυτά κολάζων και της φίλων συνηθείας δεσπόζει διά πονηρίαν
αυτούς εξελέγχων.
Δ Μακ. 2,12  Κυριαρχεί και επί της στοργής προς τα τέκνα, αφού επιβάλλει εις αυτά τιµωρίαν δια κάποιαν παράβασιν. Αλλά
και από τας σχέσεις και τον δεσµόν προς τους φίλους είναι ανώτερος ο Νοµος, και έχει την δύναµιν να χατηγορήση αυτούς
δια φαυλότητα.
Δ Μακ. 2,13  και µη νοµίσητε παράδοξον είναι, όπου γε και έχθρας ο λογισµός επικρατείν δύναται διά τον νόµον,
Δ Μακ. 2,13   Και µη θεωρήσετε, ότι είναι παράδοξον, όταν δια την τήρησιν του Νοµου έχη την δύναµιν ο ευσεβής λογισµός
να νικήση και την έχθραν.
Δ Μακ. 2,14  µήτε δενδροτοµών τα ήµερα των πολεµίων φυτά, τα δε των εχθρών τοίς απολέσασι διασώζων και τα
πεπτωκότα συνεγείρων.
Δ Μακ. 2,14  Δεν κόπτει κανείς π. χ. τα ήµερα δένδρα των αντιπάλων του, αλλά τουναντίον ο,τι εχθρικόν έχει κρηµνισθή
βοηθεί να ανεγερθή να διασωθή προς χάριν εκείνων, που το έχουν καταστρέψει.
Δ Μακ. 2,15  Καί των βιαιοτέρων δε παθών επικρατείν ο λογισµός φαίνεται, φιλαρχίας και κενοδοξίας και αλαζονείας και
µεγαλαυχίας και βασκανίας.
Δ Μακ. 2,15   Είναι φανερόν, ότι ο λογισµός επικρατεί και επί των βιαιοτέρων ακόµη παθών, της φιλαρχίας, της κενοδοξίας,
της αλαζονείας, της µεγαλαυχίας, του φθόνου.
Δ Μακ. 2,16  πάντα γάρ ταύτα τα κακοήθη πάθη ο σώφρων νούς εις αγαθόν προτρέπων απωθείται και βιάζεται, ώσπερ και
τον θυµόν· και γάρ τούτου δεσπόζει.
Δ Μακ. 2,16  Διότι όλα αυτά τα κακοήθη πάθη ο σώφρων νους προτρέπει πάντοτε προς το αγαθόν, τα απωθεί βιαίως, όπως
επίσης και τον θυµόν, διότι κυριαρχεί και επάνω στον θυµόν.
Δ Μακ. 2,17  θυµούµενός γέ τοι Μωσής κατά Δαθάν και Αβειρών ου θυµώ τι κατ αυτών εποίησεν, αλλά λογισµώ τον θυµόν
διήτησεν.
Δ Μακ. 2,17   Ωργίσθη, βέβαια, ο Μωϋσής εναντίον του Δαθάν και του Αβειρών, δεν έκαµε όµως τίποτε κινούµενος από τον
θυµόν του, αλλά µε τον ορθόν λογισµόν διέλυσε τον θυµόν.
Δ Μακ. 2,18  δυνατός γάρ ο σώφρων νούς, ως έφην, κατά των παθών αριστεύσαι και τα µέν αυτών µεταθείναι, τα δε και
ακυρώσαι.
Δ Μακ. 2,18  Διότι ο σώφρων νους έχει δύναµιν, όπως είπα, να αριστεύη στον αγώνα κατά των παθών και άλλα εξ αυτών να
µεταβάλλη αλλά δε να τα εξαφανίζη.
Δ Μακ. 2,19  επεί διατί ο πάνσοφος ηµών πατήρ Ιακώβ τους περί Συµεών και Λευΐν αιτιάται, µη λογισµώ τους Σικιµίτας
εθνηδόν αποσφάξαντας λέγων· επικατάρατος ο θυµός αυτών;
Δ Μακ. 2,19  Αλλως τε, διατί ο πάνσοφος πατήρ µας ο Ιακώβ κατηγορεί τους συντρόφους του Συµεών και του Λευϊ , οι οποίοι
απερίσκεπτα κατέσφαξαν εξ ολοκλήρου τους Σικιµίτας; Τους ειπέ· “να είναι κατηραµένος ο θυµός των”.
Δ Μακ. 2,20  ει µη γάρ εδύνατο τού θυµού ο λογισµός κρατείν, ουκ αν είπεν ούτως.
Δ Μακ. 2,20  Εάν δεν ηµπορούσεν ο λογισµός να κυριαρχή επάνω στον θυµόν, δεν θα ωµιλούσεν έτσι ο Ιακώβ.
Δ Μακ. 2,21  οπηνίκα γάρ ο Θεός τον άνθρωπον κατεσκεύασε, τα πάθη αυτού και τα ήθη περιεφύτευσεν.
Δ Μακ. 2,21  Διότι, ότε ο Θεός εδηµιούργησε τον άνθρωπον, τον περιέβαλε µε τα ίδικά του ιδιώµατα και τους ιδικούς του
τρόπους.
Δ Μακ. 2,22  ηνίκα δε επί πάντων τον ιερόν ηγεµόνα νούν διά των ένδον αισθητηρίων ενεθρόνισε,
Δ Μακ. 2,22  Οτε δε ενεθρόνισε κύριον επί πάντων τον νουν ως ιερόν ηγεµόνα, µε την δύναµιν των εσωτερικών
αισθητηρίων,
Δ Μακ. 2,23  και τούτω νόµον έδωκε, καθ ον πολιτευόµενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε και δικαίαν και αγαθήν και
ανδρείαν. -
Δ Μακ. 2,23  έδωκεν εις αυτόν νόµον, σύµφωνα µε τον οποίον να πολιτεύεται και να ασκή βασιλείαν σώφρονα, δικαίαν,
αγαθήν και ανδρείαν.
Δ Μακ. 2,24  Πώς ούν, είποι τις αν, ει των παθών ο λογισµός κρατεί, λήθης και αγνοίας ου κρατεί;
Δ Μακ. 2,24  Αλλά ηµπορεί να ερωτήση κανείς· Πως αφού κυριαρχεί ο λογισµός επί των παθών, δεν κυριαρχεί εν τούτοις εις
την λήθην και εις την άγνοιαν;



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Δ Μακ. 3,1  Έστι δε κοµιδή γελοίος ο λόγος· ου γάρ των εαυτού παθών ο λογισµός επικρατείν φαίνεται, αλλά των
σωµατικών.
Δ Μακ. 3,1     Είναι όλως διόλου γελοία η ερώτησις αυτή. Διότι φαίνεται ότι ο λογισµός δεν επικρατεί επί των ιδικών του
παθών, αλλά επί των σωµατικών.
Δ Μακ. 3,2  οίον επιθυµίαν τις ου δύναται εκκόψαι ηµών, αλλά µη δουλωθήναι τή επιθυµία δύναται ο λογισµός
παρασχέσθαι.
Δ Μακ. 3,2    Δεν ηµπορεί κανείς π. χ. να κόψη από ηµάς την επιθυµίαν από την ρίζαν. Είναι εις θέσιν όµως ο λογισµός, να
µας παραχωρήση την δύναµιν, ώστε να µη υποδουλωθώµεν εις την επιθυµίαν.
Δ Μακ. 3,3  θυµόν τις ου δύναται εκκόψαι ηµών της ψυχής, αλλά τώ θυµώ δυνατόν τον λογισµόν βοηθήσαι.
Δ Μακ. 3,3     Τον θυµόν δεν ηµπορεί κανείς να εκριζώση από την ψυχήν του, αλλά ηµπορεί να έλθη ο σώφρων λογισµός
βοηθός εναντίον του θυµού.
Δ Μακ. 3,4  κακοήθειάν τις ηµών ου δύναται εκκόψαι, αλλά το µη καµφθήναι τή κακοηθεία δύναιτ αν ο λογισµός
συµµαχήσαι.
Δ Μακ. 3,4    Την κακοήθειαν δεν ηµπορεί κανείς από ηµάς να την εκριζώση, αλλά θα ήτο εις θέσιν ο λογισµός να
συµµαχήση µε ηµάς, ώστε να µη καµφθώµεν από την κακοήθειαν.
Δ Μακ. 3,5  ου γάρ εκριζωτής των παθών ο λογισµός εστιν, αλλ ανταγωνιστής. -
Δ Μακ. 3,5     Διότι ο λογισµός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής.
Δ Μακ. 3,6  έστι γούν τούτο διά της Δαυίδ τού βασιλέως δίψης σαφέστερον επιλογίσασθαι.
Δ Μακ. 3,6    Ηµπορούµεν να κατανοήσωµεν τούτο σαφέστερα ενθυµούµενοι, εις επιβεβίωσιν, την δίψαν του βασιλέως
Δαβίδ.
Δ Μακ. 3,7  επεί γάρ δι όλης ηµέρας προσβαλών τοίς αλλοφύλοις ο Δαυίδ πολλούς αυτών απέκτεινε µετά των τού έθνους
στρατιωτών,
Δ Μακ. 3,7     Αφού, δηλαδή, ο Δαβίδ κάποτε καθ' όλον το διάστηµα της ηµέρας επολέµησε τους αλλοφύλους και πολλούς
από αυτούς εφόνευσε µαζή µε τους στρατιώτας του κράτους του,
Δ Μακ. 3,8  τότε δε γενοµένης εσπέρας, ιδρών και σφόδρα κεκµηκώς, επί την βασίλειον σκηνήν ήλθε, περί ήν ο πάς των
προγόνων στρατός εστρατοπεδεύκει.
Δ Μακ. 3,8    όταν έπεσε το δειλινόν, ενώ ήτο πολύ ιδρωµένος και κατακουρασµένος, ήλθεν εις την βασιλικήν σκηνήν, γύρω
από την οποίαν είχε στρατοπεδεύσει όλος ο στρατός της πατρίδος του.
Δ Μακ. 3,9  οι µέν ούν άλλοι πάντες επί το δείπνον ήσαν,
Δ Μακ. 3,9    Ολοι οι άλλοι είχαν καθίσει, δια να δειπνήσουν,
Δ Μακ. 3,10  ο δε βασιλεύς ως µάλιστα διψών, καίπερ αφθόνους έχων πηγάς, ουκ ηδύνατο δι αυτών ιάσασθαι την δίψαν,
Δ Μακ. 3,10   ο δε βασιλεύς αισθανόµενος υπερβολικήν δίψαν δεν ηµπορούσε, µολονότι είχεν εις την διάθεσίν του αφθόνους
πηγάς, να κατασβέση µε αυτάς την δίψαν του.
Δ Μακ. 3,11  αλλά τις αυτών αλόγιστος επιθυµία τού παρά τοίς πολεµίοις ύδατος επιτείνουσα συνέφρυγε και λύουσα
κατέφλεγεν.
Δ Μακ. 3,11   Αλλα µία παράλογος επιθυµία, να πίη νερό από την πηγήν των αντιπάλων του, του εξήραινε τα χείλη, τον
παρέλυε και τον κατέφλεγε.
Δ Μακ. 3,12  όθεν των υπασπιστών επί τή τού βασιλέως επιθυµία σχετλιαζόντων, δύο νεανίσκοι στρατιώται καρτεροί
καταιδεσθέντες την τού βασιλέως επιθυµίαν, τας παντευχίας καθωπλίσαντο και κάλπην λαβόντες υπερέβησαν τους των
πολεµίων χάρακας,
Δ Μακ. 3,12   Κατόπιν τούτου, επειδή οι υπασπισταί του βασιλέως εξεδήλωσαν λύπην δια την δίψαν του, δύο νεαροί
στρατιώται ατρόµητοι σεβασθέντες την επιθυµίαν του βασιλέως , αψού εφόρεσαν τας πανοπλίας των, επήραν µίαν υδρίαν,
διέβησαν τα χαρακώµατα των εχθρών,
Δ Μακ. 3,13  και λαθόντες τους των πυλών ακροφύλακας, διεξήεσαν ανερευνώµενοι κατά πάν το των πολεµίων
στρατόπεδον.
Δ Μακ. 3,13   διέφυγαν την προσοχήν των φρουρών των πυλών και διέσχισαν όλον το στρατόπεδον των εχθρών ερευνώντες
δια την πηγήν.
Δ Μακ. 3,14  και ανευράµενοι την πηγήν, εξ αυτής θαραλέως εγέµισαν τώ βασιλεί το ποτόν.
Δ Μακ. 3,14   Αφού δε την ανεκάλυψαν, εγέµισαν από το νερό αυτής µε θάρρος την υδρίαν χάριν του βασιλέως.
Δ Μακ. 3,15  ο δε καίπερ τώ δίψει διαπυρούµενος, ελογίσατο πάνδεινον είναι κίνδυνον τή ψυχή λογισθέν ισοδύναµον ποτόν
αίµατι·
Δ Μακ. 3,15   Εκείνος όµώς, αν και κατεκαίετο από την δίψαν, εθεώρησεν ότι απετέλει φοβερώτατον κίνδυνον δια την ψυχήν
του το νερό εκείνο, διότι εσκέφθη ότι ισοδυναµούσε µε ίσην ποσότητα αίµατος.
Δ Μακ. 3,16  όθεν αντιθείς τή επιθυµία τον λογισµόν έσπεισε το πόµα τώ Θεώ,
Δ Μακ. 3,16   Δια τούτο αντιπαραθέσας τον ορθόν λογισµόν εις την επιθυµίαν, έχυσε το νερό σπονδήν στον Θεόν.
Δ Μακ. 3,17  δυνατός γάρ ο σώφρων νούς, ως έφην, νικήσαι τας των παθών ανάγκας
Δ Μακ. 3,17   Διότι, όπως είπα, έχει την δύναµιν ο σώφρων νους, να νικήση την βίαν των παθών,
Δ Μακ. 3,18  και σβέσαι τας των οίστρων φλεγµονάς και τας των σωµάτων αλγηδόνας καθ υπερβολήν ούσας
καταπαλαίσαι και τή καλοκαγαθία τού λογισµού αποπτύσαι πάσας τας των παθών επικρατείας. -
Δ Μακ. 3,18   και να σβήση τον ερεθισµόν, που προκαλούν αι µανίαι· να κατανικήση ακόµη και τας υπερµέτρους του
σώµατος αλγηδόνας, να αποτινάξη και οιασδήποτε κυριαρχίας των παθών µε τον ωραίον και δυνατόν λογισµόν.
Δ Μακ. 3,19  Ήδη δε και ο καιρός ηµάς καλεί επί την απόδειξιν της θεωρίας τού σώφρονος λογισµού. -
Δ Μακ. 3,19   Αλλά ο καιρός τώρα µας καλεί, να αποδείξωµεν την θεωρίαν του σώφρονος λογισµού
Δ Μακ. 3,20  Επειδή γάρ βαθείαν ειρήνην διά την ευνοµίαν οι πατέρες ηµών είχον και έπραττον καλώς, ώστε και τον της
Ασίας βασιλέα Σέλευκον και τον Νικάνορα και χρήµατα εις την ιερουργίαν αυτοίς αφορίσαι και την πολιτείαν αυτών
αποδέχεσθαι,



Δ Μακ. 3,20  Οταν οι πατέρες ηµών είχαν αδιατάρακτον ειρήνην λόγω της φιλονοµίας των και εζούσαν εν ευτυχία, ώστε και
ο βασιλεύς της Ασίας Σέλευκος και ο Νικάνωρ και χρήµατα να ξεχωρίσουν προς χάριν των δια την υπηρεσίαν του ναού και
την ανεξαρτησίαν των να αποδεχθούν,
Δ Μακ. 3,21  τότε δή τινες προς την κοινήν νεωτερίσαντες οµόνοιαν πολυτρόποις εχρήσαντο συµφοραίς.
Δ Μακ. 3,21   κατά την περίοδον αυτήν µερικοί διαταράξαντες την οµόνοιαν όλων προεκάλεσαν πολλάς και διαφόρους
συµφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Δ Μακ. 4,1  Σίµων γάρ τις προς Ονίαν αντιπολιτευόµενος τον ποτε την αρχιερωσύνην έχοντα διά βίου, καλόν και αγαθόν
άνδρα, επειδή πάντα τρόπον διαβάλλων υπέρ τού έθνους ουκ ίσχυσε κακώσαι, φυγάς ώχετο την πατρίδα προδώσων.
Δ Μακ. 4,1     Εξηγούµαι· κάποιος Σιµων, ο οποίος αντεπολιτεύετο προς τον Ονίαν που είχε κάποτε ισόβιον την
αρχιερωσύνην και ήτο άνθρωπος ενάρετος, επειδή δεν ηµπόρεσε, καίτοι τον κατασυκοφαντούσε παντοιοτρόπως χάριν του
συµφέροντος τάχα του έθνους, να επιτύχη κάτι κακόν εις βάρος του 'Ονιου, έφυγε, δια να προδώση την πατρίδα του.
Δ Μακ. 4,2  όθεν ήκων προς Απολλώνιον, τον Συρίας τε και Φοινίκης και Κιλικίας στρατηγόν, έλεγεν· εύνους ών τοίς τού
βασιλέως πράγµασιν ήκω
Δ Μακ. 4,2    Προς τον σκοπόν αυτόν προσήλθεν στον Απολλώνιον, τον στρατιωτικόν διοικητήν της Συρίας, της Φοινίκης
και της Κιλικίας και του είπε· “έρχοµαι µε φιλικάς διαθέσεις προς τον βασιλέα
Δ Μακ. 4,3 µηνύσων πολλάς ιδιωτικών χρηµάτων µυριάδας εν τοίς Ιεροσολύµων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοίς ιεροίς
µη επικοινωνούσας, και προσήκειν ταύτα Σελεύκω τώ βασιλεί.
Δ Μακ. 4,3    να καταγγείλω, ότι εις τα θησαυροφυλάκια των Ιεροσολύµων έχουν αποθησαυρισθή πολλαί µυριάδες
ιδιωτικών χρηµάτων, που δεν έχουν σχέσιν µε τον ιερόν θησαυρόν του ναού, και ότι αυτά δικαιωµατικώς ανήκουν στον
βασιλέα Σέλευκον”.
Δ Μακ. 4,4  τούτων δε έκαστα γνούς ο Απολλώνιος, τον µέν Σίµωνα της εις τον βασιλέα κηδεµονίας επαινεί, προς δε τον
Σέλευκον αναβάς κατεµήνυσε τον των χρηµάτων θησαυρόν.
Δ Μακ. 4,4    Οταν δε έµαθεν εν λεπτοµερείαις αυτά ο Απολλώνιος, επήνεσε τον Σιµωνα δια το ενδιαφέρον του υπέρ του
βασιλέως, µετέβη στον Σέλευκον και κατέστησεν εις αυτόν γνωστόν τον θησαυρόν εκείνον των χρηµάτων .
Δ Μακ. 4,5  και λαβών την περί αυτόν εξουσίαν ταχύ εις την πατρίδα ηµών µετά τού καταράτου Σίµωνος και βαρυτάτου
στρατού ανέβη
Δ Μακ. 4,5    Αφού δε εν συνεχεία επήρε την σχετικήν εξουσίαν, ανήλθε ταχέως εις την πατρίδα µας, συνοδευόµενος από τον
επικατάρατον Σιµωνα και οδηγών πολύν και βαρέως ωπλισµένον στρατόν.
Δ Μακ. 4,6  και προσελθών ταίς τού βασιλέως εντολαίς ήκειν έλεγεν, όπως τα ιδιωτικά τού γαζοφυλακίου λάβοι χρήµατα.
Δ Μακ. 4,6    Ελεγε δε ότι ήλθε κατόπιν εντολής του βασιλέως, δια να παραλάβη από το θησαυροφυλάκιον τα ιδιωτικά
χρήµατα.
Δ Μακ. 4,7  και τού έθνους προς τον λόγον σχετλιάζοντος αντιλέγοντός τε, πάνδεινον είναι νοµίσαντες, ει οι τας
παρακαταθήκας πιστεύσαντες τώ ιερώ θησαυρώ στερηθήσονται, ως οίόν τε ήν, εκώλυον.
Δ Μακ. 4,7    Ολος ο λαός ηγανάκτησεν εξ αιτίας του γεγονότος αυτού και προέβαλλεν αντιρρήσεις· και επειδή εθεώρησαν
µέγα δεινόν, εάν εστερούντο από τα χρήµατά των, όσοι τα είχαν εµπιστευθή στο ιερόν θησαυροφυλάκιον, δια τούτο
ηµπόδιζαν όσον ηµπορούσαν τον Απολλώνιον.
Δ Μακ. 4,8  µετά απειλών δε ο Απολλώνιος απήει εις το ιερόν.
Δ Μακ. 4,8    Ο Απολλώνιος παρ' όλα αυτά κατηυθύνθη µε απειλάς προς τον ναόν.
Δ Μακ. 4,9  των δε ιερέων µετά γυναικών και παιδίων εν τώ ιερώ ικετευσάντων τον Θεόν υπερασπίσαι τού ιερού
καταφρονουµένου τόπου
Δ Μακ. 4,9    Εις τον ναόν όµως οι ιερείς µαζή µε τας γυναίκας και τα παιδιά ικέτευαν τον Θεόν να υπερασπίση τον
καταφρονούµενον ιερόν τόπον.
Δ Μακ. 4,10  ανιόντος τε µετά καθωπλισµένης της στρατιάς τού Απολλωνίου προς την των χρηµάτων αρπαγήν, ουρανόθεν
έφιπποι προυφάνησαν άγγελοι περιαστράπτοντες τοίς όπλοις και πολύν αυτοίς φόβον τε και τρόµον ενιέντες.
Δ Μακ. 4,10  Ενώ δε ανέβαινεν ο Απολλώνιος µε την πλήρως εξωπλισµένην στρατιάν του, προς τον σκοπόν να αρπάση τα
χρήµατα, εφάνησαν από τον ουρανόν κατέµπροσθεν των άγγελοι έφιπποι απαστράπτοντές µε τα όπλα των, οι οποίοι
ενέβαλον εις αυτούς πολύν φόβον και τρόµον.
Δ Μακ. 4,11  καταπεσών γέ τοι ηµιθανής ο Απολλώνιος επί τον πάµφυλον τού ιερού περίβολον τας χείρας εξέτεινεν εις τον
ουρανόν, και µετά δακρύων τους Εβραίους παρεκάλει, όπως περί αυτού ευξάµενοι τον επουράνιον εξευµενίσωνται στρατόν.
Δ Μακ. 4,11   Αφού κατέπεσεν ηµιθανής ο Απολλώνιος εις την αυλήν του ναού, την καλουµένην αυλήν όλων των εθνών,
ήπλωσε τας χείρας στον ουρανόν και παρακάλει µε δάκρυα τους Εβραίους να προσευχηθούν υπέρ αυτού και να
εξευµενίσουν το ουράνιον στράτευµα.
Δ Μακ. 4,12  έλεγε γάρ ηµαρτηκώς ώστε και αποθανείν άξιος υπάρχειν πάσί τε ανθρώποις υµνήσειν σωθείς την τού ιερού
τόπου µακαριότητα.
Δ Μακ. 4,12  Ωµολογούσε δε, ότι είχεν αµαρτήσει τόσον, ώστε θα ήτο άξιος ακόµη και να αποθάνη, και ότι εάν εσώζετο, θα
διαλαλούσε εις όλους τους ανθρώπους την αγιότητα του ιερού χώρου.
Δ Μακ. 4,13  τούτοις υπαχθείς τοίς λόγοις Ονίας ο αρχιερεύς, καίπερ άλλως ευλαβηθείς, µήποτε νοµίσειεν ο βασιλεύς
Σέλευκος εξ ανθρωπίνης επιβουλής και µη θείας δίκης ανηρήσθαι τον Απολλώνιον, ηύξατο περί αυτού.
Δ Μακ. 4,13   Πεισθείς στους λόγους τούτους ο αρχιερεύς Ονίας, φοβηθείς δε εξ άλλου µήπως ο βασιλεύς Σέλευκος νοµίση
ότι ο Απολλώνιος δεν εφονεύθη από την θείαν δίκην αλλά από επιβουλήν ανθρώπων, προσηυχήθη δι' αυτόν.
Δ Μακ. 4,14  και ο µέν παραδόξως διασωθείς ώχετο δηλώσων τώ βασιλεί τα συµβάντα αυτώ. -
Δ Μακ. 4,14  Και ο στρατηγός, ο κατά παράδοξον τρόπον διασωθείς, έσπευσε να καταστήση γνωστά στον βασιλέα τα
συµβάντα εις αυτόν.
Δ Μακ. 4,15  Τελευτήσαντος δε Σελεύκου τού βασιλέως διαδέχεται την αρχήν ο υιός αυτού Αντίοχος Επιφανής, ανήρ
υπερήφανος και δεινός,



Δ Μακ. 4,15   Οταν απέθανεν ο βασιλεύς Σέλευκος, τον διεδέχθη εις την αρχήν ο υιός του Αντίοχος ο Επιφανής, άνθρωπος
υπερήφανος και σκληρός.
Δ Μακ. 4,16  ός καταλύσας τον Ονίαν της αρχιερωσύνης, Ιάσονα τον αδελφόν αυτού κατέστησεν αρχιερέα, συνθέµενον
δώσειν,
Δ Μακ. 4,16  Αυτός καθήρεσε τον Ονίαν από το αξίωµα της αρχιερωσύνης και εγκατέστησεν ως αρχιερέα τον αδελφόν του
Ιάσωνα, ο οποίος συνεφώνησεν
Δ Μακ. 4,17  ει επιτρέψειεν αυτώ την αρχήν, κατ ενιαυτόν τρισχίλια εξακόσια εξήκοντα τάλαντα.
Δ Μακ. 4,17   ότι, εάν του ανέθετε την αρχιερωσύνην, θα του έδιδε κάθε έτος τρεις χιλιάδας εξακόσια εξήκοντα τάλαντα.
Δ Μακ. 4,18  ο δε επέτρεψεν αυτώ και αρχιεράσθαι και τού έθνους αφηγείσθαι.
Δ Μακ. 4,18  Εκείνος του ανέθεσε την αρχιερωσύνην και την αρχηγίαν του έθνους.
Δ Μακ. 4,19  ός και εξεδιήτησε των Ιουδαίων το έθνος και εξεπολίτευσεν επί πάσαν παρανοµίαν
Δ Μακ. 4,19  Αυτός έβγαλε τότε το ιουδαϊκόν έθνος από τον προηγούµενον τρόπον της ζωής και έγινε προαγωγός εις κάθε
παρανοµίαν,
Δ Μακ. 4,20  ώστε µη µόνον επ αυτή τή άκρα της πατρίδος ηµών γυµνάσιον κατασκευάσαι, αλλά και καταλύσαι την τού
ιερού κηδεµονίαν.
Δ Μακ. 4,20  ώστε οχι µόνον εις την ακρόπολιν της πατρίδος µας να κατασκευάσουν γυµναστήρια, αλλά και να καταργήση
την καθιερωµένην φροντίδα δια τον ναόν.
Δ Μακ. 4,21  εφ οίς αγανακτήσασα η θεία δίκη αυτόν αυτοίς τον Αντίοχον επολέµωσεν.
Δ Μακ. 4,21  Εξ αιτίας αυτών ηγανάκτησεν η θεία δίκη και έκαµεν εχθρόν των τον ίδιον τον 'Αντιοχον.
Δ Μακ. 4,22  επειδή γάρ πολεµών ήν κατ Αίγυπτον Πτολεµαίω, ήκουσέ τε ότι φήµης διαδοθείσης περί τού τεθνάναι αυτόν,
ως ένι µάλιστα χαίροιεν οι Ιεροσολυµίται, ταχέως επ αυτούς ανέζευξεν,
Δ Μακ. 4,22  Ενώ, δηλαδή, ο Αντίοχος επαλεµούσε κατά του Πτολεµαίου εις την Αίγυπτον και επληροφορήθη ότι
Ιεροσολυµίται κατόπιν διαδόσεως φήµης περί του θανάτου του εχαίροντο καθ' υπερβολήν, µετέβαλε πορείαν και εστράφη
εναντίον αυτών.
Δ Μακ. 4,23  και ως επόρθησεν αυτούς, δόγµα έθετο όπως, εί τινες αυτών φάνοιεν τώ πατρίω πολιτευόµενοι νόµω, θάνοιεν.
Δ Μακ. 4,23  Αµέσως µόλις τους υπέταξεν εξέδωκε διάταγµα, σύµφωνα µε το οποίον ετιµωρούντο µε θάνατον όσοι από
αυτούς θα ετολµούσαν να φανούν ότι έζούσαν σύµφωνα µε τον προγονικόν των Νοµον.
Δ Μακ. 4,24  και επεί κατά µηδένα τρόπον ίσχυε καταλύσαι διά των δογµάτων την τού έθνους εύνοιαν,
Δ Μακ. 4,24  Και αφού δεν ηµπόρεσε µε κανένα τρόπον να εξάλείψη την αγάπην των προς την πατρίδα,
Δ Μακ. 4,25  αλλά πάσας τας εαυτού απειλάς και τιµωρίας εώρα καταλυοµένας, ώστε και γυναίκας, ότι περιέτεµον τα
παιδία, µετά των βρεφών κατακρηµνισθήναι προειδυίας ότι τούτο πείσονται·
Δ Μακ. 4,25  αλλά αντιθέτως έβλεπε να καταφρονούνται όλαι αι εξαγγελλόµενοι υπ' αυτού απειλαί και τιµωρίαι εις βαθµόν,
ώστε και γυναίκες ακόµη να κατακρηµνισθούν µαζή µε τα βρέφη των, επειδή εφήρµοζαν εις τα τέκνα των την περιτοµήν,
αν και εγνώριζαν ότι αυτό θα πάθουν.
Δ Μακ. 4,26  επεί ούν τα δόγµατα αυτού κατεφρονείτο υπό τού λαού, αυτός διά βασάνων ένα έκαστον τού έθνους ηνάγκαζε
µιαρών απογευοµένους τροφών εξόµνυσθαι τον Ιουδαϊσµόν.
Δ Μακ. 4,26  Επειδή, λοιπόν αι διαταγαί του κατεφρονούντο υπό του λαού, ηνάγκαζε µε βασανιστήρια κάθε ένα Ιουδαίον να
γίνη εξωµότης, να απαρνηθή τον Ιουδαϊσµόν τρώγων απηγορευµένας τροφάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Δ Μακ. 5,1  Προκαθίσας γέ τοι µετά των συνέδρων ο τύραννος Αντίοχος επί τινος υψηλού τόπου και των στρατευµάτων
αυτώ ενόπλων κυκλόθεν παρεστηκότων, παρεκέλευε τοίς δορυφόροις
Δ Μακ. 5,1     Εγκατασταθείς, λοιπόν, ο τύραννος Αντίοχος εις τόπον υψηλόν και λαβών την πρώτην θέσιν µεταξύ των
συµβούλων του, περιστοιχιζόµενος δε από τα ένοπλα στρατεύµατά του, έδωκεν εντολήν στους σωµατοφύλακάς του,
Δ Μακ. 5,2  ένα έκαστον των Εβραίων επισπάσθαι, και κρεών υείων και ειδωλοθύτων αναγκάζειν απογεύεσθαι·
Δ Μακ. 5,2    να τραβούν ενός εκάστου Ιουδαίου το δέρµα δια να εξαφανίσουν την περιτοµήν των, και να τους αναγκάζουν
να γεύωνται κρέατα χοιρινά και κρέατα από εκείνα, που προσεφέρθησαν θυσία εις τα είδωλα.
Δ Μακ. 5,3  ει δε τινες µη θελήσειαν µιαροφαγήσαι, τούτους τροχισθέντας αναιρεθήναι.
Δ Μακ. 5,3     Εάν δε µερικοί δεν ήθελαν να φάγουν τροφήν µολυσµένην, να φονεύωνται µε τον βασανιστικόν τροχόν.
Δ Μακ. 5,4  πολλών δε συναρπασθέντων είς πρώτος εκ της αγέλης Εβραίος ονόµατι Ελεάζαρος, το γένος ιερεύς, την
επιστήµην νοµικός, και την ηλικίαν προήκων και πολλοίς των περί τον τύραννον διά την ηλικίαν γνώριµος, παρήχθη
πλησίον αυτού. -
Δ Μακ. 5,4    Αφού δε πολλοί συνηρπάσθησαν βιαίως και υπεχώρησαν, ωδηγήθη προς αυτόν κάποιος Εβραίος, πρώτος από
το πλήθος, ονόµατι Ελεάζαρος, ιερατικού γένους, νοµικός ως προς την επιστήµην, και προχωρηµένος εις την ηλικίαν, λόγω
δε της ηλικίας του γνωστός εις πολλούς από εκείνους, που περιεστοίχιζαν τον τύραννον.
Δ Μακ. 5,5  Καί αυτόν ιδών ο Αντίοχος έφη·
Δ Μακ. 5,5     Οταν τον αντίκρυσεν ο Αντίοχος του ειπέ·
Δ Μακ. 5,6  εγώ πριν άρξασθαι των κατά σού βασάνων, ώ πρεσβύτα, συµβουλεύσαιµ αν σοι ταύτα, όπως απογευσάµενος
των υείων σώζοιο· αιδούµαι γάρ σου την ηλικίαν και την πολιάν, ήν µετά τοσούτον έχων χρόνον ου µοι δοκείς φιλοσοφείν
τή Ιουδαίων χρώµενος θρησκεία.
Δ Μακ. 5,6    “εγώ, γέροντα, πριν αρχίσουν εναντίον σου τα βασανιστήρια, θα ήθελα να σου δώσω την εξής συµβουλήν· Να
γευθής το χοιρινόν κρέας και να σωθής. Σέβοµαι την ηλικίαν σου και τα άσπρα σου µαλλιά, τα οποία, καίτοι από τόσου
χρόνου τα έχεις, δεν µου φαίνεται, ότι φιλοσοφείς ορθώς, αφού δέχεσαι την Ιουδαϊκήν θρησκείαν.
Δ Μακ. 5,7  διατί γάρ της φύσεως κεχαρισµένης καλλίστην την τούδε τού ζώου σαρκοφαγίαν βδελύττη;
Δ Μακ. 5,7     Διατί, σε παρακαλώ, ενώ αυτή αύτη η φύσις µας έχει χαρίσει την γευστικωτάτην τροφήν του ζώου αυτού, συ
την αποστρέφεσαι µετά βδελυγµίας;
Δ Μακ. 5,8  και γάρ ανόητον τούτο δοκεί, το µη απολαύειν των χωρίς ονείδους ηδέων, και άδικον αποστρέφεσθαι τας της



φύσεως χάριτας.
Δ Μακ. 5,8    Τούτο βεβαίως θεωρείται ανόητον, το να µη απολαµβανη, δηλαδή, κανείς κάτι ευχάριστον, που δεν του
προσάπτει εντροπήν, αλλά είναι και άδικον, να δείχνη αποστροφήν προς τας δωρεάς της φύσεως.
Δ Μακ. 5,9  σύ δε µοι και ανοητότερον ποιήσειν δοκείς, ει κενοδοξών περί το αληθές έτι καµού καταφρονήσεις επί τή ιδία
τιµωρία.
Δ Μακ. 5,9    Αλλά συ, νοµίζω, ότι θα κάµης κάτι περισσότερον ανόητον, εάν υπερηφανευόµενος ότι κατέχεις, τάχα, την
αλήθειαν, περιφρονήσης ακόµη και εµέ, µε συνέπειαν να τιµωρηθής.
Δ Μακ. 5,10  ουκ εξυπνώσεις από της φλυάρου φιλοσοφίας υµών
Δ Μακ. 5,10   Δεν θα εξυπνήσης από την µωρολόγον θρησκείαν σας;
Δ Μακ. 5,11  και αποσκεδάσεις των λογισµών σου τον λήρον και άξιον της ηλικίας αναλαβών νούν φιλοσοφήσεις την τού
συµφέροντος αλήθειαν
Δ Μακ. 5,11   Δεν θα πετάξης µακράν τους ανοήτους συλλογισµούς σου; Δεν θα σκεφθής το αληθινόν συµφέρον σου
δεικνύων σύνεσιν και νουν άξιον της ηλικίας σου,
Δ Μακ. 5,12  και προσκυνήσας µου την φιλάνθρωπον παρηγορίαν οικτειρήσεις το σεαυτού γήρας;
Δ Μακ. 5,12   και δεν θα λυπηθής τα γηρατεία σου, ώστε να αποδεχθής και υποταχθής εις την φιλάνθρωπον αυτήν
προτροπήν µου;
Δ Μακ. 5,13  και γάρ ενθυµήθητι, ως ει και τις εστι τήσδε της υµών θρησκείας εποπτική δύναµις, συγγνωµονήσει αν σοι επί
πάση τή δι ανάγκην γινοµένη παρανοµία. -
Δ Μακ. 5,13   Στοχάσου ότι, και αν υπάρχη επιτέλους κάποια δύναµις, του εποπτεύει την τήρησιν των υπό της θρησκείας
σας διδασκοµένων, αυτή θα σε συγχωρήση, διότι παρανοµείς εξαναγκαζόµενος”.
Δ Μακ. 5,14  Τούτον τον τρόπον επί την έκθεσµον σαρκοφαγίαν εποτρύνοντος τού τυράννου, λόγον ήτησεν ο Ελεάζαρος
Δ Μακ. 5,14   Επειτα από µίαν τέτοιαν προτροπήν του τυράννου προς παράνοµον κρεωφαγίαν, εζήτησε τον λόγον ο
Ελεάζαρος.
Δ Μακ. 5,15  και λαβών τού λέγειν εξουσίαν ήρξατο δηµηγορείν ούτως·
Δ Μακ. 5,15   Και αφού έλαβε την άδειαν ήρχισε να οµιλή ενώπιόν των ως εξής·
Δ Μακ. 5,16  ηµείς, Αντίοχε, θείω πεπεισµένοι νόµω πολιτεύεσθαι ουδεµίαν ανάγκην βιαιοτέραν είναι νοµίζοµεν της προς
τον νόµον ηµών ευπειθείας·
Δ Μακ. 5,16   “Ηµείς, Αντίοχε, είµεθα πεπεισµένοι, ότι πρέπει να ζώµεν σύµφωνα προς τον θείον νόµον. Και δεν νοµίζοµεν
ότι υπάρχει κανείς εξωτερικός καταναγκασµός ισχυρότερος από την πρόθυµον υποταγήν µας στον θείον νόµον.
Δ Μακ. 5,17  διό δή κατ ουδένα τρόπον παρανοµείν αξιούµεν.
Δ Μακ. 5,17   Δια τούτο κατ' ουδένα τρόπον δεν κρίνοµεν άξιον, να παραβαίνωµεν τον Νοµον.
Δ Μακ. 5,18  καίτοι ει κατά αλήθειαν µη ήν ο νόµος ηµών, ως σύ υπολαµβάνεις, θείος, (άλλως δε νοµίζοµεν αυτόν είναι
θείον) ουδέ ούτως εξόν ηµίν ήν την επί τή ευσεβεία δόξαν ακυρώσαι.
Δ Μακ. 5,18   Και αν ακόµη δεν ήτο πράγµατι θείος ο ιδικός µας νόµος, όπως συ νοµίζεις, και εκ πλάνης, τάχα, ηµείς
νοµίζοµεν ότι είναι θείος, και πάλιν δεν θα είχοµεν την εξουσίαν να παραβώµεν και να ακυρώσωµεν την πίστιν µας αυτήν
περί ευσεβείας.
Δ Μακ. 5,19  µη µικράν ούν είναι νοµίσης ταύτην, ει µιαροφαγήσαιµεν, αµαρτίαν·
Δ Μακ. 5,19   Μη νοµίσης, λοιπόν, ότι εάν γευθώµεν µολυσµένην τροφήν, είναι τούτο µικρά αµαρτία.
Δ Μακ. 5,20  το γάρ εν µικροίς και εν µεγάλοις παρανοµείν ισοδύναµόν εστιν,
Δ Μακ. 5,20  Διότι το να παρανοµή κανείς είτε εις µικρά είτε εις µεγάλα, είναι το ίδιον.
Δ Μακ. 5,21  δι εκατέρου γάρ ως οµοίως ο νόµος υπερηφανείται.
Δ Μακ. 5,21   Και εις τας δύο περιπτώσεις οµοίως περιφρονείται ο Νοµος.
Δ Μακ. 5,22  χλευάζεις δε ηµών την φιλοσοφίαν, ώσπερ ου µετά ευλογιστίας εν αυτή βιούντων·
Δ Μακ. 5,22  Ειρωνεύεσαι δε την φιλοσοφίαν µας, επειδή σύµφωνα µε αυτήν δεν ζώµεν τάχα µε ορθοψροσύνην.
Δ Μακ. 5,23  σωφροσύνην τε γάρ ηµάς εκδιδάσκει ώστε πασών των ηδονών και επιθυµιών κρατείν και ανδρείαν εξασκείν,
ώστε πάντα πόνον εκουσίως υποµένειν
Δ Μακ. 5,23  Αλλά αυτή η φιλοσοφία µας διδάσκει την σωφροσύνην, ώστε να κυριαρχώµεν επάνω εις όλας τας ηδονάς και
επιθυµίας, και να ασκώµεν την ανδρείαν, ώστε να υποµένωµεν θεληµατικά κάθε ταλαιπωρίαν.
Δ Μακ. 5,24  και δικαιοσύνην παιδεύει ώστε διά πάντων των ηθών ισονοµείν και ευσέβειαν εκδιδάσκει, ώστε µόνον τον
όντα Θεόν σέβειν µεγαλοπρεπώς.
Δ Μακ. 5,24  Μας εξασκεί επίσης εις πράξεις δικαιοσύνης, ώστε η όλη συµπεριφορά µας να είναι απονοµή του δικαίου. Μας
διδάσκει ακόµη την ευσέβειαν, ώστε εις µόνον τον αληθινόν Θεόν να αποδίδωµεν µεγαλοπρεπή λατρείαν.
Δ Μακ. 5,25  διό ου µιαροφαγούµεν· πιστεύοντες γάρ Θεού καθεστάναι τον νόµον οίδαµεν ότι κατά φύσιν ηµίν συµπαθεί
νοµοθετών ο τού κόσµου κτίστης·
Δ Μακ. 5,25  Δια τούτο δεν τρώγοµεν τροφάς µιαράς. Διότι πιστεύοµεν, ότι ο νόµος έχει θεσπισθή από τον Θεόν και
γνωρίζοµεν ότι νοµοθετών ο κτίστης του κόσµου τρέφει κατά φυσικόν λόγον συµπάθειαν προς ηµάς
Δ Μακ. 5,26  και τα µέν οικειωθησόµενα ηµών ταίς ψυχαίς επέτρεψεν εσθίειν. τα δε εναντιωθησόµενα εκώλυσε
σαρκοφαγείν.
Δ Μακ. 5,26  και επέτρεψε να τρώγωµεν, όσα πρόκειται να ωφελήσουν τας ψυχάς µας, απηγόρευσεν όµως να δοκιµάζωµεν
το κρέας, όσων πρόκειται να µας βλάψη
Δ Μακ. 5,27  τυραννικόν δε ου µόνον αναγκάζειν ηµάς παρανοµείν, αλλά και εσθίειν, όπως τή εχθίστη ηµών µιαροφαγία
ταύτη έτι εγγελάσης.
Δ Μακ. 5,27  Τυραννική αυθαιρεσία δεν είναι µόνον να µας αναγκάζης να παρανοµούµεν, αλλά και να τρώγωµεν
απηγορευµένα κρέατα, µε τον σκοπόν να γελάσης εξευτελιστικώς εις βάρος µας εξ αιτίας της µισητοτάτης εις ηµάς αυτής
βρώσεως των µιαρών.
Δ Μακ. 5,28  αλλ ου γελάσεις κατ εµού τούτον τον γέλωτα, ούτε τους ιερούς των προγόνων περί τού φυλάξαι τον νόµον
όρκους ου παρήσω,



Δ Μακ. 5,28  Αλλά βεβαίως δεν θα γελάσης εις βάρος µου τον ειρωνικόν αυτόν γέλωτα, ούτε εγώ θα παραβώ τους ιερούς
όρκους των προγόνων µου, τους αναφεροµένους, εις την τήρησιν του Νοµου,
Δ Μακ. 5,29  ουδ αν εκκόψειάς µου τα όµµατα και τα σπλάγχνα µου τήξειας.
Δ Μακ. 5,29  ακόµη και αν µου βγάλης τα µάτια και λυώσης τα σπλάγχνα µου.
Δ Μακ. 5,30  ουχ ούτως ειµί γέρων εγώ και άνανδρος ώστε µοι διά την ευσέβειαν µη νεάζειν τον λογισµόν.
Δ Μακ. 5,30  Δεν είµαι τόσον γέρων και άνανδρος, ώστε να µη έχω ακµαίον το φρόνηµά µου.
Δ Μακ. 5,31  προς ταύτα τροχούς ευτρέπιζε και το πύρ εκφύσα σφοδρότερον.
Δ Μακ. 5,31   Δια τούτο ετοίµαζε τους τροχούς και αναρρίπιζε το πυρ, ώστε να γίνη ισχυρότερον.
Δ Μακ. 5,32  ουχ ούτως οικτείροµαι το εµαυτού γήρας ώστε µε δι εµαυτού τον πάτριον καταλύσαι νόµον.
Δ Μακ. 5,32  Δεν αγαπώ και δεν λυπούµαι τόσον πολύ το γήρας µου, ώστε να καταπατήσω εγώ ο ίδιος τον Νοµον των
πατέρων µου.
Δ Μακ. 5,33  ου ψεύσοµαί σε, παιδευτά νόµε, ουδέ φεύξοµαί σε ουδ εξοµούµαί σε , φίλη εγκράτεια,
Δ Μακ. 5,33  Δεν θα σε διαψεύσω, ω νόµε διδάσκαλε. Δεν θα σε εγκαταλείψω, αγαπητή εγκράτεια, ούτε θα καταπατήσω τον
όρκον, που έχω δώσει δια σε!
Δ Μακ. 5,34  ουδέ καταισχυνώ σε, φιλόσοφε λόγε, ουδέ εξαρνήσοµαί σε, ιερωσύνη τιµία και νοµοθεσίας επιστήµη·
Δ Μακ. 5,34  Δεν θα σε εξευτελίσω, φιλόσοφε λογισµέ, ούτε θα σας αρνηθώ, σεµνή ιερωσύνη και επιστήµη της νοµοθεσίας!
Δ Μακ. 5,35  ουδέ µιανείς µου το σεµνόν γήρως στόµα ουδέ νοµίµου βίου ηλικίαν.
Δ Μακ. 5,35  Συ δε, στόµα µου, δεν θα µολύνης την σεµνήν γεροντικήν µου ηλικίαν, ούτε και το τέλος µιας ζωής
αφιερωµένης στον θείον νόµον.
Δ Μακ. 5,36  αγνόν δε µε οι πατέρες προσδέξονται µη φοβηθέντα σου τας µέχρι θανάτου ανάγκας.
Δ Μακ. 5,36  Αγνόν θα µε δεχθούν οι πατέρες, διότι δεν θα έχω φοβηθή τα θανάσιµα βασανιστήριά σου.
Δ Μακ. 5,37  ασεβών µέν γάρ τυραννήσεις, των δε εµών περί της ευσεβείας λογισµών ούτε διά λόγων δεσπόσεις ούτε δι
έργων.
Δ Μακ. 5,37  Συ, Αντίοχε, θα βασιλεύσης επάνω εις ασεβείς· δεν θα κατευθύνης όµως συ τας ιδικάς µου πεποιθήσεις περί
ευσεβείας ούτε µε τας απειλάς ούτε µε τα βάσανα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Δ Μακ. 6,1  Τούτον τον τρόπον αντιρητορεύσαντα ταίς τού τυράννου παρηγορίαις, παραστάντες οι δορυφόροι πικρώς
έσυραν επί τα βασανιστήρια τον Ελεάζαρον.
Δ Μακ. 6,1     Ετσι απήντησεν εις τας δολίας προτροπάς του τυράννου ο Ελεάζαρος. Και αφού τον επλησίασαν οι
στρατιώται, τον έσυραν βαναύσως εις τα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 6,2  και πρώτον µέν περιέδυσαν τον γηραιόν εγκοσµούµενον τή περί την ευσέβειαν ευσχηµοσύνη·
Δ Μακ. 6,2    Και πρώτον µεν αφήρεσαν τα ενδύµατα του γέροντος αυτού, ο οποίος εκοσµείτο µε το ευπρεπές ένδυµα της
ευσεβείας.
Δ Μακ. 6,3  έπειτα περιαγκωνίσαντες εκατέρωθεν µάστιξι κατήκιζον·
Δ Μακ. 6,3    Επειτα, αφού του έδεσαν τους αγκώνας εκατέρωθεν, τον εχτυπούσαν δυνατά µε µάστιγας.
Δ Μακ. 6,4  πείσθητι ταίς τού βασιλέως εντολαίς, ετέρωθεν κήρυκος επιβοώντος.
Δ Μακ. 6,4    Από το άλλο µέρος ο κήρυξ εφώναζεν· “υπάκουσε εις τας εντολάς του βασιλέως”.
Δ Μακ. 6,5  ο δε µεγαλόφρων και ευγενής ως αληθώς Ελεάζαρος, ώσπερ εν ονείρω βασανιζόµενος κατ ουδένα τρόπον
µετετρέπετο,
Δ Μακ. 6,5    Ο µεγαλόψυχος όµως και αληθινά γενναίος Ελεάζαρος, σαν να εβασανίζετο µέσα σε όνειρον, κατ' ουδένα
τρόπον εκάµπετο.
Δ Μακ. 6,6  αλλά υψηλούς ανατείνας εις τον ουρανόν τους οφθαλµούς απεξαίνετο ταίς µάστιξι τας σάρκας ο γέρων και
κατερείτο τώ αίµατι
Δ Μακ. 6,6    Αλλά ύψωσεν ο γέρων θαρραλέους τους οφθαλµούς προς τον ουρανόν, καθ' ον χρόνον κατεξεσχίζοντο αι
σάρκες µε τας µάστιγας, κατερραντίζετο µε το αίµα,
Δ Μακ. 6,7  και τα πλευρά κατετιτρώσκετο, και πίπτων εις το έδαφος από τού µηκέτι φέρειν το σώµα τας αλγηδόνας, ορθόν
είχε και ακλινή τον λογισµόν.
Δ Μακ. 6,7    εγέµιζε πληγάς εις τα πλευρά και, ενώ κατέπιπτεν στο έδαφος εκ του γεγονότος, ότι δεν αντείχε πλέον το σώµα
στους πόνους, διετήρει το φρόνηµα ορθόν και αλύγιστον.
Δ Μακ. 6,8  Λάξ γέ τοι των πικρών τις δορυφόρων εις τους κενεώνας εναλλόµενος έτυπτεν, όπως εξανίσταιτο πίπτων.
Δ Μακ. 6,8    Με ορµήν τότε αποπηδών κάποιος από τους σκληρούς στρατιώτας τον εκτύπα µε λακτίσµατα εις τας λαγόνας,
δια να σηκώνεται µετά την πτώσιν.
Δ Μακ. 6,9  ο δε υπέµεινε τους πόνους και περιεφρόνει της ανάγκης
Δ Μακ. 6,9    Εκείνος υπέµεινε τους πόνους· καταφρονούσε την βίαν
Δ Μακ. 6,10  και διεκαρτέρει τους αικισµούς, και καθάπερ γενναίος αθλητής τυπτόµενος ενίκα τους βασανίζοντας ο γέρων·
Δ Μακ. 6,10  και υπέφερε καρτερικώς τας κακοποιήσεις και ως εάν αυτός ο γέρων ήτο ρωµαλέος αθλητής, που εκτυπάτο,
κατανικούσεν εκείνους, που τον εβασάνιζαν.
Δ Μακ. 6,11  ιδρών γέ τοι το πρόσωπον και επασθµαίνων σφοδρώς και υπ αυτών των βασανιζόντων εθαυµάζετο επί τή
ευψυχία. -
Δ Μακ. 6,11   Με ιδρωµένον το πρόσωπον και εντόνως ασθµαίνων εθαυµάζετο και από αυτούς ακόµη τους βασανιστάς του
δια την γενναιότητά του.
Δ Μακ. 6,12  Όθεν τα µέν ελεούντες τα τού γήρως αυτού,
Δ Μακ. 6,12  Δια τούτο αφ' ενός µεν από ευσπλαγχνίαν προς το γήρας του,
Δ Μακ. 6,13  τα δε εν συµπαθεία της συνηθείας όντες, τα δε εν θαυµασµώ της καρτερίας προσιόντες αυτώ τινές των τού
βασιλέως έλεγον·
Δ Μακ. 6,13   αφ' ετέρου δε από συµπάθειαν λόγω της οικειότητος αλλά και από θαυµασµόν λόγω της καρτερίας του, αφού



τον επλησίασαν µερικοί από τους συµβούλους του βασιλέως του ελεγαν·
Δ Μακ. 6,14  τι τοίς κακοίς τούτοις σεαυτόν αλογίστως απόλεις, Ελεάζαρε;
Δ Μακ. 6,14  “διατί χάνεις απερισκέπτως την ζωήν σου εξ αιτίας των δεινών αυτών , ω 'Ελεαζαρε;
Δ Μακ. 6,15  ηµείς µέν τοι των υψηµένων σοι βρωµάτων παραθήσοµεν, σύ δε υποκρινόµενος των υείων απογεύεσθαι,
σώθητι. -
Δ Μακ. 6,15   Ηµείς θα σου παραθέσωµεν από τα µαγειρευµένα δια σε κρέατα και συ υποκρινόµενος ότι δοκιµάζστο
χοιρινόν σώσε τον εαυτόν σου”.
Δ Μακ. 6,16  Καί ο Ελεάζαρος, ώσπερ πικρότερον διά της συµβουλίας αικισθείς, ανεβόησε·
Δ Μακ. 6,16  Και ο Ελεαζαρος, ωσάν να είχε κακοποιηθή οδυνηρότερα από την συµβουλή αυτήν, εκραύγασεν·
Δ Μακ. 6,17  µη ούτως κακώς φρονήσαιµεν οι Αβραάµ παίδες ώστε µαλακοψυχήσαντας απρεπές ηµίν δράµα
υποκρίνασθαι.
Δ Μακ. 6,17   “ας µη τυφλωθώµεν τόσον πολύ ηµείς τα τέκνα του Αβραάµ, ώστε από δειλίαν και µικροψυχίαν να
υποκριθώµεν και να παίξωµεν θέατρον, που δεν αρµόζει εις ηµάς.
Δ Μακ. 6,18  και γάρ αλόγιστον, ει προς αλήθειαν ζήσαντες τον µέχρι γήρως βίον και την επ αυτώ δόξαν νοµίµως
φυλάξαντες,
Δ Μακ. 6,18  Διότι είναι απερίσκεπτον και παράλογον, αφού εζήσαµεν την ζωήν µας σύµφωνα προς την αλήθειαν µέχρι της
γεροντικής ηλικίας και διετηρήσαµεν δια τούτο νοµίµως την υπόληψίν µας,
Δ Μακ. 6,19  νύν µεταβαλοίµεθα και αυτοί µέν ηµείς γενοίµεθα τοίς νέοις ασεβείας τύπος, ίνα παράδειγµα γενώµεθα της
µιαροφαγίας.
Δ Μακ. 6,19  να αλλάξωµεν τώρα συµπεριφαράν και ηµείς οι ίδιοι να γίνωµεν πρότυπα ασεβείας δια τους νέους, µε το να
δώσωµεν το παράδειγµα της βρώσεως µολυσµένων κρεάτων.
Δ Μακ. 6,20  αισχρόν δε ει επιβιώσωµεν ολίγον χρόνον και τούτον καταγελώµενοι προς απάντων επί δειλία,
Δ Μακ. 6,20  Είναι δε εντροπή να ζήσωµεν επί ολίγον ακοµή ύστερα από αυτά και µάλιστα εµπαιζόµενοι από όλους δια την
δειλίαν µας,
Δ Μακ. 6,21  και υπό µέν τού τυράννου καταφρονηθώµεν ως άνανδροι, τον δε θείον ηµών νόµον µέχρι θανάτου µη
προασπίσαιµεν.
Δ Μακ. 6,21  και ως άνανδροι να καταφρονηθώµεν από τον τύραννον και να µη υπερασπισώµεν τον θείον νόµον µας µέχρι
θανάτου.
Δ Μακ. 6,22  προς ταύτα υµείς µέν, ώ Αβραάµ παίδες, ευγενώς υπέρ της ευσεβείας τελευτάτε.
Δ Μακ. 6,22  Δι' αυτούς τους λόγους, τέκνα του Αβραάµ, γενναίως να αποθνήσκετε προ χάριν της ευσεβούς πίστεως σας.
Δ Μακ. 6,23  οι δε τού τυράννου δορυφόροι, τι µέλλετε; -
Δ Μακ. 6,23  Σεις δε, στρατιώται του τυράννου, διατί βραδύνετε;”
Δ Μακ. 6,24  Πρός τας ανάγκας ούτως µεγαλοφρονούντα αυτόν ιδόντες και µηδέ προς τον οικτριρµόν αυτών
µεταβαλλόµενον επί το πύρ αυτόν ήγαγον.
Δ Μακ. 6,24  Οταν τον είδαν να επιδεικνύη τόσην µεγαλοψυχίαν προ το βασανιστηρίων και να µη κάµπτεται, ακόµη και
µετά την εκδήλωσιν της ευσπλαγχνίας προ αυτόν, τον ωδήγησαν στο πυρ.
Δ Μακ. 6,25 ένθα διά κακοτέχνων οργάνων καταφλέγοντες αυτόν υπέριπτον και δυσώδεις χυλούς εις τους µυκτήρας αυτού
κατέχεον.
Δ Μακ. 6,25  Τον έρριπτον ολίγον κατ' ολίγον εις αυτό κατακαίοντες αυτόν µε όργανα κατασκευασθέντα µε πολλήν
κακότητα· έχυναν δε στους ρώθωνάς του και βρωµερά υγρά.
Δ Μακ. 6,26  ο δε µέχρι των οστέων ήδη κατακεκαυµένος και µέλλων λιποθυµείν ανέτεινε τα όµµατα προς τον Θεόν και
είπεν·
Δ Μακ. 6,26  Ο δε 'Ελεαζαρος, ενώ αι φλόγες είχαν πλέον φθάσει µέχρι και των όστών του και θα ελιποθυµούσε από στιγµή
σε στιγµή, ύψωσε τα µάτια προς τον Θεόν και είπε·
Δ Μακ. 6,27  σύ οίσθα, Θεέ, παρόν µοι σώζεσθαι, βασάνοις καυστικαίς αποθνήσκω διά τον νόµον.
Δ Μακ. 6,27  “Σι Θεέ µου, γνωρίζεις ότι, ενώ ηµπορούσα να σωθώ, αποθνήσκω χάριν του Νοµου σου µε το βασανιστήριον
του πυρός.
Δ Μακ. 6,28  τοιγαρούν ίλεως γενού τώ έθνει σου αρκεσθείς τή ηµετέρα υπέρ αυτών δίκη.
Δ Μακ. 6,28  Δια τούτο, λοιπόν, γίνε σπλαγχνικός στο έθνος σου, αρκεσθείς εις την ιδικήν µας χάριν αυτών τιµωρίαν.
Δ Μακ. 6,29  καθάρσιον αυτών ποίησον το εµόν αίµα και αντίψυχον αυτών λαβέ την εµήν ψυχήν.
Δ Μακ. 6,29  Καµε ιδικόν των καθαρτήριον το αίµα µου και σαν αντίτιµον της ζωής των πάρε την ιδικήν µου ζωήν”.
Δ Μακ. 6,30  και ταύτα ειπών ο ιερός ανήρ ευγενώς ταίς βασάνοις εναπέθανε
Δ Μακ. 6,30  Οταν είπε τα λόγια αυτά ο άγιος άνθρωπος, εξεψύχησε γενναίως εν µέσω των βασανιστηρίων.
Δ Μακ. 6,31  και µέχρι των τού θανάτου βασάνων αντέστη τώ λογισµώ διά τον νόµον. - Οµολογουµένως ούν δεσπότης εστί
των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 6,31   Και εις αυτά τα θανάσιµα βασανιστήρια αντεστάθη χάριν του Νοµου µε την δύναµιν του ευσεβούς λογισµού. -
Είναι, λοιπόν, αναντιρρήτως κύριος των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 6,32  ει γάρ τα πάθη τού λογισµού κεκρατήκει, τούτοις αν απέδοµεν την της επικρατείας µαρτυρίαν·
Δ Μακ. 6,32  Διότι, εάν τα πάθη είχαν κυριαρχήσει επάνω στον λογισµόν, τότε θα είµεθα υποχρεωµένοι να οµολογήσωµεν
και να µαρτυρήσωµεν την κυριαρχιαν των αυτήν.
Δ Μακ. 6,33  νυνί δε τού λογισµού τα πάθη νικήσαντος, αυτώ προσηκόντως την της ηγεµονίας προσνέµοµεν εξουσίαν.
Δ Μακ. 6,33  Τωρα όµως, αφού ο λογισµός ενίκησε τα πάθη, εις αυτόν απονέµοµεν, όπως αρµόζει, την εξουσίαν να
ηγεµονεύη.
Δ Μακ. 6,34  και δίκαιόν εστιν οµολογείν ηµάς το κράτος είναι τού λογισµού. όπου γε και των έξωθεν αλγηδόνων επικρατεί,
Δ Μακ. 6,34  Και είναι δίκαιον να οµολογώµεν, ότι η δύναµις ανήκει στον ευσεβή λογισµόν, αφού κυριαρχεί και επί των
προκαλουµένων από εξωτερικάς αιτίας πόνων.
Δ Μακ. 6,35  επεί και γελοίον· και ου µόνον των αλγηδόνων επιδείκνυµι κεκρατηκέναι τον λογισµόν, αλλά και των ηδονών



κρατείν, και µηδέν αυταίς υπείκειν.
Δ Μακ. 6,35  Το αντίθέτον θα ήτο γελοίον. Και δεν αποδεικνύουν µόνον ότι ο λογισµός έχει κυριαρχήσει επάνω στους
πόνους, αλλ' ότι κυριαρχεί και επί των ηδονών και ότι δεν υποχωρεί καθόλου εις αυτάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Δ Μακ. 7,1  Ώσπερ γάρ άριστος κυβερνήτης ο τού πατρός ηµών Ελεαζάρου λογισµός πηδαλιουχών την της ευσεβείας ναύν
εν τώ των παθών πελάγει
Δ Μακ. 7,1 Καθώς ο ευσεβής λογισµός υπήρξεν εξαίρετος κυβερνήτης του πατρός ηµών Ελεαζάρου κατευθύνων το πλοίον
της ευσεβείας µέσα στο πέλαγος των παθών,
Δ Μακ. 7,2  και καταικιζόµενος ταίς τού τυράννου απειλαίς και καταντλούµενος ταίς των βασάνων τρικυµίαις,
Δ Μακ. 7,2    αυτός δεχόµενος τας απειλάς του τυράννου και καταταλαιπωρούµενος από τον κατακλυσµόν των
βασανιστηρίων,
Δ Μακ. 7,3  κατ ουδένα τρόπον µετέτρεψε τους της ευσεβείας οίακας, έως ού έπλευσεν επί τον της αθανάτου νίκης λιµένα.
Δ Μακ. 7,3     κατ' ουδένα τρόπον µετέτρεψε το πηδάλιον της ευσεβείας, έως ότου έφθασεν στον λιµένα της αθανάτου νίκης.
Δ Μακ. 7,4  ουχ ούτως πόλις πολλοίς και ποικίλοις µηχανήµασιν αντέσχε ποτέ πολιορκουµένη, ως ο πανάγιος Ελεάζαρος·
την ιεράν ψυχήν αικισµοίς τε και στρέβλαις πυρπολούµενος ενίκησε τους πολιορκούντας διά τον υπερασπίζοντα της
ευσεβείας λογισµόν.
Δ Μακ. 7,4    Ποτέ δεν έδειξε τόσην αντοχήν µία πόλις, όταν επολιορκείτο µε πολυποικίλους πολιορκητικάς µηχανάς, όσην
έδειξεν ο αγιώτατος Ελεάζαρος. Και µολονότι η ιερά ψυχή του κατεκαίετο από τας κακοποιήσεις και τας στρεβλώσεις ,
ενίκησεν εν τούτοις τους πολιορκητάς του χάρις στον υπέρµαχον της ευσεβείας λογισµόν.
Δ Μακ. 7,5  ώσπερ γάρ πρόκρηµνον άκραν την εαυτού διάνοιαν ο πατήρ Ελεάζαρος εκτείνας, περιέκλασεν τους
επιµαινοµένους των παθών κλύδωνας.
Δ Μακ. 7,5     Αφού εξέτεινε γύρω από τον εαυτόν του τον νουν, ωσάν απόκρηµνον και απόρθητον ακρόπολιν, συνέτριψε τας
λυσσαλέας εφόδους των παθών.
Δ Μακ. 7,6  ώ άξιε της ιερωσύνης ιερεύ, ουκ εµίανας τους ιερούς οδόντας ουδέ την θεοσέβειαν και καθαρισµόν νόµιµον
χωρήσασαν γαστέρα εκοινώνησας µιαροφαγία.
Δ Μακ. 7,6    Ω άξιε λειτουργέ της ιερωσυνης, δεν εµόλυνες τους ιερούς οδόντας σου ούτε προσέφερες εις την µικροφαγίαν
την κοιλίαν σου, που είχε δεχθή την θεοσέβειαν µε τον καθαρµόν του Νοµου.
Δ Μακ. 7,7  ώ σύµφωνε νόµου και φιλόσοφε θείου βίου.
Δ Μακ. 7,7     Ω ακόλουθε και τηρητά του νόµου και φιλόσοφε του θείου βίου,
Δ Μακ. 7,8 τοιούτους δή δεί είναι τους ιερουργούντας τον νόµον ιδίω αίµατι και γενναίω ιδρώτι τοίς µέχρι θανάτου πάθεσιν
υπερασπίζοντας.
Δ Μακ. 7,8    τέτοιοι λοιπόν πρέπει να είναι οι ιεροί λειτουργοί, να υπερασπίζουν τον Νοµον µε το ίδιόν των αίµα και τον
γενναίον ιδρώτα των δια πάθους µέχρι θανάτου.
Δ Μακ. 7,9  σύ πάτερ, την ευνοµίαν ηµών διά των υποµονών εις δόξαν εκύρωσας και την αγιστείαν σεµνολογήσας ου
κατέλυσας και διά των έργων επιστοποίησας τους της θείας φιλοσοφίας λόγους ,
Δ Μακ. 7,9    Συ, πάτερ, µε την πολήν καρτερίαν σου έδωκες το κύρος της δόξης στον σεβααµόν µας προς τον Νοµον και
αγωνισθείς δια την ευσέβειαν µε σεµνότητα λόγων δεν κατέλυσες την πατροπαράδοτον ευσέβειαν, αλλά τουναντίον δια
των έργων σου επεσφράγισες τους λόγους της θείας φιλοσοφίας.
Δ Μακ. 7,10  ώ βασάνων βιαιότερε γέρον, και πυρός ευτονώτερε πρεσβύτα, και παθών µέγιστε βασιλεύ Ελεάζαρε.
Δ Μακ. 7,10   Ω γέρον, ισχυρότερε από τα βασανιστήρια! Πρεσβύτα, ορµητικώτερε από το πυρ! Βασιλεύ µέγιστε επί των
παθών, Ελεάζαρε!
Δ Μακ. 7,11  ώσπερ γάρ ο πατήρ Ααρών τώ θυµιατηρίω καθωπλισµένος διά τού εθνοπλήθους επιτρέχων τον εµπυριστήν
ενίκησεν άγγελον,
Δ Μακ. 7,11   Οπως ο πρόγονος ήµων ο Ααρών, ωπλισµένος ασφαλώς µε το θυµιατήριον, καταδιώκων δια µέσου του
πλήθους του λαού µας, ενίκησε τον πυρπολητήν άγγελον,
Δ Μακ. 7,12  ούτως ο Ααρωνίδης Ελεάζαρος διά τού πυρός υπερτηκόµενος ου µετετράπη τον λογισµόν.
Δ Μακ. 7,12   έτσι και ο απόγονος του Ααρών, ο Ελεάζαρος, ενώ έλυωνε από το πυρ, δεν µετέβαλε τον λογισµόν του.
Δ Μακ. 7,13  καίτοι το θαυµασιώτατον, γέρων ών, λελυµένων µέν ήδη των τού σώµατος τόνων, περικεχαλασµένων δε των
σαρκών, κεκµηκότων δε και των νεύρων, ανενέασε
Δ Μακ. 7,13   Το δε υπεροχώτερον, ενώ ήτο γέρων και είχον ήδη εξασθενήσει αι σωµατικαί του δυνάµεις, αι σάρκες είχαν
χαλαρωθή και τα νεύρα του είχαν κουρασθή, έδειξε νεανικόν φρόνηµα
Δ Μακ. 7,14  τώ πνεύµατι διά τού λογισµού και τώ ισακίω λογισµώ την πολυκέφαλον στρέβλαν ηκύρωσεν.
Δ Μακ. 7,14   και κατά το πνεύµα δια του λογισµού, και µε τον ισάξιον του πνεύµατος λογισµόν ηχρήστευσε την
πολυκέφαλον στρέβλαν του µαρτυρίου.
Δ Μακ. 7,15  ώ µακαρίου γήρως και σεµνής πολιάς και βίου νοµίµου, ον πιστή θανάτου σφραγίς ετελείωσεν.
Δ Μακ. 7,15   Ω µακάριον γήρας, σεβαστή λευκότης και ζωη, σύµφωνος προς τον Νοµον, που τον ωλοκλήρωσε πιστή
σφραγίς θανάτου!
Δ Μακ. 7,16  ει δε τοίνυν γέρων ανήρ των µέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνησε δι ευσέβειαν, οµολογουµένως ηγεµών εστι
των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 7,16   Εάν, λοιπόν, ενας ανήρ γέρων κατεφρόνησε τα µέχρι θανάτου βασανιστήρια δια την θεοσέβειαν, πρέπει να
οµολογήσωµεν ότι ο ευσεβής λογισµός είναι κύριος των παθών.
Δ Μακ. 7,17  Ίσως δ αν είποιέν τινες· των παθών ου πάντες περικρατούσιν, ότι ουδέ πάντες φρόνιµον έχουσι τον λογισµόν.
Δ Μακ. 7,17   Θα είχαν, ίσως, µερικοί την εξής αντίρρησιν· δεν γίνονται όλοι κύριοι επί των παθών, διότι δεν έχουν όλοι
σώφρονα τον λογισµόν.
Δ Μακ. 7,18  αλλ όσοι ευσεβείας προνοούσιν εξ όλης καρδίας, ούτοι µόνοι δύνανται κρατείν των της σαρκός παθών,
Δ Μακ. 7,18   Αλλά όσοι µε όλην την ψυχήν των κάµνουν αντικείµενον της φροντίδος των την ευσέβειαν, µόνον αυτοί έχουν



την δύναµιν να κυριαρχήσουν επί των παθών της σαρκός,
Δ Μακ. 7,19  πιστεύοντες, ότι Θεώ ουκ αποθνήσκουσιν, ώσπερ ουδέ οι πατριάρχαι ηµών Αβραάµ, Ισαάκ, Ιακώβ, αλλά ζώσι
τώ Θεώ.
Δ Μακ. 7,19   µε την πίστιν, ότι δεν αποθνήσκουν ενώπιον του Θεού όπως δεν απέθανον ούτε οι πατριάρχαι ηµών 'Αβρααµ,
Ισαάκ και Ιακώβ, αλλά είναι ζώντες εν τω Θεώ.
Δ Μακ. 7,20  ουδέν ούν εναντιούται το φαίνεσθαί τινας παθοκρατείσθαι διά τον ασθενή λογισµόν.
Δ Μακ. 7,20  Δεν αποτελεί λοιπόν αντίθετον απόδειξιν το γεγονός ότι µερικοί κυριαρχούνται από τα πάθη εξ αιτίας
ασθενούς λογισµού.
Δ Μακ. 7,21  επεί τις προς όλον τον της φιλοσοφίας κανόνα ευσεβώς φιλοσοφών
Δ Μακ. 7,21   Ας σκεφθώµεν τούτο· ποιός, ενώ ζη ευσεβώς µε τους οφθαλµούς εστραµµένους προς όλην την κλίµακα της
φιλοσοφίας της ζωής,
Δ Μακ. 7,22  και πεπιστευκώς Θεώ και ειδώς ότι το διά την αρετήν πάντα πόνον υποµένειν µακάριόν εστιν, ουκ αν
περικρατήσειεν των παθών διά την θεοσέβειαν;
Δ Μακ. 7,22  εάν έχη πίστιν στον Θεόν και γνωρίζη ότι µακαριότης είναι το να υποµένη κάθε τόσον χάριν της αρετής, ποιός
δεν θα αποδειχθή κύριος των παθών εξ αιτίας του σεβασµού του προς τον Θεόν;
Δ Μακ. 7,23  µόνος γάρ ο σοφός και σώφρων ανδρείός εστι των παθών κύριος.
Δ Μακ. 7,23  Μονος ο σοφός και σώφρων είναι ανδρείος και κύριος των παθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Δ Μακ. 8,1  Διά τούτό γέ τοι και µειρακίσκοι τώ της ευσεβείας λογισµώ φιλοσοφούντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων
επεκράτησαν.
Δ Μακ. 8,1     Δια τούτο ακριβώς και νεαρά ακόµη παλληκάρια, εµπνεόµενα από τον ευσεβή λογισµόν, ενίκησαν πολύ
βαρύτερα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 8,2  επειδή γάρ κατά την πρώτην πείραν ενικήθη περιφανώς ο τύραννος µη δυνηθείς αναγκάσαι γέροντα
µιαροφαγήσαι, τότε δή σφόδρα περιπαθώς εκέλευσεν άλλους εκ της ηλικίας των Εβραίων αγαγείν, και ει µέν
µιαροφαγήσαιεν, απολύειν φαγόντας, ει δε αντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν.
Δ Μακ. 8,2    Επειδή κατά την πρώτην δοκιµήν ενικήθη ολοφάνερα ο τύραννος, αφού δεν ηµπόρεσε να εξαναγκάση τον
γέροντα εις µιαροφαγίαν, τότε πλέον µε πολλήν εµπάθειαν διέταξε να φέρουν εµπρός του άλλους από την τάξιν των
Εβραίων· και εάν µεν εδέχοντο να φάγουν από τας µιαράς τροφάς να τους απολύσουν, αφού θα ετρωγαν προηγουµένως.
Εάν όµως ανθίσταντο, να τους βασανίζουν σκληρότερα.
Δ Μακ. 8,3  ταύτα διαταξαµένου τού τυράννου, παρήσαν αγόµενοι µετά γηραιάς µητρός επτά αδελφοί, καλοί τε και
αιδήµονες και γενναίοι και εν παντί χαρίεντες.
Δ Μακ. 8,3    Επειτα από την διαταγήν αυτήν του τυράννου, ωδηγήθησον εµπρός του συνοδευόµενοι υπό της γηραιάς
µητρός των επτά αδελφοί, ωραίοι, σεµνοί, ρωµαλέοι και κοσµηµένοι µε κάθε χάριν.
Δ Μακ. 8,4  ούς ιδών ο τύραννος καθάπερ εν χορώ περιέχοντας µέσην την µητέρα, ήσθη επ αυτοίς και της ευπρεπείας
εκπλαγείς και της ευγενείας, προσεµειδίασεν αυτοίς και πλησίον καλέσας έφη.
Δ Μακ. 8,4    Οταν τους είδεν ο τύραννος να περιβάλλουν στο µέσον την µητέρα των, όπως γίνεται στον χορόν, ησθάνθη
ευχαρίστηση και έκπληκτος από την κοσµιότητα και την ευγένειαν εµειδίασε προς αυτούς και, αφού τους εκάλεσε
πλησίον του, είπε·
Δ Μακ. 8,5  ώ νεανίαι, φιλοφρόνως εγώ καθ ενός εκάστου υµών θαυµάζω, το κάλλος και το πλήθος τοσούτων αδελφών
υπερτιµών, ου µόνον συµβουλεύω µη µανήναι την αυτήν τώ προβασανισθέντι γέροντι µανίαν, αλλά και παρακαλώ
συνείξαντάς µου τή συµβουλία της εµής απολαύσαι φιλίας·
Δ Μακ. 8,5    “παλληκάρια µου, µε πολλήν χαράν θαυµάζω τον καθένα από σας. Υπερεκτιµών την ωραιότητα και το
πλήθος τόσον πολλών αδελφών, όχι µόνον σας συµβουλεύω να µη παρασυρθήτε από την µανίαν του προηγουµένως
βασανισθέντος γέροντος, αλλά και σας προτρέπω να δεχθήτε την συµβουλήν µου και να απολαύσετε την φιλίαν µου.
Δ Μακ. 8,6  δυναίµην δ αν ώσπερ κολάζειν τους απειθούντάς µου τοίς επιτάγµασιν, ούτως και ευεργετείν τους ευπειθούντάς
µοι.
Δ Μακ. 8,6    Οπως δε ηµπορώ να τιµωρώ εκείνους, που δεικνύουν ανυπακοήν εις τας διαταγάς µου, ετσι ηµπορώ και να
ευεργετώ εκείνους, οι οποίοι υποτάσσονται εις εµέ.
Δ Μακ. 8,7  πεισθέντες ούν µοι και αρχάς και επί των εµών πραγµάτων ηγεµονίας λήψεσθε, αρνησάµενοι τον πάτριον υµών
της πολιτείας θεσµόν·
Δ Μακ. 8,7    Εάν, λοιπόν, υπακούσετε εις εµέ, θα λάβετε εις την διοίκησίν µου και αρχάς και αξιώµατα, αφού αρνηθήτε τους
θεσµούς της πατροπαραδότου πολιτείας σας.
Δ Μακ. 8,8  και µεταλαβόντες ελληνικού βίου και µεταδιαιτηθέντες εντρυφήσατε ταίς νεότησιν υµών·
Δ Μακ. 8,8    Αφού δε δεχθήτε να ζήσετε σύµφωνα µε τον ελληνικόν τρόπον της ζωής και µεταβάλετε τον ιδικόν σας τρόπον
ζωής, ηµπορείτε να χαρήτε τας απολαύσεις της νεότητός σας.
Δ Μακ. 8,9  επεί εάν οργίλως µε διάθησθε διά της απειθείας υµών, αναγκάσετέ µε επί δειναίς κολάσεσιν ένα έκαστον υµών
διά των βασάνων απολέσαι.
Δ Μακ. 8,9    Αν όµως µε κάµετε να οργισθώ εναντίον σας εξ αιτίας της ανυπακοής σας, θα µε αναγκάσετε να θανατώσω
τον καθένα σας µε σκληράς τιµωρίας και µε βασανιστήρια.
Δ Μακ. 8,10  κατελεήσατε ούν εαυτούς, ούς και ο πολέµιος έγωγε και της ηλικίας και της ευµορφίας οικτείροµαι.
Δ Μακ. 8,10  Λυπηθήτε, λοιπόν, τον εαυτόν σας, αφού και εγώ ακόµη σας λυπούµαι, εγώ ο διώκτης σας, λόγω της νεότητας
και της ωραιότητός σας.
Δ Μακ. 8,11  ου διαλογιείσθε τούτο, ότι ουδέν υµίν απειθήσασι πλήν τού µετά στρεβλών αποθανείν απόκειται; -
Δ Μακ. 8,11   Λοιπόν, δεν θα λάβετε υπ' όψιν σας και τούτο, ότι εάν απειθήσετε εις την εντολήν µου τίποτε άλλο δεν σας
περιµένει, ειµή µόνον, ο θάνατος µε βασανιστήρια;”
Δ Μακ. 8,12  Ταύτα δε λέγων εκέλευσεν εις το έµπροσθεν προτεθείναι τα βασανιστήρια, όπως και διά τού φόβου πείσειεν



αυτούς µιαροφαγήσαι.
Δ Μακ. 8,12  Ενώ δε έλεγεν αυτά διέταξε να εκτεθούν εκεί εµπρός εις αυτούς τα όργανα του βασανισµού, ώστε και δια του
φόβου να τους πείση, να φάγουν µολυσµένας τροφάς.
Δ Μακ. 8,13  ως δε τροχούς τε και αρθρέµβολα, στρεβλωτήριά τε και τροχαντήρας και καταπέλτας και λέβητας, τήγανά τε
και δακτυλήθρας και χείρας σιδηράς και σφήνας και τα ζώπυρα τού πυρός οι δορυφόροι προέθεσαν, υπολαβών ο τύραννος
έφη·
Δ Μακ. 8,13   Οταν δε οι στρατιώται ετοποθέτησαν εκεί εµπρός τους τροχούς, τα όργανα εξαρθρώσεως των µελών, τα
στρεβλωτήρια, τους βασανιστικούς τροχαντήρας, τους καταπέλτας, τας χύτρας, τα τηγάνια, τας δακτυλήθρας, τα
σιδερένια χέρια, τας σφήνας, τα εναύσµατα του πυρός, ο τύραννος αυτόν τον λόγον είπε·
Δ Μακ. 8,14  µειράκια φοβήθητε, και ήν σέβεσθε δίκην, ίλεως υµίν έσται δι ανάγκην παρανοµήσασιν.
Δ Μακ. 8,14  “φοβηθήτε, νέοι, και η θεία δίκη, την οποίαν σεις σέβεσθε, θα γίνη ίλεως εις σας, επειδή θα έχετε παραβή τον
νόµον λόγω ανάγκης”.
Δ Μακ. 8,15  οι δε ακούσαντες επαγωγά και ορώντες δεινά, ου µόνον ουκ εφοβήθησαν, αλλά και αντεφιλοσόφησαν τώ
τυράννω και διά της ευλογιστίας την τυραννίδα αυτού κατέλυσαν.
Δ Μακ. 8,15   Εκείνοι όµως, αν και ήκουσαν τας προτροπάς και έβλεπαν τα φοβερά βασανιστικά όργανα, όχι µόνον δεν
εφοβήθησαν, αλλά και αντέταξαν τας ίδικάς των σοφάς αντιλήψεις στον τύραννον και µε την ορθότητα των συλλογισµών
των εξεµηδένισαν την τυραννικήν δύναµίν του.
Δ Μακ. 8,16  και τοι λογισώµεθα· ει δειλόψυχοί τινες ήσαν και άνανδροι εν αυτοίς, ποίοις αν εχρήσαντο λόγοις; ουχί τούτοις;
Δ Μακ. 8,16  Ας εξετάσωµεν λοιπόν το γεγονός. Αν ήσαν µερικοί δειλοί κατά την ψυχήν και άνανδροι µεταξύ αυτών, ποίους
λόγους θα εχρησιµοποιούσαν; Δεν θα εχρησιµοποιούσαν τους παρακάτω;
Δ Μακ. 8,17  ώ τάλανες ηµείς και λίαν ανόητοι· βασιλέως ηµάς παρακαλούντος και επί ευεργεσία φωνούντος, µη
πεισθείηµεν αυτώ,
Δ Μακ. 8,17   “Ω δυστυχείς και ανόητοι ηµείς, αν δεν πεισθώµεν στον βασιλέα, που µας προτρέπει και µας καλεί, δια να µας
ευεργετήση,
Δ Μακ. 8,18  ει βουλήµασι κενοίς εαυτούς ευφραίνοµεν και θανατηφόρον απείθειαν τολµώµεν;
Δ Μακ. 8,18  αλλά θελήσωµεν να ευχαριστηθώµεν µε µαταίας επιθυµίας και να αναλάβωµεν το τόλµηµα θανασίµου
ανυπακοής!
Δ Μακ. 8,19  ου φοβησόµεθα, άνδρες αδελφοί, τα βασανιστήρια και λογιούµεθα τας των βασάνων απειλάς και φευξόµεθα
την κενοδοξίαν ταύτην και ολεθροφόρον αλαζονείαν;
Δ Μακ. 8,19  Λοιπόν, αδελφοί, δεν θα φοβηθώµεν τα βασανιστήρια; Δεν θα αναλογισθώµεν τας απειλάς των φοβερών
βασάνων; Δεν θα αποφύγωµιεν την κενόδοξον αυτήν και θανατηφόρον αλαζονείαν;
Δ Μακ. 8,20  ελεήσωµεν τας εαυτών ηλικίας και κατοικτείρωµεν το της µητρός γήρας
Δ Μακ. 8,20  Ας λυπηθώµεν την νεότητά µας και τον σπαραγµόν της γηραιάς µητρός µας
Δ Μακ. 8,21  και ενθυµηθώµεν ότι απειθούντες τεθνηξόµεθα.
Δ Μακ. 8,21  και ας λάβωµεν υπ' όψιν, ότι από µίαν τέτοιαν ανυπακοήν µας µας περιµένει ο θάνατος.
Δ Μακ. 8,22  συγγνώσεται δε ηµίν και η θεία δίκη δι ανάγκην τον βασιλέα φοβηθείσιν.
Δ Μακ. 8,22  Ας σηµειωθή δε και τούτο, ότι θα µας συγχωρήση η θεία δίκη, διότι εφοβήθηµεν τον βασιλέα εκ λόγων
ανάγκης.
Δ Μακ. 8,23  τι εξάγοµεν εαυτούς τού ηδίστου βίου και επιστερούµεν εαυτούς τού γλυκέος κόσµου;
Δ Μακ. 8,23  Διατί αποµακρυνόµεθα από την γλυκύτητα της ζωής και στερούµεθα από τον γεµάτον ηδονάς κόσµον;
Δ Μακ. 8,24  µη βιαζώµεθα την ανάγκην µηδέ φιλοδοξήσωµεν επί τή εαυτών στρέβλη.
Δ Μακ. 8,24  Ας µη προκαλούµεν την βίαν εναντίον µας και ας µη κεντρίσωµεν την κενοδοξίαν µας µε αντίτιµον τον
βασανισµόν µας.
Δ Μακ. 8,25  ουδέ αυτός ο νόµος ακουσίως ηµάς θανατοί φοβηθέντας τα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 8,25  Ούτε αυτός ούτος ο Νοµος δεν θα µας καταδικάση εις θάνατον, επειδή ηµείς ακουσίως εξ αιτίας του φόβου
εκείνων των βασανιστηρίων υπεχωρήσαµεν.
Δ Μακ. 8,26  πόθεν ηµίν η τοσαύτη εντέτηκε φιλονικία και η θανατηφόρος αρέσκει καρτερία, παρόν µετά αταραξίας ζήν τώ
βασιλεί πεισθέντας;
Δ Μακ. 8,26  Πως έχει εισχωρήσει έντος ηµών η τόσον µεγάλη αγάπη προς νίκην και µας ευχαριστεί η θανατηφόρος
καρτερία, ενώ είναι δυνατόν να ζήσωµεν µε γαλήνην υπακούοντες στον βασιλέα;”
Δ Μακ. 8,27  αλλά τούτων ουδέν είπον οι νεανίαι βασανίζεσθαι µέλλοντες ουδέ ενεθυµήθησαν.
Δ Μακ. 8,27  Αλλά τίποτε από αυτά δεν είπαν οι νέοι, ενώ επρόκειτο να βασανισθούν, ούτε καν και τα εσκέφθησαν.
Δ Μακ. 8,28  ήσαν γάρ περίφρονες των παθών και αυτοκράτορες των αλγηδόνων,
Δ Μακ. 8,28  Ησαν καταφρρνηταί των παθών, κύριοι των πόνων,
Δ Μακ. 8,29  ώστε άµα τώ παύσασθαι τον τύραννον συµβουλεύοντα αυτοίς τού µιαροφαγήσαι, πάντες διά µιάς φωνής
οµού, ώσπερ από της αυτής ψυχής είπον προς αυτόν.
Δ Μακ. 8,29  ώστε ευθύς ως έπαυσεν ο τύραννος να τους συµβουλεύη, να γευθούν τα µιαρά φαγητά, όλοι µαζή µε µίαν
φωνήν, ως εάν ωµιλούσαν από την ιδίαν ψυχήν, είπαν προς αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Δ Μακ. 9,1  Τί µέλλεις, ώ τύραννε; έτοιµοι γάρ εσµεν αποθνήσκειν ή παραβαίνειν τας πατρίους ηµών εντολάς·
Δ Μακ. 9,1     Διατί βραδύνεις, τύραννε; Είµεθα έτοιµοι να αποθάνωµεν, πάρα να παραβώµεν τας προγονικάς µας εντολάς.
Δ Μακ. 9,2  αισχυνόµεθα γάρ τους προγόνους ηµών εικότως, ει µη τή τού νόµου ευπειθεία και συµβούλω Μωσή
χρησαίµεθα.
Δ Μακ. 9,2    Διότι εντρεπόµεθα, ευλόγως, τους προγόνους µας, εάν δεν επιδείξωµεν υπακοήν στον Νοµον και δεν έχωµεν
σύµβουλόν µας τον Μωϋσέα.
Δ Μακ. 9,3  σύµβουλε τύραννε παρανοµίας, µη ηµάς µισών υπέρ αυτούς ηµάς ελέει.



Δ Μακ. 9,3    Τυραννε, σύµβουλε της παρανοµίας, ενώ εις την πραγµατικότητα µας µισείς, µη δείχνης προς ηµάς,
ευσπλαγχνίαν περισσοτέραν, από όσην δείχνοµεν ηµείς στον εαυτόν µας.
Δ Μακ. 9,4  χαλεπώτερον γάρ αυτού τού θανάτου νοµίζοµεν είναί σου τον επί τή παρανόµω σωτηρία ηµών έλεον.
Δ Μακ. 9,4    Είναι περισσότερον επιβλαβής και από αυτόν τον θάνατον, ναµίζοµεν, η συµπάθειά σου δια την παράνοµον
σωτηρίαν µας.
Δ Μακ. 9,5  εκφοβείς δε ηµάς τον διά των βασάνων ηµίν θάνατον απειλών, ώσπερ ουχί πρό βραχέος παρά Ελεαζάρου
µαθών.
Δ Μακ. 9,5    Θέλεις να µας εκφοβίσης απειλών ηµάς µε τον δια βασανιστηρίων θάνατον, ωσάν να µη έχης διδαχθή προ
ολίγου από τον Ελεάζαρον.
Δ Μακ. 9,6  ει δ οι γέροντες των Εβραίων διά την ευσέβειαν και βασανισµούς υποµείναντες ευσέβησαν, αποθάνοιµεν αν
δικαιότερον ηµείς οι νέοι, τας βασάνους των σών αναγκών υπεριδόντες, ας και ο παιδευτής ηµών γέρων ενίκησε.
Δ Μακ. 9,6    Εάν δε οι γέροντες Εβραίοι υπέστησαν λόγω της ευσεβείας των καρτερικώς τα βασανιστήρια, θα ήτο πολύ
περισσότερον δίκαιον ηµείς οι νεώτεροι να αποθάνωµεν περιφρονούντες τα βασανιστήρια, που αναγκαστικώς µας
επιβάλλεις και τα οποία και ο γέρων διδάσκαλός µας ενίκησε.
Δ Μακ. 9,7  πείραζε τοιγαρούν, τύραννε· και τας ηµών ψυχάς ει θανατώσεις διά την ευσέβειαν, µη νοµίσης ηµάς βλάπτειν
βασανίζων.
Δ Μακ. 9,7    Ηµπορείς, λοιπόν, να µας δοκιµάζης, τύραννε. Και αν αφαιρέσης την ζωήν µας εξ αιτίας της ευσεβείας µας, µη
νοµίσης, ότι µας βλάπτεις µε το να µας βασανίζης.
Δ Μακ. 9,8  ηµείς µέν γάρ διά τήσδε της κακοπαθείας και υποµονής τα της αρετής θλα έξοµεν και εσόµεθα παρά Θεώ, δι ον
και πάσχοµεν·
Δ Μακ. 9,8    Διότι ηµείς µε µίαν τέτοιαν κακοπάθειαν και υποµονήν θα αποκτήσωµεν τα βραβεία της αρετής και θα
ζήσωµεν πλησίον του Θεού, προς χάριν του οποίου και θα υποφέρωµεν.
Δ Μακ. 9,9  σύ δε διά την ηµών µιαιφονίαν αυτάρκη καρτερήσεις υπό της θείας δίκης αιώνιον βάσανον διά πυρός. -
Δ Μακ. 9,9    Συ όµως εξ αιτίας αυτού του αδίκου φόνου µας θα υποστής από ιδικήν σου υπαιτιότητα αιώνιον βασανιοµόν
δια πυρός εκ µέρους της θείας δίκης”.
Δ Μακ. 9,10  Ταύτα αυτών ειπόντων, ου µόνον ως κατά απειθούντων εχαλέπαινεν ο τύραννος, αλλ ως και κατά αχαρίστων
ωργίσθη.
Δ Μακ. 9,10  Οταν είπαν αυτά, ο τύραννος δεν εξέσπασεν απλώς εναντίον των δια την απείθειάν των, αλλά εξωργίσθη
εναντίον αυτών ως αχαρίστων.
Δ Μακ. 9,11 όθεν τον πρεσβύτατον αυτών κελευθέντες παρήγαγον οι υπασπισταί και διαρήξαντες τον χιτώνα διέδησαν τας
χείρας αυτού και τους βραχίονας ιµάσιν εκατέρωθεν.
Δ Μακ. 9,11   Δι' αυτό αµέσως οι στρατιώται λαβόντες διαταγήν έφεραν εµπρός τον µεγαλύτερον από αυτούς και αφού
εξέσχισαν τον χιτώνα του, έδεσαν µε λουριά τα χέρια και τους αγκώνας του από το ένα στο άλλο µέρος.
Δ Μακ. 9,12  ως δε τύπτοντες ταίς µάστιξιν εκοπίασαν µηδέν ανύοντες, ανέβαλον αυτόν επί τον τροχόν.
Δ Μακ. 9,12  Αφού δε εκουράσθησαν να τον κτυπούν και να µη επιτυγχάνουν τίποτε, τον έδεσαν επάνω στον τροχόν.
Δ Μακ. 9,13  περί ον κατατεινόµενος ο ευγενής νεανίας έξαρθρος εγίνετο.
Δ Μακ. 9,13   Εις αυτόν βασανιζόµενος ο ευγενής νέος υπέστη εξαρθρώσεις των µελών
Δ Μακ. 9,14  και κατά πάν µέλος κλώµενος εκακηγόρει λέγων·
Δ Μακ. 9,14  και καθ' ον χρόνον συνετρίβετο κάθε µέλος του, δεν έπαυε να κατηγορή µε θάρρος τον τύραννον. Ελεγε·
Δ Μακ. 9,15  τύραννε µιαρώτατε και της ουρανίου δίκης εχθρέ και ωµόφρον, ουκ ανδροφονήσαντά µε τούτον καταικίζεις
τον τρόπον, ουδέ ασεβήσαντα, αλλά θείου νόµου προασπίζοντα.
Δ Μακ. 9,15   “Μιαρώτατε τύραννε, εχθρέ της θείας δικαιοσύνης και σκληρόψυχε, µε τυραννείς κατ' αυτόν τον τρόπον, οχι
διότι είµαι δολοφόνος η ασεβής, άλλα διότι είµαι υπερασπιστής του θείου Νοµου”.
Δ Μακ. 9,16  και των δορυφόρων λεγόντων· οµολόγησον φαγείν, όπως απαλλαγής των βασάνων,
Δ Μακ. 9,16  Και στους δορυφόρους, που τον συνεβούλευαν, “παραδέξου, ότι θα φάγης, δια να απαλλαγής από τα
βασανιστήρια”,
Δ Μακ. 9,17  αυτός είπεν αυτοίς· ουχ ούτως ισχυρός υµών εστιν ο τροχός, ώ µιαροί διάκονοι, ώστε µου τον λογισµόν άγξαι·
τέµνετέ µου τα µέλη και πυρούτε τας σάρκας και στρεβλούτε τα άρθρα.
Δ Μακ. 9,17   αυτός απήντησε· “δεν είναι τόσον σκληρός ο βασανιστικός τροχός σας, ρυπαροί υπηρέται, ώστε να συµπνίξη
το λογικόν µου. Κοµµατιάσατε τα µέλη µου, καύσατε τας σάρκας µου, συοτρέψατε τας αρθρώσεις µου.
Δ Μακ. 9,18  διά πασών γάρ υµάς πείσω των βασάνων, ότι µόνοι παίδες Εβραίων υπέρ αρετής εισιν ανίκητοι.
Δ Μακ. 9,18  Με όλα αυτά τα βασανιστήρια θα σας πείσω, ότι µόνον τα τέκνα των Εβραίων δεν νικώνται στον αγώνα υπέρ
της αρετής”.
Δ Μακ. 9,19  ταύτα λέγοντι πύρ υπέστρωσαν και διηρέθισαν τον τροχόν προσεπικατατείνοντες·
Δ Μακ. 9,19  Ενώ έλεγεν αυτά, έστρωσαν εκείνοι αναµµένους άνθρακας κάτω από αυτόν και έδωκαν περισσοτέραν έντασιν
στον τροχόν, τεντώνοντες τον νέον επάνω εις αυτόν.
Δ Μακ. 9,20  εµολύνετο δε πάντοθεν αίµατι ο τροχός, και ο σωρός της ανθρακιάς της των ιχώρων εσβέννυτο σταλαγµοίς,
και περί τους άξονας τού οργάνου περιέρεον αι σάρκες.
Δ Μακ. 9,20  Εγέµισεν ολόγυρα από το αίµα του ο τροχός και ο σωρός της ανθρακιάς έσβησεν από τους σταλαγµούς των
ιχώρων. Ελυωναν και έπεφταν αι σάρκες του από τους άξονας του βασανιστικού οργάνου,
Δ Μακ. 9,21  και περιτετµηµένον ήδη έχων το των οστέων πήγµα ο µεγαλόφρων και Αβραµιαίος νεανίας ουκ εστέναξεν.
Δ Μακ. 9,21  και ενώ είχε πλέον αφαιρεθή από τα οστά το περίβληµα των σαρκών, ο µεγαλόψυχος και Αβραµιαίος εκείνος
νέος δεν αφήκεν ούτε στεναγµόν.
Δ Μακ. 9,22  αλλ ώσπερ εν πυρί µετασχηµατιζόµενος εις αφθαρσίαν, υπέµεινεν ευγενώς τας στρέβλας·
Δ Μακ. 9,22  Αλλά, ωσάν να µετεµορφώνετο εις άφθαρτον, υπέµεινε µε γενναιότητα τας στρεβλώσεις.
Δ Μακ. 9,23  µιµήσασθέ µε, αδελφοί, λέγων, µη µου τον αιώνα λιποτακτήσητε µηδ εξοµόσησθέ µου την της ευψυχίας
αδελφότητα· ιεράν και ευγενή στρατείαν στρατεύσασθε υπέρ της ευσεβείας,



Δ Μακ. 9,23  “Μιµηθήτε µε, έλεγεν, αδελφοί µου· µη λιποτακτήσετε προδίδοντες τον αγώνα µου και µη καταπατήσετε τον
όρκον της αδελφοσύνης µας, που εδώσαµεν δια την γενναιτητα. Αναλάβετε ιεράν και ευγενή εκστρατείαν χάριν της
ευσεβείας,
Δ Μακ. 9,24  δι ής ίλεως η δικαία και πάτριος ηµών πρόνοια τώ έθνει γενηθείσα τιµωρήσειεν τον αλάστορα τύραννον·
Δ Μακ. 9,24  δια της οποίας, αφού φανή ευσπλαγχνική προς το έθνος µας η δικαία και πατροπαράδοτος πρόνοια, είθε να
τιµωρήση τον υπερφίαλον τύραννον”.
Δ Μακ. 9,25  και ταύτα ειπών ο ιεροπρεπής νεανίας απέρηξε την ψυχήν.
Δ Μακ. 9,25  Με τους λόγους αυτούς ο ιεροπρεπής νέος παρέδωκε την ψυχήν του.
Δ Μακ. 9,26  Θαυµασάντων δε πάντων την καρτεροψυχίαν αυτού, ήγον οι δορυφόροι τον καθ ηλικίαν τού προτέρου
δεύτερον και σιδηράς εναρµοσάµενοι χείρας οξέσι τοίς όνυξιν οργάνω και καταπέλτη προσέδησαν αυτόν.
Δ Μακ. 9,26  Προεκάλεσε τον θαυµασµόν όλων η δύναµις της ψυχής του. Εφεραν εν συνεχεία οι στρατιώται τον δεύτερον
κατά την ηλικίαν και, αφού προσήρµοσαν σιδηράς χείρας µε οξείς όνυχας, τον προσέθεσαν εις καταπέλτην.
Δ Μακ. 9,27  ως δε ει φαγείν βούλοιτο πριν βασανίζεσθαι πυνθανόµενοι την ευγενή γνώµην ήκουσαν,
Δ Μακ. 9,27  Οταν δε τον ηρώτησαν, εάν θέλη πριν βασανισθή να φάγη από τα µολυσµένα φαγητά και έµαθαν την ευγενή
γνώµην του,
Δ Μακ. 9,28  από των τενόντων ταίς σιδηραίς χερσίν επισπασάµενοι µέχρι γε των γενείων την σάρκα πάσαν και την της
κεφαλής δοράν οι παρδάλειοι θήρες απέσυραν.
Δ Μακ. 9,28  αµέσως αι αιµοδιψείς παρδάλστον εξέσχισαν, αρχίζοντες από τους τένοντας, µε τα σιδηρά χέρια και αφήρεσαν
την σάρκα του µέχρι των γενείων και της κεφαλής.
Δ Μακ. 9,29  ο δε ταύτην βαρέως την αλγηδόνα καρτερών έλεγεν· ως ηδύς πάς τρόπος θανάτου διά την πάτριον ηµών
ευσέβειαν· έφη τε προς τον τύραννον·
Δ Μακ. 9,29  Ο δε νέος υποµένων την οξύτητα τόσου µεγάλου πόνου έλεγε µετά καρτερίας· “πόσον γλυκύς είναι κάθε
τρόπος θανάτου δια την πίστιν των προγόνων µας!” Προσέθεσε δε απευθυνθείς προς τον τύραννον·
Δ Μακ. 9,30  ου δοκείς πάντων ωµότατε τύραννε, πλείον εµού σε νύν βασανίζεσθαι ορών σου νικώµενον τον της τυρανίδος
υπερήφανον λογισµόν υπό της διά την ευσέβειαν ηµών υποµονής;
Δ Μακ. 9,30  “δεν νοµίζεις, τύραννε ωµότατε περισσότερον από όλους, ότι την στιγµήν αυτήν υποφέρεις περισσότερον από
εµέ βλέπων ότι νικάται το υπερήφανον φρόνηµα του τυραννικού αξιώµατός σου υπό της υποµονής , που εµπνέει εις ηµάς η
θρησκεία µας;
Δ Μακ. 9,31  εγώ µέν γάρ ταίς διά την αρετήν ηδοναίς τον πόνον επικουφίζοµαι,
Δ Μακ. 9,31   Διότι εγώ µεν αισθάνοµαι ελαφρότερον τον πόνον µου εξ αιτίας της ευχαριστήσεως, που απολαµβάνω
αγωνιζόµενος δια την αρετήν.
Δ Μακ. 9,32  σύ δε εν ταίς της ασεβείας απειλαίς βασανίζη. ουκ εκφεύξη δε, µιαρώτατε τύραννε, τας της θείας οργής δίκας.
Δ Μακ. 9,32  Συ όµως βασανίζεσαι µέσα εις τας απειλάς, που περικλείει η ασέβειά σου, και βεβαίως δεν θα διαφύγης,
µιαρώτατε τύραννε, την δικαίαν τιµωρίαν της θείας οργής”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Δ Μακ. 10,1  Καί τούτου τον αοίδιµον θάνατον καρτερήσαντος, ο τρίτος ήγετο παρακαλούµενος πολλά υπό πολλών, όπως
απογευσάµενος σώζοιτο.
Δ Μακ. 10,1   Αφού και ο δεύτερος αδελφός εκέρδισε δια της καρτερίας του τον ένδοξον θάνατον, ωδηγήθη ο τρίτος. Πολλάς
προτροπάς ήκουσεν από πολλούς να γευθή τα µολυσµένα φαγητά και να σωθή.
Δ Μακ. 10,2  ο δε αναβοήσας έφη· ή αγνοείτε ότι ο αυτός µε τοίς αποθανούσιν έσπειρε πατήρ, και η αυτή µήτηρ εγέννησε,
και επί τοίς αυτοίς ανετράφηµεν δόγµασιν;
Δ Μακ. 10,2  Αυτός όµως µε µεγάλην κραυγήν είπεν· “αλλά αγνοείτε πράγµατι, ότι ο ίδιος πατέρας µε έσπειρε και η ίδια
µητέρα µε εγέννησε, όπως τους προ ολίγου µαρτυρήσαντας αδελφούς µου, και µε την αυτήν πίστιν ανετράφηµεν όλοι;
Δ Μακ. 10,3  ουκ εξόµνυµαι την ευγενή της αδελφότητός µου συγγένειαν.
Δ Μακ. 10,3   Δεν απορρίπτω τον ευγενή δεσµόν της αδελφωσύνης.
Δ Μακ. 10,4  προς ταύτα εί τι έχετε κολαστήριον προσαγάγετε τώ σώµατί µου· της γάρ ψυχής µου, ουδ αν θέλητε άψασθαι,
δύνασθε.
Δ Μακ. 10,4  Εάν έχετε κανένα άλλο βασανιστήριον, έκτος από αυτά εδώ, φέρετέ τα δια το σώµα µου. Διότι την ψυχήν µου,
και εάν ακόµη θέλετε, δεν ηµπορείτε ούτε καν να την εγγίσετε”.
Δ Μακ. 10,5  οι δε πικρώς ενέγκαντες την παρησίαν τού ανδρός, αρθρεµβόλοις οργάνοις τας χείρας αυτού και τους πόδας
εξήρθρουν και εξ αρµών αναµοχλεύοντες εξεµέλιζον,
Δ Μακ. 10,5   Εκείνοι τότε µε µοχθηράν δυσαρέσκειαν ανεχθέντες το θάρρος του νέου εξήρθρωσαν τας χείρας και τους
πόδας του µε όργανα στρεβλωτικά των αρθρώσεων και εκβαλλοντες τα οστά από τους αρµούς των ηχρήστευαν τα µέλη
του,
Δ Μακ. 10,6  και τους δακτύλους και τους βραχίονας και τα σκέλη και τους αγκώνας περιέκλων.
Δ Μακ. 10,6  καίετσάκιζαν τα δάκτυλα, τους βραχίονας, τα σκέλη και τους αγκώνας.
Δ Μακ. 10,7  και κατά µηδένα τρόπον ισχύοντες αυτόν άγξαι περισύραντες το δέρµα σύν άκραις ταίς των δακτύλων
κορυφαίς απεσκύθιζον· και ευθέως ήγον επί τον τροχόν,
Δ Μακ. 10,7   Επειδή όµως µε κανένα τρόπον δεν ήσαν τόσον ισχυροί, ώστε να δηµιουργήσουν απόγνωσιν, αφού ετράβηξαν
το δέρµα γύρω από το σώµα µαζή µε τας κορυφάς των δακτύλων, ήρχισαν να τον γδέρνουν και έτσι τον ωδήγησαν αµέσως
στον τροχόν.
Δ Μακ. 10,8  περί ον εκ σπονδύλων εκµελιζόµενος εώρα τας εαυτού σάρκας περιλακιζοµένας και κατά σπλάγχνων
σταγόνας αίµατος απορεούσας.
Δ Μακ. 10,8  Καθώς δε τον περιέστρεφαν, ήρχισεν αυτός να σπαράσσεται από της σπονδυλικής στήλης και έβλεπε τας
σάρκας του να διασκορπίζωνται εις µικρά κοµµάτια και από τα σπλάγχνα του να ρέουν σταγόνες αίµατος.
Δ Μακ. 10,9  µέλλων δε αποθνήσκειν έφη·



Δ Μακ. 10,9  Οταν επρόκειτο να αποθάνη, είπεν·
Δ Μακ. 10,10  ηµείς µέν, ώ µιαρώτατε τύραννε, διά παιδείαν και αρετήν Θεού ταύτα πάσχοµεν·
Δ Μακ. 10,10   “ηµείς, µιαρώτατε τύραννε, υποφέροµεν τα δείνα αυτά ως δοκιµασίαν από τον Θεόν χάριν της ιδικής µας
τελειώσεως εις την αρετήν.
Δ Μακ. 10,11  σύ δε διά την ασέβειαν και µιαιφονίαν ακαταλύτους καρτερήσεις βασάνους. -
Δ Μακ. 10,11   Συ όµως εξ αιτίας της ασεβείας σου και των ανιέρων φόνων, που διαπράττεις, θα υποστής αιώνια
βασανιστήρια”.
Δ Μακ. 10,12  Καί τούτου θανόντος αδελφοπρεπώς, τον τέταρτον επεσπώντο λέγοντες·
Δ Μακ. 10,12   Οταν δε και αυτός απέθανεν ανταξίως των αδελφών του, έσυραν τον τέταρτον εκεί πλησίον και του ελεγαν·
Δ Μακ. 10,13  µη συµµανής και σύ τοίς αδελφοίς σου την αυτήν µανίαν, αλλά πεισθείς τώ βασιλεί, σώζε σεαυτόν.
Δ Μακ. 10,13   “µη θελήσης να συµµερισθής και συ την ιδίαν µανίαν µε τους αδελφούς σου. Υπάκουσε στον βασιλέα και
σώσε τον εαυτόν σου”.
Δ Μακ. 10,14  ο δε αυτοίς έφη· ουχ ούτως καυστικώτερον έχετε κατ εµού το πύρ ώστε µε δειλανδρήσαι.
Δ Μακ. 10,14   Εκείνος όµως απήντησεν εις αυτούς· “δεν έχει τόσον µεγαλυτέραν καυστικήν ενέργειαν το πυρ εναντίον µου,
παρ' όσον στους αδελφούς µου, ώστε να µε κάµετε να δείξω δειλίαν.
Δ Μακ. 10,15  µά τον µακάριον των αδελφών µου θάνατον και τον αιώνιον τού τυράννου όλεθρον και τον αΐδιον των
ευσεβών βίον ουκ αρνήσοµαι την ευγενή αδελφότητα.
Δ Μακ. 10,15   Ορκίζοµαι στον µακάριον θάνατον των αδελφών µου και στον αιώνιον όλεθρον του τυράννου, όπως επίσης
και εις την αιωνίαν ζωήν των ευσεβών, ότι δεν θα αρνηθώ τον ευγενή αδελφικόν µου σύνδεσµον.
Δ Μακ. 10,16  επινόει, τύραννε, βασάνους, ίνα και διά τούτων µάθης, ότι αδελφός ειµι των προβασανισθέντων.
Δ Μακ. 10,16   Επινόησε, τύραννε, και άλλα βασανιστήρια, δια να µάθης και µε τον τρόπον αυτόν ότι είµαι αδελφός εκείνων,
οι οποίοι προηγουµένως εβασανίσθησαν.
Δ Μακ. 10,17  ταύτα ακούσας ο αιµοβόρος και φονώδης και παµµιαρώτατος Αντίοχος, εκέλευσε την γλώτταν αυτού
εκτεµείν.
Δ Μακ. 10,17   Οταν ήκουσε τους λόγους αυτούς ο αιµοβόρος και εγκληµατικός και παµµιαρώτατος Αντίοχος, διέταξε να
του αποκόψουν την γλώσσαν.
Δ Μακ. 10,18  ο δε έφη· κάν αφέλης το της φωνής όργανον, και σιωπώντων ακούει ο Θεός·
Δ Μακ. 10,18   Εκείνος όµως επρόφθασε να είπη· “και εάν µου αφαίρεσης το όργανον της οµιλίας, ο Θεός µε ακούει, όπως
ακούει και δσους σιωπούν.
Δ Μακ. 10,19  ιδού προκεχάλασται η γλώσσα, τέµνε, ου γάρ παρά τούτο τον λογισµόν ηµών γλωσσοτοµήσεις.
Δ Μακ. 10,19   Ιδού, έχει βγη έξω η γλώσσα µου και κόψε αυτήν. Δεν ηµπορείς βεβαίως µαζή µε αυτήν να κόψης σαν την
γλώσσαν και τον λογισµόν.
Δ Μακ. 10,20  ηδέως υπέρ τού νόµου τού Θεού τα τού σώµατος µέλη ακρωτηριαζόµεθα.
Δ Μακ. 10,20  Με πολλήν ευχαρίστησιν δεχόµεθα ακρωτηριασµόν των µελών του σώµατός µας χάριν του θείου νόµου.
Δ Μακ. 10,21  σε δε ταχέως µετελεύσεται ο Θεός, την γάρ των θείων ύµνων µελωδόν γλώτταν εκτέµνεις.
Δ Μακ. 10,21   Σε όµως ταχέως θα καταδιώξη ο Θεός, διότι αποκόπτεις την γλώσσαν, η οποία ψάλλει τας µελωδίας των
θείων ύµνων”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Δ Μακ. 11,1  Ως δε και ούτος ταίς βασάνοις καταικισθείς εναπέθανεν, ο πέµπτος παρεπήδησε λέγων·
Δ Μακ. 11,1    Αµέσως µόλις και αυτός απέθανεν εν µέσω σκληρότατου βασανισµού, ώρµησεν ο πέµπτος στον χώρον του
µαρτυρίου λέγων·
Δ Μακ. 11,2  ου µέλλω, τύραννε, προς τον υπέρ της αρετής βασανισµόν παραιτείσθαι,
Δ Μακ. 11,2   “δεν πρόκειται, τύρανε, να παραιτηθώ από τον, χάριν της αρετής, βασανισµόν.
Δ Μακ. 11,3  αυτός δ απ εµαυτού παρήλθον, όπως καµέ κατακτείνας περί πλειόνων αδικηµάτων οφειλήσης τή ουρανίω
δίκη τιµωρίαν.
Δ Μακ. 11,3   Ηλθον έδω ο ίδιος αυτοπροαιρέτως, δια να φονεύσης και εµέ και να γίνης έτσι ένοχος τιµωρίας από την θείαν
δίκην δια περισσότερα αδικήµατα.
Δ Μακ. 11,4  ώ µισάρετε και µισάνθρωπε, τι δράσαντας ηµάς τούτον πορθείς τον τρόπον;
Δ Μακ. 11,4   Εχθρέ της αρετής και τα ανθρώπων, τι επράξαµεν και µας φονεύεις κατ' αυτόν τον τρόπον;
Δ Μακ. 11,5  ή κακόν σοι δοκεί ότι τον πάντων κτίστην ευσεβούµεν και κατά τον ενάρετον αυτού ζώµεν νόµον;
Δ Μακ. 11,5   Θεωρείς κακόν ότι αποδίδοµεν λατρείαν στον κτίστην των όλων και ρυθµίζοµεν την ζωη µας σύµφωνα µε τον
ηθικόν νόµον του;
Δ Μακ. 11,6  αλλά ταύτα τιµών, ου βασάνων εστίν άξια.
Δ Μακ. 11,6   Τούτο όµως είναι άξιον τιµής και όχι βασανισµών.
Δ Μακ. 11,7  είπερ ησθάνου ανθρώπου πόθον και ελπίδα είχες παρά Θεώ σωτηρίου·
Δ Μακ. 11,7   Εάν είχες ανθρώπινα αισθήµατα, θα είχες πόθον και ελπίδαν εύρης σωτηρίαν εκ µέρους του Θεού.
Δ Μακ. 11,8  νυνί δε αλλότριος ών Θεού πολεµείς τους ευσεβούντας εις τον Θεόν.
Δ Μακ. 11,8   Συ όµως είσαι εχθρός του Θεού και πολεµείς τους αποδίδοντας εις αυτόν σεβασµόν”.
Δ Μακ. 11,9  τοιαύτα δε λέγοντα οι δορυφόροι δήσαντες αυτόν είλκον επί τον καταπέλτην,
Δ Μακ. 11,9   Ενώ ωµιλούσε κατ' αυτόν τον τρόπον, οι στρατιώται τον έδεσαν και το έσυραν προς τον καταπέλτην.
Δ Μακ. 11,10  εφ ον δήσαντες αυτόν επί τα γόνατα και ταύτα ποδάγραις σιδηραίς εφαρµόσαντες την οσφύν αυτού περί
τροχιαίον σφήνα κατέκαµψαν, περί ον όλος περί τον τροχόν σκορπίου τρόπον ανακλώµενος εξεµελίζετο.
Δ Μακ. 11,10   Αφού τον έδεσαν επάνω εις αυτόν, τον ηνάγκασαν να κάµψη τα γόνατα προσαρµόζοντες τους πόδας του εις
σιδηράς ποδάγρας. Ελύγισαν δε και την µέσην του γύρω από τον άξονα του τροχού. Αυτό λυγισµένος γύρω από τον άξονα
κατ' τον τρόπον του σκορπιού, ησθάνθη να αποκόπτωνται τα µέλη του.
Δ Μακ. 11,11  κατά τούτον τον τρόπον και το πνεύµα στενοχωρούµενος και το σώµα αγχόµενος,



Δ Μακ. 11,11  Εις αυτήν την οδυνηράν και αγχώδη τόσον δια το πνεύµα όσον και δια το σώµα θέσιν είχε την δύναµιν να
λέγη·
Δ Μακ. 11,12  καλάς, έλεγεν, άκων, ώ τύραννε, χάριτας ηµίν χαρίζη διά γενναιοτέρων πόνων επιδείξασθαι παρέχων την εις
τον νόµον ηµών καρτερίαν. -
Δ Μακ. 11,12   “χωρίς να θέλης, τύραννε, µας προσφέρης ωραίαν εκδούλευσιν, διότι παρέχεις εις ηµάς ευκαιρίαν να
δείξωµεν την καρτερίαν και την αφοσίωσίν µας στον Νοµον µας δια µέσου πονών ισχυροτέρων”.
Δ Μακ. 11,13  Τελευτήσαντος δε και τούτου, ο έκτος ήγετο µειρακίσκος, ός πυνθανοµένου τού τυράννου ει βούλοιτο φαγών
απολύεσθαι, ο δε έφη·
Δ Μακ. 11,13  Επειτα από το τέλος και τούτου εφέρετο ο έκτος νεανίσκος, ο οποίος εις ερώτησιν του τυράννου, αν ήθελε να
φάγη και ελευθερωθή απήντησεν·
Δ Μακ. 11,14  εγώ τή µέν ηλικία των αδελφών µου ειµι νεώτερος, τή δε διανοία ηλικιώτης·
Δ Μακ. 11,14   “ως προς τη ηλικίαν είµαι βεβαίως εγώ νεώτερος από τους αδελφούς µου, κατά τας πεποιθήσεις όµως είµαι
συνηλικιώτης των.
Δ Μακ. 11,15  εις τα αυτά γάρ και γεννηθέντες και τραφέντες, υπέρ των αυτών και αποθνήσκειν οφείλοµεν οµοίως·
Δ Μακ. 11,15  Και αφού εγεννήθηµεν και ανετράφηµεν µε τας αυτάς αρχάς, προς χάριν αυτών των αρχών οφείλοµεν εξ ίσου
και να αποθάνωµεν.
Δ Μακ. 11,16  ώστε ει σοί δοκεί βασανίζειν µη µιαροφαγούντα, βασάνιζε.
Δ Μακ. 11,16   Ωστε αν θεωρής καλό να µε βασανίζης, επειδή δεν τρώγω ακάθαρτα, βασάνιζέ µε”.
Δ Μακ. 11,17  ταύτα αυτόν ειπόντα παρήγον επί τον τροχόν,
Δ Μακ. 11,17  Οταν είπεν αυτούς τους λόγους, τον οδήγησαν στο τροχόν
Δ Μακ. 11,18  εφ ού κατατεινόµενος εκµελώς και εκσπονδυλιζόµενος υπεκαίετο.
Δ Μακ. 11,18   και επάνω εις αυτόν τον ετέντωσαν µέχρι εξαρθρώσεως των µελών και αποσπάσεως των σπονδύλων, ενώ
συγχρόνως εκαίετο από το κάτωθεν αυτού πυρ
Δ Μακ. 11,19  και οβελίσκους δε οξείς πυρώσαντες, τοίς νώτοις προσέφερον και τα πλευρά διαπείραντες αυτού τα σπλάγχνα
διέκαιον.
Δ Μακ. 11,19   Αφού δε επύρωσαν και σούβλες αιχµηρές έκαιον τα νώτα του και διαπεράσαντες τας πλευράς του µε αυτάς
κατέκαια τα σπλάγχνα του.
Δ Μακ. 11,20  ο δε βασανιζόµενος, ώ ιεροπρεπούς αγώνος, έλεγεν, εφ ον διά την ευσέβειαν εις γυµνασίαν πόνων αδελφοί
τοσούτοι κληθέντες ουκ ενικήθηµεν.
Δ Μακ. 11,20   Εν τω µέσω ο των βασάνων του έλεγεν· “ω ιερώτατε αγών, εις αυτόν δια την πίστιν µας πόσο αδελφοί
εκλήθηµεν να δοκιµασθώµεν εις τους πόνους και δεν ενικήθηµεν!
Δ Μακ. 11,21  ανίκητος γάρ εστιν, ώ τύραννε, η ευσεβής επιστήµη.
Δ Μακ. 11,21   Διότι είναι ανίκητον, τύραννε, το ευσεβές φρόνηµα.
Δ Μακ. 11,22  καλοκαγαθία καθωπλισµένος τεθνήξοµαι µέν καγώ µετά των αδελφών µου,
Δ Μακ. 11,22   Ωπλισµένος µε την αρετήν θα αποθάνω και εγώ µαζή µε τους αδελφούς µου.
Δ Μακ. 11,23  σύ δε, ώ τύραννε, µέγαν σοί προσλαβών και αυτός τιµωρόν, καινουργέ των βασάνων και πολέµιε των αληθώς
ευσεβούντων
Δ Μακ. 11,23   Συ όµως, τύραννε, εφευρέτα βασανιστηρίων και εχθρέ των γνησίων πιστών, θα αποθάνης επισύρων συ ο
ίδιος δια τον εαυτόν σου µέγαν τιµωρόν.
Δ Μακ. 11,24  έξ µειράκια καταλελύκαµέν σου την τυραννίδα·
Δ Μακ. 11,24   Εξ µικροί νέοι έχοµεν καταλύσει και εξευτελίσει την τυραννιικήν εξουσίαν σου.
Δ Μακ. 11,25  το γάρ µη δυνηθήναί σε µεταπείσαι τον λογισµόν ηµών µήτε βιάσασθαι προς την µιαροφαγίαν ου κατάλυσίς
εστί σου;
Δ Μακ. 11,25   Διότι το γεγονός ότι δεν ηµπόρεσες να µεταπείσης τον λογισµόν µας και να µας αναγκάσης εις την γεύσιν
των ακαθάρτων τροφών δεν αποτελεί τούτο κατάλυσιν της εξουσίας σου;
Δ Μακ. 11,26  το πύρ σου ψυχρόν ηµίν, και άπονοι οι καταπέλται, και αδύνατος η βία σου.
Δ Μακ. 11,26   Το πυρ, που άναψες εναντίον µας, είναι δροσερόν δι' ηµάς, ανώδυνοι είναι οι καταπέλται σου, ανίσχυρη η βία
σου.
Δ Μακ. 11,27  ου γάρ τυράννου, αλλά θείου νόµου προεστήκασιν ηµών οι δορυφόροι· διά τούτο ανίκητον έχοµεν τον
λογισµόν.
Δ Μακ. 11,27   Δεν µας απειλούν οι δορυφόροι του τυράννου, διότι παραστέκουν κοντά µας οι δορυφόροι του θείου Νοµου.
Δια τούτο έχοµεν ανικητον το φρόνηµα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Δ Μακ. 12,1  Ως δε και ούτος µακαρίως εναπέθανε καταβληθείς εις λέβητα, ο έβδοµος παρεγίνετο πάντων νεώτερος.
Δ Μακ. 12,1   Οταν δε και αυτός έλαβε µακάριον θάνατον ριφθείς εις λέβητα, έφθασεν ο έβδοµος, ο νεώτερος από όλους.
Δ Μακ. 12,2  ον κατοικτειρήσας ο τύραννος, καίπερ δεινώς υπό των αδελφών αυτού κακισθείς, ορών ήδη τα δεσµά
περικείµενον,
Δ Μακ. 12,2  Ησθάνθη όµως ο τύραννος δι' αυτόν µεγάλην ευσπλαγχνίαν, µολονότι είχεν υποστή εκ µέρους των αδελφών
του φοβερόν εξευτελισµόν.
Δ Μακ. 12,3  πλησιέστερον αυτόν µετεπέµψατο και παρηγορείν επειράτο λέγων·
Δ Μακ. 12,3   Και βλέπων αυτόν δεµένον τον εκάλεσε πιο κοντά του και προσπαθούσε να τον πείση λέγων ·
Δ Μακ. 12,4  της µέν των αδελφών σου απονοίας το τέλος οράς· διά γάρ απείθειαν στρεβλωθέντες τεθνήκασι· σύ δε, ει µέν
µη πεισθείης, τάλας βασανισθείς και αυτός τεθνήξη πρό ώρας.
Δ Μακ. 12,4  “βλέπεις, ποίον υπήρξε το τέλος της ανοησίας των αδελφών σου. Εξ αιτίας της ανυπακοής των απεθαναν
βασανισθέντες. Αλλά και συ, δυστυχισµένε, αν δεν υπακούσης, θα αποθάνης και ο ίδιος, πριν έλθη η ώρα σου, αφού
προηγουµένως βασανισθής.



Δ Μακ. 12,5  πεισθείς δε φίλος έση και των επί της βασιλείας αφηγήση πραγµάτων.
Δ Μακ. 12,5   Αν όµως υπακούσης, θα γίνης, αγαπητός µου και θα λάβης ηγεµονικόν αξίωµα εις την διοίκησιν του κράτους
µου”.
Δ Μακ. 12,6  και ταύτα παρακαλών, την µητέρα τού παιδός µετεπέµψατο, όπως αυτήν ελεήσας τοσούτων υιών στερηθείσαν
παρορµήσειεν επί την σωτήριον ευπείθειαν τον περιλειπόµενον.
Δ Μακ. 12,6  Και ενώ τον συνεβούλευεν έτσι, εκάλεσε την µητέρα του παιδιού µε την ελπίδα, ότι αυτή θα λυπηθή τον εαυτόν
της, που έχασε τόσα τέκνα, και θα παρορµήση το αποµένον εις αυτήν τέκνον να υπακούση, δια να σωθή από τον
βασανισµόν.
Δ Μακ. 12,7  ο δε της µητρός τή εβραΐδι φωνή προτρεψαµένης αυτόν (ως ερούµεν µετά µικρόν ύστερον), απολύσατέ µε,
φησίν·
Δ Μακ. 12,7   Αυτός όµως έπειτα από την προτροπήν, την οποίαν του έκαµε η µητέρα του εις την εβραϊκήν γλώσσαν, (και
δια την οποίαν θα οµιλήσωµεν αµέσως κατόπιν), είπε· “λύσατε τα δεσµά µου,
Δ Μακ. 12,8  είπω τι τώ βασιλεί και τοίς σύν αυτώ φίλοις πάσι.
Δ Μακ. 12,8  διότι έχω να αναφέρω κάτι στον βασιλέα και εις όλους τους φίλους, που είναι κοντά του”.
Δ Μακ. 12,9  και επιχαρέντες ό τε βασιλεύς και οι σύν αυτώ µάλιστα επί τή επαγγελία τού παιδός ταχέως έλυσαν αυτόν.
Δ Μακ. 12,9  Ο βασιλεύς και οι γύρω του εχάρησαν πάρα πολύ δια την δήλωσιν αυτήν του παιδίου και τον έλυσαν αµέσως.
Δ Μακ. 12,10  και δραµών επί πλησίον των τηγάνων έφη·
Δ Μακ. 12,10   'Αφου τότε αυτός έτρεξε πλησίον εις τα τηγάνια του βασανισµού εφωναξε·
Δ Μακ. 12,11  ανόσιε, φησίν, και πάντων των πονηρών ασεβέστατε τύραννε, ουκ ηδέσθης παρά τού Θεού λαβών τα αγαθά
και την βασιλείαν τους θεράποντας αυτού κατακτείναι και τους ευσεβείας ασκητάς στρεβλώσαι;
Δ Μακ. 12,11   “ανόητε και από όλους τους φαύλους ασεβέστατε τύραννε, δεν ησθάνθης εντροπήν µολονότι έλαβες πάρα
του Θεού τα πλούτη και την βασιλείαν, να φονεύσης του υπηρέτας του και να υποβάλης εις µαρτύρια τους τηρητάς της
ευσεβείας;
Δ Μακ. 12,12  ανθ ών ταµιεύσεταί σε η θεία δίκη πυκνοτέρω και αιωνίω πυρί και βασάνοις , αί εις όλον τον αιώνα ουκ
ανήσουσί σε.
Δ Μακ. 12,12   Δια τούτο σε προορίζει η θεία δίκη δια σφοδρότερον πυρ και αιώνιον και δια βασανιστήρια, που δεν θα σε
αφήσουν εις όλους τους αιώνας.
Δ Μακ. 12,13  ουκ ηδέσθης άνθρωπος ών, θηριωδέστατε, τους οµοιοπαθείς και εκ των αυτών γεγονότας στοιχείων
γλωττοτοµήσαι και τούτον καταικίσας τον τρόπον βασανίσαι;
Δ Μακ. 12,13   Συ, που, ενώ είσαι άνθρωπος, έγινες αγριώτατον θηρίον δεν ησθάνθης εντροπήν να κόψης τη γλώσσαν, να
βασανίης και να κακοποιήσης κατ' αυτόν τον τρόπον ανθρώπους οµοίους σου, που έχουν πλασθή µε το αυτά υλικά
στοιχεία;
Δ Μακ. 12,14  αλλ οι µέν ευγενώς αποθανόντες επλήρωσαν την εις τον Θεόν ευσέβειαν,
Δ Μακ. 12,14   Αλλ' εκείνο µεν ωλοκλήρωσαν την ευσέβειαν προς το Θεόν µε τον ευγενή θάνατόν των.
Δ Μακ. 12,15  σύ δε κακός κακώς οιµώξεις τους της αρετής αγωνιστάς αναιτίως αποκτείνας.
Δ Μακ. 12,15   Συ όµως, κακός καθώς είσαι, θα θρηνήση κακώς, διότι εφόνευσες αδίκως τους αδελφούς τους αθλητάς της
αρετής”.
Δ Μακ. 12,16  όθεν και αυτός αποθνήσκειν µέλλων έφη·
Δ Μακ. 12,16   Τέλος ενώ επρόκειτο να αποθάνη και αυτός συνεπλήρωσε·
Δ Μακ. 12,17  ουκ απαυτοµολώ της των αδελφών µου αριστείας·
Δ Μακ. 12,17   “δεν θα γίνω λιποτάκτης στον αγώνα, στον οποίον ηρίστευσαν οι αδελφοί µου·
Δ Μακ. 12,18  επικαλούµαι δε τον πατρώον Θεόν, όπως ίλεως γένηται τώ γένει µου.
Δ Μακ. 12,18   παρακαλώ επί πλέον τον Θεόν των πατέρων µου να φανή εύσπλαγχνος στο έθνος µου
Δ Μακ. 12,19  σε δε και εν τώ νύν βίω και θανόντα τιµωρήσεται.
Δ Μακ. 12,19   Σε όµως και εις την παρούσαν κα εις την µέλλουσαν ζωήν θα τιµωρήση ο Θεός”.
Δ Μακ. 12,20  και ταύτα κατευξάµενος, εαυτόν έριψε κατά των τηγάνων, και ούτως απέδωκε την ψυχήν.
Δ Μακ. 12,20  Και αφού διετύπωσε τους βαρείς αυτούς λόγους ερρίφθη µόνος του εις τα τηγάνια βασανίσµού και έτσι
παρέδωκε την ψυχήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Δ Μακ. 13,1  Ει δε τοίνυν των µέχρι θανάτου πόνων υπερεφρόνησαν οι επτά αδελφοί, συνοµολογείται πανταχόθεν ότι
αυτοδέσποτός εστι των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 13,1   Αν λοιπόν οι επτά αδελφοί περιεφρόνησαν τους θανασίµους αυτούς αγώνας, συνάγεται αυτό όλα αυτά τα
στοιχεία ότι ο ευσεβής λογισµός είναι κυρίαρχος επί των παθών.
Δ Μακ. 13,2  ει γάρ τοίς πάθεσι δουλωθέντες εµιαροφάγησαν, ελέγοµεν αν τούτοις αυτούς νενικήσθαι·
Δ Μακ. 13,2   Διότι, εάν έτρωγαν ακαθάρτους τροφάς υποδουλούµενοι εις τα πάθη, θα ελέγαµεν ότι αυτοί είχαν νικηθή από
αυτά.
Δ Μακ. 13,3  νυνί δε ουχ ούτως, αλλά τώ επαινουµένω παρά Θεώ λογισµώ περιεγένετο των παθών.
Δ Μακ. 13,3   Εις την πραγµατικόττα όµως δεν συµβαίνει αυτό, αλλά µε τον λογισµόν, τον οποίον επαινεί ο Θεός ενίκησαν
τα πάθη.
Δ Μακ. 13,4  ών ουκ έστι παριδείν την ηγεµονίαν της διανοίας· επεκράτησαν γάρ και πάθους και πόνων.
Δ Μακ. 13,4   Εις την περίπτωσι των επτά αδελφών είναι αδύνατον να παραβλέψωµεν την ηγεµονίαν της διανοίας.
Ανεδείχθησαν αυτοί νικηταί και του πάθους και των βασάνων.
Δ Μακ. 13,5  πώς ούν ουκ έστι τούτοις την της ευλογιστίας παθοκρατορίαν οµολογείν, οί των µέν διά πυρός αλγηδόνων ουκ
επεστράφησαν;
Δ Μακ. 13,5   Πως, λοιπόν είναι δυνατόν να µη αναγναρίσωµεν ει αυτούς κυριαρχίαν του ορθού λογισµού επί των παθών, εις
αυτούς, οι οποίοι δε απέφυγον τους πόνους, που προκαλεί το πυρ;



Δ Μακ. 13,6  καθάπερ γάρ προβλήτες λιµένων πύργοι τας των κυµάτων απειλάς ανακόπτοντες γαληνόν παρέχουσι τοίς
εισπλέουσι τον όρµον,
Δ Μακ. 13,6   Οπως οι κυµατοθραύσται στους λιµένας ανακόπτουν τας απειλάς της θαλάσσης και εξασφαλίζουν γαλήνιον
προσόρµησιν εις όσους εισέρχονται,
Δ Μακ. 13,7 ούτως η επτάπυργος των νεανίσκων ευλογιστία τον της ευσεβείας οχυρώσασα λιµένα την των παθών ενίκησεν
ακολασίαν.
Δ Μακ. 13,7   έτσι και ο επτάπυργος καλός λογισµός αυτών των νέων, αφού εξησφάλισε τον λιµένα της ευσεβείας, ενίκησε
την αχολασίαν των παθών.
Δ Μακ. 13,8  ιερόν γάρ ευσεβείας στήσαντες χορόν παρεθάρσυνον αλλήλους λέγοντες·
Δ Μακ. 13,8   Αφού, δηλαδή, έστησαν τον ιερόν χορόν της πίστεως, ενεθάρρυναν ο ένας τον άλλον λέγοντες·
Δ Μακ. 13,9  αδελφικώς αποθάνοιµεν αδελφοί περί τού νόµου· µιµησώµεθα τους τρεις τους επί της Ασσυρίας νεανίσκους, οί
της ισοπάλιδος καµίνου κατεφρόνησαν.
Δ Μακ. 13,9   “Ας αποθάνωµεν, αδελφοί, αδελφικώς, προς χάριν του Νοµου, ας µιµηθώµεν τους τρεις παίδας, που ήθλησαν
εις την Ασσυρίαν. Εκείνοι περιεφρόνησαν την ιδίαν φοβεράν κάµινον.
Δ Μακ. 13,10  µη δειλανδρήσωµεν προς την της ευσεβείας απόδειξιν.
Δ Μακ. 13,10   Ας µη φανώµεν άνδρες δειλοί εις την διακήρυξιν της ευσεβείας”!
Δ Μακ. 13,11  και ο µέν, θάρει, αδελφέ, έλεγεν· ο δε, ευγενώς καρτέρησον,
Δ Μακ. 13,11  Ο ένας έλεγε· “θάρρος, αδελφέ”· ο άλλος υπόµενεν ως γενναίος.
Δ Μακ. 13,12  ο δε, καταµνησθείς έλεγε· µνήσθητε πόθεν εστέ ή τίνος πατρός χειρί σφαγιασθήναι διά την ευσέβειαν
υπέµεινεν Ισαάκ.
Δ Μακ. 13,12   Ο τρίτος έφερε ζωηρά εις την µνήµην του προγονικά άθλα και έλεγεν· “ενθυµηθήτε από ποίους κατάγεσθε
και από ποίου πατρός χέρι είχε δεχθή, δια λόγους ευσεβείας να σφαγιασθή ο Ισαάκ”!
Δ Μακ. 13,13  είς δε έκαστος και αλλήλους οµού πάντες εφορώντες φαιδροί και µάλα θαραλέοι, εαυτούς, έλεγον, τώ Θεώ
αφιερώσωµεν εξ όλης της καρδίας τώ δόντι τας ψυχάς και χρήσωµεν τή περί τον νόµον φυλακή τα σώµατα.
Δ Μακ. 13,13   Ο καθένας δε και όλοι µαζή παρατηρούντες τους αδελφούς των, χαρούµενοι και γεµάτοι θάρρος έλεγαν· “ας
αφιερώσωµεν τας ψυχάς µας στον Θεόν, που µας τας έδωσε. Και ας διαθέσωµεν τα σώµατά µας δια την τήρησιν του
Νοµου.
Δ Μακ. 13,14  µη φοβηθώµεν τον δοκούντα αποκτέννειν το σώµα·
Δ Μακ. 13,14   Ας µη φοβηθώµεν εκείνον, που έχει πάρει την απόφασιν να θανατώση το σώµα.
Δ Μακ. 13,15  µέγας γάρ ψυχής αγών και κίνδυνος εν αιωνίω βασάνω κείµενος τοίς παραβάσι την εντολήν τού Θεού.
Δ Μακ. 13,15   Διότι είναι µέγας ο αγών δια την ψυχήν, όπως επίσης µέγας είναι και ο κίνδυνος, που αναµένει εις τα αιώνια
βασανιστήρια αυτούς, που παραβαίνουν την εντολήν του Θεού.
Δ Μακ. 13,16  καθοπλισώµεθα τοιγαρούν τή τού θείου λογισµού παθοκρατορία.
Δ Μακ. 13,16   Ας οπλισθώµεν, λοιπόν, µε την κυριαρχίαν του θείου λογισµού επάνω εις τα πάθη.
Δ Μακ. 13,17  ούτως γάρ θανόντας ηµάς Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ υποδέξονται εις τους κόλπους αυτών και πάντες οι
πατέρες επαινέσουσι.
Δ Μακ. 13,17   Διότι όταν αποθάνωµεν κατ' αυτόν τον τρόπον, θα µας υποδεχθούν στους κόλπους των ο Αβραάµ, ο Ισαάκ
και το Ιακώβ και θα µας επαινέσουν όλοι οι πρόγονοί µας”.
Δ Μακ. 13,18  και ενί εκάστω των αποσπωµένων αυτών αδελφών έλεγον οι περιλειπόµενοι· µη καταισχύνης ηµάς, αδελφέ,
µηδέ ψεύση τους προαποθανόντας ηµών αδελφούς.
Δ Μακ. 13,18   Εις τον καθένα δε από τους αδελφούς, ο οποίος απεσπάτο από το σύµπλεγµά των, έλεγαν όσοι απέµεναν
ζωντανοί· “αδελφέ µας, µη µας ,εντροπιάσθης, µήτε να αρνηθής τους αδελφούς µας, που απέθανον προ ολίγου”.
Δ Μακ. 13,19  ουκ αγνοείτε δε τα της αδελφότητος φίλτρα, άπερ η θεία και πάνσοφος πρόνοια διά των πατέρων τοίς
γενοµένοις εµέρισε και διά της µητρώας φυτεύσασα γαστρός,
Δ Μακ. 13,19   Δεν σας είναι βεβαίως άγνωστον το αδελφικόν φίλτρον, το οποίον η θεία και πάνσοφος πρόνοια εµοίρασε δια
των πατέρων εις τα τέκνα και εφύτευσεν έντος των ψυχών των δια µέσου των µητρικών σπλάγχνων.
Δ Μακ. 13,20  εν ή τον ίσον αδελφοί κατοικήσαντες χρόνον και εν τώ αυτώ χρόνω πλασθέντες και από τού αυτού αίµατος
αυξηθέντες και διά της αυτής ψυχής τελεσφορηθέντες
Δ Μακ. 13,20  Εις αυτά οι επτά αδελφοί είχον αλληλοδιαδόχως κατανοήσει επί ίσον χρονικόν διάστηµα και
εµορφοποιήθησαν και ηυξήθησαν από το ίδιον αίµα και ετελειοποιήθησαν, αφού έλαβαν την ιδίαν ψυχήν.
Δ Μακ. 13,21  και διά των ίσων αποτεχθέντες χρόνων και από των αυτών γαλακτοποτούντες πηγών , αφ ών συστρέφονται
εναγκαλισµάτων φιλάδελφοι ψυχαί·
Δ Μακ. 13,21   Εγεννήθησαν έπειτα από ίσον χρόνον κυοφορίας και εθήλασαν το γάλα από τας αυτάς πηγάς, από τας
οποίας τρέφονται σφικταγκαλιασµέναι φιλάδελφοι υπάρξεις.
Δ Μακ. 13,22 και αύξοντες σφοδρότερον διά της συντροφίας και της καθ ηµέραν συνηθείας και της άλλης παιδείας και της
ηµετέρας εν νόµω Θεού ασκήσεως.
Δ Μακ. 13,22  Και ακόµη περισσότερον εµεγάλωσαν και εµορφώθησαν µε την συντροφιάν, µε την καθηµερινήν
συναναστροφήν, µε την άλλην αγωγήν και µόρφωσιν, όπως και µε την ιδιαιτέραν γνωστή εις ηµάς άσκησιν στον Νοµον
του Θεού
Δ Μακ. 13,23  ούτως δή τοίνυν καθεστηκυίας συµπαθούς της φιλαδελφίας, οι επτά αδελφοί συµπαθέστερον έσχον την προς
αλλήλους οµόνοιαν.
Δ Μακ. 13,23  Αφού κατ' αυτόν τον τρόπον εδέθη ακόµη στενώτερον η αγάπη των ως αδελφών, οι επτά αδελφοί
ησθάνθησαν περισσότερον αλληλέγγυον την µεταξύ των οµόνοιαν.
Δ Μακ. 13,24  νόµω γάρ τώ αυτώ παιδευθέντες και τας αυτάς εξασκήσαντες αρετάς και τώ δικαίω συντραφέντες βίω ,
µάλλον εαυτούς ηγάπων.
Δ Μακ. 13,24  Επειδή επαιδαγωγήθησαν δηλαδή, µε τον αυτόν Νοµον και ήσκησαν τας αυτάς αρετάς και ανετράφησα
µαζή εις ατµόσφαιραν δικαίου βίου, αγαπούσαν περισσότερον ο ένας τον άλλον



Δ Μακ. 13,25  η γάρ οµοζηλία της καλοκαγαθίας επέτεινεν αυτών την προς αλλήλους εύνοιαν και οµόνοιαν .
Δ Μακ. 13,25  Ο κοινός ζήλος δια την αρετήν ενίσχυε την µεταξύ των αγάπην και οµόνοιαν
Δ Μακ. 13,26  σύν γάρ τή ευσεβεία ποθεινοτέραν αυτοίς κατεσκεύαζον την φιλαδελφίαν.
Δ Μακ. 13,26  Διότι µαζή µε την ευσέβεια η περισσότερον ποθητή αρετή δι' αυτούς ήτο η αδελφική αγάπη.
Δ Μακ. 13,27  αλλ όµως και περί της φύσεως και της συνηθείας και των της αρετής ηθών τα της αδελφότητος αυτοίς
φίλτρα συναυξόντων, ανέσχοντο διά την ευσέβειαν τους αδελφούς οι υπολελειµµένοι, τους καταικιζοµένους ορώντες µέχρι
θανάτου βασανιζοµένους.
Δ Μακ. 13,27  Αλλά, µολονότι η φύσις και η συναναστροφή και ο ενάρετος βίος ενίσχυαν τα φίλτρα της αδελφοσύνης των,
εύρισκαν την δύναµιν, ώστε όσοι κάθε φοράν απέµεναν να βλέπουν µε εγκαρτέρησιν τους ακρωτηριασµένους αδελφούς
των να βασανίζωνται µέχρι θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Δ Μακ. 14,1  Προσέτι και επί τον αικισµόν εποτρύνοντες, ως µη µόνον των αλγηδόνων περιφρονήσαι αυτούς, αλλά και των
της των αδελφών φιλαδελφίας παθών κρατήσαι.
Δ Μακ. 14,1   Και οχι µόνον αυτό· αλλά και τους παρότρυναν εις µαρτύριον, ώστε οχι µόνον να περιφρονήσουν αυτό και τας
αλγηδόνας, άλλα και να κυριαρχήσουν· και επί του συναισθήµατος της στοργς προς τους αδελφούς .
Δ Μακ. 14,2  ώ βασιλέως λογισµοί βασιλικώτεροι και ελευθέρων ελευθερώτεροι.
Δ Μακ. 14,2  ω σκέψεις, βασιλικώτεραι από σκέψεις Βασιλέως και πλέον ελεύθεραι από ελευθέρους ανθρώπους!
Δ Μακ. 14,3  ώ ιεράς και ευαρµόστου περί της ευσεβείας των επτά αδελφών συµφωνίας.
Δ Μακ. 14,3   Ω ιερά και ευάρµοστος συµφωνία περί ευσεβείας των επτά αδελφών!
Δ Μακ. 14,4  ουδείς εκ των επτά µειρακίων εδειλίασεν ουδέ προς τον θάνατον ώκνησεν,
Δ Μακ. 14,4  Κανείς από τους επτά µικρούς νέους δεν εδείλιασεν, ούτε εδίστασε προ του θανάτου.
Δ Μακ. 14,5  αλλά πάντες ώσπερ επ αθανασίας οδόν τρέχοντες, επί τον διά των βασάνων θάνατον έσπευδον.
Δ Μακ. 14,5   Αλλά όλοι, ωσάν να έτρεχαν επάνω εις την οδόν της αθανασίας, έσπευδαν προς τον µαρτυρικόν θάνατον.
Δ Μακ. 14,6  καθάπερ γάρ χείρες και πόδες συµφώνως τοίς της ψυχής αφηγήµασιν κινούνται, ούτως οι ιεροί µείρακες
εκείνοι ως υπό ψυχής µιάς της αθανάτου της ευσεβείας κινούµενοι προς τον υπέρ αυτής συνεφώνησαν θάνατον.
Δ Μακ. 14,6  Οπως τα χέρια και τα πόδια κινούνται σύµφωνε µε τα παρορµήµατα της ψυχής, έτσι και οι ιεροί εκείνοι νέοι,
ωσάν να εκινούντο από µίαν ψυχήν, από ένα κοινόν φρόνηµα της αθανάτου πίστεως, απεδέχθησαν όλοι αµοφώνως τον
προς χάριν αυτής θάνατον.
Δ Μακ. 14,7  ώ πανάγιε συµφώνων αδελφών εβδοµάς· καθάπερ γάρ επτά της κοσµοποιΐας ηµέραι περί την ευσέβειαν,
Δ Μακ. 14,7   Ω παναγία επτάς οµοφώνων αδελφών! Οπως αναφέρονται εις την πίστιν µας επτά ηµέραι της δηµιουργίας,
Δ Μακ. 14,8  ούτως περί την εβδοµάδα χορεύοντες οι µείρακες εκύκλουν τον των βασάνων φόβον καταλύοντες.
Δ Μακ. 14,8  έτσι και οι νέοι εχόρευαν γύρω από την επτάδα κύκλειον χορόν και απεδίωκον τον φόδον των βασάνων!
Δ Μακ. 14,9  νύν ηµείς ακούοντες την θλίψιν των νεανιών εκείνων φρίττοµεν· οι δε ου µόνον ορώντες, αλλ ουδέ µόνον
ακούοντες τον παραχρήµα απειλής λόγον, αλλά και πάσχοντες ενεκαρτέρουν, και τούτο ταίς διά πυρός οδύναις·
Δ Μακ. 14,9  Ηµείς ακούοντες τώρα το φρικτόν µαρτύριον των νέων εκείνων αισθανόµεθα φρίκην. Εκείνοι όµως εδείκνυον
εγκαρτέρησιν όχι µόνον βλέποντες, όχι µόνον ακούοντες την διαταγήν, που την στιγµήν εκείνην τους απειλούσε, αλλά και
υποφέροντες αυτήν και µάλιστα τας οδύνας του πυρός,
Δ Μακ. 14,10  ών τι αν γένοιτο επαλγέστερον; οξεία γάρ και σύντοµος η τού πυρός ούσα δύναµις ταχέως διέλυε τα σώµατα . -
Δ Μακ. 14,10   από τας οποίας τι άλλο αλγεινότερον ηµπορεί να γίνη; Διότι η δύναµις του πυρός, όπως είναι σφόδρα και
σύντοµος, διέλυε ταχέως τα σώµατα.
Δ Μακ. 14,11  Καί µη θαυµαστόν ηγείσθε, ει ο λογισµός περιεκράτησε των ανδρών εκείνων εν ταίς βασάνοις, όπου γε και
γυναικός νούς πολυτροπωτέρων υπερεφρόνησεν αλγηδόνων·
Δ Μακ. 14,11   Και µη θεωρείτε άξιον θαυµασµού, εάν ο λογισµός εστήριξε τους άνδρας εκείνους εν τω µέσω των µαρτυρίων,
όπου και γυναικός καρδία περιεφρόνησε ποικιλωτέρους πόνους.
Δ Μακ. 14,12  η µήτηρ γάρ των επτά νεανίσκων εκείνων υπήνεγκε τας εφ ενί εκάστω των τέκνων στρέβλας .
Δ Μακ. 14,12   Η µητέρα, δηλαδή, των επτά εκείνων νέων υπέφερε τας στρεβλώσεις, που εφηρµόζοντο στο καθένα από τα
τέκνα της.
Δ Μακ. 14,13  θεωρείτε δε πώς πολύπλοκός εστιν η της φιλοτεκνίας στοργή έλκουσα πάντα προς την των σπλάγχνων
συµπάθειαν,
Δ Μακ. 14,13   Βλέπετε, λοιπόν, πόσον πολυµερής είναι η προς τα τέκνα φιλοστοργία , η χρησιµοποιούσα τα πάντα από
συµπάθειαν προς τους καρπούς των σπλάγχνων.
Δ Μακ. 14,14  όπου γε και τα άλογα ζώα οµοίαν την εις τα εξ αυτών γεννώµενα συµπάθειαν και στοργήν έχει τοίς
ανθρώποις.
Δ Μακ. 14,14   Ετσι και τα άλογα ζώα έχουν αγάπην και στοργήν προς τα τέκνα των οµοίαν προς την των ανθρώπων.
Δ Μακ. 14,15  και γάρ των πετεινών τα µέν ήµερα κατά τας οικίας οροφοιτούντα προασπίζει των νεοσσών,
Δ Μακ. 14,15   Εκ των πτηνών π. χ. τα ήµερα, που ζουν εις τας κατοικίας των ανθρώπων, υπερασπίζονται τους νεοσσούς
των.
Δ Μακ. 14,16  τα δε κατά τας κορυφάς ορέων και φαράγγων απορώγας και δένδρων οπάς και τας τούτων άκρας
εννοσσοποιησάµενα αποτίκτει και τον προσιόντα κωλύει·
Δ Μακ. 14,16   Οσα δε ζουν εις τας κορυφάς των ορέων, εις τας σχισµάς των βράχων, εις των δένδρων τας οπάς η τας
κορυφάς, κάµνουν εκεί τας φωλεάς των. Γεννούν και εµποδίζουν, όποιον θέλει να πλησίαση εκεί.
Δ Μακ. 14,17  ει δε και µη δύναιντο κωλύειν, περιϊπτάµενα κυκλόθεν αυτών αλγούντα τή στοργή, ανακαλούµενα τή ιδία
φωνή, καθ ον δύναται τρόπον βοηθεί τοίς τέκνοις.
Δ Μακ. 14,17   Αν δε τύχη και δεν ηµπορούν να τον εµποδίσουν, πετούν γύρω-γύρω από τα µικρά των υποφέροντα εξ αιτίας
της στοργής των. Τα καλούν µε τας φωνάς των και βοηθούν τα τέκνα των µε οποιονδήποτε τρόπον ηµπορούν.
Δ Μακ. 14,18  και τι δεί την διά των αλόγων ζώων επιδεικνύναι την προς τα τέκνα συµπάθειαν;



Δ Μακ. 14,18   Και τι χρειάζεται να παρουσιάζωµεν την προς τα τέκνα συµπάθειαν των αλόγων ζώων;
Δ Μακ. 14,19  όπου γε και µέλισσαι περί τον της κηρογονίας καιρόν επαµύνονται τους προσιόντας και καθάπερ σιδήρω τώ
κέντρω πλήσσουσι τους προσιόντας τή νοσσιά αυτών και επαµύνουσιν έως θανάτου;
Δ Μακ. 14,19   Οταν και αι µέλισσαι κατά την εποχήν της κατασκευής των κηρήθρων αποκρούουν τους πλησιάζοντας, και
σαν µε σιδερένιο όπλον, µε το κεντρί των, κτυπούν τους προσερχοµένους εις την κυψέλην των και αµύνονται µέχρι
θανάτου;
Δ Μακ. 14,20  αλλ ουχί την τού Αβραάµ οµόψυχον των νεανιών µητέρα µετεκίνησε συµπάθεια των τέκνων.
Δ Μακ. 14,20  Την ισόψυχον προς τον Αβραάµ µητέρα των νέων δεν εκλόνισεν η προς τα τέκνα αγάπη, ώστε να καµφθή προ
του µαρτυρίου των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Δ Μακ. 15,1  Ώ λογισµέ τέκνων παθών τύραννε και ευσέβεια µητρί τέκνων ποθεινοτέρα.
Δ Μακ. 15,1   Ω λογισµέ; Που κυριαρχείς επί του µητρικού πάθους προς τα τέκνα, και ω ευσέβεια, περισσότερον ποθητή εις
την µητέρα από τα τέκνα!
Δ Μακ. 15,2  µήτηρ δυοίν προκειµένων, ευσεβείας και της των επτά υιών σωτηρίας προσκαίρου κατά την τού τυράννου
υπόσχεσιν,
Δ Μακ. 15,2   Δυο πράγµατα είχεν εµπρός της η µητέρα, την ευσέβειαν και την, πρόσκαιρον άλλως τε, σωτηρίαν των επτά
παιδιών της, σύµφωνα µε την υπόσχεσιν του τυράννου.
Δ Μακ. 15,3  την ευσέβειαν µάλλον ηγάπησε την σώζουσαν εις αιώνιον ζωήν κατά Θεόν.
Δ Μακ. 15,3   Ηγάπησεν όµως περισσότερον την ευσέβειαν, που σώζει εις την κατά Θεόν αιωνίαν ζωήν.
Δ Μακ. 15,4  ώ τίνα τρόπον ηθολογήσαιµι, φιλότεκνα γονέων πάθη. ψυχής τε και µορφής οµοιότητα εις µικρόν παιδός
χαρακτήρα θαυµάσιον εναποσφραγίζοµεν, µάλιστα διά το των παθών τοίς γεννηθείσι τας µητέρας των πατέρων
καθεστάναι συµπαθεστέρας.
Δ Μακ. 15,4   Πως να εµβαθύνω στο ήθος και να ερµηνεύσω το πάθος της φιλοστοργίας των γονέων προς τα τέκνα; Την
οµοιότητα της ψυχής αλλά και του σώµατος εγχαράττοµεν και αποθέτοµεν κατά θαυµάσιον τρόπον στου µικρού παιδιού
τον χαρακτήρα. Αλλά αι µητέρες γίνονται εις των παιδιά των συµπαθέστεραι από τους πατέρας δια την έντασιν ακριβώς
της συµπαθείας των προς αυτά.
Δ Μακ. 15,5  όσω γάρ και ασθενόψυχοι και πολυγονώτεραι υπάρχουσιν αι µητέρες, τοσούτον µάλλόν εισι φιλοτεκνότεραι.
Δ Μακ. 15,5   Διότι όσον περισσότερον συνδυάζουν την ψυχικήν ευαισθησίαν και την πολυτεκνίαν αι µητέρες, τόσον
περισσότερον είναι και φοιλότεκνοι.
Δ Μακ. 15,6  πασών δε των µητέρων εγένετο η των επτά παίδων µήτηρ φιλοτεκνοτέρα, ήτις επτά κυοφορίαις την προς
αυτούς επιφυτευοµένη φιλοστοργίαν
Δ Μακ. 15,6   Από όλας όµως τας µητέρας η µητέρα των επτά αυτών νέων ανεδείχθη περισσότερον φιλότεκνος, η οποία µε
επτά κυοφορίας επηύξησε την έµφυτον φιλοστοργίαν της προς αυτούς
Δ Μακ. 15,7  και διά πολλάς τας καθ έκαστον αυτών ωδίνας ηναγκασµένη την εις αυτούς έχειν συµπάθειαν,
Δ Μακ. 15,7   και τρόπον τινά ηναγκάσθη να τρέφη συµπάθειαν προς αυτούς και δια τους πόνους τοι τοκετού, που
εδοκίµασε δια τον καθένα από αυτούς.
Δ Μακ. 15,8  διά τον προς τον Θεόν φόβον υπερείδε την των τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν.
Δ Μακ. 15,8   Εδειξεν εν τούτοις αδιαφορίαν δια την πρόσκαιρον σωτηρία των παιδιών της, εξ αιτίας της ευλαβείας της προς
τον Θεόν.
Δ Μακ. 15,9  ου µην δε, αλλά και διά την καλοκαγαθίαν των υιών και την προς τον νόµον αυτών ευπείθειαν µείζω την εν
αυτοίς έσχε φιλοστοργίαν.
Δ Μακ. 15,9   Επί πλέον δε και δια την αρετήν, που είχαν τα παιδιά της και δια την υπακοήν των στους νόµους απέκτησε
µεγαλυτέραν την προς αυτού φιλοστοργίαν.
Δ Μακ. 15,10  δίκαιοί τε γάρ ήσαν και σώφρονες και ανδρείοι και µεγαλόψυχοι και φιλάδελφοι και φιλοµήτορες ούτως,
ώστε και µέχρι θανάτου τα νόµιµα φυλάσσοντας πείθεσθαι αυτή.
Δ Μακ. 15,10   Διότι ήσαν δίκαιοι σώφρονες, γενναίοι, µεγαλόψυχοι, φιλάδελφοι, φιλοµήτορες τόσον πολύ, ώστε να
υπακούουν εις αυτήν µέχρι θανάτου κα να φυλάσσουν τας εντολάς του Νοµου
Δ Μακ. 15,11  αλλ όµως καίπερ τοσούτων όντων των περί φιλοτεκνίαν εις συµπάθειαν ελκόντων την µητέρα, επ ουδενός
αυτών τον λογισµόν αυτής αι παµποίκιλοι βάσανοι ίσχυσαν µεταστρέψαι,
Δ Μακ. 15,11  Αλλ' όµως, ενώ ήσαν τόσον πολλά τα κίνητρα της φιλοστοργίας που ωδήγησα την µητέρα στο να συµπάσχη
µαζή µε τα παιδιά της, δια κανένα από αυτά δεν ηµπόρεσαν τα πολυειδή βασανιστήρια µεταβάλουν τον λογισµόν της.
Δ Μακ. 15,12  αλλά και καθ ένα παίδα και οµού πάντας η µήτηρ επί τον υπέρ της ευσεβείας προετρέπετο θάνατον.
Δ Μακ. 15,12   Αλλά κάθε παιδί ιδιαιτέρως και όλα µαζή τα προέτρεπεν η µητέρα στον θάνατον υπέρ της ευσεβείας.
Δ Μακ. 15,13  ώ φύσις ιερά και φίλτρα γονέων και γένεσις φιλόστοργε και τροφεία και µητέρων αδάµαστα πάθη.
Δ Μακ. 15,13   Ω ιερά φύσις φίλτρον των γονέων, γέννησις διαποτισµένη από στοργήν, ανατροφή και συναισθήµατα
αδάµαστα των µητέρων!
Δ Μακ. 15,14  καθ ένα στρεβλούµενον και φλεγόµενον ορώσα µήτηρ, ου µετεβάλλετο διά την ευσέβειαν.
Δ Μακ. 15,14   Εβλεπε το καθένα από τα παιδιά της, να υφίσταται στρεβλώσεις και να καίεται και εν τούτοις δεν µετέβαλλε
τρόπον· και τούτο χάριν της ευσεβείας.
Δ Μακ. 15,15  τας σάρκας των τέκνων εώρα περί το πύρ τηκοµένας και τους των ποδών και χειρών δακτύλους επί γής
σπαίροντας και τας των κεφαλών µέχρι των περί τα γένεια σάρκας ώσπερ προσωπεία προκειµένας.
Δ Μακ. 15,15   Έβλεπε τας σάρκας των παιδιών της να λυώνουν εις τας φλόγας του πυρός, τα δάκτυλα των χειρών και των
ποδών να ασπαίρου κατά γης και τας σάρκας από την κόµην µέχρι των γενείων να προεξέχουν ως προσωπείον.
Δ Μακ. 15,16  ώ πικροτέρων µέν νύν µήτηρ πόνων πειρασθείσα ήπερ των επ αυτοίς ωδίνων.
Δ Μακ. 15,16   Ω µήτηρ, που εδοκίµασες τώρα πικρότερους πόνους από τους πόνους του τοκετού!
Δ Μακ. 15,17  ώ µόνη γύναι την ευσέβειαν ολόκληρον αποκυήσασα.



Δ Μακ. 15,17   Ω µόνη γυναίκα, που εγέννησες το σύνολον της ευσεβείας,
Δ Μακ. 15,18  ου µετέτρεψέ σε πρωτότοκος αποπνέων, ουδέ δεύτερος εις σε οικτρόν βλέπων εν βασάνοις, ουδέ τρίτος
αποψύχων,
Δ Μακ. 15,18   δεν µετέτρεψε το ήθός σου ο πρωτότοκος παραδίδων την ψυχήν, ούτε ο δευτερότοκος που εν µέσω των
µαρτυρίων του έστρεφε σπαρακτικόν προς σε το βλέµµα, ούτε ο τρίτος παραδίδων την ψυχήν.
Δ Μακ. 15,19  ουδέ τους οφθαλµούς ενός εκάστου θεωρούσα ταυρηδόν επί των βασάνων ορώντας τον εαυτών αικισµόν και
τους µυκτήρας προσηµειουµένους αυτών τον θάνατον, ουκ έκλαυσας.
Δ Μακ. 15,19   Ούτε εθρήνησες, καθώς παρατηρούσες τον καθένα εις τα µάτια ατενώς, καθ' ον χρόνον και εκείνοι
ευρισκόµενοι επάνω εις τα όργανα του βασανισµού έβλεπαν τον σπαραγµόν του σώµατός των , ούτε εκάµφθης βλέπουσα
το στόµα των, που προεδήλωνε τον επερχόµενον θάνατόν των.
Δ Μακ. 15,20  επί σαρξί τέκνων ορώσα σάρκας τέκνων αποκαιοµένας και επί χερσί χείρας αποτεµνοµένας και επί κεφαλαίς
κεφαλάς αποδειροτοµουµένας και επί νεκροίς νεκρούς πίπτοντας και πολυάνδριον ορώσα των τέκνων το χορείον διά των
βασάνων, ουκ εδάκρυσας.
Δ Μακ. 15,20  Αν και έβλεπες τας σάρκας των τέκνων σου επάνω εις τας σάρκας των άλλων τέκνων σου να καίωνται, και
επάνω εις τα χέρια άλλα χέρια να κόπτωνται και επάνω εις τας κεφαλάς άλλας κεφαλάς να γδέρνωνται και να
αποκόπτωνται και επάνω εις νεκρούς να πίπτουν άλλοι νεκροί, αν και έβλεπες να µετατρέπεται δια των βασανιστηρίων εις
πολυάνδριον µνήµα ο χορός των τέκνων σου, συ δεν εδάκρυσες.
Δ Μακ. 15,21  ουχ ούτως σειρήνειοι µελωδίαι, ουδέ κύκνειοι προς φιληκοΐαν φωναί τους ακούοντας εφέλκονται, ως τέκνων
φωναί µετά βασάνων µητέρα φωνούντων.
Δ Μακ. 15,21   Αι µελωδίαι των σειρήνων, τα άσµατα των κύκνων δεν ασκούν τόσην έλξιν εις την ακοήν εκείνων , που τα
ακούουν, όσον αι φωναί των παιδιών, τα όποία εν τω µέσω των βασάνων των επικαλούνται την µητέρα!
Δ Μακ. 15,22  πηλίκαις και πόσαις τότε η µήτηρ των υιών βασανιζοµένων τροχοίς τε και καυτηρίοις εβασανίζετο βασάνοις ;
Δ Μακ. 15,22  Με πόσον πολλά και µεγάλα βασανιστήρια εβασανίζετο τότε η µητέρα, όταν τα τέκνα της υπέφεραν επάνω
στους τροχούς και τας εσχάρας!
Δ Μακ. 15,23  αλλά τα σπλάγχνα αυτής ο ευσεβής λογισµός εν αυτοίς τοίς πάθεσιν ανδρειώσας επέτεινε την πρόσκαιρον
φιλοτεκνίαν παριδείν.
Δ Μακ. 15,23  Αλλ' ο ευσεβής λογισµός ανδρειωθείς, µέσα ακριβώς εις τα βασανιστήρια εδυνάµωσε την καρδίαν της, ώστε
να παραβλέψη την πρόσκαιρον προς τα τέκνα στοργήν.
Δ Μακ. 15,24  καίπερ επτά τέκνων ορώσα απώλειαν και την των στρεβλών πολύπλοκον ποικιλίαν, απάσας η γενναία µήτηρ
εξέλυσε διά την προς Θεόν πίστιν.
Δ Μακ. 15,24  Αν και είχε προ των οφθαλµών της την απώλειαν επτά τέκνων και την πολύπλοκον ποικιλίαν των
βασανιστηρίων, όλα η γενναία µήτηρ τα υπερέβη χάρις εις την πίστιν της προς τον Θεόν.
Δ Μακ. 15,25  καθάπερ γάρ εν βουλετηρίω τή εαυτής ψυχή δεινούς ορώσα συµβούλους, φύσιν και γένεσιν και φιλοτεκνίαν
και τέκνων στρέβλας,
Δ Μακ. 15,25  Περικλείει η µητέρα µέσα εις την ψυχήν της, ωσάν εις βουλευτήριον, φοβερούς συµβούλους, την φύσιν, την
γέννησιν, την στοργήν προς τα τέκνα και των τέκνων τα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 15,26  δύο ψήφους κρατούσα µήτηρ, θανατηφόρον τε και σωτήριον, υπέρ τέκνων
Δ Μακ. 15,26  Και κρατούσα δύο ψήφους, την ψήφον του θανάτου και την ψήφον της σωτηρίας,
Δ Μακ. 15,27  ουκ επέγνω την σώζουσαν επτά υιούς προς ολίγον χρόνον σωτηρίαν,
Δ Μακ. 15,27  δεν έρριψε προς χάριν των τέκνων της την ψήφον, που θα έσωζεν επ' ολίγον µόνον χρόνον τους επτά υιούς,
Δ Μακ. 15,28  αλλά της θεοσεβούς Αβραάµ καρτερίας η θυγάτηρ εµνήσθη.
Δ Μακ. 15,28  αλλ' έφερεν στον νουν της, η θυγάτηρ αυτή του Αβραάµ, την ευσεβή καρτερίαν του προπάτορος.
Δ Μακ. 15,29  ώ µήτηρ έθνους, έκδικε τού νόµου και υπερασπίστρια της ευσεβείας και τού διά σπλάγχνων αγώνος
αθλοφόρε·
Δ Μακ. 15,29  Ω µητέρα ολοκλήρου έθνους, εκδικήτρια του Νοµου και πρόµαχε της ευσεβείας, αθλοφόρε στον αγώνα της
καρδίας!
Δ Μακ. 15,30  ώ αρένων προς καρτερίαν γενναιοτέρα και ανδρών προς υποµονήν ανδρειοτέρα.
Δ Μακ. 15,30  Ω γενναιότερα, συ ως προς την, καρτερίαν από το άρρεν φύλον, ανδρειότερα από τους άνδρας ως προς την
υποµονήν!
Δ Μακ. 15,31  καθάπερ γάρ η Νώε κιβωτός εν τώ κοσµοπληθεί κατακλυσµώ κοσµοφορούσα καρτερώς υπήνεγκε τους
κλύδωνας,
Δ Μακ. 15,31   Οπως η κιβωτός του Νώε κατά τον κατακλυσµόν, που κατέστρεψε τον κόσµον, φέρουσα τον κόσµον, µέσα
της, υπέφερε ακλονήτως τα κύµατα,
Δ Μακ. 15,32  ούτως σύ, η νοµοφύλαξ, πανταχόθεν εν τώ των παθών περιαντλουµένη κατακλυσµώ και καρτεροίς ανέµοις,
ταίς των υιών βασάνοις συνεχοµένη γενναίως υπέµεινας τους υπέρ της ευσεβείας χειµώνας.
Δ Μακ. 15,32  έτσι και συ, η φρουρός του Νοµου. Ενώ από όλα τα σηµεία εδέχεσο κτυπήµατα εξαντλητικά εν τω µέσω του
κατακλυσµού των οδυνών, και ενώ εκτυπάσο ακόµη από τα δεινά των τέκνων σου, ωσάν από ισχυρούς ανέµους, υπέµεινες
µε γενναιότητα την τρικυµίαν χάριν της ευσεβείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Δ Μακ. 16,1  Ει δε τοίνυν και γυνή και γηραιά και επτά παίδων µήτηρ υπέµεινε τας µέχρι θανάτου βασάνους ορώσα των
τέκνων, οµολογουµένως αυτοκράτωρ εστί των παθών ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 16,1   Εάν, λοιπόν, µία γηραιά γυναίκα, µητέρα επτά τέκνων, είχε την αντοχή να βλέπη τα µέχρι θανάτου µαρτύρια
των παιδιών της, αυτό µαρτυρεί, πρέπει να οµολογήσωµεν, ότι κυρίαρχος επάνω εις τα πάθη είναι ο ευσεβής λογισµός.
Δ Μακ. 16,2  απέδειξα ούν ότι ου µόνον των παθών άνδρες επεκράτησαν, αλλά και γυνή των µεγίστων βασάνων
υπερεφρόνησε.
Δ Μακ. 16,2  Απέδειξα, λοιπόν, ότι δεν εκυριάρχησαν άνδρες µόνον επάνω εις τα πάθη, αλλά ακόµη και µία γυναίκα



περιεφρόνησε τα µέγιστα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 16,3  και ουχ ούτως οι περί τον Δανιήλ λέοντες ήσαν άγριοι, ουδέ η κατά τον Μισαήλ εκφλεγοµένη κάµινος
λαβροτάτω πυρί, ως η της φιλοτεκνίας περιέκαιεν εκείνην φύσις, ορώσαν αυτής ούτως ποικίλως τους επτά υιούς
βασανιζοµένους.
Δ Μακ. 16,3   Δεν ήσαν τόσον άγριοι οι λέοντες, που περιεκύκλωσαν τον Δανιήλ, ούτε η κάµινος που είχε πυρακτωθή
εναντίον του Μισαήλ µε σφοδρότατον πυρ, όσον το πυρ της φιλοτεκνίας που περιέφλεγεν εκείνην, καθώς έβλεπε µε τόσον
περίτεχνα βασανιστήρια να βασανίζωνται τα παιδιά της.
Δ Μακ. 16,4  αλλά τώ λογισµώ της ευσεβείας κατέσβεσε τοσαύτα και τηλικαύτα πάθη η µήτηρ.
Δ Μακ. 16,4  Η µητέρα αυτή κατέσβεσεν όλας τας πολυειδείς οδύνας µε τον λογισµόν της εύσε βείας.
Δ Μακ. 16,5  και γάρ τούτο επιλογίσασθε, ότι ει δειλόψυχος ήν η γυνή, καίπερ µήτηρ ούσα, ωλοφύρετο αν επ αυτοίς και
ίσως αν ταύτα ούτως είπεν·
Δ Μακ. 16,5   Από τα ανωτέρω βγάλατε τούτο το συµπέρασµα· εάν η γυναίκα είχε δειλήν ψυχήν, µητέρα καθώς ήτο, θα
εθρηνούσε δια την θανάτωσιν των παιδιών της και θα ωµιλούσεν ίσως ως εξής·
Δ Μακ. 16,6  ώ µελέα έγωγε και πολλάκις τρισαθλία ήτις επτά παίδας τεκούσα ουδενός µήτηρ γεγένηµαι.
Δ Μακ. 16,6  “Ω δυστυχισµένη εγώ και τρις και πολλάκις αθλία! Επτά παιδιά έχω γεννήσει και ιδού είµαι σαν να µη έχω
γίνει µητέρα κανενός παιδιού!
Δ Μακ. 16,7  ώ µάταιοι επτά κυοφορίαι, και ανόνητοι επτά δεκάµηνοι και άκαρποι τιθηνίαι και ταλαίπωροι
γαλακτοτροφίαι.
Δ Μακ. 16,7   Ω επτά άγονοι εγκυµοσύναι και ανωφελείς επτά δε κάµηνοι και άκαρποι γαλακτοτροφίαι και ταλαιπωρίαι
του θηλασµού!
Δ Μακ. 16,8  µάτην εφ υµίν, ώ παίδες, πολλάς υπέµεινα ωδίνας και χαλεπωτέρας φροντίδας ανατροφής.
Δ Μακ. 16,8  Ματαίως υπέµεινα, ω τέκνα µου, προς χάριν σας πολλάς ωδίνας και βαρυτέρας από αυτάς φροντίδας
ανατροφής.
Δ Μακ. 16,9  ώ των εµών παίδων, οι µέν άγαµοι, οι δε γήµαντες ανόνητοι· ουκ όψοµαι υµών τέκνα, ουδέ µάµµη κληθείσα
µακαρισθήσοµαι.
Δ Μακ. 16,9  Ω τέκνα µου, όσοι δεν ενυµφεύθητε και όσοι ενυµφεύθητε, αλλά δεν επρολάβατε να αποκτήσετε τέκνα, δεν θα
ίδω παιδιά ιδικά σας ούτε θα καλοτυχισθώ καλουµένη µάµµη.
Δ Μακ. 16,10  ώ η πολύπαις και καλλίπαις εγώ γυνή χήρα και µόνη πολύθρηνος·
Δ Μακ. 16,10   Αλλοίµονον! Εγώ, που είχα πολλά και καλά τέκνα, ιδού, είµαι τώρα γυναίκα χήρα και µόνη αξία θρήνων
πολλών!
Δ Μακ. 16,11  ουδ αν αποθάνω, θάψοντα των υιών έξω τινά. - Αλλά τούτω τώ θρήνω ουδένα ωλοφύρετο η ιερά και θεοσεβής
µήτηρ,
Δ Μακ. 16,11   Ακόµη και όταν αποθάνω, δεν θα έχω κανένα από τα παιδιά µου να µε θάψη”. -Κανένα όµως από τα παιδιά
της µε τέτοιον θρήνον δεν εθρήνησεν η αγία και θεοσεβής µητέρα.
Δ Μακ. 16,12  ουδ ίνα µη αποθάνωσιν απέτρεπεν αυτών τινα ουδ ως αποθνησκόντων ελυπήθη·
Δ Μακ. 16,12   Ούτε ηµπόδισε κανένα από τα παιδιά της να αποθάνη, ούτε ακόµη ελυπήθη δι' αυτά αφού απέθνησκον.
Δ Μακ. 16,13  αλλ ώσπερ αδαµάντινον έχουσα τον νούν και εις αθανασίαν ανατίκτουσα τον των υιών αριθµόν, µάλλον υπέρ
της ευσεβείας επί τον θάνατον αυτούς προετρέπετο ικετεύουσα.
Δ Μακ. 16,13   Αλλά, σαν από διαµάντι διατηρούσα σταθερόν τον νουν, και ωσάν να εγεννούσε εκ νέου µέσα εις την
αθανασίαν τον αριθµόν των παιδιών της, τα προέτρεπε µάλλον ικετευτικώς προς τον θάνατον χάριν της ευσεβείας.
Δ Μακ. 16,14  ώ µήτερ δι ευσέβειαν Θεού στρατιώτι, πρεσβύτι, και γύναι, διά καρτερίαν και τύραννον ενίκησας και έργοις
δυνατωτέρα και λόγοις ευρέθης ανδρός.
Δ Μακ. 16,14   Ω µητέρα, που δια την ευσέβειάν σου έγινες στρατιώτης του Θεού, και γραία και γυναίκα µε την καρτερίαν
σου ενίκησες και τον τύραννον και δια των έργων και δια των λόγων ανεδείχθης ισχυρότερα από άνδρα!
Δ Μακ. 16,15  και γάρ ότε συνελήφθης µετά των παίδων, ειστήκεις τον Ελεάζαρον ορώσα βασανιζόµενον και έλεγες τοίς
παισίν εν τή εβραΐδι φωνή.
Δ Μακ. 16,15   Διότι, όταν συνελήφθης µαζή µε τα παιδιά σου, εστέκεσο παρακολουθούσα τον Ελεάζαρον, που εβασανίζετο
και έλεγες εις αυτά εις την εβραϊκήν γλώσσαν.
Δ Μακ. 16,16  ώ παίδες, γενναίος ο αγών, εφ ον κληθέντες υπέρ της διαµαρτυρίας τού έθνους, εναγωνίσασθε προθύµως υπέρ
τού πατρίου νόµου.
Δ Μακ. 16,16   “Ω παιδιά µου, είναι υπέροχος ο άγων, στον οποίον έχετε κληθή, δια να διαµαρτυρηθήτε δια την κακήν
αυτήν µεταχείρισιν του έθνους µας. Αγωνισθήτε, λοιπόν, µε προθυµίαν προς υπεράσπισιν του Νοµου των πατέρων µας.
Δ Μακ. 16,17  και γάρ αισχρόν τον µέν γέροντα τούτον υποµένειν τας διά την ευσέβειαν αλγηδόνας, υµάς δε τους
νεανίσκους καταπλαγήναι τας βασάνους.
Δ Μακ. 16,17   Διότι είναι εντροπή, ο µεν γέρων αυτός να υποµένη τους χάριν της ευσεβείας πόνους, ενώ σεις, νέοι και
ρωµαλέοι, να φοβηθήτε τα βασανιστήρια.
Δ Μακ. 16,18  αναµνήσθητε ότι διά τον Θεόν τού κόσµου µετελάβετε, και τού βίου απελαύσατε,
Δ Μακ. 16,18   Ενθυµηθήτε, ότι από αγάπην του Θεού ήλθατε στον κόσµον και εγευθήκατε την ζωήν.
Δ Μακ. 16,19  και διά τούτο οφείλετε πάντα πόνον υποµένειν διά τον Θεόν,
Δ Μακ. 16,19   Δι' αυτό οφείλετε να υποµείνετε κάθε πόνον χάριν του Θεού,
Δ Μακ. 16,20  δι ον και ο πατήρ ηµών Αβραάµ έσπευδε τον εθνοπάτορα υιόν σφαγιάσαι Ισαάκ. και την πατρώαν χείρα
ξιφηφόρον καταφεροµένην επ αυτόν ορών ο Ισαάκ ουκ έπτυξεν.
Δ Μακ. 16,20  χάριν του οποίου και ο πατήρ ηµών, ο Αβραάµ, έσπευδε µε προθυµίαν να θυσιάση τον πατέρα του έθνους µας,
τον υιόν του Ισαάκ, και ο Ισαάκ, αν και έβλεπε να καταφέρεται εναντίον του το ξιφοφόρον πατρικόν χέρι , δεν εφοβήθη.
Δ Μακ. 16,21  και Δανιήλ ο δίκαιος εις λέοντας εβλήθη, και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ εις κάµινον πυρός
απεσφενδονήθησαν και υπέµειναν διά τον Θεόν.
Δ Μακ. 16,21   Και ο δίκαιος Δανιήλ ερρίφθη στους λέοντας και ο Ανανίας µε τον Αζαρίαν και τον Μισαήλ επετάχθησαν εις



την κάµινον του πυρός και την απέµειναν χάριν του Θεού.
Δ Μακ. 16,22  και ηµείς ούν την αυτήν πίστιν προς τον Θεόν έχοντες µη χαλεπαίνητε.
Δ Μακ. 16,22  Εχοντες λοιπόν και ηµείς την ιδίαν πίστιν µη δυσανασχετείτε,
Δ Μακ. 16,23  αλόγιστον γάρ ειδότας ευσέβειαν µη ανθίστασθαι τοίς πόνοις. -
Δ Μακ. 16,23  διότι είναι πράξις απερίσκεπτος, ενώ γνωρίζετε καλά την ευσέβειαν, να µη αντισταθήτε στους πόνους”.
Δ Μακ. 16,24  Διά τούτων των λόγων η επταµήτωρ ένα έκαστον των υιών παρακαλούσα , αποθανείν έπεισε µάλλον ή
παραβήναι την εντολήν τού Θεού.
Δ Μακ. 16,24  Με αυτούς τους λόγους η επτάτεκνος αυτή µητέρα προτρέπουσα καθένα από τα παιδιά της τα έπεισε να
αποθάνουν µάλλον, πάρα να παραθούν την εντολήν του Θεού.
Δ Μακ. 16,25  έτι δε και ταύτα ειδότες ότι οι διά τον Θεόν αποθανόντες ζώσι τώ Θεώ, ώσπερ Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ
και πάντες οι πατριάρχαι.
Δ Μακ. 16,25  Τους έλεγε δε και αυτά ακόµη να γνωρίζουν· ότι όσοι απέθαναν δια το όνοµα του Θεού, ζουν ενώπιον του
Θεού, όπως ο Αβραάµ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και όλοι οι πατριάρχαι του Ισραήλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Δ Μακ. 17,1  Έλεγον δε και των δορυφόρων τινές ως ότε έµελλε και αυτή συλλαµβάνεσθαι προς θάνατον, ίνα µη ψαύσειέ τις
τού σώµατος εαυτής, εαυτήν έριψεν κατά της πυράς.
Δ Μακ. 17,1   Μερικοί δε από τους στρατιώτας διηγούντο, ότι, όταν επρόκειτο να συληφθή και αυτή και να οδηγηθή στο
θάνατον, ερρίφθη µόνη της εις την πυράν, δια να µη εγγίση κανείς το σώµα της.
Δ Μακ. 17,2  ώ µήτηρ σύν επτά παισί καταλύσασα την τού τυράννου βίαν και ακυρώσασα τας κακάς επινοίας αυτού και
επιδείξασα την της πίστεως γενναιότητα.
Δ Μακ. 17,2   “Ω µητέρα µε τα επτά τέκνα σου η οποία κατέλυσες την βίαν του τυράνου, εµαταίωσες τας κακάς επινοήσστου
και παρουσίασες την γενναιότητα, που εµπνέει η πίστις!
Δ Μακ. 17,3  καθάπερ γάρ σύ στέγη επί τους στύλους των παίδων γενναίως ιδρυµένη, ακλινής υπήνεγκας τον διά των
βασάνων σεισµόν.
Δ Μακ. 17,3   Στηριζοµένη επάνω εις τα παιδιά σου, ωσάν στέγη επάνω εις στύλους, υπέµεινες χωρίς κανένα κλονισµόν τον
σεισµόν των βασανιστηρίων.
Δ Μακ. 17,4  θάρει τοιγαρούν, ώ µήτηρ ιερόψυχε, την ελπίδα της υποµονής βεβαίαν έχουσα προς τον Θεόν.
Δ Μακ. 17,4   Εχε, λοιπόν, θάρρος, ιερόψυχε µητέρα. Συ έχεις στερεωµένην την ελπίδα σου στον Θεόν δια την αµοιβήν της
υποµονή σου.
Δ Μακ. 17,5  ουχ ούτω σελήνη κατ ουρανόν σύν άστροις σεµνή καθέστηκεν, ως σύ τους ισαστέρους επτά παίδας
φωταγωγήσασα προς την ευσέβειαν έντιµος καθέστηκας Θεώ και εστήρισαι εν ουρανώ σύν αυτοίς·
Δ Μακ. 17,5   Δεν έχει µε τόσην µεγαλοπρέπειαν εγκατασταθή στον ουρανόν η σελήνη µαζή µε τα άστρα, µε όσην τιµήν
έχεις γίνει δεκτή συ πάρα του Θεού, επειδή εφωταγώγησες τους σαν αστέρα υιούς σου µε την ευσέβειαν και έχεις λάβει
θέσιν µαζή των στον ουρανόν.
Δ Μακ. 17,6  ήν γάρ η παιδοποιΐα σου από Αβραάµ τού πατρός. -
Δ Μακ. 17,6   Διότι η τεκνογονία σου έχει την αρχήν της κατ' ευθείαν από τον πατριάρχην Αβραάµ.
Δ Μακ. 17,7  Ει δε εξόν ηµίν ήν, ώσπερ επί τινος πίνακος, ζωγραφήσαι την της ευσεβείας σου ιστορίαν, ουκ αν έφριττον οι
θεωρούντες µητέρα επτά τέκνων δι ευσέβειαν ποικίλας βασάνους µέχρι θανάτου υποµείνασαν;
Δ Μακ. 17,7   Εάν δε είχαµεν την εξουσίαν και την δύναµιν, να παραστήσωµεν επάνω εις ζωγραφικόν πίνακα την εικόνα
της ευσεβείας σου, δεν θα ησθάνοντο φρίκην εκείνοι, που θα αντίκρυζαν µίαν µητέρα επτά τέκνων να υποµένη µέχρι
θανάτου πολυειδή βασανιστήρια χάριν τη ευσεβείας;
Δ Μακ. 17,8  και γάρ άξιον ήν και επί αυτού τού επιταφίου αναγράψαι και ταύτα τοίς από τού έθνους εις µνείαν λεγόµενα·
Δ Μακ. 17,8   Διότι, βεβαίως, θα ήτο άξιον ακόµη επάνω και εις αυτήν την επιτάφιον πλάκα να χαράξωµεν επιγραφήν προς
ανάµνησιν χάριν των οµοεθνών µας, η οποία επιγραφή θα έλεγε τα εξής·
Δ Μακ. 17,9  ενταύθα γέρων ιερεύς και γυνή γηραιά και επτά παίδες εγκεκήδευται διά τυράννου βίαν, την Εβραίων
πολιτείαν καταλύσαι θέλοντος,
Δ Μακ. 17,9   “εδώ έχουν ενταφιασθή ένας γέρων ιερεύς, µία γραία γυναίκα και επτά παιδιά εξ αιτίας της σκληρότητος του
τυράννου, ο οποίος ήθελε να καταλύση το έθνος των Εβραίων.
Δ Μακ. 17,10  οί και εξεδίκησαν το έθνος εις Θεόν αφορώντες και µέχρι θανάτου τας βασάνους υποµείναντες. -
Δ Μακ. 17,10   Αυτοί όµως επήραν το δίκαιον του έθνους των στηριζόµενοι στον Θεόν, αφού υπέµειναν τα βασανιστήρια
µέχρι θανάτου”.
Δ Μακ. 17,11  Αληθώς γάρ ήν αγών θείος ο δι αυτών γεγενηµένος.
Δ Μακ. 17,11  Ο αγών, τον οποίον διεξήγαγον, έχει γίνει πράγµατι αγών θείος.
Δ Μακ. 17,12  ηθλοθέτει γάρ τότε αρετή δι υποµονής δοκιµάζουσα· το νίκος αφθαρσία εν ζωή πολυχρονίω.
Δ Μακ. 17,12   Αθλοθέτης ήτο η αρετή, η οποία τους εδοκίµαζε δια τη υποµονής, έπαθλον της νίκης η αφθαρσία, η άνευ
τέλους ζωη.
Δ Μακ. 17,13  Ελεάζαρ δε προηγωνίζετο, η δε µήτηρ των επτά παίδων ενήθλει, οι δε αδελφοί ηγωνίζοντο·
Δ Μακ. 17,13   Ο Ελεάζαρος ήνοιξε τον αγώνα, στον οποίον ενήθλησεν η µητέρα των επτά παίδων και το οποίον
ηγωνίσθησαν και οι αδελφοί.
Δ Μακ. 17,14  ο τύραννος αντηγωνίζετο, ο δε κόσµος και ο των ανθρώπων βίος εθεώρει·
Δ Μακ. 17,14   Ο τύραννος ήτο ανταγωνιστής, ο κόσµος και η κοινωνία των ανθρώπων ήσαν θεαταί.
Δ Μακ. 17,15  θεοσέβεια δε ενίκα, τους εαυτής αθλητάς στεφανούσα.
Δ Μακ. 17,15   Ενικούσε δε η πίστις, η οποία και εστεφάνωνε τους αθλητάς.
Δ Μακ. 17,16  Τίνες ουκ εθαύµασαν τους της θείας νοµοθεσίας αθλητάς;
Δ Μακ. 17,16   Ποίοι δεν εθαύµαζαν τους αγωνιστάς του θείου νόµου;
Δ Μακ. 17,17  τίνες ουκ εξεπλάγησαν; - Αυτός γέ τοι ο τύραννος και όλον το συνέδριον αυτών εξεθαύµασαν αυτών την



υποµονήν.
Δ Μακ. 17,17   Ποσοι δεν εξεπλάγησαν; - Ο ίδιος ο τύραννος και όλοι οι παρακαθήµενοι κατελήφθησαν από βαθύν
σεβασµόν δια την υποµονήν των.
Δ Μακ. 17,18  δι ήν και τώ θείω νύν παρεστήκασι θρόνω και τον µακάριον βιούσιν αιώνα.
Δ Μακ. 17,18   Δι' αυτήν ακριβώς στέκονται τώρα πλησίον του θρόνου του Θεού και ζουν εις την µαικαρίαν ζωήν.
Δ Μακ. 17,19  και γάρ φησιν ο Μωσής· και πάντες οι ηγιασµένοι υπό τας χείράς σου.
Δ Μακ. 17,19   Διότι ο Μωϋσής λέγει· “πάντες, οι ηγιασµένοι ευρίσκονται υπό την προστασίαν σου”.
Δ Μακ. 17,20  και ούτοι ούν οι αγιασθέντες διά Θεόν τετίµηνται ου µόνον ταύτη τή τιµή αλλά και τώ δι αυτούς τού έθνους
ηµών τους πολεµίους µη επικρατήσαι
Δ Μακ. 17,20  Και αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι πρασεφέρθησαν θύµατα χάριν του Θεού, δεν έχουν λάβει µόνον αυτήν την τιµήν,
αλλά και εκείνην που τους ανήκει εκ του γεγονότος, ότι χάρις εις αυτούς δεν επεκράτησαν οι εχθροί µας επ' του έθνους µας.
Δ Μακ. 17,21  και τον τύραννον τιµωρηθήναι και την πατρίδα καθαρισθήναι,
Δ Μακ. 17,21   Και εκείνην της τιµωρίας του τυράννου και του εξαγνισµού της πατρίδος µας,
Δ Μακ. 17,22  ώσπερ αντίψυχον γεγονότας της τού έθνους αµαρτίας· και διά τού αίµατος των ευσεβών εκείνων και τού
ιλαστηρίου θανάτου αυτών η θεία πρόνοια τον Ισραήλ προκακωθέντα διέσωσε.
Δ Μακ. 17,22  µε το να δώσουν αυτοί! την ψυχήν των υπέρ των αµαρτιών του έθνους µας. Ετσι δια του αίµατος των ευσεβών
εκείνων ψυχών και του εξιλαστήριου θανάτου των, η θεία πρόνοια διέσωσε τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχαν υποστή πολλά
δεινά κατά το παρελθόν.
Δ Μακ. 17,23  προς γάρ την ανδρείαν αυτών της αρετής και την επί ταίς βασάνοις αυτών υποµονήν ο τύραννος απιδών
Αντίοχος, ανεκήρυξε τοίς στρατιώταις αυτού εις υπόδειγµα την εκείνων υποµονήν.
Δ Μακ. 17,23  Διότι ο τύραννος Αντίοχος αποβλέψας εις την ακλόνητον γενναιότητά των και την υποµονήν των εις τα
βασανιστήρια, προέβαλε δια κηρύγµατος την καρτερίαν των αυτήν ως παράδειγµα στους στρατιώτας του .
Δ Μακ. 17,24  έσχε τε αυτούς γενναίους και ανδρείους εις πεζοµαχίαν και πολιορκίαν και εκπορθήσας ενίκησε πάντας τους
πολεµίους.
Δ Μακ. 17,24 Ετσι δε κατέστησε και απέκτησε τους στρατιώτας του γενναίους και ανδρείους τόσον εις τας πεζοµαχίας όσον
και εις τας πολιορκίας· εξεπόρθηοε πόλεις και ενίκησεν όλους τους εχθρούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Δ Μακ. 18,1  Ώ των Αβραµιαίων σπερµάτων απόγονοι παίδες Ισραηλίται, πείθεσθε τώ νόµω τούτω και πάντα τρόπον
ευσεβείτε,
Δ Μακ. 18,1   Ω υιοί των απογόνων του Αβραάµ! Τέκνα του Ισραήλ, υπακούετε στον Νοµον αυτόν των πατέρων µας και µε
κάθε τρόπον να εκδηλώνετε την ευσέβειάν σας,
Δ Μακ. 18,2  γινώσκοντες ότι των παθών δεσπότης εστίν ο ευσεβής λογισµός και ου µόνον των ένδοθεν, αλλά και των
έξωθεν πόνων·
Δ Μακ. 18,2  γνωρίζοντες ότι ο ευσεβής λογισµός είναι κυρίαρχος των παθών και οχι µόνον των ψυχικών οδυνών άλλα και
των σωµατικών αλγηδόνων.
Δ Μακ. 18,3  ανθ ών διά την ευσέβειαν προέµενοι τα σώµατα τοίς πόνοις εκείνοι, ου µόνον υπό των ανθρώπων
εθαυµάσθησαν, αλλά και θείας µερίδος κατηξιώθησαν.
Δ Μακ. 18,3   Δια τούτο, επειδή παρέδωσαν εκείνοι τα σώµατά των χάριν της ευσεβείας εις τας οδύνας, οχι µόνον
εθαυµάσθησαν από τους ανθρώπους, αλλά χαι έγιναν άξιοι θείας αµοιβής.
Δ Μακ. 18,4  και δι αυτούς ειρήνευσε το έθνος, και την ευνοµίαν την επί της πατρίδος ανανεωσάµενοι εκπεπολιορκήκασιν
τους πολεµίους.
Δ Μακ. 18,4  Εξ αιτίας αυτών ειρήνευσε το έθνος και αφού αποκατέστησαν την ευνοµίαν εις την πατρίδα κατενίκησαν τους
εχθρούς.
Δ Μακ. 18,5  και ο τύραννος Αντίοχος και επί γής τετιµώρηται και αποθανών κολάζεται· ως γάρ ουδέν ουδαµώς ίσχυσεν
αναγκάσαι τους Ιεροσολυµίτας αλλοφυλήσαι και των πατρίων εθών εκδιαιτηθήναι, τότε δή απάρας από των Ιεροσολύµων
εστρατοπέδευσεν επί Πέρσας.
Δ Μακ. 18,5   Ο τύραννος Αντίοχος και εδώ επάνω εις την γην έχει τιµωρηθή και αποθανών βασανίζεται. Οταν δεν
κατώρθωσε να αναγκάση τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, να αρνηθούν το έθνος των και να αποµακρυνθούν από τα ήθη
των πατέρων των, τότε πλέον αφού εσήκωσε το στρατόπεδόν του από την Ιερουσαλήµ, το µετέφερεν εις την χώρα των
Περσών.
Δ Μακ. 18,6  έλεγε δε η µήτηρ των επτά παίδων και ταύτα τα δικαιώµατα τοίς τέκνοις·
Δ Μακ. 18,6  Ελεγε δε η µητέρα τω επτά παιδιών εις τα τέκνα της, εκτός των άλλων, και αυτάς τας αρετάς της·
Δ Μακ. 18,7  ότι εγώ εγεννήθην παρθένος αγνή και ουχ υπερέβην τον πατρικόν οίκον, εφύλασσον δε την ωκοδοµηµένην
πλευράν.
Δ Μακ. 18,7   “εγώ έζησα παρθένος αγνή και δεν επέρασα τα όρια της πατρικής οικίας. Εφύλασσα δε την γυναικείαν
ιδιότητά µου,
Δ Μακ. 18,8  ουδέ έφθειρέ µε λυµεών ερηµίας φθορεύς εν πεδίω, ουδέ ελυµήνατό µου τα αγνά της παρθενίας λυµεών
απατηλός όφις· έµεινα δε χρόνον ακµής σύν ανδρί.
Δ Μακ. 18,8  δεν µε διέφθειρε διαφθορεύς, που πραµονεύει εις ερηµίας και εις πεδιάδας δια να διαφθείρη. Ούτε κατέστρεψε
την παρθενικήν αγνότητά µου δόλιος οφς, πονηρός ανήρ. Εµεινα δε πιστή ως σύζυγος του ανδρός µου καθ' όλον τον χονον
της ακµής µου.
Δ Μακ. 18,9  τούτων δε ενηλίκων γενοµένων ετελεύτησεν ο πατήρ αυτών, µακάριος µέν εκείνος, τον γάρ της ευτεκνίας βίον
επιζήσας τον της ατεκνίας ουκ ωδυνήθη καιρόν.
Δ Μακ. 18,9  Οταν οι παίδες µου ενηλικιώθησαν, απέθανεν ο πατήρ των· και ήτο µακάριος, αφού έζησε, δια να απολαύση
την χαράν της ευτεκνίας τα και δεν ησθάνθη τας οδύνας ατεκνιας.
Δ Μακ. 18,10  ός εδίδασκεν υµάς, έτι ών σύν υµίν, τον νόµον και τους προφήτας.



Δ Μακ. 18,10   Εκείνος, εν όσω ήτο ακόµη µαζή σας, σας εξηγούσε τον Νοµον και τους προφήτας
Δ Μακ. 18,11  τον αναιρεθέντα Άβελ υπό Κάϊν, ανεγίνωσκε τε υµίν και τον ολοκαρπούµενον Ισαάκ και τον εν φυλακή
Ιωσήφ.
Δ Μακ. 18,11   Εδιάδαζεν εις σας από την Ιεράν Βιβλον, δια τον Αβελ τον φονευθέντα από τον Καϊν, δια τον προσφερθέντα
Ισαάκ ως θυσίαν ολοκαυτώσεως και δια τον φυλακισµένον Ιωσήφ.
Δ Μακ. 18,12  έλεγε δε υµίν τον ζηλωτήν Φινεές, εδίδασκέ τε υµάς τους εν πυρί Ανανίαν και Αζαρίαν και Μισαήλ.
Δ Μακ. 18,12   Σας ωµιλούσε δια τον ζηλωτήν Φινεές και σας ανέφερε τους ριφθέντας στο πυρ Ανανίαν, Αζαριαν και
Μισαήλ.
Δ Μακ. 18,13  εδόξαζε δε και τον εν λάκκω λεόντων Δανιήλ, ον και εµακάριζεν.
Δ Μακ. 18,13   Δεν παρέλειπε να απονέµη επαίνους και στον ριφθέντα στον λάκκον των λεόντων Δανιήλ. Τον οποίον και
εθεωρούσε µακάριον.
Δ Μακ. 18,14  υπεµίµνησκε δε υµάς και την Ησαΐου γραφήν την λέγουσαν· κάν διά πυρός διέλθης, φλόξ ου κατακαύσει σε.
Δ Μακ. 18,14   Υπενθύµιζεν ακόµη εις σας και την πρφητείαν του Ησαΐου, που λέγει· “καν δια πυρός διέλθης, φλοξ δεν θα σε
καταύκαση”.
Δ Μακ. 18,15  τον υµνογράφον εµελώδει υµίν Δαυίδ τον λέγοντα· πολλαί αι θλίψεις των δικαίων, και εκ πασών αυτών
ρύσεται αυτούς ο Κύριος.
Δ Μακ. 18,15   Εψαλλεν εις σας τους στίχους του Δαβίδ, ο οποίος έλεγε· “πολλαί αι θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών
ρύσεται αυτούς ο Κυριος”.
Δ Μακ. 18,16  τον Σαλοµώντα επαροιµίαζεν υµίν τον λέγοντα· ξύλον ζωής εστι πάσι τοίς ποιούσιν αυτού το θέληµα .
Δ Μακ. 18,16   Ανέφερεν εις σας την παροιµίαν του Σολοµώντος που λέγει· “ξύλον ζωής εστι πάσι τοις ποιούσιν αυτού το
θέληµα”.
Δ Μακ. 18,17  τον Ιεζεκιήλ επιστοποιείτο τον λέγοντα· ει ζήσεται τα οστά τα ξηρά ταύτα ;
Δ Μακ. 18,17   Εφερεν εις επιβεβαίωσιν τον Ιεζεκιήλ, ο οποίος λέγει· “ει ζήσεται τα οστά τα ξηρά ταύτα;”
Δ Μακ. 18,18  ωδήν µέν γάρ, ήν εδίδαξε Μωϋσής, ουκ επελάθετο την διδάσκουσαν και λέγουσαν· εγώ αποκτενώ και ζήν
ποιήσω·
Δ Μακ. 18,18   Δεν ελησµόνησεν επίσης την ωδήν, που εδίδαξεν ο Μωϋσής και η οποία συµβουλεύει και λέγει· “εγώ
αποκτενώ και ζην ποιήσω”.
Δ Μακ. 18,19  αύτη η ζωή υµών και η µακρότης των ηµερών.
Δ Μακ. 18,19   Αυτή είναι η ιδική σας ζωή και το ατελεύτητον µήκος των ηµερών”.
Δ Μακ. 18,20  Ώ πικράς της τότε ηµέρας και ου πικράς, ότε ο πικρός Ελλήνων τύραννος πύρ φλέξας λέβησιν ωµοίς και
ζέουσι θυµοίς αγαγών επί τον καταπέλτην και πάσας τας βασάνους αυτού τους επτά παίδας της Αβρααµίτιδος
Δ Μακ. 18,20  Ω της πικράς εκείνης ηµέρας, που δεν ήτο εν τούτοις πικρά, όταν ο σκληρός Ελλην τύραννος, άφού ήναψε πυρ
κάτω από τους λέβητας, και αφού µε σκληρόν και φλογερόν θυµόν ωδήγησεν στον καταπέλτην και εις όλα τα
βασανιστήριά του τα επτά παιδιά της θυγατρός του Αβραάµ,
Δ Μακ. 18,21  και τας των οµµάτων κόρας επήρωσε και γλώσσας εξέτεµε και βασάνοις ποικίλαις απέκτεινεν.
Δ Μακ. 18,21   κατέστρεψε τας κόρας των οφθαλµών των, έκοψε τας γλώσσας των και µε πολυειδή βασανιστήρια τα
εθανάτωσε!
Δ Μακ. 18,22  υπέρ ών η θεία δίκη µετήλθε και µετελεύσεται τον αλάστορα τύραννον.
Δ Μακ. 18,22  Δι' όλα αυτά η θεία δίκη κατεδίωξε και θα καταδιώξη ακόµη τον αλαζόνα τύραννον.
Δ Μακ. 18,23  οι δε Αβραµιαίοι παίδες σύν τή αθλοφόρω µητρί εις πατέρων χορόν συναγελάζονται ψυχάς αγνάς και
αθανάτους απειληφότες παρά τού Θεού,
Δ Μακ. 18,23  Οι Αβραµιαίοι όµως νέοι όλοι µαζή µε την αθλοφόρον µητέρα των, συγκαταλέγονται µεταξύ των χορών των
πατέρων, αφού έλαβαν πάρα του Θεού ψυχάς καθαράς και αθανάτους.
Δ Μακ. 18,24  ώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.
Δ Μακ. 18,24  Εις αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αµήν.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(µε ερµηνευτική απόδοση του Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα)

Κ Α Τ Α  Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Ν  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ματθ. 1,1  Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάµ.
Ματθ. 1,1  Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ, ο οποίος πάλιν
υπήρξεν απόγονος του πατριάρχου Αβραάµ.
Ματθ. 1,2  Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς
αυτού,
Ματθ. 1,2  Διότι ο Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους
αδελφούς αυτού.
Ματθ. 1,3  Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάµαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώµ, Εσρώµ δε εγέννησε
τον Αράµ,
Ματθ. 1,3  Ο Ιούδας δε εγέννησε από την νύµφην αυτού Θάµαρ τους διδύµους Φαρές και Ζαρά, ο Φαρές δε εγέννησε τον
Εσρώµ, ο Εσρώµ δε εγέννησε τον Αράµ.
Ματθ. 1,4  Αράµ δε εγέννησε τον Αµιναδάβ, Αµιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλµών,
Ματθ. 1,4  Ο Αράµ δε εγέννησε τον Αµιναδάβ, ο Αµιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλµών .
Ματθ. 1,5  Σαλµών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της αχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της ούθ, Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,



Ματθ. 1,5  Ο Σαλµών δε εγέννησε τον Βοόζ από την τέως αµαρτωλήν Ραχάβ, ο Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ από την
Μωαβίτιδα Ρούθ, ο Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί.
Ματθ. 1,6  Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυΐδ τον βασιλέα. Δαυΐδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολοµώντα εκ της τού Ουρίου,
Ματθ. 1,6  Ο Ιεσσαί δε εγέννησε τον βασιλέα Δαυΐδ, ο δε βασιλεύς Δαυίδ εγέννησε τον Σολοµώντα από την γυναίκα του
Ουρίου.
Ματθ. 1,7  Σολοµών δε εγέννησε τον οβοάµ, οβοάµ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά,
Ματθ. 1,7  Ο Σολοµών δε εγέννησε τον Ροβοάµ, ο Ροβοάµ δε εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά.
Ματθ. 1,8  Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράµ, Ιωράµ δε εγέννησε τον Οζίαν,
Ματθ. 1,8  Ο Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράµ, ο Ιωράµ δε εγέννησε τον Οζίαν.
Ματθ. 1,9  Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαµ, Ιωάθαµ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,
Ματθ. 1,9  Ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαµ, ο Ιωάθαµ δε εγέννησε τον Αχαζ, ο Αχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν.
Ματθ. 1,10  Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αµών, Αµών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,
Ματθ. 1,10  Ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής δε εγέννησε τον Αµών, ο Αµών δε εγέννησε τον Ιωσίαν.
Ματθ. 1,11  Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της µετοικεσίας Βαβυλώνος.
Ματθ. 1,11  Ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού κατά την εποχήν , που απήχθησαν αιχµάλωτοι εις
την Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι.
Ματθ. 1,12  Μετά δε την µετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,
Ματθ. 1,12  Επειτα δε από την βιαίαν αυτήν µετανάστευσιν των Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και την ζωήν των εκεί ως
αιχµαλώτων, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, ο δε Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ.
Ματθ. 1,13  Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείµ, Ελιακείµ δε εγέννησε τον Αζώρ,
Ματθ. 1,13  Ο Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείµ, Ελιακείµ δε εγέννησε τον Αζώρ.
Ματθ. 1,14  Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείµ, Αχείµ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
Ματθ. 1,14  Ο Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείµ, ο Αχείµ δε εγέννησε τον Ελιούδ.
Ματθ. 1,15  Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
Ματθ. 1,15  Ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ.
Ματθ. 1,16  Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόµενος Χριστός.
Ματθ. 1,16  Ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον µνηστήρα της Μαρίας, από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς ο ονοµαζόµενος
Χριστός.
Ματθ. 1,17  Πάσαι ούν αι γενεαί από Αβραάµ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυΐδ έως της µετοικεσίας
Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της µετοικεσίας Βαβυλώνος έως τού Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.
Ματθ. 1,17  Ολαι λοιπόν αι γενεαί από τον Αβραάµ µέχρι του Δαυίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από Δαυίδ µέχρι της
µετοικεσίας των Ιουδαίων ως αιχµαλώτων εις την Βαβυλώνα είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από της µετοικεσίας εις την
Βαβυλώνα µέχρι των ηµερών του Χριστού γενεαί πάλιν δεκατέσσαρες.
Ματθ. 1,18  Τού δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήν. µνηστευθείσης γάρ της µητρός αυτού Μαρίας τώ Ιωσήφ, πριν ή
συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύµατος Αγίου.
Ματθ. 1,18  Η δε γέννησις του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθον υπερφυσικόν τρόπον. Οταν δηλαδή εµνηστεύθη η
µήτηρ αυτού Μαρία µε τον Ιωσήφ, χωρίς να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη έγκυος από την δηµιουργικήν ενέργειαν του
Αγίου Πνεύµατος.
Ματθ. 1,19  Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ών και µη θέλων αυτήν παραδειγµατίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν.
Ματθ. 1,19  Ο δε Ιωσήφ, ο µνηστήρ αυτής, όταν αντελήφθη την εγκυµοσύνην αυτής, επήρε την απόφασιν να διαλύση την
µνηστείαν. Επειδή όµως ήτο ενάρετος και εύσπλαγχνος δεν ηθέλησε να την διαποµπεύση δηµοσία, αλλ'εσκέφθη να την
διώξη µυστικά χωρίς να ανακοινώση εις κανένα τας υποψίας του.
Ματθ. 1,20  Ταύτα δε αυτού ενθυµηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ όναρ εφάνη αυτώ λέγων· Ιωσήφ υιός Δαυΐδ , µη
φοβηθής παραλαβείν Μαριάµ την γυναίκά σου· το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύµατός εστιν Αγίου.
Ματθ. 1,20  Ενώ δε αυτά είχε στον νουν, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάσθη στο όνειρόν του και του είπεν· Ιωσήφ,
απόγονε του Δαυΐδ, µη διστάσης, να παραλάβης στον οίκον σου την Μαριάµ, την αγνήν και πιστήν µνηστή σου, διότι το
παιδίον που κυοφορείται έντος αυτής έχει συλληφθή από την δηµιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύµατος.
Ματθ. 1,21  τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνοµα αυτού Ιησούν· αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αµαρτιών
αυτών.
Ματθ. 1,21  Θα γεννήση δε υιόν, και συ (ο οποίος σύµφωνα µε τον νόµον θεωρείσαι προστάτης και πατέρας του) θα το
ονοµάσης Ιησούν (δηλαδή Θεόν-Σωτήρα) διότι αυτός θα σώση πράγµατι τον λαόν του από τας αµαρτίας αυτών.
Ματθ. 1,22  Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό τού Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος·
Ματθ. 1,22  Και όλον αυτό το θαυµαστόν και µοναδικόν γεγονός έγινε, δια να πραγµατοποιηθή και επαληθεύση αυτό, που
είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου Ησαΐου·
Ματθ. 1,23  Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνοµα αυτού Εµµανουήλ, ό εστι
µεθερµηνευόµενον µεθ ηµών ο Θεός.
Ματθ. 1,23  “Ιδού η αγνή και άµωµος παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν, χωρίς να γνωρίση άνδρα, και θα
ονοµάσουν αυτόν Εµµανουήλ, όνοµα που σηµαίνει· Ο Θεός είναι µαζή µας”.
Ματθ. 1,24  Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από τού ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την
γυναίκα αυτού,
Ματθ. 1,24  Αµέσως λοιπόν µόλις εσηκώθη από τον ύπνον ο Ιωσήφ, έκαµε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του Κυρίου και
παρέλαβε στον οίκον του µε εµπιστοσύνην και σεβασµόν την µνηστήν του.
Ματθ. 1,25  και ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον , και εκάλεσε το όνοµα αυτού Ιησούν.
Ματθ. 1,25  Και ποτέ δεν εγνώρισεν αυτήν ως σύζυγον ούτε και όταν εγέννησεν αυτή τον πρώτον και µοναδικόν υιόν της
ούτε και µετά ταύτα. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνοµα του παιδίου Ιησούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2



Ματθ. 2,1  Τού δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας εν ηµέραις Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού µάγοι από ανατολών
παρεγένοντο εις Ιεροσόλυµα
Ματθ. 2,1  Οταν δε εγεννήθη ο Ιησούς εις την Βηθλεέµ της Ιουδαίας, κατά τας ηµέρας που βασιλεύς ήτο ο Ηρώδης, ιδού
µάγοι (δηλαδή άνθρωποι σοφοί που εµελετούσαν και τους αστέρας του ουρανού) ήλθον από τας χώρας της Ανατολής εις
τα Ιεροσόλυµα.
Ματθ. 2,2  λέγοντες· που εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδοµεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τή ανατολή και ήλθοµεν
προσκυνήσαι αυτώ.
Ματθ. 2,2  Και ερωτούσαν τους κατοίκους· “που είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι ηµείς είδαµεν τον αστέρα
αυτού εις την Ανατολήν και από το ουράνιον αυτό φαινόµενον επληροφορηθήκαµεν την γέννησίν του και ήλθοµεν να τον
προσκυνήσωµεν”.
Ματθ. 2,3  Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυµα µετ αυτού,
Ματθ. 2,3  Οταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος δια νεογέννητον Βασιλέα εκυριεύθη από ταραχήν, διότι
εφοβήθη µήπως του αρπάση εκείνος την βασιλείαν· µαζή µε τον Ηρώδην εταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι της
Ιερουσαλήµ (φοβηθέντες µήπως εκσπάση και εις βάρος αυτών η οργή του αιµοβόρου βασιλέως).
Ματθ. 2,4  και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραµµατείς τού λαού επυνθάνετο παρ αυτών που ο Χριστός γεννάται.
Ματθ. 2,4  Ο Ηρώδης, αφού εκάλεσε και συνεκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και γραµµατείς του λαού (αυτούς που
εθεωρείτο ότι εγνώριζαν τον νόµον και τους προφήτας) εζητούσε πληροφορίας, που, σύµφωνα µε τας Γραφάς, θα εγεννάτο
ο Χριστός.
Ματθ. 2,5  οι δε είπον αυτώ· εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας· ούτω γάρ γέγραπται διά τού προφήτου·
Ματθ. 2,5  Εκείνοι δε του είπαν· “εις την Βηθλεέµ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφή από τον προφήτην Μιχαίαν·
Ματθ. 2,6  Καί σύ Βηθλεέµ, γη Ιούδα, ουδαµώς ελαχίστη εί εν τοίς ηγεµόσιν Ιούδα· εκ σού γάρ εξελεύσεται ηγούµενος, όστις
ποιµανεί τον λαόν µου τον Ισραήλ.
Ματθ. 2,6  Και συ Βηθλεέµ, που ανήκεις εις την περιοχήν της φυλής Ιούδα µολονότι µικρά στον πληθυσµόν, δεν είσαι από
απόψεως αξίας καθόλου µικρότερη και άσηµη από τας µεγάλας πόλεις της φυλής του Ιούδα. Και τούτο, διότι από σε θα
προέλθη και θα αναδειχθή άρχων, ο οποίος ως καλός ποµήν θα οδηγήση µε στοργήν τον λαόν µου τον Ισραηλιτικόν”.
Ματθ. 2,7  Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους µάγους ηκρίβωσε παρ αυτών τον χρόνον τού φαινοµένου αστέρος,
Ματθ. 2,7  Τοτε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους µάγους και επληροφορήθη ακριβώς από αυτούς τον χρόνον, κατά τον
οποίον είχε φανή ο αστήρ.
Ματθ. 2,8  και πέµψας αυτούς εις Βηθλεέµ είπε· πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί τού παιδίου, επάν δε εύρητε,
απαγγείλατέ µοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ.
Ματθ. 2,8  Κατόπιν τους έστειλε εις την Βηθλεέµ και είπε· “πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε µε κάθε ακρίβειαν όλα τα περί του
παιδίου· και όταν θα το εύρετε, πληροφορήσατέ µε, δια να έλθω εις την Βηθλεέµ να το προσκυνήσω και εγώ”.
Ματθ. 2,9  οι δε ακούσαντες τού βασιλέως επορεύθησαν· και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τή ανατολή προήγεν αυτούς, έως
ελθών έστη επάνω ού ήν το παιδίον·
Ματθ. 2,9  Οι δε µάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέµ· και ιδού το
λαµπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από
τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον.
Ματθ. 2,10  ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν µεγάλην σφόδρα,
Ματθ. 2,10  Οι µάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίµασαν πολύ µεγάλην χαράν (διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή οδηγόν
των).
Ματθ. 2,11  και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον µετά Μαρίας της µητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ,
και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σµύρναν·
Ματθ. 2,11  Και ελθόντες εις την οικίαν είδαν το παιδίον µε την µητέρα αυτού Μαρίαν και πεσόντες στο έδαφος
επροσκύνησαν µε βαθείαν ευλάβειαν αυτό· και ανοίξαντες τας αποσκευάς και τα θησαυροφυλάκιά των του προσέφεραν
δώρα, χρυσόν και πολύτιµα αρώµατα της Ανατολής, λιβάνι και σµύρναν.
Ματθ. 2,12  και χρηµατισθέντες κατ όναρ µη ανακάµψαι προς Ηρώδην, δι άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.
Ματθ. 2,12  Επειδή δε έλαβον εντολήν και οδηγίαν από τον Θεόν εις όνειρόν των να µη επιστρέψουν προς τον Ηρώδην,
ανεχώρησαν δια την πατρίδα των από άλλον δρόµον.
Ματθ. 2,13  Αναχωρησάντων δε αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ τώ Ιωσήφ λέγων· εγερθείς παράλαβε το
παιδίον και την µητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι· µέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον
τού απολέσαι αυτό.
Ματθ. 2,13  Οταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνηκε δι' ονείρου στον Ιωσήφ και του είπε· “σήκω αµέσως
χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την µητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον, και µένε εκεί, µέχρις ότου πάλιν εγώ
σου είπω· διότι ο Ηρώδης θα αναζητήση το παιδίον, δια να το θανατώση”.
Ματθ. 2,14  Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την µητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον,
Ματθ. 2,14  Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αµέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την µητέρα αυτού και έφυγεν εις την
Αίγυπτον.
Ματθ. 2,15  και ήν εκεί έως της τελευτής Ηρώδου, ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό τού Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος· εξ
Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν µου.
Ματθ. 2,15  Και έµενε εκεί, έως ότου απέθανε ο Ηρώδης και έτσι εξεπληρώθη και επραγµατοποιήθη πλήρως εκείνο, που είχε
λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου, ο οποίος είπε· “από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν µου”.
Ματθ. 2,16  Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των µάγων, εθυµώθη λίαν, και αποστείλας ανείλε πάντας τους παίδας
τους εν Βηθλεέµ και εν πάσι τοίς ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον ον ηκρίβωσε παρά των µάγων .
Ματθ. 2,16  Τοτε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι Μαγοι τον εξεγέλασαν, ωργίσθη παρά πολύ, και επάνω εις την φονικήν οργήν
του έστειλε δηµίους και έσφαξε όλα τα παιδιά, που ήσαν εις την Βηθλεέµ και εις τα περίχωρα αυτής από ηλικίας δύο ετών
και κάτω, σύµφωνα µε τον χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους µάγους.
Ματθ. 2,17  τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεµίου τού προφήτου λέγοντος·



Ματθ. 2,17  Τοτε εξεπληρώθη εκείνο που είχε λεχθή από τον προφήτην Ιερεµίαν, ο οποίος είχε προφητεύσει·
Ματθ. 2,18  Φωνή εν αµά ηκούσθη, θρήνος και κλαυθµός και οδυρµός πολύς· αχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ
ήθελε παρακληθήναι, ότι ουκ εισίν.
Ματθ. 2,18  “Κραυγή πόνου και σπαραγµού ηκούσθη εις την περιοχήν Ραµά· θρήνος µεγάλος και κλαυθµός και οδυρµός
πολύς· όλαι αι µητέρες της περιοχής, απόγονοι της συζύγου του Ιακώβ Ραχήλ (η οποία είχε ταφή εκεί) έκλαιαν και
εκόπτοντο δια τα φονευθέντα τέκνα των και δεν ήθελαν µε κανένα τρόπον να παρηγορηθούν, διότι τα αθώα αυτά
πλάσµατα δεν υπάρχουν πλέον”.
Ματθ. 2,19  Τελευτήσαντος δε τού Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου κατ όναρ φαίνεται τώ Ιωσήφ εν Αιγύπτω
Ματθ. 2,19  Οταν δε απέθανε ο Ηρώδης, ιδού άγγελος πάλιν Κυρίου εφάνη δι' ονείρου στον Ιωσήφ, που έµενε εις την
Αίγυπτον
Ματθ. 2,20  λέγων· εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την µητέρα αυτού και πορεύου εις γήν Ισραήλ· τεθνήκασι γάρ οι
ζητούντες την ψυχήν τού παιδίου.
Ματθ. 2,20  και του είπε· “σήκω, πάρε το παιδίον και την µητέρα αυτού και πήγαινε, χωρίς φόβον, εις την χώραν των
Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, που εζητούσαν να αφαιρέσουν την ζωήν του παιδίου”.
Ματθ. 2,21  ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την µητέρα αυτού και ήλθεν εις γήν Ισραήλ.
Ματθ. 2,21  Αυτός δε εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την µητέρα του και επανήλθεν εις την Παλαιστίνην.
Ματθ. 2,22  ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου τού πατρός αυτού , εφοβήθη εκεί απελθείν·
χρηµατισθείς δε κατ όναρ ανεχώρησεν εις τα µέρη της Γαλιλαίας,
Ματθ. 2,22  Οταν όµως ήκουσε ότι εις την Ιουδαίαν βασιλεύει αντί του Ηρώδου του πατρός του ο Αρχέλαος (µοχθηρός
επίσης ηγεµών) εφοβήθη να µεταβή εκεί. Λαβών δε οδηγίας από τον Θεόν στο όνειρόν του ανεχώρησε και επήγε εις τα µέρη
της Γαλιλαίας (όπου ηγεµόνευεν ο Ηρώδης Αντίπας, ολιγώτερον σκληρός από τον αδελφόν του Αρχέλαον).
Ματθ. 2,23  και ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγοµένην Ναζαρέτ, όπως πληρωθή το ρηθέν διά των προφητών ότι Ναζωραίος
κληθήσεται.
Ματθ. 2,23  Και αφού ήλθεν εκεί, εγκατεστάθη εις την πόλιν ονοµαζοµένην Ναζαρέτ· και έτσι εξεπληρώθη αυτό που είχε
προαναγγελθή από τους προφήτας, ότι δηλαδή ο Ιησούς “θα ονοµασθή (περιφρονητικώς από τους εχθρούς του)
Ναζωραίος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ματθ. 3,1  Εν δε ταίς ηµέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσων εν τή ερήµω της Ιουδαίας
Ματθ. 3,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας (που ο Ιησούς εζούσε αφανής εις την Ναζαρέτ) έκαµε την εµφάνισίν του ο Ιωάννης ο
βαπτιστής και εκήρυσσε εις την έρηµος της Ιουδαίας (που ευρίσκεται εις τα βόρεια της Νεκράς θαλάσσης).
Ματθ. 3,2  και λέγων· µετανοείτε· ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 3,2  Και έλεγε· “µετανοείτε, αλλάξατε φρονήµατα και ζωήν, διότι η βασιλεία των ουρανών (την οποίαν θα µας φέρη ο
Μεσσίας) έχει πλέον πλησιάσει”.
Ματθ. 3,3  ούτος γάρ εστιν ο ρηθείς υπό Ησαΐου τού προφήτου λέγοντος· φωνή βοώντος εν τή ερήµω , ετοιµάσατε την οδόν
Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού.
Ματθ. 3,3  Αυτός δε ο Ιωάννης ήτο εκείνος, δια τον οποίον είχε προφητεύσει ο Ησαΐας λέγων· “φωνή ανθρώπου ο οποίος
κράζει µεγαλοφώνως εις την έρηµον· Ετοιµάσατε τον δρόµον του Κυρίου, κάµατε ευθείς και οµαλούς τους δρόµους αυτού·
(δηλαδή προπαρασκευάσατε τις καρδιές σας και καθαρίσατε τις ψυχές σας, δια να τις επισκεφθή ο Κυριος).
Ματθ. 3,4  Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυµα αυτού από τριχών καµήλου και ζώνην δερµατίνην περί την οσφύν αυτού, η δε
τροφή αυτού ήν ακρίδες και µέλι άγριον.
Ματθ. 3,4  Ο δε Ιωάννης (αφοσιωµένος στον Κυριον και την αποστολήν του) εζούσε ασκητικήν ζωήν· εφορούσε ένδυµα από
τρίχας καµήλου και δερµατίνην ζώνην, γύρω από την µέσην του. Ετρωγε δε µόνον ακρίδας (από εκείνας, που κοπάδια
ήρχοντο από την Αραβίαν και τας άλλας περιοχάς) και µέλι, το οποίον άγρια µελίσσια αποθήκευαν εις σχισµάς βράχων η
κουφάλες δένδρων.
Ματθ. 3,5  Τότε εξεπορεύετο προς αυτόν Ιεροσόλυµα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος τού Ιορδάνου,
Ματθ. 3,5  Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ και όλης της Ιουδαίας και όλης της περιοχής δεξιά και αριστερά του Ιορδάνου
έβγαιναν τότε εις την έρηµον προς τον Ιωάννην.
Ματθ. 3,6  και εβαπτίζοντο εν τώ Ιορδάνη υπ αυτού εξοµολογούµενοι τας αµαρτίας αυτών.
Ματθ. 3,6  Και εβαπτίζοντο από αυτόν στον Ιορδάνην, όπου συγχρόνως εξωµολογούντο και τας αµαρτίας των.
Ματθ. 3,7  ιδών δε πολλούς των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχοµένους επί το βάπτισµα αυτού είπεν αυτοίς· γεννήµατα
εχιδνών, τις υπέδειξεν υµίν φυγείν από της µελλούσης οργής;
Ματθ. 3,7  Οταν δε ο Ιωάννης είδε πολλούς από τάξιν των υποκριτών Φαρισαίων και των υλιστών Σαδδουκαίων να
έρχονται, δια να δεχθούν το βάπτισµά του, είπε προς αυτούς· “Γεννήµατα από φαρµακιερές οχιές (που έχετε κληρονοµικώς
από τους προγόνος σας το δηλητήριον της κακίας και της µοχθηρίας) ποιός σας ωδήγησε να αποφύγετε την δικαίαν του
Θεού οργήν, που θα ξεσπάση έντος ολίγου;
Ματθ. 3,8  ποιήσατε ούν καρπόν άξιον της µετανοίας,
Ματθ. 3,8  Δια να σωθήτε, δεν αρκεί το βάπτισµα, αλλά πρέπει να κάµετε και έργα καλά, που θα είναι καρπός και απόδειξις
της ειλικρινούς µετανοίας σας.
Ματθ. 3,9  και µη δόξητε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχοµεν τον Αβραάµ· λέγω γάρ υµίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων
τούτων εγείραι τέκνα τώ Αβραάµ.
Ματθ. 3,9  Και µη νοµίσετε ότι ηµπορείτε να σωθήτε µε το να λέγετε µέσα σας, και µάλιστα µε καύχησιν, πατέρα έχοµεν τον
πατριάρχην Αβραάµ. Διότι σας λέγω τούτο, ότι ο Θεός ηµπορεί και από αυτές τις πέτρες να αναδείξη δια θαύµατος αξίου
απογόνους του Αβραάµ.
Ματθ. 3,10  ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται· πάν ούν δένδρον µη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται
και εις πύρ βάλλεται.
Ματθ. 3,10  Τωρα δε και το τσεκούρι ευρίσκεται πλέον κοντά εις την ρίζαν των δένδρων. (Εφθασε δηλαδή ο καιρός, που θα



εκδηλωθή η δικαιοσύνη του Θεού)· κάθε δένδρον, που δεν κάνει καρπόν καλόν, κόπτετει σύριζα και ρίχνεται στην φωτιά
(αυτό θα πάθη κάθε άνθρωπος, του οποίου τα έργα δεν είναι καλά).
Ματθ. 3,11  εγώ µέν βαπτίζω υµάς εν ύδατι εις µετάνοιαν· ο δε οπίσω µου ερχόµενος ισχυρότερός µου εστίν, ού ουκ ειµί
ικανός τα υποδήµατα βαστάσαι· αυτός υµάς βαπτίσει εν Πνεύµατι Αγίω και πυρί.
Ματθ. 3,11  Εγώ µεν σας βαπτίζω µε νερό, δια να σας οδηγήσω εις την µετάνοιαν· εκείνος όµως που έρχεται έπειτα από εµέ,
είναι ισχυρότερός µου και δεν είµαι εγώ άξιος ούτε τα υποδήµατά του να βαστάσω. Αυτός θα σας βαπτίση µε Πνεύµα Αγιον
και µε το πυρ της χάριτος (που κατακαίει την αµαρτίαν, καθαρίζει δε και ζωογονεί την ψυχήν).
Ματθ. 3,12  ού το πτύον εν τή χειρί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού, και συνάξει τον σίτον αυτού εις την αποθήκην,
το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω.
Ματθ. 3,12  Αυτός κρατεί στο χέρι του το φτυάρι και θα καθαρίση πλήρως το αλώνι του· και το µεν σιτάρι του θα το
συγκεντρώση εις την αποθήκην (τους δικαίους δηλαδή και εναρέτους θα παραλάβη εις την βασιλείαν του) το δε άχυρον θα
το κατακαύση εις άσβεστον πυρ, (δηλαδή τους αµετανοήτους αµαρτωλούς θα τους καταδικάση εις την γέενναν του
πυρός). Ακούσατέ τα αυτά Σαδδουκαίοι και Φαρισσαίοι”.
Ματθ. 3,13  Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην τού βαπτισθήναι υπ αυτού .
Ματθ. 3,13  Τοτε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν (όπου έµενε και ησχολείτο µε την ξυλουργικήν τέχνην) στον Ιορδάνην
προς τον Ιωάννην, δια να βαπτισθή από αυτόν.
Ματθ. 3,14  ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι, και σύ έρχη προς µε;
Ματθ. 3,14  Ο Ιωάννης όµως τον εµπόδιζε µε επιµονήν και έλεγε· “εγώ, ο ατελής και αδύνατος άνθρωπος, έχω ανάγκην να
βαπτισθώ από σε, και συ, ο αναµάρτητος και τέλειος, έρχεσαι να βαπτισθής από εµέ;”
Ματθ. 3,15  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· άφες άρτι· ούτω γάρ πρέπον εστίν ηµίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην·
τότε αφίησιν αυτόν·
Ματθ. 3,15  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· “έτσι είναι, αλλά άφησε τώρα τας αντιρρήσεις και µη φέρνεις
δυσκολίες στο βάπτισµά µου, διότι έτσι πρέπει, και για µένα και για σένα, να εκπληρώσω κάθε εντολήν του Θεού· µία από
τας εντολάς είναι και αυτή”. Τοτε ο Ιωάννης τον αφήκε να βαπτισθή.
Ματθ. 3,16  και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από τού ύδατος· και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, και είδε το Πνεύµα
τού Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόµενον επ αυτόν·
Ματθ. 3,16  Και ο Ιησούς, όταν εβαπτίσθη, εβγήκε αµέσως από το νερό (διότι δεν είχε καµµίαν αµαρτίαν να εξοµολογηθή,
ενώ οι άλλοι έµεναν εις αυτό, όσον χρόνον διαρκούσε η εξοµολόγησίς των). Και ιδού ηνοίχθησαν χάριν αυτού οι ουρανοί
και είδε το Πνεύµα του Θεού να κατεβαίνη υπό την µορφήν της περιστεράς και να έρχεται επάνω εις αυτόν.
Ματθ. 3,17  και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός µου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα.
Ματθ. 3,17  Και ιδού ηκούσθη από τους ουρανούς η φωνή του Θεού και Πατρός, ο οποίος έλεγεν· “Αυτός είναι ο Υιός µου ο
αγαπηµένος (ο µονογενής ως Θεός υιός µου, και ο απολύτως αναµάρτητος ως άνθρωπος) στον οποίον αναπαύοµαι
πάντοτε πλήρως, διότι πράττει το αρεστόν εις εµέ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ματθ. 4,1  Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις την έρηµον υπό τού Πνεύµατος πειρασθήναι υπό τού διαβόλου,
Ματθ. 4,1  Τοτε ο Ιησούς ωδηγήθη από το Πνεύµα το Αγιον εις κάποιο υψηλότερον µέρος της ερήµου, δια να πειρασθή ως
άνθρωπος από τον διάβολον (και νικήση εξ ολοκλήρου αυτόν).
Ματθ. 4,2  και νηστεύσας ηµέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε.
Ματθ. 4,2  Και αφού ενήστευσε κατά συνέχειαν τεσσαράκοντα ηµέρας και νύκτας, ύστερα (και ως άνθρωπος που ήτο)
επείνασε.
Ματθ. 4,3  και προσελθών αυτώ ο πειράζων είπεν· ει υιός εί τού Θεού, ειπέ ίνα οι λίθοι ούτοι άρτοι γένωνται.
Ματθ. 4,3  Τοτε ο διάβολος, που έχει ως έργον το να πειράζη τους ανθρώπους, τον επλησίασεν υπούλως και του είπεν· “εάν
είσαι Υιός του Θεού (όπως είπεν η φωνή που ηκούσθη από τον ουρανόν στον Ιορδάνην) θαυµατούργησε, πες να γίνουν
αυτοί οι λίθοι άρτοι, δια να φάγης”.
Ματθ. 4,4  Ο δε αποκριθείς είπε· γέγραπται, ουκ επ άρτω µόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ επί παντί ρήµατι εκπορευοµένω διά
στόµατος Θεού.
Ματθ. 4,4  Ο δε Ιησούς απάντησεν· “είναι γραµµένον εις την Παλαιάν Διαθήκην· Ο άνθρωπος δεν θα ζη µε άρτον µόνον,
αλλά και µε κάθε λόγον που βγαίνει από το στόµα του Θεού. (Οταν δε ο Θεός το είπη, ζη ο άνθρωπος και χωρίς τροφήν).
Ματθ. 4,5  Τότε παραλαµβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν, και ίστησιν αυτόν επί το πτερύγιον τού ιερού
Ματθ. 4,5  Τοτε παραλαµβάνει αυτόν ο διάβολος και δια του αέρος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήµ, και τον
τοποθετεί στο άκρο της στέγης του ναού του Σολοµώντος.
Ματθ. 4,6  και λέγει αυτώ· ει υιός εί τού Θεού, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γάρ ότι τοίς αγγέλοις αυτού εντελείται περί
σού, και επί χειρών αρούσί σε, µήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.
Ματθ. 4,6  Και λέγει προς αυτόν· “εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου κάτω· διότι είναι γραµµένον, ότι ο Θεός θα
δώση εντολήν στους αγγέλους προς χάριν σου και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των αµέσως µε προσοχήν, µήπως
τυχόν και κτυπήση το πόδι σου προς κάποιον λίθον. (Τα δε πλήθη, που είναι συγκετρωµένα εις τας αυλάς του ναού, θα
ίδουν το θαύµα και θα πιστεύσουν)”.
Ματθ. 4,7  έφη αυτώ ο Ιησούς· πάλιν γέγραπται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου.
Ματθ. 4,7  Απάντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· “είναι επίσης γραµµένον· Δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, δια να
δικιµάσης τον Θεόν” (και να πεισθής τάχα µε χειροπιαστά γεγονότα, ότι πράγµατι σε αγαπά και σε προστατεύει).
Ματθ. 4,8  Πάλιν παραλαµβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν λίαν και δείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασιλείας τού
κόσµου και την δόξαν αυτών
Ματθ. 4,8 Παλιν παραλαµβάνει αυτόν ο διάβολος και δια του αέρος τον µεταφέρει εις ένα πανύψηλον όρος και από εκεί του
δικνύει πανοραµατικώς όλα τα βασίλεια του κόσµου, τα πλούτη, τα µεγαλεία και την άλλην δόξαν των.
Ματθ. 4,9  και λέγει αυτώ· ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης µοι.
Ματθ. 4,9  Και του λέγει· “όλα αυτά είναι ιδικά µου και θα σου τα δώσω, εάν µε αναγνωρίσης ως κύριόν σου και πέσης κατά



γης και µε προσκυνήσης”.
Ματθ. 4,10  τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς· ύπαγε οπίσω µου, σατανά· γέγραπται γάρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και
αυτώ µόνω λατρεύσεις.
Ματθ. 4,10  Τοτε λέγει µε αγανάκτησιν ο Ιησούς· “φύγε αµέσως από εµπρός µου, σατανά. Διότι έχει γραφή· Κυριον τον Θεόν
σου θα προσκυνήσης και αυτόν µόνον θα λατρεύσης”.
Ματθ. 4,11  Τότε αφίησιν αυτόν ο διάβολος, και ιδού άγγελοι προσήλθον και διηκόνουν αυτώ.
Ματθ. 4,11  Τοτε ο διάβολος (έπειτα από την τριπλήν του ήτταν) αφήκεν τον Ιησούν· και ιδού άγγελοι του Θεού ήλθαν
πλησίον του Ιησού και τον υπηρετούσαν ως νικητήν.
Ματθ. 4,12  Ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν.
Ματθ. 4,12  Οταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και ερρίφθη στην
φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν.
Ματθ. 4,13  και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούµ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και
Νεφθαλείµ,
Ματθ. 4,13  Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθεν και εγκατεστάθη εις την Καπερναούµ, η οποία ήτο κτισµένη εις την
παραλίαν της Γεννησαρέτ, εις τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείµ.
Ματθ. 4,14  ίνα πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου τού προφήτου λέγοντος·
Ματθ. 4,14  Και εξεπληρώθη έτσι αυτό, που είχε προείπει ο προφήτης Ησαΐας λέγων·
Ματθ. 4,15  γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείµ, οδόν θαλάσσης, πέραν τού Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών,
Ματθ. 4,15  “Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής Νεφθαλείµ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης
της Γεννησαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία η γεµάτη από εθνικούς,
Ματθ. 4,16  ο λαός ο καθήµενος εν σκότει είδε φώς µέγα και τοίς καθηµένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φώς ανέτειλεν
αυτοίς.
Ματθ. 4,16  ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της θρησκευτικής αγνοίας και πλάνης, είδε πνευµατικόν φως µέγα, τον
Χριστόν, και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς εις την χώραν, που την σκαπάζει καταθλιπτικόν το πυκνότατον
σκοτάδι της αµαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαµψε φως από τον ουρανόν”.
Ματθ. 4,17  Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν· µετανοείτε· ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 4,17  Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη δηµοσία και να λέγη· “µετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η
βασιλεία των ουρανών, η πνευµατική και αγία ζωή της λυτρώσεως και της µακαριότητος”.
Ματθ. 4,18  Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς, Σίµωνα τον λεγόµενον Πέτρον και
Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αµφίβληστρον εις την θάλασσαν· ήσαν γάρ αλιείς.
Ματθ. 4,18  Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σιµωνα, τον οποίον
αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ωνόµασε Πετρον, και τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την
θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες·
Ματθ. 4,19  και λέγει αυτοίς· δεύτε οπίσω µου και ποιήσω υµάς αλιείς ανθρώπων.
Ματθ. 4,19  και λέγει εις αυτούς· “ακολουθήσατέ µε και εγώ θα σας κάµω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε
ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών µε το δίκτυον του κυρήγµατος”.
Ματθ. 4,20  οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ.
Ματθ. 4,20  Αυτοί αµέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ηκολούθησαν.
Ματθ. 4,21  Καί προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον τού Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, εν
τώ πλοίω µετά Ζεβεδαίου τού πατρός αυτώ καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς.
Ματθ. 4,21  Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον
αδελφόν αυτού να ετοιµάζουν µαζή µε τον πατέρα των τον Ζεβεδαίον τα δίκτυά των µέσα στο πλοίον· και τους εκάλεσεν.
Ματθ. 4,22  οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ .
Ματθ. 4,22  Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον πατέρα των και τον ηκολούθησαν.
Ματθ. 4,23  Καί περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον
της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν εν τώ λαώ.
Ματθ. 4,23  Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τας συναγωγάς (όπου κάθε Σαββατον
εµαζεύοντο οι Εβραίοι) εκήρυσσε το χαρµόσυνον άγγελµα της πνευµατικής βασιλείας, που θα εγκαθίδρυε, και εθεράπευε
κάθε ασθένειαν και κάθε σωµατικήν αδυναµίαν µεταξύ του λαού.
Ματθ. 4,24  και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην την Συρίαν, και προσήνεγκαν αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας ποικίλαις
νόσοις και βασάνοις συνεχοµένους, και δαιµονιζοµένους και σεληνιαζοµένους και παραλυτικούς, και εθεράπευσεν αυτούς·
Ματθ. 4,24  Και εξεχύθη η φήµη αυτού εις όλην την Συρίαν. Και έφεραν προς αυτόν όσους έπασχαν από διαφόρους
ασθενείας και εβασανίζοντο από πόνους, και τους δαιµονιζοµένους και τους σεληνιαζοµένους και τους παραλυτικούς· και
αυτός τους εθεράπευσεν όλους.
Ματθ. 4,25  και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύµων και Ιουδαίας και
πέραν τού Ιορδάνου.
Ματθ. 4,25  Εξ αιτίας δε της διδασκαλίας και των θαυµάτων που έκανε, ηκολούθησαν αυτόν πολλά πλήθη από την
Γαλιλαίαν και από τας δέκα ελληνικάς πόλεις (που είχαν κυρίως κτισθή πέραν από την ανατολικήν όχθην του Ιορδάνου),
όπως επίσης τον ακολουθούσαν και πλήθη από τα Ιεροσόλυµα και την Ιουδαίαν και από την περιοχήν, η οποία εκτείνεται
εκείθεν από τον Ιορδάνην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ματθ. 5,1  Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτώ οι µαθηταί αυτού,
Ματθ. 5,1  Οταν δε είδεν ο Ιησούς τα πλήθη, που είχαν έλθει να τον ακούσουν, ανέβη ολίγον εις την πλαγιάν του όρους και
αφού εκάθισεν, ήλθαν πλησίον οι µαθηταί του.
Ματθ. 5,2  και ανοίξας το στόµα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγων·
Ματθ. 5,2  Και ανοίξας το στόµα αυτού εδίδασκεν τους µαθητάς και τα πλήθη και έλεγε·



Ματθ. 5,3  µακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύµατι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 5,3  “Μακάριοι και τρισευτιχισµένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται την πνευµατικήν πτωχείαν των (και εξαρτούν
τον εαυτόν τους µε ταπείνωσιν και πίστιν από τον Θεόν), διότι ιδική των είναι η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 5,4  µακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακλήθησονται.
Ματθ. 5,4  Μακάριοι είναι όσοι πενθούν (δια τας αµαρτίας των και δια το κακόν που επικρατεί στον κόσµον) διότι αυτοί θα
παρηγορηθούν από τον Θεόν.
Ματθ. 5,5  µακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονοµήσουσι την γήν.
Ματθ. 5,5  Μακάριοι είναι οι πράοι και ειρηνικοί, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονοµίαν την νέαν γην της επαγγελίας, την
άνω Ιερουσαλήµ, την βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 5,6  µακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.
Ματθ. 5,6  Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν δια να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήση δε και στον κόσµον η δικαιοσύνη
και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν.
Ματθ. 5,7  µακάριοι οι ελεήµονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.
Ματθ. 5,7  Μακάριοι οι ευσπλαγχνικοί και ελεήµονες, που συµπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα ελεηθούν
πλουσίως από τον Θεόν.
Ματθ. 5,8  µακάριοι οι καθαροί τή καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.
Ματθ. 5,8  Μακάριοι όσοι έχουν καθαράν και αµόλυντον την καρδίαν, διότι αυτοί θα ίδουν τον Θεόν εις την δόξαν του.
Ματθ. 5,9  µακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.
Ματθ. 5,9  Μακάριοι όσοι έχουν ειρήνην µέσα των και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους µεταξύ των, διότι αυτοί
θα ανακηρυχθούν, εµπρός στον ουράνιον και επίγειον κόσµον, υιοί του Θεού.
Ματθ. 5,10  µακάριοι οι δεδιωγµένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 5,10  Μακάριοι όσοι έχουν διωχθή ένεκα της αρετής και της πίστεώς των , διότι εις αυτούς ανήκει η βασιλεία των
ουρανών.
Ματθ. 5,11  µακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υµάς και διώξωσι και είπωσι πάν πονηρόν ρήµα καθ υµών ψευδόµενοι ένεκεν
εµού.
Ματθ. 5,11  Μακάριοι είσθε, όταν σας εµπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόµενοι, είπουν
παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας ενάντιον σας, επειδή πιστεύετε εις εµέ.
Ματθ. 5,12  χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο µισθός υµών πολύς εν τοίς ουρανοίς· ούτω γάρ εδίωξαν τους προφήτας τους πρό
υµών.
Ματθ. 5,12  Χαίρετε και γεµίστε από αγαλλίασιν, διότι η ανταµοιβή σας στους ουρανούς θα είναι µεγάλη και
ανυπολόγιστος· έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτας τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας , και οι οποίοι, δια
τους διωγµούς που υπέστησαν, είναι µακάριοι.
Ματθ. 5,13  Υµείς εστε το άλας της γής· εάν δε το άλας µωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; εις ουδέν ισχύει έτι ει µη βληθήναι
έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων.
Ματθ. 5,13  Σεις οι µαθηταί µου είσθε το άλατι της γης (επειδή µε το παράδειγµα και την διδασκαλίαν σας έχετε την
δυνατότητα να νοστιµαίνετε την ζωήν των ανθρώπων και να προλαµβάνετε την ηθικήν σαπίλαν). Αλλά εάν το άλατι χάση
αυτήν την ιδιότητά του, µε τι άλλο θα αλατισθή, ώστε να αποκτήση πάλιν την ουσίαν και δύναµίν του; Δεν έχει πλέον
καµµίαν αξίαν και εις τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, παρά να πεταχθή στον δρόµον και να καταπατήται από τους
ανθρώπους.
Ματθ. 5,14  Υµείς εστε το φώς τού κόσµου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειµένη·
Ματθ. 5,14  Σεις µε το φωτεινόν σας παράδειγµα και τα λόγια του Ευαγγελίου είσθε το πνευµατικόν φως της
ανθρωπότητος. Οπως δε µία πόλις που είναι κτισµένη επάνω στο όρος, δεν ηµπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας βίος
θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι, εις την αντίληψιν των ανθρώπων.
Ματθ. 5,15  ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασι αυτόν υπό τον µόδιον, αλλ επί την λυχνίαν, και λάµπει πάσι τοίς εν τή οικία.
Ματθ. 5,15  Και όταν ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω στον λυχνοστάτην,
ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που ευρίσκονται µέσα στο σπίτι.
Ματθ. 5,16  ούτω λαµψάτω το φώς υµών έµπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υµών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον
πατέρα υµών τον εν τοίς ουρανοίς.
Ματθ. 5,16  Το φως λοιπόν (που επήρατε από εµέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάµψη εµπρός στους ανθρώπους, δια να
ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα.
Ματθ. 5,17  Μή νοµίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόµον ή τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.
Ματθ. 5,17  Μη νοµίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόµον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των προφητών . Δεν ήλθα να
καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόµον.
Ματθ. 5,18  αµήν γάρ λέγω υµίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα έν ή µία κεραία ου µη παρέλθη από τού νόµου
έως αν πάντα γένηται.
Ματθ. 5,18  Διότι σας διαβεβαιώ µε πάσαν επισηµότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα
κόµµα, δεν θα παραπέση από τον νόµον, µέχρι την στιγµήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγµατοποιηθούν εις την
ζωήν και το έργον µου.
Ματθ. 5,19  ός εάν ούν λύση µίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος
κληθήσεται εν τή βασιλεία των ουρανών· ός δ αν ποιήση και διδάξη, ούτος µέγας κληθήσεται εν τή βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 5,19  Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή µίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται µικραί και ασήµαντοι, και διδάξη
έτσι τους ανθρώπους, θα ονµασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όµως που θα αγωνισθή να τηρήση
όλας τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή µέγας εις την βασιλείαν των
ουρανών.
Ματθ. 5,20  λέγω γάρ υµίν ότι εάν µη περισσεύση η δικαιοσύνη υµών πλείον των γραµµατέων και Φαρισαίων, ου µη
εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 5,20  Διότι σας λέγω και τούτο· εάν η αρετή σας δεν ξεπεράση πολύ την επιφανειακήν και τυπικήν αρετήν των



Γραµµατέων και Φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 5,21  Ηκούσατε ότι ερέθη τοίς αρχαίοις, ου φονεύσεις· ός δ αν φονεύση, ένοχος έσται τή κρίσει.
Ματθ. 5,21  Ηκούσατε ότι ελέχθη από τον Θεόν στους αρχαίους, στους προγόνους σας· Δεν θα φονεύσης· εκείνος που θα
φονεύση, θα είναι ένοχος και θα παραπεµθή στο µικρόν επταµελές συνέδριον, που λέγεται κρίσις.
Ματθ. 5,22  Εγώ δε λέγω υµίν ότι πάς ο οργιζόµενος τώ αδελφώ αυτού εική ένοχος έσται τή κρίσει· ός δ αν είπη τώ αδελφώ
αυτού ρακά, ένοχος έσται τώ συνεδρίω· ός δ αν είπη µωρέ, ένοχος έσται εις την γέενναν τού πυρός.
Ματθ. 5,22  Εγώ όµως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται αδίκως και χωρίς σοβαρόν πνευµατικόν λόγον ενάντιον του
αδελφού του, έχει την ιδίαν ενόχην, όπως εκείνος που δικάζεται δια φόνον στο επταµελές συνέδριον. Εκείνος δε που θα
υβρίση τον αδελφόν του και θα του είπη µε περιφρόνησιν “ανόητε, τιποτένιε”, είναι ένοχος εγκλήµατος βαρυτέρου, από
εκείνά που δικάζει το µεγάλο συνέδριον, το ανώτατον δηλαδή δικαστήριον των Εβραίων. Εκείνος δε που θα είπη µε µίσος
στον αδελφόν του “αµυαλε, τρελλέ”, είναι βαρύτατα ένοχος και άξιος να τιµωρηθή µε την στον Αδην γέενναν του πυρός.
Ματθ. 5,23  Εάν ούν προσφέρης το δώρόν σου επί το θυσιαστήριον κακεί µνησθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σού,
Ματθ. 5,23  Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου στο θυσιαστήριον και εκεί ενθυµηθής ότι ο αδελφός σου έχει κάτι
ενάντιόν σου εξ αιτίας της αδίκου και απρεπούς συµπεριφοράς σου,
Ματθ. 5,24  άφες εκεί το δώρόν σου έµπροσθεν τού θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τώ αδελφώ σου, και τότε
ελθών πρόσφερε το δώρόν σου.
Ματθ. 5,24  άφησε εκεί το δώρον σου εµπρός στο θυσιαστήριον και πήγαινε πρώτον συµφιλιώσου µε τον αδελφόν σου και
έπειτα έλα να προσφέρης το δώρον σου στον Θεόν.
Ματθ. 5,25  Ίσθι ευνοών τώ αντιδίκω σου ταχύ έως ότου εί εν τή οδώ µετ αυτού, µήποτέ σε παραδώ ο αντίδικος τώ κριτή και
ο κριτής σε παραδώ τώ υπηρέτη, και εις φυλακήν βληθήση·
Ματθ. 5,25  Συµβιβάσου και συµφιλιώσου γρήγορα µε τον αντίδικόν σου, εφ' όσον ευρίσκεσαι µάζή του στον δρόµον, που
οδηγεί στο δικαστήριον. Πρόλαβε, µήπως σε παραδώση ο αντίδικος στον δικαστήν, και ο δικαστής σε παραδώση ως
ένοχον στον εκτελεστήν των ποινών και ριφθής έτσι εις την φυλακήν.
Ματθ. 5,26  αµήν λέγω σοι, ου µη εξέλθης εκείθεν έως ού αποδώς τον έσχατον κοδράντην.
Ματθ. 5,26  Σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα βγης από εκεί, έως ότου εξοφλήσης και το τελευταίον δίλεπτον.
Ματθ. 5,27  Ηκούσατε ότι ερέθη τοίς αρχαίοις, ου µοιχεύσεις.
Ματθ. 5,27  Ηκούσατε ότι ελέχθη στους αρχαίους· να µη µοιχεύσης.
Ματθ. 5,28  Εγώ δε λέγω υµίν ότι πάς ο βλέπων γυναίκα προς τον επιθυµήσαι αυτήν ήδη εµοίχευσεν αυτήν εν τή καρδία
αυτού.
Ματθ. 5,28  Εγώ όµως σας λέγω ότι καθένας, ο οποίος βλέπει γυναίκα µε την πονηράν επιθυµίαν προς αµαρτίαν, ήδη µε την
εµπαθή αυτήν µατιάν διέπραξε την αµαρτίαν της µοιχείας µέσα εις την ακάθαρτον καρδίαν του.
Ματθ. 5,29  ει δε ο οφθαλµός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σού· συµφέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν
των µελών σου και µη όλον το σώµα σου βληθή εις γέενναν.
Ματθ. 5,29  Εάν δε ο δεξιός σου οφθαλµός νοσή και σε ενοχλή και υπάρχη φόβος να βλάψη όλον το σώµα, βγάλε τον και
πέταξέ τον µακρυά από σε. Διότι συµφέρει εις σε να χαθή ένα µέλος του σώµατος, παρά να ριφθής µαζή µε όλον το σώµα
εις την γέενναν του πυρός. (Δηλαδή εάν ένα πρόσωπον πολύτιµον και αγαπητόν, όπως ο δεξιός οφθαλµός, σε εξερεθίζη
προς αµαρτίαν, χωρίσου οριστικώς απ' αυτό και κόψε την επικοινωνίαν µαζή του, διότι σε συµφέρει να το στερηθής το
πρόσωπον αυτό, παρά να ριφθής µαζή του στο άσβεστον πυρ της κολάσεως).
Ματθ. 5,30  και ει η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτήν και βάλε από σού· συµφέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν των
µελών σου και µη όλον το σώµά σου βληθή εις γέενναν.
Ματθ. 5,30  Και εάν πρόσωπον χρήσιµον εις σε, όπως το δέξι σου χέρι, γίνεται πειρασµός να πέσης εις την αµαρτίαν, κόψε
κάθε σχέσιν µαζή του και χωρίσου απ' αυτό, όπως θα έκοπτες και θα επετούσες το δέξι σου χέρι, εάν αυτό αποτελούσε
κίνδυνον δι' όλον το σώµα· διότι σε συµφέρει να χαθή ένα από τα µέλη σου (να στερηθής δηλαδή τας υπηρεσίας του φίλου
σου) και να µη ριφθής µαζή µε εκείνον στο πυρ της κολάσεως.
Ματθ. 5,31  Ερέθη δε· ός αν απολύση την γυναίκα αυτού, δότω αυτή αποστάσιον.
Ματθ. 5,31  Ακόµη ελέχθη, όποιος χωρίση την γυναίκα του, ας της δώση γραπτόν διαζύγιον.
Ματθ. 5,32  Εγώ δε λέγω υµίν ότι ός αν απολύση την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν µοιχάσθαι, και
ός εάν απολελυµένην γαµήσει, µοιχάται.
Ματθ. 5,32  Εγώ όµως σας λέγω ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα του χωρίς την αιτίαν της µοιχείας, την σπρώχνει εις την
µοιχείαν (διότι µοιχεία είναι πλέον, εάν αυτή έλθη εις νέον γάµον, εφ' όσον ζη ο πρώτος της ανήρ). Και εκείνος που θα λάβη
ως σύζυγον διεζευγµένην γυναίκα, διαπράττει µοιχείαν.
Ματθ. 5,33  Πάλιν ηκούσατε ότι ερέθη τοίς αρχαίοις, ουκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε τώ Κυρίω τους όρκους σου.
Ματθ. 5,33  Παλιν έχετε ακούσει ότι ελέχθη στους προγόνους σας· δεν θα καταπατήσης τον όρκον σου, αλλά ως καθήκον
ιερόν προς τον Κυριον θα τηρήσης τας υποσχέσεις και τας µαρτυρίας, που µε όρκον ανέλαβες.
Ματθ. 5,34  Εγώ δε λέγω υµίν µη οµόσαι όλως· µήτε εν τώ ουρανώ, ότι θρόνος εστί τού Θεού.
Ματθ. 5,34  Εγώ όµως σας λέγω, να µην ορκισθήτε καθόλου, ούτε στον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του παντοκράτορος
Θεού,
Ματθ. 5,35  µήτε εν τή γη, ότι υποπόδιόν εστι των ποδών αυτού· µήτε εις Ιεροσόλυµα, ότι πόλις εστί τού µεγάλου βασιλέως·
Ματθ. 5,35  ούτε εις την γην, διότι είναι σαν άλλο υποπόδιον εις τα πόδια αυτού, ούτε εις τα Ιεροσόλυµα, διότι είναι πόλις
του µεγάλου βασιλέως Θεού, εφ' όσον εκεί είναι κτισµένος ο ναός του·
Ματθ. 5,36  µήτε εν τή κεφαλή σου οµόσης, ότι ου δύνασαι µίαν τρίχα λευκήν ή µέλαιναν ποιήσαι.
Ματθ. 5,36  ούτε εις την κεφαλήν σου να ορκισθής, που είναι δηµιούργηµα του Θεού, διότι συ δεν µπορείς ούτε µίαν τρίχα
να την κάµης µαύρην η άσπρη (δηλαδή εις τίποτε να µη ορκισθής, αφού τα πάντα τα γεµίζει η παρουσία του Θεού).
Ματθ. 5,37  έστω δε ο λόγος υµών ναί ναί, ού ού· το δε περισσόν τούτων εκ τού πονηρού εστιν.
Ματθ. 5,37  Ας είναι δε ο λόγος σας αληθινός πάντοτε, ώστε το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Διότι το παραπάνω
από αυτά είναι από τον πονηρόν, τον πατέρα του ψεύδους.
Ματθ. 5,38  Ηκούσατε ότι ερέθη, οφθαλµόν αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος·



Ματθ. 5,38  Ηκούσατε ότι ελέχθη, οφθαλµόν αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος (δηλαδή να ανταποδίδης ίσον κακόν
προς το κακόν, που σου έκαµεν ο άλλος).
Ματθ. 5,39  Εγώ δε λέγω υµίν µη αντιστήναι τώ πονηρώ· αλλ όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και
την άλλην·
Ματθ. 5,39  Εγώ όµως σας λέγω να µη καταληφθήτε από οργήν και εχθρότητα και να µη αντισταθήτε στον πονηρόν
άνθρωπον αποδιδόντες κακόν αντί κακού, αλλά αν κανείς σε ραπίση στο δεξιόν µέρος του πρωσώπου σας, γύρισε µε
πραότητα και υποχωρητικότητα και το άλλο µέρος του προσώπου (πρόθυµος να δεχθής και δεύτερον ράπισµα).
Ματθ. 5,40  και τώ θέλοντί σοι κριθήναι και τον χιτώνά σου λαβείν, άφες αυτώ και το ιµάτιον·
Ματθ. 5,40  Και εις εκείνον που θέλει να σε οδηγήση εις τα δικαστήρια, δια να σου πάρη το υποκάµισον, άφησέ του και το
επανωφόρι σου.
Ματθ. 5,41  και όστις σε αγγαρεύσει µίλιον έν, ύπαγε µετ αυτού δύο·
Ματθ. 5,41  Και αν κανείς σε αγγαρεύση ένα µίλι πήγαινε µαζή του δύο (να φανής δηλαδή υποχωρητικός και ν' αποφύγης
έτσι φιλονεικίας και διαπληκτισµούς).
Ματθ. 5,42  τώ αιτούντί σε δίδου και τον θέλοντα από σού δανείσασθαι µη αποστραφής.
Ματθ. 5,42  Εις εκείνον που έχει πράγµατι ανάγκην και σου ζητεί ελεηµοσύνην, δίδε µε ειλικρινή αγάπην, και µη
περιφρονήσης αυτόν, που θέλει να δανεισθή από σε χωρίς τόκον.
Ματθ. 5,43  Ηκούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και µισήσεις τον εχθρόν σου.
Ματθ. 5,43  Ηκούσατε ότι ελέχθη· θα αγαπήσης τον πλησίον σου και θα µισήσης τον εχθρόν σου.
Ματθ. 5,44  Εγώ δε λέγω υµίν, αγαπάτε τους εχθρούς υµών, ευλογείτε τους καταρωµένους υµάς, καλώς ποιείτε τοίς µισούσιν
υµάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υµάς και διωκόντων υµάς.
Ματθ. 5,44  Εγώ όµως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς, οι οποίοι σας καταρώνται, ευεργετείτε
αυτούς, οι οποίοι σας µισούν, και προσεύχεσθε δι' εκείνους, οι οποίοι σας υβρίζουν και σας συκοφαντούν και σας
καταδιώκουν αδίκως,
Ματθ. 5,45  όπως γένησθε υιοί τού πατρός υµών τού εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς
και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.
Ματθ. 5,45  δια να αναδειχθήτε έτσι τέκνα του ουρανίου Πατρός σας. Διότι και αυτός τον ζωογόνον ήλιόν του ανατέλλει εις
πονηρούς και αγαθούς και στέλνει την βροχήν στους δικαίους και στους αδίκους.
Ματθ. 5,46  εάν γάρ αγαπήσητε τους αγαπώντας υµάς, τίνα µισθόν έχετε; ουχί και οι τελώναι το αυτό ποιούσι;
Ματθ. 5,46  Διότι, εάν αγαπήσετε εκείνους µόνον που σας αγαπούν, ποίαν ανταµοιβήν έχετε να περιµένετε από τον Θεόν;
Μηπως και οι τελώναι δεν κάµνουν το ίδιο;
Ματθ. 5,47  και εάν ασπάσησθε τους φίλους υµών µόνον, τι περισσόν ποιείτε; ουχί και οι τελώναι ούτω ποιούσιν;
Ματθ. 5,47  Και εάν χαιρετίσετε µε εγκαρδιότητα τους φίλους σας τους Ιουδαίους , τι περισσότερον κάµνετε από τους
άλλους; Το ίδιο δεν κάµνουν και οι τελώναι;
Ματθ. 5,48  Έσεσθε ούν υµείς τέλειοι, ώσπερ ο πατήρ υµών ο εν τοίς ουρανοίς τέλειός εστιν.
Ματθ. 5,48  Αγωνισθήτε λοιπόν να γίνετε σεις τέλειοι µε την αγάπην προς όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος Πατέρας
σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ματθ. 6,1  Προσέχετε την ελεηµοσύνην υµών µη ποιείν έµπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι αυτοίς· ει δε µήγε,
µισθόν ουκ έχετε παρά τώ πατρί υµών τώ εν τοίς ουρανοίς.
Ματθ. 6,1  Προσέχετε να µην κάνετε την ελεηµοσύνην σας εµπρός εις τα µάτια των ανθρώπων, δια να σας ίδουν και σας
θαυµάσουν και να σας επαινέσουν· διότι έτσι δεν έχετε κανένα µισθόν από τον Πατέρα σας τον επουράνιον.
Ματθ. 6,2  Όταν ούν ποιής ελεηµοσύνην, µη σαλπίσης έµπροσθέν σου, ώσπερ οι υποκριταί ποιούσιν εν ταίς συναγωγαίς
και εν ταίς ρύµαις, όπως δοξασθώσιν υπό των ανθρώπων· αµήν λέγω υµίν, απέχουσι τον µισθόν αυτών.
Ματθ. 6,2  Οταν λοιπόν συ κάµνης ελεηµοσύνην, µη την διαλαλής παντού διασαλπίζοντάς της, όπως κάµνουν οι υποκριταί
εις τας συναγωγάς και τους πλατείς δρόµους, δια να δοξασθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω ότι παίρνουν
αυτοί ολόκληρον τον µισθόν των, (δηλαδή απολαµβάνουν ως αµοιβήν των τον έπαινον από τους άλλους).
Ματθ. 6,3  σού δε ποιούντος ελεηµοσύνην µη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου,
Ματθ. 6,3  Συ δε, όταν κάνης ελεηµοσύνην, να την προσφέρης µε τόσην µυστικότητα, ώστε το αριστερό σου χέρι να µη
µάθη το καλό που κάνει το δεξί σου.
Ματθ. 6,4  όπως ή σου η ελεηµοσύνη εν τώ κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.
Ματθ. 6,4  Δια να µείνη έτσι η ελεηµοσύνη σου µυστική και άγνωστος· και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα
έργα, θα σου δώση την αµοιβήν ενώπιον όλου του κόσµου.
Ματθ. 6,5  Καί όταν προσεύχη, ουκ έση ώσπερ οι υποκριταί, ότι φιλούσιν εν ταίς συναγωγαίς και εν ταίς γωνίαις των
πλατειών εστώτες προσεύχεσθαι, όπως αν φανώσι τοίς ανθρώποις· αµήν λέγω υµίν ότι απέχουσι τον µισθόν αυτών.
Ματθ. 6,5  Και όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να µιµήσαι τους υποκριτάς. Διότι αυτοί ευχαριστούνται και επιδιώκουν να
στέκουν όρθιοι και να προσεύχωνται εις τας συναγωγάς και εις τας γωνίας των πλατειών, εκεί δηλαδή που είναι πολύς
κόσµος, δια να επιδειχθούν. Αληθινά σας λέγω, ότι παίρνουν έτσι την ανταµοιβήν των από τους ανθρώπους .
Ματθ. 6,6  σύ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις τον ταµιείόν σου, και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τώ πατρί σου τώ εν τώ
κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.
Ματθ. 6,6  Συ όµως, όταν θέλης να προσευχηθής, προτίµα το ιδιαίτερον δωµάτιόν σου, κλείσε την θύραν και κάµε την
προσευχήν σου στον Πατέρα σου, που είναι αόρατος και σαν κρυµµένος. Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα πλέον
απόκρυφα, θα σου αποδώση εις τα φανερά την αµοιβήν σου.
Ματθ. 6,7  Προσευχόµενοι δε µη βαττολογήσητε ώσπερ οι εθνικοί· δοκούσι γάρ ότι εν τή πολυλογία αυτών
εισακουσθήσονται.
Ματθ. 6,7  Οταν δε προσεύχεσθε, µη πολυλογείτε και φλυαρείτε, χωρίς να παρακολουθήτε και να καταλαβαίνετε αυτά που
λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί· διότι αυτοί φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν µε ένα τρόπον µαγικόν χάρις εις την



πολυλογίαν των.
Ματθ. 6,8  µη ούν οµοιωθήτε αυτοίς· οίδε γάρ ο πατήρ υµών ών χρείαν έχετε πρό τού υµάς αιτήσαι αυτόν.
Ματθ. 6,8  Μη οµοιάσετε λοιπόν µε αυτούς· διότι ο Πατήρ σας γνωρίζει από ποιά πράγµατα έχετε ανάγκην, πριν του τα
ζητήσετε.
Ματθ. 6,9  ούτως ούν προσεύχεσθε υµείς· Πάτερ ηµών ο εν τοίς ουρανοίς· αγιασθήτω το όνοµά σου·
Ματθ. 6,9  Σεις λοιπόν έτσι να προσεύχεσθε· Πατερ ηµών, που είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά στους ουρανούς
κάνεις αισθητήν την παρουσίαν σου, ας αναγνωρισθή η αγιότης σου και ας δοξασθή και ας λατρευθή άξίως το όνοµά σου
απ' όλα τα λογικά όντα του ουρανού και της γης.
Ματθ. 6,10  ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέληµά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·
Ματθ. 6,10  Ας έλθη η βασιλεία σου εις τας καρδίας όλων των ανθρώπων, ώστε όλοι να υποτάσσωνται µε προθυµίαν και µε
αφοσίωσιν εις σε. Δώσε να εκτελήται το θέληµά σου και εις την γην από τους ανθρώπους, µε όσην προθυµίαν και
ακρίβειαν εκτελείται τούτο στον ουρανόν από τους αγγέλους και αγίους.
Ματθ. 6,11  τον άρτον ηµών τον επιούσιον δός ηµίν σήµερον·
Ματθ. 6,11  Δώσε µας σήµερα τον άρτον τον καθηµερινόν και απαραίτητον δια την συντήρησίν µας.
Ματθ. 6,12  και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών, ως και ηµείς αφίεµεν τοίς οφειλέταις ηµών·
Ματθ. 6,12  Και συγχώρησε τα βαρύτατα χρέη µας, δηλαδή τας αναριθµήτους αµαρτίας µας, όπως και ηµείς συγχωρούµεν
εκείνους, οι οποίοι είναι οφειλέται απέναντί µας εξ αιτίας των αδικηµάτων που µας έκαµαν.
Ματθ. 6,13  και µη εισενέγκης ηµάς εις πειρασµόν, αλλά ρύσαι ηµάς από τού πονηρού. ότι σού εστιν η βασιλεία και η
δύναµις και η δόξα εις τους αιώνας· αµήν.
Ματθ. 6,13  Και µη επιτρέψεις να περιπέσωµεν εις πειρασµόν, αλλά γλύτωσέ µας από τον πονηρόν. Ζητούµεν δε αυτά από
Σε, διότι ιδική σου είναι η βασιλεία και η δύναµις και η δόξα στους ατελείωτους αιώνας. Αµήν.
Ματθ. 6,14  Εάν γάρ αφήτε τοίς ανθρώποις τα παραπτώµατα αυτών, αφήσει και υµίν ο πατήρ υµών ο ουράνιος·
Ματθ. 6,14  Πρέπει δε να έχετε υπ' όψιν σας ότι, αν και σεις συγχωρήτε µε όλην σας την καρδιά τα αµαρτήµατα που έκαµαν
εις σας οι άλλοι, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος θα συγχωρήση τα ιδικά σας αµαρτήµατα.
Ματθ. 6,15  εάν δε µη αφήτε τοίς ανθρώποις τα παραπτώµατα αυτών, ουδέ ο πατήρ υµών αφήσει τα παραπτώµατα υµών.
Ματθ. 6,15  Εάν όµως δεν δώσετε συγχώρησιν στους ανθρώπους δια τα αµαρτήµατά των , τότε ούτε ο Πατήρ σας θα
συγχωρήση τας ιδικά σας αµαρτίας.
Ματθ. 6,16  Όταν δε νηστεύητε, µη γίνεσθε ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί· αφανίζουσι γάρ τα πρόσωπα αυτών όπως
φανώσι τοίς ανθρώποις νηστεύοντες· αµήν λέγω υµίν ότι απέχουσι τον µισθόν αυτών.
Ματθ. 6,16  Οταν δε νηστεύητε, µη γίνεσθε όπως οι υποκριταί, σκυθρωποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και
µαραίνουν το πρόσωπόν των, παίρνουν την εµφάνισιν αδυνατισµένου ανθρώπου, δια να φανούν στους άλλους ότι
νηστεύουν· αληθινά σας λέγω ότι απολαµβάνουν ολόκληρον τον µισθόν των,δηλαδή τους επαίνους των ανθρώπων.
Ματθ. 6,17  σύ δε νηστεύων άλειψαί σου την κεφαλήν και το πρόσωπόν σου νίψαι,
Ματθ. 6,17  Συ όµως, όταν νηστεύης, περιποιήσου την κόµην σου και νίψε το πρόσωπόν σου, όπως συνηθίζεις.
Ματθ. 6,18  όπως µη φανής τοίς ανθρώποις νηστεύων, αλλά τώ πατρί σου τώ εν τώ κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν
τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.
Ματθ. 6,18  Δια να µη φανής στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου τον επουράνιον, ο οποίος ευρίσκεται
αόρατος παντού και εις τα πλέον απόκρυφα µέρη. Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα κρυπτά, θα σου αποδώση εις τα
φανερά την αµοιβήν σου.
Ματθ. 6,19  Μή θησαυρίζετε υµίν θησαυρούς επί της γής, όπου σής και βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται διαρύσσουσι και
κλέπτουσι·
Ματθ. 6,19  Μη συσσωρεύετε δια τον εαυτόν σας θησαυρούς έδω εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεσις
καταστρέφουν και αφανίζουν, και όπου οι κλέπται διατρυπούν τοίχους και χρηµατοκιβώτια και κλέπτουν.
Ματθ. 6,20  θησαυρίζετε δε υµίν θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται ου
διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν·
Ματθ. 6,20  Να θησαυρίζετε όµως δια τον εαυτόν σας και να αποταµιεύετε θησαυρούς στον ουρανόν , όπου ούτε ο σκόρος
ούτε η σαπίλα αφανίζουν, και όπου οι κλέπται δεν τρυπούν τοίχους και δεν κλέπτουν.
Ματθ. 6,21  όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υµών, εκεί έσται και η καρδία υµών.
Ματθ. 6,21  Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας (Εις τον ουρανόν ο θησαυρός σας, στον
ουρανόν και η καρδία σας).
Ματθ. 6,22  Ο λύχνος τού σώµατός εστιν ο οφθαλµός· εάν ούν ο οφθαλµός σου απλούς ή, όλον το σώµά σου φωτεινόν έσται·
Ματθ. 6,22  Ο λύχνος, που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώµα, είναι το µάτι (λύχνος δε που φωτίζει την ψυχήν είναι ο νους, το
λογικόν που σας έχει δώσει ο Θεός). Εάν λοιπόν το µάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώµα θα φωτίζεται, θα είναι
φωτεινόν (έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθή από την προσκόλλησιν στους
επιγείους θησαυρούς).
Ματθ. 6,23  εάν δε ο οφθαλµός σου πονηρός ή, όλον το σώµά σου σκοτεινόν έσται. ει ούν το φώς το εν σοί σκότος εστί, το
σκότος πόσον;
Ματθ. 6,23  Εάν όµως το µάτι σου είναι κατεστραµµένον και ανίκανον να ίδη το φως, όλο το σώµα σου θα είναι βυθισµένο
στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως, που σου έδωκεν ο Θεός (ο νους δηλαδή και η συνείδησις, εξ αιτίας της προσκολλήσεως εις
τα υλικά αγαθά), είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου πόσον πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι;
Ματθ. 6,24  Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ή γάρ τον ένα µισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και τού
ετέρου καταφρονήσει. ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και µαµωνά.
Ματθ. 6,24  Κανείς δεν ηµπορεί να υπηρετή συγχρόνως δύο κυρίους· διότι η θα µισήση τον ένα και θα αγαπήση τον άλλον
η θα προσκολληθή στον ένα και θα καταφρονήση τον άλλο. Και σεις δεν είναι δυνατόν να υπηρετήτε τον Θεόν και τον
πλούτον· η θα αγαπήσετε τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επιγείους θησαυρούς η θα υποδουλωθήτε εις αυτούς και θα
καταφρονήσετε τον Θεόν.
Ματθ. 6,25  Διά τούτο λέγω υµίν, µη µεριµνάτε τή ψυχή υµών τι φάγητε και τι πίητε, µηδέ τώ σώµατι υµών τι ενδύσησθε·



ουχί η ψυχή πλείόν εστι της τροφής και το σώµα τού ενδύµατος;
Ματθ. 6,25  Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, µη φροντίζετε µε στενοχωρίαν και αγωνίαν δια την ζωήν σας, δηλαδή δια το
τι θα φάγετε και το τι θα πίετε, ούτε και δια το σώµα σας µε τι θα ενδυθήτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν
και το σώµα από το ένδυµα; (Ο Θεός, που σας έδωσε το πολυτιµότερον, δεν θα σας δώση και το κατώτερον;)
Ματθ. 6 ,26  εµβλέψατε εις τα πετεινά τού ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο
πατήρ υµών ο ουράνιος τρέφει αυτά· ουχ υµείς µάλλον διαφέρετε αυτών;
Ματθ. 6,26  Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ίδετε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν
τροφάς εις αποθήκας. Και όµως ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως µεγαλυτέραν αξίαν από
αυτά;
Ματθ. 6,27  τις δε εξ υµών µεριµνών δύναται προσθείναι επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα ;
Ματθ. 6,27  Ποιός δε από σας, όσας πολλάς και µεγάλας φροντίδας και αν καταβάλη, ηµπορεί να προσθέση στο ανάστηµά
του ένα πήχυν;
Ματθ. 6,28  και περί ενδύµατος τι µεριµνάτε; καταµάθετε τα κρίνα τού αγρού πώς αυξάνει· ου κοπιά ουδέ νήθει·
Ματθ. 6,28  Και περί του ενδύµατος διατί φροντίζετε µε τόσην ανησυχίαν και αγωνίαν; Παρατηρήστε µε προσοχήν τα άνθη
του αγρού, πως φυτρώνουν και πως αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν.
Ματθ. 6,29  λέγω δε υµίν ότι ουδέ Σολοµών εν πάση τή δόξη αυτού περιεβάλετο ως έν τούτων .
Ματθ. 6,29  Και όµως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολοµών µε όλην του την βασιλικήν µεγαλοπρέπειαν και δόξαν δεν
εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαµπρον ένδυµα ωσαν αυτό, µε το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη.
Ματθ. 6,30  Ει δε τον χόρτον τού αγρού, σήµερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόµενον, ο Θεός ούτως αµφιέννυσιν, ου
πολλώ µάλλον υµάς, ολιγόπιστοι;
Ματθ. 6,30  Εάν δε ο Θεός ενδύη µε τόσην λαµπρότητα τα χορτάρια του αγρού, που σήµερα υπάρχουν και αύριον ρίπτονται
στον φούρνον, δεν θα ενδύση πολύ περισσότερον σας, ολιγόπιστοι;
Ματθ. 6,31  µη ούν µεριµνήσητε λέγοντες, τι φάγωµεν ή τι πίωµεν ή τι περιβαλώµεθα;
Ματθ. 6,31  Λοιπόν µη κυριευθήτε ποτέ από την ανήσυχον µέριµναν και µη λέγετε συνεχώς, τι θα φάγωµεν η τι θα πίωµεν η
τι θα ενδυθώµεν;
Ματθ. 6,32  πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί· οίδε γάρ ο πατήρ υµών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων .
Ματθ. 6,32  Διότι οι ειδωλολάτραι (που δεν γνωρίζουν τα αιώνια αγαθά και την στοργικήν πρόνοιαν του Θεού), επιζητούν
αποκλεστικά και µόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όµως µην κυριεύεσθε από τέτοιες µέριµνες, διότι ο Πατήρ σας ο
ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκην από όλα αυτά, και σαν πανάγαθος, που είναι, θα σας τα δώση.
Ματθ. 6,33  ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν τού Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υµίν.
Ματθ. 6,33  Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριον λόγον την βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός , και
όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν µαζή µε τα ανεκτίµητα αγαθά της βασιλείας των ουρανών.
Ματθ. 6,34  Μή ούν µεριµνήσητε εις την αύριον· η γάρ αύριον µεριµνήσει τα εαυτής· αρκετόν τή ηµέρα η κακία αυτής.
Ματθ. 6,34  Λοιπόν µη καταληφθήτε ποτέ από την ανήσυχον µέριµναν δια τας ανάγκας της αυριανής ηµέρας. Διότι η
αύριον θα φροντίση δι' όσα θα χρειασθήτε κατ' αυτήν. Εις κάθε ηµέραν αρκούν αι ιδικαί της ασχολίαι και τα ιδικά της
βάσανα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ματθ. 7,1  Μή κρίνετε, ίνα µη κριθήτε·
Ματθ. 7,1  Μη κατακρίνετε και µη καταδικάζετε τον πλησίον σας, δια να µη κατακριθήτε και σεις από τον Θεόν.
Ματθ. 7,2  εν ώ γάρ κρίµατι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ώ µέτρω µετρείτε µετρηθήσεται υµίν.
Ματθ. 7,2  Διότι µε την σκληράν και αυστηράν κρίσιν, που κατακρίνετε, θα κατακριθήτε και µε το ίδιον µέτρον, που κρίνετε
τας πράξστου πλησίον, θα µετρηθή από τον Θεόν και θα κριθή και η ιδική σας ζωή και συµπεριφορά .
Ματθ. 7,3  τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τώ οφθαλµώ τού αδελφού σου, την δε εν τώ σώ οφθαλµώ δοκόν ου κατανοείς;
Ματθ. 7,3  Διατί δε βλέπστο µικρόν αχυράκι, που υπάρχει στο µάτι αδελφού σου, και δεν αισθάνεσαι το δοκάρι που είναι
στο ιδικόν σου µάτι; (Διατί επικρίνστο ελαφρόν σφάλµα του αδελφού σου και δεν συναισθάνεσαι το βαρύτατον ιδικόν σου
παράπτωµα;)
Ματθ. 7,4  ή πώς ερείς τώ αδελφώ σου, άφες εκβάλω το κάρφος από τού οφθαλµού σου, και ιδού η δοκός εν τώ οφθαλµώ
σου;
Ματθ. 7,4  Και µε τι δικαίωµα θα πης στον αδελφό σου, άφησέ µε να βγάλω το αχυράκι από το µάτι σου (να διορθώσω
δηλαδή εγώ, σαν καλύτερος τάχα, το δικό σου σφάλµα), καθ' ον χρόνο υπάρχει στο µάτι σου δοκάρι ολόκληρο (δηλαδή
βαρύνεσαι συ από µεγάλα αµαρτήµατα);
Ματθ. 7,5  υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ τού οφθαλµού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ τού
οφθαλµού τού αδελφού σου.
Ματθ. 7,5  Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το µάτι σου και τότε θα ίδης καθαρά, ώστε να βγάλης µε προσοχήν και
αγάπην το αχυράκι από το µάτι του αδελφού σου.
Ματθ. 7,6  Μή δώτε το άγιον τοίς κυσί µηδέ βάλητε τους µαργαρίτας υµών έµπροσθεν των χοίρων, µήποτε καταπατήσωσιν
αυτούς εν τοίς ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υµάς.
Ματθ. 7,6 Προσέχετε όµως εις ποίους θα προσφέρετε µε αδελφικήν αγάπην τας υπηρεσίας σας και θα ενδιαφέρεσθε δια την
διόρθωσίν των. Διότι υπάρχουν µερικοί άνθρωποι, που είναι αναιδείς, όπως οι σκύλοι και ακάθαρτοι εις την ζωήν των,
όπως είναι οι χοίροι. Λοιπόν µη δώσετε τα άγια της πίστεως στους σκύλους και µη βάλετε εµπρός στους χοίρους τα
πολύτιµα µαργαριτάρια της χριστιανικής αληθείας. Διότι υπάρχει κίνδυνος µεγάλος να καταπατήσουν µε τα πόδια των τα
µαργαριτάρια µέσα στον βόρβορον και να στραφούν ενάντίον σας, δια να σας κατασπαράξουν η κατά κάποιον άλλον
τρόπον να σας βλάψουν.
Ματθ. 7,7  Αιτείτε, και δοθήσεται υµίν, ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσεται υµίν·
Ματθ. 7,7  Σεις ζητείτε από τον Θεόν τα πνευµατικά και υλικά αγαθά, που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν, γυρεύετε και
θα βρήτε αυτό το καλόν που θέλετε. Κτυπάτε την θύραν της θείας αγάπης και θα ανοίξη διάπλατα προς χάριν σας.



Ματθ. 7,8  πάς γάρ ο αιτών λαµβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τώ κρούοντι ανοιγήσεται.
Ματθ. 7,8  Διότι καθένας, που ζητεί µε πίστιν από τον Θεόν, λαµβάνει το καλόν που ζητεί. Και εκείνος που γυρεύει, ευρίσκει
και σε καθέναν που κτυπά την θύραν του Θεού, θα του ανοιχθή αυτή.
Ματθ. 7,9  ή τις εστιν εξ υµών άνθρωπος, ον εάν αιτήση ο υιός αυτού άρτον, µη λίθον επιδώσει αυτώ;
Ματθ. 7,9  (Παρετε ένα παράδειγµα, από όσα συµβαίνουν µεταξύ σας). Ποιός άνθρωπος από σας, που θα του ζητήση το
παιδί του ψωµί, θα δώση εις αυτό πέτραν;
Ματθ. 7,10  και εάν ιχθύν αιτήση, µη όφιν επιδώσει αυτώ;
Ματθ. 7,10  Και εάν του ζητήση ψάρι, µήπως θα του δώση φίδι;
Ματθ. 7,11  ει ούν υµείς, πονηροί όντες, οίδατε δόµατα αγαθά διδόναι τοίς τέκνοις υµών, πόσω µάλλον ο πατήρ υµών ο εν
τοίς ουρανοίς δώσει αγαθά τοίς αιτούσιν αυτόν;
Ματθ. 7,11  Εάν λοιπόν σεις οι άνθρωποι, που είσθε ατελείς και διεφθαρµένοι από την αµαρτίαν, ξέρετε να δίνετε ωφέλιµα
πράγµατα εις τα παιδιά σας, πόσον µάλλον ο ουράνιος και πανάγαθος Πατήρ σας θα δώση αγαθά, καλά και ωφέλιµα
δώρα, εις εκείνους που του τα ζητούν;
Ματθ. 7,12  Πάντα ούν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υµίν οι άνθρωποι, ούτω και υµείς ποιήτε αυτοίς· ούτος γάρ εστιν ο νόµος
και οι προφήται.
Ματθ. 7,12  Λοιπόν, όσα θέλετε να κάνουν εις σας οι άνθρωποι, παρόµοια και σεις να κάνετε εις αυτούς. Διότι αυτός είναι ο
νόµος και οι προφήται, (δηλαδή να αγαπάτε τους άλλους και να φέρεσθε µε αγάπην, όπως θέλετε να σας αγαπούν και να
φέρωνται προς σας οι άλλοι).
Ματθ. 7,13  Εισέλθετε διά της στενής πύλης· ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και
πολλοί εισιν οι εισερχόµενοι δι αυτής.
Ματθ. 7,13  (Δυσκόλη βέβαια είναι, µάλιστα δε εις την αρχήν, η εφαρµογήν του χρυσού αυτού κανόνος της αγάπης). Αλλά
αγωνισθήτε και προσπαθείτε να µπήτε στον δρόµον της αρετής από την στενήν πύλην. Διότι πλατεία µόνον είναι η θύρα
και ευρύχωρος ο δρόµος, που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπον εις την απώλειαν και πολλοί είναι εκείνοι, που µε µεγάλην
ευκολίαν εισέρχονται εις αυτήν.
Ματθ. 7,14  τι στενή η πύλη και τεθλιµµένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν!
Ματθ. 7,14  Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεµάτος δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόµος, που οδηγεί εις την αιωνίαν
ζωήν και απαιτείται αγών κατά της αµαρτίας, δια να τον ακολουθήση κανείς. Δια τούτο και ολίγοι είναι αυτοί, που τον
ευρίσκουν και τον ακολουθούν µέχρι τέλους.
Ματθ. 7,15  Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υµάς εν ενδύµασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι
άρπαγες.
Ματθ. 7,15  Προσέχετε δε, να µη παρασυρθήτε εις την πλάνην από τους κακούς διδασκάλους και ψευδοπροφήτας, οι οποίοι
έρχονται εις σας µε το εξωτερικόν ένδυµα της αθωότητος και πραότητος του προβάτου , ενώ από µέσα είναι άγριοι και
άρπαγες σαν λύκοι.
Ματθ. 7,16  από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς. µήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σύκα;
Ματθ. 7,16  Από τους καρπούς των, δηλαδή από τα έργα των, θα τους γνωρίσετε καλά. Μηπως τρυγούν ποτέ από τα
αγκάθια σταφύλια η από τα τριβόλια σύκα;
Ματθ. 7,17  ούτω πάν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί.
Ματθ. 7,17  Ετσι και κάθε δένδρον αγαθόν και ήµερον κάµνει καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο και βλαµµένο δένδρο κάνει
καρπούς επιβλαβείς.
Ματθ. 7,18  ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν.
Ματθ. 7,18  Δεν είναι δε δυνατόν ποτέ δένδρον ήµερον να βγάλη επιβλαβείς καρπούς ούτε σάπιο δένδρο να βγάλη καλούς .
(Ο αγαθός δηλαδή άνθρωπος εναρέτους πάντοτε πράξεις θα παρουσιάζη, ο δε πονηρός και υποκριτής, εφ' όσον µένει εις
την πονηρίαν του, θα κάµνη έργα κακά).
Ματθ. 7,19  πάν δένδρον µη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πύρ βάλλεται.
Ματθ. 7,19  Καθε όµως δένδρον, που δεν κάµνει καλόν καρπόν, κόπτεται και ρίπτεται εις την φωτιάν.
Ματθ. 7,20  άραγε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.
Ματθ. 7,20  Λοιπόν, δεν είναι δύσκολον να διακρίνετε τους ψευδοπροφήτας και υποκριτάς, διότι θα τους γνωρίσετε πολύ
καλά από τα έργα των.
Ματθ. 7,21  Ου πάς ο λέγων µοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ ο ποιών το θέληµα τού
πατρός µου τού εν ουρανοίς.
Ματθ. 7,21  Πρέπει δε να ξέρετε, ότι εις την βασιλείαν των ουρανών δεν θα εισέλθη καθένας, που απλώς µε επικαλείται και
µε προσφωνεί, Κυριε, Κυριε, αλλά εκείνος που εφαρµόζει το θέληµα του ουρανίου Πατρός µου.
Ματθ. 7,22  πολλοί ερούσί µοι εν εκείνη τή ηµέρα· Κύριε Κύριε, ου τώ σώ ονόµατι προεφητεύσαµεν, και τώ σώ ονόµατι
δαιµόνια εξεβάλοµεν, και τώ σώ ονόµατι δυνάµεις πολλάς εποιήσαµεν;
Ματθ. 7,22  Κατά την µεγάλην και επίσηµον εκείνην ηµέραν της κρίσεως πολλοί θα µου είπουν· Κυριε, Κυριε, µε την πίστιν
στο όνοµά σου δεν επροφητεύσαµεν και µε την δύναµιν του ονόµατός σου δεν εδιώξαµεν δαιµόνια και χάρις στο όνοµά
σου, που επεκαλεσθήκαµεν, δεν εκάµαµεν θαύµατα πολλά και µεγάλα;
Ματθ. 7,23  και τότε οµολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υµάς· αποχωρείτε απ εµού οι εργαζόµενοι την ανοµίαν.
Ματθ. 7,23  Και τότε εγώ θα βροντοφωνήσω εις αυτούς ενώπιον όλων, ότι ποτέ δεν σας ανεγνώρισα ως ιδικούς µου· φύγετε
από εµπρός µου σεις, που εργάζεσθε την ανοµίαν και εχρησιµοποιήσατε τα χαρίσµατά µου δια την ιδικήν σας επίδειξιν και
ωφέλειαν.
Ματθ. 7,24  Πάς ούν όστις ακούει µου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, οµοιώσω αυτόν ανδρί φρονίµω, όστις
ωκοδόµησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν·
Ματθ. 7,24  Ιδικός µου θα είναι κάθε ένας, ο οποίος ακούει µε προσοχήν αυτούς τους λόγους µου και τους εφαρµόζει εις την
ζωήν του, και τον οποίον εγώ παροµοιάζω µε άνδρα συνέτον και φρόνιµον, που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτραν
(εις θεµέλιον στερεόν και ασάλευτον δηλαδή θεµέλιον της διδασκαλίας µου)·
Ματθ. 7,25  και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταµοί και έπνευσαν οι άνεµοι και προσέπεσον τή οικία εκείνη, και ουκ



έπεσε· τεθεµελίωτο γάρ επί την πέτραν.
Ματθ. 7,25  και έπεσεν η βροχή και ξεχύθηκαν τα ποτάµια της νεροποντής και εφύσησαν οι ισχυροί άνεµοι και έπεσαν  µε
ορµήν όλα επάνω στο σπίτι αυτό, και αυτό δεν εκρηµνίσθη, διότι ήτο στερεά θεµελιωµένον επάνω εις την πέτραν της
αληθινής και ζωντανής πίστεως.
Ματθ. 7 ,26  και πάς ο ακούων µου τους λόγους τούτους και µη ποιών αυτούς οµοιωθήσεται ανδρί µωρώ, όστις ωκοδόµησε
την οικίαν αυτού επί την άµµον·
Ματθ. 7,26  Και καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους µου και δεν τους εφαρµόζει, θα είναι όµοιος µε µωρόν άνθρωπον, ο
οποίος έκτισε το σπίτι του εις την άµµον·
Ματθ. 7,27  και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταµοί και έπνευσαν οι άνεµοι και προσέκοψαν τή οικία εκείνη, και έπεσε,
και ήν η πτώσις αυτής µεγάλη.
Ματθ. 7,27  και έπεσε η βροχή και ήρθαν τα ποτάµια και εφύσησαν ισχυροί οι άνεµοι και επέπεσαν µε ορµήν στο σπίτι
εκείνο, και το σπίτι εκρηµνίσθη και η πτώσις του ήταν ολακληρωτική”.
Ματθ. 7,28  Καί εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους , εξεπλήσσοντο οι όχλοι επί τή διδαχή αυτού·
Ματθ. 7,28  Οταν δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, τα πλήθη έµειναν έκπληκτα δια την υψηλήν αυτήν
διδασκαλίαν του.
Ματθ. 7,29  ήν γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων, και ουχ ως οι γραµµατείς.
Ματθ. 7,29  Διότι τους εδίδασκε µε εξουσίαν και µε κύρος, ως τέλειος διδάσκαλος και νοµοθέτης και όχι όπως οι γραµµατείς
(που ενόθευαν και επεσκότιζαν την διδασκαλίαν µε τας µωράς επινοήσεις της παραδόσεως των πρεσβυτέρων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ματθ. 8,1  Καταβάντι δε αυτώ από τού όρους ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί.
Ματθ. 8,1  Οταν δε ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον ηκολούθησαν πλήθη λαού.
Ματθ. 8,2  Καί ιδού λεπρός ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων· Κύριε, εάν θέλης, δύνασαί µε καθαρίσαι.
Ματθ. 8,2  Και ιδού ένας λεπρός ήλθε εµπρός του και µε ευλάβειαν πολλήν τον επροσκυνούσε λέγων· “Κυριε, εάν θέλης,
ηµπορείς να µε καθαρίσης από την ανίατον και βασανιστικήν αυτήν λέπραν”.
Ματθ. 8,3  και εκτείνας την χείραν ήψατο αυτού ο Ιησούς λέγων· θέλω, καθαρίσθητι. και ευθέως εκαθαρίσθη αυτού η
λέπρα.
Ματθ. 8,3  Απλωσε δε ο Ιησούς το χέρι του, ήγγισε αυτόν και του είπε· “θέλω, καθαρίσου”. Και αµέσως εκαθαρίσθη εντελώς
η λέπρα και αυτός έγινε υγιής.
Ματθ. 8,4  και λέγει αυτώ ο Ιησούς· όρα µηδενί είπης, αλλά ύπαγε σεαυτόν δείξον τώ ιερεί και προσένεγκε το δώρον ό
προσέταξε Μωσής εις µαρτύριον αυτοίς.
Ματθ. 8,4  Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· “πρόσεχε, µη είπης εις κανένα τίποτε, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου στον
ιερέα και πρόσφερε την θυσίαν, που διατάσσει ο Μωϋσής, δια να πάρης από τον ιερέα την πιστοποίησιν ότι είσαι τελείως
υγιής (και ότι έχστο δικαίωµα να επικοινωνής µε τους άλλους ανθρώπους).
Ματθ. 8,5  Εισελθόντι δε αυτώ εις Καπερναούµ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγων·
Ματθ. 8,5  Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούµ, τον επλησίασε µε σεβασµόν ένας εκατόνταρχος παρακαλών
αυτόν και λέγων·
Ματθ. 8,6  Κύριε, ο παίς µου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόµενος.
Ματθ. 8,6  “Κυριε, ο δούλος µου είναι κατάκοιτος στο σπίτι µου παράλυτος και βασανίζεται από τροµερούς πόνους”.
Ματθ. 8,7  και λέγει αυτώ ο Ιησούς· εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν.
Ματθ. 8,7  Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· “εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω”.
Ματθ. 8,8  και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη· Κύριε, ουκ ειµί ικανός ίνα µου υπό την στέγην εισέλθης· αλλά µόνον ειπέ
λόγω, και ιαθήσεται ο παίς µου.
Ματθ. 8,8  Ο εκατόνταρχος όµως απεκρίθη και είπε· Κυριε, δεν είµαι εγώ άξιος να εισέλθης συ, ο Παντοδύναµος, κάτω από
την στέγην µου. Αλλά πες ένα µόνον λόγον και αµέσως θα θεραπευθή ο δούλος µου.
Ματθ. 8,9  και γάρ εγώ άνθρωπός ειµι υπό εξουσίαν, έχων υπ εµαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι, και
πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τώ δούλω µου, ποίησον τούτο, και ποιεί.
Ματθ. 8,9  Ηµπορείς δε να διατάξης και η διαταγή σου θα γίνη έργον. Διότι και εγώ είµαι άνθρωπος, και ευρίσκοµαι υπό
την εξουσίαν των ανωτέρων µου, έχω δε υπό τας διαταγάς µου στρατιώτας και λέγω στούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και
στον άλλον, έλα και έρχεται, και στον δούλον µου κάµε τούτο και το κάµνει”.
Ματθ. 8,10  ακούσας δε ο Ιησούς εθαύµασε και είπε τοίς ακολουθούσιν· αµήν λέγω υµίν , ουδέ εν τώ Ισραήλ τοσαύτην
πίστιν εύρον.
Ματθ. 8,10  Ακούσας ο Ιησούς τα γεµάτα πίστιν αυτά λόγια εθαύµασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν · “σας
διαβεβαιώνω, ότι ούτε µεταξύ των Ισραηλιτών δεν εύρηκα τόσον µεγάλην πίστιν.
Ματθ. 8,11  λέγω δε υµίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσµών ήξουσι και ανακλιθήσονται µετά Αβραάµ και Ισαάκ και
Ιακώβ εν τή βασιλεία των ουρανών,
Ματθ. 8,11  Αληθινά δε σας λέγω ότι από τας χώρας της Ανατολής και της Δυσεως , από όλα τα µέρη της οικουµένης, θα
έλθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν στο πνευµατικόν δείπνον µαζή µε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την
βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 8,12  οι δε υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των
οδόντων.
Ματθ. 8,12  Οι δε κληρονόµοι της βασιλείας των ουρανών, (οι απόγονοι δηλαδή των πατριαρχών, που έχουν τας επαγγελίας
του Θεού), θα εκδιωχθούν και θα ριφθούν στο πυκνότατον σκότος του Αδου. Εκεί θα είναι ο κλαυθµός και το τρίξιµο των
οδόντων”.
Ματθ. 8,13  και είπεν ο Ιησούς τώ εκατοντάρχω· ύπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. και ιάθη ο παίς αυτού εν τή ώρα
εκείνη.
Ματθ. 8,13  Και είπεν ο Ιησούς στον εκατόνταρχον· “πήγαινε και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή ηµπορώ µε ένα µου λόγον να



θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνη προς χάριν σου”. Και πράγµατι εθεραπεύθη ο δούλος του αµέσως κατά την ώρα
εκείνην.
Ματθ. 8,14  Καί ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου είδε την πενθεράν αυτού βεβληµένην και πυρέσσουσαν·
Ματθ. 8,14  Και όταν ήλθεν ο Ιησούς στο σπίτι του Πετρου, είδε την πενθεράν του κατάκοιτον και µε πυρετόν.
Ματθ. 8,15  και ήψατο της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέρθη και διηκόνει αυτώ.
Ματθ. 8,15  Και ήγγισεν το χέρι της και αµέσως την αφήκε ο πυρετός· εσηκώθη και εντελώς υγιής τον υπηρετούσε.
Ματθ. 8,16  Οψίας δε γενοµένης προσήνεγκαν αυτώ δαιµονιζοµένους πολλούς , και εξέβαλε τα πνεύµατα λόγω και πάντας
τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν,
Ματθ. 8,16  Αργά δε το απόγευµα, όταν επλησίαζε η εσπέρα, έφεραν προς αυτόν πολλούς δαιµονιζοµένους, και µε την
παντοδύναµον προσταγήν του εξεδίωξε τα πονηρά πνεύµατα και όλους όσοι εταλαιπωρούντο από ασθενείας τους
εθεράπευσε.
Ματθ. 8,17  όπως πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου τού προφήτου λέγοντος· αυτός τας αθσενείας ηµών έλαβε και τας νόσους
εβάστασεν.
Ματθ. 8,17  Και έτσι εξεπληρώθη εκείνο το οποίον είχε λεχθή από το Πνεύµα του Θεού δια του προφήτου Ησαΐου· “αυτός
επήρεν επάνω του ως ιδικάς του τας ιδικά µας σωµατικάς και πνευµατικάς ασθενείας και εβάστασε τας νόσους µας” (και
µε την θυσίαν του µας ελύτρωσεν από την ενόχην και την καταδίκην της αµαρτίας).
Ματθ. 8,18  Ιδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτόν εκέλευσεν απελθείν εις το πέραν.
Ματθ. 8,18  Οταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη να συγκεντρώνωνται ολόγυρά του, διέταξε τους µαθητάς να επιβιβασθούν
µαζή του στο πλοίον, δια να αναχωρήσουν εις την απέναντι παραλίαν της Γεννησαρέτ.
Ματθ. 8,19  Καί προσελθών είς γραµµατεύς είπεν αυτώ· διδάσκαλε, ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη.
Ματθ. 8,19  Τοτε προσήλθε εις αυτόν κάποιος νοµοδιδάσκαλος και του είπε· “Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν
πηγαίνης”.
Ματθ. 8,20  και λέγει αυτώ ο Ιησούς· αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσεις , ο δε υιός τού
ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη.
Ματθ. 8,20  Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· “οι αλεπούδες έχουν τις φωλιές των, όπου καταφεύγουν, και τα πτηνά του
ουρανού τις κούρνιες των· ο Υιός όµως του ανθρώπου δεν έχει που να γείρη την κεφαλήν” (και εποµένως καθένας που θέλει
να τον ακολουθήση θα υποβληθή εις ταλαιπωρίας και στερήσεις).
Ματθ. 8,21  Έτερος δε των µαθητών αυτού είπεν αυτώ· Κύριε, επίτρεψόν µοι πρώτον απελθείν και θάψαι τον πατέρα µου.
Ματθ. 8,21  Ενας δε άλλος από τους πολλούς µαθητάς του του είπε· “Κυριε, δος µου την άδειαν να γυρίσω στο σπίτι, δια να
θάψω πρώτα τον πατέρα µου και έπειτα σε ακολουθήσω”.
Ματθ. 8,22  ο δε Ιησούς είπεν αυτώ· ακολούθει µοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς.
Ματθ. 8,22  Ο δε Ιησούς (δια να τον προφυλάξη από τας κληρονοµικάς φροντίδας και φιλονεικίας, που µοιραίως θα
επακολουθούσαν τον θάνατον του πατρός) του είπε· “έλα κοντά µου και άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι από απόψεως
πνευµατικής ζωής είναι νεκροί, δια να θάψουν τους νεκρούς των”.
Ματθ. 8,23  Καί εµβάντι αυτώ εις το πλοίον ηκολούθησαν αυτώ οι µαθηταί αυτού.
Ματθ. 8,23  Και όταν εµπήκε στο πλοίον, τον ηκολούθησαν οι δώδεκα µαθηταί του.
Ματθ. 8,24  και ιδού σεισµός µέγας εγένετο εν τή θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι υπό των κυµάτων· αυτός δε
εκάθευδε.
Ματθ. 8,24  Και ιδού έγινε θύελλα ισχυρά, αναταραχή και τρικυµία µεγάλη εις την θάλασσαν, ώστε το πλοίον να
σκεπάζεται από τα κύµατα. Ο δε Ιησούς εκοιµάτο.
Ματθ. 8,25  και προσελθόντες οι µαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες· Κύριε, σώσον ηµάς, απολλύµεθα.
Ματθ. 8,25  Και προσήλθαν έντροµοι οι µαθηταί καντά του και τον εξύπνησαν λέγοντες· “Κυριε σώσε µας, χανόµαστε”.
Ματθ. 8 ,26  και λέγει αυτοίς· τι δειλοί εστε, ολιγόπιστοι; τότε εγερθείς επετίµησε τοίς ανέµοις και τή θαλάσση , και εγένετο
γαλήνη µεγάλη.
Ματθ. 8,26  Και λέγει προς αυτούς· “ω ολιγόπιστοι, διατί είσθε τόσον δειλοί;” Τοτε, αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε µε
εξουσίαν και επέπληξε τους ανέµους και την θάλασσαν και αµέσως έγινε γαλήνη µεγάλη.
Ματθ. 8,27  οι δε άνθρωποι εθαύµασαν λέγοντες· ποταπός εστιν ούτος, ότι και οι άνεµοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ;
Ματθ. 8,27  Οι δε άνθρωποι, όσοι είδαν και ήκουσαν το καταπληκτικόν αυτό γεγονός, εθαύµασαν και έλεγαν· τι άνθρωπος
είναι αυτός, αφού και οι άνεµοι και η θάλασσα υποτάσσονται εις αυτόν;
Ματθ. 8,28  Καί ελθόντι αυτώ εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιµονιζόµενοι εκ των
µνηµείων εξερχόµενοι, χαλεποί λίαν, ώστε µη ισχύειν τινά παρελθείν διά της οδού εκείνης.
Ματθ. 8,28  Οταν δε ήλθε εις την απέναντι παραλίαν, εις την χώραν των Γεργεσηνών, τον απάντησαν δύο δαιµονιζόµενοι,
που έβγαιναν από τα µνηµεία και οι οποίοι ήσαν άγριοι και επιθετικοί, ώστε να µη ηµπορή να περάση κανείς από τον
δρόµον εκείνον.
Ματθ. 8,29  και ιδού έκραξαν λέγοντες· τι ηµίν και σοί, Ιησού υιέ τού Θεού; ήλθες ώδε πρό καιρού βασανίσαι ηµάς;
Ματθ. 8,29  Και ιδού, όταν τον αντίκρυσαν, έκραξαν µε φωνήν µεγάλην και είπαν· “τι κοινόν υπάρχει µεταξύ ηµών και σου,
Ιησού Υιέ του Θεού; Ηλθες εδώ να µας βασανίσης, πριν έλθη ο προκαθωρισµένος καιρός της κρίσεως και της τιµωρίας
µας;”
Ματθ. 8,30  ήν δε µακράν απ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκοµένη.
Ματθ. 8,30  Ευρίσκετο δε µακρυά από αυτούς ένα κοπάδι από πολλούς χοίρους, που έβοσκαν.
Ματθ. 8,31  οι δε δαίµονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες· ει εκβάλλεις ηµάς, επίτρεψον ηµίν απελθείν εις την αγέλην των
χοίρων.
Ματθ. 8,31  Οι δε δαίµονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν· “εάν θα µας διώξης από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δος µας
την άδειαν να πάµε στο κοπάδι των χοίρων”.
Ματθ. 8,32  και είπεν αυτοίς· υπάγετε. οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χοίρων· και ιδού ώρµησε πάσα η αγέλη
των χοίρων κατά τού κρηµνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τοίς ύδασιν.
Ματθ. 8,32  Και είπε εις αυτούς· “πηγαίνετε”. Και αυτοί εβγήκαν από τους ανθρώπους και επήγαν στο κοπάδι των χοίρων.



Και ιδού µε µανίαν και γρυλλισµούς ώρµησε όλο το καπάδι των χοίρων από το µέρος του κρηµνού εις την θάλασσαν και
επνίγησαν εις τα νερά. (Επέτρεψε δε ο Κυριος αυτό, δια να τιµωρηθούν έτσι οι ιδιοκτήται της αγγέλης, διότι παρά τον
µωσαϊκόν νόµον αυτοί έτρεφαν χοίρους).
Ματθ. 8,33  οι δε βόσκοντες έφυγον, και απελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν πάντα και τα των δαιµονιζοµένων.
Ματθ. 8,33  Οι χοιροβοσκοί έφυγαν κατατροµαγµένοι, επήγαν εις την πόλιν και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν και
µάλιστα τα της θεραπείας των δαιµονιζοµένων.
Ματθ. 8,34  και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τώ Ιησού, και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως µεταβή από των
ορίων αυτών.
Ματθ. 8,34  Και ιδού όλη η πόλις εβγήκε, δια να συναντήση τον Ιησούν· και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγη από
τα όρια της περιοχής των· (και τούτο, διότι εφοβήθησαν, µήπως δια τας παραβάσεις των υποστούν και άλλην τιµωρίαν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ματθ. 9,1  Καί εµβάς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν.
Ματθ. 9,1  Αφού εµπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την λίµνην και ήλθε εις την πόλιν του, δηλαδή την Καπερναούµ.
Ματθ. 9,2  Καί ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβληµένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τώ
παραλυτικώ· θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αµαρτίαι σου.
Ματθ. 9,2  Και ιδού έφεραν προς αυτόν ένα παραλυτικόν, κατάκοιτον επάνω στο κρεββάτι· και όταν είδεν ο Ιησούς την
πίστιν του παραλυτικού και εκείνων, που τον έφεραν, είπε στον παραλυτικόν· “θάρρος, παιδί µου, µη φοβήσαι ότι αι
αµαρτίαι σου θα εµποδίσουν την θεραπείαν· δια την πίστιν σου, σου έχουν ήδη συγχωρηθή αι αµαρτίαι”.
Ματθ. 9,3  και ιδού τινες των γραµµατέων είπον εν εαυτοίς· ούτος βλασφηµεί.
Ματθ. 9,3  Και ιδού, µερικοί από τους γραµµατείς που ήσαν παρόντες, εσκέφθησαν· “αυτός βλασφηµεί (είναι ασεβής, διότι
οικιειοποιείται την εξουσίαν του Θεού να συγχωρή αµαρτίας”).
Ματθ. 9,4  και ιδών ο Ιησούς τας ενθυµήσεις αυτών είπεν· ίνα τι υµείς ενθυµείσθε πονηρά εν ταίς καρδίαις υµών;
Ματθ. 9,4  Οταν δε ο Ιησούς, ως παντογνώστης, είδε ολοκάθαρα τας πονηράς σκέψεις των γραµµατέων, είπε· “διατί
κυκλοφορείτε στον νουν και την καρδίαν σας τέτοιες πονηρές σκέψεις;
Ματθ. 9,5  τι γάρ εστιν ευκοπώτερον, ειπείν, αφέωνταί σου αι αµαρτίαι, ή ειπείν, έγειρε και περιπάτει;
Ματθ. 9,5  Διότι, τι είναι ευκολώτερον να πη κανείς· Σου έχουν συγχωρηθή αι αµαρτίαι σου η να πη· Σηκω επάνω και
περιπάτει; Το πρώτον, ως εσωτερικόν, δεν το βλέπει κανείς και εποµένως δεν ηµπορεί να το εξακριβώση. Το δεύτερον, ως
εξωτερικόν και αισθητόν, δεν ηµπορεί να το αρνηθή, όσον κακόπιστος και αν είναι.
Ματθ. 9,6  ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός τού ανθρώπου επί της γής αφιέναι αµαρτίας - τότε λέγει τώ παραλυτικώ·
εγερθείς άρόν σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκόν σου.
Ματθ. 9,6  Δια να ιδήτε δε και µάθετε καλά, ότι ο υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αµαρτίας και να θεραπεύη
ασθενείας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν· “σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου”.
Ματθ. 9,7  και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού.
Ματθ. 9,7  Και αµέσως εσηκώθη ο παραλυτικός εντελώς υγιής και επήγε στο σπίτι του.
Ματθ. 9,8  ιδόντες δε οι όχλοι εθαύµασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τοιαύτην τοίς ανθρώποις.
Ματθ. 9,8  Οταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύµασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ο οποίος έδωσεν στον
Ιησούν, που τον εθεωρούσαν ως ένα εκ των ανθρώπων, τέτοιαν εξουσίαν, να συγχωρή δηλαδή αµαρτίας και να θεραπεύη
ασθενείας.
Ματθ. 9,9  Καί παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήµενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόµενον, και λέγει αυτώ·
ακολούθει µοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.
Ματθ. 9,9  Καθώς δε ο Ιησούς επερνούσε από εκεί, είδε ένα άνθρωπον, ονοµαζόµενον Ματθαίον, να κάθεται στο γραφείον
του µέσα στο τελωνείον, δια να εισπράττη τους φόρους και λέγει εις αυτόν· “έλα κοντά µου”. Και ο Ματθαίος εσηκώθη και
τον ακολούθησεν αµέσως.
Ματθ. 9,10  Καί εγένετο αυτού ανακειµένου εν τή οικία, και ιδού πολλοί τελώναι και αµαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τώ
Ιησού και τοίς µαθηταίς αυτού.
Ματθ. 9,10  Και ενώ εκάθητο ο Ιησούς στο γεύµα , που προς τιµήν του είχε παραθέσει ο Ματθαίος στο σπίτι του, ιδού πολλοί
τελώναι και αµαρτωλοί ήλθαν και εκάθηντο µαζή µε τον Ιησούν και τους µαθητάς του.
Ματθ. 9,11  και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοίς µαθηταίς αυτού· διατί µετά των τελωνών και αµαρτωλών εσθίει ο
διδάσκαλος υµών;
Ματθ. 9,11  Και όταν είδαν οι Φαρισαίοι τούτο, είπαν στους µαθητάς του· “διατί ο διδάσκαλος σας τρώγει µαζή µε τους
τελώνας και τους αµαρτωλούς;”
Ματθ. 9,12  ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς· ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες.
Ματθ. 9,12  Ο δε Ιησούς, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά, τους είπε· “δεν χρειάζονται ιατρόν οι υγιείς, αλλ' οι άρρωστοι.
Ματθ. 9,13  πορευθέντες δε µάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν. ου γάρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αµαρτωλούς εις
µετάνοιαν.
Ματθ. 9,13  Πηγαίνετε δε στους ερµηνευτάς των Γραφών, δια να µάθετε τι σηµαίνει· ευσπλαγχνίαν θέλω και όχι τυπικήν
θυσίαν. Διότι εγώ δεν ήλθα να καλέσω εκείνους που νοµίζουν τον ευατόν των δίκαιον, αλλά τους αµαρτωλούς, δια να τους
οδηγήσω εις την µετάνοιαν και σωτηρίαν”.
Ματθ. 9,14  Τότε προσέρχονται αυτώ οι µαθηταί Ιωάννου λέγοντες· διατί ηµείς και οι Φαρισαίοι νηστεύοµεν πολλά, οι δε
µαθηταί σου ου νηστεύουσι;
Ματθ. 9,14  Τοτε ήλθαν προς αυτόν οι µαθηταί του Ιωάννου του Βαπτιστού και του είπαν· “διατί ηµείς και οι Φαρισαίοι
νηστεύοµεν πολύ, οι δε µαθηταί σου δεν νηστεύουν καθόλου;”
Ματθ. 9,15  και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· µη δύνανται οι υιοί τού νυµφώνος πενθείν εφ όσον χρόνον µετ αυτών εστιν ο νυµφίος;
ελεύσονται δε ηµέραι όταν απαρθή απ αυτών ο νυµφίος, και τότε νηστεύσουσιν.
Ματθ. 9,15  Και απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· “Μηπως είναι δυνατόν και πρέπον οι φίλοι του νυµφίου και οι
προσκεκληµένοι στον γάµον να πενθούν και να νηστεύουν εφ' όσον χρόνον είναι µαζή των ο νυµφίος; Θα έλθουν όµως



ηµέραι, κατά τας οποίας θα πάρουν τον νυµφίον εκ του µέσου αυτών και τότε θα νηστεύσουν. (Οι µαθηταί µου, εφ' όσον
ευρίσκονται µαζή µε εµέ, τον νυµφίον της Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και εις εκδήλωσιν του πένθους των να
νηστεύουν. Οταν όµως µε πάρουν και µε αποσπάσουν εκ µέσου αυτών, τότε θα πενθήσουν και θα νηστεύσουν).
Ματθ. 9,16  ουδείς δε επιβάλλει επίβληµα ράκους αγνάφου επί ιµατίω παλαιώ· αίρει γάρ το πλήρωµα αυτού από τού
ιµατίου, και χείρον σχίσµα γίνεται.
Ματθ. 9,16  Κανείς συνετός δεν βάζει επάνω εις παλαιόν ένδυµα µπάλωµα καινούργιο, διότι τούτο, καθώς θα ράπτεται, θα
παρασύρη µε τις ραφές του ένα µέρος του παλαιού ενδύµατος και το σχίσιµον θα γίνη χειρότερον.
Ματθ. 9,17  ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε µήγε, ρήγνυνται οι ασκοί, και ο οίνος εκχείται και οι
ασκοί απολούνται· αλλά οίνον νέον εις ασκούς βάλλουσι καινούς, και αµφότεροι συντηρούνται.
Ματθ. 9,17  Ούτε πάλιν βάζουν οι συνετοί άνθρωποι νέον κρασί, που βράζει ακόµη, εις παλαιά ασκία, που δεν αντέχουν. Εάν
δε και κάµουν αυτό, τα ασκιά σπάζουν και σχίζονται και έτσι το κρασί χύνεται και τα ασκιά αχρηστεύονται. Αλλά βάζουν
τον νέον οίνον µέσα εις νέους ασκούς και έτσι διατηρούνται και τα δύο. (Την νέαν διδασκαλίαν µου δεν θα την βάλω στους
παλαιούς τύπους και στους ανθρώπους των παλαιών τύπων, όπως είναι οι Φαρισαίοι, αλλά την µεταδίδω στους νέους
ανθρώπους, όπως είναι οι µαθηταί µου, και την βάζω εις νέους τύπους και σχήµατα)”.
Ματθ. 9,18  Ταύτα αυτού λαλούντος αυτοίς ιδού άρχων είς προσελθών προσεκύνει αυτώ λέγων ότι η θυγάτηρ µου άρτι
ετελεύτησεν· αλλά ελθών επίθες την χείρά σου επ αυτήν και ζήσεται.
Ματθ. 9,18  Ενώ δε έλεγεν αυτά ο Ιησούς, ιδού ένας άρχων της συναγωγής ήλθε προς αυτόν, έσκυψεν έως το έδαφος, τον
προσκύνησε µε βαθύτατον σεβασµόν και του είπεν ότι “η κόρη µου προ ολίγου απέθανεν , αλλά έλα, βάλε το χέρι σου
επάνω εις αυτήν και θα ζήση”.
Ματθ. 9,19  και εγερθείς ο Ιησούς ηκολούθησεν αυτώ και οι µαθηταί αυτού.
Ματθ. 9,19  Εσηκώθη ο Ιησούς και τον ηκολούθησε, καθώς και οι µαθηταί του.
Ματθ. 9,20  Καί ιδού γυνή, αιµοροούσα δώδεκα έτη, προσελθούσα όπισθεν ήψατο τού κρασπέδου τού ιµατίου αυτού.
Ματθ. 9,20  Και ιδού, καθώς επροχωρούσαν, µία γυναίκα, που έπασχε από αιµορραγίαν δώδεκα έτη, επλησίασε από πίσω
και ήγγισε µε πίστιν την άκρη από το ένδυµα αυτού.
Ματθ. 9,21  έλεγε γάρ εαυτή, εάν µόνον άψωµαι τού ιµατίου αυτού, σωθήσοµαι.
Ματθ. 9,21  Διότι, έλεγε από µέσα της, και µόνον εάν εγγίσω το ένδυµα αυτού θα σωθώ από την ασθένειάν µου.
Ματθ. 9,22  ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε· θάρσει, θύγατερ· η πίστις σου σέσωκέ σε. και εσώθη η γυνή από
της ώρας εκείνης.
Ματθ. 9,22  Ο δε Ιησούς εγύρισε, την είδε και της είπε· “θάρρος, κόρη µου· η πίστις, µε την οποίαν ήγγισες το ένδυµά µου, σε
έχει σώσει”. Και πράγµατι από την ώραν εκείνην εθεραπεύθη η γυναίκα και έγινε τελείως υγιής.
Ματθ. 9,23  Καί ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν τού άρχοντος και ιδών τους αυλητάς και τον όχλον θορυβούµενον, λέγει
αυτοίς·
Ματθ. 9,23  Οταν δε ήλθε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντος και είδε αυτούς , που µε τους αυλούς των έπαιζαν πένθιµα και
νεκρικά τραγούδια, και τον όχλον να θρηνή και να ολοφύρεται και να δηµιουργή θόρυβον, είπε προς αυτούς.
Ματθ. 9,24  αναχωρείτε· ου γάρ απέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει, και κατεγέλων αυτού·
Ματθ. 9,24  “Πηγαίνετε· διότι η µικρή κόρη δεν απέθανε, αλλά κοιµάται”. Και εκείνοι τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν πολύ
καλά ότι η κόρη είχεν πεθάνει.
Ματθ. 9,25  ότε δε εξεβλήθη ο όχλος, εισελθών εκράτησε της χειρός αυτής, και ηγέρθη το κοράσιον.
Ματθ. 9,25  Οταν δε εδιώχθη ο όχλος έξω από την αίθουσαν, που ευρίσκετο η νεκρά, εισήλθεν ο Ιησούς, επιασε το χέρι της
και αµέσως εκείνη ανεστήθη.
Ματθ. 9 ,26  και εξήλθεν η φήµη αύτη εις όλην την γήν εκείνην.
Ματθ. 9,26  Και διεδόθη η φήµη περί της αναστάσεως της νεκράς κόρης εις όλην την χώραν εκείνην.
Ματθ. 9,27  Καί παράγοντι εκείθεν τώ Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες· ελέησον ηµάς , υιέ
Δαυΐδ.
Ματθ. 9,27  Και ενώ ο Ιησούς επερνούσε από εκεί, τον ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν·
“σπλαγχνίσου µας, υιέ Δαυΐδ, και δος µας το φως των οφθαλµών µας”.
Ματθ. 9,28  ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί, και λέγει αυτοίς ο Ιησούς· πιστεύετε ότι δύναµαι τούτο
ποιήσαι; λέγουσιν αυτώ· ναί, Κύριε.
Ματθ. 9,28  Οταν δε έφθασε στο σπίτι, τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· “πιστεύετε πράγµατι, ότι
ηµπορώ εγώ να κάµω αυτό, που ζητείτε;” Λεγουν προς αυτόν· “ναι, Κυριε”.
Ματθ. 9,29  τότε ήψατο των οφθαλµών αυτών λέγων· κατά την πίστιν υµών γενηθήτω υµίν .
Ματθ. 9,29 —Τοτε ήγγισε τα µάτια των, λέγων· “σύµφωνα µε την πίστιν σας ας γίνη αυτό προς χάριν σας”.
Ματθ. 9,30  και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλµοί. και ενεβριµήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων· οράτε µηδείς γινωσκέτω.
Ματθ. 9,30  Και αµέσως άνοιξαν οι οφθαλµοί των. Ο δε Ιησούς συνέστησεν εις αυτούς µε αυστηρότητα και είπε· “προσέχετε,
κανείς να µη µάθη το θαύµα”.
Ματθ. 9,31  οι δε εξελθόντες διεφήµισαν αυτόν εν όλη τή γη εκείνη.
Ματθ. 9,31  Αλλά εκείνοι εξελθόντες διέδωσαν το θαύµα και την φήµη του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν .
Ματθ. 9,32  Αυτών δε εξερχοµένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιµονιζόµενον·
Ματθ. 9,32  Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησούν ένα άνθρωπον δαιµονιζόµενον κωφάλαλον.
Ματθ. 9,33  και εκβληθέντος τού δαιµονίου ελάλησεν ο κωφός, και εθαύµασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνη ούτως
εν τώ Ισραήλ.
Ματθ. 9,33  Και όταν εξεδιώχθη το δαιµόνιον, αµέσως ωµίλησεν ο κωφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύµασαν και
έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνησαν στον Ισραηλιτικόν λαόν τόσα πολλά και τόσα µεγάλα θαύµατα.
Ματθ. 9,34  οι δε Φαρισαίοι έλεγον· εν τώ άρχοντι των δαιµονίων εκβάλλει τα δαιµόνια.
Ματθ. 9,34  Οι µοχθηροί όµως και δόλιοι Φαρισαίοι έλεγαν· “αυτός διώχνει τα δαιµόνια µε την δύναµιν του αργηγού των
δαιµονίων”.
Ματθ. 9,35  Καί περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώµας διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το



ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν εν τώ λαώ.
Ματθ. 9,35  Και περιώδευε ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωρία διδάσκων εις τας συναγωγάς αυτών και κηρύσσων το
χαρµόσυνον άγγελµα της βασιλείας των ουρανών και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν µεταξύ του λαού.
Ματθ. 9,36  Ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυµένοι και εριµµένοι ως πρόβατα µη έχοντα
ποιµένα.
Ματθ. 9,36  Οταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ησθάνθη ευσπλαγχνίαν και πόνον δι' αυτούς, διότι ήσαν αποκαµωµένοι
πνευµατικώς και παραπεταµένοι, σαν πρόββατα που δεν είχαν ποιµένα.
Ματθ. 9,37  τότε λέγει τοίς µαθηταίς αυτού· ο µέν θερισµός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι.
Ματθ. 9,37  Τοτε λέγει στους µαθητάς του· “ο µεν θερισµός είναι πολύς (πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι που έχουν την ανάγκην
και την διάθεσιν να δεχθούν τα λόγια της σωτηρίας) αλλά οι πνευµατικοί εργάται είναι ολίγοι.
Ματθ. 9,38  δεήθητε ούν τού κυρίου τού θερισµού όπως εκβάλη εργάτας εις τον θερισµόν αυτού.
Ματθ. 9,38  Παρακαλέστε λοιπόν τον Κυριον του θερισµού, να στείλη εργάτας στον θερισµόν αυτού”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ματθ. 10,1  Καί προσκαλεσάµενος τους δώδεκα µαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευµάτων ακαθάρτων ώστε
εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν.
Ματθ. 10,1  Αφού προσεκάλεσε τους δώδεκα µαθητάς του ο Ιησούς, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν επί των ακαθάρτων
πνευµάτων, ώστε να τα εκδιώκουν από τους δαιµονιζοµένους και να θεραπεύουν κάθε αρρώστιαν και κάθε σωµατικήν
αδυναµίαν και καχεξίαν.
Ματθ. 10,2  Τών δε δώδεκα αποστόλων τα ονόµατά εισι ταύτα· πρώτος Σίµων ο λεγόµενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός
αυτού, Ιάκωβος ο τού Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού,
Ματθ. 10,2  Τα δε ονόµατα των δώδεκα αποστόλων είναι τα εξής· πρώτος ο Σιµων, ο ονοµαζόµενος Πετρος και Ανδρέας ο
αδελφός του, ο Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ο αδελφός του·
Ματθ. 10,3  Φίλιππος και Βαρθολοµαίος, Θωµάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο τού Αλφαίου και Λεββαίος ο
επικληθείς Θαδδαίος,
Ματθ. 10,3  ο Φιλιππος και ο Βαρθολοµαίος, ο Θωµάς και ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και ο
Λεββαίος, ο οποίος είχε επονοµασθή και Θαδδαίος.
Ματθ. 10,4  Σίµων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν.
Ματθ. 10,4  Ο Σιµων ο Κανανίτης, δηλαδή ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και παρέδωκεν τον Ιησούν.
Ματθ. 10,5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· εις οδόν εθνών µη απέλθητε και εις πόλιν
Σαµαρειτών µη εισέλθητε·
Ματθ. 10,5  Αυτούς τους δώδεκα έστειλεν ο Ιησούς να κηρύξουν το Ευαγγέλιον, αφού τους έδωκεν τας εποµένας
παραγγελίας· “εις δρόµον, που οδηγεί προς τα ειδωλολατρικά έθνη, µη πορευθήτε και εις πόλιν Σαµαρειτών να µη
εισέλθετε.
Ματθ. 10,6  πορεύεσθε δε µάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.
Ματθ. 10,6  Πηγαίνετε δε κατά προτίµησιν στους Ισραηλίτας, οι οποίοι µοιάζουν µε πρόβατα απολωλότα.
Ματθ. 10,7  πορευόµενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 10,7  Και εκεί που θα πηγαίνετε, να κηρύσσετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, έφθασε πλέον ο
καιρός που θα ιδρυθή επί της γης η Εκκλησία.
Ματθ. 10,8  ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιµόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν
δότε.
Ματθ. 10,8  Σας δίδω εξουσίαν να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να διώχνετε
δαιµόνια. Προσέχετε, µη εµπορευθήτε ποτέ το χάρισµα αυτό· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώστε.
Ματθ. 10,9  µη κτήσησθε χρυσόν µηδέ άργυρον µηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υµών,
Ματθ. 10,9  Μη αποκτήσετε και µη φυλάσσετε εις την ζώνην σας χρυσά νοµίσµατα, ούτε αργυρά, ούτε χάλκινα.
Ματθ. 10,10  µη πήραν εις οδόν µηδέ δύο χιτώνας µηδέ υποδήµατα µηδέ ράβδον· άξιος γάρ εστιν ο εργάτης της τροφής
αυτού.
Ματθ. 10,10  Μη παίρνετε ούτε σακκούλι, δια να βάζετε τα τρόφιµα, που θα σας χρειασθούν στον δρόµον· ούτε δύο
υποκάµισα ούτε υποδήµατα, εκτός από αυτά που φορείτε, ούτε ράβδον. Διότι ο κάθε εργάτης δικαιούτε την τροφήν του.
(Σεις δε είσθε οι πνευµατικοί εργάται, στους οποίους οι άνθρωποι θα δώσουν ο,τι χρειάζεται, αφού άλλωστε δι' αυτούς
κοπιάζετε).
Ματθ. 10,11  εις ήν δ αν πόλιν ή κώµην εισέλθητε, εξετάσατε τις εν αυτή άξιός εστι, κακεί µείνατε έως αν εξέλθητε.
Ματθ. 10,11  Εις όποιαν δε πόλιν η χωρίον εισέλθετε, πληροφορηθήτε ποιός είναι µεταξύ των κατοίκων ο ευϋπόληπτος και
άξιος να σας φιλοξενήση. Και στο σπίτι αυτού µείνετε, έως ότου αναχωρήσετε από εκεί.
Ματθ. 10,12  εισερχόµενοι δε εις την οικίαν ασπάσασθε αυτήν λέγοντες· ειρήνη τώ οίκω τούτω .
Ματθ. 10,12  Οταν δε εισέρχεσθε στο σπίτι αυτό, να χαιρετίσετε όλους και να ευχηθήτε λέγοντες· Η ειρήνη του Θεού ας έλθη
στο σπίτι τούτο.
Ματθ. 10,13  εάν µέν ή η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη υµών επ αυτήν· εάν δε µη ή αξία, η ειρήνη υµών προς υµάς
επιστραφήτω.
Ματθ. 10,13  Και αν µεν το σπίτι αυτό είναι άξιον να δεχθή την ειρήνην, ας έλθη η ειρήνη σας εις αυτό· εάν όµως δεν είναι
άξιον, η ειρήνη σας ας γυρίση πάλιν εις σας.
Ματθ. 10,14  και ός εάν µη δέξηται υµάς µηδέ ακούση τους λόγους υµών, εξερχόµενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης
εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υµών.
Ματθ. 10,14  Και όποιος δεν θα σας δεχθή και δεν θα θελήση να ακούση το κήρυγµά σας, όταν βγαίνετε από το σπίτι εκείνο
η από την πόλιν εκείνην, τινάξατε τελείως την σκόνην που έχει καθίσει εις τα πόδια σας (δια να δείξετε έτσι ότι δεν έχετε
πλέον καµµίαν επικοινωνίαν µε αυτούς).
Ματθ. 10,15  αµήν λέγω υµίν, ανεκτότερον έσται γη Σοδόµων και Γοµόρας εν ηµέρα κρίσεως ή τή πόλει εκείνη .



Ματθ. 10,15  Σας διαβεβαιώνω ότι περισσότερον επιεικής θα είναι η τιµωρία, κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της
κρίσεως, δια τους κατοίκους της χώρας των Σοδόµων και Γοµόρρας, παρά δια τους κατοίκους της πόλεως εκείνης, που
αρνήθηκε να σας δεχθή.
Ματθ. 10,16  ιδού εγώ αποστέλλω υµάς ως πρόβατα εν µέσω λύκων· γίνεσθε ούν φρόνιµοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι
περιστεραί.
Ματθ. 10,16  Ιδού εγώ σας στέλνω ωσάν ήµερα και άκακα πρόββατα ανάµεσα σε αιµοβόρους λύκους. Δι' αυτό και σας
συµβουλεύω να είσθε φρόνοµοι σαν τα φίδια (τα οποία εις ώραν κινδύνου προφυλάσσουν κυρίως το κεφάλι των), και
αθώοι και ακέραιοι όπως τα περιστέρια.
Ματθ. 10,17  Προσέχετε δε από των ανθρώπων· παραδώσουσι γάρ υµάς εις συνέδρια και εν ταίς συναγωγαίς αυτών
µαστιγώσουσιν υµάς·
Ματθ. 10,17  Να προσέχετε, λοιπόν, και να προφυλάσσεσθε από τους κακούς ανθρώπους· διότι αυτοί θα σας σύρουν και θα
σας παραδώσουν εις τας συνέδρια των Εβραίων, δια να καταδικασθήτε, και εις τας συναγωγάς αυτών εµπρός εις τα πλήθη
θα σας µαστιγώσουν.
Ματθ. 10,18  και επί ηγεµόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εµού εις µαρτύριον αυτοίς και τοίς έθνεσιν.
Ματθ. 10,18  Και εις άρχοντας και εις βασιλείς θα σας τραβήξουν δια της βίας, δια να τιµωρηθήτε από αυτούς, ένεκα της
πίστεώς σας εις εµέ· αλλά εκεί σεις, χωρίς να φοβηθήτε, θα δώσετε την καλήν µαρτυρίαν και εις αυτούς και γενικώτερα εις
τα ειδωλολατρικά έθνη.
Ματθ. 10,19  όταν δε παραδώσωσιν υµάς, µη µεριµνήσητε πώς ή τι λαλήσετε· δοθήσεται γάρ υµίν εν εκείνη τή ώρα τι
λαλήσετε.
Ματθ. 10,19  Οταν δε σας παραδώσουν εις τα δικαστήρια η στους άρχοντας, µη βασανίζετε το πνεύµα σας µε την αγωνιώδη
µέριµναν, πως θα απολογηθήτε η τι θα πήτε . Εκείνην ακριβώς την ώραν θα σας δοθή άνωθεν, τι θα πήτε.
Ματθ. 10,20  ου γάρ υµείς εστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύµα τού πατρός υµών το λαλούν εν υµίν.
Ματθ. 10,20  Επειδή δεν θα είσθε εσείς, που θα οµιλήτε, αλλά το Πνεύµα του ουρανίου Πατρός σας, το οποίον θα οµιλή δια
µέσου υµών.
Ματθ. 10,21  Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και
θανατώσουσιν αυτούς·
Ματθ. 10,21  Θα παραδώση δε εις θάνατον ο άπιστος αδελφός τον πιστόν αδελφόν του και ο άπιστος πατέρας το ευσεβές
τέκνον του και θα επαναστατήσουν τα άπιστα τέκνα εναντίον των πιστών γονέων των και θα τους θανατώσουν.
Ματθ. 10,22  και έσεσθε µισούµενοι υπό πάντων διά το όνοµά µου· ο δε υποµείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.
Ματθ. 10,22  Και θα σας µισούν όλοι οι ασεβείς και άπιστοι δια µόνον τον λόγον ότι πιστεύετε και οµολογείτε το όνοµά µου·
µη χάσετε όµως το θάρρος σας, διότι εκείνος, ο οποίος θα υποµείνη µέχρι τέλους, θα σωθή και θα γίνη άξιος της βασιλείας
των ουρανών.
Ματθ. 10,23  όταν δε διώκωσιν υµάς εν τή πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· αµήν γάρ λέγω υµίν, ου µη τελέσητε τας
πόλεις τού Ισραήλ έως αν έλθη ο υιός τού ανθρώπου.
Ματθ. 10,23  Οταν δε σας διώχνουν από την πόλιν αυτήν, φεύγετε και πηγαίνετε εις την άλλην. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θα
προλάβετε να περιέλθετε όλας τας πόλστου Ισραήλ, έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου εις συνάντησίν σας, βραδύτερον δε
και εις τιµωρίαν εκείνων που δεν σας δέχονται.
Ματθ. 10,24  Ουκ έστι µαθητής υπέρ τον διδάσκαλον ουδέ δούλος υπέρ τον κύριον αυτού.
Ματθ. 10,24  Και ας έχετε υπ' όψιν σας, ότι δεν υπάρχει µαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του ούτε δούλος ανώτερος
από τον κύριόν του·
Ματθ. 10,25  αρκετόν τώ µαθητή ίνα γένηται ως ο διδάσκαλος αυτού, και τώ δούλω ως ο κύριος αυτού. ει τον οικοδεσπότην
Βεελζεβούλ εκάλεσαν, πόσω µάλλον τους οικιακούς αυτού;
Ματθ. 10,25  είναι δε αρκετόν στον µαθητήν να γίνη και να πάθη όπως ο διδάσκαλός του, και στον δούλον όπως ο κύριός
του. Εάν εµέ, τον διδάσκαλον και τον κύριον του σπιτιού, ωνόµασαν Βελζεβούλ, δηλαδή άρχοντα των δαιµονίων, πόσω
µάλλον θα καλέσουν σας, που είσθε οι οικιακοί µου;
Ματθ. 10,26  µη ούν φοβηθήτε αυτούς· ουδέν γάρ εστι κεκαλυµµένον ό ουκ αποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ό ου
γνωσθήσεται.
Ματθ. 10,26  Ιδού ότι σας προείπα τι θα συναντήσετε στο έργον σας. Λοιπόν µη φοβηθήτε αυτούς, που θα σας
συκοφαντήσουν και θα σας καταδιώξουν. (Η αθωότης σας θα λάµψη και η αλήθεια του Ευαγγελίου, που είναι σήµερα
κρυφή και άγνωστος, θα γίνη γνωστή). Διότι δεν υπάρχει τίποτε σκεπασµένον που δεν θα ξεσκεπασθή και κανένα κρυφό
που δεν θα γίνη γνωστόν.
Ματθ. 10,27  ό λέγω υµίν εν τή σκοτία, είπατε εν τώ φωτί, και ό εις το ούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωµάτων.
Ματθ. 10,27  Εκείνο που σας λέγω τώρα ιδιαιτέρως, σαν υπό το σκότος, κηρύξατέ του στο φως της δηµοσιότητος. Και εκείνο
που ακούετε µυστικά στο αυτί, διαλαλήσατέ το από τις ταράτσες προς όλους.
Ματθ. 10,28  και µη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώµα, την δε ψυχήν µη δυναµένων αποκτείναι· φοβήθητε δε
µάλλον τον δυνάµενον και ψυχήν και σώµα απολέσαι εν γεέννη.
Ματθ. 10,28  Και µη φοβηθήτε από τους διώκτας, οι οποίοι θανατώνουν το σώµα, δεν έχουν όµως την δύναµιν να
θανατώσουν την ψυχήν. Αλλά να φοβηθήτε περισσότερον τον Θεόν, ο οποίος δύναται την ψυχήν και το σώµα να
καταδικάση εις την απώλειαν της κολάσεως.
Ματθ. 10,29  ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται; και έν εξ αυτών ου πεσείται επί την γήν άνευ τού πατρός υµών.
Ματθ. 10,29  Δυο στρουθία δεν πωλούνται αντί ενός ασσαρίου, δηλαδή αντί οκτώ λεπτών; Και όµως ένα από αυτά δεν θα
πέση νεκρό εις την γην, χωρίς να το επιτρέψη ο Πατήρ σας.
Ματθ. 10,30  υµών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθµηµέναι εισί.
Ματθ. 10,30  Αφού ο Πατήρ σας προνοεί ακόµη και δια τα σπουργίτια, πόσω µάλλον θα προνοή για σας; Σκεφθήτε ότι αι
τρίχες της κεφαλής σας είναι γνωσταί και αριθµηµέναι από τον Θεόν. (Αυτός σας παρακολουθεί και εις τας πλέον
ασηµάντους λεπτοµερείας της ζωής σας).
Ματθ. 10,31  µη ούν φοβηθήτε· πολλών στρουθίων διαφέρετε υµείς.



Ματθ. 10,31  Λοιπόν µη αφήσετε ποτέ τον φόβον να κυριεύση την καρδίαν σας. Από παρά πολλά στρουθία είσθε
ασυγκρίτως ανώτεροι σεις.
Ματθ. 10,32  Πάς ούν όστις οµολογήσει εν εµοί έµπροσθεν των ανθρώπων, οµολογήσω καγώ εν αυτώ έµπροσθεν τού
πατρός µου τού εν ουρανοίς.
Ματθ. 10,32  Καθένας, λοιπόν, που µε πίστιν και θάρρος και χωρίς να φοβήται τους διωγµούς , θα µε οµολογήση σωτήρα
του και Θεόν του εµπρός στους ανθρώπους, θα τον οµολογήσω και εγώ έµπροσθεν του ουρανίου πατρός µου ως ιδικόν µου.
Ματθ. 10,33  όστις δ αν αρνήσηταί µε έµπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσοµαι αυτόν καγώ έµπροσθεν τού πατρός µου τού εν
ουρανοίς.
Ματθ. 10,33  Οποιος όµως µε αρνηθή εµπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν µου
εµπρός στον ουράνιον Πατέρα µου.
Ματθ. 10,34  Μή νοµίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γήν· ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά µάχαιραν.
Ματθ. 10,34  Μη νοµίσετε ότι ήλθα να επιβάλω µία ψευδή ειρήνην εις την γην (όπως την φαντάζονται οι Ισραηλίται, οι
οποίοι περιµένουν τον Μεσσίαν ως επίγειον βασιλέαν). Δεν ήλθα να φέρω τέτοιαν ειρήνην, αλλά µάχαιραν και διαίρεσιν.
Ματθ. 10,35  ήλθον γάρ διχάσαι άνθρωπον κατά τού πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της µητρός αυτής και νύµφην κατά
της πενθεράς αυτής·
Ματθ. 10,35  Διότι ήλθα να χωρίσω τον ασεβή υιόν εναντίον του πιστού πατρός του και την ασεβή θυγατέρα εναντίον της
µητρός της και την νύµφην ενάντιον της πενθεράς της.
Ματθ. 10,36  και εχθροί τού ανθρώπου οι οικιακοί αυτού.
Ματθ. 10,36  Και θα γίνουν εχθροί του πιστού ανθρώπου οι οικιακοί του, που δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιον της σωτηρίας.
Ματθ. 10,37  Ο φιλών πατέρα ή µητέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου άξιος· και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου
άξιος·
Ματθ. 10,37  Εκείνος που αγαπά τον πατέρα η την µητέρα του παραπάνω από εµέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός µου.
Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του η την κόρην του παραπάνω από εµέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός µου.
Ματθ. 10,38  και ός ου λαµβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω µου, ουκ έστι µου άξιος.
Ματθ. 10,38  Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφασιν να υποστή κάθε ταλαιπωρίαν και σταυρικόν ακόµη θάνατον
δια την πίστιν του εις εµέ και δεν µε ακολουθεί ως αρχηγόν και υπόδειγµά του, δεν είναι άξιος για µένα.
Ματθ. 10,39  ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού ευρήσει αυτήν.
Ματθ. 10,39  Εκείνος που εις καιρόν διωγµών θα αποφύγη την θλίψιν και το µαρτύριον, δια να σώση την ζωήν του, θα χάση
την αληθινήν και µακαρίαν ζωήν· και όποιος θυσιάσει την ζωήν του ένεκα εµού, θα κερδίση την αληθινήν και µακαρίαν
ζωήν.
Ματθ. 10,40  Ο δεχόµενος υµάς εµέ δέχεται, και ο εµέ δεχόµενος δέχεται τον αποστείλαντά µε.
Ματθ. 10,40  Εκείνος που σας δέχεται και σας φιλοξενεί ως απεσταλµένους µου, υποδέχεται εµέ· και εκείνος που υποδέχεται
εµέ, υποδέχεται 'Εκεινον, που µε έστειλε στον κόσµον.
Ματθ. 10,41  ο δεχόµενος προφήτην εις όνοµα προφήτου µισθόν προφήτου λήψεται, και ο δεχόµενος δίκαιον εις όνοµα
δικαίου µισθόν δικαίου λήψεται.
Ματθ. 10,41  Εκείνος που υποδέχεται προφήτην, διδάσκαλον του θείου θελήµατος, και τον τιµά ως προφήτην, θα πάρη
µισθόν προφήτου από τον Θεόν. Και εκείνος που δέχεται δίκαιον, διότι είναι δίκαιος, θα λάβη µισθόν δικαίου.
Ματθ. 10,42  και ός εάν ποτίση ένα των µικρών τούτων ποτήριον ψυχρού µόνον εις όνοµα µαθητού, αµήν λέγω υµίν, ου µη
απολέση τον µισθόν αυτού.
Ματθ. 10,42  Και όποιος προσφέρει εις ένα από τους ασήµους τούτους µαθητάς µου έστω και ένα ποτήρι κρύο νερό, σας
διαβεβαιώνω ότι δεν θα χάση τον µισθόν του. (Καθε ένας που µε πίστιν υποβοηθεί και συντρέχει, έστω και ολίγον, τους
Αποστόλους µου στο έργον των, θα λάβη την ανταµοιβήν του από τον Θεόν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ματθ. 11,1  Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσων τοίς δώδεκα µαθηταίς αυτού µετέβη εκείθεν τού διδάσκειν και
κηρύσσειν εν ταίς πόλεσιν αυτών.
Ματθ. 11,1 Οταν δε ετελείωσε ο Ιησούς να δίδη τας παραγγελίας αυτάς στους δώδεκα µαθητάς του και εκείνοι ήρχισαν την
περιοδείαν των, ανεχώρησεν από εκεί δια να διδάξη και κηρύξη εις τας πόλεις των Ιουδαίων.
Ματθ. 11,2  Ο δε Ιωάννης ακούσας εν τώ δεσµωτηρίω τα έργα τού Χριστού, πέµψας δύο των µαθητών αυτού
Ματθ. 11,2  Ο Ιωάννης δε ο Βαπτιστής, όταν ήκουσε µέσα εις την φυλακήν του τα καταπληκτικά έργα του Χριστού, έστειλε
δύο από τους µαθητάς του
Ματθ. 11,3  είπεν αυτώ· σύ εί ο ερχόµενος ή έτερον προσδοκώµεν;
Ματθ. 11,3  και τον ηρώτησεν· “Συ είσαι ο ερχόµενος Μεσσίας η µήπως πρέπει να περιµένωµεν άλλον” (Τούτο δε έκαµεν, όχι
διότι ο ίδιος αµφέβαλλε, αλλά δια να στηρίξη τους κλονισµένους µαθητάς του εις την προς τον Χριστόν πίστιν).
Ματθ. 11,4  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη ά ακούετε και βλέπετε·
Ματθ. 11,4  Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· “πηγαίνετε και είπατε στον Ιωάννην αυτά που ακούετε και βλέπετε·
Ματθ. 11,5  τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και
πτωχοί ευαγγελίζονται·
Ματθ. 11,5  Οτι δηλαδή τυφλοί αποκτούν το φως των, χωλοί θεραπεύονται και περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται από την
λέπραν και κωφοί αποκτούν την ακοήν των, νεκροί ανασταίνονται, περιφρονηµένοι δε πτωχοί και άσηµοι δέχονται
ολοπρόθυµα την χαροποιόν αγγελίαν της βασιλείας των ουρανών.
Ματθ. 11,6  και µακάριός εστιν ός εάν µη σκανδαλισθή εν εµοί.
Ματθ. 11,6  Και µακάριος είναι εκείνος, που δεν θα σκανδαλισθή και δεν θα κλονισθή εις την πίστιν του προς εµέ”.
Ματθ. 11,7  Τούτων δε πορευοµένων ήρξατο ο Ιησούς λέγειν τοίς όχλοις περί Ιωάννου· τι εξήλθετε εις την έρηµον
θεάσασθαι; κάλαµον υπό ανέµου σαλευόµενον;
Ματθ. 11,7  Ενώ δε αυτοί επήγαιναν δια να αναγγείλουν στον Ιωάννην όσα ήκουσαν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγη εις τα πλήθη
περί του Ιωάννου· “τι είχατε βγη εις την έρηµον να ιδήτε; Ανθρωπον ο οποίος θα ωµοίαζε µε καλάµι που το λυγίζει προς



όλες τις διευθύνσεις ο άνεµος; Οχι βέβαια.
Ματθ. 11,8  αλλά τι εξήλθετε ιδείν; άνθρωπον εν µαλακοίς ιµατίοις ηµφιεσµένον; ιδού οι τα µαλακά φορούντες εν τοίς
οίκοις των βασιλέων εισίν.
Ματθ. 11,8  Αλλά τι είχατε βγη να ιδήτε; Μαλθακόν άνθρωπον, ντυµένον µε µαλακά και πολύτιµα ενδύµατα; Ούτε. Διότι,
όπως είναι εις όλους γνωστόν, αυτοί που φορούν τα µαλακά ενδύµατα µένουν µέσα εις τα ανάκτορα των βασιλέων.
Ματθ. 11,9  αλλά τι εξήλθετε ιδείν; προφήτην; ναί λέγω υµίν, και περισσότερον προφήτου.
Ματθ. 11,9  Αλλά τι εβγήκατε να ιδήτε; Προφήτην; Ναι, σας λέγω και σας τονίζω, και περισσότερον ακόµη από προφήτην.
Ματθ. 11,10  ούτος γάρ εστι περί ού γέγραπται· ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν µου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει
την οδόν σου έµπροσθέν σου.
Ματθ. 11,10  Διότι αυτός είναι εκείνος, περί του οποίου έχει γραφή (από άλλον προφήτην, τον Μαλαχίαν)· Ιδού εγώ
αποστέλλω τον αγγελιοφόρον µου ολίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος θα προετοιµάση έµπροσθέν σου τον δρόµον σου και
θα προπαρασκευάση τους ανθρώπους να σε δεχθούν.
Ματθ. 11,11  αµήν λέγω υµίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών µείζων Ιωάννου τού βαπτιστού· ο δε µικρότερος εν τή
βασιλεία των ουρανών µείζων αυτού εστιν.
Ματθ. 11,11  Σας διαβεβαιώνω ότι ανώτερος από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν δεν έχει παρουσιασθή µεταξύ όλων, που έχουν
γεννηθή έως τώρα από γυναίκας. (Τοσον µέγας είναι ο Ιωάννης). Αλλ' ο πλέον ταπεινός και άσηµος πολίτης της βασιλείας
των ουρανών-της Εκκλησίας δηλαδή-που θεµελιώνεται τώρα, είναι, από απόψεως χαρισµάτων και γνώσεων και σωτηρίας,
ανώτερος από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν (ο οποίος δεν απήλαυσε ακόµη την δωρεάν και την χάριν της λυτρωτικής µου
θυσίας).
Ματθ. 11,12  από δε των ηµερών Ιωάννου τού βαπτιστού έως άρτι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και βιασταί
αρπάζουσιν αυτήν.
Ματθ. 11,12  Αλλη εποχή αρχίζει τώρα, πολύ διαφορετική από την εποχήν της Παλαιάς Διαθήκης, που φθάνει µέχρι
Ιωάννου του Βαπτιστού. Από την στιγµήν που έκαµε την εµφάνισίν του ο Ιωάννης έως τώρα , η βασιλεία των ουρανών
εγκαθιδρύεται εις την γην, αποκτάται µε αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αµαρτίας, που υπάρχει µέσα των και
µέσα στον κόσµον, την αρπάζουν και την κρατούν σφικτά.
Ματθ. 11,13  πάντες γάρ οι προφήται και ο νόµος έως Ιωάννου προεφήτευσαν.
Ματθ. 11,13  Εχει αρχίσει νέα πλέον εποχή, διότι όλοι οι προφήται και ο νόµος του Μωϋσέως µέχρι του Ιωάννου
επροφήτευσαν.
Ματθ. 11,14  και ει θέλετε δέξασθαι, αυτός εστιν Ηλίας ο µέλλων έρχεσθαι.
Ματθ. 11,14  Και εάν θέλετε, παραδεχθήτε το· αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος (όπως επροφήτευσε ο Μαλαχίας) επρόκειτο να
έλθη προ της ελεύσεως του Μεσσίου.
Ματθ. 11,15  ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Ματθ. 11,15  Εγώ τα κηρύττω αυτά και όποιος έχει αυτιά, καλήν δηλαδή διάθεσιν, να ακούη ας τα ακούη.
Ματθ. 11,16  Τίνι δε οµοιώσω την γενεάν ταύτην; οµοία εστί παιδίοις καθηµένοις εν αγοραίς, ά προσφωνούντα τοίς εταίροις
αυτών λέγουσιν·
Ματθ. 11,16  Με τι να παροµοιάσω την γενεάν αυτήν; Οµοιάζει µε ανόητα παιδιά, που κάθονται είς τας αγοράς και
φωνάζουν στους φίλους των και λέγουν·
Ματθ. 11,17  ηυλήσαµεν υµίν, και ουκ ωρχήσασθε, εθρηνήσαµεν υµίν, και ουκ εκόψασθε.
Ματθ. 11,17  Επαίξαµεν χορευτικά τραγούδια µε την φλογέρα και δεν εχορέψατε, εθρηνήσαµε και σας είπαµε µοιρολόγια
και δεν εκτυπήσατε κλαίοντες το κεφάλι και το στήθος.
Ματθ. 11,18  ήλθε γάρ Ιωάννης µήτε εσθίων µήτε πίνων, και λέγουσι· δαιµόνιον έχει.
Ματθ. 11,18  Διότι ήλθε ο Ιωάννης, που εζούσε ασκητικήν ζωήν, χωρίς να τρώγη και χωρίς να πίνη όπως οι άλλοι, και είπαν
οι άνθρωποι της γενεάς αυτής ότι έχει δαιµόνιον.
Ματθ. 11,19  ήλθεν ο υιός τού ανθρώπου εσθίων και πίνων, και λέγουσιν· ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, τελωνών
φίλος και αµαρτωλών. και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής!
Ματθ. 11,19  Ηλθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος και τρώγει και πίνει, όπως κάθε φυσιολογικός, εγκρατής και κοινωνικός
άνθρωπος, και λέγουν· να, άνθρωπος φαγάς και οινοπότης, φίλος τελωνών και αµαρτωλών. Και έτσι η θεία σοφία
εθαυµάσθη και εδικαιώθη από τα συνετά τέκνα της, διότι χρησιµοποιεί πάντοτε σοφούς και δικαίους τρόπους εις
σωτηρίαν του ανθρώπου”.
Ματθ. 11,20  Τότε ήρξατο ονειδίζειν τας πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάµεις αυτού, ότι ου µετενόησαν·
Ματθ. 11,20  Τοτε ήρχισεν ο Ιησούς να ελέγχη και να επιτιµά µε δριµύτητα τας πόλεις εις τας οποίας είχαν γίνει τα πλείστα
από τα θαύµατά του και αι οποίαι, παρ' όλα αυτά, δεν µετενόησαν.
Ματθ. 11,21  ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαϊδά· ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγενήθησαν αι δυνάµεις αι γενόµεναι εν υµίν,
πάλαι αν εν σάκκω και σποδώ καθήµεναι µετενόησαν.
Ματθ. 11,21  “Αλλοίµονο εις σε, Χοραζίν, αλλοίµονον εις σε, Βησθαϊδά· διότι εάν εις τας διαβοήτους δια την κακίαν των
πόλεις Τυρον και Σιδώνα είχαν γίνει τα µεγάλα θαύµατα, που έγιναν εις σας, προ πολλού θα είχαν µετανοήσει και εις
εκδήλωσιν της µετανοίας και της συντριβής των θα εφορούσαν αντί ενδύµατος ευτελή σάκκον και θα έρριπταν στο κεφάλι
των αντί µύρου στάκτην.
Ματθ. 11,22  πλήν λέγω υµίν, Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν ηµέρα κρίσεως ή υµίν.
Ματθ. 11,22  Αλλά σας λέγω και τούτο, ότι κατά την ηµέραν της κρίσεως η θέσις της Τυρου και της Σιδώνος θα είναι
περισσότερον υποφερτή παρά η ιδική σας.
Ματθ. 11,23  και σύ Καπερναούµ, η έως τού ουρανού υψωθείσα, έως άδου καταβιβασθήση· ότι ει εν Σοδόµοις εγενήθησαν αι
δυνάµεις αι γενόµεναι εν σοί, έµειναν αν µέχρι της σήµερον.
Ματθ. 11,23  Και συ, Καπερναούµ, που σε εξέλεξα ως τόπον κατοικίας µου και εξυψώθηκες δια τούτο έως τον ουρανόν, θα
κρηµνισθής βαθύτατα µέχρι τον Αδην, διότι εάν τα µεγάλα θαύµατα, που έγιναν εις σε, είχαν γίνει εις τα διεφθαρµένα
Σοδοµα, οι κάτοικοι θα µετανοούσαν και δεν θα κατεστρέφοντο, αλλά θα έµεναν µέχρι σήµερα.
Ματθ. 11,24  πλήν λέγω υµίν ότι γη Σοδόµων ανεκτότερον έσται εν ηµέρα κρίσεως ή σοί.



Ματθ. 11,24  Πλην, σας λέγω και τούτο· ότι η θέσις και η τιµωρία των Σοδόµων κατά την µεγάλην ηµέρα της κρίσεως θα
είναι περισσότερον υποφερτή, παρά η ιδική σας”.
Ματθ. 11,25  Εν εκείνω τώ καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπεν· εξοµολογούµαί σοι, πάτερ, κύριε τού ουρανού και της γής, ότι
απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις·
Ματθ. 11,25  Τοτε, έστρεψε τον λόγον του ο Ιησούς προς τον ουρανόν και είπε· “Σ' ευχαριστώ και σε δοξάζω, Πατερ, που
είσαι κύριος και εξουσιαστής του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψες αυτάς τας υψίστας αληθείας από εκείνους , που
νοµίζουν τον ευατόν των σοφόν και συνέτον, και εφανέρωσες αυτάς εις ανθρώπους απλοϊκούς, ως νήπια, εις αφελείς και
ταπεινούς, που είχαν όµως την αγαθήν διάθεσιν να τας δεχθοόν.
Ματθ. 11,26  ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έµπροσθέν σου.
Ματθ. 11,26  Ναι, Πατερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σε και έτσι, ως δίκαιος και πανάγαθος, ηθέλησες.
Ματθ. 11,27  Πάντα µοι παρεδόθη υπό τού πατρός µου· και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει µη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις
επιγινώσκει ει µη ο υιός και ώ εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.
Ματθ. 11,27  Ολα έχουν παραδοθή από τον Πατέρα εις εµέ και, ως γνήσιος µονογενής Υιός του, έχω κάθε εξουσίαν. Και
κανείς δεν γνωρίζει πλήρως και τελείως τον Υιόν, παρά µόνον ο Πατήρ και κανείς άλλος δεν γνωρίζει πλήρως και τελείως
τον Πατέρα ειµή ο Υιός, ο οµοούσιος και ίσος προς αυτόν, και εν µέρει τον γνωρίζει ακόµη και εκείνος, στον οποίον ο Υιός
θα φανερώση τον Πατέρα.
Ματθ. 11,28  Δεύτε προς µε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισµένοι, καγώ αναπαύσω υµάς.
Ματθ. 11,28  Ελάτε κοντά µου όλοι όσοι µοχθήτε και κοπιάζετε και είσθε φορτωµένοι από το βάρος των αµαρτιών και των
θλίψεων και των πλανών και εγώ θα σας αναπαύσω και θα σας ξεκουράσω.
Ματθ. 11,29  άρατε τον ζυγόν µου εφ υµάς και µάθετε απ εµού, ότι πράός ειµι και ταπεινός τή καρδία, και ευρήσετε
ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς υµών·
Ματθ. 11,29  Σηκώσατε επάνω σας τον ζυγόν της υπακοής σας εις εµέ και µάθετε από εµέ τον ίδιον ότι είµαι πράος και
ταπεινός κατά την καρδίαν και θα εύρετε τότε ανάπαυσιν και ειρήνην εις τας ψυχάς σας.
Ματθ. 11,30  ο γάρ ζυγός µου χρηστός και το φορτίον µου ελαφρόν εστιν.
Ματθ. 11,30  Μη διστάσετε· διότι ο ζυγός µου είναι καλός και χρήσιµος και το φορτίον των υποχρεώσεων και των
καθηκόντων, που επιβάλλω εγώ, είναι ελαφρόν”. (Εγώ το επιβάλλω, αλλά και εγώ σας βοηθώ να το σηκώσετε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ματθ. 12,1  Εν εκείνω τώ καιρώ επορεύθη ο Ιησούς τοίς σάββασι διά των σπορίµων· οι δε µαθηταί αυτού επείνασαν, και
ήρξαντο τίλλειν στάχυας και εσθίειν.
Ματθ. 12,1  Κατά τον καιρόν εκείνον ο Ιησούς εις ηµέραν Σαββάτου επέρασε µέσα από σπαρµένους αγρούς· οι µαθηταί του
επείνασαν και ήρχισαν να κόβουν στάχυα, να τα τρίβουν και να τρώγουν τον καρπόν.
Ματθ. 12,2  οι δε Φαρισαίοι ιδόντες είπον αυτώ· ιδού οι µαθηταί σου ποιούσιν ό ουκ έξεστι ποιείν εν σαββάτω.
Ματθ. 12,2  Αλλά οι Φαρισαίοι, όταν είδαν το γεγονός, είπαν εις αυτόν· “ιδού, οι µαθηταί σου κάνουν κάτι, που δεν
επιτρέπεται να γίνεται κατά την ηµέραν Σαββάτου”.
Ματθ. 12,3  ο δε είπεν αυτοίς· ουκ ανέγνωτε τι εποίησε Δαυΐδ ότε επείνασεν αυτός και οι µετ αυτού;
Ματθ. 12,3  Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “δεν εδιαβάσατε εις τας Γραφάς τι έκαµεν ο Δαυΐδ, όταν επείνασε αυτός και οι
άνθρωποι που ήσαν µαζή του;
Ματθ. 12,4  πώς εισήλθεν εις τον οίκον τού Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν , ούς ουκ εξόν ήν αυτώ φαγείν ουδέ
τοίς µετ αυτού, ει µη µόνοις τοίς ιερεύσι;
Ματθ. 12,4  Δηλαδή πως εµπήκε στον οίκον του Θεού, εις την σκηνήν του Μαρτυρίου και έφαγε τους άρτους, που ήσαν
τοποθετηµένοι εις την τράπεζαν της προθέσεως, ως θυσία στον Θεόν και τους οποίους δεν επετρέπετο ούτε εις αυτόν ούτε
στους ανθρώπους που είχε µαζή του να φάγουν, παρά µόνον στους ιερείς. Και όµως, ο Θεός δεν οργίσθη δι' αυτό.
Ματθ. 12,5  ή ουκ ανέγνωτε εν τώ νόµω ότι τοίς σάββασιν οι ιερείς εν τώ ιερώ το σάββατον βεβηλούσι, και αναίτιοί εισι;
Ματθ. 12,5  Η δεν εδιαβάσατε στον Νοµον, ότι κατά τα Σαββατα καταλύουν οι ιερείς το Σαββατον µε τας εργασίας που
κάνουν µέσα στον ναόν (όταν ανάβουν φωτιά δια το θυσιαστήριον, σφάζουν τα ζώα που θα προσφερθούν ως θυσία κ.λ.π);
Και όµως κανείς δεν τους κατηγορεί δι' αυτό.
Ματθ. 12,6  λέγω δε υµίν ότι τού ιερού µείζόν εστιν ώδε.
Ματθ. 12,6  Σας λέγω δε τούτο· ότι έδω είναι κάτι πολύ ανώτερον από τον ναόν (διότι εγώ είµαι ο Κυριος του ναού, ο αιώνιος
Αρχιερεύς, οι δε µαθηταί µου θα γίνουν οι ιερείς της χάριτος και οι απόστολοί µου).
Ματθ. 12,7  ει δε εγνώκειτε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουκ αν κατεδικάσατε τους αναιτίους.
Ματθ. 12,7  Και εάν είχατε γνωρίσει καλά τι σηµαίνει αυτό που είπε ο Θεός, αγάπην και ευσπλαγχνίαν θέλω και όχι τυπικήν
θυσίαν, δεν θα κατεδικάζατε τους αθώους και ανευθύνους µαθητάς µου.
Ματθ. 12,8  κύριος γάρ εστιν ο υιός τού ανθρώπου και τού σαββάτου.
Ματθ. 12,8  Επειτα δε µάθετε και τούτο· ότι ο Υιός του ανθρώπου-δηλαδή εγώ-είναι κύριος και του Σαββάτου (και ηµπορεί,
αν το κρίνη, να τροποποιήση και τον θεσµόν αυτόν. Ο,τι έκαµαν οι µαθηταί το έκαµαν µε την ιδικήν µου σιωπηράν
συγκατάθεσιν και άρα δεν είναι ένοχοι)”.
Ματθ. 12,9  Καί µεταβάς εκείθεν ήλθεν εις την συναγωγήν αυτών.
Ματθ. 12,9  Και αναχωρήσας από εκεί ήλθεν εις την συναγωγήν των.
Ματθ. 12,10  και ιδού άνθρωπος ήν εκεί την χείρα έχων ξηράν· και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες· ει έξεστι τοίς σάββασι
θεραπεύειν; ίνα κατηγορήσωσιν αυτού.
Ματθ. 12,10  Και ιδού ήτο εκεί ένας άνθρωπος, που είχε ξηρόν και ακίνητον το ένα του χέρι. Και ηρώτησαν αυτόν λέγοντες,
εάν επιτρέπεται να θεραπεύη κανείς κατά τα Σαββατα; Το έκαµαν δε αυτό δια να εύρουν αφορµήν να τον κατηγορήσουν .
Ματθ. 12,11  ο δε είπεν αυτοίς· τις έσται εξ υµών άνθρωπος ός έξει πρόβατον έν, και εάν εµπέση τούτο τοίς σάββασιν εις
βόθυνον, ουχί κρατήσει αυτό και εγερεί;
Ματθ. 12,11  Ο δε Ιησούς τους είπεν· “ποιός άνθρωπος από σας, που θα έχη ένα πρόβατον εάν πέση το πρόβατον κατά την
ηµέραν του Σαββάτου εις λάκκον, δεν θα το πιάση και δεν θα το βγάλη από εκεί;



Ματθ. 12,12  πόσω ούν διαφέρει άνθρωπος προβάτου; ώστε έξεστι τοίς σάββασι καλώς ποιείν.
Ματθ. 12,12  Ποσον, λοιπόν, διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατον; Ασυγκρίτως περισσότερον. Ωστε εάν επιτρέπεται να
κάνωµεν καλόν εις τα ζώα κατά την ηµέραν του Σαββάτου, πόσο µάλλον στον άνθρωπον;”
Ματθ. 12,13  τότε λέγει τώ ανθρώπω· έκτεινόν σου την χείρα· και εξέτεινε, και αποκατεστάθη υγιής ως η άλλη.
Ματθ. 12,13  Τοτε λέγει στον άνθρωπον· “άπλωσε το χέρι σου”· και εκείνος το άπλωσε και αποκατεστάθη αµέσως το χέρι
και έγινε γερό, όπως και το άλλο.
Ματθ. 12,14  εξελθόντες δε οι Φαρισαίοι συµβούλιον έλαβον κατ αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν.
Ματθ. 12,14  Οταν δε οι Φαρισαίοι εβγήκαν από την συναγωγήν, έκαµαν ένα συµβούλιον µεταξύ των εναντίον του Ιησού,
δια να εύρουν τρόπον να τον θανατώσουν.
Ματθ. 12,15  Ο δε Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν· και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας,
Ματθ. 12,15  Ο Ιησούς όµως έµαθε τας πονηράς των αποφάσεις και έφυγεν από εκεί· τον ηκολούθησαν δε όχλοι πολλοί· και
αυτός εθεράπευσεν όλους τους ασθενείς.
Ματθ. 12,16  και επετίµησεν αυτοίς ίνα µη φανερόν ποιήσωσιν αυτόν,
Ματθ. 12,16  Και συνέστησεν εις αυτούς µε αυστηρότητα, να µη τον φανερώσουν και να µη διαδώσουν τα θαύµατά του.
Ματθ. 12,17  όπως πληρωθή το ρηθέν διά Ησαΐου τού προφήτου λέγοντος·
Ματθ. 12,17  Δια να εκπληρωθή έτσι εκείνο που είχε πη ο Θεός δια του προφήτου Ησαΐου, περί της ταπεινώσεως και
πραότητος του Μεσσίου·
Ματθ. 12,18  ιδού ο παίς µου, ον ηρέτισα, ο αγαπητός µου, εις ον ευδόκησεν η ψυχή µου· θήσω το πνεύµά µου επ αυτόν, και
κρίσιν τοίς έθνεσιν απαγγελεί·
Ματθ. 12,18  “Ιδού ο παις µου, τον οποίον εγώ εξέλεξα, ο αγαπητός µου, στον οποίον έχει ευαρεστηθή η ψυχή µου, διότι
τηρεί κατά πάντα το θέληµά µου· θα θέσω το Πνεύµα µου επάνω εις αυτόν και θα κηρύξη στους ανθρώπους την θείαν
δικαιοσύνην, τον τέλειον νόµον.
Ματθ. 12,19  ουκ ερίσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τις εν ταίς πλατείαις την φωνήν αυτού.
Ματθ. 12,19  Δεν θα φιλονεικήση ούτε θα κραυγάση ούτε θα ακούση κανείς εις τας πλατείας την φωνήν του.
Ματθ. 12,20  κάλαµον συντετριµµένον ου κατεάξει και λίνον τυφόµενον ου σβέσει, έως αν εκβάλη εις νίκος την κρίσιν·
Ματθ. 12,20  Καλάµι τσακισµένο δεν θα το συντρίψη και φιτίλι µισοσβησµένο, που καπνίζει, δεν θα το σβήση, έως ότου
οδηγήση εις νίκην και καταστήση σεβαστήν εις τας καρδίας των ανθρώπων την δικαιοσύνην του Θεού. (Δηλαδή
ανθρώπους τσακισµένους από τας πικρίας της ζωής και το βάρος της αµαρτίας, που κινδυνεύουν να χάσουν κάθε ελπίδα
σωτηρίας των, όχι µόνον δεν θα τους απογοητεύση, αλλά θα τους ενθαρρύνη να δεχθούν τον νόµον και την σωτηρίαν που
τους δίδει ο Θεός και να εξέλθουν έτσι νικηταί).
Ματθ. 12,21  και τώ ονόµατι αυτού έθνη ελπιούσι.
Ματθ. 12,21  Και στο όνοµα αυτού όλα τα έθνη της γης θα στηρίξουν τας ελπίδας των”.
Ματθ. 12,22  Τότε προσηνέχθη αυτώ δαιµονιζόµενος τυφλός και κωφός, και εθεράπευσεν αυτόν, ώστε τον τυφλόν και
κωφόν και λαλείν και βλέπειν·
Ματθ. 12,22  Τοτε του έφεραν ένα δαιµονιζόµενον, τυφλόν και κωφάλαλον και εθεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και
κωφάλαλος να οµιλή και να βλέπη.
Ματθ. 12,23  και εξίσταντο πάντες οι όχλοι και έλεγον· µήτι ούτός εστιν ο Χριστός ο υιός Δαυΐδ;
Ματθ. 12,23  Και όλα τα πλήθη έµεναν κατάπληκτα και έλεγαν· “µήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο απόγονος του
Δαυΐδ”;
Ματθ. 12,24  οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπον· ούτος ουκ εκβάλλει τα δαιµόνια ειµή εν τώ Βεελζεβούλ , άρχοντι των
δαιµονίων.
Ματθ. 12,24  Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν αυτά, εκ φθόνου κινούµενοι είπαν· “αυτός δεν διώχνει τα δαιµόνια παρά µόνον
µε την δύναµιν του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιµονίων”.
Ματθ. 12,25  ειδώς δε ο Ιησούς τας ενθυµήσεις αυτών είπεν αυτοίς· πάσα βασιλεία µερισθείσα καθ εαυτήν ερηµούται, και
πάσα πόλις ή οικία µερισθείσα καθ εαυτήν ου σταθήσεται.
Ματθ. 12,25  Γνωρίζων δε ολοκάθαρα ο Ιησούς τας πονηράς αυτών σκέψστους είπε· “κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή εις
αντιµαχοµένας παρατάξεις και περιπλέκεται εις εµφύλιον πόλεµον, οδηγείται εις την ερήµωσιν. Και κάθε πόλις η
οικογένεια που έχει κοµµατιασθή εις φατρίας, αι οποίαι αλληλοπολεµούνται, δεν θα σταθή, αλλά θα πέση και θα
συντριβή.
Ματθ. 12,26  και ει ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει, εφ εαυτόν εµερίσθη· πώς ούν σταθήσεται η βασιλεία αυτού;
Ματθ. 12,26  Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό σηµαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή εις αντιµαχόµενα
κόµµατα. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να σταθή η βασιλεία και η εξουσία του;
Ματθ. 12,27  και ει εγώ εν Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιµόνια, οι υιοί υµών εν τίνι εκβαλούσι; διά τούτο αυτοί κριταί έσονται
υµών.
Ματθ. 12,27  Και εάν εγώ βγάζω τα δαιµόνια, όπως σεις λέγετε, µε την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευµατικά σας τέκνα
µε την δύναµιν τίνος τα βγάζουν; Διατί δεν τους κατηγορείτε; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν δια την µοχθηρίαν
σας και την υποκρισίαν.
Ματθ. 12,28  ει δε εγώ εν Πνεύµατι Θεού εκβάλλω τα δαιµόνια, άρα έφθασεν εφ υµάς η βασιλεία τού Θεού.
Ματθ. 12,28  Εάν όµως εγώ διώχνω τα δαιµόνια µε την δύναµιν του Πνεύµατος του Θεού, αυτό αποδεικνύει ότι έφθασε εις
σας η βασιλεία του Θεού.
Ματθ. 12,29  ή πώς δύναταί τις εισελθείν εις την οικίαν τού ισχυρού και τα σκεύη αυτού αρπάσαι, εάν µη πρώτον δήση τον
ισχυρόν; και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει.
Ματθ. 12,29  Η πως ηµπορεί κανείς να εισέλθη στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάση τα υπάρχοντά του, εάν πρώτον δεν
δέση τον ισχυρόν; Και τότε θα διαρπάση το σπίτι του. (Εγώ έχω κατανικήσει τον έως τώρα ανίκητον διάβολον και δ' αυτό
ερηµώνω την βασιλείαν του και αρπάζω αυτούς, που κρατεί αιχµαλώτους).
Ματθ. 12,30  ο µη ών µετ εµού κατ εµού εστι, και ο µη συνάγων µετ εµού σκορπίζει.
Ματθ. 12,30  Καθορίσατε την θέσιν σας, διότι εκείνος που δεν είναι µαζή µου είναι εναντίον µου και εκείνος που µαζή µε εµέ



δεν συγκεντρώνει και δεν φρουρεί τα πρόβατα της µάνδρας µου, τα σκορπίζει και τα αποµακρύνει.
Ματθ. 12,31  Διά τούτο λέγω υµίν, πάσα αµαρτία και βλασφηµία αφεθήσεται τοίς ανθρώποις, η δε τού Πνεύµατος
βλασφηµία ουκ αφεθήσεται τοίς ανθρώποις·
Ματθ. 12,31  Δια τούτο σας λέγω ότι κάθε αµαρτία και βλασφηµία θα συγχωρηθή στους ανθρώπους , εφ' όσον θα
µετανοήσουν· η δε βλασφηµία εναντίον του Αγίου Πνεύµατος, (το να διαβάλλη δηλαδή κανείς από εσωτερικήν πώρωσιν
και εν επιγνώσει να αποδίδη τα έργα του Αγίου Πνεύµατος στον διάβολον) αυτή η βλασφηµία δεν θα συγχωρηθή ποτέ
στους ανθρώπους αυτούς.
Ματθ. 12,32  και ός εάν είπη λόγον κατά τού υιού τού ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ· ός δ αν είπη κατά τού Πνεύµατος τού
Αγίου, ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τώ νύν αιώνι ούτε εν τώ µέλλοντι.
Ματθ. 12,32  Και εκείνος που θα πη υβριστικόν λόγον ενάντιον του Υιού του ανθρώπου (σκανδαλιζόµενος από το
φαινόµενον της ανθρωπίνης φύσεώς του) θα συγχωρηθή, διότι πιθανόν να µετανοήση. Εκείνος όµως που θα εκστοµίση
βλάσφηµον λόγον κατά του Αγίου Πνεύµατος (και από διεστραµµένην θέλησιν θα αποδίδη τας ενεργείας του Αγίου
Πνεύµατος στον διάβολον) δεν θα λάβη άφεσιν της αµαρτίας του ούτε εις την παρούσαν ούτε εις την µέλλουσαν ζωήν,
διότι θα έχη σκληρυνθή πλέον η καρδία του και θα είναι ανεπίδεκτος µετανοίας.
Ματθ. 12,33  Ή ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν ή ποιήσατε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν
αυτού σαπρόν· εκ γάρ τού καρπού το δένδρον γινώσκεται.
Ματθ. 12,33  Οπως το δένδρον, ανάλογα µε τους καρπούς που παράγει, το χαρακτηρίζετε καλόν η κακόν, έτσι κάµετε και µε
εµέ. Η παραδεχθήτε και διακηρύξατε ότι το δένδρον είναι καλόν και ο καρπός του είναι καλός η παραδεχθήτε ότι το
δένδρον είναι σάπιο και βλαµµένο και ο καρπός επίσης αυτού χαλασµένος και επιβλαβής. Διότι από τον καρπόν
κατανοείται η ποιότης του δένδρου. Και οι ιδικοί µου καρποί, τα έργα µου, µαρτυρούν τι είµαι εγώ.
Ματθ. 12,34  γεννήµατα εχιδνών, πώς δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γάρ τού περισσεύµατος της καρδίας το
στόµα λαλεί.
Ματθ. 12,34  Απόγονοι από φαρµακερές οχιές, πως µπορείτε σεις ποτέ να λέτε λόγους αγαθούς, εφ' όσον είσθε πονηροί και
διεστραµµένοι; Διότι το στόµα αντλεί και οµιλεί πάντοτε από εκείνα που υπερεκχειλίζουν την καρδίαν.
Ματθ. 12,35  ο αγαθός άνθρωπος εκ τού αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ τού πονηρού
θησαυρού εκβάλλει πονηρά.
Ματθ. 12,35  Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει πάντοτε αγαθούς λόγους από τον αγαθόν θησαυρόν της καρδίας του. Και ο
πονηρός άνθρωπος βγάζει πονηρά και βλάσφηµα λόγια από τον φαύλον θησαυρόν.
Ματθ. 12,36  λέγω δε υµίν ότι πάν ρήµα αργόν ό εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ηµέρα
κρίσεως·
Ματθ. 12,36  Σας λέγω δε και τούτο· ότι δια κάθε περιττόν και µάταιον λόγον, τον οποίον θα πουν οι άνθρωποι, θα
λογοδοτήσουν κατά την ηµέραν της κρίσεως. (Και πολύ περισσότερον δια τα συκοφαντικά και φαρµακερά λόγια των).
Ματθ. 12,37  εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση.
Ματθ. 12,37  Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθής και από τα λόγια σου θα καταδικασθής”.
Ματθ. 12,38  Τότε απεκρίθησάν τινες των γραµµατέων και Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλοµεν από σού σηµείον ιδείν.
Ματθ. 12,38  Τοτε µερικοί από τους γραµµατείς και Φαρισαίους τον διέκοψαν, έλαβον τον λόγον και είπαν· “διδάσκαλε,
θέλοµεν να ίδωµεν κάποιον σηµείον, ένα θαύµα, από σε”.
Ματθ. 12,39  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· γενεά πονηρά και µοιχαλίς σηµείον επιζητεί, και σηµείον ου δοθήσεται αυτή ειµή
το σηµείον Ιωνά τού προφήτου.
Ματθ. 12,39  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “γενεά πονηρά, που επρόδωσε και κατεπάτησε την πίστιν της προς τον
Θεόν, ζητεί τώρα µε αξίωσιν θαύµα, που να µαρτυρή την αποστολήν µου. Τετοιο όµως θαύµα δεν θα της δοθή, παρά µόνον
ένα θαύµα, που προεικονίζετο από το σηµείον του Ιωνά του προφήτου.
Ματθ. 12,40  ώσπερ γάρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν τή κοιλία τού κήτους τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας, ούτως έσται και ο
υιός τού ανθρώπου εν τή καρδία της γής τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας.
Ματθ. 12,40  Διότι, όπως ακριβώς ο Ιωνάς ο προφήτης έµεινε εις την κοιλίαν του κήτους τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας, έτσι
και ο υιός του ανθρώπου θα είναι µέσα στον τάφον και τον Αδην τρεις ηµέρας και τρεις νύκτας.
Ματθ. 12,41  άνδρες Νινευίται αναστήσονται εν τή κρίσει µετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν, ότι µετενόησαν
εις το κήρυγµα Ιωνά, και ιδού πλείον Ιωνά ώδε.
Ματθ. 12,41  Εις την µέλλουσαν κρίσιν θα αναστηθούν µαζή µε την γενεάν αυτήν άνδρες Νινευίται και θα την
καταδικάσουν, διότι εκείνοι µετενόησαν µε το κήρυγµα του Ιωνά. Η σηµερινή όµως γενεά µένει σκληρή και αµετανόητος,
µολονότι έδω γίνονται και λέγονται πολύ περισσότερα και ανώτερα από όσα είπε και έκαµε τότε ο Ιωνάς.
Ματθ. 12,42  βασίλισσα νότου εγερθήσεται εν τή κρίσει µετά της γενεάς ταύτης και κατακρινεί αυτήν, ότι ήλθεν εκ των
περάτων της γής ακούσαι την σοφίαν Σολοµώντος, και ιδού πλείον Σολοµώντος ώδε.
Ματθ. 12,42  Η βασίλισσα της χώρας Σαβά, θα αναστηθή κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της κρίσεως µαζή µε την
γενεάν αυτήν και θα την καταδικάση, διότι ήλθε από τα πέρατα της γης να ακούση την σοφίαν του Σολοµώντος. Και ιδού
ότι εδώ είναι κάτι το ασυγκρίτως ανώτερον από τον Σολοµώντα. (Είµαι εγώ, η ενσάρκωσις αυτής ταύτης της θείας σοφίας).
Ματθ. 12,43  Όταν δε το ακάθαρτον πνεύµα εξέλθη από τού ανθρώπου, διέρχεται δι ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν, και
ουχ ευρίσκει.
Ματθ. 12,43  (Αλλοίµονο δε στον άνθρωπον που ήκουσε τα λόγια του Θεού και µετενόησε, έπειτα δε από ολίγον τα απέρριψε
και έπεσε βαθύτερον εις την αµαρτίαν. Το κατάντηµά του θα είναι φοβερόν). Διότι, όταν το ακάθαρτον πνεύµα βγη από τον
άνθρωπον, περνά από ξηρούς και ανύδρους τόπους και ζητεί ανάπαυσιν, χωρίς να την ευρίσκη.
Ματθ. 12,44  τότε λέγει· εις τον οίκόν µου επιστρέψω όθεν εξήλθον· και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα και σεσαρωµένων και
κεκοσµηµένον.
Ματθ. 12,44  Τοτε λέγει· θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, δηλαδή εις την καρδίαν του ανθρώπου, από όπου έφυγα· και έρχεται και
ευρίσκει το σπίτι αδειανό, σαρωµένο και κοσµηµένο. (Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον ράθυµον και πρόθυµον να γυρίση εις
την πρώτην αµαρτωλήν του κατάστασιν).
Ματθ. 12,45  τότε πορεύεται και παραλαµβάνει µεθ εαυτού επτά έτερα πνεύµατα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα



κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσχατα τού ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων . ούτως έσται και τή γενεά τή πονηρά
ταύτη.
Ματθ. 12,45  Τοτε το πονηρόν πνεύµα πηγαίνει και παίρνει µαζή του και άλλα επτά πνεύµατα, πονηρότερα από τον ευατόν
του, και εισέρχονται όλα µαζή και κατοικούν εις την καρδίαν εκείνην και έτσι η τελική κατάστασις του ανθρώπου εκείνου
γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτην. Ετσι θα συµβή και εις την πονηράν αυτήν γενεάν, η οποία συνεκινήθη προς
στιγµήν από το κήρυγµα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλ' όταν ήλθε ο Μεσσίας να της προσφέρη την σωτηρίαν, ηρνήθη
να τον δεχθή, έµεινεν αδιόρθωτος και διεστράφη περισσότερον”.
Ματθ. 12,46  Έτι δε αυτού λαλούντος τοίς όχλοις ιδού η µήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι
αυτώ.
Ματθ. 12,46  Ενώ δε αυτός ακόµη ωµιλούσε προς τους όχλους, ιδού η µητέρα του και οι θεωρούµενοι αδελφοί του είχαν
σταθή έξω και εζητούσαν να του οµιλήσουν.
Ματθ. 12,47  είπε δε τις αυτώ· ιδού η µήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν.
Ματθ. 12,47  Του είπε δε κάποιος· “ιδού η µητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και θέλουν να σε ιδούν”.
Ματθ. 12,48  ο δε αποκριθείς είπε τώ λέγοντι αυτώ· τις εστιν η µήτηρ µου και τίνες εισίν οι αδελφοί µου;
Ματθ. 12,48  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και του είπε· “ποιά είναι η µητέρα µου και ποιοί είναι οι αδελφοί µου;”
Ματθ. 12,49  και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους µαθητάς αυτού έφη· ιδού η µήτηρ µου και οι αδελφοί µου·
Ματθ. 12,49  Και αφού άπλωσε το χέρι του επάνω στους µαθητάς του είπε· “αυτοί είναι η µητέρα µου και οι αδελφοί µου.
Ματθ. 12,50  όστις γάρ αν ποιήση το θέληµα τού πατρός µου τού εν ουρανοίς, αυτός µου αδελφός και αδελφή και µήτηρ
εστίν.
Ματθ. 12,50  Διότι όποιος θα γνωρίση και θα εφαρµόση το θέληµα του ουρανίου Πατρός µου, αυτός είναι αδελφός µου και
αδελφή µου και η µητέρα µου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ματθ. 13,1  Εν δε τή ηµέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς της οικίας εκάθητο παρά την θάλασσαν·
Ματθ. 13,1  Κατά δε την ηµέραν εκείνην εβγήκε ο Ιησούς από το σπίτι και εκάθησε κοντά εις την θάλασσαν.
Ματθ. 13,2  και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εµβάντα καθήσθαι, και πάς ο όχλος επί τον
αιγιαλόν ειστήκει.
Ματθ. 13,2  Και συγκεντρώθησαν πλησίον πολλά πλήθη λαού, ώστε να ανεβή αυτός εις ένα εκεί πλοιάριον και να καθήση ,
ενώ όλος ο άλλος λαός εστέκετο εις την παραλίαν.
Ματθ. 13,3  και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων·
Ματθ. 13,3  Και εκήρυξεν εις αυτούς πολλάς αληθείας µε παραβολάς και είπε·
Ματθ. 13,4  ιδού εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι. και εν τώ σπείρειν αυτόν ά µέν έπεσε παρά την οδόν, και ελθόντα τα
πετεινά κατέφαγεν αυτά·
Ματθ. 13,4  “Ιδού εβγήκε στο χωράφι ο γεωργός, δια να σπείρη, και ενώ αυτός έσπερνε, άλλοι µεν σπόροι έπεσαν κοντά
στον δρόµον και ήλθαν τα πτηνά του ουρανού και τους κετέφαγαν.
Ματθ. 13,5  άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ουκ είχε γήν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διά το µη έχειν βάθος γής,
Ματθ. 13,5  Αλλοι δε έπεσαν εις την πετρώδη περιοχήν, όπου δεν υπήρχε πολύ χώµα και αµέσως εβλάστησαν πριν ρίξουν
βαθειές ρίζες, διότι δεν υπήρχε βάθος γης.
Ματθ. 13,6  ηλίου δε ανατείλαντος εκαυµατίσθη, και διά το µη έχειν ρίζαν εξηράνθη·
Ματθ. 13,6  Οταν δε ανέτειλε ο ήλιος, δεν άνθεξαν στον καύσωνα και επειδή δεν είχαν ρίζαν εξηράνθησαν.
Ματθ. 13,7  άλλα δε έπεσεν επί τας ακάνθας, και ανέβησαν αι άκανθαι και απέπνιξαν αυτά·
Ματθ. 13,7  Αλλοι δε σπόροι έπεσαν εις περιοχήν, όπου υπήρχαν ρίζαι και σπόροι από αγκάθια. Και ανεπτύχθησαν τα
αγκάθια και τους έπνιξαν τελείως.
Ματθ. 13,8  άλλα δε έπεσεν επί την γήν την καλήν και εδίδου καρπόν ό µέν εκατόν, ό δε εξήκοντα, ό δε τριάκοντα.
Ματθ. 13,8  Αλλοι δε έπεσαν εις την έφορον γην και απέδωσαν καρπόν, άλλος µεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα και
άλλος τριάκοντα.
Ματθ. 13,9  ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Ματθ. 13,9  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του και καλήν διάθεσιν , δια να δέχεται τον λόγον του Θεού, ας
ακούη αυτά που λέγω”.
Ματθ. 13,10  Καί προσελθόντες οι µαθηταί είπον αυτώ· διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς;
Ματθ. 13,10  Και οι µαθηταί, αφού τον επλησίασαν, του είπαν· “διατί τους οµιλείς µε παραβολάς;”
Ματθ. 13,11  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· ότι υµίν δέδοται γνώναι τα µυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνοις δε ου
δέδοται.
Ματθ. 13,11  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “διότι εις σας µεν, δια την αγαθήν διάθεσίν σας, έχει δοθή το χάρισµα να
εννοήτε τας µυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όµως δεν έχει δοθή.
Ματθ. 13,12  όστις γάρ έχει, δοθήσεται αυτώ και περισσευθήσεται· όστις δε ουκ έχει, και ό έχει αρθήσεται απ αυτού.
Ματθ. 13,12  Επειδή εις όποιον έχει καλήν διάθεσιν και ζωντανήν πίστιν θα δοθή µε το παραπάνω η πλουσία γνώσις των
θείων αληθειών. Από εκείνον δε που δεν έχει πίστιν, θα αφαιρεθή και η ολίγη ακόµη γνώσις.
Ματθ. 13,13  διά τούτο εν παραβολαίς αυτοίς λαλώ, ίνα βλέποντες µη βλέπωσι και ακούοντες µη ακούωσι µηδέ συνώσι,
Ματθ. 13,13  Δι' αυτό και τους οµιλώ µε παραβολάς, διότι αυτοί, ενώ βλέπουν τα θαύµατά µου, δεν βλέπουν, και ενώ
ακούουν την διδασκαλίαν µου, δεν την ακούουν δια να ωφεληθούν ούτε την ενοούν,
Ματθ. 13,14 µήποτε επιστρέψωσι· και τότε πληρωθήσεται αυτοίς η προφητεία Ησαΐου η λέγουσα· ακοή ακούσετε και ου µη
συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου µη ίδητε·
Ματθ. 13,14  µήπως τυχόν και µετανοήσουν κάποτε. Και εκπληρώνεται έτσι εις αυτούς η προφητεία του Ησαΐου, η οποία
λέγει· Θα ακούσετε µε τα αυτιά σας και όµως δεν θα εννοήσετε και θα ιδήτε πολύ καλά µε τα µάτια του σώµατος, αλλά δεν
θα ιδήτε µε τα µάτια της ψυχής.
Ματθ. 13,15  επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλµούς αυτών



εκάµµυσαν, µήποτε ίδωσι τοίς οφθαλµοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσοµαι
αυτούς.
Ματθ. 13,15  Διότι έγινε χονδρή και επωρώθη η καρδία και ο νους του λαού αυτού και εβαρυάκουσαν µε τα αυτιά τους και
έκλεισαν τα µάτια τους, δια να µην ίδουν καµµιά φορά τα µεγαλεία του Θεού και να µη ακούσουν µε τα αυτιά της ψυχής
των και να µη εννοήσουν µε την καρδιά του το κήρυγµα της µετανοίας και επιστρέψουν µετανοηµένοι και λάβουν έτσι την
θεραπείαν.
Ματθ. 13,16  Υµών δε µακάριοι οι οφθαλµοί, ότι βλέπουσι, και τα ώτα υµών, ότι ακούουσιν.
Ματθ. 13,16  Αλλά σεις, οι πιστοί µαθηταί µου, είσθε µακάριοι, που οι οφθαλµοί σας βλέπουν και τα αυτιά σας ακούουν µε
προσοχήν και εννοείτε την διδασκαλίαν και τα έργα µου.
Ματθ. 13,17  αµήν γάρ λέγω υµίν ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύµησαν ιδείν ά βλέπετε, και ουκ είδον, και ακούσαι ά
ακούετε, και ουκ ήκουσαν.
Ματθ. 13,17  Σας διαβεβαιώνω, ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύµησαν να ίδουν αυτά που βλέπετε και δεν τα είδαν και
να ακούσουν αυτά που ακούετε και δεν τα ήκουσαν.
Ματθ. 13,18  υµείς ούν ακούσατε την παραβολήν τού σπείραντος.
Ματθ. 13,18  Σεις λοιπόν (που επήρατε από τον Θεόν τον φωτισµόν και την δύναµιν να ενοείτε την διδασκαλίαν µου)
ακούστε τώρα και το νόηµα της παραβολής του σπορέως.
Ματθ. 13,19  παντός ακούοντος τον λόγον της βασιλείας και µη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αίρει το εσπαρµένον εν τή
καρδία αυτού· ούτός εστιν ο παρά την οδόν σπαρείς.
Ματθ. 13,19  Από τον άνθρωπον, που ακούει το κήρυγµα της βασιλείας και δεν ενδιαφέρεται να το εννοήση, έρχεται ο
πονηρός και παίρνει ο,τι έχει σπαρή εις την καρδίαν του· αυτόν συµβολίζει ο σπαρµένος τόπος, που είναι κοντά στον
δρόµον.
Ματθ. 13,20  ο δε επί τα πετρώδη σπαρείς, ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και ευθέως µετά χαράς δεχόµενος και λαµβάνων
αυτόν·
Ματθ. 13,20  Η περιοχή δε η πετρώδης, εις την οποίαν έπεσε άλλος σπόρος, συµβολίζει τον άνθρωπον, ο οποίος ακούει τον
λόγον του Θεού, και αµέσως τον παίρνει και τον δέχεται µε χαράν.
Ματθ. 13,21  ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτώ, αλλά πρόσκαιρός εστι, γενοµένης δε θλίψεως ή διωγµού διά τον λόγον ευθύς
σκανδαλίζεται.
Ματθ. 13,21  Ο λόγος όµως δεν ρίπτει βαθείαν ρίζαν εις αυτόν, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και επιπόλαιος και
όταν συµβή θλίψις η διωγµός αµέσως κλονίζεται και χάνει τον ζήλον του και την πίστιν του.
Ματθ. 13,22  ο δε εις τας ακάνθας σπαρείς, ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και η µέριµνα τού αιώνος τούτου και η απάτη
τού πλούτου συµπνίγει τον λόγον, και άκαρπος γίνεται.
Ματθ. 13,22  Εκείνος δε που εσπάρθηκε εις τα αγκάθια, είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον του Θεού, αλλά η
βασανιστική µέριµνα δια την ζωήν αυτήν και η απάτη του πλούτου και των υλικών αγαθών πνίγουν και κάνουν
ατροφικόν και άκαρπον τον λόγον.
Ματθ. 13,23  ο δε επί την γήν την καλήν σπαρείς, ούτός εστιν ο τον λόγον ακούων και συνιών· ός δή καρποφορεί και ποιεί ό
µέν εκατόν, ό δε εξήκοντα, ό δε τριάκοντα.
Ματθ. 13,23  Ο δε σπόρος που έπεσε εις την καλήν γην, είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον µε προσοχήν και τον εννοεί
και τον δέχεται· αυτός λοιπόν καρποφορεί και παράγει άλλος µεν εκατόν, άλλος δε εξήντα, άλλος δε τριάντα”. (Φερει
δηλαδή ως καρπούς της γνώσεως του θείου θελήµατος έργα αγαθά, πρωχωρεί στον αγιασµόν και γίνεται τέκνον του
Θεού).
Ματθ. 13,24  Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων· ωµοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν
σπέρµα εν τώ αγρώ αυτού·
Ματθ. 13,24  Αλλην παραβολήν προσέφερεν εις αυτούς και είπεν· “η βασιλεία των ουρανών (δηλαδή η Εκκλησία) είναι
οµοία µε άνθρωπον που έσπειρε καλόν σπόρον στον αγρόν του.
Ματθ. 13,25  εν δε τώ καθεύδειν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε ζιζάνια ανά µέσον τού σίτου και
απήλθεν.
Ματθ. 13,25  Την ώραν όµως που εκοιµώντο οι άνθρωποί του, ήλθεν ο εχθρός του, ο διάβολος, (που έχει ως έργον του να
αντιδρά στο έργον του Θεού και να σπείρη αµφιβολίας και συγχύσεις και παρεξηγήσεις στους ανθρώπους), έσπειρε ζιζάνια
ανάµεσα στο σιτάρι και έφυγε.
Ματθ. 13 ,26  ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και καρπόν εποίησε, τότε εφάνη και τα ζιζάνια.
Ματθ. 13,26  Οταν δε µετ' ολίγον εβλάστησαν τα στάχυα και έκαµαν καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια ανάµεσα εις
αυτά.
Ματθ. 13,27  προσελθόντες δε οι δούλοι τού οικοδεσπότου είπον αυτώ· κύριε, ουχί καλόν σπέρµα έσπειρας εν τώ σώ αγρώ;
πόθεν ούν έχει ζιζάνια;
Ματθ. 13,27  Οι δε δούλοι του οικοδεσπότου προσελθόντες του είπαν µε απορίαν και λύπην· Κυριε, εσύ δεν έσπειρες
εκλεκτόν σπόρον στο χωράφι σου; Από που λοιπόν έχει τα ζιζάνια;
Ματθ. 13,28  ο δε έφη αυτοίς· εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν. οι δε δούλοι είπον αυτώ· θέλεις ούν απελθόντες συλλέξωµεν
αυτά;
Ματθ. 13,28  Είπε δε εκείνος εις αυτούς· ένας εχθρός άνθρωπος έκαµε τούτο. Οι δούλοι του είπαν· θέλεις λοιπόν να πάµε να
µαζέψωµε τα ζιζάνια;
Ματθ. 13,29  ο δε έφη· ού, µήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε άµα αυτοίς τον σίτον·
Ματθ. 13,29  Εκείνος όµως είπε, όχι, µήπως τυχόν καθώς θα µεζεύετε τα ζιζάνια, ξερριζώσετε µαζή µε αυτά και το σιτάρι.
Ματθ. 13,30  άφετε συναυξάνεσθαι αµφότερα µέχρι τού θερισµού, και εν καιρώ τού θερισµού ερώ τοίς θερισταίς· συλλέξατε
πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσµας προς το κατακαύσαι αυτά, τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθήκην µου.
Ματθ. 13,30  Αφήστε τα να µεγαλώνουν και τα δύο µαζή έως τον θερισµόν. Και κατά τον καιρόν του θερισµού θα πω στους
θεριστάς· µαζεύσατε πρώτα τα ζιζάνια και δέσατέ τα σε δεµάτια, δια να τα κατακαύσετε. (Δηλαδή κατά την δευτέρα
παρουσίαν µου θα πω στους αγγέλους µου να ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανθρώπους και να τους ρίψουν στο πυρ της



κολάσεως). Το δε σιτάρι µαζεύσατέ το εις την αποθήκην µου (δηλαδή τους δικαίους συνοδεύσατέ τους εις την βασιλείαν
των ουρανών)”.
Ματθ. 13,31  Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων· οµοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκω σινάπεως, ον λαβών
άνθρωπος έσπειρεν εν τώ αγρώ αυτού·
Ματθ. 13,31  Αλλην παραβολήν τους εδίδαξε και είπεν· “η βασιλεία των ουρανών (επειδή εις την αρχήν θα φανή µικρά και
ασήµαντος, θα έχη όµως έντος αυτής δύναµιν και ζωήν) οµοιάζει µε κόκκον σιναπιού, τον οποίον επήρε ένας άνθρωπος
και τον έσπειρε στο χωράφι του.
Ματθ. 13,32  ό µικρότερον µέν εστι πάντων των σπερµάτων, όταν δε αυξηθή, µείζον πάντων των λαχάνων εστί και γίνεται
δένδρον, ώστε ελθείν τα πετεινά τού ουρανού και κατασκηνούν εν τοίς κλάδοις αυτού.
Ματθ. 13,32  Αυτός ο κόκκος είναι µικρότερος από όλους τους σπόρους. Οταν όµως σπαρή και µεγαλώση, είναι από όλα τα
λάχανα µεγαλύτερον και γίνεται δένδρον, ώστε να έρχωνται τα πουλιά του ουρανού και να φωλιάζουν στους κλάδους
του”.
Ματθ. 13,33  άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτοίς· οµοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύµη, ήν λαβούσα γυνή ενέκρυψεν
εις αλεύρου σάτα τρία, έως ού εζυµώθη όλον.
Ματθ. 13,33  Αλλη παραβολήν εδίδαξεν εις αυτούς· “η βασιλεία των ουρανών οµοιάζει µε το προζύµι, που το επήρε µια
γυναίκα και το ανακάτεψε µε πολύ αλεύρι, έως ότου αυτό εζυµώθη όλο και έγινε κατάλληλο για ψωµί”. (Ετσι και το
ευαγγέλιον της βασιλείας των ουρανών θα εισχωρήση εις τας κοινωνίας των ανθρώπων και θα ζυµώση τας
καλοπροαιρέτους ψυχάς).
Ματθ. 13,34  Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολαίς τοίς όχλοις, και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτοίς,
Ματθ. 13,34  Ολα αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς εις τα πλήθη µε παραβολάς και χωρίς παραβολήν κατά τον καιρόν εκείνον τίποτε
δεν εδίδασκεν εις αυτούς.
Ματθ. 13,35  όπως πληρωθή το ρηθέν διά τού προφήτου λέγοντος· ανοίξω εν παραβολαίς το στόµα µου, ερεύξοµαι
κεκρυµµένα από καταβολής κόσµου.
Ματθ. 13,35  Και έτσι επραγµατοποιήθη αυτό που είχε λεχθή από τον προφήτην· “θα ανοίξω το στόµα µου µε παραβολάς,
θα βροντοφωνήσω και θα φανερώσω πράγµατα, που ήσαν κρυµµένα από τότε που ετέθησαν υπό του Θεού τα θεµέλια του
κόσµου”.
Ματθ. 13,36  Τότε αφείς τους όχλους ήλθεν εις την οικίαν αυτού. Καί προσήλθον αυτώ οι µαθηταί αυτού λέγοντες· φράσον
ηµίν την παραβολήν των ζιζανίων τού αγρού.
Ματθ. 13,36  Τοτε αφήκε ο Χριστός τα πλήθη και ήλθεν εις την οικίαν, όπου κυρίως έµενε κατά τον καιρόν της δηµοσίας
δράσεώς του. Και ήλθαν προς αυτόν οι µαθηταί του και του είπαν· “εξήγησέ µας την παραβολήν των ζιζανίων του αγρού”.
Ματθ. 13,37  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· ο σπείρων το καλόν σπέρµα εστίν ο υιός τού ανθρώπου·
Ματθ. 13,37  Ο δε Κυριος απεκρίθη και είπε· “Εκείνος που σπέρνει τον καλόν σπόρον είναι ο υιός του ανθρώπου, δηλαδή
εγώ.
Ματθ. 13,38  ο δε αγρός εστιν ο κόσµος· το δε καλόν σπέρµα, ούτοί εισιν οι υιοί της βασιλείας· τα δε ζιζάνιά εισι οι υιοί τού
πονηρού·
Ματθ. 13,38  Αγρός δε είναι ο κόσµος. Ο καλός σπόρος είναι τα τέκνα της ουρανίου βασιλείας· τα δε ζιζάνια είναι τα τέκνα
του πονηρού, του διαβόλου.
Ματθ. 13,39  ο δε εχθρός ο σπείρας αυτά εστιν ο διάβολος· ο δε θερισµός συντέλεια τού αιώνός εστιν· οι δε θερισταί άγγελοί
εισιν.
Ματθ. 13,39  Ο δε εχθρός, που έσπειρε τα ζιζάνια αυτά, είναι ο διάβολος· ο θερισµός η συντέλεια του κόσµου και θερισταί οι
άγγελοι του Θεού.
Ματθ. 13,40  ώσπερ ούν συλλέγεται τα ζιζάνια και πυρί καίεται, ούτως έσται εν τή συντελεία τού αιώνος τούτου.
Ματθ. 13,40  Οπως λοιπόν εις τα χωράφια µαζεύονται τα ζιζάνια και κατακαίονται εις την φωτιά, έτσι θα γίνη και εις την
συντέλειαν του κόσµου.
Ματθ. 13,41  αποστελεί ο υιός τού ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα
σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανοµίαν,
Ματθ. 13,41  Θα στείλη ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος και κριτής της οικουµένης, τους αγγέλους του και θα
µαζεύσουν από την 'Εκκλησιαν του που θα έχη απλωθή εις όλην την οικουµένην, όλους εκείνους που βάζουν σκάνδαλα,
δια να πέσουν εις την αµαρτίαν οι άλλοι και εκείνους που διαπράττουν τας ανοµίας.
Ματθ. 13,42  και βαλούσιν αυτούς εις την κάµινον τού πυρός· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των οδόντων.
Ματθ. 13,42  Και θα τους ρίψουν στο φοβερό καµίνι του ασβέστου πυρός, δηλαδή εις την αιωνίαν κόλασιν. Εκεί θα είναι ο
κλαυθµός και το τρίξιµο των οδόντων.
Ματθ. 13,43  τότε οι δίκαιοι εκλάµψουσιν ως ο ήλιος εν τή βασιλεία τού πατρός αυτών. ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Ματθ. 13,43  Τοτε οι δίκαιοι θα λάµψουν ένδοξοι σαν τον ήλιον εις την βασιλείαν του ουρανίου Πατρός των . Οποιος έχει
αυτιά να ακούη, ας ακούη (και ας κανονίση υπεύθυνα την θέσιν του απέναντι αυτών, που ακούει. Θα δώση λόγον δια τον
λόγον που έχει ακούσει).
Ματθ. 13,44  Πάλιν οµοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυµµένω εν τώ αγρώ, ον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και
από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πωλεί και αγοράζει τον αγρόν εκείνον.
Ματθ. 13,44  Παλιν οµοιάζει η Βασιλεία των ουρανών µε ανεκτίµητον θησαυρόν, κρυµµένον εις ένα χωράφι, τον οποίον
ευρήκε κάποιος άνθρωπος και τον απέκρυψε εις αυτό το χωράφι, και από την µεγάλην χαράν του πηγαίνει και πωλεί όλα
όσα έχει και αγοράζει εκείνον τον αγρόν. (Αξίζει να απαρνηθή κανείς όλα τα υλικά αγαθά δια να κερδήση τους θησαυρούς
της βασιλείας των ουρανών).
Ματθ. 13,45  Πάλιν οµοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εµπόρω ζητούντι καλούς µαργαρίτας·
Ματθ. 13,45  Είναι πάλιν οµοία η βασιλεία των ουρανών µε έµπορον, ο όποιος ζητεί να αγοράση πολύτιµα µαργαριτάρια.
Ματθ. 13,46  ός ευρών ένα πολύτιµον µαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν.
Ματθ. 13,46  Αυτός, όταν εύρηκε ένα µαργαριτάρι µεγάλης αξίας, επήγε αµέσως και επώλησε όλα όσα είχε και το αγόρασε.
(Ετσι και ο πιστός, σαν καλός έµπορος που ξέρει το συµφέρον του, θυσιάζει µε προθυµίαν τα υλικά αγαθά της παρούσης



ζωής, δια να κερδήση την βασιλείαν του Θεού).
Ματθ. 13,47  Πάλιν οµοία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγήνη βληθείση εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους
συναγαγούση·
Ματθ. 13,47  Παλιν η βασιλεία του Θεού είναι οµοία µε δίκτυον, που ερίφθηκε εις την θάλασσαν και περιέκλεισε ψάρια από
κάθε είδος.
Ματθ. 13,48  ήν, ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί τον αιγιαλόν και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε
σαπρά έξω έβαλον.
Ματθ. 13,48  Οταν δε εγέµισε, το ανέβασαν οι ψαράδες από το βάθος εις την παραλίαν και αφού εκάθισαν, εµάζευσαν τα
καλά ψάρια εις αγγεία, τα δε ακατάλληλα και επιβλαβή δια φάγητον τα επέταξαν έξω.
Ματθ. 13,49  ούτως έσται εν τή συντελεία τού αιώνος. εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ µέσου των
δικαίων,
Ματθ. 13,49  Ετσι θα γίνη και εις την συντέλειαν του αιώνος· θα εξέλθουν οι άγγελοι από τον ουρανόν, δια να
συγκεντρώσουν όλους τους ανθρώπους. Και θα ξεχωρίσουν τους πονηρούς, οι οποίοι τώρα είναι ανακατεµένοι µε τους
δικαίους.
Ματθ. 13,50  και βαλούσιν αυτούς εις την κάµινον τού πυρός· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των οδόντων.
Ματθ. 13,50  Και θα τους ρίψουν εις την κάµινον του ασβέστου πυρός, δηλαδή εις την αιωνίαν κόλασιν· εκεί θα είναι ο
κλαυθµός και το τρίξιµο των οδόντων”.
Ματθ. 13,51  Λέγει αυτοίς ο Ιησούς· συνήκατε ταύτα πάντα; λέγουσιν αυτώ, ναί, Κύριε.
Ματθ. 13,51  Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “τα ενοήσατε όλα αυτά;” Εκείνοι του λέγουν· “ναι, Κυριε”.
Ματθ. 13,52  ο δε είπεν αυτοίς· διά τούτο πάς γραµµατεύς µαθητευθείς εις την βασιλείαν των ουρανών όµοιός εστιν
ανθρώπω οικοδεσπότη όστις εκβάλλει εκ τού θησαυρού αυτού καινά και παλαιά.
Ματθ. 13,52  Ο δε Κυριος τους είπε· “δια τούτο και εγώ σας λέγω· Καθένας που εδιδάχθη και έµαθε τας αληθείας της
βασιλείας των ουρανών, είναι όµοιος µε πλούσιον νοικοκύρην, ο όποιος βγάζει από τους θησαυρούς αυτού καινούργια και
παλαιά. (Ετσι και αυτός θα χρησιµοποιή, δια τον ευατόν του και τους άλλους, πολυτίµους γνώσεις από την Παλαιάν
Διαθήκην και από τους θησαυρούς της νέας αυτής διδασκαλίας µου)”.
Ματθ. 13,53  Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας µετήρεν εκείθεν,
Ματθ. 13,53  Και όταν ετελείωσεν ο Ιησούς την διδασκαλίαν αυτών των παραβολών, έφυγεν από εκεί.
Ματθ. 13,54  και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τή συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς και
λέγειν· πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάµεις;
Ματθ. 13,54  Και αφού ήλθεν εις την πατρίδα του, εδίδασκε τους Ναζαρηνούς εις την συναγωγήν των µε τόσην σοφίαν,
ώστε να εκπλήσσωνται αυτοί και να λέγουν· “από που υπάρχει εις αυτόν αυτή η σοφία και αυτά τα θαύµατα;
Ματθ. 13,55  ουχ ούτός εστιν ο τού τέκτονος υιός; ουχί η µήτηρ αυτού λέγεται Μαριάµ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και
Ιωσής και Σίµων και Ιούδας;
Ματθ. 13,55  Δεν είναι αυτός το παδί του µαραγκού; Και δεν ονοµάζεται η µητέρα του Μαριάµ και οι αδελφοί του Ιάκωβος
και Ιωσής και Σιµων και Ιούδας;
Ματθ. 13,56  και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ηµάς εισι; πόθεν ούν τούτω ταύτα πάντα;
Ματθ. 13,56  Και αι αδελφαί του όλαι δεν ευρίσκονται µαζή µας; Αφού, λοιπόν, κατάγεται από τόσον πτωχήν και ταπεινήν
οικογένειαν και δεν εσπούδασε πουθενά, από που επήρε και κατέχει όλα αυτά;
Ματθ. 13,57  και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ουκ έστι προφήτης άτιµος ει µη εν τή πατρίδι αυτού και
εν τή οικία αυτού.
Ματθ. 13,57  Και αντί να πιστεύσουν ότι ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας, που επερίµεναν, εσκόνταπταν επάνω εις την ταπεινήν του
εµφάνισιν και απιστούσαν προς αυτόν. Ο δε Ιησούς τους είπεν· “πουθενά αλλού δεν περιφρονείται περισσότερον ένας
προφήτης όσον εις την πατρίδα του και µέσα στο σπίτι του”.
Ματθ. 13,58  και ουκ εποίησεν εκεί δυνάµεις πολλάς διά την απιστίαν αυτών.
Ματθ. 13,58  Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύµατα, ένεκα της απιστίας αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ματθ. 14,1  Εν εκείνω τώ καιρώ ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήν Ιησού.
Ματθ. 14,1  Κατά τον καιρόν εκείνος ο Ηρώδης Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας, επληροφορήθη την φήµην του Ιησού,
Ματθ. 14,2  και είπε τοίς παισίν αυτού· ούτός εστιν Ιωάννης ο βαπτιστής· αυτός ηγέρθη από των νεκρών , και διά τούτο αι
δυνάµεις ενεργούσιν εν αυτώ.
Ματθ. 14,2  και είπεν στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του· “αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον οποίον εγώ
αποκεφάλισα· αυτός ανεστήθη εκ των νεκρών και δια τούτο ενεργούν δι' αυτού αι θαυµατουργικαί δυνάµεις”.
Ματθ. 14,3  ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην έδησεν αυτόν και έθετο εν φυλακή διά Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου
τού αδελφού αυτού.
Ματθ. 14,3  Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννην, τον έδεσε και τον έρριψεν εις την φυλακήν εξ αιτίας της Ηρωδιάδος,
µε την οποίαν παρανόµως συζούσε, διότι αυτή ήτο σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου.
Ματθ. 14,4  έλεγε γάρ αυτώ ο Ιωάννης· ουκ έξεστί σοι έχειν αυτήν.
Ματθ. 14,4  Επειδή έλεγεν εις αυτόν ο Ιωάννης· “δεν σου επιτρέπεται να συζής µε αυτήν”.
Ματθ. 14,5  και θέλων αυτόν αποκτείναι εφοβήθη τον όχλον, ότι ως προφήτην αυτόν είχον.
Ματθ. 14,5  Και ενώ ήθελε να τον θανατώση, δεν τον εθανάτωνε, διότι εφοβείτο τα πλήθη του λαού, τα οποία εθεωρούσαν
τον Ιωάννην ως προφήτην.
Ματθ. 14,6  γενεσίων δε αγοµένων τού Ηρώδου ωρχήσατο η θυγάτηρ της Ηρωδιάδος εν τώ µέσω και ήρεσε τώ Ηρώδη·
Ματθ. 14,6  Οταν όµως ο Ηρώδης εώρταζε τα γενέθλιά του, εχόρευσε µε τέχνην και προκλητικότητα η κόρη της Ηρωδιάδος ,
η Σαλώµη, ενώπιον των προσκεκληµένων και ήρεσεν ο χορός της στον Ηρώδην.
Ματθ. 14,7  όθεν µεθ όρκου ωµολόγησεν αυτή δούναι ό εάν αιτήσηται.
Ματθ. 14,7  Δια τούτο υπεσχέθη εις αυτήν µε όρκον δηµοσία, να της δώση ο,τιδηποτε και αν του ζητήση.



Ματθ. 14,8  η δε, προβιβασθείσα υπό της µητρός αυτής, δός µοι, φησίν, ώδε επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου τού βαπτιστού.
Ματθ. 14,8  Εκείνη δε καθοδηγηθείσα από την µητέρα της είπε· “δος µου εδώ επάνω στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του
Βαπτιστού”.
Ματθ. 14,9  και ελυπήθη ο βασιλεύς, διά δε τους όρκους και τους συνανακειµένους εκέλευσε δοθήναι,
Ματθ. 14,9  Και εστενοχωρήθη µεν ο βασιλεύς, αλλά δια τους όρκους και δια να µη εκτεθή στους συνδαιτηµόνας ως
επίορκος, διέταξε να δοθή η κεφαλή του Ιωάννου.
Ματθ. 14,10  και πέµψας απεκεφάλισε τον Ιωάννην εν τή φυλακή.
Ματθ. 14,10  Και έστειλε δήµιον και αποκεφάλισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν.
Ματθ. 14,11  και ηνέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι και εδόθη τώ κορασίω , και ήνεγκε τή µητρί αυτής.
Ματθ. 14,11  Και έφεραν την κεφαλήν αυτού επάνω εις ένα πιάτο και την έδωσαν εις την κόρην και εκείνη την έφερεν εις
την µητέρα της.
Ματθ. 14,12  και προσελθόντες οι µαθηταί αυτού ήραν το σώµα και έθαψαν αυτό, και ελθόντες απήγγειλαν τώ Ιησού.
Ματθ. 14,12  Επήγαν κατόπιν οι µαθηταί του Ιωάννου, επήραν το σώµα αυτού και το έθαψαν. Επειτα δε ήλθαν στον Ιησούν
και ανήγγειλαν εις αυτόν το θλιβερόν γεγονός.
Ματθ. 14,13  Ακούσας δε ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίω εις έρηµον τόπον κατ ιδίαν· και ακούσανες οι όχλοι
ηκολούθησαν αυτώ πεζή από των πόλεων.
Ματθ. 14,13  Οταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτά, ανεχώρησε από εκεί µε πλοίον εις έρηµον τόπον, όπου έµεινε µόνος µε τους
µαθητάς του. Οταν όµως επληροφορήθησαν τα πλήθη την αναχώρησιν του Ιησού, τον ηκολούθησαν πεζή από τας πόλεις.
Ματθ. 14,14  Καί εξελθών ο Ιησούς είδε πολύν όχλον, και εσπλαγχνίσθη επ αυτοίς και εθεράπευσε τους αρώστους αυτών.
Ματθ. 14,14  Και όταν εβγήκεν ο Ιησούς από εκεί που έµενεν, είδε πολύν λαόν, επλαγχνίσθη αυτούς και εθεράπευσεν όλους
όσοι ήσαν άρωστοι.
Ματθ. 14,15  οψίας δε γενοµένης προσήλθον αυτώ οι µαθηταί αυτού λέγοντες· έρηµός εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη
παρήλθεν· απόλυσον τους όχλους, ίνα απελθόντες εις τας κώµας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώµατα.
Ματθ. 14,15  Αργά δε το απόγευµα προσήλθαν οι µαθηταί και του είπαν· “ο τόπος είναι έρηµος και η ώρα έχει περάσει·
διέλυσε τα πλήθη, ώστε να πάνε εις τα γύρω χωριά και να αγοράσουν δια τον εαυτόν τους τροφάς”.
Ματθ. 14,16  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ου χρείαν έχουσιν απελθείν· δότε αυτοίς υµείς φαγείν .
Ματθ. 14,16  Ο δε Ιησούς τους είπεν· “δεν έχουν ανάγκην να πάνε· δώστε τους σεις να φάγουν”. (Και είπε τούτο, δια να δώση
ευκαιρίαν στους µαθητάς να δείξουν την αγάπην των, αλλά και δια να τους προπαρασκευάση ψυχολογικώς δια το θαύµα).
Ματθ. 14,17  οι δε λέγουσιν αυτώ· ουκ έχοµεν ώδε ει µη πέντε άρτους και δύο ιχθύας.
Ματθ. 14,17  Εκείνοι δε του είπαν· “εδώ δεν έχοµεν παρά µόνον πέντε άρτους και δύο ψάρια”.
Ματθ. 14,18  ο δε είπε· φέρετέ µοι αυτούς ώδε.
Ματθ. 14,18  Ο δε Ιησούς είπε “φέρετέ τα εδώ εις εµέ”.
Ματθ. 14,19  και κελεύσας τους όχλους ανακλιθήναι επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας,
αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τοίς µαθηταίς τους άρτους, οι δε µαθηταί τοίς όχλοις.
Ματθ. 14,19  Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθήσουν επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο
ψάρια, εσήκωσε τα µάτια στον ουρανόν, δια να ευχαριστήση τον ουράνιον Πατέρα , ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις
κοµµάτια και τα έδωσε στους µαθητάς και οι µαθηταί στους όχλους.
Ματθ. 14,20  και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, και ήραν το περισσεύον των κλασµάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
Ματθ. 14,20  Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εµάζευσαν ο,τι επερίσσευσεν από τα κοµµάτια, δώδεκα κοφίνια γεµάτα.
Ματθ. 14,21  οι δε εσθίοντες ήσαν άνδρες ωσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων.
Ματθ. 14,21  Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε περίπου χιλιάδες, εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά.
Ματθ. 14,22  Καί ευθέως ηνάγκασεν ο Ιησούς τους µαθητάς αυτού εµβήναι εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν,
έως ού απολύση τους όχλους.
Ματθ. 14,22  Και αµέσως ο Ιησούς ηνάγκασε τους µαθητάς να εισέλθουν στο πλοίον και να πάνε προ αυτού στο απέναντι
µέρος, µέχρις ότου αυτός απολύση τα πλήθη του λαού. (Τούτο δε το έκαµε δια να µη παρασυρθούν και οι µαθηταί από τον
άκριτον ενθουσιασµόν των ανθρώπων αυτών, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα).
Ματθ. 14,23  και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατ ιδίαν προσεύξασθαι. οψίας δε γενοµένης µόνος ήν εκεί.
Ματθ. 14,23  Αφού δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθή µόνος και απερίσπαστος. Οταν δε άρχισε να
νυκτώνη, ήτο µόνος.
Ματθ. 14,24  το δε πλοίον ήδη µέσον της θαλάσσης ήν, βασανιζόµενον υπό των κυµάτων· ήν γάρ εναντίος ο άνεµος.
Ματθ. 14,24 —Το δε πλοίον ευρίσκετο στο µέσον της θαλάσσης και εταλαιπωρείτο πολύ από τα κύµατα, διότι ήτο αντίθετος
ο άνεµος.
Ματθ. 14,25  τετάρτη δε φυλακή της νυκτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης.
Ματθ. 14,25  Κατά δε τα χαράµατα, το τέταρτον τρίωρον της νυκτός, κατά τον χρόνον που η τετάρτη βάρδια των φρουρών
ανελάµβανε υπηρεσίαν, ήλθεν ο Ιησούς προς τους µαθητάς περιπατών επάνω εις την θάλασσαν.
Ματθ. 14 ,26  και ιδόντες αυτόν οι µαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασµά εστι, και
από τού φόβου έκραξαν.
Ματθ. 14,26  Οταν δε τον είδαν οι µαθηταί να περιπατή επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι
φάντασµα και από τον φόβον έκραξαν.
Ματθ. 14,27  ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγων· θαρσείτε, εγώ ειµι· µη φοβείσθε.
Ματθ. 14,27  Αµέσως όµως ωµίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε· “θάρρος, εγώ είµαι· µη φοβείσθε”.
Ματθ. 14,28  αποκριθείς δε αυτώ ο Πέτρος είπε· Κύριε, ει σύ εί, κέλευσόν µε προς σε ελθείν επί τα ύδατα.
Ματθ. 14,28  Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πετρος και είπε· “Κυριε, εάν είσαι συ, διάταξέ µε να έλθω προς σε περιπατών επάνω εις
τα νερά”.
Ματθ. 14,29  ο δε είπεν, ελθέ. και καταβάς από τού πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθείν προς τον Ιησούν .
Ματθ. 14,29  Ο δε Κυριος του είπε· “έλα”. Κατέβηκε ο Πετρος από το πλοίον και επεριπάτησε επάνω εις τα νερά, δια να έλθη
στον Ιησούν.



Ματθ. 14,30  βλέπων δε τον άνεµον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάµενος καταποντίζεσθαι έκραξε λέγων· Κύριε, σώσόν µε.
Ματθ. 14,30  Οταν όµως είδε τον άνεµον ισχυρόν, εφοβήθη, εκλονίσθη η πίστις του, ήρχισε να βυθίζεται και εφώναξε
δυνατά λέγων· “Κυριε σώσε µε”.
Ματθ. 14,31  ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτώ· ολιγόπιστε! εις τι εδίστασας;
Ματθ. 14,31  Αµεσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε· ολιγόπιστε διατί εκλονίσθης εις την πίστιν και
εδειλίασες;”
Ματθ. 14,32  και εµβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεµος·
Ματθ. 14,32  Οταν δε ανέβησαν στο πλοίον, έπαυσε ο άνεµος.
Ματθ. 14,33  οι δε εν τώ πλοίω ελθόντες προσεκύνησαν αυτώ λέγοντες· αληθώς Θεού υιός εί.
Ματθ. 14,33  Οι µαθηταί, που ήσαν στο πλοίον, ήλθαν, εγονάτισαν µε σεβασµόν προς αυτόν και είπαν· “αληθινά συ είσαι
Υιός του Θεού”.
Ματθ. 14,34  Καί διαπεράσαντες ήλθον εις την γήν Γεννησαρέτ.
Ματθ. 14,34  Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την χώραν της Γεννησαρέτ.
Ματθ. 14,35  και επιγνόντες αυτόν οι άνδρες τού τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην , και
προσήνεγκαν αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας,
Ματθ. 14,35  Οι δε άνθρωποι του τόπου εκείνου µόλις τον αντελήφθησαν, έστειλαν αγγελιοφόρους εις όλην την περιοχήν
εκείνην, δια να αναγγείλουν την έλευσίν του, και του έφεραν όλους τους ασθενείς.
Ματθ. 14,36  και παρεκάλουν αυτόν ίνα κάν µόνον άψωνται τού κρασπέδου τού ιµατίου αυτού· και όσοι ήψαντο
διεσώθησαν.
Ματθ. 14,36  Τον παρακαλούσαν δε να τους επιτρέψη, έστω και να εγγίσουν µόνον την άκρη από το ιµάτιόν του· και όσοι το
ήγγισαν εθεραπεύθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ματθ. 15,1  Τότε προσέρχονται τώ Ιησού οι από Ιεροσολύµων γραµµατείς και Φαρισαίοι λέγοντες·
Ματθ. 15,1  Τοτε προσήλθαν στον Ιησούν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι, κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, και του είπαν·
Ματθ. 15,2  διατί οι µαθηταί σου παραβαίνουσι την παράδοσιν των πρεσβυτέρων; ου γάρ νίπτονται τας χείρας αυτών όταν
άρτον εσθίωσιν.
Ματθ. 15,2  “Διατί οι µαθηταί σου παραβαίνουν την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, δηλαδή των παλαιοτέρων διδασκάλων
µας; Αυτό δε φαίνεται από το γεγονός ότι, όταν πρόκειται να φάγουν ψωµί, δεν πλύνουν τα χέρια των”.
Ματθ. 15,3  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· διατί και υµείς παραβαίνετε την εντολήν τού Θεού διά την παράδοσιν υµών ;
Ματθ. 15,3  Εκείνος δε απεκρίθη και τους είπε· “διατί και σεις παραβαίνετε την εντολήν του Θεού χάριν της παραδόσεώς
σας;
Ματθ. 15,4  ο γάρ Θεός ενετείλατο λέγων· τίµα τον πατέρα και την µητέρα· και ο κακολογών πατέρα ή µητέρα θανάτω
τελευτάτω.
Ματθ. 15,4  Διότι, ενώ ο Θεός διέταξε και είπε· Τιµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου· και εκείνος που υβρίζει και
βλασφηµεί τον πατέρα του η την µητέρα του πρέπει να καταδικάζεται εις θάνατον,
Ματθ. 15,5  υµείς δε λέγετε· ός αν είπη τώ πατρί ή τή µητρί, δώρον ό εάν εξ εµού ωφεληθής, και ου µη τιµήση τον πατέρα
αυτού ή την µητέρα αυτού·
Ματθ. 15,5  σεις εξ αντιθέτου λέγετε· Οποιος θα πη στον πατέρα του η την µητέρα του, αυτό που µου ζητείς να σου δώσω
δια την εξυπηρέτησίν σου, θα το προσφέρω αφιέρωµα στον Θεόν, αυτός απαλλάσεται από την υποχρέωσιν να βοηθήση
τον πατέρα του η την µητέρα του.
Ματθ. 15,6  και ηκυρώσατε την εντολήν τού Θεού διά την παράδοσιν υµών .
Ματθ. 15,6  Και έτσι έχετε αχρηστεύσει και περιφρονήσει την εντολήν του Θεού εξ αιτίας αυτής της παραδόσεώς σας.
Ματθ. 15,7  υποκριταί! καλώς προεφήτευσε περί υµών Ησαΐας λέγων·
Ματθ. 15,7  Υποκριταί! Πολύ σωστά επροφήτευσε για σας ο Ησαΐας, λέγων·
Ματθ. 15,8  εγγίζει µοι ο λαός ούτος τώ στόµατι αυτών και τοίς χείλεσί µε τιµά, η δε καρδία αυτών πόρω απέχει απ εµού·
Ματθ. 15,8  Ο λαός αυτός µε πλησιάζει µόνον µε το στόµα και µε τιµά µόνον µε τα χείλη (η ευσέβειά του δηλαδή
περιορίζεται εις υποκριτικά λόγια), η δε καρδία των απέχει πολύ από εµένα.
Ματθ. 15,9  µάτην δε σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλµατα ανθρώπων.
Ματθ. 15,9  Ανώφελα δε µε σέβονται, διότι αφίνουν την ιδικήν µου αλήθειαν και διδάσκουν εντολάς και διδασκαλίας
ανθρώπων”.
Ματθ. 15,10  Καί προσκαλεσάµενος τον όχλον είπεν αυτοίς· ακούετε και συνίετε·
Ματθ. 15,10  Και αφού επροσκάλεσε τα πλήθη του λαού, τους είπε· “ακούσατε καλά και εννοήσατε αυτά που θα σας πω.
Ματθ. 15,11  ου το εισερχόµενον εις το στόµα κοινοί τον άνθρωπον, αλλά το εκπορευόµενον εκ τού στόµατος τούτο κοινοί
τον άνθρωπον.
Ματθ. 15,11  Δεν µολύνει τον άνθρωπον αυτό που εισέρχεται στο στόµα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόµα. Αυτό τον
µολύνει”.
Ματθ. 15,12  τότε προσελθόντες οι µαθηταί αυτού είπον αυτώ· οίδας ότι οι Φαρισαίοι εσκανδαλίσθησαν ακούσαντες τον
λόγον;
Ματθ. 15,12  Τοτε ήλθαν προς αυτόν οι µαθηταί του και του είπαν· “γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι επειράχθηκαν και
εθύµωσαν, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια;”
Ματθ. 15,13  ο δε αποκριθείς είπε· πάσα φυτεία ήν ουκ εφύτευσεν ο πατήρ µου ο ουράνιος εκριζωθήσεται.
Ματθ. 15,13  Εκείνος δε απεκρίθη και είπε· “όσα φυτά δεν εφύτευσε ο Πατήρ µου ο ουράνιος, θα ξερριζωθούν.
Ματθ. 15,14  άφετε αυτούς· οδηγοί εισι τυφλοί τυφλών· τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αµφότεροι εις βόθυνον πεσούνται.
Ματθ. 15,14  Αφήσατέ τους· είναι τυφλοί, οδηγοί άλλων τυφλών· εάν δε ένας τυφλός οδηγή ένα άλλον τυφλόν, θα πέσουν
και οι δύο εις βαθύν λάκκον”.
Ματθ. 15,15  αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτώ· φράσον ηµίν την παραβολήν ταύτην.



Ματθ. 15,15  Επήρε τον λόγον τότε ο Πετρος και του είπε· “εξήγησε µας αυτήν την παραβολήν που είπες προηγουµένως”.
Ματθ. 15,16  ο δε Ιησούς είπεν· ακµήν και υµείς ασύνετοί εστε;
Ματθ. 15,16  Ο δε Ιησούς είπε· “ακόµη και σεις που τόσον χρόνον είσθε µαζή µου, δεν ηµπορείτε να καταλάβετε το νόηµα
των λόγων µου;
Ματθ. 15,17  ούπω νοείτε ότι πάν το εισπορευόµενον εις το στόµα εις την κοιλίαν χωρεί και εις αφεδρώνα εκβάλλεται;
Ματθ. 15,17  Ακόµη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισέρχεται στο στόµα, προχωρεί εις την κοιλίαν και απορρίπτεται στο
αφοδευτήριον;
Ματθ. 15,18  τα δε εκπορευόµενα εκ τού στόµατος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακείνα κοινοί τον άνθρωπον.
Ματθ. 15,18  Εκείνα όµως που βγαίνουν από το στόµα, εξέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που µολύνουν τον
άνθρωπον.
Ματθ. 15,19  εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισµοί πονηροί, φόνοι, µοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι,
βασφηµίαι.
Ματθ. 15,19  Διότι από την καρδιά βγαίνουν αµαρτωλαί σκέψεις και επιθυµίαι, φόνοι, µοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί,
ψευδοµαρτυρίαι, βλασφηµίαι.
Ματθ. 15,20  ταύτά εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον· το δε ανίπτοις χερσί φαγείν ου κοινοί τον άνθρωπον.
Ματθ. 15,20  Αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτον ενώπιον του Θεού τον άνθρωπον· το δε να φάγη κανείς µε άπλυτα χέρια,
δεν µολύνει τον άνθρωπον”.
Ματθ. 15,21  Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα µέρη Τύρου και Σιδώνος.
Ματθ. 15,21  Αναχωρήσας δε από εκεί ο Ιησούς επήγε εις τα µέρη Τυρου και Σιδώνος.
Ματθ. 15,22  και ιδού γυνή Χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα· ελέησόν µε, Κύριε, υιέ
Δαυΐδ· η θυγάτηρ µου κακώς δαιµονίζεται.
Ματθ. 15,22  Και ιδού µία γυναίκα Χαναναία, εβγήκε από τα όρια της περιοχής εκείνης και µε µεγάλην κραυγήν του έλεγεν·
“ελέησέ µε, Κυριε υιέ του Δαυΐδ· η κόρη µου βασανίζεται φρικτά από πονηρόν δαιµόνιον”.
Ματθ. 15,23  ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. και προσελθόντες οι µαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν λέγοντες· απόλυσον αυτήν,
ότι κράζει όπισθεν ηµών.
Ματθ. 15,23  Εκείνος δε δεν της είπε ούτε µίαν λέξιν εις απάντησιν. Προσήλθαν προς αυτόν οι µαθηταί του και τον
παρακαλούσαν, λέγοντες· “άκουσε την παράκλησίν της, λυπήσου την, κάµε της αυτό που µε τόσον σπαραγµόν σου ζητεί,
και άφησέ την να φύγη, διότι µας ακολουθεί από κοντά και κράζει”.
Ματθ. 15,24  ο δε αποκριθείς είπεν· ουκ απεστάλην ει µη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.
Ματθ. 15,24  Εκείνος απήντησε· “δεν έχω σταλή παρά µόνον για τα χαµένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού”.
Ματθ. 15,25  η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα· Κύριε, βοήθει µοι.
Ματθ. 15,25  Αυτή δε ήλθε τότε εµπρός στον Ιησούν, εγονάτισε µε ευλάβειαν και είπε· “Κυριε, βοήθησέ µε”.
Ματθ. 15 ,26  ο δε αποκριθείς είπεν· ουκ έστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοίς κυναρίοις.
Ματθ. 15,26  Εκείνος απήντησε και είπε· “δεν είναι καλόν να πάρη κανείς το ψωµί από τα τέκνα του και να το ρίψη εις τα
σκυλάκια”.
Ματθ. 15,27  η δε είπε· ναί, Κύριε· και γάρ τα κυνάρια εσθίει από των ψυχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των κυρίων
αυτών.
Ματθ. 15,27  Εκείνη δε είπε· “ναι, Κυριε, σωστό είναι αυτό· αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα, που πέφτουν
από το τραπέζι των κυρίων των”.
Ματθ. 15,28  τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή· ώ γύναι, µεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. και ιάθη η
θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.
Ματθ. 15,28  Οταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτούς τους γεµάτους πίστιν και ταπείνωσιν λόγους, είπε· “ω γύναι, µεγάλη είναι η
πίστις σου! Ας γίνη προς χάριν σου, όπως ακριβώς θέλεις”. Και εθεραπεύθη η κόρη της από την στιγµήν εκείνην.
Ματθ. 15,29  Καί µεταβάς εκείθεν ο Ιησούς ήλθε παρά την θάλασαν της Γαλιλαίας, και αναβάς εις το όρος εκάθητο εκεί.
Ματθ. 15,29  Αναχωρήσας δε από εκεί ο Ιησούς ήλθε κοντά εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας, ανέβηκε στο όρος και εκάθητο
εκεί.
Ματθ. 15,30  και προσήλθον αυτώ όχλοι πολλοί έχοντες µεθ εαυτών χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς και ετέρους
πολλούς, και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας τού Ιησού, και εθεράπευσεν αυτούς,
Ματθ. 15,30  Και ήλθαν εις αυτόν πολλά πλήθη ανθρώπων, που είχαν µαζή των χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κουλλούς και
άλλους πολλούς ασθενείς, τους οποίους και έρριψαν εις τα πόδια του Ιησού. Και αυτός τους εθεράπευσε,
Ματθ. 15,31  ώστε τους όχλους θαυµάσαι βλέποντας κωφούς ακούοντας, αλάλους λαλούντας, κυλλούς υγιείς, χωλούς
περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας· και εδόξασαν τον Θεόν Ισραήλ.
Ματθ. 15,31  ώστε να θαυµάζουν τα πλήθη του λαού βλέποντα κωφούς να ακούουν , βωβούς να οµιλούν, κουλλούς υγιείς,
χωλούς να περιπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και εδόξασαν όλοι τον Θεόν του Ισραήλ.
Ματθ. 15,32  Ο δε Ιησούς προσκαλεσάµενος τους µαθητάς αυτού είπε· σπλαγχνίζοµαι επί τον όχλον, ότι ήδη ηµέραι τρεις
προσµένουσί µοι και ουκ έχουσι τι φάγωσι· και απολύσαι αυτούς νήστεις ου θέλω, µήποτε εκλυθώσιν εν τή οδώ.
Ματθ. 15,32  Ο δε Ιησούς επροσκάλεσε τους µαθητάς του και είπε· “σπλαγχνίζοµαι τον λαόν αυτόν, ότι τρεις τώρα ηµέρας
µένουν κοντά µου και δεν έχουν τι να φάγουν. Δεν θέλω δε να τους αφήσω να γυρίσουν εις τα σπίτια των νηστικοί, µήπως
και παραλύσουν στον δρόµον και πέσουν από την πείναν”.
Ματθ. 15,33  και λέγουσιν αυτώ οι µαθηταί αυτού· πόθεν ηµίν εν ερηµία άρτοι τοσούτοι ώστε χορτάσαι όχλον τοσούτον;
Ματθ. 15,33  Και λέγουν προς αυτόν οι µαθηταί του· “από που ηµπορούµε να έχωµεν ηµείς εδώ στον έρηµον αυτόν τόπον
τόσους άρτους, ώστε να χορτάσωµεν τόσον πολύν λαόν;”
Ματθ. 15,34  και λέγει αυτοίς ο Ιησούς· πόσους άρτους έχετε; οι δε είπον· επτά, και ολίγα ιχθύδια.
Ματθ. 15,34  Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· “πόσα ψωµιά έχετε;” Εκείνοι δε απήντησαν· “επτά και κάτι λίγα ψαράκια”.
Ματθ. 15,35  και εκέλευσε τοίς όχλοις αναπεσείν επί την γήν.
Ματθ. 15,35  Και συνέστησε εις τα πλήθη, να καθήσουν κατά γης.
Ματθ. 15,36  και λαβών τους επτά άρτους και τους ιχθύας, ευχαριστήσας έκλασε και έδωκε τοίς µαθηταίς αυτού, οι δε



µαθηταί τοίς όχλοις.
Ματθ. 15,36  Και αφού επήρε τους επτά άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον ουράνιον Πατέρα, τα έκοψε κοµµάτια, και τα
έδωκε στους µαθητάς του και οι µαθηταί εις τα πλήθη.
Ματθ. 15,37  και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, και ήραν το περισσεύον των κλασµάτων επτά σπυρίδας πλήρεις·
Ματθ. 15,37  Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εµάζεψαν ο,τι είχε περισσεύσει από τα κοµµάτια, επτά µεγάλα κοφίνια
γεµάτα.
Ματθ. 15,38  οι δε εσθίοντες ήσαν τετρακισχίλιοι άνδρες χωρίς γυναικών και παιδίων.
Ματθ. 15,38  Αυτοί δε που έφαγαν ήσαν τέσσαρες χιλιάδες άνδρες, εκτός από τα γυναικόπαιδα.
Ματθ. 15,39  και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά.
Ματθ. 15,39  Και αφού διέλυσε τα πλήθη, εµπήκε στο πλοίον και ήλθε εις τα σύνορα Μαγδαλά, νοτίως της Καπερναούµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ματθ. 16,1  Καί προσελθόντες οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι πειράζοντες επηρώτησαν αυτόν σηµείον εκ τού ουρανού
επιδείξαι αυτοίς.
Ματθ. 16,1  Τοτε οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι (που ήσαν άσπονδοι εχθροί µεταξύ των, αλλά τους ήνωσε το κοινόν µίσος
τους κατά του Χριστού) προσήλθαν στον Ιησούν και του εζητούσαν επιµόνως να δείξη εις αυτούς θαύµα από τον ουρανόν,
που να είναι σηµείον ότι αυτός έχει σταλή από τον ουράνιον Πατέρα. (Εζητούσαν δε αυτό, όχι διότι θα επίστευαν, αλλά δια
να πειράξουν τον Ιησούν και τον εκθέσουν ενώπιον του λαού).
Ματθ. 16,2  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· οψίας γενοµένης λέγετε· ευδία· πυράζει γάρ ο ουρανός·
Ματθ. 16,2  Εκείνος δε απεκρίθη και τους είπε· “όταν βραδιάση, λέγετε· Θα έχωµεν καλοκαιρίαν, διότι είναι κοκκινωπός ο
ουρανός.
Ματθ. 16,3  και πρωΐ· σήµερον χειµών· πυράζει γάρ στυγνάζων ο ουρανός. υποκριταί, το µέν πρόσωπον τού ουρανού
γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σηµεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι;
Ματθ. 16,3  Και το πρωί βλέπετε προς την ανατολήν και λέγετε· σήµερα θα είναι κακοκαιρία, διότι ο ουρανός είναι κόκκινος
και νεφελώδης. Υποκριταί, ξέρετε να διακρίνετε τα φαινόµενα του ουρανού, τα δε σηµεία των καιρών, δηλαδή τα θαύµατα
που κάνω εγώ, που µαρτυρούν ότι έχουν φθάσει αι ηµέραι του Μεσσίου, δεν ηµπορείτε να τα διακρίνετε;
Ματθ. 16,4  γενεά πονηρά και µοιχαλίς σηµείον επιζητεί, και σηµείον ου δοθήσεται αυτή ει µη το σηµείον Ιωνά τού
προφήτου. και καταλιπών αυτούς απήλθε.
Ματθ. 16,4  Γενεά πονηρή και άπιστη ζητεί µε επιµονήν θαύµα· και άλλο θαύµα δεν θα δοθή εις αυτήν, παρά µόνον το του
Ιωνά του προφήτου”. Τους εγκατέλειψε δε µε αγανάκτησιν και έφυγε.
Ματθ. 16,5  Καί ελθόντες οι µαθηταί αυτού εις το πέραν επελάθοντο άρτους λαβείν.
Ματθ. 16,5  Οταν δε ήλθαν οι µαθηταί στο απέναντι µέρος της λίµνης, αντελήφθησαν ότι είχαν λησµονήσει να πάρουν
µαζή τους άρτους.
Ματθ. 16,6  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· οράτε και προσέχετε από της ζύµης των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων .
Ματθ. 16,6  Ο δε Ιησούς τους είπε· “κυττάξτε καλά και προσέχετε από το προζύµι των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων”.
Ματθ. 16,7  οι δε διελογίζοντο εν εαυτοίς λέγοντες ότι άρτους ουκ ελάβοµεν.
Ματθ. 16,7  Οι δε µαθηταί εσκέπτοντο από µέσα των και έλεγαν· Ηµείς δεν επήραµε καθόλου ψωµιά µαζή µας.
Ματθ. 16,8  γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· τι διαλογίζεσθε εν εαυτοίς, ολιγόπιστοι, ότι άρτους ουκ ελάβατε;
Ματθ. 16,8  Ο Ιησούς ως παντογνώστης εγνώρισε πολύ καλά τας σκέψεις των και είπε εις αυτούς · “τι σκέπτεσθε από µέσα
σας, ω ολιγόπιστοι, και ανησυχείτε, διότι δεν επήρατε µαζή σας άρτους;
Ματθ. 16,9  ούπω νοείτε ουδέ µνηµονεύετε τους πέντε άρτους των πεντακισχιλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε;
Ματθ. 16,9  Ακοµα δεν εννοείτε την σηµασίαν των λόγων µου, ούτε ενθυµείσθε τους πέντε άρτους των πέντε χιλιάδων και
πόσα κοφίνια περίσσευµα επήρατε;
Ματθ. 16,10  ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχιλίων και πόσας σπυρίδας ελάβετε;
Ματθ. 16,10  Ούτε τους επτά άρτους των τεσσάρων χιλιάδων και πόσα µεγάλα καλάθια µε περίσσευµα επήρατε;
Ματθ. 16,11  πώς ου νοείτε ότι ου περί άρτου είπον υµίν προσέχειν από της ζύµης των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ;
Ματθ. 16,11  Πως δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα να προσέχετε από το υλικό προζύµι και τα ψωµιά των Φαρισαίων και
Σαδδουκαίων;”
Ματθ. 16,12  τότε συνήκαν ότι ουκ είπε προσέχειν από της ζύµης τού άρτου, αλλ από της διδαχής των Φαρισαίων και
Σαδδουκαίων.
Ματθ. 16,12  Τοτε οι µαθηταί κατάλαβαν, ότι δεν τους είπε να προσέχουν από το προζύµι του ψωµιού, αλλά από την κακήν
διδασκαλίαν των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων, που οµοιάζει µε χαλασµένο προζύµι.
Ματθ. 16,13  Ελθών δε ο Ιησούς εις τα µέρη Καισαρείας της Φιλίππου ηρώτα τους µαθητάς αυτού λέγων· τίνα µε λέγουσιν
οι άνθρωποι είναι τον υιόν τού ανθρώπου;
Ματθ. 16,13  Οταν δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα µέρη της Καισαρείας, την οποίαν είχε επεκτείνει και εξωραΐσει ο Ηρώδης ο
Φιλιππος, ερώτησε τους µαθητάς του λέγων· “τι λένε οι άνθρωποι, ότι είµαι εγώ, ο υιός του ανθρώπου;”
Ματθ. 16,14  οι δε είπον· οι µέν Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεµίαν ή ένα των προφητών.
Ματθ. 16,14  Εκείνοι δε είπαν· “άλλοι µεν λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ο Ηλίας, και άλλοι ότι είσαι ο
Ιερεµίας η ένας από τους προφήτας”.
Ματθ. 16,15  λέγει αυτοίς· υµείς δε τίνα µε λέγεται είναι;
Ματθ. 16,15  Λεγει εις αυτούς· “σεις όµως οι µαθηταί µου ποίος λέτε, ότι είµαι;”
Ματθ. 16,16  αποκριθείς δε Σίµων Πέτρος είπε· σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού τού ζώντος.
Ματθ. 16,16  Απεκρίθη δε ο Σιµων ο Πετρος και είπε· “Συ είσαι ο Χριστός, ο υιός του Θεού του αιωνίου, που έχει ζωήν και
δίδει ζωήν”.
Ματθ. 16,17  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ· µακάριος εί, Σίµων Βαριωνά, ότι σάρξ και αίµα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ ο
πατήρ µου ο εν τοίς ουρανοίς.
Ματθ. 16,17  Και ο Ιησούς απήντησε και του είπε· “µακάριος είσαι, Σιµων υιέ του Ιωνά, διότι την οµολογίαν, που έκαµες, δεν



σου την εφανέρωσε αίµα και σαρξ, δηλαδή κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ µου ο επουράνιος.
Ματθ. 16,18  καγώ δε σοι λέγω ότι σύ εί Πέτρος, και επί ταύτη τή πέτρα οικοδοµήσω µου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου
κατισχύσουσιν αυτής.
Ματθ. 16,18  Και εγώ δε σου λέγω τούτο· ότι συ είσαι Πετρος και επάνω εις αυτήν την πέτραν της οµολογίας σου θα
οικοδοµήσω ασάλευτον την Εκκλησίαν µου, και πύλαι Αδου (δηλαδή όλαι αι κακαί δυνάµστου πονηρού διαβόλου και των
διεστραµµένων ανθρώπων), δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατορθώσουν τίποτε εναντίον της.
Ματθ. 16,19  και δώσω σοι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ό εάν δήσης επί της γής, έσται δεδεµένον εν τοίς
ουρανοίς, και ό εάν λύσης επί της γής, έσται λελυµένον εν τοίς ουρανοίς.
Ματθ. 16,19  Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, θα σου δώσω δηλαδή την εξουσίαν, ώστε όποιο
αµάρτηµα δεν θα συγχωρήσης συ εις την γην, θα είναι ασυγχώρητον και στους ουρανούς· και αµάρτηµα το οποίον συ θα
συγχωρήσης επάνω εις την γην, θα είναι συγχωρηµένον στους ουρανούς”.
Ματθ. 16,20  τότε διεστείλατο τοίς µαθηταίς αυτού ίνα µηδενί είπωσιν ότι αυτός εστιν Ιησούς ο Χριστός.
Ματθ. 16,20  Τοτε δε έδωσε αυστηράν εντολήν στους µαθητάς του, να µη είπουν εις κανένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο
Χριστός.
Ματθ. 16,21  Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τοίς µαθηταίς αυτού ότι δεί αυτόν απελθείν εις Ιεροσόλυµα και πολλά
παθείν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραµµατέων και αποκτανθήναι, και τή τρίτη ηµέρα εγερθήναι.
Ματθ. 16,21  Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να φανερώνη στους µαθητάς του, ότι πρέπει αυτός να µεταβή εις Ιεροσόλυµα και
να πάθη πολλά από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και γραµµατείς και να θανατωθή, και την τρίτην ηµέραν από τον
θάνατόν του να αναστηθή.
Ματθ. 16,22  και προσλαβόµενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιµάν αυτώ λέγων· ίλεώς σοι, Κύριε· ου µη έσται σοι τούτο.
Ματθ. 16,22  Και ο Πετρος, κατατροµαγµένος από τας αποκαλύψεις αυτάς του Διδασκάλου, τον επήρε ιδιαιτέρως και ήρχισε
µε ζωηρότητα να συνιστά και να του λέη· “ο Θεός να σε φυλάξη, Κυριε, από όσα φοβερά µας είπες ότι θα σου συµβούν· Δεν
πρέπει να σου συµβούν αυτά”.
Ματθ. 16,23  ο δε στραφείς είπε τώ Πέτρω· ύπαγε οπίσω µου, σατανά· σκάνδαλόν µου εί· ότι ου φρονείς τα τού Θεού, αλλά τα
των ανθρώπων.
Ματθ. 16,23  Ο Ιησούς εστράφη αποτόµως προς τον Πετρον και του είπε· “φύγε από εµπρός µου, σατανά. Μου είσαι
εµπόδιον στο απολυτρωτικόν µου έργον. Διότι δεν φρονείς και δεν δέχεσαι ο,τι είναι ευάρεστον στον Θεόν, αλλά ο,τι αρέσει
στους ανθρώπους”.
Ματθ. 16,24  Τότε ο Ιησούς είπε τοίς µαθηταίς αυτού· εί τις θέλει οπίσω µου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον
σταυρόν αυτού και ακολουθείτω µοι.
Ματθ. 16,24  Τοτε ο Ιησούς είπε στους µαθητάς του· “εάν κανείς θέλη πράγµατι να είναι οπαδός µου, ας απαρνηθή τον
αµαρτωλόν εαυτόν του, ας προετοιµασθή να υποστή πολλάς θλίψεις και αυτόν ακόµη τον σταυρικόν θάνατον, και ας µε
ακολουθήση.
Ματθ. 16,25  ός γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού,
ευρήσει αυτήν.
Ματθ. 16,25  Διότι εκείνος που θέλει να σώση την ζωήν του αρνούµενος εµέ, θα την χάση. Οποιος δε θυσιάσει την ζωήν του
ένεκα της πίστεώς του εις εµέ, αυτός θα κληρονοµήση την µακαρίαν και ατελεύτητον ζωήν.
Ματθ. 16,26  τι γάρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσµον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζηµιωθή; ή τι δώσει άνθρωπος
αντάλλαγµα της ψυχής αυτού;
Ματθ. 16,26  Διότι τι έχει να ωφεληθή ο άνθρωπος, εάν κερδήση όλον τον κόσµον, χάση δε την αθάνατον ψυχήν του; Η τι θα
δώση ο άνθρωπος αντάλλαγµα, δια να εξαγοράση την ψυχήν του;
Ματθ. 16,27  µέλλει γάρ ο υιός τού ανθρώπου έρχεσθαι εν τή δόξη τού πατρός αυτού µετά των αγγέλων αυτού, και τότε
αποδώσει εκάστω κατά την πράξιν αυτού.
Ματθ. 16,27  (Καθένας σύµφωνα µε τα έργα του θα τακτοποήση την θέσιν του εις την αιωνιότητα). Διότι ο υιός του
ανθρώπου θα έλθη µε όλην την δόξαν του Πατρός του, που θα είναι και δική του δόξα, µαζή µε τους αγγέλους του και τότε
θα αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του, σαν υπέρτατος και δικαιότατος κριτής, που είναι.
Ματθ. 16,28  αµήν λέγω υµίν, εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου µη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι τον υιόν τού
ανθρώπου ερχόµενον εν τή βασιλεία αυτού.
Ματθ. 16,28  Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν µερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον,
έως ότου ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του, δηλαδή να ιδρύη µε την κάθοδον του Αγίου
Πνεύµατος την Εκκλησίαν του”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Ματθ. 17,1  Καί µεθ ηµέρας έξ παραλαµβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και
αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ ιδίαν·
Ματθ. 17,1  Επειτα δε από εξ ηµέρας επήρε µαζή του ο Ιησούς τον Πετρον και τον Ιάκωβον και τον αδελφόν αυτού Ιωάννην
και ανέβηκε µε αυτούς µόνον εις υψηλόν όρος.
Ματθ. 17,2  και µετεµορφώθη έµπροσθεν αυτών, και έλαµψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιµάτια αυτού εγένετο
λευκά ως το φώς.
Ματθ. 17,2  Και µετεµορφώθη εµπρός εις αυτούς, και έλαµψε το πρόσωπον αυτού όπως ο ήλιος, τα δε ενδύµατά του έγιναν
λευκά όπως το φως.
Ματθ. 17,3  και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας µετ αυτού συλλαλούντες.
Ματθ. 17,3  Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς ο Μωϋσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνωµιλούσαν µαζή του.
Ματθ. 17,4  αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε τώ Ιησού· Κύριε, καλόν εστιν ηµάς ώδε είναι· ει θέλεις, ποιήσωµεν ώδε τρεις σκηνάς,
σοί µίαν και Μωσεί µίαν και µίαν Ηλία.
Ματθ. 17,4  (Συνεπαρµένος ο Πετρος από το µεγαλειώδες εκείνο θέαµα έλαβε τον λόγον και είπεν στον Ιησούν)· “Κυριε καλά
είναι να µείνωµεν ηµείς εδώ· εάν θέλης, ας κάµωµεν εδώ τρεις σκηνάς, µίαν για σένα, µίαν για τον Μωϋσέα και µίαν για



τον Ηλίαν”.
Ματθ. 17,5  έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· ούτός
εστιν ο υιός µου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα· αυτού ακούετε·
Ματθ. 17,5  Ενώ δε ακόµη αυτός ωµιλούσε, ιδού ολόφωτος νεφέλη εσκίασεν αυτούς και ιδού ακούσθηκε φωνή από την
νεφέλη, η οποία έλεγεν· “αυτός είναι ο µονογενής υιός µου ο αγαπητός, στον οποίον δια την απόλυτον αυτού
αναµαρτησίαν και αγιότητα έχω ευαρεστηθή. Εις αυτόν να υπακούετε”.
Ματθ. 17,6  και ακούσαντες οι µαθηταί έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα.
Ματθ. 17,6  Οταν οι µαθηταί ήκουσαν αυτήν την φωνήν έπεσαν στο χώµα πρηνείς και εφοβήθησαν πάρα πολύ .
Ματθ. 17,7  και προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών και είπεν· εγέρθητε και µη φοβείσθε.
Ματθ. 17,7  Προσήλθεν όµως ο Ιησούς, τους ήγγισε και είπε· “σηκωθήτε, µη φοβείσθε”.
Ματθ. 17,8  επάραντες δε τους οφθαλµούς αυτών ουδένα είδον ει µη τον Ιησούν µόνον.
Ματθ. 17,8  Υψωσαν εκείνοι τα µάτια των και δε είδαν κανένα παρά µόνον τον Ιησούν. (Και τότε ενόησαν καλύτερα ότι περί
αυτού έγινε η φωνή εκείνη του Θεού από την νεφέλην).
Ματθ. 17,9  και καταβαινόντων αυτών από τού όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων· µηδενί είπητε το όραµα έως ού ο
υιός τού ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.
Ματθ. 17,9  Και όταν κατέβαιναν από το όρος, έδωσεν εις αυτούς εντολήν ο Ιησούς και τους είπε· “να µη πήτε εις κανένα
αυτό το όραµα, έως ότου ο υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών”.
Ματθ. 17,10  Καί επηρώτησαν αυτόν οι µαθηταί αυτού λέγοντες· τι ούν οι γραµµατείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον;
Ματθ. 17,10  Και ηρώτησαν αυτόν οι µαθηταί· “διατί λοιπόν οι γραµµατείς λέγουν ότι ο Ηλίας πρέπει να έλθη πρώτα και
έπειτα ο Μεσσίας;”
Ματθ. 17,11  ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς· Ηλίας µέν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα·
Ματθ. 17,11  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “πράγµατι ο Ηλίας θα έλθη πριν από τον Μεσσίαν και θα τακτοποιήση
όλα σύµφωνα µε τας Γραφάς.
Ματθ. 17,12  λέγω δε υµίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, και ουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλ εποίησαν εν αυτώ όσα ηθέλησαν· ούτω και ο
υιός τού ανθρώπου µέλλει πάσχειν υπ αυτών.
Ματθ. 17,12  Σας λέγω όµως ότι ο Ηλίας ήλθεν πριν από εµέ και δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαµαν όσα κακά η
διεστραµµένη των καρδία ηθέλησεν. Ετσι και ο υιός του ανθρώπου µέλλει να πάθη από αυτούς”.
Ματθ. 17,13  τότε συνήκαν οι µαθηταί ότι περί Ιωάννου τού βαπτιστού είπεν αυτοίς.
Ματθ. 17,13  Τοτε κατάλαβαν οι µαθηταί ότι εννοούσε τον Ιωάννην τον βαπτιστήν, ο οποίος είχε έλθη ως άλλος Ηλίας.
Ματθ. 17,14  Καί ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτόν και λέγων·
Ματθ. 17,14  Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εµπρός του
µε ευλάβειαν και είπε·
Ματθ. 17,15  Κύριε, ελέησόν µου τον υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει· πολλάκις γάρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκις
εις το ύδωρ.
Ματθ. 17,15  “Κυριε σπλαγχνίσου το παιδί µου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές
πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές στο νερό.
Ματθ. 17,16  και προσήνεγκα αυτόν τοίς µαθηταίς σου, και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι.
Ματθ. 17,16  Και έφερα αυτόν προς τους µαθητάς σου µε την παράκλησιν να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν ηµπόρεσαν να
του χαρίσουν την θεραπείαν”.
Ματθ. 17,17  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· ώ γενεά άπιστος και διεστραµµένη! έως πότε έσοµαι µεθ υµών; έως πότε
ανέξοµαι υµών; φέρετέ µοι αυτόν ώδε.
Ματθ. 17,17  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω γενεά άπιστος και διεστραµµένη από την κακίαν! Εως πότε θα είµαι µαζή
σας; Εως πότε θα σας ανέχωµαι; Φερετε µου αυτόν εδώ”.
Ματθ. 17,18  και επετίµησεν αυτώ ο Ιησούς, και εξήλθεν απ αυτού το δαιµόνιον και εθεραπεύθη ο παίς από της ώρας
εκείνης.
Ματθ. 17,18  Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιµόνιον και εβγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την ώρα
εκείνην.
Ματθ. 17,19  Τότε προσελθόντες οι µαθηταί τώ Ιησού κατ ιδίαν είπον· διατί ηµείς ουκ ηδυνήθηµεν εκβαλείν αυτό;
Ματθ. 17,19  Τοτε επλησίασαν οι µαθηταί τον Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν· “διατί ηµείς δεν ηµπορέσαµεν να διώξωµε αυτό
το δαιµόνιον;” (Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιµόνια).
Ματθ. 17,20  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· διά την απιστίαν υµών. αµήν γάρ λέγω υµίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως,
ερείτε τώ όρει τούτω µετάβηθι εντεύθεν εκεί, και µεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υµίν.
Ματθ. 17,20  Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το µικρό
σπόρο του σιναπιού, θα πήτε στο βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάη και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον.
Ματθ. 17,21  τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ει µη εν προσευχή και νηστεία.
Ματθ. 17,21  Μαθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιµονίων δεν εκδιώκεται παρά µε προσευχήν και νηστείαν”.
Ματθ. 17,22 Αναστρεφοµένων δε αυτών εις την Γαλιλαίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς· µέλλει ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοσθαι
εις χείρας ανθρώπων
Ματθ. 17,22  Ενώ δε περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς· “ο Υιός του ανθρώπου µέλλει να παραδοθή εις
τα χέρια µοχθηρών ανθρώπων
Ματθ. 17,23  και αποκτενούσιν αυτόν, και τή τρίτη ηµέρα εγερθήσεται. και ελυπήθησαν σφόδρα.
Ματθ. 17,23  και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτην ηµέρα θα αναστηθή”. Και ελυπήθησαν παρά πολύ οι µαθηταί.
Ματθ. 17,24  Ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούµ προσήλθον οι τα δίδραχµα λαµβάνοντες τώ Πέτρω και είπον· ο
διδάσκαλος υµών ου τελεί τα δίδραχµα;
Ματθ. 17,24  Οταν δε ήλθαν εις την Καπερναούµ, επλησίασαν τον Πετρον αυτοί που εισπράττουν από τους Ιουδαίους τα
δίδραχµα, ως φόρον δια τον ναόν, και του είπαν· “ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχµα;”
Ματθ. 17,25  λέγει, ναί. και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγων· τι σοι δοκεί, Σίµων; οι βασιλείς



της γής από τίνων λαµβάνουσι τέλη ή κήνσον; από των υιών αυτών ή από των αλλοτρίων;
Ματθ. 17,25  Λεγει ο Πετρος· “ναι, πληρώνει”. (χωρίς να σκεφθή ότι ο φόρος κατεβάλλετο και ως λύτρον δια τας αµαρτίας
και ότι ο διδάσκαλος ως ο αναµάρτητος Υιός του Θεού δεν έπρεπε να πληρώση τέτοιον φόρον). Και όταν εισήλθε ο Πετρος
στο σπίτι τον επρόλαβεν ο Ιησούς και είπε· “Τι γνώµην έχεις, Σιµων; Οι βασιλείς της γης από ποιούς παίρνουν φόρους
εισοδήµατος η κεφαλιάτικο; Από τα παιδιά των η από τους ξένους;”
Ματθ. 17 ,26  λέγει αυτώ ο Πέτρος· από των αλλοτρίων. έφη αυτώ ο Ιησούς· άραγε ελεύθεροί εισιν οι υιοί.
Ματθ. 17,26  Λεγει εις αυτόν ο Πετρος· “από τους ξένους”. Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “εποµένως οι υιοί του βασιλέως είναι
ελεύθεροι από κάθε είδους φόρον. (Εγώ µεν ως ο αναµάρτητος Υιός του Θεού και σεις οι απόστολοί µου είµεθα
απηλλαγµένοι από κάθε φορολογίαν).
Ματθ. 17,27  ίνα δε µη σκανδαλίσωµεν αυτούς, πορευθείς εις την θάλασσαν βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτον
ιχθύν άρον, και ανοίξας το στόµα αυτού ευρήσεις στατήρα· εκείνον λαβών δός αυτοίς αντί εµού και σού.
Ματθ. 17,27  Αλλά δια να µη σκανδαλίσωµεν αυτούς και θεωρήσουν περιφρόνησιν προς τον ναόν την άρνησίν µας να
πληρώσωµεν τον φόρον, πήγαινε εις την θάλασσα και ρίξε το αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσης, άνοιξε το
στόµα του και θα εύρης ένα ασηµένιο τετράδραχµο· πάρε το και δώσε το εις αυτούς δι' εµέ και δια σε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ματθ. 18,1  Εν εκείνη τή ώρα προσήλθον οι µαθηταί τώ Ιησού λέγοντες· τις άρα µείζων εστίν εν τή βασιλεία των ουρανών;
Ματθ. 18,1  Εκείνην την ώρα προσήλθαν οι µαθηταί στο Ιησούν και είπαν· “ποιός άρα γε είναι µεγαλύτερος εις την
βασιλείαν των ουρανών;”
Ματθ. 18,2  και προσκαλεσάµενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν µέσω αυτών και είπεν·
Ματθ. 18,2  Επροσκάλεσε τότε ο Ιησούς ένα παιδί, το έβαλεν όρθιον στο µέσον αυτών και είπε·
Ματθ. 18,3  αµήν λέγω υµίν, εάν µη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου µη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 18,3  “Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν αλάξετε φρονήµατα και πορείαν εις την ζωήν σας και δεν γίνετε απλοί και άδολοι
σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 18,4  όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο , ούτός εστιν ο µείζων εν τή βασιλεία των ουρανών.
Ματθ. 18,4  Οποιος λοιπόν ταπεινώσει τον ευατόν του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι µεγαλύτερος εις την βασιλείαν των
ουρανών.
Ματθ. 18,5  και ός εάν δέξηται παιδίον τοιούτον έν επί τώ ονόµατί µου, εµέ δέχεται·
Ματθ. 18,5  Και εκείνος που θα υποδεχθή προς χάριν µου ένα τέτοιο παιδί η ένα, σαν το παιδί, απλούν άνθρωπον, δέχετε εµέ.
Ματθ. 18,6  ός δ αν σκανδαλίση ένα των µικρών τούτων των πιστευόντων εις εµέ, συµφέρει αυτώ ίνα κρεµασθή µύλος
ονικός εις τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τώ πελάγει της θαλάσσης.
Ματθ. 18,6  Οποιος όµως σκανδαλίσει και παρασύρει εις την αµαρτίαν ένα από τους µικρούς και απλοϊκούς αυτούς, που
πιστεύουν εις εµέ, είναι προτιµότερον δι' αυτόν να κρεµασθή στον τράχηλόν του µυλόπετρα από εκείνες που γυρίζει ο όνος
στον µύλον, και να καταποντισθή εις την ανοικτή θάλασσα .
Ματθ. 18,7  Ουαί τώ κόσµω από των σκανδάλων· ανάγκη γάρ εστιν ελθείν τα σκάνδαλα· πλήν ουαί των ανθρώπω εκείνω δι
ού το σκάνδαλον έρχεται.
Ματθ. 18,7  Αλλοίµονον στον κόσµον από τα σκάνδαλα· διότι ένεκα της διαφθοράς των ανθρώπων, κατ' ανάγκην θα
έλθουν σκάνδαλα και πειρασµοί. Αλλοίµονον όµως στον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον.
Ματθ. 18,8  ει δε η χείρ σου ή ο πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτά και βάλε από σού· καλόν σοί εστιν εισελθείν εις την
ζωήν χωλόν ή κυλλόν, ή δύο χείρας ή δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πύρ το αιώνιον.
Ματθ. 18,8  Εάν δε το χέρι σου η το πόδι σου (δηλαδή ένα πρόσωπον που σου είναι πολύτιµον και χρήσιµον) γίνεται αφορµή
να παρασυρθής εις την αµαρτίαν, κόψε το και ρίξε το µακρυά· είναι καλόν για σένα να εισέλθης εις την ζωήν χωλός η
κουλλός παρά µε δύο χείρας η δύο πόδας να ριφθής στο πυρ το αιώνιον.
Ματθ. 18,9  και ει ο οφθαλµός σου σκανδαλίζει σε , έξελε αυτόν και βάλε από σού· καλόν σοί εστι µονόφθαλµον εις την ζωήν
εισελθείν, ή δύο οφθαλµούς έχοντα βληθήναι εις την γέενναν τού πυρός.
Ματθ. 18,9  Και εάν το µάτι σου σε σκανδαλίζη και σε παραπλανά εις την αµαρτίαν, βγάλε το και πέταξέ το· είναι καλό για
σένα να εισέλθης εις την ζωήν µονόφθαλµος παρά έχων δύο µάτια να ριφθής εις την γέννεαν του πυρός. (Κοψε δηλαδή τον
δεσµόν και την επικοινωνίαν µε πρόσωπα, που σου είναι µεν πολύτιµα και χρήσιµα σαν το µάτι, αλλά σε παρασύρουν εις
την αµαρτίαν, δια να αποφύγης έτσι την γέενναν του πυρός και εισέλθης εις την βασιλείαν των ουρανών).
Ματθ. 18,10  Οράτε µη καταφρονήσητε ενός των µικρών τούτων· λέγω γάρ υµίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανοίς διά
παντός βλέπουσι το πρόσωπον τού πατρός µου τού εν ουρανοίς.
Ματθ. 18,10  Προσέχετε να µη καταφρονήσετε ένα από τους µικρούς τούτους τους οπαδούς µου, διότι σας λέγω ότι αυτοί
έχουν µεγάλην αξίαν ενώπιον του Θεού και οι άγγελοί των στους ουρανούς έχουν µεγάλην παρρησίαν δια λογαριασµόν
των ενώπιον του Πατρός µου του εν τοις ουρανοίς και βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπον αυτού.
Ματθ. 18,11  ήλθε γάρ ο υιός τού ανθρώπου σώσαι το απολωλός.
Ματθ. 18,11  Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να σώση το απολωλός (τον άνθρωπον, δηλαδή, ο όποιος ένεκα αγνοίας και
αδυναµίας βαδίζει τον δρόµον, που οδηγοί εις την αιωνίαν απώλειαν.
Ματθ. 18,12  Τί υµίν δοκεί; εάν γένηταί τινι ανθρώπω εκατόν πρόβατα και πλανηθή έν εξ αυτών, ουχί αφείς τα ενενήκοντα
εννέα επί τα όρη, πορευθείς ζητεί το πλανώµενον;
Ματθ. 18,12  Τι νοµίζετε σεις; Εάν ένας άνθρωπος έχη εκατό πρόβατα και παραπλανηθή ένα προβάτον µακρυά από το
κοπάδι, δεν θα αφήση αυτός τα ενενήκοντα εννέα επάνω εις τα βουνά, και δεν θα τρέξη να αναζητήση το χαµένο;
Ματθ. 18,13  και εάν γένηται ευρείν αυτό, αµήν λέγω υµίν ότι χαίρει επ αυτώ µάλλον ή επί τοίς ενενήκοντα εννέα τοίς µη
πεπλανηµένοις.
Ματθ. 18,13  Και αν συµβή να το βρη, σας διαβεβαιώνω ότι χαίρει δι' αυτό πολύ περισσότερο παρά δια τα ενενήκοντα εννέα,
που δεν είχαν παραπλανηθή.
Ματθ. 18,14  ούτως ουκ έστι θέληµα έµπροσθεν τού πατρός υµών τού εν ουρανοίς ίνα απόληται είς των µικρών τούτων.
Ματθ. 18,14  Οπως ο καλός ποιµήν δεν θέλει να χάση ούτε ένα πρόβατο, έτσι δεν είναι θέληµα του Πατρός σας του εν



ουρανοίς να χαθή ένας από τους µικρούς τούτους. Λοιπόν προσέχετε µήπως τυχόν καταφρονήσετε κανένα από τους
ασήµους και απλοϊκούς πιστούς.
Ματθ. 18,15  Εάν δε αµαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν µεταξύ σού και αυτού µόνου· εάν σου ακούση,
εκέρδησας τον αδελφόν σου·
Ματθ. 18,15  Εάν φταίξη σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε και υπέδειξέ του το σφάλµα του ιδιαιτέρως· εάν ακούση την
υπόδειξίν σου και µετανοήση δια το σφάλµα του, εκέρδησες τον αδελφόν σου δια τον Θεόν και δια σε τον ίδιον.
Ματθ. 18,16  εάν δε µη ακούση, παράλαβε µετά σού έτι ένα ή δύο, ίνα επί στόµατος δύο µαρτύρων ή τριών σταθή πάν ρήµα.
Ματθ. 18,16  Εάν όµως δεν σε ακούση, τότε πάρε µαζή σου ένα ακόµη η δύο και κάµε του παρατήρησιν, ώστε να στηριχθή
και κατοχυρωθή έτσι η αλήθεια επάνω εις την βεβαίωσιν δύο η τριών µαρτύρων.
Ματθ. 18,17  εάν δε παρακούση αυτών, ειπέ τή εκκλησία· εάν δε και της εκκλησίας παρακούση, έστω σοι ώσπερ ο εθνικός
και ο τελώνης.
Ματθ. 18,17  Εάν δε παρακούση και εις τας συµβουλάς αυτών, ειπέ το γεγονός εις την Εκκλησίαν. Εάν δε δεν σεβασθή και
παρακούση την Εκκλησίαν, ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης και ο αµετανόητος τελώνης, οι οποίοι δεν ανήκουν εις
την Εκκλησίαν.
Ματθ. 18,18  Αµήν λέγω υµίν, όσα εάν δήσητε επί της γής, έσται δεδεµένα εν τώ ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γής,
έσται λελυµένα εν τώ ουρανώ.
Ματθ. 18,18  Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αµαρτήµατα αφήσετε δεµένα και ασυγχώρητα εις την γην, θα µείνουν δεµένα και
ασυγχώρητα στον ουρανόν. Και όσα συγχωρήσετε εις την γην, θα είναι συγχωρηµένα και λυµένα στον ουρανόν.
Ματθ. 18,19  Πάλιν αµήν λέγω υµίν ότι εάν δύο υµών συµφωνήσωσιν επί της γής περί παντός πράγµατος ού εάν
αιτήσωνται, γενήσεται αυτοίς παρά τού πατρός µου τού εν ουρανοίς.
Ματθ. 18,19  Παλιν σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συµφωνήσουν εις την γην για κάθε καλόν πράγµα, που ήθελαν
ζητήσει δια της προσευχής των, θα το λάβουν από τον Πατέρα µου τον εν τοις ουρανοίς.
Ματθ. 18,20  ού γάρ εισι δύο ή τρεις συνηγµένοι εις το εµόν όνοµα, εκεί ειµι εν µέσω αυτών.
Ματθ. 18,20  Διότι όπου δύο η τρεις είναι συγκεντρωµένοι στο όνοµά µου και δια σκοπόν σύµφωνον µε το θέληµά µου, εκεί
είµαι και εγώ εν µέσω αυτών, δια να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω”.
Ματθ. 18,21  Τότε προσελθών αυτώ ο Πέτρος είπε· Κύριε, ποσάκις αµαρτήσει εις εµέ ο αδελφός µου και αφήσω αυτώ; έως
επτάκις;
Ματθ. 18,21  Τοτε επλησίασε προς αυτόν ο Πετρος και είπε· “Κυριε, πόσες φορές θα φταίξη εις εµέ ο αδελφός µου και θα τον
συγχωρήσω; Εως επτά φορές;”
Ματθ. 18,22  λέγει αυτώ ο Ιησούς· ου λέγω σοι έως επτάκις, αλλ έως εβδοµηκοντάκις επτά.
Ματθ. 18,22  Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “Δεν σου λέγω έως επτά φορές, αλλά έως εβδοµήκοντα επτά φορές, πάντοτε δηλαδή
θα συγχωρής”.
Ματθ. 18,23  Διά τούτο ωµοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, ός ηθέλησε συνάραι λόγον µετά των δούλων
αυτού.
Ματθ. 18,23  Το καθήκον να συγχωρούµεν αυτούς που µας έφταιξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η βασιλεία των
ουρανών έχει παροµοιωθή µε ένα βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή µε τους δούλους του, στους οποίους είχεν
εµπιστευθή την διαχείρισιν των οικονοµικών του.
Ματθ. 18,24  αρξαµένου δε αυτού συναίρειν προσηνέχθη αυτώ είς οφειλέτης µυρίων ταλάντων.
Ματθ. 18,24  Εκεί δε που ήρχισε να εξετάζη τους λογαριασµούς, του έφεραν βιαίως έναν, που του χρεωστούσε το τεράστιον
πόσον των δέκα χιλιάδων ταλάντων.
Ματθ. 18,25  µη έχοντος δε αυτού αποδούναι εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού πραθήναι και την γυναίκα αυτού και τα
τέκνα και πάντα όσα είχε, και αποδοθήναι.
Ματθ. 18,25  Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψη όσα χρεωστούσε, διέταξε ο κύριός του να πωληθή ως δούλος αυτός και η
γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθή έτσι έστω και µέρος από το χρέος.
Ματθ. 18,26  πεσών ούν ο δούλος προσεκύνει αυτώ λέγων· κύριε, µακροθύµησον επ εµοί και πάντα σοι αποδώσω.
Ματθ. 18,26  Επεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε· “Κυριε, δείξε επιείκειαν και µακροθυµίαν
εις εµέ και όλα όσα σου χρεωστώ, θα σου τα πληρώσω”.
Ματθ. 18,27  σπλαγχνισθείς δε ο κύριος τού δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτώ.
Ματθ. 18,27  Εφάνη δε σπλαγχνικός ο Κυριος του δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλον το χρέος.
Ματθ. 18,28  εξελθών δε ο δούλος εκείνος εύρεν ένα των συνδούλων αυτού, ός ώφειλεν αυτώ εκατόν δηνάρια, και κρατήσας
αυτόν έπνιγε λέγων· απόδος µοι εί τι οφείλεις.
Ματθ. 18,28  Αλλ' εκείνος ο δούλος όταν εβγήκεν έξω, ευρήκε ένα από τους συνδούλους του, ο όποιος του χρεωστούσε το
µηδαµινόν ποσόν των εκατό δηναρίων. Αµέσως τον επιασε και τον επίεζε κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον λέγων ·
Πλήρωσέ µου ο,τι µου χρεωστάς.
Ματθ. 18,29  πεσών ούν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλει αυτόν λέγων· µακροθύµησον επ εµοί και
αποδώσω σοι·
Ματθ. 18,29  Επεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγων· Δείξε σε µένα επιείκειαν και
µακριθυµίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόµενα.
Ματθ. 18,30  ο δε ουκ ήθελεν, αλλά απελθών έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ού αποδώ το οφειλόµενον.
Ματθ. 18,30  Αυτός δε δεν ήθελε να ακούση τίποτε, αλλά επήγε και τον κατήγγειλε εις τας αρχάς και τον έβαλε εις την
φυλακήν, έως ότου πληρώση το χρέος του.
Ματθ. 18,31  ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόµενα ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες διεσάφησαν τώ κυρίω εαυτών
πάντα τα γενόµενα.
Ματθ. 18,31  Οι άλλοι σύνδουλοί του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθόντες στον κύριόν των
του διηγήθηκαν µε ακρίβειαν όλα τα γεγονότα.
Ματθ. 18,32  τότε προσκαλεσάµενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει αυτώ· δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκά
σοι, επεί παρεκάλεσάς µε.



Ματθ. 18,32—Τοτε εκάλεσε αυτόν ο κύριός του και του είπε· Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιον εκείνο χρέος σου το εχάρισα,
διότι µε παρεκάλεσες.
Ματθ. 18,33  ουκ έδει και σε ελεήσαι τον σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ηλέησα;
Ματθ. 18,33  Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και να ελεήσης τον σύνδουλό σου, όπως εγώ ο Κυριος σου σε ελυπήθηκα και σε
ελέησα;
Ματθ. 18,34  και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τοίς βασανισταίς έως ού αποδώ πάν το οφειλόµενον αυτώ.
Ματθ. 18,34  Και οργισθείς ο κύριός του τον έβαλε εις την φυλακήν και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δια να τον
βασανίζουν, µέχρις ότου εξοφλήση όλον το χρέος του.
Ματθ. 18,35  Ούτω και ο πατήρ µου ο επουράνιος ποιήσει υµίν, εάν µη αφήτε έκαστος τώ αδελφώ αυτού από των καρδιών
υµών τα παραπτώµατα αυτών.
Ματθ. 18,35  Ετσι και ο Πατήρ µου ο επουράνιος θα κάµη εις σας εάν δεν συγχωρήτε ο καθένας στον αδελφόν του, µε όλην
σας την καρδιά, τα πταίσµατα, που έχει κάµει απέναντί σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Ματθ. 19,1  Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους µετήρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της
Ιουδαίας πέραν τού Ιορδάνου.
Ματθ. 19,1  Οταν δε ετελείωσεν ο Ιησούς τας οµιλίας αυτάς, ανεχώρησε από την Γαλιλαίαν και ήλθε εις τα όρια της
Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνην.
Ματθ. 19,2  και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, και εθεράπευσεν αυτούς εκεί.
Ματθ. 19,2  Και ηκολούθησαν αυτόν πλήθη πολλά και εθεράπευσεν εκεί τους µεταξύ αυτών ασθενείς.
Ματθ. 19,3  Καί προσήλθον αυτώ οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτώ· ει έξεστιν ανθρώπω απολύσαι την
γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν;
Ματθ. 19,3  Και οι Φαρισαίοι προσήλθαν εις αυτόν µε σκοπόν να τον παγιδεύσουν και τον εκθέσουν µε τας δολίας
ερωτήσεις των, και τον ηρώτησαν, εάν επιτρέπεται εις ένα άνδρα να διώξη την γυναίκα του δια κάθε αιτίαν, που αυτός
ήθελεν εύρει;
Ματθ. 19,4  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και είπεν,
Ματθ. 19,4  Απεκρίθη δε και είπεν εις αυτούς· “δεν εδιαβάσατε στο πρώτον βιβλίον της Γραφής ότι ο δηµιουργός ευθύς εξ
αρχής έπλασεν άνδρα και γυναίκα, ως ένα ανδρόγυνο και είπε·
Ματθ. 19,5  ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα και κολληθήσεται τή γυναικί αυτού, και
έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν;
Ματθ. 19,5  Ενεκα τούτου θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα του και θα προσκολληθή εις την
γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο µία σαρξ, ένα σώµα;
Ματθ. 19,6  ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ µία. ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω.
Ματθ. 19,6  Ωστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά µία σαρξ. Το ανδρόγυνο λοιπόν, το οποίον ο Θεός τόσο στενά συνήνωσε, ο
άνθρωπος ας µη το χωρίση. (Πως είναι δυνατόν να χωρίση εις δύο ένα σώµα και να ζήση το σώµα αυτό;”).
Ματθ. 19,7  λέγουσιν αυτώ· τι ούν Μωσής ενετείλατο δούναι βιβλίον αποστασίου και απολύσαι αυτήν;
Ματθ. 19,7  Λεγουν εις αυτόν· “Τοτε διατί ο Μωϋσής επέτρεψε το διαζύγιον και παρήγγειλε να δίδη ο άνδρας εις την
γυναίκα γραπτόν διαζύγιον και να την απολύη;”
Ματθ. 19,8 λέγει αυτοίς· ότι Μωσής προς την σκληροκαρδίαν υµών επέτρεψεν υµίν απολύσαι τας γυναίκας υµών· απ αρχής
δε ου γέγονεν ούτω.
Ματθ. 19,8  Λεγει εις αυτούς ότι ο “Μωϋσής επέτρεψε εις σας να χωρίζετε τας γυναίκα σας, ένεκα της σκληροκαρδίας σας,
(δια να προλάβη χειρότερα εγκλήµατα, τα οποία ηµπορούσατε να διαπράξετε, δια να απαλλαγήτε από την ανεπιθύµητον
σύζυγον). Αλλά από την αρχήν της δηµιουργίας δεν είχε γίνει έτσι.
Ματθ. 19,9  λέγω δε υµίν ότι ός αν απολύση την γυναίκα αυτού µη επί πορνεία και γαµήση άλλην, µοιχάται·
Ματθ. 19,9  Σας λέγω δε τούτο· ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα αυτού, δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν πλην της πορνείας, και
νυµφεφθή άλλην, διαπράττει µοιχείαν· και εκείνος που θα λάβη ως σύζυγον διαζευγµένην γυναίκα, διαπράττει µοιχείαν”.
Ματθ. 19,10  λέγουσιν αυτώ οι µαθηταί αυτού· ει ούτως εστίν η αιτία τού ανθρώπου µετά της γυναικός, ου συµφέρει
γαµήσαι.
Ματθ. 19,10  Λεγουσιν εις αυτόν οι µαθηταί του· “εάν έτσι έχουν τα πράγµατα, εάν τόσον στενή είναι η σχέσις του
ανδρογύνου και µία µόνη η αιτία που δικαιολογεί το διαζύγιον, τότε δεν συµφέρει να έρχεται κανείς εις γάµον”.
Ματθ. 19,11  ο δε είπεν αυτοίς· ου πάντες χωρούσι τον λόγον τούτον, αλλ οίς δέδοται·
Ματθ. 19,11  Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “δεν παραδέχονται όλοι µε τον νουν και την καρδίαν τον λόγον αυτόν, αλλά
εκείνοι στους οποίους έχει δοθή από τον Θεόν το χάρισµα να µπορούν να µείνουν άγαµοι και αγνοί.
Ματθ. 19,12  εισί γάρ ευνούχοι οίτινες εκ κοιλίας µητρός εγεννήθησαν ούτω. και εισίν ευνούχοι οίτινες ευνουχίσθησαν υπό
των ανθρώπων, και εισίν ευνούχοι οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά την βασιλείαν των ουρανών. ο δυνάµενος χωρείν
χωρείτω.
Ματθ. 19,12  Διότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι εγεννήθησαν τέτοιοι εκ κοιλίας µητρός. Και υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι
ευνουχίσθησαν από τους ανθρώπους. (Και οι µεν και οι δε είναι ανίκανοι δια γάµον και κατ' ανάγκην µένουν άγαµοι).
Υπάρχουν όµως και άλλοι ευνούχοι οι οποίοι δια να αφοσιωθούν εις την βασιλείαν του Θεού και κερδήσουν ασφαλέστερα
την σωτηρίαν, ηγωνίσθησαν κατά της εµφύτου ορµής, αυτοπροαιρέτως απέχουν από τον γάµον και ζουν ισοβίως αγνοί
και παρθένοι. Οποιος ηµπορεί να παραδεχθή και να εφαρµόση τον λόγον αυτόν, ας προχωρήση στον δρόµον της
σωφροσύνης και αγνότητος”.
Ματθ. 19,13  Τότε προσηνέχθη αυτώ παιδία, ίνα επιθή αυτοίς τας χείρας και προσεύξηται· οι δε µαθηταί επετίµησαν αυτοίς.
Ματθ. 19,13  Τοτε έφεραν προς αυτόν µικρά παιδιά, δια να βάλη επάνω εις τα κεφάλια τα χέρια του, να τα ευλογήση και να
προσευχηθή δι' αυτά. Οι µαθηταί όµως, δια να µη ενοχληθή ο διδάσκαλός των, επέπληξαν εκείνους που τα έφεραν.
Ματθ. 19,14 ο δε Ιησούς είπεν· άφετε τα παιδία και µη κωλύετε αυτά ελθείν προς µε· των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των
ουρανών.



Ματθ. 19,14  Αλλά ο Ιησούς είπεν· “αφήστε τα παιδιά και µη τα εµποδίζετε να έλθουν προς εµέ. Διότι εις αυτά, και εις
εκείνους που οµοιάζουν µε αυτά ως προς την απλότητα και την αθωότητα, ανήκει η βασιλεία των ουρανών”.
Ματθ. 19,15  και επιθείς τας χείρας αυτοίς επορεύθη εκείθεν.
Ματθ. 19,15  Και αφού έβαλε τα χέρια επάνω τους και τα ευλόγησε, ανεχώρησε από εκεί.
Ματθ. 19,16  Καί ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ· διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον;
Ματθ. 19,16  Και ιδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε· “διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάµω, δια να έχω ζωήν
αιώνιον;”
Ματθ. 19,17  ο δε είπεν αυτώ· τι µε λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει µη είς ο Θεός. ει δε θέλεις εισελθείν εις την ζωήν, τήρησον
τας εντολάς.
Ματθ. 19,17  Ο δε Ιησούς του είπε· “τι µε λέγεις αγαθόν, αφού µε νοµίζεις απλούν άνθρωπον; Κανείς δεν είναι απόλυτα
αγαθός, ει µη µόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλης να εισέλθης εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς”.
Ματθ. 19,18  λέγει αυτώ· ποίας; ο δε Ιησούς είπε· το ου φονεύσεις, ου µοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδοµαρτυρήσεις,
Ματθ. 19,18  Λεγει εις αυτόν· “ποίας;” Ο δε Ιησούς του είπε·“τας γνωστάς, δηλαδή το να µη φονεύσης, να µη µοιχεύσης, να
µη κλέψης, να µη ψευδοµαρτυρήσης,
Ματθ. 19,19  τίµα τον πατέρα και την µητέρα, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Ματθ. 19,19  τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου. Και να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου”.
Ματθ. 19,20  λέγει αυτώ ο νεανίσκος· πάντα ταύτα εφυλαξάµην εκ νεότητός µου· τι έτι υστερώ;
Ματθ. 19,20  Λεγει εις αυτόν ο νέος µε κάποιαν προχειρότητα· “όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική µου ηλικίαν· τι
µου λείπει ακόµη δια να γίνω άξιος της βασιλείας των ουρανών;”
Ματθ. 19,21  έφη αυτώ ο Ιησούς· ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δός πτωχοίς, και έξεις
θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει µοι.
Ματθ. 19,21  Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· “Εάν θέλης να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, µοίρασέ τα στους
πτωχούς και θα αποκτήσης θησαυρόν στον ουρανόν, και έλα ακολούθησέ µε”.
Ματθ. 19,22  ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον απήλθε λυπούµενος· ήν γάρ έχων κτήµατα πολλά.
Ματθ. 19,22  Αλλ' όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε λυπηµένος, διότι είχε πολλά κτήµατα και η καρδιά του ήταν
κολληµένη εις αυτά.
Ματθ. 19,23  Ο δε Ιησούς είπε τοίς µαθηταίς αυτού· αµήν λέγω υµίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν
των ουρανών.
Ματθ. 19,23  Ο δε Ιησούς είπε στους µαθητάς του· “αληθινά σας λέγω ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθη πλούσιος εις την
βασιλείαν των ουρανών.
Ματθ. 19,24  πάλιν δε λέγω υµίν, ευκοπώτερόν εστι κάµηλον διά τρυπήµατος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν
τού Θεού εισελθείν.
Ματθ. 19,24  Και πάλιν σας λέγω, είναι ευκολώτερον να περάση γκαµήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνι, παρά
πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”.
Ματθ. 19,25  ακούσαντες δε οι µαθηταί αυτού εξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τις άρα δύναται σωθήναι;
Ματθ. 19,25  Οταν άκουσαν οι µαθηταί τα λόγια αυτά, έπεσαν εις µεγάλην έκπληξιν και µε κάποια αποκαρδίωσιν είπαν·
“ποιός τάχα ηµπορεί να σωθή;”
Ματθ. 19,26  εµβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· παρά ανθρώποις τούτο αδύνατόν εστι, παρά δε Θεώ πάντα δυνατά εστι.
Ματθ. 19,26  Ο δε Ιησούς τους εκύτταξε κατάµατα και είπεν· “η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους έργον αδύνατον, αλλά
στον Θεόν όλα είναι δυνατά, άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον
ανακατεύονται µε χρήµατα και κτήµατα. Αρκεί να έχουν την διάθεσιν της αυταπαρνήσεως και θυσίας”.
Ματθ. 19,27  Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτώ· ιδού ηµείς αφήκαµεν πάντα και ηκολουθήσαµέν σοι· τι άρα έσται ηµίν;
Ματθ. 19,27  Τοτε απεκρίθη ο Πετρος και του είπε· “ιδού ηµείς αφήσαµεν όλα και σε ηκολουθήσαµεν. Ποία τάχα θα είναι η
αµοιβή µας;”
Ματθ. 19,28  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· αµήν λέγω υµίν ότι υµείς οι ακολουθήσαντές µοι, εν τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ο
υιός τού ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε και υµείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς τού
Ισραήλ.
Ματθ. 19,28  Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς· “σας διαβεβαιώνω ότι σεις που µε έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν
εις την συντέλεια των αιώνων αναδηµιουργηθή νέος κόσµος και αναστηθούν οι νεκροί και ο υιός του ανθρώπου καθίση
επάνω στον ένδοξον θρόνον του, τότε και σεις θα καθίσετε επάνω εις δώδεκα θρόνους, δια να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς
του Ισραήλ.
Ματθ. 19,29  και πάς ός αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή µητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν τού
ονόµατός µου, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονοµήσει.
Ματθ. 19,29  Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν µου αφήκε οικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η µητέρα η γυναίκα η
χωράφια, θα λάβη εδώ εις την γην εκατό φορές περισσότερα και, το σπουδαιότερον, θα κληρονοµήση την αιωνίαν ζωήν.
Ματθ. 19,30  Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.
Ματθ. 19,30  Πολλοί δε που στον κόσµον αυτόν, ένεκα των αξιωµάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των , είναι
πρώτοι, εις την βασιλείαν των ουρανών θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσµον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι, θα
είναι εκεί πρώτοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ματθ. 20,1  Οµοία γάρ εστιν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εξήλθεν άµα πρωΐ µισθώσασθαι
εργάτας εις τον αµπελώνα αυτού.
Ματθ. 20,1  Δια να εννοήσετε δε αυτήν την αλήθειαν, ακούσατε µία παραβολήν. Η βασιλεία των ουρανών είναι οµοία µε ένα
άνθρωπον νοικοκύρην, ο οποίος πρωί-πρωί εβγήκε να µισθώση εργάτας δια το αµπέλι του.
Ματθ. 20,2  και συµφωνήσας µετά των εργατών εκ δηναρίου την ηµέραν απέστειλεν αυτούς εις τον αµπελώνα αυτού .
Ματθ. 20,2  Και αφού εσυµφώνησε µε τους εργάτας να τους πληρώνη ως ηµεροµίσθιον ένα δηνάριον, τους έστειλε στο



αµπέλι του.
Ματθ. 20,3  και εξελθών περί τρίτην ώραν είδεν άλλους εστώτας εν τή αγορά αργούς,
Ματθ. 20,3  Εβγήκε πάλιν κατά τας εννέα το πρωί εις την αγοράν και είδε άλλους εργάτας να στέκουν εκεί χωρίς εργασίαν
και να περιµένουν µήπως τους µισθώση κανείς.
Ματθ. 20,4  και εκείνοις είπεν· υπάγετε και υµείς εις τον αµπελώνα, και ό εάν ή δίκαιον δώσω υµίν. οι δε απήλθον.
Ματθ. 20,4  Και εις εκείνους είπε· Πηγαίνετε και σεις στο αµπέλι και ο,τι είναι δίκαιον θα σας δώσω. Και εκείνοι επήγαν.
Ματθ. 20,5  πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν εποίησεν ωσαύτως.
Ματθ. 20,5  Και πάλιν εβγήκε κατά τας δώδεκα και τας τρστο απόγευµα και έκαµε το ίδιο .
Ματθ. 20,6  περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών εύρεν άλλους εστώτας αργούς, και λέγει αυτοίς· τι ώδε εστήκατε όλην την
ηµέραν αργοί;
Ματθ. 20,6  Οταν δε κατά τας πέντε εβγήκε, ευρήκε και άλλους εργάτας να στέκουν χωρίς εργασίαν και τους λέγει· Διατί
στέκεσθε εδώ όλην την ηµέραν άνεργοι;
Ματθ. 20,7  λέγουσιν αυτώ· ότι ουδείς ηµάς εµισθώσατο. λέγει αυτοίς· υπάγετε και υµείς εις τον αµπελώνα , και ό εάν ή
δίκαιον λήψεσθε.
Ματθ. 20,7  Λεγουν προς αυτόν· Διότι κανείς δεν µας εµίσθωσε. Λεγει εις αυτούς· Πηγαίνετε και σεις στο αµπέλι µου και ο,τι
είναι δίκαιον θα πάρετε.
Ματθ. 20,8 οψίας δε γενοµένης λέγει ο κύριος τού αµπελώνος τώ επιτρόπω αυτού· κάλεσον τους εργάτας και απόδος αυτοίς
τον µισθόν, αρξάµενος από των εσχάτων έως των πρώτων.
Ματθ. 20,8  Οταν δε εβράδιασε, λέγει ο κύριος του αµπελιού στον διαχειριστήν του· Καλεσε τους εργάτας και δώσε τους τον
µισθόν, αρχίζοντας από τους τελευταίους και προχωρώντας στους πρώτους.
Ματθ. 20,9  και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν έλαβον ανά δηνάριον.
Ματθ. 20,9  Και όταν ήλθαν αυτοί που έπιασαν δουλειά κατά τας πέντε το απόγευµα, επήρε ο καθένας τους από ένα
δηνάριον.
Ματθ. 20,10  ελθόντες δε οι πρώτοι ενόµισαν ότι πλείονα λήψονται, και έλαβον και αυτοί ανά δηνάριον.
Ματθ. 20,10  Οταν δε ήλθαν οι πρώτοι ενόµισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά επήραν και αυτοί από ένα δηνάριον.
Ματθ. 20,11  λαβόντες δε εγόγγυζον κατά τού οικοδεσπότου
Ματθ. 20,11  Οταν όµως το επήραν, εµουρµούριζαν δυσαρεστηµένοι εναντίον του οικοδεσπότου
Ματθ. 20,12  λέγοντες ότι ούτοι οι έσχατοι µίαν ώραν εποίησαν, και ίσους ηµίν αυτούς εποίησας τοίς βαστάσασι το βάρος
της ηµέρας και τον καύσωνα.
Ματθ. 20,12  και έλεγαν ότι αυτοί οι τελευταίοι µίαν µόνον ώρα εδούλεψαν και τους επλήρωσες ίσα µε ηµάς οι οποίοι
εβαστάσαµε το ολοήµερον βάρος της εργασίας και όλον τον καύσωνα.
Ματθ. 20,13  ο δε αποκριθείς είπεν ενί αυτών· εταίρε, ουκ αδικώ σε· ουχί δηναρίου συνεφώνησάς µοι;
Ματθ. 20,13  Ο οικοδεσπότης απεκρίθη και είπε εις ένα από αυτούς· Φιλε, δεν σε αδικώ· δεν συνεφώνησες µαζή µου ένα
δηνάριο ως ηµεροµίσθιον;
Ματθ. 20,14  άρον το σόν και ύπαγε· θέλω δε τούτω τώ εσχάτω δούναι ως και σοί·
Ματθ. 20,14  Παρε, λοιπόν, αυτό που σου ανήκει και πήγαινε. Θελω δε εις αυτόν τον τελευταίον να δώσω ο,τι έδωσα και εις
σε·
Ματθ. 20,15  ή ουκ έξεστί µοι ποιήσαι ό θέλω εν τοίς εµοίς; ει ο οφθαλµός σου πονηρός εστιν ότι εγώ αγαθός ειµι;
Ματθ. 20,15  η µήπως δεν έχω το δικαίωµα να κάνω, ο,τι θέλω εις την ιδικήν µου περιουσίαν. Η εάν το µάτι σου είναι
φθονερό και αχόρταστο διότι εγώ είµαι αγαθός, ποίος πταίει; Ασφαλώς η ιδική σου µοχθηρία.
Ματθ. 20,16  Ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι· πολλοί γάρ εισι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
Ματθ. 20,16  Ετσι θα είναι πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταία και ειργάσθησαν µε ζήλον και θα είναι τελευταίοι οι
πρώτοι, ένεκα του φθόνου και της χαλαρώσεώς των. Διότι πολλοί είναι εκείνοι που έχουν κληθή , ολίγοι όµως είναι οι
εκλεκτοί, που θα εργασθούν µέχρι τέλους µε φλογεράν επιθυµίαν και θερµόν ζήλον”.
Ματθ. 20,17  Καί αναβαίνων ο Ιησούς εις Ιεροσόλυµα παρέλαβε τους δώδεκα µαθητάς κατ ιδίαν εν τή οδώ και είπεν αυτοίς.
Ματθ. 20,17  Οταν δε ανέβαινε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυµα, επήρε τους δώδεκα µαθητάς του ιδιαιτέρως και καθώς εβάδιζαν
εις την οδόν είπεν εις αυτούς.
Ματθ. 20,18  ιδού αναβαίνοµεν εις Ιεροσόλυµα, και ο υιός τού ανθρώπου παραδοθήσεται τοίς αρχιερεύσι και γραµµατεύσι
και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω,
Ματθ. 20,18  “Ιδού αναβαίνοµεν τώρα εις Ιεροσόλυµα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή στους αρχιερείς και
γραµµατείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον
Ματθ. 20,19  και παραδώσουσιν αυτόν τοίς έθνεσιν εις το εµπαίξαι και µαστιγώσαι και σταυρώσαι, και τή τρίτη ηµέρα
αναστήσεται.
Ματθ. 20,19  και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρας στρατιώτας της Ρωµης, δια να τον εµπαίξουν και να τον
µαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν· αλλά κατά την τρίτην ηµέρα θα αναστηθή”.
Ματθ. 20,20  Τότε προσήλθεν αυτώ η µήτηρ των υιών Ζεβεδαίου µετά των υιών αυτής προσκυνούσα και αιτούσά τι παρ
αυτού.
Ματθ. 20,20   Τοτε τον επλησίασεν η µητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, µαζή µε τα παιδιά της, τον επροσκύνησε µε ευλάβειαν
και εφαίνετο ότι κάτι ήθελε να ζητήση από αυτόν.
Ματθ. 20,21  ο δε είπεν αυτή· τι θέλεις; λέγει αυτώ· ειπέ ίνα καθίσωσιν ούτοι οι δύο υιοί µου είς εκ δεξιών σου και είς εξ
ευωνύµων σου εν τή βασιλεία σου.
Ματθ. 20,21  Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτήν· “τι θέλεις;” Λεγει εις αυτόν· “Δώσε εντολήν να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά µου ο
ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου, όταν συ θα αναλάβης την βασιλείαν σου”.
Ματθ. 20,22  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· ουκ οίδατε τι αιτείσθε. δύνασθε πιείν το ποτήριον ό εγώ µέλλω πίνειν, ή το
βάπτισµα ό εγώ βαπτίζοµαι βαπτισθήναι; λέγουσιν αυτώ· δυνάµεθα.
Ματθ. 20,22   Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· “δεν γνωρίζετε, τι ζητείτε. Ηµπορείτε να πίετε το ποτήριον του πόνου, το οποίον
εγώ µέλλω να πίω, η να βαπτισθήτε το βάπτισµα του αίµατος και των παθηµάτων, το οποίον εγώ βαπτίζοµαι;” Λεγουν εις



αυτόν· “ηµπορούµεν”.
Ματθ. 20,23  και λέγει αυτοίς· το µέν ποτήριόν µου πίεσθε, και το βάπτισµα ό εγώ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε· το δε καθίσαι
εκ δεξιών µου και εξ ευωνύµων µου ουκ έστιν εµόν δούναι, αλλ οίς ητοίµασται υπό τού πατρός µου.
Ματθ. 20,23   Και λέγει εις αυτούς· “το µεν ποτήριόν µου θα το πίετε και το βάπτισµα των παθηµάτων, το οποίον εγώ
βαπτίζοµαι, θα βαπτισθήτε. Το να καθίσετε όµως εις τα δεξιά µου και τα αριστερά µου δεν είναι ιδικόν µου δικαίωµα να το
δώσω εις όποιον απλώς το ζητήσει· αλλά θα δοθή από τον δίκαιον Πατέρα µου εις εκείνους δια τους οποίους έχει
ετοιµασθή” (δηλαδή δια τους πιστούς εις αυτόν και καλούς αγωνιστάς στον δρόµον της αρετής).
Ματθ. 20,24  και ακούσαντες οι δέκα ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών.
Ματθ. 20,24   Και οι δέκα όταν ήκουσαν αυτά, ηγανάκτησαν δια την φιλόδοξον συµπεριφοράν των δύο αδελφών, οι οποίοι
επροσπαθούσαν να τους παραγκωνίσουν, δια να λάβουν αυτοί τα µεγαλύτερα αξιώµατα.
Ματθ. 20,25  ο δε Ιησούς προσκαλεσάµενος αυτούς είπεν· οίδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι
µεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτών.
Ματθ. 20,25   Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε· “ξέρετε, ότι οι άρχοντες των εθνών φέρονται δεσποτικώς
προς αυτά σαν απόλυτοι κυρίαρχοί των και εκείνοι που κατέχουν µεγάλα αξιώµατα ασκούν ανεξέλεκτον τυραννικήν
κυριαρχίαν εις αυτούς, σαν να τους έχουν δούλους.
Ματθ. 20,26  ουχ ούτως έσται εν υµίν, αλλ ός εάν θέλη εν υµίν µέγας γενέσθαι, έσται υµών διάκονος,
Ματθ. 20,26   Τετοιο πράγµα όµως µεταξύ σας δεν πρέπει να συµβαίνη. Αλλ' όποιος θέλει να αναδειχθή µέγας µεταξύ σας,
ας είναι υπηρέτης σας.
Ματθ. 20,27  και ός εάν θέλη εν υµίν είναι πρώτος, έσται υµών δούλος·
Ματθ. 20,27   Και όποιος θέλει να είναι µεταξύ σας πρώτος, οφείλει να γίνη δούλος και να προσφέρη εις όλους µε αγάπην
και ταπεινοφροσύνην τας υπηρεσίας του.
Ματθ. 20,28  ώσπερ ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον
αντί πολλών.
Ματθ. 20,28   Οπως ακριβώς ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθή, αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν του
λύτρον, δια να εξαγοράση και ελευθερώση από την αµαρτίαν και τον αιώνιον θάνατον πολλούς, οι οποίοι θα πιστεύσουν
εις αυτόν”.
Ματθ. 20,29  Καί εκπορευοµένων αυτών από Ιεριχώ ηκολούθησεν αυτώ όχλος πολύς .
Ματθ. 20,29   Και ενώ έβγαιναν από την Ιεριχώ, τον ηκολούθησεν λαός πολύς.
Ματθ. 20,30  και ιδού δύο τυφλοί καθήµενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες· ελέησον
ηµάς, Κύριε, υιός Δαυΐδ.
Ματθ. 20,30   Και ιδού δύο τυφλοί, που εκάθηντο παραπλεύρως από τον δρόµον, καθώς ήκουσαν ότι ο Ιησούς διέρχεται,
εφώναξαν και είπαν· “ελέησέ µας, Κυριε, συ που είσαι ο ένδοξος απόγονος του Δαυΐδ”.
Ματθ. 20,31  ο δε όχλος επετίµησεν αυτοίς ίνα σιωπήσωσιν· οι δε µείζον έκραζον λέγοντες· ελέησον ηµάς, Κύριε, υιός Δαυΐδ.
Ματθ. 20,31  Το δε πλήθος τους επέπληξε να σιωπήσουν (δια να µη ενοχλούν τάχα τον διδάσκαλον). Αλλά εκείνοι ακόµη
δυνατώτερα εκραύγαζαν λέγοντες· “ελέησέ µας, Κυριε, υιέ του Δαυΐδ”.
Ματθ. 20,32  και στάς ο Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπε· τι θέλετε ποιήσω υµίν;
Ματθ. 20,32   Και ο Ιησούς, αφού εστάθη, τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε· “τι θέλετε να κάµω εις σας;”
Ματθ. 20,33  λέγουσιν αυτώ· Κύριε, ίνα ανοιχθώσιν ηµών οι οφθαλµοί.
Ματθ. 20,33   Λεγουν εις αυτόν· “Κυριε, θέλοµεν να ανοιχθούν τα µάτια µας”.
Ματθ. 20,34  σπλαγχνισθείς δε ο Ιησούς ήψατο των οφθαλµών αυτών, και ευθέως ανέβλεψαν αυτών οι οφθαλµοί, και
ηκολούθησαν αυτώ.
Ματθ. 20,34   Ο δε Ιησούς τους ευσπλαγχνίσθη, ήγγισε τα µάτια των και αµέσως αυτοί απέκτησαν το φως των και µε
ευγνωµοσύνην πολλήν τον ηκολούθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Ματθ. 21,1  Καί ότε ήγγισαν εις Ιεροσόλυµα και ήλθον εις Βηθσφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο
µαθητάς
Ματθ. 21,1  Οταν δε επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυµα και ήλθαν εις Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των ελαιών, τότε έστειλε ο
Ιησούς δύο µαθητάς
Ματθ. 21,2  λέγων αυτοίς· πορεύθητε εις την κώµην την απέναντι υµών, και ευθέως ευρήσετε όνον δεδεµένην και πώλον µετ
αυτής· λύσαντες αγάγετέ µοι.
Ματθ. 21,2  λέγων εις αυτούς· “πηγαίνετε στο χωριό, που είναι απέναντί σας, και αµέσως θα βρήτε εκεί µίαν δεµένην όνον
και το πουλάρι µαζή της· λύσατέ την και φέρετέ τα εις εµέ.
Ματθ. 21,3  και εάν τις υµίν είπη τι, ερείτε ότι ο Κύριος αυτών χρείαν έχει· ευθέως δε αποστέλλει αυτούς .
Ματθ. 21,3  Και αν κανείς σας πη τίποτε και θελήση να σας εµποδίση , θα πήτε· “Οτι ο Κυριος τα χρειάζεται· πολύ δε
σύντοµα θα σας τα επιστρέψη”.
Ματθ. 21,4  τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν διά τού προφήτου λέγοντος·
Ματθ. 21,4  Ολο δε αυτό έγινε, δια να εκπληρωθή εκείνο που ελέχθη δια του προφήτου Ζαχαρίου, ο οποίος είπε·
Ματθ. 21,5  είπατε τή θυγατρί Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι πραΰς και επιβεβηκώς επί όνον και πώλον υιόν
υποζυγίου.
Ματθ. 21,5  “να πήτε εις την θυγατέρα Σιών, την Ιερουσαλήµ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε, πράος και ταπεινός,
καθήµενος επάνω εις όνον και εις πουλάρι, γέννηµα υποζυγίου”.
Ματθ. 21,6  πορευθέντες δε οι µαθηταί και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτοίς ο Ιησούς,
Ματθ. 21,6  Επήγαν οι µαθηταί και έκαµαν καθώς τους διέταξε ο Ιησούς. (Και αναµφιβόλως εθαύµασαν, όταν είδαν ότι τα
πράγµατα έγιναν, όπως ακριβώς τους είχε προείπει ο Διδάσκαλος).
Ματθ. 21,7  ήγαγον την όνον και τον πώλον, και επέθηκαν επάνω αυτών τα ιµάτια αυτών, και επεκάθισεν επάνω αυτών.
Ματθ. 21,7  Εφεραν πράγµατι την όνον και το πουλάρι της, έβαλαν επάνω εις αυτά τα ενδύµατα των, επάνω εις τα οποία και



εκάθισεν ο διδάσκαλος.
Ματθ. 21,8  ο δε πλείστος όχλος έστρωσαν εαυτών τα ιµάτια εν τή οδώ, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και
εστρώννυον εν τή οδώ.
Ματθ. 21,8  Τα δε πολλά πλήθη του λαού, που συνώδευαν τον Κυριον, έστρωναν εις ένδειξιν σεβασµού τα ενδύµατά των
στον δρόµον, δια να περάση επάνω από αυτά ο Ιησούς, και οι άλλοι έκοπταν κλάδους από δένδρα και έστρωναν στον
δρόµον.
Ματθ. 21,9  οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες· ωσαννά τώ υιώ Δαυΐδ· ευλογηµένος ο
ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου· ωσαννά εν τοίς υψίστοις.
Ματθ. 21,9  Τα πλήθη δε του λαού, τόσον εκείνα που προηγούντο όσον και εκείνα που ακολουθούσαν, εφώναζαν δυνατά
και έλεγαν· “δόξα και ύµνος στον ένδοξον απόγονον του Δαυΐδ· ευλογηµένος ας είναι αυτός που έρχεται εν ονόµατι του
Κυρίου, δια να σώση τον λαόν· δοξολογίας και ύµνους στον Μεσσίαν ας ψάλλουν αι στρατιαί των αγγέλων, που είναι
στους ουρανούς”.
Ματθ. 21,10  και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυµα εσείσθη πάσα η πόλις λέγουσα· τις εστιν ούτος;
Ματθ. 21,10  Οταν δε εισήλθεν αυτός εις τα Ιεροσόλυµα, συνεκλονίσθη η πόλις όλη από την µεγαλοπρεπή ποµπήν και
ερωτούσαν οι κάτοικοι· “ποιός είναι αυτός;”
Ματθ. 21,11  οι δε όχλοι έλεγον· ούτός έστιν Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.
Ματθ. 21,11  Τα δε πλήθη έλεγαν· “Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας”.
Ματθ. 21,12  Καί εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν τού Θεού, και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τώ ιερώ,
και τας τραπέζας των κολλυβιστών κατέστρεψε και τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεράς,
Ματθ. 21,12  Και εισήλθεν ο Ιησούς στον ναόν του Θεού και εξεδίωξε από τας αυλάς του ιερού τους πωλούντας και
αγοράζοντας, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραµοιβών και τα καθίσµατα αυτών που πωλούσαν περιστέρια προς θυσίαν.
Ματθ. 21,13  και λέγει αυτοίς· γέγραπται, ο οίκός µου οίκος προσευχής κληθήσεται· υµείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον
ληστών.
Ματθ. 21,13  Και λέγει εις αυτούς· “είναι γραµµένο εις την Αγίαν Γραφήν· Ο οίκος µου θα ονοµασθή οίκος προσευχής· αλλά
σστον εκάµατε, µε την αισχροκέρδειαν και την απληστίαν σας, σπήλαιον ληστών”.
Ματθ. 21,14  Καί προσήλθον αυτώ χωλοί και τυφλοί εν τώ ιερώ και εθεράπευσεν αυτούς .
Ματθ. 21,14  Και προσήλθαν προς αυτόν εκεί στον ναόν χωλοί και τυφλοί και τους εθεράπευσε.(Και κατά τας δραµατικάς
εκείνας ηµέρας, που προηγήθησαν από το πάθος του, δεν έπαυε να εκδηλώνη µε τα θαύµατά του την άπειρον αγάπην του
προς τους πάσχοντας).
Ματθ. 21,15  ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραµµατείς τα θαυµάσια ά εποίησε και τους παίδας κράζοντας εν τώ ιερώ και
λέγοντας, ωσαννά τώ υιώ Δαυΐδ, ηγανάκτησαν
Ματθ. 21,15  Οταν δε οι αρχιερείς και οι γραµµατείς είδαν τα θαυµαστά αυτά έργα που έκανε ο Ιησούς και ήκουσαν τα
παιδιά στον ναόν να κράζουν και να λέγουν “δόξα και τιµή στον απόγονον του Δαυΐδ”, ηγανάκτησαν
Ματθ. 21,16  και είπον αυτώ· ακούεις τι ούτοι λέγουσιν; ο δε Ιησούς λέγει αυτοίς· ναί· ουδέποτε ανέγνωτε ότι εκ στόµατος
νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον;
Ματθ. 21,16  και είπαν εις αυτόν· “ακούεις, τι λέγουν αυτά τα παιδιά;” Ο δε Ιησούς τους είπε· “ναι, ακούω· αλλά διατί σεις
ενοχλείσθε; Δεν έχετε, λοιπόν, ποτέ αναγνώσει εις την Γραφήν, που προλέγει ότι από στόµα νηπίων και βρεφών, που
θηλάζουν ακόµη, συνέθεσες, ω Θεε, δοξολογίαν;”
Ματθ. 21,17  και καταλιπών αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και ηυλίσθη εκεί.
Ματθ. 21,17  Και εγκαταλείψας αυτούς εβγήκεν έξω από την πόλιν εις την Βηθανίαν και εκεί επέρασε την νύκτα.
Ματθ. 21,18  Πρωΐας δε επανάγων εις την πόλιν επείνασε·
Ματθ. 21,18  Οταν δε την πρωΐαν επέστρεψε εις την πόλιν, επείνασε·
Ματθ. 21,19  και ιδών συκήν µίαν επί της οδού ήλθεν επ αυτήν, και ουδέν εύρεν εν αυτή ει µη φύλλα µόνον, και λέγει αυτή·
µηκέτι εκ σού καρπός γένηται εις τον αιώνα. και εξηράνθη παραχρήµα η συκή.
Ματθ. 21,19  Και καθώς είδε µία συκιά, παραπλεύρως στον δρόµον, επλησίασε εις αυτήν και δεν ευρήκε τίποτε, παρά µόνον
φύλλα και λέγει εις αυτήν· “ποτέ πλέον από σε να µη γίνη καρπός στον αιώνα”. Και αµέσως εξηράθηκε η συκιά. (Τούτο δε
έκαµε ο Κυριος, δια να συµβολίση την καταδίκην, που επερίµενε τους γραµµατείς και Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν την
εξωτερικήν εµφάνισιν της ευσεβείας, όχι όµως την δύναµιν και την αρετήν αυτής).
Ματθ. 21,20  και ιδόντες οι µαθηταί εθαύµασαν λέγοντες· πώς παραχρήµα εξηράνθη η συκή;
Ματθ. 21,20  Οταν δε είδαν οι µαθηταί το καταπληκτικόν αυτό γεγονός, εθαύµασαν και είπαν· “πως εις την στιγµήν
εξηράνθηκε η συκιά;”
Ματθ. 21,21  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· αµήν λέγω υµίν, εάν έχητε πίστιν και µη διακριθήτε, ου µόνον το της
συκής ποιήσετε, αλλά κάν τώ όρει τούτω είπητε, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, γενήσεται·
Ματθ. 21,21  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι εάν έχετε ακλόνητον πίστιν και δεν αµφιβάλλετε εις
την δύναµιν του Θεού, όχι µόνο το θαύµα της συκιάς θα κάµετε, αλλά και αν πήτε στο όρος τούτο· Σηκω και πέσε εις την
θάλασσαν, θα γίνη.
Ματθ. 21,22  και πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τή προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.
Ματθ. 21,22  Και όλα όσα θα ζητήσετε εις την προσευχήν σας µε πίστιν θα τα λάβετε”.
Ματθ. 21,23  Καί ελθόντι αυτώ εις το ιερόν προσήλθον αυτώ διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τού λαού λέγοντες·
εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην;
Ματθ. 21,23  Οταν δε επήγε στον ναόν, προσήλθαν την ώραν που εδίδασκε οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν· “µε ποίαν
εξουσίαν κάµνεις αυτά, και ποιός σου έδωκε την εξουσίαν να διώξης τους πωλούντας και αγοράζοντας από τον ναόν, και
ενώ δεν εσπούδασες εις καµµίαν ραββινικήν σχολήν, πως διδάσκεις στον λαόν;”
Ματθ. 21,24  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· ερωτήσω υµάς καγώ λόγον ένα, ον εάν είητέ µοι, καγώ υµίν ερώ εν ποία
εξουσία ταύτα ποιώ.
Ματθ. 21,24  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· “και εγώ θα σας ερωτήσω ένα µόνον λόγον· αν µου απαντήσετε, τότε και
εγώ θα σας πω µε ποίαν εξουσίαν κάνω αυτά, δια τα οποία σεις αγανακτείτε.



Ματθ. 21,25  το βάπτισµα Ιωάννου πόθεν ήν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων; οι δε διελογίζοντο παρ εαυτοίς λέγοντες· εάν
είπωµεν, εξ ουρανού, ερεί ηµίν, διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ·
Ματθ. 21,25  Το βάπτισµα Ιωάννου, ο οποίος όπως ξέρετε έδωσε επίσηµον µαρτυρίαν δι' εµέ, από που ήτο; Προήρχετο από
τον Θεόν η ήτο απατηλή επινόησις των ανθρώπων;” Εκείνοι τότε εσυλλογίζοντο από µέσα των και έλεγαν· “εάν πούµε ότι
ήτο εκ Θεού, θα µας πη, διατί λοιπόν δεν επιστεύσατε στον Ιωάννην και εις όσα εκείνος είπε δι' εµέ;
Ματθ. 21,26  εάν δε είπωµεν, εξ ανθρώπων, φοβούµεθα τον όχλον, πάντες γάρ έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην.
Ματθ. 21,26  Εάν δε πούµε ότι ήτο επινόησις ανθρώπων, φοβούµεθα τον λαόν, διότι όλοι παραδέχονται και τιµούν τον
Ιωάννην ως προφήτην”.
Ματθ. 21,27  και αποκριθέντες τώ Ιησού είπον· ουκ οίδαµεν. έφη αυτοίς και αυτός· ουδέ εγώ λέγω υµίν εν ποία εξουσία
ταύτα ποιώ.
Ματθ. 21,27  Και αυτοί, οι ανεγνωρισµένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, είπαν στον Ιησούν καταντροπιασµένοι· “δεν
γνωρίζοµεν”. Τους είπε τότε και αυτός· “ούτε και εγώ σας λέγω µε ποίαν εξουσίαν κάµνω τα έργα αυτά.
Ματθ. 21,28  Τί δε υµίν δοκεί; άνθρωπός τις είχε τέκνα δύο, και προσελθών τώ πρώτω είπε· τέκνον, ύπαγε σήµερον εργάζου
εν τώ αµπελώνί µου.
Ματθ. 21,28  Ποίαν δε γνώµην έχετε δι' αυτό, που θα σας πω; Ενας άνθρωπος είχε δύο υιούς και προσελθών στον πρώτον
είπε· παιδί µου, πήγαινε να εργασθής σήµερα στο αµπέλι µου.
Ματθ. 21,29  ο δε αποκριθείς είπεν· ου θέλω· ύστερον δε µεταµεληθείς απήλθε.
Ματθ. 21,29  Εκείνος δε αποκριθείς είπε· Δεν θέλω· ύστερα όµως µετεµελήθη, άλλαξε γνώµην και επήγε.
Ματθ. 21,30  και προσελθών τώ δευτέρω είπεν ωσαύτως. ο δε αποκριθείς είπεν· εγώ, κύριε· και ουκ απήλθε.
Ματθ. 21,30  Και προσελθών ο πατέρας στο δεύτερο παιδί του είπε ο,τι και στο πρώτον. Εκείνος δε αποκριθείς είπε·
ευχαρίστως, κύριε, πηγαίνω στο αµπέλι”· αλλά δεν επήγε.
Ματθ. 21,31  τις εκ των δύο εποίησε το θέληµα τού πατρός; λέγουσιν αυτώ· ο πρώτος. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· αµήν λέγω υµίν
ότι οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υµάς εις την βασιλείαν τού Θεού.
Ματθ. 21,31  Ποίος από τους δυό έκαµε το θέληµα του πατρός;” Λεγουν εις αυτόν· “ο πρώτος”. Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς·
“σας διαβεβαιώνω, ότι οι τελώναι και αι πόρναι, οι οποίοι έδειξαν εις την αρχήν ανυπακοήν προς τον Θεόν, τώρα επειδή
µετενόησαν προπορεύονται εις την βασιλείαν του Θεού από σας, οι οποίοι µε τα λόγια µόνον και όχι µε τα έργα δείχνετε
υπακοήν στον Θεόν.
Ματθ. 21,32  ήλθε γάρ προς υµάς Ιωάννης εν οδώ δικαιοσύνης, και ουκ επιστεύσατε αυτώ· οι δε τελώναι και αι πόρναι
επίστευσαν αυτώ· υµείς δε ιδόντες ου µετεµελήθητε ύστερον τού πιστεύσαι αυτώ.
Ματθ. 21,32  Διότι ήλθε προς σας ο Ιωάννης κηρύττων και φανερώνων µε τα έργα του και τα λόγια του τον δρόµον της
δικαιοσύνης και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Οι τελώναι όµως και αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε, και όταν είδατε
αυτούς να πιστεύουν, δεν µετενοήσατε, ώστε να πιστεύσετε ύστερα εις αυτόν.
Ματθ. 21,33  Άλλην παραβολήν ακούσατε. άνθρωπός τις ήν οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αµπελώνα και φραγµόν αυτώ
περιέθηκε και ώρυξεν εν αυτώ ληνόν και ωκοδόµησε πύργον, και εξέδοτο αυτόν γεωργοίς και απεδήµησεν.
Ματθ. 21,33  Ακούστε και άλλην παραβολήν· ένας άνθρωπος οικοδεσπότης εφύτευσε αµπέλι και ύψωσε γύρω από αυτό
φράκτην και έσκαψε µέσα εις αυτό πατητήρι και δεξαµένην και έκτισε πύργον, δια να µένουν οι εργάται και οι φύλακες·
ενοικίασε αυτό εις γεωργούς και ανεχώρησε εις άλλην χώραν.
Ματθ. 21,34  ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβείν τους καρπούς
αυτού.
Ματθ. 21,34  Οταν δε επλησίασε ο καιρός του τρυγητού, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς, δια να πάρουν τους
καρπούς που εδικαιούτο.
Ματθ. 21,35  και λαβόντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού ον µέν έδειραν, ον δε απέκτειναν, ον δε ελιθοβόλησαν.
Ματθ. 21,35  Οι δε γεωργοί, µοχθηροί και άπληστοι, συνέλαβαν τους δούλους και άλλον µεν έδειραν, άλλον δε εφόνευσαν,
άλλον δε ελιθοβόλησαν.
Ματθ. 21,36  πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείονας των πρώτων, και εποίησαν αυτοίς ωσαύτως.
Ματθ. 21,36  Παλιν ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους δούλους περισσοτέρους από τους πρώτους και έκαµαν εις αυτούς τα
ίδια.
Ματθ. 21,37  ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον υιόν αυτού λέγων· εντραπήσονται τον υιόν µου.
Ματθ. 21,37  Υστερα δε έστειλε προς αυτούς τον υιόν του λέγων· Οι άνθρωποι αυτοί θα εντραπούν τουλάχιστον το παιδί
µου.
Ματθ. 21,38  οι δε γεωργοί ιδόντες τον υιόν είπον εν εαυτοίς· ούτός εστιν ο κληρονόµος· δεύτε αποκτείνωµεν αυτόν και
κατάσχωµεν την κληρονοµίαν αυτού.
Ματθ. 21,38  Οι γεωργοί όµως, όταν είδαν τον υιόν, είπαν µεταξύ των· Αυτός είναι ο κληρονόµος· ελάτε, ας τον φονεύσωµεν
και ας καταλάβωµεν οριστικά πλέον ηµείς την κληρονοµίαν του.
Ματθ. 21,39  και λαβόντες αυτόν εξέβαλον έξω τού αµπελώνος, και απέκτειναν.
Ματθ. 21,39  Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από το αµπέλι και εκεί τον εφόνευσαν”.(Κακοί γεωργοί, οι
πνευµατικοί άρχοντες του Ισραήλ, ασεβείς και αχάριστοι προς τον οικοδεσπότην, εξεµεταλλεύοντο την άµπελον, δηλαδή
τον Ιουδαϊκόν λαόν, εκακοποιούσαν και εφόνευον τους προφήτας, που έστελλε ο Θεός, και τέλος θα εφόνευαν µε σταυρικόν
θάνατον τον υιόν του Θεού, τον Χριστόν, έξω από την Ιερουσαλήµ, δια να µείνουν ανενόχλητοι εκµεταλλευταί της αµπέλου
του Θεού).
Ματθ. 21,40  Όταν ούν έλθη ο κύριος τού αµπελώνος, τι ποιήσει τοίς γεωργοίς εκείνοις;
Ματθ. 21,40  Μετά την διήγησιν της παραβολής ηρώτησε τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού ο Χριστός· “όταν
λοιπόν έλθη ο κύριος του αµπελώνος, τι θα κάµη στους γεωργούς εκείνους;”
Ματθ. 21,41  λέγουσιν αυτώ· κακούς κακώς απολέσει αυτούς, και τον αµπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες
αποδώσουσιν αυτώ τους καρπούς εν τοίς καιροίς αυτών.
Ματθ. 21,41  Και αυτοί του απήντησαν· “τόσον κακοί που υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύση και θα εµπιστευθή εις
άλλους γεωργούς τον αµπελώνα, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους καρπούς εις τας καταλλήλους εποχάς”.



Ματθ. 21,42  λέγει αυτοίς ο Ιησούς· ουδέποτε ανέγνωτε εν ταίς γραφαίς, λίθον ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος
εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας· παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυµαστή εν οφθαλµοίς ηµών;
Ματθ. 21,42  Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ουδέποτε λοιπόν εδιαβάσατε εις τας Γραφάς· λίθον, δηλαδή εµέ, τον οποίον
απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, σεις οι οικοδόµοι του λαού, έγινε ακρογωνιαίος λίθος εις την πνευµατικήν
οικοδοµήν του Θεού, δηλαδή εις την Εκκλησίαν, η οποία έγινε παρά του Θεού και είναι αξιοθαύµαστη στους οφθαλµούς
µας;
Ματθ. 21,43  διά τούτο λέγω υµίν ότι αρθήσεται αφ υµών η βασιλεία τού Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρπούς
αυτής·
Ματθ. 21,43  Δια τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, που θα παράγη
καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά.
Ματθ. 21,44  και ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ ον δ αν πέση, λικµήσει αυτόν.
Ματθ. 21,44  Εκείνος δε, ο οποίος θα πέση εναντίον του ακρογωνιαίου αυτού λίθου, θα κατατσακισθή.
Ματθ. 21,45  και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει·
Ματθ. 21,45  Και εις όποιον πέση επάνω ο βαρύς αυτός λίθος, θα τον κάµη συντρίµµια και σκόνην”.
Ματθ. 21,46  και ζητούντες αυτόν κρατήσαι εφοβήθησαν τους όχλους επειδή ως προφήτην αυτόν είχον.
Ματθ. 21,46  Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς του, ενόησαν πλέον ότι δι' αυτούς οµιλεί. Και
παρ' όλον ότι εζητούσαν να τον συλλάβουν, δεν ετόλµησαν, επειδή εφοβήθησαν τον λαόν, ο οποίος εσέβετο και ετιµούσε
αυτόν ως προφήτην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Ματθ. 22,1  Καί αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπεν αυτοίς εν παραβολαίς λέγων·
Ματθ. 22,1  Και συνεχίσας ο Ιησούς την οµιλίαν του προς τους αρχιερείς και Φαρισαίους, ελάλησε προς αυτούς µε
παραβολάς πάλιν και είπε·
Ματθ. 22,2  ωµοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, όστις εποίησε γάµους τώ υιώ αυτού.
Ματθ. 22,2  “Η βασιλεία των ουρανών είναι οµοία µε βασιλέα, ο οποίος έκαµε µεγαλοπρεπείς γάµους στο παιδί του.
Ματθ. 22,3  και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέσαι τους κεκληµένους εις τους γάµους, και ουκ ήθελον ελθείν.
Ματθ. 22,3  Και έστειλε τους δούλους του να καλέση τους προσκαλεσµένους του στους γάµους , αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να
έλθουν.
Ματθ. 22,4  πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγων· είπατε τοίς κεκληµένοις· ιδού το άριστόν µου ητοίµασα, οι ταύροί µου
και τα σιτιστά τεθυµένα, και πάντα έτοιµα· δεύτε εις τους γάµους.
Ματθ. 22,4  Παλιν έστειλε άλλους δούλους λέγων· Ειπέτε στους προσκαλεσµένους· ιδού το συµπόσιον το έχω ετοιµάσει, οι
ταύροι µου και τα καλοθρεµµένα θρεφτάρια έχουν σφαγή και όλα είναι έτοιµα. Ελάτε στους γάµους.
Ματθ. 22,5  οι δε αµελήσαντες απήλθον, ο µέν εις τον ίδιον αγρόν, ο δε εις την εµπορίαν αυτού·
Ματθ. 22,5  Αλλ' εκείνοι επεριφρόνησαν την πρόσκλησιν, αδιαφόρησαν και επήγαν άλλος µε στο κτήµα του, άλλος δε στο
εµπόριόν του.
Ματθ. 22,6  οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και απέκτειναν.
Ματθ. 22,6  Οι υπόλοιποι δε, αφού επιασαν τους δούλους, τους ύβρισαν και τους εφόνευσαν.
Ματθ. 22,7  ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος ωργίσθη, και πέµψας τα στρατεύµατα αυτού απώλεσε τους φονείς εκείνους και
την πόλιν αυτών ενέπρησε.
Ματθ. 22,7  Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος ωργίσθη δια την αχαρακτήριστον συµπεριφοράν των προσκαλεσµένων , έστειλε
τα στρατεύµατά του, εξωλόθρευσε τους φονείς εκείνους και κατέκαυσε την πόλιν των.
Ματθ. 22,8  τότε λέγει τοίς δούλοις αυτού· ο µέν γάµος έτοιµός εστιν, οι δε κεκληµένοι ουκ ήσαν άξιοι·
Ματθ. 22,8  Τοτε λέγει στους δούλους του· Ο µεν γάµος είναι έτοιµος, αλλά οι προσκεκληµένοι δεν ήσαν άξιοι να
παρακαθήσουν στο συµπόσιον.
Ματθ. 22,9  πορεύεσθε ούν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εάν εύρητε καλέσατε εις τους γάµους,
Ματθ. 22,9  Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, όπου βγάζουν οι δρόµοι και ξεχύνονται οι άνθρωποι, και όσους αν βρήτε καλέσατέ τους
στους γάµους.
Ματθ. 22,10  και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγον πάντας όσους εύρον, πονηρούς τε και αγαθούς· και
επλήσθη ο γάµος ανακειµένων.
Ματθ. 22,10  Εξήλθον οι δούλοι εκείνοι στους δρόµους και συνεκέντρωσαν όλους όσους ευρήκαν καλούς και κακούς · και
εγέµισε η µεγάλη αίθουσα του γαµηλίου συµποσίου από συνδαιτηµόνας.
Ματθ. 22,11  εισελθών δε ο βασιλεύς θεάσασθαι τους ανακειµένους είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδυµένον ένδυµα γάµου,
Ματθ. 22,11  Οταν δε εισήλθεν ο Βασιλεύς να ίδη τους καθισµένους στο συµπόσιον, παρετήρησεν εκεί ένα άνθρωπον, ο
όποιος δεν εφορούσε κατάλληλον για γάµον ένδυµα
Ματθ. 22,12  και λέγει αυτώ· εταίρε, πώς εισήλθες ώδε µη έχων ένδυµα γάµου; ο δε εφιµώθη.
Ματθ. 22,12  και λέγει εις αυτόν· Φιλε, πως εµπήκες εδώ, χωρίς να έχης κατάλληλον ένδυµα γάµου; (Επρεπε να φιλοτιµηθής
από την τιµήν που σου έκανα και να προσπαθήσης να βρης ένα τέτοιο ένδυµα). Εκείνος δε έµεινε άφωνος.
Ματθ. 22,13 τότε είπεν ο βασιλεύς τοίς διακόνοις· δήσαντες αυτού πόδας και χείρας άρατε αυτόν και εκβάλετε εις το σκότος
το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των οδόντων.
Ματθ. 22,13  Τοτε είπε ο βασιλεύς στους υπηρέτας· Δεστε του πόδια και χέρια, πέρτε τον και ρίψατέ τον στο πυκνότατον
σκότος· εκεί θα είναι ο κλαυθµός και ο τριγµός των οδόντων.
Ματθ. 22,14  πολλοί γάρ εισι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
Ματθ. 22,14  Διότι πολλοί είναι οι προσκεκληµένοι εις την βασιλείαν του Θεού, αλλά ολίγοι είναι οι εκλεκτοί, που δέχονται
µε ευγνωµοσύνην την πρόσκλησιν και ετοιµάζονται όπως πρέπει”.
Ματθ. 22,15  Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συµβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω .
Ματθ. 22,15  Τοτε έφυγαν οι Φαρισαίοι και έκαµαν συµβούλιον και απεφάσισαν να παγιδεύσουν τον Ιησούν µε συζήτησιν,
που θα άνοιγαν µαζή του.



Ματθ. 22,16  και αποστέλλουσιν αυτώ τους µαθητάς αυτών µετά των Ηρωδιανών λέγοντες· διδάσκαλε, οίδαµεν ότι αληθής
εί και την οδόν τού Θεού εν αληθεία διδάσκεις, και ου µέλει σοι περί ουδενός· ου γάρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων·
Ματθ. 22,16  Και στέλνουν εις αυτόν τους µαθητάς των µαζή µε τους οπαδούς του Ηρώδου, που ήσαν φίλοι των
κατακτητών Ρωµαίων, και του είπαν· “διδάκαλε, γνωρίζοµεν καλά ότι είσαι φιλαλήθης και ειλικρινής και ότι τον δρόµον
του Θεού µε κάθεν αλήθειαν διδάσκεις και δεν σε µέλει για τίποτε, διότι δεν αποβλέπεις, πως να φανής ευχάριστος στους
ανθρώπους·
Ματθ. 22,17  ειπέ ούν ηµίν, τι σοι δοκεί; έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού;
Ματθ. 22,17  Πες µας λοιπόν, τι γνώµην έχεις; Επιτρέπεται να πληρώνωµεν φόρον στον Καίσαρα η όχι;” (Η ερώτησις ήτο
δολία και πανούργος, διότι εάν έλεγε “ναι” ο Κυριος, θα τον κατήγγελλαν στον λαόν ότι ευνοεί την τυραννικήν κατοχήν
των Ρωµαίων· εάν έλεγε “όχι”, θα τον κατήγγελλαν στους Ρωµαίους ως επαναστάτην και εχθρόν του Καίσαρος).
Ματθ. 22,18  γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών είπε· τι µε πειράζετε, υποκριταί;
Ματθ. 22,18  Αλλ' ο Ιησούς κατενόησεν αµέσως την πονηρία των και είπε· “διατί µε πειράζετε υποκριταί;
Ματθ. 22,19  επιδείξατέ µοι το νόµισµα τού κήνσου. οι δε προσήνεγκαν αυτώ δηνάριον.
Ματθ. 22,19  Δείξτε µου το νόµισµα που πληρώνετε ως φόρον”. Εκείνοι δε του έφεραν ένα δηνάριον.
Ματθ. 22,20  και λέγει αυτοίς· τίνος η εικών αύτη και η επιγραφή;
Ματθ. 22,20   Και λέγει εις αυτούς· “Τινος είναι η εικών αυτή και η επιγραφή;”
Ματθ. 22,21  λέγουσιν αυτώ· Καίσαρος· τότε λέει αυτοίς· απόδοτε ούν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα τού Θεού τώ Θεώ .
Ματθ. 22,21  Απήντησαν εις αυτόν· “του Καίσαρος”. Τοτε τους λέγεις· “δώστε, λοιπόν, πίσω στον Καίσαρα, αυτά που
ανήκουν στον Καίσαρα, και στον Θεόν, αυτά που ανήκουν στον Θεόν”
Ματθ. 22,22  και ακούσαντες εθαύµασαν, και αφέντες αυτόν απήλθον.
Ματθ. 22,22   Και ακούσαντες έµειναν κατάπληκτοι· άφησαν αυτόν και απήλθαν, χωρίς να τολµήσουν να συνεχίσουν την
ζυζήτησιν.
Ματθ. 22,23  Εν εκείνη τή ηµέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι, οι λέγοντες µη είναι ανάστασιν. και επηρώτησαν αυτόν
Ματθ. 22,23   Την ιδίαν ηµέραν προσήλθαν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάστασις
νεκρών και τον ηρώτησαν
Ματθ. 22,24  λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνη µη έχων τέκνα, επιγαµβρεύσει ο αδελφός αυτού την
γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρµα τώ αδελφώ αυτού.
Ματθ. 22,24   λέγοντες· “διδάσκαλε ο Μωϋσής είπε, εάν κάποιος πεθάνη, χωρίς να αποκτήση τέκνα, πρέπει ο αδελφός του
να νυµφευθή την χήραν εκείνου, δια να φέρη υιόν, ο οποίος κατά τον νόµον θα εθεωρείτο παιδί του αδελφού του.
Ματθ. 22,25  ήσαν δε παρ ηµίν επτά αδελφοί· και ο πρώτος γαµήσας ετελεύτησε, και µη έχων σπέρµα αφήκε την γυναίκα
αυτού τώ αδελφώ αυτού·
Ματθ. 22,25   Ησαν, λοιπόν, µεταξύ µας επτά αδελφοί· και ο πρώτος αφού ενυµφεύθη απέθανε και επειδή δεν απέκτησε
τέκνα, αφήκε την γυναίκα του στον αδελφόν του.
Ματθ. 22,26  οµοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος, έως των επτά.
Ματθ. 22,26   Οµοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως και τον έβδοµον, όλοι ενυµφεύθησαν την γυναίκα.
Ματθ. 22,27  ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή.
Ματθ. 22,27   Υστερα δε από όλους επέθανε και η γυναίκα.
Ματθ. 22,28  εν τή ούν αναστάσει τίνος των επτά έσται η γυνή; πάντες γάρ έσχον αυτήν.
Ματθ. 22,28   Κατά την ανάστασιν λοιπόν των νεκρών εις ποίον από τους επτά θα ανήκη η γυναίκα; Διότι όλοι είχαν αυτήν
ως νόµιµον σύζυγον”.
Ματθ. 22,29  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· πλανάσθε µη ειδότες τας γραφάς µηδέ την δύναµιν τού Θεού.
Ματθ. 22,29   Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· “πλανάσθε, διότι δεν γνωρίζετε τας Γραφάς ούτε την δύναµιν του
Θεού.
Ματθ. 22,30  εν γάρ τή αναστάσει ούτε γαµούσιν ούτε εκγαµίζονται, αλλ ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι.
Ματθ. 22,30   Διότι εις την ανάστασιν ούτε οι άνδρες νυµφεύονται, ούτε οι γυναίκες υπανδρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν
άγγελοι του Θεού στον ουρανόν.
Ματθ. 22,31  περί δε της αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωτε το ρηθέν υµίν υπό τού Θεού λέγοντος,
Ματθ. 22,31  Ως προς δε την ανάστασιν των νεκρών δεν εδιαβάσατε αυτό που σας έχει λεχθή από τον Θεόν, ο οποίος είπε δια
τους τρεις πατριάρχας, που είχαν πλέον αποθάνει·
Ματθ. 22,32  εγώ ειµι ο Θεός Αβραάµ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ; ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων.
Ματθ. 22,32   Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, που
έπαυσαν πλέον να υπάρχουν, αλλά Θεός ζωντανών, όπως είναι και οι πατριάρχαι, οι οποίοι, µολονότι απέθαναν,
εξακολουθούν εν τούτοις να ζουν και θα ζουν αιωνίως”.(Και τα είπε αυτά, δια να καταδείξη την χονδροειδή άγνοιαν των
Σαδδουκαίων και να καταδικάση την µωράν απιστίαν των).
Ματθ. 22,33  και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού.
Ματθ. 22,33   Και όταν ήκουσαν τα πλήθη του λαού αυτά, κατελήφθησαν από βαθύν θαυµασµόν δια την διδασκαλίαν του.
Ματθ. 22,34  Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφίµωσε τους Σαδδουκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό,
Ματθ. 22,34   Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν ότι απεστόµωσε τους Σαδδουκαίους, εµαζεύτηκαν στο ίδιο µέρος, όπου ήτο ο
Ιησούς,
Ματθ. 22,35  και επηρώτησεν είς εξ αυτών, νοµικός, πειράζων αυτόν και λέγων·
Ματθ. 22,35   και ένας από αυτούς νοµοδιδάσκαλος, τον ηρώτησε, µε την πονηράν διάθεσιν να τον φέρη εις δύσκολον θέσιν ,
λέγων·
Ματθ. 22,36  διδάσκαλε, ποία εντολή µεγάλη εν τώ νόµω;
Ματθ. 22,36   “Διδάσκαλε, ποία είναι η µεγαλυτέρα εντολή µέσα στον νόµον;”
Ματθ. 22,37  ο δε Ιησούς έφη αυτώ· αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τή καρδία σου και εν όλη τή ψυχή σου και εν
όλη τή διανοία σου.
Ματθ. 22,37   Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτόν· “να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου µε όλην την καρδιάν σου και µε όλην την



ψυχήν σου και µε όλην την δοιάνοιάν σου.
Ματθ. 22,38  αύτη εστί πρώτη και µεγάλη εντολή.
Ματθ. 22,38   Αυτή είναι η πρώτη και µεγάλη εντολή.
Ματθ. 22,39  δευτέρα δε οµοία αυτή· αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Ματθ. 22,39   Δευτέρα δε εντολή οµοία µε αυτήν· να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου.
Ματθ. 22,40  εν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόµος και οι προφήται κρέµανται.
Ματθ. 22,40   Επάνω εις τας δύο αυτάς εντολάς όλος ο νόµος και οι προφήται στηρίζονται”. (Και εις την πονηράν εκείνην
ερώτησιν έδωσε την θείαν απάντησίν του”.
Ματθ. 22,41  Συνηγµένων δε των Φαρισαίων επηρώτησεν αυτούς ο Ιησούς
Ματθ. 22,41  Ενώ δε ήσαν συγκεντρωµένοι οι Φαρισαίοι, τους ηρώτησεν ο Ιησούς
Ματθ. 22,42  λέγων· τι υµίν δοκεί περί τού Χριστού; τίνος υιός εστι; λέγουσιν αυτώ· τού Δαυΐδ.
Ματθ. 22,42   λέγων· “ποίαν γνώµην έχετε περί του Χριστού; Τινος είναι απόγονος;” Λεγουν εις αυτόν· “είναι απόγονος του
Δαυΐδ”.
Ματθ. 22,43  λέγει αυτοίς· πώς ούν Δαυΐδ εν Πνεύµατι Κύριον αυτόν καλεί λέγων ,
Ματθ. 22,43   Λεγει εις αυτούς· “Εάν είναι ένας απλούς και µόνον απόγονος του Δαυΐδ, πως τότε ο Δαυΐδ, εµπνεόµενος από το
Αγιον Πνεύµα, ονοµάζει αυτόν Κυριον και Θεόν λέγων,
Ματθ. 22,44  είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω µου, κάθου εκ δεξιών µου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου;
Ματθ. 22,44   είπεν ο Κυριος και Θεός στον Κυριον µου και Θεόν, τον Χριστόν, κάθισε εις τα δεξιά µου επί του θρόνου, µέχρις
ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επάνω στο οποίον θα πατούν τα πόδια σου;
Ματθ. 22,45  ει ούν Δαυΐδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς υιός αυτού εστι;
Ματθ. 22,45   Εάν λοιπόν ο Δαυίδ ονοµάζει αυτόν Κυριον και Θεόν, πως είναι απλούς απόγονός του, όπως σεις νοµίζετε; (Ο
Δαυίδ λοιπόν, σύµφωνα µε αποκάλυψιν εκ µέρους του Θεού, επίστευσε και προεκήρυξε τον Μεσσίαν, τον κατά σάρκα
απόγονόν του, ως Κυριον του και Θεόν).
Ματθ. 22,46  και ουδείς εδύνατο αυτώ αποκριθήναι λόγον, ουδέ ετόλµησέ τις απ εκείνης της ηµέρας επερωτήσαι αυτόν
ουκέτι.
Ματθ. 22,46   Και κανείς δεν ηµπόρεσε ούτε λέξιν να απαντήση ούτε ετόλµησε κανείς από εκείνην την ηµέραν να ερωτήση
πλέον αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Ματθ. 23,1  Τότε ο Ιησούς ελάλησε τοίς όχλοις και τοίς µαθηταίς αυτού
Ματθ. 23,1  Τοτε ο Ιησούς κατά ένα τρόπον επίσηµον και έντονον ελάλησε προς τα πλήθη του λαού και τους  µαθητάς του
Ματθ. 23,2  λέγων· επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι.
Ματθ. 23,2  λέγων· “εις την διδασκαλικήν έδραν του Μωϋσέως εκάθησαν οι Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι.
Ματθ. 23,3  πάντα ούν όσα εάν είπωσιν υµίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών µη ποιείτε· λέγουσι γάρ, και
ου ποιούσι.
Ματθ. 23,3  Οσα λοιπόν αν σας διδάσκουν να τηρήτε, τηρείτετα και πράττετέ τα. Μη πράττετε όµως κατά τα έργα αυτών,
διότι λέγουν άλλα δεν εφαρµόζουν όσα λέγουν.
Ματθ. 23,4  δεσµεύουσι γάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιτιθέασιν επί τους ώµους των ανθρώπων , τώ δε δακτύλω
αυτών ου θέλουσι κινήσαι αυτά.
Ματθ. 23,4  Διότι δένουν φορτία βαρειά και δυσβάστακτα και επιβάλλουν αυτά στους ώµους των ανθρώπων , ενώ οι ίδιοι
ούτε µε τον δάκτυλον δεν θέλουν να τα κινήσουν.
Ματθ. 23,5  πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοίς ανθρώποις. πλατύνουσι γάρ τα φυλακτήρια αυτών και
µεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιµατίων αυτών,
Ματθ. 23,5  Ολα δε τα έργα των τα πράττουν, δια να επιδεικνύωνται και δοξάζωνται από τους ανθρώπους. Διότι δένουν και
κρεµούν από τα χέρια των πλατειές λωρίδες µε ρητά εκ του Νοµου και κατασκευάζουν µεγαλύτερα τα κρόσσια γύρω από
τα ιµάτιά των, δια να φανούν έτσι, ότι είναι ευσεβείς και δια να κάµουν εντύπωσιν στους ανθρώπους.
Ματθ. 23,6  φιλούσι δε την πρωτοκλισίαν εν τοίς δείπνοις και τας πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς
Ματθ. 23,6  Αγαπούν δε να καταλαµβάνουν τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα και τα πρώτα καθίσµατα εις τας συναγωγάς
Ματθ. 23,7  και τους ασπασµούς εν ταίς αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραββί ραββί.
Ματθ. 23,7  και να τους χαιρετούν οι άνθρωποι µε βαθείας υποκλίσεις και εκδηλώσεις σεβασµού και να προσφωνούνται
από τους ανθρώπους· Διδάσκαλε, διδάσκαλε.
Ματθ. 23,8  υµείς δε µη κληθήτε ραββί· είς γάρ υµών εστιν ο διδάσκαλος, ο Χριστός· πάντες δε υµείς αδελφοί εστε.
Ματθ. 23,8  Αλλά σεις µη επιδιώκετε να καλήσθε διδάσκαλοι· διότι ένας είναι ο διδάσκαλος σας, ο Χριστός, όλοι δε σεις
είσθε αδελφοί και άρα ίσοι µεταξύ σας.
Ματθ. 23,9  και πατέρα µη καλέσητε υµών επί της γής· είς γάρ εστιν ο πατήρ υµών, ο εν τοίς ουρανοίς.
Ματθ. 23,9  Και πατέρα, είτε σαρκικόν είτε πνευµατικόν, µε την έννοιαν ότι αυτός έχει απόλυτον κύρος απέναντί σας και
απεριόριστον εξουσίαν, µη καλέσετε κανένα εδώ εις την γην, διότι ένας είναι ο πατήρ σας, ο εν τοις ουρανοίς.
Ματθ. 23,10  µηδέ κληθήτε καθηγηταί· είς γάρ υµών εστιν ο καθηγητής, ο Χριστός.
Ματθ. 23,10  Ούτε να ονοµασθήτε καθηγηταί, διότι ένας είναι ο µοναδικός και τέλειος καθηγητής σας, ο Χριστός, (ο οποίος
και µόνος διδάσκει ανόθευτον την αλήθεια και καθοδηγεί µε ασφάλειαν τους ανθρώπους στον δύσκολον δρόµον της
σωτηρίας).
Ματθ. 23,11  ο δε µείζων υµών έσται υµών διάκονος.
Ματθ. 23,11  Και εκείνος, που είναι µεγαλύτερος µεταξύ σας ως προς την γνώσιν και το αξίωµα πρέπει µε ταπείνωσιν και
καλωσύνην να υπηρετή τους άλλους.
Ματθ. 23,12  όστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται, και όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται.
Ματθ. 23,12  Οποιος δε υπερηφανευθή και υψώσει τον ευατόν του απέναντι των άλλων θα ταπεινωθή και όποιος µε
χριστιανικήν αγάπην και συναίσθησιν ταπεινώσει τον ευατόν του και γίνη υπηρέτης των άλλων, θα εξυψωθή και δοξασθή



από τον Θεόν.
Ματθ. 23,13  Ουαί δε υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κατεσθίετε τας οικίας των χηρών και προφάσει µακρά
προσευχόµενοι· διά τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίµα.
Ματθ. 23,13  Αλλοίµονον δε εις σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι, άπληστοι και πλεονέκται καθώς είσθε,
κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και συγχρόνως µε το πρόσχηµα της ευλαβείας κάνετε µακράς προσευχάς· δια τούτο
και θα τιµωρηθήτε από την θείαν δικαιοσύνην πολύ περισσότερο, παρ' όσον οι άλλοι άρπαγες και κλέπται.
Ματθ. 23,14  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έµπροσθεν των
ανθρώπων· υµείς γάρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχοµένους αφίετε εισελθείν.
Ματθ. 23,14  Αλλοίµονό σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι µε την διεστραµµένην διδασκαλίαν σας, που την
παρουσιάζετε ως διδασκαλίαν τάχα του Θεού, κλείετε την βασιλείαν του Θεού εµπρός από τους ανθρώπους. Ετσι, και σεις
δεν εισέρχεσθε, αλλά και εκείνους που θέλουν να εισέλθουν δεν τους αφήνετε
Ματθ. 23,15  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα
προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υµών.
Ματθ. 23,15  Αλλοίµονόν σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι γυρίζετε εις όλα τα µέρη, περιέρχεσθε την
θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάµετε ένα ειδωλολάτρην προσήλυτον Ιουδαίον. Και όταν γίνη, τον εξωθείτε εις την
κακίαν και την πώρωσιν και τον κάνετε γέννηµα της κολάσεως δυό φορές χειρότερον από σας .
Ματθ. 23,16  Ουαί υµίν, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες ός αν οµόση εν τώ ναώ, ουδέν εστιν, ός δ αν οµόση εν τώ χρυσώ τού
ναού, οφείλει.
Ματθ. 23,16  Αλλοίµονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέγετε· Αν τυχόν ορκισθή κανείς στον ναόν, δεν είναι τίποτε, όποιος όµως
ορκισθή στο χρυσάφι του ναού, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.
Ματθ. 23,17  µωροί και τυφλοί! τις γάρ µείζων εστίν, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;
Ματθ. 23,17  Είσθε µωροί και τυφλοί! Διότι ποιός είναι µεγαλυτέρας τιµής άξιος και σεβασµού ο χρυσός η ο ναός που
αγιάζει τον χρυσόν;
Ματθ. 23,18  και· ός αν οµόση εν τώ θυσιαστηρίω, ουδέν εστιν, ός δ αν οµόση εν τώ δώρω τώ επάνω αυτού, οφείλει.
Ματθ. 23,18  Και πάλιν λέγετε· όποιος τυχόν ορκισθή στο θυσιαστήριον, είναι σαν να µη έχη κάµει όρκον, όποιος όµως
ορκισθή στο δώρον, που έχει προσφερθή επάνω στο θυσιαστήριον, οφείλει να τηρήση τον όρκον του,
Ματθ. 23,19  µωροί και τυφλοί! τι γάρ µείζον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον;
Ματθ. 23,19  Μωροί και τυφλοί! Τι είναι ανώτερον και ιερώτερον, το δώρον η το θυσιαστήριον που αγιάζει το δώρον;
Ματθ. 23,20  ο ούν οµόσας εν τώ θυσιαστηρίω οµνύει εν αυτώ και εν πάσι τοίς επάνω αυτού·
Ματθ. 23,20   Μαθετε λοιπόν, ότι εκείνος που ορκίζεται στο θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και εις όλα όσα υπάρχουν
επάνω εις αυτό.
Ματθ. 23,21  και ο οµόσας εν τώ ναώ οµνύει εν αυτώ και εν τώ κατοικήσαντι αυτόν·
Ματθ. 23,21  Και εκείνος που ορκίζεται στον ναόν, ορκίζεται όχι µόνον εις αυτόν, αλλά και στον Θεόν που τον έχει κάµει
κατοικίαν του.
Ματθ. 23,22  και ο οµόσας εν τώ ουρανώ οµνύει εν τώ θρόνω τού Θεού και εν τώ καθηµένω επάνω αυτού.
Ματθ. 23,22   Και εκείνος που ορκίζεται στον ουρανόν, ορκίζεται συγχρόνως στον θρόνον του Θεού και στον Θεόν, που
κάθεται επάνω εις αυτόν.
Ματθ. 23,23  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσµον και το άνηθον και το κύµινον ,
και αφήκατε τα βαρύτερα τού νόµου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα δε έδει ποιήσαι κακείνα µη αφιέναι.
Ματθ. 23,23   Αλλοίµονο σε σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι δίδετε στον ναόν δια τους ιερείς το δέκατον από
τον δύοσµον και τον άνηθον και το κύµινον, τηρείτε δηλαδή τας επουσιώδεις διατάξστου Νοµου, και αφήσατε τα
βαρύτερα και σπουδαιότερα, δηλαδή την δικαίαν κρίσιν και την ευσπλαγχνίαν και την αληθινήν πίστιν· και αυτά έπρεπε
να εφαρµόσετε και εκείνα δεν έπρεπε να αφίνετε.
Ματθ. 23,24  οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάµηλον καταπίνοντες!
Ματθ. 23,24   Οδηγοί τυφλοί, που περνάτε από λεπτό σουρωτήρι το κρασί και το νερό, µήπως καταπιήτε κανένα κουνούπι,
ενώ καταπίνετε ολόκληρη γκαµήλα. (Τηρείτε τα µικρά και ασήµαντα και αδιαφορείτε δια τα µεγάλα και σπουδαία).
Ματθ. 23,25  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι καθαρίζετε το έξωθεν τού ποτηρίου και της παροψίδος,
έσωθεν δε γέµουσιν εξ αρπαγής και αδικίας.
Ματθ. 23,25   Αλλοίµονό σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι καθαρίζετε το έξω από το ποτήρι και το πιάτο,
µέσα δε αυτά είναι γεµάτα από τροφάς, που προέρχονται από αρπαγές και αδικίες.
Ματθ. 23,26  Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός τού ποτηρίου και της παροψίδος, ίνα γένηται και το εκτός αυτών
καθαρόν.
Ματθ. 23,26   Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα αυτό που υπάρχει µέσα στο ποτήρι και το πιάτο, ώστε να µη προέρχεται από
αδικίαν, αλλά από την τιµίαν εργασίαν σου, δια να γίνη και το απ' έξω καθαρόν. (Μη προσπαθείτε, δηλαδή, εξωτερικώς
µόνον να φαίνεσθε ευσεβείς, αλλά προσπαθείτε να αποκτήσετε και την εσωτερικήν καθαρότητα και αγιότητα).
Ματθ. 23,27  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις, οίτινες έξωθεν µέν
φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέµουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας.
Ματθ. 23,27   Αλλοίµονό σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι οµοιάζετε µε τάφους ασβεστωµένους, οι οποίοι
εξωτερικώς µεν φαίνονται ωραίοι, ενώ από µέσα είναι γεµάτοι µε κόκκαλα πεθαµένων και µε κάθε ακαθαρσίαν.
Ματθ. 23,28  ούτω και υµείς έξωθεν µέν φαίνεσθε τοίς ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε µεστοί εστε υποκρίσεως και ανοµίας.
Ματθ. 23,28   Ετσι και σεις, εξωτερικώς µεν φαίνεσθε στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ από µέσα είσθε γεµάτοι από υποκρισίαν
και κάθε παρανοµίαν.
Ματθ. 23,29  Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι οικοδοµείτε τους τάφους των προφητών και κοσµείτε τα
µνηµεία των δικαίων,
Ματθ. 23,29   Αλλοίµονο σε σας, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι οικοδοµείτε τους τάφους των προφητών και
στολίζετε τα µνηµεία των δικαίων
Ματθ. 23,30  και λέγετε· ει ήµεν εν ταίς ηµέραις των πατέρων ηµών, ουκ αν ήµεν κοινωνοί αυτών εν τώ αίµατι των



προφητών.
Ματθ. 23,30   και λέτε, εάν εζούσαµε εις τας ηµέρας των προγόνων µας, δεν θα συµµετείχαµε εις την αιµατοχυσίαν και τον
άδικον θάνατον των προφητών.
Ματθ. 23,31  ώστε µαρτυρείτε εαυτοίς ότι υιοί εστε των φονευσάντων τους προφήτας.
Ματθ. 23,31  Ωστε σεις οι ίδιοι βεβαιώνετε ότι είσθε γνήσιοι και αντάξιοι απόγονοι εκείνων, που εφόνευσαν τους προφήτας.
Ματθ. 23,32  και υµείς πληρώσατε το µέτρον των πατέρων υµών.
Ματθ. 23,32   Λοιπόν ολοκληρώστε και εσείς το έργον των πατέρων σας, κάµετε όσα εκείνοι δεν έκαµαν, φονεύσατε τον
Μεσσίαν, δια να φθάσετε έτσι στο έσχατον όριον της κακίας.
Ματθ. 23,33  όφεις, γεννήµατα εχιδνών! πώς φύγητε από της κρίσεως της γεέννης;
Ματθ. 23,33  Φιδια, οχιές, πως είνα δυνατόν να αποφύγετε την δικαίαν και τροµεράν καταδίκην της γέεννης;
Ματθ. 23,34  διά τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς υµάς προφήτας και σοφούς και γραµµατείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και
σταυρώσετε, και εξ αυτών µαστιγώσετε εν ταίς συναγωγαίς υµών και διώξετε από πόλεως εις πόλιν,
Ματθ. 23,34   Δια να σας δώσω την τελευταίαν πολύτιµον ευκαιρίαν να σωθήτε, ιδού εγώ στέλνω εις σας προφήτας και
σοφούς και δαδασκάλους του νόµου µου, τους Αποστόλους µου. Σεις όµως άλλους από αυτούς θα φονεύσετε και θα
σταυρώσετε και άλλους θα τους µαστιγώσετε εις τας συναγωγάς σας και θα τους διώξετε από πόλιν εις πόλιν .
Ματθ. 23,35  όπως έλθη εφ υµάς πάν αίµα δίκαιον εκχυνόµενον επί της γής από τού αίµατος Άβελ τού δικαίου έως τού
αίµατος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, ον εφονεύσατε µεταξύ τού ναού και τού θυσιαστηρίου.
Ματθ. 23,35  Δια να πέση έτσι επάνω σας το αθώον αίµα που εχύθη άδικα εις την γην, από το αίµα του δικαίου Αβελ έως το
αίµα του Ζαχαρίου, του υιού Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε µεταξύ του ναού και του θυσιστηρίου, χωρίς να φοβηθήτε
ούτε του τόπου τούτου την ιερότητα.
Ματθ. 23,36  αµήν λέγω υµίν ότι ήξει ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην.
Ματθ. 23,36   Σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά θα ξεσπάσουν εις την γενεάν αυτήν.
Ματθ. 23,37  Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ, η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλµένους προς αυτήν!
ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ
ηθελήσατε.
Ματθ. 23,37  Ιερουσαλήµ, Ιερουσαλήµ, συ που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου έχει στείλει!
Ποσες και πόσες φορές ηθέλησα να περιµαζεύσω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συγκετρώνει τα µικρά πουλιά της κάτω
από τις φτερούγες της, και δεν ηθελήσατε.
Ματθ. 23,38  ιδού αφίεται υµίν ο οίκος υµών έρηµος.
Ματθ. 23,38   Ιδού, προς τιµωρίαν της κακίας σας και καταστροφήν σας αφίνεται έρηµος και απροσταύτετος από τον Θεόν
η πόλις σας και ο ναός.
Ματθ. 23,39  λέγω γάρ υµίν, ου µη µε ίδητε απ άρτι έως αν είπητε, ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου.
Ματθ. 23,39   Διότι σας λέγω ότι δεν θα µε δήτε πλέον, έως ότου µετανοηµένοι πήτε· Ευλογηµένος είναι αυτός, που έρχεται εν
ονόµατι του Κυρίου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Ματθ. 24,1  Καί εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από τού ιερού· και προσήλθον οι µαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδοµάς
τού ιερού.
Ματθ. 24,1  Και καθώς εξήλθεν ο Ιησούς και έφευγεν οριστικώς πλέον από τον ναόν, τον επλησίασαν οι µαθηταί δια να του
δείξουν τας ωραίας οικοδοµάς του ναού.
Ματθ. 24,2  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ου βλέπετε ταύτα πάντα; αµήν λέγω υµίν, ου µη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον, ός ου
καταλυθήσεται.
Ματθ. 24,2  Ο δε Ιησούς τους είπεν· “δεν βλέπετε µε θαυµασµόν όλα τα ωραία αυτά κτίρια; Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα
µείνη εδώ πέτρα επάνω στην πέτρα, που να µη µεταβληθή εις συντρίµµατα”.
Ματθ. 24,3  καθηµένου δε αυτού επί τού όρους των ελαιών προσήλθον αυτώ οι µαθηταί κατ ιδίαν λέγοντες· ειπέ ηµίν πότε
ταύτα έσται, και τι το σηµείον της σής παρουσίας και της συντελείας τού αιώνος;
Ματθ. 24,3  Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι µαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· “πες µας,
πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σηµείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του
κόσµου;”
Ματθ. 24,4  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· βλέπετε µη τις υµάς πλανήση.
Ματθ. 24,4  Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε· “προσέχετε µήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.
Ματθ. 24,5  πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόµατί µου λέγοντες, εγώ ειµι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι.
Ματθ. 24,5  Διότι πολλοί θα έρθουν µε το ιδικόν µου όνοµα και θα λέγουν· εγώ είµαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς
στον δρόµον της πλάνης.
Ματθ. 24,6  µελλήσετε δε ακούειν πολέµους και ακοάς πολέµων· οράτε µη θροείσθε· δεί γάρ πάντα γενέσθαι, αλλ ούπω εστί
το τέλος.
Ματθ. 24,6  Θα ακούσετε δε πολέµους και φήµες περί πολέµων, που γίνονται µακράν. Προσέχετε, µη ταράσσεσθε,
νοµίζοντες ότι αυτά είναι σηµεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγµατοποιηθούν, αλλά ακόµα δεν θα έλθη το τέλος.
Ματθ. 24,7  εγερθήσεται γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λιµοί και λοιµοί και σεισµοί κατά
τόπους·
Ματθ. 24,7  Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους , και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου
και θα συµβούν στερήσεις και πείνες και επιδηµικές αρρώστιες και σεισµοί εις διαφόρους τόπους.
Ματθ. 24,8  πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων.
Ματθ. 24,8  Ολα όµως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.
Ματθ. 24,9  τότε παραδώσουσιν υµάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν υµάς, και έσεσθε µισούµενοι υπό πάντων των εθνών διά
το όνοµά µου.
Ματθ. 24,9  Τοτε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και βασανηστήρια και θα σας φονεύσουν , και θα είσθε οι µισούµενοι από



όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα κηρύτετε το όνοµά µου.
Ματθ. 24,10  και τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και µισήσουσιν αλλήλους.
Ματθ. 24,10  Και τότε θα κλονισθούν πολλοί εις την πίστιν και θα παραδώσουν στους διώκτας ο ένας τον άλλον και θα
µισηθούν µεταξύ των.
Ματθ. 24,11  και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς ,
Ματθ. 24,11  Και πολλοί ψευδοπροφήται θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν εις την πλάνην πολλούς.
Ματθ. 24,12  και διά το πληθυνθήναι την ανοµίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών.
Ματθ. 24,12  Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αµαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και προς
τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόµου του Θεού, η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις ιδιοτελείας, η οποία
συνεπάγεται κατάπτωσιν πνευµατικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόµη τους οικείους, αποµάκρυνσιν από τον
Θεόν και απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννηµα της αµαρτίας).
Ματθ. 24,13  ο δε υποµείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.
Ματθ. 24,13  Εκείνος όµως, ο οποίος κατά το διάστηµα των δοκιµασιών αυτών θα δείξη µέχρι τέλους υποµονήν, αυτός θα
σωθή.
Ματθ. 24,14  και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τή οικουµένη εις µαρτύριον πάσι τοίς έθνεσι, και
τότε ήξει το τέλος.
Ματθ. 24,14  Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουµένην, ώστε να είναι η καλή
µαρτυρία προς σωτηρίαν δι' όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.
Ματθ. 24,15  Όταν ούν ίδητε το βδέλυγµα της ερηµώσεως το ρηθέν διά Διανιήλ τού προφήτου εστώς εν τόπω αγίω -ο
αναγινώσκων νοείτω-
Ματθ. 24,15  Οταν λοιπόν θα ιδήτε το µισητόν και αηδές κάθαρµα, που θα επιφέρη την ερήµωσιν και τον όλεθρον της
Ιερουσαλήµ, όπως έχει προφητευθή από τον Δανιήλ, να στέκεται στον άγιον τόπον-κάθε αναγνώστης ας καταλάβη καλά
αυτό· Πρόκειται δια τους κακούργους ψευδοζηλωτάς και τους αιµοχαρείς σικαρίους , που θα βεβηλώνουν τον ναόν, µε
αναριθµήτους δολοφονίας και άλλα κακουργήµατα, και τους µισητούς Ρωµαίους στρατιώτας µε τα ειδωλολατρικά των
σήµατα.
Ματθ. 24,16  τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη,
Ματθ. 24,16  Τοτε, όταν θα δήτε αυτήν την βεβήλωσιν του ιερού, όσοι ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φύγουν εις τα βουνά,
δια να κρυβούν.
Ματθ. 24,17  ο επί τού δώµατος µη καταβαινέτω άραι τα εκ της οικίας αυτού,
Ματθ. 24,17  Οποιος είναι επάνω εις την ταράτσα, ας µη κατεβή στο σπίτι, δια να πάρη τα πράγµατά του, αλλά ας φύγη
αµέσως.
Ματθ. 24,18  και ο εν τώ αγρώ µη επιστρεψάτω οπίσω άραι τα ιµάτια αυτού.
Ματθ. 24,18  Και εκείνος που µε το πουκάµισο εργάζεται στο χωράφι, ας µη γυρίση πίσω να πάρη τα ενδύµατά του.
Ματθ. 24,19  ουαί δε ταίς εν γαστρί εχούσαις και ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ηµέραις.
Ματθ. 24,19  Αλλοίµονο δε εις τας εγκύους και εις όσας θα θηλάζουν µικρά παιδιά κατά τας ηµέρας εκείνας, διότι δεν θα
τους είναι εύκολον να τρέξουν να σωθούν.
Ματθ. 24,20  προσεύχεσθε δε ίνα µη γένηται η φυγή υµών χειµώνος µηδέ σαββάτω.
Ματθ. 24,20   Προσεύχεσθε δε να µη γίνη η φυγή σας αυτή εις καιρόν χειµώνος ούτε εις ηµέραν Σαββάτου (κατά την οποίαν
απαγορεύεται η µεγάλη πορεία).
Ματθ. 24,21  έσται γάρ τότε θλίψις µεγάλη, οία ου γέγονεν απ αρχής κόσµου έως τού νύν ουδ ου µη γένηται.
Ματθ. 24,21  Και θα φύγετε τότε µε µεγάλην βίαν και τρόµον, διότι θα συµβή θλίψις τόσον µεγάλη, οµοία προς την οποίαν
ούτε έχει γίνει από την αρχήν του κόσµου έως τώρα ούτε και θα γίνη.
Ματθ. 24,22  και ει µη εκολοβώθησαν αι ηµέραι εκείναι, ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ· διά δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται
αι ηµέραι εκείναι.
Ματθ. 24,22   Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ηµέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά
χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθµός των ηµερών εκείνων της τροµεράς θλίψεως.
Ματθ. 24,23  τότε εάν τις υµίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε, µη πιστεύσητε·
Ματθ. 24,23   Τοτε εάν κανείς σας πη· Ιδού ο Χριστός είναι εδώ η εκεί, µη πιστεύσετε.
Ματθ. 24,24  εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σηµεία µεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι,
ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς.
Ματθ. 24,24   Διότι θα αναφανούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα δώσουν µεγάλα σηµεία και θα κάµουν
καταπληκτικά έργα, ώστε να πλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόµη τους εκλεκτούς.
Ματθ. 24,25  Ιδού προείρηκα υµίν.
Ματθ. 24,25   Ιδού σας τα προείπα, ώστε να λάβετε τα µέτρα σας.
Ματθ. 24,26  εάν ούν είπωσιν υµίν, ιδού εν τή ερήµω εστί, µη εξέλθητε, ιδού εν τοίς ταµείοις, µη πιστεύσητε·
Ματθ. 24,26   Εάν λοιπόν σας πουν· Ιδού εις την έρηµον ευρίσκεται ο Χριστός, µη βγήτε· η εάν σας πουν ότι ο Χριστός
ευρίσκεται εις τα πλέον απόµερα και ασφαλή δωµάτια, µη πιστεύσετε.
Ματθ. 24,27  ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσµών, ούτως έσται και η παρουσία τού
υιού τού ανθρώπου·
Ματθ. 24,27   Διότι ούτε εις την έρηµον ούτε εις σπίτια θα παρουσιασθή ο Χριστός, αλλά όπως η αστραπή βγαίνει από την
ανατολή και αµέσως φαίνεται έως την δύσιν, έτσι αµέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος παρουσία του Υιού του
ανθρώπου.
Ματθ. 24,28  όπου γάρ εάν ή το πτώµα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί.
Ματθ. 24,28   Διότι όπου είναι το πτώµα, εκεί θα µαζευτούν αετοί· “όπου υπάρχει ηθική σαπίλα και διαφθορά, εκεί
µαζεύονται, δια να δράσουν οι απατεώνες, οι κλέπται και οι εγκληµατίαι. Εις εποχάς αποστασίας, παρουσιάζονται
ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται).
Ματθ. 24,29  Ευθέως δε µετά την θλίψιν των ηµερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος



αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από τού ουρανού, και αι δυνάµεις των ουρανών σαλευθήσονται.
Ματθ. 24,29   Αµέσως δε, έπειτα από την θλίψιν των ηµερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτισθή και το γεγγάρι δεν θα δώση το
φως του και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν και αι ουράνιαι δυνάµεις, αι συγκρατούσαι την αρµονίαν του
σύµπαντος, θα σαλευθούν.
Ματθ. 24,30  και τότε φανήσεται το σηµείον τού υιού τού ανθρώπου εν τώ ουρανώ , και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί της
γής και όψονται τον υιόν τού ανθρώπου ερχόµενον επί των νεφελών τού ουρανού µετά δυνάµεως και δόξης πολλής.
Ματθ. 24,30   Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σηµείον του υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που δεν
επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του
ουρανού µε δύναµιν µεγάλην και δόξαν πολλήν.
Ματθ. 24,31  και αποστελεί τους αγγέλους αυτού µετά σάλπιγγος φωνής µεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού
εκ των τεσσάρων ανέµων απ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών.
Ματθ. 24,31  Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι µε φωνήν µεγάλην, σαν από ισχυράν σάλπιγγα, θα συγκεντρώσουν
τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος, από την µίαν άκρην του ουρανού έως την άλλην.
Ματθ. 24,32  Από δε της συκής µάθετε την παραβολήν. όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη,
γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος·
Ματθ. 24,32   Από την συκήν δε µάθετε την παροµοίωσιν· όταν πλέον ο κλάδος της γίνη µαλακός και αναβλαστάνη τα
φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.
Ματθ. 24,33  ούτω και υµείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις.
Ματθ. 24,33   Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά, µάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα τιµωρήση τους
Ιουδαίους µε καταστροφήν.
Ματθ. 24,34  αµήν λέγω υµίν, ου µη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται.
Ματθ. 24,34   Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την
καταστροφήν της Ιερουσαλήµ.
Ματθ. 24,35  ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι µου ου µη παρέλθωσι.
Ματθ. 24,35   Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι µου όµως δεν θα παρέλθουν, αλλά θα πραγµατοποιηθούν εξ
ολοκλήρου.
Ματθ. 24,36  Περί δε της ηµέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει µη ο πατήρ µου µόνος.
Ματθ. 24,36   Ως προς δε την ηµέραν εκείνην και την ώραν της δευτέρας παρουσίας και της µεγάλης κρίσεως κανείς δεν
γνωρίζει τόποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει µη µόνον ο Πατήρ.
Ματθ. 24,37  ώσπερ δε αι ηµέραι τού Νώε, ούτως έσται και η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου.
Ματθ. 24,37   Οπως δε υπήρξαν αι ηµέραι του Νώε, έτσι θα είναι και η παροσία του υιού του ανθρώπου.
Ματθ. 24,38  ώσπερ γάρ ήσαν εν ταίς ηµέραις ταίς πρό τού κατακλυσµού τρώγοντες και πίνοντες, γαµούντες και
εκγαµίζοντες, άχρι ής ηµέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν,
Ματθ. 24,38   Διότι, όπως κατά τας ηµέρας που προηγήθησαν από τον κατακλυσµόν οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν
ασυλλόγιστοι, ενυµφεύοντο και υπάνδρευαν τα παιδιά των µέχρι της ηµέρας, που εµπήκε Νώε εις την κιβωτόν,
Ματθ. 24,39  και ουκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσµός και ήρεν άπαντας, ούτως έσται και η παρουσία τού υιού τού
ανθρώπου.
Ματθ. 24,39   και δεν εκατάλαβαν, έως ότου ήλθε ο κατακλυσµός και τους παρέσυρε όλους, έτσι έξαφνα και απροσδόκητα
θα γίνη και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.
Ματθ. 24,40  τότε δύο έσονται εν τώ αγρώ, ο είς παραλαµβάνεται και ο είς αφίεται·
Ματθ. 24,40   Τοτε δύο θα είναι στον αγρόν, ο ένας, ο δίκαιος, παραλαµβάνεται από τους αγγέλους στον ουρανόν και ο
άλλος αφίνεται, δια να τιµωρηθή.
Ματθ. 24,41  δύο αλήθουσαι εν τώ µυλώνι, µία παραλαµβάνεται και µία αφίεται.
Ματθ. 24,41  Δυο αλέθουν στον µύλον, η µία παραλαµβάνεται και η άλλη αφίνεται.
Ματθ. 24,42  γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υµών έρχεται.
Ματθ. 24,42   Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιµοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποίαν
ο υιός του ανθρώπου έρχεται.
Ματθ. 24,43  Εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν
είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού.
Ματθ. 24,43   Γνωρίζετε δε από την πείραν σας και τούτο· ότι δηλαδή, εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης, ποίαν ώραν έρχεται ο
κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφινε να διαρρήξουν το σπίτι του.
Ματθ. 24,44  διά τούτο και υµείς γίνεσθε έτοιµοι, ότι ή ώρα ου δοκείτε ο υιός τού ανθρώπου έρχεται.
Ματθ. 24,44   Δια τούτο και σεις πρέπει να γίνεσθε πάντοτε έτοιµοι, διότι εις ώραν που δεν φαντάζεσθε έρχεται ο υιός του
ανθρώπου.
Ματθ. 24,45  Τίς άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιµος, ον κατέστησεν ο κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού τού
διδόναι αυτοίς την τροφήν εν καιρώ;
Ματθ. 24,45   Ποιός τάχα είναι ο πιστός δούλος και συνετός, τον οποίον ο κύριός του εγκατέστησε µε εξουσίαν να φροντίζη
δια τους άλλους δούλους και να δίδη εις αυτούς την τροφήν των στον κατάλληλον καιρόν;
Ματθ. 24,46  µακάριος ο δούλος εκείνος ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως.
Ματθ. 24,46   Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον ο κύριος του, όταν έλθη, θα τον εύρη να πράττη έτσι, πιστά
και φρόνιµα, µε συναίσθησιν της ευθύνης του.
Ματθ. 24,47  αµήν λέγω υµίν ότι επί πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν.
Ματθ. 24,47   Αληθινά σας λέγω, ότι θα τον εγκαταστήση διαχειριστήν και οικονόµον εις όλην του την περιουσίαν.
Ματθ. 24,48  εάν δε είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τή καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός µου ελθείν,
Ματθ. 24,48   Εάν όµως ο κακός εκείνος δούλος σκεφθή και είπη από µέσα του, αργεί να έλθη ο κύριός µου,
Ματθ. 24,49  και άρξηται τύπτειν τους συνδούλους αυτού, εσθίη δε και πίνη µετά των µεθυόντων,
Ματθ. 24,49   και αρχίσει να δέρνη τους συνδούλους του και να τρώγη και να πίνη µε τους µεθύσους,



Ματθ. 24,50  ήξει ο κύριος τού δούλου εκείνου εν ηµέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει,
Ματθ. 24,50   θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ηµέραν που δεν περιµένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει .
Ματθ. 24,51  και διχοτοµήσει αυτόν, και το µέρος αυτού µετά των υποκριτών θήσει· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός
των οδόντων.
Ματθ. 24,51  Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη µαζή µε τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο κλαυθµός και ο τριγµός
των οδόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Ματθ. 25,1  Τότε οµοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένοις, αίτινες λαβούσαι τας λαµπάδας αυτών εξήλθον
εις απάντησιν τού νυµφίου.
Ματθ. 25,1  Τοτε η βασιλεία των ουρανών θα είναι οµοία µε δέκα παρθένους, αι οποίαι επήραν τους λύχνους των και
εβγήκαν εις προϋπάντησιν του νυµφίου, που θα ήρχετο κατά την νύκτα δια να παραλάβη την νύµφην.
Ματθ. 25,2  πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιµοι και αι πέντε µωραί.
Ματθ. 25,2  Πεντε από αυτάς ήσαν φρόνιµοι και αι πέντε µωραί,
Ματθ. 25,3  αίτινες µωραί λαβούσαι τας λαµπάδας εαυτών ουκ έλαβον µεθ εαυτών έλαιον·
Ματθ. 25,3  αι οποίαι µωραί, όταν επήραν µαζή των τους λύχνους, δεν επήραν και λάδι.
Ματθ. 25,4  αι δε φρόνιµοι έλαβον έλαιον εν τοίς αγγείοις αυτών µετά των λαµπάδων αυτών.
Ματθ. 25,4  Αι φρόνιµοι όµως µαζή µε τους αναµµένους λύχνους των επήραν και λάδι εις ιδιαίτερα δοχεία.
Ματθ. 25,5  χρονίζοντος δε τού νυµφίου ενύσταξαν πάσαι και εκάθευδον.
Ματθ. 25,5  Επειδή όµως εβράδυνε ο γαµβρός, ενύσταξαν όλαι και εκοιµήθησαν.
Ματθ. 25,6  µέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν· ιδού ο νυµφίος έρχεται, εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού.
Ματθ. 25,6  Κατά δε το µεσονύκτιον ηκούσθη µεγάλη φωνή· “ιδού ο νυµφίος έρχεται, βγήτε να τον υποδεχθήτε”.
Ματθ. 25,7  τότε ηγέρθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και εκόσµησαν τας λαµπάδας αυτών.
Ματθ. 25,7  Τοτε εσηκώθησαν όλαι αι παρθένοι και ετακτοποίησαν τους λύχνους των .
Ματθ. 25,8  αι δε µωραί ταίς φρονίµοις είπον· δότε ηµίν εκ τού ελαίου υµών, ότι αι λαµπάδες ηµών σβέννυνται.
Ματθ. 25,8  Αι δε µωραί είπαν εις τας φρονίµους· “δώστε µας από το λάδι σας, διότι οι λύχνοι µας σβήνουν”.
Ματθ. 25,9  απεκρίθησαν δε αι φρόνιµοι λέγουσαι· µήποτε ουκ αρκέσει ηµίν και υµίν· πορεύεσθε δε µάλλον προς τους
πωλούντας και αγοράσατε εαυταίς.
Ματθ. 25,9  Αι φρόνοµοι όµως απήντησαν· “δεν ηµπορούµεν να σας δώσωµεν, διότι φοβούµεθα, µήπως δεν φθάση για µας
και για σας· πηγαίνετε καλύτερα εις αυτούς που πωλούν και αγοράστε δια λογαριασµόν σας”.
Ματθ. 25,10  απερχοµένων δε αυτών αγοράσαι ήλθεν ο νυµφίος και αι έτοιµοι εισήλθον µετ αυτού εις τους γάµους, και
εκλείσθη η θύρα.
Ματθ. 25,10  Οταν όµως αυταί επήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο γαµβρός και αι παρθένοι που ήσαν έτοιµοι µε τους λύχνους
των, εισήλθαν µαζή του εις την αίθουσαν του γάµου και εκλείσθη η θύρα .
Ματθ. 25,11  ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε, άνοιξον ηµίν.
Ματθ. 25,11  Υστερα δε έρχονται και αι άλλαι παρθένοι και λέγουν· “Κυριε, Κυριε, άνοιξέ µας”.
Ματθ. 25,12  ο δε αποκριθείς είπεν· αµήν λέγω υµίν, ουκ οίδα υµάς.
Ματθ. 25,12  Εκείνος όµως αποκριθείς είπε· “αληθινά σας λέγω δεν σας γνωρίζω”.
Ματθ. 25,13  γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε την ηµέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός τού ανθρώπου έρχεται.
Ματθ. 25,13  Λοιπόν να είσθε άγρυπνοι και έτοιµοι, όπως αι φρόνιµοι παρθένοι, διότι δεν γνωρίζετε την ηµέρα ούτε την
ώραν, κατά την οποίαν ο υιός του ανθρώπου, ο νυµφίος της Εκκλησίας, ο Κυριος και κριτής της οικουµένης, έρχεται. (Δεν
γνωρίζεται την ηµέραν ούτε την ώραν κατά την οποίαν δια του θανάτου θα φύγετε από τον κόσµον, δια να παρουσισθήτε
µε τα έργα σας ενώπιον του υιού του ανθρώπου).
Ματθ. 25,14  Ώσπερ γάρ άνθρωπος αποδηµών εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού,
Ματθ. 25,14  Διότι η βασιλεία των ουρανών και η δευτέρα παρουσία του υιού του ανθρώπου οµοιάζει προς ένα άνθρωπον, ο
οποίος, προκειµένου να ταξιδεύση, εκάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε εις αυτούς όλα τα υπάρχοντά του, επί
αποδώσει λογαριασµού.
Ματθ. 25,15  και ώ µέν έδωκε πέντε τάλαντα, ώ δε δύο, ώ δε έν, εκάστω κατά την ιδίαν δύναµιν, και απεδήµησεν ευθέως.
Ματθ. 25,15  Και εις µεν τον ένα έδωκε πέντε τάλαντα, στον άλλον δύο, στον τρίτον ένα, σύµφωνα µε την ικανότητά που
είχε ο καθένας. Και αµέσως εταξίδευσε εις µακρυνήν χώραν.
Ματθ. 25,16  πορευθείς δε ο τα πέντε τάλαντα λαβών ειργάσατο εν αυτοίς και εποίησεν άλλα πέντε τάλαντα.
Ματθ. 25,16  Εκείνος που επήρε τα πέντε τάλαντα, επήγε ειργάσθη µε αυτά και εκέρδησε άλλα πέντε τάλαντα.
Ματθ. 25,17  ωσαύτως και ο τα δύο εκέρδησε και αυτός άλλα δύο.
Ματθ. 25,17  Το ίδιο και εκείνος που είχε τα δύο, εκέρδησε άλλα δύο.
Ματθ. 25,18  ο δε το έν λαβών απελθών ώρυξεν εν τή γη και απέκρυψε το αργύριον τού κυρίου αυτού.
Ματθ. 25,18  Εκείνος όµως που επήρε το ένα τάλαντον, επήγε, έσκαψε εις την γην και έκρυψε εκεί τα χρήµατα του κυρίου
του. (Δεν ήτο κλέπτης και καταχραστής, αλλά αµελής και πονηρός. Δεν κατησώτευσε το τάλαντον, αλλά το αφήκε
αχρησιµοποίητον, πράγµα που φανερώνει ασέβειαν και απείθειαν προς τον κύριόν του).
Ματθ. 25,19  µετά δε χρόνον πολύν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και συναίρει µετ αυτών λόγον.
Ματθ. 25,19  Υστερα από πολύν χρόνον, ήλθε ο κύριος εκείνων των δούλων και εζήτησε από αυτούς λογαριασµόν.
Ματθ. 25,20  και προσελθών ο τα πέντε τάλαντα λαβών προσήνεγκεν άλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά µοι
παρέδωκας· ίδε άλλα πέντε τάλαντα εκέρδησα επ αυτοίς.
Ματθ. 25,20   Και προσελθών εκείνος ο οποίος είχε πάρει τα πέντε τάλαντα επρόσφερε και άλλα πέντε τάλαντα λέγων ·
“Κυριε, πέντε τάλαντα µου παρέδωκες. Ιδού άλλα πέντε τάλαντα εκέρδησα µε αυτά”.
Ματθ. 25,21  έφη αυτώ ο κύριος αυτού· εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ! επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω· είσελθε
εις την χαράν τού κυρίου σου.
Ματθ. 25,21  Τοτε είπε ο κύριος αυτού· “Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε



εγκαταστήσω. Είσελθε δια να λάβης µέρος εις την χαράν του Κυρίου σου”.
Ματθ. 25,22  προσελθών δε και ο τα δύο τάλαντα λαβών είπε· κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας· ίδε άλλα δύο τάλαντα
εκέρδησα επ αυτοίς.
Ματθ. 25,22   Προσελθών δε και εκείνος, που είχε λάβει τα δύο τάλαντα, είπε· “Κυριε, δύο τάλαντα µου παρέδωκες· ιδού
άλλα δύο εκέρδησα επάνω εις αυτά”.
Ματθ. 25,23  έφη αυτώ ο κύριος αυτού· εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ! επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω· είσελθε
εις την χαράν τού κυρίου σου.
Ματθ. 25,23   Είπε δε προς αυτόν ο Κυριος του· “Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε
εγκαταστήσω. Ελα και συ µέσα, δια να απολαύσης την χαρά του Κυρίου σου”.
Ματθ. 25,24  προσελθών δε και ο το έν τάλαντον ειληφώς είπε· κύριε· έγνων σε ότι σκληρός εί άνθρωπος , θερίζων όπου ουκ
έσπειρας και συνάγων όθεν ου διεσκόρπισας·
Ματθ. 25,24   Προσήλθε δε και εκείνος, που είχε λάβει το ένα τάλαντο, και είπε· “Κυριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός
άνθρωπος, που θερίζεις εκεί όπου δεν έσπειρες και µαζεύεις από εκεί όπου δεν εσκόρπισες.
Ματθ. 25,25  και φοβηθείς απελθών έκρυψα το τάλαντόν σου εν τή γη· ίδε έχεις το σόν.
Ματθ. 25,25   Και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου µέσα εις την γην. Ιδού έχεις αυτό που σου ανήκει”.
Ματθ. 25,26  αποκριθείς δε ο κύριος αυτού είπεν αυτώ· πονηρέ δούλε και οκνηρέ! ήδεις ότι θερίζω όπου ουκ έσπειρα και
συνάγω όθεν ου διεσκόρπισα!
Ματθ. 25,26   Αποκριθείς δε ο Κυριος αυτού του είπε· “δούλε πονηρέ και οκνηρέ! Εγνώριζες ότι εγώ θερίζω εκεί όπου δεν
έσπειρα και µαζεύω από εκεί όπου δεν εσκόρπισα.
Ματθ. 25,27  έδει ούν σε βαλείν το αργύριόν µου τοίς τραπεζίταις, και ελθών εγώ εκοµισάµην αν το εµόν σύν τόκω.
Ματθ. 25,27   Επρεπε λοιπόν συ να καταθέσης τα χρήµατά µου στους τραπεζίτας και όταν εγώ θα ερχόµουν, θα έπαιρνα µε
τον τόκο του αυτό που είναι ιδικόν µου.
Ματθ. 25,28  άρατε ούν απ αυτού το τάλαντον και δότε τώ έχοντι τα δέκα τάλαντα.
Ματθ. 25,28   Παρτε, λοιπόν, από αυτόν το τάλαντον και δώστε το εις εκείνον, που έχει τα δέκα τάλαντα.
Ματθ. 25,29  τώ γάρ έχοντι παντί δοθήσεται και περισσευθήσεται, από δε τού µη έχοντος και ό έχει αρθήσεται απ αυτού.
Ματθ. 25,29   Διότι εις εκείνον ο οποίος µε την εργασίαν και την τιµιότητά του έχει αυξήσει αυτό που του εδόθη , θα του
δοθούν και άλλα πολλά µε το παραπάνω. Από εκείνον δε που του εδόθησαν µεν χαρίσµατα, αλλά δεν τα εκαλλιέργησε, θα
του αφαιρεθή, και αυτό που του εδόθη.
Ματθ. 25,30  και τον αχρείον δούλον εκβάλετε εις το σκότος το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των οδόντων .
Ματθ. 25,30   Και τον άχρηστον αυτόν πονηρόν δούλον βγάλτε τον από εδώ και ρίξτε τον στο πυκνό σκοτάδι της κολάσεως·
εκεί θα είναι ο κλαυθµός και ο τριγµός των οδόντων”.
Ματθ. 25,31  Όταν δε έλθη ο υιός τού ανθρώπου εν τή δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι µετ αυτού, τότε καθίσει επί
θρόνου δόξης αυτού,
Ματθ. 25,31  Οταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου µε όλην την δόξαν αυτού και µαζή µε αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα
καθίση στον θρόνον του, τον λαµπρόν και ένδοξον.
Ματθ. 25,32  και συναχθήσεται έµπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ αλλήλων ώσπερ ο ποιµήν αφορίζει
τα πρόβατα από των ερίφων,
Ματθ. 25,32   Και θα συναχθούν εµπρός του όλα τα έθνη της γης από της δηµιουργίας του Αδάµ µέχρι της συντελείας του
κόσµου και θα χωρίση αυτούς µεταξύ των µε όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιµήν τα πρόβατα από τα ερίφια.
Ματθ. 25,33  και στήσει τα µέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερίφια εξ ευωνύµων.
Ματθ. 25,33  Και θα θέση τα µεν πρόβατα εις τα δεξιά του τα δε ερίφια εις τα αριστερά.
Ματθ. 25,34  τότε ερεί ο βασιλεύς τοίς εκ δεξιών αυτού· δεύτε οι ευλογηµένοι τού πατρός µου, κληρονοµήσατε την
ητοιµασµένην υµίν βασιλείαν από καταβολής κόσµου.
Ματθ. 25,34   Τοτε θα στραφή ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκωνται εις τα δεξιά του και θα πη· “ελάτε σεις οι
ευλογηµένοι του Πατρός µου και κληρονοµήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιµασθή για σας από τότε
που εθεµελιώνετο ο κόσµος.
Ματθ. 25,35  επείνασα γάρ, και εδώκατέ µοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ µε, ξένος ήµην, και συνηγάγετέ µε,
Ματθ. 25,35  Διότι επείνασα και µου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και µε εποτίσατε, ήµουν ξένος που δεν είχα τόπον να µείνω,
και µε επήρατε στο σπίτι σας.
Ματθ. 25,36  γυµνός, και περιεβάλετέ µε, ησθένησα, και επεσκέψασθέ µε, εν φυλακή ήµην, και ήλθετε προς µε.
Ματθ. 25,36   Ηµουν γυµνός και µε ενεδύσατε, αρρώστησα και µε επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήµουν και ήλθατε να µε
ιδήτε”.
Ματθ. 25,37  τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε είδοµεν πεινώντα και εθρέψαµεν, ή διψώντα και
εποτίσαµεν;
Ματθ. 25,37  Τοτε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πουν· “Κυριε, πότε σε είδαµε πεινασµένον και σε εθρέψαµε η
διψασµένον και σου εδώσαµε νερό;
Ματθ. 25,38  πότε δε σε είδοµεν ξένον και συνηγάγοµεν, ή γυµνόν και περιεβάλοµεν;
Ματθ. 25,38   Ποτε δε σε είδαµεν ξένον και σε περιµαζέψαµε η γυµνόν και σε ενεδύσαµεν;
Ματθ. 25,39  πότε δε σε είδοµεν ασθενή ή εν φυλακή, και ήλθοµεν προς σε;
Ματθ. 25,39   Ποτε δε σε είδαµε ασθενή η φυλακισµένον και ήλθαµε εις επίσκεψίν σου;”
Ματθ. 25,40  και αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς· αµήν λέγω υµίν, εφ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών µου των
ελαχίστων, εµοί εποιήσατε.
Ματθ. 25,40   Και θα αποκριθή εις αυτούς ο βασιλεύς· “Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάµατε, δια να εξυπηρετήσετε ένα
από τους αδελφούς µου, που φαίνονται άσηµοι και ελάχιστοι µέσα εις την κοινωνίαν, το εκάµατε εις εµέ” (Ο Χριστός, ο
βασιλεύς, που είναι ο Υιός του Θεού αλλά και υιός του ανθρώπου, τους πάσχοντας, τους πτωχούς και γυµνούς, αυτούς τους
οποίους οι µαταιόδοξοι και υπερήφανοι περιφρονούν, τους θεωρεί αδελφούς του, τέκνα του ουρανίου Πατρός και τους
περιβάλλει µε όλην του την αγάπην. Δι'αυτό και κάθε βοήθειαν που τους προσφέρεται την θεωρεί ως προσφεροµένην εις



αυτόν τον ίδιον).
Ματθ. 25,41  τότε ερεί και τοίς εξ ευωνύµων· πορεύεσθε απ εµού οι κατηραµένοι εις το πύρ το αιώνιον το ητοιµασµένον τώ
διαβόλω και τοίς αγγέλοις αυτού.
Ματθ. 25,41  Τοτε θα πη και εις εκείνους, που στέκονται εις τα αριστερά του· “φύγετε µακρυά από εµέ σεις οι καταράµενοι
και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ, που έχει ετοιµασθή δια τον διάβολον και τους πονηρούς αγγέλους του.
Ματθ. 25,42  επείνασα γάρ, και ουκ εδώκατέ µοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ µε,
Ματθ. 25,42   Διότι επείνασα και δεν µου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και δεν µε εποτίσατε.
Ματθ. 25,43  ξένος ήµην, και ου συνηγάγετέ µε, γυµνός, και ου περιεβάλετέ µε, ασθενής και εν φυλακή, και ουκ
επεσκέψασθέ µε.
Ματθ. 25,43   Ξενος ήµουν και δεν µε επήρατε στο σπίτι σας, γυµνός και δεν µε ενεδύσατε, άρρωστος και φυλακισµένος και
δεν µε επισκεφθήκατε”.
Ματθ. 25,44  τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες· κύριε, πότε σε είδοµεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυµνόν ή
ασθενή ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαµέν σοι;
Ματθ. 25,44   Τοτε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες, “Κυριε, πότε σε είδαµε πεινασµένο η διψασµένον η ξένον η γυµνόν η
ασθενή η φυλακισµένον και δεν σε υπηρετήσαµεν;”
Ματθ. 25,45  τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων· αµήν λέγω υµίν, εφ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ
εµοί εποιήσατε.
Ματθ. 25,45   Τοτε θα αποκριθή εις αυτούς και θα είπη· “αλήθεια σας λέγω· εφ' όσον δεν εκάµατε τα καλά αυτά εις ένα από
αυτούς, που ο κόσµος θεωρεί πολύ µικρούς, ούτε εις εµέ εκάµατε”.
Ματθ. 25,46  και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.
Ματθ. 25,46   Και θα απέλθουν αυτοί µεν εις την αιωνίαν κόλασιν µαζή µε τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν
µαζή µε τον Θεόν. (Ετσι η δικαία κρίσις θα έχη γίνει, το δίκαιον θα αποδοθή και η ασάλευτος αποκατάστασις θα
πραγµατοποιηθή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Ματθ. 26,1  Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς πάντας τους λόγους τούτους είπεν τοίς µαθηταίς αυτού·
Ματθ. 26,1  Και όταν ετελείωσε ο Ιησούς όλους αυτούς τους λόγους , είπε προς τους µαθητάς του·
Ματθ. 26,2  οίδατε ότι µετά δύο ηµέρας το πάσχα γίνεται, και ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται εις το σταυρωθήναι.
Ματθ. 26,2  “γνωρίζετε ότι έπειτα από δύο ηµέρας γίνεται η εορτή του πάσχα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή δια να
σταυρωθή”.
Ματθ. 26,3  τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι τού λαού, εις την αυλήν τού αρχιερέως τού
λεγοµένου Καϊάφα,
Ματθ. 26,3  Τοτε οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι προεστοί του λαού, που συµµετείχαν στο Μεγάλο Συνέδριον,
συγκεντρώθηκαν εις την οικίαν του αρχιερέως, ο οποίος ωνοµάζετο Καϊάφας.
Ματθ. 26,4  και συνεβουλεύσαντο ίνα τον Ιησούν δόλω κρατήσωσι και αποκτείνωσιν .
Ματθ. 26,4  Και κατόπιν συσκέψεως απεφάσισαν οµοφώνως να συλλάβουν µε δόλον τον Ιησούν και να τον φονεύσουν.
Ματθ. 26,5  έλεγον δε· µη εν τή εορτή, ίνα µη θόρυβος γένηται εν τώ λαώ.
Ματθ. 26,5  Είπαν δε µεταξύ των, να µη τον συλλάβουν κατά την εορτήν του πάσχα, δια να µη γίνη θόρυβος και αναταραχή
στον λαόν.
Ματθ. 26,6  Τού δε Ιησού γενοµένου εν Βηθανία εν οικία Σίµωνος τού λεπρού,
Ματθ. 26,6  Οταν δε ο Ιησούς ήλθε εις την Βηθανίαν, εις την οικίαν Σιµωνος του λεπρού,
Ματθ. 26,7  προσήλθεν αυτώ γυνή αλάβαστρον µύρου έχουσα βαρυτίµου, και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού
ανακειµένου.
Ματθ. 26,7  προσήλθε εις αυτόν µία γυναίκα µε ένα δοχείον από αλάβαστρον γεµάτο από µύρον πολύτιµον και έχυνε αυτό
άφθονον εις την κεφαλήν του, καθώς αυτός είχε καθίσει εις την τράπεζαν του φαγητού.
Ματθ. 26,8  ιδόντες δε οι µαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες· εις τι η απώλεια αύτη;
Ματθ. 26,8  Οι δε µαθηταί, όταν είδαν τούτο, ηγανάκτησαν και έλεγαν· “διατί χάνεται µαταίως το πολύτιµον αυτό µύρον;
Ματθ. 26,9  ηδύνατο γάρ τούτο το µύρον πραθήναι πολλού και δοθήναι τοίς πτωχοίς.
Ματθ. 26,9  Διότι θα ηµπορούσε αυτό να πωληθή αντί πολλών χρηµάτων και να δοθή το αντίτιµον στους φτωχούς”.
Ματθ. 26,10  γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· τι κόπους παρέχετε τή γυναικί; έργον γάρ καλόν ειργάσατο εις εµέ.
Ματθ. 26,10  Ο Ιησούς όµως αντελήφθη την δυσφορίαν των και τους είπε· “διατί στενοχωρείτε την γυναίκα; Διότι αυτή
έκαµε εις εµέ ένα καλόν και αξιέπαινον έργον.
Ματθ. 26,11  τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε µεθ εαυτών, εµέ δε ου πάντοτε έχετε.
Ματθ. 26,11  Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε µαζή σας και ηµπορείτε, οπόταν θέλετε να τους βοηθήτε, εµέ όµως δεν
θα µε έχετε πάντοτε µαζή σας.
Ματθ. 26,12  βαλούσα γάρ αύτη το µύρον τούτο επί τού σώµατός µου, προς το ενταφιάσαι µε εποίησεν.
Ματθ. 26,12  Διότι αυτή η γυναίκα, που έχυσε το µύρον τούτο στο σώµα µου, το έκαµε σαν προετοιµασίαν δια τον
ενταφιασµόν µου.
Ματθ. 26,13  αµήν λέγω υµίν, όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τώ κόσµω, λαληθήσεται και ό εποίησεν αύτη
εις µνηµόσυνον αυτής.
Ματθ. 26,13  Σας διαβεβαιώνω δε, ότι οπουδήποτε και αν κυρηχθή το ευαγγέλιον τούτο-και θα κηρυχθή εις όλον τον
κόσµον-θα διαλαληθή επίσης και αυτό που έκαµε σήµερον αυτή εις αλησµόνητον ανάµνησίν της”. (Καθε προσφορά, που
γίνεται προς τον Κυριον από ευλαβή και αφωσιωµένην καρδίαν, αποκτά αιωνίαν αξίαν).
Ματθ. 26,14  Τότε πορευθείς είς των δώδεκα, ο λεγόµενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς είπε·
Ματθ. 26,14  Τοτε ένας από τους δώδεκα, ο λεγόµενος Ιούδας Ισκαριώτης, επήγε προς τους αρχιερείς και είπε·
Ματθ. 26,15  τι θέλετέ µοι δούναι, και εγώ υµίν παραδώσω αυτόν; οι δε έστησαν αυτώ τριάκοντα αργύρια.
Ματθ. 26,15  “τι θέλετε να µου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω;” Εκείνοι δε του εµέτρησαν τριάκοντα αργυρά



νοµίσµατα.
Ματθ. 26,16  και από τότε εζήτει ευκαιρίαν ίνα αυτόν παραδώ.
Ματθ. 26,16  Και από τότε εζητούσε ευκαιρίαν, δια να τον παραδώση (σύµφωνα µε τας οδηγίας των αρχιερέων).
Ματθ. 26,17  Τή δε πρώτη των αζύµων προσήλθον οι µαθηταί τώ Ιησού λέγοντες αυτώ· που θέλεις ετοιµάσωµέν σοι φαγείν
το πάσχα;
Ματθ. 26,17  Κατά δε την παραµονήν του πάσχα, η οποία ελέγετο και πρώτη ηµέρα του πάσχα, διότι ετοίµαζαν οι Εβραίοι
τα άζυµα, ήλθαν οι µαθηταί προς τον Ιησούν λέγοντες· “που θάλεις να σου ετοιµάσωµεν, δια να φάγης το πάσχα;”
Ματθ. 26,18  ο δε είπεν· υπάγετε εις την πόλιν προς τον δείνα και είπατε αυτώ· ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός µου εγγύς εστι·
προς σε ποιώ το πάσχα µετά των µαθητών µου.
Ματθ. 26,18  Ο δε Ιησούς είπεν· “πηγαίνετε εις την πόλιν προς τον δείνα και ειπέτε του· ο διδάσκαλος λέγει· Ο καιρός µου δια
να τελειώσω το έργον µου πλησιάζει. Εις το σπίτι σου απόψε, παραµονήν του εβραϊκού πάσχα, θα εορτάσω µαζή µε τους
µαθητάς µου το νέον πάσχα”.
Ματθ. 26,19  και εποίησαν οι µαθηταί ως συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς, και ητοίµασαν το πάσχα.
Ματθ. 26,19  Και έκαµαν οι µαθηταί, όπως ο Ιησούς τους είχε οδηγήσει και ετοίµασαν τα κατά το πάσχα.
Ματθ. 26,20  Οψίας δε γενοµένης ανέκειτο µετά των δώδεκα.
Ματθ. 26,20   Οταν δε ήλθε η εσπέρα, ο Κυριος µαζή µε τους δώδεκα εξάπλωσε κοντά στο τραπέζι σύµφωνα µε την
συνήθειαν που είχαν τότε οι άνθρωποι να κάθωνται κατά το φάγητον.
Ματθ. 26,21  και εσθιόντων αυτών είπεν· αµήν λέγω υµίν ότι είς εξ υµών παραδώσει µε.
Ματθ. 26,21  Και καθώς έτρωγαν είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι ένας από σας θα µε προδώση”.
Ματθ. 26,22  και λυπούµενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αυτώ έκαστος αυτών· µήτι εγώ ειµι, Κύριε;
Ματθ. 26,22   Εκείνοι ελυπήθηκαν παρά πολύ και ήρχισαν να λέγουν ο καθένας δια τον εαυτόν του· “µήπως είµαι εγώ,
Κυριε;”
Ματθ. 26,23  ο δε αποκριθείς είπεν· ο εµβάψας µετ εµού εν τώ τρυβλίω την χείρα, ούτός µε παραδώσει.
Ματθ. 26,23   Ο δε Κυριος απεκρίθη· “Εκείνος που εβούτηξε µαζή µου το χέρι στον ζωµόν του πιάτου, αυτός θα µε
παραδώση.
Ματθ. 26,24  ο µέν υιός τού ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού· ουαί δε τώ ανθρώπω εκείνω δι ού ο υιός τού
ανθρώπου παραδίδοται· καλόν ήν αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος.
Ματθ. 26,24   Ο µεν υιός του ανθρώπου απέρχεται από την ζωήν αυτήν, όπως ακριβώς είναι γραµµένο εις την Αγίαν Γραφήν
περί αυτού· αλλοίµονον όµως στον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται· προτιµότερον θα
ήτο δι' αυτόν να µη είχε γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος”.
Ματθ. 26,25  αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπε· µήτι εγώ ειµι, ραββί; λέγει αυτώ, σύ είπας.
Ματθ. 26,25   Ελαβε δε τον λόγον ο Ιούδας, ο οποίος και τον παρέδωσε, και είπε· “µήπως είµαι εγώ, διδάσκαλε;” Απήντησε
εις αυτόν ο Ιησούς· “Συ είπες, ότι είσαι συ”. (φράσις που σηµαίνει· Το είπες µόνος σου, όπως είπες, έτσι είναι· συ πράγµατι
είσαι αυτός που θα µε παραδώση).
Ματθ. 26,26  Εσθιόντων δε αυτών λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τοίς µαθηταίς και είπε·
λάβετε φάγετε· τούτό εστι το σώµά µου·
Ματθ. 26,26   Ενώ δε αυτοί έτρωγαν, επήρε ο Ιησούς τον άρτον και αφού ευχαρίστησε τον έκοψε εις τεµάχια και έδιδε στους
µαθητάς και είπε· “λάβετε φάγετε· τούτο είναι το σώµα µου”.
Ματθ. 26,27  και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων· πίετε εξ αυτού πάντες·
Ματθ. 26,27   Και αφού επήρε το ποτήριον και ηυχαρίστησε έδωκε αυτό στους µαθητάς και είπε· “πίετε από αυτό όλοι,
Ματθ. 26,28  τούτο γάρ εστι το αίµά µου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών.
Ματθ. 26,28   διότι τούτο είναι το αίµά µου, µε το οποίον επικυρώνεται η νέα διαθήκη και το οποίον χύνεται δια την
συγχώρησιν των αµαρτιών και την σωτηρίαν πολλών.
Ματθ. 26,29  λέγω δε υµίν ότι ου µη πίω απ άρτι εκ τούτου τού γεννήµατος της αµπέλου έως της ηµέρας εκείνης, όταν αυτό
πίνω µεθ υµών καινόν εν τή βασιλεία τού πατρός µου.
Ματθ. 26,29 Σας λέγω δε ότι δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν αυτό της αµπέλου από την στιγµήν αυτήν και µέχρι της ηµέρας
εκείνης, όταν εις την ατελείωτον χαράν της βασιλείας του Πατρός µου θα το πίνω µαζή σας νέον, πνευµατικόν και
χαροποιόν”.
Ματθ. 26,30  Καί υµνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. τότε λέγει αυτοίς ο Ιησούς·
Ματθ. 26,30   Και αφού έψαλαν ύµνους, εξήλθαν στο όρος των Ελαιών. Τοτε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς·
Ματθ. 26,31  πάντες υµείς σκανδαλισθήσεσθε εν εµοί εν τή νυκτί ταύτη, γέγραπται γάρ, πατάξω τον ποιµένα, και
διασκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίµνης·
Ματθ. 26,31  “όλοι σεις κατά την νύκτα αυτήν θα σκανδαλισθήτε και θα κλονισθή η πίστις σας προς εµέ. Διότι έτσι έχει
γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην· Με την ιδικήν µου συγκατάθεσιν θα κτυπηθή ο ποιµήν, δηλαδή εγώ, και θα
διασκορπισθούν τα πρόβατα του ποιµνίου, δηλαδή σεις.
Ματθ. 26,32  µετά δε το εγερθήναί µε προάξω υµάς εις την Γαλιλαίαν.
Ματθ. 26,32   Οταν όµως αναστηθώ, θα σας προϋπαντήσω εις την Γαλιλαίαν, όπου και θα συναντηθώµεν”.
Ματθ. 26,33  αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτώ· ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοί, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλισθήσοµαι.
Ματθ. 26,33   Ο Πετρος όµως αποκριθείς του είπε· “εάν όλοι θα σκανδαλισθούν δ' όσα θα συµβούν εις σε, εγώ όµως ποτέ δεν
θα σκανδαλισθώ”.
Ματθ. 26,34  έφη αυτώ ο Ιησούς· αµήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τή νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρίς απαρνήση µε.
Ματθ. 26,34   Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· “σε διαβεβαιώνω, ότι αυτήν την νύκτα, πριν ο πετεινός λαλήση, συ θα έχης κλονισθή
τόσον πολύ, ώστε τρεις φορές θα µε έχης αρνηθή”.
Ματθ. 26,35  λέγει αυτώ ο Πέτρος· κάν δέη µε σύν σοι αποθανείν, ου µη σε απαρνήσοµαι. οµοίως δε και πάντες οι µαθηταί
είπον.
Ματθ. 26,35   Λεγει εις αυτόν ο Πετρος· “και αν ακόµη χρειασθή να αποθάνω µαζή σου, δεν θα σε απαρνηθώ”. Και όλοι οι
µαθηταί τα ίδια και παρόµοια έλεγαν.



Ματθ. 26,36  Τότε έρχεται µετ αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόµενον Γεθσηµανή, και λέγει τοίς µαθηταίς· καθίσατε αυτού
έως ού απελθών προσεύξωµαι εκεί.
Ματθ. 26,36   Τοτε έρχεται µαζή µε αυτούς ο Ιησούς εις µίαν περιοχήν, που ελέγετο Γεθσηµανή, και λέγει στους µαθητάς·
“καθήστε εδώ και περιµένετε, έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί”.
Ματθ. 26,37  και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς Ζεβεδαίου ήρξατο λυπείσθαι και αδηµονείν .
Ματθ. 26,37   Και αφού επήρε µαζή του τον Πετρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπήται και να
καταλαµβάνεται από µεγάλην στενοχωρίαν.
Ματθ. 26,38  τότε λέγει αυτοίς ο Ιησούς· περίλυπός εστιν η ψυχή µου έως θανάτου· µείνατε ώδε και γρηγορείτε µετ εµού.
Ματθ. 26,38   Τοτε λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· “πληµµυρισµένη από βαθυτάτην λύπην είναι η ψυχή µου, ώστε κινδυνεύω να
αποθάνω από αυτήν. Μείνατε εδώ και αγρυπνήστε µαζή µου”.
Ματθ. 26,39  και προελθών µικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόµενος και λέγων· πάτερ µου, ει δυνατόν εστι,
παρελθέτω απ εµού το ποτήριον τούτο· πλήν ουχ ως εγώ θέλω, αλλ ως σύ.
Ματθ. 26,39   Και αφού επροχώρησε ολίγον, έπεσε µε το πρόσωπον αυτού καταγής προσευχόµενος και λέγων· “Πατερ µου,
αν είναι δυνατόν, ας περάση από εµέ το ποτήριον τούτο. Πλην όµως ας µη γίνη όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις συ”.
Ματθ. 26,40  και έρχεται προς τους µαθητάς και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας, και λέγει τώ Πέτρω· ούτως ουκ ισχύσατε
µίαν ώραν γρηγορήσαι µετ εµού!
Ματθ. 26,40   Και έρχεται στους µαθητάς και τους ευρίσκει να κοιµώνται και λέγει στον Πετρον· “έτσι λοιπόν σεις που προ
ολίγου είπατε ότι και την ζωήν σας θα εθυσιάζετε δι' εµέ, δεν ηµπορέσατε ούτε µίαν ώρα να αγρυπνήσετε µαζή µου!
Ματθ. 26,41  γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα µη εισέλθητε εις πειρασµόν· το µέν πνεύµα πρόθυµον, η δε σάρξ ασθενής.
Ματθ. 26,41  Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, δια να µη περιπέσετε εις πειρασµόν, που θα σας βυθίση εις την άρνησιν· το µεν
πνεύµα είναι πρόθυµον και έχει αγαθήν διάθεσιν, αλλ' η ανθρωπίνη σαρξ είναι ασθενής”.
Ματθ. 26,42  πάλιν εκ δευτέρου απελθών προσηύξατο λέγων· πάτερ µου, ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθείν απ εµού
εάν µη αυτό πίω, γενηθήτω το θέληµά σου.
Ματθ. 26,42   Και πάλιν δευτέραν φορά απήλθε και προσηυχήθη λέγων· “πάτερ µου, εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθη από
εµέ αυτό το ποτήριον και οπωσθήποτε πρέπει να το πίω, δια την σωτηρίαν των ανθρώπων, ας γίνη το θέληµά σου”.
Ματθ. 26,43  και ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας· ήσαν γάρ αυτών οι οφθαλµοί βεβαρηµένοι.
Ματθ. 26,43   Και ήλθεν πάλιν προς τους µαθητάς του και τους εύρε να κοιµώνται, διότι τα µάτια των ήσαν βαρειά από την
νύστα.
Ματθ. 26,44  και αφείς αυτούς απελθών πάλιν προσηύξατο εκ τρίτου τον αυτόν λόγον ειπών·
Ματθ. 26,44   Και αφήσας αυτούς επήγε πάλιν και προσευχήθη τρίτην φοράν και είπε τα ίδια λόγια προς τον Πατέρα .
Ματθ. 26,45  τότε έρχεται προς τους µαθητάς αυτού και λέγει αυτοίς· καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε! ιδού ήγγικεν η
ώρα και ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας αµαρτωλών.
Ματθ. 26,45   Τοτε έρχεται προς τους µαθητάς αυτού και τους λέγει· “κοιµάσθε, λοιπόν, και αναπαύεσθε! Ιδού έφθασεν η
ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια αµαρτωλών.
Ματθ. 26,46  εγείρεσθε άγωµεν· ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς µε.
Ματθ. 26,46   Σηκωθήτε, πηγαίνοµεν· ιδού επλησίασε αυτός, που πρόκειται να µε παραδώση”.
Ματθ. 26,47  Καί έτι αυτού λαλούντος ιδού Ιούδας είς των δώδεκα ήλθε, και µετ αυτού όχλος πολύς µετά µαχαιρών και
ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων τού λαού.
Ματθ. 26,47   Και ενώ ακόµη αυτός ωµιλούσε, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήλθε, και µαζή µε αυτόν πολύς όχλος,
όλοι ωπλισµένοι µε µαχαίρια και ξύλα, σταλµένοι από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού.
Ματθ. 26,48  ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτοίς σηµείον λέγων· ον αν φιλήσω, αυτός εστι· κρατήσατε αυτόν.
Ματθ. 26,48   Εκείνος δε που θα τον παρέδιδε, ο Ιούδας, είχε δώσει εις αυτούς σηµείον λέγων· “εκείνον που θα φιλήσω, αυτός
είναι ο Ιησούς· να τον συλλάβετε”.
Ματθ. 26,49  και ευθέως προσελθών τώ Ιησού είπε· χαίρε, ραββί, και κατεφίλησεν αυτόν.
Ματθ. 26,49   Και αµέσως επλησίασε τον Ιησούν και είπε· “χαίρε, διδάκαλε”, και µε υποκριτικήν εγκαρδιότητα τον εφίλησε
πολλές φορές.
Ματθ. 26,50  ο δε Ιησούς είπεν αυτώ· εταίρε, εφ ώ πάρει; τότε προσελθόντες επέβαλον τας χείρας επί τον Ιησούν και
εκράτησαν αυτόν.
Ματθ. 26,50   Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτόν· “φίλε, σκέψου, δια ποίον έργον έχεις έλθει εδώ;” Τοτε επλησίασαν οι άλλοι, έβαλαν
τα χέρια των επάνω στον Ιησούν και τον συνέλαβαν.
Ματθ. 26,51  και ιδού είς των µετά Ιησού εκτείνας την χείρα απέσπασε την µάχαιραν αυτού, και πατάξας τον δούλον τού
αρχιερέως αφείλεν αυτού το ωτίον.
Ματθ. 26,51  Και ιδού ένας από εκείνους που ήταν µαζή µε τον Ιησούν, άπλωσε το χέρι, ετράβηξε το µαχαίρι του, εκτύπησε
τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί.
Ματθ. 26,52  τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς· απόστρεψόν σου την µάχαιραν εις τον τόπον αυτής· πάντες γάρ οι λαβόντες
µάχαιραν εν µαχαίρα αποθανούνται.
Ματθ. 26,52   Τοτε λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· “βάλε το µαχαίρι σου πίσω εις την θέσιν του· διότι όσοι επήραν µαχαίρι εναντίον
του πλησίον των, θα πεθάνουν µε µαχαίρι.
Ματθ. 26,53  ή δοκείς ότι ου δύναµαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα µου, και παραστήσει µοι πλείους ή δώδεκα λεγεώνας
αγγέλων;
Ματθ. 26,53   Η νοµίζεις ότι δεν µπορώ εγώ αυτήν την στιγµήν να παρακαλέσω τον Πατέρα µου και να παρατάξη ολογυρά
µου περισσοτέρας από δώδεκα λεγεώνας αγγέλων;
Ματθ. 26,54  πώς ούν πληρωθώσιν αι γραφαί ότι ούτω δεί γενέσθαι;
Ματθ. 26,54   Εάν όµως κάτι τέτοιο γίνη, πως θα πραγµατοποιηθούν αι Γραφαί, αι οποίαι προλέγουν ότι έτσι πρέπει να
συµβούν τα γεγονότα;”
Ματθ. 26,55  Εν εκείνη τή ώρα είπεν ο Ιησούς τοίς όχλοις· ως επί ληστήν εξήλθετε µετά µαχαιρών και ξύλων συλλαβείν µε·
καθ ηµέραν προς υµάς εκαθεζόµην διδάσκων εν τώ ιερώ, και ουκ εκρατήσατέ µε.



Ματθ. 26,55   Εκείνην την ώρα είπεν ο Ιησούς προς τους όχλους· “σαν να ήµουν ληστής, εβγήκατε µε µαχαίρια και ρόπαλα
να µε συλλάβετε· κάθε ηµέραν εκαθόµουν κοντά σας διδάσκων στον ναόν και δεν µε επιάσατε.
Ματθ. 26,56  τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών . Τότε οι µαθηταί πάντες αφέντες αυτόν
έφυγον.
Ματθ. 26,56   Αλλά αυτό όλο έγινε, δια να εκπληρωθούν όλα όσα έγραψαν οι προφήται”. (Η ενοχή εκείνων µένει, διότι εν
επιγνώσει ενήργησαν κατά του αθώου. Η δε Γραφή τα προείπε διότι θα εγίνοντο, και δεν έγιναν διότι τα προείπε η Γραφή).
Τοτε οι µαθηταί όλοι τον αφήκαν και έφυγαν.
Ματθ. 26,57  Οι δε κρατήσαντες τον Ιησούν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα , όπου οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι
συνήχθησαν.
Ματθ. 26,57   Εκείνοι δε αφού επιασαν τον Ιησούν, τον έφεραν στον Καϊάφαν, τον αρχιερέα, όπου οι γραµµατείς και οι
πρεσβύτεροι συνεκεντρώθησαν
Ματθ. 26,58  ο δε Πέτρος ηκολούθει αυτώ από µακρόθεν έως της αυλής τού αρχιερέως, και εισελθών έσω εκάθητο µετά των
υπηρετών ιδείν το τέλος.
Ματθ. 26,58   Ο δε Πετρος τον ακολουθούσε από µακρυά έως την αυλήν του αρχιερέως και εισελθών εκάθισε µέσα µαζή µε
τους υπηρέτας, δια να ιδή ποίον τέλος θα είχε αυτή η υπόθεσις.
Ματθ. 26,59  Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλον εζήτουν ψευδοµαρτυρίαν κατά τού Ιησού όπως
θανατώσωσιν αυτόν,
Ματθ. 26,59   Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα µέλη του συνεδρίου, που ήσαν παρόντα, εζητούσαν
ψευδοµαρτυρίαν εναντίον του Ιησού, δια να τον καταδικάσουν εις θάνατον
Ματθ. 26,60  και ουχ εύρον· και πολλών ψευδοµαρτύρων προσελθόντων, ουχ εύρον. ύστερον δε προσελθόντες δύο
ψευδοµάρτυρες
Ματθ. 26,60   και δεν ευρήκαν. Μολονότι δε πολλοί ψευδοµάρτυρες είχαν προσέλθει να καταθέσουν, δεν ευρήκαν καµµίαν
αληθοφανή ψευδοµαρτυρίαν. Υστερον δε προσελθόντες δύο ψευδοµάρτυρες
Ματθ. 26,61  είπον· ούτος έφη, δύναµαι καταλύσαι τον ναόν τού Θεού και διά τριών ηµερών οικοδοµήσαι αυτόν.
Ματθ. 26,61  κατέθεσαν· “αυτός είπε· ηµπορώ να κρηµνίσω τον ναόν του Θεού και εις τρεις ηµέρας να τον οικοδοµήσω
πάλιν”.
Ματθ. 26,62  και αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ· ουδέν αποκρίνη; τι ούτοί σου καταµαρτυρούσιν;
Ματθ. 26,62   Και εγερθείς ο αρχιερεύς είπεν εις αυτόν· “Τιποτε δεν αποκρίνεσαι; Τι καταθέτουν αυτοί εις βάρος σου;”
Ματθ. 26,63  ο δε Ιησούς εσιώπα. και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ· εξορκίζω σε κατά τού Θεού τού ζώντος ίνα ηµίν
είπης ει σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού.
Ματθ. 26,63   Ο δε Ιησούς εσιωπούσε. Και λαβών τον λόγον ο αρχιερεύς είπε εις αυτόν· “σε ορκίζω στον Θεόν τον ζώντα να
µας είπης εάν συ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού”.
Ματθ. 26,64  λέγει αυτώ ο Ιησούς· σύ είπας· πλήν λέγω υµίν, απ άρτι όψεσθε τον υιόν τού ανθρώπου καθήµενον εκ δεξιών
της δυνάµεως και ερχόµενον επί των νεφελών τού ουρανού.
Ματθ. 26,64   Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “το είπες συ, και όπως είπες είναι, ότι είµαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού· πλην όµως
σας λέγω τούτο, από τώρα θα δήτε τον υιόν του ανθρώπου να κάθεται, ως Θεάνθρωπος που είναι, εκ δεξιών του
παντοδυνάµου Θεού και να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού”.
Ματθ. 26,65  τότε ο αρχιερεύς διέρηξε τα ιµάτια αυτού λέγων ότι εβλασφήµησε· τι έτι χρείαν έχοµεν µαρτύρων; ίδε νύν
ηκούσατε την βλασφηµίαν αυτού.
Ματθ. 26,65   Τοτε ο αρχιερεύς, από αγανάκτησιν τάχα καληφθείς, έσχισε, σύµφωνα µε την συνήθειαν που επικρατούσε, τα
ενδύµατά του λέγων ότι “ο Χριστός εβλασφήµησε. Τι µας χρειάζονται πλέον οι µάρτυρες; Ιδού όλοι σας ηκούσατε την
βλασφηµίαν του.
Ματθ. 26,66  τι υµίν δοκεί; οι δε αποκριθέντες είπον· ένοχος θανάτου εστί.
Ματθ. 26,66   Λοιπόν τι γνώµην έχετε;” Εκείνοι δε αποκριθέντες όλοι µαζή είπαν· “είναι ένοχος να καταδικασθή εις
θάνατον”.
Ματθ. 26,67  τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφισαν αυτόν, οι δε εράπισαν
Ματθ. 26,67   Τοτε έπτυσαν αυτόν στο πρόσωπον και τον εκτύπησαν στον τράχηλον, άλλοι δε τον ερράπισαν
Ματθ. 26,68  λέγοντες· προφήτευσον ηµίν Χριστέ, τις εστιν ο παίσας σε;
Ματθ. 26,68   λέγοντες· “προφήτευσε σε µας, Χριστέ, ποιός είναι εκείνος που σε κτύπησε;”
Ματθ. 26,69  Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τή αυλή· και προσήλθεν αυτώ µία παιδίσκη λέγουσα· και σύ ήσθα µετά Ιησού τού
Γαλιλαίου.
Ματθ. 26,69   Ο δε Πετρος εκάθητο έξω εις την αυλήν και τον επλησίασε εκεί µία µικρά δούλη, η οποία του είπε· “και συ
ήσουν µαζή µε τον Ιησούν τον Γαλιλαίον”.
Ματθ. 26,70  ο δε ηρνήσατο έµπροσθεν αυτών πάντων λέγων· ουκ οίδα τι λέγεις.
Ματθ. 26,70   Αυτός δε ηρνήθη εµπρός εις όλους εκείνους λέγων· “δεν ξέρω τι λες”.
Ματθ. 26,71  εξελθόντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτοίς· εκεί και ούτος ήν µετά Ιησού τού
Ναζωραίου.
Ματθ. 26,71  Οταν δε εξήλθε εις την θολωτήν µεγάλην πόρτα της αυλής, τον είδε µία άλλη δούλη και είπεν εις αυτούς· “εκεί
και αυτός ήτο µαζή µε τον Ιησούν τον Ναζωραίον”.
Ματθ. 26,72  και πάλιν ηρνήσατο µεθ όρκου ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον.
Ματθ. 26,72   Και πάλιν ηρνήθη µε όρκον ότι “δεν γνωρίζω τον άνθρωπον”.
Ματθ. 26,73  µετά µικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπον τώ Πέτρω· αληθώς και σύ εξ αυτών εί· και γάρ η λαλιά σου
δήλόν σε ποιεί.
Ματθ. 26,73   Επειτα από ολίγον επλησίασαν τον Πετρον εκείνοι, που εστέκοντο εις την αυλήν και του είπαν· “χωρίς
αµφιβολίαν και συ είσαι ένας από αυτούς, διότι και η προφορά σου σε φανερώνει”.
Ματθ. 26,74  τότε ήρξατο καταναθεµατίζειν και οµνύειν ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον· και ευθέως αλέκτωρ εφώνησε .
Ματθ. 26,74   Τοτε ήρχισε αυτός να καταριέται και να ορκίζεται ότι· “δεν γνωρίζω τον άνθρωπον”. Και αµέσως ελάλησε ο



πετεινός.
Ματθ. 26,75  και εµνήσθη ο Πέτρος τού ρήµατος Ιησού ειρηκότος αυτώ ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι τρίς απαρνήση µε· και
εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς.
Ματθ. 26,75   Τοτε εθυµήθηκε ο Πετρος τον λόγον του Ιησού, ο όποιος του είχε πη· “πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις φορές συ θα
µε απαρνηθής”. Και εξελθών έξω από την αυλήν έκλαυσε πικρά δια το βαρύ αµάρτηµά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Ματθ. 27,1  Πρωΐας δε γενοµένης συµβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τού λαού κατά τού Ιησού ώστε
θανατώσαι αυτόν·
Ματθ. 27,1  Οταν δε έγινε πρωϊ έκαµαν συµβούλιον όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού εναντίον του Ιησού, δια να εύρουν αιτίαν,
ώστε να τον θανατώσουν.
Ματθ. 27,2  και δήσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίω Πιλάτω τώ ηγεµόνι.
Ματθ. 27,2  Και αφού τον έδεσαν, τον έσυραν από εκεί και τον παρέδωσαν στον Ποντιον Πιλάτον, τον Ρωµαίον ηγεµόνα.
Ματθ. 27,3  Τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, µεταµεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια τοίς
αρχιερεύσι και τοίς πρεσβυτέροις
Ματθ. 27,3  Τοτε ο Ιούδας, ο οποίος τον είχε παραδώσει, όταν είδε ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη από το συνέδριον, κατελήφθη
από µεταµέλειαν (όχι όµως από πραγµατικήν µετάνοιαν, που θα τον οδηγούσε πλησίον του Χριστού) και σαν να ησθάνετο
αβάστακτον βάρος δια τα τριάκοντα αργύρια, τα έδωσε πίσω στους αρχιερείς και πρεσβυτέρους
Ματθ. 27,4  λέγων· ήµαρτον παραδούς αίµα αθώον. οι δε είπον· τι προς ηµάς; σύ όψει.
Ματθ. 27,4  λέγων· “ηµάρτησα, διότι παρέδωσα αίµα αθώον”. Εκείνοι δε είπον· “και τι µας µέλει εµάς; Συ θα δώσης λόγον δι'
αυτό”.
Ματθ. 27,5  και ρίψας τα αργύρια εν τώ ναώ ανεχώρησε, και απελθών απήγξατο.
Ματθ. 27,5  Και αφού έριψεν µε αγανάκτησιν τα αργύρια στον ναόν, έφυγε απελπισµένος και επήγε και εκρεµάσθη.
Ματθ. 27,6  οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια είπον· ουκ έξεστι βαλείν αυτά εις τον κορβανάν, επεί τιµή αίµατός εστι.
Ματθ. 27,6  Οι δε αρχιερείς επήραν τα αργύρια και είπαν· “δεν επιτρέπεται να τα βάλωµε στο ταµείον του ναού, διότι είναι
τιµή αίµατος, το οποίον µετ' ολίγον θα χυθή”.
Ματθ. 27,7  συµβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν τού κεραµέως εις ταφήν τοίς ξένοις·
Ματθ. 27,7  Αφού δε έκαµαν συµβούλιον ηγόρασαν µε αυτά τον αγρόν του κεραµιδά, ως τόπον ταφής των ξένων (οι οποίοι
συνέβαινε να αποθνήσκουν εις την Ιερουσαλήµ).
Ματθ. 27,8  διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίµατος έως της σήµερον.
Ματθ. 27,8  Δι' αυτό και ο αγρός εκείνος έχει ονοµασθή µέχρι σήµερα “αγρός αίµατος”.
Ματθ. 27,9  τότε επληρώθη το ρηθέν διά Ιερεµίου τού προφήτου λέγοντος· και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιµήν τού
τετιµηµένου ον ετιµήσαντο από υιών Ισραήλ,
Ματθ. 27,9  Τοτε εξεπληρώθη αυτό που είχε λεχθή δια του προφήτου Ιερεµίου, ο όποιος έλεγε· “και έλαβον τα τριάκοντα
αργύρια, την τιµήν του ανεκτιµήτου, τον οποίον µερικοί από τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν εκτιµήσει,
Ματθ. 27,10  και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν τού κεραµέως, καθά συνέταξέ µοι Κύριος.
Ματθ. 27,10  και έδωκαν αυτά δια τον αγρόν του κεραµιδά, όπως µε καθωδήγησε ο Κυριος”.
Ματθ. 27,11  Ο δε Ιησούς έστη έµπροσθεν τού ηγεµόνος· και επηρώτησεν αυτόν ο ηγεµών λέγων· σύ εί ο βασιλεύς των
Ιουδαίων; ο δε Ιησούς έφη αυτώ· σύ λέγεις.
Ματθ. 27,11  Ο δε Ιησούς εστάθη όρθιος εµπρός στον ηγεµόνα και τον ηρώτησε ο ηγεµών λέγων · “συ είσαι ο βασιλεύς των
Ιουδαίων;” Ο δε Ιησούς του απήντησε· “συ λέγεις ότι είµαι ο βασιλεύς”.
Ματθ. 27,12  και εν τώ κατηγορείσθαι αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο .
Ματθ. 27,12  Και ενώ κατηγορείτο από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, αυτός δεν έδωσε καµµίαν απάντησιν.
Ματθ. 27,13  τότε λέγει αυτώ ο Πιλάτος· ουκ ακούεις πόσα σου καταµαρτυρούσι;
Ματθ. 27,13  Τοτε λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος· “δεν ακούεις πόσα καταθέτουν αυτοί εις βάρος σου;”
Ματθ. 27,14  και ουκ απεκρίθη αυτώ προς ουδέ έν ρήµα, ώστε θαυµάζειν τον ηγεµόνα λίαν.
Ματθ. 27,14  Και δεν απήντησεν εις αυτόν ούτε ένα λόγον, ώστε ο ηγεµών να θαυµάζη παρά πολύ την γαλήνην και το
ηθικόν µεγαλείον του δεσµώτου.
Ματθ. 27,15  Κατά δε εορτήν ειώθει ο ηγεµών απολύειν ένα τώ όχλω δέσµιον, ον ήθελον.
Ματθ. 27,15  Κατά την εορτήν δε του πάσχα είχε την συνήθειαν ο ηγεµών να απολύη ένα κατάδικον χάριν του λαού, εκείνον
τον οποίον ήθελαν. (Επειδή δεν είχε το θάρρος να απολύση τον Ιησούν ως αθώον, όπως εξ αρχής τον είχε αναγνωρίσει,
εκέφθη να τον απολύση κατά χάριν).
Ματθ. 27,16  είχον δε τότε δέσµιον επίσηµον λεγόµενον Βαραββάν.
Ματθ. 27,16  Είχαν δε τότε ένα κατάδικον διαβόητον δια τα πολλά του εγκλήµατα, ο όποιος ελέγετο Βαραββάς.
Ματθ. 27,17  συνηγµένων ούν αυτών είπεν αυτοίς ο Πιλάτος· τίνα θέλετε απολύσω υµίν; Βαραββάν ή Ιησούν τον λεγόµενον
Χριστόν;
Ματθ. 27,17  Ενώ δε εκείνοι ήσαν συγκετρωµένοι εµπρός στο πραιτώριον, τους ηρώτησεν ο Πιλάτος· “ποίον θέλετε να
απολύσω προς χάριν σας; Τον Βαραββάν η τον Ιησούν, τον λεγόµενον Χριστόν;”
Ματθ. 27,18  ήδει γάρ ότι διά φθόνον παρέδωκαν αυτόν.
Ματθ. 27,18  Διότι είχε εννοήσει πολύ καλά, ότι ένεκα φθόνου τον παρέδωσαν.
Ματθ. 27,19  Καθηµένου δε αυτού επί τού βήµατος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα· µηδέν σοι και τώ δικαίω
εκείνω· πολλά γάρ έπαθον σήµερον κατ όναρ δι αυτόν.
Ματθ. 27,19  Ενώ δε αυτός εκάθητο εις την δικαστικήν έδραν, έστειλε προς αυτόν η γυναίκα του και του είπε· “πρόσεχε να
µην αναµιχθής εις την υπόθεσιν του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήµερα ένεκα αυτού στο όνειρόν µου”.
Ματθ. 27,20  Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ίνα αιτήσωνται τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν
απολέσωσιν.
Ματθ. 27,20   Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν εν τω µεταξύ τους όχλους να ζητήσουν τον Βαραββάν, να



θανατώσουν δε τον Ιησούν.
Ματθ. 27,21  αποκριθείς δε ο ηγεµών είπεν αυτοίς· τίνα θέλετε από των δύο απολύσω υµίν; οι δε είπον· Βαραββάν.
Ματθ. 27,21  Ελαβε δε τον λόγον ο ηγεµών και είπεν εις αυτούς· “ποίον θέλετε από τους δυό να σας απολύσω;” Εκείνοι δε
εφώναξαν· “τον Βαραββάν”.
Ματθ. 27,22  λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· τι ούν ποιήσω Ιησούν τον λεγόµενον Χριστόν; λέγουσιν αυτώ πάντες· σταυρωθήτω.
Ματθ. 27,22   Τους λέγει ο Πιλάτος· “Τι λοιπόν να κάµω τον Ιησούν, τον λεγόµενον Χριστόν;” Λεγουν εις αυτόν όλοι, “να
σταυρωθή”.
Ματθ. 27,23  ο δε ηγεµών έφη· τι γάρ κακόν εποίησεν; οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.
Ματθ. 27,23   Ο δε ηγεµών είπε· “διατί να σταυρωθή; Ποίον κακόν έκαµε;” Εκείνοι δε ακόµη περισσότερον εκραύγαζαν
λέγοντες· “να σταυρωθή”.
Ματθ. 27,24  ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά µάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας
απέναντι τού όχλου λέγων· αθώός ειµι από τού αίµατος τού δικαίου τούτου· υµείς όψεσθε.
Ματθ. 27,24   Οταν είδε ο Πιλάτος ότι καµµίαν ωφέλειαν δεν έφερε η παρέµβασις του υπέρ του Ιησού, αλλά µάλλον
προκαλούσε θόρυβον και αναταραχήν, αφού επήρε νερό εξέπλυνε καλά τα χέρια του εµπρός στον όχλον λέγων· “είµαι
αθώος από το αίµα του δικαίου τούτου· εις σας θα πέση η ευθύνη και το κρίµα”.
Ματθ. 27,25  και αποκριθείς πάς ο λαός είπε· το αίµα αυτού εφ ηµάς και επί τα τέκνα ηµών.
Ματθ. 27,25   Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπε· “το αίµα αυτού ας πέση επάνω εις ηµάς και επάνω εις τα τέκνα µας”. (Και
ο Πιλάτος ήτο ένοχος, διότι δεν ετόλµησε, καθ' ο καθήκον ως δικαστής είχε, να απολύση τον αθώον, και οι Εβραίοι ακόµη
περισσότερον διότι επέµειναν και εσταύρωσαν τον Σωτήρα και ευεργέτην των).
Ματθ. 27 ,26  τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκεν ίνα σταυρωθή.
Ματθ. 27,26   Τοτε τους αφήκεν ελεύθερον τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν, αφού διέταξε και τον εµαστίγωσαν µε το
φραγγέλιον, τον παρέδωσε δια να σταυρωθή.
Ματθ. 27,27  Τότε οι στρατιώται τού ηγεµόνος παραλαβόντες τον Ιησούν εις το πραιτώριον συνήγαγον επ αυτόν όλην την
σπείραν·
Ματθ. 27,27   Τοτε οι στρατιώται του ηγεµόνος, αφού παρέλαβαν τον Ιησούν εις την αυλήν του πραιτωρίου, εµάζεψαν γύρω
από αυτόν όλην την φρουράν.
Ματθ. 27,28  και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτώ χλαµύδα κοκκίνην,
Ματθ. 27,28   Και αφού τον εγύµνωσαν από τα ενδύµατά του, τον ενέδυσαν µε κόκκινον µανδύαν, δια να τον εµπαίξουν ως
βασιλέα.
Ματθ. 27,29  και πλέξαντες στέφανον εκ ακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαµον επί την δεξιάν αυτού , και
γονυπετήσαντες έµπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτώ λέγοντες· χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων·
Ματθ. 27,29   Επλεξαν δε ακάνθινον στέφανον και έβαλαν αυτόν στο κεφάλι του αντί για στέµµα· του έδωκαν καλάµι στο
δέξι του χέρι αντί για σκήπτρο και αφού εγονάτισαν εµπρός του τον ενέπαιζαν λέγοντες· “χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Ματθ. 27,30  και εµπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαµον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού.
Ματθ. 27,30   Και αφού τον έπτυσαν, επήραν το καλάµι και εκτυπούσαν την κεφαλήν του.
Ματθ. 27,31  και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν την χλαµύδα και ενέδυσαν αυτόν τα ιµάτια αυτού, και απήγαγον
αυτόν εις το σταυρώσαι.
Ματθ. 27,31  Και όταν τον ενέπαιξαν όσον ήθελαν, έβγαλαν από αυτόν την χλαµύδα, του εφόρεσαν τα ενδύµατά του και τον
ωδήγησαν, δια να τον σταυρώσουν.
Ματθ. 27,32  Εξερχόµενοι δε εύρον άνθρωπον Κυρηναίον ονόµατι Σίµωνα· τούτον ηγγάρευσαν ίνα άρη τον σταυρόν αυτού.
Ματθ. 27,32   Καθώς δε έβγαιναν από την πόλιν, ευρήκαν ένα άνθρωπον, που κατήγετο από την Κυρήνην και ωνοµάζετο
Σιµων, αυτόν ηγγάρευσαν να σηκώση µέχρι του Γολγοθά τον σταυρόν του Ιησού.
Ματθ. 27,33  Καί ελθόντες εις τόπον λεγόµενον Γολγοθά, ό εστι λεγόµενος κρανίου τόπος,
Ματθ. 27,33  Και αφού ήλθαν εις τόπον λεγόµενον Γολγοθά , όνοµα που σηµαίνει “τόπος κρανίου”,
Ματθ. 27,34  έδωκαν αυτώ πιείν όξος µετά χολής µεµιγµένον· και γευσάµενος ουκ ήθελε πιείν.
Ματθ. 27,34   του έδωσαν να πιή ξύδι ανακατεµένον µε χολήν, δια να του φέρη κάποιαν προσωρινήν ναρκώσιν. Εκείνος
όµως αφού το εδοκίµασε, δεν ήθελε να το πιή.
Ματθ. 27,35  σταυρώσαντες δε αυτόν διεµερίσαντο τα ιµάτια αυτού βαλόντες κλήρον,
Ματθ. 27,35  Αφού δε τον εσταύρωσαν, εµοίρασαν µεταξύ των µε κλήρον τα ενδύµατά του οι στρατιώται.
Ματθ. 27,36  και καθήµενοι ετήρουν αυτόν εκεί.
Ματθ. 27,36   Και καθήµενοι εκεί τον εφρουρούσαν.
Ματθ. 27,37  και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραµµένην· ούτός εστιν Ιησούς ο βασιλεύς των
Ιουδαίων.
Ματθ. 27,37  Και ετοποθέτησαν στον σταυρόν, επάνω από την κεφαλήν του, γραµµένην την κατηγορίαν του· “αυτός είναι ο
Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Ματθ. 27,38  Τότε σταυρούνται σύν αυτώ δύο λησταί, είς εκ δεξιών και είς εξ ευωνύµων.
Ματθ. 27,38   Τοτε σταυρώνονται µαζή µε αυτόν δύο λησταί, ένας εκ δεξιών και άλλος εξ αριστερών. (Και τούτο, δια να
εξευτελισθή ακόµη περισσότερον ο Χριστός και να προβληθή εις τα µάτια όλων ως ένας από τους καταδικασµένους εις
θάνατον κακούργους).
Ματθ. 27,39  Οι δε παραπορευόµενοι εβλασφήµουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών
Ματθ. 27,39   Εκείνοι δε που επερνούσαν από τον δρόµον κοντά στον σταυρόν, τον εβλασφηµούσαν και εκινούσαν τα
κεφάλια των
Ματθ. 27,40  και λέγοντες· ο καταλύων τον ναόν και εν τρισίν ηµέραις οικοδοµών! σώσον σεαυτόν· ει υιός εί τού Θεού,
κατάβηθι από τού σταυρού.
Ματθ. 27,40   λέγοντες· “συ λοιπόν, είσαι που θα εκρήµνιζες τον ναόν και εις τρεις ηµέρας θα τον ξανάκτιζες! Σώσε τώρα τον
ευατόν σου. Εάν πράγµατι είσαι υιός του Θεού, κατέβα από τον σταυρόν”.
Ματθ. 27,41  οµοίως δε και οι αρχιερείς εµπαίζοντες µετά των γραµµατέων και πρεσβυτέρων και Φαρισαίων έλεγον·



Ματθ. 27,41  Παροµοίως δε και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν µαζή µε τους γραµµατείς και τους πρεσβυτέρους και τους
Φαρισαίους και έλεγαν ειρωνικώς·
Ματθ. 27,42  άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσαι· ει βασιλεύς Ισραήλ εστι, καταβάτω νύν από τού σταυρού και
πιστεύσοµεν επ αυτώ·
Ματθ. 27,42   “άλλους έσωσε, τον ευατόν του όµως δεν ηµπορεί να σώση. Εάν είναι πράγµατι ο σταλµένος από τον Θεόν
βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβή από τον σταυρόν και θα πιστεύσωµεν εις αυτόν.
Ματθ. 27,43  πέποιθεν επί τον Θεόν, ρυσάσθω νύν αυτόν, ει θέλει αυτόν· είπε γάρ ότι Θεού ειµι υιός.
Ματθ. 27,43   Εχει στηρίξει την πεποίθησίν του στον Θεόν. Ας τον σώση τώρα από τον σταυρόν, αν πράγµατι τον θέλη. Διότι
ο ίδιος είπε, ότι είµαι υιός Θεού”.
Ματθ. 27,44  το δ αυτό και οι λησταί οι συσταυρωθέντες αυτώ ωνείδιζον αυτόν.
Ματθ. 27,44   Κατά τον ίδιον τρόπον και οι λησταί, που είχαν σταυρωθή µαζή του, τον ύβριζαν.
Ματθ. 27,45  Από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν την γήν έως ώρας ενάτης.
Ματθ. 27,45   Από δε την δωδεκάτην ώραν έως τας τρστο απόγευµα έγινε σκοτάδι εις όλην την γην .
Ματθ. 27,46  περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή µεγάλη λέγων· ηλί ηλί, λιµά σαβαχθανί; τούτ έστι, Θεέ µου
Θεέ µου, ινατί µε εγκατέλιπες;
Ματθ. 27,46   Περί την τρίτην απογευµατινήν ώραν εβόησε µε φωνήν µεγάλην ο Ιησούς, λέγων· “Ηλί, Ηλί, λιµά σαβαχθανί;”
Δηλαδή, Θεε µου, Θεε µου, διατί µε εγκατέλιπες;”
Ματθ. 27,47  τινές δε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι Ηλίαν φωνεί ούτος.
Ματθ. 27,47   Μερικοί δε από εκείνους που εστέκοντο εκεί, όταν ήκουσαν τα λόγια του Ιησού (επειδή δεν εγνώριζαν την
Αραµαϊκήν γλώσσαν) έλεγαν, ότι αυτός επικαλείτε τον Ηλίαν.
Ματθ. 27,48  και ευθέως δραµών είς εξ αυτών και λαβών σπόγγον πλήσας τε όξους και περιθείς καλάµω επότιζεν αυτόν.
Ματθ. 27,48   Και αµέσως ένας από αυτούς έτρεξε, επήρε σφουγγάρι το εγέµισε µε ξύδι, το προσήρµοσε εις ένα καλάµι και
τον επότιζε.
Ματθ. 27,49  οι δε λοιποί έλεγον· άφες ίδωµεν ει έρχεται Ηλίας σώσων αυτόν.
Ματθ. 27,49   Οι άλλοι όµως έλεγαν· “άφησε να ιδούµε, εάν θα έλθη ο Ηλίας, δια να τον σώση”.
Ματθ. 27,50  ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή µεγάλη αφήκε το πνεύµα.
Ματθ. 27,50   Ο δε Ιησούς αφού πάλιν έκραξε µε φωνήν µεγάλην, αφήκε ο ίδιος το πνεύµα του να φύγη από το σώµα.
Ματθ. 27,51  Καί ιδού το καταπέτασµα τού ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσείσθη και αι πέτραι
εσχίσθησαν,
Ματθ. 27,51  Και ιδού το παραπέτασµα του ναού, που εχώριζε τα άγια των αγίων από τα άγια, εσχίσθη εις δύο από επάνω
έως κάτω και η γη συνεκλονίσθη από τον σεισµόν και οι πέτρες εσχίσθησαν
Ματθ. 27,52  και τα µνηµεία ανεώχθησαν και πολλά σώµατα των κεκοιµηµένων αγίων ηγέρθη,
Ματθ. 27,52   και τα µνηµεία εις την περιοχήν της Ιερουσαλήµ ανοίχθησαν µόνα των και πολλά σώµατα των πεθαµένων
αγίων ανεστήθησαν·
Ματθ. 27,53  και εξελθόντες εκ των µνηµείων, µετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν
πολλοίς.
Ματθ. 27,53  και αφού εξήλθαν από τα µνηµεία µετά την ανάστασιν του Χριστού, εισήλθαν εις την αγίαν πόλιν, την
Ιερουσαλήµ και παρουσιάσθησαν εις πολλούς.
Ματθ. 27,54  Ο δε εκατόνταρχος και οι µετ αυτού τηρούντες τον Ιησούν, ιδόντες τον σεισµόν και τα γενόµενα εφοβήθησαν
σφόδρα λέγοντες· αληθώς Θεού υιός ήν ούτος.
Ματθ. 27,54   Ο δε εκατόνταρχος και οι στρατιώται, που ήσαν µαζή του δια να φρουρούν τον Ιησούν, εφοβήθησαν παρά
πολύ και έλεγαν· “αληθώς! αυτός ήτο υιός Θεού”!
Ματθ. 27,55  Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλαί από µακρόθεν θεωρούσαι, αίτινες ηκολούθησαν τώ Ιησού από της
Γαλιλαίας διακονούσαι αυτώ·
Ματθ. 27,55  Ησαν δε εκεί και πολλαί γυναίκες, αι οποίαι από µακρυά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυταί ηκολούθησαν
τον Ιησούν από την Γαλιλαίαν και τον υπηρετούσαν.
Ματθ. 27,56  εν αίς ήν Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η τού Ιακώβου και Ιωσή µήτηρ, και η µήτηρ των υιών Ζεβεδαίου.
Ματθ. 27,56   Μεταξύ αυτών ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, και η µητέρα των
υιών Ζεβεδαίου.
Ματθ. 27,57  Οψίας δε γενοµένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριµαθαίας, τούνοµα Ιωσήφ, ός και αυτός εµαθήτευσε τώ
Ιησού·
Ματθ. 27,57  Αργά δε το απόγευµα ήλθε ένας πλούσιος άνθρωπος από την Αριµαθαίαν, ονόµατι Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός
είχε µαθητεύσει κοντά στον Ιησούν.
Ματθ. 27,58  ούτος προσελθών τώ Πιλάτω ητήσατο το σώµα τού Ιησού. τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν αποδοθήναι το σώµα .
Ματθ. 27,58   Αυτός προσήλθε στον Πιλάτον και εζήτησε το σώµα του Ιησού. Τοτε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθή.
Ματθ. 27,59  και λαβών το σώµα ο Ιωσήφ ενετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά,
Ματθ. 27,59   Και λαβών ο Ιωσήφ το σώµα το ετύλιξε εις σινδόνι καινούριο και καθαρό
Ματθ. 27,60  και έθηκεν αυτό εν τώ καινώ αυτού µνηµείω ό ελατόµησεν εν τή πέτρα, και προσκυλίσας λίθον µέγαν τή θύρα
τού µνηµείου απήλθεν.
Ματθ. 27,60   και το έθεσε στο καινούριο µνηµείον του, το οποίον είχε σκαλίσει στον βράχον. Και αφού εκύλισε εµπρός εις
την θύραν του µνηµείου µεγάλον λίθον, ανεχώρησε.
Ματθ. 27,61  Ήν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, καθήµεναι απέναντι τού τάφου.
Ματθ. 27,61  Ητο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, αι οποίαι εκάθηντο απέναντι από τον τάφον.
Ματθ. 27,62  Τή δε επαύριον, ήτις εστί µετά την παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτον
Ματθ. 27,62   Κατά δε την εποµένην ηµέραν, η οποία είναι έπειτα από την Παρασκευήν, δηλαδή το Σαββατον,
συνεκεντρώθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και ήλθαν προς τον Πιλάτον
Ματθ. 27,63  λέγοντες· κύριε, εµνήσθηµεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών, µετά τρεις ηµέρας εγείροµαι.



Ματθ. 27,63   λέγοντες· “κύριε, εθυµηθήκαµε ότι εκείνος ο πλάνος είπε, ενώ ακόµη εζούσε· Επειτα από τρεις ηµέρες θα
αναστηθώ.
Ματθ. 27,64  κέλευσον ούν ασφαλισθήναι τον τάφον έως της τρίτης ηµέρας, µήποτε ελθόντες οι µαθηταί αυτού νυκτός
κλέψωσιν αυτόν και είπωσι τώ λαώ, ηγέρθη από των νεκρών· και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.
Ματθ. 27,64   Δώσε, λοιπόν, διαταγήν να φρουρηθή ο τάφος µέχρι την τρίτην ηµέραν, µήπως έλθουν οι µαθηταί αυτού
νύκτα, τον κλέψουν και πουν στον λαόν· Ανεστήθη εκ των νεκρών. Και τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειροτέρα από την
πρώτην, που µερικοί τον είχαν πιστέψει ως Μεσσίαν”.
Ματθ. 27,65  έφη αυτοίς ο Πιλάτος· έχετε κουστωδίαν· υπάγετε ασφαλίσασθε ως οίδατε.
Ματθ. 27,65   Είπε εις αυτούς ο Πιλάτος· “έχετε εις την διάθεσίν σας φρουρά· πηγαίνετε και ασφαλίσατε τον τάφον, όπως
γνωρίζετε”.
Ματθ. 27,66  οι δε πορευθέντες ησφαλίσαντο τον τάφον σφραγίσαντες τον λίθον µετά της κουστωδίας.
Ματθ. 27,66   Εκείνοι δε επήγαν και ασφάλισαν τον τάφον, έβαλαν δηλαδή σφραγίδες στον λίθον που έκλειε το µνηµείον
και ετοποθέτησαν φρουράν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Ματθ. 28,1  Οψέ δε σαββάτων, τή επιφωσκούση εις µίαν σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσαι
τον τάφον.
Ματθ. 28,1  Πολύ αργά δε κατά την νύκτα του Σαββάτου, όταν βαθειά εγλυκοχάραζε η πρώτη ηµέρα της εβδοµάδος, ήλθε η
Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, δια να ιδούν τον τάφον.
Ματθ. 28,2  και ιδού σεισµός εγένετο µέγας· άγγελος γάρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τον λίθον από
της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού.
Ματθ. 28,2  Και ιδού, σεισµός µέγας έγινε, διότι άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανόν, προσήλθεν στο µνηµείον,
εκύλισεν από την θύραν τον λίθον και εκάθητο επάνω εις αυτόν.
Ματθ. 28,3  ήν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυµα αυτού λευκόν ωσεί χιών.
Ματθ. 28,3  Ητο δε η εξωτερική του εµφάνισις σαν αστραπή και το ένδυµά του ολόλευκον σαν το χιόνι .
Ματθ. 28,4  από δε τού φόβου αυτού εσείσθησαν οι τηρούντες και εγένοντο ωσεί νεκροί.
Ματθ. 28,4  Από τον φόβον δε του αγγέλου συνεκλονίσθησαν οι φρουροί, παρέλυσαν και έγιναν σαν πεθαµένοι.
Ματθ. 28,5  αποκριθείς δε ο άγγελος είπε ταίς γυναιξί· µη φοβείσθε υµείς· οίδα γάρ ότι Ιησούν τον εσταυρωµένον ζητείτε·
Ματθ. 28,5  Ωµίλησε δε τότε ο άγγελος προς τας γυναίκας και είπε· “σεις µη φοβείσθε· διότι ξέρω ότι ζητείτε να ιδήτε Ιησούν
τον εσταυρωµένον.
Ματθ. 28,6  ουκ έστιν ώδε· ηγέρθη γάρ καθώς είπε. δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.
Ματθ. 28,6  Δεν είναι πλέον εδώ· διότι ανεστήθη, όπως σας είχε πη. Ελάτε να ιδήτε τον τόπον, όπου είχε τεθή ο Κυριος.
Ματθ. 28,7  και ταχύ πορευθείσαι είπατε τοίς µαθηταίς αυτού ότι ηγέρθη από των νεκρών, και ιδού προάγει υµάς εις την
Γαλιλαίαν· εκεί αυτόν όψεσθε· ιδού είπον υµίν.
Ματθ. 28,7 Και τώρα γρήγορα πηγαίνετε και ειπέτε στους µαθητάς του ότι ανεστήθη εκ των νεκρών και ιδού προπορεύεται
από σας και σας περιµένει εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ιδήτε. Ιδού, σας είπα όσα έπρεπε να σας πω”.
Ματθ. 28,8  και εξελθούσαι ταχύ από τού µνηµείου µετά φόβου και χαράς µεγάλης έδραµον απαγγείλαι τοίς µαθηταίς
αυτού.
Ματθ. 28,8  Και αι γυναίκες εβγήκαν ταχέως από το µνηµείον µε φόβον και χαράν µεγάλην και έτρεξαν να αναγγείλουν
στους µαθητάς του το χαρµόσυνον γεγονός.
Ματθ. 28,9  ως δε επορεύοντο απαγγείλαι τοίς µαθηταίς αυτού, και ιδού Ιησούς απήντησεν αυταίς λέγων· χαίρετε. αι δε
προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκύνησαν αυτώ.
Ματθ. 28,9  Ενώ δε επήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους µαθητάς του, και ιδού ο Ιησούς τας συνήντησε λέγων· “χαίρετε”.
Αυταί δε αφού τον επλησίασαν, επιασαν µε βαθείαν ευλάβειαν τους πόδας του και τον επροσκύνησαν.
Ματθ. 28,10  τότε λέγει αυταίς ο Ιησούς· µη φοβείσθε· υπάγετε απαγγείλατε τοίς αδελφοίς µου ίνα απέλθωσιν εις την
Γαλιλαίαν, κακεί µε όψονται.
Ματθ. 28,10  Τοτε είπε προς αυτάς ο Ιησούς· “µη φοβείσθε· πηγαίνετε και αναγγείλατε στους αδελφούς µου (δηλαδή στους
µαθητάς µου, που είναι αδελφοί µου) ότι µε είδατε, δια να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα µε ιδούν”.
Ματθ. 28,11 Πορευοµένων δε αυτών ιδού τινες της κουστωδίας ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν τοίς αρχιερεύσιν άπαντα
τα γενόµενα.
Ματθ. 28,11  Ενώ δε αυταί σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου επήγαιναν, ιδού µερικοί στρατιώται της φρουράς ήλθαν εις
την πόλιν και εγνωστοποίησαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει.
Ματθ. 28,12  και συναχθέντες µετά των πρεσβυτέρων συµβούλιόν τε λαβόντες αργύρια ικανά έδωκαν τοίς στρατιώταις
λέγοντες·
Ματθ. 28,12  Και εκείνοι, αφού συνεκεντρώθησαν µαζή µε τους πρεσβυτέρους εις συµβούλιον και συνεσκέφθησαν, έδωκαν
µεγάλο χρηµατικόν ποσόν στους στρατιώτας λέγοντες·
Ματθ. 28,13  είπατε ότι οι µαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ηµών κοιµωµένων.
Ματθ. 28,13  ειπέτε, ότι κατά το διάστηµα της νυκτός, ενώ ηµείς εκοιµώµεθα, ήλθαν οι µαθηταί του την νύκτα και έκλεψαν
αυτόν.
Ματθ. 28,14  και εάν ακουσθή τούτο επί τού ηγεµόνος, ηµείς πείσοµεν αυτόν και υµάς αµερίµνους ποιήσοµεν.
Ματθ. 28,14  Και εάν τούτο φθάση έως τα αυτιά του ηγεµόνος, ηµείς θα τον πείσωµεν να µη σας τιµωρήση και θα σας
απαλλάξωµεν από κάθε ανησυχίαν”.
Ματθ. 28,15  οι δε λαβόντες τα αργύρια εποίησαν ως εδιδάχθησαν. και διεφηµίσθη ο λόγος ούτος παρά Ιουδαίοις µέχρι της
σήµερον.
Ματθ. 28,15  Εκείνοι δε αφού επήραν τα χρήµατα, έκαµαν όπως τους καθωδήγησαν οι αρχιερείς, και διεδόθη ο λόγος αυτός
µεταξύ των Ιουδαίων µέχρι σήµερον.
Ματθ. 28,16  Οι δε ένδεκα µαθηταί επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ού ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς.



Ματθ. 28,16  Οι δε ένδεκα µαθηταί µετέβησαν εις την Γαλλαίαν, στο όρος το οποίον τους είχε ορίσει δια συνάντησιν ο
Ιησούς.
Ματθ. 28,17  και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτώ, οι δε εδίστασαν.
Ματθ. 28,17  Και ιδόντες αυτόν τον επροσκύνησαν, µερικοί δε είχαν κάποιαν αµφιβολίαν να πιστεύσουν ότι αυτός πράγµατι
ήτο ο Ιησούς.
Ματθ. 28,18  και προσελθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτοίς λέγων· εδόθη µοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γής.
Ματθ. 28,18  Και αφού επλησίασεν όλους ο Ιησούς, ωµίλησε προς αυτούς και είπε· “µου εδόθη και ως προς άνθρωπον, κάθε
εξουσία στον ουρανόν και εις την γην.
Ματθ. 28,19  πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα τού Πατρός και τού Υιού και τού
Αγίου Πνεύµατος,
Ματθ. 28,19  Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα και διδάξατε εις όλα τα έθνη την αλήθειαν. Και αυτούς που θα πιστεύσουν και θα
γίνουν µαθηταί σας, βαπτίσατέ τους στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος.
Ματθ. 28,20 διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάµην υµίν· και ιδού εγώ µεθ υµών ειµι πάσας τας ηµέρας έως της
συντελείας τού αιώνος. Αµήν.
Ματθ. 28,20   Διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλας τας εντολάς, που εγώ σας έχω δώσει. Και ιδού, εγώ θα είµαι µαζή σας
όλας τας ηµέρας, µέχρις ότου λάβη τέλος ο αιών αυτός. Αµήν. (Θα είναι µαζή µας πάντοτε διότι αυτός είναι ο Εµµανουηλ,
του οποίου το όνοµα σηµαίνει: Ο Θεός µαζή µας).

Κ Α Τ Α  Μ Α Ρ Κ Ο Ν  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Μαρκ. 1,1  Αρχή τού ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού τού Θεού.
Μαρκ. 1,1  Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού έγινε ο Ιωάννης·
Μαρκ. 1,2  Ως γέγραπται εν τοίς προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν µου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει την
οδόν σου έµπροσθέν σου·
Μαρκ. 1,2  σύµφωνα µε εκείνο που έχει γραφή στους προφήτας περί του Ιωάννου του Προδρόµου·“Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός
δια του προφήτου Μαλαχίου, αποστέλλω τον αγγελιοφόρον µου ολίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος και θα
προπαρασκευάση την οδόν σου (δηλαδή τας ψυχάς και τας καρδίας των ανθρώπων) δια να σε υποδεχθούν”.
Μαρκ. 1,3  φωνή βοώντος εν τή ερήµω, ετοιµάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού,
Μαρκ. 1,3  Και ο σταλµένος αυτός από τον Θεόν αγγελιοφόρος είναι εκείνος, δια τον οποίον ο προφήτης Ησαΐας είπε·
“Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις έρηµον· ετοιµάσατε την οδόν Κυρίου· κάµετε ευθείς τους δρόµους του (ευθύνατε τας
καρδίας σας)”.
Μαρκ. 1,4  εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τή ερήµω και κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εις άφεσιν αµαρτιών.
Μαρκ. 1,4  Εγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την εποχήν εκείνην, βαπτίζων εις την έρηµον και κηρύσσων βάπτισµα εις
πιστοποίησιν της µετανοίας, δια να λάβουν οι βαπτιζόµενοι την άφεσιν των αµαρτιών, όταν θα εδέχοντο τον ερχόµενον
µετ' ολίγον Μεσσίαν.
Μαρκ. 1,5  και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυµίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τώ Ιορδάνη
ποταµώ υπ αυτού εξοµολογούµενοι τας αµαρτίας αυτών.
Μαρκ. 1,5  Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυµίται και εβαπτίζοντο από αυτόν
στον Ιορδάνην ποταµόν, εξοµολογούµενοι συγχρόνως τας αµαρτίας των.
Μαρκ. 1,6  ήν δε ο Ιωάννης ενδεδυµένος τρίχας καµήλου και ζώνην δερµατίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων ακρίδας
και µέλι άγριον.
Μαρκ. 1,6  Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυµα από τρίχας καµήλου και είχε δερµατίνην ζώνην γύρω από την µέσην του και
έτρωγε ακρίδες και µέλι άγριον.
Μαρκ. 1,7  και εκήρυσσε λέγων· έρχεται ο ισχυρότερός µου οπίσω µου, ού ουκ ειµί ικανός κύψας λύσαι τον ιµάντα των
υποδηµάτων αυτού.
Μαρκ. 1,7  Και εκήρυττε λέγων· “έρχεται ύστερα από εµέ εκείνος που είναι ισχυρότερός µου και του οποίου εγώ δεν είµαι
άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδηµάτων του.
Μαρκ. 1,8  εγώ µέν εβάπτισα υµάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υµάς εν Πνεύµατι Αγίω.
Μαρκ. 1,8  Εγώ µεν σας εβάπτισα µε νερό, αυτός όµως θα σας βαπτίση µε Πνεύµα Αγιον”.
Μαρκ. 1,9  Καί εγένετο εν εκείναις ταίς ηµέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις
τον Ιορδάνην.
Μαρκ. 1,9  Και κατά τας ηµέρας εκείνας ήλθε ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη από τον Ιωάννην
στον Ιορδάνην.
Μαρκ. 1,10  και ευθέως αναβαίνων από τού ύδατος είδε σχιζοµένους τους ουρανούς και το Πνεύµα ως περιστεράν
καταβαίνον επ αυτόν·
Μαρκ. 1,10  Και αµέσως όταν εβγήκε από το νερό, είδε να σχίζωνται οι ουρανοί και το Πνεύµα του Θεού, ωσάν περιστερά, να
κατεβαίνη εις αυτόν.
Μαρκ. 1,11  και φωνή εγένετο εκ των ουρανών· σύ εί ο υιός µου ο αγαπητός, εν σοί ηυδόκησα.
Μαρκ. 1,11  Και ήλθε φωνή από τον ουρανούς, που έλεγε· “συ είσαι ο Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω τελείως
ευαρεστηθή”.
Μαρκ. 1,12  Καί ευθέως το Πνεύµα αυτόν εκβάλλει εις την έρηµον·
Μαρκ. 1,12  Και αµέσως το Πνεύµα το Αγιον ωδήγησεν αυτόν εις την έρηµον.
Μαρκ. 1,13  και ήν εκεί εν τή ερήµω ηµέρας τεσσαράκοντα πειραζόµενος υπό τού σατανά , και ήν µετά των θηρίων, και οι
άγγελοι διηκόνουν αυτώ.
Μαρκ. 1,13  Και έµεινεν εκεί εις την έρηµον σαράντα ηµέρας πειραζόµενος από τον Σατανάν, χωρίς ούτε ελάχιστον να
υποχωρήση στους πειρασµούς· και ήτο εκεί µαζή µε τα θηρία της ερήµου, οι δε άγγελοι του Θεού τον υπηρετούσαν.



Μαρκ. 1,14  Μετά δε το παραδοθήναι Ιωάννην ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας
τού Θεού
Μαρκ. 1,14  Οταν δε ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και παρεδόθη εις την φυλακήν , ήλθεν ο
Ιησούς εις την Γαλιλαίαν και εκήρυττε το χαρµόσυνον µήνυµα της βασιλείας του Θεού.
Μαρκ. 1,15  και λέγων ότι πεπλήρωται ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία τού Θεού· µετανοείτε και πιστεύετε εν τώ ευαγγελίω.
Μαρκ. 1,15  Και έλεγεν ότι, “συνεπληρώθη ο ωρισµένος χρόνος και η βασιλεία του Θεού, που θα ιδρυθή από τον Μεσσίαν,
έχει πλησιάσει. Μετανοείτε, λοιπόν, και πιστεύετε στο ευαγγέλιον, το οποίον εγώ σας κηρύττω”.
Μαρκ. 1,16  Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε Σίµωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού τού Σίµωνος ,
βάλλοντας αµφίβληστρον εν τή θαλάσση· ήσαν γάρ αλιείς·
Μαρκ. 1,16  Ενώ δε περιπατούσε κοντά εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε τον Σιµωνα και τον Ανδρέαν , τον αδελφόν του
Σιµωνος, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες.
Μαρκ. 1,17  και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· δεύτε οπίσω µου, και ποιήσω υµάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων.
Μαρκ. 1,17  Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· “ελάτε κοντά µου και εγώ θα σας κάµω ικανούς να γίνετε ψαράδες
ανθρώπων” (να ελκύετε δηλαδή µε το θείον κήρυγµα τους ανθρώπους εις την βασιλείαν του Θεού).
Μαρκ. 1,18  και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών ηκολούθησαν αυτώ.
Μαρκ. 1,18  Αµέσως δε εκείνοι (µε πίστιν προς τον Διδάσκαλον και ενθουσιασµόν δια το έργον στο οποίον τους εκαλούσε,
καίτοι δεν ήσαν ακόµη εις θέσιν να το εννοήσουν) αφήκαν τα δίκτυά των και τον ηκολούθησαν.
Μαρκ. 1,19  Καί προβάς εκείθεν ολίγον είδεν Ιάκωβον τον τού Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού , και αυτούς εν τώ
πλοίω καταρτίζοντας τα δίκτυα,
Μαρκ. 1,19  Και προχωρήσας ολίγον από εκεί, είδε τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν του, οι
οποίοι ήσαν στο πλοίον και ετοίµαζαν τα δίκτυα.
Μαρκ. 1,20  και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τώ πλοίω µετά των µισθωτών
απήλθον οπίσω αυτού.
Μαρκ. 1,20  Και αµέσως τους εκάλεσε. Εκείνοι δε αφήκαν τον πατέρα των Ζεβεδαίον στο πλοίον µε τους µισθωτούς εργάτας
και τον ηκολούθησαν.
Μαρκ. 1,21  Καί εισπορεύονται εις Καπερναούµ· και ευθέως τοίς σάββασιν εισελθών εις την συναγωγήν εδίδασκε.
Μαρκ. 1,21  Και επροχώρησαν και εισήλθαν εις την Καπερναούµ. Και αµέσως κατά την ηµέραν του Σαββάτου επήγεν εις
την συναγωγήν και εδίδασκε.
Μαρκ. 1,22  και εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού· ήν γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων , και ουχ ως οι γραµµατείς.
Μαρκ. 1,22  Και εθαύµαζαν πολύ δια την διδασκαλίαν του, διότι εδίδασκεν ως διδάσκαλος που έχει πρωτοφανή σοφίαν και
κύρος και όχι όπως οι Γραµµατείς (οι οποίοι εζητούσαν να στηρίξουν την διδασκαλίαν των στο κύρος άλλων αρχαιοτέρων
ραββίνων και εδίδασκαν συνήθως επουσιώδη, πολλές φορές δε αντίθετα προς όσα είχαν γραφή από τους Προφήτας).
Μαρκ. 1,23  Καί ήν εν τή συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύµατι ακαθάρτω, και ανέκραξε
Μαρκ. 1,23  Κατά την ώραν δε εκείνην ευρίσκετο εις την συναγωγήν ένας άνθρωπος , ο οποίος είχε κυριευθή από ακάθαρτον
πνεύµα και εφώναξε µε το στόµα αυτού το πονηρόν πνεύµα
Μαρκ. 1,24  λέγων· έα, τι ηµίν και σοί, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες απολέσαι ηµάς; οίδά σε τις εί, ο άγιος τού Θεού.
Μαρκ. 1,24  και είπεν· “άφησέ µας· ποιά σχέσις ηµπορεί να υπάρχη µεταξύ ηµών και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; Ηλθες να µας
καταδικάσης και να µας ρίψης εις την αιωνίαν απώλειαν; Γνωρίζω ποίος είσαι· είσαι ο κατ' εξοχήν άγιος, ο αφιερωµένος
στον Θεόν και το έργον του”.
Μαρκ. 1,25  και επετίµησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων· φιµώθητι και έξελθε εξ αυτού.
Μαρκ. 1,25  Και ο Ιησούς επέπληξε αυτό λέγων· “κλείσε το στόµα σου και φύγε αµέσως από τον άνθρωπον αυτόν”.
Μαρκ. 1,26  και σπαράξαν αυτόν το πνεύµα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή µεγάλη εξήλθεν εξ αυτού.
Μαρκ. 1,26  Και το ακάθαρτον πνεύµα, αφού συνετάραξε τον δαιµονιζόµενον και µε το στόµα εκείνου έκραξε και εφώναξε
δυνατά, έφυγε από αυτόν.
Μαρκ. 1,27  και εθαµβήθησαν πάντες, ώστε συζητείν προς εαυτούς λέγοντας· τι εστι τούτο ; τις η διδαχή η καινή αύτη, ότι
κατ εξουσίαν και τοίς πνεύµασι τοίς ακαθάρτοις επιτάσσει, και υπακούουσιν αυτώ;
Μαρκ. 1,27  Και όλοι κατελήφθησαν από µεγάλην έκπληξιν και θαυµασµόν δια το γεγονός, ώστε να συζητούν µεταξύ των
και να λέγουν· “τι είναι αυτό το καταπληκτικόν θαύµα, που είδαµε; Ποιά είναι αυτή η νέα πρωτάκουστος διδασκαλία; Διότι
αυτός µε εξουσίαν και δύναµιν όχι µόνον διδάσκει, αλλά και διατάσσει τα πονηρά πνεύµατα και υπακούουν εις αυτόν”!
Μαρκ. 1,28  και εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας.
Μαρκ. 1,28  Και µε µεγάλην ταχύτητα εξηπλώθη η φήµη αυτού εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας.
Μαρκ. 1,29  Καί ευθέως εκ της συναγωγής εξελθόντες ήλθον εις την οικίαν Σίµωνος και Ανδρέου µετά Ιακώβου και
Ιωάννου.
Μαρκ. 1,29  Και αµέσως εβγήκαν από την συναγωγήν και ήλθαν στο σπίτι του Σιµωνος και του Ανδρέου µαζή µε τον
Ιάκωβον και τον Ιωάννην.
Μαρκ. 1,30  η δε πενθερά Σίµωνος κατέκειτο πυρέσσουσα. και ευθέως λέγουσιν αυτώ περί αυτής.
Μαρκ. 1,30  Η δε πενθερά του Σιµωνος ήτο κατάκοιτος µε πυρετόν. Και αµέσως του άκαµαν λόγον δι' αυτήν.
Μαρκ. 1,31  και προσελθών ήγειρεν αυτήν κρατήσας της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως, και διηκόνει
αυτοίς.
Μαρκ. 1,31  Και αυτός επλησίασε εις την κλίνην της, την επιασε από το χέρι, την εσήκωσε και αµέσως την αφήκεν ο
πυρετός, και εντελώς υγιής τους υπηρετούσεν.
Μαρκ. 1,32  Οψίας δε γενοµένης, ότε έδυ ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντας τους κακώς έχοντας και τους δαιµονιζοµένους .
Μαρκ. 1,32  Αργά δε το απόγευµα, µετά την δύσιν του ηλίου (όταν πλέον είχε περάσει η αργία του Σαββάτου), έφεραν προς
αυτόν όλους τους ασθενείς και τους δαιµονιζοµένους.
Μαρκ. 1,33  και ήν η πόλις όλη επισυνηγµένη προς την θύραν.
Μαρκ. 1,33  Και όλη η πόλις ήτο συγκεντρωµένη έξω από την θύραν της οικίας.
Μαρκ. 1,34  και εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις, και δαιµόνια πολλά εξέβαλε, και ουκ ήφιε λαλείν τα



δαιµόνια, ότι ήδεισαν αυτόν Χριστόν είναι.
Μαρκ. 1,34  Και εθεράπευσε πολλούς, που έπασχαν από διάφορα νοσήµατα και πολλά δαιµόνια εξεδίωξε . Δεν άφινε δε τα
δαιµόνια να οµιλούν δι' αυτόν, διότι εγνώριζαν ότι αυτός είναι ο Χριστός και δεν ήθελε την µαρτυρίαν των ακαθάρτων
πνευµάτων.
Μαρκ. 1,35  Καί πρωΐ έννυχα λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρηµον τόπον, κακεί προσηύχετο.
Μαρκ. 1,35  Και πρωϊ-πρωϊ, ενώ ακόµη ήτο νύχτα, εσηκώθη, εβγήκεν από την πόλιν και επροχώρησεν εις έρηµον τόπον και
εκεί προσηύχετο.
Μαρκ. 1,36  και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίµων και οι µετ αυτού,
Μαρκ. 1,36  Ο δε Σιµων και όσοι ήσαν µαζή µε αυτόν έτρεξαν, δια να τον εύρουν.
Μαρκ. 1,37  και ευρόντες αυτόν λέγουσιν αυτώ ότι πάντες σε ζητούσι.
Μαρκ. 1,37  Και αφού τον ηύραν του λέγουν, ότι “όλοι σε ζητούν εις την πόλιν”.
Μαρκ. 1,38  και λέγει αυτοίς· άγωµεν εις τας εχοµένας κωµοπόλεις, ίνα και εκεί κηρύξω· εις τούτο γάρ εξελήλυθα.
Μαρκ. 1,38  Και εκείνος τους είπεν · “ας υπάγωµεν εις τας γύρω κωµοπόλεις, δια να κηρύξω και εκεί, διότι δι' αυτόν άλλωστε
τον σκοπόν εβγήκα από την πόλιν”.
Μαρκ. 1,39  και ήν κηρύσσων εν ταίς συναγωγαίς αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιµόνια εκβάλλων .
Μαρκ. 1,39  Και εκήρυσσε κατά συνέχειαν εις τας συναγωγάς των εις όλην την Γαλιλαίαν και εξεδίωκε τα πονηρά
πνεύµατα από τους δαιµονιζοµένους.
Μαρκ. 1,40  Καί έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν και γονυπετών αυτόν και λέγων αυτώ ότι εάν θέλης, δύνασαί
µε καθαρίσαι.
Μαρκ. 1,40  Και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος γονατιστός εµπρός του τον παρακαλούσε και του έλεγε ότι
“εάν συ θέλης ηµπορείς να µε καθαρίσης, και να µε απαλλάξης από την φοβεράν ασθένειάν µου”.
Μαρκ. 1,41  ο δε Ιησούς σπλαχνισθείς, εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού και λέγει αυτώ· θέλω, καθαρίσθητι.
Μαρκ. 1,41  Ο δε Ιησούς (βλέπων την µεγάλην πίστιν και την παρρησίαν του ανθρώπου αυτού) τον ευσπλαγχνίσθη, άπλωσε
το χέρι, τον ήγγισε και του λέγει· “Θελω· γίνε καθαρός”.
Μαρκ. 1,42  και ειπόντος αυτού ευθέως απήλθεν απ αυτού η λέπρα, και εκαθαρίσθη.
Μαρκ. 1,42  Και αµέσως µόλις ο Ιησούς είπε αυτούς τους λόγους, έφυγε από εκείνον η λέπρα και έγινε τελείως καθαρός και
υγιής.
Μαρκ. 1,43  και εµβριµησάµενος αυτώ ευθέως εξέβαλεν αυτόν και λέγει αυτώ·
Μαρκ. 1,43  Και αφού του ωµίλησε µε έντονον και αυστηρόν ύφος να µη αποκαλύψη αυτόν ως ευεργέτην του, τον έβγαλε
έξω από το µέρος, όπου ευρίσκοντο και του είπε·
Μαρκ. 1,44  όρα µηδενί µηδέν είπης, αλλ ύπαγε σεαυτόν δείξον τώ ιερεί και προσένεγκε περί τού καθαρισµού σου ά
προσέταξε Μωϋσής εις µαρτύριον αυτοίς.
Μαρκ. 1,44  “πρόσεχε να µη είπης εις κανένα τίποτε, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτόν σου στον ιερέα και πρόσφερε δια τον
καθαρισµόν σου από την λέπραν αυτά που διέταξε ο Μωϋσής, ώστε η εξέτασις του ιερέως και η προσφορά του δώρου σου,
να χρησιµεύσουν ως µαρτυρία και βεβαίωσις ότι έγινες τελείως υγιής”.
Μαρκ. 1,45  ο δε εξελθών ήρξατο κηρύσσειν πολλά και διαφηµίζειν τον λόγον, ώστε µηκέτι αυτόν δύνασθαι φανερώς εις
πόλιν εισελθείν, αλλ έξω εν ερήµοις τόποις ήν· και ήρχοντο προς αυτόν πανταχόθεν.
Μαρκ. 1,45  Αλλά εκείνος, µόλις εξήλθε, ήρχισε να διαλαλή πολλά περί του Ιησού και να διαφηµίζη το γεγονός, ώστε ο
Κυριος να µη ηµπορή πλέον να εισέρχεται φανερά εις την πόλιν δια το πλήθος, που τον περιεκύκλωνεν. Αλλά έµεινε έξω εις
ερήµους τόπους. Και παρ' όλον τούτο, ήρχοντο προς αυτόν από όλα τα µέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Μαρκ. 2,1  Καί εισήλθε πάλιν εις Καπερναούµ δι ηµερών και ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι.
Μαρκ. 2,1  Υστερα δε από ολίγας ηµέρας, εισήλθε πάλιν ο Κυριος εις την Καπερναούµ και διεδόθη ότι ευρίσκεται εις κάποιο
σπίτι.
Μαρκ. 2,2  και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε µηκέτι χωρείν µηδέ τα προς την θύραν· και ελάλει αυτοίς τον λόγον.
Μαρκ. 2,2  Και αµέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε εγέµισεν η οικία και δεν υπήρχε πλέον τόπος να τους χωρέση ούτε
καντά εις την θύραν. Και εδίδασκε εις αυτούς τον λόγον του Θεού.
Μαρκ. 2,3  και έρχονται προς αυτόν παραλυτικόν φέροντες, αιρόµενον υπό τεσσάρων.
Μαρκ. 2,3  Και έρχονται προς αυτόν φέροντες ένα παραλυτικόν, τον οποίον εσήκωναν τέσσαρες επάνω εις κρεββάτι.
Μαρκ. 2,4  και µη δυνάµενοι προσεγγίσαι αυτώ διά τον όχλον, απεστέγασαν την στέγην όπου ήν, και εξορύξαντες χαλώσι
τον κράβαττον, εφ ώ ο παραλυτικός κατέκειτο.
Μαρκ. 2,4  Επειδή δε ένεκα του πολλού πλήθους δεν ήτο δυνατόν να πλησιάσουν τον Κυριον, αφήρεσαν από την στέγην το
µέρος εκείνο, κάτω από το οποίον ήτο ο Κυριος, ήνοιξαν τρύπαν και κατέβασαν σιγά το κρεββάτι, όπου ήτο κατάκοιτος ο
παραλυτικός.
Μαρκ. 2,5  ιδών δε ο Ιησούς την πίστιν αυτών λέγει τώ παραλυτικώ· τέκνον, αφέωνταί σοι αι αµαρτίαι σου.
Μαρκ. 2,5  Οταν ο Ιησούς είδε την πίστιν που είχαν, τόσον ο παραλυτικός όσον και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον
παραλυτικόν· “τέκνον, σου συγχωρούνται αι αµαρτίαι, αι οποίαι είναι και αιτία της σωµατικής σου ασθενείας”.
Μαρκ. 2,6  ήσαν δε τινες των γραµµατέων εκεί καθήµενοι και διαλογιζόµενοι εν ταίς καρδίαις αυτών·
Μαρκ. 2,6  Ησαν δε και µερικοί από τους γραµµατείς, που εκάθηντο εκεί και εσυλλογίζοντο µέσα των·
Μαρκ. 2,7  τι ούτος ούτω λαλεί βλασφηµίας; τις δύναται αφιέναι αµαρτίας ει µη είς ο Θεός;
Μαρκ. 2,7  Διατί αυτός ο άνθρωπος εκστοµίζει τέτοιες βλασφηµίες; Ποιός ηµπορεί να συγχωρή αµαρτίες, ει µη µόνον ένας,
δηλαδή ο Θεός;
Μαρκ. 2,8  και ευθέως επιγνούς ο Ιησούς τώ πνεύµατι αυτού ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν εαυτοίς, είπεν αυτοίς· τι
ταύτα διαλογίζεσθε εν ταίς καρδίαις υµών;
Μαρκ. 2,8  Και αµέσως ο Ιησούς αντελήφθη καθαρώτατα, µε την θεία δύναµιν του πνεύµατός του, ότι έτσι αυτοί
εσκέπτοντο µέσα των και τους είπε· “διατί συλλογίζεσθε τέτοια εις τας καρδίας σας;



Μαρκ. 2,9  τι εστιν ευκοπώτερον, ειπείν τώ παραλυτικώ, αφέωνταί σου αι αµαρτίαι, ή ειπείν, έγειρε και άρον τον κράβαττόν
σου και περιπάτει;
Μαρκ. 2,9  Τι είναι ευκολώτερον, να είπω στον παραλυτικόν, συγχωρούνται οι αµαρτίες σου η να είπω, σήκω επάνω υγιής,
πάρε το κρεββάτι στον ώµον σου και περιπάτει; Σεις θεωρείτε δυσκολώτερον το δεύτερον.
Μαρκ. 2,10  ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός τού ανθρώπου αφιέναι επί της γής αµαρτίας - λέγει τώ παραλυτικώ.
Μαρκ. 2,10  Δια να µάθετε δε, ότι ο υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αµαρτίας εδώ εις την γην-λέγει στον
παραλυτικόν·
Μαρκ. 2,11  σοί λέγω, έγειρε και άρον τον κράβαττόν σου και ύπαγε εις τον οίκόν σου.
Μαρκ. 2,11  Σε σένα που πιστεύεις λέγω, σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου”.
Μαρκ. 2,12  και ηγέρθη ευθέως, και άρας τον κράβαττον εξήλθεν εναντίον πάντων, ώστε εξίστασθαι πάντας και δοξάζειν
τον Θεόν λέγοντας ότι ουδέποτε ούτως είδοµεν.
Μαρκ. 2,12  Και αµέσως εσηκώθη, επήρε το κρεββάτι στον ώµον και εβγήκε ενώπιον όλων, ώστε όλοι να καταπλαγούν και
να δοξάζουν τον Θεόν λέγοντες ότι “ποτέ δεν είδαµε τέτοια γεγονότα, να συγχωρούνται µε ένα λόγον αµαρτίαι και εις
πιστοποίησιν της συγχωρήσεως να θεραπεύεται θαυµατουργικώς η παράλυσις”.
Μαρκ. 2,13  Καί εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν· και πάς ο όχλος ήρχετο προς αυτόν, και εδίδασκεν αυτούς.
Μαρκ. 2,13  Και εβγήκεν ο Ιησούς από το σπίτι εκείνο πάλιν εις την παραλίαν. Και όλο το πλήθος ήρχετο προς αυτόν και
τους εδίδασκε. (Τα θαύµατα εγίνοντο εις θεραπείαν των ασθενών που είχαν πίστιν, αλλά και δια να εµπνεύσουν πίστιν και
στους άλλους).
Μαρκ. 2,14  Καί παράγων είδε Λευΐν τον τού Αλφαίου, καθήµενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτώ· ακολούθει µοι και
αναστάς ηκολούθησεν αυτώ·
Μαρκ. 2,14  Καθώς δε επερνούσε είδε τον Λευΐν, τον υιόν του Αλφαίου, να κάθεται στο µέρος όπου εισεπράττοντο οι φόροι
και λέγει προς αυτόν· “ακολούθησέ µε ως µαθητής µου”. Και εκείνος εσηκώθηκε πράγµατι και τον ηκολούθησε.
Μαρκ. 2,15  και εγένετο εν τώ κατακείσθαι αυτόν εν τή οικία αυτού, και πολλοί τελώναι και αµαρτωλοί συνανέκειντο τώ
Ιησού και τοίς µαθηταίς αυτού· ήσαν γάρ πολλοί, και ηκολούθησαν αυτώ.
Μαρκ. 2,15  Και συνέβη, όταν εκάθητο εις την τράπεζαν του φαγητού στο σπίτι του Λευϊ, πολλοί τελώναι και άλλοι
αµαρτωλοί (όπως περιφρονητικώς τους έλεγαν οι Φαρισαίοι) εκάθηντο µαζή µε τον Ιησούν και τους µαθητάς του. Διότι
πολλοί ήσαν εκείνοι, που είχαν πληροφορηθή την πρόσκλησιν του Λευϊ και ηκολούθησαν τον Ιησούν στο σπίτι.
Μαρκ. 2,16  και οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι ιδόντες αυτόν εσθίοντα µετά των τελωνών και αµαρτωλών έλεγον τοίς
µαθηταίς αυτού· τι ότι µετά των τελωνών και αµαρτωλών εσθίει και πίνει;
Μαρκ. 2,16  Οι δε γραµµατείς και οι Φαρισαίοι, όταν είδαν αυτόν να τρώγη µαζή µε τους τελώνας και τους αµαρτωλούς,
έλεγαν στους µαθητάς του· “πως εξηγείται, ότι ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει µαζή µε τελώνας και αµαρτωλούς;”
Μαρκ. 2,17  και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτοίς· ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες· ουκ ήλθον
καλέσαι δικαίους, αλλά αµαρτωλούς εις µετάνοιαν.
Μαρκ. 2,17  Και όταν ήκουσεν ο Ιησούς αυτούς τους λόγους είπε · “δεν έχουν ανάγκην από ιατρόν οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς·
δεν ήλθα στον κόσµον, δια να καλέσω εκείνους που φαντάζονται ότι είναι δίκαιοι, αλλά ήλθα να καλέσω εις µετάνοιαν
τους αµαρτωλούς”.
Μαρκ. 2,18  Καί ήσαν οι µαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύοντες. και έρχονται και λέγουσιν αυτώ διατί οι
µαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σοί µαθηταί ου νηστεύουσι;
Μαρκ. 2,18  Οι µαθηταί του Ιωάννου, όπως και οι µαθηταί των Φαρισαίων, ετηρούσαν και όσας άκοµα νηστείας είχε
καθιερώσει η παράδοσις των πρεσβυτέρων. Ερχονται λοιπόν µερικοί και λέγουν εις αυτόν· “διατί οι µαθηταί του Ιωάννου
και οι µαθηταί των Φαρισαίων νηστεύουν, οι δε ιδικοί σου µαθηταί δεν νηστεύουν;”
Μαρκ. 2,19  και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· µη δύνανται οι υιοί τού νυµφώνος, εν ώ ο νυµφίος µετ αυτών εστι, νηστεύειν; όσον
χρόνον µεθ εαυτών έχουσι τον νυµφίον, ου δύνανται νηστεύειν.
Μαρκ. 2,19  Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς· “µήπως είναι δυνατόν οι καλεσµένοι στον γάµον φίλοι του γαµβρού να
νηστεύουν, καθ' ον χρόνον ο γαµβρός ευρίσκεται µαζή των; Οσον καιρόν έχουν µαζή των τον γαµβρόν δεν είναι δυνατόν
να νηστεύουν, (διότι η νηστεία είναι και δείγµα πένθους και όχι χαράς).
Μαρκ. 2,20  ελεύσονται δε ηµέραι όταν απαρθή απ αυτών ο νυµφίος, και τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταίς ηµέραις.
Μαρκ. 2,20  Θα έλθουν δε ηµέραι, κατά τας οποίας θα πάρουν βιαίως ανάµεσα από αυτούς τον νυµφίον, δηλαδή εµέ τον
Διδάσκαλόν των, και τότε θα πενθήσουν και θα νηστεύσουν.
Μαρκ. 2,21  ουδείς επίβληµα ράκους αγνάφου επιράπτει επί ιµατίω παλαιώ· ει δε µήγε, αίρει το πλήρωµα αυτού, το καινόν
τού παλαιού και χείρον σχίσµα γίνεται.
Μαρκ. 2,21  Κανείς δεν ράπτει επάνω εις ένα παλαιό ένδυµα τεµάχιον από καινούργιο ύφασµα · εάν όµως και το ράψη, τότε
το καινούργιο µπάλωµα, που ερράφτηκε στο παλαιό ένδυµα, µαζεύει και κάνει το σχίσιµο του παλαιού πολύ µεγαλύτερο.
(Η νέα δηλαδή διδασκαλία µου δεν ηµπορεί να υπαχθή στους παλαιούς εξωτερικούς τύπους. Αν κάτι τέτοιο γίνη, και οι
τύποι θα φθαρούν και οι διδασκαλία µου θα νοθευθή).
Μαρκ. 2,22  και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε µη, ρήσσει ο οίνος ο νέος τους ασκούς, και ο οίνος
εκχείται και οι ασκοί απολούνται· αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλητέον.
Μαρκ. 2,22  Και κανείς δεν βάζει µούστον σε παλαιά ασκιά. Εάν δε τυχόν και κάµη κάτι τέτοιο, ο µούστος σπάζει τα ασκιά,
έτσι δε και το κρασί χύνεται και τα ασκιά καταστρέφονται. Αλλά πρέπει να βάζη κανείς µούστον εις καινούργια, γέρα
ασκιά. (Οι Φαρισαίοι και οι οπαδοί των είναι παλαιά ασκιά , που δεν ηµπορούν να ανθέξουν εις την νέαν διδασκαλίαν µου.
Αυτήν θα την παραλάβουν οι µαθηταί µου, νέοι και υγιείς κατά την ψυχήν και την καρδίαν).
Μαρκ. 2,23  Καί εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν τοίς σάββασι διά των σπορίµων , και ήρξαντο οι µαθηταί αυτού οδόν
ποιείν τίλλοντες τους στάχυας.
Μαρκ. 2,23  Καποτε, εις ηµέραν Σαββάτου, ωδοιπορούσε ο Κυριος ανάµεσα εις σπαρµένα χωράφια και οι µαθηταί του,
καθώς ήρχισαν µαζή του να βαδίζουν, εµαδούσαν τα στάχυα και έτρωγαν τους κόκκους.
Μαρκ. 2,24  και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτώ· ίδε τι ποιούσιν εν τοίς σάββασιν ό ουκ έξεστι.
Μαρκ. 2,24  Και οι Φαρισαίοι έλεγαν εις αυτόν· “κύτταξε, τι κάνουν οι µαθηταί σου εις ηµέραν Σαββάτου! Δηλαδή κάνουν



εργασίαν, µε την οποίαν βεβηλώνεται η σαββατική αργία”.
Μαρκ. 2,25  και αυτός έλεγεν αυτοίς· ουδέποτε ανέγνωτε τι εποίησε Δαυΐδ ότε χρείαν έσχε και επείνασεν αυτός και οι µετ
αυτού;
Μαρκ. 2,25  Αλλά και αυτός τους είπε· “δεν εδιαβάσατε ποτέ τι έκαµε ο Δαυΐδ, όταν ευρέθη εις ανάγκην, δηλαδή όταν
επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν µαζή του;
Μαρκ. 2,26  πώς εισήλθεν εις τον οίκον τού Θεού επί Αβιάθαρ αρχιερέως και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν , ούς ουκ
έξεστι φαγείν ει µη τοίς ιερεύσι, και έδωκε και τοίς σύν αυτώ ούσι;
Μαρκ. 2,26  Πως δηλαδή εισήλθε στον ναόν του Θεού, όταν αρχιερεύς ήτο ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους που ήσαν
βαλµένοι ως προσφορά προς τον Θεόν εις την τράπεζαν της προθέσεως; Και τούτο, ενώ είναι γνωστόν, ότι κανείς εκτός των
ιερέων δεν επιτρέπεται να φάγη αυτούς; Ο δε Δαυίδ και έφαγε και έδωκε από τους άρτους αυτούς και εις εκείνους, που ήταν
µαζή του. Και όµως ο Θεός δεν απεδοκίµασε την πράξιν του”.
Μαρκ. 2,27  και έλεγεν αυτοίς· το σάββατον διά τον άνθρωπον εγένετο, ουχ ο άνθρωπος διά το σάββατον·
Μαρκ. 2,27  Εν συνεχεία δε έλεγεν εις αυτούς· “το Σαββατον έχει καθιερωθή, δια να εξυπηρετή και καθοδηγή τον άνθρωπον
εις την πνευµατικήν του ζωήν και δεν έγινε ο άνθρωπος, δια να είναι δούλος εις ένα ξηρόν και τυπικόν Σαββατον.
Μαρκ. 2,28  ώστε κύριός εστιν ο υιός τού ανθρώπου και τού σαββάτου.
Μαρκ. 2,28  Ωστε ο Υιός του ανθρώπου, που ήλθε δια να χειραγωγήση τον άνθρωπον εις ανωτέραν πνευµατικήν ζωήν, είναι
κύριος και του Σαββάτου και έχει εξουσίαν να τροποποιήση αυτό επί το πνευµατικώτερον”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Μαρκ. 3,1  Καί εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν και ήν εκεί άνθρωπος εξηραµµένην έχων την χείρα.
Μαρκ. 3,1  Και εισήλθεν πάλιν ο Ιησούς εις την συναγωγήν· ήτο δε εκεί ένας άνθρωπος, που είχε ακίνητο και ξηρό το χέρι
του.
Μαρκ. 3,2  και παρετήρουν αυτόν ει τοίς σάββασι θεραπεύσει αυτόν, ίνα κατηγορήσωσιν αυτού.
Μαρκ. 3,2  Και κατεσκόπευαν αυτόν οι Φαρισαίοι µε µεγάλην προσοχήν, εάν θα τον θεραπεύση κατά την ηµέραν του
Σαββάτου, δια να έχουν αφορµήν να το κατηγορήσουν.
Μαρκ. 3,3  και λέγει τώ ανθρώπω τώ εξηραµµένην έχοντι την χείρα· έγειρε εις το µέσον.
Μαρκ. 3,3  Λεγει δε στον άνθρωπον µε το ξηρό χέρι· “σήκω και στάσου στο µέσον”.
Μαρκ. 3,4  και λέγει αυτοίς· έξεστι τοίς σάββασιν αγαθοποιήσαι ή κακοποιήσαι; ψυχήν σώσαι ή αποκτείναι; οι δε εσιώπων.
Μαρκ. 3,4  Και λέγει προς αυτούς· “επιτρέπεται κατά το Σαββατον να κάµη κανείς το καλόν η να κάµη το κακόν; Να σώση
την ζωήν του πλησίον που κινδυνεύει η να τον αφήση αβοήθητον και έτσι να γίνη αφορµή του θανάτου του ;” Εκείνοι δε
εσιωπούσαν.
Μαρκ. 3,5  και περιβλεψάµενος αυτούς µετ οργής, συλλυπούµενος επί τή πωρώσει της καρδίας αυτών, λέγει τώ ανθρώπω·
έκτεινον την χείρά σου. και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρ αυτού υγιής ως η άλλη.
Μαρκ. 3,5  Και αφού περιέφερε γύρω εις αυτούς µε οργήν το βλέµµα του, ενώ συγχρόνως τους ελυπείτο ειλικρινώς δια την
πώρωσιν της καρδιάς των, λέγει στον άνθρωπον· “άπλωσε το χέρι σου”. Και αµέσως εκείνος το άπλωσε και έγινε πάλιν
γερό το χέρι του, όπως το άλλο.
Μαρκ. 3,6  και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως µετά των Ηρωδιανών συµβούλιον εποίουν κατ αυτού, όπως αυτόν
απολέσωσι.
Μαρκ. 3,6  Και αφού εβγήκαν οι Φαρισαίοι από την συναγωγήν, έκαµαν αµέσως συµβούλιον µαζή µε εκείνους, που ανήκαν
στο κόµµα του Ηρώδου, και συνεσκέφθησαν, πως να εξοντώσουν τον Ιησούν.
Μαρκ. 3,7  Καί ο Ιησούς ανεχώρησε µετά των µαθητών αυτού προς την θάλασσαν· και πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας
ηκολούθησαν αυτώ,
Μαρκ. 3,7  Και ο Ιησούς ανεχώρησε µαζή µε τους µαθητάς του προς την θάλασσαν. Και πολύ πλήθος από την περιοχήν της
Γαλιλαίας τον ηκολούθησεν.
Μαρκ. 3,8 και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύµων και από της Ιδουµαίας και πέραν τού Ιορδάνου και οι περί Τύρον και
Σιδώνα, πλήθος πολύ, ακούσαντες όσα εποίει, ήλθον προς αυτόν.
Μαρκ. 3,8  Ακόµη δε και από την Ιουδαίαν και από τα Ιεροσόλυµα και από την Ιδουµαίαν και από τας περιοχάς, που ήσαν
πέρα από τον Ιορδάνην, όπως επίσης και αυτοί που κατοικούσαν τα περίχωρα της Τυρου και της Σιδώνος, πλήθος πολύ
που είχαν ακούσει τα θαύµατα, τα οποία έκανε, ήλθαν προς αυτόν.
Μαρκ. 3,9  και είπε τοίς µαθηταίς αυτού ίνα πλοιάριον προσκαρτερή αυτώ διά τον όχλον, ίνα µη θλίβωσιν αυτόν·
Μαρκ. 3,9  Και είπε στους µαθητάς του να παραµένη εκεί δι' αυτόν ένα πλοιάριον, ώστε να µπαίνη εις αυτό, όταν η συρροή
του λαού είναι µεγάλη, δια να µη τον πιέζουν και τον συνθλίβουν τα πλήθη .
Μαρκ. 3,10  πολλούς γάρ εθεράπευσεν, ώστε επιπίπτειν αυτώ ίνα αυτού άψωνται όσοι είχον µάστιγας·
Μαρκ. 3,10  Εµαζεύετο δε τόσον πλήθος, διότι πολλούς εθεράπευσε, ώστε να πίπτουν επάνω του όσοι εβασανίζοντο από
ασθενείας, δια να τον εγγίσουν και πάρουν την θεραπείαν.
Μαρκ. 3,11  και τα πνεύµατα τα ακάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρουν, προσέπιπτον αυτώ και έκραζον λέγοντα ότι σύ εί ο υιός
τού Θεού.
Μαρκ. 3,11  Και τα πονηρά και ακάθαρτα δαιµόνια, όταν τον αντίκρυζαν έπιπταν µε τρόµον εις τα πόδια του, εφώναζαν
δυνατά και έλεγον ότι “συ είσαι ο υιός του Θεού”.
Μαρκ. 3,12  και πολλά επετίµα αυτοίς ίνα µη φανερόν αυτόν ποιήσωσι.
Μαρκ. 3,12  Και τα επέπληττε αυστηρώς και τα διέτασσε να µη φανερώσουν ότι είναι ο υιός του Θεού. Δεν είχε καµµίαν
ανάγκην από την µαρτυρίαν των πονηρών δαιµονίων (τα οποία άλωστε υπέκρυπταν πάντοτε και κάποιον δόλιον σκοπόν).
Μαρκ. 3,13  Καί αναβαίνει εις το όρος, και προσκαλείται ούς ήθελεν αυτός, και απήλθον προς αυτόν.
Μαρκ. 3,13  Και ανεβαίνει επάνω στο όρος, προσκαλεί δε εκεί εκείνους τους οποίους αυτός ήθελε και ήλθαν προς αυτόν.
Μαρκ. 3,14  και εποίησε δώδεκα, ίνα ώσι µετ αυτού και ίνα αποστέλλη αυτούς κηρύσσειν
Μαρκ. 3,14  Και εξέλεξε δώδεκα, δια να είναι µαζή του και δια να τους στέλλη να κηρύττουν
Μαρκ. 3,15  και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιµόνια·



Μαρκ. 3,15  και να έχουν εξουσίαν, ώστε να θεραπεύουν τας ασθενείας και να εκδιώκουν τα δαιµόνια.
Μαρκ. 3,16  και επέθηκεν όνοµα τώ Σίµωνι Πέτρον,
Μαρκ. 3,16  Και έβαλε νέον όνοµα στον Σιµωνα, το όνοµα Πετρος.
Μαρκ. 3,17  και Ιάκωβον τον τού Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν τού Ιακώβου· και επέθηκεν αυτοίς ονόµατα
Βοανεργές, ό εστιν υιοί βροντής·
Μαρκ. 3,17  Και εξέλεξε τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου · και έβαλε εις
αυτούς νέα ονόµατα Βοαναργές, που σηµαίνει υιοί βροντής (και τούτο δια τον ορµητικόν χαρακτήρα των, που
παρουσίαζαν ενίοτε).
Μαρκ. 3,18  και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολοµαίον και Ματθαίον και Θωµάν και Ιάκωβον τον τού Αλφαίου και
Θαδδαίον και Σίµωνα τον Κανανίτην
Μαρκ. 3,18  Εξέλεξε ακόµη και τον Ανδρέαν και τον Φιλιππον και τον Βαρθολοµαίον και τον Ματθαίον και τον Θωµάν, και
τον Ιάκωβον, τον υιόν του Αλφαίου, και τον Κανανίτην, δηλαδή τον Ζηλωτήν.
Μαρκ. 3,19  και Ιούδαν Ισκαριώτην, ός και παρέδωκεν αυτόν.
Μαρκ. 3,19  Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον παρέδωκε αργότερα στους εχθρούς του.
Μαρκ. 3,20  Καί έρχονται εις οίκον· και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε µη δύνασθαι αυτούς µηδέ άρτον φαγείν.
Μαρκ. 3,20  Και έρχονται εις κάποιο σπίτι της Καπερναούµ. Και συγκεντρώνεται πάλιν εκεί λαός πολύς, ώστε να µη
µπορούν και να µη ευρίσκουν ευκαιρίαν ούτε ψωµί να φάγουν.
Μαρκ. 3,21  και ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν· έλεγον γάρ ότι εξέστη .
Μαρκ. 3,21  Οταν δε ήκουσαν αυτάς τας υπερβολάς στο έργον οι ιδικοί του, δηλαδή οι θεωρούµενοι ως αδελφοί του (οι
οποίοι και δεν είχαν πιστεύσει εις αυτόν), εξήλθαν δια να τον πιάσουν και τον περιορίσουν στο σπίτι, διότι ενόµιζαν ότι η
τόση υπερβολική προσήλωσις και απασχόλησις στο έργον του είναι αποτέλεσµα ψυχικής διεγέρσεως, και έλεγαν ότι
εβγήκεν από τον ευατόν του.
Μαρκ. 3,22  και οι γραµµατείς οι από Ιεροσολύµων καταβάντες έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει, και ότι εν τώ άρχοντι των
δαιµονίων εκβάλλει τα δαιµόνια.
Μαρκ. 3,22  Και οι γραµµατείς, που είχαν έλθει από την Ιερουσαλήµ, έλεγαν ότι έχει µέσα του τον βελζεβούλ και ότι διώχνει
τα δαιµόνια µε την συνεργασίαν του άρχοντος των δαιµονίων.
Μαρκ. 3,23  και προσκαλεσάµενος αυτούς εν παραβολαίς έλεγεν αυτοίς· πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν;
Μαρκ. 3,23  Και αφού επροσκάλεσεν αυτούς ο Ιησούς, τους έλεγε µε παραβολάς· “πως είναι δυνατόν ένας σατανάς να
διώχνη άλλον σατανάν;
Μαρκ. 3,24  και εάν βασιλεία εφ εαυτήν µερισθή, ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη·
Μαρκ. 3,24  Εάν ένα βασίλειον χωρισθή εις εχθρικάς παρατάξεις αλληλοπολεµουµένας, δεν είναι δυνατόν να σταθή και να
ζήση αυτό το βασίλειον.
Μαρκ. 3,25  και εάν οικία εφ εαυτήν µερισθή, ου δύναται σταθήναι η οικία εκείνη.
Μαρκ. 3,25  Και εάν εις µίαν οικογένειαν διαιρεθούν τα µέλη µεταξύ των και πολεµούν το ένα το άλλο, δεν είναι δυνατόν να
σταθή και να ζήση η οικογένεια εκείνη.
Μαρκ. 3,26  και ει ο σατανάς ανέστη εφ εαυτόν και µεµέρισται, ου δύναται σταθήναι, αλλά τέλος έχει.
Μαρκ. 3,26  Και εάν ο σατανάς επανεστάτησε εναντίον του ευατού του, δηλαδή εναντίον των οργάνων του και της εξουσίας
του και έχει χωρισθή εις κόµµατα, που αλληλοπολεµούνται, δεν ηµπορεί να σταθή, αλλά παίρνει τέλος το κράτος του.
Μαρκ. 3,27  ουδείς δύναται τα σκεύη τού ισχυρού εισελθών εις την οικίαν αυτού διαρπάσαι, εάν µη πρώτον τον ισχυρόν
δήση, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει.
Μαρκ. 3,27  Κανείς, εάν εισέλθη στο σπίτι του ισχυρού οικοδεσπότου, δεν ηµπορεί να αρπάξη τα έπιπλα και τα σκεύη , εάν
πρώτον δεν δέση αυτόν τον ισχυρόν και τότε θα διαρπάση το σπίτι του. (Και εγώ δεν θα ηµπορούσα να ελευθερώσω από τα
χέρια του σατανά τους δαιµονιζοµένους, εάν πρώτον δεν ενικούσα και δεν έδενα τον σατανάν).
Μαρκ. 3,28  Αµήν λέγω υµίν ότι πάντα αφεθήσεται τοίς υιοίς των ανθρώπων τα αµαρτήµατα και αι βλασφηµίαι όσας εάν
βλασφηµήσωσιν.
Μαρκ. 3,28  Αληθινά σας λέγω ότι θα συγχωρηθούν στους υιούς των ανθρώπων όλα τα αµαρτήµατα και όλαι αι
βλασφηµίαι, όσας τυχόν ήθελον εκστοµίσει.
Μαρκ. 3,29  ός δ αν βλασφηµήση εις το Πνεύµα το Άγιον, ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλ ένοχός εστιν αιωνίου κρίσεως·
Μαρκ. 3,29  Εκείνος όµως που από κακότητα ψυχής θα βλασφηµήση στο Αγιον Πνεύµα (δηλαδή θα αποδώση τας φανεράς
και λυτρωτικάς ενεργείας του Αγίου Πνεύµατος στον διάβολον) αυτός δεν έχει άφεσιν στους αιώνας των αιώνων, αλλά
είναι ένοχος αιωνίας καταδίκης”.
Μαρκ. 3,30  ότι έλεγον, πνεύµα ακάθαρτον έχει.
Μαρκ. 3,30  Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εκείνοι τον συκοφαντούσαν ότι έχει ακάθαρτον πνεύµα.
Μαρκ. 3,31  έρχονται ούν η µήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού, και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν.
Μαρκ. 3,31  Ερχονται τότε η µητέρα του και αυτοί που ενοµίζοντο αδελφοί του και αφού εστάθησαν έξω από το σπίτι ,
έστειλαν προς αυτόν και τον εφώναξαν να βγη.
Μαρκ. 3,32  και εκάθητο περί αυτόν όχλος· είπον δε αυτώ· ιδού η µήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσί σε.
Μαρκ. 3,32  Εκάθητο δε γύρω του πολύς λαός· είπον δε εις αυτόν· “ιδού η µητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητούν έξω”.
Μαρκ. 3,33  και απεκρίθη αυτοίς λέγων· τις εστιν η µήτηρ µου ή οι αδελφοί µου;
Μαρκ. 3,33  Και απάντησε εις αυτούς λέγων· “ποιά είναι η µητέρα µου η ποίοι είναι οι αδελφοί µου;”
Μαρκ. 3,34  και περιβλεψάµενος κύκλω τους περί αυτόν καθηµένους λέγει· ίδε η µήτηρ µου και οι αδελφοί µου·
Μαρκ. 3,34  Και αφού περιέφερε ολόγυρα τα µάτια του εις εκείνους που εκάθηντο γύρω του, είπε· “ιδού η µητέρα µου και οι
αδελφοί µου.
Μαρκ. 3,35  ός γάρ αν ποιήση το θέληµα τού Θεού, ούτος αδελφός µου και αδελφή µου και µήτηρ εστί.
Μαρκ. 3,35  Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρµόση το θέληµα του Θεού, αυτός είναι αδελφός µου και αδελφή µου και µητέρα
µου”.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Μαρκ. 4,1  Καί πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά την θάλασσαν· και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολύς, ώστε αυτόν εµβάντα εις
το πλοίον καθήσθαι εν τή θαλάσση· και πάς ο όχλος προς την θάλασσαν επί της γής ήσαν.
Μαρκ. 4,1  Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη ο Ιησούς εις την παραλίαν. Και εµαζεύθηκε πολύς λαός, δια να τον ακούση, ώστε
αυτός ηναγκάσθη να ανεβή στο πλοίον και να καθίση εις αυτό µέσα εις την θάλασσαν. Ολος δε ο λαός ευρίσκετο εις την
ξηράν πλησίον της θαλάσσης.
Μαρκ. 4,2  και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολαίς πολλά, και έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού·
Μαρκ. 4,2  Και τους εδίδασκε πολλά µε παραβολάς και τους έλεγεν εις την διδασκαλίαν του·
Μαρκ. 4,3  ακούετε. ιδού εξήθεν ο σπείρων τού σπείραι.
Μαρκ. 4,3  “Ακούσατε µε προσοχήν. Ιδού εβγήκε ο γεωργός να σπείρη.
Μαρκ. 4,4  και εγένετο εν τώ σπείρειν ό µέν έπεσεν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτό·
Μαρκ. 4,4  Και καθώς έσπερνε ένα µέρος του σπόρου έπεσε στον δρόµον και ήλθαν τα πτηνά και τον κατέφαγαν.
Μαρκ. 4,5  και άλλο έπεσεν επί το πετρώδες, όπου ουκ είχε γήν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διά το µη έχειν βάθος γής,
Μαρκ. 4,5  Και άλλο έπεσεν εις έδαφος πετρώδες, όπου δεν είχε πολύ χώµα και αµέσως εβλάστησε , διότι δεν είχε βάθος γης.
Μαρκ. 4,6  ηλίου δε ανατείλαντος εκαυµατίσθη, και διά το µη έχειν ρίζαν εξηράνθη·
Μαρκ. 4,6  Οταν δε ανέτειλε ο ήλιος, εκαψαλίσθηκε από τον καύσωνα και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράθηκε.
Μαρκ. 4,7  και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησαν αι άκανθαι και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ουκ έδωκε·
Μαρκ. 4,7  Και άλλο έπεσεν εις τα αγκάθια· εβλάστησαν δε και εµεγάλωσαν τα αγκάθια , το έπνιξαν ολόγυρα και δεν
απέδωσε καρπόν.
Μαρκ. 4,8  και άλλο έπεσεν εις την γήν την καλήν και εδίδου καρπόν αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα
και εν εξήκοντα και εν εκατόν.
Μαρκ. 4,8  Και άλλο έπεσεν εις την γην την γόνιµον και απέδιδε καρπόν καθώς εβλάστανε προς τα άνω και εµέστωνε. Και
έφερε αλλού τριάντα κόκκους, αλλού εξήντα και αλλού εκατόν”.
Μαρκ. 4,9  και έλεγεν αυτοίς· ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Μαρκ. 4,9  Και έλεγεν εις αυτούς· “εκείνος που έχει αυτιά να ακούη, ας ακούη”. (Εκείνος που έχει αγαθήν διάθεσιν ας
ακούση και ας διδαχθή).
Μαρκ. 4,10  Ότε δε εγένετο κατά µόνας, ηρώτησαν αυτόν οι περί αυτόν σύν τοίς δώδεκα την παραβολήν.
Μαρκ. 4,10  Οταν δε ανεχώρησε ο λαός και έµεινε µόνος, τον ηρώτησαν οι γύρω από αυτόν µαζή µε τους δώδεκα µαθητάς,
δια το νόηµα της παραβολής.
Μαρκ. 4,11  και έλεγεν αυτοίς· υµίν δέδοται γνώναι τα µυστήρια της βασιλείας τού Θεού· εκείνοις δε τοίς έξω εν παραβολαίς
τα πάντα γίνεται,
Μαρκ. 4,11  Και έλεγεν εις αυτούς· “εις σας, δια την καλήν σας διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν η σοφία και η δύναµις να
γνωρίσετε τας µυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε, που δεν έχουν την καλήν διάθεσιν και
ευρίσκονται έξω από τον ιδικόν σας κύκλον, όλαι αι αλήθειαι προσφέρονται µε παραβολάς.
Μαρκ. 4,12  ίνα βλέποντες βλέπωσι και µη ίδωσι, και ακούοντες ακούωσι και µη συνιώσι, µήποτε επιστρέψωσι και αφεθή
αυτοίς τα αµαρτήµατα.
Μαρκ. 4,12  Δι' αυτό τους διδάσκω µε παραβολάς, δια να βλέπουν µεν µε τα µάτια του σώµατος, να µην ηµπορούν όµως να
ίδουν βαθύτερα µε τα µάτια της ψυχής. Και να ακούσουν καλά µε τα σωµατικά των αυτιά, αλλά να µη ηµπορούν να
ενοήσουν, µήπως τυχόν και επιστρέψουν κάποτε µε µετάνοιαν στον Θεόν και τους συγχωρεθούν τα αµαρτήµατα”. (Εάν δεν
υπήρχεν εις αυτούς η σκλήρυνσις της ψυχής, η αδιαφορία να γνωρίσουν την αλήθειαν και το µίσος των εναντίον του
Κυρίου, θα ήσαν εις θέσιν να εννοούν όσα ήκουον).
Μαρκ. 4,13  και λέγει αυτοίς· ουκ οίδατε την παραβολήν ταύτην, και πώς πάσας τας παραβολάς γνώσεσθε;
Μαρκ. 4,13  Και λέγει εις αυτούς· “δεν εκαταλάβατε, λοιπόν, το νόηµα αυτής της παραβολής, η οποία είναι σχετικώς
εύκολος, και πως θα κατανοήσετε όλας τας άλλας παραβολάς;
Μαρκ. 4,14  ο σπείρων τον λόγον σπείρει.
Μαρκ. 4,14  Ο γεωργός που σπέρνει, εικονίζει εκείνον που σπέρνει εις τας ψυχάς τον λόγον του Θεού.
Μαρκ. 4,15  ούτοι δε εισιν οι παρά την οδόν όπου σπείρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αίρει
τον λόγον τον εσπαρµένον εν ταίς καρδίαις αυτών.
Μαρκ. 4,15  Εκείνοι δε που εικονίζονται από τον δρόµον κοντά στον οποίον έπεσεν ο σπόρος, είναι αυτοί, στους οποίους
σπείρεται ο λόγος και όταν τον ακούσουν, έρχεται αµέσως ο σατανάς και παίρνει τον λόγον, που έχει σπαρή εις τας
καρδίας των.
Μαρκ. 4,16  και ούτοι οµοίως εισίν οι επί τα πετρώδη σπειρόµενοι, οί όταν ακούσωσι τον λόγον, ευθύς µετά χαράς
λαµβάνουσιν αυτόν,
Μαρκ. 4,16  Και εκείνοι επίσης που εικονίζονται µε τα πετρώδη εδάφη, είναι όσοι, όταν ακούσουν τον λόγον, αµέσως τον
δέχονται µε χαράν.
Μαρκ. 4,17  και ουκ έχουσι ρίζαν εν εαυτοίς, αλλά πρόσκαιροί εισιν· είτα γενοµένης θλίψεως ή διωγµού διά τον λόγον, ευθύς
σκανδαλίζονται.
Μαρκ. 4,17  Οµως δεν έχουν βαθείας ρίζας, σταθεράν πίστιν και απόφασιν, αλλ' είναι προσωρινοί και εφήµεροι εις την
πίστιν των. Επειτα όταν συµβή κάποια θλίψις η ένας διωγµός δια τον λόγον του Ευαγγελίου , αµέσως αυτοί σκοντάπτουν,
κλονίζονται και χάνουν την πίστιν των.
Μαρκ. 4,18  και ούτοί εισιν οι εις τας ακάνθας σπειρόµενοι, οι τον λόγον ακούοντες,
Μαρκ. 4,18  Και εκείνοι, οι οποίοι παροµοιάζονται µε τα αγκάθια, όπου σπείρεται ο λόγος, είναι όσοι ακούουν τον λόγον του
Θεού,
Μαρκ. 4,19  και αι µέριµναι τού αιώνος τούτου και η απάτη τού πλούτου και αι περί τα λοιπά επιθυµίαι εισπορευόµεναι
συµπνίγουσι τον λόγον, και άκαρπος γίνεται.
Μαρκ. 4,19  αλλά αι φροντίδες της παρούσης ζωής και το ξεγέλασµα του πλούτου και αι άλλαι επιθυµίαι δια τας ηδονάς
και απολαύσστου κόσµου, αποπνίγουν τον λόγον και έτσι αυτός γίνεται άκαρπος.



Μαρκ. 4,20  και ούτοί εισιν οι επί την γήν την καλήν σπαρέντες, οίτινες ακούουσι τον λόγον και παραδέχονται, και
καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν.
Μαρκ. 4,20  Και εκείνοι που εικονίζονται µε την καλήν γην, είναι όσοι ακούσουν τον λόγον και τον δέχονται µε όλην των
την καρδιά και καρποφορούν τριάντα και εξήντα και εκατό φορές περισσότερο”.
Μαρκ. 4,21  Καί έλεγεν αυτοίς· µήτι έρχεται ο λύχνος ίνα υπό τον µόδιον τεθή ή υπό την κλίνην; ουχ ίνα επί την λυχνίαν
επιτεθή;
Μαρκ. 4,21  Και έλεγεν εις αυτούς· “αυτά που σας εδίδαξα είναι φως, αλλά µήπως φέρνουν τον αναµµένον λύχνον δια τον
θέσουν κάτω από το µόδιο-από το δοχείον που µετρούν το σιτάρι-η κάτω από το κρεββάτι; Οχι βέβαια, αλλά δια να τον
θέσουν στον λυχνοστάτην. (Σεις είσθε ο λύχνος ο αναµµένος, το πνευµατικόν φως. Με τα λόγια και µε το παράδειγµά σας
πρέπει να φωτίζετε τους άλλους και να µη κρύπτετε αυτά, που έχετε ακούσει από εµέ).
Μαρκ. 4,22  ου γάρ εστι κρυπτόν ό εάν µη φανερωθή, ουδέ εγένετο απόκρυφον αλλ ίνα έλθη εις φανερόν.
Μαρκ. 4,22  Διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και µυστικόν, που να µη φανερωθή και κανένα απόκρυφον που να µη έλθη
στο φως.
Μαρκ. 4,23  εί τις έχει ώτα ακούειν, ακουέτω.
Μαρκ. 4,23  Εάν κανείς έχη αυτιά να ακούη, ας ακούση τας διδασκαλίας αυτάς”.
Μαρκ. 4,24  Καί έλεγεν αυτοίς· βλέπετε τι ακούετε. εν ώ µέτρω µετρείτε, µετρηθήσεται υµίν, και προστεθήσεται υµίν τοίς
ακούουσιν.
Μαρκ. 4,24  Και έλεγεν εις αυτούς· “προσέχετε εις αυτά που ακούετε· µε όποιο µέτρο προσοχής και αγαθής διαθέσεως
ακούετε και εννοείτε, µε το αυτό µέτρο θα σας δοθή από τον Θεόν η γνώσις και η σοφία. Και ακόµη περισσότερον.
Μαρκ. 4,25  ός γάρ αν έχη, δοθήσεται αυτώ· και ός ουκ έχει, και ό έχει αρθήσεται απ αυτού.
Μαρκ. 4,25  Διότι εις εκείνον που έχει την διάθεσιν και την γνώσιν, θα του δοθή ακόµη περισσότερον· και από εκείνον που
δεν έχει ενδιαφέρον, και η ολίγη γνώσις που έχει, θα του αφαιρεθή”.
Μαρκ. 4,26  Καί έλεγεν· ούτως εστίν η βασιλεία τού Θεού, ως αν άνθρωπος βάλη τον σπόρον επί της γής,
Μαρκ. 4,26  Και έλεγεν· “έτσι οµοιάζει η βασιλεία του Θεού, µε ένα άνθρωπον που ρίπτει τον σπόρον εις την γην,
Μαρκ. 4,27  και καθεύδη και εγείρηται νύκτα και ηµέραν, και ο σπόρος βλαστάνη και µηκύνηται ως ουκ οίδεν αυτός.
Μαρκ. 4,27  και έπειτα κοιµάται και σηκώνεται νύκτα και ηµέραν, χωρίς να φροντίζη δια την βλάστησιν της σποράς και ο
σπόρος βλαστάνει και µεγαλώνει κατά ένα µυστηριώδη τρόπον, που δεν τον γνωρίζει ο γεωργός.
Μαρκ. 4,28  αυτοµάτη γάρ η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, είτα στάχυν, είτα πλήρη σίτον εν τώ στάχυϊ.
Μαρκ. 4,28  Διότι µόνη της η γη καρποφορεί, βλαστάνει δηλαδή, πρώτον τον χόρτον, έπειτα τον στάχυν και ύστερα τον
µεστωµένον και πλήρη σίτον µέσα στον στάχυν. (Η αύξησις της χριστιανικής ζωής γίνεται από τον Θεόν κατά ένα
µυστηριώδη τρόπον, που δεν υποπίπτει αµέσως εις την αντίληψιν του ανθρώπου).
Μαρκ. 4,29  όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλλει το δρέπανον, ότι παρέστηκεν ο θερισµός.
Μαρκ. 4,29  Οταν δε ο καρπός ωριµάση και είναι έτοιµος προς θερισµόν, αµέσως ο γεωργός αποστέλλει τον θεριστήν µε το
δρεπάνι, διότι έχει φθάσει ο καιρός του θερισµού”.
Μαρκ. 4,30  Καί έλεγε· πώς οµοιώσωµεν την βασιλείαν τού Θεού; ή εν τίνι παραβολή παραβάλωµεν αυτήν;
Μαρκ. 4,30  Και έλεγεν· “πως να παροµοιάσωµεν την βασιλείαν του Θεού; Η µε ποίαν παραβολήν και εικόνα να την
παραβάλωµεν;
Μαρκ. 4,31  ως κόκκον σινάπεως, ός όταν σπαρή επί της γής, µικρότερος πάντων των σπερµάτων εστί των επί της γής·
Μαρκ. 4,31  Οµοιάζει µε κόκκον σιναπιού, ο οποίος, όταν σπαρή εις την γην, είναι µικρότερος από όλους τους σπόρους που
υπάρχουν εις την γην.
Μαρκ. 4,32  και όταν σπαρή, αναβαίνει και γίνεται µείζων πάντων των λαχάνων, και ποιεί κλάδους µεγάλους, ώστε
δύνασθαι υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά τού ουρανού κατασκηνούν.
Μαρκ. 4,32  Και όταν σπαρή, ξεπετιέται και γίνεται µεγαλύτερο απ' όλα τα λάχανα, και κάµνει µεγάλους κλάδους, ώστε να
ηµπορούν τα πουλιά του ουρανού να κατασκηνώνουν κάτω από την σκιαν του”.
Μαρκ. 4,33  Καί τοιαύταις παραβολαίς πολλαίς ελάλει αυτοίς τον λόγον, καθώς ηδύναντο ακούειν,
Μαρκ. 4,33  Και µε τέτοιες πολλές παραβολές εδίδασκεν εις αυτούς τον λόγον του Θεού, αναλόγως µε την ικανότητα που
είχαν οι ακροαταί του να ακούουν και να ενοούν.
Μαρκ. 4,34  χωρίς δε παραβολής ουκ ελάλει αυτοίς τον λόγον· κατ ιδίαν δε τοίς µαθηταίς αυτού επέλυε πάντα.
Μαρκ. 4,34  Χωρίς δε παραβολήν δεν εδίδασκεν αυτούς. Ιδιαιτέρως δε στους µαθητάς εξηγούσε όλα και έλυε τας απορίας
των. (Ολα όσα ερωτούσαν και εδιψούσαν να µάθουν. Παντοτε ο Θεός κατά πολλούς τρόπους απαντά εις τας απορίας και
πληροφορεί τους πιστούς περί του θελήµατός του).
Μαρκ. 4,35  Καί λέγει αυτοίς εν εκείνη τή ηµέρα οψίας γενοµένης· διέλθωµεν εις το πέραν.
Μαρκ. 4,35  Αργά εκείνην την ηµέραν λέγει εις αυτούς· “ας περάσωµεν στο απέναντι µέρος”.
Μαρκ. 4,36  και αφέντες τον όχλον παραλαµβάνουσιν αυτόν ως ήν εν τώ πλοίω· και άλλα δε πλοία ήν µετ αυτού.
Μαρκ. 4,36  Και αφού αφήκαν τον λαόν, παρέλαβαν αυτόν οι µαθηταί, όπως ευρίσκετο στο πλοίον· ήσαν δε και άλλα πλοία ,
που έπλεαν µαζή του.
Μαρκ. 4,37  και γίνεται λαίλαψ ανέµου µεγάλη, τα δε κύµατα επέβαλλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεσθαι.
Μαρκ. 4,37  Και αίφνης εξέσπασε µεγάλη θύελλα, τα δε κύµατα, εκτυπούσαν το πλοίον και ανέβαιναν εις αυτό, ώστε
εκινδύνευε να βυθισθή.
Μαρκ. 4,38  και ήν αυτός επί τή πρύµνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδων· και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτώ·
διδάσκαλε, ου µέλει σοι ότι απολλύµεθα;
Μαρκ. 4,38  Και εκείνος εκοιµάτο εις την πρύµνην στο προσκέφαλον, που ήτο στο κάθισµα. Και τον εξύπνησαν οι µαθηταί
και του λέγουν· “διδάσκαλε, δεν σε µέλλει που χανόµεθα;”
Μαρκ. 4,39  και διεγερθείς επετίµησε τώ ανέµω και είπε τή θαλάσση· σιώπα, πεφίµωσο. και εκόπασεν ο άνεµος, και εγένετο
γαλήνη µεγάλη.
Μαρκ. 4,39  Και αφού εσηκώθη επέπληξε τον άνεµον και είπεν εις την θάλασσαν· “σώπα, πάψε αµέσως”. Και κατέπαυσεν ο
άνεµος και έγινε µεγάλη γαλήνη.



Μαρκ. 4,40  και είπεν αυτοίς· τι δειλοί εστε ούτω; πώς ουκ έχετε πίστιν;
Μαρκ. 4,40  Και είπεν εις αυτούς· διατί είσθε τόσον δειλοί; Πως, αφού είδατε τόσα θαύµατα, δεν έχετε πίστιν;”
Μαρκ. 4,41  και εφοβήθησαν φόβον µέγαν και έλεγον προς αλλήλους· τις άρα ούτός εστιν, ότι και ο άνεµος και η θάλασσα
υπακούουσιν αυτώ;
Μαρκ. 4,41  Και κατελήφθησαν από µεγάλον φόβον και θαυµασµόν και έλεγαν ο ένας στον άλλον· “ποιός, λοιπόν, είναι
αυτός, αφού και ο άνεµος και η θάλασσα τον υπακούουν;” (Υποτάσσονται εις αυτόν όχι µόνον αι ασθένειαι, ο θάνατος και
οι δαίµονες, αλλά και αυτά τα στοιχεία της φύσεως).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Μαρκ. 5,1  Καί ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γεργεσηνών.
Μαρκ. 5,1  Και ήλθον στο απέναντι µέρος της θαλάσσης, εις την χώραν των Γεργεσηνών.
Μαρκ. 5,2  και εξελθόντας αυτού εκ τού πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ των  µνηµείων άνθρωπος εν πνεύµατι
ακαθάρτω,
Μαρκ. 5,2  Οταν δε ο Ιησούς εβγήκεν από το πλοίον, τον απάντησε κάποιος άνθρωπος, που ήρχετο από τα µνηµεία,
κυριευµένος από πνεύµα ακάθαρτον.
Μαρκ. 5,3  ός την κατοίκησιν είχεν εν τοίς µνήµασι, και ούτε αλύσεσιν ουδείς ηδύνατο αυτόν δήσαι,
Μαρκ. 5,3  Αυτός τόπον κατοικίας και παραµονής είχε τα µνήµατα και κανείς δεν ηµπορούσε ούτε µε σιδερένιες αλυσίδες
να τον κρατήση δεµένον.
Μαρκ. 5,4  διά το αυτόν πολλάκις πέδαις και αλύσεσι δεδέσθαι, και διεσπάσθη υπ αυτού τας αλύσεις και τας πέδας
συντετρίφθαι, και ουδείς ίσχυεν αυτόν δαµάσαι·
Μαρκ. 5,4  Διότι πολλές φορές τον είχαν δέσει µε δεσµά εις τα πόδια και µε σιδερένιες αλυσίδες εις τα χέρια και αυτός
έσπαζε τις αλυσίδες και συνέτριβε τα δεσµά και κανείς δεν είχε την δύναµιν να τον δαµάση.
Μαρκ. 5,5  και διά παντός νυκτός και ηµέρας εν τοίς µνήµασι και εν τοίς όρεσιν ήν κράζων και κατακόπτων εαυτόν λίθοις.
Μαρκ. 5,5  Και συνεχώς νύκτα και ηµέραν ήτο εις τα µνήµατα και τα όρη, εφώναζε, κατέκοπτε και κατεπλήγωνε τον
ευατόν του µε λίθους.
Μαρκ. 5,6  ιδών δε τον Ιησούν από µακρόθεν έδραµε και προσεκύνησεν αυτόν,
Μαρκ. 5,6  Οταν δε είδε τον Ιησούν από µακρυά, έτρεξε προς αυτόν και τον επροσκύνησε.
Μαρκ. 5,7  και κράξας φωνή µεγάλη λέγει· τι εµοί και σοί, Ιησού, υιέ τού Θεού τού υψίστου; ορκίζω σε τον Θεόν, µη µε
βασανίσης.
Μαρκ. 5,7  Και αφού εκραύγασε µε µεγάλην φωνήν είπε· ποία σχέσις ηµπορεί να υπάρχη µεταξύ εµού και σου, Ιησού, Υιέ
του Θεού του Υψίστου; Σε εξορκίζω στο όνοµα του Θεού να µη µε βασανίσης”.
Μαρκ. 5,8  έλεγε γάρ αυτώ· έξελθε το πνεύµα το ακάθαρτον εκ τού ανθρώπου.
Μαρκ. 5,8  Διότι ο Ιησούς έλεγεν εις αυτό· “το πνεύµα το ακάθαρτον έβγα από τον άνθρωπον αυτόν”.
Μαρκ. 5,9  και επηρώτα αυτόν· τι όνοµά σοι; και απεκρίθη λέγων· λεγεών όνοµά µοι, ότι πολλοί εσµεν.
Μαρκ. 5,9  Και ηρώτησεν αυτόν· ποίον είναι το όνοµά σου;” Και εκείνο απεκρίθη και είπε· “λεγεών είναι το όνοµά µου, διότι
είµεθα πολλοί εδώ µέσα”.
Μαρκ. 5,10  και παρεκάλει αυτόν πολλά ίνα µη αποστείλη αυτούς έξω της χώρας.
Μαρκ. 5,10  Και παρακαλούσε τον Ιησούν, µε πολλάς παρακλήσεις, να µη τους διώξη έξω από την χώραν αυτήν.
Μαρκ. 5,11  ήν δε εκεί αγέλη χοίρων µεγάλη βοσκοµένη προς τώ όρει·
Μαρκ. 5,11  Ευρίσκετο δε εκεί πλησίον στο όρος ένα µεγάλο κοπάδι χοίρων, που έβοσκε.
Μαρκ. 5,12  και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίµονες λέγοντες· πέµψον ηµάς εις τους χοίρους , ίνα εις αυτούς εισέλθωµεν.
Μαρκ. 5,12  Και παρεκάλεσαν αυτόν όλοι οι δαίµονες και είπαν· “στείλε µας να µπούµε εις αυτούς τους χοίρους”.
Μαρκ. 5,13  και επέτρεψεν αυτοίς ευθέως ο Ιησούς. και εξελθόντα τα πνεύµατα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χοίρους· και
ώρµησεν η αγέλη κατά τού κρηµνού εις την θάλασσαν· ήσαν δε ως δισχίλιοι· και επνίγοντο εν τή θαλάσση .
Μαρκ. 5,13  Και τους επέτρεψε αµέσως ο Ιησούς και αφού εξήλθαν τα ακάθαρτα πνεύµατα, εµπήκαν στους χοίρους και όλο
το κοπάδι ώρµησε ασυγκράτητο επάνω στον κρηµνόν και έπεσε εις την θάλασσαν. Ησαν δε περίπου δύο χιλιάδες οι χοίροι
και επνίγοντο µέσα εις την θάλασσαν. (Και έτσι ετιµωρήθησαν οι Γεργεσηνοί, οι οποίοι έτρεφαν χοίρους, µολονότι το
απηγόρευε ο Μωσαϊκός νόµος).
Μαρκ. 5,14  και οι βόσκοντες τους χοίρους έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλιν και εις τους αγρούς· και εξήλθον ιδείν τι
εστι το γεγονός.
Μαρκ. 5,14  Και οι χοιροβοσκοί (κυριευµένοι από θαυµασµόν και τρόµον δια τα δύο καταπληκτικά θαύµατα , που είδαν)
έφυγαν και ανήγγειλαν το γεγονός εις την πόλιν και εις όσους ευρήκαν εις τα χωράφια· και εβγήκαν οι κάτοικοι να ιδούν,
τι είναι αυτό που συνέβη.
Μαρκ. 5,15  και έρχονται προς τον Ιησούν, και θεωρούσι τον δαιµονιζόµενον καθήµενον και ιµατισµένον και σωφρονούντα,
τον εσχηκότα τον λεγεώνα, και εφοβήθησαν.
Μαρκ. 5,15  Ερχονται πλησίον του Ιησού και βλέπουν τον δαιµονιζόµενον να κάθεται ντυµένος και µε πλήρες το λογικόν
του, αυτόν που είχε προηγουµένως τον λεγεώνα των δαιµονίων. Και εφοβήθησαν.
Μαρκ. 5,16  και διηγήσαντο αυτοίς οι ιδόντες πώς εγένετο τώ δαιµονιζοµένω και περί των χοίρων .
Μαρκ. 5,16  Εκείνοι δε που είχαν ίδει τι συνέβη µε τον δαιµονιζόµενον και τους χοίρους, τα διηγήθηκαν εις αυτούς.
Μαρκ. 5,17  και ήρξαντο παρακαλείν αυτόν απελθείν από των ορίων αυτών.
Μαρκ. 5,17  Επειδή δε εφοβήθησαν και δια τας άλλας παραβάσστου Μωσαϊκού νόµου, ήρχισαν να παρακαλούν τον Ιησούν
να αναχωρήση έξω από τα σύνορά των.
Μαρκ. 5,18  και εµβαίνοντος αυτού εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιµονισθείς ίνα µετ αυτού ή.
Μαρκ. 5,18  Οταν δε ο Ιησούς ανέβαινε στο πλοίον, τον παρακαλούσε ο τέως δαιµονισµένος να του επιτρέψη να τον
ακολουθήση και να µένη µαζή του.
Μαρκ. 5,19  και ουκ αφήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτώ· ύπαγε εις τον οίκόν σου προς τους σούς και ανάγγειλον αυτοίς όσα σοι
ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησέ σε.



Μαρκ. 5,19  Ο Ιησούς όµως δεν τον αφήκεν, αλλά του είπε· “πήγαινε στο σπίτι σου προς τους δικού σου και να διηγηθής
όσα ο Κυριος σου έκαµε και πόσο σε ηλέησε”.
Μαρκ. 5,20  και απήλθε και ήρξατο κηρύσσειν εν τή Δεκαπόλει όσα εποίησεν αυτώ ο Ιησούς , και πάντες εθαύµαζον.
Μαρκ. 5,20  Και πράγµατι εκείνος επέστρεψε και ήρχισε να κηρύσση προς τας δέκα ελληνικάς πόλεις, που ευρίσκοντο
ανατολικά του Ιορδάνου, όσα ο Ιησούς έκαµεν εις αυτόν· και όλοι εθαύµαζαν.(Ευεργετηµένοι πνευµατικώς και υλικώς από
τον Κυριον έχοµεν καθήκον να διηγούµεθα εις όλους τα µεγαλεία του).
Μαρκ. 5,21  Καί διαπεράσαντος τού Ιησού εν τώ πλοίω πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολύς επ αυτόν , και ήν παρά την
θάλασσαν.
Μαρκ. 5,21  Και όταν πάλιν επέρασε ο Ιησούς µε το πλοίον στο απέναντι µέρος συνεκεντρώθη πλήθος πολύ κοντά του. Ητο
δε πλησίον εις την θάλασσαν.
Μαρκ. 5,22  Καί έρχεται είς των αρχισυναγώγων, ονόµατι Ιάειρος, και ιδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού
Μαρκ. 5,22  Και έρχεται εκεί ένας από τους αρχισυναγώγους, ονόµατι Ιάειρος, ο οποίος όταν τον είδεν, έπεσε γονατιστός
εµπρός εις τα πόδια του
Μαρκ. 5,23  και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι το θυγάτριόν µου εσχάτως έχει, ίνα ελθών επιθής αυτή τας χείρας, όπως
σωθή και ζήσεται.
Μαρκ. 5,23  και τον παρακαλούσε µε πολλάς και θερµάς παρακλήσεις και έλεγε, ότι “η µικρά µου κόρη ευρίσκεται εις τα
πρόθυρα του θανάτου. Σε παρακαλώ λοιπόν να έλθης στο σπίτι, να βάλης επάνω της τας χείρας, δια να σωθή και ζήση”.
Μαρκ. 5,24  και απήλθε µετ αυτού· και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, και συνέθλιβον αυτόν.
Μαρκ. 5,24  Και ανεχώρησε µαζή του. Λαός δε πολύς τον ακολουθούσε και οι άνθρωποι τον εστρύµωχναν.
Μαρκ. 5,25  Καί γυνή τις ούσα εν ρύσει αίµατος έτη δώδεκα,
Μαρκ. 5,25  Και µια γυναίκα, η οποία έπασχεν επί δώδεκα έτη από αιµορραγίαν
Μαρκ. 5,26  και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα παρ εαυτής πάντα , και µηδέν ωφεληθείσα, αλλά
µάλλον εις το χείρον ελθούσα,
Μαρκ. 5,26  και είχε ταλαιπωρηθή πολύ από πολλούς ιατρούς, είχε δε εξοδεύσει όλα τα υπάρχοντά της, χωρίς να ίδη
καµµίαν ωφέλειαν, αλλά µάλλον είχε έλθει στο χειρότερον,
Μαρκ. 5,27  ακούσασα περί τού Ιησού, ελθούσα εν τώ όχλω όπισθεν ήψατο τού ιµατίου αυτού·
Μαρκ. 5,27  όταν ήκουσε δια τα θαύµατα που έκανε ο Ιησούς, ανεµίχθη µε το πλήθος, ήλθε πίσω από τον Ιησούν και ήγγισε
το ένδυµά του.
Μαρκ. 5,28  έλεγε γάρ εν εαυτή ότι εάν άψωµαι κάν των ιµατίων αυτού, σωθήσοµαι.
Μαρκ. 5,28  Διότι έλεγε µέσα της, ότι “εάν και µόνον εγγίσω τα ενδύµατά του, θα σωθώ”.
Μαρκ. 5,29  και ευθέως εξηράνθη η πηγή τού αίµατος αυτής, και έγνω τώ σώµατι ότι ίαται από της µάστιγος.
Μαρκ. 5,29  Και αµέσως εξηράθηκε και έκλεισεν η πηγή, από την οποίαν έτρεχε το αίµα της, και αντελήφθη από την
βελτίωσίν που ήλθε στο σώµα της, ότι ιατρεύθη από το βάσανον εκείνο.
Μαρκ. 5,30  και ευθέως ο Ιησούς επιγνούς εν εαυτώ την εξ αυτού δύναµιν εξελθούσαν, επιστραφείς εν τώ όχλω έλεγε· τις µου
ήψατο των ιµατίων;
Μαρκ. 5,30  Και αµέσως ο Ιησούς αντελήφθη πολύ καλά, ως παντογνώστης, την δύναµιν που εβγήκεν από αυτόν και
στραφείς στο πλήθος έλεγε· “ποιός ήγγισε τα ενδύµατά µου;
Μαρκ. 5,31  και έλεγον αυτώ οι µαθηταί αυτού· βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε, και λέγεις τις µου ήψατο;
Μαρκ. 5,31  Και έλεγον εις αυτόν οι µαθηταί του· “βλέπστον όχλον να σε σπρώχνη από όλα τα σηµεία και ερωτάς ποιός σε
ήγγισε;”
Μαρκ. 5,32  και περιεβλέπετο ιδείν την τούτο ποιήσασαν.
Μαρκ. 5,32  Ο Ιησούς όµως περιέφερε γύρω το βλέµµα του, δια να ίδη αυτήν, που είχε κάµει αυτό.
Μαρκ. 5,33  η δε γυνή φοβηθείσα και τρέµουσα, ειδυία ό γέγονεν επ αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτώ και είπεν αυτώ πάσαν
την αλήθειαν.
Μαρκ. 5,33  Η δε γυναίκα φοβισµένη και τρέµουσα, επειδή είχε πλέον αντιληφθή πολύ καλά την θεραπείαν, που της είχε
γίνει, ήλθε και έπεσεν εις τα γόνατα εµπρός του και του είπεν όλην την αλήθειαν.
Μαρκ. 5,34  ο δε είπεν αυτή· θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην , και ίσθι υγιής από της µάστιγός σου.
Μαρκ. 5,34  Εκείνος δε της είπε· “κόρη µου, η πίστις σου σε έχει σώσει· πήγαινε µε ειρήνην εις την ψυχήν σου και να είσαι
για πάντα υγιής και απηλλαγµένη από την βασανιστικήν ασθένειάν σου”.
Μαρκ. 5,35  Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από τού αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε· τι έτι σκύλλεις
τον διδάσκαλον;
Μαρκ. 5,35  Ενώ δε αυτός ακόµη ωµιλούσε, έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι λέγοντες ότι “η θυγάτηρ
σου απέθανε· διατί ενοχλείς ακόµη τον διδάσκαλον;”
Μαρκ. 5,36  ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας τον λόγον λαλούµενον λέγει τώ αρχισυναγώγω· µη φοβού, µόνον πίστευε.
Μαρκ. 5,36  Ο δε Ιησούς αµέσως, µόλις άκουσε τα λόγια αυτά, λέγει στον αρχισυνάγωγον· “µη φοβείσαι, µόνο πίστευε”.
Μαρκ. 5,37  και ουκ αφήκεν αυτώ ουδένα συνακολουθήσαι ει µη Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν Ιακώβου.
Μαρκ. 5,37  Και δεν αφήκε κανένα να τον ακολουθήση παρά µόνον τον Πετρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον
αδελφόν του Ιακώβου.
Μαρκ. 5,38  και έρχεται εις τον οίκον τού αρχισυναγώγου, και θεωρεί θόρυβον, και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά,
Μαρκ. 5,38  Και έρχεται στο σπίτι του αρχισυναγώγου και ακούει θόρυβον και βλέπει πολλούς να κλαίουν και να
ολοφύρωνται πολύ.
Μαρκ. 5,39  και εισελθών λέγει αυτοίς· τι θορυβείσθε και κλαίετε; το παιδίον ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει, και κατεγέλων
αυτού.
Μαρκ. 5,39  Και εισελθών λέγει εις αυτούς· “διατί κάνετε τόσον θόρυβον µε τας κραυγάς σας και διατί κλαίετε; Το παιδί δεν
απέθανε, αλλά κοιµάται”. Και εκείνοι τον περιγελούσαν.
Μαρκ. 5,40  ο δε εκβαλών πάντας παραλαµβάνει τον πατέρα τού παιδίου και την µητέρα και τους µετ αυτού, και
εισπορεύεται όπου ήν το παιδίον ανακείµενον,



Μαρκ. 5,40  Αυτός όµως, αφού έβγαλε έξω όλους, επήρε τον πατέρα του παιδιού και την µητέρα και τους τρεις µαθητάς, που
ήσαν µαζή του, και εµπήκε εκεί, όπου ήτο εξηπλωµένο το παιδί.
Μαρκ. 5,41  και κρατήσας της χειρός τού παιδίου λέγει αυτή· ταλιθά, κούµι· ό εστι µεθερµηνευόµενον, το κοράσιον, σοί
λέγω, έγειρε.
Μαρκ. 5,41  Και αφού επιασε το χέρι του παιδιού, είπε προς αυτό· “ταλιθά κούµι”· πράγµα το οποίον ερµηνευόµενον
σηµαίνει· “το κοράσιον, εις σε εγώ οµιλώ, σήκω”.
Μαρκ. 5,42  και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτει· ήν γάρ ετών δώδεκα. και εξέστησαν εκστάσει µεγάλη.
Μαρκ. 5,42  Και αµέσως το κοράσιον εσηκώθη και εντελώς υγιές περιπατούσε· διότι ήτο δώδεκα ετών. Και κατελήφθησαν
όλοι από έκπληξιν και µεγάλον θαυµασµόν.
Μαρκ. 5,43  και διεστείλατο αυτοίς πολλά ίνα µηδείς γνώ τούτο· και είπε δοθήναι αυτή φαγείν.
Μαρκ. 5,43  Και τους είπε και τους ξαναείπε και τους έδωσε εντολήν µε ένα τρόπον έντονον, κανείς να µη µάθη αυτό το
θαύµα. Και είπε να της δώσουν να φάγη. (Δια να βεβαιωθούν έτσι ότι ήτο και πλήρως υγιής η κόρη των).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Μαρκ. 6,1  Καί εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα εαυτού· και ακολουθούσιν αυτώ οι µαθηταί αυτού.
Μαρκ. 6,1  Και έφυγεν από εκεί και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, την πατρίδα του. Και τον ηκολούθησαν οι µαθηταί του.
Μαρκ. 6,2  και γενοµένου σαββάτου ήρξατο εν τή συναγωγή διδάσκειν· και πολλοί ακούοντες εξεπλήσσοντο λέγοντες·
πόθεν τούτω ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα αυτώ, και δυνάµεις τοιαύται διά των χειρών αυτού γίνονται;
Μαρκ. 6,2  Οταν δε ήλθε το Σαββατον, ήρχισε να διδάσκη εις την συναγωγήν και πολλοί, που τον ήκουαν, εθαύµαζαν και
έλεγαν· “από που ήλθε εις αυτόν η δύναµις και η εξουσία να κάµνη τα όσα βλέποµεν και ακούοµεν; Και τι είναι αυτή η
σοφία που του εδόθη και πως εξηγούνται τα τόσα και τόσα θαύµατα, που γίνονται µε τα χέρια του;
Μαρκ. 6,3  ουχ ούτός εστιν ο τέκνων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίµωνος; και ουκ εισίν
αι αδελφαί αυτού ώδε προς ηµάς; και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ.
Μαρκ. 6,3  Δεν είναι αυτός ο ξυλουργός, το παιδί της Μαρίας, ο αδελφός δε του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του
Σιµωνος; Και αι αδελφαί του δεν είναι εδώ µαζή µας; Και εσκανδαλίζοντο και δεν ήθελαν να πιστεύσουν εις αυτόν.
Μαρκ. 6,4  έλεγε δε αυτοίς ο Ιησούς ότι ουκ έστι προφήτης άτιµος ει µη εν τή πατρίδι αυτού και εν τοίς συγγενέσι και εν τή
οικία αυτού.
Μαρκ. 6,4  Ελεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά άλλου δεν αρνούνται να τιµήσουν ένα προφήτην, ει µη µόνον εις την
πατρίδα του µεταξύ των συγγενών του και των οικιακών του.
Μαρκ. 6,5  και ουκ ηδύνατο εκεί ουδεµίαν δύναµιν ποιήσαι, ει µη ολίγοις αρώστοις επιθείς τας χείρας εθεράπευσε.
Μαρκ. 6,5  Και δια την απιστίαν των Ναζαρηνών δεν ηµπόρεσε εκεί κανένα θαύµα να κάµη, παρά µόνον ολίγους
αρρώστους εθεράπευσε δια της επιθέσεως των χειρών του.
Μαρκ. 6,6  και εθαύµαζε διά την απιστίαν αυτών. Καί περιήγε τας κώµας κύκλω διδάσκων.
Μαρκ. 6,6  Απορούσε δε και ο ίδιος δια την απιστίαν αυτών των ανθρώπων. Και περιώδευε τριγύρω τα χωριά διδάσκων τον
λόγον του Ευαγγελίου.
Μαρκ. 6,7  Καί προσκαλείται τους δώδεκα, και ήρξατο αυτούς αποστέλλειν δύο δύο, και εδίδου αυτοίς εξουσίαν των
πνευµάτων των ακαθάρτων,
Μαρκ. 6,7  Προσεκάλεσε δε τους δώδεκα και ήχισε να τους στέλνη δύο-δύο, και έδιδε εις αυτούς εξουσίαν να διώχνουν τα
ακάθαρτα πνεύµατα.
Μαρκ. 6,8  και παρήγγειλεν αυτοίς ίνα µηδέν αίρωσιν εις οδόν ει µη ράβδον µόνον, µη πήραν, µη άρτον, µη εις την ζώνην
χαλκόν,
Μαρκ. 6,8  Και τους παρήγγειλε να µη παίρνουν τίποτε στον δρόµον, ει µη µόνον µία ράβδον, ούτε σακκούλι ούτε ψωµί ούτε
χρήµατα εις την ζώνην των.
Μαρκ. 6,9  αλλ υποδεδεµένους σανδάλια, και µη ενδεδύσθαι δύο χιτώνας.
Μαρκ. 6,9  Αλλά να έχουν εις τα πόδια των απλά πέδιλα και να µη φορούν δύο χιτώνας (όπως συνηθίζουν οι πλούσιοι και οι
επίσηµοι).
Μαρκ. 6,10  και έλεγεν αυτοίς· όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί µένετε έως αν εξέλθητε εκείθεν·
Μαρκ. 6,10  Και έλεγεν ακόµη εις αυτούς· “Οπουδήποτε πάτε και εισέλθετε ως φιλοξενούµενοι εις ένα σπίτι, εις αυτό το σπίτι
να µένετε, έως ότου φύγετε από το µέρος εκείνο. (Να µη είσθε ακατάστατοι και να µη επιδιώκετε τας πολλάς φιλοξενίας).
Μαρκ. 6,11  και όσοι εάν µη δέξωνται υµάς µηδέ ακούσωσιν υµών, εκπορευόµενοι εκείθεν εκτινάξατε τον χούν τον υποκάτω
των ποδών υµών εις µαρτύριον αυτοίς· αµήν λέγω υµίν, ανεκτότερον έσται Σοδόµοις ή Γοµόροις εν ηµέρα κρίσεως ή τή
πόλει εκείνη.
Μαρκ. 6,11  Και όσοι τυχόν δεν θελήσουν να σας δεχθούν ούτε και να σας ακούσουν , καθώς θα φεύγετε από εκεί τινάξατε
και αυτό το χώµα, που έχει κολλήσει κάτω από τα πόδια εις τα πέδιλά σας, δια να δηλώσετε έτσι και να διαµαρτυρηθήτε,
ότι τίποτε δεν επήρατε από εκεί. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την ηµέραν της κρίσεως θα είναι επιεικεστέρα η κρίσις δια τα
Σοδοµα και τα Γοµορρα µάλλον παρά δια την πόλιν εκείνην”.
Μαρκ. 6,12  Καί εξελθόντες εκήρυσσον ίνα µετανοήσωσι,
Μαρκ. 6,12  Και εξελθόντες οι µαθηταί εκήρυτταν στους ανθρώπους να µετανοήσουν. (Η συναίσθησις της αµαρτωλότητος,
η ειλικρινής µετάνοια και επιστροφή προς τον Χριστόν είναι η απαραίτητος αρχή και το θεµέλιον της νέας κατά Χριστόν
ζωής).
Μαρκ. 6,13  και δαιµόνια πολλά εξέβαλλον, και ήλειφον ελαίω πολλούς αρώστους και εθεράπευον.
Μαρκ. 6,13  Και δαιµόνια πολλά έδιωχναν και ήλειφον µε λάδι πολλούς αρρώστους, τους οποίους και εθεράπευαν.
Μαρκ. 6,14  Καί ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης· φανερόν γάρ εγένετο το όνοµα αυτού· και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτίζων εκ
νεκρών ηγέρθη, και διά τούτο ενεργούσιν αι δυνάµεις εν αυτώ.
Μαρκ. 6,14  Ηκουσε δε τότε ο βασιλεύς Ηρώδης τα περί του Ιησού, διότι το όνοµα αυτού είχε γίνει πλέον γνωστόν, και έλεγεν
ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανεστήθη εκ νεκρών και δια τούτο ενεργούν δι' αυτού αι υπερφυσικαί αυταί δυνάµεις.
Μαρκ. 6,15  άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν· άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν ως είς των προφητών .



Μαρκ. 6,15  Αλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας· άλλοι δε ότι είναι προφήτης, όπως ένας από τους προφήτας.
Μαρκ. 6,16  ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτός εστιν· αυτός ηγέρθη εκ νεκρών.
Μαρκ. 6,16  Ακούσας δε ο Ηρώδης αυτά είπε ότι “αυτός είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ αποκεφάλισα. Αυτός ανεστήθη εκ
νεκρών”.
Μαρκ. 6,17  αυτός γάρ ο Ηρώδης αποστείλας εκράτησε τον Ιωάννην και έδησεν αυτόν εν φυλακή διά Ηρωδιάδα την
γυναίκα Φιλίππου τού αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγάµησεν.
Μαρκ. 6,17  Ο ίδιος ο Ηρώδης έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννην και τον έρριψε δεµένον εις την φυλακήν, εξ αιτίας της
συζύγου του αδελφού του, της Ηρωδιάδος, την οποίαν αυτός είχε πάρει παρανόµως ως σύζυγον του.
Μαρκ. 6,18  έλεγεν γάρ ο Ιωάννης τώ Ηρώδη ότι ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα τού αδελφού σου .
Μαρκ. 6,18  Διότι έλεγε ο Ιωάννης στον Ηρώδην ότι “δεν σου επιτρέπεται να έχης την γυναίκα του αδελφού σου”.
Μαρκ. 6,19  η δε Ηρωδιάς ενείχεν αυτώ και ήθελεν αυτόν αποκτείναι, και ουκ ηδύνατο·
Μαρκ. 6,19  Η δε Ηρωδιάς έτρεφε µέσα της µίσος και αγανάκτησιν εναντίον του Ιωάννου και ήθελε να τον φονεύση , αλλά
δεν ηµπορούσε,
Μαρκ. 6,20  ο γάρ Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, ειδώς αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και συνετήρει αυτόν, και ακούσας
αυτού πολλά εποίει και ηδέως αυτού ήκουε.
Μαρκ. 6,20  επειδή ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, διότι τον εγνώριζεν ως άνθρωπον δίκαιον και άγιον και τον διετήρει εις
την ζωήν και όταν τον ήκουσε, πολλά από εκείνα που είπε ο Ιωάννης τα έκαµνε και κάθε φορά , που τον συναντούσε, τον
ήκουε µε ευχαρίστησιν.
Μαρκ. 6,21  και γενοµένης ηµέρας ευκαίρου, ότε Ηρώδης τοίς γενεσίοις αυτού δείπνον εποίει τοίς µεγιστάσιν αυτού και τοίς
χιλιάρχοις και τοίς πρώτοις της Γαλιλαίας,
Μαρκ. 6,21  Αλλά ήλθε ηµέρα ευκαιρίας δια την Ηρωδιάδα· όταν ο Ηρώδης, δια να εορτάση τα γενέθλιά του, παρέθεσε
δείπνον στους µεγάλους άρχοντας αυτού, στους χιλιάρχους και στους προύχοντας της Γαλιλαίας.
Μαρκ. 6,22  και εισελθούσης της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχησαµένης και αρεσάσης τώ Ηρώδη και τοίς
συνανακειµένοις, είπεν ο βασιλεύς τώ κορασίω· αίτησόν µε ό εάν θέλης, και δώσω σοι.
Μαρκ. 6,22  Εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν στον Ηρώδην και τους άλλους
συνδαιτηµόνας. Είπε δε ο Βασιλεύς εις την κόρην· “ζήτησέ µου ο,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω”.
Μαρκ. 6,23  και ώµοσεν αυτή ότι ό µε αιτήσης δώσω σοι, έως ηµίσους της βασιλείας µου.
Μαρκ. 6,23  Και της ορκίσθη πως, “θα σου δώσω ο,τι µου ζητήσεις, µέχρι ακόµη και το µισό βασίλειόν µου”.
Μαρκ. 6,24  η δε εξελθούσα είπε τή µητρί αυτής· τι αιτήσοµαι; η δε είπε· την κεφαλήν Ιωάννου τού βαπτιστού.
Μαρκ. 6,24  Εκείνη δε εξελθούσα έτρεξε προς την µητέρα της και την ηρώτησε· “τι να ζητήσω;” Εκείνη δε είπε· “την
κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού”.
Μαρκ. 6,25  και εισελθούσα ευθέως µετά σπουδής προς τον βασιλέα ητήσατο λέγουσα· θέλω ίνα µοι δώς εξαυτής επί πίνακι
την κεφαλήν Ιωάννου τού βαπτιστού.
Μαρκ. 6,25  Και εκείνη εισώρµησε αµέσως βιαστικά στον βασιλέα και εζήτησε λέγουσα · “θέλω να µου δώσης αυτήν την
στιγµήν την κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού επάνω εις ένα πιάτο”.
Μαρκ. 6,26  και περίλυπος γενόµενος ο βασιλεύς, διά τους όρκους και τους συνανακειµένους ουκ ηθέλησεν αυτήν αθετήσαι.
Μαρκ. 6,26  Και ο βασιλεύς ελυπήθη παρά πολύ, αλλά δια τους όρκους, που είχε κάµει, και δια να µη εκτεθή στους
συνδαιτηµόνας του ως επίορκος, δεν ηθέλησε να αθετήση την υπόσχεσίν του.
Μαρκ. 6,27  και ευθέως αποστείλας ο βασιλεύς σπεκουλάτωρα επέταξεν ενεχθήναι την κεφαλήν αυτού.
Μαρκ. 6,27  Και αµέσως έστειλε ο βασιλεύς δήµιον και διέταξε να φέρη την κεφαλήν του Ιωάννου .
Μαρκ. 6,28  ο δε απελθών απεκεφάλισεν αυτόν εν τή φυλακή, και ήνεγκε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν
τώ κορασίω, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τή µητρί αυτής.
Μαρκ. 6,28  Εκείνος δε επήγε, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν, έφερε την κεφαλήν του µέσα στο πιάτο και την
έδωκεν εις την κόρην και η κόρη την έδωκεν εις την µητέρα της.
Μαρκ. 6,29  και ακούσαντες οι µαθηταί αυτού ήλθον και ήραν το πτώµα αυτού, και έθηκαν αυτό εν µνηµείω.
Μαρκ. 6,29  Και όταν ήκουσαν οι µαθηταί του Ιωάννου το θλιβερόν γεγονός, ήλθαν και επήραν το νεκρό σώµα του και το
έβαλαν εις µνηµείον.
Μαρκ. 6,30  Καί συνάγονται οι απόστολοι προς τον Ιησούν, και απήγγειλαν αυτώ πάντα, και όσα εποίησαν και όσα
εδίδαξαν.
Μαρκ. 6,30  Οι Απόστολοι, αφού ετελείωσεν η περιοδεία των, συνεκεντρώθησαν κοντά στον Ιησούν και ανέφεραν εις αυτόν
όλα, και όσα έκαµαν και όσα εδίδαξαν.
Μαρκ. 6,31  και είπεν αυτοίς· δεύτε υµείς αυτοί κατ ιδίαν εις έρηµον τόπον, και αναπαύεσθε ολίγον· ήσαν γάρ οι ερχόµενοι
και οι υπάγοντες πολλοί, και ουδέ φαγείν ηυκαίρουν.
Μαρκ. 6,31  Και είπεν εις αυτούς· εµπρός, πηγαίνετε σεις µόνοι σας ιδιαιτέρως εις ένα ερηµικόν τόπον και αναπαυθήτε
ολίγον. Και τούτο είπε, διότι ήσαν πολλοί αυτοί που ήρχοντο και έφευγαν,ώστε ο Κυριος µε τους µαθητάς του να µη
ευκαιρούν ούτε να φάγουν.
Μαρκ. 6,32  και απήλθον εις έρηµον τόπον εν πλοίω κατ ιδίαν.
Μαρκ. 6,32  Και ανεχώρησαν δια θαλάσσης µε το πλοίον εις µίαν ερηµικήν περιοχήν ιδιαιτέρως. (Και οι εργάται του
Ευαγγελίου έχουν να διακόπτουν επ' ολίγον την εργασίαν των, να αποσύρωνται εις έρηµα και ήρεµα µέρη προς ανάπαυσιν,
προς περισυλλογήν και ανανέωσιν δυνάµεων).
Μαρκ. 6,33  και είδον αυτούς υπάγοντας, και επέγνωσαν αυτούς πολλοί, και πεζή από πασών των πόλεων συνέδραµον εκεί
και προήλθον αυτούς και συνήλθον προς αυτόν.
Μαρκ. 6,33  Αλλά τους είδαν πολλοί να αναχωρούν και επεσήµαναν τον τόπον, που επήγαν, και πεζή από όλας τας πόλεις
έτρεξαν µαζή εκεί, τους επρόλαβαν και συγκεντρώθησαν πλησίον του Ιησού.
Μαρκ. 6,34  Καί εξελθών ο Ιησούς είδε πολύν όχλον και εσπλαχνίσθη επ αυτοίς, ότι ήσαν ως πρόβατα µη έχοντα ποιµένα,
και ήρξατο διδάσκειν αυτούς πολλά.
Μαρκ. 6,34  Και ο Ιησούς, όταν εβγήκε από το ερηµικόν µέρος, είδε πολύν λαόν και τους εσπλαγχνίσθηκε, διότι ήσαν σαν



πρόβατα που δεν είχαν ποιµένα και ήρχισε να αναπτύσση εις αυτούς πολλάς διδασκαλίας.
Μαρκ. 6,35  Καί ήδη ώρας πολλής γενοµένης προσελθόντες αυτώ οι µαθηταί αυτού λέγουσιν ότι έρηµός εστιν ο τόπος και
ήδη ώρα πολλή·
Μαρκ. 6,35  Και όταν πλέον είχε προχωρήσει η ώρα, προσήλθον εις αυτόν οι µαθηταί και είπαν, ότι “είναι έρηµος ο τόπος
και η ώρα έχει πλέον περάσει.
Μαρκ. 6,36  απόλυσον αυτούς, ίνα απελθόντες εις τους κύκλω αγρούς και κώµας αγοράσωσιν εαυτοίς άρτους· τι γάρ
φάγωσιν ουκ έχουσιν.
Μαρκ. 6,36  Απόλυσέ τους, για να πάνε εις τα γύρω αγροκτήµατα και χωριά και να αγοράσουν ψωµιά, διότι εδώ δεν έχουν
τι να φάγουν”.
Μαρκ. 6,37  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· δότε αυτοίς υµείς φαγείν. και λέγουσιν αυτώ· απελθόντες αγοράσωµεν δηναρίων
διακοσίων άρτους και δώµεν αυτοίς φαγείν;
Μαρκ. 6,37  Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτούς και είπε· δώστε τους σεις να φάγουν”. Και είπαν εις αυτόν· “να πάµε να
αγοράσωµε ψωµιά αξίας διακοσίων δηναρίων και να τους δώσωµεν να φάνε;”
Μαρκ. 6,38  ο δε λέγει αυτοίς· πόσους άρτους έχετε; υπάγετε και ίδετε και γνόντες λέγουσι· πέντε, και δύο ιχθύας.
Μαρκ. 6,38  Εκείνος δε τους είπε· “πόσα ψωµιά έχετε;” Πηγαίνετε και ίδετε”. Και αφού είδαν τι είχαν, είπαν· “έχοµε πέντε
ψωµιά και δύο ψάρια”.
Μαρκ. 6,39  και επέταξεν αυτοίς ανακλίναι πάντας συµπόσια συµπόσια επί τώ χλωρώ χόρτω .
Μαρκ. 6,39  Και παρήγγειλεν εις αυτούς να συστήσουν εις όλους να καθήσουν οµάδες-οµάδες στο χλωρό χορτάρι .
Μαρκ. 6,40  και ανέπεσον πρασιαί πρασιαί ανά εκατόν και ανά πεντήκοντα.
Μαρκ. 6,40  Και εξάπλωσαν οµάδες οµάδες σαν πρασιές, ανά εκατόν και ανά πενήντα.
Μαρκ. 6,41  και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε , και κατέκλασε τους
άρτους και εδίδου τοίς µαθηταίς ίνα παραθώσιν αυτοίς, και τους δύο ιχθύας εµέρισε πάσι.
Μαρκ. 6,41  Ο δε Κυριος, αφού επήρε τα πέντε ψωµιά και τα δύο ψάρια, ύψωσε τα βλέµµατα στον ουρανόν, εδοξολόγησε τον
Πατέρα και έκοψε κοµµάτια τα ψωµιά και έδιδεν στους µαθητάς, δια να παραθέσουν εις τα πλήθη, και τα δύο ψάρια
επίσης εµοίρασεν εις όλους. (Και επείσθησαν οι µαθηταί δια µίαν ακόµη φοράν περί της αγάπης και της δυνάµεως του
Κυρίου, αλλά και περί του καθήκοντός των να εισφέρουν και αυτοί ο,τι ηµπορούν).
Μαρκ. 6,42  και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν,
Μαρκ. 6,42  Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν.
Μαρκ. 6,43  και ήραν κλασµάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, και από των ιχθύων.
Μαρκ. 6,43  Και εµάζεψαν από τα κοµµάτια που επερίσσευσαν και από τα ψάρια δώδεκα κοφίνια γεµάτα.
Μαρκ. 6,44  και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους πεντακισχίλιοι άνδρες.
Μαρκ. 6,44  Αυτοί δε που έφαγαν ήσαν πέντε χιλιάδες άνδρες.
Μαρκ. 6,45  Καί ευθέως ηνάγκασε τους µαθητάς αυτού εµβήναι εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν,
έως αυτός απολύση τον όχλον·
Μαρκ. 6,45  Και αµέσως ο Ιησούς (δια να προφυλάξη τους µαθητάς από τον άκριτον ενθουσιασµόν του όχλου που ήθελαν
να τον κάνουν βασιλέα) τους υποχρέωσε να µπουν στο πλοίον και να περάσουν στο απέναντι µέρος εις την Βηθσαϊδά, όπου
και να τον περιµένουν, έως ότου απολύση αυτός τα πλήθη.
Μαρκ. 6,46  και αποταξάµενος αυτοίς απήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι.
Μαρκ. 6,46  Και αφού απεσπάσθη απ' αυτούς ανέβηκε εις όρος να προσευχηθή.
Μαρκ. 6,47  και οψίας γενοµένης ήν το πλοίον εν µέσω της θαλάσσης, και αυτός µόνος επί της γής.
Μαρκ. 6,47  Αργά δε όταν επροχώρησε η εσπέρα, το πλοίον ευρίσκετο στο µέσον της θαλάσσης και αυτός ήτο µόνος εις την
ξηράν.
Μαρκ. 6,48  και ιδών αυτούς βασανιζοµένους εν τώ ελαύνειν· ήν γάρ ο άνεµος εναντίος αυτοίς· και περί τετάρτην φυλακήν
της νυκτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης, και ήθελε παρελθείν αυτούς.
Μαρκ. 6,48  Και είδε τους µαθητάς ναάταλαιπωρούνται από τα κύµατα, καθώς ωδηγούσαν το πλοίον. Διότι ο άνεµος τους
ήτο αντίθετος. Και κατά την τετάρτην βάρδιαν της νυκτερινής φρουράς, δηλαδή µεταξύ τρεις και έως τις εξ τα χαράµατα,
ήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επάνω εις την θάλασσαν και ήθελε να τους προσπεράση.
Μαρκ. 6,49  οι δε ιδόντες αυτόν περιπατούντα επί της θαλάσσης έδοξαν φάντασµα είναι, και ανέκραξαν·
Μαρκ. 6,49  Οι µαθηταί, όταν τον είδαν να περιπατή εις την θάλασσαν, ενόµισαν ότι είναι φάντασµα και έβγαλαν κραυγήν
τρόµου.
Μαρκ. 6,50  πάντες γάρ αυτόν είδον και εταράχθησαν. και ευθέως ελάλησε µετ αυτών και λέγει αυτοίς· θαρσείτε, εγώ ειµι,
µη φοβείσθε.
Μαρκ. 6,50  Διότι όλοι τον είδαν και εταράχθησαν. Και αµέσως ωµίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε· “θάρρος εγώ
είµαι, µη φοβείσθε”.
Μαρκ. 6,51  και ανέβη εις το πλοίον προς αυτούς, και εκόπασεν ο άνεµος· και λίαν εκ περισσού εν εαυτοίς εξίσταντο και
εθαύµαζον.
Μαρκ. 6,51  Και ανέβη ο Ιησούς στο πλοίον και εσταµάτησεν ο άνεµος. Και κατελήφθησαν εις µεγάλον βαθµόν από παρά
πολύν φόβον και θαυµασµόν.
Μαρκ. 6,52  ου γάρ συνήκαν επί τοίς άρτοις, αλλ ήν αυτών η καρδία πεπωρωµένη.
Μαρκ. 6,52  Και εθαύµασαν τόσον πολύ, διότι δεν είχαν εννοήσει το άλλο µεγάλο θαύµα του πολλαπλασιασµού των άρτων,
αλλά ήτο η καρδία των και η διάνοιά των βραδυκίνητος και κλειστή.
Μαρκ. 6,53  Καί διαπεράσαντες απήλθον επί την γήν Γεννησαρέτ και προσωρµίσθησαν.
Μαρκ. 6,53  Και αφού διέσχισαν την λίµνην, ήλθαν εις την περιοχήν της Γεννησαρέτ και αγκυροβόλησαν εκεί.
Μαρκ. 6,54  και εξελθόντων αυτών εκ τού πλοίου ευθέως επιγνόντες αυτόν
Μαρκ. 6,54  Οταν δε εβγήκαν από το πλοίον, αµέσως τα πλήθη τον αντελήφθησαν.
Μαρκ. 6,55 περιέδραµον όλην την περίχωρον εκείνην και ήρξαντο επί τοίς κραβάττοις τους κακώς έχοντας περιφέρειν όπου
ήκουον ότι εκεί εστι·



Μαρκ. 6,55 Και περιέτρεξαν όλην την γύρω περιοχήν εκείνην διαδιδόντες την είδησιν και ήρχισαν να περιφέρουν επάνω εις
τα κρεββάτια τους αρώστους των από ένα µέρος στο άλλο, όπου ήκουον ότι ήτο ο Ιησούς.
Μαρκ. 6,56  και όπου αν εισεπορεύετο εις κώµας ή πόλεις ή αγρούς, εν ταίς αγοραίς επίθεσαν τους ασθενούντας και
παρεκάλουν αυτόν ίνα κάν τού κρασπέδου τού ιµατίου αυτού άψωνται· και όσοι αν ήπτοντο αυτού, εσώζοντο.
Μαρκ. 6,56  Και όπου αν εισήρχετο εις χωριά η πόλεις η εις εξοχικάς περιοχάς έθεταν τους ασθενείς εις τας αγοράς (εις
κεντρικούς δηλαδή τόπους όπου υπήρχε µαγάλη πιθανότης να περάση ο Χριστός” και παρακαλούσαν αυτόν να επιτρέψη
στους αρρώστους να εγγίσουν την άκρη από το ένδυµά του. Και όσοι τον ήγγιζαν εθεραπεύοντο. (Η µε πίστιν προσέγγισις
προς τον Κυριον γίνεται αιτία πολλών δωρεών, υλικών και πνευµατικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Μαρκ. 7,1  Καί συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τινες των γραµµατέων ελθόντες από Ιεροσολύµων·
Μαρκ. 7,1  Και συνεκεντρώθησαν γύρω από αυτόν οι Φαρισαίοι και µερικοί από τους γραµµατείς, που είχαν έλθει από τα
Ιεροσόλυµα.
Μαρκ. 7,2  και ιδόντες τινάς των µαθητών αυτού κοιναίς χερσί, τούτ έστιν ανίπτοις, εσθίοντας άρτους, εµέµψαντο·
Μαρκ. 7,2  Οταν δε είδαν µερικούς από τους µαθητάς του να τρώγουν ψωµί µε άνιπτα χέρια, µολυσµένα όπως τα
θεωρούσαν αυτοί, τους κατέκριναν.
Μαρκ. 7,3  οι γάρ Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν µη πυγµή νίψωνται τας χείρας, ουκ εσθίουσι, κρατούντες την
παράδοσιν των πρεσβυτέρων·
Μαρκ. 7,3  Διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν νίψουν τα χέρια των, δεν τρώγουν. Και το κάνουν αυτό, δια να
κρατήσουν την παράδοσιν των πρεσβυτέρων.
Μαρκ. 7,4  και από αγοράς, εάν µη βαπτίσωνται, ουκ εσθίουσι· και άλλα πολλά εστιν ά παρέλαβον κρατείν, βαπτισµούς
ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών·
Μαρκ. 7,4  Και όταν γυρίσουν στο σπίτι από την αγοράν η από άλλους δηµοσίους τόπους, δεν τρώγουν, εάν δεν πλυθούν
ολόκληροι. Και άλλα πολλά είναι, που παρέλαβαν από την παράδοσίν των να τα φυλάττουν, όπως είναι το να πλύνουν
µέσα σε άφθνο νερό ποτήρια, κανάτια χάλκινα δοχεία, και τα χαµηλά κρεββάτια της τραπεζαρίας επάνω εις τα οποία
ξαπλωµένοι έτρωγαν.
Μαρκ. 7,5  έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς· διατί ου περιπατούσιν οι µαθηταί σου κατά την
παράδοσιν των πρεσβυτέρων, αλλ ανίπτοις χερσίν εσθίουσι τον άρτον;
Μαρκ. 7,5  Επειτα ερώτησαν τον Κυριον οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς· “διατί οι µαθηταί σου δεν συµµορφώνονται µε την
παράδοσιν των πρεσβυτέρων, αλλά τρώγουν το ψωµί µε άπλυτα χέρια;”
Μαρκ. 7,6  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι καλώς προεφήτευσεν Ησαΐας περί υµών των υποκριτών , ως γέγραπται· ούτος ο
λαός τοίς χείλεσί µε τιµά, η δε καρδία αυτών πόρω απέχει απ εµού·
Μαρκ. 7,6  (Οι Φαρισαίοι επρόσεχαν τους τύπους και όχι την ουσίαν, την εξωτερικήν συµπεριφοράν και όχι την εσωτερικήν
αγνότητα, επινοήσεις ανθρώπων και όχι τας εντολάς του Θεού). Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε ότι “πολύ ορθά
επροφύτευσε για σας τους υποκριτάς ο προφήτης Ησαΐας, όπως έχει γραφή· Αυτός ο λαός µε τιµά µόνον, µε τα χείλη, ενώ η
καρδιά των απέχει πολύ από εµένα.
Μαρκ. 7,7  µάτην δε σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλµατα ανθρώπων.
Μαρκ. 7,7  Ανώφελα δε και χαµένα µε σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες που είναι εντολαί ανθρώπων και όχι ιδικαί µου.
Μαρκ. 7,8  αφέντες γάρ την εντολήν τού Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, βαπτισµούς ξεστών και ποτηρίων,
και άλλα παρόµοια τοιαύτα πολλά ποιείτε.
Μαρκ. 7,8  Διότι σεις αφήσατε την εντολήν του Θεού και κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων , δηλαδή πλυσίµατα
κανατιών και ποτηριών και άλλα πολλά τέτοια και παρόµοια τηρείτε”.
Μαρκ. 7,9  και έλεγεν αυτοίς· καλώς αθετείτε την εντολήν τού Θεού ίνα την παράδοσιν υµών τηρήσητε.
Μαρκ. 7,9  Και έλεγεν εις αυτούς· “πολύ εύκολα µε την ιδέαν ότι καλώς πράττετε, παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια να
τηρήσετε την παράδοσί σας.
Μαρκ. 7,10  Μωϋσής γάρ είπε· τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου· και ο κακολογών πατέρα ή µητέρα θανάτω
τελευτάτω·
Μαρκ. 7,10  Διότι ο Μωϋσής είπε· τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου· και εκείνος που κακολογεί τον πατέρα η την
µητέρα, να καταδικάζεται εις θάνατον.
Μαρκ. 7,11  υµείς δε λέγετε· εάν είπη άνθρωπος τώ πατρί ή τή µητρί, κορβάν, ό εστι δώρον, ό εάν εξ εµού ωφεληθής,
Μαρκ. 7,11  Σεις όµως λέγετε· ένας άνθρωπος είναι αδέσµευτος απέναντι των γονέων του, εάν πη στον πατέρα του η την
µητέρα του, ότι αυτό που θέλεις να πάρης από εµέ δια την εξυπηρέτησίν σου είναι κορβάν, δηλαδή ιερόν δώρον και
αφιέρωµα στον Θεόν.
Μαρκ. 7,12  και ουκέτι αφίετε αυτόν ουδέν ποιήσαι τώ πατρί αυτού ή τή µητρί αυτού,
Μαρκ. 7,12  Και δεν τον αφίνετε πλέον αυτόν να κάµη τίποτε δια την εξυπηρέτησιν του πατρός του η της µητρός του, όπως
διατάσσει ο νόµος του Θεού.
Μαρκ. 7,13  ακυρούντες τον λόγον τού Θεού τή παραδόσει υµών ή παρεδώκατε. και παρόµοια τοιαύτα πολλά ποιείτε.
Μαρκ. 7,13  Και έτσι αχρηστεύετε τον λόγον του Θεού µε την παράδοσίν σας, την οποίαν έχετε παραδώσει στον λαόν. Και
πολλά τέτοια παρόµοια κάνετε”.
Μαρκ. 7,14  Καί προσκαλεσάµενος πάντα τον όχλον έλεγεν αυτοίς· ακούετέ µου πάντες και συνίετε.
Μαρκ. 7,14  Και αφού προσεκάλεσε όλον τον λαόν, έλεγεν εις αυτούς· “ακούστε όλοι αυτό, που θα σας πω και καταλάβετέ το
καλά.
Μαρκ. 7,15  ουδέν εστιν έξωθεν τού ανθρώπου εισπορευόµενον εις αυτόν ό δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόµενά
εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον.
Μαρκ. 7,15  Τιποτε από όσα εισέρχονται απ' έξω ως τροφή στον άνθρωπον δια του σώµατος, δεν ηµπορεί να κάµη τον
άνθρωπον βέβηλον και ακάθαρτον απέναντι του Θεού. Αλλά όσα βγαίνουν από ακάθαρτον καρδίαν, αυτά είναι που
µολύνουν τον άνθρωπον.



Μαρκ. 7,16  εί τις έχει ώτα ακούειν, ακουέτω.
Μαρκ. 7,16  Οποιος έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του και καλήν διάθεσιν δια να ακούη, ας ακούη”.
Μαρκ. 7,17  Καί ότε εισήλθεν εις οίκον από τού όχλου, επηρώτων αυτόν οι µαθηταί αυτού περί της παραβολής.
Μαρκ. 7,17  Και όταν αφήκε το πλήθος και εµπήκε στο σπίτι, τον ηρώτησαν οι µαθηταί του δια το νόηµα της παραβολής
αυτής.
Μαρκ. 7,18  και λέγει αυτοίς· ούτω και υµείς ασύνετοί εστε ; ούπω νοείτε ότι πάν το έξωθεν εισπορευόµενον εις τον άνθρωπον
ου δύναται αυτόν κοινώσαι;
Μαρκ. 7,18  Και λέγει εις αυτούς· “έτσι και σεις σαν τους πολλούς είσθε ανίκανοι ν' αντιληφθήτε το νόηµα της παραβολής;
Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι, που απ' έξω εισάγεται µε το στόµα στον άνθρωπον, δεν ηµπορεί να τον µολύνη;
Μαρκ. 7,19  ότι ουκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν, και εις τον αφεδρώνα εκπορεύεται,
καθαρίζον πάντα τα βρώµατα.
Μαρκ. 7,19  Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν του, αλλά εις την κοιλίαν, από όπου το περιττόν και άχρηστον
απορρίπτεται στο αφοδευτήριον και αφίνει καθαράς µέσα στον οργανισµόν όλας τας άλλας τροφάς”.
Μαρκ. 7,20  έλεγε δε ότι το εκ τού ανθρώπου εκπορευόµενον, εκείνο κοινοί τον άνθρωπον.
Μαρκ. 7,20  Ελεγε δε ότι “αυτό που βγαίνει από το εσωτερικόν του ανθρώπου είναι εκείνο, που κάνει µολυσµένον και
βέβηλον τον άνθρωπον.
Μαρκ. 7,21  έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισµοί οι κακοί εκπορεύονται, µοιχείαι, πορνείαι, φόνοι,
Μαρκ. 7,21  Διότι από µέσα από την καρδίαν των ανθρώπων ξεχύνονται αι κακαί σκέψεις και αποφάσεις , µοιχείαι, πορνεία,
φόνοι,
Μαρκ. 7,22  κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, οφθαλµός πονηρός, βλασφηµία, υπερηφανία, αφροσύνη·
Μαρκ. 7,22  κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δολιότητες, ηθική παραλυσία και διαστροφή, µάτι µοχθηρόν, βλασφηµία,
υπερηφάνεια, παραλογισµός και σκοτισµός του νου από την αµαρτίαν.
Μαρκ. 7,23  πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κοινοί τον άνθρωπον.
Μαρκ. 7,23  Ολα αυτά τα πονηρά βγαίνουν από το εσωτερικόν και αυτά κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον απέναντι του
Θεού”.
Μαρκ. 7,24  Καί εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τα µεθόρια Τύρου και Σιδώνος. και εισελθών εις οικίαν ουδένα ήθελε γνώναι,
και ουκ ηδυνήθη λαθείν.
Μαρκ. 7,24  Και από εκεί εξεκίνησε και επήγεν εις τα σύνορα Τυρου και Σιδώνος. Εµπήκε εις ένα σπίτι, όπου θα έµενε και
δεν ήθελε κανείς να µάθη ότι ήτο εκεί. Αλλά δεν ηµπόρεσε να ξεφύγη από την προσοχήν των ανθρώπων.
Μαρκ. 7,25  ακούσασα γάρ γυνή περί αυτού, ής είχε το θυγάτριον αυτής πνεύµα ακάθαρτον, ελθούσα προσέπεσε προς τους
πόδας αυτού·
Μαρκ. 7,25  Διότι όταν ήκουσε δι' αυτόν µία γυναίκα, της οποίας η µικρά κόρη είχε πονηρόν πνεύµα, ήλθε και έπεσε
γονατιστή εµπρός εις τα πόδια του.
Μαρκ. 7,26  η δε γυνή ήν Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τώ γένει· και ηρώτα αυτόν ίνα το δαιµόνιον εκβάλη εκ της θυγατρός
αυτής.
Μαρκ. 7,26  Αυτή δε η γυναίκα ήτο κατά την µόρφωσιν και την θρησκείαν Ελληνίδα, δηλαδή ειδωλολάτρις, κατά δε την
καταγωγήν και την πατρίδα Συροφοινίκισσα. Και παρακαλούσε αυτόν να διώξη το δαιµόνιον από την θυγατέρα της.
Μαρκ. 7,27  ο δε Ιησούς είπεν αυτή· άφες πρώτον χορτασθήναι τα τέκνα· ου γάρ εστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων
και τοίς κυναρίοις βαλείν.
Μαρκ. 7,27  Ο δε Ιησούς της είπεν· “άφησε πρώτα να χορτασθούν τα τέκνα του Θεού, δηλαδή οι Ισραηλίται, διότι δεν είναι
ορθόν να πάρη κανείς το ψωµί των παιδιών και να το ρίξη εις τα σκυλάκια, δηλαδή στους ειδωλολάτρας”. (Τούτο δε έλεγε,
δια να δώση αφορµή εις την Συροφοινίκισσαν να εκδηλώση την µεγάλην της πίστιν και πεισθούν οι µαθηταί, ότι και οι
εθνικοί είναι άξιοι των δωρεών του).
Μαρκ. 7,28  η δε απεκρίθη και λέγει αυτώ· ναί, Κύριε· και τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης εσθίουσιν από των ψιχίων των
παιδίων.
Μαρκ. 7,28  Εκείνη δε απεκρίθη και του είπε· “ναι, Κυριε, εγώ είµαι πράγµατι σαν τα σκυλάκια· αλλά και τα σκυλάκια, κάτω
από το τραπέζι του φαγητού, τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών”.
Μαρκ. 7,29  και είπεν αυτή· διά τούτον τον λόγον ύπαγε· εξελήλυθε το δαιµόνιον εκ της θυγατρός σου .
Μαρκ. 7,29  Και είπεν εις αυτήν “δι' αυτόν τον λόγον, που είπες και ο οποίος δείχνει την πίστιν και την ταπείνωσίν σου,
πήγαινε στο καλό· το δαιµόνιον έχει πλέον βγη από την θυγατέρα σου”.
Μαρκ. 7,30  και απελθούσα εις τον οίκον αυτής εύρε το παιδίον βεβληµένον επί την κλίνην και το δαιµόνιον εξεληλυθός.
Μαρκ. 7,30  Και όταν αυτή επήγε στο σπίτι της, ευρήκε την θυγατέρα της ήσυχη στο κρεββάτι, και το δαιµόνιον πλέον να
έχη βγη.
Μαρκ. 7,31  Καί πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήλθε προς την θάλασσαν της Γαλιλαίας ανά µέσον των
ορίων Δεκαπόλεως.
Μαρκ. 7,31  Παλιν δε αφού εβγήκεν ο Ιησούς από τα όρια της Τυρου και της Σιδώνος, ήλθεν κοντά εις την θάλασσαν της
Γαλιλαίας δια µέσου της περιοχής της Δεκαπόλεως.
Μαρκ. 7,32  και φέρουσιν αυτώ κωφόν µογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν ίνα επιθή αυτώ την χείρα.
Μαρκ. 7,32  Και φέρουν εις αυτόν ένα κωφάλαλον και τον παρακαλούν να βάλη το χέρι του επάνω εις αυτόν .
Μαρκ. 7,33  και απολαβόµενος αυτόν από τού όχλου κατ ιδίαν έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού , και πτύσας
ήψατο της γλώσσης αυτού,
Μαρκ. 7,33  Και ο Ιησούς αφού τον επήρε ιδιαιτέρως από τον όχλον, έβαλε τα δάκτυλά του εις τα αυτιά εκείνου και αφού
έπτυσε ολίγον στο δάκτυλό του, ήγγισε την γλώσσαν του κωφαλλάλου.
Μαρκ. 7,34  και αναβλέψας εις τον ουρανόν εστέναξε και λέγει αυτώ· εφφαθά, ό εστι διανοίχθητι.
Μαρκ. 7,34  Και αφού εσήκωσε τα µάτια στον ουρανόν, εστέναξε (δια τας θλίψεις και στενοχωρίας των ανθρώπων) και του
είπε· “εφφαθά”, δηλαδή να ανοιχθή αµέσως η ακοή.
Μαρκ. 7,35  και ευθέως διηνοίχθησαν αυτού αι ακοαί και ελύθη ο δεσµός της γλώσσης αυτού, και ελάλει ορθώς



Μαρκ. 7,35  Και αµέσως ήνοιξαν πράγµατι τα αυτιά του κωφαλάλου και ελύθη το δέσιµον της γλώσσης του και ωµιλούσε
µε ευκολίαν και ακρίβειαν.
Μαρκ. 7,36  και διεστείλατο αυτοίς ίνα µηδενί είπωσιν· όσον δε αυτός αυτοίς διεστέλλετο, µάλλον περισσότερον εκήρυσσον.
Μαρκ. 7,36  Και παρήγγειλεν εις αυτούς, να µη είπουν εις κανένα τίποτε. Οσον όµως αυτός τους διέτασσε, τόσον και
περισσότερον εκείνοι διαλαλούσαν τα θαύµατά του.
Μαρκ. 7,37  και υπερπερισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες· καλώς πάντα πεποίηκε· και τους κωφούς ποιεί ακούειν και τους
αλάλους λαλείν.
Μαρκ. 7,37  Και ο θαυµασµός των ανθρώπων εξεπερνούσε κάθε όριον και έλεγαν· “πολύ καλά όλα τα έχει κάµει· και στους
κωφούς δίδει την ακοήν και στους αλάλους την οµιλίαν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Μαρκ. 8,1  Εν εκείναις ταίς ηµέραις πάλιν πολλού όχλου όντος και µη εχόντων τι φάγωσι, προσκαλεσάµενος ο Ιησούς τους
µαθητάς αυτού λέγει αυτοίς·
Μαρκ. 8,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας πάλιν πολύς λαός ήτο µαζή του και επειδή δεν είχαν τι να φάγουν, επροακάλεσεν ο
Ιησούς τους µαθητάς αυτού και τους λέγει·
Μαρκ. 8,2  σπλαχνίζοµαι επί τον όχλον, ότι ήδη ηµέραι τρεις προσµένουσί µοι και ουκ έχουσι τι φάγωσι·
Μαρκ. 8,2  “σπλαγχνίζοµαι τον λαόν, διότι τρεις ηµέρας µένουν κοντά µου και δεν έχουν τι να φάγουν.
Μαρκ. 8,3  και εάν απολύσω αυτούς νήστεις εις οίκον αυτών, εκλυθήσονται εν τή οδώ· τινές γάρ αυτών από µακρόθεν
ήκασι.
Μαρκ. 8,3  Και εάν τους απολύσω να φύγουν νηστικοί δια τα σπίτια των, θα εξαντληθούν και θα αποκάµουν στον δρόµον.
Διότι µερικοί από αυτούς έχουν έλθει από µακρυά”.
Μαρκ. 8,4  και απεκρίθησαν αυτώ οι µαθηταί αυτού· πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ώδε χορτάσαι άρτων επ ερηµίας;
Μαρκ. 8,4  Και απήντησαν εις αυτόν οι µαθηταί του· “από που εδώ εις την έρηµον θα µπορέση να χορτάση κανείς µε ψωµιά
αυτούς;”
Μαρκ. 8,5  και επηρώτα αυτούς· πόσους έχετε άρτους; οι δε είπον· επτά.
Μαρκ. 8,5  Και τους ηρώτησε· “πόσα ψωµιά έχετε;” Εκείνοι δε είπαν· “επτά”.
Μαρκ. 8,6  και παρήγγειλε τώ όχλω αναπεσείν επί της γής· και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου
τοίς µαθηταίς αυτού ίνα παρατιθώσι· και παρέθεκαν τώ όχλω.
Μαρκ. 8,6  Και παρήγγειλεν εις τα πλήθη να καθήσουν κάτω. Και αφού επήρε τα επτά ψωµιά, ευχαρίστησε τον Πατέρα, τα
έκοψε και έδιδε στους µαθητάς τα τεµάχια, δια να τα παραθέσουν στον λαόν. Και εκείνοι τα παρέθεσαν στο πλήθος.
Μαρκ. 8,7  και είχον ιχθύδια ολίγα· και αυτά ευλογήσας είπε παρατιθέναι και αυτά.
Μαρκ. 8,7  Είχαν δε και κάτι λίγα ψαράκια. Και αυτά, αφού τα ευλόγησεν, είπε να τα παραθέσουν.
Μαρκ. 8,8  έφαγον δε και εχορτάσθησαν. και ήραν περισσεύµατα κλασµάτων επτά σπυρίδας.
Μαρκ. 8,8  Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εµαζεψαν από τα κοµµάτια που επερίσσευσαν επτά µεγάλα κοφίνια.
Μαρκ. 8,9  ήσαν δε ως τετρακισχίλιοι· και απέλυσεν αυτούς.
Μαρκ. 8,9  Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν τέσσαρες χιλιάδες. Και κατόπιν τους έστειλεν ο Κυριος εις τα σπίτια των.
Μαρκ. 8,10  Καί εµβάς ευθύς εις το πλοίον µετά των µαθητών αυτού ήλθεν εις τα µέρη Δαλµανουθά.
Μαρκ. 8,10  Και εµέσως εµπήκε αυτός στο πλοίον µε τους µαθητάς του και ήλθεν εις τα µέρη Δαλµανουθά.
Μαρκ. 8,11  Καί εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρξαντο συζητείν αυτώ, ζητούντες παρ αυτού σηµείον από τού ουρανού,
πειράζοντες αυτόν.
Μαρκ. 8,11  Και ξεπρόβαλαν εµπρός του οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να συζητούν µε δολίαν διάθεσιν και να ζητούν από
αυτόν, να επιδείξη έκτακτον θαύµα από τον ουρανόν, που να είναι σηµάδι και επιβεβαίωσις της αποστολής του. Αυτό δε
έλεγαν, όχι διότι είχαν την διάθεσιν να πιστεύσουν, αλλά δια να τον πειράξουν και µε την ελπίδα να τον εκθέσουν στον
λαόν.
Μαρκ. 8,12  και αναστενάξας τώ πνεύµατι αυτού λέγει· τι η γενεά αύτη σηµείον επιζητεί; αµήν λέγω υµίν, ει δοθήσεται τή
γενεά ταύτη σηµείον.
Μαρκ. 8,12  Και αφού ανεστέναξε από τα βάθη της ψυχής του είπε · “διατί η γενεά αυτή ζητεί οπωσδήποτε σηµείον; Σας
διαβεβαώνω ότι τέτοιο σηµείον δεν θα δοθή εις αυτήν την γενεάν”.
Μαρκ. 8,13  και αφείς αυτούς εις το πλοίον απήλθε πάλιν.
Μαρκ. 8,13  Τους άφησε και µε το πλοίον ήλθεν στο απέναντι µέρος πάλιν.
Μαρκ. 8,14  Καί επελάθοντο λαβείν άρτους, και ει µη ένα άρτον ουκ είχον µεθ εαυτών εν τώ πλοίω.
Μαρκ. 8,14  Και οι µαθηταί ελησµόνησαν να πάρουν άρτους. Δεν είχαν δε µαζή των στο πλοίον παρά ένα µόνο ψωµί.
Μαρκ. 8,15  και διεστέλλετο αυτοίς λέγων· οράτε, βλέπετε από της ζύµης των Φαρισαίων και της ζύµης Ηρώδου.
Μαρκ. 8,15  Παρήγγελλε δε εις αυτούς ο Ιησούς και τους καθιστούσε προσεκτικούς λέγων · “Βλέπετε καλά και προσέχετε
από το κακό προζύµι των Φαρισαίων και του Ηρώδου”.
Μαρκ. 8,16  και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους ουκ έχοµεν.
Μαρκ. 8,16  Και εσυλλογίζοντο αυτοί και έλεγαν µεταξύ των “ο Διδάσκαλος µας κάνει παρατήρησιν, διότι δεν
εφροντίσαµεν να πάρωµεν ψωµιά”.
Μαρκ. 8,17  και γνούς ο Ιησούς λέγει αυτοίς· τι διαλογίζεσθε ότι άρτους ουκ έχετε ; ούπω νοείτε ουδέ συνίετε; έτι
πεπωρωµένην έχετε την καρδίαν υµών;
Μαρκ. 8,17  Ο δε Ιησούς µε την θείαν του γνώσιν είδε καθαρά τας σκέψεις των και τους είπε· “τι συλλογίζεσθε, ότι δεν έχετε
ψωµιά; Ακόµη ύστερα από τόσα θαύµατα δεν εννοείτε και δεν καταλαβαινετε; Εχετε ακόµη τόσον δυσκίνητον και χονδρήν
την καρδίαν και την διάνοιάν σας;
Μαρκ. 8,18  οφθαλµούς έχοντες ου βλέπετε, και ώτα έχοντες ουκ ακούετε; και ου µνηµονεύετε;
Μαρκ. 8,18  Ενώ έχετε µάτια δεν βλέπετε και ενώ έχετε αυτιά δεν ακούετε; Και όσα ακούετε και βλέπετε δεν τα ενθυµείσθε;
Μαρκ. 8,19  ότε τους πέντε άρτους έκλασα εις τους πεντακισχιλίους, και πόσους κοφίνους κλασµάτων πλήρεις ήρατε;
λέγουσιν αυτώ· δώδεκα.



Μαρκ. 8,19  Οταν έκοψα τα πέντε ψωµιά δια τους πεντακισχιλίους, πόσα κοφίνια γεµάτα από κοµµάτια επήρατε; Λεγουν εις
αυτόν· “δώδεκα”.
Μαρκ. 8,20  ότε δε τους επτά εις τους τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώµατα κλασµάτων ήρατε; οι δε είπον· επτά.
Μαρκ. 8,20  Οταν δε τα επτά ψωµιά έκοψα και εµοίρασα εις τις τέσσαρες χιλιάδες των ανθρώπων , πόσα µεγάλα κοφίνια
γεµάτα από κοµµάτια επήρατε;” Εκείνοι δε είπον· “επτά”.
Μαρκ. 8,21  και έλεγεν αυτοίς· ούπω συνίετε;
Μαρκ. 8,21  Και έλεγεν εις αυτούς· “άκοµα δεν καταλαβαίνετε, ότι δεν σας ωµίλησα δια το υλικό προζύµι, αλλά δια το κακό
πνευµατικό προζύµι των Φαρισαίων, που είναι η κακία των και η υποκρισία των;” (Οι µαθηταί τότε και οι πιστοί δια µέσου
των αιώνων πρέπει να προφυλάσσωνται από τους υποκριτάς).
Μαρκ. 8,22  Καί έρχεται εις Βηθσαϊδά, και φέρουσιν αυτώ τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται.
Μαρκ. 8,22  Και έρχεται εις την Βηθσαϊδά και φέρουν εις αυτόν ένα τυφλόν και τον παρακαλούν να τον εγγίση, δια να του
δώση έτσι την θεραπείαν.
Μαρκ. 8,23  και επιλαβόµενος της χειρός τού τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κώµης, και πτύσας εις τα όµµατα αυτού,
επιθείς τας χείρας αυτώ επηρώτα αυτόν εί τι βλέπει.
Μαρκ. 8,23  Και αφού επιασε τον τυφλόν από το χέρι, τον έβγαλε έξω από το χωριό, έπτυσε εις τα µάτια του, έβαλε επάνω εις
αυτόν τα χέρια του και τον ερωτούσε, αν βλέπη τίποτε.
Μαρκ. 8,24  και αναβλέψας έλεγε· βλέπω τους ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας.
Μαρκ. 8,24  Και εκείνος αφού εσήκωσε τα µάτια και εκύταξε έλεγε· “βλέπω τους ανθρώπους σαν δένδρα να περιπατούν”. (Η
θεραπεία εγίνετο προοδευτικώς ανάλογα µε την αναπτυσοµένην πίστιν του τυφλού).
Μαρκ. 8,25  είτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλµούς αυτού και εποίησεν αυτόν αναβλέψαι, και αποκατεστάθη,
και ανέβλεψε τηλαυγώς άπαντας.
Μαρκ. 8,25  Και έπειτα πάλιν έβαλε τα χέρια του ο Κυριος εις τα µάτια εκείνου και τον έκαµε να τα ανοίξη καλά και να
βλέπη καθαρά. Και αποκατεστάθη η όρασίς του και διέκρινε όλους καθαρά και αυτούς ακόµη που ήσαν µακρυά.
Μαρκ. 8,26  και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγων· µηδέ εις την κώµην εισέλθης µηδέ είπης τινί εν τή κώµη.
Μαρκ. 8,26  Και έστειλεν αυτόν στο σπίτι του, αφού του έδωσε την παραγγελίαν· “ούτε στο χωριό να εισέλθης ούτε εις
κανένα µέσα στο χωριό να πης τίποτε περί του θαύµατος”.
Μαρκ. 8,27  Καί εξήλθεν ο Ιησούς και οι µαθηταί αυτού εις τας κώµας Καισαρείας της Φιλίππου· και εν τή οδώ επηρώτα
τους µαθητάς αυτού λέγων αυτοίς· τίνα µε λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;
Μαρκ. 8,27  Και ανεχώρησεν ο Ιησούς µε τους µαθητάς του από την περιοχήν εκείνην, και ήλθε εις τα χωριά της
Καισαρείας, την οποίαν είχε µεγαλώσει και εξωραΐσει ο Ηρώδης Φιλιππος. Εις τον δρόµον δε ερωτούσε τους µαθητάς του·
“τι λέγουν οι άνθρωποι περί εµού· ποίος, νοµίζουν ότι είµαι;”
Μαρκ. 8,28  οι δε απεκρίθησαν Ιωάννην τον βαπτιστήν, και άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών.
Μαρκ. 8,28  Εκείνοι δε απήντησαν,·“άλλοι σε θεωρούν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι Ηλίαν, και άλλοι ένα από τους
προφήτας”.
Μαρκ. 8,29  και αυτός λέγει αυτοίς· υµείς δε τίνα µε λέγετε είναι; αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει αυτώ· σύ εί ο Χριστός.
Μαρκ. 8,29  Και αυτός τους είπε· “σεις δε ποιός λέγετε, ότι είµαι;” 'Αποκριθεις δε ο Πετρος λέγει εις αυτόν· “συ είσαι ο
Χριστός, τον οποίον προείπαν οι προφήται”.
Μαρκ. 8,30  και επετίµησεν αυτοίς ίνα µηδενί λέγωσι περί αυτού.
Μαρκ. 8,30  Και διέταξε αυτούς µε αυστηρότητα, να µη λέγουν εις κανένα, ότι αυτός είναι ο Χριστός.
Μαρκ. 8,31  Καί ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δεί τον υιόν τού ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιµασθήναι από των
πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραµµατέων, και αποκτανθήναι, και µετά τρεις ηµέρας αναστήναι.
Μαρκ. 8,31  Και ήρχισε να διδάσκη αυτούς, ότι σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού και δια την σωτηρίαν των ανθρώπων
πρέπει ο υιός του ανθρώπου πολλά να πάθη, να απορριφθή και να περιφρονηθή από τους πρεσβυτέρους και τους
γραµµατείς, και να φονευθή και έπειτα από τρεις ηµέρας να αναστηθή.
Μαρκ. 8,32  και παρησία τον λόγον ελάλει. και προσλαβόµενος αυτόν ο Πέτρος ήρξατο επιτιµάν αυτώ.
Μαρκ. 8,32  Και από τότε επανελάµβανε ο Κυριος τα λόγια αυτά περί του πάθους του καθαρά και φανερά . Και ο Πετρος,
αφού επήρε αυτόν ιδιαιτέρως, ήρχισε να του απευθύνη ζωηράς διαµαρτυρίας, δια να τον αποτρέψη από τον θάνατον.
Μαρκ. 8,33  ο δε επιστραφείς και ιδών τους µαθητάς αυτού επετίµησε τώ Πέτρω λέγων· ύπαγε οπίσω µου σατανά· ότι ου
φρονείς τα τού Θεού, αλλά τα των ανθρώπων.
Μαρκ. 8,33  Ο δε Κυριος, αφού εγύρισε και είδε τους µαθητάς του, επέπληξε τον Πετρον, λέγων· “ύπαγε οπίσω µου σατανά,
διότι συ παρασυρόµενος από τα ανθρώπινα συναισθήµατά σου, δεν φρονείς εκείνα που θέλει ο Θεός, αλλά εκείνα που
αρέσουν στους ανθρώπους”.
Μαρκ. 8,34  Καί προσκαλεσάµενος τον όχλον σύν τοίς µαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς· όστις θέλει οπίσω µου ακολουθείν,
απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω µοι.
Μαρκ. 8,34  Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν µαζή µε τους µαθητάς του, είπεν εις αυτούς· “όποιος θέλει να µε ακολουθήση
ως πιστός µαθητής µου, ας απαρνηθή τον αµαρτωλόν εαυτόν του µε τας αδυναµίας, και τα πάθη του, ας πάρη την
απόφασιν να υποστή προς χάριν µου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόµη τον σταυρικόν θάνατον, και ας µε ακολουθήση στον
δρόµον, που εγώ εχάραξα.
Μαρκ. 8,35  ός γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ αν απολέση την εαυτού ψυχήν ένεκεν εµού και
τού ευαγγελίου ούτος σώσει αυτήν.
Μαρκ. 8,35  Διότι όποιος θέλει να σώση την επίγειον ζωή του, αυτός θα χάση την αιωνίαν και µακαρίαν ζωήν. Οποιος όµως
αψηφήσει και θυσιάσει την ζωήν του προς χάριν εµού και του ευαγγελίου, αυτός θα σώση την ζωήν του εις την αιωνίαν
µακαριότητα.
Μαρκ. 8,36  τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσµον όλον, και ζηµιωθή την ψυχήν αυτού;
Μαρκ. 8,36  Διότι τι θα ωφελήση τον άνθρωπον, εάν κερδήση ολόκληρον τον υλικόν κόσµον και χάσει την ψυχήν του;
Μαρκ. 8,37  ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγµα της ψυχής αυτού;
Μαρκ. 8,37  Η, τι θα δώση άνθρωπος ως αντάλλαγµα, δια να εξαγοράση την ψυχήν του από τον Αδην, αφού ούτε ο κόσµος



όλος δεν ηµπορεί να αντισταθµίση την αξίαν της ψυχής;
Μαρκ. 8,38  ός γάρ εάν επαισχυνθή µε και τους εµούς λόγους εν τή γενεά ταύτη τή µοιχαλίδι και αµαρτωλώ, και ο υιός τού
ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τή δόξη τού πατρός αυτού µετά των αγγέλων των αγίων.
Μαρκ. 8,38  Διότι εκείνος, ο οποίος δια λόγους ανθρωπαρεσκείας και δειλίας θα εντραπή και θα αρνηθή εµέ και τους
λόγους µου εις την γενεάν αυτήν, την αποστατηµένην και αµαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπή αυτόν και θα
τον αποκηρύξη, όταν ως κριτής των ανθρώπων έλθη ολόλαµπρος µε την δόξαν του Πατρός αυτού συνοδευόµενος από τους
αγίους αγγέλους”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Μαρκ. 9,1  Καί έλεγεν αυτοίς· αµήν λέγω υµίν ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου µη γεύσωνται θανάτου έως αν
ίδωσι την βασιλείαν τού Θεού εληλυθυίαν εν δυνάµει.
Μαρκ. 9,1  Και έλεγεν εις αυτούς· “Σας διαβεβαιώνω, ότι υπάρχουν µερικοί από αυτούς που ευρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν
θα γευθούν τον θάνατον, προτού ιδούν την βασιλείαν του Θεού, δηλαδή την Εκκλησίαν, να εγκαθίσταται και να
θεµελιώνεται εις την γην µε δύναµιν κατά την ηµέραν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύµατος”.
Μαρκ. 9,2 Καί µεθ ηµέρας έξ παραλαµβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναφέρει αυτούς εις
όρος υψηλόν κατ ιδίαν µόνους· και µετεµορφώθη έµπροσθεν αυτών,
Μαρκ. 9,2  Και ύστερα από εξ ηµέρας επήρε µαζή του ο Ιησούς τον Πετρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και τους
ανέβασεν εις ένα υψηλόν όρος αυτούς µόνον ιδιαιτέρως. Και µετεµορφώθη έµπροσθεν αυτών.
Μαρκ. 9,3  και τα ιµάτια αυτού εγένετο στίλβοντα, λευκά λίαν ως χιών, οία γναφεύς επί της γής ου δύναται ούτω λευκάναι.
Μαρκ. 9,3  Και τα ενδύµατα αυτού έγιναν απαστράπτοντα και ακτινοβόλα, λευκά παρά πολύ ώσαν το χιόνι, τέτοια που
κανένας βαφεύς εις την γην δεν ηµπορεί ποτέ να λευκάνη έτσι.
Μαρκ. 9,4  και ώφθη αυτοίς Ηλίας σύν Μωϋσεί, και ήσαν συλλαλούντες τώ Ιησού. και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει τώ Ιησού·
Μαρκ. 9,4  Και παρουσιάσθη εις αυτούς ο Ηλίας (ως εκπρόσωπος των προφητών) µαζή µε τον Μωϋσέα (εκπρόσωπον του
Νοµου) και συνωµιλούσαν µε τον Ιησούν. Επήρε τότε ο Πετρος τον λόγον και είπεν στον Ιησούν.
Μαρκ. 9,5  ραββί, καλόν εστιν ηµάς ώδε είναι· και ποιήσωµεν σκηνάς τρεις, σοί µίαν και Μωϋσεί µίαν και Ηλία µίαν.
Μαρκ. 9,5  “Διδάσκαλε, καλόν είναι να µένωµεν εδώ. Και να κατασκευάσωµεν τρεις σκηνάς, µίαν δια σε, µίαν δια τον
Μωϋσέα και µίαν δια τον Ηλίαν”.
Μαρκ. 9,6  ου γάρ ήδει τι λαλήση· ήσαν γάρ έκφοβοι.
Μαρκ. 9,6  Και έλεγεν αυτά, διότι δεν ήξευρε τι να είπη, επειδή αυτός και οι δύο άλλοι µαθηταί είχαν καταληφθή από
φόβον, ο οποίος είχε θολώσει και συγχύσει τον νουν τους.
Μαρκ. 9,7  και εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυτοίς, και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός µου ο
αγαπητός· αυτού ακούετε.
Μαρκ. 9,7  Και αίφνης ήλθε νέφος που εσκέπασε αυτούς. Και από το νέφος αυτό ηκούσθη φωνή, που έλεγεν· “αυτός είναι ο
Υιός µου ο αγαπητός. Εις αυτόν να υπακούετε”.
Μαρκ. 9,8  και εξάπινα περιβλεψάµενοι ουκέτι ουδένα είδον, αλλά τον Ιησούν µόνον µεθ εαυτών.
Μαρκ. 9,8  Και έξαφνα εκύτταξαν γύρω τους οι µαθηταί και δεν είδαν κανένα, παρά µόνον τον Ιησούν µαζή των.
Μαρκ. 9,9  καταβαινόντων δε αυτών από τού όρους διεστείλατο αυτοίς ίνα µηδενί διηγήσωνται ά είδον, ει µη όταν ο υιός
τού ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.
Μαρκ. 9,9  Καθώς δε κατέβαιναν από το όρος, έδωσεν αυτούς, κατά τρόπον έντονον, εντολήν, να µη διηγηθούν εις κανένα
αυτά που είδαν, παρά µόνον όταν ο υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών.
Μαρκ. 9,10  και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τι εστι το εκ νεκρών αναστήναι.
Μαρκ. 9,10  Και οι µαθηταί εκράτησαν το γεγονός της µεταµορφώσεως µυστικόν· µεταξύ των όµως συζητούσαν, τι
σηµαίνει ότι θα αναστηθή εκ νεκρών.
Μαρκ. 9,11  και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραµµατείς ότι Ηλίας δεί ελθείν πρώτον.
Μαρκ. 9,11  Ερωτούσαν όµως αυτόν και έλεγαν· “διατί οι γραµµατείς λέγουν, ότι πρέπει να έλθη πρώτον ο Ηλίας;”
Μαρκ. 9,12  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· Ηλίας µέν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα· και πώς γέγραπται επί τον υιόν τού
ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή;
Μαρκ. 9,12  Εκείνος δε τους απήντησε· “Μαλιστα, ο Ηλίας θα έλθη προ της ελεύσεως του Μεσσίου, να αποκαταστήση και
τακτοποιήση τα πάντα δια την υποδοχήν του. Αλλά διατί δεν λέγουν οι γραµµατείς και το πως έχει γραφή και προφητευθή
δια τον Υιόν του ανθρώπου, ότι θα πάθη πολλά και θα εξουθενωθή από τους εχθρούς του;
Μαρκ. 9,13  αλλά λέγω υµίν ότι και Ηλίας ελήλυθε, και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επ αυτόν.
Μαρκ. 9,13  Αλλά εγώ σας λέγω τούτο· ότι ο Ηλίας ήλθε, εναντίον του οποίου, έκαµαν όσα ηθέλησαν, όπως άλλωστε και δι'
αυτόν είχε προφητευθή”. (Και αυτά έλεγε δια τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν, ο οποίος είχεν έλθει εν πνεύµατι και δυνάµει
Ηλιού, δια να προπαρασκευάση τον λαόν).
Μαρκ. 9,14  Καί ελθών προς τους µαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς, και γραµµατείς συζητούντας αυτοίς.
Μαρκ. 9,14  Και καθώς κατέβηκε προς τους άλλους εννέα µαθητάς, είδεν λαόν πολύν γύρω από αυτούς και τους γραµµατείς
να συζητούν εντόνως µε αυτούς.
Μαρκ. 9,15  και ευθέως πάς ο όχλος ιδόντες αυτόν εξεθαµβήθησαν, και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν.
Μαρκ. 9,15  Και αµέσως όλος ο λαός, όταν τον είδε, κατελήφθη από µεγάλο θαυµασµόν και τρέχοντες προς αυτόν τον
εχαιρετούσαν.
Μαρκ. 9,16  και επηρώτησε τους γραµµατείς· τι συζητείτε προς εαυτούς;
Μαρκ. 9,16  Και ηρώτησε τους γραµµατείς· “τι συζητείτε µεταξύ σας;”
Μαρκ. 9,17  και αποκριθείς είς εκ τού όχλου είπε· διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν µου προς σε, έχοντα πνεύµα άλαλον.
Μαρκ. 9,17  Και λαβών τον λόγον ένας από το πλήθος είπε· “Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί µου, που έχει καταληφθή
από πονηρόν πνεύµα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν.
Μαρκ. 9,18  και όπου αν αυτόν καταλάβη, ρήσσει αυτόν, και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού, και ξηραίνεται· και
είπον τοίς µαθηταίς σου ίνα αυτό εκβάλωσι, και ουκ ίσχυσαν.



Μαρκ. 9,18  Και εις όποιον τόπον το καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω και το κάνει να αφρίζη, να τρίζη τα
δόντια του και να µένη ξηρόν και αναίσθητον. Και είπα στους µαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύµα, και δεν
ηµπόρεσαν”.
Μαρκ. 9,19  ο δε αποκριθείς αυτώ λέγει· ώ γενεά άπιστος, έως πότε προς υµάς έσοµαι; έως πότε ανέξοµαι υµών; φέρετε αυτόν
προς µε. και ήνεγκαν αυτόν προς αυτόν.
Μαρκ. 9,19  Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε· “ω γενεά, που µένεις ακόµη άπιστος, παρ' όλα τα θαύµατα που έχεις
ιδή· έως πότε θα είµαι µαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωµαι; Φερτε αυτόν σε µένα”. Και έφεραν πράγµατι το δαιµονιζόµενο
παιδί.
Μαρκ. 9,20  και ιδών αυτόν ευθέως το πνεύµα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γής εκυλίετο αφρίζων.
Μαρκ. 9,20  Και το πνεύµα το πονηρόν, µόλις είδε τον Ιησούν, αµέσως συνεκλόνισε µε σπασµούς τον νέον, ο οποίος αφού
έπεσε εις την γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς.
Μαρκ. 9,21  και επηρώτησε τον πατέρα αυτού· πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ ; ο δε είπε· παιδιόθεν.
Μαρκ. 9,21  Και ηρώτησε ο Κυριος τον πατέρα του νέου· “πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό;” Και εκείνος είπε·
“από την παιδικήν του ηλικίαν.
Μαρκ. 9,22  και πολλάκις αυτόν και εις πύρ έβαλε και εις ύδατα, ίνα απολέση αυτόν· αλλ εί τι δύνασαι, βοήθησον ηµίν
σπλαχνισθείς εφ ηµάς.
Μαρκ. 9,22  Και πολλές φορές τον έρριξεν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώση. Αλλ' εάν ηµπορής να κάµης
τίποτε, σπλαγχνίσου µας και βοήθησέ µας”.
Μαρκ. 9,23  ο δε Ιησούς είπεν αυτώ το ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τώ πιστεύοντι.
Μαρκ. 9,23  Ο δε Ιησούς του είπε τούτο· “εάν συ ηµπορής να πιστεύσης, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα”.
Μαρκ. 9,24  και ευθέως κράξας ο πατήρ τού παιδίου µετά δακρύων έλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει µου τή απιστία.
Μαρκ. 9,24  Και αµέσως πατήρ του παιδίου µε δάκρυα εις τα µάτια έκραξε και είπε· “πιστεύω, Κυριε, βοήθησέ µε να
ελευθερωθώ από την ολιγοπιστίαν και να αποκτήσω ζωντανήν πίστιν”.
Μαρκ. 9,25  ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίµησε τώ πνεύµατι τώ ακαθάρτω λέγων αυτώ· το πνεύµα το
άλαλον και κωφόν, εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και µηκέτι εισέλθης εις αυτόν.
Μαρκ. 9,25  Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι λαός έτρεχε από τα διάφορα µέρη και εµαζεύετο εκεί, επέπληξε το ακάθαρτον
πνεύµα και του είπε· “το πνεύµα το άλαλον και το κωφόν, εγώ σε διατάσσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να µη
ξαναεισέλθης εις αυτόν”.
Μαρκ. 9,26  και κράξας και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε, και εγένετο ωσεί νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν.
Μαρκ. 9,26  Και το πνεύµα το πονηρόν αφού έκραξε και συνεκλόνισε παρά πολύ τον νέον, εβγήκε. Και έµεινε ο νέος σαν
πεθαµένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε.
Μαρκ. 9,27  ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός ήγειρεν αυτόν, και ανέστη.
Μαρκ. 9,27  Ο δε Ιησούς τον επιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος.
Μαρκ. 9,28  Καί εισελθόντα αυτόν εις οίκον οι µαθηταί αυτού επηρώτων αυτόν κατ ιδίαν, ότι ηµείς ουκ ηδυνήθηµεν
εκβαλείν αυτό.
Μαρκ. 9,28  Οταν δε εισήλθεν ο Κυριος εις ένα σπίτι, οι µαθηταί του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως· “διατί ηµείς δεν
ηµπορέσαµεν να διώξωµε το ακάθαρτον πνεύµα ;”
Μαρκ. 9,29  και είπεν αυτοίς· τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει µη εν προσευχή και νηστεία.
Μαρκ. 9,29  Και εκείνος τους είπεν· “αυτό το γένος των δαιµονίων µε τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά µόνον µε προσευχήν
και νηστείαν”.
Μαρκ. 9,30  Καί εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο διά της Γαλιλαίας, και ουκ ήθελεν ίνα τις γνώ·
Μαρκ. 9,30  Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόµερους δρόµους δια µέσου της Γαλιλαίας και δεν ήθελε
να µάθη κανείς δια την διάβασίν του αυτήν.
Μαρκ. 9,31  εδίδασκε γάρ τους µαθητάς αυτού και έλεγεν αυτοίς ότι ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται εις χείρα ανθρώπων ,
και αποκτενούσιν αυτόν, και αποκτανθείς τή τρίτη ηµέρα αναστήσεται.
Μαρκ. 9,31  Και τούτο, διότι εδίδασκε τους µαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε, ότι ο υιός του ανθρώπου
παραδίδεται εις χέρια µοχθηρών ανθρώπων, οι οποίοι και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθή, την τρίτην ηµέραν θα
αναστηθή.
Μαρκ. 9,32  οι δε ηγνόουν το ρήµα, και εφοβούντο αυτόν επερωτήσαι.
Μαρκ. 9,32  Εκείνοι όµως δεν ηµπορούσαν να εννοήσουν τα λόγια αυτά . Δια λόγους δε σεβασµού, αλλά και ένεκα φόβου
(µήπως ακούσουν κάτι περισσότερον λυπηρόν, η και ελεγχθούν δια την άγνοιάν των από τον διδάσκαλον) δεν ετολµούσαν
να τον ερωτήσουν.
Μαρκ. 9,33  Καί ήλθεν εις Καπερναούµ· και εν τή οικία γενόµενος επηρώτα αυτούς· τι εν τή οδώ προς εαυτούς διελογίζεσθε;
Μαρκ. 9,33  Και ήλθε εις την Καπερναούµ. Οταν δε έφτασε στο σπίτι, τους ερωτούσε· “τι εσκέπτεσθε και τι εσυζητούσατε
µεταξύ σας στον δρόµον;”
Μαρκ. 9,34  οι δε εσιώπων· προς αλλήλους γάρ διελέχθησαν εν τή οδώ τις µείζων.
Μαρκ. 9,34  Εκείνοι δε εντροπιασµένοι εσιωπούσαν, διότι είχαν συζητήσει στον δρόµον µεταξύ των, ποίος από αυτούς θα
είναι µεγαλύτερος πλησίον του Χριστού.
Μαρκ. 9,35  και καθίσας εφώνησε τους δώδεκα και λέγει αυτοίς· εί τις θέλει πρώτος είναι, έσται πάντων έσχατος και
πάντων διάκονος.
Μαρκ. 9,35  Και αφού εκάθισε, εκάλεσε τους δώδεκα και τους είπε· “όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνη τελευταίος από
όλους και υπηρέτης εις όλους”.
Μαρκ. 9,36  και λαβών παιδίον έστησεν αυτό εν µέσω αυτών, και εναγκαλισάµενος αυτό είπεν αυτοίς·
Μαρκ. 9,36  Επήρε δε ένα παιδί, το έβαλε όρθιο εν µέσω αυτών, το αγκαλιασε και τους είπε·
Μαρκ. 9,37  ός εάν έν των τοιούτων παιδίων δέξηται επί τώ ονόµατί µου, εµέ δέχεται· και ός εάν εµέ δέξηται, ουκ εµέ δέχεται,
αλλά τον αποστείλαντά µε.
Μαρκ. 9,37  “εκείνος που προς χάριν µου θα δεχθή ένα από τα παιδιά αυτά η ένα άνθρωπον, που µε την απλοϊκότητα και



αθωότητά του οµοιάζει µε µικρό παιδί, αυτός υποδέχεται εµέ· και όποιος θα υποδεχθή εµέ, δεν δεχετεαι εµέ, αλλά τον
Πατέρα, που µε έστειλε εις την γην”.
Μαρκ. 9,38  Απεκρίθη αυτώ ο Ιωάννης λέγων· διδάσκαλε, είδοµέν τινα εν τώ ονόµατί σου εκβάλλοντα δαιµόνια, ός ουκ
ακολουθεί ηµίν, και εκωλύσαµεν αυτόν, ότι ουκ ακολουθεί ηµίν.
Μαρκ. 9,38  Ελαβε τότε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε· “διδάσκαλε, είδαµε κάποιον να διώχνη µε την επίκλησιν του
ονόµατός σου δαιµόνια· αυτός όµως δεν µας ακολουθεί και δεν ανήκει εις την οµάδα µας. Δια τούτο και τον εµποδίσαµεν,
ακριβώς διότι δεν µας ακολουθεί ως µαθητής σου”.
Μαρκ. 9,39 ο δε Ιησούς είπε· µη κωλύετε αυτόν· ουδείς γάρ εστιν ός ποιήσει δύναµιν επί τώ ονόµατί µου και δυνήσεται ταχύ
κακολογήσαί µε.
Μαρκ. 9,39  Ο δε Ιησούς είπεν· “µη τον εµποδίζετε, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος µε την δύναµιν του ονόµατός µου
θα κάµη θαύµα, και θα µπορέση σύντοµα να µε κακολογήση.
Μαρκ. 9,40  ός γάρ ουκ έστι καθ υµών, υπέρ υµών εστιν.
Μαρκ. 9,40  Μη εµποδίζετε λοιπόν κάτι τέτοιους, διότι εκείνος που δεν είναι ενάντιον σας και δεν σας πολεµεί, είναι µε το
µέρος σας.
Μαρκ. 9,41  ός γάρ αν ποτίση υµάς ποτήριον ύδατος εν τώ ονόµατί µου, ότι Χριστού εστε, αµήν λέγω υµίν, ου µη απολέση
τον µισθόν αυτού.
Μαρκ. 9,41  Διότι όποιος προς χάριν εµού σας προσφέρει και την παραµικράν υπηρεσίαν, όποιος π.χ. σας προσφέρει ένα
ποτήρι νερό, διότι είσθε µαθηταί του Χρστού, σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα χάση τον µισθόν του.
Μαρκ. 9,42  και ός αν σκανδαλίση ένα των µικρών τούτων των πιστευόντων εις εµέ, καλόν εστιν αυτώ µάλλον ει περίκειται
λίθος µυλικός περί τον τράχηλον αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν.
Μαρκ. 9,42  Οποιος δε µε τα λόγια η µε τα έργα του ήθελε σκανδαλίσει και σπρώξει στον δρόµον του κακού ένα από τους
µικρούς και ταπεινούς τούτους, που πιστεύουν εις εµέ, πρέπει να θεωρήση συµφερώτερον δια τον εαυτόν του, εάν
κρεµασθή από τον τράχηλόν του µια µυλόπετρα και ριφθή εις την θάλασσα. (Διότι η τιµωρία, που τον περιµένει από τον
δίκαιον Θεόν, θα είναι ασυγκρίτως φοβερωτέρα).
Μαρκ. 9,43  και εάν σκανδαλίζη σε η χείρ σου, απόκοψον αυτήν· καλόν σοί εστι κυλλόν εις την ζωήν εισελθείν, ή τας δύο
χείρας έχοντα απελθείν εις την γέενναν, εις το πύρ το άσβεστον,
Μαρκ. 9,43  Και εάν πρόσωπον προσφιλές και πολύτιµον, όπως το δέξι σου χέρι, σε σκανδαλίζη, κόψε την επικοινωνίαν και
συναναστροφήν µε αυτό, όπως θα έκοπτες το αρωστηµένο χέρι. Διότι είναι πολύ προτιµότερον για σένα να εισέλθης εις την
βασιλείαν των ουρανών κουλλός η έχων και τα δύο σου χέρια να ριφθής εις την γέενναν , στο πυρ το άσβεστον,
Μαρκ. 9,44  όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πύρ ου σβέννυται.
Μαρκ. 9,44  όπου το σκουλήκι, που θα κατατρώγη τους αµαρτωλούς, δεν πεθαίνει ποτέ και το φοβερό πυρ δεν σβήνεται
ποτέ.
Μαρκ. 9,45  και εάν ο πούς σου σκανδαλίζη σε, απόκοψον αυτόν· καλόν σοί εστιν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν, ή τους δύο
πόδας έχοντα βληθήναι εις την γέενναν, εις το πύρ το άσβεστον,
Μαρκ. 9,45  Και εάν το πόδι σου γίνεται αφορµή να αµαρτάνης, κόψε το, διότι είναι προτιµότερον να µπης εις την αιωνίαν
ζωήν κουτσός, παρά έχων και τα δυό πόδια να ριφθής εις την γέεναν, στο πυρ το άσβεστον,
Μαρκ. 9,46  όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πύρ ου σβέννυται.
Μαρκ. 9,46  όπου το σκουλήκι, που κατατρώγη τους κολασµένους, δεν θα έχη τέλος και η φωτιά, που θα τους κατακαίη, δεν
θα σβήνη. (Είναι προτιµότερον να στερηθής από τας υπηρεσίας των οποιωνδήποτε ανθρώπων, εφ' όσον εξ αιτίας αυτών
υπάρχει κίνδυνος να ριφθής εις την αιωνίαν κόλασιν).
Μαρκ. 9,47  και εάν ο οφθαλµός σου σκανδαλίζη σε, έκβαλε αυτόν· καλόν σοί εστι µονόφθαλµον εισελθείν εις την βασιλείαν
τού Θεού, ή τους δύο οφθαλµούς έχοντα απελθείν εις την γέενναν τού πυρός,
Μαρκ. 9,47  Και εάν το µάτι σου σε σκανδαλίζη και γίνεται αφορµή αµαρτίας, βγάλε το. Είναι καλύτερον για σένα να µπης
µονόφθαλµος εις την βασιλείαν του Θεού, παρά µε τα δύο µάτια να αποπεµφθής εις την γέενναν του πυρός. (Είναι
προτιµότερον να χωρισθής από πράγµατα και πρόσωπα, που σου είναι πολύτιµα ώσαν το µάτια, παρά εξ αιτίας αυτών η
µαζή µε αυτά να ριφθής εις την κόλασιν)
Μαρκ. 9,48  όπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά και το πύρ ου σβέννυται.
Μαρκ. 9,48  όπου το σκουλήκι δεν παίρνει τέλος και η φωτιά δεν σβήνεται.
Μαρκ. 9,49  πάς γάρ πυρί αλισθήσεται, και πάσα θυσία αλί αλισθήσεται.
Μαρκ. 9,49  Διότι κάθε ένας θα αλατισθή µε πυρ. Δια µεν τους δικαίους πυρ εξαγχνιστικόν και αγιαστικόν είναι αι θυσίαι,
εις τας οποίας υποβάλλονται προς χάριν του Θεού. Δια δε τους αµαρτωλούς πυρ οδυνηρότατον και ατελεύτητον είναι η
αιωνία κόλασις. Και το πυρ αυτό των θυσιών, που υποβάλλονται οι δίκαιοι είναι ανάλογον προς το άλατι, που κάνει
νόστιµη κάθε θυσίαν προσφεροµένην στον Θεόν.
Μαρκ. 9,50  καλόν το άλας· εάν δε το άλας άναλον γένηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε; έχετε εν εαυτοίς άλας και ειρηνεύετε εν
αλλήλοις.
Μαρκ. 9,50  Το άλατι είναι καλόν και χρησιµώτατον· εάν όµως χάση την αλατιστικήν του δύναµιν, µε τι θα το αρτύσετε,
ώστε να γίνη και πάλιν χρήσιµον; (Εάν αι θυσίαι και αι αρεταί του δικαίου, αι οποίαι τον κάνουν πνευµατικόν άλατι, που
χαρίζει νοστιµάδα εις την ζωήν της κοινωνίας και προλαµβάνει την σήψιν, εάν αυταί εξαφανισθούν και αντικατασταθούν
από κακίας, τότε από που θα ηµπορέση ο άνθρωπος ν' αποκτήση πάλιν τα καλά γνωρίσµατα του πιστού, που είχε;) Δια
τούτο κρατήστε µέσα σας το πυρ του Θείου ζήλου, της θυσίας και της αρετής, δια να έχετε πάντοτε µεταξύ σας ειρήνην και
να µη φιλονεικήτε δια αξιώµατα και τιµητικάς θέσεις”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Μαρκ. 10,1  Καί εκείθεν αναστάς έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας διά τού πέραν τού Ιορδάνου , και συµπορεύονται πάλιν
όχλοι προς αυτόν, και ως ειώθει, πάλιν εδίδασκεν αυτούς.
Μαρκ. 10,1  Από εκεί εσηκώθη ο Ιησούς και ήλθε εις τα σύνορα της Ιουδαίας, προχωρήσας από την περιοχήν που είναι
ανατολικά από τον Ιορδάνην. Και πλήθη λαού έρχονται µαζή πάλιν προς αυτόν. Και καθώς εσυνήθιζε, τους εδίδασκε



πάλιν.
Μαρκ. 10,2  και προσελθόντες οι Φαρισαίοι επηρώτων αυτόν ει έξεστιν ανδρί γυναίκα απολύσαι, πειράζοντες αυτόν.
Μαρκ. 10,2  Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι τον ερωτούσαν, εάν επιτρέπεται στον άνδρα να διώξη και να δώση διαζύγιον
εις την γυναίκα του. (Του απηύθηναν αυτήν την ερώτησιν µε πονηράν διάθεσιν, διότι ήλπιζαν να λάβουν παρεξηγήσιµον
απάντησιν, ώστε να έχουν αφορµήν να τον κατηγορήσουν).
Μαρκ. 10,3  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· τι υµίν ενετείλατο Μωϋσής;
Μαρκ. 10,3  Αυτός δε απήντησεν και τους είπε· “ποίαν εντολήν σας έδωσε ο Μωϋσής;”
Μαρκ. 10,4  οι δε είπον· επέτρεψε Μωϋσής βιβλίον αποστασίου γράψαι και απολύσαι.
Μαρκ. 10,4  Εκείνοι δε είπον· “ο Μωϋσής επέτρεψεν στον άνδρα να δώση γραπτόν διαζύγιον εις την γυναίκα και να την
απολύση”.
Μαρκ. 10,5  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· προς την σκληροκαρδίαν υµών έγραψεν υµίν την εντολήν ταύτην·
Μαρκ. 10,5  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπεν· “ο Μωϋσής ένεκα της σκληροκαρδίας σας και της βαρβαρότητός σας (δια
να προλάβη χειρότερα εγκλήµατα, που ηµπορούσατε να κάµετε εις βάρος της συζύγου σας) συγκατέβη και έδωσε αυτήν
την εντολήν.
Μαρκ. 10,6  από δε αρχής κτίσεως άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός·
Μαρκ. 10,6  Από δε την αρχήν της δηµιουργίας ένα άνδρα και µίαν γυναίκα έπλασε ο Θεός (δια να συγκρατηθή ισόβιον
ανδρόγυνον, χωρίς δυνατότητα διαζυγίου).
Μαρκ. 10,7  ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα, και προσκολληθήσεται προς την
γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν.
Μαρκ. 10,7  Δι' αυτό, σύµφωνα µε τους λόγους της Αγίας Γραφής, θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα
αυτού και θα προσκολληθή εις την µίαν και µονήν γυναίκα του και οι δύο σύζυγοι θα είναι πλέον ένα σώµα.
Μαρκ. 10,8  ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά µία σάρξ·
Μαρκ. 10,8  Ωστε δεν είναι πλέον δύο, όπως προηγουµένως, αλλά ένα σώµα.
Μαρκ. 10,9  ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω·
Μαρκ. 10,9  Αυτό λοιπόν το ανδρόγυνον, το οποίον εις ένα σώµα έχει συνδέσει ο Θεός, ο άνθρωπος ας µη το χωρίζη”.
Μαρκ. 10,10  και εις την οικίαν πάλιν οι µαθηταί περί τούτου επηρώτων αυτόν,
Μαρκ. 10,10  Και εις την οικίαν πάλιν οι µαθηταί του τον ερωτούσαν δια το θέµα αυτό .
Μαρκ. 10,11  και λέγει αυτοίς· ός αν απολύση την γυναίκα αυτού και γαµήση άλλην, µοιχάται επ αυτήν·
Μαρκ. 10,11  Και εκείνος τους είπε· “Οποιος χωρίσει την γυναίκα του και νυµφευθή άλλην, διαπράττει µοιχείαν εις βάρος
της νοµίµου συζύγου του.
Μαρκ. 10,12  και εάν γυνή απολύσασα τον άνδρα γαµηθή άλλω, µοιχάται.
Μαρκ. 10,12  Και εάν µία γυναίκα χωρίση τον άνδρα της και υπανδρευθή άλλον, διαπράττει µοιχείαν”.
Μαρκ. 10,13  Καί προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται· οι δε µαθηταί επετίµων τοίς προσφέρουσιν.
Μαρκ. 10,13  Και προσέφεραν εις αυτόν τα παιδιά, δια να τα εγγίση µε τα χέρια του. Οι δε µαθηταί (διότι ενόµιζαν
ταπεινωτικόν δια τον Κυριον να σχολήται µε τα παιδιά, ήθελαν δε να τον προφυλάξουν και από ενοχλήσεις) επέπλητταν
εκείνους που τα έφεραν.
Μαρκ. 10,14  ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς· άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς µε, και µη κωλύετε αυτά· των
γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία τού Θεού.
Μαρκ. 10,14  Οταν όµως ο Ιησούς είδεν αυτό, ηγανάκτησε και τους είπε· “αφήστε τα παιδιά να έρχωνται εις εµέ και µη τα
εµποδίζετε. Διότι εις τα παιδιά αυτά και εις εκείνους, που µε την απλότητα των οµοιάζουν µε τα απονήρευτα παιδιά, ανήκει
η βασιλεία των ουρανών.
Μαρκ. 10,15  αµήν λέγω υµίν, ός εάν µη δέξηται την βασιλείαν τού Θεού ως παιδίον, ου µη εισέλθη εις αυτήν.
Μαρκ. 10,15  Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος δεν θα δεχθή την βασιλείαν του Θεού µε την εµπιστοσύνην και την απλότητα
ενός παιδιού, δεν θα εισέλθη εις αυτήν”.
Μαρκ. 10,16  και εναγκαλισάµενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ αυτά.
Μαρκ. 10,16  Και αφού τα αγκαλιασε έβαλε επάνω των τα χέρια του και τα ευλογούσε πολλές φορές και µε πολλήν στοργήν.
Μαρκ. 10,17  Καί εκπορευοµένου αυτού εις οδόν προσδραµών είς και γονυπετήσας αυτόν επηρώτα αυτόν· διδάσκαλε αγαθέ,
τι ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονοµήσω;
Μαρκ. 10,17  Και καθώς έβγαινε ο Ιησούς στον δρόµον, έτρεξε εµπρός εις αυτόν ένας και αφού εγονάτισε, τον ηρώτησε·
“διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάµω δια να κληρονοµήσω την αιώνιον ζωήν;”
Μαρκ. 10,18  ο δε Ιησούς είπεν αυτώ· τι µε λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει µη είς ο Θεός.
Μαρκ. 10,18  Ο δε Ιησούς του είπεν· “εφ' όσον µε θεωρείς ως ένα απλούν άνθρωπον, διατί µε ονοµάζεις αγαθόν; Κανείς δεν
είναι πλήρως και τελείως αγαθός, ειµί µόνον ένας, ο Θεός.
Μαρκ. 10,19  τας εντολάς οίδας· µη µοιχεύσης, µη φονεύσης, µη κλέψης, µη ψευδοµαρτυρήσης, µη αποστερήσης, τίµα τον
πατέρα σου και την µητέρα.
Μαρκ. 10,19  Τας εντολάς τας γνωρίζεις· να µη µοιχεύσης, να µη φονεύσης, να µη κλέψης, να µη ψευδοµαρτυρήσης, να µη
στερήσης τον πλησίον σου απ' ο,τι του ανήκει, να τιµάς τον πατέρα σου και την µητέρα σου”.
Μαρκ. 10,20  ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ· διδάσκαλε ταύτα πάντα εφυλαξάµην εκ νεότητός µου.
Μαρκ. 10,20   Αυτός δε του απήντησε· “διδάσκαλε, όλα αυτά τα έχω φυλάξει από τότε, που ήµην νέος”.
Μαρκ. 10,21  ο δε Ιησούς εµβλέψας αυτώ ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτώ· έν σε υστερεί· ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε, όσα
έχεις πώλησον και δός πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει µοι, άρας τον σταυρόν σου.
Μαρκ. 10,21  Ο δε Ιησούς τον παρετήρησε µε πολλήν προσοχήν, τον συνεπάθησε και του είπε· “ένα σου λείπει· αν θέλης να
είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε όσα έχεις και δώσε τα στους πτωχούς, και θα αποκτήσης θησαυρόν στον ουρανόν και έλα
ακολούθησέ µε, έχων την απόφασιν και σταυρικόν ακόµη θάνατον να υποµείνης προς χάριν µου”.
Μαρκ. 10,22  ο δε στυγνάσας επί τώ λόγω απήλθε λυπούµενος· ήν γάρ έχων κτήµατα πολλά.
Μαρκ. 10,22   Εκείνος όµως ετενοχωρήθηκε και εσκυθρώπασε και έφυγε λυπηµένος. Και τούτο, διότι είχε κτήµατα πολλά,
εις τα οποία ήτο δεµένη και προσκολληµένη η καρδιά του (και τα οποία τον έκαµαν, παρά την φαινοµενικήν του διάθεσιν,



να µη έχη ειλικρινή αγάπην προς τον Θεόν και τον πλησίον).
Μαρκ. 10,23  και περιβλεψάµενος ο Ιησούς λέγει τοίς µαθηταίς αυτού· πώς δυσκόλως οι τα χρήµατα έχοντες εις την
βασιλείαν τού Θεού εισελεύσονται!
Μαρκ. 10,23   Και αφού περιέφερε ο Ιησούς γύρω το βλέµµα του προς όσους είχαν παρακολουθήσει αυτήν την σκηνήν, είπε
στους µαθητάς του· “πόσον δύσκολα θα µπουν εις την βασιλείαν των ουρανών αυτοί, που έχουν χρήµατα πολλά”!
Μαρκ. 10,24  οι δε µαθηταί εθαµβούντο επί τοίς λόγοις αυτού. ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει αυτοίς· τέκνα, πώς
δύσκολόν εστι τους πεποιθότας επί χρήµασιν εις την βασιλείαν τού Θεού εισελθείν·
Μαρκ. 10,24   Οι δε µαθηταί έµειναν θαµπωµένοι από έκπληξιν και φόβον δια τα λόγια του αυτά. Ο Ιησούς όµως επήρε
πάλιν τον λόγον και τους είπε· “παιδιά µου, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθουν εις την βασιλείαν του Θεού αυτοί, που
έχουν στηρίξει την πεποίθησίν των και τας ελπίδας των δια µίαν ευτυχισµένην ζωήν εις τα χρήµατα!
Μαρκ. 10,25  ευκοπώτερόν εστι κάµηλον διά τρυµαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν τού Θεού εισελθείν .
Μαρκ. 10,25   Είναι ευκολώτερον µίαν γκαµήλα να περάση από την µικράν τρύπαν που ανοίγει το βελόνι, παρά ο πλούσιος
να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”.
Μαρκ. 10 ,26  οι δε περισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες προς εαυτούς· και τις δύναται σωθήναι;
Μαρκ. 10,26   Εκείνοι δε ακόµη περισσότερον εξεπλήσσοντο και έλεγαν µεταξύ των· “και τότε ποιός ηµπορεί να σωθή, αφού
όλοι οι άνθρωποι είµεθα τόσον αδύνατοι;
Μαρκ. 10,27  εµβλέψας αυτοίς ο Ιησούς λέγει· παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ ου παρά Θεώ· πάντα γάρ δυνατά εστι παρά
τώ Θεώ.
Μαρκ. 10,27 —Τους εκύτταξε τότε µε βλέµµα βαρυσήµαντον ο Ιησούς και τους είπε· “αυτό είναι πράγµατι αδύνατον στους
ανθρώπους, όχι όµως και στον Θεόν· διότι όλα είναι δυνατά στον Θεόν, ο οποίος και ηµπορεί µε την χάριν του να οδηγήση
τους ανθρώπους, και αυτούς ακόµη τους πλουσίους, εις σωτηρίαν”.
Μαρκ. 10,28  Ήρξατο ο Πέτρος λέγειν αυτώ· ιδού ηµείς αφήκαµεν πάντα και ηκολουθήσαµέν σοι.
Μαρκ. 10,28   Ο Πετρος λαβών αφορµήν από την προτοπήν του Κυρίου προς τον πλούσιον να απαρνηθή τα κτήµατά του ,
ήρχισε να λέγη προς τον Διδάσκαλον· “ιδού ηµείς έχοµεν εγκαταλείψει πάντα και σε ηκολουθήσαµεν”.
Μαρκ. 10,29  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· αµήν λέγω υµίν, ουδείς εστιν ός αφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα
ή µητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εµού και ένεκεν τού ευαγγελίου,
Μαρκ. 10,29   Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι δεν υπάρχει κανείς, που να έχη αφήσει σπίτι η αδελφούς
η αδελφάς η πατέρα η µητέρα η γυναίκα η τέκνα η αγρούς χάριν εµού και του Ευαγγελίου
Μαρκ. 10,30  εάν µη λάβη εκατονταπλασίονα νύν εν τώ καιρώ τούτω οικίας και αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και
µητέρα και τέκνα και αγρούς µετά διωγµών, και εν τώ αιώνι τώ ερχοµένω ζωήν αιώνιον.
Μαρκ. 10,30   και να µη λάβη εκατονταπλάσια τώρα κατά τον χρόνον της παρούσης ζωής και οικίας και πνευµατικούς
αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και µητέρα και τέκνα και αγρούς (διότι θα ενταχθή εις την µεγάλην πνευµατικήν
οικογένειαν, που λέγεται Εκκλησία). Αυτά όµως θα τα έχη µε διωγµούς εκ µέρους των ασεβών και απίστων. Εις δε τον
αιώνα που µέλλει να έλθη, θα λάβη ζωήν αιώνιον.
Μαρκ. 10,31  πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.
Μαρκ. 10,31  Τοτε δε πολλοί, που εθεωρούντο πρώτοι στον κόσµον αυτόν, θα είναι τελευταίοι, οι δε τελευταίοι και άσηµοι
δια το όνοµά µου θα είναι πρώτοι”.
Μαρκ. 10,32  Ήσαν δε εν τή οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυµα· και ήν προάγων αυτούς ο Ιησούς , και εθαµβούντο, και
ακολουθούντες εφοβούντο. και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα ήρξατο αυτοίς λέγειν τα µέλλοντα αυτώ συµβαίνειν,
Μαρκ. 10,32   Ανέβαιναν δε τον δρόµον που ωδηγούσε προς τα Ιεροσόλυµα, και ο Ιησούς επροπορεύετο από αυτούς. Και οι
µαθηταί καθώς έβλεπαν τον διδάσκαλον να προχωρή προς το µαρτύριον κατελήφθησαν από θάµβος (εµπρός στο µεγαλείο
της θυσίας που ακτινοβολούσε η µορφή του”. Και καθώς µε σεβασµόν τον ακολουθούσαν, εφοβούντο δι' όσα έµελλον να
γίνουν εις Ιεροσόλυµα. Επήρε πάλιν τους δώδεκα ο Κυριος και ήρχισε να λέγη εις αυτούς όσα έµελλον να του συµβούν .
Μαρκ. 10,33  ότι ιδού αναβαίνοµεν εις Ιεροσόλυµα και ο υιός τού ανθρώπου παραδοθήσεται τοίς αρχιερεύσι και
γραµµατεύσι, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν τοίς έθνεσι,
Μαρκ. 10,33  Ελεγε δηλαδή ότι “ιδού αναβαίνοµεν εις τα Ιεροσόλυµα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή στους αρχιερείς
και στους γραµµατείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον, και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρας στρατιώτας της
Ρωµης.
Μαρκ. 10,34  και εµπαίξουσιν αυτώ και µαστιγώσουσιν αυτόν και εµπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν, και τή τρίτη
ηµέρα αναστήσεται.
Μαρκ. 10,34   Και θα τον εµπαίξουν και θα τον µαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και την τρίτην
ηµέραν θα αναστηθή”.
Μαρκ. 10,35  Καί προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος και Ιωάννης υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλοµεν ίνα ό εάν
αιτήσωµεν ποιήσης ηµίν.
Μαρκ. 10,35  Και έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, και λέγουν· “διδάσκαλε, θέλοµεν
να µας κάµης αυτό που θα ζητήσωµεν”.
Μαρκ. 10,36  ο δε είπεν αυτοίς· τι θέλετε ποιήσαί µε υµίν;
Μαρκ. 10,36   Αυτός δε τους είπε· “τι θέλετε να σας κάµω;”
Μαρκ. 10,37  οι δε είπον αυτώ· δός ηµίν ίνα είς εκ δεξιών σου και είς εξ ευωνύµων σου καθίσωµεν εν τή δόξη σου.
Μαρκ. 10,37  Εκείνοι απήντησαν· “όταν ως ένδοξος βασιλεύς καθίσης στον βασιλικόν θρόνον της Ιερουσαλήµ, δος µας να
καθίσωµεν ένας εκ δεξιών σου και ένας εξ αριστερών σου”.
Μαρκ. 10,38  ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ουκ οίδατε τι αιτείσθε. δύνασθε πιείν το ποτήριον ό εγώ πίνω, και το βάπτισµα ό εγώ
βαπτίζοµαι βαπτισθήναι;
Μαρκ. 10,38   Ο δε Ιησούς τους είπεν· “δεν ξέρετε τι ζητείτε. Ηµπορείτε να πίετε το ποτήριον του πόνου και του µαρτυρίου, το
οποίον εγώ πίνω, και να βαπτισθήτε το βάπτισµα του αίµατος, το οποίον εγώ βαπτίζοµαι;”
Μαρκ. 10,39  οι δε είπον αυτώ· δυνάµεθα. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· το µέν ποτήριον ό εγώ πίνω πίεσθε, και το βάπτισµα ό
εγώ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε·



Μαρκ. 10,39   Εκείνοι δε χωρίς καλά-καλά να σκεφθούν, του είπαν· “ηµπορούµεν”. Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “το µεν
ποτήριον του µαρτυρίου, το οποίον εγώ έντος ολίγου πίνω, θα το πίετε και το βάπτισµα της οδύνης και του αίµατος και της
θυσίας, το οποίον εγώ έντος ολίγου θα βαπτισθώ, θα το βαπτισθήτε. (Διότι και σεις θα δοκιµάσετε οδύνας και διωγµούς εξ
αιτίας της πίστεώς σας εις εµέ).
Μαρκ. 10,40  το δε καθίσαι εκ δεξιών µου και εξ ευωνύµων ουκ έστιν εµόν δούναι, αλλ οίς ητοίµασται.
Μαρκ. 10,40 Το να καθίσετε όµως εκ δεξιών µου και εξ αριστερών µου δεν είναι εις την εξουσίαν µου να το δώσω εις όποιον
απλώς µου το ζητήσει, αλλά θα δοθή στους αξίους, εις αυτούς δηλαδή που θα ζήσουν σύµφωνα µε το Ευαγγέλιον και θα
αγωνισθούν, δια τους οποίους άλωστε και έχει ετοιµασθή”.
Μαρκ. 10,41  και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου.
Μαρκ. 10,41  Οι άλλοι δέκα, όταν ήκουσαν αυτά, ήρχισαν να αγανακτούν δια την φιλόδοξον αυτήν συµπεριφοράν του
Ιακώβου και του Ιωάννου.
Μαρκ. 10,42 ο δε Ιησούς προσκαλεσάµενος αυτούς λέγει αυτοίς· οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν
αυτών και οι µεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών·
Μαρκ. 10,42   Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε· “ξέρετε, ότι αυτοί που προβάλλονται σαν άρχοντες των
εθνών, συµπεριφέρονται προς τους λαούς σαν να ήσαν απόλυτοι κύριοι αυτών. Και εκείνοι που κατέχουν ανάµεσα στους
ανθρώπους µεγάλα αξιώµατα, κάνουν κακήν χρήσιν της εξουσίας των και καταδυναστεύουν αυτούς, σαν να τους έχουν
δούλους των.
Μαρκ. 10,43  ουχ ούτω δε έσται εν υµίν, αλλ ός εάν θέλη γενέσθαι µέγας εν υµίν, έσται υµών διάκονος,
Μαρκ. 10,43   Δεν πρέπει όµως τέτοια εγωϊστική τάσις και συµπεριφορά να παρατηρήται µαταξύ σας. Αλλ' όποιος θέλει να
αναδειχθή µέγας µεταξύ σας, πρέπει να γίνη υπηρέτης σας, που να σας εξυπηρετή µε αγάπην.
Μαρκ. 10,44  και ός εάν θέλη υµών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος·
Μαρκ. 10,44   Και όποιος από σας θέλει να γίνη πρώτος, πρέπει να γίνη δούλος όλων και να συµπεριφέρεται µε την
ταπεινοφροσύνην και την υποµονήν και υπακοήν του δούλου.
Μαρκ. 10,45  και γάρ ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον
αντί πολλών.
Μαρκ. 10,45   Διότι και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να εξυπηρετηθή από τους ανθρώπους, αλλά να τους εξυπηρετήση και
να δώση την ψυχήν αυτού λύτρον και αντάλλαγµα, δια να ελευθερωθούν πολλοί από την ενόχην της αµαρτίας και τον
αιώνιον θάνατον”.
Μαρκ. 10,46  Καί έρχονται εις Ιεριχώ· και εκπορευοµένου αυτού από Ιεριχώ και των µαθητών αυτού και όχλου ικανού, ο υιός
Τιµαίου Βαρτίµαιος τυφλός εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών.
Μαρκ. 10,46   Και έρχονται εις την Ιεριχώ. Και καθώς έβγαινε από την Ιεριχώ αυτός και οι µαθηταί του και πολύς λαός, ένας
τυφλός ο Βαρτίµαιος, δηλαδή το παιδί του Τιµαίου, εκάθητο παράπλευρα στον δρόµον και επαιτούσε.
Μαρκ. 10,47  και ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίός εστιν, ήρξατο κράζειν και λέγειν· υιέ Δαυΐδ Ιησού, ελέησόν µε.
Μαρκ. 10,47   Και όταν ήκουσεν, ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος είναι εκεί, ήρχισε να φωνάζη και να λέγη· “Ιησού, απόγονε του
Δαυΐδ, ελέησέ µε”.
Μαρκ. 10,48  και επετίµων αυτώ πολλοί ίνα σιωπήση· ο δε πολλώ µάλλον έκραζεν· υιέ Δαυΐδ, ελέησόν µε.
Μαρκ. 10,48   Και πολλοί τον επέπληττον να σιωπήση. Αυτός όµως πολύ περισσότερον εφώναζε· “απόγονε του Δαυΐδ,
ελέησέ µε”.
Μαρκ. 10,49  και στάς ο Ιησούς είπε· φωνήσατε αυτόν· και φωνούσι τον τυφλόν λέγοντες αυτώ· θάρσει, έγειρε· φωνεί σε.
Μαρκ. 10,49   Εσταµάτησε ο Ιησούς και είπε· “καλέσατέ τον”. Και φωνάζουν τον τυφλόν και του λέγουν· “θάρρος, σήκω, σε
καλεί ο Ιησούς”.
Μαρκ. 10,50  ο δε αποβαλών το ιµάτιον αυτού αναστάς ήλθε προς τον Ιησούν.
Μαρκ. 10,50   Αυτός δε επέταξε το εξωτερικόν του ένδυµα , εσηκώθηκε αµέσως και ήλθε στον Ιησούν.
Μαρκ. 10,51  και αποκριθείς λέγει αυτώ ο Ιησούς· τι σοι θέλεις ποιήσω; ο δε τυφλός είπεν αυτώ· ραββουνί, ίνα αναβλέψω.
Μαρκ. 10,51  Ο Ιησούς απεκρίθη και του είπε· “τι θέλεις να σου κάµω;” (Τον ηρώτησε όχι διότι δεν εγνώριζε το αίτηµά του,
αλλά δια να του δώση αφορµήν να εκδηλώση εµπρός εις όλους την προς αυτόν θερµήν του πίστιν). Ο δε τυφλός είπεν εις
αυτόν· “διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω πάλιν το φως των οφθαλµών µου”.
Μαρκ. 10,52  και ο Ιησούς είπεν αυτώ· ύπαγε, η πίστις σου σέσωκέ σε. και ευθέως ανέβλεψε, και ηκολούθει τώ Ιησού εν τή
οδώ.
Μαρκ. 10,52   Και ο Ιησούς του είπε· “πήγαινε στο καλό· η πίστις σου σε έχει σώσει”. Και αµέσως εκείνος απέκτησε το φως
των οφθαλµών του, έβλεπε καλά και ακολουθούσε τον Κυριον στον δρόµον προς την Ιερουσαλήµ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Μαρκ. 11,1  Καί ότε εγγίζουσιν εις Ιερουσαλήµ εις Βηθσφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των ελαιών, αποστέλλει δύο των
µαθητών αυτού
Μαρκ. 11,1  Και όταν επλησίασαν εις την Ιερουσαλήµ, εκεί που ήταν η Βηθσφαγή και Βηθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών,
έστειλε ο Κυριος δύο από τους µαθητάς του
Μαρκ. 11,2  και λέγει αυτοίς· υπάγετε εις την κώµην την κατέναντι υµών, και ευθέως εισπορευόµενοι εις αυτήν ευρήσετε
πώλον δεδεµένον, εφ ον ουδείς ανθρώπων κεκάθικε· λύσαντες αυτόν αγάγετε.
Μαρκ. 11,2  και τους είπε· “πηγαίνετε στο χωριό, που είναι απέναντί σας, και αµέσως καθώς θα µπαίνετε εις αυτό, θα βρήτε
ένα πουλάρι δεµένο, επάνω στο οποίον κανένας άνθρωπος έως τώρα δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ.
Μαρκ. 11,3  και εάν τις υµίν είπη· τι ποιείτε τούτο; είπατε ότι ο Κύριος αυτού χρείαν έχει, και ευθέως αυτόν αποστέλλει πάλιν
ώδε.
Μαρκ. 11,3  Και εάν κανείς σας ερωτήση, διατί το κάµνετε αυτό; Ειπέτε του, ότι ο Κυριος το χρειάζεται, και πολύ σύντοµα θα
το ξαναστείλη πάλιν εδώ”.
Μαρκ. 11,4  απήλθον δε και εύρον τον πώλον δεδεµένον προς την θύραν έξω επί τού αµφόδου , και λύουσιν αυτόν.
Μαρκ. 11,4  Επήγαν πράγµατι οι µαθηταί και ευρήκαν το πουλάρι δεµένο εις την θύραν έξω προς το µέρος του δρόµου και



το έλυσαν.
Μαρκ. 11,5  και τινες των εκεί εστηκότων έλεγον αυτοίς· τι ποιείτε λύοντες τον πώλον;
Μαρκ. 11,5  Και µερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί, έλεγαν εις αυτούς· “τι κάνετε και λύετε το πουλάρι;”
Μαρκ. 11,6  οι δε είπον αυτοίς καθώς ενετείλατο ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς.
Μαρκ. 11,6  Εκείνοι δε απήντησαν, όπως τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς και τους αφήκαν.
Μαρκ. 11,7  και ήγαγον τον πώλον προς τον Ιησούν και επέβαλον αυτώ τα ιµάτια αυτών, και εκάθισεν επ αυτώ.
Μαρκ. 11,7  Και έφεραν το πουλάρι προς τον Ιησούν και έβαλαν επάνω εις αυτό τα ενδύµατά των και εκάθισεν ο Ιησούς εις
αυτό.
Μαρκ. 11,8  πολλοί δε τα ιµάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στοιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώννυον
εις την οδόν.
Μαρκ. 11,8  Πολλοί δε έστρωναν τα ενδύµατά των στον δρόµον δια να περάση ο Ιησούς, άλλοι δε έκοβαν από τα δένδρα
πυκνόφυλλα κλωνάρια και τα έστρωναν στον δρόµον.
Μαρκ. 11,9  και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες· ωσαννά, ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι
Κυρίου.
Μαρκ. 11,9  Και εκείνοι που επήγαιναν µπροστά και εκείνοι που ακολουθούσαν (καταληφθέντες από ακράτητον
ενθουσιασµόν) εφώναζαν δυνατά και έλεγαν· “δόξα και ύµνος· ευλογηµένος ας είναι ο Μεσσίας, που έρχεται εν ονόµατι
Κυρίου, δια να σώση τον κόσµον.
Μαρκ. 11,10  ευλογηµένη η ερχοµένη βασιλεία εν ονόµατι Κυρίου τού πατρός ηµών Δαυΐδ· ωσαννά εν τοίς υψίστοις .
Μαρκ. 11,10  Ευλογηµένη να είναι η βασιλεία του προπάτορός µας Δαυΐδ, η οποία έρχεται εν ονόµατι Κυρίου· δοξολογίαν ας
ψάλλουν οι άγγελοι, που είναι εν υψίστοις”.
Μαρκ. 11,11  Καί εισήλθεν εις Ιεροσόλυµα ο Ιησούς και εις το ιερόν· και περιβλεψάµενος πάντα, οψίας ήδη ούσης της ώρας,
εξήλθεν εις Βηθανίαν µετά των δώδεκα.
Μαρκ. 11,11  Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυµα ο Ιησούς και στο ιερόν· και αφού παρετήρησε τριγύρω όλα, επειδή η ώρα ήτο
πλέον προχωρηµένη, εβγήκεν εις την Βηθανίαν µαζή µε τους δώδεκα.
Μαρκ. 11,12  Καί τή επαύριον εξελθόντων αυτών από Βηθανίας επείνασε·
Μαρκ. 11,12  Και την αυριανήν ηµέραν, αφού είχαν βγη από την Βηθανίαν, δια να επιστρέψουν εις Ιρουσαλήµ, ο Κυριος
επείνασε.
Μαρκ. 11,13  και ιδών συκήν από µακρόθεν έχουσαν φύλλα, ήλθεν ει άρα τι ευρήσει εν αυτή· και ελθών επ αυτήν ουδέν
εύρεν ει µη φύλλα· ου γάρ ήν καιρός σύκων.
Μαρκ. 11,13  Καθώς δε από µακρυά είδε µια συκιά γεµάτη φύλλα, ήλθε µήπως τυχόν και εύρη κανένα καρπόν εις αυτήν.
Οταν όµως ήλθε κοντά της, δεν ευρήκε τίποτε παρά µόνον φύλλα, διότι δεν ήτο ο καιρός των σύκων.
Μαρκ. 11,14  και αποκριθείς είπεν αυτή· µηκέτι εκ σού εις τον αιώνα µηδείς καρπόν φάγοι. και ήκουον οι µαθηταί αυτού.
Μαρκ. 11,14  Και µε έντονον ύφος είπεν εις αυτήν· “ποτέ πλέον στον αιώνα τον άπαντα να µη φάγη κανείς καρπόν από
σένα”. Και οι µαθηταί του ήκουσαν αυτά (χωρίς και να ηµπορούν να εννοήσουν ότι η άκαρπος συκή εσυµβόλιζε την
άκαρπον συναγωγήν των Εβραίων, η οποία εξωτερικώς µόνον τύπους είχε να παρουσιάση και όχι αρετήν, και η οποία θα
έµενε πλέον στον αιώνα στείρα και άκαρπος).
Μαρκ. 11,15  Καί έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυµα· και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας και
τους αγοράζοντας εν τώ ιερώ, και τας τραπέζας των κολλυβιστών και τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεράς
κατέστρεψε,
Μαρκ. 11,15  Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυµα και όταν εισήλθεν ο Ιησούς εις την µεγάλην αυλήν του ναού, ήρχισε να
διώχνη έξω από εκεί τους πωλούντας και τους αγοράζοντας µέσα εις την ιεράν εκείνην περιοχήν. Και τα τραπέζια των
αργυραµοιβών (αυτών που αντήλλασσαν τα ξένα νοµίσµατα µε ιουδαϊκά, µε τα οποία και µόνον έπρεπε να καταβάλεται ο
φόρος του ναού) τα αναποδογύρισε, όπως επίσης και τα καθίσµατα εκείνων, που πωλούσαν τα περιστέρια δια τας θυσίας.
Μαρκ. 11,16  και ουκ ήφιεν ίνα τις διενέγκη σκεύος διά τού ιερού,
Μαρκ. 11,16  Και δεν άφινε να µεταφέρη κανείς δια µέσου της αυλής του ναού κανένα οικιακόν σκεύος η δοχείον.
Μαρκ. 11,17  και εδίδασκε λέγων αυτοίς· ου γέγραπται ότι ο οίκός µου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσι τοίς έθνεσιν; υµείς
δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών.
Μαρκ. 11,17  Εδίδασκε δε και έλεγε εις αυτούς· “δεν έχει γραφή από τον προφήτην Ησαΐαν, ότι ο οίκος µου θα ονοµασθή
οίκος προσευχής δι' όλα τα έθνη, που θα πιστεύσουν εις εµέ; Σεις όµως τον εκάµατε σπήλαιον ληστών, όπου µε απάτην και
αισχροκέρδειαν κλέπτετε και αδικείτε ο ένας τον άλλον”.
Μαρκ. 11,18  και ήκουσαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και εζήτουν πώς αυτόν απολέσωσιν· εφοβούντο
γάρ αυτόν, ότι πάς ο όχλος εξεπλήσσετο επί τή διδαχή αυτού.
Μαρκ. 11,18  Και επληροφορήθησαν οι γραµµατείς και οι Φασρισαίοι και οι αρχιερείς τα γεγονότα αυτά και ηγανάκτησαν
(διότι αφ' ενός µεν έχαναν τα ποσοστά των από τας αγοραπωλησίας εκείνας αφ' ετέρου δε είχαν εκτεθή στον λαόν, επειδή
αυτοί είχαν το δικαίωµα και το καθήκον να απαλάξουν τον ναόν από τους πωλούντας και αγοράζοντας). Και εζητούσαν
πως θα ηµπορούσαν να θανατώσουν αυτόν. Δεν ήθελαν όµως φανερά να τον συλλάβουν, διότι τον εφοβούντο, επειδή ο
λαός εθαύµαζε πολύ την διδασκαλίαν του.
Μαρκ. 11,19  και ότε οψέ εγένετο, εξεπορεύετο έξω της πόλεως.
Μαρκ. 11,19  Και όταν εβραδυαζε, έβγαινε ο Κυριος έξω από την πόλιν.
Μαρκ. 11,20  Καί παραπορευόµενοι πρωΐ είδον την συκήν εξηραµµένην εκ ριζών.
Μαρκ. 11,20  Και καθώς επερνούσαν το πρωϊ, είδαν οι µαθηταί την συκιάν να έχη ξηρανθή από τις ρίζες.
Μαρκ. 11,21  και αναµνησθείς ο Πέτρος λέγει αυτώ· ραββί, ίδε η συκή ήν κατηράσω εξήρανται.
Μαρκ. 11,21  Και εθυµήθηκε ο Πετρος τα χθεσινά λόγια του Διδασκάλου και του είπε· “διδάσκαλε, κύτταξε· η συκιά την
οποίαν χθες κατηράσθης έχει ξηρανθή”.
Μαρκ. 11,22  και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτοίς· έχετε πίστιν Θεού.
Μαρκ. 11,22  Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε· να έχετε πίστιν στον Θεόν και την δύναµίν του.
Μαρκ. 11,23  αµήν γάρ λέγω υµίν ότι ός αν είπη τώ όρει τούτω, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, και µη διακριθή εν τή



καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι ά λέγει γίνεται, έσται αυτώ ό εάν είπη.
Μαρκ. 11,23  Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που έχει τέτοιαν πίστιν και θα είπη στο βουνό τούτο· σήκω και πέσε εις την
θάλασσαν, και εφ' όσον δεν θα αισθανθή καµµίαν αµφιβολίαν εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύση, ότι όσα εις δόξα του
Θεού λέγει γίνονται, θα ίδη ότι θα γίνη αυτό, που θα είπη.
Μαρκ. 11,24  διά τούτο λέγων υµίν, πάντα όσα αν προσευχόµενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαµβάνετε, και έσται υµίν.
Μαρκ. 11,24  Δια τούτο και σας λέγω, ότι όλα όσα µε την προσευχήν σας ζητείτε, πιστεύετε ότι θα τα λάβετε, και θα σας
δοθούν από τον Θεόν.
Μαρκ. 11,25  και όταν στήκητε προσευχόµενοι, αφίετε εί τι έχετε κατά τινος, ίνα και ο πατήρ υµών ο εν τοίς ουρανοίς αφή
υµίν τα παραπτώµατα υµών.
Μαρκ. 11,25  Και όταν στέκεσθε εις προσευχήν, να συγχωρήτε µε όλην σας την καρδιά, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, δια
να συγχωρήση και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα ιδικά σας παραπτώµατα.
Μαρκ. 11,26  ει δε υµείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ υµών αφήσει τα παραπτώµατα υµών.
Μαρκ. 11,26  Εάν δε σεις δεν συγχωρήτε τους άλλους δια τα τυχόν σφάλµατα, που έχουν πράξει απέναντί σας, και ο Πατήρ
σας ο ουράνιος δεν θα συγχωρήση τα ιδικά σας παραπτώµατα”.
Μαρκ. 11,27  Καί έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυµα· και εν τώ ιερώ περιπατούντος αυτού έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και
οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι
Μαρκ. 11,27  Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυµα και καθώς αυτός επεριπατούσε εις την αυλήν του ναού , έρχονται προς
αυτόν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι
Μαρκ. 11,28  και λέγουσιν αυτώ· εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς; ή τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην ίνα ταύτα ποιής;
Μαρκ. 11,28  και του λέγουν· “µε ποίαν εξουσίαν ενεργείς αυτά; Η ποιός σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν να κάνης αυτά,
δηλαδή να διώχνης τους πωλούντας και αγοράζοντας από το ιερόν”;
Μαρκ. 11,29  ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς· επερωτήσω υµάς καγώ ένα λόγον, και αποκρίθητέ µοι, και ερώ υµίν εν
ποία εξουσία ταύτα ποιώ.
Μαρκ. 11,29  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και είπεν εις αυτούς· “Θα σας ερωτήσω κι' εγώ ένα λόγον. Δώστε µου σεις απόκρισιν εις
αυτόν, και τότε θα σας πω και εγώ, µε ποίαν εξουσίαν ενεργώ αυτά.
Μαρκ. 11,30  το βάπτισµα Ιωάννου εξ ουρανού ήν ή εξ ανθρώπων; αποκρίθητέ µοι.
Μαρκ. 11,30  Το βάπτισµα του Ιωάννου (ο οποίος όπως ξεύρετε έδωσε επίσηµον µαρτυρίαν για µένα) ήτο από τον ουρανόν,
κατόπιν δηλαδή εντολής του Θεού, η ήτο απατηλή επινόησις των ανθρώπων; Απαντήστε µου”.
Μαρκ. 11,31  και ελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες· εάν είπωµεν, εξ ουρανού, ερεί· διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ;
Μαρκ. 11,31  Εκείνοι τότε εσυλλογίζοντο από µέσα των και έλεγαν· “εάν πούµε, ότι ήτο από τον ουρανόν, θα πη· διατί
λοιπόν σεις δεν επιστεύσατε εις αυτόν;
Μαρκ. 11,32  αλλά είπωµεν, εξ ανθρώπων; -εφοβούντο τον λαόν· άπαντες γάρ είχον τον Ιωάννην ότι προφήτης ήν.
Μαρκ. 11,32  Αλλά να είπωµεν, ότι ήτο από µίαν επινόησις ανθρώπων;”- Εφοβούντο όµως τον λαόν, διότι όλοι ανεξαιρέτως
επίστευαν ότι ο Ιωάννης ήτο προφήτης.
Μαρκ. 11,33  και αποκριθέντες λέγουσι τώ Ιησού· ουκ οίδαµεν. και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει αυτοίς· ουδέ εγώ λέγω υµίν εν
ποία εξουσία ταύτα ποιώ.
Μαρκ. 11,33  Και τότε αυτοί (που ως διδάσκαλοι του λαού έπρεπε να διακρίνουν το καλόν από το κακόν και να διαφωτίζουν
τον λαόν) απήντησαν και είπαν στον Ιησούν· “δεν ηξεύροµεν από που ήτο το βάπτισµα του Ιωάννου”. Και ο Ιησούς
απεκρίθη και τους είπε· “διότι είσθε δόλιοι και ανειλικρινείς ούτε και εγώ σας λέγω µε ποίαν εξουσίαν πράττω αυτά”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Μαρκ. 12,1  Καί ήρξατο αυτοίς εν παραβολαίς λέγειν· αµπελώνα εφύτευσεν άνθρωπος και περιέθηκε φραγµόν και ώρυξεν
υπολήνιον και ωκοδόµησε πύργον, και εξέδοτο αυτόν γεωργοίς και απεδήµησε.
Μαρκ. 12,1  Ηρχισε τότε να οµιλή εις αυτούς µε παραβολάς. “Ενας άνθρωπος εφύτεψε αµπέλι και ύψωσε ολόγυρα φράκτην
και έσκαψε πατητήρι και στέρνα δια τον µούστον, έκτισε πύργον δια να µένουν οι φύλακες και οι εργάται, και έτοιµο πλέον
το αµπέλι το παρέδωσε στους γεωργούς, να το καλλιεργούν, να αποδίδουν δε και εις αυτόν την αναλογίαν των καρπών και
εταξίδευσεν εις άλλην χώραν.
Μαρκ. 12,2  και απέστειλε προς τους γεωργούς τώ καιρώ δούλον, ίνα παρά των γεωργών λάβη από τού καρπού τού
αµπελώνος.
Μαρκ. 12,2  Και κατά την κατάλληλον εποχήν έστειλεν στους γεωργούς ένα δούλον, δια να παραλάβη από αυτούς ένα
µέρος από τον καρπόν του αµπελιού.
Μαρκ. 12,3  και λαβόντες αυτόν έδειραν και απέστειλαν κενόν.
Μαρκ. 12,3  Εκείνοι όµως, αφού επιασαν τον δούλον, τον έδειραν και τον έδιωξαν µε αδειανά τα χέρια.
Μαρκ. 12,4  και πάλιν απέστειλε προς αυτούς άλλον δούλον· κακείνον λιθοβολήσαντες εκεφαλαίωσαν και απέστειλαν
ητιµωµένον.
Μαρκ. 12,4  Και πάλιν ο οικοδεσπότης έστειλε εις αυτούς άλλον δούλον· και εκείνον, αφού τον ελιθοβόλησαν, τον
επλήγωσαν στο κεφάλι και τον εδίωξαν ντροπιασµένον.
Μαρκ. 12,5  και πάλιν άλλον απέστειλε· κακείνον απέκτειναν, και πολλούς άλλους, ούς µέν δέροντες, ούς δε αποκτέννοντες.
Μαρκ. 12,5  Και πάλιν έστειλε άλλον και εκείνον τον εφόνευσαν και πολλούς άλλους εκακοποίησαν , άλλους µεν τους
έδερναν, άλλους δε τους εφόνευαν.
Μαρκ. 12,6  έτι ούν ένα υιόν έχων, αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν έσχατον προς αυτούς λέγων ότι εντραπήσονται
τον υιόν µου.
Μαρκ. 12,6  Ακόµη, λοιπόν, ένα µονογενή και αγαπητόν Υιόν, που είχε, τον έστειλε τελευταίον προς αυτούς λέγων· Οτι αυτοί
οι άνθρωποι θα εντραπούν επί τέλους τον υιόν µου.
Μαρκ. 12,7  εκείνοι δε οι γεωργοί, θεασάµενοι αυτόν ερχόµενον, προς εαυτούς είπον ότι ούτός εστιν ο κληρονόµος· δεύτε
αποκτείνωµεν αυτόν, και ηµών έσται η κληρονοµία.
Μαρκ. 12,7  Εκείνοι όµως οι γεωργοί, όταν είδαν αυτόν να έρχεται, είπαν µεταξύ τους· ότι αυτός είναι ο κληρονόµος· ελάτε



να τον φονεύσωµεν και θα µείνη έτσι ιδική µας πλέον η κληρονοµία.
Μαρκ. 12,8  και λαβόντες απέκτειναν αυτόν και εξέβαλον αυτόν έξω τού αµπελώνος.
Μαρκ. 12,8  Και αφού τον επιασαν, τον εφόνευσαν και τον έβγαλαν έξω από το αµπέλι.
Μαρκ. 12,9  τι ούν ποιήσει ο κύριος τού αµπελώνος; ελεύσεται και απολέσει τους γεωργούς τούτους, και δώσει τον
αµπελώνα άλλοις.
Μαρκ. 12,9  Τι θα κάµη λοιπόν ο κύριος του αµπελώνος; Θα έλθη και θα εξολοθρεύση τους γεωργούς αυτούς και θα δώση
εις άλλους το αµπέλι, (Ετσι θα τιµωρήση ο Θεός τους πνευµατικούς ηγέτας του Ισραήλ, στους οποίους ως καρποφόρον
άµπελον ενεπιστεύθη τον λαόν του, και τον οποίον αυτοί κατά πολλούς τρόπους ήθελαν να εκµεταλλεύωνται δια την
ιδικήν των ωφέλειαν. Δια να µένουν δε ανενόχλητοι εις την ανίερον εκµετάλλευσίν των έδιωχναν και έδερναν και εφόνευαν
τους προφήτας, τους οποίους κατά καιρούς έστελνεν εις αυτούς ο Θεός, δια να τους υπενθυµίση το καθήκον των. Και θα
εµπιστευθή ο Θεός τον νέον λαόν της Χαριτος εις άλλους πνευµατικούς ηγέτας).
Μαρκ. 12,10  ουδέ την γραφήν ταύτην ανέγνωτε, λίθον ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν
γωνίας·
Μαρκ. 12,10  Και επρόσθεσε ο Κυριος· “δεν εδιαβάσατε ούτε αυτό το χωρίον της Γραφής που λέγει· Λιθον τον οποίον
απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, αυτός έγινε ο κυριώτερος ακρογωνιαίος λίθος, δι' όλην την οικοδοµήν.
Μαρκ. 12,11  παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυµαστή εν οφθαλµοίς ηµών;
Μαρκ. 12,11  Από τον Κυριον έγινεν η τοποθέτησις αυτή του λίθου και είναι αξιοθαύµαστος εις τα µάτια ηµών των πιστών;”
Μαρκ. 12,12  Καί εζήτουν αυτόν κρατήσαι, και εφοβήθησαν τον όχλον· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς την παραβολήν είπε.
και αφέντες αυτόν απήλθον.
Μαρκ. 12,12  Και εζητούσαν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν, αλλά εφοβήθησαν τον λαόν· ήθελαν δε να τον συλλάβουν, διότι
εκατάλαβαν καλά, ότι δι' αυτούς είπε την παραβολήν. Και αφού τον αφήκαν, έφυγαν.
Μαρκ. 12,13  Καί αποστέλλουσι προς αυτόν τινας των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών ίνα αυτόν αγρεύσωσι λόγω .
Μαρκ. 12,13  Και στέλνουν προς αυτόν µερικούς από τους Φαρισαίους και µερικούς από τους Ηρωδιανούς, τους οπαδούς
δηλαδή του Ηρώδου και φίλους των Ρωµαίων, δια να τον πιάσουν µε τα λόγια των κατά δόλιον τρόπον, όπως πιάνεται το
ψάρι µε το δόλωµα.
Μαρκ. 12,14  οι δε ελθόντες λέγουσιν αυτώ· διδάσκαλε, οίδαµεν ότι αληθής εί και ου µέλει σοι περί ουδενός· ου γάρ βλέπεις
εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλ επ αληθείας την οδόν τού Θεού διδάσκεις. ειπέ ούν ηµίν· έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού;
δώµεν ή µη δώµεν;
Μαρκ. 12,14  Εκείνοι αφού ήλθαν, του είπαν· “διδάσκαλε, γνωρίζοµεν καλά, ότι είσαι ειλικρινής και φιλαλήθης και δεν σε
µέλει δια κανένα. Διότι δεν αποβλέπεις ούτε επηρεάζεσαι από πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις πάντοτε µε κάθε
αλήθειαν τον δρόµον του Θεού· ειπέ µας λοιπόν· επιτρέπεται να πληρώνωµεν φόρον στον Καίσαρα, ναι η όχι; Να δώσωµεν
η να µη δώσωµεν αυτόν τον φόρον;
Μαρκ. 12,15  ο δε ειδώς αυτών την υπόκρισιν είπεν αυτοίς· τι µε πειράζετε; φέρετέ µοι δηνάριον ίνα ίδω·
Μαρκ. 12,15  Ο Ιησούς όµως, κατανοήσας την δολιότητα και υποκρισίαν των, τους είπε· “τι µε πειράζετε; Φερτε µου να ιδώ
το δηνάριον, µε το οποίον πληρώνετε τον φόρον”.
Μαρκ. 12,16  οι δε ήνεγκαν. και λέγει αυτοίς· τίνος η εικών αύτη και η επιγραφή; οι δε είπον· Καίσαρος.
Μαρκ. 12,16  Αυτοί δε του έφεραν και τους λέγει· “τίνος είναι η εικών και η επιγραφή, που υπάρχει στο νόµισµα;” Εκείνοι δε
είπον· “του Καίσαρος”.
Μαρκ. 12,17  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα τού Θεού τώ Θεώ· και εθαύµασαν
επ αυτώ.
Μαρκ. 12,17  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “δώστε πίσω στον Καίσαρα, όσα ανήκουν στον Καίσαρα και στον Θεόν
δώστε, όσα ανήκουν στον Θεόν. (Εις τους άρχοντας αποδώστε φόρους, σεβασµόν και υπακοήν, εφ' όσον αυτά δεν είναι
αντίθετα προς το θέληµα του Θεού. Εις τον Θεόν δε τον νουν και την καρδίαν σας, ολόκληρον τον ευατόν σας)”. Και
εθαύµασαν αυτόν δια την απάντησιν, που τους έδωκεν.
Μαρκ. 12,18  Καί έρχονται Σαδδουκαίοι προς αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν µη είναι, και επηρώτων αυτόν λέγοντες·
Μαρκ. 12,18  Ηλθαν κατόπιν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγον ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον
ηρωτησαν·
Μαρκ. 12,19  διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ηµίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη και καταλίπη γυναίκα, και τέκνα µη αφή,
ίνα λάβη ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και εξαναστήση σπέρµα τώ αδελφώ αυτού.
Μαρκ. 12,19  “διδάσκαλε, ο Μωϋσής στον νόµον, που µας έδωσε, έγραψε ότι εάν ο αδελφός κάποιου πεθάνη και
εγκαταλείψη χήραν την γυναίκα και δεν αφήση τέκνα, πρέπει να πάρη ο αδελφός του την χήραν εκείνου και να γεννήση
απόγονον στον αποθανόντα αδελφόν.
Μαρκ. 12,20  επτά ούν αδελφοί ήσαν. και ο πρώτος έλαβε γυναίκα, και αποθνήσκων ουκ αφήκε σπέρµα.
Μαρκ. 12,20   Ησαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος επήρε σύζυγον και όταν απέθανε, δεν αφήκεν απόγονον.
Μαρκ. 12,21  και ο δεύτερος έλαβεν αυτήν, και απέθανε, και ουδέ αυτός ουκ αφήκε σπέρµα. και ο τρίτος ωσαύτως.
Μαρκ. 12,21  Και ο δεύτερος αδελφός έλαβεν αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκεν απόγονον. Και ο τρίτος επίσης.
Μαρκ. 12,22  και έλαβον αυτήν οι επτά, και ουκ αφήκαν σπέρµα. εσχάτη πάντων απέθανε και η γυνή.
Μαρκ. 12,22   Και επήραν αυτήν ως σύζυγον και οι επτά, χωρίς να αφήσουν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και
η γυναίκα.
Μαρκ. 12,23  εν τή ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, τίνος αυτών έσται γυνή; οι γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα.
Μαρκ. 12,23   Λοιπόν κατά την ανάστασιν, όταν όλοι αυτοί αναστηθούν, εις ποίον από όλους θα ανήκη η γυναίκα; Διότι και
οι επτά την έλαβον ως σύζυγον”.
Μαρκ. 12,24  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· ου διά τούτο πλανάσθε µη ειδότες τας γραφάς µηδέ την δύναµιν τού
Θεού;
Μαρκ. 12,24   Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “δεν σκέπτεσθε, πόσον πλανάσθε δι' αυτό; Και τούτο, διότι δεν γνωρίζετε
ούτε την διδασκαλίαν των Γραφών ούτε την δύναµιν του Θεού.
Μαρκ. 12,25  όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαµούσιν ούτε γαµίζονται, αλλ εισίν ως άγγελοι οι εν τοίς ουρανοίς.



Μαρκ. 12,25   Διότι, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι εκ νεκρών ούτε νυµφεύονται οι άνδρες ούτε υπανδρεύονται αι γυναίκες,
αλλά ζουν όπως οι άγγελοι του ουρανού.
Μαρκ. 12,26  περί δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωτε εν τή βίβλω Μωϋσέως, επί τού βάτου πώς είπεν αυτώ ο Θεός
λέγων, εγώ ο Θεός Αβραάµ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ;
Μαρκ. 12,26   Ως προς δε τους νεκρούς, ότι δηλαδή θα αναστηθούν, δεν εδιαβάσατε στο βιβλίον του Μωϋσέως, εκεί όπου
γίνεται λόγος δια την φλεγοµένην βάτον, πως του είπεν ο Θεός; Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του Ισαάκ και ο
Θεός του Ιακώβ;
Μαρκ. 12,27  ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων· υµείς ούν πολύ πλανάσθε.
Μαρκ. 12,27   Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών και ως ζωντανούς εις την αιωνιότητα αναφέρει εδώ τους
τρεις πατριάρχας. Σεις λοιπόν, πολύ πλανάσθε”.
Μαρκ. 12,28  Καί προσελθών είς των γραµµατέων ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη,
επηρώτησεν αυτόν· ποία εστί πρώτη πάντων εντολή;
Μαρκ. 12,28   Επλησίασε τότε ένας από τους γραµµατείς, ο οποίος όταν τους ήκουσε να συζητούν και είδεν ότι ορθώς
απήντησεν εις αυτούς ο Χριστός, τον ερώτησε µε ειλικρινές ενδιαφέρον· “ποία είναι η µεγαλυτέρα από όλας τας εντολάς;”
Μαρκ. 12,29  ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ ότι πρώτη πάντων εντολή· άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ηµών Κύριος είς εστι·
Μαρκ. 12,29   Ο δε Ιησούς του απήντησεν, ότι η πρώτη από όλας τας εντολάς είναι αυτή·” άκουε λαέ Ισραήλ, ο Κυριος ο
Θεός ηµών ένας και µόνος Κυριος είναι.
Μαρκ. 12,30  και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της
διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. αύτη πρώτη εντολή.
Μαρκ. 12,30 Και οφείλεις να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου µε όλην σου την καρδίαν και µε όλην σου την ψυχήν και µε όλην
την διάνοιάν σου και µε όλην σου την δύναµιν, µε ολόκληρον δηλαδή την ύπαρξίν σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή.
Μαρκ. 12,31  και δευτέρα οµοία, αύτη· αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. µείζων τούτων άλλη εντολή ουκ έστι.
Μαρκ. 12,31  Και δευτέρα εντολή οµοία προς την πρώτην είναι αυτή· Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν
σου. Αλλη µεγαλυτέρα εντολή από τας δύο αυτάς δεν υπάρχει”.
Μαρκ. 12,32  και είπεν αυτώ ο γραµµατεύς· καλώς, διδάσκαλε, επ αληθείας είπας ότι είς εστι και ουκ έστιν άλλος πλήν
αυτού·
Μαρκ. 12,32   Και είπεν εις αυτόν ο γραµµατεύς· “πολύ καλά, διδάσκαλε, σύµφωνα προς την αλήθειαν απήντησες, ότι ένας
είναι ο Κυριος και Θεός και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος.
Μαρκ. 12,33  και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της
ισχύος, και το αγαπάν τον πλησίον ως εαυτόν πλείόν εστι πάντων των ολοκαυτωµάτων και θυσιών.
Μαρκ. 12,33  Και το να αγαπά κανείς αυτόν µε όλην του την καρδιά και µε όλην του την διάνοιαν και µε όλην του την
ψυχήν και µε όλην την δύναµιν της θελήσεώς του και το να αγαπά τον πλησίον του σαν τον ευατόν του, είναι πολύ
ανώτερον από όλα τα σφάγια, που καίονται ολόκληρα ως θυσία επάνω στο θυσιαστήριον και από όλας τας άλλας θυσίας”.
Μαρκ. 12,34  και ο Ιησούς ιδών ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτώ· ου µακράν εί από της βασιλείας τού Θεού· και ουδείς
ουκέτι ετόλµα αυτόν επερωτήσαι.
Μαρκ. 12,34   Οταν είδε ο Ιησούς, ότι τόσον συνετά και έξυπνα απήντησε, του είπεν· “δεν είσαι µακρυά από την βασιλείαν
του Θεού, όπως είναι οι άλλοι γραµµατείς και Φαρισαίοι”. Και κανείς πλέον δεν ετολµούσε να τον ερωτήση.
Μαρκ. 12,35  Καί αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκων εν τώ ιερώ· πώς λέγουσιν οι γραµµατείς ότι ο Χριστός υιός Δαυΐδ εστι;
Μαρκ. 12,35  Ελαβε τότε τον λόγον ο Ιησούς και εδίδασκε εις τας αυλάς του ναού· “πως ισχυρίζονται οι γραµµατείς ότι ο
Χριστός είναι απλούς απόγονος του Δαυΐδ;
Μαρκ. 12,36  αυτός γάρ Δαυΐδ είπεν εν Πνεύµατι Αγίω· λέγει ο Κύριος τώ Κυρίω µου, κάθου εκ δεξιών µου έως αν θώ τους
εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.
Μαρκ. 12,36   Διότι ο ίδιος ο Δαυΐδ, εµπνεόµενος από το Αγιον Πνεύµα, διεκήρυξε· Είπεν ο Κυριος στον Κυριον µου, κάθισε εκ
δεξιών µου ένδοξος όπως εγώ, έως ότου συντρίψω τους εχθρούς σου και τους θέσω υποπόδιον των ποδών σου.
Μαρκ. 12,37  αυτός ούν Δαυΐδ λέγει αυτόν Κύριον· και πόθεν υιός αυτού εστι; και ο πολύς όχλος ήκουεν αυτού ηδέως.
Μαρκ. 12,37  Ο ίδιος, λοιπόν, ο Δαυίδ ονοµάζει τον Μεσσίαν Κυριον· και πως λοιπόν είναι δυνατόν ο Μεσσίας να είναι µόνον
απλούς απόγονός του;” Και ο πολύς λαός ήκουεν τον Ιησούν µε µεγάλην ευχαρίστησιν.
Μαρκ. 12,38  Καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού· βλέπετε από των γραµµατέων των θελόντων εν στολαίς περιπατείν και
ασπασµούς εν ταίς αγοραίς
Μαρκ. 12,38   Και τους έλεγε εις την διδασκαλίαν του· “προσέχετε από τους γραµµατείς, οι οποίοι θέλουν να εµφανίζωνται
και να περιπατούν µε επισήµους και ειδικάς δι' αυτούς στολάς και επιδιώκουν τους τιµητικούς χαιρετισµούς εις τας
αγοράς
Μαρκ. 12,39  και πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοίς δείπνοις.
Μαρκ. 12,39   και τα πρώτα καθίσµατα εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα .
Μαρκ. 12,40  οι κατεσθίοντες τας οικίας των χηρών και προφάσει µακρά προσευχόµενοι! ούτοι λήψονται περισσότερον
κρίµα.
Μαρκ. 12,40   Αυτοί είναι, που καταπατούν το δίκαιον και κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσίαν των χήρων και
κατόπιν µε υποκρισίαν πολλήν και µε το πρόσχηµα της ευσεβοίας κάνουν µακράς προσευχάς, δια να εξαπατούν τους
άλλους. Αυτοί θα λάβουν µεγαλυτέραν καταδίκην, από οποιονδήποτε άλλον άρπαγα και κλέπτην”. (Και τούτο, διότι αυτοί
εν επιγνώσει αµαρτάνουν, και, το ακόµη χειρότερον, καπηλεύονται την ευσέβειαν).
Μαρκ. 12,41  Καί καθίσας ο Ιησούς κατέναντι τού γαζοφυλακίου εθεώρει πώς ο όχλος βάλλει χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον .
Μαρκ. 12,41  Και τότε εκάθισεν ο Ιησούς απέναντι από τα κουτιά των ελεηµοσυνών και έβλεπε πως ο λαός έρριπτε χάλκινα
νοµίσµατα εις αυτό”.
Μαρκ. 12,42  και πολλοί πλούσιοι έβαλλον πολλά· και ελθούσα µία χήρα πτωχή έβαλε λεπτά δύο, ό εστι κοδράντης.
Μαρκ. 12,42   Και πολλοί πλούσιοι έρριπταν πολλά· Ηλθε όµως µία πτωχή χήρα και έριξε δύο λεπτά, δηλαδή ένα
κοδράντην.
Μαρκ. 12,43  και προσκαλεσάµενος τους µαθητάς αυτού είπεν αυτοίς· αµήν λέγω υµίν ότι η χήρα η πτωχή αύτη πλείον



πάντων έβαλε των βαλλόντων εις το γαζοφυλάκιον·
Μαρκ. 12,43   Και αφού επροσκάλεσε ο Κυριος τους µαθητάς του τους είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι αυτή η πτωχή χήρα
έρριξε στο κουτί πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους.
Μαρκ. 12,44  πάντες γάρ εκ τού περισσεύοντος αυτοίς έβαλον· αύτη δε εκ της υστερήσεως αυτής πάντα όσα είχεν έβαλεν,
όλον τον βίον αυτής.
Μαρκ. 12,44   Διότι όλοι οι άλλοι έρριψαν από το περίσευµά των, αυτή δε από την πλήρη στέρησίν της· όλα όσα είχεν τα
έρριψεν, όλο το βιο της”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Μαρκ. 13,1  Καί εκπορευοµένου αυτού εκ τού ιερού λέγει αυτώ είς των µαθητών αυτού· διδάσκαλε, ίδε ποταποί λίθοι και
ποταπαί οικοδοµαί.
Μαρκ. 13,1  Και καθώς έβγαιναν από την αυλήν του ναού, του είπεν ένας από τους µαθητάς του· “διδάσκαλε, κύτταξε, τι
ωραία µάρµαρα και πόσον µεγαλοπρεπή κτίρια είναι αυτά”!
Μαρκ. 13,2  και ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτώ· βλέπεις ταύτας τας µεγάλας οικοδοµάς; ου µη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον
ός ου µη καταλυθή.
Μαρκ. 13,2  Και ο Ιησούς απήντησε και του είπε· “βλέπεις αυτάς τας µεγάλας οικοδοµάς· δεν θα µείνη εδώ πέτρα επάνω εις
την πέτραν, που να µη κρηµνισθή”.
Μαρκ. 13,3  Καί καθηµένου αυτού εις το όρος των ελαιών κατέναντι τού ιερού, επηρώτων αυτόν κατ ιδίαν Πέτρος και
Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας·
Μαρκ. 13,3  Και ενώ εκάθητο στο όρος των Ελαιών απέναντι από τον ναόν, τον ηρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πετρος, ο Ιάκωβος, ο
Ιωάννης και ο Ανδρέας,
Μαρκ. 13,4  ειπέ ηµίν πότε ταύτα έσται, και τι το σηµείον όταν µέλλη πάντα ταύτα συντελείσθαι;
Μαρκ. 13,4  “Πες µας, πότε θα συµβούν αυτά και ποιό θα είναι το σηµείον, όταν πρόκειται όλα αυτά να
πραγµατοποιηθούν;”
Μαρκ. 13,5  ο δε Ιησούς αποκριθείς ήρξατο λέγειν αυτοίς· βλέπετε µη τις υµάς πλανήση.
Μαρκ. 13,5  Ο δε Ιησούς απήντησε και ήρχισε να τους λέγη· “προσέχετε, µήπως τυχόν κανείς σας παραπλανήση.
Μαρκ. 13,6  πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόµατί µου λέγοντες ότι εγώ ειµι, και πολλούς πλανήσουσιν.
Μαρκ. 13,6  Διότι πολλοί θα έλθουν παίρνοντες ως ιδικόν των το όνοµά µου και λέγοντες, ότι εγώ είµαι ο Μεσσίας, και
πολλούς θα πλανήσουν.
Μαρκ. 13,7  όταν δε ακούσητε πολέµους και ακοάς πολέµων, µη θροείσθε· δεί γάρ γενέσθαι, αλλ ούπω το τέλος.
Μαρκ. 13,7  Οταν δε ακούσετε πολέµους και ειδήσεις περί πολέµων, µη ταραχθήτε. Διότι σύµφωνα µε το σχέδιον του Θεού
πρέπει να γίνουν αυτά, αλλ' ακόµη δεν θα έχη φθάσει το τέλος.
Μαρκ. 13,8  εγερθήσεται γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται σεισµοί κατά τόπους, και έσονται
λιµοί και ταραχαί.
Μαρκ. 13,8  Διότι θα εξεγερθή ένα έθνος εναντίου άλλου έθνους και ένα βασίλειον ενάντιον άλλου βασιλείου και θα γίνουν
σεισµοί εις διαφόρους περιοχάς και θα συµβούν στερήσεις και πείνες και ταραχές.
Μαρκ. 13,9  αρχαί ωδίνων ταύτα. Βλέπετε δε υµείς εαυτούς. παραδώσουσι γάρ υµάς εις συνέδρια και εν ταίς συναγωγαίς
αυτών δαρήσεσθε, και επί ηγεµόνων και βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν εµού εις µαρτύριον αυτοίς.
Μαρκ. 13,9  Αυτά όµως θα είναι η αρχή πόνων και δεινών. Αλλά σεις προσέχετε τους εαυτούς σας, διότι θα υποστήτε
πολλάς δοκιµασίας· οι εχθροί του Ευαγγελίου θα σας παραδώσουν εις συνέδρια και δηµοσία εις τας συναγωγάς των θα
σας δείρουν και θα σταθήτε ως κατηγορούµενοι εµπρός εις άρχοντας και βασιλείς ένεκα της πίστεώς σας εις εµέ, δια να
µαρτυρήσετε ενώπιον αυτών την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Μαρκ. 13,10  και εις πάντα τα έθνη δεί πρώτον κηρυχθήναι το ευαγγέλιον.
Μαρκ. 13,10  Συµφωνα ακόµη µε το θείον σχέδιον θα κηρυχθή το Ευαγγέλιον προηγουµένως εις όλα τα έθνη.
Μαρκ. 13,11  όταν δε αγάγωσιν υµάς παραδιδόντες, µη προµεριµνάτε τι λαλήσητε, µηδέ µελετάτε, αλλ ό εάν δοθή υµίν εν
εκείνη τή ώρα, τούτο λαλείτε· ου γάρ υµείς εστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύµα το Άγιον.
Μαρκ. 13,11  Οταν δε σας οδηγήσουν και σας παραδώσουν εις δικαστήρια, µη πολυφροντίζετε και µη στενοχωρείσθε εκ
των προτέρων τι θα απολογηθήτε, και µη προµελετάτε τίποτε. Αλλά εκείνο το οποίον θα σας δοθή από τον Θεόν και θα
έλθη στον νου σας κατά την ώρα εκείνην, αυτό να λέγετε. Διότι δεν θα είσθε σεις, εκείνοι που θα οµιλούν, αλλά το Αγιον
Πνεύµα.
Μαρκ. 13,12  παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και
θανατώσουσιν αυτούς.
Μαρκ. 13,12  Θα παραδώση δε εις θάνατον ο αδελφός τον αδελφόν και ο πατέρας το τέκνον και θα επαναστατήσουν τα
άπιστα παιδιά εναντίον των ευσεβών γονέων και θα τους θανατώσουν .
Μαρκ. 13,13  και έσεσθε µισούµενοι υπό πάντων διά το όνοµά µου· ο δε υποµείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.
Μαρκ. 13,13  Και θα είσθε οι µισούµενοι από όλους τους ασεβείς, επειδή θα πιστεύετε στο όνοµά µου. Αλλά, εκείνος που θα
υποµείνη έως το τέλος της ζωής του, αυτός θα σωθή.
Μαρκ. 13,14  Όταν δε ίδητε το βδέλυγµα της ερηµώσεως το ρηθέν υπό Δανιήλ τού προφήτου εστώς όπου ου δεί -ο
αναγινώσκων νοείτω- τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη,
Μαρκ. 13,14  Οταν δε θα ιδήτε το µισητόν και αηδές κάθαρµα, που θα επιφέρη την καταστροφήν της Ιερουσαλήµ, όπως
έχει προαναγγελθή από τον προφήτην Δανιήλ, να στέκεται εκεί που δεν πρέπει-κάθε ένας που θα διαβάζη αυτά τα λόγια ,
ας καταλάβη περί τίνος πρόκειται (πρόκειται δια τους κακούργους επαναστάτας και ληστάς Εβραίους, όπως και δια τους
Ρωµαίους στρατιώτας, που θα βεβηλώσουν και θα καταστρέψουν τα πάντα) τότε όσοι είναι εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν
εις τα όρη, δια να κρυβούν.
Μαρκ. 13,15  ο δε επί τού δώµατος µη καταβάτω εις την οικίαν µηδέ εισελθέτω άραί τι εκ της οικίας αυτού,
Μαρκ. 13,15  Οποιος ευρίσκεται εις την ταράτσα του σπιτιού του, ας µη κατεβή στο σπίτι και ας µη εισέλθη µέσα εις αυτό,
δια να πάρη κάτι.



Μαρκ. 13,16  και ο εις τον αγρόν ών µη επιστρεψάτω εις τα οπίσω άραι το ιµάτιον αυτού.
Μαρκ. 13,16  Και εκείνος που εργάζεται στο χωράφι, ας µη γυρίση πίσω, να πάρη το εξωτερικόν του ένδυµα.
Μαρκ. 13,17  ουαί δε ταίς εν γαστρί εχούσαις και ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ηµέραις.
Μαρκ. 13,17  Αλλοίµονον δε εις τας εγκύους και εις αυτάς που θα θηλάζουν κατά τας ηµέρας εκείνας. Θα τους είναι πολύ
δύσκολον να τρέξουν και να σωθούν.
Μαρκ. 13,18  προσεύχεσθε δε ίνα µη γένηται η φυγή υµών χειµώνος.
Μαρκ. 13,18  Προσεύχεσθε δε να µη γίνη η φυγή σας εις κακοκαιρίαν του χειµώνος.
Μαρκ. 13,19  έσονται γάρ αι ηµέραι εκείναι θλίψις, οία ου γέγονε τοιαύτη απ αρχής κτίσεως ής έκτισεν ο Θεός έως τού νύν
και ου µη γένηται.
Μαρκ. 13,19  Διότι όλαι αι ηµέραι εκείναι θα είναι θλίψις βαρεία και µεγάλη, οµοία προς την οποίαν δεν έχει γίνει από τότε
που έκτισε ο Θεός τον κόσµον έως τώρα και ούτε θα γίνη ποτέ.
Μαρκ. 13,20  και ει µη εκολόβωσε Κύριος τας ηµέρας, ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ· αλλά διά τους εκλεκτούς ούς εξελέξατο
εκολόβωσε τας ηµέρας.
Μαρκ. 13,20   Και εάν ο Κυριος δεν περιώριζε τον αριθµόν των ηµερών εκείνων , δεν θα ήτο δυνατόν να σωθή κανένας
άνθρωπος. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών, που αυτός εξέλεξε και δεν θέλει να ταλαιπωρηθούν πολύ, περιώρισε τας ηµέρας
εκείνας.
Μαρκ. 13,21  και τότε εάν τις υµίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, µη πιστεύετε.
Μαρκ. 13,21  Και τότε εάν κανείς σας πη· να, εδώ είναι ο Χριστός, η ιδού, εκεί είναι, µη το πιστεύσετε.
Μαρκ. 13,22  εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σηµεία και τέρατα προς το αποπλανάν, ει
δυνατόν, και τους εκλεκτούς.
Μαρκ. 13,22 Διότι θα αναπηδήσουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα κάµουν εµπρός στους ανθρώπους σηµεία και
τέρατα, σηµαδιακά και καταπληκτικά έργα, δια να παρασύρουν εις τας πλάνας των, αν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόµη
τους εκλεκτούς.
Μαρκ. 13,23  υµείς δε βλέπετε· ιδού προείρηκα υµίν άπαντα.
Μαρκ. 13,23  Σεις όµως προσέχετε· ιδού, σας τα προείπα όλα.
Μαρκ. 13,24  Αλλ εν εκείναις ταίς ηµέραις, µετά την θλίψιν εκείνην ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σελήνη ου δώσει το φέγγος
αυτής,
Μαρκ. 13,24   Αλλά κατά τας ηµέρας εκείνας, ύστερα από την θλίψιν εκείνην, ο ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν θα
δώση το φως της.
Μαρκ. 13,25  και οι αστέρες έσονται εκ τού ουρανού πίπτοντες, και αι δυνάµεις αι εν τοίς ουρανοίς σαλευθήσονται.
Μαρκ. 13,25  Και τα αστέρια θα ξεφεύγουν από τας τροχιάς των και θα πίπτουν από τον ουρανόν και αι δυνάµεις που
συγκρατούν την αρµονίαν των ουρανών θα σαλευθούν.
Μαρκ. 13,26  και τότε όψονται τον υιόν τού ανθρώπου ερχόµενον εν νεφέλαις µετά δυνάµεως πολλής και δόξης.
Μαρκ. 13,26   Και τότε θα ιδούν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται µέσα εις ολόφωτα νέφη µε δύναµιν και δόξαν πολλήν.
Μαρκ. 13,27  και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέµων , απ
άκρου της γής έως άκρου τού ουρανού.
Μαρκ. 13,27  Και τότε θα στείλη τους αγγέλους του και θα περιµαζεύση τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σηµεία του
ορίζοντος, από το ένα άκρον της γης έως το άλλο άκρον του ουρανού.
Μαρκ. 13,28  Από δε της συκής µάθετε την παραβολήν. όταν αυτής ο κλάδος ήδη γένηται απαλός και εκφύη τα φύλλα,
γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος εστίν·
Μαρκ. 13,28   Από δε την συκιά µάθετε την παρωµοίωσιν, που θα σας πω. Οταν το κλωνάρι της γίνη απαλό και βγουν τα
φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.
Μαρκ. 13,29  ούτω και υµείς, όταν ίδητε ταύτα γινόµενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις.
Μαρκ. 13,29   Ετσι και σεις, όταν θα ιδήτε όλα αυτά να πραγµατοποιούνται, εννοήσατε ότι είναι κοντά, ότι έφθασε πλέον εις
την θύραν και θα πραγµατοποιηθή η κρίσις του Θεού.
Μαρκ. 13,30  αµήν λέγω υµίν ότι ου µη παρέλθη η γενεά αύτη µέχρις ού πάντα ταύτα γένηται.
Μαρκ. 13,30  Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, µέχρις ότου έλθουν όλα όσα σας προείπα, δηλαδή η
καταστροφή της Ιερουσαλήµ, οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήται.
Μαρκ. 13,31  ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε εµοί λόγοι ου µη παρελεύσονται.
Μαρκ. 13,31  Ο ουρανός και η γη, που σας φαίνωνται τόσο σταθερά και αµετακίνητα, θα περάσουν, οι λόγοι µου όµως δεν
θα περάσουν, αλλά θα πραγµατοποιηθούν ακριβώς.
Μαρκ. 13,32  Περί δε της ηµέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανώ, ουδέ ο υιός, ει µη ο πατήρ.
Μαρκ. 13,32  Ως προς δε την ηµέραν εκείνην η την ώραν, που θα γίνη η δευτέρα παρουσία, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ούτε
οι άγγελοι που είναι στον ουρανόν ούτε ο Υιός, ως άνθρωπος, ειµή µόνον ο Πατήρ. (Ο Υιός, ως Θεός λόγος γνωρίζει τα
πάντα και τον χρόνον της δευτέρας παρουσίας).
Μαρκ. 13,33  Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε· ουκ οίδατε γάρ πότε ο καιρός εστιν .
Μαρκ. 13,33  Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε· διότι δεν γνωρίζετε πότε είναι καιρός της παρουσίας του Κυρίου.
Μαρκ. 13,34  ως άνθρωπος απόδηµος, αφείς την οικίαν αυτού, και δούς τοίς δούλοις αυτού την εξουσίαν, και εκάστω το
έργον αυτού, και τώ θυρωρώ ενετείλατο ίνα γρηγορή.
Μαρκ. 13,34  Και δια να ενοήσετε καλύτερον, θα συµβή κάτι ανάλογον µε ένα ξενητεµένον άνθρωπον, ο οποίος αφήκε το
σπίτι του, εξουσιοδότησε τους δούλους του να το χρησιµοποιούν και στον θυρωρόν έδωσε την εντολήν να είναι άγρυπνος
και να περιµένη. (Ετσι και ο Μεσσίας, ετακτοποίησε τα της Εκκλησίας του και έχει δώσει εντολήν να είναι όλοι άγρυπνοι
και έτοιµοι, δια να τον υποδεχθούν, όταν έλθη).
Μαρκ. 13,35  γρηγορείτε ούν· ουκ οίδατε γάρ πότε ο κύριος της οικίας έρχεται, οψέ ή µεσονυκτίου ή αλεκτοροφωνίας ή πρωΐ·
Μαρκ. 13,35  Αγρυπνείτε λοιπόν και προσέχετε, διότι δεν γνωρίζετε πότε ο κύριος του σπιτιού έρχεται, αργά το βραδύ η το
µεσονύκτιον η τα χαράµατα, όταν θα λαλούν οι πετινοί η το πρωϊ .
Μαρκ. 13,36  µη ελθών εξαίφνης εύρη υµάς καθεύδοντας.



Μαρκ. 13,36  Αγρυπνείτε, µήπως τυχόν έλθη αιφνιδίως και σας εύρη να κοιµάσθε.
Μαρκ. 13,37  ά δε υµίν λέγω, πάσι λέγω· γρηγορείτε.
Μαρκ. 13,37  Αυτά δε που λέγω εις σας, τα λέγω εις όλους. Γρηγορείτε”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Μαρκ. 14,1  Ήν δε το πάσχα και τα άζυµα µετά δύο ηµέρας. και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς πώς αυτόν εν δόλω
κρατήσαντες αποκτείνωσιν.
Μαρκ. 14,1  Επειτα από δύο ηµέρας, ήτο Πασχα και τα άζυµα. Και εζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς, πως µε απάτην
και χωρίς θόρυβον να τον πιάσουν και να τον θανατώσουν.
Μαρκ. 14,2  έλεγον δε µη εν τή εορτή, µήποτε θόρυβος έσται τού λαού.
Μαρκ. 14,2  Ελεγαν δε να µη τον συλλάβουν κατά την εορτήν, µήπως και γίνη θόρυβος και ταραχή του λαού (δεδοµένου, ότι
πολλοί ήσαν εκείνοι, που εθαύµαζαν και εσέβοντο και περιεστοίχιζαν τον Χριστόν).
Μαρκ. 14,3  Καί όντος αυτού εν Βηθανία εν τή οικία Σίµωνος τού λεπρού, κατακειµένου αυτού ήλθε γυνή έχουσα
αλάβαστρον µύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς, και συντρίψασα το αλάβαστρον κατέχεεν αυτού κατά της κεφαλής.
Μαρκ. 14,3  Και όταν αυτός ευρίσκετο εις την Βηθανίαν, στο σπίτι Σιµωνος του λεπρού, την ώραν που είχε γείρει και έτρωγε
στο ταπέζι ήλθε µια γυναίκα, που εκρατούσε ένα αλαβάστρινον δοχείον γεµάτο µύρον κατασκευασµένον από γνησίαν και
πολύτιµον νάρδον. Και αφού έσπασε το αλαβάστρινο δοχείον έχυνε πλούσια όλο το µύρο επάνω εις την κεφαλήν του.
Μαρκ. 14,4  ήσαν δε τινες αγανακτούντες προς εαυτούς λέγοντες· εις τι η απώλεια αύτη τού µύρου γέγονεν;
Μαρκ. 14,4  Μερικοί από τους µαθητάς εκυριεύθησαν από αγανάκτησιν και έλεγαν µεταξύ των· “διατί έγινε αυτή η
άσκοπος σπατάλη του πολυτίµου αυτού µύρου;
Μαρκ. 14,5  ηδύνατο γάρ τούτο το µύρον πραθήναι επάνω τριακοσίων δηναρίων και δοθήναι τοίς πτωχοίς· και
ενεβριµώντο αυτή.
Μαρκ. 14,5  Διότι ηµπορούσε τούτο το µύρον να πωληθή περισσότερο από τριακόσια δηνάρια και να δοθούν τα χρήµατα
αυτά στους πτωχούς”· Και επέπλητταν την γυναίκα.
Μαρκ. 14,6  ο δε Ιησούς είπεν· άφετε αυτήν· τι αυτή κόπους παρέχετε; καλόν έργον ειργάσατο εν εµοί.
Μαρκ. 14,6  Ο δε Ιησούς είπεν· “αφήσατέ την· διατί την ενοχλείτε και την στενοχωρείτε; Αυτή καλόν και αξιέπαινον έργον
έκαµε εις εµέ.
Μαρκ. 14,7  πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε µεθ εαυτών, και όταν θέλητε δύνασθε αυτούς εύ ποιήσαι· εµέ δε ου πάντοτε
έχετε.
Μαρκ. 14,7  Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε κοντά σας και όταν θέλετε, ηµπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εµέ όµως
δεν µε έχετε πάντοτε µαζή σας.
Μαρκ. 14,8  ό έσχεν αύτη εποίησε· προέλαβε µυρίσαι µου το σώµα εις τον ενταφιασµόν.
Μαρκ. 14,8  Αυτή δε η γυναίκα εκείνο που είχε και ηµπορούσε να κάµη δι' εµέ, το έκαµε. Επρόλαβε να αλείψη το σώµα µου
µε µύρον, δια να το προετοιµάση προς ενταφιασµόν. Και τούτο χωρίς η ιδία να το εννοήσει.
Μαρκ. 14,9  αµήν λέγω υµίν, όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσµον, και ό εποίησεν αύτη λαληθήσεται
εις µνηµόσυνον αυτής.
Μαρκ. 14,9  Σας διαβεβαιώνω, ότι όπου εάν κηρυχθή, εις όλον τον κόσµον, τούτο το Ευαγγέλιον, θα διαλαληθή συγχρόνως
και αυτό που έκαµεν αυτή, δια να µένη αλησµόνητη η ανάµνησίς της προς δόξαν και τιµήν της”.
Μαρκ. 14,10  Καί Ιούδας ο Ισκαριώτης, είς των δώδεκα, απήλθε προς τους αρχιερείς ίνα παραδώ αυτόν αυτοίς.
Μαρκ. 14,10  Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, γεµάτος αγανάκτησιν, επήγε κατ' ευθείαν προς τους
αρχιερείς και τους επρότεινε να παραδώση εις αυτούς τον Χριστόν.
Μαρκ. 14,11  οι δε ακούσαντες εχάρησαν, και επηγγείλαντο αυτώ αργύρια δούναι· και εζήτει πώς ευκαίρως αυτόν παραδώ.
Μαρκ. 14,11  Αυτοί δε όταν ήκουσαν την πρότασιν εχάρησαν (διότι ένας από τους δώδεκα θα επρόδιδε τον Διδάσκαλον και
διότι θα τον επιαναν χωρίς θόρυβον). Υπεσχέθησαν δε να του δώσουν χρήµατα. Και εζητούσε ο Ιούδας, πως εις πρώτην
ευκαιρίαν και χωρίς θόρυβον να τον παραδώση εις χέρια των.
Μαρκ. 14,12  Καί τή πρώτη ηµέρα των αζύµων, ότε το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι µαθηταί αυτού· που θέλεις
απελθόντες ετοιµάσωµεν ίνα φάγης το πάσχα;
Μαρκ. 14,12  Και κατά την πρώτην ηµέραν, παραµονήν του πάσχα, που ελέγετο ηµέρα των αζύµων (διότι κατ'αυτήν
ετοίµαζαν οι Εβραίοι τα άζυµα δια το πάσχα, έσφαζαν δε και τον πασχάλιον αµνόν) είπον οι µαθηταί στον Κυριον· “που
θέλεις να πάµε να ετοιµάσωµεν, δια να φάγης το πάσχα;”
Μαρκ. 14,13  και αποστέλλει δύο των µαθητών αυτού και λέγει αυτοίς· υπάγετε εις την πόλιν, και απαντήσει υµίν άνθρωπος
κεράµιον ύδατος βαστάζων· ακολουθήσατε αυτώ,
Μαρκ. 14,13  Και έστειλε δύο από τους µαθητάς του και τους είπε· “πηγαίνετε εις την απέναντι πόλιν και θα σας συναντήση
κάποιος άνθρωπος, που θα κρατή µία πήλινη στάµνα µε νερό· ακολουθήστε τον.
Μαρκ. 14,14  και όπου εάν εισέλθη, είπατε τώ οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει· που εστι το κατάλυµά µου όπου το
πάσχα µετά των µαθητών µου φάγω;
Μαρκ. 14,14  Και εις όποιο σπίτι εισέλθη, πέστε στον νοικοκύρην, ότι ο διδάσκαλος λέγει· που είναι το κατάλυµά µου, όπου
θα φάγω το πάσχα µε τους µαθητάς µου;
Μαρκ. 14,15  και αυτός υµίν δείξει ανώγαιον µέγα εστρωµένον έτοιµον· εκεί ετοιµάσατε ηµίν.
Μαρκ. 14,15  Και αυτός θα σας δείξη ένα µεγάλο ανώγαιον µε τα καθίσµατα και το τραπέζι στρωµένο, έτοιµον καθ' όλα.
Εκεί ετοιµάσατέ µας δια το πάσχα”.
Μαρκ. 14,16  και εξήλθον οι µαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπεν αυτοίς, και ητοίµασαν το
πάσχα.
Μαρκ. 14,16  Και εβγήκαν οι µαθηταί αυτού, ήλθαν εις την πόλιν και ευρήκαν όπως τους είχε πη ο Χριστός και ετοίµασαν το
πάσχα (το νέον δηλαδή χριστιανικόν πάσχα της θείας Ευχαριστίας).
Μαρκ. 14,17  Καί οψίας γενοµένης έρχεται µετά των δώδεκα.
Μαρκ. 14,17  Και όταν εβράδυασε, ήλθε εκεί ο Ιησούς µε τους δώδεκα µαθητάς.



Μαρκ. 14,18  και ανακειµένων αυτών και εσθιόντων είπεν ο Ιησούς· αµήν λέγω υµίν ότι είς εξ υµών παραδώσει  µε, ο εσθίων
µετ εµού.
Μαρκ. 14,18  Και την ώραν που είχαν ξαπλώσει κοντά στο τραπέζι και έτρωγαν, είπεν ο Ιησούς· “ένας από σας θα µε
παραδώση· ένας, ο οποίος τρώγει τώρα µαζή µου”.
Μαρκ. 14,19  οι δε ήρξαντο λυπείσθαι και λέγειν αυτώ είς καθ είς· µήτι εγώ; και άλλος· µήτι εγώ;
Μαρκ. 14,19  Εκείνοι δε ήρχισαν να λυπούνται και να τον ερωτούν ο ένας ύστερα από τον άλλον· “µήπως είµαι εγώ;” και
άλλος· “µήπως είµαι εγώ;” (Κανείς από τους ένδεκα ούτε διενοήθη ποτέ τέτοιο επαίσχυντο έργον. Εν τούτοις επειδή είχον
πίστιν µεν εις τα λόγια του Διδασκάλου, γνώσιν δε και της ιδικής των αδυναµίας ως ανθρώπων, ερωτούν τον Κυριον).
Μαρκ. 14,20  ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· είς εκ των δώδεκα, ο εµβαπτόµενος µετ εµού εις το τρυβλίον.
Μαρκ. 14,20   Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε· “είναι ένας από σας τους δώδεκα, αυτός ο οποίος βουτά το ψωµί του µαζή µε
εµέ στο πιάτο και τρώγει.
Μαρκ. 14,21  ο µέν υιός τού ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού· ουαί δε τώ ανθρώπω εκείνω , δι ού ο υιός τού
ανθρώπου παραδίδοται· καλόν ήν αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος.
Μαρκ. 14,21  Ο µεν υιός του ανθρώπου προχωρεί προς τον λυτρωτικόν θάνατον σύµφωνα µε τας προφητείας, που έχουν
γραφή δι' αυτόν. Αλοίµονον όµως στον άνθωπον εκείνον, δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται στους
σταυρωτάς του. Προτιµότερον θα ήτο δι' αυτόν να µη είχε γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος”.
Μαρκ. 14,22  Καί εσθιόντων αυτών λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκλασε και έδωκε αυτοίς και είπε· λάβετε φάγετε·
τούτό εστι το σώµά µου.
Μαρκ. 14,22   Και ενώ αυτοί έτρωγαν επήρε ο Ιησούς τον άρτον, εδοξολόγησε τον ουράνιον Πατέρα, έκοψε τον άρτον εις
τεµάχια, έδωκε εις αυτούς και είπε· “λάβετε φάγετε· αυτό είναι το σώµα µου”.
Μαρκ. 14,23  και λαβών το ποτήριον ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς, και έπιον εξ αυτού πάντες.
Μαρκ. 14,23   Και αφού επήρε το ποτήριον µε τον οίνον ευχαρίστησε τον Πατέρα, έδωκεν εις αυτούς και έπιον από αυτό όλοι.
Μαρκ. 14,24  και είπεν αυτοίς· τούτό εστι το αίµά µου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόµενον.
Μαρκ. 14,24   Και είπεν εις αυτούς· “τούτο είναι το αίµα µου, µε το οποίον επικυρώνεται η νέα διαθήκη, και το οποίον
χύνεται δια την σωτηρίαν πολλών.
Μαρκ. 14,25  αµήν λέγω υµίν ότι ουκέτι ου µη πίω εκ τού γεννήµατος της αµπέλου έως της ηµέρας εκείνης όταν αυτό πίνω
καινόν εν τή βασιλεία τού Θεού.
Μαρκ. 14,25   Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα πίω πλέον από το προϊόν αυτό της αµπέλου, µέχρι της ηµέρας εκείνης, όταν θα το
πίνω νέον και ασύγκριτα πιο χαρµόσυνον εις την βασιλείαν του Θεού”.
Μαρκ. 14,26  Καί υµνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών.
Μαρκ. 14,26   Και αφού έψαλαν ύµνους, εβγήκαν στο όρος των Ελαιών.
Μαρκ. 14,27  και λέγει αυτοίς ο Ιησούς ότι πάντες σκανδαλισθήσεσθε εν εµοί εν τή νυκτί ταύτη ότι γέγραπται, πατάξω τον
ποιµένα και διασκορπισθήσονται τα πρόβατα·
Μαρκ. 14,27   Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς ότι “όλοι σας εξ αιτίας των τραγικών γεγονότων κατά την νύκτα αυτήν θα
κλονισθήτε εις την προς εµέ πίστιν σας. Διότι έχει γραφή από τον προφήτην· Εγώ ο Θεός και Πατήρ θα επιτρέψω να
κτυπηθή ο ποιµήν και θα διασκορπισθούν τα πρόβατα.
Μαρκ. 14,28  αλλά µετά το εγερθήναί µε προάξω υµάς εις την Γαλιλαίαν.
Μαρκ. 14,28   Αλλά µετά την ανάστασίν µου θα προπορευθώ και θα σας περιµένω εις την Γαλιλαίαν”.
Μαρκ. 14,29  ο δε Πέτρος έφη αυτώ· και ει πάντες σκανδαλισθήσονται, αλλ ουκ εγώ.
Μαρκ. 14,29   Αλλ' ο Πετρος είπε εις αυτόν· “και εάν όλοι κλονισθούν εις την πίστιν, εγώ όµως δεν θα κλονισθώ”.
Μαρκ. 14,30  και λέγει αυτώ ο Ιησούς· αµήν λέγω σοι ότι σύ σήµερον εν τή νυκτί ταύτη πριν ή δίς αλέκτορα φωνήσαι τρίς
απαρνήση µε.
Μαρκ. 14,30   Και λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω, ότι συ σήµερα, αυτήν εδώ την νύκτα πριν, η ο πετεινός
λαλήση δύο φορές, θα µε απαρνηθής τρεις φορές”.
Μαρκ. 14,31  ο δε Πέτρος εκ περισσού έλεγε µάλλον· εάν µε δέη συναποθανείν σοι, ου µη σε απαρνήσοµαι. ωσαύτως δε και
πάντες έλεγον.
Μαρκ. 14,31  Αλλ' ο Πετρος µε το παραπάνω επέµενε να λέγη και να ξαναλέγη· “εάν χρειασθή να αποθάνω και εγώ µαζή µε
σε, δεν θα αρνηθώ”. Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι µαθηταί.
Μαρκ. 14,32  Καί έρχονται εις χωρίον ού το όνοµα Γεθσηµανή, και λέγει τοίς µαθηταίς αυτού· καθίσατε ώδε έως
προσεύξωµαι.
Μαρκ. 14,32   Και έρχονται εις κάποιαν περιοχήν, που ωνοµάζετο Γεσθηµανή, και λέγει στους µαθητάς του, καθήσατε εδώ,
έως ότου προσευχηθώ.
Μαρκ. 14,33  και παραλαµβάνει τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην µεθ εαυτού, και ήρξατο εκθαµβείσθαι και αδηµονείν
Μαρκ. 14,33  Και παίρνει µαζή του τον Πετρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και ήρχισε να καταλαµβάνεται από
κατάπληξιν και µεγάλην οδύνην και να αισθάνεται µεγάλη ψυχικήν στενοχωρίαν.
Μαρκ. 14,34  και λέγειν αυτοίς· περίλυπός εστιν η ψυχή µου έως θανάτου· µείνατε ώδε και γρηγορείτε.
Μαρκ. 14,34   Και λέγει εις αυτούς· “η ψυχή µου είναι πληµµηρισµένη από λύπην, ώστε κινδυνεύω να αποθάνω από αυτήν.
Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε”.
Μαρκ. 14,35  και προελθών µικρόν έπεσεν επί πρόσωπον επί της γής, και προσηύχετο ίνα, ει δυνατόν εστι, παρέλθη απ
αυτού η ώρα,
Μαρκ. 14,35  Και αφού επροχώρησε ολίγον έπεσε πρηνής, µε το πρόσωπον αυτού εις την γην και προσηύχετο να περάση
από αυτόν η σκληρά ώρα των παθών, εάν τούτο ήτο δυνατόν, χωρίς να µαταιωθή το θείον σχέδιον της σωτηρίας των
ανθρώπων.
Μαρκ. 14,36  και έλεγεν· αββά ο πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε το ποτήριον απ εµού τούτο· αλλ ου τι εγώ θέλω, αλλ εί
τι σύ.
Μαρκ. 14,36   Και έλεγε· “Πατερ, Πατερ µου, όλα είναι δυνατά εις σε, αποµάκρυνε από εµέ το ποτήριον τούτο. Οµως ας γίνη
όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις συ”.



Μαρκ. 14,37  και έρχεται και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας, και λέγει τώ Πέτρω· Σίµων, καθεύδεις; ουκ ισχύσατε µίαν ώραν
γρηγορήσαι;
Μαρκ. 14,37  Και έρχεται και ευρίσκει τους µαθητάς να κοιµώνται και λέγει στον Πετρον· “Σιµων κοιµάσαι; Δεν ηµπορέσατε
να αγρυπνήσετε µίαν ώραν;
Μαρκ. 14,38  γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα µη εισέλθητε εις πειρασµόν· το µέν πνεύµα πρόθυµον, η δε σάρξ ασθενής.
Μαρκ. 14,38   Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεσθε, δια να µη πέσετε εις πειρασµόν· το µεν πνεύµα είναι πρόθυµον να
υποτάσσεται στο θείον θέληµα, αλλά η σαρξ, η ανθρωπίνη φύσις, είναι ασθενής”.
Μαρκ. 14,39  και πάλιν απελθών προσηύξατο τον αυτόν λόγον ειπών.
Μαρκ. 14,39   Και πάλιν αφού απεµακρύνθη ολίγον, προσηυχήθη και είπε τον ίδιον λόγον.
Μαρκ. 14,40  και υποστρέψας εύρεν αυτούς πάλιν καθεύδοντας· ήσαν γάρ οι οφθαλµοί αυτών καταβαρυνόµενοι, και ουκ
ήδεισαν τι αποκριθώσιν αυτώ.
Μαρκ. 14,40   Και επιστρέψας ευρήκε αυτούς πάλιν να κοιµώνται, διότι τα µάτια των κατεβαρύνοντο και έκλειαν από
νύσταν και δεν εγνώριζαν, τι να του αποκριθούν.
Μαρκ. 14,41  και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτοίς· καθεύδετε λοιπόν και αναπαύεσθε! απέχει· ήλθεν η ώρα· ιδού
παραδίδοται ο υιός τού ανθρώπου εις τας χείρας των αµαρτωλών·
Μαρκ. 14,41  Και έρχεται τρίτη φοράν και τους λέγει· “κοιµάσθε λοιπόν και αναπαύεσθε! Αρκεί πλέον ο ύπνος· ήλθεν η ώρα·
ιδού ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις τα χέρια των αµαρτωλών.
Μαρκ. 14,42  εγείρεσθε, άγωµεν· ιδού ο παραδιδούς µε ήγγικε.
Μαρκ. 14,42   Σηκωθήτε, πηγαίνοµεν· ιδού επλησίασε αυτός που µε παραδίδει”.
Μαρκ. 14,43  Καί ευθέως, έτι αυτού λαλούντος, παραγίνεται Ιούδας ο Ισκαριώτης, είς των δώδεκα, και µετ αυτού όχλος
πολύς µετά µαχαιρών και ξύλων, απεσταλµένοι παρά των αρχιερέων και γραµµατέων και των πρεσβυτέρων.
Μαρκ. 14,43   Και αµέσως, ενώ ο Κυριος ωµιλούσε, φθάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, και µαζή του
όχλος πολύς µε µαχαίρια και ρόπαλα, σταλµένοι από τους αρχιερείς και τους γραµµατείς και τους πρεσβυτέρους.
Μαρκ. 14,44  δεδώκει δε ο παραδιδούς αυτόν σύσσηµον αυτοίς λέγων· ον αν φιλήσω, αυτός εστι· κρατήσατε αυτόν και
απαγάγετε ασφαλώς.
Μαρκ. 14,44   Είχε δώσει εις αυτούς εκ των προτέρων ο Ιούδας ένα σύνθηµα λέγων· “εκείνος που θα φιλήσω, αυτός είναι·
πιάστε τον και µεταφέρατέ τον ασφαλώς”.
Μαρκ. 14,45  και ελθών ευθέως προσελθών αυτώ λέγει· χαίρε, ραββί, και κατεφίλησεν αυτόν.
Μαρκ. 14,45   Και αφού ήλθεν εκεί ο Ιούδας, αµέσως επλησίασε τον Κυριον και του είπε· “χαίρε διδάσκαλε”, και εφίλησε και
ξαναφίλησε αυτόν µε υποκριτικήν στοργήν.
Μαρκ. 14,46  οι δε επέβαλον επ αυτόν τας χείρας αυτών και εκράτησαν αυτόν.
Μαρκ. 14,46   Εκείνοι δε άπλωσαν επάνω του τα χέρια των και τον επιασαν.
Μαρκ. 14,47  Είς δε τις των παρεστηκότων σπασάµενος την µάχαιραν έπαισε τον δούλον τού αρχιερέως και αφείλεν αυτού
το ωτίον.
Μαρκ. 14,47   Καποιος δε από αυτούς, που έστεκαν εκεί κοντά, ετράβηξε την µάχαιραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως
και του έκοψε το αυτί.
Μαρκ. 14,48  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· ως επί ληστήν εξήλθετε µετά µαχαιρών και ξύλων συλλαβείν µε·
Μαρκ. 14,48   Ελαβε τότε ο Ιησούς τον λόγον και τους είπε· “σαν να επρόκειτο δια ληστήν, εβγήκατε µε µαχαίρια και ρόπαλα
να µε συλλάβετε;
Μαρκ. 14,49  καθ ηµέραν προς υµάς ήµην εν τώ ιερώ διδάσκων, και ουκ εκρατήσατέ µε. αλλ ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί.
Μαρκ. 14,49   Καθε ηµέραν ήµουνα κοντά σας και εδίδασκα εις τας αυλάς του ναού και δεν µε επιάσατε. Αλλά όλα αυτά
έγιναν, δια να εκπληρωθούν όσα αι προφητείαι γράφουν”.
Μαρκ. 14,50  και αφέντες αυτόν έφυγον πάντες.
Μαρκ. 14,50   Και οι µαθηταί τον εγκατέλειψαν και έφυγαν όλοι.
Μαρκ. 14,51  Καί είς τις νεανίσκος ηκολούθησεν αυτώ, περιβεβληµένος σινδόνα επί γυµνού· και κρατούσιν αυτόν οι
νεανίσκοι.
Μαρκ. 14,51  Και κάποιος νέος τον ηκολούθησε γυµνός, τυλιγµένος µ' ένα σινδόνι. Και τον επιασαν οι νέοι που συµετείχαν
στο απόσµασµα.
Μαρκ. 14,52  ο δε καταλιπών την σινδόνα γυµνός έφυγεν απ αυτών.
Μαρκ. 14,52   Εκείνος όµως αφήκε το σινδόνι εις τα χέρια των και καθώς ήτο νύχτα έφυγε γυµνός ανάµεσα από αυτούς . (Και
έτσι έµεινε εντελώς µόνος ο Κυριος, εγκαταλελειµµένος από τους µαθητάς του και από οιανδήποτε άλλον, που θα έτρεφε
κάποιαν συµπάθειαν προς αυτόν).
Μαρκ. 14,53  Καί απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και συνέρχονται αυτώ πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και
οι γραµµατείς.
Μαρκ. 14,53  Και ωδήγησαν τον Ιησούν στον αρχιερέα· και µαζεύονται εις την οικίαν του αρχιερέως όλοι οι αρχιερείς και οι
πρεσβύτεροι και οι γραµµατείς.
Μαρκ. 14,54  και ο Πέτρος από µακρόθεν ηκολούθησεν αυτώ έως έσω εις την αυλήν τού αρχιερέως, και ήν συγκαθήµενος
µετά των υπηρετών και θερµαινόµενος προς το φώς.
Μαρκ. 14,54   Και ο Πετρος ηκολούθησεν τον Ιησούν από µακράν µέχρι την εσωτερικήν αυλήν του αρχιερέως. Και εκάθητο
µαζή µε τους υπηρέτας και εθερµαίνετο πλησίον στο φως, που έρριπτε η φωτιά.
Μαρκ. 14,55  Οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζήτουν κατά τού Ιησού µαρτυρίαν εις το θανατώσαι αυτόν, και ουχ
εύρισκον·
Μαρκ. 14,55  Οι αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζητούσαν να εύρουν ενοχοποιητικήν µαρτυρίαν ενάντιον του Ιησού, δια
να τον θανατώσουν, και δεν εύρισκαν.
Μαρκ. 14,56  πολλοί γάρ εψευδοµαρτύρουν κατ αυτού, και ίσαι αι µαρτυρίαι ουκ ήσαν.
Μαρκ. 14,56   Διότι πολλοί παρουσιάσθησαν και κατέθεσαν εναντίον του ψευδοµαρτυρίας, αλλά δεν ήσαν αι καταθέσεις
των σύµφωνοι µεταξύ των.



Μαρκ. 14,57  και τινες αναστάντες εψευδοµαρτύρουν κατ αυτού λέγοντες
Μαρκ. 14,57  Και µερικοί προσήλθαν και εψευδοµαρτυρούσαν εναντίον αυτού λέγοντες
Μαρκ. 14,58  ότι ηµείς ηκούσαµεν αυτού λέγοντος, ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτον τον χειροποίητον και διά τριών
ηµερών άλλον αχειροποίητον οικοδοµήσω.
Μαρκ. 14,58   ότι “ηµείς τον ακούσαµε να λέγη· Εγώ θα κρηµνίσω τον ναόν αυτόν, τον κτισµένον από χέρια ανθρώπων, και
έντος τριών ηµερών θα ανοικοδοµήσω άλλον αχειροποίητον”.
Μαρκ. 14,59  και ουδέ ούτως ίση ήν η µαρτυρία αυτών.
Μαρκ. 14,59   Αλλά ούτε και έτσι δεν ήτο σύµφωνος η κατάθεσίς των.
Μαρκ. 14,60  και αναστάς ο αρχιερεύς εις το µέσον επηρώτα τον Ιησούν λέγων· ουκ αποκρίνη ουδέν; τι ούτοί σου
καταµαρτυρούσιν;
Μαρκ. 14,60   Τοτε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς, εστάθη στο µέσον, και ερωτούσε τον Ιησούν λέγων· “δεν απαντάς τίποτε; Τι
είναι αυτά, που σε κατηγορούν αυτοί εδώ;”
Μαρκ. 14,61  ο δε εσιώπα και ουδέν απεκρίνατο. πάλιν ο αρχιερεύς επηρώτα αυτόν και λέγει αυτώ· σύ εί ο Χριστός ο υιός τού
ευλογητού;
Μαρκ. 14,61  Αυτός δε εσιωπούσε και δεν έδωσε καµµίαν απάντησιν. Παλιν ο αρχιερεύς τον ερωτούσε και του έλεγε· “Συ
είσαι ο Χριστός, ο υιός του ευλογηµένου και δοξασµένου Θεού;”
Μαρκ. 14,62  ο δε Ιησούς είπεν· εγώ ειµι· και όψεσθε τον υιόν τού ανθρώπου εκ δεξιών καθήµενον της δυνάµεως και
ερχόµενον επί των νεφελών τού ουρανού.
Μαρκ. 14,62   Ο δε Ιησούς είπε· “εγώ είµαι· και θα ιδήτε τον υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά του παντοδυνάµου
Θεού και να έρχεται πάλιν επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού”. (Προαναγγέλλει την ένδοξον δευτέραν του παρουσίαν, δια
να τους δώση ευκαιρίαν µήπως και συναισθανθούν το βάρος του εγκλήµατός των και µετανοήσουν).
Μαρκ. 14,63  ο δε αρχιερεύς διαρήξας τους χιτώνας αυτού λέγει· τι έτι χρείαν έχοµεν µαρτύρων;
Μαρκ. 14,63   Ο δε αρχιερεύς έσχισε τα ρούχα του δια την ύβριν τάχα εναντίον του Θεού που ήκουσε και είπε· “τι µας
χρειάζονται πλέον οι µάρτυρες;
Μαρκ. 14,64  ηκούσατε πάντως της βλασφηµίας· τι υµίν φαίνεται; οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν είναι ένοχον θανάτου.
Μαρκ. 14,64   Ηκούσατε βέβαια την βλασφηµίαν· τι γνώµην έχετε; Αυτοί δε όλοι µ' ένα στόµα κατεδίκασαν αυτόν, ότι είναι
ένοχος θανάτου δια την βλασφηµίαν, που εξεστόµισε.
Μαρκ. 14,65  Καί ήρξαντό τινες εµπτύειν αυτώ και περικαλύπτειν το πρόσωπον αυτού και κολαφίζειν αυτόν και λέγειν
αυτώ· προφήτευσον ηµίν τις εστιν ο παίσας σε. και οι υπηρέται ραπίσµασιν αυτόν έβαλον.
Μαρκ. 14,65   Και ήρχισαν µερικοί να τον φτύνουν, να του σκεπάζουν ολόγυρα το πρόσωπόν του, ώστε να µη βλέπη, να
καταφέρουν ισχυρά ραπίσµατα και γρονθοκοπήµατα και να του λέγουν · “προφήτεψέ µας ποιός είναι εκείνος που σε
εκτύπησε”. Και οι υπηρέται εκτυπούσαν αυτόν µε ραπίσµατα.
Μαρκ. 14,66  Καί όντος τού Πέτρου κάτω εν τή αυλή, έρχεται µία των παιδισκών τού αρχιερέως,
Μαρκ. 14,66   Ενώ δε ο Πετρος ευρίσκετο κάτω εις την αυλήν, ήλθε µία από τας υπηρετρίας του αρχιερέως
Μαρκ. 14,67  και ιδούσα τον Πέτρον θερµαινόµενον εµβλέψασα αυτώ λέγει· και σύ µετά τού Ιησού τού Ναζαρηνού ήσθα.
Μαρκ. 14,67   και όταν είδε τον Πετρον να ζεσταίνεται, τον εκύτταξε µε πολλήν προσοχήν και του είπε· “και συ ήσουν µαζή
µε τον Ιησούν τον Ναζαρηνόν”.
Μαρκ. 14,68  ο δε ηρνήσατο λέγων· ουκ οίδα ουδέ επίσταµαι τι σύ λέγεις. και εξήλθεν έξω εις το προαύλιον, και αλέκτωρ
εφώνησε.
Μαρκ. 14,68   Εκείνος όµως ηρνήθη λέγων· “δεν γνωρίζω ούτε ενοω τι λέγεις”. Και εβγήκε έξω στο προαύλιον και ο πετεινός
ελάλησε.
Μαρκ. 14,69  και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν ήρξατο λέγειν τοίς παρεστηκόσιν ότι ούτος εξ αυτών εστιν .
Μαρκ. 14,69   Και η υπηρέτρια, όταν τον ξαναείδε, ήρχισε να λέγη εις αυτούς που έστεκαν εκεί, ότι αυτός είναι από εκείνους.
Μαρκ. 14,70  ο δε πάλιν ηρνείτο. και µετά µικρόν πάλιν οι παρεστώτες έλεγον τώ Πέτρω· αληθώς εξ αυτών εί· και γάρ
Γαλιλαίος εί και η λαλιά σου οµοιάζει.
Μαρκ. 14,70   Ο δε Πετρος πάλιν ηρνήθη. Και έπειτα από ολίγον πάλιν οι παριστάµενοι έλεγαν στον Πετρον· “πράγµατι
είσαι από αυτούς, διότι είσαι Γαλιλαίος, και η προφορά σου οµοιάζει µε την προφοράν των Γαλιλαίων”.
Μαρκ. 14,71  ο δε ήρξατο αναθεµατίζειν και οµνύναι ότι ουκ οίδα τον άνθρωπον τούτον ον λέγετε.
Μαρκ. 14,71  Αυτός δε ήρχισε να καταριέται και να ορκίζεται, ότι “δεν ξεύρω τον άνθρωπον αυτόν, που λέτε”.
Μαρκ. 14,72  και εκ δευτέρου αλέκτωρ εφώνησε. και ανεµνήσθη ο Πέτρος το ρήµα ό είπεν ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα
φωνήσαι δίς, απαρνήση µε τρίς· και επιβαλών έκλαιε.
Μαρκ. 14,72   Και δευτέραν φοράν ο πετεινός ελάλησε. Και εθυµήθηκε ο Πετρος τον λόγον, που του είχε πη ο Ιησούς, ότι πριν
ο πετεινός λαλήση δύο φορές, θα µε απαρνηθής τρεις φορές. Και εκάλυψε το πρόσωπον και ήρχισε να κλαίη. (Η βαθεία
συναίσθησις του βαρέος σφάλµατός του, η συγκλονιστική του λύπη, τα θερµά δάκρυα της µετανοίας τον επανέφεραν και
πάλιν ψυχικώς πλησίον του Διδασκάλου και το έκαµαν άξιον να δεχθή την συγχώρησιν και την εξάλειψιν της µεγάλης του
ενοχής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Μαρκ. 15,1  Καί ευθέως επί το πρωΐ συµβούλιον ποιήσαντες οι αρχιερείς µετά των πρεσβυτέρων και γραµµατέων και όλον
το συνέδριον, δήσαντες τον Ιησούν απήνεγκαν και παρέδωκαν τώ Πιλάτω.
Μαρκ. 15,1  Και αµέσως το πρωϊ έκαµαν την επίσηµον νοµικήν συνεδρίασιν οι αρχιερείς µε τους πρεσβυτέρους και τους
γραµµατείς και όλους τους συνέδρους και αφού κατεδίκασαν τον Ιησούν , τον έδεσαν, τον έφεραν και τον παρέδωσαν ως
εγκληµατίαν άξιον θανάτου στον Πιλάτον.
Μαρκ. 15,2  και επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος· σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ· σύ λέγεις.
Μαρκ. 15,2  Και τον ηρώτησε ο Πιλάτος έπειτα από τις κατηγορίες που είχε ακούσει εναντίον του εκ µέρους των Εβραίων·
“συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;” Αποκριθείς δε ο Ιησούς του είπεν· “συ λέγεις, ότι είµαι βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Μαρκ. 15,3  και κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά, αυτός δε ουδέν απεκρίνατο.



Μαρκ. 15,3  Και οι αρχιερείς επέµειναν να κατηγορούν αυτόν δια πολλά εγκλήµατα , άξια θανάτου. Αυτός όµως δεν έδιδε
καµµίαν απόκρισιν.
Μαρκ. 15,4  ο δε Πιλάτος πάλιν επηρώτα αυτόν λέγων· ουκ αποκρίνη ουδέν; ίδε πόσα σου καταµαρτυρούσιν.
Μαρκ. 15,4  Ο δε Πιλάτος πάλιν τον ηρώτησε λέγων· “δεν αποκρίνεσαι τίποτε; Κυτταξε, πόσα αυτοί καταθέτουν εναντίον
σου”!
Μαρκ. 15,5  ο δε Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη, ώστε θαυµάζειν τον Πιλάτον.
Μαρκ. 15,5  Ο δε Ιησούς δεν απεκρίθη πλέον τίποτε, ώστε ο Πιλάτος να θαυµάζη (διότι τον έβλεπε να µη προσφεύγη εις
απολογίαν και διαµαρτυρίας εναντίον των κατηγόρων του).
Μαρκ. 15,6  Κατά δε εορτήν απέλυεν αυτοίς ένα δέσµιον, όνπερ ητούντο.
Μαρκ. 15,6  Καθε δε εορτήν του πάσχα ο ηγεµών εσυνήθιζε να απολύη προς χάριν αυτών ένα φυλακισµένον , εκείνον που θα
εζητούσαν.
Μαρκ. 15,7  ήν δε ο λεγόµενος Βαραββάς µετά των συστασιαστών δεδεµένος, οίτινες εν τή στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
Μαρκ. 15,7  Υπήρχε δε εις την φυλακήν κάποιος λεγόµενος Βαραββάς, δεµένος µαζή µε τους στασιαστάς, οι οποίοι εις την
γνωστήν ανταρσίαν είχαν διαπράξει φόνον.
Μαρκ. 15,8  και αναβοήσας ο όχλος ήρξατο αιτείσθαι καθώς αεί εποίει αυτοίς.
Μαρκ. 15,8  Και εκραύγασε δυνατά ο όχλος και ήρχισαν να ζητούν από τον Πιλάτον να απολύση ένα δέσµιον , όπως
πάντοτε εσυνήθιζε να κάµνη εις αυτούς.
Μαρκ. 15,9  ο δε Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς λέγων· θέλετε απολύσω υµίν τον βασιλέα των Ιουδαίων;
Μαρκ. 15,9  Ο δε Πιλάτος απήντησε και τους είπε· “Θελετε να απολύσω προς χάριν σας τον βασιλέα των Ιουδαίων;”
Μαρκ. 15,10  εγίνωσκε γάρ ότι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αυτόν οι αρχιερείς.
Μαρκ. 15,10  Και επρότεινε τούτο, διότι εγνώριζεν, ότι ένεκα φθόνου τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς.
Μαρκ. 15,11  οι δε αρχιερείς ανέσεισαν τον όχλον ίνα µάλλον τον Βαραββάν απολύση αυτοίς.
Μαρκ. 15,11  Οι δε αρχιερείς εξεσήκωσαν και έπεισαν τον όχλον να ζητήση όπως απολύση , κατά προτίµησίν των, τον
Βαραββάν.
Μαρκ. 15,12  ο δε Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπεν αυτοίς· τι ούν θέλετε ποιήσω ον λέγετε τον βασιλέα των Ιουδαίων;
Μαρκ. 15,12  Ο δε Πιλάτος (ο οποίος ένεκα της δειλείας του ήθελε να απολύση τον Χριστόν κατά χάριν και όχι διότι τον
ευρήκε αθώον) απεκρίθη πάλιν και τους είπε· “τι λοιπόν θέλετε να κάµω αυτόν, που τον ονοµάζετε βασιλέα των Ιουδαίων;
Μαρκ. 15,13  οι δε πάλιν έκραξαν· σταύρωσον αυτόν.
Μαρκ. 15,13  Εκείνοι δε πάλιν έκραξαν· “σταύρωσέ τον”.
Μαρκ. 15,14  ο δε Πιλάτος έλεγεν αυτοίς· τι γάρ εποίησεν κακόν; οι δε περισσοτέρως έκραξαν· σταύρωσον αυτόν.
Μαρκ. 15,14  Ο δε Πιλάτος έλεγε εις αυτούς· “διατί θέλετε τον θάνατόν του;” Τι κακόν έκαµε; Αυτοί οµως εφώναζαν
δυνατώτερα· “σταύρωσέ τον”.
Μαρκ. 15,15  ο δε Πιλάτος βουλόµενος τώ όχλω το ικανόν ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν, και παρέδωκε τον
Ιησούν φραγγελώσας ίνα σταυρωθή.
Μαρκ. 15,15  Ο δε Πιλάτος επειδή ήθελε να ικανοποιήση τον όχλον, απελευθέρωσε τον Βαραββάν και τον Ιησούν, αφού
πρώτον διέταξε να τον µαστιγώσουν µε το φραγγέλιον, τον παρέδωσε, δια να σταυρωθή, (χωρίς να υποπτεύεται ότι θα
προσεφέρετο η µεγάλη λυτρωτική θυσία υπέρ των ανθρώπων).
Μαρκ. 15,16  Οι δε στρατιώται απήγαγον αυτόν έσω της αυλής, ό εστι πραιτώριον, και συγκαλούσιν όλην την σπείραν·
Μαρκ. 15,16  Οι δε στρατιώται, έσυραν τον Ιησούν στο εσωτερικόν της αυλής του κτηρίου, όπου έµενε ο πραίτωρ, και
εµάζεψαν εκεί όλην την φρουράν.
Μαρκ. 15,17  και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέασιν αυτώ πλέξαντες ακάνθινον στέφανον,
Μαρκ. 15,17  Και δια να τον εµπαίξουν ως ψευδή βασιλέα, του εφόρεσαν κάποιον κόκκινον µανδύαν, τάχα ως βασιλικήν
πορφύραν, έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν γύρω στο κεφάλι του, ως στέµµα τάχα βασιλικόν.
Μαρκ. 15,18  και ήρξαντο ασπάζεσθαι αυτόν. χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων·
Μαρκ. 15,18  Και ήρχισαν να τον χαιρετούν ειρωνικά και να του λέγουν· “χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Μαρκ. 15,19  και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάµω και ενέπτυον αυτώ, και τιθέντες τα γόνατα προσεκύνουν αυτώ.
Μαρκ. 15,19  Και εκτυπούσαν την κεφαλήν του µε καλάµι και τον έφτυναν και αφού έπεφταν εις τα γόνατα τον
προσκυνούσαν εµπαικτικώς.
Μαρκ. 15,20  και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και ενέδυσαν αυτόν τα ιµάτια τα ίδια , και εξάγουσιν
αυτόν ίνα σταυρώσωσιν αυτόν.
Μαρκ. 15,20   Και αφού τον ενέπαιξαν του έβγαλαν τον κόκκινον µανδύαν, τον έντυσαν µε τα ιδικά του ρούχα και τον
έβγαλαν έξω από την πόλιν, δια να τον σταυρώσουν.
Μαρκ. 15,21  Καί αγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίµωνα Κυρηναίον, ερχόµενον απ αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και
ούφου, ίνα άρη τον σταυρόν αυτού.
Μαρκ. 15,21  Και (επειδή από τας πολλάς ταλαιπωρίας και προ παντός από το φρικτόν φραγγέλωµα είχε εξαντληθή και δεν
ηµπορούσε να κρατή τον σταυρόν) ηγγάρευσαν, δια να φέρη τον σταυρόν αυτού, κάποιον που έτυχε να περνά, Σιµωνα τον
Κυρηναίον, που ήρχετο από το χωράφι του, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου.
Μαρκ. 15,22  Καί φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ό εστι µεθερµηνευόµενον κρανίου τόπος.
Μαρκ. 15,22   Και τον έφεραν εις τόπον, που λέγεται Γολγοθάς, όνοµα που µεταφραζόµενον σηµαίνει “τόπος κρανίου”.
Μαρκ. 15,23  και εδίδουν αυτώ πιείν εσµυρνισµένον οίνον· ο δε ουκ έλαβε.
Μαρκ. 15,23  Και (δια να ναρκώσουν αυτόν, ώστε να µη αισθανθή εις όλην την οξύτητα τους πόνους της καθηλώσεως, να
µη δυσκολεύση δε και τους δηµίους στο έργον των) του έδιναν να πίη κρασί ανακατεµένον µε σµύρναν. Αυτός όµως δε το
επήρε.
Μαρκ. 15,24  και σταυρώσαντες αυτόν διαµερίζονται τα ιµάτια αυτού βάλλοντες κλήρον επ αυτά τις τι άρη.
Μαρκ. 15,24   Και αφού τον εσταύρωσαν, εµοίρασαν µεταξύ των τα ενδύµατά του ρίχνοντες κλήρον, τι θα πάρη ο καθένας
από αυτά.
Μαρκ. 15,25  ήν δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν.



Μαρκ. 15,25  Ητο δε η ώρα τρεις από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή εννέα το πρωϊ τότε, που τον εσταύρωσαν.
Μαρκ. 15 ,26  και ήν η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραµµένη· ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
Μαρκ. 15,26   Και ήτο γραµµένη η επιγραφή της αιτίας του σταυρικού του θανάτου στο επάνω µέρος του σταυρού· “ο
βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Μαρκ. 15,27  Καί σύν αυτώ σταυρούσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνύµων αυτού.
Μαρκ. 15,27  Και µαζή µε αυτόν εσταύρωσαν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά του και ένα από τα αριστερά του (δια να
παραστήσουν έτσι και αυτόν ως κακούργον).
Μαρκ. 15,28  και επληρώθη η γραφή η λέγουσα· και µετά ανόµων ελογίσθη.
Μαρκ. 15,28   Και επραγµατοποιήθηκε η προφητεία της Γραφής· “και κατατάχθηκε µεταξύ εκείνων που παρέβησαν τον
νόµον και εγκληµάτησαν”.
Μαρκ. 15,29  Καί οι παραπορευόµενοι εβλασφήµουν αυτόν κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες· ουά, ο καταλύων
τον ναόν και εν τρισίν ηµέραις οικοδοµών!
Μαρκ. 15,29   Και αυτοί, που επερνούσαν στον δρόµον κοντά από τον σταυρόν, τον εβλασφηµούσαν και εκινούσαν τας
κεφαλάς των λέγοντες· “ουα, συ που θα εκρήµνιζες τον ναόν και εις τρεις ηµέρας θα τον ξανάκτιζες!
Μαρκ. 15,30  σώσον σεαυτόν και κατάβα από τού σταυρού.
Μαρκ. 15,30  Σώσε λοιπόν τον ευατόν σου και κατέβα από τον σταυρόν”.
Μαρκ. 15,31  οµοίως δε και οι αρχιερείς εµπαίζοντες προς αλλήλους µετά των γραµµατέων έλεγον· άλλους έσωσεν, εαυτόν
ου δύναται σώσαι.
Μαρκ. 15,31  Παροµοίως δε και οι αρχιερείς εµπαίζοντες µεταξύ τους µαζή µε τους γραµµατείς έλεγαν· “άλλους έσωσε, τον
ευατόν του όµως δεν ηµπορεί να σώση.
Μαρκ. 15,32  ο Χριστός ο βασιλεύς τού Ισραήλ καταβάτω νύν από τού σταυρού, ίνα ίδωµεν και πιστεύσωµεν αυτώ. και οι
συνεσταυρωµένοι αυτώ ωνείδιζον αυτόν.
Μαρκ. 15,32  Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβή τώρα από τον σταυρόν, δια να ίδωµεν και ηµείς το θαύµα και να
πιστεύσωµεν εις αυτόν”. Και οι δύο κακούργοι, που ήσαν σταυρωµένοι µαζή µε αυτόν, τον ύβριζαν.
Μαρκ. 15,33  Γενοµένης δε ώρας έκτης σκότος εγένετο εφ όλην την γήν έως ώρας ενάτης·
Μαρκ. 15,33  Οταν δε η ώρα έγινε εξ από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή δώδεκα µεσηµέρι, απλώθηκε σκοτάδι εις όλην
την γην έως τας τρστο απόγευµα.
Μαρκ. 15,34  και τή ώρα τή ενάτη εβόησεν ο Ιησούς φωνή µεγάλη λέγων· Ελωΐ Ελωΐ, λιµά σαβαχθανί; ό εστι
µεθερµηνευόµενον, ο Θεός µου ο Θεός µου, εις τι µε εγκατέλιπες;
Μαρκ. 15,34  Και κατά την τρίτην ώραν του απογεύµατος εφώναξε µε µεγάλην φωνήν ο Κυριος· “Ελωΐ, Ελωΐ, λιµά
σαβαχθανί”, το οποίον εις την ελληνικήν γλώσσαν ερµηνεύεται “Θεε µου, Θεε µου διατί µε εγκατέλιπες;”
Μαρκ. 15,35  και τινες των παρεστηκότων ακούσαντες έλεγον· ίδε Ηλίαν φωνεί.
Μαρκ. 15,35  Και µερικοί από αυτούς που έστεκαν εκεί, όταν ήκουσαν τον λόγον αυτόν, έλεγαν· “κύτταξε, φωνάζει τον
Ηλίαν”. (Αυτοί δεν εγνώριζαν την εβραϊκήν γλώσσαν δια να εννοήσουν την φράσιν. Αλλά και αν την εγνώριζαν θα τους
ήτο εντελώς αδύνατον να εισχωρήσουν στο ανερµήνευτον µυστήριον της εγκαταλείψεως του Κυρίου).
Μαρκ. 15,36  δραµών δε είς και γεµίσας σπόγγον όξους περιθείς τε καλάµω επότιζεν αυτόν λέγων· άφετε ίδωµεν ει έρχεται
Ηλίας καθελείν αυτόν.
Μαρκ. 15,36  Ετρεξε δε ένας, εγέµισε µε ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το έβαλε γύρω από ένα καλάµι, τον επότιζε λέγων·
“αφήστε, δια να ίδωµεν, εάν θα έλθη ο Ηλίας να τον κατεβάση από τον σταυρόν”.
Μαρκ. 15,37  ο δε Ιησούς αφείς φωνήν µεγάλην εξέπνευσε.
Μαρκ. 15,37  Ο δε Ιησούς αφού αφήκε φωνήν µεγάλην εξέπνευσε.
Μαρκ. 15,38  Καί το καταπέτασµα τού ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω.
Μαρκ. 15,38  Και αµέσως το καταπέτασµα του ναού, που εχώριζε τα άγια από τα αγία των αγίων, εσχίσθη εις τα δύο από
επάνω έως κάτω.
Μαρκ. 15,39  Ιδών δε ο κεντυρίων ο παρεστηκώς εξ εναντίας αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν· αληθώς ο άνθρωπος
ούτος υιός ήν Θεού.
Μαρκ. 15,39  Οταν δε ο εκατόνταρχος, που εστέκετο απέναντί του, είδεν ότι ο Ιησούς, αφού έκραξε µε ισχυράν φωνήν
(πράγµα που µαρτυρούσε ισχύν και όχι εξαντλησιν) παρέδωσε το πνεύµα του, είπε· “αλήθεια· ο άνθρωπος ούτος ήτο Υιός
Θεού”.
Μαρκ. 15,40  Ήσαν δε και γυναίκες από µακρόθεν θεωρούσαι, εν αίς ήν και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η τού Ιακώβου
τού µικρού και Ιωσή µήτηρ, και Σαλώµη,
Μαρκ. 15,40   Ησαν δε και µερικαί γυναίκες, που από µακρυά παρακολουθούσαν τα γεγονότα, µεταξύ των οποίων ήτο και η
Μαρία η Μαγδαληνή, και η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου του µικρού και του Ιωσή, και η Σαλώµη.
Μαρκ. 15,41  αί και ότε ήν εν τή Γαλιλαία ηκολούθουν αυτώ και διηκόνουν αυτώ , και άλλαι πολλαί αι συναναβάσαι αυτώ
εις Ιεροσόλυµα.
Μαρκ. 15,41  Αυταί και όταν ευρίσκετο ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν . Ησαν ακόµη
και πολλαί άλλαι, αι οποίαι είχαν ανεβή µαζή µε αυτόν από την Γαλιλαίαν εις τα Ιεροσόλυµα.
Μαρκ. 15,42  Καί ήδη οψίας γενοµένης, επεί ήν παρασκευή, ό εστι προσάββατον,
Μαρκ. 15,42   Και αργά πλέον το απόγευµα, επειδή ήτο Παρασκευή, παραµονή του Σαββάτου, πριν δύση ο ήλιος και αρχίση
η αργία του Σαββάτου,
Μαρκ. 15,43  ελθών Ιωσήφ ο από Αριµαθαίας, ευσχήµων βουλευτής, ός και αυτός ήν προσδεχόµενος την βασιλείαν τού
Θεού, τολµήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώµα τού Ιησού.
Μαρκ. 15,43  ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την πόλιν Αριµαθαίαν, διακεκριµένος και ευϋπόληπτος βουλευτής, ο οποίος
είχε πιστεύσει στον Χριστόν και επερίµενε την βασιλείαν του Θεού. Αυτός ετόλµησε και παρουσιάσθηκε µε θάρρος στον
Πιλάτον και εζήτησε το σώµα του Ιησού.
Μαρκ. 15,44  ο δε Πιλάτος εθαύµασεν ει ήδη τέθνηκε, και προσκαλεσάµενος τον κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι
απέθανε·



Μαρκ. 15,44   Ο δε Πιλάτος ηπόρησε, εάν τόσον γρήγορα πράγµατι απέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον
εκατόνταρχον, τον ηρώτησε, εάν είχε πολλήν ώραν που απέθανε ο Ιησούς.
Μαρκ. 15,45  και γνούς από τού κεντυρίωνος εδωρήσατο το σώµα τώ Ιωσήφ.
Μαρκ. 15,45  Και όταν επληροφορήθη από τον εκατόνταρχον το γεγονός, εχάρισε στον Ιωσήφ το σώµα.
Μαρκ. 15,46  και αγοράσας σινδόνα και καθελών αυτόν ενείλησε τή σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν µνηµείω, ό ήν
λελατοµηµένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν τού µνηµείου.
Μαρκ. 15,46   Και εκείνος, αφού ηγόρασε καινούριο σινδόνι και τον εκατέβασε από τον σταυρόν, ετύλιξε το σώµα στο
σινδόνι και έβαλε αυτόν εις µνηµείον, που ήτο σκαµµένον εις βράχον· και εκύλισε βαρύν λίθον επάνω εις την θύραν του
µνηµείου.
Μαρκ. 15,47  η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τίθεται.
Μαρκ. 15,47  Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η µητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν µε προσοχήν, που ετέθη το σώµα
του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Μαρκ. 16,1  Καί διαγενοµένου τού σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η τού Ιακώβου και Σαλώµη ηγόρασαν
αρώµατα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν.
Μαρκ. 16,1  Κατά την εποµένην, όταν έδυσε το ήλιος και επερασε το Σαββατον, η Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία η µητέρα
του Ιακώβου, και η Σαλώµη ηγόρασαν αρώµατα, δια να έλθουν στον τάφον και αλείψουν τον Ιησούν.
Μαρκ. 16,2  και λίαν πρωΐ της µιάς σαββάτων έρχονται επί το µνηµείον, ανατείλαντος τού ηλίου.
Μαρκ. 16,2  Και πολύ πρωϊ την πρώτην ηµέρα της εβδοµάδος, την ώρα που εγλυκοχάραζε το φως του ήλιου, ήλθαν στο
µνηµείον.
Μαρκ. 16,3  και έλεγον προς εαυτάς· τις αποκυλίσει ηµίν τον λίθον εκ της θύρας τού µνηµείου;
Μαρκ. 16,3  Και έλεγαν µεταξύ των· ποιός θα µας αποκυλίση τον βαρύν λίθον από την θύραν του µνηµείου;
Μαρκ. 16,4  και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος· ήν γάρ µέγας σφόδρα.
Μαρκ. 16,4  Και µόλις εσήκωσαν τα βλέµατά των είδαν ότι είχε αποκυλισθή ο λίθος ο οποίος άλωστε ήτο πολύ µεγάλος.
Μαρκ. 16,5  και εισελθούσαι εις το µνηµείον είδον νεανίσκον καθήµενον εν τοίς δεξιοίς, περιβεβληµένον στολήν λευκήν, και
εξεθαµβήθησαν.
Μαρκ. 16,5  Και αφού εµπήκαν στο µνηµείον, είδαν να κάθεται εις τα δεξιά ένας νέος, ντυµένος λευκήν στολήν και
κατελήφθησαν από φόβον και κατάπληξιν.
Μαρκ. 16,6  ο δε λέγει αυταίς· µη εκθαµβείσθε· Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωµένον· ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε· ίδε
ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.
Μαρκ. 16,6  Αυτός δε τους είπε· “µη απορείτε και µη φοβείσθε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν τον Ναζαρηνόν, τον
εσταυρωµένον. Ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος που τον είχαν θέσει.
Μαρκ. 16,7  αλλ υπάγετε είπατε τοίς µαθηταίς αυτού και τώ Πέτρω ότι προάγει υµάς εις την Γαλιλαίαν· εκεί αυτόν όψεσθε,
καθώς είπεν υµίν.
Μαρκ. 16,7  Αλλά πηγαίνετε, πέστε στους µαθητάς του, και ιδιαιτέρως στον Πετρον, ότι πηγαίνει ενωρίτερα από σας εις την
Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ίδετε, όπως άλωστε σας είχε πη”.
Μαρκ. 16,8  και εξελθούσαι έφυγον από τού µνηµείου· είχε δε αυτάς τρόµος και έκστασις, και ουδενί ουδέν είπον· εφοβούντο
γάρ.
Μαρκ. 16,8  Και αυταί αφού εβγήκαν, έφυγαν από το µνηµείον. Τας είχε δε καταλάβει τρόµος και κατάπληξις και δεν είπαν
εις κανένα τίποτε, διότι εφοβούντο.(Τας κατέλαβε δέος και κατάπληξις δια τον άγγελον που είδαν και προ παντός δια την
ανάστασιν, που ήκουσαν).
Μαρκ. 16,9  Αναστάς δε πρωΐ πρώτη σαββάτου εφάνη πρώτον Μαρία τή Μαγδαληνή , αφ ής εκβεβλήκει επτά δαιµόνια.
Μαρκ. 16,9  Αφού δε ανεστήθη ο Ιησούς το πρωϊ της πρώτης ηµέρας της εβδοµάδος, παρουσιάσθηκε πρώτον εις την
Μαρίαν την Μαγδαληνήν, από την οποίαν είχε διώξει επτά δαιµόνια.
Μαρκ. 16,10  εκείνη πορευθείσα απήγγειλε τοίς µετ αυτού γενοµένοις, πενθούσι και κλαίουσι.
Μαρκ. 16,10  Αυτή επήγε και ανήγγειλε το ευχάριστον γεγονός στους µαθητάς του, οι οποίοι επενθούσαν και έκλαιον.
Μαρκ. 16,11  κακείνοι ακούσαντες ότι ζή και εθεάθη υπ αυτής, ηπίστησαν.
Μαρκ. 16,11  Εκείνοι δε όταν ήκουσαν ότι ο Διδάσκαλος ζη και ότι παρουσιάσθηκε εις αυτήν, δεν επίστευσαν.
Μαρκ. 16,12  Μετά δε ταύτα δυσίν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα µορφή, πορευοµένοις εις αγρόν.
Μαρκ. 16,12  Επειτα από αυτά εφανερώθηκε µε άλλην µορφήν, από εκείνην που είχε πριν σταυρωθή, εις δύο από αυτούς που
επεριπατούσαν και επήγαιναν εις κάποιον χωράφι.
Μαρκ. 16,13  κακείνοι απελθόντες απήγγειλαν τοίς λοιποίς· ουδέ εκείνοις επίστευσαν.
Μαρκ. 16,13  Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο στους άλλους Αποστόλους , αλλ' ούτε εις εκείνους επίστευσαν.
Μαρκ. 16,14  Ύστερον ανακειµένοις αυτοίς τοίς ένδεκα εφανερώθη, και ωνείδισε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ,
ότι τοίς θεασαµένοις αυτόν εγηγερµένον ουκ επίστευσαν.
Μαρκ. 16,14  Υστερον δε εφανερώθηκε και στους ένδεκα, όταν αυτοί είχαν καθίση να φάγουν, και τους ήλεγξε δια την
απιστίαν των και την σκληροκαρδίαν των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους, που τον είχαν ίδει αναστηµένον.
Μαρκ. 16,15  και είπεν αυτοίς. πορευθέντες εις τον κόσµον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τή κτίσει.
Μαρκ. 16,15  Και τους είπεν· “πηγαίνετε εις όλον τον κόσµον και κηρύξατε το ευαγγέλιον, το χαρµόσυνον µήνυµα της
σωτηρίας, εις όλην την ανθρωπότητα.
Μαρκ. 16,16  ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.
Μαρκ. 16,16  Εκείνος που θα πιστεύση και βαπτισθή, θα σωθή, εκείνος που θα απιστήση στο κήρυγµά σας θα καταδικαστή.
Μαρκ. 16,17  σηµεία δε τοίς πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει· εν τώ ονόµατί µου δαιµόνια εκβαλούσι· γλώσσαις
λαλήσουσι καιναίς·
Μαρκ. 16,17  Υπερφυσικά δε σηµεία στους πιστεύοντας που θα µαρτυρούν την αλήθειαν της πίστεώς των, θα
ακολουθήσουν τα εξής· Με την πίστιν και την επίκλησιν του ονόµατός µου θα διώξουν δαιµόνια· θα οµιλήσουν ξένας



γλώσσας, νέας και αγνώστους εις αυτούς.
Μαρκ. 16,18  όφεις αρούσι· κάν θανάσιµόν τι πίωσιν, ου µη αυτούς βλάψει· επί αρώστους χείρας επιθήσουσι, και καλώς
έξουσιν.
Μαρκ. 16,18  Θα σηκώσουν µε τα χέρια τους φίδια φαρµακερά, χωρίς να πάθουν τίποτε από το δάγκωµά των· και εάν
ακόµη πιουν κανένα θανατηφόρον δηλητήριον, δεν θα τους βλάψη· θα βάζουν τα χέρια των επάνω στους αρρώστους και
εκείνοι, θα γίνωνται καλά”. (Τα θαύµατα, που έκαµεν Εκείνος θα κάνουν και αυτοί).
Μαρκ. 16,19  Ο µέν ούν Κύριος µετά το λαλήσαι αυτοίς ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών τού Θεού .
Μαρκ. 16,19  Ο µεν λοιπόν Κυριος έπειτα από τας οµιλίας αυτάς και πολλάς άλλας που έκαµε προς αυτούς, ανελήφθη στον
ουρανόν και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού.
Μαρκ. 16,20  εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, τού Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος διά των
επακολουθούντων σηµείων. αµήν.
Μαρκ. 16,20   Εκείνοι δε αφού εβγήκαν προς όλην την οικουµένην, εκήρυξαν παντού το Ευαγγέλιον. Ο δε Κυριος συνέπραττε
και συνεργούσε µαζή των και επιβεβαίωνε το κήρυγµά των µε τα θαύµατα, που επακολουθούσαν ύστερα από το κήρυγµα.
Αµήν.

Κ Α Τ Α  Λ Ο Υ Κ Α Ν  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Λουκ. 1,1  Επειδήπερ πολλοί επεχείρησαν ανατάξασθαι διήγησιν περί των πεπληροφορηµένων εν ηµίν πραγµάτων ,
Λουκ. 1,1   Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγησιν περί των διδασκαλιών και των γεγονότων , τα οποία εις ηµάς
τους πιστούς είναι γνωστά µε ακρίβειαν και βεβαιότητα,
Λουκ. 1,2  καθώς παρέδοσαν ηµίν οι απ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόµενοι τού λόγου,
Λουκ. 1,2  όπως µας τα παρέδωσαν προφορικώς εκείνοι, οι οποίοι υπήρξαν από την αρχήν του µεσσιανικού έργου του
Σωτήρος αυτόπται µάρτυρες αυτού και υπηρέται του κηρύγµατός του,
Λουκ. 1,3  έδοξε καµοί, παρηκολουθηκότι άνωθεν πάσιν ακριβώς, καθεξής σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
Λουκ. 1,3  εφάνηκε καλόν και εις εµέ, ο οποίος έχω παρακολουθήσει από την αρχήν, µε προσοχήν και ακρίβειαν, όσα
αναφέρονται εις την ζωήν και το έργον του Σωτήρος, να σου τα γράψω µε την σειράν των, ευγενέστατε Θεόφιλε.
Λουκ.1,4   ίνα επιγνώς περί ών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν.
Λουκ. 1,4  Και τούτο, δια να γνωρίσης µε σαφήνειαν και ακρίβειαν την ασφαλή και βεβαίαν αλήθειαν της διδασκαλίας, την
οποίαν προφορικώς έχεις διδαχθή.
Λουκ. 1,5  Εγένετο εν ταίς ηµέραις Ηρώδου τού βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόµατι Ζαχαρίας εξ εφηµερίας Αβιά , και η
γυνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνοµα αυτής Ελισάβετ.
Λουκ. 1,5  Εζούσε κατάς ηµέρας του Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ένας ιερεύς, ονόµατι Ζαχαρίας, ο οποίος ανήκε εις
την ιερατικήν τάξιν, που είχε το όνοµα του ιερέως Αβιά και η γυναίκα του, η οποία ελέγετο Ελισάβετ, κατήγετο από τους
απογόνους του Ααρών, δηλαδή από ιερατικήν τάξιν.
Λουκ. 1,6  ήσαν δε δίκαιοι αµφότεροι ενώπιον τού Θεού, πορευόµενοι εν πάσαις ταίς εντολαίς και δικαιώµασι τού Κυρίου
άµεµπτοι.
Λουκ. 1,6  Ησαν δε και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού και εζούσαν σύµφωνα µε όλας τας εντολάς και τα παραγγέλµατα
του Κυρίου, άµεµπτοι εις όλα και ανεπίληπτοι.
Λουκ. 1,7  και ουκ ήν αυτοίς τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήν στείρα, και αµφότεροι προβεβηκότες εν ταίς ηµέραις αυτών
ήσαν.
Λουκ. 1,7  Δεν υπήρχε όµως εις αυτούς τέκνον, διότι η Ελισάβετ ήτο στείρα και οι δύο ήσαν αρκετά προχωρηµένοι εις τας
ηµέρας της ζωής των.
Λουκ. 1,8  Εγένετο δε εν τώ ιερατεύειν αυτόν εν τή τάξει της εφηµερίας αυτού έναντι τού Θεού ,
Λουκ. 1,8  Καθώς δε ο Ζαχαρίας υπηρετούσε ως ιερεύς ενώπιον του Θεού στον ναόν, όταν είχε έλθει η σειρά της ιερατικής
τάξεως εις την οποίαν ανήκε,
Λουκ. 1,9  κατά το έθος της ιερατείας έλαχε τού θυµιάσαι εισελθών εις τον ναόν τού Κυρίου·
Λουκ. 1,9  του έλαχε µε κλήρον, σύµφωνα µε την κρατούσα συνήθειαν µεταξύ των ιερέων, να εισέλθη στον ναόν, δηλαδή εις
τα άγια και να προσφέρη την θυσίαν του θυµιάµατος.
Λουκ. 1,10  και πάν το πλήθος ήν τού λαού προσευχόµενον έξω τή ώρα τού θυµιάµατος.
Λουκ. 1,10  Και όλον το πλήθος του λαού ήτο κατά την ώραν της προσφοράς του θυµιάµατος έξω εις την αυλήν του ναού
και προσηύχετο.
Λουκ. 1,11  ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εστώς εκ δεξιών τού θυσιαστηρίου τού θυµιάµατος.
Λουκ. 1,11  Παρουσιάσθη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, όρθιος εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου, επάνω στο οποίον έκαιε το
θυµίαµα.
Λουκ. 1,12  και εταράχθη Ζαχαρίας ιδών, και φόβος επέπεσεν επ αυτόν.
Λουκ. 1,12  Και εταράχθη ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φόβος έπεσε επάνω του.
Λουκ. 1,13  είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· µη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ
γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνοµα αυτού Ιωάννην·
Λουκ. 1,13  Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· “µη φοβήσαι, Ζαχαρία· διότι η δέησίς σου έγινε ακουστή από τον Θεόν και η
γυναίκα σου Ελισάβετ θα σου γεννήση παιδί και θα καλέσης το όνοµά του Ιωάννην.
Λουκ. 1,14  και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις, και πολλοί επί τή γεννήσει αυτού χαρήσονται.
Λουκ. 1,14  Και θα είναι αυτό το γεγονός χαρά και αγαλλίασις δια σε, και πολλοί, όταν αργότερα ακούσουν το κήρυγµα του,
θα χαρούν δια την γέννησίν του.
Λουκ. 1,15  έσται γάρ µέγας ενώπιον τού Κυρίου, και οίνον και σίκερα ου µη πίη και Πνεύµατος Αγίου πλησθήσεται έτι εκ
κοιλίας µητρός αυτού,
Λουκ. 1,15  Διότι αυτός θα αναδειχθή µέγας ενώπιον του Κυρίου και δεν θα πιή ποτέ οίνον η άλλο οινοπνευµατώδες ποτόν.



Και από τον καιρόν ακόµη, που θα ευρίσκεται εις την κοιλίαν της µητρός του, θα λάβη πλούσια τα χαρίσµατα του Αγίου
Πνεύµατος.
Λουκ. 1,16  και πολλούς των υιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον τον Θεόν αυτών·
Λουκ. 1,16  Και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα επαναφέρη µετανοηµένους στον Κυριον και Θεόν των.
Λουκ. 1,17  και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύµατι και δυνάµει Ηλιού, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα
και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιµάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασµένον.
Λουκ. 1,17  Και αυτός θα προηγηθή ολίγον χρόνον ενωρίτερον εµπρός από τον Μεσσίαν, µε το προφητικόν πνεύµα και την
δύναµιν του Ηλιού. Δια να ξαναγυρίση τις σκληρυµµένες καρδιές των πατέρων, γεµάτες τώρα στοργήν, προς τα τέκνα των,
και τους απειθείς να τους επαναφέρη εις την σύνεσιν και τα φρονήµατα των δικαίων και να ετοιµάση έτσι στον Κυριον
λαόν προπαρασκευασµένον δια να υποδεχθή τον Σωτήρα.
Λουκ. 1,18  και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον· κατά τι γνώσοµαι τούτο; εγώ γάρ ειµι πρεσβύτης και η γυνή µου
προβεβηκυία εν ταίς ηµέραις αυτής.
Λουκ. 1,18  Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον· “κατά ποίον τρόπον θα γνωρίσω µε βεβαιότητα αυτό, που µου λέγεις;
Διότι εγώ είµαι γέρων και η γυναίκα µου έχει προχωρήσει πλέον εις την ηλικίαν της”.
Λουκ. 1,19  και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτώ· εγώ ειµι Γαβριήλ ο παρεστηκώς ενώπιον τού Θεού, και απεστάλην
λαλήσαι προς σε και ευαγγελίσασθαί σοι ταύτα.
Λουκ. 1,19  Και αποκριθείς ο άγγελος του είπεν· “εγώ είµαι ο Γαβριήλ που παρίσταµαι ενώπιον του Θεού και απεστάλην από
αυτόν να σου οµιλήσω και να σου αναγγείλω τας χαρµοσύνους ταύτας ειδήσεις.
Λουκ. 1,20  και ιδού έση σιωπών και µη δυνάµενος λαλήσαι άχρι ής ηµέρας γένηται ταύτα, ανθ ών ουκ επίστευσας τοίς
λόγοις µου, οίτινες πληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτών.
Λουκ. 1,20  Και εφ' όσον ζητείς σηµείον, δια να πιστεύσης, ιδού θα είσαι βωβός και δεν θα ηµπορής να οµιλήσης µέχρι την
ηµέραν, που θα πραγµατοποιηθούν αυτά. Και τούτο, διότι δεν επίστευσες στους λόγους µου, οι οποίοι οπωσδήποτε θα
πραγµατοποιηθούν στον καιρόν των”.
Λουκ. 1,21  και ήν ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρίαν, και εθαύµαζον εν τώ χρονίζειν αυτόν εν τώ ναώ.
Λουκ. 1,21  Ο δε λαός εξακολουθούσε να περιµένη τον Ζαχαρίαν και απορούσαν όλοι δια την αργοπορίαν µέσα στον ναόν.
Λουκ. 1,22  εξελθών δε ουκ ηδύνατο λαλήσαι αυτοίς, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τώ ναώ· και αυτός ήν
διανεύων αυτοίς, και διέµενε κωφός.
Λουκ. 1,22  Οταν δε αυτός εβγήκε, δεν ηµπορούσε να οµιλήση προς αυτούς και εκατάλαβαν ότι είχεν ιδεί κάποιαν οπτασίαν
µέσα στον ναόν. Και αυτός έκανε συνεχώς νοήµατα προς αυτούς και έµενε κωφός και άλαλος.
Λουκ. 1,23  και εγένετο ως επλήσθησαν αι ηµέραι της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού.
Λουκ. 1,23  Και όταν ετελείωσαν αι ηµέραι της υπηρεσίας του στον ναόν ανεχώρησε και ήλθεν στο σπίτι του.
Λουκ. 1,24  Μετά δε ταύτας τας ηµέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού, και περιέκρυβεν εαυτήν µήνας πέντε,
Λουκ. 1,24  Επειτα δε από τας ηµέρας αυτάς έµεινεν έγκυος η γυναίκα του η Ελισάβετ και έκρυπτε επιµελώς τον εαυτόν της
επί πέντε µήνας.
Λουκ. 1,25  λέγουσα ότι ούτω µοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ηµέραις αίς επείδεν αφελείν το όνειδός µου εν ανθρώποις.
Λουκ. 1,25  Και όταν το γεγονός έγινε πλέον φανερόν, έλεγεν η Ελισάβετ ότι “έτσι µου έχει κάµει το καλό αυτό ο Κυριος εις
τας ηµέρας της γεροντικής µου ηλικίας, κατά τας οποίας επέβλεψε µε καλωσύνην και ευδόκησε να µου αφαιρέση την
εντροπήν της ατεκνίας µου µεταξύ των ανθρώπων”.
Λουκ. 1,26  Εν δε τώ µηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνοµα Ναζαρέτ,
Λουκ. 1,26  Κατά δε τον έκτον µήνα από τότε που είχε µείνει έγκυος η Ελισάβετ, εστάλη από τον Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις
µίαν πόλιν της Γαλιλαίας, ονόµατι Ναζαρέτ,
Λουκ. 1,27  προς παρθένον µεµνηστευµένην ανδρί, ώ όνοµα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυΐδ, και το όνοµα της παρθένου Μαριάµ.
Λουκ. 1,27  προς µίαν παρθένον, µνηστευοµένην µε άνδρα ονόµατι Ιωσήφ, η οποία κατήγετο από το γένος Δαυίδ. Και η
παρθένος ωνοµάζετο Μαριάµ.
Λουκ. 1,28  και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε· χαίρε, κεχαριτωµένη· ο Κύριος µετά σού· ευλογηµένη σύ εν γυναιξίν.
Λουκ. 1,28  Αφού δε ο άγγελος εισήλθεν στο σπίτι, είπε προς αυτήν· “χαίρε συ, που έλαβες µεγάλας και εξαιρετικάς χάριτας
από τον Θεόν· ο Κυριος είναι µαζή σου. Είσαι συ ευλογηµένη όσον καµµία άλλη µεταξύ των γυναικών”.
Λουκ. 1,29  η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασµός ούτος.
Λουκ. 1,29  Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελον, εταράχθη πολύ από τα λόγια του και εσκέπτετο µέσα της τι σηµαίνει και ποίον
σκοπόν έχει αυτός ο χαιρετισµός.
Λουκ. 1,30  και είπεν ο άγγελος αυτή· µη φοβού, Μαριάµ· εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ.
Λουκ. 1,30  Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν· “µη φοβάσαι, Μαριάµ, διότι ευρήκες εξαιρετικήν εύνοιαν και ευλογίαν εκ
µέρους του Θεού.
Λουκ. 1,31  και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνοµα αυτού Ιησούν.
Λουκ. 1,31  Και ιδού θα συλλάβης και θα γεννήσης υιόν και θα καλέσης το όνοµα αυτού Ιησούν.
Λουκ. 1,32  ούτος έσται µέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυΐδ τού πατρός
αυτού,
Λουκ. 1,32  Αυτός θα είναι µέγας δια την αγιότητα και το έργον του. Και θα ονοµασθή ο κατ' εχοχήν Υιός του υψίστου. Και
θα δώση εις αυτόν Κυριος ο Θεός τον θρόνον του προπάτορός του Δαυίδ.
Λουκ. 1,33  και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.
Λουκ. 1,33  Και θα βασιλεύση στους αιώνας ως αιώνιος βασιλεύς εις όλας τας γενεάς των πιστών, που θα αποτελούν την
νέαν πνευµατικήν οικογένειαν του Ιακώβ. Και η βασιλεία του δεν θα λάβη τέλος”.
Λουκ. 1,34  είπε δε Μαριάµ προς τον άγγελον· πώς έσται µοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;
Λουκ. 1,34  Είπε δε η Μαριάµ προς τον άγγελον· “πως θα γίνη το πρωτάκουστον τούτο, να γεννήσω υιόν, αφού δεν γνωρίζω
άνδρα;
Λουκ. 1,35  και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή· Πνεύµα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναµις υψίστου επισκιάσει σοι· διό
και το γεννώµενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού.



Λουκ. 1,35  Και απεκρίθη ο άγγελος και της είπε· “το Πνεύµα το Αγιον που θα σε απαλλάξη από το προπατορικόν
αµάρτηµα και θα σε εξαγιάση, θα έλθη εις σε και η δηµιουργική δύναµις του Υψίστου θα σε περικαλύψη και θα σε
διαποτίση. Δι' αυτό και το απολύτως άγιον και αναµάρτητον βρέφος, το οποίον κατά τον υπερφυσικόν αυτόν τρόπον θα
γεννηθή από σε, θα κληθή, διότι θα είναι, ο Υιός του Θεού.
Λουκ. 1,36  και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνειληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος µην έκτος εστίν αυτή τή
καλουµένη στείρα·
Λουκ. 1,36  Ιδού δε ότι και η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει συλλάβει και αυτήν υιόν εις την γεροντικήν της ηλικίαν . Και ο
µήνας αυτός είναι ο έκτος της εγκυµοσύνης εις αυτήν, την οποίαν έως τώρα έλεγαν στείραν.
Λουκ. 1,37  ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήµα.
Λουκ. 1,37  Διότι δεν είναι αδύνατον στον Θεόν κάθε τι θαυµαστόν και υπερφυσικόν”.
Λουκ. 1,38  είπε δε Μαριάµ· ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό µοι κατά το ρήµά σου. και απήλθεν απ αυτής ο άγγελος.
Λουκ. 1,38  Είπε δε η Μαριάµ· “ιδού η δούλη του Κυρίου πρόθυµος να υποταχθώ εις την θείαν βουλήν. Ας γίνη σύµφωνα µε
τον λόγον σου”. Και ανεχώρησεν από αυτήν ο άγγελος.
Λουκ. 1,39  Αναστάσα δε Μαριάµ εν ταίς ηµέραις ταύταις επορεύθη εις την ορεινήν µετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα,
Λουκ. 1,39  Ανεχώρησε δε η Μαριάµ κατά τας ηµέρας αυτάς, αµέσως µετά τον ευαγγελισµόν της, και επήγε γρήγορα εις την
ορεινήν περιοχήν της Ιουδαίας, εις κάποιαν πόλιν της φυλής Ιούδα.
Λουκ. 1,40  και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την Ελισάβετ.
Λουκ. 1,40  Και εισήλθε στο σπίτι του Ζαχαρίου και εχαιρέτησε την Ελισάβετ.
Λουκ. 1,41  και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασµόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τή κοιλία αυτής· και
επλήσθη Πνεύµατος Αγίου η Ελισάβετ
Λουκ. 1,41  Και αµέσως µόλις ήκουσεν η Ελισάβετ τον χαιρετισµόν της Μαρίας, συνέβη τούτο το Θαυµαστόν· εσκίρτησε το
βρέφος εις την κοιλίαν της. Και εγέµισε από Πνεύµα Αγιον η Ελισάβετ.
Λουκ. 1,42  και ανεφώνησε φωνή µεγάλη και είπεν· ευλογηµένη σύ εν γυναιξί και ευλογηµένος ο καρπός της κοιλίας σου .
Λουκ. 1,42  Και από την πολλήν χαράν της εφώναξε µε µεγάλην φωνήν και µε τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος είπε· “συ
είσαι από τον Θεόν η ασυγκρίτως περισσότερον ευλογηµένη µεταξύ όλων των γυναικών και ευλογηµένος είναι ο καρπός
της κοιλίας σου.
Λουκ. 1,43  και πόθεν µοι τούτο ίνα έλθη η µήτηρ τού Κυρίου µου προς µε;
Λουκ. 1,43  Και πως µου έγινε η µεγάλη αυτή τιµή να έλθη εις επίσκεψίν µου η µητέρα του Κυρίου µου;
Λουκ. 1,44  ιδού γάρ ως εγένετο η φωνή τού ασπασµού σου εις τα ώτά µου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τή κοιλία
µου.
Λουκ. 1,44  Εκατάλαβα ότι είσαι µητέρα του Κυρίου µου, διότι ιδού µόλις έφθασεν εις τα αυτιά µου η φωνή του χαιρετισµού
σου, εσκίρτησε µε αγαλλίασιν το βρέφος µέσα εις την κοιλίαν µου.
Λουκ. 1,45  και µακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοίς λελαληµένοις αυτή παρά Κυρίου.
Λουκ. 1,45  Και µακαρία είσαι συ, η οποία επίστευσες, ότι θα λάβουν πλήρη και τελείαν πραγµατοποίησιν όσα δια του
αγγέλου σου έχει είπει ο Κυριος”.
Λουκ. 1,46  Καί είπε Μαριάµ. Μεγαλύνει η ψυχή µου τον Κύριον
Λουκ. 1,46  Και είπεν η Μαριάµ· “Υµνεί και δοξάζει η ψυχή µου τον Κυριον.
Λουκ. 1,47  και ηγαλλίασε το πνεύµά µου επί τώ Θεώ τώ σωτήρί µου,
Λουκ. 1,47  Και εγέµισε από αγαλλίασιν το πνεύµα µου δια τον Θεόν, τον Σωτήρα εµού και όλου του ανθρωπίνου γένους.
Λουκ. 1,48  ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. ιδού γάρ από τού νύν µακαριούσί µε πάσαι αι γενεαί.
Λουκ. 1,48  Υµνολογεί η ψυχή µου τον Κυριον, διότι έρριψε το στοργικόν του βλέµµα εις την ταπεινήν και άσηµον δούλην
του. Και ιδού ότι από τώρα θα µε µακαρίζουν όλαι αι γενεαί.
Λουκ. 1,49  ότι εποίησέ µοι µεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνοµα αυτού,
Λουκ. 1,49  Διότι έκαµε µεγάλα και θαυµαστά έργα εις εµέ ο παντοδύναµος Κυριος, του οποίου το όνοµα είναι άγιον.
Λουκ. 1,50  και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών τοίς φοβουµένοις αυτόν.
Λουκ. 1,50  Το δε έλεος και η αγάπη του ξεχύνονται εις γενεάς γενεών προς όλους εκείνους, που τον φοβούνται και τον
σέβονται.
Λουκ. 1,51  Εποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών·
Λουκ. 1,51  Εκαµεν στο παρελθόν, και ιδίως τώρα, έργα κραταιά και επέβαλε το θέληµά του µε την παντοδύναµον δεξιάν
του, κατενίκησε και διεσκόρπισεν αυτούς που υπερηφανεύονται µε την επηρµένην διάνοιαν και καρδίαν των.
Λουκ. 1,52  καθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς,
Λουκ. 1,52  Εκρήµνισε άρχοντας ισχυρούς από θρόνους και ύψωσε ταπεινούς και αδυνάτους.
Λουκ. 1,53  πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς.
Λουκ. 1,53  Εχόρτασε µε πλούσια αγαθά πεινασµένους, και ανθρώπους µε πολλά πλούτη τους έδιωξε µε αδειανά τα χέρια
των.
Λουκ. 1,54  αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού µνησθήναι ελέους,
Λουκ. 1,54  Επροστάτευσε µε τον παντοδύναµό του χέρι τον Ισραηλιτικόν λαόν, τον δούλον του, διότι εθυµήθηκε το έλεος
και την ευσπλαγχνίαν του,
Λουκ. 1,55  καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ηµών, τώ Αβραάµ και τώ σπέρµατι αυτού εις τον αιώνα.
Λουκ. 1,55  όπως άλλωστε είχεν είπει προς τους πατέρας µας, ότι θα εχάριζε πλούσιον και αιώνιον το έλεός του στον
Αβραάµ και τους απογόνους του”.
Λουκ. 1,56  Έµεινε δε Μαριάµ σύν αυτή ωσεί µήνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.
Λουκ. 1,56  Εµεινε δε η Μαριάµ µαζή µε την Ελισάβετ τρεις περίπου µήνας και επέστρεψε κατόπιν εις την οικίαν της.
Λουκ. 1,57  Τή δε Ελισάβετ επλήσθη ο χρόνος τού τεκείν αυτήν, και εγέννησεν υιόν.
Λουκ. 1,57  Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο χρόνος να γεννήση και εγέννησε υιόν.
Λουκ. 1,58  και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εµεγάλυνε Κύριος το έλεος αυτού µετ αυτής, και συνέχαιρον
αυτή.



Λουκ. 1,58  Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι έδειξε µέγα και θαυµαστόν το έλεός του ο Κυριος εις αυτήν, µε
το να της χαρίση εις τέτοιαν ηλικίαν υιόν, και όλοι έχαιρον µαζή της.
Λουκ. 1,59  Καί εγένετο εν τή ογδόη ηµέρα ήλθον περιτεµείν το παιδίον, και εκάλουν αυτό επί τώ ονόµατι τού πατρός αυτού
Ζαχαρίαν.
Λουκ. 1,59  Και κατά την ογδόην ηµέραν ήλθαν πάλιν οι συγγενείς και οι γείτονες, δια να κάµουν περιτοµήν στο παιδίον.
Και ωνόµαζαν αυτό Ζαχαρίαν, µε το όνοµα του πατρός του.
Λουκ. 1,60  και αποκριθείσα η µήτηρ αυτού είπεν· ουχί, αλλά κληθήσεται Ιωάννης.
Λουκ. 1,60  Η µητέρα όµως του παιδιού, φωτισµένη από το Πνεύµα του Θεού, είπεν· “όχι Ζαχαρίας, αλλά Ιωάννης θα
ωνοµασθή”.
Λουκ. 1,61  και είπον προς αυτήν ότι ουδείς εστιν εν τή συγγενεία σου ός καλείται τώ ονόµατι τούτω·
Λουκ. 1,61  Και είπαν εκείνοι εις αυτήν ότι κανείς µεταξύ των συγγενών σου δεν ονοµάζεται µε το όνοµα αυτό.
Λουκ. 1,62  ενένευον δε τώ πατρί αυτού το τι αν θέλοι καλείσθαι αυτόν.
Λουκ. 1,62  Ερωτούσαν δε µε νεύµατα τον πατέρα του, τι όνοµα θέλει να δώσουν εις αυτό.
Λουκ. 1,63  και αιτήσας πινακίδιον έγραψε λέγων· Ιωάννης εστί το όνοµα αυτού· και εθαύµασαν πάντες.
Λουκ. 1,63  Και Εκείνος, αφού εζήτησε µίαν µικράν πλάκαν, έγραψε τας λέξεις· “Ιωάννης είναι το όνοµά του”. Και όλοι
εθαύµασαν.
Λουκ. 1,64  ανεώχθη δε το στόµα αυτού παραχρήµα και η γλώσσα αυτού, και ελάλει ευλογών τον Θεόν.
Λουκ. 1,64  Αµέσως δε ήνοιξε το στόµα του Ζαχαρίου και ελύθη η γλώσσα του και ωµιλούσε ελεύθερα, δοξολογών τον Θεόν.
Λουκ. 1,65  και εγένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς, και εν όλη τή ορεινή της Ιουδαίας διελαλείτο πάντα
τα ρήµατα ταύτα,
Λουκ. 1,65  Και έπεσεν φόβος εις όλους αυτούς, που κατοικούσαν γύρω και διεδόθησαν όλα αυτά τα θαυµαστά γεγονότα εις
όλην την ορεινήν εκείνην περιοχήν της Ιουδαίας.
Λουκ. 1,66  και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν τή καρδία αυτών λέγοντες· τι άρα το παιδίον τούτο έσται; και χείρ Κυρίου ήν
µετ αυτού.
Λουκ. 1,66  Και όσοι τα ήκουσαν, τα έβαλαν µέσα εις την καρδιά των και έλεγαν· “τι άραγε θα γίνη το παιδί αυτό;” Η δε
προστατευτική και παντοδύναµον χειρ του Κυρίου ήτο µαζή του.
Λουκ. 1,67  Καί Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύµατος Αγίου και προεφήτευσε λέγων·
Λουκ. 1,67  Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας αυτού, εγέµισε µε Πνεύµα Αγιον και επροφήτευσε, λέγων·
Λουκ. 1,68  Ευλογητός Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και εποίησε λύτρωσιν τώ λαώ αυτού,
Λουκ. 1,68  “Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο αληθινός Θεός και προστάτης του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη τον λαόν
του και επραγµατοποίησε την απελευθέρωσιν αυτού από τους διαφόρους εχθρούς του.
Λουκ. 1,69  και ήγειρε κέρας σωτηρίας ηµίν εν τώ οίκω Δαυΐδ τού παιδός αυτού,
Λουκ. 1,69  Και προς χάριν ηµών ύψωσε δύναµιν ακαταγώνιστον δια την σωτηρίαν µας διότι ηυδόκησε να γεννηθή ο
Σωτήρ του κόσµου εις την οικογένειαν του Δαυίδ του δούλου του.
Λουκ. 1,70  καθώς ελάλησε διά στόµατος των αγίων των απ αιώνος προφητών αυτού,
Λουκ. 1,70  Οπως ακριβώς είχε λαλήσει και υποσχεθή µε το στόµα των αγίων, των δια µέσου των αιώνων προφητών του,
Λουκ. 1,71  σωτηρίαν εξ εχθρών ηµών και εκ χειρός πάντων των µισούντων ηµάς,
Λουκ. 1,71  πραγµατοποιεί σωτηρίαν από τους εχθρούς µας και από το χέρι όλων των ορατών και αοράτων εχθρών, που µας
µισούν,
Λουκ. 1,72  ποιήσαι έλεος µετά των πατέρων ηµών και µνησθήναι διαθήκης αγίας αυτού,
Λουκ. 1,72  δια να ελεήση έτσι τους πατέρας µας που περιµένουν κάτω εις στον Αδην τον Λυτρωτήν και δια να ενθυµηθή
και εκπληρώση την αγίαν διαθήκην του,
Λουκ. 1,73  όρκον ον ώµοσε προς Αβραάµ τον πατέρα ηµών, τού δούναι ηµίν
Λουκ. 1,73  την ένορκον δηλαδή διαβεβαίωσιν, την οποίαν έκαµεν στον πατέρα µας τον Αβραάµ· να µας δώση και µας
αξιώση,
Λουκ. 1,74  αφόβως, εκ χειρός των εχθρών ηµών ρυσθέντας, λατρεύειν αυτώ
Λουκ. 1,74  χωρίς φόβον και λυτρωµένοι από τους εχθρούς µας, να τον λατρεύωµεν και να τον προσκυνούµεν
Λουκ. 1,75  εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ηµέρας της ζωής ηµών .
Λουκ. 1,75  όλας τας ηµέρας της ζωής µας µε αγιότητα καρδίας και µε ενάρετον βίον.
Λουκ. 1,76  Καί σύ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήση· προπορεύση γάρ πρό προσώπου Κυρίου ετοιµάσαι οδούς αυτού,
Λουκ. 1,76  Και συ, παιδίον, θα αναδειχθής και θα ονοµασθής προφήτης του Υψίστου. Διότι θα προηγηθής από τον
Θεάνθρωπον Λυτρωτήν, δια να προετοιµάσης τους δρόµους του έργου του, δηλαδή να προπαρασκευάσης τας καρδίας των
ανθρώπων δια την υποδοχήν του,
Λουκ. 1,77  τού δούναι γνώσιν σωτηρίας τώ λαώ αυτού, εν αφέσει αµαρτιών αυτών
Λουκ. 1,77  και να γνωστοποιήσης στον λαόν αυτού την σωτηρίαν, την οποίαν θα τους προσφέρη συγχωρώντας τας
αµαρτίας των.
Λουκ. 1,78  διά σπλάγχνα ελέους Θεού ηµών, εν οίς επεσκέψατο ηµάς ανατολή εξ ύψους
Λουκ. 1,78  Και τούτο όχι δια τα ενάρετα έργα µας, αλλά δια τα γεµάτα άπειρον έλεος και συµπάθειαν σπλάγχνα του Θεού
ηµών. Και ένεκα ακριβώς αυτής της εσπλαγχνίας µας επεσκέφθη θεία ανατολή από τον ουρανόν, ο ήλιος της δικαιοσύνης,
δηλαδή ο Χριστός,
Λουκ. 1,79  επιφάναι τοίς εν σκότει και σκιά θανάτου καθηµένοις, τού κατευθύναι τους πόδας ηµών εις οδόν ειρήνης.
Λουκ. 1,79  δια να φωτίση εκείνους, που απηλπισµένοι δούλοι είναι βυθισµένοι στο σκότος της πλάνης και την σκιαν του
πνευµατικού θανάτου, να κατευθύνη και να ενισχύη τους πόδας ηµών, δια να βαδίσωµεν τον δρόµον, που οδηγεί εις την
ειρήνην του Θεού και την αιωνίαν σωτηρίαν”.
Λουκ. 1,80  Τό δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύµατι, και ήν εν ταίς ερήµοις έως ηµέρας αναδείξεως αυτού προς τον
Ισραήλ.
Λουκ. 1,80  Το δε παιδίον εµεγάλωνε σωµατικώς και εδυνάµωνε ηθικώς και διανοητικώς µε τον φωτισµόν και την



ενίσχυσιν του Αγίου Πνεύµατος. Και έµενεν εις τας ερήµους µέχρι της ηµέρας που, σύµφωνα µε το θείον σχέδιον, θα
ανεδεικνύετο προφήτης και απεσταλµένος του Θεού στον Ισραηλιτικόν λαόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Λουκ. 2,1  Εγένετο δε εν ταίς ηµέραις εκείναις εξήλθε δόγµα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την
οικουµένην.
Λουκ. 2,1  Κατά τας ηµέρας εκείνας, µετά την γέννησιν του Ιωάννου, εξεδόθη ένα διάταγµα από τον Αύγουστον Καίσαρα,
να γίνη απογραφή όλων των κατοίκων του κόσµου, που ευρίσκετο υπό την κυριαρχίαν της Ρωµης.
Λουκ. 2,2  αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεµονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.
Λουκ. 2,2  Αυτή η απογραφή ήτο η πρώτη που έγινεν, όταν ηγεµών της Συρίας ήτο ο Κυρήνιος.
Λουκ. 2,3  και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι, έκαστος εις την ιδίαν πόλιν.
Λουκ. 2,3  Και επήγαιναν όλοι να απογραφούν, ο καθένας εις την πόλιν από την οποίαν κατήγετο.
Λουκ. 2,4  ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυΐδ , ήτις καλείται
Βηθλεέµ, διά το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαυΐδ,
Λουκ. 2,4  Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν τον Δαυΐδ, η οποία
ωνοµάζετο Βηθλεέµ, επειδή κατήγετο από το γένος και την οικογένειαν του Δαυΐδ .
Λουκ. 2,5  απογράψασθαι σύν Μαριάµ τή µεµνηστευµένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω.
Λουκ. 2,5  Επήγε δε να απογραφή µαζή µε την Μαριάµ, την µνηστευοµένην µε αυτόν γυναίκα, η οποία ήτο έγκυος.
Λουκ. 2,6  εγένετο δε εν τώ είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν αι ηµέραι τού τεκείν αυτήν,
Λουκ. 2,6  Συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί, συνεπληρώθησαν αι ηµέραι, δια να γεννήση αυτή.
Λουκ. 2,7  και έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τή φάτνη , διότι ουκ
ήν αυτοίς τόπος εν τώ καταλύµατι.
Λουκ. 2,7  Και εγέννησε τον πρώτον και µόνον υιόν της και τον εσπαργάνωσε και τον έβαλεν εις φάτνην, διότι δεν υπήρχε
δι' αυτούς τόπος στο πανδοχείον να παραµείνουν (επειδή τούτο είχε καταληφθή ενωρίτερα από τους Ιουδαίους, που
κατήγοντο από την Βηθλεέµ και είχαν έλθει εκεί να απογραφούν. Και έτσι από αυτήν ακόµη την νηπιακήν του ηλικίαν ο
Κυριος δεν είχέ που να κλίνη την κεφαλήν).
Λουκ. 2,8  Καί ποιµένες ήσαν εν τή χώρα τή αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίµνην
αυτών.
Λουκ. 2,8  Και ήσαν µερικοί ποιµένες εις την περιοχήν αυτήν, που έµεναν στους αγρούς και µε την σειράν των κατά το
διάστηµα της νυκτός εφύλατταν άγρυπνοι το ποίµνιον των.
Λουκ. 2,9  και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαµψεν αυτούς , και εφοβήθησαν φόβον µέγαν.
Λουκ. 2,9  Και ιδού ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάσθη έξαφνα εις αυτούς και φως ολόλαµπρον , θείον και υπερφυσικόν,
τους περιεκύκλωσε και εφοβήθησαν παρά πολύ δι' αυτά, που αντίκρυσαν.
Λουκ. 2,10  και είπεν αυτοίς ο άγγελος· µη φοβείσθε· ιδού γάρ ευγγελίζοµαι υµίν χαράν µεγάλην, ήτις έσται παντί τώ λαώ,
Λουκ. 2,10  Και είπεν εις αυτούς ο άγγελος· “µη φοβείσθε, διότι σας αναγγέλλω χαρµόσυνον είδησιν, χαράν µεγάλην, η
οποία θα είναι χαρά δι' όλον τον λαόν του Θεού.
Λουκ. 2,11  ότι ετέχθη υµίν σήµερον σωτήρ, ός εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυΐδ.
Λουκ. 2,11  Σας αναγγέλω, ότι εγεννήθη σήµερον για σας Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Μεσσίας, ο Κυριος και Θεός. Και εγεννήθη
εις την πόλιν του Δαυίδ την Βηθλεέµ, σύµφωνα µε τας προφητείας της Γραφής.
Λουκ. 2,12  και τούτο υµίν το σηµείον· ευρήσετε βρέφος εσπαργανωµένον, κείµενον εν φάτνη.
Λουκ. 2,12  Και αυτό θα είναι για σας σηµείον, µε το οποίον θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα Σωτήρα· θα βρήτε ένα βρέφος
απλοϊκά σπαργανωµένον, βαλµένο εις την φάτνην.
Λουκ. 2,13  και εξαίφνης εγένετο σύν τώ αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν και λεγόντων·
Λουκ. 2,13  Και έξαφνα πλήθος στρατιάς αγγέλων από τον ουρανόν ενώθηκε µε τον άγγελον και όλοι µαζή εδοξολογούσαν
τον Θεόν και έλεγαν·
Λουκ. 2,14  δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
Λουκ. 2,14  “Δοξα ας είναι στον Θεόν στους ουρανούς και εις ολόκληρον την γην ειρήνη, θεία εύνοια και ευλογία στους
ανθρώπους”.
Λουκ. 2,15  και εγένετο ως απήλθον απ αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι οι ποιµένες είπον προς αλλήλους·
διέλθωµεν δή έως Βηθλεέµ και ίδωµεν το ρήµα τούτο το γεγονός, ό ο Κύριος εγνώρισεν ηµίν.
Λουκ. 2,15  Οταν δε οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανόν, τότε οι ποιµένες είπαν µεταξύ των· “ας περάσωµεν λοιπόν
έως εις την Βηθλεέµ, δια να ίδωµεν αυτό που έγινε και το οποίον µας εγνωστοποίησε δια του αγγέλου ο Κυριος”.
Λουκ. 2,16  και ήλθον σπεύσαντες, και ανεύρον την τε Μαριάµ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείµενον εν τή φάτνη.
Λουκ. 2,16  Και ήλθαν όσον ηµπορούσαν γρηγορώτερα και αφού έψαξαν ευρήκαν και την Μαρίαν και τον Ιωσήφ και το
βρέφος τοποθετηµένο εις την φάτνην.
Λουκ. 2,17  ιδόντες δε διεγνώρισαν περί τού ρήµατος τού λαληθέντος αυτοίς περί τού παιδίου τούτου·
Λουκ. 2,17  Οταν δε είδον αυτά, εγνωστοποίησαν τότε µε λεπτοµέρειαν όλα όσα είχεν είπει εις αυτούς ο άγγελος δια το
παιδίον αυτό. (Οι απλοϊκοί και πιστοί ποιµένες, ως εάν ήσαν πνευµατικοί ποιµένες και απόστολοι, ηξιώθησαν να γίνουν
µεταξύ των ανθρώπων οι πρώτοι κήρυκες του Χριστού).
Λουκ. 2,18  και πάντες οι ακούσαντες εθαύµασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιµένων προς αυτούς.
Λουκ. 2,18  Και όλοι όσοι ήκουσαν, εθαύµασαν δι' όσα τους είχον είπει οι ποιµένες.
Λουκ. 2,19  η δε Μαριάµ πάντα συνετήρει τα ρήµατα ταύτα συµβάλλουσα εν τή καρδία αυτής.
Λουκ. 2,19  Η δε Μαριάµ έβαλεν εις την καρδίαν της και εκρατούσε εις την µνήµην της όλους αυτούς τους λόγους και τους
συνέκρινε µε εκείνα, τα οποία κατά την ώρα του ευαγγελισµού της είχεν είπει ο άγγελος.
Λουκ. 2,20 και υπέστρεψαν οι ποιµένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οίς ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη
προς αυτούς.
Λουκ. 2,20  Και επέστρεψαν οι ποιµένες στο ποίµνιόν των, δοξάζοντες και υµνούντες τον Θεόν δι' όλα όσα ήκουσαν και



είδαν και τα οποία ήσαν ακριβώς όπως τους τα είπε ο άγγελος.
Λουκ. 2,21  Καί ότε επλήσθησαν ηµέραι οκτώ τού περιτεµείν το παιδίον, και εκλήθη το όνοµα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό
τού αγγέλου πρό τού συλληφθήναι αυτόν εν τή κοιλία.
Λουκ. 2,21  Και όταν συνεπληρώθησαν οκτώ ηµέραι, δια να γίνη η περιτοµή του παιδίου, έκαµαν την περιτοµήν και εδόθη
στο παιδίον το όνοµα Ιησούς, όπως είχεν είπει ο άγγελος πριν ακόµη συλληφθή αυτό εις την κοιλίαν της µητέρας του.
Λουκ. 2,22  Καί ότε επλήσθησαν αι ηµέραι τού καθαρισµού αυτών κατά τον νόµον Μωϋσέως , ανήγαγον αυτόν εις
Ιεροσόλυµα παραστήσαι τώ Κυρίω,
Λουκ. 2,22  Και όταν, σύµφωνα µε τον νόµον του Μωϋσέως, συνεπληρώθησαν αι ηµέραι του καθαρισµού της µητέρας του
παιδίου και του µνηστήρος της, ανέβασαν αυτό εις τα Ιεροσόλυµα, δια να το παρουσιάσουν και το αφιερώσουν στον
Κυριον.
Λουκ. 2,23  καθώς γέγραπται εν νόµω Κυρίου ότι πάν άρσεν διανοίγον µήτραν άγιον τώ Κυρίω κληθήσεται,
Λουκ. 2,23  Αυτό δε έγινε σύµφωνα µε το γραµµένον στον νόµον του Κυρίου, ότι κάθε πρωτότοκον αρσενικόν, που διανοίγει
την µήτραν της µητέρας του, θα θεωρηθή αφιερωµένον στον Κυριον.
Λουκ. 2,24  και τού δούναι θυσίαν κατά το ειρηµένον εν νόµω Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών.
Λουκ. 2,24  Ανέβησαν ακόµη στον ναόν να προσφέρουν την θυσίαν δια τον καθαρισµόν των, όπως ήτο πάλιν γραµµένον
στον νόµον Κυρίου, δηλαδή ένα ζεύγος τρυγόνες η δύο µικρά περιστέρια, σαν πτωχοί που ήσαν.
Λουκ. 2,25  Καί ιδού ήν άνθρωπος εν Ιεροσολύµοις ώ όνοµα Συµεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής,
προσδεχόµενος παράκλησιν τού Ισραήλ, και Πνεύµα ήν Άγιον επ αυτόν·
Λουκ. 2,25  Και ιδού εζούσε εις την Ιερουσαλήµ ένας άνθρωπος, ονόµατι Συµεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος και
ευλαβής και επερίµενε να έλθη λύτρωσις και παρηγορία στον λαόν του Ισραήλ µε την έλευσιν του Χριστού, όπως είχαν
προείπει αι Γραφαί, και Πνεύµα Αγιον ήτο εις αυτόν·
Λουκ. 2,26  και ήν αυτώ κεχρηµατισµένον υπό τού Πνεύµατος τού Αγίου µη ιδείν θάνατον πριν ή ίδη τον Χριστόν Κυρίου.
Λουκ. 2,26  και του είχεν αποκαλυφθή από το Αγιον Πνεύµα ότι δεν θα απέθνησκεν, πριν ίδη εκείνον, τον οποίον ο Θεός θα
έχριε Σωτήρα και βασιλέα του κόσµου.
Λουκ. 2,27  και ήλθεν εν τώ Πνεύµατι εις το ιερόν· και εν τώ εισαγαγείν τους γονείς το παιδίον Ιησούν τού ποιήσαι αυτούς
κατά το ειθισµένον τού νόµου περί αυτού,
Λουκ. 2,27  Και κατά παρακίνησιν του Αγίου Πνεύµατος ήλθεν στον ναόν. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδίον Ιησούν
στον ναόν να κάµουν δι' αυτό ο,τι ώριζεν ο νόµος δια τα πρωτότοκα,
Λουκ. 2,28  και αυτός εδέξατο αυτόν εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε·
Λουκ. 2,28  τότε και αυτός ο Συµεών εδέχθη εις τας αγκάλας του το παιδίον, εδοξολόγησε τον Θεόν και είπε·
Λουκ. 2,29  νύν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήµά σου εν ειρήνη,
Λουκ. 2,29  “τώρα πλέον µε απολύεις εµέ τον δούλον σου να φύγω από τον κόσµον αυτόν, Δεσπότα, ειρηνικός και
χαρούµενος, σύµφωνα µε τον λόγον που µου είπες,
Λουκ. 2,30  ότι είδον οι οφθαλµοί µου το σωτήριόν σου,
Λουκ. 2,30  διότι είδαν τα µάτια µου τον Χριστόν, ο οποίος θα φέρη την σωτηρίαν,
Λουκ. 2,31  ό ητοίµασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών.
Λουκ. 2,31  την οποίαν συ έχεις ετοιµάσει, δια να την ίδουν όλοι οι λαοί της γης.
Λουκ. 2,32  φώς εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
Λουκ. 2,32  Φως πνευµατικόν, που θα φανερώση εις τα έθνη τον αληθινόν Θεόν και την δόξαν του λαού σου Ισραήλ, αφού
από αυτόν τον λαόν κατά το ανθρώπινον προέρχεται ο Χριστός”.
Λουκ. 2,33  και ήν Ιωσήφ και η µήτηρ αυτού θαυµάζοντες επί τοίς λαλουµένοις περί αυτού.
Λουκ. 2,33  Και ο Ιωσήφ και η µητέρα του παιδίου συνεχώς εθαύµαζαν δι' όσα ελέγοντο περί του παιδίου.
Λουκ. 2,34  και ευλόγησεν αυτούς Συµεών και είπε προς Μαριάµ την µητέρα αυτού· ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και
ανάστασιν πολλών εν τώ Ισραήλ και εις σηµείον αντιλεγόµενον.
Λουκ. 2,34  Και ευλόγησεν αυτούς ο Συµεών και είπε προς την Μαρίαν την µητέρα του παιδίου· “ιδού αυτός θα γίνη αιτία να
πέσουν και να αναστηθούν πολλοί στον Ισραήλ, (θα πέσουν εκείνοι που δεν θα πιστεύσουν, θα αναστηθούν και θα
λυτρωθούν εκείνοι που θα πιστεύσουν). Και θα γίνη αυτός σηµείον αντιλογίας µεταξύ των ανθρώπων.
Λουκ. 2,35  και σού δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ροµφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισµοί.
Λουκ. 2,35  Και την ιδικήν σου µητρικήν καρδίαν θα διαπεράση η ροµφαία του πόνου, όταν ίδης τον υιόν σου να πάσχη δια
την σωτηρίαν των ανθρώπων. Ολα δε αυτά θα γίνουν, δια να φανερωθούν οι µυστικοί διαλογισµοί και απόκρυφοι πόθοι
πολλών καρδιών”.
Λουκ. 2,36  Καί ήν Άννα προφήτις, θυγάτηρ Φανουήλ, εκ φυλής Ασήρ· αύτη προβεβηκυία εν ηµέραις πολλαίς, ζήσασα έτη
µετά ανδρός επτά από της παρθενίας αυτής,
Λουκ. 2,36  Υπήρχε δε εις τα Ιεροσόλυµα και κάποια προφήτις, ονόµατι Αννα, θυγάτηρ του Φανουήλ, από την φυλήν Ασήρ·
αυτή ήτο πολύ προχωρηµένη εις την ηλικίαν της και είχε ζήσει επτά έτη µετά του ανδρός της, από την ηµέρα που ως
παρθένος είχεν υπανδρευθή αυτόν.
Λουκ. 2,37  και αυτή χήρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ή ουκ αφίστατο από τού ιερού νηστείαις και δεήσεσι
λατρεύουσα νύκτα και ηµέραν·
Λουκ. 2,37  Και αυτή ήτο χήρα, ογδοήκοντα τεσσάρων περίπου ετών, η οποία δεν απεµακρύνετο από τον Ιερόν περίβολον
του ναού, λατρεύουσα νύκτα και ηµέραν τον Θεόν µε νηστείας και προσευχάς.
Λουκ. 2,38  και αύτη αυτή τή ώρα επιστάσα ανθωµολογείτο τώ Κυρίω και ελάλει περί αυτού πάσι τοίς προσδεχοµένοις
λύτρωσιν εν Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 2,38  Και αυτή εκείνη την ώραν, αφού είδε το παιδίον, εδοξολογούσε τον Κυριον και έλεγε περί αυτού εις όλους τους
κατοίκους της Ιερουσαλήµ, που επερίµεναν την λύτρωσίν των από τα δεινά και την καταδίκην της αµαρτίας .
Λουκ. 2,39  Καί ως ετέλεσαν άπαντα τα κατά τον νόµον Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν εις την πόλιν εαυτών
Ναζαρέτ.
Λουκ. 2,39  Και αµέσως, όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία εξετέλεσαν όλα όσα ο νόµος του Κυρίου ώριζε, επέστρεψαν εις την



Γαλιλαίαν, εις την πατρίδα των την Ναζαρέτ.
Λουκ. 2,40  Τό δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύµατι πληρούµενον σοφίας, και χάρις Θεού ήν επ αυτό.
Λουκ. 2,40  Το δε παιδίον ηύξανε κατά το σώµα και ισχυροποιείτο πολύ κατά το πνεύµα και επληρούτο από σοφίαν , την
οποίαν εις αυτό µετέδιδεν, καθόσον επροχωρούσε η ηλικία του, η ενωµένη µε αυτό θεία του φύσις. Και χάρις Θεού ήτο εις
αυτό, η οποία το επροφύλασσε αµόλυντο από κάθε αµαρτίαν, το καθωδηγούσε δε και το ενίσχυε προς κάθε αρετήν.
Λουκ. 2,41  Καί επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ έτος εις Ιερουσαλήµ τή εορτή τού πάσχα.
Λουκ. 2,41  Και επήγαιναν οι γονείς του κάθε έτος εις την Ιερουσαλήµ, δια την εορτήν του πάσχα.
Λουκ. 2,42  και ότε εγένετο ετών δώδεκα, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυµα κατά το έθος της εορτής
Λουκ. 2,42  Και όταν το παιδίον έγινε δώδεκα ετών, ανέβησαν µαζή µε αυτό εις τα Ιεροσόλυµα, σύµφωνα µε την συνήθειαν
που είχε καθιερώσει ο νόµος δια την εορτήν.
Λουκ. 2,43  και τελειωσάντων τας ηµέρας, εν τώ υποστρέφειν αυτούς υπέµεινεν Ιησούς ο παίς εν Ιερουσαλήµ, και ουκ έγνω
Ιωσήφ και η µήτηρ αυτού.
Λουκ. 2,43  Οταν δε ετελείωσαν αι ηµέραι της εκεί παραµονής των, καθώς εγύριζαν προς την Ναζαρέτ, απέµεινε το παιδίον
Ιησούς εις την Ιερουσαλήµ και δεν αντελήφθησαν τούτο ο Ιωσήφ και η µητέρα αυτού.
Λουκ. 2,44  νοµίσαντες δε αυτόν εν τή συνοδεία είναι ήλθον ηµέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τοίς συγγενέσι και εν τοίς
γνωστοίς·
Λουκ. 2,44  Επειδή δε ενόµισαν ότι ήτο εις την συνοδείαν των προσκυνητών, επροχώρησαν µιας ηµέρας δρόµον µεταξύ των
συγγενών και των γνωστών.
Λουκ. 2,45  και µη ευρόντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ ζητούντες αυτόν.
Λουκ. 2,45  Επειδή δε τον ευρήκαν, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ, αναζητούντες αυτόν καθ' οδόν, µήπως ήτο µεταξύ των
ερχοµένων προσκυνητών.
Λουκ. 2,46  και εγένετο µεθ ηµέρας τρεις εύρον αυτόν εν τώ ιερώ καθεζόµενον εν µέσω των διδασκάλων και ακούοντα
αυτών και επερωτώντα αυτούς·
Λουκ. 2,46  Και όταν επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ, ευρήκαν αυτόν έπειτα από τρεις ηµέρας να κάθεται εις την αυλήν του
ναού, εν µέσω των διδασκάλων, να τους ακούη και να τους ερωτά δια σπουδαία και υψηλά ζητήµατα , ασυνήθη δια την
παιδικήν του ηλικίαν.
Λουκ. 2,47  εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τή συνέσει και ταίς αποκρίσεσιν αυτού .
Λουκ. 2,47  Και όλοι όσοι τον ήκουαν, εθαύµαζαν δια την µοναδικήν νοηµοσύνην και τας απαντήσστου.
Λουκ. 2,48  και ιδόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η µήτηρ αυτού είπε· τέκνον, τι εποίησας ηµίν ούτως; ιδού ο
πατήρ σου καγώ οδυνώµενοι εζητούµέν σε.
Λουκ. 2,48  Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τον είδαν, κατελήφθησαν από έκπληξιν και η µητέρα του είπε προς αυτόν· “παιδί
µου,τι είναι αυτό που µας έκαµες και έµεινες οπίσω; Ιδού ο πατέρας σου και εγώ µε πόνον και µεγάλην ανησυχίαν σε
αναζητούσαµε”.
Λουκ. 2,49  και είπε προς αυτούς· τι ότι εζητείτέ µε; ουκ ήδειτε ότι εν τοίς τού πατρός µου δεί είναί µε;
Λουκ. 2,49  Και είπε προς αυτούς· “διατί µε εζητούσατε; Δεν εγνωρίζατε ότι στον οίκον του Πατρός µου πρέπει να
είµαι;” (Υπενθύµισε εις αυτούς ότι πατήρ του δεν ήτο ο Ιωσήφ, αλλ' ο Θεός, του οποίου ο ναός ήτο ο οίκος του).
Λουκ. 2,50  και αυτοί ου συνήκαν το ρήµα ό ελάλησεν αυτοίς.
Λουκ. 2,50  Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον, που τους είπε, διότι δεν ηµπορούσαν να εισχωρήσουν στο µέγα µυστήριον της
ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού.
Λουκ. 2,51  και κατέβη µετ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήν υποτασσόµενος αυτοίς. και η µήτηρ αυτού διετήρει πάντα
τα ρήµατα ταύτα εν τή καρδία αυτής.
Λουκ. 2,51  Και ο Ιησούς κατέβηκε µαζή των από τα Ιεροσόλυµα εις την Ναζαρέτ και υπήκουεν εις αυτούς κατά πάντα. Και
η µητέρα του διατηρούσε όλα τα λόγια και τα συµβάντα αυτά εις την καρδίαν της και εις την µνήµην της.
Λουκ. 2,52  Καί Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεώ και ανθρώποις.
Λουκ. 2,52  Και ο Ιησούς προώδευε συνεχώς κατά την σοφίαν και κατά την αύξησιν του σώµατος και κατά την χάριν, που
ελάµβανε ολονέν και πλουσιωτέραν από τον Θεόν και κατά την εκτίµησιν και τον θαυµασµόν , που απελάµβανε εκ µέρους
των ανθρώπων δια τα πολλά και θεία χαρτίσµατά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Λουκ. 3,1  Εν έτει δε πεντεκαιδεκάτω της ηγεµονίας Τιβερίου Καίσαρος, ηγεµονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας, και
τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε τού αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουραίας και Τραχωνίτιδος
χώρας, και Λυσανίου της Αβιληνής τετραρχούντος,
Λουκ. 3,1  Κατά δε το δέκατον πέµπτον έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρος, όταν ηγεµών της Ιουδαίας ήτο ο
Ποντιος Πιλάτος, και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φιλιππος, ο αδελφός αυτού, τετράρχης της
Ιτουραίας και της Τραχωνίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβιληνής,
Λουκ. 3,2  επ αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, εγένετο ρήµα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίου υιόν εν τή ερήµω,
Λουκ. 3,2  όταν αρχιερείς εις Ιεροσόλυµα ήσαν ο Αννας και ο Καϊάφας, διέταξεν ο Θεός τον Ιωάννην τον υιόν του Ζαχαρίου,
που έµενεν εις την έρηµον,
Λουκ. 3,3  και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον τού Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εις άφεσιν αµαρτιών,
Λουκ. 3,3  και ήλθεν εις όλην την περιοχήν του Ιορδάνου, κηρύσσων προς τον λαόν του Ισραήλ και προτρέπων αυτούς να
βαπτισθούν βάπτισµα µετανοίας, δια να πάρουν άφεσιν αµαρτιών που θα τους έδιδεν εντός ολίγου ο Μεσσίας.
Λουκ. 3,4  ως γέγραπται εν βίβλω λόγων Ησαΐου τού προφήτου λέγοντος· φωνή βοώντος εν τή ερήµω , ετοιµάσατε την οδόν
Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού·
Λουκ. 3,4  Αυτό δε το έργο του Ιωάννου είχε προαναγγελθή τα θεόπνευστα λόγια του Ησαΐου , ο οποίος είχε προφητεύσει "θα
ακουσθή φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει εις την έρηµον και λέγει, ετοιµάσατε την οδόν του Κυρίου, κάµετε ίσους και
οµαλούς του δρόµους του, από τους οποίους θα περάση (προπαρασκευάσατε δηλαδή τας καρδίας σας, διά να σας
επισκεφθή ο Λυτρωτής)



Λουκ. 3,5  πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται, και έσται τα σκολιά εις ευθείαν και αι
τραχείαι εις οδούς λείας,
Λουκ. 3,5  Καθε φάραγγι θα γεµίση (θα σκεπασθούν δηλαδή τα χάσµατα, που η έλλειψις της αρετής δηµιουργεί εις τας
ψυχάς) και κάθε όρος και βουνό θα χαµηλώση και θα ισοπεδωθή (κάθε δηλαδή εγωϊσµός και υψηλοφροσύνη, που
εµποδίζει την λυτρωτική χάριν του Θεού, θα εξαλειφθή και θα σβήση από τας ψυχάς) τα στραβά και ανώµαλα µονοπάτια
θα γίνουν ευθεία οδός και οι πετρώδεις δρόµοι οµαλοί.(Ανωµαλίαι και τραχύτητες και ιδιοτροπίαι που δηµιουργούν τα
πάθη, θα φύγουν από τας ψυχάς, δια να υποδεχθούν αυταί τον Σωτήρα).
Λουκ. 3,6  και όψεται πάσα σάρξ το σωτήριον τού Θεού.
Λουκ. 3,6  Και όταν θα πραγµατοποιηθή αυτή η ηθική προπαρασκευή, τότε κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος θα ιδή και θα
απολαύση την σωτηρίαν που στέλνει ο Θεός”.
Λουκ. 3,7  Έλεγεν ούν τοίς εκπορευοµένοις όχλοις βαπτισθήναι υπ αυτού· γεννήµατα εχιδνών, τις υπέδειξεν υµίν φυγείν από
της µελλούσης οργής;
Λουκ. 3,7  Ελεγε δε ο Ιωάννης εις τα πλήθη του λαού, που έβγαιναν από τας πόλεις και ήρχοντο να βαπτισθούν από αυτόν·
“κακοί απόγονοι από φαρµακερές οχιές, σεις που έχετε κληρονοµήσει την κακίαν των προγόνων σας, ποιός σας υπέδειξε
τον τρόπον, δια να αποφύγετε την οργήν της θείας δικαιοσύνης, που πρόκειτε έντος ολίγου να ξεσπάση;
Λουκ. 3,8  ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της µετανοίας, και µη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχοµεν τον Αβραάµ· λέγω
γάρ υµίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείραι τέκνα τώ Αβραάµ.
Λουκ. 3,8  Εάν µε την καρδιά σας δέχεσθε ειλικρινώς το βάπτισµα της µετανοίας και θέλετε να σωθήτε από την οργήν,
κάµετε έργα αγαθά, άξια και σύµφωνα µε την µετάνοιάν σας. Και µην αρχίσετε να λέγετε µεταξύ σας µε αλαζονείαν·
Εχοµεν πατέρα τον Αβραάµ. Διότι σας λέγω τούτο, ότι ηµπορεί ο Θεός και από τους λίθους αυτούς να αναδείξη τέκνα στον
Αβραάµ.
Λουκ. 3,9  ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται· πάν ούν δένδρον µη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και
εις πύρ βάλλεται.
Λουκ. 3,9  Τωρα δε και ο πέλεκυς της θείας κρίσεως ευρίσκεται κοντά εις την ρίζαν των δένδρων · κάθε λοιπόν δένδρον, που
δεν παράγει καρπόν καλόν, κόβεται και ξερριζώνεται και ρίπτεται εις την φωτιά”.
Λουκ. 3,10  Καί επηρώτων αυτόν οι όχλοι λέγοντες· τι ούν ποιήσοµεν;
Λουκ. 3,10  Και τον ερωτούσαν τα πλήθη· “τι λοιπόν να κάµωµεν, δια να σωθώµεν από την οργήν του Θεού;”
Λουκ. 3,11  αποκριθείς δε λέγει αυτοίς· ο έχων δύο χιτώνας µεταδότω τώ µη έχοντι, και ο έχων βρώµατα οµοίως ποιείτω.
Λουκ. 3,11  Απήντησε δε και τους είπε· “αυτός που έχει δύο χιτώνας, ας δώση τον ένα εις εκείνον που δεν έχει, και Εκείνος
που έχει τροφάς, ας κάµη το ίδιο”.
Λουκ. 3,12  ήλθον δε και τελώναι βαπτισθήναι, και είπον προς αυτόν· διδάσκαλε, τι ποιήσοµεν;
Λουκ. 3,12  Ηλθαν δε και τελώναι να βαπτισθούν και είπαν προς αυτόν· “διδάσκαλε τι να κάµωµεν;”
Λουκ. 3,13  ο δε είπε προς αυτούς· µηδέν πλέον παρά το διατεταγµένον υµίν πράσσετε.
Λουκ. 3,13  Εκείνος δε τους είπε· “µη εισπράττετε τίποτε παραπάνω από εκείνο, που έχει ορισθή από τον νόµον”.
Λουκ. 3,14  επηρώτων δε αυτόν και στρατευόµενοι λέγοντες· και ηµείς τι ποιήσοµεν; και είπε προς αυτούς· µηδένα
συκοφαντήσητε µηδέ διασείσητε, και αρκείσθε τοίς οψωνίοις υµών.
Λουκ. 3,14  Ερωτούσαν δε αυτόν και οι υπηρετούντες ως στρατιώται, λέγοντες· “και ηµείς τι να κάµωµεν;” Και είπε προς
αυτούς· “κανένα να µη συκοφαντήσετε, κανένα να µη εκφοβήσετε µε απειλάς, δια να του αποσπάσετε χρήµατα, και να
αρκήσθε στον µισθόν σας”.
Λουκ. 3,15  Προσδοκώντος δε τού λαού και διαλογιζοµένων πάντων εν ταίς καρδίαις αυτών περί τού Ιωάννου, µήποτε
αυτός είη ο Χριστός,
Λουκ. 3,15  Ενώ δε ο λαός επερίµενε τον Μεσσίαν και εσκέπτοντο µέσα των δια τον Ιωάννην, µήπως αυτός είναι ο Χριστός,
Λουκ. 3,16  απεκρίνατο ο Ιωάννης άπασι λέγων· εγώ µέν ύδατι βαπτίζω υµάς· έρχεται δε ο ισχυρότερός µου, ού ουκ ειµί
ικανός λύσαι τον ιµάντα των υποδηµάτων αυτού· αυτός υµάς βαπτίσει εν Πνεύµατι Αγίω και πυρί.
Λουκ. 3,16  απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους, λέγων· “εγώ µεν σας βαπτίζω µε νερό, έρχεται όµως ο ισχυρότερός µου, του
οποίου εγώ δεν είµαι άξιος να λύσω το λωρί των υποδηµάτων του· αυτός θα σας βαπτίση µε Πνεύµα Αγιον και µε το
αγιαστικόν πυρ της χάριτος.
Λουκ. 3,17  ού το πτύον εν τή χειρί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού, και συνάξει τον σίτον εις την αποθήκην αυτού,
το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω.
Λουκ. 3,17  Αυτός κρατεί το φτυάρι στο χέρι του και θα ξεκαθαρίση το αλώνι του και θα συγκεντρώση το σιτάρι εις την
αποθήκην του (τους δικαίους δηλαδή εις την βασιλείαν των ουρανών), το δε άχυρον (τους αµετανοήτους δηλαδή
αµαρτωλούς), θα τους κατακαύση µε φωτιά, που δεν σβήνει ποτέ”.
Λουκ. 3,18  πολλά µέν ούν και έτερα παρακαλών ευηγγελίζετο τον λαόν.
Λουκ. 3,18  Πολλά µεν λοιπόν και άλλα εδίδασκε προτρέπων εις µετάνοιαν και παρηγορών τους θλιβοµένους από την
αµαρτίαν και εκήρυττε προς τον λαόν το χαρµόσυνον µήνυµα της ελεύσεως του Χριστού.
Λουκ. 3,19  Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόµενος υπ αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός τού αδελφού αυτού και περί
πάντων ών εποίησε πονηρών ο Ηρώδης,
Λουκ. 3,19  Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, επειδή ηλέγχετο από τον Ιωάννην, διότι συζούσε παρανόµως µε την Ηρωδιάδα, την
γυναίκα του αδελφού του, όπως και δι' όλα τα πονηρά έργα, που είχε κάµει,
Λουκ. 3,20  προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τή φυλακή.
Λουκ. 3,20  επρόσθεσε και τούτο το έγκληµα εις όλα όσα είχε διαπράξει και έκλεισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν (δια να
θέση τέρµα στους δικαίους ελέγχους του).
Λουκ. 3,21  Εγένετο δε εν τώ βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχοµένου ανεωχθήναι τον
ουρανόν
Λουκ. 3,21  Πριν όµως φυλακισθή ο Ιωάννης και αφού εβαπτίσθη όλος ο λαός, που είχεν έλθει στον Ιορδάνην, και όταν ο
Ιησούς εβαπτίσθη και προσηύχετο, ηνοίχθη ο ουρανός
Λουκ. 3,22  και καταβήναι το Πνεύµα το Άγιον σωµατικώ είδει ωσεί περιστεράν επ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι



λέγουσαν· σύ εί ο υιός µου ο αγαπητός, εν σοί ευδόκησα.
Λουκ. 3,22  και κατέβηκε το Πνεύµα το Αγιον µε µορφήν εξωτερικήν και σωµατικήν που εµοιαζε προς περιστεράν και ήλθε
φωνή από τον ουρανόν, που έλεγε· “συ είσαι ο υιός µου ο αγαπητός, εις σε έχω ευαρεστηθή, διότι και ως άνθρωπος
ετήρησες όλα όσα είναι αρεστά εις εµέ”.
Λουκ. 3,23  Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόµενος, ών, ως ενοµίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί,
Λουκ. 3,23  Και αυτός ο Ιησούς, δια τον οποίον ελέχθησαν τα ανωτέρω, ήτο, όταν ήρχισε το δηµόσιον έργον του, περίπου
τριάκοντα ετών, υιός, όπως ενοµίζετο από τους Εβραίους, του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός του Ηλί,
Λουκ. 3,24  τού Ματθάν, τού Λευΐ, τού Μελχί, τού Ιωαννά, τού Ιωσήφ,
Λουκ. 3,24  ο οποίος ήτο υιός του Ματθάν, υιός του Λευϊ, υιού του Μελχί, υιού του Ιωννά, υιού του Ιωσήφ,
Λουκ. 3,25  τού Ματταθίου, τού Αµώς, τού Ναούµ, τού Εσλίµ, τού Ναγγαί,
Λουκ. 3,25  υιού του Ματταθίου, υιού του Αµώς, υιού του Ναούµ, υιού του Εσλίµ, υιού του Ναγγαί,
Λουκ. 3,26  τού Μαάθ, τού Ματταθίου, τού Σεµεΰ, τού Ιωσήφ, τού Ιωδά,
Λουκ. 3,26  υιού του Μαάθ, υιού του Ματταθίου, υιού του Σεµεΰ, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωδά,
Λουκ. 3,27  τού Ιωαννάν, τού ησά, τού Ζοροβάβελ, τού Σαλαθιήλ, τού Νηρί,
Λουκ. 3,27  υιού του Ιωαννάν, υιού του Ρησά, υιού του Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί,
Λουκ. 3,28  τού Μελχί, τού Αδδί, τού Κωσάµ, τού Ελµωδάµ, τού Ήρ,
Λουκ. 3,28  υιού του Μελχί, υιού του Αδδί, υιού του Κωσάµ, υιού του Ελµωδάµ, υιού του Ηρ,
Λουκ. 3,29  τού Ιωσή, τού Ελιέζερ, τού Ιωρείµ, τού Ματθάτ, τού Λευΐ,
Λουκ. 3,29  υιού του Ιωσή, υιού του Ελιέζερ, υιού του Ιωρείµ, υιού του Ματθάτ, υιού του Λευϊ,
Λουκ. 3,30  τού Συµεών, τού Ιούδα, τού Ιωσήφ, τού Ιωνά, τού Ελιακείµ,
Λουκ. 3,30  υιού του Συµεών, υιού του Ιούδα, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωνά, υιού του Ελιακείµ,
Λουκ. 3,31  τού Μελεά, τού Μαϊνάν, τού Ματταθά, τού Νάθαν, τού Δαυΐδ,
Λουκ. 3,31  υιού του Μελεά, υιού του Μαϊνάν, υιού του Ματταθά, υιού του Ναθαν, υιού του Δαυΐδ,
Λουκ. 3,32  τού Ιεσσαί, τού Ωβήδ, τού Βοόζ, τού Σαλµών, τού Ναασσών,
Λουκ. 3,32  υιού του Ιεσσαί, υιού του Ωβήδ, υιού του Βοόζ, υιού του Σαλµών, υιού του Ναασσών,
Λουκ. 3,33  τού Αµιναδάβ, τού Αράµ, τού Ιωράµ, τού Εσρώµ, τού Φαρές, τού Ιούδα,
Λουκ. 3,33  υιού του Αµιναδάβ, υιού του Αράµ, υιού του Ιωράµ, υιού του Εσρώµ, υιού του Φαρές, υιού του Ιούδα,
Λουκ. 3,34  τού Ιακώβ, τού Ισαάκ, τού Αβραάµ, τού Θάρα, τού Ναχώρ,
Λουκ. 3,34  υιού του Ιακώβ, υιού του Ισαάκ, υιού του Αβραάµ, υιού του Θαρα, υιού του Ναχώρ,
Λουκ. 3,35  τού Σερούχ, τού αγαύ, τού Φάλεκ, τού Έβερ, τού Σαλά,
Λουκ. 3,35  υιού του Σερούχ, υιού του Ραγαύ, υιού του Φαλεκ, υιού του Εβερ, υιού του Σαλά,
Λουκ. 3,36  τού Καϊνάν, τού Αρφαξάδ, τού Σήµ, τού Νώε, τού Λάµεχ,
Λουκ. 3,36  υιού του Καϊνάν, υιού του Αρφαξάδ, υιού του Σηµ, υιού του Νώε, υιού του Λαµεχ,
Λουκ. 3,37  τού Μαθουσάλα, τού Ενώχ, τού Ιάρεδ, τού Μαλελεήλ, τού Καϊνάν,
Λουκ. 3,37  υιού του Μαθουσάλα, υιού του Ενώχ, υιού του Ιάρεδ, υιού του Μαλελεήλ, υιού του Καϊνάν,
Λουκ. 3,38  τού Ενώς, τού Σήθ, τού Αδάµ, τού Θεού.
Λουκ. 3,38  υιού του Ενώς, υιού του Σηθ, υιού του Αδάµ. τον οποίον ως τέκνον του έπλασε κατ' ευθείαν ο Θεός. (Ο ίδιος ο
Θεός δια της δηµιουργικής του δυνάµεως έπλασεν εν τη Παρθένω τον Ιησούν , τον νέον Αδάµ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Λουκ. 4,1  Ιησούς δε πλήρης Πνεύµατος Αγίου υπέστρεψεν από τού Ιορδάνου, και ήγετο εν τώ Πνεύµατι εις την έρηµον
Λουκ. 4,1  Ο δε Ιησούς, γεµάτος από Αγιον Πνεύµα, επέστρεψε από τον Ιορδάνην και ωδηγείτο µε την παρακίνησιν του
Αγίου Πνεύµατος εις την έρηµον,
Λουκ. 4,2  ηµέρας τεσσαράκοντα πειραζόµενος υπό τού διαβόλου, και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταίς ηµέραις εκείναις· και
συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε.
Λουκ. 4,2  εις την οποίαν σαράντα ηµέρας επειράζετο από τον διάβολον. Και δεν έφαγε τίποτε τας ηµέρας εκείνας. Και αφού
ετελείωσαν αυταί, έπειτα επείνασε.
Λουκ. 4,3  και είπεν αυτώ ο διάβολος· ει υιός εί τού Θεού, ειπέ τώ λίθω τούτω ίνα γένηται άρτος.
Λουκ. 4,3  Και είπεν εις αυτόν ο διάβολος· “εάν είσαι Υιός του Θεού (όπως είπεν η φωνή που ηκούσθη στον Ιορδάνην, και
έχεις δύναµιν από τον Θεόν) ειπέ στον λίθον αυτόν να γίνη άρτος”.
Λουκ. 4,4  και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγων· γέγραπται ότι ουκ επ άρτω µόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ επί παντί
ρήµατι εκπορευοµένω διά στόµατος Θεού.
Λουκ. 4,4  Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν και είπεν· “είναι γραµµένο εις την Αγίαν Γραφή, ότι δεν θα ζήση ο άνθρωπος
µόνον µε άρτον, αλλά και µε κάθε λόγον, που βγαίνει από το στόµα του Θεού. Εάν ο Θεός δώση διαταγήν, ηµπορεί να ζήση
ο άνθρωπος και χωρίς άρτον”.
Λουκ. 4,5  Καί αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οικουµένης εν στιγµή
χρόνου,
Λουκ. 4,5  Και αφού τον ανέβασεν ο διάβολος εις όρος υψηλόν, του έδειξεν εις στιγµήν χρόνου πανοραµατικώς όλας τας
βασιλείας του κόσµου, την δύναµίν των, τα πλούτη των την µεγαλοπρέπειάν των.
Λουκ. 4,6  και είπεν αυτώ ο διάβολος· σοί δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών , ότι εµοί παραδέδοται,
και ώ εάν θέλω δίδωµι αυτήν.
Λουκ. 4,6  Και είπεν εις αυτόν ο διάβολος· “θα δώσω εις σε όλην αυτήν την εξουσίαν επάνω εις τα κράτη και όλην την δόξαν
των. Θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθή και υποταχθή, εξ αιτίας των αµαρτιών των, εις εµέ και εγώ τα δίδω εις όποιον
θέλω.
Λουκ. 4,7  σύ ούν εάν προσκυνήσης ενώπιόν µου, έσται σου πάσα.
Λουκ. 4,7  Συ λοιπόν, εάν πέσης εµπρός µου και µε προσκυνήσης ως κύριόν σου, θα έχης ως ιδικήν σου όλη αυτήν την
εξουσία και µεγαλοπρέπειαν”.



Λουκ. 4,8  και αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς· ύπαγε οπίσω µου, σατανά· γέγραπται γάρ, Κύριον τον Θεόν σου
προσκυνήσεις και αυτώ µόνω λατρεύσεις.
Λουκ. 4,8  Και αποκριθείς ο Ιησούς του είπεν· “φύγε απ' εµπρός µου, σατανά (δεν θέλω µε κανέναν τρόπον να ακούσω την
πονηράν σου πρότασιν), διότι είναι γραµµένον· Κυριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν µόνον θα λατρεύσης”.
Λουκ. 4,9  Καί ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυµα, και έστησεν αυτόν επί το πτερύγιον τού ιερού και είπεν αυτώ· ει υιός εί τού
Θεού, βάλε σεαυτόν εντεύθεν κάτω·
Λουκ. 4,9  Και έφερεν αυτόν εις τα Ιεροσόλυµα και τον έστησεν όρθιον στο υψηλόν άκρον της στέγης του Ναού και του είπε ·
“εάν είσαι υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτόν σου από εδώ κάτω και δεν θα πάθης τίποτε,
Λουκ. 4,10  γέγραπται γάρ ότι τοίς αγγέλοις αυτού εντελείται περί σού τού διαφυλάξαι σε,
Λουκ. 4,10  διότι είναι γραµµένον εις την Αγ. Γραφήν, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν δια σε στους αγγέλους του, να σε
διαφυλάξουν.
Λουκ. 4,11  και ότι επί χειρών αρούσί σε, µήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.
Λουκ. 4,11  Και έχει γραφή ακόµη, ότι θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των, ώστε να µη κτυπήση ούτε το πόδι σου στον λίθον.
(Ετσι δε και οι άνθρωποι που είναι συγκεντρωµένοι εις την αυλήν του ναού, όταν ίδουν το θαύµα αυτό, θα πιστεύσουν εις
σε).
Λουκ. 4,12  και αποκριθείς είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι είρηται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου.
Λουκ. 4,12  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπεν ότι “έχει λεχθή· δεν θα εκθέσης τον ευατόν σου εις κίνδυνον, δια να
δοκιµάσης Κυριον τον Θεόν σου, αν θα σε προφυλάξη”.
Λουκ. 4,13  Καί συντελέσας πάντα πειρασµόν ο διάβολος απέστη απ αυτού άχρι καιρού.
Λουκ. 4,13  Και αφού ετελείωσεν ο διάβολος κάθε πειρασµόν, απεµακρύνθη από τον Ιησούν µέχρι καιρού, περιµένων άλλην
κατάλληλον ευκαιρίαν να τον πειράξη.
Λουκ. 4,14  Καί υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τή δυνάµει τού Πνεύµατος εις την Γαλιλαίαν· και φήµη εξήλθε καθ όλης της
περιχώρου περί αυτού
Λουκ. 4,14  Και επέστρεψεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν γεµάτος µε την δύναµιν του Αγίου Πνεύµατος και η φήµη του δια τα
θαύµατα, τα οποία έκαµνε, εκυκλοφόρησεν εις όλα τα περίχωρα.
Λουκ. 4,15  και αυτός εδίδασκεν εν ταίς συναγωγαίς αυτών δοξαζόµενος υπό πάντων.
Λουκ. 4,15  Και αυτός εδίδασκε εις τας συναγωγάς των Ιουδαίων, θαυµαζόµενος και επαινούµενος από όλους.
Λουκ. 4,16  Καί ήλθεν εις την Ναζαρέτ, ού ήν τεθραµµένος, και εισήλθε κατά το ειωθός αυτώ εν τή ηµέρα των σαββάτων εις
την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι.
Λουκ. 4,16  Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφή και εισήλθε, όπως εσυνήθιζε, κατά την ηµέραν του Σαββάτου εις
την συναγωγήν, και εσηκώθη από την θέσιν του, δια να αναγνώση περικοπήν από την Βιβλον.
Λουκ. 4,17  και επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαΐου τού προφήτου, και αναπτύξας το βιβλίον εύρε τον τόπον ού ήν γεγραµµένον·
Λουκ. 4,17  Και εδόθη εις τα χέρια του το βιβλίον του προφήτου Ησαΐου και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίον , ευρήκε το µέρος
εκείνο, που ήσαν γραµµένα τα εξής·
Λουκ. 4,18  Πνεύµα Κυρίου επ εµέ, ού είνεκεν έχρισέ µε, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ µε, ιάσασθαι τους
συντετριµµένους την καρδίαν,
Λουκ. 4,18  “Πνεύµα Κυρίου µένει εις εµέ, διότι µε αυτό µε έχρισεν ο Κυριος ως άνθρωπον και µε έστειλε να κηρύξω στους
πτωχούς και γυµνούς από πίστιν ανθρώπους το χαρµόσυνον µήνυµα της λυτρώσεως, να θεραπεύσω αυτούς των οποίων η
καρδία έχει συντριβή από το βάρος της αµαρτίας.
Λουκ. 4,19  κηρύξαι αιχµαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσµένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν
Κυρίου δεκτόν.
Λουκ. 4,19  Να κηρύξω στους δούλους της αµαρτίας την άφεσιν και την απελευθέρωσιν , να χαρίσω ανάβλεψιν εις εκείνους
που έχουν σκοτισµένον και τυφλωµένον τον νου από τα πάθη της αµαρτίας, να στείλω υγιείς και ελευθέρους από κάθε
ενοχήν εκείνους, που έχουν καταπληγωθή και συντριβή από την αµαρτίαν· µε έστειλε να κηρύξω στους ανθρώπους την
αρχήν νέας εποχής, η οποία θα είναι ευχαρίστως δεκτή από τον Θεόν, ποθητή δε και χαρµόσυνος δια τους ανθρώπους”.
Λουκ. 4,20  και πτύξας το βιβλίον αποδούς τώ υπηρέτη εκάθισε· και πάντων εν τή συναγωγή οι οφθαλµοί ήσαν ατενίζοντες
αυτώ.
Λουκ. 4,20  Και αφού ετύλιξεν το βιβλίον εις σχήµα κυλίνδρου, το παρέδωσε στον υπηρέτην και εκάθισε. Τα βλέµατα δε
όλων αυτών, που ευρίσκοντο εις την συναγωγήν, ήσαν προσηλωµένα µε µεγάλην προσοχήν εις αυτόν.
Λουκ. 4,21  ήρξατο δε λέγειν προς αυτούς ότι σήµερον πεπλήρωται η γραφή αύτη εν τοίς ωσίν υµών .
Λουκ. 4,21  Ηρχισεν δε να λέγη εις αυτούς ότι “σήµερον, µε όσα την στιγµήν αυτήν ακούουν τα αυτιά σας, έχει εκπληρωθή
και επαληθεύσει αυτή η προφητεία”.
Λουκ. 4,22  και πάντες εµαρτύρουν αυτώ και εθαύµαζον επί τοίς λόγοις της χάριτος τοίς εκπορευοµένοις εκ τού στόµατος
αυτού και έλεγον· ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ;
Λουκ. 4,22  Και όλοι επεβεβαίωναν δι' αυτόν, ότι εκήρυττε µε πολλήν δύναµιν και εθαύµαζαν δια τα λόγια τα γεµάτα χάριν,
που έβγαιναν από το στόµα του και έλεγαν· “δεν είναι αυτός ο υιός του γνωστού µας Ιωσήφ, ο µαραγκός;”
Λουκ. 4,23  και είπε προς αυτούς· πάντως ερείτέ µοι την παραβολήν ταύτην· ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· όσα ηκούσαµεν
γενόµενα εν τή Καπερναούµ, ποίησον και ώδε εν τή πατρίδι σου.
Λουκ. 4,23  Και είπε προς αυτούς· “ασφαλώς θα µου πήτε την γνωστήν παροιµίαν· ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου· δείξε
την δύναµίν σου εδώ εις την πατρίδα σου, κάµε και εδώ τα θαύµατα, που ηκούσαµεν ότι έκαµες εις την Καπερναούµ”.
Λουκ. 4,24  είπε δε· αµήν λέγω υµίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός εστιν εν τή πατρίδι αυτού.
Λουκ. 4,24  Αλλά ο Ιησούς τους είπε· “αλήθεια σας λέγω, ότι κανείς προφήτης δεν έγινε δεκτός µε την πρέπουσαν τιµήν εις
την πατρίδα του.
Λουκ. 4,25  επ αληθείας δε λέγω υµίν πολλαί χήραι ήσαν εν ταίς ηµέραις Ηλιού εν τώ Ισραήλ, ότε εκλείσθη ο ουρανός επί
έτη τρία και µήνας έξ, ως εγένετο λιµός µέγας επί πάσαν την γήν,
Λουκ. 4,25  Σας υπενθυµίζω δε και αυτήν την αλήθειαν, ότι πολλαί χήραι εζούσαν µεταξύ του Ισραηλιτικού λαού κατά την
εποχήν του Ηλιού, όταν εκλείσθη ο ουρανός και δεν έβρεξε επί τρία έτη και εξ µήνας, τότε που απλώθηκε µεγάλη πείνα εις



όλην την χώραν της Παλαιστίνης.
Λουκ. 4,26  και προς ουδεµίαν αυτών επέµφθη Ηλίας ει µη εις Σάρεπτα της Σιδωνίας προς γυναίκα χήραν.
Λουκ. 4,26  Και εις καµµίαν από τας πτωχάς χήρας των Ιουδαίων δεν εστάλη από τον Θεόν ο Ηλίας, ει µη µόνον εις τα
Σαρεπτα της Σιδωνίας προς κάποιαν άγνωστον και άσηµον χήραν γυναίκα.
Λουκ. 4,27  και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου τού προφήτου εν τώ Ισραήλ, και ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει µη Νεεµάν ο
Σύρος.
Λουκ. 4,27  Και πολλοί λεπροί ήσαν κατά την εποχήν του προφήτου Ελισαίου στο ισραηλιτικόν έθνος και κανείς από
αυτούς δεν εθεραπεύθη, ει µη µόνον ο Νεεµάν, που κατήγετο από την Συρίαν”.
Λουκ. 4,28  και επλήσθησαν πάντες θυµού εν τή συναγωγή ακούοντες ταύτα,
Λουκ. 4,28  Και όλοι µέσα εις την συναγωγήν, όταν ήκουσα αυτά, κατελήφθησαν από ασυγκράτητον οργήν (διότι ενόµισαν
ότι ο Κυριος τους θέτει εις κατωτέραν θέσιν από τους ειδωλολάτρας).
Λουκ. 4,29  και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως οφρύος τού όρους, εφ ού η πόλις αυτών
ωκοδόµητο, εις το κατακρηµνίσαι αυτόν.
Λουκ. 4,29  Εσηκώθησαν, τον ήρπασαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλιν, τον έφεραν έως το χείλος ενός κρηµνού του
όρους, επάνω στο οποίον είχεν οικοδοµηθή η πόλις των, µε τον σκοπόν να τον κρηµνίσουν κάτω.
Λουκ. 4,30  αυτός δε διελθών διά µέσου αυτών επορεύετο.
Λουκ. 4,30  Αυτός όµως επέρασε ανάµεσα από αυτούς κατά ένα τρόπον θαυµαστόν και έφυγε.
Λουκ. 4,31  Καί κατήλθεν εις Καπερναούµ πόλιν της Γαλιλαίας, και ήν διδάσκων αυτούς εν τοίς σάββασι·
Λουκ. 4,31  Και κατέβηκε εις την Καπερναούµ, πόλιν της Γαλιλαίας και εκεί εδίδασκε κατά τα Σαββατα τους κατοίκους της .
Λουκ. 4,32  και εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία ήν ο λόγος αυτού.
Λουκ. 4,32  Εθαύµαζαν δε και απορούσαν µε την διδασκαλίαν του, διότι ο λόγος του έχε δύναµιν, ώστε να συναρπάζη όλους
και να πείθη.
Λουκ. 4,33  Καί εν τή συναγωγή ήν άνθρωπος έχων πνεύµα δαιµονίου ακαθάρτου, και ανέκραξε φωνή µεγάλη
Λουκ. 4,33  Και εις την συναγωγήν ήτο ένας άνθρωπος, που είχε δαιµονικόν ακάθαρτον πνεύµα και εκραυγασε µε φωνήν
µεγάλην
Λουκ. 4,34  λέγων· έα, τι ηµίν και σοί, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες απολέσαι ηµάς; οίδά σε τις εί, ο άγιος τού Θεού.
Λουκ. 4,34  λέγων· “άφησέ µας· ποία σχέσις ηµπορεί να υπάρχη µεταξύ ηµών των δαιµονίων και σου, Ιησού Ναζαρηνέ;
Ηλθες να µας διώξης από αυτόν, στον οποίον έχοµεν εγκατασταθή και να µας κρηµνίσης εις την άβυσσον της απωλείας;
Σε γνωρίζω ποίος είσαι· είσαι ο κατ' εξοχήν άγιος του Θεού, ο Μεσσίας, τον οποίον ο ίδιος ο Θεός καθιέρωσεν στο έργον
του”.
Λουκ. 4,35  και επετίµησεν αυτώ ο Ιησούς λέγων· φιµώθητι και έξελθε εξ αυτού. και ρίψαν αυτόν το δαιµόνιον εις το µέσον
εξήλθεν απ αυτού, µηδέν βλάψαν αυτόν.
Λουκ. 4,35  Και τον επέπληξεν ο Ιησούς λέγων· “φιµώσου, κλείσε το στόµα σου, και έβγα από τον άνθρωπον αυτόν”. Και
τότε το δαιµόνιον έρριξε αυτόν στο µέσον της συναγωγής και εβγήκεν από αυτόν, χωρίς να τον βλάψη καθόλου.
Λουκ. 4,36  και εγένετο θάµβος επί πάντας, και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες· τις ο λόγος ούτος, ότι εν εξουσία και
δυνάµει επιτάσσει τοίς ακαθάρτοις πνεύµασι, και εξέρχονται;
Λουκ. 4,36  Και απλώθηκε εις όλους µεγάλη έκπληξις και συνωµιλούσαν µεταξύ των λέγοντες· “τι φοβερός και δυνατός
είναι ο λόγος του ανθρώπου αυτού; Διότι µε εξουσίαν και µε δύναµιν διατάσσει τα ακάθαρτα πνεύµατα και εκείνα φεύγουν
αµέσως”.
Λουκ. 4,37  και εξεπορεύετο ήχος περί αυτού εις πάντα τόπον της περιχώρου.
Λουκ. 4,37  Και διεδίδετο η φήµη αυτού εις κάθε τόπον της περιοχής της Γαλιλαίας.
Λουκ. 4,38  Αναστάς δε εκ της συναγωγής εισήλθεν εις την οικίαν Σίµωνος. η πενθερά δε τού Σίµωνος ήν συνεχοµένη
πυρετώ µεγάλω, και ηρώτησαν αυτόν περί αυτής.
Λουκ. 4,38  Επειτα δε από την θεραπείαν του δαιµονιώντος εξεκίνησε και ανεχώρησε από την συναγωγήν και επήγε στο
σπίτι του Σιµωνος. Η δε πενθερά του Σιµωνος είχε µεγάλον πυρετόν και τον παρεκάλεσαν να την θεραπεύση.
Λουκ. 4,39  και επιστάς επάνω αυτής επετίµησε τώ πυρετώ, και αφήκεν αυτήν· παραχρήµα δε αναστάσα διηκόνει αυτοίς.
Λουκ. 4,39  Και αφού επλησίασε και εστάθη από επάνω της, διέταξε τον πυρετόν και την αφήκεν αµέσως. Αυτή δε αµέσως
εσηκώθη και χωρίς να αισθάνεται καµµίαν αδυναµίαν από την ασθένειάν της, τους υπηρετούσε.
Λουκ. 4,40  Δύνοντος δε τού ηλίου πάντες όσοι είχον ασθενούντας νόσοις ποικίλαις ήγαγον αυτούς προς αυτόν· ο δε ενί
εκάστω αυτών τας χείρας επιτιθείς εθεράπευσεν αυτούς.
Λουκ. 4,40  Κατά δε την δύσιν του ηλίου, όλοι όσοι είχον ασθενείς από διαφόρους νόσους, τους έφεραν προς αυτόν. Αυτός δε,
αφού έθετε τα χέρια του στον καθένα από αυτούς, τους εθεράπευσε.
Λουκ. 4,41  εξήρχετο δε και δαιµόνια από πολλών κραυγάζοντα και λέγοντα ότι σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού. και
επιτιµών ουκ εία αυτά λαλείν, ότι ήδεισαν τον Χριστόν αυτόν είναι.
Λουκ. 4,41  Εφευγαν δε και δαιµόνια από πολλούς, τα οποία εκραύγαζαν δυνατά και έλεγαν ότι· “συ είσαι ο Χριστός, ο υιός
του Θεού”. Ο δε Ιησούς τα επέπλητε και δεν τα άφινε να οµιλούν, διότι εγνώριζαν ότι αυτός είναι ο Χριστός. (Δεν ήθελε την
δολίαν µαρτυρίαν των πονηρών πνευµάτων).
Λουκ. 4,42  Γενοµένης δε ηµέρας εξελθών επορεύθη εις έρηµον τόπον· και οι όχλοι επεζήτουν αυτόν, και ήλθον έως αυτού
και κατείχον αυτόν τού µη πορεύεσθαι απ αυτών.
Λουκ. 4,42  Οταν δε έγινε ηµέρα ο Ιησούς ανεχώρησε και επήγεν εις έρηµον τόπον και τα πλήθη τον αναζητούσαν. Και
ήλθον έως εκεί, που ήτο, και προσπαθούσαν µε τα λόγια των να τον κρατήσουν, να µη φύγη από την πόλιν των.
Λουκ. 4,43  ο δε είπε προς αυτούς ότι και ταίς ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσασθαί µε δεί την βασιλείαν τού Θεού· ότι εις τούτο
απέσταλµαι.
Λουκ. 4,43  Εκείνος όµως τους είπεν, ότι “πρέπει να κηρύξω το χαρµόσυνον µήνυµα της βασιλείας του Θεού και εις άλλας
πόλεις, διότι δι' αυτόν ακριβώς τον σκοπόν έχω σταλή από τον πατέρα µου”.
Λουκ. 4,44  και ήν κηρύσσων εις τας συναγωγάς της Γαλιλαίας.
Λουκ. 4,44  Και εκήρυσσε το Ευαγγέλιον εις τας συναγωγάς της Γαλιλαίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Λουκ. 5,1 Εγένετο δε εν τώ τον όχλον επικείσθαι αυτώ τού ακούειν τον λόγον τού Θεού και αυτός ήν εστώς παρά την λίµνην
Γεννησαρέτ,
Λουκ. 5,1  Ενώ δε τα πλήθη τον περιτριγύριζαν εις πυκνάς µάζας και τον εστρίµωχναν, δια να ακούουν τον λόγον του Θεού,
αυτός εστέκετο πλησίον της λίµνης Γεννησαρέτ.
Λουκ. 5,2  και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίµνην· οι δε αλιείς αποβάντες απ αυτών απέπλυναν τα δίκτυα.
Λουκ. 5,2  Και είδε δύο πλοία αραγµένα και ακίνητα εκεί κοντά εις την λίµνην· οι ψαράδες είχαν βγη από αυτά και έπλυναν
τα δίκτυα εις την παραλίαν.
Λουκ. 5,3  εµβάς δε εις έν των πλοίων, ό ήν τού Σίµωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γής επαναγαγείν ολίγον· και καθίσας
εδίδασκεν εκ τού πλοίου τους όχλους.
Λουκ. 5,3  Και αφού εµπήκε εις ένα από αυτά, που ανήκε στον Σιµωνα, τον παρεκάλεσε να προχωρήση εις µικράν
απόστασιν από την ξηράν. Και καθίσας εδίδασκε από το πλοίον τα πλήθη του λαού.
Λουκ. 5,4  ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον Σίµωνα· επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υµών εις άγραν.
Λουκ. 5,4  Οταν δε έπαυσε να οµιλή, είπε στον Σιµωνα· “ξαναφέρε το πλοίον πάλιν εις τα ανοικτά της λίµνης και ρίξτε τα
δίκτυά σας για ψάρεµα”.
Λουκ. 5,5  και αποκριθείς ο Σίµων είπεν αυτώ· επιστάτα, δι όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβοµεν· επί δε τώ ρήµατί
σου χαλάσω το δίκτυον.
Λουκ. 5,5  Και αποκριθείς ο Σιµων του είπε· “διδάσκαλε, όλην την νύκτα, που είναι κατάλληλες οι ώρες για ψάρεµα,
εκοπιάσαµε ρίχνοντες τα δίκτυα και δεν επιάσαµε τίποτε. Αλλά, θα υπακούσω στον λόγον σου και θα ρίξω το δίκτυ”.
Λουκ. 5,6  και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ· διερήγνυτο δε το δίκτυον αυτών .
Λουκ. 5,6  Και αφού έκαµαν τούτο, έκλεισαν πολύ πλήθος ιχθύων· ήρχισε δε να σχίζεται το δίκτυον από το πολύ βάρος.
Λουκ. 5,7  και κατένευσαν τοίς µετόχοις τοίς εν τώ ετέρω πλοίω τού ελθόντας συλλαβέσθαι αυτοίς· και ήλθον και έπλησαν
αµφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά.
Λουκ. 5,7  Και επροσκάλεσαν µε νεύµατα τους συνεταίρους των, που ήσαν στο αλλο πλοίον, να έλθουν, δια να πιάσουν
µαζή µε αυτούς τα δίκτυα µε τα ψάρια. Και εκείνοι ήλθαν και εγέµισαν και τα δύο πλοία τόσον πολύ, ώστε εκινδύνευσαν
να βυθισθούν.
Λουκ. 5,8  ιδών δε Σίµων Πέτρος προσέπεσε τοίς γόνασιν Ιησού λέγων· έξελθε απ εµού, ότι ανήρ αµαρτωλός ειµι, Κύριε·
Λουκ. 5,8  Οταν δε ο Σιµων είδε το θαυµαστόν αυτό γεγονός, έπεσε κάτω εµπρός εις τα γόνατα του Ιησού και είπε· “Κυριε,
έβγα από το πλοίον µου, διότι εγώ είµαι ένας άνθρωπος αµαρτωλός και δεν µου αξίζει να ευρίσκοµαι τόσον κοντά σου”.
Λουκ. 5,9  θάµβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας τους σύν αυτώ επί τή άγρα των ιχθύων ή συνέλαβον,
Λουκ. 5,9  Τα είπε δε αυτά, διότι κατέλαβε αυτόν και όλους εκείνους, που ήσαν µαζή του, µεγάλη έκπληξις, δια το πλήθος
των ψαριών, που είχαν κλείσει εις τα δίκτυα.
Λουκ. 5,10  οµοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, οί ήσαν κοινωνοί τώ Σίµωνι. και είπε προς τον Σίµωνα ο
Ιησούς· µη φοβού· από τού νύν ανθρώπους έση ζωγρών.
Λουκ. 5,10  Η ίδια δε έκπληξις κατέλαβε τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνεταίροι του
Σιµωνος. Και είπεν ο Ιησούς προς τον Σιµωνα· “µη φοβάσαι· από τώρα θα πιάνης µε τα δίκτυα του κηρύγµατός σου
ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγής εις την βασιλείαν των ουρανών”.
Λουκ. 5,11  και καταγαγόντες τα πλοία επί την γήν αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ.
Λουκ. 5,11  Και αφού έφεραν πάλιν εις την ξηράν τα πλοία, αφήκαν ολα, και ψάρια και δίκτυα και πλοία, και ηκολούθησαν
ως πιστοί µαθηταί τον Χριστόν.
Λουκ. 5,12  Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν µια των πόλεων και ιδού ανήρ πλήρης λέπρας· και ιδών τον Ιησούν, πεσών επί
πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγων· Κύριε, εάν θέλης δύνασαί µε καθαρίσαι.
Λουκ. 5,12  Συνέβη δε, όταν ευρίσκετο ο Ιησούς εις µίαν από τας πόλεις και ιδού ένας άνθρωπος γεµάτος λέπρα. Αυτός, όταν
είδε τον Ιησούν, έπεσεν πρηνής µε το πρόσωπον εις την γην και τον παρεκάλεσε λέγων· “Κυριε, πιστεύω ότι, εάν θέλης,
ηµπορείς να µε καθαρίσης από την λέπραν”.
Λουκ. 5,13  και εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού ειπών· θέλω, καθαρίσθητι. και ευθέως η λέπρα απήλθεν απ αυτού.
Λουκ. 5,13  Και ο Κυριος, αφού άπλωσε το χέρι και τον ήγγισε, είπε· “θέλω. Καθαρίσου από την λέπραν”. Και αµέσως
εξηφανίσθη από αυτόν η λέπρα.
Λουκ. 5,14  και αυτός παρήγγειλεν αυτώ µηδενί ειπείν, αλλά απελθών δείξον σεαυτόν τώ ιερεί και προσένεγκε περί τού
καθαρισµού σου καθώς προσέταξε Μωϋσής εις µαρτύριον αυτοίς.
Λουκ. 5,14  Και ο Ιησούς του έδωσεν εντολήν να µη είπη εις κανένα τίποτε· “αλλά πήγαινε, είπε, δείξε τον εαυτόν σου στον
ιερέα και πρόσφερε την θυσίαν δια την θεραπείαν σου, όπως έχει διατάξει ο Μωϋσής, δια να είναι αυτό επιβεβαίωσις και
µαρτυρία στον ιερέα και στους άλλους ανθρώπους, ότι πράγµατι εθεραπεύθης”.
Λουκ. 5,15  διήρχετο δε µάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν και θεραπεύεσθαι υπ αυτού από
των ασθενειών αυτών·
Λουκ. 5,15  Διεδίδετο δε και εκυκλοφορούσε ακόµη περισότερον η φήµη δι' αυτόν και πλήθη λαού εµαζεύοντο από διάφορα
µέρη, δια να ακούουν την διδασκαλίαν του και να θεραπεύωνται υπ' αυτού από τας ασθενείας των.
Λουκ. 5,16  αυτός δε ήν υποχωρών εν ταίς ερήµοις και προσευχόµενος.
Λουκ. 5,16  Αυτός δε έφευγε και απεσύρετο εις ερηµικούς τόπους και προσηύχετο.
Λουκ. 5,17  Καί εγένετο εν µια των ηµερών και αυτός ήν διδάσκων, και ήσαν καθήµενοι Φαρισαίοι και νοµοδιδάσκαλοι, οί
ήσαν εληλυθότες εκ πάσης κώµης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ· και δύναµις Κυρίου ήν εις το ιάσθαι
αυτούς.
Λουκ. 5,17  Συνέβη δε µίαν από τας ηµέρας εκείνας, και αυτός εδίδασκε. Και εκάθηντο εκεί κοντά Φαρισαίοι και
νοµοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωρίον της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήµ. Και
δύναµις Κυρίου υπήρχε πάντοτε στον Ιησούν, ώστε να θεραπεύη τους ασθενείς.
Λουκ. 5,18  και ιδού άνδρες φέροντες επί κλίνης άνθρωπον ός ήν παραλελυµένος και εζήτουν αυτόν εισενεγκείν και θείναι



ενώπιον αυτού.
Λουκ. 5,18  Και ιδού µερικοί άνδρες έφεραν επάνω εις κρεββάτι κάποιον άνθρωπον, που ήτο παράλυτος, και προσπαθούσαν
να τον µπάσουν µέσα στο σπίτι και να τον θέσουν εµπρός του.
Λουκ. 5,19  και µη ευρόντες ποίας εισενέγκωσιν αυτόν διά τον όχλον, αναβάντες επί το δώµα διά των κεράµων καθήκαν
αυτόν σύν τώ κλινιδίω εις το µέσον έµπροσθεν τού Ιησού.
Λουκ. 5,19  Επειδή όµως, λόγω του συνωστισµού του πλήθους, δεν ευρήκαν από ποίαν είσοδον να τον βάλουν, ανέβηκαν εις
την στέγην και από τα κεραµίδια τον κατέβασαν µαζή µε το µικρό του κρεββάτι στο µέσον της αιθούσης, εµπρός στον
Ιησούν.
Λουκ. 5,20  και ιδών την πίστιν αυτών είπεν αυτώ· άνθρωπε, αφέωνταί σοι αι αµαρτίαι σου.
Λουκ. 5,20  Και ο Κυριος, όταν είδε την πίστιν αυτών, είπεν στον παραλυτικόν· “άνθρωπε, σου συγχωρούνται αι αµαρτίαι, αι
οποίαι είναι και η αιτία της ασθενείας σου”.
Λουκ. 5,21  και ήρξαντο διαλογίζεσθαι οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες· τις εστιν ούτος ός λαλεί βλασφηµίας· τις
δύναται αφιέναι αµαρτίας ει µη µόνος ο Θεός;
Λουκ. 5,21  Και ήρχισαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι να σκέπτωνται µέσα των και να λέγουν· “ποιός είναι αυτός που
εκστοµίζει τέτοιες βλασφηµίες; Ποιός άλλος ηµπορεί να συγχωρή αµαρτίας ει µη µόνον ο Θεός; Πως αυτός αρπάζει θεία
δικαιώµατα;”
Λουκ. 5,22  επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισµούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς· τι διαλογίζεσθε εν ταίς καρδίαις
υµών;
Λουκ. 5,22 Ο δε Ιησούς αντελήφθη µε την θείαν του παντογνωσίαν ολοκάθαρα τους διαλογισµούς των και αποκριθείς τους
είπε· “τι συλλογίζεσθε µέσα εις τας καρδίας σας;
Λουκ. 5,23  τι εστιν ευκοπώτερον, ειπείν, αφέωνταί σοι αι αµαρτίαι σου, ή ειπείν, έγειρε και περιπάτει;
Λουκ. 5,23  Τι είναι ευκολώτερον να είπη κανείς, σου συγχωρούνται αι αµαρτίαι η να του είπη, σήκω επάνω υγιής και
περιεπάτει; (Του πρώτου το αποτέλεσµα δεν φένεται, του δευτέρου φαίνεται).
Λουκ. 5,24  ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός τού ανθρώπου επί της γής αφιέναι αµαρτίας -είπε τώ παραλελυµένω· σοί
λέγω, έγειρε και άρας το κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκόν σου.
Λουκ. 5,24  Δια να µάθετε λοιπόν και σεις, ότι ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, έχει εξουσίαν εδώ εις την γην να συγχωρή
αµαρτίας, θα κάµω και την θαυµαστήν θεραπείαν, η οποία, καθ' ο θαύµα, θα επικυρώνη την αλήθειαν των λόγων µου-είπε
στον παραλυτικόν· εις σε λέγω, σήκω όρθιος και υγιής, πάρε το µικρό κρεββάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου”.
Λουκ. 5,25  και παραχρήµα αναστάς ενώπιον αυτών, άρας εφ ό κατέκειτο απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζων τον Θεόν.
Λουκ. 5,25  Και αµέσως εσηκώθη τελείως υγιής εµπρός εις τα µάτια των, επήρε το κρεββάτι, επάνω στο οποίον ήτο έως τότε
κατάκοιτος και έφυγε δια το σπίτι του δοξάζων τον Θεόν.
Λουκ. 5,26  και έκστασις έλαβεν άπαντας και εδόξαζον τον Θεόν, και επλήσθησαν φόβου λέγοντες ότι είδοµεν παράδοξα
σήµερον.
Λουκ. 5,26  Και κατέλαβεν όλους µεγάλην έκπληξις και βαθύς θαυµασµός και εδόξασαν τον Θεόν, και εκυριεύθησαν από
φόβον λέγοντες ότι· “παράδοξα και πρωτοφανή γεγονότα είδοµεν σήµερον”.
Λουκ. 5,27  Καί µετά ταύτα εξήλθε και εθεάσατο τελώνην ονόµατι Λευΐν, καθήµενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτώ·
ακολούθει µοι.
Λουκ. 5,27  Και έπειτα από αυτά εβγήκεν από το σπίτι ο Ιησούς και είδε τον τελώνην Λευίν να κάθεται στο γραφείον
εισπράξεως φόρων, και είπε προς αυτόν· “ηκολούθησέ µε ως πιστός και παντοτεινός µαθητής µου”.
Λουκ. 5,28  και καταλιπών άπαντα αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.
Λουκ. 5,28  Και εκείνος αφήκε όλα, εσηκώθηκε αµέσως και τον ηκολούθησε.
Λουκ. 5,29  και εποίησε δοχήν µεγάλην Λευΐς αυτώ εν τή οικία αυτού, και ήν όχλος τελωνών πολύς και άλλων οί ήσαν µετ
αυτών κατακείµενοι.
Λουκ. 5,29  Και έκαµε τότε ο Λευίς µεγάλην υποδοχήν στο σπίτι του προς χάριν του Ιησού. Και πλήθος πολύ από τελώνας
και άλλους, οι οποίοι είχαν παρακαθήσει µαζή των στο φάγητον.
Λουκ. 5,30  και εγόγγυζον οι γραµµατείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους µαθητάς αυτού λέγοντες· διατί µετά των
τελωνών και αµαρτωλών εσθίετε και πίνετε;
Λουκ. 5,30  Και εγόγγυζον στους µαθητάς του Χριστού οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες· “διατί τρώγετε και πίνετε
µε τους τελώνας και αµαρτωλούς;”
Λουκ. 5,31  και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς· ου χρείαν έχουσιν οι υγιαίνοντες ιατρού , αλλ οι κακώς έχοντες·
Λουκ. 5,31  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “δεν έχουν ανάγκην από ιατρόν οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες από ασθενείας.
Λουκ. 5,32  ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αµαρτωλούς εις µετάνοιαν.
Λουκ. 5,32  Δεν έχω έλθει να καλέσω δικαίους η εκείνους που θεωρούν τον εαυτόν των δίκαιον, αλλά αµαρτωλούς εις
µετάνοιαν”.
Λουκ. 5,33  Οι δε είπον προς αυτόν· διατί οι µαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά και δεήσεις ποιούνται, οµοίως και οι των
Φαρισαίων, οι δε σοί εσθίουσι και πίνουσιν;
Λουκ. 5,33 —Τοτε εκείνοι απηύθηναν άλλην ερώτησιν εις αυτόν· “διατί οι µαθηταί του Ιωάννου νηστεύουν συχνά και
προσεύχονται, όπως επίσης και οι µαθηταί των Φαρισαίων, οι δε ιδικοί σου µαθηταί και τρώγουν και πίνουν;”
Λουκ. 5,34  ο δε είπε προς αυτούς· µη δύνασθε τους υιούς τού νυµφώνος, εν ώ ο νυµφίος µετ αυτών εστι, ποιήσαι νηστεύειν;
Λουκ. 5,34  Αυτός δε τους είπε· “µήπως ηµπορείτε να επιβάλετε νηστείαν στους φίλους του νυµφίου, τους προσκεκληµένους
στον γάµον, καθ' ον χρόνον ο νυµφίος είναι µαζή των; (Εις την χαράν δεν νηστεύουν οι άνθρωποι. Εφ' όσον δε εγώ ο
νυµφίος της Εκκλησίας είµαι τώρα µαζή µε τους µαθητάς µου δεν είναι νοητόν να πενθούν και να νηστεύουν).
Λουκ. 5,35  ελεύσονται δε ηµέραι, και όταν απαρθή απ αυτών ο νυµφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταίς ηµέραις.
Λουκ. 5,35  Θα έλθουν όµως ηµέραι, όταν θα αποσπάσουν βιαίως εκ µέσου αυτών τον νυµφίον και τότε κατά τας ηµέρας
εκείνας θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν”. (Εννοούσε την σταύρωσίν του, η οποία θα εγέµιζε από βαρύ πένθος και ισχυράν
θλίψιν τους µαθητάς όπως και τας άλλας θλίψεις, τας οποίας κατόπιν θα εδοκίµαζαν αυτοί).
Λουκ. 5,36  έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς ότι ουδείς επίβληµα ιµατίου καινού επιβάλλει επί ιµάτιον παλαιόν· ει δε



µήγε, και το καινόν σχίσει και τώ παλαιώ ου συµφωνεί το επίβληµα το από τού καινού.
Λουκ. 5,36  Ελεγε δε προς αυτούς και µίαν παραβολήν, ότι “κανείς δεν βάζει µπάλωµα καινούργιο εις ρούχο παλαιόν, εάν
όµως και κάµη κάτι τέτοιο και το καινούργιο ύφασµα θα το σχίση ανωφελώς, δια να βγάλη το µπάλωµα, αλλά και προς το
παλαιόν ένδυµα δεν θα ταιριάζη το καινούργιο µπάλωµα.
Λουκ. 5,37  και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε µήγε, ρήξει ο οίνος ο νέος τους ασκούς, και αυτός
εκχυθήσεται και οι ασκοί απολούνται·
Λουκ. 5,37  Και κανένας δεν βάζει µούστον εις παλαιούς ασκούς. Εάν όµως και το κάµη, τότε ο µούστος επάνω εις την
βράσιν του θα σπάση τους ασκούς, οπότε και αυτός θα χυθή και οι ασκοί θα χαθούν.
Λουκ. 5,38  αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλητέον, και αµφότεροι συντηρούνται.
Λουκ. 5,38  Αλλά πρέπει να βάζουν τον νέον οίνον εις νέους ασκούς. (Οι Φαρισαίοι και οι µαθηταί των είναι τα φθαρµένα
ενδύµατα, είναι οι παλαιοί ασκοί, έχουν παλαιάν νοοτροπίαν και απηρχαιωµένους τρόπους λατρείας και ζωής και δεν
ηµπορούν να δεχθούν την νέαν διδασκαλίαν. Οι µαθηταί µου, αγνοί, νέοι άνθρωποι, θα την δεχθούν ευχαρίστως).
Λουκ. 5,39  και ουδείς πιών παλαιόν ευθέως θέλει νέον· λέγει γάρ· ο παλαιός χρηστότερός εστιν .
Λουκ. 5,39  Και κανείς, αφού πίη παλαιόν οίνον, δεν θέλει αµέσως τον νέον. Διότι λέγει· ο παλαιός είναι καλύτερος. (Ετσι και
οι συνιθισµένοι στους απηρχαιωµένους τύπους του παλαιού Νοµου, δεν ηµπορούν να ευχαριστηθούν στο νέον πνεύµα της
ιδικής µου διδασκαλίας)”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Λουκ. 6,1  Εγένετο δε εν σαββάτω δευτεροπρώτω διαπορεύεσθαι αυτόν διά των σπορίµων· και έτιλλον οι µαθηταί αυτού
τους στάχυας και ήσθιον ψώχοντες ταίς χερσί.
Λουκ. 6,1  Κατά το δεύτερον Σαββατον, έπειτα από το πρώτον Σαββατον της εορτής του Πασχα, επερνούσε ο Ιησούς δια
µέσου των σπαρµένων αγρών και οι µαθηταί έκοβαν τα στάχυα, τα έτριβον µε τα χέρια των και έτρωγαν τους κόκκους.
Λουκ. 6,2  τινές δε των Φαρισαίων είπον αυτοίς· τι ποιείτε ό ουκ έξεστι ποιείν εν τοίς σάββασι ;
Λουκ. 6,2  Μερικοί δε από τους Φαρισαίους τους είπαν· “διατί κάνετε αυτό το οποίον, ως εργασία που είναι, δεν επιτρέπεται
να το κάνετε κατά την ηµέραν του Σαββάτου;”
Λουκ. 6,3  και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς· ουδέ τούτο ανέγνωτε ό εποίησε Δαυΐδ οπότε επείνασεν αυτός και οι
µετ αυτού όντες;
Λουκ. 6,3  Και αποκριθείς προς αυτούς ο Ιησούς είπεν· “δεν έχετε αναγνώσει ούτε καν και τούτο, που είχε κάµει ο Δαυΐδ,
όταν επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν µαζή του;
Λουκ. 6,4  ως εισήλθεν εις τον οίκον τού Θεού και τους άρτους της προθέσεως έλαβε και έφαγε , και έδωκε και τοίς µετ
αυτού, ούς ουκ έξεστι φαγείν ει µη µόνους τους ιερείς;
Λουκ. 6,4  Οτι δηλαδή εισήλθε στον οίκον του Θεού, επήρε τους άρτους της προθέσεως, έφαγε και αυτός και έδωκε και εις
εκείνους που είχε µαζή του; Αυτούς δε τους άρτους, όπως γνωρίζετε, δεν επιτρέπεται να τους φάγη κανείς άλλος, ει µη µόνο
οι ιερείς. (Και όµως την πράξιν αυτήν του Δαυΐδ, βαρυτέραν από αυτήν που κάνουν τώρα οι µαθηταί µου, ούτε ο Θεός ούτε
και σεις βέβαια την καταδικάζετε)”.
Λουκ. 6,5  και έλεγεν αυτοίς ότι κύριός εστιν ο υιός τού ανθρώπου και τού σαββάτου.
Λουκ. 6,5  Και έλεγεν εν συµπεράσµατι εις αυτούς, ότι “ο υιός του ανθρώπου είναι Κυριος και του Σαββάτου και µε την θείαν
του εξουσίαν έχει το δικαίωµα να τροποποιή και να λαµπρύνη τον δεσµόν αυτόν”.
Λουκ. 6,6  Εγένετο δε και εν ετέρω σαββάτω εισελθείν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκειν· και ήν εκεί άνθρωπος , και η
χείρ αυτού η δεξιά ήν ξηρά.
Λουκ. 6,6  Συνέβη δε και κάποιο άλλο Σαββατον να εισέλθη αυτός εις την συναγωγήν και να διδάσκη . Ευρίσκετο δε εκεί και
ένας άνθρωπος, του οποίου το δέξι χέρι ήτο ακίνητον και ξηρόν.
Λουκ. 6,7  παρετήρουν δε οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι ει εν τώ σαββάτω θεραπεύσει, ίνα εύρωσι κατηγορίαν αυτού.
Λουκ. 6,7  Τον κατεσκόπευον δε οι γραµµατείς και Φαρισαίοι, εάν κατά το Σαββατον θα θεραπεύση αυτόν, δια να εύρουν
αφορµή κατηγορίας ενάντιον του.
Λουκ. 6,8  αυτός δε ήδει τους διαλογισµούς αυτών, και είπε τώ ανθρώπω τώ ξηράν έχοντι την χείρα· έγειρε και στήθι εις το
µέσον· ο δε αναστάς έστη.
Λουκ. 6,8  Αυτός δε ως παντογνώστης εγνώριζε πολύ καλά τους διαλογισµούς των και είπε στον άνθρωπον , που είχε το
ξηρόν χέρι· “σήκω ορθός και στάσου στο µέσον της συναγωγής”. Εκείνος δε εσηκώθη και εστάθη.
Λουκ. 6,9  είπεν ούν ο Ιησούς προς αυτούς· επερωτήσω υµάς τι έξεστι τοίς σάββασιν , αγαθοποιήσαι ή κακοποιήσαι, ψυχήν
σώσαι ή αποκτείναι;
Λουκ. 6,9  Είπε τότε προς τους Φαρισαίους ο Ιησούς· “θα σας ερωτήσω, τι επιτρέπεται να κάµη κανείς τας ηµέρας του
Σαββάτου· να κάµη το καλόν η να κάµη το κακόν; Να σώση µίαν ζωήν που κινδυνεύει η να αδιαφορήση και να γίνη αιτία
του θανάτου ενός ανθρώπου;”
Λουκ. 6,10  και περιβλεψάµενος πάντας αυτούς είπεν αυτώ· έκτεινον την χείρά σου. ο δε εποίησε, και αποκατεστάθη η χείρ
αυτού ως η άλλη.
Λουκ. 6,10  Και αφού περιέφερε γύρω το βλέµµα του προς όλους (µήπως τυχόν και κανείς απαντήση) είπεν στον άνθρωπον
εκείνον· άπλωσε το χέρι σου”. Εκείνος έκαµε ο,τι του είπε ο Κυριος και αµέσως το χέρι του έγινε εντελώς υγιές, όπως και το
άλλο.
Λουκ. 6,11  αυτοί δε επλήσθησαν ανοίας, και διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσειαν τώ Ιησού.
Λουκ. 6,11  Αυτοί δε εκυριεύθησαν από σκοτισµόν του νου και πώρωσιν της καρδίας και συζητούσαν εντόνως µεταξύ τους,
τι θα µπορούσαν να κάνουν ενάντιον του Ιησού.
Λουκ. 6,12  Εγένετο δε εν ταίς ηµέραις ταύταις εξήλθεν εις το όρος προσεύξασθαι και ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού
Θεού.
Λουκ. 6,12  Κατά τας ηµέρας δε αυτάς εβγήκεν ο Κυριος στο όρος να προσευχηθή και διενυκτέρευσε προσευχόµενος προς
τον Θεόν.
Λουκ. 6,13  και ότε εγένετο ηµέρα, προσεφώνησε τους µαθητάς αυτού, και εκλεξάµενος απ αυτών δώδεκα, ούς και



αποστόλους ωνόµασε,
Λουκ. 6,13  Και όταν έγινε ηµέρα εκάλεσε κοντά του τους µαθητάς του και εξέλεξε από αυτούς δώδεκα, τους οποίους
ωνόµασε και Αποστόλους.
Λουκ. 6,14  Σίµωνα, ον και ωνόµασε Πέτρον, και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και
Βαρθολοµαίον,
Λουκ. 6,14  Δηλαδή τον Σιµωνα, τον οποίον ωνόµασε Πετρον, και τον Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, τον Ιάκωβον και τον
Ιωάννην, τον Φιλιππον και τον Βαρθολοµαίον,
Λουκ. 6,15  Ματθαίον και Θωµάν, Ιάκωβον τον τού Αλφαίου και Σίµωνα τον καλούµενον Ζηλωτήν,
Λουκ. 6,15  τον Ματθαίον και τον Θωµάν, τον Ιάκωβον, τον υιόν του Αλφαίου και Σιµωνα τον ονοµαζόµενον Ζηλωτήν,
Λουκ. 6,16  Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην, ός και εγένετο προδότης,
Λουκ. 6,16  Ιούδαν τον υιόν του Ιακώβου και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος κατόπιν έγινε προδότης.
Λουκ. 6,17  και καταβάς µετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, και όχλος µαθητών αυτού, και πλήθος πολύ τού λαού από
πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήµ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, οί ήλθον ακούσαι αυτού και ιαθήναι από των
νόσων αυτών,
Λουκ. 6,17  Και όταν κατέβηκε µαζή µε αυτούς από το όρος εστάθηκε εις τας υπωρείας του όρους, όπου ήρχιζε η πεδιάς. Και
εκεί είχε συγκεντρωθή πλήθος από µαθητάς και λαός πολύς από όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήµ και από τα
παράλια Τυρου και Σιδώνος, οι οποίοι ήλθαν να τον ακούσουν και να θεραπευθούν από τας ασθενείας των .
Λουκ. 6,18  και οι οχλούµενοι από πνευµάτων ακαθάρτων, και εθεραπεύοντο·
Λουκ. 6,18  Είχαν έλθει δε εκεί και πολλοί, που εταλαιπωρούντο από ακάθαρτα πνεύµατα και οι οποίοι µε την δύναµιν του
Χριστού εθεραπεύοντο.
Λουκ. 6,19  και πάς ο όχλος εζήτει άπτεσθαι αυτού, ότι δύναµις παρ αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας.
Λουκ. 6,19  Και όλος ο λαός εζητούσε να τον εγγίση, διότι θεία δύναµις έβγαινε από αυτόν και εθεράπευεν όλους, όσοι είχαν
πίστιν εις αυτόν.
Λουκ. 6,20  Καί αυτός επάρας τους οφθαλµούς αυτού εις τους µαθητάς αυτού έλεγε· µακάριοι οι πτωχοί, ότι υµετέρα εστίν η
βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 6,20  Και αυτός, αφού εσήκωσε τα µάτια του προς τους µαθητάς, έλεγε· “µακάριοι είσθε σεις οι πτωχοί, που δεν έχετε
δώσει την καρδία σας εις τα πλούτη, αλλά στηρίζετε τας ελπίδας σας στον Θεόν, διότι ιδική σας είναι η βασιλεία του Θεού.
Λουκ. 6,21  µακάριοι οι πεινώντες νύν, ότι χορτασθήσεσθε. µακάριοι οι κλαίοντες νύν, ότι γελάσετε.
Λουκ. 6,21  Μακάριοι είσθε σεις, που πεινάτε και στερείσθε, χωρίς να γογγύζετε, διότι θα χορτασθήτε µε τας ανεκτιµήτους
δωρεάς της βασιλείας των ουρανών. Μακάριοι είσθε σεις, που κλαίετε δια τας αµαρτήµατά σας και δια τας άλλας θλίψεις,
τας οποίας υποµένετε, διότι θα χαρήτε και θα γελάσετε.
Λουκ. 6,22  µακάριοί εστε όταν µισήσωσιν υµάς οι άνθρωποι, και όταν αφορίσωσιν υµάς και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το
όνοµα υµών ως πονηρόν ένεκα τού υιού τού ανθρώπου.
Λουκ. 6,22  Μακάριοι είσθε όταν σας µισήσουν οι άνθρωποι και όταν διακόψουν κάθε σχέσιν µε σας και σας αποµονώσουν
και σας υβρίσουν και διαβάλουν το όνοµά σας ως πονηρόν και κακόν, κάµουν δε όλα αυτά, διότι είσθε πιστοί µαθηταί του
υιού του ανθρώπου.
Λουκ. 6,23  χάρητε εν εκείνη τή ηµέρα και σκιρτήσατε· ιδού γάρ ο µισθός υµών πολύς εν τώ ουρανώ· κατά τα αυτά γάρ
εποίουν τοίς προφήταις οι πατέρες αυτών.
Λουκ. 6,23  Χαρήτε κατά την ηµέραν εκείνην, που θα υφίστασθε αυτά και σκιρτήσατε από την µεγάλην χαράν. Διότι ιδού, η
ανταµοιβή σας θα είναι µεγάλη και ανεκτίµητος στον ουρανόν. Διότι τα ίδια έκαναν οι πατέρες αυτών και στους
προφήτας, οι οποίοι σήµερον τιµώνται και δοξάζονται στον ουρανόν.
Λουκ. 6,24  πλήν ουαί υµίν τοίς πλουσίοις, ότι απέχετε την παράκλησιν υµών.
Λουκ. 6,24  Πλην αλλοίµονον εις σας τους πλουσίους, που χρησιµοποιείτε τον πλούτον αποκλειστικά και µόνον δια την
ιδικήν σας καλοπέρασιν και απόλαυσιν, διότι έχετε πλέον πάρει την παρηγορίαν και την χαράν από τον πλούτον και
συνεπώς δεν έχετε το δικαίωµα να περιµένετε αµοιβήν από τον Θεόν.
Λουκ. 6,25  ουαί υµίν οι εµπεπλησµένοι, ότι πεινάσετε. ουαί υµίν οι γελώντες νύν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε.
Λουκ. 6,25  Αλλοίµονον εις σας, που είσθε χορτασµένοι από τα υλικά αγαθά και τας απολαύσεις, διότι θα στερηθήτε από τα
ανεκτίµητα πνευµατικά αγαθά και θα πεινάσετε αιωνίαν πείναν. Αλλοίµονον εις σας, που γελάτε και διασκεδάζετε µε τας
αµαρτωλάς απολαύσεις σας, διότι εις την µέλλουσαν ζωήν θα πενθήσετε και θα κλαύσετε πικρά .
Λουκ. 6 ,26  ουαί όταν καλώς υµάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι· κατά τα αυτά γάρ εποίουν τοίς ψευδοπροφήταις οι πατέρες
αυτών.
Λουκ. 6,26  Αλλοίµονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι, επειδή όλους θα τους κολακεύετε, εις όλους θάλετε να
αρέσετε, µε όλους θέλετε να τα έχετε καλά, καταπατούντες τον νόµον του Θεού. Τα ίδια έκαναν (τέτοιους επαίνους δηλαδή
απέδιδαν) στους ψευδοπροφήτας και οι πρόγονοι των σηµερινών Εβραίων.
Λουκ. 6,27  Αλλά υµίν λέγω τοίς ακούουσιν· αγαπάτε τους εχθρούς υµών, καλώς ποιείτε τοίς µισούσιν υµάς,
Λουκ. 6,27  Αλλά εις σας, που µε ακούτε µε καλήν διάθεσιν, λέγω και τα εξής· Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε
εκείνους που σας µισούν,
Λουκ. 6,28  ευλογείτε τους καταρωµένους υµίν, προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υµάς.
Λουκ. 6,28  ευλογείτε εκείνους, που σας καταρώνται, προσεύχεσθε στον Θεόν δι' εκείνους, που σας δυσφηµούν και σας
προβάλλουν και σας βλάπτουν.
Λουκ. 6,29  τώ τύπτοντί σε επί την σιαγόνα πάρεχε και την άλλην, και από τού αίροντός σου το ιµάτιον και τον χιτώνα µη
κωλύσης.
Λουκ. 6,29  Εις εκείνον που σε κτυπά εις την µίαν παρειάν, πρόσφερε και την άλλην να κτυπήση· και εκείνον που θέλει να
σου αρπάση το επανωφόρι, µη τον εµποδίσης να σου πάρη και τον χιτώνα.
Λουκ. 6,30  παντί δε τώ αιτούντί σε δίδου, και από τού αίροντος τα σά µη απαίτει.
Λουκ. 6,30  Σε καθένα που σου ζητεί δίδε του µε ειλικρινή αγάπην και διάκρισιν και από εκείνον που δια της βίας σου
αρπάζει τα ιδικά σου, µη απαιτείς και µη ανοίγεις δικαστικούς αγώνας δια να τα ξαναπάρης.



Λουκ. 6,31  και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υµίν οι άνθρωποι, και υµείς ποιείτε αυτοίς οµοίως.
Λουκ. 6,31  Και όπως θέλετε να κάνουν και να συµπεριφέρωνται απέναντι σας οι άνθρωποι , έτσι και σεις να πράττετε και να
συµπεριφέρεσθε προς αυτούς.
Λουκ. 6,32  και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υµάς, ποία υµίν χάρις εστί; και γάρ οι αµαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς
αγαπώσι.
Λουκ. 6,32  Εάν αγαπάτε µόνον αυτούς που σας αγαπούν, ποία χάρις του Θεού και αµοιβή σας αξίζει; Διότι και οι
αµαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν.
Λουκ. 6,33  και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υµάς, ποία υµίν χάρις εστί; και γάρ οι αµαρτωλοί το αυτό ποιούσι.
Λουκ. 6,33  Και εάν κάνετε το καλόν εις εκείνους µόνον που σας ευεργετούν, ποία ανταµοιβή εκ µέρους του Θεού σας ανήκει;
Διότι και οι αµαρτωλοί το ίδιον κάµνουν.
Λουκ. 6,34  και εάν δανείζητε παρ ών ελπίζετε απολαβείν, ποία υµίν χάρις εστί; και γάρ αµαρτωλοί αµαρτωλοίς δανείζουσιν
ίνα απολάβωσι τα ίσα.
Λουκ. 6,34  Και εάν δανείζετε εις εκείνους, από τους οποίους περιµένετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποία ευµένεια και
ανταπόδοσις από τον Θεόν σας αρµόζει; Διότι και οι αµαρτωλοί δανείζουν τους αµαρτωλούς, δια να λάβουν από αυτούς
οµοίας εξυπηρετήσεις εις την ανάγκην των.
Λουκ. 6,35  πλήν αγαπάτε τους εχθρούς υµών και αγαθοποιείτε και δανείζετε µηδέν απελπίζοντες, και έσται ο µισθός υµών
πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς .
Λουκ. 6,35  Αλλά σεις να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευργετήτε και να δανείζετε, χωρίς να αποβλέπετε εις καµµίαν
ανταπόδοσιν και θα είναι ο µισθός σας πολύς και θα είσθε εις την βασιλείαν των ουρανών παιδιά του Υψίστου, διότι και
αυτός είναι αγαθός και ευργετικός και προς αυτούς ακόµη τους αχαρίστους και πονηρούς.
Λουκ. 6,36  Γίνεσθε ούν οικτίρµονες, καθώς και ο πατήρ υµών οικτίρµων εστί.
Λουκ. 6,36  Γινεσθε λοιπόν εύσπλαχνοι στους γύρω σας ανθρώπους, όπως και ο Πατήρ σας είναι πολυεύσπλαγχνος προς
όλους.
Λουκ. 6,37  Καί µη κρίνετε, και ου µη κριθήτε· µη καταδικάζετε, και ου µη καταδικασθήτε· απολύετε, και απολυθήσεσθε·
Λουκ. 6,37  Και µη κατακρίνετε και δεν θα κατακριθήτε· µη καταδικάζετε τον πλησίον και δεν θα καταδικασθήτε·
συγχωρείτε τους άλλους και θα συγχωρηθήτε.
Λουκ. 6,38  δίδοτε, και δοθήσεται υµίν· µέτρον καλόν, πεπιεσµένον και σεσαλευµένον και υπερεκχυνόµενον δώσουσιν εις
τον κόλπον υµών· τώ γάρ αυτώ µέτρω ώ µετρείτε, αντιµετρηθήσεται υµίν.
Λουκ. 6,38  Διδετε µε προθυµίαν εις εκείνους που έχουν ανάγκην, και θα δοθή εις σας εκ µέρους του Θεού. Δοχείον καλόν
που το χρησιµοποιούν ως µέτρον, γεµάτον έως επάνω, στοιβαγµένον δοχείον από το οποίον θα ξεχειλίζη το καλόν
περιεχόµενόν του, θα δώσουν εις σας. Διότι µε το µέτρον και την διάθεσίν που προσφέρετε τας ευργεσίας σας στους άλλους ,
µε το ίδιον µέτρον θα ανταποδοθή και εις σας από τον Θεόν”.
Λουκ. 6,39  Είπε δε παραβολήν αυτοίς· µήτι δύναται τυφλός τυφλόν οδηγείν; ουχί αµφότεροι εις βόθυνον πεσούνται;
Λουκ. 6,39  Είπε δε και µίαν παραβολήν εις αυτούς· “µήπως ηµπορεί ένας τυφλός να οδηγή άλλον τυφλόν; Δεν θα πέσουν
και οι δύο εις λάκκον; Πως είναι δυνατόν σεις, αµαρτωλοί και αδύνατοι καθώς είσθε, να κρίνετε άλλους και να καθοδηγήτε
άλλους;
Λουκ. 6,40  ουκ έστι µαθητής υπέρ τον διδάσκαλον αυτού· κατηρτισµένος δε πάς έσται ως ο διδάσκαλος αυτού.
Λουκ. 6,40  Δεν υπάρχει µαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του, εφ' όσον θα εξακολουθή να είναι µαθητής αυτού.
Εκείνος δε που θα ακούση όλα όσα έχει να τον διδάξη ο διδάσκαλος, θα καταρτισθή το πολύ τόσον όσον και ο διδάσκαλος
αυτού. Εάν δε ο διδάσκαλος είναι αµόρφωτος και τυφλός, όµοιόν του θα αναδείξη και τον µαθητήν.
Λουκ. 6,41  Τί δε βλέπεις το κάρφος το εν τώ οφθαλµώ τού αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τώ ιδίω οφθαλµώ ου
κατανοείς;
Λουκ. 6,41  Διατί βλέπεις µε προσοχήν το αχυράκι, που είναι στον οφθαλµόν του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι στο
µάτι σου, δεν το αντιλαµβάνεσαι;
Λουκ. 6,42  ή πώς δύνασαι λέγειν τώ αδελφώ σου, αδελφέ, άφες εκβάλω το κάρφος το εν τώ οφθαλµώ σου, αυτός την εν τώ
οφθαλµώ σου δοκόν ου βλέπων; υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ τού οφθαλµού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το
κάρφος το εν τώ οφθαλµώ τού αδελφού σου.
Λουκ. 6,42  Η πως ηµπορείς να λέγης στον αδελφόν σου· αδελφέ, άφησε να βγάλω από το µάτι σου το αχυράκι καθ' ον
χρόνον συ δεν βλέπστο δοκάρι, που είναι στο µάτι σου; (Πως τολµάς να κάµης ελέγχους και υποδείξεις, τάχα προς
διώρθωσιν, στον αδελφόν σου, ενώ συ παρουσιάζεις βαρύτερα σφάλµατα και ελαττώµατα;)
Λουκ. 6,43  ου γάρ εστι δένδρον καλόν ποιούν καρπόν σαπρόν, ουδέ δένδρον σαπρόν ποιούν καρπόν καλόν·
Λουκ. 6,43  Διότι δεν υπάρχει δένδρον καλόν, που να κάνη αχρήστους και επιβλαβείς καρπούς ούτε δένδρον σάπιο, που να
κάνη καρπόν καλόν. (Ανθρωπος του οποίου τα έργα είναι κακά, δεν είναι δυνατόν να επιδιώξη µε αγαθήν διάθεσιν και να
προσφέρη καλόν στους άλλους).
Λουκ. 6,44  έκαστον γάρ δένδρον εκ τού ιδίου καρπού γινώσκεται. ου γάρ εξ ακανθών συλλέγουσι σύκα, ουδέ εκ βάτου
τρυγώσι σταφυλήν.
Λουκ. 6,44  Καθε δένδρον, αν είναι καλόν η κακόν, γνωρίζεται από τον καρπόν του. Διότι δεν µαζεύουν από αγκάθια σύκα,
ούτε και τρυγούν από βάτον σταφύλι.
Λουκ. 6,45  ο αγαθός άνθρωπος εκ τού αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν, και ο πονηρός άνθρωπος
εκ τού πονηρού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το πονηρόν· εκ γάρ τού περισσεύµατος της καρδίας λαλεί το στόµα
αυτού.
Λουκ. 6,45  Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει από τον αγαθόν θησαυρόν της καρδίας του πάντοτε το αγαθόν, και ο πονηρός
άνθρωπος από τον κακόν θησαυρόν της καρδίας του βγάζει τον κακόν και φαύλον. Διότι το στόµα λαλεί από το
περίσσευµα, που ξεχύνεται από την καρδίαν (Μονον ο αγαθός άνθρωπος ηµπορεί να υποδεικνύη το αγαθόν και να γίνη ο
καλός οδηγός των πλανωµένων).
Λουκ. 6,46  Τί δε µε καλείτε, Κύριε Κύριε, και ου ποιείτε ά λέγω;
Λουκ. 6,46  Διατί δε µε καλείτε, Κυριε, Κυριε, και δεν πράττετε αυτά που λέγω; Διατί άλλα οµολογείτε µε το στόµα, και άλλα



παρουσιάζεται µε τα έργα σας;
Λουκ. 6,47  πάς ο ερχόµενος προς µε και ακούων µου των λόγων και ποιών αυτούς, υποδείξω υµίν τίνι εστίν όµοιος·
Λουκ. 6,47  Καθένας που έρχεται κοντά µου και ακούει το λόγιά µου και τηρεί αυτά, θα σας δείξω εγώ µε τι είναι όµοιος.
Λουκ. 6,48  όµοιός εστιν ανθρώπω οικοδοµούντι οικίαν, ός και έσκαψε και εβάθυνε και έθηκε θεµέλιον επί την πέτραν·
πληµµύρας δε γενοµένης προσέρηξεν ο ποταµός τή οικία εκείνη, και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν· τεθεµελίωτο γάρ επί την
πέτραν.
Λουκ. 6,48  Είναι όµοιος µε συνέτον άνθρωπον, που κτίζει σπίτι και ο οποίος έσκαψε και επροχώρησε βαθειά και έβαλε
θεµέλιον εις βράχον. Οταν δε έγινε πληµµύρα, έπεσε ορµητικά το ποτάµι στο σπίτι εκείνο και δεν ηµπόρεσε να το κλονίση ,
διότι είχε θεµελιωθή επάνω στον ασάλευτον βράχον.
Λουκ. 6,49  ο δε ακούσας και µη ποιήσας όµοιός εστιν ανθρώπω οικοδοµήσαντι οικίαν επί την γήν χωρίς θεµελίου· ή
προσέρηξεν ο ποταµός, και ευθύς έπεσε, και εγένετο το ρήγµα της οικίας εκείνης µέγα.
Λουκ. 6,49  Αυτός δε που ήκουσε τα λόγια µου και δεν τα εφήρµοσε, είναι όµοιος µε ασύνετον άνθρωπον, που οικοδόµησε το
σπίτι του στο χώµα, χωρίς θεµέλιον. Εις αυτό εχτύπησε ορµητικά το ποτάµι και αµέσως εκρηµνίσθη και έγινε ρήγµα
µεγάλο και ανεπανώρθοτον στο σπίτι εκείνο. (Ο πιστός αντιµετωπίζει µε σταθερότητα τους πειρασµούς και µένει
ακλόνητος. Ο ολιγόπιστος παρασύρεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Λουκ. 7,1  Επεί δε επλήρωσε πάντα τα ρήµατα αυτού εις τας ακοάς τού λαού, εισήλθεν εις Καπερναούµ.
Λουκ. 7,1  Οταν δε ετελείωσε ο Κυριος όλα τα λόγια αυτά προς το πλήθος, που µε προσοχήν τον ήκουε, εισήλθε εις την
Καπερναούµ.
Λουκ. 7,2  Εκατοντάρχου δε τινος δούλος κακώς έχων ήµελλε τελευτάν, ός ήν αυτώ έντιµος.
Λουκ. 7,2  Καποιου δε εκατοντάρχου ο δούλος ήτο ασθενής πολύ βαρειά και επρόκειτο να αποθάνη. Και ο δούλος αυτός ήτο
δια την τιµιότητα και υπακοήν του πολύ αγαπητός στον εκατόνταρχον.
Λουκ. 7,3  ακούσας δε περί τού Ιησού απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ερωτών αυτόν όπως ελθών
διασώση τον δούλον αυτού.
Λουκ. 7,3  Οταν δε ο εκατόνταρχος επληροφορήθηκε περί του Ιησού, έστειλε προς αυτόν µερικούς πρεσβυτέρους των
Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθη και σώση τον δούλον του.
Λουκ. 7,4  οι δε παραγενόµενοι προς τον Ιησούν παρεκάλουν αυτόν σπουδαίως, λέγοντες ότι άξιός εστιν ώ παρέξει τούτο.
Λουκ. 7,4  Αυτοί δε, αφού ήλθαν στον Ιησούν, τον παρακαλούσαν µε θερµόν ενδιαφέρον και επιµονήν λέγοντες, ότι αξίζει ο
εκατόνταρχος να του κάµης αυτήν την χάριν,
Λουκ. 7,5  αγαπά γάρ το έθνος ηµών, και την συναγωγήν αυτός ωκοδόµησεν ηµίν.
Λουκ. 7,5  διότι αγαπά το έθνος µας και µε ιδικά του χρήµατα έκτισε την συναγωγήν.
Λουκ. 7,6  ο δε Ιησούς επορεύετο σύν αυτοίς. ήδη δε αυτού ου µακράν απέχοντος από της οικίας έπεµψε προς αυτόν ο
εκατόνταρχος φίλους λέγων αυτώ· Κύριε, µη σκύλλου· ου γάρ ειµι ικανός ίνα υπό την στέγην µου εισέλθης·
Λουκ. 7,6  Ο δε Ιησούς επήγαινε µαζή µε αυτούς. Και όταν επλησίαζε στο σπίτι, έστειλε προς αυτόν ο εκατόνταρχος
µερικούς φίλους του και του είπε· “Κυριε, µη ενοχλείσαι· διότι δεν είµαι εγώ άξιος να εισέλθης κάτω από την στέγην µου.
Λουκ. 7,7  διό ουδέ εµαυτόν ηξίωσα προς σε ελθείν· αλλ ειπέ λόγω, και ιαθήσεται ο παίς µου.
Λουκ. 7,7  Δι' αυτό και ούτε τον ευατόν µου έκρινα άξιον να έλθω προς σε. Αλλά πες µόνον λόγον, δώσε προσταγήν και θα
θεραπευθή αµέσως ο υπηρέτης µου.
Λουκ. 7,8  και γάρ εγώ άνθρωπός ειµι υπό εξουσίαν τασσόµενος, έχων υπ εµαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι,
και πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τώ δούλω µου, ποίησον τούτο, και ποιεί.
Λουκ. 7,8  Διότι και εγώ είµαι άνθρωπος, που θέτω τον ευατόν µου κάτω από την εξουσίαν των ανωτέρων µου, έχω όµως και
εγώ υπό την εξουσίαν µου στρατιώτας και λέγω στούτον, πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον, έλα και έρχεται και στον
υπηρέτην µου, κάµε τούτο και το κάµνει. Πολύ περισσότερον ο ιδικός σου λόγος θα γίνη αµέσως έργον”.
Λουκ. 7,9  ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύµασεν αυτόν, και στραφείς τώ ακολουθούντι αυτώ όχλω είπε· λέγω υµίν, ουδέ εν
τώ Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.
Λουκ. 7,9  Οταν ήκουσε αυτά ο Ιησούς, εθαύµασε τον εκατόνταρχον, και αφού εγύρισε προς τον λαόν, που ακολουθούσε,
είπε· “σας λέγω ότι ούτε µεταξύ των Ισραηλιτών, που είναι παρασκευασµένοι από τον νόµον και τους προφήτας, δεν
ευρήκα τόσον µεγάλην πίστιν”. (Αµέσως δε την στιγµήν εκείνην εθεράπευσε µε την άπειρόν του δύναµιν τον δούλον, χωρίς
να τον επισκεφθή στο σπίτι”.
Λουκ. 7,10  και υποστρέψαντες οι πεµφθέντες εις τον οίκον εύρον τον ασθενούντα δούλον υγιαίνοντα.
Λουκ. 7,10  Και όταν οι απεσταλµένοι του εκατοντάρχου επέστρεψαν στο σπίτι, ευρήκαν τον ασθενή δούλον εντελώς υγιή.
Λουκ. 7,11  Καί εγένετο εν τώ εξής επορεύετο εις πόλιν καλουµένην Ναΐν· και συνεπορεύοντο αυτώ οι µαθηταί αυτού ικανοί
και όχλος πολύς.
Λουκ. 7,11  Επειτα από αυτά, επήγαινε ο Ιησούς προς την πόλιν Ναΐν. Και µαζή του επήγαιναν αρκετοί µαθηταί του και
λαός πολύς.
Λουκ. 7,12  ως δε ήγγισε τή πύλη της πόλεως, και ιδού εξεκοµίζετο τεθνηκώς υιός µονογενής τή µητρί αυτού, και αύτη ήν
χήρα, και όχλος της πόλεως ικανός ήν σύν αυτή.
Λουκ. 7,12  Μολις δε επλησίασε εις την πύλην της πόλεως και ιδού εγίνετο η εκφορά ενός νεκρού, ο οποίος ήτο µονογενής
υιός εις µητέρα χήραν και αποστράτευτον και πολύς λαός µε πολλήν συµπάθειαν προς αυτήν παρακολουθούσε µαζή της
την κηδείαν.
Λουκ. 7,13  και ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαγχνίσθη επ αυτή και είπεν αυτή· µη κλαίε·
Λουκ. 7,13  Και όταν την είδε ο Κυριος, την ευσπλαγχνίσθη και της είπε· “µη κλαίεις”.
Λουκ. 7,14  και προσελθών ήψατο της σορού, οι δε βαστάζοντες έστησαν, και είπε· νεανίσκε, σοί λέγω, εγέρθητι.
Λουκ. 7,14  Και αφού επλησίασε, ήγγισε το φέρετρον, ενώ εκείνοι που το εκρατούσαν εσταµάτησαν, και είπε· “νεανίσκε, εις
σε λέγω· Σηκω”.
Λουκ. 7,15  και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλείν, και έδωκεν αυτόν τή µητρί αυτού.



Λουκ. 7,15  Και αµέσως εσηκώθη και εκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να οµιλή. Ο δε Ιησούς έδωκε αυτόν εις την µητέρα του.
Λουκ. 7,16  έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι προφήτης µέγας εγήγερται εν ηµίν, και ότι
επεσκέψατο ο Θεός τον λαόν αυτού.
Λουκ. 7,16  Και κατέλαβε φόβος όλους και εδόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι “προφήτης µέγας παρουσιάσθη µεταξύ µας και
ότι ο πανάγαθος Θεός επεσκέφθηκε τον λαόν του”.
Λουκ. 7,17  και εξήλθεν ο λόγος ούτος εν όλη τή Ιουδαία περί αυτού και εν πάση τή περιχώρω.
Λουκ. 7,17  Και διεδόθη το γεγονός της αναστάσεως του νεκρού εκ µέρους του Χριστού εις όλην την Ιουδαίαν και εις τας
πλησίον γειτονικάς χώρας. (Οτι δηλαδή ο Ιησούς µε ένα λόγον, χωρίς καµµίαν δυσκολίαν και χρονοτριβή ανέστησε τον
νεκρόν).
Λουκ. 7,18  Καί απήγγειλαν Ιωάννη οι µαθηταί αυτού περί πάντων τούτων.
Λουκ. 7,18  Και οι µαθηταί του Ιωάννου ανέφεραν στον Ιωάννην, τον φυλακισµένον, όλα αυτά τα καταπληκτικά θαύµατα,
που έκανε ο Ιησούς.
Λουκ. 7,19  και προσκαλεσάµενος δύο τινάς των µαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεµψε προς τον Ιησούν λέγων· σύ εί ο
ερχόµενος ή έτερον προσδοκώµεν;
Λουκ. 7,19  Και ο Ιωάννης, αφού εκάλεσε δύο από τους µαθητάς του, τους έστειλε προς τον Ιησούν λέγων· “συ είσαι ο
Μεσσίας, που τώρα έρχεται, η πρέπει να περιµένωµεν κανέναν άλλον; (Και έκαµε αυτό ο Ιωάννης δια να θέση εις επαφήν
τους µαθητάς του µε τον Κυριον και τους στηρίξη έτσι εις την πίστιν).
Λουκ. 7,20  παραγενόµενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπον· Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν ηµάς προς σε λέγων· σύ εί ο
ερχόµενος ή έτερον προσδοκώµεν;
Λουκ. 7,20  Αφού δε ήλθαν προς αυτόν οι άνθρωποι αυτοί του είπον· “ο Ιωάννης ο Βαπτιστής µας έστειλε εις σε, λέγων· Συ
είσαι ο Μεσσίας που έρχεται η πρέπει να περιµένωµεν άλλον;”
Λουκ. 7,21  εν αυτή δε τή ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και µαστίγων και πνευµάτων πονηρών και τυφλοίς πολλοίς
εχαρίσατο το βλέπειν.
Λουκ. 7,21  Κατά την ώραν δε εκείνην ο Ιησούς εθεράπευσε πολλούς από ασθενείας και από βασανιστικάς παθήσεις και
από πονηρά πνεύµατα. Και εις πολλούς τυφλούς εχάρισε το φως των.
Λουκ. 7,22  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη ά είδετε και ηκούσατε· τυφλοί
αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται·
Λουκ. 7,22  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· “πηγαίνετε και αναφέρετε στον Ιωάννην αυτά, που είδατε και ηκούσατε· ότι
δηλαδή τυφλοί ξαναβλέπουν, χωλοί περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται, πτωχοί και
ταπεινοί άνθρωποι ακούουν και δέχονται το χαροποιόν µήνυµα της βασιλείας των ουρανών.
Λουκ. 7,23  και µακάριός εστιν ός εάν µη σκανδαλισθή εν εµοί.
Λουκ. 7,23  Και µακάριος είναι εκείνος, ο οποίος δεν θα κλονισθή εις την πίστιν του εξ αιτίας της πτωχής και ταπεινής
εµφανίσεώς µου”.
Λουκ. 7,24  απελθόντων δε των µαθητών Ιωάννου ήρξατο λέγειν προς τους όχλους περί Ιωάννου· τι εξεληλύθατε εις την
έρηµον θεάσασθαι; κάλαµον υπό ανέµου σαλευόµενον;
Λουκ. 7,24  Οταν δε ανεχώρησαν οι µαθηταί του Ιωάννου, ήρχισεν να λέγη ο Κυριος εις τα πλήθη του λαού δια τον Ιωάννην·
“τι εβγήκατε εις την έρηµον να ιδήτε; Καλάµι που το σαλεύει εδώ κι' εκεί ο άνεµος; Μηπως εβγήκατε να ιδήτε κανένα
άνθρωπον άστατον, που παρασύρεται από τας γνώµας του ενός και του άλλου και προσπαθεί να συµφωνή µε όλους; Οχι
βέβαια.
Λουκ. 7,25  αλλά τι εξεληλύθατε ιδείν; άνθρωπον εν µαλακοίς ιµατίοις ηµφιεσµένον; ιδού οι εν ιµατισµώ ενδόξω και τρυφή
υπάρχοντες εν τοίς βασιλείοις εισίν.
Λουκ. 7,25  Αλλά τι εξήλθατε να ιδήτε; Ανθρωπον κοσµικόν και µαλθακόν, ενδεδυµένον µαλακά και ακριβά φορέµατα;
Ιδού, αυτοί που φορούν τα πολύτιµα και φανταχτερά ενδύµατα και ζουν µίαν τρυφηλήν και αµαρτωλήν ζωήν, µένουν εις
τα βασιλικά ανάκτορα.
Λουκ. 7,26  αλλά τι εξεληλύθατε ιδείν; προφήτην; ναί λέγω υµίν, και περισσότερον προφήτου.
Λουκ. 7,26  Αλλά τι εβγήκατε να ιδήτε; Προφήτην; Βεβαίως, ναι· σας λέγω ότι αυτός είναι πολύ περισσότερον από προφήτης.
Λουκ. 7,27  ούτός εστι περί ού γέγραπται, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν µου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει την
οδόν σου έµπροσθέν σου·
Λουκ. 7,27  Αυτός είναι, δια τον οποίον έχει γραφή από τον προφήτην Μαλαχίαν· Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός, αποστέλλω τον
αγγελιοφόρον µου, ολίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος θα προετοιµάση έµπροσθέν σου τον δρόµον, θα προπαρασκευάση
δηλαδή τας καρδίας των ανθρώπων να σε δεχθούν.
Λουκ. 7,28  λέγω γάρ υµίν, µείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου τού βαπτιστού ουδείς εστιν· ο δε µικρότερος εν
τή βασιλεία τού Θεού µείζων αυτού εστι.
Λουκ. 7,28  Διότι σας λέγω, ότι µεταξύ των ανθρώπων τους οποίους έως τώρα εγέννησαν αι γυναίκες, κανείς δεν υπάρχει
µεγαλύτερος από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν. Αλλά πρέπει να ξέρετε και τούτο, ότι ο πλέον ταπεινός και άσηµος πολίτης
της βασιλείας του Θεού, το ελάχιστον µέλος της Εκκλησίας µου, είναι, ως προς την σωτηρίαν και τα θεία χαρίσµατα, που
θα παίρνη µέσα εις την Εκκλησίαν, ανώτερος από τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν, ο οποίος δεν επήρε ακόµη τας ανεκτιµήτους
αυτάς δωρεάς”.
Λουκ. 7,29  και πάς ο λαός ακούσας και οι τελώναι εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτισθέντες το βάπτισµα Ιωάννου·
Λουκ. 7,29  Και όλος ο λαός και αυτοί ακόµη οι τελώναι, που είχαν ακούσει τον Ιωάννην, µε το να βαπτισθούν το βάπτισµα
του Ιωάννου και να µετανοήσουν, όπως εκείνος είπεν, απέδειξαν ότι σαφώς και δικαίως ενήργησε ο Θεός.
Λουκ. 7,30  οι δε Φαρισαίοι και οι νοµικοί την βουλήν τού Θεού ηθέτησαν εις εαυτούς, µη βαπτισθέντες υπ αυτού.
Λουκ. 7,30  Αντιθέτως δε οι Φαρισαίοι και οι νοµικοί, που εθεωρούντο ενάρετοι και γνώσται της Αγίας Γραφής, απέδειξαν
δια τον εαυτόν των µάταιον και ανωφελές το σχέδιον του Θεού προς σωτηρίαν του ανθρώπου . Εθεώρησαν µαταίαν την
αποστολήν του Προδρόµου, αφού ούτε το κήρυγµα ούτε το βάπτισµά του εδέχθησαν.
Λουκ. 7,31  Τίνι ούν οµοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και τίνι εισίν όµοιοι;
Λουκ. 7,31  “Με τι λοιπόν να παροµοιάσω τους ανθρώπους της γενεάς αυτής; Με ποιόν είναι όµοιοι;



Λουκ. 7,32  όµοιοί εισι παιδίοις τοίς εν αγορά καθηµένοις και προσφωνούσιν αλλήλοις και λέγουσιν· ηυλήσαµεν υµίν , και
ουκ ωρχήσασθε, εθρηνήσαµεν υµίν, και ουκ εκλαύσατε.
Λουκ. 7,32  Οµοιάζουν µε άτακτα αργόσχολα παιδιά, που κάθονται εις την αγοράν και φωνάζουν µεταξύ των και λέγουν·
Σας επαίξαµεν µε τον αυλόν χαρούµενους σκοπούς και δεν εχορέψατε, σας ετραγουδήσαµε µοιρολόγια και δεν εκλάψατε.
Ούτε µε το ένα ούτε µε το άλλο δεν σας ικανοποιήσαµεν.
Λουκ. 7,33  ελήλυθε γάρ Ιωάννης ο βαπτιστής µήτε άρτον εσθίων µήτε οίνον πίνων, και λέγετε· δαιµόνιον έχει.
Λουκ. 7,33  Ετσι και σεις που δεν πιστεύετε. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο οποίος, νηστευτής και ασκητής καθώς
ήτο, ούτε ψωµί έτρωγε ούτε κρασί έπινε, και λέγετε· Εχει δαιµόνιον.
Λουκ. 7,34  ελήλυθεν ο υιός τού ανθρώπου εσθίων και πίνων, και λέγετε· ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος
τελωνών και αµαρτωλών.
Λουκ. 7,34  Ηλθεν ο υιός του ανθρώπου, ο οποίος τρώγει και πίνει, όπως κάθε κοινωνικός και συνετός άνθρωπος, και λέγετε·
Ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αµαρτωλών.
Λουκ. 7,35  και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής πάντων.
Λουκ. 7,35  Και έτσι η θεία σοφία εθαυµάσθη από τα τέκνα της ως δικαία, διότι ορθώς εις κάθε περίστασιν ενεργεί,
χρησιµοποιούσα τας αρίστας και δικαιοτάτας µεθόδους δια την σωτηρίαν των ανθρώπων”.
Λουκ. 7,36  Ηρώτα δε τις αυτόν των Φαρισαίων ίνα φάγη µετ αυτού· και εισελθών εις την οικίαν τού Φαρισαίου ανεκλίθη.
Λουκ. 7,36  Τον παρακαλούσε δε κάποιος από τους Φαρισαίους να φάγη µαζή του. Και αφού εισήλθεν στο σπίτι του
Φαρισαίου, εξηπλώθη, κατά συνήθειαν που επικρατούσε τότε, πλησίον της τραπέζης του φαγητού.
Λουκ. 7,37  και ιδού γυνή εν τή πόλει ήτις ήν αµαρτωλός, και επιγνούσα ότι ανάκειται εν τή οικία τού Φαρισαίου, κοµίσασα
αλάβαστρον µύρου
Λουκ. 7,37  Και ιδού µία γυναίκα της πόλεως αυτής, η οποία ήτο αµαρτωλή, όταν επληροφορήθη ότι ο Ιησούς τρώγει εις
την οικίαν του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινον δοχείον γεµάτο µύρον.
Λουκ. 7,38  και στάσα οπίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα, ήρξατο βρέχειν τους πόδας αυτού τοίς δάκρυσι και ταίς
θριξί της κεφαλής αυτής εξέµασσε, και κατεφίλει τους πόδας αυτού και ήλειφε τώ µύρω.
Λουκ. 7,38  Και αφού εστάθη πίσω, πλησίον στους πόδας του Ιησού, ανελύθη εις δάκρυα και ήρχισεν να βρέχη τους πόδας
του µε τα δάκρυά της, και να τους σπογγίζη µε τας τρίχας της κεφαλής της. Συγρόνως δε εφιλούσε συνεχώς µε βαθείαν
ευλάβειαν τους πόδας του και τους ήλειφε µε µύρον.
Λουκ. 7,39  ιδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπεν εν εαυτώ λέγων· ούτος ει ήν προφήτης, εγίνωσκεν αν τις και ποταπή
η γυνή ήτις άπτεται αυτού, ότι αµαρτωλός εστι.
Λουκ. 7,39  Οταν δε ο Φαρισαίος, που τον είχε καλέσει στο γεύµα, είδε το γεγονός αυτό, είπε µέσα του· Εάν αυτός ήτο
προφήτης, θα εγνώριζε ποίας διαγωγής είναι η γυναίκα αυτή που τον εγγίζει, θα εγνώριζε δηλαδή ότι είναι αµαρτωλή.
Λουκ. 7,40  και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Σίµων, έχω σοί τι ειπείν, ο δε φησι· διδάσκαλε, ειπέ.
Λουκ. 7,40  Και ο Ιησούς απαντών στους διαλογισµούς αυτούς του Σιµωνος είπε· “Σιµων, έχω κάτι να σου πω”. Εκείνος δε
είπε· “διδάσκαλε, λέγε”.
Λουκ. 7,41  δύο χρεωφειλέται ήσαν δανειστή τινι. ο είς ώφειλε δηνάρια πεντακόσια, ο δε έτερος πεντήκοντα.
Λουκ. 7,41  “Ησαν δύο χρεωφειλέται προς κάποιον δανειστήν. Ο ένας του εχρεωστούσε πεντακόσια δηνάρια ο δε άλλος
πενήντα.
Λουκ. 7,42  µη εχόντων δε αυτών αποδούναι, αµφοτέροις εχαρίσατο· τις ούν αυτών, ειπέ, πλείον αυτόν αγαπήσει;
Λουκ. 7,42  Επειδή δε δεν είχαν αυτοί να εξοφλήσουν το χρέος των, ο δανειστής το εχάρισε και στους δύο. Πες µου. ποιός
από τους δύο θα τον αγαπήση περισσότερον;”
Λουκ. 7,43  αποκριθείς δε ο Σίµων είπεν· υπολαµβάνω ότι ώ το πλείον εχαρίσατο. ο δε είπεν αυτώ· ορθώς έκρινας.
Λουκ. 7,43  Απεκρίθη δε ο Σιµων και είπε· νοµίζω, ότι εκείνος στον οποίον εχάρισε το µεγαλύτερον χρέος”. Ο δε Ιησούς του
είπε· “ορθή είναι η κρίσις σου”.
Λουκ. 7,44  και στραφείς προς την γυναίκα τώ Σίµωνι έφη· βλέπεις ταύτην την γυναίκα; εισήλθόν σου εις την οικίαν, ύδωρ
επί τους πόδας µου ουκ έδωκας· αύτη δε τοίς δάκρυσιν έβρεξέ µου τους πόδας και ταίς θριξί της κεφαλής αυτής εξέµαξε.
Λουκ. 7,44  Και αφού εγύρισε προς την γυναίκα, είπε στον Σιµωνα· “βλέπεις αυτήν την γυναίκα; Ηλθα στο σπίτι σου και δεν
µου έδωσες νερό να δια το πλύσιµο των ποδιών µου. Αυτή όµως έβρεξε τα πόδια µου µε τα δάκρυα της και τα εσπόγγισε µε
τας τρίχας της κεφαλής της.
Λουκ. 7,45  φίληµά µοι ουκ έδωκας· αύτη δε αφ ής εισήλθεν ου διέλιπε καταφιλούσά µου τους πόδας.
Λουκ. 7,45  Συ δεν µου έδωσες φίληµα, όπως συνηθίζουν δια τον κάθε φιλοξενούµενον· αυτή δε από την ώραν που εµπήκε
στο σπίτι, δεν έπαυσε µε πολλήν ευλάβειαν να καταφιλή τους πόδας µου.
Λουκ. 7,46  ελαίω την κεφαλήν µου ουκ ήλειψας· αύτη δε µύρω ήλειψέ µου τους πόδας.
Λουκ. 7,46  Συ δεν µου άλειψες την κεφαλήν ούτε µε απλό λάδι. Αυτή δε µου άλειψε τους πόδας µε πανάκριβο µύρον.
Λουκ. 7,47  ού χάριν λέγω σοι, αφέωνται αι αµαρτίαι αυτής αι πολλαί, ότι ηγάπησε πολύ· ώ δε ολίγον αφίεται, ολίγον
αγαπά.
Λουκ. 7,47  Ενεκα δε τούτου ακριβώς σου λέγω ότι είναι συγχωρηµέναι αι πολλαί αυτής αµαρτίαι, διότι ηγάπησε πολύ εµέ
τον Λυτρωτήν, και επόθησε βαθύτατα την λύτρωσίν της. Εκείνος δε που νοµίζει ότι ολίγον χρέος έχει απέναντι του Θεού,
ολίγον αγαπά”.
Λουκ. 7,48  είπε δε αυτή· αφέωνταί σου αι αµαρτίαι.
Λουκ. 7,48  Είπε δε προς αυτήν ο Ιησούς· “είναι συγχωρηµέναι αι αµαρτίαι σου”
Λουκ. 7,49  και ήρξαντο οι συνανακείµενοι λέγειν εν εαυτοίς· τις ούτός εστιν ός και αµαρτίας αφίησιν;
Λουκ. 7,49  Και αυτοί, που παρεκάθηντο µαζή του στο τραπέζι ήρχισαν να σκέπτωνται και να λέγουν από µέσα των· “ποιός
είναι αυτός, ο οποίος και αµαρτίας ακόµη συγχωρεί;”
Λουκ. 7,50  είπε δε προς την γυναίκα· η πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εις ειρήνην.
Λουκ. 7,50  Είπε δε προς την γυναίκα ο Ιησούς· “η πίστις σου σε έχει σώσει· πήγαινε µε ειρηνική και καθαράν την καρδίαν
σου στον δρόµον της ειρήνης”.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Λουκ. 8,1  Καί εγένετο εν τώ καθεξής και αυτός διώδευε κατά πόλιν και κώµην κηρύσσων και ευαγγελιζόµενος την
βασιλείαν τού Θεού, και οι δώδεκα σύν αυτώ,
Λουκ. 8,1  Κατά τον χρόνον που ακολούθησε, επερνούσε ο Κυριος την µίαν µετά την άλλην, κάθε πόλιν και χωρίον και
εκήρυττε και εδίδασκε το χαρµόσυνον άγγελµα της βασιλείας του Θεού. Μαζή δε µε αυτόν ήσαν και οι δώδεκα µαθηταί,
Λουκ. 8,2  και γυναίκές τινες αί ήσαν τεθεραπευµέναι από νόσων και µαστίγων και πνευµάτων πονηρών και ασθενειών,
Μαρία η καλουµένη Μαγδαληνή, αφ ής δαιµόνια επτά εξεληλύθει,
Λουκ. 8,2  και µερικαί γυναίκες αι οποίαι είχαν θεραπευθή υπ' αυτού από νόσους και βασανιστικές παθήσεις και από
πνεύµατα πονηρά και από ασθενείας η Μαρία, η οποία ελέγετο Μαγδαληνή και από την οποίαν είχαν εκδιωχθή µε την
δύναµιν του Κυρίου επτά δαιµόνια
Λουκ. 8,3  και Ιωάννα γυνή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάννα και έτεραι πολλαί, αίτινες διηκόνουν αυτώ από των
υπαρχόντων αυταίς.
Λουκ. 8,3  και η Ιωάννα, σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήτο οικονοµικός διαχειριστής του Ηρώδου και η Σουσάννα και άλλαι
πολλαί, αι οποίαι υπηρετούσαν αυτόν και προσέφεραν δια την συντήρησιν αυτού και των Αποστόλων από τα υπάρχοντά
των.
Λουκ. 8,4  Συνιόντος δε όχλου πολλού και των κατά πόλιν επιπορευοµένων προς αυτόν είπε διά παραβολής·
Λουκ. 8,4  Ενώ δε εµαζεύετο πολύς λαός και από κάθε πόλιν ήρχοντο προς αυτόν, είπεν ο Κυριος διδασκαλίαν µε
παραβολήν.
Λουκ. 8,5  εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι τον σπόρον αυτού. και εν τώ σπείρειν αυτόν ό µέν έπεσε παρά την οδόν, και
κατεπατήθη, και τα πετεινά τού ουρανού κατέφαγεν αυτό·
Λουκ. 8,5  “Εβγήκε ο σπορεύς στο χωράφι, δια να σπείρη τον σπόρον του. Και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο µεν µέρος του
σπόρου έπεσε κοντά στον δρόµον, κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πτηνά του ουρανού το κατέφαγαν.
Λουκ. 8,6  και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φυέν εξηράνθη διά το µη έχειν ικµάδα·
Λουκ. 8,6  Και άλλο έπεσε εις την πετρώδη γην και αφού εφύτρωσε, εξηράνθη, διότι δεν είχε υγρασίαν.
Λουκ. 8,7  και έτερον έπεσεν εν µέσω των ακανθών, και συµφυείσαι αι άκανθαι απέπνιξαν αυτό.
Λουκ. 8,7  Και άλλο έπεσε ανάµεσα εις αγκάθια και καθώς εβλάστησαν και εµεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν εντελώς.
Λουκ. 8,8  και έτερον έπεσεν εις την γήν την αγαθήν, και φυέν εποίησε καρπόν εκατονταπλασίονα. ταύτα λέγων εφώνει· ο
έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Λουκ. 8,8  Και άλλο έπεσεν εις την εύφορον και καλήν γην και αφού εφύτρωσε, έκαµε καρπόν εκατονταπλάσιον”. Ενώ δε
έλεγε αυτά, είπε µε φωνήν µεγάλην· “Εκείνος που έχει αυτιά πνευµατικά, δια να ακούη την αλήθειαν του Θεού, ας ακούη
αυτά που εγώ διδάσκω”.
Λουκ. 8,9  Επηρώτων δε αυτόν οι µαθηταί αυτού λέγοντες· τις είη η παραβολή αύτη ;
Λουκ. 8,9  Τον ερωτούσαν δε οι µαθηταί του λέγοντες· “ποιό είναι το νόηµα αυτής της παραβολής;”
Λουκ. 8,10  ο δε είπεν· υµίν δέδοται γνώναι τα µυστήρια της βασιλείας τού Θεού, τοίς δε λοιποίς εν παραβολαίς, ίνα
βλέποντες µη βλέπωσι και ακούοντες µη συνιώσιν.
Λουκ. 8,10  Αυτός δε είπεν· “εις σας που έχετε αγαθήν διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν το προνόµιον και η χάρις να γνωρίζετε
τας µυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του Θεού. Τους άλλους δε (επειδή δεν έχουν αγαθήν διάθεσιν και ενδιαφέρον να
ακούσουν και δεχθούν την αλήθειαν και δια να τους προφυλάξω από την µεγάλη ευθύνην, που θα είχαν ενώπιον του Θεού,
αν εκαταλάβαιναν και περιφρονούσαν τας θείας αληθείας) τους διδάσκω µε παραβολάς, ώστε, ενώ βλέπουν να µη
ηµπορούν να εισχωρήσουν στο βαθύτερον νόηµα, και ενώ ακούουν να µη ηµπορούν να ενοήσουν την αλήθειαν.
Λουκ. 8,11  έστι δε αύτη η παραβολή· ο σπόρος εστίν ο λόγος τού Θεού·
Λουκ. 8,11  Το νόηµα δε της παραβολής αυτής είναι το εξής· Ο σπόρος συµβολίζει τον λόγον του Θεού.
Λουκ. 8,12  οι δε παρά την οδόν εισιν οι ακούσαντες, είτα έρχεται ο διάβολος και αίρει τον λόγον από της καρδίας αυτών,
ίνα µη πιστεύσαντες σωθώσιν.
Λουκ. 8,12  Εκείνοι δε που οµοιάζουν προς το έδαφος κοντά στον δρόµον, είναι όσοι ήκουσαν και δεν επρόσεξαν τον λόγον
του Θεού. Επειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγον από την καρδία των , δια να µην πιστεύσουν και σωθούν.
Λουκ. 8,13  οι δε επί της πέτρας οί όταν ακούσωσι, µετά χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι ρίζαν ουκ έχουσιν, οί προς
καιρόν πιστεύουσι και εν καιρώ πειρασµού αφίστανται.
Λουκ. 8,13  Εκείνοι δε που συµβολίζονται µε την πετρώδη γην, είναι όσοι όταν ακούσουν δέχονται µε χαράν τον λόγον του
Θεού, δεν έχουν όµως βαθειές ρίζες εις την καρδία των και δι' αυτό ολίγον καιρόν πιστεύουν και εις εποχήν πειρασµού
αποµακρύνονται από την πίστιν.
Λουκ. 8,14  το δε εις τας ακάνθας πεσόν, ούτοί εισιν οι ακούσαντες, και υπό µεριµνών και πλούτου και ηδονών τού βίου
πορευόµενοι συµπνίγονται και ου τελεσφορούσι.
Λουκ. 8,14  Το δε µέρος του σπόρου, που έπεσε εις τα αγκάθια, συµβολίζει εκείνους οι οποίοι, όταν ήκουσαν τον λόγον του
Θεού, τον εδέχθησαν και επροσπάθησαν να τον τηρήσουν µε κάποιαν προθυµίαν, αλλά πνίγονται από αγωνιώδεις
φροντίδας δια την απόκτησιν πλούτου και από τας υλιστικάς απολαύσεις της ζωής αυτής , και έτσι δεν προχωρούν µέχρι
τέλους, ώστε να έχουν καλούς και µονίµους καρπούς.
Λουκ. 8,15  το δε εν τή καλή γη, ούτοί εισιν οίτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες τον λόγον κατέχουσι και
καρποφορούσιν εν υποµονή.
Λουκ. 8,15  Το δε µέρος του σπόρου, που εσπάρθηκε εις την εύφορον γην, συµβολίζει τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους, οι
οποίοι µε καλήν και αγαθήν καρδίαν, αφού ήκουσαν τον λόγον του Θεού, τον κρατούν µε προσοχήν και ευλάβειαν µέσα
των και έχουν ως καρπούς τα έργα της αρετής µαζή µε την υποµονήν, την οποίαν θα δεικνύουν εις διαφόρους θλίψεις και
περιπετείας.
Λουκ. 8,16  Ουδείς δε λύχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύει ή υποκάτω κλίνης τίθησιν, αλλ επί λυχνίας επιτίθησιν, ίνα οι
εισπορευόµενοι βλέπωσι το φώς.
Λουκ. 8,16  Κανείς δε, όταν ανάψη λύχνον, δεν τον σκεπάζει µε δοχείον ούτε τον βάζει κάτω από το κρεββάτι, αλλά επάνω
στον λυχνοστάτην, ώστε όσοι εισέρχονται να βλέπουν το φως. Και η διδασκαλία µου είναι φως επί την λυχνίαν, ώστε όσοι



θέλουν να βλέπουν που και πως να προχωρούν.
Λουκ. 8,17  ου γάρ εστι κρυπτόν ό ου φανερόν γενήσεται, ουδέ απόκρυφον ό ου γνωσθήσεται και εις φανερόν έλθη.
Λουκ. 8,17  Δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δε θα γίνη φανερόν και µυστικόν, το οποίον δε θα γίνη γνωστόν και δε θα
φανερωθή. Αυτό συµβαίνει και µε την διδασκαλία µου, η οποία οπωσδήποτε θα γίνη γνωστή εις όλον τον κόσµον.
Λουκ. 8,18  βλέπετε ούν πώς ακούετε· ός γάρ εάν έχη, δοθήσεται αυτώ, και ός εάν µη έχη, και ό δοκεί έχειν αρθήσεται απ
αυτού.
Λουκ. 8,18  Λοιπόν σεις, που σαν Απόστολοι της οικουµένης θα την διαδώσετε, προσέχετε πως την ακούετε. (Να την
ακούετε µε ακλόνητον πίστιν, δια να την κάµετε κτήµα σας). Διότι εις εκείνον που κατέχει την αλήθειαν, θα του δοθή
πλουσιωτέρα και καθαρωτέρα. Ενώ από εκείνον που από αδιαφορίαν δεν κατέχει την αλήθειαν, θα του αφαιρεθή και αυτό
που νοµίζει ότι έχει”.
Λουκ. 8,19  Παρεγένοντο δε προς αυτόν η µήτηρ και οι αδελφοί αυτού, και ουκ ηδύναντο συντυχείν αυτώ διά τον όχλον.
Λουκ. 8,19  Ενώ δε εδίδασκε, ήλθον προς αυτόν η µητέρα του και οι νοµιζόµενοι αδελφοί του και δεν ηµπορούσαν να τον
πλησιάσουν, ένεκα του λαού, που τον περιεστοίχιζε.
Λουκ. 8,20  και απηγγέλη αυτώ λεγόντων· η µήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ιδείν σε θέλοντες.
Λουκ. 8,20  Και µερικοί ανήγγειλαν εις αυτόν ότι “η µητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ιδούν”.
Λουκ. 8,21  ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· µήτηρ µου και αδελφοί µου ούτοί εισιν οι τον λόγον τού Θεού ακούοντες και
ποιούντες αυτόν.
Λουκ. 8,21  Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε· “µητέρα µου και αδελφοί µου είναι αυτοί, οι οποίοι ακούουν τον λόγον του
Θεού και τον τηρούν εις την ζωήν των”.
Λουκ. 8,22  Καί εγένετο εν µια των ηµερών και αυτός ενέβη εις πλοίον και οι µαθηταί αυτού, και είπε προς αυτούς·
διέλθωµεν εις το πέραν της λίµνης· και ανήχθησαν.
Λουκ. 8,22  Μιαν δε από τας ηµέρας αυτάς, εµπήκε ο Ιησούς εις κάποιο πλοίον µαζή µε τους µαθητάς του και είπε εις
αυτούς· “ας περάσωµεν στο απέναντι µέρος της λίµνης”. Και ανοίχθησας εις την λίµνην.
Λουκ. 8,23  πλεόντων δε αυτών αφύπνωσε. και κατέβη λαίλαψ ανέµου εις την λίµνην, και συνεπληρούντο και εκινδύνευον.
Λουκ. 8,23  Ενώ δε αυτοί έπλεαν, απεκοιµήθη· και κατέβη αιφνιδίως από τα γύρω βουνά άνεµος σφοδρός, θύελλα µεγάλη
εις την λίµνην. Κυµατα δε µεγάλα έσπαζαν στο πλοίον και νερά ολοένα περισσότερα εισωρµούσαν εις αυτό , ώστε
εκινδύνευαν να πνιγούν.
Λουκ. 8,24  προσελθόντες δε διήγειραν αυτόν λέγοντες· επιστάτα επιστάτα, απολλύµεθα! ο δε εγερθείς επετίµησε τώ ανέµω
και τώ κλύδωνι τού ύδατος, και επαύσαντο, και εγένετο γαλήνη.
Λουκ. 8,24  Οι δε µαθηταί προσήλθον στον Ιησούν, τον εξύπνησαν και του είπαν· “διδάσκαλε διδάσκαλε, χανόµαστε!”
Αυτός δε εσηκώθηκε, διέταξε τον άνεµον και την θαλασσοταραχήν, και έπαυσαν, και έγινε αµέσως γαλήνη.
Λουκ. 8,25  είπε δε αυτοίς· που εστιν η πίστις υµών; φοβηθέντες δε εθαύµασαν λέγοντες προς αλλήλους· τις άρα ούτός εστιν,
ότι και τοίς ανέµοις επιτάσσει και τώ ύδατι, και υπακούουσιν αυτώ;
Λουκ. 8,25  Είπε δε εις αυτούς· “που είναι η πίστις σας; Τοσα και τόσα θαύµατα µε είδατε να κάµνω και ακόµα δεν
επιστέψατε µε όλην σας την καρδιά εις εµέ;” Αυτοί κατ' αρχάς εκυριεύθησαν από φόβον και δέος εµπρός εις την δύναµιν
του Κυρίου, έπειτα δε από µεγάλον θαυµασµόν και έλεγαν µεταξύ των, “ποιός άρά γε είναι αυτός; Διότι διατάσσει τους
ανέµους και τα κύµατα και υπακούουν εις αυτόν”!
Λουκ. 8,26  Καί κατέπλευσεν εις την χώραν των Γαδαρηνών, ήτις εστίν αντίπερα της Γαλιλαίας.
Λουκ. 8,26  Επειτα από αυτά έπλευσαν και αγκυροβόλησαν εις την χώραν των Γαδαρηνών, η οποία είναι αντίπερα από την
Γαλιλαίαν.
Λουκ. 8,27  εξελθόντι δε αυτώ επί την γήν υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της πόλεως, ός είχε δαιµόνια εκ χρόνων ικανών, και
ιµάτιον ουκ ενεδιδύσκετο και εν οικία ουκ έµενεν, αλλ εν τοίς µνήµασιν.
Λουκ. 8,27  Οταν δε ο Ιησούς εβγήκεν εις την ξηράν, τον συνάντησεν ένας άνθρωπος της πόλεως εκείνης, ο οποίος είχε µέσα
του δαιµόνια από πολλά χρόνια και δεν εφορούσε ένδυµα και δεν έµενε σε σπίτι, αλλά µέσα εις τα µνήµατα.
Λουκ. 8,28  ιδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτώ και φωνή µεγάλη είπε· τι εµοί και σοί, Ιησού, υιέ τού Θεού
τού υψίστου; δέοµαί σου, µη µε βασανίσης.
Λουκ. 8,28  Οταν όµως είδε τον Ιησούν εκραύγασε δυνατά, έπεσεν εις τα πόδια του και µε φωνήν µεγάλην είπε· “ποία σχέσις
υπάρχει ανάµεσα εις εµέ και σε, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου; Σε παρακαλώ, µη µε βασανίσης και µη µε κλείσης από
τώρα στον φρικτόν Αδην”.
Λουκ. 8,29  παρήγγειλε γάρ τώ πνεύµατι τώ ακαθάρτω εξελθείν από τού ανθρώπου. πολλοίς γάρ χρόνοις συνηρπάκει
αυτόν, και εδεσµείτο αλύσεσι και πέδαις φυλασσόµενος, και διαρήσσων τα δεσµά ηλαύνετο υπό τού δαίµονος εις τας
ερήµους.
Λουκ. 8,29  Είπε δε αυτά ο δαιµονιζόµενος, διότι ο Χριστός διέταξε το ακάθαρτον πνεύµα να βγη και να φύγη από τον
άνθρωπον, επειδή από πολλά χρόνια τον είχεν αρπάξει και κυριεύσει. Οι δε άλλοι άνθρωποι, ένεκα της αγριότητος αυτού,
τον έδεναν µε αλυσίδες και µε ισχυρά δεσµά εις τα πόδια, δια να τον φυλάσσουν, ώστε να µη επιτίθεται και κακοποιή τους
άλλους. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσµά και ωδηγείτο βιαίως από τον δαίµονα εις ερηµικούς τόπους.
Λουκ. 8,30  επηρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγων· τι σοί εστιν όνοµα; ο δε είπε· λεγεών· ότι δαιµόνια πολλά εισήλθεν εις
αυτόν·
Λουκ. 8,30  Τον ερώτησε δε ο Ιησούς, λέγων· “ποιό είναι το όνοµά σου;” Εκείνος δε απήντησε· “λεγεών”. Διότι πολλά
δαιµόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν.
Λουκ. 8,31  και παρεκάλει αυτόν ίνα µη επιτάξη αυτοίς εις την άβυσσον απελθείν.
Λουκ. 8,31  Και παρακαλούσαν τα δαιµόνια αυτόν, να µη τα διατάξη και πάνε εις τα τρίσβαθα του Αδου.
Λουκ. 8,32  ήν δε εκεί αγέλη χοίρων ικανών βοσκοµένων εν τώ όρει· και παρεκάλουν αυτόν ίνα επιτρέψη αυτοίς εις εκείνους
εισελθείν· και επέτρεψεν αυτοίς.
Λουκ. 8,32  Ητο δε εκεί µία αγέλη µε πολλούς χοίρους, που έβοσκαν στο βουνό· και τον παρακαλούσαν τα δαιµόνια να τους
δώση την άδειαν να µπουν εις εκείνους τους χοίρους. Και τους το επέτρεψεν ο Κυριος (διότι κατά λόγον δικαιοσύνης έπρεπε
να τιµωρηθούν µε την απώλειαν των χοίρων οι ιδιοκτήται των, επειδή τους έτρεφαν, µολονότι αυτό απηγορεύετο από τον



µωσαϊκόν νόµον).
Λουκ. 8,33  εξελθόντα δε τα δαιµόνια από τού ανθρώπου εισήλθον εις τους χοίρους, και ώρµησεν η αγέλη κατά τού
κρηµνού εις την λίµνην και απεπνίγη.
Λουκ. 8,33  Αφού δε εξήλθον τα δαιµόνια από τον άνθρωπον, εµπήκαν στους χοίρους και ώρµησε ασυγκράτητο όλο το
καπάδι επάνω στον κρυµνόν, ερρίφθη από εκεί εις την θάλασσαν και επνίγησαν οι χοίροι.
Λουκ. 8,34  ιδόντες δε οι βόσκοντες το γεγενηµένον έφυγον, και απήγγειλαν εις την πόλιν και εις τους αγρούς.
Λουκ. 8,34  Οταν δε οι βοσκοί είδαν το γεγονός αυτό, έφυγαν και το ανήγγειλαν εις την πόλιν και εις όσους συναντούσαν,
από αυτούς που έµεναν στους αγρούς.
Λουκ. 8,35  εξήλθον δε ιδείν το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν και εύρον καθήµενον τον άνθρωπον, αφ ού τα δαιµόνια
εξεληλύθει, ιµατισµένον και σωφρονούντα παρά τους πόδας τού Ιησού, και εφοβήθησαν.
Λουκ. 8,35  Εβγήκαν δε από την πόλιν οι άνθρωποι, δια να ίδουν αυτό που έγινε. Ηλθαν στον Ιησούν και είδαν τον
άνθρωπον, από τον οποίον είχαν βγη τα δαιµόνια, να κάθεται κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ντυµένος, ήρεµος και
φρόνιµος, και εφοβήθησαν.
Λουκ. 8,36  απήγγειλαν δε αυτοίς οι ιδόντες πώς εσώθη ο δαιµονισθείς.
Λουκ. 8,36  Είχαν δε διηγηθή εις αυτούς εκείνοι που είδαν το γεγονός, πως ελευθερώθηκε ο δαιµονιζόµενος.
Λουκ. 8,37  και ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρηνών απελθείν απ αυτών, ότι φόβω µεγάλω
συνείχοντο· αυτός δε εµβάς εις το πλοίον υπέστρεψεν.
Λουκ. 8,37  Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρηνών τον παρεκάλεσαν να φύγη από αυτούς, διότι είχαν κυριευθή
από µεγάλον φόβον, δια την τιµωρίαν που τους επεβλήθη. Ενοχοι δε και δι' άλλα καθώς ήσαν, εφοβούντο πολύ και άλλας
τιµωρίας. Ο δε Ιησούς εµπήκε στο πλοίον και επέστρεψε.
Λουκ. 8,38  εδέετο δε αυτού ο ανήρ, αφ ού εξεληλύθει τα δαιµόνια, είναι σύν αυτώ· απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγων·
Λουκ. 8,38  Παρακαλούσε δε αυτόν ο άνθρωπος, από τον οποίον είχαν βγη τα δαιµόνια, να µένη µαζή του. Ο Ιησούς όµως
τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλιν του, λέγων·
Λουκ. 8,39  υπόστρεφε εις τον οίκόν σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός. και απήλθε καθ όλην την πόλιν κηρύσσων όσα
εποίησεν αυτώ ο Ιησούς.
Λουκ. 8,39  “γύρισε στο σπίτι σου και να διηγήσαι όσα έκαµε εις σε ο Θεός”. Και εκείνος έφυγε και διαλαλούσε εις όλην την
πόλιν, όσα ο Ιησούς έκαµε εις αυτόν.
Λουκ. 8,40  Εγένετο δε εν τώ υποστρέψαι τον Ιησούν απεδέξατο αυτόν ο όχλος· ήσαν γάρ πάντες προσδοκώντες αυτόν .
Λουκ. 8,40  Οταν δε επέστρεψε ο Ιησούς, τον υπεδέχθη µε ενθουσιασµόν ο λαός, διότι όλοι τον επερίµεναν.
Λουκ. 8,41  και ιδού ήλθεν ανήρ ώ όνοµα Ιάειρος, και αυτός άρχων της συναγωγής υπήρχε· και πεσών παρά τους πόδας τού
Ιησού παρεκάλει αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού,
Λουκ. 8,41  Και ιδού, ήλθε κάποιος άνθρωπος, ονόµατι Ιάρειος, ο οποίος ήτο και άρχων της συναγωγής. Και αφού έπεσεν εις
τα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να µεταβή στο σπίτι του,
Λουκ. 8,42  ότι θυγάτηρ µονογενής ήν αυτώ ως ετών δώδεκα, και αύτη απέθνησκεν. Εν δε τώ υπάγειν αυτόν οι όχλοι
συνέπνιγον αυτόν.
Λουκ. 8,42  διότι η µονογενής κόρη, την οποίαν είχε, δώδεκα περίπου ετών, ήτο ετοιµοθάνατος. Καθώς δε ο Ιησούς
επήγαινεν στο σπίτι του Ιαείρου, τα πλήθη τον επίεζαν µε τον συνωστισµόν των.
Λουκ. 8,43  και γυνή ούσα εν ρύσει αίµατος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον ουκ ίσχυσεν υπ
ουδενός θεραπευθήναι,
Λουκ. 8,43  Και µια γυναίκα, που από δώδεκα έτη υπέφερε από αιµοραγίαν και η οποία είχε εξοδέψει όλην την περιουσίαν
της εις ιατρούς, χωρίς να µπορέση να θεραπευθή από κανένα,
Λουκ. 8,44  προσελθούσα όπισθεν ήψατο τού κρασπέδου τού ιµατίου αυτού, και παραχρήµα έστη η ρύσις τού αίµατος
αυτής.
Λουκ. 8,44  επλησίασε πίσω από τον Ιησούν, ήγγισε την άκρη από το ιµάτιόν του και αµέσως εσταµάτησε η αιµοραγία της.
Λουκ. 8,45  και είπεν ο Ιησούς· τις ο αψάµενός µου; αρνουµένων δε πάντων είπεν ο Πέτρος και οι σύν αυτώ· επιστάτα, οι
όχλοι συνέχουσί σε και αποθλίβουσι, και λέγεις τις ο αψάµενός µου;
Λουκ. 8,45  Και είπεν ο Ιησούς· “ποιός είναι αυτός, που µε ήγγισε;” Επειδή δε όλοι ηρνούντο, είπεν ο Πετρος και οι µαθηταί
που ήσαν µαζή του· “διδάσκαλε, τα πλήθη σε στενοχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα και συ λέγεις ποιός µε ήγγισε;”
Λουκ. 8,46  ο δε Ιησούς είπεν· ήψατό µου τις· εγώ γάρ έγνων δύναµιν εξελθούσαν απ εµού.
Λουκ. 8,46  Ο δε Ιησούς είπε· “κάποιος µε ήγγισε. Διότι εγώ κατάλαβα ότι δύναµις θαυµατουργική εβγήκε από εµέ”.
Λουκ. 8,47  ιδούσα δε η γυνή ότι ουκ έλαθε, τρέµουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτώ δι ήν αιτίαν ήψατο αυτού απήγγειλεν
αυτώ ενώπιον παντός τού λαού, και ως ιάθη παραχρήµα.
Λουκ. 8,47  Η δε γυναίκα, όταν είδε ότι δεν εξέφυγε από την προσοχήν του Ιησού, τρέµουσα από φόβον και ευλάβειαν ήλθε,
έπεσε γονατιστή εµπρός του και διηγήθηκε εις αυτόν και εµπρός εις όλον το πλήθος την αιτίαν, δια την οποίαν τον
ήγγισεν, όπως επίσης και το γεγονός, ότι εθεραπεύθηκε αµέσως.
Λουκ. 8,48  ο δε είπεν αυτή· θάρσει, θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εις ειρήνην.
Λουκ. 8,48  Ο δε Ιησούς της είπε· “θάρρος, κόρη µου, η πίστις σου σε έχει σώσει· πήγαινε ειρηνική και χαρούµενη, χωρίς την
ανησυχίαν και την θλίψιν που είχες προηγουµένως από την ασθένειάν σου”.
Λουκ. 8,49  Έτι αυτού λαλούντος έρχεταί τις παρά τού αρχισυναγώγου λέγων αυτώ ότι τέθνηκεν η θυγάτηρ σου· µη σκύλλε
τον διδάσκαλον.
Λουκ. 8,49  Ενώ δε αυτός ακόµη ωµιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου λέγων εις αυτόν, ότι “πέθανε η
κόρη σου, µη ενοχλείς και µη βάζεις εις κόπον τον διδάσκαλον”.
Λουκ. 8,50  ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτώ λέγων· µη φοβού· µόνον πίστευε, και σωθήσεται.
Λουκ. 8,50  Ο Ιησούς όµως, όταν ήκουσε την είδησιν, είπεν στον αρχισυνάγωγον· “µη φοβείσαι, µόνον πίστευε και θα σωθή
η κόρη σου”.
Λουκ. 8,51  ελθών δε εις την οικίαν ουκ αφήκεν εισελθείν ουδένα ει µη Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της
παιδός και την µητέρα.



Λουκ. 8,51  Οταν δε ήλθε στο σπίτι, δεν αφήκε κανένα να µπη, ει µη µόνον τον Πετρον και τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον και
τον πατέρα της κόρης και την µητέρα.
Λουκ. 8,52  έκλαιον δε πάντες και εκόπτοντο αυτήν. ο δε είπε· µη κλαίετε· ουκ απέθανεν αλλά καθεύδει.
Λουκ. 8,52  Εκλαιαν δε όλοι και οδυρόµενοι εκτυπούσαν τας κεφαλάς και τα στήθη των δια την νεκράν. Ο δε Ιησούς είπε·
“µη κλαίετε· δεν απέθανε, αλλά κοιµάται”.
Λουκ. 8,53  και κατεγέλων αυτού, ειδότες ότι απέθανεν.
Λουκ. 8,53  Και τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν καλά, ότι η κόρη είχε πεθάνει.
Λουκ. 8,54  αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγων· η παίς, εγείρου.
Λουκ. 8,54  Αυτός όµως έβγαλε όλους έξω, επιασε το χέρι της και εφώναξε λέγων· “Κορη, σήκω επάνω”.
Λουκ. 8,55  και επέστρεψε το πνεύµα αυτής, και ανέστη παραχρήµα, και διέταξεν αυτή δοθήναι φαγείν.
Λουκ. 8,55  Και αµέσως η ψυχή της επέστρεψε στο σώµα και αναστήθηκε· και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγη, δια
να αναλάβη τελείως από την εξάντλησιν της ασθενείας που την οδήγησε στον θάνατον.
Λουκ. 8,56  και εξέστησαν οι γονείς αυτοίς. ο δε παρήγγειλεν αυτοίς µηδενί ειπείν το γεγονός.
Λουκ. 8,56  Και έµειναν εκστατικοί και κατάπληκτοι οι γονείς αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε εις αυτούς, να µη είπουν εις
κανένα το γεγονός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Λουκ. 9,1  Συγκαλεσάµενος δε τους δώδεκα µαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς δύναµιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιµόνια και
νόσους θεραπεύειν·
Λουκ. 9,1  Αφού δε εκάλεσε τους δώδεκα µαθητάς του, έδωσεν εις αυτούς δύναµιν και εξουσίαν επί όλων των δαιµονίων,
καθώς επίσης και να θεραπεύουν ασθενείας.
Λουκ. 9,2  και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν τού Θεού και ιάσθαι τους ασθενούντας,
Λουκ. 9,2  Και έστειλε αυτούς να κηρύσσουν την διδασκαλίαν περί της βασιλείας του Θεού και να θεραπεύουν τους
ασθενείς, δια να επιβεβαιώνεται έτσι µε τα θαύµατα η διδασκαλία των.
Λουκ. 9,3  και είπε προς αυτούς· µηδέν αίρετε εις την οδόν, µήτε ράβδους µήτε πήραν µήτε άρτον µήτε αργύριον µήτε ανά
δύο χιτώνας έχειν.
Λουκ. 9,3  Και είπεν εις αυτούς· “µη παίρνετε τίποτε στον δρόµον ούτε ράβδους ούτε σάκκον ούτε ψωµί ούτε χρήµατα ούτε
να έχετε από δύο χιτώνας.
Λουκ. 9,4  και εις ήν αν οικίαν εισέλθητε, εκεί µένετε και εκείθεν εξέρχεσθε.
Λουκ. 9,4  Και εις όποιο σπίτι µπήτε δια να φιλοξενηθήτε, εκεί να µένετε όλον το διάστηµα της παραµονής σας και από εκεί
να αναχωρήτε, όταν θα ξεκινάτε δι' άλλην πόλιν.
Λουκ. 9,5  και όσοι εάν µη δέξωνται υµάς, εξερχόµενοι από της πόλεως εκείνης και τον κονιορτόν από των ποδών υµών
αποτινάξατε εις µαρτύριον επ αυτούς.
Λουκ. 9,5  Και εάν τυχόν µερικοί δεν σας δεχθούν, όταν φεύγετε από την πόλιν εκείνην, τινάξτε καλά και την σκόνην από τα
πόδια σας, ως διαµαρτυρίαν εναντίον των και ως έλεγχον αυτών ενώπιον του Θεού”.
Λουκ. 9,6  εξερχόµενοι δε διήρχοντο κατά τας κώµας ευαγγελιζόµενοι και θεραπεύοντες πανταχού.
Λουκ. 9,6  Αφού δε εξεκίνησαν οι Απόστολοι, διήρχοντο το ένα µετά το άλλο τα χωριά, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον και
θεραπεύοντες παντού τους ασθενείς.
Λουκ. 9,7  Ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόµενα υπ αυτού πάντα, και διηπόρει διά το λέγεσθαι υπό τινων ότι
Ιωάννης εγήγερται εκ των νεκρών,
Λουκ. 9,7  Επληροφορήθη δε τότε ο Ηρώδης ο τετράρχης, όλα αυτά που εγίνοντο εκ µέρους του Ιησού και ευρίσκετο εις
µεγάλην απορίαν, επειδή ελέγετο από µερικούς, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε εκ των νεκρών και κάµνει αυτά τα
θαύµατα.
Λουκ. 9,8  υπό τινων δε ότι Ηλίας εφάνη, άλλων δε ότι προφήτης τις των αρχαίων ανέστη.
Λουκ. 9,8  Από µερικούς δε ελέγετο, ότι ο Ηλίας εφάνηκε πάλιν εις την γην, από άλλους δε, ότι κάποιος µεγάλος προφήτης
από τους αρχαίους ανεστήθη.
Λουκ. 9,9  και είπεν ο Ηρώδης· Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα· τις δε εστιν ούτος περί ού εγώ ακούω τοιαύτα; και εζήτει ιδείν
αυτόν.
Λουκ. 9,9  Και είπεν ο Ηρώδης· “τον Ιωάννην εγώ τον αποκεφάλισα και εποµένως δεν ζη πλέον. Αλλά ποιός είναι αυτός, δια
τον οποίον εγώ ακούω ότι πράττει τόσον πολλά και τόσον παράδοξα έργα;” Και εζητούσε να ίδη τον Ιησούν.
Λουκ. 9,10  Καί υποστρέψαντες οι απόστολοι διηγήσαντο αυτώ όσα εποίησαν. και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατ ιδίαν
εις τόπον έρηµον πόλεως καλουµένης Βηθσαϊδά.
Λουκ. 9,10  Και όταν επέστρεψαν από την περιοδείαν οι Απόστολοι, διηγήθηκαν εις αυτόν όσα έκαµαν. Και ο Ιησούς τους
επήρε µαζή του και ανεχώρησε ιδιετέρως µε αυτούς εις ένα έρηµον τόπον, πλησίον µιας πόλεως που εκαλείτο Βηθσαϊδά.
Λουκ. 9,11  οι δε όχλοι γνόντες ηκολούθησαν αυτώ, και δεξάµενος αυτούς ελάλει αυτοίς περί της βασιλείας τού Θεού, και
τους χρείαν έχοντας θεραπείας ιάσατο.
Λουκ. 9,11  Τα πλήθη όµως, µόλις επληροφορήθησαν, τον ηκολούθησα και αυτός τους εδέχθη και εκύρηττε προς αυτούς
περί της βασιλείας το Θεού, και ιάτρευε όσους είχαν ανάγκην θεραπείας.
Λουκ. 9,12  Η δε ηµέρα ήρξατο κλίνειν· προσελθόντες δε οι δώδεκα είπον αυτώ· απόλυσον τον όχλον, ίνα πορευθέντες εις τας
κύκλω κώµας και τους αγρούς καταλύσωσι και εύρωσιν επισιτισµόν, ότι ώδε εν ερήµω τόπω εσµέν.
Λουκ. 9,12  Αλλ' η ηµέρα ήρχισε να κλίνη προς την δύσιν. Τον επλησίασαν τότε οι δώδεκα και του είπαν· διάλυσε τα πλήθη
του λαού, δια να πάνε εις τα γύρω χωριά και τις αγροτικές κατοικίες να καταλύσουν και να εύρουν τροφάς, δια να φάγουν,
διότι εδώ ευρισκόµεθα εις έρηµον τόπον”.
Λουκ. 9,13  είπε δε προς αυτούς· δότε αυτοίς υµείς φαγείν. οι δε είπον· ουκ εισίν ηµίν πλείον ή πέντε άρτοι και ιχθύες δύο , ει
µήτι πορευθέντες ηµείς αγοράσωµεν εις πάντα τον λαόν τούτον βρώµατα·
Λουκ. 9,13  Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς· “δώστε τους σεις να φάγουν”. Αυτοί δε είπαν· “δεν µας βρίσκονται παρά πάνω από
πέντε ψωµιά και δύο ψάρια, εκτός εάν πάµε ηµείς και κυττάξωµεν να αγοράσωµε δι' όλον αυτόν τον λαόν τροφάς”.



Λουκ. 9,14  ήσαν γάρ ωσεί άνδρες πεντακισχίλιοι. είπε δε προς τους µαθητάς αυτού· κατακλίνατε αυτούς κλισίας ανά
πεντήκοντα.
Λουκ. 9,14  Διότι οι άνδρες µόνον ήσαν περίπου πέντε χιλιάδες. Είπε δε προς τους µαθητάς του ο Κυριος· “βάλτε τους να
καθίσουν καθ' οµάδας από πενήντα, πενήντα”.
Λουκ. 9,15  και εποίησαν ούτω και ανέκλιναν άπαντας.
Λουκ. 9,15  Και έκαµαν έτσι οι µαθηταί και έβαλαν όλους να καθίσουν.
Λουκ. 9,16  λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησεν αυτούς και κατέκλασε,
και εδίδου τοίς µαθηταίς παραθείναι τώ όχλω.
Λουκ. 9,16  Επήρε τότε ο Ιησούς τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, ύψωσε τα µάτια στον ουρανόν, δια να ευχαριστήση
τον Πατέρα, και ευλόγησε τους άρτους. Επειτα τους έκοψε κοµµάτια και έδιδε συνεχώς στους µαθητάς, δια να παραθέσουν
στον λαόν να φάγη.
Λουκ. 9,17  και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες, και ήρθη το περισσεύσαν αυτοίς κλασµάτων κόφινοι δώδεκα .
Λουκ. 9,17  Και έφαγαν και εχόρτασαν όλοι και εσήκωσαν έπειτα, από ο,τι τους είχε περισσεύσει, δώδεκα κοφίνια γεµάτα.
Λουκ. 9,18  Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν προσευχόµενον καταµόνας, συνήσαν αυτώ οι µαθηταί, και επηρώτησεν αυτούς
λέγων· τίνα µε λέγουσιν οι όχλοι είναι;
Λουκ. 9,18  Και ενώ προσηύχετο αποµονωµένος από το πλήθος, ήσαν µαζή του οι µαθηταί και τους ηρώτησε, λέγων· “ποίος
λένε τα πλήθη ότι είµαι;”
Λουκ. 9,19  οι δε αποκριθέντες είπον· Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης τις των αρχαίων
ανέστη.
Λουκ. 9,19  Εκείνοι δε αποκριθέντες είπαν· “λέγουν, ότι είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ότι
είσαι κάποιος προφήτης από τους παλαιούς που αναστήθηκε”.
Λουκ. 9,20  είπε δε αυτοίς· υµείς δε τίνα µε λέγετε είναι; αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε· τον Χριστόν τού Θεού.
Λουκ. 9,20  Είπε δε εις αυτούς· “σεις, ποιός λέτε ότι είµαι;” Αποκριθείς δε ο Πετρος είπε· “ηµείς λέµε, ότι είσαι ο Μεσσίας, τον
οποίον ο Θεός έχρισε και έστειλε σωτήρα του κόσµου”.
Λουκ. 9,21  ο δε επιτιµήσας αυτοίς παρήγγειλε µηδενί λέγειν τούτο,
Λουκ. 9,21  Αυτός δε τότε εντόνως και αυστηρώς τους παρήγγειλε, να µη λέγουν τούτο εις κανένα.
Λουκ. 9,22  ειπών ότι δεί τον υιόν τού ανθρώπου πολλά παθείν και αποδοκιµασθήναι από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων
και γραµµατέων, και αποκτανθήναι, και τή τρίτη ηµέρα εγερθήναι.
Λουκ. 9,22  Επρόσθεσε δε ότι σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού πρέπει αυτός, ο υιός του ανθρώπου, να πάθη πολλά και να
αποδοκιµασθή από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραµµατείς, και να θανατωθή και την τρίτη ηµέρα να
αναστηθή.
Λουκ. 9,23  Έλεγε δε προς πάντας· εί τις θέλει οπίσω µου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ
ηµέραν και ακολουθείτω µοι.
Λουκ. 9,23  Ελεγε δε εις όλους· “εάν κανείς θέλη να µε ακολουθή ως οπαδός µου, πρέπει να απαρνηθή τον αµαρτωλόν
εαυτόν του, να πάρη την απόφασιν, την οποίαν κάθε ηµέραν θα ανανεώνη να υποστή δι' εµέ θλίψεις και αυτόν ακόµη τον
σταυρικόν θάνατον και ας µε ακολουθή, ας σκέπτεται, ας ζη και ας πράττη έχων εµέ ως υπόδειγµα.
Λουκ. 9,24  ός γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού, ούτος
σώσει αυτήν.
Λουκ. 9,24  Διότι, όποιος θέλει, αρνούµενος εµέ, να σώση την πρόσκαιρον ζωήν του, θα χάση την αιωνίαν και µακαρίαν
ζωήν πλησίον του Θεού. Εκείνος δε που θα θυσιάση την ζωήν του προς χάριν εµού, θα σώση την ψυχήν του εις την αιωνίαν
ζωήν.
Λουκ. 9,25  τι γάρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσµον όλον, εαυτόν δε απολέσας ή ζηµιωθείς;
Λουκ. 9,25  Διότι, τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδήση όλον τον κόσµον, χάση δε την ψυχήν του και ζηµιωθή µε την
αιωνίαν καταδίκην και κόλασιν;
Λουκ. 9,26  ός γάρ εάν επαισχυνθή µε και τους εµούς λόγους, τούτον ο υιός τού ανθρώπου επαισχυνθήσεται όταν έλθη εν τή
δόξη αυτού και τού πατρός και των αγίων αγγέλων.
Λουκ. 9,26  Διότι, όποιος εντραπή εµέ και τους λόγους µου, φοβούµενος εµπαιγµούς και περιφρονήσεις εκ µέρους των
ανθρώπων, αυτόν θα εντραπή και ο υιός του ανθρώπου να τον ονοµάση ιδικόν του και θα τον αποκυρύξη, όταν µε όλην
του την δόξαν και µε την δόξαν του Πατρός και των αγίων αγγέλων έλθη ως κριτής όλων.
Λουκ. 9,27  λέγω δε υµίν αληθώς, εισί τινες των ώδε εστηκότων, οί ου µη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν
τού Θεού.
Λουκ. 9,27  Σας λέγω δε αληθινά και τούτο· υπάρχουν µερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιµάσουν
θάνατον, έως ότου ίδουν να εγκαθιδρύεται στον κόσµον η βασιλείαν του Θεού”. (Να ιδρύεται η Εκκλησία κατά την ηµέραν
της Πεντηκοστής δια της επιφοιτήσεως του Αγ. Πνεύµατος µε δύναµιν πολλήν και να εξαπλώνεται εις όλον τον γνωστόν
τότε κόσµον).
Λουκ. 9,28  Εγένετο δε µετά τους λόγους τούτους ωσεί ηµέραι οκτώ και παραλαβών τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον
ανέβη εις το όρος προσεύξασθαι.
Λουκ. 9,28  Υστερα από τους λόγους αυτούς, έπειτα από οκτώ περίπου ηµέρας, παρέλαβε ο Ιησούς τον Πετρον και τον
Ιωάννην και τον Ιάκωβον και ανέβηκε εις ένα όρος δια να προσευχηθή .
Λουκ. 9,29  και εγένετο εν τώ προσεύχεσθαι αυτόν το είδος τού προσώπου αυτού έτερον και ο ιµατισµός αυτού λευκός
εξαστράπτων.
Λουκ. 9,29  Και ενώ προσηύχετο, έγινε η εξωτερική του µορφή του προσώπου του διαφορετική και η ενδυµασία του
ολόλευκη και απαστράπτουσα.
Λουκ. 9,30  και ιδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτώ, οίτινες ήσαν Μωσής και Ηλίας,
Λουκ. 9,30  Και ιδού δύο άνδρες συνωµιλούσαν µαζή του. Και αυτοί ήσαν ο Μωϋσής και ο Ηλίας,
Λουκ. 9,31  οί οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού ήν έµελλε πληρούν εν Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 9,31  οι οποίοι παρουσιάσθησαν µε δόξαν και έλεγαν δια την έξοδόν του, δια την αναχώρησίν του από τον κόσµον



αυτόν, την οποίαν σύµφωνα µε τας προφητείας έµελλε να εκπληρώση εις την Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 9,32  ο δε Πέτρος και οι σύν αυτώ ήσαν βεβαρηµένοι ύπνω· διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο
άνδρας τους συνεστώτας αυτώ.
Λουκ. 9,32  Ο δε Πετρος και οι δύο άλλοι µαθηταί είχαν καταληφθή από βαρύν ύπνον. Οταν όµως εξύπνησαν, είδαν την
δόξαν του και τους δύο άνδρας, που εστέκοντο µαζή του.
Λουκ. 9,33  και εγένετο εν τώ διαχωρίζεσθαι αυτούς απ αυτού είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν· επιστάτα, καλόν εστιν ηµάς
ώδε είναι· και ποιήσωµεν σκηνάς τρεις, µίαν σοί και µίαν Μωσεί και µίαν Ηλία, µη ειδώς ό λέγει.
Λουκ. 9,33  Και συνέβη, όταν οι δύο άνδρες ετοιµαζάζοντο να χωρισθούν από τον Ιησούν , είπεν ο Πετρος προς αυτόν·
“διδάσκαλε, είναι καλά να µένωµεν εδώ· ας κάµωµεν τρεις σκηνάς, µίαν δια σε, µίαν δια τον Μωϋσέα και µίαν δια τον
Ηλίαν”. Και τα έλεγεν αυτά, χωρίς να καταλαβαίνη καλά-καλά, τι είναι αυτό που έλεγε.
Λουκ. 9,34 ταύτα δε αυτού λέγοντος εγένετο νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς· εφοβήθησαν δε εν τώ εισελθείν εκείνους εις την
νεφέλην·
Λουκ. 9,34  Ενώ δε ο Πετρος έλεγε αυτά, ήλθε ένα σύννεφο και τους εκέπασε. Εφοβήθησαν δε ο Πετρος και οι δύο άλλοι
µαθηταί, όταν ο Ιησούς και οι δύο προφήται εισήλθον εις την παράδοξον εκείνην νεφέλην, η οποία ήτο σηµείον της
παρουσίας του Θεού, όπως και άλλοτε στο όρος Σινά.
Λουκ. 9,35  και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός µου ο αγαπητός· αυτού ακούετε.
Λουκ. 9,35  Και ηκούσθη φωνή από την νεφέλην, η οποία έλεγεν· “αυτός είναι ο µονογενής Υιός µου, ο κατ'εξοχήν
αγαπητός, που τον έστειλα Σωτήρα του κόσµου. Αυτόν να ακούετε”.
Λουκ. 9,36  και εν τώ γενέσθαι την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς µόνος. και αυτοί εσίγησαν και ουδενί απήγγειλαν εν εκείναις
ταίς ηµέραις ουδέν ών εωράκασιν.
Λουκ. 9,36  Και αφού έγινε αυτή η φωνή, ευρέθηκε ο Ιησούς µόνος· και οι τρεις µαθηταί εκράτησαν σιγήν δια το γεγονός
και εις κανέναν κατά τας ηµέρας εκείνας δεν ανεκοίνωσαν τίποτε από όσα είδαν.
Λουκ. 9,37  Εγένετο δε εν τή εξής ηµέρα κατελθόντων αυτών από τού όρους συνήντησεν αυτώ όχλος πολύς .
Λουκ. 9,37  Κατά δε την εποµένην ηµέραν, όταν κατέβηκαν από το όρος, συνήντησε τον Ιησούν πολύς λαός.
Λουκ. 9,38  και ιδού ανήρ από τού όχλου ανεβόησε λέγων· διδάσκαλε, δέοµαί σου, επίβλεψον επί τον υιόν µου, ότι µονογενής
µοί εστι·
Λουκ. 9,38  Και ιδού, ένας άνθρωπος από το πλήθος εφώναξε και είπε· “διδάσκαλε, θερµώς παρακαλώ, ρίξε ένα βλέµµα
ευσπλαγχνίας στον υιόν µου, διότι µου είναι µονογενής.
Λουκ. 9,39  και ιδού πνεύµα λαµβάνει αυτόν, και εξαίφνης κράζει και σπαράσσει αυτόν µετά αφρού, και µόγις αποχωρεί απ
αυτού συντρίβον αυτόν·
Λουκ. 9,39  Και ιδού τον κυριεύει από καιρού εις καιρόν πονηρόν πνεύµα και έξαφνα κραυγάζει και τον συγκλονίζει  µε
σπασµούς εις όλον το σώµα και µε αφρούς στο στόµα και µε δυσκολίαν φεύγει από αυτόν, αφού προηγουµένως τον
συντρίψη.
Λουκ. 9,40  και εδεήθην των µαθητών σου ίνα εκβάλωσιν αυτό, και ουκ ηδυνήθησαν.
Λουκ. 9,40  Και παρεκάλεσα τους µαθητάς σου, να το διώξουν και δεν ηµπόρεσαν”.
Λουκ. 9,41  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· ώ γενεά άπιστος και διεστραµµένη, έως πότε έσοµαι προς υµάς και ανέξοµαι υµών;
προσάγαγε τον υιόν σου ώδε.
Λουκ. 9,41  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω γενεά, που παρ' όλα τα θαύµατα τα οποία είδες, είσαι ακόµη άπιστος και από
την κακκίαν σου διεστραµµένη, έως πότε θα είµαι µαζή σας και θα σας ανέχωµαι; Φερε το παιδί σου εδώ”.
Λουκ. 9,42  έτι δε προσερχοµένου αυτού έρηξεν αυτόν το δαιµόνιον και συνεσπάραξεν· επετίµησε δε ο Ιησούς τώ πνεύµατι
τώ ακαθάρτω, και ιάσατο τον παίδα και απέδωκεν αυτόν τώ πατρί αυτού.
Λουκ. 9,42  Ενώ δε ο νέος προσήρχετο στον Ιησούν, τον επέταξεν κάτω µε ορµήν το δαιµόνιον και τον συνεκλόνισε µε
σπασµούς. Ο Ιησούς όµως επέπληξε και έδιωξε το ακάθαρτον πνεύµα, εθεράπευσε το παιδί και το παρέδωσε στον πατέρα
του εντελώς υγιές.
Λουκ. 9,43  εξεπλήσσοντο δε πάντες επί τή µεγαλειότητι τού Θεού. Πάντων δε θαυµαζόντων επί πάσιν οίς εποίησεν ο
Ιησούς, είπε προς τους µαθητάς αυτού·
Λουκ. 9,43  Και κατελαµβάνοντο όλοι από µεγάλην έκπληξιν και θαυµασµόν, δια την µεγαλειότητα του Θεού, όπως
εφαίνετο µε τα καταπληκτικά αυτά θαύµατα. Ενώ δε όλοι εθαύµαζαν µε όλα όσα έκαµεν ο Ιησούς, είπε προς τους µαθητάς
του,
Λουκ. 9,44  θέσθε υµείς εις τα ώτα υµών τους λόγους τούτους· ο γάρ υιός τού ανθρώπου µέλλει παραδίδοσθαι εις χείρας
ανθρώπων.
Λουκ. 9,44  “σεις µη επηρεάζεσθε από τον ψευδή αυτόν ενθουσιασµόν και σχηµατίζετε εσφαλµένην γνώµην δι' εµέ. Βαλετε
εις τ' αυτιά σας και προσέξτε πολύ τα λόγια αυτά , που θα σας πω· ότι ο υιός του ανθρώπου έντος ολίγου παραδίδεται,
σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού, εις χείρας ανθρώπων οι οποίοι θα τον βασανίσουν και θα τον θανατώσουν”.
Λουκ. 9,45  οι δε ηγνόουν το ρήµα τούτο, και ήν παρακεκαλυµµένον απ αυτών ίνα µη αίσθωνται αυτό, και εφοβούντο
ερωτήσαι αυτόν περί τού ρήµατος τούτου.
Λουκ. 9,45  Αυτοί δε δεν εκαταλάβαιναν το νόηµα του λόγου αυτού· και έµεινε κρυµµένος από αυτούς ο λόγος, ώστε να µην
ηµπορούν να τον εννοήσουν και τον αισθανθούν. Επειδή δεν είχον λάβει ακόµη τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος. Λογω
δε ευλαβείας και συστολής εφοβούντο να τον ερωτήσουν δια το νόηµα του λόγου τούτου.
Λουκ. 9,46  Εισήλθε δε διαλογισµός εν αυτοίς, το τις αν είη µείζων αυτών.
Λουκ. 9,46  Εν τούτοις εισεχώρησεν εις αυτούς ένας κακός διαλογισµός, ποίος από αυτούς θα ήτο µεγαλύτερος και
επισηµότερος εις την βασιλείαν του Χριστού.
Λουκ. 9,47  ο δε Ιησούς ιδών τον διαλογισµόν της καρδίας αυτών, επιλαβόµενος παιδίου έστησεν αυτό παρ εαυτώ.
Λουκ. 9,47  Ο δε Ιησούς µε την θείαν αυτού παγγνωσίαν είδε καθαρά τον εγωϊστικόν αυτόν διαλογισµόν της καρδίας των,
επήρε ένα παιδί, το έβαλε να σταθή όρθιον πλησίον του
Λουκ. 9,48  και είπεν αυτοίς· ός εάν δέξηται τούτο το παιδίον επί τώ ονόµατί µου, εµέ δέχεται, και ός εάν εµέ δέξηται, δέχεται
τον αποστείλαντά µε. ο γάρ µικρότερος εν πάσιν υµίν υπάρχων, ούτός εστι µέγας.



Λουκ. 9,48  και είπε εις αυτούς· “όποιος θα δεχθή δια το όνοµά µου το παιδί τούτο η ένα από τους ταπεινούς και απλοϊκούς
ανθρώπους που µοιάζουν µε αυτό το παιδί, δέχεται εµέ. Και οποίος θα δεχθή εµέ, δέχεται τον Πατέρα, που µε έστειλε στον
κόσµον. Και φυσικά θα είναι ταπεινός και θα δείξη αγάπην εκείνος που θα δεχθή ένα τέτοιον µικρόν, αλλά και θα δοξασθή
δια τούτο· διότι εκείνος που ταπεινώνεται και φέρεται ως µικρότερος µεταξύ όλων σας, αυτός θα είναι µεγάλος εις την
βασιλείαν των ουρανών”.
Λουκ. 9,49  Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν· επιστάτα, είδοµέν τινα επί τώ ονόµατί σου εκβάλλοντα δαιµόνια, και
εκωλύσαµεν αυτόν, ότι ουκ ακολουθεί µεθ ηµών.
Λουκ. 9,49  Ελαβε δε τότε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε· “διδάσκαλε, είδαµε κάποιον να διώχνη δαιµόνια επικαλούµενος το
όνοµά σου και τον εµποδίσαµε, επειδή δεν σε ακολουθεί µαζή µε ηµάς”.
Λουκ. 9,50  και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· µη κωλύετε· ου γάρ εστι καθ υµών· ός γάρ ουκ έστι καθ υµών, υπέρ υµών εστιν.
Λουκ. 9,50  Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· “µη τον εµποδίζετε· διότι δεν είναι εναντίον σας, κάθε ένας που δεν είναι εναντίον
σας, είναι µαζή σας”.
Λουκ. 9,51  Εγένετο δε εν τώ συµπληρούσθαι τας ηµέρας της αναλήψεως αυτού και αυτός εστήριξε το πρόσωπον αυτού τού
πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήµ,
Λουκ. 9,51  Οταν δε επλησίαζε πλέον να συµπληρωθούν αι ηµέραι, έπειτα από τας οποίας θα εγίνετο η ανάληψίς του στους
ουρανούς, αυτός έστρεψε το πρόσωπόν του και προσήλωσε τα βλέµµατά του µε απόφασιν σταθεράν να πορευθή εις
Ιεροσόλυµα, όπου θα υφίστατο το φρικτό πάθος.
Λουκ. 9,52  και απέστειλεν αγγέλους πρό προσώπου αυτού. και πορευθέντες εισήλθον εις κώµην Σαµαρειτών, ώστε
ετοιµάσαι αυτώ·
Λουκ. 9,52  Και έστειλε αγγελιοφόρους προ αυτού εις τα διάφορα χωρία και τας πόλεις· και αυτοί επορεύθησαν και επήγαν
εις ένα χωριό των Σαµαρειτών, δια να ετοιµάσουν εις αυτόν και τους µαθητάς του τόπον να µείνουν.
Λουκ. 9,53  και ουκ εδέξαντο αυτόν, ότι το πρόσωπον αυτού ήν πορευόµενον εις Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 9,53  Αλλά οι κάτοικοι δεν τον εδέχθησαν, διότι αυτός επήγαινε εις την Ιερουσαλήµ, πόλιν εχθρικήν εις αυτούς.
Λουκ. 9,54  ιδόντες δε οι µαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπον· Κύριε, θέλεις είπωµεν πύρ καταβήναι από ουρανού και
αναλώσαι αυτούς, ως και Ηλίας εποίησε;
Λουκ. 9,54  Οταν δε οι µαθηταί του, Ιάκωβος και Ιωάννης, είδαν τους απεσταλµένους να γυρίζουν διωγµένοι και
επληροφορήθησαν το γεγονός, είπαν µε αγανάκτησιν· “Κυριε, θέλεις να πούµε να κατεβή φωτιά από τον ουρανόν και να
τους εξολοθρεύση, όπως έκαµε άλλοτε ο Ηλίας;”
Λουκ. 9,55  στραφείς δε επετίµησεν αυτοίς και είπεν· ουκ οίδατε ποίου πνεύµατός εστε υµείς·
Λουκ. 9,55  Ο Ιησούς όµως εστράφη προς αυτούς, τους επέπληξε και είπε· “δεν ξέρετε ακόµη ποίων διαθέσεων και ποίας
πνευµατικής καταστάσεως είσθε εσείς. Δεν είσθε άνθρωποι του πνεύµατος της οργής και της τιµωρίας, που εκυριαρχούσε
εις εποχήν της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά του πνεύµατος της αγάπης και της συγνώµης, που σώζει.
Λουκ. 9,56  ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι. και επορεύθησαν εις ετέραν κώµην.
Λουκ. 9,56  Διότι ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταδικάση ψυχάς εις απώλειαν, αλλά να τας σώση”. Και επήγαν τότε
εις άλλο χωρίον.
Λουκ. 9,57  Εγένετο δε πορευοµένων αυτών εν τή οδώ είπέ τις προς αυτόν· ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε.
Λουκ. 9,57  Καθώς δε εβάδιζαν στον δρόµον, είπε κάποιος προς αυτόν· “Κυριε, θα σε ακολουθήσω, όπου και αν πηγαίνης”.
Λουκ. 9,58  και είπεν αυτώ ο Ιησούς· αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε υιός τού
ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη.
Λουκ. 9,58  Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “οι αλώπεκες έχουν τας φωλεάς των και τα πτηνά του ουρανού τις κούρνιες των, ο
δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν, και κάθε ένας που µε ακολουθεί θα υποβληθή, όπως και εγώ, εις
στερήσεις και θυσίας”.
Λουκ. 9,59  Είπε δε προς έτερον· ακολούθει µοι· ο δε είπε· Κύριε, επίτρεψόν µοι απελθόντι πρώτον θάψαι τον πατέρα µου.
Λουκ. 9,59  Είπε δε προς κάποιον άλλον· “έλα µαζή µου”. Εκείνος δε είπε· “Κυριε, δος µου την άδεια να πάω πρώτον να θάψω
τον πατέρα µου και έπειτα να σε ακολουθήσω”.
Λουκ. 9,60  είπε δε αυτώ ο Ιησούς· άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς· σύ δε απελθών διάγγελε την βασιλείαν
τού Θεού.
Λουκ. 9,60  Ο δε Ιησούς (διότι ήθελε να τον προφυλάξη από τας συνήθεις κληρονοµικάς διαφοράς που επακολουθούν τον
θάνατον του πατρός) του είπε· “άφησε τους πνευµατικώς νεκρούς, τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν εις εµέ, να θάψουν
τους νεκρούς των. Συ δε µαζή µε τους άλλους µαθητάς µου, πήγαινε και κήρυττε στους ανθρώπους την βασιλείαν του
Θεού”.
Λουκ. 9,61  Είπε δε και έτερος· ακολουθήσω σοι, Κύριε· πρώτον δε επίτρεψόν µοι αποτάξασθαι τοίς εις τον οίκόν µου.
Λουκ. 9,61  Είπε δε και ένας άλλος· “Κυριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά δος µου την άδειαν να αποχαιρετήσω τους οικείους
µου”.
Λουκ. 9,62 είπε δε ο Ιησούς προς αυτόν· ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν
εις την βασιλείαν τού Θεού.
Λουκ. 9,62  Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· “κανένας γεωργός, που έχει βάλει το χέρι στο αλέτρι και βλέπει εις τα οπίσω, δεν
ηµπορεί να οργώση το χωράφι. Ετσι και καθένας που αναλαµβάνει να εργασθή ως µαθητής και απόστολός µου και γυρίζει
πίσω προς τους ιδικούς του και τους ανθρώπους του κόσµου, δεν είναι άξιος δια την βασιλείαν των ουρανών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Λουκ. 10,1  Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και ετέρους εβδοµήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο πρό προσώπου
αυτού εις πάσαν πόλιν και τόπον ού ήµελλεν αυτός έρχεσθαι.
Λουκ. 10,1  Μετά ταύτα ανέδειξε ο Κυριος και άλλους εβδοµήκοντα µαθητάς και τους έστειλε δύο-δύο µαζή, να µεταβούν
ενωρίτερα από αυτόν εις κάθε πόλιν και τόπον, όπου επρόκειτο και αυτός να έλθη.
Λουκ. 10,2  έλεγεν ούν προς αυτούς· ο µέν θερισµός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι· δεήθητε ούν τού κυρίου τού θερισµού όπως
εκβάλη εργάτας εις τον θερισµόν αυτού.



Λουκ. 10,2  Ελεγε δε εις αυτούς· “ο µεν θερισµός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι.(Πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι, που έχουν
την αγαθή διάθεσιν να ακούσουν το κήρυγµα του Ευαγγελίου, ολίγοι όµως είναι οι εργάται του Ευαγγελίου).
Παρακαλέσατε, λοιπόν, τον Κυριον του θερισµού, τον Θεόν, να στείλη εργάτας στον θερισµόν του.
Λουκ. 10,3  υπάγετε· ιδού εγώ αποστέλλω υµάς ως άρνας εν µέσω λύκων.
Λουκ. 10,3  Σεις πηγαίνετε τώρα ως εργάται του Ευαγγελίου. Θα συναντήσετε όµως δυσκολίας και εµπόδια. Ιδού εγώ σας
στέλνω ως αρνία ανάµεσα εις λύκους.
Λουκ. 10,4  µη βαστάζετε βαλάντιον, µη πήραν, µηδέ υποδήµατα, και µηδένα κατά την οδόν ασπάσησθε.
Λουκ. 10,4  Μη κρατείτε επάνω σας βαλάντιον, ούτε ταξιδιωτικόν σακκίδιο ούτε υποδήµατα, εκτός από αυτά που φορείτε·
και στον δρόµον να µη σταθήτε να χαιρετήσετε κανένα µε τους µακρούς χαιρετισµούς, που συνηθίζουν οι Εβραίοι.
Λουκ. 10,5  εις ήν δ αν οικίαν εισέρχησθε, πρώτον λέγετε· ειρήνη τώ οίκω τούτω.
Λουκ. 10,5  Εις όποιο δε σπίτι εισέρχεσθε, πρώτα-πρώτα να λέτε· Ας έλθη η ειρήνη του Θεού εις όλον αυτόν τον οίκον.
Λουκ. 10,6  και εάν ή εκεί υιός ειρήνης, επαναπαύσεται επ αυτόν η ειρήνη υµών· ει δε µήγε, εφ υµάς επανακάµψει.
Λουκ. 10,6  Και αν µεν υπάρχη εκεί άνθρωπος ειρηνικός και αγαθός, θα µείνη εις αυτόν η ειρήνη που ευχηθήκατε, ει δ'
άλλως θα γυρίση πάλιν εις σας και θα απολαύσετε σεις την ειρήνην, που ευχηθήκατε.
Λουκ. 10,7  εν αυτή δε τή οικία µένετε εσθίοντες και πίνοντες τα παρ αυτών· άξιος γάρ ο εργάτης τού µισθού αυτού εστι· µη
µεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν.
Λουκ. 10,7  Εις το σπίτι δε που εµπήκατε και σας εδέχθησαν, εκεί να µένετε και µε πάσαν απλότητα να τρώγετε και να
πίνετε αυτά, που σας προσφέρουν. Διότι σεις είσθε πνευµατικοί εργάται και είναι δίκαιον ως µισθόν της εργασίας σας να
λαµβάνετε τουλάχιστον την τροφήν σας. Διότι ο εργάτης είναι δίκαιον να παίρνη τον µισθόν του. Μη πηγαίνετε δε από το
ένα σπίτι στο άλλο (δια να µη δώσετε την εντύπωσιν, ότι µε την συνεχή αυτήν αλλαγήν επιδιώκετε περισσοτέρας
περιποιήσεις).
Λουκ. 10,8  και εις ήν αν πόλιν εισέρχησθε και δέχωνται υµάς, εσθίετε τα παρατιθέµενα υµίν,
Λουκ. 10,8  Εις όποιαν πόλιν πηγαίνετε και σας δέχονται οι κάτοικοι, να τρώγετε αυτά που σας παραθέτουν, χωρίς να
ζητήτε τίποτε το ιδιαίτερον και καλύτερον.
Λουκ. 10,9  και θεραπεύετε τους εν αυτή ασθενείς, και λέγετε αυτοίς· ήγγικεν εφ υµάς η βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 10,9  Να θεραπεύετε τους ασθενείς, που υπάρχουν εις την πόλιν αυτήν και να λέγετε εις αυτούς· Εχει πλησιάσει πλέον
εις σας η βασιλεία του Θεού, την οποίαν ο Μεσσίας, που ήλθε, θα ιδρύση εις την οικουµένην.
Λουκ. 10,10  εις ήν δ αν πόλιν εισέρχησθε και µη δέχωνται υµάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε·
Λουκ. 10,10  Εις οποίαν όµως πόλιν εισέρχεσθε και δεν σας δέχονται, εβγάτε εις τας πλατείας της και πέστε στον κόσµον,
που θα είναι εκεί συγκεντρωµένος·
Λουκ. 10,11  και τον κονιορτόν τον κολληθέντα ηµίν από της πόλεως υµών εις τους πόδας ηµών αποµασσόµεθα υµίν· πλήν
τούτο γινώσκετε, ότι ήγγικεν εφ υµάς η βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 10,11  Και την σκόνη που έχει κολλήσει εις τα πόδια µας από την πόλιν αυτήν, την τινάσσοµεν και σας την αφίνοµεν.
(Εφ' όσον δεν µας εδεχθήκατε, τίποτε απολύτως δεν θέλοµεν να έχωµεν από σας) αλλά µάθετε τούτο, ότι η βασιλεία του
Θεού έφθασε και αλλοίµονον εις εκείνους, που δεν την δέχονται.
Λουκ. 10,12  λέγω δε υµίν ότι Σοδόµοις εν τή ηµέρα εκείνη ανεκτότερον έσται ή τή πόλει εκείνη.
Λουκ. 10,12  Σας λέγω δε τούτο, ότι κατά την µεγάλην ηµέραν της κρίσεως, περισσότερον υποφερτή θα είναι η τιµωρία των
Σοδόµων από την τιµωρίαν της πόλεως εκείνης.
Λουκ. 10,13  ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαϊδά· ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγένοντο αι δυνάµεις αι γενόµεναι εν υµίν,
πάλαι αν εν σάκκω και σποδώ καθήµενοι µετενόησαν.
Λουκ. 10,13  Αλλοίµονό σου, Χοραζίν, αλλοίµονό σου, Βηθσαϊδά! Διότι, εάν εις τας ειδωλολατρικάς και αµαρτωλάς πόλεις
Τύρον και Σιδώνα, είχαν γίνει τα θαύµατα, που έγιναν ανάµεσά σας, θα είχαν προ πολλού οι κάτοικοί τους µετανοήσει και
εις εκδήλωσιν της µετανείας των θα είχαν καθίσει καταγής και θα φορούσαν αντί ενδύµατος σάκκον και θα είχαν αντί
µύρου στο κεφάλι των στάκτην.
Λουκ. 10,14  πλήν Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν τή κρίσει ή υµίν.
Λουκ. 10,14  Αλλά θα είναι περισσότερον υποφερτή η θέσις της Τυρου και Σιδώνος και ελαφροτέρα η τιµωρία που θα τους
επιβληθή κατά την ηµέραν της κρίσεως παρά εις σας.
Λουκ. 10,15  και σύ, Καπερναούµ, η έως τού ουρανού υψωθείσα, έως άδου καταβιβασθήση.
Λουκ. 10,15  Και συ, Καπερναούµ, που εδοξάσθης και υψώθηκες έως τον ουρανόν, εκ του γεγονότος ότι υπήρξες κατοικία
του Μεσσίου και αξιώθηκες να απολαύσης τόσα και τόσα θαύµατα, θα καταπέσης βαθειά στον Αδην.
Λουκ. 10,16  Ο ακούων υµών εµού ακούει, και ο αθετών υµάς εµέ αθετεί· ο δε εµέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά µε.
Λουκ. 10,16  Εκείνος που υπακούει εις σας, υπακούει εις εµέ και εκείνος που παρακούει σας, παρακούει εµέ· εκείνος δε που
παρακούει εµέ, παρακούει τον Θεόν, που µε έστειλε σωτήρα στον κόσµον”.
Λουκ. 10,17  Υπέστρεψαν δε οι εβδοµήκοντα µετά χαράς λέγοντες· Κύριε, και τα δαιµόνια υποτάσσεται ηµίν εν τώ ονόµατί
σου.
Λουκ. 10,17  Εγύρισαν από την περιοδείαν των οι εβδοµήκοντα µε χαράν µεγάλην και έλεγαν· “Κυριε, και τα δαιµόνια
υποτάσσονται εις ηµάς, µόλις επικαλεσθούµε το όνοµά σου”.
Λουκ. 10,18  Είπε δε αυτοίς· εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ τού ουρανού πεσόντα.
Λουκ. 10,18  Είπε δε εις αυτούς· “από τότε που ήρχισα το έργον µου έβλαπα τον σατανάν να απογυµνώνεται από την
τυραννικήν του εξουσίαν και να κρυµνίζεται συντετριµµένος µε ταχύτητα αστραπής από τα ύψη της κυριαρχίας του.
Λουκ. 10,19  ιδού δίδωµι υµίν την εξουσίαν τού πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναµιν τού εχθρού,
και ουδέν υµάς ου µη αδικήση.
Λουκ. 10,19  Ιδού εγώ τώρα σας δίδω την εξουσίαν να πατήτε επάνω εις φίδια και σκορπιούς, να ποδοπατήτε και να
εξουθενώνετε όλην την δύναµιν του εχθρού, δηλαδή του διαβόλου, και τίποτε από όσα αυτός ενάντιον σας πανουργεύεται
και εφευρίσκει δεν θα σας αδικήση η βλάψη.
Λουκ. 10,20  πλήν εν τούτω µη χαίρετε, ότι τα πνεύµατα υµίν υποτάσσεται· χαίρετε δε ότι τα ονόµατα υµών εγράφη εν τοίς
ουρανοίς.



Λουκ. 10,20  Πλην, µη χαίρετε στούτο µόνον, στο ότι δηλαδή και τα πονηρά πνεύµατα υποτάσσονται εις σας, κυρίως πρέπει
να χαίρετε και να ευφραίνεσθε, διότι τα ονόµατα σας έχουν γραφή στους ουρανούς, εις την βασιλείαν του Θεού”.
Λουκ. 10,21  Εν αυτή τή ώρα ηγαλλιάσατο τώ πνεύµατι ο Ιησούς και είπεν· εξοµολογούµαί σοι, πάτερ, κύριε τού ουρανού
και της γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις· ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο
ευδοκία έµπροσθέν σου.
Λουκ. 10,21  Αυτήν δε την ώραν ησθάνθη ο Ιησούς βαθυτάτην και ζωηροτάτην χαράν εις την ψυχήν και την καρδίαν του
και είπε· “Σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ, Πατερ, Κυριε του ουρανού και της γης, διότι µε δικαιοσύνην και αγαθότητα
ενεργών, έκρυψες τας υψηλάς αυτάς αληθείας της πίστεως από εκείνους που θεωρούνται σοφοί και συνετοί, και
εφανέρωσες αυτάς εις απλοϊκούς και αφελείς ανθρώπους τους µαθητάς µου, που φαίνονται σαν νήπια εµπρός στους
σοφούς του κόσµου. Ναι Πατερ, διότι αυτή ήτο η αγαθή και δικαίας θέλησίς σου”.
Λουκ. 10,22  και στραφείς προς τους µαθητάς είπε· πάντα µοι παρεδόθη υπό τού πατρός µου· και ουδείς επιγινώσκει τις
εστιν ο υιός, ει µη ο πατήρ, και τις εστιν ο πατήρ, ει µη ο υιός και ώ εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.
Λουκ. 10,22  Και αφού εστράφη προς τους µαθητάς είπε· “όλα µου έχουν παραδοθή από τον Πατέρα µου. Επήρα και ως
άνθρωπος από αυτόν κάθε εξουσίαν. Επειδή δε είµαι και Θεός, ίσος µε τον Πατέρα, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς και τελείως
ποίος είναι ο Υιός, παρά µόνον ο Πατήρ. Και κανείς δεν γνωρίζει πλήρως και τελείως τον Πατέρα, παρά µόνον ο Υιός, εν
µέρει δε τον γνωρίζει και εκείνος, στον οποίον ο Υιός ήθελε τον αποκαλύψει”.
Λουκ. 10,23  Καί στραφείς προς τους µαθητάς κατ ιδίαν είπε· µακάριοι οι οφθαλµοί οι βλέποντες ά βλέπετε.
Λουκ. 10,23  Και εστράφη τότε προς τους µαθητάς και τους είπε ιδιαιτέρως· “Τρισευτυχισµένα τα µάτια σας που βλέπουν
αυτά τα οποία βλέπετε.
Λουκ. 10,24  λέγω γάρ υµίν ότι πολλοί προφήται και βασιλείς ηθέλησαν ιδείν ά υµείς βλέπετε, και ουκ είδον, και ακούσαι ά
ακούετε, και ουκ ήκουσαν.
Λουκ. 10,24  Σας διαβεβαιώνω, ότι πολλοί προφήται και βασιλείς ηθέλησαν να ιδούν αυτά, που σεις βλέπετε, και δεν είδαν
και να ακούσουν αυτά, που ακούτε, και δεν ήκουσαν”.
Λουκ. 10,25  Καί ιδού νοµικός τις ανέστη εκπειράζων αυτόν και λέγων· διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονοµήσω;
Λουκ. 10,25  Και ιδού, κάποιος νοµοδιδάσκαλος εσηκώθηκε και µε τον σκοπόν να πειράξη τον Χριστόν και να αποδείξη εις
αυτόν ότι δεν γνωρίζει τον νόµον του είπε· “διδάσκαλε, τι πρέπει να κάµω, δια να κληρονοµήσω την αιωνίαν ζωήν;”
Λουκ. 10,26  ο δε είπε προς αυτόν· εν τώ νόµω τι γέγραπται; πώς αναγινώσκεις;
Λουκ. 10,26  Ο Κυριος δε του είπε· “στον νόµον τι είναι γραµµένον; Πως αντιλαµβάνεσαι αυτό που διαβάζεις στον νόµον;”
Λουκ. 10,27  ο δε αποκριθείς είπεν· αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και
εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν·
Λουκ. 10,27  Ο νοµικός δε αποκριθείς είπε· “στον νόµον είναι γραµµένον, να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου µε όλην σου την
καρδίαν και µε όλην σου την ψυχήν και µε όλην σου την δύναµιν και µε όλον σου τον νουν. (Ολος δε ο ευατός σου, ο νους, η
καρδία, η θέλησις, η δραστηριότης σου, το πνεύµα και το σώµα, να πληµµυρίζουν από την αγάπην προς τον Θεόν). Να
αγαπάς δε και τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου”.
Λουκ. 10,28  είπε δε αυτώ· ορθώς απεκρίθης· τούτο ποίει και ζήση.
Λουκ. 10,28  Είπε δε προς αυτόν ο Κυριος· “πολύ ορθά απήντησες· έτσι να κάνης και θα κληρονοµήσης την αιώνιον ζωήν”.
Λουκ. 10,29  ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν είπε προς τον Ιησούν· και τις εστί µου πλησίον;
Λουκ. 10,29  Εντροπιασµένος ο νοµικός διότι εφάνηκε εις τα µάτια των άλλων ότι δια ζήτηµα πολύ γνωστόν ηρώτησεν τον
Χριστόν, ηθέλησε να δικαιολογηθή και είπε προς τον Ιησούν· “και ποιός είναι ο πλησίον µου, που πρέπει να αγαπώ σαν τον
ευατόν µου;”
Λουκ. 10,30  υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν· άνθρωπός τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήµ εις Ιεριχώ, και λησταίς περιέπεσεν· οί
και εκδύσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες ηµιθανή τυγχάνοντα.
Λουκ. 10,30  Επήρε δε ο Ιησούς, εξ αφορµής αυτής της ερωτήσεως, πάλιν τον λόγον και είπε την παραβολήν· “Ενας
άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήµ εις την Ιεριχώ και έπεσε εις τα χέρια ληστών, οι οποίοι, αφού του επήραν τα
χρήµατα, τον εγύµνωσαν, τον επλήγωσαν και έφυγαν, αφήσαντες αυτόν µισοπεθαµένον.
Λουκ. 10,31  κατά συγκυρίαν δε ιερεύς τις κατέβαινεν εν τή οδώ εκείνη, και ιδών αυτόν αντιπαρήλθεν.
Λουκ. 10,31  Κατά σύµπτωσιν ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόµον εκείνον και, µολονότι είδε τον τραυµατίαν, τον
επροσπέρασε, χωρίς να του δώση καµµίαν βοήθειαν.
Λουκ. 10,32  οµοίως δε και Λευΐτης γενόµενος κατά τον τόπον, ελθών και ιδών αντιπαρήλθε.
Λουκ. 10,32  Το ίδιο και κάποιος Λευΐτης, όταν έφθασε στο µέρος εκείνο, επλησίασε τον πληγωµένον, τον είδε, αλλά τον
επροσπέρασε ασυγκίνητος.
Λουκ. 10,33  Σαµαρείτης δε τις οδεύων ήλθε κατ αυτόν, και ιδών αυτόν εσπλαγχνίσθη,
Λουκ. 10,33  Ενας όµως Σαµαρείτης, ο όποιος περνούσε από τον δρόµον εκείνον, ήλθε στο µέρος, όπου κατέκειτο
µισοπεθαµένος ο τραυµατίας, τον είδε και τον εσπλαγχνίσθηκε.
Λουκ. 10,34  και προσελθών κατέδησε τα τραύµατα αυτού επιχέων έλαιον και οίνον, επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον
κτήνος ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον και επεµελήθη αυτού·
Λουκ. 10,34  Επλησίασε κοντά του, έδεσε µε προσοχήν πολλήν τα τραύµατά του, αφού προηγουµένως τα έπλυνε και τα
άλειψε µα λάδι και κρασί, τον ανέβασεν στο ζώον του, τον επήγε εις κάποιο πανδοχείον και τον επεριποιήθηκε ο ίδιος.
Λουκ. 10,35  και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τώ πανδοχεί και είπεν αυτώ· επιµελήθητι αυτού, και
ό,τι αν προσδαπανήσης, εγώ εν τώ επανέρχεσθαί µε αποδώσω σοι.
Λουκ. 10,35  Την άλλην δε ηµέρα εβγήκεν από το δωµάτιον του τραυµατίου, όπου είχε διανυκτερεύσει, έβγαλε δύο δηνάρια,
τα έδωσε στον ξενοδόχον και του είπε· Περιποιήσου τον, µε όσην επιµέλειαν ηµπορείς. Και ο,τι εξοδέψεις παραπάνω, εγώ,
όταν επιστρέψω από την πατρίδα µου, θα σου το πληρώσω σαν προσωπικόν µου χρέος.
Λουκ. 10,36  τις ούν τούτων των τριών πλησίον δοκεί σοι γεγονέναι τού εµπεσόντος εις τους ληστάς;
Λουκ. 10,36  Λοιπόν, ηρώτησε τότε ο Κυριος τον νοµοδιδάσκαλον, ποιός από τους τρεις αυτούς νοµίζεις, ότι εφάνηκε
πραγµατικός πλησίον και αδελφός δια τον άνθρωπον αυτόν, που είχε πέσει στα χέρια των ληστών;”
Λουκ. 10,37  ο δε είπεν· ο ποιήσας το έλεος µετ αυτού. είπεν ούν αυτώ ο Ιησούς· πορεύου και σύ ποίει οµοίως.



Λουκ. 10,37  Εκείνος δε είπε· “αυτός που έκαµε πράξιν ευσπλαγχνίας και αγάπης προς εκείνον”. Είπε λοιπόν εις αυτόν ο
Ιησούς· “πήγαινε και συ και πράττε όµοια µε αυτόν. (Κανε το καλόν µε αγάπην προς όλους, είτε Ιουδαίοι είναι είτε
Σαµαρείται είτε φίλοι είτε εχθροί”).
Λουκ. 10,38  Εγένετο δε εν τώ πορεύεσθαι αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κώµην τινά. γυνή δε τις ονόµατι Μάρθα υπεδέξατο
αυτόν εις τον οίκον αυτής.
Λουκ. 10,38  Καθώς δε ο Κυριος µε τους µαθητάς του επήγαιναν προς την Ιερουσαλήµ, εµπήκε ο Ιησούς εις ένα χωριό.
Καποια δε γυναίκα, ονόµατι Μαρθα, τον υπεδέχθη στο σπίτι της.
Λουκ. 10,39  και τήδε ήν αδελφή καλουµένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας τού Ιησού ήκουε τον λόγον
αυτού.
Λουκ. 10,39  Είχε δε αυτή και αδελφήν, ονόµατι Μαρίαν, η οποία εκάθισε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και ήκουε την
διδασκαλίαν του.
Λουκ. 10,40  η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν· επιστάσα δε είπε· Κύριε, ου µέλει σοι ότι η αδελφή µου µόνην
µε κατέλιπε διακονείν; ειπέ ούν αυτή ίνα µοι συναντιλάβηται.
Λουκ. 10,40  Η δε Μαρθα, από την µεγάλην της επιθυµίαν και προθυµίαν να περιποιηθή αξίως τον διδάσκαλον,
απερροφάτο από τας πολλάς ασχολίας. Εις κάποιαν στιγµήν εστάθη κοντά στον Ιησούν και είπε· “Κυριε, δεν σε µέλει που η
αδελφή µου µε αφήκε µονήν να ετοιµάσω τα του φαγητού δια σε και τους µαθητάς σου; Πες της λοιπόν να µε βοηθήση”.
Λουκ. 10,41  αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς· Μάρθα Μάρθα, µεριµνάς και τυρβάζη περί πολλά·
Λουκ. 10,41  Απήντησε δε ο Ιησούς και είπε· “Μαρθα, Μαρθα, εφορτώθηκες πολλές φροντίδες, ταλαιπωρείσαι και
κουράζεσαι δια να ετοιµάσης πολλά.
Λουκ. 10,42  ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν µερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ αυτής.
Λουκ. 10,42  Ενα όµως είναι το χρησιµώτερον και απαραίτητον, η πνευµατική τροφή, την οποίαν προσφέρω εγώ. Η δε
Μαρία εδιάλεξε την καλήν µερίδα, την πνευµατικήν, η οποία και δεν θα της αφαιρεθή ποτέ από κανένα. Διότι αι ωφέλειαι
από την πνευµατικήν τροφήν είναι αιώνιαι και αναφαίρετοι”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Λουκ. 11,1  Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν τόπω τινί προσευχόµενον, ως επαύσατο, είπέ τις των µαθητών αυτού προς
αυτόν· Κύριε, δίδαξον ηµάς προσεύχεσθαι, καθώς και Ιωάννης εδίδαξε τους µαθητάς αυτού.
Λουκ. 11,1  Οταν ο Ιησούς εις κάποιον τόπον έκανε την προσευχήν του, µόλις έπαυσεν, είπε ένας από τους µαθητάς του
προς αυτόν· “Κυριε, δίδαξε µας να προσευχώµεθα, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εδίδαξε τους µαθητάς του”.
Λουκ. 11,2  είπε δε αυτοίς· όταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ ηµών ο εν τοίς ουρανοίς· αγιασθήτω το όνοµά σου· ελθέτω η
βασιλεία σου· γενηθήτω το θέληµά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·
Λουκ. 11,2  Είπε δε εις αυτούς· “όταν προσεύχεσθε να λέγετε· Πατέρα µας, που είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά
στους ουρανούς κάνεις αισθητήν την άπειρη παρουσία σου, δώσε να αναγνωρισθή από όλους η αγιότης σου και να
δοξάζεται το όνοµά σου. Ας έλθη και ας απλωθή η βασιλεία σου εις όλον τον κόσµον, ώστε πρόθυµα οι άνθρωποι,
αφωσιωµένοι εις σε, να σε αναγνωρίζουν βασιλέα των· ας τηρήται το θέληµά σου εδώ εις την γην από τους ανθρώπους, µε
όσην προθυµία και χαράν εκτελείται από τους αγγέλους στον ουρανόν.
Λουκ. 11,3  τον άρτον ηµών τον επιούσιον δίδου ηµίν το καθ ηµέραν·
Λουκ. 11,3  Τον άρτον µας, τον απαραίτητον δια την συντήρησίν µας, δίδε τον εις ηµάς κάθε ηµέραν.
Λουκ. 11,4  και άφες ηµίν τας αµαρτίας ηµών· και γάρ αυτοί αφίεµεν παντί τώ οφείλοντι ηµίν· και µη εισενέγκης ηµάς εις
πειρασµόν, αλλά ρύσαι ηµάς από τού πονηρού.
Λουκ. 11,4  Και συγχώρησε τας αµαρτίας µας, διότι και ηµείς συγχωρούµεν κάθε ένα, που έφταιξε απέναντί µας, µας
αδίκησε και µας είναι χρεώστης. Και µη επιτρέψης να πέσωµεν εις πειρασµόν, αλλά φύλαξέ µας από τον πονηρόν”.
Λουκ. 11,5  Καί είπε προς αυτούς· τις εξ υµών έξει φίλον, και πορεύσεται προς αυτόν µεσονυκτίου και ερεί αυτώ· φίλε,
χρήσόν µοι τρεις άρτους,
Λουκ. 11,5  Και είπε προς αυτούς την διδακτικήν παροµοίωσιν· “ποιός από σας θα έχη φίλον και θα υπάγη εις αυτόν κατά
τα µεσάνυκτα και θα του πη· Φιλε, δάνεισέ µου τρία ψωµιά,
Λουκ. 11,6  επειδή φίλος µου παρεγένετο εξ οδού προς µε και ουκ έχω ό παραθήσω αυτώ·
Λουκ. 11,6  επειδή κάποιος φίλος µου ήλθε από ταξίδι στον σπίτι µου και δεν έχω τι να του βάλω να φάγη.
Λουκ. 11,7  κακείνος έσωθεν αποκριθείς είπη· µη µοι κόπους πάρεχε· ήδη η θύρα κέκλεισται και τα παιδία µου µετ εµού εις
την κοίτην εισίν· ου δύναµαι αναστάς δούναί σοι;
Λουκ. 11,7  Και εκείνος θα του αποκριθή από µέσα και θα πη· Μη µε βάζης σε κόπους· τώρα πλέον η πόρτα έχει κλεισθή και
τα παιδιά µου είναι µαζή µου στο στρώµα και κοιµούνται· δεν ηµπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω;
Λουκ. 11,8  λέγω υµίν, ει και ου δώσει αυτώ αναστάς διά το είναι αυτού φίλον, διά γε την αναίδειαν αυτού εγερθείς δώσει
αυτώ όσων χρήζει.
Λουκ. 11,8  Σας διαβεβαιώνω ότι και αν ακόµη δεν θελήση να σηκωθή να του δώση , µολονότι τον είχε φίλον, πάντως δια
την αδιακρισίαν του ότι εις τέτοιαν νυκτερινήν ώραν τον ανησυχεί, θα σηκωθή και θα του δώση όσα του χρειάζονται.
Λουκ. 11,9  καγώ υµίν λέγω, αιτείτε, και δοθήσεται υµίν, ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσεται υµίν·
Λουκ. 11,9  Δια τούτο και εγώ σας λέγω· να ζητήτε από τον πανάγαθον Θεόν και θα σας δοθή , να γυρεύετε και θα βρήτε, να
κτυπάτε την θύραν της θείας αγάπης και θα σας ανοιχθή.
Λουκ. 11,10  πάς γάρ ο αιτών λαµβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τώ κρούοντι ανοιχθήσεται.
Λουκ. 11,10  Διότι καθένας που ζητεί από τον Θεόν λαµβάνει και καθένας που γυρεύει ευρίσκει και εις εκείνον που κτυπά
την θύραν του Θεού, θα του ανοιχθή αυτή.
Λουκ. 11,11  τίνα δε εξ υµών τον πατέρα αιτήσει ο υιός άρτον, µη λίθον επιδώσει αυτώ; ή και ιχθύν, µη αντί ιχθύος όφιν
επιδώσει αυτώ;
Λουκ. 11,11  Ποιός δε πατέρας από σας, όταν το παιδί του ζητήση ψωµί, θα του δώση λιθάρι η όταν θα του ζητήση ψάρι,
µήπως αντί ψάρι του δώση φίδι;
Λουκ. 11,12  ή και εάν αιτήση ωόν, µη επιδώσει αυτώ σκορπίον;



Λουκ. 11,12  Η αν του ζητήση αυγό, µήπως θα του δώση αντί αυγού σκορπιόν;
Λουκ. 11,13  ει ούν υµείς, υπάρχοντες πονηροί, οίδατε δόµατα αγαθά διδόναι τοίς τέκνοις υµών, πόσω µάλλον ο πατήρ ο εξ
ουρανού δώσει πνεύµα αγαθόν τοίς αιτούσιν αυτόν;
Λουκ. 11,13  Εάν, λοιπόν, σεις µολονότι είσθε πονηροί, ξέρετε να δίνετε ωφέλιµα δώρα εις τα παιδιά σας, πόσο µάλλον ο
Πατήρ ο ουράνιος, θα δώση το πανάγαθον Πνεύµα εις όσους το ζητούν;” (Και αφού θα δώση το µέγιστον και ύψιστον, δεν
είναι λογικόν και ορθόν να σκεφθώµεν ότι πολύ περισσότερον θα δώση τα υλικά αγαθά, που είναι ασυγκρίτως µικροτέρας
αξίας;).
Λουκ. 11,14  Καί ήν εκβάλλων δαιµόνιον, και αυτό ήν κωφόν· εγένετο δε τού δαιµονίου εξελθόντος ελάλησεν ο κωφός, και
εθαύµαζον οι όχλοι·
Λουκ. 11,14  Και συνέβη, την ώραν που ο Κυριος εδιωχνε ένα δαιµόνιον, το οποίον είχε κάµει κωφόν και άλλαλον τον
πάσχοντα, όταν εβγήκε το δαιµόνιον, ωµίλησεν ο κωφάλαλος και τα πλήθη του λαού εθαύµαζαν.
Λουκ. 11,15  τινές δε εξ αυτών είπον· εν Βεελζεβούλ τώ άρχοντι των δαιµονίων εκβάλλει τα δαιµόνια.
Λουκ. 11,15  Μερικοί όµως από αυτούς, γραµµατείς και Φαρισαίοι, έλεγαν ότι µε την συνεργασίαν του βελζεβούλ, του
άρχοντος των δαιµονίων, διώχνει τα δαιµόνια.
Λουκ. 11,16  έτεροι δε πειράζοντες σηµείον παρ αυτού εζήτουν εξ ουρανού.
Λουκ. 11,16  Αλλοι δε, µε τον σκοπόν να τον πειράξουν και να τον παρουσιάσουν στον λαόν ότι τάχα δεν ηµπορεί να κάµη
µεγάλα θαύµατα, του εζητούσαν σηµείον µεγάλο από τον ουρανόν, (σαν το πυρ που κατέβασεν ο Ηλίας από τον ουρανόν
και σαν το µάννα, που µε την προσευχή του Μωϋσέως έπεσε από τον ουρανόν στους πεινασµένους Ισραηλίτας).
Λουκ. 11,17  αυτός δε ειδώς αυτών τα διανοήµατα είπεν αυτοίς· πάσα βασιλεία εφ εαυτήν διαµερισθείσα, ερηµούται, και
οίκος επί οίκον, πίπτει.
Λουκ. 11,17  Αυτός όµως, γνωρίζων πολύ καλά τας εσωτερικάς των σκέψεις και διαθέσεις , τους είπε· “κάθε βασίλειον, όταν
χωρισθή εις εχθρικάς παρατάξεις, που θα µάχωνται η µία την άλλην, θα καταλήξη εις καταστροφήν και ερήµωσιν, και
όταν µία οικογένεια διαιρεθή µε εχθρικότητα εναντίον του ευατού της πίπτει και διαλύεται.
Λουκ. 11,18  ει δε και ο σατανάς εφ εαυτόν διεµερίσθη, πώς σταθήσεται η βασιλεία αυτού, ότι λέγετε εν Βεελζεβούλ µε
εκβάλλειν τα δαιµόνια;
Λουκ. 11,18  Εάν δε ο σατανάς έχη διαιρεθή εις παρατάξεις εναντίον του ευατού του, πως είναι δυνατόν να σταθή και να µη
εξαφανισθή η βασιλεία του; Σας τα λέγω αυτά, δια να δειχθή πόσον παράλογος είναι ο ισχυρισµός σας ότι εγώ µε την
δύναµιν του βελζεβούλ διώχνω τα δαιµόνια.
Λουκ. 11,19  ει δε εγώ εν Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιµόνια, οι υιοί υµών εν τίνι εκβάλλουσι; διά τούτο αυτοί κριταί υµών
έσονται.
Λουκ. 11,19  Εάν δε εγώ µε την συνεργασίαν του βελζεβούλ διώχνω τα δαιµόνια, τα πνευµατικά σας τέκνα που εξορκίζουν
τα δαιµόνια, µε την δύναµιν ποίου τα βγάζουν; Δια τούτο αυτοί που δεν τους κατηγορείτε δι' αυτό το έργον τους, θα είναι
δικασταί σας και θα σας καταδικάσουν δια την διπροσωπίαν σας.
Λουκ. 11,20  ει δε εν δακτύλω Θεού εκβάλλω τα δαιµόνια, άρα έφθασεν εφ υµάς η βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 11,20  Εάν όµως εγώ µε τον δάκτυλον και την δύναµιν του Θεού διώχνω τα δαιµόνια, αυτό αποδικνύει ότι έφθασε
επάνω σας η βασιλεία του Θεού. Αλλοίµονό σας δε, εάν δεν την δεχθήτε.
Λουκ. 11,21  όταν ο ισχυρός καθωπλισµένος φυλάσση την εαυτού αυλήν, εν ειρήνη εστί τα υπάρχοντα αυτού·
Λουκ. 11,21  Ακούσατε δε και τούτο το παράδειγµα· όταν ο ισχυρός εξωπλισµένος τέλεια φυλάσση την αυλήν του, µένουν
ασφαλισµένα και ήσυχα τα υπάρχοντά του.
Λουκ. 11,22  επάν δε ο ισχυρότερος αυτού επελθών νικήση αυτόν, την πανοπλίαν αυτού αίρει, εφ ή επεποίθει, και τα σκύλα
αυτού διαδίδωσιν.
Λουκ. 11,22  Οταν όµως έλθη εναντίον του ο ισχυρός και τον νικήση, του παίρνει τα όπλα, εις τα οποία είχε στηρίξη την
πεποίθησίν του, και διαµοιράζει σαν λάφυρα τα υπάρχοντά του. (Ετσι και εγώ, σαν απόλυτα δυνατώτερος από τον
σατανάν τον κατανικώ, ελευθερώνω αυτούς που σαν ιδικά του κτήµατα τους κρατούσε φυλακισµένους εις την αυλήν του
και επί πλέον δίνω εξουσίαν στους µαθητάς µου να κάνουν το ίδιο).
Λουκ. 11,23  ο µη ών µετ εµού κατ εµού εστι, και ο µη συνάγων µετ εµού σκορπίζει.
Λουκ. 11,23  Κανονίσατε την θέσιν σας· διότι εκείνος που δεν είναι µε όλη του την καρδιά µαζή µου, είναι εναντίον µου. Και
εκείνος, που δεν µαζεύει µαζή µε εµέ και δεν οδηγεί εις τα λιβάδια της πνευµατικής τροφής τα πρόβατά µου, αυτός σαν
αιµοβόρος λύκος τα διασκορπίζει.
Λουκ. 11,24  Όταν το ακάθαρτον πνεύµα εξέλθη από τού ανθρώπου, διέρχεται δι ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν, και µη
ευρίσκον λέγει· υποστρέψω εις τον οίκόν µου όθεν εξήλθον·
Λουκ. 11,24  Οταν το ακάθαρτον πνεύµα φύγη από τον άνθρωπον, οµοιάζει προς εκείνον, που περνάει ανάµεσα από
κατάξηρους, χωρίς νερό τόπους και µάταια ζητεί ανάπαυσιν. Και επειδή δεν την ευρίσκει, λέγει· θα ξαναγυρίσω στο σπίτι
µου απ' όπου έφυγα, θα επιστρέψω δηλαδή στον άνθρωπον, από τον οποίον µε έδιωξαν.
Λουκ. 11,25  και ελθόν ευρίσκει σεσαρωµένον και κεκοσµηµένον.
Λουκ. 11,25  Και όταν έλθη, ευρίσκει το σπίτι σαρωµένο και στολισµένο, δηλαδή, ευρίσκει τον άνθρωπον σχολάζοντα και
ράθυµον, χωρίς πνευµατικήν φροντίδα και εργασίαν.
Λουκ. 11,26  τότε πορεύεται και παραλαµβάνει επτά έτερα πνεύµατα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και
γίνεται τα έσχατα τού ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων.
Λουκ. 11,26  Τοτε πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά δαιµόνια, πονηρότερα από τον ευατόν του και, αφού εισέλθουν,
εγκαθίστανται µονίµως πλέον εκεί και γίνονται τα τελευταία του ανθρώπου εκείνου, χειρότερα από τα πρώτα”. (Οσοι
ελευθερώθηκαν από δαιµόνια η όσοι µε την χάριν του Θεού επήραν άφεσιν αµαρτιών και εµπήκαν στον δρόµον της
σωτηρίας, ας προσέξουν να µη αφήσουν την νέαν ζωήν της χάριτος, διότι τότε θα γίνουν πολύ χειρότεροι απ' ο,τι ήσαν
προηγουµένως).
Λουκ. 11,27  Εγένετο δε εν τώ λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ τού όχλου είπεν αυτώ· µακαρία η κοιλία η
βαστάσασά σε και µαστοί ούς εθήλασας.
Λουκ. 11,27  Ενώ δε έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασµένη από την διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν



µεγάλην και είπε· “µακαρία η κοιλία που σε εβάσταξε και οι µαστοί, τους οποίους εθήλασες. Μακαρία η µητέρα, που σε
εγέννησε και σε έθρεψε”.
Λουκ. 11,28  αυτός δε είπε· µενούνγε µακάριοι οι ακούοντες τον λόγον τού Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.
Λουκ. 11,28  Και αυτός είπε· “βεβαίως µακαρία είναι η µητέρα µου, αλλά επίσης µακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγον
του Θεού και τον φυλάσσουν”.
Λουκ. 11,29  Τών δε όχλων επαθροιζοµένων ήρξατο λέγειν· η γενεά αύτη γενεά πονηρά εστι· σηµείον ζητεί, και σηµείον ου
δοθήσεται αυτή ει µη το σηµείον Ιωνά τού προφήτου.
Λουκ. 11,29  Και καθώς τα πλήθη του λαού εµαζεύοντο πυκνά γύρω του, αυτός ήρχισε να λέγη· “αυτή η γενεά, είναι γενεά
πονηρά· ζητεί σηµείον από τον ουρανόν, τάχα δια να πιστεύση, και δεν θα της δοθή άλλο, εκτός από το θαύµα Ιωνά του
προφήτου.
Λουκ. 11,30  καθώς γάρ εγένετο Ιωνάς σηµείον τοίς Νινευΐταις, ούτως έσται και ο υιός τού ανθρώπου τή γενεά ταύτη
σηµείον.
Λουκ. 11,30  Διότι όπως ο Ιωνάς µε το να βγη σώος από την κοιλίαν του κήτους, έγινε στους Νινευΐτας υπερφυσικόν
σηµείον, δια να µετανοήσουν έτσι θα γίνη και δια την γενεάν αυτήν σηµείον µοναδικόν και µέγιστον ο υιός του ανθρώπου
µε την εκ νεκρών ανάστασίν του, η οποία θα επιβεβαιώση ότι αυτός πράγµατι είναι ο λυτρωτής των ανθρώπων.
Λουκ. 11,31  βασίλισσα νότου εγερθήσεται εν τή κρίσει µετά των ανδρών της γενεάς ταύτης και κατακρινεί αυτούς, ότι
ήλθεν εκ των περάτων της γής ακούσαι την σοφίαν Σολοµώντος, και ιδού πλείον Σολοµώντος ώδε.
Λουκ. 11,31  Η δε ειδωλολάτρις βασίλισσα της Αραβίας θα αναστηθή κατά την ηµέραν της µεγάλης εκείνης κρίσεως µαζή
µε τους ανθρώπους της γενεάς αυτής και θα τους καταδικάση · διότι αυτή, η ειδωλολάτρις, εξεκίνησε από τα πέρατα της
γης, δια να ακούση την σοφίαν του Σολοµώντος· και ιδού, εδώ υπάρχει ασυγκρίτως περισσότερον από τον Σολοµώντα,
αφού εγώ δεν είµαι απλώς θεόπνευστος η σοφός, όπως εκείνος, αλλά αυτή αύτη η ενσάρκωσις της θείας Σοφίας.
Λουκ. 11,32  άνδρες Νινευΐ αναστήσονται εν τή κρίσει µετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν, ότι µετενόησαν εις
το κήρυγµα Ιωνά, και ιδού πλείον Ιωνά ώδε.
Λουκ. 11,32  Ανδρες της Νινευΐ θα αναστηθούν κατά την µεγάλην εκείνην κρίσιν µαζή µε την γενεάν αυτήν και θα την
καταδικάσουν, διότι εκείνοι µεν µετενόησαν µε το κήρυγµα ενός απλού προφήτου, του Ιωνά. Και ιδού, υπάρχει εδώ κάτι
ασυγκρίτως ανώτερον από τον Ιωνά, εγώ,ο σαρκωθείς Υιός και Λογος του Θεού. Και όµως η γενεά αυτή δεν µετανοεί στον
κήρυγµά µου.
Λουκ. 11,33  Ουδείς δε λύχνον άψας εις κρυπτήν τίθησιν ουδέ υπό τον µόδιον, αλλ επί την λυχνίαν, ίνα οι εισπορευόµενοι το
φέγγος βλέπωσιν.
Λουκ. 11,33  Εγώ σκορπίζω το φως της αληθείας παντού. Κανείς δε, αφού ανάψη τον λύχνον δεν τον βάζει κάτω από τον
κάδον, αλλά επάνω στον λυχνοστάτην, δια να βλέπουν το φως όσοι εισέρχονται στο σπίτι.
Λουκ. 11,34  ο λύχνος τού σώµατός εστιν ο οφθαλµός· όταν ούν ο οφθαλµός σου απλούς ή, και όλον το σώµά σου φωτεινόν
εστιν· επάν δε πονηρός ή, και το σώµά σου σκοτεινόν.
Λουκ. 11,34  Ο λύχνος, που φωτίζει το σώµα, είναι το µάτι· όταν λοιπόν το µάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώµα θα
είναι µέσα στο φως. Οταν όµως είναι άρρωστο και βλαµµένο και το σώµα θα είναι µέσα στο σκοτάδι.
Λουκ. 11,35  σκόπει ούν µη το φώς το εν σοί σκότος εστίν.
Λουκ. 11,35  Πρόσεχε λοιπόν, µήπως το φως, που έχει βάλει ο Θεός µέσα σου, δηλαδή το λογικόν και η συνείδησις, είναι
σκοτάδι. (Διότι τότε όσον φως και αν υπάρχη έξω, όσας υψηλάς διδασκαλίας και αν ακούσης, δεν θα φωτισθής).
Λουκ. 11,36  ει ούν το σώµά σου όλον φωτεινόν, µη έχον τι µέρος σκοτεινόν, έσται φωτεινόν όλον ως όταν ο λύχνος τή
αστραπή φωτίζη σε.
Λουκ. 11,36  Εάν λοιπόν το σώµα σου είναι φωτεινόν, χωρίς να έχη κανένα απόκρυφον και σκοτεινόν µέρος, θα είναι όλο
φως, όπως όταν ο λύχνος µε την λάµψιν του σε φωτίζη”. (Οταν η ψυχή και η συνείδησις δεν σκοτίζεται από τα πάθη, τότε
θα είναι γεµάτη φως Χριστού).
Λουκ. 11,37  Εν δε τώ λαλήσαι αυτόν ταύτα ηρώτα αυτόν Φαρισαίός τις όπως αριστήση παρ αυτώ· εισελθών δε ανέπεσεν.
Λουκ. 11,37  Ενώ δε είπε αυτά ο Ιησούς, κάποιος Φαρισαίος τον παρακαλούσε να γευµατίση στο σπίτι του. Και ο Κυριος,
όταν εµπήκε στο σπίτι εκάθισεν εις την τράπεζαν του φαγητού, χωρίς προηγουµένως να πλυθή, όπως εσυνήθιζαν, δια
λόγους τάχα θρησκευτικούς, οι Φαρισαίοι.
Λουκ. 11,38  ο δε Φαρισαίος ιδών εθαύµασεν ότι ου πρώτον εβαπτίσθη πρό τού αρίστου.
Λουκ. 11,38  Ο Φαρισαίος όµως, όταν είδεν αυτό, εξεπλάγη, διότι ο Ιησούς δεν έπλυνε τα χέρια του προ του φαγητού.
Λουκ. 11,39  είπε δε ο Κύριος προς αυτόν· νύν υµείς οι Φαρισαίοι το έξωθεν τού ποτηρίου και τού πίνακος καθαρίζετε, το δε
έσωθεν υµών γέµει αρπαγής και πονηρίας.
Λουκ. 11,39  Είπε δε ο Κυριος προς αυτόν· “σεις οι Φαρισαίοι καθαρίζετε τώρα την εξωτερικήν επιφάνειαν του ποτηρίου και
του πιάτου, το δε εσωτερικόν σας είναι γεµάτο από αρπαγήν και κακίαν. Τηρείτε τους εξωτερικούς µόνον τύπους, δια να
φαίνεσθε ευσεβείς, πλύνετε το σώµα σας και τα χέρια σας, αλλά αφίνετε την ψυχήν σας εµπαθή και ακάθαρτον.
Λουκ. 11,40  άφρονες! ουχ ο ποιήσας το έξωθεν και το έσωθεν εποίησε;
Λουκ. 11,40  Ανόητοι! Ο Θεός που έκαµε το απ' έξω, δηλαδή το σώµα, ο ίδιος δεν έκαµε και το από µέσα, δηλαδή την ψυχήν;
Πως το µεν σώµα προσπαθείτε να το κρατήτε καθαρόν, το δε σπουδαιότερον, την ψυχήν σας, την αφίνετε ακάθαρτον,
αφού και το ένα και το άλλο είναι έργα του Θεού;
Λουκ. 11,41  πλήν τα ενόντα δότε ελεηµοσύνην, και ιδού άπαντα καθαρά υµίν έσται.
Λουκ. 11,41  Πλην όµως δώστε τα υπάρχοντά σας ελεηµοσύνην και ιδού όλα θα σας γίνουν καθαρά και το φάγητον, το
οποίον θα τρώγετε, έστω και αν προηγουµένως δεν πλυθήτε.
Λουκ. 11,42  αλλ ουαί υµίν τοίς Φαρισαίοις, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσµον και το πήγανον και πάν λάχανον, και
παρέρχεσθε την κρίσιν και την αγάπην τού Θεού· ταύτα δε έδει ποιήσαι, κακείνα µη αφιέναι.
Λουκ. 11,42  Αλλά αλλοίµονον εις σας τους Φαρισαίους, διότι δίδετε στον ναόν το δέκατον, από τον δυόσµο και από το
απήγανο και από κάθε λάχανο, τηρείτε δηλαδή επουσιώδεις λεπτοµερείας και προσπερνάτε µε αδιαφορίαν την
δικαιοσύνην και την αγάπην προς τον Θεόν. Αυτά έπρεπε προ παντός να εφαρµόσετε και εκείνα τα άλλα να µη τα αφίνετε.
Λουκ. 11,43  ουαί υµίν τοίς Φαρισαίοις, ότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εν ταίς συναγωγαίς και τους ασπασµούς εν ταίς



αγοραίς.
Λουκ. 11,43  Αλλοίµονο εις σας τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε και επιδιώκετε τα πρώτα καθίσµατα εις τας συναγωγάς και
τους χαιρετισµούς και τον σεβασµόν των ανθρώπων εις τας αγοράς.
Λουκ. 11,44  ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι εστέ ως τα µνηµεία τα άδηλα. και οι άνθρωποι
περιπατούντες επάνω ουκ οίδασιν.
Λουκ. 11,44  Αλλοίµονό σας γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι είσθε σαν τα µνηµεία, που δεν φαίνονται, και οι
άνθρωποι που περιπατούν επάνω εις αυτά δεν γνωρίζουν τούτο και χωρίς να το θέλουν µολύνονται, σύµφωνα µε εκείνα
που γράφει ο νόµος. Ετσι και σεις κρύπτετε µε την υποκρισίαν την κακίαν σας, και εκείνοι που ανύποπτοι σας πλησιάζουν
µολύνονται και βλάπτονται”.
Λουκ. 11,45  Αποκριθείς δε τις των νοµικών λέγει αυτώ· διδάσκαλε, ταύτα λέγων και ηµάς υβρίζεις.
Λουκ. 11,45  Ελαβε τότε τον λόγον κάποιος από τους νοµικούς, τους γνώστας του Μωσαϊκού Νοµου και του είπε·
“διδάσκαλε, µε αυτά που λέγεις, υβρίζεις και ηµάς τους νοµικούς”.
Λουκ. 11,46  ο δε είπε· και υµίν τοίς νοµικοίς ουαί, ότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και αυτοί ενί των
δακτύλων υµών ου προσψαύετε τοίς φορτίοις.
Λουκ. 11,46  Εκείνος δε είπε· “και εις σας τους νοµικούς αλλοίµοµον, διότι φορτώνετε τους ανθρώπους µε βαρειά και
δυσκολοβάστακτα φορτία, ενώ σεις οι ίδιοι ούτε µε ένα από τα δάκτυλα σας δεν εγγίζετε τα φορτία αυτά.(Εχετε δηλαδή
επινοήσει βαρειές εντολές δια τους άλλους, που δεν τις λέγει ο νόµος του Θεού και σεις βρίσκετε τρόπους να µη τις τηρήτε).
Λουκ. 11,47  ουαί υµίν, ότι οικοδοµείτε τα µνηµεία των προφητών, οι δε πατέρες υµών απέκτειναν αυτούς.
Λουκ. 11,47  Αλλοίµονό σας, διότι κτίζετε τα µνηµεία των προφητών, τάχα από σεβασµόν δι' αυτούς, ενώ κατά βάθος έχετε
τας ιδίας φονικάς διαθέσεις, που είχαν οι πρόγονοι σας, οι οποίοι εφόνευσαν τους προφήτας.
Λουκ. 11,48  άρα µαρτυρείτε και συνευδοκείτε τοίς έργοις των πατέρων υµών, ότι αυτοί µέν απέκτειναν αυτούς, υµείς δε
οικοδοµείτε αυτών τα µνηµεία.
Λουκ. 11,48  Εποµένως από το ένα µέρος µαρτυρείτε και εβιβεβαιώνετε ότι οι προφήται, καθό απεσταλµένοι του Θεού, είναι
άξιοι παντός σεβασµού, από το άλλο µέρος µε την διάθεσιν και τας πράξεις σας συµφωνείτε και εγκρίνετε τα έργα των
πατέρων σας. Διότι αυτοί µεν εφόνευσαν τους προφήτας σεις δε κτίζετε τιµητικώς τα µνηµεία των.
Λουκ. 11,49  διά τούτο και η σοφία τού Θεού είπεν· αποστελώ εις αυτούς προφήτας και αποστόλους , και εξ αυτών
αποκτενούσι και εκδιώξουσιν,
Λουκ. 11,49  Επειδή όµως έχετε τας ιδίας πονηράς διαθέσεις µε τους πατέρας σας, δια τούτο είπεν η σοφία του Θεού, δηλαδή
εγώ· θα στείλω εις αυτούς προφήτας και αποστόλους, να ακούσουν δια µίαν ακόµη φοράν την αλήθειαν, µήπως και
µετανοήσουν. Αλλά αυτοί αµετανόητοι και εσκληρυµµένοι εις την κακίαν των, άλλους µεν από αυτούς θα φονεύσουν και
άλλους θα καταδιώξουν,
Λουκ. 11,50  ίνα εκζητηθή το αίµα πάντων των προφητών το εκχυνόµενον από καταβολής κόσµου από της γενεάς ταύτης
Λουκ. 11,50  δια να ζητηθή από την γενεάν αυτήν ευθήνη και να επιβληθή τιµωρία δια το αίµα όλων των προφητών, που
χύνεται από καταβολής κόσµου µέχρι σήµερα.
Λουκ. 11,51  από τού αίµατος Άβελ έως τού αίµατος Ζαχαρίου τού απολοµένου µεταξύ τού θυσιαστηρίου και τού οίκου· ναί,
λέγω υµίν, εκζητηθήσεται από της γενεάς ταύτης.
Λουκ. 11,51  Από το αίµα δηλαδή του αθώου Αβελ έως το αίµα του Ζαχαρίου που εφονεύθη µεταξύ του θυσιαστηρίου και
του ναού. Ναι, σας βεβαιώνω, ότι δι' όλα αυτά τα εγκλήµατα θα ζητηθή ευθύνη από την γενεάν αυτήν.
Λουκ. 11,52  ουαί υµίν τοίς νοµικοίς ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως· αυτοί ουκ εισήλθετε, και τους εισερχοµένους
εκωλύσατε.
Λουκ. 11,52  Αλλοίµονον εις σας τους νοµικούς, διότι αφαιρέσατε από τους ανθρώπους το κλειδί της γνώσεως, τους
εσκοτίσατε δηλαδή τον νουν µε τας ψευδείς διδασκαλίας σας και τους επήρατε το µέσον, µε το οποίον θα εγνώριζαν την
αλήθειαν και θα επροχωρούσαν τον δρόµον της σωτηρίας. Ετσι και σεις δεν εισήλθατε εις την βασιλείαν του Χριστού και
εκείνους που ήθελαν να εισέλθουν τους εµποδίσατε”.
Λουκ. 11,53  λέγοντος δε αυτού προς αυτούς ταύτα ήρξαντο οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι δεινώς ενέχειν και
αποστοµατίζειν αυτόν περί πλειόνων,
Λουκ. 11,53  Ενώ δε ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, ήρχισαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι να κυριεύωνται εσωτερικώς από
πικράν οργήν και εµπάθειαν εναντίον του και να ζητούν όλοι µαζή από αυτόν αµέσως και εκ του προχείρου απαντήσεις
δια πολλά ζητήµατα του νόµου.
Λουκ. 11,54  ενεδρεύοντες αυτόν, ζητούντες θηρεύσαί τι εκ τού στόµατος αυτού, ίνα κατηγορήσωσιν αυτού.
Λουκ. 11,54  Και του έστηναν έτσι παγίδα και τον παραµόνευαν προσπαθούντες κάτι µε δόλιον τρόπον να αρπάξουν από το
στόµα του, που δεν θα ήτο σύµφωνο µε τον νόµον, δια να έχουν κατόπιν αφορµή να τον κατηγορήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Λουκ. 12,1  Εν οίς επισυναχθεισών των µυριάδων τού όχλου ως καταπατείν αλλήλους, ήρξατο λέγειν προς τους µαθητάς
αυτού πρώτον· προσέχετε εαυτοίς από της ζύµης των Φαρισαίων, ήτις εστίν υπόκρισις.
Λουκ. 12,1  Εν τω µεταξύ πολλά πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθή εκεί, τόσον πύκνα, ώστε να πατούν ο ένας τον άλλον.
Ηρχισε τότε ο Ιησούς να οµιλή προς τους µαθητάς του πρώτον και να τους λέγη· “προσέχετε τον ευατόν σας από το
προζύµι των Φαρισαίων, που είναι η υποκρισία των.
Λουκ. 12,2  ουδέν δε συγκεκαλυµµένον εστίν ό ουκ αποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ό ου γνωσθήσεται·
Λουκ. 12,2  Αλλά δεν υπάρχει τίποτε το σκεπασµένο, που δεν θα ξεσκεπασθή και τίποτε το κρυφό, που δεν θα γίνη φανερόν
και γνωστόν.
Λουκ. 12,3  ανθ ών όσα εν τή σκοτία είπατε, εν τώ φωτί ακουσθήσεται, και ό προς το ούς ελαλήσατε εν τοίς ταµείοις,
κηρυχθήσεται επί των δωµάτων.
Λουκ. 12,3  Ολα θα φανερωθούν· δι' αυτό όσα σεις λέγετε µυστικά µεταξύ σας και προς τους ακροατάς της εµπιστοσύνης
σας, θα ακουσθούν στο φως της δηµοσιότητος. Και εκείνο που ωµιλήσατε στο αυτί, µέσα εις τα ιδιαίτερα δωµάτια, θα
κηρυχθή από τις ταράτσες, (Η αλήθεια του Ευαγγελίου, που εις ολίγους τώρα και σαν µε κάποια µυστικότητα λέγεται, θα



κηρυχθή φανερά εις όλην την οικουµένην).
Λουκ. 12,4  Λέγω δε υµίν τοίς φίλοις µου· µη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώµα, και µετά ταύτα µη εχόντων
περισσότερόν τι ποιήσαι.
Λουκ. 12,4  Λεγω δε εις σας τους φίλους µου· µη φοβηθήτε από εκείνους που θανατώνουν το σώµα και ύστερα δεν έχουν την
δύναµιν τίποτε περισσότερον να κάµουν.
Λουκ. 12,5  υποδείξω δε υµίν τίνα φοβηθήτε· φοβήθητε τον µετά το αποκτείναι έχοντα εξουσίαν εµβαλείν εις την γέενναν·
ναί, λέγω υµίν, τούτον φοβήθητε.
Λουκ. 12,5  Θα σας υποδείξω όµως ποίον να φοβηθήτε· να φοβηθήτε εκείνον, ο όποιος αφού σας αφαιρέση την παρούσαν
ζωήν, έχει την εξουσίαν να σας ρίψη στο αιώνιον πυρ της κολάσεως. Ναι σας λέγω, αυτόν πρέπει να φοβηθήτε.
Λουκ. 12,6  ουχί πέντε στρουθία πωλείται ασσαρίων δύο; και έν εξ αυτών ουκ έστιν επιλελησµένον ενώπιον τού Θεού·
Λουκ. 12,6  Τους διώκτας σας µη τους λογαριάζετε, διότι ο Θεός θα είναι προστάτης σας. Πεντε σπουργίτια δεν πωλούνται
δύο ασσάρια; (δηλαδή δέκα πέντε περίπου λεπτά). Και όµως ούτε ένα από αυτά δεν είναι λησµονηµένο και παραπεταµένο
εµπρός εις τα µάτια του Θεού.
Λουκ. 12,7  αλλά και αι τρίχες της κεφαλής υµών πάσαι ηρίθµηνται. µη ούν φοβείσθε· πολλών στρουθίων διαφέρετε.
Λουκ. 12,7  Οσον δε για σας, και οι τρίχες της κεφαλής σας έχουν µετρηθή από τον Θεόν, ο όποιος παρακολουθεί και τας
πλέον ασηµάντους λεπτοµερείας της ζωής σας. Μη λοιπόν φοβείσθε· σεις είσθε ασυγκρίτως ανώτεροι από πολλά
σπουργίτια.
Λουκ. 12,8  Λέγω δε υµίν· πάς ός αν οµολογήση εν εµοί έµπροσθεν των ανθρώπων, και ο υιός τού ανθρώπου οµολογήσει εν
αυτώ έµπροσθεν των αγγέλων τού Θεού·
Λουκ. 12,8  Σας λέγω δε τούτο· καθένας, ο οποίος µε θάρρος και χωρίς να πτοηθή κανένα, θα µε οµολογήση εµπρός στους
ανθρώπους σωτήρα και Θεόν, και ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος λυτρωτής, θα τον οµολογήση και θα το διακηρύξη
ως πιστόν οπαδόν του εµπρός στους αγγέλους του Θεού.
Λουκ. 12,9  ο δε αρνησάµενός µε ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον των αγγέλων τού Θεού.
Λουκ. 12,9  Εκείνον δε που, είτε από φόβον είτε από εντροπήν, θα µε αρνηθή εµπρός στους ανθρώπους και εγώ θα τον
αρνηθώ εντελώς εµπρός στους αγγέλους του Θεού.
Λουκ. 12,10  και πάς ός ερεί λόγον εις τον υιόν τού ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ· τώ δε εις το Άγιον Πνεύµα βλασφηµήσαντι
ουκ αφεθήσεται.
Λουκ. 12,10  Μεγάλο αµάρτηµα το να αρνηθή κανείς, αλλά καθένας που θα εκστοµίση λόγον ενάντιον του υιού του
ανθρώπου, σκανδαλιζόµενος από την φαινοµενικήν αδυναµίαν της ανθρωπίνης φύσεώς του, θα λάβη συγχώρησιν δια την
αµαρτίαν του αυτήν, εάν ειλικρινώς µετανοήση. Εκείνος όµως που θα εκστοµίση βλάσφηµον λόγον εναντίον του Αγίου
Πνεύµατος και µε επίγνωσιν θα διαβάλη τας λυτρωτικάς του ενεργείας, δεν θα συγχωρηθή ποτέ (διότι το βαρύτατον αυτό
αµάρτηµά του φανερώνει ότι αυτός έχει πλέον σκληρυνθή ανεπανορθώτως εις την κακότητά του και δεν υπάρχει ελπίς να
µετανοήση).
Λουκ. 12,11  όταν δε προσφέρωσιν υµάς επί τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, µη µεριµνάτε πώς ή τι
απολογήσησθε ή τι είπητε·
Λουκ. 12,11  Οταν δε σας οδηγούν υποδίκους εµπρός εις τας συναγωγάς και εις τας αρχάς και τας εξουσίας, µη ταράσσεσθε
από ανησυχητικάς φροντίδας πως η τι θα απολογηθήτε η τι θα πήτε.
Λουκ. 12,12  το γάρ Άγιον Πνεύµα διδάξει υµάς εν αυτή τή ώρα ά δεί ειπείν.
Λουκ. 12,12  Διότι το Αγιον Πνεύµα θα σας διδάξη εκείνη την ώρα αυτά που πρέπει να πήτε”.
Λουκ. 12,13  Είπε δε τις αυτώ εκ τού όχλου· διδάσκαλε, ειπέ τώ αδελφώ µου µερίσασθαι την κληρονοµίαν µετ εµού.
Λουκ. 12,13  Καποιος δε από τον λαόν του είπε· “διδάσκαλε, πες στον αδελφόν µου να µοιρασθή µε εµέ την κληρονοµίαν”.
Λουκ. 12,14  ο δε είπεν αυτώ· άνθρωπε, τις µε κατέστησε δικαστήν ή µεριστήν εφ υµάς;
Λουκ. 12,14  Ο Ιησούς όµως του είπε· “άνθρωπε, ποιός µε έκαµε δικαστήν µεταξύ σας η µοιραστήν;”
Λουκ. 12,15  είπε δε προς αυτούς· οράτε και φυλάσσεσθε από πάσης πλεονεξίας· ότι ουκ εν τώ περισσεύειν τινί η ζωή αυτού
εστιν εκ των υπαρχόντων αυτού.
Λουκ. 12,15  Είπε δε τότε ο Κυριος προς αυτούς, που τον ήκουσαν· “προσέχετε και προφυλάσσεσθε από κάθε πλεονεξίαν,
διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται και δεν διατηρείται από τα πολλά πλούτη και τα υπάρχοντα αυτού”.
Λουκ. 12,16  Είπε δε παραβολήν προς αυτούς λέγων· ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα·
Λουκ. 12,16  Είπε δε προς αυτούς και την εξής παραβολήν· “κάποιου πλουσίου ανθρώπου εσηµείωσαν εξαιρετικήν ευφορίαν
τα χωράφια του.
Λουκ. 12,17  και διελογίζετο εν εαυτώ λέγων· τι ποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς µου;
Λουκ. 12,17  Και αυτός έπεσεν αµέσως εις αγωνιώδην συλλογήν και µέριµναν, λέγων· Τι να κάµω, διότι δεν έχω που να
συγκεντρώσω και αποθηκεύσω τους καρπούς των χωραφιών µου;
Λουκ. 12,18  και είπε· τούτο ποιήσω· καθελώ µου τας αποθήκας και µείζονας οικοδοµήσω, και συνάξω εκεί πάντα τα
γενήµατά µου και τα αγαθά µου,
Λουκ. 12,18  Και ύστερα από µεγάλην σκέψιν είπε· τούτο θα κάµω· Θα κρηµνίσω τας αποθήκας µου και θα οικοδοµήσω
άλλας µεγαλυτέρας, και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήµατά µου και τα αγαθά µου.
Λουκ. 12,19  και ερώ τή ψυχή µου· ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείµενα εις έτη πολλά· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.
Λουκ. 12,19  Και θα πω εις την ψυχήν µου· Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευµένα για έτη πολλά· απόλαυσε την ζωήν,
αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.
Λουκ. 12,20  είπε δε αυτώ ο Θεός· άφρον, ταύτη τή νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σού· ά δε ητοίµασας τίνι έσται;
Λουκ. 12,20  Αφού δε ετοίµασε όλα και πριν προλάβη τίποτε από αυτά να απολαύση, του είπεν ο Θεός· ανόητε από την
κακίαν σου άνθρωπε και απερίσκεπτε, αυτήν την νύκτα, που επίστευσες ότι θα αρχίση η απολαυστική ζωη σου, απαιτούν
να πάρουν από σε χωρίς αναβολήν την ψυχήν σου· αυτά δε που έχεις ετοιµάσει, εις ποίον τώρα ανήκουν;
Λουκ. 12,21  ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και µη εις Θεόν πλουτών.
Λουκ. 12,21  Ετσι παθαίνει και αυτό το τέλος έχει εκείνος, που εγωϊστικά θησαυαρίζει δια τον ευατόν του και δεν προσπαθεί
να αποκτήση τον πλούτον των καλών έργων, εις τα οποία ευχαριστείται ο Θεός”.



Λουκ. 12,22  Είπε δε προς τους µαθητάς αυτού· διά τούτο λέγω υµίν, µη µεριµνάτε τή ψυχή υµών τι φάγητε, µηδέ τώ σώµατι
υµών τι ενδύσησθε.
Λουκ. 12,22  Είπε δε προς τους µαθητάς του· “δια τούτο σας λέγω, µη ταλαιπωρείσθε από βασανιστικές φροντίδες δια την
ζωήν σας, µη µεριµνάτε τι θα φάτε ούτε και δια το σώµα σας τι θα ενδυθήτε.
Λουκ. 12,23  ουχί η ψυχή πλείόν εστι της τροφής και το σώµα τού ενδύµατος;
Λουκ. 12,23  Η ζωή δεν είναι ανωτέρα από την τροφήν και το σώµα από το ένδυµα; Ο Θεός που σας έδωσε το ανώτερον, δεν
θα σας δώση και το κατώτερον;
Λουκ. 12,24  κατανοήσατε τους κόρακας, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν, οίς ουκ έστι ταµείον ουδέ αποθήκη, και ο Θεός
τρέφει αυτούς· πόσω µάλλον υµείς διαφέρετε των πετεινών;
Λουκ. 12,24  Παρατηρήστε µε προσοχή και καταλάβετε, τι συµβαίνει µε τους κόρακας ότι δηλαδή αυτοί ούτε σπείρουν ούτε
θερίζουν και δεν έχουν ούτε κελλάρι ούτε αποθήκην· και όµως ο Θεός τους τρέφει. Ποσω µάλλον θα θρέψη σας, οι οποίοι
είσθε ασυγκρίτως ανώτεροι από τα πτηνά;
Λουκ. 12,25  τις δε εξ υµών µεριµνών δύναται προσθείναι επί την ηλικίαν αυτού πήχυν ένα;
Λουκ. 12,25  Ποιός δε από σας ηµπορεί, έστω και αν καταβάλη πολλάς και µεγάλας φροντίδας, να προσθέση στο ανάστηµά
του έναν πήχυν;
Λουκ. 12,26  ει ούν ούτε ελάχιστον δύνασθε, τι περί των λοιπών µεριµνάτε;
Λουκ. 12,26  Εάν λοιπόν ούτε κάτι το ελάχιστον δεν ηµπορείτε να κάµετε, διατί ταλαιπωρείσθε µε καταθλιπτικές φροντίδες
δια τα άλλα, επί των οποίων µηδαµινήν η και καµµίαν εξουσίαν έχετε;
Λουκ. 12,27  κατανοήσατε τα κρίνα πώς αυξάνει· ου κοπιά ουδέ νήθει· λέγω δε υµίν, ουδέ Σολοµών εν πάση τή δόξη αυτού
περιεβάλετο ως έν τούτων.
Λουκ. 12,27  Προσέξτε και διδαχθήτε από τα κρίνα, πως µεγαλώνουν.Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν και όµως, σας
διαβεβαιώνω ότι ούτε ο σοφός Σολοµών µε όλην αυτού την δόξαν και µεγαλοπρέπειαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον
λαµπρόν ένδυµα, ώσαν αυτό που φορεί ένα από τα κρίνα του αγρού.
Λουκ. 12,28  ει δε τον χόρτον τού αγρού, σήµερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόµενον, ο Θεός ούτως αµφιέννυσι, πόσω
µάλλον υµάς, ολιγόπιστοι;
Λουκ. 12,28  Εάν δε το χορτάρι του χωραφιού, που σήµερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται στον φούρνο, ο Θεός τόσον ωραία το
ενδύη, πόσω µάλλον θα ενδύση σας, ολιγόπιστοι;
Λουκ. 12,29  και υµείς µη ζητείτε τι φάγητε και τι πίητε, και µη µετεωρίζεσθε·
Λουκ. 12,29  Και σεις µη ζητάτε µε ανήσυχον φροντίδα, τι θα φάτε και τι θα πιήτε και µη περισπάσθε εδώ και εκεί µε τις
ανήσυχες αυτές φροντίδες.
Λουκ. 12,30  ταύτα γάρ πάντα τα έθνη τού κόσµου επιζητεί· υµών δε ο πατήρ οίδεν ότι χρήζετε τούτων·
Λουκ. 12,30  Διότι όλα αυτά τα ζητούν και αγωνίζονται να τα αποκτήσουν οι ειδωλολάτραι εθνικοί, που δεν έχουν γνωρίσει
τον αληθινόν και πανάγαθον Θεόν, αλλά έχουν ως θεούς προστάτας τα είδωλα. Ο ιδικός σας όµως Πατήρ γνωρίζει πολύ
καλά, ότι έχετε ανάγκην από αυτά και θα σας τα δώση.
Λουκ. 12,31  πλήν ζητείτε την βασιλείαν τού Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υµίν.
Λουκ. 12,31  Μονον σεις να ζητήτε προ παντός την βασιλείαν του Θεού, και τότε όλα τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν µαζή
µε τα πνευµατικά και ουράνια.
Λουκ. 12,32  Μή φοβού το µικρόν ποίµνιον· ότι ευδόκησεν ο πατήρ υµών δούναι υµίν την βασιλείαν.
Λουκ. 12,32  Μη φοβείσθε σεις, που είσθε µικρόν ποίµνιον, εν συγκρίσει προς το πολύ πλήθος των απίστων, διότι ο Πατήρ
σας ευδόκησε να δώση εις σας την βασιλείαν των ουρανών. (Πολύ δε περισσότερον θα σας δώση τα πρόσκαιρα υλικά
αγαθά).
Λουκ. 12,33  πωλήσατε τα υπάρχοντα υµών και δότε ελεηµοσύνην. ποιήσατε εαυτοίς βαλάντια µη παλαιούµενα, θησαυρόν
ανέκλειπτον εν τοίς ουρανοίς όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σής διαφθείρει·
Λουκ. 12,33  Εάν βλέπετε ότι τα υλικά αγαθά σας γίνονται εµπόδιον δια την βασιλείαν των ουρανών, πωλήσατε τα
υπάρχοντα σας και δώστε ελεηµοσύνην. Και κάµετε έτσι τον ευατόν σας θησαυροφυλάκια που δεν παλαιώνουν ποτέ,
θησαυρόν στους ουρανούς που δεν χάνεται, εκεί όπου ο κλέπτης δεν πλησιάζει και ούτε ο σκόρος καταστρέφει.
Λουκ. 12,34  όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υµών, εκεί και η καρδία υµών έσται.
Λουκ. 12,34  Διότι, όπου είναι ο θυσαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας.
Λουκ. 12,35  Έστωσαν υµών αι οσφύες περιεζωσµέναι και οι λύχνοι καιόµενοι·
Λουκ. 12,35  Ας είναι ζωσµένη η µέση σας και τα λυχνάρια σας πάντοτε αναµµένα· να είσθε δηλαδή έτοιµοι και άγρυπνοι
να εκτελήτε το θέληµα του Κυρίου, δια να αποκτήσετε έτσι θησαυρούς στον ουρανόν.
Λουκ. 12,36  και υµείς όµοιοι ανθρώποις προσδεχοµένοις τον κύριον εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάµων, ίνα ελθόντος και
κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτώ.
Λουκ. 12,36  Και σεις είσθε όµοιοι µε ανθρώπους, οι οποίοι περιµένουν τον κύριόν των, πότε θα επιστρέψη από τους γάµους,
ώστε, όταν έλθη και κτυπήση την θύραν, να του ανοίξουν αµέσως.
Λουκ. 12,37  µακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ούς ελθών ο κύριος ευρήσει γρηγορούντας. αµήν λέγω υµίν ότι περιζώσεται και
ανακλινεί αυτούς, και παρελθών διακονήσει αυτοίς.
Λουκ. 12,37  Μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έλθη ο Κυριος, θα τους εύρη να αγρυπνούν. Σας
διαβεβαιώνω ότι αυτός θα γίνη διάκονός των, θα ζώση την µέσην του, δια να µη εµποδίζεται εις τας κινήσστου από τα
ενδύµατά του, θα τους βάλη να καθίσουν εις την τράπεζαν του φαγητού και αυτός ο ίδιος θα έλθη κοντά τους και θα τους
υπηρετήση.
Λουκ. 12,38  και εάν έλθη εν τή δευτέρα φυλακή και εν τή τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, µακάριοί εισιν οι δούλοι
εκείνοι.
Λουκ. 12,38  Και αν έλθη στο δεύτερον τετράωρον της νυκτός και στο τρίτον τετράωρον, κατά τα εξηµερώµατα, και τους
εύρη έτσι, δηλαδή να τον περιµένουν άγρυπνοι, σας λέγω, ότι είναι µακάριοι οι δούλοι εκείνοι.
Λουκ. 12,39  τούτο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία ώρα ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν αφήκε
διορυγήναι τον οίκον αυτού.



Λουκ. 12,39  Τούτο δε το ξεύρετε και σεις, ότι εάν εγνώριζε ο νοικοκύρης ποια ώρα έρχεται ο κλέπτης, θα έµενε άγρυπνος και
δεν θα άφινε να ανοιχθή τρύπα στο σπίτι του, δια να µπη µέσα ο κλέπτης και να κλέψη.
Λουκ. 12,40  και υµείς ούν γίνεσθε έτοιµοι· ότι ή ώρα ου δοκείτε ο υιός τού ανθρώπου έρχεται.
Λουκ. 12,40  Και σεις λοιπόν να είσθε πάντοτε έτοιµοι, διότι εις ώραν κατά την οποίαν δεν γνωρίζετε, έρχεται ο υιός του
ανθρώπου” (είτε δια του θανάτου ενός εκάστου, είτε κατά την δευτέραν παρουσίαν).
Λουκ. 12,41  είπε δε αυτώ ο Πέτρος· Κύριε, προς ηµάς την παραβολήν ταύτην λέγεις ή και προς πάντας;
Λουκ. 12,41  Είπε δε εις αυτόν ο Πετρος· “Κυριε, αυτήν την παραβολήν δι' ηµάς µόνον την λέγεις η δι' όλους;
Λουκ. 12,42  είπε δε ο Κύριος· τις άρα εστίν ο πιστός οικονόµος και φρόνιµος, ον καταστήσει ο κύριος επί της θεραπείας
αυτού τού διδόναι εν καιρώ το σιτοµέτριον;
Λουκ. 12,42  Είπε δε ο Κυριος· “ποιός άράγε είναι ο πιστός και συνετός οικονόµος, τον οποίον θα εγκαταστήση ο κύριος
προϊστάµενον στο υπηρετικόν προσωπικόν του, δια να δίδη προς αυτούς εις την κατάλληλον ώραν την κανονικήν µερίδα
της τροφής;
Λουκ. 12,43  µακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ούτω ποιούντα.
Λουκ. 12,43  Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον, όταν έλθη ο Κυριος, θα τον εύρη να ενεργή µε τέτοιαν σύνεσιν και
αξιοπιστίαν.
Λουκ. 12,44  αληθώς λέγω υµίν ότι επί πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν.
Λουκ. 12,44  Αληθινά σας λέγω, ότι θα του δώση εξουσίαν επάνω εις όλα τα υπάρχοντα του.
Λουκ. 12,45  εάν δε είπη ο δούλος εκείνος εν τή καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός µου έρχεσθαι, και άρξηται τύπτειν τους
παίδας και τας παιδίσκας, εσθίειν τε και πίνειν και µεθύσκεσθαι,
Λουκ. 12,45  Εάν όµως ο δούλος εκείνος πη από µέσα του· Αργεί να έρθη ο κύριός µου· και αρχίση να κτυπά τους υπηρέτας
και τας υπηρετρίας και να τρώγη και να πίνη και να µεθά,
Λουκ. 12,46  ήξει ο κύριος τού δούλου εκείνου εν ηµέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει, και διχοτοµήσει αυτόν, και
το µέρος αυτού µετά των απίστων θήσει.
Λουκ. 12,46  θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ηµέραν που δεν περιµένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει και θα τον
κόψη εις τα δύο, θα τον τιµωρήση δηλαδή µε σκληρόν θάνατον, και θα ορίση την θέσιν του µεταξύ εκείνων που υπήρξαν
αξιόπιστοι και καταχρασταί. (Οι ποιµένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας θα είναι µακάριοι, εάν καλώς διαχειρίζωνται την
πνευµατικήν εξουσίαν και τα χαρίσµατα, που τους ενεπιστεύθη ο Χριστός και εξυπηρετούν µε σύνεσιν και προθυµίαν τους
πιστούς. Σκληροτάτη όµως τιµωρία τους περιµένει, εάν αποδειχθούν αναξιόπιστοι και καταχρασταί).
Λουκ. 12,47  εκείνος δε ο δούλος, ο γνούς το θέληµα τού κυρίου εαυτού και µη ετοιµάσας µηδέ ποιήσας προς το θέληµα
αυτού, δαρήσεται πολλάς·
Λουκ. 12,47  Εκείνος δε ο δούλος, που εγνώρισε το θέληµα του κυρίου του, και δεν ετοίµασε ούτε και έπραξε σύµφωνα προς
το θέληµα του Κυρίου του, θα τιµωρηθή µε πολλάς µαστιγώσεις, θα τιµωρηθή πολύ, διότι εν γνώσει παρέβη το θέληµα του
Κυρίου.
Λουκ. 12,48  ο δε µη γνούς, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρήσεται ολίγας. παντί δε ώ εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ
αυτού, και ώ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αιτήσουσιν αυτόν.
Λουκ. 12,48  Εκείνος δε που δεν εγνώρισε το θέληµα του Κυρίου, έκαµε δε πράξεις αξίας τιµωρίας, θα τιµωρηθή µε ολίγας
µαστιγώσεις. Εις εκείνον που εδόθη πολύ, θα του ζητηθή και πολύ, και εις εκείνον που του παρέδωσαν πολλά χαρίσµατα,
θα ζητηθούν περισσότερα καλά έργα, παρ' όσα θα ζητήσουν από εκείνους που έλαβαν ολιγώτερα.
Λουκ. 12,49  Πύρ ήλθον βαλείν επί την γήν, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη!
Λουκ. 12,49  Ηρθα να βάλω φωτιά εις την γην, φλογερόν ζήλον και ενθουσιασµόν εις τας καρδίας των καλοπροαιρέτων , ο
οποίος όµως ζήλος θα ανάψη στους κακοπροαιρέτους πυρκαϊάν µίσους εναντίον εµού και των οπαδών µου. Και τι άλλο
θέλω, εάν τώρα έχη πλέον ανάψει αυτή η φωτιά!
Λουκ. 12,50  βάπτισµα δε έχω βαπτισθήναι, και πώς συνέχοµαι έως ού τελεσθή!
Λουκ. 12,50  Εγώ έχω το βάπτισµα του µαρτυρίου, δια να βαπτισθώ εις αυτό, και πόσον κατέχοµαι από τον πόθον και
ανυποµονώ πότε να πραγµατοποιηθή και απλωθή έτσι εις όλον τον κόσµον το πυρ της πίστεως και του θείου ζήλου!
Λουκ. 12,51  δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόµην δούναι εν τή γη; ουχί, λέγω υµίν, αλλ ή διαµερισµόν.
Λουκ. 12,51  Νοµίζετε ότι ήλθα εις την γην να δώσω υποκριτικήν και ψευδή ειρήνην, όπως την φαντάζονται οι Εβραίοι; Οχι
σας λέγω, αλλά έχω έλθει, δια να προκαλέσω διαίρεσιν µεταξύ των ανθρώπων, δια την οποίαν όµως διαίρεσιν υπεύθυνοι
θα είναι οι πονηροί και αµετανόητοι άνθρωποι.
Λουκ. 12,52  έσονται γάρ από τού νύν πέντε εν οίκω ενί διαµεµερισµένοι, τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί·
Λουκ. 12,52  Διότι από τώρα θα είναι εις ένα σπίτι πέντε χωρισµένοι, τρεις εναντίον δύο και δύο εναντίων τριών.
Λουκ. 12,53  διαµερισθήσονται πατήρ επί υιώ και υιός επί πατρί, µήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί µητρί, πενθερά επί την
νύµφην αυτής και νύµφη επί την πενθεράν αυτής.
Λουκ. 12,53  Και θα χωρισθή ο πατέρας ο άπιστος εναντίον του πιστού υιού του, και ο άπιστος υιός εναντίον του πιστού
πατρός του,η µητέρα εναντίον της κόρης της και η κόρη ενάντιον της µητρός· η πενθερά εναντίον της νύµφης και η νύµφη
ενάντιον της πενθεράς· τα άπιστα µέλη της οικογενείας εναντίον των πιστών”.
Λουκ. 12,54  Έλεγε δε και τοίς όχλοις· όταν ίδητε την νεφέλην ανατέλλουσαν από δυσµών, ευθέως λέγετε, όµβρος έρχεται,
και γίνεται ούτω·
Λουκ. 12,54  Ελεγε δε εις τα πλήθη· “όταν ίδετε το σύνεφο να ανεβαίνη από την δύσιν, αµέσως λέγετε· Βροχή έρχεται· και
γίνεται έτσι.
Λουκ. 12,55  και όταν νότον πνέοντα, λέγετε ότι καύσων έσται, και γίνεται.
Λουκ. 12,55  Και όταν ίδετε νότιον άνεµον να φυσά, λέγεται ότι θα γίνη ζέστη· και γίνεται έτσι.
Λουκ. 12,56  υποκριταί, το πρόσωπον τού ουρανού και της γής οίδατε δοκιµάζειν, τον δε καιρόν τούτον πώς ου δοκιµάζετε;
Λουκ. 12,56  Υποκριταί! Τα σηµεία του ουρανού και της γης, που προαναγγέλους τον καιρόν, ξέρετε να τα διακρίνετε. Τον
καιρόν όµως τούτον, που όλα τα σηµεία τον παρουσιάζουν ως εποχήν της ελεύσεως του Μεσσίου, πως δεν τον διακρίνετε;
Λουκ. 12,57  τι δε και αφ εαυτών ου κρίνετε το δίκαιον;
Λουκ. 12,57  Διατί δε και από µόνον τον εαυτόν σας, µε οδηγόν το λογικόν και την συνείδησίν σας, δεν κρίνετε το ορθόν και



δίκαιον, ότι δηλαδή είναι καιρός πλέον να µετανοήσετε, δια να εύρετε σωτηρίαν;
Λουκ. 12,58  ως γάρ υπάγεις µετά τού αντιδίκου σου επ άρχοντα, εν τή οδώ δός εργασίαν απηλλάχθαι απ αυτού, µήποτε
κατασύρη σε προς τον κριτήν, και ο κριτής σε παραδώ τώ πράκτορι, και ο πράκτωρ σε βαλεί εις φυλακήν.
Λουκ. 12,58  Εφ' όσον είναι καιρός συµφιλιωθήτε µε τον Θεόν, διότι όταν πηγαίνης µε τον αντίδικόν σου στον άρχοντα να
δικασθής, προσπάθησε να απαλλαγής από αυτόν και να συµβιβασθής µαζή του, µήπως σε τραβήξη εµπρός στον δικαστήν
και ο δικαστής σε παραδώση στον εισπράκτορα και ο εισπράκτωρ σε βάλη εις την φυλακήν .
Λουκ. 12,59  λέγω σοι, ου µη εξέλθης εκείθεν έως ού και το έσχατον λεπτόν αποδώς.
Λουκ. 12,59  Σου λέγω ότι δεν θα βγης από εκεί, έως ότου εξοφλήσης και το τελευταίον λεπτόν. Συµφιλιωθήτε µε τον Θεόν
δια της µετανοίας σας, πριν εκδοθή από αυτόν η καταδικαστική για σας απόφασίς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Λουκ. 13,1  Παρήσαν δε τινες εν αυτώ τώ καιρώ απαγγέλλοντες αυτώ περί των Γαλιλαίων, ών το αίµα Πιλάτος έµιξε µετά
των θυσιών αυτών.
Λουκ. 13,1  Κατά την ώραν δε που ωµιλούσε ο Κυριος, παρουσιάσθησαν µερικοί και του ανήγγειλαν δια τους Γαλιλαίους,
των οποίων το αίµα ο Πιλάτος, όταν µε τους στρατιώτας του τους έσφαξε µέσα εις την αυλήν του ναού, το ανέµιξε µε τας
θυσίας, που εκείνοι προσέφεραν την ώραν αυτήν.
Λουκ. 13,2  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αµαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους
εγένοντο, ότι τοιαύτα πεπόνθασιν;
Λουκ. 13,2  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “εκ του γεγονότος ότι έπαθαν αυτά, βγάζετε σστο συµπέρασµα ότι οι
Γαλιλαίοι αυτοί υπήρξαν αµαρτωλοί περισσότερον από όλους τους Γαλιλαίους;
Λουκ. 13,3  ουχί, λέγω υµίν, αλλ εάν µη µετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε.
Λουκ. 13,3  Οχι σας λέγω· διότι και οι άλλοι Γαλιλαίοι είναι επίσης αµαρτωλοί. Εάν δε δεν µετανοήσετε και σεις όλοι, κατά
τον ίδιο τρόπον θα χαθήτε.(Τα ρωµαϊκά στρατεύµατα είναι έτοιµα να ορµήσουν και να σας κατασφάξουν).
Λουκ. 13,4  ή εκείνοι οι δέκα και οκτώ, εφ ούς έπεσεν ο πύργος εν τώ Σιλωάµ και απέκτεινεν αυτούς, δοκείτε ότι ούτοι
οφειλέται εγένοντο παρά πάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήµ;
Λουκ. 13,4  Η νοµίζετε ότι οι δέκα οκτώ, επάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος του Σιλωάµ και τους εθανάτωσεν, αυτοί
υπήρξαν ενώπιον του Θεού αµαρτωλοί και χρεώσται περισσότερον από όλους τους ανθρώπους, που κατοικούν εις την
Ιερουσαλήµ;
Λουκ. 13,5  ουχί, λέγω υµίν, αλλ εάν µη µετανοήσητε, πάντες οµοίως απολείσθε.
Λουκ. 13,5  Οχι σας λέγω· αλλ' έπαθαν εκείνοι, δια να συνέλθετε σεις. Εάν όµως δεν µετανοήσετε, όλοι κατά τον ίδιον τρόπον
θα χαθήτε, διότι θα ταφήτε κάτω από τα ερείπια των πόλεών σας”.
Λουκ. 13,6  Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν· συκήν είχέ τις εν τώ αµπελώνι αυτού πεφυτευµένην, και ήλθε ζητών καρπόν εν
αυτή, και ουχ εύρεν.
Λουκ. 13,6  Ελεγε δε αυτήν την παραβολήν· “κάποιος είχε µια συκιά, φυτευµένη στο αµπέλι του και ήλθε ζητών καρπόν εις
αυτήν και δεν ευρήκε.
Λουκ. 13,7  είπε δε προς τον αµπελουργόν· ιδού τρία έτη έρχοµαι ζητών καρπόν εν τή συκή ταύτη, και ουχ ευρίσκω· έκκοψον
αυτήν· ινατί και την γήν καταργεί;
Λουκ. 13,7  Είπε δε στον αµπελουργόν· Ιδού, τρία χρόνια έρχοµαι και ζητώ καρπόν εις την συκιάν αυτήν και δεν ευρίσκω.
Κοψε την και ξερρίζωσέ την. Διατί να αχρηστεύη την γην;
Λουκ. 13,8  ο δε αποκριθείς είπεν αυτώ· κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια.
Λουκ. 13,8  Εκείνος όµως απεκρίθη και είπε· Κυριε, άφησέ την και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω γύρω από αυτήν και ρίψω
λίπασµα.
Λουκ. 13,9  κάν µέν ποιήση καρπόν· ει δε µήγε, εις το µέλλον εκκόψεις αυτήν.
Λουκ. 13,9  Και εάν µεν κάµη καρπόν, την αφίνοµεν, εάν όµως δεν κάµη, τότε θα την κόψης στο µέλλον”. (Ο Θεός δεχόµενος
παράκλησιν του Υιού του παριµένει την µετάνοιαν του αµαρτωλού και τα καλά του έργα ως πνευµατικήν καρποφορίαν.
Εάν όµως ο αµαρτωλός µείνη σκληρυµµένος και αµετανόητος, τότε ο Θεός θα τον τιµωρήση. Αυτό συνέβη µε τους
αµετανοήτους Εβραίους, τους οποίους εσυµβόλιζε η άκαρπος συκή).
Λουκ. 13,10  Ήν δε διδάσκων εν µια των συναγωγών εν τοίς σάββασι.
Λουκ. 13,10  Καποιο Σαββατο εδίδασκε εις µίαν από τας συναγωγάς.
Λουκ. 13,11  και ιδού γυνή ήν πνεύµα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα και µη δυναµένη
ανακύψαι εις το παντελές.
Λουκ. 13,11  Και ιδού είχε έλθει εκεί µία γυναίκα, η οποία ένεκα µοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύµατος, ήτο ασθενής
δέκα οκτώ χρόνια, σκυµµένη συνεχώς, χωρίς καθόλου να ηµπορή να σηκώση όρθιον το σώµα και την κεφαλήν της.
Λουκ. 13,12  ιδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή· γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου·
Λουκ. 13,12  Οταν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε· “γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθένειάν σου”.
Λουκ. 13,13  και επέθηκεν αυτή τας χείρας· και παραχρήµα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν.
Λουκ. 13,13  Και έβαλεν επάνω της τας χείρας του. Και αµέσως εστάθηκε όρθια αυτή, απέκτησε δηλαδή την υγείαν της και
εδόξαζε τον Θεόν.
Λουκ. 13,14  αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τώ σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τώ όχλω· έξ ηµέραι
εισίν εν αίς δεί εργάζεσθαι· εν ταύταις ούν ερχόµενοι θεραπεύεσθε, και µη τή ηµέρα τού σαββάτου.
Λουκ. 13,14  Ο δε αρχισυνάγωγος αγανακτών, διότι ο Ιησούς εις ηµέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε τον λόγον και είπε
στον λαόν· “εξ ηµέραι είναι εκείναι, κατά τας οποίας πρέπει να εργαζώµεθα· εις αυτάς δε τας εργασίµους ηµέρας να
έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι κατά την ηµέραν του Σαββάτου”.
Λουκ. 13,15  απεκρίθη ούν αυτώ ο Κύριος και είπεν· υποκριτά, έκαστος υµών τώ σαββάτω ου λύει τον βούν αυτού ή τον όνον
από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει;
Λουκ. 13,15  Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Κυριος και είπε· υποκριτά, καθένας από σας κατά την ηµέραν του Σαββάτου δεν
λύει το βώδι του η τον όνον από την φάτνην του και πηγαίνει να το ποτίση ; Αυτό δεν το θεωρείτε παράβασιν της αργίας



του Σαββάτου, και πολύ ορθώς.
Λουκ. 13,16  ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάµ ούσαν, ήν έδησεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι από τού
δεσµού τούτου τή ηµέρα τού σαββάτου;
Λουκ. 13,16  Αυτή δε, που είναι θυγάτηρ και απόγονος το Αβραάµ, την οποίαν ο σατανάς έδεσε δέκα οκτώ ολόκληρα
χρόνια, δεν έπρεπε να λυθή από τον βαρύν και καταθλιπτικόν αυτόν δεσµόν κατά την ηµέραν του Σαββάτου;”
Λουκ. 13,17  και ταύτα λέγοντος αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείµενοι αυτώ, και πάς ο όχλος έχαιρεν επί πάσι τοίς
ενδόξοις τοίς γινοµένοις υπ αυτού.
Λουκ. 13,17  Και ενώ ο Κυριος έλεγε αυτά, κατεντροπιάζοντο όλοι οι εχθροί του· αντιθέτως δε όλος ο λαός έχαιρε δι' όλα τα
θαυµαστά έργα που εγίνοντο απ' αυτόν (διότι είχε ακόµη ο λαός άδολον την καρδίαν και ανεπηρέαστον από τας
συκοφαντίας των Φαρισαίων).
Λουκ. 13,18  Έλεγε δε· τίνι οµοία εστίν η βασιλεία τού Θεού, και τίνι οµοιώσω αυτήν;
Λουκ. 13,18  Ελεγε δε ο Κυριος εις τα πλήθη· “µε τι είναι οµοία η βασιλεία του Θεού; Με τι να την παροµοιάσω;
Λουκ. 13,19  οµοία εστί κόκκω σινάπεως, ον λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κήπον εαυτού· και ηύξησε και εγένετο εις δένδρον
µέγα, και τα πετεινά τού ουρανού κατεσκήνωσεν εν τοίς κλάδοις αυτού.
Λουκ. 13,19  Είναι οµοία µε ένα κόκκον σιναπιού, τον οποίον ένας άνθρωπος επήρε και τον έσπειρεν στον κήπον του· και
εµεγάλωσε και έγινε δένδρον µεγάλον και τα πτηνά του ουρανού εφώλιασαν εις τα κλωνάρια του”.(Μικρά και ασήµαντος
φαίνεται η Εκκλησία του Χριστού. Θα γιγαντωθή όµως, θα απλωθή εις όλην την οικουµένην και θα περιλάβη αναρίθµητα
πλήθη ανθρώπων).
Λουκ. 13,20  Πάλιν είπε· τίνι οµοιώσω την βασιλείαν τού Θεού;
Λουκ. 13,20  Παλιν είπε· “µε τι να παροµοιάσω την βασιλείαν του Θεού;
Λουκ. 13,21  οµοία εστί ζύµη, ήν λαβούσα γυνή έκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, έως ού εζυµώθη όλον.
Λουκ. 13,21  Είναι οµοία µε προζύµι, που το επήρε µία γυναίκα και το ανακάτεψε εις τριάντα και πλέον κιλά αλεύρι, έως
ότου όλο το ζυµάρι εζυµώθη και έγινε κατάλληλο για ψωµί.(Η βασιλεία του Θεού φαίνεται µικρά, αλλά έχει τεραστίαν
δύναµιν, δια να ζυµώση σιγά-σιγά και µεταβάλη στο καλύτερον την ανθρωπότητα).
Λουκ. 13,22  Καί διεπορεύετο κατά πόλεις και κώµας διδάσκων και πορείαν ποιούµενος εις Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 13,22  Και επερνούσε µέσα από πόλεις και χωριά διδάσκων το ευαγγέλιον, ενώ συγχρόνως εξακολουθούσε να
κατευθύνεται εις την Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 13,23  είπε δε τις αυτώ· Κύριε, ει ολίγοι οι σωζόµενοι; ο δε είπε προς αυτούς·
Λουκ. 13,23  Τον ερώτησε δε κάποιος· “Κυριε, ολίγοι τάχα είναι εκείνοι, που σώζωνται;” Εκείνος δε είπε προς αυτούς, που τον
ακολουθούσαν·
Λουκ. 13,24  αγωνίζεσθε εισελθείν διά της στενής πύλης· ότι πολλοί, λέγω υµίν, ζητήσουσιν εισελθείν και ουκ ισχύσουσιν.
Λουκ. 13,24  “αγωνίζεσθε να εισέλθετε εις την βασιλείαν του Θεού, δια της στενής πύλης, από την θύραν και τον δρόµον που
απαιτούν κόπους και θυσίας. Σας λέγω δε, ότι πολλοί θα ζητήσουν να µπουν, αλλά επειδή δεν έχουν σταθεράν την
απόφασιν να αγωνισθούν, δεν θα ηµπορέσουν να το επιτύχουν.
Λουκ. 13,25  αφ ού αν εγερθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν, και άρξησθε έξω εστάναι και κρούειν την θύραν
λέγοντες· Κύριε Κύριε, άνοιξον ηµίν· και αποκριθείς ερεί υµίν, ουκ οίδα υµάς πόθεν εστέ.
Λουκ. 13,25  Οταν δε κάποτε σηκωθή ο οικοδεσπότης και κλείση καλά την θύραν και αρχίσετε σεις να στέκεσθε έξω και να
κτυπάτε λέγοντες· Κυριε, Κυριε άνοιξέ µας, τότε θα αποκριθή και θα σας πη· Δεν ξέρω από που είσθε. Δεν σας γνωρίζω
καθόλου, (Ανοικτή θύρα, δια να εισέλθωµεν εις την βασιλείαν του Θεού, είναι η παρούσα ζωη. Οταν όµως την κλείση ο
θάνατος, µάλιστα δε η δευτέρα παρουσία, τότε ποτέ πλέον δεν θα ξανανοίξη δια τους αµετανοήτους αµαρτωλούς).
Λουκ. 13,26  τότε άρξεσθε λέγειν· εφάγοµεν ενώπιόν σου και επίοµεν, και εν ταίς πλατείαις ηµών εδίδαξας·
Λουκ. 13,26  Τοτε θα αρχίσετε να λέγετε. Εφάγαµε και επιαµε εµπρός σου. Και εις τας πλατείας µας, όπου ήµεθα
συγκεντρωµένοι, εδίδαξες και σε ηκολουθήσαµεν.
Λουκ. 13,27  και ερεί· λέγω υµίν, ουκ οίδα υµάς πόθεν εστέ· απόστητε απ εµού πάντες οι εργάται της αδικίας.
Λουκ. 13,27  Και θα πη τότε ο οικοδεσπότης· Σας λέγω τούτο, δεν ξεύρω από που είσθε, φύγετε µακρυά από εµέ όλοι όσοι
επράξατε αδικίας και εµείνατε αµετανόητοι.
Λουκ. 13,28  εκεί έσται ο κλαυθµός και ο βρυγµός των οδόντων, όταν όψησθε Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντας τους
προφήτας εν τή βασιλεία τού Θεού, υµάς δε εκβαλλοµένους έξω,
Λουκ. 13,28  Εκεί, µακρυά από την βασιλείαν του Θεού, εις την αιωνίαν καταδίκην, θα είναι ο θρήνος και τα δάκρυα, το
τρίξιµο των δοντιών από τον ανυπόφορον πόνον, όταν θα ίδετε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους
προφήτας εις την βασιλείαν του Θεού, σας δε να διώχνουν έξω.
Λουκ. 13,29  και ήξουσιν από ανατολών και δυσµών και από βορά και νότου, και ανακλιθήσονται εν τή βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 13,29  Και θα έρθουν πλήθος άνθρωποι από τα διάφορα σηµεία της οικουµένης, από την Ανατολήν και την Δυσιν,
από τον Βορράν και το Νοτον, και θα παρακαθίσουν ολόχαροι στο τρισµέγιστο τραπέζι της βασιλείας του Θεού.
Λουκ. 13,30  και ιδού εισίν έσχατοι οί έσονται πρώτοι, και εισί πρώτοι οί έσονται έσχατοι.
Λουκ. 13,30  Και ιδού ότι κάτι το απροσδόκητον και παράδοξον θα γίνη τότε. Υπάρχουν εδώ εις την γην και µεταξύ σας
µερικοί που θεωρούνται µικροί και άσηµοι, οι οποίοι εν τούτοις δια την πίστιν και την αρετήν αυτών θα είναι εις την
βασιλείαν του Θεού πρώτοι. Και αντιθέτως µερικοί που θεωρούνται πρώτοι, θα είναι τελευταίοι”.(Οι αµαρτωλοί που θα
µετανοήσουν και οι ειδωλολάτραι που θα πιστεύσουν, θα καταλάβουν µεγάλα αξιώµατα εις την βασιλείαν του Θεού. Ενώ
πολλοί από τον ιουδαϊκόν λαόν, που εθεωρείτο ως ο εκλεκτός λαός του Θεού, θα είναι τελευταίοι).
Λουκ. 13,31  Εν αυτή τή ηµέρα προσήλθόν τινες Φαρισαίοι λέγοντες αυτώ· έξελθε και πορεύου εντεύθεν, ότι Ηρώδης θέλει
σε αποκτείναι.
Λουκ. 13,31  Κατά την ηµέραν εκείνην ήλθαν προς αυτόν µερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι δια να τον αναγκάσουν να φύγη από
την Γαλιλαίαν, του είπαν· “έβγα από τα όρια της χώρας αυτής και φύγε από εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώση”.
Λουκ. 13,32 και είπεν αυτοίς· πορευθέντες είπατε τή αλώπεκι ταύτη· ιδού εκβάλλω δαιµόνια και ιάσεις επιτελώ σήµερον και
αύριον, και τή τρίτη τελειούµαι·
Λουκ. 13,32  Και είπε εις αυτούς· “πηγαίνετε και πέστε στον άνθρωπον αυτόν, που είναι πονηρός και δόλιος σαν την αλεπού,



ότι ολίγον καιρόν θα µείνω ακόµη εδώ, επειδή εγώ έχω κανονίσει έτσι και όχι διότι φοβούµε αυτόν. Ιδού σήµερον και
αύριον, ολίγας ακόµη ηµέρας, διώχνω δαιµόνια και κάνω θεραπείας και έπειτα φθάνω στο τέλος της ζωής και του έργου
µου.
Λουκ. 13,33  πλήν δεί µε σήµερον και αύριον και τή εχοµένη πορεύεσθαι, ότι ουκ ενδέχεται προφήτην απολέσθαι έξω
Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 13,33  Αλλά αυτές τις ηµέρες πρέπει να µείνω και θα µείνω εδώ και κατόπιν θα προχωρήσω προς την Ιερουσαλήµ,
όπου θα σταυρωθώ. Δεν θα µε φονεύση εδώ ο Ηρώδης, διότι δεν είναι πιθανόν προφήτης να θανατωθή έξω από την
Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 13,34  Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ, η αποκτείνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλµένους προς αυτήν!
ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τα τέκνα σου ον τρόπον όρνις την εαυτής νοσσιάν υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε!
Λουκ. 13,34  Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ, πόλις αµαρτωλή και αµετανοήτη, που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους
που σου έστειλεν ο Θεός! Ποσες φορές ηθέλησα να περιµαζέψω µε στοργήν τα τέκνα σου, όπως µαζεύει κάτω από τις
φτερούγες της η όρνις τα µικρά πουλιά της, και δεν ηθελήσατε.
Λουκ. 13,35  ιδού αφίεται υµίν ο οίκος υµών έρηµος. λέγω δε υµίν ότι ου µη µε ίδητε έως αν ήξη ότε είπητε· ευλογηµένος ο
ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου.
Λουκ. 13,35  Ιδού αφίνεται προς τιµωρίαν σας έρηµη από τον Θεόν και απροστάτευτη η πόλις σας µε τον ναόν της. Σας
διαβεβαιώνω δε ότι δεν θα µε ίδετε, έως ότου έλθη καιρός και πήτε µε µετάνοιαν και συντριβήν· Ευλογηµένος είναι αυτός
που έρχεται εν ονόµατι Κυρίου και ως αντιπρόσωπος του Κυρίου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Λουκ. 14,1  Καί εγένετο εν τώ ελθείν αυτόν εις οίκόν τινος των αρχόντων των Φαρισαίων σαββάτω φαγείν άρτον, και αυτοί
ήσαν παρατηρούµενοι αυτόν.
Λουκ. 14,1  Οταν ο Κυριος εις ηµέραν Σαββάτου ήλθεν στο σπίτι ενός από τους άρχοντας των Φαρισαίων να φάγη άρτον ,
αυτοί τον παρατηρούσαν µε προσοχήν, µήπως πη η πράξη κάτι το παράνοµον.
Λουκ. 14,2  και ιδού άνθρωπός τις ήν υδρωπικός έµπροσθεν αυτού.
Λουκ. 14,2  Και ιδού ένας υδρωπικός άνθρωπος εστέκετο εµπρός του.
Λουκ. 14,3  και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νοµικούς και Φαρισαίους λέγων· ει έξεστι τώ σαββάτω θεραπεύειν; οι δε
ησύχασαν.
Λουκ. 14,3  Ελαβε ο Ιησούς τον λόγον και είπε στους νοµικούς και Φαρισαίους · “επιτρέπεται άρά γε κατά την ηµέραν του
Σαββάτου να θεραπεύη κανείς αρρώστους;” Εκείνοι εσίγησαν και δεν ετόλµησαν να απαντήσουν τίποτε.
Λουκ. 14,4  και επιλαβόµενος ιάσατο αυτόν και απέλυσε.
Λουκ. 14,4  Και ο Ιησούς αφού επιασε τον υδρωπικόν, τον εθεράπευσε και τον αφήκε ελεύθερον να φύγη.
Λουκ. 14,5  και αποκριθείς προς αυτούς είπε· τίνος υµών υιός ή βούς εις φρέαρ εµπεσείται, και ουκ ευθέως ανασπάσει αυτόν
εν τή ηµέρα τού σαββάτου;
Λουκ. 14,5  Βλεπών δε τους πονηρούς διαλογισµούς των Φαρισαίων απήντησε και είπε εις αυτούς · “ποιός από σας, όταν το
παιδί του η το βώδι του πέση εις πηγάδι, δεν θα καταβάλη κάθε προσπάθειαν να το ανασύρη αµέσως, έστω και αν είναι
ηµέρα Σαββάτου;”
Λουκ. 14,6  και ουκ ίσχυσαν ανταποκριθήναι αυτώ προς ταύτα.
Λουκ. 14,6  Και δεν ηµπόρεσαν να του δώσουν καµµίαν απάντησιν, διότι καταλάβαιναν πολύ καλά, ότι το άδικον ήτο µε το
µέρος των.
Λουκ. 14,7  Έλεγε δε προς τους κεκληµένους παραβολήν, επέχων πώς τας πρωτοκλισίας εξελέγοντο, λέγων προς αυτούς·
Λουκ. 14,7  Ελεγε δε προς τους καλεσµένους και µίαν παραβολήν, δια να τους κάµη να προσέξουν τον εγωϊσµόν των, µε τον
οποίον αυτοί εδιάλεγαν τας πρώτας θέσεις στο τραπέζι. Και τους είπε·
Λουκ. 14,8  όταν κληθής υπό τινος εις γάµους, µη κατακλιθής εις την πρωτοκλισίαν, µήποτε εντιµότερός σου ή κεκληµένος
υπ αυτού,
Λουκ. 14,8  “όταν προσκληθής από κάποιον εις γάµον, µη καθίσεις µόνος σου εις την πρώτην θέσιν, µήπως κάποιος άλλος,
προσκεκληµένος από τον οικοδεσπότην, είναι ανώτερος από σε.
Λουκ. 14,9  και ελθών ο σε και αυτόν καλέσας ερεί σοι· δός τούτω τόπον· και τότε άρξη µετ αισχύνης τον έσχατον τόπον
κατέχειν.
Λουκ. 14,9  Και θα έλθη αυτός που εκάλεσε σε και αυτόν και θα σου πη· Δώσε την θέσιν αυτήν, διότι δεν ανήκει εις σε. Και
τότε θα αρχίσης µε εντροπήν να ζητής άλλην θέσιν. Και έπειδή όλοι θα έχουν καθίσει και κανείς δεν θα προθυµοποιήται
να σηκωθή προς χάριν σου, θα αναγκασθής τότε να καταλάβης την τελευταία θέσιν.
Λουκ. 14,10  αλλ όταν κληθής, πορευθείς ανάπεσε εις τον έσχατον τόπον, ίνα όταν έλθη ο κεκληκώς σε είπη σοι· φίλε,
προσανάβηθι ανώτερον· τότε έσται σοι δόξα ενώπιον των συνανακειµένων σοι.
Λουκ. 14,10  Αλλά όταν προσκληθής, πήγαινε και κάθισε εις την τελευταίαν θέσιν, ώστε όταν έλθη αυτός που σε εκάλεσε να
σου πη· Φιλε, ανέβα παραπάνω εις θέσιν τιµητικωτέραν. Και τότε θα είναι για σένα µεγάλη τιµή εµπρός εις όσους
παρακάθηνται µαζή µε σε στο τραπέζι.
Λουκ. 14,11  ότι πάς ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.
Λουκ. 14,11  Διότι εκείνος που υψώνει τον εαυτόν του και ζητεί τιµάς και πρωτοκαθεδρίας θα ταπεινωθή. Και καθένας που
ταπεινώνει τον ευατόν του, θα υψωθή”.
Λουκ. 14,12  Έλεγε δε και τώ κεκληκότι αυτόν· όταν ποιής άριστον ή δείπνον, µη φώνει τους φίλους σου µηδέ τους αδελφούς
σου µηδέ τους συγγενείς σου µηδέ γείτονας πλουσίους, µήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωσι, και γενήσεταί σοι ανταπόδοµα.
Λουκ. 14,12  Ελεγε δε και προς εκείνον ο οποίος τον είχε προσκαλέσει· “όταν παραθέτης γεύµα η δείπνον µη προσκαλείς
τους φίλους σου ούτε τους αδελφούς σου ούτε τους συγγενείς σου ούτε τους πλουσίους γείτονάς σου, µήπως και αυτοί µε
την σειρά των σε καλέσουν και γίνει έτσι ανταπόδοσις, όχι από τον Θεόν, αλλά από τους ανθρώπους.(Και οι κακοί κάνουν
το ίδιο, αποβλέποντες εις ανταπόδοµα εκ µέρους των ανθρώπων).
Λουκ. 14,13  αλλ όταν ποιής δοχήν, κάλει πτωχούς, αναπήρους, χωλούς, τυφλούς,



Λουκ. 14,13  Αλλά όταν κάνης τραπέζι και υποδέχεσαι φιλοξενουµένους, προσκάλεσε πτωχούς, αναπήρους, χωλούς,
τυφλούς.
Λουκ. 14,14  και µακάριος έση, ότι ουκ έχουσιν ανταποδούναί σοι· ανταποδοθήσεται γάρ σοι εν τή αναστάσει των δικαίων.
Λουκ. 14,14  Και θα είσαι µακάριος διότι, επειδή αυτοί δεν έχουν τι να σου ανταποδώσουν, θα σου ανταποδοθή το καλόν
που έκανες κατά την επίσηµον εκείνην ηµέραν της αναστάσεως των νεκρών”.
Λουκ. 14,15  Ακούσας δε τις των συνανακειµένων ταύτα είπεν αυτώ· µακάριος ός φάγεται άριστον εν τή βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 14,15  Οταν δε κάποιος από τους παρακαθηµένους ήκουσε αυτά είπε· “µακάριος εκείνος, που θα παρακαθίση στο
γεύµα της βασιλείας του Θεού”.
Λουκ. 14,16  ο δε είπεν αυτώ· άνθρωπός τις εποίησε δείπνον µέγα και εκάλεσε πολλούς·
Λουκ. 14,16  Ο δε Ιησούς είπε εις αυτόν την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος παρέθεσε µέγα δείπνον και εκάλεσε πολλούς.
Λουκ. 14,17  και απέστειλε τον δούλον αυτού τή ώρα τού δείπνου ειπείν τοίς κεκληµένοις· έρχεσθε, ότι ήδη έτοιµά εστι
πάντα.
Λουκ. 14,17  Και την ώραν, που θα παρετίθετο το δείπνον, έστειλε τον δούλον του να πη στους προσκαλεσµένους· Ελάτε
διότι τώρα είναι τα πάντα έτοιµα.
Λουκ. 14,18  και ήρξαντο από µιάς παραιτείσθαι πάντες. ο πρώτος είπεν αυτώ· αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκην εξελθείν
και ιδείν αυτόν· ερωτώ σε, έχε µε παρητηµένον.
Λουκ. 14,18  Και αυτοί σαν να ήταν συνεννοηµένοι ήρχισαν να παραιτούνται όλοι από το δείπνον µε διαφόρους
δικαιολογίας· ο πρώτος είπε· Αγόρασα ένα αγρόν και έχω ανάγκην να βγω έξω και να τον ίδω· σε παρακαλώ να µε
θεωρήσης απηλλαγµένον από την υποχρέωσιν να παρακαθίσω στο δείπνον.
Λουκ. 14,19  και έτερος είπε· ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε, και πορεύοµαι δοκιµάσαι αυτά· ερωτώ σε, έχε µε παρητηµένον.
Λουκ. 14,19  Και άλλος είπε· Αγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια και πηγαίνω να τα δοκιµάσω· σε παρακαλώ να θεωρήσης
δικαιολογηµένην την απουσίαν µου.
Λουκ. 14,20  και έτερος είπε· γυναίκα έγηµα, και διά τούτο ου δύναµαι ελθείν.
Λουκ. 14,20  Και άλλος είπε· Ενυµφεύθην και δια τούτο δεν µπορώ να έλθω.
Λουκ. 14,21  και παραγενόµενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε τώ κυρίω αυτού ταύτα. τότε οργισθείς ο οικοδεσπότης είπε τώ
δούλω αυτού· έξελθε ταχέως εις τας πλατείας και ρύµας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χωλούς και
τυφλούς εισάγαγε ώδε.
Λουκ. 14,21  Και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον κύριον του και του διηγήθηκε όλα αυτά. Τοτε, γεµάτος οργήν ο
οικοδεσπότης εναντίον των αναξίων προσκαλεσµένων, είπε στον δούλον του· Εβγα γρήγορα εις τας πλατείας και τους
δρόµους της πόλεως και φέρε εδώ µέσα τους πτωχούς και τους αναπήρους και τους χωλούς και τους τυφλούς.
Λουκ. 14,22  και είπεν ο δούλος· κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος εστί.
Λουκ. 14,22  Και αφού εξετέλεσε την εντολήν του Κυρίου του ο δούλος, είπε· Κυριε, έγινε όπως διέταξες, και είναι ακόµη
τόπος αδειανός.
Λουκ. 14,23  και είπεν ο κύριος προς τον δούλον· έξελθε εις τας οδούς και φραγµούς και ανάγκασον εισελθείν, ίνα γεµισθή ο
οίκος µου.
Λουκ. 14,23  Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον· Εβγα στους δρόµους, στους φράκτες των κτηµάτων, έξω από την πόλιν και
παρακίνησε µε επιµονήν όλους όσους εύρης να έλθουν εδώ, δια να γεµίση οίκος µου.
Λουκ. 14,24  λέγω γάρ υµίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκληµένων γεύσεταί µου τού δείπνου.
Λουκ. 14,24  Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι κανείς από τους προσκαλεσµένους εκείνους άνδρες δεν θα γευθή τίποτε από το
δείπνον µου”. (Οι κυρίως προσκεκληµένοι, οι πνευµατικοί άρχοντες του Ισραήλ και οι άλλοι Εβραίοι, αποροφηµένοι από τα
υλικά των συµφέροντα και την µαταιοδοξίαν των, ηρνήθησαν την πρόσκλησιν του Χριστού και απέκλεισαν τον ευατόν
των από την βασιλείαν των ουρανών. Οι τελώναι και οι αµαρτωλοί και οι ειδωλολάτραι, οι περιφρονηµένοι από τους
γραµµατείς και τους Φαρισαίους εδέχθησαν µε ευγνωµοσύνην και ταπείνωσιν την τιµητικήν πρόσκλησιν και έγιναν έτσι
ένδοξα µέλη της βασιλείας των ουρανών).
Λουκ. 14,25  Συνεπορεύοντο δε αυτώ όχλοι πολλοί. και στραφείς είπε προς αυτούς·
Λουκ. 14,25  Μαζή δε µε αυτόν επήγαιναν και πλήθη λαού. Εστράφη τότε προς αυτούς και τους είπε·
Λουκ. 14,26  εί τις έρχεται προς µε και ου µισεί τον πατέρα εαυτού και την µητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους
αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναταί µου µαθητής είναι.
Λουκ. 14,26  “εάν κανείς έρχεται προς εµέ, δια να γίνη οπαδός µου, και δεν απαρνήται τον πατέρα του και την µητέρα και
την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, εφ' όσον αυτοί του είναι πρόσκοµµα εις την νέαν ζωήν του,
ακόµη δε δεν απαρνήται και την ζωήν του, όταν η ανάγκη επιβάλη να την θυσιάση, αυτός δεν ηµπορεί να είναι µαθητής
µου.
Λουκ. 14,27  και όστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται οπίσω µου, ου δύναται είναί µου µαθητής.
Λουκ. 14,27  Και εκείνος που δεν βαστάζει επάνω του τον σταυρόν του και δεν έρχεται κοντά µου, δεν ηµπορεί να είναι
µαθητής µου.
Λουκ. 14,28  τις γάρ εξ υµών, θέλων πύργον οικοδοµήσαι, ουχί πρώτον καθίσας ψηφίζει την δαπάνην, ει έχει τα προς
απαρτισµόν;
Λουκ. 14,28  Πριν γίνετε µαθηταί µου εξετάσατε καλά αν µπορήτε να µε ακολουθήσετε όπως εγώ θέλω. Διότι ποιός από σας,
όταν θέλη να κτίση ένα πύργον, δεν θα καθίση πρώτον να προϋπολογίση την δαπάνην, εάν έχη δηλαδή τα χρήµατα δια
την ολοκλήρωσιν του έργου;
Λουκ. 14,29  ίνα µήποτε, θέντος αυτού θεµέλιον και µη ισχύσαντος εκτελέσαι, πάντες οι θεωρούντες άρξωνται αυτώ
εµπαίζειν,
Λουκ. 14,29  Και τούτο θα το κάµη, µήπως τυχόν βάλη θεµέλια και δεν ηµπορέση ν' αποπερατώση τον πύργον, οπότε όλοι
όσοι βλέπουν ατελές το έργον του, θα αρχίσουν να τον εµπαίζουν
Λουκ. 14,30  λέγοντες ότι ούτος ο άνθρωπος ήρξατο οικοδοµείν και ουκ ίσχυσεν εκτελέσαι;
Λουκ. 14,30  και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδοµή και δεν ηµπόρεσε να τελειώση το έργον του.
Λουκ. 14,31  ή τις βασιλεύς, πορευόµενος συµβαλείν ετέρω βασιλεί εις πόλεµον, ουχί πρώτον καθίσας βουλεύεται ει δυνατός



εστιν εν δέκα χιλιάσιν απαντήσαι τώ µετά είκοσι χιλιάδων ερχοµένω επ αυτόν;
Λουκ. 14,31  Η ποιός βασιλεύς, που πηγαίνει να συµπλακή και να πολεµήση εναντίον άλλου βασιλέως , δεν θα καθίση
πρώτον να σκεφθή, εάν έχη την δύναµιν µε δέκα χιλιάδες στρατιώτας να απαντήση και αποκρούση εκείνον, που έρχεται
εναντίον του µε εικόσι χιλιάδας;
Λουκ. 14,32  ει δε µήγε, έτι πόρω αυτού όντος πρεσβείαν αποστείλας ερωτά τα προς ειρήνην.
Λουκ. 14,32  Ει δ' άλλως ενώ ακόµη είναι µακράν αυτός ο Βασιλεύς, στέλνει πρεσβευτάς και ζητεί να διαπραγµατευθούν δια
την ειρήνην.
Λουκ. 14,33  ούτως ούν πάς εξ υµών, ός ουκ αποτάσσεται πάσι τοίς εαυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναί µου µαθητής.
Λουκ. 14,33  Ετσι λοιπόν και καθένας από σας, ο οποίος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του και δεν κόπτει δια το όνοµά
µου κάθε δεσµόν, που υπάρχει φόβος να τον κρατήση µακρυά από εµέ, δεν ηµπορεί να είναι µαθητής µου.
Λουκ. 14,34  Καλόν το άλας· εάν δε και το άλας µωρανθή, εν τίνι αρτυθήσεται;
Λουκ. 14,34  Το άλατι είναι καλόν και ωφέλιµον δια τον άνθρωπον· κάθε µαθητής µου καλείται να γίνη πνευµατικό άλατι
µέσα εις την κοινωνίαν. Εάν όµως το άλατι χάση την δύναµιν του, τότε µε τι είναι δίνατόν να αρτυθή αυτό, ώστε να γίνη
πάλι καλό και ωφέλιµον;
Λουκ. 14,35  ούτε εις γήν ούτε εις κοπρίαν εύθετόν εστιν· έξω βάλλουσιν αυτό. ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
Λουκ. 14,35  Ούτε σαν χώµα δεν είναι κατάλληλον να ριφθή εις την γην ούτε βέβαια σαν λίπασµα στο χωράφι. Το ρίπτουν
έξω ως εντελώς άχρηστον. Εκείνος που έχει αυτιά πνευµατικά δια να ακούη, ας ακούση, ας εννοήση και ας δεχθή αυτά που
λέγω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Λουκ. 15,1  Ήσαν δε εγγίζοντες αυτώ πάντες οι τελώναι και οι αµαρτωλοί ακούειν αυτού.
Λουκ. 15,1  Καθώς επερνούσε τα διάφορα µέρη, τον επλησίαζαν όλοι οι τελώναι και οι αµαρτωλοί µε ενδιαφέρον να
ακούσουν την διδασκαλίαν του.
Λουκ. 15,2  και διεγόγγυζον οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς λέγοντες ότι ούτος αµαρτωλούς προσδέχεται και συνεσθίει
αυτοίς.
Λουκ. 15,2  Οι Φαρισαίοι όµως και οι γραµµατείς εγόγγυζαν µεταξύ των λέγοντες, ότι αυτός δέχεται κοντά του µε πολλήν
συµπάθειαν αµαρτωλούς και µάλιστα τρώγει µαζή των.
Λουκ. 15,3  είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγων·
Λουκ. 15,3  Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν αυτήν.
Λουκ. 15,4  τις άνθρωπος εξ υµών έχων εκατόν πρόβατα, και απολέσας έν εξ αυτών, ου καταλείπει τα ενενήκοντα εννέα εν
τή ερήµω και πορεύεται επί το απολωλός έως ού εύρη αυτό ;
Λουκ. 15,4  “Ποιός άνθρωπος από σας, εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση ένα από αυτά , δεν αφίνει τα ενενήντα εννέα µόνα
των εις ερηµικόν µέρος και πηγαίνει εις αναζήτησιν του χαµένου, έως ότου το εύρη;
Λουκ. 15,5  και ευρών επιτίθησιν επί τους ώµους αυτού χαίρων,
Λουκ. 15,5  Και αφού το εύρη δεν κτυπά, αλλά το βάζει γεµάτος χαράν επάνω στους ώµους του.
Λουκ. 15,6  και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγων αυτοίς· συγχάρητέ µοι ότι εύρον το
πρόβατόν µου το απολωλός.
Λουκ. 15,6  Και αφού έλθη στο σπίτι του, προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονας και τους λέγει· Χαρήτε και σεις µαζή µου,
διότι ευρήκα το χαµένο πρόβατό µου.
Λουκ. 15,7  λέγω υµίν ότι ούτω χαρά έσται εν τώ ουρανώ επί ενί αµαρτωλώ µετανοούντι ή επί ενενήκοντα εννέα δικαίοις,
οίτινες ου χρείαν έχουσι µετανοίας.
Λουκ. 15,7  Σας διαβεβαιώνω, ότι έτσι µεγάλη χαρά θα είναι στον ουρανόν δι' ένα αµαρτωλόν που µετανοεί, περισσότερον
κτυπητή από όσον είναι η χαρά δια τους ενενήντα εννέα δικαίους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκην από µετάνοιαν.(Χαίρει ο
πανάγαθος Θεός. Χαίρουν τα αγγελικά τάγµατα τα οποία όχι µόνον κατ' εντολήν του Θεού, αλλά και από την αγάπην που
µας έχουν, ποθούν και εργάζονται ως λειτουργικά πνεύµατα να µας οδηγήσουν εις µετάνοιαν και σωτηρίαν).
Λουκ. 15,8  Ή τις γυνή δραχµάς έχουσα δέκα, εάν απολέση δραχµήν µίαν, ουχί άπτει λύχνον και σαροί την οικίαν και ζητεί
επιµελώς έως ότου εύρη;
Λουκ. 15,8  Η ποιά γυναίκα, που έχει δέκα δραχµές, εάν χάση µίαν δραχµήν, δεν ανάπτει τον λυχνάρι και δεν σαρώνει το
σπίτι και δεν ψάχνει προσεκτικά µε το φως του λυχναριού παντού, έως ότου εύρη την δραχµήν;
Λουκ. 15,9  και ευρούσα συγκαλεί τας φίλας και τας γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ µοι ότι εύρον την δραχµήν ήν απώλεσα.
Λουκ. 15,9  Και αφού την εύρη καλεί στο σπίτι της όλες τις φίλες και τις γειτόνισες και λέγει· Χαρήτε µαζή µου, διότι ευρήκα
την δραχµήν που έχασα.
Λουκ. 15,10  ούτω, λέγω υµίν, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων τού Θεού επί ενί αµαρτωλώ µετανοούντι.
Λουκ. 15,10  Σας διαβεβαιώνω, ότι γίνεται χαρά µεγάλη εµπρός στους αγγέλους του Θεού και µε συµµετοχήν των αγγέλων
δι' ένα αµαρτωλόν που µετανοεί”.
Λουκ. 15,11  Είπε δε· άνθρωπός τις είχε δύο υιούς.
Λουκ. 15,11  Είπε δε ακόµη και την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς.
Λουκ. 15,12  και είπεν ο νεώτερος αυτών τώ πατρί· πάτερ, δός µοι το επιβάλλον µέρος της ουσίας. και διείλεν αυτοίς τον βίον.
Λουκ. 15,12  Και είπε ο νεώτερος από αυτούς στον πατέρα· πατέρα, δος µου το µερίδιο της περιουσίας που µου ανήκει. Και ο
πατέρας εµοίρασε εις αυτούς την περιουσίαν του.
Λουκ. 15,13  και µετ ου πολλάς ηµέρας συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός απεδήµησεν εις χώραν µακράν, και εκεί
διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτως.
Λουκ. 15,13  Και ύστερα από ολίγας ηµέρας ο νεώτερος υιός εµάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο πατέρας και
εταξίδεψε εις µακρυνήν χώραν. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσίαν του ζων ένα βίον άσωτον, παραλυµένον και
ασυλλόγιστον.
Λουκ. 15,14  δαπανήσαντος δε αυτού πάντα εγένετο λιµός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξατο υστερείσθαι.
Λουκ. 15,14  Οταν δε εξώδευσε όλα όσα είχε, έπεσε µεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην και αυτός ήρχισε να στερήται και να



πεινά.
Λουκ. 15,15  και πορευθείς εκολλήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπεµψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκειν
χοίρους.
Λουκ. 15,15  Και από την πείναν πλέον ζαλισµένος επήγε και προσκολλήθηκε σαν δούλος εις ένα από τους κατοίκους της
χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα χωράφια του, να βόσκη χοίρους.
Λουκ. 15,16  και επεθύµει γεµίσαι την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ών ήσθιον οι χοίροι, και ουδείς εδίδου αυτώ.
Λουκ. 15,16  Και επιθυµούσε να γεµίση την κοιλίαν του από τα ξυλοκέρατα, που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανείς δεν του
έδιδε, διότι οι υπηρέται τα προώριζαν δια τους χοίρους.
Λουκ. 15,17  εις εαυτόν δε ελθών είπε· πόσοι µίσθιοι τού πατρός µου περισσεύουσιν άρτων, εγώ δε λιµώ απόλλυµαι!
Λουκ. 15,17  Καποιαν όµως ηµέραν συνήλθεν από την ζάλην και το κατάντηµα της αµαρτωλής ζωής του και είπε· Ποσοι
µισθωτοί του πατέρα µου έχουν µε το παραπάνω ψωµιά και φαγητά, εγώ δε χάνοµαι από την πείναν;
Λουκ. 15,18  αναστάς πορεύσοµαι προς τον πατέρα µου και ερώ αυτώ· πάτερ, ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου.
Λουκ. 15,18  Και αµέσως επήρε την απόφασιν της επιστροφής και είπε· Θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα µου και θα
του πω· πατέρα µου, ηµάρτησα στον ουρανόν εµπρός στον Θεόν και τους αγγέλους του· ηµάρτησα και ενώπιόν σου, διότι
περιφρόνησα την πατρικήν σου αγάπην και δεν ελογάριασα την λύπην, που θα σου προξενούσα µε την φυγήν µου.
Λουκ. 15,19  ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου· ποίησόν µε ως ένα των µισθίων σου.
Λουκ. 15,19  Δεν είµαι πλέον άξιος να ονοµασθώ υιός σου και να φέρω το τιµηµένο όνοµά σου· κάµε µε σαν ένα από τους
υπηρέτας σου.
Λουκ. 15,20  και αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. έτι δε αυτού µακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και
εσπλαγχνίσθη, και δραµών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν.
Λουκ. 15,20  Και έθεσε εις εφαρµογήν την καλήν του απόφασιν. Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόµη
ευρίσκετο εις µακρυνήν απόστασιν, ο πατέρας του, που από καιρόν τώρα τον επερίµενε και παρατηρούσε πάντοτε µε
λαχτάρα στον δρόµον, τον είδε και τον εσπλαγχνίσθη, έτρεξε εις προϋπάντησίν του, έπεσε µε στοργήν απέραντον στον
τράχηλον του παιδιού του, το αγκαλιασε και το εγέµισε φιλήµατα.
Λουκ. 15,21  είπε δε αυτώ ο υιός· πάτερ, ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου.
Λουκ. 15,21  Συντετριµµένος ο υιός από την απέραντον αυτήν στοργήν είπε στον πατέρα του· Πατέρα, ηµάρτησα στον
ουρανόν και ενώπιόν σου και δεν είµαι άξιος να ονοµασθώ υιός σου.
Λουκ. 15,22  είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού· εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε
δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήµατα εις τους πόδας,
Λουκ. 15,22  Ο δε πατέρας τον διέκοψε, εστράφη προς τους δούλους, που είχαν µαζευθή εκεί, και είπε· Βγάλτε την πιο καλή
φορεσιά και ενδύσατέ τον, και δώστε του το δακτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε
του υποδήµατα εις τα πόδια, δια να µη περπατή ξυπόλητος όπως οι δούλοι.
Λουκ. 15,23  και ενέγκαντες τον µόσχον τον σιτευτόν θύσατε, και φαγόντες ευφρανθώµεν,
Λουκ. 15,23  Και φέρτε το θρεφτό µοσχάρι, σφάξτε το και ετοιµάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, δια να πανηγυρίσωµε το
εξαιρετικά χαρµόσυνο αυτό γεγονός. Και αφού φάµε, ας ευφρανθούµε όλοι.
Λουκ. 15,24  ότι ούτος ο υιός µου νεκρός ήν και ανέζησε, και απολωλώς ήν και ευρέθη. και ήρξαντο ευφραίνεσθαι.
Λουκ. 15,24  Διότι ο υιός µου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαµένος ήτο και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται.
(Αγγελοι και δίκαιοι καλούνται από τον Θεόν να χαρούν και να ευφρανθούν , όταν ένας αµαρτωλός, που εγκατέλειψε τον
Θεόν και εσπατάλησε τα θεία δώρα εις την αµαρτίαν και εβυθίσθη στον εξευτελισµόν και την κοινήν περιφρόνησιν,
µετανοήση ειλικρινώς, επανέλθη προς τον Πατέρα και ξαναπάρη την υιοθεσίαν και την πρώτην του θέσιν).
Λουκ. 15,25  Ήν δε ο υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρώ· και ως ερχόµενος ήγγισε τή οικία ήκουσε συµφωνίας και χορών,
Λουκ. 15,25  Αλλά ο µεγαλύτερος υιός ευρίσκετο στο χωράφι και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε στο σπίτι , ήκουσε
µουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς.
Λουκ. 15,26  και προσκαλεσάµενος ένα των παίδων επυνθάνετο τι είη ταύτα.
Λουκ. 15,26  Και αφού εκάλεσε ένα από τους υπηρέτας, τον ηρώτησε τι άραγε είναι αυτά που γίνονται.
Λουκ. 15,27  ο δε είπεν αυτώ ότι ο αδελφός σου ήκει και έθυσεν ο πατήρ σου τον µόσχον τον σιτευτόν, ότι υγιαίνοντα αυτόν
απέλαβεν.
Λουκ. 15,27  Εκείνος δε του είπε ότι· Ηλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεπτό µοσχάρι, διότι µε µεγάλην
χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή.
Λουκ. 15,28  ωργίσθη δε και ουκ ήθελεν εισελθείν. ο ούν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλει αυτόν.
Λουκ. 15,28  Εθύµωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθη στο σπίτι και να παρακαθίση στο χαρµόσυνο τραπέζι. Οταν ο
πατέρας επληροφορήθη αυτό, εβγήκε έξω προς τον µεγαλύτερον υιόν και µε στοργήν πολλήν τον παρακαλούσε.
Λουκ. 15,29  ο δε αποκριθείς είπε τώ πατρί· ιδού τοσαύτα έτη δουλεύω σοι και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, και εµοί
ουδέποτε έδωκας έριφον ίνα µετά των φίλων µου ευφρανθώ·
Λουκ. 15,29  Εκείνος όµως πικραµένος απεκρίθη µε δυσφορίαν µεγάλην και του είπε· Ιδού τόσα χρόνια σε υπηρετώ και ποτέ
δεν κατεπάτησα την εντολή σου. Και όµως εις εµέ δεν έδωσές ποτέ ένα κατσίκι, δια να εφρανθώ µε τους φίλους µου.
Λουκ. 15,30  ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον µετά πορνών, ήλθεν, έθυσας αυτώ τον µόσχον τον σιτευτόν.
Λουκ. 15,30  Οταν δε ήλθε το παιδί σου αυτό, που κατέφαγε το βιο σου µε πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεπτό
µοσχάρι.
Λουκ. 15,31  ο δε είπεν αυτώ· τέκνον, σύ πάντοτε µετ εµού εί, και πάντα τα εµά σά εστιν·
Λουκ. 15,31  Είπε δε εις αυτόν ο πατέρας· Παιδί µου, συ πάντοτε είσαι µαζή µου και όλα τα υπάρχοντά µου είναι δικά σου
και ποτέ από τίποτε δεν σε εστέρησα.
Λουκ. 15,32  ευφρανθήναι δε και χαρήναι έδει, ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ήν και ανέζησε, και απολωλώς ήν και
ευρέθη.
Λουκ. 15,32  Επρεπε δε και συ να ευρανθής και να χαρής, διότι ο αδελφός σου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαµένος
και ξαναβρέθηκε”. (Αγανακτούσαν οι υψηλόφρονες Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν τον Κυριον να δέχεται µε στοργήν τους
µετανοούντας αµαρτωλούς και να τους ανακηρύσση πολίτας της βασιλείας του. Εγωπαθείς και ιδιοτελείς, καθώς ήσαν οι



Φαρισαίοι και οι όµοιοι µε αυτούς, τυπικώς µόνον και εξωτερικώς τιµώντες τον Θεόν, απεξένωσαν τον ευατόν των από την
αγάπην του Θεού και από την χαρµόσυνον επικοινωνίαν µε τους πολίτας της βασιλείας των ουρανών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Λουκ. 16,1  Έλεγε δε και προς τους µαθητάς αυτού· άνθρωπός τις ήν πλούσιος, ός είχεν οικονόµον, και ούτος διεβλήθη αυτώ
ως διασκορπίζων τα υπάρχοντα αυτού
Λουκ. 16,1  Ελεγε δε προς τους µαθητάς του και άλλην παραβολήν, δια να καταδικάση την φιλαργυρίαν, από την οποία
εκυριαρχούντο οι Φαρισαίοι· “ένας άνθρωπος, είπε, ήτο πλούσιος και είχε διαχειριστήν εις την περιουσίαν του. Και αυτός ο
διαχειριστής κατηγορήθηκε στον κύριον, ότι του διασκορπίζει και σπαταλά την περιουσίαν του.
Λουκ. 16,2  και φωνήσας αυτόν είπεν αυτώ· τι τούτο ακούω περί σού; απόδος τον λόγον της οικονοµίας σου· ου γάρ δύνη έτι
οικονοµείν.
Λουκ. 16,2  Και ο κύριος τον εφώναξε και του είπε· Τι είναι αυτό που ακούω εναντίον σου; Δος µου λογαριασµόν της
διαχειρίσεώς σου, διότι δεν ηµπορείς πλέον να είσαι διαχειριστής µου.
Λουκ. 16,3  είπε δε εν εαυτώ ο οικονόµος· τι ποιήσω, ότι ο κύριός µου αφαιρείται την οικονοµίαν απ εµού; σκάπτειν ουκ
ισχύω, επαιτείν αισχύνοµαι·
Λουκ. 16,3  Είπε δε από µέσα του ο οικονόµος· Τι να κάµω τώρα, που µου αφαιρεί ο κύριός µου την διαχείρισιν; Να σκάπτω
δεν ηµπορώ, να ζητιανεύω εντρέποµαι.
Λουκ. 16,4  έγνων τι ποιήσω, ίνα, όταν µετασταθώ εκ της οικονοµίας, δέξωνταί µε εις τους οίκους εαυτών.
Λουκ. 16,4  Ευρήκα τι θα κάµω, ώστε όταν θα µε διώξουν από την διαχείρισιν και από το σπίτι του κυρίου µου, να µε
δεχθούν άλλοι γνωστοί µου άνθρωποι εις τα σπίτια των.
Λουκ. 16,5  και προσκαλεσάµενος ένα έκαστον των χρεωφειλετών τού κυρίου έλεγε τώ πρώτω· πόσον οφείλεις σύ τώ κυρίω
µου;
Λουκ. 16,5  Και αφού επροσκάλεσε καθένα από τους χρεωφειλέτας του κυρίου του χωριστά, είπε στον πρώτον· Ποσα
χρεωστάς συ στον κύριόν µου;
Λουκ. 16,6  ο δε είπεν· εκατόν βάτους ελαίου. και είπεν αυτώ· δέξαι σου το γράµµα και καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
Λουκ. 16,6  Εκείνος δε απήντησεν· Τρισήµισυ περίπου χιλιάδες κιλά λάδι. Και του είπε ο διαχειριστής· Παρε το γραµµάτιόν
σου, κάθισε και γράψε γρήγορα ότι χρεωστάς τα µισά.
Λουκ. 16,7  έπειτα ετέρω είπε· σύ δε πόσον οφείλεις; ο δε είπεν· εκατόν κόρους σίτου. και λέγει αυτώ· δέξαι σου το γράµµα και
γράψον ογδοήκοντα.
Λουκ. 16,7  Επειτα δε είπε εις άλλον· Συ πόσα χρεωστάς; Εκείνος δε απήντησε· τεσσερεσήµισυ και πλέον χιλιάδες κιλά
σιτάρι. Και ο διαχειριστής του είπε· Παρε το γραµµάτιόν σου και γράψε ότι χρεωστάς τρισήµισυ χιλιάδες κιλά.
Λουκ. 16,8  και επήνεσεν ο κύριος τον οικονόµον της αδικίας, ότι φρονίµως εποίησεν· ότι οι υιοί τού αιώνος τούτου
φρονιµότεροι υπέρ τους υιούς τού φωτός εις την γενεάν την εαυτών εισι.
Λουκ. 16,8  Και ο κύριος επήνεσε τον άδικον και αναξιόπιστον αυτόν διαχειριστήν, διότι εις την περίστασιν αυτήν ενήργησε
άδικα µεν, αλλά δια τον εαυτόν του συνετά”. Και επρόσθεσεν ο Κυριος· “οι αµαρτωλοί άνθρωποι του κόσµου τούτου,
προκειµένου να εξασφαλίσουν τα συµφέροντά των, αποδεικνύονται εις την γενεάν των συνετώτεροι και προνοητικώτεροι
από τα τέκνα του φωτός, από εκείνους που έχουν φωτισθή από την αλήθειαν του Θεού.
Λουκ. 16,9  καγώ υµίν λέγω· ποιήσατε εαυτοίς φίλους εκ τού µαµωνά της αδικίας, ίνα, όταν εκλίπητε, δέξωνται υµάς εις τας
αιωνίους σκηνάς.
Λουκ. 16,9  Και εγώ σας λέγω τούτο· µιµηθήτε στον τρόπον της ενεργείας τον άδικον οικονόµον. Οσοι έχετε µεγάλας
περιουσίας, αι οποίαι κατά κανόνα αποκτώνται µε αδικίας, αφού µετανοήσετε, κάµετε έργα καλά µε τα χρήµατα αυτά της
αδικίας, αποκτήσατε φίλους µε τας αγαθοεργίας σας, ώστε οι φίλοι σας αυτοί να σας υποδεχθούν εις την αιωνίαν ζωήν,
όταν φύγετε από τον κόσµον αυτόν.
Λουκ. 16,10  ο πιστός εν ελαχίστω και εν πολλώ πιστός εστι, και ο εν ελαχίστω άδικος και εν πολλώ άδικός εστιν.
Λουκ. 16,10  Εκείνος που είναι πιστός στο ελάχιστον, εις τα υλικά δηλαδή αγαθά που θα χρησιµοποιή προς αγαθοεργίας,
αυτός είναι πιστός και εις τα περισσότερα, εις τα πνευµατικά δηλαδή και ουράνια αγαθά. Και εκείνος που είναι άδικος και
εις τα ελάχιστα, είναι άδικος και αναξιόπιστος και στον πολύν και ανεκτίµητον πνευµατικόν πλούτον.
Λουκ. 16,11  ει ούν εν τώ αδίκω µαµωνά πιστοί ουκ εγένεσθε, το αληθινόν τις υµίν πιστεύσει;
Λουκ. 16,11  Εάν λοιπόν στον άδικον µαµωνάν, στον φθαρτόν και προσωρινόν πλούτον, που παρασύρει εις αδικίαν, δεν
εφανήκατε αξιόπιστοι, τον αληθινόν και αιώνιον πλούτον της βασιλείας του Θεού, ποιός θα σας τον εµπιστευθή;
Λουκ. 16,12  και ει εν τώ αλλοτρίω πιστοί ουκ εγένεσθε, το υµέτερον τις υµίν δώσει;
Λουκ. 16,12  Και εάν στον υλικόν και ξένον προς την πνευµατικήν σας φύσιν άδικον µαµωνάν δεν εφανήκατε αξιόπιστοι,
τον πνευµατικόν πλούτον τον οποίον ο Θεός προώρισεν ως ιδικόν σας κτήµα, ποιός θα σας τον δώση;
Λουκ. 16,13  Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ή γάρ τον ένα µισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός
ανθέξεται και τού ετέρου καταφρονήσει. ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και µαµωνά.
Λουκ. 16,13  Κανένας υπηρέτης δεν ηµπορεί να υπηρετή συγρόνως δύο κυρίους. Διότι η θα µισήση τον ένα και θα αγαπήση
τον άλλον, η θα προσκολληθή στον ένα και θα καταφρονήση τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να είσθε συγχρόνως δούλοι του
Θεού και του µαµωνά”.
Λουκ. 16,14  Ήκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυροι υπάρχοντες, και εξεµυκτήριζον αυτόν.
Λουκ. 16,14  Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ως γνωστόν ήσαν φυλάργυροι, ήκουσαν όλα αυτά και τον ενέπαιζαν.(Αυτοί επίστευαν
ότι τα πλούτη είνα τιµητική δωρεά του Θεού προς αυτούς).
Λουκ. 16,15  και είπεν αυτοίς· υµείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο δε Θεός γινώσκει τας καρδίας
υµών· ότι το εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγµα ενώπιον τού Θεού.
Λουκ. 16,15  Και είπεν εις αυτούς· “σεις είσθε που παρουσιάζετε τον ευατόν σας δίκαιον ενώπιον των ανθρώπων· ο Θεός
όµως γνωρίζει τας καρδίας σας. Διότι αυτό που παρουσιάζετε µε την υποκρισίαν ως υψηλόν, ενώπιον του Θεού, ο οποίος
γνωρίζει κατά βάθος τα πράγµατα, είναι βδελυκτόν και µισητόν.
Λουκ. 16,16  Ο νόµος και οι προφήται έως Ιωάννου· από τότε η βασιλεία τού Θεού ευαγγελίζεται, και πάς εις αυτήν βιάζεται.



Λουκ. 16,16  Ο νόµος και οι προφήται µέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού επαιδαγώγησαν τους ανθρώπους· και τώρα έχουν
παραχωρήσει την θέσιν των εις την εποχήν της χάριτος. Διότι από τον καιρόν του Ιωάννου του Βαπτιστού κηρύσσεται
φανερά και όχι συνεσκιασµένα το χαρµόσυνον άγγελµα της βασιλείας του Θεού. Και καθένας, που ποθεί την σωτηρίαν
του, βιάζει τον ευατόν του να ενταχθή εις αυτήν.
Λουκ. 16,17  ευκοπώτερον δε εστι τον ουρανόν και την γήν παρελθείν ή τού νόµου µίαν κεραίαν πεσείν.
Λουκ. 16,17  Είναι ευκολώτερον ο ουρανός και η γη να περάσουν και να καταστραφούν, παρά ένα κόµµα, και η
παραµικροτέρα δηλαδή εντολή του νόµου, να αχρηστευθή και χάση το κύρος της.
Λουκ. 16,18  Πάς ο απολύων την γυναίκα αυτού και γαµών ετέραν µοιχεύει, και πάς ο απολελυµένην από ανδρός γαµών
µοιχεύει.
Λουκ. 16,18  Τωρα ο νέος νόµος του Θεού εφαρµόζεται αυστηρότερον. Καθένας που χωρίζει την γυναίκα του και νυµφεύεται
άλλην, διαπράττει µοιχείαν. Και καθένας που νυµφεύεται γυναίκα διαζευγµένην από τον άνδρα της, διαπράττει µοιχείαν.
Λουκ. 16,19  Άνθρωπος δε τις ήν πλούσιος, και ενεδιδύσκετο πορφύραν και βύσσον ευφραινόµενος καθ ηµέραν λαµπρώς.
Λουκ. 16,19  Ειδικώτερα δε δια τον πλούτον ακούσατε και αυτήν την παραβολήν· Ενας άνθρωπος ήτο πλούσιος και
εφορούσε κόκκινον πανάκριβον ένδυµα και λευκόν, λινόν πολυτελή χιτώνα. Και κάθε ηµέρα ηυφραίνετο µε πολυδάπανα
λαµπρά συµπόσια.
Λουκ. 16,20  πτωχός δε τις ήν ονόµατι Λάζαρος, ός εβέβλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωµένος
Λουκ. 16,20  Εζούσε δε τότε και κάποιος πτωχός ονάµατι Λαζαρος, ο όποιος ήτο παραπεταµένος κοντά εις την µεγάλην
εξώπορτα του πλουσίου, γεµάτος από πληγάς.
Λουκ. 16,21  και επιθυµών χορτασθήναι από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης τού πλουσίου· αλλά και οι κύνες
ερχόµενοι απέλειχον τα έλκη αυτού.
Λουκ. 16,21  Και αυτός επιθυµούσε να χορτάση την πείνα του από τα ψίχουλα, που έπιπταν από το τραπέζι του πλουσίου.
Και σαν να µην έφθαναν αυτά, οι σκύλοι έγλειφαν τας πληγάς του γυµνού σχεδόν σώµατός του.
Λουκ. 16,22  εγένετο δε αποθανείν τον πτωχόν και απενεχθήναι αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάµ· απέθανε δε
και ο πλούσιος και ετάφη.
Λουκ. 16,22  Συνέβη δε να πεθάνη ο πτωχός και να µεταφερθή από τους αγγέλους εις τας αγκάλας του Αβραάµ, στον
παράδεισον δηλαδή όπου ο Αβραάµ µαζή µε τους δικαίους αναπαύονται και ευφραίνονται. Επέθανε δε και ο πλούσιος και
ετάφη µε πολλήν µεγαλοπρέπειαν. Η ψυχή του όµως κατέβηκε στον Αδην.
Λουκ. 16,23  και εν τώ άδη επάρας τους οφθαλµούς αυτού, υπάρχων εν βασάνοις, ορά τον Αβραάµ από µακρόθεν και
Λάζαρον εν τοίς κόλποις αυτού.
Λουκ. 16,23  Και στον Αδην όπου εβασανίζετο, εσήκωσε τα µάτια του και βλέπει τον Αβραάµ από µακρυά και τον Λαζαρον
εις τας αγκάλας του.
Λουκ. 16,24  και αυτός φωνήσας είπε· πάτερ Αβραάµ, ελέησόν µε και πέµψον Λάζαρον ίνα βάψη το άκρον τού δακτύλου
αυτού ύδατος και καταψύξη την γλώσσάν µου, ότι οδυνώµαι εν τή φλογί ταύτη.
Λουκ. 16,24  Και αυτός, που τόσην αδιαφορίαν και σκληρότητα είχε δείξει, όταν ζούσε εις την γην, εφώναξε τώρα και είπε·
Πατερ Αβραάµ, σπλαγχνίσου µε και στείλε τον Λαζαρον να βρέξη την άκρη από το δάκτυλο του στο νερό και να δροσίση
την γλώσσαν µου, διότι πονώ φοβερά µέσα εις την βασανιστικήν αυτήν φλόγα του Αδου.
Λουκ. 16,25  είπε δε Αβραάµ· τέκνον, µνήσθητι ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τή ζωή σου, και Λάζαρος οµοίως τα κακά·
νύν δε ώδε παρακαλείται, σύ δε οδυνάσαι·
Λουκ. 16,25  Είπε δε ο Αβραάµ· Τεκνον, θυµήσου, ότι συ απήλαυσες µε το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωήν σου και ο
Λαζαρος οµοίως εδοκίµασε τα κακά της φτώχειας και της ασθενείας. Τωρα δε αυτός εδώ παρηγορείται και ευφραίνετε δια
την υποµονήν, που έδειξε στον καιρόν της θλίψεώς του, συ δε κατά λόγον δικαιοσύνης βασανίζεσαι δια την φιλαυτίαν σου
και την σκληρότητα της καρδίας σου.
Λουκ. 16,26  και επί πάσι τούτοις µεταξύ ηµών και υµών χάσµα µέγα εστήρικται, όπως οι θέλοντες διαβήναι ένθεν προς
υµάς µη δύνωνται, µηδέ οι εκείθεν προς ηµάς διαπερώσιν.
Λουκ. 16,26  Και επί πλέον µεταξύ του τόπου, που είµεθα ηµείς, και του τόπου που είσθε σεις, έχει στηριχθή µέγα και
ανυπέρβλητον χάσµα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ εις σας να µη ηµπορούν ούτε και αυτοί, που είναι στο
µέρος σας να µην ηµπορούν να περάσουν προς ηµάς.
Λουκ. 16,27  είπε δε· ερωτώ ούν σε, πάτερ, ίνα πέµψης αυτόν εις τον οίκον τού πατρός µου·
Λουκ. 16,27  Είπε δε ο πλούσιος· Τοτε σε παρακαλώ, πάτερ, να στείλης τον Λαζαρον στο πατρικό µου σπίτι,
Λουκ. 16,28  έχω γάρ πέντε αδελφούς· όπως διαµαρτύρηται αυτοίς, ίνα µη και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της
βασάνου.
Λουκ. 16,28  διότι έχω εκεί πέντε αδελφούς, στείλε τον να τους διαβεβαιώση δι' αυτά που συµβαίνουν εδώ, ώστε να µη
καταντήσουν και αυτοί στον τόπον τούτον των βασάνων.
Λουκ. 16,29  λέγει αυτώ Αβραάµ· έχουσι Μωϋσέα και τους προφήτας· ακουσάτωσαν αυτών.
Λουκ. 16,29  Λεγει εις αυτόν ο Αβραάµ· Εχουν τον Μωϋσέα και τους προφήτας· ας ακούσουν αυτών τας µαρτυρίας.
Λουκ. 16,30  ο δε είπεν· ουχί, πάτερ Αβραάµ, αλλ εάν τις από νεκρών πορευθή προς αυτούς, µετανοήσουσιν.
Λουκ. 16,30  Εκείνος δε είπε· όχι, πάτερ Αβραάµ, δεν θα προσέξουν την µαρτυρίαν του Μωϋσέως και των προφητών. Αλλά
εάν κανείς από τους πεθαµένους υπάγη προς αυτούς, θα µετανοήσουν.
Λουκ. 16,31  είπε δε αυτώ· ει Μωϋσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστή πεισθήσονται.
Λουκ. 16,31  Είπε δε εις αυτόν ο Αβραάµ· εάν δεν ακούσουν τον Μωϋσέα και τους προφήτας, δεν θα πεισθούν και αν ακόµη
αναστηθή κάποιος εκ νεκρών”. (Οταν λείπη η καλή διάθεσις ούτε και το µεγαλύτερον θαύµα ηµπορεί να οδηγήση εις
πίστιν και µετάνοιαν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Λουκ. 17,1  Έλεγε δε και προς τους µαθητάς αυτού· ανένδεκτόν εστι τού µη ελθείν τα σκάνδαλα· ουαί δε δι ού έρχεται.
Λουκ. 17,1  Ελεγε δε προς τους µαθητάς του ο Κυριος· “είναι αδύνατον µέσα στον διεφθαρµένον και πονηρόν αυτόν κόσµον,
να µην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασµοί. Αλλοίµονον όµως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και



σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόµον του.
Λουκ. 17,2  λυσιτελεί αυτώ ει λίθος µυλικός περίκειται περί τον τράχηλον αυτού και έριπται εις την θάλασσαν, ή ίνα
σκανδαλίση ένα των µικρών τούτων.
Λουκ. 17,2  Είναι προτιµότερον δι' αυτόν να κρεµασθή γύρω από τον λαιµόν του µυλόπετρα και να έχη ριφθή εις την
θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν εις εµέ.
Λουκ. 17,3  προσέχετε εαυτοίς. εάν δε αµάρτη εις σε ο αδελφός σου, επιτίµησον αυτώ· και εάν µετανοήση, άφες αυτώ·
Λουκ. 17,3  Προσέχετε στους εαυτούς σας. Εάν φταίξη εις σε ο αδελφός σου, επίπληξέ τον µε αδελφικήν αγάπην. Και αν
µετανοήση, συγχώρησέ του το φταίξιµο.
Λουκ. 17,4  και εάν επτάκις της ηµέρας αµάρτη εις σε και επτάκις της ηµέρας επιστρέψη προς σε λέγων, µετανοώ, αφήσεις
αυτώ.
Λουκ. 17,4  Και εάν επτά φορές την ηµέραν σου φταίξη και επτά φορές επιστρέψη και σου πη “µετανοώ”, έχεις καθήκον να
τον συγχωρήσης”.
Λουκ. 17,5  Καί είπον οι απόστολοι τώ Κυρίω· πρόσθες ηµίν πίστιν.
Λουκ. 17,5  Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κυριον· “Κυριε πρόσθεσεν εις ηµάς πίστιν, ώστε και τα σκάνδαλα να
υπερνικώµεν και µε όλην µας την καρδίαν τους αδελφούς µας να συγχωρούµεν”.
Λουκ. 17,6  είπε δε ο Κύριος· ει έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ελέγετε αν τή συκαµίνω ταύτη, εκριζώθητι και φυτεύθητι
εν τή θαλάσση, και υπήκουσεν αν υµίν.
Λουκ. 17,6  Είπε δε ο Κυριος· “εάν έχετε πίστιν θερµήν και δραστικήν σαν τον σπόρον του σιναπιού, θα ελέγατε εις την
συκαµινιά αυτήν· Ξερριζώσου και πήγαινε να φυτευθής µέσα εις την θάλασσαν, και θα σας υπήκουε.
Λουκ. 17,7  Τίς δε εξ υµών δούλον έχων αροτριώντα ή ποιµαίνοντα, ός εισελθόντι εκ τού αγρού ερεί, ευθέως παρελθών
ανάπεσε,
Λουκ. 17,7  Εάν δε και τέτοια θαύµατα πραγµατοποιήσετε, µη λησµονείτε ότι είσθε δούλοι του Θεού και µη
υπερηφανευθήτε· διότι ποιός από σας που έχει ένα δούλον και οργώνει το χωράφι η βόσκει τα πρόβατα, όταν αυτός ο
δούλος επιστρέψη από το χωράφι στο σπίτι, ποιός ποτέ κύριος θα του πη· Περασε αµέσως και κάθισε να φας;
Λουκ. 17,8  αλλ ουχί ερεί αυτώ· ετοίµασον τι δειπνήσω, και περιζωσάµενος διακόνει µοι έως φάγω και πίω, και µετά ταύτα
φάγεσαι και πίεσαι σύ;
Λουκ. 17,8  Αλλά θα του πη τούτο· Ετοίµασέ µου το φάγητον να δειπνήσω και ζώσου να µε υπηρετής, έως ότου φάγω και
πίω· και έπειτα φάγε και πιε εσύ.
Λουκ. 17,9  µη χάριν έχει τώ δούλω εκείνω ότι εποίησε τα διαταχθέντα ; ου δοκώ.
Λουκ. 17,9  Μηπως ο κύριος αυτός θα χρεωστή ευγνωµοσύνην εις εκείνον τον δούλον, διότι έκαµεν όσα τον διέταξε; Δεν το
νοµίζω.
Λουκ. 17,10  ούτω και υµείς, όταν ποιήσητε πάντα τα διαταχθέντα υµίν, λέγετε ότι δούλοι αχρείοί εσµεν, ότι ό ωφείλοµεν
ποιήσαι πεποιήκαµεν.
Λουκ. 17,10  Ετσι και σεις, και όταν άκοµα εκτελέσατε όλα όσα σας διέταξεν ο Θεός, πρέπει να λέγετε ότι είµεθα άχρηστοι
δούλοι, διότι απλώς εκάµαµεν ο,τι είχαµεν χρέος να κάµωµεν.
Λουκ. 17,11  Καί εγένετο εν τώ πορεύεσθαι αυτόν εις Ιερουσαλήµ και αυτός διήρχετο διά µέσου Σαµαρείας και Γαλιλαίας.
Λουκ. 17,11  Και ενώ εβάδιζεν αυτός προς την Ιερουσαλήµ, επέρασε ανάµεσα από τα σύνορα Σαµαρείας και Γαλιλαίας.
Λουκ. 17,12  και εισερχοµένου αυτού είς τινα κώµην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οί έστησαν πόρωθεν,
Λουκ. 17,12  Και καθώς εισήρχετο εις ένα χωριό, το απήντησαν δέκα λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν από µακρυά, διότι ο
µωσαϊκός νόµος διέτασσε να µη πλησιάζουν ποτέ οι λεπροί τους υγιείς.
Λουκ. 17,13  και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες· Ιησού επιστάτα, ελέησον ηµάς.
Λουκ. 17,13  Και αυτοί εφώναξαν δυνατά και είπαν· “Ιησού διδάσκαλε, σπλαγχνίσου µας, ελέησέ µας, δος µας την υγείαν
µας”.
Λουκ. 17,14  και ιδών είπεν αυτοίς· πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοίς ιερεύσι. και εγένετο εν τώ υπάγειν αυτούς
εκαθαρίσθησαν.
Λουκ. 17,14  Και όταν τους είδεν ο Ιησούς τους είπε· “πηγαίνετε και δείξετε το σώµα σας στους ιερείς, δια να βεβαιώσουν
αυτοί επισήµως την θεραπείαν σας”. Και καθώς επήγαιναν εκαθαρίσθησαν από την λέπραν.
Λουκ. 17,15  είς δε εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε µετά φωνής µεγάλης δοξάζων τον Θεόν,
Λουκ. 17,15  Ενας δε από αυτούς, όταν είδεν ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν µε µεγάλην
φωνήν.
Λουκ. 17,16  και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ· και αυτός ήν Σαµαρείτης.
Λουκ. 17,16  Και έπεσε µε το πρόσωπον κατά γης κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ευχαριστών αυτόν εκ βάθους ψυχής. Και
αυτός ήτο Σαµαρείτης.
Λουκ. 17,17  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα που;
Λουκ. 17,17  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· “δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι;
Λουκ. 17,18  ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τώ Θεώ ει µη ο αλλογενής ούτος;
Λουκ. 17,18  Δεν εθεώρησαν καθήκον των να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεόν, εκτός από αυτόν που δεν είναι
Ιουδαίος, αλλά κατάγεται από άλλο γένος;”
Λουκ. 17,19  και είπεν αυτώ· αναστάς πορεύου· η πίστις σου σέσωκέ σε.
Λουκ. 17,19  Και είπεν εις αυτόν· “σήκω και πήγαινε, η πίστις σου εκτός από την θεραπείαν του σώµατος, σου έχει δώσει και
την σωτηρίαν της ψυχής σου”. (Η ευγνωµοσύνη µας προς τον Θεόν µας κάνει αξίους ακόµη µεγαλυτέρων δωρεών εκ
µέρους του).
Λουκ. 17,20  Επερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού, απεκρίθη αυτοίς και είπεν· ουκ έρχεται
η βασιλεία τού Θεού µετά παρατηρήσεως,
Λουκ. 17,20  Οταν δε κάποιος από τους Φαρισαίους τον ηρώτησε, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη εις αυτούς
και είπεν· “η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται µε εξωτερικήν ποµπήν και εντυπωσιακά γεγονότα, ώστε να προκαλή την
προσοχήν και παρατήρησιν των ανθρώπων.



Λουκ. 17,21  ουδέ ερούσιν ιδού ώδε ή ιδού εκεί· ιδού γάρ η βασιλεία τού Θεού εντός υµών εστιν.
Λουκ. 17,21  Ούτε όταν έλθη θα είπουν οι άνθρωποι· Ιδού εδώ είναι η ιδού εκεί είναι. Διότι εις την πραγµατικότητα η
βασιλεία του Θεού ευρίσκεται µεταξύ σας, εφ' όσον εγώ, ο Μεσσίας και αρχηγός της βασιλείας του Θεού, ευρίσκοµαι
ενώπιόν σας. Και όµως σεις δεν το έχετε αντιληφθή”.
Λουκ. 17,22  Είπε δε προς τους µαθητάς· ελεύσονται ηµέραι ότε επιθυµήσετε µίαν των ηµερών τού υιού τού ανθρώπου ιδείν,
και ουκ όψεσθε.
Λουκ. 17,22  Είπε δε προς τους µαθητάς του· “θα έλθουν ηµέραι, που θα επιθυµήσετε να ιδήτε, δια να πάρετε θάρρος και
ενίσχυσιν στον αγώνα σας, µίαν από τας ηµέρας του υιού του ανθρώπου, και δεν θα ίδετε, διότι εγώ θα έχω φύγει και δεν
θα είµαι κατά ένα τρόπον αισθητόν µαζή σας.
Λουκ. 17,23  και ερούσιν υµίν· ιδού ώδε, ιδού εκεί· µη απέλθητε µηδέ διώξητε.
Λουκ. 17,23  Και θα σας πουν τότε· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ιδού εκεί είναι ο Χριστός. Μην πάτε και µην ακολουθήσετε
αυτόν, που θα σας φέρη την ψευδή αυτήν πληροφορίαν.
Λουκ. 17,24  ώσπερ γάρ η αστραπή αστράπτουσα εκ της υπ ουρανόν εις την υπ ουρανόν λάµπει, ούτως έσται και ο υιός τού
ανθρώπου εν τή ηµέρα αυτού.
Λουκ. 17,24  Ο υιός του ανθρώπου θα έλθη κατά την ηµέραν της ενδόξου αυτού δευτέρας παρουσίας, θα έλθη όµως τότε
ολοφάνερα, αλλά και έξαφνα, όπως ακριβώς η αστραπή φαίνεται έξαφνα και αστράφτει από κάποιαν περιοχήν του
ουρανού, λάµπει δε και φωτίζει όλην την έκτασιν κάτω από τον ουρανόν.
Λουκ. 17,25  πρώτον δε δεί αυτόν πολλά παθείν και αποδοκιµασθήναι από της γενεάς ταύτης.
Λουκ. 17,25  Πριν όµως έλθη µε όλην του την δόξαν ως κριτής, πρέπει σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού να πάθη πολλά και
να αποδοκιµασθή από την γενεάν αυτήν.
Λουκ. 17,26  και καθώς εγένετο εν ταίς ηµέραις Νώε ούτως έσται και εν ταίς ηµέραις τού υιού τού ανθρώπου·
Λουκ. 17,26  Και καθώς συνέβη κατά τας ηµέρας του Νώε, έτσι θα είναι και κατά τας ηµέρας που θα έλθη ο υιός του
ανθρώπου.
Λουκ. 17,27  ήσθιον, έπινον, εγάµουν, εξεγαµίζοντο, άχρι ής ηµέρας εισήλθε ο Νώε εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο
κατακλυσµός και απώλεσεν άπαντας.
Λουκ. 17,27  Οι άνθρωποι τότε έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν, ενυµφεύοντο, έδιδαν εις γάµον τα παιδιά των, χωρίς να
δίδουν σηµασίαν εις όσα τους έλεγεν ο Νώε, µέχρι της ηµέρας που εµπήκε ο Νώε εις την κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσµός
και εξωλόθρευσεν όλους.
Λουκ. 17,28  οµοίως και ως εγένετο εν ταίς ηµέραις Λώτ· ήσθιον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόµουν·
Λουκ. 17,28  Θα συµβή ο,τι έγινε και κατά τας ηµέρας του Λωτ. Και τότε οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, ηγόραζαν,
επωλούσαν, εφύτευαν, έκτιζαν χωρίς να σκέπτωνται καθόλου τον Θεόν.
Λουκ. 17,29  ή δε ηµέρα εξήλθε Λώτ από Σοδόµων, έβρεξε πύρ και θείον απ ουρανού και απώλεσεν άπαντας.
Λουκ. 17,29  Την ώρα όµως που έφυγεν ο Λωτ από τα Σοδοµα, έβρεξε από τον ουρανόν φωτιά και θειάφι και κατέστρεψε
όλους.
Λουκ. 17,30  κατά τα αυτά έσται ή ηµέρα ο υιός τού ανθρώπου αποκαλύπτεται.
Λουκ. 17,30  Οµοια µε αυτά θα συµβούν και κατά την ηµέραν της δευτέρας παρουσίας, που θα φανή µε όλην του την δόξαν
ο υιός του ανθρώπου.
Λουκ. 17,31  εν εκείνη τή ηµέρα ός έσται επί τού δώµατος και τα σκεύη αυτού εν τή οικία, µη καταβάτω άραι αυτά, και ο εν
τώ αγρώ οµοίως µη επιστρεψάτω εις τα οπίσω.
Λουκ. 17,31  Κατά την άλλην δε ηµέραν της οργής του Θεού, που δεν θα βραδύνη να έλθη (όταν δηλαδή θα πλησιάζουν τα
ρωµαϊκά στρατεύµατα δια να καταστρέψουν την Ιερουσαλήµ) εκείνος που θα ευρίσκεται εις την ταράτσαν και τα
πράγµατά του θα έχη µέσα στο σπίτι, ας µη κατεβή να τα πάρη. Και εκείνος επίσης που θα ευρίσκεται στο χωράφι, ας µη
γυρίση εις την πόλιν.
Λουκ. 17,32  µνηµονεύετε της γυναικός Λώτ.
Λουκ. 17,32  Να ενθυµήσθε την γυναίκα του Λωτ, η οποία έγινε στήλη άλατος, µόνον και µόνον διότι έστρεψε το κεφάλι
της, δια να ίδη τι γίνεται εις τα Σοδοµα.
Λουκ. 17,33  ός εάν ζητήση την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν, και ός εάν απολέση αυτήν, ζωογονήσει αυτήν.
Λουκ. 17,33  Εκείνος που θα ζητήση µε την προσκόλλησίν του εις τα υλικά αγαθά, να εξασφαλίση την ζωήν του, θα την
χάση. Και εκείνος που θα χάση την ζωήν του, δια να µείνη πιστός στο καθήκον του, εις την πραγµατικότητα θα την
διατηρήση, διότι θα εξασφαλίση την αιωνίαν ζωήν.
Λουκ. 17,34  λέγω υµίν, ταύτη τή νυκτί δύο έσονται επί κλίνης µιάς, είς παραληφθήσεται και ο έτερος αφεθήσεται·
Λουκ. 17,34  Σας λέγω δε ότι αυτήν την νύκτα, που θα προηγηθή από την µεγάλην καταστροφήν, δύο θα ευρίσκονται εις
ένα κρεββάτι, ο ένας, ο πιστός, θα παραληφθή και θα οδηγηθή από φωτισµόν Θεού και θα φύγη, δια να σωθή µακράν, ως
εάν θα έχη παραληφθή από τους αγγέλους του Θεού· και άλλος, ο άπιστος, θα αφεθή, δια να τιµωρηθή.
Λουκ. 17,35  δύο έσονται αλήθουσαι επί το αυτό, µία παραληφθήσεται και η ετέρα αφεθήσεται·
Λουκ. 17,35  Δυο γυναίκες θα είναι που θα αλέθουν µαζή, η µία, η πιστή, θα παραληφθή και θα σωθή, η άλλη θα αφεθή, δια
να τιµωρηθή.
Λουκ. 17,36  δύο εν τώ αγρώ, είς παραληφθήσεται και ο έτερος αφεθήσεται.
Λουκ. 17,36  Δυο θα είναι στο χωράφι, ο ένας, ο πιστός, θα παραληφθή δια να σωθή, ο άλλος, ο άπιστος, θα αφεθή να
τιµωρηθή”.
Λουκ. 17,37  και αποκριθέντες λέγουσιν αυτώ· που, Κύριε; ο δε είπεν αυτοίς· όπου το σώµα, εκεί επισυναχθήσονται και οι
αετοί.
Λουκ. 17,37  Απεκρίθησαν δε οι µαθηταί και του είπαν· “που, Κυριε, θα γίνουν αυτά;” ο δε Κυριος τους είπε· “όπου είναι το
νεκρόν σώµα, εκεί θα µαζευθούν από διάφορα σηµεία του ορίζοντος τα όρνια δια να το καταβροχθίσουν”. (Οπου οι ηθικώς
νεκροί, εξ αιτίας των αµαρτιών των, άνθρωποι, εκεί θα πέσουν και αι τιµωρίαι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18



Λουκ. 18,1  Έλεγε δε και παραβολήν αυτοίς προς το δείν πάντοτε προσεύχεσθαι αυτούς και µη εκκακείν,
Λουκ. 18,1  Δια να διδάξη δε τους µαθητάς του να προσεύχωνται πάντοτε και να µη αποκάµνουν εις την προσευχήν, τους
είπε και την παραβολήν αυτήν·
Λουκ. 18,2  λέγων· κριτής τις ήν έν τινι πόλει τον Θεόν µη φοβούµενος και άνθρωπον µη εντρεπόµενος.
Λουκ. 18,2  “Εις µίαν πόλιν υπήρχε κάποιος κριτής, ο χειρότερος τύπος του ανθρώπου που είναι δυνατόν να νοηθή, ο οποίος
ούτε τον Θεόν εφοβείτο ούτε και κανένα άνθρωπον εντρέπετο.
Λουκ. 18,3  χήρα δε ήν εν τή πόλει εκείνη, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα· εκδίκησόν µε από τού αντιδίκου µου.
Λουκ. 18,3  Εις την πόλιν εκείνην ήτο επίσης και µία χήρα, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα· Απόδωσέ µου το δίκαιον·
προστάτευσέ µε από τον αντίδικόν µου, ο οποίος µε αδικεί.
Λουκ. 18,4  και ουκ ηθέλησεν επί χρόνον· µετά δε ταύτα είπεν εν εαυτώ· ει και τον Θεόν ου φοβούµαι και άνθρωπον ουκ
εντρέποµαι,
Λουκ. 18,4  Αλλά ο κριτής επί αρκετόν χρόνον δεν ήθελε να αποδώση το δίκαιον. Επειτα όµως από καιρόν, επειδή η χήρα
επέµενε να τον ενοχλή, είπε από µέσα του· Αν και εγώ τον Θεόν δεν φοβούµαι και κανένα άνθρωπον δεν εντρέποµαι,
Λουκ. 18,5  διά γε το παρέχειν µοι κόπον την χήραν ταύτην εκδικήσω αυτήν, ίνα µη εις τέλος ερχοµένη υποπιάζη µε.
Λουκ. 18,5  όµως επειδή η χήρα αυτή µε ενοχλεί συνεχώς, θα της αποδώσω το δίκαιον, µόνον και µόνον δια να µη έρχεται
και µε πιέζη και µε στενοχωρή”.
Λουκ. 18,6  είπε δε ο Κύριος· ακούσατε τι ο κριτής της αδικίας λέγει·
Λουκ. 18,6  Είπε δε ο Κυριος· “ακούστε και προσέξτε καλά, τι λέγει ο άδικος κριτής.
Λουκ. 18,7  ο δε Θεός ου µη ποιήση την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ηµέρας και νυκτός , και
µακροθυµών επ αυτοίς;
Λουκ. 18,7  Αφού λοιπόν εκείνος, ασεβής και αναιδής, εδέχθηκε επί τέλους την αίτησιν της χήρας, ο Θεός ο πανάγαθος και
δίκαιος δεν θα αποδώση το δίκαιον στους εκλεκτούς του, οι οποίοι φωνάζουν προς αυτόν µε τας προσευχάς των ηµέραν
και νύκτα, έστω και αν εις πολλάς περιστάσεις δεν απαντά αµέσως αλλά αναβάλλει (µε τον σκοπόν αυτούς µεν να στηρίξη
εις την πίστιν, τους δε αδικούντας να καλέση εις µετάνοιαν;)
Λουκ. 18,8  λέγω υµίν ότι ποιήσει την εκδίκησιν αυτών εν τάχει. πλήν ο υιός τού ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν
επί της γής;
Λουκ. 18,8  Σας διαβεβαιώνω, ότι ο Θεός γρήγορα θα αποδώση το δίκαιον στους εκλεκτούς του και θα τιµωρήση τους
αδικούντας, εάν δεν µετανοήσουν. Αλλά, όταν ο υιός του ανθρώπου έλθη δια να αποδώση δικαιοσύνην, άρά γε θα εύρη
στους ανθρώπους αυτήν την ζωντανήν πίστιν, που θα τους ενισχύη, ώστε να µη αποκάµνουν εις την προσευχήν;”
Λουκ. 18,9  Είπε δε και προς τινας τους πεποιθότας εφ εαυτοίς ότι εισί δίκαιοι, και εξουθενούντας τους λοιπούς, την
παραβολήν ταύτην·
Λουκ. 18,9  Είπε δε και προς µερικούς, που είχαν την αλαζονικήν αυτοπεποίθησιν ότι είναι δίκαιοι και περιφρονούσαν τους
άλλους, την παραβολήν αυτήν.
Λουκ. 18,10  άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης.
Λουκ. 18,10  “Δυο άνθρωποι ανέβησαν στο ιερόν να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης.
Λουκ. 18,11  ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσηύχετο· ο Θεός, ευχαριστώ σοι ότι ουκ ειµί ώσπερ οι λοιποί των
ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, µοιχοί, ή και ως ούτος ο τελώνης·
Λουκ. 18,11  Ο Φαρισαίος εστάθη επιδεικτικώς δια να προκαλή εντύπωσιν· και δια να δοξάση τον ευατόν του, αυτά
προσηύχετο· Σε ευχαριστώ, Θεε µου, διότι δεν είµαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, µοιχοί η και ωσάν αυτός ο
τελώνης.
Λουκ. 18,12  νηστεύω δίς τού σαββάτου, αποδεκατώ πάντα όσα κτώµαι.
Λουκ. 18,12  Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδοµάδα, Δευτέρα και Πεµπτην, δίδω το δέκατον από όλα γενικώς όσα αποκτώ.
Εγώ είµαι ενάρετος.
Λουκ. 18,13  και ο τελώνης µακρόθεν εστώς ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλµούς εις τον ουρανόν επάραι, αλλ έτυπτεν εις το
στήθος αυτού λέγων· ο Θεός, ιλάσθητί µοι τώ αµαρτωλώ.
Λουκ. 18,13  Και ο τελώνης, που εστέκετο κάπου µακρυά από το θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα µάτια του να σηκώση
στον ουρανόν, αλλ' εκτυπούσε το στήθος του λέγων· Θεε µου, σπλαγχνίσου µε τον αµαρτωλόν και συγχώρησέ µε.
Λουκ. 18,14  λέγω υµίν, κατέβη ούτος δεδικαιωµένος εις τον οίκον αυτού ή γάρ εκείνος· ότι πάς ο υψών εαυτόν
ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.
Λουκ. 18,14  Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτός ο περιφρονηµένος από τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του µε
συγχωρηµένας τας αµαρτίας του, αθώος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι κάθε ένας που
υψώνει τον ευατόν του, θα ταπεινωθή από τον Θεόν και θα καταδικασθή, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον
ευατόν του θα υψωθή και θα δοξασθή από τον Θεόν”.
Λουκ. 18,15  Προσέφερον δε αυτώ και τα βρέφη ίνα αυτών άπτηται· και ιδόντες οι µαθηταί επετίµησαν αυτοίς.
Λουκ. 18,15  Εφεραν δε εις αυτόν εκτός των ασθενών και τα βρέφη, δια να τα εγγίση µε τα άχραντα χέρια του και τους δώση
την ευλογίαν του. Αλλά οι µαθηταί, όταν είδαν τους γονείς µε τα βρέφη να πλησιάζουν, τους επέπληξαν, να µη ενοχλούν
τον διδάσκαλον µε τέτοια µικρά και ασήµαντα ζητήµατα.
Λουκ. 18,16  ο δε Ιησούς προσκαλεσάµενος αυτά είπεν· άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς µε και µη κωλύετε αυτά· των γάρ
τοιούτων εστίν η βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 18,16  Ο Ιησούς όµως επροσκάλεσε αυτά και είπε· “αφήστε τα παιδιά να έρχωνται κοντά µου και µη τα εµποδίζετε,
διότι εις αυτά, και εις εκείνους που θα οµοιάσουν µε αυτά κατά την απλοϊκότητα και αγαθότητα, ανήκει η βασιλεία των
ουρανών.
Λουκ. 18,17  αµήν λέγω υµίν, ός εάν µη δέξηται την βασιλείαν τού Θεού ως παιδίον, ου µη εισέλθη εις αυτήν.
Λουκ. 18,17  Αληθινά σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθή την βασιλείαν του Θεού µε την αφέλειαν και την εµπιστοσύνην
µικρού παιδιού, δεν θα εισέλθη εις αυτήν”.
Λουκ. 18,18  Καί επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονοµήσω;
Λουκ. 18,18  Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων, λέγων· “Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάµω, δια να κληρονοµήσω την



αιώνιον ζωήν;”
Λουκ. 18,19  είπε δε αυτώ ο Ιησούς· τι µε λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει µη είς ο Θεός.
Λουκ. 18,19  Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· “εφ' όσον µε θεωρείς απλούν άνθρωπον, διατί µε ονοµάζεις αγαθόν; Κανένας δεν
είναι απολύτως αγαθός, στον οποίον και να ταιριάζη πλήρως το όνοµα αυτό, ει µη µόνον ο Θεός.
Λουκ. 18,20  τας εντολάς οίδας· µη µοιχεύσης, µη φονεύσης, µη κλέψης, µη ψευδοµαρτυρήσης, τίµα τον πατέρα σου και την
µητέρα σου.
Λουκ. 18,20  Γνωρίζεις τας εντολάς· να µη µοιχεύσης, να µη φονεύσης, να µη κλέψης, να µη ψευδοµαρτυρήσης, να τιµάς τον
πατέρα σου και την µητέρα σου”.
Λουκ. 18,21  ο δε είπε· ταύτα πάντα εφυλαξάµην εκ νεότητός µου.
Λουκ. 18,21  Εκείνος δε είπε· “όλα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός µου”.
Λουκ. 18,22  ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτώ· έτι έν σοι λείπει· πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις
θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει µοι.
Λουκ. 18,22  Οταν ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς του είπε· “ένα ακόµα σου λείπει· όλα όσα έχεις πώλησέ τα και µοίρασέ τα
στους πτωχούς και θα αποκτήσης έτσι θυσαυρόν στον ουρανόν και εµπρός ακολούθησέ µε ως πιστός και υπάκουος
µαθητής µου”.
Λουκ. 18,23  ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο· ήν γάρ πλούσιος σφόδρα.
Λουκ. 18,23  Εκείνος, όταν ήκουσε αυτά, ελυπήθηκε βαθύτατα· διότι ήτο πολύ πλούσιος και είχε προσκόλλησιν εις τα
πλούτη του.
Λουκ. 18,24  ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόµενον είπε· πώς δυσκόλως οι τα χρήµατα έχοντες εισελεύσονται εις την
βασιλείαν τού Θεού!
Λουκ. 18,24  Οταν δε τον είδε ο Ιησούς καταλυπηµένον να φεύγη, είπε στους µαθητάς του· “πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν
τα χρήµατα θα µπουν εις την βασιλείαν του Θεού!
Λουκ. 18,25  ευκοπώτερον γάρ εστι κάµηλον διά τρυµαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν τού Θεού
εισελθείν.
Λουκ. 18,25  Διότι είναι ευκολώτερον να περάση µια γκαµήλα από την µικρή τρύπα που ανοίγει ένα βελόνι, παρά ένας
πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”.
Λουκ. 18 ,26  είπον δε οι ακούσαντες· και τις δύναται σωθήναι;
Λουκ. 18,26  Εκείνοι δε που τον ήκουσαν είπαν· “και ποιός είναι δυνατόν να σωθή, αφού λίγο-πολύ όλοι ανακατευόµεθα µε
τα χρήµατα και ελκυόµεθα από τα χρήµατα;
Λουκ. 18,27  ο δε είπε· τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ εστιν.
Λουκ. 18,27  Ο δε Κυριος είπεν· “τα αδύνατα δια τους ανθρώπους είναι κατορθωτά και δυνατά στον Θεόν”.
Λουκ. 18,28  Είπε δε ο Πέτρος· ιδού ηµείς αφήκαµεν πάντα και ηκολουθήσαµέν σοι.
Λουκ. 18,28  Λαβών ο Πετρος αφορµήν από την προτροπήν του Κυρίου προς τον πλούσιον είπε· “Κυριε, ιδού ηµείς αφήσαµεν
όλα και σε ηκολουθήσαµεν”.
Λουκ. 18,29  ο δε είπεν αυτοίς· αµήν λέγω υµίν ότι ουδείς εστιν ός αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα
ένεκεν της βασιλείας τού Θεού,
Λουκ. 18,29  Ο δε Κυριος τους είπε· σας διαβεβαιώνω, ότι δεν υπάρχει κανένας που αφήκε οικίαν η γονείς η αδελφούς η
γυναίκα η τέκνα δια την βασιλείαν του Θεού,
Λουκ. 18,30  ός ου µη απολάβη πολλαπλασίονα εν τώ καιρώ τούτω και εν τώ αιώνι τώ ερχοµένω ζωήν αιώνιον.
Λουκ. 18,30  και ο όποιος να µη τα ξαναπάρη πολλαπλάσια κατά τον καιρόν της επιγείου του ζωής, κατά δε τον αιώνα που
έρχεται αιωνίαν ζωήν”.
Λουκ. 18,31  Παραλαβών δε τους δώδεκα είπε προς αυτούς· ιδού αναβαίνοµεν εις Ιεροσόλυµα και τελειωθήσεται πάντα τα
γεγραµµένα διά των προφητών τώ υιώ τού ανθρώπου.
Λουκ. 18,31  Επήρε τότε ιδιαιτέρως τους δώδεκα και τους είπε· “ιδού αναβαίνοµεν τώρα εις Ιεροσόληµα και θα
πραγµατοποιηθούν πλήρως όλα όσα έχουν γραφή από τους προφήτας δια τον υιόν του ανθρώπου.
Λουκ. 18,32  παραδοθήσεται γάρ τοίς έθνεσι και εµπαιχθήσεται και υβρισθήσεται και εµπτυσθήσεται,
Λουκ. 18,32  Διότι ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή από τους άρχοντας των Ιουδαίων στους εθνικούς και ειδωλολάτρας
και θα τον εµπαίξουν και θα τον υβρίσουν και θα τον φτύσουν.
Λουκ. 18,33  και µαστιγώσαντες αποκτενούσιν αυτόν, και τή ηµέρα τή τρίτη αναστήσεται.
Λουκ. 18,33  Και αφού τον µαστιγώσουν, θα τον φονεύσουν· και την τρίτην ηµέρα από του θανάτου του θα αναστηθή”.
Λουκ. 18,34  και αυτοί ουδέν τούτων συνήκαν, και ήν το ρήµα τούτο κεκρυµµένον απ αυτών, και ουκ εγίνωσκον τα
λεγόµενα.
Λουκ. 18,34  Αυτοί όµως τίποτε δεν εκατάλαβαν από αυτά και έµεινε κρυµµένος και ακατάληπτος από αυτούς ο λόγος
αυτός του διδασκάλου και δεν εγνώριζαν ποίαν σηµασίαν είχαν τα λεγόµενα του.
Λουκ. 18,35  Εγένετο δε εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών·
Λουκ. 18,35  Καθώς δε επλησίαζε ο Κυριος εις την Ιεριχώ, ένας τυφλός εκάθητο δίπλα στον δρόµον και εζητιάνευε.
Λουκ. 18,36  ακούσας δε όχλου διαπορευοµένου επυνθάνετο τι είη ταύτα.
Λουκ. 18,36  Οταν δε ήκουσε τον θόρυβον του λαού που επερνούσε, ερώτησε, τι τάχα είναι αυτά, που ήκουε.
Λουκ. 18,37  απήγγειλαν δε αυτώ ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται.
Λουκ. 18,37  Τον επληροφόρησαν δε ότι περνά από εκεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος.
Λουκ. 18,38  και εβόησε λέγων· Ιησού υιέ Δαυΐδ, ελέησόν µε·
Λουκ. 18,38  Και εφώναξε µε µεγάλην φωνήν και είπε· “Ιησού, απόγονε του Δαυΐδ, ελέησέ µε”.
Λουκ. 18,39  και οι προάγοντες επετίµων αυτώ ίνα σιωπήση· αυτός δε πολλώ µάλλον έκραζεν· υιέ Δαυΐδ, ελέησόν µε.
Λουκ. 18,39  Και αυτοί που επροπορεύοντο, τον επέπλητταν και του έλεγαν να σιωπήση, δια να µη ενοχλή τον διδάσκαλον.
Αυτός όµως πολύ περισσότερο εκραύγαζε· “απόγονε του Δαυίδ, ελέησέ µε”.
Λουκ. 18,40  σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι προς αυτόν, εγγίσαντος δε αυτού επηρώτησεν αυτόν
Λουκ. 18,40  Εστάθη δε ο Ιησούς και έδωσε εντολήν να φέρουν τον τυφλόν πλησίον του. Οταν δε αυτός επλησίασε, τον



ηρώτησε
Λουκ. 18,41  λέγων· τι σοι θέλεις ποιήσω; ο δε είπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω.
Λουκ. 18,41  λέγων· “τι θέλεις να σου κάνω;” Εκείνος δε είπε· “Κυριε, θέλω να αποκτήσω και πάλιν το φως των οφθαλµών
µου”.
Λουκ. 18,42  και ο Ιησούς είπεν αυτώ· ανάβλεψον· η πίστις σου σέσωκέ σε.
Λουκ. 18,42  Και ο Ιησούς του είπε· “ανάβλεψε· η πίστις, που έχεις σ' εµένα, σε έσωσε από την τύφλωσίν σου”.
Λουκ. 18,43  και παραχρήµα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πάς ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τώ Θεώ .
Λουκ. 18,43  Και αµέσως απέκτησε το φως των οφθαλµών του και γεµάτος χαράν ακολουθούσε τον Χριστόν, δοξάζων τον
Θεόν. Και όλος ο λαός, όταν είδε το θαύµα, έδωσε δόξαν στον Θεόν. (Οι καλοπροαίρετοι δοξάζουν τον Θεόν και δια το
καλόν, που γίνεται στους άλλους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Λουκ. 19,1  Καί εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ·
Λουκ. 19,1  Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλιν.
Λουκ. 19,2  και ιδού ανήρ ονόµατι καλούµενος Ζακχαίος, και αυτός ήν αρχιτελώνης, και ούτος ήν πλούσιος,
Λουκ. 19,2  Και ιδού υπήρχεν εκεί ένας άνθρωπος, ονόµατι Ζακχαίος, και αυτός ήτο αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος.
Λουκ. 19,3  και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστι, και ουκ ηδύνατο από τού όχλου, ότι τή ηλικία µικρός ήν.
Λουκ. 19,3  Και εζητούσε να ιδή τον Ιησούν, ποίος είναι, και δεν ηµπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήτο
µικρός κατά το ανάστηµα.
Λουκ. 19,4  και προδραµών έµπροσθεν ανέβη επί συκοµορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι εκείνης ήµελλε διέρχεσθαι.
Λουκ. 19,4  Και αφού έτρεξε εµπρός, ανέβηκε εις µία συκοµορέαν, χωρίς να λογαριάση την θέσιν και την ηλικίαν του, δια να
ίδη τον Ιησούν, διότι από τον δρόµον εκείνον θα επερνούσε.
Λουκ. 19,5  και ως ήλθεν επί τον τόπον, αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι·
σήµερον γάρ εν τώ οίκω σου δεί µε µείναι.
Λουκ. 19,5  Και ο Κυριος αµέσως µόλις έφθασε στον τόπον της συκοµορέας, ύψωσε τα µάτια του, τον είδε και είπε προς
αυτόν· “Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήµερα πρέπει να µείνω στο σπίτι σου”.
Λουκ. 19,6  και σπεύσας κατέβη, και υπεδέξατο αυτόν χαίρων.
Λουκ. 19,6  Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη µε µεγάλην χαράν.
Λουκ. 19,7  και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αµαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι.
Λουκ. 19,7  Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγυζαν όλοι µεταξύ των και µε αγανάκτησιν έλεγαν, ότι εµπήκε να
καταλύση στο σπίτι αµαρτωλού ανθρώπου.
Λουκ. 19,8  σταθείς δε Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον· ιδού τα ηµίση των υπαρχόντων µου, Κύριε, δίδωµι τοίς πτωχοίς, και
εί τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωµι τετραπλούν.
Λουκ. 19,8  Εστάθη δε ο Ζακχαίος εµπρός στον Κυριον και του είπε· “Κυριε, ιδού, τα µισά από τα υπάρχοντά µου τα δίδω
στους πτωχούς. Και αν τυχόν, σαν τελώνης που είµαι, αδίκησα µε ψευδείς µαρτυρίας κάποιον και εισέπραξα περισσότερα ,
του τα επιστρέφω τετραπλάσια”.
Λουκ. 19,9  είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήµερον σωτηρία τώ οίκω τούτω εγένετο, καθότι και αυτός υιός Αβραάµ εστιν.
Λουκ. 19,9  Ο Ιησούς ιδών την ειλικρινή µετάνοιαν του Ζακχαίου είπε προς αυτόν ότι “σήµερον στο σπίτι τούτο ήλθε
σωτηρία εκ µέρους του Θεού, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάµ, ο οποίος είχε λάβει από τον Θεόν
υποσχέσεις δια την σωτηρίαν των απογόνων του.
Λουκ. 19,10  ήλθε γάρ ο υιός τού ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός.
Λουκ. 19,10  Διότι ο υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και σώση τον αµαρτωλόν άνθρωπον, που οµοιάζει µε το χαµένο
πρόβατο”.
Λουκ. 19,11  Ακουόντων δε αυτών ταύτα προσθείς είπε παραβολήν, διά το εγγύς αυτόν είναι Ιερουσαλήµ και δοκείν αυτούς
ότι παραχρήµα µέλλει η βασιλεία τού Θεού αναφαίνεσθαι·
Λουκ. 19,11  Ενώ δε εκείνοι ήκουαν αυτά τα λόγια, τους είπε µίαν παραβολήν· και τούτο επειδή ενόµιζαν ότι τώρα που
πλησιάζει ο διδάσκαλος εις την Ιερουσαλήµ, θα φανερωθή µε όλην της την δόξαν η βασιλεία του Θεού.
Λουκ. 19,12  είπεν ούν· άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν µακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι.
Λουκ. 19,12  Είπε λοιπόν· “ένας άνθρωπος ευγενούς καταγωγής, επήγεν εις µακρυνήν χώραν, δια να πάρη βασιλείαν και
κατόπιν να επιστρέψη.
Λουκ. 19,13  καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα µνάς και είπε προς αυτούς· πραγµατεύσασθε εν ώ
έρχοµαι.
Λουκ. 19,13  Αφού δε εκάλεσε δέκα δούλους του, τους έδωσε δέκα µνας, µίαν στον καθένα, δηλαδή εκατό περίπου δραχµάς
της εποχής εκείνης, και τους είπε· Εµπορευθήτε µε τα χρήµατα αυτά, έως ότου έλθω, οπότε και θα µου δώσετε
λογαριασµόν.
Λουκ. 19,14  οι δε πολίται αυτού εµίσουν αυτόν, και απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω αυτού λέγοντες· ου θέλοµεν τούτον
βασιλεύσαι εφ ηµάς.
Λουκ. 19,14  Οι συµπολίται του όµως τον εµισούσαν και αµέσως µόλις αυτός ανεχώρησε, έστειλαν µίαν επιτρπήν και
έλεγαν· Δεν θέλοµεν να γίνη αυτός βασιλεύς µας.
Λουκ. 19,15  και εγένετο εν τώ επανελθείν αυτόν λαβόντα την βασιλείαν, και είπε φωνηθήναι αυτώ τους δούλους τούτους
οίς έδωκε το αργύριον, ίνα επιγνώ τις τι διεπραγµατεύσατο.
Λουκ. 19,15  Και όταν αυτός επέστρεψε, αφού πλέον είχε λάβει την βασιλείαν, είπε να φωνάξουν τους δούλους του, στους
οποίους είχε δώσει τα χρήµατα δια να µάθη τι ο καθένας των εµπορεύθηκε και τι εκέρδησε.
Λουκ. 19,16  παρεγένετο δε ο πρώτος λέγων· κύριε, η µνά σου προσειργάσατο δέκα µνάς.
Λουκ. 19,16  Ηρθε ο πρώτος και είπε· Κυριε, η µνα σου εκέρδησε δέκα άλλας µνας.
Λουκ. 19,17  και είπεν αυτώ· εύ, αγαθέ δούλε! ότι εν ελαχίστω πιστός εγένου, ίσθι εξουσίαν έχων επάνω δέκα πόλεων.
Λουκ. 19,17  Και είπεν εις αυτόν ο Κυριος· Εύγε καλέ και πιστέ δούλε. Επειδή δε εδείχθης εις τα ολίγα, που σου έδωσα,



αξιόπιστος, σου δίνω τώρα εξουσίαν επάνω εις δέκα πόλεις.
Λουκ. 19,18  και ήλθεν ο δεύτερος λέγων· κύριε, η µνά σου εποίησε πέντε µνάς.
Λουκ. 19,18  Και ήλθεν ο δεύτερος λέγων· Κυριε, η µνα σου έφερε ως κέρδος άλλας πέντε µνας.
Λουκ. 19,19  είπε δε και τούτω· και σύ γίνου επάνω πέντε πόλεων.
Λουκ. 19,19  Είπε και στον πιστόν αυτόν δούλον ο κύριος· και συ γίνε διοικητής επάνω εις πέντε πόλεις.
Λουκ. 19,20  και έτερος ήλθε λέγων· κύριε, ιδού η µνά σου, ήν είχον αποκειµένην εν σουδαρίω.
Λουκ. 19,20  Και άλλος δούλος ήλθε λέγων· Κύριε, ιδού η µνα, που µου έδωσες, την οποίαν είχα φυλαγµένην και
ασφαλισµένην εις ένα µανδήλι.
Λουκ. 19,21  εφοβούµην γάρ σε, ότι άνθρωπος αυστηρός εί· αίρεις ό ουκ έθηκας, και θερίζεις ό ουκ έσπειρας, και συνάγεις
όθεν ου διεσκόρπισας.
Λουκ. 19,21  Την εφύλαττα δια να σου την επιστρέψω ασφαλώς, επειδή σε εφοβούµην, διότι είσαι άνθρωπος σκληρός και
απαιτητικός. Παίρνεις ως ιδικόν σου, εκείνο που δεν έδωσες και θερίζεις χωράφι που δεν έσπειρες, και µαζεύεις εις αλώνι,
στο οποίον δεν εσκόρπισες και δεν ελύχνισες.
Λουκ. 19,22  λέγει αυτώ· εκ τού στόµατός σου κρινώ σε, πονηρέ δούλε. ήδεις ότι άνθρωπος αυστηρός ειµι εγώ, αίρων ό ουκ
έθηκα, και θερίζων ό ουκ έσπειρα, και συνάγων όθεν ου διεσκόρπισα·
Λουκ. 19,22  Είπε δε προς αυτόν ο κύριος· Από τα λόγια σου θα σε κρίνω, πονηρέ δούλε. Εγνώριζες ότι εγώ είµαι άνθρωπος
αυστηρός, που παίρνω ο,τι δεν έβαλα, και θερίζω εκεί που δεν έσπειρα και µαζεύω εκεί που δεν ελίχνισα.
Λουκ. 19,23  και διατί ουκ έδωκας το αργύριόν µου επί την τράπεζαν, και εγώ ελθών σύν τόκω αν έπραξα αυτό;
Λουκ. 19,23  Τοτε, διατί δεν έδωσες το χρήµα µου εις την τράπεζαν, ώστε όταν εγώ θα ηρχόµην, να το εισέπραττα µαζή µε
τον τόκον;
Λουκ. 19,24  και τοίς παρεστώσιν είπεν. άρατε απ αυτού την µνάν και δότε τώ τας δέκα µνάς έχοντι.
Λουκ. 19,24  Και εις εκείνους, που εστέκοντο εκεί κοντά είπε· Παρτε από αυτόν την µναν και δώστε την εις εκείνον που έχει
τας δέκα µνας.
Λουκ. 19,25  και είπον αυτώ· κύριε, έχει δέκα µνάς.
Λουκ. 19,25  Και εκείνοι του είπαν· Κυριε έχει δέκα µνας.
Λουκ. 19,26  λέγω γάρ υµίν ότι παντί τώ έχοντι δοθήσεται, από δε τού µη έχοντος και ό έχει αρθήσεται απ αυτού.
Λουκ. 19,26  Καµετε όπως σας είπα. Διότι σας λέγω τούτο· εις εκείνον που έχει τα χαρίσµατα και τα καλλιεργεί και τα
χρησιµοποιεί όπως πρέπει, θα δοθή ακόµη περισσότερον. Από εκείνον όµως που δεν έχει ούτε ελάχιστον καλόν έργον να
παρουσιάση, θα του αφαιρεθή και το µικρόν χάρισµα, που έχει.
Λουκ. 19,27  πλήν τους εχθρούς µου εκείνους, τους µη θελήσαντάς µε βασιλεύσαι επ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε
αυτούς έµπροσθέν µου.
Λουκ. 19,27  Οσον δε δια τους εχθρούς µου εκείνους που δεν µε ήθελαν βασιλέα των, φέρετέ τους εδώ και κατασφάξατέ τους
εµπρός µου”.
Λουκ. 19,28  Καί ειπών ταύτα επορεύετο έµπροσθεν αναβαίνων εις Ιεροσόλυµα.
Λουκ. 19,28  Και αφού είπεν αυτά, συνέχισε την πορείαν του, αναβαίνων εις τα Ιεροσόλυµα.
Λουκ. 19,29  και εγένετο ως ήγγισεν εις Βηθσφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούµενον ελαιών, απέστειλε δύο των
µαθητών αυτού
Λουκ. 19,29  Και καθώς επλησίασεν εις την Βηθσφαγή και την Βηθανίαν, κοντά στο όρος, που ελέγετο όρος των Ελαιών,
έστειλε δύο από τους µαθητάς του,
Λουκ. 19,30  ειπών· υπάγετε εις την κατέναντι κώµην, εν ή εισπορευόµενοι ευρήσετε πώλον δεδεµένον, εφ ον ουδείς πώποτε
ανθρώπων εκάθισε· λύσαντες αυτόν αγάγετε.
Λουκ. 19,30  και τους είπε· “πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και καθώς θα εισέρχεθε, θα βρήτε ένα δεµένο πουλάρι, επάνω στο
οποίον ποτέ κανείς άνθρωπος δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ.
Λουκ. 19,31  και εάν τις υµάς ερωτά, διατί λύετε; ούτως ερείτε αυτώ, ότι ο Κύριος αυτού χρείαν έχει.
Λουκ. 19,31  Και αν κανείς σας ερωτήση, διατί το λύετε; Σεις θα του απαντήσετε ως εξής· ότι το χρειάζεται ο Κυριος”.
Λουκ. 19,32  απελθόντες δε οι απεσταλµένοι εύρον καθώς είπεν αυτοίς, εστώτα τον πώλον·
Λουκ. 19,32  Οταν δε επήγαν οι απεσταλµένοι, ευρήκαν όπως ακριβώς είχεν είπει ο Κυριος, δηλαδή το πουλάρι να στέκεται
εκεί.
Λουκ. 19,33  λυόντων δε αυτών τον πώλον είπον οι κύριοι αυτού προς αυτούς· τι λύετε τον πώλον;
Λουκ. 19,33  Οταν δε έλυαν το πουλάρι, είπαν προς αυτούς οι κύριοι του· “διατί λύετε το πουλάρι;”
Λουκ. 19,34  οι δε είπον ότι ο Κύριος αυτού χρείαν έχει.
Λουκ. 19,34  Εκείνοι δε απήντησαν, ότι το χρειάζεται ο Κυριος.
Λουκ. 19,35  και ήγαγον αυτόν προς τον Ιησούν, και επιρίψαντες εαυτών τα ιµάτια επί τον πώλον επεβίβασαν τον Ιησούν .
Λουκ. 19,35  Και το έφεραν προς τον Ιησούν. Και αφού έρριψαν επάνω εις αυτό τα εξωτερικά των ενδύµατα, εβοήθησαν τον
Κυριον να ανεβή στο πουλάρι.
Λουκ. 19,36  πορευοµένου δε αυτού υπεστρώννυον τα ιµάτια αυτών εν τή οδώ.
Λουκ. 19,36  Καθώς δε ο Κυριος επροχωρούσε, οι ακροαταί που τον συνώδευαν, έστρωναν τα ενδύµατά των στον δρόµον, εις
ένδειξιν σεβασµού, δια να περάση επάνω από αυτά.
Λουκ. 19,37  εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς τή καταβάσει τού όρους των ελαιών ήρξατο άπαν το πλήθος των µαθητών
χαίροντες αινείν τον Θεόν φωνή µεγάλη περί πασών ών είδον δυνάµεων
Λουκ. 19,37  Οταν δε επλησίαζε στο τέρµα του κατηφορικού δρόµου του όρους των Ελαιών, όλον το πλήθος των µαθητών
µε χαράν ήρχισαν να δοξολογούν τον Θεόν µε φωνήν µεγάλην δι' όλα τα καταπληκτικά θαύµατα, που είχαν ιδεί,
Λουκ. 19,38  λέγοντες· ευλογηµένος ο ερχόµενος βασιλεύς εν ονόµατι Κυρίου· ειρήνη εν ουρανώ και δόξα εν υψίστοις.
Λουκ. 19,38  λέγοντες· “ευλογηµένος ο βασιλεύς, που έρχεται εν ονόµατι Κυρίου. Δι' αυτού θα αποκατασταθή η ειρήνη
µεταξύ του ουρανού και της γης, του Θεού και των ανθρώπων και θα αναπέµπεται δόξα στον εν υψίστοις πανάγαθον
Θεόν”.
Λουκ. 19,39  και τινες των Φαρισαίων από τού όχλου είπον προς αυτόν· διδάσκαλε, επιτίµησον τοίς µαθηταίς σου.



Λουκ. 19,39  Και µερικοί από τους Φαρισαίους, που ήσαν αναµεµιγµένοι µε τον όχλον, εβγήκαν και είπαν εις αυτόν·
“Διδάσκαλε, να επιπλήξης τους µαθητάς σου, δια την δόξαν, που σου αποδίδουν και η οποία ανήκει µόνον στον Μεσσίαν”.
Λουκ. 19,40  και αποκριθείς είπεν αυτοίς· λέγω υµίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται.
Λουκ. 19,40  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι εάν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν”.
Λουκ. 19,41  και ως ήγγισεν, ιδών την πόλιν έκλαυσεν επ αυτή, λέγων
Λουκ. 19,41  Και καθώς επλησίασε προς την Ιερουσαλήµ και είδε την πόλιν, ανελύθη εις δάκρυα και λυγµούς δι' αυτήν,
λέγων
Λουκ. 19,42  ότι ει έγνως και σύ, και γε εν τή ηµέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου! νύν δε εκρύβη από οφθαλµών σου·
Λουκ. 19,42  ότι “εάν εγνώριζες και συ, έστω και κατά την τελευταίαν αυτήν ηµέραν, που σου δίδει ως µεγάλην ευκαιρίαν
µετανοίας ο Θεός, εάν εγνώριζες και εδέχεσο ότι εγώ θα σου παρείχα την ειρήνην και την ασφάλειαν , θα εσώζεσο από την
τροµεράν καταστροφήν που σε περιµένει. Τωρα όµως, εξ αιτίας της αµετανοήτου κακίας σου, τα µάτια σου είναι
σκοτισµένα και δεν ηµπορούν να ίδουν τον όλεθρον, που έρχεται.
Λουκ. 19,43  ότι ήξουσιν ηµέραι επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χάρακά σοι και περικυκλώσουσί σε και συνέξουσί σε
πάντοθεν,
Λουκ. 19,43  Διότι θα έλθουν φοβεραί δια σε ηµέραι και οι εχθροί σου θα σκάψουν γύρω σου χαρακώµατα και θα σε
περικυκλώσουν και θα σε συνθλίβουν από παντού.
Λουκ. 19,44  και εδαφιούσί σε και τα τέκνα σου εν σοί, και ουκ αφήσουσιν εν σοί λίθον επί λίθω, ανθ ών ουκ έγνως τον
καιρόν της επισκοπής σου.
Λουκ. 19,44  Και θα κατακρηµνίσουν τα οικοδοµήµατά σου και θα πετάξουν, σφαγµένα κάτω στο έδαφος τα παιδιά σου,
και δεν θα αφήσουν πέτραν επάνω εις την πέτραν· και τούτο εις τιµωρίαν σου, διότι δεν ηθέλησες να γνωρίσης και να
δεχθής τον καιρόν, κατά τον οποίον ο Θεός σε επεσκέφθηκε δια να σε σώση”.
Λουκ. 19,45  Καί εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας
Λουκ. 19,45  Και όταν εισήλθεν εις την αυλήν του ναού, ήρχισε να βγάζη έξω εκείνους, που πωλούσαν και αγόραζαν εκεί,
Λουκ. 19,46  λέγων αυτοίς· γέγραπται ότι ο οίκός µου οίκος προσευχής εστιν· υµείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών.
Λουκ. 19,46  λέγων προς αυτούς· “έχει γραφή από τους προφήτας κατ' έµπνευσιν Θεού, ότι ο οίκος µου είναι οίκος
προσευχής. Σεις όµως τον εκάµατε σπήλαιον ληστών, δια να ληστεύετε και κλέπτετε τους άλλους µε τας απάτας και τα
ψέµατά σας”.
Λουκ. 19,47  Καί ήν διδάσκων το καθ ηµέραν εν τώ ιερώ· οι δε αρχιερείς και οι γραµµατείς εζήτουν αυτόν απολέσαι και οι
πρώτοι τού λαού,
Λουκ. 19,47  Και εδίδασκε, όπως συνήθως, κάθε ηµέραν στο ιερόν. Οι δε αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι άρχοντες του
λαού εζητούσαν να τον εξοντώσουν.
Λουκ. 19,48  και ουχ εύρισκον το τι ποιήσουσιν· ο λαός γάρ άπας εξεκρέµατο αυτού ακούων.
Λουκ. 19,48  Και δεν κατώρθωναν να εύρουν τι να κάµουν, δια να φέρουν εις πέρας το κακούργον σχέδιόν των, διότι ο λαός
µε πολύ θαυµασµόν και ευλάβειαν εκρέµατο από το στόµα του ακούων την διδασκαλίαν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Λουκ. 20,1 Καί εγένετο εν µια των ηµερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τον λαόν εν τώ ιερώ και ευαγγελιζοµένου επέστησαν
οι ιερείς και οι γραµµατείς σύν τοίς πρεσβυτέροις
Λουκ. 20,1  Μιαν από τας µεγάλας εκείνας ηµέρας καθώς ο Κυριος εδίδασκε εις τας αυλάς του Ναού τον λαόν και εκήρυττε
το χαρµόσυνον µήνυµα της σωτηρίας, ήλθαν έξαφνα κοντά του αποφασιστικοί οι αρχιερείς και οι γραµµατείς µαζή µε
τους πρεσβυτέρους
Λουκ. 20,2  και είπον προς αυτόν λέγοντες· ειπέ ηµίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς , ή τις εστιν ο δούς σοι την εξουσίαν
ταύτην;
Λουκ. 20,2  και του είπαν· “πες µας, µε ποιά εξουσία κάµνεις αυτά η ποιός σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν, ώστε, εκτός των
άλλων, να διώχνης και τους εµπορευοµένους από τον ναόν;”
Λουκ. 20,3  αποκριθείς δε είπε προς αυτούς· ερωτήσω υµάς καγώ ένα λόγον και είπατέ µοι·
Λουκ. 20,3  Απεκρίθη δε και είπεν εις αυτούς ο Κυριος· “και εγώ θα σας υποβάλω µίαν ερώτησιν, εις την οποίαν σαν
διδάσκαλοι µε εξουσίαν και κύρος που θέλετε να είσθε, πρέπει να µου απαντήσετε.
Λουκ. 20,4  το βάπτισµα Ιωάννου εξ ουρανού ήν ή εξ ανθρώπων;
Λουκ. 20,4  Το βάπτισµα του Ιωάννου ήτο από τον ουρανόν, εγίνετο κατόπιν εντολής του Θεού, η ήτο απλή και άνευ
σηµασίας επινόησις ανθρώπων”.
Λουκ. 20,5  οι δε συνελογίσαντο προς εαυτούς λέγοντες ότι εάν είπωµεν, εξ ουρανού, ερεί, διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ;
Λουκ. 20,5  Εκείνοι δε εσκέφθησαν µεταξύ των και είπαν ότι, εάν είπωµεν εξ ουρανού, δηλαδή από τον Θεόν, θα µας πη·
διατί δεν επιστεύσατε εις αυτόν;
Λουκ. 20,6  εάν δε είπωµεν, εξ ανθρώπων, πάς ο λαός καταλιθάσει ηµάς· πεπεισµένος γάρ εστιν Ιωάννην προφήτην είναι.
Λουκ. 20,6  Εάν δε είπωµεν, ότι ήτο επινόησις ανθρώπων και εποµένως ο Ιωάννης δεν ήτο προφήτης, απεσταλµένος δηλαδή
από τον Θεόν, όλος ο λαός θα µας λιθοβολίση αγρίως, διότι όλοι έχουν ακλόνητον την πεποίθησιν, ότι ο Ιωάννης είναι
προφήτης του Θεού.
Λουκ. 20,7  και απεκρίθησαν µη ειδέναι πόθεν.
Λουκ. 20,7  Και, αυτοί, οι επίσηµοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, κατησχηµένοι απήντησαν, ότι δεν ξεύρουν, από που ήτο το
βάπτισµα του Ιωάννου.
Λουκ. 20,8  και ο Ιησούς είπεν αυτοίς· ουδέ εγώ λέγω υµίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ .
Λουκ. 20,8  Και τότε ο Ιησούς τους είπεν· “ούτε εγώ σας λέγω µε ποίαν εξουσίαν κάµνω αυτά”.
Λουκ. 20,9  Ήρξατο δε προς τον λαόν λέγειν την παραβολήν ταύτην· άνθρωπός τις εφύτευσεν αµπελώνα , και εξέδοτο αυτόν
γεωργοίς και απεδήµησε χρόνους ικανούς.
Λουκ. 20,9  Ηρχισε δε να διδάσκη προς τον λαόν την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος εφύτευσε αµπέλι και έδωσεν αυτό µε
ενοίκιον στους γεωργούς και εταξίδευσε δια πολύν καιρό εις ξένην χώραν.



Λουκ. 20,10  και εν τώ καιρώ απέστειλε προς τους γεωργούς δούλον ίνα από τού καρπού τού αµπελώνος δώσωσιν αυτώ· οι
δε γεωργοί δείραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενόν.
Λουκ. 20,10  Εις τον καιρόν δε της εσοδείας έστειλε προς τους γεωργούς ένα δούλον, δια να του δώσουν το µέρος του
καρπού, που εδικαιούτο. Οι γεωργοί όµως αφού τον έδειραν, τον εδίωξαν αδειανόν.
Λουκ. 20,11  και προσέθετο αυτοίς πέµψαι έτερον δούλον. οι δε κακείνον δείραντες και ατιµάσαντες εξαπέστειλαν κενόν.
Λουκ. 20,11  Τοτε ο οικοδεσπότης απεφάσισε να στείλη ακόµη εις αυτούς άλλον δούλον. Αυτοί δε, αφού και εκείνον έδειραν
και εξευτέλισαν, τον έστειλαν µε αδειανά χέρια.
Λουκ. 20,12  και προσέθετο πέµψαι τρίτον. οι δε και τούτον τραυµατίσαντες εξέβαλον.
Λουκ. 20,12  Και απεφάσισε ακόµη να στείλη και τρίτον δούλον. Εκείνοι όµως και τούτον, αφού ετραυµάτισαν, τον πέταξαν
έξω από το αµπέλι.
Λουκ. 20,13  είπε δε ο κύριος τού αµπελώνος· τι ποιήσω; πέµψω τον υιόν µου τον αγαπητόν· ίσως τούτον ιδόντες
εντραπήσονται.
Λουκ. 20,13  Είπε τότε ο κύριος του αµπελιού· Τι να κάµω τώρα; Ενα µου µένει· θα στείλω τον υιόν µου τον αγαπητόν. Ισως,
όταν τον ίδουν, να εντραπούν.
Λουκ. 20,14  ιδόντες δε αυτόν οι γεωργοί διελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες· ούτός εστιν ο κληρονόµος· δεύτε
αποκτείνωµεν αυτόν, ίνα ηµών γένηται η κληρονοµία.
Λουκ. 20,14  Οταν όµως τον είδαν οι γεωργοί, εσκέπτοντο µεταξύ των και έλεγαν· Αυτός είναι ο κληρονόµος· ελάτε λοιπόν
να τον θανατώσωµεν, δια να γίνη πλέον ιδική µας η κληρονοµία.
Λουκ. 20,15  και εκβαλόντες αυτόν έξω τού αµπελώνος απέκτειναν. τι ούν ποιήσει αυτοίς ο κύριος τού αµπελώνος;
Λουκ. 20,15  Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αµπέλι, τον εφόνευσαν. Τι λοιπόν θα κάµη εναντίον αυτών ο κύριος του
αµπελιού;
Λουκ. 20,16  ελεύσεται και απολέσει τους γεωργούς τούτους, και δώσει τον αµπελώνα άλλοις. ακούσαντες δε είπον· µη
γένοιτο.
Λουκ. 20,16  Θα έλθη ο ίδιος και θα εξολοθρεύση τους γεωργούς αυτούς και θα δώση το αµπέλι εις άλλους”. Μερικοί δε από
τους Φαρισαίους, που ήσαν εκεί, όταν ήκουσαν την παραβολήν και ενόησαν την σηµασίαν της, είπαν· Μη γένοιτο!
Λουκ. 20,17  ο δε εµβλέψας αυτοίς είπε· τι ούν εστι το γεγραµµένον τούτο, λίθον ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος
εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας;
Λουκ. 20,17  Ο δε Κυριος τους εκύτταξε κατάµατα και είπε· “και όµως έτσι θα γίνη, διότι τι σηµασίαν έχει τότε αυτό που
είναι γραµµένο στους προφήτας, ότι δηλαδή λίθον τον οποίον επέταξαν ως ακατάλληλον οι οικοδόµοι, αυτός έγινε κεφαλή
και ακρογωνιαίος λίθος, δι' όλην την οικοδοµήν;
Λουκ. 20,18  πάς ο πεσών επ εκείνον τον λίθον συνθλασθήσεται· εφ ον δ αν πέση, λικµήσει αυτόν.
Λουκ. 20,18  Και καθένας που θα επιπέση εναντίον του λίθου αυτού, θα τσακισθή. Εκείνον δε, επάνω στον οποίον θα πέση
βαρύς αυτός ο λίθος, θα τον συντρίψη, θα τον κάµη θρύψαλα και σκόνην και θα τον διαλύση. (Αµπελος ήτο ο Ισραηλιτικός
λαός, κακοί γεωργοί οι άρχοντες του λαού, δούλοι ήσαν οι προφήται τους οποίους οι άπιστοι άρχοντες του λαού
εκακοποίησαν και εφόνευσαν· υιός του κυρίου του αµπελώνος, ο εναθρωπήσας Υιός του Θεού, τον οποίον οι άρχοντες του
λαού θα εσταύρωναν έξω από την Ιερουσαλήµ. Και ο Θεός κατά λόγον δικαιοσύνης, θα τους αφαιρούσε πλέον την ηγεσίαν
του λαού, δια να δώση αυτήν εις άλλους και ο Υιός του Θεού, ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, θα τους συνέτριβε δια
την σκληροκαρδίαν αυτών και θα τους διέλυε).
Λουκ. 20,19  Καί εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς επιβαλείν επ αυτόν τας χείρας εν αυτή τή ώρα, και εφοβήθησαν
τον λαόν· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς τας παραβολάς έλεγε.
Λουκ. 20,19  Καταγανακτηµένοι τότε οι γραµµατείς και οι αρχιερείς εζήτησαν να τον συλλάβουν εκείνην την ώρα, διότι
εκατάλαβαν καλά, ότι δι' αυτούς έλεγε τας παραβολάς, αλλά εφοβήθησαν τον λαόν.
Λουκ. 20,20  Καί παρατηρήσαντες απέστειλαν εγκαθέτους, υποκρινοµένους εαυτούς δικαίους είναι, ίνα επιλάβωνται αυτού
λόγου εις το παραδούναι αυτόν τή αρχή και τή εξουσία τού ηγεµόνος.
Λουκ. 20,20  Και αφού επερίµεναν κατάλληλον ευκαιρίαν, έστειλαν βαλτούς ανθρώπους των, που υπεκρίνοντο ότι είναι
δίκαιοι, δια να αποσπάσουν από αυτόν κάποιον ενοχοποιητικόν η παρεξηγήσιµον λόγον, ώστε να τον παραδώσουν εις την
αρχήν και εξουσίαν του ηγεµόνος.
Λουκ. 20,21  και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες· διδάσκαλε, οίδαµεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις, και ου λαµβάνεις
πρόσωπον, αλλ επ αληθείας την οδόν τού Θεού διδάσκεις·
Λουκ. 20,21  Και, λοιπόν, τον ηρώτησαν λέγοντες· “διδάκαλε, γνωρίζοµεν, ότι ορθά και σωστά λέγεις και διδάσκεις και δεν
λαµβάνεις υπ' όψιν σου πρόσωπα ανθρώπων, αλλά, στηριζόµενος εις την αλήθειαν, διδάσκεις πάντοτε τον δρόµον του
Θεού.
Λουκ. 20,22  έξεστιν ηµίν Καίσαρι φόρον δούναι ή ού;
Λουκ. 20,22  Σε παρακαλούµεν, λοιπόν να µας δώσης µίαν συµβουλήν. Επιτρέπεται εις ηµάς, που ήµεθα ο εκλεκτός λαός του
Θεού, να δίνωµεν φόρον στον Καίσαρα η όχι;”
Λουκ. 20,23  κατανοήσας δε αυτών την πανουργίαν είπε προς αυτούς· τι µε πειράζετε;
Λουκ. 20,23  Εκατάλαβε πολύ καλά ο Κυριος την πανουργίαν αυτών και τους είπε· “διατί µε ερωτάτε µε δολιότητα και
θέλετε να µε συλλάβετε εις παγίδαν;
Λουκ. 20,24  δείξατέ µοι δηνάριον· τίνος έχει εικόνα και επιγραφήν; αποκριθέντες δε είπον· Καίσαρος.
Λουκ. 20,24  Δείξατέ µου ένα δηνάριον· ποίου την εικόνα και την επιγραφήν έχει;” Εκείνοι απεκρίθησαν και είπαν “του
Καίσαρος”.
Λουκ. 20,25  ο δε είπεν αυτοίς· απόδοτε τοίνυν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα τού Θεού τώ Θεώ.
Λουκ. 20,25  Αυτός τότε τους είπε· “δώστε, λοιπόν, πίσω στον Καίσαρα, αυτά που ανήκουν στον Καίσαρα, πληρώσατε φόρον
στον Καίσαρα, του οποίου τα νοµίσµατα χρησιµοποιείτε εις τας συναλλαγάς σας και δηλώνετε έτσι, ότι ευρίσκεσθε υπό
την εξουσίαν και προστασίαν του. Δώστε όµως και στον Θεόν αυτά που ανήκουν στον Θεόν, ολόκληρον τον ευατόν σας µε
αγάπην και υποταγήν εις εκείνον”.
Λουκ. 20,26  και ουκ ίσχυσαν επιλαβέσθαι αυτού ρήµατος εναντίον τού λαού, και θαυµάσαντες επί τή αποκρίσει αυτού



εσίγησαν.
Λουκ. 20,26  Και δεν ηµπόρεσαν να του αποσπάσουν εµπρός στον λαόν κανένα ενοχοποιητικόν λόγον. Και γεµάτοι
θαυµασµόν δια την αποστοµωτικήν απάντησίν του, έκλεισαν το στόµα των.
Λουκ. 20,27  Προσελθόντες δε τινες των Σαδδουκαίων, οι λέγοντες µη είναι ανάστασιν, επηρώτησαν αυτόν
Λουκ. 20,27  Επλησίασαν τότε τον Ιησούν µερικοί από τους Σαδδουκαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάστασις
νεκρών και τον ηρώτησαν
Λουκ. 20,28  λέγοντες· διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ηµίν, εάν τινος αδελφός αποθάνη έχων γυναίκα, και ούτος άτεκνος
αποθάνη, ίνα λάβη ο αδελφός αυτού την γυναίκα και εξαναστήση σπέρµα τώ αδελφώ αυτού.
Λουκ. 20,28  λέγοντες· “διδάσκαλε, ο Μωϋσής έγραψε για µας στον νόµον του, ότι εάν ο αδελφός κάποιου αποθάνη και έχη
γυναίκα και αυτός αποθάνη άτεκνος, πρέπει ο αδελφός του να λάβη σύζυγον την γυναίκα και να γεννήση απόγονον στον
αδελφόν του.
Λουκ. 20,29  επτά ούν αδελφοί ήσαν· και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανεν άτεκνος·
Λουκ. 20,29  Ησαν λοιπόν επτά αδελφοί· και ο πρώτος αφού ενυµφεύθη µίαν γυναίκα απέθανε άτεκνος.
Λουκ. 20,30  και έλαβεν ο δεύτερος την γυναίκα, και ούτος απέθανεν άτεκνος·
Λουκ. 20,30  Και επήρε ο δεύτερος την γυναίκα αυτήν, αλλά και αυτός απέθανε άτεκνος.
Λουκ. 20,31  και ο τρίτος έλαβεν αυτήν ωσαύτως· ωσαύτως δε και οι επτά· ου κατέλιπον τέκνα, και απέθανον·
Λουκ. 20,31  Και ο τρίτος επήρε επίσης αυτήν. Το ίδιο και οι επτά· και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον.
Λουκ. 20,32  ύστερον δε πάντων και η γυνή απέθανεν.
Λουκ. 20,32  Υστερα δε από όλους απέθανε και η γυναίκα.
Λουκ. 20,33  εν τή αναστάσει ούν τίνος αυτών γίνεται γυνή; οι γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα.
Λουκ. 20,33  Κατά την ανάστασιν λοιπόν των νεκρών εις ποίον από τους επτά αδελφούς θα είναι σύζυγος η γυναίκα αυτή ;
Διότι και οι επτά την είχαν νόµιµον σύζυγον”.
Λουκ. 20,34  και αποκριθείς είπεν αυτοίς ο Ιησούς· οι υιοί τού αιώνος τούτου γαµούσι και εκγαµίζονται·
Λουκ. 20,34  Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπεν· “οι άνθρωποι της παρούσης ζωής νυµφεύονται και δίδονται εις γάµον.
Λουκ. 20,35  οι δε καταξιωθέντες τού αιώνος εκείνου τυχείν και της αναστάσεως της εκ νεκρών ούτε γαµούσιν ούτε
γαµίζονται·
Λουκ. 20,35  Εκείνοι όµως που θα αξιωθούν να απολαύσουν την µέλλουσαν ζωήν και την εκ νεκρών ανάστασιν ούτε
νυµφεύονται ούτε δίδονται εις γάµον.
Λουκ. 20,36  ούτε γάρ αποθανείν έτι δύνανται· ισάγγελοι γάρ εισι και υιοί εισι τού Θεού, της αναστάσεως υιοί όντες.
Λουκ. 20,36  Διότι ούτε και να αποθάνουν πλέον δύνανται, επειδή τα σώµατα των είναι άφθαρτα και αιώνια. Είναι όµοιοι µε
τους αγγέλους και υιοί του Θεού, υιοί που δεν προέρχονται από φυσικήν γέννησιν, αλλά από την ανάστασιν, που ο Θεός θα
διατάξη και θα πραγµατοποιήση.
Λουκ. 20,37  ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και Μωϋσής εµήνυσεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάµ και τον
Θεόν Ισαάκ και τον Θεόν Ιακώβ.
Λουκ. 20,37  Οτι δε ανασταίνονται οι νεκροί το ανήγγειλε και ο Μωϋσής εκεί εις την βάτον, όταν δηλαδή ονοµάζη τον
Κυριον ως τον Θεόν του Αβραάµ και τον Θεόν του Ισαάκ και τον Θεόν του Ιακώβ.
Λουκ. 20,38  Θεός δε ουκ έστι νεκρών, αλλά ζώντων· πάντες γάρ αυτώ ζώσιν.
Λουκ. 20,38  Μαθετε δε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Διότι όλοι, όσοι έχουν φύγει από την γην και είναι
δι' ηµάς νεκροί, δια τον Θεόν είναι ζωντανοί, ζουν πλησίον αυτού εις επικοινωνίαν µε αυτόν”.
Λουκ. 20,39  αποκριθέντες δε τινες των γραµµατέων είπον· διδάσκαλε, καλώς είπας.
Λουκ. 20,39  Μερικοί δε από τους γραµµατείς, αντίθετοι των Σαδδουκαίων, έλαβαν τον λόγον τότε και είπαν· “Διδάσκαλε,
πολύ καλά ωµίλησες”.
Λουκ. 20,40  ουκέτι δε ετόλµων επερωτάν αυτόν ουδέν.
Λουκ. 20,40  Δεν ετολµούσαν δε πλέον να τον ερωτούν κατά τρόπον δόλιον εις τίποτε, διότι έβγαιναν νικηµένοι και
εντροπιασµένοι.
Λουκ. 20,41  Είπε δε προς αυτούς· πώς λέγουσι τον Χριστόν υιόν Δαυΐδ είναι;
Λουκ. 20,41  Είπε δε προς αυτούς· “πως λέγουν ότι ο Χριστός είναι απόγονος του Δαυΐδ;
Λουκ. 20,42  και αυτός Δαυΐδ λέγει εν βίβλω των ψαλµών· είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω µου, κάθου εκ δεξιών µου
Λουκ. 20,42  Ενώ ο ίδιος ο Δαυίδ στο βιβλίον των ψαλµών λέγει· είπεν ο Κυριος και Θεός στον Κυριον µου Χριστόν, κάθισε εις
τα δεξιά µου επί του θρόνου,
Λουκ. 20,43  έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.
Λουκ. 20,43  έως ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιον εις τα πόδια σου.
Λουκ. 20,44  Δαυΐδ ούν αυτόν Κύριον καλεί· και πώς υιός αυτού εστιν;
Λουκ. 20,44  Ο Δαυίδ λοιπόν ονοµάζει αυτόν Κυριον, και πως είναι δυνατόν να είναι µόνον απόγονός του; Η προσφώνησις
αυτή εκ µέρους του Δαυΐδ, φανερώνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι µόνον απόγονος του Δαυΐδ, αλλά Κυριος και Θεός”.
Λουκ. 20,45  Ακούοντος δε παντός τού λαού είπε τοίς µαθηταίς αυτού·
Λουκ. 20,45  Ενώ δε όλος ο λαός τον ήκουε είπε ειδικώτερα στους µαθητάς του·
Λουκ. 20,46  προσέχετε από των γραµµατέων των θελόντων περιπατείν εν στολαίς και φιλούντων ασπασµούς εν ταίς
αγοραίς και πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοίς δείπνοις,
Λουκ. 20,46  “προσέχετε από τους γραµατείς, οι οποίοι θέλουν να περιπατούν µε επισήµους στολάς και αγαπούν τους
τιµητικούς χαιρετισµούς εις τας αγοράς και τας πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα.
Λουκ. 20,47  οί κατεσθίουσι τας οικίας των χηρών και προφάσει µακρά προσεύχονται· ούτοι λήψονται περισσότερον κρίµα.
Λουκ. 20,47  Αυτοί είναι που κατατρώγουν τας οικίας των χηρών και κατόπιν µε υποκριτικήν ευλάβειαν κάνουν εµπρός
στους ανθρώπους µακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν µεγαλυτέραν καταδίκην, από εκείνην που θα λάβουν οι άλλοι
αµαρτωλοί”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21



Λουκ. 21,1  Αναβλέψας δε είδε τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον πλουσίους.
Λουκ. 21,1  Ο Κυριος εσήκωσε τα µάτια του και είδε τους πλουσίους, που έρριπταν τα δώρα των στο θησαυροφυλάκιον του
ναού.
Λουκ. 21,2  είδε δε τινα χήραν πενιχράν βάλλουσαν εκεί δύο λεπτά,
Λουκ. 21,2  Είδε και κάποιαν πτωχήν χήραν, να ρίπτη εκεί δύο λεπτά.
Λουκ. 21,3  και είπεν· αληθώς λέγω υµίν ότι η χήρα η πτωχή αύτη πλείον πάντων έβαλεν·
Λουκ. 21,3  Και είπε· “σας διαβαβαιώνω, ότι η πτωχή αυτή χήρα έρριψε περισσότερα από όλους.
Λουκ. 21,4  άπαντες γάρ ούτοι εκ τού περισσεύοντος αυτοίς έβαλον εις τα δώρα τού Θεού, αύτη δε εκ τού υστερήµατος
αυτής άπαντα τον βίον ον είχεν έβαλε.
Λουκ. 21,4  Διότι όλοι αυτί έρριψαν εις τα δώρα του Θεού από το περίσσευµά τους, αυτή δε από το υστέρηµά της· όλον της
τον βίο που είχε, τον έρριψε”. (Η αξία της ελεηµοσύνης δεν κρίνεται από το µικρόν η µεγάλο ποσόν, αλλά από την διάθεσιν
του ελεούντος και από τας µικράς η µεγάλας δυνατότητας, που έχει).
Λουκ. 21,5  Καί τινων λεγόντων περί τού ιερού ότι λίθοις καλοίς και αναθήµασι κεκόσµηται, είπε·
Λουκ. 21,5  Και όταν µερικοί από τους µαθητάς έλεγαν δια το ιερόν, ότι είναι στολισµένον µε ωραίους λίθους και
αφιερώµατα, είπε·
Λουκ. 21,6  ταύτα ά θεωρείτε, ελεύσονται ηµέραι εν αίς ουκ αφεθήσεται λίθος επί λίθω ός ου καταλυθήσεται.
Λουκ. 21,6  “αυτά που βλέπετε, θα έλθουν ηµέραι, κατά τας οποίας δεν θα µείνη πέτρα επάνω εις την πέτρα, που να µη
κρηµνισθή.
Λουκ. 21,7  επηρώτησαν δε αυτόν λέγοντες· διδάσκαλε, πότε ούν ταύτα έσται και τι το σηµείον όταν µέλλη ταύτα γίνεσθαι;
Λουκ. 21,7  Τον ηρώτησαν δε και είπαν· “διδάσκαλε, πότε λοιπόν θα συµβούν αυτά και ποιό θα είναι το σηµείον, που θα
φανή, όταν πρόκειται αυτά να πραγµατοποιηθούν;”
Λουκ. 21,8  ο δε είπε· βλέπετε µη πλανηθήτε· πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόµατί µου λέγοντες ότι εγώ ειµι και ο καιρός
ήγγικε. µη ούν πορευθήτε οπίσω αυτών.
Λουκ. 21,8  Αυτός δε είπε· “προσέχετε, µην εξαπατηθήτε από κανένα. Διότι πολλοί θα έλθουν, χρησιµοποιούντες ως ιδικόν
των το όναµά µου και θα λέγουν, ότι εγώ είµαι ο Μεσσίας. Μη τους ακολουθήσετε, διότι είναι ψευδοπροφήται.
Λουκ. 21,9  όταν δε ακούσητε πολέµους και ακαταστασίας, µη πτοηθήτε· δεί γάρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως
το τέλος.
Λουκ. 21,9  Οταν δε ακούσετε, ότι γίνονται πόλεµοι και αναταραχαί και διασάλευσις της τάξεως , µη ταραχθήτε. Διότι
πρέπει, σύµφωνα µε το θείον σχέδιον, να γίνουν αυτά πρώτον, αλλά δεν θα έλθη αµέσως το τέλος”.
Λουκ. 21,10  τότε έλεγεν αυτοίς· εγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν,
Λουκ. 21,10  Και έλεγεν πάλιν εις αυτούς· “θα εξεγερθή και θα επιτεθή το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειον
εναντίον του άλλου βασιλείου.
Λουκ. 21,11  σεισµοί τε µεγάλοι κατά τόπους και λιµοί και λοιµοί έσονται, φόβητρά τε και σηµεία απ ουρανού µεγάλα έσται.
Λουκ. 21,11  Και θα γίνουν σεισµοί µεγάλοι εις διαφόρους τόπους και πείνα και επιδηµίαι, σηµεία που θα προκαλούν φόβον,
και άλλα µεγάλα σηµεία από τον ουρανόν.
Λουκ. 21,12  πρό δε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφ υµάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και
φυλακάς, αγοµένους επί βασιλείς και ηγεµόνας ένεκεν τού ονόµατός µου·
Λουκ. 21,12  Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, θα σας συλλάβουν και θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδίδουν εις τας
συναγωγάς, δια να δικασθήτε και εις τας φυλακάς και θα σας οδηγούν ως υποδίκους εµπρός εις βασιλείς και ηγεµόνας ,
µόνον και µόνον επειδή πιστεύετε στο όνοµά µου.
Λουκ. 21,13  αποβήσεται δε υµίν εις µαρτύριον.
Λουκ. 21,13  Ολαι δε αυταί αι µεγάλαι ταλαιπωρίαι θα έχουν ως τελικόν αποτέλεσµα δια σας, να δώσετε την καλήν
µαρτυρίαν δι' εµέ, και άκοµα να κερδήσετε την δόξαν και τα βραβεία του µαρτυρίου.
Λουκ. 21,14  θέσθε ούν εις τας καρδίας υµών µη προµελετάν απολογηθήναι·
Λουκ. 21,14  Βαλετε, λοιπόν, αυτά, µέσα εις την καρδιάν σας, ότι εγώ τα επιτρέπω, ώστε να µη συλλογίζεσθε εκ των
προτέρων τι θα απολογηθήτε.
Λουκ. 21,15  εγώ γάρ δώσω υµίν στόµα και σοφίαν, ή ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείµενοι υµίν.
Λουκ. 21,15  Διότι εγώ θα σας δώσω πνεύµα φωτεινόν και σοφίαν, δια να ευρίσκετε ακλόνητα νοήµατα και επιχειρήµατα,
εις τα οποία δεν θα ηµπορούν να αντείπουν η να αντισταθούν όλοι οι αντίπαλοί σας.
Λουκ. 21,16  παραδοθήσεσθε δε και υπό γονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσουσιν εξ υµών,
Λουκ. 21,16  Θα παραδοθήτε δε στους διώκτας και εις τα δικαστήρια και από αυτούς ακόµη τους γονείς και συγγενείς και
φίλους και αδελφούς και θα θανατώσουν µερικούς από σας.
Λουκ. 21,17  και έσεσθε µισούµενοι υπό πάντων διά το όνοµά µου·
Λουκ. 21,17  Και θα µισήσθε από όλους, διότι θα πιστεύετε στο όνοµά µου.
Λουκ. 21,18  και θρίξ εκ της κεφαλής υµών ου µη απόληται·
Λουκ. 21,18  Αλλά ούτε µία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθή, χωρίς ο Θεός να το επιτρέψη, και τούτο µόνον και µόνον
δια την πνευµατικήν σας ωφέλειαν και την διάδοσιν του Ευαγγελίου.
Λουκ. 21,19  εν τή υποµονή υµών κτήσασθε τας ψυχάς υµών.
Λουκ. 21,19  Με την υποµονήν σας κερδήσατε τας ψυχάς σας δια την αιώνιον ζωήν.
Λουκ. 21,20  όταν δε ίδητε κυκλουµένην υπό στρατοπέδων την Ιερουσαλήµ, τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήµωσις αυτής.
Λουκ. 21,20  Οταν δε θα ίδετε την Ιερουσαλήµ να περικυκλώνεται από στρατεύµατα, τότε µάθετε ότι έφθασε πλέον ο καιρός
της ερηµώσεώς της.
Λουκ. 21,21  τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, και οι εν µέσω αυτής εκχωρείτωσαν, και οι εν ταίς χώραις µη
εισερχέσθωσαν εις αυτήν,
Λουκ. 21,21  Τοτε όσοι θα ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν εις τα βουνά, και όσοι θα είναι µέσα εις την πόλιν, ας
φεύγουν έξω και µακρυά από αυτήν. Και όσοι θα ευρίσκονται εις την ύπαιθρον, να µη εισέλθουν εις την πόλιν.
Λουκ. 21,22  ότι ηµέραι εκδικήσεως αύταί εισι τού πληρωθήναι πάντα τα γεγραµµένα.



Λουκ. 21,22  Διότι αι ηµέραι αυταί είναι ηµέραι της δικαίας θείας τιµωρίας, ώστε να εκπληρωθούν έτσι όλα όσα έχουν
γραφή δια την καταστροφήν του Ισραηλιτικού λαού και της Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 21,23  ουαί δε ταίς εν γαστρί εχούσαις και ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ηµέραις· έσται γάρ τότε ανάγκη µεγάλη
επί της γής και οργή τώ λαώ τούτω,
Λουκ. 21,23  Αλλοίµονον δε εις τας εγκύους και εις αυτάς που θηλάζουν µικρά παιδιά κατά τας ηµέρας εκείνας. Διότι θα
είναι θλίψις και στέρησις µεγάλη εις την γην, και οργή του Θεού και των ανθρώπων εναντίον του λαού τούτου.
Λουκ. 21,24  και πεσούνται στόµατι µαχαίρας, και αιχµαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη, και Ιερουσαλήµ έσται
πατουµένη υπό εθνών άχρι πληρωθώσι καιροί εθνών.
Λουκ. 21,24  Και θα πέσουν σφαγµένοι από κοφτερά µαχαίρια, άλλοι δε αιχµάλωτοι και δούλοι θα µεταφερθούν προς
πώλησιν εις όλα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήµ θα καταπατήται από ξένα έθνη, έως ότου συµπληρωθή ο καιρός που ώρισε ο
Θεός, δια την κυριαρχίαν των εθνών επί της Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 21,25  Καί έσται σηµεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις, και επί της γής συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης
και σάλου,
Λουκ. 21,25  Ως προς δε την δευτέραν παρουσίαν, θα γίνουν πρωτοφανή και καταπληκτικά φαινόµενα στον ήλιον και την
σελήνην και τα αστέρια. Εις δε την γην θα καταλάβη τα έθνη µεγάλη στενοχωρία και φόβος και αµηχανία πολλή, καθώς
τα τεράστια ορµητικά κύµατα της θαλάσσης µε θόρυβον πολύν και σάλον θα ορµούν να κατακλύσουν την γην.
Λουκ. 21,26  αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχοµένων τή οικουµένη· αι γάρ δυνάµεις των
ουρανών σαλευθήσονται.
Λουκ. 21,26  Οι άνθρωποι θα παραλύουν και θα χάνουν τας αισθήσεις των και θα είναι σαν νεκροί από τον φόβον δι' αυτά,
που θα βλέπουν, και δια τα άλλα µεγάλα κακά, που θα περιµένουν να επιπέσουν εναντίον της οικουµένης. Διότι αι
δυνάµεις, που κρατούν την αρµονίαν του σύµπαντος, θα σαλευθούν και θα κλονισθούν.
Λουκ. 21,27  και τότε όψονται τον υιόν τού ανθρώπου ερχόµενον εν νεφέλη µετά δυνάµεως και δόξης πολλής.
Λουκ. 21,27  Και τότε θα ιδούν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις ολόφωτον νεφέλην µε δύναµιν και δόξαν
πολλήν.
Λουκ. 21,28  αρχοµένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υµών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υµών.
Λουκ. 21,28  Οταν δε θα αρχίσουν αυτά να γίνωνται, σεις οι πιστοί οπαδοί µου, σηκωθήτε επάνω γεµάτοι ελπίδα και
σηκώστε τα κεφάλια σας προς τον ουρανόν όχι µε φόβον, αλλά µε χαράν και ελπίδα, διότι πλησιάζει πλέον η απαλλαγή
από τα δεινά της παρούσης ζωής και η ένδοξος σωτηρία σας εις την βασιλείαν των ουρανών”.
Λουκ. 21,29  Καί είπε παραβολήν αυτοίς· ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα.
Λουκ. 21,29  Είπε δε εις αυτούς και µίαν παραβολήν· “παρατηρήστε την συκιά και όλα τα δένδρα.
Λουκ. 21,30  όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς το θέρος εστίν.
Λουκ. 21,30  Οταν έχουν αρχίσει να βγάζουν φύλλα και άνθη, µόνοι σας καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι το θέρος είναι
πλέον κοντά.
Λουκ. 21,31  ούτω και υµείς, όταν ίδητε ταύτα γινόµενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 21,31  Ετσι και σεις, όταν ίδετε να γίνωνται αυτά, που σας είπα, να ξέρετε ότι είναι κοντά η βασιλεία του Θεού, η χαρά
και η µακαριότης των δικαίων.
Λουκ. 21,32  αµήν λέγω υµίν ότι ου µη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται.
Λουκ. 21,32  Σας διαβεβαιώνω δε, ότι όσα σας είπα δια την τροµεράν καταστροφήν της Ιερουσαλήµ, θα πραγµατοποιηθούν
όλα πριν περάση η γενεά αυτή.
Λουκ. 21,33  ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι µου ου µη παρέλθωσι.
Λουκ. 21,33  Ο ουρανός και η γη, που φαίνονται τόσον µόνιµα και ασάλευτα, θα περάσουν και θα λείψουν, οι λόγοι µου
όµως δεν θα περάσουν, αλλά θα πραγµατοποιηθούν έως και την τελευταίαν λεπτοµέρειάν των .
Λουκ. 21,34  Προσέχετε δε εαυτοίς µήποτε βαρηθώσιν υµών αι καρδίαι εν κραιπάλη και µέθη και µερίµναις βιοτικαίς, και
αιφνίδιος εφ υµάς επιστή η ηµέρα εκείνη·
Λουκ. 21,34  Προσέχετε δε τους εαυτούς σας, µήπως γίνουν βαρειές οι καρδιές σας και ασυγκίνητες στον λόγον του Θεού
από την κραιπάλην και από την µέθην και από τας βασανιστικάς φροντίδας της παρούσης ζωής. Να είσθε άγρυπνοι,
µήπως τυχόν και µέσα εις την κατάστασιν αυτήν της πνευµατικής χαλαρώσεως και παραζάλης πέση επάνω σας άξαφνα η
µεγάλη εκείνη ηµέρα της δευτέρας παρουσίας.
Λουκ. 21,35  ως παγίς γάρ επελεύσεται επί πάντας τους καθηµένους επί πρόσωπον πάσης της γής.
Λουκ. 21,35  Διότι πράγµατι σαν παγίδα θα έλθη η ηµέρα εκείνη και θα συλλάβη απροετοιµάστους όλους αυτούς, οι οποίοι
ξένοιαστοι εις την αµαρτωλήν και κοσµικήν ζωήν των κάθονται επάνω εις την γην.
Λουκ. 21,36  αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόµενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα µέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι
έµπροσθεν τού υιού τού ανθρώπου.
Λουκ. 21,36  Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεσθε κάθε ώραν και στιγµήν, να σας δώση ο Θεός χάριν και δύναµιν,
δια να αποφύγετε όλα αυτά τα φοβερά, που πρόκειται να γίνουν και να σταθήτε µε θάρρος και χαράν εµπρός στον υιόν του
ανθρώπου”.
Λουκ. 21,37  Ήν δε τας ηµέρας εν τώ ιερώ διδάσκων, τας δε νύκτας εξερχόµενος ηυλίζετο εις το όρος το καλούµενον ελαιών·
Λουκ. 21,37  Τας ηµέρας δε εκείνας εδίδασκε όπως πρώτα ο Κυριος στο ιερόν, κατά δε την νύκτα έβγαινεν από την
Ιερουσαλήµ και έµενε στο όρος, που εκαλείτο “όρος των Ελαιών”.
Λουκ. 21,38  και πάς ο λαός ώρθριζε προς αυτόν εν τώ όρει ακούειν αυτού.
Λουκ. 21,38  Και όλος ο λαός πρωϊ-πρωϊ ήρχετο εις αυτόν µέσα προς τας αυλάς του ναού, δια να τον ακούη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Λουκ. 22,1  Ήγγιζε δε η εορτή των αζύµων η λεγοµένη πάσχα.
Λουκ. 22,1  Επλησίαζε δε η εορτή, κατά την οποίαν οι Ισραηλίται επί επτά ηµέρας έτρωγαν ψωµί άζυµο και η οποία ελέγετο
πάσχα.
Λουκ. 22,2  και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς το πώς ανέλωσιν αυτόν· εφοβούντο γάρ τον λαόν.



Λουκ. 22,2  Και εζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς, µε ποιόν τρόπον να τον φονεύσουν, χωρίς να εκτεθούν· διότι
εφοβούντο τον λαόν.
Λουκ. 22,3  Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούµενον Ισκαριώτην, όντα εκ τού αριθµού των δώδεκα,
Λουκ. 22,3  Εµπήκε δε ο σατανάς στον Ιούδα, τον επονοµαζόµενον Ισκαριώτην, ο οποίος ήτο ένας από τους δώδεκα
Αποστόλους.
Λουκ. 22,4  και απελθών συνελάλησε τοίς αρχιερεύσι και γραµµατεύσι και στρατηγοίς το πώς αυτόν παραδώ αυτοίς.
Λουκ. 22,4  Και αυτός επήγε και συνενοήθηκε µε τους αρχιερείς και τους γραµµατείς και τους στρατηγούς της φρουράς του
ναού, πως θα παρέδιδε εις αυτούς ασφαλώς τον Χριστόν.
Λουκ. 22,5  και εχάρησαν, και συνέθεντο αυτώ αργύρια δούναι·
Λουκ. 22,5  Και εχάρησαν αυτοί, διότι ένας από τους δώδεκα σαν προδότης θα τους βοηθούσε στο έγκληµά των, και
συνεφώνησαν να του δώσουν χρήµατα.
Λουκ. 22,6  και εξωµολόγησε, και εζήτει ευκαιρίαν τού παραδούναι αυτόν αυτοίς άτερ όχλου.
Λουκ. 22,6  Και αυτός τους διαβεβαίωσε µε όλην του την καρδιά, να τους βοηθήση. Και εζητούσε κατάλληλον ευκαιρίαν να
παραδώση εις αυτούς τον Χριστόν κρυφά από τον λαόν.
Λουκ. 22,7  Ήλθε δε η ηµέρα των αζύµων, εν ή έδει θύεσθαι το πάσχα,
Λουκ. 22,7  Ηλθε η ηµέρα των αζύµων, η οποία ήρχιζε από την δύσιν της Μ.Πεµπτης και ετελείωνε µε την δύσιν της
Μ.Παρασκευής. Κατ' αυτήν έπρεπε οι Εβραίοι να ετοιµάσουν τα άζυµα ψωµιά, να θυσιάσουν δε και να ψήσουν τον
πασχάλιον αµνόν, ώστε να είναι έτοιµος µετά την δύσιν της Παρασκευής, που θα ήρχιζε η µεγάλη ηµέρα του Πασχα.
Λουκ. 22,8  και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννην ειπών· πορευθέντες ετοιµάσατε ηµίν το πάσχα ίνα φάγωµεν.
Λουκ. 22,8  Και έστειλε ο Ιησούς κατά το απόγευµα της Μ.Πεµπτης τον Πετρον και τον Ιωάννην και τους είπε · “πηγαίνετε
και ετοιµάσατέ µας το Πασχα, δια να φάγωµεν”.
Λουκ. 22,9  οι δε είπον αυτώ· που θέλεις ετοιµάσωµεν;
Λουκ. 22,9  Αυτοί δε του είπαν· “που θέλεις να ετοιµάσωµεν”;
Λουκ. 22,10  ο δε είπεν αυτοίς· ιδού εισελθόντων υµών εις την πόλιν συναντήσει υµίν άνθρωπος κεράµιον ύδατος βαστάζων·
ακολουθήσατε αυτώ εις την οικίαν ού εισπορεύεται,
Λουκ. 22,10  Ο δε Ιησούς τους είπε· “ιδού καθώς θα εισέλθετε εις την πόλιν, θα σας συναντήση ένας άνθρωπος, που θα
βαστάζη µια πήλινη στάµνα νερό· ακολουθήστε τον στο σπίτι, που θα µπη.
Λουκ. 22,11  και ερείτε τώ οικοδεσπότη της οικίας· λέγει σοι ο διδάσκαλος, που εστι το κατάλυµα όπου το πάσχα µετά των
µαθητών µου φάγω;
Λουκ. 22,11  Και θα πήτε στον οικοδεσπότην του σπιτιού· σε ερωτά ο διδάσκαλος, που είναι το κατάλυµα, όπου µαζή µε
τους µαθητάς µου θα φάγω το Πασχα;
Λουκ. 22,12  κακείνος υµίν δείξει ανώγαιον µέγα εστρωµένον· εκεί ετοιµάσατε.
Λουκ. 22,12  Και εκείνος θα σας δείξη ένα µεγάλο ανώγειον τακτοποιηµένον και µε στρωµένα τα ανάκλιντρα γύρω από το
τραπέζι του φαγητού. Εκεί να ετοιµάσετε (δια το νέον πάσχα, το πάσχα της Καινής Διαθήκης, που εγώ θα εγκαινιάσω
απόψε µαζή σας)”.
Λουκ. 22,13  απελθόντες δε εύρον καθώς είρηκεν αυτοίς, και ητοίµασαν το πάσχα.
Λουκ. 22,13  Επήγαν δε οι δύο µαθηταί, ευρήκαν όπως τους είχε πει ο Κυριος και ετοίµασαν τα του πάσχα.
Λουκ. 22,14  Καί ότε εγένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι δώδεκα απόστολοι σύν αυτώ.
Λουκ. 22,14  Και όταν ήλθεν η ώρα εξηπλώθη ο Κυριος κοντά εις την τράπεζαν του φαγητού και µαζή µε αυτόν οι δώδεκα, ο
καθένας εις την θέσιν του.
Λουκ. 22,15  και είπε προς αυτούς. επιθυµία επεθύµησα τούτο το πάσχα φαγείν µεθ υµών πρό τού µε παθείν·
Λουκ. 22,15  Και είπε προς αυτούς· “πάρα πολύ επεθύµησα προτού να σταυρωθώ, να φάγω µαζή σας τούτο το πάσχα· (όχι
το εβραϊκόν που θα αρχίση αύριον µε τον πασχάλιον αµνόν, αλλά το νέον πάσχα της Καινής Διαθήκης, κατά το οποίον εγώ
θα τελέσω το µυστήριον της θείας Ευχαριστίας και θα σας δώσω προς τροφήν, όχι τον συµβολικόν πασχάλιον αµνόν, αλλά
αυτό τούτο το σώµα µου και το αίµα µου).
Λουκ. 22,16  λέγω γάρ υµίν ότι ουκέτι ου µη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθή εν τή βασιλεία τού Θεού.
Λουκ. 22,16  Σας λέγω δε τούτο, ότι αυτό είναι το τελευταίον µου πάσχα και δεν θα φάγω πλέον µαζή σας από αυτό, µέχρι
ότου τούτο ολοκληρωθή εις την βασιλείαν του Θεού, οπότε η επικοινωνία και ενότης µεταξύ µας θα είναι πλήρης και
αιωνία”.
Λουκ. 22,17  και δεξάµενος το ποτήριον ευχαριστήσας είπε· λάβετε τούτο και διαµερίσατε εαυτοίς·
Λουκ. 22,17  Και αφού έλαβε από τους µαθητάς το ποτήριον µε τον οίνον, ευχαρίστησε τον Θεόν και το έδωκε εις αυτούς,
όπως εσυνιθίζετο πάντοτε εις την αρχήν κάθε επισήµου δείπνου, και τους είπε· λάβετε τούτο και µοιράσατέ το µεταξύ σας,
ώστε να πίωµεν όλοι από αυτό, εις δείγµα της αγάπης που µας συνδέει.
Λουκ. 22,18  λέγω γάρ υµίν ότι ου µη πίω από τού γενήµατος της αµπέλου έως ότου η βασιλεία τού Θεού έλθη.
Λουκ. 22,18  Διότι σας λέγω, ότι δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν αυτό της αµπέλου, έως ότου έλθη η χαρµόσυνος βασιλεία του
Θεού”.
Λουκ. 22,19  και λαβών άρτον ευχαριστήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς λέγων· τούτό εστι το σώµά µου το υπέρ υµών
διδόµενον· τούτο ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν.
Λουκ. 22,19  Και αφού επήρε εις τα χέρια του άρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν, έκοψεν εις τεµάχια τον άρτον, έδωκεν εις αυτούς
και είπεν· “αυτό, που σας δίδω τώρα, δεν είναι κοινός και συνήθης άρτος. Είναι αυτό τούτο το σώµα µου, το οποίον µετ'
ολίγον παραδίδεται θυσία επάνω στον σταυρόν δια την σωτηρίαν των ανθρώπων. Τούτο να πράττετε πάντοτε, δια να
φέρετε ζωηρά εις την µνήµην σας την θυσίαν, την οποίαν εγώ προσφέρω εις σωτηρίαν, όχι µόνον ιδικήν σας, αλλά και
όλου του κόσµου”.
Λουκ. 22,20  ωσαύτως και το ποτήριον µετά το δειπνήσαι λέγων· τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εν τώ αίµατί µου, το
υπέρ υµών εκχυνόµενον.
Λουκ. 22,20  Επίσης όταν ετελείωσε το δείπνον επήρε το ποτήριον, ευχαρίστησε τον ουράνιον πατέρα, το έδωκε στους
µαθητάς και είπε· “αυτό που περιέχεται µέσα στο ποτήριον δεν είναι πλέον οίνος. Είναι η Καινή Διαθήκη, που επικυρώνεται



µε το αίµά µου, το οποίον έντος ολίγου θα χυθή δια την σωτηρίαν σας.
Λουκ. 22,21  πλήν ιδού η χείρ τού παραδιδόντος µε µετ εµού επί της τραπέζης.
Λουκ. 22,21  Αλλ' ενώ εγώ προσφέρω την µεγάλην θυσίαν και καθιερώνω την νέαν διαθήκην µεταξύ Θεού και ανθρώπων,
ιδού το χέρι εκείνου, που µε παραδίδει στους σταυρωτάς µου, είναι µαζή µου εις την τράπεζαν αυτήν και βουτά τον άρτον
στο αυτό µε εµέ πιάτο.
Λουκ. 22,22  και ο µέν υιός τού ανθρώπου πορεύεται κατά το ωρισµένον· πλήν ουαί τώ ανθρώπω εκείνω δι ού παραδίδοται.
Λουκ. 22,22  Και ο µεν υιός του ανθρώπου προχωρεί τον δρόµον του, όπως ο ουράνιος Πατήρ ώρισε. Αλλά αλλοίµονον στον
άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται στους σταυρωτάς”.
Λουκ. 22,23  και αυτοί ήρξαντο συζητείν προς εαυτούς το τις άρα είη εξ αυτών ο τούτο µέλλων πράσσειν.
Λουκ. 22,23  Και αυτοί ήρχισαν να συζητούν µεταξύ των, ποίος τάχα από αυτούς θα ήτο εκείνος, που έµελλε να διαπράξη
αυτό το έγκληµα.
Λουκ. 22,24  Εγένετο δε και φιλονεικία εν αυτοίς, το τις αυτών δοκεί είναι µείζων.
Λουκ. 22,24  Εγινε όµως και φιλονεικίαν µεταξύ των περί του ποίος από αυτούς εθεωρείτο πρώτος.
Λουκ. 22,25  ο δε είπεν αυτοίς· οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών, και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέται καλούνται·
Λουκ. 22,25  Ο δε Κυριος τους είπε· “οι βασιλείς των εθνών κυριαρχούν επάνω εις τα έθνη µε την δύναµιν και την βίαν. Και
αυτοί, που έχουν εξουσίαν επάνω εις τα έθνη και ταλαιπωρούν τα έθνη, ανακηρύσσονται από τους κόλακας, κατ' ανάγκην
δε και από τον λαόν, ευργέται.
Λουκ. 22,26  υµείς δε ουχ ούτως, αλλ ο µείζων εν υµίν γινέσθω ως ο νεώτερος, και ο ηγούµενος ως ο διακονών.
Λουκ. 22,26  Σεις όµως δεν πρέπει να κάνετε όπως εκείνοι, αλλά ο µεγαλύτερος µεταξύ σας ας γίνη όπως ο νεώτερος, ο
οποίος καθό νεώτερος έχει την υποχρέωσιν να υπηρετή τους άλλους. Και ο ανώτερος µεταξύ σας, ας υπηρετή σαν δούλος
τους άλλους.
Λουκ. 22,27  τις γάρ µείζων, ο ανακείµενος ή ο διακονών; ουχί ο ανακείµενος; εγώ δε ειµι εν µέσω υµών ως ο διακονών.
Λουκ. 22,27  Διότι ποίος είναι ανώτερος; Εκείνος που κάθεται στο τραπέζι και τρώγει η εκείνος που όρθιος τον υπηρετεί; Δεν
είναι ανώτερος αυτός που κάθεται στο τραπέζι; Ασφαλώς. Και όµως εγώ ο διδάσκαλος και ο Κυριος σας, είµαι µεταξύ σας
ως υπηρέτης, που σας εξυπηρετεί.
Λουκ. 22,28  υµείς δε εστε οι διαµεµενηκότες µετ εµού εν τοίς πειρασµοίς µου·
Λουκ. 22,28  Σεις, οι µαθηταί µου, είσθε εκείνοι που εµείνατε µαζή µου όλο το διάστηµα των δοκιµασιών µου και των
διωγµών, και δεν εκλονισθήκατε εις την πίστιν.
Λουκ. 22,29  καγώ διατίθεµαι υµίν καθώς διέθετό µοι ο πατήρ µου βασιλείαν,
Λουκ. 22,29  Και εγώ, δια να ανταµείψω την αφοσίωσιν σας, σας υπόσχοµαι βασιλείαν, όπως και ο Πατήρ ώρισε και έδωσεν
εις εµέ βασιλείαν και αξίωµα βασιλέως.
Λουκ. 22,30  ίνα εσθίητε και πίνητε επί της τραπέζης µου εν τή βασιλεία µου, και καθίσεσθε επί θρόνων κρίνοντες τας
δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ.
Λουκ. 22,30  Και µία απολαυή αυτής της υποσχέσεώς µου είναι να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης µου εις την
βασιλείαν µου, να απολαµβάνετε τα ανεκτίµητα αγαθά της αιωνίου ζωής. Και το επίσης σπουδαίον, θα καθίσετε επάνω εις
θρόνους, δια να δικάζετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
Λουκ. 22,31  Είπε δε ο Κύριος· Σίµων Σίµων, ιδού ο σατανάς εξητήσατο υµάς τού σινιάσαι ως τον σίτον·
Λουκ. 22,31  Μείνατε, λοιπόν, πιστοί µέχρι τέλους, διότι θα αντικρύσετε πολλούς πειρασµούς”. Είπε δε ακόµη ο Κυριος·
“Σιµων, Σιµων, ιδού ο σατανάς εζήτησε την άδειαν από τον Θεόν να σας συγκλονίση και σας ξεσκονίση, ωσάν το σιτάρι
µέσα στο κόσκινο.
Λουκ. 22,32  εγώ δε εδεήθην περί σού ίνα µη εκλίπη η πίστις σου· και σύ ποτε επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου.
Λουκ. 22,32  Και εγώ προσευχήθηκα για σένα, να µη χαθή η πίστις σου. Και συ, όταν κάποτε µετανοηµένος επιστρέψης
κοντά µου, στήριξε τους αδελφούς σου και µε τους λόγους σου και µε το παράδειγµα της µετανοίας σου”.
Λουκ. 22,33  ο δε είπεν αυτώ· Κύριε, µετά σού έτοιµός ειµι και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεσθαι.
Λουκ. 22,33  Ο Πετρος όµως, σαν διαµαρτυρόµενος δι' αυτό που απεκάλυψε ο Κυριος, του είπε· “Κυριε, είµαι έτοιµος να
βαδίσω µαζή σου εις φυλακήν και εις θάνατον”.
Λουκ. 22,34  ο δε είπε· λέγω σοι, Πέτρε, ου φωνήσει σήµερον αλέκτωρ πριν ή τρίς απαρνήση µη ειδέναι µε.
Λουκ. 22,34  Ο δε Κυριος του είπε· “σε διαβεβαιώνω, Πετρε, ότι δεν θα λαλήση κατά την νύκτα αυτήν ο πετεινός, πριν συ
τρεις φορές µε απαρνηθής και διακηρύξης ότι δεν µε γνωρίζεις”.
Λουκ. 22,35  Καί είπεν αυτοίς· ότε απέστειλα υµάς άτερ βαλλαντίου και πήρας και υποδηµάτων, µη τινος υστερήθητε; οι δε
είπον· ουθενός.
Λουκ. 22,35  Και είπεν εις αυτούς· “όταν σας έστειλα κατά την πρώτην περιοδείαν σας χωρίς χρήµατα, χωρίς ταξιδιωτικό
σακκίδιο και χωρίς υποδήµατα, µήπως εστερηθήκατε τίποτε;” Εκείνοι δε απήντησαν· “όχι,τίποτε δεν εστερηθήκαµε”.
Λουκ. 22,36  είπεν ούν αυτοίς· αλλά νύν ο έχων βαλλάντιον αράτω, οµοίως και πήραν, και ο µη έχων πωλήσει το ιµάτιον
αυτού και αγοράσει µάχαιραν.
Λουκ. 22,36  Είπε λοιπόν εις αυτούς· “τα πράγµατα τώρα αλλάζουν και πρέπει να είσθε συνετοί και προνοητικοί, διότι θα
συναντήσετε δυσκολίας. Εκείνος που έχει βαλάντιον, ας το παρή µαζή του, διότι θα του χρειασθούν χρήµατα, προς
συντήρησίν του. Το ίδιο ας κάµη και εκείνος που έχει σακκίδιο· ας το παρή γεµάτο τρόφιµα και ας πωλήση το ένδυµά του
εκείνος που δεν έχει µάχαιραν, δια να αγοράση.(Με τα λόγια µου αυτά δεν θέλω να σας συστήσω ποτέ να οπλισθήτε µε
φονικά όργανα, δια να ανθίσταθε στους εχθρούς σας, αλλά θέλω να σας κάµω να εννοήσετε καλά, ότι θα συναντήσετε
θανασίµους εχθρούς δια το όνοµά µου, απέναντι των οποίων πρέπει να φέρεσθε µε σταθερότητα και µε σύνεσιν. Δι' αυτό
πρέπει να οπλισθήτε µε τα πνευµατικά όπλα της πίστεως και της αρετής).
Λουκ. 22,37  λέγω γάρ υµίν ότι έτι τούτο το γεγραµµένον δεί τελεσθήναι εν εµοί, το και µετά ανόµων ελογίσθη· και γάρ τα
περί εµού τέλος έχει.
Λουκ. 22,37  Ο άσπονδος πόλεµος έχει τώρα αρχίσει εναντίον µου. Διότι σας λέγω ότι πρέπει να εκπληρωθή εις εµέ τώρα και
τούτο ακόµα, που έχει γραφή από τον προφήτην Ησαΐαν, το· Και µεταξύ ανόµων και κακούργων συγκαταριθµήθηκε, δια
να τιµωρηθή µαζή µε αυτούς ως άνοµος. Πρέπει να γίνη και αυτό, διότι όσα έχουν προφητευθή περί εµού παίρνουν τώρα



τέλος και πλήρη πραγµατοποίησιν”.
Λουκ. 22,38  οι δε είπον· Κύριε, ιδού µάχαιραι ώδε δύο. ο δε είπεν αυτοίς· ικανόν εστι.
Λουκ. 22,38  Οι δε µαθηταί, που δεν εκατάλαβαν το αλληγορικόν νόηµα των λόγων του, είπαν· “Κυριε, ιδού, υπάρχουν εδώ
δύο µάχαιραι”. Ο δε Κυριος τους είπε· “φθάνει έως εδώ· ας σταµατήσωµε την συζήτησιν”.
Λουκ. 22,39  Καί εξελθών επορεύθη κατά το έθος εις το όρος των ελαιών· ηκολούθησαν δε αυτώ και οι µαθηταί αυτού.
Λουκ. 22,39  Και αφού εβγήκεν επήγε, όπως εσυνήθιζε, στο όρος των Ελαιών· τον ηκολούθησαν δε και οι µαθηταί του.
Λουκ. 22,40  γενόµενος δε επί τού τόπου είπεν αυτοίς· προσεύχεσθε µη εισελθείν εις πειρασµόν.
Λουκ. 22,40  Οταν δε έφθασε στον γνωστόν τόπον, που συνήθως ήρχετο, τους είπε· “προσεύχεσθε και παρακαλείτε τον Θεόν
να µη πέσετε εις πειρασµόν”.
Λουκ. 22,41  και αυτός απεσπάσθη απ αυτών ωσεί λίθου βολήν, και θείς τα γόνατα προσηύχετο
Λουκ. 22,41  Και αυτός απεµακρύνθη από αυτούς, όσον περίπου ηµπορεί ένας να ρίψη τον λίθον και αφού εγονάτισε
προσηύχετο
Λουκ. 22,42  λέγων· πάτερ, ει βούλει παρενεγκείν τούτο το ποτήριον απ εµού· πλήν µη το θέληµά µου, αλλά το σόν γινέσθω.
Λουκ. 22,42  λέγων· “πάτερ, εάν θέλης να αποµακρύνης από εµέ το πικρόν τούτο ποτήριον του Θανάτου, αποµάκρυνε το,
πλην όµως ας µη γίνη το θέληµά µου, αλλά το ιδικόν σου θέληµα”.
Λουκ. 22,43  ώφθη δε αυτώ άγγελος απ ουρανού ενισχύων αυτόν.
Λουκ. 22,43  Παρουσιάσθηκε δε εις αυτόν την ώραν εκείνην άγγελος από τον ουρανόν, ο οποίος του ενίσχυε τας σωµατικάς
του δυνάµεις που είχαν πλέον εξαντληθή.
Λουκ. 22,44  και γενόµενος εν αγωνία εκτενέστερον προσηύχετο. εγένετο δε ο ιδρώς αυτού ωσεί θρόµβοι αίµατος
καταβαίνοντες επί την γήν.
Λουκ. 22,44  Και περιέπεσε εις αγωνίαν και προσηύχετο τώρα θερµότερα και εκτενέστερα, και ο άφθονος ιδρώς, που έτρεχε
από το πρόσωπον και το σώµα του, έγινε πηκτός σαν θρόµβοι αίµατος, που πίπτουν εις την γην.
Λουκ. 22,45  και αναστάς από της προσευχής, ελθών προς τους µαθητάς εύρεν αυτούς κοιµωµένους από της λύπης,
Λουκ. 22,45  Και αφού εσηκώθηκε από την προσευχήν, ήλθε προς τους µαθητάς και τους εύρε να κοιµώνται, από την
κατάπτωσιν που τους είχε προκαλέσει η πολύ λύπη.
Λουκ. 22,46  και είπεν αυτοίς· τι καθεύδετε; αναστάντες προσεύχεσθε, ίνα µη εισέλθητε εις πειρασµόν.
Λουκ. 22,46  Και τους είπε· “διατί κοιµάσθε; Σηκωθήτε και προσεύχεσθε, δια να µην πέσετε εις πειρασµόν”.
Λουκ. 22,47  Έτι δε αυτού λαλούντος ιδού όχλος, και ο λεγόµενος Ιούδας, είς των δώδεκα, προήγεν αυτούς, και ήγγισε τώ
Ιησού φιλήσαι αυτόν· τούτο γάρ σηµείον δεδώκει αυτοίς· ον αν φιλήσω, αυτός εστιν.
Λουκ. 22,47  Ενώ δε αυτός ωµιλούσε, ιδού έφθασε ο όχλος και αυτός που ελέγετο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, επήγαινεν
εµπρός ως οδηγός των και επλησίασε τον Ιησούν, δια να τον φιλήση. Διότι αυτό τους είχε δώσει ως σηµείον. Τους είχε
δηλαδή πει· “όποιον φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς”.
Λουκ. 22,48  ο δε Ιησούς είπεν αυτώ· Ιούδα, φιλήµατι τον υιόν τού ανθρώπου παραδίδως;
Λουκ. 22,48  Ο δε Ιησούς του είπεν· “Ιούδα, µε φίληµα, µε αυτό το δείγµα της αγάπης, προδίδεις συ τώρα τον υιόν του
ανθρώπου;”
Λουκ. 22,49  ιδόντες δε οι περί αυτόν το εσόµενον είπον αυτώ· Κύριε, ει πατάξοµεν εν µαχαίρα;
Λουκ. 22,49  Οταν δε είδαν οι µαθηταί, που ήσαν γύρω από τον Ιησούν, αυτό που θα συνέβαινε, του είπαν· “Κυριε, µας δίνεις
την άδειαν να τους κτυπήσωµεν µε µάχαιραν;”
Λουκ. 22,50  και επάταξεν είς τις εξ αυτών τον δούλον τού αρχιερέως και αφείλεν αυτού το ούς το δεξιόν.
Λουκ. 22,50  Και κάποιος από αυτούς εκτύπησε µε µάχαιραν τον δούλον του αρχιερέως και του απέκοψε το δέξι αυτί.
Λουκ. 22,51  αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· εάτε έως τούτου· και αψάµενος τού ωτίου αυτού ιάσατο αυτόν·
Λουκ. 22,51  Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· “φθάνει έως εδώ, µη προχωρείτε άλλο”. Και αφού ήγγισε το αυτί του
δούλου, τον εθεράπευσε.
Λουκ. 22,52  είπε δε ο Ιησούς προς τους παραγενοµένους επ αυτόν αρχιερείς και στρατηγούς τού ιερού και πρεσβυτέρους· ως
επί ληστήν εξεληλύθατε µετά µαχαιρών και ξύλων;
Λουκ. 22,52  Είπε δε ο Ιησούς στους αρχιερείς και τους στρατηγούς του ιερού και τους πρεσβυτέρους, που είχαν έλθει και
αυτοί εναντίον του· “εβγήκατε ωπλισµένοι µε µαχαίρια και ρόπαλα, σαν να επηγαίνετε εναντίον ληστού;
Λουκ. 22,53  καθ ηµέραν όντος µου µεθ υµών εν τώ ιερώ ουκ εξετείνατε τας χείρας επ εµέ. αλλ αύτη εστίν υµών η ώρα και η
εξουσία τού σκότους.
Λουκ. 22,53  Οταν εγώ κάθε ηµέραν ήµουν µαζή σας στο ιερόν, δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω µου. Αλλά αυτή είναι η
ώρα, που την επέτρεψε ο Θεός ως ώραν ιδικήν σας, δια να εκτελέσετε την κακούργον απόφασίν σας”. (Και είναι ώρα του
σκότους και της νυκτός, διότι κατά κανόνα οι κακούργοι το σκότος προτιµούν δια τα εγκλήµατά των . Οι άνθρωποι, του
σκότους, όπως είσθε σεις, οι οποίοι µάλιστα υποκρίνονται τον δίκαιον, στο σκότος διαπράττουν τα σκοτεινά των έργα).
Λουκ. 22,54  Συλλαβόντες δε αυτόν ήγαγον και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον τού αρχιερέως. ο δε Πέτρος ηκολούθει
µακρόθεν.
Λουκ. 22,54  Αφού δε τον επιασαν, τον έφεραν εις την πόλιν και τον έβαλαν στο σπίτι του αρχιερέως. Ο δε Πετρος
ακολουθούσε µακράν.
Λουκ. 22,55  αψάντων δε πυράν εν µέσω της αυλής και συγκαθισάντων αυτών εκάθητο ο Πέτρος εν µέσω αυτών.
Λουκ. 22,55  Αφού δε οι στρατιώται και οι υπηρέται άναψαν φωτιά στο µέσον της αυλής και εκάθισαν γύρω από αυτήν,
εκάθητο και ο Πετρος ανάµεσα εις αυτούς.
Λουκ. 22,56  ιδούσα δε αυτόν παιδίσκη τις καθήµενον προς το φώς και ατενίσασα αυτώ είπε· και ούτος σύν αυτώ ήν.
Λουκ. 22,56  Μια δε νεαρά υπηρέτρια όταν τον είδε να κάθεται στο φως που έρριχνε η φωτιά, τον εκύτταξε προσεκτικά και
είπε· “και αυτός ήτο µαζή µε εκείνον”.
Λουκ. 22,57  ο δε ηρνήσατο λέγων· γύναι, ουκ οίδα αυτόν.
Λουκ. 22,57  Ο δε Πετρος ηρνήθη, λέγων· “γυναίκα δεν τον ξεύρω αυτόν”.
Λουκ. 22,58  και µετά βραχύ έτερος ιδών αυτόν έφη· και σύ εξ αυτών εί. ο δε Πέτρος είπεν· άνθρωπε, ουκ ειµί.
Λουκ. 22,58  Και έπειτα από ολίγον και άλλος τον είδε και είπε· “και συ είσαι από αυτούς”. Ο Πετρος όµως είπε· “άνθρωπε,



όχι δεν είµαι από αυτούς”.
Λουκ. 22,59  και διαστάσης ωσεί ώρας µιάς άλλος τις διισχυρίζετο λέγων· επ αληθείας και ούτος µετ αυτού ήν· και γάρ
Γαλιλαίός εστιν.
Λουκ. 22,59  Και αφού επέρασε µία περίπου ώρα, και κάποιος άλλος ισχυρίζετο και έλεγε· “αλήθεια, και τούτος εδώ ήτο
µαζή µε αυτόν, που δικάζεται µέσα. Διότι, όπως φαίνεται και από την προφοράν του, είναι Γαλιλαίος”.
Λουκ. 22,60  είπε δε ο Πέτρος· άνθρωπε, ουκ οίδα ό λέγεις. και παραχρήµα, έτι λαλούντος αυτού, εφώνησεν αλέκτωρ.
Λουκ. 22,60  Αλλ'ό Πετρος είπε· “άνθρωπε δεν ξέρω τι λέγεις”. Και αµέσως, ενώ αυτός ακόµη ωµιλούσε, µίλησε ο πετεινός.
Λουκ. 22,61  και στραφείς ο Κύριος ενέβλεψε τώ Πέτρω, και υπεµνήσθη ο Πέτρος τού λόγου τού Κυρίου, ως είπεν αυτώ ότι
πριν αλέκτορα φωνήσαι απαρνήση µε τρίς·
Λουκ. 22,61  Και την στιγµήν ακριβώς εκείνην έστρεψεν ο Κυριος το βλέµµα του και εκύτταξε βαθύτατα τον Πετρον. Και
εθυµήθηκε ο Πετρος τον λόγον, που του είπε ο Κυριος, ότι πριν λαλήση ο πετεινός, θα µε απαρνηθής τρεις φορές.
Λουκ. 22,62  και εξελθών έξω ο Πέτρος έκλαυσε πικρώς.
Λουκ. 22,62  Και εξελθών τότε ο Πετρος έξω από την αυλήν του σπιτιού του αρχιερέως έκλαψε πικρά.
Λουκ. 22,63  Καί οι άνδρες οι συνέχοντες τον Ιησούν ενέπαιζον αυτώ δέροντες,
Λουκ. 22,63  Και οι άνδρες, που εφρουρούσαν τον Ιησούν τον ενέπαιζαν και τον έδερναν.
Λουκ. 22,64  και περικαλύψαντες αυτόν έτυπτον αυτού το πρόσωπον και επηρώτων αυτόν λέγοντες· προφήτευσον τις εστιν
ο παίσας σε;
Λουκ. 22,64  Και αφού του εσκέπασαν ολόγυρα την κεφαλήν, δια να µη βλέπη, τον εκτυπούσαν στο πρόσωπον και τον
ερωτούσαν, λέγοντες· “είπες ότι είσαι προφήτης· λοιπόν προφήτευσε, ποιός είναι εκείνος που σε εκτύπησε;”
Λουκ. 22,65  και έτερα πολλά βλασφηµούντες έλεγον εις αυτόν.
Λουκ. 22,65  Και άλλας πολλάς ύβρεις και χυδαιολογίας του έλεγαν, βλασφηµούντες αυτόν.
Λουκ. 22,66  Καί ως εγένετο ηµέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριον τού λαού, αρχιερείς και γραµµατείς, και ανήγαγον αυτόν εις
το συνέδριον εαυτών λέγοντες· ει σύ εί ο Χριστός, ειπέ ηµίν.
Λουκ. 22,66  Και αµέσως µόλις ανέτειλεν ο ήλιος και έγινε ηµέρα, εµαζευθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι
γραµµατείς και ανέβασαν αυτόν εµπρός στο συνέδριόν των, λέγοντες· “εάν είσαι συ ο Χριστός, πες µας”.
Λουκ. 22,67  είπε δε αυτοίς· εάν υµίν είπω, ου µη πιστεύσητε,
Λουκ. 22,67  Ο δε Ιησούς τους είπε· “εάν σας πω τι είµαι, δεν θα πιστεύσετε.
Λουκ. 22,68  εάν δε και ερωτήσω, ου µη αποκριθήτέ µοι ή απολύσητε·
Λουκ. 22,68  Εάν δε και σας ερωτήσω, δεν θα µου απαντήσετε ούτε και θα µε αφήσετε ελεύθερον.
Λουκ. 22,69  από τού νύν έσται ο υιός τού ανθρώπου καθήµενος εκ δεξιών της δυνάµεως τού Θεού.
Λουκ. 22,69  Αλλά από τώρα ο υιός του ανθρώπου θα κάθεται αιωνίως εις τα δεξιά του παντοδυνάµου Θεού”.
Λουκ. 22,70  είπον δε πάντες· σύ ούν εί ο υιός τού Θεού; ο δε προς αυτούς έφη· υµείς λέγετε ότι εγώ ειµι.
Λουκ. 22,70  Είπον δε όλοι· “συ, λοιπόν, είσαι ο Υιός του Θεού;”. Ο δε Ιησούς απήντησε εις αυτούς· “το λέγετε και σεις οι ίδιοι,
ότι εγώ είµαι ο Υιός του Θεού”.
Λουκ. 22,71  οι δε είπον· τι έτι χρείαν έχοµεν µαρτυρίας; αυτοί γάρ ηκούσαµεν από τού στόµατος αυτού.
Λουκ. 22,71  Αυτοί δε είπαν· “τι µας χρειάζεται πλέον µαρτυρία; Διότι όλοι ηκούσαµε από το στόµα του, να λέγη ότι είναι ο
Υιός του Θεού. Αυτό είναι βλασφηµία, που τιµωρείται µε θάνατον”. (Και έτσι η αλήθεια που τους είπε ο Κυριος, ότι είναι ο
Μεσσίας, και την οποίαν µε την αγίαν διδασκαλίαν του, µε τα πρωτοφανή αναρίθµητα θαύµατά του και µε την Αγιωτάτην
ζωήν του είχε αποδείξει, εχρησιµοποιήθη από τους παρανόµους εκείνους δικαστάς ως αιτία της καταδίκης του).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Λουκ. 23,1  Καί αναστάν άπαν το πλήθος αυτών ήγαγον αυτόν επί τον Πιλάτον.
Λουκ. 23,1  Και αφού εσηκώθηκε όλο το πλήθος των συνέδρων, έφεραν τον Ιησούν στον Πιλάτον.
Λουκ. 23,2  ήρξαντο δε κατηγορείν αυτού λέγοντες· τούτον εύροµεν διαστρέφοντα το έθνος και κωλύοντα Καίσαρι φόρους
διδόναι, λέγοντα εαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι.
Λουκ. 23,2  Ηρχισαν δε να τον κατηγορούν και να λέγουν· “αυτόν τον ευρήκαµεν να παρακινή το έθνος εις επανάστασιν και
να εµποδίζη την πληρωµήν των φόρων στον Καίσαρα και να λέγη δια τον ευατόν του, ότι είναι ο Χριστός, ο βασιλεύς”.
Λουκ. 23,3  ο δε Πιλάτος επηρώτησεν αυτόν λέγων· σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων; ο δε αποκριθείς αυτώ έφη· σύ λέγεις.
Λουκ. 23,3  Ο δε Πιλάτος τον ηρώτησε, λέγων· “συ, ο δεµένος υπόδικος, είσαι βασιλεύς των Ιουδαίων;” Ο δε Ιησούς απεκρίθη
και του είπε· “όπως και συ το λέγεις είµαι βασιλεύς, όχι όµως όπως οι κοσµικοί βασιλείς”.
Λουκ. 23,4  ο δε Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους ότι ουδέν ευρίσκω αίτιον εν τώ ανθρώπω τούτω.
Λουκ. 23,4  Ο δε Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους, ότι “δεν ευρίσκω καµµίαν ενόχην στον άνθρωπον
αυτόν”.
Λουκ. 23,5  οι δε επίσχυον λέγοντες ότι ανασείει τον λαόν διδάσκων καθ όλης της Ιουδαίας, αρξάµενος από της Γαλιλαίας
έως ώδε.
Λουκ. 23,5  Αλλά αυτοί µε περισσότερον πείσµα και φανατισµόν επέµεναν, λέγοντες ότι αναταράσσει τον λαόν µε το να
διδάσκη τα επαναστατικά του κηρύγµατα, που έκαµε αρχήν από την Γαλιλαίαν και τα έφερε έως εδώ.
Λουκ. 23,6  Πιλάτος δε ακούσας Γαλιλαίαν επηρώτησεν ει ο άνθρωπος Γαλιλαίός εστι,
Λουκ. 23,6  Ο δε Πιλάτος, όταν ήκουσε την λέξιν Γαλιλαία, ηρώτησε, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι από την Γαλιλαίαν.
Λουκ. 23,7  και επιγνούς ότι εκ της εξουσίας Ηρώδου εστίν, ανέπεµψεν αυτόν προς Ηρώδην, όντα και αυτόν εν Ιεροσολύµοις
εν ταύταις ταίς ηµέραις.
Λουκ. 23,7  Και όταν εξηκρίβωσε ότι ο Ιησούς είναι από την περιοχήν της δικαιοδοσίας του Ηρώδου, τον παρέπεµψεν στον
Ηρώδην, ο οποίος κατά τας ηµέρας αυτάς του Πασχα ευρίσκετο και αυτός εις τα Ιεροσόλυµα.(Και τούτο, δια να απαλλαγή
αυτός από την ενοχλητικήν εκείνην δίκην).
Λουκ. 23,8  ο δε Ηρώδης ιδών τον Ιησούν εχάρη λίαν· ήν γάρ εξ ικανού θέλων ιδείν αυτόν διά το ακούειν αυτόν πολλά περί
αυτού, και ήλπιζέ τι σηµείον ιδείν υπ αυτού γινόµενον.
Λουκ. 23,8  Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησού εχάρηκε πολύ, διότι από πολύν καιρόν ήθελε να τον ίδη, επειδή πολλά



συνεχώς ήκουε δι' αυτόν και ήλπιζε, προς ικανοποίησιν της περιεργείας του, να ίδη κάποιο θαύµα να γίνεται από τον
Ιησούν.
Λουκ. 23,9  επηρώτα δε αυτόν εν λόγοις ικανοίς· αυτός δε ουδέν απεκρίνατο αυτώ.
Λουκ. 23,9  Τον ερωτούσε δε ο Ηρώδης δια πολλά και µε πολλάς ερωτήσεις. Ο Ιησούς όµως δεν του έδωκε καµµίαν
απάντησιν.
Λουκ. 23,10  ειστήκεισαν δε οι γραµµατείς και οι αρχιερείς ευτόνως κατηγορούντες αυτού.
Λουκ. 23,10  Εκεί δε κοντά εστέκοντο οι γραµµατείς και οι αρχιερείς και τον κατηγορούσαν µε ζωηρόν τόνον και επιµονήν.
Λουκ. 23,11  εξουθενήσας δε αυτόν ο Ηρώδης σύν τοίς στρατεύµασιν αυτού και εµπαίξας, περιβαλών αυτόν εσθήτα
λαµπράν ανέπεµψεν αυτόν τώ Πιλάτω.
Λουκ. 23,11  Ο Ηρώδης όµως, αφού τον εξηυτέλισε µαζή µε τα στρατεύµατά του και τον ενέπαιξε, του εφόρεσε, δια να τον
ειρωνευθή και τον γελοιοποιήση, µίαν λαµπράν στολήν, και τον παρέπεµψε πάλιν στον Πιλάτον.
Λουκ. 23,12  εγένοντο δε φίλοι ό τε Ηρώδης και ο Πιλάτος εν αυτή τή ηµέρα µετ αλλήλων· προϋπήρχον γάρ εν έχθρα όντες
προς εαυτούς.
Λουκ. 23,12  Εγιναν δε εξ αφορµής του γεγονότος αυτού φίλοι µεταξύ των ο Ηρώδης και ο Πιλάτος κατά την ηµέραν αυτήν.
Διότι προηγούµενος ευρίσκοντο εις έχθραν µεταξύ των. (Ισως εξ αιτίας ζητηµάτων δικαιοδοσίας).
Λουκ. 23,13  Πιλάτος δε συγκαλεσάµενος τους αρχιερείς και τους άρχοντας και τον λαόν
Λουκ. 23,13  Ο Πιλάτος δε, αφού εκάλεσε µαζή τους αρχιερείς και τους άρχοντας και τον λαόν,
Λουκ. 23,14  είπε προς αυτούς· προσηνέγκατέ µοι τον άνθρωπον τούτον ως αποστρέφοντα τον λαόν, και ιδού εγώ ενώπιον
υµών ανακρίνας ουδέν εύρον εν τώ ανθρώπω τούτω αίτιον ών κατηγορείτε κατ αυτού .
Λουκ. 23,14  είπε προς αυτούς· “µου εφέρατε τον άνθρωπος αυτόν να τον δικάσω, διότι τάχα εξεγείρει τον λαόν εναντίον του
Καίσαρος και των νόµων του κράτους. Και ιδού εγώ τον ανέκρινα ενώπιον σας και δεν ευρήκα στον άνθρωπον αυτός
καµµιάν παράβασιν και ενόχην, εις όσα σστον κατηγορείτε.
Λουκ. 23,15  αλλ ουδέ Ηρώδης· ανέπεµψα γάρ υµάς προς αυτόν· και ιδού ουδέν άξιον θανάτου εστί πεπραγµένον αυτώ.
Λουκ. 23,15  Αλλά ούτε και ο Ηρώδης δεν τον ευρήκε ένοχον· διότι εγώ έστειλα και σας µαζή µε τον άνθρωπον αυτόν προς
τον Ηρώδην και ιδού, ότι τίποτε το άξιον θανάτου δεν έχει διαπραχθή από αυτόν.
Λουκ. 23,16  παιδεύσας ούν αυτόν απολύσω.
Λουκ. 23,16  Λοιπόν, αφού τον βασανίσω και διατάξω να τον φραγγελώσουν θα τον απολύσω”.
Λουκ. 23,17  ανάγκην δε είχεν απολύειν αυτοίς κατά εορτήν ένα.
Λουκ. 23,17  Είχε δε υποχρέωσιν ο Πιλάτος, από κάποιο έθιµον, να απελευθερώνη χάριν του λαού κατά την εορτήν του
Πασχα ένα κρατούµενον.
Λουκ. 23,18  ανέκραξαν δε παµπληθεί λέγοντες· αίρε τούτον, απόλυσον δε ηµίν Βαραββάν·
Λουκ. 23,18  Εφώναξαν δε δυνατά όλον το πλήθος µαζή, άρχοντες και λαός, λέγοντες· “φόνευσε αυτόν, να µας αφήσης
ελεύθερον τον Βαραββάν”.
Λουκ. 23,19  όστις ήν διά στάσιν τινά γενοµένην εν τή πόλει και φόνον βεβληµένος εις την φυλακήν.
Λουκ. 23,19  Ο οποίος Βαραββάς είχε ριφθή εις την φυλακήν δια κάποιαν στάσιν, που έγινε εις την πόλιν και δια φόνον.
Λουκ. 23,20  πάλιν ούν ο Πιλάτος προσεφώνησε, θέλων απολύσαι τον Ιησούν.
Λουκ. 23,20  Παλιν λοιπόν ο Πιλάτος ωµίλησε προς τον λαόν, διότι ήθελε να απολύση τον Ιησούν.
Λουκ. 23,21  οι δε επεφώνουν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον αυτόν.
Λουκ. 23,21  Αυτοί όµως εις απάντησιν εφώναζαν δυνατά λέγοντες· “σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν”.
Λουκ. 23,22  ο δε τρίτον είπε προς αυτούς· τι γάρ κακόν εποίησεν ούτος; ουδέν άξιον θανάτου εύρον εν αυτώ· παιδεύσας ούν
αυτόν απολύσω.
Λουκ. 23,22  Ο δε Πιλάτος δια τρίτην φοράν είπεν εις αυτούς· “διατί να τον σταυρώσω; Ποίον κακόν, άξιον σταυρικού
θανάτου, έπραξε αυτός; Τιποτε το άξιον θανάτου δεν εύρηκα εις αυτόν. Θα τον µαστιγώσω λοιπόν και θα τον απολύσω”.
(Αν ήτο αθώος διατί να τον µαστιγώση; Αν ήτο ένοχος διατί να τον απολύση; Ο Πιλάτος άδικος καθώς ήτο δεν είχε το
θάρρος να αποδώση δικαιοσύνην και απολύση τον Κυριον).
Λουκ. 23,23  οι δε επέκειντο φωναίς µεγάλαις αιτούµενοι αυτόν σταυρωθήναι, και κατίσχυον αι φωναί αυτών και των
αρχιερέων.
Λουκ. 23,23  Αυτοί δε µαινόµενοι επέµεναν µε µεγάλας φωνάς και εζητούσαν να σταυρωθή. Και αι φωναί αυτών και των
αρχιερέων υπερίσχυαν και εσκέπαζαν τα λόγια του Πιλάτου.
Λουκ. 23,24  ο δε Πιλάτος επέκρινε γενέσθαι το αίτηµα αυτών,
Λουκ. 23,24  Ο δε Πιλάτος απεφάσισε οριστικώς να γίνη το αίτηµα των.
Λουκ. 23,25  απέλυσε δε αυτοίς τον Βαραββάν τον διά στάσιν και φόνον βεβληµένον εις την φυλακήν, ον ητούντο, τον δε
Ιησούν παρέδωκε τώ θελήµατι αυτών.
Λουκ. 23,25  Αφήκε δε προς χάριν αυτών ελεύθερον τον Βαραββάν, ο οποίος ήτο φυλακισµένος δια στάσιν και φόνον και του
οποίου την απόλυσιν εζητούσαν εκείνοι, τον δε Ιησούν παρέδωκε, σύµφωνα µε το θέληµά των, να σταυρωθή.
Λουκ. 23,26  Καί ως απήγαγον αυτόν, επιλαβόµενοι Σίµωνός τινος Κυρηναίου, ερχοµένου απ αγρού, επέθηκαν αυτώ τον
σταυρόν φέρειν οπίσω τού Ιησού.
Λουκ. 23,26  Και όταν τον επήγαιναν προς τον Γολγοθάν, έπιασαν κάποιον Σιµωνα Κυρηναίον, που ήρχετο από το χωράφι,
του εφόρτωσαν τον σταυρόν να τον φέρη πίσω από τον Ιησούν, ο όποίος είχε πλέον σωµατικώς εξαντληθή.
Λουκ. 23,27  ηκολούθει δε αυτώ πολύ πλήθος τού λαού και γυναικών αί και εκόπτοντο και εθρήνουν αυτόν.
Λουκ. 23,27  Τον ακολουθούσε δε πολύ πλήθος λαού και γυναικών, αι οποίαι εκτυπούσαν το στήθος και την κεφαλήν των
και εθρηνούσαν δι' αυτόν.
Λουκ. 23,28  στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε· θυγατέρες Ιερουσαλήµ, µη κλαίετε επ εµέ, πλήν εφ εαυτάς κλαίετε και
επί τα τέκνα υµών.
Λουκ. 23,28  Ο δε Ιησούς αφού εγύρισε προς αυτάς είπε· “θυγατέρες Ιερουσαλήµ, µη κλαίετε δι' εµέ, αλλά κλαίετε δια τον
ευατόν σας και τα τέκνα σας.
Λουκ. 23,29  ότι ιδού έρχονται ηµέραι εν αίς ερούσι· µακάριαι αι στείραι και κοιλίαι αί ουκ εγέννησαν, και µαστοί οί ουκ



εθήλασαν.
Λουκ. 23,29  Διότι ιδού έρχονται ηµέραι, κατά τας οποίας θα είπουν· καλότυχες είναι οι στείρες γυναίκες και αι κοιλίαι που
δεν εγέννησαν και οι µαστοί που δεν εθήλασαν βρέφη. Διότι αυταί που έχουν παιδιά θα αισθανθούν δριµύτερον τον πόνον
δια τα δεινά που θα έλθουν εις αυτάς και εις τα παιδιά των.
Λουκ. 23,30  τότε άρξονται λέγειν τοίς όρεσι, πέσετε εφ ηµάς, και τοίς βουνοίς, καλύψατε ηµάς·
Λουκ. 23,30  Τοτε θ'αρχίσουν να λέγουν εις τα όρη· πέσατε επάνω µας· και εις τα βουνά· σκεπάσατέ µας µε το βάρος σας, δια
να αποθάνωµεν µίαν ώραν ενωρίτερα και µη βασανιζώµεθα από τα ανυπόφορα πλέον δεινά.
Λουκ. 23,31  ότι ει εν τώ υγρώ ξύλω ταύτα ποιούσιν, εν τώ ξηρώ τι γένηται;
Λουκ. 23,31  Διότι εάν στο χλωρόν δένδρον κάνουν αυτά οι Ρωµαίοι, στο ξηρόν τι θα συµβή; (Εάν εις εµέ τον αθώον, που έχω
θείαν και ακατάλυτον ζωήν, γίνωνται αυτά, τι µέλλει να γίνη εις σας, που είσθε τόσον βαρειά ένοχοι δια τα πολλά και
µεγάλα αµαρτήµατά σας;)”
Λουκ. 23,32  Ήγοντο δε και έτεροι δύο κακούργοι σύν αυτώ αναιρεθήναι.
Λουκ. 23,32  Ωδηγούντο δε στον τόπον της σταυρώσεως και άλλοι δύο, οι οποίοι ήσαν κακούργοι, δια να θανατωθούν µαζή
µε αυτόν.
Λουκ. 23,33  Καί ότε απήλθον επί τον τόπον τον καλούµενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους ον µέν
εκ δεξιών ον δε εξ αριστερών.
Λουκ. 23,33  Και όταν έφθασαν εις τόπον, που ελέγετο Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους δύο κακούργους, ένα εις τα
δεξιά και ένα εις τα αριστερά.
Λουκ. 23,34  ο δε Ιησούς έλεγε· πάτερ, άφες αυτοίς· ου γάρ οίδασι τι ποιούσι. διαµεριζόµενοι δε τα ιµάτια αυτού έβαλον
κλήρον.
Λουκ. 23,34  Ο δε Ιησούς έλεγε· “Πατερ, συγχώρησέ τους· διότι τυφλωµένοι από την εµπάθειάν των, δεν γνωρίζουν τι
κάνουν”. Και οι στρατιώται εµοιράζοντο µεταξύ τους τα ιµάτια του και έβαλλαν κλήρον, τι θα πάρη ο καθένας.
Λουκ. 23,35  και ειστήκει ο λαός θεωρών. εξεµυκτήριζον δε και οι άρχοντες σύν αυτοίς λέγοντες· άλλους έσωσε, σωσάτω
εαυτόν, ει ούτός εστιν ο Χριστός ο τού Θεού εκλεκτός.
Λουκ. 23,35  Και εστέκετο ο λαός παρατηρών και απολαµβάνων το θέαµα της σταυρώσεως. Περιγελούσαν δε αυτόν και οι
άρχοντες µαζή µε άλλους και έλεγαν· “άλλους έσωσε. Ας σώση τώρα και τον εαυτόν του, εάν είναι πράγµατι αυτός ο
Χριστός ο εκλεκτός του Θεού”.
Λουκ. 23,36  ενέπαιζον δε αυτώ και οι στρατιώται προσερχόµενοι και όξος προσφέροντες αυτώ
Λουκ. 23,36  Τον ενέπαιζαν δε οι στρατιώται, οι οποίοι προσήρχοντο και του προσέφεραν ξύδι
Λουκ. 23,37  και λέγοντες· ει σύ εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σεαυτόν.
Λουκ. 23,37  και έλεγαν· “εάν συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτόν σου”.
Λουκ. 23,38  Ήν δε και επιγραφή γεγραµµένη επ αυτώ γράµµασιν ελληνικοίς και ρωµαϊκοίς και εβραϊκοίς· ούτός εστιν ο
βασιλεύς των Ιουδαίων.
Λουκ. 23,38  Ητο δε και επιγραφή εις ειδικήν σανίδα, στερεωµένη στο επάνω µέρος του σταυρού, γραµµένη µε γράµµατα
Ελληνικά και Ρωµαϊκά και Εβραϊκά· Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
Λουκ. 23,39  Είς δε των κρεµασθέντων κακούργων εβλασφήµει αυτόν λέγων· ει σύ εί ο Χριστός, σώσον σεαυτόν και ηµάς.
Λουκ. 23,39  Ενας δε από τους σταυρωθέντας κακούργους τον εβλασφηµούσε λέγων· “εάν συ είσαι πράγµατι ο Χριστός,
σώσε τον ευατόν σου και ηµάς”.
Λουκ. 23,40  αποκριθείς δε ο έτερος επετίµα αυτώ λέγων· ουδέ φοβή σύ τον Θεόν, ότι εν τώ αυτώ κρίµατι εί;
Λουκ. 23,40  Απεκρίθη δε ο άλλος, τον επέπληττε και του έλεγε· ούτε τον Θεόν συ ο εγκληµατίας και ένοχος δεν φοβείσαι,
διότι υφίστασαι την ιδίαν καταδίκην µε αυτόν τον αθώον;
Λουκ. 23,41  και ηµείς µέν δικαίως· άξια γάρ ών επράξαµεν απολαµβάνοµεν· ούτος δε ουδέν άτοπον έπραξε.
Λουκ. 23,41  Και ηµείς µεν δικαίως τιµωρούµεθα, διότι απολαµβάνοµεν άξια εκείνων που επράξαµεν. Αυτός όµως κανένα
ποτέ άτοπον δεν έπραξε”.
Λουκ. 23,42  και έλεγε τώ Ιησού· µνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τή βασιλεία σου.
Λουκ. 23,42  Και έλεγεν στον Ιησούν· “ενθυµήσου µε, Κυριε, όταν θα έλθης µε δόξαν και δύναµιν εις την βασιλείαν σου, ώστε
να απολαύσω και εγώ την χαράν και την µακαριότητα αυτής”.
Λουκ. 23,43  και είπεν αυτώ ο Ιησούς· αµήν λέγω σοι, σήµερον µετ εµού έση εν τώ παραδείσω.
Λουκ. 23,43  Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “σε διαβεβαιώνω, ότι σήµερον θα είσαι µαζή µου στον παράδεισον”.
Λουκ. 23,44  Ήν δε ωσεί ώρα έκτη και σκότος εγένετο εφ όλην την γήν έως ώρας ενάτης, τού ηλίου εκλείποντος,
Λουκ. 23,44  Ητο δε ώρα εξ περίπου από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή µεσηµέρι, και απλώθηκε σκότος εις όλην την γην
έως τας τρστο απόγευµα, διότι είχε χαθή ο ήλιος από τον ουρανόν.
Λουκ. 23,45  και εσχίσθη το καταπέτασµα τού ναού µέσον·
Λουκ. 23,45  Και εσχίσθη στο µέσον το πολύτιµον παραπέτασµα του ναού.
Λουκ. 23,46  και φωνήσας φωνή µεγάλη ο Ιησούς είπε· πάτερ, εις χείράς σου παρατίθεµαι το πνεύµά µου· και ταύτα ειπών
εξέπνευσεν.
Λουκ. 23,46  Και εφώναξε µε φωνήν µεγάλην ο Ιησούς και είπε· “πάτερ, εις τας χείρας σου παραίδω το πνεύµα µου”. Και
αφού είπε τους λόγους αυτούς, εξέπνευσε.
Λουκ. 23,47  ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόµενον εδόξασε τον Θεόν λέγων· όντως ο άνθρωπος ούτος δίκαιος ήν.
Λουκ. 23,47  Οταν δε ο εκατόνταρχος είδεν αυτό που έγινε, δηλαδή το σκότος, τον σεισµόν και προ παντός τον τρόπον µε
τον οποίον ο Χριστός ως Κυριος της ζωής του παρέδωσε το πνεύµα, εδόξασε τον Θεόν, λέγων· “πράγµατι ο άνθρωπος ούτος
ήτο δίκαιος”.
Λουκ. 23,48  και πάντες οι συµπαραγενόµενοι όχλοι επί την θεωρίαν ταύτην, θεωρούντες τα γενόµενα, τύπτοντες εαυτών τα
στήθη υπέστρεφον.
Λουκ. 23,48  Και όλα τα πλήθη που είχαν έλθει µαζή δια να παρακολουθήσουν το θέαµα της σταυρώσεως, όταν είδαν αυτά
που έγιναν, εγύρισαν πίσω εις την πόλιν, κτυπώντες τα στήθη των, δια να εκδηλώσουν έτσι την µετάνοιάν των.
Λουκ. 23,49  ειστήκεισαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού από µακρόθεν, και γυναίκες αι συνακολουθήσασαι αυτώ από της



Γαλιλαίας, ορώσαι ταύτα.
Λουκ. 23,49  Ολοι δε οι γνωστοί του Κυρίου εστέκοντο από µακρυά, όπως επίσης και αι γυναίκες, που τον είχαν
ακολουθήσει από την Γαλιλαίαν, και έβλεπαν όλα τα περιστατικά της σταυρώσεως.
Λουκ. 23,50  Καί ιδού ανήρ ονόµατι Ιωσήφ, βουλευτής υπάρχων και ανήρ αγαθός και δίκαιος - Λουκ. 23,50  Και ιδού,
εµφανίζεται ένας άνθρωπος που ελέγετο Ιωσήφ, ο οποίος ήτο βουλευτής, µέλος δηλαδή του συνεδρίου, άνθρωπος αγαθός
και δίκαιος.
Λουκ. 23,51  ούτος ουκ ήν συγκατατεθειµένος τή βουλή και τή πράξει αυτών- από Αριµαθαίας πόλεως των Ιουδαίων, ός
προσεδέχετο και αυτός την βασιλείαν τού Θεού,
Λουκ. 23,51  Αυτός δεν είχε συγκατατεθή εις την απόφασιν του συνεδρίου και εις την άλλην ενέργειαν των συνέδρων δια
την σταύρωσιν του Χριστού. Αυτός κατήγετο από την Αριµαθαίαν, πόλιν των Ιουδαίων, είχε δε δεχθή και πιστεύσει στο
κήρυγµα περί της βασιλείας του Θεού την οποίαν και επερίµενε.
Λουκ. 23,52  ούτος προσελθών τώ Πιλάτω ητήσατο το σώµα τού Ιησού,
Λουκ. 23,52  Αυτός προσήλθε στον Πιλάτον και εζήτησε το σώµα του Ιησού.
Λουκ. 23,53  και καθελών αυτό ενετύλιξε σινδόνι και έθηκεν αυτό εν µνήµατι λαξευτώ, ού ουκ ήν ουδείς ουδέπω κείµενος·
Λουκ. 23,53  Και αφού το κατέβασε από τον σταυρόν, το ετύλιξεν εις σινδόνι και το έθεσε εις µνηµείον σκαλισµένον εις
βράχον, µέσα στο οποίον κανείς ποτέ δεν είχε ταφή.
Λουκ. 23,54  και ηµέρα ήν παρασκευή, σάββατον επέφωσκε.
Λουκ. 23,54  Και ήτο ακόµη ηµέρα Πρασκευή. Επλησίαζεν όµως το Σαββατον, που θα ήρχιζε µε την δύσιν του ηλίου.
Λουκ. 23,55  Κατακολουθήσασαι δε αι γυναίκες, αίτινες ήσαν συνεληλυθυίαι αυτώ εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το
µνηµείον και ως ετέθη το σώµα αυτού,
Λουκ. 23,55  Παρακολουθούσαν δε µε προσοχήν αι γυναίκες, που είχαν έλθει µαζή µε τον Ιησούν από την Γαλιλαίαν και
είδαν το µνηµείον, όπως επίσης είδαν πως ετέθη το σώµα του εις αυτό σαβανωµένον.
Λουκ. 23,56  υποστρέψασαι δε ητοίµασαν αρώµατα και µύρα. και το µέν σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν.
Λουκ. 23,56  Αφού δε επέστρεψαν εις την πόλιν, ητοίµασαν πριν δύση ο ήλιος, αρώµατα και ευώδη έλαια. Και κατά µεν τον
Σαββατον ησύχασαν και δεν έκαναν τίποτε, σύµφωνα µε την εντολήν περί της σαββατικής αργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Λουκ. 24,1  Τή δε µια των σαββάτων όρθρου βαθέος ήλθον επί το µνήµα φέρουσαι ά ητοίµασαν αρώµατα, και τινες σύν
αυταίς.
Λουκ. 24,1  Κατά την πρώτην δε ηµέραν της εβδοµάδος, ενώ ήσαν ακόµη βαθειά χαράµατα, ήλθον στο µνήµα οι γυναίκες
µε τα αρώµατα, που είχαν ετοιµάσει, και µερικαί άλλαι µαζή των.
Λουκ. 24,2  εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισµένον από τού µνηµείου,
Λουκ. 24,2  Ευρήκαν δε τον λίθον, που έκλειε το µνηµείον, κυλισµένον πέρα από αυτό.
Λουκ. 24,3  και εισελθούσαι ουχ εύρον το σώµα τού Κυρίου Ιησού.
Λουκ. 24,3  Και όταν εµπήκαν, δεν ευρήκαν το σώµα του Κυρίου Ιησού.
Λουκ. 24,4  και εγένετο εν τώ διαπορείσθαι αυτάς περί τούτου και ιδού άνδρες δύο επέστησαν αυταίς εν εσθήσεσιν
αστραπτούσαις.
Λουκ. 24,4  Ενώ δε ευρίσκοντο εις απορίαν δια το γεγονός αυτό και ιδού παρουσιάσθησαν έξαφνα εις αυτάς δύο άνδρες µε
στολάς, που άστραφταν από λαµπρότητα.
Λουκ. 24,5  εµφόβων δε γενοµένων αυτών και κλινουσών το πρόσωπον εις την γήν είπον προς αυτάς· τι ζητείτε τον ζώντα
µετά των νεκρών;
Λουκ. 24,5  Ενώ δε αυτάς τας κατέλαβε µεγάλος φόβος και έγερναν το πρόσωπον των µε ευλάβειαν εις την γην, είπον εκείνοι
προς αυτάς· “διατί ζητείτε µεταξύ των νεκρών αυτόν που είναι ολοζώντανος;
Λουκ. 24,6  ουκ έστιν ώδε, αλλ ηγέρθη· µνήσθητε ως ελάλησεν υµίν έτι ών εν τή Γαλιλαία,
Λουκ. 24,6  Δεν ευρίσκεται εδώ, αλλά αναστήθηκε· ενθυµηθήτε, τι σας είπε, όταν ακόµη ήτο εις την Γαλιλαίαν.
Λουκ. 24,7  λέγων ότι δεί τον υιόν τού ανθρώπου παραδοθήναι εις χείρας ανθρώπων αµαρτωλών και σταυρωθήναι, και τή
τρίτη ηµέρα αναστήναι.
Λουκ. 24,7  Σας είπε ότι σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού πρέπει ο υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας αµαρτωλών
ανθρώπων και να σταυρωθή και την τρίτη ηµέρα θα αναστηθή”.
Λουκ. 24,8  και εµνήσθησαν των ρηµάτων αυτού,
Λουκ. 24,8  Και θυµήθηκαν τότε τα λόγια του Κυρίου.
Λουκ. 24,9  και υποστρέψασαι από τού µνηµείου απήγγειλαν ταύτα πάντα τοίς ένδεκα και πάσι τοίς λοιποίς.
Λουκ. 24,9  Και αφού επέστρεψαν από το µνηµείον ανήγγειλαν αυτά, που είδαν και άκουσαν, στους ένδεκα και εις όλους
τους άλλους µαθητάς του Κυρίου, που ευρίσκοντο εκεί.
Λουκ. 24,10  ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και οι λοιπαί σύν αυταίς, αί έλεγον προς τους
αποστόλους ταύτα.
Λουκ. 24,10  Αι µυροφόροι δε γυναίκες, ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου και
αι άλλαι, που ήσαν µαζή των, και όλαι έλεγαν αυτά στους Αποστόλους.
Λουκ. 24,11  και εφάνησαν ενώπιον αυτών ωσεί λήρος τα ρήµατα αυτών, και ηπίστουν αυταίς.
Λουκ. 24,11  Και εφάνησαν στους Αποστόλους σαν παραληρήµατα φαντασίας τα λόγια των γυναικών και δεν επίστευσαν
εις αυτάς.
Λουκ. 24,12  ο δε Πέτρος αναστάς έδραµεν επί το µνηµείον, και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείµενα µόνα, και απήλθε προς
εαυτόν θαυµάζων το γεγονός.
Λουκ. 24,12  Ο δε Πετρος εσηκώθηκε και έτρεξεν στο µνηµείον. Και αφού έσκυψεν από την είσοδον, βλέπει τις λωρίδες από
σινδόνι, µε τις οποίες είχε τυλιχθή το σώµα του Κυρίου να είναι κάτω στο µνηµείον µόνες, χωρίς το σώµα και επέστρεψεν
στο σπίτι θαυµάζων το γεγονός.
Λουκ. 24,13  Καί ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόµενοι εν αυτή τή ηµέρα εις κώµην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από



Ιερουσαλήµ, ή όνοµα Εµµαούς.
Λουκ. 24,13  Και ιδού, δύο από τους µαθητάς επήγαιναν αυτήν την ηµέραν εις κάποιο χωριό, που απείχε από την
Ιερουσαλήµ ένδεκα περίπου χιλιόµετρα και το οποίον ελέγετο Εµµαούς.
Λουκ. 24,14  και αυτοί ωµίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συµβεβηκότων τούτων.
Λουκ. 24,14  Και αυτοί συνωµιλούσαν µεταξύ των δι' όλα αυτά τα γεγονότα.
Λουκ. 24,15  και εγένετο εν τώ οµιλείν αυτούς και συζητείν και αυτός ο Ιησούς εγγίσας συνεπορεύετο αυτοίς·
Λουκ. 24,15  Και ενώ αυτοί συνωµιλούσαν και συζητούσαν περί του Ιησού, ο ίδιος ο Ιησούς τους επλησίασε και επήγαινε
µαζή των.
Λουκ. 24,16  οι δε οφθαλµοί αυτών εκρατούντο τού µη επιγνώναι αυτόν.
Λουκ. 24,16  Τα δε µάτια των εµποδίζοντο από κάποια υπερφυσικήν δύναµιν, δια να µη τον αναγνωρίσουν.
Λουκ. 24,17  είπε δε προς αυτούς· τίνες οι λόγοι ούτοι ούς αντιβάλλετε προς αλλήλους περιπατούντες και εστε σκυθρωποί;
Λουκ. 24,17  Είπε δε προς αυτούς· “ποίοι είναι αυτοί οι λόγοι και ποιά είναι τα θέµατα, τα οποία καθώς περιπατείτε,
συζητείτε µαταξύ σας και είσθε σκυθρωποί;”
Λουκ. 24,18  αποκριθείς δε ο είς, ώ όνοµα Κλεόπας, είπε προς αυτόν· σύ µόνος παροικείς εν Ιερουσαλήµ και ουκ έγνως τα
γενόµενα εν αυτή εν ταίς ηµέραις ταύταις;
Λουκ. 24,18  Απεκρίθη δε ο ένας, που ελέγετο Κλεόπας και είπε προς αυτόν· “συ µόνος σαν προσκυνητής κατοικείς τον
καιρόν αυτόν εις την Ιερουσαλήµ και δεν έµαθες όσα έγιναν εις αυτήν κατά τας ηµέρας αυτάς;”
Λουκ. 24,19  και είπεν αυτοίς· ποία; οι δε είπον αυτώ· τα περί Ιησού τού Ναζωραίου, ός εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν
έργω και λόγω εναντίον τού Θεού και παντός τού λαού,
Λουκ. 24,19  Και είπεν εις αυτούς· “ποία;” Εκείνοι δε του είπαν· “τα περί του Ιησού του Ναζωραίου, ο όποιος ανεδείχθη
προφήτης ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, δυνατός εις έργα θαυµαστά και εις διδασκαλίαν πρωτάκουστον.
Λουκ. 24,20  όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ηµών εις κρίµα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν.
Λουκ. 24,20  Δεν έµαθες και πως τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες µας εις θανατικήν καταδίκην και τον
εσταύρωσαν;
Λουκ. 24,21  ηµείς δε ηλπίζοµεν ότι αυτός εστιν ο µέλλων λυτρούσθαι τον Ισραήλ· αλλά γε σύν πάσι τούτοις τρίτην ταύτην
ηµέραν άγει σήµερον αφ ού ταύτα εγένετο.
Λουκ. 24,21  Και όµως ηµείς ηλπίζαµεν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, που θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ. Αλλά µαζή µε όλα αυτά,
που σου είπαµε, ιδού ότι είναι η τρίτη ηµέρα σήµερα από τότε που έγιναν αυτά, και δεν είδαµε ακόµη τίποτε, που να
δικαιολογή τας ελπίδας µας.
Λουκ. 24,22  αλλά και γυναίκές τινες εξ ηµών εξέστησαν ηµάς γενόµεναι όρθριαι επί το µνηµείον,
Λουκ. 24,22  Αλλά και κάτι άλλο συνέβη· µερικαί δηλαδή γυναίκες από τον κύκλον µας µας εξέπληξαν, διότι επήγαν κατά
τα χαράµατα στο µνηµείον
Λουκ. 24,23  και µη ευρούσαι το σώµα αυτού ήλθον λέγουσαι και οπτασίαν αγγέλων εωρακέναι, οί λέγουσιν αυτόν ζήν.
Λουκ. 24,23  και επειδή δεν εύρον εκεί το σώµα του, ήρθαν και είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λέγουν ότι ο
Ιησούς ζη.
Λουκ. 24,24  και απήλθόν τινες των σύν ηµίν επί το µνηµείον, και εύρον ούτω καθώς και αι γυναίκες είπον, αυτόν δε ουκ
είδον.
Λουκ. 24,24  Επήγαν επίσης στο µνηµείον και µερικοί από αυτούς, που είναι µαζή µας, και ευρήκαν τα πράγµατα, όπως τα
είχαν είπει αι γυναίκες· είδαν ανοικτόν µεν το µνηµείον, όχι όµως και τον Ιησούν”.
Λουκ. 24,25  και αυτός είπε προς αυτούς· ώ ανόητοι και βραδείς τή καρδία τού πιστεύειν επί πάσιν οίς ελάλησαν οι
προφήται!
Λουκ. 24,25  Και τότε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· “ω ανόητοι, που έχετε βραδυκίνητη την καρδιά στο να πιστεύετε όλα όσα
ελάλησαν οι προφήται.
Λουκ. 24 ,26  ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις την δόξαν αυτού;
Λουκ. 24,26  Αυτά δεν έπρεπε, σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού, να πάθη ο Χριστός και να εισέλθη κατόπιν εις την δόξαν
του, η οποία και ήρχισε µε την ανάστασίν του;”
Λουκ. 24,27  και αρξάµενος από Μωϋσέως και από πάντων των προφητών διηρµήνευεν αυτοίς εν πάσαις ταίς γραφαίς τα
περί εαυτού.
Λουκ. 24,27  Και αφού ήρχισε από τον Μωϋσέα και εν συνεχεία από όλους τους προφήτας, εξηγούσε λεπτοµερώς εις αυτούς
όλας τας προφητείας των Γραφών, που ανεφέρεντο εις αυτόν.
Λουκ. 24,28  Καί ήγγισαν εις την κώµην ού επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο πορωτέρω πορεύεσθαι·
Λουκ. 24,28  Και επλησίασαν στο χωρίον, όπου οι δύο µαθηταί επήγαιναν και αυτός εφαίνετο ότι προχωρούσε µακρύτερα.
Λουκ. 24,29  και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες· µείνον µεθ ηµών, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ηµέρα. και εισήλθε
τού µείναι σύν αυτοίς.
Λουκ. 24,29  Αυτοί όµως µε τις επίµονες παρακλήσεις των τον ηνάγκασαν να µείνη, λέγοντες· “µείνε µαζή µας, διότι
πλησιάζει η εσπέρα και η ηµέρα έχει προχωρήσει προς την δύσιν”. Και εµπήκε στο σπίτι να µείνη µαζή τους.
Λουκ. 24,30  και εγένετο εν τώ κατακλιθήναι αυτόν µετ αυτών λαβών τον άρτον ευλόγησε, και κλάσας επεδίδου αυτοίς.
Λουκ. 24,30  Και ενώ εξηπλώθη κοντά στο τραπέζι του φαγητού µαζή µε αυτούς, επήρε τον άρτον, τον ευλόγησε
ευχαριστών τον Θεόν, όπως συνήθιζε να κάνη προ του φαγητού, και αφού τον έκοψε εις κοµµάτια, έδιδε εις αυτούς.
Λουκ. 24,31  αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλµοί, και επέγνωσαν αυτόν· και αυτός άφαντος εγένετο απ αυτών.
Λουκ. 24,31  Την στιγµήν αυτήν, όταν είδαν τον τρόπον της ευλογίας και του τεµαχισµού του άρτου, ήνοιξαν µε θείον
φωτισµόν τα µάτια των και ανεγνώρισαν αµέσως τον διδάσκαλον των. Αλλά αυτός έγινε αµέσως άφαντος από αυτούς.
Λουκ. 24,32  και είπον προς αλλήλους· ουχί η καρδία ηµών καιοµένη ήν εν ηµίν, ως ελάλει ηµίν εν τή οδώ και ως διήνοιγεν
ηµίν τας γραφάς;
Λουκ. 24,32  Και είπαν µεταξύ των· “η καρδία µας δεν εφλογίζετο έντος ηµών από θείον ενθουσιασµόν, καθώς µας
ωµιλούσε στον δρόµον και µας εφανέρωνε τα δυσκολονόητα για µας νοήµατα των Γραφών;”
Λουκ. 24,33  Καί αναστάντες αυτή τή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ, και εύρον συνηθροισµένους τους ένδεκα και τους



σύν αυτοίς,
Λουκ. 24,33  Και αφού εσηκώθησαν αµέσως αυτήν την ώρα, εγύρισαν εις την Ιερουσαλήµ και ευρήκαν συγκεντρωµένους
τους ένδεκα Αποστόλους και τους άλλους, που ήσαν µαζή των.
Λουκ. 24,34  λέγοντας ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και ώφθη Σίµωνι.
Λουκ. 24,34  Ολοι δε έλεγαν, ότι πραγµατικά αναστήθηκε ο Κυριος και παρουσιάσθηκε στον Σιµωνα.
Λουκ. 24,35  και αυτοί εξηγούντο τα εν τή οδώ και ως εγνώσθη αυτοίς εν τή κλάσει τού άρτου.
Λουκ. 24,35  Και οι δύο αυτοί διηγούντο λεπτεµερώς όσα συνέβησαν στον δρόµον και πως ανεγνωρίσθη από αυτούς ο
Κυριος την ώραν που έκοπτε τον άρτον.
Λουκ. 24,36  Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν µέσω αυτών και λέγει αυτοίς· ειρήνη υµίν.
Λουκ. 24,36  Ενώ δε αυτοί ωµιλούσαν περί αυτών, αίφνης ο ίδιος ο Ιησούς εστάθηκε στο µέσον αυτών και τους λέγει·
“ειρήνη ας είναι µαζή σας”.
Λουκ. 24,37  πτοηθέντες δε και έµφοβοι γενόµενοι εδόκουν πνεύµα θεωρείν.
Λουκ. 24,37  Εκείνοι εξαφνιάστηκαν, εταράχθησαν και κατελήφθησαν από φόβον, διότι ενόµιζαν ότι έβλεπαν κάποιον
πνεύµα.
Λουκ. 24,38  και είπεν αυτοίς· τι τεταραγµένοι εστέ, και διατί διαλογισµοί αναβαίνουσιν εν ταίς καρδίαις υµών;
Λουκ. 24,38  Και είπεν ο Κυριος εις αυτούς· “διατί είσθε ταραγµένοι, και διατί ανεβαίνουν εις τας καρδίας σας διαλογισµοί
απιστίας;
Λουκ. 24,39  ίδετε τας χείράς µου και τους πόδας µου, ότι αυτός εγώ ειµι· ψηλαφήσατέ µε και ίδετε, ότι πνεύµα σάρκα και
οστέα ουκ έχει καθώς εµέ θεωρείτε έχοντα.
Λουκ. 24,39  Ιδετε τας χείρας µου και τους πόδας µου, που φέρουν τα σηµάδια από τα καρφιά, δια να πεισθήτε ότι είµαι εγώ
ο ίδιος. Ψηλαφήσατέ µε µε τα χέρια σας και ιδέτε, ότι δεν είµαι πνεύµα, όπως νοµίζετε, διότι το πνεύµα δεν έχει σάρκα και
οστά, όπως βλέπετε εµέ να έχω”.
Λουκ. 24,40  και τούτο ειπών επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας.
Λουκ. 24,40  Και αφού είπε τούτο, έδειξε εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας.
Λουκ. 24,41  έτι δε απιστούντων αυτών από της χαράς και θαυµαζόντων είπεν αυτοίς· έχετέ τι βρώσιµον ενθάδε;
Λουκ. 24,41  Επειδή δε εκείνοι, ένεκα της χαράς, απιστούσαν ακόµη και εθαύµαζαν δια το καταπληκτικόν και ανέλπιστον
αυτό γεγονός, είπεν εις αυτούς ο Κυριος· “µήπως έχετε τίποτε φαγώσιµον εδώ;”
Λουκ. 24,42  οι δε επέδωκαν αυτώ ιχθύος οπτού µέρος και από µελισσίου κηρίου,
Λουκ. 24,42  Εκείνοι δε του έδωσαν ένα κοµάτι ψητό ψάρι και κηρήθρα.
Λουκ. 24,43  και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν.
Λουκ. 24,43  Και αφού τα επήρε, έφαγε ενώπιον των, όχι διότι είχε ανάγκην τροφής το αναστηµένον σώµα του, αλλά δια να
πεισθούν εκείνοι ότι αυτός είναι όντως ο αναστηµένος διδάσκαλος.
Λουκ. 24,44  είπε δε αυτοίς· ούτοι οι λόγοι ούς ελάλησα προς υµάς έτι ών σύν υµίν, ότι δεί πληρωθήναι πάντα τα γεγραµµένα
εν τώ νόµω Μωϋσέως και προφήταις και ψαλµοίς περί εµού.
Λουκ. 24,44  Είπε δε προς αυτούς· “αυτά που βλέπετε τώρα και θαυµάζετε, είναι ακριβώς όσα σας έλεγα, όταν ήµουν µαζή
σας, ότι πρέπει δηλαδή να εκπληρωθούν και να πραγµατοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφή για µένα στον νόµον του
Μωϋσέως, στους προφήτας και στους ψαλµούς”.
Λουκ. 24,45  τότε διήνοιξεν αυτών τον νούν τού συνιέναι τας γραφάς,
Λουκ. 24,45  Τοτε εφώτισε και ήνοιξε αυτών τον νουν, ώστε να εννοούν τας Γραφάς.
Λουκ. 24,46  και είπεν αυτοίς ότι ούτω γέγραπται και ούτως έδει παθείν τον Χριστόν και αναστήναι εκ νεκρών τή τρίτη
ηµέρα,
Λουκ. 24,46  Και είπεν εις αυτούς· “ότι έτσι, όπως ακριβώς έγιναν, είναι γραµµένα εις την Αγίαν Γραφήν, και έτσι σύµφωνα
µε το πάνσοφον σχέδιον του Θεού, έπρεπε να πάθη ο Χριστός και να αναστηθή εκ νεκρών την τρίτην ηµέραν,
Λουκ. 24,47  και κηρυχθήναι επί τώ ονόµατι αυτού µετάνοιαν και άφεσιν αµαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάµενον από
Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 24,47  και να κηρυχθή εν τω ονόµατι αυτού εις όλα τα έθνη µετάνοια και άφεσις αµαρτιών. Να αρχίση δε το κήρυγµα
από την Ιερουσαλήµ.
Λουκ. 24,48  υµείς δε εστε µάρτυρες τούτων.
Λουκ. 24,48  Σεις δε είσθε οι φιλαλήθεις και αξιόπιστοι µάρτυρες, οι οποίοι θα κηρύξετε και θα βεβαιώσετε όλα όσα έχετε
ακούσει και όσα έχετε ιδεί από εµέ.
Λουκ. 24,49  και ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν τού πατρός µου εφ υµάς· υµείς δε καθίσατε εν τή πόλει Ιερουσαλήµ
έως ού ενδύσησθε δύναµιν εξ ύψους.
Λουκ. 24,49  Σας αναγγέλω δε, ότι εγώ σας στέλνω τώρα αυτό που υπεσχέθη ο Πατήρ, δηλαδή το Πνεύµα το Αγιον, δια νας
σας φωτίζη και σας ενισχύη και σας περιφρουρή στο αποστολικόν σας έργον. Σεις λοιπόν καθίσατε εις την πόλιν
Ιερουσαλήµ έως ότου φορέσετε, σαν άλλο ένδυµα, και κάµετε ιδικήν σας πλέον την σοφίαν και την δύναµιν, που θα σας
έλθη από τον ουρανόν µε την επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύµατος”.
Λουκ. 24,50  Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βηθανίαν, και επάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς.
Λουκ. 24,50  Επειτα δε από αυτάς και άλλας διδασκαλίας, τους έβγαλε έξω από την πόλιν κάπου εκεί κοντά εις την
Βηθανίαν, και αφού εσήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε.
Λουκ. 24,51  και εγένετο εν τώ ευλογείν αυτόν αυτούς διέστη απ αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν.
Λουκ. 24,51  Και συνέβη τούτο το θαυµαστόν· ενώ αυτός τους ευλογούσε, εχωρίσθη από αυτούς και εφέρετο προς τα επάνω
στον ουρανόν.
Λουκ. 24,52  και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ µετά χαράς µεγάλης,
Λουκ. 24,52  Και αυτοί, αφού τον επροσκύνησαν, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ µε µεγάλην χαράν.
Λουκ. 24,53  και ήσαν διά παντός εν τώ ιερώ αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αµήν.
Λουκ. 24,53  Και ήσαν συνεχώς κατά τας ώρας της λατρείας στο ιερόν υµνούντες και δοξολογούντες τον Θεόν. Αµήν.
(εδοξολογούσαν τον Θεόν δι' όλα όσα είδαν και ήκουσαν κατά το διάστηµα των τριών ετών, και µάλιστα δια την ένδοξον



ανάστασιν και την θριαµβευτικήν ανάληψιν του Κυρίου).

Κ Α Τ Α  Ι Ω Α Ν Ν Η Ν  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιω. 1,1  Εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος.
Ιω. 1,1  Εις την αρχήν της πνευµατικής και υλικής δηµιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός και Λογος του
Θεού. Και ο Λογος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λογος ήτο Θεός απειροτέλειος,
όπως ο Πατήρ και το Αγιον Πνεύµα.
Ιω. 1,2  Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν.
Ιω. 1,2  Αυτός υπήρχεν εις την αρχήν της δηµιουργίας ηνωµένος προς τον Θεόν.
Ιω. 1,3  πάντα δι αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ έν ό γέγονεν.
Ιω. 1,3  Ολα τα δηµιουργήµατα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξιν κανένα, από όσα έχουν γίνει.
Ιω. 1,4  εν αυτώ ζωή ήν, και η ζωή ήν το φώς των ανθρώπων.
Ιω. 1,4  Εις αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής εδηµιούργησε και διατηρεί κάθε ζωήν. Δια δε τους ανθρώπους δεν
είναι µόνον η φυσική ζωη, αλλά και το πνευµατικόν φως, που φωτίζει τον νουν των εις κατανόησιν και αποδοχήν της
αληθείας.
Ιω. 1,5  και το φώς εν τή σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.
Ιω. 1,5  Και το φως λάµπει µέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν ηµπόρεσε ποτέ να το επισκιάση και το εξουδετερώση .
Ιω. 1,6  Εγένετο άνθρωπος απεσταλµένος παρά Θεού, όνοµα αυτώ Ιωάννης·
Ιω. 1,6  Προάγγελος αυτού του φωτός κατά τας ηµέρας εκείνας έγινεν ένας άνθρωπος, σταλµένος από τον Θεόν, του οποίου
το όνοµα ήτο Ιωάννης.
Ιω. 1,7  ούτος ήλθεν εις µαρτυρίαν, ίνα µαρτυρήση περί τού φωτός, ίνα πάντες πιστεύσωσι δι αυτού.
Ιω. 1,7  Αυτός ήλθε µε κύριον σκοπόν να µαρτυρήση περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και µε το κήρυγµά
του να προπαρασκευάση τους ανθρώπους, ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως.
Ιω. 1,8  ουκ ήν εκείνος το φώς, αλλ ίνα µαρτυρήση περί τού φωτός.
Ιω. 1,8  Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλ' ήλθε να µαρτυρήση δια το φως.
Ιω. 1,9  Ήν το φώς το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόµενον εις τον κόσµον.
Ιω. 1,9  Ο Υιός και Λογος του Θεού ήτο πάντοτε το αληθινόν φως , το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, που έρχεται στον
κόσµον.
Ιω. 1,10  εν τώ κόσµω ήν, και ο κόσµος δι αυτού εγένετο, και ο κόσµος αυτόν ουκ έγνω.
Ιω. 1,10  Ητο εξ αρχής στον κόσµον, ως δηµιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσµος όλος, ορατός και αόρατος, έλαβεν
ύπαρξιν δι' αυτού. Και όµως όταν το φως, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο κόσµος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον
εδέχθη.
Ιω. 1,11  εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον.
Ιω. 1,11  Ηλθε µεταξύ των ιδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους µε ιδιαιτέραν στοργήν δια µέσου των αιώνων είχε
προστατεύσει, και αυτοί οι ιδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως Σωτήρα και Θεόν των.
Ιω. 1,12  όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοίς πιστεύουσιν εις το όνοµα αυτού,
Ιω. 1,12  Αλλοι όµως τον εδέχθησαν. Εις όσους δε τον εδέχθησαν µε πίστιν ως Σωτήρα και Θεόν των έδωκε το δικαίωµα να
γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνοµά του.
Ιω. 1,13  οί ουκ εξ αιµάτων, ουδέ εκ θελήµατος σαρκός, ουδέ εκ θελήµατος ανδρός, αλλ εκ Θεού εγεννήθησαν.
Ιω. 1,13  Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίµατα ούτε από θέληµα σαρκός ούτε από θέληµα ανδρός, αλλά
εγεννήθησαν από τον Θεόν.
Ιω. 1,14  Καί ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν, και εθεασάµεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως µονογενούς παρά
πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.
Ιω. 1,14  Και ο Υιός και Λογος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικόν τρόπον και κατεσκήνωσεν µε οικειότητα εν τω
µέσω ηµών και ηµείς είδαµεν την µεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρωπίνην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν
είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού µονογενής, γεµάτος χάριν και αλήθειαν.
Ιω. 1,15  Ιωάννης µαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγων· ούτος ήν ον είπον, ο οπίσω µου ερχόµενος έµπροσθέν µου
γέγονεν, ότι πρώτός µου ήν.
Ιω. 1,15  Ο Ιωάννης µαρτυρεί δι' αυτόν και κράζει µε µεγάλην φωνήν, λέγων· “αυτός ήτο εκείνος, δια τον οποίον σας είπα,
ότι ο ερχόµενος ύστερα από εµέ είναι ασυγκρίτως ανώτερος από εµέ, διότι ως Υιός µονογενής του Πατρός υπήρχε ήδη, πριν
εγώ γεννηθώ”.
Ιω. 1,16  Καί εκ τού πληρώµατος αυτού ηµείς πάντες ελάβοµεν, και χάριν αντί χάριτος·
Ιω. 1,16  Και από τον άπειρον πνευµατικόν πλούτον αυτού όλοι ηµείς ελάβαµεν και χάριν επάνω εις την χάριν .
Ιω. 1,17  ότι ο νόµος διά Μωϋσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού εγένετο.
Ιω. 1,17  Διότι ενώ ο νόµος εδόθη δια του Μωϋσέως, δούλου του Θεού, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού,
Υιού του Θεού.
Ιω. 1,18  Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε· ο µονογενής υιός ο ών εις τον κόλπον τού πατρός, εκείνος εξηγήσατο.
Ιω. 1,18  Τον Θεόν κανείς ποτέ δεν έχει ίδει. Ο Υιός ο µονογενής, που υπάρχει προαιωνίως πάντοτε στον κόλπον του Πατρός,
εκείνος εφανέρωσεν εις ηµάς και κατέστησε γνωστόν τον Θεόν.
Ιω. 1,19  Καί αύτη εστίν η µαρτυρία τού Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύµων ιερείς και Λευΐτας ίνα
ερωτήσωσιν αυτόν· σύ τις εί;
Ιω. 1,19  Και αυτή είναι η µαρτυρία του Ιωάννου, όταν έστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυµα ιερείς και Λευΐτας να τον
ερωτήσουν· “συ ποιός είσαι;”
Ιω. 1,20  και ωµολόγησε, και ουκ ηρνήσατο· και ωµολόγησεν ότι ουκ ειµί εγώ ο Χριστός.
Ιω. 1,20  Και ωµολόγησε, και δεν ηρνήθη. Και ωµολόγησεν ότι “δεν είµαι εγώ ο Χριστός”.



Ιω. 1,21  και ηρώτησαν αυτόν· τι ούν; Ηλίας εί σύ; και λέγει· ουκ ειµί. ο προφήτης εί σύ; και απεκρίθη, ού.
Ιω. 1,21  Και τον ηρώτησαν πάλιν· “λοιπόν ποίος είσαι; Μηπως είσαι ο Ηλίας;” Και είπεν ο Ιωάννης· “δεν είµαι”.“Είσαι συ ο
προφήτης, ο ένας και µοναδικός, τον οποίον προανήγγειλε ο Μωϋσής;” και απήντησεν· “όχι”.
Ιω. 1,22  είπον ούν αυτώ· τις εί; ίνα απόκρισιν δώµεν τοίς πέµψασιν ηµάς· τι λέγεις περί σεαυτού;
Ιω. 1,22  Είπαν εν τέλει εις αυτόν· “ποίος είσαι; Πες µας, δια να δώσωµεν απάντησιν εις εκείνους που µας έστειλαν. Τι λέγεις
δια τον ευατόν του;”
Ιω. 1,23  έφη· εγώ φωνή βοώντος εν τή ερήµω, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ησαΐας ο προφήτης.
Ιω. 1,23  Είπεν ο Ιωάννης· “εγώ είµαι η φωνή του ανθρώπου, που φωνάζει δυνατά εις την έρηµον τα λόγια του προφήτου
Ησαΐου· κάµετε ευθύν τον δρόµον του Κυρίου· προετοιµάσατε τας ψυχάς σας, δια να υποδεχθούν τον Χριστόν”.
Ιω. 1,24  και οι απεσταλµένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων·
Ιω. 1,24  Και οι απεσταλµένοι ήσαν από την τάξιν των Φαρισαίων.
Ιω. 1,25  και ηρώτησαν αυτόν και είπον αυτώ· τι ούν βαπτίζεις, ει σύ ουκ εί ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης;
Ιω. 1,25  Και µε τόνον επιτιµητικόν τον ηρώτησαν και του είπαν· “διατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού συ δεν είσαι ο Χριστός ούτε ο
Ηλίας ούτε ο προφήτης;”
Ιω. 1,26  απεκρίθη αυτοίς ο Ιωάννης λέγων· εγώ βαπτίζω εν ύδατι· µέσος δε υµών έστηκεν ον υµείς ουκ οίδατε.
Ιω. 1,26  Απήντησεν εις αυτούς ο Ιωάννης και είπε· “εγώ µεν σας βαπτίζω µε νερό· ανάµεσα σας δε στέκει και θα εµφανισθή
έντος ολίγου εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε.
Ιω. 1,27  αυτός εστιν ο οπίσω µου ερχόµενος, ός έµπροσθέν µου γέγονεν, ού εγώ ουκ ειµί άξιος ίνα λύσω αυτού τον ιµάντα
τού υποδήµατος.
Ιω. 1,27  Αυτός είναι που έρχεται ύστερα από εµέ, ο οποίος όµως υπήρξε προ εµού ως προαιώνιος Λογος του Θεού, και του
οποίου εγώ δεν είµαι άξιος να λύσω ούτε το λωρί του υποδήµατός του”.
Ιω. 1,28  Ταύτα εν Βηθανία εγένετο πέραν τού Ιορδάνου, όπου ήν Ιωάννης βαπτίζων.
Ιω. 1,28  Αυτά συνέβησαν εις την Βηθανίαν, πέραν από τον Ιορδάνην όπου εβάπτιζεν ο Ιωάννης.
Ιω. 1,29  Τή επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόµενον προς αυτόν και λέγει· ίδε ο αµνός τού Θεού ο αίρων την
αµαρτίαν τού κόσµου.
Ιω. 1,29  Την εποµένην ηµέραν βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν να έρχεται εις αυτόν και λέγει· “ίδε ο αµνός του Θεού, που
επροφήτευσεν ο Ησαΐας, ο Μεσσίας και Λυτρωτής, ο οποίος θα θυσιασθή δια να πάρη επάνω του και εξαλείψη την
αµαρτίαν και την ενοχήν του κόσµου.
Ιω. 1,30  ούτός εστι περί ού εγώ είπον· οπίσω µου έρχεται ανήρ ός έµπροσθέν µου γέγονεν, ότι πρώτός µου ήν.
Ιω. 1,30  Αυτός είναι, δια τον οποίον σας είπα· ύστερα από εµέ έρχεται άνθρωπος, ο οποίος σαν αιώνιος Θεός υπάρχει πολύ
πρωτύτερα από εµέ, ασύγκριτα λαµπρότερος και ενδοξότερος.
Ιω. 1,31  καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ίνα φανερωθή τώ Ισραήλ, διά τούτο ήλθον εγώ εν τώ ύδατι βαπτίζων.
Ιω. 1,31  Και εγώ δεν τον εγνώριζα προηγουµένως, αλλά δια να φανερωθή αυτός στους Ισραηλίτας, δια τούτο ήλθα εγώ και
βαπτίζω εις τα ύδατα του Ιορδάνου”.
Ιω. 1,32  και εµαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαµαι το Πνεύµα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έµεινεν επ
αυτόν.
Ιω. 1,32  Και εβεβαίωσεν ο Ιωάννης λέγων ότι “είδα το Αγιον Πνεύµα να κατεβαίνη ωσάν περιστερά από τον ουρανόν και
έµεινεν εις αυτόν µονίµως.
Ιω. 1,33  καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ο πέµψας µε βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνός µοι είπεν· εφ ον αν ίδης το Πνεύµα καταβαίνον
και µένον επ αυτόν, ούτός εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύµατι Αγίω.
Ιω. 1,33  Και εγώ, όπως και σεις, δεν τον εγνώριζα, αλλά εκείνος που µε έστειλε να βαπτίζω µε νερό, εκείνος µου είπε· Εις
όποιον ίδης να κατεβαίνη το Πνεύµα το Αγιον και να µένη εις αυτόν, αυτός είναι, που βαπτίζει µε Πνεύµα Αγιον.
Ιω. 1,34  καγώ εώρακα και µεµαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός τού Θεού.
Ιω. 1,34  Και εγώ πράγµατι είδα, όπως µου είπεν ο Θεός, και έχω δώσει µαρτυρίαν και οµολογίαν ότι αυτός είναι ο Υιός του
Θεού που έγινεν άνθρωπος”.
Ιω. 1,35  Τή επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των µαθητών αυτού δύο,
Ιω. 1,35  Την εποµένην ηµέραν έστεκε πάλιν ο Ιωάννης στον τόπον αυτόν και δύο από τους µαθητάς του.
Ιω. 1,36  και εµβλέψας τώ Ιησού περιπατούντι λέγει· ίδε ο αµνός τού Θεού.
Ιω. 1,36  Και καθώς µε απέραντον σεβασµόν εκύτταξε τον Ιησούν, που περιπατούσε κάπου εκεί, λέγει· “ιδού ο αµνός του
Θεού”.
Ιω. 1,37  και ήκουσαν αυτού οι δύο µαθηταί λαλούντος, και ηκολούθησαν τώ Ιησού.
Ιω. 1,37  Και οι δύο µαθηταί του ήκουσαν τα λόγια του αυτά και ηκολούθησαν τον Ιησούν.
Ιω. 1,38  στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάµενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτοίς·
Ιω. 1,38  Εγύρισε δε ο Ιησούς και όταν τους είδε να τον ακολουθούν, λέγει εις αυτούς.
Ιω. 1,39  τι ζητείτε; οι δε είπον αυτώ· ραββί· ό λέγεται ερµηνευόµενον διδάσκαλε· που µένεις;
Ιω. 1,39  “Τι ζητείτε;” Εκείνοι δε του είπαν· “ραββί-που σηµαίνει εις τα ελληνικά διδάσκαλε-που µένεις;”
Ιω. 1,40  λέγει αυτοίς· έρχεσθε και ίδετε. ήλθον ούν και είδον που µένει και παρ αυτώ έµειναν την ηµέραν εκείνην· ώρα ήν ως
δεκάτη.
Ιω. 1,40  Είπεν εις αυτούς· “ελάτε και ιδέτε που µένω”. Ηλθαν, λοιπόν, και είδαν που µένει και έµειναν κοντά του την ηµέραν
εκείνην. Η ώρα δε ήτο τέσσαρες το απόγευµα.
Ιω. 1,41  ήν Ανδρέας ο αδελφός Σίµωνος Πέτρου είς εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτώ .
Ιω. 1,41  Ενας δε από τους δύο, που ήκουσαν τα όσα ο Ιωάννης είπε περί του Ιησού και ηκολούθησαν αυτόν, ήτο ο Ανδρέας,
ο αδελφός του Σιµωνος Πετρου.
Ιω. 1,42  ευρίσκει ούτος πρώτος τον αδελφόν τον ίδιον Σίµωνα και λέγει αυτώ· ευρήκαµεν τον Μεσσίαν· ό εστι
µεθερµηνευόµενον Χριστός·
Ιω. 1,42  Αυτός, λοιπόν, πρώτος ευρίσκει τον αδελφόν του τον Σιµωνα και του λέγει· “ευρήκαµεν τον Μεσσίαν, όνοµα που
ερµηνεύεται εις την ελληνικήν Χριστός”.



Ιω. 1,43  και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. εµβλέψας αυτώ ο Ιησούς είπε· σύ εί Σίµων ο υιός Ιωνά, σύ κληθήση Κηφάς, ό
ερµηνεύεται Πέτρος.
Ιω. 1,43  Και ωδήγησεν αυτόν προς τον Ιησούν. Και ο Ιησούς αφού τον εκύτταξε µε βλέµµα βαθύ και στοργικόν είπε· “συ
είσαι Σιµων, ο υιός του Ιωνά· συ θα ονοµασθής Κηφάς, όνοµα που ερµηνεύεται εις την ελληνικήν Πετρος”.
Ιω. 1,44  Τή επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει µοι.
Ιω. 1,44  Την άλλην ηµέραν απεφάσισεν ο Χριστός να αναχωρήση από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν. Ευρίσκει τον
Φιλιππον (µαθητήν και αυτός του Βαπτιστού, από τον οποίον πολλά είχε ακούσει περί του Μεσσίου) και του λέγει· “έλα
κοντά µου”.
Ιω. 1,45  ήν δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου.
Ιω. 1,45  Ο δε Φιλιππος κατήγετο από την Βηθσαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πετρου.
Ιω. 1,46  ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ον έγραψε Μωϋσής εν τώ νόµω και οι προφήται, ευρήκαµεν,
Ιησούν τον υιόν τού Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ.
Ιω. 1,46  Ευρίσκει ο Φιλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει· “αυτόν που έγραψε ο Μωϋσής στον Νοµον και προανήγγειλαν οι
προφήται εις τα προφητικά των βιβλία τον ευρήκαµεν· είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, από την Ναζαρέτ”.
Ιω. 1,47  και είπεν αυτώ Ναθαναήλ· εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· έρχου και ίδε.
Ιω. 1,47  Ο Ναθαναήλ όµως είπεν εις αυτόν· “από την Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγη κάτι καλόν;” Λεγει εις αυτόν ο
Φιλιππος· “έλα και ιδέ µόνος σου, δια να πεισθής”.
Ιω. 1,48  είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόµενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ώ δόλος ουκ
έστι.
Ιω. 1,48  Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει περί αυτού· “ιδού ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον
οποίον δεν υπάρχει πονηρία”.
Ιω. 1,49  λέγει αυτώ Ναθαναήλ· πόθεν µε γινώσκεις; απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· πρό τού σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα
υπό την συκήν είδόν σε.
Ιω. 1,49  Λεγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ· “από που µε γνωρίζεις;” Απήντησεν ο Ιησούς και του είπε· “προτού σε φωνάξη ο
Φιλιππος, όταν ήσουνα κάτω από την συκήν, µακρυά από κάθε ανθρώπινον µάτι, εγώ σε είδα”.
Ιω. 1,50  απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ραββί, σύ εί ο υιός τού Θεού, σύ εί ο βασιλεύς τού Ισραήλ.
Ιω. 1,50  Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε· “Διδάσκαλε, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ, τον
οποίον, σύµφωνα µε τις προφητείες, επεριµέναµεν”.
Ιω. 1,51  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; µείζω τούτων όψει.
Ιω. 1,51  Του απήντησεν δε ο Ιησούς· “Διότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από την συκήν, πιστεύεις; Θα ίδης ακόµη µεγαλύτερα
από αυτά”.
Ιω. 1,52  και λέγει αυτώ· αµήν αµήν λέγω υµίν, απ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους τού Θεού
αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν τού ανθρώπου.
Ιω. 1,52  Και εν συνεχεία λέγει προς αυτόν, ώστε να ακούσουν και οι άλλοι µαθηταί· “σας διαβεβαιώνω, ότι από τώρα θα
ίδετε ανοικτόν τον ουρανόν και τους αγγέλους του Θεού ν' ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, να συνοδεύουν και να
υπηρετούν τον υιόν του ανθρώπου (ο οποίος ως Θεός είναι κύριος και των αγγέλων)”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιω. 2,1  Καί τή ηµέρα τή τρίτη γάµος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήν η µήτηρ τού Ιησού εκεί·
Ιω. 2,1  Και την τρίτην ηµέραν, έπειτα από τα γεγονότα αυτά, έγινε γάµος εις την Κανά της Γαλιλαίας και ήτο εκεί και η
µητέρα του Ιησού.
Ιω. 2,2  εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι µαθηταί αυτού εις τον γάµον.
Ιω. 2,2  Προσεκλήθη και ο Ιησούς και οι µαθηταί του στον γάµον.
Ιω. 2,3  και υστερήσαντος οίνου λέγει η µήτηρ τού Ιησού προς αυτόν· οίνον ουκ έχουσι.
Ιω. 2,3  Επειδή δε έλειψεν ο οίνος, λέγει η µητέρα του Ιησού προς αυτόν· “οίνον δεν έχουν”.
Ιω. 2,4  λέγει αυτή ο Ιησούς· τι εµοί και σοί, γύναι; ούπω ήκει η ώρα µου.
Ιω. 2,4  Της λέγει δε ο Ιησούς· “τι κοινόν υπάρχει, ω γύναι, µεταξύ εµού του Μεσσίου και σου, που µε εγέννησες ως
άνθρωπον; Δεν ήλθεν ακόµη η ώρα µου να κάµω θαύµατα εµπρός στους ανθρώπους”.
Ιω. 2,5  λέγει η µήτηρ αυτού τοίς διακόνοις· ό,τι αν λέγη υµίν, ποιήσατε.
Ιω. 2,5  Η µητέρα του από τον τόνον της φωνής του εκατάλαβε, ότι θα επραγµατοποιούσε την παράκλησίν της και δι' αυτό
είπεν στους υπηρέτας· “ο,τι σας πη κάµετέ το”
Ιω. 2,6  ήσαν δε εκεί υδρίαι λίθιναι έξ κείµεναι κατά τον καθαρισµόν των Ιουδαίων, χωρούσαι ανά µετρητάς δύο ή τρεις.
Ιω. 2,6  Υπήρχαν δε εκεί εξ λίθινες στάµνες, που σκοπόν είχαν να χρησιµοποιούνται δια να πλύνωνται, κατά την συνήθειάν
των, οι Ιουδαίοι πριν φάγουν. Καθε µία δε από αυτάς εχωρούσε από δύο η τρεις µετρητάς, δηλαδή 35 έως 54 περίπου κιλά
εκάστη.
Ιω. 2,7  λέγει αυτοίς ο Ιησούς· γεµίσατε τας υδρίας ύδατος. και εγέµισαν αυτάς έως άνω.
Ιω. 2,7  Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “γεµίσατε τις στάµνες µε νερό”. Και τας εγέµισαν έως επάνω.
Ιω. 2,8  και λέγει αυτοίς· αντλήσατε νύν και φέρετε τώ αρχιτρικλίνω. και ήνεγκαν.
Ιω. 2,8  Και έπειτα τους είπε· “βγάλτε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινον, εις αυτόν που επιβλέπει τα του συµποσίου”. Και
έφεραν.
Ιω. 2,9  ως δε εγεύσατο ο αρχιτρίκλινος το ύδωρ οίνον γεγενηµένον -και ουκ ήδει πόθεν εστίν· οι δε διάκονοι ήδεισαν οι
ηντληκότες το ύδωρ- φωνεί τον νυµφίον ο αρχιτρίκλινος
Ιω. 2,9  Μολις δε εδοκίµασε ο αρχιτρίκλινος το νερό, που είχε γίνει κρασί-και δεν εγνώριζε αυτός από που προέρχεται· οι
υπηρέται µόνον εγνώριζαν που είχαν βγάλει το νερό και γεµίσει τις στάµνες-φωνάζει τον γαµβρόν ο αρχιτρίκλινος
Ιω. 2,10  και λέγει αυτώ· πάς άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον τίθησι, και όταν µεθυσθώσι, τότε τον ελάσσω· σύ
τετήρηκας τον καλόν οίνον έως άρτι.
Ιω. 2,10  και λέγει εις αυτόν· “κάθε άνθρωπος που κάµνει τραπέζι βάζει, σύµφωνα µε την συνήθειαν που υπάρχει, πρώτα το



καλό κρασί και όταν οι άνθρωποι πιουν µέχρι µέθης, τότε προσφέρει το κατώτερον. Συ όµως εφύλαξες το εκλεκτό κρασί
έως αυτήν την στιγµήν”.
Ιω. 2,11  Ταύτην εποίησε την αρχήν των σηµείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού, και
επίστευσαν εις αυτόν οι µαθηταί αυτού.
Ιω. 2,11  Αυτό το θαύµα έκαµε ως αρχήν των θαυµάτων του ο Ιησούς εις την Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε το
µεγαλείον της θείας εξουσίας του και επίστευσαν εις αυτόν οι µαθηταί του.
Ιω. 2,12  Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούµ αυτός και η µήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι µαθηταί αυτού, και εκεί
έµειναν ου πολλάς ηµέρας.
Ιω. 2,12  Υστερα από το γεγονός αυτό κατέβηκε εις την Καπερναούµ, αυτός και η µητέρα του και οι θεωρούµενοι από τους
άλλους ως αδελφοί του και οι µαθηταί αυτού και εκεί έµειναν ολίγας ηµέρας.
Ιω. 2,13  και εγγύς ήν το πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσόλυµα ο Ιησούς.
Ιω. 2,13  Επλησίαζε δε το Πασχα των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυµα.
Ιω. 2,14  και εύρεν εν τώ ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους κερµατιστάς καθηµένους.
Ιω. 2,14  Και ευρήκε στο ιερόν, δηλαδή µέσα εις τας αυλάς του ναού, αυτούς που επωλούσαν βώδια και πρόβατα και
περιστέρια, όπως επίσης και τους αργυραµοιβούς, που εκάθηντο κοντά εις τα τραπέζια των, δια να ανταλλάσουν τα ξένα
νοµίσµατα των προσκυνητών µε εβραϊκά.
Ιω. 2,15  και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ τού ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των
κολλυβιστών εξέχεε το κέρµα και τας τραπέζας ανέστρεψε,
Ιω. 2,15  Και αφού έκαµε φραγγέλλιον από σχοινιά, έβγαλε έξω από την αυλήν όλους και τα πρόβατα και τα βόδια, των δε
αργυραµοιβών εσκόρπισε κάτω τα νοµίσµατα και αναποδογύρισε τα τραπέζια των.
Ιω. 2,16  και τοίς τας περιστεράς πωλούσιν είπεν· άρατε ταύτα εντεύθεν· µη ποιείτε τον οίκον τού πατρός µου οίκον
εµπορίου.
Ιω. 2,16  Εις εκείνους δε που επωλούσαν τα περιστέρια είπε· “πάρετέ τα από εδώ και µη κάµνετε τον οίκον του Πατρός µου,
οίκον εµπορίου”.
Ιω. 2,17  εµνήσθησαν δε οι µαθηταί αυτού ότι γεγραµµένον εστίν, ο ζήλος τού οίκου σου καταφάγεταί µε.
Ιω. 2,17  Εθυµήθηκαν δε τότε οι µαθηταί του αυτό, που είχε γραφή στους ψαλµούς· “ο ζήλος, πάτερ µου, δια την δόξαν του
οίκου σου, ως άλλη φωτιά θα µε καταφάγη”.
Ιω. 2,18  απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ· τι σηµείον δεικνύεις ηµίν ότι ταύτα ποιείς;
Ιω. 2,18  Του ωµίλησαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν· “ποίον σηµείον συ µας δείχνεις και ποίαν απόδειξιν µας
παρουσιάζεις, ότι έχεις την εξουσίαν να κάµνης αυτά;”
Ιω. 2,19  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ηµέραις εγερώ αυτόν.
Ιω. 2,19  Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· “κρηµνίσατε τον ναόν τούτον και εγώ εις τρεις ηµέρας θα τον ανοικοδοµήσω”.
(Και ενοούσε· Θανατώσατε σστον ναόν του σώµατός µου, και εγώ µετά τρεις ηµέρας θα αναστηθώ από τον τάφον).
Ιω. 2,20  είπον ούν οι Ιουδαίοι· τεσσαράκοντα και έξ έτεσιν ωκοδοµήθη ο ναός ούτος, και σύ εν τρισίν ηµέραις εγερείς αυτόν;
Ιω. 2,20   Είπαν λοιπόν, οι Ιουδαίοι· “σαράντα εξ χρόνια εχρειάσθησαν, δια να κτισθή ο ναός αυτός και συ λέγεις, ότι θα τον
ανοικοδοµήσης έντος τριών ηµερών;”
Ιω. 2,21  εκείνος δε έλεγε περί τού ναού τού σώµατος αυτού.
Ιω. 2,21  Εκείνος όµως έλεγε δια τον ναόν του σώµατός του.
Ιω. 2,22  ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών, εµνήσθησαν οι µαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε, και επίστευσαν τή γραφή και τώ λόγω ώ
είπεν ο Ιησούς.
Ιω. 2,22   Οταν δε ανεστήθη εκ νεκρών, εθυµήθηκαν οι µαθηταί του ότι τούτο ακριβώς, το θαυµαστόν γεγονός ενοούσε τότε
και επίστευσαν εις την Αγίαν Γραφήν, που είχε προφητεύσει την ανάστασιν, και στον λόγον, τον οποίον είχε πει κατά την
περίστασιν εκείνην ο Ιησούς.
Ιω. 2,23  Ως δε ήν εν τοίς Ιεροσολύµοις εν τώ πάσχα εν τή εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνοµα αυτού, θεωρούντες αυτού
τα σηµεία ά εποίει.
Ιω. 2,23   Οταν δε ευρίσκετο εις τα Ιεροσόλυµα κατά την εορτήν του πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν ως Μεσσίαν διότι
έβλεπαν τα θαύµατα που έκανε και τα οποία απεδείκνυαν την θείαν αποστολήν του.
Ιω. 2,24  αυτός δε ο Ιησούς ουκ επίστευεν εαυτόν αυτοίς διά το αυτόν γινώσκειν πάντας,
Ιω. 2,24   Ο ίδιος όµως ο Ιησούς δεν ενεπιστεύετο εις αυτούς τον ευατόν του και τα υψηλά νοήµατα της διδασκαλίας του ,
διότι αυτός εγνώριζε καλά όλους, τον άστατον δηλαδή χαρακτήρα των, τας προκαταλήψεις και τας ατελείας των.
Ιω. 2,25  και ότι ου χρείαν είχεν ίνα τις µαρτυρήση περί τού ανθρώπου· αυτός γάρ εγίνωσκε τι ήν εν τώ ανθρώπω.
Ιω. 2,25   Και δεν είχεν ανάγκην να τον κατατοπίση κανείς και τον πληροφορήση περί του ανθρώπου, διότι αυτός ο ίδιος
εγνώριζε πολύ καλά, τι υπήρχε µέσα στον κάθε άνθρωπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιω. 3,1  Ήν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδηµος όνοµα αυτώ, άρχων των Ιουδαίων.
Ιω. 3,1  Υπήρχε δε εκεί εις την Ιερουσαλήµ, κάποιον άνθρωπος από την τάξιν των Φαρισαίων, ονόµατι Νικόδηµος, άρχων
των Ιουδαίων, διότι ήτο µέλλος του συνεδρίου.
Ιω. 3,2  ούτος ήλθε προς αυτόν νυκτός και είπεν αυτώ· ραββί, οίδαµεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος· ουδείς γάρ ταύτα
τα σηµεία δύναται ποιείν ά σύ ποιείς, εάν µη ή ο Θεός µετ αυτού.
Ιω. 3,2  Αυτός ήλθε νύκτα προς τον Ιησούν και του είπε· “Διδάσκαλε, γνωρίζοµεν ότι συ ήλθες από τον Θεόν ως ο µοναδικός
διδάσκαλος των πλέον υψηλών αληθειών. Διότι κανένας δεν ηµπορεί να κάνη τα καταπληκτικά αυτά θαύµατα, τα οποία
κάµνεις συ, εάν ο Θεός δεν είναι µαζή του. (Από σε λοιπόν περιµένοµεν να ακούσωµεν καθαρά το θέληµα του Θεού και τον
τρόπον, µε τον οποίον θα ηµπορέσωµεν να αποκτήσωµεν τα αγαθά της βασιλείας)”.
Ιω. 3,3  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· αµήν αµήν λέγω σοι, εάν µη τις γεννηθή άνωθεν, ου δύναται ιδείν την βασιλείαν
τού Θεού.
Ιω. 3,3  Απήντησε ο Ιησούς και είπε· “σε διαβεβαιώνω, ότι εάν δεν γεννηθή κανείς από τον ουρανόν, δεν ηµπορεί να ίδη και



να απολαύση την βασιλείαν του Θεού”.
Ιω. 3,4  λέγει προς αυτόν ο Νικόδηµος· πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήναι γέρων ών; µη δύναται εις την κοιλίαν της
µητρός αυτού δεύτερον εισελθείν και γεννηθήναι;
Ιω. 3,4  Λεγει προς αυτόν ο Νικόδηµος· “πως είναι δυνατόν να γεννηθή πάλιν ο άνθρωπος, και µάλιστα όταν είναι γέρων;
Μηπως ηµπορεί να εισέλθη δια δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της µητρός του και να γεννηθή πάλιν;”
Ιω. 3,5  απεκρίθη Ιησούς· αµήν αµήν λέγω σοι, εάν µη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύµατος, ου δύναται εισελθείν εις την
βασιλείαν τού Θεού.
Ιω. 3,5  Απήντησεν ο Ιησούς· “αληθώς σου λέγω, ότι εάν δεν αναγενηθή κανείς πνευµατικώς από το νερό του βαπτίσµατος
και από την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, δεν ηµπορεί να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.
Ιω. 3,6  το γεγεννηµένον εκ της σαρκός σάρξ εστι, και το γεγεννηµένον εκ τού Πνεύµατος πνεύµά εστι.
Ιω. 3,6  Καθε τι που έχει γεννηθή κατά τρόπον φυσικόν από την σάρκα, είναι και αυτό σαρκικόν, δηλαδή γεµάτο ατελείας
και αδυναµίας. Και εκείνο που έχει γεννηθή από το Αγιον Πνεύµα , είναι πνευµατική ύπαρξις, που θα απολαύση την
βασιλείαν του Θεού.
Ιω. 3,7  µη θαυµάσης ότι είπόν σοι, δεί υµάς γεννηθήναι άνωθεν.
Ιω. 3,7  Μη απορείς, διότι σου είπα ότι πρέπει όλοι σας να αναγεννηθήτε από την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, που
κατεβαίνει εκ των άνω.
Ιω. 3,8  το πνεύµα όπου θέλει πνεί, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλ ουκ οίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως εστί
πάς ο γεγεννηµένος εκ τού Πνεύµατος.
Ιω. 3,8  Ο αέρας όπου θέλει φύσα και ακούεις την βοήν του, αλλά δεν γνωρίζεις από που έρχεται και που θα καταλήξη. Ετσι
γίνεται και µε κάθε ένα, ο οποίος αναγεννάται από το Αγιον Πνεύµα. Ο τρόπος αυτής της αναγεννήσεως είναι
ακατάληπτος το αποτέλεσµα όµως φανερόν”.
Ιω. 3,9  απεκρίθη Νικόδηµος και είπεν αυτώ· πώς δύναται ταύτα γενέσθαι;
Ιω. 3,9  Απήντησεν ο Νικόδηµος και του είπε· “πως είναι δυνατόν να γίνουν αυτά;”
Ιω. 3,10  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· σύ εί ο διδάσκαλος τού Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις;
Ιω. 3,10  Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Ιησούς· “συ είσαι ο επίσηµος διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά, δια τα οποία
οµιλούν αι Γραφαί;
Ιω. 3,11  αµήν αµήν λέγω σοι ότι ό οίδαµεν λαλούµεν και ό εωράκαµεν µαρτυρούµεν, και την µαρτυρίαν ηµών ου
λαµβάνετε.
Ιω. 3,11  Αληθώς σου λέγω, ότι εκείνο που γνωρίζοµεν καλά, λέγοµεν· και αυτό που είδαµεν µαρτυρούµεν. Καθε τι που
λέγοµεν είναι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια. Και όµως σεις δεν δέχεσθε την µαρτυρίαν µας.
Ιω. 3,12  ει τα επίγεια είπον υµίν και ου πιστεύετε, πώς εάν είπω υµίν τα επουράνια πιστεύσετε;
Ιω. 3,12  Εάν σας είπα διδασκαλίας θείας, αι οποίαι σχετίζονται µε όσα συµβαίνουν εις την γην και είναι εποµένως εύκολον
να τας εννοήσετε και όµως δεν τας πιστεύετε, πως, εάν σας είπω υψηλάς αληθείας, που αναφέρονται στον επουράνιον
κόσµον, θα τας παραδεχθήτε και θα τας πιστέψετε;
Ιω. 3,13  και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει µη ο εκ τού ουρανού καταβάς, ο υιός τού ανθρώπου ο ών εν τώ ουρανώ.
Ιω. 3,13  Κανείς δε δεν ανέβηκε στον ουρανόν, δια να µάθη εκεί και διδάξη εις σας αυτάς τας αληθείας, παρά µόνον αυτός
που κατέβηκε από τον ουρανόν και έγινε δια της ενανθρωπήσεως υιός του ανθρώπου και ο όποιος εξακολουθεί, καθ' ον
χρόνον ζη εις την γην, να είναι και στον ουρανόν ως Θεός.
Ιω. 3,14  και καθώς Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τή ερήµω, ούτως υψωθήναι δεί τον υιόν τού ανθρώπου,
Ιω. 3,14  Οπως δε ο Μωϋσής εκρέµεσε υψηλά το χάλκινι φίδι εις την έρηµον, δια να το αντικρύζουν µε πίστιν οι Ισραηλίται
και να σώζωνται από το θανατηφόρον δηλητήριον των φιδιών της ερήµου, έτσι, σύµφωνα µε το πάνσοφον σχέδιον του
Θεού, πρέπει να κρεµασθή και ο υιός του ανθρώπου επάνω στον σταυρόν.
Ιω. 3,15  ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον.
Ιω. 3,15  Και τούτο, δια να µη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κανένας από εκείνους , που θα πιστεύσουν εις αυτόν,
αλλά να κερδήση και να έχη την αιώνιον ζωήν.
Ιω. 3,16  ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον, ώστε τον υιόν αυτού τον µονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν
µη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον.
Ιω. 3,16  Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τον βυθισµένον εις τας αµαρτίας κόσµον, ώστε παρέδωκεν εις σταυρικόν
θάνατον τον µονογενή του Υιόν· δια να µη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που θα πιστεύη εις αυτόν,
αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.
Ιω. 3,17  ου γάρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσµον ίνα κρίνη τον κόσµον, αλλ ίνα σωθή ο κόσµος δι αυτού.
Ιω. 3,17  Διότι δεν έστειλεν ο Θεός τον Υιόν του στον κόσµον δια να κρίνη και καταδικάση τον κόσµον, αλλά δια να σωθή ο
κόσµος µε την θυσίαν αυτού.
Ιω. 3,18  ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε µη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι µη πεπίστευκεν εις το όνοµα τού µονογενούς
υιού τού Θεού.
Ιω. 3,18  Καθε ένας που πιστεύει εις αυτόν, εις οποιοδήποτε έθνος και αν ανήκη, δεν καταδικάζεται. Οποιος όµως δεν
πιστεύει, έχει καταδικασθή από τώρα, ακριβώς διότι δεν επίστεψε στο όνοµα του µονογενούς Υιού του Θεού, και µε την
απιστίαν του απέκλεισεν αυτός µόνος τον εαυτόν του από την σωτηρίαν.
Ιω. 3,19  αύτη δε εστιν η κρίσις, ότι το φώς ελήλυθεν εις τον κόσµον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι µάλλον το σκότος ή το
φώς· ήν γάρ πονηρά αυτών τα έργα.
Ιω. 3,19  Αυτή δε είναι και η αιτία της καταδίκης των απίστων· ότι δηλαδή το φως, ο Υιός του Θεού, ήλθεν στον κόσµον,
αλλά οι άνθρωποι ηγάπησαν και έδωσαν µάλλον την καρδιά τους στο σκοτάδι και όχι στο φως. Και τούτο, διότι τα έργα
των ήσαν πονηρά.
Ιω. 3,20  πάς γάρ ο φαύλα πράσσων µισεί το φώς και ουκ έρχεται προς το φώς, ίνα µη ελεγχθή τα έργα αυτού·
Ιω. 3,20   Διότι κάθε ένας που αµετανοήτως πράττει έργα κακά και διεστραµµένα, αντιπαθεί και αποστρέφεται το φως και
δεν έρχεται στο φως, δια να µη φανερωθούν τα φαύλα έργα του.
Ιω. 3,21  ο δε ποιών την αλήθειαν έρχεται προς το φώς, ίνα φανερωθή αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστιν ειργασµένα.



Ιω. 3,21  Καθένας δε που ζη και πράττει σύµφωνα µε την αλήθειαν του Θεού, έρχεται στο φως, πλησιάζει µε εµπιστοσύνην
στον Κυριον Ιησούν, δια να φανερωθή η ποιότης και η αξία των έργων του, να πληροφορηθή δε και ο ίδιος ότι πράγµατι
αυτά έχουν γίνει σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού”.
Ιω. 3,22  Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι µαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γήν, και εκεί διέτριβε µετ αυτών και εβάπτιζεν.
Ιω. 3,22   Υστερα από αυτά, που συνέβησαν εις τα Ιεροσόλυµα, ήλθεν ο Ιησούς και οι µαθηταί του εις την άλλην περιοχήν
της Ιουδαίας και εκεί έµενε µαζή τους και εβάπτιζε δια µέσω αυτών εκείνους που ήρχοντο µε την διάθεσιν να πιστεύσουν
εις αυτόν.
Ιω. 3,23  ήν δε και Ιωάννης βαπτίζων εν Αινών εγγύς τού Σαλείµ, ότι ύδατα πολλά ήν εκεί, και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο·
Ιω. 3,23  Ο δε Ιωάννης εβάπτιζε τότε εις την πηγήν Αινών, πλησίον της πόλεως Σαλείµ, διότι εκεί ήσαν πολλά ύδατα, και
ήρχοντο άνθρωποι και εβαπτίζοντο.
Ιω. 3,24  ούπω γάρ ήν βεβληµένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης.
Ιω. 3,24   Δεν είχε δε ακόµη συλληφθή και φυλακισθή από τον Ηρώδην ο Ιωάννης.
Ιω. 3,25  Εγένετο ούν ζήτησις εκ των µαθητών Ιωάννου µετά Ιουδαίου περί καθαρισµού.
Ιω. 3,25  Εγινε λοιπόν συζήτησις από τους µαθητάς του Ιωάννου µε κάποιον Ιουδαίον δια τον καθαρισµόν, τον οποίον το
βάπτισµα των µαθητών του Χριστού και το βάπτισµα του Ιωάννου έδιδεν στους ανθρώπους.
Ιω. 3 ,26   και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτώ· ραββί, ός ήν µετά σού πέραν τού Ιορδάνου, ώ σύ µεµαρτύρηκας, ίδε
ούτος βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν.
Ιω. 3,26   Και ήλθαν προς τον Ιωάννην οι µαθηταί του µαζή µε τον Ιουδαίον και του είπαν· “διδάσκαλε, αυτός, που ήτο µαζή
σου πέραν από τον Ιορδάνην και δια τον οποίον συ εµαρτύρησες και εβεβαίωσες περί της αποστολής του στους
ανθρώπους, κύτταξε βαπτίζει τώρα και όλοι πηγαίνουν εις αυτόν”.
Ιω. 3,27  απεκρίθη Ιωάννης και είπεν· ου δύναται άνθρωπος λαµβάνειν ουδέν, εάν µη ή δεδοµένον αυτώ εκ τού ουρανού.
Ιω. 3,27  Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε· “τίποτε δεν ηµπορεί να πάρη ο άνθρωπος εάν δεν του έχη δοθή από τον ουρανόν.
Ιω. 3,28  αυτοί υµείς µοι µαρτυρείτε ότι είπον· ουκ ειµί εγώ ο Χριστός, αλλ ότι απεσταλµένος ειµί έµπροσθεν εκείνου.
Ιω. 3,28   Σεις, άλωστε, οι ίδιοι που µε ηκούσατε, επιβεβαιώνετε ότι εγώ είπα· Δεν είµαι εγώ ο Χριστός, αλλ' ότι εγώ είµαι
απεσταλµένος από τον Θεόν ενωρίτερα από εκείνον, δια να προπαρασκευάσω τους ανθρώπους.
Ιω. 3,29  ο έχων την νύµφην νυµφίος εστίν· ο δε φίλος τού νυµφίου, ο εστηκώς και ακούων αυτού, χαρά χαίρει διά την
φωνήν τού νυµφίου. αύτη ούν η χαρά η εµή πεπλήρωται.
Ιω. 3,29   Επειτα δε µη λησµονείτε ότι αυτός που έλαβε και έχει την νύµφην είναι ο νυµφίος, ο δε φίλος του νυµφίου, ο οποίος
κατά τον γάµον στέκεται κοντά εις αυτόν και τον ακούει, χαίρει παρά πολύ δια τα λόγια, µε τα οποία ο νυµφίος εκδηλώνει
την χαράν του. Αυτή, λοιπόν, είναι η ιδική µου χαρά, να βλέπω τον νυµφίον ευχαριστηµένον και η οποία χαρά µου είναι
πλήρης και τελεία. (Ο Χριστός είναι ο νυµφίος, νύµφη η Εκκλησία. Χαίρω βαθύτατα, διότι βλέπω τους ανθρώπους, που θα
ενταχθούν εις την Εκκλησίαν του, να τον ακολουθούν).
Ιω. 3,30  εκείνον δεί αυξάνειν, εµέ δε ελαττούσθαι.
Ιω. 3,30  Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε, ο πρόδροµός του, να µικραίνω, ώστε όλοι πλέον να ακολουθούν εκείνον και όχι
εµέ.
Ιω. 3,31  ο άνωθεν ερχόµενος επάνω πάντων εστίν. ο ών εκ της γής εκ της γής εστι και εκ της γής λαλεί· ο εκ τού ουρανού
ερχόµενος επάνω πάντων εστί,
Ιω. 3,31  Εκείνος που έρχεται από τον ουρανόν, δηλαδή ο Χριστός, είναι επάνω από όλους. Εκείνος δε που είναι από την γην,
όπως είµαι εγώ, από γονείς που είναι επίσης της γης, οµιλεί περί του θελήµατος και των έργων του Θεού, σαν άνθρωπος εκ
της γης, δηλαδή ατελώς. Εκείνος όµως που έρχεται από τον ουρανόν είναι ανώτερος από όλους.
Ιω. 3,32  και ό εώρακε και ήκουσε, τούτο µαρτυρεί, και την µαρτυρίαν αυτού ουδείς λαµβάνει.
Ιω. 3,32  Και αυτό που είδε και ήκουσε και το γνωρίζει άριστα και κάλλιστα, αυτό και µε απόλυτον βεβαιότητα και
σαφήνειαν κηρύσσει. Αλλά την µαρτυρίαν αυτού ολίγοι την δέχονται.
Ιω. 3,33  ο λαβών αυτού την µαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστιν.
Ιω. 3,33  Εκείνος δε που επίστευσε και εδέχθη αυτήν την διδασκαλίαν, αυτός έβαλε την σφραγίδα του και υπέγραψε µε το
όνοµά του τους λόγους του Υιού και απεσταλµένου του Θεού και επεβεβαίωσε έτσι ότι ο Θεός είναι πάντοτε αληθινός.
Ιω. 3,34  ον γάρ απέστειλεν ο Θεός, τα ρήµατα τού Θεού λαλεί· ου γάρ εκ µέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύµα.
Ιω. 3,34  Και ότι αυτός, τον οποίον ο Θεός απέστειλε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, διδάσκει το λόγια του Θεού αλάνθαστα και
πλήρη, διότι ο Θεός δεν έδωσεν εις αυτόν περιωρισµένον τον φωτισµόν και την ενέργειαν του Αγίου Πνεύµατος, όπως
στους προφήτας, αλλά έδωκεν εις αυτόν αυτό τούτο το Αγιον Πνεύµα.
Ιω. 3,35  ο πατήρ αγαπά τον υιόν και πάντα δέδωκεν εν τή χειρί αυτού.
Ιω. 3,35  Και τούτο, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και από τότε που ο Υιός έγινε άνθρωπος του έχει δώσει όλα υπό την
εξουσίαν του, ώστε και ως άνθρωπος να δύναται να ενεργή και να πράττη και να διαχειρίζεται τα πάντα προς σωτηρίαν
των ανθρώπων.
Ιω. 3,36  ο πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωήν αιώνιον· ο δε απειθών τώ υιώ ουκ όψεται ζωήν, αλλ η οργή τού Θεού µένει επ
αυτόν.
Ιω. 3,36  Ετσι δε καθένας που πιστεύει στον Υιόν, έχει εξασφαλίσει την αιωνίαν ζωήν. Εκείνος δε που δεν πιστεύει και δεν
υπακούει στον Υιόν, δεν θα ίδη την µακαρίαν ζωήν, αλλά η οργή του Θεού θα µένη συνεχώς επάνω του”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιω. 4,1  Ως ούν έγνω ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλείονας µαθητάς ποιεί και βαπτίζει ή Ιωάννης-
Ιω. 4,1  Οταν, λοιπόν, έµαθε ο Κυριος ότι οι Φαρισαίοι επληροφορήθησαν, πως ο Ιησούς κάµνει και βαπτίζει περισσοτέρους
µαθητάς παρά ο Ιωάννης
Ιω. 4,2  καίτοιγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν, αλλ οι µαθηταί αυτού-
Ιω. 4,2  -αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζεν, αλλά οι µαθηταί του εβάπτιζαν-
Ιω. 4,3  αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν.
Ιω. 4,3  εγκατέλειψε την Ιουδαίαν και ανεχώρησε δια την Γαλιλαίαν.



Ιω. 4,4  Έδει δε αυτόν διέρχεσθαι διά της Σαµαρείας.
Ιω. 4,4  Επρεπε δε να περάση δια µέσου της Σαµαρείας.
Ιω. 4,5  έρχεται ούν εις πόλιν της Σαµαρείας λεγοµένην Συχάρ , πλησίον τού χωρίου ό έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ τώ υιώ αυτού·
Ιω. 4,5  Ερχεται, λοιπόν, εις πόλιν της Σαµαρείας, η οποία ελέγετο Συχάρ, πλησίον στο µέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον
υιόν του τον Ιωσήφ.
Ιω. 4,6  ήν δε εκεί πηγή τού Ιακώβ. ο ούν Ιησούς κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκαθέζετο ούτως επί τή πηγή· ώρα ήν ωσεί
έκτη.
Ιω. 4,6  Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, κουρασµένος καθώς ήτο από την οδοιπορίαν, εκάθισε µε
απλότητα κοντά στο πηγάδι. Η ώρα δε ήτο εξ από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή δώδεκα µεσηµέρι.
Ιω. 4,7  έρχεται γυνή εκ της Σαµαρείας αντλήσαι ύδωρ. λέγει αυτή ο Ιησούς· δός µοι πιείν.
Ιω. 4,7  Την ώραν εκείνην έρχεται µία γυναίκα από την Σαµάρειαν, να βγάλη νερό. Της είπε ο Ιησούς· “δος µου να πιώ”.
Ιω. 4,8  οι γάρ µαθηταί αυτού απεληλύθεισαν εις την πόλιν ίνα τροφάς αγοράσωσι.
Ιω. 4,8  Διότι οι µαθηταί του, που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι, είχαν υπάγει εις την πόλιν, δια να
αγοράσουν τροφάς.
Ιω. 4,9  λέγει ούν αυτώ η γυνή η Σαµαρείτις· πώς σύ Ιουδαίος ών παρ εµού πιείν αιτείς, ούσης γυναικός Σαµαρείτιδος; ου
γάρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαµαρείταις.
Ιω. 4,9  Λεγει τότε εις αυτόν η Σαµαρείτις· “πως συ, που είσαι Ιουδαίος, ζητείς νερό να πιής από εµέ, η οποία είµαι
Σαµαρείτισσα;” Είπε δε αυτό, διότι οι Ιουδαίοι εµισούσαν και απεστρέφοντο τους Σαµαρείτας και δεν ήθελαν να έχουν
καµµίαν επικοινωνίαν και σχέσιν µε αυτούς.
Ιω. 4,10  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή· ει ήδεις την δωρεάν τού Θεού, και τις εστιν ο λέγων σοι, δός µοι πιείν, σύ αν
ήτησας αυτόν, και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζών.
Ιω. 4,10  Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· “εάν εγνώριζες την δωρεάν, την οποίαν ο Θεός δίδει στους ανθρώπους, και ποιός
είναι αυτός που σου λέγει, δος µου να πιώ, συ θα εζητούσες από αυτόν και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, που δεν στειρεύει ποτέ
(τας ανεκτιµήτους δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος, που καθαρίζουν, δροσίζουν και ζωογονούν την ψυχήν και την κάµνουν
να ανθίζη και να καρποφορή τον πλούτον των αρετών και των καλών έργων, τους πολυτίµους και ευαρέστους στον Θεόν
πνευµατικούς καρπούς)”.
Ιω. 4,11  λέγει αυτώ η γυνή· Κύριε, ούτε άντληµα έχεις, και το φρέαρ εστί βαθύ· πόθεν ούν έχεις το ύδωρ το ζών;
Ιω. 4,11  Λεγει εις αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, ούτε δοχείον έχεις, δια να βγάλης νερό, και το πηγάδι είναι βαθύ. Από που λοιπόν
έχεις, και µάλιστα την ώρα αυτήν, το δροσερό νερό;
Ιω. 4,12  µη σύ µείζων εί τού πατρός ηµών Ιακώβ, ός έδωκεν ηµίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και οι υιοί αυτού και τα
θρέµµατα αυτού;
Ιω. 4,12  Μηπως συ είσαι ανώτερος από τον πατέρα µας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις ηµάς, και από το νερό του
οποίου έπιε και αυτός και τα παιδιά του και όλα τα ζώα που έβοσκε;”
Ιω. 4,13  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή· πάς ο πίνων εκ τού ύδατος τούτου διψήσει πάλιν·
Ιω. 4,13  Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· “καθένας, που πίνει από το νερό αυτό, θα διψάση πάλιν.
Ιω. 4,14  ός δι αν πίη εκ τού ύδατος ού εγώ δώσω αυτώ, ου µη διψήση εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ ό δώσω αυτώ, γενήσεται
εν αυτώ πηγή ύδατος αλλοµένου εις ζωήν αιώνιον.
Ιω. 4,14  Εκείνος όµως που θα πιή από το νερό, το οποίον εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάση ποτέ, αλλά το νερό, που εγώ θα
του δώσω, θα µεταβληθή µέσα του εις αστείρευτον πηγήν πνευµατικού ύδατος, που θα αναβλύζη πάντοτε και θα του
χαρίζη αιωνίαν ζωήν”.
Ιω. 4,15  λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δός µοι τούτο το ύδωρ, ίνα µη διψώ µηδέ έρχωµαι ενθάδε αντλείν.
Ιω. 4,15  Λεγει προς αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, δος µου αυτό το νερό, για να µη διψώ και να µη έρχωµαι εδώ, να βγάζω νερό”.
Ιω. 4,16  λέγει αυτή ο Ιησούς· ύπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε.
Ιω. 4,16  Τοτε είπε προς αυτήν ο Ιησούς· “πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ µαζή µε αυτόν”.
Ιω. 4,17  απεκρίθη η γυνή και είπεν· ουκ έχω άνδρα. λέγει αυτή ο Ιησούς· καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω·
Ιω. 4,17  Απεκρίθη η γυναίκα και είπε· “δεν έχω άνδρα”. Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “καλά είπες ότι, δεν έχω άνδρα.
Ιω. 4,18  πέντε γάρ άνδρας έσχες, και νύν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ· τούτο αληθές είρηκας.
Ιω. 4,18  Διότι πέντε συζύγους τον ένα κατόπιν του άλλου επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόµιµος σύζυγός σου·
τούτο που είπες αληθινό είναι”.
Ιω. 4,19  λέγει αυτώ η γυνή· Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εί σύ.
Ιω. 4,19  Λεγει εις αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, από όσα µου εφανέρωσες, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Θα επωφεληθώ από
αυτήν την ευκαιρίαν να σε ρωτήσω δι' ένα πολύ σοβαρόν θρησκευτικόν ζήτηµα.
Ιω. 4,20  οι πατέρες ηµών εν τώ όρει τούτω προσεκύνησαν· και υµείς λέγετε ότι εν Ιεροσολύµοις εστίν ο τόπος όπου δεί
προσκυνείν.
Ιω. 4,20   Οι πατέρες µας ελάτρευσαν τον Θεόν στούτο εδώ το όρος, το Γαριζίν. Σεις όµως οι Ιουδαίοι λέγετε ότι εις τα
Ιεροσόλυµα είναι ο τόπος, όπου πρέπει να λατρεύωµεν τον Θεόν”.
Ιω. 4,21  λέγει αυτή ο Ιησούς· γύναι, πίστευσόν µοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τώ όρει τούτω ούτε εν Ιεροσολύµοις
προσκυνήσετε τώ πατρί.
Ιω. 4,21  Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “πίστευσέ µε, γυναίκα, ότι έρχεται πολύ σύντοµα καιρός, που ούτε στο όρος τούτο ούτε εις
τα Ιεροσόλυµα µόνον θα λατρεύσετε τον ουράνιον Πατέρα.
Ιω. 4,22  υµείς προσκυνείτε ό ουκ οίδατε, ηµείς προσκυνούµεν ό οίδαµεν· ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν.
Ιω. 4,22   Σεις οι Σαµαρείται, που έχετε απορρίψει τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προσκυνείτε εκείνο, το
οποίον πολύ ολίγον γνωρίζετε. Ηµείς οι Ιουδαίοι προσκυνούµεν εκείνο που περισσότερον από σας και από τους άλλους
λαούς γνωρίζοµεν. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώση την σωτηρίαν εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίου.
Ιω. 4,23  αλλ έρχεται ώρα, και νύν εστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τώ πατρί εν πνεύµατι και αληθεία·
και γάρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.
Ιω. 4,23   Αλλά έρχεται πλέον ώρα, και µάλιστα τώρα ήλθε, οπότε οι γνήσιοι και πραγµατικοί προσκυνηταί θα τιµήσουν και



θα λατρεύσουν τον ουράνιον Πατέρα µε το φωτισµένον και καθαρόν πλέον πνεύµα των και µε λατρείαν όχι τυπικήν και
συµβολικήν, αλλά αληθινήν και σαφή. Διότι και ο Πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι, φωτισµένοι τον νουν και καθαροί κατά την
καρδίαν, αυτοί που θα τον λατρεύουν.
Ιω. 4,24  πνεύµα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύµατι και αληθεία δεί προσκυνείν.
Ιω. 4,24   Ο Θεός είναι Πνεύµα, πανυπερτέλειον και πανταχού παρόν και δεν κατοικεί εις ωρισµένους µόνον τόπους. Και
εκείνοι, οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν µε όλην των την ψυχήν, µε αφωσιωµένην την καρδίαν και την
διάνοιάν των εις αυτόν, µε φωτισµένην και αληθινήν γνώσιν περί αυτού και της λατρείας, που του ταιριάζει”.
Ιω. 4,25  λέγει αυτώ η γυνή· οίδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόµενος Χριστός· όταν έλθη εκείνος, αναγγελεί ηµίν πάντα.
Ιω. 4,25   Λεγει προς αυτόν η γυναίκα· “γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Οταν έλθη εκείνος,
θα µας τα αναγγείλη όλα”.
Ιω. 4,26  λέγει αυτή ο Ιησούς· εγώ ειµι ο λαλών σοι.
Ιω. 4,26   Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “εγώ είµαι ο Χριστός, ο οποίος αυτήν την στιγµήν σου οµιλώ”.
Ιω. 4,27  και επί τούτω ήλθον οι µαθηταί αυτού, και εθαύµασαν ότι µετά γυναικός ελάλει· ουδείς µέντοι είπε, τι ζητείς ή τι
λαλείς µετ αυτής;
Ιω. 4,27   Και αυτήν ακριβώς την ώρα ήλθαν οι µαθηταί του και ηπόρησαν, διότι ο διδάσκαλός των συνωµιλούσε µε
γυναίκα εις δηµόσιον τόπον (πράγµα το οποίον απηγόρευαν οι ραββίνοι των Ιουδαίων). Αλλά κανείς δεν είπε· τι ζητείς από
αυτήν η δια ποίον θέµα συζητείς µαζή της.
Ιω. 4,28  Αφήκεν ούν την υδρίαν αυτής η γυνή και απήλθεν εις την πόλιν, και λέγει τοίς ανθρώποις·
Ιω. 4,28   Η δε γυναίκα αφήκε από την µεγάλην της συγκίνησιν την στάµνα της στο πηγάδι και έφυγε δια την πόλιν , όπου
και είπεν στους ανθρώπους·
Ιω. 4,29  δεύτε ίδετε άνθρωπον ός είπέ µοι πάντα όσα εποίησα· µήτι ούτός εστιν ο Χριστός;
Ιω. 4,29   “ελάτε να ιδήτε ένα άνθρωπον, ο οποίος µου είπε όλα όσα έχω κάµει. Μηπως αυτός είναι ο Χριστός;”
Ιω. 4,30  εξήλθον ούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν.
Ιω. 4,30   Εβγήκαν, λοιπόν, από την πόλιν οι άνθρωποι και ήρχοντο προς αυτόν.
Ιω. 4,31  Εν δε τώ µεταξύ ηρώτων αυτόν οι µαθηταί λέγοντες· ραββί, φάγε.
Ιω. 4,31  Εν τω µεταξύ οι µαθηταί παρακαλούσαν τον διδάσκαλον και έλεγαν· “ραββί, φάγε”.
Ιω. 4,32  ο δε είπεν αυτοίς· εγώ βρώσιν έχω φαγείν, ήν υµείς ουκ οίδατε.
Ιω. 4,32   Αυτός δε απορροφηµένος από το υψηλόν πνευµατικόν έργον του και αδιάφορος δια το υλικόν φάγητον, τους είπε·
“εγώ έχω φάγητον να φάγω, που σεις δεν το ξέρετε”.
Ιω. 4,33  έλεγον ούν οι µαθηταί προς αλλήλους· µη τις ήνεγκεν αυτώ φαγείν;
Ιω. 4,33  Ελεγαν τότε µεταξύ των οι µαθηταί· “µήπως του έφερε κανείς να φάγη;”
Ιω. 4,34  λέγει αυτοίς ο Ιησούς· εµόν βρώµά εστιν ίνα ποιώ το θέληµα τού πέµψαντός µε και τελειώσω αυτού το έργον.
Ιω. 4,34   Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ιδικόν µου πολυτιµότατον φαγητόν είναι να πράττω το θέληµα Εκείνου, ο οποίος µε
έστειλε και να αποπερατώσω στον τέλειον βαθµόν και µε τον τέλειον τρόπον το έργον του, δηλαδή την σωτηρία των
ανθρώπων.
Ιω. 4,35  ουχ υµείς λέγετε ότι έτι τετράµηνός εστι και ο θερισµός έρχεται; ιδού λέγω υµίν, επάρατε τους οφθαλµούς υµών και
θεάσασθε τας χώρας, ότι λευκαί εισι προς θερισµόν ήδη.
Ιω. 4,35  Δεν λέγετε σεις, ότι τετράµηνος είναι ακόµη και ο θερισµός έρχεται; Εκτός όµως από τον υλικόν θερισµόν, υπάρχει
και ο πνευµατικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε τα µάτια σας και κυττάξατε τους Σαµαρείτας, που έρχονται, και τας άλλας
χώρας και θα ιδήτε ότι είναι έτοιµοι πλέον δια τον θερισµόν, όπως, όταν από πράσινα σιτηρά ωριµάσουν και φαίνωνται
λευκά τα στάχυα, είναι έτοιµα προς θερισµόν.
Ιω. 4,36  και ο θερίζων µισθόν λαµβάνει και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον, ίνα και ο σπείρων οµού χαίρη και ο θερίζων.
Ιω. 4,36   Και εκείνος, που θερίζει στον πνευµατικόν αυτόν αγρόν, παίρνει τον µισθόν του και χαίρει, διότι προσκαλεί και
συγκεντρώνει τους ανθρώπους δια την αιώνιον ζωήν. Ετσι και εις την πνευµατικήν καλλιέργειαν και εκείνος που σπείρει,
δηλαδή εγώ, χαίρει, όπως επίσης χαίρετε και σεις που θα θερίσετε.
Ιω. 4,37  εν γάρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερίζων.
Ιω. 4,37  Και εις την περίστασιν αυτήν εφαρµόζεται η αληθινή παροιµία, που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος θερίζει.
Εγώ έσπειρα, σεις και οι διάδοχοί σας θα θερίσετε.
Ιω. 4,38  εγώ απέστειλα υµάς θερίζειν ό ουχ υµείς κεκοπιάκατε· άλλοι κεκοπιάκασι, και υµείς εις τον κόπον αυτών
εισεληλύθατε.
Ιω. 4,38   Εγώ σας έστειλα δια να θερίσετε εκείνο, δια το οποίον σεις δεν έχετε κοπιάσει. Αλλοι, εγώ και οι προ εµού
προφήται, εκοπίασαν, και σεις έχετε εισέλθει στους κόπους των, δια να θερίσετε.
Ιω. 4,39  Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαµαρειτών διά τον λόγον της γυναικός, µαρτυρούσης
ότι είπέ µοι πάντα όσα εποίησα.
Ιω. 4,39   Από δε την πόλιν εκείνην πολλοί Σαµαρείται επίστευσαν εις αυτόν από τα λόγια της γυναικός εκείνης , που
επεβεβαίωνε ότι µου είπε όλα όσα έκανα.
Ιω. 4,40  ως ούν ήλθον προς αυτόν οι Σαµαρείται, ηρώτων αυτόν µείναι παρ αυτοίς· και έµεινεν εκεί δύο ηµέρας.
Ιω. 4,40   Οταν, λοιπόν, ήλθον εις αυτόν οι Σαµαρείται, τον παρακαλούσαν να µείνη µαζή τους· και έµεινε εκεί δύο ηµέρας.
Ιω. 4,41  και πολλώ πλείους επίστευσαν διά τον λόγον αυτού,
Ιω. 4,41  Και από την διδασκαλίαν, που τους έκαµε, επίστευσαν πολύ περισσότεροι εις αυτόν.
Ιω. 4,42  τή τε γυναικί έλεγον ότι ουκέτι διά την σήν λαλιάν πιστεύοµεν· αυτοί γάρ ακηκόαµεν, και οίδαµεν ότι ούτός εστιν
αληθώς ο σωτήρ τού κόσµου ο Χριστός.
Ιω. 4,42   Και εις την γυναίκα έλεγαν ότι “στον Ιησούν δεν πιστεύοµεν πλέον από όσα συ µας είπες περί αυτού, αλλά διότι
ηµείς, οι ίδιοι τον έχοµεν ακούσει και γνωρίζοµεν καλά ότι πράγµατι αυτός είναι ο Σωτήρ του κόσµου, ο Χριστός”.
Ιω. 4,43  Μετά δε τας δύο ηµέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν.
Ιω. 4,43   Υστερα δε από τας δύο αυτάς ηµέρας ανεχώρησεν ο Ιησούς από εκεί και επήγεν εις την Γαλιλαίαν.
Ιω. 4,44  αυτός γάρ ο Ιησούς εµαρτύρησεν ότι προφήτης εν τή ιδία πατρίδι τιµήν ουκ έχει.



Ιω. 4,44   Απέφευγε δε να µεταβή εις την Ναζαρέτ, που εθεωρείτο ιδιαιτέρα του πατρίς, διότι ο ίδιος ο Ιησούς είχε
διαβεβαιώσει ότι κανείς προφήτης δεν τιµάται εις την πατρίδα του.
Ιω. 4,45  ότε ούν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι, πάντα εωρακότες ά εποίησεν εν Ιεροσολύµοις εν τή
εορτή· και αυτοί γάρ ήλθον εις την εορτήν.
Ιω. 4,45   Οταν, λοιπόν, ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, τον υπεδέχθησαν οι Γαλιλαίοι, διότι είχαν ίδει όλα τα θαύµατα, που έκανε
εις τα Ιεροσόλυµα κατά την εορτήν του Πασχα. Διότι και αυτοί είχαν έλθει εις την εορτήν.
Ιω. 4,46  Ήλθεν ούν πάλιν ο Ιησούς εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου εποίησε το ύδωρ οίνον. και ήν τις βασιλικός, ού ο υιός
ησθένει εν Καπερναούµ·
Ιω. 4,46   Ηλθε, λοιπόν, πάλιν ο Ιησούς εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε µεταβάλει το νερό εις κρασί. Υπήρχε δε εκεί
κάποιος αυλικός του βασιλέως Ηρώδου, του οποίου το παιδί εις την Καπερναούµ ήτο άρρωστον.
Ιω. 4,47  ούτος ακούσας ότι Ιησούς ήκει εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, απήλθε προς αυτόν και ηρώτα αυτόν ίνα καταβή
και ιάσηται αυτού τον υιόν· ήµελλε γάρ αποθνήσκειν.
Ιω. 4,47   Αυτός, όταν ήκουσε ότι ο Ιησούς είχεν έλθει από την Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν, έφυγε από την Καπερναούµ, ήλθε
προς τον Ιησούν και τον παρακαλούσε να κατεβή από την Κανά εις την Καπερναούµ και να θεραπεύση το παιδί του· διότι
αυτό εκινδύνευε να αποθάνη.
Ιω. 4,48  είπεν ούν ο Ιησούς προς αυτόν· εάν µη σηµεία και τέρατα ίδητε, ου µη πιστεύσητε.
Ιω. 4,48   Είπε, λοιπόν, ο Ιησούς προς αυτόν· “εάν δεν ίδετε θαύµατα µεγάλα και παράδοξα έξω από τους φυσικούς νόµους,
δεν θα πιστεύσετε”.
Ιω. 4,49  λέγει προς αυτόν ο βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πριν αποθανείν το παιδίον µου.
Ιω. 4,49   Λεγει προς αυτόν ο βασιλικός· “Κυριε, σε παρακαλώ, κατέβα γρήγορα εις την Καπερναούµ πριν πεθάνη το παιδί
µου”.
Ιω. 4,50  λέγει αυτώ ο Ιησούς· πορεύου· ο υιός σου ζή. και επίστευσεν ο άνθρωπος τώ λόγω ώ είπεν αυτώ ο Ιησούς, και
επορεύετο.
Ιω. 4,50   Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “πήγαινε, το παιδί σου ζη και είναι καλά”. Και επίστευσεν ο άνθρωπος στον λόγον, που
του είπεν ο Ιησούς, και επέστρεψε ειρηνικός και χαρούµενος εις την Καπερναούµ.
Ιω. 4,51  ήδη δε αυτού καταβαίνοντος οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτώ και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο παίς σου ζή.
Ιω. 4,51  Ενώ δε αυτός κατέβαινε προς την πόλιν, τον προϋπήντησαν οι δούλοι του και του ανήγγειλαν ότι “το παιδί σου ζη”.
Ιω. 4,52  επύθετο ούν παρ αυτών την ώραν εν ή κοµψότερον έσχε. και είπον αυτώ ότι χθές ώραν εβδόµην αφήκεν αυτόν ο
πυρετός.
Ιω. 4,52   Εζήτησε τότε από αυτούς να πληροφορηθή, ποίαν ώραν το παιδί του επήρε το καλύτερον και εκείνοι του είπαν ότι,
χθες κατά την εβδόµην ώραν, δηλαδή την µίαν µετά το µεσηµέρι το αφήκεν εντελώς ο πυρετός.
Ιω. 4,53  έγνω ούν ο πατήρ ότι εν εκείνη τή ώρα εν ή είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ο υιός σου ζή· και επίστευσεν αυτός και η οικία
αυτού όλη.
Ιω. 4,53  Εκατάλαβε, λοιπόν, ο πατέρας ότι το παιδί του έγινε καλά κατά την ώρα ακριβώς που ο Ιησούς του είχεν είπει ότι ο
υιός σου ζη.
Ιω. 4,54  Τούτο πάλιν δεύτερον σηµείον εποίησεν ο Ιησούς ελθών εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν.
Ιω. 4,54   Αυτό πάλιν ήτο το δεύτερον θαύµα που έκαµεν ο Ιησούς (το πρώτον ήτο η µεταβολή του ύδατος εις οίνον κατά τον
γάµον της Κανά) όταν ήλθεν από την Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιω. 5,1  Μετά ταύτα ήν η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυµα.
Ιω. 5,1  Επειτα από αυτά ήλθεν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυµα.
Ιω. 5,2  έστι δε εν τοίς Ιεροσολύµοις επί τή προβατική κολυµβήθρα, η επιλεγοµένη εβραϊστί Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα.
Ιω. 5,2  Εκεί δε εις τα Ιεροσόλυµα, κοντά εις την προβατικήν πύλην του τείχους, υπήρχε µία δεξαµενή νερού, η οποία εις την
Εβραϊκήν γλώσσαν είχε το όνοµα Βηθεσθά. Γυρω από αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα.
Ιω. 5,3  εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, εκδεχοµένων την τού ύδατος κίνησιν.
Ιω. 5,3  Εις αυτά τα υπόστεγα ευρίσκετο πολύ πλήθος από αρρώστους, τυφλοί, χωλοί, άνθρωποι µε ακίνητο και σαν ξερό
κάποιο µέλος του σώµατός των και οι οποίοι όλοι επερίµεναν να κινηθή το νερό.
Ιω. 5,4  άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τή κολυµβήθρα, και εταράσσετο το ύδωρ· ο ούν πρώτος εµβάς µετά την
ταραχήν τού ύδατος υγιής εγίνετο ώ δήποτε κατείχετο νοσήµατι.
Ιω. 5,4  Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την κολυβήθρα και ανεταράσσετο το νερό . Ο πρώτος, λοιπόν, που
θα έµπαινε µετά την ταραχήν του νερού, εθεραπεύετο, από οποιοδήποτε νόσηµα και αν κατείχετο.
Ιω. 5,5  ήν δε τις άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχων εν τή ασθενεία αυτού .
Ιω. 5,5  Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήτο ασθενής τριάντα οκτώ χρόνια.
Ιω. 5,6  τούτον ιδών ο Ιησούς κατακείµενον, και γνούς ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ· θέλεις υγιής γενέσθαι;
Ιω. 5,6  Οταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται, και σαν Θεός που ήτο εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει·
“θέλεις να γίνης υγιής;”
Ιω. 5,7  απεκρίθη αυτώ ο ασθενών· Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ίνα όταν ταραχθή το ύδωρ, βάλη µε εις την κολυµβήθραν· εν
ώ δε έρχοµαι εγώ, άλλος πρό εµού καταβαίνει.
Ιω. 5,7  Απεκρίθη ο ασθενής· “θέλω, Κυριε, αλλά δεν έχω άνθρωπον, ώστε όταν ταραχθή το νερό νε µε ρίψη εις την
κολυµβήθραν. Ενώ δε εγώ σύροµαι προς αυτήν, άλλος πριν από µένα κατεβαίνει εις την κολυµβήθραν”.
Ιω. 5,8  λέγει αυτώ ο Ιησούς· έγειρε, άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει.
Ιω. 5,8  Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “σήκω επάνω, πάρε το κραββάτι σου και περιπάτει”.
Ιω. 5,9  και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και ήρε τον κράβαττον αυτού και περιεπάτει. ήν δε σάββατον εν εκείνη τή
ηµέρα.
Ιω. 5,9  Και αµέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος, επήρε το κρεββάτι του και ήρχισε να περιπατή, όπως όλοι οι υγιείς. Ητο δε
Σαββατον κατά την ηµέραν εκείνην.



Ιω. 5,10  έλεγον ούν οι Ιουδαίοι τώ τεθεραπευµένω· σάββατόν εστιν· ουκ έξεστί σοι άραι τον κράβαττον.
Ιω. 5,10  Ελεγαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα· “σήµερα είναι Σαββατον. Και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνης το
κρεββάτι σου”.
Ιω. 5,11  απεκρίθη αυτοίς· ο ποιήσας µε υγιή, εκείνός µοι είπεν· άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει.
Ιω. 5,11  Απήντησε εις αυτούς· “εκείνος, που µε θαύµα µου έδωσε την υγείαν µου, µου είπε· Παρε το κρεββάτι σου, και
περιπάτει”.
Ιω. 5,12  ηρώτησαν ούν αυτόν· τις εστιν ο άνθρωπος ο ειπών σοι, άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει;
Ιω. 5,12  Ηρώτησαν, λοιπόν, αυτόν· “ποίος είναι ο άνθρωπος, που σου είπε· “πάρε το κρεββάτι σου και περιπάτει;”
Ιω. 5,13  ο δε ιαθείς ουκ ήδει τις εστιν· ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν τώ τόπω.
Ιω. 5,13  Ο θεραπευθείς όµως δεν εγνώριζε ποιός είναι, διότι ο Ιησούς είχε αποµακρυνθή µέσα στον όχλον, που ευρίσκετο
στον τόπον εκείνον.
Ιω. 5,14  µετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν τώ ιερώ και είπεν αυτώ· ίδε υγιής γέγονας· µηκέτι αµάρτανε, ίνα µη χείρόν
σοί τι γένηται.
Ιω. 5,14  Επειτα από αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς εις την αυλήν του ναού και του είπε· “πρόσεξε· έγινες υγιής· µην αµαρτάνης
πλέον, δια να µη σου συµβή κάτι το χειρότερον”.
Ιω. 5,15  απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τοίς Ιουδαίοις ότι Ιησούς εστιν ο ποιήσας αυτόν υγιή.
Ιω. 5,15  Εφυγε τότε ο άνθρωπος από τον ναόν, επήγε στους Ιουδαίους και τους ανήγγειλε, ότι αυτός που τον έκαµε υγιή
είναι ο Ιησούς. (Θα έπρεπε από λόγους και µόνον ευγνωµοσύνης να είχε κινηθή ο τέως παράλυτος, δια να γνωστοποιήση
στους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς του είχε δώσει την υγείαν ).
Ιω. 5,16  Καί διά τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτείναι, ότι ταύτα εποίει εν σαββάτω.
Ιω. 5,16  Και δι' αυτό οι Ιουδαίοι κατεδίωκαν τον Ιησούν και εζητούσαν να τον φονεύσουν, διότι αυτά τα θαύµατα τα
έκαµνε κατά την ηµέραν του Σαββάτου.
Ιω. 5,17  ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς· ο πατήρ µου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζοµαι.
Ιω. 5,17  Ο Ιησούς όµως απεκρίθη στους Ιουδαίους, που αυτά εκέπτοντο εναντίον του· “ο Πατήρ µου εργάζεται
ακατάπαυστα έως τώρα (διότι δεν εδηµιούργησε µόνον αλλά και κυβερνά τον κόσµον). Και εγώ ο Υιός του εργάζοµαι
συνεχώς δια την σωτηρίαν των ανθρώπων (χωρίς να διακόπτω το έργον µου ούτε και το Σαββατον)”.
Ιω. 5,18  διά τούτο ούν µάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι, ότι ου µόνον έλυε το σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον
έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιών τώ Θεώ.
Ιω. 5,18  Δι' αυτά τα λόγια που ήκουσαν εζητούσαν ακόµη περισσότερον οι Ιουδαίοι να τον φονεύσουν, διότι όχι µόνον
κατέλυε την αργίαν του Σαββάτου, αλλά και έλεγε ότι έχει ιδικόν του, κατά ένα αποκλειστικόν και µοναδικόν τρόπον,
Πατέρα τον Θεόν και έκαµνε τον ευατόν του ίσον µε τον Θεόν.
Ιω. 5,19  απεκρίνατο ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς· αµήν αµήν λέγω υµίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ εαυτού ουδέν, εάν µη
τι βλέπη τον πατέρα ποιούντα· ά γάρ αν εκείνος ποιή, ταύτα και ο υιός οµοίως ποιεί.
Ιω. 5,19  Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε· “σας διαβεβαιώνω, ότι δεν ηµπορεί ο Υιός να πράττη από τον ευατόν του
τίποτε, εάν δεν βλέπη τον Πατέρα να πράττη. Υπάρχει απόλυτος οµοφωνία µεταξύ Πατρός και Υιού, διότι εκείνα που
ενεργεί ο Πατήρ, κατά τον αυτόν τρόπον, τα ίδια πράττει και ο Υιός.
Ιω. 5,20  ο γάρ πατήρ φιλεί τον υιόν και πάντα δείκνυσιν αυτώ ά αυτός ποιεί, και µείζονα τούτων δείξει αυτώ έργα, ίνα υµείς
θαυµάζητε.
Ιω. 5,20   Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και φανερώνει εις αυτόν πλήρως και τελείως όλα όσα πράττει στον ουρανό και την
γην. Και του δίδει το δικαίωµα τα ίδια και αυτός να πράττη. Και θα του φανερώση ακόµη µεγαλύτερα και σπουδαιότερα
από αυτά, που έως τώρα είδατε, δια να θαυµάζετε και σεις ακόµη, που µένετε εις την απιστίαν σας.
Ιω. 5,21  ώσπερ γάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο υιός ούς θέλει ζωοποιεί.
Ιω. 5,21  Διότι, όπως ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίδει ζωήν, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν να
δίδη ζωήν εις οποίον θέλει και κρίνει άξιον.
Ιω. 5,22  ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τώ υιώ,
Ιω. 5,22   Εχει δε ακόµη το δικαίωµα ο Υιός να κρίνη τους πάντας, διότι ο Πατήρ δεν κρίνει και δεν δικάζει κανένα, αλλά
όλην την εξουσίαν της κρίσεως την έχει δώσει στον Υιόν.
Ιω. 5,23  ίνα πάντες τιµώσι τον υιόν, καθώς τιµώσι τον πατέρα. ο µη τιµών τον υιόν ου τιµά τον πατέρα τον πέµψαντα
αυτόν.
Ιω. 5,23  Και έδωκεν όλα αυτά στον Υιόν, δια να τιµούν και προσκυνούν τον Υιόν όλοι, όπως τιµούν και προσκυνούν τον
Πατέρα. Εκείνος που δεν τιµά τον Υιόν, δεν τιµά ούτε τον Πατέρα, ο οποίος τον έστειλεν στον κόσµον.
Ιω. 5,24  αµήν αµήν λέγω υµίν ότι ο τον λόγον µου ακούων και πιστεύων τώ πέµψαντί µε έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν
ουκ έρχεται, αλλά µεταβέβηκεν εκ τού θανάτου εις την ζωήν.
Ιω. 5,24   Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος ο οποίος ακούει την διδασκαλίαν µου και πιστεύει στον Πατέρα, που µε έστειλε,
αυτός έχει κερδήσει την αιώνιον ζωήν και δεν θα περάση από δίκην και κρίσιν, αλλά έχει µεταβή πλέον από τον
πνευµατικόν θάνατον της αµαρτίας εις την αιώνιον ζωήν.
Ιω. 5,25  αµήν αµήν λέγω υµίν ότι έρχεται ώρα, και νύν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής τού υιού τού Θεού, και οι
ακούσαντες ζήσονται·
Ιω. 5,25  Αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή είναι τώρα, που οι νεκροί πνευµατικώς άνθρωποι θα ακούσουν
την διδασκαλίαν του Υιού του θεού και όσοι θα την ακούσουν και θα την δεχθούν, θα ζήσουν εις αιώνας αιώνων πλησίον
του Θεού.
Ιω. 5 ,26   ώσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ , ούτως έδωκε και τώ υιώ ζωήν έχειν εν εαυτώ·
Ιω. 5,26   Διότι όπως ο Πατήρ έχει αιωνίως ζωήν µέσα του και είναι η ζωή και η πηγή της ζωής, έτσι έδωκε και στον Υιόν
του, που έγινε άνθρωπος, και αυτό το µοναδικόν µέσα εις όλην την άλλην δηµιουργίαν προσόν, να έχη ζωήν µέσα του και
να µεταδίδη ζωήν στους άλλους.
Ιω. 5,27  και εξουσίαν έδωκεν αυτώ και κρίσιν ποιείν, ότι υιός ανθρώπου εστί.
Ιω. 5,27  Και του έδωκε ακόµη την εξουσίαν να κρίνη και να δικάζη τους ανθρώπους. Διότι αυτός ο µονογενής υιός του



έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος.
Ιω. 5,28  µη θαυµάζετε τούτο· ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες οι εν τοίς µνηµείοις ακούσονται της φωνής αυτού,
Ιω. 5,28   Μη θαυµάζετε δι' αυτό που σας είπα. Θα συµβούν και άλλα πολύ περισσότερον αξιοθαύµαστα, διότι έρχεται ώρα,
που όλοι οι νεκροί, οι οποίοι ευρίσκονται θαµµένοι εις τα µνηµεία, θα ακούσουν την φωνήν του Θεού.
Ιω. 5,29  και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.
Ιω. 5,29   Και θα αναστηθούν και θα βγουν από τα µνηµεία· και όσοι µεν κατά την επίγειον ζωήν των έπραξαν τα αγαθά , θα
αναστηθούν δια να απολαύσουν την αιωνίαν και µακαρίαν ζωήν. Οσοι όµως έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν, δια να
κριθούν και καταδικασθούν.
Ιω. 5,30  ου δύναµαι εγώ ποιείν απ εµαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εµή δικαία εστίν· ότι ου ζητώ το
θέληµα το εµόν, αλλά το θέληµα τού πέµψαντός µε πατρός.
Ιω. 5,30  Εγώ θα είµαι ο κριτής των, αλλά εγώ δεν ηµπορώ να πράττω τίποτε από τον εαυτόν µου, το οποίον να µη το θέλη ο
Πατήρ. Απόλυτος αρµονία υπάρχει µεταξύ εµού και του Πατρός. Δι' αυτό, καθώς ακούω από τον Πατέρα, κρίνω, και η
κρίσις µου είναι πάντοτε δικαία. Διότι εγώ δεν ζητώ να κάµνω το θέληµά µου, αλλά το θέληµα του Πατρός, που µε έστειλεν
στον κόσµον.
Ιω. 5,31  Εάν εγώ µαρτυρώ περί εµαυτού, η µαρτυρία µου ουκ έστιν αληθής.
Ιω. 5,31  Εάν δε εγώ µόνος µου δίδω δια τον ευατόν µου µίαν τέτοιαν µαρτυρία, θα πήτε ίσως ότι η µαρτυρία µου δεν είναι
αληθινή και αξιόπιστος.
Ιω. 5,32  άλλος εστίν ο µαρτυρών περί εµού, και οίδα ότι αληθής εστιν η µαρτυρία ήν µαρτυρεί περί εµού.
Ιω. 5,32  Οµως άλλος είναι εκείνος που µαρτυρεί δι' εµέ, ο Πατήρ µου ο επουράνιος, και γνωρίζω άριστα και κάλλιστα ότι
είναι απολύτως αληθινή η µαρτυρία, την οποίαν µαρτυρεί δι' εµέ.
Ιω. 5,33  υµείς απεστάλκατε προς Ιωάννην, και µεµαρτύρηκε τή αληθεία·
Ιω. 5,33  Σας υπενθυµίζω δε, ότι σεις εστείλατε πρεσβείαν στον Ιωάννην τον Βαπτιστήν και εκείνος έχει δώσει
βαρυσήµαντον µαρτυρίαν δια την αλήθειαν.
Ιω. 5,34  εγώ δε ου παρά ανθρώπου την µαρτυρίαν λαµβάνω, αλλά ταύτα λέγω ίνα υµείς σωθήτε.
Ιω. 5,34  Εγώ όµως, που έχω κατ' ευθείαν την µαρτυρίαν του Πατρός, δεν έχω ανάγκην να στηριχθώ εις την µαρτυρίαν
ανθρώπου, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο µέγας µεταξύ των προφητών. Αλλά σας τα λέγω
αυτά και σας υπενθυµίζω την µαρτυρίαν του Ιωάννου, δια να πεισθήτε σεις εις αυτόν, που τον θεωρείτε, και πολύ δικαίως,
ως αξιόπιστον, και βρήτε έτσι την σωτηρίαν.
Ιω. 5,35  εκείνος ήν ο λύχνος ο καιόµενος και φαίνων, υµείς δε ηθελήσατε αγαλλιαθήναι προς ώραν εν τώ φωτί αυτού.
Ιω. 5,35  Εκείνος ήτο απλώς ο λύχνος, που το Πνεύµα το Αγιον τον ήναψε και έτσι εφώτιζε. Σεις δε ηθελήσατε να χαρήτε µε
το φως της διδασκαλίας του, αλλά δι' ολίγον µόνον χρόνον.
Ιω. 5,36  εγώ δε έχω την µαρτυρίαν µείζω τού Ιωάννου· τα γάρ έργα ά έδωκέ µοι ο πατήρ ίνα τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα ά
εγώ ποιώ, µαρτυρεί περί εµού ότι ο πατήρ µε απέσταλκε.
Ιω. 5,36  Εγώ, που ως άλλος ήλιος είµαι από τον ευατόν µου φως, έχω µαρτυρίαν µεγαλυτέραν από την µαρτυρίαν του
Ιωάννου και αυτή είναι τα καταπληκτικά θαύµατα, που έδωκε την εξουσίαν εις εµέ τον ενανθρωπήσαντα Υιόν ο Πατήρ, να
πραγµατοποιήσω στον τέλειον βαθµόν. Αυτά λοιπόν τα έργα, τα οποία εγώ κάµνω, µαρτυρούν δι' εµέ, ότι ο Πατήρ µε έχει
στείλει στον κόσµον.
Ιω. 5,37  και ο πέµψας µε πατήρ, αυτός µεµαρτύρηκε περί εµού. ούτε φωνήν αυτού ακηκόατε πώποτε ούτε είδος αυτού
εωράκατε,
Ιω. 5,37  Και ο Πατήρ, που µε έστειλε έχει από πολύ καιρόν µαρτυρήσει δι' εµέ µέσα εις τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αλλά
σεις ούτε την φωνήν αυτού έχετέ ποτέ έως τώρα ακούσει ούτε την µορφήν του είδατε.
Ιω. 5,38  και τον λόγον αυτού ουκ έχετε µένοντα εν υµίν, ότι ον απέστειλεν εκείνος, τούτω υµείς ου πιστεύετε.
Ιω. 5,38  Και τον λόγον του Θεού, που περιέχεται εις τας Γραφάς δεν τον έχετε δεχθή µε όλην σας την καρδιά, ώστε να µένη
µέσα σας. Και απόδειξις ότι δεν πιστεύετε εις εκείνον, τον οποίον ο Πατήρ έστειλε στον κόσµον.
Ιω. 5,39  ερευνάτε τας γραφάς, ότι υµείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν· και εκείναί εισιν αι µαρτυρούσαι περί εµού·
Ιω. 5,39  Λοιπόν, σεις πρέπει να ερευνάτε τας Γραφάς και να συλλαµβάνετε τα βαθύτερα αυτών νοήµατα, διότι και σεις οι
ίδιοι πιστεύετε ότι µε την έρευναν και την πίστιν εις αυτάς θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και αυταί ακριβώς αι Γραφαί είναί που
µαρτυρούν δι' εµέ.
Ιω. 5,40  και ου θέλετε ελθείν προς µε ίνα ζωήν έχητε.
Ιω. 5,40   Αλλά σεις, παρ' όλα όσα λέγουν αι Γραφαί, δεν θέλετε να έλθετε µε πίστιν προς εµέ, δια να έχετε ζωήν αιώνιον.
Ιω. 5,41  δόξαν παρά ανθρώπων ου λαµβάνω·
Ιω. 5,41  Εγώ δεν ζητώ να λάβω δόξαν εκ µέρους των ανθρώπων,
Ιω. 5,42  αλλ έγνωκα υµάς ότι την αγάπην τού Θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς.
Ιω. 5,42   Αλλά σας εγνώρισα πολύ καλά και είδα ότι δεν έχετε µέσα σας την αληθινήν αγάπην προς τον Θεόν.
Ιω. 5,43  εγώ ελήλυθα εν τώ ονόµατι τού πατρός µου, και ου λαµβάνετέ µε· εάν άλλος έλθη εν τώ ονόµατι τώ ιδίω, εκείνον
λήψεσθε.
Ιω. 5,43  Και τούτο µαρτυρείται από το γεγονός ότι ενώ εγώ έχω έλθει εξ ονόµατος του Πατρός µου, σεις εν τούτοις δεν µε
δέχεσθε και δεν πιστεύετε εις την θείαν µου αποστολήν και διδασκαλίαν. Εάν όµως έλθη κανένας ψευδοµεσσίας, που θα
κινήται από ιδιοτέλειαν και προσωπικήν φιλοδοξίαν, εκείνον θα τον δεχθήτε διότι θα κολακεύη τας αδυναµίας σας.
Ιω. 5,44  πώς δύνασθε υµείς πιστεύσαι, δόξαν παρά αλλήλων λαµβάνοντες, και την δόξαν την παρά τού µόνου Θεού ου
ζητείτε;
Ιω. 5,44   Και πως είναι δυνατόν να πιστέψετε εις την αλήθειαν σεις, οι οποίοι επιδιώκετε να παίρνετε δόξαν και τιµήν ο ένας
από τον άλλον και δεν ζητείτε την αληθινήν δόξαν, η οποία προέρχεται από τον έναν και µόνον Θεόν;
Ιω. 5,45  µη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω υµών προς τον πατέρα· έστιν ο κατηγορών υµών Μωϋσής, εις ον υµείς ηλπίκατε.
Ιω. 5,45  Μη νοµίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Υπάρχει άλλος που σας κατηγορεί και αυτός είναι ο
Μωϋσής, στον οποίον σεις έχετε στηρίξει τας ελπίδας σας.
Ιω. 5,46  ει γάρ επιστεύετε Μωϋσεί, επιστεύετε αν εµοί· περί γάρ εµού εκείνος έγραψεν.



Ιω. 5,46   Διότι εάν επιστεύατε στον Μωϋσέα, θα επιστεύατε και εις εµέ· Επειδή εκείνος πολλά έγραψε και προεικόνισε και
προδιετύπωσε δι' εµέ.
Ιω. 5,47  ει δε τοίς εκείνου γράµµασιν ου πιστεύετε, πώς τοίς εµοίς ρήµασι πιστεύσετε;
Ιω. 5,47  Εάν, λοιπόν, εις τα γραµµένα από εκείνον δεν πιστεύετε, πως θα πιστεύσετε εις τα ιδικά µου λόγια;”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ιω. 6,1  Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος·
Ιω. 6,1  Επειτα από αυτά ανεχώρησεν ο Ιησούς εις τα µέρη της Γαλιλαίας και επέρασε µαζή µε τους µαθητάς του στο
απέναντι µέρος της θαλάσσης της Γαλιλαίας, η οποία ονοµάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδος.
Ιω. 6,2  και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, ότι εώρων αυτού τα σηµεία ά εποίει επί των ασθενούντων.
Ιω. 6,2  Και τον ακολουθούσε πολύς λαός, διότι έβλεπαν τα θαύµατα που έκαµνε δια την θεραπείαν των ασθενών.
Ιω. 6,3  ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο µετά των µαθητών αυτού.
Ιω. 6,3  Ανέβηκε δε στο όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθισε µαζή µε τους µαθητάς του.
Ιω. 6,4  ήν δε εγγύς το πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων.
Ιω. 6,4  Επλησίαζε δε το πάσχα, η µεγάλη αυτή εορτή των Ιουδαίων.
Ιω. 6,5  επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλµούς και θεασάµενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν , λέγει προς τον Φίλιππον·
πόθεν αγοράσωµεν άρτους ίνα φάγωσιν ούτοι;
Ιω. 6,5  Και καθώς εσήκωσε ο Ιησούς τα µάτια και είδεν ότι πολύς λαός έρχεται προς αυτόν, είπε προς τον Φιλιππον· “από
που και µε τι χρήµατα θα αγοράσωµεν ψωµιά, δια να φάγουν αυτοί οι άνθρωποι;”.
Ιω. 6,6  τούτο δε έλεγε πειράζων αυτόν· αυτός γάρ ήδει τι έµελλε ποιείν.
Ιω. 6,6  Ελεγε δε τούτο ο Κυριος, δια να δοκιµάση την πίστιν του Φιλίππου. Διότι αυτός εγνώριζε πολύ καλά τι επρόκειτο µε
την παντοδυναµίαν του να κάµη έντος ολίγου.
Ιω. 6,7  απεκρίθη αυτώ Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων άρτοι ουκ αρκούσιν αυτοίς ίνα έκαστος αυτών βραχύ τι λάβη.
Ιω. 6,7  Απήντησεν εις αυτούς ο Φιλιππος· “ούτε διακοσίων δηναρίων ψωµιά δεν αρκούν εις αυτούς, όχι να χορτάσουν,
αλλά δια να πάρη ο κάθε ένας ένα µικρό κόµµατι”.
Ιω. 6,8  λέγει αυτώ είς εκ των µαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίµωνος Πέτρου.
Ιω. 6,8  Λεγει εις αυτόν ένας από τους µαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σιµωνος Πετρου·
Ιω. 6,9  έστι παιδάριον έν ώδε, ός έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια· αλλά ταύτα τι εστιν εις τοσούτους ;
Ιω. 6,9  “είναι εδώ κάποιος νέος, που έχει πέντε κρίθινα ψωµιά και δύο ψάρια· αλλά τι είναι αυτά εµπρός εις τόσο πλήθος
ανθρώπων;”
Ιω. 6,10  είπε δε ο Ιησούς· ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσείν· ήν δε χόρτος πολύς εν τώ τόπω. ανέπεσον ούν οι άνδρες τον
αριθµόν ωσεί πεντακισχίλιοι.
Ιω. 6,10  Ο Ιησούς όµως τους είπε· “Βαλτε τους ανθρώπους να καθίσουν”. Υπήρχε δε πολύ χορτάρι στον τόπον, διότι ήτο
άνοιξις. Εκάθισαν, λοιπόν, πρώτον οι άνδρες των οποίων ο αριθµός έφθανε περίπου τας πέντε χιλιάδας.
Ιω. 6,11  έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδωκε τοίς µαθηταίς, οι δε µαθηταί τοίς ανακειµένοις· οµοίως
και εκ των οψαρίων όσον ήθελον.
Ιω. 6,11  Επήρε δε ο Ιησούς εις τα χέρια του τα ψωµιά και αφού ευχαρίστησε τον πατέρα, εµοίρασε στους µαθητάς, οι δε
µαθηταί εµοίρασαν στους καθισµένους εκεί ανθρώπους. Το ίδιο έκαµαν και µε τα ψάρια και έδιδαν στον καθένα όσο
ήθελε, δια να χορτάση.
Ιω. 6,12  ως δε ενεπλήσθησαν, λέγει τοίς µαθηταίς αυτού· συναγάγετε τα περισσεύσαντα κλάσµατα, ίνα µη τι απόληται.
Ιω. 6,12  Αφού δε εχόρτασαν όλοι, είπεν ο Ιησούς στους µαθητάς του· “µαζέψτε τα κοµµάτια που επερίσσεψαν, δια να µη
χαθή τίποτε”.
Ιω. 6,13  συνήγαγον ούν και εγέµισαν δώδεκα κοφίνους κλασµάτων εκ των πέντε άρτων των κριθίνων ά επερίσσευσε τοίς
βεβρωκόσιν.
Ιω. 6,13  Τα εµάζεψαν, λοιπόν, και εγέµισαν δώδεκα κοφίνια από τα κοµµάτια των πέντε κριθίνων άρτων, τα οποία
επερίσσεψαν εις εκείνους που είχαν φάγει.
Ιω. 6,14  Οι ούν άνθρωποι, ιδόντες ό εποίησε σηµείον ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόµενος εις
τον κόσµον.
Ιω. 6,14  Οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν είδαν αυτό το καταπληκτικό θαύµα, που έκαµεν ο Ιησούς, έλεγαν ότι αυτός πράγµατι
είναι ο προφήτης εκείνος, που σύµφωνα µε την προφητείαν του Μωϋσέως έρχεται στον κόσµον.
Ιω. 6,15  Ιησούς ούν γνούς ότι µέλλουσιν έρχεσθαι και αρπάζειν αυτόν ίνα ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις
το όρος αυτός µόνος.
Ιω. 6,15  Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή αντελήφθη καθαρώτατα, ότι οι άνθρωποι εκείνοι επάνω στον ενθουσιασµόν των,
επρόκειτο να έλθουν να τον αρπάξουν, δια να τον ανακηρύξουν βασιλέα, έφυγε πάλιν µόνος του στο όρος.
Ιω. 6,16  Ως δε οψία εγένετο, κατέβησαν οι µαθηταί αυτού επί την θάλασσαν,
Ιω. 6,16  Και οι µαθηταί, όταν ενύκτωσε, κατέβηκαν, από εκεί που είχε γίνει το θαύµα, εις την θάλασσαν.
Ιω. 6,17  και εµβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούµ. και σκοτία ήδη εγεγόνει και ουκ
εληλύθει προς αυτούς ο Ιησούς,
Ιω. 6,17  Και αφού εµπήκαν στο πλοίον, επήγαιναν στο απέναντι µέρος της θαλάσσης, εις την Καπερναούµ. Και ενώ είχε
πλέον γίνει σκοτάδι, ο Ιησούς δεν είχεν έλθει εις αυτούς.
Ιω. 6,18  ή τε θάλασσα ανέµου µεγάλου πνέοντος διηγείρετο.
Ιω. 6,18  Επειδή δε εφυσούσε δυνατός άνεµος, η θάλασσα όλο και εσηκώνετο εις αγριώτερα κύµατα.
Ιω. 6,19  εληλακότες ούν ως σταδίους είκοσι πέντε ή τριάκοντα θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και
εγγύς τού πλοίου γινόµενον, και εφοβήθησαν.
Ιω. 6,19  Αφού, λοιπόν, είχαν προχωρήσει εικόσι πέντε µε τριάντα στάδια, δηλαδή πέντε έως πεντέµισυ χιλιόµετρα, βλέπουν
έξαφνα τον Ιησούν να περιπατή επάνω εις την θάλασσαν, να έρχεται κοντά στο πλοίον και εφοβήθησαν.
Ιω. 6,20  ο δε λέγει αυτοίς· εγώ ειµι· µη φοβείσθε.



Ιω. 6,20   Αλλ' ο Ιησούς τους είπε· “εγώ είµαι, µη φοβείσθε”.
Ιω. 6,21  ήθελον ούν λαβείν αυτόν εις το πλοίον, και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γής εις ήν υπήγον.
Ιω. 6,21  Οταν πλέον επείσθησαν οι µαθηταί ότι αυτός είναι ο διδάκαλος, έσπευσαν να τον πάρουν στο πλοίον. Και αµέσως
µόλις τον επήραν, το πλοίον έφθασεν εις την ξηράν, όπου επήγαιναν.
Ιω. 6,22  Τή επαύριον ο όχλος ο εστηκώς πέραν της θαλάσσης ιδών ότι πλοιάριον άλλο ουκ ήν εκεί ει µη έν εκείνο εις ό
ενέβησαν οι µαθηταί αυτού, και ότι ου συνεισήλθε τοίς µαθηταίς αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά µόνοι οι µαθηταί
αυτού απήλθον·
Ιω. 6,22   Την άλλην ηµέραν πολλοί από τον λαόν, οι οποίοι ευρίσκοντο ακόµη στο απέναντι µέρος της θαλάσσης, όπου είχε
γίνει το θαύµα, είχαν ίδει ότι άλλο πλοιάριον δεν υπήρχεν εκεί παρά µόνον ένα, εκείνο στο οποίον είχαν επιβιβασθή οι
µαθηταί, και ότι δεν εµπήκε µαζή µε µαθητάς στο πλοιάριον ο Ιησούς, αλλά µόνοι οι µαθηταί του είχαν αναχωρήσει.
(Εµειναν, λοιπόν, µε την ιδέαν ότι ο Ιησούς ευρίσκετο ακόµη εκεί).
Ιω. 6,23  άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς τού τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος τού Κυρίου·
Ιω. 6,23   Εν τω µεταξύ ήλθαν άλλα πλοιάρια από διάφορα σηµεία της Τιβεριάδος, πλησίον στο τόπον, όπου τα πλήθη είχαν
φάγει χθες ψωµί, το οποίον είχε πληθυνθή µε την ευχαριστίαν και το θαύµα του Κυρίου.
Ιω. 6,24  ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστιν εκεί ουδέ οι µαθηταί αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις
Καπερναούµ ζητούντες τον Ιησούν.
Ιω. 6,24   Οταν, λοιπόν, είδεν ο λαός και επείσθη, ότι ο Ιησούς δεν ευρίσκεται εκεί ούτε οι µαθηταί του, εµπήκαν και αυτοί εις
τα πλοία και ήλθαν εις την Καπερναούµ αναζητούντες τον Ιησούν.
Ιω. 6,25  και ευρόντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτώ· ραββί, πότε ώδε γέγονας;
Ιω. 6,25   Και αφού τον ευρήκαν στο απέναντι µέρος της θαλάσσης, το προς την Καπερναούµ, του είπον· “διδάσκαλε, πότε
ήλθες εδώ;”
Ιω. 6,26  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν· αµήν αµήν λέγω υµίν, ζητείτέ µε, ουχ ότι είδετε σηµεία, αλλ ότι εφάγετε εκ των
άρτων και εχορτάσθητε.
Ιω. 6,26   Ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “ειλικρινώς σας λέγω, ζητείτε να µε εύρετε, όχι διότι είδατε τα θαύµατά µου και
έχετε πεισθή δια την θείαν µου αποστολήν, αλλά διότι εφάγατε χθες και εχορτάσατε από τους άρτους .
Ιω. 6,27  εργάζεσθε µη την βρώσιν την απολλυµένην, αλλά την βρώσιν την µένουσαν εις ζωήν αιώνιον, ήν ο υιός τού
ανθρώπου υµίν δώσει· τούτον γάρ ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός.
Ιω. 6,27   Μη φροντίζετε αποκλειστικά και µόνον και µη εργάζεσθε δια την υλικήν τροφήν, που είναι προσωρινή και
χάνεται, αλλά δια την πνευµατικήν τροφήν, η οποία εξασφαλίζει την αιωνίαν ζωήν. Αυτήν δε την τροφήν θα σας την
δώση ο υιός του ανθρώπου. Διότι ο Πατήρ αυτόν µόνον µε τα καταπληκτικά θαύµατα, που του έδωσε την εξουσίαν να
κάνη, τον απέδιξε επισήµως και σαν να έβαλε την σφραγίδα του, ότι αυτός είναι που δίνει την πνευµατικήν τροφήν και την
αιώνιον ζωήν”.
Ιω. 6,28  είπον ούν προς αυτόν· τι ποιώµεν ίνα εργαζώµεθα τα έργα τού Θεού;
Ιω. 6,28   Είπαν, λοιπόν, προς αυτόν· “τι να κάµωµεν, ώστε να εργαζώµεθα τα έργα, που θέλει ο Θεός;”
Ιω. 6,29  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· τούτό εστι το έργον τού Θεού, ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν εκείνος.
Ιω. 6,29   Απήντησε ο Ιησούς και τους είπε· “τούτο είνα το έργον, που θέλε ο Θεός, να πιστεύετε εις αυτόν που εκείνος έχει
στείλει”.
Ιω. 6,30  είπον ούν αυτώ· τι ούν ποιείς σύ σηµείον ίνα ίδωµεν και πιστεύσωµέν σοι; τι εργάζη;
Ιω. 6,30   Είπαν τότε εις αυτόν· “ποίον όµως αποδεικτικόν θαύµα κάµνεις συ, δια να ίδωµεν και πιστεύσωµεν εις την
αποστολήν σου; Ποίον υπερφυσικόν έργον εργάζεσαι;
Ιω. 6,31  οι πατέρες ηµών το µάννα έφαγον εν τή ερήµω, καθώς εστι γεγραµµένον· άρτον εκ τού ουρανού έδωκεν αυτοίς
φαγείν.
Ιω. 6,31  Οι πατέρες µας έφαγαν το µάννα εις την έρηµον, όπως άλωστε έχει γραφή και στους ψαλµούς· Αρτον από τον
ουρανόν έδωκεν εις αυτούς να φάγουν”.
Ιω. 6,32  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς· αµήν αµήν λέγω υµίν, ου Μωϋσής δέδωκεν υµίν τον άρτον εκ τού ουρανού, αλλ ο πατήρ
µου δίδωσιν υµίν τον άρτον εκ τού ουρανού τον αληθινόν.
Ιω. 6,32   Είπε, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω, ότι ο Μωϋσής δεν σας έδωσε τον αληθινόν και αιώνιον άρτον
εκ του ουρανού, αλλά υλικόν, προεικόνισµα και τύπον του πνευµατικού άρτου. Ο Πατήρ µου όµως, ο οποίος και τότε δια
του Μωϋσέως, σας έδωσε τον υλικόν εκείνον άρτον, σας δίδει τώρα και τον αληθινόν πνευµατικόν άρτον από τον ουρανόν.
Ιω. 6,33  ο γάρ άρτος τού Θεού εστιν ο καταβαίνων εκ τού ουρανού και ζωήν διδούς τώ κόσµω .
Ιω. 6,33  Διότι ο αληθινός άρτος του Θεού είναι αυτός, που κατεβαίνει από τον ουρανόν και δίδει ζωήν ατελεύτητον και
αιωνίαν εις όλον τον κόσµον”.
Ιω. 6,34  είπον ούν προς αυτόν· Κύριε, πάντοτε δός ηµίν τον άρτον τούτον.
Ιω. 6,34   Επειτα, λοιπόν, από αυτά και χωρίς να τα εννοήσουν, του είπαν· “Κυριε, δος µας πάντοτε αυτόν τον άρτον”.
Ιω. 6,35  είπε δε αυτοίς ο Ιησούς· εγώ ειµι ο άρτος της ζωής· ο ερχόµενος προς µε ου µη πεινάση, και ο πιστεύων εις εµέ ου µη
διψήση πώποτε.
Ιω. 6,35  Τοτε τους είπε ο Ιησούς· “εγώ είµαι ο άρτος της ζωής (εγώ µε την µετάληψιν του σώµατος και του αίµατός µου,
αλλά και µε την διδασκαλίαν µου και την χάριν του Αγίου Πνεύµατος µεταδίδω την πραγµατικήν και αιωνίαν ζωήν).
Εκείνος που έρχεται κοντά µου, ποτέ δεν θα πεινάση πνευµατικώς και εκείνος που πιστεύει εις εµέ, ποτέ δεν θα διψάση.
Ιω. 6,36  αλλ είπον υµίν ότι και εωράκατέ µε και ου πιστεύετε.
Ιω. 6,36   Αλλά σας είπα, ότι σεις, αν και είδατε εµέ και τα έργα µου, εν τούτοις δεν πιστεύετε, ότι εγώ είµαι ο Μεσσίας.
Ιω. 6,37  Πάν ό δίδωσί µοι ο πατήρ, προς εµέ ήξει, και τον ερχόµενον προς µε ου µη εκβάλω έξω·
Ιω. 6,37  Θα πιστεύσουν όµως άλλοι, κάθε λογικόν πλάσµα, κάθε άνθρωπος που µου δίνει ο Πατήρ θα έρθη εις εµέ και θα
γίνη µαθητής µου. Και εκείνον, που έρχεται εις εµέ, ποτέ δεν θα τον βγάλω έξω µε περιφρόνησιν.
Ιω. 6,38  ότι καταβέβηκα εκ τού ουρανού ουχ ίνα ποιώ το θέληµα το εµόν, αλλά το θέληµα τού πέµψαντός µε.
Ιω. 6,38   Διότι έχω κατεβή από τον ουρανόν και είµαι ως άνθρωπος εις την γην, όχι δια να πράττω το ιδικόν µου θέληµα,
αλλά το θέληµα εκείνου, που µε έστειλε.



Ιω. 6,39  τούτο δε εστι το θέληµα τού πέµψαντός µε πατρός, ίνα πάν ό δέδωκέ µοι µη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω
αυτό εν τή εσχάτη ηµέρα.
Ιω. 6,39   Το δε θέληµα του Πατρός, που µε έστειλεν στον κόσµον, είναι ακριβώς τούτο, να µη χάσω κανέναν από όλους
εκείνους που µου έχει δώσει, αλλά να αναστήσω αυτούς κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της δευτέρας παρουσίας µου.
Ιω. 6,40  τούτο δε εστι το θέληµα τού πέµψαντός µε, ίνα πάς ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον,
και αναστήσω αυτόν εγώ τή εσχάτη ηµέρα.
Ιω. 6,40   Και αυτό είναι το θέληµα εκείνου, που µε έστειλε· δηλαδή κάθε ένας που βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν να
έχη ζωήν αιώνιον. Και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον κατά την µεγάλην ηµέραν της κρίσεως.
Ιω. 6,41  Εγόγγυζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, εγώ ειµι ο άρτος ο καταβάς εκ τού ουρανού,
Ιω. 6,41  Εγόγγυζαν τότε αναντίον του οι Ιουδαίοι, διότι είπε, εγώ είµαι ο άρτος που έχω κατεβή από τον ουρανόν.
Ιω. 6,42  και έλεγον· ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ, ού ηµείς οίδαµεν τον πατέρα και την µητέρα; πώς ούν λέγει ούτος
ότι εκ τού ουρανού καταβέβηκα;
Ιω. 6,42   Και έλεγαν· “δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, του οποίου ηµείς γνωρίζοµεν τον πατέρα και την µητέρα;
Πως, λοιπόν, λέγει ότι έχει κατεβή από τον ουρανόν;”
Ιω. 6,43  απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς· µη γογγύζετε µετ αλλήλων.
Ιω. 6,43   Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε· “µη γογγύζετε και µη µε επικρίνετε µεταξύ σας. Ο γογγυσµός σας είναι
αποτέλεσµα της απιστίας σας.
Ιω. 6,44  ουδείς δύναται ελθείν προς µε, εάν µη ο πατήρ ο πέµψας µε ελκύση αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν τή εσχάτη
ηµέρα.
Ιω. 6,44   Κανείς δεν ηµπορεί να έλθη µε πίστιν κοντά µου, εάν ο Πατήρ που µε απέστειλε, δεν τον προσελκύση µε την θείαν
χάριν. Και εγώ αυτόν θα τον αναστήσω κατά την µεγάλην ηµέραν της κρίσεως.
Ιω. 6,45  έστι γεγραµµένον εν τοίς προφήταις· και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. πάς ο ακούων παρά τού πατρός και µαθών
έρχεται προς µε·
Ιω. 6,45   Οτι δε πιστεύουν εις εµέ, εκείνοι που ελκύονται από τον Πατέρα µου, έχει γραφή εις τα προφητικά βιβλία· Και όλοι
όσοι πιστεύσουν στον Μεσσίαν, θα έχουν διδαχθή από τον Θεόν. Καθε ένας που ακούει την φωνήν του Πατρός µου και
µανθάνει έτσι την αλήθειαν, έρχεται εις έµενα.
Ιω. 6,46  ουχ ότι τον πατέρα τις εώρακεν, ει µη ο ών παρά τού Θεού, ούτος εώρακε τον πατέρα.
Ιω. 6,46   Βεβαίως τον Πατέρα κανείς δεν τον έχει ίδει, ει µη µόνον εκείνος, που είναι σταλµένος από τον Θεόν, αυτός µόνος
είδε τον Πατέρα.
Ιω. 6,47  αµήν αµήν λέγω υµίν, ο πιστεύων εις εµέ έχει ζωήν αιώνιον.
Ιω. 6,47   Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που πιστεύει εις εµέ έχει την αιώνιον ζωήν.
Ιω. 6,48  εγώ ειµι ο άρτος της ζωής.
Ιω. 6,48   Εγώ είµαι ο άρτος, που δίδω την πραγµατικήν, την αιωνίαν ζωήν.
Ιω. 6,49  οι πατέρες υµών έφαγον το µάννα εν τή ερήµω και απέθανον·
Ιω. 6,49   Οι πατέρες σας έφαγαν το µάννα εις την έρηµον, τον θαυµαστόν πράγµατι άρτον, και απέθανον, διότι επρόκειτο
περί υλικής τροφής.
Ιω. 6,50  ούτός εστιν ο άρτος ο εκ τού ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ αυτού φάγη και µη αποθάνη.
Ιω. 6,50 Αυτός όµως που σας λέγω εγώ τώρα είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανόν και έχει τέτοιαν ανυπολόγιστον
δύναµιν, ώστε, εάν φάγη κανείς από αυτόν, να µη πεθάνη ποτέ. (Δηλαδή να µη αποθάνη πνευµατικώς, αλλά να απολαύση
την αιώνιον ζωήν).
Ιω. 6,51  εγώ ειµι ο άρτος ο ζών ο εκ τού ουρανού καταβάς· εάν τις φάγη εκ τούτου τού άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα. και ο
άρτος δε ον εγώ δώσω, η σάρξ µου εστιν, ήν εγώ δώσω υπέρ της τού κόσµου ζωής.
Ιω. 6,51  Εγώ είµαι ο άρτος ο ζων, που έχω κατεβή από τον ουρανόν· όποιος φάγη από τον άρτον τούτον, θα ζήση αιωνίως.
Και ο άρτος, τον οποίον εγώ θα σας δώσω, είναι η σαρξ µου, η ανθρωπίνη µου υπόστασις την οποίαν θα προσφέρω θυσίαν
δια την σωτηρίαν και ζωήν του κόσµου”.
Ιω. 6,52  Εµάχοντο ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες· πώς δύναται ούτος ηµίν δούναι την σάρκα φαγείν;
Ιω. 6,52   Εφιλονεικούσαν, λοιπόν, µεταξύ των οι Ιουδαίοι και έλεγαν· “πως ηµπορεί αυτός να µας δώση την σάρκα του να
φάγωµεν;”
Ιω. 6,53  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς· αµήν αµήν λέγω υµίν, εάν µη φάγητε την σάρκα τού υιού τού ανθρώπου και πίητε αυτού
το αίµα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς.
Ιω. 6,53  Τους είπε τότε ο Ιησούς· “ειλικρινώς και αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του υιού του ανθρώπου, δια
του µυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, και πίετε το αίµα αυτού, δεν έχετε µέσα σας ζωήν.
Ιω. 6,54  ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τή εσχάτη ηµέρα.
Ιω. 6,54   Εκείνος που τρώγει την σάρκα µου, δια του µυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, και πίνει το αίµά µου, έχει ζωήν
αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον κατά την µεγάλην ηµέραν της κρίσεως.
Ιω. 6,55  η γάρ σάρξ µου αληθώς εστι βρώσις, και το αίµά µου αληθώς εστι πόσις.
Ιω. 6,55  Διότι η σαρξ µου είναι πράγµατι πνευµατική τροφή και το αίµα µου είναι πράγµατι πνευµατικόν ποτόν. Και
εκείνος που κοινωνεί από αυτά έχει ζωήν αιώνιον.
Ιω. 6,56  ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα εν εµοί µένει, καγώ εν αυτώ.
Ιω. 6,56   Καθένας που τρώγει την σάρκα µου και πίνει το αίµα µου, ενώνεται µαζή µου στενότατα εις ένα πνευµατικόν
σώµα, ώστε αυτός να µένη µέσα εις εµέ και εγώ να µένω µέσα εις αυτόν και να τον µεταβάλλω εις κατοικητήριον της
θεότητος.
Ιω. 6,57  καθώς απέστειλέ µε ο ζών πατήρ καγώ ζώ διά τον πατέρα, και ο τρώγων µε κακείνος ζήσεται δι εµέ.
Ιω. 6,57  Καθώς µε έστειλε ο Πατήρ, ο οποίος έχει από τον ευατόν του την ζωήν και είναι η πηγή της ζωής, και εγώ ως
άνθρωπος έχω ζωήν αθάνατον από τον Πατέρα , και ζω δια τον Πατέρα, έτσι και εκείνος, ο οποίος δια της θείας
Ευχαριστίας µε µεταλαµβάνει, θα ζήση, διότι θα πάρη από εµέ την ζωήν.
Ιω. 6,58  ούτός εστιν ο άρτος ο εκ τού ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες υµών το µάννα και απέθανον· ο



τρώγων τούτον τον άρτον ζήσεται εις τον αιώνα.
Ιω. 6,58   Αυτός που σας είπα είναι ο άρτος που έχει κατεβή από τον ουρανόν. Δεν είναι σαν το µάννα που έφαγαν οι πατέρες
σας εις την έρηµον και έζησαν επί ολίγα έτη και στο τέλος απέθαναν· εκείνος που τρώγει αυτόν τον άρτον θα ζήση
αιωνίως”.
Ιω. 6,59  Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούµ.
Ιω. 6,59   Αυτά είπεν ο Ιησούς µέσα εις την συναγωγήν της Καπερναούµ, διδάσκων τα πλήθη.
Ιω. 6,60  Πολλοί ούν ακούσαντες εκ των µαθητών αυτού είπον· σκληρός εστιν ούτος ο λόγος· τις δύναται αυτού ακούειν;
Ιω. 6,60   Πολλοί τότε από τους µαθητάς του, όταν ήκουσαν αυτά είπον· “είναι σκληρός αυτός ο λόγος· ποιός ηµπορεί να τον
ακούη και να τον πιστεύει; Πως είναι δυνατόν να φάγη κανείς σάρκα ανθρωπίνην;”
Ιω. 6,61  ειδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι µαθηταί αυτού, είπεν αυτοίς· τούτο υµάς σκανδαλίζει;
Ιω. 6,61  Ο Ιησούς αντελήφθη, µε την θείαν του γνώσιν, ότι γογγύζουν δια το ζήτηµα αυτό οι µαθηταί του και τους είπε·
“αυτό σας σκανδαλίζει;
Ιω. 6,62  εάν ούν θεωρήτε τον υιόν τού ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήν το πρότερον;
Ιω. 6,62   Εάν λοιπόν, ίδετε τον υιόν του ανθρώπου να ανεβαίνη εκεί όπου ευρίσκετο πριν λάβη σάρκα ανθρωπίνην, θα
πιστεύσετε τότε στο πρωτάκουστον αυτό γεγονός;
Ιω. 6,63  το πνεύµά εστι το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν· τα ρήµατα ά εγώ λαλώ υµίν, πνεύµά εστι και ζωή εστιν.
Ιω. 6,63   Σας λέγω δε και τούτο· Το Αγιον Πνεύµα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η δε σαρξ µου δίδει ζωήν αιώνιον, διότι
ακριβώς έχει συλληφθή από το Πνεύµα το Αγιον και κατοικεί εις αυτήν το Πνεύµα . Καθε άλλη σαρξ δεν ωφελεί τίποτε. Τα
λόγια, τα οποία εγώ σας διδάσκω, είναι πνεύµα Θεού, δι' αυτό δε έχουν και µεταδίδουν ζωήν.
Ιω. 6,64  αλλ εισίν εξ υµών τινες οί ου πιστεύουσιν. ήδει γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισίν οι µη πιστεύοντες και τις εστιν ο
παραδώσων αυτόν.
Ιω. 6,64   Αλλά υπάρχουν µερικοί από σας, οι οποίοι δεν πιστεύουν”. Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εγνώριζε ευθύς εξ αρχής,
ποίοι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν και ποίος είναι εκείνος, ο οποίος έµελλε να τον παραδώση.
Ιω. 6,65  και έλεγε· διά τούτο είρηκα υµίν ότι ουδείς δύναται ελθείν προς µε, εάν µη ή δεδοµένον αυτώ εκ τού πατρός µου.
Ιω. 6,65   Και έλεγεν ο Χριστός· “δια τούτο σας είπα ότι κανείς δεν ηµπορεί να έλθη εις εµέ και να µε ακολουθήση µε πίστιν,
εάν δεν του έχη δοθή αυτό το χάρισµα από τον Πατέρα µου”.
Ιω. 6,66  Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των µαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι µετ αυτού περιεπάτουν.
Ιω. 6,66   Από την ηµέραν αυτήν πολλοί εκ των µαθητών του εγύρισαν εις τα σπίτια των και τας εργασίας των και δεν
επήγαιναν πλέον µαζή του.
Ιω. 6,67  είπεν ούν ο Ιησούς τοίς δώδεκα· µη και υµείς θέλετε υπάγειν;
Ιω. 6,67   Λαβών αφορµήν ο Ιησούς από την αποχώρησιν εκείνων είπεν στους δώδεκα· “µήπως και σεις θέλετε να φύγετε;”
Ιω. 6,68  απεκρίθη ούν αυτώ Σίµων Πέτρος· Κύριε, προς τίνα απελευσόµεθα; ρήµατα ζωής αιωνίου έχεις·
Ιω. 6,68   Απήντησε τότε εις αυτόν ο Σιµων Πετρος· “Κυριε, προς ποίον άλλον να πάµε; Μενοµεν πάντοτε µαζή σου, διότι συ
έχεις λόγια που δίδουν ζωήν αιωνίαν.
Ιω. 6,69  και ηµείς πεπιστεύκαµεν και εγνώκαµεν ότι σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού τού ζώντος.
Ιω. 6,69   Και ηµείς έχοµεν πιστεύσει εις σε και έχοµεν από την προσωπικήν µας πείραν γνωρίσει, ότι συ είσαι ο Χριστός, ο
Υιός του Θεού του ζώντος”.
Ιω. 6,70  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· ουκ εγώ υµάς τους δώδεκα εξελεξάµην; και εξ υµών είς διάβολός εστιν.
Ιω. 6,70   Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς· “εγώ δεν εξέλεξα και εκάλεσα εσάς τους δώδεκα; Προσέξατε µήπως και σεις
σκανδαλισθήτε. Διότι ένας από σας είναι διάβολος δια το φοβερόν έργον, το οποίον πρόκειται να κάµη”.
Ιω. 6,71  έλεγε δε τον Ιούδαν Σίµωνος Ισκαριώτην· ούτος γάρ έµελλεν αυτόν παραδιδόναι, είς ών εκ των δώδεκα.
Ιω. 6,71  Υπονοούσε δε τον Ιούδαν τον υιόν του Σιµωνος, τον Ισκαριώτην. Διότι αυτός έµελλε να τον παραδώση στους
εχθρούς, µολονότι ήτο ένας από τους δώδεκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ιω. 7,1  Καί περιεπάτει ο Ιησούς µετά ταύτα εν τή Γαλιλαία· ου γάρ ήθελεν εν τή Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι
Ιουδαίοι αποκτείναι.
Ιω. 7,1  Και ύστερα από τα γεγονότα αυτά περιώδευεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν. Διότι δεν ήθελε να περιέρχεται την
Ιουδαίαν, επειδή εζητούσαν οι Ιουδαίοι να τον θανατώσουν.
Ιω. 7,2  ήν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία.
Ιω. 7,2  Επλησίαζε δε τότε η εορτή των Ιουδαίων, η Σκηνοπηγία.
Ιω. 7,3  είπον ούν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού· µετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι µαθηταί σου
θεωρήσωσι τα έργα σου ά ποιείς·
Ιω. 7,3  Είπαν, λοιπόν, προς αυτόν οι θεωρούµενοι από τους άλλους ανθρώπους αδελφοί του· “φύγε απ' εδώ και πήγαινε εις
την Ιουδαίαν, ώστε να ίδουν τα θαύµατα, τα οποία κάµνεις και οι εκεί µαθηταί σου.
Ιω. 7,4  ουδείς γάρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρησία είναι. ει ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τώ κόσµω.
Ιω. 7,4  Διότι κανείς δεν κάνει τίποτε εις τα κρυφά και µάλιστα όταν ζητή να γίνη φανερά γνωστός και να αναγνωρισθή η
αξία του από όλους. Αφού τέτοια έργα κάνεις, φανέρωσε τον ευατόν σου στον πολυπληθή κόσµον, που θα µαζευθή εις την
Ιερουσαλήµ κατά την εορτήν”.
Ιω. 7,5  ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.
Ιω. 7,5  Του εφέροντο δε έτσι οι αδελφοί του, διότι ούτε αυτοί δεν τον επίστευαν ως Μεσσίαν.
Ιω. 7,6  λέγει ούν αυτοίς ο Ιησούς· ο καιρός ο εµός ούπω πάρεστιν, ο δε καιρός ο υµέτερος πάντοτέ εστιν έτοιµος.
Ιω. 7,6  Λεγει, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς· “ο ιδικός µου καιρός, δια να φανερωθώ στους Ιουδαίους ως Μεσσίας, δεν ήλθεν
ακόµη, ο ιδικός σας όµως καιρός, που πρέπει να ανεβήτε εις τα Ιεροσόλυµα, είναι πάντοτε έτοιµος.
Ιω. 7,7  ου δύναται ο κόσµος µισείν υµάς· εµέ δε µισεί, ότι εγώ µαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν.
Ιω. 7,7  Σας δεν ηµπορεί και δεν έχει κανένα λόγον να σας µισή ο κόσµος, εµέ όµως µε µισεί, διότι εγώ µαρτυρώ και
φανερώνω, ότι τα έργα του είναι πονηρά.



Ιω. 7,8  υµείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην· εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εµός ούπω
πεπλήρωται.
Ιω. 7,8  Σεις να ανεβήτε εις τα Ιεροσόλυµα δια την εορτήν αυτήν· εγώ δεν ανεβαίνω ακόµη φανερά και επίσηµα εις αυτήν
την εορτήν, διότι δεν έχει συµπληρωθή ακόµη ο κατάλληλος καιρός. Δεν έφθασε ακόµη η ώρα της µεγάλης θυσίας”.
Ιω. 7,9  ταύτα δε ειπών αυτοίς έµεινεν εν τή Γαλιλαία.
Ιω. 7,9  Αυτά δε αφού τους είπε, έµεινε εις την Γαλιλαίαν.
Ιω. 7,10  Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερώς, αλλ ως εν κρυπτώ.
Ιω. 7,10  Οταν δε ανέβησαν οι αδελφοί του εις τα Ιεροσόλυµα, τότε και αυτός ανέβηκε εις την εορτήν, όχι φανερά και
επίσηµα, αλλά σαν εις τα κρυφά.
Ιω. 7,11  οι ούν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τή εορτή και έλεγον· που εστιν εκείνος;
Ιω. 7,11  Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, τον αναζητούσαν κατά τας ηµέρας της εορτής και έλεγαν· “που είναι εκείνος;”
Ιω. 7,12  και γογγυσµός πολύς περί αυτού ήν εν τοίς όχλοις. οι µέν έλεγον ότι αγαθός εστιν· άλλοι έλεγον, ού, αλλά πλανά
τον όχλον.
Ιω. 7,12  Και πολλοί ψυθιρισµοί και σχόλια εγίνοντο δι' αυτόν µεταξύ του λαού. Αλλοι µεν έλεγαν, ότι είναι αγαθός, άλλοι δε
έλεγαν “όχι, αλλά ξεγελά τον λαόν”.
Ιω. 7,13  ουδείς µέντοι παρησία ελάλει περί αυτού διά τον φόβον των Ιουδαίων.
Ιω. 7,13  Κανένας όµως δεν ωµιλούσε δι' αυτόν φανερά και µε θάρρος, διότι εφοβούντο τους άρχοντας των Ιουδαίων, που
είχαν πλέον κηρυχθή εχθροί του Χριστού.
Ιω. 7,14  Ήδη δε της εορτής µεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε.
Ιω. 7,14  Οταν δε η εορτή ευρίσκετο στο µέσον, δηλαδή κατά την τετάρτην ηµέραν, ανέβηκε ο Ιησούς εις την αυλήν του
ναού και εδίδασκε τα πλήθη.
Ιω. 7,15  και εθαύµαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες· πώς ούτος γράµµατα οίδε µη µεµαθηκώς;
Ιω. 7,15  Και εθαύµαζαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν· “πως αυτός γνωρίζει γράµµατα, χωρίς να έχη µαθητεύσει εις καµµίαν
ραββινικήν σχολήν;”
Ιω. 7,16  απεκρίθη ούν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν· η εµή διδαχή ουκ έστιν εµή, αλλά τού πέµψαντός µε·
Ιω. 7,16  Απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς και είπε· “η διδασκαλία µου δεν είναι ανθρωπίνη, ωσάν αυτήν που διδάσκουν οι
ραββίνοι εις τας σχολάς των, αλλά ούτε και ιδική µου· είναι διδασκαλία εκείνου, ο οποίος µε έστειλε στον κόσµον.
Ιω. 7,17  εάν τις θέλη το θέληµα αυτού ποιείν, γνώσεται περί της διδαχής, πότερον εκ τού Θεού εστιν ή εγώ απ εµαυτού
λαλώ.
Ιω. 7,17  Οποιος θέλει ειλικρινώς να πράττη το θέληµα του Θεού, θα γνωρίση από την προσωπικήν του πείραν, ποίον από τα
δύο είναι αληθινό· Από τον Θεόν προέρχεται η διδασκαλία µου η εγώ από τον ευατόν µου την έχω επινοήσει.
Ιω. 7,18  ο αφ εαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί, ο δε ζητών την δόξαν τού πέµψαντος αυτόν, ούτος αληθής εστι, και
αδικία εν αυτώ ουκ έστιν.
Ιω. 7,18  Εκείνος που διδάσκει από τον ευατόν του, ζητεί να δοξασθή ο ίδιος ως διδάσκαλος. Αυτός όµως που ζητεί την
δόξαν εκείνου που τον έχει στείλει, αυτός είναι αληθινός εις όλα όσα λέγει, διότι κινείται από ανιδιοτελή ελατήρια και δεν
υπάρχει εις αυτόν καµµία αµαρτία.
Ιω. 7,19  ου Μωϋσής δέδωκεν υµίν τον νόµον; και ουδείς εξ υµών ποιεί τον νόµον. τι µε ζητείτε αποκτείναι;
Ιω. 7,19  Ο Μωϋσής δεν έδωκε εις σας τον νόµον; Και όµως κανείς από σας δεν φυλάσσει τον νόµον. Διότι εάν τηρήτε τον
νόµον, τότε διατί ζητείτε να µε φονεύσετε, αφού ο νόµος ρητός απαγορεύει τον φόνον;”
Ιω. 7,20  απεκρίθη ο όχλος και είπε· δαιµόνιον έχεις· τις σε ζητεί αποκτείναι;
Ιω. 7,20   Απήντησεν ο όχλος και είπε· “έχεις δαιµόνιον που σου σκοτίζει τον νουν. Ποιός ζητεί να σε φονεύση;”
Ιω. 7,21  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· έν έργον εποίησα, και πάντες θαυµάζετε διά τούτο.
Ιω. 7,21  Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· “έκαµα ένα έργον (εθεράπευσα τον παράλυτον) και όλοι απορήσατε, διότι
ενοµίσατε ότι κατέλυσα την αργίαν του Σαββάτου.
Ιω. 7,22  Μωϋσής δέδωκεν υµίν την περιτοµήν, ουχ ότι εκ τού Μωϋσέως εστίν, αλλ εκ των πατέρων, και εν σαββάτω
περιτέµνετε άνθρωπον.
Ιω. 7,22   Ο Μωϋσής σας έδωσε την περιτοµήν. Δια την ακρίβειαν, δεν έχει καθιερωθή από τον Μωϋσέα η περιτοµή, αλλά
από την παράδοσιν των παλαιοτέρων προγόνων σας. Και εάν τύχη η ογδόη ηµέρα από την γέννησιν του βρέφους να είναι
Σαββατον, και τότε κάνετε περιτοµήν στον άνθρωπον.
Ιω. 7,23  ει περιτοµήν λαµβάνει άνθρωπος εν σαββάτω ίνα µη λυθή ο νόµος Μωϋσέως, εµοί χολάτε ότι όλον άνθρωπον υγιή
εποίησα εν σαββάτω!
Ιω. 7,23  Εάν, λοιπόν, υποχρεωτικώς παίρνη ο άνθρωπος περιτοµήν κατά το Σαββατον, δια να µη καταλυθή ο νόµος του
Μωϋσέως, που ορίζει πως οπωσδήποτε κατά την ογδόην ηµέραν πρέπει να γίνη η περιτοµή, σεις εκδηλώνετε όλην την
πικρίαν σας εναντίον µου, διότι ολόκληρον άνθρωπον τον έκαµα υγιή κατά την ηµέραν του Σαββάτου!
Ιω. 7,24  µη κρίνετε κατ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε.
Ιω. 7,24   Μη σχηµατίζετε κρίσεις από τα εξωτερικά φαινόµενα, αλλά να κρίνετε δικαίως, όπως επιβάλλουν τα πράγµατα, η
λογική και ο Θεός”.
Ιω. 7,25  Έλεγον ούν τινες εκ των Ιεροσολυµιτών· ουχ ούτός εστιν ον ζητούσιν αποκτείναι;
Ιω. 7,25  Ελεγαν, λοιπόν, µερικοί από τους Ιεροσολυµίτας· “δεν είναι αυτός, που οι άρχοντες ζητούν να τον φονεύσουν;
Ιω. 7,26  και ίδε παρησία λαλεί, και ουδέν αυτώ λέγουσι. µήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτός εστιν αληθώς ο
Χριστός;
Ιω. 7,26   Και ιδού, ότι οµιλεί άφοβα και φανερά και τίποτε δεν αντιλέγουν εις αυτόν. Μηπως πραγµατικά εκατάλαβαν οι
άρχοντες, ότι αυτός αληθώς είναι ο Χριστός;
Ιω. 7,27  αλλά τούτον οίδαµεν πόθεν εστίν· ο δε Χριστός όταν έρχηται, ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν.
Ιω. 7,27  Αλλά τούτον εδώ γνωρίζοµεν καλά από που και από ποιούς κατάγεται. Ο Χριστός όµως όταν έλθη, κανείς δεν
γνωρίζει από που και πότε έρχεται”.
Ιω. 7,28  έκραξεν ούν εν τώ ιερώ διδάσκων ο Ιησούς και λέγων· καµέ οίδατε, και οίδατε πόθεν ειµί· και απ εµαυτού ουκ



ελήλυθα αλλ έστιν αληθινός ο πέµψας µε, ον υµείς ουκ οίδατε·
Ιω. 7,28   Εφώναξε µε µεγάλην φωνήν ο Ιησούς τότε εις τας αυλάς του ναού διδάσκων και λέγων· “και εµέ γνωρίζετε και από
που είµαι γνωρίζετε. Η γνώσις σας όµως είναι ατελής. Διότι δεν γνωρίζετε, ότι εγώ δεν έχω έλθει από τον εαυτόν µου, αλλά
έχω έλθει από τον Θεόν, που µε έστειλε και ο οποίος είναι ο απολύτως αληθινός. Αυτόν όµως εσείς δεν τον γνωρίζετε. Δι'
αυτό δε και δεν είσθε εις θέσιν να γνωρίσετε την γνησίαν και αληθή αποστολή µου.
Ιω. 7,29  εγώ οίδα αυτόν, ότι παρ αυτού ειµι κακείνός µε απέστειλεν.
Ιω. 7,29   Εγώ όµως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθή προαιωνίως από αυτόν και έχω, ως Θεός, την αυτήν µε εκείνον ουσίαν
και φύσιν, και εκείνος µε έστειλεν στον κόσµον”.
Ιω. 7,30  Εζήτουν ούν αυτόν πιάσαι, και ουδείς επέβαλεν επ αυτόν την χείρα, ότι ούπω εληλύθει η ώρα αυτού.
Ιω. 7,30  Εξ αιτίας αυτών που είπε, εζητούσαν πάλιν να τον πιάσουν οι Ιουδαίοι. Κανείς όµως δεν άπλωσε εις αυτόν το χέρι,
διότι ακόµη δεν είχεν έλθει η ώρα, η ωρισµένη από τον Θεόν.
Ιω. 7,31  πολλοί δε εκ τού όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθη, µήτι πλείονα σηµεία τούτων
ποιήσει ών ούτος εποίησεν;
Ιω. 7,31  Πολλοί δε από τον λαόν επίστευσαν εις αυτόν και έλεγαν, ότι “ο Χριστός, όταν έλθη, µήπως θα κάµη περισσότερα
θαύµατα από όσα έκαµε αυτός;”
Ιω. 7,32  ήκουσαν οι Φαρισαίοι τού όχλου γογγύζοντος περί αυτού ταύτα, και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι
αρχιερείς ίνα πιάσωσιν αυτόν.
Ιω. 7,32  Ηκουσαν οι Φαρισαίοι τον όχλον να κρυφοµιλούν ευνοϊκά δια τον Χριστόν και να γογγύζουν κατά των αρχόντων
και έστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, δια να τον συλλάβουν.
Ιω. 7,33  είπεν ούν ο Ιησούς· έτι µικρόν χρόνον µεθ υµών ειµι και υπάγω προς τον πέµψαντά µε.
Ιω. 7,33  Είπε, λοιπόν, τότε ο Ιησούς· “ακόµη ολίγον χρόνον είµαι µαζή σας και πηγαίνω προς τον Πατέρα, ο οποίος µε
έστειλεν στον κόσµον.
Ιω. 7,34  ζητήσετέ µε και ουχ ευρήσετε· και όπου ειµί εγώ, υµείς ου δύνασθε ελθείν.
Ιω. 7,34  Θα µε ζητήσετε κάποτε (όταν βαρειές πέσουν επάνω σας οι συµφορές), και δεν θα µε εύρετε. Και εκεί, πλησίον του
Πατρός στους ουρανούς, που είµαι ως Θεός, πηγαίνω δε και ως άνθρωπος, δεν ηµπορείτε σεις να έλθετε”.
Ιω. 7,35  είπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς· που ούτος µέλλει πορεύεσθαι, ότι ηµείς ουχ ευρήσοµεν αυτόν; µη εις την
διασποράν των Ελλήνων µέλλει πορεύεσθαι και διδάσκειν τους Έλληνας;
Ιω. 7,35  Είπαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι µεταξύ των· “που αυτός πρόκειται να υπάγη και ηµείς δεν θα τον εύρωµεν; Μηπως
πρόκειται να πορευθή στους διασκορπισµένους µεταξύ των Ελλήνων Ιουδαίους και να διδάκη τους Ελληνας;
Ιω. 7,36  τις εστιν ούτος ο λόγος ον είπε, ζητήσετέ µε και ουχ ευρήσετε, και όπου ειµί εγώ, υµείς ου δύνασθε ελθείν;
Ιω. 7,36  Ποίον είναι το νόηµα αυτού του λόγου που είπε, ότι δηλαδή θα µε αναζητήσετε και δεν θα µε εύρετε και όπου είµαι
εγώ, σεις δεν ηµπορείτε να έλθετε;”
Ιω. 7,37  Εν δε τή εσχάτη ηµέρα τή µεγάλη της εορτής ειστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγων· εάν τις διψά, ερχέσθω προς µε
και πινέτω.
Ιω. 7,37  Κατά την τελευταίαν δε µεγάλην ηµέραν της εορτής εστάθη ο Ιησούς και µε ισχυράν φωνήν είπεν· “εάν κανείς
διψά πνευµατικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν, ειρήνην και χαράν, ας έλθη κοντά µου και ας πίνη την αλήθειαν που
προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του.
Ιω. 7,38  ο πιστεύων εις εµέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταµοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος.
Ιω. 7,38  Εκείνος που πιστεύει εις εµέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνη αστείρευτος πνευµατική πηγή· και από την καρδίαν
του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταµοί από ολόδροσο τρεχούµενο νερό”.
Ιω. 7,39  τούτο δε είπε περί τού Πνεύµατος ού έµελλον λαµβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν· ούπω γάρ ήν Πνεύµα Άγιον, ότι
Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.
Ιω. 7,39  Αυτό δε είπε ο Κυριος δια το Αγιον Πνεύµα, το οποίον έµελλον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις αυτόν, διότι η χάρις
του Αγίου Πνεύµατος, που αναγεννά και σώζει, δεν είχε ακόµη δοθή εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόµη δοξασθή µε
την µεγάλην θυσίαν και µε την ένδοξον ανάληψίν του.
Ιω. 7,40  πολλοί ούν εκ τού όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον· ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης·
Ιω. 7,40   Πολλοί, λοιπόν, από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν· “αυτός είναι πράγµατι ο προφήτης,
που έχει προαναγγείλει ο Μωϋσής.
Ιω. 7,41  άλλοι έλεγον· ούτός εστιν ο Χριστός· άλλοι έλεγον· µη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται;
Ιω. 7,41  Αλλοι έλεγαν· “αυτός είναι πράγµατι ο Χριστός”. Αλλοι έλεγαν· “δεν είναι ο Χριστός, διότι µήπως από την
Γαλιλαίαν θα έλθη ο Χριστός;
Ιω. 7,42  ουχί η γραφή είπεν ότι εκ τού σπέρµατος Δαυΐδ και από Βηθλεέµ της κώµης, όπου ήν Δαυΐδ, ο Χριστός έρχεται;
Ιω. 7,42   Δεν είπε η Γραφή, ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαυΐδ και έρχεται από το χωρίον Βηθλεέµ, όπου
εγεννήθη και έζησεν ο Δαυΐδ;”
Ιω. 7,43  σχίσµα ούν εν τώ όχλω εγένετο δι αυτόν.
Ιω. 7,43  Εγινε, λοιπόν, αντιγνωµία και διαίρεσις µεταξύ του λαού εξ αιτίας αυτού.
Ιω. 7,44  τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν, αλλ ουδείς επέβαλεν επ αυτόν τας χείρας.
Ιω. 7,44   Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι.
Ιω. 7,45  Ήλθον ούν οι υπηρέται προς τους αρχιερείς και Φαρισαίους, και είπον αυτοίς εκείνοι· διατί ουκ ηγάγετε αυτόν;
Ιω. 7,45  Επέστρεψαν, λοιπόν, οι υπηρέται στους αρχιερείς και Φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν και τους
είπαν εκείνοι· “διατί δεν τον εφέρατε εδώ;”
Ιω. 7,46  απεκρίθησαν οι υπηρέται· ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος.
Ιω. 7,46   Απεκρίθησαν οι υπηρέται· “ποτέ µέχρι σήµερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο
άνθρωπος”.
Ιω. 7,47  απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι· µη και υµείς πεπλάνησθε;
Ιω. 7,47  Απεκρίθησαν τότε οι Φαρισαίοι εις αυτούς· “µήπως και σεις έχετε παρασυρθή από αυτόν εις την πλάνην;
Ιω. 7,48  µη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων;



Ιω. 7,48   Μηπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας η από τους Φαρισαίους ; Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί
µόνοι γνωρίζουν την αλήθειαν και έχουν ορθή κρίσιν.
Ιω. 7,49  αλλ ο όχλος ούτος ο µη γινώσκων τον νόµον επικατάρατοί εισι!
Ιω. 7,49   Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράµµατος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόµον και δι' αυτό είναι καταράµενοι!”
Ιω. 7,50  λέγει Νικόδηµος προς αυτούς, ο ελθών νυκτός προς αυτόν, είς ών εξ αυτών·
Ιω. 7,50  Λεγει τότε προς αυτούς ο Νικόδηµος, που ήτο ένας από αυτούς και ο οποίος είχεν επισκεφθή νύκτα τον Χριστόν·
Ιω. 7,51  µη ο νόµος ηµών κρίνει τον άνθρωπον, εάν µη ακούση παρ αυτού πρότερον και γνώ τι ποιεί;
Ιω. 7,51  “µήπως ο νόµος µας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούση πρώτον από αυτόν την απολογίαν του
και µάθη τι έχει κάµει;”
Ιω. 7,52  απεκρίθησαν και είπον αυτώ· µη και σύ εκ της Γαλιλαίας εί; ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ
εγήγερται.
Ιω. 7,52  Απήντησαν και του είπαν· “µήπως και συ είσαι από την Γαλιλαίαν; Ερεύνησε και µάθε, ότι προφήτης δεν έχει έως
τώρα βγη από την Γαλιλαίαν”. (Η αξία του ανθρώπου δεν έγκειται στον τόπον καταγωγής, αλλά εις την αρετήν και τα έργα
του).
Ιω. 7,53  Καί απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού.
Ιω. 7,53  Διέλυσαν τότε την συνεδρίασίν των µε ταραχήν και επήγε ο καθένας στο σπίτι του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ιω. 8,1  Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών· όρθρου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν,
Ιω. 8,1  Ο δε Ιησούς επήγεν στο όρος των ελαιών.
Ιω. 8,2  και πάς ο λαός ήρχετο προς αυτόν· και καθίσας εδίδασκεν αυτούς.
Ιω. 8,2  Ενώ δε ακόµη ήτο πρωϊ, ήλθεν πάλιν στον ναόν και όλος ο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και αφού εκάθισε, τους
εδίδασκε.
Ιω. 8,3  άγουσι δε οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα επί µοιχεία κατειληµµένην, και στήσαντες αυτήν εν µέσω
Ιω. 8,3  Οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι φέρουν τότε µίαν γυναίκα, η οποία είχε συλληφθή επ' αυτοφώρω καταπατούσα την
συζυγικήν πίστιν. Και αφού την έβαλαν ορθίαν στο µέσον του συγκεντρωµένου πλήθους,
Ιω. 8,4  λέγουσιν αυτώ· διδάσκαλε, αύτη η γυνή κατείληπται επ αυτοφώρω µοιχευοµένη·
Ιω. 8,4  του λέγουν· “Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συληφθή επ' αυτοφώρω να καταπατή την συζυγικήν πίστιν·
Ιω. 8,5  και εν τώ νόµω ηµών Μωϋσής ενετείλατο τας τοιαύτας λιθάζειν.
Ιω. 8,5  και στον νόµον µας ο Μωϋσής διέταξε να λιθοβολούνται αυταί αι γυναίκες.
Ιω. 8,6  σύ ούν τι λέγεις; τούτο δε είπον εκπειράζοντες αυτόν, ίνα σχώσι κατηγορίαν κατ αυτού. ο δε Ιησούς κάτω κύψας τώ
δακτύλω έγραφεν εις την γήν.
Ιω. 8,6  Συ, λοιπόν, τι λέγεις;” Αυτό δε είπαν, δια να τον θέσουν εις πειρασµόν και να έχουν εναντίον του κατηγορίαν. (Διότι
εάν ηµπόδιζε τον λιθοβολισµόν, θα εφαίνετο καταλύων τον µωσαϊκόν νόµον, εάν τον επέτρεπε, θα παρέβαινε τον ρωµαϊκόν
νόµον). Ο δε Ιησούς έσκυψε κάτω και µε το δάκτυλόν του έγραφεν στο έδαφος.
Ιω. 8,7  ως δε επέµενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτοίς· ο αναµάρτητος υµών πρώτος βαλέτω λίθον επ αυτήν.
Ιω. 8,7  Επειδή δε εκείνοι επέµενον να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλήν και τους είπεν· “ο αναµάρτητος από σας ας ρίψη
πρώτος λίθον επάνω της”.
Ιω. 8,8  και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γήν.
Ιω. 8,8  Και αφού έσκυψε πάλιν κάτω, δια να τους δώση καιρόν να συναισθανθούν την ιδικήν των αµαρτωλότητα έγραφεν
εις την γην.
Ιω. 8,9  οι δε ακούσαντες εξήρχοντο είς καθ είς, αρξάµενοι από των πρεσβυτέρων, και κατελείφθη ο Ιησούς και η γυνή εν
µέσω ούσα.
Ιω. 8,9  Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν το λόγια του, ήρχισαν ο ένας µετά τον άλλον να φεύγουν, αρχής γενοµένης από τους
γεροντοτέρους (διότι όλοι ήρχισαν να δοκιµάζουν ελέγχους της συνειδήσεως δια τα ιδικά των αµαρτήµατα). Και απέµεινεν
ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία εστέκετο ορθία στο µέσον των άλλων.
Ιω. 8,10  ανακύψας δε ο Ιησούς είπεν αυτή· γύναι, που εισιν; ουδείς σε κατέκρινεν;
Ιω. 8,10  Εσήκωσε τότε ο Ιησούς την κεφαλήν και της είπε· “γυναίκα, που είναι αυτοί που σε κατηγόρησαν; Κανείς δεν σε
κατέκρινε αξίαν λιθοβολισµού;”
Ιω. 8,11  η δε είπεν· ουδείς, Κύριε. είπε δε ο Ιησούς· ουδέ εγώ σε κατακρίνω· πορεύου και από τού νύν µηκέτι αµάρτανε.
Ιω. 8,11  Εκείνη δε είπε· “κανείς, Κυριε”. Είπε δε ο Ιησούς· “ούτε εγώ, που είµαι αναµάρτητος, σε κατακρίνω. Πηγαινε και από
τώρα και πέρα µη αµαρτάνεις πλέον”.
Ιω. 8,12  Πάλιν ούν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγων· εγώ ειµι το φώς τού κόσµου· ο ακολουθών εµοί ου µη περιπατήση εν τή
σκοτία, αλλ έξει το φώς της ζωής.
Ιω. 8,12  Παλιν, λοιπόν, ωµίλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγων· “εγώ είµαι το φως όλου του κόσµου, εκείνος που µε ακολουθεί
πιστά δεν θα περιπατήση στο σκότος µε άµεσον τον κίνδυνον να κρηµνισθή εις τα βάραθρα, αλλά θα έχη το πνευµατικόν
φως που ακτινοβολείται από τον Θεόν, την πηγήν της ζωής.
Ιω. 8,13  είπον ούν αυτώ οι Φαρισαίοι· σύ περί σεαυτού µαρτυρείς· η µαρτυρία σου ουκ έστιν αληθής.
Ιω. 8,13  Είπαν τότε προς αυτόν οι Φαρισαίοι· “συ δίδεις µόνος σου µαρτυρίαν δια τον ευατόν σου. Η µαρτυρία σου όµως
αυτή δεν είναι αληθινή, εφ' όσον κανείς άλλος δεν την επιβεβαιώνει”.
Ιω. 8,14  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· κάν εγώ µαρτυρώ περί εµαυτού, αληθής εστιν η µαρτυρία µου, ότι οίδα πόθεν
ήλθον και που υπάγω· υµείς δε ουκ οίδατε πόθεν έρχοµαι ή που υπάγω.
Ιω. 8,14  Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· “και εάν ακόµη εγώ µόνος µαρτυρώ δια τον ευατόν µου, η µαρτυρία µου είναι
αληθινή, διότι την αλήθειαν πάντοτε λέγω και διότι εγώ γνωρίζω πολύ καλά , από που ήλθα και που υπάγω. Ηλθα από τον
Πατέρα και επιστρέφω προς τον Πατέρα. Σεις όµως δεν γνωρίζετε από που έρχοµαι και που πηγαίνω.
Ιω. 8,15  υµείς κατά την σάρκα κρίνετε· εγώ ου κρίνω ουδένα.
Ιω. 8,15  Σεις σχηµατίζετε κρίσιν σύµφωνα µε τα εξωτερικά φαινόµενα της ανθρωπίνης µου φύσεως. Εγώ καίτοι έχω το



δικαίωµα να κρίνω και να επιβάλω τιµωρίας, δεν κρίνω και δεν καταδικάζω κανένα µέχρι της δευτέρας παρουσίας µου.
Ιω. 8,16  και εάν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εµή αληθής εστιν, ότι µόνος ουκ ειµί, αλλ εγώ και ο πέµψας µε πατήρ.
Ιω. 8,16  Και εάν από τώρα θελήσω εγώ να κρίνω, η κρίσις µου θα είναι αληθινή, διότι δεν είµαι εγώ µόνος, αλλά είµεθα εγώ
και ο Πατήρ, ο οποίος µε έστειλε, και η κρίσις µας είναι απολύτως ορθή και δικαία.
Ιω. 8,17  και εν τώ νόµω δε τώ υµετέρω γέγραπται ότι δύο ανθρώπων η µαρτυρία αληθής εστιν.
Ιω. 8,17  Αλλωστε και στον νόµον σας έχει γραφή, ότι η µαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή και βάσει αυτής δύναται ο
δικαστής να αποφασίση.
Ιω. 8,18  εγώ ειµι ο µαρτυρών περί εµαυτού, και µαρτυρεί περί εµού ο πέµψας µε πατήρ.
Ιω. 8,18  Και επί του προκειµένου εγώ είµαι ο ένας που µαρτυρώ δια τον εαυτόν µου, αλλά δι' εµέ µαρτυρεί και ο Πατήρ, ο
οποίος µε έστειλε”.
Ιω. 8,19  έλεγον ούν αυτώ· που εστιν ο πατήρ σου; απεκρίθη Ιησούς· ούτε εµέ οίδατε ούτε τον πατέρα µου· ει εµέ ήδειτε, και
τον πατέρα µου ήδειτε αν.
Ιω. 8,19  Ελεγαν τότε προς αυτόν· “που είναι ο Πατήρ σου, δια τον οποίον λέγεις ότι µαρτυρεί;” Απήντησεν ο Ιησούς· “ούτε
εµέ ως Υιός του Θεού και Θεόν γνωρίζετε ούτε τον Πατέρα µου. Εάν είχατε γνωρίσει εµέ, θα εγνωρίζατε και τον Πατέρα µου,
διότι εγώ περί αυτού πολλές φορές ωµίλησα και αυτόν στους πιστούς ακροατάς µου εφανέρωσα”.
Ιω. 8,20  Ταύτα τα ρήµατα ελάλησεν ο Ιησούς εν τώ γαζοφυλακίω, διδάσκων εν τώ ιερώ, και ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπω
εληλύθει η ώρα αυτού.
Ιω. 8,20   Αυτά τα λόγια είπεν ο Ιησούς κοντά στο θησαυροφυλάκιον των προσφορών και βοηθηµάτων , διδάσκων εις την
αυλήν του ναού και κανείς δεν συνέλαβεν αυτόν, διότι δεν είχε έλθει ακόµη η προσδιωρισµένη από τον Θεόν ώρα του.
Ιω. 8,21  Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς· εγώ υπάγω και ζητήσετέ µε, και εν τή αµαρτία υµών αποθανείσθε· όπου εγώ
υπάγω, υµείς ου δύνασθε ελθείν.
Ιω. 8,21  Είπε, λοιπόν, πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς· “εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα µου, αφού τελειώσω το έργον µου, και θα
µε αναζητήσετε ως Σωτήρα σας, όταν αι συµφοραί επιπέσουν εναντίον σας, αλλά δια την απιστίαν σας θα αποθάνετε
ζυµωµένοι µε την αµαρτίαν σας. Δι' αυτό και όπου εγώ πηγαίνω, δεν ηµπορείτε σεις να έλθετε”.
Ιω. 8,22  έλεγον ούν οι Ιουδαίοι· µήτι αποκτενεί εαυτόν, ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω, υµείς ου δύνασθε ελθείν;
Ιω. 8,22   Ελεγαν τότε οι Ιουδαίοι· “µήπως θανατώση µόνος του τον ευατόν του; Διότι λέγει, ότι όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν
ηµπορείτε να έλθετε”.
Ιω. 8,23  και είπεν αυτοίς· υµείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω ειµί· υµείς εκ τού κόσµου τούτου εστέ, εγώ ουκ ειµί εκ τού
κόσµου τούτου.
Ιω. 8,23   Και είπεν προς αυτούς· “σεις είσθε από τα κάτω, από την γην και έχετε γήϊνα και υλικά φρονήµατα και ελατήρια.
Εγώ όµως είµαι εκ των άνω, από τον ουρανόν µε ουράνιον πνευµατικόν πλούτον. Σεις είσθε από τον αµαρτωλόν τούτον
κόσµον, που ζη µακράν από τον Θεόν. Ενώ εγώ, καίτοι ζω τώρα στον κόσµον, δεν προέρχοµαι από τον κόσµον τούτον.
Ιω. 8,24  είπον ούν υµίν ότι αποθανείσθε εν ταίς αµαρτίαις υµών· εάν γάρ µη πιστεύσητε ότι εγώ ειµι, αποθανείσθε εν ταίς
αµαρτίαις υµών.
Ιω. 8,24   Δι' αυτό και σας είπα ότι θα αποθάνετε ζυµωµένοι µε τας αµαρτίας σας, διότι είσθε, και επιµένετε να είσθε,
άνθρωποι του αµαρτωλού τούτου κόσµου. Εάν δε δεν πιστεύσετε ότι εγώ είµαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και µοναδικός
Σωτήρ, θα αποθάνετε βυθισµένοι εις τας αµαρτίας σας”.
Ιω. 8,25  έλεγον ούν αυτώ· σύ τις εί; και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· την αρχήν ότι και λαλώ υµίν.
Ιω. 8,25   Είπαν τότε προς αυτόν· “ποίος είσαι συ, που ισχυρίζεσαι ότι χωρίς σε δεν ηµπορούµεν να σωθώµεν;” Και
απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· “είµαι ο,τι ευθύς εξ αρχής και συνεχώς λέγω προς σας.
Ιω. 8,26  πολλά έχω περί υµών λαλείν και κρίνειν· αλλ ο πέµψας µε αληθής εστι, καγώ ά ήκουσα παρ αυτού, ταύτα λέγω εις
τον κόσµον.
Ιω. 8,26   Πολλά ακόµη έχω να πω δια σας και να σας κρίνω, δεν θα τα δεχθήτε όµως. Αλλά εκείνος που µε έστειλε, είναι
απολύτως αληθινός, και εγώ όσα ήκουσα από αυτόν, αυτά ακριβώς λέγω στον κόσµον, πάντοτε δηλαδή αληθινά και
δίκαια”.
Ιω. 8,27  ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτοίς έλεγεν.
Ιω. 8,27   Οι Ιουδαίοι όµως δεν αντελήφθησαν ότι τους έκανε λόγον δια τον ουράνιον Πατέρα του.
Ιω. 8,28  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς· όταν υψώσητε τον υιόν τού ανθρώπου, τότε γνώσεσθε ότι εγώ ειµι, και απ εµαυτού ποιώ
ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ µε ο πατήρ µου, ταύτα λαλώ.
Ιω. 8,28   Είπε τότε προς αυτούς ο Ιησούς· “όταν υψώσετε επάνω στον σταυρόν τον υιόν του ανθρώπου, τότε θα µάθετε ότι
είµαι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ του κόσµου και ότι από τον ευατόν µου εγώ δεν κάνω τίποτε απολύτως, αλλά όπως µε
εδίδαξε ο Πατήρ µου, αυτά ακριβώς λέγω.
Ιω. 8,29  και ο πέµψας µε µετ εµού εστιν· ουκ αφήκέ µε µόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτώ ποιώ πάντοτε.
Ιω. 8,29   Και εκείνος, που µε έστειλε, είναι µαζή µου. Δεν µε αφήκε ποτέ µόνον ο Πατήρ, αλλά έχει συνεχή και αδιατάρακτον
επικοινωνίαν µε εµέ, διότι εγώ πράττω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα”.
Ιω. 8,30  Ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.
Ιω. 8,30   Ενώ δε εδίδασκεν αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.
Ιω. 8,31  Έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκότας αυτώ Ιουδαίους· εάν υµείς µείνητε εν τώ λόγω τώ εµώ, αληθώς
µαθηταί µου εστε,
Ιω. 8,31  Προς αυτούς, λοιπόν, τους Ιουδαίους που είχαν πιστεύσει, είπεν ο Ιησούς και τα εξής· “εάν σεις µείνετε ακλόνητοι
εις την διδασκαλίαν µου και την εφαρµόζετε εις την ζωήν σας, τότε θα είσθε αληθινοί µαθηταί µου
Ιω. 8,32  και γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υµάς.
Ιω. 8,32   και θα γνωρίσετε, όχι µόνον από την διδασκαλίαν µου, αλλά και από την προσωπικήν σας πείραν, την αλήθειαν
και η αλήθεια θα σας ελευθερώση από την τυραννίαν και τον θάνατον, που φέρνει η αµαρτία”.
Ιω. 8,33  απεκρίθησαν αυτώ· σπέρµα Αβραάµ εσµεν και ουδενί δεδουλεύκαµεν πώποτε· πώς σύ λέγεις ότι ελεύθεροι
γενήσεσθε;
Ιω. 8,33  Εκείνοι δεν ενόησαν τα λόγια του, ενόµισαν ότι τους αποκαλεί δούλους ξένων κατακτητών, και µε έξαψιν είπον·



“ηµείς είµεθα απόγονοι του Αβραάµ προωρισµένοι να κατακτήσωµεν τον κόσµον και ποτέ έως τώρα δεν εγίναµεν δούλοι
εις κανένα. Πως, λοιπόν, συ λέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι;” (Και έλεγον αυτά λησµονούντες ότι το έθνος των εις πολλούς
κατακτητάς είχεν υποδουλωθή, όπως και τώρα στους Ρωµαίους).
Ιω. 8,34  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· αµήν αµήν λέγω υµίν ότι πάς ο ποιών την αµαρτίαν δούλός εστι της αµαρτίας.
Ιω. 8,34   Τους απήντησεν ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω ότι καθένας, που πράττει την αµαρτίαν και µένει αµετανόητος εις
την αµαρτίαν, είναι δούλος της αµαρτίας.
Ιω. 8,35  ο δε δούλος ου µένει εν τή οικία εις τον αιώνα· ο υιός µένει εις τον αιώνα.
Ιω. 8,35  Ο δε δούλος δεν µένει εις την οικίαν του κυρίου του, κληρονόµος και ιδιοκτήτης. Ο Υιός όµως µένει πάντοτε εις την
οικίαν, διότι έχει κληρονοµικώς από τον πατέρα του αυτά τα δικαιώµατα.
Ιω. 8,36  εάν ούν ο υιός υµάς ελευθερώση, όντως ελεύθεροι έσεσθε.
Ιω. 8,36   Εάν λοιπόν ο σαρκωθείς Υιός του Θεού σας ελευθερώση από την αµαρτίαν, τότε πράγµατι θα είσθε ελεύθεροι.
Ιω. 8,37  οίδα ότι σπέρµα Αβραάµ εστε· αλλά ζητείτέ µε αποκτείναι, ότι ο λόγος ο εµός ου χωρεί εν υµίν.
Ιω. 8,37  Γνωρίζω ότι είσθε απόγονοι του Αβραάµ. Αλλά δεν του οµοιάζετε και ζητείτε να µε φονεύσετε, διότι η διδασκαλία
µου δεν εισχωρεί εις την ψυχήν σας, που είναι δούλη της αµαρτίας.
Ιω. 8,38  εγώ ό εώρακα παρά τώ πατρί µου λαλώ· και υµείς ούν ό εωράκατε παρά τώ πατρί υµών ποιείτε.
Ιω. 8,38   Εγώ εκείνο που έχω ιδεί πλησίον του ουρανίου Πατρός µου αυτό και διδάσκω. Και σεις αυτό που είδατε και
εµάθατε πλησίον του πατρός σας, τον οποίον δεν θέλω να ονοµάσω , αυτό κάνετε”.
Ιω. 8,39  απεκρίθησαν και είπον αυτώ· ο πατήρ ηµών Αβραάµ εστι. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· ει τέκνα τού Αβραάµ ήτε, τα έργα
τού Αβραάµ εποιείτε.
Ιω. 8,39   Απεκρίθησαν και του είπαν· “ο πατήρ µας είναι ο Αβραάµ και όχι εκείνος τον οποίον υπονοείς συ”. Είπαν εις
αυτούς· “εάν πράγµατι ήσασθε τέκνα του Αβραάµ, θα εκάνατε τα έργα του Αβραάµ.
Ιω. 8,40  νύν δε ζητείτέ µε αποκτείναι, άνθρωπον ός την αλήθειαν υµίν λελάληκα, ήν ήκουσα παρά τού Θεού· τούτο Αβραάµ
ουκ εποίησεν.
Ιω. 8,40   Τωρα δε ζητείτε να µε φονεύσετε, άνθρωπον ο οποίος σας είπα την αλήθειαν, που έχω ακούσει από τον Θεόν. Αυτό
το εγκληµατικόν έργον ο Αβραάµ δεν το έκανε.
Ιω. 8,41  υµείς ποιείτε τα έργα τού πατρός υµών. είπον ούν αυτώ· ηµείς εκ πορνείας ου γεγεννήµεθα· ένα πατέρα έχοµεν, τον
Θεόν.
Ιω. 8,41  Σεις πράττετε τα έργα του πατρός σας, δηλαδή του διαβόλου”. Είπαν τότε εις αυτόν· “ηµείς δεν έχοµεν γεννηθή από
παράνοµον επιµιξίαν µε τους ειδωλολάτρας. Δεν έχοµεν πατέρα τον διάβολον. Ενα πατέρα έχοµεν, τον Θεόν”.
Ιω. 8,42  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς· ει ο Θεός πατήρ υµών ήν, ηγαπάτε αν εµέ· εγώ γάρ εκ τού Θεού εξήλθον και ήκω· ουδέ
γάρ απ εµαυτού ελήλυθα, αλλ εκείνός µε απέστειλε.
Ιω. 8,42   Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς· “εάν πράγµατι ο Θεός ήτο πατήρ σας, θα αγαπούσατε εµέ· διότι εγώ έχω προέλθει
από τον Θεόν και έχω έλθει εις σας µε την ενανθρώπησίν µου. Διότι και στον κόσµον δεν ήλθα από τον ευατόν µου, αλλά µε
έστειλεν Εκείνος.
Ιω. 8,43  διατί την λαλιάν την εµήν ου γινώσκετε; ότι ου δύνασθε ακούειν τον λόγον τον εµόν.
Ιω. 8,43   Διατί δε δεν κατανοείτε και δεν δέχεσθε την διδασκαλίαν µου; Διότι, σας το λέγω εγώ, δεν ηµπορείτε λόγω της
αµαρτωλότητός σας να ακούετε µε ηρεµίαν και µε ευλάβειαν τα λόγια µου.
Ιω. 8,44  υµείς εκ τού πατρός τού διαβόλου εστέ, και τας επιθυµίας τού πατρός υµών θέλετε ποιείν. εκείνος ανθρωποκτόνος
ήν απ αρχής και εν τή αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ έστιν αλήθεια εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι
ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού.
Ιω. 8,44   Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεσθε και θέλετε να εκτελήτε τας πονηράς επιθυµίας του
πατρός σας. Εκείνος από την αρχήν της δηµιουργίας του ανθρώπου ήτο ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν έχει σταθή ούτε και
στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει µέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυµία δια την αλήθειαν. Οταν λέγη το ψεύδος,
το ανασύρει και το λέγει από τον ευατόν του, διότι είναι ψεύτης, και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους.
Ιω. 8,45  εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω, ου πιστεύετέ µοι.
Ιω. 8,45   Εγώ όµως λέγω πάντοτε την αλήθειαν, και εν τούτοις σεις δεν µε πιστεύετε, διότι ακριβώς σεις είσθε τέκνα του
ψεύτου διαβόλου.
Ιω. 8,46  τις εξ υµών ελέγχει µε περί αµαρτίας; ει δε αλήθειαν λέγω, διατί υµείς ου πιστεύετέ µοι;
Ιω. 8,46   Ποίος από σας είναι δυνατόν να µε ελέγξη έστω και δια την παραµικροτέραν αµαρτίαν; Εάν δε εγώ, καθό
αναµάρτητος, λέγω πάντοτε την αλήθειαν, διατί σεις δεν µε πιστεύετε;
Ιω. 8,47  ο ών εκ τού Θεού τα ρήµατα τού Θεού ακούει· διά τούτο υµείς ουκ ακούετε, ότι εκ τού Θεού ουκ εστέ.
Ιω. 8,47   Εκείνος που κατάγεται από τον Θεόν, ακούει µε προσοχήν και ευλάβειαν τα λόγια του Θεού· δια τούτο σεις δεν
δίδετε σηµασίαν στους λόγους του Θεού, διότι δεν είσθε από τον Θεόν”.
Ιω. 8,48  απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ· ου καλώς λέγοµεν ηµείς ότι Σαµαρείτης εί σύ και δαιµόνιον έχεις;
Ιω. 8,48   Ωργισµένοι, διότι εθεώρησαν αυτά ύβριν εναντίον των οι Ιουδαίοι, απήντησαν και του είπαν· “καλά δεν λέγοµεν
ηµείς, ότι είσαι Σαµαρείτης, δηλαδή εχθρός των Ιουδαίων, και ότι έχεις δαιµόνιον, που σε κινεί να λέγης αυτάς τας ύβρεις
εναντίον µας;”
Ιω. 8,49  απεκρίθη Ιησούς· εγώ δαιµόνιον ουκ έχω, αλλά τιµώ τον πατέρα µου, και υµείς ατιµάζετέ µε.
Ιω. 8,49   “Εγώ δεν έχω δαιµόνιον, αλλά µε όσα λέγω και πράττω, τιµώ τον Πατέρα µου και σεις αντί να δεχθήτε όσα δια τον
Πατέρα λέγω, µε εξευτελίζετε και µε υβρίζετε,
Ιω. 8,50  εγώ δε ου ζητώ την δόξαν µου· έστιν ο ζητών και κρίνων.
Ιω. 8,50   Δεν δίδω όµως σηµασίαν εις τας ύβρεις σας, διότι εγώ δεν ζητώ να δοξασθώ εκ µέρους των ανθρώπων. Υπάρχει ο
Πατήρ, ο οποίος θέλει και ζητεί να µε δοξάση και ο οποίος θα κρίνη ανάµεσα εις εµέ και εις σας.
Ιω. 8,51  αµήν αµήν λέγω υµίν, εάν τις τον λόγον τον εµόν τηρήση, θάνατον ου µη θεωρήση εις τον αιώνα.
Ιω. 8,51  Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος εφαρµόσει τα λόγια µου εις την ζωήν του, δεν θα αντικρύση ποτέ τον αιώνιον
πνευµατικόν θάνατον-δηλαδή τον χωρισµόν του από τον Θεόν-την αιωνίαν κόλασιν”.
Ιω. 8,52  είπον ούν αυτώ οι Ιουδαίοι· νύν εγνώκαµεν ότι δαιµόνιον έχεις. Αβραάµ απέθανε και οι προφήται, και σύ λέγεις, εάν



τις τον λόγον µου τηρήση, ου µη γεύσηται θανάτου εις τον αιώνα;
Ιω. 8,52   Είπαν τότε εις αυτόν οι Ιουδαίοι· “τώρα πλέον εκαταλάβαµε καλά, ότι έχεις δαιµόνιον. Ο Αβραάµ επέθανε και οι
προφήται επέθαναν και συ λέγεις· Οποιος τηρήσει τον λόγον µου δεν θα παθάνη ποτέ;
Ιω. 8,53  µη σύ µείζων εί τού πατρός ηµών Αβραάµ, όστις απέθανε; και οι προφήται απέθανον· τίνα σεαυτόν σύ ποιείς;
Ιω. 8,53  Μηπως είσαι συ ανώτερος από τον πατέρα µας τον Αβραάµ, ο οποίος επέθανε; Και οι προφήται, που ετήρησαν το
θέληµα του Θεού, και εκείνοι επέθαναν. Σαν ποιόν εσύ θεωρείς τον εαυτόν σου; Ποσον µεγάλον; Τι θέλεις να µας
παραστήσης;”
Ιω. 8,54  απεκρίθη Ιησούς· εάν εγώ δοξάζω εµαυτόν, η δόξα µου ουδέν εστιν· έστιν ο πατήρ µου ο δοξάζων µε, ον υµείς
λέγετε ότι Θεός υµών εστι,
Ιω. 8,54   Απήντησεν ο Ιησούς· “εάν εγώ µόνος µου τιµώ και δοξάζω τον ευατόν µου, η δόξα µου, δεν είναι τίποτε. Υπάρχει
όµως ο Πατήρ µου, ο οποίος µε δοξάζει µε τα θαύµατα και τα σηµεία τα οποία κάνω, και τον οποίον σεις, που µε
περιφρονείτε, λέγετε ότι είναι Θεός σας.
Ιω. 8,55  και ουκ εγνώκατε αυτόν· εγώ δε οίδα αυτόν. και εάν είπω ότι ουκ οίδα αυτόν, έσοµαι όµοιος υµών ψεύστης· αλλ
οίδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ.
Ιω. 8,55  Εις την πραγµατικότητα όµως δεν τον έχετε γνωρίσει. Εγώ όµως τον γνωρίζω. Και εάν είπω ότι δεν τον γνωρίζω, θα
είµαι όµοιος µε σας, ψεύτης. Αλλά τον γνωρίζω πολύ καλά και το θέληµα αυτού φυλάττω πάντοτε .
Ιω. 8,56  Αβραάµ ο πατήρ υµών ηγαλλιάσατο ίνα ίδη την ηµέραν την εµήν, και είδε και εχάρη.
Ιω. 8,56   Ο Αβραάµ, ο πατέρας σας, γεµάτος αγαλλίασιν και χαράν επόθησε να ίδη την ηµέραν της ενανθρωπήσεώς µου
και την είδε και εχάρη”.
Ιω. 8,57  είπον ούν οι Ιουδαίοι προς αυτόν· πεντήκοντα έτη ούπω έχεις και Αβραάµ εώρακας;
Ιω. 8,57  Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι· “δεν έχεις ακόµη ούτε πενήντα ετών ηλικίαν και είδες τον Αβραάµ, που έζησε εδώ και
δύο χιλιάδες χρόνια;”
Ιω. 8,58  είπεν αυτοίς ο Ιησούς· αµήν αµήν λέγω υµίν, πριν Αβραάµ γενέσθαι εγώ ειµι.
Ιω. 8,58   Τους είπε τότε ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω, ότι πριν λάβη ύπαρξιν ο Αβραάµ εγώ υπάρχω. (Δηλαδή προαιωνίως
υπάρχω)”.
Ιω. 8,59  ήραν ούν λίθους ίνα βάλωσιν επ αυτόν. Ιησούς δε εκρύβη, και εξήλθεν εκ τού ιερού διελθών διά µέσου αυτών, και
παρήγεν ούτως.
Ιω. 8,59   Αγανακτησµένοι τότε οι Ιουδαίοι επήραν λιθάρια, δια να ρίψουν εναντίον του. Ο δε Ιησούς εχάθη από τα µάτια
των και εβγήκεν από τας αυλάς του ναού, περιπατώντας δια µέσου αυτών απαρατήρητος. Και εβάδιζεν έτσι, χωρίς να τον
βλέπουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ιω. 9,1  Καί παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής.
Ιω. 9,1  Και καθώς επερνούσεν ο Κυριος κάποιον δρόµον της πόλεως, είδε ένα τυφλόν εκ γενετής.
Ιω. 9,2  και ηρώτησαν αυτόν οι µαθηταί αυτού λέγοντες· ραββί, τις ήµαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ίνα τυφλός γεννηθή;
Ιω. 9,2  Και τον ηρώτησαν οι µαθηταί του, λέγοντες· “Διδάσκαλε, ποιός ηµάρτησε, αυτός η οι γονείς του, δια να γεννηθή
τυφλός; (Το πρώτο είναι αδύνατον, το δεύτερον είναι άδικον. Τοτε διατί εγεννήθη τυφλός;)”
Ιω. 9,3  απεκρίθη Ιησούς· ούτε ούτος ήµαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλ ίνα φανερωθή τα έργα τού Θεού εν αυτώ.
Ιω. 9,3  Απήντησεν ο Ιησούς· “ούτε αυτός ηµάρτησε ούτε οι γονείς του. Αλλά εγεννήθη τυφλός, δια να φανερωθούν, µε την
θαυµατουργικήν θεραπείαν, τα έργα του Θεού.
Ιω. 9,4  εµέ δεί εργάζεσθαι τα έργα τού πέµψαντός µε έως ηµέρα εστίν· έρχεται νύξ ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι.
Ιω. 9,4  Εγώ πρέπει να εργάζωµαι τα έργα του Θεού, ο οποίος µε έστειλεν στον κόσµον, έως ότου είναι ηµέρα. Ερχεται η
νύκτα δηλαδή η εκδηµία από τον κόσµον αυτόν, κατά την οποίαν κανείς πλέον από τους ανθρώπους δεν ηµπορεί να
πραγµατοποιή έργα.
Ιω. 9,5  όταν εν τώ κόσµω ώ, φώς ειµι τού κόσµου.
Ιω. 9,5  Εγώ, εφ' όσον ευρίσκοµαι στον κόσµον, είµαι φως του κόσµου µε την διδασκαλίαν µου, µε τα θαύµατά µου, µε την
ζωήν µου”.
Ιω. 9,6  ταύτα ειπών έπτυσε χαµαί και εποίησε πηλόν εκ τού πτύσµατος, και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλµούς τού
τυφλού
Ιω. 9,6  Αφού δε είπε αυτά έπτυσε κάτω, έκαµε πηλόν και έβαλε τον πηλόν στους οφθαλµούς του τυφλού
Ιω. 9,7  και είπεν αυτώ· ύπαγε νίψαι εις την κολυµβήθραν τού Σιλωάµ, ό ερµηνεύεται απεσταλµένος. απήλθεν ούν και
ενίψατο, και ήλθε βλέπων.
Ιω. 9,7  και του είπε· “πήγαινε και νίψου εις την δεξαµενήν του Σιλωάµ”-αυτό το όνοµα µεταφράζεται εις την ελληνικήν
απεσταλµένος. Επήγε τότε εκείνος και ενίφθη και ήλθε στο σπίτι του βλέπων .
Ιω. 9,8  Οι ούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρότερον ότι τυφλός ήν, έλεγον· ουχ ούτός εστιν ο καθήµενος και
προσαιτών;
Ιω. 9,8  Οι γείτονες, λοιπόν, και όσοι τον έβλεπαν προηγουµένως ότι ήτο τυφλός, έλεγαν· “δεν είναι αυτός, που εκάθητο και
εζητούσε ελεηµοσύνην;”
Ιω. 9,9  άλλοι έλεγον ότι ούτός εστιν· άλλοι δε ότι όµοιος αυτώ εστιν. εκείνος έλεγεν ότι εγώ ειµι.
Ιω. 9,9  Αλλοι έλεγαν ότι “αυτός είναι”. Αλλοι δε ότι “κάποιος άλλος , όµοιος µε αυτόν είναι”. Εκείνος όµως έλεγεν ότι “εγώ
είµαι, ο τέως τυφλός”.
Ιω. 9,10  έλεγον ούν αυτώ· πώς ανεώχθησάν σου οι οφθαλµοί;
Ιω. 9,10  Τοτε τον ερωτούσαν εκείνοι “πως ανοίχθησαν και εθεραπεύθηκαν τα µάτια σου;”
Ιω. 9,11  απεκρίθη εκείνος και είπεν· άνθρωπος λεγόµενος Ιησούς πηλόν εποίησε και επέχρισέ µου τους οφθαλµούς και είπέ
µοι· ύπαγε εις την κολυµβήθραν τού Σιλωάµ και νίψαι· απελθών δε και νιψάµενος ανέβλεψα.
Ιω. 9,11  Απεκρίθη εκείνος και είπεν· “ένας άνθρωπος, λεγόµενος Ιησούς, έκαµε πηλόν, µου άλειψε τους οφθαλµούς και µου
είπε· Πηγαινε στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ και νίψου. Επήγα, ενίφθηκα και απέκτησα το φως µου”.



Ιω. 9,12  είπον ούν αυτώ· που εστιν εκείνος; λέγει· ουκ οίδα.
Ιω. 9,12  Του είπαν· “που είναι εκείνος;” Τους λέγει· “δεν ξέρω”.
Ιω. 9,13  Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτε τυφλόν.
Ιω. 9,13  Οδηγούν τότε τον τέως τυφλόν προς τους Φαρισαίους.
Ιω. 9,14  ήν δε σάββατον ότε τον πηλόν εποίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλµούς.
Ιω. 9,14  Ητο δε Σαββατον, όταν ο Ιησούς έκαµε τον πηλόν και άνοιξε τα µάτια του τυφλού.
Ιω. 9,15  πάλιν ούν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. ο δε είπεν αυτοίς· πηλόν επέθηκέ µου επί τους
οφθαλµούς, και ενιψάµην, και βλέπω.
Ιω. 9,15  Οι Φαρισαίοι τον ηρώτησαν και αυτοί πάλιν, πως απέκτησεν το φως του. Εκείνος δε τους είπεν· “ένας άνθρωπος
έβαλε πηλόν επάνω εις τα µάτια µου και εγώ ενίφθηκα και τώρα βλέπω”.
Ιω. 9,16  έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές· ούτος ο άνθρωπος ουκ έστι παρά τού Θεού, ότι το σάββατον ου τηρεί. άλλοι
έλεγον· πώς δύναται άνθρωπος αµαρτωλός τοιαύτα σηµεία ποιείν; και σχίσµα ήν εν αυτοίς.
Ιω. 9,16  Ελεγαν, λοιπόν, µερικοί από τους Φαρισαίους· “αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεόν, διότι δεν τηρεί την
αργίαν του Σαββάτου”. Αλλοι έλεγαν· “πως είναι δυνατόν ένας αµαρτωλός άνθρωπος να κάνη τέτοια καταπληκτικά
θαύµατα;” Διχογνωµία και διαίρεσις έγινε µεταξύ των.
Ιω. 9,17  λέγουσι τώ τυφλώ πάλιν· σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ήνοιξέ σου τους οφθαλµούς; ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν.
Ιω. 9,17  Λεγουν πάλιν στον τυφλόν· “συ τι λέγεις δια τον άνθρωπον αυτόν; Ζητούµεν την γνώµην σου, διότι τους ιδικούς
σου οφθαλµούς άνοιξε”. Εκείνος απήντησεν· “λέγω, ότι είναι προφήτης”.
Ιω. 9,18  ουκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ήν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού τού
αναβλέψαντος
Ιω. 9,18  Δεν επίστευσαν οι Ιουδαίοι δι' αυτόν ότι ήτο τυφλός και εθεραπεύθη, έως ότου εκάλεσαν τους γονείς του
Ιω. 9,19  και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες· ούτός εστιν ο υιός υµών, ον υµείς λέγετε ότι τυφλός εγεννήθη; πώς ούν άρτι βλέπει;
Ιω. 9,19  και τους ηρώτησαν, λέγοντες· “αυτός είναι ο υιός σας, δια τον οποίον σεις λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός; Πως λοιπόν
τώρα βλέπει;”
Ιω. 9,20  απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον· οίδαµεν ότι ούτός εστιν ο υιός ηµών και ότι τυφλός εγεννήθη·
Ιω. 9,20   Απήντησαν δε οι γονείς αυτού και τους είπαν· “ξέροµεν καλά ότι αυτός είναι ο υιός µας και ότι εγεννήθη τυφλός.
Ιω. 9,21  πώς δε νύν βλέπει ουκ οίδαµεν, ή τις ήνοιξεν αυτού τους οφθαλµούς ηµείς ουκ οίδαµεν· αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν
ερωτήσατε, αυτός περί εαυτού λαλήσει.
Ιω. 9,21  Πως όµως τώρα βλέπει δεν ξέροµεν, η ποιός του άνοιξε τα µάτια ηµείς δεν γνωρίζοµεν. Αυτός ηλικίαν έχει,
ερωτήσατέ τον, και αυτός δια τον ευατόν του θα σας οµιλήση”. (Δεν υπερασπίζονται οι γονείς τον Χριστόν, τον οποίον
άλωστε και δεν είχαν ιδεί, αλλ' ούτε και τον κατηγορούν. Αφίνουν τον υιόν των, καθό ενήλικον και αρκετά ικανόν να
υπερασπισθή τον ευεργέτην του).
Ιω. 9,22  ταύτα είπον οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους· ήδη γάρ συνετέθειντο οι Ιουδαίοι ίνα , εάν τις αυτόν
οµολογήση Χριστόν, αποσυνάγωγος γένηται.
Ιω. 9,22   Ωµίλησαν δε έτσι οι γονείς του, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους· επειδή από καιρόν είχαν συµφωνήσει και
αποφασίσει οι άρχοντες των Εβραίων να διωχθή και να µη γίνη δεκτός εις την συναγωγήν, όποιος θα ωµολογούσε ότι
αυτός που κάνει τα θαύµατα είναι ο Χριστός.
Ιω. 9,23  διά τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε.
Ιω. 9,23   Δια τούτο και οι γονείς του τυφλού είπαν ότι “ο υιός µας ηλικίαν έχει, ερωτήσατέ τον”.
Ιω. 9,24  εφώνησαν ούν εκ δευτέρου τον άνθρωπον ός ήν τυφλός, και είπον αυτώ· δός δόξαν τώ Θεώ· ηµείς οίδαµεν ότι ο
άνθρωπος ούτος αµαρτωλός εστιν.
Ιω. 9,24   Εκάλεσαν τότε δευτέραν φοράν τον άνθρωπον, που ήτο τυφλός και του είπαν· “δόξασε τον Θεόν, ο οποίος σε
εθεράπευσε, αλλά φυλάξου από τον άνθρωπον αυτόν, τον οποίον προηγουµένως ωνόµασες προφήτην. Ηµείς που
µελετώµεν το θέληµα του Θεού, γνωρίζοµεν καλά και διαβεβαιώνοµεν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αµαρτωλός”.
Ιω. 9,25  απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν· ει αµαρτωλός εστιν ουκ οίδα· έν οίδα, ότι τυφλός ών άρτι βλέπω.
Ιω. 9,25   Απήντησε τότε εκείνος και τους είπε· “εάν είναι αµαρτωλός, δεν ηξεύρω, ένα µόνον ηξεύρω καλά· ότι ενώ ήµουν
τυφλός, τώρα βλέπω”.
Ιω. 9,26  είπον δε αυτώ πάλιν· τι εποίησέ σοι; πώς ήνοιξέ σου τους οφθαλµούς;
Ιω. 9,26   Είπαν δε πάλιν εις αυτόν· “τι σου έκαµε; Πως σου εθεράπευσε τα µάτια;”
Ιω. 9,27  απεκρίθη αυτοίς· είπον υµίν ήδη, και ουκ ηκούσατε· τι πάλιν θέλετε ακούειν; µη και υµείς θέλετε αυτού µαθηταί
γενέσθαι;
Ιω. 9,27   Απήντησεν εις αυτούς· “προ ολίγου σας είπα και δεν το επροσέξατε· διατί θέλετε πάλιν να ακούσετε τα ίδια;
Μηπως και σεις θέλετε να γίνετε µαθηταί του;”
Ιω. 9,28  ελοιδόρησαν αυτόν και είπον· σύ εί µαθητής εκείνου· ηµείς δε τού Μωϋσέως εσµέν µαθηταί.
Ιω. 9,28   Τον ύβρισαν τότε και µε περιφρόνησιν του είπαν· “συ είσαι µαθητής εκείνου. Ηµείς όµως είµεθα µαθηταί του
Μωϋσέως.
Ιω. 9,29  ηµείς οίδαµεν ότι Μωϋσεί λελάληκεν ο Θεός· τούτον δε ουκ οίδαµεν πόθεν εστίν.
Ιω. 9,29   Ηµείς οι µορφωµένοι και άρχοντες του λαού, ξέροµεν ότι στον Μωϋσέα ωµίλησεν ο Θεός. Αυτός δε µας είναι
άγνωστος και δεν γνωρίζοµεν από που είνα και από που έρχεται”.
Ιω. 9,30  απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτοίς· εν γάρ τούτω θαυµαστόν εστιν, ότι υµείς ουκ οίδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ
µου τους οφθαλµούς.
Ιω. 9,30   Απήντησεν ο άνθρωπος και τους είπεν· “εδώ είναι το παράδοξον· ότι σεις δεν ξέρετε από που είναι, εάν είναι από
τον Θεόν η όχι, και όµως µου άνοιξε τα µάτια να βλέπω.
Ιω. 9,31  οίδαµεν δε ότι αµαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλ εάν τις θεοσεβής ή και το θέληµα αυτού ποιή, τούτου ακούει.
Ιω. 9,31  Ξεροµε δε όλοι πολύ καλά, ότι ο Θεός αµαρτωλούς δεν ακούει, αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και το θέληµα του
Θεού πράττη αυτόν ο Θεός ακούει.
Ιω. 9,32  εκ τού αιώνος ουκ ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλµούς τυφλού γεγεννηµένου.



Ιω. 9,32   Από τότε δε που υπάρχει ο κόσµος έως σήµερα δεν έχει ακουσθή ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους
οφθαλµούς τυφλού εκ γενετής.
Ιω. 9,33  ει µη ήν ούτος παρά Θεού, ουκ ηδύνατο ποιείν ουδέν.
Ιω. 9,33  Εάν αυτός δεν ήτο σταλµένος από τον Θεόν, δεν θα ηµπορούσε να κάνη ούτε το παραµικρόν θαύµα”.
Ιω. 9,34  απεκρίθησαν και είπον αυτώ· εν αµαρτίαις σύ εγεννήθης όλος, και σύ διδάσκεις ηµάς; και εξέβαλον αυτόν έξω.
Ιω. 9,34   Γεµάτοι αγανάκτησιν εκείνοι του απήντησαν· “εκ γενετής συ είσαι ζυµωµένος ολόκληρος µε τας αµαρτίας και συ
τολµάς να διδάσκης ηµάς;” Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον της συνεδριάσεώς των.
Ιω. 9,35  Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπεν αυτώ· σύ πιστεύεις εις τον υιόν τού Θεού;
Ιω. 9,35  Ηκουσεν ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον ευρήκε, του είπε· “συ παρ' όλα όσα λέγουν οι άρχοντες των
Εβραίων, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού;”
Ιω. 9,36  απεκρίθη εκείνος και είπε· και τις εστι, Κύριε, ίνα πιστεύσω εις αυτόν;
Ιω. 9,36   Απήντησεν εκείνος και είπεν· “και ποιός είναι, Κυριε, δια πιστεύσω εις αυτόν;”
Ιω. 9,37  είπε δε αυτώ ο Ιησούς· και εώρακας αυτόν και ο λαλών µετά σού εκείνός εστιν.
Ιω. 9,37  Του είπε δε ο Ιησούς· “και τον είδες και αυτός που οµιλεί µαζή σου εκείνος είναι”.
Ιω. 9,38  ο δε έφη· πιστεύω, Κύριε· και προσεκύνησεν αυτώ.
Ιω. 9,38   Αυτός δε, φωτισθείς από χάριν Θεού, είπε· “πιστεύω µε όλην µου την ψυχήν, Κυριε”· και επροσκύνησε αυτόν ως
απεσταλµένος πράγµατι από τον Θεόν.
Ιω. 9,39  και είπεν ο Ιησούς· εις κρίµα εγώ εις τον κόσµον τούτον ήλθον, ίνα οι µη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες
τυφλοί γένωνται.
Ιω. 9,39   Είπε τότε ο Ιησούς· “εγώ ήλθα στον κόσµον αυτόν, δια να γίνη κρίσις και διάκρισις µεταξύ των ανθρώπων, να
ξεχωρίσουν οι αγαθοί από τους κακούς. Και έτσι αυτοί που θεωρούνται από τους γραµµατείς και Φαρισαίους ότι είναι
βυθισµένοι στο σκοτάδι της αγνοίας, ότι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν, θα ίδουν το φως της αληθείας. Και εκείνοι που
θεωρούν τον εαυτόν των φωτισµένον, θα καταντήσουν ένεκα της υψηλοφροσύνης των τυφλοί πνευµατικώς”.
Ιω. 9,40  και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες µετ αυτού, και είπον αυτώ· µη και ηµείς τυφλοί εσµεν;
Ιω. 9,40   Και ήκουσαν αυτά µερικοί από τους Φαρισαίους, που έτυχε να βρίσκονται κοντά του, και του είπαν· “µήπως
είµεθα και ηµείς τυφλοί πνευµατικώς;”
Ιω. 9,41  είπεν αυτοίς ο Ιησούς· ει τυφλοί ήτε, ουκ αν είχετε αµαρτίαν· νύν δε λέγετε ότι βλέποµεν· η ούν αµαρτία υµών µένει.
Ιω. 9,41  Τους είπε δε ο Ιησούς· “εάν ήσαστε τυφλοί και δεν εγνωρίζατε τας Γραφάς, δεν θα είχατε αµαρτίαν. Τωρα όµως
λέγετε ότι· Γνωρίζοµεν τας Γραφάς και βλέποµεν. Δια τούτο η αµαρτία σας µένει ασυγχώρητος, επειδή γίνεται µε
επίγνωσιν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ιω. 10,1  Αµήν αµήν λέγω υµίν, ο µη εισερχόµενος διά της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν,
εκείνος κλέπτης εστί και ληστής·
Ιω. 10,1  Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δεν εισέρχεται εις την µάντραν των προβάτων από την θύραν, αλλά ανεβαίνει και
πηδά, δια να µη τον αντιληφθούν, από άλλο µέρος, είναι κλέπτης και ληστής”. (Εκείνος που γίνεται ποιµήν των λογικών
προβάτων αναξίως και παρανόµως, είναι ιερόσυλος εκµεταλλευτής και των πιστών και της Εκκλησίας).
Ιω. 10,2  ο δε εισερχόµενος διά της θύρας ποιµήν εστι των προβάτων.
Ιω. 10,2  Εκείνος όµως, που εισέρχεται φανερά από την θύραν, είναι ο πραγµατικός ποιµήν των προβάτων.
Ιω. 10,3  τούτω ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ όνοµα και
εξάγει αυτά.
Ιω. 10,3  Εις αυτόν ο θυρωρός ανοίγει την θύραν, και τα πρόβατα ακούουν και γνωρίζουν την φωνήν του, και αυτός καλεί τα
πρόβατα το καθένα µε το όνοµά του, και τα βγάζει δια την βοσκήν.
Ιω. 10,4  και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλη, έµπροσθεν αυτών πορεύεται, και τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί, ότι οίδασι την
φωνήν αυτού·
Ιω. 10,4  Και όταν βγάλη τα πρόβατά του από την µάνδραν, πηγαίνει εµπρός από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν ,
διότι γνωρίζουν την φωνήν του.
Ιω. 10,5  αλλοτρίω δε ου µη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν.
Ιω. 10,5  Ξενον όµως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνήν των ξένων.
Εµέ, τον πραγµατικόν και στοργικόν ποιµένα, µε γνωρίζουν, µε αναγνωρίζουν και µε ακολουθούν τα πρόβατα. (Τους
ψευδείς και ιδιοτελείς ποιµένας δεν έχουν την διάθεσιν και δεν θέλουν να τους ακολουθήσουν, διότι δεν τους αναγνωρίζουν
ποιµένας των)”.
Ιω. 10,6  Ταύτην την παροιµίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς· εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τίνα ήν ά ελάλει αυτοίς.
Ιω. 10,6  Αυτήν την παραβολήν τους είπεν ο Ιησούς. Εκείνοι όµως δεν εκατάλαβαν, τι εσήµαιναν αυτά που τους έλεγε.
Ιω. 10,7  Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς· αµήν αµήν λέγω υµίν ότι εγώ ειµι η θύρα των προβάτων .
Ιω. 10,7  Δια τούτο και πάλιν είπε προς αυτούς ο Ιησούς· “αληθινά και ειλικρινά σας λέγω, ότι εγώ είµαι η θύρα, από την
οποίαν τα πρόβατα µπαίνουν εις την µάνδρα, δια να εύρουν ασφάλειαν και από την οποίαν βγαίνουν δια την βοσκήν.
Ιω. 10,8  πάντες όσοι ήλθον πρό εµού, κλέπται εισί και λησταί· αλλ ουκ ήκουσαν αυτών τα πρόβατα.
Ιω. 10,8  Ολοι όσοι ήλθαν πριν από εµέ, χωρίς κανείς να τους αναθέση την ποίµανσιν των προβάτων, αλλά αυθαιρέτως
µόνοι των επήραν το αξίωµα, αυτοί ήσαν κλέπται και λησταί. Τα πρόβατα όµως δεν τους ήκουσαν και ούτε τους
ακολούθησαν.
Ιω. 10,9  εγώ ειµι η θύρα· δι εµού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νοµήν ευρήσει.
Ιω. 10,9  Εγώ είµαι η θύρα. Δι' εµού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την µάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν
και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν.
Ιω. 10,10  ο κλέπτης ουκ έρχεται ει µη ίνα κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν .
Ιω. 10,10  Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει µη µόνον δια να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη. Τετοιοι ήσαν οι κακοί
ποιµένες του Ισραήλ. Εγώ όµως ήλθα, δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν, δια να έχουν µε το παραπάνω την τροφήν των και



κάθε τι καλόν και χρήσιµον.
Ιω. 10,11  εγώ ειµι ο ποιµήν ο καλός. ο ποιµήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων·
Ιω. 10,11   Εγώ είµαι ο ποιµήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιµήν ο καλός και την ζωήν του ακόµα θυσιάζει δια να προφυλάξη
τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον.
Ιω. 10,12  ο µισθωτός δε και ουκ ών ποιµήν, ού ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόµενον και αφίησι τα
πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα .
Ιω. 10,12  Ο µισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα πρόβατα και τα βόσκει µόνον και µόνον δια τον µισθόν του,
βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, κατασπαράσσει και
διασκορπίζει τα πρόβατα. (Οι ανάξιοι πνευµατικοί ποιµένες, που έχουν το έργον των µόνον και µόνον ως προσδοφόρον
επάγγελµα, δεν ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα από τον διάβολον και τα όργανά του).
Ιω. 10,13  ο δε µισθωτός φεύγει, ότι µισθωτός εστι και ου µέλει αυτώ περί των προβάτων.
Ιω. 10,13  Ο µισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι µισθωτός και δεν έχει καµµίαν διάθεσιν να εκθέση εις κίνδυνον
την ζωήν του δια τα πρόβατα, διότι δεν ενδιαφέρεται δι' αυτά, παρά µόνον δια τον µισθόν του.
Ιω. 10,14  εγώ ειµι ο ποιµήν ο καλός, και γινώσκω τα εµά και γινώσκοµαι υπό των εµών,
Ιω. 10,14  Εγώ είµαι ο καλός ποιµήν και γνωρίζω τα ιδικά µου πρόβατα και γνωρίζοµαι από τα ιδικά µου.
Ιω. 10,15  καθώς γινώσκει µε ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχήν µου τίθηµι υπέρ των προβάτων.
Ιω. 10,15  Οπως µε γνωρίζει και µε αγαπά ο Πατήρ και εγώ επίσης γνωρίζω και αγαπώ τον Πατέρα , έτσι γνωρίζω και
γνωρίζοµαι από τα πρόβατα, έτσι αγαπώ και αγαπώµαι από τα πρόβατα, δια τούτο και παραδίδω την ψυχήν µου εις
θάνατον χάριν των προβάτων.
Ιω. 10,16  και άλλα πρόβατα έχω, ά ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης· κακείνά µε δεί αγαγείν, και της φωνής µου ακούσουσι,
και γενήσεται µία ποίµνη, είς ποιµήν.
Ιω. 10,16  Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την µάνδραν, δεν ανήκουν στο έθνος των Εβραίων. Και
εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να τα ποιµάνω µαζή µε τα άλλα ως καλός ποιµήν. Και εκείνα θα µε γνωρίσουν και
όταν τα καλώ θα ακούσουν την φωνήν µου, όπως και τα άλλα· και θα γίνη έτσι µία ποίµνη, η Εκκλησία, και ένας ποιµήν, ο
Χριστός.
Ιω. 10,17  διά τούτο ο πατήρ µε αγαπά, ότι εγώ τίθηµι την ψυχήν µου, ίνα πάλιν λάβω αυτήν.
Ιω. 10,17  Δια τούτο ο Πατήρ µου µε αγαπά, διότι εγώ θυσιάζω την ζωήν µου προς χάριν των προβάτων, δια να την πάρω
και πάλιν µε την ανάστασίν µου και να είµαι ο αιώνιος ποιµήν και αρχιερεύς.
Ιω. 10,18  ουδείς αίρει αυτήν απ εµού, αλλ εγώ τίθηµι αυτήν απ εµαυτού· εξουσίαν έχω θείναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν
λαβείν αυτήν· ταύτην την εντολήν έλαβον παρά τού πατρός µου.
Ιω. 10,18  Κανείς δεν έχει την δύναµιν να µου αφαιρέση την ζωήν. Αλλά εγώ από τον ευατόν µου και την θέλησίν µου
θυσιάζω αυτήν. Εχω εξουσίαν να δώσω την ζωήν µου, και έχω εξουσίαν να την πάρω πάλιν. Αυτήν την εντολήν και την
εξουσίαν έχω λάβει και ως άνθρωπος από τον Πατέρα µου”.
Ιω. 10,19  Σχίσµα ούν πάλιν εγένετο εν τοίς Ιουδαίοις διά τους λόγους τούτους.
Ιω. 10,19  Υστερα, λοιπόν, από τους λόγους αυτούς του Κυρίου έγινεν αντιγνωµία και διαίρεσις µεταξύ των Ιουδαίων.
Ιω. 10,20  έλεγον δε πολλοί εξ αυτών· δαιµόνιον έχει και µαίνεται· τι αυτού ακούετε;
Ιω. 10,20  Πολλοί από αυτούς έλεγαν· “έχει δαιµόνιον, ένεκα του οποίου είναι εκτός του ευατού του και παραλογίζεται. Τι τον
ακούετε;”
Ιω. 10,21  άλλοι έλεγον· ταύτα τα ρήµατα ουκ έστι δαιµονιζοµένου· µη δαιµόνιον δύναται τυφλών οφθαλµούς ανοίγειν;
Ιω. 10,21  Αλλοι έλεγον· “αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιµονιζοµένου. Επειτα ηµείς τον βλέποµεν να κάνη και θαύµατα·
µήπως το δαιµόνιον ηµπορεί να ανοίγη µάτια τυφλών;”
Ιω. 10,22  Εγένετο δε τα εγκαίνια εν τοίς Ιεροσολύµοις, και χειµών ήν·
Ιω. 10,22  Εγινε δε αργότερα εις τα Ιεροσόλυµα η εορτή των εγκαινίων και ήτο χειµών, δηλαδή περί τα µέσα Δεκεµβρίου.
Ιω. 10,23  και περιεπάτει ο Ιησούς εν τώ ιερώ εν τή στοά τού Σολοµώντος.
Ιω. 10,23  Και περιπατούσε ο Ιησούς µέσα εις την αυλήν του Σολοµώντος.
Ιω. 10,24  εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτώ· έως πότε την ψυχήν ηµών αίρεις ; ει σύ εί ο Χριστός, ειπέ ηµίν
παρησία.
Ιω. 10,24  Τον περιεκύκλωσαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι και έλεγαν εις αυτόν· “έως πότε θα κρατής την ψυχήν µας µετέωρον; Εως
πότε θα µας κρατής εις απορίαν και αγωνίαν; Εάν συ είσαι πράγµατι ο Χριστός που περιµένοµεν, πες µας το καθαρά και
φανερά”.
Ιω. 10,25  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· είπον υµίν, και ου πιστεύετε· τα έργα ά εγώ ποιώ εν τώ ονόµατι τού πατρός µου, ταύτα
µαρτυρεί περί εµού·
Ιω. 10,25  Απήντησε εις αυτούς ο Χριστός· “σας το είπα και δεν πιστεύετε. Αλλά και τίποτε αν δεν σας είχα πη, τα έργα, τα
οποία εγώ κάνω εν ονόµατι του Πατρός µου, αυτά µαρτυρούν δι' εµέ και αποδεικνύουν ότι είµαι ο Χριστός.
Ιω. 10,26  αλλ υµείς ου πιστεύετε· ου γάρ εστε εκ των προβάτων των εµών, καθώς είπον υµίν.
Ιω. 10,26  Αλλά σεις δεν πιστεύετε ούτε εις τα λόγια µου ούτε εις τα έργα µου. Και τούτο, διότι λόγω της κακής σας
διαθέσεως και της αµαρτωλής καταστάσεώς σας, δεν ανήκετε εις τα πρόβατά µου όπως σας είχα πη.
Ιω. 10,27  τα πρόβατα τα εµά της φωνής µου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσί µοι,
Ιω. 10,27  Τα δικά µου πρόβατα ακούουν µε χαράν και µε υποταγήν την φωνήν µου και εγώ τα γνωρίζω ότι είναι δικά µου
και µε ακολουθούν.
Ιω. 10,28  καγώ ζωήν αιώνιον δίδωµι αυτοίς, και ου µη απόλωνται εις τον αιώνα, και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός
µου.
Ιω. 10,28  Και εγώ ανταµείβων την υπακοήν των, τους δίδω την αιωνίαν ζωήν και δεν θα χαθούν ποτέ και κανείς δεν θα τα
αρπάξη από τα χέρια µου.
Ιω. 10,29  ο πατήρ µου, ός δέδωκέ µοι, µείζων πάντων εστί, και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός τού πατρός µου.
Ιω. 10,29  Ο Πατήρ µου, ο οποίος µου έχει δώσει τα πρόβατα είναι ανώτερος και ισχυρότερος από όλους , είναι ο
παντοδύναµος Θεός. Και κανείς, ούτε αι λεγεώνες των πονηρών πνευµάτων, δεν ηµπορούν να αρπάξουν τα πρόβατα από



το χέρι του.
Ιω. 10,30  εγώ και ο πατήρ έν εσµεν.
Ιω. 10,30  Με την ιδίαν δύναµιν και εξουσίαν και αγάπην ποιµαίνω και εγώ και κρατώ τα πρόβατα , διότι εγώ και ο Πατήρ
είµεθα ένα, έχοµεν την αυτήν φύσιν και ουσίαν, τα ίδια άπειρα ιδιώµατα”.
Ιω. 10,31  Εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ίνα λιθάσωσιν αυτόν.
Ιω. 10,31  Οταν οι Ιουδαίοι τον άκουσαν να λέγη ότι είνα ένα µε τον Θεόν, επήραν πάλιν λιθάρια, δια να τον λιθοβολήσουν.
Ιω. 10,32  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· πολλά καλά έργα έδειξα υµίν εκ τού πατρός µου· διά ποίον αυτών έργον λιθάζετέ µε;
Ιω. 10,32  Απήντησε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· “πολλά καλά έργα έδειξα και έκανα εις εσάς που προέρχονται από τον
Πατέρα. Δια ποίον από όλα είσθε έτοιµοι να µε λιθοβολήσετε;”
Ιω. 10,33  απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι λέγοντες· περί καλού έργου ου λιθάζοµέν σε , αλλά περί βλασφηµίας, και ότι σύ
άνθρωπος ών ποιείς σεαυτόν Θεόν.
Ιω. 10,33  Απήντησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι, λέγοντες· “δεν σε λιθοβολούµεν δια καλόν έργον, αλλά δια την φοβεράν
βλασφηµίαν που είπες, διότι ενώ συ είσαι άνθρωπος, κάνστον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις ότι είσαι ένα µε τον Θεόν”.
Ιω. 10,34  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· ουκ έστι γεγραµµένον εν τώ νόµω υµών, εγώ είπα, θεοί εστε;
Ιω. 10,34  Τους απήντησεν ο Ιησούς· “στον νόµον σας, εκεί που οµιλεί ο Θεός προς τους δικαστάς, δεν είναι γραµµένον· Εγώ
είπα, είσθε θεοί;
Ιω. 10,35  ει εκείνους είπε θεούς, προς ούς ο λόγος τού Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήναι η γραφή,
Ιω. 10,35  Εάν η Γραφή ωνόµασε θεούς τους δικαστάς εκείνους , τους οποίους εκάλεσε εις αυτό το έργον ο Θεός-και δεν είναι
δυνατόν να καταλυθή η Γραφή-
Ιω. 10,36  ον ο πατήρ ηγίασε και απέστειλεν εις τον κόσµον, υµείς λέγετε ότι βλασφηµείς, ότι είπον, υιός τού Θεού ειµι;
Ιω. 10,36  εις εκείνον, τον οποίον ο Πατήρ καθιέρωσε δια το µέγα έργον του Μεσσίου και τον έστειλε στον κόσµον, σεις
λέγετε ότι βλασφηµείς, επειδή είπα ότι είµαι Υιός του Θεού;
Ιω. 10,37  ει ου ποιώ τα έργα τού πατρός µου, µη πιστεύετέ µοι·
Ιω. 10,37  Εάν δεν κάνω τα υπερφυσικά έργα, τα οποία είναι έργα του Πατρός µου, τότε µη πιστεύετε εις εµέ.
Ιω. 10,38  ει δε ποιώ, κάν εµοί µη πιστεύητε, τοίς έργοις πιστεύσατε, ίνα γνώτε και πιστεύσητε ότι εν εµοί ο πατήρ καγώ εν
αυτώ.
Ιω. 10,38  Εφ' όσον όµως κάνω τα έργα του Πατρός µου, πιστεύσατε εις αυτά τα έργα και τότε θα εννοήσετε καλά και θα
πιστεύσετε εις εµέ και θα βεβαιωθήτε, ότι εγώ ζω και υπάρχω εν τω Πατρί, όπως και ο Πατήρ ζη και υπάρχει εν εµοί”.
Ιω. 10,39  Εζήτουν ούν πάλιν πιάσαι αυτόν· και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών.
Ιω. 10,39  Εζητούσαν και πάλιν οι Ιουδαίοι να τον πιάσουν, αλλά αυτός έφυγεν ανάµεσα από τα χέρια των.
Ιω. 10,40  Καί απήλθε πάλιν πέραν τού Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου ήν Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων, και έµεινεν εκεί.
Ιω. 10,40  Και ανεχώρησε πάλιν πέρα από τον Ιορδάνην, εις τόπον, όπου κατ' αρχάς εβάπτιζεν ο Ιωάννης και έµεινεν εκεί.
Ιω. 10,41  και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης µέν σηµείον εποίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης
περί τούτου, αληθή ήν.
Ιω. 10,41  Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγαν µεταξύ των ότι ο Ιωάννης δεν έκαµε κανένα θαύµα, όλα δε όσα ο
Ιωάννης είπε δι' αυτόν απεδείχθησαν αληθινά.
Ιω. 10,42  και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.
Ιω. 10,42  Και πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ιω. 11,1  Ήν δε τις ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κώµης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής.
Ιω. 11,1  Ητο δε κάποιος ασθενής, ονόµατι Λαζαρος, από την Βηθανίαν, από το χωρίον της Μαρίας και Μαρθας της
αδελφής της.
Ιω. 11,2  ήν δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριον µύρω και εκµάξασα τους πόδας αυτού ταίς θριξίν αυτής, ής ο αδελφός
Λάζαρος ησθένει.
Ιω. 11,2  Η δε Μαρία ήτο εκείνη, που άλειψε τον Κυριον, ολίγας ηµέρας προ της σταυρώσεως, µε µύρον και εσπόγγισε τα
πόδια του µε τα µαλλιά της. Αυτής λοιπόν ο αδελφός Λαζαρος ήτο ασθενής.
Ιω. 11,3  απέστειλαν ούν αι αδελφαί προς αυτόν λέγουσαι· Κύριε, ίδε ον φιλείς ασθενεί.
Ιω. 11,3  Εστειλαν τότε αι δύο αδελφαί προς τον Ιησούν ανθρώπους να τον ειδοποιήσουν, οι οποίοι του είπαν εκ µέρους των·
“Κυριε, ιδού αυτός, τον οποίον τόσον πολύ αγαπάς, είναι ασθενής”.
Ιω. 11,4  ακούσας δε ο Ιησούς είπεν· αύτη η ασθένεια ουκ έστι προς θάνατον, αλλ υπέρ της δόξης τού Θεού, ίνα δοξασθή ο
υιός τού Θεού δι αυτής.
Ιω. 11,4  Οταν όµως ήκουσεν ο Ιησούς τούτο, είπεν· “αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά δια να φανή η δόξα του
Θεού και να δοξασθή ο Υιός του Θεού µε την ασθένειαν αυτήν, διότι θα δοθή ευκαιρία άλλο µεγάλο θαύµα να
πραγµατοποιηθή”.
Ιω. 11,5  ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον.
Ιω. 11,5  Ο δε Ιησούς αγαπούσε πολύ ολόκληρον αυτήν την οικογένειαν, δηλαδή την Μαρθαν και την αδελφήν της και τον
Λαζαρον.
Ιω. 11,6  ως ούν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε µέν έµεινεν εν ώ ήν τόπω δύο ηµέρας·
Ιω. 11,6  Οταν, λοιπόν, ήκουσεν ότι ο Λαζαρος ασθενεί, τότε µεν έµεινεν στον τόπον, όπου ευρίσκετο, δύο ακόµη ηµέρας.
Ιω. 11,7  έπειτα µετά τούτο λέγει τοίς µαθηταίς· άγωµεν εις την Ιουδαίαν πάλιν.
Ιω. 11,7  Επειτα, αφού επέρασε και αυτό το χρονικόν διάστηµα, λέγει στους µαθητάς του· “ας πάµε πάλιν εις την Ιουδαίαν”.
Ιω. 11,8  λέγουσιν αυτώ οι µαθηταί· ραββί, νύν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί;
Ιω. 11,8  Οι µαθηταί όµως του είπαν· “Διδάσκαλε, τώρα προ ολίγου εζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και συ
πηγαίνεις πάλιν εκεί;”
Ιω. 11,9  απεκρίθη Ιησούς· ουχί δώδεκά εισιν ώραι της ηµέρας; εάν τις περιπατή εν τή ηµέρα, ου προσκόπτει, ότι το φώς τού
κόσµου τούτου βλέπει·



Ιω. 11,9  Απήντησεν ο Ιησούς· “δώδεκα δεν είναι αι ώραι της ηµέρας; Οποιος περιπατεί κατά το διάστηµα της ηµέρας, δεν
σκοντάπτει, διότι βλέπει µε το φως του κόσµου τούτου. (Η ηµέρα της ζωής µου εξακολουθεί ακόµη και εγώ προχωρώ στο
έργον µου µε βεβαιότητα και ασφάλειαν).
Ιω. 11,10  εάν δε τις περιπατή εν τή νυκτί, προσκόπτει, ότι το φώς ουκ έστιν εν αυτώ.
Ιω. 11,10   Εάν όµως κανείς περιπατή κατά την νύκτα, σκοντάπτει, διότι δεν υπάρχει εις αυτόν φως να τον φωτίζη. (Εις το
σκοτάδι της αγνοίας και της πλάνης βαδίζουν όλοι όσοι επιµένουν εις την απιστίαν των και δεν θέλουν να δεχθούν το φως,
που εγώ τους προσφέρω)”.
Ιω. 11,11  ταύτα είπε, και µετά τούτο λέγει αυτοίς· Λάζαρος ο φίλος ηµών κεκοίµηται· αλλά πορεύοµαι ίνα εξυπνήσω αυτόν.
Ιω. 11,11  Αυτά είπε και έπειτα τους λέγει· “ο Λαζαρος, ο φίλος µας, έχει κοιµηθή· αλλά εγώ πηγαίνω να τον εξυπνήσω”.
Ιω. 11,12  είπον ούν οι µαθηταί αυτού· Κύριε, ει κεκοίµηται, σωθήσεται.
Ιω. 11,12   Οι µαθηταί, επειδή ενόµισαν ότι πρόκειται περί φυσικού ύπνου, του είπαν· “Κυριε, εάν έχη κοιµηθή, αυτό είναι
δείγµα ότι πηγαίνει καλύτερα και θα σωθή από την ασθένειάν του”.
Ιω. 11,13  ειρήκει δε ο Ιησούς περί τού θανάτου αυτού· εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιµήσεως τού ύπνου λέγει .
Ιω. 11,13   Ο Ιησούς όµως ωµιλούσε δια τον θάνατον του Λαζάρου. Αλλ' έκείνοι ενόµισαν ότι οµιλεί περί του φυσικού ύπνου.
Ιω. 11,14  τότε ούν είπεν αυτοίς ο Ιησούς παρησία· Λάζαρος απέθανε ,
Ιω. 11,14   Τοτε, λοιπόν, τους είπε ο Ιησούς καθαρά· “ο Λαζαρος απέθανε.
Ιω. 11,15  και χαίρω δι υµάς, ίνα πιστεύσητε, ότι ουκ ήµην εκεί· αλλ άγωµεν προς αυτόν.
Ιω. 11,15   Και χαίρω για σας, διότι αυτό το γεγονός θα σας κάµη να πιστεύσετε περισσότερον. Χαίρω διότι δεν ήµουν εκεί
κατά την διάρκειαν της ασθενείας του, δια να του δώσω την υγείαν, αλλά πηγαίνω τώρα που είναι νεκρός, δια να τον
αναστήσω και να ίδετε έτσι και σεις ένα άλλο µεγάλο θαύµα. Αλλά ας πάµε προς αυτόν”.
Ιω. 11,16  είπεν ούν Θωµάς ο λεγόµενος Δίδυµος τοίς συµµαθηταίς· άγωµεν και ηµείς ίνα αποθάνωµεν µετ αυτού.
Ιω. 11,16   Τοτε, λοιπόν, ο Θωµάς-ο οποίος εις την ελληνικήν λέγεται Διδυµος-είπεν στους συµµαθητάς του· “ας πάµε και
ηµείς εκεί όπου περιµένουν οι εχθροί του να τον φονεύσουν, δια να πεθάνωµε µαζή του”.
Ιω. 11,17  Ελθών ούν ο Ιησούς εύρεν αυτόν τέσσαρας ηµέρας ήδη έχοντα εν τώ µνηµείω.
Ιω. 11,17   Οταν, λοιπόν, ήλθεν ο Ιησούς, ευρήκε τον Λαζαρον να έχη τέσσαρας πλέον ηµέρας µέσα στον τάφον.
Ιω. 11,18  ήν δε η Βηθανία εγγύς των Ιεροσολύµων ως από σταδίων δεκαπέντε,
Ιω. 11,18   Η δε Βηθανία ευρίσκετο κοντά εις τα Ιεροσόλυµα, τρία περίπου χιλιόµετρα.
Ιω. 11,19  και πολλοί εκ των Ιουδαίων εληλύθεισαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ίνα παραµυθήσωνται αυτάς περί τού
αδελφού αυτών.
Ιω. 11,19   Και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τας αδελφάς, Μαρθαν και Μαρίαν, που τας εσυντρόφευαν κατά
τας ηµέρας εκείνας και άλλοι, δια να τας παρηγορήσουν δια τον θάνατον του αδελφού των.
Ιω. 11,20  η ούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτώ· Μαρία δε εν τώ οίκω εκαθέζετο.
Ιω. 11,20  Η Μαρθα λοιπόν µόλις άκουσε, ότι έρχεται ο Ιησούς, έτρεξε αµέσως να τον συναντήση. Η δε Μαρία έµενεν στο
σπίτι.
Ιω. 11,21  είπεν ούν η Μάρθα προς τον Ιησούν· Κύριε, ει ής ώδε, ο αδελφός µου ουκ αν ετεθνήκει.
Ιω. 11,21   Είπε, λοιπόν, η Μαρθα προς τον Ιησούν· “Κυριε, εάν ήσουνα εδώ, δεν θα επέθαινεν ο αδελφός µου.
Ιω. 11,22  αλλά και νύν οίδα ότι όσα αν αιτήση τον Θεόν, δώσει σοι ο Θεός.
Ιω. 11,22  Αλλά και τώρα, ξέρω ότι όσα και αν ζητήσης από τον Θεόν, θα σου τα δώση ο Θεός”.
Ιω. 11,23  λέγει αυτή ο Ιησούς· αναστήσεται ο αδελφός σου.
Ιω. 11,23  Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “θα αναστηθή ο αδελφός σου”.
Ιω. 11,24  λέγει αυτώ Μάρθα· οίδα ότι αναστήσεται εν τή αναστάσει εν τή εσχάτη ηµέρα .
Ιω. 11,24  Είπε τότε εις αυτόν η Μαρθα· “ξέρω ότι θα αναστηθή κατά την γενικήν ανάστασιν, κατά την µεγάλην εκείνην και
επίσηµον ηµέραν”.
Ιω. 11,25  είπεν αυτή ο Ιησούς· εγώ ειµι η ανάστασις και η ζωή .
Ιω. 11,25  Της είπεν ο Ιησούς· “εγώ είµαι η ανάστασις και η ζωη.
Ιω. 11,26  ο πιστεύων εις εµέ, κάν αποθάνη, ζήσεται· και πάς ο ζών και πιστεύων εις εµέ ου µη αποθάνη εις τον αιώνα.
πιστεύεις τούτο;
Ιω. 11,26  Εκείνος που πιστεύει εις εµέ, και αν πεθάνη σωµατικώς, θα ζήση πνευµατικώς εις την µακαρίαν ζωήν, θα λάβη δε
αναστηµένον, άφθαρτον και αιώνιον το σώµα του. Και καθένας που ζη εις την παρούσαν ζωήν και πιστεύει εις εµέ, δεν θα
πεθάνη ποτέ, αλλά θα ζη πνευµατικώς στον αιώνα, ο δε σωµατικός του θάνατος θα είναι η γέφυρα, που θα τον µεταφέρη
εις την αιωνιότητα. Πιστεύς τούτο;”
Ιω. 11,27  λέγει αυτώ· ναί, Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού ο εις τον κόσµον ερχόµενος.
Ιω. 11,27  Είπε εις αυτόν η Μαρθα· “ναι, Κυριε, εγώ έχω πιστεύσει ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος σύµφωνα
µε τας προφητείας θα ήρχετο στον κόσµον, δια να σώση τον κόσµον. Δι' αυτό και πιστεύω όλα όσα λέγεις”.
Ιω. 11,28  και ταύτα ειπούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα ειπούσα· ο διδάσκαλος πάρεστι και
φωνεί σε.
Ιω. 11,28  Και αφού είπεν αυτά έφυγε, εκάλεσε την αδελφήν της και της είπε κρυφά· “ο Διδάσκαλος είναι εδώ και σε
φωνάζει”.
Ιω. 11,29  εκείνη ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν.
Ιω. 11,29  Εκείνη µόλις ήκουσε, αµέσως σηκώνεται και έρχεται εις συνάντησίν του.
Ιω. 11,30  ούπω δε εληλύθει ο Ιησούς εις την κώµην, αλλ ήν εν τώ τόπω όπου υπήντησεν αυτώ η Μάρθα.
Ιω. 11,30  Ο δε Ιησούς δεν είχεν εισέλθει άκοµα στο χωρίον, αλλά έµεινε στον τόπον, όπου τον είχε προϋπαντήσει η Μαρθα.
Ιω. 11,31  οι ούν Ιουδαίοι οι όντες µετ αυτής εν τή οικία και παραµυθούµενοι αυτήν, ιδόντες την Μαρίαν ότι ταχέως ανέστη
και εξήλθεν, ηκολούθησαν αυτή, λέγοντες ότι υπάγει εις το µνηµείον ίνα κλαύση εκεί.
Ιω. 11,31   Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, που ήσαν µαζή της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν την Μαρίαν ότι εσηκώθη
γρήγορα και εβγήκε έξω, την ηκολούθησαν λέγοντες ότι πηγαίνει στο µνηµείον, δια να κλάψη εκεί τον αδελφόν της.
Ιω. 11,32  η ούν Μαρία ως ήλθεν όπου ήν ο Ιησούς, ιδούσα αυτόν έπεσε αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτώ· Κύριε, ει ής ώδε,



ουκ αν απέθανέ µου ο αδελφός.
Ιω. 11,32  Η Μαρία όµως αµέσως µόλις ήρθε στον τόπον, όπου ευρίσκετο ο Ιησούς, όταν τον είδε, έπεσεν εις τα πόδια του και
του έλεγε “Κυριε, εάν ήσουνα εδώ, δεν θα µου επέθαινε ο αδελφός”.
Ιω. 11,33  Ιησούς ούν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθόντας αυτή Ιουδαίους κλαίοντας , ενεβριµήσατο τώ
πνεύµατι και ετάραξεν εαυτόν,
Ιω. 11,33   Ο Ιησούς όταν είδε αυτήν να κλαίη και τους Ιουδαίους, που είχαν έλθει µαζή της, να κλαίουν επίσης, επεβλήθη µε
µεγάλην δύναµιν επί του εσωτερικού του, δια να κρατήση την συγκίνησιν, η οποία τον επληµµύριζε
Ιω. 11,34  και είπε· που τεθείκατε αυτόν;
Ιω. 11,34  και είπε µε φωνήν ήρεµον· “που τον έχετε βάλει;”
Ιω. 11,35  λέγουσιν αυτώ· Κύριε, έρχου και ίδε. εδάκρυσεν ο Ιησούς.
Ιω. 11,35   Και εκείνοι του λέγουν· “Κυριε, έλα να ιδής”. Και καθώς επήγαιναν, εδάκρυσεν ο Ιησούς από συµπάθειαν δια τον
βαθύν πόνον των δύο αδελφών.
Ιω. 11,36  έλεγον ούν οι Ιουδαίοι· ίδε πώς εφίλει αυτόν·
Ιω. 11,36  Οι Ιουδαίοι, όταν είδαν τα δάκρυα αυτά έλεγαν· “για κύτταξε, πόσον πολύ τον αγαπούσε!”
Ιω. 11,37  τινές δε εξ αυτών είπον· ουκ ηδύνατο ούτος, ο ανοίξας τους οφθαλµούς τού τυφλού, ποιήσαι ίνα και ούτος µη
αποθάνη;
Ιω. 11,37   Μερικοί δε από αυτούς είπαν· “αυτός που ήνοιξε τα µάτια του εκ γενετής τυφλού, δεν ηµπορούσε να κάµη κάτι
ενωρίτερα, δια να µη αποθάνη και αυτός; Διατί και εδώ δεν έκανε θαύµα, θεραπεύων την ασθένειαν του φίλου του;
Εξαντλήθηκε η δύναµίς του;”
Ιω. 11,38  Ιησούς ούν, πάλιν εµβριµώµενος εν εαυτώ, έρχεται εις το µνηµείον· ήν δε σπήλαιον, και λίθος επέκειτο επ αυτώ.
Ιω. 11,38  Ο Ιησούς, λοιπόν, επιβαλλόµενος συνεχώς επί του εαυτού του, δια να µη εκδηλωθή η συγκίνησίς του, έρχεται στο
µνηµείον. Αυτό δε ήτο ένα σπήλαιον και εις την είσοδόν του είχε τοποθετηθή ένας βαρύς λίθος.
Ιω. 11,39  λέγει ο Ιησούς· άρατε τον λίθον. λέγει αυτώ η αδελφή τού τεθνηκότος Μάρθα· Κύριε, ήδη όζει· τεταρταίος γάρ εστι.
Ιω. 11,39  Λεγει ο Ιησούς· “σηκώστε τον λίθον αυτόν”. Του λέγει η αδελφή του νεκρού, η Μαρθα· “Κυριε, µυρίζει πλέον, διότι
είναι τέσσαρες ηµέρες αποθαµένος”.
Ιω. 11,40  λέγει αυτή ο Ιησούς· ουκ είπόν σοι ότι εάν πιστεύσης, όψει την δόξαν τού Θεού;
Ιω. 11,40  Της λέγει ο Ιησούς· “δεν σου είπα ότι εάν πιστεύσης, θα ίδης την δόξαν και το µεγαλείον του Θεού, όπως αυτά
φαίνονται εις τα µεγάλα θαύµατα που κάνω;”
Ιω. 11,41  ήραν ούν τον λίθον ού ήν ο τεθνηκώς κείµενος. ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλµούς άνω και είπε· πάτερ, ευχαριστώ
σοι ότι ήκουσάς µου.
Ιω. 11,41   Επήραν, λοιπόν, τον λίθον από την είσοδον του σπηλαίου, όπου είχε τεθή ο πεθαµένος. Ο δε Ιησούς εσήκωσε τα
µάτια του επάνω και είπε· “Πατερ µου, σ' ευχαριστώ, διότι µε ήκουσες και θα γίνη και τούτο το θαύµα.
Ιω. 11,42  εγώ δε ήδειν ότι πάντοτέ µου ακούεις· αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον, ίνα πιστεύσωσιν ότι σύ µε
απέστειλας.
Ιω. 11,42  Εγώ εγνώριζα πολύ καλά ότι πάντοτε µε ακούεις, αλλά είπα αυτό, δια να ακούση ο λαός που στέκεται εδώ γύρω
και να πιστέψουν ότι συ µε έχεις στείλει”.
Ιω. 11,43  και ταύτα ειπών φωνή µεγάλη εκραύγασε· Λάζαρε, δεύρο έξω.
Ιω. 11,43  Και αφού είπεν αυτά εφώναξε µε µεγάλην φωνήν· “Λαζαρε έβγα έξω”.
Ιω. 11,44  και εξήλθεν ο τεθνηκώς δεδεµένος τους πόδας και τας χείρας κειρίαις , και η όψις αυτού σουδαρίω περιεδέδετο.
λέγει αυτοίς ο Ιησούς· λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν.
Ιω. 11,44  Και αµέσως εβγήκεν ο πεθαµένος. Είχε δε τα πόδια και τα χέρια τυλιγµένα µε λωρίδες από σεντόνι και το
πρόσωπον τυλιγµένο µε ένα ειδός πετσέτας, όπως εσυνήθιζαν να σαβανώνουν τότε οι Εβραίοι τους νεκρούς των. Λεγει εις
αυτούς ο Ιησούς· “λύστε τον και αφήστε τον µόνον, χωρίς κανείς να τον βοηθήση, δια να υπάγη στο σπίτι”.
Ιω. 11,45  Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων, οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάµενοι ά εποίησεν ο Ιησούς , επίστευσαν εις
αυτόν.
Ιω. 11,45  Πολλοί τότε από τους Ιουδαίους, που είχαν έλθει να επισκεφθούν και παρηγορήσουν την Μαρίαν, όταν είδαν τα
µεγάλα εκείνα θαύµατα, που έκαµεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν.
Ιω. 11,46  τινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον αυτοίς ά εποίησεν ο Ιησούς .
Ιω. 11,46  Μερικοί όµως άλλοι από αυτούς, µοχθηροί και άπιστοι, επήγαν στους Φαρισαίους και τους εγνωστοποίησαν όλα
όσα έκαµεν εκεί ο Ιησούς.
Ιω. 11,47  συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον· τι ποιούµεν, ότι ούτος ο άνθρωπος πολλά
σηµεία ποιεί;
Ιω. 11,47  Τοτε, λοιπόν, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εκάλεσαν εις συνεδρίασιν τα µέλη του συνεδρίου και έλεγαν· “τι
κάνοµεν τώρα; Πολλοί θα πιστεύσουν εις αυτόν, διότι ο άνθρωπος αυτός κάνει πολλά θαύµατα.
Ιω. 11,48  εάν αφώµεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, και ελεύσονται οι ωµαίοι και αρούσιν ηµών και τον
τόπον και το έθνος.
Ιω. 11,48  Εάν τον αφήσωµεν έτσι ελεύθερον, θα εξακολουθή να κάνη θαύµατα και όλοι οι Ιουδαίοι θα πιστεύσουν ότι είναι
ο Μεσσίας και ο βασιλεύς των. Είναι δε βέβαιον, ότι θα παρασυθούν εις επανάστασιν και τότε οι Ρωµαίοι θα έλθουν
εναντίον µας και θα καταλάβουν και την Ιερουσαλήµ και όλον το έθνος µας και θα µας υποδουλώσουν πλήρως εις την
εξουσίαν των”.
Ιω. 11,49  είς δε τις εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύς ών τού ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτοίς· υµείς ουκ οίδατε ουδέν,
Ιω. 11,49  Ενας δε από αυτούς, Καϊάφας ονόµατι, που ήτο αρχιερεύς κατά το ιστορικόν εκείνο έτος, τους είπε· “σεις δεν ξέρετε
τίποτε
Ιω. 11,50  ουδέ διαλογίζεσθε ότι συµφέρει ηµίν ίνα είς άνθρωπος αποθάνη υπέρ τού λαού και µη όλον το έθνος απόληται.
Ιω. 11,50  ούτε και συλλογίζεσθε ότι µας συµφέρει να θανατωθή ένας άνθρωπος δια τον λαόν και να µη χαθή ολόκληρον το
έθνος”.
Ιω. 11,51  τούτο δε αφ εαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς ών τού ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έµελλεν ο Ιησούς



αποθνήσκειν υπέρ τού έθνους,
Ιω. 11,51   Και είπε τούτο, αυτήν την αλήθειαν, όχι από τον ευατόν του, αλλά επειδή ήτο αρχιερεύς κατά το έτος εκείνο,
επροφήτευσε, χωρίς να το καταλάβη, ότι έµελλε πράγµατι ο Ιησούς, σύµφωνα µε το σχέδιον του Θεού, να αποθάνη δια την
σωτηρίαν του έθνους.
Ιω. 11,52  και ουχ υπέρ τού έθνους µόνον, αλλ ίνα και τα τέκνα τού Θεού τα διεσκορπισµένα συναγάγη εις έν.
Ιω. 11,52  Και όχι µόνον δια την σωτηρίαν του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά και δια να συναθροίση εις µίαν ποίµνην όλους τους
διασκορπισµένους εις την οικουµένην καλοπροαιρέτους εθνικούς, οι οποίοι µε την πίστιν εις αυτόν θα εγίνοντο τέκνα του
Θεού.
Ιω. 11,53  απ εκείνης ούν της ηµέρας συνεβουλεύσαντο ίνα αποκτείνωσιν αυτόν.
Ιω. 11,53   Υστερα, λοιπόν, από την ηµέραν εκείνην, που είπε αυτά τα λόγια ο Καϊάφας, επήραν πλέον οριστικήν την
απόφασιν τα µέλη του συνεδρίου να τον θανατώσουν.
Ιω. 11,54  Ιησούς ούν ουκέτι παρησία περιεπάτει εν τοίς Ιουδαίοις, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήµου,
εις Εφραίµ λεγοµένην πόλιν, κακεί διέτριβε µετά των µαθητών αυτού.
Ιω. 11,54  Δια τούτο και ο Ιησούς δεν επεριπατούσε πλέον φανερά µεταξύ των Ιουδαίων, αλλά ανεχώρησεν από εκεί και
ήλθεν εις µίαν περιοχήν πλησίον της ερήµου και συγκεκριµένα εις µίαν πόλιν, που ελέγετο Εφραίµ. Και εκεί έµενε µε τους
µαθητάς του.
Ιω. 11,55  ήν δε εγγύς το πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυµα εκ της χώρας πρό τού πάσχα ίνα
αγνίσωσιν εαυτούς.
Ιω. 11,55   Επλησίαζε δε το πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τα διάφορα µέρη της Παλαιστίνης ανέβηκαν εις τα
Ιεροσόλυµα, δια να εξαγνισθούν και καθαρισθούν από τον µολυσµόν της αµαρτίας προ του πάσχα, µε διαφόρους τελετάς
και θυσίας, όπως εσυνήθιζαν.
Ιω. 11,56  εζήτουν ούν τον Ιησούν και έλεγον µετ αλλήλων εν τώ ιερώ εστηκότες· τι δοκεί υµίν, ότι ου µη έλθη εις την εορτήν;
Ιω. 11,56  Αναζητούσαν, λοιπόν, τον Ιησούν και έλεγαν µεταξύ των καθώς εσύχναζαν και εστέκοντο εις τας αυλάς του ναού·
“τι νοµίζετε; Ταχα δεν θα έλθη εις την εορτήν;”
Ιω. 11,57  δεδώκεισαν δε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολήν ίνα εάν τις γνώ που εστι, µηνύση, όπως πιάσωσιν αυτόν.
Ιω. 11,57   Είχαν δε δώσει εντολήν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, εάν κανείς µάθη που είναι ο Ιησούς, να το καταστήση
γνωστόν εις αυτούς, δια να τον συλλάβουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ιω. 12,1  Ο ούν Ιησούς πρό έξ ηµερών τού πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ήν Λάζαρος ο τεθνηκώς, ον ήγειρεν εκ νεκρών.
Ιω. 12,1  Ο δε Ιησούς, εξ ηµέρας προ του πάσχα ήλθεν εις την Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λαζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει και τον
οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών.
Ιω. 12,2  εποίησαν ούν αυτώ δείπνον εκεί, και η Μάρθα διηκόνει· ο δε Λάζαρος είς ήν των ανακειµένων σύν αυτώ .
Ιω. 12,2  Παρέθεσαν, λοιπόν, εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μαρθα υπηρετούσε. Ο Λαζαρος ήτο ένας από τους συνδαιτυµόνας.
Ιω. 12,3  η ούν Μαρία, λαβούσα λίτραν µύρου νάρδου πιστικής πολυτίµου, ήλειψε τους πόδας τού Ιησού και εξέµαξε ταίς
θριξίν αυτής τους πόδας αυτού· η δε οικία επληρώθη εκ της οσµής τού µύρου.
Ιω. 12,3  Εν τω µεταξύ η Μαρία επήρε µίαν λίτραν µύρου γνησίου και πολυτίµου, καµωµένου από το αρωµατικόν φυτόν που
λέγεται νάρδος, και άλειψε τα πόδια του Ιησού, τα οποία και εσπόγγισε κατόπιν µε τας τρίχας της κεφαλής της. (Τούτο δε
έκαµε από βαθείαν πίστιν προς τον Σωτήρα και από θερµήν ευγνωµοσύνην προς αυτόν, που είχεν αναστήσει τον αδελφόν
της). Ολο δε το σπίτι εγέµισε από την ευωδίαν του µύρου.
Ιω. 12,4  λέγει ούν είς εκ των µαθητών αυτού, Ιούδας Σίµωνος Ισκαριώτης, ο µέλλων αυτόν παραδιδόναι·
Ιω. 12,4  Λεγει τότε ένας από τους µαθητάς του Ιησού, ο Ιούδας, ο υιός του Σιµωνος ο Ισκαριώτης, ο οποίος µετ' ολίγον έµελε
να τον παραδώση στους σταυρωτάς·
Ιω. 12,5  διατί τούτο το µύρον ουκ επράθη τριακοσίων δηναρίων και εδόθη πτωχοίς;
Ιω. 12,5  “διατί το µύρον αυτό δεν επωλήθη αντί τριακοσίων δηναρίων, αντί εξήντα περίπου χρυσών λιρών και δεν εδόθη το
αντίτιµόν του στους πτωχούς;”
Ιω. 12,6  είπε δε τούτο ουχ ότι περί των πτωχών έµελεν αυτώ, αλλ ότι κλέπτης ήν, και το γλωσσόκοµον είχε και τα
βαλλόµενα εβάσταζεν.
Ιω. 12,6  Είπε αυτό, όχι διότι είχε κανένα ενδιαφέρον δια τους πτωχούς, αλλά διότι ήτο κλέπτης, και είχε το κουτί των
εισφορών, και εκρατούσε δια τον ευατόν του τα χρήµατα, που έρριπταν εις αυτό.
Ιω. 12,7  είπεν ούν ο Ιησούς· άφες αυτήν, εις την ηµέραν τού ενταφιασµού µου τετήρηκεν αυτό.
Ιω. 12,7  Είπε τότε ο Ιησούς· “αφήστε ήσυχην αυτήν την γυναίκα· εφύλαξε το µύρον αυτό σαν να προησθάνετο και το
εχρησιµοποίησε δι' εµέ τώρα, τας παραµονάς του ενταφιασµού µου.
Ιω. 12,8  τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε µεθ εαυτών, εµέ δε ου πάντοτε έχετε.
Ιω. 12,8  Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε µαζή σας, εµέ όµως δεν µε έχετε πάντοτε. Μετ' ολίγον θα παραδοθώ εις
χείρας των σταυρωτών µου”.
Ιω. 12,9  Έγνω ούν όχλος πολύς εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστι, και ήλθον ου διά τον Ιησούν µόνον, αλλ ίνα και τον Λάζαρον
ίδωσιν ον ήγειρεν εκ νεκρών.
Ιω. 12,9  Επληροφορήθηκε τότε πολύς λαός από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς ευρίσκετο εις την Βηθανίαν και ήλθαν εκεί, όχι
µόνον δια τον Ιησούν, αλλά δια να ίδουν και τον Λαζαρον, τον οποίον είχεν αναστήσει εκ νεκρών.
Ιω. 12,10  εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν ,
Ιω. 12,10  Οι αρχιερείς όταν επληροφορήθησαν αυτά, απεφάσισαν να φονεύσουν και τον Λαζαρον,
Ιω. 12,11  ότι πολλοί δι αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν.
Ιω. 12,11   διότι πολλοί από τους Ιουδαίους επήγαν δι' αυτόν εις την Βηθανίαν και όταν τον έβλεπαν ζωντανόν και υγιή ,
αναστηµένον εκ νεκρών, επίστευαν στον Ιησούν.
Ιω. 12,12  Τή επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυµα ,
Ιω. 12,12  Την άλλην ηµέραν πολύς λαός, που είχε έλθει δια την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται εις τα



Ιεροσόλυµα,
Ιω. 12,13  έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ , και έκραζον· ωσαννά, ευλογηµένος ο ερχόµενος εν
ονόµατι Κυρίου, ο βασιλεύς τού Ισραήλ.
Ιω. 12,13  επήραν εις τα χέρια των κλάδους από φοίνικας και εβγήκαν να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν· “δόξα και τιµή
εις αυτόν· ευλογηµένος και δοξασµένος ας είναι αυτός που έρχεται εκ µέρους του Κυρίου, αυτός που είναι ο ένδοξος και
αληθινός βασιλεύς του Ισραήλ.
Ιω. 12,14  ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισεν επ αυτό, καθώς εστι γεγραµµένον·
Ιω. 12,14  Ευρήκε δε ο Ιησούς ένα πουλάρι και εκάθισεν επάνω εις αυτό, σύµφωνα µε εκείνο που είναι γραµµένο εις τις
προφητείες·
Ιω. 12,15  µη φοβού, θύγατερ Σιών· ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήµενος επί πώλον όνου.
Ιω. 12,15  Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήµ, κόρη της Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται ταπεινός, γλυκύς, γεµάτος αγάπην δια σε,
καθισµένος επάνω εις πουλάρι όνου.
Ιω. 12,16  Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι µαθηταί αυτού το πρώτον, αλλ ότε εδοξάσθη ο Ιησούς, τότε εµνήσθησαν ότι ταύτα ήν επ
αυτώ γεγραµµένα, και ταύτα εποίησαν αυτώ.
Ιω. 12,16  Τι εσήµαιναν τα λόγια και τα γεγονότα αυτά δεν είχαν εννοήσει οι µαθηταί του προηγουµένως, αλλ' όταν ο
Ιησούς µε την θριαµβευτικήν ανάστασιν του και την ένδοξον ανάληψίν του εδοξάσθη, τότε εθυµήθηκαν, ότι αυτά όλα
είχαν γραφή από το Πνεύµα του Θεού δι' αυτόν και εις την εκπλήρωσιν αυτών συνείργησαν αυτοί και ο λαός, χωρίς να το
ενοούν.
Ιω. 12,17  Εµαρτύρει ούν ο όχλος ο ών µετ αυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ τού µνηµείου και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών.
Ιω. 12,17  Κατά τας ώρας της µεγάλης εκείνης υποδοχής ο λαός, που ήτο µαζή του όταν ο Ιησούς εφώναξε τον Λαζαρον από
το µνηµείον και και τον ανέστησε εκ νεκρών, εµαρτυρούσε και επεβεβαίωνε εις τα άλλα πλήθη το µεγάλο αυτό θαύµα.
Ιω. 12,18  διά τούτο και υπήντησεν αυτώ ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκέναι το σηµείον.
Ιω. 12,18  Δι' αυτό δε και τα πολλά πλήθη του λαού τον προϋπήντησαν, διότι είχαν πληροφορηθή από αυτόπτας µάρτυρας,
ότι αυτός είχε κάµει το µεγάλο τούτο θαύµα.
Ιω. 12,19  οι ούν Φαρισαίοι είπον προς εαυτούς· θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν; ίδε ο κόσµος οπίσω αυτού απήλθεν.
Ιω. 12,19  Οι Φαρισαίοι είπον τότε µεταξύ των· “βλέπετε ότι δεν ωφελείσθε τίποτε µε το να αναβάλλετε την σύλληψίν του;
Ιδού ότι όλος ο κόσµος τώρα επήγε κοντά του”.
Ιω. 12,20  Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τή εορτή .
Ιω. 12,20  Ησαν δε εκεί κατά τας ηµέρας εκείνας µερικοί προσήλυτοι Ελληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυµα, δια
να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πασχα.
Ιω. 12,21  ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν λέγοντες· κύριε, θέλοµεν τον
Ιησούν ιδείν.
Ιω. 12,21  Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν στον Φιλιππον, που κατήγετο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν,
λέγοντες· “κύριε, θέλοµεν να ίδωµεν τον Ιησούν και να οµιλήσωµεν µαζή του”.
Ιω. 12,22  έρχεται Φίλιππος και λέγει τώ Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τώ Ιησού·
Ιω. 12,22  Ερχεται ο Φιλιππος και λέγει τούτο στον Ανδρέαν, µαζή δε κατόπιν, δια λόγους σεβασµού, ο Ανδρέας και ο
Φιλιππος λέγουν στον Ιησούν ότι οι Ελληνες θέλουν να τον ίδουν.
Ιω. 12,23  ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου .
Ιω. 12,23  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “έφθασε τώρα η ωρισµένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξασθή µε την
σταύρωσιν και την ανάληψίν του ο υιός του ανθρώπου και να αναγνωρισθή ως Μεσσίας και Λυτρωτής από τους Ελληνας,
οι οποίοι αυτήν την στιγµήν αντιπροσωπεύουν και όλον τον εθνικόν κόσµον.
Ιω. 12,24  αµήν αµήν λέγω υµίν, εάν µη ο κόκκος τού σίτου πεσών εις την γήν αποθάνη , αυτός µόνος µένει· εάν δε αποθάνη,
πολύν καρπόν φέρει.
Ιω. 12,24  Σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέση στο χώµα και δεν αποθάνη, αυτός µένει µόνος. Εάν όµως
σπαρή και ταφή εις την γην, τότε βλαστάνει και φέρει πολύν καρπόν. (Ετσι και εγώ θα αποθάνω επί του σταυρού, δια να
φέρω µε την µεγάλην αυτήν θυσίαν πολλήν καρποφορίαν).
Ιω. 12,25  ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο µισών την ψυχήν αυτού εν τώ κόσµω τούτω, εις ζωήν αιώνιον
φυλάξει αυτήν.
Ιω. 12,25  Εκείνος, που την αγαπά την ζωήν του και αποφεύγει να την θυσιάση, όταν το καθήκον το επιβάλλη, αυτός θα την
χάση εις την αιωνιότητα. Και εκείνος, που χάριν του καθήκοντός του δεν υπολογίζει την ζωήν του στον κόσµον αυτόν, θα
την εξασφαλίση και θα απολαύση την αιώνιον ζωήν.
Ιω. 12 ,26  εάν εµοί διακονή τις, εµοί ακολουθείτω, και όπου ειµί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εµός έσται· και εάν τις εµοί
διακονή, τιµήσει αυτόν ο πατήρ.
Ιω. 12,26  Οποιος µε υπηρετεί µε πίστιν, ας µε ακολουθήση µε αυταπάρνησιν. Και όπου είµαι εγώ, µετά την σταύρωσιν εις
την αιωνίαν δόξαν, εκεί θα είναι και ο ιδικός µου διάκονος. Μαθετε δε και τούτο, ότι εκείνον που µε υπηρετεί, θα τον
δοξάση ο Πατήρ.
Ιω. 12,27  Νύν η ψυχή µου τετάρακται, και τι είπω; πάτερ, σώσον µε εκ της ώρας ταύτης. αλλά διά τούτο ήλθον εις την ώραν
ταύτην.
Ιω. 12,27  Τωρα που πλησιάζει η µεγάλη ώρα του σταυρικού µου θανάτου, η ψυχή µου έχει ταραχθή από την τόσον φυσικήν
οδύνην ένεκα του υψίστου αυτού µαρτυρίου. Και τι να είπω; Πατερ, γλύτωσέ µε από την ώραν αυτήν. Αλλά δια τούτο
ακριβώς έφθασα εις την ώραν αυτήν, δια να προσφέρω την µεγάλην λυτρωτικήν θυσίαν προς σωτηρίαν του κόσµου.
Ιω. 12,28  πάτερ, δόξασόν σου το όνοµα. ήλθεν ούν φωνή εκ τού ουρανού· και εδόξασα και πάλιν δοξάσω.
Ιω. 12,28  Πατερ, µε την θυσίαν και το όλον έργον µου, κάµε να δοξασθή το όνοµά σου”. Ηλθε τότε φωνή από τον ουρανόν
και είπε· “και εδόξασα το όνοµά µου µε όλην την µέχρι σήµερα αγιωτάτην ζωήν σου και δράσιν σου και πάλιν θα το
δοξάσω µε την λυτρωτικήν θυσίαν σου και την ένδοξον ανάστασίν σου”.
Ιω. 12,29  ο ούν όχλος ο εστώς και ακούσας έλεγε βροντήν γεγονέναι· άλλοι έλεγον· άγγελος αυτώ λελάληκεν .
Ιω. 12,29  Ο λαός, που εστέκετο εκεί και ήκουσε την φωνήν, έλεγεν ότι έγινε βροντή. Αλλοι έλεγαν ότι άγγελος ωµίλησεν εις



αυτόν.
Ιω. 12,30  απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν· ου δι εµέ αύτη η φωνή γέγονεν, αλλά δι υµάς.
Ιω. 12,30  Απήντησεν ο Ιησούς και είπε· “η φωνή δεν έγινε δι' εµέ, αλλά έγινε για σας, δια να βεβαιωθήτε δηλαδή ότι
πράγµατι µε έστειλε ο Θεός.
Ιω. 12,31  νύν κρίσις εστί τού κόσµου τούτου, νύν ο άρχων τού κόσµου τούτου εκβληθήσεται έξω·
Ιω. 12,31  Τωρα, που εγώ θα σταυρωθώ, κρίνεται ο κόσµος και θα ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Τωρα ο άρχων
του αµαρτωλού τούτου κόσµου θα κρηµνισθή από την εξουσίαν του, θα χάση τους υπηκόους του και θα ριφθή έξω.
Ιω. 12,32  καγώ εάν υψωθώ εκ της γής, πάντας ελκύσω προς εµαυτόν.
Ιω. 12,32  Τουναντίον όµως εγώ, εάν υψωθώ επάνω στον σταυρόν και δια του σταυρού αναληφθώ στους ουρανούς, όλους
τους καλοπροαιρέτους Ιουδαίους και Ελληνας θα ελκύσω προς τον ευατόν µου”.
Ιω. 12,33  τούτο δε έλεγε σηµαίνων ποίω θανάτω ήµελλεν αποθνήσκειν.
Ιω. 12,33  Ελεγε δε τούτο, υποδουλώνων τον σταυρικόν θάνατον, µε τον οποίον επρόκειτο να πεθάνη.
Ιω. 12,34  απεκρίθη αυτώ ο όχλος· ηµείς ηκούσαµεν εκ τού νόµου ότι ο Χριστός µένει εις τον αιώνα, και πώς σύ λέγεις, δεί
υψωθήναι τον υιόν τού ανθρώπου; τις εστιν ούτος ο υιός τού ανθρώπου;
Ιω. 12,34  Απήντησεν εις αυτόν ο λαός· “ηµείς έχοµεν πληροφορηθή από τον νόµον ότι ο Χριστός µένει αθάνατος στον
αιώνα· και πως συ λέγεις ότι πρέπει να υψωθή επάνω στον σταυρόν ο υιός του ανθρώπου ; Ποίος είναι αυτός ο υιός του
ανθρώπου; Είναι ο Χριστός η όχι;”
Ιω. 12,35  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς· έτι µικρόν χρόνον το φώς µεθ υµών εστι· περιπατείτε έως το φώς έχετε, ίνα µη σκοτία
υµάς καταλάβη· και ο περιπατών εν τή σκοτία ουκ οίδε που υπάγει.
Ιω. 12,35  Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· “ολίγον ακόµη χρόνον έχετε µαζή σας εµέ, που είµαι το φως του κόσµου· βαδίζετε,
έως ότου έχετε το φως, δια να µη σας καταλάβη το σκοτάδι. Και εκείνος, που περιπατεί µέσα στο σκοτάδι, δεν ξέρει που
πηγαίνει.
Ιω. 12,36  έως το φώς έχετε, πιστεύετε εις το φώς, ίνα υιοί φωτός γένησθε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύβη απ
αυτών.
Ιω. 12,36  Εως ότου έχετε µεταξύ σας το φως, πιστεύετε στο φως, δηλαδή εις εµέ, που είµαι το φως του κόσµου, δια να γίνετε
και σεις παιδιά του φωτός, φωτισµένοι από την διδασκαλίαν µου”. Αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς και εβγήκεν έξω από την
Ιερουσαλήµ και εκρύβη από αυτούς, δια να µη εξερεθίζωνται περισσότερον οι εχθροί του.
Ιω. 12,37  Τοσαύτα δε αυτού σηµεία πεποιηκότος έµπροσθεν αυτών ουκ επίστευον εις αυτόν,
Ιω. 12,37  Καίτοι δε τόσα πολλά θαύµατα είχε κάµει ενώπιόν των, δεν επίστευαν ακόµη εις αυτόν.
Ιω. 12,38  ίνα ο λόγος Ησαΐου τού προφήτου πληρωθή ον είπε· Κύριε, τις επίστευσε τή ακοή ηµών; και ο βραχίων Κυρίου τίνι
απεκαλύφθη;
Ιω. 12,38  Δια να πραγµατοποιηθή η προφητεία του Ησαΐου, που είχεν είπει· “Κυριε, ποιός επίστευσεν στο ιδικόν µας
κήρυγµα, που τους εκάµαµε να ακούσουν, και η δύναµις του Κυρίου, µε τα τόσα θαύµατά της, εις ποίον εφανερώθη;”
Ιω. 12,39  διά τούτο ουκ ηδύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ησαΐας·
Ιω. 12,39  Ενεκα δε αυτής της σκληροκαρδίας των, δεν ηµπορούσαν να πιστεύσουν, διότι και πάλιν είχε προείπει ο Ησαΐας·
Ιω. 12,40  τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλµούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα µη ίδωσι τοίς οφθαλµοίς και
νοήσωσι τή καρδία και επιστραφώσι, και ιάσοµαι αυτούς.
Ιω. 12,40  “δια την κακίαν των παρεχωρησεν ο Θεός να τυφλωθούν τα µάτια της ψυχής των και να σκληρυνθή η καρδιάν
των, δια να µην ίδουν µε τα µάτια της ψυχής των τα θαυµαστά έργα και να µη εννοήσουν µε την ασύνετον καρδιάν των
και γυρίσουν µετανοηµένοι εις εµέ, δια να τους θεραπεύσω”.
Ιω. 12,41  ταύτα είπεν Ησαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού.
Ιω. 12,41  Αυτά είπεν ο Ησαΐας, όταν εις ένα αποκαλυπτικόν όραµα είδε ένδοξον τον Χριστόν να κάθεται εις υψηλόν θρόνον
και ωµίλησε έπειτα δι'αυτόν.
Ιω. 12,42  όµως µέντοι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τους Φαρισαίους ουχ ωµολόγουν, ίνα µη
αποσυνάγωγοι γένωνται·
Ιω. 12,42  Οµως και πολλοί από τους άρχοντας επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τον φόβον των Φαρισαίων δεν ωµολογούσαν
την πίστιν των, δια να µη διωχθούν από την συναγωγήν και γίνουν αποσυνάγωγοι.
Ιω. 12,43  ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων µάλλον ήπερ την δόξαν τού Θεού.
Ιω. 12,43  Και τούτο, διότι είχαν αγαπήσει την δόξαν και την τιµήν εκ µέρους των ανθρώπων περισσότερον, παρά την δόξαν
και την τιµήν, που θα τους έδιδεν ο Θεός.
Ιω. 12,44  Ιησούς δε έκραξε και είπεν· ο πιστεύων εις εµέ ου πιστεύει εις εµέ, αλλ εις τον πέµψαντά µε,
Ιω. 12,44  Ο Ιησούς δε εφώναξε δυνατά και είπε· “εκείνος που πιστεύει εις εµέ, δεν πιστεύει εις εµέ, αλλά στον Θεόν που µε
έστειλε.
Ιω. 12,45  και ο θεωρών εµέ θεωρεί τον πέµψαντά µε.
Ιω. 12,45  Και εκείνος που βλέπει εµέ µε το φως της πίστεως, βλέπει εκείνον που µε έστειλε.
Ιω. 12,46  εγώ φώς εις τον κόσµον ελήλυθα, ίνα πάς ο πιστεύων εις εµέ εν τή σκοτία µη µείνη.
Ιω. 12,46  Εγώ φως πνευµατικόν ήλθα στον κόσµον, δια να µη µείνη στο σκοτάδι της πλάνης και της αµαρτίας κανένας από
εκείνους που πιστεύουν εις εµέ.
Ιω. 12,47  και εάν τις µου ακούση των ρηµάτων και µη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν· ου γάρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσµον,
αλλ ίνα σώσω τον κόσµον.
Ιω. 12,47  Και εάν κανείς ακούση τους λόγους µου και δεν τους πιστεύση, εγώ δεν καταδικάζω αυτόν. Διότι δεν ήλθα τώρα
δια να κρίνω τον κόσµον, αλλά δια να σώσω τον κόσµον.
Ιω. 12,48  ο αθετών εµέ και µη λαµβάνων τα ρήµατά µου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρινεί αυτόν
εν τή εσχάτη ηµέρα·
Ιω. 12,48  Αυτός, που παρακούει εις εµέ και δεν δέχεται τα λόγια µου, έχει εκείνον, ο οποίος µέλλει να τον κρίνη· εκείνος
δηλαδή που θα τον κρίνη και θα τον δικάση κατά την µεγάλην ηµέραν της κρίσεως, θα είναι ο λόγος τον οποίον εγώ
εκήρυξα.



Ιω. 12,49  ότι εγώ εξ εµαυτού ουκ ελάλησα, αλλ ο πέµψας µε πατήρ αυτός µοι εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω·
Ιω. 12,49  Διότι εγώ δεν εδίδαξα τίποτε από τον ευατόν µου, αλλά ο Πατήρ, ο οποίος µε έστειλε στον κόσµον, εκείνος µου
έδωσεν εντολήν τι να είπω και τι να διδάξω.
Ιω. 12,50  και οίδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιός εστιν. ά ούν λαλώ εγώ, καθώς είρηκέ µοι ο πατήρ, ούτω λαλώ.
Ιω. 12,50  Και γνωρίζω ότι η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος, διότι οδηγεί τον άνθρωπον εις την αιώνιον ζωήν. Εκείνα,
λοιπόν, τα οποία εγώ λαλώ, σας τα διδάσκω, όπως ακριβώς µου τα έχει είπει ο Πατήρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ιω. 13,1  Πρό δε της εορτής τού πάσχα ειδώς ο Ιησούς ότι ελήλυθεν αυτού η ώρα ίνα µεταβή εκ τού κόσµου τούτου προς τον
πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν τώ κόσµω, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς.
Ιω. 13,1  Προ της εορτής δε του Πασχα, επειδή εγνώριζεν ο Ιησούς καθαρώτατα, ότι έφθασε η προσδιωρισµένη από τον
Θεόν ώρα, να προσφέρη την µεγάλη θυσίαν και να µεταβή από τον κόσµον αυτόν προς τον Πατέρα, και τώρα µε
στοργικωτάτην και τελεία αγάπην ηγάπησε τους µαθητάς του, τους οποίους καθό ιδικούς του ιδιαιτέρως είχε αγαπήσει
στον κόσµον αυτόν.
Ιω. 13,2  και δείπνου γενοµένου, τού διαβόλου ήδη βεβληκότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίµωνος Ισκαριώτου ίνα αυτόν
παραδώ,
Ιω. 13,2  Και όταν είχε ετοιµασθή το δείπνον, όταν πλέον και ο διάβολος είχε βάλει µέσα εις την καρδίαν του Ιούδα του
Ισκαριώτου, υιού του Σιµωνος, την κακήν σκέψιν και απόφασιν, να τον παραδώση στους εχθρούς του,
Ιω. 13,3  ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτώ ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει,
Ιω. 13,3  ο Ιησούς, αν και εγνώριζε πολύ καλά ότι ο Πατήρ του είχε παραδώσει τα πάντα εις τα χέρια του και ότι από τον
Θεόν εξήλθε, δια να έλθη στον κόσµον και προς τον Θεόν τώρα επιστρέφει,
Ιω. 13,4  εγείρεται εκ τού δείπνου και τίθησι τα ιµάτια, και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν.
Ιω. 13,4  παρά το θείον και άπειρον µεγαλείον του, σηκώνεται από το τραπέζι, δια να αναλάβη έργον δούλου και βγάζει τα
εξωτερικά του ενδύµατα και αφού επήρε µίαν ποδιάν, εζώσθη µε αυτήν.
Ιω. 13,5  είτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρξατο νίπτειν τους πόδας των µαθητών και εκµάσσειν τώ λεντίω ώ ήν
διεζωσµένος.
Ιω. 13,5  Επειτα ρίπτει νερό εις την λεκάνην, όπου έπλυναν τα πόδια οι άνθρωποι του σπιτιού και ήρχισε να πλύνη τα πόδια
των µαθητών και να τα σπογγίζη µε την πετσέτα, µε την οποία ήτο ζωσµένος.
Ιω. 13,6  έρχεται ούν προς Σίµωνα Πέτρον, και λέγει αυτώ εκείνος· Κύριε, σύ µου νίπτεις τους πόδας;
Ιω. 13,6  Ερχεται, λοιπόν, και προς τον Σιµωνα Πετρον και λέγει εις αυτόν εκείνος· “Κυριε, συ ο Διδάσκαλος και ο Κυριος θα
µου πλύνης τα πόδια;”.
Ιω. 13,7  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· ό εγώ ποιώ, σύ ουκ οίδας άρτι, γνώση δε µετά ταύτα.
Ιω. 13,7  Απήντησε ο Ιησούς και του είπε· “τι σηµαίνει αυτό, το οποίον εγώ κάµνω, δεν το καταλαβαίνεις τώρα, θα το
γνωρίσης και θα το εννοήσης ύστερα από αυτά”.
Ιω. 13,8  λέγει αυτώ Πέτρος· ου µη νίψης τους πόδας µου εις τον αιώνα. απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· εάν µη νίψω σε, ουκ έχεις
µέρος µετ εµού.
Ιω. 13,8  Λεγει εις αυτόν ο Πετρος· “ποτέ στον αιώνα τον άπαντα δεν θα δεχθώ να µου πλύνης εσύ τα πόδια”. Απήντησεν εις
αυτόν ο Ιησούς· “εάν δεν σου πλύνω τώρα τα πόδια, εάν µε ταπεινοφροσύνην και εµπιστοσύνην εις εµέ δεν υπακούσης, δεν
είναι δυνατόν να έχης πλέον µέρος µαζή µου”.
Ιω. 13,9  λέγει αυτώ Σίµων Πέτρος· Κύριε, µη τους πόδας µου µόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν.
Ιω. 13,9  Λεγει εις αυτόν ο Σιµων Πετρος· “Κυριε, εάν η ανυπακοή µου αυτή πρόκειται να µε χωρίση από σε, τότε πλύνε µου
όχι µόνον τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι”.
Ιω. 13,10  λέγει αυτώ ο Ιησούς· ο λελουµένος ου χρείαν έχει ή τους πόδας νίψασθαι, αλλ έστι καθαρός όλος· και υµείς
καθαροί εστε, αλλ ουχί πάντες.
Ιω. 13,10  Του λέγει ο Ιησούς· “εκείνος που είναι λουσµένος εις ολόκληρον το σώµα, δεν έχει ανάγκην παρά µόνον τα πόδια
να πλύνη, που λερώνονται εύκολα καθώς βαδίζει στον δρόµον, διότι είναι καθαρός κατά το υπόλοιπον σώµα. Και σεις,
παρά τας µικράς ατελείας που παρουσιάζετε, είσθε καθαροί πνευµατικώς. Αλλά όχι όλοι”.
Ιω. 13,11  ήδει γάρ τον παραδιδόντα αυτόν· διά τούτο είπεν· ουχί πάντες καθαροί εστε.
Ιω. 13,11   Και είπεν ο Κυριος ότι δεν είσθε καθαροί όλοι, διότι εγνώριζε εκείνον ο οποίος έµελλε να τον παραδώση.
Ιω. 13,12  Ότε ούν ένιψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ιµάτια αυτού, αναπεσών πάλιν είπεν αυτοίς· γινώσκετε τι πεποίηκα
υµίν;
Ιω. 13,12  Οταν, λοιπόν, έπλυνε τα πόδια των και ξαναφόρεσε τα εξωτερικά του ενδύµατα, εκάθισε πάλιν κοντά στο τραπέζι
και τους είπε· “γνωρίζετε τι νόηµα έχει αυτό, το οποίον έκαµα εις σας;
Ιω. 13,13  υµείς φωνείτέ µε, ο Διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε· ειµί γάρ.
Ιω. 13,13   Θα σας το εξηγήσω. Σεις µε ονοµάζετε, ο Διδάσκαλος και ο Κυριος και καλά λέτε. Διότι πράγµατι είµαι.
Ιω. 13,14  ει ούν εγώ ένιψα υµών τους πόδας, ο Κύριος και ο Διδάσκαλος, και υµείς οφείλετε αλλήλων νίπτειν τους πόδας.
Ιω. 13,14  Εάν, λοιπόν, εγώ, ο Κυριος και ο Διδάσκαλος, έπλυνα τα πόδια σας, οφείλετε και σεις µε ταπεινοφροσύνη και
αγάπην να πλύνετε ο ένας του άλλου τα πόδια.
Ιω. 13,15  υπόδειγµα γάρ δέδωκα υµίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υµίν, και υµείς ποιήτε·
Ιω. 13,15   Διότι εγώ σας έδωσα ένα τέλειον παράδειγµα, να πράττετε και σεις όπως και εγώ έπραξα εις σας.
Ιω. 13,16  αµήν αµήν λέγω υµίν, ουκ έστι δούλος µείζων τού κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος µείζων τού πέµψαντος αυτόν.
Ιω. 13,16  Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριόν του ούτε απεσταλµένος µεγαλύτερος από
εκείνον, που τον έστειλε. Εγώ είµαι ο Κυριος και ο Διδάσκαλος, σεις δε οι δούλοι και οι Απόστολοί µου. Εάν εγώ τόσον
εταπεινώθηκα απέναντί σας, ώστε να πλύνω τα πόδια σας και σεις, που είσθε σύνδουλοι και συνάδελφοι µεταξύ σας,
πρέπει να υπηρετήτε ο ένας τον άλλον µε πρόθυµον ταπεινοφροσύνην και αγάπην.
Ιω. 13,17  ει ταύτα οίδατε, µακάριοί εστε εάν ποιήτε αυτά.
Ιω. 13,17   Εάν καταλαβαίνετε καλά αυτά που σας είπα, θα είσθε µακάριοι, εάν τα εφαρµόζετε.



Ιω. 13,18  ου περί πάντων υµών λέγω· εγώ οίδα ούς εξελεξάµην· αλλ ίνα η γραφή πληρωθή , ο τρώγων µετ εµού τον άρτον
επήρεν επ εµέ την πτέρναν αυτού.
Ιω. 13,18  Και αυτά δεν τα λέγω δι' όλους σας, διότι δεν είσθε όλοι πρόθυµοι να τα τηρήσετε. Εγώ ευθύς εξ αρχής ξέρω πολύ
καλά ποίας ποιότητος άνθρωποι ήσαν αυτοί τους οποίους εξέλεξα ως στενούς µου µαθητάς. Εγνώριζα πολύ καλά ότι και
ένας ανάξιος εισεχώρησε µεταξύ σας, δια να εκπληρωθή έτσι η προφητεία της Γραφής· Εκείνος που τρώγει συνεχώς µαζή
µου ως φίλος το ψωµί στο αυτό τραπέζι, εσήκωσε την πτέρναν του και µε εκλώτσησε.
Ιω. 13,19  απ άρτι λέγω υµίν πρό τού γενέσθαι, ίνα όταν γένηται πιστεύσητε ότι εγώ ειµι.
Ιω. 13,19  Σας αναγγέλω αυτά από τώρα, πριν πραγµατοποιηθούν, ώστε όταν η προδοσία γίνη, να πιστεύσετε ότι εγώ είµαι
ο Χριστός, δια τον οποίον όλα αυτά είχαν προαναγγείλει οι προφήται.
Ιω. 13,20  αµήν αµήν λέγω υµίν, ο λαµβάνων εάν τινα πέµψω, εµέ λαµβάνει, ο δε εµέ λαµβάνων λαµβάνει τον πέµψαντά µε.
Ιω. 13,20  Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δέχεται κάποιον που εγώ θα στείλω, δέχεται εµέ. Και εκείνος που δέχεται εµέ,
δέχεται αυτόν που µ' έστειλε. Εποµένως εκείνος που δέχεται σας τους µαθητάς και Αποστόλους µου, είναι ωσάν να δέχεται
εµέ και τον Πατέρα”.
Ιω. 13,21  Ταύτα ειπών ο Ιησούς εταράχθη τώ πνεύµατι, και εµαρτύρησε και είπεν· αµήν αµήν λέγω υµίν ότι είς εξ υµών
παραδώσει µε.
Ιω. 13,21  Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, εταράχθη εσωτερικώς πολύ, διότι είδε µε απέραντον λύπην το φρικτόν κατάντηµα του
προδότου µαθητού και καθαρά και ξάστερα εµαρτύρησε περί αυτού και είπε· “σας αποκαλύπτω και σας διαβεβαιώνω κατά
τον πλέον επίσηµον τρόπον, ότι ένας από σας θα µε παραδώση”.
Ιω. 13,22  έβλεπον ούν εις αλλήλους οι µαθηταί, απορούµενοι περί τίνος λέγει.
Ιω. 13,22  Εκύτταζαν τότε µε ανησυχίαν και φόβον ο ένας τον άλλον οι µαθηταί και ευρίσκοντο εις απορίαν δια ποίον τα
έλεγε αυτά ο Κυριος.
Ιω. 13,23  ήν δε ανακείµενος είς εκ των µαθητών αυτού εν τώ κόλπω τού Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς·
Ιω. 13,23  Κατά την ώραν εκείνην είχε γείρει στο στήθος του Ιησού ένας από τους µαθητάς του-ο Ιωάννης-τον οποίον
ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς.
Ιω. 13,24  νεύει ούν τούτω Σίµων Πέτρος πυθέσθαι τις αν είη περί ού λέγει.
Ιω. 13,24  Εκαµε, λοιπόν, νόηµα εις αυτόν ο Σιµων Πετρος, να ερωτήση ποιός άράγε είναι αυτός, δια τον οποίον λέγει ο
διδάσκαλος.
Ιω. 13,25  επιπεσών δε εκείνος επί το στήθος τού Ιησού λέγει αυτώ· Κύριε, τις εστιν;
Ιω. 13,25  Αφού δε έπεσε µε στοργήν και ευλάβειαν εκείνος στο στήθος του Ιησού, τον ηρώτησε· “Κυριε, ποιός είναι εκείνος
που θα σε παραδώση;”
Ιω. 13,26  αποκρίνεται ο Ιησούς· εκείνός εστιν ώ εγώ βάψας το ψωµίον επιδώσω. και εµβάψας το ψωµίον δίδωσιν Ιούδα
Σίµωνος Ισκαριώτη.
Ιω. 13,26  Απεκρίθη ο Ιησούς· “είναι εκείνος προς τον οποίον εγώ, εις απόδειξιν της αγάπης µου, θα του δώσω ψωµί, αφού
προηγουµένως το βουτήξω στον ζωµόν”. Και αφού πράγµατι εβούτηξε στο πιάτο ένα κόµµατι ψωµί, το έδωσεν στον Ιούδαν
τον Ισκαριώτην, τον υιόν του Σιµωνος, δια να του δείξη µε τον τρόπον αυτόν, ότι και αυτήν ακόµη την στιγµήν τον
κατεδίωκε µε την αγάπην και το έλεός του.
Ιω. 13,27  και µετά το ψωµίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς. λέγει ούν αυτώ ο Ιησούς· ό ποιείς, ποίησον τάχιον.
Ιω. 13,27  Και στον Ιούδαν, αφού επήρε το ψωµί από τα χέρια του Διδασκάλου, εισήλθεν εις αυτόν ο σατανάς και τον
εκυρίευσε εξ ολοκλήρου. Αδιόρθωτον καθώς τον είδε ο Κυριος, του είπε· “αυτό που πρόκειται να κάµης, κάµε το το
ταχύτερον”.
Ιω. 13,28  τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειµένων προς τι είπεν αυτώ·
Ιω. 13,28  Αυτόν τον τελευταίον λόγον κανείς από τους µαθητάς, που εκάθητο στο τραπέζι, δεν εκατάλαβε, προς ποίον
σκοπόν τον είπε ο Κυριος.
Ιω. 13,29  τινές γάρ εδόκουν, επεί το γλωσσόκοµον είχεν ο Ιούδας, ότι λέγει αυτώ ο Ιησούς, αγόρασον ών χρείαν έχοµεν εις
την εορτήν, ή τοίς πτωχοίς ίνα τι δώ.
Ιω. 13,29  Επειδή δε ο Ιούδας είχε το κουτί του κοινού ταµείου, µερικοί ενόµισαν ότι του είπε ο Ιησούς· Αγόρασε αυτά που
µας χρειάζονται δια την εορτήν η ότι του είπε να δώση κάτι στους πτωχούς.
Ιω. 13,30  λαβών ούν το ψωµίον εκείνος ευθέως εξήλθεν· ήν δε νύξ.
Ιω. 13,30  Οταν, λοιπόν, εκείνος επήρε το ψωµί, εβγήκε αµέσως έξω από το υπερώον. Είχε δε πέσει πλέον η νύκτα όταν η
σκοτεινή και φρικτή νύκτα της αποστασίας και της προδοσίας είχε κυριεύσει τον Ιούδαν.
Ιω. 13,31  Ότε ούν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς· νύν εδοξάσθη ο υιός τού ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτώ.
Ιω. 13,31   Οταν, λοιπόν, έφυγε ο Ιούδας, τότε είπε ο Ιησούς· “τώρα, που το έργον της προδοσίας αρχίζει να πραγµατοποιήται
και η σταυρική λυτρωτική θυσία µου θα γίνη πραγµατικότης, τώρα εδοξάσθη ο υιός του ανθρώπου. Με την µέχρι
σταυρικού θανάτου δε υπακοήν του εδοξάσθη και ο Θεός.
Ιω. 13,32  ει ο Θεός εδοξάσθη εν αυτώ, και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτώ, και ευθύς δοξάσει αυτόν.
Ιω. 13,32  Εάν δε ο Θεός εδοξάσθη δι' αυτού και ο Θεός θα δοξάση αυτόν κατ' ευθείαν δια του εαυτού του και στον εαυτόν
του µε την άπειρον θείαν του δύναµιν και µεγαλειότητα, διότι θα τον αναστήση και θα τον ανυψώση ενδόξως και ως
άνθρωπον εις την µακαριότητα και την λαµπρότητα του ουρανού. Και θα τον δοξάση έντος ολίγου.
Ιω. 13,33  τεκνία, έτι µικρόν µεθ υµών ειµι. ζητήσετέ µε, και καθώς είπον τοίς Ιουδαίοις ότι όπου υπάγω εγώ, υµείς ου
δύνασθε ελθείν, και υµίν λέγω άρτι.
Ιω. 13,33  Παιδιά µου, αγαπηµένα µου παιδιά, ολίγον ακόµη θα είµαι µαζή σας. Και όπως είπα στους Ιουδαίους, ότι εκεί που
πηγαίνω εγώ, δεν ηµπορείτε σεις να έλθετε, το ίδιο λέγω και εις σας τώρα, ότι δηλαδή θα µε αναζητήσετε, αλλά δεν θα µε
εύρετε, διότι εγώ θα είµαι στους ουρανούς, ενώ σεις θα ευρίσκεσθε επί αρκετόν ακόµη χρονικόν διάστηµα εις την γην, δια
να κηρύξετε ως απόστολοί µου την σωτηρίαν στους ανθρώπους.
Ιω. 13,34  εντολήν καινήν δίδωµι υµίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υµάς ίνα και υµείς αγαπάτε αλλήλους.
Ιω. 13,34  Σας δίδω µίαν νέαν εντολήν· να αγαπάτε µε όλην σας την δύναµιν ο ένας τον άλλον· όπως εγώ σας ηγάπησα µε
πλήρη και τελείαν αγάπην, έτσι και σεις µε την ίδιαν αγάπην πρέπει να συνδέεσθε µεταξύ σας.



Ιω. 13,35  εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εµοί µαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.
Ιω. 13,35  Με αυτό θα µάθουν και θα πεισθούν όλοι ότι είσθε µαθηταί µου, εάν έχετε αγάπην µεταξύ σας”.
Ιω. 13,36  λέγει αυτώ Σίµων Πέτρος· Κύριε, που υπάγεις; απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· όπου εγώ υπάγω, ου δύνασαί µοι νύν
ακολουθήσαι, ύστερον δε ακολουθήσεις µοι.
Ιω. 13,36  Λεγει εις αυτόν ο Σιµων Πετρος· “Κυριε, που πηγαίνεις;” Του απήντησεν ο Ιησούς· “όπου εγώ πηγαίνω, συ δεν
ηµπορείς τώρα να µε ακολουθήσης. Υστερα δε, αφού τελειώσης την αποστολήν σου, θα µε ακολουθήσης”.
Ιω. 13,37  λέγει αυτώ ο Πέτρος· Κύριε, διατί ου δύναµαί σοι ακολουθήσαι άρτι; την ψυχήν µου υπέρ σού θήσω.
Ιω. 13,37  Του λέγει ο Πετρος· “Κυριε, διατί δεν ηµπορώ τώρα να σε ακολουθήσω; Είµαι έτοιµος και την µεγαλυτέραν θυσίαν
να προσφέρω και την ζωήν µου να θυσιάσω προς χάριν σου, εάν έτσι δεν θα χωρισθώ ποτέ από σε”.
Ιω. 13,38  απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· την ψυχήν σου υπέρ εµού θήσεις! αµήν αµήν λέγω σοι, ου µη αλέκτωρ φωνήσει έως ού
απαρνήση µε τρίς.
Ιω. 13,38  Του απήντησεν ο Ιησούς· “την ζωήν σου θα θυσιάσης προς χάριν µου! Σε διαβεβαιώνω ότι αυτήν την νύκτα δεν
θα λαλήση ο πετεινός, µέχρις ότου συ µε απαρνηθής τρεις φορές”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ιω. 14,1  Μή ταρασσέσθω υµών η καρδία· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εµέ πιστεύετε.
Ιω. 14,1  Ας µη ταράσσεται η καρδία σας µε αυτά που απόψε σας είπα, τόσον δια την προδοσίαν του Ιούδα, όσον και δια την
άρνησιν του Πετρου. Να έχετε πίστιν στον Θεόν, τον Παντοδύναµον προνοητήν και κυβερνήτην· να έχετε πίστιν και εις εµέ
τον Μεσσίαν, ο οποίος και µετά την σταυρικήν µου θυσίαν θα εξακολουθώ από τον ουρανόν να συµπαρίσταµαι στο έργον
σας όλας τας ηµέρας.
Ιω. 14,2  εν τή οικία τού πατρός µου µοναί πολλαί εισιν· ει δε µη, είπον αν υµίν· πορεύοµαι ετοιµάσαι τόπον υµίν·
Ιω. 14,2  Εκεί στον ουρανόν, στο απέραντον ανάκτορον του Πατρός µου, υπάρχουν πολλά πλούσια διαµερίσµατα να
δεχθούν σας και όλους τους πιστούς. Εάν δεν υπήρχον, θα σας το έλεγα· αλλά υπάρχουν και πηγαίνω εγώ τώρα στον
ουρανόν, δια να ανοίξω ως πρωτοπόρος τας κλεισµένας πύλας της βασιλείας του Θεού και δια να ετοιµάσω δια σας τόπον.
Ιω. 14,3  και εάν πορευθώ και ετοιµάσω υµίν τόπον, πάλιν έρχοµαι και παραλήψοµαι υµάς προς εµαυτόν, ίνα όπου ειµί εγώ,
και υµείς ήτε.
Ιω. 14,3  Και εάν υπάγω εκεί και ετοιµάσω δια σας τόπον, πάλιν θα έλθω από τους ουρανούς και κατά την ώραν της
εκδηµίας σας και κατά την µεγάλην ηµέραν της δευτέρας παρουσίας και θα σας πάρω κοντά µου, ώστε να είσθε και σεις
εκεί, όπου και εγώ θα είµαι.
Ιω. 14,4  και όπου εγώ υπάγω οίδατε, και την οδόν οίδατε.
Ιω. 14,4  Και τον τόπον όπου εγώ πηγαίνω και τον δρόµον που οδηγεί εις αυτόν, τα γνωρίζετε, ύστερα απ' όσα σας έχω
είπει”.
Ιω. 14,5  Λέγει αυτώ Θωµάς· Κύριε, ουκ οίδαµεν που υπάγεις· και πώς δυνάµεθα την οδόν ειδέναι;
Ιω. 14,5  Λεγει εις αυτόν ο Θωµάς· “Κυριε, δεν ξέροµε που πηγαίνεις. Και εφ' όσον δεν γνωρίζοµεν τον τόπον, στον οποίον
κατευθύνεσαι, πως είναι δυνατόν να γνωρίζωµεν και τον δρόµον που οδηγεί εις αυτόν;”
Ιω. 14,6  λέγει αυτώ ο Ιησούς· εγώ ειµι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει µη δι εµού.
Ιω. 14,6  Του λέγει ο Ιησούς· “εγώ είµαι ο ασφαλής δρόµος, που οδηγεί στον ουρανόν, εγώ είµαι η απόλυτος και καθαρά
αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν, εγώ είµαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι' όλους τους
πιστούς. Κανείς δε δεν ηµπορεί να έλθη προς τον Πατέρα, δια να απολαύση την αιώνιον ζωήν, παρά µόνον δια µέσου εµού.
Ιω. 14,7  ει εγνώκειτέ µε, και τον πατέρα µου εγνώκειτε αν. και απ άρτι γινώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν.
Ιω. 14,7  Εάν είχατε γνωρίσει καλά εµέ, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα. Αλλά από εδώ και πέρα, αφού σας στείλω το
Πνεύµα το Αγιον, θα γνωρίσετε τον Πατέρα και θα τον ίδετε µε τα µάτια της ψυχής σας”.
Ιω. 14,8  Λέγει αυτώ Φίλιππος· Κύριε, δείξον ηµίν τον πατέρα και αρκεί ηµίν.
Ιω. 14,8  Λεγει εις αυτόν ο Φιλιππος· “Κυριε, δείξε µας τον Πατέρα, φανέρωσέ µας την µεγαλοπρεπή δόξαν του, και αυτό µας
φθάνει”.
Ιω. 14,9  λέγει αυτώ ο Ιησούς· τοσούτον χρόνον µεθ υµών ειµι, και ουκ έγνωκάς µε, Φίλιππε; ο εωρακώς εµέ εώρακε τον
πατέρα· και πώς σύ λέγεις, δείξον ηµίν τον πατέρα;
Ιω. 14,9  Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “τόσον καιρόν είµαι µαζή σας, Φιλιππε, και δεν µε εγνώρισες ακόµη, ότι δηλαδή είµαι ο
Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατήρ; Εκείνος που είδε εµέ και εισεχώρησε στο µυστήριον της ενανθρωπήσεώς µου, είδε τον
Πατέρα. Και πως συ λέγεις· Δείξε µας τον Πατέρα;
Ιω. 14,10  ου πιστεύεις ότι εγώ εν τώ πατρί και ο πατήρ εν εµοί εστι; τα ρήµατα ά εγώ λαλώ υµίν, απ εµαυτού ου λαλώ· ο δε
πατήρ ο εν εµοί µένων αυτός ποιεί τα έργα.
Ιω. 14,10  Δεν πιστεύεις ότι εγώ είµαι αχώριστα ενωµένος µε τον Πατέρα, ότι είµαι και µένω µέσα στον Πατέρα και ότι ο
Πατήρ είναι και µένει εις εµέ; Ακριβώς διότι είµαι ενωµένος µε τον Πατέρα, τα λόγια τα οποία εγώ σας διδάσκω, δεν τα
λέγω από τον ευατόν µου, αλλά ο Πατήρ, ο οποίος µένει µέσα εις εµέ, ενεργεί δι' εµού όλα αυτά τα θαυµαστά έργα που
βλέπετε και ακούετε.
Ιω. 14,11  πιστεύετέ µοι ότι εγώ εν τώ πατρί και ο πατήρ εν εµοί· ει δε µη, διά τα έργα αυτά πιστεύετέ µοι.
Ιω. 14,11   Να παραδεχθήτε, λοιπόν, χωρίς καµµίαν επιφύλαξιν, και να το κάµετε σταθερόν φρόνηµα, ότι εγώ µένω στον
Πατέρα και ο Πατήρ µένει εις εµέ. Εάν δε τυχόν και κάποια αµφιβολία σας έλθη δι' αυτά που εγώ λέγω, πιστέψατε
τουλάχιστον από τα πολυάριθµα µεγάλα και θαυµαστά έργα µου.
Ιω. 14,12  αµήν αµήν λέγω υµίν, ο πιστεύων εις εµέ, τα έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, και µείζονα τούτων ποιήσει, ότι
εγώ προς τον πατέρα µου πορεύοµαι,
Ιω. 14,12  Σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που πιστεύει εις εµέ θα κάµη, χάρις εις αυτήν την πίστιν του, τα µεγάλα και
θαυµαστά έργα, τα οποία εγώ κάνω και ακόµη µεγαλύτερα από αυτά, (όπως είναι η θεραπεία της ψυχής από την νόσον
της αµαρτίας και η ανάστασίς της εις ζωήν αιώνιον). Ολα δε αυτά µε την χάριν που θα πηγάζη από την σταυρικήν µου
θυσίαν, διότι εγώ πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα µου, αφού ετελείωσα το έργον µου επί της γης.
Ιω. 14,13  και ό,τι αν αιτήσητε εν τώ ονόµατί µου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τώ υιώ.



Ιω. 14,13  Και κάθε τι που µε πίστιν θα ζητήσετε εν τω ονόµατί µου, θα το κάµω, δια να δοξασθή έτσι ο Πατήρ δια του Υιού.
Ιω. 14,14  εάν τι αιτήσητε εν τώ ονόµατί µου, εγώ ποιήσω.
Ιω. 14,14  Εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούµενοι µε πίστιν φωτισµένην και ζωντανήν το όνοµά µου, εγώ θα το κάµω.
Ιω. 14,15  Εάν αγαπάτέ µε, τας εντολάς τας εµάς τηρήσατε,
Ιω. 14,15  Εάν µε αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς µου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εµέ.
Ιω. 14,16  και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υµίν, ίνα µένη µεθ υµών εις τον αιώνα,
Ιω. 14,16  Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον , δια να µένη µαζή
σας αιωνίως.
Ιω. 14,17  το Πνεύµα της αληθείας, ό ο κόσµος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό· υµείς δε γινώσκετε
αυτό, ότι παρ υµίν µένει και εν υµίν έσται.
Ιω. 14,17  Θα σας δώση το Αγιον Πνεύµα, το οποίον είναι η καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την αλήθειαν
στους καλοπροαιρέτους. Αυτό όµως ο κόσµος ο αµαρτωλός δεν ηµπορεί να το πάρη , διότι δεν έχει ανοικτά τα µάτια της
ψυχής και ένεκα τούτου δεν το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σεις όµως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το εφανέρωσα και µένει
πλησίον σας· έπειτα δε από την επιφοίτησίν του θα κατοική και µέσα εις τας ψυχάς σας.
Ιω. 14,18  ουκ αφήσω υµάς ορφανούς· έρχοµαι προς υµάς.
Ιω. 14,18  Δεν θα σας αφήσω εγώ ορφανούς και απροστάτευτους. Ερχοµαι και πάλιν κοντά σας δια του Αγίου Πνεύµατος.
Ιω. 14,19  έτι µικρόν και ο κόσµος µε ουκέτι θεωρεί, υµείς δε θεωρείτέ µε, ότι εγώ ζώ και υµείς ζήσεσθε.
Ιω. 14,19  Ολίγον ακόµη καιρόν και ο κόσµος δεν θα µε βλέπη, διότι δεν θα ζω εις την γην σωµατικώς, όπως τώρα. Σεις όµως
µε τα φωτισµένα από το Αγιον Πνεύµα µάτια της ψυχής σας θα µε βλέπετε, διότι εγώ, καίτοι έντος ολίγου θα αποθάνω επί
του σταυρού, ζω και θα ζω αιωνίως. Και σεις θα ζήσετε την αιωνίαν ζωήν, που θα πάρετε από εµέ.
Ιω. 14,20  εν εκείνη τή ηµέρα γνώσεσθε υµείς ότι εγώ εν τώ πατρί µου και υµείς εν εµοί καγώ εν υµίν.
Ιω. 14,20  Κατά την ηµέραν εκείνην της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύµατος θα γνωρίσετε σεις καλά , ότι εγώ υπάρχω
ολόκληρος µέσα στον Πατέρα ως Υιός και Θεός και σεις θα είσθε ηνωµένοι µε εµέ και εγώ µε σας, ώστε να αποτελούµεν ένα
αδιάσπαστον πνευµατικό σώµα.
Ιω. 14,21  ο έχων τας εντολάς µου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών µε· ο δε αγαπών µε αγαπηθήσεται υπό τού
πατρός µου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εµφανίσω αυτώ εµαυτόν.
Ιω. 14,21  Αυτό θα γίνη πραγµατικότης, εφ' όσον θα µε αγαπάτε και θα µε υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει
τας αντολάς µου και τας τηρεί, εκείνος πράγµατι µε αγαπά. Οποιος δε µε αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα µου, και εγώ
θα αγαπήσω αυτόν και µε ένα τρόπον πνευµατικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν µου εις εκείνον”.
Ιω. 14,22  Λέγει αυτώ Ιούδας, ουχ ο Ισκαριώτης· Κύριε, και τι γέγονεν ότι ηµίν µέλλεις εµφανίζειν σεαυτόν και ουχί τώ
κόσµω;
Ιω. 14,22  Λεγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης· “Κυριε, πως εξηγείται, ότι τον εαυτόν σου θα φανερώνης εις ηµάς και
όχι στον κόσµον;”
Ιω. 14,23  απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· εάν τις αγαπά µε, τον λόγον µου τηρήσει, και ο πατήρ µου αγαπήσει αυτόν, και
προς αυτόν ελευσόµεθα και µονήν παρ αυτώ ποιήσοµεν.
Ιω. 14,23  Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν· “η εµφάνισίς µου εξαρτάται από την αγάπην, που θα έχουν οι άνθρωποι εις
εµέ. Εάν κανείς µε αγαπά, θα τηρήση εις την ζωήν του τας εντολάς µου, και ο Πατήρ µου θα τον αγαπήση και θα έλθωµεν
εις αυτόν και θα µεταβάλωµεν την καρδίαν του εις µόνιµον κατοικίαν µας, ώστε αυτός να είναι ο έµψυχος ναός του ζώντος
Θεού.
Ιω. 14,24  ο µη αγαπών µε τους λόγους µου ου τηρεί· και ο λόγος ον ακούετε ουκ έστιν εµός, αλλά τού πέµψαντός µε πατρός.
Ιω. 14,24  Εξ αντιθέτου εκείνος που δεν µε αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους µου· µολονότι ο λόγος µου, τον οποίον ακούετε, δεν
είναι ιδικός µου, αλλά του Πατρός που µε έστειλε.
Ιω. 14,25  Ταύτα λελάληκα υµίν παρ υµίν µένων·
Ιω. 14,25  Αυτά σας τα είπα τώρα, καθ' ον χρόνον µένω ακόµη µαζή σας.
Ιω. 14,26  ο δε παράκλητος, το Πνεύµα το Άγιον ό πέµψει ο πατήρ εν τώ ονόµατί µου, εκείνος υµάς διδάξει πάντα και
υποµνήσει υµάς πάντα ά είπον υµίν.
Ιω. 14,26  Αλλά ο Παράκλητος, το Αγιον Πνεύµα, το οποίον ο Πατήρ θα στείλη εν τω ονόµατί µου (δια να επεκτείνη το έργον
µου εις την οικουµένην και µεταδώση την σωτηρίαν εις τας ψυχάς των καλοπροαιρέτων) αυτός θα σας διδάξη όλα και θα
σας υπενθυµίση όλα όσα σας είπα.
Ιω. 14,27  Ειρήνην αφίηµι υµίν, ειρήνην την εµήν δίδωµι υµίν· ου καθώς ο κόσµος δίδωσιν, εγώ δίδωµι υµίν. µη ταρασσέσθω
υµών η καρδία µηδέ δειλιάτω.
Ιω. 14,27  Εγώ φεύγω και σας αφίνω την ειρήνην, σας δίδω την αληθινήν και αναφαίρετον ειρήνην, την οποίαν εγώ έχω από
τον εαυτόν µου εις άπειρον βαθµόν. Δεν σας δίδω εγώ ψευδή ειρήνην, όπως δίδει ο κόσµος. Λοιπόν ας µη ταράσσεται από
εσωτερικάς ανησυχίας η καρδία σας και ας µη δειλιάζη εµπρός στους εξωτερικούς κινδύνους, αφού θα έχετε εµέ και την
ειρήνην µου µέσα εις τας ψυχάς σας.
Ιω. 14,28  ηκούσατε ότι εγώ είπον υµίν, υπάγω και έρχοµαι προς υµάς· ει ηγαπάτέ µε, εχάρητε αν ότι είπον, πορεύοµαι προς
τον πατέρα· ότι ο πατήρ µου µείζων µου εστι·
Ιω. 14,28  Ηκούσατε ότι σας είπα, πηγαίνω προς τον Πατέρα και πάλιν έρχοµαι κοντά σας. Εάν είχατε πλουσίαν και
σταθεράν αγάπην προς εµέ, θα εδοκιµάζατε µεγάλην χαράν, διότι σας είπα· Πηγαίνω προς τον Πατέρα. Διότι ο Πατήρ µου
είναι ανώτερος από εµέ, επειδή εγώ τώρα έχω λάβει την ανθρωπίνην φύσιν και την µορφήν δούλου και συνεπώς ως
άνθρωπος είµαι κατώτερος του Πατρός. Επειτα όµως από ολίγον θα αποκτήσω και ως άνθρωπος την θείαν δόξαν και
µεγαλειότητα.
Ιω. 14,29  και νύν είρηκα υµίν πριν γενέσθαι, ίνα όταν γένηται πιστεύσητε.
Ιω. 14,29  Και τώρα σας τα έχω πει αυτά, πριν άκοµα γίνουν, ώστε, όταν πραγµατοποιηθούν, να πεισθήτε από τα πράγµατα
και να πιστεύσετε σταθερά εις εµέ.
Ιω. 14,30  ουκέτι πολλά λαλήσω µεθ υµών· έρχεται γάρ ο τού κόσµου άρχων, και εν εµοί ουκ έχει ουδέν·
Ιω. 14,30  Δεν θα είπω πλέον πολλά µαζή σας. Δεν έχω τον καιρόν. Διότι τώρα ο διάβολος, που κυριαρχεί στον αµαρτωλόν



κόσµον, έρχεται µε µανίαν και λύσσαν εναντίον µου, δια να εξαπολύση τον µεγαλύτερον πειρασµόν και πόλεµον. Αλλά εις
εµέ δεν έχει καµµίαν απολύτως εξουσίαν, κανένα απολύτως δικαίωµα.
Ιω. 14,31  αλλ ίνα γνώ ο κόσµος ότι αγαπώ τον πατέρα, και καθώς ενετείλατό µοι ο πατήρ, ούτω ποιώ. εγείρεσθε άγωµεν
εντεύθεν.
Ιω. 14,31  Θα µε παραδώση κατά παραχώρησιν του Πατρός στον σταυρικόν θάνατον και θα γίνη αφορµή, χωρίς να το θέλη,
να µάθη ο κόσµος ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα και ότι πράττω ακριβώς σύµφωνα µε την εντολήν του Πατρός, ο οποίος θέλει
την σταυρικήν µου θυσίαν δια την σωτηρίαν των ανθρώπων. Σηκωθήτε, ας αναχωρήσωµεν από εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ιω. 15,1  Εγώ ειµι η άµπελος η αληθινή, και ο πατήρ µου ο γεωργός εστι.
Ιω. 15,1  Εγώ είµαι η αληθινή κληµαταριά (και όχι η παλαιά και άκαρπος άµπελος της Εβραϊκής συναγωγής, την οποίαν ο
Πατήρ µετέφερε από την Αίγυπτον και εφύτευσεν εδώ, όπως λέγει και ο ψαλµωδός). Εγώ είµαι η αληθινή άµπελος και ο
Πατήρ µου είναι ο αµπελουργός.
Ιω. 15,2  πάν κλήµα εν εµοί µη φέρον καρπόν, αίρει αυτό, και πάν το καρπόν φέρον, καθαίρει αυτό, ίνα πλείονα καρπόν
φέρη.
Ιω. 15,2  Καθε κλήµα, που είναι ενωµένο µε εµέ, αλλά δεν φέρει καρπόν, το κόβει και το αφαιρεί ο Πατήρ. Καθε κλήµα, το
οποίον φέρει καρπόν, το καθαρίζει και το περιποιείται, δια να φέρη περισσότερον καρπόν. (Καθε άνθρωπον, που λέγει ότι
πιστεύει εις εµέ, αλλά δεν έχει ως καρπόν της πίστεώς του την αρετήν, τον αποκόπτει και τον αποχωρίζει από έµενα ο
Πατήρ. Εξ αντιθέτου, τον πιστόν, που έχει έργα αρετής, τον φωτίζει, τον ενισχύει, τον καθαρίζει, ώστε να κάµη περισσότερα
ενάρετα έργα).
Ιω. 15,3  ήδη υµείς καθαροί εστε διά τον λόγον ον λελάληκα υµίν.
Ιω. 15,3  Και σεις χάρις εις την διδασκαλίαν που σας έχω διδάξει, είσθε καθαροί, είσθε σαν πνευµατικά κλήµατα
περιποιηµένα και καρποφόρα.
Ιω. 15,4  µείνατε εν εµοί, καγώ εν υµίν. καθώς το κλήµα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ εαυτού, εάν µη µείνη εν τή αµπέλω,
ούτως ουδέ υµείς, εάν µη εν εµοί µείνητε.
Ιω. 15,4  Μείνετε, λοιπόν, ενωµένοι µε εµέ και εγώ µε σας. Οπως το κλήµα δεν ηµπορεί από τον εαυτόν του να φέρη καρπόν,
εάν δεν µείνη ενωµένον µε την κληµαταριά, έτσι και σεις δεν ηµπορείτε να πράττετε έργα αρετής, εάν δεν µείνετε ενωµένοι
µε εµέ.
Ιω. 15,5  εγώ ειµι η άµπελος, υµείς τα κλήµατα. ο µένων εν εµοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εµού ου
δύνασθε ποιείν ουδέν.
Ιω. 15,5  Εγώ είµαι η κληµαταριά και σεις είσθε τα κλήµατα. Εκείνος που µένει ενσωµατωµένος εις εµέ και εγώ εις αυτόν,
αυτός και µόνον φέρνει πολύν καρπόν. Διότι χωρίς εµέ, χωρίς την σωτήριον χάριν µου και την ζωτικήν ενέργειάν µου, δεν
ηµπορείτε να κάνετε τίποτε το αγαθόν.
Ιω. 15,6  εάν µη τις µείνη εν εµοί, εβλήθη έξω ως το κλήµα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πύρ βάλλουσι, και
καίεται.
Ιω. 15,6  Οποιος δεν µείνει ενωµένος µαζή µου, έχει ήδη πεταχθή έξω, όπως το άχρηστο κλήµα και θα ξηραθή και όπως οι
άνθρωποι µαζεύουν τα κοµµένα κλήµατα, τα ρίπτουν στο πυρ και τα καίουν, έτσι και εκείνοι, που χωρισµένοι από εµέ
µένουν άκαρποι και άχρηστοι, θα ριφθούν από τους αγγέλους στο πυρ της αιωνίου κολάσεως.
Ιω. 15,7  εάν µείνητε εν εµοί και τα ρήµατά µου εν υµίν µείνη, ό εάν θέλητε αιτήσασθε, και γενήσεται υµίν.
Ιω. 15,7  Εάν µείνετε ενωµένοι µαζή µου και τα λόγια µου µείνουν ως θησαυρός της καρδιάς σας και κατεύθυνσις εις την
ζωήν σας, κάθε τι αγαθόν που θέλετε, ζητήσατέ το και θα γίνη προς χάριν σας.
Ιω. 15,8  εν τούτω εδοξάσθη ο πατήρ µου, ίνα καρπόν πολύν φέρητε, και γενήσεσθε εµοί µαθηταί.
Ιω. 15,8  Αυτή είναι η δόξα του Πατρός µου, να φέρετε σεις πολλούς καρπούς αρετής και να γίνετε άξιοι µαθηταί µου.
Ιω. 15,9  καθώς ηγάπησέ µε ο πατήρ, καγώ ηγάπησα υµάς· µείνατε εν τή αγάπη τή εµή.
Ιω. 15,9  Οπως µε έχει αγαπήσει ο Πατήρ, έτσι και εγώ σας ηγάπησα. Μείνετε, λοιπόν, εις την αγάπην µου αυτήν, να φανήτε
άξιοι αυτής.
Ιω. 15,10  εάν τας εντολάς µου τηρήσητε, µενείτε εν τή αγάπη µου, καθώς εγώ τας εντολάς τού πατρός µου τετήρηκα και
µένω αυτού εν τή αγάπη.
Ιω. 15,10  Θα µείνετε δε εις την αγάπη µου, εάν φυλάξετε και εφαρµόσετε εις την ζωήν σας τας εντολάς µου, όπως εγώ έχω
τηρήσει τας εντολάς του Πατρός µου και µένω πάντοτε εις την άπειρον αγάπην του.
Ιω. 15,11  Ταύτα λελάληκα υµίν ίνα η χαρά η εµή εν υµίν µείνη και η χαρά υµών πληρωθή.
Ιω. 15,11   Αυτά σας τα είπα, δια να µεταδοθή και µείνη εις σας η ιδική µου χαρά και να γίνη έτσι πλήρης και τελεία η χαράς
σας.
Ιω. 15,12  αύτη εστίν η εντολή η εµή, ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υµάς.
Ιω. 15,12  Επαναλαµβάνω και τονίζω· αυτή είναι η ιδική µου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως και εγώ σας
ηγάπησα.
Ιω. 15,13  µείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού.
Ιω. 15,13   Μεγαλυτέραν αγάπην από αυτήν κανείς δεν έχει, ώστε την ζωήν του να δώση χάριν των φίλων του.
Ιω. 15,14  υµείς φίλοι µου εστε, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλοµαι υµίν.
Ιω. 15,14  Σεις δε, δια τους οποίους εγώ θυσιάζοµαι, είσθε φίλοι µου και θα είσθε πάντοτε φίλοι µου, εάν πράττετε όσα εγώ
σας παραγγέλλω.
Ιω. 15,15  ουκέτι υµάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ οίδε τι ποιεί αυτού ο κύριος· υµάς δε είρηκα φίλους, ότι πάντα ά
ήκουσα παρά τού πατρός µου εγνώρισα υµίν.
Ιω. 15,15   Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι πράττει ο κύριός του. Σας ωνόµασα δε και σας
ονοµάζω φίλους µου, διότι κατέστησα εις σας γνωστά όλα όσα ήκουσα από τον Πατέρα µου και εποµένως έχετε πολλήν
γνώσιν του τι πράττω και προς ποίον σκοπόν πράττω εγώ.
Ιω. 15,16  ουχ υµείς µε εξελέξασθε, αλλ εγώ εξελεξάµην υµάς, και έθηκα υµάς ίνα υµείς υπάγητε και καρπόν φέρητε, και ο



καρπός υµών µένη, ίνα ό,τι αν αιτήσητε τον πατέρα εν τώ ονόµατί µου, δώ υµίν.
Ιω. 15,16  Δεν µε εξελέξατε σεις, αλλ' εγώ σας εξέλεξα ανάµεσα απ' όλους τους άλλους και σας έθεσα στο υψηλόν έργον του
Αποστόλου, δια να υπάγετε και κηρύξετε το Ευαγγέλιον και να κάµετε έτσι καρπόν σαν τα καλά κλήµατα της αµπέλου .
Και ο καρπός σας αυτός, η σωτηρία αθανάτων ψυχών, θα µένη αιώνιος. Σας έδωσα το µέγα προνόµιον, ώστε ο,τι ζητήσετε
από τον Πατέρα εν τω ονόµατί µου, να σας το δίδη.
Ιω. 15,17  ταύτα εντέλλοµαι υµίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους.
Ιω. 15,17   Αυτάς τας εντολάς σας δίδω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να µένετε ενωµένοι και ισχυροί µε την αγάπην
αυτήν.
Ιω. 15,18  Ει ο κόσµος υµάς µισεί, γινώσκετε ότι εµέ πρώτον υµών µεµίσηκεν.
Ιω. 15,18  Εάν ο πονηρός και κακός κόσµος σας µισή, µάθετε ότι εµέ πρώτα από σας έχει µισήσει.
Ιω. 15,19  ει εκ τού κόσµου ήτε, ο κόσµος αν το ίδιον εφίλει· ότι δε εκ τού κόσµου ουκ εστέ, αλλ εγώ εξελεξάµην υµάς εκ τού
κόσµου, διά τούτο µισεί υµάς ο κόσµος.
Ιω. 15,19  Εάν σεις ήσαστε από τον αµαρτωλόν κόσµον και είχατε την αµαρτωλήν ζωήν του κόσµου, τότε ο κόσµος θα σας
αγαπούσε, διότι θα σας εθεωρούσε ως ιδικούς του. Επειδή όµως δεν είσθε από τον κόσµον, αλλ' εγώ σας εδιάλεξα από τον
κόσµον, δια τούτο ο πονηρός και αµετανόητος κόσµος σας µισεί.
Ιω. 15,20  µνηµονεύετε τού λόγου ού εγώ είπον υµίν· ουκ έστι δούλος µείζων τού κυρίου αυτού. ει εµέ εδίωξαν, και υµάς
διώξουσιν· ει τον λόγον µου ετήρησαν, και τον υµέτερον τηρήσουσιν.
Ιω. 15,20  Να ενθυµήσθε δε τον λόγον, τον οποίον εγώ σας είπα· δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριόν του. Εάν εµέ
κατεδίωξαν οι άνθρωποι του κόσµου, θα καταδιώξουν και σας· εάν εφύλαξαν τον λόγον µου, θα φυλάξουν και τον ιδικόν
σας.
Ιω. 15,21  αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υµίν διά το όνοµά µου, ότι ουκ οίδασι τον πέµψαντά µε.
Ιω. 15,21  Αλλά όλα αυτά θα κάµουν εις σας οι άνθρωποι δια την πίστιν, που έχετε εις εµέ να οµολογήτε και να κηρύσσετε το
όνοµά µου, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν-διότι δεν θέλουν να γνωρίσουν-εκείνον που µε έστειλε.
Ιω. 15,22  ει µη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αµαρτίαν ουκ είχον· νύν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αµαρτίας αυτών.
Ιω. 15,22  Εάν δεν είχα έλθει εις την γην και δεν τους είχα διδάξει την αλήθειαν, δεν θα είχαν αµαρτίαν δια την άγνοιαν και
απιστίαν των αυτήν. Τωρα όµως δεν έχουν καµµίαν πρόφασιν, που να δικαιολογή την αµαρτίαν των. Δια τούτο και είναι
υπεύθυνοι τιµωρίας εκ µέρους του Θεού.
Ιω. 15,23  ο εµέ µισών και τον πατέρα µου µισεί.
Ιω. 15,23  Διότι εκείνος που µισεί έµενα, µισεί και τον Πατέρα µου.
Ιω. 15,24  ει τα έργα µη εποίησα εν αυτοίς ά ουδείς άλλος πεποίηκεν, αµαρτίαν ουκ είχον· νύν δε και εωράκασι και
µεµισήκασι και εµέ και τον πατέρα µου.
Ιω. 15,24  Εάν δεν είχα κάµει εµπρός εις τα µάτια των τόσα και τέτοια υπερφυσικά έργα , τα οποία κανείς άλλος ποτέ δεν
έκαµε, τότε δεν θα είχαν αµαρτίαν και ενοχήν. Τωρα όµως έχουν αµαρτίαν, διότι και είδαν τα έργα µου και εµίσησαν εµέ
και τον Πατέρα µου, που µε έστειλε εις την γην.
Ιω. 15,25  αλλ ίνα πληρωθή ο λόγος ο γεγραµµένος εν τώ νόµω αυτών, ότι εµίσησάν µε δωρεάν.
Ιω. 15,25  Αυτό όµως συνέβη, δια να πραγµατοποιηθή και ο προφητικός λόγος, που είναι γραµµένος στον νόµον των, ότι µε
εµίσησαν δωρεάν.
Ιω. 15,26  όταν δε έλθη ο παράκλητος ον εγώ πέµψω υµίν παρά τού πατρός, το Πνεύµα της αληθείας ό παρά τού πατρός
εκπορεύεται, εκείνος µαρτυρήσει περί εµού·
Ιω. 15,26  Οταν δε έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα στείλω εις σας εκ µέρους του Πατρός, το Αγιον Πνεύµα, που είναι
η αλήθεια και η πηγή της αληθείας και το οποίον εκπορεύεται από τον Πατέρα , εκείνος θα µαρτυρήση δι' εµέ.
Ιω. 15,27  και υµείς δε µαρτυρείτε, ότι απ αρχής µετ εµού εστε.
Ιω. 15,27  Και σεις επίσης θα δώσετε την καλήν µαρτυρίαν, διότι είσθε από την αρχήν µαζή µου και είδατε και ακούσατε
όσα εγώ έπραξα και είπα και τα οποία µε τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος θα εννοήσετε βαθύτερα και θα τα
κηρύσσεται µε παρρησίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ιω. 16,1  Ταύτα λελάληκα υµίν ίνα µη σκανδαλισθήτε.
Ιω. 16,1  Αυτά σας τα είπα, δια να µην κλονισθήτε εις την πίστιν σας, όταν θα αντικρύσετε το µίσος, που ο κόσµος
αισθάνεται και εκδηλώνει εναντίον µου.
Ιω. 16,2  αποσυναγώγους ποιήσουσιν υµάς· αλλ έρχεται ώρα ίνα πάς ο αποκτείνας υµάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεώ .
Ιω. 16,2  Θα σας αποκόψουν και θα σας αποκλείσουν από τας συναγωγάς των οι Εβραίοι. Και ακόµη περισσότερον, έρχεται
ώρα, κατά την οποίαν καθένας που θα σας φονεύση θα νοµίση ότι προσφέρει λατρείαν στον Θεόν. (Τυφλωµένοι οι
άνθρωποι από την κακότητά των θα θεωρούν ευάρεστον στον Θεόν και αξιέπαινον έργον τον φόνον σας).
Ιω. 16,3  και ταύτα ποιήσουσιν, ότι ουκ έγνωσαν τον πατέρα ουδέ εµέ.
Ιω. 16,3  Και θα κάµουν όλα αυτά εναντίον σας, διότι, ένεκα της αµετανοήτου σκληροκαρδίας των, δεν εγνώρισαν τον
Πατέρα ούτε εµέ, µολονότι τόσα και τόσα ήκουσαν.
Ιω. 16,4  αλλά ταύτα λελάληκα υµίν ίνα όταν έλθη η ώρα, µνηµονεύητε αυτών ότι εγώ είπον υµίν. ταύτα δε υµίν εξ αρχής
ουκ είπον, ότι µεθ υµών ήµην.
Ιω. 16,4  Αυτά όµως σας τα είπα, ώστε όταν έλθη η ώρα, που θα τα βλέπετε να πραγµατοποιούνται, να ενθυµήσθε τα λόγια
µου, ότι δηλαδή εγώ σας τα προείπα, δια να µένετε σταθεροί και άκαµπτοι εις την πίστιν και το έργον σας. Δεν σας τα είπα
δε ευθύς εξ αρχής, που σας εκάλεσα ως µαθητάς µου, διότι ήµουνα κατά το διάστηµα αυτό και µέχρι σήµερα µαζή σας.
Ιω. 16,5  νύν δε υπάγω προς τον πέµψαντά µε, και ουδείς εξ υµών ερωτά µε που υπάγεις!
Ιω. 16,5  Τωρα δε πηγαίνω προς Εκείνον, που µε έστειλε. Και διότι σεις είσθε βαρυµένοι από την λύπην του χωρισµού µας
και από τας δυσκολίας και τους διωγµούς, που σας προανήγγειλα, κανένας από σας δεν µε ερωτά, που πηγαίνεις!
Ιω. 16,6  αλλ ότι ταύτα λελάληκα υµίν, η λύπη πεπλήρωκεν υµών την καρδίαν.
Ιω. 16,6  Αλλά, διότι σας είπα αυτά, η λύπη εγέµισε την καρδίαν σας.



Ιω. 16,7  αλλ εγώ την αλήθειαν λέγω υµίν· συµφέρει υµίν ίνα εγώ απέλθω. εάν γάρ εγώ µη απέλθω, ο παράκλητος ουκ
ελεύσεται προς υµάς· εάν δε πορευθώ, πέµψω αυτόν προς υµάς·
Ιω. 16,7  Εγώ όµως σας λέγω την αλήθειαν και προσέξατέ την· είναι συµφέρον σας να φύγω εγώ, δια του σταυρικού
θανάτου, από τον κόσµον αυτόν. Διότι εάν εγώ δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθη εις σας. Εάν όµως προσφέρω την
µεγάλην θυσίαν και πορευθώ προς τον Πατέρα, θα στείλω τον Παράκλητον εις σας.
Ιω. 16,8  και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσµον περί αµαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως.
Ιω. 16,8  Και όταν έλθη εκείνος θα ελέγξη τον αµαρτωλόν και αµετανόητον κόσµον περί µιας µεγάλης αµαρτίας, την
οποίαν ο κόσµος διαπράττει τώρα και περί δικαιοσύνης, την οποίαν καταπατούν αυτοί που ετοιµάζουν την σταύρωσίν µου
και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου.
Ιω. 16,9  περί αµαρτίας µέν, ότι ου πιστεύουσιν εις εµέ·
Ιω. 16,9  Περί αµαρτίας µεν θα καταδικάση τους ανθρώπους του κόσµου, διότι µολονότι τόσα είδον και ήκουσαν δεν
πιστεύουν εις εµέ.
Ιω. 16,10  περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον πατέρα µου υπάγω και ουκέτι θεωρείτέ µε·
Ιω. 16,10  Περί δικαιοσύνης δε, διότι αντίθετα προς όσα εναντίον εµού, ως εάν ήµουν εγκληµατίας, αποφασίζουν και
πράττουν οι σταυρωταί µου, θα αποδώση δικαιοσύνην ο Παράκλητος και θα αποδείξη ότι είµαι δίκαιος και ότι πηγαίνω
προς τον Πατέρα µου, διότι ετήρησα κατά πάντα το θέληµά του και έτσι σεις δεν θα µε βλέπετε πλέον µε τα µάτια του
σώµατός σας.
Ιω. 16,11  περί δε κρίσεως, ότι ο άρχων τού κόσµου τούτου κέκριται.
Ιω. 16,11   Περί δε της κρίσεως θα αποδείξη ο Παράκλητος ότι ο άρχων του κόσµου τούτου έχει κριθή, καταδικασθή και
χάσει πλέον την εξουσίαν του επάνω εις την ανθρωπότητα.
Ιω. 16,12  Έτι πολλά έχω λέγειν υµίν, αλλ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.
Ιω. 16,12  Εχω πολλά ακόµη να σας είπω, αλλά δεν ηµπορείτε τώρα να τα κρατήσετε και να τα εννοήσετε.
Ιω. 16,13  όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύµα της αληθείας, οδηγήσει υµάς εις πάσαν την αλήθειαν· ου γάρ λαλήσει αφ εαυτού,
αλλ όσα αν ακούση λαλήσει, και τα ερχόµενα αναγγελεί υµίν.
Ιω. 16,13  Οταν όµως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύµα της αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται
στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα οµιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εµέ, αλλά θα
είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συµβούν.
Ιω. 16,14  εκείνος εµέ δοξάσει, ότι εκ τού εµού λήψεται και αναγγελεί υµίν.
Ιω. 16,14  Εκείνος θα δοξάση εµέ, διότι από τον ιδικόν µου απεριόριστον πλούτον θα λάβη και θα τα αναγγείλη εις σας.
Ιω. 16,15  πάντα όσα έχει ο πατήρ εµά εστι· διά τούτο είπον ότι εκ τού εµού λήψεται και αναγγελεί υµίν .
Ιω. 16,15  Ολα δε όσα έχει ο Πατήρ είναι ιδικά µου, δια τούτο και σας είπα ότι ο Παράκλητος θα λάβη από τους ιδικούς µου
θησαυρούς της σοφίας, οι οποίοι είναι και του Πατρός και θα αναγγείλη αυτά εις σας.
Ιω. 16,16  µικρόν και ου θεωρείτέ µε, και πάλιν µικρόν και όψεσθέ µε, ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα.
Ιω. 16,16  Ακόµη ολίγον χρόνον και δε θα µε βλέπετε πλέον µε τα µάτια του σώµατος· αλλά και πάλιν έπειτα από µικρόν
χρόνον θα µε ίδετε, αµέσως δηλαδή µετά την ανάστασίν µου, και θα µε ίδετε επί πλέον µε τα µάτια της ψυχής σας, διότι
εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα, τον οποίον και θα παρακαλέσω να σας στείλη το Πνεύµα το Αγιον”.
Ιω. 16,17  Είπον ούν εκ των µαθητών αυτού προς αλλήλους· τι εστι τούτο ό λέγει ηµίν, µικρόν και ου θεωρείτέ µε, και πάλιν
µικρόν και όψεσθέ µε, και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα;
Ιω. 16,17  Είπαν τότε µερικοί από τους µαθητάς του µεταξύ των· τι σηµαίνει αυτό που µας λέγει, ολίγον χρόνον και δεν θα µε
βλέπετε, και πάλιν έπειτα από ολίγο θα µε ίδετε και ότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα;”
Ιω. 16,18  έλεγον ούν· τούτο τι εστιν ό λέγει το µικρόν; ουκ οίδαµεν τι λαλεί.
Ιω. 16,18  Ελεγαν λοιπόν· “τι σηµαίνει αυτό το, µικρόν, που λέγει; Δεν εννοούµεν τι λέγει”.
Ιω. 16,19  έγνω ούν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν, και είπεν αυτοίς· περί τούτου ζητείτε µετ αλλήλων ότι είπον, µικρόν
και ου θεωρείτέ µε, και πάλιν µικρόν και όψεσθέ µε;
Ιω. 16,19  Ο Ιησούς µε την θείαν αυτού γνώσιν αντελήφθη ότι ήθελαν οι µαθηταί να τον ερωτήσουν και τους είπε·
“συζητείτε µεταξύ σας περί αυτού που σας είπα, ότι δηλαδή ολίγον χρόνον και δεν θα µε βλέπετε µε τα µάτια του σώµατος,
και πάλιν ολίγον χρόνον και θα µε ίδετε;
Ιω. 16,20  αµήν αµήν λέγω υµίν ότι κλαύσετε και θρηνήσετε υµείς, ο δε κόσµος χαρήσεται· υµείς δε λυπηθήσεσθε, αλλ η
λύπη υµών εις χαράν γενήσεται·
Ιω. 16,20  Σας πληροφορώ και σας διαβεβαιώνω, ότι σεις θα κλάψετε και θα θρηνήσετε δια τον σταυρικόν µου θάνατον, ο δε
αµαρτωλός και αµετανόητος κόσµος θα χαρή. Σεις θα ληπηθήτε βέβαια, αλλά πολύ σύντοµα η λύπη σας θα γίνη χαρά.
Ιω. 16,21  η γυνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής· όταν δε γεννήση το παιδίον, ουκέτι µνηµονεύει της θλίψεως
διά την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσµον.
Ιω. 16,21  Η γυναίκα όταν γεννά, έχει πόνους και λύπην, διότι ήλθε η ώρα της. Οταν όµως γεννήση το παιδί, τότε δεν
ενθυµείται πλέον την θλίψιν και τους πόνους, ένεκα της χαράς που δοκιµάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος στον κόσµον.
Ιω. 16,22  και υµείς ούν λύπην µέν νύν έχετε· πάλιν δε όψοµαι υµάς και χαρήσεται υµών η καρδία, και την χαράν υµών
ουδείς αίρει αφ υµών.
Ιω. 16,22  Και σεις, λοιπόν, τώρα µεν έχετε λύπην, πάλιν όµως θα σας ίδω µετά την ανάστασίν µου και θα γεµίση η καρδιά
σας από χαράν, και την χαράν σας αυτήν κανείς δεν ηµπορεί να σας την αφαιρέση.
Ιω. 16,23  και εν εκείνη τή ηµέρα εµέ ουκ ερωτήσετε ουδέν· αµήν αµήν λέγω υµίν ότι όσα αν αιτήσητε τον πατέρα εν τώ
ονόµατί µου, δώσει υµίν.
Ιω. 16,23  Κατά την ηµέραν εκείνην που θα κατέλθη εις σας το Πνεύµα το Αγιον, δεν θα µε ερωτήσετε τίποτε, διότι θα σας
έχη φωτίσει Εκείνο. Αληθώς σας λέγω, ότι όσα ζητήσετε από τον Πατέρα µου εν τω ονόµατί µου, θα σας τα δώση.
Ιω. 16,24  έως άρτι ουκ ητήσατε ουδέν εν τώ ονόµατί µου· αιτείτε και λήψεσθε, ίνα η χαρά υµών ή πεπληρωµένη.
Ιω. 16,24  Εως τώρα δεν έχετε ζητήσει τίποτε, επικαλούµενοι το όνοµα εµού, που είµαι ο αιώνιος αρχιερεύς και µεσίτης
ιδικός σας πλησίον του Πατρός. Από εδώ όµως και πέρα να ζητήτε πάντοτε και θα λαµβάνετε, δια να είναι έτσι πλήρης και
τελεία η χαρά σας εκ του γεγονότος ότι ο Πατήρ θα ακούη τας προσευχάς σας.



Ιω. 16,25  Ταύτα εν παροιµίαις λελάληκα υµίν· αλλ έρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιµίαις λαλήσω υµίν , αλλά παρησία περί
τού πατρός αναγγελώ υµίν.
Ιω. 16,25  Αυτά σας τα είπα µε παραβολάς και αλληγορίας, κάπως συνεσκιασµένα και ασαφή, επειδή όσον καθαρά και αν
σας τα είπω, δεν είσθε ακόµη εις θέσιν να τα εννοήσετε. Ερχεται όµως ώρα, οπότε δεν θα σας οµιλήσω πλέον µε παραβολές
και αλληγορίες, αλλά θα σας αναγγείλω καθαρά και ξάστερα τα περί του Πατρός και τα οποία µε τον φωτισµόν του Αγίου
Πνεύµατος θα τα εννοήσετε εντελώς.
Ιω. 16,26  εν εκείνη τή ηµέρα εν τώ ονόµατί µου αιτήσεσθε· και ου λέγω υµίν ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί υµών·
Ιω. 16,26  Κατά τον καιρόν εκείνον θα ζητήσετε, εν τω ονόµατί µου, ότι θέλετε από τον Πατέρα. Και τότε δεν σας λέγω ότι
εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας.
Ιω. 16,27  αυτός γάρ ο πατήρ φιλεί υµάς, ότι υµείς εµέ πεφιλήκατε, και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά τού Θεού εξήλθον.
Ιω. 16,27  Και τούτο διότι αυτός ο ίδιος ο Πατήρ µου σας αγαπά, επειδή και σεις έχετε αγαπήσει εµέ και έχετε πιστεύσει ότι
εγώ εγεννήθην από τον Θεόν και από αυτόν έχω σταλή στον κόσµον.
Ιω. 16,28  εξήλθον παρά τού πατρός και ελήλυθα εις τον κόσµον· πάλιν αφίηµι τον κόσµον και πορεύοµαι προς τον πατέρα .
Ιω. 16,28  Μονογενής εγώ Υιός του Πατρός, εβγήκα από τον Πατέρα µε την ενανθρώπησίν µου και ήλθα στον κόσµον.
Παλιν αφίνω τον κόσµον και πηγαίνω προς τον Πατέρα”.
Ιω. 16,29  Λέγουσιν αυτώ οι µαθηταί αυτού· ίδε νύν παρησία λαλείς, και παροιµίαν ουδεµίαν λέγεις.
Ιω. 16,29  Λεγουν προς αυτόν οι µαθηταί του· “ιδού τώρα οµιλείς καθαρά, και δεν λέγεις καµµίαν δυσκολονόητον
παραβολήν.
Ιω. 16,30  νύν οίδαµεν ότι οίδας πάντα και ου χρείαν έχεις ίνα τις σε ερωτά. εν τούτω πιστεύοµεν ότι από Θεού εξήλθες.
Ιω. 16,30  Τωρα, που χωρίς να σου είπωµεν τίποτε είδες τας απορίας µας, επείσθηµεν ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις
ανάγκην να σου διατυπώση κανείς την ερώτησίν του, δια να γνωρίσης τι σκέπτεται. Ακριβώς λόγω της παγγνωσίας σου
αυτής πιστεύοµεν ότι κατάγεσαι από τον Θεόν και από αυτόν έχεις σταλή στον κόσµον”.
Ιω. 16,31  απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· άρτι πιστεύετε·
Ιω. 16,31  Απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· “τώρα πιστεύετε, και όµως θα κλονισθή η πίστις σας.
Ιω. 16,32  ιδού έρχεται ώρα, και νύν ελήλυθεν, ίνα σκορπισθήτε έκαστος εις τα ίδια και εµέ µόνον αφήτε· και ουκ ειµί µόνος,
ότι ο πατήρ µετ εµού εστι.
Ιω. 16,32  Ιδού έρχεται ώρα, και έχει έλθει τώρα η ώρα, να διασκορπισθήτε και να γυρίσετε ο καθένας εις τα σπίτια σας και
να µε αφήσετε µόνον. Και όµως εγώ δεν είµαι µόνος· διότι ο Πατήρ είναι µαζή µου.
Ιω. 16,33  ταύτα λελάληκα υµίν ίνα εν εµοί ειρήνην έχητε. εν τώ κόσµω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον
κόσµον.
Ιω. 16,33  Αυτά σας τα είπα, δια να έχετε ειρήνην, καρπόν της πνευµατικής επικοινωνίας και ενώσεώς σας µε εµέ. Εις τον
κόσµον τούτον θα έχετε θλίψιν, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσµον. Και σεις µε την ιδικήν µου δύναµιν θα
νικήσετε τον κόσµον και θα αναδειχθήτε ένδοξοι θριαβευταί”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Ιω. 17,1  Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και επήρε τους οφθαλµούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε· πάτερ, ελήλυθεν η ώρα·
δόξασόν σου τον υιόν, ίνα και ο υιός σου δοξάση σε,
Ιω. 17,1  Αυτά είπεν ο Ιησούς προς τους µαθητάς του και έπειτα εσήκωσε τα µάτια του στον ουρανόν και είπε· “Πατερ
έφθασεν η ώρα, την οποίαν η αγαθότης και η σοφία σου ώρισε. Δοξασε και ως άνθρωπον τον Υιόν σου, ο οποίος βαδίζει
προς την θυσίαν, δια να σε δοξάση και ο Υιός σου µε τα αναρίθµητα πλήθη των ανθρώπων, τα οποία δια της λυτρωτικής
του θυσίας θα πιστεύσουν εις σε και θα σωθούν.
Ιω. 17,2  καθώς έδωκας αυτώ εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα πάν ό δέδωκας αυτώ δώση αυτοίς ζωήν αιώνιον.
Ιω. 17,2  Δοξασε τον, όπως άλωστε και τον εδόξασες έως τώρα, διότι του έδωκες εξουσίαν επί όλης της ανθρωπότητος, δια
να δώση εις όλους αυτούς, που του έδωκες, ζωήν αιώνιον.
Ιω. 17,3  αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον µόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.
Ιω. 17,3  Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωη, να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε τον µόνον αληθινόν Θεόν, να απολαµβάνουν τας
απείρους τελειότητάς σου µε την στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησούν
Χριστόν, που έστειλες στον κόσµον.
Ιω. 17,4  εγώ σε εδόξασα επί της γής, το έργον ετελείωσα ό δέδωκάς µοι ίνα ποιήσω·
Ιω. 17,4  Εγώ µε την ζωήν και το έργον µου σε εδόξασα εις την γην. Εκαµα γνωστόν το όνοµά σου στους ανθρώπους και µε
την σταυρικήν µου θυσίαν την οποίαν µετ' ολίγον προσφέρω, ετελείωσα το έργον, το οποίον µου έδωκες να
πραγµατοποιήσω.
Ιω. 17,5  και νύν δόξασόν µε σύ, πάτερ, παρά σεαυτώ τή δόξη ή είχον πρό τού τον κόσµον είναι παρά σοί.
Ιω. 17,5  Και τώρα, δόξασέ µε και συ, Πατερ, πλησίον σου µε την δόξαν την οποίαν είχα κοντά σου, πριν άκοµα λάβη
ύπαρξιν από σε ο κόσµος.
Ιω. 17,6  Εφανέρωσά σου το όνοµα τοίς ανθρώποις ούς δέδωκάς µοι εκ τού κόσµου. σοί ήσαν και εµοί αυτούς δέδωκας, και
τον λόγον σου τετηρήκασι.
Ιω. 17,6  Εφανέρωσα το όνοµά σου στους ανθρώπους, τους οποίους συ επήρες από τον κόσµον και µου τους έδωκες ως
µαθητάς µου. Ησαν ιδικοί σου, σύµφωνα µε την αγαθήν διάθεσιν που είχαν, και συ τους έδωκες εις εµέ, και αυτοί
εφύλαξαν την εντολήν σου.
Ιω. 17,7  νύν έγνωκαν ότι πάντα όσα δέδωκάς µοι παρά σού εστιν·
Ιω. 17,7  Τωρα έµαθαν καλύτερα ότι όλα όσα µου έχεις δώσει προέρχονται από σε.
Ιω. 17,8  ότι τα ρήµατα ά δέδωκάς µοι δέδωκα αυτοίς, και αυτοί έλαβον, και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σού εξήλθον, και
επίστευσαν ότι σύ µε απέστειλας.
Ιω. 17,8  Την γνώσιν των και πεποίθησιν αυτήν µαρτυρεί και το γεγονός ότι τους λόγους, που µου έδωκες, τους έδωσα εις
αυτούς και αυτοί τους εδέχθησαν και εσχηµάτισαν την βεβαίαν γνώσιν και πεποίθησιν, ότι πράγµατι εγώ εγεννήθηκα και
εβγήκα στον κόσµον από σε και επίστευσαν ότι συ µε έστειλες.



Ιω. 17,9  Εγώ περί αυτών ερωτώ· ου περί τού κόσµου ερωτώ, αλλά περί ών δέδωκάς µοι, ότι σοί εισι,
Ιω. 17,9  Εγώ ειδικώς δι' αυτούς σε παρακαλώ τώρα ως µέγας αρχιερεύς και µεσίτης· δεν σε παρακαλώ δια τον κόσµον τον
αµαρτωλόν και άπιστον, αλλά δι' αυτούς που µου έδωκες, διότι εξακολουθούν να είναι και θα είναι ιδικοί σου.
Ιω. 17,10  και τα εµά πάντα σά εστι και τα σά εµά, και δεδόξασµαι εν αυτοίς.
Ιω. 17,10  Αλλωστε όλα τα ιδικά µου είναι ιδικά σου και τα ιδικά σου είναι ιδικά µου. Και αυτοί οι µαθηταί µου ήσαν ιδικοί
σου και έγιναν ιδικοί µου και εξακολουθούν να είναι ιδικοί σου. Και εγώ έχω δοξασθή εν µέσω αυτών, οι οποίοι µε
εγνώρισαν ως Υιόν σου και Θεόν.
Ιω. 17,11  και ουκέτι ειµί εν τώ κόσµω, και ούτοι εν τώ κόσµω εισί, και εγώ προς σε έρχοµαι. πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν
τώ ονόµατί σου ώ δέδωκάς µοι, ίνα ώσιν έν καθώς ηµείς.
Ιω. 17,11   Και δεν είµαι πλέον στον κόσµον αυτόν αισθητώς µεταξύ των µε το σώµα µου, και αυτοί είναι στον κόσµον, δια
να εκπληρώσουν την υψηλήν αποστολήν των. Και εγώ έρχοµαι προς σε. Πατερ άγιε, φύλαξέ τους µε την θείαν σου δύναµιν
και αγάπην, αυτούς τους οποίους συ µου έδωκες, ώστε να είναι ενωµένοι µεταξύ των εις ένα πνευµατικόν σώµα, όπως
είµεθα ηµείς.
Ιω. 17,12  ότε ήµην µετ αυτών εν τώ κόσµω, εγώ ετήρουν αυτούς εν τώ ονόµατί σου· ούς δέδωκάς µοι εφύλαξα, και ουδείς εξ
αυτών απώλετο ει µη ο υιός της απωλείας, ίνα η γραφή πληρωθή.
Ιω. 17,12  Οταν ήµουν µαζή των στον κόσµον, εγώ τους επροφύλασσα µε την ιδικήν σου ακαταγώνιστον δύναµιν και
προστασίαν. Εφύλαξα αυτούς που µου έδωκες και κανένας από αυτούς δεν εχάθηκε, παρά µόνον ο υιός της απωλείας, ο
προδότης, δια να εκπληρωθούν έτσι και αι προφητείαι της Γραφής.
Ιω. 17,13  νύν δε προς σε έρχοµαι, και ταύτα λαλώ εν τώ κόσµω ίνα έχωσι την χαράν την εµήν πεπληρωµένην εν αυτοίς .
Ιω. 17,13   Τωρα όµως έρχοµαι προς σε και ενώ ευρίσκοµαι ακόµη στον κόσµον, λέγω αυτά, δια να τα ακούσουν και οι ίδιοι,
ώστε να έχουν την ιδικήν µου τελείαν χαράν ολόκληρον και πλήρη έντος αυτών.
Ιω. 17,14  εγώ δέδωκα αυτοίς τον λόγον σου, και ο κόσµος εµίσησεν αυτούς, ότι ουκ εισίν εκ τού κόσµου, καθώς εγώ ουκ ειµί
εκ τού κόσµου.
Ιω. 17,14  Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου. Και ο κόσµος της αµαρτίας τους εµίσησε, διότι δεν ανήκουν πλέον στον
κόσµον αυτόν κατά τα φρονήµατα και την ζωήν, όπως και εγώ δεν είµαι και δεν ανήκω στον κόσµον αυτόν.
Ιω. 17,15  ουκ ερωτώ ίνα άρης αυτούς εκ τού κόσµου, αλλ ίνα τηρήσης αυτούς εκ τού πονηρού.
Ιω. 17,15   Δεν σε παρακαλώ να τους πάρης τώρα από τον κόσµον αυτόν στους ουρανούς, αλλά να τους προφυλάξης από
τον πονηρόν, ο οποίος εµπνέει και εξουσιάζει τον κόσµον.
Ιω. 17,16  εκ τού κόσµου ουκ εισί, καθώς εγώ εκ τού κόσµου ουκ ειµί.
Ιω. 17,16  Δεν προέρχονται πλέον εκ του κόσµου και δεν ανήκουν στον κόσµον, όπως και εγώ δεν είµαι από τον κόσµον
αυτόν.
Ιω. 17,17  αγίασον αυτούς εν τή αληθεία σου· ο λόγος ο σός αλήθειά εστι.
Ιω. 17,17   Με τον φωτισµόν και την αναγέννησιν που δίδει η αλήθειά σου, αγίασέ τους και καθιέρωσε τους µονίµως πλέον
στο έργον σου. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι πάντοτε η απόλυτος και καθαρά αλήθεια.
Ιω. 17,18  καθώς εµέ απέστειλας εις τον κόσµον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσµον.
Ιω. 17,18  Αγίασέ τους, Πατερ, διότι όπως συ έστειλες εµέ στον κόσµον, έτσι και εγώ έστειλα αυτούς ως εργάτας του
ευαγγελίου στον κόσµον· και δι' αυτό πρέπει να είναι άγιοι.
Ιω. 17,19  και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εµαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασµένοι εν αληθεία.
Ιω. 17,19  Και εγώ χάριν αυτών αφιέρωσα τον ευατόν µου εις σε και τον προσφέρω θυσίαν, δια να είναι και αυτοί αγιασµένοι
µε την αλήθειαν, που έχουν δεχθή, και µε την θυσίαν µου, εις την οποίαν θα συµµετέχουν.
Ιω. 17,20  Ου περί τούτων δε ερωτώ µόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων διά τού λόγου αυτών εις εµέ,
Ιω. 17,20  Δεν σε παρακαλώ δε δι' αυτούς µόνον, αλλά και δι' εκείνους οι οποίοι, χάρις εις την διδασκαλίαν των, θα
πιστεύουν εις εµέ.
Ιω. 17,21  ίνα πάντες έν ώσι, καθώς σύ, πάτερ, εν εµοί καγώ εν σοί, ίνα και αυτοί εν ηµίν έν ώσιν, ίνα ο κόσµος πιστεύση ότι
σύ µε απέστειλας.
Ιω. 17,21  Σε παρακαλώ δι' όλους αυτούς, να είναι ένα πνευµατικόν σώµα µε την αγάπην και την οµοφροσύνην των. Οπως
συ, Πατερ, είσαι ενωµένος µε εµέ και εγώ µε σε, διότι έχοµεν την αυτήν ουσίαν, έτσι σε παρακαλώ, να είναι και αυτοί ένα
δια της ενώσεως και επικοινωνίας που θα έχουν µε ηµάς, δια να πιστεύση ο κόσµος, βλέπων το θαύµα αυτό της ενότητος,
ότι συ µε έστειλες.
Ιω. 17,22  και εγώ την δόξαν ήν δέδωκάς µοι δέδωκα αυτοίς, ίνα ώσιν έν καθώς ηµείς έν εσµεν,
Ιω. 17,22  Και εγώ την απεριόριστον δόξαν, την οποίαν µου έδωκες ως προς άνθρωπον, την έδωκα εις αυτούς, δια να είναι
ένα, όπως και ηµείς είµεθα ένα.
Ιω. 17,23  εγώ εν αυτοίς και σύ εν εµοί, ίνα ώσι τετελειωµένοι εις έν, και ίνα γινώσκη ο κόσµος ότι σύ µε απέστειλας και
ηγάπησας αυτούς καθώς εµέ ηγάπησας.
Ιω. 17,23  Εγώ να ζω µέσα εις ένα έκαστον από αυτούς, όπως και συ ζης έντος εµού, δια να έχουν τελειοποιηθή εις ένα
πνευµατικόν σώµα και να γνωρίζη ο κόσµος, βλέπων αυτό το θαύµα της ενότητος, και πιστεύη ότι συ µε έστειλες στον
κόσµον και ότι ηγάπησες αυτούς, όπως ηγάπησες εµέ.
Ιω. 17,24  πάτερ, ούς δέδωκάς µοι, θέλω ίνα όπου ειµί εγώ κακείνοι ώσι µετ εµού, ίνα θεωρώσι την δόξαν την εµήν ήν
δέδωκάς µοι, ότι ηγάπησάς µε πρό καταβολής κόσµου.
Ιω. 17,24  Πατερ, θέλω εκείνοι τους οποίους µου έχεις δώσει, να είναι µαζή µου όπου είµαι εγώ, δια να βλέπουν και
απολαµβάνουν την δόξαν µου την οποίαν προαιωνίως µου έχεις δώσει, διότι µε έχεις αγαπήσει προ πάντων των αιώνων,
πριν να τεθούν τα θεµέλια του κόσµου.
Ιω. 17,25  πάτερ δίκαιε, και ο κόσµος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτοι έγνωσαν ότι σύ µε απέστειλας·
Ιω. 17,25  Πατερ δίκαιε, µολονότι ο κόσµος, εξ αιτίας της κακότητός του, δεν σε εγνώρισε, εγώ όµως και ως άνθρωπος σε
εγνώρισα σαφώς εις βαθµόν, στον οποίον κανένας άλλος άνθρωπος ούτε σε εγνώρισε ούτε θα σε γνωρίση. Και αυτοί
ακούοντες την διδασκαλίαν µου και βλέποντες τα έργα µου επληροφορήθησαν πλέον σαφώς και επίστευσαν, ότι συ µε
απέστειλες στον κόσµον και δια τούτο είναι άξιοι της πατρικής σου στοργής και προστασίας .



Ιω. 17,26  και εγνώρισα αυτοίς το όνοµά σου και γνωρίσω, ίνα η αγάπη ήν ηγάπησάς µε εν αυτοίς ή, καγώ εν αυτοίς.
Ιω. 17,26  Και εγώ εγνωστοποίησα εις αυτούς το όνοµά σου και δια του Αγίου Πνεύµατος θα τους το κάµω ακόµη
περισσότερον γνωστόν, ώστε η άπειρος αγάπη, µε την οποίαν µε έχεις αγαπήσει, να είναι µέσα εις τας ψυχάς των και να
αισθάνωνται καθαρώτατα, ότι εγώ είµαι µέσα στον καθένα από αυτούς και εις όλους µαζή, ώστε να αποτελούν ένα
πνευµατικόν σώµα µε εµέ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Ιω. 18,1  Ταύτα ειπών ο Ιησούς εξήλθε σύν τοίς µαθηταίς αυτού πέραν τού χειµάρου των Κέδρων, όπου ήν κήπος, εις ον
εισήλθεν αυτός και οι µαθηταί αυτού.
Ιω. 18,1  Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, εβγήκε µαζή µε τους µαθητάς του πέραν από τον χείµαρρον των Κεδρων, όπου υπήρχε
κήπος, στον οποίον εισήλθαν αυτός και οι µαθηταί του.
Ιω. 18,2  ήδει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν τον τόπον, ότι πολλάκις συνήχθη και ο Ιησούς εκεί µετά των µαθητών
αυτού.
Ιω. 18,2  Εγνώριζε δε και ο Ιούδας, ο προδότης, αυτόν τον τόπον, διότι πολλές φορές µαζή µε τους µαθητάς του ο Ιησούς
είχεν έλθει εκεί.
Ιω. 18,3  ο ούν Ιούδας λαβών την σπείραν και εκ των αρχιερέων και Φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί µετά φανών και
λαµπάδων και όπλων.
Ιω. 18,3  Ο Ιούδας, λοιπόν, αφού επήρε µαζή του το ρωµαϊκόν στραιωτικόν απόσπασµα και υπηρέτας από τους αρχιερείς
και Φαρισαίους, ήλθε εκεί µε φανάρια και λαµπάδες και όπλα.
Ιω. 18,4  Ιησούς ούν ειδώς πάντα τα ερχόµενα επ αυτόν, εξελθών είπεν αυτοίς· τίνα ζητείτε;
Ιω. 18,4  Ο Ιησούς, λοιπόν, γνωρίζων όλα εκείνα, που έµελλαν να συµβούν εις αυτόν, εβγήκεν έξω από τον κήπον και είπεν
εις αυτούς· “Ποίον ζητείτε;”
Ιω. 18,5  απεκρίθησαν αυτώ· Ιησούν τον Ναζωραίον. λέγει αυτοίς ο Ιησούς· εγώ ειµι. ειστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς
αυτόν µετ αυτών.
Ιω. 18,5  Του απήντησαν εκείνοι· “Ιησούν τον Ναζωραίον”. Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “εγώ είµαι”. Μαζή δε µε αυτούς
εστέκετο και ο Ιούδας, ο προδότης.
Ιω. 18,6  ως ούν είπεν αυτοίς ότι εγώ ειµι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαµαί.
Ιω. 18,6  Οταν, λοιπόν, είπεν εις αυτούς, ότι εγώ είµαι, εκείνοι καταπτοηµένοι ωπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω.
Ιω. 18,7  πάλιν ούν αυτούς επηρώτησε· τίνα ζητείτε; οι δε είπον· Ιησούν τον Ναζωραίον.
Ιω. 18,7  Παλιν, λοιπόν, τους ηρώτησε· “ποίον ζητείτε;” Εκείνοι είπον· “Ιησούν τον Ναζωραίον”.
Ιω. 18,8  απεκρίθη Ιησούς· είπον υµίν ότι εγώ ειµι. ει ούν εµέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν·
Ιω. 18,8  Απεκρίθη ο Ιησούς· “σας είπα ότι εγώ είµαι· εάν, λοιπόν, ζητήτε εµέ, αφήσατε αυτούς να φύγουν”.
Ιω. 18,9  ίνα πληρωθή ο λόγος ον είπεν, ότι ούς δέδωκάς µοι, ουκ απώλεσα εξ αυτών ουδένα.
Ιω. 18,9  Και είπε τούτο, δια να εξασφαλίση τους µαθητάς του, και να εκπληρωθή ακόµη και ο λόγος, τον οποίον προ ολίγου
είχεν είπει στον Πατέρα του, ότι εκείνους τους οποίους µου έδωκες τους επροφύλαξα και δεν εχάθηκε κανένας από αυτούς .
Ιω. 18,10  Σίµων ούν Πέτρος έχων µάχαιραν είλκυσεν αυτήν, και έπαισε τον τού αρχιερέως δούλον και απέκοψεν αυτού το
ωτίον το δεξιόν· ήν δε όνοµα τώ δούλω Μάλχος.
Ιω. 18,10  Οταν, λοιπόν, οι στρατιώται συνήλθον κάπως από τον φόβον των και επροχώρησαν, δια να συλλάβουν τον
Κυριον, ο Σιµων Πετρος, που είχε κατά την ώραν εκείνην µάχαιραν, την έσυρε και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και
του έκοψε το δέξι αυτί. Το όνοµα δε του δούλου εκείνου ήτο Μαλχος. (Ο ζήλος του Πετρου τον παρέσυρε εις άκριτον και
εγκληµατικήν πράξιν. Ακριτον, διότι εξέθετε έτσι ενώπιον των Ρωµαίων, τον εαυτόν του, τους µαθητάς και τον Κυριον ως
στασιαστάς. Εγκληµατικήν, διότι εστρέφετο κατά της ζωής του πλησίον, έστω και εχθρού).
Ιω. 18,11  είπεν ούν ο Ιησούς τώ Πέτρω· βάλε την µάχαιραν εις την θήκην· το ποτήριον ό δέδωκέ µοι ο πατήρ, ου µη πίω
αυτό;
Ιω. 18,11   Είπε αµέσως τότε ο Ιησούς στον Πετρον· “βάλε την µάχαιραν εις την θήκην· το ποτήριον, το οποίον µου έδωκε ο
Πατήρ, θέλεις συ να µη το πίω;”
Ιω. 18,12  Η ούν σπείρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέται των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδησαν αυτόν,
Ιω. 18,12  Τοτε, λοιπόν, το στρατιωτικόν απόσπασµα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέται των Ιουδαίων επιασαν τον Ιησούν και
τον έδεσαν.
Ιω. 18,13  και απήγαγον αυτόν προς Άνναν πρώτον· ήν γάρ πενθερός τού Καϊάφα, ός ήν αρχιερεύς τού ενιαυτού εκείνου.
Ιω. 18,13  Και τον επήγαν δεµένον πρώτον προς τον Ανναν, τον καθηρηµένον αρχιερέαν, αλλά παρά πολύ ισχυρόν, διότι ήτο
και πενθερός του Καϊάφα, ο οποίος ήτο αρχιερεύς κατά το ιστορικόν εκείνο έτος.
Ιω. 18,14  ήν δε Καϊάφας ο συµβουλεύσας τοίς Ιουδαίοις ότι συµφέρει ένα άνθρωπον απολέσθαι υπέρ τού λαού .
Ιω. 18,14  Ο δε Καϊάφας ήτο εκείνος που είχε συµβουλεύσει τους Ιουδαίους, ότι συµφέρει προς χάριν του λαού να θανατωθή
και χαθή ένας άνθρωπος, και ως τέτοιον εννούσε τον Χριστόν, του οποίου τον φόνον, ένεκα της µοχθηρίας και του φθόνου
του, είχεν ήδει αποφασίσει.
Ιω. 18,15  Ηκολούθει δε τώ Ιησού Σίµων Πέτρος και ο άλλος µαθητής. ο δε µαθητής εκείνος ήν γνωστός τώ αρχιερεί, και
συνεισήλθε τώ Ιησού εις την αυλήν τού αρχιερέως·
Ιω. 18,15  Ακολουθούσε δε τον Ιησούν ο Σιµων ο Πετρος και ο άλλος µαθητής, δηλαδή ο Ιωάννης. Ο δε µαθητής εκείνος ήτο
γνωστός στον αρχιερέα και δι' αυτό εµπήκε µαζή µε τον Ιησούν ελεύθερα εις την αυλήν του αρχιερέως.
Ιω. 18,16  ο δε Πέτρος ειστήκει προς τή θύρα έξω. εξήλθεν ούν ο µαθητής ο άλλος, ός ήν γνωστός τώ αρχιερεί, και είπε τή
θυρωρώ, και εισήγαγε τον Πέτρον.
Ιω. 18,16  Ο Πετρος όµως, άγνωστος καθώς ήτο, εστέκετο έξω, κοντά εις την θύραν, διότι δεν επετρέπετο η είσοδος. Εβγήκε
τότε έξω εις την πόρτα ο άλλος µαθητής, ο οποίος ήτο γνωστός στον αρχιερέα, ωµίλησε εις την θυρωρόν και επέτρεψε
εκείνη την είσοδον στον Πετρον.
Ιω. 18,17  λέγει ούν η παιδίσκη η θυρωρός τώ Πέτρω· µη και σύ εκ των µαθητών εί τού ανθρώπου τούτου; λέγει εκείνος· ουκ
ειµί.



Ιω. 18,17  Αλλά η µικρά δούλη, που ήτο θυρωρός, καθώς είδε τον Πετρον, του λέγει· “µήπως και συ είσαι από τους µαθητάς
του ανθρώπου αυτού;” Απήντησεν εκείνος· “δεν είµαι”.
Ιω. 18,18  ειστήκεισαν δε οι δούλοι και οι υπηρέται ανθρακιάν πεποιηκότες, ότι ψύχος ήν, και εθερµαίνοντο· ήν δε µετ αυτών
ο Πέτρος εστώς και θερµαινόµενος.
Ιω. 18,18  Εστέκοντο δε οι δούλοι και οι υπηρέται, που είχαν ετοιµάσει ανθρακιάν, σωρόν αναµµένα κάρβουνα, διότι έκανε
κρύο και εζεσταίνοντο. Εστεκε δε µαζή τους και ο Πετρος και εζεσταίνετο.
Ιω. 18,19  Ο ούν αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν περί των µαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού.
Ιω. 18,19  Εν τω µεταξύ ο αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν δια τους µαθητάς του, ποίοι ήσαν και διατί τον ακολουθούσαν, και
δια την διδασκαλίαν του.
Ιω. 18,20  απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· εγώ παρησία ελάλησα τώ κόσµω· εγώ πάντοτε εδίδαξα εν συναγωγή και εν τώ ιερώ ,
όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται, και εν κρυπτώ ελάλησα ουδέν.
Ιω. 18,20  Απήντησε εις αυτόν ο Ιησούς· “εγώ φανερά ωµίλησα στους ανθρώπους· εγώ πάντοτε εδίδαξα εις τας συναγωγάς
και εις τας αυλάς του ναού, όπου πάντοτε, πλήθη Ιουδαίων συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε.
Ιω. 18,21  τι µε επερωτάς; επερώτησον τους ακηκοότας τι ελάλησα αυτοίς· ίδε ούτοι οίδασιν ά είπον εγώ.
Ιω. 18,21  Διατί ερωτάς εµέ; Ρωτησε εκείνους, που µε άκουσαν να σου είπουν, τι τους εδίδαξα. Ιδού αυτοί γνωρίζουν εκείνα
τα οποία είπα εγώ”.
Ιω. 18,22  ταύτα δε αυτού ειπόντος είς των υπηρετών παρεστηκώς έδωκε ράπισµα τώ Ιησού ειπών· ούτως αποκρίνη τώ
αρχιερεί;
Ιω. 18,22  Οταν δε ο Ιησούς είπεν αυτά, ένας από τους υπηρέτας, που εστέκετο κοντά του, κατάφερε ράπισµα εναντίον του
Ιησού λέγων· “µε αυτόν τον ασεβή τρόπον απαντάς στον αρχιερέα ;”
Ιω. 18,23  απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· ει κακώς ελάλησα, µαρτύρησον περί τού κακού· ει δε καλώς, τι µε δέρεις;
Ιω. 18,23  Του απήντησεν ο Ιησούς· “εάν κακώς ωµίλησα, µαρτύρησε εδώ ενώπιον του δικαστηρίου δια το κακόν αυτό . Εάν
όµως καλά και σωστά απήντησα, διατί µε δέρνεις;”
Ιω. 18,24  απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεµένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα.
Ιω. 18,24  Μη τολµών να συνεχίση την ανάκρισιν ο Αννας, έστειλε τον Ιησούν δεµένον προς τον Καϊάφαν τον αρχιερέα.
Ιω. 18,25  Ήν δε Σίµων Πέτρος εστώς και θερµαινόµενος. είπον ούν αυτώ· µη και σύ εκ των µαθητών αυτού εί;
Ιω. 18,25  Ο δε Σιµων Πετρος εξακολουθούσε να στέκεται κοντά εις την φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν τότε µερικοί
από εκείνους που ήσαν εκεί· “µήπως και συ είσαι από τους µαθητάς εκείνου;”
Ιω. 18,26  ηρνήσατο ούν εκείνος και είπεν· ουκ ειµί. λέγει είς εκ των δούλων τού αρχιερέως, συγγενής ών ού απέκοψε Πέτρος
το ωτίον· ουκ εγώ σε είδον εν τώ κήπω µετ αυτού;
Ιω. 18,26  Ηρνήθη τότε ο Πετρος και είπε· “δεν είµαι”. Του λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως, συγγενής εκείνου
του οποίου ο Πετρος έκοψε το αυτί· “τι µας λες; Εγώ δεν σε είδα στον κήπον µαζή του;”
Ιω. 18,27  πάλιν ούν ηρνήσατο ο Πέτρος, και ευθέως αλέκτωρ εφώνησεν.
Ιω. 18,27  Παλιν λοιπόν αρνήθηκε ο Πετρος και αµέσως ένας πετεινός αλάλησε .
Ιω. 18,28  Άγουσιν ούν τον Ιησούν από τού Καϊάφα εις το πραιτώριον· ήν δε πρωΐ· και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον ,
ίνα µη µιανθώσιν, αλλ ίνα φάγωσι το πάσχα.
Ιω. 18,28  Αφού, λοιπόν, οι αρχιερείς κατά την νύκτα, και το συνέδριον αµέσως µε την ανατολήν του ηλίου, κατεδίκασαν τον
Χριστόν εις θάνατον, τον έφεραν δεµένον στο πραιτώριον, όπου έµενε και εδίκαζεν ο Ρωµαίος ηγεµών. Ητο δε πρωϊ. Και
αυτοί δεν εµπήκαν στο πραιτώριον (στον τόπον που τον θεωρούσαν µολυσµένον, διότι εκεί έµπαιναν ειδωλολάτραι και
εδικάζοντο εγκληµατίαι) δια να µη µολυνθούν, αλλά να µείνουν και να είναι καθαροί, ώστε να φάγουν κατά το βράδυ αυτό
της Παρασκευής το πασχάλιον δείπνον.
Ιω. 18,29  εξήλθεν ούν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε· τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά τού ανθρώπου τούτου;
Ιω. 18,29  Συγκαταβαίνων, λοιπόν, εις τας προλήψεις των ο Πιλάτος, εβγήκε προς αυτούς και τους είπε· “ποίαν κατηγορίαν
φέρνετε εναντίον αυτού του ανθρώπου;”
Ιω. 18,30  απεκρίθησαν και είπον αυτώ· ει µη ήν ούτος κακοποιός, ουκ αν σοι παρεδώκαµεν αυτόν.
Ιω. 18,30  Απήντησαν εκείνοι αορίστως και είπαν· “εάν αυτός δεν ήτο κακοποιός, δεν θα σου τον είχαµε παραδώσει”.
Ιω. 18,31  είπεν ούν αυτοίς ο Πιλάτος· λάβετε αυτόν υµείς και κατά τον νόµον υµών κρίνατε αυτόν. είπον ούν αυτώ οι
Ιουδαίοι· ηµίν ουκ έξεστιν αποκτείναι ουδένα·
Ιω. 18,31  Είπε τότε εις αυτούς ο Πιλάτος· “εφ' όσον δεν καταθέτετε συγκεκριµένην κατηγορίαν και ισχυρίζεσθε κατά τρόπον
αόριστον, ότι είναι κακοποιός, παρέτέ τον σεις και σύµφωνα µε τον νόµον σας δικάστε τον”. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι·
“ηµείς τον κρίνοµεν άξιον θανάτου, αλλά δεν έχοµεν το δικαίωµα να θανατώσωµεν δια σταυρού κανένα, χωρίς την άδειαν
του Ρωµαίου ηγεµόνος”.
Ιω. 18,32  ίνα ο λόγος τού Ιησού πληρωθή ον είπε σηµαίνων ποίω θανάτω ήµελλεν αποθνήσκειν .
Ιω. 18,32  Τα είπαν δε αυτά, δια να επαληθεύση πλήρως ο λόγος, τον οποίον ο Ιησούς είχεν είπει, φανερώνων εκ των
προτέρων µε ποίον είδος θανάτου έµελλε να αποθάνη. (Διότι οι Ρωµαίοι κατεδίκαζαν εις σταυρικόν θάνατον, ενώ οι
Εβραίοι, σύµφωνα µε τους νόµους των, και όταν ήσαν ελεύθερος λαός, κατεδίκαζαν στον δια λιθοβολισµού θάνατον).
Ιω. 18,33  Εισήλθεν ούν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ· σύ εί ο βασιλεύς των
Ιουδαίων;
Ιω. 18,33  Εισήλθεν πάλιν στο πραιτώριον ο Πιλάτος και εκάλεσεν ιδιαιτέρως τον Ιησούν και του είπε· “συ είσαι ο βασιλεύς
των Ιουδαίων;”
Ιω. 18,34  απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς· αφ εαυτού σύ τούτο λέγεις ή άλλοι σοι είπον περί εµού;
Ιω. 18,34  Του απήντησεν ο Ιησούς· “Από τον ευατόν σου, από ιδικήν σου διαπίστωσιν το λέγεις αυτό η άλλοι σου το είπαν,
ως κατηγορίαν εναντίον µου;”
Ιω. 18,35  απεκρίθη ο Πιλάτος· µήτι εγώ Ιουδαίός ειµι; το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκάν σε εµοί· τι εποίησας;
Ιω. 18,35  Απήντησεν ο Πιλάτος· “µήπως εγώ είµαι Ιουδαίος, δια να ανακατεύωµαι εις τα ζητήµατα των Εβραίων; Το έθνος
σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εµέ ως ένοχον. Τι έκαµες;”
Ιω. 18,36  απεκρίθη Ιησούς· η βασιλεία η εµή ουκ έστιν εκ τού κόσµου τούτου· ει εκ τού κόσµου τούτου ήν η βασιλεία η εµή ,



οι υπηρέται αν οι εµοί ηγωνίζοντο, ίνα µη παραδοθώ τοίς Ιουδαίοις· νύν δε η βασιλεία η εµή ουκ έστιν εντεύθεν.
Ιω. 18,36  Απήντησεν ο Ιησούς· “η βασιλεία µου δεν προέρχεται από τον κόσµον αυτόν. Εάν ήτο από τον κόσµον τούτον η
βασιλεία µου, οι στρατιώται µου θα ανελάµβαναν αγώνα, δια να µη παραδοδώ στους Ιουδαίους. Αλλά η ιδική µου
βασιλική εξουσία δεν προέρχεται από τούτον εδώ τον κόσµον ούτε στηρίζεται εις την δύναµιν των όπλων”.
Ιω. 18,37  είπεν ούν αυτώ ο Πιλάτος· ουκούν βασιλεύς εί σύ; απεκρίθη Ιησούς· σύ λέγεις ότι βασιλεύς ειµι εγώ. εγώ εις τούτο
γεγέννηµαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσµον, ίνα µαρτυρήσω τή αληθεία. πάς ο ών εκ της αληθείας ακούει µου της
φωνής.
Ιω. 18,37  Είπε τότε εις αυτόν ο Πιλάτος· “λοιπόν είσαι βασιλεύς;” Απήντησεν ο Ιησούς· “όπως και συ το λέγεις, είµαι
βασιλεύς”. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό έχω έλθει στον κόσµον να κηρύξω την αλήθειαν. Και κάθε ένας ο οποίος
αισθάνεται µέσα του διάθεσιν και πόθον δια την αλήθειαν, ακούει, δέχεται και εφαρµόζει την διδασκαλίαν µου και έτσι
γίνεται πολίτης της ουρανίου βασιλείας µου”.
Ιω. 18,38  λέγει αυτώ ο Πιλάτος· τι εστιν αλήθεια; και τούτο ειπών πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτοίς· εγώ
ουδεµίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτώ·
Ιω. 18,38  Λεγει εις αυτόν ο Πιλάτος. “Τι είναι αλήθεια; Και ποιός µπορεί να την βρη;” Και αφού είπεν αυτό, εβγήκε πάλιν
από το πραιτώριον προς τους Εβραίους και τους είπε· “παρ' όλα όσα λέγετε σεις, εγώ δεν ευρίσκω καµµίαν ενόχην εις αυτόν.
Ιω. 18,39  έστι δε συνήθεια υµίν ίνα ένα υµίν απολύσω εν τώ πάσχα· βούλεσθε ούν υµίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων ;
Ιω. 18,39  Υπάρχει όµως ένα έθιµον εις σας, να απολύω κάθε πάσχα ένα κατάδικον προς χάριν σας. Θελετε, λοιπόν, εφέτος
να απολύσω προς χάριν σας τον βασιλέα των Ιουδαίων;”
Ιω. 18,40  εκραύγασαν ούν πάλιν πάντες λέγοντες· µη τούτον, αλλά τον Βαραββάν. ήν δε ο Βαραββάς ληστής.
Ιω. 18,40  Εκραύγασαν τότε όλοι λέγοντες· “µη απολύσης αυτόν, αλλά τον Βαραββάν”. Ητο δε ο Βαραββάς, τον οποίον
επροτίµησαν από τον απολύτως αθώον και ευεργέτην των Ιησούν, ληστής καταδικασµένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Ιω. 19,1  Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εµαστίγωσε.
Ιω. 19,1  Τοτε, λοιπόν, ο Πιλάτος επήρε τον Ιησούν απ' εκεί που εστέκετο, τον παρέδωκε στους στρατιώτας του και διέταξε
και τον εµαστίγωσαν.
Ιω. 19,2  και οι στρατιώται πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τή κεφαλή, και ιµάτιον πορφυρούν περιέβαλον
αυτόν
Ιω. 19,2  Και µετά το φρικτόν µαστίγωµα οι στρατιώται, δια να τον γελοιοποιήσουν και εξευτελίσουν, ως βασιλέαν των
Ιουδαίων, έπλεξαν από αγκάθια στεφάνι και το έβαλαν στο κεφάλι του, ως βασιλικόν τάχα στέµµα, και του εφόρεσαν ένα
κόκκινο µανδύαν, από εκείνον που φορούσαν οι στρατιώται, ως βασιλικήν τάχα πορφύραν.
Ιω. 19,3  και έλεγον· χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων· και εδίδουν αυτώ ραπίσµατα.
Ιω. 19,3  Και έλεγαν ειρωνικώς· “χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”. Και του κατέφεραν ραπίσµατα.
Ιω. 19,4  εξήλθεν ούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτοίς· ίδε άγω υµίν αυτόν έξω, ίνα γνώτε ότι εν αυτώ ουδεµίαν αιτίαν
ευρίσκω.
Ιω. 19,4  Μετά την µαστίγωσιν και τον εµπαιγµόν εβγήκεν πάλιν έξω ο Πιλάτος από το πραιτώριον και λέγει στους
Εβραίους· “ιδού, σας τον φέρνω έξω. Τον ανέκρινα µε βασανιστήρια, τον ετιµώρησα προς χάριν σας. Δεν ευρήκα τίποτε το
ένοχον. Σας το δηλώνω, επισήµως, δια να πεισθήτε και σεις, ότι εγώ δεν ευρίσκω εις αυτόν κανένα έγκληµα και µάλιστα
άξιον θανάτου”.
Ιω. 19,5  εξήλθεν ούν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινον στέφανον και το πορφυρούν ιµάτιον ,
Ιω. 19,5  Εβγήκε, λοιπόν, ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινον στέφανον και τον κόκκινον µανδύαν.
Ιω. 19,6  και λέγει αυτοίς· ίδε ο άνθρωπος. ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέται, εκραύγασαν λέγοντες·
σταύρωσον σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· λάβετε αυτόν υµείς και σταυρώσατε· εγώ γάρ ουχ ευρίσκω εν αυτώ
αιτίαν.
Ιω. 19,6  Και λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος· “ιδού, ο άνθρωπος. Ιδετε εις ποίαν τραγικήν κατάστασιν τον έφερα προς χάριν σας
µε το µαστίγωµα και τους εµπαγµούς των στρατιωτών”. Οταν όµως τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέται του συνεδρίου,
ασυγκίνητοι από το θέαµα του πάσχοντος αθώου, εφώναξαν δυνατά µε µανίαν λέγοντες· “σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον”.
Τους απήντησε ο Πιλάτος· “πάρτε τον σεις και σταυρώστε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καµµίαν ενοχήν, ώστε να τον
καταδικάσω εις σταυρικόν θάνατον”.
Ιω. 19,7  απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι· ηµείς νόµον έχοµεν, και κατά τον νόµον ηµών οφείλει αποθανείν, ότι εαυτόν Θεού
υιόν εποίησεν.
Ιω. 19,7  Του απήντησαν οι Ιουδαίοι· “ηµείς έχοµεν νόµον, τον οποίον και αυτό το ρωµαϊκόν κράτος σέβεται, και σύµφωνα
µε τον νόµον µας πρέπει αυτός να πεθάνη, διότι έκαµε τον ευατόν του Υιόν Θεού και έδειξε έτσι θανάσιµον ασέβειαν κατά
του Θεού”.
Ιω. 19,8  Ότε ούν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγον, µάλλον εφοβήθη,
Ιω. 19,8  Ο Πιλάτος, ειδωλολάτρης καθώς ήτο και επίστευεν εις πολλούς θεούς και τέκνα θεών , όταν ήκουσε τα λόγια αυτά
των Εβραίων, εφοβήθη ακόµη περισσότερον.
Ιω. 19,9  και εισήλθεν εις το πραιτώριον πάλιν και λέγει τώ Ιησού· πόθεν εί σύ; ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτώ.
Ιω. 19,9  Και εισήλθεν πάλιν στο πραιτώριον και λέγει στον Ιησούν· “από που είσαι συ; Είσαι πράγµατι παιδί θεού;” Ο
Ιησούς όµως δεν του έδωσε απάντησιν.
Ιω. 19,10  λέγει ούν αυτώ ο Πιλάτος· εµοί ου λαλείς; ουκ οίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαί σε και εξουσίαν έχω απολύσαί
σε;
Ιω. 19,10  Λεγει τότε εις αυτόν ο Πιλάτος· “εις εµέ δεν οµιλείς; Δεν ξεύρεις ότι έχω εξουσίαν να σε σταυρώσω και εξουσίαν
έχω να σε αφήσω ελεύθερον;”
Ιω. 19,11  απεκρίθη Ιησούς· ουκ είχες εξουσίαν ουδεµίαν κατ εµού, ει µη ήν σοι δεδοµένον άνωθεν· διά τούτο ο παραδιδούς
µε σοι µείζονα αµαρτίαν έχει.
Ιω. 19,11   Απήντησεν ο Ιησούς· “Δεν θα είχες καµµίαν εξουσίαν εναντίον µου, εάν το δικαστικόν αξίωµα που κατέχεις



σήµερα, δεν σου ήτο δοσµένο από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε αφίνει δικαστήν κατά τας ηµέρας αυτάς και είσαι
υποχρεωµένος να µε δικάσης, αφού µε έφεραν εµπρός σου ως κατηγορούµενον οι Ιουδαίοι. Δι' αυτό ο Καϊάφας και το
συνέδριον των Εβραίων, που από φθόνον µε παρέδωκαν εις τα χέρια σου, έχουν µεγαλυτέραν ενοχήν από σε, ο οποίος δεν
τολµάς να αποδώσης δικαιοσύνην”.
Ιω. 19,12  εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος απολύσαι αυτόν· οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες· εάν τούτον απολύσης , ουκ εί φίλος
τού Καίσαρος. πάς ο βασιλέα εαυτόν ποιών αντιλέγει τώ Καίσαρι.
Ιω. 19,12  Εκ της απαντήσεως αυτής εταράχθη ακόµη περισσότερον ο Πιλάτος και εζητούσε µε κάθε τρόπον να τον
απολύση. Οι Ιουδαίοι όµως εφώναζαν δυνατά λέγοντες· “εάν απολύσης αυτόν, δεν είσαι φίλος του Καίσαρος. Καθε ένας
που κάνει τον ευατόν του βασιλέα αντιτίθεται κατά του Καίσαρος”.
Ιω. 19,13  ο ούν Πιλάτος ακούσας τούτον τον λόγον ήγαγεν έξω τον Ιησούν , και εκάθισεν επί τού βήµατος εις τόπον
λεγόµενον Λιθόστρωτον, εβραϊστί δε Γαββαθά·
Ιω. 19,13  Ο Πιλάτος τότε, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά των Ιουδαίων, που αποτελούσαν έµµεσον απειλήν εναντίον του, έφερε
πάλιν έξω τον Ιησούν και αυτός εκάθισεν εις την δικαστικήν έδραν, που είχε τοποθετηθή την ώραν εκείνην εις τόπον
λεγόµενον Λιθόστρωτον και εις την εβραϊκήν γλώσσαν Γαββαθά , δηλαδή ύψωµα.
Ιω. 19,14  ήν δε παρασκευή τού πάσχα, ώρα δε ωσεί έκτη· και λέγει τοίς Ιουδαίοις· ίδε ο βασιλεύς υµών.
Ιω. 19,14  Η ηµέρα δε εκείνη ήτο παραµονή δια την προπαρασκευήν και προετοιµασίαν του πάσχα. Η ώρα ήτο εξ περίπου
από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή µεσηµέρι. Και λέγει ο Πιλάτος στους Ιουδαίους· “ιδού, πως κατήντησεν ο βασιλεύς
σας”.
Ιω. 19,15  οι δε εκραύγασαν· άρον άρον, σταύρωσον αυτόν. λέγει αυτοίς ο Πιλάτος· τον βασιλέα υµών σταυρώσω;
απεκρίθησαν οι αρχιερείς· ουκ έχοµεν βασιλέα ει µη Καίσαρα.
Ιω. 19,15  Αυτοί δε, σκληροκάρδιοι και µε φονικόν µίσος εις την καρδιάν των, εκραύγασαν· “πάρε τον από εδώ! Παρε τον
από τα µάτια µας, να µην τον βλέπωµε, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον”. Λεγει εις αυτούς ο Πιλάτος· “τον βασιλέα σας να
σταυρώσω;” Απήντησαν οι αρχιερείς καταπατούντες την θρησκευτικήν των πίστιν και την εθνικήν των αξιοπρέπειαν · δεν
έχοµεν άλλον βασιλέα, παρά µόνον τον Καίσαρα”.
Ιω. 19,16  τότε ούν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή.
Ιω. 19,16  Τοτε ο Πιλάτος υπεχώρησε στο τυφλόν µίσος εκείνων και παρέδωκεν εις αυτούς τον Ιησούν, δια να σταυρωθή.
Ιω. 19,17  Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον· και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόµενον κρανίου
τόπον, ός λέγεται εβραϊστί Γολγοθά,
Ιω. 19,17  Επήραν οι στρατιώται τον Ιησούν και τον ωδήγησαν στον τόπον της σταυρώσεως· και αυτός βαστάζων στον
ώµον του τον σταυρόν του εβγήκεν έξω από την πόλιν και ήλθε στοποθεσίαν, που λέγεται Κρανίου τόπος, Εβραϊκά δε
Γολγοθά.
Ιω. 19,18  όπου αυτόν εσταύρωσαν, και µετ αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, µέσον δε τον Ιησούν.
Ιω. 19,18  Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και µαζή του εσταύρωσαν δύο άλλους, ένα από το ένα µέρος και τον άλλον από το άλλο,
στο µέσον δε των δύο κακούργων έβαλαν τον Ιησούν, δια να τον εξευτελίσουν περισσότερον.
Ιω. 19,19  έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί τού σταυρού· ήν δε γεγραµµένον· Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς
των Ιουδαίων.
Ιω. 19,19  Εγραψε δε ο Πιλάτος και επιγραφήν και την έβαλε στο επάνω µέρος του σταυρού. Ητο δε γραµµένον εις αυτήν·
“Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”.
Ιω. 19,20  τούτον ούν τον τίτλον πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ήν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο
Ιησούς· και ήν γεγραµµένον εβραϊστί, ελληνιστί, ρωµαϊστί.
Ιω. 19,20  Αυτήν, λοιπόν, την επιγραφήν πολλοί από τους Εβραίους την εδιάβασαν, διότι ήτο κοντά εις την πόλιν ο τόπος
όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γραµµένη εβραϊκά, ελληνικά και ρωµαϊκά.
Ιω. 19,21  έλεγον ούν τώ Πιλάτω οι αρχιερείς των Ιουδαίων· µη γράφε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλ ότι εκείνος είπε,
βασιλεύς ειµι των Ιουδαίων.
Ιω. 19,21  Οι αρχιερείς, επειδή εθεώρησαν βαρείαν προσβολήν των να διακηρύσεται µε την επιγραφήν αυτήν βασιλεύς των
ένας εσταυρωµένος, είπαν στον Πιλάτον· “µη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλ' ότι εκείνος είπεν, βασιλεύς είµαι των
Ιουδαίων”.
Ιω. 19,22  απεκρίθη ο Πιλάτος· ό γέγραφα, γέγραφα.
Ιω. 19,22  Ο Πιλάτος απεκρίθη µε οργήν και περιφρόνησιν· “ο,τι έγραψα, έγραψα”.
Ιω. 19,23  Οι ούν στρατιώται ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ιµάτια αυτού και εποίησαν τέσσαρα µέρη, εκάστω
στρατιώτη µέρος, και τον χιτώνα· ήν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός δι όλου.
Ιω. 19,23  Οι στρατιώται, λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν επήραν τα ενδύµατα του και τα έκαµαν τέσσαρα µερίδια,
ένα µερίδιον δια κάθε στρατιώτην, και τον εσωτερικόν του ένδυµα, το έκαµαν ιδιαίτερον µερίδιον. Ητο δε ο χιτών αυτός
χωρίς καµµίαν ραφήν, υφαντός ολόκληρος από επάνω έως κάτω.
Ιω. 19,24  είπον ούν προς αλλήλους· µη σχίσωµεν αυτόν, αλλά λάχωµεν περί αυτού τίνος έσται· ίνα η γραφή πληρωθή η
λέγουσα· διεµερίσαντο τα ιµάτιά µου εαυτοίς, και επί τον ιµατισµόν µου έβαλον κλήρον.
Ιω. 19,24  Είπαν, λοιπόν, µεταξύ τους· “ας µη τον σχίσωµεν, αλλά ας βάλωµεν δι' αυτόν κλήρον εις ποιόν θα πέση”. Και
έγιναν έτσι τα γεγονότα αυτά, δια να εκπληρωθή η προφητεία της Γραφής που λέγει· Εµοιράσθησαν µεταξύ των τα
ενδύµατά µου και δια το εσωτερικόν µου ένδυµα, τον χιτώνα, έβαλαν κλήρον.
Ιω. 19,25  Οι µέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δε παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η µήτηρ αυτού και η αδελφή
της µητρός αυτού, Μαρία η τού Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή.
Ιω. 19,25  Οι µεν στρατιώται αυτά έκαµαν. Εστάθηκαν δε πλησίον στον σταυρόν του Ιησού η µητέρα του και η αδελφή της
µητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή.
Ιω. 19,26  Ιησούς ούν ιδών την µητέρα και τον µαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τή µητρί αυτού· γύναι, ίδε ο υιός σου.
Ιω. 19,26  Ο Ιησούς τότε, όταν είδε την µητέρα του και τον µαθητήν, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε, να στέκη εκεί κοντά,
είπεν εις την µητέρα του· “γύναι, αυτός θα είναι ο υιός σου απ' εδώ και πέρα”.
Ιω. 19,27  είτα λέγει τώ µαθητή· ιδού η µήτηρ σου. και απ εκείνης της ώρας έλαβεν ο µαθητής αυτήν εις τα ίδια.



Ιω. 19,27  Επειτα λέγει στον µαθητήν· “ιδού η µητέρα σου”. Και από εκείνην την ώρα επήρεν αυτήν ο µαθητής στο σπίτι του.
Ιω. 19,28  Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα τελειωθή η γραφή, λέγει· διψώ.
Ιω. 19,28  Επειτα από το συµβάν αυτό ο Ιησούς, αφού εγνώρισε καθαρώτατα ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήται και
όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότης και η δικαιοσύνη του Θεού εξεπληρώθησαν τελείως , δια να επαληθεύση η
Γραφή εξ ολοκλήρου, µέχρι και της τελευταίας λεπτοµερείας είπε· “διψώ”.
Ιω. 19,29  σκεύος ούν έκειτο όξους µεστόν· οι δε πλήσαντες σπόγγον όξους και υσσώπω περιθέντες προσήνεγκαν αυτού τώ
στόµατι.
Ιω. 19,29  Ευρίσκετο κάτω εκεί ένα δοχείον γεµάτο ξύδι. Αυτοί δε που ήκουσαν τον λόγον του Ιησού, εβούτηξαν ένα
σφουγγάρι στο δοχείον αυτό, το εγέµισαν ξύδι και αφού το έβαλαν ανάµεσα εις ένα κλωνάρι υσσώπου, το έφεραν κοντά
στο στόµα του.
Ιω. 19,30  ότε ούν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεσται, και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύµα.
Ιω. 19,30  Οταν, λοιπόν, ο Ιησούς επήρε το ξύδι, είπε· “όλα έχουν πλέον τελειώσει· το άγιον σχέδιον του Θεού και όλαι αι
προφητείαι έχουν εκπληρωθή. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι πλέον γεγονός βεβαιότατον”. Και αφού έκλινεν την
κεφαλήν, παρέδωσε µόνος του, µε την εξουσίαν που είχε, το πνεύµα στον Πατέρα.
Ιω. 19,31  Οι ούν Ιουδαίοι, ίνα µη µείνη επί τού σταυρού τα σώµατα εν τώ σαββάτω, επεί παρασκευή ήν· ήν γάρ µεγάλη η
ηµέρα εκείνη τού σαββάτου· ηρώτησαν τον Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών τα σκέλη, και αρθώσιν.
Ιω. 19,31  Οι Ιουδαίοι, εφρόντισαν εν τω µεταξύ να µη µείνουν επάνω στον σταυρόν τα σώµατα των κρεµασθέντων κατά
την διάρκειαν του Σαββάτου. Διότι η ηµέρα αυτήν της σταυρώσεως ήτο ηµέρα προπαρασκευής δια το αυριανόν Πασχα.
Ητο δε µεγάλη και επίσηµος η ηµέρα εκείνη του Σαββάτου, που θα ήρχιζεν αµέσως µόλις εβασίλευεν ο ήλιος, διότι
συνέπιπτε µε την πρώτην ηµέραν του πάσχα. Παρεκάλεσαν, λοιπόν, τον Πιλάτον να σπάσουν οι στρατιώται τα σκέλη των
σταυρωθέντων, δια να συντοµευθή έτσι ο θάνατός των, και να τους πάρουν απ' εκεί πριν δύση ο ήλιος, δια να µη βεβηλωθή
η εορτή του πάσχα.
Ιω. 19,32  ήλθον ούν οι στρατιώται, και τού µέν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και τού άλλου τού συσταυρωθέντος αυτώ·
Ιω. 19,32  Ηλθαν πράγµατι οι στρατιώται στον Γολγοθάν κατά διαταγήν του Πιλάτου και του µεν πρώτου ληστού έπασαν
τα σκέλη, όπως επίσης και του άλλου, που είχε σταυρωθή µαζή µε τον Ιησούν.
Ιω. 19,33  επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη,
Ιω. 19,33  Οταν όµως ήλθαν στον Ιησούν, επειδή είδαν, ότι αυτός είχεν ήδη πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη,
Ιω. 19,34  αλλ είς των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε, και ευθέως εξήλθεν αίµα και ύδωρ.
Ιω. 19,34  αλλά ένας στρατιώτης, δια κάθε ενδεχόµενον, του ετρύπησε την πλευράν µε την λόγχην· και αµέσως έτρεξε από
εκεί αίµα και νερό καθαρόν, πράγµα παράδοξον και πρωτοφανές δια νεκρόν.
Ιω. 19,35  και ο εωρακώς µεµαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστιν η µαρτυρία, κακείνος οίδεν ότι αληθή λέγει, ίνα και υµείς
πιστεύσητε.
Ιω. 19,35  Αυτό το µέγα και συµβολικόν γεγονός, εκείνος που το είδε µε τα ίδια του τα µάτια (δηλαδή ο Ιωάννης ο
Ευαγγελιστής) το εβεβαίωσε κατά τον πλέον επίσηµον τρόπον και η µαρτυρίαν του αυτή είναι απολύτως αληθινή. Και
εκείνος γνωρίζει πολύ καλά ότι λέγει την αλήθειαν δια το θαυµαστόν αυτό γεγονός, ώστε και σεις να πιστεύσετε.
Ιω. 19,36  εγένετο γάρ ταύτα, ίνα η γραφή πληρωθή, οστούν ου συντριβήσεται αυτού.
Ιω. 19,36  Διότι έγιναν όλα αυτά, δια να εκπληρωθή η προφητεία της Γραφής· Δεν θα συντριβή κανένα από τα οστά του.
Ιω. 19,37  και πάλιν ετέρα γραφή λέγει· όψονται εις ον εξεκέντησαν.
Ιω. 19,37  Και πάλιν άλλη προφητεία της Γραφής λέγει· Θα ιδούν εκείνον, τον οποίον ελόγχισαν.
Ιω. 19,38  Μετά δε ταύτα ηρώτησε τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από Αριµαθαίας, ών µαθητής τού Ιησού, κεκρυµµένος δε διά τον
φόβον των Ιουδαίων, ίνα άρη το σώµα τού Ιησού· και επέτρεψεν ο Πιλάτος. ήλθεν ούν και ήρε το σώµα τού Ιησού.
Ιω. 19,38  Μετά ταύτα ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την Αριµαθαίαν και ήτο µαθητής του Ιησού, αλλά έµενε κρυµµένος και
δεν εφανερώνετο ως µαθητής δια τον φόβον των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να του επιτρέψη να πάρη το σώµα του
Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωσε την άδειαν. Ηλθε, λοιπόν, και επήρε το σώµα του Ιησού.
Ιω. 19,39  ήλθε δε και Νικόδηµος ο ελθών προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον, φέρων µίγµα σµύρνης και αλόης ως λίτρας
εκατόν.
Ιω. 19,39  Μαζή δε µε αυτόν ήλθε και ο Νικόδηµος, ο οποίος την πρώτην φοράν είχεν έλθει στον Ιησούν νύκτα. Ο Νικόδηµος
έφερε πολυτιµότατον άρωµα, µίγµα από σµύρνα και αλόην, εκατό περίπου λίτρας, τριάντα δηλαδή και πλέον κιλά.
Ιω. 19,40  έλαβον ούν το σώµα τού Ιησού και έδησαν αυτό εν οθονίοις µετά των αρωµάτων, καθώς έθος εστί τοίς Ιουδαίοις
ενταφιάζειν.
Ιω. 19,40  Επήραν, λοιπόν, το σώµα του Ιησού και αφού το έπλυναν και το αλείψαν µε τα πολύτιµα αρώµατα το περιτύλιξαν
µε λωρίδες από σινδόνια, όπως ήτο η συνήθεια στους Εβραίους να ενταφιάζουν τους νεκρούς.
Ιω. 19,41  ήν δε εν τώ τόπω όπου εσταυρώθη κήπος, και εν τώ κήπω µνηµείον καινόν, εν ώ ουδέπω ουδείς ετέθη·
Ιω. 19,41  Εις τον τόπον δε όπου είχε σταυρωθή ο Ιησούς υπήρχε κήπος και στον κήπον καινούργιο και αχρησιµοποίητο
µνηµείον, στο οποίον κανείς ακόµη δεν είχε ταφή.
Ιω. 19,42  εκεί ούν διά την παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ήν το µνηµείον, έθηκαν τον Ιησούν.
Ιω. 19,42  Επειδή, λοιπόν, το µνηµείον αυτό ήτο κοντά στον τόπον της σταυρώσεως και εβιάζοντο να τελειώσουν την ταφήν,
πριν περάση η ηµέρα αυτή της προπαρασκευής των Ιουδαίων δια το πάσχα, εκεί έθεσαν τον Ιησούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Ιω. 20,1  Τή δε µια των σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωΐ σκοτίας έτι ούσης εις το µνηµείον, και βλέπει τον λίθον
ηρµένον εκ τού µνηµείου.
Ιω. 20,1  Κατά την πρώτην ηµέραν του Σαββάτου, δηλαδή την Κυριακήν, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί στο
µνηµείον, ενώ ακόµη ήτο σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος, που έκλειε την θύραν του µνηµείου, ήτο σηκωµένος από εκεί.
Ιω. 20,2  τρέχει ούν και έρχεται προς Σίµωνα Πέτρον και προς τον άλλον µαθητήν ον εφίλει ο Ιησούς, και λέγει αυτοίς· ήραν
τον Κύριον εκ τού µνηµείου, και ουκ οίδαµεν που έθηκαν αυτόν.
Ιω. 20,2   Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σιµωνα Πετρον και στον άλλον µαθητήν, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο



Ιησούς, και λέγει εις αυτούς· “επήραν τον Κυριον από το µνηµείον και δεν ξέροµεν που τον έχουν βάλει”.
Ιω. 20,3  εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος µαθητής και ήρχοντο εις το µνηµείον.
Ιω. 20,3   Εβγήκε τότε ο Πετρος και ο άλλος µαθητής από το σπίτι και ήρχοντο στο µνηµείον.
Ιω. 20,4  έτρεχον δε οι δύο οµού· και ο άλλος µαθητής προέδραµε τάχιον τού Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το µνηµείον,
Ιω. 20,4   Ετρεχαν δε και οι δύο µαζή. Ο άλλος µαθητής, σαν νεώτερος, έτρεξε ταχύτερα εµπρός από τον Πετρον και ήλθε
πρώτος στο µνηµείον.
Ιω. 20,5  και παρακύψας βλέπει κείµενα τα οθόνια, ου µέντοι εισήλθεν.
Ιω. 20,5   Και αφού έσκυψε απ' έξω, είδε τις λωρίδες από τα σινδόνια, µε τα οποία είχαν σαβανώσει το σώµα, να είναι κατά
γης. Από σεβασµόν όµως προς τον τάφον δεν εισήλθεν στο µνηµείον.
Ιω. 20,6  έρχεται ούν Σίµων Πέτρος ακολουθών αυτώ, και εισήλθεν εις το µνηµείον και θεωρεί τα οθόνια κείµενα,
Ιω. 20,6   Ερχεται, λοιπόν, ύστερα από αυτόν ο Σιµων Πετρος και εµπήκεν στο µνηµείον και είδε ότι αι λωρίδες του σαβάνου
ήσαν καταγής.
Ιω. 20,7  και το σουδάριον, ό ήν επί της κεφαλής αυτού, ου µετά των οθονίων κείµενον, αλλά χωρίς εντετυλιγµένον εις ένα
τόπον.
Ιω. 20,7   Και η πετσέτα, µε την οποίαν είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού, δεν ήτο µαζή µε τας λωρίδας, αλλά χωριστά,
κάπου εκεί τυλιγµένη µε προσοχήν.
Ιω. 20,8  τότε ούν εισήλθε και ο άλλος µαθητής ο ελθών πρώτος εις το µνηµείον, και είδε και επίστευσεν·
Ιω. 20,8   Τοτε λοιπόν, εµπήκε και ο άλλος µαθητής, ο οποίος είχεν έλθει πρώτος στο µνηµείον και είδε από κοντά αυτά τα
παράδοξα και επίστευσεν, ότι δεν είχε κλαπή το σώµα, αλλ' ότι είχεν αναστηθή ο Ιησούς.
Ιω. 20,9  ουδέπω γάρ ήδεισαν την γραφήν ότι δεί αυτόν εκ νεκρών αναστήναι.
Ιω. 20,9   Διότι έως τότε δεν είχαν ακόµη γνωρίσει και καλά εννοήσει την Αγίαν Γραφήν , η οποία είχε προφητεύσει ότι
πρέπει ο Χριστός να αναστηθή εκ νεκρών.
Ιω. 20,10  απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι µαθηταί.
Ιω. 20,10  Εφυγαν, λοιπόν, πάλιν οι µαθηταί και εγύρισαν στο κατάλυµά των.
Ιω. 20,11  Μαρία δε ειστήκει προς τώ µνηµείω κλαίουσα έξω.
Ιω. 20,11  Η Μαρία όµως εστέκετο κοντά στο µνηµείον και έκλαιεν έξω, διότι επίστευσεν ότι είχαν κλέψει το σώµα του
Ιησού.
Ιω. 20,12  ως ούν έκλαιε, παρέκυψεν εις το µνηµείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκοίς καθεζοµένους , ένα προς τή κεφαλή
και ένα προς τοίς ποσίν, όπου έκειτο το σώµα τού Ιησού.
Ιω. 20,12  Καθώς, λοιπόν, έκλαιε, έσκυψε στο µνηµείον και βλέπει αίφνης δύο αγγέλους µε ολόλευκη στολή να κάθωνται ο
ένας προς το µέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το µέρος των ποδών, όπου πρωτύτερα έκειτο το σώµα του Ιησού.
Ιω. 20,13  και λέγουσιν αυτή εκείνοι· γύναι, τι κλαίεις; λέγει αυτοίς· ότι ήραν τον Κύριόν µου, και ουκ οίδα που έθηκαν
αυτόν.
Ιω. 20,13  Και λέγουν εκείνοι εις αυτήν· “γύναι, διατί κλαίεις;” Λεγει εις αυτούς· “κλαίω, διότι επήραν τον Κυριον µου από
τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν”.
Ιω. 20,14  και ταύτα ειπούσα εστράφη εις τα οπίσω , και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκ ήδει ότι Ιησούς εστι.
Ιω. 20,14  Και αφού είπαν αυτά εγύρισε πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος και, διότι ίσως τα µάτια της ήσαν
βουρκωµένα από τα δάκρυα, δεν αντελήφθη ότι αυτός είναι ο Ιησούς.
Ιω. 20,15  λέγει αυτή ο Ιησούς· γύναι, τι κλαίεις; τίνα ζητείς; εκείνη δοκούσα ότι ο κηπουρός εστι, λέγει αυτώ· κύριε, ει σύ
εβάστασας αυτόν, ειπέ µοι που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ.
Ιω. 20,15  Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “γύναι, διατί κλαίεις; Ποιόν ζητείς;” Εκείνη, νοµίζουσα ότι αυτός που της οµιλεί είναι ο
κηπουρός, του λέγει· “κύριε, εάν συ επήρες αυτόν, πες µου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω και θα τον ξαναφέρω στον
τάφον”.
Ιω. 20,16  λέγει αυτή ο Ιησούς· Μαρία. στραφείσα εκείνη λέγει αυτώ· ραββουνί, ό λέγεται, διδάσκαλε.
Ιω. 20,16  Λεγει τότε εις αυτήν ο Ιησούς· “Μαρία”. Εκείνη ανεγνώρισε αµέσως την φωνήν, εστράφη προς αυτόν και του είπε·
“ραββουνί”, που σηµαίνει εις την ελληνικήν, διδάσκαλε.
Ιω. 20,17  λέγει αυτή ο Ιησούς· µη µου άπτου· ούπω γάρ αναβέβηκα προς τον πατέρα µου· πορεύου δε προς τους αδελφούς
µου και ειπέ αυτοίς· αναβαίνω προς τον πατέρα µου και πατέρα υµών, και Θεόν µου και Θεόν υµών.
Ιω. 20,17  Και επειδή η Μαρία έσπευσε να αγκαλιάση µε σεβασµόν τα πόδια του, ο Ιησούς της είπε· “µη µε εγγίζεις, διότι δεν
ανέβηκα ακόµη στον Πατέρα µου και δεν ήρχισεν ακόµη η νέα περίοδος της λατρείας και της τιµής, που θα µου
προσφέρουν απ' εδώ και πέρα οι άνθρωποι. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς µου και πες τους· ανεβαίνω προς τον Πατέρα
µου, ο οποίος χάρις εις την λυτρωτικήν µου θυσίαν έγινε και ιδικός σας Πατέρας, και έγινε δι' εµέ από την ηµέραν που
πήρα την ανθρωπίνην σάρκα Θεός µου, όπως επίσης είναι και Θεός ιδικός σας”.
Ιω. 20,18  έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλλουσα τοίς µαθηταίς ότι εώρακε τον Κύριον, και ταύτα είπεν αυτή.
Ιω. 20,18  Ερχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους µαθητάς, ότι είδε τον Κυριον, και ότι ο Κυριος της είπε να
αναγγείλη εις αυτούς την ανάστασίν του.
Ιω. 20,19  Ούσης ούν οψίας τή ηµέρα εκείνη τή µια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισµένων όπου ήσαν οι µαθηταί
συνηγµένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το µέσον, και λέγει αυτοίς· ειρήνη υµίν.
Ιω. 20,19  Κατά την ηµέραν εκείνην, την πρώτην της εβδοµάδος, ενώ πλέον είχε βραδυάσει και αι θύραι του σπιτιού, όπου
ευρίσκοντο συγκεντωµένοι οι µαθηταί, ήσαν κλεισµέναι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν έξαφνα ο Ιησούς, εστάθη στο
µέσον και τους λέγει· “ειρήνη ας είναι εις σας”.
Ιω. 20,20  και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ούν οι µαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
Ιω. 20,20  Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα χέρια και την πλευράν του, δια να ίδουν τα σηµάδια των πληγών και
πιστεύσουν ότι αυτός είναι ο διδάσκαλός των. Και τότε οι µαθηταί, όταν είδαν τον Κυριον αναστηµένον, εχάρησαν.
Ιω. 20,21  είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν· ειρήνη υµίν. καθώς απέσταλκέ µε ο πατήρ, καγώ πέµπω υµάς.
Ιω. 20,21  Είπε, λοιπόν, τότε εις αυτούς ο Ιησούς· “ειρήνη εις σας. Οπως έστειλεν εµέ ο Πατήρ, δια να τελειώσω το έργον της
σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ στέλνω σας, να µεταφέρετε στους ανθρώπους την σωτηρίαν”.



Ιω. 20,22  και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς· λάβετε Πνεύµα Άγιον·
Ιω. 20,22  Και αφού είπε τούτο, εφύσησε εις τα πρόσωπα των την ζωογόνον πνοήν της νέας ζωής και τους είπε· “λάβετε
Πνεύµα Αγιον.
Ιω. 20,23  αν τινων αφήτε τας αµαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.
Ιω. 20,23  Εις όποιους συγχωρείτε τις αµαρτίες, θα είναι συγχωρηµένες και από τον Θεόν. Εις όποιους όµως τις κρατείτε
άλυτες και ασυγχώρητες, θα µείνουν αιωνίως ασυγχώρητες”.
Ιω. 20,24  Θωµάς δε είς εκ των δώδεκα, ο λεγόµενος Δίδυµος, ουκ ήν µετ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς.
Ιω. 20,24  Ο Θωµάς όµως, ένας από τους δώδεκα, ο οποίος ελέγετο εις την ελληνικήν Διδυµος, δεν ήτο µαζή τους, όταν ήλθε
ο Ιησούς.
Ιω. 20,25  έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι µαθηταί· εωράκαµεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς· εάν µη ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τον
τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά µου εις την πλευράν αυτού, ου
µη πιστεύσω.
Ιω. 20,25  Ελεγαν, λοιπόν, εις αυτόν οι άλλοι µαθηταί· “είδαµε τον Κυριον”. Εκείνος όµως τους είπε· “εάν δεν ίδω εις τα χέρια
του το σηµάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλό µου στο σηµάδι των καρφιών, και αν δεν βάλω το χέρι µου εις την
πλευράν, που την ετρύπησε η λόγχη, δεν θα πιστεύσω”.
Ιω. 20,26  Καί µεθ ηµέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι µαθηταί αυτού και Θωµάς µετ αυτών. έρχεται ο Ιησούς των θυρών
κεκλεισµένων, και έστη εις το µέσον και είπεν· ειρήνη υµίν.
Ιω. 20,26  Και έπειτα από οκτώ ηµέρας ήσαν πάλιν οι µαθηταί µέσα στο σπίτι και ο Θωµάς µαζή µε αυτούς. Ερχεται, λοιπόν,
ο Ιησούς έξαφνα, ενώ οι πόρτες ήσαν κλεισµένες, εστάθηκε στο µέσον και είπε· “ειρήνη υµίν”.
Ιω. 20,27  είτα λέγει τώ Θωµά· φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς µου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την
πλευράν µου, και µη γίνου άπιστος, αλλά πιστός.
Ιω. 20,27  Επειτα λέγει στον Θωµάν· “φέρε το δάκτυλό σου εδώ, ιδέ και µε τα µάτια σου τα χέρια µου και φέρε το χέρι σου και
βάλε το εις την πλευράν µου, ψηλάφησε και ιδέ τα σηµάδια των καρφιών και της λόγχης, και µη γίνεσαι άπιστος, αλλά
πιστός”.
Ιω. 20,28  και απεκρίθη Θωµάς και είπεν αυτώ· ο Κύριός µου και ο Θεός µου.
Ιω. 20,28  Απήντησε τότε ο Θωµάς και είπε εις αυτόν· “Πιστεύω, Κυριε, ότι συ είσαι ο Κυριος µου και ο Θεός µου”.
Ιω. 20,29  λέγει αυτώ ο Ιησούς· ότι εώρακάς µε, πεπίστευκας· µακάριοι οι µη ιδόντες και πιστεύσαντες.
Ιω. 20,29  Λεγει εις αυτόν ο Ιησούς· “επίστευσες, διότι µε είδες· µακάριοι θα είναι απ' εδώ και πέρα στους αιώνας των
αιώνων, εκείνοι οι οποίοι καίτοι δεν µε είδαν, επίστευσαν”.
Ιω. 20,30  Πολλά µέν ούν και άλλα σηµεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των µαθητών αυτού, ά ουκ έστι γεγραµµένα εν τώ
βιβλίω τούτω·
Ιω. 20,30  Εκτός από το θαύµα αυτό της αναστάσεως και από όσα άλλα θαύµατα είχε κάµει προηγουµένως ο Ιησούς , έκαµε
και πολλά άλλα, εµπρός στους µαθητάς του, τα οποία απεδείκνυαν την θεότητά του και το έργον του, και τα οποία δεν
είναι γραµµένα στο ιερόν τούτο βιβλίον.
Ιω. 20,31  ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός τού Θεού , και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν
τώ ονόµατι αυτού.
Ιω. 20,31  Αυτά δε, που εξιστορήσαµεν, εγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και ίνα
πιστεύοντες αυτόν µε φωτισµένην και ενεργόν πίστιν, έχετε, ως παντοτεινόν κτήµα σας, εν τω ονόµατι αυτού, την αιωνίαν
ζωήν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Ιω. 21,1  Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τοίς µαθηταίς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος· εφανέρωσε δε
ούτως.
Ιω. 21,1  Επειτα από αυτά, εφανέρωσε τον ευατόν του πάλιν ο Ιησούς κοντά εις την λίµνην της Τιβεριάδος· εφανερώθηκε δε
ως εξής·
Ιω. 21,2  ήσαν οµού Σίµων Πέτρος, και Θωµάς ο λεγόµενος Δίδυµος, και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας, και οι τού
Ζεβεδαίου, και άλλοι εκ των µαθητών αυτού δύο.
Ιω. 21,2  Ησαν µαζή ο Σιµων Πετρος και ο Θωµάς, που ελέγετο Διδυµος, και ο Ναθαναήλ, που κατήγετο από την Κανά της
Γαλιλαίας, και οι υιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους µαθητάς του.
Ιω. 21,3  λέγει αυτοίς Σίµων Πέτρος· υπάγω αλιεύειν. λέγουσιν αυτώ· ερχόµεθα και ηµείς σύν σοί. εξήλθον και ενέβησαν εις
το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τή νυκτί επίασαν ουδέν.
Ιω. 21,3  Λεγει εις αυτούς ο Σιµων Πετρος· “πηγαίνω να ψαρέψω”. Λεγουν εις αυτόν και εκείνοι· “ερχόµαστε και ηµείς µαζή
σου”. Εβγήκαν, λοιπόν, προς την θάλασσαν, εµπήκαν αµέσως στο πλοίον και ήρχισαν να ρίπτουν τα δίκτυα. Εκείνη όµως
την νύκτα δεν έπιασαν τίποτε.
Ιω. 21,4  πρωΐας δε ήδη γενοµένης έστη ο Ιησούς εις τον αιγιαλόν· ου µέντοι ήδεισαν οι µαθηταί ότι Ιησούς εστι.
Ιω. 21,4  Οταν δε πλέον έγινε πρωϊ, εστάθηκεν ο Ιησούς εις την παραλίαν. Οι µαθηταί όµως δεν αντελήφθησαν ότι αυτός
είναι ο Ιησούς.
Ιω. 21,5  λέγει ούν αυτοίς ο Ιησούς· παιδία, µη τι προσφάγιον έχετε; απεκρίθησαν αυτώ· ού.
Ιω. 21,5  Λεγει, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς σαν άγνωστος διαβάτης και µε την συνηθισµένην τότε οικειότητα µεταξύ των
ανθρώπων, “παιδιά, µήπως έχετε κανένα ψάρι για προσφάγι;” Του απήντησαν· “όχι· δεν έχοµεν τίποτε”.
Ιω. 21,6  ο δε είπεν αυτοίς· βάλετε εις τα δεξιά µέρη τού πλοίου το δίκτυον, και ευρήσετε. έβαλον ούν, και ουκέτι αυτό
ελκύσαι ίσχυσαν από τού πλήθους των ιχθύων.
Ιω. 21,6  Εκείνος τότε τους είπε· “ρίξτε το δίκτυ εις τα δεξιά µέρη του πλοίου και θα βρήτε ψάρια”. Ερριξαν τότε το δίκτυ και
επιασαν τόσον πολλά, ώστε δεν ηµπόρεσαν πλέον να σηκώσουν το δίκτυον και να το τραβήξουν επάνω στο πλοίον από το
πλήθος των ψαριών.
Ιω. 21,7  λέγει ούν ο µαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς, τώ Πέτρω· ο Κύριός εστι. Σίµων ούν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριός
εστι, τον επενδύτην διεζώσατο· ήν γάρ γυµνός· και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν·



Ιω. 21,7  Ο µαθητής εκείνος, τον οποίον αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, εθυµήθηκε τότε και άλλην, προ τριών ετών,
θαυµαστήν αλιείαν πλήθους ψαριών και λέγει στον Πετρον· “αυτός είναι ο Κυριος”. Οταν, λοιπόν, ο Σιµων Πετρος ήκουσε
ότι αυτός που στέκεται εκεί είναι ο Κυριος, έρριξε επάνω του και εζώστηκε τον επενδύτην. Διότι ήτο σχεδόν γυµνός κατά
τας ώρας του ψαρέµατος. Ερρίφθη εις την θάλασσαν, δια να έλθη όσον ηµπορούσε συντοµώτερα προς τον Κυριον.
Ιω. 21,8  οι δε άλλοι µαθηταί τώ πλοιαρίω ήλθον· ου γάρ ήσαν µακράν από της γής, αλλ ως από πηχών διακοσίων· σύροντες
το δίκτυον των ιχθύων.
Ιω. 21,8  Οι άλλοι όµως µαθηταί ήλθαν µε το πλοιάριον, διότι δεν απείχαν πολύ από την ξηράν, αλλά περίπου διακόσιες
πήχες, δηλαδή εκατό περίπου µέτρα. Και ήλθαν σύροντες το δίκτυ, που ήτο γεµάτο ψάρια.
Ιω. 21,9  ως ούν απέβησαν εις την γήν, βλέπουσιν ανθρακιάν κειµένην και οψάριον επικείµενον και άρτον.
Ιω. 21,9  Αµέσως δε µόλις εβγήκαν εις την ξηράν, βρεγµένοι και πεινασµένοι, βλέπουν αναµµένα κάρβουνα σωρόν και
επάνω εις αυτά ψάρι και κοντά εις την φωτιά ψωµί.
Ιω. 21,10  λέγει αυτοίς ο Ιησούς· ενέγκατε από των οψαρίων ών επιάσατε νύν.
Ιω. 21,10  Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “φέρτε και από τα ψάρια, που επιάσατε τώρα”.
Ιω. 21,11  ανέβη Σίµων Πέτρος και είλκυσε το δίκτυον επί της γής, µεστόν ιχθύων µεγάλων εκατόν πεντήκοντα τριών· και
τοσούτων όντων ουκ εσχίσθη το δίκτυον.
Ιω. 21,11   Ανέβηκε ο Σιµων Πετρος στο πλοιάριον και ετράβηξε εις την ξηράν το δίκτυ, γεµάτο από εκατόν πενήντα τρία
µεγάλα ψάρια. Και ενώ τόσον πολλά και µεγάλα ήσαν τα ψάρια, δεν εσχίσθηκε το δίκτυον.
Ιω. 21,12  λέγει αυτοίς ο Ιησούς· δεύτε αριστήσατε. ουδείς δε ετόλµα των µαθητών εξετάσαι αυτόν σύ τις εί, ειδότες ότι ο
Κύριός εστιν.
Ιω. 21,12  Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ελάτε τώρα να φάτε το πρωϊνό σας φαγητό”. Κανείς δε από τους µαθητάς δεν
ετολµούσε να τον εξετάση και να τον ερωτήση, ποιός είσαι συ, διότι όλοι εγνώριζαν πολύ καλά ότι αυτός είναι ο Κυριος.
Ιω. 21,13  έρχεται ούν ο Ιησούς και λαµβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτοίς και το οψάριον οµοίως .
Ιω. 21,13  Ερχεται λοιπόν ο Ιησούς και παίρνει το ψωµί εις τα χέρια του και τους το εµοίρασε , επίσης δε και το ψάρι.
Ιω. 21,14  Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τοίς µαθηταίς αυτού εγερθείς εκ νεκρών.
Ιω. 21,14  Αυτή ήτο η τρίτη φορά, που εφανερώθηκε ο Ιησούς εις συγκεντρωµένους µαθητάς του, από την ηµέραν που
ανεστήθη εκ νεκρών.
Ιω. 21,15  Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει τώ Σίµωνι Πέτρω ο Ιησούς· Σίµων Ιωνά, αγαπάς µε πλείον τούτων; λέγει αυτώ· ναί,
Κύριε, σύ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ· βόσκε τα αρνία µου.
Ιω. 21,15  Αφού, λοιπόν, επήραν το πρωϊνό τους φαγητό, λέγει στον Σιµωνα Πετρον ο Ιησούς· “Σιµων, παιδί του Ιωνά, µε
αγαπάς περισσότερο από αυτούς, όπως είχες ισχυρισθή κατά την νύκτα της συλλήψεώς µου;” Ο Πετρος, χωρίς τώρα να
υποτιµήση την αγάπην των άλλων µαθητών, µε ταπεινοφροσύνην πολλήν λέγει· “ναι, Κυριε, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ”.
Του λέγει ο Ιησούς· “βόσκε τα λογικά αρνιά µου της πνευµατικής µου ποίµνης. (Διδαξε την αλήθειαν στους
καλοπροαιρέτους ανθρώπους, που θα γίνουν µέλη της Εκκλησίας µου· θρέψε τους και ανάθρεψέ τους µε την χάριν των
µυστηρίων)”.
Ιω. 21,16  λέγει αυτώ πάλιν δεύτερον· Σίµων Ιωνά, αγαπάς µε; λέγει αυτώ· ναί, Κύριε, σύ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ·
ποίµαινε τα πρόβατά µου.
Ιω. 21,16  Λεγει εις αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν ο Κυριος· “Σιµων, παιδί του Ιωνά, µε αγαπάς;” Λεγει εις αυτόν ο Πετρος·
“ναι, Κυριε, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ”. Του λέγει· “ποίµαινε τα λογικά µου πρόβατα”.
Ιω. 21,17  λέγει αυτώ το τρίτον· Σίµων Ιωνά, φιλείς µε; ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτώ το τρίτον, φιλείς µε, και είπεν αυτώ·
Κύριε, σύ πάντα οίδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ ο Ιησούς· βόσκε τα πρόβατά µου.
Ιω. 21,17  Λεγει εις αυτόν τρίτην φοράν ο Κυριος· “Σιµων, υιέ του Ιωνά, µε αγαπάς;” Ο Πετρος ελυπήθηκε, διότι τρεις φορές
του είπε ο Ιησούς, “αγαπάς µε;” επειδή ενόµισε ότι αµφέβαλλεν ο Κυριος δια την αγάπην του, και του είπε· “Κυριε, συ
γνωρίζεις τα πάντα, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ”. Και έπειτα από την τριπλήν αυτήν οµολογίαν (που έσβησε οριστικά πλέον
την τριπλήν του άρνησιν και τον αποκατέστησε στο αποστολικόν του αξίωµα), ο Κυριος του λέγει· “βόσκε τα πρόβατά
µου”.
Ιω. 21,18  αµήν αµήν λέγω σοι, ότε ής νεώτερος, εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες· όταν δε γηράσης, εκτενείς
τας χείράς σου, και άλλος σε ζώσει, και οίσει όπου ου θέλεις.
Ιω. 21,18  Και πληροφορών αυτόν ο Κυριος, ότι θα µείνη πλέον πιστός µέχρι θανάτου, του λέγει· “σε διαβεβαιώνω και σε
πληροφορώ, ότι όταν ήσουν νεώτερος έζωνες τον εαυτόν σου και επήγαινες, όπου ήθελες. Οταν όµως γηράσης θα
απλώσης τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώση και θα σε φέρη εκεί, όπου δεν θέλεις· (θα σε οδηγήση δηλαδή εις σκληρόν
µαρτύριον, το οποίον θα δεχθής, παρά την φυσικήν αποστροφήν προς τον θάνατον)”.
Ιω. 21,19  τούτο δε είπε σηµαίνων ποίω θανάτω δοξάσει τον Θεόν. και τούτο ειπών λέγει αυτώ· ακολούθει µοι.
Ιω. 21,19  Είπε δε αυτά τα λόγια ο Κυριος δηλώνων, µε ποίον θάνατον έµελλε να δοξάση ο Πετρος τον Θεόν. Και αφού είπε
τούτο ο Κυριος του λέγει· “ακολούθησε µε”.
Ιω. 21,20  επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον µαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ός και ανέπεσεν εν τώ δείπνω επί
το στήθος αυτού και είπε· Κύριε, τις εστιν ο παραδιδούς σε;
Ιω. 21,20  Καθώς δε επροχωρούσαν, εγύρισε ο Πετρος πίσω την κεφαλήν και βλέπει τον µαθητήν, που αγαπούσε ο Ιησούς,
να τους ακολουθή. Ο µαθητής αυτός ήτο εκείνος, που είχε πέσει κατά τον µυστικόν δείπνον στο στήθος του Ιησού και είπε·
“Κυριε, ποιός είναι αυτός που θα σε παραδώση;”
Ιω. 21,21  τούτον ιδών ο Πέτρος λέγει τώ Ιησού· Κύριε, ούτος δε τι;
Ιω. 21,21  Αυτόν όταν τον είδε ο Πετρος, λέγει στον Ιησούν· “Κυριε, αυτός τι θα γίνη; Τι θα του συµβή στο µέλλον;”
Ιω. 21,22  λέγει αυτώ ο Ιησούς· εάν αυτόν θέλω µένειν έως έρχοµαι, τι προς σε; σύ ακολούθει µοι.
Ιω. 21,22  Λεγει ο Ιησούς στον Πετρον· “εάν εγώ θέλω να µένη αυτός εις την ζωήν, έως ότου θα έλθω πάλιν κατά την
δευτέραν παρουσίαν, τι σε ενδιαφέρει αυτό; Τι έχεις να ωφεληθής από απόψεως πνευµατικής, εάν µάθης τι θα γίνη µε τον
µαθητήν αυτόν; Συ ακολούθησέ µε και φρόντισε δια τον εαυτόν σου, δι' αυτά που σου λέγω εγώ και που αφορούν εσέ”.
Ιω. 21,23  εξήλθεν ούν ο λόγος ούτος εις τους αδελφούς ότι ο µαθητής εκείνος ουκ αποθνήσκει· και ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς
ότι ουκ αποθνήσκει, αλλ εάν αυτόν θέλω µένειν έως έρχοµαι, τι προς σε;



Ιω. 21,23  Διαδόθηκε λοιπόν η φήµη αυτή µεταξύ των αδελφών, ότι ο µαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν είπεν στον
Πετρον ο Ιησούς ότι ο µαθητής αυτός δεν πεθαίνει, αλλά εάν υποθέσωµεν, ότι θέλω να µένη αυτός εις την ζωήν, µέχρις
ότου έλθω, αυτό τι ενδιαφέρει εσένα;
Ιω. 21,24  Ούτός εστιν ο µαθητής ο µαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα, και οίδαµεν ότι αληθής εστιν η µαρτυρία
αυτού.
Ιω. 21,24  Αυτός είναι ο µαθητής εκείνος, που δίδει την µαρτυρίαν δι' όλα αυτά και που τα έγραψεν στο Ευγγέλιόν του. Και
γνωρίζοµεν καλά ότι είναι αληθινή η µαρτυρία του.
Ιω. 21,25  έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ έν, ουδέ αυτόν οίµαι τον κόσµον χωρήσαι
τα γραφόµενα βιβλία. αµήν.
Ιω. 21,25  Υπάρχουν δε και πολλά άλλα, όσα έκαµεν ο Ιησούς, τα οποία εάν ήθελαν γραφή ένα προς ένα, νοµίζω ότι
ολόκληρος ο κόσµος µε τας βιβλιοθήκας του δε θα εχωρούσε τα βιβλία, που θα εγράφοντο. Πράγµατι”.

Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Πραξ. 1,1  Τόν µέν πρώτον λόγον εποιησάµην περί πάντων, ώ Θεόφιλε, ών ήρξατο ο Ιησούς ποιείν τε και διδάσκειν,
Πραξ. 1,1  Εγώ, ω Θεόφιλε, στο πρώτον βιβλίον που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιον, έκαµα λόγον δι' όλα όσα έπραξε και
εδίδαξεν ο Ιησούς από την αχήν
Πραξ. 1,2  άχρι ής ηµέρας εντειλάµενος τοίς αποστόλοις διά Πνεύµατος Αγίου ούς εξελέξατο ανελήφθη·
Πραξ. 1,2  µέχρι την ηµέραν, που ανελήφθη στους ουρανούς, αφού προηγουµένως έδωκε, δια µέσου του Αγίου Πνεύµατος,
εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχεν εκλέξει.
Πραξ. 1,3  οίς και παρέστησεν εαυτόν ζώντα µετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκµηρίοις, δι ηµερών τεσσαράκοντα
οπτανόµενος αυτοίς και λέγων τα περί της βασιλείας τού Θεού.
Πραξ. 1,3  Εις αυτούς δε και παρουσίασε τον ευατόν του ζωντανόν, ύστερα από το σωτήριον πάθος του, και έδωσε πολλάς
αποδείξεις, ότι ήτο πράγµατι ζωντανός. Επί σαράντα δε ηµέρας παρουσιάζετο εις αυτούς και τους εδίδασκε αληθείας περί
της βασιλείας του Θεού.
Πραξ. 1,4  και συναλιζόµενος παρήγγειλεν αυτοίς από Ιεροσολύµων µη χωρίζεσθαι, αλλά περιµένειν την επαγγελίαν τού
πατρός ήν ηκούσατέ µου·
Πραξ. 1,4  Και καθώς συνανεστρέφετο και συνέτρωγε συχνά µε αυτούς, τους έδωκε παραγγελίαν· “να µη αποµακρύνεσθε
από την Ιερουσαλήµ, αλλά να περιµένετε την εκπλήρωσιν της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολήν δηλαδή του Αγίου
Πνεύµατος, δια την οποίαν µε έχετε ακούσει να σας οµιλώ.
Πραξ. 1,5  ότι Ιωάννης µέν εβάπτισεν ύδατι, υµείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύµατι Αγίω ου µετά πολλάς ταύτας ηµέρας.
Πραξ. 1,5  Διότι ο µεν Ιωάννης εβάπτισε µε νερό µόνον, χωρίς να µεταδώση αναγέννησιν και πνευµατικήν ζωήν. Σεις όµως
θα βαπτισθήτε µε το Πνεύµα το Αγιον, ύστερα από ολίγας ηµέρας”.
Πραξ. 1,6  οι µέν ούν συνελθόντες επηρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε, ει εν τώ χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν τώ
Ισραήλ;
Πραξ. 1,6  Επειτα από αυτά τα λόγια του Κυρίου ήλθαν όλοι µαζή οι µαθηταί προς αυτόν και τον ηρώτησαν λέγοντες·
“Κυριε, πες µας, εάν στον καιρόν τούτον, που διερχόµεθα, πρόκειται να αποκαταστήσης πάλιν ένδοξον την βασιλείαν του
Ισραήλ;”
Πραξ. 1,7  είπε δε προς αυτούς· ουχ υµών εστι γνώναι χρόνους ή καιρούς ούς ο πατήρ έθετο εν τή ιδία εξουσία ,
Πραξ. 1,7  Ο Ιησούς όµως τους είπε· “δεν είναι ιδικόν σας έργον και δικαίωµα να γνωρίσετε τα χρόνια η τους ωρισµένους
καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ιδικήν του εξουσίαν και παγγνωσίαν.
Πραξ. 1,8  αλλά λήψεσθε δύναµιν επελθόντος τού Αγίου Πνεύµατος εφ υµάς, και έσεσθέ µοι µάρτυρες έν τε Ιερουσαλήµ και
εν πάση τή Ιουδαία και Σαµαρεία και έως εσχάτου της γής.
Πραξ. 1,8  Θα λάβετε όµως δύναµιν, όταν έλθη εις σας το Πνεύµα το Αγιον, και τότε θα γίνετε µάρτυρές µου, οι οποίοι θα
διδάξετε τα περί εµού εις την Ιερουσαλήµ και όλην την Ιουδαίαν και Σαµάρειαν και έως τα πλέον µακρυνά και
αποµονωµένα σηµεία της γης”.
Πραξ. 1,9  και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτών επήρθη , και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλµών αυτών.
Πραξ. 1,9  Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτον τον παρέλαβε
εκ των κάτω και τον απέκρυψε από τα µάτια των.
Πραξ. 1,10  και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευοµένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παρειστήκεισαν αυτοίς εν
εσθήτι λευκή,
Πραξ. 1,10  Και καθώς εκείνος ανελαµβάνετο και οι µαθηταί είχαν καρφωµένα τα βλέµµατα των στον ουρανόν, ιδού
εστάθησαν κοντά των ντυµένοι ολόλευκα φορέµατα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού,
Πραξ. 1,11  οί και είπον· άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εµβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ υµών
εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται, ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόµενον εις τον ουρανόν.
Πραξ. 1,11  και είπαν προς αυτούς· “άνδρες Γαλιλαίοι, διατί εσταθήκατε εδώ µε τα µάτια καρφωµένα στον ουρανόν; Αυτός ο
Ιησούς, ο οποίος προ ολίγου ανελήφθη εκ µέσου υµών στον ουρανόν, θα έλθη και πάλιν έτσι, όπως τον είδατε ένδοξον
επάνω εις ένα σύννεφον να πηγαίνη προς τον ουρανόν”.
Πραξ. 1,12  Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ από όρους τού καλουµένου ελαιώνος, ό έστιν εγγύς Ιερουσαλήµ, σαββάτου
έχον οδόν.
Πραξ. 1,12  Τοτε οι µαθηταί επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ από το όρος, που ελέγετο Ελαιών και το οποίον είναι πλησίον
της Ιερουσαλήµ, εις απόστασιν ενός και κάτι χιλιοµέτρου, όσον δηλαδή επετρέπετο στους Ισραηλίτας να βαδίσουν κατά
την ηµέραν του Σαββάτου.
Πραξ. 1,13  και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το υπερώον ού ήσαν καταµένοντες, ό τε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και
Ανδρέας, Φίλιππος και Θωµάς, Βαρθολοµαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίµων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου.
Πραξ. 1,13  Και όταν εισήλθαν εις την πόλιν, ανέβηκαν στο γνωστόν υπερώον, όπου συνήθως συνηντώντο και παρέµεναν οι



µαθηταί, ο Πετρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φιλιππος και ο Θωµάς, ο Βαρθολοµαίος και ο Ματθαίος,
ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και ο Σιµων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας ο υιός του Ιακώβου.
Πραξ. 1,14  ούτοι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες οµοθυµαδόν τή προσευχή και τή δεήσει σύν γυναιξί και Μαρία τή µητρί
τού Ιησού και σύν τοίς αδελφοίς αυτού.
Πραξ. 1,14  Ολοι αυτοί µε µια ψυχή και µε µια καρδιά ακούραστα προσηύχοντο και εδέοντο στον Θεόν µαζή και µε άλλας
ευσεβείς γυναίκας, που είχαν ακολουθήσει τον Κυριον, όπως επίσης µαζή µε την Μαρίαν την µητέρα του Ιησού και µε
αυτούς, που ενοµίζοντο αδελφοί του.
Πραξ. 1,15  Καί εν ταίς ηµέραις ταύταις αναστάς Πέτρος εν µέσω των µαθητών είπεν· ήν τε όχλος ονοµάτων επί το αυτό ως
εκατόν είκοσιν·
Πραξ. 1,15  Και κατά τας ηµέρας αυτάς εσηκώθηκε ο Πετρος στο µέσον των µαθητών και είπε· ήσαν δε εκεί συνηθροισµένοι
εκατόν είκοσι περίπου πρόσωπα·
Πραξ. 1,16  άνδρες αδελφοί, έδει πληρωθήναι την γραφήν ταύτην ήν προείπε το Πνεύµα το Άγιον διά στόµατος Δαυΐδ περί
Ιούδα τού γενοµένου οδηγού τοίς συλλαβούσι τον Ιησούν,
Πραξ. 1,16  “άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθή ακριβώς η προφητεία της Γραφής, την οποίαν προείπε το Πνεύµα το
Αγιον µε το στόµα του Δαυίδ δια τον Ιούδαν, ο οποίος έγινε οδηγός εκείνων, που συνέλαβαν τον Ιησούν.
Πραξ. 1,17  ότι κατηριθµηµένος ήν σύν ηµίν και έλαχε τον κλήρον της διακονίας ταύτης.
Πραξ. 1,17  Η προφητεία λέγει, ότι είχε και αυτός συµπεριληφθή στον αριθµόν µας και έλαβεν εκ µέρους του Θεού ως
τιµητικήν δωρεάν, ωσάν θείον λαχνόν, µέρος εις την αποστολικήν αυτήν διακονίαν.
Πραξ. 1,18  ούτος µέν ούν εκτήσατο χωρίον εκ µισθού της αδικίας, και πρηνής γενόµενος ελάκησε µέσος, και εξεχύθη
πάντα τα σπλάχνα αυτού·
Πραξ. 1,18  Αυτός µεν, λοιπόν, απέκτησε µε τα χρήµατα της προδοσίας του κάποιο χωράφι. Και όταν εκρεµάσθη, έπεσε
πρηνής κάτω στο χώµα, διερράγη στο µέσον του σώµατός του και εχύθηκαν έξω όλα τα σπλάγχνα του.
Πραξ. 1,19  και γνωστόν εγένετο πάσι τοίς κατοικούσιν Ιερουσαλήµ, ώστε κληθήναι το χωρίον εκείνο τή ιδία διαλέκτω
αυτών Ακελδαµά, τουτέστιν χωρίον αίµατος.
Πραξ. 1,19  Το φρικτόν αυτό τέλος του Ιούδα, όπως και η αγορά του χωραφιού µε τα χρήµατα της προδοσίας, έγιναν
γνωστά εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, ώστε να ονοµασθή από αυτούς, εις την ιδικήν των γλώσσαν, το χωράφι
εκείνο Ακελδαµά, δηλαδή χωράφι που έχει αγορασθή µε το τίµηµα αίµατος, του αίµατος δηλαδή του Χριστού.
Πραξ. 1,20  γέγραπται γάρ εν βίβλω ψαλµών· γενηθήτω η έπαυλις αυτού έρηµος και µη έστω ο κατοικών εν αυτή· και την
επισκοπήν αυτού λάβοι έτερος.
Πραξ. 1,20  Διότι είναι γραµµένο στο βιβλίον των ψαλµών· Ας γίνη η αγροτική του οικία έρηµη και κανένας ας µη κατοική
πλέον εις αυτήν· και το αποστολικόν του αξίωµα ας το πάρη άλλος.
Πραξ. 1,21  δεί ούν των συνελθόντων ηµίν ανδρών εν παντί χρόνω εν ώ εισήλθε και εξήλθε εφ ηµάς ο Κύριος Ιησούς ,
Πραξ. 1,21  Δια να εκπληρωθή και η τελευταία αυτή φράσις της προφητείας, πρέπει να πάρη την θέσιν του Ιούδα µεταξύ
των Αποστόλων ένας από τους άνδρας εκείνους, οι οποίοι ήσαν µαζή µας όλον τον καιρόν, από τότε που ο Κυριος εισήλθε
εις την δηµοσίαν δράσιν µέχρι την ηµέραν, που έφυγε από ηµάς.
Πραξ. 1,22  αρξάµενος από τού βαπτίσµατος Ιωάννου έως της ηµέρας ής ανελήφθη αφ ηµών, µάρτυρα της αναστάσεως
αυτού γενέσθαι σύν ηµίν ένα τούτων.
Πραξ. 1,22  Δηλαδή από την ηµέραν της βαπτίσεώς του υπό του Ιωάννου, µέχρι και της ηµέρας, που ανελήφθη στους
ουρανούς. Αυτός δε που θα πάρη τώρα το αποστολικόν αξίωµα πρέπει να γίνη µάρτυς και κήρυξ, µαζή µε ηµάς, της
αναστάσεως του Κυρίου”.
Πραξ. 1,23  Καί έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλούµενον Βαρσαββάν, ός επεκλήθη Ιούστος, και Ματθίαν,
Πραξ. 1,23  Και επρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, που ελέγετο Βαρσαββάς και έλαβε κατόπιν το επώνυµον Ιούστος, και τον
Ματθίαν.
Πραξ. 1,24  και προσευξάµενοι είπον· σύ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα,
Πραξ. 1,24  Και προσηυχήθησαν οι µαθηταί και είπαν· “Συ, Κυριε, που γνωρίζεις τας καρδίας όλων, φανέρωσε και ανάδειξε
εκείνον, που εδιάλεξες, ένα από τους δύο τούτους,
Πραξ. 1,25  λαβείν τον κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξ ής παρέβη Ιούδας πορευθήναι εις τον τόπον τον
ίδιον.
Πραξ. 1,25  δια να λάβη, σαν θείον λαχνόν, το αξίωµα της υπηρεσίας αυτής, δηλαδή το αποστολικόν, από το οποίον εξέπεσε
ο Ιούδας, δια να πορευθή στον τόπον της καταδίκης, που του ήρµοζε”.
Πραξ. 1,26  και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν, και συγκατεψηφίσθη µετά των ένδεκα
αποστόλων.
Πραξ. 1,26  Και έβαλαν κλήρους µε τα ονόµατα των δύο και έπεσε ο κλήρος στον Ματθίαν, ο οποίος και κατετάχθη µαζή µε
τους ένδεκα Αποστόλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Πραξ. 2,1  Καί εν τώ συµπληρούσθαι την ηµέραν της πεντηκοστής ήσαν άπαντες οµοθυµαδόν επί το αυτό.
Πραξ. 2,1  Καθώς δε επροχωρούσε να συµπληρωθή και να κλείση η ηµέρα της Πεντηκοστής, η οποία είχε αρχίσει από την
προηγουµένην εσπέραν, ήσαν όλοι οι πιστοί οµόψυχοι, συγκεντρωµένοι στο ίδιον µέρος.
Πραξ. 2,2  και εγένετο άφνω εκ τού ουρανού ήχος ώσπερ φεροµένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ού ήσαν
καθήµενοι·
Πραξ. 2,2  Και έξαφνα ήλθε από τον ουρανόν ένας ήχος, σαν ισχυρή βοή ανέµου που κινείται µε ορµήν, και εγέµισε όλο το
σπίτι, µέσα στο οποίον εκάθηντο οι µαθηταί.
Πραξ. 2,3  και ώφθησαν αυτοίς διαµεριζόµεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ ένα έκαστον αυτών,
Πραξ. 2,3  Και παρουσιάσθησαν εις αυτούς γλώσσες σαν από φλόγες πυρός, να διαµοιράζωνται· και στον καθένα από
αυτούς εκάθισε από µία γλώσσα.
Πραξ. 2,4  και επλήσθησαν άπαντες Πνεύµατος Αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύµα εδίδου



αυτοίς αποφθέγγεσθαι.
Πραξ. 2,4  Και εγέµισαν όλοι από Πνεύµα Αγιον και ήρχισαν να οµιλούν ξένας γλώσσας και να κηρύττουν τας υψηλάς
αληθείας, όπως το Πνεύµα το Αγιον τους εφώτιζε και τους έδιδε την δύναµιν να οµιλούν .
Πραξ. 2,5  Ήσαν δε εν Ιερουσαλήµ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν·
Πραξ. 2,5  Ευρίσκοντο δε εις την Ιερουσαλήµ κατά την ηµέραν εκείνην, άλλοι µεν ως µόνιµοι κάτοικοι, άλλοι δε ως
προσωρινοί λόγω της εορτής, άνδρες Ιουδαίοι ευσεβείς από κάθε έθνος που υπήρχε κάτω από τον ουρανόν.
Πραξ. 2,6  γενοµένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχύθη, ότι ήκουον είς έκαστος τή ιδία διαλέκτω
λαλούντων αυτών.
Πραξ. 2,6  Οταν δε έγινε η βοή από τον ουρανόν, εµαζεύτηκε το πλήθος εκεί και όλοι εκυριεύθησαν από σύγχυσιν και
απορίαν, διότι ο καθένας των ήκουε τους µαθητάς να οµιλούν την ιδικήν του γλώσσαν.
Πραξ. 2,7  εξίσταντο δε πάντες και εθαύµαζον λέγοντες προς αλλήλους· ουκ ιδού πάντες ούτοί εισιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι ;
Πραξ. 2,7  Εξεπλήσσοντο δε όλοι και εθαύµαζαν, λέγοντες µεταξύ των· “τι συµβαίνει; Ολοι αυτοί, που οµιλούν, δεν είναι
Γαλιλαίοι;
Πραξ. 2,8  και πώς ηµείς ακούοµεν έκαστος τή ιδία διαλέκτω ηµών εν ή εγεννήθηµεν,
Πραξ. 2,8  Και πως, ο καθένας από ηµάς, τους ακούοµεν να οµιλούν την ιδικήν µας γλώσσαν, την οποίαν εµάθαµεν από της
γεννήσεώς µας;
Πραξ. 2,9  Πάρθοι και Μήδοι και Ελαµίται, και οι κατοικούντες την Μεσοποταµίαν, Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν, Πόντον
και την Ασίαν,
Πραξ. 2,9  Και είµεθα από τόσα πολλά έθνη· Παρθοι και Μήδοι και Ελαµίται και κάτοικοι της Μεσοποταµίας, της Ιουδαίας
και της Καππαδοκίας, του Ποντου και της Ασίας,
Πραξ. 2,10  Φρυγίαν τε και Παµφυλίαν, Αίγυπτον και τα µέρη της Λιβύης της κατά Κυρήνην, και οι επιδηµούντες ωµαίοι,
Ιουδαίοί τε και προσήλυτοι,
Πραξ. 2,10  της Φρυγίας και της Παµφυλίας, της Αιγύπτου και των περιοχών της Λιβύης, που είναι πλησίον της Κυρήνης,
όπως επίσης και οι παρεπίδηµοι Ρωµαίοι, Ιουδαίοι την καταγωγήν και προσήλυτοι από άλλα έθνη.
Πραξ. 2,11  Κρήτες και Άραβες, ακούοµεν λαλούντων αυτών ταίς ηµετέραις γλώσσαις τα µεγαλεία τού Θεού;
Πραξ. 2,11  Ακόµη δε Κρήτες και Αραβες, όλοι όσοι καταγόµεθα από τα πολλά και διάφορα αυτά µέρη, πως συµβαίνει να
τους ακούωµεν να κηρύττουν τα µεγαλεία του Θεού εις τας ιδικάς µας γλώσσας;”
Πραξ. 2,12  εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες· τι αν θέλοι τούτο είναι;
Πραξ. 2,12  Εξεπλήσσοντο δε όλοι και απορούσαν, λέγοντες ο ένας προς τον άλλον· “τι τάχα σηµαίνει το έκτακτον αυτό
γεγονός;”
Πραξ. 2,13  έτεροι δε χλευάζοντες έλεγον ότι γλεύκους µεµεστωµένοι εισί.
Πραξ. 2,13  Αλλοι δε περιγελούσαν και έλεγαν· “έπιαν πολύ και δυνατό κρασί και γι' αυτό δεν ξέρουν τι λένε”.
Πραξ. 2,14  Σταθείς δε Πέτρος σύν τοίς ένδεκα επήρε την φωνήν αυτού και απεφθέγξατο αυτοίς· άνδρες Ιουδαίοι και οι
κατοικούντες Ιερουσαλήµ άπαντες, τούτο υµίν γνωστόν έστω και ενωτίσασθε τα ρήµατά µου.
Πραξ. 2,14  Και τότε ο Πετρος µαζή µε τους ένδεκα εστάθηκε, ώστε να τον βλέπουν όλοι, ύψωσε την φωνήν αυτού και
ήρχισε να οµιλή, όπως το Πνεύµα το Αγιον τον εφώτιζε· “άνδρες Ιουδαίοι και σεις όλοι που κατοικείτε την Ιερουσαλήµ, ας
γίνη γνωστόν εις σας αυτό, που θα σας πω και ακούσατε µε προσοχήν τα λόγια µου.
Πραξ. 2,15  ου γάρ, ως υµείς υπολαµβάνετε, ούτοι µεθύουσιν· έστι γάρ ώρα τρίτη της ηµέρας·
Πραξ. 2,15  Δεν είναι ορθόν αυτό που είπατε, διότι αυτοί οι άνθρωποι που οµιλούν ενώπιόν σας ξένας γλώσσας, δεν είναι
µεθυσµένοι, όπως σεις νοµίζετε· άλλωστε η ώρα είναι τρεις µετά την ανατολήν του ηλίου, που ως γνωστόν και σύµφωνα µε
την διδασκαλίαν των ραββίνων δεν πίνουν ακόµη κρασί οι άνθρωποι.
Πραξ. 2,16  αλλά τούτό εστι το ειρηµένον διά τού προφήτου Ιωήλ·
Πραξ. 2,16  Αλλά αυτό, που βλέπετε, είναι εκπλήρωσις εκείνου που ελέχθη από τον προφήτην Ιωήλ, ο οποίος και προείπε·
Πραξ. 2,17  και έσται εν ταίς εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ από τού πνεύµατός µου επί πάσαν σάρκα, και
προφητεύσουσιν οι υιοί υµών και αι θυγατέρες υµών, και οι νεανίσκοι υµών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι υµών
ενύπνια ενυπνιασθήσονται·
Πραξ. 2,17  Και κατά τις τελευταίες εκείνες ηµέρες, που θα επακολουθήσουν την έλευσιν του Μεσσίου, θα χύσω-λέγει ο
Θεός-από τας δωρεάς και τα χαρίσµατα του Πνεύµατός µου εις κάθε άνθρωπον· και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι
θυγατέρες σας· οι δε νέοι σας θα ίδουν αποκαλυπτικά οράµατα και οι γέροντές σας θα λάβουν θεία και αποκαλυπτικά
όνειρα.
Πραξ. 2,18  και γε επί τους δούλους µου και επί τας δούλας µου εν ταίς ηµέραις εκείναις εκχεώ από τού πνεύµατός µου, και
προφητεύσουσι.
Πραξ. 2,18  Ακόµη δε στους δούλους µου και εις τας δούλας µου θα χορηγήσω κατά τις ηµέρες εκείνες από τα χαρίσµατα
του Πνεύµατός µου και θα προφητεύσουν.
Πραξ. 2,19  και δώσω τέρατα εν τώ ουρανώ άνω και σηµεία επί της γής κάτω, αίµα και πύρ και ατµίδα καπνού·
Πραξ. 2,19  Και θα δώσω θαύµατα επάνω στον ουρανόν και σηµεία εις την γην κάτω, που θα µαρτυρούν την θείαν µου
δύµαµιν· αιµατοχυσίας και πυρκαϊάς και σύνεφα καπνού, που θα ανεβαίνουν από τας καιοµένας πόλεις σας.
Πραξ. 2,20  ο ήλιος µεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίµα πριν ή ελθείν την ηµέραν Κυρίου την µεγάλην και
επιφανή.
Πραξ. 2,20  Ο ήλιος από φωτεινός που είναι, θα αλλάξη και θα γίνη σκοτάδι· το φεγγάρι θα φένεται σαν αίµα, πριν έλθη η
ηµέρα του Κυρίου η µεγάλη και περίβλεπτος.
Πραξ. 2,21  και έσται πάς ός αν επικαλέσηται το όνοµα Κυρίου σωθήσεται.
Πραξ. 2,21  Και τότε καθένας, που µε πίστιν θα επικαλεσθή το όνοµα του Κυρίου θα σωθή .
Πραξ. 2,22  Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα από τού Θεού
αποδεδειγµένον εις υµάς δυνάµεσι και τέρασι και σηµείοις οίς εποίησε δι αυτού ο Θεός εν  µέσω υµών, καθώς και αυτοί
οίδατε,
Πραξ. 2,22  Ανδρες Ισραηλίται, ακούστε µε προσοχήν τους λόγους αυτούς, που θα σας πω· Τον Ιησούν τον Ναζωραίον, ο



οποίος απεδείχθη και εµαρτυρήθη εις σας από τον ίδιον τον Θεόν µε υπερφυσικάς δυνάµεις και καταπληκτικά θαύµατα
και υπερφυσικά σηµεία, που δι' αυτού έκαµε ανάµεσα εις όλους σας ο Θεός, όπως άλωστε και σεις οι ίδιοι καλά γνωρίζετε,
Πραξ. 2,23  τούτον τή ωρισµένη βουλή και προγνώσει τού Θεού έκδοτον λαβόντες, διά χειρών ανόµων προσπήξαντες
ανείλετε·
Πραξ. 2,23  αυτόν τον Ιησούν, ο οποίος σύµφωνα µε την ωρισµένην θέλησιν και πρόγνωσιν του Θεού σας παρεδόθη από τον
προδότην, αφού τον επιάσατε, τον εσταυρώσατε και τον εφονεύσατε µε τα χέρια των Ρωµαίων στρατιωτών, οι οποίοι, σαν
εθνικοί που είναι, δεν έχουν και δεν γνωρίζουν τον νόµον του Θεού.
Πραξ. 2,24  ον ο Θεός ανέστησε λύσας τας ωδίνας τού θανάτου, καθότι ουκ ήν δυνατόν κρατείσθαι αυτόν υπ αυτού.
Πραξ. 2,24  Αυτόν ο Θεός τον ανέστησεν εκ νεκρών και κατέλυσε τας φοβεράς θλίψστου θανάτου , διότι δεν ήτο δυνατόν να
κρατήται αυτός από τον θάνατον.
Πραξ. 2,25  Δαυΐδ γάρ λέγει εις αυτόν· προωρώµην τον Κύριον ενώπιόν µου διά παντός, ότι εκ δεξιών µου εστιν ίνα µη
σαλευθώ.
Πραξ. 2,25  Επειδή και ο Δαυίδ λέγει δια λογαριασµόν αυτού· Εγώ ο Μεσσίας έβλεπα εµπρός µου τον Κυριον διαρκώς, ότι
είναι εις τα δεξιά µου, έτοιµος και ισχυρός να µε προστατεύση, δια να µη κλονισθώ από το φρικτόν µαρτύριον και τον
σκληρόν θάνατον.
Πραξ. 2,26  διά τούτο ευφράνθη η καρδία µου και ηγαλλιάσατο η γλώσσά µου, έτι δε και η σάρξ µου κατασκηνώσει επ
ελπίδι,
Πραξ. 2,26  Δια τούτο ακριβώς ευφράνθηκε η καρδιά µου και η γλώσσα µου εξεδήλωσε την αγαλλίασίν µου, ακόµη δε και
το σώµα µου θα αναπαυθή κατά την ώραν του θανάτου και θα κατοικήση εις τάφον µε βεβαίαν την ελπίδα ότι
συντοµώτατα θα αναστηθή.
Πραξ. 2,27  ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν µου εις άδου ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν.
Πραξ. 2,27  Διότι συ, ουράνιε Πατερ, δεν θα εγκαταλείψης την ψυχήν µου στον Αδην και δεν θα επιτρέψης ο αφωσιωµένος
εις σε άγιος Μεσσίας να ίδη το σώµα του φθειρόµενον εις την αποσύνθεσιν του τάφου .
Πραξ. 2,28  εγνώρισάς µοι οδούς ζωής, πληρώσεις µε ευφροσύνης µετά τού προσώπου σου.
Πραξ. 2,28  Συ έκαµες εις εµέ γνωστούς τους πνευµατικούς δρόµους, που οδηγούν εις την πνευµατικήν ζωήν· θα µε γεµίσης
µε ευφροσύνην, όταν θα µε αξιώσης και ως άνθρωπος να απολαµβάνω την δόξαν του προσώπου σου.
Πραξ. 2,29  Άνδρες αδελφοί, εξόν ειπείν µετά παρησίας προς υµάς περί τού πατριάρχου Δαυΐδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη
και το µνήµα αυτού εστιν εν ηµίν άχρι της ηµέρας ταύτης.
Πραξ. 2,29  Ανδρες αδελφοί, είναι επιτετραµµένον να σας πω µε όλον το θάρρος δια τον πατριάρχην Δαυίδ ότι και απέθανε
και ετάφη και το µνηµείον του ευρίσκεται εδώ µεταξύ µας µέχρι της ηµέρας αυτής. (Αρα η παρά πάνω προφητεία του δεν
αναφέρεται εις αυτόν).
Πραξ. 2,30  προφήτης ούν υπάρχων, και ειδώς ότι όρκω ώµοσεν αυτώ ο Θεός εκ καρπού της οσφύος αυτού το κατά σάρκα
αναστήσειν τον Χριστόν καθίσαι επί τού θρόνου αυτού,
Πραξ. 2,30  Αλλά προφήτης πραγµατικός υπάρχων ο Δαυίδ και γνωρίζων πολύ καλά, ότι ο Θεός του είχε υποσχεθή µε
όρκον, πως από απόγονον των σπλάγχνων του, δηλαδή από την Παρθένον Μαρίαν, επρόκειτο να αναστήση τον Χριστόν,
κατά το ανθρώπινον, και να τον καθίση στον θρόνον ως βασιλέαν αιώνιον,
Πραξ. 2,31  προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως τού Χριστού ότι ου κατελείφθη η ψυχή αυτού εις άδου ουδέ η σάρξ
αυτού είδε διαφθοράν.
Πραξ. 2,31  προείδε και ελάλησε δια την ανάστασιν του Χριστού, ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή του στον Αδην ούτε το σώµα
του είδε την φθοράν και την αποσύνθεσιν του θανάτου.
Πραξ. 2,32  τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ού πάντες ηµείς εσµεν µάρτυρες.
Πραξ. 2,32  Αυτό τον Ιησούν τον ανέστησεν πράγµατι ο Θεός και αυτού του µεγάλου γεγονότος είµεθα ηµείς µάρτυρες.
Πραξ. 2,33  τή δεξιά ούν τού Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν τού Αγίου Πνεύµατος λαβών παρά τού πατρός, εξέχεε τούτο ό
νύν υµείς βλέπετε και ακούετε.
Πραξ. 2,33  Αφού, λοιπόν, µε την παντοδύναµον δεξιάν του Θεού ανεστήθη εκ των νεκρών και υψώθηκε στους ουρανούς και
έλαβεν από τον Πατέρα το Αγιον Πνεύµα , που είχε υποσχεθή και εις ηµάς, το έστειλε µε τας πλουσίας του δωρεάς και
ενεργείας εις ηµάς, πράγµα το οποίον σεις σήµερα και βλέπετε και ακούετε.
Πραξ. 2,34  ου γάρ Δαυΐδ ανέβη εις τους ουρανούς, λέγει δε αυτός· είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω µου, κάθου εκ δεξιών µου
Πραξ. 2,34  Αλλά και περί της αναλήψεως του Μεσσίου στους ουρανούς επροφήτευσε ο Δαΐδ, διότι δεν ανέβηκε ο Δαυίδ
στους ουρανούς, εν τούτοις όµως λέγει ο ίδιος· Είπεν ο Κυριος και Θεός στον Μεσσίαν, που είναι απόγονός µου κατά το
ανθρώπινον, αλλά Κυριος µου ως Θεός, ίσος µε τον Πατέρα, κάθισε εις τα δεξιά µου,
Πραξ. 2,35  έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.
Πραξ. 2,35  έως ότου βάλω κάτω από τα πόδια σου νικηµένους τους εχθρούς σου.
Πραξ. 2,36  ασφαλώς ούν γινωσκέτω πάς οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησε, τούτον τον Ιησούν
ον υµείς εσταυρώσατε.
Πραξ. 2,36  Ας γνωρίζη, λοιπόν, µε κάθε βεβαιότητα όλη η φυλή του Ισραήλ, ότι αυτόν τον Ιησούν, τον οποίον σεις
εσταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κυριον και Χριστόν”.
Πραξ. 2,37  Ακούσαντες δε κατενύγησαν τή καρδία, είπόν τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· τι ποιήσοµεν,
άνδρες αδελφοί;
Πραξ. 2,37  Αφού δε ήκουσαν τα θεόπνευστα αυτά λόγια, κατελήφθησαν από λύπην και κατάνυξιν καρδίας δια την βαρείαν
ενοχήν των και είπαν προς τον Πετρον και τους άλλους Αποστόλους· “τι να κάµωµεν, άνδρες αδελφοί;”
Πραξ. 2,38  Πέτρος δε έφη προς αυτούς· µετανοήσατε, και βαπτισθήτω έκαστος υµών επί τώ ονόµατι Ιησού Χριστού εις
άφεσιν αµαρτιών, και λήψεσθε την δωρεάν τού Αγίου Πνεύµατος.
Πραξ. 2,38  Είπε δε προς αυτούς ο Πετρος· “µετανοήσατε και ας βαπτισθή ο καθένας σας στο όνοµα του Ιησού Χριστού δια
την άφεσιν των αµαρτιών σας· και θα λάβετε και σεις την δωρεάν του Αγίου Πνεύµατος.
Πραξ. 2,39  υµίν γάρ εστιν η επαγγελία και τοίς τέκνοις υµών και πάσι τοίς εις µακράν, όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο
Θεός ηµών.



Πραξ. 2,39  Διότι η υπόσχεσις, που εδόθη δια του προφήτου Ιωήλ περί των δωρεών του Αγίου Πνεύµατος, είναι και δια σας
και δια τα παιδιά σας και δι' όλους, που ευρίσκονται µακράν από τον Θεόν εις την πλάνην της ειδωλολατρίας και τους
οποίους θα προσκαλέση ο Κυριος και Θεός µας εις την νέαν πίστιν”.
Πραξ. 2,40  ετέροις τε λόγοις πλείοσι διεµαρτύρετο και παρεκάλει λέγων· σώθητε από της γενεάς της σκολιάς ταύτης .
Πραξ. 2,40  Και µε άλλους περισσοτέρους λόγους, κατά ένα τρόπον ζωηρόν και έντονον, εκήρυττε και εµαρτυρούσε ο
Πετρος την περί του Χριστού αλήθειαν και τους παρακινούσε να µετανοήσουν και πιστεύσουν λέγων· “σωθήτε από την
πονηράν και διεστραµµένην αυτήν γενεάν, που βαδίζει προς την φοβεράν τιµωρίαν και καταστροφήν”.
Πραξ. 2,41  οι µέν ούν ασµένως αποδεξάµενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν τή ηµέρα εκείνη ψυχαί
ωσεί τρισχίλιαι.
Πραξ. 2,41  Και αυτοί, τότε εδέχθησαν µε χαράν την διδασκαλίαν του Πετρου, εβαπτίσθησαν και προσετέθησαν εις την
Εκκλησίαν του Χριστού κατά την ηµέραν εκείνην τρεις περίπου χιλιάδες ψυχές.
Πραξ. 2,42  ήσαν δε προσκαρτερούντες τή διδαχή των αποστόλων και τή κοινωνία και τή κλάσει τού άρτου και ταίς
προσευχαίς.
Πραξ. 2,42  Με επιµονήν και ζήλον µεγάλον ήκουαν την διδασκαλίαν των Αποστόλων, επικοινωνούσαν µε αγάπην µεταξύ
των, µετελάµβαναν στο µυστήριον της θείας Ευχαριστίας και προσηύχοντο.
Πραξ. 2,43  Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος, πολλά τε τέρατα και σηµεία διά των αποστόλων εγίνετο.
Πραξ. 2,43  Επεσε δε φόβος µεγάλος εις κάθε ψυχήν και εις αυτούς που δεν επίστευαν και προηγουµένως περιγελούσαν τους
µαθητάς, διότι πολλά καταπληκτικά θαύµατα και υπερφυσικά σηµεία εγίνοντο δια των Αποστόλων.
Πραξ. 2,44  πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά,
Πραξ. 2,44  Ολοι δε αυτοί που είχαν πιστεύσει ευρίσκοντο εις συνεχή επικοινωνίαν και ενότητα µεταξύ των και είχαν τα
πάντα κοινά.
Πραξ. 2,45  και τα κτήµατα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεµέριζον αυτά πάσι καθότι αν τις χρείαν είχε·
Πραξ. 2,45  Επωλούσαν δε τα κτήµατα και τα άλλα υπάρχοντά των και τα εισπραττόµενα χρήµατα εµοίραζαν στους
πτωχούς αδελφούς, ανάλογα µε τας ανάγκας που είχε ο καθένας από αυτούς.
Πραξ. 2,46  καθ ηµέραν τε προσκαρτερούντες οµοθυµαδόν εν τώ ιερώ, κλώντές τε κατ οίκον άρτον. µετελάµβανον τροφής
εν αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας,
Πραξ. 2,46  Καθε δε ηµέραν ήρχοντο µε ζήλον και µε µίαν ψυχήν όλοι στον ναόν, και αφού έκοπταν το ψωµί, ιδιαιτέρως εις
τα σπίτια, µετείχαν εις την τροφήν που παρετίθετο και έτρωγαν µε αγαλλίασιν και απλότητα καρδίας
Πραξ. 2,47  αινούντες τον Θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν. ο δε Κύριος προσετίθει τους σωζοµένους καθ ηµέραν
τή εκκλησία.
Πραξ. 2,47  δοξολογούντες τον Θεόν και έχοντες την εκτίµησιν και εύνοιαν όλου του λαού . Ο δε Κυριος προσέθετε κάθε
ηµέραν και άλλους πιστούς εις την Εκκλησίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Πραξ. 3,1  Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην.
Πραξ. 3,1  Ο Πετρος δε και ο Ιωάννης ανέβαιναν µαζή στον ναόν µίαν από τας ηµέρας εκείνας, κατά την τρίτην
απογευµατινήν, που ήτο ώρα προσευχής.
Πραξ. 3,2  και τις ανήρ χωλός εκ κοιλίας µητρός αυτού υπάρχων εβαστάζετο, ον ετίθουν καθ ηµέραν προς την θύραν τού
ιερού την λεγοµένην ωραίαν τού αιτείν ελεηµοσύνην παρά των εισπορευοµένων εις το ιερόν·
Πραξ. 3,2  Και έφεραν, κατά την ώραν εκείνη, εις τα χέρια, ένα άνθρωπον εκ γενετής χωλόν, τον οποίον κάθε ηµέραν έβαζαν
εις την θύραν της αυλής του ναού, η οποία ελέγετο ωραία, δια να ζητή ελεηµοσύνην από εκείνους, που εισήρχοντο στον
ναόν.
Πραξ. 3,3  ός ιδών Πέτρον και Ιωάννην µέλλοντας εισιέναι εις το ιερόν ηρώτα ελεηµοσύνην .
Πραξ. 3,3  Αυτός, όταν είδε τον Πετρον και τον Ιωάννην να προχωρούν, δια να εισέλθουν στον ναόν, τους παρεκάλεσε να
τον ελεήσουν.
Πραξ. 3,4  ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν σύν τώ Ιωάννη είπε· βλέψον εις ηµάς.
Πραξ. 3,4  Τον εκύτταξε κατάµατα ο Πετρος µαζή µε τον Ιωάννην και είπε· “κύτταξέ µας”.
Πραξ. 3,5  ο δε επείχεν αυτοίς προσδοκών τι παρ αυτών λαβείν.
Πραξ. 3,5  Εκείνος δε τους εκύτταξε µε πολύ ενδιαφέρον και προσοχήν, περιµένων κάτι να λάβη από αυτούς.
Πραξ. 3,6  είπε δε Πέτρος· αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει µοι· ό δε έχω τούτό σοι δίδωµι· εν τώ ονόµατι Ιησού Χριστού
τού Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει.
Πραξ. 3,6  Είπε δε ο Πετρος· “αργυρά και χρυσά νοµίσµατα δεν έχω. Εκείνο δε που έχω, αυτό και σου δίδω, εν τω ονόµατι
Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω όρθιος και περιπάτει ελεύθερα”.
Πραξ. 3,7  και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε· παραχρήµα δε εστερεώθησαν αυτού αι βάσεις και τα σφυρά ,
Πραξ. 3,7  Και αφού τον επιασε από το δέξι χέρι τον εσήκωσε. Αµέσως δε εστερεώθησαν τα πέλµατα αυτού και οι
αστράγαλοι
Πραξ. 3,8  και εξαλλόµενος έστη και περιεπάτει, και εισήλθε σύν αυτοίς εις το ιερόν περιπατών και αλλόµενος και αινών τον
Θεόν.
Πραξ. 3,8  και γεµάτος χαράν εσηκώθηκε µε πήδηµα, εστάθηκε όρθιος και περιπατούσε χωρίς καµµίαν δυσκολίαν. Εµπήκε
δε µαζή µε αυτούς εις την αυλήν του ναού, ελεύθερα περιπατών και πηδών και δοξάζων τον Θεόν δια την θεραπείαν του.
Πραξ. 3,9  και είδεν αυτόν πάς ο λαός περιπατούντα και αινούντα τον Θεόν·
Πραξ. 3,9  Ολος δε ο λαός τον είδε να περιπατή εντελώς υγιής και να δοξάζη τον Θεόν.
Πραξ. 3,10  επεγίνωσκόν τε αυτόν ότι ούτος ήν ο προς την ελεηµοσύνην καθήµενος επί τή ωραία πύλη τού ιερού , και
επλήσθησαν θάµβους και εκστάσεως επί τώ συµβεβηκότι αυτώ .
Πραξ. 3,10  Εγνώριζαν δε πολύ καλά αυτόν και ήσαν απολύτως βέβαιοι ότι αυτός ήτο εκείνος, που εκάθητο εις την ωραίαν
πύλην της αυλής του ναού, δια να ζητή ελεηµοσύνην. Και εγέµισαν από θάµβος και κατάπληξιν εµπρός στο µεγάλο αυτό
γεγονός.



Πραξ. 3,11  Κρατούντος δε τού ιαθέντος χωλού τον Πέτρον και Ιωάννην συνέδραµε προς αυτούς πάς ο λαός επί τή στοά τή
καλουµένη Σολοµώντος έκθαµβοι.
Πραξ. 3,11  Ενώ δε ο θεραπευθείς χωλός ακολουθούσε κατά πόδας τον Πετρον και τον Ιωάννην και δεν εχωρίζετο καθόλου
από αυτούς, έτρεξε προς αυτούς όλος ο λαός µαζή µε πολύν θαυµασµόν και έκπληξιν στο υπόστεγον, που ωνοµάζετο στοά
του Σολοµώντος.
Πραξ. 3,12  ιδών δε Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν· άνδρες Ισραηλίται, τι θαυµάζετε επί τούτω, ή ηµίν τι ατενίζετε ως
ιδία δυνάµει ή ευσεβεία πεποιηκόσι τού περιπατείν αυτόν;
Πραξ. 3,12  Οταν δε είδε ο Πετρος τον λαόν, έλαβε τον λόγον και είπε· “άνδρες Ισραηλίται, τι θαυµάζετε, δια το γεγονός
αυτό, η διατί έχετε καρφώσει τα µάτια σας εις ηµάς, ως εάν ηµείς µε την ιδικήν µας δύναµιν η ευσέβειαν εκάµαµε αυτόν να
περιπατή;
Πραξ. 3,13  ο Θεός Αβραάµ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ηµών, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν· ον υµείς µέν
παρεδώκατε και ηρνήσασθε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν·
Πραξ. 3,13  Ο Θεός του Αβραάµ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων µας, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν, ο
οποίος µε την ενανθρώπησίν του έγινε κατά πάντα υπάκουος στον Πατέρα του, δια την σωτηρίαν των ανθρώπων. Σεις
όµως τον παρεδώκατε στον σταυρικόν θάνατον και τον αρνηθήκατε εµπρός στον Πιλάτον , όταν εκείνος έκρινε ότι έπρεπε
να τον απολύση.
Πραξ. 3,14  υµείς δε τον άγιον και δίκαιον ηρνήσασθε, και ητήσασθε άνδρα φονέα χαρισθήναι υµίν,
Πραξ. 3,14  Σεις όµως αντιθέτως προς τον Πιλάτον αρνηθήκατε τον απολύτως άγιον και δίκαιον, τον Ιησούν, και εζητήσατε
να σας χαρισθή ένας φονιάς.
Πραξ. 3,15  τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, ον ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, ού ηµείς µάρτυρές εσµεν.
Πραξ. 3,15  Αυτόν δε, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, τον εφονεύσατε. Ο Θεός όµως τον ανέστησε εκ νεκρών
και του γεγονότος αυτού ηµείς οι Απόστολοί του είµεθα οι αυτόπται µάρτυρες.
Πραξ. 3,16  και επί τή πίστει τού ονόµατος αυτού τούτον, ον θεωρείτε και οίδατε, εστερέωσε το όνοµα αυτού, και η πίστις η
δι αυτού έδωκεν αυτώ την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων υµών.
Πραξ. 3,16  Και αυτή η πίστις µας στο όνοµα αυτού εστερέωσε εις τα πόδια του τούτον τον άνθρωπον, τον οποίον βλέπετε
υγιή και εγνωρίζατε καλά ότι ήτο προηγουµένως χωλός. Η πίστις, η οποία προέρχεται από αυτόν και αναφέρεται εις αυτόν,
έδωσε στον τέως χωλόν πλήρη και τελείαν την θεραπείαν εµπρός εις τα µάτια όλων.
Πραξ. 3,17  και νύν, αδελφοί, οίδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε, ώσπερ και οι άρχοντες υµών·
Πραξ. 3,17  Τωρα δε, αδελφοί, προσέξατε αυτά, που θα σας πω. Γνωρίζω ότι εξ αγνοίας επράξατε σεις, όπως και οι άρχοντες
σας, το µεγάλο αυτό έγκληµα της σταυρώσεως του αθώου.
Πραξ. 3,18  ο δε Θεός ά προκατήγγειλε διά στόµατος πάντων των προφητών αυτού παθείν τον Χριστόν , επλήρωσεν ούτω.
Πραξ. 3,18  Ο Θεός όµως µε την σταυρικήν θυσίαν του Υιού του επραγµατοποίησε όσα είχε προαναγγείλει µε το στόµα
όλων των προφητών του δια το σωτήριον πάθος του Χριστού.
Πραξ. 3,19  µετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υµών τας αµαρτίας,
Πραξ. 3,19  Μετανοήσατε, λοιπόν, και γυρίσατε πλησίον στον Θεόν· πιστεύσατε στον Χριστόν, δια να εξαλειφθούν αι
αµαρτίαι σας.
Πραξ. 3,20  όπως αν έλθωσι καιροί αναψύξεως από προσώπου τού Κυρίου και αποστείλη τον προκεχειρισµένον υµίν
Χριστόν Ιησούν,
Πραξ. 3,20  Και δια να έλθουν εις σας εκ µέρους του Κυρίου καιροί λυτρώσεως και αναψυχής και να αποστείλη εις σας
λυτρωτήν τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον προ πάντων των αιώνων είχε προορίσει και ως ιδικόν σας Μεσσίαν.
Πραξ. 3,21  ον δεί ουρανόν µέν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ών ελάλησεν ο Θεός διά στόµατος πάντων
αγίων αυτού προφητών απ αιώνος.
Πραξ. 3,21  Αυτόν, σύµφωνα µε τας προφητείας, πρέπει να τον υποδεχθή και να τον έχη εκεί εν µέσω του πνευµατικού
κόσµου ένδοξον ο ουρανός, έως ότου έλθουν οι προκαθωρισµένοι χρόνοι δια την αποκατάστασιν και ανακαίνισιν του
σύµπαντος, δια τους οποίους χρόνους έχει οµιλήσει ο Θεός µε το στόµα όλων των δια µέσου των αιώνων αγίων προφητών
του.
Πραξ. 3,22  Μωϋσής µέν γάρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην υµίν αναστήσει Κύριος ο Θεός υµών εκ των αδελφών
υµών ως εµέ· αυτού ακούσεσθε κατά πάντα όσα αν λαλήση προς υµάς.
Πραξ. 3,22  Διότι ο µεν Μωϋσής είπε στους προγόνους σας, ότι προφήτην ωσάν εµέ, νοµοθέτην και µεσίτην, θα αναδείξη εις
σας Κυριος ο Θεός σας από τους αδελφούς σας. Αυτόν έχετε καθήκον να υπακούετε εις όλα όσα θα σας διδάξη.
Πραξ. 3,23  έσται δε πάσα ψυχή, ήτις εάν µη ακούση τού προφήτου εκείνου, εξολοθρευθήσεται εκ τού λαού.
Πραξ. 3,23  Καθε δε ψυχή, η οποία δεν θα υπακούση στον προφήτην εκείνον, θα εξολοθρευθή ανάµεσα από τον λαόν.
Πραξ. 3,24  και πάντες δε οι προφήται από Σαµουήλ και των καθεξής όσοι ελάλησαν, και κατήγγειλαν τας ηµέρας ταύτας.
Πραξ. 3,24  Και όλοι οι προφήται από τον Σαµουήλ και έπειτα, όσοι εκήρυξαν προς τους προγόνους σας, προανήγγειλαν
αυτάς τας ηµέρας που ζώµεν σήµερα.
Πραξ. 3,25  υµείς εστε υιοί των προφητών και της διαθήκης ής διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ηµών, λέγων προς
Αβραάµ· και εν τώ σπέρµατί σου ενευλογηθήσονται πάσαι αι πατριαί της γής.
Πραξ. 3,25  Σεις είσθε οι απόγονοι των προφητών και οι κληρονόµοι της διαθήκης, την οποίαν ο Θεός έκαµε µε τους
πατέρας σας λέγων προς τον Αβραάµ· Δια του Μεσσίου, ο οποίος κατά σάρκα θα είναι ιδικός σου απόγονος, θα ευλογηθούν
όλαι αι φυλαί της γης.
Πραξ. 3,26  υµίν πρώτον ο Θεός αναστήσας τον παίδα αυτού Ιησούν απέστειλεν αυτόν ευλογούντα υµάς εν τώ αποστρέφειν
έκαστον από των πονηριών υµών.
Πραξ. 3,26  Εις σας πρώτον ο Θεός, αφού ανέστησε τον παίδα του τον Ιησούν, και τον απέδειξε ως Μεσσίαν, τον έστειλε να
σας ευλογή, όταν θα µετανοήσετε δια τας αµαρτίας σας και ο καθένας σας θα ξεκόβη από τας πονηρίας σας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Πραξ. 4,1  Λαλούντων δε αυτών προς τον λαόν επέστησαν αυτοίς οι ιερείς και ο στρατηγός τού ιερού και οι Σαδδουκαίοι ,



Πραξ. 4,1  Καθ' ον δε χρόνον ωµιλούσαν οι δύο Απόστολοι στον λαόν, ώρµησαν ξαφνικά εις αυτούς οι ιερείς και ο
αξιωµατικός ιερεύς, ο στρατηγός, που ήτο επί κεφαλής της φρουράς του ναού και οι Σαδδουκαίοι,
Πραξ. 4,2  διαπονούµενοι διά το διδάσκειν αυτούς τον λαόν και καταγγέλλειν εν τώ Ιησού την ανάστασιν των νεκρών·
Πραξ. 4,2  στενοχωρούµενοι και αγανακτούντες επειδή οι Απόστολοι εδίδασκαν τον λαόν και εκύρυτταν την ανάστασιν
των νεκρών δια του Ιησού Χριστού.
Πραξ. 4,3  και επέβαλον αυτοίς τας χείρας και έθεντο εις τήρησιν εις την αύριον· ήν γάρ εσπέρα ήδη .
Πραξ. 4,3  Και άπλωσαν επάνω εις αυτούς τα χέρια των, τους επιασαν και τους έβαλαν υπό επιτήρησιν εις την φυλακήν, δια
να τους δικάσουν την εποµένην ηµέραν. Διότι ήτο πλέον εσπέρα και δεν επετρέπετο να γίνη δίκη κατά την νύκτα.
Πραξ. 4,4  πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγον επίστευσαν, και εγενήθη ο αριθµός των ανδρών ωσεί χιλιάδες πέντε .
Πραξ. 4,4  Οµως πολλοί από όσους ήκουσαν το κήρυγµα του Πετρου επίστευσαν και έτσι ο αριθµός των πιστών έγινε
περίπου πέντε χιλιάδες, εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά.
Πραξ. 4,5  Εγένετο δε επί την αύριον συναχθήναι αυτών τους άρχοντας και τους πρεσβυτέρους και γραµµατείς εις
Ιερουσαλήµ,
Πραξ. 4,5  Κατά την εποµένην ηµέραν συνεκεντρώθησαν οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραµµατείς,
που κατοικούσαν εις την Ιερουσαλήµ,
Πραξ. 4,6  και Άνναν τον αρχιερέα και Καϊάφαν και Ιωάννην και Αλέξανδρον και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού,
Πραξ. 4,6  όπως επίσης και ο Αννας ο αρχιερεύς και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατήγοντο από
οικογένειαν αρχιερατικήν.
Πραξ. 4,7  και στήσαντες αυτούς εν τώ µέσω επυνθάνοντο· εν ποία δυνάµει ή εν ποίω ονόµατι εποιήσατε τούτο υµείς ;
Πραξ. 4,7  Αφού, λοιπόν, έβαλαν τους Αποστόλους να σταθούν όρθιοι στο µέσον, τους ανέκριναν και τους ερωτούσαν· “µε
ποίαν δύναµιν η δια µέσου ποίου ονόµατος εκάµατε σστούτο, δηλαδή την θεραπείαν του χωλού;”
Πραξ. 4,8  τότε Πέτρος πλησθείς Πνεύµατος Αγίου είπε προς αυτούς· άρχοντες τού λαού και πρεσβύτεροι τού Ισραήλ,
Πραξ. 4,8  Τοτε ο Πετρος, αφού εγέµισε και εφωτίσθη από το Πνεύµα το Αγιον, τους είπε· “άρχοντες του λαού και
πρεσβύτεροι του Ισραηλιτικού έθνους,
Πραξ. 4,9  ει ηµείς σήµερον ανακρινόµεθα επί ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς , εν τίνι ούτος σέσωσται,
Πραξ. 4,9  εάν ηµείς σήµερα ανακρινώµεθα δια την ευεργεσίαν, που εκάµαµεν στον άνθρωπον αυτόν, και ειδικώτερον δια
µέσου τίνος έχει αυτός σωθή και θεραπευθή από την ασθένειάν του,
Πραξ. 4,10  γνωστόν έστω πάσιν υµίν και παντί τώ λαώ Ισραήλ ότι εν τώ ονόµατι Ιησού Χριστού τού Ναζωραίου , ον υµείς
εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, εν τούτω ούτος παρέστηκεν ενώπιον υµών υγιής.
Πραξ. 4,10  ας γίνη γνωστόν εις όλους σας και εις όλον τον Ισραηλιτικόν λαόν, ότι ο τέως χωλός εθεραπεύθη και στέκεται
τώρα ενώπιόν σας υγιής µε την επίκλησιν του ονόµατος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις µεν
εσταυρώσατε, ο δε Θεός ανέστησε εκ νεκρών.
Πραξ. 4,11  ούτός εστιν ο λίθος ο εξουθενηθείς υφ υµών των οικοδοµούντων, ο γενόµενος εις κεφαλήν γωνίας.
Πραξ. 4,11  Αυτός είναι ο λίθος, τον οποίον σεις, οι πρωτοστατούντες εις την πνευµατικήν οικοδοµήν του Ισραήλ, τον
επεριφρονήσατε ως άχρηστον και ο οποίος εν τούτοις έγινε θεµελιακό αγκωνάρι εις νέαν πνευµατικήν οικοδοµήν
Ισραηλιτών και ειδωλολατρών.
Πραξ. 4,12  και ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γάρ όνοµά εστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδοµένον εν
ανθρώποις εν ώ δεί σωθήναι ηµάς.
Πραξ. 4,12  Και δεν είναι δυνατόν µε κανένα άλλο πρόσωπον και τρόπον να επιτύχωµεν την σωτηρίαν, διότι δεν υπάρχει
κανένα άλλο όνοµα κάτω από τον ουρανόν και εις όλην την γην, που να έχη δοθή εκ µέρους του Θεού στους ανθρώπους,
δια του οποίου, σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού, έχει ορισθή να σωθώµεν όλοι µας”.
Πραξ. 4,13  Θεωρούντες δε την τού Πέτρου παρησίαν και Ιωάννου, και καταλαβόµενοι ότι άνθρωποι αγράµµατοί εισι και
ιδιώται, εθαύµαζον, επεγίνωσκόν τε αυτούς ότι σύν τώ Ιησού ήσαν,
Πραξ. 4,13  Εκείνοι βλέποντες το θάρρος του Πετρου και του Ιωάννου και έχοντες υπ ' όψιν των, ότι ήσαν αγράµµατοι
άνθρωποι του λαού, κατελαµβάνοντο από θαυµασµόν δια την σοφίαν και την δύναµιν του λόγου των και συγχρόνως
ανεγνώριζαν και παρεδέχοντο ότι αυτοί ήσαν µαζή µε τον Ιησούν.
Πραξ. 4,14  τον δε άνθρωπον βλέποντες σύν αυτοίς εστώτα τον τεθεραπευµένον, ουδέν είχον αντειπείν.
Πραξ. 4,14  Βλέποντες δε θεραπευµένον τον τέως χωλόν να στέκεται µαζή µε αυτούς, δεν είχαν και δεν εύρισκαν να
αντείπουν τίποτε.
Πραξ. 4,15  κελεύσαντες δε αυτούς έξω τού συνεδρίου απελθείν, συνέβαλλον προς αλλήλους
Πραξ. 4,15  Αφού δε τους διέταξαν να βγουν έξω από την αίθουσαν του συνεδρίου, ήρχισαν να συζητούν µεταξύ των και να
ανταλλάσσουν τας σκέψεις των.
Πραξ. 4,16  λέγοντες· τι ποιήσοµεν τοίς ανθρώποις τούτοις; ότι µέν γάρ γνωστόν σηµείον γέγονε δι αυτών, πάσι τοίς
κατοικούσιν Ιερουσαλήµ φανερόν και ου δυνάµεθα αρνήσασθαι·
Πραξ. 4,16  Λεγοντες· “τι να κάµωµεν µε αυτούς τους ανθρώπους; Διότι, ότι µεν βέβαια έγινε από αυτούς θαύµα γνωστόν και
αναντίρρητον, είναι πλέον φανερόν εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήµ, και δεν ηµπορούµεν να το αρνηθούµεν.
Πραξ. 4,17  αλλ ίνα µη επί πλείον διανεµηθή εις τον λαόν, απειλή απειλησώµεθα αυτοίς µηκέτι λαλείν επί τώ ονόµατι τούτω
µηδενί ανθρώπων.
Πραξ. 4,17  Δια να µη διαδοθή όµως περισσότερον µεταξύ του λαού το θαύµα, ας τους απειλήσωµεν µε µεγάλας τιµωρίας,
ώστε να µη οµιλούν εις κανένα πλέον των ανθρώπων δια το όνοµά του, δηλαδή δια τον Χριστόν”.
Πραξ. 4,18  και καλέσαντες αυτούς παρήγγειλαν αυτοίς το καθόλου µη φθέγγεσθαι µηδέ διδάσκειν επί τώ ονόµατι τού
Ιησού.
Πραξ. 4,18  Και αφού τους εκάλεσαν πάλιν εις την αίθουσαν, τους έδωσαν την εντολήν να µη κηρύττουν πλέον και να µη
διδάσκουν πίστιν στο όνοµα του Ιησού Χριστού.
Πραξ. 4,19  ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπον· ει δίκαιόν εστιν ενώπιον τού Θεού υµών ακούειν
µάλλον ή τού Θεού κρίνατε.
Πραξ. 4,19  Αλλά ο Πετρος και ο Ιωάννης απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν· “εάν είναι ορθόν και δίκαιον ενώπιον του



Θεού, να υπακούωµεν περισσότερον εις σας παρά στον Θεόν, σκεφθήτε και κρίνετε µόνοι σας.
Πραξ. 4,20  ου δυνάµεθα γάρ ηµείς ά είδοµεν και ηκούσαµεν µη λαλείν.
Πραξ. 4,20  Διότι ηµείς δεν ηµπορούµεν να µη κηρύττωµεν αυτά που είδαµε και ακούσαµε”.
Πραξ. 4,21  οι δε προσαπειλησάµενοι απέλυσαν αυτούς, µηδέν ευρίσκοντες το πώς κολάσονται αυτούς, διά τον λαόν. ότι
πάντες εδόξαζον τον Θεόν επί τώ γεγονότι·
Πραξ. 4,21  Εκείνοι όµως, αφού διετύπωσαν και νέας απειλάς, τους απέλυσαν, αφ' ενός µεν διότι δεν εύρισκαν τίποτε το
ένοχον, δια να τους τιµωρήσουν, αφ' ετέρου δε εξ αιτίας του λαού, διότι όλοι εδόξαζαν τον Θεόν, δια το θαυµαστόν αυτό
γεγονός της θεραπείας του χωλού.
Πραξ. 4,22  ετών γάρ ήν πλειόνων τεσσαράκοντα ο άνθρωπος εφ ον εγεγόνει το σηµείον τούτο της ιάσεως .
Πραξ. 4,22  Εδικαιολογείτο δε ο θαυµασµός του λαού, διότι ο εκ γενετής χωλός, στον οποίον έγινε το θαύµα της θεραπείας,
ήτο σαράντα ετών και πλέον.
Πραξ. 4,23  Απολυθέντες δε ήλθον προς τους ιδίους και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπον.
Πραξ. 4,23  Οταν δε οι Απόστολοι απελύθησαν, ήλθαν στους άλλους πιστούς, µε τους οποίους στενότατα, ως αδελφοί της
αυτής πνευµατικής οικογενείας, συνεδέοντο και τους ανήγγειλαν όσα οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είχαν είπει εις
αυτούς.
Πραξ. 4,24  οι δε ακούσαντες οµοθυµαδόν ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπον· Δέσποτα, σύ ο ποιήσας τον ουρανόν και
την γήν και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς,
Πραξ. 4,24  Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν, µε µια ψυχή και µε µια καρδιά ύψωσαν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν· “Δεσποτα, συ,
ο οποίος έκαµες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά ,
Πραξ. 4,25  ο διά στόµατος Δαυΐδ παιδός σου ειπών· ίνα τι εφρύαξαν έθνη και λαοί εµελέτησαν κενά;
Πραξ. 4,25  συ, που µε το στόµα του δούλου σου Δαυίδ είπες· Διατί εφρύαξαν τα έθνη οι δε λαοί κατέστρωσαν
καλοµελετηµένα, µάταια όµως και ανωφελη, πονηρά σχέδια;
Πραξ. 4,26  παρέστησαν οι βασιλείς της γής και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά τού Κυρίου και κατά τού
Χριστού αυτού.
Πραξ. 4,26  Παρετάχθησαν εις πολεµικήν παράταξιν οι βασιλείς της γης και εµαζεύθηκαν στον ίδιον τόπον όλοι οι
άρχοντες εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του Μεσσίου, τον οποίον ο Θεός έχρισε βασιλέα, προφήτην και αρχιερέα.
Πραξ. 4,27  συνήχθησαν γάρ επ αληθείας επί τον άγιον παίδά σου Ιησούν, ον έχρισας, Ηρώδης τε και Πόντιος Πιλάτος σύν
έθνεσι και λαοίς Ισραήλ,
Πραξ. 4,27  Διότι, πράγµατι, Κυριε, εµαζεύθηκαν όλοι αυτοί εναντίον του αγίου παιδός σου Ιησού, τον οποίον συ έστειλες
και έχρισες Σωτήρα, ο Ηρώδης και ο Ποντιος Πιλάτος µαζή µε τα ειδωλολατρικά έθνη και µε τας φυλάς του Ισραήλ,
Πραξ. 4,28  ποιήσαι όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρισε γενέσθαι.
Πραξ. 4,28  δια να πράξουν όχι όλα όσα αυτοί εν τη πονηρία των ήθελαν, αλλά όσα η παντοδύναµος δεξιά σου και η
πάνσοφος ιδική σου θέλησις είχε προορίσει να γίνουν.
Πραξ. 4,29  και τα νύν, Κύριε, έπιδε επί τας απειλάς αυτών, και δός τοίς δούλοις σου µετά παρησίας πάσης λαλείν τον λόγον
σου
Πραξ. 4,29  Και τώρα, Κυριε, ρίξε το βλέµµα σου εις τας απειλάς των, µε τας οποίας µας φοβερίζουν και δώσε στους δούλους
σου δύναµιν και φωτισµόν να λαλούν µε κάθε παρρησίαν και να κηρύττουν το θέληµά σου,
Πραξ. 4,30  εν τώ την χείρά σου εκτείνειν σε εις ίασιν και σηµεία και τέρατα γίνεσθαι διά τού ονόµατος τού αγίου παιδός
σου Ιησού.
Πραξ. 4,30  καθ' ον χρόνον συ θα απλώνης το χέρι σου εις θαυµατουργικήν θεραπείαν και θα γίνωνται µε την επίκλησιν του
ονόµατος του αγίου παιδός σου Ιησού καταπληκτικά και αποδεικτικά σηµεία και θαύµατα”.
Πραξ. 4,31  και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος εν ώ ήσαν συνηγµένοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύµατος Αγίου, και
ελάλουν τον λόγον τού Θεού µετά παρησίας.
Πραξ. 4,31  Και όταν αυτοί έτσι παρεκάλεσαν τον Θεόν, εσείσθη ο τόπος, στον οποίον ήσαν συγκεντρωµένοι, και έλαβαν
πλουσίως όλοι Αγιον Πνεύµα, διεποτίσθησαν από αυτό και εκήρυτταν τον λόγον του Θεού µε θάρρος.
Πραξ. 4,32  Τού δε πλήθους των πιστευσάντων ήν η καρδία και η ψυχή µία, και ουδέ είς τι των υπαρχόντων αυτώ έλεγεν
ίδιον είναι, αλλ ήν αυτοίς άπαντα κοινά.
Πραξ. 4,32  Ολο δε εκείνο το πλήθος των πιστών είχε µια καρδιά και µια ψυχή, ώστε να αποτελούν µίαν αρµονικήν και
πνευµατικήν κοινωνίαν· και κανείς δεν έλεγεν ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντα του είναι ιδικόν του, αλλά ήσαν τα
πάντα εις αυτούς κοινά και διετίθεντο δια την εξυπηρέτησιν όλων.
Πραξ. 4,33  και µεγάλη δυνάµει απεδίδουν το µαρτύριον οι απόστολοι της αναστάσεως τού Κυρίου Ιησού χάρις τε µεγάλη
ήν επί πάντας αυτούς.
Πραξ. 4,33  Και µε µεγάλην δύναµιν και ως καθήκον ιερόν και µέγα προσέφεραν οι Απόστολοι την µαρτυρίαν των δια την
ανάστασιν του Κυρίου Ιησού. Μεγάλη δε χάρις Θεού ήτο εις όλους τους πιστούς.
Πραξ. 4,34  ουδέ γάρ ενδεής τις υπήρχεν εν αυτοίς· όσοι γάρ κτήτορες χωρίων ή οικιών υπήρχον, πωλούντες έφερον τας
τιµάς των πιπρασκοµένων και ετίθουν παρά τους πόδας των αποστόλων·
Πραξ. 4,34  Απόδειξις δε τούτου ήτο ότι δεν υπήρχε µεταξύ αυτών, κανένας που να στερήται, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήται
χωραφιών η σπιτιών τα επωλούσαν και έφερναν το αντίτιµον των πωλουµένων και το έθεταν µε ευλάβειαν πολλήν κατά
γης, κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων.
Πραξ. 4,35  διεδίδετο δε εκάστω καθότι αν τις χρείαν είχεν.
Πραξ. 4,35  Εµοιράζετο δε κατόπιν αυτό το χρήµα στον καθένα ανάλογα µε την ανάγκην που είχε.
Πραξ. 4,36  Ιωσής δε ο επικληθείς Βαρνάβας υπό των αποστόλων, ό έστι µεθερµηνευόµενον υιός παρακλήσεως, Λευΐτης,
Κύπριος τώ γένει,
Πραξ. 4,36  Ο Ιωσής δε, ο οποίος ωνοµάσθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, που σηµαίνει εις την ελληνικήν υιός
παρηγορίας και ενισχύσεως και ο οποίος ήτο Λευΐτης γεννηθείς εις την Κυπρον,
Πραξ. 4,37  υπάρχοντος αυτώ αγρού, πωλήσας ήνεγκε το χρήµα και έθηκε παρά τους πόδας των αποστόλων.
Πραξ. 4,37  είχε ένα αγρόν. Και αφού τον επώλησε, έφερε τα χρήµατα και τα έθεσεν εµπρός εις τα πόδια των Αποστόλων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Πραξ. 5,1  Ανήρ δε τις Ανανίας ονόµατι σύν Σαπφείρη τή γυναικί αυτού επώλησε κτήµα
Πραξ. 5,1  Ενας άνθρωπος, Ανανίας ονόµατι, µαζή µε την γυναίκα του την Σαπφείραν επώλησε το κτήµα του
Πραξ. 5,2  και ενοσφίσατο από της τιµής, συνειδυίας και της γυναικός αυτού, και ενέγκας µέρος τι παρά τους πόδας των
αποστόλων έθηκεν.
Πραξ. 5,2  και εξεχώρισε και εκράτησε δια τον εαυτόν του ένα µέρος από τα εισπραχθέντα χρήµατα, µε γνώσιν και
συγκατάθεσιν της γυναικός του, εν αγνοία των Αποστόλων. Και αφού έφερε το υπόλοιπον µέρος των χρηµάτων, το έθεσε
στους πόδας των Αποστόλων.
Πραξ. 5,3  είπε δε Πέτρος· Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το Πνεύµα το Άγιον και
νοσφίσασθαι από της τιµής τού χωρίου;
Πραξ. 5,3  Είπε δε ο Πετρος· “Ανανία, διατί αφήκες τον σατανάν να γεµίση µε πονηρίαν την καρδίαν σου, ώστε να πης
ψέµατα και να θελήσης να απατήσης το Πνεύµα το Αγιον και να κρατήσης δολίως δια τον εαυτόν σου ένα µέρος από το
αντίτιµον του χωραφιού;
Πραξ. 5,4  ουχί µένον σοι έµενε και πραθέν εν τή σή εξουσία υπήρχε; τι ότι έθου εν τή καρδία σου το πράγµα τούτο; ουκ
εψεύσω ανθρώποις, αλλά τώ Θεώ.
Πραξ. 5,4  Πριν πωληθή το χωράφι δεν έµενε ιδικόν σου και αφού επωλήθη, δεν ήτο το αντίτιµόν του εις την εξουσίαν σου
να το κρατήσης η να το δώσης; Διατί έβαλες εις την καρδίαν σου αυτήν την πονηράν πράξιν, να εξαπατήσης την
Εκκλησίαν και να φανής, ότι από χριστιανικήν τάχα αγάπην προσφέρεις τα πάντα στους πιστούς; Δεν είπες ψέµατα εις
ανθρώπους, αλλά στο Αγιον Πνεύµα, στον Θεόν”.
Πραξ. 5,5  ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε , και εγένετο φόβος µέγας επί πάντας τους ακούοντας
ταύτα.
Πραξ. 5,5  Ενώ δε ήκουε τους λόγους αυτούς ο Ανανίας και σχεδόν πριν τελειώση ο Πετρος , έπεσε καταγής και εξεψύχησε.
Και έπεσε µεγάλος φόβος εις όλους εκείνους που ήκουαν αυτά.
Πραξ. 5,6  αναστάντες δε οι νεώτεροι συνέστειλαν αυτόν και εξενέγκαντες έθαψαν.
Πραξ. 5,6  Οι νεώτεροι δε εσηκώθησαν αµέσως, περιετύλιξαν το νεκρό σώµα του Ανανίου µε νεκρικά σάβανα, το µετέφεραν
έξω από την πόλιν και το έθαψαν.
Πραξ. 5,7  Εγένετο δε ως ωρών τριών διάστηµα και η γυνή αυτού, µη ειδυία το γεγονός, εισήλθεν.
Πραξ. 5,7  Υστερον δε από διάστηµα τριών περίπου ωρών η σύζυγος του Ανανίου, η οποία δεν είχε ακόµη πληροφορηθή το
γεγονός αυτό, ήλθεν στον τόπον της συγκεντρώσεως των πιστών.
Πραξ. 5,8  απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος· ειπέ µοι, ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε; η δε είπε· ναί, τοσούτου.
Πραξ. 5,8  Την ηρώτησε δε ο Πετρος· πες µου, πράγµατι αντί τόσου ποσού επωλήσατε το χωράφι;” Εκείνη δε είπε· “ναι, αντί
τόσου”.
Πραξ. 5,9  ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν· τι ότι συνεφωνήθη υµίν πειράσαι το Πνεύµα Κυρίου; ιδού οι πόδες των θαψάντων
τον άνδρα σου επί τή θύρα και εξοίσουσί σε.
Πραξ. 5,9  Ο δε Πετρος της είπε τότε· “διατί εσυµφωνήσατε συ και ο σύζυγός σου να πειράξετε µε την ψευδολογίαν και
απάτην το Πνεύµα του Κυρίου; Ιδού, τα πόδια εκείνων, που έθαψαν τον άνδρα σου είναι τώρα εις την θύραν και θα
µεταφέρουν και σε έξω από την πόλιν, δια να σε θάψουν”.
Πραξ. 5,10  έπεσε δε παραχρήµα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν· εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν νεκράν , και
εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής.
Πραξ. 5,10  Επεσε δε και αυτή αµέσως κοντά εις τα πόδια του Πετρου και εξεψύχησε. Οταν δε εισήλθαν οι νέοι, ευρήκαν και
αυτήν νεκράν. Και αφού την έβγαλαν έξω από την πόλιν, την έθαψαν κοντά στον σύζυγόν της.
Πραξ. 5,11  και εγένετο φόβος µέγας εφ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα .
Πραξ. 5,11  Και έπεσε µεγάλος φόβος εις όλην την Εκκλησίαν και εις όλους όσοι επληροφορούντο τα φοβερά αυτά
γεγονότα.
Πραξ. 5,12  Διά δε των χειρών των αποστόλων εγίνετο σηµεία και τέρατα εν τώ λαώ πολλά· και ήσαν οµοθυµαδόν άπαντες
εν τή στοά Σολοµώντος·
Πραξ. 5,12  Με τα χέρια δε των Αποστόλων εγίνοντο πολλά και µεγάλα θαύµατα, που επιµαρτυρούσαν την αλήθειαν του
κηρύγµατός των και επροκαλούσαν κατάπληξιν στον λαόν. Και ήσαν όλοι µε µια καρδιά και µε µια γνώµη εις την στοάν
του Σολοµώντος.
Πραξ. 5,13  των δε λοιπών ουδείς ετόλµα κολλάσθαι αυτοίς, αλλ εµεγάλυνεν αυτούς ο λαός·
Πραξ. 5,13  Από δε τους άλλους, που είχαν πιστεύσει, κανείς δεν ετολµούσε να τους πλησιάση και να ανακατευθή µε θάρρος
µαζή των, αλλά ο λαός τους ετιµούσε και τους εδόξαζε.
Πραξ. 5,14  µάλλον δε προσετίθεντο πιστεύοντες τώ Κυρίω πλήθη ανδρών τε και γυναικών,
Πραξ. 5,14  Οσον δε επερνούσαν αι ηµέραι, ολονέν περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών προσειλκύοντο εις την πίστιν
του Κυρίου και επροστίθεντο στον αριθµόν των πιστών.
Πραξ. 5,15  ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τιθέναι επί κλινών και κραβάττων , ίνα ερχοµένου Πέτρου
κάν η σκιά επισκιάση τινί αυτών.
Πραξ. 5,15  Ο σεβασµός δε και η εκτίµησις του λαού προς αυτούς δια την θείαν δύναµιν , που ενεργούσε δια µέσου αυτών,
ήτο τόσος, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν οι µεν πλούσιοι επάνω εις κλίνας, οι δε πτωχοί εις
απέριττα κρεββάτια, ώστε, όταν θα ήρχετο και θα επερνούσε ο Πετρος, και η σκια του έστω να πέση επάνω εις κανένα από
αυτούς, δια να τον θεραπεύση.
Πραξ. 5,16  συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήµ φέροντες ασθενείς και οχλουµένους υπό
πνευµάτων ακαθάρτων, οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες.
Πραξ. 5,16  Αλλά και το πλήθος των γύρω πόλεων εµαζεύοντο εις την Ιερουσαλήµ και έφεραν τους ασθενείς και αυτούς που
ηνωχλούντο από πονηρά πνεύµατα, οι οποίοι και εθεραπεύοντο όλοι.
Πραξ. 5,17  Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες οι σύν αυτώ, η ούσα αίρεσις των Σαδδουκαίων, επλήσθησαν ζήλου



Πραξ. 5,17  Ο αρχιερεύς όµως και όλοι όσοι ήσαν µαζή µε αυτόν, αυτοί που αποτελούσαν την θρησκευτικήν παράταξιν των
Σαδδουκαίων, εκυριεύθησαν από φθόνον και κακίαν και εκινήθησαν εναντίον των Αποστόλων.
Πραξ. 5,18  και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους, και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δηµοσία.
Πραξ. 5,18  Απλωσαν δε τα χέρια τους στους Αποστόλους, τους επιασαν και τους έβαλαν υπό επιτήρησιν εις την δηµοσίαν
φυλακήν.
Πραξ. 5,19  άγγελος δε Κυρίου διά της νυκτός ήνοιξε τας θύρας της φυλακής, εξαγαγών τε αυτούς είπε·
Πραξ. 5,19  Αγγελος όµως Κυρίου κατά την νύκτα ήνοιξε τας θύρας της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε·
Πραξ. 5,20  πορεύεσθε, και σταθέντες λαλείτε εν τώ ιερώ τώ λαώ πάντα τα ρήµατα της ζωής ταύτης.
Πραξ. 5,20  “πηγαίνετε, σταθήτε µε θάρρος και διδάσκετε εις τας αυλάς του ναού τον λαόν όλα τα λόγια της νέας αυτής
ζωής, που σας µετέδωκε ο Ιησούς”.
Πραξ. 5,21  ακούσαντες δε εισήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και εδίδασκον. παραγενόµενος δε ο αρχιερεύς και οι σύν
αυτώ συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των υιών Ισραήλ. και απέστειλαν εις το δεσµωτήριον αχθήναι
αυτούς.
Πραξ. 5,21  Ηκουσαν οι Απόστολοι αυτά, εισήλθαν, ενώ ακόµη ήτο όρθρος, στον ιερόν τόπον και εδίδασκον. Ηλθε δε κατά
την πρωΐαν ο αρχιερεύς και όσοι ήσαν µαζή του στον τόπον των συνεδριάσεων, εκάλεσαν το συνέδριον και όλην την
γερουσίαν των Ισραηλιτών και έστειλαν ανθρώπους εις την φυλακήν, δια να φέρουν προ του συνεδρίου τους Αποστόλους.
Πραξ. 5,22  οι δε υπηρέται παραγενόµενοι ουχ εύρον αυτούς εν τή φυλακή, αναστρέψαντες δε απήγγειλαν
Πραξ. 5,22  Οι υπηρέται όµως ήλθον εις την φυλακήν και δεν τους ευρήκαν· επιστρέψαντες δε στο συνέδριον ανέφεραν το
γεγονός,
Πραξ. 5,23  λέγοντες ότι το µέν δεσµωτήριον εύροµεν κεκλεισµένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρό των
θυρών, ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύροµεν.
Πραξ. 5,23  λέγοντες· “ότι το µεν δεσµωτήριον το ευρήκαµεν κλεισµένον µε κάθε ασφάλειαν και τους φρουρούς να
στέκωνται όρθιοι εµπρός από τας θύρας, όταν όµως ανοίξαµε, δεν ευρήκαµε κανένα µέσα εις την φυλακήν”.
Πραξ. 5,24  ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους ό τε ιερεύς και ο στρατηγός τού ιερού και οι αρχιερείς , διηπόρουν περί
αυτών τι αν γένοιτο τούτο.
Πραξ. 5,24 Οταν δε ήκουσαν αυτούς τους λόγους ο αρχιερεύς και ο στρατηγός της φρουράς του ιερού και οι άλλοι αρχιερείς
κατελήφθησαν από µεγάλην απορίαν δι' αυτά, που ήκουσαν, και διηρωτώντο, πως συνέβη και τι ηµπορεί τάχα να γίνη µε
το γεγονός αυτό.
Πραξ. 5,25  παραγενόµενος δε τις απήγγειλεν αυτοίς ότι ιδού οι άνδρες, ούς έθεσθε εν τή φυλακή, εισίν εν τώ ιερώ εστώτες
και διδάσκοντες τον λαόν.
Πραξ. 5,25  Εν τω µεταξύ όµως ήλθεν κάποιος και τους ανήγγειλε ότι· “ιδού, οι άνδρες, τους οποίους σεις εβάλατε εις την
φυλακήν, ευρίσκονται τώρα εις την αυλήν του ναού και διδάσκουν τον λαόν”.
Πραξ. 5,26  τότε απελθών ο στρατηγός σύν τοίς υπηρέταις ήγαγεν αυτούς ου µετά βίας· εφοβούντο γάρ τον λαόν, ίνα µη
λιθασθώσιν·
Πραξ. 5,26  Τοτε επήγε εκεί ο στρατηγός, µαζή µε τους υπηρέτας και τους έφερε στο συνέδριον όχι δια της βίας, επειδή
εφοβούντο µήπως λιθοβοληθούν από τον λαόν.
Πραξ. 5,27  αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν τώ συνεδρίω. και επηρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς
Πραξ. 5,27  Αφού δε τους έφεραν, τους έβαλαν ως κατηγορουµένους και υποδίκους , να σταθούν όρθιοι εν µέσω του
συνεδρίου και τους ηρώτησεν ο αρχιερεύς
Πραξ. 5,28  λέγων· ου παραγγελία παρηγγείλαµεν υµίν µη διδάσκειν επί τώ ονόµατι τούτω; και ιδού πεπληρώκατε την
Ιερουσαλήµ της διδαχής υµών, και βούλεσθε επαγαγείν εφ ηµάς το αίµα τού ανθρώπου τούτου.
Πραξ. 5,28  λέγων· “δεν σας εδώσαµε αυστηράν εντολήν, να µη διδάσκετε στο όνοµα τούτο; Και ιδού σεις εγεµίσατε την
Ιερουσαλήµ µε την διδασκαλίαν σας και θέλετε να ρίξετε επάνω εις ηµάς την ευθύνην δια το αίµα αυτού του
ανθρώπου” (την οποίαν εν τούτοις ευθύνην αυτοί είχαν αναλάβει ενώπιον του Πιλάτου λέγοντες· Το αίµα αυτού εφ' ηµάς
και επί τα τέκνα ηµών).
Πραξ. 5,29  αποκριθείς δε Πέτρος και οι απόστολοι είπον· πειθαρχείν δεί Θεώ µάλλον ή ανθρώποις.
Πραξ. 5,29  Απεκρίθη δε ο Πετρος και οι άλλοι Απόστολοι και είπαν· “πρέπει να υπακούωµεν στον Θεόν µάλλον (ο οποίος
και κατά την νύκτα αυτήν µας διέταξε µε τον άγγελόν του να κηρύξωµεν την αλήθειαν) και όχι εις σας τους ανθρώπους,
που µας εδώσατε διαταγήν να σιωπήσωµεν.
Πραξ. 5,30  ο Θεός των πατέρων ηµών ήγειρεν Ιησούν, ον υµείς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες επί ξύλου·
Πραξ. 5,30  Ο Θεός των πατέρων µας ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, τον οποίον σεις εφονεύσατε, κρεµάσαντες επάνω στο
ξύλον του σταυρού.
Πραξ. 5,31  τούτον ο Θεός αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τή δεξιά αυτού δούναι µετάνοιαν τώ Ισραήλ και άφεσιν αµαρτιών.
Πραξ. 5,31  Αυτόν ο Θεός τον ύψωσε µε την παντοδύναµον αυτού δεξιάν και τον ανέδειξε αρχηγόν και Σωτήρα, να δίδη
µετάνοιαν στους Ισραηλίτας και άφεσιν αµαρτιών.
Πραξ. 5,32  και ηµείς εσµεν αυτού µάρτυρες των ρηµάτων τούτων, και το Πνεύµα δε το Άγιον ό έδωκεν ο Θεός τοίς
πειθαρχούσιν αυτώ.
Πραξ. 5,32  Και ηµείς είµεθα αυτόπται µάρτυρες, που ηκούσαµεν και είδοµεν αυτόν, δια να κηρύττωµεν τα λόγια και τα
γεγονότα αυτά, καθ' ον χρόνον και αυτό το Αγιον Πνεύµα, που έδωκεν ο Θεός εις όσους τον υπακούουν, µαρτυρεί την
αλήθειαν των λόγων µας µε τα θαύµατα και τα χαρίσµατά του”.
Πραξ. 5,33  οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και εβουλεύοντο ανελείν αυτούς .
Πραξ. 5,33  Εκείνοι όµως, όταν ήκουσαν τα λόγια αυτά, εταράχθησαν, έτριζαν τα δόντια των µε οργήν και συζητούσαν
µεταξύ των, να καταδικάσουν αυτούς εις θάνατον.
Πραξ. 5,34  Αναστάς δε τις εν τώ συνεδρίω Φαρισαίος ονόµατι Γαµαλιήλ, νοµοδιδάσκαλος τίµιος παντί τώ λαώ, εκέλευσεν
έξω βραχύ τι τους αποστόλους ποιήσαι,
Πραξ. 5,34  Εσηκώθηκε όµως µέσα στο συνέδριον ένας Φαρισαίος, ονόµατι Γαµαλιήλ, διδάσκαλος του Νοµου, άνθρωπος
κύρους και υπολήψεως ενώπιον όλου του λαού, και διέταξε να βγάλουν δι' ολίγον έξω από την αίθουσαν τους Αποστόλους.



Πραξ. 5,35  είπέ τε προς αυτούς· άνδρες Ισραηλίται, προσέχετε εαυτοίς επί τοίς ανθρώποις τούτοις τι µέλλετε πράσσειν.
Πραξ. 5,35  Και είπε τότε προς τους συνέδρους· “άνδρες Ισραηλίται, προσέχετε καλά τους εαυτούς σας και αναλογισθήτε
την ευθύνην σας, δι' αυτό που σκέπτεσθε να πράξετε εναντίον αυτών των ανθρώπων.
Πραξ. 5,36  πρό γάρ τούτων των ηµερών ανέστη Θευδάς, λέγων είναί τινα εαυτόν, ώ προσεκλίθη αριθµός ανδρών ωσεί
τετρακοσίων· ός ανηρέθη, και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διελύθησαν και εγένοντο εις ουδέν.
Πραξ. 5,36  Διότι, πριν από τας ηµέρας αυτάς, παρουσιάστηκε ο Θευδάς, ο οποίος έλεγε δια τον ευατόν του ότι είναι τάχα
κάποιος µεγάλος. Τον ηκολούθησαν ως οπαδοί του κάπου τετρακόσιοι άνθρωποι. Αλλά εφονεύθη αυτός, και όλοι όσοι
επίστευον εις αυτόν διελύθησαν και εξωλοθρεύθησαν.
Πραξ. 5,37 µετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν ταίς ηµέραις της απογραφής και απέστησε λαόν ικανόν οπίσω αυτού·
κακείνος απώλετο, και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διεσκορπίσθησαν.
Πραξ. 5,37  Επειτα από αυτόν παρουσιάσθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τας ηµέρας που έγινε από τους Ρωµαίους η
απογραφή, και ετράβηξε µε το µέρος του αρκετόν λαόν, αλλά και εκείνος εθανατώθηκε και εχάθηκε και όλοι όσοι τον
υπήκουαν διεσκορπίσθησαν.
Πραξ. 5,38  και τα νύν λέγω υµίν, απόστητε από των ανθρώπων τούτων και εάσατε αυτούς· ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλή
αύτη ή το έργον τούτο, καταλυθήσεται·
Πραξ. 5,38  Και τώρα εγώ σας λέγω, σταθήτε µακρυά από τους ανθρώπους τούτους, αφήσατέ τους και µη απλώνετε επάνω
των τα χέρια σας. Διότι, εάν αυτό που σχεδιάζουν η το έργον που πράττουν προέρχεται εξ ανθρώπων , θα διαλυθή µόνο του.
Πραξ. 5,39  ει δε εκ Θεού εστιν, ου δύνασθε καταλύσαι αυτό, µη ποτε και θεοµάχοι ευρεθήτε.
Πραξ. 5,39  Εάν όµως είναι εκ του Θεού, δεν ηµπορείτε σεις να το καταστρέψετε. Σκεφθήτε δε, µήπως γίνετε και θεοµάχοι,
πολεµούντες τον Θεόν και το έργον του”.
Πραξ. 5,40  επείσθησαν δε αυτώ, και προσκαλεσάµενοι τους αποστόλους δείραντες παρήγγειλαν µη λαλείν επί τώ ονόµατι
τού Ιησού, και απέλυσαν αυτούς.
Πραξ. 5,40  Επείσθησαν δε εις αυτόν τα µέλη του συνεδρίου και αφού επροσκάλεσαν τους Αποστόλους πάλιν εις την
αίθουσαν, τους έδειραν, τους παρήγγειλαν να µη κηρύττουν πλέον επί τω ονόµατι του Ιησού και κατόπιν τους απέλυσαν .
Πραξ. 5,41  οι µέν ούν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου τού συνεδρίου, ότι υπέρ τού ονόµατος αυτού κατηξιώθησαν
ατιµασθήναι·
Πραξ. 5,41  Αλλά οι Απόστολοι, ύστερα από όλα αυτά, ανεχώρησαν από το συνέδριον χαίροντες, διότι ηξιώθησαν της
µεγάλης τιµής να υποστούν εξευτελιστικήν τιµωρίαν χάριν του ονόµατος του Χριστού .
Πραξ. 5,42  πάσαν τε ηµέραν εν τώ ιερώ και κατ οίκον ουκ επαύοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόµενοι Ιησούν τον Χριστόν .
Πραξ. 5,42  Δεν εσταµατούσαν δε κάθε ηµέραν, τόσον ενώπιον του λαού στο ιερόν, όσον και ιδιαιτέρως εις τα σπίτια, να
διδάσκουν και να µεταδίδουν την χαρµόσυνον αγγελίαν, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο σταλµένος από τον Θεόν Σωτήρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Πραξ. 6,1  Εν δε ταίς ηµέραις ταύταις πληθυνόντων των µαθητών εγένετο γογγυσµός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους ,
ότι παρεθεωρούντο εν τή διακονία τή καθηµερινή αι χήραι αυτών.
Πραξ. 6,1  Κατά τας ηµέρας δε αυτάς, καθώς ηύξανε ο αριθµός των πιστών, οι Εβραίοι Χριστιανοί, οι οποίοι κατήγοντο από
ξένας περιοχάς και ωµιλούσαν την ελληνικήν γλώσσαν και ελέγοντο Ελληνισταί, ήρχισαν να γογγύζουν και να
παραπονούνται εναντίον των Εβραίων Χριστιανών της Ιουδαίας, διότι αι χήραι αυτών παρεµερίζοντο και παρηµελούντο
εις την καθηµερινήν υπηρεσίαν της διανοµής τροφών και βοηθηµάτων.
Πραξ. 6,2  προσκαλεσάµενοι δε οι δώδεκα το πλήθος των µαθητών είπον· ουκ αρεστόν εστιν ηµάς καταλείψαντας τον
λόγον τού Θεού διακονείν τραπέζαις.
Πραξ. 6,2  Οι δώδεκα Απόστολοι τότε, αφού προσεκάλεσαν όλον το πλήθος των πιστών, είπαν· “δεν είναι ορθόν και αρεστόν
στον Θεόν, να αφήσωµεν ηµείς το κήρυγµα του θείου λόγου και να υπηρετούµεν εις τας τραπέζας του φαγητού.
Πραξ. 6,3  επισκέψασθε ούν, αδελφοί, άνδρας εξ υµών µαρτυρουµένους επτά, πλήρεις Πνεύµατος Αγίου και σοφίας, ούς
καταστήσοµεν επί της χρείας ταύτης·
Πραξ. 6,3  Δι' αυτό, αδελφοί, εξετάσατε µε πολλήν προσοχήν και εκλέξατε ανάµεσα σας επτά άνδρας, οι οποίοι να έχουν
καλήν µαρτυρίαν από όλους, να είναι δε γεµάτοι από Αγιον Πνεύµα και σοφίαν και τους οποίους ηµείς θα
εγκαταστήσωµεν δια την υπηρεσίαν αυτήν.
Πραξ. 6,4  ηµείς δε τή προσευχή και τή διακονία τού λόγου προσκαρτερήσοµεν.
Πραξ. 6,4  Ηµείς δε θα επιµείνωµεν ακόµη περισσότερον και θα ασχοληθώµεν µε µεγαλύτερον ζήλον εις την προσευχήν και
την υπηρεσίαν του κηρύγµατος”.
Πραξ. 6,5  και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός τού πλήθους· και εξελέξαντο Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύµατος
Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχορον και Νικάνορα και Τίµωνα και Παρµενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα,
Πραξ. 6,5  Και ήρεσεν ο λόγος αυτός εις όλον το πλήθος των πιστών . Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεµάτον πίστιν και
Πνεύµα Αγιον, και τον Φιλιππον και τον Πρόχορον και τον Νικάνορα και τον Τιµωνα και τον Παρµενάν και τον Νικόλαον ,
ο οποίος υπήρξεν ειδωλολάτρης από την Αντιόχειαν και πριν να πιστεύση στον Χριστόν είχε προσηλυτισθή εις την
ιουδαϊκήν θρησκείαν.
Πραξ. 6,6  ούς έστησαν ενώπιον των αποστόλων, και προσευξάµενοι επέθηκαν αυτοίς τας χείρας.
Πραξ. 6,6  Αυτούς, λοιπόν, τους παρουσίασαν µετά την εκλογήν των εµπρός στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι, αφού
προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω εις αυτούς τας χείρας των, δια να τους µεταδοθή η ειδική δια το έργον των θεία χάρις.
Πραξ. 6,7  και ο λόγος τού Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθµός των µαθητών εν Ιερουσαλήµ σφόδρα, πολύς τε όχλος
των Ιουδαίων υπήκουον τή πίστει.
Πραξ. 6,7  Και το κήρυγµα του θείου λόγου ηπλώνετο και διεδίδετο και ο αριθµός των µαθητών εις την Ιερουσαλήµ ηύξανε
και επληθύνετο παρά πολύ και πολύ πλήθος από τους Ιουδαίους εδέχοντο την νέαν πίστιν και υπετάσσοντο εις αυτήν .
Πραξ. 6,8  Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάµεως εποίει τέρατα και σηµεία µεγάλα εν τώ λαώ
Πραξ. 6,8  Ο δε Στέφανος, γεµάτος πίστιν και δύναµιν Θεού, έκανε µεταξύ του λαού καταπληκτικά θαύµατα και
υπερφυσικά έργα, που µαρτυρούσαν την αλήθειαν της πίστεως.



Πραξ. 6,9  ανέστησαν δε τινες των εκ της συναγωγής της λεγοµένης Λιβερτίνων και Κυρηναίων και Αλεξανδρέων και των
από Κιλικίας και Ασίας συζητούντες τώ Στεφάνω,
Πραξ. 6,9  Μερικοί δε Εβραίοι από την συναγωγήν, που ελέγετο συναγωγή των Λιβερτίνων, των δούλων δηλαδή που είχαν
απελευθερώσει οι Ρωµαίοι, και από την συναγωγήν των Κυρηναίων και Αλεξανδρέων καθώς και των Ιουδαίων της
Κιλικίας και της Ασίας, εσηκώθηκαν µε φανατισµόν και πείσµα και συζητούσαν µε τον Στέφανον.
Πραξ. 6,10  και ουκ ίσχυον αντιστήναι τή σοφία και τώ πνεύµατι ώ ελάλει.
Πραξ. 6,10  Αλλά δεν ηµπορούσαν να αντισταθούν εις την σοφίαν και στο πνεύµα , µε το οποίον ωµιλούσε ο Στέφανος.
Πραξ. 6,11  τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακηκόαµεν αυτού λαλούντος ρήµατα βλάσφηµα εις Μωϋσήν και τον Θεόν·
Πραξ. 6,11  Τοτε εδωροδόκησαν και έβαλαν µερικούς άνδρας, οι οποίοι και ήρχισαν να λέγουν ότι ηµείς έχοµεν ακούσει τον
Στέφανον να λέγη βλάσφηµα λόγια εναντίον του Μωϋσέως και του Θεού.
Πραξ. 6,12  συνεκίνησάν τε τον λαόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραµµατείς, και επιστάντες συνήρπασαν αυτόν και
ήγαγον εις το συνέδριον,
Πραξ. 6,12  Και έφεραν αναταραχήν και εξέγερσιν στον λαόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραµµατείς εναντίον του
Στεφάνου, και όλοι µαζή ώρµησαν έξαφνα και ήρπασαν τον Στέφανον και τον έφεραν στο συνέδριον.
Πραξ. 6,13  έστησάν τε µάρτυρας ψευδείς λέγοντας· ο άνθρωπος ούτος ου παύεται ρήµατα βλάσφηµα λαλών κατά τού
τόπου τού αγίου και τού νόµου·
Πραξ. 6,13  Και παρουσίασαν ψευδοµάρτυρας, οι οποίοι έλεγαν· “ο άνθρωπος αυτός δεν παύει να λέγη βλάσφηµα λόγια
εναντίον του αγίου τόπου, δηλαδή του ναού, και εναντίον του Νοµου.
Πραξ. 6,14  ακηκόαµεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτος καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθη
ά παρέδωκεν ηµίν Μωϋσής.
Πραξ. 6,14  Διότι ηµείς µε τα ίδια µας τα αυτιά τον έχοµε ακούσει να λέγη ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταστρέψη αυτόν
τον ιερόν τόπον και θα αλλάξη τα ιερά έθιµα, που µας έχει παραδώσει ο Μωϋσής µε τον νόµον του”.
Πραξ. 6,15  και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόµενοι εν τώ συνεδρίω είδον το πρόσωπον αυτού ωσεί πρόσωπον
αγγέλου.
Πραξ. 6,15  Και όταν όλοι οι δικασταί, που εκάθηντο στο συνέδριον, εγύρισαν τα βλέµµατα προς τον Στέφανον, είδαν το
πρόσωπόν του ν' ακτινοβολή ωσάν να ήτο πρόσωπον αγγέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Πραξ. 7,1  Είπε δε ο αρχιερεύς· ει άρα ταύτα ούτως έχει;
Πραξ. 7,1  Είπε δε ο αρχιερεύς· “πες µας, είναι τάχα αληθινά, όσα καταγγέλλουν οι µάρτυρες;”
Πραξ. 7,2  ο δε έφη· άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. ο Θεός της δόξης ώφθη τώ πατρί ηµών Αβραάµ όντι εν τή
Μεσοποταµία, πριν ή κατοικήσαι αυτόν εν Χαράν,
Πραξ. 7,2  Ο δε Στέφανος είπε· “άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός της δόξης παρουσιάσθηκε στον πρόγονον
µας, τον Αβραάµ, όταν ήτο εις την Μεσοποταµίαν, πριν ακόµη κατοικήση εις την Χαρράν.
Πραξ. 7,3  και είπε προς αυτόν· έξελθε εκ της γής σου και εκ της συγγενείας σου, και δεύρο εις γήν ήν αν σοι δείξω.
Πραξ. 7,3  Και είπε εις αυτόν· Αναχώρησε από τον τόπον σου και από τους συγγενείς σου και έλα εις περιοχήν, την οποίαν
εγώ θα σου δείξω.
Πραξ. 7,4  τότε εξελθών εκ γής Χαλδαίων κατώκησεν εν Χαράν. κακείθεν µετά το αποθανείν τον πατέρα αυτού µετώκησεν
αυτόν εις την γήν ταύτην εις ήν υµείς νύν κατοικείτε·
Πραξ. 7,4  Τοτε ο Αβραάµ ανεχώρησε από την χώραν των Χαλδαίων και εγκατεστάθη εις την Χαρράν. Από εκεί, µετά τον
θάνατον του πατρός του, τον έβαλε ο Θεός να κατοικήση εις την γην αυτήν, εις την οποίαν και σεις τώρα κατοικείτε.
Πραξ. 7,5  και ουκ έδωκεν αυτώ κληρονοµίαν εν αυτή ουδέ βήµα ποδός, και επηγγείλατο δούναι αυτώ εις κατάσχεσιν
αυτήν και τώ σπέρµατι αυτού µετ αυτόν, ουκ όντος τέκνου.
Πραξ. 7,5  Και εν τούτοις δεν του έδωκε εις την περιοχήν αυτήν ως κληρονοµίαν ούτε ενός βήµατος τόπον . Και όµως είχε
υποσχεθη ο Θεός να δώση ως ιδιοκτησίαν την χώραν αυτήν, εις αυτόν τον ίδιον και ύστερα από αυτόν στους απογόνους
του, καίτοι όταν υπέσχετο αυτά ο Θεός, δεν είχεν ο Αβραάµ τέκνον.
Πραξ. 7,6  ελάλησε δε ούτως ο Θεός, ότι έσται το σπέρµα αυτού πάροικον εν γη αλλοτρία, και δουλώσουσιν αυτό και
κακώσουσιν έτη τετρακόσια·
Πραξ. 7,6  Ελάλησε δε ο Θεός κατ' αυτόν τον τρόπον, ότι δηλαδή οι απόγονοί του θα µείνουν ως πάροικοι εις ξένην χώραν.
Και οι άνθρωποι της χώρας εκείνης θα τους κάµουν δούλους των και θα τους ταλαιπωρήσουν τετρακόσια χρόνια.
Πραξ. 7,7  και το έθνος ώ εάν δουλεύσωσι κρινώ εγώ, είπεν ο Θεός· και µετά ταύτα εξελεύσονται και λατρεύσουσί µοι εν τώ
τόπω τούτω.
Πραξ. 7,7  Και είπεν ο Θεός· Το έθνος, στο οποίον θα εργασθούν ως δούλοι, θα το δικάσω εγώ. Και έπειτα από αυτά θα
φύγουν από εκεί και θα µε λατρεύσουν στον τόπον αυτόν.
Πραξ. 7,8  και έδωκεν αυτώ διαθήκην περιτοµής· και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεµεν αυτόν τή ηµέρα τή ογδόη ,
και ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας.
Πραξ. 7,8  Και έδωκεν ο Θεός στον Αβραάµ διαθήκην, που την επεκύρωσε µε την περιτοµήν. Και έτσι, σύµφωνα µε την
πίστιν και την διαθήκην αυτήν, εγέννησε ο Αβραάµ τον Ισαάκ και τον περιέταµε την ογδόην ηµέραν. Το ίδιο και ο Ισαάκ
τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας.
Πραξ. 7,9  Καί οι πατριάρχαι ζηλώσαντες τον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον.
Πραξ. 7,9  Και οι δώδεκα πατριάρχαι επειδή εφθόνησαν τον Ιωσήφ τον επώλησαν ως δούλον εις εµπόρους , οι οποίοι και τον
µετέφεραν εις την Αίγυπτον.
Πραξ. 7,10  και ήν ο Θεός µετ αυτού, και εξείλετο αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν αυτώ χάριν και σοφίαν
εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου, και κατέστησεν αυτόν ηγούµενον επ Αίγυπτον και όλον τον οίκον αυτού.
Πραξ. 7,10  Ο Θεός όµως ήτο µαζή του, τον έβγαλε και τον εγλύτωσε από όλας τας θλίψστου και του έδωκε χάριν και
σοφίαν, όπως αυτή εφάνηκε ενώπιον Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου. Και εγκατέστησε αυτόν ο Φαραώ άρχοντα εις
όλην την Αίγυπτον και εις όλον το ανάκτορόν του.



Πραξ. 7,11  ήλθε δε λιµός εφ όλην την γήν Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψις µεγάλη, και ουχ εύρισκον χορτάσµατα οι
πατέρες ηµών.
Πραξ. 7,11  Ηλθε δε πείνα εις όλην την χώραν της Αιγύπτου και της Χαναάν και θλίψις µεγάλη, και δεν εύρισκαν τροφάς οι
πρόγονοί µας δια τον εαυτόν τους και τα βοσκήµατά τους.
Πραξ. 7,12  ακούσας δε Ιακώβ όντα σίτα εν Αιγύπτω εξαπέστειλε τους πατέρας ηµών πρώτον·
Πραξ. 7,12  Οταν δε ήκουσεν ο Ιακώβ, ότι εις την Αίγυπτον υπάρχει σιτάρι, έστειλε δια πρώτην φοράν τους προγόνους µας.
Πραξ. 7,13  και εν τώ δευτέρω ανεγνωρίσθη Ιωσήφ τοίς αδελφοίς αυτού και φανερόν εγένετο τώ Φαραώ το γένος τού
Ιωσήφ.
Πραξ. 7,13  Και κατά το δεύτερον ταξίδιόν των εφανέρωσε τον εαυτόν του ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και έγινε πλέον
γνωστή στον Φαραώ η οικογένεια του Ιωσήφ.
Πραξ. 7,14  αποστείλας δε Ιωσήφ µετεκαλέσατο τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εν ψυχαίς
εβδοµήκοντα πέντε.
Πραξ. 7,14  Εστειλε δε ο Ιωσήφ και εκάλεσεν εις την Αίγυπτον τον πατέρα του τον Ιακώβ και όλην την οικογένειάν του, η
οποία απετελείτο από εβδοµήκοντα πέντε ψυχάς.
Πραξ. 7,15  κατέβη δε Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύτησεν αυτός και οι πατέρες ηµών ,
Πραξ. 7,15  Κατέβηκε πράγµατι ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον και εκεί απέθανε αυτός και οι δώδεκα πρόγονοί µας.
Πραξ. 7,16  και µετετέθησαν εις Συµέχ και ετέθησαν εν τώ µνήµατι ώ ωνήσατο Αβραάµ τιµής αργυρίου παρά των υιών
Εµµόρ τού Συχέµ.
Πραξ. 7,16  Και µετεφέρθησαν τα οστά των εις την Συχέµ και ετέθησαν στο µνήµα, το οποίον είχε αγοράσει ο Αβραάµ µε
αργυρά νοµίσµατα από τους υιούς του Εµµόρ, που κατοικούσε εις την Συχέµ.
Πραξ. 7,17  Καθώς δε ήγγιζεν ο χρόνος της επαγγελίας ήν ώµοσεν ο Θεός τώ Αβραάµ, ηύξησεν ο λαός και επληθύνθη εν
Αιγύπτω,
Πραξ. 7,17  Καθώς δε επλησίαζε ο χρόνος δια την εκπλήρωσιν της υποσχέσεως, την οποίαν µε όρκον είχε δώσει ο Θεός στον
Αβραάµ, αυξήθηκε ο λαός και έγινε πλήθος πολύ ο αριθµός του εις την Αίγυπτον.
Πραξ. 7,18  άχρις ού ανέστη βασιλεύς έτερος, ός ουκ ήδει τον Ιωσήφ.
Πραξ. 7,18  Μεχρις ότου παρουσιάσθηκε άλλος βασιλεύς, ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και τας υπηρεσίας τας οποίας
είχε προσφέρει αυτός εις την Αίγυπτον.
Πραξ. 7,19  ούτος κατασοφισάµενος το γένος ηµών εκάκωσε τους πατέρας ηµών τού ποιείν έκθετα τα βρέφη αυτών, εις το
µη ζωογονείσθαι·
Πραξ. 7,19  Αυτός εσκέφθηκε πονηρά και δόλια εναντίον του γένους ηµών, εταλαιπώρησε τους πατέρας ηµών και τους
εξηνάγκασε να αφίνουν έκθετα τα βρέφη των, ώστε να µη διατηρούνται αυτά εις την ζωήν.
Πραξ. 7,20  εν ώ καιρώ εγεννήθη Μωϋσής, και ήν αστείος τώ Θεώ· ός ανετράφη µήνας τρεις εν τώ οίκω τού πατρός αυτού.
Πραξ. 7,20  Κατά τον καιρόν δε εκείνον εγεννήθηκε ο Μωϋσής, ο οποίος ήτο ωραίος και αγαπητός στον Θεόν. Αυτός
ανατράφηκε κρυφά τρεις µήνες στο σπίτι του πατρός του.
Πραξ. 7,21  εκτεθέντα δε αυτόν ανείλετο αυτό η θυγάτηρ Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν εαυτή εις υιόν.
Πραξ. 7,21  Οταν δε τον έρριψαν έκθετον εις τα νερά του ποταµού, τον ανέσυρε από εκεί και τον επήρε η κόρη του Φαραώ
και τον ανέθρεψε, δια να τον έχη ως θετόν υιόν της.
Πραξ. 7,22  και επαιδεύθη Μωϋσής πάση σοφία Αιγυπτίων, ήν δε δυνατός εν λόγοις και εν έργοις.
Πραξ. 7,22  Και εµορφώθηκε ο Μωϋσής µε όλην την σοφίαν των Αιγυπτίων. Ητο δε δυνατός και συνετός και στους λόγους
και εις τα καλά έργα, που έκανε.
Πραξ. 7,23  Ως δε επληρούτο αυτώ τεσσαρακονταετής χρόνος, ανέβη εις την καρδίαν αυτού επισκέψασθαι τους αδελφούς
αυτού τους υιούς Ισραήλ.
Πραξ. 7,23  Καθώς δε αυτός συνεπλήρωσε τα σαράντα χρόνια της ηλικίας του, ήρθε εις την καρδίαν του η επιθυµία, να
επισκεφθή τους αδελφούς του, τους απογόνους του Ισραήλ.
Πραξ. 7,24  και ιδών τινα αδικούµενον ηµύνατο, και εποιήσατο εκδίκησιν τώ καταπονουµένω πατάξας τον Αιγύπτιον.
Πραξ. 7,24  Και όταν είδε κάποιον Ισραηλίτην να αδικήται, τον υπερησπίσθη και εξεδικήθη τον αδικούµενον και
βασανιζόµενον αυτόν αδελφόν του, φονεύσας τον Αιγύπτιον.
Πραξ. 7,25  ενόµιζε δε συνιέναι τους αδελφούς αυτού ότι ο Θεός διά χειρός αυτού δίδωσιν αυτοίς σωτηρίαν· οι δε ου
συνήκαν.
Πραξ. 7,25  Ενόµιζε δε ότι θα εκαταλάβαιναν οι αδελφοί του, πως ο Θεός µε το χέρι το ιδικόν του δίδει εις αυτούς σωτηρίαν.
Εκείνοι όµως δεν το εκατάλαβαν.
Πραξ. 7,26  τή τε επιούση ηµέρα ώφθη αυτοίς µαχοµένοις, και συνήλασεν αυτούς εις ειρήνην ειπών· άνδρες, αδελφοί εστε
υµείς· ίνα τι αδικείτε αλλήλους;
Πραξ. 7,26  Και την άλλην ηµέραν, ενώ δύο από αυτούς εφιλονεικούσαν και είχαν έλθει εις τα χέρια, παρουσιάσθηκε
άξαφνα ο Μωϋσής και τους παρεκίνησε να ειρηνεύσουν ειπών· “Ανθρωποι, σεις είσθε αδελφοί µεταξύ σας. Διατί αδικείτε ο
ένας τον άλλον;
Πραξ. 7,27  ο δε αδικών τον πλησίον απώσατο αυτόν ειπών· τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ ηµών;
Πραξ. 7,27  Αλλά εκείνος, που αδικούσε τον πλησίον του, έσπρωξε τον Μωϋσέα και του είπε· Ποιός σε έβαλε άρχοντα και
δικαστήν εις ηµάς;
Πραξ. 7,28  µη ανελείν µε σύ θέλεις ον τρόπον ανείλες χθές τον Αιγύπτιον;
Πραξ. 7,28  Μηπως συ θέλεις να µε φονεύσης, όπως εφόνευσες χθες τον Αιγύπτιον;
Πραξ. 7,29  έφυγε δε Μωϋσής εν τώ λόγω τούτω και εγένετο πάροικος εν γη Μαδιάµ, ού εγέννησεν υιούς δύο.
Πραξ. 7,29  Ενεκα δε του λόγου αυτού, που εφανέρωνεν ότι ο χθεσινός φόνος έγινε πλέον γνωστός, έφυγε ο Μωϋσής από την
Αίγυπτον και ήλθε και έµεινε ως ξένος εις την γην Μαδιάµ, όπου και επέκτησε δύο υιούς.
Πραξ. 7,30  Καί πληρωθέντων ετών τεσσαράκοντα ώφθη αυτώ εν τή ερήµω τού όρους Σινά άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός
βάτου.
Πραξ. 7,30  Οταν δε συνεπληρώθησαν σαράντα χρόνια από την ηµέραν της φυγής του, παρουσιάσθηκε προς αυτόν εις την



έρηµον του όρους Σινά ο Υιός του Θεού, ο άγγελος της µεγάλης βουλής του Κυρίου, µέσα εις φλόγα πυρός, που έβγαινε από
ένα βάτο.
Πραξ. 7,31  ο δε Μωϋσής ιδών εθαύµαζε το όραµα· προσερχοµένου δε αυτού κατανοήσαι εγένετο φωνή Κυρίου προς αυτόν·
Πραξ. 7,31  Ο δε Μωϋσής, όταν είδε αυτό το περίργον γεγονός, εθαύµαζε το θέαµα· καθώς δε επροχωρούσε δια να το
αντιληφθή καλύτερα, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν, η οποία του έλεγε·
Πραξ. 7,32  εγώ ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάµ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. έντροµος δε γενόµενος
Μωϋσής ουκ ετόλµα κατανοήσαι.
Πραξ. 7,32  Εγώ είµαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Επειδή δε
εκυριεύθηκε από τρόµον ο Μωϋσής, δεν ετολµούσε να ερευνήση περισσότερον το όραµα.
Πραξ. 7,33  είπε δε αυτώ ο Κύριος· λύσον το υπόδηµα των ποδών σου. ο γάρ τόπος εν ώ έστηκας γη αγία εστίν.
Πραξ. 7,33  Είπε δε εις αυτόν ο Κυριος· Λύσε και βγάλε το υπόδηµα των ποδών σου, διότι ο τόπος, επάνω στον οποίον
στέκεσαι, είναι γη αγία.
Πραξ. 7,34  ιδών είδον την κάκωσιν τού λαού µου τού εν Αιγύπτω και τού στεναγµού αυτών ήκουσα, και κατέβην εξελέσθαι
αυτούς· και νύν δεύρο αποστελώ σε εις Αίγυπτον.
Πραξ. 7,34  Εγώ είδα πολύ καλά την ταλαιπωρίαν και καταπίεσιν του λαού µου εις την Αίγυπτον και ήκουσα τους
στεναγµούς των και κατέβηκα να τους ελευθερώσω. Και τώρα εµπρός, θα σε στείλω εις την Αίγυπτον.
Πραξ. 7,35  Τούτον τον Μωϋσήν ον ηρνήσαντο ειπόντες· τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν; τούτον ο Θεός άρχοντα
και λυτρωτήν απέστειλεν εν χειρί αγγέλου τού οφθέντος αυτώ εν τή βάτω.
Πραξ. 7,35  Αυτόν, λοιπόν, τον Μωϋσήν, τον οποίον εκείνοι είχον αρνηθή και του είπαν· Ποιός σε έβαλε άρχοντα και
δικαστήν; Αυτόν ο Θεός άρχοντα και ελευθερωτήν έστειλεν µε το χέρι και την δύναµιν του αγγέλου της µεγάλης βουλής
του Κυρίου, που είχε παρουσιασθή προς αυτόν εις την βάτον.
Πραξ. 7,36  ούτος εξήγαγεν αυτούς ποιήσας τέρατα και σηµεία εν γη Αιγύπτω και εν Ερυθρά θαλάσση και εν τή ερήµω έτη
τεσσαράκοντα.
Πραξ. 7,36  Αυτός, λοιπόν, ο Μωϋσής τους ωδήγησε έξω από την χώραν της δουλείας, αφού έκαµε µεγάλα θαύµατα εις την
Αίγυπτον και την Ερυθράν θάλασσαν και εις την έρηµον επί σαράντα έτη, και τα οποία θαύµατα εµαρτυρούσαν την
δύναµιν του Θεού.
Πραξ. 7,37  ούτός εστιν ο Μωϋσής ο ειπών τοίς υιοίς Ισραήλ· προφήτην υµίν αναστήσει Κύριος ο Θεός υµών εκ των
αδελφών υµών ως εµέ· αυτού ακούσεσθε.
Πραξ. 7,37  Αυτός είναι ο Μωϋσής, που είπε στους Ισραηλίτας· Προφήτην εις σας θα αναδείξη Κυριος ο Θεός σας από τους
αδελφούς σας, ωσάν εµέ, νοµοθέτην και ελευθερωτήν. Εις αυτόν θα υπακούετε.
Πραξ. 7,38  ούτός εστιν ο γενόµενος εν τή εκκλησία εν τή ερήµω µετά τού αγγέλου τού λαλούντος αυτώ εν τώ όρει Σινά και
των πατέρων ηµών, ός εδέξατο λόγια ζώντα δούναι ηµίν.
Πραξ. 7,38  Αυτός ο Μωϋσής είναι που ήλθε εις την συγκέντρωσιν του λαού εις την έρηµον µετά του αγγέλου ο οποίος του
ωµιλούσε στο όρος Σινά, και των πατέρων µας· αυτός έλαβε τα λόγια του Θεού, που δίδουν ζωήν, δια να τα παραδώση εις
ηµάς.
Πραξ. 7,39  ώ ουκ ηθέλησαν υπήκοοι γενέσθαι οι πατέρες ηµών, αλλ απώσαντο και εστράφησαν τή καρδία αυτών εις
Αίγυπτον
Πραξ. 7,39  Εις αυτόν δεν ηθέλησαν να υπακούσουν οι πατέρες µας αλλά τον απώθησαν και κατά την καρδίαν και την
διάθεσίν των εγύρισαν πίσω εις την Αίγυπτον,
Πραξ. 7,40 ειπόντες τώ Ααρών· ποίησον ηµίν θεούς οί προπορεύσονται ηµών· ο γάρ Μωϋσής ούτος ός εξήγαγεν ηµάς εκ γής
Αιγύπτου, ουκ οίδαµεν τι γέγονεν αυτώ.
Πραξ. 7,40  αφού είπαν στον Ααρών· Κατασκεύασέ µας θεούς, οι οποίοι θα προπορεύωνται εµπρός µας, διότι αυτός ο
Μωϋσής, που µας έβγαλε από την χώραν της Αιγύπτου, εχάθηκε και δεν γνωρίζοµεν, τι του συνέβη.
Πραξ. 7,41  και εµοσχοποίησαν εν ταίς ηµέραις εκείναις και ανήγαγον θυσίαν τώ ειδώλω, και ευφραίνοντο εν τοίς έργοις
των χειρών αυτών.
Πραξ. 7,41  Και κατεσκεύασαν ένα είδωλον µοσχαριού κατά τας ηµέρας εκείνας και προσέφεραν θυσίας στο είδωλον και
ευφραίνοντο και εγλεντούσαν δια τα έργα των χειρών των. (Και έδειξαν έτσι φοβεράν απιστίαν και αχαριστίαν προς τον
αληθινόν Θεόν, ο οποίος µε τόσα θαύµατα τους έχει λυτρώσει από την δουλείαν των Αιγυπτίων).
Πραξ. 7,42  έστρεψε δε ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύειν τή στρατιά τού ουρανού, καθώς γέγραπται εν βίβλω των
προφητών· µη σφάγια και θυσίας προσηνέγκατέ µοι έτη τεσσαράκοντα εν τή ερήµω, οίκος Ισραήλ;
Πραξ. 7,42  Ενεκα δε τούτων έφυγε από αυτούς ο Θεός και τους αφήκε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως έχει
γραφή στο βιβλίον των προφητών· Μηπως και µου προσφέρατε σεις, απόγονοι του Ισραήλ, µε πίστιν και ευλάβειαν σφάγια
και θυσίας επί σαράντα έτη εις την έρηµον; Οχι βέβαια.
Πραξ. 7,43  και ανελάβετε την σκηνήν τού Μολόχ και το άστρον τού θεού υµών εµφάν, τους τύπους ούς εποιήσατε
προσκυνείν αυτοίς· και µετοικιώ υµάς επέκεινα Βαβυλώνος.
Πραξ. 7,43  Αλλά εσηκώσατε στους ώµους σας την ειδωλολατρικήν σκηνήν του Μολόχ και το αστέρι του θεού σας Ρεµφάν ,
δηλαδή του Κρόνου, είδωλα που εκάµατε δια να τα προσκυνήτε. Και δια τούτο προς τιµωρίαν σας, θα σας διώξω και θα
σας βάλω να κατοικήσετε µακρύτερα από την Βαβυλώνα.
Πραξ. 7,44  Η σκηνή τού µαρτυρίου ήν τοίς πατράσιν ηµών εν τή ερήµω, καθώς διετάξατο ο λαλών τώ Μωϋσή ποιήσαι
αυτήν κατά τον τύπον ον εωράκει·
Πραξ. 7,44  Η ιερά όµως σκηνή του µαρτυρίου υπήρχε εις την έρηµον δια τους πατέρας µας, όπως είχε διατάξει αυτός που
ωµιλούσε προς τον Μωϋσέα, να κατασκευάση αυτήν σύµφωνα µε τον τύπον, τον οποίον είχε ίδει στο όρος.
Πραξ. 7,45  ήν και εισήγαγον διαδεξάµενοι οι πατέρες ηµών µετά Ιησού εν τή κατασχέσει των εθνών ών έξωσεν ο Θεός από
προσώπου των πατέρων ηµών, έως των ηµερών Δαυΐδ·
Πραξ. 7,45  Αυτήν, λοιπόν, την σκηνήν οι πατέρες µας, που διεδέχθησαν τον Μωϋσέα, την έφεραν µαζή µε τον Ιησούν του
Ναυή εις την κυριευθείσαν χώραν των εθνικών, τους οποίους έδιωξε ο Θεός εµπρός από τους πατέρας µας, και αυτή η
σκηνή έµεινε έως εις τας ηµέρας του Δαυΐδ.



Πραξ. 7,46  ός εύρε χάριν ενώπιον τού Θεού και ητήσατο ευρείν σκήνωµα τώ Θεώ Ιακώβ.
Πραξ. 7,46  Αυτός ευρήκε χάριν ενώπιον του Θεού και εζήτησε να εύρη κατάλληλον περιοχήν, δια να ανεγείρη κατοικίαν
στον Θεόν του Ιακώβ.
Πραξ. 7,47  Σολοµών δε ωκοδόµησεν αυτώ οίκον.
Πραξ. 7,47  Αλλά ο Σολοµών έκτισε ναόν στον Θεόν.
Πραξ. 7,48  αλλ ουχ ο ύψιστος εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει·
Πραξ. 7,48  Οµως ο Υψιστος δεν κατοικεί εις χειροποιήτους ναούς , όπως άλλωστε και ο προφήτης λέγει·
Πραξ. 7,49  ο ουρανός µοι θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών µου· ποίον οίκον οικοδοµήσετέ µοι, λέγει Κύριος, ή τις
τόπος της καταπαύσεώς µου;
Πραξ. 7,49  Ο ουρανός είναι δι' εµέ θρόνος και η γη υποπόδιον των ποδών µου. Ποίον οίκον ηµπορείτε να µου οικοδοµήσετε,
λέγει ο Κυριος, η ποίος θα είναι ο τόπος της µονίµου παραµονής και αναπαύσεώς µου;
Πραξ. 7,50  ουχί η χείρ µου εποίησε ταύτα πάντα;
Πραξ. 7,50  Ολα αυτά, που ηµπορείτε σεις οι άνθρωποι να µου τα προσφέρετε, δεν τα έχει κάµει το παντοδύναµον χέρι µου;
Πραξ. 7,51  Σκληροτράχηλοι και απερίτµητοι τή καρδία και τοίς ωσίν, υµείς αεί τώ Πνεύµατι τώ Αγίω αντιπίπτετε, ως οι
πατέρες υµών και υµείς.
Πραξ. 7,51  Σκληροτράχηλοι, που δεν θέλετε να σκύψετε το κεφάλι σας ενώπιον του Θεού και που έχετε περικόψει από την
καρδίαν σας τας κακίας, έχετε βαρειά τ' αυτιά σας, ώστε να µη ακούετε το θέληµα του Θεού· σεις πάντοτε αντιπράττετε και
ανθίστασθε στο Πνεύµα το Αγιον, όπως και οι πατέρες σας.
Πραξ. 7,52  τίνα των προφητών ουκ εδίωξαν οι πατέρες υµών; και απέκτειναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως
τού δικαίου, ού νύν υµείς προδόται και φονείς γεγένησθε·
Πραξ. 7,52  Ποίον από τους προφήτας δεν κατεδίωξαν οι πατέρες σας; Αυτοί και εφόνευσαν εκείνους, που προανήγγειλαν,
δια την έλευσιν του δικαίου, του οποίου τώρα σεις έχετε γίνει προδόται και φονείς.
Πραξ. 7,53  οίτινες ελάβετε τον νόµον εις διαταγάς αγγέλων, και ουκ εφυλάξατε.
Πραξ. 7,53  Σεις οι οποίοι ελάβατε τον νόµον µε εντολάς, που ο Θεός σας έδωσε δια µέσου των αγγέλων, και δεν τον
εφυλάξατε”.
Πραξ. 7,54  Ακούοντες δε ταύτα διεπρίοντο ταίς καρδίαις αυτών και έβρυχον τους οδόντας επ αυτόν .
Πραξ. 7,54  Ενώ δε ήκουαν αυτά ησθάνοντο τας καρδίας των να σχίζωνται από άγριον θυµόν και έτριζαν τα δόντια των
εναντίων του Στεφάνου.
Πραξ. 7,55  υπάρχων δε πλήρης Πνεύµατος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών
τού Θεού,
Πραξ. 7,55  Αυτός δε, γεµάτος Πνεύµα Αγιον, έστρεψε και προσήλωσε το βλέµµα του στον ουρανόν, είδε την δόξαν και
λαµπρότητα του ουρανού και τον Ιησούν να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού
Πραξ. 7,56  και είπεν· ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγµένους και τον υιόν τού ανθρώπου εκ δεξιών τού Θεού εστώτα.
Πραξ. 7,56  και είπε· “ιδού, βλέπω ανοιγµένους τους ουρανούς και τον υιόν του ανθρώπου να στέκεται εκ δεξιών του Θεού”.
Πραξ. 7,57  κράξαντες δε φωνή µεγάλη συνέσχον τα ώτα αυτών και ώρµησαν οµοθυµαδόν επ αυτόν,
Πραξ. 7,57  Οι σύνεδροι και οι άλλοι Ιουδαίοι, αφού εκραύγασαν µε µεγάλην φωνήν, εβούλλωσαν τ' αυτιά των, δια να µη
ακούουν τα βλάσφηµα τάχα αυτά λόγια του Στεφάνου και ώρµησαν µε µια γνώµη όλοι µαζή εναντίον του.
Πραξ. 7,58  και εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. και οι µάρτυρες απέθεντο τα ιµάτια αυτών παρά τους πόδας
νεανίου καλουµένου Σαύλου,
Πραξ. 7,58  Και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλιν, τον λιθοβολούσαν. Και µάρτυρες της κατηγορίας, οι οποίοι, σύµφωνα
µε τον νόµον, πρώτοι έπρεπε να ρίψουν λίθον εναντίον του καταδίκου, έβγαλαν και αφήκαν προς φύλαξιν τα ρούχα των
κοντά εις τα πόδια ενός νέου, που ελέγετο Σαύλος,
Πραξ. 7,59  και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούµενον και λέγοντα· Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύµά µου.
Πραξ. 7,59  και ελιθοβολούσαν τον Στέφανον, καθ' ον χρόνον εκείνος επεκαλείτο τον Κυριον και έλεγε· “Κυριε Ιησού, δέξου
το πνεύµα µου”.
Πραξ. 7,60  θείς δε τα γόνατα έκραξε φωνή µεγάλη· Κύριε, µη στήσης αυτοίς την αµαρτίαν ταύτην. και τούτο ειπών
εκοιµήθη. Σαύλος δε ήν συνευδοκών τή αναιρέσει αυτού.
Πραξ. 7,60  Αφού δε εγονάτισε, εφώναξε µε µεγάλην φωνήν· “Κυριε, µη καταλογίσης εις αυτούς αυτήν την αµαρτίαν”. Και
αφού είπε την προσευχήν αυτήν της συγγνώµης, εκοιµήθηκε εν Κυρίω. Ο δε Σαύλος επεδοκίµαζε την θανατικήν εκτέλεσιν
του Στεφάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Πραξ. 8,1  Εγένετο δε εν εκείνη τή ηµέρα διωγµός µέγας επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύµοις· πάντες δε διεσπάρησαν
κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαµαρείας, πλήν των αποστόλων.
Πραξ. 8,1 Εγινε δε κατά την ηµέραν εκείνην µεγάλος διωγµός εναντίον της Εκκλησίας των Ιεροσολύµων και σχεδόν όλοι οι
Χριστιανοί διεσκορπίσθησαν εις τα διάφορα µέρη της Ιουδαίας και της Σαµαρείας, πλην των Αποστόλων.
Πραξ. 8,2  συνεκόµισαν δε τον Στέφανον άνδρες ευλαβείς και εποίησαν κοπετόν µέγαν επ αυτώ.
Πραξ. 8,2  Ανδρες δε ευλαβείς επήραν και έθαψαν το νεκρό σώµα του Στεφάνου και έκαµαν µεγάλον θρήνον δι' αυτόν.
Πραξ. 8,3  Σαύλος δε ελυµαίνετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόµενος, σύρων τε άνδρας και γυναίκας
παρεδίδου εις φυλακήν.
Πραξ. 8,3  Ο δε Σαύλος κατεδίωκε την Εκκλησίαν των Ιεροσολύµων, εισερχόµενος από σπίτι σε σπίτι· και αφού έσυρε από
εκεί άνδρας και γυναίκας, τους παρέδιδε εις την φυλακήν.
Πραξ. 8,4  Οι µέν ούν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόµενοι τον λόγον.
Πραξ. 8,4  Οσοι µεν, λοιπόν, έφυγαν και διεσκορπίσθησαν από την Ιερουσαλήµ, επέρασαν από διάφορα µέρη κηρύττοντες
το χαρούµενο µήνυµα του Ευαγγελίου.
Πραξ. 8,5  Φίλιππος δε κατελθών εις πόλιν της Σαµαρείας εκήρυσσεν αυτοίς τον Χριστόν.
Πραξ. 8,5  Ο δε Φιλιππος κατέβηκε εις κάποιαν πόλιν της Σαµαρείας και εκήρυττε στους κατοίκους τον Χριστόν .



Πραξ. 8,6 προσείχον δε οι όχλοι τοίς λεγοµένοις υπό τού Φιλίππου οµοθυµαδόν εν τώ ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σηµεία
ά εποίει.
Πραξ. 8,6  Επρόσεχαν δε πλήθη λαού το κήρυγµα του Φιλίππου, όλοι µαζή µε µα καρδιά ήκουαν τα όσα έλεγε, αλλά
συγχρόνως έβλεπαν και τα θαύµατα, που έκανε ο Φιλιππος.
Πραξ. 8,7  πολλών γάρ των εχόντων πνεύµατα ακάθαρτα βοώντα φωνή µεγάλη εξήρχετο, πολλοί δε παραλελυµένοι και
χωλοί εθεραπεύθησαν,
Πραξ. 8,7  Διότι από πολλούς, που είχαν ακάθαρτα πνεύµατα, έφευγαν αυτά, αφού έβγαζαν µεγάλην κραυγήν· πολλοί δε
παράλυτοι και χωλοί εθεραπεύθησαν.
Πραξ. 8,8  και εγένετο χαρά µεγάλη εν τή πόλει εκείνη.
Πραξ. 8,8  Και έγινε µεγάλη χαρά εις την πόλιν εκείνην.
Πραξ. 8,9  Ανήρ δε τις ονόµατι Σίµων προϋπήρχεν εν τή πόλει µαγεύων και εξιστών το έθνος της Σαµαρείας, λέγων είναί
τινα εαυτόν µέγαν·
Πραξ. 8,9  Εζούσε όµως εις την πόλιν εκείνην και κάποιος άνθρωπος, ονόµατι Σιµων, ο οποίος έκανε µαγείες και εξέπληττε
τον λαόν της Σαµαρείας, λέγων δια τον εαυτόν του, ότι είναι κάποιος µεγάλος.
Πραξ. 8,10  ώ προσείχον πάντες από µικρού έως µεγάλου λέγοντες· ούτός εστιν η δύναµις τού Θεού η µεγάλη.
Πραξ. 8,10  Επρόσεχαν δε εις αυτόν όλοι, µικροί µεγάλοι, και έλεγαν· Αυτός είναι η µεγάλη δύναµις του Θεού.
Πραξ. 8,11  προσείχον δε αυτώ διά το ικανώ χρόνω ταίς µαγείαις εξεστακέναι αυτούς.
Πραξ. 8,11  Επρόσεχαν δε εις αυτόν, διότι επί πολύν χρόνον τους είχε καταπλήξει µε τας µαγείας του.
Πραξ. 8,12  ότε δε επίστευσαν τώ Φιλίππω ευαγγελιζοµένω τα περί της βασιλείας τού Θεού και τού ονόµατος Ιησού Χριστού ,
εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες.
Πραξ. 8,12  Οταν όµως επίστευσαν στον Φιλιππον, που εκήρυττε το χαρµόσυνον µήνυµα περί της βασιλείας του Θεού και
περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο και άνδρες και γυναίκες. (Οι καλοπροαίρετες ψυχές δέχονται, όταν
ακούσουν, την αλήθειαν και ελευθερώνοντο από τας πλάνας, εις τας οποίας καλή τη πίστει είχαν παρασυρθή).
Πραξ. 8,13  ο δε Σίµων και αυτός επίστευσε, και βαπτισθείς ήν προσκαρτερών τώ Φιλίππω, θεωρών τε δυνάµεις και σηµεία
γινόµενα εξίστατο.
Πραξ. 8,13  Αλλά και ο ίδιος ο Σιµων επίστευσε και αφού εβαπτίσθη, έµενε συνεχώς και µε επιµονήν κοντά στον Φιλιππον.
Βλέπων δε τα υπερφυσικά θαύµατα και τα σηµεία, που εγίνοντο από τον Φιλιππον, εθαύµαζε και εξεπλήσσετο, διότι αυτός
δεν ηµπορούσε να κάµη τα ίδια.
Πραξ. 8,14  Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύµοις απόστολοι ότι δέδεκται η Σαµάρεια τον λόγον τού Θεού, απέστειλαν προς
αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην·
Πραξ. 8,14  Οταν δε ήκουσαν οι Απόστολοι, που ήσαν εις τα Ιεροσόλυµα, ότι η Σαµάρεια εδέχθη τον λόγον του Θεού,
έστειλαν προς τους Σαµαρείτας τον Πετρον και τον Ιωάννην.
Πραξ. 8,15  οίτινες καταβάντες προσηύξαντο περί αυτών όπως λάβωσι Πνεύµα Άγιον·
Πραξ. 8,15  Αυτοί δε, αφού κατέβηκαν εις την Σαµάρειαν, προσευχήθηκαν υπέρ των Σαµαρειτών, δια να λάβουν τα
χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος.
Πραξ. 8,16  ούπω γάρ ήν επ ουδενί αυτών επιπεπτωκός, µόνον δε βεβαπτισµένοι υπήρχον εις το όνοµα τού Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 8,16  Διότι δεν είχεν ακόµη κατεβή εις κανένα από αυτούς το Αγιον Πνεύµα · ήσαν δε µόνον βαπτισµένοι στο όνοµα
του Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 8,17  τότε επετίθουν τας χείρας επ αυτούς, και ελάµβανον Πνεύµα Άγιον.
Πραξ. 8,17  Τοτε έβαζαν οι Απόστολοι επάνω εις αυτούς τα χέρια των και έπερναν εκείνοι Πνεύµα Αγιον .
Πραξ. 8,18  ιδών δε ο Σίµων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των αποστόλων δίδοται το Πνεύµα το Άγιον , προσήνεγκεν
αυτοίς χρήµατα
Πραξ. 8,18  Οταν όµως ο Σιµων είδε ότι µε την επίθεσιν των χειρών των Αποστόλων µετεδίδοντο τα θαυµαστά χαρίσµατα
του Αγίου Πνεύµατος, επρόσφερε εις αυτούς χρήµατα
Πραξ. 8,19  λέγων· δότε καµοί την εξουσίαν ταύτην, ίνα ώ εάν επιθώ τας χείρας λαµβάνη Πνεύµα Άγιον.
Πραξ. 8,19  λέγων· “δώστε και εις εµέ αυτήν την εξουσίαν, ώστε εις οποιανδήποτε βάλω επάνω τα χέρια, να παίρνη Πνεύµα
Αγιον”.
Πραξ. 8,20  Πέτρος δε είπε προς αυτόν· το αργύριόν σου σύν σοί είη εις απώλειαν, ότι την δωρεάν τού Θεού ενόµισας διά
χρηµάτων κτάσθαι.
Πραξ. 8,20  Ο Πετρος όµως είπε προς αυτόν µε αγανάκτησιν· “το χρήµα σου µαζή µε σένα ας καταστραφή και ας χαθή,
διότι ενόµισες ότι αποκτάται µε χρήµατα η δωρεά του Θεού.
Πραξ. 8,21  ουκ έστι σοι µερίς ουδέ κλήρος εν τώ λόγω τούτω· η γάρ καρδία σου ουκ έστιν ευθεία ενώπιον τού Θεού.
Πραξ. 8,21  Δεν υπάρχει εις σε µερίδιον ούτε κλήρος εις τας δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος, δια τας οποίας γίνεται λόγος. Και
τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ειλικρινής και ανιδιοτελής ενώπιον του Θεού.
Πραξ. 8,22  µετανόησον ούν από της κακίας σου ταύτης, και δεήθητι τού Θεού ει άρα αφεθήσεταί σοι η επίνοια της καρδίας
σου·
Πραξ. 8,22  Μετανόησε, λοιπόν, από αυτήν την κακίαν σου και παρεκάλεσε τον Θεόν, µήπως τυχόν και σου συγχωρηθή η
πονηρά αυτή επινόησις της καρδίας σου.
Πραξ. 8,23  εις γάρ χολήν πικρίας και σύνδεσµον αδικίας ορώ σε όντα.
Πραξ. 8,23  Αµφιβάλλω όµως, διότι σε βλέπω να είσαι µέσα εις πικράν χολήν, που σου δηµιουργεί η κακία σου, και µέσα εις
τα δεσµά της αδικίας”.
Πραξ. 8,24  αποκριθείς δε ο Σίµων είπε· δεήθητε υµείς υπέρ εµού προς τον Θεόν όπως µηδέν επέλθη επ εµέ ών ειρήκατε.
Πραξ. 8,24  Απήντησε τότε ο Σιµων και είπε· “παρακαλέσατε και σεις για µένα τον Θεόν, να µη πέση επάνω µου κανένα από
τα κακά, που είπατε”.
Πραξ. 8,25  Οι µέν ούν διαµαρτυράµενοι και λαλήσαντες τον λόγον τού Κυρίου υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήµ, πολλάς τε
κώµας των Σαµαρειτών ευηγγελίσαντο.
Πραξ. 8,25  Και οι µεν λοιπόν Απόστολοι, αφού επεβεβαίωσαν µε τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος το κήρυγµα περί του



Κυρίου Ιησού, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήµ και καθώς προχωρούσαν εκήρυτταν εις πολλάς χωριά των Σαµαρειτών το
Ευαγγέλιον.
Πραξ. 8,26  Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγων· ανάστηθι και πορεύου κατά µεσηµβρίαν επί την οδόν την
καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήµ εις Γάζαν· αύτη εστίν έρηµος.
Πραξ. 8,26  Αγγελος δε Κυρίου ελάλησε στον Φιλιππον και του είπε· “σήκω και προχώρησε προς νότον στον δρόµον, ο
οποίος κατεβαίνει από την Ιερουσαλήµ εις την Γαζαν· αυτός ο δρόµος είναι έρηµος, δεν έχει κίνησιν”.
Πραξ. 8,27  και αναστάς επορεύθη. και ιδού ανήρ Αιθίοψ ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσσης Αιθιόπων, ός ήν επί
πάσης της γάζης αυτής, ός εληλύθει προσκυνήσων εις Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 8,27  Ο Φιλιππος εσηκώθηκε και επήγε, όπως του είχε είπει ο άγγελος. Και ιδού ένας άνθρωπος Αιθίοψ, ευνούχος,
άρχων και αυλικός της Κανδάκης, βασιλίσσης της Αιθιοπίας, ο οποίος ήτο διευθυντής όλων των οικονοµικών αυτής, και ο
οποίος είχεν έλθει να προσκυνήση εις την Ιερουσαλήµ,
Πραξ. 8,28  ήν τε υποστρέφων και καθήµενος επί τού άρµατος αυτού, και ανεγίνωσκε τον προφήτην Ησαΐαν.
Πραξ. 8,28  επέστρεφε τότε εις την πατρίδα του, καθήµενος εις την άµαξάν του, και εδιάβαζε δυνατά τον προφήτην Ησαΐαν.
Πραξ. 8,29  είπε δε το Πνεύµα τώ Φιλίππω· πρόσελθε και κολλήθητι τώ άρµατι τούτω.
Πραξ. 8,29  Είπε δε το Πνεύµα το Αγιον στον Φιλιππον· “πλησίασε και προχώρει κολλητά εις την άµαξαν αυτήν”.
Πραξ. 8,30  προσδραµών δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος τον προφήτην Ησαΐαν, και είπεν· Αρά γε γινώσκεις
ά αναγινώσκεις;
Πραξ. 8,30  Ετρεξε πράγµατι ο Φιλιππος προς την άµαξαν, ήκουσε αυτόν να διαβάζη τον προφήτην Ησαΐαν και είπεν· “άρά
γε καταλαβαίνεις αυτά, που διαβάζεις;”
Πραξ. 8,31  ο δε είπε· πώς γάρ αν δυναίµην, εάν µη τις οδηγήση µε; παρεκάλεσέ τε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσαι σύν
αυτώ.
Πραξ. 8,31  Εκείνος δε είπε· “δεν τα καταλαβαίνω· διότι πως είναι δυνατόν να τα εννοήσω, εάν κάποιος δεν µε οδηγήση;” Και
παρεκάλεσε τον Φιλιππον να ανεβή εις την άµαξαν και να καθίση µαζή του.
Πραξ. 8,32  η δε περιοχή της γραφής ήν ανεγίνωσκεν ήν αύτη· ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη· και ως αµνός εναντίον τού
κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόµα αυτού.
Πραξ. 8,32  Το δε χωρίον της Γραφής, που εδιάβαζε, ήτο αυτό· “Σαν πρόβατον ωδηγήθηκε εις την σφαγήν· και σαν αρνί, που
µένει άφωνον εµπρός εις αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός δεν ανοίγει το στόµα του.
Πραξ. 8,33  εν τή ταπεινώσει αυτού η κρίσις αυτού ήρθη· την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται; ότι αίρεται από της γής η ζωή
αυτού.
Πραξ. 8,33  Εις την βαθείαν ταπείνωσίν του, εις την οποίαν υπεβλήθη, του ηρνήθησαν την δικαίαν του κρίσιν και το δίκαιόν
του και όµως επέτυχε το έργον του, την σωτηρίαν των ανθρώπων· αυτό δε το πλήθος των πνευµατικών του απογόνων, που
έχει αναγεννήσει εις σωτηρίαν, ποιός ηµπορεί να διηγηθή; Διότι του αφήρεσαν µε βίαιον θάνατον την ζωήν του από την
γην· εδοξάσθη όµως κατόπιν”.
Πραξ. 8,34  αποκριθείς δε ο ευνούχος τώ Φιλίππω είπε· δέοµαί σου, περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο; περί εαυτού ή περί
ετέρου τινός;
Πραξ. 8,34  Ελαβε τότε τον λόγον ο ευνούχος και είπε στον Φιλιππον· “σε παρακαλώ πολύ, δια ποίον ο προφήτης λέγει αυτό;
Δια τον εαυτόν του η δια κανένα άλλον;”
Πραξ. 8,35  ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόµα αυτού και αρξάµενος από της γραφής ταύτης ευηγγελίσατο αυτώ τον Ιησούν.
Πραξ. 8,35  Ηνοιξε τότε το στόµα του ο Φιλιππος, και αφού ήρχισε από το χωρίον αυτό της Γραφής, εκήρυξε εις αυτόν το
χαρµόσυνον µήνυµα δια τον Ιησούν και την σωτηρίαν, που εκείνος προσφέρει στους πιστούς.
Πραξ. 8,36  ως δε επορεύοντο κατά την οδόν, ήλθον επί το ύδωρ, και φησιν ο ευνούχος· ιδού ύδωρ· τι κωλύει µε βαπτισθήναι;
Πραξ. 8,36  Καθώς δε επροχωρούσαν στον δρόµον, έφθασαν κάπου εκεί, που υπήρχε ύδωρ, και είπε τότε ο ευνούχος· “ιδού,
υπάρχει εδώ νερό· τι µε εµποδίζει να βαπτισθώ;”
Πραξ. 8,37  είπε δε ο Φίλιππος· ει πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξεστιν. αποκριθείς δε είπε· πιστεύω τον υιόν τού Θεού είναι
τον Ιησούν Χριστόν.
Πραξ. 8,37  Είπε δε ο Φιλιππος· “Εάν πιστεύης µε όλην σου την καρδιά, έχστο δικαίωµα να βαπτισθής”. Απεκρίθη δε και
είπε· “πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού”.
Πραξ. 8,38  και εκέλευσε στήναι το άρµα, και κατέβησαν αµφότεροι εις το ύδωρ, ό τε Φίλιππος και ο ευνούχος, και
εβάπτισεν αυτόν.
Πραξ. 8,38  Και διέταξς αµέσως να σταθή η άµαξα· κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, και ο Φιλιππος και ο ευνούχος. Και ο
Φιλιππος τον εβάπτισε.
Πραξ. 8,39  ότε δε ανέβησαν εκ τού ύδατος Πνεύµα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον , και ουκ είδεν αυτόν ουκέτι ο ευνούχος·
επορεύετο γάρ την οδόν αυτού χαίρων.
Πραξ. 8,39  Αµέσως δε µόλις ανέβηκαν από το νερό, το Πνεύµα του Κυρίου ήρπασε τον Φιλιππον και δεν τον ξαναείδε πλέον
ο ευνούχος, ο οποίος και συνέχισε το ταξίδι του γεµάτος χαράν.
Πραξ. 8,40  Φίλιππος δε ευρέθη εις Άζωτον, και διερχόµενος ευηγγελίζετο τας πόλεις πάσας έως τού ελθείν αυτόν εις
Καισάρειαν.
Πραξ. 8,40  Ο δε Φιλιππος ευρέθηκε, χωρίς να το καταλάβη πως, εις την Αζωτον· και καθώς επερνούσε από τα διάφορα
µέρη, εκήρυττε το Ευαγγέλιον εις όλας τας πόλεις, έως ότου ήλθεν εις την Καισάρειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Πραξ. 9,1  Ο δε Σαύλος έτι εµπνέων απειλής και φόνου εις τους µαθητάς τού Κυρίου, προσελθών τώ αρχιερεί
Πραξ. 9,1  Ο Σαύλος όµως, κυριευµένος από µίσος και µανίαν, εξακολουθούσε να αποπνέη και να εκδηλώνη αισθήµατα
απειλής και φόνου εναντίον των µαθητών του Κυρίου. Προσήλθε στον αρχιερέα
Πραξ. 9,2  ητήσατο παρ αυτού επιστολάς εις Δαµασκόν προς τας συναγωγάς, όπως εάν τινας εύρη της οδού όντας, άνδρας
τε και γυναίκας, δεδεµένους αγάγη εις Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 9,2  και εζήτησε από αυτόν συστατικάς επιστολάς προς τας συναγωγάς της Δαµασκού, όπως, εάν εύρη µερικούς



άνδρας και γυναίκας να ανήκουν στον δρόµον του Ιησού, δεµένους τους οδηγήση εις την Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 9,3  εν δε τώ πορεύεσθαι εγένετο αυτόν εγγίζειν τή Δαµασκώ, και εξαίφνης περιήστραψεν αυτόν φώς από τού
ουρανού,
Πραξ. 9,3  Ενώ δε επροχωρούσε και επλησίαζε πλέον εις την Δαµασκόν, αίφνης άστραψε ολόγυρά του από τον ουρανόν
λαµπρόν φως.
Πραξ. 9,4  και πεσών επί την γήν ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτώ· Σαούλ Σαούλ, τι µε διώκεις;
Πραξ. 9,4  Και καθώς από την απαστράπτουσαν λάµψιν έπεσε κάτω εις την γης, ήκουσε µίαν φωνήν, η οποία του έλεγε·
“Σαούλ, Σαούλ, διατί µε καταδιώκεις;”
Πραξ. 9,5  είπε δε· τις εί, κύριε; ο δε Κύριος είπεν· εγώ ειµι Ιησούς ον σύ διώκεις·
Πραξ. 9,5  Είπε δε ο Σαύλος· “ποιός είσαι, κύριε;” Ο δε Κυριος απήντησε· “εγώ είµαι ο Ιησούς, τον οποίον συ καταδιώξεις,
αφού καταδιώκστους οπαδούς µου.
Πραξ. 9,6  αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν, και λαληθήσεταί σοι τι σε δεί ποιείν.
Πραξ. 9,6  Αλλά σήκω επάνω και πήγαινε εις την πόλιν και εκεί θα σου ανακοινωθή , τι πρέπει να κάµης”.
Πραξ. 9,7  οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτώ ειστήκεισαν ενεοί, ακούοντες µέν της φωνής, µηδένα δε θεωρούντες.
Πραξ. 9,7  Οι άνδρες όµως, που τον συνώδευαν, έµειναν άφωνοι, µε ανοικτό το στόµα, διότι ήκουαν µεν την φωνήν, αλλά
δεν έβλεπαν κανένα.
Πραξ. 9,8  ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γής, ανεωγµένων τε των οφθαλµών αυτού ουδένα έβλεπε· χειραγωγούντες δε αυτόν
εισήγαγον εις Δαµασκόν.
Πραξ. 9,8  Εσηκώθηκε ο Σαύλος από την γην, και ενώ ήσαν ανοικτά τα µάτια του, δεν έβλεπε κανένα. Οι στρατιώται
οδηγούντες αυτό από το χέρι, τον έφεραν µέσα εις την Δαµασκόν.
Πραξ. 9,9  και ήν ηµέρας τρεις µη βλέπων, και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν.
Πραξ. 9,9  Και έµεινε τρεις ηµέρας τυφλός, χωρίς να βλέπη· και ούτε έφαγε ούτε έπιε.
Πραξ. 9,10  Ήν δε τις µαθητής εν Δαµασκώ ονόµατι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράµατι· Ανανία. ο δε είπεν·
ιδού εγώ, Κύριε·
Πραξ. 9,10  Υπήρχε δε εις την Δαµασκόν ένας µαθητής, ονόµατι Ανανίας, και µε όραµα είπε προς αυτόν ο Κυριος· “Ανανία”.
Εκείνος δε είπε· “ιδού, εδώ είµαι, Κυριε”.
Πραξ. 9,11  ο δε Κύριος προς αυτόν· αναστάς πορεύθητι επί την ρύµην την καλουµένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα
Σαύλον ονόµατι Ταρσέα· ιδού γάρ προσεύχεται,
Πραξ. 9,11  Ο δε Κυριος είπε τότε προς αυτόν· “σήκω και πήγαινε εις την οδόν, που λέγεται ευθεία, και ζήτησε στο σπίτι του
Ιούδα κάποιον, που ονοµάζεται Σαύλος και κατάγεται από την Ταρσόν. Διότι, ιδού, κατά την ώραν αυτήν προσεύχεται και
ζητεί την βοήθειάν µου.
Πραξ. 9,12  και είδεν εν οράµατι άνδρα ονόµατι Ανανίαν εισελθόντα και επιθέντα αυτώ χείρα, όπως αναβλέψη.
Πραξ. 9,12  Είδε και αυτός εις όραµα ένα άνθρωπον, ονόµατι Ανανίαν, ο οποίος εισήλθε στο σπίτι και έθεσε επάνω εις αυτόν
το χέρι, δια να τον θεραπεύση από την τύφλωσιν και ξαναϊδή έτσι το φως”.
Πραξ. 9,13  απεκρίθη δε Ανανίας· Κύριε, ακήκοα από πολλών περί τού ανδρός τούτου, όσα κακά εποίησε τοίς αγίοις σου εν
Ιερουσαλήµ·
Πραξ. 9,13  Απήντησε δε ο Ανανίας· “Κυριε, έχω ακούσει από πολλούς δια τον άνθρωπον αυτόν, δια τα τόσα και τόσα κακά,
που έκαµε στους αγίους οπαδούς σου, οι οποίοι µενουν εις την Ιερουσαλήµ
Πραξ. 9,14  και ώδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων δήσαι πάντας τους επικαλουµένους το όνοµά σου.
Πραξ. 9,14  Και εδώ εις την Δαµασκόν έχει εξουσίαν από τους αρχιερείς να δέση όλους , όσοι επικαλούνται το όνοµά σου”.
Πραξ. 9,15  είπε δε προς αυτόν ο Κύριος· πορεύου, ότι σκεύος εκλογής µοί εστιν ούτος τού βαστάσαι το όνοµά µου ενώπιον
εθνών και βασιλέων υιών τε Ισραήλ·
Πραξ. 9,15  Είπε δε προς αυτόν ο Κυριος· “πήγαινε και µη φοβείσαι. Διότι αυτός είναι όργανον της ιδικής µου εκλογής, δια
να βαστάση και κηρύξη το όνοµά µου εµπρός εις εθνικούς και εις βασιλείς και στους απογόνους του Ισραήλ.
Πραξ. 9,16  εγώ γάρ υποδείξω αυτώ όσα δεί αυτόν υπέρ τού ονόµατός µου παθείν.
Πραξ. 9,16  Διότι εγώ ο ίδιος θα του δείξω από τώρα, όσα πρέπει να πάθη δια το όνοµά µου”
Πραξ. 9,17  Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθείς επ αυτόν τας χείρας είπε· Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος
απέσταλκέ µε, Ιησούς ο οφθείς σοι εν τή οδώ ή ήρχου, όπως αναβλέψης και πλησθής Πνεύµατος Αγίου.
Πραξ. 9,17  Επήγε πράγµατι ο Ανανίας· εισήλθε εις την οικίαν και αφού έθεσε επάνω εις αυτόν τα χέρια του, είπε· “Σαούλ,
αδελφέ, ο Κυριος Ιησούς, ο οποίος σου παρουσιάσθηκε στον δρόµον, που ήρχεσο· µε έστειλε, να αποκτήσης και πάλιν το
φως και να γεµίσης από Αγιον Πνεύµα”.
Πραξ. 9,18  και ευθέως απέπεσον από των οφθαλµών αυτού ωσεί λεπίδες, ανέβλεψέ τε, και αναστάς εβαπτίσθη, και λαβών
τροφήν ενίσχυσεν.
Πραξ. 9,18  Και αµέσως έπεσαν από τα µάτια του κάτι σαν λέπια, απέκτησε το φως του, εσηκώθηκε και εβαπτίσθηκε
αµέσως. Και κατόπιν έφαγε τροφήν και απέκτησεν πάλιν τας δυνάµστου, τας σωµατικάς και τας πνευµατικάς.
Πραξ. 9,19  Εγένετο δε ο Σαύλος µετά των όντων εν Δαµασκώ µαθητών ηµέρας τινάς,
Πραξ. 9,19  Εµεινε δε ο Σαύλος ολίγας ηµέρας µαζή µε τους µαθητάς, που ήσαν εις την Δαµασκόν.
Πραξ. 9,20  και ευθέως εν ταίς συναγωγαίς εκήρυσσε τον Ιησούν ότι ούτός εστιν ο υιός τού Θεού.
Πραξ. 9,20  Και αµέσως εκήρυττε εις τας συναγωγάς τον Ιησούν, λέγων ότι αυτός είναι πράγµατι ο µονογενής Υιός του
Θεού.
Πραξ. 9,21  εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον· ουχ ούτός εστιν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήµ τους επικαλουµένους
το όνοµα τούτο, και ώδε εις τούτο ελήλυθεν, ίνα δεδεµένους αυτούς αγάγη επί τους αρχιερείς;
Πραξ. 9,21  Ολοι δε όσοι τον ήκουσαν εκυριεύθησαν από έκπληξιν και απορίαν και έλεγαν· “δεν είναι αυτός, που κατεδίωξε
µε µίσος µέχρις αφανισµού εις την Ιερουσαλήµ εκείνους, που επεκαλούντο µε πίστιν το όνοµα τούτο και ο οποίος έχει έλθει
εδώ, µε αυτός ακριβώς τον σκοπόν, να συλλάβη αυτούς και δεµένους να τους οδηγήση στους αρχιερείς;”
Πραξ. 9,22  Σαύλος δε µάλλον ενεδυναµούτο και συνέχυνε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαµασκώ , συµβιβάζων ότι
ούτός εστιν ο Χριστός.



Πραξ. 9,22  Ο Παύλος όµως ενισχύετο ακόµη περισσότερον µε την χάριν του Θεού και µε το φωτισµένον κήρυγµά του έφερε
σύγχυσιν στους Ιουδαίους, που κατοικούσαν εις την Δαµασκόν, αποδεικνύων, µε την πραγµατοποίησιν των προφητειών,
ότι αυτός είναι ο Χριστός.
Πραξ. 9,23  ως δε επληρούντο ηµέραι ικαναί, συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελείν αυτόν·
Πραξ. 9,23  Οταν δε επέρασαν αρκετές ηµέρες, συνεσκέφθησαν και απεφάσισαν οι Ιουδαίοι να τον φονεύσουν.
Πραξ. 9,24  εγνώσθη δε τώ Σαύλω η επιβουλή αυτών, παρετήρουν τε τας πύλας ηµέρας τε και νυκτός όπως αυτόν ανέλωσι·
Πραξ. 9,24  Εγινε όµως γνωστή στον Σαύλον η επιβουλή των. Και οι Ιουδαίοι παρατηρούσαν ηµέραν και νύκτα τας πύλας
της πόλεως, δια να τον φονεύσουν.
Πραξ. 9,25  λαβόντες δε αυτόν οι µαθηταί νυκτός καθήκαν διά τού τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι.
Πραξ. 9,25  Οι µαθηταί όµως επήραν τον Σαύλον και εις καιρόν νυκτός τον κατέβασαν µέσα εις ένα κοφίνι από κάποιο
παράθυρο του τείχους.
Πραξ. 9,26  Παραγενόµενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήµ επειράτο κολλάσθαι τοίς µαθηταίς· και πάντες εφοβούντο αυτόν,
µη πιστεύοντες ότι εστί µαθητής.
Πραξ. 9,26  Οταν δε ο Σαύλος έφθασε εις την Ιερουσαλήµ, προσπαθούσε να επικοινωνήση και να προσκολληθή στους
µαθητάς. Ολοι όµως τον εφοβούντο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι πράγµατι µαθητής του Χριστού.
Πραξ. 9,27  Βαρνάβας δε επιλαβόµενος αυτόν ήγαγε προς τους αποστόλους , και διηγήσατο αυτοίς πώς εν τή οδώ είδε τον
Κύριον και ότι ελάλησεν αυτώ, και πώς εν Δαµασκώ επαρησιάσατο εν τώ ονόµατι τού Ιησού.
Πραξ. 9,27  Αλλά ο Βαρνάβας τον επήρε µε εµπιστοσύνην και τον ωδήγησε στους Αποστόλους. Και διηγήθηκε τότε εις
αυτούς ο Σαύλος, πως στον δρόµον είδε τον Κυριον και ότι του ωµίλησε ο Κυριος και πως εις την Δαµασκόν εκήρυξε µε
θάρρος πίστιν στον Ιησούν Χριστόν.
Πραξ. 9,28  και ήν µετ αυτών εισπορευόµενος και εκπορευόµενος εν Ιερουσαλήµ και παρησιαζόµενος εν τώ ονόµατι τού
Κυρίου Ιησού,
Πραξ. 9,28  Και συνεδέθη πλέον µε αυτούς στενότατα, επήγαινε και ήρχετο µαζή των συνεχώς εις Ιερουσαλήµ και µε
παρρησίαν ωµιλούσε δια τον Κυριον Ιησούν.
Πραξ. 9,29  ελάλει τε και συνεζήτει προς τους Ελληνιστάς· οι δε επεχείρουν αυτόν ανελείν .
Πραξ. 9,29  Ακόµη δε ωµιλούσε και εσυζητούσε µε τους Ελληνιστάς Ιουδαίους. Εκείνοι όµως εζητούσαν ευκαιρίαν, να τον
φονεύσουν.
Πραξ. 9,30  επιγνόντες δε οι αδελφοί κατήγαγον αυτόν εις Καισάρειαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν.
Πραξ. 9,30  Οταν δε οι αδελφοί έµαθαν τους σκοπούς των, συνώδευσαν και ωδήγησαν τον Παύλον εις την Καισάρειαν και
τον έστειλαν εις την Ταρσόν, την πατρίδα του, όπου και θα ήτο ασφαλής από τας επιβουλάς των Εβραίων, που έµειναν
άπιστοι και αµετανόητοι.
Πραξ. 9,31  Αι µέν ούν εκκλησίαι καθ όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαµαρείας είχον ειρήνην οικοδοµούµεναι και
πορευόµεναι τώ φόβω τού Κυρίου, και τή παρακλήσει τού Αγίου Πνεύµατος επληθύνοντο.
Πραξ. 9,31  Αι Εκκλησίαι, λοιπόν, που ήσαν εις όλην την Ιουδαίαν και την Γαλιλαίαν και την Σαµάρειαν, είχαν ειρήνην και
οικοδοµούντο εις την χριστιανικήν ζωήν και εζούσαν µε τον φόβον του Κυρίου και µε την δύναµιν και παρηγορίαν, που
τους έδιδε το Πνεύµα το Αγιον, επληθύνοντο.
Πραξ. 9,32  Εγένετο δε Πέτρον διερχόµενον διά πάντων κατελθείν και προς τους αγίους τους κατοικούντας Λύδδαν.
Πραξ. 9,32  Συνέβη δε, όταν ο Πετρος περιώδευε όλα αυτά τα µέρη, να κατεβή στους πιστούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις την
Λυδδαν.
Πραξ. 9,33  εύρε δε εκεί άνθρωπόν τινα Αινέαν ονόµατι, εξ ετών οκτώ κατακείµενον επί κραβάττω, ός ήν παραλελυµένος.
Πραξ. 9,33  Ευρήκε δε εκεί ένα άνθρωπον, ονόµατι Αινέαν, ο οποίος κατέκειτο επί οκτώ έτη παράλυτος επάνω εις ένα
κρεββάτι.
Πραξ. 9,34  και είπεν αυτώ ο Πέτρος· Αινέα, ιάταί σε Ιησούς ο Χριστός· ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ . και ευθέως ανέστη.
Πραξ. 9,34  Και του είπεν ο Πετρος· “Αινέα, ο Ιησούς, ο Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειάν σου. Σηκω και στρώσε
µόνος σου το κρεββάτι σου”. Και αµέσως εκείνος εσηκώθηκε υγιής.
Πραξ. 9,35  και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λύδδαν και τον Σάρωνα , οίτινες επέστρεψαν επί τον Κύριον.
Πραξ. 9,35  Και τον είδαν όλοι, όσοι κατοικούσαν την Λυδδαν και την περιοχήν του Σαρωνος, οι οποίοι επίστευσαν και
επέστρεψαν στον Κυριον, παρακινηθέντες από το θαύµα αυτό.
Πραξ. 9,36  Εν Ιόππη δε τις ήν µαθήτρια ονόµατι Ταβιθά, ή διερµηνευοµένη λέγεται Δορκάς· αύτη ήν πλήρης αγαθών έργων
και ελεηµοσυνών ών εποίει.
Πραξ. 9,36  Εις δε την Ιόππην εζούσε µία µαθήτρια του Κυρίου, ονόµατι Ταβιθά, της οποίας το όνοµα εις την ελληνικήν
σηµαίνει Δορκάς. Αυτή ήτο γεµάτη από καλά έργα και ελεηµοσύνας, τας οποίας έκανε συνεχώς.
Πραξ. 9,37  εγένετο δε εν ταίς ηµέραις εκείναις ασθενήσασαν αυτήν αποθανείν· λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερώω .
Πραξ. 9,37  Συνέβη όµως κατά τας ηµέρας εκείνας να ασθενήση και να πεθάνη . Αφού δε, σύµφωνα µε τα ιουδαϊκά έθιµα,
την έλουσαν και την ετοίµασαν δια την ταφήν, την έβαλαν στο υπερώον.
Πραξ. 9,38  εγγύς δε ούσης Λύδδης τή Ιόππη οι µαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή , απέστειλαν δύο άνδρας προς
αυτόν παρακαλούντες µη οκνήσαι διελθείν έως αυτών.
Πραξ. 9,38  Επειδή δε η Λυδδα ήτο κοντά εις την Ιόππην και οι µαθηταί είχαν ακούσει, ότι ο Πετρος ήταν εκεί, έστειλαν δύο
άνδρας προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να µη βραδύνη να έλθη µέχρις αυτών.
Πραξ. 9,39  αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτοίς· ον παραγενόµενον ανήγαγον εις το υπερώον, και παρέστησαν αυτώ πάσαι
αι χήραι κλαίουσαι και επιδεικνύµεναι χιτώνας και ιµάτια όσα εποίει µετ αυτών ούσα η Δορκάς.
Πραξ. 9,39  Πράγµατι ο Πετρος εσηκώθηκε και επήγε µαζή µε τους δύο απεσταλµένους. Οταν δε έφθασε, τον ανέβασαν στο
υπερώον. Εκεί δε παρουσιάσθησαν εις αυτόν όλαι αι χήραι κλαίουσαι δια τον θάνατον της Ταβιθάς, και εδείκνυαν στον
Πετρον χιτώνας και επανωφόρια, όσα έφκιανε, όταν ήτο εν ζωή η Δορκάς.
Πραξ. 9,40  εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θείς τα γόνατα προσηύξατο, και επιστρέψας προς το σώµα είπε· Ταβιθά,
ανάστηθι. η δε ήνοιξε τους οφθαλµούς αυτής, και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε.
Πραξ. 9,40  Ο Πετρος, αφού έβγαλε όλους έξω από το υπερώον, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Επειτα εστράφη προς το σώµα



και είπε· “Ταβιθά, σήκω”. Εκείνη δε άνοιξε αµέσως τα µάτια της και όταν είδε τον Πετρον ανασηκώθηκε στο κρεββάτι της.
Πραξ. 9,41  δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους αγίους και τας χήρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν.
Πραξ. 9,41  Της έδωσε τότε το χέρι του ο Πετρος και την εσήκωσε. Και αφού εκάλεσε τους Χριστιανούς και µάλιστα τας
χήρας, τους την παρουσίασε ζωντανήν.
Πραξ. 9,42  γνωστόν δε εγένετο καθ όλης της Ιόππης, και πολλοί επίστευσαν επί τον Κύριον.
Πραξ. 9,42  Εγινε δε γνωστόν το θαύµα αυτό της αναστάσεως εις όλην την Ιόππην και πολλοί επίστευσαν στον Κυριον .
Πραξ. 9,43  Εγένετο δε ηµέρας ικανάς µείναι αυτόν εν Ιόππη παρά τινι Σίµωνι βυρσεί.
Πραξ. 9,43  Εµεινε δε εις την Ιόππην ο Πετρος αρκετάς ηµέρας στο σπίτι κάποιου Σιµωνος βυρσοδέψου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Πραξ. 10,1  Ανήρ δε τις εν Καισαρεία ονόµατι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εκ σπείρης της καλουµένης Ιταλικής,
Πραξ. 10,1  Υπήρχε δε εις την Καισάρειαν κάποιος άνθρωπος, ονόµατι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από την στρατιωτικήν
µονάδα, που ελέγετο σπείρα Ιταλική.
Πραξ. 10,2  ευσεβής και φοβούµενος τον Θεόν σύν παντί τώ οίκω αυτού, ποιών τε ελεηµοσύνας πολλάς τώ λαώ και δεόµενος
τού Θεού διά παντός,
Πραξ. 10,2  Αυτός ήτο ευσεβής και θεοφοβούµενος µαζή µε όλον του τον οίκον. Εκανε πολλάς ελεηµοσύνας στον λαόν και
παρακαλούσε πάντοτε τον Θεόν να τον φωτίζη.
Πραξ. 10,3  είδεν εν οράµατι φανερώς ωσεί ώραν ενάτην της ηµέρας άγγελον τού Θεού εισελθόντα προς αυτόν και ειπόντα
αυτώ· Κορνήλιε.
Πραξ. 10,3  Είδε, λοιπόν, κατά την τρίτην απογευµατινήν ώραν, φανερά εις ένα όραµα, άγγελον του Θεού, ο οποίος εισήλθε
στο σπίτι του δι' αυτόν και του είπε· “Κορνήλιε”.
Πραξ. 10,4  ο δε ατενίσας αυτώ και έµφοβος γενόµενος είπε· τι εστι, κύριε; είπε δε αυτώ· αι προσευχαί σου και αι ελεηµοσύναι
σου ανέβησαν εις µνηµόσυνον ενώπιον τού Θεού.
Πραξ. 10,4  Αυτός προσήλωσε τα µάτια του στον άγγελον, κατελήφθη από φόβον και είπε· “τι είναι, κύριε;” Ο δε άγγελος
του απήντησε· “αι προσευχαί σου και αι ελεηµοσύναι σου ανέβησαν στον ουρανόν προς τον Θεόν, δια να σε ενθυµήται
συνεχώς.
Πραξ. 10,5  και νύν πέµψον εις Ιόππην άνδρας και µετάπεµψαι Σίµωνα τον επικαλούµενον Πέτρον·
Πραξ. 10,5  Και τώρα στείλε εις την Ιόππην ανθρώπους σου και προσκάλεσε εδώ τον Σιµωνα , που επονοµάζεται Πετρος.
Πραξ. 10,6  ούτος ξενίζεται παρά τινι Σίµωνι βυρσεί, ώ εστιν οικία παρά θάλασσαν.
Πραξ. 10,6  Αυτός φιλοξενείται από κάποιον βυρσοδέψην Σιµωνα, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις την θάλασσαν”.
Πραξ. 10,7  ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών τώ Κορνηλίω, φωνήσας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των
προσκαρτερούντων αυτώ,
Πραξ. 10,7  Αµέσως δε µόλις ο άγγελος που ωµιλούσε προς τον Κορνήλιον έφυγεν, εφώναξε αυτός δύο υπηρέτας του και ένα
ευσεβή στρατιώτην, από εκείνους που ήσαν απεσπασµένοι εις την υπηρεσίαν του,
Πραξ. 10,8  και εξηγησάµενος αυτοίς άπαντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιόππην.
Πραξ. 10,8  και αφού τους εξήγησε όλα όσα είδε και ήκουσε, τους έστειλε εις την Ιόππην γεµάτος ελπίδας και εµπιστοσύνην
εις τα λόγια του αγγέλου.
Πραξ. 10,9  Τή δε επαύριον οδοιπορούντων εκείνων και τή πόλει εγγιζόντων ανέβη Πέτρος επί το δώµα προσεύξασθαι περί
ώραν έκτην.
Πραξ. 10,9  Την άλλην ηµέραν, ενώ εκείνοι επεζοπορούσαν και επλησίαζαν εις την πόλιν, ανέβηκε ο Πετρος εις την ταράτσα
της οικίας, κατά τας δώδεκα το µεσηµέρι, δια να προσευχηθή.
Πραξ. 10,10  εγένετο δε πρόσπεινος και ήθελε γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δε εκείνων επέπεσεν επ αυτόν έκστασις,
Πραξ. 10,10  Ησθάνθη δε πείναν µεγάλην και ήθελε να φάγη. Ενώ δε εκείνοι που ήσαν στο σπίτι ετοίµαζαν τα του φαγητού,
κατέλαβε τον Πετρον έκτασις, ώστε να βλέπη αποκαλύψεις Θεού.
Πραξ. 10,11  και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγµένον και καταβαίνον επ αυτόν σκεύός τι ως οθόνην µεγάλην, τέσσαρσιν αρχαίς
δεδεµένον και καθιέµενον επί της γής,
Πραξ. 10,11  Και βλέπει τον ουρανόν ανοιγµένο και να κατεβαίνη προς αυτόν ένα σκεύος, που ωµοίαζε µε µεγάλο σινδόνι,
δεµένον από τα τέσσερα άκρα, και το οποίον σιγά-σιγά κατέβαινε εις την γην.
Πραξ. 10,12  εν ώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γής και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά τού ουρανού .
Πραξ. 10,12  Εις αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού.
Πραξ. 10,13  και εγένετο φωνή προς αυτόν· αναστάς, Πέτρε, θύσον και φάγε.
Πραξ. 10,13  Και έγινε µια φωνή προς αυτόν, η οποία του έλεγε· “Πετρε, σήκω, σφάξε και φάγε”.
Πραξ. 10,14  ο δε Πέτρος είπε· µηδαµώς, Κύριε· ότι ουδέποτε έφαγον πάν κοινόν ή ακάθαρτον.
Πραξ. 10,14  Ο δε Πετρος απήντησε· “ποτέ και µε κανένα τρόπο, δεν θα κάµω αυτό, Κυριε· διότι ποτέ έως τώρα δεν έφαγα
κανένα µολυσµένον η ακάθαρτον, που το απαγορεύει ο νόµος”.
Πραξ. 10,15  και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς αυτόν· ά ο Θεός εκαθάρισε σύ µη κοίνου.
Πραξ. 10,15  Και πάλιν δια δευτέραν φοράν ήλθε η φωνή προς τον Πετρον· “αυτά, που ο Θεός έχει κάµει πλέον καθαρά, συ
µη τα θεωρείς µολυσµένα και ακάθαρτα”.
Πραξ. 10,16  τούτο δε εγένετο επί τρίς, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανόν.
Πραξ. 10,16  Αυτό επανελήφθη τρεις φορές και ενελήφθη πάλιν το σκεύος στον ουρανόν.
Πραξ. 10,17  Ως δε εν εαυτώ διηπόρει ο Πέτρος τι αν είη το όραµα ό είδε, και ιδού οι άνδρες οι απεσταλµένοι από τού
Κορνηλίου διερωτήσαντες την οικίαν Σίµωνος επέστησαν επί τον πυλώνα,
Πραξ. 10,17  Καθώς δε απορούσε από µέσα του ο Πετρος, τι τάχα να εσήµαινε το όραµα, που είδε, και ιδού οι άνθρωποι οι
σταλµένοι από τον Κορνήλιον, αφού εν τω µεταξύ είχαν πληροφορηθή, που ήτο το σπίτι του Σιµωνος, ετάθησαν εις την
εξωτερικήν πόρταν.
Πραξ. 10,18  και φωνήσαντες επυνθάνοντο ει Σίµων ο επικαλούµενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται.
Πραξ. 10,18  Εφώναξαν δυνατά και εζητούσαν να πληροφορηθούν, εάν ο Σιµων, που λέγεται και Πετρος, φιλοξενείται εδώ.



Πραξ. 10,19  τού δε Πέτρου διενθυµουµένου περί τού οράµατος είπεν αυτώ το Πνεύµα· ιδού άνδρες τρεις ζητούσί σε·
Πραξ. 10,19  Ενώ δε ο Πετρος εσυλλογίζετο δια το όραµα, που είδε, είπε εις αυτόν το Αγιον Πνεύµα· “ιδού, τρεις άνδρες, σε
ζητούν, Είναι εθνικοί.
Πραξ. 10,20  αλλά αναστάς κατάβηθι και πορεύου σύν αυτοίς µηδέν διακρινόµενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς.
Πραξ. 10,20  Αλλά σήκω, κατέβα από το δώµα και πήγαινε µαζή τους, χωρίς κανένα δισταγµόν, διότι εγώ τους έχω στείλει”.
Πραξ. 10,21  καταβάς δε Πέτρος προς τους άνδρας είπεν· ιδού εγώ ειµι ον ζητείτε· τις η αιτία δι ήν πάρεστε;
Πραξ. 10,21  Κατέβηκε πράγµατι ο Πετρος προς τους ανθρώπους αυτούς και είπε· “ιδού, εγώ είµαι αυτός που ζητείτε, ποιός
είναι ο λόγος δια τον οποίον ήρθατε εδώ;”
Πραξ. 10,22  οι δε είπον· Κορνήλιος εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούµενος τον Θεόν, µαρτυρούµενός τε υπό όλου τού
έθνους των Ιουδαίων, εχρηµατίσθη υπό αγγέλου αγίου µεταπέµψασθαί σε εις τον οίκον αυτού και ακούσαι ρήµατα παρά
σού.
Πραξ. 10,22  Εκείνοι δε του είπαν· “ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, άνθωπος δίκαιος και φοβούµενος τον Θεόν, που
µαρτυρείται ως ευσεβής από όλον το έθνος των Ιουδαίων, επήρε εντολήν από άγιον άγγελον, να σε καλέση στο σπίτι του
και να ακούση από σένα λόγια Θεού”.
Πραξ. 10,23  εισκαλεσάµενος ούν αυτούς εξένισε. Τή δε επαύριον αναστάς εξήλθε σύν αυτοίς, και τινες των αδελφών των
από της Ιόππης συνήλθον αυτώ,
Πραξ. 10,23  Ο Πετρος τους εκάλεσε µέσα στο σπίτι και τους εφολοξένησε. Την άλλην ηµέραν εσηκώθηκε και µαζή µε
αυτούς ανεχώρησε δια την Καισάρειαν. Μαζή του δε ανεχώρησαν και µερικοί αδελφοί από αυτούς, που έµεναν εις την
Ιόππην.
Πραξ. 10,24  και τή επαύριον εισήλθον εις την Καισάρειαν. ο δε Κορνήλιος ήν προσδοκών αυτούς συγκαλεσάµενος τους
συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους.
Πραξ. 10,24  Και την άλλην ηµέραν εισήλθαν εις την Καισάρειαν. Ο δε Κορνήλιος εν τω µεταξύ τους επερίµενε και είχε
καλέσει τους συγγενείς του και τους στενοτέρους φίλους του.
Πραξ. 10,25  Ως δε εγένετο τού εισελθείν τον Πέτρον, συναντήσας αυτώ ο Κορνήλιος πεσών επί τους πόδας προσεκύνησεν.
Πραξ. 10,25  Οταν δε επρόκειτο να εισέλθη ο Πετρος στο σπίτι, εβγήκε και τον προϋπάντησε ο Κορνήλιος και αφού έπεσε εις
τα πόδια του, επροσκύνησε.
Πραξ. 10,26  ο δε Πέτρος αυτόν ήγειρε λέγων· ανάστηθι· καγώ αυτός άνθρωπός ειµι.
Πραξ. 10,26  Ο Πετρος όµως τον εσήκωσε λέγων· “σήκω επάνω, διότι και εγώ είµαι άνθρωπος”.
Πραξ. 10,27  και συνοµιλών αυτώ εισήλθε, και ευρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,
Πραξ. 10,27  Και συνοµιλών µαζή του εισήλθεν στο σπίτι και ευρήκε εκεί πολλούς συγκεντρωµένους.
Πραξ. 10,28  έφη τε προς αυτούς· υµείς επίστασθε ως αθέµιτόν εστιν ανδρί Ιουδαίω κολλάσθαι ή προσέρχεσθαι αλλοφύλω·
και εµοί ο Θεός έδειξε µηδένα κοινόν ή ακάθαρτον λέγειν άνθρωπον·
Πραξ. 10,28  Και είπε προς αυτούς ο Πετρος· “σεις γνωρίζετε ότι είναι παράνοµον και απαγορεύεται από τον νόµον του
Μωϋσέως, Ιουδαίος άνθρωπος να έρχεται εις στενήν επικοινωνίαν και συναναστροφήν η και να πλησιάζη απλώς
αλλοεθνή. Εις εµέ όµως ο Θεός εφανέρωσε µε όραµα, να µη θεωρώ µολυσµένον η ακάθαρτον κανένα άνθρωπον.
Πραξ. 10,29  διό και αναντιρήτως ήλθον µεταπεµφθείς. πυνθάνοµαι ούν τίνι λόγω µετεπέµψασθέ µε;
Πραξ. 10,29  Δι' αυτό, και όταν µε εκαλέσατε, ήλθα χωρίς καµµίαν αντίρρησιν. Παρακαλώ λοιπόν, πληροφορήσατέ µε, δια
ποίον λόγον µε εκαλέσατε;”
Πραξ. 10,30  και ο Κορνήλιος έφη· από τετάρτης ηµέρας µέχρι ταύτης της ώρας ήµην νηστεύων, και την ενάτην ώραν
προσευχόµενος εν τώ οίκω µου· και ιδού ανήρ έστη ενώπιόν µου εν εσθήτι λαµπρά,
Πραξ. 10,30  Και ο Κορνήλιος είπε· “τέσσαρες ηµέρες, από το πρωϊ και έως την ώρα αυτήν, ενήστευα και εις τας τρστο
απόγευµα προσευχόµουν στο σπίτι µου και ιδού ένας άνθρωπος, µε λαµπράν ενδυµασίαν, εστάθηκε εµπρός µου
Πραξ. 10,31  και φησι· Κορνήλιε, εισηκούσθη σου η προσευχή και αι ελεηµοσύναι σου εµνήσθησαν ενώπιον τού Θεού.
Πραξ. 10,31  και είπε· Κορνήλιε, η προσευχή σου έγινε ακουστή από τον Θεόν και αι ελεηµοσύναι σου έχουν γίνει γνωσταί
και φανεραί ενώπιον του.
Πραξ. 10,32  πέµψον ούν εις Ιόππην και µετακάλεσαι Σίµωνα ός επικαλείται Πέτρος· ούτος ξενίζεται εν οικία Σίµωνος
βυρσέως παρά θάλασσαν· ός παραγενόµενος λαλήσει σοι.
Πραξ. 10,32  Στείλε λοιπόν εις την Ιόππην και προσκάλεσε εδώ τον Σιµωνα, που επονοµάζεται Πετρος. Αυτός φιλοξενείται
εις την οικίαν του Σιµωνος του βυρσοδέψου, κοντά εις την θάλασσαν. Οταν έλθη θα σου οµιλήση, τι πρέπει να πράξης δια
την σωτηρίαν σου.
Πραξ. 10,33  εξαυτής ούν έπεµψα προς σε, σύ τε καλώς εποίησας παραγενόµενος. νύν ούν πάντες ηµείς ενώπιον τού Θεού
πάρεσµεν ακούσαι πάντα τα προστεταγµένα σοι υπό τού Θεού.
Πραξ. 10,33  Αµέσως, λοιπόν, την στιγµήν εκείνην έστειλα και σε εκάλεσα και συ έκαµες καλά που ήλθες . Τωρα όλοι ηµείς
είµεθα εµπρός στον Θεόν, δια να ακούσωµεν µε προσοχήν, όλα όσα έχει διατάξει εις σε ο Θεός”.
Πραξ. 10,34  Ανοίξας δε Πέτρος το στόµα αυτού είπεν· επ αληθείας καταλαµβάνοµαι ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός,
Πραξ. 10,34  Ηνοιξε ο Πετρος το στόµα αυτού και µε ευλάβειαν και επισηµότητα είπεν· “αλήθεια, καταλαβαίνω τώρα πολύ
καλά, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης.
Πραξ. 10,35  αλλ εν παντί έθνει ο φοβούµενος αυτόν και εργαζόµενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι.
Πραξ. 10,35  Αλλά εις κάθε έθνος, κάθε ένας, που ευλαβείται τον Θεόν και εφαρµόζει δικαιοσύνην εις την ζωήν του, γίνεται
δεκτός από αυτόν.
Πραξ. 10,36  τον λόγον ον απέστειλε τοίς υιοίς Ισραήλ ευαγγελιζόµενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού· ούτός εστι πάντων
Κύριος·
Πραξ. 10,36  Συµφωνα, άλλωστε, και µε τον λόγον, τον οποίον έστειλε ο Θεός στους Ισραηλίτας, αναγγέλων το χαρµόσυνον
µήνυµα της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός δε είναι και Κυριος όλων.
Πραξ. 10,37  υµείς οίδατε το γενόµενον ρήµα καθ όλης της Ιουδαίας, αρξάµενον από της Γαλιλαίας µετά το βάπτισµα ό
εκήρυξεν Ιωάννης,
Πραξ. 10,37  Σεις γνωρίζετε καλά το γεγονός, που εκηρύχθηκε και διαδόθηκε εις όλην την Ιουδαίαν και το οποίον έχει



αρχίσει από την Γαλιλαίαν έπειτα από το βάπτισµα µετανοίας, που είχε κηρύξει ο Ιωάννης.
Πραξ. 10,38  Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός Πνεύµατι Αγίω και δυνάµει, ός διήλθεν ευεργετών και
ιώµενος πάντας τους καταδυναστευοµένους υπό τού διαβόλου, ότι ο Θεός ήν µετ αυτού·
Πραξ. 10,38  Γνωρίζετε δηλαδή τον Ιησούν, τον εκ της Ναζαρέτ, πως έχρισεν αυτόν ο Θεός µε Πνεύµα Αγιον και του έδωσε
την θείαν δύναµιν και ο οποίος επέρασε περιοχάς και χώρας ευεργετών και θεραπεύων, όλους όσοι εβασανίζοντο και
ετυραννούντο από τον διάβολον· έκανε δε τα αναρίθµητα και µεγάλα αυτά θαύµατα, διότι ο Θεός ήτο µαζή του.
Πραξ. 10,39  και ηµείς εσµεν µάρτυρες πάντων ών εποίησεν έν τε τή χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήµ· ον και ανείλον
κρεµάσαντες επί ξύλου.
Πραξ. 10,39  Και ηµείς είµεθα αυτόπται µάρτυρες δι' όλα όσα έπραξεν ο Ιησούς εις την χώραν των Ιουδαίων και εις την
Ιερουσαλήµ. Αλλά αυτόν, τον µέγιστον ευεργέτην των, τον εφόνευσαν οι Εβραίοι κρεµάσαντες στο ξύλον του σταυρού.
Πραξ. 10,40  τούτον ο Θεός ήγειρε τή τρίτη ηµέρα και έδωκεν αυτόν εµφανή γενέσθαι,
Πραξ. 10,40  Ο Θεός όµως τον ανέστησε κατά την τρίτην ηµέραν και, πανάγαθος, όπως είναι, γεµάτος στοργή και
ενδιαφέρον πάντοτε δια την σταθεράν πίστιν και σωτηρίαν των καλοπροαιρέτων ψυχών, ηυδόκησε και επέστρεψε να γίνη
ορατός και φανερός,
Πραξ. 10,41  ου παντί τώ λαώ, αλλά µάρτυσι τοίς προκεχειροτονηµένοις υπό τού Θεού, ηµίν, οίτινες συνεφάγοµεν και
συνεπίοµεν αυτώ µετά το αναστήναι αυτόν εκ νεκρών·
Πραξ. 10,41  όχι πλέον εις όλον τον λαόν, όπως πρώτα, αλλά στους αυτόπτας µάρτυρας, οι οποίοι είχαν εκλεγή εκ των
προτέρων από τον Θεόν, εις ηµάς δηλαδή, οι οποίοι εφάγαµεν και έπιαµεν µαζή του, µετά την εκ νεκρών ανάστασίν του.
Πραξ. 10,42  και παρήγγειλεν ηµίν κηρύξαι τώ λαώ και διαµαρτύρασθαι ότι αυτός εστιν ο ωρισµένος υπό τού Θεού κριτής
ζώντων και νεκρών.
Πραξ. 10,42  Και µας παρήγγειλε να κηρύξωµεν το Ευαγγέλιον εις όλον τον λαόν, να µαρτυρήσωµεν επισήµως και να
διαλαλήσωµεν ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο ωρισµένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών .
Πραξ. 10,43  τούτω πάντες οι προφήται µαρτυρούσιν, άφεσιν αµαρτιών λαβείν διά τού ονόµατος αυτού πάντα τον
πιστεύοντα εις αυτόν.
Πραξ. 10,43  Δι' αυτόν όλοι οι προφήται µαρτυρούν και διδάσκουν ότι καθένας που πιστεύει εις αυτόν, θα λάβη άφεσιν
αµαρτιών µε την χάριν και την δύναµιν του ονόµατός του”.
Πραξ. 10,44  Έτι λαλούντος τού Πέτρου τα ρήµατα ταύτα επέπεσε το Πνεύµα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον
λόγον.
Πραξ. 10,44  Ενώ δε ο Πετρος συνέχιζε να λέγη τα λόγια αυτά, αίφνης έπεσε το Πνεύµα το Αγιον εις όλους αυτούς, που
ήκουαν την διδασκαλίαν.
Πραξ. 10,45  και εξέστησαν οι εκ περιτοµής πιστοί όσοι συνήλθον τώ Πέτρω , ότι και επί τα έθνη η δωρεά τού Αγίου
Πνεύµατος εκκέχυται·
Πραξ. 10,45  Οι εκ περιτοµής Χριστιανοί, που είχαν έλθει µαζή µε τον Πετρον, όταν είδαν το γεγονός αυτό, κατελήφθησαν
από θαυµασµόν, διότι και στους εθνικούς ξεχύθηκε πλουσία η δωρεά του Αγίου Πνεύµατος.
Πραξ. 10,46  ήκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσαις και µεγαλυνόντων τον Θεόν.
Πραξ. 10,46  Και εβεβαιώθησαν δια το γεγονός, διότι ήκουαν αυτούς να οµιλούν ξένας γλώσσας και να δοξολογούν τον
Θεόν.
Πραξ. 10,47  τότε απεκρίθη ο Πέτρος· µήτι το ύδωρ κωλύσαι δύναταί τις τού µη βαπτισθήναι τούτους, οίτινες το Πνεύµα το
Άγιον έλαβον καθώς και ηµείς;
Πραξ. 10,47  Τοτε έλαβε τον λόγον ο Πετρος και είπε· “µήπως ηµπορεί να εµποδίση κανείς το νερό, δια να µη βαπτισθούν
αυτοί, οι οποίοι, όπως και ηµείς, έλαβαν το Πνεύµα το Αγιον;”
Πραξ. 10,48  προσέταξέ τε αυτούς βαπτισθήναι εν τώ ονόµατι τού Κυρίου. τότε ηρώτησαν αυτόν επιµείναι ηµέρας τινάς.
Πραξ. 10,48  Και διέταξε να βαπτισθούν αυτοί στο όνοµα του Κυρίου. Τοτε τον παρεκάλεσαν να µείνη µαζή των µερικάς
ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Πραξ. 11,1  Ήκουσαν δε οι απόστολοι και οι αδελφοί οι όντες κατά την Ιουδαίαν ότι και τα έθνη εδέξαντο τον λόγον τού
Θεού.
Πραξ. 11,1  Επληροφορήθησαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί, που ήσαν εις την περιοχήν της Ιουδαίας, ότι και οι εθνικοί
εδέχθησαν τον λόγον του Θεού και εβαπτίσθησαν.
Πραξ. 11,2  και ότε ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυµα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκ περιτοµής
Πραξ. 11,2  Και όταν ενέβηκε ο Πετρος εις τα Ιεροσόλυµα, οι εκ περιτοµής Χριστιανοί τον απέφευγαν
Πραξ. 11,3  λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθες και συνέφαγες αυτοίς.
Πραξ. 11,3  και του απηύθηναν παρατηρήσεις λέγοντες ότι· “εισήλθες στο σπίτι ανθρώπων, που δεν είχαν περιτµηθή, και
έφαγες µαζή των, χωρίς να λάβης υπ' όψιν σου τας απαγορεύσστου µωσαϊκού νόµου”.
Πραξ. 11,4  αρξάµενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτοίς καθεξής λέγων·
Πραξ. 11,4  Ηρχισε τότε ο Πετρος να εκθέτη µε την σειράν τα γεγονότα λέγων·
Πραξ. 11,5  εγώ ήµην εν πόλει Ιόππη προσευχόµενος, και είδον εν εκστάσει όραµα, καταβαίνον σκεύός τι ως οθόνην
µεγάλην τέσσαρσιν αρχαίς καθιεµένην εκ τού ουρανού, και ήλθεν άχρις εµού·
Πραξ. 11,5  “εγώ προσηυχόµην εις την Ιόππην και εις στιγµήν εκστάσεως είδα ένα όραµα· είδα, δηλαδή, ένα σκεύος, σαν
µεγάλο σινδόνι, να κρατήται από τέσσερα άκρα και να κατεβαίνη σιγά-σιγά από τον ουρανόν, έως ότου ήλθε εκεί, που
ήµουν εγώ.
Πραξ. 11,6  εις ήν ατενίσας κατενόουν, και είδον τα τετράποδα της γής και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά τού
ουρανού.
Πραξ. 11,6  Εις αυτό το σινδόνι, αφού εκύτταξα µε προσοχήν, αντελήφθην πολύ καλά και ολοκάθαρα είδα τα τετράποδα
της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού.
Πραξ. 11,7  ήκουσα δε φωνής λεγούσης µοι· αναστάς, Πέτρε, θύσον και φάγε.



Πραξ. 11,7  Ηκουσα δε φωνήν, η οποία µου έλεγε· “Πετρε, σήκω, σφάξε και φάγε”.
Πραξ. 11,8  είπον δε, µηδαµώς, Κύριε· ότι πάν κοινόν ή ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόµα µου.
Πραξ. 11,8  Εγώ δε είπα· “κατά κανένα τρόπον, Κυριε, δεν θα κάµω εγώ αυτό· διότι ποτέ δεν εµπήκε στο στόµα µου κάτι
µολυσµένον η ακάθαρτον”.
Πραξ. 11,9  απεκρίθη δε µοι φωνή εκ δευτέρου εκ τού ουρανού· ά ο Θεός εκαθάρισε σύ µη κοίνου.
Πραξ. 11,9  Μου απήντησε δε δια δευτέραν φοράν η φωνή εκ του ουρανού· “αυτά, που Θεός εκαθάρισε, συ µη τα θεωρείς
µολυσµένα”.
Πραξ. 11,10  τούτο δε εγένετο επί τρίς, και πάλιν ανεσπάσθη άπαντα εις τον ουρανόν.
Πραξ. 11,10  Αυτό επανελήφθη τρεις φορές. Και πάλιν όλα ανεσύρθησαν στον ουρανόν.
Πραξ. 11,11  και ιδού εξαυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν εν ή ήµην, απεσταλµένοι από Καισαρείας προς µε.
Πραξ. 11,11  Και ιδού, εκείνην ακριβώς την στιγµήν εστάθησαν απέξω από το σπίτι, όπου ευρισκόµουνα, άνθρωποι από την
Καισάρειαν, σταλµένοι εις εµέ.
Πραξ. 11,12  είπε δε µοι το Πνεύµα συνελθείν αυτοίς µηδέν διακρινόµενον. ήλθον δε σύν εµοί και οι έξ αδελφοί ούτοι, και
εισήλθοµεν εις τον οίκον τού ανδρός.
Πραξ. 11,12  Μου είπε δε το Πνεύµα να έλθω µαζή τους, χωρίς κανένα δισταγµόν. Ηλθαν δε µαζή µου εις την Καισάρειαν
και οι εξ αυτοί αδελφοί και εισήλθαµε µαζή στο σπίτι του ανθρώπου, που µας είχε καλέσει.
Πραξ. 11,13  απήγγειλέ τε ηµίν πώς είδε τον άγγελον εν τώ οίκω αυτού σταθέντα και ειπόντα αυτώ· απόστειλον εις Ιόππην
άνδρας και µετάπεµψαι Σίµωνα τον επικαλούµενον Πέτρον,
Πραξ. 11,13  Αυτός διηγήθηκε λεπτοµερώς εις ηµάς πως είδε τον άγγελον στο σπίτι του, που εστάθηκε εµπρός του και ο
οποίος του είπε· Στείλε εις την Ιόππην ανθρώπους και κάλεσε εδώ τον Σιµωνα, που λέγεται και Πετρος.
Πραξ. 11,14  ός λαλήσει ρήµατα προς σε, εν οίς σωθήση σύ και πάς ο οίκός σου.
Πραξ. 11,14  Αυτός θα λαλήση προς σε λόγια Θεού, δια των οποίων, εάν τα πιστεύσης και τα παραδεχθής, θα εύρης την
σωτηρίαν συ και όλοι όσοι είναι στο σπίτι σου.
Πραξ. 11,15  εν δε τώ άρξασθαί µε λαλείν επέπεσε το Πνεύµα το Άγιον επ αυτούς ώσπερ και εφ ηµάς εν αρχή.
Πραξ. 11,15  Οταν δε εγώ ήρχισα να οµιλώ, ξεχύθηκε το Πνεύµα το Αγιον εις αυτούς, όπως ακριβώς και εις ηµάς εις την
αρχήν, κατά την ηµέραν της Πεντηκοστής.
Πραξ. 11,16  εµνήσθην δε τού ρήµατος Κυρίου ως έλεγεν· Ιωάννης µέν εβάπτισεν ύδατι, υµείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύµατι
Αγίω.
Πραξ. 11,16  Εθυµήθηκα τότε τα λόγια του Κυρίου, που έλεγε· Ο Ιωάννης µεν εβάπτιζε τους ανθρώπους µε νερό, σεις όµως
θα βαπτισθήτε µε Πνεύµα Αγιον.
Πραξ. 11,17  ει ούν την ίσην δωρεάν έδωκεν αυτοίς ο Θεός ως και ηµίν, πιστεύσασιν επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ δε
τις ήµην δυνατός κωλύσαι τον Θεόν;
Πραξ. 11,17  Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκε εις αυτούς την ίδιαν δωρεάν, τα ίδια χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος, όπως και εις
ηµάς, επειδή και εκείνοι και ηµείς επιστεύσαµεν στον Κυριον Ιησούν Χριστόν, ποιός ήµουν εγώ, που θα είχα την δύναµιν να
εµποδίσω τον Θεόν, να δεχθή στο βάπτισµα και εις την σωτηρίαν τους εθνικούς;”
Πραξ. 11,18  ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες· άρα γε και τοίς έθνεσιν ο Θεός την µετάνοιαν
έδωκεν εις ζωήν.
Πραξ. 11,18  Οταν δε ήκουσαν αυτάς τας εξηγήσεις, ησύχασαν και ειρήνευσαν και εδόξαζαν τον Θεόν, λέγοντες· “άρα
λοιπόν από αυτά βγαίνει το συµπέρασµα, ότι και στους εθνικούς έδωκε ο Θεός µετάνοιαν, δια να κερδήσουν και αυτοί την
σωτηρίαν και την ζωήν”.
Πραξ. 11,19  Οι µέν ούν διασπαρέντες από της θλίψεως της γενοµένης επί Στεφάνω διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρου και
Αντιοχείας, µηδενί λαλούντες τον λόγον ει µη µόνον Ιουδαίοις.
Πραξ. 11,19  Προηγουµένως οι Χριστιανοί, που είχαν διασκορπισθή, ένεκα του διωγµού εξ αιτίας του Στεφάνου, επέρασαν
έως την Φοινίκην και την Κυπρον και την Αντιόχειαν και δεν εκήρυτταν τον λόγον του Θεού, παρά µόνον στους Ιουδαίους,
επειδή δεν είχαν εννοήσει ακόµη ότι το Ευαγγέλιον προωρίζετο και δια τους εθνικούς.
Πραξ. 11,20  Ήσαν δε τινες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι, οίτινες εισελθόντες εις Αντιόχειαν ελάλουν προς τους
Ελληνιστάς, ευαγγελιζόµενοι τον Κύριον Ιησούν.
Πραξ. 11,20  Μερικοί δε από αυτούς ήσαν Ιουδαίοι την καταγωγήν, γεννηµένοι όµως εις την Κυπρον και την Κυρήνην της
Λιβύης. Αυτοί, όταν ήλθαν εις την Αντιόχειαν, εδίδασκαν προς τους Ελληνιστάς Εβραίους, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον της
σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού.
Πραξ. 11,21  και ήν χείρ Κυρίου µετ αυτών, πολύς τε αριθµός πιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον.
Πραξ. 11,21  Και το χέρι του Κυρίου ήτο µαζή των και έτσι µε την θείαν δύναµιν πολύς αριθµός από τους Ιουδαίους αυτούς
ελληνιστάς επέστρεψεν στον Κυριον.
Πραξ. 11,22  Ηκούσθη δε ο λόγος εις τα ώτα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύµοις περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν
διελθείν έως Αντιοχείας·
Πραξ. 11,22  Εφθασε δε εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύµων η πληροφορία αυτή δια την διάδοσιν του Ευαγγελίου
και έστειλαν τον Βαρνάβαν να υπάγη έως την Αντιόχειαν.
Πραξ. 11,23  ός παραγενόµενος και ιδών την χάριν τού Θεού εχάρη, και παρεκάλει πάντας τή προθέσει της καρδίας
προσµένειν τώ Κυρίω,
Πραξ. 11,23  Αυτός, όταν ήλθε και είδε την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου, εχάρηκε παρά πολύ, παρακαλούσε δε
και παρακινούσε όλους αυτούς, που είχαν πιστεύσει, να µένουν µε όλην τους την καρδιά πιστοί και αφωσιωµένοι στον
Κυριον.
Πραξ. 11,24  ότι ήν ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύµατος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός τώ Κυρίω.
Πραξ. 11,24  Εδικίµασε δε αυτήν την πνευµατικήν χαράν και αγαλλίασιν ο Βαρνάβας, διότι ήτο άνθρωπος αγαθός, γεµάτος
Πνεύµα Αγιον και πίστιν. Από την διδασκαλίαν δε και το παράδειγµα του Βαρνάβα προσετέθη πολύς λαός εις την
Εκκλησίαν του Κυρίου.
Πραξ. 11,25  εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσαι Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν.



Πραξ. 11,25  Επήγε δε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν, δια να ζητήση τον Παύλον ως βοηθόν του. Και αφού τον ευρήκε, τον έφερε εις
την Αντιόχειαν.
Πραξ. 11,26  εγένετο δε αυτούς ενιαυτόν όλον συναχθήναι εν τή εκκλησία και διδάξαι όχλον ικανόν , χρηµατίσαι τε πρώτον
εν Αντιοχεία τους µαθητάς Χριστιανούς.
Πραξ. 11,26  Επί ένα δε ολόκληρον έτος οι δύο αυτοί Απόστολοι συµετείχαν εις τας συγκεντρώσεις των πιστών της εκεί
Εκκλησίας και εδίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν, ωνοµάσθησαν οι µαθηταί του
Χριστού, Χριστιανοί.
Πραξ. 11,27  Εν ταύταις δε ταίς ηµέραις κατήλθον από Ιεροσολύµων προφήται εις Αντιόχειαν·
Πραξ. 11,27  Κατά τας ηµέρας δε αυτάς ήλθαν εις την Αντιόχειαν από τα Ιεροσόλυµα µερικοί προφήται.
Πραξ. 11,28  αναστάς δε είς εξ αυτών ονόµατι Άγαβος εσήµανε διά τού Πνεύµατος λιµόν µέγαν µέλλειν έσεσθαι εφ όλην την
οικουµένην· όστις και εγένετο επί Κλαυδίου Καίσαρος.
Πραξ. 11,28  Ενας δε από αυτούς, ονόµατι Αγαβος, εσηκώθηκε και, φωτισµένος από το Πνεύµα το Αγιον, προανήγγειλε ότι
έµελλε να γίνη µεγάλη πείνα εις όλην την οικουµένην. Αυτή δε η πείνα έγινε πράγµατι επί της αυτοκρατορίας του
Κλαυδίου Καίσαρος.
Πραξ. 11,29  των δε µαθητών καθώς ηυπορείτό τις, ώρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέµψαι τοίς κατοικούσιν εν τή
Ιουδαία αδελφοίς·
Πραξ. 11,29  Ολοι δε οι Χριστιανοί, ανάλογα έκαστος µε τας οικονοµικάς του δυνατότητας, απεφάσισαν να στείλουν
βοηθήµατα δια την εξυπηρέτησιν των αδελφών, που κατοικούσαν εις την Ιουδαίαν.
Πραξ. 11,30  ό και εποίησαν αποστείλαντες προς τους πρεσβυτέρους διά χειρός Βαρνάβα και Σαύλου.
Πραξ. 11,30  Αυτό πράγµατι και το έκαµαν και έστειλαν µε τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον τας εισφοράς των προς τους
πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Πραξ. 12,1  Κατ εκείνον δε τον καιρόν επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώσαί τινας των από της εκκλησίας .
Πραξ. 12,1  Κατά τον καιρόν εκείνον, ο βασιλεύς Ηρώδης Αγρίππας, άπλωσε τα χέρια και επιασε µερικούς από τους πιστούς
της Εκκλησίας, δια να τους κακοποιήση.
Πραξ. 12,2  ανείλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου µαχαίρα.
Πραξ. 12,2  Εξετέλεσε δε δια µαχαίρας τον απόστολον Ιάκωβον, αδελφόν του ευαγγελιστού Ιωάννου.
Πραξ. 12,3  και ιδών ότι αρεστόν εστι τοίς Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβείν και Πέτρον· ήσαν δε αι ηµέραι των αζύµων·
Πραξ. 12,3  Και όταν είδε ότι αυτό ήτο ευχάριστον στους Ιουδαίους, απεφάσισε εν συνεχεία να συλάβη και τον Πετρον. Ησαν
δε τότε αι ηµέραι των αζύµων, δηλαδή της εορτής του πάσχα.
Πραξ. 12,4  ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν, παραδούς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτών φυλάσσειν αυτόν, βουλόµενος
µετά το πάσχα αναγαγείν αυτόν τώ λαώ.
Πραξ. 12,4  Και αφού τον συνέλαβε, τον έβαλε εις την φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσαρες τετράδες στρατιωτών να
τον φρουρούν υπευθύνως, επειδή ήθελε έπειτα από το πάσχα να τον δικάση ενώπιον του λαού .
Πραξ. 12,5  ο µέν ούν Πέτρος ετηρείτο εν τή φυλακή· προσευχή δε ήν εκτενής γινοµένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν
υπέρ αυτού.
Πραξ. 12,5  Ετσι, λοιπόν, ο Πετρος εφρουρείτο µέσα εις την φυλακήν. Από όλην όµως την Εκκλησίαν εγίνετο συνεχώς µακρά
και θερµή προσευχή δι' αυτόν στον Θεόν.
Πραξ. 12,6  Ότε δε έµελλεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης, τή νυκτί εκείνη ήν ο Πέτρος κοιµώµενος µεταξύ δύο στρατιωτών
δεδεµένος αλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρό της θύρας ετήρουν την φυλακήν.
Πραξ. 12,6  Οταν δε επρόκειτο να τον φέρη ο Ηρώδης στο δικαστήριον, την νύκτα εκείνη ο Πετρος εκοιµάτο µεταξύ δύο
στρατιωτών δεµένος µαζή µε αυτούς µε δύο αλυσίδες. Και επί πλέον φρουροί εµπρός εις την θύραν εφρουρούσαν την
φυλακήν.
Πραξ. 12,7  και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη και φώς έλαµψεν εν τώ οικήµατι· πατάξας δε την πλευράν τού Πέτρου ήγειρεν
αυτόν λέγων. ανάστα εν τάχει· και εξέπεσον αυτού αι αλύσεις εκ των χειρών.
Πραξ. 12,7  Και ιδού άγγελος Κυρίου έξαφνα εισήλθε και φως έλαµψε στο κελλί, όπου εκοιµάτο ο Πετρος. Εκτύπησε την
πλευράν του Πετρου, τον εξύπνησε και του είπε· “σήκω γρήγορα”. Και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του.
Πραξ. 12,8  είπέ τε ο άγγελος προς αυτόν· περίζωσαι και υπόδησαι τα σανδάλιά σου. εποίησε δε ούτω. και λέγει αυτώ·
περιβαλού το ιµάτιόν σου και ακολούθει µοι.
Πραξ. 12,8  Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν· “ζώσε τον χιτώνα σου και δέσε τα πέδιλά σου”. Και ο Πετρος έκαµε έτσι. Και
του λέγει ο άγγελος· “φόρεσε τώρα το ιµάτιόν σου και ακολούθησέ µε”.
Πραξ. 12,9  και εξελθών ηκολούθει αυτώ, και ουκ ήδει ότι αληθές εστι το γινόµενον διά τού αγγέλου, εδόκει δε όραµα
βλέπειν.
Πραξ. 12,9  Και εξελθών ο Πετρος ακολουθούσε τον άγγελον και δεν είχεν ακόµη εννοήσει ότι ήτο πραγµατικότης αυτό , που
εγίνετο δια µέσου του αγγέλου. Ενόµιζε ότι βλέπει κάποιο όραµα.
Πραξ. 12,10  διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν ήλθον επί την πύλην την σιδηράν την φέρουσαν εις την πόλιν,
ήτις αυτοµάτη ηνοίχθη αυτοίς, και εξελθόντες προήλθον ρύµην µίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος απ αυτού.
Πραξ. 12,10  Αφού δε επέρασαν την πρώτην και την δευτέραν φρουράν, ήλθαν εις την σιδερένιαν θύραν, που ωδηγούσε
προς την πόλιν, η οποία και ανοίχθηκε δι' αυτούς µόνη της. Αφού εβγήκαν, επέρασαν µαζή ένα δρόµον και αµέσως έφυγε
από αυτόν ο άγγελος.
Πραξ. 12,11  και ο Πέτρος γενόµενος εν εαυτώ είπε· νύν οίδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξείλετό
µε εκ χειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας τού λαού των Ιουδαίων.
Πραξ. 12,11  Συνήλθε τότε ο Πετρος και είπε· “τώρα καταλαβαίνω καλά, ότι πράγµατι έστειλε ο Κυριος τον άγγελόν του και
µε έβγαλε από τα χέρια του Ηρώδου και µε εγλύτωσε από κάθε κακόν, που ο λαός των Ιουδαίων επερίµενε να µου γίνη”.
Πραξ. 12,12  συνιδών τε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της µητρός Ιωάννου τού επικαλουµένου Μάρκου, ού ήσαν ικανοί
συνηθροισµένοι και προσευχόµενοι.



Πραξ. 12,12  Και αφού είδε πλέον καλά που ευρίσκετο, ήλθε στο σπίτι της Μαρίας της Μητρός του Ιωάννου, ο οποίος
ελέγετο και Μάρκος, όπου ήσαν συγκεντρωµένοι αρκετοί και προσηύχοντο.
Πραξ. 12,13  κρούσαντος δε αυτού την θύραν τού πυλώνος προσήλθε παιδίσκη υπακούσαι ονόµατι όδη,
Πραξ. 12,13  Οταν δε εκτύπησε την αυλόπορταν, ήλθε µία νεαρά υπηρέτρια, ονόµατι Ροδη, να ερωτήση και να ακούση,
ποιός ήτο.
Πραξ. 12,14  και επιγνούσα την φωνήν τού Πέτρου, από της χαράς ουκ ήνοιξε τον πυλώνα, εισδραµούσα δε απήγγειλεν
εστάναι τον Πέτρον πρό τού πυλώνος.
Πραξ. 12,14  Και επειδή εγνώρισε καλά την φωνήν του Πετρου, από την χαράν της δεν άνοιξε την εξώπορτα, αλλά έτρεξε
µέσα και τους επληροφόρησε ότι ο Πετρος στέκεται εµπρός εις την εξώπορτα.
Πραξ. 12,15  οι δε προς αυτήν είπον· µαίνη. η δε διισχυρίζετο ούτως έχειν. οι δε έλεγον· ο άγγελος αυτού εστιν.
Πραξ. 12,15  Εκείνοι δε της είπαν· “έχεις παρακρούσεις, δεν είσαι στα καλά σου”. Εκείνη όµως επέµενε και τους διεβεβαίωνε
ότι όπως είπε, έτσι είναι. Εκείνοι δε στο τέλος είπεν ότι όχι ο Πετρος, αλλά ο άγγελος του είναι.
Πραξ. 12,16  ο δε Πέτρος επέµενε κρούων. ανοίξαντες δε είδον αυτόν και εξέστησαν.
Πραξ. 12,16  Ο Πετρος όµως επέµενε να κτυπά την θύραν. Και όταν επί τέλους ήνοιξαν, τον είδαν και έµειναν έκπληκτοι.
Πραξ. 12,17  κατασείσας δε αυτοίς τή χειρί σιγάν διηγήσατο αυτοίς πώς ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής, είπε δε·
απαγγείλατε Ιακώβω και τοίς αδελφοίς ταύτα. και εξελθών επορεύθη εις έτερον τόπον.
Πραξ. 12,17  Αυτός δε, αφού µε το χέρι του τους έκανε νόηµα να σιωπήσουν, τους διηγήθηκε πως ο Κυριος τον έβγαλε από
την φυλακήν και είπε· “αναφέρατε στον Ιάκωβον και στους αδελφούς αυτά”. Και αφού εβγήκε από το σπίτι, έφυγε από την
πόλιν και επήγε εις άλλο µέρος.
Πραξ. 12,18  Γενοµένης δε ηµέρας ήν τάραχος ουκ ολίγος εν τοίς στρατιώταις, τι άρα ο Πέτρος εγένετο.
Πραξ. 12,18  Οταν δε έγινε ηµέρα, µεγάλη ταραχή συνέβη µεταξύ των στρατιωτών, δια το τι άραγε είχε γίνει ο Πετρος.
Πραξ. 12,19  Ηρώδης δε επιζητήσας αυτόν και µη ευρών, ανακρίνας τους φύλακας εκέλευσεν απαχθήναι, και κατελθών από
της Ιουδαίας εις την Καισάρειαν διέτριβεν.
Πραξ. 12,19  Εν τω µεταξύ δε ο Ηρώδης τον εζήτησε και επειδή φυσικά δεν τον ευρήκε, υπέβαλεν εις ανάκρισιν τους
φύλακας. Επειδή δε τους εθεώρησε υπευθύνους δια την αποφυλάκισιν του Πετρου, διέταξε και τους ωδήγησαν στον τόπον
της θανατικής των εκτελέσεως, (όπου και τους εξετέλεσαν. Υπεύθυνοι οι στρατιώται δια την τήρησιν των κρατουµένων)
έπρεπε εν περιπτώσει δραπετεύσεως αυτών να υποστούν, κατά τον ρωµαϊκόν νόµον, την ποινήν, που θα υφίσταντο οι
κρατούµενοι). Επειτα δε από αυτά κατέβηκε από την Ιουδαίαν εις την Καισάρειαν, όπου και έµενε.
Πραξ. 12,20  Ήν δε Ηρώδης θυµοµαχών Τυρίοις και Σιδωνίοις· οµοθυµαδόν τε παρήσαν προς αυτόν, και πείσαντες Βλάστον
τον επί τού κοιτώνος τού βασιλέως ητούντο ειρήνην, διά το τρέφεσθαι αυτών την χώραν από της βασιλικής.
Πραξ. 12,20  Συνέβη δε τότε να είναι ο Ηρώδης πολύ ωργισµένος εναντίον των καστοίκων Τυρου και Σιδώνος . Εκείνοι δε
συνεφώνησαν και έστειλαν αντιπροσώπους των προς αυτόν. Και αφού κατώρθωσαν να πάρουν µε το µέρος των τον
Βλάστον, τον θαλαµηπόλον του βασιλέως, που επεριποιείτο τον κοιτώνα του, εζητούσαν ειρήνην και φιλίαν µε τον
Ηρώδην, διότι η χώρα των έπαιρνε τα τρόφιµα της από την χώραν του βασιλέως Ηρώδου .
Πραξ. 12,21  τακτή δε ηµέρα ο Ηρώδης ενδυσάµενος εσθήτα βασιλικήν και καθίσας επί τού βήµατος εδηµηγόρει προς
αυτούς.
Πραξ. 12,21  Εις ωρισµένην δε ηµέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε λαµπράν βασιλικήν στολήν, εκάθησε στον θρόνον και
ήρχισε να δηµηγορή προς αυτούς και προς τον λαόν.
Πραξ. 12,22  ο δε δήµος επεφώνει· Θεού φωνή και ουκ ανθρώπου.
Πραξ. 12,22  Ο ειδωλολατρικός δε λαός της Καισαρείας επεδοκίµαζε και εφώναζε· “αυτή είναι η φωνή Θεού και όχι
ανθρώπου!”
Πραξ. 12,23  παραχρήµα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου ανθ ών ουκ έδωκε την δόξαν τώ Θεώ, και γενόµενος
σκωληκόβρωτος εξέψυξεν.
Πραξ. 12,23  Αµέσως όµως την ώραν εκείνην άγγελος Κυρίου εκτύπησε µε φοβεράν νόσον τον Ηρώδην, διότι δεν έδωσε την
δόξαν στον Θεόν, αλλά στον εαυτόν του, και µετά το κτύπηµα αυτό σκώληκες έτρωγαν τας σάρκας του, έως ότου επέθανε.
Πραξ. 12,24  Ο δε λόγος τού Θεού ηύξανε και επληθύνετο.
Πραξ. 12,24  Ο δε λόγος του Θεού προώδευε και οι πιστοί επληθύνοντο.
Πραξ. 12,25  Βαρνάβας δε και Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήµ πληρώσαντες την διακονίαν, συµπαραλαβόντες και
Ιωάννην τον επικληθέντα Μάρκον.
Πραξ. 12,25  Ο Βαρνάβας δε και ο Σαύλος, αφού εξεπλήρωσαν την αποστολήν των και έφεραν τα βοηθήµατα, επέστρεψαν
από την Ιερουσαλήµ εις την Αντιόχειαν, παραλαβόντες µαζή των και τον Ιωάννην, ο οποίος ελέγετο και Μάρκος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Πραξ. 13,1  Ήσαν δε τινες εν Αντιοχεία κατά την ούσαν εκκλησίαν προφήται και διδάσκαλοι, ό τε Βαρνάβας και Συµεών ο
επικαλούµενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυρηναίος, Μαναήν τε Ηρώδου τού τετράρχου σύντροφος και Σαύλος.
Πραξ. 13,1  Ησαν δε εις την Αντιόχειαν, µέλη της εκεί Εκκλησίας, µερικοί προφήται και διδάσκαλοι και ο Βαρνάβας και ο
Συµεών, που ελέγετο και Νιγερ, και ο Λούκιος ο Κυρηναίος και ο Μαναήν, ο οποίος είχε ανατραφή µαζή µε τον τετράρχην
Ηρώδην και ο Σαύλος.
Πραξ. 13,2  λειτουργούντων δε αυτών τώ Κυρίω και νηστευόντων είπε το Πνεύµα το Άγιον· αφορίσατε δή µοι τον Βαρνάβαν
και τον Σαύλον εις το έργον ό προσκέκληµαι αυτούς.
Πραξ. 13,2  Ενώ δε αυτοί προσέφεραν την λατρείαν των προς τον Κυριον και ενήστευαν, είπε το Πνεύµα το Αγιον·
“ξεχωρίστε µου αµέσως τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον, δια το οποίον εγώ τους έχω προσκαλέσει”.
Πραξ. 13,3  τότε νηστεύσαντες και προσευξάµενοι και επιθέντες αυτοίς τας χείρας απέλυσαν.
Πραξ. 13,3  Τοτε, αφού και πάλιν ενήστευσαν και προσευχήθησαν, έβαλαν επάνω εις αυτούς τας χέρια των (δια να τους
αναδείξουν επισήµως τρόπον τινά εκπροσώπους και πληρεξουσίους των) και τους έστειλαν στο ειδικόν έργον, που τους
είχε καλέσει ο Κυριος.
Πραξ. 13,4  Ούτοι µέν ούν εκπεµφθέντες υπό τού Πνεύµατος τού Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκειαν, εκείθεν τε απέπλευσαν



εις την Κύπρον,
Πραξ. 13,4  Αυτοί τότε, αφού έλαβαν την ειδικήν αυτήν αποστολήν από το Αγιον Πνεύµα, κατέβηκαν εις την Σελεύκειαν και
από εκεί έπλευσαν εις την Κυπρον.
Πραξ. 13,5  και γενόµενοι εν Σαλαµίνι κατήγγελλον τον λόγον τού Θεού εν ταίς συναγωγαίς των Ιουδαίων· είχον δε και
Ιωάννην υπηρέτην.
Πραξ. 13,5  Και όταν έφθασαν εις την Σαλαµίνα της Κυπρου, εκήρυτταν τον λόγον του Θεού εις τας συναγωγάς των
Ιουδαίων· είχον δε µαζή των και τον Ιωάννην, δια να τους υπηρετή.
Πραξ. 13,6  Διελθόντες δε την νήσον άχρι Πάφου εύρόν τινα µάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίον ώ όνοµα Βαριησούς,
Πραξ. 13,6  Αφού δε επέρασαν όλην την νήσον µέχρι της Παφου, ευρήκαν εκεί κάποιον µάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίον,
του οποίου το όνοµα ήτο Βαριησούς.
Πραξ. 13,7  ός ήν σύν τώ ανθυπάτω Σεργίω Παύλω, ανδρί συνετώ. ούτος προσκαλεσάµενος Βαρνάβαν και Σαύλον
επεζήτησεν ακούσαι τον λόγον τού Θεού·
Πραξ. 13,7  Αυτός ανήκε εις την ακολουθίαν του ανθυπάτου Σεργίου Παύλου, ο οποίος ήτο άνθρωπος συνετός. Αυτός
επροσκάλεσε τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον και εζήτησε να ακούση τον λόγον του Θεού.
Πραξ. 13,8  ανθίστατο δε αυτοίς Ελύµας ο µάγος -ούτω γάρ µεθερµηνεύεται το όνοµα αυτού- ζητών διαστρέψαι τον
ανθύπατον από της πίστεως.
Πραξ. 13,8  Ανθίστατο όµως εις αυτούς ο Ελύµας ο µάγος-έτσι, µε την λέξιν µάγος µεταφράζεται το όνοµά του-ο οποίος
προσπαθούσε µε σοφίσµατα να αποµακρύνη τον ανθύπατον από την πίστιν.
Πραξ. 13,9  Σαύλος δε, ο και Παύλος, πλησθείς Πνεύµατος αγίου και ατενίσας προς αυτόν
Πραξ. 13,9  Ο Σαύλος δε, ο οποίος είχε και το ρωµαϊκόν όνοµα Παύλος καθό Ρωµαίος πολίτης, αφού εγέµισε από Πνεύµα
Αγιον, εκύτταξε κατάµατα τον µάγον
Πραξ. 13,10  είπεν· ώ πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, υιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση
διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας;
Πραξ. 13,10  και είπε· “ω υιέ του διαβόλου, που είσαι γεµάτος από κάθε δολιότητα και κάθε ραδιουργίαν, εχθρέ κάθε
δικαιοσύνης, δεν θα παύσης να διαστρέφης µε τα σοφίσµατα και τας πονηρίας σου τας ευθείας οδούς του Κυρίου;
Πραξ. 13,11  και νύν ιδού χείρ Κυρίου επί σε, και έση τυφλός µη βλέπων τον ήλιον άχρι καιρού. παραχρήµα δε έπεσεν επ
αυτόν αχλύς και σκότος, και περιάγων εζήτει χειραγωγούς.
Πραξ. 13,11  Και τώρα, ιδού, το εκδικητικόν χέρι του Κυρίου είναι επάνω σου και θα µείνης τυφλός µέχρις ωρισµένου καιρού
µη βλέπων τον ήλιον”. Και αµέσως έπεσε επάνω εις αυτόν κάτι σαν πυκνή οµίχλη και σκοτάδι , περιεφέρετο εδώ και εκεί
και εζητούσε ανθρώπους, να τον οδηγούν από το χέρι.
Πραξ. 13,12  τότε ιδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσεν, εκπλησσόµενος επί τή διδαχή τού Κυρίου.
Πραξ. 13,12  Τοτε, όταν ο ανθύπατος είδε το καταπληκτικόν αυτό θαύµα, επίστευσε. Και καθώς ήκουε από τους δύο
Αποστόλους την διδασκαλίαν του Κυρίου, εξεπλήσσετο και εθαύµαζε δ' αυτήν.
Πραξ. 13,13  Αναχθέντες δε από της Πάφου οι περί τον Παύλον ήλθον εις Πέργην της Παµφυλίας· Ιωάννης δε αποχωρήσας
απ αυτών υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 13,13  Αφού δε απέπλευσαν από την Παφον ο Παύλος και οι συνοδοί του, ήλθαν εις την Περγην της Παµφυλίας. Ο
Ιωάννης όµως απεχώρησε από αυτούς και επέστρεψε εις Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 13,14  Αυτοί δε διελθόντες από της Πέργης παρεγένοντο εις Αντιόχειαν της Πισιδίας, και εισελθόντες εις την
συναγωγήν τή ηµέρα των σαββάτων εκάθισαν.
Πραξ. 13,14  Αυτοί δε, αφού επέρασαν από την περιοχήν της Περγης, έφθασαν εις την Αντιόχειαν της Πισιδίας και κατά την
ηµέραν του Σαββάτου εισελθόντες εις την συναγωγήν εκάθισαν.
Πραξ. 13,15  µετά δε την ανάγνωσιν τού νόµου και των προφητών απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες·
άνδρες αδελφοί, ει έστι λόγος εν υµίν παρακλήσεως προς τον λαόν, λέγετε.
Πραξ. 13,15  Μετά δε την ανάγνωσιν περικοπών από τον νόµον και τους προφήτας, έστειλαν οι ερχισυνάγωγοι προς αυτούς
τον υπηρέτην της συναγωγής και τους είπαν· “άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγον διδασκαλίας και παρηγορίας προς τον
λαόν, λέγετε”.
Πραξ. 13,16  αναστάς δε Παύλος και κατασείσας τή χειρί είπεν· άνδρες Ισραηλίται και οι φοβούµενοι τον Θεόν, ακούσατε.
Πραξ. 13,16  Αφού δε εσηκώθηκε ο Παύλος και µε το χέρι του έκαµε σηµείον, ότι ήθελε να οµιλήση, είπε· “άνδρες Ισραηλίται
και όσοι εθνικοί, που φοβείσθε τον Θεόν είσθε εδώ, ακούσατε.
Πραξ. 13,17  ο Θεός τού λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ηµών, και τον λαόν ύψωσεν εν τή παροικία εν γη
Αιγύπτω, και µετά βραχίονος υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής,
Πραξ. 13,17  Ο Θεός τούτου του ισραηλιτικού λαού εξέλεξε τους προγόνους µας και εξύψωσε και επλήθυνε τον λαόν, καθ' ον
χρόνον έµεινε εις την χώραν της Αγύπτου και µε την παντοδύναµον δεξιάν του τους έβγαλε ελευθέρους από αυτήν.
Πραξ. 13,18  και ως τεσσαρακονταετή χρόνον ετροποφόρησεν αυτούς εν τή ερήµω,
Πραξ. 13,18  Και επί σαράντα περίπου χρόνια υπέµεινε τας δυστροπίας των εις την έρηµον.
Πραξ. 13,19  και καθελών έθνη επτά εν γη Χαναάν κατεκληρονόµησεν αυτοίς την γήν αυτών.
Πραξ. 13,19  Και αφού κατέλυσε επτά έθνη εις την χώραν της Χαναάν, έδωκε εις αυτούς κληρονοµίαν την γην των εθνών
αυτών.
Πραξ. 13,20  και µετά ταύτα ως έτεσι τετρακοσίοις και πεντήκοντα έδωκε κριτάς έως Σαµουήλ τού προφήτου.
Πραξ. 13,20  Επειτα δε από αυτά, επί τετρακόσια πενήντα περίπου έτη, τους έδωσε κριτάς, δια να τους κυβερνήσουν µέχρι
της εποχής του Σαµουήλ του προφήτου.
Πραξ. 13,21  κακείθεν ητήσαντο βασιλέα, και έδωκεν αυτοίς ο Θεός τον Σαούλ υιόν Κίς, άνδρα εκ φυλής Βενιαµίν, έτη
τεσσαράκοντα·
Πραξ. 13,21  Από την εποχήν δε του Σαµουήλ εζήτησαν βασιλέαν και τους έδωκεν ο Θεός τον Σαούλ, τον υιόν του Κις, που
κατήγετο από την φυλήν Βενιαµίν, και ο οποίος εβασίλευσε σαράντα έτη.
Πραξ. 13,22  και µεταστήσας αυτόν ήγειρεν αυτοίς τον Δαυΐδ εις βασιλέα, ώ και είπε µαρτυρήσας· εύρον Δαυΐδ τον τού
Ιεσσαί, άνδρα κατά την καρδίαν µου, ός ποιήσει πάντα τα θελήµατά µου.



Πραξ. 13,22  Και όταν, δια την ανυπακοήν και τας αµαρτίας του, τον εδίωξε ο Θεός, ανέδειξε εις αυτούς βασιλέα τον Δαυίδ,
δια τον οποίον και είπε αυτήν την µαρτυρίαν· Ευρήκα τον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί, άνθρωπον κατά την καρδίαν µου, ο
οποίος θα εκτελέση όλα τα θελήµατά µου.
Πραξ. 13,23  τούτου ο Θεός από τού σπέρµατος κατ επαγγελίαν ήγαγε τώ Ισραήλ σωτηρίαν,
Πραξ. 13,23  Από τους απογόνους δε τούτου ανέδειξε ο Θεός, σύµφωνα µε την υπόσχεσίν του, τον Ιησούν Χριστόν Σωτήρα
στον Ισραήλ.
Πραξ. 13,24  προκηρύξαντος Ιωάννου πρό προσώπου της εισόδου αυτού βάπτισµα µετανοίας παντί τώ λαώ Ισραήλ.
Πραξ. 13,24  Ολίγον δε χρόνον προηγουµένως πριν εισέλθη ο Ιησούς εις την δηµοσίαν δράσιν του, εκήρυξε ο Ιωάννης
βάπτισµα µετανοίας εις όλον τον λαόν του Ισραήλ.
Πραξ. 13,25  ως δε επλήρου ο Ιωάννης τον δρόµον, έλεγε· τίνα µε υπονοείτε είναι; ουκ ειµί εγώ, αλλ ιδού έρχεται µετ εµέ ού
ουκ ειµί άξιος το υπόδηµα των ποδών λύσαι.
Πραξ. 13,25  Κατά τον καιρόν δε που ο Ιωάννης εξεπλήρωνε την αποστολήν του και ακολουθούσε τον δρόµον, που του είχεν
ορίσει ο Θεός, έλεγε· Ποίον µε νοµίζετε ότι είµαι; Δεν είµαι εγώ ο Μεσσίας, αλλ' ιδού, ύστερα από εµέ έρχεται εκείνος, του
οποίου εγώ δεν είµαι άξιος να λύσω το υπόδηµα των ποδών.
Πραξ. 13,26  Άνδρες αδελφοί, υιοί γένους Αβραάµ και οι εν υµίν φοβούµενοι τον Θεόν, υµίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης
απεστάλη.
Πραξ. 13,26  Ανδρες αδελφοί, παιδιά του γένους Αβραάµ, και σεις οι εθνικοί, που φοβείσθε τον Θεόν, ακούσατε τούτο· προς
σας απευθύνεται το κήρυγµα αυτής της σωτηρίας.
Πραξ. 13,27  οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήµ και οι άρχοντες αυτών τούτον αγνοήσαντες, και τας φωνάς των προφητών
τας κατά πάν σάββατον αναγινωσκοµένας κρίναντες επλήρωσαν.
Πραξ. 13,27  Διότι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ και οι άρχοντές των παρεγνώρισαν τούτον, τον Ιησούν, όπως επίσης και τας
φωνάς των προφητών, που αναγινώσκονται και ακούονται κάθε Σαββατον εις τας συναγωγάς, και τον κατεδίκασαν εις
θάνατον, χωρίς να αντιληφθούν ότι έτσι επραγµατοποιήσαν τας προφητείας.
Πραξ. 13,28  και µηδεµίαν αιτίαν θανάτου ευρόντες ητήσαντο Πιλάτον αναιρεθήναι αυτόν.
Πραξ. 13,28  Και ενώ δεν ευρήκαν εις αυτόν καµµίαν ενοχήν, που να τιµωρήται µε θάνατον, εζήτησαν από τον Πιλάτον να
θανατωθή αυτός.
Πραξ. 13,29  ως δε ετέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραµµένα, καθελόντες από τού ξύλου έθηκαν εις µνηµείον.
Πραξ. 13,29  Αφού δε µε εκείνα τα οποία εν τη κακία των έπραξαν, εξεπλήρωσαν όλα όσα είχαν γραφή στους προφήτας δι'
αυτόν, τον κατέβασαν από το ξύλον του σταυρού και τον έβαλαν εις µνηµείον.
Πραξ. 13,30  ο δε Θεός ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών·
Πραξ. 13,30  Ο Θεός όµως τον ανέστησε εκ νεκρών.
Πραξ. 13,31  ός ώφθη επί ηµέρας πλείους τοίς συναναβάσιν αυτώ από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήµ, οίτινές εισι µάρτυρες
αυτού προς τον λαόν.
Πραξ. 13,31  Και αυτός παρουσιάσθηκε επί πολλάς ηµέρας εις εκείνους, που είχαν ανεβή µαζή του από την Γαλιλαίαν εις
την Ιερουσαλήµ και οι οποίοι είναι αυτόπται µάρτυρες αυτού και της αναστάσεώς του προς τον λαόν.
Πραξ. 13,32  και ηµείς υµάς ευαγγελιζόµεθα την προς τους πατέρας επαγγελίαν γενοµένην, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε
τοίς τέκνοις αυτών, ηµίν, αναστήσας Ιησούν,
Πραξ. 13,32  Και ηµείς σήµερον κηρύττοµεν προς σας το χαρµόσυνον µήνυµα, ότι την υπόσχεσιν, που έδωσεν ο Θεός προς
τους προγόνους µας, αυτήν την έχει εκπληρώσει τώρα εις τα τέκνα των, δηλαδή εις ηµάς, αναστήσας τον Ιησούν εκ
νεκρών.
Πραξ. 13,33  ως και εν τώ ψαλµώ τώ δευτέρω γέγραπται· υιός µου εί σύ, εγώ σήµερον γεγέννηκά σε.
Πραξ. 13,33  Αυτά έγιναν σύµφωνα και µε όσα είναι γραµµένα στον δεύτερον ψαλµόν· Υιός µου είσαι συ, τον οποίον εγώ
προαιωνίως εγέννησα εκ της ουσίας µου· και σήµερον, που δια της υπακοής σου και της σταυρικής σου θυσίας ενίκησες
τον θάνατον, εβεβαίωσα εγώ δια της αναστάσεώς σου, ότι όντως έχεις γεννηθή από εµέ.
Πραξ. 13,34  ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών µηκέτι µέλλοντα υποστρέφειν εις διαφθοράν, ούτως είρηκεν, ότι δώσω υµίν
τα όσια Δαυΐδ τα πιστά.
Πραξ. 13,34  Οτι δε ο Θεός τον ανέστησε, όχι όπως µερικούς άλλους νεκρούς της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι απέθανον
πάλιν, αλλά δια να µη δοκιµάση ποτέ πλέον τον θάνατον και να µη επιστρέψη εις την φθοράν του τάφου, είχε προείπει ο
ίδιος ο Θεός λέγων ότι θα δώσω εις σας τας ιεράς και αξιοπίστους πάντοτε υποσχέσεις µου, που είχα δώσει στον Δαυίδ.
Πραξ. 13,35  διό και εν ετέρω λέγει· ου δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν.
Πραξ. 13,35  Δι' αυτό και εις άλλον ψαλµόν µε το στόµα του Δαυίδ προφητεύει· Δεν θα επιτρέψης να ίδη την φθοράν και
αποσύνθεσιν του θανάτου ο Μεσσίας, ο αφωσιωµένος εντελώς εις σε.
Πραξ. 13,36  Δαυΐδ µέν γάρ ιδία γενεά υπηρετήσας τή τού Θεού βουλή εκοιµήθη και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού
και είδε διαφθοράν·
Πραξ. 13,36  Η προφητεία αυτή δεν εξεπληρώθη στον Δαυίδ, διότι ο Δαυίδ, αφού υπηρέτησε τους ανθρώπους της εποχής
του, σύµφωνα µε την θέλησιν του Θεού, απέθανε και προσετέθη στους προγόνους του και είδε την αποσύνθεσιν του
θανάτου.
Πραξ. 13,37  ον δε ο Θεός ήγειρεν, ουκ είδε διαφθοράν.
Πραξ. 13,37  Ο Ιησούς όµως, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δεν είδε αυτήν την φθοράν και αποσύνθεσιν .
Πραξ. 13,38  γνωστόν ούν έστω υµίν, άνδρες αδελφοί, ότι διά τούτου υµίν άφεσις αµαρτιών καταγγέλλεται,
Πραξ. 13,38  Ας είναι λοιπόν γνωστόν εις σας, άνδρες αδελφοί, ότι σήµερον κηρύττεται προς σας άφεσις αµαρτιών δια του
Ιησού Χριστού.
Πραξ. 13,39  και από πάντων ών ουκ ηδυνήθητε εν τώ νόµω Μωϋσέως δικαιωθήναι, εν τούτω πάς ο πιστεύων δικαιούται.
Πραξ. 13,39  Και από όλας τας παραβάσεις και τα αµαρτήµατα, που δεν ηµπορέσατε να απαλλαγήτε και να δικαιωθήτε δια
του µωσαϊκού νόµου, κάθε ένας που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν, παίρνει δι' αυτού την άφεσιν και την δικαίωσιν.
Πραξ. 13,40  βλέπετε ούν µη επέλθη εφ υµάς το ειρηµένον εν τοίς προφήταις·
Πραξ. 13,40  Προσέχετε όµως, µήπως δείξετε απιστίαν και πέσει επάνω σας εκείνο, που έχει λεχθή εις τα βιβλία των



προφητών·
Πραξ. 13,41  ίδετε, οι καταφρονηταί, και θαυµάσατε και αφανίσθητε, ότι έργον εγώ εργάζοµαι εν ταίς ηµέραις υµών, έργον
ώ ου µη πιστεύσητε εάν τις εκδιηγήται υµίν.
Πραξ. 13,41  Ιδέτε σεις, που καταφρονείτε τον Θεόν και τα προστάγµατά του. Θαυµάσατε και εξαφανισθήτε· διότι εγώ
πραγµατοποιώ εις τας ηµέρας σας έργον τιµωρίας και καταστροφής, έργον το οποίον εάν κανείς εκ των προτέρων σας το
διηγηθή, θα σας φανή τόσον παράδοξον, ώστε δεν θα το πιστεύσετε”.
Πραξ. 13,42  Εξιόντων δε αυτών εκ της συναγωγής των Ιουδαίων παρεκάλουν τα έθνη εις το µεταξύ σάββατον λαληθήναι
αυτοίς τα ρήµατα ταύτα.
Πραξ. 13,42  Οταν δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας εβγήκαν από την συναγωγήν των Ιουδαίων, οι εθνικοί που είχαν ακούσει το
κήρυγµά του µέσα εις την συναγωγήν, τους παρακαλούσαν να κηρύξουν εις αυτούς πάλιν τα λόγια αυτά κατά το προσεχές
Σαββατον.
Πραξ. 13,43  λυθείσης δε της συναγωγής ηκολούθησαν πολλοί των Ιουδαίων και των σεβοµένων προσηλύτων τώ Παύλω
και τώ Βαρνάβα, οίτινες προλαλούντες αυτοίς έπειθον αυτούς προσµένειν τή χάριτι τού Θεού.
Πραξ. 13,43  Οταν δε έληξε η συγκέντρωσις της συναγωγής, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσηλύτους εθνικούς,
που εσέβοντο τον Θεόν, ηκολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, οι οποίοι και συνωµιλούσαν µε απλότητα µαζή των
και τους έπειθαν να µένουν πιστοί εις την χάριν που τους έδωκε ο Θεός.
Πραξ. 13,44  Τώ τε ερχοµένω σαββάτω σχεδόν πάσα η πόλις συνήχθη ακούσαι τον λόγον τού Θεού.
Πραξ. 13,44  Κατά το επόµενον δε Σαββατον, όλη σχεδόν η πόλις είχε συγκεντρωθή, δια να ακούση τον λόγον του Θεού.
Πραξ. 13,45  ιδόντες δε οι Ιουδαίοι τους όχλους επλήσθησαν ζήλου και αντέλεγον τοίς υπό τού Παύλου λεγοµένοις
αντιλέγοντες και βλασφηµούντες.
Πραξ. 13,45  Οι Ιουδαίοι όµως, όταν είδαν τα πλήθη αυτά του λαού, κατελήφθησαν από φθόνον και ζηλοτυπίαν και
αντέλεγαν εις όσα εδίδασκε ο Παύλος, παρατάσσοντες ολονέν και νέας σοφιστικάς αντιλογίας, υβρίζοντες και
βλασφηµούντες τον Χριστόν και τους Αποστόλους.
Πραξ. 13,46  παρησιασάµενοι δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπον· υµίν ήν αναγκαίον πρώτον λαληθήναι τον λόγον τού
Θεού· επειδή δε απωθείσθε αυτόν και ουκ αξίους κρίνετε εαυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόµεθα εις τα έθνη.
Πραξ. 13,46  Ο Παύλος όµως και ο Βαρνάβας ωµίλησαν µε παρρησίαν και θάρρος και τους είπαν· “εις σας, σύµφωνα µε το
θείον σχέδιον, ήτο ανάγκη να κηρυχθή πρώτον ο λόγος του Θεού. Επειδή όµως σστον αποκρούετε και δεν τον δέχεσθε και
οι ίδιοι δεν κρίνετε αξίους τους εαυτούς σας δια την αιώνιον ζωήν, ιδού, στρεφόµεθα τώρα προς τα έθνη.
Πραξ. 13,47  ούτω γάρ εντέταλται ηµίν ο Κύριος· τέθεικά σε εις φώς εθνών τού είναί σε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γής.
Πραξ. 13,47  Διότι τέτοια εντολή µας έχει δώσει ο Κυριος. Δια του προφήτου Ησαΐου οµιλών προς τον Μεσσίαν είπε · Σε έχω
θέσει φως των εθνών, δια να είσαι συ εις σωτηρίαν όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων έως τα πέρατα της γης”.
Πραξ. 13,48  ακούοντα δε τα έθνη έχαιρον και εδέξαντο τον λόγον τού Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγµένοι εις
ζωήν αιώνιον·
Πραξ. 13,48  Οι εθνικοί ακούοντες τα λόγια αυτά έχαιραν και εδέχθησαν τον λόγον του Κυρίου και επίστευσαν, όσοι, δια την
καλήν των διάθεσιν, είχαν προορισθή από τον Θεόν δια την αιώνιον ζωήν.
Πραξ. 13,49  διεφέρετο δε ο λόγος τού Κυρίου δι όλης της χώρας.
Πραξ. 13,49  Διεδίδετο δε ο λόγος του Κυρίου εις όλην την χώραν.
Πραξ. 13,50  οι δε Ιουδαίοι παρώτρυναν τας σεβοµένας γυναίκας και τας ευσχήµονας και τους πρώτους της πόλεως και
επήγειραν διωγµόν επί τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, και εξέβαλον αυτούς από των ορίων αυτών.
Πραξ. 13,50  Οι δε Ιουδαίοι εξηρέθισαν και παρεκίνησαν τας προσηλύτους γυναίκας, που εσέβοντο τον Θεόν, τας γυναίκας
της αριστοκρατίας και τους πρώτους της πόλεως και εξήγειραν διωγµόν εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους
έβγαλαν έξω από τα σύνορα της χώρας των.
Πραξ. 13,51  οι δε εκτιναξάµενοι τον κονιορτόν των ποδών αυτών επ αυτούς ήλθον εις Ικόνιον.
Πραξ. 13,51  Εκείνοι δε εις ένδειξιν διαµαρτυρίας εναντίον των, ετίναξαν την σκόνην των ποδιών των και ήλθαν στο Ικόνιον.
Πραξ. 13,52  οι δε µαθηταί επληρούντο χαράς και Πνεύµατος Αγίου.
Πραξ. 13,52  Οι Χριστιανοί όµως, που έµεναν εις την Αντιόχειαν και την περιοχήν εγέµιζαν ολονέν και µε περισσοτέραν
χαράν και Πνεύµα Αγιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Πραξ. 14,1  Εγένετο δε εν Ικονίω κατά το αυτό εισελθείν αυτούς εις την συναγωγήν των Ιουδαίων και λαλήσαι ούτως ώστε
πιστεύσαι Ιουδαίων τε και Ελλήνων πολύ πλήθος.
Πραξ. 14,1  Συνέβη δε στο Ικόνιον το ίδιο µε εκείνο, που είχε συµβή εις την Αντιόχειαν· εισήλθαν δηλαδή ο Παύλος και ο
Βαρνάβας εις την συναγωγήν των Ιουδαίων και ωµίλησαν µε τόσην πολλήν δύναµιν και πειστικότητα, ώστε να
πιστεύσουν πλήθος Ιουδαίοι και Ελληνες.
Πραξ. 14,2  οι δε απειθούντες Ιουδαίοι επήγειραν και εκάκωσαν τας ψυχάς των εθνών κατά των αδελφών.
Πραξ. 14,2  Οι Ιουδαίοι όµως, που επέµεναν εις την απιστίαν των, εξηρέθισαν και ανετάραξαν τας ψυχάς των εθνικών
εναντίον των αδελφών Χριστιανών.
Πραξ. 14,3  ικανόν µέν ούν χρόνον διέτριψαν παρησιαζόµενοι επί τώ Κυρίω µαρτυρούντι τώ λόγω της χάριτος αυτού,
διδόντι σηµεία και τέρατα γίνεσθαι διά των χειρών αυτών.
Πραξ. 14,3  Παρ' όλον όµως τούτο οι Απόστολοι, διότι το κήρυγµά των έφερνε πολλά αγαθά αποτελέσµατα, έµειναν αρκετόν
χρόνον εκεί. Εκήρυτταν δε αφόβως µε το θάρρος, που τους έδιδε η πίστις των στον Κυριον, ο οποίος επεβεβαίωνε το
κήρυγµά των περί της χάριτος αυτού και τους έδιδε την δύναµιν, ώστε µε τα χέρια των να γίνωνται καταπληκτικά σηµεία
και θαύµατα.
Πραξ. 14,4  εσχίσθη δε το πλήθος της πόλεως, και οι µέν ήσαν σύν τοίς Ιουδαίοις, οι δε σύν τοίς αποστόλοις.
Πραξ. 14,4  Διαιρέθηκε δε το πλήθος της πόλεως εις δύο παρατάξεις· και άλλοι µεν ήσαν µε το µέρος των Ιουδαίων, άλλοι δε
µε το µέρος των Αποστόλων.
Πραξ. 14,5  ως δε εγένετο ορµή των εθνών τε και Ιουδαίων σύν τοίς άρχουσιν αυτών υβρίσαι και λιθοβολήσαι αυτούς,



Πραξ. 14,5  Επειδή δε έγινε πολύς ερεθισµός και εξέγερσις των απιστούντων εθνικών και Ιουδαίων µαζή µε τους άρχοντάς
των και επήραν την απόφασιν να υβρίσουν και να λιθοβολήσουν τους Αποστόλους ,
Πραξ. 14,6  συνιδόντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας Λύστραν και Δέρβην και την περίχωρον ,
Πραξ. 14,6  εκατάλαβαν αυτοί τας κακάς εκείνων διαθέσεις και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαονίας , την Λυστραν και
την Δερβην και εις τα περίχωρα.
Πραξ. 14,7  κακεί ήσαν ευαγγελιζόµενοι.
Πραξ. 14,7  Και εκεί εκήρυτταν το Ευαγγέλιον.
Πραξ. 14,8  Καί τις ανήρ εν Λύστροις αδύνατος τοίς ποσίν εκάθητο, χωλός εκ κοιλίας µητρός αυτού υπάρχων, ός ουδέποτε
περιπεπατήκει.
Πραξ. 14,8  Εις τα Λυστρα εκάθητο κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε αδύνατα πόδια, διότι ήτο χωλός από την κοιλίαν της
µητέρας του και δεν είχε ποτέ περιπατήσει.
Πραξ. 14,9  ούτος ήκουσε τού Παύλου λαλούντος· ός ατενίσας αυτώ και ιδών ότι πίστιν έχει τού σωθήναι ,
Πραξ. 14,9  Αυτός ήκουσε µε προσοχήν και πίστιν τον Παύλον. Ο Παύλος, όταν τον παρετήρησε προσεκτικά και είδε ότι
είχεν πίστιν, δια να γίνη το θαύµα της θεραπείας του,
Πραξ. 14,10  είπε µεγάλη τή φωνή· ανάστηθι επί τους πόδας σου ορθός. και ήλατο και περιεπάτει.
Πραξ. 14,10  είπε µε µεγάλην φωνήν· “σήκω εις τα πόδια σου ορθός”. Και αµέσως εκείνος επήδησε και εντελώς υγιής
περιπατούσε.
Πραξ. 14,11  οι δε όχλοι ιδόντες ό εποίησεν ο Παύλος επήραν την φωνήν αυτών λυκαονιστί λέγοντες· οι θεοί οµοιωθέντες
ανθρώποις κατέβησαν προς ηµάς·
Πραξ. 14,11  Τα πλήθη δε του λαού, όταν είδαν το θαύµα αυτό, που έκαµε ο Παύλος, εσήκωσαν µεγάλην την φωνήν των
λέγοντες εις την λυκαονικήν γλώσσαν των· “οι θεοί επήραν µορφήν ανθρώπων και κατέβηκαν εις ηµάς”.
Πραξ. 14,12  εκάλουν τε τον µέν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερµήν, επειδή αυτός ήν ο ηγούµενος τού λόγου.
Πραξ. 14,12  Ωνόµαζαν δε τον µε Βαρνάβαν Διαν, δια το παράστηµα και την σοβαρότητα του, τον δε Παύλον Ερµήν, επειδή
αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου.
Πραξ. 14,13  ο δε ιερεύς τού Διός τού όντος πρό της πόλεως αυτών, ταύρους και στέµµατα επί τους πυλώνας ενέγκας, σύν
τοίς όχλοις ήθελε θύειν.
Πραξ. 14,13  Ο δε ιερεύς του Διός, του οποίου ο ναός ήτο κτισµένος εµπρός από την πόλιν, έφερε ταύρους και στεφάνια
κοντά εις τας µεγάλας θύρας του τείχους, όπου ευρίσκετο ο ναός, και ήθελε µαζή µε το πλήθος του λαού να προσφέρη
θυσίαν προς τιµήν των δύο Αποστόλων.
Πραξ. 14,14  ακούσαντες δε οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρήξαντες τα ιµάτια αυτών εισεπήδησαν εις τον όχλον
κράζοντες
Πραξ. 14,14  Οι δε Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, όταν ήκουσαν αυτό, έσχισαν τα ιµάτιά των, δια να εκφράσουν έτσι την
διαµαρτυρίαν και αγανάκτησίν των και ώρµησαν µέσα στο πλήθος φωνάζοντες
Πραξ. 14,15  και λέγοντες· άνδρες, τι ταύτα ποιείτε; και ηµείς οµοιοπαθείς εσµεν υµίν άνθρωποι, ευαγγελιζόµενοι υµάς από
τούτων των µαταίων επιστρέφειν επί τον Θεόν τον ζώντα, ός εποίησε τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν και
πάντα τα εν αυτοίς·
Πραξ. 14,15  και λέγοντες· “άνθρωποι, διατί κάνετε όλα αυτά; Και ηµείς είµεθα όµοιοι µε σας άνθρωποι, έχοντες την ιδίαν
ασθενή και αδύνατον ανθρωπίνην φύσιν. Κηρύττοµεν δε εις σας, να αφήσετε αυτά τα ψευδή και µάταια περί θεών και
θυσιών, που έως τώρα επιστεύατε, και να γυρίσετε στον Θεόν τον ζωντανόν και αληθινόν, ο οποίος έκαµε τον ουρανόν και
την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά.
Πραξ. 14,16  ός εν ταίς παρωχηµέναις γενεαίς είασε πάντα τα έθνη πορεύεσθαι ταίς οδοίς αυτών
Πραξ. 14,16  Αυτός ο Θεός, εις τας περασµένας γενεάς, αφήκε τους εθνικούς να βαδίζουν τον δρόµον των, να ζουν και να
συµπεριφέρωνται σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς διαθέσεις της καρδίας των,
Πραξ. 14,17  καίτοι γε ουκ αµάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών, ουρανόθεν υµίν υετούς διδούς και καιρούς
καρποφόρους, εµπιπλών τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας υµών.
Πραξ. 14,17  µολονότι δεν αφήκε και µεταξύ αυτών ο Θεός τον ευατόν του χωρίς µαρτυρίας, δια την ύπαρξίν του και τας
τελειότητάς του, διότι και τότε σας ευεργετούσε, έστελνε από τον ουρανόν ωφελίµους βροχάς και καταλλήλους καιρούς δια
πλουσίαν καρποφορίαν και σας έδιδεν άφθονον τροφήν και χαράν εις τας καρδίας σας”.
Πραξ. 14,18  και ταύτα λέγοντες µόλις κατέπαυσαν τους όχλους τού µη θύειν αυτοίς.
Πραξ. 14,18  Και µε αυτά τα λόγια οι Απόστολοι µόλις και µετά βίας εσταµάτησαν τους όχλους, να µη προσφέρουν εις
αυτούς τας θυσίας εκείνας.
Πραξ. 14,19 Επήλθον δε από Αντιοχείας και Ικονίου Ιουδαίοι και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες τον Παύλον έσυραν
έξω της πόλεως, νοµίσαντες αυτόν τεθνάναι.
Πραξ. 14,19  Τοτε όµως ήλθαν εις την Λυστραν από την Αντιόχειαν και το Ικόνιον φανατικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι έπεισαν
τους όχλους και ελιθοβόλησαν τον Παύλον και τον έσυραν αναίσθητον έξω από την πόλιν, επειδή ενόµισαν ότι είχε
αποθάνει.
Πραξ. 14,20  κυκλωσάντων δε αυτόν των µαθητών αναστάς εισήλθεν εις την πόλιν, και τή επαύριον εξήλθε σύν τώ Βαρνάβα
εις Δέρβην.
Πραξ. 14,20  Οταν δε οι Χριστιανοί περιεκύκλωσαν µε πόνον αυτόν, δια να τον κηδεύσουν, εσηκώθηκε ο Παύλος υγιής, µε
την δύναµιν του Θεού, και εισήλθε εις την πόλιν. Την εποµένην δε έφυγε µαζή µε τον Βαρνάβαν και ήλθε εις την Δερβην.
Πραξ. 14,21  ευαγγελισάµενοί τε την πόλιν εκείνην και µαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Ικόνιον
και Αντιόχειαν,
Πραξ. 14,21  Αφού δε εκήρυξαν και εις την πόλιν εκείνην το Ευαγγέλιον και εδίδαξαν πολλούς, επέστρεψαν εις την Λυστραν
και το Ικόνιον και την Αντιόχειαν
Πραξ. 14,22  επιστηρίζοντες τας ψυχάς των µαθητών, παρακαλούντες εµµένειν τή πίστει, και ότι διά πολλών θλίψεων δεί
ηµάς εισελθείν εις την βασιλείαν τού Θεού.
Πραξ. 14,22  στηρίζοντες περισσότερον τας ψυχάς των µαθητών, παρακαλούντες αυτούς να µένουν ακλόνητοι εις την



πίστιν και λέγοντες ότι δια µέσου πολλών θλίψεων θα εισέλθωµεν εις την βασιλείαν των ουρανών.
Πραξ. 14,23  χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ εκκλησίαν και προσευξάµενοι µετά νηστειών παρέθεντο αυτούς
τώ Κυρίω, εις ον πεπιστεύκασι.
Πραξ. 14,23  Αφού δε εχειροτόνησαν δι' αυτούς πρεσβυτέρους εις κάθε Εκκλησίαν και προσηυχήθησαν µε νηστείας,
ενεπιστεύθησαν αυτούς στον Κυριον, στον οποίον είχαν πιστεύσει.
Πραξ. 14,24  και διελθόντες την Πισιδίαν ήλθον εις Παµφυλίαν,
Πραξ. 14,24  Και αφού περιώδευσαν την χώραν της Πισιδίας, ήλθαν εις την Παµφυλίαν.
Πραξ. 14,25  και λαλήσαντες εν Πέργη τον λόγον κατέβησαν εις Αττάλειαν,
Πραξ. 14,25  Αφού δε και εις την Περγην εκήρυξαν τον λόγον του Θεού, κατέβηκαν εις την παράλιον πόλιν Αττάλειαν.
Πραξ. 14,26  κακείθεν απέπλευσαν εις Αντιόχειαν, όθεν ήσαν παραδεδοµένοι τή χάριτι τού Θεού εις το έργον ό επλήρωσαν.
Πραξ. 14,26  Από εκεί έπλευσαν εις την Αντιόχειαν, εις πόλιν όπου οι αδελφοί τους είχαν παραδώσει εις την χάριν του Θεού
δια το έργον του ευαγγελισµού, το οποίον και έφεραν εις πέρας.
Πραξ. 14,27  Παραγενόµενοι δε και συναγαγόντες την εκκλησίαν ανήγγειλαν όσα εποίησεν ο Θεός µετ αυτών, και ότι ήνοιξε
τοίς έθνεσι θύραν πίστεως.
Πραξ. 14,27  Οταν λοιπόν ήλθαν, συνεκέντρωσαν τους πιστούς της Εκκλησίας και εγνωστοποίησαν εις αυτούς όσα ο Θεός,
χρησιµοποιών αυτούς ως συνεργούς του, έκαµε και ότι ήνοιξε στους εθνικούς την θύραν της πίστεως και της σωτηρίας .
Πραξ. 14,28  διέτριβον δε εκεί χρόνον ουκ ολίγον σύν τοίς µαθηταίς.
Πραξ. 14,28  Εµειναν δε εκεί µαζή µε τους άλλους Χριστιανούς αρκετόν χρόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Πραξ. 15,1  Καί τινες κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν µη περιτέµνησθε τώ έθει Μωϋσέως,
ου δύνασθε σωθήναι.
Πραξ. 15,1  Τοτε κατέβηκαν µερικοί από την Ιουδαίαν εις την Αντιόχειαν και εδίδασκαν τους εθνικούς Χριστιανούς , ότι “εάν
δεν περιτέµνεσθε, σύµφωνα µε το έθιµον, το οποίον και ο Μωϋσής ενοµοθέτησε, δεν είναι δυνατόν να σωθήτε”.
Πραξ. 15,2  γενοµένης ούν στάσεως και ζητήσεως ουκ ολίγης τώ Παύλω και τώ Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν
Παύλον και Βαρνάβαν και τινας άλλους εξ αυτών προς τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήµ περί τού
ζητήµατος τούτου.
Πραξ. 15,2  Επειδή λοιπόν έγινε φιλονεικία και µεγάλη συζήτησις του Παύλου και του Βαρνάβα προς αυτούς , ώρισαν οι
αδελφοί της Αντιοχείας να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και µερικοί άλλοι από αυτούς εις τα Ιεροσόλυµα προς τους
Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους, δια να θέσουν και λύσουν οριστικώς το ζήτηµα αυτό.
Πραξ. 15,3  Οι µέν ούν προπεµφθέντες υπό της εκκλησίας διήρχοντο την Φοινίκην και Σαµάρειαν εκδιηγούµενοι την
επιστροφήν των εθνών, και εποίουν χαράν µεγάλην πάσι τοίς αδελφοίς.
Πραξ. 15,3  Αυτοί λοιπόν καταυοδωθέντες από τα µέλη της Εκκλησίας, επερνούσαν την περιοχήν της Φοινίκης και της
Σαµαρείας, διηγούµενοι την επιστροφήν των εθνικών στον Χριστόν και επροκαλούσαν έτσι χαράν µεγάλην εις όλους τους
αδελφούς.
Πραξ. 15,4  παραγενόµενοι δε εις Ιερουσαλήµ απεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των αποστόλων και των πρεσβυτέρων,
ανήγγειλάν τε όσα ο Θεός εποίησε µετ αυτών, και ότι ήνοιξε τοίς έθνεσι θύραν πίστεως.
Πραξ. 15,4  Οταν δε έφθασαν εις την Ιερουσαλήµ, τους υπεδέχθησαν τα µέλη της Εκκλησίας και οι Απόστολοι και οι
πρεσβύτεροι. Και αυτοί εγνωστοποίησαν όσα ο Θεός έκαµε µαζή των και ότι ήνοιξε στους εθνικούς την θύραν της πίστεως
και της σωτηρίας.
Πραξ. 15,5  Εξανέστησαν δε τινες των από της αιρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ότι δεί περιτέµνειν αυτούς
παραγγέλλειν τε τηρείν τον νόµον Μωϋσέως.
Πραξ. 15,5  Εσηκώθηκαν όµως µερικοί, οι οποίοι προήρχοντο από την τάξιν των Φαρισαίων αλλά είχαν πιστεύσει στον
Χριστόν, και έλεγαν, ότι πρέπει να περιτέµνουν τους εθνικούς, που δέχονται την νέαν πίστιν, και να τους παραγγέλουν να
τηρούν όλας τας διατάξστου µωσαϊκού νόµου.
Πραξ. 15,6  Συνήχθησαν δε οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι ιδείν περί τού λόγου τούτου.
Πραξ. 15,6  Συνεκεντρώθησαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι, δια να ιδούν και συσκεφθούν επάνω εις αυτό το
ζήτηµα.
Πραξ. 15,7  Πολλής δε συζητήσεως γενοµένης αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς· άνδρες αδελφοί, υµείς επίστασθε ότι αφ
ηµερών αρχαίων ο Θεός εν ηµίν εξελέξατο διά τού στόµατός µου ακούσαι τα έθνη τον λόγον τού ευαγγελίου και πιστεύσαι.
Πραξ. 15,7  Αφού δε έγινε πολλή συζήτησις, εσηκώθηκε ο Πετρος και είπε εις αυτούς· “άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε ότι
εδώ και αρκετά χρόνια ο Θεός εδιάλεξε µεταξύ των Αποστόλων εµέ, δια να ακούσουν οι εθνικοί από το στόµα µου τα λόγια
του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν (Εννοώ τον Κορνήλιον και την οµάδα του).
Πραξ. 15,8  και ο καρδιογνώστης Θεός εµαρτύρησεν αυτοίς δούς αυτοίς το Πνεύµα το Άγιον καθώς και ηµίν ,
Πραξ. 15,8  Και ο Θεός, που γνωρίζει τας καρδίας των ανθρώπων, έδωκε µαρτυρίαν υπέρ αυτών, ότι ηµπορούν να
πιστεύσουν και να σωθούν, διότι µετέδωσε εις αυτούς τότε το Πνεύµα το Αγιον, όπως και εις ηµάς.
Πραξ. 15,9  και ουδέν διέκρινε µεταξύ ηµών τε και αυτών τή πίστει καθαρίσας τας καρδίας αυτών.
Πραξ. 15,9  Και δεν έκαµε καµµίαν απολύτως διάκρισιν µεταξύ ηµών, που είµεθα περιτµηµένοι και εκείνων, που ήσαν
απερίτµητοι, καθαρίσας και αγιάσας τας καρδίας αυτών µε µόνην την πίστιν στον Χριστόν.
Πραξ. 15,10  νύν ούν τι πειράζετε τον Θεόν, επιθείναι ζυγόν επί τον τράχηλον των µαθητών, ον ούτε οι πατέρες ηµών ούτε
ηµείς ισχύσαµεν βαστάσαι;
Πραξ. 15,10  Τωρα λοιπόν, ύστερα από αυτό το ολοφάνερο γεγονός, διατί προκαλείτε τον Θεόν να κάµη κάτι διαφορετικόν
από ο,τι προηγουµένως είχε πράξει, να επιβάλη δηλαδή ζυγόν στον τράχηλον των εθνικών Χριστιανών, τον οποίον ζυγόν
ούτε οι πατέρες µας ούτε ηµείς ηµπορέσαµεν να βαστάσωµεν;
Πραξ. 15,11  αλλά διά της χάριτος τού Κυρίου Ιησού πιστεύοµεν σωθήναι καθ ον τρόπον κακείνοι.
Πραξ. 15,11  Αλλά πιστεύοµεν ότι και ηµείς οι Ιουδαίοι θα σωθώµεν όχι µε τας τυπικάς διατάξστου Νοµου, αλλά µε την
χάριν του Θεού, όπως και εκείνοι”.



Πραξ. 15,12  Εσίγησε δε πάν το πλήθος και ήκουον Βαρνάβα και Παύλου εξηγουµένων όσα εποίησεν ο Θεός σηµεία και
τέρατα εν τοίς έθνεσι δι αυτών.
Πραξ. 15,12  Εµεινε δε άφωνον όλο εκείνο το πλήθος των πιστών και ήκουον µε προσοχήν τον Βαρνάβαν και τον Παύλον, οι
οποίοι διηγούντο όσα καταπληκτικά θαύµατα και σηµεία, εις επικύρωσιν του κηρύγµατος, έκαµε ο Θεός δια µέσου αυτών
στους εθνικούς.
Πραξ. 15,13  Μετά δε το σιγήσαι αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγων· άνδρες αδελφοί, ακούσατέ µου.
Πραξ. 15,13  Αφού δε και αυτοί έπαυσαν να οµιλούν, απήντησεν ο Ιάκωβος προς τους αντιλέγοντας Ιουδαίους και είπε·
“άνδρες αδελφοί, ακούστε µε µε προσοχήν.
Πραξ. 15,14  Συµεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο Θεός επεσκέψατο λαβείν εξ εθνών λαόν επί τώ ονόµατι αυτού.
Πραξ. 15,14  Ο Συµεών, δηλαδή ο Πετρος, σας διηγήθηκε και σας έδωκε εξηγήσεις, πως πρώτην φοράν ο Θεός επεσκέφθη µε
την χάριν του τα ειδωλολατρικά έθνη, ώστε να αποκτήση από αυτά πιστόν λαόν εν τω ονόµατί του.
Πραξ. 15,15  και τούτω συµφωνούσιν οι λόγοι των προφητών, καθώς γέγραπται·
Πραξ. 15,15  Και µε το γεγονός αυτό συµφωνούν και οι λόγοι των προφητών, όπως έχει γραφή και από τον προφήτην Αµώς·
Πραξ. 15,16  µετά ταύτα αναστρέψω και ανοικοδοµήσω την σκηνήν Δαυΐδ την πεπτωκυίαν, και τα κατεσκαµµένα αυτής
ανοικοδοµήσω και ανορθώσω αυτήν,
Πραξ. 15,16  Επειτα από αυτά, λέγει ο Θεός, ύστερα δηλαδή από την έλευσιν του Μεσσίου, θα επιστρέψω και θα
ανοικοδοµήσω τον κρηµνισµένον οίκον και τον βασιλικόν θρόνον του Δαυίδ και τα ερείπια αυτών θα τα ξανακτίσω και θα
ανορθώσω την βασιλείαν του µε την πνευµατικήν βασιλεία του Χριστού.
Πραξ. 15,17  όπως αν εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων τον Κύριον, και πάντα τα έθνη εφ ούς επικέκληται το
όνοµά µου επ αυτούς, λέγει Κύριος ο ποιών ταύτα πάντα.
Πραξ. 15,17  Και τούτο, δια να ζητήσουν τον Κυριον, όχι µόνον οι Ιουδαίοι, αλλά και οι υπόλοιποι εκ των ανθρώπων και όλοι
οι εθνικοί, στους οποίους θα έχη δοθή ως όνοµα το όνοµά µου, δια να είναι ιδικοί µου, λέγει ο Κυριος, ο οποίος κάµνει όλα
αυτά.
Πραξ. 15,18  γνωστά απ αιώνός εστι τώ Θεώ πάντα τα έργα αυτού.
Πραξ. 15,18  Είναι δε στον Θεόν προαιωνίως γνωστά όλα αυτά τα έργα του.
Πραξ. 15,19  διό εγώ κρίνω µη παρενοχλείν τοίς από των εθνών επιστρέφουσιν επί τον Θεόν,
Πραξ. 15,19  Δια τούτο εγώ κρίνω να µην ενοχλούµεν και να µη φορτώνωµεν µε τας διατάξστου µωσαϊκού νόµου τους
εθνικούς, οι οποίοι επιστρέφουν µε πίστιν στον Θεόν.
Πραξ. 15,20  αλλά επιστείλαι αυτοίς τού απέχεσθαι από των αλισγηµάτων των ειδώλων και της πορνείας και τού πνικτού
και τού αίµατος.
Πραξ. 15,20  Αλλά κρίνω µόνον να στείλωµε εις αυτούς γραπτόν µήµυµα να απέχουν από τους µολυσµούς των ειδώλων,
από την πορνείαν και να µη τρώγουν πνιγµένον ζώον και να µη πίνουν αίµα.
Πραξ. 15,21  Μωϋσής γάρ εκ γενεών αρχαίων κατά πόλιν τους κηρύσσοντας αυτόν έχει εν ταίς συναγωγαίς κατά πάν
σάββατον αναγινωσκόµενος.
Πραξ. 15,21  Πρέπει δε να απαγορεύσωµεν εκτός της πορνείας και τα ειδωλόθυτα και το κρέας του πνικτού ζώου και το
αίµα, διότι ο Μωϋσής από αρχαίας γενεάς έχει εις κάθε πόλιν ραββίνους, που τον κηρύττουν εις τας συναγωγάς, αφού κάθε
Σαββατον διαβάζονται περικοπαί από τον Νοµον του”.
Πραξ. 15,22  Τότε έδοξε τοίς αποστόλοις και τοίς πρεσβυτέροις σύν όλη τή εκκλησία εκλεξαµένους άνδρας εξ αυτών πέµψαι
εις Αντιόχειαν σύν τώ Παύλω και Βαρνάβα, Ιούδαν τον επικαλούµενον Βαρσαββάν και Σίλαν, άνδρας ηγουµένους εν τοίς
αδελφοίς,
Πραξ. 15,22  Τοτε εφάνηκε ορθόν στους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους µαζή µε όλην την Εκκλησίαν, αφού εκλέξουν
άνδρας εκ των Χριστιανών της Ιερουσαλήµ, να τους στείλουν εις την Αντιόχειαν µαζή µε τον Παύλον και τον Βαρνάβαν·
εξέλεξαν δε τον Ιούδαν, που ελέγετο και Βαρσαββάς, και τον Σιλαν άνδρας, οι οποίοι κατείχαν ηγετικάς θέσεις µεταξύ των
αδελφών.
Πραξ. 15,23  γράψαντες διά χειρός αυτών τάδε· Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί τοίς κατά την Αντιόχειαν
και Συρίαν και Κιλικίαν αδελφοίς τοίς εξ εθνών χαίρειν.
Πραξ. 15,23  Εγραψαν δε επιστολήν µε το εξής περιεχόµενον, την οποίαν έστειλαν µε τους δύο αυτούς αντιπροσώπους· “Οι
Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι Χριστιανοί των Ιεροσολύµων χαιρετίζουν τους αδελφούς, που προέρχονται από τα
έθνη και κατοικούν εις την Αντιόχειαν, την Συρίαν και την Κιλικίαν.
Πραξ. 15,24  Επειδή ηκούσαµεν ότι τινές εξ ηµών εξελθόντες ετάραξαν υµάς λόγοις ανασκευάζοντες τας ψυχάς υµών,
λέγοντες περιτέµνεσθαι και τηρείν τον νόµον, οίς ου διεστειλάµεθα,
Πραξ. 15,24  Επειδή ηκούσαµεν ότι µερικοί, οι οποίοι προέρχονται από ηµάς τους εξ Ιουδαίων Χριστιανούς και στους
οποίους ηµείς δεν εδώσαµεν καµµίαν σχετικήν εντολήν, σας ετάραξαν και µε αστηρίκτους λόγους κλονίζουν τας ψυχάς
σας, διδάσκοντες να περιτέµνεσθε και να τηρήτε τον Νοµον του Μωϋσέως,
Πραξ. 15,25  έδοξεν ηµίν γενοµένοις οµοθυµαδόν, εκλεξαµένους άνδρας πέµψαι προς υµάς σύν τοίς αγαπητοίς ηµών
Βαρνάβα και Παύλω,
Πραξ. 15,25  µας εφάνη καλόν και ορθόν και ελάβοµεν οµόφωνον απόφασιν , αφού εκλέξωµεν σοβαρούς και πιστούς άνδρας
ως αντιπροσώπους µας, να τους στείλωµεν προς σας µαζή µε τους αγαπητούς µας Βαρνάβαν και Παύλον,
Πραξ. 15,26  ανθρώποις παρεδεδωκόσι τας ψυχάς αυτών υπέρ τού ονόµατος τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού·
Πραξ. 15,26  ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραδώσει και εκθέσει την ζωήν των εις κίνδυνον δια το όνοµα του Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού.
Πραξ. 15,27  απεστάλκαµεν ούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διά λόγου απαγγέλλοντας τα αυτά.
Πραξ. 15,27  Λοιπόν µαζή µε αυτούς εστείλαµεν τον Ιούδαν και τον Σιλαν, οι οποίοι θα σας πουν και προφορικώς τα ίδια,
που είναι γραµµένα και εις την επιστολήν µας.
Πραξ. 15,28  έδοξε γάρ τώ Αγίω Πνεύµατι και ηµίν µηδέν πλέον επιτίθεσθαι υµίν βάρος πλήν των επάναγκες τούτων,
Πραξ. 15,28  Εκρίθη και απεφασίσθη ως ορθόν και αληθές από το Αγιον Πνεύµα και ηµάς, να µη σας επιβάλωµεν κανένα
άλλο βάρος πλην από αυτά, που είναι απαραίτητα και αναγκαία.



Πραξ. 15,29  απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίµατος και πνικτού και πορνείας· εξ ών διατηρούντες εαυτούς εύ πράξετε.
έρωσθε.
Πραξ. 15,29  Δηλαδή, να απέχετε από τα ειδωλόθυτα και από το αίµα και από το πνικτόν και από την πορνείαν. Από αυτά
εάν φυλάττετε τους εαυτούς σας καθαρούς, θα προοδεύσετε εις την ειρηνικήν κατά Χριστόν ζωήν. Χαίρετε”.
Πραξ. 15,30  Οι µέν ούν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχειαν, και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν.
Πραξ. 15,30  Αυτοί λοιπόν κατευοδωθέντες µε τας ευχάς της Εκκλησίας ήλθαν εις την Αντιόχειαν, εµάζεψαν το πλήθος των
Χριστιανών και παρέδωκαν την επιστολήν.
Πραξ. 15,31  αναγνόντες δε εχάρησαν επί τή παρακλήσει.
Πραξ. 15,31  Οταν δε οι Χριστιανοί την ανέγνωσαν, εχάρησαν δια την ειρήνην και την ενίσχυσιν, που τους έδωκε.
Πραξ. 15,32  Ιούδας τε και Σίλας, και αυτοί προφήται όντες, διά λόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και
επεστήριξαν.
Πραξ. 15,32  Και ο Ιούδας και ο Σιλας, οι οποίοι ήσαν προφήται και αυτοί, µε πολλούς λόγους παρηγόρησαν, καθησύχασαν
και εστήριξαν εις την ορθήν πίστιν τους αδελφούς.
Πραξ. 15,33  ποιήσαντες δε χρόνον απελύθησαν µετ ειρήνης από των αδελφών προς τους αποστόλους.
Πραξ. 15,33  Αφού δε έµειναν αρκετόν χρόνον εκεί, κατευωδώθησαν µε ευχάς ειρηνικάς από τους αδελφούς της Αντιοχείας
δια τα Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 15,34  έδοξε δε τώ Σίλα επιµείναι αυτού.
Πραξ. 15,34  Εις τον Σιλαν όµως εφάνη προτιµότερον να παραµείνη εκεί.
Πραξ. 15,35  Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχεία διδάσκοντες και ευαγγελιζόµενοι µετά και ετέρων πολλών τον
λόγον τού Κυρίου.
Πραξ. 15,35  Ο δε Παύλος και ο Βαρνάβας παρέµειναν εις την Αντιόχειαν διδάσκοντες και κηρύττοντες το Ευαγγέλιον του
Κυρίου µαζή και µε πολλούς άλλους κήρυκας.
Πραξ. 15,36 Μετά δε τινας ηµέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν· επιστρέψαντες δή επισκεψώµεθα τους αδελφούς ηµών κατά
πάσαν πόλιν εν αίς κατηγγείλαµεν τον λόγον τού Κυρίου, πώς έχουσι.
Πραξ. 15,36  Επειτα δε από µερικάς ηµέρας είπε ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν· “λοιπόν τώρα, ας επανέλθωµεν και ας
επισκεφθώµεν τους αδελφούς µας εις όλας εκείνας τας πόλεις, εις τας οποίας κατά την προηγουµένην περιοδείαν µας
εκηρύξαµεν τον λόγον του Κυρίου, και ας ίδωµεν εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκονται ως προς την πίστιν και την αρετήν.
Πραξ. 15,37  Βαρνάβας δε εβουλεύσατο συµπαραλαβείν τον Ιωάννην τον επικαλούµενον Μάρκον·
Πραξ. 15,37  Ο Βαρνάβας δε εσκέφθηκε και ηθέλησε να πάρη µαζή του τον Ιωάννην, που ελέγετο Μάρκος.
Πραξ. 15,38  Παύλος δε ηξίου, τον αποστάντα απ αυτών από Παµφυλίας και µη συνελθόντα αυτοίς εις το έργον, µη
συµπαραλαβείν τούτον.
Πραξ. 15,38  Ο Παύλος όµως έκρινε ορθόν, να µη πάρουν µαζή των εκείνον, που τους είχε εγκαταλείψει από την Παµφυλίαν
και δεν επήγε µαζή των στο έργον της ιεραποστολής.
Πραξ. 15,39  εγένετο ούν παροξυσµός, ώστε αποχωρισθήναι αυτούς απ αλλήλων, τον τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τον
Μάρκον εκπλεύσαι εις Κύπρον.
Πραξ. 15,39  Εγινε δε τότε ζωηρά διαφωνία και φιλονεικία, ώστε οι δύο Απόστολοι να χωρίσουν ο ένας από τον άλλον και ο
Βαρνάβας µαζή µε τον Μάρκον να πλεύσουν εις την Κυπρον.
Πραξ. 15,40  Παύλος δε επιλεξάµενος Σίλαν εξήλθε, παραδοθείς τή χάριτι τού Θεού υπό των αδελφών ,
Πραξ. 15,40  Ο Παύλος όµως, αφού εξέλεξε ως συνοδόν του τον Σιλαν, ανεχώρησεν από την Αντιόχειαν µε τας ευχάς των
αδελφών, οι οποίοι τον παρέδωσαν και τον ενεπιστεύθησαν εις την χάριν του Θεού.
Πραξ. 15,41  διήρχετο δε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζων τας εκκλησίας.
Πραξ. 15,41  Περιώδευε δε την Συρίαν και την Κιλικίαν στηρίζων εις την κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν τους Χριστιανούς
των κατά τόπους Εκκλησιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Πραξ. 16,1  Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν. και ιδού µαθητής τις ήν εκεί ονόµατι Τιµόθεος, υιός γυναικός τινος
Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος,
Πραξ. 16,1  Εφθασε δε εις την Δερβην και εις την Λυστραν και ιδού υπήρχε εκεί κάποιος µαθητής, ονόµατι Τιµόθεος, υιός
µιας γυναικός Ιουδαίας, πιστής στον Χριστόν, πατρός δε Ελληνος, εθνικού.
Πραξ. 16,2  ός εµαρτυρείτο υπό των εν Λύστροις και Ικονίω αδελφών.
Πραξ. 16,2  Ο Τιµόθεος είχε την καλήν µαρτυρίαν δια την πίστιν και την αρετήν αυτού από τους αδελφούς, που ήσαν εις τα
Λυστρα και το Ικόνιον.
Πραξ. 16,3  τούτον ηθέλησεν ο Παύλος σύν αυτώ εξελθείν, και λαβών περιέτεµεν αυτόν διά τους Ιουδαίους τους όντας εν
τοίς τόποις εκείνοις· ήδεισαν γάρ άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν.
Πραξ. 16,3  Αυτόν ηθέλησε ο Παύλος να τον πάρη µαζή του εις την περιοδείαν· δια να µη προκληθή δε σκάνδαλον στους
Ιουδαίους, που ήσαν εις τας περιοχάς εκείνας-διότι όλοι αυτοί εγνώριζαν ότι ήτο Ελλην ο πατήρ του Τιµοθέου-του έκαµε
περιτοµήν µε τα ίδια του τα χέρια.
Πραξ. 16,4  Ως δε διεπορεύοντο τας πόλεις, παρεδίδουν αυτοίς φυλάσσειν τα δόγµατα τα κεκριµένα υπό των αποστόλων και
των πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 16,4  Καθώς δε επερνούσαν τας διαφόρους πόλεις, εδίδασκαν οι Απόστολοι τους αδελφούς να τηρούν τας αποφάσεις,
αι οποίαι είχαν κριθή και θεσπισθή από τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύµων.
Πραξ. 16,5  αι µέν ούν εκκλησίαι εστερεούντο τή πίστει και επερίσσευον τώ αριθµώ καθ ηµέραν.
Πραξ. 16,5  Αι Εκκλησίαι λοιπόν, χάρις στο κήρυγµα των Αποστόλων, εστερεώνοντο ακόµη περισότερον εις την πίστιν και
επληθύνοντο κάθε ηµέραν ως προς τον αριθµόν των πιστών.
Πραξ. 16,6  Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό τού Αγίου Πνεύµατος λαλήσαι τον λόγον
εν τή Ασία,
Πραξ. 16,6  Αφού δε επέρασαν την Φρυγίαν και την χώραν της Γαλατίας, εµποδίσθησαν από το Αγιον Πνεύµα να κηρύξουν



τον λόγον του Θεού εις την Ασίαν.
Πραξ. 16,7  ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι· και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύµα .
Πραξ. 16,7  Ηλθαν προς την περιοχήν της Μυσίας και εδοκίµαζαν να προχωρήσουν εις την Βιθυνίαν· και πάλιν όµως το
Πνεύµα το Αγιον δεν τους άφησε.
Πραξ. 16,8  παρελθόντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα.
Πραξ. 16,8  Αφού δε επέρασαν σύντοµα την Μυσίαν, κατέβηκαν εις τα παράλια, εις την Τρωάδα.
Πραξ. 16,9  και όραµα διά της νυκτός ώφθη τώ Παύλω· ανήρ τις ήν Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· διαβάς
εις Μακεδονίαν βοήθησον ηµίν.
Πραξ. 16,9  Εκεί δε κατά το διάστηµα της νυκτός παρουσιάσθηκε στον Παύλον ένα όραµα· κάποιος δηλαδή Μακεδών
εστέκετο όρθιος εµπρός του και τον παρακαλούσε λέγων· “πέρασε από την Ασίαν εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ µας”.
Πραξ. 16,10  ως δε το όραµα είδεν, ευθέως εζητήσαµεν εξελθείν εις την Μακεδονίαν, συµβιβάζοντες ότι προσκέκληται ηµάς
ο Κύριος ευαγγελίσασθαι αυτούς.
Πραξ. 16,10  Αµέσως δε µόλις είδε αυτό το όραµα ο Παύλος, επήραµε την απόφασιν να ταξιδεύσωµεν εις την Μακεδονίαν,
διότι εβγάλαµε το συµπέρασµα, ότι ο Κυριος µας είχε προσκαλέσει και διατάξει να κηρύξωµεν το Ευαγγέλιον στους
κατοίκους της Μακεδονίας.
Πραξ. 16,11  Αναχθέντες ούν από της Τρωάδος ευθυδροµήσαµεν εις Σαµοθράκην, τή δε επιούση εις Νεάπολιν,
Πραξ. 16,11  Αφού δε από την Τρωάδα ανοιχθήκαµε µε το πλοίον εις την θάλασσαν, επλεύσαµεν κατ' ευθείαν εις την
Σαµοθράκην· την εποµένην δε εις την Νεάπολιν.
Πραξ. 16,12  εκείθέν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της µερίδος της Μακεδονίας πόλις κολωνία. Ήµεν δε εν αυτή τή πόλει
διατρίβοντες ηµέρας τινάς,
Πραξ. 16,12  Από εκεί επροχωρήσαµεν στους Φιλίππους, πόλιν η οποία είναι η σπουδαιοτέρα ρωµαϊκή αποικία της
περιοχής της Μακεδονίας. Εµείναµεν δε εις την πόλιν αυτήν µερικάς ηµέρας.
Πραξ. 16,13  τή τε ηµέρα των σαββάτων εξήλθοµεν έξω της πόλεως παρά ποταµόν ού ενοµίζετο προσευχή είναι , και
καθίσαντες ελαλούµεν ταίς συνελθούσαις γυναιξί.
Πραξ. 16,13  Και κατά την ηµέραν του Σαββάτου εβγήκαµεν έξω από την πόλιν καντά στον ποταµόν, όπου εθεωρείτο τόπος
προσευχής των Ιουδαίων. Και αφού εκαθίσαµεν, συνωµιλούσαµεν µε τας γυναίκας, που είχαν συγκεντρωθή εκεί.
Πραξ. 16,14  και τις γυνή ονόµατι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβοµένη τον Θεόν, ήκουεν, ής ο Κύριος
διήνοιξε την καρδίαν προσέχειν τοίς λαλουµένοις υπό τού Παύλου.
Πραξ. 16,14  Και µία γυναίκα, ονόµατι Λυδία, που κατήγετο από τα Θυάτειρα και επωλούσε στους Φιλίππους πορφυρά
πολύτιµα υφάσµατα και η οποία εσέβετο τον αληθινόν Θεόν, ήκουε µε προσοχήν τα λόγια µας. Αυτής ο Κυριος ήνοιξε, µε
την θείαν του χάριν, την καρδίαν, δια να δώση έτσι µεγάλην προσοχήν εις όσα έλεγεν ο Παύλος.
Πραξ. 16,15  ως δε εβαπτίσθη και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα· ει κεκρίκατέ µε πιστήν τώ Κυρίω είναι, εισελθόντες
εις τον οίκόν µου µείνατε· και παρεβιάσατο ηµάς.
Πραξ. 16,15  Οταν δε εβαπτίσθηκε µαζή µε όλην την οικογένειάν της, µας επροσκάλεσε στο σπίτι της λέγουσα· “εάν µε έχετε
κρίνει πιστήν στον Κυριον, ελάτε στο σπίτι µου και µείνατε ως φιλοξενούµενοι”. Και µε την πολλήν και ευλαβή επιµονήν
της µας ηνάγκασε να µείνωµεν στο σπίτι της.
Πραξ. 16,16  Εγένετο δε πορευοµένων ηµών εις προσευχήν παιδίσκην τινά έχουσαν πνεύµα πύθωνος απαντήσαι ηµίν , ήτις
εργασίαν πολλήν παρείχε τοίς κυρίοις αυτής µαντευοµένη.
Πραξ. 16,16  Καποτε δε, όταν ηµείς επηγαίναµε στον τόπον της προσευχής, µας συνήντησε στον δρόµον µια νεαρά δούλη,
που είχε πονηρόν, µαντικόν πνεύµα µέσα της και έδιδε διαφόρους µαντείας επί µέσα της και έδιδε διαφόρους µαντείας επί
πληρωµή. Αυτή µε τας µαντείας που έδινε, απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της.
Πραξ. 16,17  αύτη κατακολουθήσασα τώ Παύλω και τώ Σίλα έκραζε λέγουσα· ούτοι οι άνθρωποι δούλοι τού Θεού τού
υψίστου εισίν, οίτινες καταγγέλλουσιν ηµίν οδόν σωτηρίας.
Πραξ. 16,17  Αυτή, λοιπόν, ηκολούθησε από κοντά τον Παύλον και τον Σιλαν και έκραζε λέγουσα· “αυτοί οι άνθρωποι είναι
δούλοι του Θεού του υψίστου, οι οποίοι µας κάνουν γνωστόν τον δρόµον της σωτηρίας”.
Πραξ. 16,18  τούτο δε εποίει επί πολλάς ηµέρας. διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψας τώ πνεύµατι είπε· παραγγέλλω σοι
εν τώ ονόµατι Ιησού Χριστού εξελθείν απ αυτής. και εξήλθεν αυτή τή ώρα.
Πραξ. 16,18  Αυτό δε έκανε επί πολλάς ηµέρας (διότι το πανούργον πονηρόν πνεύµα ήθελε ν' αποκτήση έτσι την
εµπιστοσύνην και εκείνων, που θα επίστευαν στον Χριστόν). Ενοχληθείς δε και οργισθείς ο Παύλος από την πανούργον
αυτήν µαρτυρίαν εγύρισε προς την παιδίσκην, που τον ακολουθούσε, και είπε στο πονηρόν πνεύµα· “σε διατάσσω, εν
ονόµατι του Ιησού Χριστού, να εξέλθης από αυτήν”. Και πράγµατι το πονηρόν πνεύµα εβγήκε αµέσως την στιγµήν εκείνην.
Πραξ. 16,19  Ιδόντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπίς της εργασίας αυτών, επιλαβόµενοι τον Παύλον και τον Σίλαν
είλκυσαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας,
Πραξ. 16,19  Οι κύριοι όµως αυτής όταν είδαν, ότι έφυγε η ελπίς της προσοδοφόρου εργασίας των, συνέλαβαν τον Παύλον
και τον Σιλαν και τους έφεραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας.
Πραξ. 16,20  και προσαγαγόντες αυτούς τοίς στρατηγοίς είπον· ούτοι οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ηµών την πόλιν Ιουδαίοι
υπάρχοντες.
Πραξ. 16,20  Και αφού τους ωδήγησαν εµπρός στους στρατηγούς, είπαν· “αυτοί οι άνθρωποι, που είναι Ιουδαίοι,
αναστατώνουν τον πόλιν µας·
Πραξ. 16,21  και καταγγέλλουσιν έθη ά ουκ έξεστιν ηµίν παραδέχεσθαι ουδέ ποιείν ωµαίοις ούσι.
Πραξ. 16,21  και κηρύττουν θρησκευτικά έθιµα, τα οποία δεν επιτρέπεται ηµείς οι Ρωµαίοι να τα παραδεχώµεθα και να τα
τηρούµεν”.
Πραξ. 16,22  και συνεπέστη ο όχλος κατ αυτών. και οι στρατηγοί περιρήξαντες αυτών τα ιµάτια εκέλευον ραβδίζειν,
Πραξ. 16,22  Και συνεκεντρώθη ο όχλος εναντίον των. Οι στρατηγοί τότε έσχισαν τα ιµάτια των Αποστόλων και διέταξαν
τους ραβδούχους να τους ραβδίσουν.
Πραξ. 16,23  πολλάς τε επιθέντες αυτοίς πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τώ δεσµοφύλακι ασφαλώς τηρείν
αυτούς·



Πραξ. 16,23  Αφού δε τους κατέφεραν πολλά κτυπήµατα, τους έβαλαν εις την φυλακήν παραγγείλαντες στον δεσµοφύλακα
να τους φρουρή µε κάθε ασφάλειαν.
Πραξ. 16,24  ός παραγγελίαν τοιαύτην ειληφώς έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών
ησφαλίσατο εις το ξύλον.
Πραξ. 16,24  Αυτός δε, επειδή έλαβε µίαν τέτοιαν αυστηράν εντολήν, έρριψε αυτούς στο βαθύτερον κελλί των φυλακών και
έδεσε τα πόδια των εις ένα ειδικόν ξύλον, ώστε να τους είναι αδύνατος κάθε κίνησις.
Πραξ. 16,25  Κατά δε το µεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόµενοι ύµνουν τον Θεόν· επηκροώντο δε αυτών οι δέσµιοι.
Πραξ. 16,25  Κατά το µεσονύκτιον όµως ο Παύλος και ο Σιλας προσηύχοντο και έψαλλαν ύµνους προς τον Θεόν . Τους
ήκουον δε µε προσοχήν οι φυλακισµένοι.
Πραξ. 16,26  άφνω δε σεισµός εγένετο µέγας, ώστε σαλευθήναι τα θεµέλια τού δεσµωτηρίου, ανεώχθησάν τε παραχρήµα αι
θύραι πάσαι και πάντων τα δεσµά ανέθη.
Πραξ. 16,26  Και αίφνης έγινε µεγάλος σεισµός, ώστε εκλονίσθησαν τα θεµέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν δε αµέσως µόναι
των όλαι αι θύραι και όλων των φυλακισµένων τα δεσµά έπεσαν.
Πραξ. 16,27  έξυπνος δε γενόµενος ο δεσµοφύλαξ και ιδών ανεωγµένας τας θύρας της φυλακής, σπασάµενος µάχαιραν
έµελλεν εαυτόν αναιρείν, νοµίζων εκπεφευγέναι τους δεσµίους.
Πραξ. 16,27  Καθώς δε εξύπνησε ο δεσµοφύλαξ από τον σεισµόν και είδε αναικτάς τας θύρας της φυλακής, ανέσυρε
µάχαιραν και ητοιµάζετο να αυτοκτονήση, διότι ενόµισεν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισµένοι.
Πραξ. 16,28  εφώνησε δε φωνή µεγάλη ο Παύλος λέγων· µηδέν πράξης σεαυτώ κακόν· άπαντες γάρ εσµεν ενθάδε.
Πραξ. 16,28  Ο Παύλος όµως εφώναξε µε µεγάλην φωνήν λέγων· “µη κάµης κανένα κακόν κατά του εαυτού σου· διότι όλοι
ανεξαιρέτως οι φυλακισµένοι είµεθα εδώ”.
Πραξ. 16,29  αιτήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντροµος γενόµενος προσέπεσε τώ Παύλω και τώ Σίλα,
Πραξ. 16,29  Αφού δε εζήτησε φώτα ο δεσµοφύλαξ, εισώρµησε εις την φυλακήν και είδε, όπως του είχε πει ο Παύλος, όλους
τους φυλακισµένους εκεί, εκατάλαβε αµέσως το θαύµα, εκυριεύθηκε από τρόµον και έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του
Σιλα.
Πραξ. 16,30  και προαγαγών αυτούς έξω έφη· κύριοι, τι µε δεί ποιείν ίνα σωθώ;
Πραξ. 16,30  Και αφού τους έβγαλε έξω από το βαθύ κελλί, εις την αυλήν της φυλακής, τους είπε· “κύριοι, τι πρέπει να κάµω,
δια να εύρω και εγώ την σωτηρίαν;”
Πραξ. 16,31  οι δε είπον· πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και σωθήση σύ και ο οίκός σου.
Πραξ. 16,31  Και εκείνοι του είπαν· “πίστευσε συ στον Κυριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθής συ και όλο σου το σπίτι”.
Πραξ. 16,32  και ελάλησαν αυτώ τον λόγον τού Κυρίου και πάσι τοίς εν τή οικία αυτού.
Πραξ. 16,32  Και εκήρυξαν εις αυτόν τον λόγον του Κυρίου και εις όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του.
Πραξ. 16,33  και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τή ώρα της νυκτός έλουσεν από των πληγών, και εβαπτίσθη αυτός και οι
αυτού πάντες παραχρήµα,
Πραξ. 16,33  Και αφού τους επήρε εκείνην την ώραν της νυκτός, τους έλουσε από τα αίµατα των πληγών των. Και αµέσως
εβαπτίσθηκε αυτός και όλοι οι δικοί του.
Πραξ. 16,34  αναγαγών τε αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ηγαλλιάσατο πανοικί πεπιστευκώς τώ Θεώ.
Πραξ. 16,34  Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, παρέθεσε τράπεζαν φαγητών και εδοκίµασε µεγάλην χαράν µαζή µε
όλην την οικογένειάν του, επειδή ακριβώς είχε πιστεύσει στον Θεόν.
Πραξ. 16,35  Ηµέρας δε γενοµένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες· απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους .
Πραξ. 16,35  Αφού δε έγινε ηµέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους στον δεσµοφύλακα και είπαν· “απόλυσε εκείνους
τους ανθρώπους από την φυλακήν”.
Πραξ. 16,36  απήγγειλε δε ο δεσµοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, ότι απεστάλκασιν οι στρατηγοί ίνα
απολυθήτε. νύν ούν εξελθόντες πορεύεσθε εν ειρήνη.
Πραξ. 16,36  Ανήγγειλε δε ο δεσµοφύλαξ αυτούς τους λόγους προς τον Παύλον, ότι δηλαδή, “έστειλαν οι στρατηγοί και µε
διέταξαν να αποφυλακισθήτε. Τωρα λοιπόν εβγάτε από την φυλακήν και πηγαίνετε στο καλό”.
Πραξ. 16,37  ο δε Παύλος έφη προς αυτούς· δείραντες ηµάς δηµοσία ακατακρίτους, ανθρώπους ωµαίους υπάρχοντας,
έβαλον εις φυλακήν· και νύν λάθρα ηµάς εκβάλλουσιν; ου γάρ, αλλά ελθόντες αυτοί ηµάς εξαγαγέτωσαν.
Πραξ. 16,37  Ο Παύλος όµως είπε στους ραβδούχους· “αφού µας έδειραν οι στρατηγοί σας δηµοσία, χωρίς προηγουµένως να
µας δικάσουν, ηµάς οι οποίοι είµεθα Ρωµαίοι πολίται, µας έβαλαν εις την φυλακήν. Και τώρα µας αποφυλακίζουν κρυφά;
Λοιπόν δεν θα βγούµε µόνοι, αλλά πρέπει να έλθουν εδώ οι στρατηγοί να µας βγάλουν και να µας συνοδεύσουν οι ίδιοι έξω
από την φυλακήν”.
Πραξ. 16,38  ανήγγειλαν δε τοίς στρατηγοίς οι ραβδούχοι τα ρήµατα ταύτα· και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι ωµαίοί εισι,
Πραξ. 16,38  Εγνωστοποίησαν δε οι ραβδούχοι στους στρατηγούς αυτά τα λόγια. Και εκείνοι, όταν ήκουσαν ότι οι δύο
Απόστολοι είναι Ρωµαίοι πολίται, εφοβήθησαν δια την άδικον και αδικαιολόγητον ποινήν, που τους είχαν επιβάλει.
Πραξ. 16,39  και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, και εξαγαγόντες ηρώτων εξελθείν της πόλεως.
Πραξ. 16,39  Και λοιπόν, ελθόντες τους παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακήν. Και αφού τους έβγαλαν, τους
παρακαλούσαν να αναχωρήσουν από την πόλιν.
Πραξ. 16,40  εξελθόντες δε εκ της φυλακής εισήλθον προς την Λυδίαν, και ιδόντες τους αδελφούς παρεκάλεσαν αυτούς και
εξήλθον.
Πραξ. 16,40  Οταν όµως οι Απόστολοι εβγήκαν από την φυλακήν, επήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Και αφού είδαν εκεί όλους
τους αδελφούς, τους παρηγόρησαν και τους ενίσχυσαν να µείνουν πιστοί στο Ευαγγέλιον. Κατόπιν δε ανεχώρησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Πραξ. 17,1  Διοδεύσαντες δε την Αµφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήν η συναγωγή των Ιουδαίων.
Πραξ. 17,1  Αφού δε επέρασαν την Αµφίπολιν και την Απολλωνίαν ήλθαν εις την Θεσσαλονίκην, όπου υπήρχε η συναγωγή
των Ιουδαίων.
Πραξ. 17,2  κατά δε το ειωθός τώ Παύλω εισήλθε προς αυτούς, και επί σάββατα τρία διελέγετο αυτοίς από των γραφών,



Πραξ. 17,2  Ο Παύλος, καθώς εσυνήθιζε, εισήλθε εις την συναγωγήν προς τους Ιουδαίους και επί τρία κατά συνέχειαν
Σαββατα συνωµιλούσε µε αυτούς, έφερε χωρία και θέµατα από τας Γραφάς,
Πραξ. 17,3  διανοίγων και παρατιθέµενος ότι τον Χριστόν έδει παθείν και αναστήναι εκ νεκρών, και ότι ούτός εστιν ο
Χριστός, Ιησούς ον εγώ καταγγέλλω υµίν.
Πραξ. 17,3  τα ερµήνευε και παρέθετε από αυτά µαρτυρίας, δια να πιστοποιηθή έτσι από τα ιερά κείµενα η αλήθεια ότι
έπρεπε, σύµφωνα µε το πάνσοφον σχέδιον του Θεού, να πάθη ο Χριστός και ν' αναστηθή εκ νεκρών και ότι “αυτός είναι ο
Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον εγώ κηρύττω εις σας”.
Πραξ. 17,4  και τινες εξ αυτών επείσθησαν και προσεκληρώθησαν τώ Παύλω και τώ Σίλα , των τε σεβοµένων Ελλήνων πολύ
πλήθος γυναικών τε των πρώτων ουκ ολίγαι.
Πραξ. 17,4  Και µερικοί από αυτούς επείσθησαν και ηκολούθησαν, ως µαθηταί πλέον του Χριστού, τον Παύλον και τον
Σιλαν, όπως επίσης και από τους προσηλύτους Ελληνας πολύ πλήθος επίστευσε και πολλαί γυναίκες από την ανωτέραν
τάξιν.
Πραξ. 17,5  Προσλαβόµενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων τινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες
εθορύβουν την πόλιν, επιστάντες τε τή οικία Ιάσονος εζήτουν αυτούς αγαγείν εις τον δήµον·
Πραξ. 17,5  Οι Ιουδαίοι όµως, που έµεναν µε φανατισµόν εις την απιστίαν των, επήραν µαζή των µερικούς πονηρούς και
αργόσχολους ανθρώπους και εδηµιουργούσαν θόρυβον εις την πόλιν εναντίον των Αποστόλων. Αφού δε όλοι µαζή
εστάθησαν εµπρός εις την οικίαν του Ιάσονος, εζητούσαν να οδηγήσουν τους Αποστόλους εις την συνέλευσιν των πολιτών
και των αρχόντων, δια να τους καταδικάσουν.
Πραξ. 17,6  µη ευρόντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και τινας αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την
οικουµένην αναστατώσαντες ούτοι και ενθάδε πάρεισιν,
Πραξ. 17,6  Επειδή όµως δεν ευρήκαν τους Αποστόλους, έσυραν µε βαρβαρότητα τον Ιάσονα και µερικούς Χριστιανούς προς
τους άρχοντας της πόλεως κραυγάζοντες, ότι αυτοί, που αναστάτωσαν την οικουµένην, ήλθαν και εδώ, δια να κάµουν το
ίδιο.
Πραξ. 17,7  ούς υποδέδεκται Ιάσων· και ούτοι πάντες απέναντι των δογµάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα έτερον
λέγοντες είναι, Ιησούν.
Πραξ. 17,7  Αυτούς δε τους ανθρώπους τους έχει υποδεχθή και τους φιλοξενοί ο Ιάσων. Και έλεγαν ακόµη, ότι όλοι αυτοί
ενεργούν εναντίον των νόµων του Καίσαρος, λέγοντες ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, ο Ιησούς.
Πραξ. 17,8  ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα,
Πραξ. 17,8  Ανεστάτωσαν δε τον λαόν και τους πολιτάρχας, οι οποίοι ήκουαν τας θορυβώδεις αυτάς κατηγορίας.
Πραξ. 17,9  και λαβόντες το ικανόν παρά τού Ιάσονος και των λοιπών απέλυσαν αυτούς .
Πραξ. 17,9  Οι πολιτάρχαι όµως, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους Χριστιανούς , ικανοποιητικήν εγγύησιν δια
την βεβαίαν αναχώρησιν του Παύλου και του Σιλα από την Θεσσαλονίκην, τους απέλυσαν.
Πραξ. 17,10  Οι δε αδελφοί ευθέως διά της νυκτός εξέπεµψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν, οίτινες
παραγενόµενοι εις την συναγωγήν των Ιουδαίων απήεσαν.
Πραξ. 17,10  Οι δε αδελφοί αµέσως έστειλαν δια νυκτός τον Παύλον και τον Σιλαν εις την Βεροιαν. Αυτοί δε, όταν έφθασαν
εκεί, επήγαν εις την συναγωγήν των Ιουδαίων.
Πραξ. 17,11  ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, οίτινες εδέξαντο τον λόγον µετά πάσης προθυµίας, το καθ
ηµέραν ανακρίνοντες τας γραφάς ει έχοι ταύτα ούτως.
Πραξ. 17,11  Οι δε Ιουδαίοι της Βεροίας είχαν ευγενέστερα αισθήµατα και καλυτέραν διάθεσιν από τους της Θεσσαλονίκης.
Εδέχθησαν τον λόγον του Θεού µε κάθε προθυµίαν, µελετώντες και ερευνώντες κάθε ηµέραν τας Γραφάς, δια να πεισθούν,
εάν τα πράγµατα ήσαν όπως τα έλεγε ο Παύλος.
Πραξ. 17,12  πολλοί µέν ούν εξ αυτών επίστευσαν, και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχηµόνων και ανδρών ουκ ολίγοι.
Πραξ. 17,12  Πολλοί µεν λοιπόν από αυτούς επίστευσαν και από τας Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και αρκετοί
άνδρες.
Πραξ. 17,13  Ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τή Βεροία κατηγγέλη υπό τού Παύλου ο λόγος τού
Θεού, ήλθον κακεί σαλεύοντες τους όχλους.
Πραξ. 17,13  Οταν όµως οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης (φανατισµένοι και εµπαθείς καθώς ήσαν) επληροφορήθησαν ότι και
εις την Βεροιαν εκηρύχθη ο λόγος του Θεού, ήλθαν και εκεί προσπαθούντες να εξεγείρουν τα πλήθη.
Πραξ. 17,14  ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί πορεύεσθαι ως επί την θάλασσαν· υπέµενον δε ό τε Σίλας
και ο Τιµόθεος εκεί.
Πραξ. 17,14  Αµέσως δε τότε οι αδελφοί έστειλαν τον Παύλον, σαν να επρόκειτο να ταξιδεύση δια θαλάσσης· έµειναν δε εκεί
ο Σιλας και ο Τιµόθεος.
Πραξ. 17,15  οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών, και λαβόντες εντολήν προς τον Σίλαν και Τιµόθεον
ίνα ως τάχιστα έλθωσι προς αυτόν, εξήεσαν.
Πραξ. 17,15  Αυτοί δε που συνώδευαν τον Παύλον, τον έφεραν έως τας Αθήνας. Ανεχώρησαν δε, αφού έλαβον από τον
Παύλον εντολήν δια τον Τµόθεον και τον Σιλαν, να έλθουν όσον το δυνατόν συντοµώτερα εις συνάντησίν του.
Πραξ. 17,16  Εν δε ταίς Αθήναις εκδεχοµένου αυτούς τού Παύλου, παρωξύνετο το πνεύµα αυτού εν αυτώ θεωρούντι
κατείδωλον ούσαν την πόλιν.
Πραξ. 17,16  Ενώ δε ο Παύλος επερίµενε αυτούς εις τας Αθήνας, εξερεθίζετο το πνεύµα του, διότι έβλεπε την πόλιν να είναι
γεµάτη είδωλα.
Πραξ. 17,17 διελέγετο µέν ούν εν τή συναγωγή τοίς Ιουδαίοις και τοίς σεβοµένοις και εν τή αγορά κατά πάσαν ηµέραν προς
τους παρατυγχάνοντας.
Πραξ. 17,17  Συζητούσε λοιπόν επί του θέµατος αυτού εις την συναγωγήν µε τους Ιουδαίους και µε τους προσηλύτους
Ελληνας, που εσέβοντο τον Θεόν, και µε όσους συναντούσε κάθε ηµέραν εις την αγοράν.
Πραξ. 17,18  τινές δε των Επικουρείων και των Στωϊκών φιλοσόφων συνέβαλλον αυτώ, και τινες έλεγον· τι αν θέλοι ο
σπερµολόγος ούτος λέγειν; οι δε· ξένων δαιµονίων δοκεί καταγγελεύς είναι· ότι τον Ιησούν και την ανάστασιν ευηγγελίζετο
αυτοίς.



Πραξ. 17,18  Μερικοί δε από τους Επικουρείους και τους Στωϊκούς φιλοσόφους συζητούσαν µε αυτόν. Και µερικοί άλλοι
έλεγαν· “τι θέλει να µας πη αυτός ο διαδοσίας;” Αλλοι δε έλεγαν· “φαίνεται ότι κηρύττει ξένας και αγνώστους θεότητας”.
Αυτό δε το έλεγαν, διότι ο Παύλος εκύρυττε εις αυτούς τον Ιησούν και την ανάστασιν.
Πραξ. 17,19  επιλαβόµενοί τε αυτού επί τον Άρειον πάγον ήγαγον λέγοντες· δυνάµεθα γνώναι τις η καινή αύτη η υπό σού
λαλουµένη διδαχή;
Πραξ. 17,19  Και αφού τον επήραν, τον έφεραν στον Αρειον Παγον και του είπαν· “ηµπορούµεν να µάθωµεν ποιά είναι αυτή
η νέα διδασκαλία, την οποίαν κηρύττεις;
Πραξ. 17,20  ξενίζοντα γάρ τινα εισφέρεις εις τας ακοάς ηµών· βουλόµεθα ούν γνώναι τι αν θέλοι ταύτα είναι.
Πραξ. 17,20  Διότι εκαταλάβαµε, ότι κάτι παράδοξα πράγµατα βάζεις εις τα αυτιά µας· θέλοµεν να µάθωµεν, τι τάχα είναι
αυτά”.
Πραξ. 17,21  Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδηµούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ηυκαίρουν ή λέγειν τι και ακούειν καινότερον .
Πραξ. 17,21  Εζήτησαν δε να µάθουν, διότι οι Αθηναίοι και όλοι οι ξένοι, που έµεναν εις τας Αθήνας, δια τίποτε άλλο δεν
είχαν καιρόν, παρά µόνον δια να λέγουν και να ακούουν νεώτερα .
Πραξ. 17,22  Σταθείς δε ο Παύλος εν µέσω τού Αρείου πάγου έφη· άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιµονεστέρους
υµάς θεωρώ.
Πραξ. 17,22  Αφού εστάθηκε ο Παύλος εν µέσω του Αρείου Παγου είπε· “άνδρες Αθηναίοι, εγώ σας θεωρώ ως τους
περισσότερον θρήσκους από τους άλλους ανθρώπους.
Πραξ. 17,23  διερχόµενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσµατα υµών εύρον και βωµόν εν ώ επεγέγραπτο, αγνώστω Θεώ. ον
ούν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλλω υµίν.
Πραξ. 17,23  Διότι, καθώς επερνούσα τους δρόµους της πόλεώς σας και έβλεπα µε προσοχήν τα ιερά, που σέβεσθε, ευρήκα
και ένα βωµόν, στον οποίον ήτο χαραγµένη η επιγραφή· Εις τον άγνωστον Θεόν. Αυτόν λοιπόν τον οποίον σέβεσθε χωρίς
να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ κηρύττω εις σας.
Πραξ. 17,24  ο Θεός ο ποιήσας τον κόσµον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος ουρανού και γής Κύριος υπάρχων ουκ εν
χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί,
Πραξ. 17,24  Ο Θεός, ο οποίος έκαµε τον κόσµον και όλα όσα υπάρχουν εις αυτόν, αυτός υπάρχει απόλυτος κύριος του
ουρανού και της γης και δεν κατοικεί εις ναούς, που τους κατασκευάζουν τα χέρια των ανθρώπων.
Πραξ. 17,25  ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόµενός τινος, αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τα πάντα·
Πραξ. 17,25  Ούτε και υπηρετείται από τα χέρια ανθρώπων, σαν να έχη ανάγκην από κάτι. Δεν έχει ανάγκην από τίποτε, εξ
αντιθέτου δε δίδει εις όλα ζωήν και αναπνοήν και όλα όσα τους χρειάζονται δια την συντήρησίν των.
Πραξ. 17,26  εποίησέ τε εξ ενός αίµατος πάν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί πάν το πρόσωπον της γής , ορίσας
προστεταγµένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών,
Πραξ. 17,26  Αυτός έκαµε από ένα αίµα όλα τα έθνη των ανθρώπων, να κατοικούν στο πρόσωπον της γης και ώρισε δια τον
καθένα από αυτά προσδιωρισµένους καιρούς εµφανίσεως και ζωής, όπως επίσης και τα σύνορα της κατοικίας των.
Πραξ. 17,27  ζητείν τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν, και γε ου µακράν από ενός εκάστου ηµών
υπάρχοντα.
Πραξ. 17,27  Τους ενεφύτευσε δε τον πόθον να αναζητούν πάντοτε τον Κυριον, µήπως και θα κατώρθωναν να τον
ψηλαφήσουν και να τον εύρουν, αν και αυτός υπάρχη πολύ κοντά στον καθένα από ηµάς.
Πραξ. 17,28  εν αυτώ γάρ ζώµεν και κινούµεθα και εσµέν, ως και τινες των καθ υµάς ποιητών ειρήκασι· τού γάρ και γένος
εσµέν.
Πραξ. 17,28  Διότι µέσα εις την θείαν αυτού παρουσίαν και αγαθότητα ζώµεν και κινούµεθα και υπάρχοµεν , όπως και
µερικοί από τους ποιητάς σας έχουν πει. Διότι είµεθα ιδικόν του γένος, πλασθέντες από αυτόν κατ' εικόνα αυτού και καθ'
οµοίωσιν.
Πραξ. 17,29  γένος ούν υπάρχοντες τού Θεού ουκ οφείλοµεν νοµίζειν χρυσώ ή αργύρω ή λίθω, χαράγµατι τέχνης και
ενθυµήσεως ανθρώπου, το θείον είναι όµοιον.
Πραξ. 17,29  Εφ' οσον λοιπόν είµεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νοµίζωµεν ότι η θεότης είναι οµοία µε χρυσόν η µε
άργυρον η µε µάρµαρον, µε αγάλµατα δηλαδή που έχουν χαραχθή µε τέχνην και σύµφωνα µε τας καλλιτεχνικάς
επινοήσστου ανθρώπου.
Πραξ. 17,30  τους µέν ούν χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο Θεός τανύν παραγγέλλει τοίς ανθρώποις πάσι πανταχού
µετανοείν,
Πραξ. 17,30  Τωρα λοιπόν ο Θεός, µακρόθυµος καθώς είναι, αφήκε τους χρόνους αυτούς της αγνοίας και ειδωλολατρίας των
ανθρώπων και παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους πανταχού της γης να µετανοήσουν.
Πραξ. 17,31  διότι έστησεν ηµέραν εν ή µέλλει κρίνειν την οικουµένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί ώ ώρισε, πίστιν παρασχών
πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.
Πραξ. 17,31  Διότι ώρισεν ηµέραν, κατά την οποίαν µέλλει να κρίνη όλην την οικουµένην µε δικαιοσύνην δια µέσου ενός
ανδρός, τον οποίον ο ίδιος ώρισε κριτήν και τον επρόβαλε εις όλους µε αδιαφιλονίκητον απόδειξιν και κύρος, αναστήσας
αυτόν εκ νεκρών”.
Πραξ. 17,32  ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι µέν εχλεύαζον, οι δε είπον· ακουσόµεθά σου πάλιν περί τούτου.
Πραξ. 17,32  Οταν όµως ήκουσαν δι' ανάστασιν νεκρών, άλλοι µεν τον ενέπαιζαν, άλλοι δε του είπαν· “θα σε ακούσωµεν και
πάλιν δια το ζήτηµα αυτό”.
Πραξ. 17,33  και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ µέσου αυτών.
Πραξ. 17,33  Ετσι δε, αφού είπε και ήκουσε αυτά ο Παύλος, ανεχώρησε από τον Αρειον Παγον εκ µέσου αυτών.
Πραξ. 17,34  τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν, εν οίς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόµατι Δάµαρις
και έτεροι σύν αυτοίς.
Πραξ. 17,34  Μερικοί όµως άνθρωποι προσκολλήθηκαν εις αυτόν και τον ηκολούθησαν µε εµπιστοσύνην και επίστευσαν
στο κήρυγµά του. Μεταξύ δε αυτών ήτο και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και κάποια γυναίκα, ονόµατι Δαµαρις, και µερικοί
άλλοι µαζή µε αυτούς.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Πραξ. 18,1  Μετά δε ταύτα χωρισθείς ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον·
Πραξ. 18,1  Επειτα δε από αυτά ανεχώρησε ο Παύλος από τας Αθήνας και ήλθε εις την Κορινθον.
Πραξ. 18,2  και ευρών τινα Ιουδαίον ονόµατι Ακύλαν, Ποντικόν τώ γένει, προσφάτως εληλυθότα από της Ιταλίας, και
Πρίσκιλλαν γυναίκα αυτού, διά το διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους από της ώµης, προσήλθεν
αυτοίς,
Πραξ. 18,2  Εκεί δε ευρήκε κάποιον Ιουδαίον, Ακύλαν ονόµατι, ο οποίος κατήγετο από τον Ποντον. Είχε δε έλθει κατάς τας
ηµέρας εκείνας αυτός και η γυναίκα του η Πρίσκιλλα από την Ιταλίαν, επειδή είχε διατάξει ο Κλαύδιος να αποµακρυνθούν
όλοι οι Ιουδαίοι από την Ρωµην. Εις αυτούς λοιπόν ήλθεν ο Παύλος.
Πραξ. 18,3  και διά το οµότεχνον είναι έµεινε παρ αυτοίς και ειργάζετο· ήσαν γάρ σκηνοποιοί τή τέχνη .
Πραξ. 18,3  Επειδή δε εγνώριζε την ιδίαν τέχνην µε εκείνους, έµενε στο σπίτι των και ειργάζετο. Διότι και εκείνοι ήσαν
σκηνοποιοί.
Πραξ. 18,4  διελέγετο δε εν τή συναγωγή κατά πάν σάββατον, έπειθέ τε Ιουδαίους και Έλληνας.
Πραξ. 18,4  Καθε δε Σαββατον ωµιλούσε και συνωµιλούσε µε τους Εβραίους εις την συναγωγήν και έπειθεν Ιπυδαίους και
Ελληνας µε την διδασκαλίαν του.
Πραξ. 18,5  Ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ό τε Σίλας και ο Τιµόθεος, συνείχετο τώ πνεύµατι ο Παύλος
διαµαρτυρόµενος τοίς Ιουδαίοις τον Χριστόν Ιησούν.
Πραξ. 18,5  Οταν δε κατέβηκαν από την Μακεδονίαν ο Σιλας και ο Τιµόθεος, ο Παύλος ευρίσκετο εις κατάστασιν
στενοχωρίας δια την απροθυµίαν των Ιουδαίων, προς τους οποίους αυτός απεδείκνυε ότι ο Ιησούς ήτο ο Χριστός.
Πραξ. 18,6  αντιτασσοµένων δε αυτών και βλασφηµούντων εκτιναξάµενος τα ιµάτια , είπε προς αυτούς· το αίµα υµών επί
την κεφαλήν υµών· καθαρός εγώ· από τού νύν εις τα έθνη πορεύσοµαι.
Πραξ. 18,6  Επειδή όµως εκείνοι αντετάσσοντο στο έργον του και εξεστόµιζαν ύβρεις και βλασφηµίας εναντίον αυτού και
του Χριστού, ετίναξε τα ενδύµατά του και είπε προς αυτούς· “η ευθύνη δια την απιστίαν σας ας πέση επάνω εις τα κεφάλια
σας· εγώ είµαι ανεύθυνος. Από τώρα δε και στο εξής θα υπάγω να κηρύξω στους εθνικούς της Κορίνθου”.
Πραξ. 18,7  και µεταβάς εκείθεν ήλθεν εις οικίαν τινός ονόµατι Ιούστου, σεβοµένου τον Θεόν, ού η οικία ήν συνοµορούσα τή
συναγωγή.
Πραξ. 18,7  Και πράγµατι έφυγε από την συναγωγήν. Και ήλθε στο σπίτι κάποιου προσηλύτου, ονόµατι Ιούστου, που
εσέβετο τον Θεόν και του οποίου η οικία εγειτόνευε µε την συναγωγήν.
Πραξ. 18,8  Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε τώ Κυρίω σύν όλω τώ οίκω αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες
επίστευον και εβαπτίζοντο.
Πραξ. 18,8  Ο Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε στον Κυριον µαζή µε όλο του το σπίτι και πολλοί από τους
Κορινθίους, καθώς ήκουαν το κήρυγµα του Παύλου, επίστευαν και εβαπτίζοντο.
Πραξ. 18,9  Είπε δε ο Κύριος δι οράµατος εν νυκτί τώ Παύλω· µη φοβού, αλλά λάλει και µη σιωπήσης,
Πραξ. 18,9  Είπε δε ο Κυριος στον Παύλον κατά την νύκτα µε ένα όραµα· “µη φοβάσαι, αλλά κήρυττε και µη σιωπήσης.
Πραξ. 18,10  διότι εγώ ειµι µετά σού, και ουδείς επιθήσεταί σοι τού κακώσαί σε, διότι λαός εστί µοι πολύς εν τή πόλει ταύτη.
Πραξ. 18,10  Διότι εγώ είµαι µαζή σου και κανείς δεν θα σου επιτεθή δια να σε βλάψη. Κηρυττε, διότι εις την πόλιν αυτήν
είναι πολύς λαός µου”.
Πραξ. 18,11  εκάθισέ τε ενιαυτόν και µήνας έξ διδάσκων εν αυτοίς τον λόγον τού Θεού.
Πραξ. 18,11  Εκάθισε, πράγµατι, ο Παύλος εκεί ένα έτος και εξ µήνες, διδάσκων µεταξύ των κατοίκων τον λόγον του Θεού.
Πραξ. 18,12 Γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν οµοθυµαδόν οι Ιουδαίοι τώ Παύλω και ήγαγον αυτόν
επί το βήµα,
Πραξ. 18,12  Κατά τον καιρόν δε που εκυβερνούσε την Αχαΐαν ως ανθύπατος ο Γαλλίων, εξηγέρθησαν οι Ιουδαίοι µε µια
γνώµη εναντίον του Παύλου και τον έφεραν εµπρός εις την δικαστικήν έδραν του Γαλλίωνος
Πραξ. 18,13  λέγοντες ότι παρά τον νόµον ούτος αναπείθει τους ανθρώπους σέβεσθαι τον Θεόν.
Πραξ. 18,13  λέγοντες ότι αυτός παρασύρει µε δολίους λόγους τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεόν, µε τρόπον
διαφορετικόν από αυτόν, που λέγει ο νόµος του Μωϋσέως.
Πραξ. 18,14  µέλλοντος δε τού Παύλου ανοίγειν το στόµα είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους· ει µέν ούν ήν αδίκηµά τι ή
ραδιούργηµα πονηρόν, ώ Ιουδαίοι, κατά λόγον αν ηνεσχόµην υµών·
Πραξ. 18,14  Οταν δε επρόκειτο να ανοίξη το στόµα του ο Παύλος και να απολογηθή , είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους·
“εάν µεν αυτό που καταγγέλετε, ω Ιουδαίοι, ήτο αδίκηµα που το τιµωρεί ο νόµος η ήτο κάποια εγκληµατική πράξις
εναντίον σας, θα σας ήκουα µε υποµονήν κατά λόγον δικαιοσύνης.
Πραξ. 18,15  ει δε ζήτηµά εστι περί λόγου και ονοµάτων και νόµου τού καθ υµάς, όψεσθε αυτοί· κριτής γάρ εγώ τούτων ου
βούλοµαι είναι.
Πραξ. 18,15  Εάν όµως είναι ζήτηµα σχετικόν µε διδασκαλίας και ονόµατα και µε διατάξστου νόµου σας, τακτοποιήσατέ το
σεις µόνοι σας. Διότι εγώ δεν θέλω να γίνω δικαστής εις τέτοια ζητήµατα”.
Πραξ. 18,16  και απήλασεν αυτούς από τού βήµατος.
Πραξ. 18,16  Και τους εδίωξε από το δικαστήριον.
Πραξ. 18,17  επιλαβόµενοι δε πάντες οι Έλληνες Σωσθένην τον αρχισυνάγωγον έτυπτον έµπροσθεν τού βήµατος· και ουδέν
τούτων τώ Γαλλίωνι έµελεν.
Πραξ. 18,17  Τοτε όλοι οι Ελληνες επιασαν τον Σωσθένην, τον αρχισυνάγωγον, και τον εκτυπούσαν εµπρός στο δικαστικόν
βήµα. Αλλά όλα αυτά αφήκαν εντελώς αδιάφορον τον Γαλλίωνα.
Πραξ. 18,18  Ο δε Παύλος έτι προσµείνας ηµέρας ικανάς, τοίς αδελφοίς αποταξάµενος εξέπλει εις την Συρίαν, και σύν αυτώ
Πρίσκιλλα και Ακύλας, κειράµενος την κεφαλήν εν Κεγχρεαίς· είχε γάρ ευχήν.
Πραξ. 18,18  Ο δε Παύλος, αφού έµεινε αρκετάς ηµέρας ακόµη εκεί, απεχαιρέτησε τους αδελφούς και µε πλοίον ανεχώρησε
δια την Συρίαν. Μαζή δε µε αυτόν ανεχώρησαν η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας. Πριν δε ο Παύλος αναχωρήση εκούρευσε την
κεφαλήν του εις τας Κεγχρεάς· διότι είχε κάνει τάξιµον σύµφωνα µε τον ιουδαϊκόν έθιµον να µείνη ακούρευτος επί
ωρισµένον χρόνον και να προσφέρη κατόπιν την κόµην του θυσίαν στον Θεόν.



Πραξ. 18,19  κατήντησε δε εις Έφεσον, κακείνους κατέλιπεν αυτού, αυτός δε εισελθών εις την συναγωγήν διελέχθη τοίς
Ιουδαίοις.
Πραξ. 18,19  Ηλθε δε εις την Εφεσον· και τον µεν Ακύλαν και την Πρίσκιλλαν άφησε εκεί, αυτός δε εισελθών εις την
συναγωγήν συνωµίλησε µε τους Ιουδαίους.
Πραξ. 18,20  ερωτώντων δε αυτών επί πλείονα χρόνον µείναι παρ αυτοίς ουκ επένευσεν,
Πραξ. 18,20  Επειδή δε εκείνοι τον παρακαλούσαν να µείνη περισσότερον χρόνον κοντά των, αυτός δεν συγκατετέθη,
Πραξ. 18,21  αλλ απετάξατο αυτοίς ειπών· δεί µε πάντως την εορτήν την ερχοµένην ποιήσαι εις Ιεροσόλυµα, πάλιν δε
ανακάµψω προς υµάς τού Θεού θέλοντος. και ανήχθη από της Εφέσου,
Πραξ. 18,21  αλλά τους απεχαιρέτησε και είπε· “πρέπει οπωσδήποτε την προσεχή εορτήν να την κάνω εις τα Ιεροσόλυµα.
Παλιν δε, Θεού θέλοντος, θα επιστρέψω εις σας”. Και ανεχώρησε από την Εφεσον µε πλοίον.
Πραξ. 18,22  και κατελθών εις Καισάρειαν, αναβάς και ασπασάµενος την εκκλησίαν κατέβη εις Αντιόχειαν,
Πραξ. 18,22  Απεβιβάσθη εις την Καισάρειαν και αφού ανέβηκε εις τα Ιεροσόλυµα και εχαιρέτησε την εκεί Εκκλησίαν των
πιστών, κατέβηκε εις την Αντιόχειαν.
Πραξ. 18,23  και ποιήσας χρόνον τινά εξήλθε διερχόµενος καθεξής την Γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν, επιστηρίζων πάντας
τους µαθητάς.
Πραξ. 18,23  Αφού δε έµεινεν ολίγον χρόνον εκεί, έφυγε και περιώδευε εν συνεχεία την χώραν της Γαλατίας και την Θρυγίαν ,
στηρίζων εις την κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν όλους τους µαθητάς.
Πραξ. 18,24  Ιουδαίος δε τις Απολλώς ονόµατι, Αλεξανδρεύς τώ γένει, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατός ών εν
ταίς γραφαίς.
Πραξ. 18,24  Εν τω µεταξύ δε κάποιος Ιουδαίος, ονόµατι Απολλώς, που κατήγετο από την Αλεξάνδρειαν και ήτο
µορφωµένος και εύγλωττος και βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής, ήλθεν εις την Εφεσον.
Πραξ. 18,25  ούτος ήν κατηχηµένος την οδόν τού Κυρίου, και ζέων τώ πνεύµατι ελάλει και εδίδασκεν ακριβώς τα περί τού
Κυρίου, επιστάµενος µόνον το βάπτισµα Ιωάννου·
Πραξ. 18,25  Αυτός είχε διδαχθή την οδόν του Κυρίου και ήτο θερµός και ενθουσιώδης κατά το πνεύµα. Ωµιλούσε και
εδίδασκε µε ακρίβειαν τα περί του Κυρίου, µολονότι εγνώριζε µόνον το βάπτισµα και το κήρυγµα του Ιωάννου.
Πραξ. 18,26  ούτός τε ήρξατο παρησιάζεσθαι εν τή συναγωγή. ακούσαντες δε αυτού Ακύλας και Πρίσκιλλα προσελάβοντο
αυτόν και ακριβέστερον αυτώ εξέθεντο την οδόν τού Θεού.
Πραξ. 18,26  Αυτός ήρχισε µε θάρρος να κηρύττη εις την συναγωγήν. Οταν δε τον ήκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, τον
επήραν µε αγάπην κοντά των και εξέθεσαν εις αυτόν µε ακόµη µεγαλυτέραν ακρίβειαν τον δρόµον του Θεού.
Πραξ. 18,27  βουλοµένου δε αυτού διελθείν εις την Αχαΐαν προτρεψάµενοι οι αδελφοί έγραψαν τοίς µαθηταίς αποδέξασθαι
αυτόν· ός παραγενόµενος συνεβάλετο πολύ τοίς πεπιστευκόσι διά της χάριτος.
Πραξ. 18,27  Επειδή δε αυτός ήθελε να περάση εις την Αχαΐαν, τον παρεκίνησαν και τον ενεθάρρυναν οι αδελφοί δι' αυτό και
έγραψαν στους εκεί Χριστιανούς να τον δεχθούν µε κάθε αγάπην και εµπιστοσύνην. Αυτός δε, όταν ήλθε εις την Κορινθον,
ωφέλησε και εστήριξε εις την πίστιν πολύ εκείνους, οι οποίοι µε την χάριν του Θεού είχον πιστεύσει στον Κυριον.
Πραξ. 18,28  ευτόνως γάρ τοίς Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δηµοσία επιδεικνύς διά των γραφών είναι τον Χριστόν Ιησούν .
Πραξ. 18,28  Διότι µε πολλήν δύναµιν εξήλεγχε και απεστόµωνε δηµοσία τους Ιουδαίους αποδεικνύων δια των Γραφών , ότι
ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας, ο Χριστός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Πραξ. 19,1  Εγένετο δε εν τώ τον Απολλώ είναι εν Κορίνθω Παύλον διελθόντα τα ανωτερικά µέρη ελθείν εις Έφεσον· και
ευρών µαθητάς τινας
Πραξ. 19,1  Οταν δε ο Απολλώς ευρίσκετο εις την Κορινθον, ο Παύλος, αφού επέρασε τα βαρειότερα µέρη της Μ. Ασίας, ήλθε
εις την Εφεσον, όπου και ευρήκε µερικούς µαθητάς.
Πραξ. 19,2  είπε προς αυτούς· ει Πνεύµα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες; οι δε είπον προς αυτόν· αλλ ουδέ ει Πνεύµα Άγιόν εστιν
ηκούσαµεν.
Πραξ. 19,2  Είπε δε προς αυτούς εάν, όταν επίστευσαν, έλαβαν Πνεύµα Αγιον. Εκείνοι δε του απήντησαν· “ηµείς δεν έχοµεν
ακούσει ούτε και αν υπάρχη Πνεύµα Αγιον”.
Πραξ. 19,3  είπέ τε προς αυτούς· εις τι ούν βαπτίσθητε; οι δε είπον· εις το Ιωάννου βάπτισµα.
Πραξ. 19,3  Και είπε τότε προς αυτούς· “εις τίνος το όνοµα και ποίου είδους βάπτισµα εβαπτίσθητε;” Εκείνοι δε του είπαν·
“εβαπτίσθηµεν στο βάπτισµα του Ιωάννου”.
Πραξ. 19,4  είπε δε Παύλος· Ιωάννης µέν εβάπτισε βάπτισµα µετανοίας, τώ λαώ λέγων εις τον ερχόµενον µετ αυτόν ίνα
πιστεύσωσι, τούτ έστιν εις τον Ιησούν Χριστόν.
Πραξ. 19,4  Είπε δε ο Παύλος· “ο Ιωάννης µεν σας εβάπτισε εις βάπτισµα µετανοίας και προπαρασκευής, λέγων συγχρόνως
στον λαόν να πιστεύσουν εις εκείνον, που θα ήρχετο κατόπιν από αυτόν, δηλαδή στον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος και µόνος
θα έδιδε άφεσιν και σωτηρίαν”.
Πραξ. 19,5  ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνοµα τού Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 19,5  Οταν δε εκείνοι ήκουσαν αυτά, επίστευσαν και εβαπτίσθησαν στο όνοµα του Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 19,6  και επιθέντος αυτοίς τού Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύµα το Άγιον επ αυτούς, ελάλουν τε γλώσσαις και
προεφήτευον.
Πραξ. 19,6  Και όταν ο Παύλος έθεσε τας χείρας του επάνω εις την κεφαλήν των, κατήλθεν εις αυτούς το Πνεύµα το Αγιον,
επήραν και ειδικά χαρίσµατα, ωµιλούσαν διαφόρους γλώσσας αγνώστους προηγουµένως εις αυτούς και επροφήτευσαν.
Πραξ. 19,7  ήσαν δε οι πάντες άνδρες ωσεί δεκαδύο.
Πραξ. 19,7  Ολοι δε αυτοί ήσαν περίπου δώδεκα άνδρες.
Πραξ. 19,8  Εισελθών δε εις την συναγωγήν επαρησιάζετο επί µήνας τρεις διαλεγόµενος και πείθων τα περί της βασιλείας
τού Θεού.
Πραξ. 19,8  Επειτα δε από το γεγονός αυτό ο Παύλος εισήλθε εις την συναγωγήν των Εβραίων, εκήρυττε µε θάρρος επί τρεις
µήνας, συνδιελέγετο µε τους Ιουδαίους και µε τα χωρία της Γραφής και τα άλλα επιχειρήµατα τους έπειθε να πιστεύσουν



εις την βασιλείαν του Θεού.
Πραξ. 19,9  ως δε τινες εσκληρύνοντο και ηπείθουν κακολογούντες την οδόν ενώπιον τού πλήθους , αποστάς απ αυτών
αφώρισε τους µαθητάς, καθ ηµέραν διαλεγόµενος εν τή σχολή Τυράννου τινός.
Πραξ. 19,9  Επειδή όµως µερικοί από τους Ιουδαίους εσκληρύνοντο και δεν επίστευαν, διέβαλλαν δε και εβλασφηµούσαν
την οδόν της πίστεως και της σωτηρίας εµπρός στο πλήθος, αποµακρύνθηκε από αυτούς ο Παύλος, εξεχώρισε τους
µαθητάς από όσους δεν είχαν πιστεύσει και από τότε εκήρυττε και συνδιελέγετο καθηµερινώς εις την σχολήν κάποιου, που
ελέγετο Τυραννος.
Πραξ. 19,10  τούτο δε εγένετο επί έτη δύο, ώστε πάντας τους κατοικούντας την Ασίαν ακούσαι τον λόγον τού Κυρίου Ιησού,
Ιουδαίους τε και Έλληνας.
Πραξ. 19,10  Το έργον δε αυτό του Παύλου συνεχίσθηκε επί δύο έτη, ώστε όλοι όσοι κατοικούσαν την Ασίαν, και Ιουδαίοι
και Ελληνες, ήκουσαν την διδασκαλίαν του Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 19,11  Δυνάµεις τε ου τας τυχούσας εποίει ο Θεός διά των χειρών Παύλου,
Πραξ. 19,11  Και ο Θεός, δια µέσου των χειρών του Παύλου, έκανε θαύµατα όχι µικρά και τυχαία,
Πραξ. 19,12  ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεσθαι από τού χρωτός αυτού σουδάρια ή σιµικίνθια και απαλλάσσεσθαι
απ αυτών τας νόσους, τα τε πνεύµατα τα πονηρά εξέρχεσθαι απ αυτών.
Πραξ. 19,12  ώστε έπαιρναν οι άνθρωποι πετσέτες, µε τις οποίες είχε καλύψει το πρόσωπόν του ο Παύλος η µανδήλιά που
εσφόγγιζε τον ιδρώτα, τα έφερναν επάνω στους αρρώστους και έφευγαν από αυτούς αι ασθένειαι, όπως επίσης έβγαιναν
από αυτούς και τα πονηρά πνεύµατα.
Πραξ. 19,13 Επεχείρησαν δε τινες από των περιερχοµένων Ιουδαίων εξορκιστών ονοµάζειν επί τους έχοντας τα πνεύµατα τα
πονηρά το όνοµα τού Κυρίου Ιησού λέγοντες· ορκίζοµεν υµάς τον Ιησούν ον ο Παύλος κηρύσσει.
Πραξ. 19,13  Μερικοί δε από τους Ιουδαίους, που περιήρχοντο τα διάφορα µέρη και µε εξορκισµούς έδιωχναν δαιµόνια,
επεχείρησαν να επικαλεσθούν το όνοµα του Κυρίου Ιησού, δια να θεραπεύσουν εκείνους, που είχαν πονηρά πνεύµατα,
λέγοντες· “σας εξορκίζοµεν στον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, να φύγετε από αυτούς, που βασανίζετε”.
Πραξ. 19,14  ήσαν δε τινες υιοί Σκευά Ιουδαίου αρχιερέως επτά οι τούτο ποιούντες.
Πραξ. 19,14  Αυτοί δε που έκαναν τούτο ήσαν επτά παιδιά του Ιουδαίου αρχιερέως Σκευά.
Πραξ. 19,15  αποκριθέν δε το πνεύµα το πονηρόν είπε· τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταµαι· υµείς δε τίνες εστέ ;
Πραξ. 19,15  Απήντησε δε το πονηρόν πνεύµα και είπε· “γνωρίζω τον Ιησούν, και τον Παύλον επίσης τον ξεύρω καλά· σεις
όµως ποίοι είσθε;”
Πραξ. 19,16  και εφαλλόµενος επ αυτούς ο άνθρωπος, εν ώ ήν το πνεύµα το πονηρόν, και κατακυριεύσας αυτών ίσχυσε κατ
αυτών, ώστε γυµνούς και τετραυµατισµένους εκφυγείν εκ τού οίκου εκείνου.
Πραξ. 19,16  Και ο άνθρωπος µέσα στον οποίον υπήρχε το πονηρόν πνεύµα, επήδησε µε ορµήν επάνω εις αυτούς τους
ήρπασε µε µεγάλην δύναµιν (κατά παραχώρησιν Θεού δια να τους τιµωρήση) τους έβαλε κάτω και ήρχισε να τους κτυπά,
ώστε αυτοί µισόγυµνοι και τραυµατισµένοι κατώρθωσαν να ξεφύγουν από το σπίτι του δαιµονιζοµένου εκείνου .
Πραξ. 19,17  τούτο δε εγένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίοις τε και Έλλησι τοίς κατοικούσι την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί
πάντας αυτούς, και εµεγαλύνετο το όνοµα τού Κυρίου Ιησού·
Πραξ. 19,17  Το γεγονός δε αυτό έγινε γνωστόν εις όλους τους Ιουδαίους και τους Ελληνας, που κατοικούσαν εις την Εφεσον
και οι οποίοι δεν είχαν πιστεύσει στον Χριστόν, και εκυριεύθησαν όλοι από µεγάλον φόβον και εδοξάζετο το όνοµα του
Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 19,18  πολλοί τε των πεπιστευκότων ήρχοντο εξοµολογούµενοι και αναγγέλλοντες τας πράξεις αυτών .
Πραξ. 19,18  Πολλοί δε από εκείνους, που είχαν πιστεύσει, ήρχοντο, εξωµολογούντο και ανεκοίνωναν δηµοσία τας κακάς
των πράξεις.
Πραξ. 19,19  ικανοί δε των τα περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τας βίβλους κατέκαιον ενώπιον πάντων· και
συνεψήφισαν τας τιµάς αυτών και εύρον αργυρίου µυριάδας πέντε.
Πραξ. 19,19  Αρκετοί δε πάλιν από εκείνους, που είχαν κάµει διαφόρους µαγικάς πράξεις, έφεραν µαζή των τα µαγικά
βιβλία και τα έκαιαν εµπρός εις όλους. Και υπελόγισαν την τιµήν της πωλήσεως των βιβλίων αυτών και ευρήκαν ότι
άξιζαν πενήντα χιλιάδες αργυρά νοµίσµατα.
Πραξ. 19,20  Ούτω κατά κράτος ο λόγος τού Κυρίου ηύξανε και ίσχυεν.
Πραξ. 19,20  Ετσι ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο µε δύναµιν πολλήν και επεβάλλετο ολονέν και περισσότερον.
Πραξ. 19,21  Ως δε επληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλος εν τώ πνεύµατι διελθών την Μακεδονίαν και Αχαΐαν πορεύεσθαι εις
Ιερουσαλήµ, ειπών ότι µετά το γενέσθαι µε εκεί δεί µε και ώµην ιδείν.
Πραξ. 19,21  Οταν δε έγιναν όλα αυτά, εσκέφθηκε και επήρε την απόφασιν ο Παύλος να περιοδεύση την Μακεδονίαν και
Αχαΐαν και κατόπιν να πορευθή εις την Ιερουσαλήµ, προσθέσας ότι “µετά την άφιξίν µου εις Ιεροσόλυµα πρέπει να υπάγω
να ίδω και την Ρωµην”.
Πραξ. 19,22  αποστείλας δε εις την Μακεδονίαν δύο των διακονούντων αυτώ , Τιµόθεον και Έραστον, αυτός επέσχε χρόνον
εις την Ασίαν.
Πραξ. 19,22  Αφού δε έστειλε εις την Μακεδονίαν δύο από τους µαθητάς του, που τον υπηρετούσαν στο έργον του, τον
Τιµόθεον και τον Εραστον, αυτός έµεινε ολίγον ακόµη χρόνον εις την Ασίαν.
Πραξ. 19,23  Εγένετο δε κατά τον καιρόν εκείνον τάραχος ουκ ολίγος περί της οδού.
Πραξ. 19,23  Εγινε δε κατά τον χρόνον αυτόν µεγάλη αναταραχή δια την οδόν της σωτηρίας που είχε αποκαλύψει ο Κυριος.
Πραξ. 19,24  Δηµήτριος γάρ τις ονόµατι, αργυροκόπος, ποιών ναούς αργυρούς Αρτέµιδος παρείχετο τοίς τεχνίταις εργασίαν
ουκ ολίγην·
Πραξ. 19,24  Διότι κάποιος, ονόµατι Δηµήτριος, που κατειργάζετο τον άργυρον και έκανε µικρούς αργυρούς ναούς,
µικρογραφίες του ναού της Αρτέµιδος, και έδιδε επικερδή εργασίαν στους τεχνίτας,
Πραξ. 19,25  ούς συναθροίσας και τους περί τα τοιαύτα εργάτας είπεν· άνδρες, επίστασθε ότι εκ ταύτης της εργασίας η
ευπορία ηµών εστι,
Πραξ. 19,25  αυτός εµάζευσε όλους εκείνους, που ησχολούντο µε τα έργα αυτά, και τους είπε· “άνδρες, γνωρίζετε πολύ καλά,
ότι από αυτό το επάγγελµα µας προέρχεται το πλούσιον εισόδηµά µας.



Πραξ. 19,26  και θεωρείτε και ακούετε ότι ου µόνον Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτος πείσας
µετέστησεν ικανόν όχλον, λέγων ότι ουκ εισί θεοί οι διά χειρών γινόµενοι.
Πραξ. 19,26  Βλέπετε δε οι ίδιοι και ακούετε ότι πολύ πλήθος, όχι µόνον της Εφέσου αλλά σχεδόν όλης της Ασίας, αυτός ο
Παύλος το έπεισε και το απεµάκρυνε από την θρησκείαν µας, λέγων ότι οι θεοί που κατασκευάζονται µε τα χέρια των
ανθρώπων δεν είναι αληθινοί θεοί.
Πραξ. 19,27  ου µόνον δε τούτο κινδυνεύει ηµίν το µέρος εις απελεγµόν ελθείν, αλλά και το της µεγάλης θεάς Αρτέµιδος
ιερόν εις ουθέν λογισθήναι, µέλλειν τε και καθαιρείσθαι την µεγαλειότητα αυτής, ήν όλη η Ασία και η οικουµένη σέβεται.
Πραξ. 19,27  Και δεν είναι µόνον ότι κινδυνεύει η εργασία µας να πέση εις παρακµήν, αλλά δεν θα λογαριάζεται πλέον εις
τίποτε και ο ναός της µεγάλης θεάς Αρτέµιδος και µέλλει να καθαιρεθή και να σβήση η µεγαλειότης αυτής, την οποίαν
όλη η Ασία και η οικουµένη σέβεται”.
Πραξ. 19,28  ακούσαντες δε και γενόµενοι πλήρεις θυµού έκραζον λέγοντες· µεγάλη η Άρτεµις Εφεσίων.
Πραξ. 19,28  Οταν δε άκουσαν εκείνοι αυτά, εκυριεύθησαν από θυµόν και έκραζαν λέγοντες· “είναι µεγάλη η θεά Αρτεµις
των Εφεσίων”.
Πραξ. 19,29  και επλήσθη η πόλις της συγχύσεως, ώρµησάν τε οµοθυµαδόν εις το θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον και
Αρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους Παύλου.
Πραξ. 19,29  Και εγέµισεν η πόλις από αναστάτωσιν και ταραχήν, ώρµησαν όλοι µαζή στο θέατρον και ήρπασαν τους δύο
Μακεδόνας Γαϊον και Αρίσταρχον, οι οποίοι ήσαν συνεργάται και συνοδοιπόροι του Παύλου.
Πραξ. 19,30  τού δε Παύλου βουλοµένου εισελθείν εις τον δήµον ουκ είων αυτόν οι µαθηταί.
Πραξ. 19,30  Οταν δε ο Παύλος ηθέλησε να έλθη εις την συγκέντρωσιν αυτήν του λαού, δεν τον άφιναν οι µαθηταί.
Πραξ. 19,31  τινές δε και των Ασιαρχών, όντες αυτώ φίλοι, πέµψαντες προς αυτόν παρεκάλουν µη δούναι εαυτόν εις το
θέατρον.
Πραξ. 19,31  Μερικοί δε από τους Ασιάρχας, που ήσαν φίλοι του, έστειλαν προς αυτόν ανθρώπους και τον παρακαλούσαν
να µη µεταβή στο θέατρον και εκθέση τον ευατόν του εις κίνδυνον.
Πραξ. 19,32  άλλοι µέν ούν άλλο τι έκραζον· ήν γάρ η εκκλησία συγκεχυµένη, και οι πλείους ουκ ήδεισαν τίνος ένεκεν
συνεληλύθεισαν.
Πραξ. 19,32  Εν τω µεταξύ άλλοι άλλα εκραύγαζον, διότι η συνέλευσις του λαού ευρίσκετο εις αναστάτωσιν και σύγχυσιν
και οι περισσότεροι δεν εγνώριζαν, δια ποίον λόγον είχον συγκεντρωθή εκεί.
Πραξ. 19,33  εκ δε τού όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον, προβαλλόντων αυτόν των Ιουδαίων· ο δε Αλέξανδρος κατασείσας
την χείρα ήθελεν απολογείσθαι τώ δήµω.
Πραξ. 19,33  Μερικοί δε από τον λαόν ωδήγησαν προς τα εµπρός κάποιον Αλέξανδρον, τον οποίον οι Ιουδαίοι
προσπαθούσαν να προβάλουν και παρυσιάσουν στο πλήθος. Ο δε Αλέξανδρος εκίνησε το χέρι, δια να δηλώση, ότι ήθελε να
οµιλήση στον λαόν και να απολογηθή υπέρ των Ιουδαίων.
Πραξ. 19,34  επιγνόντες δε ότι Ιουδαίός εστι, φωνή εγένετο µία εκ πάντων, ως επί ώρας δύο κραζόντων· µεγάλη η Άρτεµις
Εφεσίων.
Πραξ. 19,34  Οταν όµως τα πλήθη εκατάλαβαν ότι είναι Ιουδαίος, τότε έγινε µία µεγάλη φωνή από όλους και επί δύο
περίπου ώρας έκραζον· “µεγάλη η θεά Αρτεµις των Εφεσίων”!
Πραξ. 19,35  καταστείλας δε ο γραµµατεύς τον όχλον φησίν· άνδρες Εφέσιοι, τις γάρ εστιν άνθρωπος ός ου γινώσκει την
Εφεσίων πόλιν νεωκόρον ούσαν της µεγάλης θεάς Αρτέµιδος και τού Διοπετούς;
Πραξ. 19,35  Τοτε ο γραµµατεύς της Εφέσου, αφού καθησύχασε τα πλήθη, είπε· “άνδρες Εφέσιοι, ηρεµήσατε· διότι ποιός
είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν γνωρίζει ότι η πόλις των Εφεσίων έχει κτίσει και τιµά τον ναόν της µεγάλης θεάς
Αρτέµιδος και ιδιαιτέρως λατρεύει αυτήν και το άγαλµα της, που µας έχει ρίξει ο Ζεύς;
Πραξ. 19,36  αναντιρήτων ούν όντων τούτων δέον εστίν υµάς κατεσταλµένους υπάρχειν και µηδέν προπετές πράσσειν.
Πραξ. 19,36  Αφού λοιπόν η τιµή, που αποδίδεται εις την θεάν και η προέλευσις του αγάλµατος από τον Δια είναι
αναντίρρητος και δεν επιδέχονται καµµίαν αµφιβολία, πρέπει σεις να µένετε ήσυχοι και να µη κάνετε τίποτε το
απερίσκεπτον και παράφορον.
Πραξ. 19,37  ηγάγετε γάρ τους άνδρας τούτους ούτε ιεροσύλους ούτε βλασφηµούντας την θεάν υµών.
Πραξ. 19,37  Διότι εφέρατε αυτούς τους άνδρας, τον Γαϊον και Αρίσταρχον, οι οποίοι ούτε έκλεψαν τίποτε από τον ναόν ούτε
βλασφηµούν την θεάν σας.
Πραξ. 19,38  ει µέν ούν Δηµήτριος και οι σύν αυτώ τεχνίται έχουσι προς τινα λόγον, αγοραίοι άγονται και ανθύπατοί εισιν,
εγκαλείτωσαν αλλήλοις.
Πραξ. 19,38  Εάν λοιπόν ο Δηµήτριος και οι µαζή µε αυτόν τεχνίται έχουν να διατυπώσουν κατηγορίαν εναντίον κάποιου
ανθρώπου, γίνονται δηµόσιαι συγκεντρώσεις εις απονοµήν δικαιοσύνης, έχοµεν δε και τους ανθυπάτους, δια να
αποδώσουν το δίκαιον και ας καταγγείλουν ο ένας τον άλλον εις τα δικαστήρια .
Πραξ. 19,39  ει δε τι περί ετέρων επιζητείτε, εν τή εννόµω εκκλησία επιλυθήσεται.
Πραξ. 19,39  Εάν όµως ζητήτε και κάτι άλλο περί άλλων υποθέσεων, που δεν µπορούν να τακτοποιηθούν από τους
ανθυπάτους, τότε αυτό θα λυθή από την συνέλευσιν του λαού, η οποία σύµφωνα µε τον νόµον, συγκαλείται ωρισµένας
ηµέρας.
Πραξ. 19,40  και γάρ κινδυνεύοµεν εγκαλείσθαι στάσεως περί της σήµερον, µηδενός αιτίου υπάρχοντος περί ού δυνησόµεθα
αποδούναι λόγον της συστροφής ταύτης.
Πραξ. 19,40  Αναγκάζοµαι να σας είπω αυτά, διότι κινδυνεύοµεν να κατηγορηθώµεν επί στάσει δια την σηµερινήν αυτήν
συγκέντρωσιν, αφού δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία µε την οποίαν θα ηµπορέσωµεν να απολογηθώµεν δια την συρροήν
αυτήν και αναταραχήν του λαού”.
Πραξ. 19,41  και ταύτα ειπών απέλυσε την εκκλησίαν.
Πραξ. 19,41  Και αφού είπε αυτά, διέλυσε την συγκέντρωσιν του λαού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Πραξ. 20,1  Μετά δε το παύσασθαι τον θόρυβον προσκαλεσάµενος ο Παύλος τους µαθητάς και ασπασάµενος εξήλθε



πορευθήναι εις Μακεδονίαν.
Πραξ. 20,1  Οταν πλέον έπαυσεν ο θόρυβος, εκάλεσε ο Παύλος τους µαθητάς, τους αποχαιρέτησε και ανεχώρησε, δια να
µεταβή εις Μακεδονίαν.
Πραξ. 20,2  διελθών δε τα µέρη εκείνα και παρακαλέσας αυτούς λόγω πολλώ ήλθεν εις την Ελλάδα·
Πραξ. 20,2  Αφού δε επέρασε τα γνωστά του µέρη της Μακεδονίας και µε την διδασκαλίαν του και πολλούς άλλους λόγους
του Ευαγγελίου ενίσχυσε τους εκεί µαθητάς, ήλθε εις την Ελλάδα.
Πραξ. 20,3  ποιήσας τε µήνας τρεις, γενοµένης αυτώ επιβουλής υπό των Ιουδαίων µέλλοντι ανάγεσθαι εις την Συρίαν,
εγένετο γνώµη τού υποστρέφειν διά Μακεδονίας.
Πραξ. 20,3  Εις αυτήν έµεινε επί τρεις µήνας. Επειδή δε µερικοί Ιουδαίοι τον επιβουλεύθησαν και εσχεδίαζαν να τον
φονεύσουν, όταν επρόκειτο να ταξιδεύση µε πλοίον δια την Συρίαν, απεφασίσθη να επιστρέψη δια µέσου της Μακεδονίας.
Πραξ. 20,4  συνείπετο δε αυτώ άχρι της Ασίας Σώπατρος Βεροιαίος, Θεσσαλονικέων δε Αρίσταρχος και Σεκούνδος, και Γάϊος
Δερβαίος και Τιµόθεος, Ασιανοί δε Τυχικός και Τρόφιµος.
Πραξ. 20,4  Συνώδευαν δε αυτόν µέχρι της Ασίας ο Σωπατρος από την Βεροιαν, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος από την
Θεσσαλονίκην, όπως επίσης ο Γαϊος, που κατήγετο από την Δερβην, και ο Τιµόθεος, από δε την Ασίαν ο Τυχικός και
Τρόφιµος.
Πραξ. 20,5  ούτοι προελθόντες έµενον ηµάς εν Τρωάδι·
Πραξ. 20,5  Αυτοί δε ήλθαν ενωρίτερον εις την Τρωάδα και µας επερίµεναν.
Πραξ. 20,6  ηµείς δε εξεπλεύσαµεν µετά τας ηµέρας των αζύµων από Φιλίππων και ήλθοµεν προς αυτούς εις την Τρωάδα
άχρις ηµερών πέντε, ού διετρίψαµεν ηµέρας επτά.
Πραξ. 20,6  Ηµείς δε εξεκινήσαµεν µε πλοίον από την Νεάπολιν, έπειτα από την εορτήν των αζύµων, έπειτα δηλαδή από το
εβραϊκόν πάσχα, και µετά πέντε ηµέρας ήλθαµε προς αυτούς εις την Τρωάδα, όπου και εµείναµεν επτά ηµέρας.
Πραξ. 20,7  Εν δε τή µια των σαββάτων συνηγµένων των µαθητών κλάσαι άρτον, ο Παύλος διελέγετο αυτοίς, µέλλων εξιέναι
τή επαύριον, παρέτεινέ τε τον λόγον µέχρι µεσονυκτίου.
Πραξ. 20,7  Κατά δε την πρώτην ηµέραν της εβδοµάδος, δηλαδή την Κυριακήν, όταν οι µαθηταί είχαν συγκεντρωθή, δια να
κόψουν και κοινωνήσουν τον άρτον της θείας Ευχαριστίας, ο Παύλος ωµιλούσε και συνωµιλούσε προς αυτούς, επειδή την
εποµένη έµελλε ν' αναχωρήση. Παρέτεινε δε την διδασκαλίαν µέχρι του µεσονυκτίου.
Πραξ. 20,8  ήσαν δε λαµπάδες ικαναί εν τώ υπερώω ού ήµεν συνηγµένοι.
Πραξ. 20,8  Εκεί δε στο υπερώον, όπου είµεθα συγκεντρωµένοι. ήσαν αρκεταί λαµπάδες ανεµµέναι.
Πραξ. 20,9  καθήµενος δε τις νεανίας ονόµατι Εύτυχος επί της θυρίδος, καταφερόµενος ύπνω βαθεί διαλεγοµένου τού
Παύλου επί πλείον, κατενεχθείς από τού ύπνου έπεσεν από τού τριστέγου κάτω και ήρθη νεκρός.
Πραξ. 20,9  Ενας νέος, ονόµατι Εύτυχος εκάθητο στο παράθυρον και είχε καταληφθή από βαθύν ύπνον. Επειδή δε ο Παύλος
παρέτεινε πολλήν ώραν την διδασκαλίαν, εκυριεύθη εξ ολοκλήρου ο Εύτυχος από τον ύπνον και έπεσε από το τρίτο
πάτωµα κάτω, απ' όπου και τον εσήκωσαν νεκρόν.
Πραξ. 20,10  καταβάς δε ο Παύλος επέπεσεν αυτώ και συµπεριλαβών είπε· µη θορυβείσθε· η γάρ ψυχή αυτού εν αυτώ εστιν.
Πραξ. 20,10  Αλλά ο Παύλος κατέβηκε κάτω, έπεσε επάνω εις αυτόν, τον επήρε εις την αγκάλην του και είπε· “µη
ταράσσεσθε και µη λυπείσθε, διότι η ψυχή του επανήλθε και υπάρχει µέσα του”.
Πραξ. 20,11  αναβάς δε και κλάσας άρτον και γευσάµενος εφ ικανόν τε οµιλήσας άχρις αυγής, ούτως εξήλθεν.
Πραξ. 20,11  Ανέβηκε δε και πάλιν επάνω, έκοψε τον άρτον της θείας Ευχαριστίας και έφαγε και αφού επί αρκετάς ακόµη
ώρας, µέχρι την αυγήν, τους ωµίλησε, έτσι κουρασµένος από την αϋπνίαν και το κήρυγµα ανεχώρησε.
Πραξ. 20,12  ήγαγον δε τον παίδα ζώντα, και παρεκλήθησαν ου µετρίως.
Πραξ. 20,12  Εφεραν δε στο υπερώον τον νέον ζωντανόν και παρηγορήθηκαν όλοι παρά πολύ.
Πραξ. 20,13  Ηµείς δε προελθόντες επί το πλοίον ανήχθηµεν εις την Άσσον, εκείθεν µέλλοντες αναλαµβάνειν τον Παύλον·
ούτω γάρ ήν διατεταγµένος, µέλλων αυτός πεζεύειν.
Πραξ. 20,13  Ηµείς δε ήλθαµε ολίγον ενωρίτερα στο πλοίον και επλεύσαµεν εις την Ασσον, απ' όπου επρόκειτο να πάρωµεν
µαζή µας τον Παύλον. Διότι έτσι είχε κανονίσει ο Παύλος, επειδή αυτός επρόκειτο να ταξιδεύση έως εκεί δια ξηράς.
Πραξ. 20,14  ως δε συνέβαλεν ηµίν εις την Άσσον, αναλαβόντες αυτόν ήλθοµεν εις Μυτιλήνην·
Πραξ. 20,14  Οταν δε µας συνήντησε εις την Ασσον, τον επήραµεν στο πλοίον και ήλθαµε εις την Μιτυλήνην.
Πραξ. 20,15  κακείθεν αποπλεύσαντες τή επιούση κατηντήσαµεν αντικρύ Χίου, τή δε ετέρα παρεβάλοµεν εις Σάµον, και
µείναντες εν Τρωγυλίω τή εχοµένη ήλθοµεν εις Μίλητον.
Πραξ. 20,15  Από εκεί την εποµένην ηµέραν απεπλεύσαµεν και εφθάσαµεν αντικρύ εις την Χιον. Κατά δε την άλλην ηµέραν
προσεγγίσαµεν εις την Σαµον, και αφού εµείναµεν την νύκτα στον Τρωγύλιον, ήλθοµεν κατά την τρίτην ηµέραν εις την
Μιλητον.
Πραξ. 20,16  έκρινε γάρ ο Παύλος παραπλεύσαι την Έφεσον, όπως µη γένηται αυτώ χρονοτριβήσαι εν τή Ασία· έσπευδε γάρ,
ει δυνατόν ήν αυτώ, την ηµέραν της πεντηκοστής γενέσθαι εις Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 20,16  Ηλθοµεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράση µε το πλοίον την Εφεσον και να µη αποβιβασθή εις
αυτήν, δια να µη χρονοτριβήση εις την Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ηµέραν της
Πεντηκοστής να φθάση εις Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 20,17  Από δε της Μιλήτου πέµψας εις Έφεσον µετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας.
Πραξ. 20,17  Από την Μιλητον δε έστειλε ανθρώπους εις την Εφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας.
Πραξ. 20,18  ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτοίς· υµείς επίστασθε, από πρώτης ηµέρας αφ ής επέβην εις την Ασίαν,
πώς µεθ υµών τον πάντα χρόνον εγενόµην,
Πραξ. 20,18  Οταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε· “σεις γνωρίζετε πολύ καλά, πως συµπεριεφέρθην µαζή σας από την
πρώτην ηµέραν που ήλθα εις την Ασίαν και καθ' όλον τον χρόνον της παραµονής µου.
Πραξ. 20,19  δουλεύων τώ Κυρίω µετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασµών των συµβάντων µοι εν
ταίς επιβουλαίς των Ιουδαίων,
Πραξ. 20,19  Υπηρετούσα, ως πιστός δούλος τον Κυριον, µε κάθε ταπεινοφροσύνην και µε πολλά δάκρυα, που έχυνα δια
τους απιστούντας και πολεµούντας το Ευαγγέλιον, και µε πολλήν υποµονήν εν µέσω των δυσκολιών και των



κατατρεγµών, που µου συνέβησαν από τας επιβουλάς των Ιουδαίων.
Πραξ. 20,20  ως ουδέν υπεστειλάµην των συµφερόντων τού µη αναγγείλαι υµίν και διδάξαι υµάς δηµοσία και κατ οίκους,
Πραξ. 20,20   Γνωρίζετε ακόµη, ότι καµµία δυσκολία και κανένας κίνδυνος δεν µε ηµπόδισε από του να κηρύξω εις σας, και
εις δηµόσια κέντρα και ιδιαιτέρως εις τα σπίτια σας, κάθε τι που εξυπηρετούσε το πνευµατικόν σας συµφέρον.
Πραξ. 20,21  διαµαρτυρόµενος Ιουδαίοις τε και Έλλησι την εις τον Θεόν µετάνοιαν και πίστιν την εις τον Κύριον ηµών
Ιησούν Χριστόν.
Πραξ. 20,21  Ετόνιζα δε στους Ιουδαίους και στους Ελληνας την ανάγκην της µετανοίας απέναντι του Θεού και την
ανάγκην της πίστεως στον Κυριον ηµών Ιησούν Χριστόν.
Πραξ. 20,22  και νύν ιδού εγώ δεδεµένος τώ πνεύµατι πορεύοµαι εις Ιερουσαλήµ, τα εν αυτή συναντήσοντά µοι µη ειδώς,
Πραξ. 20,22   Και ιδού τώρα εγώ, σαν να είµαι δεµένος από το Πνεύµα το Αγιον, πηγαίνω υποχρεωτικά εις την Ιερουσαλήµ,
χωρίς να ξέρω εκείνα, που θα µου συµβούν εις αυτήν.
Πραξ. 20,23  πλήν ότι το Πνεύµα το Άγιον κατά πόλιν διαµαρτύρεται λέγον ότι δεσµά µε και θλίψεις µένουσιν.
Πραξ. 20,23   Πλην τούτο µόνον γνωρίζω ότι το Πνεύµα το Αγιον από πόλεως εις πόλιν µαρτυρεί καθαρά µέσα µου και µου
λέγει, ότι µε περιµένουν δεσµά και θλίψεις.
Πραξ. 20,24  αλλ ουδενός λόγον ποιούµαι ουδέ έχω την ψυχήν µου τιµίαν εµαυτώ, ως τελειώσαι τον δρόµον µου µετά χαράς
και την διακονίαν ήν έλαβον παρά τού Κυρίου Ιησού, διαµαρτύρασθαι το ευαγγέλιον της χάριτος τού Θεού.
Πραξ. 20,24   Αλλά τίποτε από αυτά δεν θεωρώ άξιον λόγου, να µε εµποδίση από την πορείαν µου, ούτε και θεωρώ την ζωήν
µου πολύτιµον δι' εµέ, όσον θεωρώ σπουδαίον να φθάσω στο τέλος του δρόµου µου µε χαράν και ειρήνην συνειδήσεως και
να φέρω εις πέρας την αποστολήν, που έχω λάβει από τον Κυριον Ιησούν, και η οποία είναι να κηρύξω και να δώσω
αφόβως την καλήν µαρτυρίαν δια το Ευαγγέλιον της χάριτος του Θεού.
Πραξ. 20,25  και νύν ιδού εγώ οίδα ότι ουκέτι όψεσθε το πρόσωπόν µου υµείς πάντες, εν οίς διήλθον κηρύσσων την
βασιλείαν τού Θεού.
Πραξ. 20,25   Και ιδού τώρα εγώ προβλέπω, κατά το ανθρώπινον, ότι δεν θα ξαναϊδήτε πλέον το πρόσωπόν µου όλοι σεις,
ανάµεσα στους οποίους επέρασα, κηρύσσων την βασιλείαν του Θεού.
Πραξ. 20,26  διό µαρτύροµαι υµίν εν τή σήµερον ηµέρα ότι καθαρός εγώ από τού αίµατος πάντων·
Πραξ. 20,26   Δι' αυτό και κατά την σηµερινήν ηµέραν, την τελευταίαν που µε βλέπετε, βεβαιώνω, µε καθαράν την
συνείδησιν ενώπιον του Θεού, ότι είµαι ανεύθυνος δι' όλους σας, εάν συµβή και παραστρατήση κανείς από σας.
Πραξ. 20,27  ου γάρ υπεστειλάµην τού µη αναγγείλαι υµίν πάσαν την βουλήν τού Θεού.
Πραξ. 20,27   Δεν έχω ευθύνην, διότι δεν παρέλειψα ποτέ να µη καταστήσω γνωστήν εις σας κάθε βουλήν του Θεού, που
σχετίζεται µε την σωτηρίαν του ανθρώπου.
Πραξ. 20,28  προσέχετε ούν εαυτοίς και παντί τώ ποιµνίω εν ώ υµάς το Πνεύµα το Άγιον έθετο επισκόπους , ποιµαίνειν την
εκκλησίαν τού Κυρίου και Θεού, ήν περιεποιήσατο διά τού ιδίου αίµατος.
Πραξ. 20,28   Προσέχετε λοιπόν στον εαυτόν σας, πως θα ζήτε. Προσέχετε δε πως θα φέρεσθε και τι θα διδάσκετε εις όλον το
πνευµατικόν σας ποίµνιον, στο οποίον το Πνεύµα το Αγιον σας έβαλε επισκόπους, να ποιµαίνετε την Εκκλησίαν του
Κυρίου και Θεού, την οποίαν αυτός ο Κυριος απέκτησε µε το αίµα του.
Πραξ. 20,29  εγώ γάρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται µετά την άφιξίν µου λύκοι βαρείς εις υµάς µη φειδόµενοι τού ποιµνίου·
Πραξ. 20,29   Διότι εγώ γνωρίζω τούτο· ότι µετά την έλευσίν µου αυτήν και την αναχώρησιν θα εισέλθουν µεταξύ σας
ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού,
αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς.
Πραξ. 20,30  και εξ υµών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραµµένα τού αποσπάν τους µαθητάς οπίσω αυτών.
Πραξ. 20,30   Και από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διεστραµµένας και ψευδείς
διδασκαλίας, δια να αποσπούν τους µαθητάς από τον ορθόν δρόµον της σωτηρίας και να τους παρασύρουν µε το µέρος
των ως ιδικούς των οπαδούς.
Πραξ. 20,31  διό γρηγορείτε, µνηµονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ηµέραν ουκ επαυσάµην µετά δακρύων νουθετών ένα
έκαστον.
Πραξ. 20,31  Δι' αυτό πρέπει να είσθε άγρυπνοι και προσεκτικοί, ενθυµούµενοι το παράδειγµά µου, ότι επί τρία κατά
συνέχειαν έτη δεν έπαυσα νύκτα και ηµέραν µε δάκρυα να συµβουλεύω και καθοδηγώ τον καθένα σας.
Πραξ. 20,32  και τα νύν παρατίθεµαι υµάς, αδελφοί, τώ Θεώ και τώ λόγω της χάριτος αυτού τώ δυναµένω εποικοδοµήσαι
και δούναι υµίν κληρονοµίαν εν τοίς ηγιασµένοις πάσιν.
Πραξ. 20,32   Και τώρα, αδελφοί, σας εµπιστεύοµαι εις τα χέρια του Θεού και εις την διδασκαλίαν της χάριτος αυτού, ο
οποίος Θεός µόνος ηµπορεί να σας οικοδοµήση εις την κατά Χριστόν ζωήν και να σας δώση κληρονοµίαν µεταξύ όλων
εκείνων, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αγιασµόν δια της χάριτος του Χριστού.
Πραξ. 20,33  αργυρίου ή χρυσίου ή ιµατισµού ουδενός επεθύµησα·
Πραξ. 20,33  Αργύριον η χρυσίον η ενδύµατα, τίποτε από αυτά δεν επεθύµησα.
Πραξ. 20,34  αυτοί γινώσκετε ότι ταίς χρείαις µου και τοίς ούσι µετ εµού υπηρέτησαν αι χείρες αύται.
Πραξ. 20,34   Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τας ανάγκας µου και εις τας ανάγκας εκείνων, που ήσαν µαζή µου,
υπηρέτησαν αυτά τα χέρια.
Πραξ. 20,35  πάντα υπέδειξα υµίν ότι ούτω κοπιώντας δεί αντιλαµβάνεσθαι των ασθενούντων , µνηµονεύειν τε τον λόγον
τού Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε· µακάριόν εστι µάλλον διδόναι ή λαµβάνειν.
Πραξ. 20,35  Ολα, έργω και λόγω, σας τα έχω υποδείξει, ότι δηλαδή έτσι εργαζόµενοι πνευµατικώς και υλικώς θα βοηθήτε
και θα στηρίζετε τους ασθενείς εις την πίστιν αδελφούς. Να ενθυµήσθε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, τους οποίους αυτός
είπε· Είναι περισσότερον µακάριον να δίδη κανείς, παρά να λαµβάνη”.
Πραξ. 20,36  και ταύτα ειπών, θείς τα γόνατα αυτού σύν πάσιν αυτοίς προσηύξατο.
Πραξ. 20,36   Και αφού είπε αυτά, εγονάτισε και µαζή µε όλους προσευχήθηκε.
Πραξ. 20,37  ικανός δε εγένετο κλαυθµός πάντων, και επιπεσόντες επί τον τράχηλον τού Παύλου κατεφίλουν αυτόν,
Πραξ. 20,37  Εγινε δε πολύς κλαυθµός από όλους και αφού έπεσαν στον τράχηλον του Παύλου, τον εφιλούσαν και τον
ξαναφιλούσαν µε πολλήν στοργήν,



Πραξ. 20,38  οδυνώµενοι µάλιστα επί τώ λόγω ώ ειρήκει, ότι οικέτι µέλλουσι το πρόσωπον αυτού θεωρείν. προέπεµπον δε
αυτόν εις το πλοίον.
Πραξ. 20,38   πονούντες µάλιστα και λυπούµενοι δια τον λόγον, που τους είπε, ότι δεν πρόκειτε πλέον να ξαναϊδούν το
πρόσωπόν του. Ετσι δε συγκινηµένοι τον συνώδευσαν έως το πλοίον και τον κατευώδωσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Πραξ. 21,1  Ως δε εγένετο αναχθήναι ηµάς αποσπασθέντας απ αυτών, ευθυδροµήσαντες ήλθοµεν εις την Κώ, τή δε εξής εις
την όδον, κακείθεν εις Πάταρα.
Πραξ. 21,1  Οταν δε, καθώς µε δυσκολίαν απεσπάνθηµεν από αυτούς, επεπλεύσαµεν, ήλθαµεν κατ' ευθείαν εις την Κω, την
δε άλλη ηµέραν εις την Ροδον και από εκεί εις τα Παταρα .
Πραξ. 21,2  και ευρόντες πλοίον διαπερών εις Φοινίκην επιβάντες ανήχθηµεν.
Πραξ. 21,2  Και αφού ευρήκαµεν πλοίον, που επρόκειτο να περάση εις την Φοινίκην, επεβιβάσθηµεν εις αυτό και
επεπλεύσαµεν.
Πραξ. 21,3  αναφανέντες δε την Κύπρον και καταλιπόντες αυτήν ευώνυµον επλέοµεν εις Συρίαν, και κατήχθηµεν εις Τύρον·
εκείσε γάρ ήν το πλοίον αποφορτιζόµενον τον γόµον.
Πραξ. 21,3  Οταν δε επροχωρήσαµεν αρκετά, ώστε να φανή από µακρυά η Κυπρος, την αφήσαµεν αριστερά και επλέσαµεν
εις την Συρίαν και ερρίξαµε άγκυρα εις την Τυρον. Διότι εκεί επρόκειτο το πλοίον να ξεφορτώση το φορτίον του.
Πραξ. 21,4  και ανευρόντες τους µαθητάς επεµείναµεν αυτού ηµέρας επτά· οίτινες τώ Παύλω έλεγον διά τού Πνεύµατος µη
αναβαίνειν εις Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 21,4  Αφού δε ανεζητήσαµεν και ευρήκαµεν τους µαθητάς, εµείναµεν εις την πόλιν αυτήν επτά ηµέρας. Και οι
Χριστιανοί αυτοί, επειδή είχαν φωτισθή από το Αγιον Πνεύµα δι' όσα έµελλον να συµβούν στον Παύλον, του έλεγαν να µη
ανεβή εις τα Ιεροσόλυµα, δια να αποφύγη τας σκληράς περιπετείας.
Πραξ. 21,5  ότε δε εγένετο ηµάς εξαρτίσαι τας ηµέρας, εξελθόντες επορευόµεθα προπεµπόντων ηµάς πάντων σύν γυναιξί
και τέκνοις έως έξω της πόλεως, και θέντες τα γόνατα επί τον αιγιαλόν προσηυξάµεθα,
Πραξ. 21,5  Οταν όµως συνεπληρώσαµεν τας επτά ηµέρας, εβγήκαµεν από το σπίτι, που εφιλοξενούµεθα, και επηγαίναµε,
συνοδευόµενοι και προπεµπόµενοι από όλους συν γυναιξί και τέκνοις, έως έξω από την πόλιν. Και εκεί εις την παραλίαν
γονατιστοί προσευχηθήκαµε.
Πραξ. 21,6  και ασπασάµενοι αλλήλους επέβηµεν εις το πλοίον, εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια.
Πραξ. 21,6  Και αφού αποχαιρετήσαµεν αλλήλους, ηµείς µεν ανεβήκαµε στο πλοίον, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τα σπίτια
των.
Πραξ. 21,7  Ηµείς δε τον πλούν διανύσαντες από Τύρου κατηντήσαµεν εις Πτολεµαΐδα , και ασπασάµενοι τους αδελφούς
εµείναµεν ηµέραν µίαν παρ αυτοίς.
Πραξ. 21,7  Ηµείς δε αφού ετελειώσαµε το θαλασσινό ταξίδι, εφθάσαµεν από την Τυρον εις την Πτολεµαΐδα και αφού
αχαιρετήσαµεν µε εγκαρδιότητα τους αδελφούς εµείναµεν κοντά των µίαν ηµέραν.
Πραξ. 21,8  τή δε επαύριον εξελθόντες ήλθοµεν εις Καισάρειαν, και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου τού ευαγγελιστού,
όντος εκ των επτά, εµείναµεν παρ αυτώ.
Πραξ. 21,8  Την δε άλλην ηµέραν ανεχωρήσαµεν και ήλθαµεν εις την Καισάρειαν. Επήγαµεν δε στο σπίτι του Φιλίππου του
Ευαγγελιστού, ο οποίος ήτο ένας από τους επτά διακόνους και εµείναµεν πλησίον του.
Πραξ. 21,9  τούτω δε ήσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι.
Πραξ. 21,9  Είχε δε αυτός τέσσαρας θυγατέρας παρθένους, αι οποίαι εδίδασκαν και επροφήτευαν.
Πραξ. 21,10  επιµενόντων δε ηµών ηµέρας πλείους κατήλθέ τις από της Ιουδαίας προφήτης ονόµατι Άγαβος,
Πραξ. 21,10  Ενώ δε ηµείς εµέναµεν περισσοτέρας ηµέρας εις την Καισάρειαν, κατέβηκε από την Ιουδαίαν ένας προφήτης,
ονόµατι Αγαβος.
Πραξ. 21,11  και ελθών προς ηµάς και άρας την ζώνην τού Παύλου, δήσας τε αυτού τους πόδας και τας χείρας είπε· τάδε
λέγει το Πνεύµα το Άγιον· τον άνδρα ού εστιν η ζώνη αύτη, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήµ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν
εις χείρας εθνών.
Πραξ. 21,11  Ηλθεν εκεί όπου εµέναµεν, επήρε την ζώνην του Παύλου, έδεσε µε αυτήν τα δικά του πόδια και χέρια και είπε·
“αυτά λέγει το Πνεύµα το Αγιον· τον άνδρα στον οποίον ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν εις την Ιερουσαλήµ οι
Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν εις τα χέρια των εθνικών Ρωµαίων”.
Πραξ. 21,12  ως δε ηκούσαµεν ταύτα, παρεκαλούµεν ηµείς τε και οι εντόπιοι τού µη αναβαίνειν αυτόν εις Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 21,12  Ηµείς δε και οι εντόπιοι, αµέσως µόλις ηκούσαµεν τα λόγια αυτά, παρακαλούσαµεν µε δάκρυα τον Παύλον να
µη ανεβή εις Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 21,13  απεκρίθη τε ο Παύλος· τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντές µου την καρδίαν; εγώ γάρ ου µόνον δεθήναι,
αλλά και αποθανείν εις Ιερουσαλήµ ετοίµως έχω υπέρ τού ονόµατος τού Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 21,13  Απεκρίθη τότε ο Παύλος· “τι είναι αυτό που κάνετε, κλαίετε και µου κοµµατιάζετε την καρδιά; Διότι εγώ είµαι
έτοιµος δια το όνοµα του Κυρίου Ιησού, όχι µόνον να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις την Ιερουσαλήµ”.
Πραξ. 21,14  µη πειθοµένου δε αυτού ησυχάσαµεν ειπόντες· το θέληµα τού Κυρίου γινέσθω.
Πραξ. 21,14  Επειδή δε ο Παύλος δεν επείθετο εις τας παρακλήσεις µας, ησυχάσαµεν ειπόντες· “ας γίνη το θέληµα του
Κυρίου”.
Πραξ. 21,15  Μετά δε τας ηµέρας ταύτας επισκευασάµενοι ανεβαίνοµεν εις Ιερουσαλήµ·
Πραξ. 21,15  Επειτα δε από τας ηµέρας αυτάς, αφού ετοιµάσαµεν τα του ταξιδίου µας, εξεκινήσαµεν δια την Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 21,16  συνήλθον δε και των µαθητών από Καισαρείας σύν ηµίν, άγοντες παρ ώ ξενισθώµεν Μνάσωνί τινι Κυπρίω,
αρχαίω µαθητή.
Πραξ. 21,16  Ηλθαν δε µαζή µας και µερικοί µαθηταί από την Καισάρειαν, οι οποίοι µάλιστα και µας ωδήγησαν, δια να
φιλοξενηθώµεν κατά το ταξίδι µας, εις κάποιον, ονόµατι Μνάσωνα, Κυπριον, αρχαίον µαθητήν.
Πραξ. 21,17  Γενοµένων δε ηµών εις Ιεροσόλυµα ασµένως εδέξαντο ηµάς οι αδελφοί.
Πραξ. 21,17  Οταν σε εφθάσαµεν εις Ιεροσόλυµα, µας εδέχθησαν µε χαράν οι αδελφοί.



Πραξ. 21,18  τή δε επιούση εισήει ο Παύλος σύν ηµίν προς Ιάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι.
Πραξ. 21,18  Την εποµένην επήγε ο Παύλος µαζή µε ηµάς στο σπίτι του Ιακώβου, όπου και ήλθαν όλοι οι πρεσβύτεροι.
Πραξ. 21,19  και ασπασάµενος αυτούς εξηγείτο καθ έν έκαστον ών εποίησεν ο Θεός εν τοίς έθνεσι διά της διακονίας αυτού.
Πραξ. 21,19  Και αφού τους εχαιρέτησε, ανέφερε και εξήγησε ένα προς ένα, όσα ο Θεός επραγµατοποίησε µεταξύ των εθνών
δια της αποστολικής διακονίας αυτού.
Πραξ. 21,20  οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον, είπόν τε αυτώ· θεωρείς, αδελφέ, πόσαι µυριάδες εισίν Ιουδαίων των
πεπιστευκότων, και πάντες ζηλωταί τού νόµου υπάρχουσι.
Πραξ. 21,20  Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν αυτά, εδόξασαν τον Κυριον και του είπον· “βλέπεις, αδελφέ, πόσαι χιλιάδες είναι οι
Εβραίοι, που έχουν πιστεύσει στον Κυριον, και όλοι αυτοί εξακολουθούν µε ζήλον να κρατούν και να οµιλούν δια τον νόµον
του Μωϋσέως.
Πραξ. 21,21  κατηχήθησαν δε περί σού ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωϋσέως τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους ,
λέγων µη περιτέµνειν αυτούς τα τέκνα µηδέ τοίς έθεσι περιπατείν.
Πραξ. 21,21  Ηκουσαν δε πολλές φορές και µε επιµονήν δια σε, ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους, που ευρίσκονται µεταξύ
των διαφόρων εθνών, να αποστατήσουν από τον νόµον του Μωϋσέως, λέγων εις αυτούς να µη περιτέµνουν τα τέκνα των
ούτε να ζουν σύµφωνα µε τα πατροπαράδοτα έθιµα των Εβραίων.
Πραξ. 21,22  τι ούν εστι; πάντως δεί πλήθος συνελθείν· ακούσονται γάρ ότι ελήλυθας.
Πραξ. 21,22  Τι θα γίνη λοιπόν τώρα; Παντως, θα συγκεντρωθή οπωσδήποτε το πλήθος των Χριστιανών Ιουδαίων, διότι θα
ακούσουν ότι ήλθες.
Πραξ. 21,23  τούτο ούν ποίησον ό σοι λέγοµεν· εισίν ηµίν άνδρες τέσσαρες ευχήν έχοντες εφ εαυτών·
Πραξ. 21,23  Δια να διαλύσης λοιπόν τας υποψίας και να προλάβης το σκάνδαλον, κάµε αυτό που θα σου είπωµεν.
Υπάρχουν εδώ µαζή µας τέσσαρες άνδρες, που έχουν κάµει τάξιµο επί του ευατού των να ζήσουν µε ειδικήν εγκράτειαν και
να µη κόψουν επί ωρισµένον χρονικόν διάστηµα τας τρίχας της κεφαλής των, δια να τας αφιερώσουν κατόπιν στο
θυσιαστήριον σύµφωνα µε το έθιµον περί των Ναζηραίων.
Πραξ. 21,24  τούτους παραλαβών αγνίσθητι σύν αυτοίς και δαπάνησον επ αυτοίς ίνα ξυρήσωνται την κεφαλήν, και γνώσι
πάντες ότι ών κατήχηνται περί σού ουδέν εστιν, αλλά στοιχείς και αυτός τον νόµον φυλάσσων.
Πραξ. 21,24  Αφού λοιπόν πάρης αυτούς µαζή σου, κάµε και συ µαζή µε αυτούς ο,τι ορίζει ο µωσαϊκός νόµος δια τον
αγνισµόν και πλήρωσε δι' αυτούς ο,τι θα χρειασθή, δια τας θυσίας, που πρέπει να γίνουν, δια να ξυρίσουν οι άνθρωποι
αυτοί την κεφαλήν των. Ετσι δε θα µάθουν όλοι ότι δεν έχουν καµµίαν βάσιν όσα εις βάρος σου έχουν πληροφορηθή , αλλ'
ότι και συ ο ίδιος πορεύεσαι φυλάσσων τον µωσαϊκόν νόµον.
Πραξ. 21,25  περί δε των πεπιστευκότων εθνών ηµείς επεστείλαµεν κρίναντες µηδέν τοιούτον τηρείν αυτούς, ει µη
φυλάσσεσθαι αυτούς το τε ειδωλόθυτον και το αίµα και πνικτόν και πορνείαν.
Πραξ. 21,25  Οσον δε δια τους εθνικούς, που έχουν πιστεύσει, ηµείς τους εστείλαµεν επιστολήν, σύµφωνα µε την απόφασιν
που ελάβοµεν, να µη τηρούν κανένα από τους τύπους αυτούς του Νοµου, ει µη µόνον να προφυλάσσωνται από το
ειδωλόθυτον και το αίµα και το πνικτόν και την πορνείαν”.
Πραξ. 21 ,26  τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας τή εχοµένη ηµέρα σύν αυτοίς αγνισθείς εισήει εις το ιερόν , διαγγέλλων
την εκπλήρωσιν των ηµερών τού αγνισµού, έως ού προσηνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά.
Πραξ. 21,26  Τοτε ο Παύλος επήρε την εποµένην ηµέραν τους τέσσαρας άνδρας, υπεβλήθη στους αγνισµούς, που ώριζε ο
νόµος, εισήλθε στο ιερόν και ανήγγειλε εις όλους ότι συνεπληρώθησαν αι ηµέραι του αγνισµού, έως ότου προσεφέρθη δι'
ένα έκαστον από αυτούς η καθιερωµένη θυσία .
Πραξ. 21,27  Ως δε έµελλον αι επτά ηµέραι συντελείσθαι, οι από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάµενοι αυτόν εν τώ ιερώ συνέχεον
πάντα τον όχλον, και επέβαλον τας χείρας επ αυτόν
Πραξ. 21,27  Οτυαν δε επρόκειτο να συµπληρωθούν αι επτά ηµέραι, κατά τας οποίας θα έληγε η όλη τελετή του αγνισµού, οι
από την Ασίαν Ιουδαίοι, όταν είδαν τον Παύλον στο ιερόν, ανεστάτωσαν και εξεσήκωσαν όλον τον λαόν και τον έπιασαν,
Πραξ. 21,28  κράζοντες· άνδρες Ισραηλίται, βοηθείτε· ούτός εστιν ο άνθρωπος ο κατά τού λαού και τού νόµου και τού τόπου
τούτου πάντας πανταχού διδάσκων· έτι τε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κεκοίνωκε τον άγιον τόπον τούτον·
Πραξ. 21,28  κράζοντες· “άνδρες Ισραηλίται, βοηθήστε µας· αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εις όλα τα µέρη διδάσκει
όλους εναντίον του ισραηλιτικού λαού και εναντίον του µωσαϊκού Νοµου και εναντίον του ιερού τούτου τόπου. Ακόµη δε
και Ελληνας ειδωλολάτρας έφερε στο ιερόν και εµόλυνε τον άγιον τούτον τόπον”.
Πραξ. 21,29  ήσαν γάρ εωρακότες Τρόφιµον τον Εφέσιον εν τή πόλει σύν αυτώ, ον ενόµιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο
Παύλος.
Πραξ. 21,29  Ελεγαν δε αυτό, διότι είχαν ιδεί τον Τρόφιµον, τον Εφέσιον, εις την πόλιν µαζή µε τον Παύλον, τον οποίον και
ενόµιζαν ότι τον είχεν εισαγάγει ο Παύλος στο ιερόν.
Πραξ. 21,30  εκινήθη τε η πόλις όλη και εγένετο συνδροµή τού λαού, και επιλαβόµενοι τού Παύλου είλκον αυτόν έξω τού
ιερού, και ευθέως εκλείσθησαν αι θύραι.
Πραξ. 21,30  Εταράχθηκε όλη η πόλις, εµαζεύτηκε ταχέως εκεί λαός Εβραίων και αφού έπιασαν τον Παύλον, τον έσυραν έξω
από την αυλήν του ναού και αµέσως εκλείσθησαν αι θύραι, µήπως και µολυνθή ο ναός µε το αίµα του Παύλου, τον οποίον
είχαν απόφασιν να εκτελέσουν αµέσως εκεί.
Πραξ. 21,31  ζητούντων δε αυτόν αποκτείναι ανέβη φάσις τώ χιλιάρχω της σπείρης ότι όλη συγκέχυται Ιερουσαλήµ·
Πραξ. 21,31  Ενώ δε εκείνοι µε τα κτυπήµατα των επιχειρούσαν να τον φονεύσουν, έγινε γνωστόν στον χιλίαρχον του
ρωµαϊκού τάγµατος ότι όλη η Ιερουσαλήµ είναι αναστατωµένη.
Πραξ. 21,32  ός εξαυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραµεν επ αυτούς. οι δε ιδόντες τον χιλίαρχον και
τους στρατιώτας επαύσαντο τύπτοντες τον Παύλον.
Πραξ. 21,32  Αυτός παραλαβών αµέσως στρατιώτας και εκατοντάρχους, έτρεξε κάτω εις αυτούς. Οταν δε εκείνοι είδαν τον
χιλίαρχον και τους στρατιώτας, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλον.
Πραξ. 21,33  εγγίσας δε ο χιλίαρχος επελάβετο αυτού και εκέλευσε δεθήναι αλύσεσι δυσί, και επυνθάνετο τις αν είη και τι
εστι πεποιηκώς.
Πραξ. 21,33  Αφού επλησίασε ο χιλίαρχος, έπιασε τον Παύλον, διέταξε να τον δέσουν µε δύο αλυσίδες και εζητούσε



πληροφορίες, ποιός είναι αυτός και τι έχει κάµει.
Πραξ. 21,34  άλλοι δε άλλο τι εβόων εν τώ όχλω· µη δυνάµενος δε γνώναι το ασφαλές διά τον θόρυβον, εκέλευσεν άγεσθαι
αυτόν εις την παρεµβολήν.
Πραξ. 21,34  Οµως άλλοι άλλα εφώναζαν µέσα στο πλήθος. Επειδή δε ο χιλίαρχος ένεκα της οχλοβοής δεν ηµπορούσε να
µάθη κάτι το βέβαιον, διέταξε να οδηγήσουν τον Παύλον στο περιτειχισµένον στρατόπεδον.
Πραξ. 21,35  ότε δε εγένετο επί τους αναβαθµούς, συνέβη βαστάζεσθαι αυτόν υπό των στρατιωτών διά την βίαν τού όχλου·
Πραξ. 21,35  Οταν δε ήλθε εις τα σκαλοπάτια της κλίµακος του φρουρίου, ηναγκάσθησαν οι στρατιώται να βαστάζουν εις
τα χέρια τον Παύλον, δια να τον προφυλάξουν από το στρύµωγµα και την ορµήν του όχλου.
Πραξ. 21,36  ηκολούθει γάρ το πλήθος τού λαού κράζον· αίρε αυτόν.
Πραξ. 21,36  Διότι όλον το πλήθος του λαού ακολουθούσε και εκραύγαζε· “φόνευσέ τον, να λείψη από την γην”.
Πραξ. 21,37  Μέλλων τε εισάγεσθαι εις την παρεµβολήν ο Παύλος λέγει τώ χιλιάρχω· ει έξεστί µοι ειπείν τι προς σε; ο δε έφη·
ελληνιστί γινώσκεις;
Πραξ. 21,37  Και όταν ο Παύλος επρόκειτο να εισαχθή στο φρούριον, είπε στον εκατόνταρχον· “µου επιτρέπεται να σου πω
κάτι;” Εκείνος δε είπε· “ώστε γνωρίζεις την ελληνικήν;
Πραξ. 21,38  ουκ άρα σύ εί ο Αιγύπτιος ο πρό τούτων των ηµερών αναστατώσας και εξαγαγών εις την έρηµον τους
τετρακισχιλίους άνδρας των σικαρίων;
Πραξ. 21,38  Δεν είσαι λοιπόν συ ο Αιγύπτιος, ο οποίος τώρα προ ολίγων ηµερών είχε αναστατώσει και έβγαλε εις την
έρηµον τις τέσσαρες χιλιάδες δολοφόνους, τους ωπλισµένους µε µαχαίρια;”
Πραξ. 21,39  είπε δε ο Παύλος· εγώ άνθρωπος µέν ειµι Ιουδαίος Ταρσεύς, της Κιλικίας ουκ ασήµου πόλεως πολίτης· δέοµαι
δε σου, επίτρεψόν µοι λαλήσαι προς τον λαόν.
Πραξ. 21,39  Είπε δε ο Παύλος· “εγώ είµαι µεν Ιουδαίος, κατάγοµαι όµως από την Ταρσόν και είµαι συνεπώς πολίτης µιας
επισήµου πόλεως της Κιλικίας. Σε παρακαλώ πολύ, δος µου την άδειαν, να οµιλήσω προς τον λαόν”.
Πραξ. 21,40  επιτρέψαντος δε αυτού ο Παύλος εστώς επί των αναβαθµών κατέσεισε τή χειρί τώ λαώ· πολλής δε σιγής
γενοµένης προσεφώνησε τή εβραΐδι διαλέκτω λέγων·
Πραξ. 21,40  Αφού δε ο χιλίαρχος έδωσε την άδειαν, ο Παύλος εστάθηκε εις τα σκαλιά και εκίνησε το χέρι προς τον λαόν , δια
να φανερώση ότι θέλει να οµιλήση. Οταν δε έγινε πολλή ησυχία, ωµίλησε προς αυτούς εις την εβραϊκήν γλώσσαν λέγων·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Πραξ. 22,1  Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατέ µου της προς υµάς νυνί απολογίας.
Πραξ. 22,1  Ανδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε την απολογίαν µου, που απευθύνω τώρα προς σας”.
Πραξ. 22,2  ακούσαντες δε ότι τή εβραΐδι διαλέκτω προσεφώνει αυτοίς, µάλλον παρέσχον ησυχίαν.
Πραξ. 22,2  Οταν δε ήκουσαν ότι ωµιλούσε την εβραϊκήν γλώσσαν, τον επρόσεξαν περισσότερον και έκαµαν µεγαλυτέραν
ησυχίαν.
Πραξ. 22,3  και φησιν· εγώ µέν ειµι ανήρ Ιουδαίος, γεγεννηµένος εν Ταρσώ της Κιλικίας, ανατεθραµµένος δε εν τή πόλει
ταύτη παρά τους πόδας Γαµαλιήλ, πεπαιδευµένος κατά ακρίβειαν τού πατρώου νόµου, ζηλωτής υπάρχων τού Θεού καθώς
πάντες υµείς εστε σήµερον.
Πραξ. 22,3  Και τότε ο Παύλος είπε· “εγώ είµαι άνθρωπος Ιουδαίος, που έχω γεννηθή εις την Ταρσόν της Κιλικίας· έχω όµως
εκπαιδευθή εις την πόλιν αυτήν, εις την Ιερουσαλήµ, κοντά στον γνωστόν σας διδάσκαλον Γαµαλιήλ. Εποµένως έχω
διδαχθή µε πολλήν ακρίβειαν τον νόµον των πατέρων µας και ήµουν πάντοτε γεµάτος ζήλον δια την δόξαν του Θεού, όπως
είσθε και σεις σήµερα.
Πραξ. 22,4  ός ταύτην την οδόν εδίωξα άχρι θανάτου, δεσµεύων και παραδιδούς εις φυλακάς άνδρας τε και γυναίκας,
Πραξ. 22,4  Ακριβώς δε διότι είχα τέτοιον ζήλον, κατεδίωξα µέχρι θανάτου την νέαν αυτήν πίστιν, τον δρόµον της
χριστιανικής ζωής, συλλαµβάνων, δεσµεύων και παραδίδων εις τας φυλακάς άνδρας και γυναίκας.
Πραξ. 22,5  ως και ο αρχιερεύς µαρτυρεί µοι και πάν το πρεσβυτέριον· παρ ών και επιστολάς δεξάµενος προς τους αδελφούς
εις Δαµασκόν επορευόµην άξων και τους εκείσε όντας δεδεµένους εις Ιερουσαλήµ ίνα τιµωρηθώσιν.
Πραξ. 22,5  Αυτά ακριβώς τα βεβαιώνουν ο αρχιερεύς και όλον το συνέδριον των Ιουδαίων. Από αυτούς δε αφού έλαβα
συστατικάς και εξουσιοδοτικάς επιστολάς δια τους Ιουδαίους αδελφούς της Δαµασκού , επήγαινα µε τον σκοπόν να φέρω
εις την Ιερουσαλήµ δεµένους τους χριστιανούς, που θα ήσαν εκεί, δια να τιµωρηθούν.
Πραξ. 22,6  Εγένετο δε µοι πορευοµένω και εγγίζοντι τή Δαµασκώ περί µεσηµβρίαν εξαίφνης εκ τού ουρανού περιαστράψαι
φώς ικανόν περί εµέ,
Πραξ. 22,6  Ενώ δε επροχωρούσα και επλησίαζα εις την Δαµασκόν, αίφνης κατά το µεσηµέρι άστραψε γύρω µου ολόλαµπρο
φως από τον ουρανόν.
Πραξ. 22,7  έπεσόν τε εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσης µοι· Σαούλ Σαούλ, τι µε διώκεις;
Πραξ. 22,7  Επεσα τότε κάτω στο έδαφος και ήκουσα φωνήν, που µου έλεγε· Σαούλ, Σαούλ, διατί µε καταδιώκεις;
Πραξ. 22,8  εγώ δε απεκρίθην· τις εί, Κύριε; είπέ τε προς µε· εγώ ειµι Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σύ διώκεις.
Πραξ. 22,8  Εγώ δε απήντησα· Ποιός είσαι Κυριε; Και µου είπε· Εγώ είµαι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, τον οποίον συ καταδιώκεις.
Πραξ. 22,9  οι δε σύν εµοί όντες το µέν φώς εθεάσαντο και έµφοβοι εγένοντο, την δε φωνήν ουκ ήκουσαν τού λαλούντός µοι.
Πραξ. 22,9  Αυτοί δε που ήσαν µαζή µου, είδαν το φως, εκυριεύθησαν από φόβον, αλλά δεν εξεχώρισαν τις λέξεις εκείνου, ο
οποίος µου ωµιλούσε.
Πραξ. 22,10  είπον δε· τι ποιήσω, Κύριε; ο δε Κύριος είπε προς µε· αναστάς πορεύου εις Δαµασκόν, κακεί σοι λαληθήσεται
περί πάντων ών τέτακταί σοι ποιήσαι.
Πραξ. 22,10  Εγώ δε είπα· Τι να κάµω, Κυριε; Ο δε Κυριος µου είπε· Σηκω, πήγαινε εις την Δαµασκόν και εκεί θα σου λεχθή δι'
όλα όσα ο Θεός έχει ορίσει να κάµης εσύ.
Πραξ. 22,11  ως δε ουκ ενέβλεπον από της δόξης τού φωτός εκείνου, χειραγωγούµενος υπό των συνόντων µοι ήλθον εις
Δαµασκόν.
Πραξ. 22,11  Επειδή δε, εξ αιτίας του λαµπρού εκείνου φωτός, δεν έβλεπα πλέον, ήλθα εις την Δαµασκόν χειραγωγούµενος,
από εκείνους, που ήσαν µαζή µου.



Πραξ. 22,12  Ανανίας δε τις, ανήρ ευσεβής κατά τον νόµον, µαρτυρούµενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαµασκώ
Ιουδαίων,
Πραξ. 22,12  Καποιος δε, ονόµατι Ανανίας, άνθρωπος σύµφωνα µε τον Νοµον πιστός και ευλαβής και ο οποίος εµαρτυρείτο
ως ενάρετος από όλους τους Ιουδαίους κατοίκους της Δαµασκού,
Πραξ. 22,13  ελθών προς µε και επιστάς είπέ µοι· Σαούλ αδελφέ, ανάβλεψον. καγώ αυτή τή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν.
Πραξ. 22,13  ήλθε εις εµέ, εστάθηκε κοντά µου και µου είπε· Σαούλ, αδελφέ, σήκωσε τα µάτια σου επάνω. Και εγώ αµέσως
την στιγµήν εκείνην απέκτησα το φως των οφθαλµών µου και τον εκύτταξα.
Πραξ. 22,14  ο δε είπεν· ο Θεός των πατέρων ηµών προεχειρίσατό σε γνώναι το θέληµα αυτού και ιδείν τον δίκαιον και
ακούσαι φωνήν εκ τού στόµατος αυτού,
Πραξ. 22,14  Εκείνος δε είπε· Ο Θεός των πατέρων µας σε προώρισε να µάθης το θέληµα του και να ιδής τον δίκαιον Ιησούν
και να ακούσης τα λόγια του από το ίδιο του το στόµα.
Πραξ. 22,15  ότι έση µάρτυς αυτώ προς πάντας ανθρώπους ών εώρακας και ήκουσας.
Πραξ. 22,15  Και τούτο, διότι θα είσαι κήρυξ και µάρτυς αυτού προς όλους τους ανθρώπους, στους οποίους θα αναγγείλης
αυτά που είδες και ήκουσες.
Πραξ. 22,16  και νύν τι µέλλεις; αναστάς βάπτισαι και απόλουσαι τας αµαρτίας σου, επικαλεσάµενος το όνοµα τού Κυρίου.
Πραξ. 22,16  Και τώρα τι περιµένεις; (Θεσε αµέσως εις ενέργειαν αυτά που ήκουσες). Σηκω, βαπτίσου και καθαρίσου από τας
αµαρτίας σου µε το άγιον βάπτισµα, αφού επικαλεσθής το όνοµα του Κυρίου Ιησού.
Πραξ. 22,17  Εγένετο δε µοι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήµ και προσευχοµένου µου εν τώ ιερώ γενέσθαι µε εν εκστάσει και
ιδείν αυτόν λέγοντά µοι·
Πραξ. 22,17  Οταν δε επέστρεψα εις την Ιερουσαλήµ και εις ώραν που προσευχόµουν στο ιερόν, περιέπεσα εις έκστασιν και
είδα αυτόν τον Κυριον να µου λέγη·
Πραξ. 22,18  σπεύσον και έξελθε εν τάχει εξ Ιερουσαλήµ, διότι ου παραδέξονταί σου την µαρτυρίαν περί εµού.
Πραξ. 22,18  Σπεύσε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήµ, διότι οι Ιουδαίοι δεν θα παραδεχθούν την µαρτυρίαν και το
κύρυγµά σου περί εµού.
Πραξ. 22,19  καγώ είπον· Κύριε, αυτοί επίστανται ότι εγώ ήµην φυλακίζων και δέρων κατά τας συναγωγάς τους
πιστεύοντας επί σε·
Πραξ. 22,19  Και εγώ είπα· Κυριε, αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι εγώ εφυλάκιζα και έδερνα εις τας διαφόρους συναγωγάς
εκείνους, που επίστευσαν εις σε.
Πραξ. 22,20  και ότε εξεχείτο το αίµα Στεφάνου τού µάρτυρός σου, και αυτός ήµην εφεστώς και συνευδοκών τή αναιρέσει
αυτού και φυλάσσων τα ιµάτια των αναιρούντων αυτόν.
Πραξ. 22,20   Και όταν εχύνετο το αίµα του Στεφάνου, του µάρτυρός σου εγώ ο ίδιος ήµουν εκεί κοντά παρών και
επεδοκίµαζα τον φόνον του και εφύλασσα τα ενδύµατα εκείνω, που τον εφόνευαν.
Πραξ. 22,21  και είπε προς µε· πορεύου, ότι εγώ εις έθνη µακράν εξαποστελώ σε.
Πραξ. 22,21  Και µου είπε· Πηγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω εις έθνη µακράν”.
Πραξ. 22,22  Ήκουον δε αυτού άχρι τούτου τού λόγου, και επήραν την φωνήν αυτών λέγοντες· αίρε από της γής τον
τοιούτον· ου γάρ καθήκεν αυτόν ζήν.
Πραξ. 22,22   Οι Ιουδαίοι τον ήκουαν ήσυχοι έως το σηµείον αυτό του λόγου. Οταν όµως ανέφερε τα έθνη (εκυριεύθησαν
από φανατισµόν και σκοτισµόν νου) εσήκωσαν την φωνήν των κράζοντες· “φόνευσέ τον, εξαφάνισε από την γην αυτόν
τον άνθρωπον. Διότι δεν θα έπρεπε ήδη να ζη αυτός”.
Πραξ. 22,23  κραυγαζόντων δε αυτών και ριπτόντων τα ιµάτια και κονιορτόν βαλλόντων εις τον αέρα,
Πραξ. 22,23   Επειδή δε αυτοί εκραύγαζαν και έρριπταν τα ρούχα των και επετούσαν χώµα στον αέρα,
Πραξ. 22,24  εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος άγεσθαι εις την παρεµβολήν, ειπών µάστιξιν ανετάζεσθαι αυτόν, ίνα επιγνώ δι ήν
αιτίαν ούτως επεφώνουν αυτώ.
Πραξ. 22,24   διέταξε ο χιλίαρχος να οδηγηθή ο Παύλος στο στρατόπεδον και έδωσε εντολήν να τον ανακρίνουν
χρησιµοποιούντες και την µαστίγωσιν, δια να τον αναγκάσουν έτσι να πη την αλήθειαν, ώστε να µάθη ο χιλίαρχος την
αιτίαν, δια την οποίαν εκραύγαζαν έτσι εναντίον του οι Εβραίοι.
Πραξ. 22,25  ως δε προέτειναν αυτόν τοίς ιµάσιν, είπε προς τον εστώτα εκατόνταρχον ο Παύλος· ει άνθρωπον ωµαίον και
ακατάκριτον έξεστιν υµίν µαστίζειν;
Πραξ. 22,25   Οταν όµως γυµνόν τον ετέντωσαν και τον έδεσαν εις την σανίδα, δια να τον µαστιγώσουν, είπε ο Παύλος στον
εκατόνταρχον, που εστέκετο εκεί όρθιος· “έχετε λοιπόν το δικαίωµα και την εξουσίαν να µαστιγώσετε Ρωµαίον πολίτην,
χωρίς προηγουµένως να τον δικάσετε και να τον κρίνετε;”
Πραξ. 22,26  ακούσας δε ο εκατόνταρχος, προσελθών απήγγειλε τώ χιλιάρχω λέγων· όρα τι µέλλεις ποιείν· ο γάρ άνθρωπος
ούτος ωµαίός εστι.
Πραξ. 22,26   Οταν ο εκατόνταρχος ήκουσε αυτό, προσήλθε στον χιλίαρχον και του είπε· “πρόσεχε τι µέλλεις να πράξης·
διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωµαίος πολίτης”.
Πραξ. 22,27  προσελθών δε ο χιλίαρχος είπεν αυτώ· λέγε µοι ει σύ ωµαίος εί. ο δε έφη· ναί.
Πραξ. 22,27   Ηλθε τότε ο χιλίαρχος προς τον Παύλον και του είπε · “λέγε µου, εάν πράγµατι συ είσαι Ρωµαίος πολίτης”. Ο δε
Παύλος του είπε· “ναι”.
Πραξ. 22,28  απεκρίθη τε ο χιλίαρχος· εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτησάµην. ο δε Παύλος έφη· εγώ δε και
γεγέννηµαι.
Πραξ. 22,28   Απεκρίθη ο χιλίαρχος· “εγώ µε πολλά χρήµατα απέκτησα το δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτου”. Ο δε Παύλος
είπε· “εγώ όµως και έχω γεννηθή Ρωµαίος πολίτης”.
Πραξ. 22,29  ευθέως ούν απέστησαν απ αυτού οι µέλλοντες αυτόν ανετάζειν· και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη επιγνούς ότι
ωµαίός εστι, και ότι ήν αυτόν δεδεκώς.
Πραξ. 22,29   Αµέσως δε τότε απεµακρύνθησαν από αυτόν εκείνοι, που επρόκειτο να τον ανακρίνουν. Αλλά και ο χιλίαρχος
εφοβήθηκε, όταν έµαθε ότι είναι Ρωµαίος πολίτης και διότι τον είχε δέσει.
Πραξ. 22,30  Τή δε επαύριον βουλόµενος γνώναι το ασφαλές, το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από των



δεσµών και εκέλευσεν ελθείν τους αρχιερείς και όλον το συνέδριον αυτών, και καταγαγών τον Παύλον έστησεν εις αυτούς.
Πραξ. 22,30   Την άλλην δε ηµέραν επειδή ήθελε να µάθη µε ακρίβειαν, τι είναι εκείνο, δια το οποίον κατηγορείται από τους
Εβραίους, έλυσε αυτόν από τις αλυσίδες και διέταξε να συγκεντρωθούν οι αρχιερείς και όλον το συνέδριόν των και αφού
κατέβασε τον Παύλον από το στρατόπεδον, τον έβαλε να σταθή όρθιος εµπρός εις αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23
Πραξ. 23,1  Ατενίσας δε ο Παύλος τώ συνεδρίω είπεν· άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευµαι τώ Θεώ
άχρι ταύτης της ηµέρας.
Πραξ. 23,1  Ο δε Παύλος, αφού προσήλωσε το βλέµµα στο συνέδριον, είπε· “άνδρες αδελφοί, εγώ έχω πολιτευθή απένεντι του
Θεού µε καθαράν συνείδησιν έως την ηµέραν αυτήν”.
Πραξ. 23,2  ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε τοίς παρεστώσιν αυτώ τύπτειν αυτού το στόµα.
Πραξ. 23,2  Αλλ' ο αρχιερεύς Ανανίας διέταξε τους υπηρέτας, που εστέκοντο κοντά στον Παύλον, να του κτυπήσουν το
στόµα.
Πραξ. 23,3  τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε· τύπτειν σε µέλλει ο Θεός, τοίχε κεκονιαµένε· και σύ κάθη κρίνων µε κατά τον
νόµον, και παρανοµών κελεύεις µε τύπτεσθαι!
Πραξ. 23,3  Τοτε ο Παύλος είπε· “θα σε κτυπήση και σε ο Θεός, τοίχε ασβεστωµένε· και συ κάθεσαι να µε κρίνης σύµφωνα µε
τον νόµον και αυτόν τον νόµον (ο οποίος δίδει το δικαίωµα στον κατηγορούµενον ν' απολογήται ελεύθερα και δεν
επιτρέπει να τον κτυπούν) τον καταπατείς, µε το να διατάσσης να µε κτυπήσουν”.
Πραξ. 23,4  οι δε παρεστώτες είπον· τον αρχιερέα τού Θεού λοιδορείς;
Πραξ. 23,4  Αυτοί δε, που εστέκοντο κοντά στον Παύλον, είπαν· “τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις;”
Πραξ. 23,5  έφη τε ο Παύλος· ουκ ήδειν, αδελφοί, ότι εστίν αρχιερεύς· γέγραπται γάρ· άρχοντα τού λαού σου ουκ ερείς κακώς.
Πραξ. 23,5  Και ο Παύλος είπε· “δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι έχει γραφή· Δεν θα είπης λόγια κακά και
υβριστικά εναντίον άρχοντος του λαού σου”.
Πραξ. 23,6  γνούς δε ο Παύλος ότι το έν µέρος εστί Σαδδουκαίων, το δε έτερον Φαρισαίων, έκραξεν εν τώ συνεδρίω· άνδρες
αδελφοί, εγώ Φαρισαίός ειµι, υιός Φαρισαίου· περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνοµαι.
Πραξ. 23,6  Επειδή δε ο Παύλος αντελήφθη ότι ένα µέρος του συνεδρίου ήσαν Σαδδουκαίοι, το δε άλλο Φαρισαίοι, εφώναξε
δυνατά· “άνδρες αδελφοί, εγώ είµαι Φαρισαίος, υιός Φαρισαίου και αυτήν την στιγµήν εγώ δικάζοµαι, επειδή πιστεύω και
ελπίζω εις την ανάστασιν των νεκρών”.
Πραξ. 23,7  τούτο δε αυτού λαλήσαντος εγένετο στάσις των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων, και εσχίσθη το πλήθος.
Πραξ. 23,7  Οταν δε είπε αυτό ο Παύλος, έγινε ζωηρά φιλονεικία µεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων και
εδιχάσθησαν µεταξύ των οι σύνεδροι.
Πραξ. 23,8  Σαδδουκαίοι µέν γάρ λέγουσι µη είναι ανάστασιν µήτε άγγελον µήτε πνεύµα, Φαρισαίοι δε οµολογούσι τα
αµφότερα.
Πραξ. 23,8  Διότι οι µεν Σαδδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει ανάστασις ούτε άγγελος ούτε ψυχή έξω από το σώµα. Οι δε
Φαρισαίοι οµολογούν και τα δύο, και την ανάστασιν των νεκρών και την ύπαρξιν αγγέλων και ψυχών.
Πραξ. 23,9  εγένετο δε κραυγή µεγάλη, και αναστάντες οι γραµµατείς τού µέλους των Φαρισαίων διεµάχοντο λέγοντες·
ουδέν κακόν ευρίσκοµεν εν τώ ανθρώπω τούτω· ει δε πνεύµα ελάλησεν αυτώ ή άγγελος, µη θεοµαχώµεν.
Πραξ. 23,9  Εγινε δε µεγάλη κραυγή και αφού εσηκώθηκαν οι γραµµατείς της παρατάξεως των Φαρισαίων,
ελογοµαχούσαν µε θυµόν και έλεγαν· “τίποτε το κακόν δεν ευρίσκοµεν στον άνθρωπον αυτόν· εάν δε πνεύµα η άγγελος
ωµίλησε και έκαµε αποκαλύψεις εις αυτόν, ας µη µαχώµεθα εναντίον του Θεού”.
Πραξ. 23,10  πολλής δε γενοµένης στάσεως ευλαβηθείς ο χιλίαρχος µη διασπασθή ο Παύλος υπ αυτών, εκέλευσε το
στράτευµα καταβήναι και αρπάσαι αυτόν εκ µέσου αυτών άγειν τε εις την παρεµβολήν.
Πραξ. 23,10  Επειδή δε έγινε έντονος αντίθεσις και µεγάλη φιλονεικία, εφοβήθηκε ο χιλίαρχος, µήπως και ξεσχισθή από
αυτούς ο Παύλος, διέταξε να κατεβούν οι στρατιώται και να αρπάξουν τον Παύλον εκ µέσου των συνέδρων και να τον
οδηγήσουν στο στρατόπεδον.
Πραξ. 23,11  Τή δε επιούση νυκτί επιστάς αυτώ ο Κύριος είπε· θάρσει, Παύλε· ως γάρ διεµαρτύρω τα περί εµού εις
Ιερουσαλήµ, ούτω σε δεί και εις ώµην µαρτυρήσαι.
Πραξ. 23,11  Κατά δε την εποµένην νύκτα παρουσιάσθηκε έξαφνα στον Παύλον ο Κυριος και είπε· “έχε θάρρος, Παύλε· διότι,
όπως µε παρρησίαν εµαρτύρησες και εκήρυξες την αλήθειαν περί εµού εις την Ιερουσαλήµ, έτσι σύµφωνα µε το θείον
σχέδιον θα κηρύξης και εις την Ρωµην”.
Πραξ. 23,12  Γενοµένης δε ηµέρας ποιήσαντές τινες των Ιουδαίων συστροφήν ανεθεµάτισαν εαυτούς, λέγοντες µήτε φαγείν
µήτε πιείν έως ού αποκτείνωσι τον Παύλον.
Πραξ. 23,12  Οταν δε έγινε ηµέρα, µερικοί από τους Ιουδαίους εµαζεύτηκαν και έκαµαν συνωµοσίαν, ωρκίσθησαν και
αναθεµάτισαν τον εαυτόν τους λέγοντες, να µη φάγουν και να µη πίουν, έως ότου φονεύσουν τον Παύλον.
Πραξ. 23,13  ήσαν δε πλείους τεσσαράκοντα οι ταύτην την συνωµοσίαν πεποιηκότες·
Πραξ. 23,13  Αυτοί δε που έκαµαν την συνωµοσίαν ήσαν περισσότεροι από σαράντα.
Πραξ. 23,14 οίτινες προσελθόντες τοίς αρχιερεύσι και τοίς πρεσβυτέροις είπον· αναθέµατι ανεθεµατίσαµεν εαυτούς µηδενός
γεύσασθαι έως ού αποκτείνωµεν τον Παύλον.
Πραξ. 23,14  Αυτοί λοιπόν προσήλθαν στους αρχιερείς και πρεσβυτέρους και είπαν· “αναθεµατίσαµεν µε φοβερόν ανάθεµα
τους ευτούς µας, να µη γευθούµε τίποτε έως ότου φονεύσωµεν τον Παύλον.
Πραξ. 23,15  νύν ούν υµείς εµφανίσατε τώ χιλιάρχω σύν τώ συνεδρίω, όπως αύριον αυτόν καταγάγη προς υµάς, ως
µέλλοντας διαγινώσκειν ακριβέστερον τα περί αυτού· ηµείς δε πρό τού εγγίσαι αυτόν έτοιµοί εσµεν τού ανελείν αυτόν.
Πραξ. 23,15  Τωρα λοιπόν σεις µαζή µε το συνέδριον δηλώσατε στον χιλίαρχον, να κατεβάση αύριον τον Παύλον εις σας,
διότι τάχα πρόκειται να µάθετε µε µεγαλυτέραν ακρίβειαν τα περί αυτού. Ηµείς δε προτού να πλησιάση αυτός στο
συνέδριον, είµεθα έτοιµοι να τον φονεύσωµεν”.
Πραξ. 23,16  ακούσας δε ο υιός της αδελφής Παύλου το ένεδρον, παραγενόµενος και εισελθών εις την παρεµβολήν
απήγγειλε τώ Παύλω.



Πραξ. 23,16  Ο υιός όµως της αδελφής του Παύλου ήκουσε την σχεδιαζοµένην ενέδραν, έφθασε και εισήλθε στο
στρατόπεδον και εγνωστοποίησε στον Παύλον αυτά, που είχε ακούσει.
Πραξ. 23,17  προσκαλεσάµενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη· τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον·
έχει γάρ τι απαγγείλαι αυτώ.
Πραξ. 23,17  Τοτε ο Παύλος εκάλεσε ένα από τους εκατοντάρχους και είπε· “αυτόν τον νέον οδήγησέ τον στον χιλίαρχον,
διότι κάτι έχει να του αναγγείλη”.
Πραξ. 23,18  ο µέν ούν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φησιν· ο δέσµιος Παύλος προσκαλεσάµενός µε
ηρώτησε τούτον τον νεανίαν αγαγείν προς σε, έχοντά τι λαλήσαί σοι.
Πραξ. 23,18  Αυτός λοιπόν επήρε τον νέον, τον οδήγησε προς τον χιλίαρχον και είπε· “ο Παύλος, ο φυλακισµένος, µε
επροσκάλεσε και µε παρεκάλεσε να οδηγήσω εις σε αυτόν τον νέον, διότι κάτι έχει να σου πη”.
Πραξ. 23,19  επιλαβόµενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατ ιδίαν επυνθάνετο, τι εστιν ό έχεις
απαγγείλαί µοι;
Πραξ. 23,19  Τον επιασε τότε από το χέρι ο χιλίαρχος, επήγε εις ένα ιδιαίτερον µέρος και τον ηρώτησε· “ποιό είναι αυτό, που
έχεις να µου αναγγείλης;”
Πραξ. 23,20  είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο τού ερωτήσαί σε όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγης τον Παύλον, ως
µελλόντων τι ακριβέστερον πυνθάνεσθαι περί αυτού.
Πραξ. 23,20   Είπε δε ο νέος· “οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσης αύριον τον Παύλον στο
συνέδριον, διότι τάχα πρόκειται να εξετάσουν και να πληροφορηθούν ακριβέστερον τα περί αυτού.
Πραξ. 23,21  σύ ούν µη πεισθής αυτοίς· ενεδρεύουσι γάρ αυτόν εξ αυτών άνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οίτινες
ανεθεµάτισαν εαυτούς µήτε φαγείν µήτε πιείν έως ού ανέλωσιν αυτόν, και νύν έτοιµοί εισι προσδεχόµενοι την από σού
επαγγελίαν.
Πραξ. 23,21  Συ όµως να µη πεισθής εις αυτούς. Διότι του στήνουν καρτέρι σαράντα και πλέον άνδρες από αυτούς , οι οποίοι
επήραν όρκον και ανάθεµα, να µη φάγουν και να µη πίουν, έως ότου τον φονεύσουν. Και τώρα είναι έτοιµοι, περιµένοντες
την υπόσχεσίν σου, να οδηγήσης εκεί τον Παύλον”.
Πραξ. 23,22  ο µέν ούν χιλίαρχος απέλυσε τον νεανίαν, παραγγείλας µηδενί εκλαλήσαι ότι ταύτα ενεφάνισας προς µε.
Πραξ. 23,22   Ο χιλίαρχος λοιπόν αφήκε ελεύθερον τον νέον, αφού του παρήγγειλε να µη πη εις κανένα “ότι εφανέρωσες
αυτά εις εµέ”.
Πραξ. 23,23  Καί προσκαλεσάµενος δύο τινάς των εκατοντάρχων είπεν· ετοιµάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως
πορευθώσιν έως Καισαρείας, και ιππείς εβδοµήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους, από τρίτης ώρας της νυκτός,
Πραξ. 23,23  Και αφού επροσκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους είπε· “ετοιµάσατε διακοσίους στρατιώτας να υπάγουν
µέχρι την Καισάρειαν και εβδοµήντα ιππείς και διακοσίους λογχοφόρους, να είναι έτοιµοι εις τας εννέα την νύκτα.
Πραξ. 23,24  κτήνη τε παραστήσαι, ίνα επιβιβάσαντες τον Παύλον διασώσωσι προς Φήλικα τον ηγεµόνα ,
Πραξ. 23,24   Και να πάρουν µαζή των ζώα, δια να επιβιβάσουν και να µεταφέρουν σώον και ασφαλή τον Παύλον προς τον
Φηλικα, τον επίτροπον της Ιουδαίας”.
Πραξ. 23,25  γράψας επιστολήν περιέχουσαν τον τύπον τούτον·
Πραξ. 23,25  Εγραψε δε και επιστολήν, η οποία περιείχε τα εξής·
Πραξ. 23,26  Κλαύδιος Λυσίας τώ κρατίστω ηγεµόνι Φήλικι χαίρειν.
Πραξ. 23,26   “Ο Κλαύδιος Λυσίας χαιρετίζει τον ευγενέστατον ηγεµόνα Φηλικα.
Πραξ. 23,27  τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και µέλλοντα αναιρείσθαι υπ αυτών επιστάς σύν τώ
στρατεύµατι εξειλόµην αυτόν, µαθών ότι ωµαίός εστι.
Πραξ. 23,27  Τον άνδρα αυτόν, που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και επρόκειτο να φονευθή από αυτούς , ώρµησα εγώ
µαζή µε το στράτευµα και τον έσωσα από τα χέρια των, διότι έµαθα ότι είναι Ρωµαίος.
Πραξ. 23,28  βουλόµενος δε γνώναι την αιτίαν δι ήν ενεκάλουν αυτώ, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών·
Πραξ. 23,28   Επειδή δε ήθελα να µάθω την αιτίαν, δια την οποίαν τον κατηγορούσαν, τον εκατέβασα στο συνέδριόν των.
Πραξ. 23,29  ον εύρον εγκαλούµενον περί ζητηµάτων τού νόµου αυτών, µηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσµών έγκληµα έχοντα.
Πραξ. 23,29   Ευρήκα όµως να τον κατηγορούν δια ζητήµατα του θρησκευτικού των νόµου, χωρίς να έχη υποπέσει εις
κανένα έγκληµα, το οποίον να τιµωρήται από τους νόµους µας µε θάνατον η µε φυλάκισιν.
Πραξ. 23,30  µηνυθείσης δε µοι επιβουλής εις τον άνδρα µέλλειν έσεσθαι υπό των Ιουδαίων, εξαυτής έπεµψα προς σε,
παραγγείλας και τοίς κατηγόροις λέγειν τα προς αυτόν επί σού. έρωσο.
Πραξ. 23,30  Επειδή δε µου κατηγγέλθη ότι επρόκειτο να γίνη κάποια δολοφονική απόπειρα εναντίον του ανδρός αυτού εκ
µέρους των Ιουδαίων, τον έστειλα αµέσως προς σε και παρήγγειλα στους κατηγόρους του να εκθέσουν ενώπιόν σου όσα
έχουν εναντίον του. Υγίαινε”.
Πραξ. 23,31  Οι µέν ούν στρατιώται κατά το διατεταγµένον αυτοίς αναλαβόντες τον Παύλον ήγαγον διά της νυκτός εις την
Αντιπατρίδα,
Πραξ. 23,31  Οι στρατιώται λοιπόν σύµφωνα µε την διαταγήν που έλαβον, επήραν τον Παύλον και τον έφεραν δια νυκτός εις
την Αντιπατρίδα.
Πραξ. 23,32  τή δε επαύριον εάσαντες τους ιππείς πορεύεσθαι σύν αυτώ , υπέστρεψαν εις την παρεµβολήν·
Πραξ. 23,32  Την άλλην δε ηµέραν οι πεζοί στρατιώται αφήκαν τους ιππείς να πορευθούν µαζή µε τον Παύλον και αυτοί
επέστρεψαν στο στρατόπεδον της Ιερουσαλήµ.
Πραξ. 23,33  οίτινες εισελθόντες εις την Καισάρειαν και αναδόντες την επιστολήν τώ ηγεµόνι παρέστησαν και τον Παύλον
αυτώ.
Πραξ. 23,33  Οι δε ιππείς, αφού εισήλθαν εις την Καισάρειαν, παρέδωσαν την επιστολήν στον επίτροπον και του
παρουσίασαν και τον Παύλον.
Πραξ. 23,34  αναγνούς δε ο ηγεµών και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί, και πυθόµενος ότι από Κιλικίας,
Πραξ. 23,34  Οταν δε ο ηγεµών εδιάβασε την επιστολήν, ηρώτησε τον Παύλον από ποίαν επαρχίαν είναι και αφού
επληροφορήθηκε ότι είναι από την Κιλικίαν,
Πραξ. 23,35  διακούσοµαί σου, έφη, όταν και οι κατήγοροί σου παραγένωνται· εκέλευσέ τε αυτόν εν τώ πραιτωρίω τού



Ηρώδου φυλάσσεσθαι.
Πραξ. 23,35  είπε· “θα σε ακούσω µε προσοχήν, όταν έλθουν και οι κατήγοροί σου”. Διέταξε δε να φρουρήται ο Παύλος εις
φυλακήν του ανακτόρου, που είχε κτίσει ο Ηρώδης και το οποίον ήτο τώρα οίκηµα του πραίτωρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24
Πραξ. 24,1  Μετά δε πέντε ηµέρας κατέβη ο αρχιερεύς Ανανίας µετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτύλλου τινός, οίτινες
ενεφάνισαν τώ ηγεµόνι κατά τού Παύλου.
Πραξ. 24,1  Επειτα δε από πέντε ηµέρας κατέβηκε ο αρχιερεύς Ανανίας εις την Καισάρειαν µαζή µε τους πρεσβυτέρους και
µε κάποιον δικηγόρον, ονόµατι Τερτυλλον, οι οποίοι και κατέθεσαν στον επίτροπον καταγγελίαν εναντίον του Παύλου.
Πραξ. 24,2  κληθέντος δε αυτού ήρξατο κατηγορείν ο Τέρτυλλος λέγων·
Πραξ. 24,2  Αφού δε εκλήθη ο Παύλος, ήρχισε ο Τερτυλλος να τον κατηγορή λέγων·
Πραξ. 24,3  πολλής ειρήνης τυγχάνοντες διά σού και κατορθωµάτων γινοµένων τώ έθνει τούτω διά της σής προνοίας ,
πάντη τε και πανταχού αποδεχόµεθα, κράτιστε Φήλιξ, µετά πάσης ευχαριστίας.
Πραξ. 24,3  “επειδή, ευγενέστατε Φήλιξ, απολαµβάνοµεν χάρις εις σε πολλήν ειρήνην και γίνονται µεγάλα έργα στο έθνος
τούτο, χάρις εις την ιδικήν σου φροντίδα, εις κάθε περίστασιν και εις όλας τας περιοχάς τα βλέποµεν και τα δεχόµεθα µε
κάθε ευγνωµοσύνην.
Πραξ. 24,4  ίνα δε µη επί πλείόν σε εγκόπτω, παρακαλώ ακούσαί σε ηµών συντόµως τή σή επιεικεία.
Πραξ. 24,4  Δια να µη σε ενοχλώ δε περισσότερον, διηγούµενος τα έργα σου, σε παρακαλώ να ακούσης µε ευµένειαν αυτά,
που µε συντοµίαν θα σου είπωµεν.
Πραξ. 24,5  ευρόντες γάρ τον άνδρα τούτον λοιµόν και κινούντα στάσιν πάσι τοίς Ιουδαίοις τοίς κατά την οικουµένην ,
πρωτοστάτην τε της των Ναζωραίων αιρέσεως,
Πραξ. 24,5  Διότι ευρήκαµεν αυτόν τον άνθρωπον πολύ επικίνδυνον δια τον λαόν, αληθινήν πληγήν, να αναταράσση και να
εξερεθίζη εις στάσιν όλους τους Ιουδαίους, ανά τας διαφόρους επαρχίας, να είναι δε η ψυχή και ο πρωτοστάτης της
αιρέσεως των Ναζωραίων.
Πραξ. 24,6  ός και το ιερόν επείρασε βεβηλώσαι, ον και εκρατήσαµεν και κατά τον ηµέτερον νόµον ηθελήσαµεν κρίνειν·
Πραξ. 24,6  Αυτός επεχείρησε να βεβηλώση και το ιερόν. Δι' αυτό και τον επιάσαµε· και ηθελήσαµεν σύµφωνα µε τον Νοµον
µας να τον δικάσωµεν.
Πραξ. 24,7  παρελθών δε Λυσίας ο χιλίαρχος µετά πολλής βίας εκ των χειρών ηµών απήγαγε,
Πραξ. 24,7  Αλλά κατέφθασε ο Λυσίας ο χιλίαρχος και τον ήρπασε από τα χέρια µας µε πολλήν βίαν.
Πραξ. 24,8  κελεύσας τους κατηγόρους αυτού έρχεσθαι επί σε· παρ ού δυνήση αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων
επιγνώναι ών ηµείς κατηγορούµεν αυτού.
Πραξ. 24,8  Διέταξε δε να έλθουν οι κατήγοροί του ενώπιόν σου. Από τον ίδιον δε τον Λυσίαν, εάν κάµης έρευναν και
ανάκρισιν, θα γνωρίσης πολύ καλά όλα αυτά, δια τα οποία ηµείς τον κατηγορούµε”.
Πραξ. 24,9  συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκοντες ταύτα ούτως έχειν.
Πραξ. 24,9  Συνεφώνησαν δε και οι παριστάµενοι Ιουδαίοι λέγοντες ότι έτσι ακριβώς έχουν τα πράγµατα .
Πραξ. 24,10  Απεκρίθη δε ο Παύλος νεύσαντος αυτώ τού ηγεµόνος λέγειν· εκ πολλών ετών όντα σε κριτήν τώ έθνει τούτω
επιστάµενος ευθυµότερον τα περί εµαυτού απολογούµαι,
Πραξ. 24,10  Ο δε Παύλος, όταν ο ηγεµών του έκαµε νεύµα να οµιλήση, απεκρίθη· “επειδή γνωρίζω, ότι από πολλά χρόνια
είσαι δικαστής στο έθνος τούτο, µε πρόθυµον διάθεσιν και µε εµπιστοσύνην απολογούµαι ενώπιόν σου δια τα περί εµέ .
Πραξ. 24,11  δυναµένου σου γνώναι ότι ου πλείους εισί µοι ηµέραι δεκαδύο αφ ής ανέβην προσκυνήσων εις Ιερουσαλήµ·
Πραξ. 24,11  Και τούτο, διότι ηµπορείς συ να πληροφορηθής, ότι δεν είναι περισσότερες από δώδεκα ηµέρες από τότε που
ανέβηκα εις Ιεροσόλυµα, δια να προσκυνήσω.
Πραξ. 24,12  και ούτε εν τώ ιερώ εύρόν µε προς τινα διαλεγόµενον ή επισύστασιν ποιούντα όχλου, ούτε εν ταίς συναγωγαίς
ούτε κατά την πόλιν·
Πραξ. 24,12  Και ούτε στο ιερόν µε ευρήκαν να συζητώ µε κανένα η να κάνω συναγερµόν του όχλου ούτε εις τας συναγωγάς
ούτε εις οποιονδήποτε άλλο µέρος της πόλεως.
Πραξ. 24,13  ούτε παραστήσαι δύνανται περί ών νύν κατηγορούσί µου.
Πραξ. 24,13  Ούτε ηµπορούν να αποδείξουν αυτά, δια τα οποία τώρα µε κατηγορούν.
Πραξ. 24,14  οµολογώ δε τούτό σοι, ότι κατά την οδόν ήν λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω τώ πατρώω Θεώ , πιστεύων πάσι
τοίς κατά τον νόµον και τοίς εν τοίς προφήταις γεγραµµένοις,
Πραξ. 24,14  Οµολογώ όµως εις σε τούτο· ότι σύµφωνα µε την νέαν πίστιν, την χριστιανικήν, την οποίαν αυτοί ονοµάζουν
αίρεσιν, έτσι λατρεύω τον Θεόν των πατέρων µας, πιστεύων εις όλα όσα διατάσσει ο Νοµος και εις όσα είνα γραµµένα
στους προφήτας.
Πραξ. 24,15  ελπίδα έχων εις τον Θεόν ήν και αυτοί ούτοι προσδέχονται, ανάστασιν µέλλειν έσεσθαι νεκρών, δικαίων τε και
αδίκων·
Πραξ. 24,15  Εχω πίστιν και ελπίδα στον Θεόν, την οποίαν και αυτοί οι ίδιοι έχουν και συµµερίζονται, ότι δηλαδή θα γίνη
ανάστασις νεκρών, δικαίων και αδίκων.
Πραξ. 24,16  εν τούτω δε και αυτός ασκώ απρόσκοπτον συνείδησιν έχειν προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διά παντός.
Πραξ. 24,16  Ακριβώς δε διότι έχω αυτή την ελπίδα, εργάζοµαι προσπαθών να έχω πάντοτε συνείδησιν αγαθήν, χωρίς
καµµίαν τύψιν ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων.
Πραξ. 24,17  δι ετών δε πλειόνων παρεγενόµην ελεηµοσύνας ποιήσων εις το έθνος µου και προσφοράς·
Πραξ. 24,17  Αφού δε απουσίασα αρκετά έτη, ήρθα εις την Ιερουσαλήµ, δια να φέρω ελεηµοσύνας στο έθνος µου και να
προσφέρω θυσίας στον ναόν.
Πραξ. 24,18  εν οίς εύρόν µε ηγνισµένον εν τώ ιερώ, ου µετά όχλου ουδέ µετά θορύβου, τινές από της Ασίας Ιουδαίοι,
Πραξ. 24,18  Εις αυτά ακριβώς τα έργα µου µε ευρήκαν στο ιερόν να εκπληρώνω όσα δια τον αγνισµόν είναι καθιερωµένα,
όχι µε όχλον ούτε µε αναταραχήν και αναστάτωσιν. Με ευρήκαν δε µερικοί Ιουδαίοι από την Ασίαν,
Πραξ. 24,19  ούς έδει επί σού παρείναι και κατηγορείν εί τι έχοιεν προς µε.



Πραξ. 24,19  οι οποίοι έπρεπε και να παρουσιασθούν ενώπιόν σου και να καταθέσουν κατηγορίαν, εάν βέβαια υποτεθή ότι
έχουν κάτι εναντίον να καταθέσουν.
Πραξ. 24,20  ή αυτοί ούτοι ειπάτωσαν τι εύρον εν εµοί αδίκηµα στάντος µου επί τού συνεδρίου,
Πραξ. 24,20   Η επί τέλους, ας πουν αυτοί εδώ, ποίον αδίκηµα ευρήκαν εις εµέ, όταν εστάθηκα ως κατηγορούµενος στο
συνέδριόν των.
Πραξ. 24,21  ή περί µιάς ταύτης φωνής ής έκραξα εστώς εν αυτοίς, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνοµαι σήµερον υφ
υµών.
Πραξ. 24,21  Εκτός εάν αδίκηµα θεωρούν µίαν φωνήν, που εφώναξα δυνατά όρθιος εν µέσω αυτών, ότι εγώ δικάζοµαι
σήµερα από σας περί αναστάσεως νεκρών”.
Πραξ. 24,22  Ακούσας δε ταύτα ο Φήλιξ ανεβάλετο αυτούς, ακριβέστερον ειδώς τα περί της οδού, ειπών· όταν Λυσίας ο
χιλίαρχος καταβή, διαγνώσοµαι τα καθ υµάς,
Πραξ. 24,22   Οταν δε ο Φήλιξ ήκουσε αυτά, ανέβαλε να βγάλη απόφασιν, και τούτο διότι εγνώριζε πολύ καλύτερα τα περί
νέας θρησκείας και αντελήφθη ότι είναι ασύστατοι αι κατηγορίαι των Ιουδαίων εναντίον του Παύλου. Είπε όµως· “όταν ο
Λυσίας ο χιλίαρχος κατεβή εις την Καισάρειαν, θα πληροφορηθώ καλύτερον το ζήτηµά σας”.
Πραξ. 24,23  διαταξάµενός τε τώ εκατοντάρχη τηρείσθαι τον Παύλον έχειν τε άνεσιν και µηδένα κωλύειν των ιδίων αυτού
υπηρετείν ή προσέρχεσθαι αυτώ.
Πραξ. 24,23   Εδωσε δε διαταγήν στον εκατόνταρχον, να φρουρήται ο Παύλος, να έχη σχετικήν ελευθερίαν και ευκολίαν και
να µη εµποδίζεται κανείς από τους ιδικούς του να τον υπηρετή η να τον επισκέπτεται .
Πραξ. 24,24  Μετά δε ηµέρας τινάς παραγενόµενος ο Φήλιξ σύν Δρουσίλλη τή γυναικί αυτού, ούση Ιουδαία, µετεπέµψατο
τον Παύλον και ήκουσεν αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως.
Πραξ. 24,24   Επειτα δε από ολίγας ηµέρας ήλθε ο Φήλιξ µαζή µε την σύζυγόν του την Δρούσιλλαν, η οποία ήτο Ιουδαία,
εκάλεσε τον Παύλον και τον ήκουσε να οµιλή περί της πίστεως στον Χριστόν.
Πραξ. 24,25  διαλεγοµένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και τού κρίµατος τού µέλλοντος έσεσθαι, έµφοβος
γενόµενος ο Φήλιξ απεκρίθη· το νύν έχον πορεύου, καιρόν δε µεταλαβών µετακαλέσοµαί σε,
Πραξ. 24,25   Καθώς όµως αυτός ωµιλούσε περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί της κρίσεως, η οποία έµελλε να
γίνη, ο Φήλιξ, καθό ένοχος εις πολλά αµαρτήµατα, κατελήφθη από φόβον και απήντησεν στον Παύλον· “επί του παρόντος
πήγαινε και όταν εύρω ευκαιρίαν θα στείλω να σε καλέσω πάλιν”.
Πραξ. 24,26  άµα δε και ελπίζων ότι χρήµατα δοθήσεται αυτώ υπό τού Παύλου όπως λύση αυτόν· διό και πυκνότερον αυτόν
µεταπεµπόµενος ωµίλει αυτώ.
Πραξ. 24,26   Συγχρόνως ήλπιζε ο Φήλιξ ότι θα πάρη χρήµατα από τον Παύλον, δια να τον απολύση. Δι' αυτό δε και τον
προσκαλούσε συχνότερα και συνωµιλούσε µαζή του.
Πραξ. 24,27  Διετίας δε πληρωθείσης έλαβε διάδοχον ο Φήλιξ Πόρκιον Φήστον· θέλων δε χάριν καταθέσθαι τοίς Ιουδαίοις ο
Φήλιξ κατέλιπε τον Παύλον δεδεµένον.
Πραξ. 24,27   Οταν δε συνεπληρώθησαν δύο χρόνια, ήλθε διάδοχος του Φηλικος ο Πορκιος Φήστος. Επειδή δε ο Φήλιξ
ήθελε να κάµη χάριν στους Ιουδαίους και να τους καλοπιάση, αφήκε τον Παύλον φυλακισµένον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25
Πραξ. 25,1  Φήστος ούν επιβάς τή επαρχία µετά τρεις ηµέρας ανέβη εις Ιεροσόλυµα από Καισαρείας·
Πραξ. 25,1  Ο Φήστος λοιπόν, όταν ήλθε και εγκατεστάθηκε εις την επαρχίαν της Συρίας, έπειτα από τρεις ηµέρας ανέβηκε
από την Καισάρειαν εις τα Ιεροσόλυµα.
Πραξ. 25,2  ενεφάνισαν δε αυτώ ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά τού Παύλου , και παρεκάλουν αυτόν,
Πραξ. 25,2  Παρουσίασαν δε εις αυτόν ο αρχιερεύς και οι πρώτοι µαταξύ των Ιουδαίων καταγγελίαν εναντίον του Παύλου
και τον παρακαλούσαν,
Πραξ. 25,3  αιτούµενοι χάριν κατ αυτού, όπως µεταπέµψηται αυτόν εις Ιερουσαλήµ, ενέδραν ποιούντες ανελείν αυτόν κατά
την οδόν.
Πραξ. 25,3  ζητούντες ως χάριν ιδικήν των εναντίον του Παύλου, να τον καλέση ο Φήστος εις την Ιερουσαλήµ. Ενώ
συγχρόνως ετοίµαζαν ενέδραν να τον φονεύσουν στον δρόµον.
Πραξ. 25,4  ο µέν ούν Φήστος απεκρίθη τηρείσθαι τον Παύλον εν Καισαρεία εαυτόν δε µέλλειν εν τάχει εκπορεύεσθαι·
Πραξ. 25,4  Ο Φήστος όµως απήντησε, να κρατήται ο Παύλος εις την Καισάρειαν και ότι αυτός σύντοµα επρόκειτο να
αναχωρήση από την Ιερουσαλήµ δια την Καισάρειαν.
Πραξ. 25,5  οι ούν δυνατοί εν υµίν, φησί, συγκαταβάντες, εί τι εστιν εν τώ ανδρί τούτω, κατηγορείτωσαν αυτού.
Πραξ. 25,5  “Αυτοί λοιπόν που κατέχουν τας πρώτας θέσεις µεταξύ σας, είπεν, ας κατεβούν µαζή µου, και εάν υπάρχη
κάποια ενοχή εναντίον του ανθρώπου τούτου, ας διατυπώσουν εκεί την κατηγορίαν των”.
Πραξ. 25,6  Διατρίψας δε εν αυτοίς ηµέρας πλείους ή δέκα, καταβάς εις Καισάρειαν, τή επαύριον καθίσας επί τού βήµατος
εκέλευσε τον Παύλον αχθήναι.
Πραξ. 25,6  Αφού δε έµεινε µεταξύ αυτών περισσότερον από δέκα ηµέρες, κατέβηκε εις την Καισάρειαν. Την δε άλλην
ηµέραν καθίσας στο δικαστικόν βήµα, διέταξε να φέρουν τον Παύλον.
Πραξ. 25,7  παραγενοµένου δε αυτού περιέστησαν οι από Ιεροσολύµων καταβεβηκότες Ιουδαίοι, πολλά και βαρέα
αιτιώµατα φέροντες κατά τού Παύλου, ά ουκ ίσχυον αποδείξαι,
Πραξ. 25,7  Οταν δε αυτός ήλθε, τον περιεκύκλωσαν οι Ιουδαίοι, που είχαν κατεβή από την Ιερουσαλήµ, διατυπώνοντες
εναντίον του Παύλου πολλάς και βαρείας κατηγορίας, τας οποίας όµως δεν ηµπορούσαν να αποδείξουν.
Πραξ. 25,8  απολογουµένου αυτού ότι ούτε εις τον νόµον των Ιουδαίων ούτε εις το ιερόν ούτε εις Καίσαρά τι ήµαρτον .
Πραξ. 25,8  Και τούτο διότι ο Παύλος απολογούµενος, διεκήρυσσε ότι· “ούτε στον νόµον των Ιουδαίων ούτε στον ναόν ούτε
στον Καίσαρα διέπραξα το παραµικρότερον σφάλµα”.
Πραξ. 25,9  ο Φήστος δε θέλων τοίς Ιουδαίοις χάριν καταθέσθαι, αποκριθείς τώ Παύλω είπε· θέλεις εις Ιερουσαλήµ αναβάς
εκεί περί τούτων κρίνεσθαι επ εµού;
Πραξ. 25,9  Ο δε Φήστος θέλων να ευχαριστήση τους Ιουδαίους απεκρίθη στον Παύλον και είπε· “θέλεις να ανεβής εις την



Ιερουσαλήµ και να δικασθής εκεί ενώπιόν µου δια τα ζητήµατα αυτά;”
Πραξ. 25,10  είπε δε ο Παύλος· επί τού βήµατος Καίσαρος εστώς ειµι, ού µε δεί κρίνεσθαι. Ιουδαίους ουδέν ηδίκησα, ως και
σύ κάλλιον επιγνώσκεις·
Πραξ. 25,10  Ο δε Παύλος είπε· “εγώ στέκοµαι εδώ, εµπρός στο δικαστήριον του Καίσαρος, στο οποίον και πρέπει να
δικασθώ ως Ρωµαίος πολίτης. Τους Ιουδαίους δεν τους έχω αδικήσει εις τίποτε, όπως και συ ο ίδιος καλύτερα από κάθε
άλλον γνωρίζεις.
Πραξ. 25,11  ει µέν γάρ αδικώ και άξιον θανάτου πέπραχά τι, ου παραιτούµαι το αποθανείν· ει δε ουδέν εστιν ών ούτοι
κατηγορούσί µου, ουδείς µε δύναται αυτοίς χαρίσασθαι· Καίσαρα επικαλούµαι.
Πραξ. 25,11  Διότι εάν µεν τους αδικώ και έχω διαπράξει κάτι άξιον θανάτου, δεν αρνούµαι να καταδικασθώ εις θάνατον
και να αποθάνω. Εάν όµως τίποτε δεν είναι αληθινόν από εκείνα, που αυτοί µε κατηγορούν, κανείς δεν έχει το δικαίωµα και
την εξουσίαν να µε χαρίση εις αυτούς, δια να µε θανατώσουν. Καµνω έφεσιν στον Καίσαραν και ζητώ να δικασθώ ενώπιόν
του”.
Πραξ. 25,12  τότε ο Φήστος συλλαλήσας µετά τού συµβουλίου απεκρίθη· Καίσαρα επικέκλησαι, επί Καίσαρα πορεύση.
Πραξ. 25,12  Τοτε ο Φήστος, αφού συνεζήτησε µε το συµβούλιόν του, απεκρίθη· “τον Καίσαρα έχεις επικαλεσθή; Εις τον
Καίσαρα θα πορευθής”.
Πραξ. 25,13  Ηµερών δε διαγενοµένων τινών Αγρίππας ο βασιλεύς και Βερνίκη κατήντησαν εις Καισάρειαν ασπασόµενοι
τον Φήστον.
Πραξ. 25,13  Αφού δε επέρασαν µερικές ηµέρες, ο βασιλεύς Αγρίππας και η αδελφή του Βερνίκη ήλθαν εις την Καισάρειαν
µε τον σκοπόν να χαιρετήσουν και να συγχαρούν τον Φήστον.
Πραξ. 25,14  ως δε πλείους ηµέρας διέτριβον εκεί, ο Φήστος τώ βασιλεί ανέθετο τα κατά τον Παύλον λέγων· ανήρ τις εστι
καταλελειµµένος υπό Φήλικος δέσµιος,
Πραξ. 25,14  Καθώς δε παρέµειναν εκεί περισσότερες ηµέρες, ο Φήστος εξέθεσε στον βασιλέα τα κατά τον Παύλον λέγων·
“κάποιος άνθρωπος έχει αφεθή φυλακισµένος από τον Φηλικα.
Πραξ. 25,15 περί ού γενοµένου µου εις Ιεροσόλυµα ενεφάνισαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων αιτούµενοι κατ
αυτού δίκην·
Πραξ. 25,15  Δι' αυτόν, όταν εγώ επήγα εις Ιεροσόλυµα, µου επέδωσαν καταγγελίαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των
Ιουδαίων, ζητούντες να τον δικάσω και καταδικάσω.
Πραξ. 25,16  προς ούς απεκρίθην ότι ουκ έστιν έθος ωµαίοις χαρίζεσθαί τινα άνθρωπον εις απώλειαν πριν ή ο
κατηγορούµενος κατά πρόσωπον έχοι τους κατηγόρους τόπον τε απολογίας λάβοι περί τού εγκλήµατος.
Πραξ. 25,16  Απήντησα όµως εις αυτούς ότι δεν υπάρχει συνήθεια στους Ρωµαίους , δια να φανούν ευχάριστοι εις κάποιους,
να παραδίδουν ένα άνθρωπον εις θάνατον, πριν ο κατηγορούµενος έλθη εις αντιπαράστασιν προς τους µηνυτάς του και
πριν λάβη το δικαίωµα να απολογηθή δια το έγκληµα, που κατηγορείται.
Πραξ. 25,17  συνελθόντων ούν αυτών ενθάδε αναβολήν µηδεµίαν ποιησάµενος τή εξής καθίσας επί τού βήµατος εκέλευσα
αχθήναι τον άνδρα·
Πραξ. 25,17  Οταν δε αυτοί ήλθαν µαζή µου εδώ, εγώ χωρίς καµµίαν αναβολήν εκάθισα αµέσως την εποµένην ηµέραν στο
δικαστικόν βήµα και διέταξα να προσαχθή ο άνθρωπος αυτός.
Πραξ. 25,18  περί ού σταθέντες οι κατήγοροι ουδεµίαν αιτίαν επέφερον ών υπενόουν εγώ,
Πραξ. 25,18  Οι κατήγοροι όµως, όταν εστάθησαν εις την δικαστικήν αίθουσαν, δεν διετύπωσαν καµµίαν εναντίον του
κατηγορίαν, από εκείνας τας οποίας εγώ υπέθετα και επερίµενα .
Πραξ. 25,19  ζητήµατα δε τινα περί της ιδίας δεισιδαιµονίας είχον προς αυτόν και περί τινος Ιησού τεθνηκότος, ον έφασκεν
ο Παύλος ζήν.
Πραξ. 25,19  Αλλά είχαν εναντίον του κάποια ζητήµατα περί της ιδικής των θρησκείας και δια κάποιον Ιησούν πεθαµένον,
δια τον οποίον ο Παύλος έλεγε ότι ζη.
Πραξ. 25,20  απορούµενος δε εγώ την περί τούτου ζήτησιν έλεγον ει βούλοιτο πορεύεσθαι εις Ιεροσόλυµα κακεί κρίνεσθαι
περί τούτων.
Πραξ. 25,20   Επειδή δε εγώ ευρέθηκα εις απορίαν δια την έρευναν του ζητήµατος αυτού, είπα στον Παύλον, εάν ήθελε, να
µεταβη εις Ιεροσόλυµα και να δικασθή εκεί δι' αυτά τα ζητήµατα.
Πραξ. 25,21  τού δε Παύλου επικαλεσαµένου τηρηθήναι αυτόν εις την τού Σεβαστού διάγνωσιν, εκέλευσα τηρείσθαι αυτόν
έως ού πέµψω αυτόν προς Καίσαρα.
Πραξ. 25,21  Επειδή όµως ο Παύλος, επικαλεσθείς την ρωµαϊκήν του υπηκοότητα, εζήτησε να φρουρηθή, δια να δικασθή
από τον σεβαστόν αυτοκράτορα, διέταξα να φρουρήται αυτός, έως ότου τον στείλω στον Καίσαρα”.
Πραξ. 25,22  Αγρίππας δε προς τον Φήστον έφη· εβουλόµην και αυτός τού ανθρώπου ακούσαι. ο δε, αύριον, φησίν, ακούση
αυτού.
Πραξ. 25,22   Είπε δε ο Αγρίππας προς τον Φήστον· “ήθελα και εγώ ο ίδιος να ακούσω αυτόν τον άνθρωπον”. Ο δε Φήστος
απήντησε· “αύριον θα τον ακούσης”.
Πραξ. 25,23  Τή ούν επαύριον ελθόντος τού Αγρίππα και της Βερνίκης µετά πολλής φαντασίας και εισελθόντων εις το
ακροατήριον σύν τε τοίς χιλιάρχοις και ανδράσι τοίς κατ εξοχήν ούσι της πόλεως , και κελεύσαντος τού Φήστου ήχθη ο
Παύλος.
Πραξ. 25,23  Την εποµένην, αφού ήλθε ο Αγρίππας και η Βερνίκη λαµπροστολισµένοι και µε πολλήν συνοδείαν και
εισήλθαν εις την αίθουσαν του δικαστηρίου µαζή µε τους χιλιάρχους και τους άλλους επισήµους άνδρας, που ήσαν εις την
πόλιν, διέταξε ο Φήστος και ωδηγήθηκε εκεί ο Παύλος.
Πραξ. 25,24  και φησιν ο Φήστος· Αγρίππα βασιλεύ και πάντες οι συµπαρόντες ηµίν άνδρες, θεωρείτε τούτον περί ού πάν το
πλήθος των Ιουδαίων ενέτυχόν µοι έν τε Ιεροσολύµοις και ενθάδε, επιβοώντες µη δείν ζήν αυτόν µηκέτι.
Πραξ. 25,24   Και λέγει τότε ο Φήστος· “Βασιλεύ Αγρίππα και όλοι όσοι είσθε παρόντες εδώ µαζή µας, βλέπετε τον άνθρωπον
αυτόν, δια τον οποίον όλος ο λαός των Ιουδαίων ήλθαν και µε συνήντησαν και εις τα Ιεροσόλυµα και εδώ και εφώναζαν
ότι δεν πρέπει πλέον αυτός να ζη.
Πραξ. 25,25  εγώ δε καταλαβόµενος µηδέν άξιον θανάτου αυτόν πεπραχέναι, και αυτού δε τούτου επικαλεσαµένου τον



Σεβαστόν, έκρινα πέµπειν αυτόν.
Πραξ. 25,25  Εγώ όµως επειδή εκατάλαβα ότι τίποτε άξιον θανάτου δεν έχει πράξει αυτός και επειδή και αυτός ο ίδιος
επεκαλέσθη τον σεβαστόν αυτοκράτορα, επήρα την απόφασιν να τον στείλω εις την Ρωµην.
Πραξ. 25,26  περί ού ασφαλές τι γράψαι τώ κυρίω ουκ έχω· διό προήγαγον αυτόν εφ υµών και µάλιστα επί σού, βασιλεύ
Αγρίππα, όπως της ανακρίσεως γενοµένης σχώ τι γράψαι.
Πραξ. 25,26   Δεν έχω όµως τίποτε το σαφές και βέβαιον να γράψω δι' αυτόν στον κύριον. Δι' αυτό, τον έφερα από την
φυλακήν εις σας και µάλιστα εµπρός εις σε, βασιλεύ Αγρίππα, δια να γίνη ανάκρισις και από αυτήν να έχω κάτι να γράψω.
Πραξ. 25,27  άλογον γάρ µοι δοκεί πέµποντα δέσµιον µη και τας κατ αυτού αιτίας σηµάναι.
Πραξ. 25,27  Διότι µου φαίνεται παράλογον να στέλνω κάποιον δεµένον εις την Ρωµην, χωρίς να καθορίσω τας εναντίον του
κατηγορίας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26
Πραξ. 26,1  Αγρίππας δε προς τον Παύλον έφη· επιτρέπεταί σοι υπέρ σεαυτού λέγειν. τότε ο Παύλος εκτείνας την χείρα
απελογείτο·
Πραξ. 26,1  Ο Αγρίππας ο βασιλεύς είπε προς τον Παύλον· “σου επιτρέπεται να οµιλήσης υπέρ του ευατού σου”. Τοτε ο
Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι, ήρχισε την απολογίαν του.
Πραξ. 26,2  περί πάντων ών εγκαλούµαι υπό Ιουδαίων, βασιλεύ Αγρίππα, ήγηµαι εµαυτόν µακάριον επί σού µέλλων
απολογείσθαι σήµερον,
Πραξ. 26,2  “Δι' όλα όσα κατηγορούµαι από τους Ιουδαίους, θεωρώ τον ευατόν µου ευτυχή, βασιλεύ Αγρίππα, διότι µέλλω
να απολογηθώ ενώπιόν σου σήµερον.
Πραξ. 26,3  µάλιστα γνώστην όντα σε πάντων των κατά Ιουδαίους εθών τε και ζητηµάτων· διό δέοµαί σου µακροθύµως
ακούσαί µου.
Πραξ. 26,3  Και τούτο, διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά, όλα τα έθιµα των Ιουδαίων, όπως και όλα τα ζητήµατά των. Δι' αυτό
και σε παρακαλώ, να µε ακούσης µε υποµονήν.
Πραξ. 26,4  Τήν µέν ούν βίωσίν µου την εκ νεότητος την απ αρχής γενοµένην εν τώ έθνει µου εν Ιεροσολύµοις ίσασι πάντες
οι Ιουδαίοι,
Πραξ. 26,4  Ποία µεν υπήρξε η ζωή και η δράσις µου στο έθνος µου και εις τα Ιεροσόλυµα από την αρχήν της νεότητός µου
και εντεύθεν, γνωρίζουν όλοι οι Ιουδαίοι.
Πραξ. 26,5  προγινώσκοντές µε άνωθεν, εάν θέλωσι µαρτυρείν, ότι κατά την ακριβεστάτην αίρεσιν της ηµετέρας θρησκείας
έζησα Φαρισαίος.
Πραξ. 26,5  Αυτοί µε έχουν γνωρίσει πολύ ενωρίτερα και εάν θέλουν να καταθέσουν την αλήθειαν, θα βεβαιώσουν ότι εγώ
έζησα σύµφωνα µε την διδασκαλίαν και τας παραδόσεις της πλέον αυστηράς οµάδος της θρησκείας µας· έζησα δηλαδή
και επολιτεύθην ως Φαρισαίος.
Πραξ. 26,6  και νύν επ ελπίδι της προς τους πατέρας επαγγελίας γενοµένης υπό τού Θεού έστηκα κρινόµενος ,
Πραξ. 26,6  Και τώρα εγώ στέκοµαι υπόδικος στο δικαστήριον τούτο δια την ελπίδα περί του Μεσσίου, η οποία στηρίζεται
εις την υπόσχεσιν, που ο Θεός έδωκε στους πατέρας µας.
Πραξ. 26,7  εις ήν το δωδεκάφυλον ηµών εν εκτενεία νύκτα και ηµέραν λατρεύον ελπίζει καταντήσαι· περί ής ελπίδος
εγκαλούµαι, βασιλεύ Αγρίππα, υπό των Ιουδαίων.
Πραξ. 26,7 Και δια την πραγµατοποίησιν αυτής της υποσχέσεως αι δώδεκα φυλαί του λαού µας συνεχώς νύκτα και ηµέραν
προσφέρουν τας θυσίας της λατρείας και έχουν την ελπίδα να φθάσουν εις αυτήν. Δι' αυτήν την ελπίδα εγώ κατηγορούµαι
από τους Ιουδαίους, βασιλεύ Αγρίππα.
Πραξ. 26,8  τι άπιστον κρίνεται παρ υµίν ει ο Θεός νεκρούς εγείρει;
Πραξ. 26,8  Διατί θεωρείται απίστευτον από σας, ότι ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς;
Πραξ. 26,9  εγώ µέν ούν έδοξα εµαυτώ προς το όνοµα Ιησού τού Ναζωραίου δείν πολλά εναντία πράξαι·
Πραξ. 26,9  Και εγώ έδειξα απιστίαν εις την ανάστασιν του Ιησού και εις αυτόν τον Ιησούν. Και ενόµισα λοιπόν ότι είχα
καθήκον πολλά να πράξω αντίθετα και εχθρικά κατά του ονόµατος του Ιησού του Ναζωραίου.
Πραξ. 26,10  ό και εποίησα εν Ιεροσολύµοις, και πολλούς των αγίων εγώ εν φυλακαίς κατέκλεισα την παρά των αρχιερέων
εξουσίαν λαβών, αναιρουµένων τε αυτών κατήνεγκα ψήφον,
Πραξ. 26,10  Πράγµα άλλως τε, το οποίον έκανα και εις Ιεροσόλυµα, και πολλούς από τους µαθητάς του Χριστού εγώ έρριψα
και έκλεισα εις τας φυλακάς, αφού είχα λάβει αυτήν την εξουσίαν από τους αρχιερείς, και όταν οι άνθρωποι αυτοί
εφονεύοντο, εγώ είχα δώσει καταδικαστικήν ψήφον εναντίον των .
Πραξ. 26,11  και κατά πάσας τας συναγωγάς πολλάκις τιµωρών αυτούς ηνάγκαζον βλασφηµείν, περισσώς τε εµµαινόµενος
αυτοίς εδίωκον έως και εις τας έξω πόλεις.
Πραξ. 26,11  Και εις όλας τας συναγωγάς, όπου ωδηγούντο δια να δικασθούν, εγώ εις πολλάς περιστάσεις βασανίζων
αυτούς προσπαθούσα να τους εξαναγκάσω να βλασφηµήσουν εναντίον του Ιησού. Κυριαρχούµενος δε από ασυγκράτητον
µανίαν εναντίον των, τους κατεδίωκα ακόµη και εις πόλεις, αι οποίαι είναι έξω από την Παλαιστίνην.
Πραξ. 26,12  Εν οίς και πορευόµενος εις την Δαµασκόν µετ εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων,
Πραξ. 26,12  Ακριβώς επάνω στο έργον µου αυτό επήγαινα εις την Δαµασκόν, δια να καταδιώξω και εκεί τους Χριστιανούς
µε εξουσίαν και εγκρισιν, που είχα λάβει από τους αρχιερείς.
Πραξ. 26,13  ηµέρας µέσης κατά την οδόν είδον, βασιλεύ, ουρανόθεν υπέρ την λαµπρότητα τού ηλίου περιλάµψαν µε φώς
και τους σύν εµοί πορευοµένους·
Πραξ. 26,13  Κατά το µεσηµέρι, καθώς επροχωρούσα στον δρόµον, είδα, βασιλεύ Αγρίππα, να λάµπη γύρω από εµέ και από
εκείνους, που επήγαιναν µαζή µου, ένα φως από τον ουρανόν εντονώτερον από την λαµπρότητα του ηλίου.
Πραξ. 26,14  πάντων δε καταπεσόντων ηµών εις την γήν ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς µε και λέγουσαν τή εβραΐδι
διαλέκτω· Σαούλ Σαούλ, τι µε διώκεις; σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν.
Πραξ. 26,14  Ενώ δε όλοι επέσαµεν κάτω εις την γην, διότι δεν αντείχαµεν εις την καταπληκτικήν αυτήν λάµψιν, ήκουσα
µίαν φωνήν να µου οµιλή και να λέγη εις την εβραϊκήν γλώσσαν· Σαούλ, Σαούλ, διατί µε καταδιώκεις; Είναι σκληρόν δια



σε να κλωτσάς εις τα καρφιά.
Πραξ. 26,15  εγώ δε είπον· τις εί, Κύριε; ο δε είπεν· εγώ ειµι Ιησούς ον σύ διώκεις.
Πραξ. 26,15  Εγώ δε είπα· Ποιός είσαι, Κυριε; Εκείνος δε είπε· Εγώ είµαι ο Ιησούς, τον οποίον συ καταδιώκεις.
Πραξ. 26,16  αλλά ανάστηθι και στήθι επί τους πόδας σου· εις τούτο γάρ ώφθην σοι, προχειρίσασθαί σε υπηρέτην και
µάρτυρα ών τε είδες ών τε οφθήσοµαί σοι,
Πραξ. 26,16  Αλλά σήκω και στάσου ορθός εις τα πόδια σου· δια τούτο παρουσιάσθηκα εις σε, να σε αναδείξω υπηρέτην και
κήρυκα αυτών που είδες και εκείνων τα οποία στο µέλλον θα σου αποκαλύψω.
Πραξ. 26,17  εξαιρούµενός σε εκ τού λαού και των εθνών, εις ούς εγώ σε αποστέλλω
Πραξ. 26,17  Εγώ δε θα σε σώζω από τους κινδύνους, που θα διατρέξης εκ µέρους του Ιουδαϊκού λαού και εκ µέρους των
εθνών, εις τα οποία εγώ σε στέλλω.
Πραξ. 26,18  ανοίξαι οφθαλµούς αυτών, τού επιστρέψαι από σκότους εις φώς και της εξουσίας τού σατανά επί τον Θεόν, τού
λαβείν αυτούς άφεσιν αµαρτιών και κλήρον εν τοίς ηγιασµένοις πίστει τή εις εµέ.
Πραξ. 26,18  Και σε στέλνω να ανοίξης τα µάτια της ψυχής των, δια να πιστεύσουν και επιστρέψουν από το σκότος στο φως
και από την εξουσίαν του σατανά στον Θεόν, και να πάρουν δια της πίστεώς των εις εµέ άφεσιν αµαρτιών και κληρονοµίαν
µαζή µε εκείνους, που έχουν αγιασθή.
Πραξ. 26,19  Όθεν, βασιλεύ Αγρίππα, ουκ εγενόµην απειθής τή ουρανίω οπτασία ,
Πραξ. 26,19  Οθεν, βασιλεύ Αγρίππας, δεν έγινα ανυπάκουος στο ουράνιον αυτό όραµα.
Πραξ. 26,20  αλλά τοίς εν Δαµασκώ πρώτον και Ιερολύµοις, εις πάσάν τε την χώραν της Ιουδαίας και τοίς έθνεσιν
απαγγέλλω µετανοείν και επιστρέφειν επί τον Θεόν, άξια της µετανοίας έργα πράσσοντας.
Πραξ. 26,20   Αλλά πρώτον εις αυτούς που κατοικούσαν εις την Δαµασκόν και εις τα Ιεροσόλυµα, έπειτα δε εις όλην την
περιοχήν της Ιουδαίας και εις τα έθνη, εκήρυττα και κηρύττω µατάνοιαν και επιστροφήν στον Θεόν και να πράττουν έργα
άξια της µετανοίας των.
Πραξ. 26,21  ένεκα τούτων µε οι Ιουδαίοι συλλαβόµενοι εν τώ ιερώ επειρώντο διαχειρίσασθαι.
Πραξ. 26,21  Ενεκα δε αυτών ακριβώς των κηρυγµάτων µου, οι Ιουδαίοι µε συνέλαβαν εις την αυλήν του ναού και
επροσπαθούσαν να µε φονεύσουν.
Πραξ. 26,22  επικουρίας ούν τυχών της παρά τού Θεού άχρι της ηµέρας ταύτης έστηκα µαρτυρόµενος µικρώ τε και µεγάλω,
ουδέν εκτός λέγων ών τε οι προφήται ελάλησαν µελλόντων γενέσθαι και Μωϋσής,
Πραξ. 26,22   Ελαβα όµως βοήθειαν και προστασίαν από τον Θεόν τότε και µέχρις αυτής της ηµέρας, που στέκοµαι σώος και
υγιής εµπρός σας και δίδω την µαρτυρίαν του Ευαγγελίου εις µικρούς και µεγάλους, χωρίς να λέγω τίποτε άλλο εκτός από
εκείνα, που οι προφήται και ο Μωϋσής προεκήρυξαν, ότι µέλλουν να γίνουν.
Πραξ. 26,23  ει παθητός ο Χριστός, ει πρώτος εξ αναστάσεως νεκρών φώς µέλλει καταγγέλλειν τώ λαώ και τοίς έθνεσι.
Πραξ. 26,23   Κηρύττω δηλαδή, περί του αν ο Χριστός έµελλε να πάθη, εάν επρόκειτο πρώτος αυτός εκ των νεκρών να
αναστηθή και περί του αν επρόκειτο να κηρύξη το Ευαγγέλιον της σωτηρίας στον Ιουδαϊκόν λαόν και τους εθνικούς”.
Πραξ. 26,24  Ταύτα δε αυτού απολογουµένου ο Φήστος µεγάλη τή φωνή έφη· µαίνη, Παύλε· τα πολλά σε γράµµατα εις
µανίαν περιτρέπει.
Πραξ. 26,24   Ενώ δε αυτά ο Παύλος απελογείτο είπε ο Φήστος µε µεγάλη φωνήν· “παρεφρόνησες, Παύλε, τα πολλά
γράµµατα σε κάνουν να παραλογίζεσαι”.
Πραξ. 26,25  ο δε, ου µαίνοµαι, φησί, κράτιστε Φήστε, αλλά αληθείας και σωφροσύνης ρήµατα αποφθέγγοµαι.
Πραξ. 26,25   Ο δε Παύλος απήντησε· “δεν παραλογίζοµαι, εξοχώτατε Φήστε, αλλά εξαγγέλω λόγους αληθείας και
συνέσεως.
Πραξ. 26,26  επίσταται γάρ περί τούτων ο βασιλεύς, προς ον και παρησιαζόµενος λαλώ· λανθάνειν γάρ αυτόν τι τούτων ου
πείθοµαι ουδέν· ου γάρ εστιν εν γωνία πεπραγµένον τούτο.
Πραξ. 26,26   Και οµιλώ έτσι, διότι γνωρίζει πολύ καλά τα γεγονότα αυτά ο βασιλεύς, προς τον οποίον και µε τόσον θάρρος
οµιλώ. Δεν πιστεύω τίποτε από αυτά να διαφεύγη την γνώσιν και την προσοχήν του. Είναι άλλως τε αυτά γνωστά, διότι δεν
έχουν πραγµατοποιηθή εις καµµίαν απόµερον γωνίαν, αλλά εις όλους τους Ιουδαίους.
Πραξ. 26,27  πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίππα, τοίς προφήταις; οίδα ότι πιστεύεις.
Πραξ. 26,27   Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίππα, στους προφήτας; Εγώ ξέρω ότι πιστεύεις”.
Πραξ. 26,28  ο δε Αγρίππας προς τον Παύλον έφη· εν ολίγω µε πείθεις Χριστιανόν γενέσθαι.
Πραξ. 26,28   Είπε δε ο Αγρίππας στον Παύλον· “ολίγον ακόµη και µε πείθεις να γίνω Χριστιανός”.
Πραξ. 26,29  ο δε Παύλος είπεν· ευξαίµην αν τώ Θεώ και εν ολίγω και εν πολλώ ου µόνον σε, αλλά και πάντας τους
ακούοντάς µου σήµερον γενέσθαι τοιούτους οποίος καγώ ειµι, παρεκτός των δεσµών τούτων.
Πραξ. 26,29   Ο δε Παύλος είπε· “θα ηυχόµην στον Θεόν και ολίγον και πολύ όχι µόνον συ, αλλά και όλοι όσοι µε ακούουν
σήµερον να γίνουν τέτοιοι σαν εµέ, εκτός από τις αλυσίδες αυτές”.
Πραξ. 26,30  Καί ταύτα ειπόντος αυτού ανέστη ο βασιλεύς και ο ηγεµών ή τε Βερνίκη και οι συγκαθήµενοι αυτοίς,
Πραξ. 26,30   Και αφού είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο Βασιλεύς και ο Ρωµαίος ηγεµών και η Βερνίκη και όλοι όσοι
εκάθηντο µαζή µε αυτούς.
Πραξ. 26,31  και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες ότι ουδέν θανάτου άξιον ή δεσµών πράσσει ο άνθρωπος
ούτος.
Πραξ. 26,31  Και όταν ανεχώρησαν, συνωµιλούσαν µεταξύ των λέγοντες ότι ο άνθρωπος αυτός τίποτε άξιον θανάτου η
φυλακίσεως δεν έχει κάµει.
Πραξ. 26,32  Αγρίππας δε τώ Φήστω έφη· απολελύσθαι εδύνατο ο άνθρωπος ούτος, ει µη επεκέκλητο Καίσαρα.
Πραξ. 26,32   Ο δε Αγρίππας είπε στον Φήστον· “ο άνθρωπος αυτός ήτο δυνατόν ν' απολυθή, αν δεν είχε επικαλεσθή τον
Καίσαρα”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27
Πραξ. 27,1  Ως δε εκρίθη τού αποπλείν ηµάς εις την Ιταλίαν, παρεδίδουν τον τε Παύλον και τινας ετέρους δεσµώτας
εκατοντάρχη ονόµατι Ιουλίω σπείρης Σεβαστής.



Πραξ. 27,1  Οταν δε απεφασίσθη να πλεύσωµεν δια την Ιταλίαν, παρέδωσαν και τον Παύλον και µερικούς άλλους
κρατουµένους εις ένα εκατόνταρχον, ονόµατι Ιούλιον, του τάγµατος, που έφερε το όνοµα “σπείρα Σεβαστή”.
Πραξ. 27,2  επιβάντες δε πλοίω Αδραµυττηνώ µέλλοντες πλείν τους κατά την Ασίαν τόπους ανήχθηµεν, όντος σύν ηµίν
Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως,
Πραξ. 27,2  Αφού δε απεβιβάσθηµεν στο πλοίον, που ανήκε εις την πόλιν Αδραµύττιον, ανοιχθήκαµε στο πέλαγος µε
διεύθυνσιν προς τους λιµένας, που ευρίσκοντο κατά µήκος της Μικρασιατικής παραλίας. Ητο δε µαζή µας και ο
Αρίσταρχος ο Μακεδών από την Θεσσαλονίκην.
Πραξ. 27,3  τή τε ετέρα κατήχθηµεν εις Σιδώνα· φιλανθρώπως τε ο Ιούλιος τώ Παύλω χρησάµενος επέτρεψε προς τους
φίλους πορευθέντα επιµελείας τυχείν.
Πραξ. 27,3  Την άλλην ηµέραν αγκυροβολήσαµε εις την Σιδώνα· και ο Ιούλιος µε εύνοιαν φερόµενος προς τον Παύλον, του
επέτρεψε να υπάγη στους φίλους του δια να τον περιποιηθούν.
Πραξ. 27,4  κακείθεν αναχθέντες υπεπλεύσαµεν την Κύπρον διά το τους ανέµους είναι εναντίους ,
Πραξ. 27,4  Και από εκεί εβγήκαµε στο ανοικτόν πέλαγος, επλεύσαµεν κοντά και κατά µήκος της Κυπρου, επειδή οι άνεµοι
ήσαν αντίθετοι.
Πραξ. 27,5  το τε πέλαγος το κατά την Κιλικίαν και Παµφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθοµεν εις Μύρα της Λυκίας .
Πραξ. 27,5  Και αφού διεσχίσαµεν το πέλαγος της περιοχής Κιλικίας και Παµφυλίας, προσωρµίσθηµεν εις τα Μυρα της
Λυκίας.
Πραξ. 27,6  Κακεί ευρών ο εκατοντάρχης πλοίον Αλεξανδρίνον πλέον εις την Ιταλίαν ενεβίβασεν ηµάς εις αυτό .
Πραξ. 27,6  Εκεί δε ευρήκε ο εκατόνταρχος ένα πλοίον της πόλεως Αλεξανδρείας, που επρόκειτο να ταξιδεύση εις την
Ιταλίαν και µας επεβίβασε εις αυτό.
Πραξ. 27,7  εν ικαναίς δε ηµέραις βραδυπλοούντες και µόλις γενόµενοι κατά την Κνίδον, µη προσεώντος ηµάς τού ανέµου,
υπεπλεύσαµεν την Κρήτην κατά Σαλµώνην,
Πραξ. 27,7  Αφού επί αρκετάς ηµέρας επλέαµεν βραδέως, λόγω του αντιθέτου ανέµου, µόλις και µε δυσκολίαν πολλήν
προσεγγίσαµεν κοντά εις την Κνίδον. Και επειδή δεν µας άφινε ο άνεµος, επλεύσαµεν νοτίως, επεράσαµεν πλησίον του
ακρωτηρίου Σαλµώνη και εσυνεχίσαµεν τον πλουν κατά µήκος της νοτίας ακτής της Κρήτης.
Πραξ. 27,8  µόλις τε παραλεγόµενοι αυτήν ήλθοµεν εις τόπον τινά καλούµενον Καλούς λιµένας, ώ εγγύς ήν πόλις Λασαία.
Πραξ. 27,8  Καθώς δε µόλις και µε δυσκολίαν πολλήν επλέαµεν κοντά εις την Κρήτην, εφθάσαµεν εις κάποιον τόπον, που
ελέγετο “Καλοί λιµένες”. πλησίον στον οποίον ήτο µία πόλις, ονόµατι Λασαία.
Πραξ. 27,9  Ικανού δε χρόνου διαγενοµένου και όντος ήδη επισφαλούς τού πλοός διά το και την νηστείαν ήδη
παρεληλυθέναι, παρήνει ο Παύλος
Πραξ. 27,9  Επειδή δε είχε περάσει αρκετός καιρός έως ότου φθάσωµεν εκεί, ήτο δε επικίνδυνον το ταξίδι, καθόσον είχε
περάσει η νηστεία των Εβραίων, που εγίνετο κατά Οκτώβριον, και ευρισκόµεθα πλέον στον Νοέµβριον µε τας τρικυµίας
του, τους προέτρεπε ο Παύλος να µη συνεχίσουν το ταξίδι των,
Πραξ. 27,10  λέγων αυτοίς· άνδρες, θεωρώ ότι µετά ύβρεως και πολλής ζηµίας ου µόνον τού φόρτου και τού πλοίου, αλλά
και των ψυχών ηµών µέλλειν έσεσθαι τον πλούν.
Πραξ. 27,10  λέγων εις αυτούς· “άνδρες, βλέπω ότι το ταξίδι µας µέλλει να γίνη µε κακοπάθειαν µεγάλην και πολλήν ζηµίαν,
όχι µόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και της ζωής µας”.
Πραξ. 27,11  ο δε εκατοντάρχης τώ κυβερνήτη και τώ ναυκλήρω επείθετο µάλλον ή τοίς υπό τού Παύλου λεγοµένοις.
Πραξ. 27,11  Ο εκατόνταρχος όµως έδιδε µεγαλυτέραν πίστιν στον κυβερνήτην του πλοίου και στον ιδιοκτήτην παρά εις τα
λόγια του Παύλου.
Πραξ. 27,12  ανευθέτου δε τού λιµένος υπάρχοντος προς παραχειµασίαν οι πλείους έθεντο βουλήν αναχθήναι κακείθεν, εί
πως δύναιντο καταντήσαντες εις Φοίνικα παραχειµάσαι, λιµένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον.
Πραξ. 27,12  Επειδή δε ο λιµήν ήτο ακατάλληλος, δια να παραχειµάσωµεν εκεί, οι περισσότεροι επήραν την απόφασιν να
ανοιχθούν από εκεί στο πέλαγος, µήπως και ηµπορούσαν να φθάσουν και να παραχειµάσουν εις ένα λιµάνι της Κρήτης,
ονόµατι Φοίνικα, που έβλεπε προς τα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά.
Πραξ. 27,13  Υποπνεύσαντος δε νότου δόξαντες της προθέσεως κεκρατηκέναι, άραντες σσον παρελέγοντο την Κρήτην.
Πραξ. 27,13  Οταν δε ο νότιος άνεµος ήρχισε να πέφτη, ενόµισαν ότι ηµπορούσαν να θέσουν εις εφαρµογήν το σχέδιον των.
Και αφού εσήκωσαν τις άγκυρες, έπλεαν πολύ κοντά, παρά την ακτήν της Κρήτης.
Πραξ. 27,14  µετ ου πολύ δε έβαλε κατ αυτής άνεµος τυφωνικός ο καλούµενος Ευροκλύδων .
Πραξ. 27,14  Αλλά έπειτα από ολίγον επέπεσε µε σφοδρότητα εναντίον της Κρήτης θυελλώδης άνεµος, που καλείτα
Ευροκλύδων, δηλαδή νοτιοανατολικός τρικυµιώδης.
Πραξ. 27,15  συναρπασθέντος δε τού πλοίου και µη δυναµένου αντοφθαλµείν τώ ανέµω επιδόντες εφερόµεθα.
Πραξ. 27,15  Επειδή δε από την µανίαν του ανέµου είχεν αρπαγή το πλοίον και δεν ηµπορούσε να αντισταθή εις την ορµήν
αυτού, αφήκαµεν, ανίσχυροι πλέον, την κυβέρνησιν του πλοίου εις την διάθεσιν του ανέµου και εφερόµεθα έτσι, όπου
αυτός µας έσπρωχνε.
Πραξ. 27,16  νησίον δε τι υποδραµόντες καλούµενον Κλαύδην µόλις ισχύσαµεν περικρατείς γενέσθαι της σκάφης,
Πραξ. 27,16  Οταν δε επεράσαµεν µε ταχύτητα κοντά από κάποιαν µικράν νήσον ονόµατι Κλαύδην, µόλις και µετά βίας
κατωρθώσαµεν να γίνωµεν κύριοι της βάρκας,
Πραξ. 27,17  ήν άραντες βοηθείας εχρώντο υποζωννύντες το πλοίον· φοβούµενοί τε µη εις την Σύρτιν εκπέσωσι, χαλάσαντες
το σκεύος ούτως εφέροντο.
Πραξ. 27,17  την οποίαν και εσύραµεν από τα κύµατα επάνω στο πλοίον. Εχρησιµοποιούσαν τότε σχοινία περασµένα κάτω
από την καρίνα του πλοίου και µε αυτά έζωναν σφικτά εις τα πλευρά του το πλοίον. Επειδή δε εφοβούντο, µήπως
παρασυρθούν από τον άνεµον και πέσουν εις την Συρτιν της Αφρικανικής ακτής, εκρέµασαν µέσα στο νερό και την
άγκυραν του πλοίου. Ετσι δε µε ζωσµένο το πλοίον και κρεµασµένην την άγκυραν εφέροντο από τα κύµατα.
Πραξ. 27,18  σφοδρώς δε χειµαζοµένων ηµών τή εξής εκβολήν εποιούντο,
Πραξ. 27,18  Επειδή δε εβασανιζόµεθα πολύ από την τρικυµίαν, έρριψαν την εποµένην ηµέραν µέρος του φορτίου εις την
θάλασσαν, δια να ελαφρώση και σηκωθή ολίγον υψηλότερα το πλοίον.



Πραξ. 27,19  και τή τρίτη αυτόχειρες την σκευήν τού πλοίου ερίψαµεν.
Πραξ. 27,19  Κατά δε την τρίτην ηµέραν δια τον αυτόν λόγον ερρίψαµεν εις την θάλασσαν µε τα ίδια µας τα χέρια τα
εξαρτήµατα του πλοίου.
Πραξ. 27,20  µήτε δε ηλίου µήτε άστρων επιφαινόντων επί πλείονας ηµέρας, χειµώνός τε ουκ ολίγου επικειµένου, λοιπόν
περιηρείτο πάσα ελπίς τού σώζεσθαι ηµάς.
Πραξ. 27,20   Επειδή δε ούτε ήλιος ούτε αστέρια επί πολλάς ηµέρας δεν εφαίνοντο και βαρύς χειµών είχε ενσκήψει, λοιπόν,
ολονέν και περισσότερον εχάνετο κάθε ελπίς να σωθώµεν.
Πραξ. 27,21  Πολλής δε ασιτίας υπαρχούσης τότε σταθείς ο Παύλος εν µέσω αυτών είπεν· έδει µέν, ώ άνδρες,
πειθαρχήσαντάς µοι µη ανάγεσθαι από της Κρήτης κερδήσαί τε την ύβριν ταύτην και την ζηµίαν.
Πραξ. 27,21  Ενώ δε οι ταξιδιώται δεν είχαν φάγει τίποτε κατά τας ηµέρας αυτάς και ήσαν εξηντληµένοι, ο Παύλος
εστάθηκε στο µέσον αυτών και είπε· “έπρεπε, ω άνδρες, να µε είχατε υπακούσει και να µη είχατε αναχωρήσει από την
Κρήτην, δια να γλυτώσετε έτσι την κακοπάθειαν αυτήν και την ζηµίαν.
Πραξ. 27,22  και τα νύν παραινώ υµάς ευθυµείν· αποβολή γάρ ψυχής ουδεµία έσται εξ υµών πλήν τού πλοίου.
Πραξ. 27,22   Αλλά και τώρα σας προτρέπω να αναθαρρήσετε και να χαρήτε, διότι κανείς από σας δεν θα χάση την ζωήν
του· µόνον το πλοίον θα χαθή.
Πραξ. 27,23  παρέστη γάρ µοι τή νυκτί ταύτη άγγελος τού Θεού ού ειµι, ώ και λατρεύω,
Πραξ. 27,23  Το ξεύρω δε αυτό καλά, διότι αυτήν την νύκτα µου παρουσιάστηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίον Θεόν
ανήκω και τον οποίον λατρεύω,
Πραξ. 27,24  λέγων· µη φοβού, Παύλε· Καίσαρί σε δεί παραστήναι· και ιδού κεχάρισταί σοι ο Θεός πάντας τους πλέοντας
µετά σού.
Πραξ. 27,24   και µου είπε· Παύλε, µη φοβείσαι· όπως ο Θεός εκανόνισε, πρέπει συ να εµφανισθής ενώπιον του Καίσαρος· και
ιδού, ότι ο Θεός σου έχει χαρίσει και όλους όσοι ταξιδεύουν µαζή σου.
Πραξ. 27,25  διό ευθυµείτε, άνδρες· πιστεύω γάρ τώ Θεώ ότι ούτως έσται καθ ον τρόπον λελάληταί µοι.
Πραξ. 27,25  Δι' αυτό, ω άνδρες, χαρήτε. Διότι έχω απόλυτον πίστιν εγώ στον Θεόν, ότι θα γίνη έτσι, όπως ακριβώς µου έχει
λεχθή από τον άγγελον.
Πραξ. 27,26  εις νήσον δε τινα δεί ηµάς εκπεσείν.
Πραξ. 27,26   Συµφωνα µε το θείον σχέδιον εις κάποιο νησί θα ξεπέσωµε”.
Πραξ. 27,27  Ως δε τεσσαρεσκαιδεκάτη νύξ εγένετο διαφεροµένων ηµών εν τώ Αδρία , κατά µέσον της νυκτός υπενόουν οι
ναύται προσάγειν τινά αυτοίς χώραν.
Πραξ. 27,27  Οταν δε έφθασε η δεκάτη τετάρτη νύκτα από τότε που παραδέρναµε στο Αδριατικόν πέλαγος, κατά τα
µεσάνυκτα οι ναύτες σαν να εκατάλαβαν ότι επλησίαζαν εις κάποιαν ξηράν.
Πραξ. 27,28  και βολίσαντες εύρον οργυιάς είκοσι, βραχύ δε διαστήσαντες και πάλιν βολίσαντες εύρον οργυιάς δεκαπέντε·
Πραξ. 27,28   Και αφού έρριψαν βολίδα, ευρήκαν βάθος θαλάσσης είκοσι οργυές, τριάντα εξ περίπου µέτρα. Αφού δε
επροχώρησαν ολίγον και έρριψαν πάλιν την βολίδα, ευρήκαν βάθος δέκα πέντε οργυές, ήτο εικόσι επτά περίπου µέτρα.
Πραξ. 27,29  φοβούµενοί τε µήπως εις τραχείς τόπους εκπέσωµεν, εκ πρύµνης ρίψαντες αγκύρας τέσσαρας ηύχοντο ηµέραν
γενέσθαι.
Πραξ. 27,29   Και επειδή εφοβούντο, µήπως πέσουν εις βράχους και σκοπέλους, έρριψαν από την πρύµνην του πλοίου
τέσσαρες άγκυρες και ηύχοντο πότε να ξηµερώση.
Πραξ. 27,30  Τών δε ναυτών ζητούντων φυγείν εκ τού πλοίου και χαλασάντων την σκάφην εις την θάλασσαν, προφάσει ως
εκ πρώρας µελλόντων αγκύρας εκτείνειν,
Πραξ. 27,30  Επειδή δε οι ναύται ήθελαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν το πλοίον, κατέβασαν την βάρκα εις την
θάλασσαν µε την πρόφασιν ότι επρόκειτο τάχα να ρίψουν από την πρώραν άγκυρες εις κάποιαν απόστασιν από το πλοίον.
Πραξ. 27,31  είπεν ο Παύλος τώ εκατοντάρχη και τοίς στρατιώταις· εάν µη ούτοι µείνωσιν εν τώ πλοίω, υµείς σωθήναι ου
δύνασθε.
Πραξ. 27,31  Τοτε ο Παύλος είπε στον εκατόνταρχον και τους στρατιώτας· “εάν δεν µείνουν αυτοί µέσα στο πλοίον, σεις δεν
θα µπορέσετε να σωθήτε”.
Πραξ. 27,32  τότε οι στρατιώται απέκοψαν τα σχοινία της σκάφης και είασαν αυτήν εκπεσείν .
Πραξ. 27,32  Τοτε οι στρατιώται έκοψαν τα σχοινιά της βάρκας και την άφησαν να πέση και να παρασυρθή από την
θάλασσαν.
Πραξ. 27,33  Άχρι δε ού έµελλεν ηµέραν γίνεσθαι, παρεκάλει ο Παύλος άπαντας µεταλαβείν τροφής λέγων·
τεσσαρεσκαιδεκάτην σήµερον ηµέραν προσδοκώντες άσιτοι διατελείτε, µηδέν προσλαβόµενοι.
Πραξ. 27,33  Μεχρις ότου δε φανή η ηµέρα ο Παύλος (γεµάτος πίστιν και ελπίδα εις την προστασίαν του Κυρίου)
παρακαλούσε και προέτρεπε όλους να φάγουν λέγων· “είναι η δεκάτη τετάρτη ηµέρα σήµερα, που είσθε νηστικοί, χωρίς να
πάρετε τίποτε περιµένοντες τι θα γίνη τέλος πάντων µε αυτήν την τρικυµίαν.
Πραξ. 27,34  διό παρακαλώ υµάς µεταλαβείν τροφής· τούτο γάρ προς της υµετέρας σωτηρίας υπάρχει· ουδενός γάρ υµών
θρίξ εκ της κεφαλής πεσείται.
Πραξ. 27,34  Δι' αυτό σας παρακαλώ να πάρετε τροφήν. Και τούτο διότι είναι απαραίτητον δια την σωτηρίαν σας. Πρέπει να
αναλάβετε τας δυνάµεις σας, δια να ηµπορέσετε να βγήτε εις την ξηράν. Φάτε, διότι κανενός από σας ούτε τρίχα από την
κεφαλήν δεν πρόκειτε να πέση”.
Πραξ. 27,35  ειπών δε ταύτα και λαβών άρτον ευχαρίστησε τώ Θεώ ενώπιον πάντων, και κλάσας ήρξατο εσθίειν.
Πραξ. 27,35  Αφού δε είπε αυτά, επήρε άρτον εις τα χέρια, ευχαρίστησε τον Θεόν εµπρός εις όλους και αφού έκοψε το ψωµί,
ήρχισε να τρώγη.
Πραξ. 27,36  εύθυµοι δε γενόµενοι πάντες και αυτοί προσελάβοντο τροφής·
Πραξ. 27,36  Τοτε δε απέκτησαν θάρρος και ευδιαθεσίαν όλοι, επήραν τροφήν και έφαγαν.
Πραξ. 27,37  ήµεν δε εν τώ πλοίω αι πάσαι ψυχαί διακόσιαι εβδοµήκοντα έξ.
Πραξ. 27,37  Ηµεθα δε όλοι µέσα στο πλοίον διακόσιοι εβδοµήντα εξ.
Πραξ. 27,38  κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίον εκβαλλόµενοι τον σίτον εις την θάλασσαν.



Πραξ. 27,38  Αφού δε εχόρτασαν µε τροφήν, ελάφρωναν το πλοίον, δια να σηκωθή υψηλότερα, ρίπτοντες το σιτάρι εις την
θάλασσαν.
Πραξ. 27,39  Ότε δε ηµέρα εγένετο, την γήν ουκ επεγίνωσκον, κόλπον δε τινα κατενόουν έχοντα αιγιαλόν, εις ον
εβουλεύσαντο, εις δύναιντο, εξώσαι το πλοίον.
Πραξ. 27,39  Οταν δε έγινε ηµέρα, δεν ηµπορούσαν να καταλάβουν ποιά ήτο η ξηρά αυτή , αλλά διέκριναν κάποιον κόλπον,
που είχε οµαλήν παραλίαν, όπου και απεφάσισαν, εάν θα ηµπορούσαν, να ρίξουν έξω το πλοίον.
Πραξ. 27,40  και τας αγκύρας περιελόντες είων εις την θάλασσαν άµα ανέντες τας ζευκτηρίας των πηδαλίων, και επάραντες
τον αρτέµωνα τή πνεούση κατείχον εις τον αιγιαλόν.
Πραξ. 27,40   Και αφού έλυσαν τις άγκυρες, τις αφήκαν να πέσουν εις την θάλασσαν, συγχρόνως δε εχαλάρωσαν και τα
σχοινιά, µε τα οποία προηγουµένως είχαν ανασηκώσει τα πηδάλια έξω από την θάλασσαν και αφού εσήκωσαν το µικρό
πανί της πρώρας, προσπαθούσαν µε την πνοήν του ανέµου να φθάσουν την παραλίαν.
Πραξ. 27,41  περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον επώκειλαν την ναύν και η µέν πρώρα ερείσασα έµεινεν ασάλευτος, η δε
πρύµνα ελύετο υπό της βίας των κυµάτων.
Πραξ. 27,41  Αλλ' επειδή έπεσαν εις ένα ακρωτήριον, που έκοβε εις δύο την θάλασσαν, έρριξαν έξω το πλοίον και η µεν
πρώρα εσφηνώθηκε µέσα εις την γην και έµεινε ακίνητος, η δε πρύµνη ήρχισε να διαλύεται από την σφοδρότητα των
κυµάτων.
Πραξ. 27,42  των δε στρατιωτών βουλή εγένετο ίνα τους δεσµώτας αποκτείνωσι, µη τις εκκολυµβήσας διαφύγοι.
Πραξ. 27,42   Εν τω µεταξύ οι στρατιώται επήραν την απόφασιν να φονεύσουν τους κρατουµένους , µήπως τυχόν και κανείς
διαφύγη κολυµβών (οπότε θα ήσαν υπεύθυνοι µε την ζωήν των δια την απόδρασίν των).
Πραξ. 27,43  ο δε εκατοντάρχης βουλόµενος διασώσαι τον Παύλον εκώλυσεν αυτούς τού βουλήµατος , εκέλευσέ τε τους
δυναµένους κολυµβάν απορίψαντας πρώτους επί την γήν εξιέναι,
Πραξ. 27,43  Επειδή όµως ο εκατόνταρχος ήθελε να διασώση τον Παύλον, τους ηµπόδισε από την απόφασιν των αυτήν και
διέταξε όσοι ήξευραν να κολυµβούν να ριφθούν πρώτοι εις την θάλασσαν και να βγουν εις την ξηράν .
Πραξ. 27,44  και τους λοιπούς ούς µέν επί σανίσιν, ούς δε επί τινων των από τού πλοίου. και ούτως εγένετο πάντας
διασωθήναι επί την γήν.
Πραξ. 27,44   Και τους υπολοίπους διέταξε να εξέλθουν άλλοι µεν επάνω εις σανίδες, άλλοι δε επάνω εις τα ξύλινα
συντρίµµατα του πλοίου. Και έτσι επετεύχθη να διασωθούν όλοι εις την ξηράν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28
Πραξ. 28,1  Καί διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι Μελίτη η νήσος καλείται.
Πραξ. 28,1  Και όταν πλέον εσώθησαν εις την ξηράν, τότε έµαθον, ότι η νήσος ελέγετο Μελίτη (η σηµερινή Μαλτα).
Πραξ. 28,2  οι δε βάρβαροι παρείχον ου την τυχούσαν φιλανθρωπίαν ηµίν· ανάψαντες γάρ πυράν προσελάβοντο πάντας
ηµάς διά τον υετόν τον εφεστώτα και διά το ψύχος.
Πραξ. 28,2  Οι εντόπιοι της νήσου µας προσέφεραν αξαιρετικήν περιποίησιν και αγάπην. Διότι, αφού άναψαν φωτιά, µας
εδέχθησαν και µας παρέλαβαν όλους µας µε καλωσύνην κοντά εις την φωτιάν κάτω από υπόστεγον, δια να µας
προφυλάξουν από την βροχήν, που έπιπτε και από το ψύχος.
Πραξ. 28,3  συστρέψαντος δε τού Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πυράν, έχιδνα από της θέρµης
διεξελθούσα καθήψε της χειρός αυτού.
Πραξ. 28,3  Ο Παύλος, αφού εµάζευσε αρκετά φρύγανα σε δεµάτι και τα έρριψε εις την φωτιά, µια οχιά αναζωογονήθηκε
από την θερµότητα, επετάχθηκε και εδάγκωσε το χέρι του Παύλου.
Πραξ. 28,4  ως δε είδον οι βάρβαροι κρεµάµενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους· πάντως φονεύς εστιν
ο άνθρωπος ούτος, ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης η Δίκη ζήν ουκ είασεν.
Πραξ. 28,4  Οταν δε οι κάτοικοι είδαν το θηρίον να κρέµεται από το χέρι του Παύλου , έλεγαν µεταξύ των· “εξάπαντος ο
άνθρωπος αυτός είναι φονηάς, τον οποίον, αν και εσώθηκε από τη θάλασσαν, η θεία Δικη δεν τον άφησε να ζη”.
Πραξ. 28,5  ο µέν ούν αποτινάξας το θηρίον εις το πύρ έπαθεν ουδέν κακόν·
Πραξ. 28,5  Αλλ' ο Παύλος ετίναξε απ' επάνω του το θηρίον και το έρριψεν εις την φωτιάν, χωρίς αυτός να πάθη κανένα
κακό από το δάγκωµα.
Πραξ. 28,6  οι δε προσεδόκων αυτόν µέλλειν πίµπρασθαι ή καταπίπτειν άφνω νεκρόν. επί πολύ δε αυτών προσδοκώντων
και θεωρούντων µηδέν άτοπον εις αυτόν γινόµενον, µεταβαλλόµενοι έλεγον θεόν αυτόν είναι.
Πραξ. 28,6  Εκείνοι όµως επερίµεναν ότι θα επρήζετο η θα έπιπτε κάτω αιφνιδίως νεκρός. Ενώ δε επί πολύ επερίµεναν και
έβλεπαν ότι τίποτε το δυσάρεστον δεν είχε γίνει στον Παύλον, µετέβαλαν γνώµην και έλεγαν ότι αυτός είναι θεός.
Πραξ. 28,7  Εν δε τοίς περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τώ πρώτω της νήσου ονόµατι Ποπλίω , ός αναδεξάµενος ηµάς
τρεις ηµέρας φιλοφρόνως εξένισεν.
Πραξ. 28,7  Εις την περιοχήν δε του τόπου εκείνου υπήρχον κτήµατα, που ανήκαν στον πρώτον της νήσου, ονόµατι
Ποπλιον. Αυτός µας υποδέχθηκε και µας εφιλοξένησε µε πολλήν καλωσύνην επί τρεις ηµέρας.
Πραξ. 28,8  εγένετο δε τον πατέρα τού Ποπλίου πυρετοίς και δυσεντερίω συνεχόµενον κατακείσθαι· προς ον ο Παύλος
εισελθών και προσευξάµενος και επιθείς τας χείρας αυτώ ιάσατο αυτόν.
Πραξ. 28,8  Συνέβη δε τότε να κατάκειται µε πυρετόν και µε δυσεντερίαν ο πατέρας του Ποπλίου. Αυτόν επεσκέφθηκε ο
Παύλος, προσευχήθηκε, έβαλε τα χέρια επάνω του και τον εθεράπευσε.
Πραξ. 28,9  τούτου ούν γενοµένου και οι λοιποί οι έχοντες ασθενείας εν τή νήσω προσήρχοντο και εθεραπεύοντο·
Πραξ. 28,9  Επειτα από το γεγονός αυτό και οι άλλοι της νήσου, που είχαν ασθενείας, ήρχοντο στον Παύλον και
εθεραπεύοντο.
Πραξ. 28,10  οί και πολλαίς τιµαίς ετίµησαν ηµάς και αναγοµένοις επέθεντο τα προς την χρείαν.
Πραξ. 28,10  Αυτοί δε και µε πολλάς εκδηλώσεις σεβασµού µας ετίµησαν και όταν επρόκειτο να ταξιδεύσωµεν από την
νήσον µας εφωδίασαν µε τα απαραίτητα τρόφιµα δια το ταξίδι.
Πραξ. 28,11  Μετά δε τρεις µήνας ανήχθηµεν εν πλοίω παρακεχειµακότι εν τή νήσω, Αλεξανδρίνω, παρασήµω Διοσκούροις,
Πραξ. 28,11  Επειτα δε από τρεις µήνες απεπλεύσαµεν επάνω εις ένα πλοίον Αλεξανδρινόν, που είχε παραχειµάσει εις την



νήσον και έφερε ως σήµα του την εικόνα του Καστορος και Πολυδεύκους , οι οποίοι κατά την µυθολογίαν ήσαν δίδυµα
παιδιά του Διός.
Πραξ. 28,12  και καταχθέντες εις Συρακούσας επεµείναµεν ηµέρας τρεις·
Πραξ. 28,12  Και αφού προσωρµισθήκαµε εις τας Συρακούσας, εµείναµεν εκεί τρεις ηµέρας.
Πραξ. 28,13  όθεν περιελθόντες κατηντήσαµεν εις ήγιον, και µετά µίαν ηµέραν επιγενοµένου νότου δευτεραίοι ήλθοµεν εις
Ποτιόλους·
Πραξ. 28,13  Από εκεί, αφού επλεύσαµεν παραλλήλως προς την ακτήν της Σικελίας, εφθάσαµεν στο Ρηγιον. Και όταν έπειτα
από µίαν ηµέραν εσηκώθηκε νότιος άνεµος, εξεκινήσαµεν και µετά δύο ηµέρας εφθάσαµεν εις Ποτιόλους.
Πραξ. 28,14  ού ευρόντες αδελφούς παρεκλήθηµεν επ αυτοίς επιµείναι ηµέρας επτά, και ούτως εις την ώµην ήλθοµεν.
Πραξ. 28,14  Εκεί δε ευρήκαµεν αδελφούς Χριστιανούς, παρηγορηθήκαµεν και ενισχυθήκαµεν από την επικοινωνίαν µε
αυτούς, ώστε εµείναµεν µαζή των επτά ηµέρας. Και έτσι εφθάσαµεν εις την Ρωµην.
Πραξ. 28,15  κακείθεν οι αδελφοί ακούσαντες τα περί ηµών εξήλθον εις απάντησιν ηµίν άχρις Αππίου φόρου και Τριών
ταβερνών, ούς ιδών ο Παύλος ευχαριστήσας τώ Θεώ έλαβεν θάρσος.
Πραξ. 28,15  Από την Ρωµην δε οι αδελφοί, οι οποίοι εν τω µεταξύ είχαν πληροφορηθή τα περί του ταξιδίου µας, εβγήκαν εις
προυπάντησίν µας µέχρι της εµπορικής αγοράς, που ελέγετο Απιος φόρος, και µέχρις των Τριών Ταβερνών. Οταν τους είδε
ο Παύλος, ευχαρίστησε τον Θεόν δια την συνάντησιν αυτήν µε τους Χριστιανούς της Ρωµης και επήρε θάρρος από την
συµπαράστασίν των.
Πραξ. 28,16  Ότε δε ήλθοµεν εις ώµην, ο εκατοντάρχης παρέδωκε τους δεσµίους τώ στρατοπεδάρχη· τώ δε Παύλω επετράπη
µένειν καθ εαυτόν σύν τώ φυλάσσοντι αυτόν στρατιώτη.
Πραξ. 28,16  Οταν δε ήλθαµεν εις την Ρωµην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσµίους στον αρχηγόν του στρατοπέδου. Εις
τον Παύλον όµως εδόθηκε η άδεια να µένη µόνος του εις δωµάτιον µαζή µε τον στρατιώτην, που τον εφρουρούσε.
Πραξ. 28,17  Εγένετο δε µετά ηµέρας τρεις συγκαλέσασθαι τον Παύλον τους όντας των Ιουδαίων πρώτους· συνελθόντων δε
αυτών έλεγε προς αυτούς· άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας τώ λαώ ή τοίς έθεσι τοίς πατρώοις δέσµιος εξ
Ιεροσολύµων παρεδόθην εις τας χείρας των ωµαίων·
Πραξ. 28,17  Επειτα δε από τρεις ηµέρας επροσκάλεσε ο Παύλος τους προκρίτους εκ των Ιουδαίων. Οταν δε αυτοί
συνεκεντρώθησαν, τους είπε·“άνδρες αδελφοί, εγώ χωρίς να έχω κάµει τίποτε εναντίον του λαού η εναντίον των ιερών
πατροπαραδότων εθίµων, παρεδόθην δέσµιος από τα Ιεροσόλυµα εις τα χέρια των Ρωµαίων.
Πραξ. 28,18  οίτινες ανακρίνατές µε εβούλοντο απολύσαι διά το µηδεµίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εµοί.
Πραξ. 28,18  Αυτοί, αφού µε ανέκριναν, ήθελαν να µε απολύσουν, διότι δεν υπήρχε εις εµέ και δεν µε εβάρυνε κανένα
έγκληµα άξιον θανάτου.
Πραξ. 28,19  αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ηναγκάσθην επικαλέσασθαι Καίσαρα, ουχ ως τού έθνους µου έχων τι
κατηγορήσαι.
Πραξ. 28,19  Επειδή όµως οι Ιουδαίοι αντέλεγαν, ηναγκάσθην να επικαλεσθώ τον Καίσαραν, όχι διότι έχω να κατηγορήσω
εις κάτι το έθνος µου, αλλά διότι ήθελα να υπερασπίσω τον ευατόν µου.
Πραξ. 28,20  διά ταύτην ούν την αιτίαν παρεκάλεσα υµάς ιδείν και προσλαλήσαι· ένεκεν γάρ της ελπίδος τού Ισραήλ την
άλυσιν ταύτην περίκειµαι.
Πραξ. 28,20   Δι' αυτόν λοιπόν τον λόγον σας παρεκάλεσα να σας ίδω και να σας οµιλήσω δια την αιτίαν, που είµαι δέσµιος.
Διότι εγώ ένεκα της ελπίδος του ισραηλιτικού λαού, δια την έλευσιν του λυτρωτού Μεσσίου, είµαι δεµένος µε αυτήν την
αλυσίδα”.
Πραξ. 28,21  οι δε προς αυτόν είπον· ηµείς ούτε γράµµατα περί σού εδεξάµεθα από της Ιουδαίας, ούτε παραγενόµενός τις
των αδελφών απήγγειλεν ή ελάλησέ τι περί σού πονηρόν.
Πραξ. 28,21  Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν· “ηµείς ούτε γράµµατα δια σε ελάβαµε από την Ιουδαίαν ούτε κανένας από τους
αδελφούς ήλθε και µας ανέφερε η µας είπε κάτι κακόν εναντίον σου.
Πραξ. 28,22  αξιούµεν δε παρά σού ακούσαι ά φρονείς· περί µέν γάρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστιν ηµίν ότι πανταχού
αντιλέγεται.
Πραξ. 28,22   Παντως έχοµεν την δικαίαν αξίωσιν και επιθυµούµεν να ακούσωµεν από σε αυτά, τα οποία φρονείς· µας είναι
όµως γνωστόν ότι δια την θρησκευτικήν αυτήν αίρεσιν, εις την οποίαν ανήκεις, εις κάθε µέρος πολλαί λέγονται
αντιλογίαι”.
Πραξ. 28,23  Ταξάµενοι δε αυτώ ηµέραν ήκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες, οίς εξετίθετο διαµαρτυρόµενος την
βασιλείαν τού Θεού πείθων τε αυτούς τα περί τού Ιησού από τε τού νόµου Μωϋσέως και των προφητών από πρωΐ έως
εσπέρας.
Πραξ. 28,23   Αφού δε ώρισαν εις αυτόν ηµέραν συναντήσεως, ήλθαν στο οίκηµα, όπου εφιλοξενείτο, περισσότεροι τώρα. Εις
αυτούς εξέθετε ο Παύλος τα περί του Χριστού και έδιδε την καλήν µαρτυρίαν περί της βασιλείας του Θεού και
προσπαθούσε να πείση αυτούς δια την ζωήν και το έργον του Ιησού, οµιλών από πρωίας έως το βράδυ και φέρων
αποδείξεις από τον νόµον του Μωϋσέως και τους προφήτας.
Πραξ. 28,24  και οι µέν επείθοντο τοίς λεγοµένοις, οι δε ηπίστουν.
Πραξ. 28,24   Και άλλοι µεν επείθοντο εις τα λεγόµενα του Παύλου, άλλοι δε απιστούσαν.
Πραξ. 28,25  ασύµφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελύοντο, ειπόντος τού Παύλου ρήµα έν, ότι καλώς το Πνεύµα το Άγιον
ελάλησε διά Ησαΐου τού προφήτου προς τους πατέρας ηµών
Πραξ. 28,25   Επειδή δε διαφωνούσαν µεταξύ των, ανεχώρησαν, αφού τους είπε ο Παύλος ένα ακόµη λόγον, ότι δηλαδή
“καλά είπε το Πνεύµα το Αγιον δια του προφήτου Ησαΐου προς τους προγόνους µας,
Πραξ. 28,26  λέγον· πορεύθητι προς τον λαόν τούτον και είπον· ακοή ακούσετε και ου µη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και
ου µη ίδητε,
Πραξ. 28,26   λέγον· πήγαινε στον λαόν αυτόν και ειπέ· Θα ακούσετε, αλλά δεν θα καταλάβετε, και µε τα ίδια σας τα µάτια
θα ιδήτε, αλλά δεν θα ίδετε την αλήθειαν του Ευαγγελίου.
Πραξ. 28,27  επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλµούς αυτών
εκάµµυσαν, µήποτε ίδωσι τοίς οφθαλµοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσοµαι



αυτούς.
Πραξ. 28,27   Διότι εχόνδρυνε και εσκληρύνθηκε η καρδία του λαού τούτου και εβαρυάκουσαν µε τα αυτιά της ψυχής των
και έκλεισαν τα µάτια του νου των, ώστε να µην ίδουν µε τα µάτια των και να µη ακούσουν µε τα αυτιά των και να µη
καταλάβουν την αλήθειαν του Ευαγγελίου µε την διάνοιάν των και επιστρέψουν εις εµέ µετανοηµένοι και θεραπεύσω
αυτούς.
Πραξ. 28,28  γνωστόν ούν έστω υµίν ότι τοίς έθνεσιν απεστάλη τούτο το σωτήριον τού Θεού , αυτοί και ακούσονται.
Πραξ. 28,28   Αλλά ας είναι γνωστόν εις σας, ότι αυτή η δια του Μεσσίου σωτηρία εκ µέρους του Θεού εστάλη στους
εθνικούς. Αυτοί θα την ακούσουν και θα την δεχθούν µε αγαθήν διάθεσιν”.
Πραξ. 28,29  και ταύτα αυτού ειπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτοίς συζήτησιν.
Πραξ. 28,29   Και αφού είπε ο Παύλος αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι συζητούντες πολύ και µε πολλήν έξαψιν µεταξύ των.
Πραξ. 28,30  Έµεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω µισθώµατι και απεδέχετο πάντας τους εισπορευοµένους προς αυτόν,
Πραξ. 28,30   Εµεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εις ιδιαίτερον οίκηµα, το οποίον είχε ενοικιάσει και εδέχετο µε χαράν
όλους εκείνους, που ήρχοντο εις επίσκεψίν του.
Πραξ. 28,31  κηρύσσων την βασιλείαν τού Θεού και διδάσκων τα περί τού Κυρίου Ιησού Χριστού µετά πάσης παρησίας
ακωλύτως.
Πραξ. 28,31  Εκήρυσσε δε προς αυτούς την βασιλείαν του Θεού και εδίδασκε τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού µε κάθε
παρρησίαν, χωρίς να του περεµβάλη κανείς κανένα εµπόδιον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ρωµ. 1,1   Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός απόστολος, αφωρισµένος εις ευαγγέλιον Θεού
Ρωµ. 1,1  Εγώ ο Παύλος είµαι δούλος του Ιησού Χριστού, αφωσιωµένος ψυχή και σώµατι εις αυτόν, κεκληµένος από τον
ίδιον στο αποστολικόν αξίωµα, ξεχωρισµένος δια να κηρύττω το χαρµόσυνον µήνυµα της σωτηρίας, την οποίαν ο Θεός
προσφέρει στους ανθρώπους.
Ρωµ. 1,2   ό προεπηγγείλατο διά των προφητών αυτού εν γραφαίς αγίαις
Ρωµ. 1,2   Αυτό το κήρυγµα, όπως φαίνεται από τας προφητείας, που περιέχονται εις τας Αγίας Γραφάς, το είχεν υποσχεθή ο
Θεός και προαναγγείλει µε τους προφήτας του·
Ρωµ. 1,3   περί τού υιού αυτού, τού γενοµένου εκ σπέρµατος Δαυΐδ κατά σάρκα ,
Ρωµ. 1,3   αφορά δε τον µονογενή Υιόν του, ο οποίος εγεννήθη, κατά το ανθρώπινον, από απόγονον του Δαυΐδ,
Ρωµ. 1,4   τού ορισθέντος υιού Θεού εν δυνάµει κατά πνεύµα αγιωσύνης εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού τού Κυρίου
ηµών,
Ρωµ. 1,4   απεδείχθη δε σαφώς, ότι ούτος είναι Υιός του Θεού µε υπερφυσικήν δύναµιν, που επήγαζε από το Πνεύµα, το
οποίον µεταδίδει αγιότητα· επεδείχθη δε Υιός του Θεού ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός ιδιαιτέρως µε την εκ νεκρών
ανάστασιν του.
Ρωµ. 1,5   δι ού ελάβοµεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάσι τοίς έθνεσιν υπέρ τού ονόµατος αυτού ,
Ρωµ. 1,5   Δια του Χριστού ελάβοµεν, εγώ ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι, την χάριν και το αποστολικόν αξίωµα, δια να
κηρύττωµεν µεταξύ όλων των εθνών την νέαν πίστιν και την εις αυτήν υποταγήν, προς δόξαν του ονόµατός του.
Ρωµ. 1,6   εν οίς εστε και υµείς κλητοί Ιησού Χριστού,
Ρωµ. 1,6   Μεταξύ δε των εθνικών συγκαταλέγεσθε και σεις, οι οποίοι έχετε κληθή δια του Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 1,7   πάσι τοίς ούσι εν ώµη αγαπητοίς Θεού, κλητοίς αγίοις· χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου
Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 1,7   Απευθύνοµαι µε την επιστολήν µου αυτήν εις όλους τους πιστούς, που ευρίσκεσθε εις την Ρωµην και οι οποίοι
είσθε ιδαιαιτέρως αγαπητοί στον Θεόν και προσκεκληµένοι να γίνετε άγιοι, και εύχοµαι να είναι µαζή σας πάντοτε η χάρις
και η ειρήνη από τον Θεόν πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Ρωµ. 1,8   Πρώτον µέν ευχαριστώ τώ Θεώ µου διά Ιησού Χριστού υπέρ πάντων υµών, ότι η πίστις υµών καταγγέλλεται εν
όλω τώ κόσµω.
Ρωµ. 1,8   Πρώτον µεν ευχαριστώ τον Θεόν µου δια µέσου του Ιησού Χριστού δι' όλους σας, επειδή η πίστις σας έχει
διαλαληθή εις όλον τον κόσµον.
Ρωµ. 1,9   µάρτυς γάρ µου εστιν ο Θεός, ώ λατρεύω εν τώ πνεύµατί µου εν τώ ευαγγελίω τού υιού αυτού, ως αδιαλείπτως
µνείαν υµών ποιούµαι,
Ρωµ. 1,9   Μαρτυς µου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω µε όλην µου την ψυχήν και την καρδίαν, υπηρετών και κηρύσσων
το ευαγγέλιον του Υιού αυτού, ότι συνεχώς και αδιακόπως σας ενθυµούµαι,
Ρωµ. 1,10  πάντοτε επί των προσευχών µου δεόµενος εί πως ήδη ποτέ ευοδωθήσοµαι εν τώ θελήµατι τού Θεού ελθείν προς
υµάς.
Ρωµ. 1,10  παρακαλών πάντοτε τον Θεόν εις τας προσευχάς µου, µήπως, έστω και τώρα, ευδοκήση κατά το άγιον του
θέληµα, και κατευοδωθώ και έλθω εις επίσκεψίν σας.
Ρωµ. 1,11  επιποθώ γάρ ιδείν υµάς, ίνα τι µεταδώ χάρισµα υµίν πνευµατικόν εις το στηριχθήναι υµάς,
Ρωµ. 1,11  Διότι έχω φλογερόν πόθον να σας ίδω, δια να σας µεταδώσω κάποιο πνευµατικόν χάρισµα και πνευµατικήν
ωφέλειαν, ώστε να στηριχθήτε ακόµη περισσότερον εις την κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν.
Ρωµ. 1,12  τούτο δε εστι συµπαρακληθήναι εν υµίν διά της εν αλλήλοις πίστεως υµών τε και εµού.
Ρωµ. 1,12  Αλλά τούτο σηµαίνει ότι και εγώ αισθάνοµαι την ανάγκην να παρηγορηθώ και ενισχυθώ µεταξύ σας, όπως και
σεις από εµέ, δια της κοινής πίστεως και ηµών και εµού, η οποία µας συνδέει.
Ρωµ. 1,13  ου θέλω δε υµάς αγνοείν, αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέµην ελθείν προς υµάς, και εκωλύθην άχρι τού δεύρο, ίνα
τινά καρπόν σχώ και εν υµίν καθώς και εν τοίς λοιποίς έθνεσιν.
Ρωµ. 1,13  Θελω δε να γνωρίζετε καλά, αδελφοί, ότι πολλές φορές εσκέφθην και απεφάσισα να έλθω πλησίον σας, αλλά
συνήντησα εµπόδια µέχρι τώρα. Ηθελα δε να έλθω, δια να έχω κάποιον πνευµατικόν καρπόν και µεταξύ σας, όπως έχω και



µεταξύ των άλλων εθνών.
Ρωµ. 1,14  Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειµί·
Ρωµ. 1,14  Αισθάνοµαι ότι είµαι υποχρεωµένος να κηρύξω το Ευαγγέλιον και στους Ελληνας και στους βαρβάρους, και
στους σοφούς και στους αγραµµάτους.
Ρωµ. 1,15  ούτω το κατ εµέ πρόθυµον και υµίν τοίς εν ώµη ευγγελίσασθαι.
Ρωµ. 1,15  Δι' αυτό, καθόσον εξαρτάται από εµέ, είµαι πρόθυµος να κηρύξω το Ευαγγέλιον της σωτηρίας και εις σας, που
ευρίσκεσθε εις την Ρωµην.
Ρωµ. 1,16  ου γάρ επαισχύνοµαι το ευαγγέλιον τού Χριστού· δύναµις γάρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τώ πιστεύοντι,
Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι.
Ρωµ. 1,16  Διότι δεν εντρέποµαι ποτέ το Ευαγγέλιον του Χριστού, επειδή είναι δύναµις του Θεού, η οποία χαρίζει σωτηρίαν
εις κάθε ένα που πιστεύει ειλικρινώς, κατά πρώτον λόγον εις κάθε Ιουδαίον, έπειτα δε εις κάθε Ελληνα και ειδωλολάτρην.
Ρωµ. 1,17  δικαιοσύνη γάρ Θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς γέγραπται· ο δε δίκαιος εκ πίστεως
ζήσεται.
Ρωµ. 1,17  Διότι φανερώνεται και προσφέρεται δια του Ευαγγελίου η σωτηρία και η δικαίωσις εκ µέρους του Θεού προς τον
άνθρωπον, ο οποίος αρχίζει από την πίστιν και προχωρεί δια της πίστεως, σύµφωνα άλλωστε και µε εκείνο που έχει γραφή
από τον προφήτην Αβακούµ. “Ο δίκαιος θα κερδήση την αιώνιον ζωήν δια της πίστεώς του”.
Ρωµ. 1,18  Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν
αδικία κατεχόντων,
Ρωµ. 1,18  Ηυδόκησε δε ο Θεός να δώση την εκ πίστεως δικαίωσιν, καθόσον τα έργα του κόσµου είναι τέτοια, ώστε εξ αιτίας
των φανερώνεται και ξεσπάει η οργή του Θεού από τον ουρανόν εναντίον κάθε ασεβείας και κάθε αδικίας των πονηρών
ανθρώπων, οι οποίοι, ενώ γνωρίζουν και κατέχουν την αλήθειαν, ζουν µέσα εις την αδικίαν.
Ρωµ. 1,19  διότι το γνωστόν τού Θεού φανερόν εστιν εν αυτοίς· ο γάρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε.
Ρωµ. 1,19  Επειδή η γνώσις περί του Θεού και του θελήµατός του (όσην ηµπορεί να χωρέση ο άνθρωπος) είναι φανερή και
γνωστή εις αυτούς· ο ίδιος ο Θεός την έχει φανερώσει εις αυτούς.
Ρωµ. 1,20  τα γάρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσµου τοίς ποιήµασι νοούµενα καθοράται, ή τε αΐδιος αυτού δύναµις και
θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους,
Ρωµ. 1,20  Διότι από τότε που εκτίσθη ο κόσµος, αι αόρατοι τελειότητες του Θεού γίνονται καθαρά αισθηταί µε την
διάνοιαν δια µέσου των δηµιουργηµάτων, τόσον η αιωνία αυτού παντοδυναµία, όσον και κάθε θεία τελειότης του, εις
τρόπον ώστε να µένουν αυτοί αναπολόγητοι δια τον αµαρτωλόν βίον των·
Ρωµ. 1,21  διότι γνόντες τον Θεόν ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλ εµαταιώθησαν εν τοίς διαλογισµοίς αυτών,
και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία·
Ρωµ. 1,21  διότι, ενώ εγνώρισαν δια µέσου της δηµιουργίας τον πάνσοφον και πανάγαθον Θεόν, δεν τον εδόξασαν ως
αληθινόν Θεόν δια τα µεγαλεία του και δεν τον ευχαρίστησαν δια τας αναριθµήτους ευεργεσίας του, αλλ' επλανήθησαν µε
τους µωρούς και ψευδείς συλλογισµούς των περί των ειδώλων και της αµαρτωλής ζωής και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών
διάνοια·
Ρωµ. 1,22  φάσκοντες είναι σοφοί εµωράνθησαν,
Ρωµ. 1,22  και ενώ διακηρύττουν ότι είναι σοφοί, απεδείχθησαν µωροί και ανόητοι·
Ρωµ. 1,23  και ήλλαξαν την δόξαν τού αφθάρτου Θεού εν οµοιώµατι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και
τετραπόδων και ερπετών.
Ρωµ. 1,23  και αντικατέστησαν την άπειρον και µεγαλειώδη δόξαν του αφθάρτου Θεού µε υλικά αγάλµατα, µε είδωλα, που
εικονίζουν φθαρτούς ανθρώπους και πτηνά και τετράποδα και ερπετά.
Ρωµ. 1,24  Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταίς επιθυµίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν τού ατιµάζεσθαι τα
σώµατα αυτών εν αυτοίς,
Ρωµ. 1,24  Δια την ασέβειαν δε και την αποστασίαν των αυτήν απέσυρεν ο Θεός την χάριν του και έτσι παρεδόθησαν και
υπεδουλώθησαν εις τας αµαρτωλάς επιθυµίας των καρδιών των, εις ηθικήν ακαθαρσίαν, ώστε να εξευτελίζωνται τα
σώµατα των από αυτούς τους ιδίους.
Ρωµ. 1,25  οίτινες µετήλλαξαν την αλήθειαν τού Θεού εν τώ ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τή κτίσει παρά τον
κτίσαντα, ός εστιν ευλογητός εις τους αιώνας· αµήν.
Ρωµ. 1,25  Αυτοί αντήλλαξαν και αντικατέστησαν την αλήθειαν του Θεού µε το ψεύδος της ειδωλολατρίας, εσεβάσθησαν δε
και ελάτρευσαν την άψυχον και άλογον και πεπερασµένην κτίσιν, αντί του Δηµιουργού, ο οποίος την έκτισε και πρέπει δια
τούτο να ευλογήται και να δοξάζεται εις όλους τους αιώνας. Αµήν.
Ρωµ. 1,26  Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιµίας. αί τε γάρ θήλειαι αυτών µετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν
εις την παρά φύσιν,
Ρωµ. 1,26  Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και
υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των)
αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανοµάστους πράξεις.
Ρωµ. 1,27  οµοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τή ορέξει αυτών εις αλλήλους,
άρσενες εν άρσεσι την ασχηµοσύνην κατεργαζόµενοι και την αντιµισθίαν ήν έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς
απολαµβάνοντες.
Ρωµ. 1,27  Κατά παρόµοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν
εις τας εµπαθείς ορέξεις µεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να
λαµβάνουν τον µισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των.
Ρωµ. 1,28  Καί καθώς ουκ εδοκίµασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιµον νούν, ποιείν τα
µη καθήκοντα,
Ρωµ. 1,28  Και καθώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την αληθή και σοφήν γνώσιν περί του Θεού,
παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις νουν ανίκανον να διακρίνη το ορθόν, µε αποτέλεσµα να
διαπράττουν αυτά τα απρεπή και επαίσχυντα.



Ρωµ. 1,29  πεπληρωµένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, µεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου
κακοηθείας,
Ρωµ. 1,29  Και έτσι εγέµισαν και διεποτίσθησαν, κατά την ψυχήν και το σώµα, από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν,
πλεονεξίαν, κακίαν· εγέµισαν από φθόνον, φόνον, φιλόνεικον διάθεσιν, δολιότητα και κάθε κακοήθειαν.
Ρωµ. 1,30  ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς,
Ρωµ. 1,30  Εγιναν κρυφοί κατήγοροι σιγοψιθυρίζοντες µεταξύ των εις βάρος των άλλων, θρασείς συκοφάνται των απόντων,
γεµάτοι µίσος εναντίον του Θεού, υβρισταί, φαντασµένοι και κοµπασταί, επιδειξιοµανείς, επινοηταί κακών εις βάρος των
άλλων, ασεβείς και ανυπάκοοι απέναντι των γονέων·
Ρωµ. 1,31  ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήµονας·
Ρωµ. 1,31  άνθρωποι χωρίς σύνεσιν, που χωρίς εντροπήν καταπατούν τον λόγον των και τας συµφωνίας που έχουν κάµει,
άστοργοι απέναντι των οικείων των, αδιάλλακτοι και µνησίκακοι, σκληροί και ανάλγητοι εις την ξένην δυστυχίαν.
Ρωµ. 1,32  οίτινες το δικαίωµα τού Θεού επιγνόντες, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου µόνον αυτά
ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοίς πράσσουσι.
Ρωµ. 1,32  Αυτοί, µολονότι εγνώρισαν καλά το θέληµα και την δικαιοσύνην του Θεού, ότι δηλαδή όσοι διαπράττουν τέτοια
πονηρά έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι µόνον πράττουν αυτά, αλλά από ψυχικήν πώρωσιν και κακότητα επιδοκιµάζουν µε
όλην των την καρδιά και εκείνους που τα πράττουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ρωµ. 2,1   Διό αναπολόγητος εί, ώ άνθρωπε, πάς ο κρίνων· εν ώ γάρ κρίνεις τον έτερον, σεαυτόν κατακρίνεις· τα γάρ αυτά
πράσσεις ο κρίνων.
Ρωµ. 2,1   Και συ ο Ιουδαίος γνωρίζεις πόσον ο Θεός οργίζεται εναντίον εκείνων που καταπατούν το θέληµά του). Δια τούτο
είσαι αναπολόγητος, ω άνθρωπε, οιοσδήποτε και αν είσαι συ, ο οποίος καταδικάζστους άλλους, διότι καθ' ον χρόνον
κρίνεις και καταδικάζστον άλλον, κρίνεις και καταδικάζστον εαυτόν σου. Επειδή και συ ο Ιουδαίος, που παρουσιάζεσαι ως
αυτόκλητος δικαστής, κάµνεις τα ίδια µε τον ειδωλολάτρην.
Ρωµ. 2,2   οίδαµεν δε ότι το κρίµα τού Θεού εστι κατά αλήθειαν επί τους τα τοιαύτα πράσσοντας.
Ρωµ. 2,2  Γνωρίζοµεν δε πολύ καλά ότι η δικαία κρίσις και καταδίκη εκ µέρους του Θεού εναντίον εκείνων, που πράττουν
τέτοια αµαρτωλά έργα, είναι βεβαία και αληθινή.
Ρωµ. 2,3   λογίζη δε τούτο, ώ άνθρωπε, ο κρίνων τους τα τοιαύτα πράσσοντας και ποιών αυτά, ότι σύ εκφεύξη το κρίµα τού
Θεού;
Ρωµ. 2,3   Συ, δε, ω άνθρωπε, ο οποίος καταδικάζστους άλλους, που διαπράττουν αυτά, ενώ και συ κάµνεις τα ίδια, νοµίζεις
ότι θα αποφύγης την καταδίκην σου εκ µέρους του Θεού;
Ρωµ. 2,4   ή τού πλούτου της χρηστότητος αυτού και της ανοχής και της µακροθυµίας καταφρονείς, αγνοών ότι το χρηστόν
τού Θεού εις µετάνοιάν σε άγει;
Ρωµ. 2,4  Η δείχνεις περιφρόνησιν και αχαριστίαν προς τον πλούτον της αγαθότητος του Θεού και της ανεκτικότητός του
και της µακροθυµίας του απέναντί σου, θέλων έτσι να αγνοής ότι η στοργή και η αγαθότης του Θεού σε οδηγεί εις
µετάνοιαν και διόρθωσιν;
Ρωµ. 2,5   κατά δε την σκληρότητά σου και αµετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτώ οργήν εν ηµέρα οργής και
αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας τού Θεού,
Ρωµ. 2,5   Συµφωνα δε µε την σκληρότητά σου, µε την αµετανόητον και αναίσθητον καρδίαν σου, που δεν µαλάσσεται από
την τόσην στοργήν του Θεού, συσσωρεύεις εναντίον του ευατού σου θησαυρούς οργής, που θα εκσπάσουν κατά την
ηµέραν, κατά την οποίαν θα εκδηλωθή η οργή του Θεού και θα φανερωθή η δικαία κρίσις αυτού,
Ρωµ. 2,6   ός αποδώσει εκάστω κατά έργα αυτού,
Ρωµ. 2,6  ο οποίος και “θα αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του”·
Ρωµ. 2,7   τοίς µέν καθ υποµονήν έργου αγαθού δόξαν και τιµήν και αφθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον ,
Ρωµ. 2,7   εις εκείνους µεν, οι οποίοι µε υποµονήν και επιµονήν πράττουν τα αγαθά και ενάρετα έργα, ζητούν δε από τον
Θεόν την δόξαν του ουρανού και την αφθαρσίαν και την αθανασίαν, θα δώση ο Θεός ζωήν αιωνίαν πλησίον του.
Ρωµ. 2,8   τοίς δε εξ εριθείας, και απειθούσι µέν τή αληθεία, πειθοµένοις δε τή αδικία, θυµός και οργή·
Ρωµ. 2,8  Εναντίον δε εκείνων, οι οποίοι από πνεύµα αντιλογίας και φιλονεικίας δεν πείθονται µεν και δεν υποτάσσονται εις
την αλήθειαν, πείθονται δε και υποδουλώνονται εις την αδικίαν, θα εκσπάση θυµός και οργή.
Ρωµ. 2,9   θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου τού κατεργαζοµένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και
Έλληνος·
Ρωµ. 2,9  Θλίψις και στενοχωρία θα κυριεύση και θα πληµµυρίση κάθε άνθρωπον, ο οποίος αµετανόητα επιµένει να
εργάζεται το κακόν, τον Ιουδαίον κατά πρώτον λόγον, αλλά και τον εθνικόν·
Ρωµ. 2,10  δόξα δε και τιµή και ειρήνη παντί τώ εργαζοµένω το αγαθόν, Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι·
Ρωµ. 2,10  δόξα δε από τον Θεόν, τιµή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθή εις καθένα, που εργάζεται το αγαθόν, στον
Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ειδωλολάτρην·
Ρωµ. 2,11  ου γάρ έστι προσωποληψία παρά τώ Θεώ.
Ρωµ. 2,11  διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός· (δεν λαµβάνει υπ' όψιν την φυλήν και την τάξιν των ανθρώπων, αλλά την
πίστιν και τα έργα των).
Ρωµ. 2,12  όσοι γάρ ανόµως ήµαρτον, ανόµως και απολούνται· και όσοι εν νόµω ήµαρτον, διά νόµου κριθήσονται.
Ρωµ. 2,12  Δι' αυτό, όσοι ηµάρτησαν, χωρίς να έχουν γνωρίσει τον µωσαϊκόν Νοµον, θα καταδικασθούν εις απώλειαν, χωρίς
να χρησιµοποιηθή ο Νοµος ως µέτρον της κρίσεως εναντίον των· και όσοι ηµάρτησαν, ενώ είχαν λάβει και εγνώριζαν τον
γραπτόν, τον µωσαϊκόν Νοµον, θα κριθούν επί τη βάσει του Νοµου.
Ρωµ. 2,13  ου γάρ οι ακροαταί τού νόµου δίκαιοι παρά τώ Θεώ, αλλ οι ποιηταί τού νόµου δικαιωθήσονται.
Ρωµ. 2,13  Διότι δίκαιοι και άξιοι αµοιβής ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί, οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον
Νοµον, αλλ' όσοι τον τηρούν και τον εφαρµόζουν.
Ρωµ. 2,14  όταν γάρ έθνη τα µη νόµον έχοντα φύσει τα τού νόµου ποιή, ούτοι νόµον µη έχοντες εαυτοίς εισι νόµος,



Ρωµ. 2,14  Οταν λοιπόν εθνικοί και ειδωλολάτραι, που δεν έχουν λάβει τον γραπτόν Νοµον του Θεού, πράττουν δε από
έµφυτον ηθικήν παρόρµησιν όσα λέγει ο Νοµος, αυτοί καίτοι δεν έχουν νόµον είναι οι ίδιοι δια τον ευατόν των νόµος
(επειδή έχουν οδηγόν την συνείδησίν των).
Ρωµ. 2,15  οίτινες ενδείκνυνται το έργον τού νόµου γραπτόν εν ταίς καρδίαις αυτών, συµµαρτυρούσης αυτών της
συνειδήσεως και µεταξύ αλλήλων των λογισµών κατηγορούντων ή και απολογουµένων-
Ρωµ. 2,15  Αυτοί αποδεικνύουν και φανερώνουν µε την συµπεριφοράν των, ότι έχουν γραπτόν το έργον του Νοµου µέσα εις
τας καρδίας των, όταν η συνείδησίς των δίδη µαρτυρίαν και επιβεβαίωσιν εις αυτούς δια τας πράξεις των, αν είναι καλαί η
κακαί, η δε διάνοια εκ παραλλήλου προς την συνείδησιν αναπτύσσει λογισµούς, οι οποίοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον η
και απολογούνται, δια την εξακρίβωσιν του καλού.
Ρωµ. 2,16  εν ηµέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν µου διά Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 2,16  Αυτοί, λοιπόν, οι ειδωλολάτραι, οι τηρηταί του εµφύτου ηθικού νόµου, θα ανακηρυχθούν δίκαιοι εκ µέρους του
Θεού κατά την ηµέραν εκείνην, κατά την οποίαν ο δίκαιος Θεός θα κρίνη τας φανεράς και κρυφάς πράξεις των ανθρώπων
δια του Ιησού Χριστού, σύµφωνα µε το Ευαγγέλιον, το οποίον εγώ κηρύττω.
Ρωµ. 2,17  Ίδε σύ Ιουδαίος επονοµάζη, και επαναπαύη τώ νόµω, και καυχάσαι εν Θεώ,
Ρωµ. 2,17  Ιδού, λοιπόν, συ έχεις ως τιµητικόν τίτλον το όνοµα του Ιουδαίου (όναµα που το ετίµησαν πατριάρχαι και
προφήται) και επαναπαύεσαι στον Νοµον, που έχεις λάβει, και καυχάσαι δια τον Θεόν, που έχεις γνωρίσει ως ιδικόν σου.
Ρωµ. 2,18  και γινώσκεις το θέληµα, και δοκιµάζεις τα διαφέροντα, κατηχούµενος εκ τού νόµου,
Ρωµ. 2,18  Και γνωρίζστουλάχιστον θεωρητικώς, το θέληµα του Θεού και είσαι εις θέσιν να διακρίνης την διαφοράν µεταξύ
καλού και κακού, διότι διδάσκεσαι από τον Νοµον·
Ρωµ. 2,19  πέποιθάς τε σεαυτόν οδηγόν είναι τυφλών, φώς των εν σκότει,
Ρωµ. 2,19  και έχεις σχηµατίσει δια τον ευατόν σου την πεποίθησιν ότι είσαι αδηγός των τυφλών, δηλαδή των
ειδωλολατρών, φως δι' εκείνους που ευρίσκονται στο σκοτάδι της πλάνης,
Ρωµ. 2,20  παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, έχοντα την µόρφωσιν της γνώσεως και της αληθείας εν τώ νόµω.
Ρωµ. 2,20  παιδαγωγός κατά Θεόν των αφρόνων, διδάσκαλος αυτών που είναι νήπιοι κατά την γνώσιν και την αρετήν,
άνθρωπος γενικώς, που έχεις από τον Νοµον την µόρφωσιν της γνώσεως και της αληθείας.
Ρωµ. 2,21  ο ούν διδάσκων έτερον σεαυτόν ου διδάσκεις; ο κηρύσσων µη κλέπτειν κλέπτεις;
Ρωµ. 2,21  Συ λοιπόν, που διδάσκστον άλλον, δεν διδάσκεις και δεν συνετίζστον ευατόν σου; Συ, που κηρύττεις στους
άλλους να µη κλέπτουν, κλέπτεις;
Ρωµ. 2,22  ο λέγων µη µοιχεύειν µοιχεύεις; ο βδελυσσόµενος τα είδωλα ιεροσυλείς;
Ρωµ. 2,22  Συ, που συµβουλεύστους άλλους να µη καταπατούν την συζυγικήν πίστιν, διαπράττεις µοιχείαν; Συ, που
αποστρέφεσαι µε αηδίαν τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσυλίας, κλέπτων χρήµατα από τους ειδωλολατρικούς ναούς;
Ρωµ. 2,23  ός εν νόµω καυχάσαι, διά της παραβάσεως τού νόµου τον Θεόν ατιµάζεις;
Ρωµ. 2,23  Συ, που καυχάσαι δια την γνώσιν του Νοµου, µε την παράβασιν αυτού του Νοµου προσβάλλεις και ατιµάζστον
Θεόν;
Ρωµ. 2,24  το γάρ όνοµα τού Θεού δι υµάς βλασφηµείται εν τοίς έθνεσι, καθώς γέγραπται.
Ρωµ. 2,24  Διότι πράγµατι, “εξ αιτίας των ιδικών σας αναισχύντων παραβάσεων υβρίζεται και βλασφηµείται το όνοµα του
Θεού µεταξύ των ειδωλολατρών”, όπως έχει γραφή από τον προφήτην Ησαΐαν.
Ρωµ. 2,25  περιτοµή µέν γάρ ωφελεί, εάν νόµον πράσσης· εάν δε παραβάτης νόµου ής, η περιτοµή σου ακροβυστία γέγονεν.
Ρωµ. 2,25  Ετσι δε σου είναι εντελώς άχρηστος η περιτοµή. Διότι η περιτοµή σε ωφελεί, εάν τηρής τον Νοµον. Εάν όµως είσαι
παραβάτης των διατάξεων του Νοµου, η περιτοµή σου έχασε κάθε αξίαν και έγινε σαν την ακροβυστίαν των
ειδωλολατρών.
Ρωµ. 2,26  εάν ούν η ακροβυστία τα δικαιώµατα τού νόµου φυλάσση, ουχί η ακροβυστία αυτού εις περιτοµήν λογισθήσεται;
Ρωµ. 2,26  Εάν τώρα ο απερίτµητος ειδωλολάτρης τηρή τας διατάξστου νόµου και συµµορφώνεται προς αυτόν, τότε η
ακροβυστία του δεν θα θεωρηθή από τον Θεόν ως περιτοµή;
Ρωµ. 2,27  και κρινεί η εκ φύσεως ακροβυστία, τον νόµον τελούσα, σε τον διά γράµµατος και περιτοµής παραβάτην νόµου.
Ρωµ. 2,27  Ετσι δε, ο εθνικός, που έχει φυσικήν την ακροβυστίαν, τηρεί όµως τον νόµον του Θεού, θα καταδικάση σε, ο
οποίος, καίτοι έλαβες από τον Θεόν τον γραπτόν Νοµον και την περιτοµήν, παραβαίνεις εν τούτοις τον Νοµον.
Ρωµ. 2,28  ου γάρ ο εν τώ φανερώ Ιουδαίός εστιν, ουδέ η εν τώ φανερώ εν σαρκί περιτοµή,
Ρωµ. 2,28  Διότι Ιουδαίος αληθινός και άξιος των δωρεών του Θεού δεν είναι εκείνος, που εξωτερικώς φαίνεται ως Ιουδαίος
ούτε αληθινή περιτοµή είναι εκείνη, που έχει γίνει και φαίνεται εις την σάρκαν.
Ρωµ. 2,29  αλλ ο εν τώ κρυπτώ Ιουδαίος, και περιτοµή καρδίας εν πνεύµατι, ου γράµµατι, ού ο έπαινος ουκ εξ ανθρώπων,
αλλ εκ τού Θεού.
Ρωµ. 2,29  Αλλά πραγµατικός και ευάρεστος στον Θεόν Ιουδαίος είναι εκείνος, που µε το άγνωστος στους ανθρώπους και
κρυφό εσωτερικόν του λατρεύει και υπακούει στον Θεόν. Και αληθινή περιτοµή είναι η αποκοπή πάσης κακίας και ενοχής
από την καρδίαν, η οποία γίνεται µε την χάριν του Αγίου Πνεύµατος και όχι µε την τυπικήν και νεκράν πλέον διάταξιν του
µωσαϊκού Νοµου. Αυτός δε, ο αληθινά γνήσιος Ιουδαίος θα λάβη τον έπαινόν του, όχι εκ µέρους ανθρώπων, αλλά από τον
ίδιον τον Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ρωµ. 3,1   Τί ούν το περισσόν τού Ιουδαίου, ή τις η ωφέλεια της περιτοµής;
Ρωµ. 3,1   Τοτε λοιπόν, αφού ευάρεστος ενώπιον του Θεού είναι και ο απερίτµητος, αλλ' ευσεβής εθνικός, ποίον είναι το
πλεονέκτηµα του Ιουδαίου η ποία είναι η ωφέλεια από την περιτοµήν;
Ρωµ. 3,2   πολύ κατά πάντα τρόπον. πρώτον µέν γάρ ότι επιστεύθησαν τα λόγια τού Θεού.
Ρωµ. 3,2   Το πλεονέκτηµα είναι πολύ και από όλας τας απόψεις. Πρώτον µεν, διότι στους Ιουδαίους ενεπιστεύθη ο Θεός τον
Νοµον του, τας προφητείας και τας υποσχέσστου.
Ρωµ. 3,3   τι γάρ ει ηπίστησάν τινες; µη η απιστία αυτών την πίστιν τού Θεού καταργήσει;
Ρωµ. 3,3   Τι σηµασίαν δε έχει, εάν µερικοί εφάνησαν άπιστοι; Μηπως η απιστία αυτών είναι δυνατόν ποτέ να καταργήση



την αξιοπιστίαν και την φιλαλήθειαν του Θεού;
Ρωµ. 3,4   µη γένοιτο· γινέσθω δε ο Θεός αληθής, πάς δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς γέγραπται· όπως αν δικαιωθής εν τοίς
λόγοις σου και νικήσης εν τώ κρίνεσθαί σε.
Ρωµ. 3,4   Μη γένοιτο να είπη κανείς ποτέ τέτοιον λόγον· ας αποδεικνύεται δε, όπως και είναι πάντοτε, ο Θεός αληθινός και
αξιόπιστος εις όλα όσα λέγει, κάθε δε άνθρωπος αντιθέτως φαίνεται ψεύστης και ασυνεπής εις τας υποσχέσεις και
υποχρεώσστου, όπως άλλωστε είναι γραµµένον και στους ψαλµούς· “δια να αποδειχθής, συ ω Θεε, δίκαιος και αληθινός
στους λόγους σου και να νικήσης, εάν ποτέ τολµήσουν οι άνθρωποι να σε κρίνουν”.
Ρωµ. 3,5   ει δε η αδικία ηµών Θεού δικαιοσύνην συνίστησι, τι ερούµεν; µη άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν; κατά
άνθρωπον λέγω.
Ρωµ. 3,5   Εάν δε η ιδική µας αδικία και ασυνέπεια καταδεικνύη και εξαίρη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θα είπωµεν;
Μηπως είναι άδικος ο Θεός, ο οποίος εκδηλώνει την οργήν του εναντίον µας δια την αδικίαν µας αυτήν; Αυτά τα λέγω, σαν
άνθρωπος που σκέπτεται και κρίνει µε τον ιδικόν του νουν.
Ρωµ. 3,6   µη γένοιτο· επεί πώς κρινεί ο Θεός τον κόσµον;
Ρωµ. 3,6   Μη γένοιτο να είπωµεν ποτέ τον Θεόν άδικον· διότι πως είναι δυνατόν τότε να κρίνη µε δικαιοσύνην όλον τον
κόσµον;
Ρωµ. 3,7   ει γάρ η αλήθεια τού Θεού εν τώ εµώ ψεύσµατι επερίσσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι έτι καγώ ως αµαρτωλός
κρίνοµαι,
Ρωµ. 3,7   Καθε δε αµαρτωλός θα ηµπορούσε πάλιν να είπη· Εάν η φιλαλήθεια του Θεού έλαµψε και επλεόνασε, προς δόξαν
του αγίου του ονόµατος χάρις εις την ιδικήν µου ψευδολογίαν και ασυνέπειαν, διατί τότε εγώ κρίνοµαι και δικάζοµαι ως
αµαρτωλός, αφού έτσι έχω συντελέσει εις την δόξαν του Θεού;
Ρωµ. 3,8   και µη καθώς βλασφηµούµεθα και καθώς φασί τινες ηµάς λέγειν ότι ποιήσωµεν τα κακά ίνα έλθη τα αγαθά ; ών
το κρίµα ένδικόν εστι.
Ρωµ. 3,8   Και µήπως, όπως µερικοί µας συκοφαντούν ότι τάχα πιστεύοµεν και λέγοµεν, θα πράξωµεν τα κακά, δια να
έλθουν εις ηµάς τα αγαθά; Αυτών όµως, που µας συκοφαντούν, η καταδίκη εκ µέρους του Θεού είναι δικαία.
Ρωµ. 3,9   Τί ούν; προεχόµεθα; ου πάντως· προητιασάµεθα γάρ Ιουδαίους τε και Έλληνας πάντας υφ αµαρτίαν είναι,
Ρωµ. 3,9   Λοιπόν, υπερέχοµεν ηµείς οι Ιουδαίοι από τους εθνικούς; Καθόλου και κατά κανένα τρόπον. Διότι κατηγορήσαµεν
προηγουµένως και επεδείξαµεν ότι όλοι, Ιουδαίοι και Ελληνες, ευρίσκονται υπό την κυριαρχίαν της αµαρτίας.
Ρωµ. 3,10  καθώς γέγραπται ότι ουκ έστι δίκαιος ουδέ είς,
Ρωµ. 3,10  Οπως ακριβώς έχει γραφή στους ψαλµούς, ότι “δεν υπάρχει µεταξύ των ανθρώπων ούτε ένας δίκαιος,
Ρωµ. 3,11  ουκ έστιν ο συνιών, ουκ έστιν ο εκζητών τον Θεόν·
Ρωµ. 3,11  δεν υπάρχει κανένας µε φωτισµένον νουν και καθαράν την σκέψιν, που να γνωρίζη τον Θεόν, κανένας, που να
αναζητή µε πόθον ειλικρινή τον Θεόν.
Ρωµ. 3,12  πάντες εξέκλιναν, άµα ηχρειώθησαν· ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.
Ρωµ. 3,12  Ολοι παρεξέκλιναν από τον δρόµον του Θεού και συγχρόνως διεφθάρησαν· δεν υπάρχει κανείς, που να πράττη το
αγαθόν, το σύµφωνον µε το θέληµα του Θεού και το χρήσιµον στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε ένας.
Ρωµ. 3,13  τάφος ανεωγµένος ο λάρυγξ αυτών, ταίς γλώσσαις αυτών εδολιούσαν, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών·
Ρωµ. 3,13  Το στόµα των οµοιάζει µε ανοικτόν τάφον, από τον οποίον αναδίδονται δηλητηριώδεις αναθυµιάσεις. Με τας
γλώσσας των ωµιλούσαν κατά ένα τρόπον πανούργον και δόλιον· δηλητήριον οχιάς υπάρχει κάτω από τα χείλη των· είναι
έτοιµοι µε τα λόγια των να πλήξουν κατά θανάσιµον τρόπον τους άλλους.
Ρωµ. 3,14  ών το στόµα αράς και πικρίας γέµει·
Ρωµ. 3,14  Το στόµα των ανθρώπων αυτών είναι γεµάτο από λόγους κατάρας και πικρίας.
Ρωµ. 3,15  οξείς οι πόδες αυτών εκχέαι αίµα,
Ρωµ. 3,15  Είναι πολύ γρήγορα τα πόδια των, δια να φονεύσουν και χύσουν αίµα.
Ρωµ. 3,16  σύντριµµα και ταλαιπωρία εν ταίς οδοίς αυτών,
Ρωµ. 3,16  Εις τους δρόµους της ζωής των σκορπίζουν συντρίµµατα και σωρεύουν δυστυχίας και θλίψεις εναντίον του
πλησίον των.
Ρωµ. 3,17  και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν.
Ρωµ. 3,17  Τον δρόµον της ειρήνης, δηλαδή ζωήν ειρήνης δια τον ευατόν των και τους άλλους, δεν εγνώρισαν και δεν
εδοκίµασαν.
Ρωµ. 3,18  ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλµών αυτών.
Ρωµ. 3,18  Δεν υπάρχει καθόλου φόβος του Θεού εις τα µάτια της ψυχής των, εις τα βάθη της καρδίας των”.
Ρωµ. 3,19  Οίδαµεν δε ότι όσα ο νόµος λέγει τοίς εν τώ νόµω λαλεί, ίνα πάν στόµα φραγή και υπόδικος γένηται πάς ο
κόσµος τώ Θεώ,
Ρωµ. 3,19  Γνωρίζοµεν, ότι όσα ο Νοµος της Παλαιάς Διαθήκης λέγει, τα λέγει προς εκείνους, οι οποίοι ευρίσκοντο υπό τον
Νοµον και είχον αυτόν ως οδηγόν των, δηλαδή προς τους Ιουδαίους. Και τούτο δια να φράξη και κλείση κάθε στόµα και
δια να γίνη όλος ο κόσµος υπεύθυνος και υπόδικος ενώπιον του Θεού.
Ρωµ. 3,20  διότι εξ έργων νόµου ου δικαιωθήσεται πάσα σάρξ ενώπιον αυτού· διά γάρ νόµου επίγνωσις αµαρτίας.
Ρωµ. 3,20  Διότι από τα έργα του Νοµου “δεν θα λάβη την δικαίωσιν και την σωτηρίαν ενώπιον του Θεού καµµία
ανθρωπίνη ύπαρξις”. Επειδή δια µέσου του Νοµου επιτυγχάνεται τούτο µόνον· να γνωρίση καλά ο άνθρωπος την
αµαρτωλήν του κατάστασιν και την ενοχήν του.
Ρωµ. 3,21  Νυνί δε χωρίς νόµου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται, µαρτυρουµένη υπό τού νόµου και των προφητών,
Ρωµ. 3,21  Τωρα δε χωρίς τον παλαιόν Νοµον, και ως εάν δεν υπήρχεν ο Νοµος αυτός, έχει πλέον φανερωθή και έγινε
πραγµατικότης η δικαίωσις, την οποίαν δίδει ο Θεός. Αυτή δε η δικαίωσις µαρτυρείται και προφητεύεται από τον Νοµον
και τους προφήτας.
Ρωµ. 3,22  δικαιοσύνη δε Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· ου γάρ εστι
διαστολή·
Ρωµ. 3,22  Παρέχεται δε η δικαίωσις από τον Θεόν δια µέσου της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν προς όλους και απλώνεται



πλουσία επάνω εις όλους τους πιστεύοντας ανεξαιρέτως. Διότι δεν υπάρχει καµµία διάκρισις µεταξύ Ιουδαίων και εθνικων.
Ρωµ. 3,23  πάντες γάρ ήµαρτον και υστερούνται της δόξης τού Θεού,
Ρωµ. 3,23  Και τούτο, διότι όλοι ανεξαιρέτως ηµάρησαν και έχουν στερηθή από την δόξαν, που έχει και µεταδίδει ο Θεός.
Ρωµ. 3,24  δικαιούµενοι δωρεάν τή αυτού χάριτι διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού,
Ρωµ. 3,24  Γινονται δε όλοι δίκαιοι και παίρνουν την σωτηρίαν δωρεάν µε την χάριν του Θεού, δια της εξαγοράς από την
αµαρτίαν, όπως αυτή επραγµατοποιήθη µε την θυσίαν του Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 3,25  ον προέθετο ο Θεός ιλαστήριον διά της πίστεως εν τώ αυτού αίµατι, εις ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού διά την
πάρεσιν των προγεγονότων αµαρτηµάτων
Ρωµ. 3,25  Αυτόν ο Θεός τον προώρισε προ πάντων των αιώνων ως ατίµητον µέσον εξιλασµού δια του τιµίου του αίµατος
προς σωτηρίαν των ανθρώπων και συµφιλίωσίν των µε τον Θεόν δια µέσου της ορθής πίστεως. Και τούτο, δια να δειχθή
και φανερωθή η δικαιοσύνη του Θεού, η τιµωρούσα το κακόν, επειδή ήτο ενδεχόµενον να την παραθεωρήσουν οι
άνθρωποι, εκ του γεγονότος ότι ο Θεός ένεκα της µακροθυµίας και ανοχής του δεν είχε τιµωρήσει, όπως θα έπρεπε, τα
αµαρτήµατα που είχαν διαπραχθή πριν έλθη ο Χριστός.
Ρωµ. 3,26  εν τή ανοχή τού Θεού, προς ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού εν τώ νύν καιρώ, εις το είναι αυτόν δίκαιον και
δικαιούντα τον εκ πίστεως Ιησού.
Ρωµ. 3,26  Εθυσιάσθη δηλαδή ο Χριστός, δια να δείξη ο Θεός την δικαιοσύνην του στον παρόντα καιρόν, ώστε µε το να είναι
αυτός δίκαιος να καθιστά δίκαιον και κάθε αµαρτωλόν, που θα έχη αληθινήν και ζωντανήν πίστιν στον Ιησούν.
Ρωµ. 3,27  Πού ούν η καύχησις; εξεκλείσθη. διά ποίου νόµου; των έργων; ουχί, αλλά διά νόµου πίστεως.
Ρωµ. 3,27  Εάν, λοιπόν οι άνθρωποι επετύγχανον την δικαίωσιν και την σωτηρίαν µε τα έργα των, που ευρίσκεται τώρα η
καύχησίς των; Εχει αποκλεισθή εντελώς. Βασει ποίου νόµου; Με τον νόµον των έργων; Οχι, αλλά µε τον νόµον της πίστεως
στον Ιησούν Χριστόν.
Ρωµ. 3,28  λογιζόµεθα ούν πίστει δικαιούσθαι άνθρωπον χωρίς έργων νόµου.
Ρωµ. 3,28  Ετσι, λοιπόν, ορθώς σκεπτόµενοι, συµπεραίνοµεν µε βεβαιότητα ότι κάθε άνθρωπος δικαιώνεται δια της πίστεως
χωρίς τα έργα του παλαιού Νοµου.
Ρωµ. 3,29  ή Ιουδαίων ο Θεός µόνον; ουχί δε και έθνών; ναί και εθνών,
Ρωµ. 3,29  Η µήπως τάχα ο Θεός είναι µόνον των Ιουδαίων Θεός, όχι δε και των εθνικών; Ναι, είναι Θεός και των εθνικών,
Ρωµ. 3,30  επείπερ είς ο Θεός ός δικαιώσει περιτοµήν εκ πίστεως και ακροβυστίαν διά της πίστεως.
Ρωµ. 3,30  επειδή ακριβώς ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θα σώση την δικαίωσιν και την σωτηρίαν δια της πίστεως στους
Εβραίους που έχουν την περιτοµήν, όπως επίσης δια της πίστεως και στους απεριτµήτους εθνικούς.
Ρωµ. 3,31  νόµον ούν καταργούµεν διά της πίστεως; µη γένοιτο, αλλά νόµον ιστώµεν.
Ρωµ. 3,31  Λοιπόν, θα ερωτήση κανείς, καταργούµεν τον Νοµον εν ονόµατι της πίστεως; Μη γένοιτο! Οχι µόνον δεν
καταργούµεν τον Νοµον, αλλ' αντιθέτως τον στηρίζοµεν και του δίδοµεν κύρος (διότι ακριβώς δια του Χριστού
επραγµατοποιήθησαν προς σωτηρίαν µας αι προφητείαι και αι επαγγελίαι του Νοµου και απεδείχθη έτσι αυτός αληθής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ρωµ. 4,1   Τί ούν ερούµεν Αβραάµ τον πατέρα ηµών ευρηκέναι κατά σάρκα;
Ρωµ. 4,1   Λοιπόν τι θα είπωµεν, πως ο,τι κατώρθωσεν ο πατέρας µας ο Αβραάµ το κατώρθωσε µε τας φυσικάς δυνάµεις και
ικανότητάς του, χωρίς την βοήθειαν του Θεού; Ασφαλώς όχι.
Ρωµ. 4,2   ει γάρ Αβραάµ εξ έργων εδικαιώθη, έχει καύχηµα, αλλ ου προς τον Θεόν.
Ρωµ. 4,2  Διότι, εάν υποτεθή ότι ο Αβραάµ εδικαιώθη από τα έργα, τα οποία αυτός έκαµε, έχει καύχηµα από τον ευατόν του
και στον εαυτόν του δια τα έργα του. Αλλά δεν έχει κανένα καύχηµα προς τον Θεόν; Αφού δεν έλαβε την τελείαν δικαίωσιν
από την πίστιν προς Εκείνον.
Ρωµ. 4,3   τι γάρ η γραφή λέγει; επίστευσε δε Αβραάµ τώ Θεώ και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην.
Ρωµ. 4,3   Αλλά τι λέγει η Γραφή στο θέµα αυτό; “Επίστευσεν ο Αβραάµ στον Θεόν και η πίστις αυτή εθεωρήθη ως
αξιόµισθος ενώπιον του Θεού, από τον οποίον και έλαβε την δικαίωσιν”.
Ρωµ. 4,4   τώ δε εργαζοµένω ο µισθός ου λογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείληµα·
Ρωµ. 4,4  Εις κάθε ένα δε που εργάζεται, η αµοιβή δια την εργασίαν του δεν θεωρείται ως χάρις και δωρεά, αλλ' ως χρέος,
που πρέπει να καταβληθή.
Ρωµ. 4,5   τώ δε µη εργαζοµένω, πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστις αυτού εις δικαιοσύνην,
Ρωµ. 4,5   Εις εκείνον όµως ο οποίος δεν έχει να παρουσιάση έργα, αλλά πιστεύει στον Θεόν, που δίδει δικαίωσιν και εις
αυτόν ακόµη τον ασεβή, εάν µετανοήση, λαµβάνεται υπ' όψιν η πίστις του αυτή, ώστε να πάρη την δικαίωσιν εκ µέρους
του Θεού.
Ρωµ. 4,6   καθάπερ και Δαυΐδ λέγει τον µακαρισµόν τού ανθρώπου ώ ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων·
Ρωµ. 4,6  Καθώς ακριβώς και ο Δαυίδ προλέγει τον µακαρισµόν του ανθρώπου, στον οποίον ο Θεός καταλογίζει και δίδει
την δικαίωσιν, χωρίς να την εξαρτά πλέον από τα έργα του Νοµου.
Ρωµ. 4,7   µακάριοι ών αφέθησαν αι ανοµίαι και ών επεκαλύφθησαν αι αµαρτίαι·
Ρωµ. 4,7   “Μακάριοι, λέγει, είναι εκείνοι, στους οποίους έχουν συγχωρηθή αι ανοµίαι και έχουν σκεπασθή, ώστε να µη
καταλογίζωνται καθόλου, αι αµαρτίαι.
Ρωµ. 4,8   µακάριος ανήρ ώ ου µη λογίσηται Κύριος αµαρτίαν.
Ρωµ. 4,8  Μακάριος είναι ο άνθρωπος, στον οποίον ο Θεός δεν θα καταλογίση καµµίαν αµαρτίαν”.
Ρωµ. 4,9   ο µακαρισµός ούν ούτος επί την περιτοµήν ή και επί την ακροβυστίαν; λέγοµεν γάρ ότι ελογίσθη τώ Αβραάµ η
πίστις εις δικαιοσύνην.
Ρωµ. 4,9  Ο µακαρισµός, λοιπόν, αυτός εις ποίους αναφέρεται; Εις τους Ιουδαίους, που έχουν την περιτοµήν η και στους
απεριτµήτους εθνικούς; Λοιπόν σας λέγοµεν, όπως µας διδάσκει η Αγία Γραφή, ότι “η πίστις κατελογίσθη στον Αβραάµ ως
µέγιστον πλεονέκτηµα, χάρις στο οποίον του εδόθη η δικαίωσις”.
Ρωµ. 4,10  πώς ούν ελογίσθη; εν περιτοµή όντι ή εν ακροβυστία; ουκ εν περιτοµή, αλλ εν ακροβυστία·
Ρωµ. 4,10  Ποτε λοιπόν και πως του κατελογίσθη αυτή η πίστις; Οταν είχε λάβει την περιτοµήν η όταν ακόµη ήτο



απερίτµητος; Του κατελογίσθη ως δικαιοσύνη αυτή η πίστις, όχι όταν είχε περιτµηθή, αλλ' όταν ήτο ακόµη απερίτµητος.
Ρωµ. 4,11  και σηµείον έλαβε περιτοµής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν τή ακροβυστία , εις το είναι αυτόν
πατέρα πάντων των πιστευόντων δι ακροβυστίας, εις το λογισθήναι και αυτοίς την δικαιοσύνην,
Ρωµ. 4,11  Και επήρε την περιτοµήν εξωτερικόν σηµείον, σαν σφραγίδα, η οποία επιµαρτυρούσε και επεβεβαίωνε την
δικαίωσίν του ενώπιον του Θεού, όταν ακόµη ήτο απερίτµητος, δια να είναι αυτός ο πνευµατικός πατέρας όλων εκείνων, οι
οποίοι καίτοι θα ήσαν απερίτµητοι, θα είχαν φωτεινήν και ζωντανήν πίστιν, ώστε να καταλογισθή και εις αυτούς, χάρις εις
την πίστιν των, η δικαίωσις εκ µέρους του Θεού.
Ρωµ. 4,12  και πατέρα περιτοµής τοίς ουκ εκ περιτοµής µόνον, αλλά και τοίς στοιχούσι τοίς ίχνεσι της εν τή ακροβυστία
πίστεως τού πατρός ηµών Αβραάµ.
Ρωµ. 4,12  Εγινε ακόµη και ο πατέρας των Ιουδαίων, που έχουν την περιτοµήν την σαρκικήν, οι οποίοι όµως δεν
επαναπαύονται εις αυτήν, αλλά ακολουθούν και τα ίχνη της πίστεως, την οποίαν είχε και έδειξεν ο πατέρας µας ο Αβραάµ,
όταν ακόµη ήτο απερίτµητος.
Ρωµ. 4,13  ου γάρ διά νόµου η επαγγελία τώ Αβραάµ ή τώ σπέρµατι αυτού, το κληρονόµον αυτόν είναι τού κόσµου, αλλά
διά δικαιοσύνης πίστεως.
Ρωµ. 4,13  Διότι η υπόσχεσις, που εδόθη στον Αβραάµ, ότι µε την πνευµατικήν βασιλείαν του κατά σάρκα απογόνος του
Ιησού Χριστού, θα γίνη αυτός κληρονόµος του κόσµου, δεν του εδόθη δια µέσου κανενός νόµου, αλλά δια µέσου της
δικαιώσεως, που έλαβε από την πίστιν.
Ρωµ. 4,14  ει γάρ οι εκ νόµου κληρονόµοι, κεκένωται η πίστις και κατήργηται η επαγγελία·
Ρωµ. 4,14  Διότι, εάν κληρονόµοι του πνευµατικού κόσµου γίνωνται αυτοί µόνον που έλαβαν και τηρούν τον Νοµον, τότε
έχει γίνει αδειανή και ανωφελής η πίστις και έχει καταργηθή πλέον η υπόσχεσις του Θεού , ότι η κληρονοµία αυτή θα δοθή
δωρεάν δια της πίστεως στον Χριστόν.
Ρωµ. 4,15  ο γάρ νόµος οργήν κατεργάζεται· ού γάρ ουκ έστι νόµος, ουδέ παράβασις.
Ρωµ. 4,15  (Η παράβασις του Νοµου του Θεού είναι αµαρτία. Ως τοιαύτη δε συνεπάγεται την οργήν του Θεού και την
καταδίκην του αµαρτωλού). Ο Νοµος, επειδή βέβαια δεν τηρείται από τους ανθρώπους, επιφέρει ως συνέπειαν την οργήν
του Θεού εναντίον των παραβατών, τους οποίους φυσικά και αποξενώνει από τας πνευµατικάς δωρεάς, Οπου όµως δεν
υπάρχει νόµος, εκεί φυσικόν είναι να µη υπάρχη ούτε παράβασις.
Ρωµ. 4,16  διά τούτο εκ πίστεως, ίνα κατά χάριν, εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί τώ σπέρµατι, ου τώ εκ τού νόµου
µόνον, αλλά και τώ εκ πίστεως Αβραάµ, ός εστι πατήρ πάντων ηµών,
Ρωµ. 4,16  Δια τούτο η σωτηρία και η κληρονοµία των αγαθών δίδεται δια µέσου της πίστεως δωρεάν και κατά χάριν και
όχι ως ανταµοιβή έργων του Νοµου. Ετσι δε είναι σταθερά και ασφαλής η υπόσχεσις του Θεού περί δικαιώσεως εις όλους
τους απογόνους του Αβραάµ· όχι µόνον εις εκείνους, είχαν τον Νοµον, αλλά και εις εκείνους, που χωρίς τον Νοµον είχαν
την πίστιν του Αβραάµ, ο οποίος κατ' αυτόν τον τρόπον είναι πατέρας όλων µας, των Εβραίων και των εθνικών, εφ' όσον
έχουν την πίστιν.
Ρωµ. 4,17  καθώς γέγραπται ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε, κατέναντι ού επίστευσε Θεού τού ζωοποιούντος τους
νεκρούς και καλούντος τα µη όντα ως όντα·
Ρωµ. 4,17  Αλλωστε έτσι έχει γραφή και στο θεόπνευστον βιβλίον της Γενέσεως· ότι δηλαδή “πατέρα πολλών εθνών σε έχω
θέσει” ενώπιον του Θεού, στον οποίον επίστευσε και ο οποίος δίδει ζωήν στους νεκρούς, καλεί δε εκ του µηδενός και
ονοµάζει και εκείνα τα οποία δεν έλαβαν ακόµη ύπαρξιν, ως εάν υπάρχουν ήδη εις την πραγµατικότητα.
Ρωµ. 4,18  ός παρ ελπίδα επ ελπίδι επίστευσεν, εις το γενέσθαι αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ειρηµένον· ούτως έσται
το σπέρµα σου·
Ρωµ. 4,18  Ο Αβραάµ, καίτοι λόγω της γεροντικής του ηλικίας δεν είχε καµµίαν ελπίδα κατά το ανθρώπινον να αποκτήση
τέκνον, εν τούτοις ήλπισεν εις την παντοδυναµίαν του Θεού και επίστευσεν εις ότι θα εγίνετο αυτός “πατέρας πολλών
εθνών”, σύµφωνα µε τον λόγον του Θεού, ο οποίος του είπεν ότι οι απόγονοί σου θα είναι πολυάριθµοι ωσάν την άµµον και
λαµπροί ωσάν τ' αστέρια.
Ρωµ. 4,19  και µη ασθενήσας τή πίστει ου κατενόησε το εαυτού σώµα ήδη νενεκρωµένον, εκατονταέτης που υπάρχων, και
την νέκρωσιν της µήτρας Σάρας·
Ρωµ. 4,19  Και επειδή δεν έδειξεν αδυναµίαν η κλονισµόν εις την πίστιν του, δεν έλαβε υπ' όψιν του το σώµα του, το οποίον
ήτο πλέον νεκρόν δια παιδοποιΐαν, αφού ήτο περίπου εκατό ετών ούτε και εσυλλογίσθη την νέκρωσιν της µήτρας της
Σαρρας.
Ρωµ. 4,20  εις δε την επαγγελίαν τού Θεού ου διεκρίθη τή απιστία, αλλ ενεδυναµώθη τή πίστει, δούς δόξαν τώ Θεώ
Ρωµ. 4,20  Εις την υπόσχεσιν δε αυτήν, που του έδωσεν ο Θεός, δεν εκλονίσθη από αµφιβολίας της απιστίας, αλλά
τουναντίον επήρε δύναµιν δια της πίστεως και εδόξασεν έτσι τον Θεόν, ωσάν νε είχε γίνει πραγµατικότης η υπόσχεσις
αυτή.
Ρωµ. 4,21  και πληροφορηθείς ότι ό επήγγελται δυνατός εστι και ποιήσαι.
Ρωµ. 4,21  Και έλαβε βεβαίαν και ακλόνητον την εσωτερικήν πληροφορίαν, ότι ο Θεός είναι δυνατός να πραγµατοποιήση
αυτό, το οποίον υπεσχέθη.
Ρωµ. 4,22  διό και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην.
Ρωµ. 4,22  Δια τούτο η ακλόνητος και σταθερά αυτή πίστις του, του κατελογίσθη ως δικαίωσις.
Ρωµ. 4,23  Ουκ εγράφη δε δι αυτόν µόνον ότι ελογίσθη αυτώ,
Ρωµ. 4,23  Δεν εγράφη δε εις την Αγίαν Γραφήν δι' αυτόν µόνον, ότι η πίστις του κατελογίσθη εις δικαίωσιν,
Ρωµ. 4,24  αλλά και δι ηµάς οίς µέλλει λογίζεσθαι, τοίς πιστεύουσιν επί τον εγείραντα Ιησούν τον Κύριον ηµών εκ νεκρών,
Ρωµ. 4,24  αλλ' εγράφη και δι' ηµάς, στους οποίους µέλλει να καταλογισθή εις δικαίωσίν µας, δι' ηµάς οι οποίοι πιστεύοµεν
στον Θεόν Πατέρα, ο οποίος ανέστησεν εκ νεκρών τον Κυριον µας Ιησούν Χριστόν.
Ρωµ. 4,25  ός παρεδόθη διά τα παραπτώµατα ηµών και ηγέρθη διά την δικαίωσιν ηµών.
Ρωµ. 4,25  Αυτόν, ο οποίος παρεδόθη εις σταυρικόν λυτρωτικόν θάνατον, δια τα αµαρτήµατα ηµών και ανεστήθη, δια να
µας δώση την δικαίωσιν και την σωτηρίαν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ρωµ. 5,1   Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως ειρήνην έχοµεν προς τον Θεόν διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού ,
Ρωµ. 5,1   Αφού, λοιπόν, ελάβοµεν την δικαίωσιν δια της πίστεως, έχοµεν ειρήνην µε τον Θεόν δια µέσου του Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 5,2   δι ού και την προσαγωγήν εσχήκαµεν τή πίστει εις την χάριν ταύτην εν ή εστήκαµεν, και καυχώµεθα επ ελπίδι
της δόξης τού Θεού.
Ρωµ. 5,2   Αυτός δια της πίστεώς µας έχει φέρει εις την περιοχήν της χάριτος, εις την οποίαν έχοµεν πλέον σταθή και
εδραιωθή και καυχώµεθα µε την βεβαίαν ελπίδα, ότι θα απολαύσωµεν την δόξαν του Θεού.
Ρωµ. 5,3   ου µόνον δε, αλλά και καυχώµεθα εν ταίς θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψις υποµονήν κατεργάζεται,
Ρωµ. 5,3   Δεν καυχώµεθα δε µόνον δια την χάριν, που ελάβοµεν και την δόξαν που θα απολαύσωµεν, αλλά και δια τας
θλίψεις, επειδή γνωρίζοµεν καλά, ότι η θλίψις εργάζεται σιγά-σιγά και φέρει ως πολύτιµον αγαθόν την υποµονήν,
Ρωµ. 5,4   η δε υποµονή δοκιµήν, η δε δοκιµή ελπίδα,
Ρωµ. 5,4   η δε υποµονήν έχει ως καρπόν της την δοκιµασµένην αρετήν, η δε δοκιµασµένη αρετή φέρει την σταθεράν ελπίδα
προς τον Θεόν.
Ρωµ. 5,5   η δε ελπίς ου καταισχύνει, ότι η αγάπη τού Θεού εκκέχυται εν ταίς καρδίαις ηµών διά Πνεύµατος Αγίου τού
δοθέντος ηµίν.
Ρωµ. 5,5   Αυτή δε η ελπίς, διότι δεν διαψεύδεται ποτέ, δεν εντροπιάζει και δεν απογοητεύει αυτόν που την έχει. Δεν µας
εντροπιάζει δε, διότι η αγάπη του Θεού έχει πλουσία χυθή και πληµµυρίσει τας καρδίας µας µε το Αγιον Πνεύµα, το οποίον
µας εδόθη ως προκαταβολή και ως απαρχή των υψίστων δωρεών, τας οποίας έχοµεν βεβαίαν την ελπίδα, ότι θα λάβωµεν
από τον Θεόν.
Ρωµ. 5,6   έτι γάρ Χριστός όντων ηµών ασθενών κατά καιρόν υπέρ ασεβών απέθανε.
Ρωµ. 5,6   Η άπειρος δε αυτή αγάπη και συγκατάβασις του Θεού προς ηµάς εφάνη και εκ του υψίστου γεγονότος , ότι καθ' ον
χρόνον ηµείς ήµεθα ασθενείς πνευµατικώς, αµαρτωλοί και ένοχοι, ο Χριστός στον κατάλληλον καιρόν, που είχεν ορίσει µε
την πρόγνωσίν του ο Θεός, απέθανεν επί του σταυρού, δια να σώση µε την λυτρωτικήν του θυσίαν τους ασεβείς.
Ρωµ. 5,7   µόλις γάρ υπέρ δικαίου τις αποθανείται· υπέρ γάρ τού αγαθού τάχα τις και τολµά αποθανείν.
Ρωµ. 5,7   Μεγίστη όντως η αγάπη του Θεού. Διότι µόλις και µετά δυσκολίας θα υπάρξη άνθρωπος να θυσιασθή δια
κάποιον δίκαιον. Δια τον αγαθόν ίσως και να τολµήση κανείς να αποθάνη.
Ρωµ. 5,8   συνίστησι δε την εαυτού αγάπην εις ηµάς ο Θεός, ότι έτι αµαρτωλών όντων ηµών Χριστός υπέρ ηµών απέθανε.
Ρωµ. 5,8   Ο Θεός όµως δεικνύει και επιβεβαιώνει κατά ένα τρόπον αναντίρρητον την αγάπην του προς ηµάς εκ του
γεγονότος ότι, ενώ ηµείς ήµεθα αµαρτωλοί, ο Χριστός εθυσιάσθη προς χάριν ηµών.
Ρωµ. 5,9   πολλώ ούν µάλλον δικαιωθέντες νύν εν τώ αίµατι αυτού σωθησόµεθα δι αυτού από της οργής.
Ρωµ. 5,9   Πολύ περισσότερον, λοιπόν, τώρα που ελάβοµεν την δικαίωσιν µε το αίµα της θυσίας του, θα σωθώµεν ασφαλώς
δι' αυτού από την µέλλουσαν οργήν.
Ρωµ. 5,10  ει γάρ εχθροί όντες κατηλλάγηµεν τώ Θεώ διά τού θανάτου τού υιού αυτού, πολλώ µάλλον καταλλαγέντες
σωθησόµεθα εν τή ζωή αυτού·
Ρωµ. 5,10  Διότι εάν, ενώ ήµεθα εχθροί, εσυµφιλιώθηµεν µε τον Θεόν δια του σταυρικού θανάτου του Υιού του, πολύ
περισσότερον τώρα, που έχοµεν συµφιλιωθή, θα σωθώµεν δια µέσου του ζώντος αιωνίως πλησίον του Θεού Κυρίου,
αρχιερέως και µεσίτου ηµών Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 5,11  ου µόνον δε, αλλά και καυχώµενοι εν τώ Θεώ διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, δι ού νύν την καταλλαγήν
ελάβοµεν.
Ρωµ. 5,11  Και όχι µόνον θα σωθώµεν, αλλά απολαµβάνοντες από τώρα τας ευεργεσίας του Θεού, καυχώµεθα εν αυτώ δια
µέσου του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα επήραµεν δωρεάν την συµφιλίωσιν µας µε τον Θεόν.
Ρωµ. 5,12  Διά τούτο ώσπερ δι ενός ανθρώπου η αµαρτία εις τον κόσµον εισήλθε και διά της αµαρτίας ο θάνατος, και ούτως
εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφ ώ πάντες ήµαρτον·-
Ρωµ. 5,12  Εγινε δε αυτή η συµφιλίωσις κατά κάποιον ανάλογον τρόπον, µε εκείνον που είχε γίνει δια της πτώσεως του
Αδάµ η αποστασία και εχθρότης· όπως δηλαδή δι' ενός ανθρώπου, δια του Αδάµ, “εισήλθεν η αµαρτία στο ανθρώπινον
γένος” και δια της αµαρτίας ο θάνατος, και έτσι απλώθηκε και εκυράρχησεν εις όλους τους ανθρώπους ο θάνατος, επειδή
εν τω Αδάµ όλοι ηµάρτησαν, έτσι και δια του Ιησού Χριστού εισήλθε και προσφέρεται εις όλον το ανθρώπινον γένος η
δικαίωσις.
Ρωµ. 5,13  άχρι γάρ νόµου αµαρτία ήν εν κόσµω, αµαρτία δε ουκ ελλογείται µη όντος νόµου·
Ρωµ. 5,13  Διότι µέχρι της εποχής που εδόθη ο Νοµος υπήρχεν η αµαρτία στον κόσµον, αλλ' η αµαρτία δεν κατελογίζεται ως
ενοχή και ευθύνη, εφ' όσον δεν υπάρχει ο συγκεκριµένος νόµος, που την απαγορεύει.
Ρωµ. 5,14  αλλ εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάµ µέχρι Μωϋσέως και επί τους µη αµαρτήσαντας επί τώ οµοιώµατι της
παραβάσεως Αδάµ, ός έστι τύπος τού µέλλοντος.
Ρωµ. 5,14  Εν τούτοις, µολονότι δεν υπήρχε ο Νοµος, ο θάνατος εκυριάρχησε από τον Αδάµ µέχρι του Μωϋσέως και στους
απογόνους του Αδάµ, οι οποίοι, ενώ ηµάρτανον, δεν είχαν αµαρτήσει µε παράβασιν συγκεκριµένης εντολής, όπως ο Αδάµ.
Ο δε Αδάµ είναι και προεικόνισµα του µέλλοντος νέου Αδάµ, δηλαδή του Χριστού.
Ρωµ. 5,15  Αλλ ουχ ως το παράπτωµα, ούτω και το χάρισµα. ει γάρ τώ τού ενός παραπτώµατι οι πολλοί απέθανον, πολλώ
µάλλον η χάρις τού Θεού και η δωρεά εν χάριτι τή τού ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσσευσε.
Ρωµ. 5,15  Αλλ' η χάρις του Χριστού ευηργέτησε πολύ περισσότερον, παρ' όσον έβλαψεν η παράβασις του Αδάµ· διότι, εάν µε
την παράβασιν του ενός, δηλαδή του Αδάµ, απέθαναν σωµατικώς και πνευµατικώς οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις
του Θεού και η δωρεά της σωτηρίας, που δίδεται δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, επλεόνασε
πλουσίως εις πολλούς, εις αυτούς δηλαδή που επίστευσαν.
Ρωµ. 5,16  και ουχ ως δι ενός αµαρτήσαντος το δώρηµα· το µέν γάρ κρίµα εξ ενός εις κατάκριµα, το δε χάρισµα εκ πολλών
παραπτωµάτων εις δικαίωµα.
Ρωµ. 5,16  Και η ανεκτίµητος δωρεά του Χριστού δεν είναι όπως η βλάβη από την αµαρτίαν του ενός, αλλ' ασυγκρίτως
µεγαλυτέρα, αφού εξαλείφει αναρίθµητα πλήθη αµαρτιών. Διότι η µεν καταδίκη της παραβάσεως του Αδάµ έγινε δι' ένα



µόνον αµάρτηµα και επεξετάθη εις όλον τον κόσµον. Η χάρις όµως και η δωρεά από την σταυρικήν θυσίαν του Χριστού
έσβησε τα πλήθη των παραπτωµάτων όλου του ανθρωπίνου γένους , ώστε να ηµπορούν οι πάντες να εύρουν την δικαίωσιν.
Ρωµ. 5,17  ει γάρ τώ τού ενός παραπτώµατι ο θάνατος εβασίλευσε διά τού ενός, πολλώ µάλλον οι την περισσείαν της
χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαµβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουσι διά τού ενός Ιησού Χριστού .
Ρωµ. 5,17  Διότι, εάν εξ αιτίας της παραβάσεως του ενός, του Αδάµ, ο θάνατος εκυριάρχησε δια του ενός ανθρώπου, πολύ
περισσότερον αυτοί που παίρνουν τον ανεξάντλητον πλούτον της χάριτος και την δωρεάν της δικαιώσεως , θα
βασιλεύσουν αιωνίως εις νέαν ζωήν δια µέσου του ενός, του Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 5,18  Άρα ούν ως δι ενός παραπτώµατος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριµα, ούτω και δι ενός δικαιώµατος εις
πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής.
Ρωµ. 5,18  Αρα, λοιπόν, όπως δια µιας παραβάσεως διέβη εις όλους τους ανθρώπους το αµάρτηµα και η καταδίκη εις
θάνατον, έτσι και δια του έργου της δικαιοσύνης και της τελείας αγιότητος του ενός ήλθεν εις όλους τους ανθρώπους η
δικαίωσις, της οποίας καρπός είναι η ζωη.
Ρωµ. 5,19  ώσπερ γάρ διά της παρακοής τού ενός ανθρώπου αµαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και διά της
υπακοής τού ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί.
Ρωµ. 5,19  Διότι, όπως µε την παρακοήν του ενός ανθρώπου έγιναν αµαρτωλοί οι πολλοί, έτσι και µε την τελείαν υπακοήν,
που έδειξεν ο εις, ο Χριστός στον Πατέρα, θα γίνουν δίκαιοι οι πολλοί.
Ρωµ. 5,20  νόµος δε παρεισήλθεν ίνα πλεονάση το παράπτωµα. ού δε επλεόνασεν η αµαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις,
Ρωµ. 5,20  Ο δε µωσαϊκός Νοµος εισεχώρησε τρόπον τινά προσωρινώς, δια να καταστή αισθητόν το πλεόνασµα της
αµαρτίας και της ενοχής, που προήλθεν από την πτώσιν του Αδάµ. Οπου όµως επλεόνασεν η αµαρτία, εκεί επερίσευσε
πολύ πλουσιωτέρα και αφθονωτέρα η χάρις.
Ρωµ. 5,21  ίνα ώσπερ εβασίλευσεν η αµαρτία εν τώ θανάτω, ούτω και η χάρις βασιλεύση διά δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον
διά Ιησού Χριστού τού Κυρίου ηµών.
Ρωµ. 5,21  Ινα, όπως ακριβώς εκυριάρχησεν η αµαρτία, και µία έκφρασις αυτής της κυριαρχίας ήτο ο θάνατος, έτσι
βασιλεύση και η χάρις δια της δικαιώσεως, ώστε να επικρατήση η αιωνία ζωή δια µέσου του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Ρωµ. 6,1   Τί ούν ερούµεν; επιµενούµεν τή αµαρτία ίνα η χάρις πλεονάση;
Ρωµ. 6,1   Εφ' όσον λοιπόν, όπου επληνθύνθη η αµαρτία, εδόθη πλουσιωτέρα η χάρις, τι θα είπωµεν; Θα επιµείνωµεν εις την
αµαρτίαν, δια να µας δοθή πλουσιωτέρα η χάρις;
Ρωµ. 6,2   µη γένοιτο. οίτινες απεθάνοµεν τή αµαρτία, πώς έτι ζήσοµεν εν αυτή;
Ρωµ. 6,2  Μη γένοιτο· ηµείς οι οποίοι έχοµεν πλέον αποθάνει ως προς την αµαρτίαν και είµεθα νεκροί δι' αυτήν, πως θα
ζήσωµεν ακόµη µέσα εις αυτή;
Ρωµ. 6,3   ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθηµεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθηµεν ;
Ρωµ. 6,3   Η δεν γνωρίζετε, ότι όσοι εβαπτίσθηµεν µε την πίστιν στον Ιησούν Χριστόν, εβαπτίσθηµεν συγχρόνως
(εβυθίσθηµεν τρόπον τινά και εγίναµεν µέτοχοι) στον θάνατον αυτού; (Δια της σταυρώσεως του παλαιού ανθρώπου).
Ρωµ. 6,4   συνετάφηµεν ούν αυτώ διά τού βαπτίσµατος εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της δόξης
τού πατρός, ούτω και ηµείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωµεν.
Ρωµ. 6,4  Ετάφηµεν, λοιπόν, µαζή µε αυτόν δια του βαπτίσµατος και εγίναµεν µέτοχοι στον θάνατον του, ίνα, όπως ακριβώς
ανεστήθη ο Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του ουρανίου Πατρός, έτσι και ηµείς αναστηθώµεν και ζήσωµεν µίαν νέαν
ζωήν, σύµφωνον προς το θέληµα εκείνου.
Ρωµ. 6,5   ει γάρ σύµφυτοι γεγόναµεν τώ οµοιώµατι τού θανάτου αυτού, αλλά και της αναστάσεως εσόµεθα,
Ρωµ. 6,5   Διότι, εάν, σαν δύο δένδρα αδιασπάστως ηνωµένα εις ένα, εγίναµεν ένα σώµα µε τον Χριστόν δια του
βαπτίσµατος, που είναι οµοίωµα του σταυρικού του θανάτου, κατά λογικήν και φυσικήν συνέπειαν θα γίνωµεν ένα µε
αυτόν και εις την ανάστασίν του (θα αναστηθώµεν δηλαδή και ηµείς ένδοξοι, όπως και εκείνος),
Ρωµ. 6,6   τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ηµών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώµα της αµαρτίας , τού
µηκέτι δουλεύειν ηµάς τή αµαρτία·
Ρωµ. 6,6  γνωρίζοντες τούτο, ότι ο παλαιός ηµών άνθρωπος, η διεφθαρµένη από την αµαρτίαν φύσις µας, εσταυρώθη µαζή
µε τον Χριστόν δια του βαπτίσµατος, δια να ατονήση πλέον και να είναι σαν πεθαµένον το σώµα µας απέναντι της
αµαρτίας, ώστε να µη γίνωµεν πάλιν δούλοι της αµαρτίας.
Ρωµ. 6,7   ο γάρ αποθανών δεδικαίωται από της αµαρτίας.
Ρωµ. 6,7   Διότι εκείνος που απέθανε έχει πλέον ελευθερωθή από τον κίνδυνον της αµαρτίας (δεδοµένου ότι ο πεθαµένος και
νεκρός ούτε πειράζεται ούτε αµαρτάνει).
Ρωµ. 6,8   ει δε απεθάνοµεν σύν Χριστώ, πιστεύοµεν ότι και συζήσοµεν αυτώ,
Ρωµ. 6,8  Εφ' όσον δε δια του βαπτίσµατος έχοµεν αποθάνει µαζή µε τον Χριστόν, ως προς την αµαρτίαν, πιστεύοµεν ότι και
θα ζήσωµεν ένδοξοι µαζή µε αυτόν εις την αιωνιότητα.
Ρωµ. 6,9   ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει.
Ρωµ. 6,9  Διότι γνωρίζοµεν πολύ καλά, ότι ο Χριστός αναστηθείς εκ των νεκρών δεν πεθαίνει πλέον ποτέ, ο θάνατος δεν έχει
καµµίαν απολύτως εξουσίαν και κυριότητα εις αυτόν.
Ρωµ. 6,10  ό γάρ απέθανε, τή αµαρτία απέθανεν εφάπαξ, ό δε ζή, ζή τώ Θεώ.
Ρωµ. 6,10  Και δεν τον κατακυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι, τον σταυρικόν θάνατον τον υπέστη τότε ο Κυριος, άπαξ δια
παντός, δια να εξαλείψη την αµαρτίαν. Και την ζωήν δε, την οποίαν ζη τώρα, την ζη αιωνίως ένδοξος πλησίον του Θεού.
Ρωµ. 6,11  ούτω και υµείς λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς µέν είναι τή αµαρτία, ζώντας δε τώ Θεώ εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω
ηµών.
Ρωµ. 6,11  Ετσι και σεις θα θεωρήτε πλέον τους ευατούς σας, νεκρούς ως προς την αµαρτίαν, ζωντανούς δε δια τον Θεόν δια
µέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου µας.
Ρωµ. 6,12  Μή ούν βασιλευέτω η αµαρτία εν τώ θνητώ υµών σώµατι εις το υπακούειν αυτή εν ταίς επιθυµίαις αυτού,
Ρωµ. 6,12  Λοιπόν, ας µη βασιλεύη και ας µη κυριαρχή η αµαρτία στο θνητόν σας σώµα, ώστε να υπακούετε εις αυτήν,



παρασυρόµενοι από τας επιθυµίας του σώµατος.
Ρωµ. 6,13  µηδέ παριστάνετε τα µέλη υµών όπλα αδικίας τή αµαρτία, αλλά παραστήσατε εαυτούς τώ Θεώ ως εκ νεκρών
ζώντας και τα µέλη υµών όπλα δικαιοσύνης τώ Θεώ.
Ρωµ. 6,13  Ούτε να προσφέρετε και να κάνετε τα µέλη του σώµατός σας όργανα και όπλα της αδικίας, δια των οποίων θα
σας νικά και θα σας εξουσιάζη η αµαρτία. Αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας στον Θεόν σαν άνθρωποι, που πράγµατι
έχετε αναστηθή εκ των νεκρών, και τα µέλη σας να τα προσφέρετε και αφιερώσετε στον Θεόν, δια να είναι όργανα και
όπλα εις κάθε αρετήν.
Ρωµ. 6,14  αµαρτία γάρ υµών ου κυριεύσει· ου γάρ εστε υπό νόµον, αλλ υπό χάριν.
Ρωµ. 6,14  Ετσι δε ποτέ πλέον η αµαρτία δεν θα σας υποδουλώση, διότι δεν είσθε πλέον υπό την εξουσίαν του Νοµου, ο
οποίος κατεδίκαζε µε την αµαρτίαν, χωρίς όµως να δίδη την λύτρωσιν, αλλά ευρίσκεσθε εις την βασιλείαν της χάριτος, που
δίδει συγχώρησιν, ελευθερίαν και αγιασµόν.
Ρωµ. 6,15  Τί ούν; αµαρτήσοµεν ότι ουκ εσµέν υπό νόµον, αλλ υπό χάριν; µη γένοιτο.
Ρωµ. 6,15  Τι λοιπόν; Εφ' όσον δεν είµεθα υπό την κυριαρχίαν του Νοµου, αλλ' ευρισκόµεθα εις την δωρεάν της χάριτος, θα
αµαρτήσωµεν, αφού είναι εύκολον να λάβωµεν άφεσιν; Μη γένοιτο!
Ρωµ. 6,16  ουκ οίδατε ότι ώ παριστάνετε εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοί εστε ώ υπακούετε, ήτοι αµαρτίας εις θάνατον
ή υπακοής εις δικαιοσύνην;
Ρωµ. 6,16  Δεν γνωρίζετε ότι εις εκείνον, που προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους, δια να τον υπακούετε, γίνεσθε πράγµατι
δούλοι µε την υπακοήν αυτήν. Δηλαδή είσθε η δούλοι υπακούοντες εις την αµαρτίαν δια να καταλήξετε στον πνευµατικόν
θάνατον η δούλοι υπακούοντες στον Χριστόν, δια να αποκτήσετε την δικαίωσιν και την αιωνίαν µακαριότητα.
Ρωµ. 6,17  χάρις δε τώ Θεώ ότι ήτε δούλοι της αµαρτίας, υπηκούσατε δε εκ καρδίας εις ον παρεδόθητε τύπον διδαχής,
Ρωµ. 6,17  Αλλά, δόξα στον Θεόν, διότι ναι µεν υπήρξατε άλλοτε δούλοι της αµαρτίας, υπηκούσατε όµως µε όλην σας την
ψυχήν και την καρδίαν στον τέλειον κανόνα της αρίστης διδασκαλίας, την οποίαν έχετε διδαχθή από τους Αποστόλους.
Ρωµ. 6,18  ελευθερωθέντες δε από της αµαρτίας εδουλώθητε τή δικαιοσύνη.
Ρωµ. 6,18  Ετσι δε, αφού εγίνατε ελεύθεροι από την αµαρτίαν, υπεδουλώθητε εις την αγιότητα και την αρετήν.
Ρωµ. 6,19  ανθρώπινον λέγω διά την ασθένειαν της σαρκός υµών. ώσπερ γάρ παρεστήσατε τα µέλη υµών δούλα τή
ακαθαρσία και τή ανοµία εις την ανοµίαν, ούτω νύν παραστήσατε τα µέλη υµών δούλα τή δικαιοσύνη εις αγιασµόν.
Ρωµ. 6,19  Χρησιµοποιώ ανθρωπίνας εικόνας και εκφράσεις εξ αιτίας της αδυναµίας, που παρουσιάζει η ανθρωπίνη, η
σαρκική ακόµη κατάστασίς σας. Δηλαδή όπως είχατε προσφέρει τα µέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν της αµαρτίας και
της ανοµίας, δια να διαπράττετε την αµαρτίαν, έτσι και τώρα πρέπει να προσφέρετε τα µέλη σας δούλα εις την αρετήν, δια
να πρωχωρήσετε και επιτύχετε την αγιότητα.
Ρωµ. 6,20  ότε γάρ δούλοι ήτε της αµαρτίας, ελεύθεροι ήτε τή δικαιοσύνη.
Ρωµ. 6,20  Αλλοτε, όταν ήσθε δούλοι εις την αµαρτίαν, ήσθε µεν ελεύθεροι ως προς την δικαίωσιν και την αρετήν, που θέλει
ο Θεός,
Ρωµ. 6,21  τίνα ούν καρπόν είχετε τότε εφ οίς νύν επαισχύνεσθε; το γάρ τέλος εκείνων θάνατος.
Ρωµ. 6,21  αλλά ποίον καρπόν, ποίον κέρδος και ωφέλειαν είχατε τότε από τα έργα της αµαρτίας, δια τα οποία τώρα
εντρέπεσθε κάθε φοράν που τα ενθυµείσθε. Διότι η κατάληξις εκείνων είναι ο αιώνιος πνευµατικός θάνατος.
Ρωµ. 6,22  νυνί δε ελευθερωθέντες από της αµαρτίας δουλωθέντες δε τώ Θεώ έχετε τον καρπόν υµών εις αγιασµόν, το δε
τέλος ζωήν αιώνιον.
Ρωµ. 6,22  Τωρα δε που απεκτήσατε την ελευθερίαν και απηλλάγητε από την δουλείαν της αµαρτίας, υπεδουλώθητε δε
θεληµατικά στον Θεόν, έχετε ως καρπόν την προκοπήν εις την αγιότητα τελικόν δε και αναφαίρετον κέρδος την αιωνίαν
ζωήν.
Ρωµ. 6,23  τα γάρ οψώνια της αµαρτίας θάνατος, το δε χάρισµα τού Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ηµών .
Ρωµ. 6,23  Διότι αι µεν συνέπειαι και ο µισθός της αµαρτίας είναι ο πνευµατικός θάνατος, το δε δώρον του Θεού προς
εκείνους, που τον υπακούουν, είναι η αιώνιος ζωή δια του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Ρωµ. 7,1   Ή αγνοείτε, αδελφοί· γινώσκουσι γάρ νόµον λαλώ. ότι ο νόµος κυριεύει τού ανθρώπου εφ όσον χρόνον ζή;
Ρωµ. 7,1   Οµιλώ προς ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν τον Νοµον. Η µήπως αγνοείτε, αδελφοί, ότο ο Νοµος έχει κύρος και
εξουσίαν στον άνθρωπον, εφ' όσον αυτός ζη;
Ρωµ. 7,2   η γάρ ύπανδρος γυνή τώ ζώντι ανδρί δέδεται νόµω· εάν δε αποθάνη ο ανήρ, κατήργηται από τού νόµου τού
ανδρός.
Ρωµ. 7,2   Διότι η υπανδρευµένη γυναίκα, παραδείγµατος χάριν, έχει δια του νόµου του γάµου δεθή προς τον άνδρα της, εφ'
όσον χρόνον εκείνος ζη. Εάν όµως αποθάνη ο σύζυγός της, έχει αυτή αποδεσµευθή από την εξουσίαν του νόµου, ο οποίος
την έδενε προηγουµένως µε τον άνδρα της.
Ρωµ. 7,3   άρα ούν ζώντος τού ανδρός µοιχαλίς χρηµατίσει εάν γένηται ανδρί ετέρω· εάν δε αποθάνη ο ανήρ, ελευθέρα εστίν
από τού νόµου, τού µη είναι αυτήν µοιχαλίδα γενοµένην ανδρί ετέρω·
Ρωµ. 7,3   Αρα, όταν ζη ο σύζυγος της, εάν αυτή συνάψη σχέσεις µε άλλον άνδρα, θα γίνη µοιχαλίς. Εάν όµως πεθάνη ο
σύζυγος της είναι ελευθέρα από τον νόµον, να γίνη σύζυγος άλλου ανδρός, χωρίς να θεωρήται αυτή πλέον µοιχαλίς.
Ρωµ. 7,4   ώστε, αδελφοί µου, και υµείς εθανατώθητε τώ νόµω διά τού σώµατος τού Χριστού εις το γενέσθαι υµάς ετέρω , τώ
εκ νεκρών εγερθέντι, ίνα καρποφορήσωµεν τώ Θεώ.
Ρωµ. 7,4   Ωστε, αδελφοί µου, κατά το παράδειγµά που σας έφερα, έχετε θανατωθή και αποθάνει ως προς τον Νοµον δια του
σταυρωθέντος σώµατος του Κυρίου, ώστε να έχετε το δικαίωµα να ανήκετε εις άλλον, δηλαδή στον αναστηθέντα Χριστόν,
δια να φέρωµεν έτσι καρπούς πνευµατικούς προς τιµήν και δόξαν του Θεού.
Ρωµ. 7,5   ότε γάρ ήµεν εν τή σαρκί, τα παθήµατα των αµαρτιών τα διά τού νόµου ενηργείτο εν τοίς µέλεσιν ηµών εις το
καρποφορήσαι τώ θανάτω·
Ρωµ. 7,5   Διότι, όταν εζούσαµεν τον σαρκικόν βίον του παλαιού ανθρώπου, τα πάθη των αµαρτιών, τα οποία κατεδίκαζε
αλλά δεν εξήλειφεν ο παλαιός Νοµος, ενεργούσαν έντος µας και επράττοντο δια των µελών µας, δια να παράγουν έτσι



καρπούς που έφερναν τον αιώνιον θάνατον.
Ρωµ. 7,6   νυνί δε κατηργήθηµεν από τού νόµου, αποθανόντες εν ώ κατειχόµεθα, ώστε δουλεύειν ηµάς εν καινότητι
πνεύµατος και ου παλαιότητι γράµµατος.
Ρωµ. 7,6   Τωρα όµως έχοµεν αποδεσµευθή εντελώς από τον Νοµον, διότι απεθάναµεν ως προς αυτόν, υπό την κατοχήν του
οποίου προηγουµένως ευρισκόµεθα, ώστε τώρα να υπακούωµεν στον Θεόν, δια να ζήσωµεν την νέαν κατάστασιν, που µας
εχάρισε το Πνεύµα, και να µη δουλεύωµεν εις την παλαιάν κατάστασιν, όπου εκυριαρχούσαν οι τύποι και το γράµµα του
Νοµου.
Ρωµ. 7,7   Τί ούν ερούµεν; ο νόµος αµαρτία; µη γένοιτο· αλλά την αµαρτίαν ουκ έγνων ει µη διά νόµου· την τε γάρ επιθυµίαν
ουκ ήδειν ει µη ο νόµος έλεγεν, ουκ επιθυµήσεις·
Ρωµ. 7,7   Αλλά τότε, τι λοιπόν θα είπωµεν; Οτι ο Νοµος, που µας εδηµιουργούσε αυτήν την κατάστασιν της δουλείας, ήτο
κάτι το αµαρτωλόν και κακόν; Ασφαλώς όχι. Αλλά πρέπει να λέγωµεν ότι την αµαρτίαν δεν την εγνωρίσαµεν ει µη µόνον
δια του Νοµου, ο οποίος και την απηγόρευε. Διότι και την αµαρτωλήν επιθυµίαν δεν θα την εγνώριζα ως αµαρτωλήν, εάν ο
Νοµος ρητώς δεν έλεγεν “ουκ επιθυµήσεις όσα τω πλησίον σου εστι”.
Ρωµ. 7,8   αφορµήν δε λαβούσα η αµαρτία διά της εντολής κατειργάσατο εν εµοί πάσαν επιθυµίαν· χωρίς γάρ νόµου
αµαρτία νεκρά.
Ρωµ. 7,8   Ελαβεν όµως αφορµήν από αυτάς τας απαγορεύσστου Νοµου η αµαρτία , που υπήρχε µέσα µου και ως
κατάστασις και ως ροπή προς το κακόν και εκαλλιέργησε και εφλόγισε µέσα µου κάθε αµαρτωλήν επιθυµίαν. Διότι χωρίς
τον Νοµον η αµαρτία είναι νεκρά, σαν να µην υπάρχη.
Ρωµ. 7,9   εγώ δε έζων χωρίς νόµου ποτέ· ελθούσης δε της εντολής η αµαρτία ανέζησεν,
Ρωµ. 7,9   Εγώ δε εζούσα κάποτε χωρίς τον Νοµον, χωρίς να έχω γνώσιν των εντολών του. Οταν δε εγνώρισα την εντολήν,
τότε αναζωγονήθηκε µέσα µου και µου έγινε γνωστή η αµαρτία.
Ρωµ. 7,10  εγώ δε απέθανον, και ευρέθη µοι η εντολή η εις ζωήν, αύτη εις θάνατον·
Ρωµ. 7,10  Συνέπεια αυτού είναι, ότι εγώ απέθανα πνευµατικώς εξ αιτίας των παραβάσεων. Και έτσι η εντολή του Νοµου,
που είχε δοθή δια να µε χειραγωγήση εις την λύτρωσιν και ζωήν, αυτή ευρέθη ότι µε ωδήγησεν στον θάνατον.
Ρωµ. 7,11  η γάρ αµαρτία αφορµήν λαβούσα διά της εντολής εξηπάτησέ µε και δι αυτής απέκτεινεν.
Ρωµ. 7,11  Διότι η αµαρτία επήρε αφορµήν από την εντολήν, µε ηπάτησε και µε παρέσυρε δελεαστικώς εις την παράβασιν
και δι' αυτής µε εθανάτωσε πνευµατικώς.
Ρωµ. 7,12  ώστε ο µέν νόµος άγιος, και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή.
Ρωµ. 7,12  Ωστε ο µεν Νοµος, που εδόθη δια του Μωϋσέως, είναι άγιος και κάθε εντολή του είναι αγία και δικαία και αγαθή
δι' εµέ τον άνθρωπον.
Ρωµ. 7,13  το ούν αγαθόν εµοί γέγονε θάνατος; µη γένοιτο· αλλά η αµαρτία, ίνα φανή αµαρτία, διά τού αγαθού µοι
κατεργαζοµένη θάνατον, ίνα γένηται καθ υπερβολήν αµαρτωλός η αµαρτία διά της εντολής.
Ρωµ. 7,13  Αλλά θα ερωτήση κανείς· Αυτό, λοιπόν, το αγαθόν, ο άγιος δηλάδη και δίκαιος Νοµος, έγινε δι' εµέ αιτία
θανάτου; Μη γένοιτο! Αλλ' η αµαρτία, δια να φανή πόσον ολεθρία και φοβερά είναι, επέτυχε δια του Νοµου, που είναι
αγαθός και δίκαιος, να κατεργασθή και πραγµατοποιήση έντος µου τον θάνατον· δια να γίνη έτσι και αποδειχθή
ολοκάθαρα δια µέσου της εντολής, πόσον υπερβολικά καταστρεπτική και ύπουλος είναι η αµαρτία δια τον άνθρωπον.
Ρωµ. 7,14  οίδαµεν γάρ ότι ο νόµος πνευµατικός εστιν· εγώ δε σαρκικός ειµι, πεπραµένος υπό την αµαρτίαν.
Ρωµ. 7,14  Διότι γνωρίζοµεν ότι ο νόµος είναι πνευµατικός, δώρον δηλαδή του Αγίου Πνεύµατος, δια να εξυπηρετή την
ιδικήν µας πνευµατικήν ζωήν. Εγώ όµως είµαι δούλος της σαρκός, σαν πουληµένος σκλάβος υπό την κυριαρχίαν της
αµαρτίας.
Ρωµ. 7,15  ό γάρ κατεργάζοµαι ου γινώσκω· ου γάρ ό θέλω τούτο πράσσω, αλλ ό µισώ τούτο ποιώ.
Ρωµ. 7,15  Κυριευµένος και σκοτισµένος από το πάθος δεν γνωρίζω καλά αυτό το κακόν που πράττω. Διότι δεν πράττω αυτό
το οποίον εσωτερικώς θέλω, αλλά κάµνω εκείνο το οποίον µισώ.
Ρωµ. 7,16  ει δε ό ου θέλω τούτο ποιώ, σύµφηµι τώ νόµω ότι καλός.
Ρωµ. 7,16  Εάν δε, παρασυρόµενος από την εσωτερικήν µου αµαρτωλότητα και τους εξωτερικούς πειρασµούς, πράττω αυτό
που δεν θέλω, τότε µε την θέλησίν µου και αντίθετα προς τα έργα µου συµφωνώ µε τον Νοµον και οµολογώ ότι είναι καλός.
Ρωµ. 7,17  νυνί δε ουκέτι εγώ κατεργάζοµαι αυτό, αλλ η οικούσα εν εµοί αµαρτία.
Ρωµ. 7,17  Τωρα δε δεν πράττω εγώ το κακόν, αλλά η αµαρτία, η οποία κατοικεί µέσα µου και µε εξουσιάζει.
Ρωµ. 7,18  οίδα γάρ ότι ουκ οικεί εν εµοί, τούτ έστιν εν τή σαρκί µου, αγαθόν· το γάρ θέλειν παράκειταί µοι, το δε
κατεργάζεσθαι το καλόν ουχ ευρίσκω·
Ρωµ. 7,18  Διότι γνωρίζω καλά ότι δεν κατοικεί µέσα µου, δηλαδή εις την διεφθαρµένην ανθρωπίνην φύσιν, το αγαθόν·
αυτό δε φαίνεται καθαρά και εκ του γεγονότος, ότι το να θέλω µεν το καλόν είναι τούτο κοντά µου, το να πραγµατοποιώ
όµως το καλόν δεν το ευρίσκω κοντά µου και εύκολον.
Ρωµ. 7,19  ου γάρ ό θέλω ποιώ αγαθόν, αλλ ό ου θέλω κακόν τούτο πράσσω.
Ρωµ. 7,19  Διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίον εσωτερικώς µε όλην µου την θέλησιν επιθυµώ, αλλά το κακόν, που δεν
θέλω, αυτό πράττω.
Ρωµ. 7,20  ει δε ό ου θέλω εγώ τούτο ποιώ, ουκέτι εγώ κατεργάζοµαι αυτό, αλλ η οικούσα εν εµοί αµαρτία.
Ρωµ. 7,20  Εάν δε εγώ πράττω το κακόν, που εις την πραγµατικότητα δεν το θέλω, αυτό σηµαίνει ότι δεν το πραγµατοποιώ
πλέον εγώ, αλλ' η αµαρτία, που κατοικεί µέσα µου και η οποία µε έχει κάµει δούλον της.
Ρωµ. 7,21  ευρίσκω άρα τον νόµον τώ θέλοντι εµοί ποιείν το καλόν, ότι εµοί το κακόν παράκειται·
Ρωµ. 7,21  Αρα ευρίσκω τον Νοµον του Θεού βοηθόν και σύµφωνον µε την θέλησίν µου, η οποία και θέλει να πράττω το
καλόν. Δεν ηµπορώ όµως να τηρήσω αυτόν, διότι υπάρχει κοντά µου και έντος µου το κακόν, η δύναµις της αµαρτίας.
Ρωµ. 7,22  συνήδοµαι γάρ τώ νόµω τού Θεού κατά τον έσω άνθρωπον,
Ρωµ. 7,22  Διότι ευχαριστούµαι και ευφραίνοµαι στον νόµον του Θεού µε όλην µου την ψυχήν, την καρδίαν και τον νουν.
Ρωµ. 7,23 βλέπω δε έτερον νόµον εν τοίς µέλεσί µου αντιστρατευόµενον τώ νόµω τού νοός µου και αιχµαλωτίζοντά µε εν τώ
νόµω της αµαρτίας τώ όντι εν τοίς µέλεσί µου.
Ρωµ. 7,23  Βλέπω όµως να κυριαρχή εις τα µέλη µου άλλος νόµος, η δύναµις της αµαρτίας, που αντιστρατεύεται και



µάχεται όσα ο νους µου και η συνείδησις µου υποδεικνύουν ως ορθά, και µε υποδουλώνει στον νόµον της αµαρτίας, ο
οποίος κυριαρχεί εις την αµαρτωλήν ανθρωπίνην µου φύσιν.
Ρωµ. 7,24  Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος! τις µε ρύσεται εκ τού σώµατος τού θανάτου τούτου;
Ρωµ. 7,24  Δυστυχισµένος και ταλαιπωρηµένος εγώ άνθρωπος! Ποιός θα µε ελευθερώση και θα µε γλυτώση από το σώµα
τούτο, µέσα στο οποίον κυριαρχεί η αµαρτία και δια της αµαρτίας ο θάνατος;
Ρωµ. 7,25  ευχαριστώ τώ Θεώ διά Ιησού Χριστού τού Κυρίου ηµών· άρα ούν αυτός εγώ τώ µέν νοΐ δουλεύω νόµω Θεού, τή δε
σαρκί νόµω αµαρτίας.
Ρωµ. 7,25  Ευχαριστώ τον Θεόν, ο οποίος µε ηλευθέρωσε και µε έσωσε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ηµών. Το
συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι εγώ δουλεύω εις δύο κυρίους· µε τον νουν και την συνείδησιν δουλεύω στον νόµον του Θεού,
µε τα µέλη όµως της σαρκός µου δουλεύω στον νόµον της αµαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Ρωµ. 8,1   Ουδέν άρα νύν κατάκριµα τοίς εν Χριστώ Ιησού µη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύµα.
Ρωµ. 8,1   Εποµένως δεν υπάρχει τώρα καµµία καταδίκη στους πιστεύοντας και τους ηνωµένους µε τον Ιησούν Χριστόν, οι
οποίοι ζουν και πολιτεύονται όχι σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας της σαρκός, αλλά σύµφωνα µε τας εντολάς του
Πνεύµατος.
Ρωµ. 8,2   ο γάρ νόµος τού πνεύµατος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ µε από τού νόµου της αµαρτίας και τού
θανάτου.
Ρωµ. 8,2  Διότι ο Νοµος του Πνεύµατος, η χάρις, ο φωτισµός και η δύναµις του Αγίου Πνεύµατος, που µεταδίδει και
καλλιεργεί και αναπτύσσει την κατά Χριστόν ζωήν, µε απηλευθέρωσε από τον νόµον και την κυριαρχίαν της αµαρτίας και
του θανάτου.
Ρωµ. 8,3   το γάρ αδύνατον τού νόµου, εν ώ ησθένει διά της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού υιόν πέµψας εν οµοιώµατι σαρκός
αµαρτίας και περί αµαρτίας, κατέκρινε την αµαρτίαν εν τή σαρκί,
Ρωµ. 8,3   Διότι εκείνο το οποίον ήτο αδύνατον και ακατόρθωτον στον Νοµον, που δεν ηµπορούσε δηλαδή να κατανικήση
την αµαρτωλότητα και την αντίστασιν του σαρκικού αµαρτωλού ανθρώπου , το επραγµατοποίησε και το έφερεν εις πέρας
ο Θεός µε το να στείλη, δια την εξάλειψιν της αµαρτίας, τον Υιόν του τον µονογενή, µε ανθρώπινον σώµα, χωρίς βέβαια και
να είναι αµαρτωλόν. Και έτσι καταδίκασε και κατέλυσε την αµαρτίαν δια της αναµαρτήτου σαρκός του Υιού του, που
παρεδόθη εις θάνατον.
Ρωµ. 8,4   ίνα το δικαίωµα τού νόµου πληρωθή εν ηµίν τοίς µη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύµα·
Ρωµ. 8,4  Δια να εκπληρωθούν πλέον µε την χάριν του Θεού όλαι αι διατάξστου Νοµου και από ηµάς, οι οποίοι ζώµεν και
φερόµεθα τώρα, όχι σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας της σαρκός, αλλά σύµφωνα προς τα παραγγέλµατα του
Ευαγγελίου και τας υπαγορεύσστου Αγίου Πνεύµατος.
Ρωµ. 8,5   οι γάρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά πνεύµα τα τού πνεύµατος.
Ρωµ. 8,5   Διότι όσοι ευρίσκονται ακόµη υπό την κυριαρχίαν της σαρκός φρονούν και επιθυµούν όσα θέλει η σαρξ · όσοι
όµως κατευθύνονται από την χάριν και την δύναµιν του Αγίου Πνεύµατος, σκέπτονται και φρονούν και θέλουν όσα το
Αγιον Πνεύµα τους υπαγορεύει.
Ρωµ. 8,6   το γάρ φρόνηµα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνηµα τού πνεύµατος ζωή και ειρήνη· διότι το φρόνηµα της
σαρκός έχθρα εις Θεόν·
Ρωµ. 8,6  Αι σκέψεις, τα φρονήµατα και αι επιθυµίαι της σαρκός προκαλούν τον πνευµατικόν θάνατον. Το δε φρόνηµα, που
υπαγορεύει το Πνεύµα το Αγιον και η αγία κατάστασις που δηµιουργεί, οδηγεί εις την αληθινήν ζωήν και ειρήνην. Διότι η
σαρκική κατάστασις και επιθυµία είναι εχθρά στον Θεόν και φέρει τον θάνατον.
Ρωµ. 8,7   τώ γάρ νόµω τού Θεού ουχ υποτάσσεται· ουδέ γάρ δύναται·
Ρωµ. 8,7   Εις τον Νοµον του Θεού δεν υποτάσσεται ο σαρκικός άνθρωπος και ούτε έχει την δύναµιν να υποταχθή .
Ρωµ. 8,8   οι δε εν σαρκί όντες Θεώ αρέσαι ου δύνανται.
Ρωµ. 8,8  Οσοι δε ζουν κατά σάρκα και πορεύονται κατά τας επιθυµίας της σαρκός, δεν ηµπορούν να αρέσουν και να
ευαρεστήσουν στον Θεόν.
Ρωµ. 8,9   υµείς δε ουκ εστέ εν σαρκί, αλλ εν πνεύµατι, είπερ Πνεύµα Θεού οικεί εν υµίν. ει δε τις Πνεύµα Χριστού ουκ έχει,
ούτος ουκ έστιν αυτού.
Ρωµ. 8,9  Σεις όµως δεν είσθε πλέον δούλοι της σαρκός, αλλ' ευρίσκεσθε υπό την καθοδήγησιν του πνεύµατος σας, που έχει
φωτισθή και αναγεννηθή από την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, εάν βέβαια κατοική έντος υµών το Πνεύµα του Θεού. Εάν δε
κανείς δεν έχη µέσα του Πνεύµα Χριστού, αυτός δεν είναι άνθρωπος του Χριστού.
Ρωµ. 8,10  ει δε Χριστός εν υµίν, το µέν σώµα νεκρόν δι αµαρτίαν, το δε πνεύµα ζωή διά δικαιοσύνην.
Ρωµ. 8,10  Εάν δε κατοική ο Χριστός µέσα σας, τότε έστω και αν το σώµα σας υπόκειται στον θάνατον εξ αιτίας της
αµαρτίας, το πνεύµα σας όµως έχει ζωήν αιωνίαν χάρις εις την δικαίωσιν, που ελάβατε από τον Χριστόν.
Ρωµ. 8,11  ει δε το Πνεύµα τού εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υµίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και
τα θνητά σώµατα υµών διά το ενοικούν αυτού Πνεύµα εν υµίν.
Ρωµ. 8,11  Εάν δε το Πνεύµα του Θεού, που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, κατοική µέσα σας, τότε αυτός που ανέστησε τον
Χριστόν θα ζωοποιήση και τα θνητά σώµατα σας ένεκα του Πνεύµατός του, που κατοικεί µέσα σας.
Ρωµ. 8,12  Άρα ούν, αδελφοί, οφειλέται εσµέν ου τή σαρκί τού κατά σάρκα ζήν·
Ρωµ. 8,12  Αρα, λοιπόν, αδελφοί, αφού τέτοιες ευεργεσίες ελάβοµεν και τέτοιες δωρεές ετοιµάζονται δι' ηµάς, δεν έχοµεν
υποχρέωσιν εις την σάρκα, να ζώµεν κατά τας επιθυµίας της σαρκός (αλλά στο Πνεύµα, να ζώµεν κατάς υπαγορεύσστου
Πνεύµατος).
Ρωµ. 8,13  ει γάρ κατά σάρκα ζήτε, µέλλετε αποθνήσκειν· ει δε Πνεύµατι τας πράξεις τού σώµατος θανατούτε , ζήσεσθε.
Ρωµ. 8,13  Διότι, εάν ζήτε κατά τας επιθυµίας της σαρκός, µέλλετε να αποθάνετε τον αιώνιον θάνατον. Εάν όµως, µε τας
πνευµατικάς δυνάµεις που χαρίζει το Πνεύµα, αποστρέφεσθε και νεκρώνετε τας κακάς πράξστου σώµατος, θα ζήσετε
αιωνίως πλησίον του Θεού.
Ρωµ. 8,14  όσοι γάρ Πνεύµατι Θεού άγονται, ούτοί εισιν υιοί Θεού.



Ρωµ. 8,14  Διότι, όσοι οδηγούνται και κατευθύνονται από το Πνεύµα του Θεού, αυτοί είναι οι πραγµατικοί υιοί του Θεού.
Ρωµ. 8,15  ου γάρ ελάβετε Πνεύµα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλ ελάβετε Πνεύµα υιοθεσίας, εν ώ κράζοµεν· αββά ο πατήρ.
Ρωµ. 8,15  Σεις δε, όταν επιστεύσατε και εβαπτίσθητε, δεν ελάβετε ψυχικήν κατάστασιν και φρονήµατα δουλείας, δια να
περιπέσετε πάλιν εις φόβον, αλλ' ελάβετε από το Πνεύµα το Αγιον ψυχικήν κατάστασιν και φρονήµατα υιών του Θεού κατά
χάριν, ώστε χάρις εις αυτά να φωνάζωµεν µε θάρρος προς τον Θεόν; Αββά ο Πατήρ!
Ρωµ. 8,16  αυτό το Πνεύµα συµµαρτυρεί τώ πνεύµατι ηµών ότι εσµέν τέκνα Θεού.
Ρωµ. 8,16  Αυτό δε το Αγιον Πνεύµα µαρτυρεί και επιβεβαιώνει µαζή µε το ιδικόν µας πνεύµα ότι είµεθα τέκνα του Θεού.
Ρωµ. 8,17  ει δε τέκνα, και κληρονόµοι, κληρονόµοι µέν Θεού, συγκληρονόµοι δε Χριστού, είπερ συµπάσχοµεν ίνα και
συνδοξασθώµεν.
Ρωµ. 8,17  Εάν δε είµαθα τέκνα, κατά λογικήν συνέπειαν είµεθα και κληρονόµοι· κληρονόµοι µεν του Θεού, που είναι
πατέρας µας, συγκληρονόµοι δε µαζή µε τον Χριστόν, που είναι πρωτότοκος αδελφός µας. Αποκτώµεν δε αυτά τα
δικαιώµατα, εάν βεβαίως πάσχωµεν και ταλαιπωρούµεθα µαζή µε τον Χριστόν δια να δοξασθώµεν έτσι µαζή του.
Ρωµ. 8,18  Λογίζοµαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήµατα τού νύν καιρού προς την µέλλουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι εις ηµάς.
Ρωµ. 8,18  Φρονώ δε, και είναι απολύτως λογική η σκέψις µου, ότι τα όσα υποφέροµεν κατά το διάστηµα της παρούσης
ζωής δεν είναι άξια κατά κανένα τρόπον να συγκριθούν προς την δόξαν, η οποία µέλλει να αποκαλυφθή και δοθή εις ηµάς.
Ρωµ. 8,19  η γάρ αποκαραδοκία της κτίσεως την αποκάλυψιν των υιών τού Θεού απεκδέχεται.
Ρωµ. 8,19  Και αυτή ακόµη η άψυχος κτίσις ευρίσκεται εις συνεχή έντονον αναµονήν, περιµένουσα µε πόθον την ένδοξον
φανέρωσιν των τέκνων του Θεού.
Ρωµ. 8,20  τή γάρ µαταιότητι η κτίσις υπετάγη, ουχ εκούσα, αλλά διά τον υποτάξαντα, επ ελπίδι
Ρωµ. 8,20  Διότι και η κτίσις έχει υποδουλωθή εις την φθοράν όχι βέβαια µε την θέλησίν της, αλλά από τον Θεόν, ο οποίος
την υπέταξεν εις την φθοράν (µετά την πτώσιν του ανθρώπου) µε την ελπίδα όµως της απαλλαγής.
Ρωµ. 8,21  ότι και αυτή η κτίσις ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων
τού Θεού.
Ρωµ. 8,21  Η βεβαία δε ελπίς είναι ότι και αυτή η κτίσις θα ελευθερωθή από τον ζυγόν της φθοράς και του θανάτου και
άφθαρτος πλέον θα λάβη µέρος εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού.
Ρωµ. 8,22  οίδαµεν γάρ ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι τού νύν·
Ρωµ. 8,22  Διότι γνωρίζοµεν, ότι όλη η κτίσις µαζή στενάζει και πονεί πολύ µέχρι σήµερον.
Ρωµ. 8,23  ου µόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν τού Πνεύµατος έχοντες και ηµείς αυτοί εν εαυτοίς στενάζοµεν
υιοθεσίαν απεκδεχόµενοι, την απολύτρωσιν τού σώµατος ηµών.
Ρωµ. 8,23  Και όχι µόνον η κτίσις, αλλά και ηµείς οι ίδιοι, µολονότι έχοµεν ήδη πάρει την απαρχήν των δωρεών του Αγίου
Πνεύµατος ως προκαταβολήν, τρόπον τινά, και εγγύησιν δια τα µέλλοντα αγαθά, στενάζοµεν εν τούτοις εσωτερικώς,
περιµένοντες το πλήρες και τέλειον δώρον της υιοθεσίας µας εκ µέρους του Θεού, την απολύτρωσιν του σώµατος ηµών εκ
της φθοράς.
Ρωµ. 8,24  τή γάρ ελπίδι εσώθηµεν· ελπίς δε βλεποµένη ουκ έστιν ελπίς· ό γάρ βλέπει τις , τι και ελπίζει;
Ρωµ. 8,24  Διότι τώρα έχοµεν σωθή µε την ελπίδα, την βεβαίαν και ασφαλή. Ελπίς όµως η οποία είναι αισθητή και ορατή,
δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίον βλέπει κανείς µε τα σωµατικά του µάτια, τι λόγος υπάρχει να το ελπίζη, αφού το
βλέπει ως πραγµατικότητα;
Ρωµ. 8,25  ει δε ό ου βλέποµεν ελπίζοµεν, δι υποµονής απεκδεχόµεθα.
Ρωµ. 8,25  Εάν όµως εκείνο, που δεν βλέποµεν, ελπίζωµεν να το αποκτήσωµεν στο µέλλον, τότε µε πολλήν υποµονήν και
σφοδράν επιθυµίαν το περιµένοµεν.
Ρωµ. 8,26  Ωσαύτως δε και το Πνεύµα συναντιλαµβάνεται ταίς ασθενείαις ηµών· το γάρ τι προσευξόµεθα καθό δεί ουκ
οίδαµεν, αυτό το Πνεύµα υπερεντυγχάνει υπέρ ηµών στεναγµοίς αλαλήτοις·
Ρωµ. 8,26  Και αυτό επίσης το Αγιον Πνεύµα µας βοηθεί ωσαύτως εις όλας τας αδυναµίας µας, απαλύνει τους κόπους και
τους πόνους και τας θλίψεις µας. Ειδικώτεον δε, επειδή ηµείς δεν γνωρίζοµεν πως πρέπει να προσευχηθώµεν και τι να
ζητήσωµεν εις την προσευχήν µας, αυτό τούτο το Πνεύµα το Αγιον µεσιτεύει µε το παραπάνω υπέρ ηµών, εµπνέει εις τας
καρδίας µας στεναγµούς ιεράς κατανύξεως, που δεν είναι δυνατόν να εκφρασθούν µε λόγια, και οι οποίοι µας υψώνουν
προς τον Θεόν.
Ρωµ. 8,27  ο δε ερευνών τας καρδίας οίδε τι το φρόνηµα τού Πνεύµατος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων.
Ρωµ. 8,27  Ο Θεός όµως, ο οποίος ερευνά και τα βάθη των καρδιών, γνωρίζει τι θέλει να εκφράση µε τους στεναγµούς
αυτούς το Πνεύµα, διότι σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, προσεύχεται και κατ' αυτόν τον τρόπον υπέρ των πιστών.
Ρωµ. 8,28  Οίδαµεν δε ότι τοίς αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν, τοίς κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσιν·
Ρωµ. 8,28  Τους στεναγµούς µας δια τας θλίψεις της παρούσης ζωής τους απαλύνει και το γεγονός, ότι γνωρίζοµεν πως εις
εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα υποβοηθούν και συνεργάζονται δια το καλόν των· εις αυτούς δηλαδή, οι οποίοι
σύµφωνα µε την προαιώνιον πρόθεσιν του Θεού έχουν κληθή και έχουν δεχθή την σωτηρίαν.
Ρωµ. 8,29  ότι ούς προέγνω, και προώρισε συµµόρφους της εικόνος τού υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν
πολλοίς αδελφοίς·
Ρωµ. 8,29  Διότι εκείνους τους οποίους ο Θεός έχει προγνωρίσει ως αξίους σωτηρίας δια την καλήν των διάθεσιν , τους
προώρισε να γίνουν οµοιόµορφοι προς την ένδοξον εικόνα του Υιού του, ώστε να είναι ο Υιός του Θεού πρωτοτόκος µεταξύ
πολλών αδελφών, που θα είναι όµοιοί του.
Ρωµ. 8,30  ούς δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε, και ούς εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσεν, ούς δε εδικαίωσε, τούτους και
εδόξασε.
Ρωµ. 8,30  Εκείνους δε που προώρισε δια την δόξαν της οµοιώσεώς των προς τον Χριστόν, αυτούς και εκάλεσε· και αυτούς
που εκάλεσε και εδέχθησαν την κλήσιν, τους κατέστησε δικαίους· και εκείνους που εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε εις την
Βασιλείαν των ουρανών.
Ρωµ. 8,31  Τί ούν ερούµεν προς ταύτα; ει ο Θεός υπέρ ηµών, τις καθ ηµών;
Ρωµ. 8,31  Τι λοιπόν, θα είπωµεν και τι συµπεράσµατα θα βγάλωµεν δια τας µεγάλας αυτάς δωρεάς, που µας εχάρισεν ο
Θεός; Το συµπέρασµα είναι ότι, εάν ο Θεός µας αγαπά και είναι υπερασπιστής µας, ποίος θα τολµήση να εναντιωθή προς



ηµάς και να µας βλάψη;
Ρωµ. 8,32  ός γε τού ιδίου υιού ουκ εφείσατο, αλλ υπέρ ηµών πάντων παρέδωκεν αυτόν, πώς ουχί και σύν αυτώ τα πάντα
ηµίν χαρίσεται;
Ρωµ. 8,32  Αυτός, ο οποίος δεν ελυπήθη ούτε τον µονογενή Υιόν του, αλλά τον παρέδωκεν στον σταυρικόν θάνατον υπέρ
όλων ηµών, πως µαζή µε αυτόν δεν θα µας χαρίση και κάθε άλλην εύνοιαν και όλα τα άλλα, που µας χρειάζονται; (Αφού
µας εδώρισε το απείρως ανώτερον, δεν θα µας χαρίση και τα άλλα αγαθά;)
Ρωµ. 8,33  τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού; Θεός ο δικαιών·
Ρωµ. 8,33  Ποίος θα τολµήση να παρουσιασθή επικριτής και κατήγορος εναντίον των εκλεκτών του Θεού; Κανείς· διότι
“αυτός ο ίδιος ο Θεός σβήνει και εξαλείφει τας αµαρτίας µας και µας κάµνει δικαίους”.
Ρωµ. 8,34  τις ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, µάλλον δε και εγερθείς, ός και εστιν εν δεξιά τού Θεού, ός και εντυγχάνει
υπέρ ηµών.
Ρωµ. 8,34  “Ποίος θα τολµήση να µας κατακρίνη και να µας καταδικάση”; Κανένας· διότι ο Χριστός είναι εκείνος, που
απέθανε δι' ηµάς, µάλλον δε και ανεστήθη δια την δικαίωσίν µας, ο οποίος και ευρίσκεται πάντοτε ένδοξος εις τα δεξιά του
Θεού και µεσιτεύει προς τον Πατέρα δι' ηµάς.
Ρωµ. 8,35  τις ηµάς χωρίσει από της αγάπης τού Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγµός ή λιµός ή γυµνότης ή κίνδυνος ή
µάχαιρα;
Ρωµ. 8,35  Ποιός, λοιπόν, θα ηµπορέση ποτέ να µας χωρίση από την αγάπην του Χριστού; Θλίψις η εσωτερική στενοχωρία η
διωγµός εκ µέρους των απίστων η πείνα η γυµνότης η οιοσδήποτε κίνδυνος η µαχαίρα, που να µας απειλή µε σφαγήν;
Ρωµ. 8,36  καθώς γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούµεθα όλην την ηµέραν· ελογίσθηµεν ως πρόβατα σφαγής.
Ρωµ. 8,36  Αντικρύζοµεν βέβαια και αυτόν τον κίνδυνον της σφαγής, όπως άλλωστε έχει προφητευθή και στους ψαλµούς
ότι· “ένεκά σου, Κυριε, εκτιθέµεθα εις κίνδυνον θανάτου όλην την ηµέραν. Εθεωρήθηµεν από τους διώκτας µας σαν
πρόβατα, προωρισµένα εις σφαγήν”.
Ρωµ. 8,37  αλλ εν τούτοις πάσιν υπερνικώµεν διά τού αγαπήσαντος ηµάς.
Ρωµ. 8,37  Αλλά εις όλας αυτάς τας δυσκολίας και τας απειλάς βγαίνοµεν µε το παραπάνω νικηταί, δια της βοηθείας του
Χριστού, ο οποίος τόσον πολύ µας έχει αγαπήσει.
Ρωµ. 8,38  πέπεισµαι γάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάµεις ούτε ενεστώτα ούτε µέλλοντα
Ρωµ. 8,38  Διότι έχω απόλυτον πεποίθησιν και βεβαιότητα, ότι ούτε ο θάνατος, µε τον οποίον µας απειλούν, ούτε αι τέρψεις
και αι απολαύσεις της ζωής, τας οποίας µας υπόσχονται, ούτε αι υπερκόσµιαι δυνάµεις, τα εν ουρανοίς τάγµατα των
αγγέλων και των αρχών και των δυνάµεων, ούτε αι περιστάσεις και τα γεγονότα του παρόντος ούτε τα µελλοντικά
γεγονότα
Ρωµ. 8,39  ούτε ύψωµα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ηµάς χωρίσαι από της αγάπης τού Θεού της εν Χριστώ
Ιησού τώ Κυρίω ηµών.
Ρωµ. 8,39  ούτε ύψος δόξης ούτε βάθος ταπεινώσεως και περιφρονήσεως ούτε καµµιά άλλη κτίσις διαφορετική απ' αυτήν
που βλέποµεν, θα ηµπορέση ποτέ να µας χωρίση από την αγάπην του Θεού, όπως µας την εφανέρωσεν ο ίδιος δια µέσου
του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Ρωµ. 9,1   Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδοµαι, συµµαρτυρούσης µοι της συνειδήσεώς µου εν Πνεύµατι Αγίω,
Ρωµ. 9,1   Αλήθειαν σας λέγω, ως άνθρωπος που οµιλεί ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδοµαι και έχω µαρτυρούσαν και
επιβεβαιώνουσαν την αλήθειαν αυτήν ταύτην την συνείδησίν µου, η οποία φωτίζεται από το Αγιον Πνεύµα.
Ρωµ. 9,2   ότι λύπη µοί εστι µεγάλη και αδιάλειπτος οδύνη τή καρδία µου.
Ρωµ. 9,2  Σας λέγω, λοιπόν, ότι µεγάλη λύπη υπάρχει µέσα µου, συνεχής και ακατάπαυστος πόνος εις την καρδίαν µου, δια
την σκληροκαρδίαν και απιστίαν των οµοεθνών µου Εβραίων.
Ρωµ. 9,3   ηυχόµην γάρ αυτός εγώ ανάθεµα είναι από τού Χριστού υπέρ των αδελφών µου, των συγγενών µου κατά σάρκα,
Ρωµ. 9,3   Θα ηυχόµην δε να χωρισθώ εγώ ο ίδιος από τον Χριστόν και να γίνω ανάθεµα, εάν ήτο δυνατόν µε την καταδίκην
µου αυτήν να σωθούν οι κατά σάρκα αδελφοί µου, οι οµοεθνείς µου Ιουδαίοι.
Ρωµ. 9,4   οίτινές εισιν Ισραηλίται, ών η υιοθεσία και η δόξα και αι διαθήκαι και η νοµοθεσία και η λατρεία και αι
επαγγελίαι,
Ρωµ. 9,4  Αυτοί που είναι απόγονοι του Ιακώβ, στους οποίους ανήκει η υιοθεσία και η δόξα µε τα τόσα θαύµατα που έκαµε
προς χάριν αυτών ο Θεός· στους οποίους εδόθησαν αι συνθήκαι, που είχε κάµει ο Θεός µε τους προγόνους των, και η
νοµοθεσία και η λατρεία και αι ανεκτίµητοι υποσχέσεις.
Ρωµ. 9,5   ών οι πατέρες, και εξ ών ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αµήν.
Ρωµ. 9,5   Αυτοί, των οποίων οι πατέρες και οι πατριάρχαι είναι επίσηµοι και ένδοξοι και από τους οποίους κατάγεται, κατά
σάρκα, ο Χριστός, ο οποίος είναι Θεός, κύριος και εξουσιαστής όλων, άξιος να υµνήται και να δοξάζεται στους αιώνας.
Αµήν.
Ρωµ. 9,6   Ουχ οίον δε ότι εκπέπτωκεν ο λόγος τού Θεού. ου γάρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτοι Ισραήλ,
Ρωµ. 9,6  Το γεγονός όµως ότι εξέπεσαν αυτοί από τας ευλογίας, δεν σηµαίνει ότι έχει ξεπέσει και διαψευσθή υπό των
πραγµάτων ο λόγος του Θεού, διότι αληθινοί Ισραηλίται δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται σαρκικώς από τον Ισραήλ,
Ρωµ. 9,7   ουδ ότι εισί σπέρµα Αβραάµ, πάντες τέκνα, αλλ εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρµα·
Ρωµ. 9,7   ούτε, διότι είναι σαρκικοί απόγονοι του Αβραάµ, είναι όλοι άξια τέκνα του Αβραάµ. Αλλά, όπως ο Θεός είπεν στον
Αβραάµ, “θα ονοµασθούν αληθινοί απόγονοί σου από τον Ισαάκ”.
Ρωµ. 9,8   τούτ έστιν ου τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα τού Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρµα.
Ρωµ. 9,8  δηλαδή τέκνα του Θεού δεν είναι όλοι οι κατά σάρκα απόγονοι του Αβραάµ, που γεννώνται σύµφωνα µε τους
φυσικούς νόµους. Αλλά θεωρούνται και είναι γνήσια τέκνα και πραγµατικοί απόγονοι του Αβραάµ αυτοί που γεννώνται
σύµφωνα µε την υπόσχεσιν του Θεού.
Ρωµ. 9,9   επαγγελίας γάρ ο λόγος ούτος· κατά τον καιρόν τούτον ελεύσοµαι και έσται τή Σάρα υιός .
Ρωµ. 9,9  Διότι είναι λόγος της επισήµου υποσχέσεως του Θεού, αυτός τον οποίον είπεν στον Αβραάµ· ότι δηλαδή, “κατά το



ερχόµενον έτος, εις τέτοιαν εποχήν, θα έλθω, και η στείρα Σαρρα θα έχη παιδί”, δηλαδή τον Ισαάκ.
Ρωµ. 9,10  ου µόνον δε, αλλά και εβέκκα εξ ενός κοίτην έχουσα, Ισαάκ τού πατρός ηµών·
Ρωµ. 9,10  Οχι µόνον δε η Σαρρα ετεκνοποίησε, σύµφωνα µε την υπόσχεσιν του Θεού, αλλά και η Ρεβέκκα έλαβε τέτοια
υπόσχεσιν και από ένα άνδρα, δηλαδή τον πατέρα µας Ισαάκ, ετεκνοποίησε.
Ρωµ. 9,11  µήπω γάρ γεννηθέντων µηδέ πραξάντων τι αγαθόν ή κακόν, ίνα η κατ εκλογήν τού Θεού πρόθεσις µένη, ουκ εξ
έργων, αλλ εκ τού καλούντος,
Ρωµ. 9,11  Είναι δε αξιοσηµείωτον ο,τι πριν ακόµη γεννηθούν τα παιδιά , όταν δεν είχαν πράξει κάτι καλόν η κάτι κακόν,
ελέχθη εις την Ρεβέκκαν από τον Θεόν, ,
Ρωµ. 9,12  ερέθη αυτή ότι ο µείζων δουλεύσει τώ ελάσσονι,
Ρωµ. 9,12  ότι “ο µεγαλύτερος, ο Ησαύ, θα υπηρετήση στον µικρότερον, στον Ιακώβ”, και τούτο δια να µένη στερεά και
ακλόνητος η θεία βουλή και προαπόφασις η οποία δεν εκξαρτάται από τα έργα του ανθρώπου, αλλά από τον καλούντα
Θεόν.
Ρωµ. 9,13  καθώς γέγραπται· τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ησαύ εµίσησα.
Ρωµ. 9,13  Πράγµατι δε η βουλή του Θεού επραγµατοποιήθη, σύµφωνα και µε εκείνο που έχει γραφή και από τον προφήτην
Μαλαχίαν· “τον Ιακώβ και τους απογόνους του Ισραηλίτας ηγάπησα, τον δε Ησαύ και τους Ιδουµαίους απογόνους του
εµίσησα”.
Ρωµ. 9,14  Τί ούν ερούµεν; µη αδικία παρά τώ Θεώ; µη γένοιτο.
Ρωµ. 9,14  Εµπρός στο γεγονός αυτό της εκλογής του Θεού τι θα είπωµεν; Μηπως διεπράχθη αδικία από τον Θεόν εις βάρος
του Ησαύ; Μη γένοιτο!
Ρωµ. 9,15  τώ γάρ Μωϋσή λέγει· ελεήσω ον αν ελεώ, και οικτειρήσω ον αν οικτείρω.
Ρωµ. 9,15  Αλλά και στον Μωϋσήν είπεν ο Θεός· “εγώ ο δίκαιος και απροσωπόληπτος θα ελεήσω εκείνον που κρίνω άξιον
ελέους και θα εκδηλώσω την στοργήν και τους οικτιρµούς µου προς εκείνον, τον οποίον κρίνω άξιον της εσπλαγχνίας
µου”.
Ρωµ. 9,16  άρα ούν ου τού θέλοντος ουδέ τού τρέχοντος, αλλά τού ελεούντος Θεού.
Ρωµ. 9,16  Αρα το θείον έλεος δεν εξαρτάται κυρίως από εκείνον που το θέλει και τρέχει δια να το αποκτήση, αλλ' από τον
ελεούντα Θεόν.
Ρωµ. 9,17  λέγει γάρ η γραφή τώ Φαραώ ότι εις αυτό τούτο εξήγειρά σε, όπως ενδείξωµαι εν σοί την δυναµίν µου, και όπως
διαγγελή το όνοµά µου εν πάση τή γη.
Ρωµ. 9,17  Διότι, όπως είναι γραµµένο εις την Εξοδον, είπεν ο Θεός στον Φαραώ· ότι “δι' αυτό τούτο επέτρεψα να εξερεθισθής
και να σκληρυνθής, δια να δείξω δια µέσου σου στον λαόν µου, µε τα µεγάλα θαύµατά µου, την δύναµίν µου και να
διαλαληθή τοιουτοτρόπως το όνοµά µου εις όλην την γην”.
Ρωµ. 9,18  άρα ούν ον θέλει ελεεί, ον δε θέλει σκληρύνει.
Ρωµ. 9,18  Αρα, λοιπόν, όποιον θέλει ο παντοδύναµος Θεός ελεεί και όποιον θέλει τον αφίνει να σκληρυνθή , σύµφωνα µε την
δικαίαν αυτού πρόγνωσιν.
Ρωµ. 9,19  Ερείς ούν µοι· τι έτι µέµφεται; τώ γάρ βουλήµατι αυτού τις ανθέστηκε;
Ρωµ. 9,19  Θα µου είπης όµως τώρα· αφού όποιον θέλει τον αφίνει και σκληρύνεται, διατί τον καταδικάζει; Εις το θέληµά
του ποιός ποτέ έχει αντισταθή;
Ρωµ. 9,20  µενούνγε, ώ άνθρωπε, σύ τις εί ο ανταποκρινόµενος τώ Θεώ; µη ερεί το πλάσµα τώ πλάσαντι, τι µε εποίησας
ούτως;
Ρωµ. 9,20  Βεβαίως, κανείς δεν έχει αντισταθή και δεν έχει µαταιώσει το θέληµα του Θεού· αλλά, ω άνθρωπε, συ ποιός είσαι
ο οποίος συζητείς και αντιλέγεις προς τον Θεόν; “Μηπως είναι δυνατόν ποτέ το πήλινον αγγείον να πη στον
αγγειοπλάστην που το έπλασε· Διατί µε έκαµες έτσι;
Ρωµ. 9,21  ή ουκ έχει εξουσίαν ο κεραµεύς τού πηλού, εκ τού αυτού φυράµατος ποιήσαι ό µέν εις τιµήν σκεύος, ό δε εις
ατιµίαν;
Ρωµ. 9,21  Η µήπως ο κεραµοποιός δεν είναι κύριος και εξουσιαστής στον πηλόν του, ώστε να κάµη από το αυτό φύραµα
άλλο µεν σκεύος δια χρήσιν τιµητικήν και άλλο δια χρήσιν ευτελή;
Ρωµ. 9,22  ει δε θέλων ο Θεός ενδείξασθαι την οργήν και γνωρίσαι το δυνατόν αυτού ήνεγκεν εν πολλή µακροθυµία σκεύη
οργής κατηρτισµένα εις απώλειαν,
Ρωµ. 9,22  Εάν δε ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν του και να κάµη γνωστήν την δύναµιν του, ηνέχθη µε πολλήν
µακροθυµίαν σκεύη οργής, τα οποία µόνα των, µε την αµετανόητον κακίαν των, ετοίµασαν και προώρισαν τον ευατόν των
δια την απώλειαν, συ τι ηµπορείς στούτο νε πης;
Ρωµ. 9,23  και ίνα γνωρίση τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελέους, -ά προητοίµασεν εις δόξαν,
Ρωµ. 9,23  Και πάλιν τι ηµπορείς να πης, εάν ο Θεός, θέλων να δείξη τον πλούτον της δόξης αυτού, έδωσε χάριν εις σκεύη
ελέους, εις ανθρώπους δηλαδή αξίους του ελέους του, τους οποίους εκ των προτέρων παρεσκεύασε και ητοίµασε δια να
τους δοξάση;
Ρωµ. 9,24  ούς και εκάλεσεν ηµάς ου µόνον εξ Ιουδαίων, αλλά και εξ εθνών,
Ρωµ. 9,24  Αυτούς δε τους ανθρώπους, δηλαδή ηµάς, εκάλεσεν εις την δόξαν, όχι µόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από
τους εθνικούς.
Ρωµ. 9,25  ως και εν τώ Ωσηέ λέγει· καλέσω τον ου λαόν µου λαόν µου, και την ουκ ηγαπηµένην ηγαπηµένην·
Ρωµ. 9,25  Συµφωνα και µε εκείνο που είπε ο Θεός δια του προφήτου Ωσηέ· “θα καλέσω και θα αναδείξω λαόν µου τους
εθνικούς, οι οποίοι δεν είναι τώρα λαός µου και θα καλέσω και θα αναδείξω αγαπηµένην µου την εκκλησίαν των
ειδωλολατρών, η οποία τώρα δεν είναι αγαπηµένη µου”.
Ρωµ. 9,26  και έσται εν τώ τόπω ού ερέθη αυτοίς, ου λαός µου υµείς, εκεί κληθήσονται υιοί Θεού ζώντος.
Ρωµ. 9,26  Και εις την χώραν όχι µόνον των Εβραίων, αλλά και των ειδωλολατρών, όπου ελέχθη εις αυτούς· “δεν είσθε σεις
λαός µου”, και εκεί ακόµη θα ονοµασθούν παιδιά του ζώντος Θεού.
Ρωµ. 9,27  Ησαΐας δε κράζει υπέρ τού Ισραήλ· εάν ή ο αριθµός των υιών Ισραήλ ως η άµµος της θαλάσσης, το κατάλειµµα
σωθήσεται·



Ρωµ. 9,27  Αλλά και ο Ησαΐας κράζει σχετικώς µε τον Ισραηλιτικόν λαόν· “εάν το πλήθος των απογόνων του Ισραήλ είναι
σαν την άµµον της θαλάσσης, δεν θα σωθούν όλοι, αλλά θα σωθή το εκλεκτόν υπόλοιπον των καλοπροαιρέτων”.
Ρωµ. 9,28  λόγον γάρ συντελών και συντέµνων εν δικαιοσύνη ότι λόγον συντετµηµένον ποιήσει Κύριος επί της γής.
Ρωµ. 9,28  Διότι “ο Θεός πραγµατοποιεί και φέρει εις πέρας, σύντοµα και µε δικαιοσύνην, απόφασιν, που είχε λέβει, ότι
δηλαδή θα πραγµατοποιήση ταχέως εις την γην τον λόγον του”.
Ρωµ. 9,29  και καθώς προείρηκεν Ησαΐας, ει µη Κύριος Σαβαώθ εγκατέλιπεν ηµίν σπέρµα, ως Σόδοµα αν εγενήθηµεν και ως
Γόµορα αν ωµοιώθηµεν.
Ρωµ. 9,29  Και όπως ο προφήτης Ησαΐας έχει προαναγγείλει· “Εάν ο παντοδύναµος Κυριος δεν είχε αφήσει εν µέσω ηµών
αγαθούς, απογόνους του Αβραάµ, θα είχαµεν γίνει σαν τα Σοδοµα και θα είχαµε οµοιωθή µε τα Γοµορρα”.
Ρωµ. 9,30  Τί ούν ερούµεν; ότι έθνη τα µη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκ πίστεως,
Ρωµ. 9,30  Τι λοιπόν θα συµπεράνωµεν τώρα; Οτι τα ειδωλολατρικά έθνη που δεν επεδίωκαν να δικαιωθούν, κατέλαβον ως
κτήµα των την δικαίωσιν, δικαίωσιν δε η οποία προέρχεται από την πίστιν,
Ρωµ. 9,31  Ισραήλ δε διώκων νόµον δικαιοσύνης εις νόµον δικαιοσύνης ουκ έφθασε.
Ρωµ. 9,31  οι δε Ισραηλίται, οι οποίοι επιζητούσα την δικαίωσιν των δια του Νοµου στον αληθινόν Νοµον της δικαιώσεως,
δεν κατώρθωσαν να φθάσουν.
Ρωµ. 9,32  διατί; ότι ουκ εκ πίστεως, αλλ ως εξ έργων νόµου· προσέκοψαν γάρ τώ λίθω τού προσκόµµατος,
Ρωµ. 9,32  Διατί; Διότι δεν επεδίωκαν την δικαίωσίν των δια της πίστεως στον Χριστόν, αλλά δια του Μωσαϊκού Νοµου, ως
εάν ήτο δυνατόν µε έργα του Νοµου να δικαιωθούν. Διότι εξ αιτίας της απιστίας των “εσκόνταψαν επάνω στον Χριστόν, ο
οποίος υπήρξε δι' αυτούς λίθος προσκόµµατος”.
Ρωµ. 9,33  καθώς γέγραπται· ιδού τίθηµι εν Σιών λίθον προσκόµµατος και πέτραν σκανδάλου, και πάς ο πιστεύων επ αυτώ
ου καταισχυνθήσεται.
Ρωµ. 9,33  Ετσι δε έχει γραφή και στον προφήτην Ησαΐαν· “ιδού εγώ θέτω εις την Ιερουσαλήµ ακρογωνιαίον θεµέλιον λίθον,
τον Ιησούν Χριστόν, στον οποίον όµως θα σκοντάπτουν και σαν εις πέτραν σκανδάλου θα πίπτουν όσοι δεν θα πιστεύσουν.
Εξ αντιθέτου, καθένας που πιστεύει και θεµελιώνεται επάνω εις αυτόν, δεν θα εντροπιασθή”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Ρωµ. 10,1  Αδελφοί, η µέν ευδοκία της εµής καρδίας και η δέησις η προς τον Θεόν υπέρ τού Ισραήλ εστιν εις σωτηρίαν·
Ρωµ. 10,1  Αδελφοί, παρ' όλην την απιστίαν που µέχρι σήµερον έχουν δείξει οι Ισραηλίται, η θερµή επιθυµία µου και η
ευµενής διάθεσις της καρδίας µου και η δέησίς µου προς τον Θεόν είναι υπέρ των Ισραηλιτών, δια να δεχθούν και αυτοί
την σωτηρίαν.
Ρωµ. 10,2  µαρτυρώ γάρ αυτοίς ότι ζήλον Θεού έχουσιν, αλλ ου κατ επίγνωσιν.
Ρωµ. 10,2  Διότι γνωρίζω και δίδω µαρτυρίαν δι' αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού, αλλά όχι µε φωτισµένην την γνώσιν και
σύµφωνον προς το θέληµα του Θεού.
Ρωµ. 10,3  αγνοούντες γάρ την τού Θεού δικαιοσύνην, και την ιδίαν δικαιοσύνην ζητούντες στήσαι, τή δικαιοσύνη τού
Θεού ουχ υπετάγησαν.
Ρωµ. 10,3  Διότι αυτοί ηγνόησαν µεν και περεµέρισαν την δικαίωσιν, που παρέχει ο Θεός, ζητούν δε να στήσουν τας ιδικάς
των αντιλήψεις περί δικαιώσεως και έτσι δεν υπετάχθησαν εις την δικαίωσιν του Θεού.
Ρωµ. 10,4  τέλος γάρ νόµου Χριστός εις δικαιοσύνην παντί τώ πιστεύοντι.
Ρωµ. 10,4  Διότι σκοπός του Νοµου αλλά και τέρµα της αποστολής του Νοµου είναι ο Χριστός, ο οποίος δίδει την δικαίωσιν
στον καθένα, που πιστεύει εις αυτόν.
Ρωµ. 10,5  Μωϋσής γάρ γράφει την δικαιοσύνην την εκ τού νόµου, ότι ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς·
Ρωµ. 10,5  Διότι ο Μωϋσής γράφει σχετικώς µε την δικαίωσιν, η οποία προέρχεται από τον νόµον ότι· “ο άνθρωπος, ο οποίος
θα τηρήση όλα όσα διατάσσει ο Νοµος, αυτός θα ζήση δι' αυτών”.
Ρωµ. 10,6  η δε εκ πίστεως δικαιοσύνη ούτω λέγει· µη είπης εν τή καρδία σου, τις αναβήσεται εις τον ουρανόν; τούτ έστι
Χριστόν καταγαγείν·
Ρωµ. 10,6  Δια δε την εκ πίστεως δικαίωσιν λέγει πάλιν ο Μωϋσής· “µη αφήσης να εισχωρήση λογισµός αµφιβολίας εις την
καρδίαν σου, και είπης· ποιός θ' ανεβή στον ουρανόν;” δια να κατεβάση, δηλαδή, από εκεί τον Χριστόν, που θα µου δώση
την σωτηρίαν.
Ρωµ. 10,7  ή τις καταβήσεται εις την άβυσσον; τούτ έστι Χριστόν εκ νεκρών αναγαγείν.
Ρωµ. 10,7  Η “ποιός θα κατεβή εις την άβυσσον του Αδου;” δια να αναστήση δηλαδή τον Χριστόν, που θα µας δώση την
δικαίωσιν.
Ρωµ. 10,8  αλλά τι λέγει; εγγύς σου το ρήµά εστιν, εν τώ στόµατί σου και εν τή καρδία σου· τούτ έστι το ρήµα της πίστεως ό
κηρύσσοµεν.
Ρωµ. 10,8  Αλλά τι λέγει ο Θεός δια της Γραφής; Λεγει ότι “κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόµα και εις την καρδίαν σου”,
δηλαδή το Ευαγγέλιον της πίστεως, το οποίον ηµείς οι Απόστολοι κηρύσσοµεν.
Ρωµ. 10,9  ότι εάν οµολογήσης εν τώ στόµατί σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τή καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν
εκ νεκρών, σωθήση·
Ρωµ. 10,9  Διότι, εάν µε το στόµα σου οµολογήσης τον Ιησούν ως ύψιστον Κυριον, και µε όλην σου την καρδίαν εσωτερικώς
πιστεύσης ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθής.
Ρωµ. 10,10  καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόµατι δε οµολογείται εις σωτηρίαν.
Ρωµ. 10,10  Διότι µε την καρδίαν του πιστεύει κανείς στον Χριστόν και ως συνέπειαν αυτής της πίστεώς του έχει την
δικαίωσιν· µε το στόµα του δε οµολογεί τον Χριστόν εµπρός στους ανθρώπους και λαµβάνει έτσι την σωτηρίαν.
Ρωµ. 10,11  λέγει γάρ η γραφή· πάς ο πιστεύων επ αυτώ ου καταισχυνθήσεται.
Ρωµ. 10,11  Αλλωστε και η Αγία Γραφή λέγει· “καθένας, που πιστεύει εις αυτόν, είτε Ιουδαίος είναι είτε εθνικός, δεν θα
εντροπιασθή ούτε θα ίδη να διαψεύδεται η πίστις του”.
Ρωµ. 10,12  ου γάρ έστι διαστολή Ιουδαίου τε και Έλληνος· ο γάρ αυτός Κύριος πάντων , πλουτών εις πάντας τους
επικαλουµένους αυτόν·



Ρωµ. 10,12  Ναι, καθένας που πιστεύει, διότι δεν υπάρχει καµµία διάκρισις µεταξύ Ιουδαίου και Ελληνος, επειδή ο αυτός
Κυριος είναι Κυριος και Θεός όλων, προσφέρων πλουσίας τας δωρεάς του εις όλους εκείνους, οι οποίοι τον επικαλούνται.
Ρωµ. 10,13  πάς γάρ ός αν επικαλέσηται το όνοµα Κυρίου σωθήσεται.
Ρωµ. 10,13  Αυτό προλέγει και ο προφήτης Ιωήλ· “καθένας που θα επικαλεσθή µε πίστιν το όνοµα του Κυρίου, θα σωθή”.
Ρωµ. 10,14  πώς ούν επικαλέσονται εις ον ουκ επίστευσαν; πώς δε πιστεύσουσιν ού ουκ ήκουσαν; πώς δε ακούσουσι χωρίς
κηρύσσοντος;
Ρωµ. 10,14  Οι Εβραίοι όµως δεν επίστευσαν στον Χριστόν. Πως, λοιπόν, θα επικαλεσθούν Εκείνον, στον οποίον δεν
επίστευσαν; Πως δε θα πιστεύσουν εις Εκείνον, δια τον οποίον δεν ήκουσαν κήρυγµα και διδασκαλίαν; Πως δε είναι
δυνατόν να ακούσουν, χωρίς να υπάρχη δι' αυτούς ο κήρυξ, ο διδάσκαλος της αληθείας;
Ρωµ. 10,15  πώς δε κηρύξουσιν εάν µη αποσταλώσι; καθώς γέγραπται· ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζοµένων ειρήνην,
των ευαγγελιζοµένων τα αγαθά!
Ρωµ. 10,15  Πως δε θα κηρύξουν επιτυχώς την αλήθειαν του Ευαγγελίου οι κήρυκες, εάν δεν αποσταλούν εις την υπηρεσίαν
αυτήν; Πρέπει δε να λάβουν, όπως και έλαβαν, προς τούτο εντολήν από τον Θεόν, καθώς έχει γραφή και στον προφήτην
Ησαΐαν· “πόσον ωραίοι είναι οι πόδες εκείνων, που κηρύττουν το χαρµόσυνον µήνυµα της ειρήνης του Θεού προς τους
ανθρώπους, αυτών που αναγγέλουν τα αγαθά και τας δωρεάς”, που µας προσφέρει δια της θυσίας του ο λυτρωτής!
Ρωµ. 10,16  Αλλ ου πάντες υπήκουσαν τώ ευαγγελίω· Ησαΐας γάρ λέγει· Κύριε, τις επίστευσε τή ακοή ηµών;
Ρωµ. 10,16  Αλλά, µολονότι ο Θεός έστειλε τους κήρυκάς του, δεν υπήκουσαν όλοι οι Εβραίοι στο Ευαγγέλιον. Αυτήν την
απιστίαν προείπε και ο Ησαΐας, λέγων· “Κυριε, ποιός επίστευσεν εις όσα ήκουσεν από ηµάς να κηρύττωµεν;”
Ρωµ. 10,17  άρα η πίστις εξ ακοής, η δε ακοή διά ρήµατος Θεού.
Ρωµ. 10,17  Αρα η πίστις γεννάται µέσα εις την καρδίαν από την ακρόασιν του κηρύγµατος· το δε κήρυγµα έχει ως
περιεχόµενον και σκοπόν την ανάπτυξιν και γνωστοποίησιν των λόγων του Θεού.
Ρωµ. 10,18  αλλά λέγω, µη ουκ ήκουσαν; µενούνγε εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και εις τα πέρατα της
οικουµένης τα ρήµατα αυτών.
Ρωµ. 10,18  Αλλά λέγω, ότι ίσως θα ηµπορούσε να ισχυρισθή κανείς· µήπως τάχα οι Ιουδαίοι δεν ήκουσαν το κήρυγµα;
Καθε άλλο, διότι βεβαιότατα “εις όλην την γην εξήλθε και διεδόθη φωτεινόν και έντονον το κήρυγµα των Αποστόλων , και
εις τα πέρατα της οικουµένης έχουν φθάσει και έχουν ακουσθή οι λόγοι των”.
Ρωµ. 10,19  αλλά λέγω, µη ουκ έγνω Ισραήλ; πρώτος Μωϋσής λέγει· εγώ παραζηλώσω υµάς επ ουκ έθνει, επί έθνει ασυνέτω
παροργιώ υµάς.
Ρωµ. 10,19  Αλλά πάλιν λέγω, ότι θα ηµπορούσε να ερωτήση κανείς· Μηπως δεν εγνώρισαν και δεν ενόησαν καλά τον λόγον
του Θεού οι Ισραηλίται; Οχι, διότι απ' αρχής αυτοί ήσαν σκληρόκαρδοι και κωφοί στο θέληµα του Θεού. Πρώτος ο Μωϋσής
λέγει, εκ µέρους του Θεού, δι' αυτούς· “εγώ θα σας κάµω να καταληφθήτε από ζήλειαν δι' έθνος, που δεν το θεωρείτε έθνος,
και θα σας εξερεθίσω ένεκα του φθόνου σας εναντίον ειδωλολατρικού έθνους, το οποίον σεις θεωρείτε ασύνετον και το
οποίον εν τούτοις εγώ δια την καλήν του διάθεσιν θα ελεήσω”.
Ρωµ. 10,20  Ησαΐας δε αποτολµά και λέγει· ευρέθην τοίς εµέ µη ζητούσιν, εµφανής εγενόµην τοίς εµέ µη επερωτώσι.
Ρωµ. 10,20  Ο δε προφήτης Ησαΐας τολµά και λέγει εκ µέρους του Θεού προς τους Ισραηλίτας· απεκαλύφθην εγώ και έγινα
γνωστός από τους εθνικούς, που δεν µε ζητούν, έγινα φανερός εις εκείνους, οι οποίοι λόγω της αγνοίας των δεν µε
ερωτούν”.
Ρωµ. 10,21  προς δε τον Ισραήλ λέγει· όλην την ηµέραν εξεπέτασα τας χείράς µου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα.
Ρωµ. 10,21  Προς δε τον Ισραηλιτικόν λαόν λέγει· “όλας τας ηµέρας συνεχώς άπλωσα µε στοργήν τα χέρια µου, δια να
αγκαλιάσω ένα λαόν, ο οποίος απειθεί και αντιλέγει”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Ρωµ. 11,1  Λέγω ούν, µη απώσατο ο Θεός τον λαόν αυτού; µη γένοιτο· και γάρ εγώ Ισραηλίτης ειµί, εκ σπέρµατος Αβραάµ,
φυλής Βενιαµίν.
Ρωµ. 11,1  Ερωτώ λοιπόν τώρα· Μηπως ο Θεός απώθησε και απέρριψε µακρυά τον λαόν του; Ποτέ ας µη λεχθή κάτι τέτοιο·
διότι και εγώ, που έχω κληθή από τον Θεόν Απόστολος, είµαι Ισραηλίτης, από τους απογόνους του Αβραάµ, από την φυλήν
του Βενιαµίν.
Ρωµ. 11,2  ουκ απώσατο ο Θεός τον λαόν αυτού ον προέγνω. ή ουκ οίδατε εν Ηλία τι λέγει η γραφή, ως εντυγχάνει τώ Θεώ
κατά τού Ισραήλ λέγων;
Ρωµ. 11,2  Οχι, δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν του, τον οποίον είχε προγνωρίσει και εκλέξει. Η δεν γνωρίζετε και δεν
ενθυµείσθε τι λέγει η Γραφή εις την ιστορίαν του Ηλία ; Οτι δηλαδή ο Ηλίας προσεύχεται προς τον Θεόν εναντίον του
Ισραηλιτικού λαού λέγων·
Ρωµ. 11,3  Κύριε, τους προφήτας σου απέκτειναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπελείφθην µόνος, και
ζητούσι την ψυχήν µου.
Ρωµ. 11,3  “Κυριε, οι Ισραηλίται εφόνευσαν τους προφήτας σου, εκρήµνισαν και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου, εγώ δε
απέµεινα πλέον µόνος και ζητούν αυτοί να µου πάρουν την ζωήν!”.
Ρωµ. 11,4  αλλά τι λέγει αυτώ ο χρηµατισµός; κατέλιπον εµαυτώ επτακισχιλίους άνδρας, οίτινες ουκ έκαµψαν γόνυ τώ
Βάαλ.
Ρωµ. 11,4  Αλλά τι λέγει εις αυτόν ο Θεός µε ειδικήν αποκάλυψιν; “Εχω αφήσει και έχω φυλάξει δια τον ευατόν µου επτά
χιλιάδας άνδρας, οι οποίοι δεν έκλιναν τα γόνατά των, δια να προσκυνήσουν το είδωλον του Βααλ”.
Ρωµ. 11,5  ούτως ούν και εν τώ νύν καιρώ λείµµα κατ εκλογήν χάριτος γέγονεν.
Ρωµ. 11,5  Ετσι λοιπόν και εις την σηµερινήν εποχήν έχει αποµείνει ένα υπόλοιπον πιστών Ισραηλιτών, σύµφωνα µε την
εκλογήν, την οποίαν κατά χάριν έκαµεν ο Θεός.
Ρωµ. 11,6  ει δε χάριτι, ουκέτι εξ έργων· επεί η χάρις ουκέτι γίνεται χάρις. ει δε εξ έργων, ουκέτι εστί χάρις· επεί το έργον
ουκέτι εστίν έργον.
Ρωµ. 11,6  Εάν δε αυτό το υπόλοιπον το εξέλεξεν ο Θεός σύµφωνα µε την ιδικήν του χάριν, τότε δεν το εξέλεξε δια την αξίαν
των έργων. Διότι άλλως η χάρις παύει πλέον να είναι χάρις. Εάν όµως από τα έργα των εκείνοι εξελέγησαν και



εδικαιώθησαν, δεν ηµπορεί πλέον να γίνεται λόγος δια χάριν, διότι άλλως το έργον το αγαθόν παύει πλέον να είναι άξιον
αµοιβής.
Ρωµ. 11,7  Τί ούν; ό επιζητεί Ισραήλ, τούτο ουκ επέτυχεν, η δε εκλογή επέτυχεν· οι δε λοιποί επωρώθησαν,
Ρωµ. 11,7  Τι, λοιπόν, ηµπορούµεν να συµπεράνωµεν επί του προκειµένου; Αυτό το οποίον επιζητούσεν ο Ισραηλιτικός λαός,
δηλαδή την δικαίωσίν του δια του Νοµου, δεν το επέτυχεν. Οσοι όµως δια την πίστιν των εξελέγησαν από τον Θεόν,
επέτυχαν και έλαβαν την δικαίωσιν· οι άλλοι όµως, οι οποίοι ένεκα της απιστίας των δεν εξελέγησαν, απεµακρύνθησαν
από τον Θεόν, και εσκληρύνθησαν.
Ρωµ. 11,8  καθώς γέγραπται· έδωκεν αυτοίς ο Θεός πνεύµα κατανύξεως, οφθαλµούς τού µη βλέπειν και ώτα τού µη ακούειν,
έως της σήµερον ηµέρας.
Ρωµ. 11,8  Ετσι άλλωστε έχει προφητευθή από τον Ησαΐαν· “παρεχώρησεν ο Θεός να τους καραλάβη πνεύµα και τάσις
νυσταγµού και σκοτισµού, νάρκωσις και αναισθησία πνευµατική. Τους έδωσεν ο Θεός οφθαλµούς, που οι ίδιοι τους
εκότισαν, ώστε να µη βλέπουν την αλήθεια, και αυτιά να µην ακούουν την θείαν διδασκαλίαν µέχρι της σηµερινής
ηµέρας”.
Ρωµ. 11,9  και Δαυΐδ λέγει· γενηθήτω η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θήραν και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδοµα
αυτοίς.
Ρωµ. 11,9  Αλλά και ο Δαυίδ λέγει· “η τράπεζά των, εις την οποίαν απολαµβάνουν µε ένα πνεύµα υλοφροσύνης τα εκλεκτά
φαγητά, ας γίνη δι' αυτούς παγίδα, δίκτυ και θηλειά που θα τους πιάση, πρόσκοµµα δια να σκοντάψουν και πέσουν και
έτσι κατά λόγον δικαιοσύνης να τιµωρηθούν.
Ρωµ. 11,10  σκοτισθήτωσαν οι οφθαλµοί αυτών τού µη βλέπειν, και τον νώτον αυτών διά παντός σύγκαµψον.
Ρωµ. 11,10  Ας σκοτισθούν τα µάτια της ψυχής και του νου των δια να µη βλέπουν, και ας λυγίση η ράχη των, δια να µένουν
πάντοτε δούλοι κάτω από το βαρύ φορτίον της αµαρτίας των”.
Ρωµ. 11,11  Λέγω ούν, µη έπταισαν ίνα πέσωσι; µη γένοιτο· αλλά τώ αυτών παραπτώµατι η σωτηρία τοίς έθνεσιν, εις το
παραζηλώσαι αυτούς.
Ρωµ. 11,11  Ερωτώ ακόµη, µήπως οι Ισραηλίται έφταιξαν τόσο βαρειά, ώστε να πέσουν πολύ βαθειά, που να µη υπάρχη
πλέον ελπίς ανορθώσεώς των; Μη γένοιτο! Αλλ' επεσαν, ώστε δια µέσου της ιδικής των απιστίας και πτώσεως, να κηρυχθή
και διαδοθή η σωτηρία εις τα έθνη, έτσι δε να κεντήση ο Θεός την ζήλειαν των και να τους παρακινήση µε τον τρόπον
αυτόν να πιστεύσουν και οι ίδιοι.
Ρωµ. 11,12  ει δε το παράπτωµα αυτών πλούτος κόσµου και το ήττηµα αυτών πλούτος εθνών, πόσω µάλλον το πλήρωµα
αυτών;
Ρωµ. 11,12  Εάν δε η πτώσις αυτών έφερε κατά ένα έµεσον τρόπον πλούτον δωρεών και ευλογιών εις τα έθνη και η ήττα των
εις την πνευµατικήν ζωήν έγινε πρόξενος πλουσίων ευεργεσιών, πόσω µάλλον η προσέλευσις όλων των στον Χριστόν, θα
γίνη αιτία ακόµη πλουσιωτέρων ευλογιών δια τα έθνη;
Ρωµ. 11,13  Υµίν γάρ λέγω τοίς έθνεσιν. εφ όσον µέν ειµι εγώ εθνών απόστολος, την διακονίαν µου δοξάζω,
Ρωµ. 11,13  Εις σας τους εθνικούς τα λέγω αυτά, δια να µη υψηλοφρονήσετε και περιφρονήσετε τους Ιουδαίους. Εφ' όσον
άλλωστε εγώ είµαι Απόστολος των εθνών, εργάζοµαι µε κάθε αυταπάρνησιν να σας µεταδώσω το Ευαγγέλιον, να
εκπληρώσω την αποστολήν µου και να σας οδηγήσω εις την δόξαν του Θεού.
Ρωµ. 11,14  εί πως παραζηλώσω µου την σάρκα και σώσω τινάς εξ αυτών.
Ρωµ. 11,14  Ακόµη δε µήπως και διεγείρω τον ζήλον των οµοεθνών µου και οδηγήσω, έστω και µερικούς από αυτούς, στον
δρόµον της σωτηρίας.
Ρωµ. 11,15  ει γάρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσµου, τις η πρόσληψις ει µη ζωή εκ νεκρών;
Ρωµ. 11,15  Διότι εάν η αποποµπή των από την Χριστινικήν πίστιν έγινεν έµµεσος αιτία να συµφιλιωθή ο ειδωλολατρικός
κόσµος µε τον Θεόν, η πρόσληψίς των εις την πίστιν τι άλλο θα είναι ειµή ζωή όλων και πνευµατική ανάστασις εκ των
νεκρών;
Ρωµ. 11,16  ει δε η απαρχή αγία, και το φύραµα· και ει η ρίζα αγία, και οι κλάδοι.
Ρωµ. 11,16  Εάν δε η απαρχή του Ισραηλιτικού λαού, δηλαδή οι πατριάρχαι, οι προφήται, οι δίκαιοι, που πρώτοι δια την
αξίαν των ευλογήθησαν από τον Θεόν, είναι αγία, τότε και η µάζα του Ισραηλιτικού λαού είναι δεκτική αγιότητος. Και εάν
η ρίζα είναι αγία, τότε και οι κλάδοι, δηλαδή οι Ισραηλίται, ηµπορεί να γίνουν άγιοι.
Ρωµ. 11,17  Ει δε τινες των κλάδων εξεκλάσθησαν, σύ δε αγριέλαιος ών ενεκεντρίσθης εν αυτοίς και συγκοινωνός της ρίζης
και της ποιότητος της ελαίας εγένου,
Ρωµ. 11,17  Εάν δε µερικοί από τους κλάδους εκόπησαν από τον κορµόν, απεσπάσθησαν και επετάχθησαν δια την απιστίαν
των, συ δε, ο ειδωλολάτρης, που µέχρι προ ολίγου παρέµεινες αγριέλαια και εκεντρώθηκες εις την θέσιν των αποκοπτέντων
κλάδων, συνεδέθης δε µε την ρίζαν και µετέχεις στους παχείς χυµούς της ελαίας,
Ρωµ. 11,18  µη κατακαυχώ των κλάδων· ει δε κατακαυχάσαι, ου σύ την ρίζαν βαστάζεις, αλλ η ρίζα σε.
Ρωµ. 11,18  µη υπερηφανεύεσαι εις βάρος των κλάδων, που απεσπάσθησαν. Εάν δε αλαζονεύεσαι και υπερηφανεύεσαι,
µάθε, ότι δεν βαστάζεις συ την ρίζαν, αλλά η ρίζα βαστάζει σε· “και ως Χριστιανός δε που είσαι, στηρίζεσαι στους
πατριάρχας και τους προφήτας των Εβραίων.
Ρωµ. 11,19  ερείς ούν· εξεκλάσθησαν οι κλάδοι, ίνα εγώ εγκεντρισθώ.
Ρωµ. 11,19  Θα πης ίσως προς δικαιολογίαν σου· Εκόπησαν οι κλάδοι, δια να κεντρωθώ εγώ εις την θέσιν των.
Ρωµ. 11,20  καλώς· τή απιστία εξεκλάσθησαν, σύ δε τή πίστει έστηκας. µη υψηλοφρόνει, αλλά φοβού·
Ρωµ. 11,20  Πολύ καλά· ένεκα της απιστίας των εκόπησαν και επετάχθησαν οι κλάδοι· συ δε όχι ένεκα των έργων σου, αλλά
ένεκα της πίστεως στέκεις και είσαι κολληµένος µε την ρίζαν. Λοιπόν µη υψηλοφρονής, αλλά ταπεινώσου µε τον φόβον,
µήπως τυχόν ξεπέσης απ' εκεί που είσαι.
Ρωµ. 11,21  ει γάρ ο Θεός των κατά φύσιν κλάδων ουκ εφείσατο, µη πως ουδέ σού φείσεται.
Ρωµ. 11,21  Διότι εάν ο Θεός δεν ελυπήθη, αλλ' έκοψε και επέταξε τους φυσικούς κλάδους της ελαίας, δηλαδή τους
Ισραηλίτας, φοβήσου µήπως δεν λυπηθή και σένα, εάν υψηλοφρονήσης.
Ρωµ. 11,22  ίδε ούν χρηστότητα και αποτοµίαν Θεού, επί µέν τους πεσόντας αποτοµίαν, επί δε σε χρηστότητα, εάν επιµείνης
τή χρηστότητι· επεί και σύ εκκοπήση.



Ρωµ. 11,22  Πρόσεξε, λοιπόν, και κύτταξε την αγαθότητα, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού· αυστηρότητα εναντίον
εκείνων, που έδειξαν απιστίαν και έπεσαν, αγαθότητα δε εις σε, εάν επιµείνης να πιστεύης και να στηρίζεσαι εις αυτήν την
αγαθότητα, διότι άλλως και συ θα αποκοπής.
Ρωµ. 11,23  και εκείνοι δε, εάν µη επιµείνωσι τή απιστία, εγκεντρισθήσονται· δυνατός γάρ ο Θεός εστι πάλιν εγκεντρίσαι
αυτούς,
Ρωµ. 11,23  Και εκείνοι δε, οι Ισραηλίται, εάν δεν επιµείνουν εις την απιστίαν των, θα κεντρωθούν πάλιν εις την ελαίαν. Διότι
ο Θεός είναι δυνατός και ικανός να τους κεντρώση πάλιν.
Ρωµ. 11,24  ει γάρ σύ εκ της κατά φύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παρά φύσιν ενεκεντρίσθης εις καλλιέλαιον , πόσω µάλλον
ούτοι οι κατά φύσιν εγκεντρισθήσονται τή ιδία ελαία;
Ρωµ. 11,24  Διότι, εάν συ εκόπης ως άγριος κλάδος από την αγριελαίαν, που εκ φύσεως είναι τέτοια, και παρά την αγρίαν
φύσιν σου εκεντρώθηκες εις την ήµερον ελαίαν, πόσω µάλλον θα κεντρωθούν εις την ιδικήν τους ήµερον ελαίαν αυτοί, που
είναι της ιδίας φύσεως µε εκείνην;
Ρωµ. 11,25  Ου γάρ θέλω υµάς αγνοείν, αδελφοί, το µυστήριον τούτο, ίνα µη ήτε παρ εαυτοίς φρόνιµοι, ότι πώρωσις από
µέρους τώ Ισραήλ γέγονεν άχρις ού το πλήρωµα των εθνών εισέλθη,
Ρωµ. 11,25  Σας τα λέγω αυτά, αδελφοί, διότι δεν θέλω να αγνοήτε αυτήν την κρυµµένην µέχρι σήµερον αλήθειαν, δια να µη
θεωρήτε σστον ευατόν σας συνετόν και άγιον και περιφρονήτε τους Ισραηλίτας. Η αλήθεια δε αυτή είναι ότι εις ένα µεγάλο
µέρος του Ισραηλιτικού λαού έχει γίνει σκλήρυνσις, µέχρις ότου το πλήθος των εθνικών, που έχει προγνωρίσει ο Θεός,
εισέλθουν εις την βασιλείαν του Χριστού.
Ρωµ. 11,26  και ούτω πάς Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπται· ήξει εκ Σιών ο ρυόµενος και αποστρέψει ασεβείας από
Ιακώβ·
Ρωµ. 11,26  Και έτσι, όταν αυτό πραγµατοποιηθή, όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθή, όπως άλλωστε είναι γραµµένον στον
προφήτην Ησαΐαν· “θα έλθη από την Σιών ο υπερασπιστής και ελευθερωτής, ο οποίος θα αποβάλη και θα εξαλείψη τας
ασεβείας και τας αµαρτίας από τους απογόνους του Ιακώβ.
Ρωµ. 11,27  και αύτη αυτοίς η παρ εµού διαθήκη, όταν αφέλωµαι τας αµαρτίας αυτών.
Ρωµ. 11,27  Και αυτή είναι η συµφωνία και η διαθήκη µου µε αυτούς, όταν θα αφαιρέσω και θα εξαλείψω τας αµαρτίας
των”.
Ρωµ. 11,28  κατά µέν το ευαγγέλιον εχθροί δι υµάς, κατά δε την εκλογήν αγαπητοί διά τους πατέρας·
Ρωµ. 11,28  Οσον δηλαδή αφορά το Ευαγγέλιον, οι άπιστοι Εβραίοι είναι εχθροί του Θεού και εξ αιτίας του γεγονότος ότι
εκάλεσε σας τους εθνικούς εις σωτηρίαν ο Θεός· όσον αφορά όµως την από αιώνων εκλογήν των, είναι αγαπητοί στον Θεόν
και δια τους προγόνους, από τους οποίους κατάγονται.
Ρωµ. 11,29  αµεταµέλητα γάρ τα χαρίσµατα και η κλήσις τού Θεού.
Ρωµ. 11,29  Διότι ο Θεός, όταν δίδη τα χαρίσµατα και όταν εκλέγη και καλή ως αλάθητος και πάνσοφος που είναι, δεν
κάµνει λάθος και είναι δι' αυτό τα χαρίσµατά του αµετάκλητα και αµετακίνητα.
Ρωµ. 11,30  ώσπερ γάρ και υµείς ποτε ηπειθήσατε τώ Θεώ, νύν δε ηλεήθητε τή τούτων απειθεία,
Ρωµ. 11,30  Διότι, όπως ακριβώς και σεις στο παρελθόν είχατε απειθήσει στον Θεόν και εδουλεύσατε εις τα είδωλα , τώρα δε
έχετε ελεηθή χάρις εις την απείθειαν των Ισραηλιτών,
Ρωµ. 11,31  ούτω και ούτοι νύν ηπείθησαν, τώ υµετέρω ελέει ίνα και αυτοί ελεηθώσι·
Ρωµ. 11,31  έτσι και αυτοί τώρα έχουν απειθήσει και απιστήσει, δια να ελεηθούν έπειτα παραδειγµατιζόµενοι από το έλεος,
που έχετε λάβει σεις.
Ρωµ. 11,32  συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απείθειαν, ίνα τους πάντας ελεήση.
Ρωµ. 11,32  Ετσι δε έκλεισε ο Θεός όλους µαζή τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς µέσα εις την απείθειάν των, δια να
ελεήση τους πάντας.
Ρωµ. 11,33  Ώ βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! ως ανεξερεύνητα τα κρίµατα αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί
αυτού!
Ρωµ. 11,33  Ω απροσµέτρητον βάθος πλουσίων δωρεών και απείρους σοφίας και παγγνωσίας του Θεού! Ποσον
ανεξερεύνητοι και ακατάληπτοι εις την ανθρωπίνην διάνοιαν είναι αι κρίσεις και αι αποφάσεις αυτού και πόσον
ανεξιχνίαστοι είναι αι οδοί και αι µέθοδοι, δια των οποίων εργάζεται δια την σωτηρίαν των ανθρώπων!
Ρωµ. 11,34  τις γάρ έγνω νούν Κυρίου; ή τις σύµβουλος αυτού εγένετο;
Ρωµ. 11,34  Διότι “ποίος ποτέ εγνώρισε τον άπειρον νουν του Κυρίου, τας πανσόφους σκέψεις και δικαίας αποφάσστου; Η
ποίος έγινε σύµβουλός του;
Ρωµ. 11,35  ή τις προέδωκεν αυτώ, και ανταποδοθήσεται αυτώ;
Ρωµ. 11,35  Η ποίος τον επρόλαβε και του έδωσε πρώτος, ώστε να ζητή δικαιωµατικώς ανταπόδοσιν;”
Ρωµ. 11,36  ότι εξ αυτού και δι αυτού και εις αυτόν τα πάντα. αυτώ η δόξα εις τους αιώνας· αµήν.
Ρωµ. 11,36  Κανείς βέβαια. Διότι από αυτόν εκτίσθησαν τα πάντα και από αυτόν κυβερνώνται, και εις δόξαν του αγίου
ονόµατός του αποβλέπουν. Εις αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας. Αµήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Ρωµ. 12,1  Παρακαλώ ούν υµάς, αδελφοί, διά των οικτιρµών τού Θεού, παραστήσαι τα σώµατα υµών θυσίαν ζώσαν, αγίαν,
ευάρεστον τώ Θεώ, την λογικήν λατρείαν υµών,
Ρωµ. 12,1  Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, και σας εξορκίζω εν ονόµατι της στοργής και της ευσπλαγχνίας, που δεικνύει
εις ηµάς ο Θεός, να καταστήσετε και να παρυσιάσετε, σαν άλλοι ιερείς µε θυσιαστήριον, τον ευατόν σας, τα σώµατά σας,
θυσίαν ζωντανήν, αγίαν, ευάρεστον στον Θεόν, η οποία αποτελεί έτσι την πράγµατι ορθήν και πνευµατικήν λατρείαν σας,
αξίαν του λογικού σας.
Ρωµ. 12,2  και µη συσχηµατίζεσθαι τώ αιώνι τούτω, αλλά µεταµορφούσθαι τή ανακαινώσει τού νοός υµών, εις το
δοκιµάζειν υµάς τι το θέληµα τού Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.
Ρωµ. 12,2  Και προσέχετε να µη συµµορφώνεσθε µε τα φρονήµατα και τον τρόπον της ζωής των ανθρώπων της υλόφρονος
αυτής εποχής, αλλά συνεχώς να µεταµορφώνεσθε µε το ξεκαινούργωµα και την ευθυκρισίαν του νου σας, ώστε να



εξακριβώνετε και να διακρίνετε, ποίον είναι το θέληµα του Θεού, το οποίον έχει πάντοτε ως χαρακτηριστικόν του
γνώρισµα, ότι είναι αγαθόν, ευάρεστον εις αυτόν και τέλειον.
Ρωµ. 12,3  Λέγω γάρ διά της χάριτος της δοθείσης µοι παντί τώ όντι εν υµίν, µη υπερφρονείν παρ ό δεί φρονείν, αλλά
φρονείν εις το σωφρονείν, εκάστω ως ο Θεός εµέρισε µέτρον πίστεως.
Ρωµ. 12,3  Διότι, φωτιζόµενος και εγώ από την αποστολικήν χάριν και κλήσίν που µου εδόθη, παρακαλώ και διδάσκω τον
καθένα από σας να µη φρονή δια τον εαυτόν του υψηλότερα από ο,τι πρέπει να φρονή, αλλά να έχη το αληθές και δίκαιον
φρόνηµα, ώστε να σκέπτεται αληθινά και συνετά δια το χάρισµα της πίστεως και την θέσιν , που ο Θεός σύµφωνα µε το
δίκαιον µέτρον του του έχει δώσει. Ετσι δε θα υπάρχη αρµονία, ενότης και συνεργασία εις την Εκκλησίαν.
Ρωµ. 12,4  καθάπερ γάρ εν ενί σώµατι µέλη πολλά έχοµεν, τα δε µέλη πάντα ου την αυτήν έχει πράξιν,
Ρωµ. 12,4  Διότι όπως στο ένα σώµα έχοµεν πολλά µέλη, όλα δε τα µέλη δεν έχουν την αυτήν λειτουργίαν και υπηρεσίαν,
Ρωµ. 12,5  ούτως οι πολλοί έν σώµά εσµεν εν Χριστώ, ο δε καθ είς αλλήλων µέλη.
Ρωµ. 12,5  έτσι και τα πολλά µέλη της Εκκλησίας, οι Χριστιανοί, είµεθα ένα σώµα µε τον Χριστόν, και δια του Χριστού
µεταξύ µας· ο καθένας µας δε είµεθα µέλη αλλήλων, µε την υποχρέωσιν να συνεργαζώµεθα µεταξύ µας και να
υπηρετούµεν ο ένας τον άλλον.
Ρωµ. 12,6  έχοντες δε χαρίσµατα κατά την χάριν την δοθείσαν ηµίν διάφορα, είτε προφητείαν, κατά την αναλογίαν της
πίστεως,
Ρωµ. 12,6  Εφ' όσον δε έχοµεν διάφορα χαρίσµατα σύµφωνα µε την χάριν, που µας έχει δοθή από το Αγιον Πνεύµα, ας
επαναπαυώµεθα εις αυτά και ας εργαζώµεθα πνευµατικώς δι' αυτών. Είτε δηλαδή έχοµεν προφητικόν χάρισµα, ας
διδάσκωµεν την αλήθειαν ανάλογα µε το χάρισµα αυτό.
Ρωµ. 12,7  είτε διακονίαν, εν τή διακονία, είτε ο διδάσκων, εν τή διδασκαλία,
Ρωµ. 12,7  Είτε έχοµεν χάρισµα πνευµατικής διακονίας εις την Εκκλησίαν, ας µένωµεν συνεπείς εις αυτό· εκείνος, που έλαβε
το χάρισµα να διδάσκη, ας µένη εις την διακονίαν της διδασκαλίας και ας αναλύη τας αληθείας του Θεού στους πιστούς .
Ρωµ. 12,8  είτε ο παρακαλών, εν τή παρακλήσει, ο µεταδιδούς, εν απλότητι, ο προϊστάµενος, εν σπουδή, ο ελεών, εν
ιλαρότητι.
Ρωµ. 12,8  Εκείνος που έχει το χάρισµα να παρηγορή, να ενθαρρύνη και να προτρέπη τους πιστούς στον δρόµον της αρετής,
ας µένη στο έργον αυτό της ηθικής τονώσεως· εκείνος, που έχει αγαθά και αισθάνεται την εσωτερικήν κλίσιν να τα
µοιράζη στους πτωχούς, ας το πράττη µε απλότητα και διάκρισιν· εκείνος που έχει ορισθή προϊστάµενος, ας διαχειρίζεται
την εξουσίαν και ας επιστατή εις κάθε καλόν έργον µε επιµέλειαν και δραστηριότητα· εκείνος, που ελεεί, ας προσφέρη την
ελεηµοσύνην του µε γλυκύτητα και καλωσύνην.
Ρωµ. 12,9  Η αγάπη ανυπόκριτος. αποστυγούντες το πονηρόν, κολλώµενοι τώ αγαθώ,
Ρωµ. 12,9  Η αγάπη σας ας είναι πάντοτε ειλικρινής, απηλλαγµένη από κάθε υποκρισίαν και ιδιοτέλειαν· να αποστρέφεσθε
και να µισήτε µε όλην σας την δύναµιν το πονηρόν, να είσθε δε και να µένετε πάντοτε προσκολληµένοι στο αγαθόν.
Ρωµ. 12,10  τή φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, τή τιµή αλλήλους προηγούµενοι,
Ρωµ. 12,10  Δια της ειλικρινούς και αδελφικής αγάπης να γίνεσθε φιλόστοργοι ο ένας στον άλλον και ο καθένας σας να
αποδίδη τα πρωτεία της τιµής και του σεβασµού στους άλλους (και να µη σπεύδη να ζητή δια τον ευατόν του τιµάς και
πρωτοκαθεδρίας).
Ρωµ. 12,11  τή σπουδή µη οκνηροί, τώ πνεύµατι ζέοντες, τώ Κυρίω δουλεύοντες,
Ρωµ. 12,11  Εις τον ζήλον και την δραστηριότητα, που απαιτείται δια κάθε καλόν έργον, να µη είσθε ράθυµοι και
δυσκίνητοι. Το πνεύµα σας, αι εσωτερικαί πνευµατικαί δυνάµεις σας, να είναι διαποτισµέναι και πλήρεις από την φλόγα
του κατά Θεόν ζήλου. Δι' όλων δε αυτών των χαρισµάτων και αρετών να δουλεύετε µε προθυµίαν και να ευαρεστήτε στον
Κυριον.
Ρωµ. 12,12  τή ελπίδι χαίροντες, τή θλίψει υποµένοντες, τή προσευχή προσκαρτερούντες,
Ρωµ. 12,12  Εχοντες ακλόνητον την ελπίδα εις τα άπειρα αγαθά , που σας έχει ετοιµάσει ο Θεός, να χαίρετε και να
αγάλλεσθε· εις την θλίψιν να δεικνύετε υποµονήν και γενναιότητα· να επιµένετε πάντοτε µε προθυµίαν και ζήλον εις την
προσευχήν.
Ρωµ. 12,13  ταίς χρείαις των αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες.
Ρωµ. 12,13  Με τα δώρα της αγάπης σας να γίνεσθε συµµέτοχοι και βοηθοί εις τας ανάγκας των Χριστιανών· να επιδιώκετε
την φιλοξενίαν, χωρίς να περιµένετε να σας την ζητήσουν.
Ρωµ. 12,14  ευλογείτε τους διώκοντας υµάς, ευλογείτε και µη καταράσθε.
Ρωµ. 12,14  Να εύχεσθε και να παρακαλήτε, τον Θεόν δι' εκείνους που σας διώκουν. Να εύχεσθε και να λέγετε πάντοτε καλά
λόγια δι' όλους και ποτέ να µη καταράσθε.
Ρωµ. 12,15  χαίρειν µετά χαιρόντων και κλαίειν µετά κλαιόντων.
Ρωµ. 12,15  Πληµµυρισµένοι από ανεπίφθονον αγάπην να χαίρετε µαζή µε εκείνους που χαίρουν και να κλαίετε µαζή µε
εκείνους που θλίβονται και κλαίουν.
Ρωµ. 12,16  το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. µη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τοίς ταπεινοίς συναπαγόµενοι. µη γίνεσθε
φρόνιµοι παρ εαυτοίς.
Ρωµ. 12,16  Να έχετε µεταξύ σας τα ίδια φρονήµατα, τας αυτάς πεποιθήσεις και κατευθύνσεις. Μη έχετε υψηλόν φρόνηµα
δια τον εαυτόν σας (και µη ζητείτε υψηλάς διακρίσεις και τιµάς), αλλά να συγκαταβαίνετε µε αγάπην και να
συναναστρέφεσθε µε απλότητα τους ταπεινούς. “Μη αυταπατάσθε και φαντάζεσθε δια τον εαυτόν σας ότι είσθε σεις
συνετοί και φρόνηµοι” (ώστε να µη σας χρειάζεται συµβουλή και καθοδήγησις από τους άλλους).
Ρωµ. 12,17  µηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντες. προνοούµενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων·
Ρωµ. 12,17  Ποτέ να µη αποδίδετε κακόν αντί κακού, αλλά “να λαµβάνετε πρόνοιαν και φροντίδα, ώστε να φέρεσθε καλά
και να πράττετε τα καλά εις όλους τους ανθρώπους”, τους φίλους και τους εχθρούς.
Ρωµ. 12,18  ει δυνατόν, το εξ υµών µετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες.
Ρωµ. 12,18  Καθόσον δε εξαρτάται από σας να έχετε ειρήνην µε όλους τους ανθρώπους.
Ρωµ. 12,19  µη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τή οργή· γέγραπται γάρ· εµοί εκδίκησις , εγώ ανταποδώσω,
λέγει Κύριος.



Ρωµ. 12,19  Να µην εκδικήτε και να µην υπερασπίζετε τον εαυτόν σας απέναντι εκείνων που σας αδικούν , αγαπητοί, αλλά
αφήστε ελεύθερον τον τόπον να ενεργήση η δικαία οργή του Θεού εναντίον εκείνων που σας αδικούν . Διότι είναι
γραµµένον· Μεις εµέ ανήκει η εκδίκησις· εγώ θα ανταποδώσω το δίκαιον”. λέγει ο Κυριος.
Ρωµ. 12,20  εάν ούν πεινά ο εχθρός σου, ψώµιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· τούτο γάρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις
επί την κεφαλήν αυτού.
Ρωµ. 12,20  Κανετε κάτι πολύ περισσότερον· δηλαδή “εάν πεινά ο εχθρός σου δίδε του ψωµί, εάν διψά φέρε του νερό να πιή·
διότι εάν αυτά τα καλά πράττης, είναι σαν να βάζης σωρούς από αναµµένα κάρβουνα στο κεφάλι του”. (Αυτός δηλαδή θα
καταληφθή από φλογεράς τύψεις συνειδήσεως και θα δοκιµάση µεγάλην εντροπήν δια το κακόν, που σου έκαµε).
Ρωµ. 12,21  µη νικώ υπό τού κακού, αλλά νίκα εν τώ αγαθώ το κακόν.
Ρωµ. 12,21  Να µη νικάσαι από το κακόν και να µη κυριαρχήσαι από οργήν και εκδίκησιν εναντίον αυτού, που σε ηδίκησε,
αλλά να νικάς το κακόν µε την καλωσύνην και τα αγαθά σου έργα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ρωµ. 13,1  Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. ου γάρ έστιν εξουσία ει µη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό
τού Θεού τεταγµέναι εισίν.
Ρωµ. 13,1  Καθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας της πολιτείας, τους άρχοντας δηλαδή, που είναι
φορείς αυτής της εξουσίας, (εφ' Οσον αι εντολαί των δεν αντίκεινται στο θέληµα του Θεού)· διότι δεν υπάρχει εξουσία µέσα
εις την κοινωνίαν, που να µη απορρέη από τον Θεόν· οι άρχοντες, που ασκούν σήµερον τας εξουσίας, έχουν ταχθή από τον
Θεόν (έστω και κατ' ανοχήν).
Ρωµ. 13,2  ώστε ο αντιτασσόµενος τή εξουσία τή τού Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίµα
λήψονται.
Ρωµ. 13,2  Ωστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, αντιτίθεται εις την διαταγήν του Θεού· δι' αυτό δε και όσοι
αντιτάσσονται θα επισύρουν επάνω τους την τιµωρίαν, που τους πρέπει.
Ρωµ. 13,3  οι γάρ άρχοντες ουκ εισί φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. θέλεις δε µη φοβείσθαι την εξουσίαν; το
αγαθόν ποίει, και έξεις έπαινον εξ αυτής·
Ρωµ. 13,3  Διότι οι άρχοντες (εφ' όσον διατάσσουν το ορθόν) δεν εµπνέουν φόβον δια τα καλά έργα, που υποβοηθούν την
ζωήν και την πρόοδον της κοινωνίας, αλλά δια τα κακά έργα και τους κακούς· θέλεις δε να µη φοβήσαι την εξουσίαν των
αρχόντων; Πράττε το αγαθόν και θα έχης έπαινον από αυτούς.
Ρωµ. 13,4  Θεού γάρ διάκονός εστι σοι εις το αγαθόν. εάν δε το κακόν ποιής, φοβού· ου γάρ εική την µάχαιραν φορεί· Θεού
γάρ διάκονός εστιν εις οργήν, έκδικος τώ το κακόν πράσσοντι.
Ρωµ. 13,4  Διότι ο άρχων είναι υπηρέτης του Θεού δια το αγαθόν, το ιδικόν σου και των άλλων. Εάν όµως πράττης το κακόν,
τότε να φοβήσαι, διότι δεν φέρει µαταίως και ανωφελώς ο άρχων την µάχαιραν, το δικαίωµα δηλαδή να δικάζη και να
τιµωρή. Την φέρει δια να επιβάλλη τιµωρίας, και τας πλέον αυστηράς ακόµη, διότι είναι υπηρέτης Θεού, εκδικητής υπέρ
του αγαθού και εναντίον του κακού, δια να επιβάλλη την πρέπουσαν τιµωρίαν στους κακοποιούς και παραβάτας.
Ρωµ. 13,5  διό ανάγκη υποτάσσεσθαι ου µόνον διά την οργήν, αλλά και διά την συνείδησιν.
Ρωµ. 13,5  Δι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε, όχι µόνον δια τον φόβον της τιµωρίας, αλλά και από σεβασµόν προς την
συνείδησίν σας, η οποία επιβάλλει, όπως και ο Θεός διατάσσει, αυτήν την υποταγήν.
Ρωµ. 13,6  διά τούτο γάρ και φόρους τελείτε· λειτουργοί γάρ Θεού εισιν εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες.
Ρωµ. 13,6  Δι' αυτό άλλωστε και καταβάλλετε φόρους στους άρχοντας, διότι αυτοί είναι υπηρέται του Θεού, που αφήκαν
κάθε άλλο ατοµικόν των έργον, δια να ασχολούνται και επαγρυπνούν συνεχώς εις την εκπλήρωσιν του καθήκοντός των.
Ρωµ. 13,7  απόδοτε ούν πάσι τας οφειλάς, τώ τον φόρον τον φόρον, τώ το τέλος το τέλος, τώ τον φόβον τον φόβον, τώ την
τιµήν την τιµήν.
Ρωµ. 13,7  Λοιπόν να αποδίδετε εις όλους αυτούς, που κατέχουν εξουσίας, τας οφειλάς σας· εις εκείνον που εισπράττει τον
φόρον, αποδώσατε τον φόρον· εις εκείνον που έχει καθήκον να εισπράττη τον τελωνειακόν δασµόν, αποδώσατε αυτόν τον
δασµόν· εις εκείνον που του ανήκει ο σεβασµός, όπως είναι τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της Πολιτείας,
αποδώσατε τον σεβασµόν· εις εκείνον που κατέχει ανώτερα αξιώµατα και του πρέπει ιδιαιτέρα τιµή, αποδώσατε αυτήν την
τιµήν.
Ρωµ. 13,8  µηδενί µηδέν οφείλετε ει µη το αγαπάν αλλήλους. ο γάρ αγαπών τον έτερον νόµον πεπλήρωκε·
Ρωµ. 13,8  Εις δε τους άλλους πολίτας της κοινωνίας τίποτε εις κανένα να µη χρεωστήτε, παρά µόνον το να αγαπάτε ο ένας
τον άλλον. Διότι εκείνος που αγαπά τον άλλον έχει εκπληρώσει όλον τον Νοµον.
Ρωµ. 13,9  το γάρ ου µοιχεύσεις, ου φονεύσεις, ου κλέψεις, ουκ επιθυµήσεις, και εί τις ετέρα εντολή, εν τούτω τώ λόγω
ανακεφαλαιούται, εν τώ, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Ρωµ. 13,9  Διότι αι αντολαί του Θεού· “δεν θα καταπατήσης την συζυγικήν πίστιν, δεν θα φονεύσης, δεν θα κλέψης, δεν θα
ψευδοµαρτυρήσης, δεν θα επιθυµήσης όσα ανήκουν στον πλησίον σου” και οποιαδήποτε άλλη εντολή του Θεού,
συµπεριλαµβάνεται στούτο· “να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον εαυτόν σου”.
Ρωµ. 13,10  η αγάπη τώ πλησίον κακόν ουκ εργάζεται· πλήρωµα ούν νόµου η αγάπη.
Ρωµ. 13,10  Η αγάπη ποτέ δεν πράττει το κακόν εις βάρος του πλησίον. Είναι, λοιπόν, η τελεία αγάπη εκπλήρωσις και
τήρησις όλου του νόµου.
Ρωµ. 13,11  Καί τούτο, ειδότες τον καιρόν, ότι ώρα ηµάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι· νύν γάρ εγγύτερον ηµών η σωτηρία ή ότε
επιστεύσαµεν.
Ρωµ. 13,11  Και αυτά θα τα πράττωµεν, έχοντες υπ' όψιν µας την προσωρινότητα και βραχύτητα της παρούσης ζωής· και
ότι ακόµη είναι πλέον ώρα να εξυπνήσωµεν από τον ύπνον της πνευµατικής ραθυµίας, που µας κάνει νωθρούς δια τα καλά
έργα. Διότι τώρα είναι πιο κοντά η ηµέρα της σωτηρίας και απολυτρώσεώς µας, παρ' όσον ήτο τότε που επιστεύσαµεν.
Ρωµ. 13,12  η νύξ προέκοψεν, η δε ηµέρα ήγγικεν. αποθώµεθα ούν τα έργα τού σκότους και ενδυσώµεθα τα όπλα τού φωτός.
Ρωµ. 13,12  Η νύχτα, δηλαδή η παρούσα ζωη, που οµοιάζει µε νύχτα, έχει πλέον προχωρήσει· η δε ηµέρα της µελλούσης
ζωής και της εκδηµίας µας προς τον ουρανόν επλησίασε. Ας αποθέσωµεν, λοιπόν, και ας πετάξωµεν από την ψυχήν µας
και την ζωήν µας τα έργα του σκότους και ας ενδυθώµεν, σαν φωτεινά όπλα, τα έργα της αρετής.



Ρωµ. 13,13  ως εν ηµέρα ευσχηµόνως περιπατήσωµεν, µη κώµοις και µέθαις, µη κοίτας και ασελγείαις, µη έριδι και ζήλω,
Ρωµ. 13,13  Ας ζώµεν και ας φερώµεθα µε ευπρέπειαν και σεµνότητα, όπως εκείνος, που περιπατεί κατά το διάστηµα της
ηµέρας και τον βλέπουν οι άνθρωποι. Οχι µε αµαρτωλά φαγοπότια και µέθας, ούτε µε πράξεις αισχράς και εξευτελιστικάς
ούτε µε φιλονεικίας και ζηλοφθονίας.
Ρωµ. 13,14  αλλ ενδύσασθε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και της σαρκός πρόνοιαν µη ποιείσθε εις επιθυµίας.
Ρωµ. 13,14  Αλλά, σαν πολυτιµότατον φέρεµα της ψυχής σας, ενδυθήτε τον Κυριον Ιησούν Χριστόν, ώστε να ζήτε εν τω
Χριστώ και ο Χριστός να ζη εις σας· και µη φροντίζετε δια τας ικανοποιήσεις των ατάκτων και παρανόµων επιθυµιών της
σαρκός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Ρωµ. 14,1  Τόν δε ασθενούντα τή πίστει προσλαµβάνεσθε, µη εις διακρίσεις διαλογισµών.
Ρωµ. 14,1  Εκείνον τον αδελφόν, που είναι αδύνατος κατά την πίστιν (και προσέχει περισσότερον τους εξωτερικούς τύπους ,
όπως είναι π,χ. η διάκρισις των φαγητών σύµφωνα µε τον µωσαϊκόν Νοµον) πρέπει να τον δέχεσθε και να τον αγκαλιάζετε
µε στοργήν, χωρίς να συζητήτε και να επικρίνετε τας αντιλήψστου.
Ρωµ. 14,2  ός µέν πιστεύει φαγείν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα εσθίει.
Ρωµ. 14,2  Αλλος µεν πιστεύει, ότι έχει το δικαίωµα να τρώγη όλα τα φαγητά· ο ασθενής όµως κατά την πίστιν τρώγει
λάχανα, διότι φοβείται µήπως µολυνθή από τα άλλα φαγητά και χάση την ψυχήν του.
Ρωµ. 14,3  ο εσθίων τον µη εσθίοντα µη εξουθενείτω, και ο µη εσθίων τον εσθίοντα µη κρινέτω· ο Θεός γάρ αυτόν
προσελάβετο.
Ρωµ. 14,3  Εκείνος που έχει φωτισµένην πίστιν και τρώγει από όλα, ας µη καταφρονή και εξευτελίζη ως ολιγόπιστον και
στενοκέφαλον τον άλλον. Και εκείνος πάλιν που δεν τρώγει από όλα, ας µη κατακρίνη τον άλλον· διότι και αυτόν ο Θεός
τον έχει δεχθή και προσλάβει εις την Εκκλησίαν του.
Ρωµ. 14,4  σύ τις εί ο κρίνων αλλότριον οικέτην; τώ ιδίω Κυρίω στήκει ή πίπτει· σταθήσεται δε· δυνατός γάρ εστιν ο Θεός
στήσαι αυτόν.
Ρωµ. 14,4  Επειτα συ ποίος είσαι που κατακρίνεις ξένον δούλον; Εάν στέκεται η εάν πίπτη, είναι υπεύθυνος απέναντι του
Κυρίου του. Συ τον κατακρίνεις, αυτός όµως (εάν καταφύγη στον Θεόν) θα σταθή. Διότι ο Θεός έχει την δύναµιν να στήση
και να στερεώση αυτόν εις την πίστιν.
Ρωµ. 14,5  ός µέν κρίνει ηµέραν παρ ηµέραν, ός δε κρίνει πάσαν ηµέραν. έκαστος εν τώ ιδίω νοΐ πληροφορείσθω.
Ρωµ. 14,5  Αλλος µεν ξεχωρίζει την µίαν ηµέραν ως αγιωτέραν από την άλλην. Αλλος δε κρίνει ως αγίαν κάθε ηµέραν. Περί
αυτών ο καθένας ας πληροφορήται και ας φωτίζεται από την συνείδησιν του.
Ρωµ. 14,6  ο φρονών την ηµέραν Κυρίω φρονεί, και ο µη φρονών την ηµέραν Κυρίω ου φρονεί. και ο εσθίων Κυρίω εσθίει·
ευχαριστεί γάρ τώ Θεώ· και ο µη εσθίων Κυρίω ουκ εσθίει, και ευχαριστεί τώ Θεώ.
Ρωµ. 14,6  Εκείνός που φρονεί ότι αυτή η ηµέρα είναι αγιωτέρα από την άλλην, φρονεί τούτο εις δόξαν Θεού, και εκείνος που
δεν ξεχωρίζει την µίαν ηµέραν ως αγιωτέραν από την άλλην, αλλά θεωρεί κάθε ηµέραν αγίαν, εις δόξαν του Κυρίου δεν την
ξεχωρίζει. Και εκείνος που τρώγει από όλα τα φαγητά, τρώγει προς δόξαν Θεού (διότι δοξολογεί και ευχαριστεί τον Θεόν
που του τα δίδει). Και εκείνος που δεν τρώγει από όλα, προς δόξαν του Θεού δεν τρώγει και ευχαριστεί τον Θεόν, (που τον
αξιώνει να κάνη αυτήν την µικράν θυσίαν).
Ρωµ. 14,7  ουδείς γάρ ηµών εαυτώ ζή και ουδείς εαυτώ αποθνήσκει·
Ρωµ. 14,7  Και οι δύο προς δόξαν Θεού ενεργούν, όπως ενεργούν. Διότι κανείς από ηµάς τους πιστούς δεν ζη δια τον εαυτόν
του, δια να κάνη το ιδικόν του θέληµα, και κανείς δεν έχει το δικαίωµα να πεθαίνη δια τον ευατόν του. (Η ζωή και ο
θάνατός µας ανήκουν όχι εις ηµάς, αλλά στον Θεόν).
Ρωµ. 14,8  εάν τε γάρ ζώµεν, τώ Κυρίω ζώµεν, εάν τε αποθνήσκωµεν, τώ Κυρίω αποθνήσκοµεν. εάν τε ούν ζώµεν εάν τε
αποθνήσκωµεν, τού Κυρίου εσµέν.
Ρωµ. 14,8  Διότι και εάν ζώµεν, ζώµεν δια να δοξάζωµεν µε τα έργα µας τον Κυριον, και εάν πεθαίνωµεν, πεθαίνοµεν όταν ο
Θεός το θελήση, υποτασσόµενοι στο θείον του θέληµα. Λοιπόν και εάν ζώµεν και εάν αποθνήσκωµεν, ανήκοµεν στον
Κυριον.
Ρωµ. 14,9  εις τούτο γάρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, ίνα και νεκρών και ζώντων κυριεύση.
Ρωµ. 14,9  Διότι και ο Χριστός δι' αυτόν ακριβώς τον σκοπόν και απέθανεν επί του σταυρού και ανεστήθη εκ των νεκρών και
έλαβε πάλιν ως άνθρωπος την ζωήν, δια να είναι κύριος και εξουσιαστής νεκρών και ζώντων.
Ρωµ. 14,10  Σύ δε τι κρίνεις τον αδελφόν σου; ή και σύ τι εξουθενείς τον αδελφόν σου; πάντες γάρ παραστησόµεθα τώ
βήµατι τού Χριστού.
Ρωµ. 14,10  Συ, λοιπόν, διατί κατακρίνστον αδελφόν σου, που τρώγει από όλα τα φαγητά; Η συ διατί καταφρονείς τον
αδελφόν σου, που δεν τρώγει από όλα; Κανείς δεν έχει εξουσίαν να κρίνη και να κατακρίνη, διότι όλοι θα σταθώµεν εµπρός
στο βήµα του Χριστού, που είναι κριτής όλων.
Ρωµ. 14,11  γέγραπται γάρ· ζώ εγώ, λέγει Κύριος, ότι εµοί κάµψει πάν γόνυ, και πάσα γλώσσα εξοµολογήσεται τώ Θεώ.
Ρωµ. 14,11  Είναι άλλωστε γραµµένον και εις την Αγίαν Γραφήν· “ζω εγώ, λέγει ο Κυριος, εις αιώνας αιώνων και κατευθύνω
τα πάντα σύµφωνα µε την βουλήν µου· βουλή µου δε είναι ότι κάθε γόνατο θα κάµψη εµπρός µου και κάθε γλώσσα θα
δοξολογήση τον Θεόν”.
Ρωµ. 14,12  άρα ούν έκαστος ηµών περί εαυτού λόγον δώσει τώ Θεώ.
Ρωµ. 14,12  Αρα, λοιπόν, ο καθένας από ηµάς θα δώση δια τον εαυτόν του λόγον στον Θεόν.
Ρωµ. 14,13  Μηκέτι ούν αλλήλους κρίνωµεν, αλλά τούτο κρίνατε µάλλον, το µη τιθέναι πρόσκοµµα τώ αδελφώ ή
σκάνδαλον.
Ρωµ. 14,13  Από εδώ και πέρα, λοιπόν, ας µη κατακρίνωµεν πλέον ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο προτιµήσατε και
προσέξατε· κανείς να µη θέτη πρόσκοµµα στον αδελφόν, δια να πέση η σκάνδαλον, δια να κλονισθή εις την πίστιν και
παρασυρθή εις την αµαρτίαν.
Ρωµ. 14,14  οίδα και πέπεισµαι εν Κυρίω Ιησού ότι ουδέν κοινόν δι αυτού· ει µη τώ λογιζοµένω τι κοινόν είναι, εκείνω κοινόν.
Ρωµ. 14,14  Γνωρίζω πολύ καλά και έχω πεποίθησιν, που µου την εµπνέει ο Κυριος Ιησούς, ότι κανένα φάγητον δεν είναι



ακάθαρτον από τον εαυτόν του και καµµιά τροφή δεν είναι µολυσµένη από την φύσιν της. Αλλά µόνο εις εκείνον που
κρίνει και θεωρεί κάτι ακάθαρτον, γίνεται αυτό πράγµατι ακάθαρτον.
Ρωµ. 14,15  ει δε διά βρώµα ο αδελφός σου λυπείται, ουκέτι κατά αγάπην περιπατείς. µη τώ βρώµατί σου εκείνον απόλλυε,
υπέρ ού Χριστός απέθανε.
Ρωµ. 14,15  Εάν όµως εξ αιτίας του φαγητού σου ο αδελφός σου λυπήται και δυσφορή εναντίον σου , δεν συµπεριφέρεσαι
πλέον µε αγάπην προς αυτόν. Πρόσεχε να µη εξωθήσης µε το φαγητόν σου εις απώλειαν εκείνον, προς χάριν του οποίου ο
Χριστός εθυσιάσθη.
Ρωµ. 14,16  µη βλασφηµείσθω ούν υµών το αγαθόν.
Ρωµ. 14,16  Η ελευθερία που έχετε να τρώγετε απ' όλα τα φαγητά, ποτέ δεν πρέπει να γίνεται αφορµή να κακολογήται και
να διαβάλεται το αγαθόν.
Ρωµ. 14,17  ου γάρ εστιν η βασιλεία τού Θεού βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύµατι Αγίω·
Ρωµ. 14,17  Διότι η επίγειος βασιλεία του Χριστού δεν είναι υπόθεσις φαγητών και ποτών , αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και
χαρά, την οποίαν δωρίζει το Αγιον Πνεύµα.
Ρωµ. 14,18  ο γάρ εν τούτοις δουλεύων τώ Χριστώ ευάρεστος τώ Θεώ και δόκιµος τοίς ανθρώποις .
Ρωµ. 14,18  Εκείνος δε, που έχει τας αρετάς αυτάς και µε αυτάς υπηρετεί τον Χριστόν, γίνεται ευάρεστος στον Θεόν και
ευϋπόληπτος µεταξύ των ανθρώπων.
Ρωµ. 14,19  άρα ούν τα της ειρήνης διώκωµεν και τα της οικοδοµής της εις αλλήλους .
Ρωµ. 14,19  Αρα, λοιπόν, όλοι µας ας επιδιώκωµεν όλα εκείνα, που υποβοηθούν εις την ειρήνην και εις την αναµεταξύ µας
πνευµατικήν ωφέλειαν και πρόοδον.
Ρωµ. 14,20  µη ένεκεν βρώµατος κατάλυε το έργον τού Θεού. πάντα µέν καθαρά, αλλά κακόν τώ ανθρώπω τώ διά
προσκόµµατος εσθίοντι.
Ρωµ. 14,20  Μη καταλύης και εκµηδενίζης το σωτήριον έργον του Θεού ένεκα των φαγητών , που αδιακρίτως τρώγεις. Ολα
βέβαια είναι καθαρά δια τον άνθρωπον, αλλά βλέπτει τον εαυτόν του και φορτώνεται ενόχην ενώπιον του Θεού, οποίος
ένεκα του φαγητού του γίνεται πρόσκοµµα εις την πνευµατικήν ζωήν του άλλου.
Ρωµ. 14,21  καλόν το µη φαγείν κρέα µηδέ πιείν οίνον µηδέ εν ώ ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί.
Ρωµ. 14,21  Δι' αυτό, παρά την ελευθερίαν που έχοµεν, καλόν και προτιµότερον είναι να µη φάγης κρέατα και να µη πίης
οίνον και να µη κάµης καµµίαν πράξιν, εξ αιτίας της οποίας σκοντάπτει η σκανδαλίζεται η καταβάλλεται ο αδελφός σου.
Ρωµ. 14,22  σύ πίστιν έχεις; κατά σεαυτόν έχε ενώπιον τού Θεού. µακάριος ο µη κρίνων εαυτόν εν ώ δοκιµάζει.
Ρωµ. 14,22  Συ έχεις ορθήν και φωτισµένην πίστιν δια τα φαγητά; Κράτησέ την µέσα σου και ενώπιον του Θεού. Μακάριος
είναι εκείνος, ο οποίος δεν ελέγχεται από την συνείδησίν του, όταν πράττη αυτό, το οποίον προηγουµένως έκρινεν ως ορθόν
και το απεφάσιζε.
Ρωµ. 14,23  ο δε διακρινόµενος εάν φάγη, κατακέκριται, ότι ουκ εκ πίστεως· πάν δε ό ουκ εκ πίστεως, αµαρτία εστίν.
Ρωµ. 14,23  Εκείνος όµως που αµφιβάλλει και µάλλον πιστεύει ότι το φάγητον τον µολύνει, αυτός εάν φάγη, έχει ήδη
κατακριθή, διότι δεν έχει την πεποίθησιν ότι το φάγητον είναι καθαρόν. Καθε τι δε που δεν πραγµατοποιείται µε την
πεποίθησιν, ότι είναι ορθόν, αυτό είναι αµαρτία.
Ρωµ. 14,24  Τώ δε δυναµένω υµάς στηρίξαι κατά το ευαγγέλιόν µου και το κήρυγµα Ιησού Χριστού, κατά αποκάλυψιν
µυστηρίου χρόνοις αιωνίοις σεσιγηµένου,
Ρωµ. 14,24  Δοξα και τιµή ας αποδίδεται από όλους µας εις Εκείνον, ο οποίος έχει την δύναµιν να σας στηρίξη εις την πίστιν
και την αρετήν, σύµφωνα µε το Ευαγγέλιόν µου και µε το κήρυγµα, που σας έχω κάνει περί του Ιησού Χριστού. Αυτό δε το
Ευαγγέλιον και το κήρυγµά µου, δια του οποίου σώζονται οι λαοί, γίνεται σύµφωνα µε την αποκάλυψιν µυστηρίου, που
αιώνας-αιώνων έµενε σκεπασµένον εις την σιωπήν και την µυστικότητα.
Ρωµ. 14,25  φανερωθέντος δε νύν, διά τε γραφών προφητικών κατ επιταγήν τού αιωνίου Θεού εις υπακοήν πίστεως εις
πάντα τα έθνη γνωρισθέντος,
Ρωµ. 14,25  Εφανερώθη όµως τώρα δια µέσου των προφητειών, που έχουν γραφή εις τα ιερά κείµενα και έγινε γνωστόν κατ'
εντολήν του αιωνίου Θεού εις όλα τα έθνη, δια να δείξουν αυτά την υπακοήν που επιβάλλει εις ηµάς η πίστις.
Ρωµ. 14,26  µόνω σοφώ Θεώ διά Ιησού Χριστού, ώ η δόξα εις τους αιώνας· αµήν.
Ρωµ. 14,26  Εις αυτόν, λοιπόν, τον µόνον σοφόν Θεόν ανήκει και πρέπει να αναπέµπεται η δόξα δια του Ιησού Χριστού στους
αιώνας. Αµήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Ρωµ. 15,1  Οφείλοµεν δε ηµείς οι δυνατοί τα ασθενήµατα των αδυνάτων βαστάζειν, και µη εαυτοίς αρέσκειν.
Ρωµ. 15,1  Ηµείς δε, οι προωδευµένοι και φωτισµένοι εις την πίστιν και την αρετήν, έχοµεν υποχρέωσιν να ανεχώµεθα και
να υποµένωµεν τας πνευµατικάς ασθενείας των αδυνάτων αδελφών, να µη φερώµεθα δε µε αυταρέσκειαν και να µη
επιζητούµεν ο,τι ευχαριστεί τον ευατόν µας.
Ρωµ. 15,2  έκαστος ηµών τώ πλησίον αρεσκέτω εις το αγαθόν προς οικοδοµήν·
Ρωµ. 15,2  Ο καθένας σας ας προσπαθή να αρέση στον πλησίον του, όχι δια λόγους κολακείας και ιδιοτελείας, αλλά δια να
τον υποβοηθή στο καλόν και να τον οικοδοµή εις την πνευµατικήν ζωήν.
Ρωµ. 15,3  και γάρ ο Χριστός ουχ εαυτώ ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπται, οι ονειδισµοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ εµέ.
Ρωµ. 15,3  Διότι και ο Χριστός δεν επιζητούσε ο,τι ήτο αρεστόν και ευχάριστον στον εαυτόν του , αλλ' εµόχθησε και
εθυσιάσθη και υπέµεινε ταλαιπωρίας και εξευτελισµούς δια τους άλλους, όπως άλλωστε είναι γραµµένον και εις την
Παλαιάν Διαθήκην· “Οι εµπαιγµοί και αι ύβρεις εκείνων, που σε βλασφηµούν, ω Πατερ, έπεσαν επάνω εις εµέ”.
Ρωµ. 15,4  όσα γάρ προεγράφη, εις την ηµετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ίνα διά της υποµονής και της παρακλήσεως των
γραφών την ελπίδα έχωµεν.
Ρωµ. 15,4  Αυτό δε αναφέρεται και εις ηµάς, διότι όσα κατά το παρελθόν έχουν γραφή εις την Αγίαν Γραφήν, εγράφησαν
προς νουθεσίαν και ηµών, ίνα µε την υποµονήν και την παρηγορίαν και την ενίσχυσιν των Αγίων Γραφών κρατούµεν και
έχωµεν πάντοτε ζωντανήν την ελπίδα.
Ρωµ. 15,5  ο δε Θεός της υποµονής και της παρακλήσεως δώη υµίν το αυτό φρονείν εν αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν,



Ρωµ. 15,5  Ο δε Θεός, ο οποίος είναι η πηγή και ο δοτήρ της παρηγορίας και της ενισχύσεως , εύχοµαι να σας δώση να έχετε
το ίδιο φρόνηµα µεταξύ σας, τας αυτάς πεποιθήσεις και κατευθύνσεις σύµφωνα µε το θέληµα του Ιησού Χριστού,
Ρωµ. 15,6  ίνα οµοθυµαδόν εν ενί στόµατι δοξάζητε τον Θεόν και πατέρα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 15,6  δια να δοξάζετε όλοι µαζή µε ένα στόµα και µε µια καρδία τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Ρωµ. 15,7  διό προσλαµβάνεσθε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ηµάς εις δόξαν Θεού.
Ρωµ. 15,7  Ακριβώς δε αυτό και σας παρακαλώ να δέχεσθε µε αγάπην και καλωσύνην και να εξυπηρετήτε µε προθυµίαν ο
ένας τον άλλον, όπως ακριβώς και ο Χριστός σας εδέχθη µε άπειρον αγάπην ως αδελφούς του εις δόξαν του Θεού.
Ρωµ. 15,8  Λέγω δε Χριστόν Ιησούν διάκονον γεγενήσθαι περιτοµής υπέρ αληθείας Θεού, εις το βεβαιώσαι τας επαγγελίας
των πατέρων,
Ρωµ. 15,8  Εδέχθη δε όλους αδιακρίτως, Ιουδαίους και εθνικούς, διότι σας λέγω ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε κατά πρώτον να
υπηρετήση και οδηγήση εις σωτηρίαν τους Εβραίους της περιτοµής, δια να φανή η θεία αλήθεια και αποδειχθούν βέβαιοι
και αληθιναί αι υποσχέσστου Θεού προς τους πατέρας των Εβραίων.
Ρωµ. 15,9  τα δε έθνη υπέρ ελέους δοξάσαι τον Θεόν, καθώς γέγραπται· διά τούτο εξοµολογήσοµαί σοι εν έθνεσι, Κύριε, και
τώ ονόµατί σου ψαλώ.
Ρωµ. 15,9  Συγχρόνως δε να καλέση και τα έθνη να δοξάσουν τον Θεόν δια της συµµετοχής των στο έλεος και την
σωτηρίαν, που αυτός τους προσφέρει. Ετσι άλλωστε έχει γραφή στους ψαλµούς, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται να λέγη
προς τον Πατέρα· “δια τούτο, Κυριε, θα σε δοξάσω µεταξύ των εθνών και θα υµνολογήσω το όνοµά σου”.
Ρωµ. 15,10  και πάλιν λέγει· ευφράνθητε έθνη µετά τού λαού αυτού.
Ρωµ. 15,10  Και πάλιν άλλου η Γραφή λέγει· “ευφρανθήτε και χαρήτε σεις οι εθνικοί µαζή µε τους Εβραίους, που είναι λαός
του Θεού”.
Ρωµ. 15,11  και πάλιν αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, και επαινέσατε αυτόν πάντες οι λαοί.
Ρωµ. 15,11  Και εις άλλο χωρίον λέγει· “υµνείτε και εγκωµιάζετε τον Κυριον όλα τα έθνη, που έχουν πιστεύσει, και
επαινέσατε αυτόν όλοι οι λαοί, Εβραίοι και εθνικοί”.
Ρωµ. 15,12  και πάλιν Ησαΐας λέγει· έσται η ρίζα τού Ιεσσαί, και ο ανιστάµενος άρχειν εθνών· επ αυτώ έθνη ελπιούσιν.
Ρωµ. 15,12  Και πάλιν ο Ησαΐας λέγει· “θα αναφανή από την ρίζαν του Ιεσσαί βλαστός και αυτός θα είναι εκείνος που θα
εγερθή και ανυψωθή, δια να γίνη άρχων και κυβερνήτης εθνών. Εις αυτόν όλα τα έθνη θα στηρίξουν την ελπίδα της
σωτηρίας των”.
Ρωµ. 15,13  Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσαι υµάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τώ πιστεύειν , εις το περισσεύειν υµάς εν τή
ελπίδι εν δυνάµει Πνεύµατος Αγίου.
Ρωµ. 15,13  Είθε, λοιπόν, ο Θεός, που έδωσε στους εθνικούς αυτήν την ελπίδα, να σας γεµίση µε κάθε χαράν και ειρήνην δια
της σταθεράς και φωτισµένης πίστεως σας προς αυτόν, δια να έχετε και να κρατήτε πλουσίαν αυτήν την ελπίδα µε την
δύναµιν του Αγίου Πνεύµατος.
Ρωµ. 15,14  Πέπεισµαι δε, αδελφοί µου, και αυτός εγώ περί υµών, ότι και αυτοί µεστοί εστε αγαθωσύνης, πεπληρωµένοι
πάσης γνώσεως, δυνάµενοι και αλλήλους νουθετείν.
Ρωµ. 15,14  Εχω δε εγώ ο ίδιος την πεποίθησιν, αδελφοί µου, για σας, ότι και σεις οι ίδιοι είσθε γεµάτοι από αγαθότητα και
αρετήν, πλήρεις από κάθε γνώσιν των αληθειών του Θεού και ότι έχετε την δύναµιν και την ικανότητα να συµβουλεύετε
και να καθοδηγήτε ο ένας τον άλλον.
Ρωµ. 15,15  τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους, ως επαναµιµνήσκων υµάς, διά την χάριν την δοθείσάν µοι
υπό τού Θεού
Ρωµ. 15,15  Εις µερικά βέβαια σηµεία της επιστολής µου, αδελφοί, σας έγραψα εντονώτερα και δριµύτερα, µε τον σκοπόν να
επαναφέρω ζωηρά εις την µνήµην σας τας αληθείας, που ξεύρετε. Και το έκαµα αυτό κατά καθήκον, σύµφωνα µε την
ειδικήν χάριν που µου έδωσε ο Θεός, σαν Απόστολος που είµαι.
Ρωµ. 15,16  εις το είναί µε λειτουργόν Ιησού Χριστού εις τα έθνη, ιερουργούντα το ευαγγέλιον τού Θεού, ίνα γένηται η
προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, ηγιασµένη εν Πνεύµατι Αγίω.
Ρωµ. 15,16  Με αξίωσε δηλαδή να είµαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού στους εθνικούς και σαν άλλην λατρείαν και θυσίαν να
τελώ το ιερόν έργον του Ευαγγελίου του Θεού, ώστε να ελκυσθούν οι εθνικοί εις την πίστιν και να γίνουν αι ψυχαί και η
ζωή των θυσία ευπρόσδεκτος στον Θεόν, αγιασµένη από το Πνεύµα το Αγιον.
Ρωµ. 15,17  έχω ούν καύχησιν εν Χριστώ Ιησού τα προς τον Θεόν·
Ρωµ. 15,17  Εχω, λοιπόν, και εγώ βαθείαν ηθικήν ικανοποίησιν και καύχησιν µε την δύναµιν και τον φωτισµόν του Ιησού
Χριστού δια την κατά Θεόν πνευµατικήν αυτήν εργασίαν.
Ρωµ. 15,18  ου γάρ τολµήσω λαλείν τι ών ου κατειργάσατο Χριστός δι εµού εις υπακοήν εθνών λόγω και έργω ,
Ρωµ. 15,18  Αυτό δε το έργον µου οφείλεται στον Κυριον. Δια τούτο και ποτέ δεν θα τολµήσω να οµιλήσω µε αλαζονείαν, ότι
υπάρχει τάχα κάτι από τα έργα µου, το οποίον αυτός ο ίδιος ο Χριστός να µη το έχη πραγµατοποιήσει, χρησιµοποιών εµέ
ως όργανον της ευδοκίας του. Αυτός µε εφώτιζε και µε ενίσχυεν, ώστε µε την διδασκαλίαν µου, αλλά και µε τα κατά Θεόν
έργα µου να κηρύττω και να καλώ τους εθνικούς να πιστεύσουν και να υπακούσουν στον Θεόν.
Ρωµ. 15,19  εν δυνάµει σηµείων και τεράτων, εν δυνάµει Πνεύµατος Θεού, ώστε µε από Ιερουσαλήµ και κύκλω µέχρι τού
Ιλλυρικού πεπληρωκέναι το ευαγγέλιον τού Χριστού,
Ρωµ. 15,19  Αυτός επεκύρωνε και ενίσχυε το κήρυγµά µου µε την δύναµιν υπερφυσικών έργων και καταπληκτικών
θαυµάτων, που επραγµατοποιούντο µε την δύναµιν του Πνεύµατος του Θεού, ώστε εγώ από την Ιερουσαλήµ και δια
µεγάλης γύρω περιοδείας µέχρι του Ιλλυρικού να κηρύξω ανελλιπώς και πλήρως το Ευαγγέλιον του Χριστού.
Ρωµ. 15,20  ούτω δε φιλοτιµούµενον ευαγγελίζεσθαι ουχ όπου ωνοµάσθη Χριστός, ίνα µη επ αλλότριον θεµέλιον οικοδοµώ,
Ρωµ. 15,20  Ετσι δε µε εβοήθησεν ο Κυριον να θεωρώ µεγάλην µου τιµήν και µετά ζήλου να αγωνίζωµαι, δια να κηρύττω το
Ευαγγέλιον όχι εκεί όπου έχει κηρυχθή ο Χριστός, δια να µη κτίζω επάνω εις ξένον θεµέλιον.
Ρωµ. 15,21  αλλά καθώς γέγραπται, οίς ουκ ανηγγέλη περί αυτού όψονται, και οί ουκ ακηκόασι συνήσουσι.
Ρωµ. 15,21  Αλλ' εκήρυξα αλλού, όπως άλλωστε έχει γραφή εις την Π. Διαθήκην· “οι εθνικοί και ειδωλολάτραι στους
οποίους δεν ανηγγέλθη το κήρυγµα περί του Χριστού, θα τον ίδουν και εκείνοι που δεν έχουν ακούσει, θα ακούσουν και θα
εννοήσουν αυτό το κήρυγµα”.



Ρωµ. 15,22  Διό και ενεκοπτόµην τα πολλά τού ελθείν προς υµάς·
Ρωµ. 15,22  Ακριβώς διότι υπήρχον πολλαί περιοχαί, όπου δεν είχεν ακουσθή το περί του Χριστού κήρυγµα, εµποδίσθηκα
πολλές φορές να έλθω εις σας.
Ρωµ. 15,23  νυνί δε µηκέτι τόπον έχων εν τοίς κλίµασι τούτοις, επιποθίαν δε έχων τού ελθείν προς υµάς από πολλών ετών,
Ρωµ. 15,23  Τωρα όµως, που δεν έχω πλέον απασχόλησιν εις τα µέρη αυτά, διότι εις κάθε τόπον έγινε γνωστόν το περί
Χριστού κήρυγµα, ποθώ πολύ σφοδρώς και από πολλάς χρόνια να έλθω εις σας.
Ρωµ. 15,24  ως εάν πορεύωµαι εις την Σπανίαν, ελεύσοµαι προς υµάς· ελπίζω γάρ διαπορευόµενος θεάσασθαι υµάς και υφ
υµών προπεµφθήναι εκεί, εάν υµών πρώτον από µέρους εµπλησθώ.
Ρωµ. 15,24  Οταν, λοιπόν, θα επιχειρήσω το ταξίδιόν µου δια την Ισπανίαν, θα έλθω προς σας, διότι ελπίζω, καθώς θα
διαβαίνω, να σταµατήσω εις την πόλιν σας, να σας ίδω και, αφού πρώτον απολαύσω την χαράν από την επικοινωνίαν σας,
να προπεµφθώ από σας προς την Ισπανίαν.
Ρωµ. 15,25  νυνί δε πορεύοµαι εις Ιερουσαλήµ διακονών τοίς αγίοις.
Ρωµ. 15,25  Τωρα δε πηγαίνω εις την Ιερουσαλήµ, εκτελών συγχρόνως υπηρεσίαν χάριν των εκεί Χριστιανών.
Ρωµ. 15,26  ευδόκησαν γάρ Μακεδονία και Αχαΐα κοινωνίαν τινά ποιήσασθαι εις τους πτωχούς των αγίων των εν
Ιερουσαλήµ.
Ρωµ. 15,26  Διότι µε αγάπην και χαράν απεφάσισαν οι Χριστιανοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να κάµουν κάποιον
έρανον µεταξύ των δια τους πτωχούς εκ των Χριστιανών, που κατοικούν εις την Ιερουσαλήµ.
Ρωµ. 15,27  ευδόκησαν γάρ και οφειλέται αυτών εισιν· ει γάρ τοίς πνευµατικοίς αυτών εκοινώνησαν τα έθνη, οφείλουσι και
εν τοίς σαρκικοίς λειτουργήσαι αυτοίς.
Ρωµ. 15,27  Από καλωσύνην βέβαια το απεφάσισαν, αλλά και από υποχρέωσιν αφού είναι και οφείλεται εις αυτούς. Διότι
εάν οι εθνικοί επήραν µέρος εις τας πνευµατικάς δωρεάς, τας οποίας είχαν οι Ιουδαίοι, οφείλουν και αυτοί, κατά λόγον
δικαιοσύνης, να τους εξυπηρετήσουν µε τα υλικά αγαθά των.
Ρωµ. 15,28  τούτο ούν επιτελέσας, και σφραγισάµενος αυτοίς τον καρπόν τούτον, απελεύσοµαι δι υµών εις την Σπανίαν.
Ρωµ. 15,28  Οταν, λοιπόν, εκτελέσω την αποστολήν µου και παραδώσω εις αυτούς ασφαλώς το προϊόν αυτόν της
συνεισφοράς και αγάπης, θα αναχωρήσω δια µέσου της χώρας σας εις την Ισπανίαν.
Ρωµ. 15,29  οίδα δε ότι ερχόµενος προς υµάς εν πληρώµατι ευλογίας τού ευαγγελίου τού Χριστού ελεύσοµαι.
Ρωµ. 15,29  Γνωρίζω δε, ότι ερχόµενος εις σας, θα έλθω µε πλουσίας τας ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού.
Ρωµ. 15,30  Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί, διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και διά της αγάπης τού Πνεύµατος,
συναγωνίσασθαί µοι εν ταίς προσευχαίς υπέρ εµού προς τον Θεόν,
Ρωµ. 15,30  Σας παρακαλώ δε θερµώς, αδελφοί, εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και εν ονόµατι της αγάπης, που
χαρίζει εις τας καρδίας µας το Αγιον Πνεύµα, να αγωνισθήτε µαζή µου εις τας προσευχάς και να παρακαλήτε τον Κυριον
δι' εµέ.
Ρωµ. 15,31  ίνα ρυσθώ από των απειθούντων εν τή Ιουδαία και ίνα η διακονία µου η εις Ιερουσαλήµ ευπρόσδεκτος γένηται
τοίς αγίοις,
Ρωµ. 15,31  Αίτηµα της προσευχής σας ας είναι, να γλυτώσω από τους απίστους Ιουδαίους, που έγιναν πλέον εχθροί και του
Ευαγγελίου και εµού και δεύτερον να γίνη δεκτή µε προθυµίαν και χαράν από τους εκεί Χριστιανούς αυτή µου η υπηρεσία
της µεταφοράς των βοηθηµάτων.
Ρωµ. 15,32  ίνα εν χαρά έλθω προς υµάς διά θελήµατος Θεού και συναναπαύσωµαι υµίν.
Ρωµ. 15,32  Να προσεύχεσθε, δια να ευοδωθή το ταξίδιόν µου εις την Ιερουσαλήµ, ώστε, Θεού θέλοντος, µε χαράν να έλθω
εις σας, δια να γευθώ µαζή σας ανάπαυσιν και χαράν από αυτήν την επικοινωνίαν µας.
Ρωµ. 15,33  ο δε Θεός της ειρήνης µετά πάντων υµών· αµήν.
Ρωµ. 15,33  Ο δε Θεός, η πηγή και ο χορηγός της ειρήνης, ας είναι πάντοτε µαζή µε όλους σας. Αµήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Ρωµ. 16,1  Συνίστηµι δε υµίν Φοίβην την αδελφήν ηµών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν Κεγχρεαίς,
Ρωµ. 16,1  Σας συνιστώ την Φοίβην, την εν Χριστώ αδελφήν µας, η οποία είναι διακόνισσα εις την Εκκλησίαν των
Κεγχρεών.
Ρωµ. 16,2  ίνα αυτήν προσδέξησθε εν Κυρίω αξίως των αγίων και παραστήτε αυτή εν ώ αν υµών χρήζη πράγµατι· και γάρ
αύτη προστάτις πολλών εγενήθη και αυτού εµού.
Ρωµ. 16,2  Σας την συνιστώ και σας παρακαλώ να την δεχθήτε µε αγάπην, όπως θέλει ο Κυριος και όπως αξίζει να
υποδέχεται κανείς τους Χριστιανούς. Να της συµπαρασταθήτε δε και να την βοηθήσετε εις ο,τι σας χρειασθή. Διότι και
αυτή έγινε προστάτις πολλών Χριστιανών και εµού του ιδίου.
Ρωµ. 16,3  Ασπάσασθε Πρίσκιλλαν και Ακύλαν τους συνεργούς µου εν Χριστώ Ιησού,
Ρωµ. 16,3  Χαιρετήσατε εκ µέρους µου µε αγάπην Θεού την Πρίσκιλλαν και τον σύζυγον της Ακύλαν, οι οποίοι είναι
συνεργάται µου εν Χριστώ Ιησού.
Ρωµ. 16,4  οίτινες υπέρ της ψυχής µου τον εαυτών τράχηλον υπέθηκαν, οίς ουκ εγώ µόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσαι αι
εκκλησίαι των εθνών, και την κατ οίκον αυτών εκκλησίαν.
Ρωµ. 16,4  Αυτοί, δια να µε σώσουν από θανάσιµον κίνδυνον, έβαλαν το κεφάλι τους κάτω από το µαχαίρι και διέτρεξαν
κίνδυνον να σφαγούν. Προς αυτούς δεν αισθάνοµαι µόνον εγώ βαθείαν ευγνωµοσύνην, αλλά και όλαι αι Εκκλησίαι των
εθνών. Χαιρετήσατε ακόµη εγκαρδίως εκ µέρους µου και την συγκέντρωσιν των πιστών, που γίνεται στο σπίτι των.
Ρωµ. 16,5  ασπάσασθε Επαίνετον τον αγαπητόν µου, ός εστιν απαρχή της Αχαΐας εις Χριστόν.
Ρωµ. 16,5  Χαιρετήσατε και τον αγαπητόν µου Επαίνετον, ο οποίος πρώτος εις την Αχαΐας επίστευσεν στον Χριστόν και
έκαµε την καλήν αρχήν να πιστεύσουν και άλλοι.
Ρωµ. 16,6  ασπάσασθε Μαριάµ, ήτις πολλά εκοπίασεν εις ηµάς.
Ρωµ. 16,6  Χαιρετήσατε την Μαριάµ, η οποία παρά πολύ εκοπίασεν προς χάριν ηµών.
Ρωµ. 16,7  ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς µου και συναιχµαλώτους µου, οίτινές εισιν επίσηµοι εν τοίς
αποστόλοις, οί και πρό εµού γεγόνασιν εν Χριστώ,



Ρωµ. 16,7  Χαιρετήσατε τους δύο, Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους οµοεθνείς µου, οι οποίοι συνελήφθησαν και εφυλακίσθησαν
µαζή µε εµέ. Αυτοί, όπως ξεύρετε, είναι επίσηµοι µεταξύ των Αποστόλων, και µάλιστα έχουν προσέλθει στον Χριστόν προ
εµού.
Ρωµ. 16,8  ασπάσασθε Αµπλίαν τον αγαπητόν µου εν Κυρίω.
Ρωµ. 16,8  Χαιρετήσατε τον Αµπλίαν, τον εν Κυρίω αγαπητόν µου.
Ρωµ. 16,9  ασπάσασθε Ουρβανόν τον συνεργόν ηµών εν Χριστώ και Στάχυν τον αγαπητόν µου.
Ρωµ. 16,9  Χαιρετήσατε τον Ουρβανόν, τον συνεργάτην µας στο κήρυγµα του Ευαγγελίου του Χριστού, και τον αγαπητόν
µου Στάχυν.
Ρωµ. 16,10  ασπάσασθε Απελλήν τον δόκιµον εν Χριστώ. ασπάσασθε τους εκ των Αριστοβούλου.
Ρωµ. 16,10  Χαιρετήσατε τον Απελλήν, τον κατά πάντα γνήσιον και ενάρετον µαθητήν του Χριστού. Χαιρετήσατε τους
Χριστιανούς, από τους περί τον Αριστόβουλον.
Ρωµ. 16,11  ασπάσασθε Ηρωδίωνα τον συγγενή µου. ασπάσασθε τους εκ των Ναρκίσσου τους όντας εν Κυρίω.
Ρωµ. 16,11  Χαιρετήσατε τον συµπατριώτην µου τον Ηρωδίωνα· χαιρετήσατε τους ανήκοντας στον Κυριον πιστούς, από
τους περί τον Ναρκισσον.
Ρωµ. 16,12  ασπάσασθε Τρύφαιναν και Τρυφώσαν τας κοπιώσας εν Κυρίω. ασπάσασθε Περσίδα την αγαπητήν, ήτις πολλά
εκοπίασεν εν Κυρίω.
Ρωµ. 16,12  Χαιρετήσατε την Τρύφαιναν και την Τρυφώσαν, αι οποίαι κοπιάζουν εργαζόµεναι εις την υπηρεσίαν του
Κυρίου. Χαιρετήσατε την Περσίδα την αγαπητήν, η οποία πολύ εκοπίασεν στο έργον του Κυρίου.
Ρωµ. 16,13  ασπάσασθε ούφον τον εκλεκτόν εν Κυρίω και την µητέρα αυτού και εµού.
Ρωµ. 16,13  Χαιρετήσατε τον Ρούφον, ο οποίος είναι εκλεκτός Χριστιανός ενώπιον του Κυρίου, και την µητέρα του, που είναι
και ιδική µου µητέρα δια την στοργήν και τας περιποιήσεις που µου έχει δείξει.
Ρωµ. 16,14  ασπάσασθε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερµάν, Πατρόβαν, Ερµήν και τους σύν αυτοίς αδελφούς.
Ρωµ. 16,14  Χαιρετήσατε τους αδελφούς Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερµάν, Πατρόβαν, Ερµήν και τους άλλους αδελφούς, που
είναι µαζή των.
Ρωµ. 16,15  ασπάσασθε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού, και Ολυµπάν και τους σύν αυτοίς πάντας
αγίους.
Ρωµ. 16,15  Χαιρετήσατε τον Φιλόλογον και την Ιουλίαν, τον Νηρέα και την αδελφήν του, τον Ολυµπάν και όλους τους
πιστούς, που είναι µαζή των.
Ρωµ. 16,16  ασπάσασθε αλλήλους εν φιλήµατι αγίω. ασπάζονται υµάς αι εκκλησίαι τού Χριστού.
Ρωµ. 16,16  Χαιρετήσατε ο ένας τον άλλον µε άγιον φίληµα της αγάπης του Χριστού. Σας χαιρετούν όλαι αι Εκκλησίαι του
Χριστού.
Ρωµ. 16,17  Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί, σκοπείν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ήν υµείς
εµάθετε ποιούντας, και εκκλίνατε απ αυτών·
Ρωµ. 16,17  Σας παρακαλώ δε αδελφοί να είσθε άγρυπνοι και να προσέχετε αυτούς, που προκαλούν διαιρέσεις και
σκάνδαλα και που δεν συµµορφώνονται, αλλά φέρονται αντίθετα προς την αποστολικήν διδασκαλίαν, την οποίαν σεις
εµάθατε. Φεύγετε µακρυά από αυτούς.
Ρωµ. 16,18  οι γάρ τοιούτοι τώ Κυρίω ηµών Ιησού Χριστώ ου δουλεύουσιν, αλλά τή εαυτών κοιλία, και διά της χρηστολογίας
και ευλογίας εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων·
Ρωµ. 16,18  Διότι οι τέτοιοι άνθρωποι, ιδιοτελείς και φίλαυτοι, δεν υπηρετούν τον Κυριον ηµών Ιησούν Χριστόν, αλλά την
κοιλίαν των και γενικώτερα την καλοπέρασίν των. Αυτοί δε µε τους καλούς λόγους, µε τους επαίνους και τας κολακείας
των, παρασύρουν και ξεγελούν τους απονήρευτους, δια να τους εκµεταλλεύωνται.
Ρωµ. 16,19  η γάρ υµών υπακοή εις πάντας αφίκετο. χαίρω ούν το εφ υµίν· θέλω δε υµάς σοφούς µέν είναι εις το αγαθόν,
ακεραίους δε εις το κακόν.
Ρωµ. 16,19  Σας γράφω αυτά, διότι εις όλους έχει διαδοθή η φήµη της προθύµου υπακοής σας στον Χριστόν και φοβούµαι
µήπως αγύρται και υποκριταί εκµεταλλευθούν αυτήν σας την υπακοήν. Εγώ δε προσωπικώς χαίρω δια την υπακοήν και
την ενάρετον ζωήν σας. Σας θέλω όµως να είσθε συνετοί και φρόνιµοι στο να διακρίνετε και να πράττετε το αγαθόν, να
είσθε δε ανεπηρέαστοι και αµέτοχοι στο κακόν.
Ρωµ. 16,20  ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας υµών εν τάχει. Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού µεθ υµών.
Ρωµ. 16,20  Ο δε Θεός της ειρήνης θα συντρίψη µε την παντοδυναµίαν αυτού σύντοµα τον σατανάν κάτω από τα πόδια σας.
Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού εύχοµαι ολοψύχως να είναι µαζή σας.
Ρωµ. 16,21  Ασπάζονται υµάς Τιµόθεος ο συνεργός µου, και Λούκιος και Ιάσων και Σωσίπατρος οι συγγενείς µου.
Ρωµ. 16,21  Σας χαιρετούν εν Κυρίων ο Τιµόθεος, ο συνεργάτης µου στο αποστολικόν έργον, και ο Λούκιος και ο Ιάσων και ο
Σωσίπατρος, οι οµοεθνείς µου.
Ρωµ. 16,22  ασπάζοµαι υµάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολήν εν Κυρίω.
Ρωµ. 16,22  Σας χαιρετώ εν Κυρίω και εγώ ο Τερτιος, που έγραψα αυτήν την επιστολήν.
Ρωµ. 16,23  ασπάζεται υµάς Γάϊος ο ξένος µου και της εκκλησίας όλης. ασπάζεται υµάς Έραστος ο οικονόµος της πόλεως
και Κούαρτος ο αδελφός.
Ρωµ. 16,23  Σας χαιρετά επίσης εν Κυρίω ο Γαϊος, που φιλοξενεί όχι µόνον εµέ, αλλά και τους Χριστιανούς, που από
διαφόρους Εκκλησίας επισκέπτονται την Κορινθον. Σας χαιρετά ο Εραστος, ο διαχειριστής των δηµοσίων εσόδων της
πόλεως Κορίνθου και ο Κουάρτος ο εν Χριστώ αδελφός.
Ρωµ. 16,24  Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µετά πάντων υµών· αµήν.
Ρωµ. 16,24  Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού εύχοµαι να είναι πάντοτε µαζή σας. Αµήν.
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Α Κορ. 1,1  Παύλος, κλητός απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήµατος Θεού, και Σωσθένης ο αδελφός,
Α Κορ. 1,1  Εγώ, ο Παύλος, ο οποίος έχω προσκληθή σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, να είµαι Απόστολος του Ιησού
Χριστού, και ο Σωσθένης, ο αδελφός εν Χριστώ,
Α Κορ. 1,2  τή εκκλησία τού Θεού τή ούση εν Κορίνθω, ηγιασµένοις εν Χριστώ Ιησού, κλητοίς αγίοις, σύν πάσι τοίς
επικαλουµένοις το όνοµα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού εν παντί τόπω αυτών τε και ηµών·
Α Κορ. 1,2  απευθύνοµεν την επιστολήν αυτήν προς την Εκκλησίαν του Θεού, η οποία υπάρχει εις την Κορινθον, προς σας
που ανήκετε εις αυτήν και έχετε αγιασθή δια του Ιησού Χριστού και έχετε κληθή να γίνετε και να είσθε άγιοι µαζή µε όλους
εκείνους τους πιστούς, οι οποίοι εις κάθε τόπον επικαλούνται µε πίστιν το όνοµα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο οποίος
είναι Κυριος και Σωτήρ και εκείνων και ηµών,
Α Κορ. 1,3  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Α Κορ. 1,3  και ευχόµεθα να είναι πάντοτε µαζή σας και να βασιλεύη εις τας ψυχάς σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν
και Πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Α Κορ. 1,4  Ευχαριστώ τώ Θεώ µου πάντοτε περί υµών επί τή χάριτι τού Θεού τή δοθείση υµίν εν Χριστώ Ιησού,
Α Κορ. 1,4  Ευχαριστώ πάντοτε τον Θεόν µου δια την κατάστασιν της χάριτος και τα άλλα χαρίσµατα του Θεού, τα οποία
σας εδόθησαν χάρις εις την πίστιν, την επικοινωνίαν και την ενότητα, που έχετε µε τον Ιησούν Χριστόν.
Α Κορ. 1,5  ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτώ, εν παντί λόγω και πάση γνώσει,
Α Κορ. 1,5  Διότι από την εν πίστει επικοινωνίαν σας αυτήν µε τον Κυριον εγίνατε πλούσιοι εις όλα, εις κάθε διδασκαλίαν
της χριστιανικής αληθείας και εις κάθε γνώσιν, την οποίαν αυτή διδάσκει και εµπνέει,
Α Κορ. 1,6  καθώς το µαρτύριον τού Χριστού εβεβαιώθη εν υµίν,
Α Κορ. 1,6  σύµφωνα µε το µέτρον µε το οποίον έγινε από σας δεκτή ως βεβαία και εστερεώθη εις σας η αληθής µαρτυρία
και το κήρυγµα περί του Ιησού Χριστού.
Α Κορ. 1,7  ώστε υµάς µη υστερείσθαι εν µηδενί χαρίσµατι, απεκδεχοµένους την αποκάλυψιν τού Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού·
Α Κορ. 1,7  Τοσον δε πλούσια χαρίσµατα επήρατε, ώστε να µη υπολείπεσθε εις κανένα χάρισµα, περιµένοντες µε
εγκαρτέρησιν και ελπίδα την µεγάλην εκείνην ηµέρα, κατά την οποίαν θα φανερωθή εις όλην του την δόξαν ο Κυριος
ηµών Ιησούς Χριστός.
Α Κορ. 1,8  ός και βεβαιώσει υµάς έως τέλους ανεγκλήτους εν τή ηµέρα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Α Κορ. 1,8  Αυτός δε ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός θα σας στερεώση και θα σας κατασφαλίση µέχρι τέλους, ώστε να είσθε
άµεπτοι και ακατηγόρητοι κατά την ηµέραν της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Α Κορ. 1,9  πιστός ο Θεός δι ού εκλήθητε εις κοινωνίαν τού υιού αυτού Ιησού Χριστού τού Κυρίου ηµών.
Α Κορ. 1,9  Είναι άλλωστε κατά πάντα αξιόπιστος ο Θεός, από τον οποίον έχετε κληθή να γίνετε µέτοχοι εις την ζωήν και
την βασιλείαν και την δόξαν του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού, του Κυρίου µας.
Α Κορ. 1,10  Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί, διά τού ονόµατος τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ίνα το αυτό λέγητε πάντες, και
µη ή εν υµίν σχίσµατα, ήτε δε κατηρτισµένοι εν τώ αυτώ νοΐ και εν τή αυτή γνώµη.
Α Κορ. 1,10  Σας παρακαλώ δε, αδελφοί µου, στο όνοµα και εξ ονόµατος του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού να είσθε όλοι
οµόφωνοι και να λέγετε σαν από µια καρδία, την ίδια οµολογία της πίστεώς σας και να µη υπάρχουν µεταξύ σας σχίσµατα
και διαιρέσεις, αλλά να είσθε συγκρατηµένοι, κατηρτησµένοι και ενωµένοι µεταξύ σας µε τα αυτά φρονήµατα και µε την
αυτήν γνώµην.
Α Κορ. 1,11  εδηλώθη γάρ µοι περί υµών, αδελφοί µου, υπό των Χλόης ότι έριδες εν υµίν εισι .
Α Κορ. 1,11  Διότι-σας το καθιστώ αυτό γνωστόν-µου ανεφέρθη από τους οικιακούς και συγγενείς της Χλόης για σας,
αδελφοί µου, ότι υπάρχουν µεταξύ σας αντιθέσεις και φιλονεικίαι.
Α Κορ. 1,12  λέγω δε τούτο, ότι έκαστος υµών λέγει· εγώ µέν ειµι Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κηφά, εγώ δε Χριστού.
Α Κορ. 1,12  Εννοώ δε τούτο, ότι ο καθένας από σας, θέλων να παρουσιάση ανώτερον τον εαυτόν του από τους άλλους, λέγει·
“εγώ µεν είµαι του Παύλου µαθητής”. Αλλος λέγει· “εγώ είµαι του Απολλώ”. και άλλος· “εγώ είµαι µαθητής του Κηφά”, και
άλλος· “εγώ είµαι µαθητής του Χριστού”.
Α Κορ. 1,13  µεµέρισται ο Χριστός; µη Παύλος εσταυρώθη υπέρ υµών; ή εις το όνοµα Παύλου εβαπτίσθητε;
Α Κορ. 1,13  Εχει, λοιπόν, διαιρεθή ο Χριστός και η Εκκλησία του εις κόµµατα και εις µερίδας; Ερωτώ ειδικώτερα σας, που
διαλαλείτε και λέγετε ότι είσθε του Παύλου· µήπως ο Παύλος εσταυρώθη προς χάριν σας, δια να λάβετε την σωτηρίαν; Η
µήπως έχετε βαπτισθή στο όνοµα του Παύλου;
Α Κορ. 1,14  ευχαριστώ τώ Θεώ ότι ουδένα υµών εβάπτισα ει µη Κρίσπον και Γάϊον,
Α Κορ. 1,14  Ας είναι ευλογηµένον και δοξασµένον το όνοµα του Θεού, ο οποίος έφερεν έτσι τα πράγµατα, ώστε από σας να
µη βαπτίσω κανένα, ειµή µόνον τον Κρίσπον και τον Γαϊον.
Α Κορ. 1,15  ίνα µη τις είπη ότι εις το εµόν όνοµα εβάπτισα.
Α Κορ. 1,15  Και έτσι δεν ηµπορεί να πη κανείς, ότι εβάπτισα Χριστιανούς στο ιδικόν µου όνοµα.
Α Κορ. 1,16  εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον· λοιπόν ουκ οίδα εί τινα άλλον εβάπτισα.
Α Κορ. 1,16  Εβάπτισα ακόµη και την οικογένειαν του Στεφανά· εκτός δε από αυτούς δεν γνωρίζω, αν έχω βαπτίσει κανένα
άλλον.
Α Κορ. 1,17  ου γάρ απέστειλέ µε Χριστός βαπτίζειν, αλλ ευαγγελίζεσθαι, ουκ εν σοφία λόγου, ίνα µη κενωθή ο σταυρός τού
Χριστού.
Α Κορ. 1,17  Αλλωστε εγώ δεν είχα ως κύριον έργον µου την τέλεσιν του µυστηρίου του βαπτίσµατος, διότι δεν µε έστειλεν ο
Χριστός ως Απόστολόν του εις την οικουµένην να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το χαρµόσυνον µήνυµα της σωτηρίας. Αυτό
δε το κήρυγµα δεν το κάνω µε την δύναµιν και τα ρητορικά σχήµατα της ανθρωπίνης σοφίας, µη τυχόν και χάση την
σωτήριον δύναµίν του και την άπειρον θείαν αξίαν του ο σταυρός του Κυρίου.
Α Κορ. 1,18  Ο λόγος γάρ ο τού σταυρού τοίς µέν απολλυµένοις µωρία εστί, τοίς δε σωζοµένοις ηµίν δύναµις Θεού εστι.
Α Κορ. 1,18  Διότι το περί σταυρού θείον κήρυγµα εις εκείνους µεν, που απιστούν και επιµένουν να βαδίζουν τον δρόµον της
απωλείας, φαίνεται και θεωρείται µωρία· εις ηµάς όµως, που το εδέχθηµεν και ευρισκόµεθα στον δρόµον της σωτηρίας,
είναι, όπως και η προσωπική µας πείρα βεβαιώνει, δύναµις Θεού.



Α Κορ. 1,19  γέγραπται γάρ· απολώ την σοφίαν των σοφών, και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω.
Α Κορ. 1,19  Οι άπιστοι, σκοτισµένοι από τα πάθη της αµαρτίας, δεν ηµπορούν να εννοήσουν το ύψος της ευαγγελικής
αληθείας, τα έχουν κυριολεκτικώς χαµένα, διότι έχει γραφή δι' αυτούς από τον προφήτην Ησαΐαν· “θα καταστρέψω και θα
εξαφανίσω, λέγει ο Θεός, την σοφίαν αυτών, που παρουσιάζονται ως σοφοί και θα εκτοπίσω ως ανόητον την φρόνησιν
εκείνων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνετοί”.
Α Κορ. 1,20  που σοφός; που γραµµατεύς; που συζητητής τού αιώνος τούτου; ουχί εµώρανεν ο Θεός την σοφίαν τού κόσµου
τούτου;
Α Κορ. 1,20  Που είναι, λοιπόν, τώρα σοφός; Που είναι Εβραίος γραµµατεύς ο οποίος κατέχει και διδάσκει τον Νοµον; Που
είναι ικανός συζητητής και απολογητής της πλάνης, που επικρατεί κατά την εποχήν αυτήν; Δια των πραγµάτων δεν
απέδειξεν ο Θεός µωράν και ανωφελή την σοφίαν, την οποίαν εµπνέει και καλλιεργεί ο κόσµος, που ευρίσκεται µακράν
από την θείαν αλήθειαν;
Α Κορ. 1,21  επειδή γάρ εν τή σοφία τού Θεού ουκ έγνω ο κόσµος διά της σοφίας τον Θεόν, ευδόκησεν ο Θεός διά της µωρίας
τού κηρύγµατος σώσαι τους πιστεύοντας.
Α Κορ. 1,21  Ακριβώς επειδή δεν κατώρθωσαν και δεν ηθέλησαν δια µέσου της σοφίας του Θεού, που διαλαλείται µε όλην
την δηµιουργίαν, να γνωρίσουν οι άνθρωποι του κόσµου µε την σοφίαν των τον Θεόν, απεφάσισεν ο πανάγαθος Θεός να
σώση τους καλοπροαιρέτους και τους προθύµους να πιστεύσουν ανθρώπους µε το κήρυγµα του Ευαγγελίου, το οποίον
στους σκοτισµένους από την αµαρτίαν ανθρώπους φαίνεται µωρόν.
Α Κορ. 1,22  επειδή και Ιουδαίοι σηµείον αιτούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν,
Α Κορ. 1,22  Φαίνεται δε µωρόν, επειδή ο καθένας από αυτούς το κρίνει µε τα ιδικά του κριτήρια. Οι Ιουδαίοι π.χ. ζητούν
υπερφυσικόν σηµείον δια να παραδεχθούν την αλήθειαν του κηρύγµατος και πιστεύσουν εις αυτό. Οι δε Ελληνες ζητούν
φιλοσοφικούς συλλογισµούς και ακλονήτους αποδείξεις.
Α Κορ. 1,23  ηµείς δε κηρύσσοµεν Χριστόν εσταυρωµένον, Ιουδαίοις µέν σκάνδαλον, Έλλησι δε µωρίαν,
Α Κορ. 1,23  Ηµείς όµως κηρύσσοµεν εις όλον τον κόσµον Χριστόν, που έχει σταυρωθή. Και αυτός ο εσταυρωµένος Χριστός
και σωτήρ, δια µεν τους Ιουδαίους, που επερίµεναν ένδοξον βασιλέαν τον Μεσσίαν των, είναι σκάνδαλον, επάνω στο
οποίον σκοντάπτουν· δια δε τους Ελληνας είναι µωρία και αδυναµία, αφού δεν κατώρθωσε να αντιπαραταχθή και νικήση
τους εχθρούς του.
Α Κορ. 1,24  αυτοίς δε τοίς κλητοίς, Ιουδαίοις τε και Έλλησι, Χριστόν Θεού δύναµιν και Θεού σοφίαν·
Α Κορ. 1,24  Εις αυτούς όµως, τους οποίους ο Θεός δια την καλήν των διάθεσιν τους έχει καλέσει εις σωτηρίαν, είτε Ιουδαίοι
είναι είτε Ελληνες, ηµείς οι Απόστολοι κηρύττοµεν Χριστόν, ο οποίος είναι Θεού δύναµις εις σωτηρίαν και Θεού σοφία, που
κάµνει τον πιστόν ανώτερον από όλους τους σοφούς.
Α Κορ. 1,25  ότι το µωρόν τού Θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές τού Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων
εστί.
Α Κορ. 1,25  Διότι εκείνο που προέρχεται από τον Θεόν, και οι άνθρωποι του κόσµου το θεωρούν µωρόν, είναι σοφώτερον
από τους ανθρώπους αυτούς, όσην γνώσιν και σοφίαν και αν έχουν ούτοι. Και το ασθενές φαινοµενικώς κήρυγµα του
Εσταυρωµένου είναι ισχυρότερον από τους ισχυροτέρους κατά κόσµον ανθρώπους.
Α Κορ. 1,26  Βλέπετε γάρ την κλήσιν υµών, αδελφοί, ότι ου πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ου πολλοί δυνατοί, ου πολλοί
ευγενείς,
Α Κορ. 1,26  Οι κατά κόσµον σοφοί κλείουν ένεκα του εγωϊσµού τα µάτια και τα αυτιά των εις την σοφίαν του Θεού·
Αλλωστε κυττάξετε και σεις, αδελφοί, ότι εις την πρόσκλησιν, που σας απηύθυνεν ο Θεός, δεν υπήκουσαν και δεν την
εδέχθησαν πολλοί σοφοί κατά κόσµον ούτε πολλοί από εκείνους που έχουν δύναµιν και εξουσίαν ούτε πολλοί µε ευγενή
και αριστοκρατικήν την καταγωγήν,
Α Κορ. 1,27  αλλά τα µωρά τού κόσµου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη , και τα ασθενή τού κόσµου εξελέξατο
ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά,
Α Κορ. 1,27  αλλά τουναντίον ο Θεός εδιάλεξε, δια την καλήν των διάθεσιν, τους απλοϊκούς αυτούς, τους οποίους ο κόσµος
θεωρεί µωρούς, δια να καταντροπιάση έτσι τους σοφούς. Και εδιάλεξε τους αδυνάτους κατά κόσµον, δια να
καταντροπιάση εκείνους που έχουν ισχύν και επιρροήν.
Α Κορ. 1,28  και τα αγενή τού κόσµου και τα εξουθενηµένα εξελέξατο ο Θεός, και τα µη όντα, ίνα τα όντα καταργήση,
Α Κορ. 1,28  Και εδιάλεξεν ακόµη ο Θεός εκείνους, που έχουν άσηµον κατά κόσµον την καταγωγήν, και τους
περιφρονηµένους εκ µέρους των ανθρώπων του κόσµου· και εκείνους που οι σοφοί και ισχυροί τους αντιπαρέρχονται µε
περιφρόνησιν, σαν να µη υπάρχουν καν. Τους εδιάλεξεν ο Θεός, δια να καταλύση και να αποδείξη χωρίς καµµίαν αξίαν
εκείνους, τους οποίους ο κόσµος θεωρεί µεγάλους και ισχυρούς.
Α Κορ. 1,29  όπως µη καυχήσηται πάσα σάρξ ενώπιον τού Θεού.
Α Κορ. 1,29  Και τούτο, δια να µη ηµπορή να καυχηθή ενώπιον του Θεού κανείς απολύτως (ούτε οι κατά κόσµον σοφοί, διότι
η σοφία των αποδεικνύεται µωρία ούτε οι πιστοί στον Χριστόν, διότι η σωτηρία των οφείλεται στον Θεόν και όχι εις
αυτούς).
Α Κορ. 1,30  εξ αυτού δε υµείς εστε εν Χριστώ Ιησού, ός εγενήθη ηµίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασµός και
απολύτρωσις,
Α Κορ. 1,30  Από αυτόν δε, τον Θεόν, και χάρις εις αυτόν, και σεις είσθε ενωµένοι µε τον Ιησούν Χριστόν και σωσµένοι από
αυτόν, ο οποίος έγινε και απεδείχθη εις ηµάς τους πιστούς άπειρος σοφία εκ µέρους του Θεού, δικαίωσίς µας χάρις εις την
θυσίαν του, αγιασµός και αναγέννησις των καρδιών µας, απελευθέρωσις από την αµαρτίαν και ένδοξος σωτηρία µας.
Α Κορ. 1,31  ίνα, καθώς γέγραπται, ο καυχώµενος εν Κυρίω καυχάσθω.
Α Κορ. 1,31  Και τούτο έγινε, δια να πραγµατοποιηθή και εις ηµάς εκείνο, που έχει γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην·
“όποιος καυχάται δια τα καλά που έχει, ας καυχάται δοξάζων τον Θεόν και αποδίδων αυτά εις Εκείνον και όχι στον εαυτόν
του”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Κορ. 2,1  Καγώ ελθών προς υµάς αδελφοί, ήλθον ου καθ υπεροχήν λόγου ή σοφίας καταγγέλλων υµίν το µαρτύριον τού



Θεού.
Α Κορ. 2,1  Και εγώ, αδελφοί µου, όταν ήλθα προς σας εις την Κορινθον, ήλθα να προσφέρω και να κηρύξω την αλήθειαν
του Θεού, όχι µε ευγλωττίαν, µε σοφίαν, µε ρητορικά σχήµατα και τεχνικάς µεθόδους, µε τρόπους που χρησιµοποιούν οι
κατά κόσµον σοφοί.
Α Κορ. 2,2  ου γάρ έκρινα τού ειδέναι τι εν υµίν ει µη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωµένον.
Α Κορ. 2,2  Διότι δεν έκρινα ορθόν και δεν ηθέλησα να καταστήσω γνωστόν µεταξύ σας και να κηρύξω τίποτε άλλο, παρά
µόνον τον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωµένον. Αυτόν και µόνον ήλθα φέρων εις σας.
Α Κορ. 2,3  και εγώ εν ασθενεία και εν φόβω και εν τρόµω πολλώ εγενόµην προς υµάς,
Α Κορ. 2,3  Και ήλθα εις σας εγώ ως αδύνατος άνθρωπος, µε φόβον και τρόµον πολύν.
Α Κορ. 2,4  και ο λόγος µου και το κήρυγµά µου ουκ εν πειθοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ εν αποδείξει Πνεύµατος και
δυνάµεως,
Α Κορ. 2,4  Και η διδασκαλία µου και το κήρυγµά µου δεν είχε τίποτε από τας πειστικάς δηµηγορίας και τα κτυπητά
σχήµατα της ανθρωπίνης σοφίας, αλλ' ήτο και έγινε µε αποδείξστου Αγίου Πνεύµατος, πειστικάς δια τας ψυχάς των
ακροατών και µε δύναµιν θείαν, όπως εφαίνετο από τα µεγάλα θαύµατα, που το συνώδευαν.
Α Κορ. 2,5  ίνα η πίστις υµών µη ή εν σοφία ανθρώπων, αλλ εν δυνάµει Θεού.
Α Κορ. 2,5  Και τούτο, δια να µη θεµελιώνεται η πίστις σας εις την µαταίαν σοφίαν και ικανότητα των ανθρώπων, αλλ'
επάνω εις την ακλόνητον και αιώνιον δύναµιν του Θεού.
Α Κορ. 2,6  Σοφίαν δε λαλούµεν εν τοίς τελείοις, σοφίαν δε ου τού αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων τού αιώνος τούτου των
καταργουµένων·
Α Κορ. 2,6  Και ηµείς οι Απόστολοι διδάσκοµεν βέβαια σοφίαν, αλλά µεταξύ των ωρίµων και προωδευµένων, από απόψεως
πνευµατικής, ανθρώπων, όχι όµως την σοφίαν των ανθρώπων του αµαρτωλού τούτου αιώνος ούτε των αρχόντων του
κόσµου τούτου, των οποίων η εξουσία είναι προσωρινή και θα καταλυθή.
Α Κορ. 2,7  αλλά λαλούµεν σοφίαν Θεού εν µυστηρίω, την αποκεκρυµµένην, ήν προώρισεν ο Θεός πρό των αιώνων εις
δόξαν ηµών,
Α Κορ. 2,7  Αλλά λαλούµεν και κηρύσσοµεν σοφίαν µυστηριώδη, απρόσιτον εις την ανθρωπίνην διάνοιαν, σοφίαν του
Θεού, η οποία µολονότι έχει αποκαλυφθή από τον Θεόν, εις µεν τους πιστούς, δια την ασθένειαν του ανθρωπίνου νου, δεν
είναι εις όλον της το βάθος και το πλάτος γνωστή, εις δε τους απίστους και αδιαφωτίστους είναι ακόµη κρυµµένη. Αυτήν
την σοφίαν προώρισεν ο Θεός, πριν ακόµη γίνη η εν χρόνω δηµιουργία, να την φανερώση, δια να δοξάση ηµάς τους
πιστούς.
Α Κορ. 2,8  ήν ουδείς των αρχόντων τού αιώνος τούτου έγνωκεν· ει γάρ έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν·
Α Κορ. 2,8  Αυτήν δε την σοφίαν κανείς από τους άρχοντας του κόσµου τούτου δεν την έχει γνωρίσει. Διότι αν την είχαν
γνωρίσει, δεν θα έφθανάν ποτέ µέχρι τέτοιου σηµείου σκοτισµού και καταπτώσεως, ώστε να σταυρώσουν τον Κυριον της
δόξης.
Α Κορ. 2,9  αλλά καθώς γέγραπται, ά οφθαλµός ουκ είδε και ούς ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, ά
ητοίµασεν ο Θεός τοίς αγαπώσιν αυτόν.
Α Κορ. 2,9  Αλλ' εγινε αυτό σύµφωνα µε εκείνο που έχει γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην· “εκείνα που έχει ετοιµάσει ο Θεός
από καταβολής κόσµου δια τους αγαπώντας αυτόν είναι τέτοια , τα οποία µάτι δεν είδε ποτέ και αυτί δεν έχει ακούσει και
ανθρώπινος νους δεν έχει φαντασθή”.
Α Κορ. 2,10  ηµίν δε ο Θεός απεκάλυψε διά τού Πνεύµατος αυτού· το γάρ Πνεύµα πάντα ερευνά , και τα βάθη τού Θεού.
Α Κορ. 2,10  Εις ηµάς όµως τους πιστούς εφανέρωσεν αυτά ο Θεός µε τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος. Διότι το Αγιον
Πνεύµα γνωρίζει τα πάντα, ερευνά και αυτά τα άπειρα βάθη του Θεού, (και αυτό είναι εις θέσιν να µεταδώση όσον χωρεί εις
την ανθρωπίνην διάνοιαν, τα µεγαλεία του Θεού).
Α Κορ. 2,11  τις γάρ οίδεν ανθρώπων τα τού ανθρώπου ει µη το πνεύµα τού ανθρώπου το εν αυτώ; ούτω και τα τού Θεού
ουδείς οίδεν ει µη το Πνεύµα τού Θεού.
Α Κορ. 2,11  Συµβαίνει µε το Πνεύµα κάτι ανάλογον, αλλά εις άπειρον βαθµόν, µε αυτό που συµβαίνει µε το πνεύµα του
ανθρώπου. Δηλαδή ποιός από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά µόνον το πνεύµα που υπάρχει
µέσα εις αυτόν; Ετσι και τα του Θεού, κανένας άλλος δεν τα γνωρίζει εις την εντέλειαν, παρά µόνον το Πνεύµα του Θεού.
Α Κορ. 2,12  ηµείς δε ου το Πνεύµα τού κόσµου ελάβοµεν, αλλά το Πνεύµα το εκ τού Θεού, ίνα ειδώµεν τα υπό τού Θεού
χαρισθέντα ηµίν.
Α Κορ. 2,12  Ηµείς δε δεν έχοµεν λάβει το πνεύµα, που βασιλεύει και εµπνέει τον κόσµον της αµαρτίας, αλλ' ελάβοµεν το
Πνεύµα, το οποίον προέρχεται από τον Θεόν, δια να γνωρίσωµεν όσον το δυνατόν βαθύτερα και πλατύτερα αυτά, που µας
έχουν χαρισθή από τον Θεόν.
Α Κορ. 2,13  ά και λαλούµεν ουκ εν διδακτοίς ανθρωπίνοις σοφίας λόγοις, αλλ εν διδακτοίς Πνεύµατος Αγίου, πνευµατικοίς
πνευµατικά συγκρίνοντες.
Α Κορ. 2,13  Αυτά δε και διδάσκοµεν, όχι µε καλλωπισµένους και ρητορικούς λόγους, σαν αυτούς που µεταχειρίζεται η
ανθρωπίνη σοφία, αλλά µε λόγους που µας τους διδάσκει και µας τους εµπνέει το Αγιον Πνεύµα, συγκρίνοντες και
αντιπαραβάλλοντες τα πνευµατικά νοήµατα και γεγονότα µε άλλα πνευµατικά, δια να τα εννοούµεν καλύτερα.
Α Κορ. 2,14  ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα τού Πνεύµατος τού Θεού· µωρία γάρ αυτώ εστι, και ου δύναται γνώναι, ότι
πνευµατικώς ανακρίνεται.
Α Κορ. 2,14  Ο ψυχικός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει αναγεννηθή, αλλά ζη την κατωτέραν ζωήν των
ενστίκτων και παθών, δεν δέχεται εκείνα που αποκαλύπτει το Πνεύµα του Θεού, διότι του φαίνονται ανόητα, και δεν έχει
την πνευµατικήν ικανότητα να τα γνωρίση, επειδή αυτά ερευνώνται και κατανοούνται κατά τρόπον πνευµατικόν, µε τον
φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος.
Α Κορ. 2,15  ο δε πνευµατικός ανακρίνει µέν πάντα, αυτός δε υπ ουδενός ανακρίνεται.
Α Κορ. 2,15  Ο πνευµατικός όµως άνθρωπος διακρίνει και εννοεί όλα, κάθε γεγονός και κάθε άνθρωπον, ενώ αυτός δεν είναι
δυνατόν να κατανοηθή από κανένα κοσµικόν και ξένον προς τον Χριστόν άνθρωπον.
Α Κορ. 2,16  τις γάρ έγνω νούν Κυρίου, ός συµβιβάσει αυτόν; ηµείς δε νούν Χριστού έχοµεν.



Α Κορ. 2,16  Διότι, ποίος από εκείνους που δεν εφωτίσθησαν από το πνεύµα του Θεού, εγνώρισε την σκέψιν και τα σχέδια
του Θεού και ποιός ποτέ θα διδάξη και θα διορθώση τον Θεόν; Κανείς. Ετσι και κανείς από αυτούς δεν ηµπορεί να εννοήση
και ηµάς, που έχοµεν τας σκέψεις και τα αισθήµατα του Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Κορ. 3,1  Καί εγώ, αδελφοί, ουκ ηδυνήθην υµίν λαλήσαι ως πνευµατικοίς, αλλ ως σαρκικοίς, ως νηπίοις εν Χριστώ.
Α Κορ. 3,1  Και εγώ, αδελφοί, δεν ηµπόρεσα να οµιλήσω προς σας, να σας διδάξω και συζητήσω µαζή σας ως προς ωρίµους
και πνευµατικώς προωδευµένους Χριστιανούς, αλλά σας ωµίλησα ως προς ανθρώπους που έχουν ακόµη το σαρκικόν
φρόνηµα, που δεν έχουν αναγεννηθή, αλλ' είναι ακόµη νήπιοι και αρχάριοι εις την πνευµατικήν ζωήν.
Α Κορ. 3,2  γάλα υµάς επότισα και ου βρώµα. ούπω γάρ ηδύνασθε. αλλ ούτε έτι νύν δύνασθε· έτι γάρ σαρκικοί εστε .
Α Κορ. 3,2  Σας επότισα µε γάλα (σας εδίδαξα δηλαδή τας απλάς και ευκόλους χριστιανικάς αληθείας). Και τούτο, διότι δεν
είχατε την δύναµιν και την αντοχήν, να εννοήσετε και να αφοµοιώσετε την βαθυτέραν διδασκαλίαν. Αλλ' ούτε και τώρα
ακόµη ηµπορείτε, διότι κατέχεσθε ακόµη από σαρκικά φρονήµατα.
Α Κορ. 3,3  όπου γάρ εν υµίν ζήλος και έρις και διχοστασίαι, ουχί σαρκικοί εστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε;
Α Κορ. 3,3  Διότι, εφ' όσον µεταξύ σας υπάρχουν ζηλοφθονία και φιλονεικία και διαιρέσεις, πέστε µου, δεν είσθε ακόµη
σαρκικοί άνθρωποι και δεν έχετε µεταξύ σας την συµπεριφοράν και την πολιτείαν ανθρώπου, που δεν έχει αναγεννηθή
από τον Χριστόν;
Α Κορ. 3,4  όταν γάρ λέγη τις, εγώ µέν ειµι Παύλου, έτερος δε εγώ Απολλώ, ουχί σαρκικοί εστε;
Α Κορ. 3,4  Διότι όταν ο ένας λέγη· “εγώ µεν είµαι του Παύλου”. ο δε άλλος λέγει· “εγώ είµαι του Απολλώ”, και χωρίζεσθε
µεταξύ σας εις κόµµατα, δεν είσθε άνθρωποι που κατέχονται από σαρκικά φρονήµατα;
Α Κορ. 3,5  Τίς ούν εστι Παύλος, τις δε Απολλώς αλλ ή διάκονοι δι ών επιστεύσατε, και εκάστω ως ο Κύριος έδωκεν;
Α Κορ. 3,5  Ποιός είναι, λοιπόν, αυτός ο Παύλος και ποιός είναι αυτός ο Απολλώς, παρά υπηρέται και απόστολοι του Θεού,
δια των οποίων σεις εγνωρίσατε και εδεχθήκατε την πίστιν; Είµαθα υπηρέται του Θεού, ο καθένας ανάλογα µε την χάριν
και τα χαρίσµατα, που µας έχει δώσει ο Κυριος.
Α Κορ. 3,6  εγώ εφύτευσα, Απολλώς επότισεν, αλλ ο Θεός ηύξανεν·
Α Κορ. 3,6  Εγώ εφύτευσα εις σας τον λόγον του Θεού και την πίστιν, ο Απολλώς επότισεν αυτά, αλλ' ο Θεός είναι εκείνος ο
οποίος έδωσε την αύξησιν και την καρποφορίαν. (Χωρίς αυτόν σπορά και πότισµα θα ήσαν µάταια).
Α Κορ. 3,7  ώστε ούτε ο φυτεύων εστί τι ούτε ο ποτίζων, αλλ ο αυξάνων Θεός.
Α Κορ. 3,7  Ωστε εις την πραγµατικότητα δια την επιτυχίαν του έργου του Θεού ούτε εκείνος που φυτεύει είναι τίποτε, ούτε
εκείνος που ποτίζει, αλλ' ο Θεός ο οποίος µε την χάριν του δίδει την αύξησιν. Εις αυτόν ανήκει το παν.
Α Κορ. 3,8  ο φυτεύων δε και ο ποτίζων έν εισιν· έκαστος δε τον ίδιον µισθόν λήψεται κατά τον ίδιον κόπον.
Α Κορ. 3,8  Εκείνος δε που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι ένα και το αυτό, δηλαδή δούλοι και απόστολοι του Θεού. Θα
λάβη δε ο καθένας από αυτούς τον µισθόν του, ανάλογα µε τον κόπον που κατέβαλε.
Α Κορ. 3,9  Θεού γάρ εσµεν συνεργοί· Θεού γεώργιον, Θεού οικοδοµή εστε.
Α Κορ. 3,9  Ο Απολλώς, λοιπόν, και εγώ είµεθα µεταξύ µας ένα, συνεργάται του Θεού δια την ιδικήν σας σωτηρίαν. Σεις δε
είσθε αγρός και ιδιοκτησία του Θεού, που καλιεργείται από αυτόν τον ίδιον. Είσθε οικοδόµηµα του Θεού, που εις την
πραγµατικότητα κτίζεται από τον ίδιον τον Θεόν µε όργανά του ηµάς.
Α Κορ. 3,10  Κατά την χάριν τού Θεού την δοθείσάν µοι ως σοφός αρχιτέκτων θεµέλιον τέθεικα, άλλος δε εποικοδοµεί·
έκαστος δε βλεπέτω πώς εποκοδοµεί·
Α Κορ. 3,10  Συµφωνα δε µε την χάριν και την αποστολήν που µου έδωσεν ο Θεός µεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός
αρχιτέκτων φωτισµένος από τον Θεόν, έχω θέσει ακλόνητον θεµέλιον εις την Κορινθον και άλλος κτίζει επάνω στο
θεµέλιον αυτό. Ο καθένας όµως ας βλέπη και ας προσέχη πως κτίζει επάνω στο θεµέλιον.
Α Κορ. 3,11  θεµέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείµενον, ός εστιν Ιησούς Χριστός.
Α Κορ. 3,11  Δεν πρέπει δε να ασχολήται µε νέαν θεµελίωσιν, διότι κανένας δεν ηµπορεί να βάλη άλλο θεµέλιο αγκωνάρι
εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθή και κείται εις την βάσιν της οικοδοµής· και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός.
Α Κορ. 3,12  ει δε τις εποικοδοµεί επί τον θεµέλιον τούτον χρυσόν, άργυρον, λίθους τιµίους, ξύλα, χόρτον, καλάµην,
Α Κορ. 3,12  Εάν δε κανείς κτίζη επάνω στο θεµέλιον αυτό πολύτιµα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο άργυρος, οι πολύτιµοι
λίθοι, η κτίζη ξύλα, χορτάρι και καλάµια,
Α Κορ. 3,13  εκάστου το έργον φανερόν γενήσεται· η γάρ ηµέρα δηλώσει· ότι εν πυρί αποκαλύπτεται· και εκάστου το έργον
οποίόν εστι το πύρ δοκιµάσει.
Α Κορ. 3,13  ας έχη υπ' όψιν του, ότι του καθενός οικοδόµου θα γίνη φανερόν το έργον και η αξία του. Διότι η µεγάλη εκείνη
ηµέρα της κρίσεως θα το φανερώση ολοκάθαρα. Επειδή θα συνοδεύεται αυτή µε την θείαν δικαιοσύνην, η οποία σαν φως
θα αποκαλύπτη και σαν πυρ θα κατακαίη κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργον τι είναι και τι αξίζει, θα
το φανερώση η δικαία κρίσις του Θεού που οµοιάζει µε την φωτιά.
Α Κορ. 3,14  εί τινος το έργον µενεί ό επωκοδόµησε, µισθόν λήψεται·
Α Κορ. 3,14  Εάν, λοιπόν, το έργον που ένας ωκοδόµησε επάνω στο θεµέλιον, στον Χριστόν, µένη άθικτον από την φωτιά,
καθ' ο στερεόν και ανθεκτικόν, αυτός θα λάβη µισθόν.
Α Κορ. 3,15  εί τινος το έργον κατακαήσεται, ζηµιωθήσεται, αυτός δε σωθήσεται, ούτως δε ως διά πυρός.
Α Κορ. 3,15  Εάν όµως κάποιου άλλου το έργον κατακαή και γίνη στάκτη, αυτός θα ζηµιωθή, διότι οι κόποι του θα πάνε
χαµένοι. Ο ίδιος όµως ίσως σωθή µε πολύ µεγάλην δυσκολίαν, σαν εκείνον που διέρχεται ανάµεσα από τας φλόγας. (Θα
σωθή εάν η δικαιοσύνη του Θεού τον κρίνη, τουλάχιστον δια την καλήν του διάθεσιν, άξιον συγνώµης και σωτηρίας).
Α Κορ. 3,16  Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύµα τού Θεού οικεί εν υµίν;
Α Κορ. 3,16  Σεις οι Κορίνθιοι είσθε αυτό το πνευµατικόν οικοδόµηµα, δια το οποίον οµιλώ. Σας ερωτώ, λοιπόν· δεν
γνωρίζετε, ότι είσθε πράγµατι πνευµατικός ναός του Θεού και ότι το πνεύµα του Θεού κατοικεί µέσα σας και µεταξύ σας;
Α Κορ. 3,17  εί τις τον ναόν τού Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός· ο γάρ ναός τού Θεού άγιός εστιν, οίτινές εστε υµείς.
Α Κορ. 3,17  Εάν, λοιπόν, κανείς µε τας φιλονεικίας και τας διαιρέσεις καταστρέφη τον ναόν του Θεού, ας γνωρίζη αυτός, ότι
θα τον καταστρέψη ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, ιερόν αφιέρωµα στον Θεόν. Τετοιος δε άγιος ναός του Θεού



είσθε σεις.
Α Κορ. 3,18  Μηδείς εαυτόν εξαπατάτω· εί τις δοκεί σοφός είναι εν υµίν εν τώ αιώνι τούτω, µωρός γενέσθω, ίνα γένηται
σοφός.
Α Κορ. 3,18  Κανένας ας µη ξεγελάη τον ευατόν του· εάν κανείς νοµίζη ότι είναι σοφός µεταξύ σας, επειδή έχει την σοφίαν
του αιώνος τούτου, και κυριευµένος από υψηλόν φρόνηµα θέλη να δηµιουργή κόµµα µέσα εις την Εκκλησίαν, ας έχη υπ'
όψιν του, ότι το καλύτερον που έχει να κάµη είναι να γίνη δια τους ανθρώπους του κόσµου µωρός, δια να αναδειχθή
πραγµατικά σοφός εκ µέρους του Θεού.
Α Κορ. 3,19  η γάρ σοφία τού κόσµου τούτου µωρία παρά τώ Θεώ εστι. γέγραπται γάρ· ο δρασσόµενος τους σοφούς εν τή
πανουργία αυτών.
Α Κορ. 3,19  Διότι η σοφία του κόσµου τούτου, όσον λαµπρά και υψηλή αν φαίνεται, είναι µωρία ενώπιον του Θεού, αφού
έτσι έχει γραφή και εις την Παλαιάν Διαθήκην· “ο Θεός είναι εκείνός που αρπάζει µε το παντοδύναµό του χέρι τους σοφούς,
τους ξετινάζει και τους εξευτελίζει µέσα εις την ίδια των σοφιστικήν επιτηδειότητα και πανουργίαν”.
Α Κορ. 3,20  και πάλιν· Κύριος γινώσκει τους διαλογισµούς των σοφών, ότι εισί µάταιοι.
Α Κορ. 3,20  Και πάλιν είναι γραµµένον· “Ο Κυριος γνωρίζει πολύ καλά τους συλλογισµούς, τας εσωτερικάς σκέψεις και
τους διαλογισµούς των σοφών, ότι είναι µάταιοι και ψευδείς”.
Α Κορ. 3,21  ώστε µηδείς καυχάσθω εν ανθρώποις· πάντα γάρ υµών εστιν,
Α Κορ. 3,21  Ωστε κανείς ας µη καυχάται, ούτε διότι κατέχει την σοφίαν των ανθρώπων ούτε διότι έχει αρχηγούς και
διδασκάλους ανθρώπους µε µεγάλα ονόµατα. Διότι όλα είναι ιδικά σας.
Α Κορ. 3,22  είτε Παύλος είτε Απολλώς είτε Κηφάς είτε κόσµος είτε ζωή είτε θάνατος είτε ενεστώτα είτε µέλλοντα, πάντα
υµών εστιν,
Α Κορ. 3,22  είτε ο Παύλος είτε ο Απολλώς είτε ο Κηφάς είτε ο κόσµος όλος είτε η ζωή είτε ο θάνατος είτε τα παρόντα είτε τα
µέλλοντα, όλα είναι ιδικά σας (ώστε να µη γίνεσθε σεις δούλοι ανθρώπων η και συστηµάτων ξένων προς τον Χριστόν).
Α Κορ. 3,23  υµείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού.
Α Κορ. 3,23  Σεις δεν ανήκετε εις κανένα άλλον ει µη µόνον στον Χριστόν, ο δε Χριστός είναι ο µονογενής υιός του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Κορ. 4,1  Ούτως ηµάς λογιζέσθω άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόµους µυστηρίων Θεού.
Α Κορ. 4,1  Σκεφθήτε καλά αυτά που σας είπα και µη µας θεωρείτε ως αρχηγούς παρατάξεων, αλλ' ο καθένας σας έτσι ας
µας θεωρή, δηλαδή σαν υπηρέτας του Χριστού, ως διαχειριστάς που µας διέταξεν ο Κυριος να διαχειριζώµεθα τας υψηλάς
και µυστηριώδεις αληθείας και δωρεάς, τας οποίας ο ίδιος µας έχει δώσει.
Α Κορ. 4,2  ό δε λοιπόν ζητείται εν τοίς οικονόµοις, ίνα πιστός τις ευρεθή.
Α Κορ. 4,2  Εκείνο, λοιπόν, το οποίον εις τελευταίαν ανάλυσιν ζητείται από τους διαχειριστάς, είναι να ευρεθή ο καθένας
από αυτούς πιστός και τίµιος εις την διαχείρισιν αυτών, που του έχουν εµπιστευθή.
Α Κορ. 4,3  εµοί δε εις ελάχιστόν εστιν ίνα υφ υµών ανακριθώ ή υπό ανθρωπίνης ηµέρας· αλλ ουδέ εµαυτόν ανακρίνω·
Α Κορ. 4,3  Και εγώ, λοιπόν, ως υπηρέτης, είµαι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Δι' αυτό και πολύ ολίγον λογαριάζω, εάν θα
κριθώ από σας η από οιονδήποτε άλλο ανθρώπινον δικαστήριον, που λειτουργεί εις τας ηµέρας της ανθρωπίνης ζωής µας·
αλλ' ούτε εγώ ο ίδιος δεν έχω το δικαίωµα να κρίνω τον ευατόν µου.
Α Κορ. 4,4  ουδέν γάρ εµαυτώ σύνοιδα· αλλ ουκ εν τούτω δεδικαίωµαι· ο δε ανακρίνων µε Κύριός εστιν.
Α Κορ. 4,4  Και είναι µεν αληθές, ότι η συνείδησίς µου δεν µου µαρτυρεί καµµίαν ενοχήν και καµµίαν κατάχρησιν της
εξουσίας, που µου έχει εµπιστευθή ο Θεός. Αλλ' αυτό δεν αρκεί, δια να θεωρώ τον ευατόν µου ανεπίληπτον και δίκαιον. Ο
µόνος αρµόδιος δικαστής µου και κριτής µου είναι ο Κυριος. Αυτός θα αποφανθή, εάν υπήρξα πιστός οικονόµος.
Α Κορ. 4,5  ώστε µη πρό καιρού τι κρίνετε, έως αν έλθη ο Κύριος, ός και φωτίσει τα κρυπτά τού σκότους και φανερώσει τας
βουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γενήσεται εκάστω από τού Θεού.
Α Κορ. 4,5  Ωστε και σεις µη σπεύδετε παράκαιρα να κάµνετε κρίσεις και διακρίσεις, ότι ο Παύλος η ο Πετρος η ο Απολλώς
είναι καλύτερος. Περιµείνατε έως ότου έλθη ο Κυριος, ο οποίος θα φωτίση και θα αποκαλύψη όσα τώρα είναι κρυµµένα στο
σκοτάδι και θα φανερώση τας εσωτερικάς σκέψεις και επιθυµίας και θελήσεις των καρδιών. Και τότε θα αποδοθή από τον
Θεόν στον καθένα ο δίκαιος έπαινος.
Α Κορ. 4,6  Ταύτα δε, αδελφοί, µετεσχηµάτισα εις εµαυτόν και Απολλώ δι υµάς, ίνα εν ηµίν µάθητε το µη υπέρ ό γέγραπται
φρονείν, ίνα µη είς υπέρ τού ενός φυσιούσθε κατά τού ετέρου.
Α Κορ. 4,6  Αυτά δε αδελφοί, που σας είπα παραπάνω τους έδωσα τέτοιο σχήµα και έκφρασιν, ώστε να µεταφέρωνται στον
εαυτόν µου και τον Απολλώ, προς διαφωτισµόν και ωφέλειαν ιδικήν σας, δια να µάθετε, δηλαδή, εν τω προσώπω ηµών
τούτο· το να µη σχηµατίζετε φρόνηµα παραπάνω από εκείνο, που είναι γραµµένο, δια να µη υπερηφανεύεσθε και
αλαζονεύεσθε ο ένας διότι έχει τάχα τούτον αρχηγόν και διδάσκαλον, εναντίον του άλλου, που έχει εκείνον διδάσκαλον.
Α Κορ. 4,7  τις γάρ σε διακρίνει; τι δε έχεις ό ουκ έλαβες; ει δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως µη λαβών;
Α Κορ. 4,7  Αλλωστε και οι ίδιοι οι διδάσκαλοι ποτέ δεν πρέπει να υπερηφανεύωνται δια το χάρισµα και το αξίωµά που
έχουν λάβει. Διότι σε τον διδάσκαλον, ποίος σε ξεχωρίζει ως καλύτερον από τους άλλους; Ποίον δε χάρισµα έχεις, που δεν
το έλαβες από τον Θεόν; Εάν δε, όλα όσα έχεις, τα έλαβες από τον Θεόν, τι καυχάσαι, σαν να µη έλαβες τίποτε;
Α Κορ. 4,8  ήδη κεκορεσµένοι εστέ, ήδη επλουτήσατε, χωρίς ηµών εβασιλεύσατε· και όφελόν γε εβασιλεύσατε , ίνα και ηµείς
υµίν συµβασιλεύσωµεν.
Α Κορ. 4,8  Και σεις οι Κορίνθιοι έχετε αυτήν την ιδέαν, ότι είσθε µεγάλοι και επίσηµοι. Τωρα πλέον είσθε χορτασµένοι από
όλα! Τωρα πλέον έχετε πλουτήσει από τας πνευµατικάς δωρεάς! Χωρίς να έχετε µαζή σας ηµάς, τους διδασκάλους σας,
έχετε πλέον γίνει βασιλείς του ουρανού! Και είθε να εβασιλεύατε, δια να λάβωµεν και ηµείς µέρος µαζή σας εις την
βασιλείαν του Θεού.
Α Κορ. 4,9  δοκώ γάρ ότι ο Θεός ηµάς τους αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγενήθηµεν τώ
κόσµω, και αγγέλοις και ανθρώποις.
Α Κορ. 4,9  Αλλ' ηµείς οι Απόστολοι κάθε άλλο παρά βασιλείαν και δόξαν έχοµεν κερδήσει στον κόσµον αυτόν . Διότι
νοµίζω, ότι ο Θεός ηµάς τους Αποστόλους µας έχει δείξει εις τα µάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν



καταδικασµένους εις θάνατον, που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι εγίναµεν παράδοξον θέαµα εις όλον τον
κόσµον, στους αγγέλους που θαυµάζουν, και στους ανθρώπους που χλευάζουν.
Α Κορ. 4,10  ηµείς µωροί διά Χριστόν, υµείς δε φρόνιµοι εν Χριστώ· ηµείς ασθενείς, υµείς δε ισχυροί· υµείς ένδοξοι, ηµείς δε
άτιµοι.
Α Κορ. 4,10  Ηµείς οι Απόστολοι θεωρούµεθα από τους ανθρώπους του κόσµου µωροί και ανόητοι δια το όνοµα του
Χριστού. Σεις όµως είσθε φρόνιµοι και συνετοί εν Χριστώ! Ηµείς είµεθα ασθενείς και αδύνατοι. Σεις όµως είσθε ισχυροί και
ακατανίκητοι! Σεις είσθε ένδοξοι, ηµείς δε περιφρονηµένοι και εξουθενωµένοι.
Α Κορ. 4,11  άχρι της άρτι ώρας και πεινώµεν και διψώµεν και γυµνητεύοµεν και κολαφιζόµεθα και αστατούµεν
Α Κορ. 4,11  Από την ηµέραν που ελάβαµεν το αποστολικόν αξίωµα και µέχρις αυτής της ώρας, ζώµεν ανάµεσα στο πλήθος
από ταλαιπωρίας και περιπετείας. Και πεινώµεν και διψώµε· και δεν έχοµεν ρούχα δια να προφυλαχθώµεν από τας
κακοκαιρίας και δεχόµεθα ραπίσµατα και γρονθοκοπήµατα, και συνεχώς µετακινούµεθα από τόπου εις τόπον, χωρίς να
έχωµεν πουθενά σταθεράν παραµονήν.
Α Κορ. 4,12  και κοπιώµεν εργαζόµενοι ταίς ιδίαις χερσί· λοιδορούµενοι ευλογούµεν, διωκόµενοι ανεχόµεθα,
Α Κορ. 4,12  Και κοπιάζοµεν εργαζόµενοι µε τα ίδια µας τα χέρια. Οταν οι άπιστοι µας εµπαίζουν και µας υβρίζουν ηµείς
τους ευλογούµεν και ευχόµεθα αγαθά δι' αυτούς. Οταν µας καταδιώκουν, δεικνύοµεν µακροθυµίαν και υποµονήν
απέναντί των.
Α Κορ. 4,13  βλασφηµούµενοι παρακαλούµεν· ως περικαθάρµατα τού κόσµου εγενήθηµεν, πάντων περίψηµα έως άρτι.
Α Κορ. 4,13  Οταν µας δυσφηµούν και µας διαβάλλουν, ηµείς προσπαθούµεν µε λόγια καλωσύνης και αγάπης να τους
καταπραΰνωµεν και τους ηµερώσωµεν. Σαν τα πλέον ρυπαρά πράγµατα του κόσµου έχοµεν γίνει, σαν αποσπογγίσµατα
για πέταµα θεωρούµεθα εις τα µάτια όλων έως την στιγµήν αυτήν.
Α Κορ. 4,14  Ουκ εντρέπων υµάς γράφω ταύτα, αλλ ως τέκνα µου αγαπητά νουθετώ.
Α Κορ. 4,14  Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και εντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά µου αγαπητά σας
συµβουλεύω.
Α Κορ. 4,15  εάν γάρ µυρίους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ, αλλ ου πολλούς πατέρας· εν γάρ Χριστώ Ιησού διά τού
ευαγγελίου εγώ υµάς εγέννησα.
Α Κορ. 4,15  Διότι έστω και αν έχετε παρά πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν , δεν έχετε όµως πολλούς
πατέρας. Ενας είναι ο πατέρας σας, εγώ. Διότι εγώ, µε τον φωτισµόν και την δύναµιν του Χριστού, σας έχω γεννήσει
πνευµατικώς εις την νέαν ζωήν δια µέσου του Ευαγγελίου.
Α Κορ. 4,16  παρακαλώ ούν υµάς, µιµηταί µου γίνεσθε.
Α Κορ. 4,16  Σας παρακαλώ, λοιπόν, σαν παιδιά µου αγαπηµένα, να γίνεσθε µιµηταί µου.
Α Κορ. 4,17  Διά τούτο έπεµψα υµίν Τιµόθεον, ός εστι τέκνον µου αγαπητόν και πιστόν εν Κυρίω, ός υµάς αναµνήσει τας
οδούς µου τας εν Χριστώ, καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω.
Α Κορ. 4,17  Δια τούτο σας έστειλα τον Τιµόθεον, πνευµατικόν µου τέκνον, αγαπητόν και πιστόν εν Κυρίω, ο οποίος και θα
σας υπενθυµίση πως ζω, πως εγώ φέροµαι και εργάζοµαι εν Χριστώ, καθώς επίσης και πως διδάσκω το Ευαγγέλιον του
Κυρίου πανταχού εις κάθε Εκκλησίαν.
Α Κορ. 4,18  Ως µη ερχοµένου δε µου προς υµάς εφυσιώθησάν τινες·
Α Κορ. 4,18  Και πρέπει αυτός εν τω µεταξύ να έλθη, διότι µερικοί µε την ιδέν, ότι τάχα εγώ δεν θα ηρχόµην προς σας,
εφούσκωσαν από υψηλοφροσύνην και αλαζονείαν.
Α Κορ. 4,19  ελεύσοµαι δε ταχέως προς υµάς, εάν ο Κύριος θελήση, και γνώσοµαι ου τον λόγον των πεφυσιωµένων, αλλά
την δύναµιν·
Α Κορ. 4,19  Αλλ' εάν ο Κυριος θελήση, θα έλθω γρήγορα προς σας και θα ζητήσω να µάθω τότε όχι τας καυχησιολογίας
και δηµοκοπίας των φαντασµένων, αλλά την πνευµατικήν των δύναµιν να ζουν κατά Θεόν και να οδηγούν άλλους στον
δρόµον του Θεού.
Α Κορ. 4,20  ου γάρ εν λόγω η βασιλεία τού Θεού, αλλ εν δυνάµει.
Α Κορ. 4,20  Διότι η βασιλεία του Θεού δεν εγκαθίσταται εις τας ψυχάς των ανθρώπων µε λόγια και ρητορισµούς, αλλά µε
θείαν δύναµιν, που αιχµαλωτίζει και αγιάζει την καρδίαν.
Α Κορ. 4,21  τι θέλετε; εν ράβδω έλθω προς υµάς, ή εν αγάπη πνεύµατί τε πραότητος;
Α Κορ. 4,21  Τι θέλετε; Να έλθω εις σας µε την παιδαγωγικήν ράβδον των παρατηρήσεων και των τιµωριών η να έλθω µε
αγάπην και καλωσύνην, µε πνεύµα επιεικείας και πραότητος;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Κορ. 5,1  Όλως ακούεται εν υµίν πορνεία, και τοιαύτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοίς έθνεσιν ονοµάζεται, ώστε γυναίκά τινα
τού πατρός έχειν.
Α Κορ. 5,1  Είµαι όµως υποχρεωµένος από την αγάπην που σας έχω, να σας κάµω µερικάς ακόµη παρατηρήσεις. Εχει
διαδοθή και είναι γνωστόν παντού, ότι επικρατεί µεταξύ σας πορνεία, και τέτοια µάλιστα φοβερά πορνεία, η οποία ούτε και
µεταξύ αυτών των ειδωλολατρών δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος από σας να συζή µε την γυναίκα του πατέρα του, δηλαδή
την µητρυιάν του.
Α Κορ. 5,2  και υµείς πεφυσιωµένοι εστέ, και ουχί µάλλον επενθήσατε, ίνα εξαρθή εκ µέσου υµών ο το έργον τούτο ποιήσας!
Α Κορ. 5,2  Και σεις εν τούτοις εξακολουθείτε να είσθε φαντασµένοι και υπερήφανοι δια την σοφίαν σας και τα χαρίσµατά
σας, και δεν επενθήσατε µάλλον όλοι σας, δια να εκδιωχθή εκ µέρους του Θεού και λείψη από την κοινωνίαν σας εκείνος,
που εισέπραξε την φοβεράν αυτήν αµαρτίαν!
Α Κορ. 5,3  εγώ µέν γάρ ως απών τώ σώµατι, παρών δε τώ πνεύµατι, ήδη κέκρικα ως παρών τον ούτω τούτο
κατεργασάµενον,
Α Κορ. 5,3  Διότι εγώ, σας το λέγω καθαρά, αν και είµαι απών σωµατικώς, είµαι όµως µε τον νουν και την καρδίαν παρών
µεταξύ σας, έχω πλέον κρίνει και καταδικάσει, σαν να ήµουν παρών µεταξύ σας, αυτόν ο οποίος κατά έναν τέτοιον
αναίσχυτον τρόπον έχει διαπράξει την φοβεράν αµαρτίαν.
Α Κορ. 5,4  εν τώ ονόµατι τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού συναχθέντων υµών και τού εµού πνεύµατος σύν τή δυνάµει τού



Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού
Α Κορ. 5,4  Και πρέπει, λοιπόν, αφού εν τω ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού συγκεντρωθήτε όλοι σας, και σεις και
το πνεύµα µου µαζή µε την δύναµιν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Α Κορ. 5,5  παραδούναι τον τοιούτον τώ σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύµα σωθή εν τή ηµέρα τού Κυρίου
Ιησού.
Α Κορ. 5,5  να παραδώσωµεν αυτόν τον άνθρωπον στον σατανάν (µε την αποκοπήν του από της Εκκλησίας), δια να
τιµωρηθή και ταλαιπωρηθή σκληρά το σώµα του και συνέλθη µε την παιδαγωγικήν αυτήν τιµωρίαν, ώστε να σωθή η
ψυχή του κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν του Κυρίου ηµών Ιησού.
Α Κορ. 5,6  Ου καλόν το καύχηµα υµών. ουκ οίδατε ότι µικρά ζύµη όλον το φύραµα ζυµοί;
Α Κορ. 5,6  Η πλαδαρά στάσις και η αναισθησία, που εδείξατε εµπρός στο µεγάλο αυτό παράπτωµα, µαρτυρεί, ότι δεν έχετε
και δεν ηµπορείτε να έχετε καλήν καύχησιν ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων . Δεν γνωρίζετε, ότι ολίγον προζύµι
ζυµώνει και µεταβάλλει όλο το ζυµάρι;
Α Κορ. 5,7  εκκαθάρατε ούν την παλαιάν ζύµην, ίνα ήτε νέον φύραµα, καθώς εστε άζυµοι. και γάρ το πάσχα ηµών υπέρ
ηµών ετύθη Χριστός·
Α Κορ. 5,7  Ξεκαθαρίσατε, λοιπόν, και πετάξατε την παλαιάν ζύµην της διαφθοράς και της αµαρτίας, που σας µολύνει και
σας διαφθείρει, δια να γίνετε και να είσθε νέον, καθαρόν ζυµάρι, όπως άλλωστε και δια του βαπτίσµατος στο όνοµα του
Κυρίου ελευθερωθήκατε από την παλαιάν κακήν ζύµην της αµαρτίας. Και πρέπει να είµεθα αγνοί και αµόλυντοι, διότι
ιδικός µας πασχάλιος αµνός, που εθυσιάσθη προς χάριν ηµών είναι ο Χριστός.
Α Κορ. 5,8  ώστε εορτάζωµεν µη εν ζύµη παλαιά, µηδέ εν ζύµη κακίας και πονηρίας, αλλ εν αζύµοις ειλικρινείας και
αληθείας.
Α Κορ. 5,8  Ωστε ας εορτάζωµεν το Πασχα ηµών όχι επτά ηµέρας, όπως οι Εβραίοι, αλλά εις όλην µας την ζωήν· και όχι µε
το παλαιό προζύµι των ιουδαϊκών τύπων, ούτε µε το προζύµι της κακίας και πονηρίας του κόσµου, αλλά µε τα άζυµα της
χριστιανικής αληθείας και ειλικρινείας, µε βίον δηλαδή ευθύτητος και αγνότητος.
Α Κορ. 5,9  Έγραψα υµίν εν τή επιστολή µη συναναµίγνυσθαι πόρνοις,
Α Κορ. 5,9  Σας έχω γράψει προηγουµένως, ότι δεν πρέπει να έχετε επικοινωνίαν και σχέσεις µε πόρνους.
Α Κορ. 5,10  και ου πάντως τοίς πόρνοις τού κόσµου τούτου ή τοίς πλεονέκταις ή άρπαξιν ή ειδωλαλάτραις· επεί οφείλετε
άρα εκ τού κόσµου εξελθείν·
Α Κορ. 5,10  Και δεν εννοώ βέβαια γενικώς τους πόρνους του αµαρτωλού τούτου κόσµου, τους πλεονέκτας η τους άρπαγας η
τους ειδωλολάτρας· διότι τότε θα είσθε κατά λογικήν συνέπειαν υποχρεωµένοι να φύγετε και να βγήτε έξω από την
κοινωνίαν των ανθρώπων, µεταξύ των οποίων ζήτε.
Α Κορ. 5,11  νύν δε έγραψα υµίν µη συναµίγνυσθαι εάν τις αδελφός ονοµαζόµενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης
ή λοίδορος ή µέθυσος ή άρπαξ, τώ τοιούτω µηδέ συνεσθίειν.
Α Κορ. 5,11  Τωρα δε σας έγραψα να µη συναναστρέφεσθε και να µη έχετε επικοινωνίαν µαζή του, εάν κάποιος που, αν και
έχη το όνοµα του αδελφού, είνα εν τούτοις πόρνος η πλεονέκτης η ειδωλολάτρης η υβριστής η µέθυσος η άρπαξ. Με
τέτοιον αδελφόν δεν πρέπει ούτε να συντρώγετε.
Α Κορ. 5,12  τι γάρ µοι και τους έξω κρίνειν; ουχί τους έσω υµείς κρίνετε;
Α Κορ. 5,12  Δεν σας έγραψα, λοιπόν, δια τους µη Χριστιανούς, διότι τι δουλειά έχω εγώ να κρίνω τους απίστους, οι οποίοι
είναι έξω από την χριστιανικήν Εκκλησίαν; Εγώ περιορίζοµαι να κρίνω τους Χριστιανούς. Και σεις δεν κρίνετε αυτούς που
είναι µέσα εις την Εκκλησίαν του Χριστού;
Α Κορ. 5,13  τους δε έξω ο Θεός κρίνει. και εξαρείτε τον πονηρόν εξ υµών αυτών.
Α Κορ. 5,13  Τους δε απίστους ο Θεός τους κρίνει. Και σεις, λοιπόν, έχετε καθήκον να καταδικάσετε εις την συνείδησίν σας
τον πονηρόν και φαύλον αυτόν αδελφόν σας και “να τον αποµακρύνετε έξω από την κοινωνίαν σας, από το περιβάλλον
σας”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Κορ. 6,1  Τολµά τις υµών, πράγµα έχων προς τον έτερον, κρίνεσθαι επί των αδίκων και ουχί επί των αγίων;
Α Κορ. 6,1  Είπα, ότι οι πιστοί έχουν το δικαίωµα να κρίνουν τους αδελφούς. Και ερωτώ, λοιπόν· πως τολµά κάποιος από
σας, όταν έχη διαφοράν και αντιδικίαν µε άλλον αδελφόν, να υποβάλλη την διαφοράν αυτήν υπό την κρίσιν των αδίκων
δικαστών, των ειδωλολατρών δηλαδή, που έχουν χαλαράν αντίληψιν περί δικαίου και δεν προσφεύγει εις την κρίσιν και
διαιτησίαν των εµπείρων και εναρέτων αδελφών;
Α Κορ. 6,2  ουκ οίδατε ότι οι άγιοι τον κόσµον κρινούσι; και ει εν υµίν κρίνεται ο κόσµος, ανάξιοί εστε κριτηρίων ελαχίστων;
Α Κορ. 6,2  Δεν γνωρίζετε, ότι οι Χριστιανοί θα κρίνουν τους ανθρώπους, που ευρίσκονται µακράν από τον Χριστόν; Και εφ'
όσον εν τω προσώπω σας και µε κριτήριον την ιδικήν σας ζωήν κρίνεται και δικάζεται ο µακράν του Θεού κόσµος, σεις
είσθε λοιπόν ανάξιοι και ανίκανοι να κάµετε κριτήρια και να εκφέρετε απόφασιν δι' υποθέσεις ελαχίστης σηµασίας;
Α Κορ. 6,3  ουκ οίδατε ότι αγγέλους κρινούµεν; µήτι γε βιωτικά;
Α Κορ. 6,3  Δεν γνωρίζετε, ότι ηµείς οι πιστοί θα δικάσωµεν και αυτούς άκοµα τους πονηρούς αγγέλους, τον διάβολον και
τα πονηρά πνεύµατα; Και δεν είµεθα, λοιπόν, ικανοί να διακρίνωµεν και να αποδώσωµεν το δίκαιον εις υποθέσεις
βιωτικάς;
Α Κορ. 6,4  βιωτικά µέν ούν κριτήρια εάν έχητε, τους εξουθενηµένους εν τή εκκλησία τούτους καθίζετε.
Α Κορ. 6,4  Εάν, λοιπόν, έχετε τέτοιες βιωτικές διαφορές µεταξύ σας, βάζετε ως δικαστάς έστω και εκείνους, που θεωρούνται
ως οι πλέον ελάχιστοι και ευτελείς µεταξύ σας, παρά τους σοφώτερους έστω εκ των εθνικών.
Α Κορ. 6,5  προς εντροπήν υµίν λέγω. ούτως ουκ ένι εν υµίν σοφός ουδέ είς ός δυνήσεται διακρίναι ανά µέσον τού αδελφού
αυτού,
Α Κορ. 6,5  Προς εντροπήν σας τα λέγω αυτά. Τοσον, λοιπόν, δεν ευρίσκεται µεταξύ σας ούτε ένας συνετός και λογικός
άνθρωπος, που θα ηµπορέση να κρίνη και αποφασίση δια διαφοράν, που υπάρχει µεταξύ του ενός αδελφού και του άλλου;
Α Κορ. 6,6  αλλά αδελφός µετά αδελφού κρίνεται, και τούτο επί απίστων;
Α Κορ. 6,6  Αλλά φθάνετε µέχρι του σηµείου, ώστε αδελφός να έρχεται εις αντιδικίαν µε άλλον αδελφόν εις δικαστήρια και



µάλιστα εις δικαστήρια, που δικάζουν άπιστοι;
Α Κορ. 6,7  ήδη µέν ούν όλως ήττηµα υµίν εστιν ότι κρίµατα έχετε µεθ εαυτών. διατί ουχί µάλλον αδικείσθε; διατί ουχί
µάλλον αποστερείσθε;
Α Κορ. 6,7  Και µόνον το γεγονός ότι έχετε τέτοιες δικαστικές διαφορές µεταξύ σας αποτελεί για σας µεγάλην ήτταν και
φθοράν. Διατί δεν προτιµάτε µάλλον να αδικήσθε από τον αδελφόν; Διατί δεν προτιµάτε να στερηθήτε µάλλον από το
δίκαιόν σας, από το συµφέρον σας, παρά να καταφύγετε εις δίκας;
Α Κορ. 6,8  αλλά υµείς αδικείτε και αποστερείτε, και ταύτα αδελφούς;
Α Κορ. 6,8  Αλλά το φοβερόν είναι ότι σεις, καίτοι Χριστιανοί, αδικείτε τους άλλους· τους στερείτε αυτά που τους ανήκουν,
δια να τα κρατήσετε εσείς. Και αυτά τα πράττετε εις βάρος αδελφών;
Α Κορ. 6,9  ή ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονοµήσουσι; µη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε
µοιχοί ούτε µαλακοί ούτε αρσενοκοίται
Α Κορ. 6,9  Η δεν γνωρίζετε, ότι όσοι διαπράττουν αδικίας, δεν θα κληρονοµήσουν την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε,
ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε µοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ούτε αρσενοκοίται
Α Κορ. 6,10  ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε µέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονοµήσουσι.
Α Κορ. 6,10  ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε µέθυσοι ούτε ύβρισται ούτε άρπαγες θα κληρονοµήσουν βασιλείαν Θεού.
Α Κορ. 6,11  και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τώ ονόµατι τού Κυρίου Ιησού
και εν τώ Πνεύµατι τού Θεού ηµών.
Α Κορ. 6,11  Και κάτι τέτοιοι υπήρξατε και σεις στο παρελθόν. Αλλ' ελουσθήκατε µε το άγιον βάπτισµα και εκαθαρισθήκατε
από αυτά τα αµαρτήµατα. Αλλ' επήρατε τον αγιασµόν που χαρίζει το Πνεύµα το Αγιον, εγίνατε δίκαιοι εν τω ονόµατι του
Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού δια του Πνεύµατος του Θεού µας.
Α Κορ. 6,12  Πάντα µοι έξεστιν, αλλ ου πάντα συµφέρει· πάντα µοι έξεστιν, αλλ ουκ εγώ εξουσιασθήσοµαι υπό τινος.
Α Κορ. 6,12  Ολα µου επιτρέπεται να τα κάµω, όπως π.χ. να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συµφέρον
να πράττω όλα. Ολα µου επιτρέπονται, αλλ' εγώ δεν θα εξουσιασθώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε.
Α Κορ. 6,13  τα βρώµατα τή κοιλία και η κοιλία τοίς βρώµασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει . το δε σώµα ου
τή πορνεία, αλλά τώ Κυρίω, και ο Κύριος τώ σώµατι·
Α Κορ. 6,13  Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήση και αυτά και εκείνην εις
την µέλλουσαν ανάστασιν των σωµάτων. Δεν είναι η τροφή, που µας κάνει αµαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όµως δεν
ισχύει προκειµένου περί της ηθικής καθαρότητος, διότι το σώµα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τας σαρκικάς
επιθυµίας, αλλά δια τον Κυριον, που είναι κεφαλή του πνευµατικού σώµατος της Εκκλησίας· και ο Κυριος είναι δια το
σώµα, δια να κατοική εις αυτό και το αγιάζη.
Α Κορ. 6,14  ο δε Θεός και τον Κύριον ήγειρε και ηµάς εξεγερεί διά της δυνάµεως αυτού .
Α Κορ. 6,14  Αφού δε ο Θεός και τον Κυριον ανέστησεν εκ νεκρών, και ηµάς όλους, που αποθνήσκοµεν και το σώµα µας
διαλύεται, θα µας αναστήση εκ νεκρών µε την παντοδυναµίαν του.
Α Κορ. 6,15  ουκ οίδατε ότι τα σώµατα υµών µέλη Χριστού εστιν; άρας ούν τα µέλη τού Χριστού ποιήσω πόρνης µέλη; µη
γένοιτο.
Α Κορ. 6,15  Δεν γνωρίζετε ότι τα σώµατά σας είναι µέλη του Χριστού, (ο οποίος είναι κεφαλή του σώµατος της Εκκλησίας);
Να αποτραβήξω, λοιπόν, και να πάρω τα µέλη του Χριστού και να τα κάνω µέλη πόρνης; Μη γένοιτο.
Α Κορ. 6,16  ή ουκ οίδατε ότι ο κολλώµενος τή πόρνη έν σώµά εστιν; έσονται γάρ, φησίν, οι δύο εις σάρκα µίαν·
Α Κορ. 6,16  Η δεν γνωρίζετε, ότι εκείνος ο οποίος προσκολλάται και ενώνεται µε την πόρνην είναι ένα σώµα µε αυτήν; Διότι
αυτό λέγει η Γραφή· “θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, µια σάρκα, εν σώµα”.
Α Κορ. 6,17  ο δε κολλώµενος τώ Κυρίω έν πνεύµά εστι.
Α Κορ. 6,17  Εκείνος όµως που προσκολλάται και ενώνεται µε τον Κυριον, γίνεται κατά µυστηριώδη τρόπον ένα πνεύµα µε
αυτόν, γεµίζει ολόκληρος και αγιάζεται από αυτόν.
Α Κορ. 6,18  φεύγετε την πορνείαν. πάν αµάρτηµα ό εάν ποιήση άνθρωπος εκτός τού σώµατός εστιν, ο δε πορνεύων εις το
ίδιον σώµα αµαρτάνει.
Α Κορ. 6,18  Αποφεύγετε πάντοτε µε όλην σας την δύναµιν τον µολυσµόν της πορνείας. Καθε άλλο αµάρτηµα, που ήθελε
πράξει ο άνθρωπος, είναι αµάρτηµα που διαπράττεται έξω από το σώµα και δεν το βλάπτει αµέσως και κατ' ευθείαν τόσον
πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει, αµαρτάνει εναντίον αυτού τούτου του σώµατος, το οποίον και µολύνει και βλάπτει κατά
τρόπον άµεσον και ταχύν.
Α Κορ. 6,19  ή ουκ οίδατε ότι το σώµα υµών ναός τού εν υµίν Αγίου Πνεύµατός εστιν , ού έχετε από Θεού, και ουκ εστέ
εαυτών;
Α Κορ. 6,19  Η δεν γνωρίζετε ότι το σώµα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύµατος, που κατοικεί µέσα σας, και το έχετε λάβει
από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας;
Α Κορ. 6,20  ηγοράσθητε γάρ τιµής· δοξάσατε δή τον Θεόν εν τώ σώµατι υµών και εν τώ πνεύµατι υµών , άτινά εστι τού
Θεού.
Α Κορ. 6,20  Διότι έχετε εξαγορασθή µε πολύτιµον τίµηµα, δηλαδή µε το ανεκτίµητον αίµα του Χριστού. Αποφεύγετε,
λοιπόν, κάθε σαρκικήν εκτροπήν, που µολύνει το σώµα, και δοξάσατε τον Θεόν µε όλην σας την προσωπικότητα, µε το
σώµα σας και µε το πνεύµα σας, τα οποία είναι του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Α Κορ. 7,1  Περί δε ών εγράψατέ µοι, καλόν ανθρώπω γυναικός µη άπτεσθαι·
Α Κορ. 7,1  Ως προς εκείνα δε που µου εγράψατε, σας λέγω ότι καλόν είναι να µη εγγίση καθόλου ο άνθρωπος γυναίκα.
Α Κορ. 7,2  διά δε τας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω, και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω.
Α Κορ. 7,2  Επειδή όµως ο άνθρωπος είναι αδύνατος και υπάρχει φόβος να παρασυρθή εις πορνείας, ας έχη ο καθένας την
γυναίκα του και καθεµία ας έχη τον άνδρα της.
Α Κορ. 7,3  τή γυναικί ο ανήρ την οφειλοµένην εύνοιαν αποδιδότω, οµοίως δε και η γυνή τώ ανδρί.
Α Κορ. 7,3  Εις την σύζυγόν του ο άνδρας ας αποδίδη, καθ' ο άλλωστε καθήκον έχει, την στοργήν, την συµπάθειαν και την



προστασίαν, που της οφείλεται. Οµοίως και η γυναίκα ας αποδίδη τα αυτά στον άνδρα της.
Α Κορ. 7,4  η γυνή τού ιδίου σώµατος ουκ εξουσιάζει, αλλ ο ανήρ· οµοίως δε και ο ανήρ τού ιδίου σώµατος ουκ εξουσιάζει,
αλλ η γυνή.
Α Κορ. 7,4  Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώµα της, αλλά, σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού και έντος του νόµου του Θεού, το
εξουσιάζει ο ανήρ· οµοίως και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώµα του, αλλά το εξουσιάζει η σύζυγός του.
Α Κορ. 7,5  µη αποστερείτε αλλήλους, ει µη τι αν εκ συµφώνου προς καιρόν, ίνα σχολάζητε τή νηστεία και τή προσευχή και
πάλιν επί το αυτό συνέρχησθε, ίνα µη πειράζη υµάς ο σατανάς διά την ακρασίαν υµών.
Α Κορ. 7,5  Μη αποστερείτε δε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν αυτό το κάνετε κατόπιν κοινής συµφωνίας και επί ωρισµένον
χρονικόν διάστηµα, δια να επιδίδεσθε απερίσπαστοι µε µεγαλυτέραν προθυµίαν και αφωσίωσιν εις την νηστείαν και την
προσευχήν. Και πάλιν να επανέρχεσθε εις τας συζυγικάς σας σχέσεις, δια να µη δίδετε αφορµήν και ευκαιρίαν, λόγω της
ακρατείας σας, να σας πειράζει ο σατανάς.
Α Κορ. 7,6  τούτο δε λέγω κατά συγγνώµην, ου κατ επιταγήν.
Α Κορ. 7,6  Αυτό που σας είπα, να µη αποστερήτε δηλαδή ο ένας τον άλλον, το λέγω ως υποχώρησιν και συγκατάβασιν δια
την πνευµατικήν σας αδυναµίαν. Δεν σας το επιβάλλω ως εντολήν.
Α Κορ. 7,7  θέλω γάρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εµαυτόν· αλλ έκαστος ίδιον χάρισµα έχει εκ Θεού, ός µέν ούτως, ός δε
ούτως.
Α Κορ. 7,7  Διότι εγώ θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι όπως είµαι και εγώ, δηλαδή άγαµος και αφωσιωµένος στον Θεόν, αλλ'
ο καθένας έχει από τον Θεόν ιδικόν του ιδιαίτερον χάρισµα , άλλος µεν έχει το χάρισµα να ζη κατ' αυτόν τον τρόπον,
δηλαδή άγαµος· άλλος δε να ζη κατά διαφορετικόν τρόπον, δηλαδή έγγαµος.
Α Κορ. 7,8  Λέγω δε τοίς αγάµοις και ταίς χήραις, καλόν αυτοίς εστιν εάν µείνωσιν ως καγώ.
Α Κορ. 7,8  Λεγω δε στους αγάµους και εις τας χήρας, ότι είναι καλόν και συµφέρον δι' αυτούς, εάν µείνουν όπως εγώ,
δηλαδή άγαµοι.
Α Κορ. 7,9  εί δε ούκ εγκρατεύονται, γαµησάτωσαν· κρείσσον γάρ εστί γαµήσαι ή πυρούσθαι.
Α Κορ. 7,9  Εάν όµως δεν αισθάνωνται την δύναµιν να εγκρατευθούν, αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν το χάρισµα της αγαµίας,
και ας προχωρήσουν εις γάµον. Διότι είναι προτιµότερον να έλθη κανείς εις γάµον, παρά να πυρποληται από την φλόγα
της σαρκικής επιθυµίας.
Α Κορ. 7,10  τοίς δε γεγαµηκόσι παραγγέλλω, ουκ εγώ, αλλ ο Κύριος, γυναίκα από ανδρός µη χωρισθήναι·
Α Κορ. 7,10  Εις εκείνους δε οι οποίοι έχουν έλθει εις γάµον, δίδω την εντολήν, όχι εγώ, αλλά ο Κυριος, η γυναίκα να µη
χωρισθή από τον άνδρα της.
Α Κορ. 7,11  εάν δε και χωρισθή, µενέτω άγαµος ή τώ ανδρί καταλλαγήτω· και άνδρα γυναίκα µη αφιέναι.
Α Κορ. 7,11  Εάν όµως συµβή και χωρισθή, ας µένη άγαµος η ας συµφιλιωθή µε τον άνδρα της. Αλλά και ο άνδρας να µη
αφίνη την γυναίκα του.
Α Κορ. 7,12  τοίς δε λοιποίς εγώ λέγω, ουχ ο Κύριος· εί τις αδελφός γυναίκα έχει άπιστον, και αυτή συνευδοκεί οικείν µετ
αυτού, µη αφιέτω αυτήν·
Α Κορ. 7,12  Εις δε τους άλλους εγγάµους, εγώ ως απόστολος του Κυρίου, και όχι κατ' ευθείαν ο Κυριος, λέγω· εάν κανένας
αδελφός Χριστιανός έχη γυναίκα άπιστον, που την έλαβε ως σύζυγον, πριν και αυτός πιστεύση, και αυτή συγκατατίθεται
προθύµως να κατοική µαζή του, ας µη την αποµπέµπη.
Α Κορ. 7,13  και γυνή εί τις έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συνευδοκεί οικείν µετ αυτής, µη αφιέτω αυτόν.
Α Κορ. 7,13  Και γυναίκα Χριστιανή, που έχει άνδρα άπιστον, και αυτός δέχεται προθύµως να κατοική µαζή της, ας µην τον
αφήση.
Α Κορ. 7,14  ηγίασται γάρ ο ανήρ ο άπιστος εν τή γυναικί, και ηγίασται η γυνή η άπιστος εν τώ ανδρί· επεί άρα τα τέκνα
υµών ακάθαρτά εστι, νύν δε άγιά εστιν.
Α Κορ. 7,14  Διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει κατά κάποιον τρόπον και εις κάποιον βαθµόν αγιασθή δια της ενώσεώς του προς
την πιστήν γυναίκα· και η άπιστος γυναίκα έχει κάπως αγιασθή και αυτή δια της ενώσεώς της προς τον πιστόν άνδρα της.
Επειδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η κάποια µετάδοσις αγιασµού τα τέκνα θα ήσαν κατά φυσικήν συνέπειαν ακάθαρτα· ενώ
τώρα είναι και αυτά άγια.
Α Κορ. 7,15  ει δε ο άπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. ου δεδούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν τοίς τοιούτοις. εν δε ειρήνη
κέκληκεν ηµάς ο Θεός.
Α Κορ. 7,15  Εάν δε ο άπιστος σύζυγος επιθυµή και θέλη χωρισµόν, ας χωρίζεται η Χριστιανή γυναίκα. Εις τοιαύτας
περιπτώσεις δεν είναι υποδουλωµένος και δεσµευµένος ο πιστός η πιστή. Ο Θεός µας έχει καλέσει να ζώµεν µε ειρήνην
εσωτερικήν και µε ειρήνην προς τους γύρω µας και δεν είναι ορθόν να ταλαιπωρήται ο πιστός σύζυγος από τας έριδας και
τας µάχας της απίστου συζύγου.
Α Κορ. 7,16  τι γάρ οίδας, γύναι, ει τον άνδρα σώσεις; ή τι οίδας, άνερ, ει την γυναίκα σώσεις;
Α Κορ. 7,16  Ως προς δε την συνοίκησιν, σας λέγω και τούτο· που το ξέρεις συ, η Χριστιανή γυναίκα, εάν στέργουσα να
συγκατοικής µε τον άπιστον άνδρα σου, εφ' όσον και αυτός το θέλει, µήπως τυχόν και τον σώσης; Η που το ξέρεις συ, ο
Χριστιανός σύζυγος, µήπως και σώσης την άπιστον γυναίκα;
Α Κορ. 7,17  ει µη εκάστω ως εµέρισεν ο Θεός, έκαστος ως κέκληκεν ο Κύριος, ούτω περιπατείτω. και ούτως εν ταίς
εκκλησίαις πάσαις διατάσσοµαι.
Α Κορ. 7,17  Εκτός όµως αυτών που είπα παραπάνω, ο καθένας ας προσπαθή να ζη και να πορεύεται σύµφωνα µε τας
συνθήκας της ζωής, τας οποίας ο Θεός εν τη προνοία του του έχει κανονίσει, να συνεχίση οµαλά τον βίον του, όπως τον
ευρήκεν η κλήσις, που του απηύθηνεν ο Κυριος. Εγώ κατ' αυτόν τον τρόπον κανονίζω και ορίζω εις όλας τας τας
Εκκλησίας.
Α Κορ. 7,18  περιτετµηµένος τις εκλήθη; µη επισπάσθω. εν ακροβυστία τις εκλήθη; µη περιτεµνέσθω.
Α Κορ. 7,18  Εκλήθη κανείς εις την Χριστιανικήν πίστιν και εδέχθη το βάπτισµα , ενώ ήτο περιτετµηµένος; Ας µη τραβά το
δέρµα, δια να κρύψη την περιτοµήν του. Εκλήθη κανείς εις την πίστιν και έγινε Χριστιανός, ενώ ήτο απερίτµητος; Ας µη
περιτέµνεται.
Α Κορ. 7,19  η περιτοµή ουδέν εστι, και η ακροβυστία ουδέν εστιν, αλλά τήρησις εντολών Θεού.



Α Κορ. 7,19  Τιποτε δεν είναι η περιτοµή, και τίποτε δεν είναι η ακροβυστία. Αλλ' εκείνο που έχει την αξίαν είναι η τήρησις
των εντολών του Θεού.
Α Κορ. 7,20  έκαστος εν τή κλήσει ή εκλήθη, εν ταύτη µενέτω.
Α Κορ. 7,20  Καθένας ας µένη εις την κατάστασίν που ευρέθη, όταν εκλήθη από τον Θεόν εις την πίστιν.
Α Κορ. 7,21  δούλος εκλήθης; µη σοι µελέτω· αλλ ει και δύνασαι ελεύθερος γενέσθαι, µάλλον χρήσαι.
Α Κορ. 7,21  Εκλήθης εις την πίστιν καθ' ον χρόνον ήσο δούλος; Μη σε µέλη δια την δουλείαν σου αυτήν. Αλλά και αν
ακόµη ηµπορής να γίνης ελεύθερος, χρησιµοποίησε µάλλον και προτίµα την κατάστασιν της δουλείας.
Α Κορ. 7,22  ο γάρ εν Κυρίω κληθείς δούλος απελεύθερος Κυρίου εστίν· οµοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλός εστι Χριστού.
Α Κορ. 7,22  Διότι εκείνος ο οποίος ήτο δούλος, όταν εκλήθη από τον Κυριον εις την πίστιν, έχει τώρα απελευθερωθή υπό του
Κυρίου, ο οποίος του εχάρισε την λύτρωσιν από τον ζυγόν της δουλείας και του θανάτου. Οµοίως και εκείνος που εκλήθη
εις την πίστιν, καθ' ον χρόνον ήτο ελεύθερος, είναι τώρα δούλος του Χριστού.
Α Κορ. 7,23  τιµής ηγοράσθητε· µη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων.
Α Κορ. 7,23  Ολοι έχετε εξαγορασθή από τον Χριστόν µε ανεκτίµητον τίµηµα. Μη γίνεσθε, λοιπόν, δούλοι των ανθρώπων,
(µη συµµορφώνεσθε και µη υποδουλώνεσθε εις τας αµαρτωλάς απαιτήσεις και συνηθείας των ανθρώπων).
Α Κορ. 7,24  έκαστος εν ώ εκλήθη, αδελφοί, εν τούτω µενέτω παρά τώ Θεώ.
Α Κορ. 7,24  Ο καθένας, αδελφοί, εις όποιαν κατάστασιν ευρέθη, όταν εκλήθη, εις αυτήν και ας µένη, (φροντίζων µόνον και
αγωνιζόµενος να είναι πάντοτε κοντά στον Θεόν).
Α Κορ. 7,25  Περί δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ουχ έχω, γνώµην δε δίδωµι ως ηλεηµένος υπό Κυρίου πιστός είναι.
Α Κορ. 7,25  Ως προς δε τας παρθένους, δεν έχω εντολήν εκ µέρους του Κυρίου να σας διαβιβάσω, αλλά και εγώ σαν
άνθρωπος, που έχω ελεηθή από τον Κυριον, ώστε να είµαι αξιόπιστος διδάσκαλος σας, σας δίδω γνώµην.
Α Κορ. 7,26  νοµίζω ούν τούτο καλόν υπάρχειν διά την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπω το ούτως είναι.
Α Κορ. 7,26  Νοµίζω, λοιπόν, ότι εξ αιτίας της δυσκόλου εποχής, που διερχόµεθα εις την παρούσαν ζωήν, τούτο είναι καλόν·
ότι δηλαδή είναι καλόν στον άνθρωπον να µένη έτσι, δηλαδή άγαµος.
Α Κορ. 7,27  δέδεσαι γυναικί; µη ζήτει λύσιν· λέλυσαι από γυναικός; µη ζήτει γυναίκα·
Α Κορ. 7,27  Είσαι όµως δεµένος δια των δεσµών του γάµου µε γυναίκα; Μη ζητής να λυθής από τον δεσµόν αυτόν της
γυναικός. Είσαι ελεύθερος από τα δεσµά του γάµου µε γυναίκα; Μη ζητής σύζυγον.
Α Κορ. 7,28  εάν δε και γήµης, ουχ ήµαρτες· και εάν γήµη η παρθένος, ουχ ήµαρτε· θλίψιν δε τή σαρκί έξουσιν οι τοιούτοι·
εγώ δε υµών φείδοµαι.
Α Κορ. 7,28  Αλλά και αν έλθης εις γάµον, δεν διαπράττεις καµµίαν αµαρτίαν. Και η παρθένος εάν υπανδρευθή, δεν θα έχη
αµαρτήσει. Θα έχουν όµως αυτοί θλίψιν κατά το σώµα, (εξ αιτίας των µεριµνών και των φροντίδων και των αγώνων, στους
οποίους περιπλέκονται οι έγγαµοι). Εγώ όµως σας λυπούµαι και θέλω να προλάβω αυτάς τας ταλαιπωρίας σας.
Α Κορ. 7,29  τούτο δε φηµι, αδελφοί, ο καιρός συνεσταλµένος το λοιπόν εστιν, ίνα και οι έχοντες γυναίκας ως µη έχοντες
ώσι,
Α Κορ. 7,29  Και τούτο σας λέγω ακόµη, αδελφοί µου, ο καιρός είναι ολίγος και περιωρισµένος, ώστε και εκείνοι που έχουν
γυναίκας να είναι σαν να µην έχουν, και ας φροντίζουν να µη υποδουλώνωνται εξ ολοκλήρου εις βιωτικάς µερίµνας.
Α Κορ. 7,30  και οι κλαίοντες ως µη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως µη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως µη κατέχοντες,
Α Κορ. 7,30  Και εκείνοι που κλαίουν δια τας θλίψεις των, να είναι σαν να µη κλαίουν, διότι γρήγορα εις την σύντοµον ροήν
του χρόνου θα περάσουν και αυταί. Και εκείνοι που χαίρουν, να ζουν σαν να µη χαίρουν δια τον ίδιον λόγον. Και εκείνοι
που αγοράζουν, σαν να µη κατέχουν, διότι πολύ γρήγορα θα τα αφήσουν.
Α Κορ. 7,31  και οι χρώµενοι τώ κόσµω τούτω ως µη καταχρώµενοι· παράγει γάρ το σχήµα τού κόσµου τούτου.
Α Κορ. 7,31  Και αυτοί, οι οποίοι χρησιµοποιούν και µεταχειρίζονται τα αγαθά του κόσµου τούτου, ας µη κάµουν
κατάχρησιν, η οποία βλάπτει και το σώµα και την ψυχήν· διότι φεύγει ασυγκράτητα η εξωτερική µορφή του κόσµου
τούτου.
Α Κορ. 7,32  θέλω δε υµάς αµερίµνους είναι. ο άγαµος µεριµνά τα τού Κυρίου, πώς αρέσει τώ Κυρίω·
Α Κορ. 7,32  Θελω δε να είσθε απηλλαγµένοι από τας πολλάς και δυσκόλους φροντίδας του βίου τούτου . Ο άγαµος
φροντίζει και ενδιαφέρεται δι' όσα παραγγέλλει και θέλει ο Κυριος. Φροντίζει πως να αρέση στον Κυριον (αυτή δε η
φροντίδα είναι ειρηνική και χαρούµενη).
Α Κορ. 7,33  ο δε γαµήσας µεριµνά τα τού κόσµου, πώς αρέσει τή γυναικί.
Α Κορ. 7,33  Εκείνος όµως που ήλθεν εις γάµον, φροντίζει δια τα κοσµικά πράγµατα, πως θα αρέση εις την γυναίκα του.
Α Κορ. 7,34  µεµέρισται και η γυνή και η παρθένος. η άγαµος µεριµνά τα τού Κυρίου, ίνα ή αγία και σώµατι και πνεύµατι· η
δε γαµήσασα µεριµνά τα τού κόσµου, πώς αρέσει τώ ανδρί.
Α Κορ. 7,34  Υπάρχει διαφορά και διάκρισις µεταξύ της εγγάµου και εκείνης που ηθέλησε και έµεινε παρθένος. Η µείνασα
παρθένος φροντίζει µε όλην της την ψυχήν και επιδιώκει εκείνα που αρέσουν στον Κυριον, δια να είναι αγία και καθαρά
κατά το σώµα και την ψυχήν. Η έγγαµος φροντίζει πολύ δια κοσµικά πράγµατα, πως θα αρέση στον άνδρα της.
Α Κορ. 7,35  τούτο δε προς το υµών αυτών συµφέρον λέγω, ουχ ίνα βρόχον υµίν επιβάλω, αλλά προς το εύσχηµον και
ευπάρεδρον τώ Κυρίω απερισπάστως.
Α Κορ. 7,35  Λεγω δε αυτό περί της παρθενικής ζωής αποκλειστικά και µόνον προς το συµφέρον σας, όχι δια να σας βάλω
θηλειά στον λαιµόν και να σας τραβήξω, χωρίς να το θέλετε, στον άγαµον βίον, αλλά δια να σας δείξω και να σας οδηγήσω
εις µίαν σεµνήν ζωήν και διακεκριµένην θέσιν πλησίον του Κυρίου, χωρίς βιωτικούς περισπασµούς και φροντίδας.
Α Κορ. 7,36  Ει δε τις ασχηµονείν επί την παρθένον αυτού νοµίζει, εάν ή υπέρακµος, και ούτως οφείλει γίνεσθαι ό θέλει
ποιείτω· ουχ αµαρτάνει· γαµείτωσαν.
Α Κορ. 7,36  Αν όµως κανένας πατέρας νοµίζη, σύµφωνα µε τας κρατούσας αντιλήψεις, ότι είναι εντροπήν και άσχηµον
πράγµα δι' αυτόν, που άφησε την κόρην του να περάση πλέον την ώριµον ηλικίαν δια τον γάµον και τα πράγµατα
φανερώνουν, ότι έτσι πρέπει να γίνη, δηλαδή ότι πρέπει να την υπανδρεύση, ας κάµη αυτό που θέλει, ας κάµη το καθήκον
του. Τοιουτοτρόπως ενεργών δεν αµαρτάνει. Ας γίνη ο γάµος.
Α Κορ. 7,37  ός δε έστηκεν εδραίος εν τή καρδία, µη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περί τού ιδίου θελήµατος, και τούτο
κέκρικεν εν τή καρδία αυτού, τού τηρείν την εαυτού παρθένον, καλώς ποιεί.



Α Κορ. 7,37  Εκείνος όµως που έχει σταθή ακλόνητος µε αµετακίνητον την απόφασιν µέσα εις την καρδιά του και δεν
αισθάνεται καµµίαν ανάγκην να αλλάξη γνώµην και έχει εξουσίαν να πορευθή σύµφωνα µε το θέληµά του και έχει
οριστικώς αποφασίσει µέσα του να κρατήση την παρθένον του άγαµον, καλά κάνει.
Α Κορ. 7,38  ώστε και ο εκγαµίζων καλώς ποιεί, ο δε µη εκγαµίζων κρείσσον ποιεί.
Α Κορ. 7,38  Ωστε, λοιπόν, και εκείνος που υπανδρεύει την παρθένον του, καλά κάνει. Εκείνος όµως που, σύµφωνα και µε
την ιδικήν της θέλησιν, δεν την υπανδρεύει κάνει καλύτερα.
Α Κορ. 7,39  Γυνή δέδεται νόµω εφ όσον χρόνον ζή ο ανήρ αυτής· εάν δε κοιµηθή ο ανήρ αυτής, ελευθέρα εστίν ώ θέλει
γαµηθήναι, µόνον εν Κυρίω.
Α Κορ. 7,39  Καθε άγγαµος γυναίκα, σύµφωνα µε τον νόµον του Θεού, έχει δεθή µε τον άνδρα της δια του γάµου, όσον
καιρόν βέβαια ζη ο άνδρας της. Εάν όµως αποθάνη ο σύζυγός της, είναι ελευθέρα να υπανδρευθή όποιον θέλει, αλλά µόνον
σύµφωνα µε το θέληµα του Κυρίου.
Α Κορ. 7,40  µακαριωτέρα δε εστιν εάν ούτω µείνη, κατά την εµήν γνώµην· δοκώ δε καγώ Πνεύµα Θεού έχειν.
Α Κορ. 7,40  Κατά την γνώµην µου όµως είναι ευτυχεστέρα και περισσότερον κερδισµένη, εάν µείνη χήρα. Νοµίζω δε ότι
έχω και εγώ Πνεύµα Θεού, ώστε να µη κάνω λάθος εις τας γνώµας µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Α Κορ. 8,1  Περί δε των ειδωλοθύτων, οίδαµεν ότι πάντες γνώσιν έχοµεν.
Α Κορ. 8,1  Ας οµιλήσω τώρα δι' ένα άλλο θέµα. Δια τα ειδωλόθυτα, δια τα κρέατα δηλαδή που έχουν προσφερθή ως θυσία .
Ξεροµεν ότι όλοι έχοµεν γνώσιν· αυτό εννοείται.
Α Κορ. 8,2  η γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδοµεί. ει δε τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέν έγνωκε καθώς δεί γνώναι·
Α Κορ. 8,2  Η γνώσις όµως χωρίς την ορθήν πράξιν οδηγεί εις κουφότητα και αλαζονεία, ενώ η αγάπη οικοδοµεί και ωφελεί
τον πλησίον. Εάν δε κανείς νοµίζη ότι γνωρίζει κάτι, αυτός ακόµη δεν έχει γνωρίσει τίποτε, όπως πρέπει να το γνωρίζη εις
βάθος και πλάτος.
Α Κορ. 8,3  ει δε τις αγαπά τον Θεόν, ούτος έγνωσται υπ αυτού.
Α Κορ. 8,3  Εάν όµως κανείς αγαπά τον Θεο, αυτός έχει γίνει πολύ γνωστός και οικείος και φίλος του Θεού, και παίρνει από
τον Θεόν την αληθινήν γνώσιν.
Α Κορ. 8,4  Περί της βρώσεως ούν των ειδωλοθύτων οίδαµεν ότι ουδέν είδωλον εν κόσµω, και ότι ουδείς Θεός έτερος ει µη
είς.
Α Κορ. 8,4  Λοιπόν εις ο,τι αφορά το αν πρέπει να τρώγωµεν η όχι τα ειδωλόθυτα, γνωρίζοµεν, ότι εις την πραγµατικότητα
κανένα είδωλον δεν υπάρχει στον κόσµον, και ότι κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει, ειµή µόνον ο ένας, ο αληθινός Θεός.
Α Κορ. 8,5  και γάρ είπερ εισί λεγόµενοι θεοί είτε εν ουρανώ είτε επί της γής, ώσπερ εισί θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί,
Α Κορ. 8,5  Διότι και αν µερικοί φαντάζονται, ότι υπάρχουν πολλοί λεγόµενοι θεοί, είτε στον ουρανόν είτε εις την γην-όπως
και πράγµατι υπάρχουν πολλοί ψευδείς θεοί και πολλοί κύριοι εις την γην, και αυτοί είναι τα πονηρά πνεύµατα-
Α Κορ. 8,6  αλλ ηµίν είς Θεός ο πατήρ, εξ ού τα πάντα και ηµείς εις αυτόν, και είς Κύριος Ιησούς Χριστός, δι ού τα πάντα και
ηµείς δι αυτού.
Α Κορ. 8,6  αλλά δι' ηµάς τους Χριστιανούς ένας µόνον Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται και πηγάζουν
τα πάντα και δια τον οποίον ηµείς όλοι οφείλοµεν να ζώµεν και να αποβλέπωµεν ως προς το ύψιστον αγαθόν . Και ένας
µόνος Κυριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, δια του οποίου και ηµείς εγεννήθηµεν και
αναγεννήθηµεν.
Α Κορ. 8,7  Αλλ ουκ εν πάσιν η γνώσις· τινές δε τή συνειδήσει τού ειδώλου έως άρτι ως ειδωλόθυτον εσθίουσι , και η
συνείδησις αυτών ασθενής ούσα µολύνεται.
Α Κορ. 8,7  Αλλ' αυτή η καθαρά και αγία γνώσις δεν υπάρχει εις όλους . Και απόδειξις ότι µερικοί από τους Χριστιανούς
έχουν µέσα εις την συνείδησίν των την πεποίθησιν ότι το είδωλον, που ελάτρευαν άλλοτε, είναι πραγµατικός Θεός· και
τρώγουν έως τώρα ακόµη τα κρέατα, σαν ιεράν θυσίαν, που έχει προσφερθή εις θεούς. Και το αποτέλεσµα είναι ότι η
συνείδησίς των, που είναι ακόµη αδύνατος και αδιαφώτιστος, µολύνεται από αυτό που έκαναν και τους ελέγχει.
Α Κορ. 8,8  βρώµα δε ηµάς ου παρίστησι τώ Θεώ· ούτε γάρ εάν φάγωµεν περισσεύωµεν, ούτε εάν µη φάγωµεν υστερούµεθα.
Α Κορ. 8,8  Μαθετε, λοιπόν, όλοι ότι το οιανδήποτε φάγητον και τα ειδωλόθυτα, δεν µας δίδουν ηθικήν αξίαν και δεν µας
παρουσιάζουν ως εναρέτους και αρεστούς ενώπιον του Θεού. Διότι ούτε εάν φάγωµεν τα ειδωλόθυτα, µε την ορθήν
πεποίθησιν ότι αυτά είναι κοινά κρέατα, προχωρούµεν και πλεονάζοµεν εις αρετήν ούτε εάν δεν φάγωµεν βραδυπορούµεν
και καθυστερούµεν εις αυτήν
Α Κορ. 8,9  βλέπετε δε µήπως η εξουσία υµών αύτη πρόσκοµµα γένηται τοίς ασθενούσιν.
Α Κορ. 8,9  Προσέχετε όµως µήπως η εξουσία, που σας δίδει η φωτισµένη σας πίστις να τρώγετε και τα ειδωλόθυτα, γίνη
πρόσκοµµα στους ασθενείς και αδυνάτους κατά την πίστιν.
Α Κορ. 8,10  εάν γάρ τις ίδη σε, τον έχοντα γνώσιν, εν ειδωλείω κατακείµενον, ουχί η συνείδησις αυτού ασθενούς όντος
οικοδοµηθήσεται εις το τα ειδωλόθυτα εσθίειν;
Α Κορ. 8,10  Διότι εάν κανείς από αυτούς ίδη σε, που έχεις την ορθήν γνώσιν και θεωρείσαι προωδευµένος Χριστιανός, να
στρογγυλοκάθεσαι και να τρώγης εις κάποιον τραπέζι ειδωλολατρικού ναού, δεν θα ενισχυθή η συνείδησις αυτού του
αδελφού, ο οποίος είναι ασθενής κατά την πίστιν, να τρώγη τα ειδωλόθυτα µε θρησκευτικήν ευλάβειαν;
Α Κορ. 8,11  και απολείται ο ασθενών αδελφός επί τή σή γνώσει, δι ον Χριστός απέθανεν.
Α Κορ. 8,11 Και έτσι θα παρασυρθή πάλιν εις την ειδωλολατρείαν και θα χαθή εξ αιτίας της ιδικς σου φωτισµένης γνώσεως
ο ασθενής κατά την πίστιν αδελφός, δια τον οποίον εν τούτοις ο Χριστός εθυσιάσθη επάνω στον σταυρόν.
Α Κορ. 8,12  ούτω δε αµαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτοντες αυτών την συνείδησιν ασθενούσαν εις Χριστόν
αµαρτάνετε.
Α Κορ. 8,12  Ετσι δε αµαρτάνοντες εναντίον των αδελφών και καταφέροντες κτυπήµατα εις την ασθενή συνείδησίν των ,
αµαρτάνετε ενώπιον του Χριστού, διότι µαταιώνετε το έργον της σωτηρίας των αδελφών.
Α Κορ. 8,13  διόπερ ει βρώµα σκανδαλίζει τον αδελφόν µου, ου µη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ίνα µη τον αδελφόν µου
σκανδαλίσω.



Α Κορ. 8,13  Δι' αυτό εάν το φάγητον γίνεται αφορµή να κλονισθή εις την πίστιν και την χριστιανικήν ζωήν του ο αδελφός
µου, δεν θα φάγω ποτέ κανένα είδος κρέατος δια να µη σκανδαλίσω τον αδελφόν µου. (Η θυσία των δικαιωµάτων αποτελεί
καθήκον, όταν δι' αυτής προλαµβάνωµεν το σκάνδαλον, υποβοηθούµεν δε εις την αρετήν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Α Κορ. 9,1  Ουκ ειµί απόστολος; ουκ ειµί ελεύθερος; ουχί Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ηµών εώρακα; ου το έργον µου υµείς
εστε εν Κυρίω;
Α Κορ. 9,1  Εγώ δεν είµαι Απόστολος όπως και οι άλλοι Απόστολοι; Δεν είµαι ελεύθερος όπως και οι άλλοι Χριστιανοί; Δεν
έχω ιδεί και εγώ τον Ιησούν Χριστόν, τον Κυριον µας; Σεις οι Κορίνθιοι δεν είσθε το έργον µου, το οποίον µε την χάριν του
Κυρίου και εις δόξαν του Κυρίου έχω πραγµατοποιήσει;
Α Κορ. 9,2  ει άλλοις ουκ ειµί απόστολος, αλλά γε υµίν ειµι· η γάρ σφραγίς της εµής αποστολής υµείς εστε εν Κυρίω.
Α Κορ. 9,2  Εάν, έστω, δι' άλλους ανθρώπους δεν είµαι Απόστολος, αλλά δια σας οπωσδήποτε είµαι. Μαρτυρία και απόδειξις
και επίσηµος σφραγίς του αποστολικού µου αξιώµατος και έργου είσθε σεις µε την χάριν του Κυρίου.
Α Κορ. 9,3  η εµή απολογία τοίς εµέ ανακρίνουσιν αύτη εστί.
Α Κορ. 9,3  Η απολογία µου εις εκείνους, οι οποίοι µου κάνουν ανάκρισιν και ερευνούν µε καχυποψίαν να µάθουν, αν είµαι
Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς, το έργον που έχω κάµει εις σας.
Α Κορ. 9,4  Μή ουκ έχοµεν εξουσίαν φαγείν και πιείν;
Α Κορ. 9,4  Και, λοιπόν, µήπως εγώ και οι συνεργάται µου δεν έχοµεν δικαίωµα να φάγωµεν και να πίωµεν αυτά που µας
προσφέρουν οι µαθηταί µας δια την διατροφήν µας;
Α Κορ. 9,5  µη ουκ έχοµεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περιάγειν, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί τού Κυρίου και
Κηφάς;
Α Κορ. 9,5  Μηπως δεν έχοµεν και ηµείς δικαίωµα να έχωµεν µαζή µας ανά τας διαφόρους περιοδείας µας Χριστιανήν
αδελφήν, δια να µας υπηρετή, (όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι λεγόµενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς;
Α Κορ. 9,6  ή µόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχοµεν εξουσίαν τού µη εργάζεσθαι;
Α Κορ. 9,6  Η µόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχοµεν δικαίωµα να εργαζώµεθα βιοποριστικόν έργον, (όπως και οι άλλοι
Απόστολοι) και να ζώµεν από τα βοηθήµατα, που µε αγάπην θα µας προσφέρουν οι µαθηταί µας;
Α Κορ. 9,7  τις στρατεύεται ιδίοις οψωνίοις ποτέ; τις φυτεύει αµπελώνα και εκ τού καρπού αυτού ουκ εσθίει; ή τις ποιµαίνει
ποίµνην και εκ τού γάλακτος της ποίµνης ουκ εσθίει;
Α Κορ. 9,7  Σας ερωτώ· ποιός ποτέ στρατιώτης παίρνει µέρος εις µίαν εκστρατείαν, εις ένα πόλεµον και πληρώνει ο ίδιος την
τροφήν και τον οπλισµόν του; Ποιός φυτεύει αµπέλι και από τον καρπόν αυτού δεν τρώγει; Η ποιός βόσκει ποίµνιον και δεν
τρώγει από το γάλα του ποιµνίου; ( Ηµείς οι Απόστολοι είµεθα και στρατιώται του Χριστού και εργάται του αµπελώνος του
και ποιµένες των λογικών του προβάτων. Σας ερωτώ λοιπόν· είναι λογικόν και νοητόν να µη τρεφώµεθα από το έργον και
νοητόν να µη τρεφώµεθα από το έργον µας;)
Α Κορ. 9,8  Μή κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ; ή ουχί και ο νόµος ταύτα λέγει;
Α Κορ. 9,8  Αλλά µήπως αυτά που σας λέγω είναι παρµένα από τας συνηθείας των ανθρώπων µόνο; Η µήπως δεν λέγει τα
ίδια και ο µωσαϊκός Νοµος;
Α Κορ. 9,9  εν γάρ τώ Μωϋσέως νόµω γέγραπται· ου φιµώσεις βούν αλοώντα. µη των βοών µέλει τώ Θεώ;
Α Κορ. 9,9  Διότι και στον Νοµον του Μωϋσέως έχει γραφή· “δεν θα βάλης φίµωτρον και δεν θα δέσης το στόµα του βωδιού
που αλωνίζει”· θα του το αφήσης ελεύθερον να τρώγη και κάτι από τα στάχυα που αλωνίζει. Μηπως ο Θεός σαν
Νοµοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια;
Α Κορ. 9,10  ή δι ηµάς πάντως λέγει; δι ηµάς γάρ εγράφη, ότι επ ελπίδι οφείλει ο αροτριών αροτριάν, και ο αλοών της
ελπίδος αυτού µετέχειν επ ελπίδι.
Α Κορ. 9,10  Η δεν είναι λογικώτερον να πιστεύσωµεν, µήπως δι' ηµάς πάντως δίδη αυτήν την εντολήν; Ναι δι' ηµάς το
λέγει. Διότι δι' ηµάς τους πνευµατικούς εργάτας έχει γραφή στον Νοµον ότι ο γεωργός µε την ελπίδα ότι θα απολαύση και
ο ίδιος από την εσοδείαν, οφείλει να οργώνη και να καλλιεργή. Και εκείνος που γεµάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να µετέχη
εις την ελπίδα, ότι θα απολαύση τους καρπούς των κόπων του.
Α Κορ. 9,11  Ει ηµείς υµίν τα πνευµατικά εσπείραµεν, µέγα ει ηµείς υµών τα σαρκικά θερίσοµεν;
Α Κορ. 9,11  Λοιπόν και ηµείς οι πνευµατικοί εργάται, εάν εσπείραµεν εις σας τον σπόρον της θείας αληθείας και σας
µετεδώσαµεν τας πνευµατικάς δωρεάς του Θεού, είναι µεγάλο και παράδοξον πράγµα, εάν και ηµείς θερίσωµεν και
πάρωµεν προς συντήρησιν µας µερικά από τα υλικά αγαθά σας;
Α Κορ. 9,12  ει άλλοι της εξουσίας υµών µετέχουσιν, ου µάλλον ηµείς; αλλ ουκ εχρησάµεθα τή εξουσία ταύτη, αλλά πάντα
στέγοµεν, ίνα µη εγκοπήν τινα δώµεν τώ ευαγγελίω τού Χριστού.
Α Κορ. 9,12  Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωµα, να τρέφωνται δηλαδή από σας, δεν πρέπει πολύ περισσότερον
να το έχωµεν ηµείς; (Ποίος από σας και ποίος λογικός άνθρωπος θα πη όχι;). Και εν τούτοις ηµείς δεν εκάµαµεν χρήσιν
αυτών των δικαιωµάτων µας, αλλ' υποφέροµεν αντιθέτως τα πάντα και πείναν και δίψαν και γυµνότητα, δια να µη
δώσωµεν ουδέ την παραµικροτέραν δυσκολίαν, ούτε το παραµικρότερον εµπόδιον εις την απρόσκοπον διάδοσιν του
Ευαγγελίου του Χριστού.
Α Κορ. 9,13  ουκ οίδατε ότι οι τα ιερά εργαζόµενοι εκ τού ιερού εσθίουσιν, οι τώ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντες τώ
θυσιαστηρίω συµµερίζονται;
Α Κορ. 9,13  Δεν γνωρίζετε, ότι αυτοί που υπηρετούν στο ιερόν και υποβοηθούν εις την λατρείαν, όπως είναι οι Λευΐται,
τρώγουν και τρέφονται από εκείνα, που προσφέρονται ως θυσία στον ναόν; Οι ιερείς και οι αρχιερείς των Εβραίων, οι οποίοι
µε ζήλον εργάζονται κοντά στο θυσιαστήριον και προσφέρουν τας θυσίας, δεν µοιράζονται µαζή µε το θυσιαστήριον τας
θυσίας;
Α Κορ. 9,14  ούτω και ο Κύριος διέταξε τοίς το ευαγγέλιον καταγγέλλουσιν εκ τού ευαγγελίου ζήν .
Α Κορ. 9,14  Ετσι και τώρα ο Κυριος έδωσεν εντολήν δι' εκείνους, που κηρύττουν το Ευαγγέλιον της σωτηρίας να ζουν από
το Ευαγγέλιον, δηλαδή από τους πιστούς, που δέχονται το ευαγγελικόν κήρυγµα.
Α Κορ. 9,15  εγώ δε ουδενί εχρησάµην τούτων. Ουκ έγραψα δε ταύτα ίνα ούτω γένηται εν εµοί· καλόν γάρ µοι µάλλον



αποθανείν ή το καύχηµά µου ίνα τις κενώση.
Α Κορ. 9,15  Εγώ όµως δεν έκαµα χρήσιν κανενός από τα δικαιώµατα αυτά. Δεν σας τα έγραψα δε αυτά, δια να γίνεται έτσι
απ' εδώ και πέρα και εις εµέ, να µου προσφέρωνται δηλαδή από σας όσα χρειάζονται δια την συντήρησίν µου. Διότι εγώ
προτιµώ να πεθάνω µάλλον από την στέρησιν και την ταλαιπωρίαν επάνω εις την εργασίαν του Ευαγγελίου , παρά να
κάµη κανείς κενόν και άνευ περιεχοµένου το καύχηµά µου, το ότι δηλαδή κηρύττω το ευαγγέλιον του Χριστού χωρίς να
επιβαρύνω κανένα.
Α Κορ. 9,16  εάν γάρ ευαγγελίζωµαι, ουκ έστι µοι καύχηµα· ανάγκη γάρ µοι επίκειται· ουαί δε µοί εστιν εάν µη
ευαγγελίζωµαι·
Α Κορ. 9,16  Μολονότι και το κηρύττω το Ευαγγέλιον δεν µου δίδει κανένα δικαίωµα να καυχώµαι, διότι το αποστολικόν
έργον είναι δι' εµέ ανάγκη και υποχρέωσις, µε την οποίαν ο Κυριος µε ετίµησε. Αλλοίµονόν µου δε εάν δεν εκπληρώσω
αυτήν την αποστολήν και παύσω να κηρύττω το Ευαγγέλιον.
Α Κορ. 9,17  ει γάρ εκών τούτο πράσσω, µισθόν έχω· ει δε άκων, οικονοµίαν πεπίστευµαι.
Α Κορ. 9,17  Διότι εάν κάµνω αυτό το έργον από ιδικήν µου καλήν διάθεσιν και πρωτοβουλίαν, χωρίς να µο έχη δοθή από
κανένα τέτοια εντολήν, τότε θα είχα το δικαίωµα να ζητώ µισθόν. Εάν όµως το κάµνω όχι από ιδικήν µου πρωτοβουλίαν,
αλλ' ως εντολήν, τότε είµαι ένας οικονόµος, στον οποίον ο Κυριος έχει εµπιστευθή την διαχείρησιν αυτής της πνευµατικής
εξουσίας.
Α Κορ. 9,18  τις ούν µοί εστιν ο µισθός; ίνα ευαγγελιζόµενος αδάπανον θήσω το ευαγγέλιον τού Χριστού, εις το µη
καταχρήσασθαι τή εξουσία µου εν τώ ευαγγελίω.
Α Κορ. 9,18  Ποίος λοιπόν είναι ο µισθός µου και η καύχησίς µου εις την περίστασιν αυτήν; Είναι αυτός· να κηρύττω το
Ευαγγέλιον του Χριστού και ως ανεκτίµητον αξίαν να το προσφέρω στους ακροατάς µου, χωρίς να τους επιβαρύνω µε
δαπάνας δια την συντήρισίν µου· και έτσι να µη κάµνω καµµίαν απολύτως χρήσιν του δικαιώµατος, που µου δίδει αυτό
τούτο το Ευαγγέλιον.
Α Κορ. 9,19  Ελεύθερος γάρ ών εκ πάντων πάσιν εµαυτόν εδούλωσα, ίνα τους πλείονας κερδήσω·
Α Κορ. 9,19  Επί τη ευκαιρία δε πρέπει να σας είπω ότι και άλλας θυσίας έχω κάµει. Διότι αν και ήµουν ελεύθερος από όλους,
χωρίς κανένα κύριον επί του εαυτού µου, εν τούτοις έκαµα τον εαυτόν µου δούλον εις όλους, δια να κερδήσω στον Χριστόν
τους περισσοτέρους.
Α Κορ. 9,20  και εγενόµην τοίς Ιουδαίοις ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίους κερδήσω· τοίς υπό νόµον ως υπό νόµον, ίνα τους υπό
νόµον κερδήσω·
Α Κορ. 9,20  Και έγινα µεταξύ των Ιουδαίων σαν Ιουδαίος, δια να κερδήσω Ιουδαίους· εις εκείνους που ευρίσκοντο υπό την
εξουσίαν του µωσαϊκού Νοµου έγινα σαν να ήµουν και εγώ υπό Νοµον, δια να κερδήσω τους υπό Νοµον.
Α Κορ. 9,21  τοίς ανόµοις ως άνοµος, µη ών άνοµος Θεώ, αλλ έννοµος Χριστώ, ίνα κερδήσω ανόµους·
Α Κορ. 9,21  Εις τους εθνικούς που δεν είχαν τον µωσαϊκόν Νοµον, έγινα σαν άνοµος χωρίς φυσικά ποτέ να παραβώ νόµον
Θεού, αλλά ζων σύµφωνα µε τον νόµον του Χριστού, δια να κερδήσω τους ανόµους.
Α Κορ. 9,22  εγενόµην τοίς ασθενέσιν ως ασθενής, ίνα τους ασθενείς κερδήσω· τοίς πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς
σώσω.
Α Κορ. 9,22  Εις τους ασθενείς κατά την πίστιν και την αρετήν Χριστιανούς έγινα κι' εγώ σαν ασθενής, δια να κερδήσω εις
Χριστόν τους ασθενείς. Εις όλους έγινα τα πάντα, χωρίς βέβαια να παραβώ ποτέ το θέληµα του Θεού, δια να σώσω µε κάθε
τίµηµα και θυσίαν έστω και µερικούς.
Α Κορ. 9,23  Τούτο δε ποιώ διά το ευαγγέλιον, ίνα συγκοινωνός αυτού γένωµαι.
Α Κορ. 9,23  Αυτό δε το πράττω δια το Ευαγγέλιον του Χριστού, δια να γίνω και εγώ µαζή µε τους άλλους πιστούς
συµµέτοχος εις την χάριν και τας δωρεάς, που παρέχει.
Α Κορ. 9,24  ουκ οίδατε ότι οι εν σταδίω τρέχοντες πάντες µέν τρέχουσιν, είς δε λαµβάνει το βραβείον; ούτω τρέχετε, ίνα
καταλάβητε.
Α Κορ. 9,24  Δεν γνωρίζετε τι συµβαίνει µε αυτούς που τρέχουν στο στάδιον; Οτι δηλαδή όλοι τρέχουν, ένας όµως παίρνει το
βραβείον; Ετσι και σεις, να τρέχετε µε ενθουσιασµόν και επιµονήν τον δρόµον της αρετής, δια να κερδήσετε όλοι, και όχι
ένας µόνον, το βραβείον.
Α Κορ. 9,25  πάς δε ο αγωνιζόµενος πάντα εγκρατεύεται, εκείνοι µέν ούν ίνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ηµείς δε
άφθαρτον.
Α Κορ. 9,25  Εχετε δε βέβαια υπ ' όψιν σας, ότι κάθε αθλητής εγκρατεύεται από όλα, φαγητά, ποτά, κ.λ.π. εκείνοι µεν δια να
πάρουν έναν φθαρτόν στέφανον, ηµείς δε δια να πάρωµεν από τον Θεόν τον άφθαρτον στέφανον.
Α Κορ. 9,26  εγώ τοίνυν ούτω τρέχω, ως ουκ αδήλως, ούτω πυκτεύω, ως ουκ αέρα δέρων,
Α Κορ. 9,26  Εγώ, λοιπόν, έτσι τρέχω και αγωνίζοµαι, όχι εις την τύχην και χωρίς σκοπόν, αλλά µε συγκεκριµένον σκοπόν.
Ετσι πυγµαχώ προς κάτι ωρισµένον και όχι σαν να γρονθοκοπώ αέρα .
Α Κορ. 9,27  αλλ υποπιάζω µου το σώµα και δουλαγωγώ, µήπως άλλοις κηρύξας αυτός αδόκιµος γένωµαι.
Α Κορ. 9,27  Αλλά ταλαιπωρώ το σώµα µου και το υποβάλλω εις σκληράν πειθαρχίαν και δουλείαν µήπως τυχόν ενώ θα
έχω κηρύξει και καλέσει άλλους εις σωτηρίαν, εγώ αποδοκιµασθώ από τον Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Α Κορ. 10,1  Ου θέλω δε υµάς αγνοείν, αδελφοί, ότι οι πατέρες ηµών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν, και πάντες διά της
θαλάσσης διήλθον,
Α Κορ. 10,1  Δεν θέλω δε, αδελφοί, να αγνοήτε, ότι οι πρόγονοι ηµών των Ισραηλιτών όλοι ήσαν κάτω από την σκέπην της
νεφέλης και όλοι επέρασαν ασφαλείς και υγιείς δια µέσου της θαλάσσης.
Α Κορ. 10,2  και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσαντο εν τή νεφέλη και εν τή θαλάσση ,
Α Κορ. 10,2  Και όλοι δια του Μωϋσέως και µαζή µε τον Μωϋσήν επήραν σαν ένα ειδός βαπτίσµατος εις την νεφέλην και εις
την θάλασσαν (πράγµα το οποίον ετόνωσε τους δεσµούς µεταξύ των, ως ενός λαού του Θεού).
Α Κορ. 10,3  και πάντες το αυτό βρώµα πνευµατικόν έφαγον,
Α Κορ. 10,3  Και όλοι έφαγαν την αυτήν τροφήν, το µάννα, το οποίον το Πνεύµα του Θεού τους έδιδε.



Α Κορ. 10,4  και πάντες το αυτό πόµα πνευµατικόν έπιον· έπινον γάρ εκ πνευµατικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα ήν ο
Χριστός.
Α Κορ. 10,4  Και όλοι έπιαν το αυτό ποτόν, το οποίον το Πνεύµα το Αγιον τους προσέφερε. Διότι έπιναν από υπερφυσικήν και
αόρατον, από πνευµατικήν πέτραν, που τους ακολουθούσε· αυτή δε η πέτρα ήτο ο Χριστός.
Α Κορ. 10,5  αλλ ουκ εν τοίς πλείοσιν αυτών ευδόκησεν ο Θεός· κατεστρώθησαν γάρ εν τή ερήµω.
Α Κορ. 10,5  Αλλά, καίτοι όλοι επήραν τας δωρεάς αυτάς του Πνεύµατος, ο Θεός δεν ευηρεστήθη και δεν έδωσε την ειδικήν
ευµένειάν του στους περισοτέρους από αυτούς. Και τούτο, επειδή οι περισσότεροι παρέβησαν το θέληµά του,
ετιµωρήθησαν από τον Θεόν, και έπεσαν κάτω νεκροί εις την έρηµον γην.
Α Κορ. 10,6  Ταύτα δε τύποι ηµών εγενήθησαν, εις το µη είναι ηµάς επιθυµητάς κακών, καθώς κακείνοι επεθύµησαν.
Α Κορ. 10,6  Αυτά όλα έγιναν προφητικά σύµβολα και αλληγορίαι δι' ηµάς και µας διδάσκουν να µη κυριευώµεθα από
επιθυµίας κακών και αµαρτωλών πραγµάτων, όπως εκείνοι επεθύµησαν.
Α Κορ. 10,7  µηδέ ειδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αυτών, ως γέγραπται· εκάθισεν ο λαός φαγείν και πιείν, και
ανέστησαν παίζειν.
Α Κορ. 10,7  Ούτε δε να γίνεσθε ειδωλολάτραι τρώγοντες µε ευλάβειαν τα ειδωλόθυτα, όπως έγιναν µερικοί από εκείνους,
καθώς έχει γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην· “εκάθισεν ο λαός να φάγη και να πίη και εσηκώθησαν έπειτα να παίξουν
και να χορεύσουν προς τιµήν και λατρείαν του ειδώλου, του χρυσού µόσχου που είχαν στήσει”.
Α Κορ. 10,8  µηδέ πορνεύωµεν, καθώς τινες αυτών επόρνευσαν και έπεσον εν µια ηµέρα εικοσιτρείς χιλιάδες.
Α Κορ. 10,8  Ακόµη δε ας µη παρασυρώµεθα ποτέ από την πορνείαν, όπως µερικοί από αυτούς επόρνευσαν και εις µίαν
ηµέραν έπεσαν κάτω νεκροί εικόσι τρεις χιλιάδες.
Α Κορ. 10,9  µηδέ εκπειράζωµεν τον Χριστόν, καθώς και τινες αυτών επείρασαν και υπό των όφεων απώλοντο .
Α Κορ. 10,9  Ούτε να ζητούµεν να δοκιµάσωµεν, εάν ο Χριστός θα µας φυλάξη από τους κινδύνους της αµαρτίας και της
ειδωλολατρείας, όπως και µερικοί από εκείνους επείραξαν τότε τον Θεόν και δια την παράβασίν των αυτήν επέθαναν
δαγκωµένοι από τα δηλητηριώδη φίδια.
Α Κορ. 10,10  µηδέ γογγύζετε, καθώς και τινες αυτών εγόγγυσαν και απώλοντο υπό τού ολοθρευτού.
Α Κορ. 10,10  Και µη γογγύζετε εις καιρόν θλίψεων εναντίων του Θεού, όπως και µερικοί από εκείνους εγόγγυσαν και
εξωλοθρεύθησαν από τον εξολοθρευτήν άγγελον.
Α Κορ. 10,11  ταύτα δε πάντα τύποι συνέβαινον εκείνοις, εγράφη δε προς νουθεσίαν ηµών, εις ούς τα τέλη των αιώνων
κατήντησεν.
Α Κορ. 10,11  Ολαι δε αυταί αι τιµωρίαι επεβλήθησαν εις εκείνους, διότι έτσι έπρεπε να γίνη. Αλλ' αυτά ήσαν και προφητικά
σύµβολα· εγράφησαν και δια την νουθεσίαν και καθοδήγησιν ηµών των σηµερινών πιστών, στους οποίους κατέληξαν οι
τελευταίοι χρόνοι της προχριστιανικής περιόδου και ήρχισεν η νέα εποχή της χάριτος του Χριστού.
Α Κορ. 10,12  Ώστε ο δοκών εστάναι βλεπέτω µη πέση.
Α Κορ. 10,12  Ας τα έχωµεν, λοιπόν, υπ' όψιν αυτά ηµείς οι σηµερινοί Χριστιανοί, ώστε εκείνος που νοµίζει, ότι στέκεται καλά
εις την πίστιν, ας προσέχη µήπως πέση, όπως έπεσαν οι Εβραίοι τότε.
Α Κορ. 10,13  πειρασµός υµάς ουκ είληφεν ει µη ανθρώπινος· πιστός δε ο Θεός, ός ουκ εάσει υµάς πειρασθήναι υπέρ ό
δύνασθε, αλλά ποιήσει σύν τώ πειρασµώ και την έκβασιν τού δύνασθαι υµάς υπενεγκείν.
Α Κορ. 10,13  Πειρασµός βέβαια µεγάλος έως τώρα δεν σας έχει καταλάβει, ειµή µόνον µικροπειρασµοί προσωρινοί, τους
οποίους ηµπορεί να υποστή και να υπερνικήση ο άνθρωπος. Εάν δε στο µέλλον παρουσιασθον µεγάλοι πειρασµοί, µη
λησµονείτε, ότι είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήση να πειρασθήτε παραπάνω από την δύναµιν σας, αλλά
µαζή µε τον πειρασµόν θα ανοίξη και διέξοδον, ώστε να βγήτε από τον περιρασµόν και θα σας δώση την δύναµιν να τον
υποµείνετε.
Α Κορ. 10,14  Διόπερ, αγαπητοί µου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας.
Α Κορ. 10,14  Δι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί µου, φεύγετε µακρυά από την ειδωλαλατρείαν, από τας θυσίας, τα έθιµα και την
ζωήν των ειδωλολατρών (χωρίς να φοβηθήτε τας παρεξηγήσεις και τους πειρασµούς εκ µέρους αυτών).
Α Κορ. 10,15  ως φρονίµοις λέγω· κρίνατε υµείς ό φηµι.
Α Κορ. 10,15  Οµιλώ προς σας, ως προς ανθρώπους συνετούς και λογικούς, κρίνατε και σεις αυτό το οποίον θα σας πω·
Α Κορ. 10,16  το ποτήριον της ευλογίας ό ευλογούµεν, ουχί κοινωνία τού αίµατος τού Χριστού εστι; τον άρτον ον κλώµεν,
ουχί κοινωνία τού σώµατος τού Χριστού εστιν;
Α Κορ. 10,16  Το ποτήριον, το οποίον ο ίδιος ο Κυριος ηυλόγησε κατά τον µυστικόν δείπνον, και το οποίον ηµείς µε
προσευχήν, µε ευχαριστίας και δεήσεις αγιάζοµεν, σύµφωνα προς το θέληµά του, δεν είναι κοινωνία και συµµετοχή στο
αίµα του Χριστού; Ο άρτος, τον οποίον στο µυστήριον της θείας Ευχαριστίας κόπτοµεν εις τεµάχια και µοιραζόµεθα µεταξύ
µας, δεν είναι κοινωνία του σώµατος του Χριστού;
Α Κορ. 10,17  ότι είς άρτος, έν σώµα οι πολλοί εσµεν· οι γάρ πάντες εκ τού ενός άρτου µετέχοµεν.
Α Κορ. 10,17  Επειδή δε ένας είναι ο άρτος, από τον οποίον κοινωνούµεν, ένα πνευµατικόν σώµα είµεθα οι πολλοί. Διότι όλοι
από τον ένα άρτον, το σώµα του Κυρίου, µετέχοµεν, και δι' αυτού ενωνόµεθα όλοι µεταξύ µας.
Α Κορ. 10,18  βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα· ουχί οι εσθίοντες τας θυσίας κοινωνοί τού θυσιαστηρίου εισί ;
Α Κορ. 10,18  Κυττάξατε τους Ισραηλίτας οι οποίοι είναι µόνον κατά σάρκα και όχι κατά πνεύµα απόγονοι των πατριαρχών·
αυτοί οι οποίοι τρώγουν τας θυσίας που προσφέρονται στο ιερόν της Ιερουσαλήµ, δεν είναι κοινωνοί και συµµέτοχοι του
θυσιαστηρίου; (Ετσι και όσοι τρώγουν µε πίστιν τας θυσίας των ειδώλων γίνονται συµµέτοχοι και κοινωνοί των ειδώλων).
Α Κορ. 10,19  τι ούν φηµί; ότι είδωλόν τι εστιν; ή ότι ειδωλόθυτόν τι εστιν;
Α Κορ. 10,19  Λοιπόν, τι λέγω; Οτι υπάρχει πράγµατι στον κόσµον αυτόν είδωλον, που εικονίζει αληθινόν Θεόν; Η ότι το
ειδωλόθυτον είναι κάτι που εγκλείει κάποιαν ιερότητα και δύναµιν ; Οχι βέβαια.
Α Κορ. 10,20  αλλ ότι ά θύει τα έθνη, δαιµονίοις θύει και ου Θεώ· ου θέλω δε υµάς κοινωνούς των δαιµονίων γίνεσθαι.
Α Κορ. 10,20   Αλλά λέγω, ότι τα ζώα και αι άλλαι προσφοραί, που θυσιάζουν οι ειδωλολάτραι, “τα θυσιάζουν εις τα
δαιµόνια, και όχι στον Θεόν”. Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω να γίνεσθε σεις συµµέτοχοι και κοινωνοί των δαιµονίων.
Α Κορ. 10,21  ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιµονίων· ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου µετέχειν και
τραπέζης δαιµονίων.



Α Κορ. 10,21  Δεν ηµπορείτε και δεν πρέπει να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου, το ποτήριον της θείας Ευχαρηστίας, και
κατόπιν να πίνετε από το ποτήριον του οίνου που προσφέρεται ως σπονδή και θυσία εις τα δαιµόνια . Δεν ηµπορείτε να
µετέχετε εις την τράπεζαν του Κυρίου και εις την τράπεζαν των δαιµονίων.
Α Κορ. 10,22  ή παραζηλούµεν τον Κύριον; µη ισχυρότεροι αυτού εσµεν;
Α Κορ. 10,22   Η παρακινούµεν εις ζηλοτυπίαν και παροργίζοµεν τον Κυριον εναντίον µας; Και µήπως τάχα είµεθα
ισχυρότεροι από αυτόν, δια να αντικρύσωµεν την δικαίαν οργήν του;
Α Κορ. 10,23  Πάντα µοι έξεστιν, αλλ ου πάντα συµφέρει. πάντα µοι έξεστιν, αλλ ου πάντα οικοδοµεί.
Α Κορ. 10,23   Ολα έχω το δικαίωµα να τα πράττω, αλλά δεν είναι συµφέρον και ωφέλιµον δι' εµέ να τα πράττω όλα. Ολα
έχω το δικαίωµα να τα κάνω, αλλά δεν οικοδοµούν όλα στο έργον της σωτηρίας.
Α Κορ. 10,24  µηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το τού ετέρου έκαστος.
Α Κορ. 10,24   Κανείς δε, παρασυρόµενος από την φιλαυτίαν του, να µη επιζηήή ο,τι του αρέσει η ο,τι τον εξυπηρετε, αλλ' ας
επιδιώκη και ας ενδιαφέρεται ο καθένας και δια το καλόν του άλλου.
Α Κορ. 10,25  Πάν το εν µακέλλω πωλούµενον εσθίετε µηδέν ανακρίνοντες διά την συνείδησιν·
Α Κορ. 10,25   Ετσι κάθε κρέας που πωλείται στο κρεοπωλείον, χωρίς να εξετάζετε από που προέρχεται, ας το τρώγετε, δια να
µη δίδετε και αφορµήν ταραχής εις την συνείδησίν σας.
Α Κορ. 10,26  τού γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωµα αυτής.
Α Κορ. 10,26   Ας σκέπτεσθε δε, ότι όχι µόνον τα κρέατα, αλλ' “όλη η γη και τα εν αυτή ανήκουν στον Κυριον”.
Α Κορ. 10,27  ει δε τις καλεί υµάς των απίστων και θέλετε πορεύεσθαι, πάν το παρατιθέµενον υµίν εσθίετε µηδέν
ανακρίνοντες διά την συνείδησιν.
Α Κορ. 10,27   Εάν δε σας προσκαλή εις φάγητον κάποιος από τους απίστους και θέλετε να πάτε, τρώγετε κάθε τι που
παρατίθεται εις την τράπεζαν, χωρίς να εξετάζεται από που προέρχεται, δια να µη δώσετε αφορµήν τύψεων εις την
συνείδησίν σας.
Α Κορ. 10,28  εάν δε τις υµίν είπη, τούτο ειδωλόθυτόν εστι, µη εσθίετε δι εκείνον τον µηνύσαντα και την συνείδησιν· τού γάρ
Κυρίου η γη και το πλήρωµα αυτής.
Α Κορ. 10,28   Εάν όµως σας πη κανείς “αυτό που παρατίθεται είναι ειδωλόθυτον”, µη το τρώτε, όχι διότι είναι µολυσµένον,
αλλά δι' εκείνον, που σας το κατέστησε γνωστόν και δια την συνείδησίν του, η οποία είναι επόµενον να τον τύψη εάν φάγη
και αυτός και να εξεγερθή και σκανδαλισθή εναντίον σας, εάν αυτός µεν δεν φάγη, φάγετε όµως σεις. Παλιν όµως σας
επαναλαµβάνω, ότι τα πάντα ανήκουν στον Κυριον, διότι του Κυρίου είναι η γη και κάθε τι που την γεµίζει.
Α Κορ. 10,29  συνείδησιν δε λέγω ουχί την εαυτού, αλλά την τού ετέρου. ινατί γάρ η ελευθερία µου κρίνεται υπό άλλης
συνειδήσεως;
Α Κορ. 10,29   Συνείδησιν δε λέγω όχι την ιδικήν σου, αλλά του άλλου. Ισως όµως ερωτήση κανείς· διατί η ελευθερία, την
οποίαν έχω από τον Θεόν να τρώγω και από τα ειδωλόθυτα ακόµη, να κρίνεται και να καταδικάζεται από την συνείδησιν
του άλλου;
Α Κορ. 10,30  ει εγώ χάριτι µετέχω, τι βλασφηµούµαι υπέρ ού εγώ ευχαριστώ;
Α Κορ. 10,30   Εάν δε εγώ, πληροφορηµένος την αλήθειαν από την χάριν του Θεού, τρώγω κάθε είδος κρέατος, διατί
κατηγορούµαι δια την πράξιν µου αυτήν, δια την οποίαν µάλιστα εγώ ευχαριστώ και δοξολογώ τον Θεόν;
Α Κορ. 10,31  Είτε ούν εσθίετε είτε πίνετε είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε.
Α Κορ. 10,31  Δυο όµως πράγµατα πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας. Πρώτον είτε τρώγετε είτε πίνετε είτε οτιδήποτε άλλο
πράττετε, όλα να τα κάµνετε εις δόξαν Θεού.
Α Κορ. 10,32  απρόσκοπτοι γίνεσθε και Ιουδαίοις και Έλλησι και τή εκκλησία τού Θεού,
Α Κορ. 10,32   Δεύτερον να µη παρέχετε πρόσκοµµα και αφορµήν σκανδάλου εις κανέναν· ούτε στους Ιουδαίους ούτε στους
Ελληνας, ούτε εις την Εκκλησίαν του Θεού.
Α Κορ. 10,33  καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, µη ζητών το εµαυτού συµφέρον, αλλά το των πολλών, ίνα σωθώσι.
Α Κορ. 10,33   Να φέρεσθε όπως εγώ, ο οποίος δι' όλα και εις όλους είµαι ευάρεστος, διότι δεν ζητώ αυτό που εγωϊστικώς µε
συµφέρει αλλά αυτό που συµφέρει και ωφελεί τους πολλούς, δια να σωθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Α Κορ. 11,1  Μιµηταί µου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού.
Α Κορ. 11,1  Γινεσθε µιµηταί µου, όπως και εγώ έγινα και είµαι µιµητής του Χριστού.
Α Κορ. 11,2  Επαινώ δε υµάς, αδελφοί, ότι πάντα µου µέµνησθε και καθώς παρέδωκα υµίν τας παραδόσεις κατέχετε.
Α Κορ. 11,2  Σας επαινώ δε, αδελφοί, διότι πράγµατι εις όλα µε ενθυµείσθε και κρατείτε στερεά τας διδασκαλίας, τας οποίας
σας έχω παραδώσει προφορικώς.
Α Κορ. 11,3  θέλω δε υµάς ειδέναι ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστι, κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε
Χριστού ο Θεός.
Α Κορ. 11,3  Θελω δε ακόµη να γνωρίζετε ότι κάθε Χριστιανού ανδρός η κεφαλή , που τον διευθύνει και τον κυβερνά προς το
καλόν, είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός είναι ο σύζυγος της. Κεφαλή δε του ένανθρωπήσαντος Χριστού είναι ο
Θεός.
Α Κορ. 11,4  πάς ανήρ προσευχόµενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων καταισχύνει την κεφαλήν αυτού .
Α Κορ. 11,4  Καθε άνδρας, που προσεύχεται η φωτισµένος από το Αγιον Πνεύµα προλέγει, φανερώνει και διδάσκει το
θέληµα του Θεού, όταν έχη κάλυµµα εις την κεφαλήν, κατεντροπιάζει την κεφαλήν του, διότι το κάλυµµα είναι σύµβολον
υποτελείας και κατάλοιπον ιουδαϊκών καταργηθέντων πλέον τύπων .
Α Κορ. 11,5  πάσα δε γυνή προσευχοµένη ή προφητεύουσα ακατακαλύπτω τή κεφαλή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· έν
γάρ εστι και το αυτό τή εξυρηµένη.
Α Κορ. 11,5  Καθε δε γυναίκα, η οποία εξ αντιθέτου, όταν προσεύχεται η όταν φανερώνη το θέληµα του Θεού έχει
ακάλυπτον την κεφαλήν, κατεντροπιάζει την κεφαλήν της, διότι παρουσιάζεται ότι στασιάζει κατά του ανδρός, διεκδικεί
εξουσίαν ανδρός και ότι επί πλέον είναι άσεµνος. Διότι καταπίπτει εις την ιδίαν άκοσµον κατάστασιν µε την γυναίκα
εκείνην, η οποία έχει ξυρίσει την καφαλήν της.



Α Κορ. 11,6  ει γάρ ου κατακαλύπτεται γυνή, και κειράσθω· ει δε αισχρόν γυναικί το κείρασθαι ή ξυράσθαι
κατακαλυπτέσθω.
Α Κορ. 11,6  Διότι εάν δεν έχη ένα σεµνόν κάλυµµα εις την κεφαλήν η γυναίκα, ας κουρεύεται τότε όπως και ο άνδρας. Εάν
δε είναι απρεπές και αηδές εις την γυναίκα το να κουρεύεται, η το να ξυρίζεται, τότε ας καλύπτεται καλά.
Α Κορ. 11,7  ανήρ µέν γάρ ουκ οφείλει κατακαλύπτεσθαι την κεφαλήν, εικών και δόξα Θεού υπάρχων· γυνή δε δόξα ανδρός
εστι.
Α Κορ. 11,7  Διότι ο µεν άνδρας δεν πρέπει να καλύπτη την κεφαλήν, επειδή είναι εικών και καθρέπτης της δόξης του Θεού,
όπως επλάσθη απ' αρχής. Η δε γυναίκα, µόνη βοηθός αυτή και ανταξία του ανδρός από όλα τα άλλα δηµιουργήµατα, είναι
δόξα του ανδρός.
Α Κορ. 11,8  ου γάρ εστιν ανήρ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός·
Α Κορ. 11,8  Είναι άλλωστε ανώτερος ο άνδρας από την γυναίκα, όπως φαίνεται και εκ του γεγονότος, ότι δεν έγινε ο άνδρας
από την γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα.
Α Κορ. 11,9  και γάρ ουκ εκτίσθη ανήρ διά την γυναίκα, αλλά γυνή διά τον άνδρα.
Α Κορ. 11,9  Και διότι επί πλέον δεν επλάσθη από τον Θεόν ο άνδρας δια να βοηθή την γυναίκα και να υποτάσσεται εις
αυτήν, αλλ' η γυναίκα επλάσθη, δια να υπηρετή τον άνδρα και να φέρεται µε σεβασµόν και υποταγήν εις αυτόν.
Α Κορ. 11,10  διά τούτο οφείλει η γυνή εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής διά τους αγγέλους.
Α Κορ. 11,10  Δι' αυτό, επειδή δηλαδή ο Χριστός είναι κεφαλή του ανδρός, ο δε άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, οφείλει η
γυναίκα να έχη επί της κεγαλής της, ως σύµβολον της υποταγής της στον άνδραν, το κάλυµµα, τουλάχιστον και δια
λόγους εντροπής προς τους αγγέλους (οι οποίοι είναι αοράτως παρόντες µεταξύ µας και οι οποίοι όταν παρίστανται
ενώπιον του Θεού καλύπτουν από σεβασµόν τα πρόσωπα αυτών).
Α Κορ. 11,11  πλήν ούτε ανήρ χωρίς γυναικός ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω·
Α Κορ. 11,11  Αλλά µη λησµονείτε, ότι ούτε ο άνδρας, µετά την δηµιουργίαν, γεννάται χωρίς την γυναίκα, ούτε η γυναίκα
χωρίς τον άνδρα, σύµφωνα άλλωστε και µε τους νόµους που έχει θέσει ο Κυριος.
Α Κορ. 11,12  ώσπερ γάρ η γυνή εκ τού ανδρός, ούτω και ο ανήρ διά της γυναικός, τα δε πάντα εκ τού Θεού.
Α Κορ. 11,12  Διότι όπως η γυναίκα προήλθεν από το άνδρα, πλασθείσα από την πλευράν του, έτσι έκτοτε και ο άνδρας
γεννάται δια µέσου της γυναικός. Τα πάντα δε προέρχονται απ' αρχής και µέχρι τέλους από τον Θεόν.
Α Κορ. 11,13  εν υµίν αυτοίς κρίνατε· πρέπον εστί γυναίκα ακατακάλυπτον τώ Θεώ προσεύχεσθαι;
Α Κορ. 11,13  Καµετε, λοιπόν, σεις οι ίδιοι δικαίαν κρίσιν· είναι σεµνόν και πρέπον να προσεύχεται η γυναίκα προς τον Θεόν
µα ακάλυπτον την κεφαλήν της;
Α Κορ. 11,14  ή ουδέ αυτή η φύσις διδάσκει υµάς ότι ανήρ µέν εάν κοµά, ατιµία αυτώ εστι,
Α Κορ. 11,14  Η µήπως και αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει ότι, εάν ο άνδρας τρέφη και περιποιήται κατά τρόπον θηλυπρεπή
µακράν κόµην, είναι εξευτελισµός και εντροπή δι' αυτόν;
Α Κορ. 11,15  γυνή δε εάν κοµά, δόξα αυτή εστιν; ότι η κόµη αντί περιβολαίου δέδοται αυτή.
Α Κορ. 11,15  Η δε γυναίκα εξ αντιθέτου εάν τρέφη µακρυά µαλλιά, είναι τούτο τιµή και στόλισµά της, αφού και η ιδία η
φύσις της έχει δώσει µια τέτοις δυνατότητα; Διότι η κόµη της έχει δοθή από τον Θεόν ως ένα ειδός σεµνής περιβολής.
Α Κορ. 11,16  Ει δε τις δοκεί φιλόνεικος είναι, ηµείς τοιαύτην συνήθειαν ουκ έχοµεν, ουδέ αι εκκλησίαι τού Θεού.
Α Κορ. 11,16  Εάν δε κανείς έχη διάφορον γνώµην και θέλη να φιλονεική επάνω εις αυτά που είπα, ας µάθη ότι ηµείς δεν
έχοµεν τέτοια συνήθεια, να είναι δηλαδή αι γυναίκες κατά την θείαν λατρείαν µε την κεφαλήν ακάλυπτον, ούτε δε και αι
άλλαι Εκκλησίαι του Θεού.
Α Κορ. 11,17  Τούτο δε παραγγέλλων ουκ επαινώ ότι ουκ εις το κρείττον, αλλ εις το ήττον συνέρχεσθε.
Α Κορ. 11,17  Και τώρα θα σας δώσω µίαν παραγγελίαν, η οποία κάθε άλλο παρά προς έπαινον σας είναι. Διότι
συγκεντρώνεσθε κατά τας ώρας της λατρείας, όχι δια να οικοδοµήτε ο ένας τον άλλον στο καλύτερον, αλλά δια να εξωθήτε
και εξωθήσθε στο κατώτερον.
Α Κορ. 11,18  πρώτον µέν γάρ συνερχοµένων υµών εν εκκλησία ακούω σχίσµατα εν υµίν υπάρχειν, και µέρος τι πιστεύω·
Α Κορ. 11,18  Διότι πρώτον µεν ακούω, ότι όταν συναθροίζεσθε εις συγκέντρωσιν προσευχής και λατρείας, υπάρχουν µεταξύ
σας µερίδες και κόµµατα· και ένα µέρος από αυτά που ακούω, τα πιστεύω,
Α Κορ. 11,19  δεί γάρ και αιρέσεις εν υµίν είναι, ίνα οι δόκιµοι φανεροί γένωνται εν υµίν.
Α Κορ. 11,19  διότι είναι επόµενον, ένεκα της ανθρωπίνης αδυναµίας, να αναπηδούν µεταξύ σας γνώµες διάφορες και
προτιµήσεις και διαιρέσεις, δια να γίνουν έτσι φανεροί οι εκλεκτοί µεταξύ σας.
Α Κορ. 11,20  συνερχοµένων ούν υµών επί το αυτό ουκ έστι κυριακόν δείπνον φαγείν·
Α Κορ. 11,20  Οταν, λοιπόν, έτσι συγκεντρώνεσθε στον αυτόν τόπον της λατρείας και έχετε αυτάς τας διαιρέσεις , δεν είναι
δυνατόν φυσικά να φάγετε προς οικοδοµήν σας τον δείπνον, που ο Κυριος συνέστησε.
Α Κορ. 11,21  έκαστος γάρ το ίδιον δείπνον προλαµβάνει εν τώ φαγείν, και ός µέν πεινά, ός δε µεθύει.
Α Κορ. 11,21  Διότι ο καθένας από σας σπεύδει και παίρνει το φάγητον του και τρώγει το ιδικόν του δείπνον µόνος του,
χωρίς να περιµένη τους άλλους. Και έτσι συµβαίνει ο µεν ένας που είναι πτωχός να πεινά, ο δε άλλος που είναι πλούσιος να
µεθά. (Και ταύτα κατά την ώραν του δείπνου της αγάπης. Που είναι, λοιπόν, η αγάπη σας;).
Α Κορ. 11,22  µη γάρ οικίας ουκ έχετε εις το εσθίειν και πίνειν; ή της εκκλησίας τού Θεού καταφρονείτε και καταισχύνετε
τους µη έχοντας; τι υµίν είπω; επαινέσω υµάς εν τούτω; ουκ επαινώ.
Α Κορ. 11,22  Διότι µήπως δεν έχετε επιτέλους σπίτια να τρώγετε και να πίνετε; Η περιφρονείτε τους πιστούς, που αποτελούν
την Εκκλησίαν του Θεού και προσβάλλετε εκείνους που δεν έχουν; Τι να σας πω; Να σας επαινέσω δι' αυτό; Καθε άλλο
παρά έπαινον σας αποδίδω.
Α Κορ. 11,23  εγώ γάρ παρέλαβον από τού Κυρίου ό και παρέδωκα υµίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τή νυκτί ή παρεδίδοτο έλαβεν
άρτον και ευχαριστήσας έκλασε και είπε·
Α Κορ. 11,23  Επειτα δε ως προς το Δείπνον του Κυρίου, ως προς το µυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, έχω πάλιν να σας πω,
ότι εγώ παρέλαβα από τον Κυριον αυτό, το οποίον και παρέδωκα εις σας, ότι δηλαδή ο Κυριος Ιησούς κατά την νύκτα που
επρόκειτο να παραδοθή στους εχθρούς του, δια να σταυρωθή, επήρε άρτον και αφού ηυχαρίστησε µε θερµήν προσευχήν
τον Πατέρα, έκοψε εις τεµάχια τον άρτον και είπε·



Α Κορ. 11,24  λάβετε φάγετε· τούτό µου εστι το σώµα το υπέρ υµών κλώµενον· τούτο ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν .
Α Κορ. 11,24  “Λαβετε φάγετε· τούτο είναι το σώµά µου, το οποίον τεµαχίζεται δια σας, δια την σωτηρίαν σας· αυτό δε που
εγώ τελώ τώρα, να το τελήτε και σεις πάντοτε, δια να ενθυµήσθε εµέ και την θυσίαν µου, που προσφέρω προς χάριν σας”.
Α Κορ. 11,25  ωσαύτως και το ποτήριον µετά το δειπνήσαι λέγων· τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίν εν τώ εµώ
αίµατι· τούτο ποιείτε, οσάκις αν πίνητε, εις την εµήν ανάµνησιν.
Α Κορ. 11,25  Επίσης, αφού ετελείωσε το Δείπνον, επήρε το ποτήριον µε τον οίνον και είπε· “τούτο το ποτήριον είναι η νέα
διαθήκη, η οποία καθιερώνεται και επισφραγίζεται µε το αίµα µου. Αυτό να κάνετε, δια να ενθυµήσθε εµέ και την θυσίαν
µου. Καθε φοράν που θα πίνετε το αίµα µου, το οποίον περιέχεται στο ποτήριον της Ευχαριστίας, να το κάνετε εις
ανάµνησίν µου”.
Α Κορ. 11,26  οσάκις γάρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον τού Κυρίου καταγγέλλετε,
άχρις ού αν έλθη.
Α Κορ. 11,26  Λοιπόν, ω Κορίνθιοι, κάθε φοράν που τρώγετε τον αγιασµένον αυτόν άρτον και πίνετε το ευλογηµένον τούτο
ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας, οµολογείτε και διαλαλείτε τον σταυρικόν λυτρωτικόν θάνατον του Κυρίου, συνεχώς και
αδιαλείπτως µέχρις ότου έλθη κατά την δευτέραν παρουσίαν.
Α Κορ. 11,27  ώστε ός αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον τού Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται τού σώµατος και
αίµατος τού Κυρίου.
Α Κορ. 11,27  Ωστε όποιος τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος και υπόδικος
δια βαρείαν ασέβειαν και ύβριν εναντίον του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου .
Α Κορ. 11,28  δοκιµαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ τού άρτου εσθιέτω και εκ τού ποτηρίου πινέτω·
Α Κορ. 11,28  Ας εξετάζη δε κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του µε πολλήν προσοχήν, και έτσι προετοιµασµένος ας τρώγη από
τον καθαγιασµένον άρτον και από το καθαγιασµένον ποτήριον.
Α Κορ. 11,29  ο γάρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίµα εαυτώ εσθίει και πίνει, µη διακρίνων το σώµα τού Κυρίου.
Α Κορ. 11,29  Διότι εκείνος ο οποίος τρώγει και πίνει αναξίως τα πάντιµα αυτά δώρα τρώγει και πίνει κρίµα και καταδίκην
δια τον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει καµµίαν διάκρισιν του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου από τας συνήθεις, και
κοινάς τροφάς του σώµατος.
Α Κορ. 11,30  διά τούτο εν υµίν πολλοί ασθενείς και άρωστοι και κοιµώνται ικανοί.
Α Κορ. 11,30  Ακριβώς δε, διότι αναξίως κοινωνείτε από τα τίµια δώρα, υπάρχουν µεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολύ
βαρειά άρρωστοι· αρκετοί δε και πεθαίνουν.
Α Κορ. 11,31  ει γάρ εαυτούς διεκρίνοµεν, ουκ αν εκρινόµεθα·
Α Κορ. 11,31  Διότι εάν εξετάζαµεν τον ευατόν µας µε προσοχήν και µετανοούσαµε ειλικρινώς δια τα αµαρτήµατά µας και
έτσι προετοιµασµένοι προσηρχόµεθα στο µέγα µυστήριον, δεν θα κατεδικαζόµεθα και δεν θα ετιµωρούµεθα έτσι από τον
Θεόν.
Α Κορ. 11,32  κρινόµενοι δε υπό τού Κυρίου παιδευόµεθα, ίνα µη σύν τώ κόσµω κατακριθώµεν.
Α Κορ. 11,32  Τιµωρούµενοι δε τώρα υπό του Κυρίου κατά την δικαίαν αυτού κρίσιν, παιδαγωγούµεθα προς µετάνοιαν και
διόρθωσιν, δια να µη καταδικασθώµεν οριστικώς εις απώλειαν µαζή µε τον κόσµον της αµαρτίας.
Α Κορ. 11,33  Ώστε, αδελφοί µου, συνερχόµενοι εις το φαγείν αλλήλους εκδέχεσθε·
Α Κορ. 11,33  Ωστε, αδελφοί µου, όταν συγκεντρώνεσθε δια να φάγετε το Κυριακόν Δείπνον, περιµένετε µε αγάπην ο ένας
τον άλλον.
Α Κορ. 11,34  ει δε τις πεινά, εν οίκω εσθιέτω, ίνα µη εις κρίµα συνέρχησθε. Τά δε λοιπά ως αν έλθω διατάξοµαι.
Α Κορ. 11,34  Εάν επί τέλους κανείς πεινά, ας φάγη στο σπίτι του, δια να µη αποβαίνουν εις καταδίκην σας αι λατρευτικαί
αυταί συγκεντρώσεις. Τα δε άλλα σχετικώς µε το Κυριακόν Δείπνον, µε το µέγα µυστήριον της θείας Ευχαριστίας, όταν
έλθω θα τα τακτοποιήσω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Α Κορ. 12,1  Περί δε των πνευµατικών, αδελφοί, ου θέλω υµάς αγνοείν.
Α Κορ. 12,1  Ως προς δε τα πνευµατικά χαρίσµατα αδελφοί, δεν θέλω να έχετε σεις άγνοιαν σχετικώς µε αυτά·
Α Κορ. 12,2  οίδατε ότι, ότε έθνη ήτε, προς τα είδωλα τα άφωνα ως αν ήγεσθε απαγόµενοι.
Α Κορ. 12,2  Ξερετε ότι, όταν ήσθε ειδωλαλάτραι, εσύρεσθε σαν δούλοι από τοπικήν συνήθειαν και ανατροφήν και τας
άλλας επιδράσστου περιβάλλοντος σας προς τα άψυχα και άφωνα είδωλα, και σαν να σας έσπρωχνε κανείς εφεύγατε από
τον δρόµον του Θεού και επλανάσθε εις την άγνοιαν.
Α Κορ. 12,3  διό γνωρίζω υµίν ότι ουδείς εν Πνεύµατι Θεού λαλών λέγει ανάθεµα Ιησούν, και ουδείς δύναται ειπείν Κύριον
Ιησούν ει µη εν Πνεύµατι Αγίω.
Α Κορ. 12,3  Από αυτήν την πλάνην και την σύγχυσιν λυτρώνει ο Χριστός, δι' αυτό σας κάµνω γνωστόν ότι κανείς
άνθρωπος, οµιλών κατ' έµπνευσιν του Πνεύµατος του Θεού, δεν λέγει· “Ανάθεµα να είναι ο Ιησούς”. Αλλά και κανείς πάλιν
δεν ηµπορεί να οµολογήση µε πίστιν και ευλάβειαν “Κυριον Ιησούν”, ειµή µόνον µε την χάριν και την έµπνευσιν του Αγίου
Πνεύµατος.
Α Κορ. 12,4  Διαιρέσεις δε χαρισµάτων εισί, το δε αυτό Πνεύµα·
Α Κορ. 12,4  Το Πνεύµα δίδει χαρίσµατα και δωρεάς· υπάρχουν βέβαια καταµερισµοί διαφόρων χαρισµάτων,·αλλά το
Πνεύµα, που µοιράζει τα χαρίσµατα, είναι ένα.
Α Κορ. 12,5  και διαιρέσεις διακονιών εισι, και ο αυτός Κύριος·
Α Κορ. 12,5  Και καταµερισµοί υπηρεσιών υπάρχουν εις διαφόρους πιστούς εν τη Εκκλησία · αλλ' ένας και ο αυτός είναι ο
Κυριος, που µοιράζει αυτάς τας εκκλησιστικάς υπηρεσίας.
Α Κορ. 12,6  και διαιρέσεις ενεργηµάτων εισίν, ο δε αυτός εστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν.
Α Κορ. 12,6  Υπάρχουν και διανοµαί δυνάµεων, δια των οποίων ενεργούνται υπερφυσικαί και θαυµασταί πράξεις· ο ίδιος
όµως Θεός είναι εκείνος που ενεργεί και µοιράζει όλα αυτά εις όλους.
Α Κορ. 12,7  Εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις τού Πνεύµατος προς το συµφέρον.
Α Κορ. 12,7  Εις τον καθένα δίδεται το χάρισµα, µε το οποίον φανερώνεται η ενέργεια και η δωρεά του Αγίου Πνεύµατος δια



το πνευµατικόν συµφέρον και την εξυπηρέτησιν των πιστών.
Α Κορ. 12,8  ώ µέν γάρ διά τού Πνεύµατος δίδοται λόγος σοφίας, άλλω δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύµα,
Α Κορ. 12,8  Διότι εις άλλον µεν δίδεται από το Αγιον Πνεύµα ικανότης λόγου να κατανοή βαθέως και να διδάσκη µε
σαφήνειαν και πειστικότητα τας υψηλάς αληθείας της πίστεως. Εις άλλον δίδεται ικανότης λόγου να εξηγή και µεταδίδη
στους πιστούς την σωτηριώδη γνώσιν· δίδεται δε σύµφωνα µε το µέτρον και την δωρεάν του αυτού Αγίου Πνεύµατος.
Α Κορ. 12,9  ετέρω δε πίστις εν τώ αυτώ Πνεύµατι, άλλω δε χαρίσµατα ιαµάτων εν τώ αυτώ Πνεύµατι,
Α Κορ. 12,9  Εις άλλον δε δίδεται από το αυτό Αγιον Πνεύµα θερµή και ζωντανή πίστις , ώστε να κάµνη θαύµατα. Εις άλλον
δε χαρίσµατα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, αι οποίαι θεραπείαι γίνονται µε το ίδιον Αγιον Πνεύµα.
Α Κορ. 12,10  άλλω δε ενεργήµατα δυνάµεων, άλλω δε προφητεία, άλλω δε διακρίσεις πνευµάτων, ετέρω δε γένη γλωσσών,
άλλω δε ερµηνεία γλωσσών·
Α Κορ. 12,10  Εις άλλον δε δίδονται ενέργειαι δυνάµεων δι' υπερφυσικά έργα. Εις άλλον δίδεται χάρισµα προφητείας· εις
άλλον το χάρισµα να διακρίνη τους πνευµατικούς ανθρώπους από τους µη πνευµατικούς, τους αληθινούς προφήτας και
διδασκάλους από τους ψευδείς. Εις άλλον δίδεται το χάρισµα να οµιλή διαφόρους γλώσσας, εις άλλον δε το χάρισµα να
ερµηνεύη αυτά που λέγονται εις ξένας γλώσσας.
Α Κορ. 12,11  πάντα δε ταύτα ενεργεί το έν και το αυτό Πνεύµα, διαιρούν ιδία εκάστω καθώς βούλεται.
Α Κορ. 12,11  Ολα δε αυτά τα ενεργεί το ένα και το αυτό Αγιον Πνεύµα , το οποίον σύµφωνα µε την αγαθήν και πάνσοφον
αυτού θέλησιν µοιράζει ιδιαιτέρως στον καθένα τα χαρίσµατα, (ώστε να υπάρχη εις την Εκκλησίαν του Χριστού ποικιλία
µικρών και µεγάλων χαρισµάτων).
Α Κορ. 12,12  Καθάπερ γάρ το σώµα έν εστι και µέλη έχει πολλά, πάντα δε τα µέλη τού σώµατος τού ενός, πολλά όντα, έν
εστι σώµα, ούτω και ο Χριστός·
Α Κορ. 12,12  Διότι όπως ακριβώς το σώµα ένα είναι και έχει πολλά µέλη, όλα δε τα µέλη του ενός σώµατος, καίτοι είναι
πολλά, αποτελούν ένα σώµα, έτσι και ο Χριστός µαζή µε όλους τους πιστούς, ανεξαρτήτως των χαρισµάτων και δωρεών
που έχουν, αποτελεί ένα πνευµατικόν σώµα.
Α Κορ. 12,13  και γάρ εν ενί Πνεύµατι ηµείς πάντες εις έν σώµα εβαπτίσθηµεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε
ελεύθεροι, και πάντες εις έν Πνεύµα εποτίσθηµεν.
Α Κορ. 12,13  Διότι και ηµείς όλοι οι πιστοί εις ένα Πνεύµα εβαπτίσθηµεν, ώστε να αποτελέσωµεν ένα σώµα, είτε Ιουδαίοι
είµεθα είτε Ελληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι και όλοι σαν δένδρα φυτευµένα στον παράδεισον της Εκκλησίας
εποτίσθηµεν από το αυτό Αγιον Πνεύµα µε το ζων ύδωρ της χάριτος.
Α Κορ. 12,14  και γάρ το σώµα ουκ έστιν έν µέλος, αλλά πολλά.
Α Κορ. 12,14  Είµεθα πολλοί, αλλ' αποτελούµεν ένα, διότι και το σώµα δεν είναι ένα µέλος, αλλά πολλά.
Α Κορ. 12,15  εάν είπη ο πούς, ότι ουκ ειµί χείρ, ουκ ειµί εκ τού σώµατος, -ου παρά τούτο ουκ έστιν εκ τού σώµατος;
Α Κορ. 12,15  Εάν πη το πόδι· “επειδή δεν είµαι χέρι, δεν είµαι και δεν εξαρτώµαι από το σώµα”. παρ' όλον αυτό που θα πη,
έπαυσε να είναι µέλος του σώµατος;
Α Κορ. 12,16  και εάν είπη το ούς, ότι ουκ ειµί οφθαλµός, ουκ ειµί εκ τού σώµατος, -ου παρά τούτο ουκ έστιν εκ τού σώµατος;
Α Κορ. 12,16  Και εάν πη το αυτί· “επειδή δεν είµαι µάτι, δεν είµαι και δεν εξαρτώµαι από το σώµα”, παρ' ολον αυτό δεν είναι
µέλος του σώµατος και δεν ανήκει στο σώµα ;
Α Κορ. 12,17  ει όλον το σώµα οφθαλµός, που η ακοή; ει όλον ακοή, που η όσφρησις;
Α Κορ. 12,17  Επειτα, εάν όλο το σώµα ήτο µάτι, τότε που θα υπήρχε η ακοή; Και εάν όλο το σώµα ήτο ακοή, που θα
ευρίσκετο η όσφρησις;
Α Κορ. 12,18  νυνί δε ο Θεός έθετο τα µέλη έν έκαστον αυτών εν τώ σώµατι καθώς ηθέλησεν.
Α Κορ. 12,18  Τωρα όµως ετοποθέτησεν ο Θεός στο σώµα τα µέλη, το καθένα από αυτά, όπως έκρινε και ηθέλησε, δια την
εξυπηρέτησιν ολοκλήρου του σώµατος.
Α Κορ. 12,19  ει δε ήν τα πάντα έν µέλος, που το σώµα;
Α Κορ. 12,19  Εάν δε όλα τα µέλη ήσαν εν µέλος, τότε που και ποίον θα ήτο το σώµα; (Δεν θα υπήρχε καν σώµα).
Α Κορ. 12,20  νύν δε πολλά µέν µέλη, έν δε σώµα.
Α Κορ. 12,20   Τωρα δε είναι πολλά µεν τα µέλη, ένα όµως είναι το σώµα.
Α Κορ. 12,21  ου δύναται δε οφθαλµός ειπείν τή χειρί· χρείαν σου ουκ έχω· ή πάλιν η κεφαλή τοίς ποσί· χρείαν υµών ουκ έχω·
Α Κορ. 12,21  Δεν ηµπορεί δε το µάτι να πη στο χέρι· “δεν έχω την ανάγκην σου”. Η πάλιν το κεφάλι να πη εις τα πόδια· “δεν
έχω την ανάγκην σας”.
Α Κορ. 12,22  αλλά πολλώ µάλλον τα δοκούντα µέλη τού σώµατος ασθενέστερα υπάρχειν αναγκαίά εστι,
Α Κορ. 12,22   Αλλά τα µέλη του σώµατος, που νοµίζονται και φαίνονται ασθενέστερα , είναι πολύ περισσότερον αναγκαία
και απαραίτητα δια την ύπαρξιν του σώµατος.
Α Κορ. 12,23  και ά δοκούµεν ατιµότερα είναι τού σώµατος, τούτοις τιµήν περισσοτέραν περιτίθεµεν, και τα ασχήµονα ηµών
ευσχηµοσύνην περισσοτέραν έχει.
Α Κορ. 12,23   Και τα µέλη εκείνα του σώµατος, που τα θεωρούµεν ευτελέστερα και ασηµότερα, αυτά τα περιβάλλοµεν µε
µεγαλυτέραν τιµήν και τα σκεπάζοµεν προσεκτικώτερον. Και τα θεωρούµενα άσχηµα µέλη τα περιποιούµεθα µε
επιµέλειαν, ώστε να έχουν περισσότερον και ωραιότερον εξωτερικόν στολισµόν.
Α Κορ. 12,24  τα δε ευσχήµονα ηµών ου χρείαν έχει. αλλ ο Θεός συνεκέρασε το σώµα, τώ υστερούντι περισσοτέραν δούς
τιµήν,
Α Κορ. 12,24   Τα δε µέλη µας που φαίνονται ωραία, δεν έχουν ανάγκην από τέτοιαν περιποίησιν. Αλλά ο Θεός ανέµειξε εις
µίαν αρµονικήν ενότητα τα µέλη, ώστε ν' αποτελήται το εν σώµα, δώσας περισσοτέραν τιµήν στο µέλος που φαίνεται ότι
υστερεί, εν συγκρίσει προς τα άλλα µέλη.
Α Κορ. 12,25  ίνα µη ή σχίσµα εν τώ σώµατι, αλλά το αυτό υπέρ αλλήλων µεριµνώσι τα µέλη·
Α Κορ. 12,25   Και τούτο, δια να µη υπάρχη διαίρεσις και κοµµατισµός στο σώµα, αλλά όλα τα µέλη να φροντίζουν το ένα
δια το άλλο µε την αυτήν στοργήν και επιµέλειαν.
Α Κορ. 12,26  και είτε πάσχει έν µέλος, συµπάσχει πάντα τα µέλη, είτε δοξάζεται έν µέλος, συγχαίρει πάντα τα µέλη.
Α Κορ. 12,26   Και, όπως είναι γνωστόν, εάν πάσχη ένα µέλος, πάσχουν µαζή µε αυτό όλα τα µέλη, και εάν δοξάζεται και



τιµάται ένα µέλος, χαίρουν µαζή του όλα τα µέλη.
Α Κορ. 12,27  Υµείς δε εστε σώµα Χριστού και µέλη εκ µέρους.
Α Κορ. 12,27   Σεις, λοιπόν, οι Χριστιανοί είσθε σώµα Χριστού και ο καθένας σας είναι επί µέρους µέλος, που κατέχει την
ταιριαστήν θέσιν δι' αυτόν και δι' ολον το σώµα.
Α Κορ. 12,28  Καί ούς µέν έθετο ο Θεός εν τή εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα
δυνάµεις, είτα χαρίσµατα ιαµάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών.
Α Κορ. 12,28   Και άλλους µεν έθεσεν ο Θεός εις την Εκκλησίαν του πρώτον µεν αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον
διδασκάλους· έπειτα άλλους τους έθεσε εις αναλόγους θέσεις και τους έδωσε την δύναµιν να κάνουν θαύµατα , άλλους
ώρισε να έχουν χαρίσµατα εις θεραπείαν ασθενειών, εις άλλους έδωσε χαρίσµατα φροντίδος και επιµελείας δια τους
πτωχούς και πάσχοντας, χαρίσµατα διοικητικά εις την Εκκλησίαν, χαρίσµατα διαφόρων γλωσσών. (Ο καθένας κατά την
ικανότητα του έχει λάβει από τον Θεόν το χάρισµά του και την θέσιν του).
Α Κορ. 12,29  µη πάντες απόστολοι; µη πάντες προφήται; µη πάντες διδάσκαλοι; µη πάντες δυνάµεις;
Α Κορ. 12,29   Μηπως όλοι είναι απόστολοι; Μηπως όλοι είναι προφήται; Μηπως όλοι είναι διδάσκαλοι; Μηπως όλοι έχουν
θαυµατουργικάς δυνάµεις;
Α Κορ. 12,30  µη πάντες χαρίσµατα έχουσιν ιαµάτων; µη πάντες γλώσσαις λαλούσι; µη πάντες διερµηνεύουσι;
Α Κορ. 12,30   Μηπως όλοι έχουν χαρίσµατα θεραπείας ασθενειών; Μηπως όλοι οµιλούν γλώσσας; Μηπως όλοι έχουν το
χάρισµα να ενοούν και να ερµηνεύουν ξένας γλώσσας;
Α Κορ. 12,31  ζηλούτε δε τα χαρίσµατα τα κρείττονα. και έτι καθ υπερβολήν οδόν υµίν δείκνυµι.
Α Κορ. 12,31  Ολα βέβαια αυτά τα θεόσδοτα χαρίσµατα έχουν την αξίαν των. Να επιθυµήτε όµως σεις µε ζήλον και να
προσπαθήτε να αποκτήσετε τα χαρίσµατα τα ακόµη καλύτερα. Και σας δείχνω ακόµη ένα εξαίρετον δρόµον, ένα υπέροχον
µέσον, δια να αποκτήσετε τα µεγάλα χαρίσµατα. Και αυτό είναι η αγάπη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Α Κορ. 13,1  Εάν ταίς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε µη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή
κύµβαλον αλαλάζον.
Α Κορ. 13,1  Εάν υποτεθή, ότι έχω τέτοια ικανότητα, ώστε να εννοώ και να οµιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των
αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπην, έχω γίνει χαλκός που ηχολογάει η κύµβαλον που αλαλάζει χωρίς να αναδίδη κανένα
µουσικόν φθόγγον.
Α Κορ. 13,2  και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα µυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν,
ώστε όρη µεθιστάνειν, αγάπην δε µη έχω, ουδέν ειµι.
Α Κορ. 13,2  Και εάν έχω το χάρισµα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα άγνωστα και απόκρυφα µυστήρια και όλην την
γνώσιν, που ηµπορεί να χωρέση ποτέ ανθρωπίνη διάνοια, και εάν έχω την πίστιν εις όλην της την πληρότητα, ώστε µε την
δύναµίν της να µετακινώ βουνά, δεν έχω όµως αγάπην, δεν είµαι τίποτε.
Α Κορ. 13,3  και εάν ψωµίσω πάντα τα υπάρχοντά µου, και εάν παραδώ το σώµά µου ίνα καυθήσωµαι, αγάπην δε µη έχω,
ουδέν ωφελούµαι.
Α Κορ. 13,3  Και εάν διαθέσω όλα µου τα υπάρχοντα, δια να αγοράσω ψωµιά και θρέψω µε τα ίδια µου τα χέρια τους
πεινώντας, και εάν παραδώσω το σώµα µου να καή εις την φωτιά, αλλά δεν έχω αγάπην, τίποτε δεν ωφελούµαι.
Α Κορ. 13,4  Η αγάπη µακροθυµεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται,
Α Κορ. 13,4  Η αγάπη δείχνει µεγαλοψυχίαν και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και εξυπηρετική. Η αγάπη δεν ζηλεύει και
δεν φθονεί. Η αγάπη δεν φέρεται µε αλαζονείαν και αυθάδειαν, δεν υπερηφανεύεται και δεν ξιππάζεται.
Α Κορ. 13,5  ουκ ασχηµονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν,
Α Κορ. 13,5  Δεν κάµνει ποτέ τίποτε το απρεπές και άκοσµον, δεν ζητεί εγωϊστικώς τα ιδικά της συµφέροντα , δεν
εξερεθίζεται εναντίον του άλλου, δεν βάζει ποτέ κακό στον νου της εναντίον του πλησίον και δεν θέλει να ενθυµήται το
κακόν που της έχει κάµει ο άλλος.
Α Κορ. 13,6  ου χαίρει επί τή αδικία, συγχαίρει δε τή αληθεία·
Α Κορ. 13,6  Δεν χαίρει, όταν βλέπη να γίνεται κάτι το άδικον, και αν ακόµη µε αυτό εξυπηρετούνται τα συµφέροντά της,
χαίρει δε όταν βλέπη να επικρατή η αλήθεια.
Α Κορ. 13,7  πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υποµένει.
Α Κορ. 13,7  Σκεπάζει και υποφέρει και δικαιολογεί όλα τα µειονεκτήµατα και τα ελατώµατα του πλησίον, διότι δεν θέλει
ποτέ τον εξευτελισµόν του. Πιστεύει και δέχεται µε εµπιστοσύνην κάθε τι καλόν δια τον πλησίον. Τα πάντα και πάντοτε
ελπίζει δια την διόρθωσιν των παρεκτρεποµένων. Εις όλα δεικνύει υποµονήν απέναντι του πλησίον.
Α Κορ. 13,8  η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται· είτε γλώσσαι, παύσονται· είτε γνώσις,
καταργηθήσεται.
Α Κορ. 13,8  Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά µένει σταθερά και αιωνία. Είτε χαρίσµατα προφητειών υπάρχουν τώρα θα
έλθη καιρός, που θα καταργηθούν και δεν θα είναι πλέον χρήσιµα. Είτε χαρίσµατα γλωσσολαλιών υπάρχουν, θα παύσουν
και δεν θα έχωµεν πλέον την ανάγκην των είτε η επί µέρους γνώσις και επιστήµη των ανθρώπων, και αυτή θα καταργηθή,
ως µικράς πλέον σηµασίας.
Α Κορ. 13,9  εκ µέρους δε γινώσκοµεν και εκ µέρους προφητεύοµεν·
Α Κορ. 13,9  Διότι τώρα στον κόσµον αυτόν µερικώς και ατελώς γνωρίζοµεν και µερικώς προφητεύοµεν. Εχοµεν πολύ
πτωχήν και περιωρισµένην γνώσιν.
Α Κορ. 13,10  όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ µέρους καταργηθήσεται.
Α Κορ. 13,10  Οταν δε εις την µέλλουσαν ζωήν της αιωνιότητος έλθη το τέλειον και πάρωµεν από τον Θεόν την τελείαν
γνώσιν, τότε το επί µέρους και περιωρισµένον καταργείται. (Τωρα είµεθα σαν νήπια ως προς την γνώσιν, τότε θα είµεθα
ώριµοι και προωδευµένοι σαν άνδρες).
Α Κορ. 13,11  ότε ήµην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόµην· ότε δε γέγονα ανήρ,
κατήργηκα τα τού νηπίου.
Α Κορ. 13,11  Οταν ήµουν νήπιον, σαν νήπιον ωµιλούσα· είχα φρονήµατα και σκέψεις νηπίου και σαν νήπιον



εσυλλογιζόµουν και έκρινα. Οταν όµως έγινα άνδρας, κατήργησα και αφήκα πλέον τας νηπιώδεις γνώσεις και τον
νηπιώδη τρόπον του σκέπτεσθαι. (Εις την παρούσαν ζωήν έχοµεν την ατελή και ανανάπτυκτον διάνοιαν και γνώσιν του
νηπίου).
Α Κορ. 13,12  βλέποµεν γάρ άρτι δι εσόπτρου εν αινίγµατι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· άρτι γινώσκω εκ µέρους, τότε
δε επιγνώσοµαι καθώς και επεγνώσθην.
Α Κορ. 13,12  Διότι τώρα βλέποµεν σαν µέσα σε µεταλλινόν θαµπόν καθρέπτην θαµπά και ακαθόριστα, ώστε να µας µένουν
πολλά ασαφή και σκοτεινά, άλυτα προβλήµατα και απορίαι, τότε όµως θα ίδωµεν πρόσωπον προς πρόσωπον, φανερά και
καθαρά. Τωρα γνωρίζω ένα µέρος της αληθείας, τότε όµως θα αποκτήσω τελείαν επίγνωσιν, θα λάβω τόσον καθαράν και
τελείαν γνώσιν, όσον πλήρως και τελείως µε έχει γνωρίσει και µε ωδήγησεν στον δρόµον της σωτηρίας ο παντογνώστης
Θεός.
Α Κορ. 13,13  νυνί δε µένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα· µείζων δε τούτων η αγάπη.
Α Κορ. 13,13  Εις δε την παρούσαν ζωήν, µένει η πίστις, η ελπίς και η αγάπη, τα τρία αυτά, µεγαλύτερα δε µεταξύ αυτών
είναι η αγάπη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Α Κορ. 14,1  Διώκετε την αγάπην· ζηλούτε δε τα πνευµατικά, µάλλον δε ίνα προφητεύητε.
Α Κορ. 14,1  Λοιπόν, αγωνίζεσθε, µε επιµονήν να αποκτήσετε την αγάπην. Να επιθυµήτε µε φλογερόν ζήλον τα πνευµατικά
χαρίσµατα· περισσότερον δε από κάθε άλλον το χάρισµα και την ικανότητα να εξαγγέλλετε το θέληµα και την βουλήν του
Θεού στους πιστούς.
Α Κορ. 14,2  ο γάρ λαλών γλώσση ουκ ανθρώποις λαλεί, αλλά τώ Θεώ· ουδείς γάρ ακούει, πνεύµατι δε λαλεί µυστήρια·
Α Κορ. 14,2  Διότι εκείνος που οµιλεί ξένας γλώσσας, δεν οµιλεί προς τους ανθρώπους, αφού ως ξενόγλωσσον δεν τον
εννοούν, αλλ' οµιλεί προς τον Θεόν· διότι κανείς δεν τον ακούει µε ενδιαφέρον, αφού δεν τον καταλαβαίνει, εφ' όσον αυτός
µε το πνεύµα του, που έχει βέβαια τον φωτισµόν και την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, λαλεί αγνώστους και µυστηριώδεις
αληθείας.
Α Κορ. 14,3  ο δε προφητεύων ανθρώποις λαλεί οικοδοµήν και παράκλησιν και παραµυθίαν.
Α Κορ. 14,3  Εκείνος όµως που εξαγγέλει στους ανθρώπους το θέληµα και την βουλήν του Θεού οµιλεί κατά τρόπον
ωφέλιµον και οικοδοµητικόν και ενθαρρύνει και παρηγορεί τους πιστούς µε την διδασκαλίαν του.
Α Κορ. 14,4  ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδοµεί, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδοµεί.
Α Κορ. 14,4  Εκείνος που οµολεί ξένην γλώσσαν, οικοδοµείται βέβαι ο ίδιος από τα νοήµατά που του εµπνέει το Πνεύµα το
Αγιον. Εκείνος όµως που διδάσκει τας αληθείας της πίστεως, οικοδοµεί όλο το πλήθος των πιστών, που τον ακούουν.
Α Κορ. 14,5  θέλω δε πάντας υµάς λαλείν γλώσσαις, µάλλον δε ίνα προφητεύητε· µείζων γάρ ο προφητεύων ή ο λαλών
γλώσσαις, εκτός ει µη διερµηνεύη, ίνα η εκκλησία οικοδοµήν λάβη.
Α Κορ. 14,5  Και εγώ βέβαια θέλω να οµιλήτε όλοι σας ξένας γλώσσας, αφού τόσον πολύ το επιθυµείτε. Περισσότερον όµως
θέλω να έχετε τον πλούτον της γνώσεως του Αγίου Πνεύµατος και να εξαγγέλλετε το θέληµα και την βουλήν του Κυρίου .
Διότι από απόψεως πνευµατικής οικοδοµής και εξυπηρετήσεως των πιστών , είναι ανώτερος εκείνος, που διδάσκει, από
εκείνον που οµιλεί ξένας γλώσσας, εκτός εάν ο ίδιος εξηγή όσα λέγει, δια να οικοδοµηθή εις την αλήθειαν και την αρετήν η
Εκκλησία, οι πιστοί.
Α Κορ. 14,6  νυνί δε, αδελφοί, εάν έλθω προς υµάς γλώσσαις λαλών, τι υµάς ωφελήσω, εάν µη υµίν λαλήσω ή εν
αποκαλύψει ή εν γνώσει ή εν προφητεία ή εν διδαχή;
Α Κορ. 14,6  Τωρα όµως αδελφοί, ας υποθέσωµεν ότι έρχοµαι προς σας οµιλών ξένας γλώσσας. Τι έχω να σας ωφελήσω, εάν
δεν σας οµιλήσω η µε αποκάλυψιν Θεού η µε γνώσιν που θα γίνη κτήµα σας η µε προφητείαν η µε διδασκαλίαν
οικοδοµητικήν;
Α Κορ. 14,7  όµως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν τοίς φθόγγοις µη διδώ, πώς
γνωσθήσεται το αυλούµενον ή το κιθαριζόµενον;
Α Κορ. 14,7  Οµως τα µουσικά όργανα, που είναι βέβαια άψυχα, όταν βγάζουν ήχον, είτε αυλός είναι είτε κιθάρα, εάν δεν
ξεχωρίσουν και εναρµονίσουν τους µουσικούς φθόγγους, πως θα γίνη γνωστόν και κατανοητόν αυτό που παίζει ο αυλός η
η κιθάρα;
Α Κορ. 14,8  και γάρ εάν άδηλον φωνήν σάλπιγξ δώ, τις παρασκευάσεται εις πόλεµον;
Α Κορ. 14,8  Και εάν πάλιν η πολεµική σάλπιγξ βγάλή φωνήν χωρίς νόηµα και σηµασίαν, ποιός θα παρασκευασθή εις
πόλεµον και θα λάβη µέρος εις την µάχην;
Α Κορ. 14,9  ούτω και υµείς διά της γλώσσης εάν µη εύσηµον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούµενον; έσεσθε γάρ εις
αέρα λαλούντες.
Α Κορ. 14,9  Ετσι και σεις, εάν µε την γλώσσαν σας δεν πήτε λόγον, που να έχη νόηµα και σηµασίαν σαφή και καταληπτήν
στους άλλους, πως είναι δυνατόν να εννοηθούν τα λεγόµενά σας; Διότι θα είσθε σαν να οµιλήτε στον αέρα.
Α Κορ. 14,10  τοσαύτα ει τύχοι γένη φωνών εστιν εν κόσµω, και ουδέν αυτών άφωνον·
Α Κορ. 14,10  Υπάρχουν στον κόσµον, και εγώ δεν γνωρίζω πόσα ειδή γλωσσών και κανένα από αυτά δεν είναι χωρίς
νόηµα, χωρίς σηµασίαν.
Α Κορ. 14,11  εάν ούν µη ειδώ την δύναµιν της φωνής, έσοµαι τώ λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εµοί βάρβαρος.
Α Κορ. 14,11  Εάν, λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω την σηµασίαν της γλώσσης και δεν εννοώ τα νοήµατα που αναπτύσσονται µε
αυτήν, θα είµαι δια τον οµιλούντα ξενόγλωσσος βάρβαρος, όπως και ο οµιλών την ξένην γλώσσαν θα είναι δι' εµέ
βάρβαρος.
Α Κορ. 14,12  ούτω και υµείς επεί ζηλωταί εστε πνευµάτων, προς την οικοδοµήν της εκκλησίας ζητείτε ίνα περισσεύητε.
Α Κορ. 14,12  Ετσι και σεις, επειδή έχετε ζήλον και επιθυµείτε πολύ να αποκτήσετε πνευµατικά χαρίσµατα, ζητείτε από τον
Θεόν να σας δώση µε το παραπάνω εκείνα που βοηθούν και συνεργούν εις την πνευµατικήν ωφέλειαν και πρόοδον των
πιστών.
Α Κορ. 14,13  Διόπερ ο λαλών γλώσση προσευχέσθω ίνα διερµηνεύη.
Α Κορ. 14,13  Δι' αυτό ακριβώς εκείνος που οµιλεί ξένην γλώσσαν, ας παρακαλή τον Θεόν να του δοθή το χάρισµα, δια να



εξηγή και να ερµηνεύη την γλώσσαν αυτήν.
Α Κορ. 14,14  εάν γάρ προσεύχωµαι γλώσση, το πνεύµά µου προσεύχεται, ο δε νούς µου άκαρπός εστι.
Α Κορ. 14,14  Διότι, εάν µε το χάρισµα της γλώσσης προσεύχωµαι στον Θεόν, η καρδιά µου και η ψυχή µου, που ευρίσκονται
υπό την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, πληµµυρίζουν από ιερά συναισθήµατα και ωφελούνται από την προσευχήν. Η
διάνοιά µου όµως µένει στείρα και άκαρπος, διότι δεν κατανοεί και δεν προσφέρει καµµίαν πνευµατικήν ωφέλειαν στους
άλλους.
Α Κορ. 14,15  τι ούν εστι; προσεύξοµαι τώ πνεύµατι, προσεύξοµαι δε και τώ νοΐ· ψαλώ τώ πνεύµατι, ψαλώ δε και τώ νοΐ.
Α Κορ. 14,15  Τι λοιπόν πρέπει να γίνη επί του προκειµένου; Θα προσευχηθώ µε το πνευµατικόν χάρισµα, αλλά θα
προσευχηθώ και µε τον νουν, κατανοών και ερµηνεύων το περιεχόµενον, της προσευχής. Θα ψάλλω µε το πνευµατικόν
χάρισµα της γλώσσης, θα ψάλλω όµως και µε τον νουν.
Α Κορ. 14,16  επεί εάν ευλογήσης τώ πνεύµατι, ο αναπληρών τον τόπον τού ιδιώτου πώς ερεί το αµήν επί τή σή ευχαριστία;
επειδή τι λέγεις ουκ οίδε;
Α Κορ. 14,16  Διότι εάν δια του πνευµατικού σου χαρίσµατος δοξολογήσης τον Θεόν εις την ξένην γλώσσαν, τότε εκείνο που
έχει την θέσιν του ακροατού, ο απλούς που δεν γνωρίζει την γλώσσαν, πως θα είπη το αµήν δια την ευχαριστίαν σου;
Βεβαίως δεν θα το είπη, διότι δεν γνωρίζει τι λέγεις.
Α Κορ. 14,17  σύ µέν γάρ καλώς ευχαριστείς, αλλ ο έτερος ουκ οικοδοµείται.
Α Κορ. 14,17  Διότι συ µεν καλά ευχαριστείς τον Θεόν εις την ξένην γλώσσαν· ο άλλος όµως δεν οικοδοµείται πνευµατικώς.
Α Κορ. 14,18  ευχαριστώ τώ Θεώ µου πάντων υµών µάλλον γλώσσαις λαλών·
Α Κορ. 14,18  Ευχαριστώ τον Θεόν µου, διότι µου έδωσε το χάρισµα να οµιλώ ξένας γλώσσας περισσότερον από όλους σας.
Α Κορ. 14,19  αλλ εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους διά τού νοός µου λαλήσαι, ίνα και άλλους κατηχήσω, ή µυρίους λόγους εν
γλώσση.
Α Κορ. 14,19  Αλλ' εις την σύναξιν των πιστών επιθυµώ και θέλω να πω πέντε σαφή και καθαρά λόγια , που να τα
καταλαβαίνη ο ιδικός µου νους και ο νους των άλλων, δια να τους διδάξω την αλήθειαν του Θεού, παρά να είπω χιλιάδας
λόγους εις ξένην και άγνωστον δι' αυτούς γλώσσαν.
Α Κορ. 14,20  Αδελφοί, µη παιδία γίνεσθε ταίς φρεσίν, αλλά τή κακία νηπιάζετε, ταίς δε φρεσί τέλειοι γίνεσθε.
Α Κορ. 14,20   Αδελφοί, µη γίνεσθε σαν µικρά παιδιά κατά τον νουν και κατά την σκέψιν, αλλά να γίνεσθε απονήρευτοι και
αθώοι σαν τα νήπια κατά την κακίαν. Κατά δε τον νουν και την σύνεσιν και την ορθοφροσύνην να γίνεσθε τέλειοι.
Α Κορ. 14,21  εν τώ νόµω γέγραπται ότι εν ετερογλώσσοις και εν χείλεσιν ετέροις λαλήσω τώ λαώ τούτω , και ουδ ούτως
εισακούσονταί µου λέγει Κύριος.
Α Κορ. 14,21  Εις την Παλαιάν Διαθήκην έχει γραφή, ότι “θα οµιλήσω στον λαόν τούτον, τον ιουδαϊκόν, δια µέσου
ανθρώπων που οµιλούν ξένας γλώσσας και µε χείλη ξένων λαών, αλλ' ακόµη ούτε µε τον τρόπον αυτόν, τον θαυµαστόν και
υπερφυσικόν, θα µε ακούσουν”, λέγει ο Κυριος.
Α Κορ. 14,22  ώστε αι γλώσσαι εις σηµείόν εισιν ου τοίς πιστεύουσιν, αλλά τοίς απίστοις, η δε προφητεία ου τοίς απίστοις,
αλλά τοίς πιστεύουσιν.
Α Κορ. 14,22   Ωστε αι ξέναι γλώσσαι δίδονται δια να είναι υπερφυσικόν σηµείον όχι στους πιστεύοντας, αλλ' στους
απίστους, µήπως και επιστρέψουν εις την πίστιν. Το δε χάρισµα της προφητείας και διδασκαλίας υπάρχει όχι δια τους
απίστους, αλλά δια τους πιστούς, ώστε να προοδεύουν και να ενισχύωνται εις την πνευµατικήν ζωήν.
Α Κορ. 14,23  Εάν ούν συνέλθη η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσαις λαλώσιν, εισέλθωσι δε ιδιώται ή άπιστοι,
ουκ ερούσιν ότι µαίνεσθε;
Α Κορ. 14,23   Εάν, λοιπόν, συγκεντρωθούν στο αυτό µέρος οι πιστοί και όλοι οµιλούν ξένας γλώσσας, εισέλθουν δε
άνθρωποί που δεν έχουν χαρίσµατα η είναι και εντελώς άπιστοι, δεν θα πουν ότι είσθε έξαλλοι και τρελλοί;
Α Κορ. 14,24  εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέλθη δε τις άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό
πάντων,
Α Κορ. 14,24   Εάν όµως όλοι διδάσκουν µε απλότητα και σαφήνειαν, έλθη δε στον τόπον της συγκεντρώσεώς σας ένας
άπιστος η κάποιος απλοϊκός χωρίς πνευµατικόν χάρισµα, αποκαλύπτεται τότε µε τον τρόπον αυτόν από όλους οποίος
πράγµατι είναι αυτός και ερευνάται η καρδία του από όλους·
Α Κορ. 14,25  και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται· και ούτω πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει τώ Θεώ,
απαγγέλλων ότι ο Θεός όντως εν υµίν εστι.
Α Κορ. 14,25   και έτσι τα κρυπτά της καρδίας του γίνονται φανερά· και ως αποτέλεσµα θα έλθη ότι αυτός θα πέση µε το
πρόσωπον εις την γην, θα προσκυνήση τον Θεόν και θα οµολογήση δηµοσία µε συναίσθησιν και µετάνοιαν, ότι “πράγµατι
ο Θεός είναι µεταξύ σας”.
Α Κορ. 14,26  Τί ούν εστιν, αδελφοί, όταν συνέρχησθε, έκαστος υµών ψαλµόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν
έχει, ερµηνείαν έχει· πάντα προς οικοδοµήν γινέσθω.
Α Κορ. 14,26   Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνη επί του προκειµένου, αδελφοί; Οταν συναθροίζεσθε στον τόπον της λατρείας και
της προσευχής, ο καθένας σας η ψαλµόν έχει η διδασκαλίαν έχει η γλώσσαν η κάποιαν αποκάλυψιν η εξήγησιν και
ανάλυσιν των θείων λόγων, όλα αυτά τα χαρίσµατα του Θεού, ας γίνωνται προς πνευµατικήν ωφέλειαν των πιστών.
Α Κορ. 14,27  είτε γλώσση τις λαλεί, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και ανά µέρος, και είς διερµηνευέτω·
Α Κορ. 14,27   Εάν µερικοί οµιλούν γλώσσας, ας οµιλούν από δύο η το πολύ τρεις και µε την σειράν του ο καθένας· ένας δε ας
ερµηνεύη όσα λέγει εκείνος, που οµιλεί εις ξένην γλώσσαν.
Α Κορ. 14,28  εάν δε µη ή διερµηνευτής, σιγάτω εν εκκλησία, εαυτώ δε λαλείτω και τώ Θεώ.
Α Κορ. 14,28   Εάν δε δεν υπάρχη διερµηνεύς, τότε αυτός που έχει το χάρισµα της γλώσσης ας σιωπά κατά την σύναξιν. Ας
οµιλή δε µε τον εαυτόν του και µε τον Θεόν.
Α Κορ. 14,29  προφήται δε δύο ή τρεις λαλείτωσαν, και οι άλλοι διακρινέτωσαν·
Α Κορ. 14,29   Προφήται δε πάλιν δύο η τρεις ας οµιλούν και οι άλλοι ας κρίνουν και ας διακρίνουν , αν ο προφήτης είναι
πραγµατικός η εάν είναι απατεών.
Α Κορ. 14,30  εάν δε άλλω αποκαλυφθή καθηµένω, ο πρώτος σιγάτω.
Α Κορ. 14,30   Εάν δε εν τω µεταξύ εις άλλον, που κάθεται, αποκαλυφθούν αλήθειαι εκ µέρους του Θεού, ας οµιλήση αυτός



και ο πρώτος ας σιωπήση.
Α Κορ. 14,31  δύνασθε γάρ καθ ένα πάντες προφητεύειν, ίνα πάντες µανθάνωσι και πάντες παρακαλώνται·
Α Κορ. 14,31  Διότι ηµπορείτε όλοι σας ο ένας µετά τον άλλον να προφητεύετε και να διδάσκετε, ώστε όλοι να µανθάνουν,
και όλοι να παρηγορούνται, να ενισχύωνται εις την πίστιν και την αρετήν.
Α Κορ. 14,32  και πνεύµατα προφητών προφήταις υποτάσσεται·
Α Κορ. 14,32   Διότι και τα χαρίσµατα της προφητείας υποτάσσονται στους προφήτας και έτσι ηµπορούν αυτοί να οµιλούν
και να σιωπούν, όταν το κρίνουν.
Α Κορ. 14,33  ου γάρ εστιν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης.
Α Κορ. 14,33   Διότι ο Θεός µας δεν είναι Θεός αταξίας και συγχύσεως, αλλ' ειρήνης και τάξεως.
Α Κορ. 14,34  Ως εν πάσαις ταίς εκκλησίαις των αγίων, αι γυναίκες υµών εν ταίς εκκλησίαις σιγάτωσαν· ου γάρ
επιτέτραπται αυταίς λαλείν. αλλ υποτάσσεσθαι, καθώς και ο νόµος λέγει.
Α Κορ. 14,34   Κατά την τάξιν δε που επικρατεί εις όλας τας Εκκλησίας των Χριστιανών, αι γυναίκες σας εις τας
συγκεντρώσεις των πιστών ας σιωπούν. Διότι δεν είναι επιτετραµµένον εις αυτάς να οµιλούν και να διδάσκουν, αλλά να
υποτάσσωνται, όπως και ο νόµος του Θεού λέγει.
Α Κορ. 14,35  ει δε τι µαθείν θέλουσιν, εν οίκω τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν· αισχρόν γάρ εστι γυναιξίν εν εκκλησία
λαλείν.
Α Κορ. 14,35   Εάν δε και θέλουν να µάθουν κάτι που δεν γνωρίζουν η κάτι που ελέχθη εις την σύναξιν και δεν το εννόησαν,
ας ερωτούν δι' αυτό τους άνδρας των στο σπίτι. Διότι είναι απρεπές και άκοσµον δια τας γυναίκας να οµιλούν και να
διδάσκουν εις την σύναξιν των πιστών κατά την ώραν της λατρείας.
Α Κορ. 14,36  ή αφ υµών ο λόγος τού Θεού εξήλθεν, ή εις υµάς µόνους κατήντησεν;
Α Κορ. 14,36   Αυτό γίνεται εις τας άλλας Εκκλησίας. Η µήπως τυχόν φρονείτε ότι η ιδική σας Εκκλησία είναι αρχαιοτέρα
και ανωτέρα από τας άλλας και ότι από σας εβγήκεν ο λόγος του Θεού η αποκλειστικά και µόνον εις σας ελέχθη και έµεινε;
Α Κορ. 14,37  Εί τις δοκεί προφήτης είναι ή πνευµατικός, επιγινωσκέτω ά γράφω υµίν, ότι τού Κυρίου εισίν εντολαί·
Α Κορ. 14,37   Εάν κανείς νοµίζη, ότι είναι προφήτης η ότι έχει πνευµατικόν χάρισµα, ας προσπαθήση να καταλάβη καλά
αυτά, που σας γράφω, διότι είναι εντολαί του Κυρίου και όχι ιδικαί µου.
Α Κορ. 14,38  ει δε τις αγνοεί, αγνοείτω.
Α Κορ. 14,38   Εάν όµως κανείς επιµένη να τα αγνοή, ας µένη εις την άγνοιάν του και ας δώση λόγον δι' αυτήν.
Α Κορ. 14,39  Ώστε, αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν, και το λαλείν γλώσσαις µη κωλύετε·
Α Κορ. 14,39   Ωστε, αδελφοί, να επιθυµήτε και να επιδιώκετε µε ζήλον το οικοδοµητικόν χάρισµα της προφητείας και
διδασκαλίας. Αλλά να µη εµποδίζετε και το να οµιλούν ξένας γλώσσας.
Α Κορ. 14,40  πάντα ευσχηµόνως και κατά τάξιν γινέσθω.
Α Κορ. 14,40   Ολα να γίνωνται µε κοσµιότητα, µε ευπρέπειαν και µε τάξιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Α Κορ. 15,1  Γνωρίζω δε υµίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον ό ευηγγελισάµην υµίν, ό και παρελάβετε, εν ώ και εστήκατε,
Α Κορ. 15,1  Αδελφοί, σας υπενθυµίζω το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα εις σας και το οποίον σεις παρελάβατε µε πίστιν,
στο οποίον και στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι,
Α Κορ. 15,2  δι ού και σώζεσθε, τίνι λόγω ευηγγελισάµην υµίν ει κατέχετε, εκτός ει µη εική επιστεύσατε.
Α Κορ. 15,2  δια του οποίου και βαδίζετε ασφαλώς τον δρόµον της σωτηρίας εάν βέβαια το κρατήτε καλά , όπως σας το έχω
διδάξει, εκτός εάν µαταίως και ανωφελώς επιστεύσατε.
Α Κορ. 15,3  παρέδωκα γάρ υµίν εν πρώτοις ό και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αµαρτιών ηµών κατά τας
γραφάς,
Α Κορ. 15,3  Διότι εν πρώτοις παρέδωσα εις σας µε την διδασκαλίαν µου, αυτό που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός
απέθανεν επί του σταυρού δια τας αµαρτίας µας, όπως είχαν προφητεύσει και αι Γραφαί.
Α Κορ. 15,4  και ότι ετάφη, και ότι εγήγερται τή τρίτη ηµέρα κατά τας γραφάς,
Α Κορ. 15,4  Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ηµέραν σύµφωνα µε τας Γραφάς,
Α Κορ. 15,5  και ότι ώφθη Κηφά, είτα τοίς δώδεκα·
Α Κορ. 15,5  και ότι παρουσιάσθηκε στον Πετρον, έπειτα στους δώδεκα αποστόλους.
Α Κορ. 15,6  έπειτα ώφθη επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ, εξ ών οι πλείους µένουσιν έως άρτι, τινές δε και
εκοιµήθησαν·
Α Κορ. 15,6  Υστερα δε παρουσιάσθηκε µια φορά εις πεντακοσίους και πλέον αδελφούς, από τους οποίους οι πλείστοι ζουν
και µένουν µέχρι της ηµέρας αυτής, µερικοί δε και έχουν αποθάνει.
Α Κορ. 15,7  έπειτα ώφθη Ιακώβω, είτα τοίς αποστόλοις πάσιν·
Α Κορ. 15,7  Επειτα εφανερώθηκε στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους Αποστόλους.
Α Κορ. 15,8  έσχατον δε πάντων ωσπερεί τώ εκτρώµατι ώφθη καµοί.
Α Κορ. 15,8  Τελευταίον δε από όλους σαν σε εξάµβλωµα, σαν σε έµβρυον που γεννήθηκε παράκαιρα, παρουσιασθηκε και
εις εµέ.
Α Κορ. 15,9  εγώ γάρ ειµι ο ελάχιστος των αποστόλων, ός ουκ ειµί ικανός καλείσθαι απόστολος, διότι εδίωξα την εκκλησίαν
τού Θεού·
Α Κορ. 15,9  Διότι εγώ είµαι ο ελάχιστος από όλους τους Αποστόλους , ο οποίος και δεν είµαι άξιος να λέφγωµαι Απόστολος,
διότι κατεδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού.
Α Κορ. 15,10  χάριτι δε Θεού ειµι ό ειµι· και η χάρις αυτού η εις εµέ ου κενή εγενήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων
εκοπίασα, ουκ εγώ δε, αλλ η χάρις τού Θεού η σύν εµοί.
Α Κορ. 15,10  Σηµερον δε είµαι αυτό που είµαι, δηλαδή Απόστολος, µε την χάριν του Θεού. Και η χάρις του Θεού, που µου
εδόθηκε, δεν έγινε και δεν έµεινε άκαρπος. Αλλά περισσότερον από όλους τους άλλους Αποστόλους εκοπίασα στο έργον
του Ευαγγελίου, όχι δε εγώ, αλλά η χάρις του Θεού, που είναι µαζή µου.
Α Κορ. 15,11  είτε ούν εγώ είτε εκείνοι, ούτω κηρύσσοµεν και ούτως επιστεύσατε.



Α Κορ. 15,11  Εποµένως είτε εγώ είτε εκείνοι κατά τον ίδιον τρόπον προσφέροµεν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιον και το
ίδιον Ευαγγέλιον κηρύσσοµεν. Ετσι δε και σεις εδεχθήκατε το Ευαγγέλιον και επιστεύσατε .
Α Κορ. 15,12  Ει δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγήγερται, πώς λέγουσί τινες εν υµίν ότι ανάστασις νεκρών ουκ έστιν;
Α Κορ. 15,12  Εάν δε από όλους µας κηρύσσεται ότι ο Χριστός έχει αναστηθή, πως µερικοί, αντιλέγοντες στο οµόφωνον
κήρυγµα των Αποστόλων, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών;
Α Κορ. 15,13  ει δε ανάστασις νεκρών ουκ έστιν, ουδέ Χριστός εγήγερται·
Α Κορ. 15,13  Εάν όµως δεν υπάρχη ανάστασις νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθή.
Α Κορ. 15,14  ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγµα ηµών, κενή δε και η πίστις υµών.
Α Κορ. 15,14  Εάν δε ο Χριστός δεν ανεστήθηκε, τότε είναι αδειανό και χωρίς περιεχόµενο το κήρυγµα µας, κούφια και
ανωφελής η πίστις σας.
Α Κορ. 15,15  ευρισκόµεθα δε και ψευδοµάρτυρες τού Θεού ότι εµαρτυρήσαµεν κατά τού Θεού ότι ήγειρε τον Χριστόν, ον ουκ
ήγειρεν, είπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται·
Α Κορ. 15,15  Επί πλέον δε παρουσιαζόµεθα έτσι και αποκαλυπτόµεθα ηµείς οι Απόστολοι και ψευδοµάρτυρες κατά του
Θεού, διότι έδώσαµεν ψευδή µαρτυρίαν δια τον Θεόν, ότι δηλαδή ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον όµως δεν ανέστησε.
Και βέβαια δεν θα τον έχη αναστήσει, εάν υποτεθή ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται.
Α Κορ. 15,16  ει γάρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγήγερται.
Α Κορ. 15,16  Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνωνατι, ούτε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε.
Α Κορ. 15,17  ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, µαταία η πίστις υµών· έτι εστέ εν ταίς αµαρτίαις υµών.
Α Κορ. 15,17  Εάν δε ο Χριστός δεν έχη αναστηθή, όπως λέγουν µερικοί πλανεµένοι, τότε είναι χωρίς περιεχόµενον και
εντελώς ανωφελής η πίστις σας. Είσθε άκοµα βυθισµένοι εις τας αµαρτίας σας.
Α Κορ. 15,18  άρα και οι κοιµηθέντες εν Χριστώ απώλοντο.
Α Κορ. 15,18  Εποµένως και εκείνοι που έχουν πεθάνει µε την πίστιν στον Χριστόν εχάθηκαν.
Α Κορ. 15,19  ει εν τή ζωή ταύτη ηλπικότες εσµέν εν Χριστώ µόνον, ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων εσµέν.
Α Κορ. 15,19  Εάν δε εις αυτήν την ζωήν έχωµεν ελπίσει δια την σωτηρίαν µας αποκλειστικά και µόνον στον Χριστόν, τότε
είµεθα οι περισσότερον από όλους τους ανθρώπους ταλαίπωροι και αξιοδάκρυτοι.
Α Κορ. 15,20  Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιµηµένων εγένετο.
Α Κορ. 15,20   Αλλά δεν είµεθα, διότι ο Χριστός όντως έχει αναστηθή εκ των νεκρών. Αναστήθηκε πρώτος από όλους και
έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των κοιµηθέντων.
Α Κορ. 15,21  επειδή γάρ δι ανθρώπου ο θάνατος, και δι ανθρώπου ανάστασις νεκρών.
Α Κορ. 15,21  Επειδή ακριβώς δια µέσου ανθρώπου, του Αδάµ, που παρέβη την εντολήν, εισήλθεν ο θάνατος στο γένος των
ανθρώπων, έτσι και δια µέσου ανθρώπου, του νέου Αδάµ, του Χριστού, θα έλθη η ανάστασις των νεκρών.
Α Κορ. 15,22  ώσπερ γάρ εν τώ Αδάµ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τώ Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται.
Α Κορ. 15,22   Οπως δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εξ αιτίας της καταγωγής και της σχέσεως αυτών µε τον Αδάµ αποθνήσκουν,
έτσι και δια µέσου της χάριτος και της ενώσεως µε τον Χριστόν όλοι θα ζωοποιηθούν.
Α Κορ. 15,23  έκαστος δε εν τώ ιδίω τάγµατι· απαρχή Χριστός, έπειτα οι Χριστού εν τή παρουσία αυτού·
Α Κορ. 15,23   Αλλ' ο καθένας µε την σειράν του, πρώτος δηλαδή σαν ένδοξος απαρχή ο Χριστός και έπειτα, κατά την
µεγάλην ηµέραν της δευτέρας παρουσίας, θα αναστηθούν όσοι ανήκουν στον Χριστόν. (Θα αναστηθούν όλοι ανεξαιρέτως
οι νεκροί, αλλά εις αιώνιον και ευφρόσυνον ζωήν πλησίον του Χριστού θα κληθούν όσοι έχουν πιστεύσει και ζήσει κατά το
θέληµα του).
Α Κορ. 15,24  είτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν τώ Θεώ και πατρί, όταν καταργήση πάσαν αρχήν και πάσαν
εξουσίαν και δύναµιν.
Α Κορ. 15,24   Υστερα θα έλθη το τέλος. Και τότε θα παραδώση ο Χριστός ως άνθρωπος την µεσσιανικήν βασιλείαν του στον
Θεόν και Πατέρα, όταν θα έχη πλέον αχρηστεύσει και καταργήσει κάθε αρχήν και κάθε εξουσίαν και δύναµιν.
Α Κορ. 15,25  δεί γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρις ού αν θή πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού.
Α Κορ. 15,25   Διότι πρέπει αυτός να εξακολουθή να βασιλεύη ως Μεσσίας “µέχρι ότου υποτάξη κάτω από τους πόδας του
όλους τους εχθρούς του”.
Α Κορ. 15,26  έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος·
Α Κορ. 15,26   Τελευταίος δε εχθρός καταργείται και εξαφανίζεται ο θάνατος
Α Κορ. 15,27  πάντα γάρ υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. όταν δε είπη ότι πάντα υποτέτακται, δήλον ότι εκτός τού
υποτάξαντος αυτώ τα πάντα.
Α Κορ. 15,27   Διότι όπως είναι γραµµένον και εις την Π. Διαθήκην ο Θεός Πατήρ “υπέταξεν υπό τους πόδας του Χριστού
Μεσσίου τα πάντα” και αυτόν ακόµην τον θάνατον. Οταν δε ο Πατήρ πη στον Υιόν, ότι όλα πλέον έχουν υποταχθή εις
αυτόν, είναι φανερόν ότι εννοεί όλα, εκτός βέβαια του Θεού Πατρός, ο οποίος υπέταξεν στον Χριστόν τα πάντα.
Α Κορ. 15,28  όταν δε υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε και αυτός ο υιός υποταγήσεται τώ υποτάξαντι αυτώ τα πάντα, ίνα ή ο
Θεός τα πάντα εν πάσιν.
Α Κορ. 15,28   Οταν δε όλα υποταχθούν εις αυτόν, τότε και ο Υιός ως άνθρωπος θα υποταχθή εις εκείνον, που του υπέταξε τα
πάντα, δια να είναι ο άπειρος Θεός µε τον Υιόν και Λογον και µε το Αγιον Πνεύµα τα πάντα εις όλους.
Α Κορ. 15,29  Επεί τι ποιήσουσιν οι βαπτιζόµενοι υπέρ των νεκρών, ει όλως νεκροί ουκ εγείρονται; τι και βαπτίζονται υπέρ
των νεκρών;
Α Κορ. 15,29   Εάν άλλως συνέβαινε και οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τι θα κάµουν και τι έχουν να κερδήσουν όσοι
βαπτίζονται µε την πίστιν και την προσδοκίαν να ενωθούν µε τους άλλους αποθανόντας πιστούς, τους οποίους πιστεύουν
ζώντας εις την εν ουρανοίς Εκκλησίαν, εάν κατά κανένα τρόπον δεν ανασταίνωνται οι νεκροί; (Δια ποίον λόγον και
βαπτίζονται, αφού δεν πρόκειται να εισέλθουν εις καµµίαν κοινωνίαν αποθαµµένων, αφού αυτοί δεν ζουν πλέον, όχι µόνον
εις την γην, αλλ' ούτε και στους ουρανούς;)
Α Κορ. 15,30  τι και ηµείς κινδυνεύοµεν πάσαν ώραν;
Α Κορ. 15,30   Προς τι και ηµείς οι Απόστολοι κάθε ώραν εκτιθέµεθα εις κινδύνους;
Α Κορ. 15,31  καθ ηµέραν αποθνήσκω, νή την υµετέραν καύχησιν ήν έχω εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ηµών.



Α Κορ. 15,31  Μα την καύχησιν, που έχω για σας ενώπιον του Χριστού Ιησού του Κυρίου ηµών, κάθε ηµέραν αντικρύζω
κίνδυνον θανάτου δια το Ευαγγέλιον.
Α Κορ. 15,32  ει κατά άνθρωπον εθηριοµάχησα εν Εφέσω, τι µοι το όφελος; ει νεκροί ουκ εγείρονται, φάγωµεν και πίωµεν,
αύριον γάρ αποθνήσκοµεν.
Α Κορ. 15,32   Εάν, δια να οµιλήσω κατά τον ανθρώπινον τρόπον του σκέπτεσθαι, ηγωνίσθην εις την Εφεσον τον έσχατον
αγώνα εναντίον ανθρώπων, που δια την αγριότητα των ωµοίαζον µε θηρία, τι ωφελήθηκα από αυτό; Εάν οι νεκροί δεν
ανασταίνωνται, τότε ας είπωµεν ο,τι και οι υλισταί, δια τους οποίους κάνει λόγον η Π. Διαθήκη· “ας φάµε, ας πιούµε, διότι
αύριο πεθαίνοµε”.
Α Κορ. 15,33  µη πλανάσθε· φθείρουσιν ήθη χρηστά οµιλίαι κακαί.
Α Κορ. 15,33  Μη πλανάσθε µε τέτοιες ψευδείς διδασκαλίες και µη λησµονείτε ότι αι κακαί συναναστροφαί διαφθείρουν τα
καλά ήθη.
Α Κορ. 15,34  εκνήψατε δικαίως και µη αµαρτάνετε· αγνωσίαν γάρ Θεού τινες έχουσι· προς εντροπήν υµίν λέγω.
Α Κορ. 15,34   Εξυπνήσατε και γρηγορήσατε, όπως είναι δίκαιον και συµφέρον για σας, και αποφεύγετε την αµαρτίαν· διότι
µερικοί έχουν άγνοιαν της δυνάµεως του Θεού και αµαρτάνουν χωρίς φόβον. Σας τα λέγω αυτά δια να εντραπήτε.
Α Κορ. 15,35  Αλλ ερεί τις· πώς εγείρονται οι νεκροί; ποίω δε σώµατι έρχονται;
Α Κορ. 15,35  Αλλ' ίσως θα πη κανείς· πως ανασταίνονται οι νεκροί, µε ποίον δε σώµα έρχονται, µε αυτό το σώµα που
αποσυνετέθη και διελύθη;
Α Κορ. 15,36  άφρον, σύ ό σπείρεις, ου ζωοποιείται εάν µη αποθάνη·
Α Κορ. 15,36   Ανόητε και απερίσκεπτε, διατί αµφιβάλλεις; Εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται και δεν
καρποφορεί, εάν δεν αποθάνη και δεν αποσυντεθή θαπτόµενον εις την γην.
Α Κορ. 15,37  και ό σπείρεις, ου το σώµα το γενησόµενον σπείρεις, αλλά γυµνόν κόκκον, ει τύχοι σίτου ή τινος των λοιπών·
Α Κορ. 15,37  Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώµα, που πρόκειται να φυτρώση και να γίνη από την γην, αλλά σπέρνεις
π.χ. ένα γυµνόν και χωρίς φύλλα κόκκον σιταριού η κάποιον από τους άλλους σπόρους.
Α Κορ. 15,38  ο δε Θεός αυτώ δίδωσι σώµα καθώς ηθέλησε, και εκάστω των σπερµάτων το ίδιον σώµα.
Α Κορ. 15,38   Ο δε Θεός δίδει εις αυτόν τον γυµνόν κόκκον σώµα, σύµφωνα µε το θέληµά του, και εις καθένα από τους
σπόρους το ιδιαίτερον σώµα.
Α Κορ. 15,39  ου πάσα σάρξ η αυτή σάρξ, αλλά άλλη µέν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ κτηνών, άλλη δε ιχθύων, άλλη δε
πετεινών.
Α Κορ. 15,39   Ολαι αι σάρκες δεν είναι η ίδια σάρκα, άλλη µεν είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη δε η σάρκα των κτηνών,
άλλη η σάρκα των ιχθύων και άλλη των πτηνών.
Α Κορ. 15,40  και σώµατα επουράνια, και σώµατα επίγεια· αλλ ετέρα µέν η των επουρανίων δόξα, ετέρα δε η των επιγείων.
Α Κορ. 15,40   Οπως επίσης υπάρχουν και σώµατα επουράνια και σώµατα επίγεια , αλλά άλλη µεν είναι η λαµπρότης των
επουρανίων και άλλη η των επιγείων.
Α Κορ. 15,41  άλλη δόξα ηλίου, και άλλη δόξα σελήνης, και άλλη δόξα αστέρων· αστήρ γάρ αστέρος διαφέρει εν δόξη.
Α Κορ. 15,41  Αλλη είναι η λάµψις και το µεγαλείον του ηλίου και άλλη είναι η λάµψις της σελήνης και άλλη η λαµπρότης
των αστέρων· διότι αστέρι από αστέρι διαφέρει ως προς την λάµψιν.
Α Κορ. 15,42  ούτω και η ανάστασις των νεκρών. σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία·
Α Κορ. 15,42   Ετσι είναι και η ανάστασις των νεκρών σωµάτων. Ριπτεται στον τάφον το νεκρόν σώµα εις κατάστασιν
φθοράς και αποσυνθέσεως και ανασταίνεται άφθαρτον.
Α Κορ. 15,43  σπείρεται εν ατιµία, εγείρεται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, εγείρεται εν δυνάµει·
Α Κορ. 15,43   Ριπτεται στον τάφον δυσειδές και δυσώδες και ανασταίνεται ωραίον και ένδοξον. Σπέρνεται εις κατάστασιν
ασθενείας και ανασταίνεται γεµάτο δύναµιν.
Α Κορ. 15,44  σπείρεται σώµα ψυχικόν, εγείρεται σώµα πνευµατικόν. έστι σώµα ψυχικόν, και έστι σώµα πνευµατικόν.
Α Κορ. 15,44   Σπέρνεται σώµα που εζούσε χάρις εις τας κατωτέρας ζωϊκάς του λειτουργίας και ανασταίνεται σώµα
πνευµατικόν. Υπάρχει σώµα ψυχικόν, ζωϊκόν, και υπάρχει σώµα πνευµατικόν.
Α Κορ. 15,45  ούτω και γέγραπται· εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάµ εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάµ εις πνεύµα
ζωοποιούν·
Α Κορ. 15,45   Ετσι είναι γραµµένο εις την Π.Διαθήκην· “έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάµ, µε ψυχήν ζωντανήν, που
ζωογονεί και το σώµα”. Ο νέος Αδάµ, ο Κυριος, είναι πλήρης από το Πνεύµα του Θεού που µεταδίδει πνευµατικήν ζωήν.
Α Κορ. 15,46  αλλ ου πρώτον το πνευµατικόν, αλλά το ψυχικόν, έπειτα το πνευµατικόν.
Α Κορ. 15,46   Οµως δεν έγινε πρώτον το πνευµατικόν σώµα, αλλά το ψυχικόν, το ζωϊκόν και έπειτα το πνευµατικόν.
Α Κορ. 15,47  ο πρώτος άνθρωπος εκ γής χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού.
Α Κορ. 15,47   Ο πρώτος άνθρωπος επλάσθη και προήρχετο από την γην, χωµατένιος, ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κυριος, ο
οποίος ως Θεός κατέβηκε από τον ουρανόν και προσέλαβε την ανθρωπίνην φύσιν .
Α Κορ. 15,48  οίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι.
Α Κορ. 15,48   Οποιος ήτο ο χωµατένιος, θνητός δηλαδή και φθαρτός, τέτοιοι χωµατένιοι είναι και οι απόγονοί του. Και
οποιος είναι ο επουράνιος, πνευµατικός και άφθαρτος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι, οι πιστοί δηλαδή που
αναγεννώνται δι' αυτού εις την νέαν ζωήν.
Α Κορ. 15,49  και καθώς εφορέσαµεν την εικόνα τού χοϊκού, φορέσοµεν και την εικόνα τού επουρανίου.
Α Κορ. 15,49   Και όπως επήραµεν επάνω µας και εφορέσαµεν τα ιδιώµατα του χωµατένιου, έτσι θα φορέσωµε τα ιδιώµατα
του επουρανίου και θα γίνωµεν εικών αυτού.
Α Κορ. 15,50  Τούτο δε φηµι, αδελφοί, ότι σάρξ και αίµα βασιλείαν Θεού κληρονοµήσαι ου δύνανται, ουδέ η φθορά την
αφθαρσίαν κληρονοµεί.
Α Κορ. 15,50   Με αυτό δε που σας λέγω, αδελφοί, εννοώ ότι η σάρκα και το αίµα, το σαρκικόν δηλαδή και φθαρτόν σώµα
µας δεν ηµπορεί, όπως είναι σήµερα, να κληρονοµήση την βασιλείαν του Θεού, ούτε και η φθορά κληρονοµεί ποτέ την
αφθαρσίαν.
Α Κορ. 15,51  ιδού µυστήριον υµίν λέγω· πάντες µέν ου κοιµηθησόµεθα, πάντες δε αλλαγησόµεθα,



Α Κορ. 15,51  Ιδού σας φανερώνω µίαν µυστηριώδη και άγνωστον αλήθειαν· όλοι µεν δεν θα αποθάνωµεν, όλοι όµως,
νεκροί και ζώντες, όταν έλθη ο Χριστός, θα αλλάξωµεν σώµα και κατάστασιν.
Α Κορ. 15,52  εν ατόµω, εν ριπή οφθαλµού, εν τή εσχάτη σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι, και
ηµείς αλλαγησόµεθα.
Α Κορ. 15,52   Και θα γίνη αυτό ακαριαίως, ώσπου να ανοιγοκλείση το βλέφαρον, όταν θα ηχήση η τελευταία σάλπιξ του
ουρανού· διότι τότε θα σαλπίση ο άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Οσοι δε τότε ζώµεν θα υποστώµεν
αµέσως ριζικήν αλλαγήν.
Α Κορ. 15,53  δεί γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν .
Α Κορ. 15,53  Διότι πρέπει αυτό το φθαρτόν σώµα να ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο σώµα να ενδυθή αθανασίαν.
Α Κορ. 15,54  όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσηται αθανασίαν, τότε γενήσεται ο
λόγος ο γεγραµµένος· κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος·
Α Κορ. 15,54   Οταν δε το φθαρτόν τούτο πάρη την αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο πάρη την αθανασίαν, τότε θα γίνη
πραγµατικότης ο λόγος που είναι γραµµένος εις την Π. Διαθήκην· “κατεποντίσθη, κατενικήθη και εξηφανίσθη εντελώς ο
θάνατος”. Δεν υπάρχει πλέον.
Α Κορ. 15,55  που σου, θάνατε, το κέντρον; που σου, άδη, το νίκος;
Α Κορ. 15,55  “Που είναι, θάνατε, το φαρµακερό κεντρί σου; Αδη, που είναι η νίκη σου;”
Α Κορ. 15,56  το δε κέντρον τού θανάτου η αµαρτία, η δε δύναµις της αµαρτίας ο νόµος.
Α Κορ. 15,56   Το δε φαρµακερό κεντρί του θανάτου είναι η αµαρτία, την οποίαν όµως έχει εξουδετερώσει και εξαφανίσει ο
Χριστός. Η δε δύναµις της αµαρτίας είναι ο νόµος, διότι χωρίς νόµον δεν νοείται αµαρτία.
Α Κορ. 15,57  τώ δε Θεώ χάρις τώ διδόντι ηµίν το νίκος διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού .
Α Κορ. 15,57  Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο Θεός, ο οποίος δια του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µας δίδει την
νίκην.
Α Κορ. 15,58  Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί, εδραίοι γίνεσθε, αµετακίνητοι, περισσεύοντες εν τώ έργω τού Κυρίου πάντοτε,
ειδότες ότι ο κόπος υµών ουκ έστι κενός εν Κυρίω.
Α Κορ. 15,58   Ωστε, αδελφοί µου αγαπητοί, στηριχθήτε γέρα εις την µεγάλην αυτήν αλήθειαν περί της βεβαίας αναστάσεώς
µας, µένετε ακλόνητοι, πάντοτε πλούσιοι στο έργον του Κυρίου, γνωρίζοντες καλά ότι ο κόπος σας δεν είναι χαµένος
ενώπιον του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Α Κορ. 16,1  Περί δε της λογίας της εις τους αγίους, ώσπερ διέταξα ταίς εκκλησίαις της Γαλατίας ούτω και υµείς ποιήσατε.
Α Κορ. 16,1  Περί δε της συλλογής εράνων και βοηθηµάτων δια τους πτωχούς Χριστιανούς, κάµετε και σεις σύµφωνα µε τας
οδηγίας, που έχω δώση εις τας Εκκλησίας της Γαλατίας.
Α Κορ. 16,2  κατά µίαν σαββάτων έκαστος υµών παρ εαυτώ τιθέτω θησαυρίζων ό,τι αν ευοδώται, ίνα µη όταν έλθω τότε
λογίαι γίνωνται.
Α Κορ. 16,2  Δηλαδή την πρώτην ηµέραν της εβδοµάδος, την Κυριακήν, ο καθένας από σας ας θέτη κατά µέρος στο σπίτι
του κάποιο πόσον και ας µαζεύη έτσι από τώρα ο,τι ευκολύνεται, ώστε να µη γίνωνται τέτοιες συνεισφορές, όταν θα έλθω
εγώ.
Α Κορ. 16,3  όταν δε παραγένωµαι, ούς εάν δοκιµάσητε, δι επιστολών τούτους πέµψω απενεγκείν την χάριν υµών εις
Ιερουσαλήµ·
Α Κορ. 16,3  Οταν δε έλθω, τότε το δώρον αυτό της αγάπης σας θα στείλω να το µεταφέρουν εις την Ιερουσαλήµ µε
συστατικάς επιστολάς µου άνθρωποι, τους οποίους σεις θα διαλέξετε.
Α Κορ. 16,4  εάν δε ή άξιον τού καµέ πορεύεσθαι, σύν εµοί πορεύσονται.
Α Κορ. 16,4  Εάν µάλιστα είναι µεγάλο το πόσον και αξίζη να µεταβώ και εγώ εις την Ιερουσαλήµ, τότε µαζή µ' εµένα θα
πάνε και οι ιδικοί σας.
Α Κορ. 16,5  Ελεύσοµαι δε προς υµάς όταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γάρ διέρχοµαι·
Α Κορ. 16,5  Θα έλθω δε προς σας όταν περάσω την Μακεδονίαν· διότι θα περιοδεύσω τώρα εις την Μακεδονίαν.
Α Κορ. 16,6  προς υµάς δε τυχόν παραµενώ ή και παραχειµάσω, ίνα υµείς µε προπέµψητε ού εάν πορεύωµαι.
Α Κορ. 16,6  Ισως δε να µείνω κοντά σας αρκετόν χρόνον η και να παραχειµάσω, ώστε σεις να µε κατευοδώσετε όπου αν
πρόκειται να µεταβει.
Α Κορ. 16,7  ου θέλω γάρ υµάς άρτι εν παρόδω ιδείν, ελπίζω δε χρόνον τινά επιµείναι προς υµάς, εάν ο Κύριος επιτρέπη.
Α Κορ. 16,7  Δεν έρχωµαι δε τώρα, διότι δεν θέλω να σας ίδω περαστικός εν βία, αλλ' ελπίζω να µείνω κοντά σας για λίγο
διάστηµα, εάν ο Κυριος επιτρέπη.
Α Κορ. 16,8  επιµενώ δε εν Εφέσω έως της πεντηκοστής·
Α Κορ. 16,8  Θα παραµείνω δε εις την Εφεσον µέχρι την Πεντηκοστήν.
Α Κορ. 16,9  θύρα γάρ µοι ανέωγε µεγάλη και ενεργής, και αντικείµενοι πολλοί.
Α Κορ. 16,9  Διότι εδώ µου έχει ανοίξει ο Κυριος µεγάλην θύραν δια την ανάπτυξιν δραστηρίας και αποδοτικής εργασίας.
Αλλά και οι αντίθετοι, που φθονούν το έργον του Κυρίου, είναι πολλοί.
Α Κορ. 16,10  Εάν δε έλθη Τιµόθεος, βλέπετε ίνα αφόβως γένηται προς υµάς· το γάρ έργον Κυρίου εργάζεται ως καγώ·  µη τις
ούν αυτόν εξουθενήση.
Α Κορ. 16,10  Εάν δε έλθη ο Τιµόθεος, προσέχετε να τον δεχθήτε µε καλωσύνην, ώστε να µείνη άνετα και χωρίς δειλίαν µαζή
σας· διότι και αυτός εργάζεται το έργον του Κυρίου, όπως και εγώ. Προσέχετε, λοιπόν, µήπως τυχόν κανείς του φερθή µε
περιφρόνησιν και αδιαφορίαν, σαν να µη έχη τάχα αξίαν.
Α Κορ. 16,11  προπέµψατε δε αυτόν εν ειρήνη ίνα έλθη προς µε· εκδέχοµαι γάρ αυτόν µετά των αδελφών.
Α Κορ. 16,11  Οταν δε πρόκειται να έλθη εις συνάντησίν µου, να τον κατευοδώσετε µε ειρήνην. Διότι εγώ µαζή µε τους εδώ
αδελφούς τον περιµένω.
Α Κορ. 16,12  Περί δε Απολλώ τού αδελφού, πολλά παρεκάλεσα αυτόν ίνα έλθη προς υµάς µετά των αδελφών· και πάντως
ουκ ήν θέληµα ίνα νύν έλθη, ελεύσεται δε όταν ευκαιρήση.



Α Κορ. 16,12  Δια δε τον αδελφόν Απολλώ σας λέγω ότι παρά πολύ τον παρεκάλεσα να σας επισκεφθή µαζή µε τους
αδελφούς. Παρ' όλα όµως αυτά δεν ηθέλησε να έλθη τώρα. Θα έλθη όµως όταν το κρίνη εύκαιρον.
Α Κορ. 16,13  Γρηγορείτε, στήκετε εν τή πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε.
Α Κορ. 16,13  Μενετε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Σταθήτε στερεοί και ακλόνητοι εις την πίστιν. Δειχθήτε άνδρες γενναίοι·
παρέτε δύναµιν και ισχύν.
Α Κορ. 16,14  πάντα υµών εν αγάπη γινέσθω.
Α Κορ. 16,14  Ολα όσα λέγετε και κάνετε ας γίνωνται µε αγάπην.
Α Κορ. 16,15  Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί· οίδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν τοίς
αγίοις έταξαν εαυτούς·
Α Κορ. 16,15  Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, και δια το εξής ακόµη· γνωρίζετε την οικογένειαν του Στεφανά, ότι είναι
οικογένεια που πρώτη αυτή από όλην την Αχαΐαν επίστευσεν στον Χριστόν και έταξαν τον εαυτόν τους εις την υπηρεσίαν
των Χριστιανών.
Α Κορ. 16,16  ίνα και υµείς υποτάσσησθε τοίς τοιούτοις και παντί τώ συνεργούντι και κοπιώντι.
Α Κορ. 16,16  Σας παρακαλώ, λοιπόν, να υποτάσσεσθε και σεις εις τέτοιους εκλεκτούς Χριστιανούς και εις καθένα , ο οποίος
συνεργεί και κοπιάζει στο έργον του Κυρίου.
Α Κορ. 16,17  χαίρω δε επί τή παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το υµών υστέρηµα ούτοι
ανεπλήρωσαν·
Α Κορ. 16,17  Χαίρω δε, διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός, οι οποίοι ανεπλήρωσαν εις
αρκετόν βαθµόν την στέρησιν της ιδικής σας παρουσίας.
Α Κορ. 16,18  ανέπαυσαν γάρ το εµόν πνεύµα και το υµών. Επιγινώσκετε ούν τους τοιούτους.
Α Κορ. 16,18  Διότι ανέπαυσαν το πνεύµα µου µε τας πληροφορίας που µου έφεραν, και πιστεύω ότι θα αναπαύσουν και το
ιδικόν σας πνεύµα µε την επιστολήν, που θα σας φέρουν. Να αναγνωρίζετε την αξίαν των και να εκτιµάτε τους τοιούτους
Χριστιανούς.
Α Κορ. 16,19  Ασπάζονται υµάς αι εκκλησίαι της Ασίας. ασπάζονται υµάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκιλλα σύν τή
κατ οίκον αυτών εκκλησία.
Α Κορ. 16,19  Σας στέλνουν αδελφικούς χαιρετισµούς αι Εκκλησίαι της Ασίας. Σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η
Πρίσκιλλα µαζή µε τους πιστούς, οι οποίοι συναθροίζονται στο σπίτι των.
Α Κορ. 16,20  ασπάζονται υµάς οι αδελφοί πάντες. ασπάζεσθε αλλήλους εν φιλήµατι αγίω.
Α Κορ. 16,20   Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Ασπασθήτε ο ένας τον άλλον µε το άγιον φίληµα της αγάπης.
Α Κορ. 16,21  Ο ασπασµός τή εµή χειρί Παύλου.
Α Κορ. 16,21  Οχαιρετισµός αυτός εγράφη µε το χέρι εµού, του Παύλου.
Α Κορ. 16,22  εί τις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεµα. µαράν αθά.
Α Κορ. 16,22   Εάν κανείς δεν αγαπά µε όλην του την ψυχήν και την δύναµιν τον Κυριον Ιησούν, ας είναι χωρισµένος από
την Εκκλησίαν και τον Χριστόν. Ο Κυριος θα έλθη και θα τον κρίνη όπως του πρέπει.
Α Κορ. 16,23  Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού µεθ υµών.
Α Κορ. 16,23   Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι µαζή σας πάντοτε.
Α Κορ. 16,24  η αγάπη µου µετά πάντων υµών εν Χριστώ Ιησού· αµήν.
Α Κορ. 16,24   Η αγάπη µου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι µε όλους σας. Αµήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Κορ. 1,1  Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήµατος Θεού, και Τιµόθεος ο αδελφός, τή εκκλησία τού Θεού τή ούση
εν Κορίνθώ σύν τοίς αγίοις πάσι τοίς ούσιν εν όλη τή Αχαΐα·
Β Κορ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, που είµαι απόστολος του Ιησού Χριστού δια του θελήµατος του Θεού και ο Τιµόθεος ο αδελφός,
προς την Εκκλησίαν του Θεού που είναι εις την Κορινθον και προς πάντας τους Χριστιανούς , οι οποίοι ευρίσκονται εις όλην
την Αχαΐαν,
Β Κορ. 1,2  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Β Κορ. 1,2  είθε να είναι πάντοτε µαζή σας χάρις και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Β Κορ. 1,3  Ευλογητός ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο πατήρ των οικτιρµών και Θεός πάσης
παρακλήσεως,
Β Κορ. 1,3  Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ και ο χορηγός
της εσπλαγχνίας, του ελέους και της συγκαταβάσεως, και ο Θεός κάθε παρηγορίας δια τους θλιβοµένους ανθρώπους.
Β Κορ. 1,4  ο παρακαλών ηµάς εν πάση τή θλίψει ηµών, εις το δύνασθαι ηµάς παρακαλείν τους εν πάση θλίψει διά της
παρακλήσεως ής παρακαλούµεθα αυτοί υπό τού Θεού·
Β Κορ. 1,4  Αυτός είναι που µας παρηγορεί και µας γαληνεύει εις κάθε µας θλίψιν, ώστε να ηµπορούµεν και ηµείς να
παρηγορούµεν τους ανθρώπους τους ευρισκοµένους εις κάθε θλίψιν µε την παρηγορίαν, µε την οποίαν ηµείς οι ίδιοι
παρηγορούµεθα από τον Θεόν.
Β Κορ. 1,5  ότι καθώς περισσσεύει τα παθήµατα τού Χριστού εις ηµάς, ούτω διά Χριστού περισσεύει και η παράκλησις
ηµών.
Β Κορ. 1,5  Ευχαριστούµεν τον Κυριον, διότι όπως πλεονάζουν και αφθονούν εις ηµάς αι θλίψεις και τα παθήµατα σαν του
Χριστού και προς χάριν του Χριστού, έτσι πλεονάζει και περισσεύει και η παρηγορία, την οποίαν δια µέσου του Χριστού
παίρνοµεν.
Β Κορ. 1,6  είτε δε θλιβόµεθα, υπέρ της υµών παρακλήσεως και σωτηρίας της ενεργουµένης εν υποµονή των αυτών
παθηµάτων ών και ηµείς πάσχοµεν, και η ελπίς ηµών βεβαία υπέρ υµών· είτε παρακαλούµεθα, υπέρ της υµών
παρακλήσεως και σωτηρίας,
Β Κορ. 1,6  Αλλ' είτε δοκιµάζοµεν θλίψεις, τας δοκιµάζοµεν δια την ιδικήν σας παρηγορίαν και δια την ιδικήν σας



σωτηρίαν, την οποίαν η χάρις του Θεού ενεργεί εις σας, και η οποία χάρις σας δίδει την δύναµιν να υποµένετε τα ίδια
παθήµατα, τα οποία και ηµείς πάσχοµεν· είτε παρηγορούµεθα, παρηγορούµεθα πάλιν προς ιδικήν σας παρηγορίαν και
σωτηρίαν, δια να ενθαρρύνεσθε από το παράδειγµά µας και να στηρίζεσθε εις την ελπίδα και την υποµονήν.
Β Κορ. 1,7  ειδότες ότι ώσπερ κοινωνοί εστε των παθηµάτων, ούτω και της παρακλήσεως.
Β Κορ. 1,7  Και είναι σταθερά και αδιάψευστος η ελπίδα που έχοµεν για σας, επειδή γνωρίζοµεν καλά ότι όπως συµµετέχετε
εις τας θλίψεις και τας κακοπαθείας µας, έτσι θα συµµετέχετε και εις την παρηγορίαν µας.
Β Κορ. 1,8  Ου γάρ θέλοµεν υµάς αγνοείν, αδελφοί, υπέρ της θλίψεως ηµών της γενοµένης ηµίν εν τή Ασία, ότι καθ
υπερβολήν εβαρήθηµεν υπέρ δύναµιν, ώστε εξαπορηθήναι ηµάς και τού ζήν·
Β Κορ. 1,8  Δεν θέλοµεν δε να αγνοήτε, αδελφοί, την θλίψιν που µας ευρήκεν εις την Ασίαν, διότι εταλαιπωρήθηµεν παρά
πολύ υπερβολικά µεγάλο βάρος θλίψεων και δοκιµασιών έπεσεν επάνω µας, παραπάνω από την δύναµίν µας, ώστε να
χάσωµεν κάθε ελπίδα και δι' αυτήν ακόµη την ζωήν µας.
Β Κορ. 1,9  αλλά αυτοί εν εαυτοίς το απόκριµα τού θανάτου εσχήκαµεν, ίνα µη πεποιθότες ώµεν εφ εαυτοίς, αλλ επί τώ Θεώ
τώ εγείροντι τους νεκρούς·
Β Κορ. 1,9  Ολα δε αυτά έγιναν αιτία, ώστε ηµείς οι ίδιοι να πάρωµεν σαν απάντησιν από τα γεγονότα την πληροφορίαν και
την βεβαιότητα, ότι πρόκειται να αποθάνωµεν. Επέτρεψε δε ο Κυριος τους φοβερούς αυτούς και θανασίµους κινδύνους δια
να µη έχωµεν πεποίθησιν στον εαυτόν µας, αλλ' στον Θεόν, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς.
Β Κορ. 1,10  ός εκ τηλικούτου θανάτου ερύσατο ηµάς και ρύεται, εις ον ηλπίκαµεν ότι και έτι ρύσεται,
Β Κορ. 1,10  Αυτός µας εγλύτωσεν από ένα τόσον µεγάλον και βέβαιον κίνδυνον θανάτου και µας γλυτώνει. Εις αυτόν δε
έχοµεν αναθέσει τας ελπίδας µας, ότι και στο µέλλον θα µας γλυτώση και από άλλους κινδύνους,
Β Κορ. 1,11  συνυπουργούντων και υµών υπέρ ηµών τή δεήσει, ίνα εκ πολλών προσώπων το εις ηµάς χάρισµα διά πολλών
ευχαριστηθή υπέρ ηµών.
Β Κορ. 1,11  αφού και σεις υποβοηθείτε και συνεργείτε µε τας προσευχάς σας υπέρ ηµών προς τον Θεόν, ώστε το δώρον που
θα µας χαρίση ο Θεός, η περιφρούρησις δηλαδή της ζωής µας από τους κινδύνους, να οµολογηθή και να αναγνωρισθή ως
δωρεά του από πολλά πρόσωπα, από ηµάς δηλαδή και από σας. Και έτσι να αναπεµφθή µε πολλούς τρόπους θερµή
ευχαριστία προς τον Κυριον δι' ηµάς.
Β Κορ. 1,12  Η γάρ καύχησις ηµών αύτη εστί, το µαρτύριον της συνειδήσεως ηµών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού,
ουκ εν σοφία σαρκική, αλλ εν χάριτι Θεού ανεστράφηµεν εν τώ κόσµω, περισσοτέρως δε προς υµάς.
Β Κορ. 1,12  Αυτό το οποίον µας κάµνει να καυχώµεθα είναι η µαρτυρία της συνειδήσεώς µας, ότι έχοµεν συµπεριφερθη και
εργασθή εις όλον τον κόσµον και ιδιαιτέρως µεταξύ σας, µε απλότητα και ειλικρίνειαν, όπως θέλει ο Θεός, όχι µε την
κοσµικήν, την ψευδή και πλανωµένην σοφίαν, αλλά µε την σοφίαν και την σύνεσιν, που µας δίδει η χάρις του Θεού.
Β Κορ. 1,13  ου γάρ άλλα γράφοµεν υµίν, αλλ ή ά αναγινώσκετε ή και επιγινώσκετε, ελπίζω δε ότι και έως τέλους
επιγνώσεσθε,
Β Κορ. 1,13  Διότι δεν σας γράφοµεν άλλα, διαφορετικά από όσα προφορικώς σας εδιδάξαµεν, αλλά τα ίδια αυτά που
διαβάζετε, και αυτά που καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ελπίζω δε ότι και µέχρις τέλους θα τα γνωρίσετε µε ακρίβειαν και
βαθύτητα.
Β Κορ. 1,14  καθώς και επέγνωτε ηµάς από µέρους ότι καύχηµα υµών εσµεν, καθάπερ και υµείς ηµών, εν τή ηµέρα τού
Κυρίου Ιησού.
Β Κορ. 1,14  Θα γνωρίσετε δε και ηµάς τους ιδίους καλά, όπως εις κάποιον βαθµόν µας έχετε γνωρίσει, ότι είµεθα καύχηµά
σας, διότι έχετε τέτοιους διδασκάλους. Ακριβώς δε τα ίδια και ηµείς αισθανώµεθα για σας, ότι είσθε δηλαδή καύχηµά µας,
διότι εδεχθήκατε µε προθυµίαν και πίστιν την διδασκαλίαν του Κυρίου και την νέαν ζωήν. Και το δίκαιον αυτό καύχηµά
µας θα φανή ακόµη λαµπρότερον κατά την µεγάλην ηµέραν της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού.
Β Κορ. 1,15  Καί ταύτη τή πεποιθήσει εβουλόµην προς υµάς ελθείν πρότερον, ίνα δευτέραν χάριν έχητε,
Β Κορ. 1,15  Και µε αυτήν την πεποίθησιν και διάθεσιν ήθελα να έλθω προς σας, πριν περιοδεύσω την Μακεδονίαν, ώστε να
έχετε διπλήν χαράν και πνευµατικήν ωφέλειαν από τας δύο αυτάς επισκέψεις µου.
Β Κορ. 1,16  και δι υµών διελθείν εις Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας ελθείν προς υµάς και υφ υµών προπεµφθήναι
εις την Ιουδαίαν.
Β Κορ. 1,16  Δια µέσου δε της πόλεώς σας ήθελα να διαβώ από σας εις την Μακεδονίαν και πάλιν από την Μακεδονίαν να
έλθω εις σας, δια να µε κατευοδώσετε εις την Ιουδαίαν.
Β Κορ. 1,17  τούτο ούν βουλόµενος µήτι άρα τή ελαφρία εχρησάµην; ή ά βουλεύοµαι, κατά σάρκα βουλεύοµαι, ίνα ή παρ
εµοί το ναί ναί και το ού ού;
Β Κορ. 1,17  Αυτά, λοιπόν, εσχεδίαζα και απεφάσιζα, αλλ' αι περιστάσεις δεν µε εβοήθησαν να τα πραγµατοποιήσω. Μηπως
από αυτό βγαίνει το συµπέρασµα, όπως µε κατηγορούν οι εχθροί µου, ότι µε πολλήν ελαφρότητα εσκέφθην η εκείνα τα
οποία σκέπτοµαι και αποφασίζω, τα σκέπτοµαι σαν σαρκικός άνθρωπος και θέλω κατά τρόπον εγωϊστικόν αυτό, που θα
είπω ναι, να είναι ναι και το όχι να είναι όχι; (Εγώ όµως δεν αποφασίζω σαν κοσµικός άνθρωπος, αλλά σαν άνθρωπος που
υποβάλλει τας αποφάσστου στο Πνεύµα το Αγιον, και τας οποίας αποφάσεις ηµπορεί το Πνεύµα άλλας να ευοδώση και
άλλας να µαταιώση).
Β Κορ. 1,18  πιστός δε ο Θεός ότι ο λόγος ηµών ο προς υµάς ουκ εγένετο ναί και ού.
Β Κορ. 1,18  Μη βγάλετε όµως το συµπέρασµα, ότι και το κήρυγµα του Ευαγγελίου, που σας έχω διδάξει είναι αβέβαιον.
Καθε άλλο· είναι κατά πάντα αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος επιµαρτυρεί, ότι το κήρυγµά µας προς σας δεν είναι αµβίβολον,
δεν είναι και ναι και όχι.
Β Κορ. 1,19  ο γάρ τού Θεού υιός Ιησούς Χριστός ο εν υµίν δι ηµών κηρυχθείς, δι εµού και Σιλουανού και Τιµοθέου, ουκ
εγένετο ναί και ού, αλλά ναί εν αυτώ γέγονεν·
Β Κορ. 1,19  Διότι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ηµείς, δηλαδή εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιµόθεος, σας έχοµεν
κηρύξει, δεν έγινε και ναι και όχι, δεν απεδείχθη δηλαδή κάτι το άστατον και αβέβαιον, αλλ' όπως και η προσωπική σας
πείρα µαρτυρεί, επεκυρώθησαν και απεδείχθησαν αληθινά και αµετακίνητα όλα όσα αναφέρονται στον Χριστόν.
Β Κορ. 1,20  όσαι γάρ επαγγελίαι Θεού, εν αυτώ το ναί και εν αυτώ το αµήν τώ Θεώ προς δόξαν δι ηµών.
Β Κορ. 1,20  Διότι όλαι αι υποσχέσστου Θεού περί της σωτηρίας µας επραγµατοποιήθησαν δια του Ιησού Χριστού και



απεδείχθησαν δι' αυτού ναι και αµήν, (αληθιναί και βέβαιαι) δια να δοξάζεται έτσι δι' ηµών των Αποστόλων ο Θεός.
Β Κορ. 1,21  ο δε βεβαιών ηµάς σύν υµίν εις Χριστόν και χρίσας ηµάς Θεός,
Β Κορ. 1,21  Εκείνος δε ο οποίος δίδει την ακλόνητον και βεβαίαν πεποίθησιν εις ηµάς µαζή µε σας, ώστε να µένωµεν πιστοί
στον Χριστόν και ο οποίος µας έχρισε µε το Αγιον Πνεύµα, είναι ο Θεός.
Β Κορ. 1,22  ο και σφραγισάµενος ηµάς και δούς τον αραβώνα τού Πνεύµατος εν ταίς καρδίαις ηµών .
Β Κορ. 1,22  Αυτός και έβαλε την σφραγίδα του επάνω µας, δια να δείξη, ότι είµεθα ιδικοί του και έδωσε το Πνεύµα του το
Αγιον εις τας καρδίας µας ως προκαταβολήν και εγγύησιν δι' όλα όσα µας έχει υποσχεθή.
Β Κορ. 1,23  Εγώ δε µάρτυρα τον Θεόν επικαλούµαι επί την εµήν ψυχήν, ότι φειδόµενος υµών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον.
Β Κορ. 1,23  Πρέπει δε να σας πω τούτο· ότι εγώ, επειδή σας λυπούµαι, δεν ήλθα ακόµη εις την Κορινθον, δια να µη σας
στενοχωρήσω µε τας παρατηρήσεις µου και εις αυτό επικαλούµαι µάρτυρα τον Θεόν, που βλέπει την ψυχήν µου.
Β Κορ. 1,24  ουχ ότι κυριεύοµεν υµών της πίστεως, αλλά συνεργοί εσµεν της χαράς υµών· τή γάρ πίστει εστήκατε.
Β Κορ. 1,24  Δεν σας τα λέγοµεν αυτά, διότι έχοµεν εξουσίαν επάνω εις σας και εις την πίστιν σας, αλλά διότι είµεθα
συνεργάται εις την ιδικήν σας χαράν. Αλλωστε σεις στέκεσθε στερεοί εις την πίστιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Κορ. 2,1  Έκρινα δε εµαυτώ τούτο, το µη πάλιν εν λύπη ελθείν προς υµάς.
Β Κορ. 2,1  Εσκέφθην δε µόνος µου και απεφάσισα τούτο· να µη έλθω προς σας λυπούµενος δια τα σφάλµατά σας, λυπών δε
και σας µε τας παρατηρήσεις, που είµαι αναγκασµένος να σας κάµω.
Β Κορ. 2,2  ει γάρ εγώ λυπώ υµάς, και τις εστιν ο ευφραίνων µε ει µη ο λυπούµενος εξ εµού;
Β Κορ. 2,2  Η λύπη όµως, που θα σας προκαλέσω, αποβλέπει στο καλόν σας, διότι εάν εγώ µε τους ελέγχους σας στενοχωρώ,
ποιός είναι εκείνος, που µε ευφραίνει, παρά αυτός που δέχεται τας παρατηρήσεις µου, λυπείται και µετανοεί δια τα
σφάλµατά του και προχωρεί εις διόρθωσιν·
Β Κορ. 2,3  και έγραψα υµίν τούτο αυτό, ίνα µη ελθών λύπην έχω αφ ών έδει µε χαίρειν, πεποιθώς επί πάντας υµάς ότι η εµή
χαρά πάντων υµών εστιν.
Β Κορ. 2,3  Και σας έγραψα αυτό τούτο ακριβώς εις προηγουµένην επιστολήν και σας έκαµα παρατηρήσεις , δια να
διορθωθήτε εν τω µεταξύ, ώστε, όταν θα έλθω, να µη δοκιµάσω λύπην από εκείνους, από τους οποίους έπρεπε µάλλον να
δοκιµάζω χαράν. Είµαι δε βέβαιος δι' όλους σας, ότι η ιδική µου χαρά είναι και χαρά όλων σας.
Β Κορ. 2,4  εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα υµίν διά πολλών δακρύων, ουχ ίνα λυπηθήτε, αλλά την
αγάπην ίνα γνώτε ήν έχω περισσοτέρως εις υµάς.
Β Κορ. 2,4  Είχα βέβαια λυπηθή και εγώ πολύ, δια τους ελέγχους που σας έκαµα εις την πρώτην επιστολήν βαθύτατα
θλιµµένος και µε σφιγµένην την καρδιά και µε πολλά δάκρυα, όχι δια να καταβληθήτε από λύπην, αλλά δια να γνωρίσετε
την εξαιρετικήν αγάπην, την οποίαν έχω προς σας.
Β Κορ. 2,5  Ει δε τις λελύπηκεν, ουκ εµέ λελύπηκεν, αλλά, από µέρους ίνα µη επιβαρώ, πάντας υµάς.
Β Κορ. 2,5  Εάν δε κάποιος µε το βαρύ του σφάλµα επροκάλεσε λύπην, δεν ελύπησε µόνον εµέ, αλλ' εν µέρει ελύπησε και
όλους σας, και δια τούτο δεν θέλω να σας στενοχωρήσω και σας λυπήσω µε ελέγχους δι' αδιαφορίαν ως προς το θέµα αυτό.
Β Κορ. 2,6  ικανόν τώ τοιούτω η επιτιµία αύτη η υπό των πλειόνων·
Β Κορ. 2,6  Είναι αρκετή τιµωρία δι' αυτόν η επίπληξις αυτή, η οποία του έγινε από τους περισσοτέρους.
Β Κορ. 2,7  ώστε τουναντίον µάλλον υµάς χαρίσασθαι και παρακαλέσαι, µήπως τή περισσοτέρα λύπη καταποθή ο τοιούτος.
Β Κορ. 2,7  Ωστε αντιθέτως είναι καλύτερον τώρα να του δείξετε χάριν και καλωσύνην, να του συγχωρήσετε το σφάλµα και
να τον παρηγορήσετε, µήπως από την µεγάλην και βαρείαν λύπην καταβληθή και καταποντισθή εις απογοήτευσιν και
απελπισίαν.
Β Κορ. 2,8  διό παρακαλώ υµάς κυρώσαι εις αυτόν αγάπην.
Β Κορ. 2,8  Δι' αυτό και σας παρακαλώ να δείξετε εις αυτόν ειλικρινή αγάπη και καλωσύνην.
Β Κορ. 2,9  εις τούτο γάρ και έγραψα, ίνα γνώ την δοκιµήν υµών, ει εις πάντα υπήκοοί εστε.
Β Κορ. 2,9  Διότι µε αυτόν τον σκοπόν και σας έγραψα εις την προηγουµένην µου επιστολήν, δια να ίδω και γνωρίσω την
αρετήν σας, εάν εις όλα είσθε υπήκοοι.
Β Κορ. 2,10  ώ δε τι χαρίζεσθε, και εγώ· και γάρ εγώ εί τι κεχάρισµαι ώ κεχάρισµαι, δι υµάς εν προσώπω Χριστού,
Β Κορ. 2,10  Εις όποιον δε σεις δίδετε χάριν και συγχώρησιν, δίδω και εγώ διότι και εγώ, εάν έχω χαρίσει κάτι εις οποίον έχω
χαρίσει, το έκαµα προς χάριν ιδικήν σας, ενώπιον του Χριστού.
Β Κορ. 2,11  ίνα µη πλεονεκτηθώµεν υπό τού σατανά· ου γάρ αυτού τα νοήµατα αγνοούµεν.
Β Κορ. 2,11  Πρέπει δε να δείχνωµεν αυτήν την καλωσύνην και την ανοχήν προς τους αδελφούς , δια να µη εξαπατηθώµεν
µε υψηλόφρονας λογισµούς από τον σατανάν και κυριαρχηθώµεν έτσι από αυτόν. Διότι δεν µας είναι άγνωστοι οι
µοχθηραί και δόλιαι αυτού επινοήσεις.
Β Κορ. 2,12  Ελθών δε εις την Τρωάδα εις το ευαγγέλιον τού Χριστού, και θύρας µοι ανεωγµένης εν Κυρίω,
Β Κορ. 2,12  Οταν δε ήλθα εις την Τρωάδα, δια να µεταφέρω και εκεί το Ευαγγέλιον του Χριστού, και ενώ µου είχε ανοιχθή
θύρα, δια να υπηρετήσω το έργον του Κυρίου,
Β Κορ. 2,13  ουκ έσχηκα άνεσιν τώ πνεύµατί µου τού µη ευρείν µε Τίτον τον αδελφόν µου, αλλά αποταξάµενος αυτοίς
εξήλθον εις Μακεδονίαν.
Β Κορ. 2,13  δεν εδοκίµασα και δεν είχα άνεσιν στο πνεύµα µου, διότι δεν ευρήκα εκεί τον Τιτον, τον αδελφόν µου, να µε
πληροφορήση σχετικώς µε την κατάστασιν σας. Δι' αυτό αφού απεχαιρέτησα τους εκεί αδελφούς, ανεχώρησα εις την
Μακεδονίαν, δια να προαπαντήσω τον Τιτον.
Β Κορ. 2,14  Τώ δε Θεώ χάρις τώ πάντοτε θριαµβεύοντι ηµάς εν τώ Χριστώ και την οσµήν της γνώσεως αυτού φανερούντι δι
ηµών εν παντί τόπω·
Β Κορ. 2,14  Ας είναι δε ευλογηµένον και δοξασµένον το όνοµα του Θεού, ο οποίος µας δίδει χάριν και δύναµιν και µας
κάµνει να νικώµεν και να θριαµβεύωµεν εν τω Χριστώ, και ο οποίος κάµνει φανεράν και αισθητήν δια µέσου ηµών εις κάθε
τόπον την ζωογόνον ευωδίαν της αληθινής γνώσεως.
Β Κορ. 2,15  ότι Χριστού ευωδία εσµέν τώ Θεώ εν τοίς σωζοµένοις και εν τοίς απολλυµένοις ,



Β Κορ. 2,15  Διότι ηµείς, οι εργάται του Ευαγγελίου, είµεθα ευωδία Χριστού στον Θεόν· ευωδία και µεταξύ των σωζοµένων
και µεταξύ εκείνων, που βαδίζουν τον δρόµον της αιωνίας απωλείας.
Β Κορ. 2,16  οίς µέν οσµή θανάτου εις θάνατον, οίς δε οσµή ζωής εις ζωήν. και προς ταύτα τις ικανός;
Β Κορ. 2,16  Εις άλλους µεν είµεθα οσµή που φέρει τον θάνατον, διότι αυτοί δεν θέλουν να δεχθούν την σώζουσαν αλήθειαν·
εις άλλους δε, τους καλοπροαιρέτους, ζωογόνος ευωδία, που δίδει ζωήν. Και ποιός είναι ικανός από τον εαυτόν του να
πραγµατοποιήση αυτά τα µεγάλα έργα;
Β Κορ. 2,17  ου γάρ εσµεν ως οι λοιποί καπηλεύοντες τον λόγον τού Θεού, αλλ ως εξ ειλικρινείας, αλλ ως εκ Θεού
κατενώπιον τού Θεού εν Χριστώ λαλούµεν.
Β Κορ. 2,17  Ηµείς δεν είµεθα, όπως οι πολλοί, που νοθεύουν και αλλοιώνουν τον λόγον του Θεού και κερδοσκοπούν επάνω
εις αυτόν. Αλλά κηρύττωµεν τον λόγον του Θεού κινούµενοι από αγνά και ειλικρινή ελατήρια, από άδολον ενδιαφέρον, ως
εµπνεόµενοι από τον Θεόν και ενώπιον του Θεού και εν Χριστώ οµιλούντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Κορ. 3,1  Αρχόµεθα πάλιν εαυτούς συνιστάνειν; ει µη χρήζοµεν ώς τινες συστατικών επιστολών προς υµάς ή εξ υµών
συστατικών;
Β Κορ. 3,1  Αρχίζοµεν πάλιν να συνιστώµεν τον εαυτόν µας; Μηπως τυχόν και χρειαζόµεθα, όπως και µερικοί άλλοι,
συστατικάς επιστολάς προς σας η από σας συστατικάς επιστολάς δια τους άλλους;
Β Κορ. 3,2  η επιστολή ηµών υµείς εστε, εγγεγραµµένη εν ταίς καρδίαις ηµών, γινωσκοµένη και αναγινωσκοµένη υπό
πάντων ανθρώπων,
Β Κορ. 3,2  Η ιδική µας συστατική επιστολή είσθε σεις οι ίδιοι. Επιστολή γραµµένη µέσα εις τας καρδίας µας, η οποία
γνωρίζεται ως γνησία και αληθινή και αναγινώσκεται από όλους τους ανθρώπους.
Β Κορ. 3,3  φανερούµενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθείσα υφ ηµών, εγγεγραµµένη ου µέλανι, αλλά Πνεύµατι Θεού
ζώντος, ουκ εν πλαξί λιθίναις, αλλά εν πλαξί καρδίαις σαρκίναις.
Β Κορ. 3,3  Σεις γίνεσθε φανεροί και δια των πραγµάτων αποδεικνύετε, ότι είσθε επιστολή Χριστού, την οποίαν εκείνος
έγραψε, χρησιµοποιήσας ηµάς ως όργανα του· γραµµένη όχι µε µέλανι, αλλά µε την χάριν και τον φωτισµόν του
Πνεύµατος του ζώντος Θεού· όχι εις λίθινες πλάκες, όπως είχε γραφή ο µωσαϊκός Νοµος, αλλ' εις τις σάρκινες πλάκες των
καρδιών σας, αι οποίαι αισθάνονται και ζουν τας δωρεάς και τας αληθείας, που δίδει το Πνεύµα το Αγιον.
Β Κορ. 3,4  Πεποίθησιν δε τοιαύτην έχοµεν διά τού Χριστού προς τον Θεόν.
Β Κορ. 3,4  Καµνοµεν δε αυτήν την οµολογίαν και έχοµεν αυτήν την πεποίθησιν δια του Ιησού Χριστού, έµπροσθεν του
Θεού.
Β Κορ. 3,5  ουχ ότι ικανοί εσµεν αφ εαυτών λογίσασθαί τι ως εξ εαυτών, αλλ η ικανότης ηµών εκ τού Θεού,
Β Κορ. 3,5  Οχι διότι είµεθα από τους εαυτούς µας ικανοί, ούτε ότι από την ιδικήν µας διάνοιαν και από τους ιδικούς µας
λογισµούς συνθέτοµεν και προσφέροµεν το κήρυγµα. Αλλ' η ικανότης µας είναι από τον Θεόν.
Β Κορ. 3,6  ός και ικάνωσεν ηµάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράµµατος, αλλά πνεύµατος· το γάρ γράµµα αποκτείνει,
το δε πνεύµα ζωοποιεί.
Β Κορ. 3,6  Αυτός και µας έχει αναδείξει ικανούς και αξίους διακόνους της Καινής Διαθήκης, όχι του παλαιού γραπτού και
τυπικού νόµου, αλλά του πνευµατικού, ο οποίος δια του Αγίου Πνεύµατος γράφεται εις τας καρδίας µας και δίδει ζωήν.
Διότι το γράµµα, αι τυπικαί διατάξστου παλαιού Νοµου, φέρουν τον πνευµατικόν θάνατον. Τον νέον όµως πνεύµα της
Καινής Διαθήκης δίδει την ζωήν.
Β Κορ. 3,7  Ει δε η διακονία τού θανάτου εν γράµµασιν εντετυπωµένη εν λίθοις εγενήθη εν δόξη, ώστε µη δύνασθαι ατενίσαι
τους υιούς Ισραήλ εις το πρόσωπον Μωϋσέως διά την δόξαν τού προσώπου αυτού την καταργουµένην,
Β Κορ. 3,7  Εάν δε ο παλαιός Νοµος, που οδηγεί στον θάνατον και είχε χαραχθή µε γράµµατα εις λίθους, εδόθη µε τόσην
δόξαν, ώστε οι Ισραηλίται να µη ηµπορον να ατενίσουν το πρόσωπον του Μωϋσέως, ένεκα της δόξης και λαµπρότητος που
ανέδιδεν αυτό, η οποία εν τούτοις ήτο παροδική και θα κατηργείτο,
Β Κορ. 3,8  πώς ουχί µάλλον η διακονία τού πνεύµατος έσται εν δόξη;
Β Κορ. 3,8  πως δεν θα έχη µεγαλυτέραν δόξαν και µεγαλειότητα η διακονία της Καινής Διαθήκης, η οποία χορηγεί στους
ανθρώπους το Πνεύµα το Αγιον;
Β Κορ. 3,9  ει γάρ η διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλώ µάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη.
Β Κορ. 3,9  Διότι εάν η διακονία εκείνη του παλαιού Νοµου, που είχε ως συνέπειαν την καταδίκην του ανθρώπου, ήτο
ένδοξος, πολύ περισσότερον η διακονία της Καινής Διαθήκης, που δίδει την δικαίωσιν και την σωτηρίαν έχει µε το
παραπάνω πλουσίαν την δόξαν.
Β Κορ. 3,10  και γάρ ουδέ δεδόξασται το δεδοξασµένον εν τούτω τώ µέρει ένεκεν της υπερβαλλούσης δόξης.
Β Κορ. 3,10  Διότι δεν έχει αποκτήσει ποτέ τέτοιαν δόξαν ο δοξασµένος παλαιός Νοµος, εν συγκρίσει και αντιπαραβολής
προς την Καινήν Διαθήκην, ένεκα της υπερβολικής και ασυλλήπτου δόξης, που έχει η νέα αυτή Διαθήκη.
Β Κορ. 3,11  ει γάρ το καταργούµενον διά δόξης, πολλώ µάλλον το µένον εν δόξη.
Β Κορ. 3,11  Και έτσι έπρεπε να είναι· διότι εάν ο παλαιός Νοµος, που ήτο προσωρινός και θα κατηργείτο, είχε την δόξαν του,
πολύ περισσότερον συνοδεύεται από µεγαλυτέραν δόξαν αυτό που µένει στους αιώνας αιώνων, δηλαδή η Καινή Διαθήκη.
Β Κορ. 3,12  Έχοντες ούν τοιαύτην ελπίδα πολλή παρησία χρώµεθα,
Β Κορ. 3,12  Εχοντες, λοιπόν, µίαν τέτοιαν ελπίδα, ότι δηλαδή το εν Χριστώ έργον µας είναι αφαντάστως και αιωνίως,
ένδοξον, προχωρούµεν και εργαζόµεθα µε πολύ θάρρος δια την διάδοσιν του Ευαγγελίου.
Β Κορ. 3,13  και ου καθάπερ Μωϋσής ετίθει κάλυµµα επί το πρόσωπον εαυτού προς το µη ατενίσαι τους υιούς Ισραήλ εις το
τέλος τού καταργουµένου.
Β Κορ. 3,13  Και προσφέροµεν καθαράν, χωρίς κανένα κάλλυµα, την νέαν διδασκαλίαν και το έργον µας, και όχι όπως ο
Μωϋσής, ο οποίος έθετε κάλυµµα εµπρός στο πρόσωπον του, το οποίον κάλυµµα υπεδήλωνεν, ότι οι υιοί του Ισραήλ δεν θα
ηµποροσαν, εξ αιτίας της σκληροκαρδίας των, να ατενίσουν και να κατανοήσουν του καταργουµένου εκείνου Νοµου το
τέλος και τον σκοπόν, δηλαδή τον Χριστόν.
Β Κορ. 3,14  αλλ επωρώθη τα νοήµατα αυτών. άχρι γάρ της σήµερον το αυτό κάλυµµα επί τή αναγνώσει της παλαιάς



διαθήκης µένει, µη ανακαλυπτόµενον ότι εν Χριστώ καταργείται,
Β Κορ. 3,14  Αλλ' εσκληρύνθη και ετυφλώθη η διάνοιά των. Διότι και µέχρι σήµερον µένει το ίδιο κάλυµµα κατά την
ανάγνωσιν της Παλαιάς Διαθήκης και δεν αφαιρείται τούτο από αυτούς (κατά κυριολεξίαν και κατά µεταφοράν) επειδή
δεν πιστεύουν στον Χριστόν, εν τω οποίω και δια του οποίου καταργείται αυτό.
Β Κορ. 3,15  αλλ έως σήµερον, ηνίκα αναγινώσκεται Μωϋσής, κάλυµµα επί την καρδίαν αυτών κείται·
Β Κορ. 3,15  Αλλά µέχρι σήµερον, όταν αναγινώσκεται ο Νοµος του Μωϋσέως, απλώνεται και υπάρχει κάλυµµα όχι µόνον
στο πρόσωπόν των, αλλά και εις την καρδίαν των.
Β Κορ. 3,16  ηνίκα δ αν επιστρέψη προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυµµα.
Β Κορ. 3,16  Οταν δε κάποιος από αυτούς καθοδηγηθή και επιστρέψη προς τον Κυριον Ιησούν Χριστόν, τότε ξετυλίγεται και
αφαιρείται το κάλυµµα της καρδίας, δια να γίνη έτσι φανερά εις αυτόν και κατανοητή η αλήθεια.
Β Κορ. 3,17  ο δε Κύριος το Πνεύµά εστιν· ού δε το Πνεύµα Κυρίου, εκεί ελευθερία.
Β Κορ. 3,17  Ο Κυριος είναι το Πνεύµα και όπου υπάρχει το Πνεύµα, το οποίον δια µέσου του Κυρίου χορηγείται, εκεί υπάρχει
η απελευθέρωσις από το κάλυµµα και την δουλείαν του Νοµου· εκεί ευρίσκεται η πραγµατική ελευθερία.
Β Κορ. 3,18  ηµείς δε πάντες ανακεκαλυµµένω προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόµενοι την αυτήν εικόνα
µεταµορφούµεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύµατος.
Β Κορ. 3,18  Ηµείς δε όλοι µε ακάλυπτον το πρόσωπον και ανεµπόδιστον την καρδίαν δεχόµεθα και αντικατοπτρίζοµεν και
ακτινοβολούµεν την δόξαν του Κυρίου, και µεταµορφωνόµεθα εις αυτήν ταύτην την εικόνα του και του οµοιάζοµεν ταύτην
την εικόνα του και του οµοιάζοµεν πνευµατικώς, προχωρούντες από δόξης εις δόξαν, όπως είναι φυσικόν να προχωρή
αυτός, που αγιάζεται και λαµπρύνεται από το Πνεύµα, από τον Κυριον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Κορ. 4,1  Διά τούτο, έχοντες την διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθηµεν, ουκ εκκακούµεν,
Β Κορ. 4,1  Δι' αυτό και ηµείς έχοντες την υψηλήν και µεγάλην αυτήν διακονίαν του κηρύγµατος, χάρις στο έλεος του
Κυρίου, δεν αποκάµνοµεν, ούτε δυσφορούµεν ενώπιον των δυσκολιών και κινδύνων.
Β Κορ. 4,2  αλλ απειπάµεθα τα κρυπτά της αισχύνης, µη περιπατούντες εν πανουργία µηδέ δολούντες τον λόγον τού Θεού,
αλλά τή φανερώσει της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον τού Θεού.
Β Κορ. 4,2  Αλλ' έχοµεν απαρνηθή όλα εκείνα, που οι άνθρωποι, δια λόγους εντροπής, τα κρύπτουν, και δεν προχωρούµεν
τον δρόµον µας µε πανουργίαν ούτε νοθεύοµεν τον λόγον του Θεού µε ιδικάς µας η ξένας επινοήσεις, αλλά µε την καθαράν
και ανόθευτον φανέρωσιν της αληθείας συσταίνοµεν εις κάθε ευσυνείδητον και ορθοφρονούντα άνθρωπον τον εαυτόν
µας, ως γνήσιον εργάτην του Ευαγγελίου, ενώπιον του Θεού.
Β Κορ. 4,3  ει δε και έστι κεκαλυµµένον το ευαγγέλιον ηµών, εν τοίς απολλυµένοις εστί κεκαλυµµένον,
Β Κορ. 4,3  Εάν δε και είναι σκεπασµένον και ακατάληπτον το κήρυγµα του Ευαγγελίου µας, είναι σκεπασµένον δι' εκείνους
που θεληµατικά βαδίζουν τον δρόµον της απωλείας.
Β Κορ. 4,4  εν οίς ο θεός τού αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήµατα των απίστων εις το µη αυγάσαι αυτοίς τον φωτισµόν τού
ευαγγελίου της δόξης τού Χριστού, ός εστιν εικών τού Θεού.
Β Κορ. 4,4  Εν µέσω αυτών ο Θεός του αµαρτωλού τούτου αιώνος, δηλαδή ο σατανάς, έχει σκοτίσει και τυφλώσει τας
διανοίας και τας σκέψεις των απίστων, ώστε να µη λάµψη εις αυτούς το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο
οποίος είναι εικών του Θεού.
Β Κορ. 4,5  ου γάρ εαυτούς κηρύσσοµεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους υµών διά Ιησούν.
Β Κορ. 4,5  Διότι ηµείς δεν κηρύσσοµεν και δεν διαφηµίζοµεν τον εαυτόν µας, αλλά κηρύττοµεν τον Χριστόν Ιησούν, τον
Κυριον, που είναι ο µόνος ένδοξος· τους εαυτούς µας δε τους παρουσιάζοµεν ως δούλους και υπηρέτας ιδικούς σας δια την
δόξαν του Ιησού.
Β Κορ. 4,6  ότι ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φώς λάµψαι, ός έλαµψεν εν ταίς καρδίαις ηµών προς φωτισµόν της γνώσεως της
δόξης τού Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού.
Β Κορ. 4,6  Και τούτο, διότι ο Θεός, ο οποίος κατά τους χρόνους της δηµιουργίας διέταξε να λάµψη φως αντί του σκότους
που υπήρχε τότε, αυτός έλαµψεν εις τας καρδίας µας και τας εφώτισεν, όχι µόνον δια να γνωρίσωµεν ηµείς, αλλά δια να
µεταδώσωµεν και στους άλλους φωτεινήν και καθαράν την γνώσιν της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη δια του
Ιησού Χριστού.
Β Κορ. 4,7  Έχοµεν δε τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσιν, ίνα η υπερβολή της δυνάµεως ή τού Θεού και µη εξ
ηµών,
Β Κορ. 4,7  Εχοµεν δε αυτόν τον ανεκτίµητον θησαυρόν της ενδόξου γνώσεως µέσα εις τα σώµατα µας, τα αδύνατα και
εύθραστα σαν όστρακα, δια να φαίνεται έτσι καθαρά ότι ο υπεράφθονος πλούτος της δυνάµεως είναι και προέρχεται από
τον Θεόν και όχι από ηµάς.
Β Κορ. 4,8  εν παντί θλιβόµενοι αλλ ου στενοχωρούµενοι, απορούµενοι αλλ ουκ εξαπορούµενοι,
Β Κορ. 4,8  Ετσι δε εξηγείται η υπερνίκησις των αναριθµήτων εµποδίων και κινδύνων που συναντώµεν στο έργον µας. Διότι
όντως ηµείς οι Απόστολοι παντού και πάντοτε θλιβόµεθα, χωρίς όµως να φθάνωµεν εις αδιέξοδον και καταθλιπτικήν
στενοχωρίαν. Περιπίπτοµεν εις απορίαν και αµηχανίαν, χωρίς ποτέ να αποθαρρυνώµεθα και να µη ευρίσκωµεν λύσιν και
απάντησιν εις τας απορίας µας.
Β Κορ. 4,9  διωκόµενοι αλλ ουκ εγκαταλειπόµενοι, καταβαλλόµενοι αλλ ουκ απολλύµενοι,
Β Κορ. 4,9  Διωκόµεθα από απίστους και ψευδαδέλφους, αλλά δεν εγκαταλειπόµεθα από τον Θεόν. Φαίνεται µερικές φορές,
ότι καταβαλλόµεθα και ριπτόµεθα από τους εχθρούς µας κάτω ως ηττηµένοι, αλλά δεν χανόµεθα.
Β Κορ. 4,10  πάντοτε την νέκρωσιν τού Κυρίου Ιησού εν τώ σώµατι περιφέροντες, ίνα και η ζωή τού Ιησού εν τώ σώµατι
ηµών φανερωθή.
Β Κορ. 4,10  Οπου και αν περιοδεύωµεν, φέροµεν στο σώµα µας πάντοτε τας οδύνας και τον θάνατον του Κυρίου Ιησού,
κινδυνεύοντες όπως εκείνος και να αποθάνωµεν εις κάθε στιγµήν. Τούτο όµως, δια να φανερωθή εις την ζωήν και ύπαρξιν
µας, που πάντοτε διαφεύγει τον θάνατον, η ζωή και η δύναµις του Ιησού.
Β Κορ. 4,11  αεί γάρ ηµείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόµεθα διά Ιησούν, ίνα και η ζωή τού Ιησού φανερωθή εν τή θνητή



σαρκί ηµών.
Β Κορ. 4,11  Διότι πάντοτε ηµείς, που ζώµεν δια το έργον του Κυρίου, παραδιδόµεθα εις θάνατον δια την δόξαν του Ιησού,
ώστε η ζωή και η δύναµις του Ιησού Χριστού να φανή στο θνητόν µας σώµα, το οποίον ο Κυριος κατά θαυµαστούς
τρόπους σώζει.
Β Κορ. 4,12  ώστε ο µέν θάνατος εν ηµίν ενεργείται, η δε ζωή εν υµίν.
Β Κορ. 4,12  Ωστε οι µεν καθηµερινοί θανάσιµοι κίνδυνοι υπάρχουν εις ηµάς, η δε πνευµατική ζωη, που προέρχεται από τον
ιδικόν µας θάνατον, ενεργείται και αυξάνεται εις σας.
Β Κορ. 4,13  έχοντες δε το αυτό πνεύµα της πίστεως κατά το γεγραµµένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ηµείς πιστεύοµεν,
διό και λαλούµεν,
Β Κορ. 4,13  Επειδή όµως έχοµεν το αυτό Αγιον Πνεύµα , που µας χαρίζει και µας στερεώνει εις την πίστιν, σύµφωνα µε
εκείνο που είναι γραµµένον εις την Παλαιάν Διαθήκην “επίστευσα και δι' αυτό ελάλησα”. και ηµείς πιστεύοµεν κατά
τρόπον ορθόν και σταθερόν στον Κυριον, δι' αυτό και µε θάρρος κηρύττοµεν την διδασκαλίαν της πίστεώς µας.
Β Κορ. 4,14  ειδότες ότι ο εγείρας τον Κύριον Ιησούν και ηµάς διά Ιησού εγερεί και παραστήσει σύν υµίν .
Β Κορ. 4,14  Από αυτήν δε την πίστιν αντλούµεν την βεβαίαν γνώσιν, ότι ο Θεός και Πατήρ, ο οποίος ανέστησε το Κυριον
Ιησούν, θα αναστήση και ηµάς δια µέσου του Ιησού και θα µας θέση κοντά του, µαζή µε σας, ενδόξους εις την βασιλείαν
του.
Β Κορ. 4,15  τα γάρ πάντα δι υµάς, ίνα η χάρις πλεονάσασα διά των πλειόνων την ευχαριστίαν περισσεύση εις την δόξαν
τού Θεού.
Β Κορ. 4,15  Διότι όλα γίνονται δια σας, ώστε η ευεργεσία και η δωρεά του Θεού, που γίνεται εις ηµάς, να γίνη και ιδική σας
ευεργεσία και να πλεονάση εις όλους. Ετσι δε σεις και ηµείς, που είµεθα οι ευεργετούµενοι, να ευχαριστούµεν τον Θεόν,
ώστε και η ευχαριστία να πλεονάζή και να περισσεύη προς δόξαν του Θεού.
Β Κορ. 4,16  Διό ουκ εκκακούµεν, αλλ ει και ο έξω ηµών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλ ο έσωθεν ανακαινούται ηµέρα και
ηµέρα.
Β Κορ. 4,16  Επειδή δε ακριβώς και αι θλίψεις αποβλέπουν στο αγαθόν, δεν αποκάµνοµεν και δεν αποθαρρυνόµεθα. Αλλ' αν
και ο έξω άνθρωπος, το σώµα µας, ταλαιπωρήται και θλίβεται και φθείρεται, ο έσω όµως άνθρωπος, η ψυχή,
ξανακαινουργώνεται και ξανανιώνει ηµέρα µε την ηµέραν.
Β Κορ. 4,17  το γάρ παραυτίκα ελαφρόν της θλίψεως ηµών καθ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης
κατεργάζεται ηµίν,
Β Κορ. 4,17  Διότι η βραχείας διαρκείας, δια τούτο δε και ελαφρά, θλίψις µας, απεργάζεται και φέρει ως κέρδος εις ηµάς
αιώνιον βάρος δόξης, υπερβολικά µεγάλο και αφάνταστον.
Β Κορ. 4,18  µη σκοπούντων ηµών τα βλεπόµενα, αλλά τα µη βλεπόµενα. τα γάρ βλεπόµενα πρόσκαιρα, τα δε µη βλεπόµενα
αιώνια.
Β Κορ. 4,18  Οσον δε µεγάλαι και οδυνηραί και αν είναι αι θλίψεις µας, θα τας αισθανώµεθα ως ελαφράς και θα τας
υποµένωµεν µε χαράν, εάν δεν θα προσηλώνωµεν το βλέµµα µας εις εκείνα που βλέπονται µε τα µάτια του σώµατος, εις τα
υλικά και αισθητά, αλλ' εις εκείνά που δεν βλέπονται. Διότι τα βλεπόµενα είναι παροδικά και προσωρινά, τα δε µη
βλεπόµενα είναι αιώνια και αναλλοίωτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Β Κορ. 5,1  Οίδαµεν γάρ ότι εάν η επίγειος ηµών οικία τού σκήνους καταλυθή , οικοδοµήν εκ Θεού έχοµεν, οικίαν
αχειροποίητον αιώνιον εν τοίς ουρανοίς.
Β Κορ. 5,1  Δια τούτο ούτε καταβαλλόµεθα ούτε αποκάµνοµεν από τας θλίψεις, τους κινδύνους και τας ταλαιπωρίας. Διότι
γνωρόζοµεν καλά ότι, εάν η επίγειος κατοικία της ψυχής µας, σαν προσωρινή σκηνή που είναι, διαλυθή από τον θάνατον,
έχωµεν άλλην οικοδοµήν ετοιµασµένην από τον Θεόν, οικίαν που δεν την έχουν κάµει ανθρώπινα χέρια, δηλαδή το
αθάνατον και ένδοξον σώµα µας, που θα είναι αιώνιον στους ουρανούς.
Β Κορ. 5,2  και γάρ εν τούτω στενάζοµεν, το οικητήριον ηµών το εξ ουρανού επενδύσασθαι επιποθούντες,
Β Κορ. 5,2  Διότι πράγµατι στούτο το σκήνος, το φθαρτόν και ταλαιπωρηµένον σώµα, στενάζοµεν, επιθυµούντες µε πολύν
πόθον και λαχτάραν να φορέσωµεν επάνω µας, σαν άλλο πολυτιµόταστον ένδυµα, την ένδοξον κατοικίαν µας, η οποία θα
µας δοθή από τον ουρανόν, δηλαδή το άφθαρτον και ακατάλυτον και ένδοξον νέον σώµα.
Β Κορ. 5,3  εί γε και ενδυσάµενοι ου γυµνοί ευρεθησόµεθα.
Β Κορ. 5,3  Εάν βέβαια έστω και σαν ένδυµα φορέσωµεν αυτό το νέον σώµα, δεν θα ευρεθώµεν πλέον γυµνοί.
Β Κορ. 5,4  και γάρ οι όντες εν τώ σκήνει στενάζοµεν, βαρούµενοι εφ ώ ου θέλοµεν εκδύσασθαι, αλλ επενδύσασθαι, ίνα
καταποθή το θνητόν υπό της ζωής.
Β Κορ. 5,4  Διότι ηµείς που είµεθα και ζώµεν στο φθαρτόν τούτο σώµα, στενάζοµεν σαν να είµεθα φορτωµένοι βαρύ
φορτίον, όχι διότι θέλοµεν να εκδυθώµεν το σώµα και να απαλλαγώµεν από αυτό , αλλά διότι θέλοµεν να φορέσωµεν
επάνω µας το αθάνατον σώµα, δια να απορροφηθή και εξαφανισθή εντελώς η θνητότης του σώµατος και µεταστοιχειωθή
το φθαρτόν τούτο σώµα υπό της αιωνίου και αφθάρτου ζωής του άλλου, ώστε να γίνη άφθαρτον.
Β Κορ. 5,5  ο δε κατεργασάµενος ηµάς εις αυτό τούτο Θεός, ο και δούς ηµίν τον αραβώνα τού Πνεύµατος.
Β Κορ. 5,5  Εκείνος δε, ο οποίος µας εδηµιούργησε δι' αυτό τούτο, δια να ενδυθώµεν δηλαδή το άφθαρτον σώµα, είναι αυτός
ο Θεός, ο οποίος µας έδωσε από τώρα σαν εγγύησιν και βεβαίαν υπόσχεσιν την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, του χορηγού
της ζωής.
Β Κορ. 5,6  Θαρούντες ούν πάντοτε και ειδότες ότι ενδηµούντες εν τώ σώµατι εκδηµούµεν από τού Κυρίου·
Β Κορ. 5,6  Παντοτε, λοιπόν, έχοµεν θάρρος και ελπίδα και γνωρίζοµεν καλά, ότι κατά το διάστηµα, κατά το οποίον µένοµεν
στο σώµα τούτο, είναι σαν να έχωµεν ξενητευθή από τον Κυριον.
Β Κορ. 5,7  διά πίστεως γάρ περιπατούµεν, ου διά είδους·
Β Κορ. 5,7  Διότι την παρούσαν ζωήν την διερχόµεθα µε πίστιν, χωρίς και να βλέπωµεν µε τρόπον αισθητόν κατά πρόσωπον
τον Κυριον.
Β Κορ. 5,8  θαρούµεν δε και ευδοκούµεν µάλλον εκδηµήσαι εκ τού σώµατος και ενδηµήσαι προς τον Κύριον.



Β Κορ. 5,8  Εχοµεν δε ακλόνητον θάρρος και πολύ προτιµώµεν να εκδηµήσωµεν από το σώµα αυτό και να µείνωµεν δια
παντός πλησίον του Κυρίου.
Β Κορ. 5,9  διό και φιλοτιµούµεθα, είτε ενδηµούντες είτε εκδηµούντες, ευάρεστοι αυτώ είναι.
Β Κορ. 5,9  Δι' αυτό και προσπαθούµεν µε κάθε φιλοτιµίαν να είµεθα ευάρεστοι στον Θεόν, είτε ευρισκόµεθα στο φθαρτόν
αυτό σώµα είτε αναχωρούµεν από αυτό δια τον ουρανόν κατά την ώραν του θανάτου .
Β Κορ. 5,10  τους γάρ πάντας ηµάς φανερωθήναι δεί έµπροσθεν τού βήµατος τού Χριστού, ίνα κοµίσηται έκαστος τα διά τού
σώµατος προς ά έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.
Β Κορ. 5,10  Διότι όλοι µας θα παρουσιασθώµεν οπωσδήποτε µπροστά στο βήµα του Χριστού, ολοφάνεροι και ξέσκεποι, δια
να αποκοµίση και απολαύση ο καθένας, ανάλογα µε όσα δια του σώµατος έπραξε, είτε αγαθά είτε κακά.
Β Κορ. 5,11  Ειδότες ούν τον φόβον τού Κυρίου ανθρώπους πείθοµεν, Θεώ δε πεφανερώµεθα, ελπίζω δε και εν ταίς
συνειδήσεσιν υµών πεφανερώσθαι.
Β Κορ. 5,11  Επειδή ακριβώς γνωρίζοµεν τον φόβον του Κυρίου, που θα καθίση ως κριτής κατά την δευτέραν παρουσίαν στο
ένδοξον εκείνο βήµα, ζητούµεν µε κάθε ειλικρίνειαν να πείσωµεν τους ανθρώπους δια τας διαθέσεις µας και το έργον µας.
Ως προς δε τον Θεόν είµεθα ολοφάνεροι εις αυτόν. Ελπίζω δε ότι και εις τας ιδικάς σας συνειδήσεις έχοµεν φανερωθή,
οποίοι είµεθα.
Β Κορ. 5,12  ου γάρ πάλιν εαυτούς συνιστάνοµεν υµίν, αλλά αφορµήν διδόντες υµίν καυχήµατος υπέρ ηµών, ίνα έχητε προς
τους εν προσώπω καυχωµένους και ου καρδία.
Β Κορ. 5,12  Διότι δεν συσταίνοµεν πάλιν τους εαυτούς µας εις σας, αλλά σας δίδοµεν αφορµήν να καυχάσθε δι' ηµάς, ώστε
να έχετε τι να απαντάτε και τι να λέγετε εις εκείνους που καυχώνται και ζητούν δόξαν από εξωτερικά πλεονεκτήµατα και
όχι από τας εσωτερικάς αρετάς της καρδίας.
Β Κορ. 5,13  είτε γάρ εξέστηµεν, Θεώ, είτε σωφρονούµεν, υµίν.
Β Κορ. 5,13  Είτε όµως ένεκα του ενθουσιασµού µας εβγήκαµε από τον ευατόν µας και παραλογιζόµεθα µε το να
αυτοεπαινούµεθα, δια την δόξαν του Θεού εφθάσαµεν στο σηµείον αυτό · είτε είµεθα σώφρονες και συνετοί και
περικρύπτοµεν τας δωρεάς που µας έχει δώσει ο Θεός, το πράττοµεν δια την ιδικήν σας ωφέλειαν.
Β Κορ. 5,14  η γάρ αγάπη τού Χριστού συνέχει ηµάς,
Β Κορ. 5,14  Διότι η άδολος και αγνή αγάπη του Χριστού µας κρατεί όλους, ηµάς και σας, σφικτά ενωµένους.
Β Κορ. 5,15  κρίναντας τούτο, ότι ει είς υπέρ πάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον· και υπέρ πάντων απέθανεν, ίνα οι
ζώντες µηκέτι εαυτοίς ζώσιν, αλλά τώ υπέρ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι.
Β Κορ. 5,15  Εσχηµατίσαµεν δε ακλόνητον το φρόνηµα και την πεποίθησιν , ότι εάν ένας, ο Χριστός, απέθανεν υπέρ όλων και
ως αντιπρόσωπος όλων, άρα όλοι απέθανον και απέθανεν υπέρ όλων ίνα, όσοι ζουν και ευρίσκονται ακόµη εις την
παρούσαν ζωήν, µη ζουν πλέον δια τον εαυτόν των, αλλά δι' εκείνον, ο οποίος εθυσιάσθη επί του σταυρού και ανεστήθη
προς χάριν αυτών.
Β Κορ. 5,16  Ώστε ηµείς από τού νύν ουδένα οίδαµεν κατά σάρκα· ει δε και εγνώκαµεν κατά σάρκα Χριστόν , αλλά νύν ουκέτι
γινώσκοµεν.
Β Κορ. 5,16  Ωστε ηµείς από τότε που εσχηµατίσαµεν αυτήν την πεποίθησιν, δεν αναγνωρίζοµεν και δεν εκτιµώµεν κανένα,
κατά τα εξωτερικά του προσόντα (όπως είναι η ευγενής κατά σάρκα καταγωγή του η τα αξιώµατα του και η σοφία του).
Εάν δε και κάποτε είχαµεν γνωρίσει τον Χριστόν, εις την ταπείνωσιν και ασηµότητα της ανθρωπίνης του σαρκός, τώρα
όµως δεν τον γνωρίζοµεν πλέον έτσι, αλλά ως τον Θεάνθρωπον λυτρωτήν.
Β Κορ. 5,17  ώστε εί τις εν Χριστώ καινή κτίσις· τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα.
Β Κορ. 5,17  Κατά συνέπειαν όποιος είναι αναγεννηµένος και ενωµένος µε τον Χριστόν είναι νέα δηµιουργία, νέος άνθρωπος.
Η αρχαία κατάστασις της αµαρτίας και της καταδίκης επέρασεν. Ιδού όλα έχουν γίνει νέα.
Β Κορ. 5,18  τα δε πάντα εκ τού Θεού τού καταλλάξαντος ηµάς εαυτώ διά Ιησού Χριστού και δόντος ηµίν την διακονίαν της
καταλλαγής,
Β Κορ. 5,18  Ολαι δε αυταί αι δωρεαί πηγάζουν από τον Θεόν, ο οποίος µας συνεφιλίωσε µε τον εαυτόν του δια του Ιησού
Χριστού και έδωσεν εις ηµάς τους Αποστόλους το τιµητικόν έργον να υπηρετούµεν εις αυτήν την συνδιαλλαγήν και
συµφιλίωσιν του Θεού µε τους ανθρώπους.
Β Κορ. 5,19  ως ότι Θεός ήν εν Χριστώ κόσµον καταλλάσσων εαυτώ, µη λογιζόµενος αυτοίς τα παραπτώµατα αυτών, και
θέµενος εν ηµίν τον λόγον της καταλλαγής.
Β Κορ. 5,19  Διότι ο Θεός ήτο ενωµένος µε τον Χριστόν, εις µίαν θεανδρικήν υπόστασιν, συνδιαλλάσσων και συµφιλιώνων
προς τον εαυτόν του τον κόσµον, µη καταλογίζων πλέον στους ανθρώπους τα αµαρτήµατα των, και αναθέσας εις ηµάς το
ευαγγελικόν κήρυγµα της συµφιλιώσεως προς τον Θεόν.
Β Κορ. 5,20  Υπέρ Χριστού ούν πρεσβεύοµεν ως τού Θεού παρακαλούντος δι ηµών· δεόµεθα υπέρ Χριστού, καταλλάγητε τώ
Θεώ·
Β Κορ. 5,20  Είµεθα, λοιπόν, ηµείς οι Απόστολοι πρεσβευταί του Χριστού προς τους άλλους ανθρώπους· διότι ο Θεός δια
µέσου ηµών παρακαλεί. Παρακαλούµεν, λοιπόν, και ηµείς εξ ονόµατος του Χριστού, συµφιλιωθήτε µε τον Θεόν. (Ο
Απόστολος είναι θεόθεν εντεταλµένος να συνεχίζη το έργον του Χριστού ως εκπρόσωπος αυτού. Οταν δε οµιλή είναι ως να
οµιλή δι' αυτού ο Χριστός).
Β Κορ. 5,21  τον γάρ µη γνόντα αµαρτίαν υπέρ ηµών αµαρτίαν εποίησεν, ίνα ηµείς γενώµεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ.
Β Κορ. 5,21  Και είναι πλέον έργον εύκολον αυτή η συµφιλίωσις, διότι τον Χριστόν, ο οποίος δεν εγνώρισε ποτέ από
προσωπικήν πείραν καµµίαν απολύτως αµαρτίαν, τον έκαµεν υπέρ ηµών αµαρτίαν ο Θεός, του εφόρτωσε τας ιδικάς µας
αµαρτίας και τον αφήκε να κατακριθή ως αµαρτωλός χάριν ηµών, δια να δικαιωθώµεν ηµείς δι' αυτού ενώπιον του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Β Κορ. 6,1  Συνεργούντες δε και παρακαλούµεν µη εις κενόν την χάριν τού Θεού δέξασθαι υµάς
Β Κορ. 6,1  Συνεργαζόµενοι δε µε τον Θεόν δια να συµφιλιωθή µε αυτόν ο κόσµος, σας παρακαλούµεν να προσέξετε, µήπως
µαταίως και ανωφελώς δεχθήτε την χάριν του Θεού.
Β Κορ. 6,2  λέγει γάρ· καιρώ δεκτώ επήκουσά σου και εν ηµέρα σωτηρίας εβοήθησά σοι· ιδού νύν καιρός ευπρόσδεκτος , ιδού



νύν ηµέρα σωτηρίας-
Β Κορ. 6,2  Αι ευκαιρίαι της σωτηρίας παρέρχονται. Διότι η Γραφή λέγει· “εις κατάλληλον και ευπρόσδεκτον καιρόν σε
ήκουσα και σε εδέχθην και εις περίοδον, που προσφέρεται προς σωτηρίαν, σε εβοήθησα”. Ιδού τώρα είναι ο κατάλληλος
και ευπρόσδεκτος καιρός, ιδού τώρα είναι η ηµέρα της σωτηρίας.
Β Κορ. 6,3  µηδεµίαν εν µηδενί διδόντες προσκοπήν, ίνα µη µωµηθή η διακονία,
Β Κορ. 6,3  Τωρα και ηµείς ως πρεσβευταί του Θεού µεσιτεύοµεν και παρακαλούµεν να δεχθήτε την σωτηρίας, χωρίς να
δίδωµεν εις κανένα ουδεµίαν αφορµήν προσκόµµατος, δια να µη γίνη κατά κανένα τρόπον θέµα µοµφής και εµπαιγµού η
διακονία, που µας ανέθεσεν ο Κυριος.
Β Κορ. 6,4  αλλ εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υποµονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, εν
στενοχωρίαις,
Β Κορ. 6,4  Αλλά τουναντίον εις κάθε περίστασιν και µε κάθε έργον συσταίνοµεν και προβάλλοµεν τους εαυτούς µας σαν
γνησίους υπηρέτας του Θεού µε πολλήν υποµονήν, µε θλίψεις, µε ανάγκας, µε στενοχωρίας,
Β Κορ. 6,5  εν πληγαίς, εν φυλακαίς, εν ακαταστασίαις, εν κόποις, εν αγρυπνίαις, εν νηστείαις,
Β Κορ. 6,5  µε δαρµούς, µε φυλακίσεις, µε συνεχείς µετακινήσεις-είτε ένεκα των διωγµών είτε ένεκα των αναγκών του έργου
µας-µε κόπους, µε αγρυπνίας, µε νηστείας,
Β Κορ. 6,6  εν αγνότητι, εν γνώσει, εν µακροθυµία, εν χρηστότητι, εν Πνεύµατι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω,
Β Κορ. 6,6  µε αγνότητα από κάθε µολυσµόν, µε την άδολον γνώσιν της αληθείας, µε την µακροθυµίαν, µε ηµερότητα και
καλωσύνην, µε τας δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος, µε αγάπην ειλικρινή και άδολον,
Β Κορ. 6,7  εν λόγω αληθείας, εν δυνάµει Θεού, διά των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών,
Β Κορ. 6,7  µε το κήρυγµα, δια του οποίου εξαγγέλεται η αλήθεια, µε την δύναµιν του Θεού, µε τα όπλα της δικαιοσύνης τα
δεξιά, σαν εκείνα που κρατούν οι επιτιθέµενοι κατά την µάχην, και µε τα όπλα τα αριστερά, σαν εκείνα που κρατούν οι
αµυνόµενοι µε το αριστερόν των χέρι, όπως είναι η ασπίδα.
Β Κορ. 6,8  διά δόξης και ατιµίας, διά δυσφηµίας και ευφηµίας, ως πλάνοι και αληθείς,
Β Κορ. 6,8  Μαρτυρούµεν και βεβαιώνοµεν επάνω εις τα πράγµατα ποίοι είµεθα µε την δόξαν, την οποίαν ο Θεός και οι
πιστοί άνθρωποι µας αποδίδουν, αλλά και µε την περιφρόνησιν εκ µέρους των απίστων, µε την δυσφήµησιν εκ µέρους των
διαβολέων, µε τον έπαινον και την καλήν φήµην εκ µέρους των πιστών, µε την κατηγορίαν εκ µέρους των απίστων ότι
είµεθα απατεώνες και µε την οµολογίαν εκ µέρους των πιστών ότι είµεθα ειλικρινείς.
Β Κορ. 6,9  ως αγνοούµενοι και επιγινωσκόµενοι, ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώµεν, ως παιδευόµενοι και µη θανατούµενοι,
Β Κορ. 6,9  Εργάται του Ευαγγελίου ηµείς ζώµεν εν µέσω του κόσµου ως άγνωστοι δια την ασηµότητα ηµών, αλλά και ως
πολύ καλά γνωστοί από τους πιστούς δια το έργον µας, ως κινδυνεύοντες κάθε ηµέραν να αποθάνωµε, αλλ' ιδού ότι ζώµεν,
ως βασανιζόµενοι και τιµωρούµενοι, αλλά και µη θανατούµενοι έως τώρα,
Β Κορ. 6,10  ως λυπούµενοι αεί δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως µηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες.
Β Κορ. 6,10  ως άνθρωποι, που είµεθα συνεχώς βυθισµένοι εις την λύπην, ηµείς οι οποίοι εν τούτοις εις την πραγµατικότητα
πάντοτε χαίροµεν, ως πτωχοί οι οποίοι κάµνοµεν πολλούς άλλους πλουσίους, ως άνθρωποι ποι δεν έχοµεν τίποτε και όµως
κατέχοµεν τα πάντα.
Β Κορ. 6,11  Τό στόµα ηµών ανέωγε προς υµάς, Κορίνθιοι, η καρδία ηµών πεπλάτυνται·
Β Κορ. 6,11  Ηνοίχθη το στόµα µας προς σας, Κορίνθιοι, δια να καταστήση γνωστά µε εµπιστοσύνην, τα όσα µας
συµβαίνουν. Η καρδία µας έχει γίνει πλατειά, δια να σας περιλάβη µε στοργήν όλους.
Β Κορ. 6,12  ου στενοχωρείσθε εν ηµίν, στενοχωρείσθε δε εν τοίς σπλάγχνοις υµών·
Β Κορ. 6,12  Δεν στενοχωρείσθε µέσα εις την αγαπώσαν καρδίαν µας. Στενοχωρείσθε εις τα ιδικά σας σπλάγχνα, διότι είσθε
στενόκαρδοι από έλλειψιν αγάπης.
Β Κορ. 6,13  την δε αυτήν αντιµισθίαν, ως τέκνοις λέγω, πλατύνθητε και υµείς.
Β Κορ. 6,13  Πλατύνατε και σεις τις καρδιές σας και ως αµοιβήν της αγάπης µας δείξτε την ιδίαν αγάπην. Σας οµιλώ σαν
πατέρας προς παιδιά.
Β Κορ. 6,14  Μή γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις· τις γάρ µετοχή δικαιοσύνη και ανοµία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος;
Β Κορ. 6,14  Μη συνδέεσθε στενά και µη συνοδοιπορείτε µε τους απίστους (µε τους οποίους, ως εκ της απιστίας των, είναι
αδύνατος η καλή συνεννόησις και συνεργασία σας). Διότι ποία συνάφεια και ανάµιξις ηµπορεί να υπάρχη µεταξύ της
δικαιοσύνης και της παρανοµίας; Ποία επικοινωνία µεταξύ φωτός και σκότους;
Β Κορ. 6,15  τις δε συµφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; ή τις µερίς πιστώ µετά απίστου;
Β Κορ. 6,15  Ποία συννενόησις και συµφωνία µεταξύ Χριστού και διαβόλου; Τι κοινόν ηµπορεί να έχη ένας πιστός µε έναν
άπιστον;
Β Κορ. 6,16  τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού µετά ειδώλων; υµείς γάρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι
ενοικήσω εν αυτοίς και εµπεριπατήσω, και έσοµαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί µοι λαός.
Β Κορ. 6,16  Ποίος δε συµβιβασµός και ποία συνύπαρξις ηµπορεί να νοηθή µεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των
ειδώλων; Διότι σεις-µη το λησµονείτε-είσθε ναός του Θεού του ζώντος, όπως άλλωστε έχει προφητεύσει ο Θεός και εις την
Π. Διαθήκην· ότι “θα κατοικήσω µεταξύ αυτών και εντός αυτών και θα περιπατήσω ανάµεσά των και θα είµαι εγώ ο ιδικός
των Θεός και θα είναι αυτοί λαός µου.
Β Κορ. 6,17  διό εξέλθετε εκ µέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου µη άπτεσθε, καγώ εισδέξοµαι υµάς,
Β Κορ. 6,17  Δι' αυτό εξέλθετε ανάµεσα από τους απίστους και ξεχωρισθήτε από αυτούς µε τον τρόπον της ζωής σας, λέγει ο
Κυριος, και µη πιάνετε τίποτε το ακάθαρτον. Και εγώ θα σας δεχθώ µε στοργήν εις την βασιλείαν µου.
Β Κορ. 6,18  και έσοµαι υµίν εις πατέρα, και υµείς έσεσθέ µοι εις υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Β Κορ. 6,18  Και θα είµαι για σας πατέρας και σεις θα είσθε υιοί µου και θυγατέρες µου, λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Β Κορ. 7,1  Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσωµεν εαυτούς από παντός µολυσµού σαρκός και
πνεύµατος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού.
Β Κορ. 7,1  Εφ' όσον, λοιπόν, αγαπητοί, έχοµεν αυτάς τας µαγάλας υποσχέσστου Θεού, ας καθαρίσωµεν τους εαυτούς µας



από κάθε µολυσµόν σαρκός και πνεύµατος, αγωνιζόµενοι και συνεχώς προχωρούντες µέχρι τέλους στον δρόµον της
αγιότητος, µε φόβον Θεού.
Β Κορ. 7,2  Χωρήσατε ηµάς· ουδένα ηδικήσαµεν, ουδένα εφθείραµεν, ουδένα επλεονεκτήσαµεν.
Β Κορ. 7,2  Καµετε ευρύχωρες τις καρδιές σας µε αγάπην, δια να µας χωρέσετε· κανένα δεν έχοµεν αδικήσει· κανένα δεν
εξωθήσαµεν και δεν παρεσύραµεν εις διαφθοράν· επάναντι κανενός δεν εφανήκαµεν πλεονέκται, ώστε να του αρπάσωµεν
τα αγαθά του.
Β Κορ. 7,3  ου προς κατάκρισιν λέγω· προείρηκα γάρ ότι εν ταίς καρδίαις ηµών εστε εις το συναποθανείν και συζήν.
Β Κορ. 7,3  Δεν τα λέγω αυτά προς κατάκρισίν σας· διότι σας έχω πει, ότι είσθε µέσα εις τας καρδίας µας, δια να πεθάνωµεν
και ζήσωµε µαζή σας (συµµέτοχοι των θλίψεων και των κινδύνων σας, όπως επίσης της χαράς και της επιτυχίας σας).
Β Κορ. 7,4  πολλή µοι παρησία προς υµάς, πολλή µοι καύχησις υπέρ υµών· πεπλήρωµαι τή παρακλήσει, υπερπερισσεύοµαι
τή χαρά επί πάση τή θλίψει ηµών.
Β Κορ. 7,4  Εχω πολύ θάρρος και εµπιστοσύνην προς σας. Μεγάλο είναι το καύχηµά µου δια σας. Είµαι γεµάτος από την
παρηγορίαν, που µο έχετε χαρίσει. Υπερεκχειλίζει η χαρά µου, ώστε να υπερκαλύπτη κάθε θλίψιν µας.
Β Κορ. 7,5  Καί γάρ ελθόντων ηµών εις Μακεδονίαν ουδεµίαν έσχηκεν άνεσιν η σάρξ ηµών , αλλ εν παντί θλιβόµενοι· έξωθεν
µάχαι, έσωθεν φόβοι.
Β Κορ. 7,5  Χαίροµεν τώρα, διότι, όταν ήλθαµε εις την Μακεδονίαν, δεν ευρήκε καµµίαν άνεσιν το σώµα µας, αλλ' από κάθε
τι και εις κάθε στιγµήν εθλιβόµεθα. Απ' έξω ήσαν αι µάχαι των απίστων εναντίον µας, από µέσα εις την καρδίαν µας
υπήρχεν ο φόβος δια τους ασθενείς πνευµατικώς αδελφούς.
Β Κορ. 7,6  Αλλ ο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ηµάς ο Θεός εν τή παρουσία Τίτου·
Β Κορ. 7,6  Αλλ' ο Θεός, που παρηγορεί και ενισχύει τους ταπεινούς και αδυνάτους, µας παρηγόρησε µε την παρουσίαν του
Τιτου.
Β Κορ. 7,7  ου µόνον δε εν τή παρουσία αυτού, αλλά και εν τή παρακλήσει ή παρεκλήθη εφ υµίν, αναγγέλλων ηµίν την
υµών επιπόθησιν, τον υµών οδυρµόν, τον υµών ζήλον υπέρ εµού, ώστε µε µάλλον χαρήναι,
Β Κορ. 7,7  Επαρηγορήθηµεν όχι µόνον µε την παρουσίαν αυτού, αλλά και µε την παρηγορίαν, την οποίαν αυτός επήρεν εξ
αιτίας σας, όταν κατέστησεν εις ηµάς γνωστόν τον µεγάλον πόθον σας, τα κλάµατα και τους στεναγµούς σας, τον ζήλον
που εδείξατε δι' εµέ, ώστε εγώ πληροφορούµενος αυτά να δοκιµάσω µεγάλην χαράν.
Β Κορ. 7,8  ότι ει και ελύπησα υµάς εν τή επιστολή, ου µεταµέλοµαι, ει και µετεµελόµην· βλέπω γάρ ότι η επιστολή εκείνη, ει
και προς ώραν, ελύπησεν υµάς.
Β Κορ. 7,8  Ακριβώς αυτή η αγάπη σας για µένα, µε κάµνει να λέγω, ότι αν και σας ελύπησα µε την επιστολήν µου, δεν
µετανοώ, µολονότι είχα αισθανθή µεταµέλειαν που σας την έγραψα (µέχρις ότου όµως ήλθεν ο Τιτος και µε επληροφόρησε
τα της διορθόσεώς σας). Διότι βλέπω τώρα ότι η επιστολή µου εκείνη, καίτοι σας εστενοχώρησε επί ολίγον διάστηµα, σας
ελύπησε προς ωφέλειαν, διότι σας έφερε εις συναίσθησιν και µετάνοιαν.
Β Κορ. 7,9  νύν χαίρω, ουχ ότι ελυπήθητε, αλλ ότι ελυπήθητε εις µετάνοιαν· ελυπήθητε γάρ κατά Θεόν, ίνα εν µηδενί
ζηµιωθήτε εξ ηµών.
Β Κορ. 7,9  Τωρα χαίρω, όχι διότι απλώς ελυπηθήκατε, αλλά διότι ελυπηθήκατε εις µετάνοιαν και διόρθωσιν. Εδοκιµάσατε
την κατά Θεόν λύπην, εις τρόπον ώστε να µη υποστήτε καµµίαν ζηµίαν εκ µέρους ηµών.
Β Κορ. 7,10  η γάρ κατά Θεόν λύπη µετάνοιαν εις σωτηρίαν αµεταµέλητον κατεργάζεται· η δε τού κόσµου λύπη θάνατον
κατεργάζεται.
Β Κορ. 7,10  Ωφέλειαν πνευµατικήν σας έφερεν η λύπη αυτή. Διότι η κατά Θεόν λύπη κατεργάζεται την ειλικρινή µετάνοιαν,
δια την οποίαν ποτέ δεν θα µεταµεληθή ο λυπούµενος και η οποία φέρει ως καρπόν την σωτηρίαν. Η λύπη όµως, την
οποίαν δια της αµαρτίας του προκαλεί ο κόσµος, έχει ως καρπόν και αποτέλεσµά της τον θάνατον τον πνευµατικόν.
Β Κορ. 7,11  ιδού γάρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήναι υµάς, πόσην κατειργάσατο υµίν σπουδήν, αλλά απολογίαν,
αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλον, αλλά εκδίκησιν! εν παντί συνεστήσατε εαυτούς αγνούς
είναι εν τώ πράγµατι.
Β Κορ. 7,11  Αλλωστε ίδετε και µόνοι σας· ότι δηλαδή αυτό τούτο, το ότι ελυπηθήκατε κατά Θεόν, πόσην δραστηριότητα
προς διόρθωσιν ανέπτυξεν εις σας, αλλά και ποίαν απολογίαν σας εχάρισε απέναντί µου, αλλά και αγανάκτησιν εναντίον
του εκτραπέντος αδελφού, αλλά και φόβον µήπως ο Θεός τιµωρήση µαζή µ' εκείνον και σας, αλλά και σφπδράν επιθυµίαν
να µε ίδετε, αλλά και ιερόν ζήλον και ενθουσιασµόν, αλλά και τιµωρίαν κατά του κακού κατά λόγον δικαιοσύνης. Με
όλους αυτούς τους τρόπους απεδείξατε, ότι είσθε καθαροί και ανεύθυνοι εις την υπόθεσιν αυτήν του παρεκτραπέντος.
Β Κορ. 7,12  άρα ει και έγραψα υµίν, ουχ είνεκεν τού αδικήσαντος, ουδέ είνεκεν τού αδικηθέντος, αλλ είνεκεν τού
φανερωθήναι την σπουδήν υµών την υπέρ ηµών προς υµάς ενώπιον τού Θεού.
Β Κορ. 7,12  Εποµένως αν και σας έγραψα, δεν σας έγραψα ένεκα του αδικήσαντος, δια να ζητήσω την τιµωρίαν του, ούτε
ένεκα του αδικηθέντος, δια να ζητήσω την ικανοποίησίν του, αλλά δια να φανερωθή το ζωηρόν σας υπέρ ηµών
ενδιαφέρον και η φροντίς σας να συµµορφωθήτε προς όσα σας έγραψα· και ταύτα ενώπιον του Θεού.
Β Κορ. 7,13  Διά τούτο παρακεκλήµεθα. επί δε τή παρακλήσει υµών περισσοτέρως µάλλον εχάρηµεν επί τή χαρά Τίτου, ότι
αναπέπαυται το πνεύµα αυτού από πάντων υµών·
Β Κορ. 7,13  Δια τούτο ακριβώς έχοµεν παρηγορηθ. Επί πλέον δε κοντά εις την παρηγορίαν σας εχαρήκαµε και ηµείς πιο
πολύ δια την χαράν που εδοκίµασεν ο Τιτος, επειδή το πνεύµα του έχει αναπαυθή από όλους σας.
Β Κορ. 7,14  ότι εί τι αυτώ υπέρ υµών κεκαύχηµαι, ου κατησχύνθην, αλλ ως πάντα εν αληθεία ελαλήσαµεν υµίν, ούτω και η
καύχησις ηµών η επί Τίτου αλήθεια εγενήθη.
Β Κορ. 7,14  Η χαρά του Τιτου µε ικανοποίησε, διότι, εάν έχω κάπως καυχηθη ενώπιον αυτού δια σας, δεν εντροπιάσθηκα,
αλλά, όπως όλα µε αλήθειαν τα εδιδάξαµεν εις σας, έτσι και η καύχησίς µας δια σας στον Τιτον απεδείχθη αληθινή.
Β Κορ. 7,15  και τα σπλάγχνα αυτού περισσοτέρως εις υµάς εστιν αναµιµνησκοµένου την πάντων υµών υπακοήν , ως µετά
φόβου και τρόµου εδέξασθε αυτόν.
Β Κορ. 7,15  Και η καρδιά του τώρα είναι ακόµη περισσότερον δοσµένη εις σας, διότι ενθυµείται την υπακοήν όλων σας,
όπως επίσης και το πως τον εδεχθήκατε µε φόβον και τρόµον, µήπως τυχόν και µε νέαν τινά αταξίαν τον λυπήσετε.
Β Κορ. 7,16  χαίρω ότι εν παντί θαρώ εν υµίν.



Β Κορ. 7,16  Χαίρω, διότι δια το κάθε τι πλέον ηµπορω να έχω θάρρος και παποίθησιν εις σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Β Κορ. 8,1  Γνωρίζω δε υµίν, αδελφοί, την χάριν τού Θεού την δεδοµένην εν ταίς εκκλησίαις της Μακεδονίας,
Β Κορ. 8,1  Φερω δε εις γνώσιν σας, αδελφοί, την δωρεάν, που έχει δώσει ο Θεός εις τας Εκκλησίας της Μακεδονίας (που τας
ηξίωσε δηλαδή να προσφέρουν το βοήθηµα της αγάπης των στους στερουµένους των αδελφούς).
Β Κορ. 8,2  ότι εν πολλή δοκιµή θλίψεως η περισσεία της χαράς αυτών και η κατά βάθος πτωχεία αυτών επερίσσευσεν εις
τον πλούτον της απλότητος αυτών·
Β Κορ. 8,2  Και πρόκειται όντως περί θείας δωρεάς και ενισχύσεως, διότι ενώ ευρίσκοντο αι Εκκλησίαι αυτά εις µεγάλην
δοκιµασίαν θλίψεως, η πλουσία χαρά των δια το καλόν έργον που επρόκειτο να κάµουν και η εσχάτη πτωχεία των ,
εξεχείλισαν και εφάνησαν θαυµασταί εις την µεγάλην απλοχεριά των και την ολοπρόθυµον γενναιοδωρίαν των.
Β Κορ. 8,3  ότι κατά δύναµιν, µαρτυρώ, και υπέρ δύναµιν, αυθαίρετοι,
Β Κορ. 8,3  Βεβαιώνω, ότι έδωκαν, όχι µόνο το κατά δύναµιν, αλλά και υπέρ την δύναµίν των, µε ιδικήν των πρωτοβουλίαν,
χωρίς κανείς να τους υποχρεώση.
Β Κορ. 8,4  µετά πολλής παρακλήσεως δεόµενοι ηµών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους αγίους,
Β Κορ. 8,4  Και µε πολλάς θερµάς παρακλήσεις µας ικέτευαν να τους κάµωµεν την χάριν, να συµετάσχουν εις την ιεράν
αυτήν υπηρεσίαν της προσφορας και συλογης βοηθηµάτων δια τους πτωχούς Χριστιανούς.
Β Κορ. 8,5  και ου καθώς ηλπίσαµεν, αλλ εαυτούς έδωκαν πρώτον τώ Κυρίω και ηµίν διά θελήµατος Θεού,
Β Κορ. 8,5  Και δεν έδωσαν, όπως και όσα ηµείς ηλπίζαµεν και επεριµέναµεν, αλλ' έδωσαν πρώτα τον ευατόν τους στον
Κυριον και έπειτα εις ηµάς, κατά το θέληµα του Κυρίου.
Β Κορ. 8,6  εις το παρακαλέσαι ηµάς Τίτον, ίνα καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέση εις υµάς και την χάριν ταύτην.
Β Κορ. 8,6  Και αυτό έκαµεν ηµάς να παρακαλέσωµεν τον Τιτον, όπως άλλοτε ήρχισεν από την Κορινθον το έργον των
εισφορών υπέρ των πτωχών, έτσι και τώρα να ολοκλήρωση και αποτελειώση το γεµάτο χάριν Θεού αυτό έργον µεταξύ σας.
Β Κορ. 8,7  αλλ ώσπερ εν παντί περισσεύετε, πίστει και λόγω και γνώσει και πάση σπουδή και τή εξ υµών εν ηµίν αγάπη,
ίνα και εν ταύτη τή χάριτι περισσεύητε.
Β Κορ. 8,7  Και σεις, λοιπόν, τώρα, όπως εις κάθε τι αγαθόν είσθε πλούσιοι, εις την πίστιν και στον λόγον του Θεού και εις
την γνώσιν της αληθείας και εις κάθε καλήν δραστηριότητα και εις την αγάπην σας προς ηµάς, φροντίσατε να φανήτε
πλούσιοι και γενναιόδωροι και εις την χάριν αυτήν της αγαθοεργίας.
Β Κορ. 8,8  ου κατ επιταγήν λέγω, αλλά διά της ετέρων σπουδής και το της υµετέρας αγάπης γνήσιον δοκιµάζων·
Β Κορ. 8,8  Δεν σας δίδω εντολήν και διαταγήν. Αλλά σας παρουσιάζω το ενδιαφέρον και την δραστηριότητα των άλλων
δια το έργον αυτό της φιλανθρωπίας, δια να αποδείξω και παρουσιάσω το γνήσιον της ιδικής σας αγάπης.
Β Κορ. 8,9  γινώσκετε γάρ την χάριν τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ότι δι υµάς επτώχευσε πλούσιος ών, ίνα υµείς τή
εκείνου πτωχεία πλουτήσητε.
Β Κορ. 8,9  Διότι γνωρίζετε την ανεκτίµητον δωρεάν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή ενώ ήτο απείρως πλούσιος
εις όλας τας τελειότητας της θείας του υποστάσεως, έγινε πτωχός προς χάριν σας, δια να γίνετε σεις πνευµατικώς πλούσιοι
µε την πτωχείαν εκείνου.
Β Κορ. 8,10  και γνώµην εν τούτω δίδωµι· τούτο γάρ υµίν συµφέρει, οίτινες ου µόνον το ποιήσαι, αλλά και το θέλειν
προενήρξασθε από πέρυσι·
Β Κορ. 8,10  Διδω, λοιπόν, απλώς γνώµην στο ζήτηµα αυτό, διότι αυτό, το να προσφέρετε µε γενναιοδωρίαν, συµφέρει και
σας τους ιδίους. Σεις άλλωστε έχετε αρχίσει από πέρυσι, πριν δηλαδή εγώ σας προτρέψω, όχι µόνον να κάνετε έρανον
µεταξύ σας, αλλά και είχατε εκδηλώσει πρώτοι την θέλησίν σας δια το καλόν αυτό έργον.
Β Κορ. 8,11  νυνί δε και το ποιήσαι επιτελέσατε, όπως καθάπερ η προθυµία τού θέλειν, ούτω και το επιτελέσαι εκ τού έχειν.
Β Κορ. 8,11  Τωρα, λοιπόν, σύµφωνα µε την καλήν σας θέλησιν ολοκληρώσατε µε τας εισφοράς σας το καλόν έργον, ώστε
όπως εδείχθη η προθυµία της καλής σας θελήσεως, έτσι να ολοκληρωθή και το καλόν έργον µε τας συνεισφοράς σας,
ανάλογα µε όσα έχετε.
Β Κορ. 8,12  ει γάρ η προθυµία πρόκειται, καθό εάν έχη τις ευπρόσδεκτος, ου καθό ουκ έχει.
Β Κορ. 8,12  Διότι, όταν η προθυµία υπάρχη, τότε είναι κανείς ευπρόσδεκτος µε ο,τι έχει, και όχι µε ο,τι δεν έχει.
Β Κορ. 8,13  ου γάρ ίνα άλλοις άνεσις, υµίν δε θλίψις, αλλ εξ ισότητος εν τώ νύν καιρώ το υµών περίσσευµα εις το εκείνων
υστέρηµα,
Β Κορ. 8,13  Διότι δεν θέλω ποτέ να δώσετε περισσότερα από όσα έχετε, ώστε η εισφορά σας αυτή να γίνη δια µεν τους
άλλους άνεσις. δια σας δε στέρησις και στενοχωρία. Αλλά µε κανόνα την ισότητα µεταξύ αδελφών, ώστε αυτό που
περισεύει εις σας κατά την παρούσαν περίστασιν να έλθη ως συµπλήρωµα εις την στέρησιν εκείνων .
Β Κορ. 8,14  ίνα και το εκείνων περίσσευµα γένηται εις το υµών υστέρηµα, όπως γένηται ισότης,
Β Κορ. 8,14  Ετσι δε και ο πλούτος της υποµονής και της προσευχής εκείνων προς τον Θεόν να συµπληρώση το ιδικόν σας
υστέρηµα, δια να γίνη και επί του πνευµατικού αυτού πεδίου ισότης µεταξύ σας.
Β Κορ. 8,15  καθώς γέγραπται· ο το πολύ ουκ επλεόνασε , και ο το ολίγον ουκ ηλαττόνησε.
Β Κορ. 8,15  Οπως άλλωστε έχει γραφή και εις την Παλαιάν Διαθήκην· “εκείνος που εµάζευσε το πολύ µάννα, δεν ηµπόρεσε
να το κρατήση ως περίσσευµα και εκείνος που εµάζεψε το ολίγον δεν εστερήθη (θαυµατουργικώς τους εδόθη το αυτό
ποσόν. Αυτή η ισότης που έγινε τότε µε θαύµα Θεού, ας γίνη σήµερον µεταξύ σας µε την καλήν σας διάθεσιν ως έργον
αγάπης).
Β Κορ. 8,16  Χάρις δε τώ Θεώ τώ διδόντι την αυτήν σπουδήν υπέρ υµών εν τή καρδία Τίτου,
Β Κορ. 8,16  Ευχαριστία και δόξα στον Θεόν, ο οποίος δίδει εις την καρδίαν του Τιτου την ιδίαν προθυµίαν και φροντίδα δια
σας.
Β Κορ. 8,17  ότι την µέν παράκλησιν εδέξατο, σπουδαιότερος δε υπάρχων αυθαίρετος εξήλθε προς υµάς.
Β Κορ. 8,17  Και εδείχθη αυτό το ενδιαφέρον του, διότι την παράκλησίν µου να σας επισκεφθή και σας συµβουλεύση την
εδέχθη ευχαρίστως. Επειδή δε και ο ίδιος ήτο προθυµότερος από κάθε άλλην φοράν, ήλθε και από την ιδικήν του θέλησιν
προς σας.



Β Κορ. 8,18  συνεπέµψαµεν δε µετ αυτού τον αδελφόν ού ο έπαινος εν τώ ευαγγελίω διά πασών των εκκλησιών·
Β Κορ. 8,18  Μαζή του δε εστείλαµεν τον αδελφόν, του οποίου ο έπαινος δια το έργον του Ευαγγελίου διαλαλείται µεταξύ
όλων των Εκκλησιών.
Β Κορ. 8,19  ου µόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών συνέκδηµος ηµών σύν τή χάριτι ταύτη τή
διακονουµένη υφ ηµών προς την αυτού τού Κυρίου δόξαν και προθυµίαν ηµών·-
Β Κορ. 8,19  Και όχι µόνον τούτο, αλλά ο αδελφός αυτός επεµαρτυρήθη και οµοφώνως εξελέγη από τας Εκκλησίας ως
συνοδοιπόρος και συνεργάτης µας στο έργον τόσον του κηρύγµατος όσον και της συλλογής βοηθηµάτων δια τους
πτωχούς, το οποίον έργον εξυπηρετεται από ηµάς, δια να δοξάζεται έτσι αυτός ο Κυριος, να γινώµεθα δε και ηµείς
προθυµότεροι εις κάθε καλόν έργον.
Β Κορ. 8,20  στελλόµενοι τούτο, µη τις ηµάς µωµήσηται εν τή αδρότητι ταύτη τή διακονουµένη υφ ηµών,
Β Κορ. 8,20  Προσέχοµεν όµως τούτο· µήπως τυχόν και µας κατηγορήση κανείς ως απαιτητικούς η ως συµφεροντολόγους
εις την πλουσίαν συνεισφοράν σας, η οποία ενεργεται από ηµάς.
Β Κορ. 8,21  προνοούµενοι καλά ου µόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων.
Β Κορ. 8,21  Λαµβάνοµεν δε πρόνοιαν και φροντίδα να φερώµεθα κατά τρόπον καλόν και ανεπίληπτον όχι µόνον ενώπιον
του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων.
Β Κορ. 8,22  συνεπέµψαµεν δε αυτοίς τον αδελφόν ηµών, ον εδοκιµάσαµεν εν πολλοίς πολλάκις σπουδαίον όντα, νυνί δε
πολύ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλή τή εις υµάς.
Β Κορ. 8,22  Εστείλαµεν δε µαζή µε αυτούς τον αδελφόν µας, τον οποίον εις πολλάς περιστάσεις και πολλές φορές τον
εδοκιµάσαµεν και τον είδαµεν να είναι πρόθυµος και δραστήριος, τώρα δε είναι ακόµη περισσότερον πρόθυµος ένεκα της
µεγάλης πεποιθήσεως και εµπιστοσύνης, που έχει εις την γενναιοδωρίαν σας.
Β Κορ. 8,23  είτε υπέρ Τίτου, κοινωνός εµός και εις υµάς συνεργός· είτε αδελφοί ηµών, απόστολοι εκκλησιών, δόξα Χριστού.
Β Κορ. 8,23  Είτε υπέρ του Τιτου οµιλούµεν, λέγοµεν ότι είναι σύντροφός µας και συνεργάτης µας δια την ιδικήν σας
εξυπηρέτησιν· είτε δια τους αδελφούς µας οµιλούµεν, λέγοµεν ότι είναι σταλµένοι από τας Εκκλησίας και αποτελούν µε τον
άγιον βίον των δόξαν Χριστού.
Β Κορ. 8,24  Τήν ούν ένδειξιν της αγάπης υµών και ηµών καυχήσεως υπέρ υµών εις αυτούς ενδείξασθε εις πρόσωπον των
εκκλησιών.
Β Κορ. 8,24  Τωρα, λοιπόν, την απόδειξιν και επιβεβαίωσιν της αγάπης σας προς ηµάς και του ιδικού µας καυχήµατος δια
σας, αποδείξατέ τα µε την συµπεριφοράν σας εις αυτούς, µε την βεβαιότητα, ότι αυτή η καλή συµπεριφορά σας αναφέρεται
και εις αυτάς ταύτας τας Εκκλησίας, που τους έστειλαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Β Κορ. 9,1  Περί µέν γάρ της διακονίας της εις τους αγίους περισσόν µοί εστι το γράφειν υµίν·
Β Κορ. 9,1  Ως προς µεν της ιεράν διακονίαν της συνεισφοράς δια τους πτωχούς αδελφούς θεωρώ περιττόν να σας γράψω.
Β Κορ. 9,2  οίδα γάρ την προθυµίαν υµών ήν υπέρ ηµών καυχώµαι Μακεδόσιν, ότι Αχαΐα παρεσκεύασται από πέρυσι· και ο
εξ υµών ζήλος ηρέθισε τους πλείονας.
Β Κορ. 9,2  Διότι γνωρίζω καλά την προθυµίαν σας, δια την οποίαν, δια λογαριασµόν ιδικόν σας, καυχώµαι µεταξύ των
Μακεδόνων λέγων, ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιµη. Και ο ζήλος, που προήλθεν από σας, εκέντησε και παρεκίνησε
έντονα τους περισσοτέρους να σας µιµιθούν.
Β Κορ. 9,3  έπεµψα δε τους αδελφούς, ίνα µη το καύχηµα ηµών το υπέρ υµών κενωθή εν τώ µέρει τούτω, ίνα, καθώς έλεγον,
παρεσκευασµένοι ήτε,
Β Κορ. 9,3  Εστειλα δε τους αδελφούς εις σας, δια να µη παρουσιασθή κούφιο και χωρίς περιεχόµενον το καύχηµά µας δια
την προθυµίαν σας στο θέµα τούτο της συνεισφοράς, δια να είσθε προπαρασκευασµένοι, όπως έλεγα στους Μακεδόνας.
Β Κορ. 9,4  µήπως εάν έλθωσι σύν εµοί Μακεδόνες και εύρωσιν υµάς απαρασκευάστους, καταισχυνθώµεν ηµείς, ίνα µη
λέγωµεν υµείς, εν τή υποστάσει ταύτη της καυχήσεως.
Β Κορ. 9,4  Μηπως τυχόν, εάν έλθουν µαζή µου οι Μακεδόνες και σας εύρουν απροετοιµάστους, καταντροπιασθώµεν ηµείς,
δια να µη είπωµεν ότι και σεις θα εντροπιασθήτε, και αποδειχθή µαταία η καύχησίς µας δια την ιδικήν σας
γενναιοδωρίαν.
Β Κορ. 9,5  αναγκαίον ούν ηγησάµην παρακαλέσαι τους αδελφούς ίνα προέλθωσιν εις υµάς και προκαταρτίσωσι την
προκατηγγελµένην ευλογίαν υµών, ταύτην ετοίµην είναι, ούτως ως ευλογίαν και µη ως πλεονεξίαν.
Β Κορ. 9,5  Εκρινα, λοιπόν, αναγκαίον να παρακαλέσω τους αδελφούς να σας επισκεφθούν ενωρίτερον από εµέ και να
οργανώσουν εκ των προτέρων το ζήτηµα της ευλογηµένης αυτής συνεισφοράς σας , την οποίαν έχω προαναγγείλει στους
Μακεδόνας, ώστε όταν θα έλθωµεν να είναι ετοίµη σαν καλόν έργον και καρπός της αγάπης σας, και όχι σαν υποχρεωτική
εισφορά µιας φιλαργύρου και πλεονεκτικάς καρδίας.
Β Κορ. 9,6  Τούτο δε, ο σπείρων φειδοµένως φειδοµένως και θερίσει, και ο σπείρων επ ευλογίαις επ ευλογίαις και θερίσει.
Β Κορ. 9,6  Ας γνωρίζετε δε τούτο· ότι εκείνος που στο χωράφι του σπέρνει µε τσιγκουνιά λιγοστό σπόρο, θα θερίση και λίγο
σιτάρι. Και εκείνος που σπέρνει απλόχερα, θα θερίση πολύν καρπόν. (Ο καθένας δηλαδή θα αµειφθή από τον Θεόν
ανάλογα µε όσα δίνει, κατά την δύναµίν του πάντοτε).
Β Κορ. 9,7  έκαστος καθώς προαιρείται τή καρδία, µη εκ λύπης ή εξ ανάγκης· ιλαρόν γάρ δότην αγαπά ο Θεός.
Β Κορ. 9,7  Ο καθένας ας δίδη σύµφωνα µε την αγαθήν διάθεσιν της καρδίας του, όχι µε λύπην η από ανάγκην. Διότι ο Θεός
“αγαπά εκείνον, που δίδει µε καλωσύνην και γλυκύτητα”.
Β Κορ. 9,8  δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσαι εις υµάς, ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες
περισσεύητε εις πάν έργον αγαθόν,
Β Κορ. 9,8  Είναι δε δυνατόν ο Θεός να σας δώση µε το παραπάνω κάθε δωρεάν, ώστε πάντοτε, σε κάθε τι, να έχετε κάθε
επάρκειαν εις υλικά αγαθά και έτσι να προθυµοποήσθε µε το παραπάνω δια κάθε καλόν έργον.
Β Κορ. 9,9  καθώς γέγραπται· εσκόρπισεν, έδωκε τοίς πένησιν. η δικαιοσύνη αυτού µένει εις τον αιώνα.
Β Κορ. 9,9  Με τον τρόπον δε αυτόν θα πραγµατοποιηθή και εις σας εκείνο που λέγει η Γραφή· “εσκόρπισεν αφθόνως τας
ελεηµοσύνας του, έδωκεν στους πτωχούς· η αρετή του µένει και διαλαλείται πάντοτε”.



Β Κορ. 9,10  ο δε επιχορηγών σπέρµα τώ σπείροντι και άρτον εις βρώσιν χορηγήσαι και πληθύναι τον σπόρον υµών και
αυξήσαι τα γενήµατα της δικαιοσύνης υµών·
Β Κορ. 9,10  Ο δε Θεός, ο οποίος “παρέχει εν αφθονία σπόρον στον γεωργόν που σπέρνει, και ψωµί προς τροφήν όλων µας”,
είθε να χορηγήση, να ευλογήση και να πληθύνη την σποράν των χωραφιών σας και τα άλλα υλικά αγαθά σας και να
αυξήση έτσι τους καρπούς της αγάπης και της καλωσύνης σας προς τους άλλους .
Β Κορ. 9,11  εν παντί πλουτιζόµενοι εις πάσαν απλότητα, ήτις κατεργάζεται δι ηµών ευχαριστίαν τώ Θεώ·
Β Κορ. 9,11  Ετσι δε να γίνεσθε πλούσιοι εις κάθε καλόν έργον, εις κάθε γενναιοδωρίαν, η οποία συνεργεί δια µέσου ηµών,
που εξυπηρετούµεν αυτήν την διακονίαν, να εκφράζωνται ευχαριστίαι προς τον Θεόν.
Β Κορ. 9,12  ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης ου µόνον εστί προσαναπληρούσα τα υστερήµατα των αγίων, αλλά και
περισσεύουσα διά πολλών ευχαριστιών τώ Θεώ· -
Β Κορ. 9,12  Διότι η διακονία αυτής της αγαθοεργίας σας, όχι µόνον προλαµβάνει και θεραπεύει µε το παραπάνω τας
ανάγκας των Χριστιανών, αλλά και γεµίζει την καρδίαν από ευγνωµοσύνην, ώστε να ξεχειλίζουν πλούσιαι ευχαριστίαι
προς τον Θεόν.
Β Κορ. 9,13  διά της δοκιµής της διακονίας ταύτης δοξάζοντες τον Θεόν επί τή υποταγή της οµολογίας υµών εις το
ευαγγέλιον τού Χριστού και απλότητι της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας,
Β Κορ. 9,13  Αυτή η εισφορά της αγάπης σας δείχνει ποίοι πράγµατι είσθε και οι απολαµβάνοντες τας δωρεάς σας δοξάζουν
τον Θεόν, δια την έµπρακτον υποταγήν της οµολογίας σας στο Ευαγγέλιον του Χριστού και δια την γενναιοδωρίαν σας να
συµµετέχετε προθύµως εις τας ανάγκας αυτών και εις τας ανάγκας όλων.
Β Κορ. 9,14  και αυτών δεήσει υπέρ υµών, επιποθούντων υµάς διά την υπερβάλλουσαν χάριν τού Θεού εφ υµίν.
Β Κορ. 9,14  Και αυτοί µε τας δεήσεις, τας οποίας για σας κάµνουν προς τον Θεόν, µαρτυρούν πόσον πολύ σας ποθούν δια
την πλουσίαν χάριν, που ο Θεός σας έχει δώσει.
Β Κορ. 9,15  χάρις δε τώ Θεώ επί τή ανεκδιηγήτω αυτού δωρεά.
Β Κορ. 9,15  Ευχαριστία δε και δόξα ανήκει στον Θεόν δια την δωρεάν του αυτήν, την οποίαν στόµα ανθρώπου είναι
αδύνατον να διηγηθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Β Κορ. 10,1  Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ υµάς διά της πραότητος και επιεικείας τού Χριστού, ός κατά πρόσωπον µέν
ταπεινός εν υµίν, απών δε θαρώ εις υµάς·
Β Κορ. 10,1  Εγώ δε ο ίδιος ο Παύλος προσωπικώς σας παρακαλώ δια της πραότητος και της επιεικείας και της γλυκύτητος
του Χριστού, εγώ ο οποίος, όταν είµαι προσωπικώς κοντά σας, είµαι µηδαµινός και ασθενής εις τα µάτια σας, όταν δε
απουσιάζω παίρνω θάρρος απέναντί σας και φαίνοµαι τόσον τολµηρός.
Β Κορ. 10,2  δέοµαι δε το µη παρών θαρήσαι τή πεποιθήσει ή λογίζοµαι τολµήσαι επί τινας τους λογιζοµένους ηµάς ως
κατά σάρκα περιπατούντας.
Β Κορ. 10,2  Σας παρακαλώ δε να µη µε φέρετε εις την ανάγκην, όταν θα είµαι παρών µεταξύ σας, να χρησιµοποιήσω αυτό
το θάρρος, που µου το δίδει η πίστις και η πεποίθησίς µου εις την αποστολήν µου, να κάµω χρήσιν της εξουσίας, την
οποίαν λογαριάζω να µεταχειρισθώ µε τόλµην εναντίον µερικών, οι οποίοι µας θεωρούν σαν ζώντας και
συµπεριφεροµένους, όπως οι σαρκικοί άνθρωποι µε ιδιοτέλειαν και εµπάθειαν.
Β Κορ. 10,3  Εν σαρκί γάρ περιπατούντες ου κατά σάρκα στρατευόµεθα·
Β Κορ. 10,3  Διότι ηµείς αν και ζώµεν όπως όλοι οι άνθρωποι, καθό σάρκα και οστά έχοντες, δεν αγωνιζόµεθα όµως τον
καλόν αγώνα µε σαρκικά µέσα.
Β Κορ. 10,4  τα γάρ όπλα της στρατείας ηµών ου σαρκικά, αλλά δυνατά τώ Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωµάτων·
Β Κορ. 10,4  Διότι τα όπλα του αγώνας µας δεν είναι ευτελή και αδύνατα ανθρώπινα όπλα , αλλά δυνατά ενώπιον του Θεού
δια το κρήµνισµα των οχυρωµάτων του εχθρού.
Β Κορ. 10,5  λογισµούς καθαιρούντες και πάν ύψωµα επαιρόµενον κατά της γνώσεως τού Θεού , και αιχµαλωτίζοντες πάν
νόηµα εις την υπακοήν τού Χριστού,
Β Κορ. 10,5  Και αυτά τα οχυρά, που κρηµνίζοµεν, είναι τα σοφίσµατα και κάθε έπαρσις, και υψηλοφροσύνη, που υψώνεται
αλαζονικά, δια να εµποδίζη τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεόν. Επί πλέον δε µε τα πνευµατικά µας όπλα ελκύοµεν
κάθε καλοπροαίρετον καρδίαν και σαν αιχµάλωτον την παραδίδοµεν εις την υπακοήν του Χριστού.
Β Κορ. 10,6  και εν ετοίµω έχοντες εκδικήσαι πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθή υµών η υπακοή.
Β Κορ. 10,6  Και είµεθα έτοιµοι να αποδώσωµεν δικαιοσύνην και να τιµωρήσωµεν κάθε παρακοήν, εφ' όσον και όταν η
ιδική σας υπακοή γίνη πλήρης και τελεία.
Β Κορ. 10,7  Τά κατά πρόσωπον βλέπετε! εί τις πέποιθεν εαυτώ Χριστού είναι, τούτο λογιζέσθω πάλιν αφ εαυτού, ότι καθώς
αυτός Χριστού, ούτω και ηµείς Χριστού.
Β Κορ. 10,7  Σεις όµως βλέπετε ακόµη την επιφάνειαν των πραγµάτων και όχι το βάθος. Εάν κανείς κολακεύεται να πιστεύη,
ότι ανήκει στον Χριστόν, ας συλλογισθή πάλιν από τον εαυτόν του και τούτο, ότι, όπως αυτός είναι του Χριστού, έτσι και
ηµείς είµεθα του Χριστού.
Β Κορ. 10,8  εάν τε γάρ και περισσότερόν τι καυχήσωµαι περί της εξουσίας ηµών , ής έδωκεν ο Κύριος ηµίν εις οικοδοµήν και
ουκ εις καθαίρεσιν υµών, ουκ αισχυνθήσοµαι,
Β Κορ. 10,8  Διότι και αν ακόµη καυχηθώ κάπως περισσότερον δια την εξουσίαν, που έχοµεν ηµείς οι Απόστολοι και την
οποίαν µας έχει δώσει αυτός ο Κυριος, δια να σας οικοδοµούµεν εις την πνευµατικήν ζωήν και όχι να σας
κατακρηµνίζωµεν, δεν θα εντροπιασθώ, διότι την αλήθειαν θα είπω.
Β Κορ. 10,9  ίνα µη δόξω ως αν εκφοβείν υµάς διά των επιστολών.
Β Κορ. 10,9  Δεν το πράττω όµως, δια να µη φανώ σαν να θέλω µε τας επιστολάς µου να σας εκφοβίσω.
Β Κορ. 10,10  ότι αι µέν επιστολαί, φησί, βαρείαι και ισχυραί, η δε παρουσία τού σώµατος ασθενής και ο λόγος
εξουθενηµένος.
Β Κορ. 10,10  Διότι λέγουν και τούτο οι κατήγοροί µας, ότι αι µεν επιστολαί του είναι καταθλιπτικαί µε το βάρος των και
αυστηραί µε την δύναµιν των ελέγχων· η σωµατική του όµως εµφάνισις είναι ασθενής και ο λόγος του σαν ένα τίποτε.



Β Κορ. 10,11  τούτο λογιζέσθω ο τοιούτος, ότι οίοί εσµεν τώ λόγω δι επιστολών απόντες, τοιούτοι και παρόντες τώ έργω.
Β Κορ. 10,11  Αυτός όµως που µας κατηγορεί, ας σκεφθή τούτο· ότι οποίοι είµεθα µε όσα γράφοµεν εις τας επιστολάς µας,
όταν απουσιάζωµεν, τέτοιοι είµεθα και µε τα έργα µας, όταν είµεθα παρόντες.
Β Κορ. 10,12  Ου γάρ τολµώµεν εγκρίναι ή συγκρίναι εαυτούς τισι των εαυτούς συνιστανόντων· αλλά αυτοί εν εαυτοίς
εαυτούς µετρούντες και συγκρίνοντες εαυτούς εαυτοίς ου συνιούσιν.
Β Κορ. 10,12  Πράγµατι δεν έχοµεν την τόλµην να συναριθµήσωµεν τους ευατούς µας η και να τους συγκρίνωµεν µε
µερικούς, που συσταίνουν τους εαυτούς των ως µεγάλους και ισχυρούς. Αυτοί όµως είναι άνθρωποι που αυτοθαυµάζονται
µετρούντες τον εαυτόν των µε τους εαυτούς των και συγκρίνοντες τον εαυτόν των προς εαυτούς και δεν καταλαβαίνουν
ούτε τι είναι ούτε τι λέγουν.
Β Κορ. 10,13  ηµείς δε ουχί εις τα άµετρα καυχησόµεθα, αλλά κατά το µέτρον τού κανόνος ού εµέρισεν ηµίν ο Θεός µέτρου,
εφικέσθαι άχρι και υµών.
Β Κορ. 10,13  Ηµείς δε δεν θα καυχηθώµεν κατά τρόπον υπερβολικόν και έξω από την αλήθειαν, αλλά θα καυχηθώµεν
σύµφωνα µε το µέτρον της δικαιοδοσίας, που εξεχώρισεν εις ηµάς ο Θεός σαν περιοχήν της αποστολικής µας δράσεως και
που µας έχει αξιώσει να φθάσωµεν µέχρις εις σας.
Β Κορ. 10,14  ου γάρ ως µη εφικνούµενοι εις υµάς υπερεκτείνοµεν εαυτούς· άχρι γάρ και υµών εφθάσαµεν εν τώ ευαγγελίω
τού Χριστού,
Β Κορ. 10,14  Διότι δεν εξυψώνοµεν µε κενάς καυχησιολογίας τον ευατόν µας, σαν να µη είχαµεν φθάσει µέχρι και εις την
χώραν σας κηρύττοντες το Ευαγγέλιον, διότι τότε θα εψεδόµεθα. Ενώ ηµείς λέγοµεν την αλήθειαν, διότι εφθάσαµεν
πράγµατι µέχρις υµών δια το έργον του Ευαγγελίου του Χριστού.
Β Κορ. 10,15  ουκ εις τα άµετρα καυχώµενοι εν αλλοτρίοις κόποις, ελπίδα δε έχοντες, αυξανοµένης της πίστεως υµών εν υµίν
µεγαλυνθήναι κατά τον κανόνα ηµών εις περισσείαν,
Β Κορ. 10,15  Οχι, δεν καυχώµεθα έξω από το µέτρον δι' εργασίας και κόπους, που άλλοι έχουν κάµει. Αλλ' έχοµεν ελπίδα,
καθ' όσον αυξάνει η χριστιανική σας πίστις και ζωη, ότι θα δοξασθώµεν µε την ιδικήν σας πρόοδον και ηµείς, έντος των
ορίων πάντοτε της δικαιοδοσίας και της δράσεως, που µας έχει δοθή από τον Θεόν. Ετσι δε θα εκτείνωµεν την αποστολικήν
δράσιν και ακόµη περισσότερον,
Β Κορ. 10,16  εις τα υπερέκεινα υµών ευαγγελίσασθαι, ουκ εν αλλοτρίω κανόνι εις τα έτοιµα καυχήσασθαι.
Β Κορ. 10,16  ώστε να κηρύξωµεν το Ευαγγέλιον και εις περιοχάς, που είναι πέραν από τα ιδικά σας σύνορα , εις ανθρώπους
προς τους οποίους κανείς µέχρι σήµερα δεν έχει διδάξει τον Χριστόν, ώστε και πάλιν να µη καυχώµεθα εις ξένην
δικαιοδοσίαν δι' έργα, που έχουν πραγµατοποιήσει και ετοιµάσει άλλοι.
Β Κορ. 10,17  ο δε καυχώµενος εν Κυρίω καυχάσθω·
Β Κορ. 10,17  Ας εφαρµόζεται και εις ηµάς ο λόγος της Γραφής· “εκείνος που καυχάται, ας καυχάται όχι αλαζωνικώς, αλλά
µε ταπείνωσιν αποδίδων στον Κυριον την δόξαν δια τα καλά έργα, που αυτός ο ίδιος ο Θεός του έχει δώσει δύναµιν και
χάριν να τα κάµη”.
Β Κορ. 10,18  ου γάρ ο εαυτόν συνιστών, εκείνός εστι δόκιµος, αλλ ον ο Κύριος συνίστησιν.
Β Κορ. 10,18  Διότι ενάρετος και ευάρεστος στον Θεόν δεν είναι εκείνος ο οποίος αυτοσυσταίνεται και αυτοεγκωµιάζεται ,
αλλ' εκείνος τον οποίον συσταίνει και εγκωµιάζει ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Β Κορ. 11,1  Όφελον ανείχεσθέ µου µικρόν τή αφροσύνη· αλλά και ανέχεσθέ µου·
Β Κορ. 11,1  Θα ήθελα, και το εκφράζω ως ευχήν, να εδείχνατε ανοχήν εις κάποιαν µικράν απερισκεψίαν, που θα κάµω
τώρα. Και έχω την πεποίθησιν, ότι θα µου δείξατε αυτήν την ανοχήν.
Β Κορ. 11,2  ζηλώ γάρ υµάς Θεού ζήλω· ηρµοσάµην γάρ υµάς ενί ανδρί, παρθένον αγνήν παραστήσαι τώ Χριστώ·
Β Κορ. 11,2  Διότι σας αγαπώ υπερβολικά µέχρι του σηµείου να σας ζηλεύω µε ζηλοτυπίαν σαν εκείνην, µε την οποίαν ο
Θεός αγαπά και τρόπον τινά ζηλοτυποί τους ανθρώπους. Και τούτο, διότι σας έχω ενώσει µε δεσµούς αρραβώνος προς ένα
άνδρα, δηλαδή τον Χριστόν, δια να παρουσιάσω την ψυχήν σας αγνήν και καθαράν προς αυτόν, ως παρθένον και
πνευµατικήν νύµφην.
Β Κορ. 11,3  φοβούµαι δε µήπως, ως ο όφις Εύαν εξηπάτησεν εν τή πανουργία αυτού, ούτω φθαρή τα νοήµατα υµών από της
απλότητος της εις τον Χριστόν.
Β Κορ. 11,3  Φοβούµαι όµως µήπως, όπως άλλοτε ο όφις εδελέασε και εξηπάτησε την Εύαν µε την πανουργίαν του, έτσι
εξαπατήση και σας και διαφθαρούν αι σκέψεις τα φρονήµατα του νου και της καρδίας σας και ξεπέσετε από την απλότητα
και την ειλικρίνειαν, που πρέπει να έχωµεν προς τον Χριστόν.
Β Κορ. 11,4  ει µέν γάρ ο ερχόµενος άλλον Ιησούν κηρύσσει ον ουκ εκηρύξαµεν, ή πνεύµα έτερον λαµβάνετε ό ουκ ελάβετε, ή
ευαγγέλιον έτερον ό ουκ εδέξασθε, καλώς ανείχεσθε.
Β Κορ. 11,4  Φοβούµαι µήπως παρασυρθήτε από ψευδοδιδασκάλους. Διότι εάν ο πρώτος τυχόν, που έρχεται ως διδάσκαλος,
κηρύσση εις σας άλλον Ιησούν, τον οποίον ηµείς δεν εκηρύξαµεν η, εάν παίρνετε από αυτόν άλλο Αγιον Πνεύµα, το οποίον
δεν έχετε λάβει η άλλο Ευαγγέλιον, το οποίον δεν ηκούσατε και δεν επήρατε, δικαιολογηµένα θα εδείχνατε ανοχήν και
υποµονήν να ακούσετε τον νέον διδάσκαλον.
Β Κορ. 11,5  λογίζοµαι γάρ µηδέν υστερηκέναι των υπερλίαν αποστόλων.
Β Κορ. 11,5  Τωρα όµως διατί δίδετε προσοχήν εις αγνώστους και αδοκίµους διδασκάλους ; Διατί φρονώ ότι εγώ δεν έχω
υπολειφθή καθόλου εις την διδασκαλίαν και στο έργον του Ευαγγελίου (και δεν έχω υπολειφθή καθόλου), ούτε από τους
πιο µεγάλους µεταξύ των Αποστόλων.
Β Κορ. 11,6  ει δε και ιδιώτης τώ λόγω, αλλ ου τή γνώσει, αλλ εν παντί φανερωθέντες εν πάσιν εις υµάς.
Β Κορ. 11,6  Και αν ακόµη παραδεχθώ , ότι είµαι απλούς, άκοµψος, χωρίς ρητορείαν εις την διδασκαλίαν µου, δεν είµαι όµως
πτωχός και άπειρος κατά την γνώσιν. Αλλ' εις κάθε περίστασιν, είτε δρων είτε διδάσκων, είτε ενεργών, εφανερώθηµεν εις
σας (ποίο είµεθα, ότι δηλαδή δεν είµεθα καθόλου κατώτεροι από τους άλλους Αποστόλους).
Β Κορ. 11,7  Ή αµαρτίαν εποίησα εµαυτόν ταπεινών ίνα υµείς υψωθήτε , ότι δωρεάν το τού Θεού ευαγγέλιον ευηγγελισάµην
υµίν;



Β Κορ. 11,7  Η µήπως διέπραξα αµαρτίαν κηρύττων το Ευαγγέλιον του Θεού δωρεάν και εταπείνωνα τον εαυτόν µου
εργαζόµενος µε τα ίδιά µου τα χέρια, δια να υψωθήτε και δοξασθήτε κατά τον Χριστόν;
Β Κορ. 11,8  άλλας εκκλησίας εσύλησα λαβών οψώνιον προς την υµών διακονίαν, και παρών προς υµάς και υστερηθείς ου
κατενάρκησα ουδενός·
Β Κορ. 11,8  Αλλας Εκκλησίας εγύµνωσα παίρνοντας από αυτάς τα µέσα της συντηρήσεώς µου, δια να εξυπηρετήσω όµως
σας αδαπάνως. Και όταν εζούσα µεταξύ σας και ευρέθην εις στέρησιν και στενοχωρίαν, δεν επεβάρυνα κανένα σας.
Β Κορ. 11,9  το γάρ υστέρηµά µου προσανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας· και εν παντί αβαρή υµίν
εµαυτόν ετήρησα και τηρήσω.
Β Κορ. 11,9  Διότι την στέρησίν µου την ικανοποίησαν και την ανεπλήρωσαν µε το παραπάνω οι αδελφοί, όταν ήλθαν από
την Μακεδονίαν. Και εις κάθε τι επρόσεξα να µη σας γίνω βάρος και στο µέλλον το ίδιο θα προσέξω.
Β Κορ. 11,10  έστιν αλήθεια Χριστού εν εµοί ότι η καύχησις αύτη ου φραγήσεται εις εµέ εν τοίς κλίµασι της Αχαΐας.
Β Κορ. 11,10  Υπάρχει µέσα µου η αλήθεια του Χριστού και την αλήθειαν σας λέγω πάντοτε. Σας λέγω, λοιπόν, ότι αυτή η
καύχησίς µου, που δεν σας έγινα βάρος, δεν θα αποστοµωθή και δεν θα ανακοπή ποτέ, όσον εξαρτάται από εµέ, εις τα µέρη
της Αχαΐας.
Β Κορ. 11,11  διατί; ότι ουκ αγαπώ υµάς; ο Θεός οίδεν·
Β Κορ. 11,11  Διατί δεν θα αποστοµωθή; Μηπως επειδή δεν σας αγαπώ; Ο Θεός ξεύρει πόσον σας αγαπώ.
Β Κορ. 11,12  ό δε ποιώ, και ποιήσω, ίνα εκκόψω την αφορµήν των θελόντων αφορµήν, ίνα εν ώ καυχώνται ευρεθώσι καθώς
και ηµείς.
Β Κορ. 11,12  Αυτό δε που κάµνω τώρα, το ότι δηλαδή κηρύττω αδαπάνως το Ευαγγέλιον, θα το κάνω και στο µέλλον, δια
να κόψω κάθε αφορµήν εκείνων, που θέλουν να καυχώνται και ζητούν να σας πείσουν ότι ευρίσκονται εις ίσην µοίραν και
στο αυτό επίπεδον, που ευρισκόµεθα και ηµείς, ισχυριζόµενοι ότι παίρνουν χρήµατα από σας, διότι το ίδιον τάχα κάµνοµεν
και ηµείς.
Β Κορ. 11,13  οι γάρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, µετασχηµατιζόµενοι εις αποστόλους Χριστού.
Β Κορ. 11,13  Διότι οι τοιούτοι κήρυκες είναι ψευδαπόστολοι, δόλιοι εργάται, οι οποίοι υποκρίνονται και παίρνουν την
εξωτερικήν µορφήν, ώστε να φαίνωνται ότι τάχα είναι απόστολοι του Χριστού.
Β Κορ. 11,14  και ου θαυµαστόν· αυτός γάρ ο σατανάς µετασχηµατίζεται εις άγγελον φωτός.
Β Κορ. 11,14  Και αυτό βέβαια δεν είναι παράδοξον· διότι και αυτός ο ίδιος ο σατανάς υποκρίνεται και µεταβάλλεται µερικές
φορές κατά την εµφάνησιν και συµπεριφοράν εις άγγελον φωτός.
Β Κορ. 11,15  ου µέγα ούν ει και οι διάκονοι αυτού µετασχηµατίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ών το τέλος έσται κατά τα
έργα αυτών.
Β Κορ. 11,15  Δεν είναι, λοιπόν, µεγάλο πράγµα, εάν και οι υπηρέται του σατανά παρυσιάζωνται υποκριτικά και
συµπεριφέρωνται σαν να είναι υπηρέται δικαιοσύνης. Το κατάντηµα όµως και το τέλος αυτών θα είναι ανάλογον προς τα
πονηρά των έργα.
Β Κορ. 11,16  Πάλιν λέγω, µη τις µε δόξη άφρονα είναι· ει δε µη γε, κάν ως άφρονα δέξασθέ µε, ίνα καγώ µικρόν τι
καυχήσωµαι.
Β Κορ. 11,16  Παλιν λέγω και επανσαλαµβάνω, ας µη µε νοµίση κανείς απερίσκεπτον και άκριτον. Ει δ' άλλως και αν µε
θεωρήσετε ως απερίσκεπτον, θεωρήσατέ µε επί τέλους, δια να καυχηθώ και εγώ ολίγον.
Β Κορ. 11,17  ό λαλώ ου λαλώ κατά Κύριον, αλλ ως εν αφροσύνη, εν ταύτη τή υποστάσει της καυχήσεως.
Β Κορ. 11,17  Αυτό που θα σας πω δια τον εαυτόν µου δεν το λέγω σύµφωνα µε την εντολήν του Κυρίου, (ο οποίος διέταξε,
ότι και αν τηρήσωµεν όλα όσα είπε, πρέπει πάλιν να λέγωµεν ότι είµεθα άχρηστοι δούλοι). Αλλά θα σας οµιλήσω σαν να
παραλογίζωµαι, µε την βεβαιότητα όµως ότι εις την πραγµατικότητα έχω και εγώ λόγους να καυχώµαι.
Β Κορ. 11,18  επεί πολλοί καυχώνται κατά την σάρκα, καγώ καυχήσοµαι.
Β Κορ. 11,18  Αφού άλλωστε πολλοί καυχώνται δια τα σωµατικά και κοσµικά προσόντα των , θα καυχηθώ και εγώ.
Β Κορ. 11,19  ηδέως γάρ ανέχεσθε των αφρόνων φρόνιµοι όντες·
Β Κορ. 11,19  Διότι γνωρίζω άλλωστε, ότι ευχαρίστως ανέχεσθε σστους άφρονας να καυχώνται, αν και είσθε συνετοί και
φρόνιµοι.
Β Κορ. 11,20  ανέχεσθε γάρ εί τις υµάς καταδουλοί, εί τις κατεσθίει, εί τις λαµβάνει, εί τις επαίρεται, εί τις υµάς εις πρόσωπον
δέρει.
Β Κορ. 11,20  Και ανέχεσθε πράγµατι, εάν κανείς σας υποδουλώνη και σας κάµνη όργανα του, εάν κανείς κατατρώγη τα
αγαθά σας, εάν κανείς σας παγιδεύη και σας τυλίγη εις τα σχέδιά του, εάν κανείς αλαζονεύεται απέναντί σας και σ*ς θέτη
εις κατωτέραν µοίραν, εάν κανείς σας δέρνη στο πρόσωπον.
Β Κορ. 11,21  κατά ατιµίαν λέγω, ως ότι ηµείς ησθενήσαµεν. εν ώ δ αν τις τολµά, εν αφροσύνη λέγω, τολµώ καγώ.
Β Κορ. 11,21  Προς εντροπήν και ταπείνωσίν µου το λέγω, σαν να υπήρξαµεν ηµείς ασθενείς και αδύνατοι µεταξύ σας, και
δεν µπορούσαµε τάχα να κάµωµεν όσα οι ψευδαπόστολοι σας έκαµαν. Σας λέγω όµως τούτο· εις οτιδήποτε τολµά να
καυχηθή κανείς τολµώ και εγώ-µε αφροσύνην το λέγω αυτό.
Β Κορ. 11,22  Εβραίοί εισι; καγώ· Ισραηλίταί εισι; καγώ· σπέρµα Αβραάµ εισι; καγώ·
Β Κορ. 11,22  Είναι Εβραίοι εκείνοι; Και εγώ είµαι Εβραίος· είναι Ισραηλίται, απόγονοι του Ισραήλ, δηλαδή του πατριάρχου
Ιακώβ; είµαι και εγώ. Καυχώνται ότι είναι απόγονοι του Αβραάµ; Είµαι και εγώ.
Β Κορ. 11,23  διάκονοι Χριστού εισι; παραφρονών λαλώ, υπέρ εγώ· εν κόποις περισσοτέρως, εν πληγαίς υπερβαλλόντως, εν
φυλακαίς περισσοτέρως, εν θανάτοις πολλάκις·
Β Κορ. 11,23  Καυχώνται ότι είναι υπηρέται του Χριστού-οµιλώ σαν παραλογιζόµενος αυτήν την στιγµήν-είµαι εγώ
παραπάνω από αυτούς διάκονος του Χριστού. Το απέδειξε όλη µου η ζωή ως Αποστόλους του Χριστού. Διότι εγώ
υπεβλήθην εις κόπους περισσοτέρους από οιανδήποτε άλλον· υπέµεινα πληγές αναρίθµητες στο σώµα µου, ερρίφθην εις
τας φυλακάς και έµεινα φυκλακισµένος περισσότερον από κάθε άλλον· πολλές φορές αντίκρυσα εµπρός µου τον θάνατον.
Β Κορ. 11,24  υπό Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά µίαν έλαβον,
Β Κορ. 11,24  Από τους Ιουδαίους πέντε φορές εµαστιγώθην µε σαράντα παρά µίαν µαστιγώσεις κάθε φοράν.
Β Κορ. 11,25  τρίς εραβδίσθην, άπαξ ελιθάσθην, τρίς εναυάγησα, νυχθηµερόν εν τώ βυθώ πεποίηκα·



Β Κορ. 11,25  Τρεις φορές εκτυπήθηκα µε ράβδους· µια φορά ελιθοβολήθηκα· τρεις φορές εναυάγησα· επί ένα ηµερονύκτιον
έµεινα ναυαγός εις την θάλασσαν.
Β Κορ. 11,26  οδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταµών, κινδύνοις ληστών, κινδύνοις εκ γένους, κινδύνοις εξ εθνών,
κινδύνοις εν πόλει, κινδύνοις εν ερηµία, κινδύνοις εν θαλάσση, κινδύνοις εν ψευδαδέλφοις·
Β Κορ. 11,26  Εργάσθηκα δια το Ευαγγέλιον του Κυρίου µε κουραστικές και µακρές οδοιπορίες πολλές φορές, µε κινδύνους
από ποτάµια και µάλιστα κατά τον χειµώνα που επληµµύριζαν. Αντίκρυσα κινδύνους από ληστάς, κινδύνους από τους
οµοεθνείς µου Εβραίους, κινδύνους από εθνικούς και ειδωλολάτρας, κινδύνους µέσας εις τας πόλεις, κινδύνους µέσα σε
έρηµες περιοχές, κινδύνους εις την θάλασσαν, κινδύνους εκ µέρους ψευδαδέλφων, που υπεκρίνοντο, ότι είναι Χριστιανοί.
Β Κορ. 11,27  εν κόπω και µόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις, εν λιµώ και δίψει, εν νηστείαις πολλάκις, εν ψύχει και γυµνότητι·
Β Κορ. 11,27  Εξεπλήρωσα µέχρι σήµερα την αποστολήν µου µε κόπον και µόχθον, µε αγρυπνίες πολλές φορές, µε πείναν
και δίψαν, µε νηστείες και στερήσεις πολλές φορές, µε το ψύχος του χειµώνα και µε τα λίγα ρούχα, που είχα για να
καλύπτω την γυµνότητά µου.
Β Κορ. 11,28  χωρίς των παρεκτός η επισύστασίς µου η καθ ηµέραν, η µέριµνα πασών των εκκλησιών.
Β Κορ. 11,28  Και δια να µη αναφέρω τόσα και τόσα άλλα, µε εταλαιπωρούσε και µε έρριπτε εις στενοχωρίαν η καθηµερινή
πίεσις και ενόχλησις εχθρών και φίλων, όπως επίσης και η αγωνιώδης φροντίδα δια τας Εκκλησίας.
Β Κορ. 11,29  τις ασθενεί, και ουκ ασθενώ; τις σκανδαλίζεται, και ουκ εγώ πυρούµαι;
Β Κορ. 11,29  Ποιός Χριστιανός ασθενεί και δεν ασθενώ µαζή του και δεν συµπάσχω και εγώ; Ποιός σκοντάπτει και πίπτει
και δεν καιοµαι και εγώ µέσα εις αυτήν την θλίψιν;
Β Κορ. 11,30  ει καυχάσθαι δεί, τα της ασθενείας µου καυχήσοµαι.
Β Κορ. 11,30  Εάν όµως πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ δια την ασθένειαν και αδυναµίαν µου µέσα στους πειρασµούς και
τους διωγµούς.
Β Κορ. 11,31  ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού οίδεν, ο ών ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδοµαι.
Β Κορ. 11,31  Ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, που είναι ευλογηµένος και δοξασµένος στους αιώνας,
γνωρίζει ότι δεν ψεύδοµαι, αλλ' ότι αυτά που θα σας πω είναι απολύτως αληθινά .
Β Κορ. 11,32  εν Δαµασκώ ο εθνάρχης Αρέτα τού βασιλέως εφρούρει την Δαµασκηνών πόλιν πιάσαι µε θέλων,
Β Κορ. 11,32  Εις την Δαµασκόν ο διοικητής ο διωρισµένος από τον βασιλέα Αρέταν εφρουρούσε την πόλιν των
Δαµασκηνών, επειδή ήθελε να µε συλλαβή·
Β Κορ. 11,33  και διά θυρίδος εν σαργάνη εχαλάσθην διά τού τείχους και εξέφυγον τας χείρας αυτού .
Β Κορ. 11,33  και από κάποιο παράθυρο, µέσα εις ένα καλάθι πλεγµένο µε σχοινί µε κατέβασαν έξω από το τοίχος και
εξέφυγα από τα χέρια του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Β Κορ. 12,1  Καυχάσθαι δή ου συµφέρει µοι· ελεύσοµαι γάρ εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου.
Β Κορ. 12,1  Να καυχηθώ δια τόσα και τόσα άλλα, που υπέστην και έπραξα δια το Ευαγγέλιον, δεν µε συµφέρει από
πνευµατικής απόψεως. Θα προχωρήσω όµως εις οράµατα και αποκαλύψεις, που έλαβα εκ µέρους του Κυρίου.
Β Κορ. 12,2  οίδα άνθρωπον εν Χριστώ πρό ετών δεκατεσσάρων· είτε εν σώµατι ουκ οίδα, είτε εκτός τού σώµατος ουκ οίδα, ο
Θεός οίδεν· αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού.
Β Κορ. 12,2  Γνωρίζω ένα άνθρωπον, που εζούσε εν Χριστώ, και ο οποίος προ δεκατεσσάρων ετών-είτε ευρίσκετο στο σώµα
του κατά την ώραν εκείνην δεν γνωρίζω· είτε ήτο εκτός του σώµατος, δεν γνωρίζω, ο Θεός το γνωρίζει-είχεν αρπαγή και
αναληφθ έως τον τρίτον ουρανόν.
Β Κορ. 12,3  και οίδα τον τοιούτον άνθρωπον· είτε εν σώµατι είτε εκτός τού σώµατος ουκ οίδα , ο Θεός οίδεν·
Β Κορ. 12,3  Και γνωρίζω, ότι αυτός ο άνθρωπος-είτε µε το σώµα του έξω από το σώµα του, δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει-
Β Κορ. 12,4  ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρητα ρήµατα, ά ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι.
Β Κορ. 12,4  ότι ηρπάγη έως στον παράδεισον και ήκουσε λόγους, τους οποίους ανθρωπίνη γλώσσα δεν ηµπορεί να
διατυπώση και τους οποίους δεν είναι επιτετραµµένον στον άνθρωπον να τους είπη και τους αποκαλύψη.
Β Κορ. 12,5  υπέρ τού τοιούτου καυχήσοµαι, υπέρ δε εµαυτού ου καυχήσοµαι ει µη εν ταίς ασθενείαις µου.
Β Κορ. 12,5  Δια τον άνθρωπον αυτόν θα καυχηθώ , που τον ετίµησε τόσον πολύ ο Θεός. Δια τον ευατόν µου όµως δεν θα
καυχηθώ, παρά µόνον δια τας ασθενείας µου, όπως αυταί αφάνησαν εις τας περιόδους των διωγµών και των κινδύνων.
Β Κορ. 12,6  εάν γάρ θελήσω καυχήσασθαι, ουκ έσοµαι άφρων· αλήθειαν γάρ ερώ· φείδοµαι δε µη τις εις εµέ λογίσηται υπέρ
ό βλέπει µε ή ακούει τι εξ εµού.
Β Κορ. 12,6  Εάν όµως θελήσω να καυχηθώ δια τους αγώνας µου και δια τα έργα, τα οποία µε την βοήθειαν του Θεού υπέρ
του Ευαγγελίου έκαµα, δεν θα είµαι άφρων, διότι θα πω την αλήθειαν. Διστάζω όµως και αποφεύγω να το πράξω, µήπως
τυχόν κανείς σχηµατίση δι' εµέ ιδέαν ανωτέραν, από ο,τι βλέπεις εις εµέ η απ' ο,τι ακούει από εµέ.
Β Κορ. 12,7  Καί τή υπερβολή των αποκαλύψεων ίνα µη υπεραίρωµαι, εδόθη µοι σκόλοψ τή σαρκί, άγγελος σατάν, ίνα µε
κολαφίζη ίνα µη υπεραίρωµαι.
Β Κορ. 12,7  Και ένεκα του πολλού πλήθους των αποκαλύψεων, δια να µη υπερηφανεύωµαι, επέτρεψεν ο Θεός και µου εδόθη
σκληρό αγκάθι στο σώµα, άγγελος δηλαδή του σατανά, δια να µε γρονθοκοπή και να µε ταλαιπωρή, ανίατος ασθένεια δια
να µη το παρώ επάνω µου.
Β Κορ. 12,8  υπέρ τούτου τρίς τον Κύριον παρεκάλεσα ίνα αποστή απ εµού·
Β Κορ. 12,8  Δια την θλίψιν και δοκιµασίαν αυτήν τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κυριον να µου την αποµακρύνη.
Β Κορ. 12,9  και είρηκέ µοι· αρκεί σοι η χάρις µου· η γάρ δύναµίς µου εν ασθενεία τελειούται. ήδιστα ούν µάλλον
καυχήσοµαι εν ταίς ασθενείαις µου, ίνα επισκηνώση επ εµέ η δύναµις τού Χριστού.
Β Κορ. 12,9  Και ο Κυριος µου είπε· “σου αρκεί η χάρις µου· διότι η δύναµίς µου φαίνεται ολοένα και τελειοτέρα µέσα εις την
ανθρωπίνην αδυναµίαν µε τα µεγάλα και θαυµαστά έργα που κατορθώνει”. Με πολύ µεγάλην εσωτερικήν γλυκύτητα και
ευχαρίστησιν θα καυχώµαι περισσότερον δια τας ασθενείας µου, ώστε να µένω έτσι εις την ταπεινοφροσύνην, δια να
κατοικήση εις εµέ η δύναµις του Χριστού.
Β Κορ. 12,10  διό ευδοκώ εν ασθενείαις, εν ύβρεσιν, εν ανάγκαις, εν διωγµοίς, εν στενοχωρίαις, υπέρ Χριστού· όταν γάρ



ασθενώ, τότε δυνατός ειµι.
Β Κορ. 12,10  Δια τούτο δοκιµάζω εσωτερικήν χαράν και ευφροσύνην εις τας ασθενείας, εις τας ύβρεις, εις τας ανάγκας,
στους διωγµούς, εις τας στενοχωρίας, τας οποίας υφίσταµαι και υποµένω δια τον Χριστόν. Διότι όταν ευρίσκωµαι υπό το
κράτος αυτών των ασθενειών, τότε µε την χάριν του Θεού γίνοµαι και είµαι δυνατός.
Β Κορ. 12,11  Γέγονα άφρων καυχώµενος! υµείς µε ηναγκάσατε. εγώ γάρ ώφειλον υφ υµών συνίστασθαι· ουδέν γάρ
υστέρησα των υπερλίαν αποστόλων, ει και ουδέν ειµι.
Β Κορ. 12,11  Εγινα ανόητος, που έχω καυχηθή έτσι! Αλλά σεις µε αναγκάσατε. Διότι εγώ έπρεπε από σας να συσταίνωµαι,
και όχι εγώ να συσταίνω τον ευατόν µου εις σας. Επειδή, όπως και σεις ξέρετε, δεν έχω υστερήσει εις τίποτε και δεν έχω
φανή κατώτερος και από τους πλέον επισήµους µεταξύ των Αποστόλων, αν και εγώ από τον εαυτόν µου δεν είµαι τίποτε.
Β Κορ. 12,12  τα µέν σηµεία τού αποστόλου κατειργάσθη εν υµίν εν πάση υποµονή, εν σηµείοις και τέρασι και δυνάµεσι.
Β Κορ. 12,12  Ολα τα γνωρίσµατα, που αποδεικνύουν και πιστοποιούν το αξίωµα του Αποστόλου, έχουν πραγµατοποιηθή
µεταξύ σας από εµέ µε κάθε υποµονήν και µε θαύµατα, µε καταπληκτικά έργα και υπερφυσικάς δυνάµεις.
Β Κορ. 12,13  τι γάρ εστιν ό ηττήθητε υπέρ τας λοιπάς εκκλησίας, ει µη ότι αυτός εγώ ου κατενάρκησα υµών; χαρίσασθέ µοι
την αδικίαν ταύτην.
Β Κορ. 12,13  Διότι τι είναι εκείνο στον οποίον έχετε νικηθή και έχετε υστερήσει απέναντι των άλλων Εκκλησιών , παρά
µόνον το ότι εγώ δεν σας επεβάρυνα µε τα έξοδα της συντηρήσεώς µου; Εάν έπταισα στούτο, συγχωρήσετέ µου αυτήν την
αδικίαν.
Β Κορ. 12,14  Ιδού τρίτον ετοίµως έχω ελθείν προς υµάς, και ου καταναρκήσω υµών· ου γάρ ζητώ τα υµών, αλλά υµάς. ου
γάρ οφείλει τα τέκνα τοίς γονεύσιν θησαυρίζειν, αλλ οι γονείς τοίς τέκνοις.
Β Κορ. 12,14  Ιδού, τρίτην φοράν τώραν ετοιµάζοµαι να έλθω προς σας και δεν θα σας επιβαρύνω . Διότι εγώ δεν ζητώ τα
αγαθά τα ιδικά σας, αλλά ζητώ σας τους ιδίους δια τον Χριστόν. Αλλωστε δεν οφείλουν τα τέκνα να θησαυρίζουν δια τους
γονείς, αλλ' οι γονείς να θησαυρίζουν δια τα τέκνα.
Β Κορ. 12,15  εγώ δε ήδιστα δαπανήσω και εκδαπανηθήσοµαι υπέρ των ψυχών υµών, ει και περισσοτέρως υµάς αγαπών
ήττον αγαπώµαι.
Β Κορ. 12,15  Εγώ δε, σαν πατέρας σας που είµαι, µε όλη µου την ευχαρίστησιν θα δαπανήσω για σας χρήµατα, αλλά και θα
δαπανηθώ ολόκληρος δια την σωτηρίαν των ψυχών σας. Αν και-ας πω αυτό το παράπονον-ενώ εγώ σας αγαπώ
περισσότερον, σεις ολιγώτερον µε αγαπάτε.
Β Κορ. 12,16  Έστω δε, εγώ ου κατεβάρησα υµάς, αλλ υπάρχων πανούργος δόλω υµάς έλαβον.
Β Κορ. 12,16  Εστω, εγώ δεν σας επεβάρυνα, αλλά, όπως λέγουν οι συκοφάνται µου, επειδή είµαι πανούργος, σας επιασα µε
δολιότητα και σας έφερα µε το µέρος µου.
Β Κορ. 12,17  µη τινα ών απέσταλκα προς υµάς, δι αυτού επλεονέκτησα υµάς;
Β Κορ. 12,17  Εις Ποίον όµως σηµείον έδειξα αυτήν την πανουργίαν και δολιότητά µου; Μηπως µε κανένα από εκείνους, που
σας έχω στείλει, σας επήρα πλεονεκτικώς και µε απάτην χρήµατα;
Β Κορ. 12,18  παρεκάλεσα Τίτον και συναπέστειλα τον αδελφόν· µήτι επλεονέκτησεν υµάς Τίτος; ου τώ αυτώ πνεύµατι
περιεπατήσαµεν; ου τοίς αυτοίς ίχνεσι;
Β Κορ. 12,18  Παρεκάλεσα τον Τιτον να σας επισκεφθή και µαζή µε αυτόν έστειλα και τον αδελφόν. Μηπως ο Τιτος σας
εξεγέλασε και σας επήρε χρήµατα; Δεν επολιτεύθηµεν όλοι απέναντι σας µε το αυτό φρόνηµα και µε τον αυτόν τρόπον; Δεν
εβαδίσαµεν όλοι εις τα ίδια ίχνη;
Β Κορ. 12,19  Πάλιν δοκείτε ότι υµίν απολογούµεθα; κατενώπιον τού Θεού εν Χριστώ λαλούµεν· τα δε πάντα, αγαπητοί, υπέρ
της υµών οικοδοµής.
Β Κορ. 12,19  Μηπως πάλιν νοµίζετε, ότι απολογούµεθα ενώπιόν σας; Οχι, αλλ' οµολούµεν ενώπιον του Θεού, εν Χριστώ
Ιησού. Οσα δε λέγοµεν και πράττοµεν, αγαπητοί, τα κάµνουν χάριν της ιδικής σας πνευµατικής προόδου.
Β Κορ. 12,20  φοβούµαι γάρ µήπως ελθών ουχ οίους θέλω εύρω υµάς, καγώ ευρεθώ υµίν οίον ου θέλετε, µήπως έρεις, ζήλοι,
θυµοί, εριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισµοί, φυσιώσεις, ακαταστασίαι,
Β Κορ. 12,20   Διότι φοβούµαι, µήπως όταν έλθω δεν σας εύρω, όποιους θέλω να σας εύρω, και εγώ ευρεθώ απέναντι σας έτσι
που και σεις δεν θέλετε. Φοβούµαι µήπως εύρω µεταξύ σας έριδας, φθόνους, θυµούς, φιλονεικίας και φατριασµούς,
κατακρίσεις εναντίον αλλήλων, ψυθυρισµούς εις βάρος των άλλων, αλαζονείας και αποκαταστασίας.
Β Κορ. 12,21  µη πάλιν ελθόντα µε ταπεινώση ο Θεός µου προς υµάς και πενθήσω πολλούς των προηµαρτηκότων και µη
µετανοησάντων επί τή ακαθαρσία και πορνεία και ασελγεία ή έπραξαν.
Β Κορ. 12,21  Φοβούµαι µήπως, όταν πάλιν έλθω προς σας, µε ταπεινώση ο Θεός, όπως και προηγουµένως, και πενθήσω δια
πολλούς από εκείνους, που πιθανόν να έχουν αµαρτήσει προς της νέας µου αυτής επισκέψεως και δεν έχουν µετανοήσει δια
την ακαθαρσίαν και την πορνείαν και την ασέλγειαν, που διέπραξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Β Κορ. 13,1  Τρίτον τούτο έρχοµαι προς υµάς· επί στόµατος δύο µαρτύρων και τριών σταθήσεται πάν ρήµα·
Β Κορ. 13,1  Δια τρίτην τώρα φοράν έρχοµαι προς σας. Η Γραφή λέγει, ότι “εις την µαρτυρίαν δύο µαρτύρων και τριών θα
σταθή και θα είναι έγκυρος κάθε λόγος”. (Και αυτά τα τρία µου ταξίδια έχουν θέσιν τριών µαρτύρων).
Β Κορ. 13,2  προείρηκα και προλέγω, ως παρών το δεύτερον, και απών νύν γράφω τοίς προηµαρτηκόσι και τοίς λοιποίς
πάσιν, ότι εάν έλθω εις το πάλιν ου φείσοµαι,
Β Κορ. 13,2  Σας το έχω παραγγείλει, σας το λέγω εκ των προτέρων και τώρα. Σας το προείπα αυτοπροσώπως την δευτέραν
φοράν και τώρα που είµαι απών σας το λέγω και γράφω προς εκείνους που είχαν αµαρτήσει προηγουµένως και είχαν
δεχθή ελέγχους από εµέ, όπως επίσης και εις όλους, που εν τω µεταξύ πιθανόν να παρεσύρθησαν εις την αµαρτίαν και
µένουν εις αυτήν, ότι εάν ξαναέλθω δεν θα διστάσω και δεν θα λυπηθώ κανένα,
Β Κορ. 13,3  επεί δοκιµήν ζητείτε τού εν εµοί λαλούντος Χριστού, ός εις υµάς ουκ ασθενεί, αλλά δυνατεί εν υµίν.
Β Κορ. 13,3  επειδή και σεις ζητείτε να πάρετε απόδειξιν εκ µέρους του Χριστού, ο οποίος µένει έντος µου και λαλεί µε το
στόµα µου και ο οποίος εις σας δεν έχει φανή ασθενής, αλλά πολύ δυνατός µε τα χαρίσµατα και τα δώρα και τα θαύµατα,
που έχει κάµει µεταξύ σας δια µέσου ηµών των Αποστόλων.



Β Κορ. 13,4  και γάρ ει εσταυρώθη εξ ασθενείας, αλλά ζή εκ δυνάµεως Θεού· και γάρ ηµείς ασθενούµεν εν αυτώ, αλλά
ζησόµεθα σύν αυτώ εκ δυνάµεως Θεού εις υµάς.
Β Κορ. 13,4  Διότι και αν κατά την ασθενή ανθρωπίνην του φύσιν έπαθε και εσταυρώθη , εν τούτοις ζη και δίδει ζωήν εκ της
δυνάµεως του Θεού, ως Θεός που είναι και αυτός. Διότι και ηµείς οι ίδιοι είµεθα ασθενείς εφ' όσον εν τω ονόµατί του
διωκόµεθα, όπως εδιώχθη και αυτός, αλλά θα ζήσωµεν µαζή µε αυτόν από την δύναµιν του Θεού, την οποίαν θα γνωρίσετε
και σεις.
Β Κορ. 13,5  Εαυτούς πειράζετε ει εστέ εν τή πίστει, εαυτούς δοκιµάζετε. ή ουκ επιγινώσκετε εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν
υµίν εστιν; ει µη τι αδόκιµοί εστε.
Β Κορ. 13,5  Να εξετάζετε, λοιπόν, τους εαυτούς σας, εάν είσθε και µένετε εις την αληθινήν και ζωντανήν πίστιν· να
δοκιµάζετε συνεχώς τους εαυτούς σας. Η δεν γνωρίζετε τους εαυτούς σας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι έντος υµών; Εκτός εάν
είσθε ακατάρτιστοι εις την κατά Χριστόν ζωήν.
Β Κορ. 13,6  ελπίζω δε ότι γνώσεσθε ότι ηµείς ουκ εσµέν αδόκιµοι.
Β Κορ. 13,6  Ελπίζω όµως ότι θα γνωρίσετε-και θα σας δοθούν προς τούτο ευκαιρίαι όταν έλθωµεν-ότι ηµείς δεν είµεθα
ακατάρτιστοι και άξιοι αποδοκιµασίας.
Β Κορ. 13,7  εύχοµαι δε προς τον Θεόν µη ποιήσαι υµάς κακόν µηδέν, ουχ ίνα ηµείς δόκιµοι φανώµεν, αλλ ίνα υµείς το
καλόν ποιήτε, ηµείς δε ως αδόκιµοι ώµεν.
Β Κορ. 13,7  Εύχοµαι δε και παρακαλώ τον Θεόν να µη παρασυρθήτε και πράξετε σεις κανένα κακόν. Οχι διότι θέλω να
φανώµεν ηµείς οι Απόστολοι δόκιµοι ως έχοντες αρετήν και εξουσίαν από τον Θεόν , αλλά θέλω σεις να κάµνετε το καλόν,
ηµείς δε να φανώµεν έτσι, ως εάν δεν έχωµεν καµµίαν εξουσίαν, ως εάν είναι άχρηστος η εξουσία, µας να τιµωρούµεν τους
πταίοντας.
Β Κορ. 13,8  ου γάρ δυνάµεθά τι κατά της αληθείας, αλλ υπέρ της αληθείας.
Β Κορ. 13,8  Και πράγµατι δεν ηµπορούµεν τίποτε και δεν έχοµεν το δικαίωµα να κάµνωµεν χρήσιν της εξουσίας µας
εναντίον εκείνων που ζουν σύµφωνα µε την αλήθειαν του Θεού, αλλά εναντίον εκείνων που την καταπατούν, δια να τους
παιδαγωγήσωµεν εις την µετάνοιαν.
Β Κορ. 13,9  χαίροµεν γάρ όταν ηµείς ασθενώµεν, υµείς δε δυνατοί ήτε· τούτο δε και ευχόµεθα, την υµών κατάρτισιν.
Β Κορ. 13,9  Διότι χαίροµεν, όταν ηµείς µεν φαινώµεθα ασθενείς και χωρίς εξουσίαν, σεις δε είσθε ενάρετοι και δυνατοί.
Αυτό δε και ευχόµενος τον καταρτισµόν σας εις την κατά Χριστόν ζωήν.
Β Κορ. 13,10  Διά τούτο ταύτα απών γράφω, ίνα παρών µη αποτόµως χρήσωµαι κατά την εξουσίαν ήν έδωκέ µοι ο Κύριος
εις οικοδοµήν και ουκ εις καθαίρεσιν.
Β Κορ. 13,10  Δια τούτο τώρα που είµαι απών σας γράφω αυτά, ώστε όταν θα είµαι παρών µεταξύ σας, να µη
χρησιµοποιήσω απότοµον τρόπον, σύµφωνα µε το δικαίωµα και την δύναµιν που µου έδωκεν ο Κυριος, δια να καταρτίζω
και οικοδοµώ και όχι να κρηµνίζω.
Β Κορ. 13,11  Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης
και ειρήνης έσται µεθ υµών.
Β Κορ. 13,11  Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρηγορείσθε και ενθαρρύνεσθε, έχετε το αυτό φρόνηµα, ειρηνεύετε
µε τον εαυτόν σας και µε τους άλλους και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι µαζή σας.
Β Κορ. 13,12  Ασπάσασθε αλλήλους εν αγίω φιλήµατι. ασπάζονται υµάς οι άγιοι πάντες.
Β Κορ. 13,12  Χαιρετήσατε ο ένας τον άλλον µε εγκάρδιον και άγιον φίληµα. Σας χαιρετούν όλοι οι εδώ Χριστιανοί.
Β Κορ. 13,13  Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη τού Θεού και η κοινωνία τού Αγίου Πνεύµατος µετά πάντων
υµών· αµήν.
Β Κορ. 13,13  Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η µετάδοσις από το Αγιον Πνεύµα των
δωρεών του, ώστε να συµµετέχετε εις αυτάς και εις Αυτό, ας είναι πάντοτε µαζή σας. Αµήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Γαλ. 1,1  Παύλος, απόστολος ουκ απ ανθρώπων, ουδέ δι ανθρώπου, αλλά διά Ιησού Χριστού και Θεού πατρός τού
εγείραντος αυτόν εκ νεκρών,
Γαλ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, Απόστολος, που δεν έλαβα το αποστολικόν αξίωµα από ανθρώπους, ούτε δια της µεσιτείας
ανθρώπου, αλλά κατ' ευθείαν δια του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός, ο οποίος τον ανέστησεν εκ νεκρών
Γαλ. 1,2  και οι σύν εµοί πάντες αδελφοί, ταίς εκκλησίαις της Γαλατίας·
Γαλ. 1,2  και όλοι οι αδελφοί, που είναι µαζή µου, απευθύνοµεν την επιστολήν αυτήν εις τας Εκκλησίας της Γαλατίας
Γαλ. 1,3  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός και Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Γαλ. 1,3  και ευχόµεθα να είναι πάντοτε µαζή σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα και από τον Κυριον ηµών
Ιησούν Χριστόν,
Γαλ. 1,4  τού δόντος εαυτόν υπέρ των αµαρτιών ηµών, όπως εξέληται ηµάς εκ τού ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το
θέληµα τού Θεού και πατρός ηµών,
Γαλ. 1,4  ο οποίος παρέδωσε τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον, δια να εξαλείψη τας αµαρτίας µας, δια να µας
αποσπάση και µας ελευθερώση από τον παρόντα αιώνα της πονηρίας και της κακίας, σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού και
Πατρός µας.
Γαλ. 1,5  ώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Γαλ. 1,5  Εις αυτόν οφείλεται και πρέπει να αναπέµπεται η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αµήν.
Γαλ. 1,6  Θαυµάζω ότι ούτω ταχέως µετατίθεσθε από τού καλέσαντος υµάς εν χάριτι Χριστού εις έτερον ευαγγέλιον,
Γαλ. 1,6  Κατέχοµαι από βαθείαν έκπληξιν και απορίαν εκ του γεγονότος, ότι τόσον εύκολα και γρήγορα φεύγετε από τον
Θεόν, ο οποίος σας αποκάλεσε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και µεταπηδάτε εις άλλην διδασκαλίαν, την οποίαν οι
ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως ευαγγέλιον τάχα του Χριστού.
Γαλ. 1,7  ό ουκ έστιν άλλο, ει µη τινές εισιν οι ταράσσοντες υµάς και θέλοντες µεταστρέψαι το ευαγγέλιον τού Χριστού.



Γαλ. 1,7  Αυτό δε το ψευδοευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο , ει µη ότι υπάρχουν µερικοί, οι οποίοι σας αναταράσσουν και
θέλουν να µεταβάλουν και νοθεύσουν το Ευαγγέλιον του Χριστού.
Γαλ. 1,8  αλλά και εάν ηµείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υµίν παρ ό ευηγγελισάµεθα υµίν, ανάθεµα έστω.
Γαλ. 1,8  Αλλά προσέξατε τούτο· Εάν και ηµείς ακόµη οι Απόστολοι η και άγγελος από τον ουρανόν σας κηρύττη
Ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο, το οποίον ηµείς απ' αρχής σας έχοµεν κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεµατισµένος και
χωρισµένος από τον Θεόν.
Γαλ. 1,9  ως προειρήκαµεν, και άρτι πάλιν λέγω· εί τις υµάς ευαγγελίζεται παρ ό παρελάβετε, ανάθεµα έστω.
Γαλ. 1,9  Οπως και προφορικώς, προηγουµένως σας είχαµε πει και τώρα πάλιν σας λέγω· Εάν κανείς σας διδάσκη άλλο
Ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο, που έχετε παραλάβει, ας είναι αναθεµατισµένος.
Γαλ. 1,10  άρτι γάρ ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν; ή ζητώ ανθρώποις αρέσκειν; ει γάρ έτι ανθρώποις ήρεσκον, Χριστού
δούλος ουκ αν ήµην.
Γαλ. 1,10   Εν πάση περιπτώσει σας ερωτώ· µε το Ευαγγέλιον που εκήρυξα εις σας και κηρύττω, τι επιδιώκω; Μηπως θέλω
να πείθω ανθρώπους, δια να τους κάνω ιδικήν µου παράταξιν η επιζητώ να αρέσω στον Θεόν; Μωπως τυχόν ζητώ να
αρέσω στους ανθρώπους; Οχι βέβαια διότι εάν και τώρα επιζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους , δεν θα ήµουν δούλος του
Χριστού.
Γαλ. 1,11  Γνωρίζω δε υµίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ εµού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον·
Γαλ. 1,11   Σας καθιστώ δε γνωστόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον, το οποίον εγώ εκήρυξα εις σας δεν είναι έργον ανθρώπου
και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων.
Γαλ. 1,12  ουδέ γάρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό ούτε εδιδάχθην, αλλά δι αποκαλύψεως Ιησού Χριστού.
Γαλ. 1,12   Διότι εγώ-όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι-δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπον ούτε το εδιδάχθην από
άνθρωπον, αλλά το παρέλαβα κατ' ευθείαν δι' αποκαλύψεων, τας οποίας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µου εφανέρωσε.
Γαλ. 1,13  Ηκούσατε γάρ την εµήν αναστροφήν ποτε εν τώ Ιουδαϊσµώ, ότι καθ υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν τού Θεού
και επόρθουν αυτήν,
Γαλ. 1,13   Βεβαίως και σεις οι ίδιοι έχετε πληροφορηθή την ζωήν και συµπεριφοράν που είχα , όταν έµενα πιστός εις την
θρησκείαν των Εβραίων και ακολουθούσα όσα ο Ιουδαϊσµός εδίδασκε. Εχετε δηλαδή πληροφορηθή ότι, επηρεασµένος
βαθύτατα από τας παλαιάς διδασκαλίας του Νοµου και τα έθιµα των Ιουδαίων, κατεδίωκα µε πολύν φανατισµόν και
σκληρότητα την Εκκλησίαν του Χριστού και προσπαθούσα να την ερηµώσω και αφανίσω.
Γαλ. 1,14  και προέκοπτον εν τώ Ιουδαϊσµώ υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν τώ γένει µου, περισσοτέρως ζηλωτής υπάρχων
των πατρικών µου παραδόσεων.
Γαλ. 1,14   Χαρις δε στον φανατισµόν µου αυτόν προώδευα στον Ιουδαϊσµόν παραπάνω από πολλούς οµοεθνείς
συνοµήλικάς µου, διότι εδείκνυα περισσότερον από αυτούς ζήλον δια τας πατροπαραδότους παραδόσεις µας.
Γαλ. 1,15  Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας µε εκ κοιλίας µητρός µου και καλέσας διά της χάριτος αυτού
Γαλ. 1,15   Οταν δε ευδόκησεν ο πανάγαθος Θεός, ο οποίος µε είχε ξεχωρίσει και προορίσει από την κοιλίαν ακόµη της
µητρός µου, και µε εκάλεσε δια της χάριτος του
Γαλ. 1,16  αποκαλύψαι τον υιόν αυτού εν εµοί, ίνα ευαγγελίζωµαι αυτόν εν τοίς έθνεσιν, ευθέως ου προσανεθέµην σαρκί και
αίµατι,
Γαλ. 1,16   να αποκαλύψη εις την καρδίαν και την ψυχήν µου τον Υιόν αυτού, δια να τον κηρύττω ως Σωτήρα εις τα έθνη,
αµέσως δεν εζήτησα από κανένα άνθρωπον συµβουλήν και καθοδήγησιν δια την µεγάλην αυτήν κλήσιν.
Γαλ. 1,17  ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυµα προς τους πρό εµού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν, και πάλιν υπέστρεψα
εις Δαµασκόν.
Γαλ. 1,17   Ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυµα, δια να συναντήσω και συµβουλευθώ τους Αποστόλους, που είχαν κληθή προ
εµού στο αποστολικόν έργον, αλλ' ανεχώρησα εις τα µέρη της Αραβίας και πάλιν επέστρεψα εις Δαµασκόν.
Γαλ. 1,18  Έπειτα µετά έτη τρία ανήλθον εις Ιεροσόλυµα ιστορήσαι Πέτρον, και επέµεινα προς αυτόν ηµέρας δεκαπέντε·
Γαλ. 1,18   Επειτα, τρία έτη µετά την ηµέραν που εκλήθην από τον Χριστόν, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυµα, δια να συναντήσω
και γνωρίσω προσωπικώς τον Πετρον και έµεινα κοντά του δεκαπέντε µόνον ηµέρας.
Γαλ. 1,19  έτερον δε των αποστόλων ουκ είδον ει µη Ιάκωβον τον αδελφόν τού Κυρίου.
Γαλ. 1,19   Αλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά µόνον τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου.
Γαλ. 1,20  ά δε γράφω υµίν, ιδού ενώπιον τού Θεού ότι ου ψεύδοµαι.
Γαλ. 1,20  Αυτά δε που σας γράφω είναι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια. Ιδού σας διαβεβαιώνω ενώπιον του Θεού, ότι δεν
ψεύδοµαι. (Σας τα γράφω δε, δια να πεισθήτε απολύτως, ότι τον θησαυρόν του Ευαγγελίου δεν τον παρέλαβα από κανένα
άνθρωπον, ούτε από Απόστολον, αλλά κατ' ευθείαν από τον Χριστόν).
Γαλ. 1,21  έπειτα ήλθον εις τα κλίµατα της Συρίας και της Κιλικίας.
Γαλ. 1,21   Επειτα δε από την δεκαπενθήµερον αυτήν παραµονήν µου εις την Ιερουσαλήµ, ήλθα εις τας περιοχάς της Συρίας
και της Κιλικίας.
Γαλ. 1,22  ήµην δε αγνοούµενος τώ προσώπω ταίς εκκλησίαις της Ιουδαίας ταίς εν Χριστώ·
Γαλ. 1,22  Ηµουν δε άγνωστος προσωπικώς εις τας Εκκλησίας της Ιουδαίας, αι οποίαι απετελούντο από Ιουδαίους που είχαν
πιστεύσει στον Χριστόν.
Γαλ. 1,23  µόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκων ηµάς ποτε νύν ευαγγελίζεται την πίστιν ήν ποτε επόρθει,
Γαλ. 1,23  Αυτοί δε µόνον εξ ακοής επληροφορούντο, ότι εκείνος ο οποίος άλλοτε µας κατεδίωκε, κηρύττει τώρα το
χαρµόσυνον µήνυµα της πίστεώς µας, την οποίαν άλλοτε κατεδίωκε και προσπαθούσε να αφανίση.
Γαλ. 1,24  και εδόξαζον εν εµοί το Θεόν.
Γαλ. 1,24  Και εδόξαζαν όλοι τον Θεόν δια το µεγάλο θαύµα, που επραγµατοποίησε εις εµέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Γαλ. 2,1  Έπειτα διά δεκατεσσάρων ετών πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυµα µετά Βαρνάβα, συµπαραλαβών και Τίτον·
Γαλ. 2,1  Επειτα , αφού επέρασαν δεκατέσσαρα όλα έτη από το ταξίδι µου εις την Συρίαν και Κιλικίαν, ανέβηκα πάλιν εις τα
Ιεροσόλυµα µε τον Βαρνάβαν, παίρνοντας µαζή µου και τον Τιτον.



Γαλ. 2,2  ανέβην δε κατά αποκάλυψιν· και ανεθέµην αυτοίς το ευαγγέλιον ό κηρύσσω εν τοίς έθνεσι, κατ ιδίαν δε τοίς
δοκούσι, µήπως εις κενόν τρέχω ή έδραµον.
Γαλ. 2,2  Ανέβηκα δε σύµφωνα µε ειδικήν φανέρωσιν, που µου έκαµεν ο Θεός, και εξέθεσα στους Χριστιανούς της
Ιερουσαλήµ το Ευαγγέλιον, το οποίον κηρύττω µεταξύ των εθνικών, ιδιαιτέρως δε και λεπτοµερέστερα εξέθεσα τούτο εις
εκείνους, οι οποίοι εθεωρούντο και ήσαν οι επίσηµοι µεταξύ των Αποστόλων. Εκαµα δε αυτάς τας ανακοινώσεις, δια να
ελεγχθή, µήπως τυχόν µαταίως κοπιάζω η εκοπίσα έως τώρα.
Γαλ. 2,3  αλλ ουδέ Τίτος ο σύν εµοί, Έλλην ών, ηναγκάσθη περιτµηθήναι,
Γαλ. 2,3  Αι, λοιπόν! Οχι µόνον το Ευαγγέλιόν µου ανεγνωρίσθη από όλους ως γνήσιον, αλλ' ούτε ο Τιτος ο Ελλην και
απερίτµητος, ο οποίος ήτο µαζή µου, δεν υπεχρεώθη να περιτµηθή.
Γαλ. 2,4  διά δε τους παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οίτινες παρεισήλθον κατασκοπήσαι την ελευθερίαν ηµών ήν έχοµεν εν
Χριστώ Ιησού, ίνα ηµάς καταδουλώσωνται·
Γαλ. 2,4  Και τούτο, όχι µόνον διότι η περιτοµή είναι εντελώς άχρηστος δι' αυτούς, που πιστεύουν στον Χριστόν, αλλά και
δια να µη δοθή αφορµή νοθεύσεως της αληθείας εκ µέρους των ψευδαδέλφων, οι οποίοι υπούλως είχαν εισχωρήσει εις την
Εκκλησίαν σαν κατάσκοποι, δια να κλονίσουν και καταλύσουν την ελευθερίαν µας, την οποίαν έχοµεν εν Χριστώ Ιησού
και δια να µας υποδουλώσουν εις την καταθλιπτικήν δουλείαν των εβραϊκών τύπων.
Γαλ. 2,5  οίς ουδέ προς ώραν είξαµεν τή υποταγή, ίνα η αλήθεια τού ευαγγελίου διαµείνη προς υµάς.
Γαλ. 2,5  Εις τους ψευδαδέλφους αυτούς ούτε προς στιγµήν δεν υπεχωρήσαµεν να περιτµηθή ο Τιτος, δια να µείνη έτσι
καθαρά και ανόθευτος η αλήθεια του Ευαγγελίου εις σας.
Γαλ. 2,6  από δε των δοκούντων είναί τι, οποίοί ποτε ήσαν ουδέν µοι διαφέρει· πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαµβάνει· εµοί
γάρ οι δοκούντες ουδέν προσανέθεντο,
Γαλ. 2,6  Δια δε τους επισήµους και µεγάλους µεταξύ των Αποστόλων, τι δηλαδή εφρονούσαν άλλοτε, που δεν εµπόδιζαν
την περιτοµήν και την τήρησιν των άλλων νοµικών διατάξεων, δεν µε ενδειαφέρει διόλου. Ο Θεός δεν λαµβάνει υπ' όψιν
του πρόσωπον ανθρώπου και δεν µεροληπτεί, αλλά προσφέρει καθαράν την αυτήν εις όλους αλήθειαν. Δι' αυτό άλλωστε
και οι επίσηµοι µεταξύ των Αποστόλων δεν προσέθεσαν εις εµέ τίποτε περισσότερον από όσα εξ αποκαλύψεως Χριστού
εγνώριζα και εκήρυττα.
Γαλ. 2,7  αλλά τουναντίον ιδόντες ότι πεπίστευµαι το ευαγγέλιον της ακροβυστίας καθώς Πέτρος της περιτοµής·
Γαλ. 2,7  Αλλά αντιθέτως, όταν είδαν ότι ο Θεός µου έχει εµπιστευθή να κηρύττω το Ευαγγέλιον στους απεριτµήτους, όπως
ο Πετρος στους περιτµηµένους Ιουδαίους,
Γαλ. 2,8  ο γάρ ενεργήσας Πέτρω εις αποστολήν της περιτοµής ενήργησε και εµοί εις τα έθνη·
Γαλ. 2,8  διότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είχε κάµει ικανόν και άξιον τον Πετρον να είναι Απόστολος στους Εβραίους, αυτός
αξίωσε και εµέ να κηρύττω εις τα έθνη·
Γαλ. 2,9  και γνόντες την χάριν την δοθείσάν µοι, Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στύλοι είναι, δεξιάς
έδωκαν εµοί και Βαρνάβα κοινωνίας, ίνα ηµείς εις τα έθνη, αυτοί δε εις την περιτοµήν·
Γαλ. 2,9  και όταν εγνώρισαν πλέον πολύ καλά την χάριν, που µου είχε δοθή από τον Θεόν, ο Ιάκωβος και ο Πετρος και ο
Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούνται -και πολύ ορθώς- ότι είναι στύλοι της Εκκλησίας, επείσθησαν πλέον απολύτως εις την
αποστολήν µου. Εδωκαν δε εις εµέ και τον Βαρνάβαν το δεξί των χέρι, δια να εκφράσουν έτσι ότι συµµετέχουν και
συµφωνούν απολύτως στο έργον µας, να κηρύττωµεν δηλαδή ηµείς το Ευαγγέλιον εις τα έθνη, αυτοί δε στους Εβραίους.
Γαλ. 2,10  µόνον των πτωχών ίνα µνηµονεύωµεν, ό και εσπούδασα αυτό τούτο ποιήσαι.
Γαλ. 2,10  Μας παρεκάλεσαν δε µόνον να ενθυµούµεθα τους πτωχούς Χριστιανούς της Ιερουσαλήµ, πράγµα το οποίον
ιδαιοτέρως εφρόντισα µε πολλήν προθυµίαν να το κάµω.
Γαλ. 2,11  Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτώ αντέστην, ότι κατεγνωσµένος ήν.
Γαλ. 2,11   Οταν δε ήλθεν ο Πετρος εις την Αντιόχειαν, φανερά και κατά πρόσωπον του αντιστάθηκα και διεφώνησα µαζή
του, διότι ήτο αξιόµεµπτος και αξιοκατάκριτος.
Γαλ. 2,12  πρό τού γάρ ελθείν τινας από Ιακώβου µετά των εθνών συνήσθιεν· ότε δε ήλθον, υπέστελλε και αφώριζεν εαυτόν,
φοβούµενος τους εκ περιτοµής.
Γαλ. 2,12  Το γεγονός έχει ως εξής· Πριν έλθουν εις την Αντιόχειαν µερικοί από τους Χριστιανούς των Ιεροσολύµων, όπου
επίσκοπος ήτο ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, ο Πετρος συνανεστρέφετο και έτρωγε ελεύθερα µαζή µε τους εξ εθνών
Χριστιανούς. Οταν όµως ήλθαν εκείνοι, άλλαξε αυτός τακτικήν, απέφευγε τους εξ εθνών Χριστιανούς και εξεχώριζε τον
ευατόν του, επειδή εφοβείτο µήπως σκανδαλίση τους εξ Εβραίων Χριστιανούς.
Γαλ. 2,13  και συνυπεκρίθησαν αυτώ και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτών τή υποκρίσει.
Γαλ. 2,13  Και µαζή µε αυτόν υπεκρίθησαν ότι δεν έχουν τάχα επικοινωνίαν µε τους εξ εθνών Χριστιανούς και οι άλλοι
Ιουδαίοι Χριστιανοί, ώστε και αυτός ακόµη ο Βαρνάβας παρεσύρθη εις την υποκρισίαν των .
Γαλ. 2,14  αλλ ότε είδον ότι ουκ ορθοποδούσι προς την αλήθειαν τού ευαγγελίου, είπον τώ Πέτρω έµπροσθεν πάντων· ει σύ
Ιουδαίος υπάρχων εθνικώς ζής και ουκ ιουδαϊκώς, τι τα έθνη αναγκάζεις ιουδαΐζειν;
Γαλ. 2,14  Αλλ' όταν είδα εγώ, ότι δεν βαδίζουν ορθώς εις την προκειµένην περίστασιν ως προς την αλήθειαν του
Ευαγγελίου, είπα στον Πετρον εµπρός εις όλους· “εάν συ, µολονότι είσαι Ιουδαίος, ζης και φέρεσαι τώρα που έγινες
Χριστιανός όπως οι εξ εθνών Χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, διατί µε αυτό που κάµνεις, θέλεις να αναγκάζης τώρα
τους εξ εθνών Χριστιανούς, να υποβληθούν εις τα Ιουδαϊκά έθιµα;
Γαλ. 2,15  Ηµείς φύσει Ιουδαίοι και ουκ εξ εθνών αµαρτωλοί,
Γαλ. 2,15  Ηµείς είµεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και δεν είµεθα αδιαφώτιστοι αµαρτωλοί από τα έθνη,
Γαλ. 2,16  ειδότες δε ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόµου εάν µη διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ηµείς εις Χριστόν
Ιησούν επιστεύσαµεν, ίνα δικαιωθώµεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ έργων νόµου, διότι ου δικαιωθήσεται εξ έργων
νόµου πάσα σάρξ.
Γαλ. 2,16  Επειδή όµως εγνωρίσαµεν καλά ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωσιν ενώπιον του Θεού
από τας τυπικάς διατάξστου µωσαϊκού Νοµου, αλλά µόνον δια της φωτισµένης ενεργείας και ενεργού πίστεως στον
Ιησούν Χριστόν, και ηµείς επιστεύσαµεν στον Χριστόν Ιησούν, δια να γίνωµεν δίκαιοι από την πίστιν και µε την πίστιν
στον Χριστόν και όχι από τα έργα του µωσαϊκού Νοµου. Διότι, όπως άλλωστε έχει γραφή και εις την Παλαιάν Διαθήκην,



“δεν θα δικαιωθή ποτέ κανείς από τα έργα του Νοµου”.
Γαλ. 2,17  ει δε ζητούντες δικαιωθήναι εν Χριστώ ευρέθηµεν και αυτοί αµαρτωλοί, άρα Χριστός αµαρτίας διάκονος; µη
γένοιτο.
Γαλ. 2,17  Εάν δε ηµείς, αφήσαντες τον Νοµον και ζητούντες να επιτύχωµεν την δικαίωσίν µας δια της πίστεως και
επικοινωνίας µας µε τον Ιησούν Χριστόν, ευρεθήκαµεν στο κεφαλαιώδες αυτό θέµα αµαρτωλοί, τότε έρχεται στο στόµα το
παράλογον ερώτηµα· άρα γε ο Χριστός που µας εκάλεσεν εις αυτόν τον δρόµον, µας ηπάτησε και είναι υπηρέτης αµαρτίας;
Μη γένοιτο να σκεφθώµεν ποτέ τέτοιαν βλασφηµίαν.
Γαλ. 2,18  ει γάρ ά κατέλυσα ταύτα πάλιν οικοδοµώ, παραβάτην εµαυτόν συνίστηµι.
Γαλ. 2,18  Διότι, εάν εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του µωσαϊκού Νοµου, αυτά
πάλιν επαναφέρω εις την ισχύν και τα τηρώ, αποδεικνύω τον ευατόν µου παραβάτην, διότι έτσι οµολογώ, ότι η
προηγουµένη παραµέλησις των τυπικών διατάξεων του Νοµου ήτο αµαρτία.
Γαλ. 2,19  εγώ γάρ διά νόµου νόµω απέθανον, ίνα Θεώ ζήσω.
Γαλ. 2,19  Αυτό όµως δεν είναι αληθινό, διότι εγώ δια του Νοµου, τον οποίον κατήργησα και ο οποίος καταδικάζει εις
θάνατον κάθε παραβάτην, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, δια να ζήσω πλέον εν τω Θεώ, χάρις εις την πίστιν µου προς τον
Χριστόν.
Γαλ. 2,20  Χριστώ συνεσταύρωµαι· ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εµοί Χριστός· ό δε νύν ζώ εν σαρκί, εν πίστει ζώ τή τού υιού τού
Θεού τού αγαπήσαντός µε και παραδόντος εαυτόν υπέρ εµού.
Γαλ. 2,20  Εγώ έχω σταυρωθή µαζή µε τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζη µέσα µου ο
Χριστός. Αυτήν δε την ζωήν που ζω µέσα στο σώµα µου τώρα, την ζω µε την χάριν και την δύναµιν της πίστεως στον Υιόν
του Θεού, ο οποίος µε έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον, δια την σωτηρίαν µου.
Γαλ. 2,21  Ουκ αθετώ την χάριν τού Θεού· ει γάρ διά νόµου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανεν.
Γαλ. 2,21  Οχι, δεν απορρίπτω την χάριν του Θεού. Μη γένοιτο να διαπράξω ποτέ τέτοιαν φοβεράν απερισκεψίαν. Μενω εις
την χάριν. Διότι εάν η δικαίωσις ήτο έργον του Νοµου, άρα ήτο µάταιος και ανωφελής ο θάνατος του Χριστού. Αυτό όµως
είναι άτοπον και βλάσφηµον”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Γαλ. 3,1  Ώ ανόητοι Γαλάται, τις υµάς εβάσκανε τή αληθεία µη πείθεσθαι, οίς κατ οφθαλµούς Ιησούς Χριστός προεγράφη εν
υµίν εσταυρωµένος;
Γαλ. 3,1  Ω ανόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανε, ώστε τώρα να µη πείθεσθε και να µη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις
εµπρός εις τα µάτια των οποίων, ολοκάθαρα και ξάστερα παρεστάθη και σαν να εζωγραφήθη ο εσταυρωµένος Ιησούς
Χριστός;
Γαλ. 3,2  τούτο µόνον θέλω µαθείν αφ υµών· εξ έργων νόµου το Πνεύµα ελάβετε ή εξ ακοής πίστεως ;
Γαλ. 3,2  Τούτο µόνον θέλω να µάθω από σας· το Πνεύµα το Αγιον, τα πολλά και θαυµαστά χαρίσµατά του, τα ελάβατε από
τας τυπικάς διατάξστου µωσαϊκού Νοµου η τα ελάβατε από το κήρυγµα της πίστεως που ακούσατε και εδεχθήκατε;
Γαλ. 3,3  ούτως ανόητοί εστε; εναρξάµενοι πνεύµατι νύν σαρκί επιτελείσθε;
Γαλ. 3,3  Είσθε, λοιπόν, τόσον ανόητοι; Αφού αρχίσατε τόσον καλά µε την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, τώρα καταλήγετε εις
τας διατάξστου Νοµου, που έχουν να κάµουν µε την σάρκα και όχι µε τον αγιασµόν της καρδίας;
Γαλ. 3,4  τοσαύτα επάθετε εική; εί γε και εική.
Γαλ. 3,4  Τοσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύµα το Αγιον, µαταίως τας έχετε λάβει; Εάν βέβαια ηµπορή
να λεχθή ότι τας ελάβατε µαταίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονήσετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας.
Γαλ. 3,5  ο ούν επιχορηγών υµίν το Πνεύµα και ενεργών δυνάµεις εν υµίν, εξ έργων νόµου ή εξ ακοής πίστεως;
Γαλ. 3,5  Ο Θεός, λοιπόν, ο οποίος πλούσια σας χορηγεί το Πνεύµα το Αγιον και ενεργεί µεταξύ σας θαύµατα µεγάλα µε την
άπειρον δύναµίν του, σας χορηγεί και ενεργεί αυτά από τα έργα του Νοµου, που τάχα επράξατε η από την πίστιν στο
κήρυγµα που έχετε ακούσει;
Γαλ. 3,6  καθώς Αβραάµ επίστευσε τώ Θεώ, και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην.
Γαλ. 3,6  Ο Θεός σας εχορήγησε το Πνεύµα του δια την πίστιν σας. Οπως συνέβη και µε τον Αβραάµ, ο οποίος “επίστευσεν
στον Θεόν και κατελογίσθη στο ενεργητικόν του η πίστις αυτή , ώστε ο Θεός να του δώση την δικαίωσιν”.
Γαλ. 3,7  Γινώσκετε άρα ότι οι εκ πίστεως, ούτοί εισιν υιοί Αβραάµ.
Γαλ. 3,7  Συνεπώς γνωρίζετε, ότι τέκνα του Αβραάµ δεν είναι εκείνοι, οι οποίοι τηρούν τας διατάξστου Νοµου, αλλ' όσοι
έχουν δεχθή και ζουν την πίστιν στον Χριστόν.
Γαλ. 3,8  προϊδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιοί τα έθνη ο Θεός, προευηγγελίσατο τώ Αβραάµ ότι ενευλογηθήσονται
εν σοί πάντα τα έθνη.
Γαλ. 3,8  Επειδή δε η Αγία Γραφή προείδεν ότι από την πίστιν και δια µέσου της πίστεως έµελλεν ο Θεός να δικαιώση και
σώση τα έθνη, προανήγγειλε την χαρµόσυνον αγγελίαν στον Αβραάµ, ότι “δια σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη” και όχι
µόνον το ιουδαϊκόν.
Γαλ. 3,9  ώστε οι εκ πίστεως ευλογούνται σύν τώ πιστώ Αβραάµ.
Γαλ. 3,9  Ωστε παίρνουν τας ευλογίας του Θεού και ευλογούνται µαζή µε τον πιστόν Αβραάµ όσοι πιστεύουν, είτε Εβραίοι
είναι είτε εθνικοί.
Γαλ. 3,10  Όσοι γάρ εξ έργων νόµου εισίν, υπό κατάραν εισί· γέγραπται γάρ· επικατάρατος πάς ός ουκ εµµένει εν πάσι τοίς
γεγραµµένοις εν τώ βιβλίω τού νόµου τού ποιήσαι αυτά·
Γαλ. 3,10  Διότι όσοι ευρίσκονται κάτω από τας τυπικάς διατάξστου Νοµου, ευρίσκονται υπό την κατάραν. Επειδή εις αυτόν
τούτον τον Νοµον έχει γραφή· “είναι καταράµενος καθένας που δεν µένει πιστός και δεν τηρεί όλα όσα είναι γραµµένα στο
βιβλίον του Νοµου”.
Γαλ. 3,11  ότι δε εν νόµω ουδείς δικαιούται παρά τώ Θεώ, δήλον· ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.
Γαλ. 3,11   Οτι δε δια µέσου του µωσαϊκού Νοµου κανείς δεν παίρνει την δικαίωσιν ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν. Διότι
εις αυτόν τούτον τον Νοµον γράφεται, ότι “ο δίκαιος θα ζήση και θα επιτύχη την σωτηρίαν του δια της πίστεως”.
Γαλ. 3,12  ο δε νόµος ουκ έστιν εκ πίστεως, αλλ ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς.



Γαλ. 3,12  Ο Νοµος όµως δεν στηρίζεται εις την πίστιν και δεν δίδει δικαίωσιν δια της πίστεως, αλλ' όπως γράφεται εις
αυτόν, “εκείνος ο άνθρωπος που ετήρησεν όλα τα προστάγµατα του Νοµου, αυτός θα ζήση δι' αυτών”. (Κανείς όµως δεν
ηµπόρεσε ούτε θα ηµπορέση να τηρήση όλον τον Νοµον, και άρα όλοι ευρίσκονται υπό κατάραν εξ αιτίας των
παραβάσεων του).
Γαλ. 3,13 Χριστός ηµάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας τού νόµου γενόµενος υπέρ ηµών κατάρα· γέγραπται γάρ· επικατάρατος
πάς ο κρεµάµενος επί ξύλου·
Γαλ. 3,13  Ο Χριστός όµως µας εξηγόρασεν από αυτήν την κατάραν του Νοµου µε το να γίνη ο ίδιος χάριν ηµών κατάρα και
να πληρώση ως λύτρον δι' ηµάς τον σταυρικόν του θάνατον. Διότι έχει γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην· “καταράµενος
είναι καθένας που κρεµάται και πεθαίνει επάνω στο ξύλον του σταυρού”.
Γαλ. 3,14  ίνα εις τα έθνη η ευλογία τού Αβραάµ γένηται εν Χριστώ Ιησού, ίνα την επαγγελίαν τού Πνεύµατος λάβωµεν διά
της πίστεως.
Γαλ. 3,14  Και έγινε κατάρα, δια να έλθη στους εθνικούς, δια µέσου του Ιησού Χριστού, η ευλογία του Θεού προς τον
Αβραάµ, δια να λάβωµεν ηµείς, Ιουδαίοι και εθνικοί, δια µέσου της πίστεως την ευλογηµένην υπόσχεσιν περί των
ανεκτιµήτων δωρεών του Αγίου Πνεύµατος.
Γαλ. 3,15  Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω· όµως ανθρώπου κεκυρωµένην διαθήκην ουδείς αθετεί ή επιδιατάσσεται.
Γαλ. 3,15  Αδελφοί, σας φέρνω ένα παράδειγµα, από όσα συµβαίνουν µεταξύ των ανθρώπων. Διαθήκην ανθρώπου, η οποία
µετά τον θάνατον του έχει ελεχθή και αναγνωρισθή ως έγκυρος, κανένας δεν την καταργεί η δεν προσθέτει καµµίαν
διάταξιν εις αυτήν.
Γαλ. 3,16  τώ δε Αβραάµ ερέθησαν αι επαγγελίαι και τώ σπέρµατι αυτού· ου λέγει, και τοίς σπέρµασιν, ως επί πολλών, αλλ
ως εφ ενός, και τώ σπέρµατί σου, ός εστι Χριστός.
Γαλ. 3,16  Και ο Θεός είχε συνάψει διαθήκην µε τον Αβραάµ, όταν έδωκε τας υποσχέσστου “εις αυτόν και στο σπέρµα του”.
Δεν είπεν ο Θεός “και εις τα σπέρµατα αυτού”, διότι τότε θα επρόκειτο περί πολλών, αλλ' ως εάν επρόκειτο-όπως και
επρόκειτο-περί ενός µόνον, είπε, “καις στο σπέρµα σου”. στον απόγονόν σου. Αυτός δε ο ένας απόγονος είναι ο Χριστός.
Γαλ. 3,17  τούτο δε λέγω· διαθήκην προκεκυρωµένην υπό τού Θεού εις Χριστόν ο µετά έτη τετρακόσια και τριάκοντα
γεγονώς νόµος ουκ ακυροί, εις το καταργήσαι την επαγγελίαν.
Γαλ. 3,17  Ιδού τώρα η σκέψις µου· Την διαθήκην αυτήν, που είχεν επικυρωθή προηγουµένως από τον Θεόν µε όρκον και
ανεφέρετο στον Χριστόν, ο Νοµος, ο οποίος εδόθη έπειτα από τετρακόσια τριάντα έτη, δεν την ακυρώνει-και ούτε ηµπορεί
να την ακυρώση-ώστε να καταργήση την υπόσχεσιν του Θεού.
Γαλ. 3,18  ει γάρ εκ νόµου η κληρονοµία, ουκέτι εξ επαγγελίας· τώ δε Αβραάµ δι επαγγελίας κεχάρισται ο Θεός.
Γαλ. 3,18  Θα το έπραττεν όµως αυτό, εάν η δικαίωσις και η κληρονοµία της αιωνίου ζωής ήτο καρπός της τηρήσεως του
νόµου και όχι δωρεά από την υπόσχεσιν του Θεού. Εις τον Αβραάµ όµως έχει χαρίσει ο Θεός αυτήν την δωρεάν, δια της
υποσχέσεως που του είχε δώσει.
Γαλ. 3,19  Τί ούν ο νόµος; των παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρις ού έλθη το σπέρµα ώ επήγγελται, διαταγείς δι αγγέλων
εν χειρί µεσίτου.
Γαλ. 3,19  Και λοιπόν, διατί τότε εδόθη ο Νοµος; Προσετέθη ο Νοµος εις την υπόσχεσιν του Θεού, εξ αιτίας των παραβάσεών
µας, δια να συναισθανώµεθα δηλαδή την αµαρτωλότητα και ενόχην µας, να ζητούµεν δε και να περιµένωµεν από τον
Θεόν την λύτρωσίν µας, µέχρις ότου έλθη ο ευλογηµένος απόγονος του Αβραάµ, εν τω προσώπω του οποίου θα
επραγµατοποιούντο όλαι αι επαγγελίαι και θα ευλογούντο όλα τα έθνη της γης. Ο δε Νοµος εκοινοποιήθη µε διαταγάς δια
µέσου των αγγέλων και εδόθη µε το χέρι του Μωϋσέως, ως µεσίτου.
Γαλ. 3,20  ο δε µεσίτης ενός ουκ έστιν, ο δε Θεός είς εστιν.
Γαλ. 3,20  Ο δε µεσίτης δεν είναι ενός µόνον προσώπου, αλλά τουλάχιστον δύο. Το ένα δε πρόσωπον εις την περίστασιν
αυτήν είναι ο Θεός, το δε άλλο οι Εβραίοι, οι οποίοι έπρεπε να τηρήσουν κατά πάντα τον Νοµον, δια να ζήσουν δια µέσου
αυτού. Τον παρέβησαν όµως και ήσαν ως εκ τούτου επικατάρατοι.
Γαλ. 3,21  ο ούν νόµος κατά των επαγγελιών τού Θεού; µη γένοιτο. ει γάρ εδόθη νόµος ο δυνάµενος ζωοποιήσαι, όντως αν εκ
νόµου ήν η δικαιοσύνη·
Γαλ. 3,21  Ο Νοµος, λοιπόν, είναι εναντίον των επαγγελιών του Θεού, αφού έκαµε τους ανθρώπους εξ αιτίας των
παραβάσεών των καταραµένους; Οχι βέβαια. Διότι εάν εδόθη τέτοιος Νοµος, ο οποίος θα ηδύνατο να παρέχη αιωνίαν ζωήν,
τότε θα ηµπορούσαµεν να είπωµεν, ότι η δικαίωσις του ανθρώπου θα ήτο έργον του Νοµου. Τετοιαν δικαίωσιν όµως δεν
δίδει ο Νοµος και άρα δεν καταργεί ούτε και αντιτίθεται εις τας επαγγελίας του Θεού.
Γαλ. 3,22  αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αµαρτίαν, ίνα η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθή τοίς
πιστεύουσι.
Γαλ. 3,22  Αλλ' ο γραπτός Νοµος έκλεισεν ολοτελώς τα πάντα υπό την αµαρτίαν, ώστε η επαγγελία της λυτρώσεως να δοθή
δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, εις όλους δηλαδή που πιστεύουν.
Γαλ. 3,23  Πρό δε τού ελθείν την πίστιν υπό νόµον εφρουρούµεθα συγκεκλεισµένοι εις την µέλλουσαν πίστιν
αποκαλυφθήναι.
Γαλ. 3,23  Πριν δε να έλθη η δια της πίστεως λύτρωσις και σωτηρία, όλοι εφρουρούµεθα από τον Νοµον, κλεισµένοι και
περιµανδρωµένοι, προοριζόµενοι δια την πίστιν, που έµελλε εν καιρώ να αποκαλυφθή.
Γαλ. 3,24  ώστε ο νόµος παιδαγωγός ηµών γέγονεν εις Χριστόν, ίνα εκ πίστεως δικαιωθώµεν·
Γαλ. 3,24  Ωστε ο Νοµος έγινε παιδαγωγός µας, ο οποίος µας εξεπαίδευε και µας προπαρασκευάζε να ποθήσωµεν και
γνωρίσωµεν τον Χριστόν, ώστε να πάρωµεν την δικαίωσιν από την πίστιν.
Γαλ. 3,25  ελθούσης δε της πίστεως ουκέτι υπό παιδαγωγόν εσµεν.
Γαλ. 3,25  Από τότε δε που ήλθεν αυτή η πίστις, που ήλθε δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος δια της πίστεως εις αυτόν µας δίδει
την δικαίωσιν, δεν είµεθα πλέον κάτω από τον παιδαγωγόν, δηλαδή κάτω από τον Νοµον.
Γαλ. 3,26  πάντες γάρ υιοί Θεού εστε διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού·
Γαλ. 3,26  Διότι όλοι είσθε υιοί του Θεού δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν,
Γαλ. 3,27  όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε.
Γαλ. 3,27  επειδή όσοι έχετε βαπτισθή στο όνοµα του Χριστού και οµολογείτε έτσι αυτόν Σωτήρα, εφορέσατε τον Χριστόν και



ενωθήκατε µε αυτόν.
Γαλ. 3,28  ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γάρ υµείς είς εστε εν
Χριστώ Ιησού.
Γαλ. 3,28  Δι' αυτό και εις την νέαν κατάστασιν, εις την βασιλείαν του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφραί εθνικότητος, τάξεως
και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Ελλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θύλυ, διότι όλοι
σεις είσθε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισµός, δια µέσου του Ιησού Χριστού.
Γαλ. 3,29  ει δε υµείς Χριστού, άρα τού Αβραάµ σπέρµα εστέ και κατ επαγγελίαν κληρονόµοι.
Γαλ. 3,29  Εάν δε σεις οι εθνικοί, που επιστεύσατε, ανήκετε στον Χριστόν, άρα είσθε πνευµατικοί απόγονοι του Αβραάµ και
σύµφωνα µε την υπόσχεσιν, που ο Θεός έδωσεν εις αυτόν, κληρονόµοι των ευλογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Γαλ. 4,1  Λέγω δε, εφ όσον χρόνον ο κληρονόµος νήπιός εστιν, ουδέν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ών,
Γαλ. 4,1  Σας λέγω δε και τούτο· ότι όσον χρόνον ο κληρονόµος είναι νήπιος και ανήλικος, δεν διαφέρει τίποτε από τον
δούλον, καίτοι είναι κύριος όλης της κληρονοµίας.
Γαλ. 4,2  αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόµους άχρι της προθεσµίας τού πατρός.
Γαλ. 4,2  Αλλ' ευρίσκεται πάντοτε κάτω από την κηδεµονίαν και την εξουσίαν των επιτρόπων, που τον εκπροσωπούν, και
κάτω από τους οικονόµους, που διαχειρίζονται την κληρονοµίαν, µέχρι της προσθεµίας, που έχει ορίσει µε την διαθήκην
του ο πατήρ.
Γαλ. 4,3  ούτω και ηµείς, ότε ήµεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία τού κόσµου ήµεν δεδουλωµένοι·
Γαλ. 4,3  Ετσι και ηµείς οι Χριστιανοί, εφ' όσον διαρκούσε η νηπιακή µας ηλικία, από πνευµατικής απόψεως, ήµεθα
υποδουλωµένοι κάτω από τας στοιχειώδεις διατάξστου µωσαϊκού Νοµου και των άλλων θρησκειών, που έχουν οι
άνθρωποι της αγνοίας.
Γαλ. 4,4  ότε δε ήλθε το πλήρωµα τού χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού, γενόµενον εκ γυναικός, γενόµενον υπό
νόµον,
Γαλ. 4,4  Οταν δε συνεπληρώθη ο χρόνος και ήλθεν ο κατάλληλος καιρός, που είχεν ορισθή µέσα στο θείον σχέδιον,
έστειλεν ο Θεός, από τον ουρανόν εις την γην, τον Υιόν του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρωπίνην δια µέσου παρθένου
γυναικός και υπετάχθη θεληµατικά στον µωσαϊκόν Νοµον.
Γαλ. 4,5  ίνα τους υπό νόµον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωµεν.
Γαλ. 4,5  Και τούτο, δια να εξαγοράση εκείνους που ευρίσκοντο κάτω από την κατάραν του Νοµου, δια να πάρωµεν όλοι
την υιοθεσίαν, που µας είχεν υποσχεθή ο Θεός.
Γαλ. 4,6  Ότι δε εστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύµα τού υιού αυτού εις τας καρδίας υµών , κράζον· αββά ο πατήρ.
Γαλ. 4,6  Ακριβώς δε διότι τώρα είσθε υιοί του Θεού, δια τούτο έστειλεν ο Θεός από τον ουρανόν το Πνεύµα του Υιού του εις
τας καρδίας σας, ώστε να σας δίδη το προνόµιον και την χάριν, να απευθύνεσθε προς τον Θεόν κράζοντες· Αββά, δηλαδή
Πατέρα µας.
Γαλ. 4,7  ώστε ουκέτι εί δούλος, αλλ υιός· ει δε υιός, και κληρονόµος Θεού διά Χριστού.
Γαλ. 4,7  Ωστε σύµφωνα µε αυτά συ, ο Χριστιανός, δεν είσαι πλέον δούλος των στοιχείων του κόσµου, αλλ' υιός του Θεού.
Εάν δε είσαι υιός του Θεού, είσαι κατά συνέπειαν και κληρονόµος του Θεού δια µέσου του Ιησού Χριστού.
Γαλ. 4,8  Αλλά τότε µέν ουκ ειδότες Θεόν εδουλεύσατε τοίς µη φύσει ούσι θεοίς·
Γαλ. 4,8  Αλλά τότε µεν, εις την εποχήν της αγνοίας και ειδωλολατρίας σας, που δεν είχατε γνωρίσει τον αληθινόν Θεόν,
εδουλεύσατε εις θεούς, οι οποίοι εις την πραγµατικότητα δεν είναι θεοί.
Γαλ. 4,9  νύν δε γνόντες Θεόν, µάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία ,
οίς πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε;
Γαλ. 4,9  Τωρα όµως που εγνωρίσατε τον αληθινόν Θεόν, η µάλλον έχετε γνωρισθή και αναγνωρισθή από τον Θεόν ως
παιδιά του, πως ξαναγυρίζετε πάλιν εις τα ατελή και αδύνατα και φτωχά στοιχεία της ειδωλολατρικής θρησκείας και των
τυπικών διατάξεων του Νοµου, εις τα οποία θέλετε, όπως και πριν, να υποδουλωθήτε πάλιν;
Γαλ. 4,10  ηµέρας παρατηρείσθε και µήνας και καιρούς και ενιαυτούς;
Γαλ. 4,10  Εξετάζετε τώρα και φυλάσσετε, όπως οι Εβραίοι, ωρισµένας ηµέρας της εβδοµάδος και µήνας και εποχάς του
έτους και εορτάς των ετών;
Γαλ. 4,11  φοβούµαι υµάς µήπως εική κεκοπίακα εις υµάς.
Γαλ. 4,11   Φοβούµαι, µήπως µαταίως και ανωφελώς έχω κοπιάσει δια σας.
Γαλ. 4,12  Γίνεσθε ως εγώ, ότι καγώ ως υµείς, αδελφοί, δέοµαι υµών. ουδέν µε ηδικήσατε.
Γαλ. 4,12  Θελήστε, αδελφοί, να γίνετε όπως τώρα είµαι εγώ, ο οποίος άλλοτε ήµουν όπως σεις τώρα, (και επρόσεχα µε πολύν
ζήλον τας διατάξστου Νοµου, τας εβραϊκάς εορτάς και τα άλλα ιουδαϊκά έθιµα, τα οποία όµως τώρα έχω αποκηρύξει και
ακολουθώ τον Χριστόν). Σας παρακαλώ δια τούτο, αδελφοί· δεν µε έχετε αδικήσει εις τίποτε, (ώστε εγώ να θέλω να σας
βλάψω. Εξ αντιθέτου, εγώ σας αγαπώ και ποθώ πάντοτε το καλόν σας).
Γαλ. 4,13  οίδατε δε ότι δι ασθένειαν της σαρκός ευηγγελισάµην υµίν το πρότερον,
Γαλ. 4,13  Ξεύρετε άλλωστε, ότι ένεκα σωµατικής ασθενείας έµεινα µεταξύ σας, καθώς επερνούσα από την χώρα σας, και
εκύρυξα εις σας πρώτην φοράν το Ευαγγέλιον του Χριστού.
Γαλ. 4,14  και τον πειρασµόν µου τον εν τή σαρκί µου ουκ εξουθενήσατε ουδέ εξεπτύσατε, αλλ ως άγγελον Θεού εδέξασθέ
µε, ως Χριστόν Ιησούν.
Γαλ. 4,14  Και την θλίψιν µου αυτήν την σωµατικήν δεν την περιφρονήσατε, ούτε και µε αηδιάσατε, αλλά τουναντίον µε
εδέχθητε σαν άγγελον Θεού, σαν αυτόν τον Ιησούν Χριστόν.
Γαλ. 4,15  τις ούν ήν ο µακαρισµός υµών; µαρτυρώ γάρ υµίν ότι ει δυνατόν τους οφθαλµούς υµών εξορύξαντες αν εδώκατέ
µοι.
Γαλ. 4,15  Τι έγινε, λοιπόν, ο µακαρισµός σας εκ µέρους των ανθρώπων, που µε εδεχθήκατε µε τέτοιαν διάθεσιν και
προθυµίαν; Διότι, το καταθέτω προς τιµήν σας, ότι αν ήτο δυνατόν και αυτά ακόµη τα µάτια σας θα τα εβγάζατε και θα
µου τα εδίδατε. Τοσον πολύ µε είχατε εκτιµήσει και αγαπήσει.



Γαλ. 4,16  ώστε εχθρός υµών γέγονα αληθεύων υµίν;
Γαλ. 4,16  Ωστε έχω γίνει τώρα εχθρός σας, επειδή σας λέγω την αλήθειαν;
Γαλ. 4,17  ζηλούσιν υµάς ου καλώς, αλλά εκκλείσαι υµάς θέλουσιν, ίνα αυτούς ζηλούτε.
Γαλ. 4,17  Διατί πείθεσθε στους ψευδοδιδασκάλους; Αυτοί δεικνύουν ζήλον για σας, όχι βέβαια δια το καλόν σας, αλλά διότι
θέλουν να σας αποκλείσουν από την ορθήν πίστιν του Χριστού, δια να δεικνύετε ζήλον και υπακοήν εις αυτούς τους ιδίους
και να γίνετε έτσι όργανα εξυπηρετήσεως των.
Γαλ. 4,18  καλόν δε το ζηλούσθαι εν καλώ πάντοτε και µη µόνον εν τώ παρείναί µε προς υµάς.
Γαλ. 4,18  Καλόν είναι το να είσθε πάντοτε ζηλευτοί και αξιοµίµητοι, στο καλόν όµως και το σύµφωνον προς το θέληµα του
Θεού. Και αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε, και όχι µόνον όταν εγώ ευρίσκωµαι µαζή σας.
Γαλ. 4,19  τεκνία µου, ούς πάλιν ωδίνω, άχρις ού µορφωθή Χριστός εν υµίν!
Γαλ. 4,19  Παιδάκια µου, αγαπηµένα µου πνευµατικά παιδιά, δια τους οποίους πάλιν ξαναδοκιµάζω πόνους και ωδίνας,
µέχρις ότου η προσωπικότης του Χριστού µορφωθή µέσα σας.
Γαλ. 4,20  ήθελον δε παρείναι προς υµάς άρτι και αλλάξαι την φωνήν µου, ότι απορούµαι εν υµίν.
Γαλ. 4,20  Ηθελα δε να είµαι πάλιν παρών µεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τον πατρικόν τόνον της φωνής µου εις θρήνον
και δάκρυα, διότι ευρίσκοµαι εις απορίαν και δεν γνωρίζω πως να φερθώ απέναντί σας.
Γαλ. 4,21  Λέγετέ µοι οι υπό νόµον θέλοντες είναι· τον νόµον ουκ ακούετε;
Γαλ. 4,21  Πεστε µου, σεις οι οποίοι θέλετε να είσθε κάτω από την εξουσίαν του Νοµου, δεν ακούετε τι λέγει αυτός ο Νοµος;
Γαλ. 4,22  γέγραπται γάρ ότι Αβραάµ δύο υιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας.
Γαλ. 4,22  Διότι εκεί έχει γραφή, ότι ο Αβραάµ απέκτησε δύο παιδιά, ένα παιδί από την δούλην του, την Αγαρ, και ένα παιδί
από την ελευθέραν, από την Σαρραν.
Γαλ. 4,23  αλλ ο µέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται, ο δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας.
Γαλ. 4,23  Αλλ' ο µεν πρώτος υιός, ο από την δούλην, έχει γεννηθή, όπως συνήθως, κατά τους βιολογικούς νόµους της
σαρκός, χωρίς καµµίαν ειδικήν εύνοιαν και υπόσχεσιν του Θεού. Ο δε άλλος, από την ελευθέραν, την Σαρραν, εγεννήθη
σύµφωνα µε την υπόσχεσιν, που έδωκεν ο Θεός στον Αβραάµ.
Γαλ. 4,24  άτινά εστιν αλληγορούµενα. αύται γάρ εισι δύο διαθήκαι, µία µέν από όρους Σινά, εις δουλείαν γεννώσα, ήτις
εστίν Άγαρ·
Γαλ. 4,24  Αυτά είναι αλληγορίαι, που προδιατυπώνουν άλλα γεγονότα. Διότι αι δύο αυταί γυναίκες εικονίζουν τας δύο
διαθήκας. Η µεν µία διαθήκη είναι η του όρους Σινά, η οποία γεννά τα παιδιά της εις την δουλείαν του Νοµου και η οποία
εικονίζεται από την 'Αγαρ.
Γαλ. 4,25  το γάρ Άγαρ Σινά όρος εστίν εν τή Αραβία, συστοιχεί δε τή νύν Ιερουσαλήµ, δουλεύει δε µετά των τέκνων αυτής·
Γαλ. 4,25  Διότι, όπως είναι γνωστόν, το όρος Σινά λέγεται και Αγαρ. Υπάρχει εις την Αραβίαν, αντιστοιχεί δε και
προτυπώνει την επίγειον Ιερουσαλήµ. Αυτή δε η επίγειος Ιερουσαλήµ µαζή µε τα τέκνα της είναι δούλη, όπως δούλη
υπήρξε και η Αγαρ.
Γαλ. 4,26  η δε άνω Ιερουσαλήµ ελευθέρα εστίν, ήτις εστί µήτηρ πάντων ηµών.
Γαλ. 4,26  Η δε επουράνιος Ιερουσαλήµ είναι ελευθέρα. Αυτή ακριβώς είναι η µητέρα όλων ηµών των Χριστιανών.
Γαλ. 4,27  γέγραπται γάρ· ευφράνθητι στείρα η ου τίκτουσα, ρήξον και βόησον η ουκ ωδίνουσα· ότι πολλά τα τέκνα της
ερήµου µάλλον ή της εχούσης τον άνδρα.
Γαλ. 4,27  Εχει άλλωστε γραφή προφητικώς εις την Π. Διαθήκην· “γέµισε µε χαράν και ευφροσύνην συ η Εκκλησία, η οποία
πριν έλθη ο Χριστός ήσουν στείρα και δεν εγεννούσες τέκνα. Κραύγασε µε αγαλλίασιν και βόησε χαρµόσυνα συ, η οποία
έως τώρα δεν είχες γεννήσει τέκνα και δεν είχες γνωρίσει τας ωδίνας του τοκετού. Διότι τα παιδιά σου, που ήσουν έρηµη
από άνδρα, θα είναι πολλά, περισσότερα από όσα είχεν αποκτήσει, η επίγειος Ιερουσαλήµ, η οποία, επειδή εγνώριζε τον
αληθινόν Θεόν, εφαίνετο σαν να έχη άνδρα”.
Γαλ. 4,28  ηµείς δε, αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσµέν.
Γαλ. 4,28  Ηµείς δε οι Χριστιανοί, αδελφοί, είµεθα τέκνα, που εγεννήθηµεν σύµφωνα µε τας υποσχέσστου Θεού προς τον
Αβραάµ, όπως είχε γεννηθή τότε και ο Ισαάκ.
Γαλ. 4,29  αλλ ώσπερ τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίωκε τον κατά πνεύµα, ούτω και νύν.
Γαλ. 4,29  Αλλ' όπως τότε ο υιός, που εγεννήθη κατά τους βιολογικούς νόµους της σαρκός, εφθονούσε και κατεδίωκε τον
Ισαάκ, που είχε γεννηθή µε την δύναµιν του Πνεύµατος και µε τρόπον υπερφυσικόν, έτσι και τώρα οι πνευµατικοί
απόγονοι του Αβραάµ, οι Χριστιανοί, διώκονται από τους κατά σάρκα απογόνους, δηλαδή από τους Εβραίους.
Γαλ. 4,30  αλλά τι λέγει η γραφή; έκβαλε την παιδίσκην και τον υιόν αυτής· ου µη γάρ κληρονοµήσει ο υιός της παιδίσκης
µετά τού υιού της ελευθέρας.
Γαλ. 4,30  Αλλά τι λέγει επί του γεγονότος αυτού η Γραφή; “Διώξε την δούλην, την Αγαρ, και το παιδί της, τον Ισµαήλ, είπεν
ο Θεός στον Αβραάµ· διότι δεν θα κληρονοµήση ο υιός της δούλης µαζή µε τον υιόν της ελευθέρας”.
Γαλ. 4,31  Άρα, αδελφοί, ουκ εσµέν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας.
Γαλ. 4,31  Κατά συνέπειαν, αδελφοί, δεν είµεθα παιδιά της δούλης, της επιγείου δηλαδή Ιερουσαλήµ, η οποία ευρίσκεται
υπό την κυριαρχίαν του Νοµου, αλλ' είµεθα τέκνα της ελευθέρας, δηλαδή της επουρανίου Ιερουσαλήµ, της Εκκλησίας του
Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Γαλ. 5,1  Τή ελευθερία ούν, ή Χριστός ηµάς ηλευθέρωσε, στήκετε, και µη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε.
Γαλ. 5,1  Σταθήτε, λοιπόν, και µένετε στερεοί και ακλόνητοι εις την ελευθερίαν, µε την οποίαν ο Χριστός µας ηλευθέρωσε
και µη βάζετε πάλιν τον εαυτόν σας κάτω από τον ζυγόν της δουλείας των τυπικών διατάξεων του Νοµου .
Γαλ. 5,2  Ίδε εγώ Παύλος λέγω υµίν ότι εάν περιτέµνησθε, Χριστός υµάς ουδέν ωφελήσει.
Γαλ. 5,2  Ιδού εγώ ο Παύλος σας το λέγω και σας το διαβεβαιώνω, ότι εάν περιτέµνεσθε, όπως σας συνιστούν οι
ψευδοδιδάσκαλοι, ο Χριστός τίποτε δεν θα σας ωφελήση.
Γαλ. 5,3  µαρτύροµαι δε πάλιν παντί ανθρώπω περιτεµνοµένω ότι οφειλέτης εστίν όλον τον νόµον ποιήσαι .
Γαλ. 5,3  Καταθέτω και πάλιν επίσηµον µαρτυρίαν ενώπιον του Θεού εις κάθε άνθρωπον που περιτέµνεται, ότι υποχρεούται



να τηρήση όλον τον Νοµον, (εφ' όσον από αυτόν περιµένει την δικαίωσιν και όχι από τον Χριστόν).
Γαλ. 5,4  κατηργήθητε από τού Χριστού οίτινες εν νόµω δικαιούσθε , της χάριτος εξεπέσατε·
Γαλ. 5,4  Σεις οι οποίοι επιµένετε και προσπαθήτε να εύρετε την δικαίωσιν δια του Μωσαϊκού Νοµου, δεν έχετε πλέον
καµµίαν σχέσιν µε τον Χριστόν, εγίνατε έκπτωτοι από την χάριν του Χριστού. Δεν είσθε όπως ηµείς.
Γαλ. 5,5  ηµείς γάρ Πνεύµατι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόµεθα .
Γαλ. 5,5  Διότι ηµείς δια του Αγίου Πνεύµατος, που έχοµεν λάβει, πληροφορούµεθα και περιµένοµεν µε βεβαιότητα την
ελπίδα της δικαιώσεως από την πίστιν στον Χριστόν και όχι από τα έργα του Νοµου.
Γαλ. 5,6  εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτοµή τι ισχύει ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι αγάπης ενεργουµένη.
Γαλ. 5,6  Διότι εις την νέαν ζωήν και πολιτείαν την εν Χριστώ Ιησού, ούτε η περιτοµή έχει καµµίαν ισχύν δια την δικαίωσιν
ούτε η ακροβυστία, αλλά ισχύει µόνον η πίστις, η οποία εκδηλώνεται µε τα έργα της ζωντανής και αληθινής αγάπης.
Γαλ. 5,7  Ετρέχετε καλώς· τις υµάς ενέκοψε τή αληθεία µη πείθεσθαι;
Γαλ. 5,7  Ετρέχατε στον δρόµον του καταρτισµού σας καλά. Ποιός τώρα έβαλε προσκόµµατα στον δρόµον σας και σας
ανέκοψε την ορµήν, ώστε να µη πείθεσθε και να µη επαναπαύεσθε εις την αλήθειαν του Ευαγγελίου;
Γαλ. 5,8  η πεισµονή ουκ εκ τού καλούντος υµάς.
Γαλ. 5,8  Το πείσµα και η ισχυρογνωµοσύνη σας αυτή δεν προέρχεται από τον Κυριον, ο οποίος όπως προηγουµένως, έτσι
και τώρα σας καλεί εις την δικαίωσιν και την σωτηρίαν.
Γαλ. 5,9  µικρά ζύµη όλον το φύραµα ζυµοί.
Γαλ. 5,9  Μη νοµίσετε δε ότι είναι ασήµαντον γεγονός να τηρήτε και µερικάς έστω διατάξστου Νοµου. Διότι µικρό προζύµι
µεταβάλλει και ζυµώνει όλο το ζυµάρι.
Γαλ. 5,10  εγώ πέποιθα εις υµάς εν Κυρίω ότι ουδέν άλλο φρονήσετε· ο δε ταράσσων υµάς βαστάσει το κρίµα, όστις αν ή.
Γαλ. 5,10  Εν τούτοις εγώ έχω δια σας πεποίθησιν, που µου εµπνέει ο Κυριος, ότι κανένα άλλο φρόνηµα ξένο προς την
διδασκαλίαν του Χριστού δεν θα υιοθετήσετε. Εκείνος δε ο οποίος σας αναταράσσει µε τας ψευδοδιδασκαλίας του θα
βαστάση επάνω του την δικαίαν κρίσιν και κατάκρισιν εκ µέρους του Θεού, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός.
Γαλ. 5,11  εγώ δε, αδελφοί, ει περιτοµήν έτι κηρύσσω, τι έτι διώκοµαι; άρα κατήργηται το σκάνδαλον τού σταυρού.
Γαλ. 5,11   Μη ακούετε δε τους ψευδαδέλφους, οι οποίοι έφθασαν µέχρι του σηµείου να διαδίδουν, ότι εγώ διδάσκω την
τήρησιν της περιτοµής. Αδελφοί, εάν εγώ κηρύττω τώρα και συνιστώ την περιτοµήν, διατί να καταδιώκωµαι ακόµη από
τους Εβραίους; Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει έχει εξαλειφθή πλέον το σκάνδαλον, που δηµιουργείται µεταξύ των Εβραίων
από το κήρυγµά µου περί του λυτρωτικού σταυρικού θανάτου.
Γαλ. 5,12  όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες υµάς.
Γαλ. 5,12  Αυτοί οι οποίοι σας αναστατώνουν µε τας συκοφαντίας και τας ψευδείς διδασκαλίας των όχι µόνον ας
περιτµηθούν, αν θέλουν, αλλά και ας ακρωτηριασθούν ακόµη.
Γαλ. 5,13  Υµείς γάρ επ ελευθερία εκλήθητε, αδελφοί· µόνον µη την ελευθερίαν εις αφορµήν τή σαρκί, αλλά διά της αγάπης
δουλεύετε αλλήλοις.
Γαλ. 5,13  Διότι σεις, αδελφοί, έχετε κληθή από τον Κυριον, να γίνετε και να µείνετε ελεύθεροι. Μονον προσέξατε, µήπως
αυτήν την ελευθερίαν την χρησιµοποιήσετε ως αφορµή δια σαρκικήν ζωήν. Αλλά τουναντίον πρέπει να υπηρετήτε σαν
δούλοι ο ένας τον άλλον δια της αγάπης του Χριστού.
Γαλ. 5,14  ο γάρ πάς νόµος εν ενί λόγω πληρούται, εν τώ, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Γαλ. 5,14  Ολος άλλωστε ο Νοµος συγκεφαλαιώνεται πλήρως εις ένα λόγον· εις την εντολήν· “θα αγαπήσης τον πλησίον
σου, όπως τον ευατόν σου”.
Γαλ. 5,15  ει δε αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέπετε µη υπ αλλήλων αναλωθήτε.
Γαλ. 5,15  Εάν όµως δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, πράγµα που µαρτυρεί έλλειψιν αγάπης, προσέξατε,
µήπως αλληλοκαταστραφήτε και αφανισθήτε µεταξύ σας.
Γαλ. 5,16  Λέγω δε, πνεύµατι περιπατείτε και επιθυµίαν σαρκός ου µη τελέσητε.
Γαλ. 5,16  Εννοώ δε τούτο, ότι πρέπει να ζήτε και να συµπεριφέρεσθε µεταξύ σας σύµφωνα µε το θέληµα και τον φωτισµόν
του Αγίου Πνεύµατος και έτσι δεν θα εκτελέσετε την επιθυµίαν της σαρκός (η οποία επιθυµία, καθό αµαρτωλή, δηµιουργεί
καταστρεπτικάς έριδας µεταξύ σας).
Γαλ. 5,17  η γάρ σάρξ επιθυµεί κατά τού πνεύµατος, το δε πνεύµα κατά της σαρκός· ταύτα δε αντίκειται αλλήλοις, ίνα µη ά
αν θέλητε ταύτα ποιήτε.
Γαλ. 5,17  Διότι η σαρξ, ο παλαιός άνθρωπος, επιθυµεί και επιζητεί αντίθετα προς το πνεύµα , και το πνεύµα, η ανωτέρα
φύσις του ανθρώπου, που εµπνέεται από το Αγιον Πνεύµα, επιθυµεί αντίθετα προς την σάρκα. Αυτά δε αντιτίθενται και
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, ώστε να µη πράττετε εκείνα, τα οποία θέλετε.
Γαλ. 5,18  ει δε Πνεύµατι άγεσθε, ουκ εστέ υπό νόµον.
Γαλ. 5,18  Εάν, λοιπόν, οδηγήσθε και εµπνέεσθε από το Αγιον Πνεύµα, δεν είσθε πλέον κάτω από τον ζυγόν του Νοµου.
Γαλ. 5,19  φανερά δε εστι τα έργα της σαρκός, άτινά εστι µοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια,
Γαλ. 5,19  Είναι δε φανερά τα έργα, εις τα οποία παρασύρει τον άνθρωπον η διεφθαρµένη σαρκική φύσις του· είναι δε αυτά
τα πονηρά έργα η µοιχεία, η πορνεία, κάθε πράξις διαφθοράς, που κάµνει τον άνθρωπον ακάθαρτον, η ακολασία και η
µανία δια την απόλαυσιν της ηδονής,
Γαλ. 5,20  ειδωλολατρία, φαρµακεία, έχθραι, έρεις, ζήλοι, θυµοί, εριθείαι, διχοστασίαι, αιρέσεις,
Γαλ. 5,20  η ειδωλολατρία, η µαγεία. Είναι δε ακόµη αι εχθρότητες και αι αντιπάθειαι, αι φιλονεικίαι και αι έριδες, αι
ζηλοφθονίαι, οι θυµοί, οι φατριασµοί, που διαιρούν τους ανθρώπους εις κόµµατα, αι διχόνιαι, αι αιρέσεις, που οδηγούν εις
σχίσµατα,
Γαλ. 5,21  φθόνοι, φόνοι, µέθαι, κώµοι και τα όµοια τούτοις, ά προλέγω υµίν καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα
πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονοµήσουσιν.
Γαλ. 5,21  οι φθόνοι, οι φόνοι, αι µέθαι, αι άσωτοι και άσεµνοι διασκεδάσεις και τα άλλα όµοια προς αυτά, δια τα οποία σας
προλέγω, όπως άλλωστε και κατά την πρώτην επίσκεψίν µου, όταν σας εκήρυξα το Ευαγγέλιόν µου, σας είχα είπει, ότι
εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν τέτοια αµαρτήµατα και δεν µετανοούν δι' αυτά, δεν θα κληρονοµήσουν την βασιλείαν των
ουρανών.



Γαλ. 5,22  ο δε καρπός τού Πνεύµατός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, µακροθυµία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,
Γαλ. 5,22  Ο καρπός όµως, τον οποίον το Αγιον Πνεύµα παράγει εις τας καλοπροαιρέτους και πιστάς καρδίας , είναι η αγάπη
προς όλους, η χαρά από την λύτρωσιν που δίδει ο Χριστός, η ειρήνη που παρέχει η αγαθή συνείδησις, η µακροθυµία προς
εκείνους που πταίουν απέναντι µας, η καλωσύνη και η διάθεσις να είµεθα εξυπηρετικοί προς τους άλλους, η αγαθότης της
καρδίας, η αξιοπιστία στους λόγους και τας υποσχέσεις µας,
Γαλ. 5,23  πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων ουκ έστι νόµος.
Γαλ. 5,23  η πραότης απέναντι εκείνων, που µας φέρονται κατά τρόπον εξοργιστικόν, η εγκράτεια και η αποφυγή κάθε
πονηράς επιθυµίας και πράξεως. Εναντίον των ανθρώπων, που έχουν αυτάς τας αρετάς, δεν υπάρχει και δεν ισχύει ο νόµος.
Γαλ. 5,24  οι δε τού Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν σύν τοίς παθήµασι και ταίς επιθυµίαις.
Γαλ. 5,24  Οι δε αληθινοί οπαδοί και µαθηταί του Χριστού έχουν σταυρώσει και νεκρώσει τον παλαιόν σαρκικόν άνθρωπον,
µαζή µε τα πάθη και τας αµαρτωλάς επιθυµίας του.
Γαλ. 5,25  Ει ζώµεν πνεύµατι, πνεύµατι και στοιχώµεν.
Γαλ. 5,25  Εάν πράγµατι ζώµεν την ζωήν του Αγίου Πνεύµατος, πρέπει να πορευθώµεθα και να συµπεριφερώµεθα σύµφωνα
µε όσα το Πνεύµα µας διδάσκει.
Γαλ. 5,26  µη γινώµεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούµενοι, αλλήλοις φθονούντες.
Γαλ. 5,26  Ας µη γινώµεθα κενόδοξοι, προσκαλούντες και εξερεθίζοντες ο ένας τον άλλον εις αντιθέσεις και φιλονεικίας και
φθονούντες ο ένας τον άλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Γαλ. 6,1  Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος έν τινι παραπτώµατι, υµείς οι πνευµατικοί καταρτίζετε τον τοιούτον εν
πνεύµατι πραότητος σκοπών σεαυτόν, µη και σύ πειρασθής.
Γαλ. 6,1  Αδελφοί, εάν από αδυναµίαν παρασυρθή κανείς και περιπέση εις κάποιο αµάρτηµα, σεις οι πνευµατικώς
προωδευµένοι και ισχυροί ας διορθώνετε αυτόν και ας τον καθοδηγήτε µε πνεύµα πραότητος. Αλλά και συ που
διορθώνστον άλλον, πρόσεχε τον ευατόν σου, µήπως και ο ίδιος περιπέσης εις πειρασµόν και παρασυρθής είτε στο ίδιον
αµάρτηµα, είτε στο αµάρτηµα της υψηλοφροσύνης.
Γαλ. 6,2  αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόµον τού Χριστού.
Γαλ. 6,2  Ας υποµένετε µε πραότητα ο ένας του άλλου τα ελαττώµατα, τα οποία, καθό αλαττώµατα, είναι φορτικά και
ενοχλητικά και έτσι τηρήσατε πλήρως τον νόµον του Χριστού, που διδάσκει την αγάπην. (Ανθρωπος, που δεν δείχνει
τέτοιαν υποµονήν, αλλ' οργίζεται και περιφρονεί τον παρασυρθέντα, δεν έχει την αγάπην του Χριστού).
Γαλ. 6,3  ει γάρ δοκεί τις είναί τι µηδέν ών, εαυτόν φρεναπατά.
Γαλ. 6,3  Διότι εάν κανείς νοµίζη, ότι είναι κάτι τι, ενώ εις την πραγµατικότητα, εξ αιτίας του εγωϊσµού του, δεν είναι τίποτε,
αυτός εξαπατά και πλανά τον ευατόν του.
Γαλ. 6,4  το δε έργον εαυτού δοκιµαζέτω έκαστος, και τότε εις εαυτόν µόνον το καύχηµα έξει και ουκ εις τον έτερον·
Γαλ. 6,4  Δι' αυτό ο καθένας ας ερευνά και ας εξετάζη µε προσοχήν το έργον του, και αν το εύρη σύµφωνον µε το θέληµα του
Θεού, θα έχη λόγον να καυχάται στον εαυτόν του και δια τον ευατόν του µόνον, και όχι εν σχέσει προς την διαγωγήν του
άλλου.
Γαλ. 6,5  έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει.
Γαλ. 6,5  Διότι κατά την δευτέραν παρουσίαν ο καθένας θα βαστάση το φορτίον των ιδικών του αµαρτιών .
Γαλ. 6,6  Κοινωνείτω δε ο κατηχούµενος τον λόγον τώ κατηχούντι εν πάσιν αγαθοίς.
Γαλ. 6,6  Καθένας δε που διδάσκεται τον λόγον του Θεού και καθοδηγείται στον δρόµον της σωτηρίας , ας κάµνη τον
διδάσκαλον και κατηχητήν του µέτοχον εις όλα τα αγαθά του.
Γαλ. 6,7  Μή πλανάσθε, Θεός ου µυκτηρίζεται· ό γάρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει·
Γαλ. 6,7  Μη πλανάσθε. Ο Θεός δεν εξαπατάται ούτε και περιπαίζεται. Διότι κατά την ηµέραν της µεγάλης κρίσεως θα
θερίση ο άνθρωπος εκείνο, που θα έχη σπείρει.
Γαλ. 6,8  ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρων εις το πνεύµα εκ τού πνεύµατος
θερίσει ζωήν αιώνιον.
Γαλ. 6,8  Εκείνος που σπέρνει εις την σάρκα τα έργα της αµαρτίας και της διαφθοράς, αυτός θα θερίση από τα έργα της
σαρκός τον όλεθρον, την αιωνίαν κόλασιν. Εκείνος δε ο οποίος σπέρνει και καλλιεργεί στο πνεύµα του τα έργα, που εµπνέει
το Αγιον Πνεύµα, θα θερίση από τα έργα του πνεύµατος την αιώνιον ζωήν.
Γαλ. 6,9  το δε καλόν ποιούντες µη εκκακώµεν· καιρώ γάρ ιδίω θερίσοµεν µη εκλυόµενοι.
Γαλ. 6,9  Οταν δε πράττωµεν το καλόν, ας µη αποκάµνωµεν από τας δυσκολίας που συναντώµεν, και από τας θυσίας, εις
τας οποίας υποβαλλόµεθα. Διότι εις καιρόν ωρισµένον θα θερίσωµεν τους καρπούς των καλών έργων µας, εφ' όσον τώρα
δεν αποκάµνοµεν και δεν παραλύοµεν.
Γαλ. 6,10  Άρα ούν ως καιρόν έχοµεν, εργαζώµεθα το αγαθόν προς πάντας, µάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως.
Γαλ. 6,10  Λοιπόν, έως ότου έχοµεν καιρόν, τώρα που ευρισκόµεθα εις την παρούσαν ζωήν, ας πράττωµεν µε προθυµίαν τα
αγαθά έργα προς όλους, µάλιστα δε προς εκείνους οι οποίοι, δια της πίστεως στον Χριστόν, µας έγιναν οικείοι και αδελφοί.
Γαλ. 6,11  Ίδετε πηλίκοις υµίν γράµµασιν έγραψα τή εµή χειρί.
Γαλ. 6,11   Ιδέτε µε πόσην λεπτοµέρειαν και σαφήνειαν σας έγραψα µε το ίδιό µου το χέρι.
Γαλ. 6,12  όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υµάς περιτέµνεσθαι, µόνον ίνα µη τώ σταυρώ τού
Χριστού διώκωνται.
Γαλ. 6,12  Οσοι θέλουν να φανούν ευπρόσωποι και να αρέσουν στους ανθρώπους του κόσµου δια πράγµατα, που
αναφέρονται εις την σάρκα, αυτοί σας πειθαναγκάζουν να περιτέµνεσθε, όχι από πεποίθησιν εις την αξίαν της περιτοµής,
αλλά µόνον και µόνον δια να µη καταδιώκωνται από τους Εβραίους εξ αιτίας του κηρύγµατος περί του σταυρού του
Χριστού.
Γαλ. 6,13  ουδέ γάρ οι περιτετµηµένοι αυτοί νόµον φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν υµάς περιτέµνεσθαι, ίνα εν τή υµετέρα
σαρκί καυχήσωνται.
Γαλ. 6,13  Αυτό δε αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι ούτε αυτοί οι περιτµηµένοι δεν τηρούν τον Νοµον του Μωϋσέως,



αλλά θέλουν να περιτέµνεσθε σεις, δια να καυχώνται αυτοί εις την ιδικήν σας σάρκα , ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχθήτε
την σαρκικήν περιτοµήν.
Γαλ. 6,14  εµοί δε µη γένοιτο καυχάσθαι ει µη εν τώ σταυρώ τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, δι ού εµοί κόσµος εσταύρωται
καγώ τώ κόσµω.
Γαλ. 6,14  Μη γένοιτο δε ποτέ να καυχηθώ εγώ δια τίποτε άλλο , παρά µόνον δια τον σταυρικόν θάνατον του Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχει πλέον σταυρωθή και νεκρωθή ως προς εµέ ο κόσµος, όπως και εγώ, χάρις στον σταυρόν
του Κυρίου, έχω σταυρωθή και νεκρωθή δια τον κόσµον.
Γαλ. 6,15  εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτοµή τι ισχύει ούτε ακροβυστία, αλλά καινή κτίσις.
Γαλ. 6,15  Διότι εις την νέαν κατάστασιν της σωτηρίας και της πνευµατικής ζωής, που προσφέρει ο Χριστός, ούτε η
περιτοµή έχει καµµίαν ισχύν ούτε η ακροβυστία, αλλ' ισχύει η νέα πνευµατική δηµιουργία και αναγέννησις, που παρέχεται
από τον Χριστόν.
Γαλ. 6,16  και όσοι τώ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη επ αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ τού Θεού.
Γαλ. 6,16  Και όσοι θα ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα και θα πορευθούν σύµφωνα µε την διδασκαλίαν του Χριστού, θα
έχουν ειρήνην και έλεος από τον Θεόν, όπως γενικώτερα θα έχη ειρήνην και έλεος ο νέος Ισραήλ της χάριτος, ο
χριστιανικός λαός του Θεού.
Γαλ. 6,17  Τού λοιπού κόπους µοι µηδείς παρεχέτω· εγώ γάρ τα στίγµατα τού Κυρίου Ιησού εν τώ σώµατί µου βαστάζω.
Γαλ. 6,17  Εις το εξής να µη µε βάζη κανείς εις κόπους και ενοχλήσεις δια τα ζητήµατα, που αναφέρονται εις την περιτοµήν
και τας άλλας τυπικάς διατάξστου µωσαϊκού Νοµου. Πεισθήτε εις αυτά που σας λέγω, διότι εγώ βαστάζω επάνω στο σώµά
µου τα σηµάδια των πληγών, που υπέστην δια τον Κυριον, και αυτά µαρτυρούν την αγνήν πίστιν µου προς τον Χριστόν και
την φιλαλήθειάν µου.
Γαλ. 6,18  Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µετά τού πνεύµατος υµών, αδελφοί· αµήν.
Γαλ. 6,18  Αδελφοί, η χάρις του Κυρίου µας Ιησού Χριστού είθε να είναι πάντοτε µε το πνεύµα σας και να σας ενισχύη
συνεχώς εις την πνευµατικήν σας ζωήν και πρόοδον. Αµήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Εφ. 1,1  Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήµατος Θεού, τοίς αγίοις τοίς ούσιν εν Εφέσω και πιστοίς εν Χριστώ
Ιησού·
Εφ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, µε το θέληµα του Θεού και Πατρός, στους Χριστιανούς, οι οποίοι
ευρίσκονται εις την Εφεσον και αγιάζονται µε την θείαν χάριν και έχουν πιστεύσει στον Ιησούν Χριστόν·
Εφ. 1,2  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Εφ. 1,2  εύχοµαι να είναι εις σας η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Εφ. 1,3  Ευλογητός ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ηµάς εν πάση ευλογία πνευµατική εν
τοίς επουρανίοις εν Χριστώ,
Εφ. 1,3  Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο οποίος µας έχει
χορηγήσει πλουσίως κάθε πνευµατικήν ευλογίαν δια µέσου του Ιησού Χριστού, ώστε να αποκτήσωµεν και να
απολαύσωµεν τα επουράνια αγαθά.
Εφ. 1,4  καθώς και εξελέξατο ηµάς εν αυτώ πρό καταβολής κόσµου είναι ηµάς αγίους και αµώµους κατενώπιον αυτού , εν
αγάπη
Εφ. 1,4  Αυτό δε το επραγµατοποίησε σύµφωνα µε την εκλογήν, που µας έκανε δια του Ιησού Χριστού, πριν ακόµη
δηµιουργηθή ο κόσµος, προς τον σκοπόν να είµεθα ηµείς άγιοι και ανεπίληπτοι ενώπιόν του. Εν τη αγάπη του δε
Εφ. 1,5  προορίσας ηµάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκίαν τού θελήµατος αυτού,
Εφ. 1,5  προώρισεν ηµάς ν' αποκτήσωµεν την υιοθεσίαν και να γίνωµεν τέκνα του κατά χάριν δια µέσου του Ιησού Χριστού,
σύµφωνα µε την αγαθήν του διάθεσιν και το άγιόν του θέληµα, που έχει δια να σωθώµεν,
Εφ. 1,6  εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού, εν ή εχαρίτωσεν ηµάς εν τώ ηγαπηµένω,
Εφ. 1,6  δια να υµνήται έτσι και να δοξάζεται η φιλάνθρωπος χάρις αυτού και αι πλούσιαι δωρεαί του, µε τας οποίας µας
εκόσµησε και µας έκαµε χαριτωµένους δια µέσου του αγαπηµένου του Υιού.
Εφ. 1,7  εν ώ έχοµεν την απολύτρωσιν διά τού αίµατος αυτού, την άφεσιν των παραπτωµάτων, κατά τον πλούτον της
χάριτος αυτού,
Εφ. 1,7  Πράγµατι δια του Υιού του ελάβοµεν και έχοµεν την απελευθέρωσιν από την δουλείαν της αµαρτίας και την
σωτηρίαν µε το αίµα του, που εχύθη επάνω στον σταυρόν και εδόθη δια την εξαγοράν µας. Ελάβοµεν έτσι και έχοµεν την
συγχώρησιν των αµαρτιών µας σύµφωνα µε τον πλούτον της χάριτός του.
Εφ. 1,8  ής επερίσσευσεν εις ηµάς εν πάση σοφία και φρονήσει,
Εφ. 1,8  Αυτήν δε την χάριν την εχορήγησε µε το παραπάνω, πλουσίαν εις ηµάς, µαζή µε κάθε σοφίαν, δια να γνωρίσωµεν
τας υψηλάς αληθείας, και µε κάθε ορθοφροσύνην να σκεπτώµεθα και κανονίζωµεν τα καθ' ηµάς, όπως πρέπει.
Εφ. 1,9  γνωρίσας ηµίν το µυστήριον τού θελήµατος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, ήν προέθετο εν αυτώ
Εφ. 1,9  Κατέστησε δε εις ηµάς γνωστόν το κρυµµένον και άγνωστον στο ανθρώπινον πνεύµα θέληµα του σύµφωνα µε την
ευµενή και αγαθήν του θέλησιν, την οποίαν είχε προ πάντων των αιώνων στο άπειρον πνεύµα του,
Εφ. 1,10   εις οικονοµίαν τού πληρώµατος των καιρών, ανακεφαλαιώσασθαι τα πάντα εν τώ Χριστώ, τα επί τοίς ουρανοίς
και τα επί της γής, εν αυτώ,
Εφ. 1,10  δια να την πραγµατοποιήση, όταν θα ήρχετο ο κατάλληλος καιρός προς σωτηρίαν ηµών, ώστε να συνενώση εις
µίαν αρµονικήν ενότητα τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, και τους αγγέλους του ουρανού και τους ανθρώπους της γης.
Εφ. 1,11   εν ώ και εκληρώθηµεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν τού τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν τού θελήµατος
αυτού,
Εφ. 1,11  Δια του Ιησού Χριστού και ηµείς οι Χριστιανοί έχοµεν εκλεγή, σαν µε κλήρον, και έχοµεν προορισθή σύµφωνα µε
την αγαθήν πρόθεσιν του Θεού, ο οποίος ενεργεί και πράττει όλα, όπως ευδοκεί και αρέσει στο θέληµα Αυτού.



Εφ. 1,12   εις το είναι ηµάς εις έπαινον δόξης αυτού, τους προηλπικότας εν τώ Χριστώ·
Εφ. 1,12  Εχοµεν, λοιπόν, προορισθή να είµεθα εις παντοτεινόν έπαινον και ύµνον της απείρου του δόξης και αγαθότητος,
ηµείς οι Χριστιανοί, που προερχόµεθα από τους Εβραίους, και είχαµεν εκ των προτέρων ελπίσει και επεριµέναµε την δια του
Χριστού σωτηρίαν.
Εφ. 1,13   εν ώ και υµείς ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας υµών, εν ώ και πιστεύσαντες
εσφραγίσθητε τώ Πνεύµατι της επαγγελίας τώ Αγίω,
Εφ. 1,13  Δια του Χριστού και σεις οι εθνικοί, που ήσασθε άλλοτε ειδωλολάτραι , αφού ηκούσατε το κήρυγµα της αληθείας,
το χαρµόσυνον µήνυµα της σωτηρίας σας, και αφού επιστεύσατε πλέον εις αυτό, ελάβατε την σφραγίδα του Αγίου
Πνεύµατος, (το οποίον Αγιον Πνεύµα είχεν υποσχεθή ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ, ότι θα το έστελλεν στους ανθρώπους).
Εφ. 1,14   ός εστιν αραβών της κληρονοµίας ηµών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού.
Εφ. 1,14  Αυτό δε το Πνεύµα το Αγιον είναι η ασφαλής εγγύησις δια την επουράνιον κληρονοµίαν µας, προετοιµάζει δε και
παρέχει την απολύτρωσιν στον λαόν του Θεού, δια να υµνήται έτσι η άπειρος δόξα του.
Εφ. 1,15   Διά τούτο καγώ, ακούσας την καθ υµάς πίστιν εν τώ Κυρίω Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους,
Εφ. 1,15  Ανήκετε, λοιπόν, και σεις στον λαόν του Θεού. Δια τούτο και εγώ, όταν ήκουσα την πίστιν σας προς τον Κυριον
Ιησούν και την αγάπην, την οποίαν δεικνύετε προς όλους τους Χριστιανούς, ανεξαρτήτως εθνικότητος και τάξεως,
Εφ. 1,16   ου παύοµαι ευχαριστών υπέρ υµών µνείαν υµών ποιούµενος επί των προσευχών µου,
Εφ. 1,16  δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεόν δια σας και να σας ενθυµούµαι πάντοτε εις τας προσευχάς µου.
Εφ. 1,17   ίνα ο Θεός τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, δώη υµίν πνεύµα σοφίας και αποκαλύψεως εν
επιγνώσει αυτού,
Εφ. 1,17  Ζητώ δε εις τας προσευχάς µου να σας δώση ο Θεός του Κυρίου µας Ιησού Χριστού και ο Πατήρ της δόξης
πνευµατικόν χάρισµα σοφίας και αποκαλύψεως των θείων αληθειών, δια να λάβετε όσον το δυνατόν τελειοτέραν γνώσιν
αυτού και του αγίου του θελήµατος.
Εφ. 1,18   πεφωτισµένους τους οφθαλµούς της καρδίας υµών, εις το ειδέναι υµάς τις εστιν η ελπίς της κλήσεως αυτού, και
τις ο πλούτος της δόξης της κληρονοµίας αυτού εν τοίς αγίοις,
Εφ. 1,18  Παρακαλώ δε ακόµη τον Θεόν, να σας δώση φωτισµένα τα µάτια της καρδίας σας, δια να γνωρίσετε σεις καλά
ποία είναι τα ελπιζόµενα αγαθά, δια τα οποία µας έχει καλέσει ο Θεός, και ποιός είναι ο αφάνταστος πλούτος της δόξης,
την οποίαν από καταβολής κόσµου έχει αποφασίσει να δώση ως κληρονοµίαν στους πιστούς.
Εφ. 1,19 και τι το υπερβάλλον µέγεθος της δυνάµεως αυτού εις ηµάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν τού κράτους της
ισχύος αυτού,
Εφ. 1,19  Και να γνωρίσετε ακόµη, ποίον είναι το ασύλληπτον µέγεθος της δυνάµεως αυτού, την οποίαν έδειξε και δεικνύει
εις ηµάς τους πιστεύοντας, ώστε να µας σώση από την αµαρτίαν και να µας οδηγήση εις την δόξαν του ουρανού, σύµφωνα
µε την ενέργειαν της ακατανικήτου ισχύος του,
Εφ. 1,20   ήν ενήργησεν εν τώ Χριστώ εγείρας αυτόν εκ νεκρών, και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν τοίς επουρανίοις
Εφ. 1,20   την οποίαν έχει εκδηλώσει εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού, όταν ενέστησεν αυτόν εκ των νεκρών και τον
έθεσεν εις τα δεξιά του θρόνου του, επάνω στους ουρανίους κόσµους.
Εφ. 1,21   υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάµεως και κυριότητος και παντός ονόµατος ονοµαζοµένου ου µόνον
εν τώ αιώνι τούτω, αλλά και εν τώ µέλλοντι·
Εφ. 1,21  Και τον έβαλεν υψηλότερα από τους αγγέλους, πάρα-πάνω από κάθε Αρχήν και Εξουσίαν και Δυναµιν και
Κυριότητα και από κάθε άλλο αγγελικόν και ένδοξον όνοµα, που υπάρχει και ονοµάζεται όχι µονάχα εις την παρούσαν
ζωήν, αλλά και εις την µέλλουσαν.
Εφ. 1,22   και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τή εκκλησία ,
Εφ. 1,22   Και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Τον ένδοξον δε αυτόν Κυριον µας τον κατέστησε καφαλήν εις την
Εκκλησίαν, παρά-πάνω από όλα.
Εφ. 1,23   ήτις εστί το σώµα αυτού, το πλήρωµα τού τα πάντα εν πάσι πληρουµένου.
Εφ. 1,23   Αυτή δε η Εκκλησία είναι το σώµα του, το συµπλήρωµα του Χριστού, ως ανθρώπου και ως κεφαλής της
Εκκλησίας· του Χριστού, ο οποίος ως άπειρος Θεός γεµίζει τα πάντα µε την πανάγαθον παρουσίαν του και χορηγεί τα
πάντα εις όλα τα δηµιουργήµατά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Εφ. 2,1  Καί υµάς όντας νεκρούς τοίς παραπτώµασι και ταίς αµαρτίαις,
Εφ. 2,1  Και σας επίσης εκάλεσεν εις σωτηρίαν, ενώ είσθε νεκροί πνευµατικώς ένεκα των παραπτωµάτων και των αµαρτιών
σας.
Εφ. 2,2  εν αίς ποτε περιεπατήσατε κατά τον αιώνα τού κόσµου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας τού αέρος, τού
πνεύµατος τού νύν ενεργούντος εν τοίς υιοίς της απειθείας·
Εφ. 2,2  Εις αυτάς τας αµαρτίας είχατε και σεις άλλοτε περιπατήσει, σύµφωνα µε την διεφθαρµένην κοσµικήν ζωήν της
εποχής αυτής, σύµφωνα µε το θέληµα του άρχοντος που κυριαρχεί επί του αέρος, δηλαδή του πονηρού πνεύµατος, που
ενεργεί τώρα στους υιούς της ανυπακοής και της αποστασίας.
Εφ. 2,3  εν οίς και ηµείς πάντες ανεστράφηµέν ποτε εν ταίς επιθυµίαις της σαρκός ηµών , ποιούντες τα θελήµατα της
σαρκός και των διανοιών, και ήµεν τέκνα φύσει οργής, ως και οι λοιποί·
Εφ. 2,3  Εν µέσω δε αυτών και όλοι ηµείς οι Ιουδαίοι είχαµεν κάποτε αναστραφή και ζήσει σύµφωνα µε τας επιθυµίας της
σαρκός ηµών, επράττοµεν τα θελήµατα του σαρκικού ανθρώπου και των σκοτισµένων από τα πάθη διανοιών µας και
ήµεθα τότε εκ φύσεως τέκνα της οργής, όπως και οι άλλοι λαοί (ένεκα της αµαρτίας, την οποίαν εκ γενετής εφέραµεν και
εις την οποίαν κατά το διάστηµα της ζωής µας είχοµεν υποδουλωθή).
Εφ. 2,4  ο δε Θεός πλούσιος ών εν ελέει, διά την πολλήν αγάπην αυτού ήν ηγάπησεν ηµάς,
Εφ. 2,4  Ο Θεός όµως, ο οποίος είναι πλούσιος εις έλεος και φιλανθρωπίαν, χάρις εις την απεριόριστον αγάπην του, µε την
οποίαν µας ηγάπησε,
Εφ. 2,5  και όντας ηµάς νεκρούς τοίς παραπτώµασι συνεζωοποίησε τώ Χριστώ· χάριτί εστε σεσωσµένοι·



Εφ. 2,5  µας εζωοποίησε πνευµατικώς, µαζή µε τον Χριστόν, και όταν ακόµη ήµεθα νεκροί ένεκα των παραβάσεων. Εχετε
σωθή όχι ένεκα της αξίας σας η των έργων σας, αλλά δωρεάν δια της χάριτος.
Εφ. 2,6  και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν τοίς επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού,
Εφ. 2,6  Και µας ανέστησε µαζή µε τον Χριστόν και µας έβαλε να καθήσωµεν µαζή του εις την επουράνιον δόξαν δια του
Ιησού Χριστού.
Εφ. 2,7 ίνα ενδείξηται εν τοίς αιώσι τοίς επερχοµένοις τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εν χρηστότητι εφ ηµάς
εν Χριστώ Ιησού.
Εφ. 2,7  Και τούτο δια να φανερώση καθαρά εις τας ερχοµένας γενεάς, δια µέσου όλων των αιώνων, τον µέγαν και
ακατάληπτον, εις την ανθρωπίνην διάνοιαν, πλούτον της χάριτός του µε την προς ηµάς αγαθωσύνην, την οποίαν έδειξε
δια του Ιησού Χριστού.
Εφ. 2,8  τή γάρ χάριτί εστε σεσωσµένοι διά της πίστεως· και τούτο ουκ εξ υµών, Θεού το δώρον,
Εφ. 2,8  Διότι πράγµατι έχετε σωθή δωρεάν µε την χάριν δια µέσου της πίστεως. Και αυτή η ανεκτίµητος σωτηρία σας δεν
προήλθεν από σας· το δώρον είναι του Θεού.
Εφ. 2,9  ουκ εξ έργων, ίνα µη τις καυχήσηται.
Εφ. 2,9  Δεν είναι καρπός και αποτέλεσµα έργων, δια να µη ηµπορή ποτέ κανείς να καυχηθή.
Εφ. 2,10   αυτού γάρ εσµεν ποίηµα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργοις αγαθοίς, οίς προητοίµασεν ο Θεός ίνα εν αυτοίς
περιπατήσωµεν.
Εφ. 2,10   Διότι όλοι µας είµεθα έργον ιδικόν του, αναγεννηθέντες και κτισθέντες εκ νέου δια του Ιησού Χριστού και επί του
Χριστού ως θεµελίου, δια να πράττωµεν τα αγαθά έργα, τα οποίαν από καταβολής κόσµου είχεν ετοιµάσει ο Θεός, δια να
πορευθώµεν κατά το διάστηµα της ζωής µας µε αυτά.
Εφ. 2,11   Διό µνηµονεύετε ότι υµείς ποτε τα έθνη εν σαρκί, οι λεγόµενοι ακροβυστία υπό της λεγοµένης περιτοµής εν σαρκί
χειροποιήτου,
Εφ. 2,11  Δια τούτο πρέπει να ενθυµήσθε ότι σεις, οι άλλοτε εθνικοί, που δεν είχατε σαρκικώς περιτµηθή και δι' αυτό
ελέγεσθε “ακροβυστία” από αυτούς που ελέγοντο “περιτοµή”, επειδή είχαν περιτµηθή εις την σάρκα µε χέρι ανθρώπου,
Εφ. 2,12   ότι ήτε εν τώ καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωµένοι της πολιτείας τού Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της
επαγγελίας, ελπίδα µη έχοντες και άθεοι εν τώ κόσµω.
Εφ. 2,12   να ενθυµήσθε ότι κατά τον καιρόν εκείνον εζούσατε χωρίς Χριστόν, αποξενωµένοι από το θεοσύστατον πολίτευµα
των Ισραηλιτών και ξένοι προς τας διαθήκας, µε τας οποίας ο Θεός υπέσχετο την λύτρωσιν δια του Χριστού. Δεν είχατε
καµµίαν ελπίδα περί σωτηρίας και αιωνίου ζωής, δεν εγνωρίζατε τον αληθινόν Θεόν και εζούσατε σαν άθεοι στον κόσµον.
Εφ. 2,13   νυνί δε εν Χριστώ Ιησού υµείς οι ποτέ όντες µακράν εγγύς εγενήθητε εν τώ αίµατι τού Χριστού.
Εφ. 2,13   Τωρα όµως δια του Σωτήρος µας Ιησού Χριστού σεις, οι οποίοι άλλοτε εζούσατε µακράν από τον Θεόν και από την
ελπίδα της σωτηρίας, ήλθατε πολύ κοντά δια του λυτρωτικού αίµατος του Χριστού.
Εφ. 2,14   αυτός γάρ εστιν η ειρήνη ηµών, ο ποιήσας τα αµφότερα έν και το µεσότοιχον τού φραγµού λύσας,
Εφ. 2,14   Διότι αυτός είναι η ειρήνη όλων µας, ο οποίος τον Ιουδαϊσµόν και τον Εθνισµόν, τα δύο αυτά τα έκαµεν ένα,
εκρήµνισε και διέλυσε το µεσότοιχον του Νοµου, που σαν ανυπέρβλητος φραγµός εχώριζε τους δύο λαούς·
Εφ. 2,15   την έχθραν, εν τή σαρκί αυτού τον νόµον των εντολών εν δόγµασι καταργήσας, ίνα τους δύο κτίση εν εαυτώ εις
ένα καινόν άνθρωπον ποιών ειρήνην,
Εφ. 2,15   δηλαδή κατέλυσε και εξηφάνισε την έχθραν, που εχώριζε τους δύο λαούς, αφού κατήργησε µε την θυσίαν της
σαρκός αυτού τον νόµον των εντολών, ο οποίος έδιδε διαταγάς, που εδέσµευαν τον άνθρωπον. Και κατήργησε τον παλαιόν
Νοµον, δια να αναδηµιουργήση και ενώση τους δύο αυτούς λαούς δια του εαυτού του εις ένα νέον άνθρωπον, χαρίζων
τοιουτρόπως ειρήνην µεταξύ των·
Εφ. 2,16   και αποκαταλλάξη τους αµφοτέρους εν ενί σώµατι τώ Θεώ διά τού σταυρού, αποκτείνας την έχθραν εν αυτώ·
Εφ. 2,16   και να συµφιλιώση προς τον Θεόν τους δύο λαούς, ενωµένους εις ένα πνευµατικόν σώµα δια της σταυρικής του
θυσίας, θανατώσας εν τω προσώπω του και εξαφανίσας την εχθράν και το µίσος.
Εφ. 2,17   και ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υµίν τοίς µακράν και τοίς εγγύς,
Εφ. 2,17   Και αφού κατέβη εις την γην, εκήρυξε το χαρµόσυνον µήνυµα της ειρήνης εις σας που εζούσατε µακράν από τον
Θεόν, και εις ηµάς που ήµεθα κοντά του.
Εφ. 2,18   ότι δι αυτού έχοµεν την προσαγωγήν οι αµφότεροι εν ενί πνεύµατι προς τον πατέρα.
Εφ. 2,18   Διότι δια του Χριστού οδηγούµεθα και πλησιάζοµεν προς τον Θεόν Πατέρα και οι δύο λαοί µε το αυτό Αγιον
Πνεύµα.
Εφ. 2,19   άρα ούν ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι, αλλά συµπολίται των αγίων και οικείοι τού Θεού,
Εφ. 2,19   Αρα δεν είσθε πλέον ξένοι, όπως προηγουµένως, και προσωρινοί πολίται της Εκκλησίας του Χριστού, αλλ' είσθε
συµπολίται όλων των αγίων, και οικιακοί του Θεού.
Εφ. 2,20   εποικοδοµηθέντες επί τώ θεµελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού,
Εφ. 2,20  Εχετε δε κτισθή επάνω στον πνευµατικόν θεµέλιον των Αποστόλων και των προφητών εις µίαν πνευµατικήν
οικοδοµήν, την Εκκλησίαν, της οποίας ακρογωνιαίος και θεµελιακός λίθος είναι αυτός ούτος ο Ιησούς Χριστός.
Εφ. 2,21   εν ώ πάσα η οικοδοµή συναρµολογουµένη αύξει εις ναόν άγιον εν Κυρίω·
Εφ. 2,21   Επάνω δε εις αυτόν και µε την δύναµιν αυτού όλη η οικοδοµή συναρµολογείται και αυξάνεται κατά τρόπον
αρµονικόν, ώστε να γίνη ναός άγιος, σύµφωνα µε το θέληµα του Κυρίου.
Εφ. 2,22   εν ώ και υµείς συνοικοδοµείσθε εις κατοικητήριον τού Θεού εν Πνεύµατι.
Εφ. 2,22  Εις αυτόν δε τον ναόν δια του Ιησού Χριστού οικοδοµείσθε και σεις µαζή µε τους άλλους πιστούς, δια να γίνετε
κατοικία, εις την οποίαν θα µένη ο Θεός µε το Πνεύµα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Εφ. 3,1  Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσµιος τού Χριστού Ιησού υπέρ υµών των εθνών,
Εφ. 3,1  Ακριβώς, διότι είσθε µέλη της οικογενείας του Θεού, της Εκκλησίας, εγώ ο απόστολος Παύλος, φυλακισµένος δια
τον Ιησούν Χριστόν, παρακαλώ τον Θεόν δια σας τους εθνικούς, προς χάριν των οποίων είµαι δέσµιος.



Εφ. 3,2  είγε ηκούσατε την οικονοµίαν της χάριτος τού Θεού της δοθείσης µοι εις υµάς,
Εφ. 3,2  Είµαι ιδικός σας απόστολος. Και βεβαίως θα έχετε πληροφορηθή τον θαυµαστόν τρόπον, µε τον οποίον µε εκάλεσεν
στο αποστολικόν αξίωµα η χάρις του Θεού, που µου εδόθη ειδικώς, δια να εξυπηρετήσω σας τους εθνικούς.
Εφ. 3,3  ότι κατά αποκάλυψιν εγνώρισέ µοι το µυστήριον, καθώς προέγραψα εν ολίγω,
Εφ. 3,3  Διότι ο Θεός µε υπερφυσικήν φανέρωσίν µου έκαµε γνωστήν την έως τότε κρυµµένην και άγνωστον αλήθειαν,
σχετικώς µε την ιδικήν σας σωτηρίαν, όπως δι' ολίγων προηγουµένως σας έγραψα.
Εφ. 3,4  προς ό δύνασθε αναγινώσκοντες νοήσαι την σύνεσίν µου εν τώ µυστηρίω τού Χριστού,
Εφ. 3,4  Συµφωνα δε µε αυτά, όταν τα διαβάσετε καλά, ηµπορείτε να ενοήσατε την σοφίαν και την γνώσιν, που έχω
σχετικώς µε το µέγα µυστήριον της δια του Χριστού σωτηρίας όχι µόνον των Εβραίων, αλλά και των εθνικών.
Εφ. 3,5  ό ετέραις γενεαίς ουκ εγνωρίσθη τοίς υιοίς των ανθρώπων ως νύν απεκαλύφθη τοίς αγίοις αποστόλοις αυτού και
προφήταις εν Πνεύµατι,
Εφ. 3,5  Αυτό το µυστήριον δεν είχε γνωστοποιηθή στους υιούς των ανθρώπων άλλων γενεών, όπως µε αποκάλυψιν Θεού
εφανερώθη τώρα στους αγίους Αποστόλους του και στους χριστιανούς προφήτας δια του Αγίου Πνεύµατος.
Εφ. 3,6  είναι τα έθνη συγκληρονόµα και σύσσωµα και συµµέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τώ Χριστώ διά τού ευαγγελίου,
Εφ. 3,6  Απεκαλύφθη δηλαδή από το Αγιον Πνεύµα, ότι τα έθνη, ηνωµένα εις ένα πνευµατικόν σώµα µε τους εξ Ιουδαίων
Χριστιανούς, είναι συγκληρονόµα και συµµέτοχα εις την περί λυτρώσεως υπόσχεσιν του Θεού. Αποκτούν δε τέτοια
προνόµια τα έθνη δια της ενώσεώς των µε τον Ιησούν Χριστόν, η οποία επιτυγχάνεται µε την πίστιν των στο Ευαγγέλιον.
Εφ. 3,7  ού εγενόµην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος τού Θεού την δοθείσάν µοι κατά την ενέργειαν της δυνάµεως
αυτού.
Εφ. 3,7  Αυτού δε του Ευαγγελίου έγινα εγώ υπηρέτης, σύµφωνα µε την δωρεάν της χάριτος του Θεού, η οποία µου εδόθη
κατά τον θαυµαστόν εκείνον τρόπον, που ενήργησεν η δύναµις του Θεού, ώστε εµέ τον διώκτην του Χριστού να µε κάµη
Απόστολόν του.
Εφ. 3,8  εµοί τώ ελαχιστοτέρω πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη, εν τοίς έθνεσιν ευαγγελίσασθαι τον ανεξιχνίαστον
πλούτον τού Χριστού
Εφ. 3,8  Πράγµατι εις εµέ, τον πλέον ελάχιστον από όλους τους Χριστιανούς, εδόθη αυτή η χάρις να κηρύττω µεταξύ των
εθνικών το χαρµόσυνον µήνυµα και να κάµνω γνωστόν τον ανεξερεύνητον και ακατάληπτον από κάθε διάνοιαν πλούτον
των ευλογιών του Χριστού προς όλους µας.
Εφ. 3,9  και φωτίσαι πάντας τις η οικονοµία τού µυστηρίου τού αποκεκρυµµένου από των αιώνων εν τώ Θεώ, τώ τα πάντα
κτίσαντι διά Ιησού Χριστού,
Εφ. 3,9  Και να φωτίσω όλους, ποιά είναι η σοφή και θαυµαστή τακτοποίησις της σωτηρίας των ανθρώπων, η οποία µέχρι
προ ολίγου ήτο µυστηριώδης και κρυµµένη απ' αρχής δια µέσου των αιώνων εν τω Θεώ, ο οποίος εδηµιούργησε και
ανεδηµιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού.
Εφ. 3,10   ίνα γνωρισθή νύν ταίς αρχαίς και ταίς εξουσίαις εν τοίς επουρανίοις διά της εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία τού
Θεού,
Εφ. 3,10   Εµεινε δε άγνωστος και απόκρυφος αυτή η αλήθεια, δια να γίνη τώρα γνωστή εις τα πνευµατικά τάγµατα του
ουρανού, εις τας Αρχάς και τας Εξουσίας, δια µέσου της Εκκλησίας, η πολυποίκιλος εις µορφάς και τρόπους ενεργείας
σοφία του Θεού.
Εφ. 3,11   κατά πρόθεσιν των αιώνων ήν εποίησεν εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ηµών,
Εφ. 3,11  Εγινε δε τώρα, στους καιρούς µας, γνωστή δια µέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου µας, σύµφωνα µε το θέληµα
και το σχέδιον, το οποίον προαιωνίως είχε συλλάβει εν τη πανσοφία του ο Θεός.
Εφ. 3,12   εν ώ έχοµεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεποιθήσει διά πίστεως αυτού.
Εφ. 3,12 Δια µέσου δε του Ιησού Χριστού και από αυτόν τον ίδιον προσωπικώς παίρνοµεν και έχοµεν θάρρος προς τον Θεόν
και πλησιάζοµεν προς αυτόν µε την πεποίθησιν, ότι θα γίνωµεν δεκτοί. Ολα δε αυτά δια της πίστεώς µας προς τον Χριστόν.
Εφ. 3,13   διό αιτούµαι µη εκκακείν εν ταίς θλίψεσί µου υπέρ υµών, ήτις εστί δόξα υµών.
Εφ. 3,13   Δια τούτο και εγώ σας παρακαλώ και σας ζητώ να µη αποθαρρύνεσθε και αποκάµνετε δια τας ιδικάς µου θλίψεις,
που υποφέρω προς χάριν σας και αι οποίαι είναι δόξα και καύχηµά σας.
Εφ. 3,14   Τούτου χάριν κάµπτω τα γόνατά µου προς τον πατέρα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Εφ. 3,14   Επειδή λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι, αλλ' αγαπητά µέλη της οικογενείας του Θεού, γονατίζω εµπρός στον Πατέρα
του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Εφ. 3,15   εξ ού πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γής ονοµάζεται,
Εφ. 3,15   από τον οποίον όλα τα αγγελικά τάγµατα των ουρανών και όλαι αι φυλαί της γης επήραν ύπαρξιν και ονοµασίαν,
Εφ. 3,16   ίνα δώη υµίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού δυνάµει κραταιωθήναι διά τού Πνεύµατος αυτού εις τον έσω
άνθρωπον,
Εφ. 3,16   και τον παρακαλώ γονατιστός να σας δώση, σύµφωνα µε τον άπειρον πλούτον της δόξης του, να ενισχυθήτε και
να ενδυναµωθήτε στον εσωτερικόν άνθρωπον µε την δύναµιν και την χάριν του Αγίου Πνεύµατος,
Εφ. 3,17   κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταίς καρδίαις υµών,
Εφ. 3,17   δια να κατοικήση ο Χριστός µέσα εις τας καρδίας σας δια της πίστεως.
Εφ. 3,18   εν αγάπη εριζωµένοι και τεθεµελιωµένοι ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι σύν πάσι τοίς αγίοις τι το πλάτος και
µήκος και βάθος και ύψος,
Εφ. 3,18   Να µένετε δε δια της αγάπης προς τον Θεόν και µεταξύ σας ριζωµένοι βαθειά και θεµελιωµένοι ακλόνητα, δια να
ηµπορέσετε να καταλάβετε µαζή µε όλους τους αγίους, ποίον είναι το πλάτος και το µήκος και το βάθος και το ύψος των
ανεκτιµήτων δωρεών της συγκαταβάσεως του Χριστού προς ηµάς.
Εφ. 3,19   γνώναί τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην τού Χριστού, ίνα πληρωθήτε εις πάν το πλήρωµα τού Θεού.
Εφ. 3,19   Και να γνωρίσετε καλά την αγάπην, που έχει ο Χριστός προς ηµάς και η οποία ξεπερνά κέθε όριον της ανθρωπίνης
γνώσεως, δια να γεµίσετε έτσι από όλα τα πλούσια και πολυάριθµα χαρίσµατα, που πηγάζουν και δίδονται από τον Θεόν.
Εφ. 3,20   Τώ δε δυναµένω υπέρ πάντα ποιήσαι υπερεκπερισσού ών αιτούµεθα ή νοούµεν, κατά την δύναµιν την
ενεργουµένην εν ηµίν,



Εφ. 3,20  Εις δε τον Θεόν, ο οποίος ως παντοδύναµος ηµπορεί µε το παραπάνω να πραγµατοποιήση αυτά, που εµείς
ζητούµεν η βάζοµεν µε τον νουν µας, να τα πραγµατοποιήση δε σύµφωνα µε την ειδικήν δύναµίν του, που ενεργεί µέσα
µας εις επιτυχίαν του προορισµού µας,
Εφ. 3,21   αυτώ η δόξα εν τή εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς τού αιώνος των αιώνων· αµήν.
Εφ. 3,21   εις αυτόν ας είναι η δόξα µέσα εις την Εκκλησίαν, που έχει οικοδοµηθή επί του Ιησού Χριστού, εις όλας τας γενεάς
του αιώνος των αιώνων. Αµήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Εφ. 4,1  Παρακαλώ ούν υµάς εγώ ο δέσµιος εν Κυρίω αξίως περιπατήσαι της κλήσεως ής εκλήθητε,
Εφ. 4,1  Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας εξορκίζω εγώ, ο οποίος είµαι φυλακισµένος και αλυσοδεµένος δια το όναµα του
Κυρίου, να ζήτε και να συµπεριφέρεσθε, όπως ταιριάζει εις την υψηλήν κλήσιν, µε την οποίαν έχετε προσκληθή από τον
Θεόν.
Εφ. 4,2  µετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, µετά µακροθυµίας, ανεχόµενοι αλλήλων εν αγάπη,
Εφ. 4,2  Δηλαδή να ζήτε και να φέρεσθε µε κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, µε ανοχήν απέναντι των άλλων και
µεγαλοκαρδίαν, ανεχόµενοι ο ένας του άλλου τας αδυναµίας µε αγάπην,
Εφ. 4,3  σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα τού Πνεύµατος εν τώ συνδέσµω της ειρήνης.
Εφ. 4,3  να επιµελήσθε και να αγωνίζεσθε να διατηρήτε την ενότητα, µε την οποίαν το Πνεύµα το Αγιον σας έχει συνδέσει,
έχοντες ως σύνδεσµον την ειρήνην, η οποία θα βασιλεύη µεταξύ σας και θα σας ενώνη εις ένα πνευµατικόν σώµα.
Εφ. 4,4  έν σώµα και έν Πνεύµα, καθώς και εκλήθητε εν µια ελπίδι της κλήσεως υµών·
Εφ. 4,4  Είσθε ένα πνευµατικόν σώµα και έχετε ένα και το αυτό Πνεύµα Αγιον, που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθή
όλοι εις µίαν και την αυτήν ελπίδα της κλήσεώς σας.
Εφ. 4,5  είς Κύριος, µία πίστις, έν βάπτισµα·
Εφ. 4,5  Ενας και µόνος είναι ο Κυριος, µία είναι η πίστις όλων των Χριστιανών, ένα το βάπτισµα που έχουν λάβει.
Εφ. 4,6  είς Θεός και πατήρ πάντων, ο επί πάντων, και διά πάντων, και εν πάσιν ηµίν.
Εφ. 4,6  Ενας και µόνος ο Θεός και Πατήρ όλων, αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί όλων ανεξαιρέτως και δια µέσου όλων ενεργεί
και φανερώνει την αγαθήν του πρόνοιαν, και µέσα εις όλους µας κατοικεί.
Εφ. 4,7  Ενί δε εκάστω ηµών εδόθη η χάρις κατά το µέτρον της δωρεάς τού Χριστού.
Εφ. 4,7  Εις τον καθένα δε από ηµάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσµατα και αι δωρεαί, σύµφωνα µε το µέτρον, µε το οποίον
δικαίως και σαφώς µοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. (Ας µη υπάρχουν, λοιπόν, ζηλοφθονίαι µεταξύ σας, διότι τα
χαρίσµατα είναι δώρα του Θεού, δια την εξυπηρέτησιν όλων).
Εφ. 4,8  διό λέγει· αναβάς εις ύψος ηχµαλώτευσεν αιχµαλωσίαν και έδωκε δόµατα τοίς ανθρώποις.
Εφ. 4,8  Ακριβώς, διότι ο Χριστός ο ίδιος διανέµει τα χαρίσµατα, (στον ψαλµ.67,στιχ.19,τον οποίον ελευθέρως αποδίδει ο
Παύλος) λέγει η Γραφή. “Οταν ανέβη δια της αναλήψεως του υψηλά στους ουρανούς επήρε αιχµαλώτους του και
ηλευθέρωσεν εκείνους, τους οποίους εκρατούσε δούλους του ο διάβολος και έδωκε δώρα και χαρίσµατα στους ανθρώπους”.
Εφ. 4,9  το δε ανέβη τι εστιν ει µη ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα µέρη της γής;
Εφ. 4,9  Αυτό δε που λέγει η Γραφή, ότι ανέβη, τι άλλο συµαίνει, παρά ότι προηγουµένως είχε κατεβή ο σταυρωθείς Κυριος
εις τα κατώτερα µέρη της γης, δηλαδή κάτω στον Αδην;
Εφ. 4,10   ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ίνα πληρώση τα πάντα.
Εφ. 4,10   Ο Χριστός, ο οποίος κατέβη µέχρι και του Αδου, αυτός είναι που ανέβη επάνω επό όλους τους ουρανούς, δια να
γεµίση έτσι µε την παρουσίαν του και τα χαρίσµατά του τα πάντα .
Εφ. 4,11   και αυτός έδωκε τους µέν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιµένας και
διδασκάλους,
Εφ. 4,11  Αυτός, λοιπόν, εµοίρασε τας δωρεάς του και έτσι ανέδειξε και έδωκεν εις την Εκκλησίαν άλλους µεν αποστόλους,
άλλους δε προφήτας, που θα αναλύουν τα λόγια του Θεού και θα προλέγουν τα µέλλοντα, άλλους δε κήρυκας του
Ευαγγελίου, άλλους ποιµένας και διδασκάλους, οι οποίοι θα καθοδηγούν ένα έκαστον και όλους µαζή τους Χριστιανούς.
Εφ. 4,12   προς τον καταρτισµόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδοµήν τού σώµατος τού Χριστού,
Εφ. 4,12   Και όλα αυτά προς τον σκοπόν να οικοδοµούνται και να προοδεύουν εις την κατά Χριστόν ζωήν οι πιστοί, να
εκτελήται άρτια και αρµονικά το έργον της διακονίας, ώστε να οικοδοµείται συνεχώς η Εκκλησία, η οποία είναι σώµα
Χριστού,
Εφ. 4,13   µέχρι καταντήσωµεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως τού υιού τού Θεού, εις άνδρα
τέλειον, εις µέτρον ηλικίας τού πληρώµατος τού Χριστού,
Εφ. 4,13   µέχρις ότου καταλήξωµεν όλοι εις µίαν και την αυτήν πίστιν, χωρίς διαφοράς και αντιθέσεις, εις την βαθείαν
γνώσιν του Υιού του Θεού, εις τέλειον άνδρα, από απόψεως πνευµατικής σοφίας και αρετής, στο µέτρον της πνευµατικής
ηλικίας και της πλήρους ηθικής τελειότητος, δια να ολοκληρωθώµεν και αποτελέσωµεν έτσι το σώµα του Χριστού.
Εφ. 4,14   ίνα µηκέτι ώµεν νήπιοι, κλυδωνιζόµενοι και περιφερόµενοι παντί ανέµω της διδασκαλίας, εν τή κυβεία των
ανθρώπων, εν πανουργία προς την µεθοδείαν της πλάνης,
Εφ. 4,14   Δια να µη είµεθα πλέον νήπιοι από απόψεως πνευµατικής, άστατοι σαν τα κύµατα τρικυµισµένης θαλάσσης, που
ανεβοκατεβαίνουν και ωθούνται εδώ κι' εκεί από την φοράν των ανέµων. Αυτήν δε την ακαταστασίαν την προκαλεί σαν
ορµητικός άνεµος η δολία απάτη της υπούλου διδασκαλίας των πλανεµένων ανθρώπων, οι οποίοι µε πανουργίαν
χρησιµοποιούν τεχνάσµατα, δια να διαδώσουν την πλάνην των.
Εφ. 4,15   αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσωµεν εις αυτόν τα πάντα, ός εστιν η κεφαλή, ο Χριστός,
Εφ. 4,15   Ηµείς όµως µένοντες σταθεροί και ακλόνητοι εις την αλήθειαν του ευαγγελίου, συνοδευοµένην πάντοτε από την
αγάπην, ας αυξήσωµεν και ας τελειοποιήσωµεν την πνευµατικήν µας ζωήν, κατά πάντα, όπως θέλει ο Χριστός και όπως
µας έχει δώσει τον ευατόν του πρότυπον. Αυτός δε ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώµατος της Εκκλησίας.
Εφ. 4,16   εξ ού πάν το σώµα συναρµολογούµενον και συµβιβαζόµενον διά πάσης αφής της επιχορηγίας κατ ενέργειαν εν
µέτρω ενός εκάστου µέρους την αύξησιν τού σώµατος ποιείται εις οικοδοµήν εαυτού εν αγάπη.
Εφ. 4,16   Από αυτόν όλον το σώµα της Εκκλησίας συναρµολογείται, συνδέεται αρµονικά και ενώνεται δια της στενής



επαφής όλων των µελών, ώστε να χορηγήται εις όλα η πνευµατική ζωή και βοήθεια, την οποίαν προσφέρει ο Χριστός,
σύµφωνα µε την προθυµίαν και την ενέργειαν ενός εκάστου µέλους. Ετσι δε µε την χορηγίαν και βοήθειαν του Χριστού το
σώµα της Εκκλησίας, ηνωµένον µε τον Χριστόν, πραγµατοποιεί µε αγάπην την αύξησίν του προς οικοδοµήν των µελών
και του ευατού του ως συνόλου.
Εφ. 4,17   Τούτο ούν λέγω και µαρτύροµαι εν Κυρίω, µηκέτι υµάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν
µαταιότητι τού νοός αυτών,
Εφ. 4,17   Αυτό, λοιπόν, τονίζω και λέγω και διαµαρτύροµαι ενώπιον του Κυρίου, να µη πορεύεσθε και συµπεριφέρεσθε
πλέον σεις, όπως ζουν και συµπεριφέρονται οι άλλοι εθνικοί, οι οποίοι πορεύονται σύµφωνα µε τας ψευδείς και επιβλαβείς
επινοήσστου νου των.
Εφ. 4,18   εσκοτισµένοι τή διανοία, όντες απηλλοτριωµένοι της ζωής τού Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς διά την
πώρωσιν της καρδίας αυτών,
Εφ. 4,18   Αυτοί είναι σκοτισµένοι κατά την διάνοιαν, αποξενωµένοι από την ζωήν του Θεού εξ αιτίας της αγνοίας, που
επικρατεί µεταξύ των, και της πωρώσεως και σκληρύνσεως των καρδιών των.
Εφ. 4,19   οίτινες, απηλγηκότες, εαυτούς παρέδωκαν τή ασελγεία εις εργασίαν ακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία.
Εφ. 4,19   Εχουν δε καταντήσει εις ηθικήν αναλγησίαν, ώστε ούτε τύψεις να δοκιµάζουν ούτε την χάριν του Θεού να
αισθάνωνται. Και παρέδωκαν τους ευατούς των εις την αχαλίνωτον και ρυπαράν φιληδονίαν, δια να διαπράττουν κάθε
ακαθαρσίαν, χωρίς ποτέ να χορταίνουν.
Εφ. 4,20   υµείς δε ουχ ούτως εµάθετε τον Χριστόν,
Εφ. 4,20  Σεις όµως δεν έχετε διδαχθή και µάθει κατ' αυτόν τον τρόπον τον Χριστόν (δεν έχετε δηλαδή διδαχθή, ότι αυτά τα
επιτρέπει ο Χριστός, αλλ' όλως τουναντίον τα αποδοκιµάζει και τα καταδικάζει).
Εφ. 4,21   είγε αυτόν ηκούσατε και εν αυτώ εδιδάχθητε, καθώς εστιν αλήθεια εν τώ Ιησού,
Εφ. 4,21   Εάν-όπως πιστεύω-έχετε διδαχθή το ορθόν περί αυτού κήρυγµα, το οποίον είναι αυτή αύτη η αλήθεια, που υπάρχει
στον Ιησούν·
Εφ. 4,22 αποθέσθαι υµάς κατά την προτέραν αναστροφήν τον παλαιόν άνθρωπον τον φθειρόµενον κατά τας επιθυµίας της
απάτης,
Εφ. 4,22 και έχετε πράγµατι διδαχθή να αποβάλετε και πετάξετε από επάνω σας τον παλαιόν άνθρωπον της αµαρτίας όπως
αυτός είχε υπάρξει και εκδηλωθή εις την προηγουµένην ειδωλολατρικήν ζωήν και συµπεριφοράν σας . Αυτός ο παλαιός
άνθρωπος, εξ αιτίας των αµαρτιών και των παθών του, φθείρεται συνεχώς και προχωρεί στον όλεθρον από τας επιθυµίας,
που ανάπτει η απατηλή αµαρτία.
Εφ. 4,23   ανανεούσθαι δε τώ πνεύµατι τού νοός υµών
Εφ. 4,23  Εχετε ακόµη διδαχθή να ανανεώνεσθε συνεχώς µε τα υγιή πνευµατικά φρονήµατα του νου σας
Εφ. 4,24   και ενδύσασθαι τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας .
Εφ. 4,24  και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, ο οποίος ανεδηµιουργήθη και αναγεννήθη σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού,
δια να ζήτε µε δικαιοσύνην και οσιότητα, µε αρετάς, τας οποίας εµπνέει η αλήθεια του Ευαγγελίου.
Εφ. 4,25   Διό αποθέµενοι το ψεύδος λαλείτε αλήθειαν έκαστος µετά τού πλησίον αυτού· ότι εσµέν αλλήλων µέλη.
Εφ. 4,25  Δι' αυτό, αφού πετάξετε από επάνω σας, οριστικώς και αµετακλήτως, το ψέµα, να λαλήτε ο καθένας µε τον
πλησίον του αλήθειαν, διότι συγκροτούµεν όλοι ένα σώµα και είµεθα µέλη ο ένας του άλλου (πως δε είναι δυνατόν τα µέλη
του αυτού σώµατος να εξαπατούν και να επιβουλεύωνται το ένα το άλλο;).
Εφ. 4,26   οργίζεσθε, και µη αµαρτάνετε· ο ήλιος µη επιδυέτω επί τώ παροργισµώ υµών,
Εφ. 4,26  “Οργίζεσθε, όχι όταν θίγεται ο εγωϊσµός σας και το συµφέρον σας, αλλά όταν διαβάλλεται ο Θεός και η αλλήθεια
του, οπότε η οργή σας θα έχη ιερόν κίνητρον, θα στρέφεται κατά της αµαρτίας και δεν θα αποτελή αµαρτίαν”. Εάν όµως
συµβή και εξοργισθήτε µεταξύ σας, ας µη προφθάση να δύση ο ήλιος, πριν συµφιλιωθήτε.
Εφ. 4,27   µηδέ δίδοτε τόπον τώ διαβόλω.
Εφ. 4,27  Και µη δίδετε τόπον και ευκαιρίαν στον διάβολον, να εισχωρή µεταξύ σας.
Εφ. 4,28   ο κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω, µάλλον δε κοπιάτω εργαζόµενος το αγαθόν ταίς χερσίν, ίνα έχη µεταδιδόναι τώ
χρείαν έχοντι.
Εφ. 4,28  Εκείνος που έκλεπτε, ας µη κλέπτη πλέον, αλλά πρέπει να κοπιάζη περισσότερον και να εργάζεται µε τα ίδια του
τα χέρια το έντιµον έργον του, ώστε να είναι εις θέσιν να µεταδίδη και εις εκείνον, που ευρίσκεται εις ανάγκην.
Εφ. 4,29   πάς λόγος σαπρός εκ τού στόµατος υµών µη εκπορευέσθω, αλλ εί τις αγαθός προς οικοδοµήν της χρείας, ίνα δώ
χάριν τοίς ακούουσι.
Εφ. 4,29  Καθε ρυπαρός λόγος ας µη βγαίνη ποτέ από το στόµα σας, αλλ' αντιθέτως να βγαίνη κάθε καλός λόγος,
κατάλληλος να θεραπεύη και να οικοδοµή την παρουσιαζοµένην ανάγκην, δια να δώση χάριν εις αυτούς που τον ακούουν .
Εφ. 4,30   και µη λυπείτε το Πνεύµα το Άγιον τού Θεού, εν ώ εσφραγίσθητε εις ηµέραν απολυτρώσεως.
Εφ. 4,30  Και µη λυπείτε µε τα απρεπή λόγια σας το Αγιον Πνεύµα του Θεού, µε το οποίον έχετε σφραγισθή και προορισθή,
δια να λάβετε την πλήρη απολύτρωσιν κατά την ηµέραν της δευτέρας παρουσίας.
Εφ. 4,31   πάσα πικρία και θυµός και οργή και κραυγή και βλασφηµία αρθήτω αφ υµών σύν πάση κακία.
Εφ. 4,31   Καθε εσωτερική πικρία εναντίον του άλλου και θυµός και οργή και θυµώδης ξεφωνητά και ύβρις εναντίον του
πλησίον ας φύγη και ας λείψη εντελώς από σας, όπως και κάθε άλλη κακοβουλία και κακοτροπία εις βάρος του άλλου.
Εφ. 4,32   γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χαριζόµενοι εαυτοίς καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ηµίν.
Εφ. 4,32  Να γίνεσθε δε αγαθοί και ευεργετικοί µεταξύ σας, εύσπλαγχνοι και συµπονετικοί, συγχωρούντες ο ένας τον άλλον,
όπως και ο Θεός δια του Χριστού µας έχει συγχωρήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Εφ. 5,1  Γίνεσθε ούν µιµηταί τού Θεού ως τέκνα αγαπητά,
Εφ. 5,1  Και σεις, λοιπόν, σαν τέκνα αγαπητά του Θεού επιδιώκετε να γίνεσθε µιµηταί αυτού, ο οποίος τόσην αγάπην και
µακροθυµίαν δεικνύει προς τους αµαρτάνοντας.
Εφ. 5,2  και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ηµάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ηµών προσφοράν και



θυσίαν τώ Θεώ εις οσµήν ευωδίας.
Εφ. 5,2  Να πορεύεσθε και να συµπεριφέρεσθε µε αγάπην, όπως ο Χριστός µας έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον ευατόν του
στον σταυρικόν θάνατον προς χάριν ηµών, προσφοράν και θυσίαν στον Θεόν, και η οποία θυσία είναι ως ευώδες άρωµα
ενώπιον του Θεού.
Εφ. 5,3  πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία µηδέ ονοµαζέσθω εν υµίν, καθώς πρέπει αγίοις,
Εφ. 5,3  Πορνεία δε και κάθε σαρκική ακαθαρσία η αχόρταστος επιθυµία δια τα υλικά αγαθά δεν πρέπει ούτε και να
ονοµάζεται καν µεταξύ σας, όπως άλλωστε αρµόζει εις ανθρώπους, που έχουν αγιασθή από τον Θεόν και προχωρούν εις
την αγιότητα.
Εφ. 5,4  και αισχρότης και µωρολογία ή ευτραπελία, τα ουκ ανήκοντα, αλλά µάλλον ευχαριστία.
Εφ. 5,4  Ακόµη δε δεν πρέπει ούτε και να αναφέρεται µεταξύ σας καµµιά αισχρότης και µωρολογία η απρεπής αστειολογία
και βωµολοχία, ρυπαρά λόγια, που δεν τεριάζουν στους Χριστιανούς, αλλά πιο πολύ πρέπει να ακούεται µεταξύ σας
προσευχή ευγνωµοσύνης και ευχαριστίας προς τον Θεόν.
Εφ. 5,5  τούτο γάρ εστε γινώσκοντες, ότι πάς πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ός εστιν ειδωλολάτρης, ουκ έχει
κληρονοµίαν εν τή βασιλεία τού Χριστού και Θεού.
Εφ. 5,5  Διότι πρέπει να γνωρίζετε καλά και να έχετε στον νου σας τούτο· ότι κάθε πόρνος η ακάθαρτος η πλεονέκτης, ο
οποίος πλεονέκτης µε το να λατρεύη τα υλικά αγαθά είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κανένα απολύτως µερίδιον κληρονοµίας
εις την βασιλείαν του Χριστού και του Θεού.
Εφ. 5,6  Μηδείς υµάς απατάτω κενοίς λόγοις· διά ταύτα γάρ έρχεται η οργή τού Θεού επί τους υιούς της απειθείας .
Εφ. 5,6  Και ας µη σας εξαπατά κανείς µε λόγια κούφια και ψεύτικα, διότι δια τα αµαρτήµατα αυτά, που σας είπα
προηγουµένως, έρχεται η οργή του Θεού εναντίων των τέκνων της ανυπακοής και της αποστασίας.
Εφ. 5,7  µη ούν γίνεσθε συµµέτοχοι αυτών.
Εφ. 5,7  Μη γίνεσθε, λοιπόν, συµµέτοχοι των ανθρώπων αυτών εις την αµαρτωλήν ζωήν των.
Εφ. 5,8  ήτε γάρ ποτε σκότος, νύν δε φώς εν Κυρίω· ως τέκνα φωτός περιπατείτε· -
Εφ. 5,8  Διότι άλλοτε ήσασθε σκοτάδι εξ αιτίας της πλάνης και της αµαρτίας, που κυριαρχούσε µέσα σας. Τωρα όµως δια
του Κυρίου έχετε φωτισθή και είσθε φως. Να ζήτε, λοιπόν, και να συµπεριφέρεσθε σαν άνθρωποι, που τα πάντα εις αυτούς
είναι φως αληθείας και αρετής.
Εφ. 5,9  ο γάρ καρπός τού Πνεύµατος εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία·-
Εφ. 5,9  (Εφ' όσον ελάβετε το πνευµατικόν φως πρέπει να έχετε και φωτεινήν ζωήν). Διότι ο άγιος καρπός τον οποίον
παράγει το Αγιον Πνεύµα µέσα εις τας καρδίας των πιστών, εκδηλώνεται µε κάθε καλωσύνην και δικαιοσύνην και
φιλαλήθειαν.
Εφ. 5,10   δοκιµάζοντες τι εστιν ευάρεστον τώ Κυρίω.
Εφ. 5,10   Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε, τι είναι ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου,
Εφ. 5,11   και µη συγκοινωνείτε τοίς έργοις τοίς ακάρποις τού σκότους, µάλλον δε και ελέγχετε·
Εφ. 5,11  και να µη συµµετέχετε εις τα έργα του σκότους, που είναι άκαρπα και επιβλαβή. Ούτε καν και να τα ανέχεσθε,
αλλά µάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε εις τα µάτια όλων επιβλαβή και ολέθρια.
Εφ. 5,12   τα γάρ κρυφή γινόµενα υπ αυτών αισχρόν εστι και λέγειν·
Εφ. 5,12   Διότι όσα από τους ασεβείς και αµαρτωλούς γίνονται κρυφά και στο σκότος είναι αισχρόν και να τα αναφέρη
κανένας. (Δι' αυτό ακριβώς και δεν είναι νοητόν, όχι µόνον να συµµετέχετε, αλλ' ούτε και να συζητήτε µεταξύ σας δι' αυτά.
Μονον δε να τα ελέγχετε εις διόρθωσιν των αµαρτωλών και περιφρούρησιν των άλλων).
Εφ. 5,13   τα δε πάντα ελεγχόµενα υπό τού φωτός φανερούται· πάν γάρ το φανερούµενον φώς εστι.
Εφ. 5,13   Ολα δε αυτά τα πονηρά έργα κάτω από το φως του ελέγχου, γίνονται φανερά πόσον ολέθρια είναι (ώστε οι µεν
καλοπροαίρετοι αµαρτωλοί να µετανοήσουν, οι δε άλλοι να προφυλαχθούν). Διότι κάθε τι που φανερώνεται, είτε καλόν είτε
κακόν, είναι σαν το φως, ώστε ο καθένας να κανονίση απέναντι αυτού την στάσιν του.
Εφ. 5,14   διό λέγει· έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός.
Εφ. 5,14   Ο έλεγχος εις φανέρωσιν του κακού και διόρθωσιν του αµαρτάνοντος πρέπει να γίνεται· δι' αυτό και το Αγιον
Πνεύµα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αµαρτωλόν· Σηκω, συ που κοιµάσαι τον ύπνον της αµαρτίας, και πετάξου ορθός
ανάµεσα από τους νεκρούς της αµαρτίας και θα σε φωτίση ο Χριστός.
Εφ. 5,15   Βλέπετε ούν πώς ακριβώς περιπατείτε, µη ως άσοφοι, αλλ ως σοφοί,
Εφ. 5,15   Προσέχετε, λοιπόν, εφ' όσον έχετε φωτισθή από τον Χριστόν, πως µε κάθε ακρίβειαν να συµπεριφέρεσθε, όχι σαν
µωροί και ασύνετοι, αλλά σαν φρόνιµοι και συνετοί.
Εφ. 5,16   εξαγοραζόµενοι τον καιρόν, ότι αι ηµέραι πονηραί εισι.
Εφ. 5,16   Να κερδίζετε πάντοτε και να εκµεταλλεύεσθε δια το αγαθόν τον χρόνον και τας ευκαιρίας της παρούσης ζωής,
διότι αι ηµέραι, εξ αιτίας της αµαρτίας που επικρατεί, είναι γεµάται πειρασµούς και πνευµατικούς κινδύνους.
Εφ. 5,17   διά τούτο µη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέληµα τού Κυρίου.
Εφ. 5,17   Δι' αυτό προσέχετε να µη γίνεσθε και φέρεσθε σαν ασύνετοι, αλλά να ερευνάτε και να ενοήτε καλά ποίον είναι το
θέληµα του Κυρίου.
Εφ. 5,18   και µη µεθύσκεσθε οίνω, εν ώ εστιν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν Πνεύµατι,
Εφ. 5,18   Και µη µεθάτε µε οίνον· εις την µέθην υπάρχει πάντοτε η ασωτία και η κατάπτωσις. Αλλά γεµίζετε την ψυχήν, την
καρδίαν και τον νου σας µε Πνεύµα Αγιον.
Εφ. 5,19   λαλούντες εαυτοίς ψαλµοίς και ύµνοις και ωδαίς πνευµατικαίς, άδοντες και ψάλλοντες εν τή καρδία υµών τώ
Κυρίω,
Εφ. 5,19   Θα αισθάνεσθε τότε ασυγκρίτως ανώτερον και µεγαλύτερον ενθουσιασµόν από εκείνον, που δοκιµάζουν οι
µέθυσοι, τον οποίον και θα εξωτερικεύετε λαλούντες µεταξύ σας µε ψαλµούς και ύµνους και ωδάς πνευµατικάς, άδοντες
και ψάλλοντες στον Κυριον µε όλην σας την καρδίαν.
Εφ. 5,20   ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόµατι τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού τώ Θεώ και πατρί,
Εφ. 5,20  Να ευχαριστήτε δε πάντοτε και δι' όλα εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού τον Θεόν και Πατέρα.
Εφ. 5,21   υποτασσόµενοι αλλήλοις εν φόβω Χριστού.



Εφ. 5,21   Να υποτάσσεσθε δε ο ένας στον άλλον µε σεβασµόν και ιερόν δέος Χριστού.
Εφ. 5,22   Αι γυναίκες τοίς ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθε ως τώ Κυρίω,
Εφ. 5,22  Αι γυναίκες να υποτάσσωνται στους άνδρας των, σαν να υποτάσσωνται στον Κυριον, ο οποίος και παραγγέλλει
την υποταγήν αυτήν των γυναικών.
Εφ. 5,23   ότι ο ανήρ εστι κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός εστι σωτήρ τού σώµατος.
Εφ. 5,23   Διότι ο άνδρας είναι κεφαλή και αρχηγός της γυναικός, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή και αρχηγός της
Εκκλησίας, ο οποίος όµως Χριστός είναι συγχρόνως και σωτήρ του σώµατος της Εκκλησίας όλων δηλαδή ανεξαιρέτως των
πιστών.
Εφ. 5,24   αλλ ώσπερ η εκκλησία υποτάσσεται τώ Χριστώ, ούτω και αι γυναίκες τοίς ιδίοις ανδράσιν εν παντί.
Εφ. 5,24  Αλλ' όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον αρχηγόν, στον Χριστόν, έτσι και αι γυναίκες πρέπει να υποτάσσωνται
στους άνδρας των εις κάθε τι, που δεν αντιστρατεύεται στο θείον θέληµα.
Εφ. 5,25   οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν
υπέρ αυτής,
Εφ. 5,25 Οι δε άνδρες εξ άλλου να αγαπάτε τας γυναίκας σας και να υποβάλλεσθε µέχρι και των µεγαλυτέρων θυσιών προς
χάριν αυτών, όπως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν υπέρ αυτής τον ευατόν του εις σταυρικόν
θάνατον,
Εφ. 5,26   ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τώ λουτρώ τού ύδατος εν ρήµατι,
Εφ. 5,26  δια να την αγιάση, καθαρίσας αυτήν µε το λουτρόν του ύδατος, δηλαδή δια του αγίου βαπτίσµατος, κατά το
οποίον λέγεται το ιερόν λόγιον “στο όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος”.
Εφ. 5,27   ίνα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον την εκκλησίαν, µη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ ίνα ή
αγία και άµωµος.
Εφ. 5,27   Και τούτο, δια να την καταστήση και την παραστήση στο πλευρόν του ως νύµφην ένδοξον και άσπιλον , την
Εκκλησίαν, χωρίς πλέον αυτή να έχη καµµίαν κηλίδα η ρυτίδα η τίποτε άλλο από εκείνα, που ρυπαίνουν και ασχηµίζουν,
αλλά να είναι αγία και άµεµπτος.
Εφ. 5,28   ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώµατα. ο αγαπών την εαυτού γυναίκα
εαυτόν αγαπά·
Εφ. 5,28  Ετσι και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τας γυναίκας των, όπως αγαπούν τα ιδικά των σώµατα. Εκείνος που
αγαπά την γυναίκα του, τον ευατόν του αγαπά, αφού αποτελεί ένα σώµα µε αυτήν.
Εφ. 5,29   ουδείς γάρ ποτε την εαυτού σάρκα εµίσησεν, αλλ εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την εκκλησίαν·
Εφ. 5,29  Διότι ποτέ κανείς δεν εµίσησε το σώµα του, αλλά το τρέφει µε πολύ ενδιαφέρον και το περιθάλπει, όπως και ο
Κυριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησίαν του, που είναι σώµα του.
Εφ. 5,30   ότι µέλη εσµέν τού σώµατος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού·
Εφ. 5,30   Διότι πράγµατι ηµείς οι πιστοί, που αποτελούµε την Εκκλησίαν, είµεθα µέλη από την σάρκα του και από τα οστά
του, κατά τον τύπον της Εύας, που ήτο από τα οστά και την σάρκα του Αδάµ.
Εφ. 5,31   αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα
αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν.
Εφ. 5,31   Δι' αυτό και ο Αδάµ, όταν είδε την Εύα, είπε φωτιζόµενος από τον Θεόν· “ένεκα τούτου θα εγκαταλείψη ο
άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα αυτού και θα προσκολληθή προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο εις σάρκαν
µίαν”.
Εφ. 5,32   το µυστήριον τούτο µέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την εκκλησίαν.
Εφ. 5,32   Αυτά που είχεν είπει τότε ο Αδάµ, αναφέρονται αλληγορικώς στον Χριστόν και την Εκκλησίαν και ήσαν έως τώρα
άγνωστον αποκεκρυµµένον µυστήριον µεγίστης σπουδαιότητος. Εγώ, λοιπόν, λέγω, ότι η αλήθεια την οποίαν προφητικώς
είπεν ο Αδάµ, αναφέρεται εις την πνευµατικήν ένωσιν του Χριστού και της Εκκλησίας.
Εφ. 5,33   πλήν και υµείς οι καθ ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτω ως εαυτόν, η δε γυνή ίνα φοβήται τον
άνδρα.
Εφ. 5,33   Παρ' όλην την αλληγορίαν, που κρύπτουν οι λόγοι του Αδάµ, δεν παύουν να έχουν ισχύν και δια τους συζύγους.
Δι' αυτό και ο καθένας από σας ας αγαπά την γυναίκα του έτσι ακριβώς , όπως αγαπά τον εαυτόν του. Η δε γυναίκα να
σέβεται και να τιµά τον άνδρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Εφ. 6,1  Τά τέκνα υπακούετε τοίς γονεύσιν υµών εν Κυρίω· τούτο γάρ εστι δίκαιον.
Εφ. 6,1  Τα τέκνα να υπακούετε στους γονείς σας εις κάθε τι, που είναι σύµφωνον µε το θέληµα του Κυρίου· διότι τούτο είναι
κατά Θεόν και κατά φύσιν δίκαιον.
Εφ. 6,2  τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα, ήτις εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία,
Εφ. 6,2  Αλλωστε η πρώτη εντολή στον δεκάλογον του Μωϋσέως, που συνοδεύεται µε υπόσχεσιν αµοιβής είναι αυτή· “τίµα
τον πατέρα σου και την µητέρα σου,
Εφ. 6,3  ίνα εύ σοι γένηται και έση µακροχρόνιος επί της γής.
Εφ. 6,3  δια να έλθουν όλα καλά εις την ζωήν σου και δια να ζήσΗς µακρόν και χαρούµενον χρόνον εις την γην”.
Εφ. 6,4  και οι πατέρες µη παροργίζετε τα τέκνα υµών, αλλ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
Εφ. 6,4  Και οι πατέρες προσέχετε να µη εξερεθίζετε και να µη εξωθήτε εις θυµόν και οργήν τα τέκνα σας, αλλά ανατρέφετε
αυτά µε παιδαγωγίαν και συµβουλήν σύµφωνον µε το θέληµα του Κυρίου.
Εφ. 6,5  Οι δούλοι υπακούετε τοίς κυρίοις κατά σάρκα µετά φόβου και τρόµου εν απλότητι της καρδίας υµών ως τώ Χριστώ,
Εφ. 6,5  Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους σας µε φόβον και τρόµον, µε ευθύτητα και ειλικρίνειαν της
καρδίας σας, σαν να υπακούετε στον Χριστόν.
Εφ. 6,6  µη κατ οφθαλµοδουλείαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ ως δούλοι τού Χριστού, ποιούντες το θέληµα τού Θεού εκ ψυχής,
Εφ. 6,6  Οχι δε µε υποκριτικήν εξωτερικήν υποταγήν, που γίνεται έτσι για τα µάτια και εφ' όσον σας βλέπουν οι κύριοί σας,
όπως κάµνουν αυτοί που επιδιώκουν να αρέσουν στους ανθρώπους, αλλά να υπακούετε σαν δούλοι του Χριστού,



πράττοντες το θέληµα του Θεού µε όλην σας την ψυχήν·
Εφ. 6,7  µετ ευνοίας δουλεύοντες ως τώ Κυρίω και ουκ ανθρώποις,
Εφ. 6,7  µε την καλήν και ευµενή διάθεσιν, σαν να υπηρετήτε τον Κυριον και όχι ανθρώπους.
Εφ. 6,8  ειδότες ότι ό εάν τι έκαστος ποιήση αγαθόν, τούτο κοµιείται παρά τού Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος.
Εφ. 6,8  Να ξέρετε δε ότι εκείνο το αγαθόν, που θέλει πράξει κάθε άνθρωπος, τούτο και θα πάρη πάλιν από τον Κυριον
ανταµειβόµενος δι' αυτό, είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος.
Εφ. 6,9  Καί οι κύριοι τα αυτά ποιείτε προς αυτούς, ανιέντες την απειλήν, ειδότες ότι και υµών αυτών ο Κύριός εστιν εν
ουρανοίς, και προσωποληψία ουκ έστι παρ αυτώ.
Εφ. 6,9  Και οι κύριοι κατά τον αυτόν τρόπον να συµπεριφέρεσθε προς τους δούλους σας µε καλωσύνην και µε αγάπην,
αφίνοντες κατά µέρος τας απειλάς και τας τιµωρίας. Να γνωρίζετε δε ότι και σεις οι ίδιοι έχετε ως εξουσιαστήν σας τον
Κυριον, ο οποίος είναι στους ουρανούς και ο οποίος δεν µεροληπτεί χαριστικώς υπέρ κανενός, (αλλά θα αποδώση στον
καθένα το πρέπον είτε δούλος είναι αυτός είτε ελεύθερος).
Εφ. 6,10   Τό λοιπόν, αδελφοί µου, ενδυναµούσθε εν Κυρίω και εν τώ κράτει της ισχύος αυτού.
Εφ. 6,10   Λοιπόν, αδελφοί µου, γίνεσθε ισχυροί και δυνατοί πνευµατικώς δια του Κυρίου και δια της ακατανικήτου αυτού
δυνάµεως.
Εφ. 6,11   ενδύσασθε την πανοπλίαν τού Θεού προς το δύνασθαι υµάς στήναι προς τας µεθοδείας τού διαβόλου·
Εφ. 6,11  Ενδυθήτε όλα τα όπλα του Θεού, δια να ηµπορήτε να αντισταθήτε εις τας δολίας και πονηράς µεθόδους και
παγίδας του διαβόλου.
Εφ. 6,12   ότι ουκ έστιν ηµίν η πάλη προς αίµα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους
κοσµοκράτορας τού σκότους τού αιώνος τούτου, προς τα πνευµατικά της πονηρίας εν τοίς επουρανίοις.
Εφ. 6,12   Διότι ο αγών, που έχοµεν αναλάβει, δεν είναι αγών προς ανθρώπους µε αίµα και σάρκα, αλλά προς τας πονηράς
αρχάς και εξουσίας, προς τα πλήθη των πονηρών πνευµάτων, προς τους καταχθονίους κοσµοκράτορας, που κυριαρχούν
επί ανθρώπων ευρισκοµένων στο βαθύ σκότος του αµαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγών µας διεξάγεται αναντίον των
πνευµατικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάριν της κληρονοµίας της βασιλείας των ουρανών.
Εφ. 6,13   διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν τού Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τή ηµέρα τή πονηρά και άπαντα
κατεργασάµενοι στήναι.
Εφ. 6,13   Δια τούτο πάρετε επάνω σας όλα τα όπλα, που δίνει ο Θεός, δια να ηµπορέσετε να αντισταθήτε κατά την ηµέραν
των πονηρών πειρασµών και κινδύνων, και αφού εκτελέσετε µε κάθε ακρίβειαν όλα τα καθήκοντά σας και νικήσετε , να
σταθήτε σταθερά εις την θέσιν σας.
Εφ. 6,14   στήτε ούν περιζωσάµενοι την οσφύν υµών εν αληθεία, και ενδυσάµενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης,
Εφ. 6,14   Σταθήτε, λοιπόν, ακλόνητοι στον αγώνα αυτόν, αφού ζωσθήτε την αλήθειαν, ωσάν την ζώνην που σφίγγουν εις
την µέσην των οι πολεµισταί, δια να είναι ευκίνητοι, και ενδυθήτε σαν άλλον θώρακα την δικαιοσύνην, δια να είσθε
απρόσβλητοι από τα βέλη της αδικίας και της ιδιοτελείας.
Εφ. 6,15   και υποδησάµενοι τους πόδας εν ετοιµασία τού ευαγγελίου της ειρήνης,
Εφ. 6,15   Και όπως οι πολεµισταί φορούν εις τα πόδια των υποδήµατα, δια να τρέχουν µε ασφάλειαν και ευκολίαν, και σεις
φορέσατε την ετοιµασίαν, που απαιτεί το Ευαγγέλιον της ειρήνης, δια να κινήσθε µε άνεσιν και δραστηριότητα.
Εφ. 6,16   επί πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ώ δυνήσεσθε πάντα τα βέλη τού πονηρού τα πεπυρωµένα
σβέσαι·
Εφ. 6,16   Μαζή δε µε όλα αυτά πάρετε επάνω σας και κρατείτε σταθεράν σαν άλλην ασπίδα την πίστιν , µε την οποίαν θα
ηµπορέσετε να εξουδετερώσετε και σβήσετε όλους τους φλογοβόλους πειρασµούς του πονηρού, που οµοιάζουν µε πύρινα
βέλη.
Εφ. 6,17   και την περικεφαλαίαν τού σωτηρίου δέξασθε, και την µάχαιραν τού Πνεύµατος, ό εστι ρήµα Θεού, -
Εφ. 6,17   Και δεχθήτε σαν άλλην περικεφαλαίαν την πεποίθησιν της σωτηρίας (δια να ασφαλίζετε και προφυλάσσετε έτσι
τον νουν σας από λογισµούς αµφιβολίας). Παρετε και την µάχαιραν του Αγίου Πνεύµατος, η οποία είναι ο άδολος και
φωτεινός λόγος του Θεού.
Εφ. 6,18   διά πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόµενοι εν παντί καιρώ εν Πνεύµατι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες
εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των αγίων,
Εφ. 6,18   Να παρακαλήτε δε µε κάθε προσευχήν και δέησιν τον Κυριον να σας βοηθήση, δια να αξιοποιήσετε τον
πνευµατικόν αυτόν οπλισµόν, προσευχόµενοι εις κάθε καιρόν µε τον φωτισµόν του Αγίου Πνεύµατος. Να επιµένετε δε πολύ
εις αυτό τούτο το έργον της προσευχής. Να είσθε άγρυπνοι µε κάθε εγκαρτέρησιν και µε δέησιν δι' όλους γενικώς τους
Χριστιανούς.
Εφ. 6,19   και υπέρ εµού, ίνα µοι δοθή λόγος εν ανοίξει τού στόµατός µου, εν παρησία γνωρίσαι το µυστήριον τού
ευαγγελίου,
Εφ. 6,19   Ιδιαιτέρως σας παρακαλώ να προσεύχεσθε και υπέρ εµού, να µου δοθή από τον Θεόν η ικανότης να οµιλώ µε
δύναµιν και κατάλληλον τρόπον, δια να κάµω γνωστήν, µε θάρρος και αφοβίαν, την µέχρι προ ολίγου κρυµµένην από τους
ανθρώπους αλήθειαν του Ευαγγελίου.
Εφ. 6,20   υπέρ ού πρεσβεύω εν αλύσει, ίνα εν αυτώ παρησιάσωµαι ως δεί µε λαλήσαι.
Εφ. 6,20  Δια την αλήθειαν αυτήν του Ευαγγελίου είµαι πρεσβευτής του Θεού µεταξύ των ανθρώπων, αλυσοδεµένος όµως
κατά την περίοδον αυτήν. Να προσεύχεσθε, λοιπόν, δια να οµιλήσω µε θάρρος περί του Ευαγγελίου, όπως πρέπει να
οµιλήσω.
Εφ. 6,21   Ίνα δε ειδήτε και υµείς τα κατ εµέ, τι πράσσω, πάντα υµίν γνωρίσει Τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός
διάκονος εν Κυρίω,
Εφ. 6,21   Δια να µάθετε δε και σεις τα κατ' εµέ, τι δηλαδή πράττω, µολονότι είµαι φυλακισµένος, θα σας επισκεφθή ο
Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος στο έργον του Κυρίου, ο οποίος και θα σας τα γνωστοποιήση όλα.
Εφ. 6,22   ον έπεµψα προς υµάς εις αυτό τούτο, ίνα γνώτε τα περί ηµών και παρακαλέση τας καρδίας υµών.
Εφ. 6,22  Δι' αυτό ακριβώς έστειλα αυτόν προς σας, δια να µάθετε από αυτόν τα καθ' ηµάς και να παρηγορήση και στηρίξη
τας καρδίας σας, που είναι θλιµµένες εξ αιτίας της φυλακίσεώς µου.



Εφ. 6,23   Ειρήνη τοίς αδελφοίς και αγάπη µετά πίστεως από Θεού πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Εφ. 6,23  Από τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι εις όλους τους αδελφούς ειρήνη και αγάπη µαζή µε
την πίστιν.
Εφ. 6,24   Η χάρις µετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ηµών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρσία· αµήν.
Εφ. 6,24  Η χάρις είθε να είναι µαζή µε όλους εκείνους, που τρέφουν αγνήν και άφθαρτον αγάπην προς τον Κυριον ηµών
Ιησούν Χριστόν. Αµήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Φιλιπ. 1,1  Παύλος και Τιµόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού, πάσι τοίς αγίοις εν Χριστώ Ιησού τοίς ούσιν εν Φιλίπποις σύν
επισκόποις και διακόνοις·
Φιλιπ. 1,1  Ηµείς, ο Παύλος και ο Τιµόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, εις όλους τους εν Χριστώ Ιησού πιστούς Χριστιανούς,
που ευρίσκονται στους Φιλίππους µαζή µε τους επισκόπους και τους διακόνους,
Φιλιπ. 1,2  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Φιλιπ. 1,2  ευχόµεθα να είναι εις σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν
Χριστόν.
Φιλιπ. 1,3  Ευχαριστώ τώ Θεώ µου επί πάση τή µνεία υµών,
Φιλιπ. 1,3  Ευχαριστίας αναπέµπω στον Θεόν µου κάθε φοράν, που σας ενθυµούµαι.
Φιλιπ. 1,4  πάντοτε εν πάση δεήσει µου υπέρ πάντων υµών µετά χαράς την δέησιν ποιούµενος
Φιλιπ. 1,4  Παντοτε, εις κάθε µου δέησιν, µε χαράν παρακαλώ και ικετεύω τον Θεόν δι' όλους σας, να προοδεύετε εις την
κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν.
Φιλιπ. 1,5  επί τή κοινωνία υµών εις το ευαγγέλιον από πρώτης ηµέρας άχρι τού νύν,
Φιλιπ. 1,5 Ευχαριστώ τον Θεόν δια την συµµετοχήν σας εις την χάριν του Ευαγγελίου και στο έργον της διαδόσεώς του από
την πρώτην ηµέραν, που επιστεύσατε µέχρι σήµερον.
Φιλιπ. 1,6  πεποιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάµενος εν υµίν έργον αγαθόν επιτελέσει άχρις ηµέρας Ιησού Χριστού,
Φιλιπ. 1,6  Είµαι δε βέβαιος στούτο ακριβώς, ότι δηλαδή ο Θεός, που ήρχισεν εις σας το αγαθόν αυτό έργον της σωτηρίας
σας και της συµµετοχής σας εις την νέαν ζωήν του Ευαγγελίου, θα το φέρη εις άρτιον και τέλειον πέρας µέχρι της µεγάλης
εκείνης ηµέρας, της δευτέρας παρουσίας του Ιησού Χριστού.
Φιλιπ. 1,7  καθώς εστι δίκαιον εµοί τούτο φρονείν υπέρ πάντων υµών διά το έχειν µε εν τή καρδία υµάς, έν τε τοίς δεσµοίς
µου και εν τή απολογία και βεβαιώσει τού ευαγγελίου συγκοινωνούς µου της χάριτος πάντας υµάς όντας.
Φιλιπ. 1,7  Και είναι δι' εµέ ορθόν και δίκαιον να έχω αυτό το καλόν φρόνηµα δι' όλους σας, επειδή τρέφω προς σας πολλήν
αγάπην και σας έχω µέσα εις την καρδία µου. Διότι σεις και εις τα δεσµά της φυλακής µου και εις την απολογίαν µου
ενώπιον των δικαστών και εις την επιβεβαίωσιν του Ευαγγελικού µου κηρύγµατος µε τον βίον µου γενικώς και ειδικώτερον
µε την υποµονήν εις τας σηµερινάς θλίψεις µου, είσθε όλοι συµµέτοχοι µαζή µου στο Ευαγγέλιον και εις την χάριν του
Θεού, που µε ενισχύει.
Φιλιπ. 1,8  µάρτυς γάρ µου εστιν ο Θεός, ως επιποθώ πάντας υµάς εν σπλάγχνοις Ιησού Χριστού.
Φιλιπ. 1,8  Διότι είναι µάρτυς µου ο Θεός, πόσον πολύ σας ποθώ και σας αγαπώ µε την καρδίαν µου, η οποία ανήκει εξ
ολοκλήρου στον Χριστόν.
Φιλιπ. 1,9  και τούτο προσεύχοµαι, ίνα η αγάπη υµών έτι µάλλον και µάλλον περισσεύη εν επιγνώσει και πάση αισθήσει,
Φιλιπ. 1,9  Ακόµη δε προσεύχοµαι και δια τούτο· η αγάπη σας προς τον Θεόν και µεταξύ σας να αυξάνη και να πλεονάζη µε
πλήρη και καθαράν γνώσιν της αληθείας, µε κατανόησιν και σύνεσιν,
Φιλιπ. 1,10  εις το δοκιµάζειν υµάς τα διαφέροντα, ίνα ήτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ηµέραν Χριστού,
Φιλιπ. 1,10  ώστε να ερευνάτε και να διακρίνετε ορθώς τα συµφέροντα και τα άριστα, δια να είσθε γνήσιοι και ακέραιοι
ενώπιον του Θεού, χωρίς ούτε οι ίδιοι να προσκόπτετε ούτε στους άλλους να παραθέτετε πρόσκοµµα, αθώοι και άµεµπτοι
κατά την µεγάλην ηµέραν της παρουσίας του Χριστού.
Φιλιπ. 1,11  πεπληρωµένοι καρπών δικαιοσύνης των διά Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού.
Φιλιπ. 1,11  Γεµάτοι από τους καρπούς της αρετής, οι οποίοι επιτυγχάνονται µε την χάριν και την δύναµιν του Ιησού
Χριστού προς δόξαν και έπαινον του Θεού.
Φιλιπ. 1,12  Γινώσκειν δε υµάς βούλοµαι, αδελφοί, ότι τα κατ εµέ µάλλον εις προκοπήν τού ευαγγελίου ελήλυθεν,
Φιλιπ. 1,12  Θελω δε, αδελφοί µου, να γνωρίζετε, ότι τα κατ' εµέ (και αυτά τα πολλά και δυσάρεστα που µου συνέβησαν)
εβοήθησαν µάλλον και συνετέλεσαν εις την επέκτασιν του Ευαγγελικού κηρύγµατος,
Φιλιπ. 1,13  ώστε τους δεσµούς µου φανερούς εν Χριστώ γενέσθαι εν όλω τώ πραιτωρίω και τοίς λοιποίς πάσι,
Φιλιπ. 1,13  διότι η φυλακή και τα δεσµά, που υποµένω εξ αιτίας της πίστεώς µου προς τον Χριστόν, έγιναν γνωστά και
φανερά εις όλην την φρουράν του Πραιτωρίου και στους άλλους κατοίκους της Ρωµης.
Φιλιπ. 1,14 και τους πλείονας των αδελφών εν Κυρίω πεποιθότας τοίς δεσµοίς µου περισσοτέρως τολµάν αφόβως τον λόγον
λαλείν.
Φιλιπ. 1,14  Και έτσι οι πλείστοι από τους εν Κυρίω αδελφούς ενισχύθησαν εις την πίστιν και απέκτησαν θάρρος από τα
δεσµά και την φυλακήν µου, ώστε να έχουν τώρα µεγαλυτέραν τόλµην, δια να κηρύττουν χωρίς φόβον τον λόγον του
Ευαγγελίου.
Φιλιπ. 1,15  τινές µέν και διά φθόνον και έριν, τινές δε και δι ευδοκίαν τον Χριστόν κηρύσσουσιν·
Φιλιπ. 1,15  Και µερικοί µεν κηρύττουν τον Χριστόν ένεκα φθόνου προς εµέ (δηµιουργούντες αντιθέσεις και φιλονεικίας µε
τον σκοπόν να µε βλάψουν) Μερικοί όµως κηρύττουν τον Χριστόν από αγαθήν διάθεσιν και καρδίαν.
Φιλιπ. 1,16  οι µέν εξ εριθείας τον Χριστόν καταγγέλλουσιν, ουχ αγνώς, οιόµενοι θλίψιν επιφέρειν τοίς δεσµοίς µου·
Φιλιπ. 1,16  Αλλοι, µεν, λοιπόν, από φατριασµόν και ιδιοτέλειαν κηρύττουν τον Χριστόν, όχι από αγνά και ειλικρινή
ελατήρια, αλλά διότι νοµίζουν ότι έτσι θα προσθέσουν µεγαλυτέραν θλίψιν εις την φυλάκισίν µου.
Φιλιπ. 1,17  οι δε εξ αγάπης, ειδότες ότι εις απολογίαν τού ευαγγελίου κείµαι.



Φιλιπ. 1,17  Αλλοι δε κηρύττουν από αγάπην, γνωρίζοντες ότι εγώ ζω και υπάρχω δια να απολογούµαι, να υπερασπίζω και
να διαδίδω το Ευαγγέλιον.
Φιλιπ. 1,18  τι γάρ; πλήν παντί τρόπω, είτε προφάσει είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. και εν τούτω χαίρω, αλλά και
χαρήσοµαι·
Φιλιπ. 1,18  Αλλά τι πειράζει; Εν πάση περιπτώσει, είτε µε πρόφασιν είτε µε ειλικρινή διάθεσιν, ο Χριστός κηρύττεται εις την
Ρωµην. Και δι' αυτό ακριβώς το γεγονός χαίρω, αλλά και θα χαίρω.
Φιλιπ. 1,19  οίδα γάρ ότι τούτό µοι αποβήσεται εις σωτηρίαν διά της υµών δεήσεως και επιχορηγίας τού Πνεύµατος Ιησού
Χριστού,
Φιλιπ. 1,19  Διότι γνωρίζω καλά ότι τούτο, το να αυξάνωνται αι θλίψεις µου και να διαδίδεται εξ αιτίας µου το Ευαγγέλιον,
θα µου αποβή εις πνευµατικήν ωφέλειαν και σωτηρίαν δια της προσευχής σας, δια της χάριτος και των δωρεών του Αγίου
Πνεύµατος, το οποίον ο Χριστός µας δίδει.
Φιλιπ. 1,20  κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα µου ότι εν ουδενί αισχυνθήσοµαι, αλλ εν πάση παρησία, ως πάντοτε, και
νύν µεγαλυνθήσεται Χριστός εν τώ σώµατί µου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου.
Φιλιπ. 1,20  Η πρόοδός µου δε αυτή και η αιωνία σωτηρία µου είναι σύµφωνος προς την σφοδράν και φλογεράν
προσδοκίαν, την προσµονήν και ελπίδα µου, ότι εις τίποτε δεν θα εντροπιασθώ, αλλά, όπως πάντοτε, έτσι και τώρα, µε
κάθε παρρησίαν και αφοβίαν θα δοξασθή ο Χριστός δια του φυλακισµένου και θλιβοµένου αυτού σώµατός µου είτε ζήσω
είτε θανατωθώ.
Φιλιπ. 1,21  Εµοί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανείν κέρδος.
Φιλιπ. 1,21  Αλλωστε δι' εµέ όλη µου η ζωή είναι ο Χριστός, αφού ζω εν Χριστώ και ο Χριστός ζη εν εµοί. Αλλά και το να
αποθάνω είναι κέρδος, διότι θα εκδηµήσω έτσι προς τον ουρανόν εις πλήρη και τελείαν κοινωνίαν και ένωσιν µε τον
Χριστόν.
Φιλιπ. 1,22  ει δε το ζήν εν σαρκί, τούτό µοι καρπός έργου, και τι αιρήσοµαι ου γνωρίζω.
Φιλιπ. 1,22  Εάν όµως, το να ζω την σωµατικήν αυτήν ζωήν και να συνεχίσω εργαζόµενος δια το Ευαγγέλιον, φέρη
πνευµατικόν καρπόν στους πιστούς και προάγη το έργον του Ευαγγελίου, τι να προτιµήσω δεν γνωρίζω.
Φιλιπ. 1,23  συνέχοµαι δε εκ των δύο, την επιθυµίαν έχων εις το αναλύσαι και σύν Χριστώ είναι· πολλώ γάρ µάλλον
κρείσσον·
Φιλιπ. 1,23  Κυριαρχούµαι δε και πιέζοµαι από τα δύο, και από την επιθυµίαν της ζωής και από την επιθυµίαν του θανάτου.
Υπερισχύει δε µέσα µου η επιθυµία να εκδηµήσω από την ζωήν αυτήν και να είµαι µαζή µε τον Χριστό, διότι αυτό άλλωστε
είναι ασυγκρίτως καλύτερον δι' εµέ.
Φιλιπ. 1,24  το δε επιµένειν εν τή σαρκί αναγκαιότερον δι υµάς.
Φιλιπ. 1,24  Το να παραµείνω όµως µε το σώµα µου εις την παρούσαν ζωήν είναι αναγκαιότερον δια σας, επειδή θα
εξυπηρετή την πνευµατικήν σας ωφέλειαν.
Φιλιπ. 1,25  και τούτο πεποιθώς οίδα ότι µενώ και συµπαραµενώ πάσιν υµίν εις την υµών προκοπήν και χαράν της πίστεως ,
Φιλιπ. 1,25  Εχων δε πεποίθησιν στο τελευταίον τούτο, γνωρίζω ότι θα µείνω ακόµη εις την παρούσαν ζωήν και θα
παραµείνω µαζή µε όλους σας, δια την πνευµατικήν σας πρόοδον και την χαράν, που σας δίδει η ζωντανή πίστις.
Φιλιπ. 1,26  ίνα το καύχηµα υµών περισσεύη εν Χριστώ Ιησού εν εµοί διά της εµής παρουσίας πάλιν προς υµάς.
Φιλιπ. 1,26  Και θα µείνω µαζή σας, δια να αυξάνη και πλεονάζη το ιερόν καύχηµα σας εν τω Ιησού Χριστώ εξ αιτίας της
ιδικής µου πάλιν παρουσίας και εργασίας εις σας.
Φιλιπ. 1,27  Μόνον αξίως τού ευαγγελίου τού Χριστού πολιτεύεσθε, ίνα είτε ελθών και ιδών υµάς είτε απών ακούσω τα περί
υµών, ότι στήκετε εν ενί πνεύµατι, µια ψυχή συναθλούντες τή πίστει τού ευαγγελίου,
Φιλιπ. 1,27  Μονον σας παρακαλώ να πορεύεσθε και να φέρεσθε κατά τρόπον άξιον του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε
όταν έλθω και σας ίδω, είτε όταν δεν κατορθώσω να έλθω και είµαι απών, ακούσω όµως πληροφορίας δια σας, να
βεβαιωθώ ότι στέκεσθε και µένετε σταθεροί στον πνευµατικόν αγώνα, συναγωνιζόµενοι δια την πίστιν του Ευαγγελίου
όλοι µαζή µε ένα φρόνηµα και µε µία ψυχήν,
Φιλιπ. 1,28  και µη πτυρόµενοι εν µηδενί υπό των αντικειµένων, ήτις αυτοίς µέν εστιν ένδειξις απωλείας, υµίν δε σωτηρίας,
και τούτο από Θεού·
Φιλιπ. 1,28  χωρίς καθόλου να φοβήσθε και να ταράττεσθε εις τίποτε από τους αντιπάλους του Χριστού. Αυτή δε η
απτόητος και γενναία συµπεριφορά σας είναι δι' αυτούς µεν απόδειξις, ότι θα καταλήξουν εις την αιωνίαν απώλειαν,
αµετανόητοι εις την αποστασίαν των, δια σας δε είναι απόδειξις αιωνίας σωτηρίας. Και τούτο, το διώκεσθε από τους
εχθρούς του Ευαγγελίου και το να κερδίσετε την σωτηρίαν, είναι δώρον Θεού.
Φιλιπ. 1,29  ότι υµίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου µόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν, -
Φιλιπ. 1,29  Διότι εις σας έχει δοθή ως χάρισµα και δώρον από τον Θεόν, όχι µόνον το να πιστεύετε στον Χριστόν, αλλά και
να πάσχετε δια το όνοµα του Χριστού.
Φιλιπ. 1,30  τον αυτόν αγώνα έχοντες, οίον είδετε εν εµοί και νύν ακούετε εν εµοί.
Φιλιπ. 1,30  Ετσι δε έχετε και τον ίδιον µε εµέ αγώνα, τον οποίον µε είδατε να διεξάγω, όταν ευρισκόµην στους Φιλίππους,
όπου εδάρην και εφυλακίσθην, και τον οποίον τώρα ακούετε, ότι έχω επίσης εις την Ρωµην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Φιλιπ. 2,1  Εί τις ούν παράκλησις εν Χριστώ, εί τι παραµύθιον αγάπης, εί τις κοινωνία Πνεύµατος, εί τις σπλάγχνα και
οικτιρµοί,
Φιλιπ. 2,1  Εαν, λοιπόν, ω Φιλιππήσιοι, θέλετε να µε παρηγορήσετε τώρα, που ευρίσκοµαι φυλακισµένος και δέσµιος, εάν
επιθυµήτε µε την αγάπην σας να µε παραµυθήσετε εις την θλίψιν µου, εάν µετέχετε στο αυτό Αγιον Πνεύµα, που µετέχω
και εγώ, εάν έχετε σπλάγχνα καλωσύνης και οικτιρµούς και µε συµπονήτε δι' όσα τώρα πάσχω,
Φιλιπ. 2,2  πληρώσατέ µου την χαράν, ίνα το αυτό φρονήτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύµψυχοι, το έν φρονούντες,
Φιλιπ. 2,2  κάµετε πλήρη και τελείαν την χαράν µου. Και θα ολολκληρωθή πράγµατι η χαρά µου, εάν φροντίζετε και
αγωνίζεσθε να καλιεργήτε και κρατήτε όλοι το αυτό φρόνηµα, έχοντες την ιδίαν αγάπην µεταξύ σας, εάν γίνεσθε σαν µια
ψυχή και µια καρδία, όλοι µε ένα και το αυτό αληθινόν φρόνηµα,



Φιλιπ. 2,3  µηδέν κατά εριθείαν ή κενοδοξίαν, αλλά τή ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούµενοι υπερέχοντας εαυτών .
Φιλιπ. 2,3  χωρίς τίποτε να πράττετε από φατριασµόν και ιδιοτέλειαν η από κενοδοξίαν, αλλά δια της ταπεινοφροσύνης να
θεωρή ο ένας τον άλλον ανώτερον από τον ευατόν του και να τον τιµά και να τον σέβεται.
Φιλιπ. 2,4  µη τα εαυτών έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα ετέρων έκαστος.
Φιλιπ. 2,4  Μη κυττάζετε κατά ένα τρόπον στενόκαρδον και µη επιδιώκετε ο καθένας τα ατοµικά του συµφέροντα, αλλ' α
επιζητή και ας εξυπηρετη και τα συµφέροντα των άλλων.
Φιλιπ. 2,5  τούτο γάρ φρονείσθω εν υµίν ό και εν Χριστώ Ιησού,
Φιλιπ. 2,5  Διότι πρέπει στούτον να µιµηθήτε τον Κυριον· να καλλιεργήσετε δηλαδή το φρόνηµα της ταπεινοφροσύνης
απέναντι των άλλων και της αγάπης προς τους άλλους, το οποίον υπήρχε και στον Ιησούν Χριστόν.
Φιλιπ. 2,6  ός εν µορφή Θεού υπάρχων ουχ αρπαγµόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ,
Φιλιπ. 2,6  Ο Χριστός δηλαδή καίτοι είχε την αυτήν ουσίαν και τα αυτά άπειρα ιδιώµατα µε τον Θεόν και ως ζωντανή,
αυτουσία και απαράλλακτος εικών του Θεού υπήρχε εν µορφή Θεού, δεν εθεώρησε, ότι έχει εξ αρπαγής το να είναι ίσος µε
τον Θεόν. (Δι' αυτό δε και δεν εφοβήθη να αποθέση κατά συγκατάβασιν και οικονοµίαν δι' ηµάς την δόξαν της θεότητός
του),
Φιλιπ. 2,7  αλλ εαυτόν εκένωσε µορφήν δούλου λαβών, εν οµοιώµατι ανθρώπων γενόµενος,
Φιλιπ. 2,7  αλλά άδειασε, τρόπον τινά, τον εαυτόν του και εµίκρυνε µόνος του την άπειρον δόξαν της θεότητός του
προσκαίρως και έλαβε µορφήν δούλου, γενόµενος όµοιος µε τους ανθρώπους.
Φιλιπ. 2,8  και σχήµατι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος υπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.
Φιλιπ. 2,8  Και ευρέθη έτσι κατά το σχήµα και την εµφάνισιν σαν απλούς άνθρωπος , ενώ δεν έπαυσε ούτε επί στιγµήν να
είναι και τέλειος Θεός, και εταπείνωσε τον ευατόν του γενόµενος υπήκοος µέχρι θανάτου και µάλιστα θανάτου σταυρικού,
του πλέον φρικτού και ταπεινωτικού.
Φιλιπ. 2,9  διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτώ όνοµα το υπέρ πάν όνοµα ,
Φιλιπ. 2,9  Δι' αυτήν του δε την ταπείνωσιν και υπακοήν τον ύψωσε και τον εδόξασε µε το παραπάνω ο Θεός και ως
άνθρωπον και του εχάρισε το όνοµα Κυριος, που είναι ανώτερον από κάθε άλλο όνοµα του ουρανού και της γης.
Φιλιπ. 2,10  ίνα εν τώ ονόµατι Ιησού πάν γόνυ κάµψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων,
Φιλιπ. 2,10  Και τον υπερύψωσε, δια να καµφθή στο όνοµα του Ιησού κάθε γόνατον µε ευλάβειαν και σεβασµόν και να
προσκυνήσουν τον Ιησούν οι επουράνιοι άγγελοι και οι επίγειοι άνθρωποι και αυτά ακόµη τα πονηρά πνεύµατα, που είναι
εις τα καταχθόνια, να υποταχθούν µε φόβον και τρόµον ενώπιον της θείας του δυνάµεως και δόξης.
Φιλιπ. 2,11  και πάσα γλώσσα εξοµολογήσηται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού πατρός.
Φιλιπ. 2,11  Και έτσι κάθε γλώσσα να διαλαλήση µε όλην της την δύναµιν, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κυριος του ουρανού
και της γης· και η διακήρυξις αυτή θα γίνεται εις δόξαν του Θεού και Πατρός (ο οποίος έτσι εσχεδίασε την σωτηρίαν των
ανθρώπων και την δόξαν του ενανθρωπήσαντος Υιού του).
Φιλιπ. 2,12  Ώστε, αγαπητοί µου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, µη ως εν τή παρουσία µου µόνον, αλλά νύν πολλώ µάλλον εν
τή απουσία µου, µετά φόβου και τρόµου την εαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε·
Φιλιπ. 2,12  Ωστε, αγαπητοί µου, όπως και προηγουµένως πάντοτε υπηκούσατε στο κήρυγµα του Ευαγγελίου και
εµιµήθητε την ταπείνωσιν και την αγάπην του Χριστού, έτσι και τώρα, όχι µόνον όταν είµαι παρών, αλλά πολύ
περισσότερον τώρα που είµαι απών, µε φόβον και τρόµον να εργάζεσθε και να αγωνίζεσθε, δια να ολοκληρώσετε την
σωτηρίαν σας.
Φιλιπ. 2,13  ο Θεός γάρ εστιν ο ενεργών εν υµίν και το θέλειν και το ενεργείν υπέρ της ευδοκίας.
Φιλιπ. 2,13  Είναι ιερώτατον και µέγιστον το έργον αυτό, διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί εις σας και δίδει την
χάριν του, ώστε να θέλετε την σωτηρίαν σας και να ενεργήτε µε προθυµίαν, δια να πραγµατοποιηθή η αγαθή του θέλησις
δια την ιδικήν σας σωτηρίαν.
Φιλιπ. 2,14  πάντα ποιείτε χωρίς γογγυσµών και διαλογισµών,
Φιλιπ. 2,14  Ολα όσα ο Θεός διατάσσει πρέπει να τα εφαρµόζετε χωρίς να γογγύζετε, ότι τάχα είναι δύσκολα και πολλά, και
χωρίς να γεννώνται µέσα σας διαλογισµοί αµφιβολίας και κλονισµοί, αν είναι ορθά και απαραίτητα, όσα το θείον θέληµα
επιβάλλει.
Φιλιπ. 2,15  ίνα γένησθε άµεµπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αµώµητα εν µέσω γενεάς σκολιάς και διεστραµµένης, εν οίς
φαίνεσθε ως φωστήρες εν κόσµω,
Φιλιπ. 2,15  Δια να γίνετε έτσι άµεµπτοι και ακατηγόρητοι εις την συµπεριφοράν σας, άδολοι, καθαροί και άρτιοι κατά τον
χαρακτήρα και την ψυχήν, άξια τέκνα του Θεού, απηλλαγµένα από κάθε ηθικόν ρύπον µέσα εις µίαν γενεάν ανθρώπων
δολίων και διεστραµµένων, µεταξύ των οποίων σεις φαίνεσθε σαν φωτεινά αστέρια στον κόσµον.
Φιλιπ. 2,16  λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχηµα εµοί εις ηµέραν Χριστού, ότι ουκ εις κενόν έδραµον ουδέ εις κενόν εκοπίασα.
Φιλιπ. 2,16  Κρατείτε, λοιπόν, σταθερά, χωρίς αµφιβολίας και χαλαρότητας, τον λόγον του Ευαγγελίου, που είναι ζωή και
µεταδίδει ζωήν. Αυτό δε θα είναι και δι' εµέ καύχηµα κατά την µεγάλην ηµέραν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού,
διότι θα φανή έτσι, ότι δεν έτρεξα ανωφελώς ούτε και εκοπίασα χωρίς αποτέλεσµα .
Φιλιπ. 2,17  Αλλ ει και σπένδοµαι επί τή θυσία και λειτουργία της πίστεως υµών, χαίρω και συγχαίρω πάσιν υµίν·
Φιλιπ. 2,17  Αλλά και αν ακόµη χύνω σαν σπονδήν σταγόνα προς σταγόνα το αίµα µου εις την θυσίαν µου, την οποίαν ως
ιεράν λειτουργίαν προσφέρω προς τον Θεόν, δια να διακονήσω εις την ιδικήν σας πίστιν, (και αν υφίσταµαι βαρυτάτας
θλίψεις προς χάριν σας µέχρι και του θανάτου) χαίρω δι' αυτό και χαίρω µαζή µε όλους σας δια τα σωτήρια αποτελέσµατα,
που θα φέρη εις σας αυτή η σπονδή µου.
Φιλιπ. 2,18  το δ αυτό και υµείς χαίρετε και συγχαίρετέ µοι.
Φιλιπ. 2,18  Το ίδιο να αισθάνεσθε και σεις, να µη λυπήσθε, αλλά να χαίρετε δια την σωτηρίαν σας, να χαίρετε δε ακόµη
µαζή µου δια τας θυσίας µου.
Φιλιπ. 2,19  Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιµόθεον ταχέως πέµψαι υµίν, ίνα καγώ ευψυχώ γνούς τα περί υµών·
Φιλιπ. 2,19  Εχων όµως πεποίθησιν στον Κυριον ελπίζω, ότι σύντοµα θα στείλω εις σας τον Τιµόθεον, δια να χαρώ και εγώ
και ευφρανθώ, όταν µε την επιστροφήν του µου δώση καλάς πληροφορίας δια σας.
Φιλιπ. 2,20  ουδένα γάρ έχω ισόψυχον, όστις γνησίως τα περί υµών µεριµνήσει·



Φιλιπ. 2,20  Σας στέλλω δε τον Τιµόθεον, διότι δεν έχω κανένα άλλον, που να έχη την αυτήν µε έµενα αγάπην, το αυτό
ενδιαφέρον και τα αυτά φρονήµατα, ο οποίος θα φροντίση ειλικρινώς και ανιδιοτελώς δια τα ζητήµατά σας.
Φιλιπ. 2,21  οι πάντες γάρ τα εαυτών ζητούσιν, ου τα τού Χριστού Ιησού.
Φιλιπ. 2,21  Διότι όλοι κατά την εποχήν αυτήν ζητούν και επιδιώκουν µε ιδιοτέλειαν τα συµφέροντά των, τας ανέσεις και
αναπαύσεις των και όχι αυτά που θέλει ο Χριστός.
Φιλιπ. 2,22  την δε δοκιµήν αυτού γινώσκετε, ότι ως πατρί τέκνον σύν εµοί εδούλευσεν εις το ευαγγέλιον.
Φιλιπ. 2,22  Την δοκιµασµένην άλλωστε ειλικρίνειαν και αφοσίωσιν στο έργον του Χριστού και αρετήν του την γνωρίζετε,
διότι µέχρι σήµερον έχει συνεργασθή µαζή µου στο έργον του Ευαγγελίου µε τέτοιαν προθυµίαν και υπακοήν, σαν το
αγαπητό παιδί µε το στοργικό πατέρα του.
Φιλιπ. 2,23  τούτον µέν ούν ελπίζω πέµψαι ως αν απίδω τα περί εµέ εξαυτής·
Φιλιπ. 2,23  Αυτόν, λοιπόν, ελπίζω να στείλω εις σας, αµέσως µόλις ίδω την καλήν έκβασιν της δίκης µου.
Φιλιπ. 2,24  πέποιθα δε εν Κυρίω ότι και αυτός ταχέως ελεύσοµαι.
Φιλιπ. 2,24  Εχω δε την πεποίθησιν, που µου την δίδει ο Κυριος, ότι και εγώ ο ίδιος γρήγορα θα έλθω στους Φιλίππους.
Φιλιπ. 2,25  Αναγκαίον δε ηγησάµην Επαφρόδιτον τον αδελφόν και συνεργόν και συστρατιώτην µου, υµών δε απόστολον
και λειτουργόν της χρείας µου, πέµψαι προς υµάς,
Φιλιπ. 2,25  Εκρινα δε απαραίτητον να σας στείλω τώρα προ του Τιµοθέου τον Επαφρόδιτον, τον αδελφόν µου εν Χριστώ
και τον συνεργάτην µου στο Ευαγγέλιον και τον συστρατιώτην µου στους αγώνας µου. Αυτός άλωστε είναι και ιδικός σας
απεσταλµένος προς εµέ, που µου προσέφερε τας υπηρεσίας του εις την ανάγκην που είχα, φέρνοντάς µου συγχρόνως και
την ιδικήν σας χρηµατικήν συνδροµήν.
Φιλιπ. 2,26  επειδή επιποθών ήν πάντας υµάς, και αδηµονών διότι ηκούσατε ότι ησθένησε.
Φιλιπ. 2,26  Απεφάσισα δε να τον στείλω, επειδή πάρα πολύ εποθούσε ίδη όλους σας και ευρίσκετο εις στενοχωρίαν και
ανησυχίαν, επειδή επληροφορηθήκατε ότι ησθένησε και εδικιµάσατε δι ' αυτό λύπην.
Φιλιπ. 2,27  και γάρ ησθένησε παραπλήσιον θανάτου· αλλ ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ουκ αυτόν δε µόνον, αλλά και εµέ, ίνα µη
λύπην επί λύπην σχώ.
Φιλιπ. 2,27  Και πραγµατικά ησθένησε πολύ βαρειά, ώστε επλησίασε και αυτόν τον θάνατον, αλλ' ο Θεός τον ελέησε και του
ξαναέδωσε την υγείαν του. Και δεν ηλέησε µόνον αυτόν, αλλά και εµέ, δια να µη δοκιµάσω από τον θάνατον του λύπην
επάνω εις την άλλην λύπην, που δοκιµάζω από την φυλάκισιν και τα δεσµά.
Φιλιπ. 2,28  σπουδαιοτέρως ούν έπεµψα αυτόν, ίνα ιδόντες αυτόν πάλιν χαρήτε, καγώ αλυπότερος ώ.
Φιλιπ. 2,28  Δι' αυτό και έσπευσα το συντοµώτερον να τον στείλω προς σας, ώστε να τον ίδετε πάλιν µεταξύ σας υγιή και να
χαρήτε· να µετριασθή δε έτσι και η ιδική µου λύπη, διότι θα σκέπτωµαι, ότι επαύσατε σεις να λυπήσθε δια τον
Επαφρόδιτον.
Φιλιπ. 2,29  προσδέχεσθε ούν αυτόν εν Κυρίω µετά πάσης χαράς, και τους τοιούτους εντίµους έχετε,
Φιλιπ. 2,29  Δεχθήτε τον, λοιπόν, µε θερµήν αγάπην, όπως ο Κυριος θέλει, και µε κάθε χαράν. Γενικώς δε τέτοιους εναρέτους
ανθρώπους και προθύµους εργάτας του Ευαγγελίου να τους τιµάτε πάντοτε.
Φιλιπ. 2,30  ότι διά το έργον τού Χριστού µέχρι θανάτου ήγγισε, παραβουλευσάµενος τή ψυχή, ίνα αναπληρώση το υµών
υστέρηµα της προς µε λειτουργίας.
Φιλιπ. 2,30  Και ο Επαφρόδιτος είναι άξιος τέτοιας τιµής, διότι δια το έργον του Χριστού έφθασε εις τα πρόθυρα του
θανάτου, καταφρονήσας και αυτήν την ζωήν του και εκτεθείς στον έσχατον κίνδυνον, δια να αναπληρώση ο,τι σεις, παρά
την καλήν σας διάθεσιν, δεν ηµπορούσατε να κάµετε· να µε υπηρετήση δηλαδή σαν αντιπρόσωπος σας εις την Ρωµην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Φιλιπ. 3,1  Τό λοιπόν, αδελφοί µου, χαίρετε εν Κυρίω. τα αυτά γράφειν υµίν εµοί µέν ουκ οκνηρόν, υµίν δε ασφαλές.
Φιλιπ. 3,1  Λοιπόν, αδελφοί, επειδή τώρα έχετε µαζή σας τον Επαφρόδιτον, εµάθετε δε ότι και τα κατ' εµέ συντελούν εις την
διάδοσιν του Ευαγγελίου εδώ εις την Ρωµην, χαίρετε µε την αληθινήν και πλήρη χαράν, που δίδει ο Κυριος. Το να σας
απευθύνω πάλιν γραπτήν αυτήν την προτροπήν της χαράς, όπως σας την είπα και προφορικώς, όταν ήµην µαζή σας, δι'
εµέ µεν δεν είναι ενοχλητικόν, δια σας δε είναι ασφαλές, διότι σας στηρίζει εις την ορθήν πίστιν και ζωήν.
Φιλιπ. 3,2  Βλέπετε τους κύνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατοµήν·
Φιλιπ. 3,2  Προσέχετε τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι είναι σαν αδέσποτοι και ύπουλοι σκύλοι· προσέχετε τους κακούς
εργάτας, οι οποίοι κάµνουν ψεύτικη εργασία η και κρηµνίζουν την εργασίαν των άλλων· και αυτοί είναι οι ψευδάδελφοι
Ιουδαίοι, που νοθεύουν την ευαγγελικήν αλήθειαν µε την περιτοµήν, και τας άλλας τυπικάς διατάξστου Νοµου· προσέχετε
αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να κατακοµµατιάσουν την Εκκλησίαν.
Φιλιπ. 3,3  ηµείς γάρ εσµεν η περιτοµή, οι Πνεύµατι Θεού λατρεύοντες και καυχώµενοι εν Χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκί
πεποιθότες,
Φιλιπ. 3,3  Διότι όχι αυτοί, αλλ' ηµείς είµεθα η αληθινή πνευµατική περιτοµή, οι οποίοι, φωτιζόµενοι και θερµαινόµενοι από
το Πνεύµα του Θεού, λατρεύοµεν µε την αληθινήν λατρείαν τον Κυριον και καυχώµεθα , ότι πιστεύοµεν και ανήκοµεν στον
Ιησούν Χριστόν και δεν βασίζοµεν την πεποίθησίν µας εις τας διατάξστου µωσαϊκού Νοµου, που αναφέρονται εις την
σάρκα, όπως είναι και η περιτοµή.
Φιλιπ. 3,4  καίπερ εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκί. εί τις δοκεί άλλος πεποιθέναι εν σαρκί, εγώ µάλλον·
Φιλιπ. 3,4  Μολονότι εγώ ηµπορώ να έχω και πεποίθησιν εις τας τυπικάς αυτάς περί της σαρκός διατάξστου µωσαϊκού
Νοµου. Εάν κανείς άλλος νοµίζη, ότι ηµπορεί να έχη µια τέτοια πεποίθησι, εγώ ηµπορώ πολύ περισσότερον.
Φιλιπ. 3,5  περιτοµή οκταήµερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαµίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόµον Φαρισαίος,
Φιλιπ. 3,5  Επεριτµήθηκα οκτώ ηµέρας µετά την γέννησίν µου· κατάγοµαι από το γένος του Ισραήλ και από την φυλήν
Βενιαµίν· είµαι γνήσιος Εβραίος από γονείς Εβραίους και µε ανατροφήν εβραϊκήν· ως προς δε τον Νοµον ήµουν Φαρισαίος
και προσπαθούσα να τον τηρώ µε πολλήν ακρίβειαν.
Φιλιπ. 3,6  κατά ζήλον διώκων την εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόµω γενόµενος άµεµπτος.
Φιλιπ. 3,6  Από ζήλον δια την πατροπαράδοτον θρησκείαν κινούµενος, κατεδίωκα την Εκκλησίαν του Χριστού. Ως προς δε
την δικαιοσύνην, που προήρχετο από την πιστήν τήρησιν του Νοµου, υπήρξα άµεµπτος, χωρίς κανείς να ηµπορή εις κάτι



να µε κατηγορήση.
Φιλιπ. 3,7  αλλ άτινα ήν µοι κέρδη, ταύτα ήγηµαι διά τον Χριστόν ζηµίαν.
Φιλιπ. 3,7  Αλλ' αυτά, τα οποία ήσαν τότε δι' εµέ ηθικά κέρδη και προσόντα, φωτισµένος τώρα από την αλήθειαν του
Ευαγγελίου τα έχω θεωρήσει ζηµίαν και µειονέκτηµα και τα έχω απαρνηθή, δια να αρέσω στον Χριστόν και να εύρω δι'
αυτού µόνου την σωτηρίαν.
Φιλιπ. 3,8  αλλά µενούνγε και ηγούµαι πάντα ζηµίαν είναι διά το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού τού Κυρίου µου, δι
ον τα πάντα εζηµιώθην, και ηγούµαι σκύβαλα είναι ίνα Χριστόν κερδήσω
Φιλιπ. 3,8  Αλλά βεβαίως και τώρα ακόµη περισσότερον θεωρώ όλα γενικώς όσα είναι ξένα προς τον Χριστόν ζηµίαν, εν
συγκρίσει προς την υπεροχήν και το µεγαλείον της γνώσεως του Κυρίου µου Ιησού Χριστού, δια τον οποίον τα πάντα
θεληµατικώς απέρριψα και επεριφρόνησα. Και τα θεωρώ όλα σκύβαλα και ανάξια λόγου, δια να κερδήσω τον Χριστόν,
Φιλιπ. 3,9  και ευρεθώ εν αυτώ µη έχων εµήν δικαιοσύνην την εκ νόµου, αλλά την διά πίστεως Χριστού, την εκ Θεού
δικαιοσύνην επί τή πίστει,
Φιλιπ. 3,9  και δια να ευρεθώ κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της κρίσεως ενώπιόν του, όχι µε την δικαιοσύνην µου, την
οποίαν δίδει ο µωσαϊκός Νοµος, αλλά µε την δικαίωσιν που αποκτάται δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, που πηγάζει
από τον Θεόν και θεµελειώνεται επάνω εις την πίστιν.
Φιλιπ. 3,10  τού γνώναι αυτόν και την δύναµιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθηµάτων αυτού,
συµµορφούµενος τώ θανάτω αυτού,
Φιλιπ. 3,10  Επιδιώκω δε αυτήν την αληθινήν και µόνην δικαίωσιν, δια να γνµωρίσω έτσι προσωπικώς και εκ πείρας τον
Χριστόν και την σωτήριον δύναµιν, που προέρχεται από την Ανάστασίν του και την συµµετοχήν µου εις τα παθήµατά του,
διωκόµενος και εγώ, ταλαιπωρούµενος και θλιβόµενος, πρόθυµος να υποµείνω θλίψεις και παθήµατα όµοια µε όσα
Εκείνος έπαθε και αυτόν ακόµη τον θάνατον καθ' οµοίωσιν Εκείνου.
Φιλιπ. 3,11  εί πως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών.
Φιλιπ. 3,11  Μηπως ηµπορέσω και εγώ να φθάσω εις την ένδοξον εκ νεκρών ανάστασιν .
Φιλιπ. 3,12  ουχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωµαι, διώκω δε ει και καταλάβω, εφ ώ και κατελήφθην υπό τού Χριστού Ιησού.
Φιλιπ. 3,12  Δεν φρονώ βέβαια και δεν λέγω, ότι έχω πλέον λάβει το βραβείον της νίκης η ότι έχω φθάσει εις την ηθικήν µου
τελείωσιν. Αλλά επιδιώκω και αγωνίζοµαι συνεχώς, µήπως κατορθώσω να πιάσω και κρατήσω στερεά εκείνο δια το
οποίον µε έχει πιάσει και ελκύσει εις την πίστιν ο Ιησούς Χριστός. Αυτό δε εις τελευταίαν λέξιν θα είναι η εν ουρανοίς
σωτηρία µου.
Φιλιπ. 3,13  αδελφοί, εγώ εµαυτόν ούπω λογίζοµαι κατειληφέναι·
Φιλιπ. 3,13  Αδελφοί, εγώ δεν νοµίζω, ότι έχω επιτύχει τον σκοπόν, δια τον οποίον µε εκάλεσε και µε έστειλε ο Κυριος.
Φιλιπ. 3,14  εν δε, τα µέν οπίσω επιλανθανόµενος τοίς δε έµπροσθεν επεκτεινόµενος κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της
άνω κλήσεως τού Θεού εν Χριστώ Ιησού.
Φιλιπ. 3,14  Αλλά ένα πράγµα σκέπτοµαι πάντοτε και δι' ένα πράγµα φροντίζω· λησµονώ µεν όσα µε την δύναµιν του Θεού
έγιναν στο παρελθόν, απλώνοµαι δε συνεχώς προς εκείνα, που είναι εµπρός µου και πρέπει να εκτελεσθούν. Και επιδιώκω
έτσι µε σταθερότητα και ζήλον να πραγµατοποιήσω τον σκοπόν της κλήσεώς µου, δια να λάβω το βραβείον, που µας έχει
ετοιµάσει ο Θεός, ο οποίος και µας εκάλεσε δια του Ιησού Χριστού επάνω στον ουρανόν.
Φιλιπ. 3,15  όσοι ούν τέλειοι, τούτο φρονώµεν· και εί τι ετέρως φρονείτε, και τούτο ο Θεός υµίν αποκαλύψει.
Φιλιπ. 3,15  Οσοι, λοιπόν, ποθούµεν να γίνωµεν τέλειοι, αυτό ας φρονούµεν· ότι δεν εγίναµε τέλειοι, αλλά δια να γίνωµεν,
πρέπει να αγωνιζώµεθα συνεχώς και µέχρι τέλους. Και εάν κάτι διαφορετικόν από αυτό που σας λέγω φρονήτε και που δεν
είναι ορθόν, και αυτό ο Θεός θα το φανερώση.
Φιλιπ. 3,16  πλήν εις ό εφθάσαµεν, τώ αυτώ στοιχείν κανόνι, το αυτό φρονείν.
Φιλιπ. 3,16  Αλλ' έως εδώ πλέον που έχοµεν φθάσει, εις την πνευµατικήν κατάστασίν που ευρισκόµεθα σήµερον, δεν πρέπει
να έχωµεν διαφορετικά µεταξύ µας φρονήµατα, αλλά να ακολουθώµεν τον ίδιον κανόνα πίστεως και ζωής, να έχωµεν το
αυτό αληθινόν φρόνηµα.
Φιλιπ. 3,17  Συµµιµηταί µου γίνεσθε, αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ηµάς.
Φιλιπ. 3,17  Αδελφοί, γίνεσθε όλοι µαζή µιµηταί ιδικοί µου· και προσέχετε εκείνους, οι οποίοι πορεύονται και
συµπεριφέρονται κατά τρόπον υποδειγµατικόν, σύµφωνα µε τον τύπον και το παράδειγµα που σας έχοµεν δώσει ηµείς.
Αυτούς να τους µιµήσθε.
Φιλιπ. 3,18  πολλοί γάρ περιπατούσιν, -ούς πολλάκις έλεγον υµίν, νύν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς τού σταυρού τού
Χριστού,
Φιλιπ. 3,18  Διότι πολλοί βαδίζουν ένα δρόµον όχι-καλόν και γίνονται σκάνδαλον. Δι' αυτούς πολλές φορές σας έλεγα, όταν
ευρισκόµην µαζή σας στους Φιλίππους, και τώρα κλαίων σας λέγω. Εννοώ τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, αυτούς
δηλαδή, που εις την αρχήν επίστευσαν και υπήκουσαν στον Χριστόν, κατόπιν όµως έζησαν και ζουν αµαρτωλήν ζωήν και
σκανδαλίζουν έτσι τους πιστούς, υπονοµεύουν την Εκκλησίαν και πολεµούν τον Χριστόν.
Φιλιπ. 3,19  ών το τέλος απώλεια, ών ο θεός η κοιλία και η δόξα εν τή αισχύνη αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες!
Φιλιπ. 3,19  Αυτών το κατάντηµα θα είναι η απώλεια, η οριστική καταδίκη εις την αιωνίαν κόλασιν. Αυτοί, κοιλιόδουλοι
και ιδιοτελείς καθώς είναι, έχουν ως Θεόν και λατρεύουν την κοιλίαν των και επιζητούν την δόξαν εις πράξεις και
καταστάσεις, που φέρουν εντροπήν, έχουν δε γήϊνα και σαρκικά φρονήµατα.
Φιλιπ. 3,20  ηµών γάρ το πολίτευµα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ ού και σωτήρα απεκδεχόµεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
Φιλιπ. 3,20  Αλλ' ηµών των πιστών µαθητών του Κυρίου η πατρίς µας και η πολιτεία µας, το πολίτευµά µας και η
συµπεριφορά µας είναι, όπως και των αγγέλων, στους ουρανούς, απ' όπου µε πολύν πόθον περιµένοµεν τον σωτήρα µας,
τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Φιλιπ. 3,21  ός µετασχηµατίσει το σώµα της ταπεινώσεως ηµών εις το γενέσθαι αυτό σύµµορφον τώ σώµατι της δόξης
αυτού κατά την ενέργειαν τού δύνασθαι αυτόν και υποτάξαι αυτώ τα πάντα.
Φιλιπ. 3,21  Αυτός θα µετασχηµατίση το σώµα αυτό της ταπεινότητος και της ασηµότητος, το ασθενές και φθαρτόν και
θνητόν, θα το µεταµορφώση, ώστε να γίνη όµοιον προς το ένδοξον ιδικόν του σώµα δια της παντοδυνάµου αυτού
ενεργείας, δια της οποίας ηµπορεί και τα πάντα να υποτάξη στον εαυτόν του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Φιλιπ. 4,1  Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός µου, ούτω στήκετε εν Κυρίω, αγαπητοί.
Φιλιπ. 4,1  Ωστε αδελφοί µου, αγαπητοί και επιπόθητοι, οι οποίοι δια τας αρετάς σας και ειδικώτερα δια την αγάπην σας
είσθε δι' εµέ χαρά εν Κυρίω και στέφανος δόξης, σας παρακαλώ και σας προτρέπω να στέκεσθε και να µένετε σταθεροί εις
την κατά Χριστόν ζωήν, όπως σας είπα και προηγούµενως.
Φιλιπ. 4,2  Ευοδίαν παρακαλώ και Συντύχην παρακαλώ το αυτό φρονείν εν Κυρίω·
Φιλιπ. 4,2  Παρακαλώ την Ευοδίαν και την Συντύχην παρακαλώ να έχουν το ίδιο κατά Χριστόν φρόνηµα , ώστε να
οµονοούν µεταξύ των.
Φιλιπ. 4,3  ναί ερωτώ και σε, Σύζυγε γνήσιε, συλλαµβάνου αυταίς, αίτινες εν τώ ευαγγελίω συνήθλησάν µοι µετά και
Κλήµεντος και των λοιπών συνεργών µου, ών τα ονόµατα εν βίβλω ζωής.
Φιλιπ. 4,3  Ιδιαιτέρως δε παρακαλώ και σε, Συζυγε, που είσαι γνήσιος και ειλικρινής µαθητής του Χριστού και πολίτης της
Εκκλησίας του, να βοηθής, να καθοδηγής και να στηρίζης αυτάς, αι οποίαι εταλαιπωρήθησαν και ηγωνίσθησαν δια το
κήρυγµα του Ευαγγελίου µαζή µε εµέ και µε τον Κλήµεντα και µε τους άλλους συνεργάτας µου, των οποίων τα ονόµατα
είναι γραµµένα από τον Θεόν στο βιβλίον της αιωνίας ζωής.
Φιλιπ. 4,4  Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ερώ, χαίρετε.
Φιλιπ. 4,4  Χαίρετε πάντοτε µε την αγίαν και πλουσίαν χαράν, που δίδει ο Κυριος· πάλιν θα πω· χαίρετε.
Φιλιπ. 4,5  το επιεικές υµών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις. ο Κύριος εγγύς.
Φιλιπ. 4,5  Η επιείκειά σας, η υποχωρητικότης και ανεξικακίας σας ας γίνη γνωστή και ας διδάξη όλους τους ανθρώπους,
πιστούς και απίστους· ο Κυριος είναι κοντά, έρχεται δια να αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του.
Φιλιπ. 4,6  µηδέν µεριµνάτε, αλλ εν παντί τή προσευχή και τή δεήσει µετά ευχαριστίας τα αιτήµατα υµών γνωριζέσθω προς
τον Θεόν.
Φιλιπ. 4,6  Μη αφίνετε καθόλου τον εαυτόν σας να καταληφθή από αγωνιώδεις µερίµνας και φροντίδας, αλλά δια κάθε τι
που σας χρειάζεται η δια κάθε δυσκολίαν, που παρουσιάζεται εµπρός σας, κάµνετε γνωστά τα αιτήµατά σας στον Θεόν δια
της προσευχής και της δεήσεως, αι οποίαι πρέπει να συνοδεύωνται πάντοτε µε έκφρασιν ευγνωµοσύνης και ευχαριστίας
δια τα υλικά και πνευµατικά αγαθά, που µας δίδει ο Θεός.
Φιλιπ. 4,7  και η ειρήνη τού Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν φρουρήσει τας καρδίας υµών και τα νοήµατα υµών εν Χριστώ
Ιησού.
Φιλιπ. 4,7  Και η ειρήνη, που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους του και η οποίαν, καθ' ο τελεία και υπερφυσική, ξεπερνάει
κάθε νουν ανθρώπων και αγγέλων, θα φρουρήση τας καρδίας σας, τα φρονήµατα και τας σκέψεις σας δια του Ιησού
Χριστού.
Φιλιπ. 4,8  Τό λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεµνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφηµα, εί τις αρετή
και εί τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε·
Φιλιπ. 4,8  Λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα είναι τίµια και σεβαστά, όσα είναι δίκαια ενώπιον του Θεού, όσα είναι
αµόλυντα και καθαρά, όσα είναι αγαπητά και ευάρεστα στον Θεόν και τους ανθρώπους , όσα έχουν και δίδουν καλήν
φήµην και υπόληψιν, κάθε αρετήν και κάθε τι το άξιον επαίνου, αυτά και µόνα να συλλογίζεσθε.
Φιλιπ. 4,9  ά και εµάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εµοί, ταύτα πράσσετε· και ο Θεός της ειρήνης έσται µεθ
υµών.
Φιλιπ. 4,9  Αυτά που εµάθατε και παρελάβατε και έχετε ακούσει από την προφορικήν µου διδασκαλίαν, και αυτά που
είδατε εις την όλην µου ζωήν και συµπεριφοράν, αυτά να πράττετε. Και ο Θεός, ο θησαυρός και ο χορηγός της ειρήνης, θα
είναι µαζή σας.
Φιλιπ. 4,10  Εχάρην δε εν Κυρίω µεγάλως ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπέρ εµού φρονείν· εφ ώ και εφρονείτε, ηκαιρείσθε δε.
Φιλιπ. 4,10  Παρά πολύ εχάρην µε την εν Κυρίω χαράν, διότι επί τέλους εξαναβλάστησε το ενδιαφέρον και η συµπάθεια της
καρδίας σας δι' εµέ· και είχατε µεν και στο παρελθόν το ίδιο ενδιαφέρον και φρόνηµα δι' εµέ, δεν σας παρουσιάζετο όµως
ευκαιρία να το εκδηλώσετε εµπράκτως.
Φιλιπ. 4,11  ουχ ότι καθ υστέρησιν λέγω· εγώ γάρ έµαθον εν οίς ειµι αυτάρκης είναι.
Φιλιπ. 4,11  Δεν λέγω αυτά ως παράπονον, διότι ευρίσκοµαι εις στέρησιν και ανάγκην, διότι εγώ έµαθα να αρκούµαι εις όσα
έχω, υπό οιασδήποτε περιστάσεις και αν ευρίσκοµαι.
Φιλιπ. 4,12  οίδα και ταπεινούσθαι, οίδα και περισσεύειν· εν παντί και εν πάσι µεµύηµαι και χορτάζεσθαι και πεινάν, και
περισσεύειν και υστερείσθαι·
Φιλιπ. 4,12  Γνωρίζω να υποµένω µε ταπείνωσιν την έλλειψιν ενδύµατος και τροφής, την πείναν και την φτώχειαν· γνωρίζω
πως να φέρωµαι και όταν έχω µε το παραπάνω τα υλικά αγαθά· εις κάθε τι που µου συµβαίνει και εις όλας τας περιστάσεις
της ζωής έχω µάθει το µυστικόν και να χορταίνω και να πεινώ και να κάµνω καλήν χρήσιν των αγαθών, όταν τα έχω
άφθονα και να υποµείνω µε ειρήνην την στέρησιν.
Φιλιπ. 4,13  πάντα ισχύω εν τώ ενδυναµούντί µε Χριστώ.
Φιλιπ. 4,13  Τα πάντα ηµπορώ και κατορθώνω µε την δύναµιν, που µο δίδει ο Χριστός.
Φιλιπ. 4,14  πλήν καλώς εποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου τή θλίψει.
Φιλιπ. 4,14  Αλλά και σεις καλώς επράξατε και είσθε αξιέπαινοι, που εγίνατε συµµέτοχοι εις την θλίψιν και στέρησίν µου.
Φιλιπ. 4,15  οίδατε δε και υµείς, Φιλιππήσιοι, ότι εν αρχή τού ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδεµία µοι
εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγον δόσεως και λήψεως ει µη υµείς µόνοι,
Φιλιπ. 4,15  Ξεύρετε δε και ενθυµείσθε και σεις, ω Φιλιππήσιοι, ότι εις την αρχήν του ευαγγελικού µου κηρύγµατος προς
σας, όταν δια πρώτην φορά ήλθον στους Φιλίππους και από εκεί εξεκίνησα δια την Μακεδονίαν, καµµία Εκκλησία δεν
επεκοινώνησε µαζή µου µε λογαριασµόν δοσοληψίας, καµµία δεν µου προσέφερε τίποτε και από καµµίαν δεν έλαβα
βοήθειαν, παρά µόνον από σας.
Φιλιπ. 4,16  ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δίς εις την χρείαν µοι επέµψατε.
Φιλιπ. 4,16  Διότι και όταν ήµουν εις την Θεσσαλονίκην και µια και δυό φορές µου εστείλατε βοηθήµατα δια τας ανάγκας
τας ιδικάς µου και του έργου µου.



Φιλιπ. 4,17  ουχ ότι επιζητώ το δόµα, αλλ επιζητώ τον καρπόν τον πλεονάζοντα εις λόγον υµών.
Φιλιπ. 4,17  Σας τα γράφω αυτά, όχι διότι εγώ ενδιφέροµαι και ζητώ το δώρον, αλλά διότι ενδιαφέροµαι και ζητώ τον
πνευµατικόν καρπόν, ο οποίος από την καλήν αυτήν πράξιν σας, θα προκύψη πλούσιος δια σας.
Φιλιπ. 4,18  απέχω δε πάντα και περισσεύω· πεπλήρωµαι δεξάµενος παρά Επαφροδίτου τα παρ υµών, οσµήν ευωδίας,
θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον τώ Θεώ.
Φιλιπ. 4,18  Εχω δε τώρα όλα µε το παραπάνω, ώστε και να µου περισσεύουν· είµαι γεµάτος από όλα, αφού έλαβα από τον
Επαφρόδιτον αυτά που µου εστάλησαν από σας και τα οποία είναι ευώδες άρωµα, θυσία ευπρόσδεκτος και ευάρεστος στον
Θεόν.
Φιλιπ. 4,19  ο δε Θεός µου πληρώσει πάσαν χρείαν υµών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού.
Φιλιπ. 4,19  Ο δε Θεός µου, ο οποίος ανταµείβει και βραβεύει τα καλά έργα της αγάπης, θα πληρώση και θα ικανοποιήση
κάθε ανάγκην σας, σύµφωνα µε τον άπειρον πλούτον των ανεκτιµήτων αγαθών του, δια να δοξάζεται έτσι η άπειρος
αγαθότης του, δια του Ιησού Χριστού, που εδίδαξε και έδιξε το ύψος της αγάπης.
Φιλιπ. 4,20  Τώ δε Θεώ και πατρί ηµών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Φιλιπ. 4,20  Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ηµών ας είναι και ας αναπέµπεται η δόξα στους αιώνας των αιώνων · αµήν.
Φιλιπ. 4,21  Ασπάσασθε πάντα άγιον εν Χριστώ Ιησού. ασπάζονται υµάς οι σύν εµοί αδελφοί.
Φιλιπ. 4,21  Χαιρετήσατε κάθε πιστόν, ο οποίος εκλήθη και παίρνει την αγιότητα δια του Ιησού Χριστού. Σας χαιρετούν όλοι
οι αδελφοί, που ευρίσκονται µαζή µου.
Φιλιπ. 4,22  ασπάζονται υµάς οι άγιοι, µάλιστα δε οι εκ της Καίσαρος οικίας.
Φιλιπ. 4,22  Σας χαιρετούν όλοι οι Χριστιανοί, που ευρίσκονται εις την Ρωµην, µάλιστα δε αυτοί που ανήκουν και
ευρίσκονται εις την οικίαν του Καίσαρος.
Φιλιπ. 4,23  Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού µετά πάντων υµών· αµήν.
Φιλιπ. 4,23  Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού είθε να είναι µαζή µε όλους σας· αµήν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Κολ. 1,1  Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήµατος Θεού, και Τιµόθεος ο αδελφός,
Κολ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είµαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, και ο Τιµόθεος, ο
πνευµατικός αδελφός,
Κολ. 1,2 τοίς εν Κολοσσαίς αγίοις και πιστοίς αδελφοίς εν Χριστώ· χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου
Ιησού Χριστού.
Κολ. 1,2  στους Χριστιανούς, τους στερεούς εν τη πίστει και αδελφούς εν Χριστώ, που κατοικούν εις τας Κολοσσάς, ευχόµεθα
να σας δοθή χάρις και ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα µας και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Κολ. 1,3  Ευχαριστούµεν τώ Θεώ και πατρί τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού πάντοτε περί υµών προσευχόµενοι,
Κολ. 1,3  Παντοτε, κάθε φορά που προσευχόµεθα δια σας, ευχαριστούµεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού,
Κολ. 1,4  ακούσαντες την πίστιν υµών εν Χριστώ Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους,
Κολ. 1,4  διότι επληροφορήθηµεν την αγνήν και θερµήν εν Χριστώ Ιησού πίστιν σας και την αγάπην σας, που έχετε και
εκδηλώνετε προς όλους τους Χριστιανούς.
Κολ. 1,5  διά την ελπίδα την αποκειµένην υµίν εν τοίς ουρανοίς, ήν προηκούσατε εν τώ λόγω της αληθείας τού ευαγγελίου
Κολ. 1,5  Τον ευχαριστούµεν και τον ευγνωµονούµεν ακόµη δια τα ελπιζόµενα πλούσια αγαθά, που έχουν αποθησαυρισθή
από αυτόν στους ουρανούς δια σας και δια τα οποία κατά το παρελθόν ηκούσατε στο γεµάτο από την αλήθειαν του Θεού
κήρυγµα του Ευαγγελίου.
Κολ. 1,6  τού παρόντος εις υµάς, καθώς και εν παντί τώ κόσµω, και έστι καρποφορούµενον και αυξανόµενον καθώς και εν
υµίν, αφ ής ηµέρας ηκούσατε και επέγνωτε την χάριν τού Θεού εν αληθεία,
Κολ. 1,6  Και το οποίον Ευαγγέλιον είναι πάντοτε παρόν και φωτεινόν ενώπιόν σας, όπως και εις όλον τον κόσµον. Και
συνεχώς φέρει καρπούς αρετής και σωτηρίας στους ανθρώπους, απλώνεται και διαδίδεται προς όλας τας κατευθύνσεις,
όπως και µεταξύ σας από την ηµέραν, κατά την οποίαν δια πρώτην φοράν ηκούσατε και εγνωρίσατε καλά την
ευαγγελικήν διδασκαλίαν, που µας εφανέρωσεν ο Θεός και η οποία είναι απολύτως αληθινή.
Κολ. 1,7  καθώς και εµάθετε από Επαφρά τού αγαπητού συνδούλου ηµών, ός εστι πιστός υπέρ υµών διάκονος τού Χριστού,
Κολ. 1,7  Ετσι ακριβώς, καθαρόν και ανόθευτον, επήρατε και εµάθατε το Ευαγγέλιον του Χριστού από τον Επαφράν, τον
αγαπητόν σύνδουλόν µας, ο οποίος είναι πιστός και αφωσιωµένος υπηρέτης και εργάτης του Χριστού δια την ιδικήν σας
σωτηρίαν και πρόοδον.
Κολ. 1,8  ο και δηλώσας ηµίν την υµών αγάπην εν Πνεύµατι.
Κολ. 1,8  Αυτός δε και εγνωστοποίησεν εις ηµάς την αγάπην σας, την οποίαν το Πνεύµα το Αγιον εκαλλιέργησε και
ανέπτυξεν εις τας ψυχάς σας.
Κολ. 1,9  Διά τούτο και ηµείς, αφ ής ηµέρας ηκούσαµεν, ου παυόµεθα υπέρ υµών προσευχόµενοι και αιτούµενοι ίνα
πληρωθήτε την επίγνωσιν τού θελήµατος αυτού εν πάση σοφία και συνέσει πνευµατική,
Κολ. 1,9  Δια τούτο και ηµείς από εκείνην την ηµέραν, που ηκούσαµεν αυτάς τας πληροφορίας, δεν παύοµεν να
προσευχώµεθα δια σας στον Θεόν και να ζητούµεν να εµπλησθήτε και να εµποτισθήτε ακόµη περισσότερον από την
πλήρη και τελείαν γνώσιν του θελήµατος του Θεού µε κάθε πνευµατικήν σοφίαν και σύνεσιν,
Κολ. 1,10  περιπατήσαι υµάς αξίως τού Κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες και
αυξανόµενοι εις την επίγνωσιν τού Θεού,
Κολ. 1,10  ώστε να ζήσετε και να πορευθήτε καθώς πρέπει και αξίζει στον Κυριον, εις κάθε τι που είναι ευάρεστον εις αυτόν,
καρποφορούντες πλουσίως κάθε καλόν έργον και προοδεύοντες συνεχώς εις την καθαράν και τελείαν γνώσιν του Θεού,
Κολ. 1,11  εν πάση δυνάµει δυναµούµενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υποµονήν και µακροθυµίαν, µετά
χαράς



Κολ. 1,11   ενδυναµούµενοι µε κάθε δύναµιν κατά την ένδοξον αυτού ισχύν και κραταιότητα, προοδεύοντες συνεχώς εις
κάθε υποµονήν κατά τους διωγµούς και τας θλίψεις, εις κάθε µεγαλοκαρδίαν απέναντι εκείνων, που σας αδικούν. Μετά
χαράς δε πάντοτε
Κολ. 1,12  ευχαριστούντες τώ Θεώ και πατρί τώ ικανώσαντι ηµάς εις την µερίδα τού κλήρου των αγίων εν τώ φωτί,
Κολ. 1,12  να ευχαριστήτε και να δοξάζετε τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος µας ηξίωσε και µε την χάριν του µας έδωσε την
ικανότητα, να λάβωµεν µέρος και να γίνωµεν µέτοχοι της κληρονοµίας, την οποίαν θα έχουν οι άγιοι, (δηλαδή της
µακαρίας και φωτεινής βασιλείας του Θεού)
Κολ. 1,13  ός ερύσατο ηµάς εκ της εξουσίας τού σκότους και µετέστησεν εις την βασιλείαν τού υιού της αγάπης αυτού,
Κολ. 1,13   Αυτός είναι εκείνος, που µας ελύτρωσεν από την εξουσίαν των σκοτεινών δαιµόνων και µας κατέταξε εις την
Βασιλείαν του Υιού της αγάπης του.
Κολ. 1,14  εν ώ έχοµεν την απολύτρωσιν, την άφεσιν των αµαρτιών·
Κολ. 1,14  Δια του Υιού του δε, του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, επήραµε και έχοµεν την απολύτρωσιν, την συγχώρησιν και
εξάλειψιν των αµαρτιών µας.
Κολ. 1,15  ός εστιν εικών τού Θεού τού αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
Κολ. 1,15   Αυτός, ο Υιός, είναι απαράλλακτη εικών του Θεού του αοράτου, πρωτοτόκος, που δεν εκτίσθη, αλλ' εγεννήθη
προαιωνίως από την αυτήν ουσίαν του Πατρός, Θεού τέλειος, πριν ακόµη δηµιουργηθή κανένα απολύτως από όλα τα
κτίσµατα.
Κολ. 1,16  ότι εν αυτώ εκτίσθη τα πάντα, τα εν τοίς ουρανοίς και τα επί της γής, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε
κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι· τα πάντα δι αυτού και εις αυτόν έκτισται·
Κολ. 1,16  Διότι δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και εις την γην, τα ορατά και τα
αόρατα· είτε τα αόρατα αυτά είναι οι Θρόνοι είτε είναι αι Κυριότητες είτε είναι αι Εξουσίαι, όλα εν γένει τα τάγµατα των
αγγέλων δι' αυτού και εις δόξαν αυτού έχουν κτισθή.
Κολ. 1,17  και αυτός εστι πρό πάντων, και τα πάντα εν αυτώ συνέστηκε,
Κολ. 1,17   Και αυτός άναρχος και προαιώνιος υπάρχει πριν από όλα, και τα πάντα συγκρατονται εις την ύπαρξιν και
κυβερνώνται από αυτόν.
Κολ. 1,18  και αυτός εστιν η κεφαλή τού σώµατος, της εκκλησίας· ός εστιν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ίνα γένηται εν
πάσιν αυτός πρωτεύων,
Κολ. 1,18  Και αυτός είναι η κεφαλή και ο αρχηγός του σώµατος, δηλαδή της Εκκλησίας· η αρχή και η ζωοποιός δύναµις
της Εκκλησίας, ο πρώτος που ανεστήθη εκ των νεκρών, δια να γίνη αυτός και ως άνθρωπος πρώτος εις όλα .
Κολ. 1,19  ότι εν αυτώ ευδόκησε πάν το πλήρωµα κατοικήσαι
Κολ. 1,19  Διότι εις αυτόν έχει ευαρεστηθή και ευχαριστηθή να κατοικήση ολόκληρος η θεότης .
Κολ. 1,20  και δι αυτού αποκαταλλάξαι τα πάντα εις αυτόν, ειρηνοποιήσας διά τού αίµατος τού σταυρού αυτού, δι αυτού
είτε τα επί της γής είτε τα εν τοίς ουρανοίς.
Κολ. 1,20  Και δια µέσου αυτού ευηρεστήθη και ηθέλησεν ο Θεός να συµφιλιώση τα πάντα προς τον εαυτόν του . Ειρήνευσε
δε και συνεφιλίωσε µε το αίµα της σταυρικής του θυσίας τόσον τους ανθρώπους της γης µεταξύ τους και µε τον Θεόν, όσον
και τους εν ουρανοίς αγγέλους µε όλους ηµάς τους ανθρώπους.
Κολ. 1,21  και υµάς ποτε όντας απηλλοτριωµένους και εχθρούς τή διανοία εν τοίς έργοις τοίς πονηροίς , νυνί δε
αποκατήλλαξεν
Κολ. 1,21  Και σας, οι οποίοι άλλοτε ήσασθε αποξενωµένοι από τον Θεόν και εχθροί αυτού, κατά τον εσωτερικόν σας
άνθρωπον, µε τα πονηρά του έργα, τώρα σας συνεφιλίωσε
Κολ. 1,22  εν τώ σώµατι της σαρκός αυτού διά τού θανάτου, παραστήσαι υµάς αγίους και αµώµους και ανεγκλήτους
κατενώπιον αυτού,
Κολ. 1,22  δια του σώµατος του, της ιδικής του σαρκός, µε τον σταυρικόν του θάνατον, δια να σας καταστήση και σας
παραστήση ενώπιον του αγίους και αµέµπτους και χωρίς καµµίαν κατηγορίαν.
Κολ. 1,23  εί γε επιµένετε τή πίστει τεθεµελιωµένοι και εδραίοι και µη µετακινούµενοι από της ελπίδος τού ευαγγελίου ού
ηκούσατε, τού κηρυχθέντος εν πάση τή κτίσει τή υπό τον ουρανόν, ού εγενόµην εγώ Παύλος διάκονος.
Κολ. 1,23  Αυτά τα σωτηρία και ανεκτίµητα δώρα σας τα έδωσε ως ιδικά σας πλέον, εάν βέβαια και σεις έχετε πάρει την
απόφασιν να µένετε σταθερά θεµελιωµένοι εις την πίστιν, στερεοί και αµετακίνητοι επάνω εις την ελπίδα, που µας παρέχει
το Ευαγγέλιον, το οποίον έχει κηρυχθή εις όλην την οικουµένην την κάτω από τον ουρανόν και του οποίου Ευαγγελίου εγώ,
ο Παύλος, έγινα διάκονος.
Κολ. 1,24  Νύν χαίρω εν τοίς παθήµασί µου υπέρ υµών και ανταναπληρώ τα υστερήµατα των θλίψεων τού Χριστού εν τή
σαρκί µου υπέρ τού σώµατος αυτού, ό εστιν η εκκλησία,
Κολ. 1,24  Τωρα δε φυλακισµένος και δέσµιος χαίρω δια τα παθήµατα, που υποφέρω προς χάριν σας και αναπληρώνω όσα
δεν επρόφθασε να πάθη δια σας ο Χριστός, τα αναπληρώνω σαν εργάτης του Ευαγγελίου του, που εν µέσω κόπων και
κινδύνων και θλίψεων, προσφέρω την σωτηρίαν στους συγχρόνους µου ανθρώπους. Και υφίσταµαι αυτά δια το σώµα του
Χριστού, το οποίον είναι η Εκκλησία.
Κολ. 1,25  ής εγενόµην εγώ διάκονος κατά την οικονοµίαν τού Θεού την δοθείσάν µοι εις υµάς, πληρώσαι τον λόγον τού
Θεού,
Κολ. 1,25  Αυτής δε της Εκκλησίας είµαι εγώ διάκονος σύµφωνα µε την πνευµατικήν διαχείρισιν και ενέργειαν και χάριν
του Θεού, η οποία µου εδόθη, δια να εξυπηρετήσω σας και να κηρύξω ανόθευτον και πλήρη τον λόγον του Θεού.
Κολ. 1,26  το µυστήριον το αποκεκρυµµένον από των αιώνων και από των γενεών, νυνί δε εφανερώθη τοίς αγίοις αυτού,
Κολ. 1,26  Δηλαδή να κηρύξω την βουλήν και απόφασιν του Θεού δια την σωτηρίαν των ανθρώπων , η οποία βουλή και
απόφασις ήτο άγνωστος και κρυµµένη από την αρχήν του χρόνου και εις όλους τους αιώνας και από όλας τας γενεάς, και
η οποία εφανερώθη τώρα µε το κήρυγµα του Ευαγγελίου στους αγίους του Θεού, στους Χριστιανούς.
Κολ. 1,27  οίς ηθέλησεν ο Θεός γνωρίσαι τις ο πλούτος της δόξης τού µυστηρίου τούτου εν τοίς έθνεσιν, ός εστι Χριστός εν
υµίν, η ελπίς της δόξης·
Κολ. 1,27  Εις αυτούς ηθέλησεν ο Θεός να γνωστοποιήση ποίος είναι ο αφάνταστος πλούτος της δόξης του µυστηρίου της



σωτηρίας των ανθρώπων, όπως µάλιστα φαίνεται εις την σωτηρίαν των εθνικών. Αυτός δε ο προηγουµένως άγνωστος και
άπειρος θησαυρός είναι ο σαρκωθείς και σταυρωθείς Χριστός, ο οποίος σαν ιδικός σας Σωτήρ υπάρχει µεταξύ σας και δια
του οποίου ελπίζοµεν όλοι να αποκτήσωµεν την αιωνίαν δόξαν.
Κολ. 1,28  ον ηµείς καταγγέλλοµεν νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ίνα
παραστήσωµεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού·
Κολ. 1,28  Αυτόν δε τον Χριστόν κηρύττοµεν ηµείς οι Απόστολοι, συµβουλεύοντες κάθε άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα
άνθρωπον, µε κάθε σοφίαν και σύνεσιν, δια να τον καταστήσωµεν και παραστήσωµεν τέλειον δια του Ιησού Χριστού.
Κολ. 1,29  εις ό και κοπιώ αγωνιζόµενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουµένην εν εµοί εν δυνάµει.
Κολ. 1,29  Προς τούτο δε και κοπιάζω αγωνιζόµενος, σύµφωνα µε την χάριν και την δραστηριότητα, η οποία ενεργείται
έντος εµού και δι' εµού µε την δύναµιν του Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Κολ. 2,1  Θέλω γάρ υµάς ειδέναι ηλίκον αγώνα έχω περί υµών και των εν Λαοδικεία και όσοι ουχ εωράκασι το πρόσωπόν
µου εν σαρκί,
Κολ. 2,1  Διότι θέλω να µάθετε και σεις πόσον µεγάλον αγώνα έχω δια σας και δια τους Χριστιανούς της Λαοδικείας και δι'
όσους δεν έχουν ίδει το πρόσωπόν µου και δεν µε εγνώρισαν σωµατικώς,
Κολ. 2,2  ίνα παρακληθώσιν αι καρδίαι αυτών, συµβιβασθέντων εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της
συνέσεως, εις επίγνωσιν τού µυστηρίου τού Θεού και πατρός και τού Χριστού,
Κολ. 2,2   δια να παρηγορηθούν και ενισχυθούν αι καρδίαι των και µείνουν απρόσβλητοι και ακλόνητοι από
ψευδοδιδασκαλίας και αµφιβολίας. Και αυτό θα επιτευχθή, εάν βέβαια και οι ίδιοι καλλιεργήσουν την αγάπην µεταξύ των
και αρµονικώς συνδεθούν δι' αυτής και πληροφορηθούν έτσι µε σοφίαν και σύνεσιν όλον τον πλούτον της αληθείας, που
αναφέρεται εις την σωτηρίαν των, και γνωρίσουν εις βάθος το µυστήριον του Θεού Πατρός και του Χριστού.
Κολ. 2,3  εν ώ εισι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι.
Κολ. 2,3  Να γνωρίσουν, ότι στον Χριστόν υπάρχουν όλοι οι θυσαυροί της σοφίας και της γνώσεως , οι οποίοι ήσαν
προηγουµένως άγνωστοι και απόκρυφοι, και εφανερώθησαν τώρα από τον Χριστόν στους πιστούς.
Κολ. 2,4  Τούτο δε λέγω ίνα µη τις υµάς παραλογίζηται εν πιθανολογία·
Κολ. 2,4   Αυτό δε σας το λέγω, δια να µη σας παραπλανά κανείς εις παραλογισµούς και αστηρίκτους εικασίας, που
βασίζονται εις αναποδείκτους πιθανολογίας, και σας αποµακρύνει έτσι από τον Χριστόν.
Κολ. 2,5  ει γάρ και τή σαρκί άπειµι, αλλά τώ πνεύµατι σύν υµίν ειµι, χαίρων και βλέπων υµών την τάξιν και το στερέωµα
της εις Χριστόν πίστεως υµών.
Κολ. 2,5  Εχω όµως πεποίθησιν εις σας, ότι θα µείνετε ακλόνητοι εις την αλήθειαν. Διότι, αν και απουσιάζω σωµατικώς,
είµαι εν τούτοις δια του πνεύµατός µου παρών µαζή σας και χαίρω, διότι βλέπω την τάξιν, που έχετε και την σταθερότητα
της πίστεως σας στον Χριστόν.
Κολ. 2,6  Ως ούν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε,
Κολ. 2,6   Οπως λοιπόν εδιδάχθητε από τον Επαφράν και παρελάβατε τον Ιησούν Χριστόν, τον Κυριον, έτσι σύµφωνα µε
αυτά να προχωρήτε και συµπεριφέρεσθε.
Κολ. 2,7  εριζωµένοι και εποικοδοµούµενοι εν αυτώ και βεβαιούµενοι εν τή πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή
εν ευχαριστία.
Κολ. 2,7 Εξακολουθείτε να µένετε βαθειά ριζωµένοι και να οικοδοµήσθε επάνω στον Χριστόν και να προχωρήτε συνεχώς µε
αδίστακτον βεβαιότητα δια την πίστιν σας, όπως έχετε διδαχθή, προοδεύοντες ολονέν και περισσότερον εις αυτήν και
ευχαριστούντες συγχρόνως τον Θεόν, που σας έδωσε αυτήν την πίστιν.
Κολ. 2,8  Βλέπετε µη τις υµάς έσται ο συλαγωγών διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των
ανθρώπων, κατά τα στοιχεία τού κόσµου και ου κατά Χριστόν·
Κολ. 2,8   Προσέχετε, µήπως σας εξαπατήση κανείς και λεηλατήση τον θησαυρόν της πίστεώς σας µε την ψευδή
φιλοσοφίαν και την κούφιαν απάτην, η οποία βασίζεται εις την ψευδή και ακατάστατον παράδοσιν των ανθρώπων , κατά
την παιδαριώδη και µωράν αντίληψιν περί των στοιχείων του κόσµου, και όχι σύµφωνα µε την διδασκαλίαν του Χριστού.
Κολ. 2,9  ότι εν αυτώ κατοικεί πάν το πλήρωµα της θεότητος σωµατικώς,
Κολ. 2,9   Μη λησµονείτε ποτέ ότι στον Χριστόν, µέσα στο σώµα του, µέσα εις την ανθρωπίνην του φύσιν, την οποίαν δια
της σαρκώσεως προσέλαβε, κατοικεί ολόκληρος η θεότης.
Κολ. 2,10  και εστέ εν αυτώ πεπληρωµένοι, ός εστιν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας,
Κολ. 2,10  Αλλωστε και σεις είσθε δι' αυτού γεµάτοι µε πλήθος από ανεκτίµητα χαρίσµατα. Αυτός είναι η κεφαλή και η
πηγή κάθε αρχής και εξουσίας στον ουρανόν και την γην·
Κολ. 2,11  εν ώ και περιετµήθητε περιτοµή αχειροποιήτω εν τή απεκδύσει τού σώµατος των αµαρτιών της σαρκός , εν τή
περιτοµή τού Χριστού,
Κολ. 2,11  δι' αυτού και εν αυτώ έχετε περιτµηθή όχι µε την σαρκικήν περιτοµήν των Εβραίων, αλλά µε την πνευµατικήν,
που δεν γίνεται από χέρι ανθρώπου· µε περιτοµήν, που ελάβατε από τον Χριστόν (όταν εβαπτίσθητε) και η οποία
συνίσταται εις την αποβολήν όλου του αµαρτωλού παλαιού ανθρώπου,
Κολ. 2,12  συνταφέντες αυτώ εν τώ βαπτίσµατι, εν ώ και συνηγέρθητε διά της πίστεως της ενεργείας τού Θεού τού
εγείραντος αυτόν εκ των νεκρών.
Κολ. 2,12  όταν ετάφητε µαζή µε τον Χριστόν στο βάπτισµα και κατά ένα τρόπον µυστηριώδη, αλλά πραγµατικόν,
αναστηθήκατε τότε µαζή του δια της πίστεως και της ενεργείας του Θεού, ο οποίος ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών.
Κολ. 2,13  και υµάς, νεκρούς όντας εν τοίς παραπτώµασι και τή ακροβυστία της σαρκός υµών , συνεζωοποίησεν υµάς σύν
αυτώ, χαρισάµενος ηµίν πάντα τα παραπτώµατα,
Κολ. 2,13  Και σας, οι οποίοι ήσασθε νεκροί ένεκα των αµαρτηµάτων και της σαρκικής ακροβυστίας, που είχατε ως
ειδωλολάτραι, σας εζωοποίησε µαζή µε τον Χριστόν. Ετσι δε εχάρισε, έσβησε και εξηφάνισε τα αµαρτήµατα όλων ηµών
Ιουδαίων και εθνικών.
Κολ. 2,14  εξαλείψας το καθ ηµών χειρόγραφον τοίς δόγµασιν ό ήν υπεναντίον ηµίν , και αυτό ήρεν εκ τού µέσου



προσηλώσας αυτό τώ σταυρώ·
Κολ. 2,14  Και εξηφάνισε τελείως το καταδικαστικόν δι' ηµάς γραµµάτιον της ενοχής µας, που είχε γίνει εξ αιτίας των
διατάξεων του µωσαϊκού Νοµου, τας οποίας όλοι µας τας είχαµεν παραβή κατά το µέγιστον µέρος των. Αυτό, λοιπόν, το
καταδικαστικόν δι' ηµάς γραµµάτιον το έβγαλε από το µέσον και το εκάρφωσεν στον σταυρόν, όπου και µε το αίµα του το
έσβησε.
Κολ. 2,15  απεκδυσάµενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγµάτισεν εν παρησία, θριαµβεύσας αυτούς εν αυτώ.
Κολ. 2,15  Εις τον σταυρόν δε απεγύµνωσε τας πονηράς αρχάς και εξουσίας των δαιµόνων, τας εξηυτέλισε και τας
διεπόµπευσε φανερά και έσυρε νικηµένους και αδυνάτους πλέον τους δαίµονας εις την θριαµβευτικήν του ποµπήν.
Κολ. 2,16  Μή ούν τις υµάς κρινέτω εν βρώσει ή εν πόσει ή εν µέρει εορτής ή νουµηνίας ή σαββάτων,
Κολ. 2,16  Εφ' όσον, λοιπόν, αι διατάξστου Νοµου έχουν καταργηθή, ας µη σας κρίνη και ας µη σας κατακρίνη κανείς δια
φαγητόν η ποτόν η δια κάτι που αναφέρεται εις Εβραϊκήν εορτήν η εις την πρωτοµηνιάν η εις την ηµέραν του Σαββάτου.
Κολ. 2,17  ά εστι σκιά των µελλόντων, το δε σώµα Χριστού.
Κολ. 2,17  Αυτά είναι µία απλή σκια και υποτύπωσις των όσων έµελλαν να παραδοθούν δια της Κ . Διαθήκης. Το δε
πραγµατικόν σώµα, η ουσία δηλαδή και η αλήθεια που σώζει, είναι ο Χριστός.
Κολ. 2,18  µηδείς υµάς καταβραβευέτω θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων, ά µη εώρακεν εµβατεύων,
εική φυσιούµενος υπό τού νοός της σαρκός αυτού,
Κολ. 2,18  Προσέχετε, λοιπόν, ώστε κανείς να µη αρπάξη από σας και σας στερήση από το βραβείον, παρουσιαζόµενος µε
ψευδοταπεινοφροσύνην και διδάσκων, ότι λατρεύει και προσεύχεται στους αγγέλους, διότι τάχα είναι ανάξιος να
λατρεύση κατ' ευθείαν τον Θεόν. Αυτός, φαντασιοκόπος καθώς είναι, ισχυρίζεται ότι εισχωρεί εις πράγµατα, τα οποία δεν
είδε και φουσκώνει από ανόητον υπερηφάνειαν, βυθιζόµενος εις πλάνας από τον σκοτισµένον νουν της σαρκός του.
Κολ. 2,19  και ου κρατών την κεφαλήν, εξ ού πάν το σώµα διά των αφών και συνδέσµων επιχορηγούµενον και
συµβιβαζόµενον αύξει την αύξησιν τού Θεού.
Κολ. 2,19  Παραµερίζει δε αυτός και δεν κρατεί την κεφαλήν, δηλαδή τον Χριστόν, από τον οποίον κατ' ευθείαν όλον το
σώµα της Εκκλησίας-που αποτελείται από τους πιστούς, οι οποίοι σαν άλλα σωµατικά µέλη εφάπτονται και συνδέονται
αρµονικώς µεταξύ των-ζωογονείται από την χορηγουµένην υπό του Χριστού ζωήν, ενώνεται αρµονικά και αυξάνει την
αύξησιν, που θέλει και ενεργεί ο Θεός.
Κολ. 2,20  Ει ούν απεθάνετε σύν τώ Χριστώ από των στοιχείων τού κόσµου, τι ως ζώντες εν κόσµω δογµατίζεσθε,
Κολ. 2,20  Εάν, λοιπόν, έχετε αποθάνει µαζή µε τον Χριστόν και έχετε απαλλαγή από τα στοιχειώδη και µάταια αυτά
διδάγµατα του Κοσµου, διατί, σαν να ζήτε ακόµη κοσµικήν ζωήν, δέχεσθε τα αυθαίρετα διδάγµατα των
ψευδοδιδασκάλων;
Κολ. 2,21  µη άψη µηδέ γεύση µηδέ θίγης -
Κολ. 2,21  Σας λέγουν δε αυτοί· “µη πιάσης αυτό ούτε να γευθής εκείνο ούτε να εγγίσης το άλλο”.
Κολ. 2,22  ά εστι πάντα εις φθοράν τή αποχρήσει- κατά τα εντάλµατα και διδασκαλίας των ανθρώπων;
Κολ. 2,22  Αυτά τα υλικά στοιχεία είναι προωρισµένα όλα να φθείρωνται, όταν χρησιµοποιηθούν και αχρηστευθούν. Πως,
λοιπόν, σεις δέχεσθε τέτοια δόγµατα και τέτοιες διδασκαλίες αυτών των ανθρώπων;
Κολ. 2,23  άτινά εστι λόγον µέν έχοντα σοφίας εν εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφειδία σώµατος, ουκ εν τιµή τινι
προς πλησµονήν της σαρκός.
Κολ. 2,23  Τα αυθαίρετα αυτά δόγµατα δεν περιέχουν κανένα λόγον σοφίας, αλλά είναι θρησκεία καµωµένη κατά την
αρέσκειαν των αιρετικών και ψευδοταπεινοφροσύνη και περιφρόνησις , αλλά και ταλαιπωρία του σώµατος. Αυτά όµως δεν
δίδουν καµµίαν τιµήν στον άνθρωπον, αλλ' απλώς µόνον υποβοηθούν να γεµίζη από ψευδή ικανοποίησις το σαρκικόν και
αµαρτωλόν φρόνηµα του παλαιού ανθρώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Κολ. 3,1  Εί ούν συνηγέρθητε τώ Χριστώ, τα άνω ζητείτε, ού ο Χριστός εστιν εν δεξιά τού Θεού καθήµενος,
Κολ. 3,1  Εαν, λοιπόν, ανεστήθητε µαζή µε τον Χριστόν, ζητείτε και επιδιώκετε τα άνω, τα εν ουρανοίς, εκεί όπου υπάρχει ο
Χριστός, καθήµενος επί θρόνου εις τα δεξιά του Θεού.
Κολ. 3,2  τα άνω φρονείτε, µη τα επί της γής.
Κολ. 3,2  Τας σκέψεις σας, τας επιθυµίας σας, όλα τα φρονήµατά σας, ανυψώσατέ τα προς τα άνω και όχι εις τα επί της γης.
Κολ. 3,3  απεθάνετε γάρ, και η ζωή υµών κέκρυπται σύν τώ Χριστώ εν τώ Θεώ·
Κολ. 3,3  Μη σκέπτεσθε και µη ελκύεσθε από τα γήϊνα και κοσµικά, διότι έχετε αποθάνει ως προς τον κόσµον δια του αγίου
βαπτίσµατος και ελάβατε νέαν ζωήν, η οποία είναι κρυµµένη µαζή µε τον Χριστόν εν τω Θεώ.
Κολ. 3,4  όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ηµών, τότε και υµείς σύν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη.
Κολ. 3,4  Οταν δε ο Χριστός, που είναι η ζωή και η πηγή της ζωής µας, φανερωθή ένδοξος κατά την δευτέραν παρουσίαν,
τότε και σεις µαζή µε αυτόν θα φανερωθήτε και θα λάµψετε εν δόξη.
Κολ. 3,5  Νεκρώσατε ούν τα µέλη υµών τα επί της γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυµίαν κακήν, και την πλεονεξίαν,
ήτις εστίν ειδωλολατρία,
Κολ. 3,5  Λοιπόν, νεκρώσατε τα µέλη σας, τα µέλη του παλαιού ανθρώπου, που ζητούν γηΐνας αµαρτωλάς απολαύσεις και
ηδονάς· νεκρώσατε και διώξτε από τον εαυτόν σας την πορνείαν, την σαρκικήν ακαθαρσίαν, κάθε αµαρτωλόν πάθος, κάθε
κακήν επιθυµίαν, που µολύνει τον άνθρωπον και τον ωθεί προς την κακήν πράξιν, και την πλεονεξίαν, η οποία είναι
ειδωλολατρία που θεοποιεί και λατρεύει το χρήµα.
Κολ. 3,6  δι ά έρχεται η οργή τού Θεού επί τους υιούς της απειθείας,
Κολ. 3,6  Δια τα αµαρτήµατα αυτά έρχεται και ξεσπάει η οργή του Θεού εναντίον των τέκνων της παρακοής, εναντίον
αυτών που επεµένουν αµετανόητοι εις την κακίαν των.
Κολ. 3,7  εν οίς και υµείς περιεπατήσατέ ποτε, ότε εζήτε εν αυτοίς·
Κολ. 3,7  Εις τα αµαρτήµατα αυτά και σεις είχατε περιπατήσει και παρασυρθή άλλοτε, τότε που εζούσατε µεταξύ αυτών.
Κολ. 3,8  νυνί δε απόθεσθε και υµείς τα πάντα, οργήν, θυµόν, κακίαν, βλασφηµίαν, αισχρολογίαν εκ τού στόµατος υµών·
Κολ. 3,8  Τωρα όµως πετάξτε και σεις από πάνω σας όλα αυτά, ακόµη δε και την οργήν, τον θυµόν, την κακότητα και



πονηρίαν, την υβρεολογίαν και την αισχρολογίαν από το στόµα σας.
Κολ. 3,9  µη ψεύδεσθε εις αλλήλους, απεκδυσάµενοι τον παλαιόν άνθρωπον σύν ταίς πράξεσιν αυτού
Κολ. 3,9  Μη λέτε ψέµατα ο ένας στον άλλον, αφού έχετε αποβάλει πλέον τον παλαιόν άνθρωπον µαζή µε τας πονηράς
αυτού πράξεις
Κολ. 3,10  και ενδυσάµενοι τον νέον τον ανακαινούµενον εις επίγνωσιν κατ εικόνα τού κτίσαντος αυτόν,
Κολ. 3,10  και έχετε ενδυθή τον νέον, ο οποίος συνεχώς ξανακαινουργώνεται, ώστε να προχωρή εις βαθυτέραν γνώσιν του
Θεού και να γίνεται συνεχώς τελειοτέραν εικών του Χριστού, ο οποίος τον έκτισεν.
Κολ. 3,11  όπου ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτοµή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα
πάντα και εν πάσι Χριστός.
Κολ. 3,11   Εις την νέαν δε αυτήν κατάστασιν των ανακαινισµένων υπό του Χριστού ανθρώπων, δεν υπάρχει διαφορά
µεταξύ Ελληνος και Ιουδαίου, περιτµηµένου Ισραηλίτου και απεριτµήτου εθνικού. Δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ βαρβάρου,
Σκύθου, δούλου, ελευθέρου, αλλά όλα αυτά και εις όλους τους πιστούς είναι ο Χριστός.
Κολ. 3,12  Ενδύσασθε ούν, ως εκλεκτοί τού Θεού άγιοι και ηγαπηµένοι, σπλάγχνα οικτιρµού, χρηστότητα,
ταπεινοφροσύνην, πραότητα, µακροθυµίαν,
Κολ. 3,12  Ενδυθήτε, λοιπόν, σαν εκλεκτοί του Θεού, αγιασµένοι και αγαπηµένοι από τον Θεόν, καρδίαν ευσπλαγχνικήν και
πονετικήν, αγαθότητα και καλωσύνην, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, µεγαλοκαρδίαν.
Κολ. 3,13  ανεχόµενοι αλλήλων και χαριζόµενοι εαυτοίς εάν τις προς τινα έχη µοµφήν· καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο υµίν,
ούτω και υµείς·
Κολ. 3,13  Να ανέχεσθε µε αγάπην ο ένας του άλλου τας αδυναµίας, να χαρίσεσθε µεταξύ σας και να αλληλοσυγχωρήσθε,
εάν τυχόν κανένας έχη εναντίον άλλου κάποιον δικαιολογηµένην δυσαρέσκειαν και αφορµήν κατηγορίας. Οπως ο Χριστός
εχαρίσθη εις σας και σας συνεχώρησε, έτσι και σεις να συγχωρήτε ο ένας τον άλλον.
Κολ. 3,14  επί πάσι δε τούτοις την αγάπην, ήτις εστί σύνδεσµος της τελειότητος.
Κολ. 3,14  Παρά πάνω δε από όλα αυτά να ενδυθήτε και να κάµετε κτήµα της ψυχής σας την αγάπην , η οποία συνδέει εις
ένα τέλειον σύνολον όλας τας αρετάς.
Κολ. 3,15  και η ειρήνη τού Θεού βραβευέτω εν ταίς καρδίαις υµών, εις ήν και εκλήθητε εν ενί σώµατι· και ευχάριστοι
γίνεσθε·
Κολ. 3,15  Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη µέσα σας και ας αποτελή το συνεχές βραβείον των καρδιών σας. Εις αυτήν
άλλωστε την ειρήνην έχετε κληθή από τον Θεόν, ώστε να γίνετε ένα πνευµατικόν σώµα. Προσπαθείτε δε ακόµα να γίνεσθε
ευχάριστοι µεταξύ σας και προς τους άλλους, σύµφωνα πάντοτε µε το θέληµα του Θεού.
Κολ. 3,16  ο λόγος τού Χριστού ενοικείτω εν υµίν πλουσίως, εν πάση σοφία διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς ψαλµοίς
και ύµνοις και ωδαίς πνευµατικαίς, εν χάριτι άδοντες εν τή καρδία υµών τώ Κυρίω.
Κολ. 3,16  Η διδασκαλία του Χριστού ας κατοική µέσα σας πλουσία, µε κάθε σύνεσιν και σοφίαν. Να διδάσκετε δε και να
συµβουλεύετε ο ένας τον άλλον µε ψαλµούς και µε ύµνους και µε πνευµατικάς ωδάς, υµνολογούντες και ευχαριστούντες
τον Κυριον µε όλην σας την καρδίαν.
Κολ. 3,17  και πάν ό,τι αν ποιήτε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν ονόµατι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες τώ Θεώ και πατρί δι
αυτού.
Κολ. 3,17  Και κάθε τι, το οποίον πράττετε µε τα λόγια σας η µε τα έργα σας, τα πάντα να τα κάµνετε εν ονόµατι του Κυρίου
και προς δόξαν αυτού, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος τόσον πολύ µας έχει ευεργετήσει και µας
ευεργετεί.
Κολ. 3,18  Αι γυναίκες υποτάσσεσθε τοίς ανδράσιν, ως ανήκεν εν Κυρίω.
Κολ. 3,18  Αι γυναίκες να υποτάσσεσθε στους άνδρας σας, σαν να υποτάσσεσθε στον Κυριον (ο οποίος και παραγγέλλει
αυτήν την υποταγήν).
Κολ. 3,19  Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας και µη πικραίνεσθε προς αυτάς.
Κολ. 3,19  Οι άνδρες να αγαπάτε τας γυναίκας σας και να µη φέρεσθε µε πικρίαν και αποτοµίαν προς αυτάς.
Κολ. 3,20  Τά τέκνα υπακούετε τοίς γονεύσι κατά πάντα· τούτο γάρ εστιν ευάρεστον τώ Κυρίω .
Κολ. 3,20  Τα τέκνα να υπακούετε στους γονείς εις όλα τα ορθά, που εκείνοι σας συµβουλεύουν. Διότι τούτο είναι ευάρεστον
στον Κυριον.
Κολ. 3,21  Οι πατέρες µη ερεθίζετε τα τέκνα υµών, ίνα µη αθυµώσιν.
Κολ. 3,21  Οι πατέρες να µη εξερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να µη περιπίπτουν εις αθυµίαν και χάνουν το θάρρος των και
απελπίζωνται.
Κολ. 3,22  Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα τοίς κατά σάρκα κυρίοις, µη εν οφθαλµοδουλίαις, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ εν
απλότητι καρδίας, φοβούµενοι τον Θεόν.
Κολ. 3,22  Οι δούλοι να υπακούετε κατά πάντα στους κατά σάρκα κυρίους σας, όχι υποκριτικά και δια τα µάτια σαν
ανθρωπάρεσκοι, αλλά µε κάθε ευθύτητα και ειλικρίνειαν καρδίας, φοβούµενοι τον Θεόν.
Κολ. 3,23  και πάν ό,τι εάν ποιήτε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως τώ Κυρίω και ουκ ανθρώποις,
Κολ. 3,23  Και κάθε τι το οποίον πράττετε να το εργάζεσθε πρόθυµα µε όλην σας την ψυχήν, σαν αυτό να αναφέρεται στον
Κυριον και όχι στους ανθρώπους,
Κολ. 3,24  ειδότες ότι από Κυρίου απολήψεσθε την ανταπόδοσιν της κληρονοµίας· τώ γάρ Κυρίω Χριστώ δουλεύετε·
Κολ. 3,24  γνωρίζοντες, ότι από τον Κυριον θα απολαύσετε την ανταπόδοσιν, η οποία ανταπόδοσις είναι η κληρονοµία της
Βασιλείας των ουρανών. Θα σας δοθή δε αυτή ως αµοιβή, διότι δουλεύετε έτσι στον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Κολ. 3,25  ο δε αδικών κοµιείται ό ηδίκησε, και ουκ έστι προσωποληψία.
Κολ. 3,25  Εκείνος όµως, ο οποίος αδικεί τον δούλον του η οιονδήποτε άλλον, θα λάβη την ανταπόδοσιν και την τιµωρίαν
δια την αδικίαν, που έκαµε· δεν υπάρχει στον Θεόν προσωποληψία, αλλά δικαιοσύνη και ορθή κρίσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Κολ. 4,1  Οι κύριοι το δίκαιον και την ισότητα τοίς δούλοις παρέχεσθε, ειδότες ότι και υµείς έχετε Κύριον εν ουρανοίς.
Κολ. 4,1  Οι κύριοι να παρέχετε στους δούλους σας πάντοτε το δίκαιον και την ισοτιµίαν, εν ονόµατι της αδελφικής αγάπης ,



που σας συνδέει, γνωρίζοντες ότι και σεις έχετε κύριον στους ουρανούς.
Κολ. 4,2  Τή προσευχή προσκαρτερείτε, γρηγορούντες εν αυτή εν ευχαριστία,
Κολ. 4,2   Κυριοι και δούλοι, όλοι οι Χριστιανοί, να επιµένετε εις την προσευχήν, να αγρυπνήτε εις αυτήν και να εκφράζετε
συγχρόνως δι' αυτής τας ευχαριστίας σας προς τον Θεόν.
Κολ. 4,3  προσευχόµενοι άµα και περί ηµών, ίνα ο Θεός ανοίξη ηµίν θύραν τού λόγου, λαλήσαι το µυστήριον τού Χριστού, δι
ό και δέδεµαι,
Κολ. 4,3  Να προσεύχεσθε συγχρόνως και δι' ηµάς, δια να µας ανοίξη ο Θεός θύραν της ευαγγελικής διδασκαλίας, ώστε µε
ευκολίαν και χωρίς εµπόδια να κηρύξωµεν το µυστήριον της σωτηρίας, που προσφέρει ο Χριστός, δια το οποίον και είµαι
τώρα δεµένος.
Κολ. 4,4  ίνα φανερώσω αυτό ως δεί µε λαλήσαι.
Κολ. 4,4   Να βοηθήση ο Κυριος να φανερώσω καθαρά αυτό το µυστήριον και να το προσφέρω στους ανθρώπους, όπως
πρέπει.
Κολ. 4,5  Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, τον καιρόν εξαγοραζόµενοι.
Κολ. 4,5  Να συµπεριφέρεσθε µε σύνεσιν και φρόνησιν προς τους ανθρώπους που ευρίσκονται έξω από την Εκκλησίαν του
Χριστού, εκµεταλλευόµενοι κάθε ευκαιρίαν, δια να πράττετε το αγαθόν, κερδίζοντες έτσι τον καιρόν σας.
Κολ. 4,6  ο λόγος υµών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυµένος, ειδέναι πώς δεί υµάς ενί εκάστω αποκρίνεσθαι.
Κολ. 4,6   Τα λόγια σας ας είναι πάντοτε γεµάτα χάριν, αρτυµένα µε το άλατι της καλωσύνης και της διακρίσεως, ώστε να
είναι κατά Θεόν ευχάριστα στους ανθρώπους. Να ξέρετε δε πως πρέπει σεις να αποκρίνεσθε στον καθένα.
Κολ. 4,7  Τά κατ εµέ πάντα γνωρίσει υµίν Τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω,
Κολ. 4,7  Τα κατ' εµέ θα σας τα ανακοινώση και θα σας τα κάµη γνωστά ο Τυχικός, αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος
και σύνδουλος στο έργον του Κυρίου.
Κολ. 4,8  ον έπεµψα προς υµάς εις αυτό τούτο, ίνα γνώ τα περί υµών και παρακαλέση τας καρδίας υµών,
Κολ. 4,8   Αυτόν άλλωστε έστειλα εις σας, προς αυτόν τον σκοπόν, δια να µάθη τα καθ' υµάς, την πνευµατικήν σας δηλαδή
κατάστασιν και παρηγορήση τας καρδίας σας.
Κολ. 4,9  σύν Ονησίµω τώ πιστώ και αγαπητώ αδελφώ, ός εστιν εξ υµών· πάντα υµίν γνωριούσι τα ώδε.
Κολ. 4,9   Τον έστειλα δε µαζή µε τον Ονήσιµον, τον πιστόν και αγαπητόν αδελφόν, ο οποίος είναι συµπολίτης σας, από τας
Κολοσσάς. Αυτοί θα κάµουν εις σας γνωστά όλα τα εδώ.
Κολ. 4,10  Ασπάζεται υµάς Αρίσταρχος ο συναιχµάλωτός µου, και Μάρκος ο ανεψιός Βαρνάβα. -περί ού ελάβετε εντολάς·
εάν έλθη προς υµάς, δέξασθε αυτόν,-
Κολ. 4,10  Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, που συµπαρίσταται εις την φυλακήν µου και έγινε έτσι συναιχµάλωτός µου, και
Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα δια τον οποίον έχετε λάβει οδηγίας, εάν έλθη προς σας να τον δεχθήτε και να τον
φιλοξενήσετε-.
Κολ. 4,11  και Ιησούς ο λεγόµενος Ιούστος, οι όντες εκ περιτοµής, ούτοι µόνοι συνεργοί εις την βασιλείαν τού Θεού, οίτινες
εγενήθησάν µοι παρηγορία.
Κολ. 4,11  Σας ασπάζεται ο Ιησούς, ο οποίος λέγεται και Ιούστος· και οι τρεις αυτοί είναι από τους περιτµηµένους
Χριστιανούς, και αυτοί µονοί από τους Ιουδαίους Χριστιανούς, είναι συνεργάται µου εδώ εις την Ρωµην, δια το κήρυγµα
της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί µου έγιναν παρηγορία εις την θλίψιν της φυλακίσεώς µου.
Κολ. 4,12  ασπάζεται υµάς Επαφράς ο εξ υµών, δούλος Χριστού, πάντοτε αγωνιζόµενος υπέρ υµών εν ταίς προσευχαίς, ίνα
στήτε τέλειοι και πεπληρωµένοι εν παντί θελήµατι τού Θεού·
Κολ. 4,12  Σας ασπάζεται ο Επαφράς, που είναι από σας, δούλος Χριστού, ο οποίος αγωνίζεται εις τας προσευχάς του δια
σας, δια να σταθήτε δηλαδή τέλειοι στον αγώνα της αρετής, εκπληρώνοντες µε ακρίβειαν κάθε θέληµα του Θεού.
Κολ. 4,13  µαρτυρώ γάρ αυτώ ότι έχει ζήλον πολύν υπέρ υµών και των εν Λαοδικεία και των εν Ιεραπόλει .
Κολ. 4,13  Βεβαιώνω και πιστοποιώ δι' αυτόν, ότι έχει πολύν και θερµόν ζήλον δια σας, όπως επίσης και δια τους
Χριστιανούς της Λαοδικείας και της Ιεραπόλεως.
Κολ. 4,14  ασπάζεται υµάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός και Δηµάς.
Κολ. 4,14  Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, και ο Δηµάς.
Κολ. 4,15  ασπάσασθε τους εν Λαοδικεία αδελφούς και Νυµφάν και την κατ οίκον αυτού εκκλησίαν·
Κολ. 4,15  Χαιρετήσατε εκ µέρους µου τους αδελφούς Χριστιανούς, που είναι εις την Λαοδικείαν και τον Νυµφάν και τους
πιστούς, που συγκεντρώνονται στο σπίτι του και που αποτελούν την κατ' οίκον εκκλησίαν.
Κολ. 4,16  και όταν αναγνωσθή παρ υµίν η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τή Λαοδικέων εκκλησία αναγνωσθή, και την εκ
Λαοδικείας ίνα και υµείς αναγνώτε.
Κολ. 4,16  Και όταν αναγνωσθή µεταξύ σας αυτή η επιστολή µου, ενδιαφερθήτε να αναγνωσθή και εις την εκκλησίαν των
Λαοδικέων. Και την επιστολήν, που θα λάβετε από την Λαοδικείαν, φροντίσατε να την αναγνώσετε και σεις.
Κολ. 4,17  και είπατε Αρχίππω· βλέπε την διακονίαν ήν παρέλαβες εν Κυρίω , ίνα αυτήν πληροίς.
Κολ. 4,17  Και πέστε στον Αρχιππον· Πρόσεχε την ιεράν υπηρεσίαν, την οποίαν παρέλαβες µε το θέληµα του Κυρίου, να την
εκπληρώνης πιστώς και ευσυνειδήτως.
Κολ. 4,18  Ο ασπασµός τή εµή χειρί Παύλου. µνηµονεύετέ µου των δεσµών. Η χάρις µεθ υµών· αµήν.
Κολ. 4,18  Ο χαιρετισµός εγράφη µε το δικό µου το χέρι, του Παύλου. Να ενθυµήσθε τα δεσµά µου, δια να
παραδειγµατίζεσθε από αυτά εις την Χριστιανικήν σας ζωήν και εργασίαν· η χάρις του Κυρίου µας να είναι µαζή σας·
αµήν.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Θεσ. 1,1  Παύλος και Σιλουανός και Τιµόθεος τή εκκλησία Θεσσαλονικέων εν Θεώ πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστώ· χάρις
υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Α Θεσ. 1,1  Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιµόθεος προς την Εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων, η οποία ιδρύθη και υπάρχει



εν τω Θεώ και Πατρί και εν τω Κυρίω Ιησούς Χριστώ· είθε να είναι εις σας η χάρις και η ειρήνη και αι άλλαι δωρεαί από τον
Θεόν Πατέρα ηµών και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Α Θεσ. 1,2  Ευχαριστούµεν τώ Θεώ πάντοτε περί πάντων υµών µνείαν υµών ποιούµενοι επί των προσευχών ηµών,
Α Θεσ. 1,2  Ευχαριστούµεν τον Θεόν πάντοτε δι' όλους σας, δια τας πνευµατικάς προόδους, που έχετε σηµειώσει,
µνηµονεύοντες σας εις τας προσευχάς µας.
Α Θεσ. 1,3  αδιαλείπτως µνηµονεύοντες υµών τού έργου της πίστεως και τού κόπου της αγάπης και της υποµονής της
ελπίδος τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού έµπροσθεν τού Θεού και πατρός ηµών,
Α Θεσ. 1,3  Συνεχώς δε ενθυµούµεθα το έργον, που είναι καρπός της πίστεως και του κόπου στον οποίον υποβάλλεσθε ένεκα
της αγάπης σας και της υποµονής και της ελπίδος, που έχετε στον Κυριον ηµών Ιησούν Χριστόν. Και το έργον σας αυτό
γίνεται έµπροσθεν του Θεού και Πατρός µας, ο οποίος βλέπει και παρακολουθεί τα πάντα.
Α Θεσ. 1,4  ειδότες, αδελφοί ηγαπηµένοι υπό Θεού, την εκλογήν υµών,
Α Θεσ. 1,4  Ευχαριστούµεν τον Κυριον, αδελφοί αγαπηµένοι από τον Θεόν, διότι γνωρίζοµεν καλά την εκλογήν, την οποίαν
σας έχει κάµει ο Θεός.
Α Θεσ. 1,5  ότι το ευαγγέλιον ηµών ουκ εγενήθη εις υµάς εν λόγω µόνον, αλλά και εν δυνάµει και εν Πνεύµατι Αγίω και εν
πληροφορία πολλή, καθώς οίδατε οίοι εγενήθηµεν εν υµίν δι υµάς·
Α Θεσ. 1,5  Εχετε αναδειχθή άξιοι αυτής της εκλογής, διότι το Ευαγγέλιον, που εκηρύξαµεν εις σας, δεν σας παρεδόθη µε
λόγον µόνον, αλλά και µε δύναµιν Θεού και µε Πνεύµα Αγιον, που φωτίζει πάντοτε και ενισχύει τους πιστούς, και µε
πληροφορίαν και βεβαιότητα πολλήν εις την ψυχήν σας, όπως άλλωστε και σεις οι ίδιοι γνωρίζετε πως ηµείς
συνανεστράφηµεν και εφέρθηµεν µεταξύ σας, µε µοναδικόν σκοπόν να σας µεταδώσωµεν το Ευαγγέλιον και δι' αυτού την
κατά Θεόν ζωήν.
Α Θεσ. 1,6  και υµείς µιµηταί ηµών εγενήθητε και τού Κυρίου δεξάµενοι τον λόγον εν θλίψει πολλή µετά χαράς Πνεύµατος
Αγίου,
Α Θεσ. 1,6  Αλλά και σεις εµιµήθητε ηµάς και τον Κυριον µε το να δεχθήτε τον λόγον του Ευαγγελίου εν µέσω πολλών
θλίψεων, που σας είχαν προκαλέσει οι διωγµοί, αλλά και µε χαράν, την οποίαν γεννά το Αγιον Πνεύµα εις τας
καλοπροαιρέτους καρδίας.
Α Θεσ. 1,7  ώστε γενέσθαι υµάς τύπους πάσι τοίς πιστεύουσιν εν τή Μακεδονία και εν τή Αχαΐα.
Α Θεσ. 1,7  Με τον τρόπον δε αυτόν έχετε αναδειχθή πράγµατι εκλεκτοί µαθηταί του Κυρίου, ώστε να γίνετε τύπος και
παράδειγµα εις όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Νοτίου Ελλάδος.
Α Θεσ. 1,8  αφ υµών γάρ εξήχηται ο λόγος τού Κυρίου· ου µόνον εν τή Μακεδονία και εν τή Αχαΐα, αλλά και εν παντί τόπω η
πίστις υµών η προς τον Θεόν εξελήλυθεν, ώστε µη χρείαν ηµάς έχειν λαλείν τι·
Α Θεσ. 1,8  Διότι από σας έχει διαλαληθή και ακουσθή ο λόγος του Κυρίου, όχι δε µόνον εις την Μακεδονίαν και εις την
Νοτιον Ελλάδα, αλλά και εις κάθε τόπον έχει απλωθή και έχει φθάσει η καλή πληροφορία δια την ζωντανήν πίστιν σας ,
ώστε να µη ευρισκόµεθα ηµείς εις ανάγκην να λέγωµεν τίποτε δι' αυτήν.
Α Θεσ. 1,9  αυτοί γάρ περί ηµών απαγγέλλουσιν οποίαν είσοδον έσχοµεν προς υµάς, και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν
από των ειδώλων δουλεύειν Θεώ ζώντι και αληθινώ,
Α Θεσ. 1,9  Διότι αυτοί οι ίδιοι οι Χριστιανοί της Μακεδονίας, της Νοτίου Ελλάδος και των άλλων µερών διηγούνται πως
ηµείς εισήλθαµεν εις την πόλιν σας, ποίους δηλαδή κινδύνους αντικρύσαµεν εκ µέρους των εχθρών της πίστεως, και πως
σεις, παρά τους κινδύνους και τας άλλας περιπετείας, εδέχθητε την νέαν πίστιν, εγκαταλείψατε τα είδωλα και επεστρέψατε
στον Θεόν, δια να δουλεύετε πλέον, όχι εις τα είδωλα, αλλά στον Θεόν τον ζωντανόν και αληθινόν·
Α Θεσ. 1,10  και αναµένειν τον υιόν αυτού εκ των ουρανών, ον ήγειρεν εκ των νεκρών, Ιησούν τον ρυόµενον ηµάς από της
οργής της ερχοµένης.
Α Θεσ. 1,10  και δια να περιµένετε µε πίστιν και χαράν τον Υιόν του κατά την ένδοξον Δευτέραν Παρουσίαν του από τους
ουρανούς, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών και ο οποίος µας σώζει και µας ελευθερώνει
από την θείαν οργήν, που πρόκειται να έλθη και να εκσπάση κατά την Δευτέραν Παρουσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Θεσ. 2,1  Αυτοί γάρ οίδατε, αδελφοί, την είσοδον ηµών την προς υµάς ότι, ου κενή γέγονεν,
Α Θεσ. 2,1  Περί του έργου µας εις την Θεσσαλονίκην δεν έχω ανάγκην να σας γράψω· διότι, αδελφοί, σεις οι ίδιοι γνωρίζετε
καλά, ότι η έλευσίς µας εις σας δεν υπήρξε µαταία και ανωφελής,
Α Θεσ. 2,2  αλλά προπαθόντες και υβρισθέντες, καθώς οίδατε, εν Φιλίπποις, επαρησιασάµεθα εν τώ Θεώ ηµών λαλήσαι
προς υµάς το ευαγγέλιον τού Θεού εν πολλώ αγώνι.
Α Θεσ. 2,2  αλλά, µολονότι προηγουµένως είχοµεν κακοποιηθή και ταλαιπωρηθή στους Φιλίππους , όπως άλλωστε και σεις
γνωρίζετε, εν τούτοις χωρίς κανένα δισταγµόν, αλλά µε θάρρος και τόλµην, που µας τα ενέπνεε ο Θεός ηµών, εκηρύξαµεν
εις σας το Ευαγγέλιον του Θεού, εν µέσω βέβαια πολλού και µεγάλου αγώνος εξ αιτίας του διωγµού, που εξήγειραν
εναντίον µας οι Εβραίοι.
Α Θεσ. 2,3  η γάρ παράκλησις ηµών ουκ εκ πλάνης ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλω,
Α Θεσ. 2,3  Και είχαµεν αυτό το θάρρος, διότι το χαροποιόν και ενυσχυτικόν εις την νέαν ζωήν κήρυγµά µας δεν προήρχετο
από πλάνην, αλλ' από αυτόν τον Θεόν της αληθείας, ούτε από ψυχήν ακάθαρτον εκ της αµαρτίας και ιδιοτελείας, αλλ' από
καρδίαν αγνήν, καθαράν και γεµάτην ανιδιοτελή αγάπην· ούτε είχε κανένα δόλον και δόλιον σκοπόν, αλλ' είχε την
ευθύτητα και την ειλικρίνειαν.
Α Θεσ. 2,4  αλλά καθώς δεδοκιµάσµεθα υπό τού Θεού πιστευθήναι το ευαγγέλιον, ούτω λαλούµεν, ουχ ως ανθρώποις
αρέσκοντες, αλλά τώ Θεώ τώ δοκιµάζοντι τας καρδίας ηµών.
Α Θεσ. 2,4  Αλλά, όπως ακριβώς έχοµεν ευρεθή από τον Θεόν δόκιµοι και άξιοι να µας εµπιστευθή το Ευαγγέλιον του, έτσι
και το διδάσκοµεν· δεν επιδιώκοµεν να αρέσωµεν στους ανθρώπους, αλλά να αρέσωµεν στον Θεόν, ο οποίος βλέπει και
εξετάζει όχι µόνον τα εξωτερικά έργα, αλλά και τας καρδίας µας.
Α Θεσ. 2,5  ούτε γάρ ποτε εν λόγω κολακείας εγενήθηµεν, καθώς οίδατε, ούτε εν προφάσει πλεονεξίας, Θεός µάρτυς,
Α Θεσ. 2,5  Διότι, όπως και σεις οι ίδιοι πάλιν ξεύρετε, ούτε ποτέ εχρησιµοποιήσαµεν λόγους καλακείας, δια να



παρασύρωµεν µε το µέρος µας και προς ωφέλειαν µας κανένα, ούτε εξεµεταλλεύθηµεν το κήρυγµα ως πρόφασιν, δια να
κερδήσωµεν χρήµατα. Μαρτυς µου είναι ο Θεός.
Α Θεσ. 2,6  ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφ υµών ούτε από άλλων, δυνάµενοι εν βάρει είναι ως Χριστού
απόστολοι,
Α Θεσ. 2,6  Ούτε δια του κηρύγµατος εζητήσαµεν δόξαν και τιµήν εκ µέρους των ανθρώπων, ούτε από σας τους ιδίους ούτε
από άλλους, καίτοι ηµπορούσαµεν µε το κύρος και την εξουσίαν, που έχοµεν ως Απόστολοι του Χριστού, να επιζητήσωµεν
και να επιτύχωµεν δόξαν εκ µέρους των ανθρώπων.
Α Θεσ. 2,7  αλλ εγενήθηµεν ήπιοι εν µέσω υµών, ως αν τροφός θάλπη τα εαυτής τέκνα·
Α Θεσ. 2,7  Αλλ' υπήρξαµεν πράοι και απλοί µεταξύ σας, εφέρθηµεν µε καλωσύνην και στοργήν, όπως µια καλή µητέρα που
περιθάλπει τα παιδιά της.
Α Θεσ. 2,8  ούτως οµειρόµενοι υµών ευδοκούµεν µεταδούναι υµίν ου µόνον το ευαγγέλιον τού Θεού, αλλά και τας εαυτών
ψυχάς, διότι αγαπητοί ηµίν γεγένησθε.
Α Θεσ. 2,8  Ακριβώς σαν στοργική µετέρα τόσον ενθέρµως σας αγαπώµεν και σας ποθούµεν, ώστε έχοµεν όλην την αγαθήν
διάθεσιν και προθυµίαν να µεταδώσωµεν εις σας όχι µόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας ψυχάς µας, διότι µας
έχετε γίνει αγαπητοί.
Α Θεσ. 2,9  µνηµονεύετε γάρ, αδελφοί, τον κόπον ηµών και τον µόχθον· νυκτός γάρ και ηµέρας εργαζόµενοι προς το µη
επιβαρήσαί τινα υµών εκηρύξαµεν εις υµάς το ευαγγέλιον τού Θεού.
Α Θεσ. 2,9  Δεν είναι δε ανάγκη να σας οµιλώ δια την αγάπην µας αυτήν , διότι και σεις οι ίδιοι, αδελφοί, ενθυµείσθε τον
κόπον και τον µόχθον µας εις την Θεσσαλονίκην. Επειδή νύκτα και ηµέραν ειργαζόµεθα, δια να κερδήσωµεν αυτά που µας
εχρειάζοντο προς συντήρησίν µας ώστε να µη επιβαρύνωµεν κανένα από σας και έτσι εκηρύξαµεν το Ευαγγέλιον του Θεού
µεταξύ σας.
Α Θεσ. 2,10  υµείς µάρτυρες και ο Θεός ως οσίως και δικαίως και αµέµπτως υµίν τοίς πιστεύουσιν εγενήθηµεν,
Α Θεσ. 2,10  Σεις και ο Θεός είσθε µάρτυρες, πόσον και πως η συµπεριφορά και ανατροφή µας ανάµεσα εις σας τους πιστούς
υπήρξεν αγνή και δικαία και άµεµπτος.
Α Θεσ. 2,11  καθάπερ οίδατε ως ένα έκαστον υµών ως πατήρ τέκνα εαυτού παρακαλούντες υµάς και παραµυθούµενοι
Α Θεσ. 2,11  Καθώς άλλωστε ξέρετε, ότι σαν πατέρας τα παιδιά του επροτρέπαµεν τον καθένα από σας και σας ενισχύαµεν
εις την νέαν ζωήν και σας επαρηγορούσαµεν εις τας θλίψεις σας
Α Θεσ. 2,12  και µαρτυρόµενοι εις το περιπατήσαι υµάς αξίως τού Θεού τού καλούντος υµάς εις την εαυτού βασιλείαν και
δόξαν.
Α Θεσ. 2,12  και εντόνως και ζωηρώς διεµαρτυρόµεθα και σας εξωρκίζαµεν να πορευθήτε και να ζήσετε, όπως αξίζει και
πρέπει στον Θεόν, που σας εκάλεσεν εις την ιδικήν του βασιλείαν και δόξαν.
Α Θεσ. 2,13  Διά τούτο και ηµείς ευχαριστούµεν τώ Θεώ αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες λόγον ακοής παρ ηµών τού Θεού
εδέξασθε ου λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς εστιν αληθώς, λόγον Θεού, ός και ενεργείται εν υµίν τοίς πιστεύουσιν.
Α Θεσ. 2,13  Δια τούτο (δια το γεγονός δηλαδή ότι σεις ανταπεκρίθητε εις την κλήσιν του Θεού) ευχαριστούµεν τον Θεόν
συνεχώς, διότι παρελάβατε το προφορικόν κήρυγµα του Θεού, όπως το ακούσατε από ηµάς και το εδέχθητε όχι σαν λόγον
ανθρώπων, αλλά-όπως και πράγµατι είναι-σαν λόγον Θεού, που ενεργεί και φέρει θαυµαστούς καρπούς εις σας, οι οποίοι
πιστεύετε.
Α Θεσ. 2,14  υµείς γάρ µιµηταί εγενήθητε, αδελφοί, των εκκλησιών τού Θεού των ουσών εν τή Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι
τα αυτά επάθετε και υµείς υπό των ιδίων συµφυλετών καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων ,
Α Θεσ. 2,14  Διότι σεις, αδελφοί, εγίνατε µιµηταί των Εκκλησιών του Θεού, που ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν και είναι
θεµελιωµέναι εν τω ονόµατι του Χριστού· επειδή και σεις επάθατε από τους οµοεθνείς σας τα ίδια, τα οποία έπαθαν και
αυτοί από τους απίστους Ιουδαίους.
Α Θεσ. 2,15  των και τον Κύριον αποκτεινάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας, και ηµάς εκδιωξάντων, και Θεώ µη
αρεσκόντων, και πάσιν ανθρώποις εναντίων,
Α Θεσ. 2,15  Αυτοί δε οι άπιστοι Εβραίοι είναι εκείνοι, οι οποίοι εθανάτωσαν τον Κυριον Ιησούν και τους προφήτας του και
ηµάς τους Αποστόλους κατεδίωξαν και εξεδίωξαν και στον Θεόν δεν αρέσουν και είναι προς όλους τους ανθρώπους
αντίθετοι και πολέµιοι.
Α Θεσ. 2,16  κωλυόντων ηµάς τοίς έθνεσι λαλήσαι ίνα σωθώσιν, εις το αναπληρώσαι αυτών τας αµαρτίας πάντοτε. έφθασε
δε επ αυτούς η οργή εις τέλος.
Α Θεσ. 2,16  Αυτοί δεν ηρκέσθησαν να µας εκδιώξουν από την περιοχήν του έθνους των, αλλά µας εµποδίζουν να
κηρύξωµεν τον Χριστόν και στους εθνικούς, δια να σωθούν και αυτοί. Και το κάµνουν αυτό, δια να γεµίση έως επάνω και
ξεχειλίση το ποτήριον των αµαρτιών των, παρανοµούντες και αµαρτάνοντες πάντοτε. Εφθασεν όµως επάνω τους η οργή
του Θεού, που θα σηµάνη την τελειωτικήν πλέον καταστροφήν των.
Α Θεσ. 2,17  Ηµείς δε, αδελφοί, απορφανισθέντες αφ υµών προς καιρόν ώρας, προσώπω ου καρδία, περισσοτέρως
εσπουδάσαµεν το πρόσωπον υµών ιδείν εν πολλή επιθυµία.
Α Θεσ. 2,17  Ηµείς δε, αδελφοί, όταν εφύγαµεν από την Θεσσαλονίκην και εµείναµεν σαν ορφανά παιδιά µακρυά από σας,
και εχωρίσθηµεν προσωρινά κατά το σώµα µόνον και όχι κατά την καρδίαν, επεδιώξαµεν και κατεβάλαµεν κάθε
προσπάθειαν να ίδωµεν το πρόσωπον σας µε πολλήν και ιεράν επιθυµίαν.
Α Θεσ. 2,18  διό ηθελήσαµεν ελθείν προς υµάς, εγώ µέν Παύλος και άπαξ και δίς, και ενέκοψεν ηµάς ο σατανάς.
Α Θεσ. 2,18  Δια τούτο ηθελήσαµεν να έλθωµεν πάλιν προς σας, εγώ δε ειδικώτερα ο Παύλος και µίαν φοράν και δύο φοράς,
αλλά µας ηµπόδισε (κατά παραχώρησιν βέβαια Θεού) ο σατανάς.
Α Θεσ. 2,19  τις γάρ ηµών ελπίς ή χαρά ή στέφανος καυχήσεως ή ουχί και υµείς έµπροσθεν τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού
εν τή αυτού παρουσία;
Α Θεσ. 2,19  Εποθήσαµεν δε να σας ίδωµεν, διότι ποίος άλλος παρά και σεις µαζή µε τους άλλους είσθε η ελπίδα µας η η
χαρά µας η ο στέφανος, δια τον οποίον ηµπορούµε να καυχώµεθα έµπροσθεν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού εις την
Δευτέραν αυτού Παρουσίαν;
Α Θεσ. 2,20  υµείς γάρ εστε η δόξα ηµών και η χαρά .



Α Θεσ. 2,20  Διότι σεις πράγµατι είσθε η δόξα µας και η χαρά µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Θεσ. 3,1  Διό µηκέτι στέγοντες ευδοκήσαµεν καταλειφθήναι εν Αθήναις µόνοι,
Α Θεσ. 3,1  Επειδή τόσον πολύ σας έχοµεν αγαπήσει και σας επεθυµήσαµεν, δεν υπεφέραµεν πλέον να µένωµεν χωρισµένοι
από σας και δι' αυτό επροτιµήσαµεν µε όλην µας την καρδιά να µείνωµεν µόνοι εις τας Αθήνας.
Α Θεσ. 3,2  και επέµψαµεν Τιµόθεον, τον αδελφόν ηµών και διάκονον τού Θεού και συνεργόν ηµών εν τώ ευαγγελίω τού
Χριστού, εις το στηρίξαι υµάς και παρακαλέσαι υµάς περί της πίστεως υµών,
Α Θεσ. 3,2  Και εστείλαµεν εις σας τον Τιµόθεον τον αδελφόν µας και διάκονον του Θεού και συνεργάτην µας στο έργον του
Ευαγγελίου, δια να σας στηρίξη, να σας παρηγορήση και ενισχύση εις την πίστιν σας,
Α Θεσ. 3,3  το µηδένα σαίνεσθαι εν ταίς θλίψεσι ταύταις. αυτοί γάρ οίδατε ότι εις τούτο κείµεθα·
Α Θεσ. 3,3  ώστε κανείς να µη κλονίζεται και να µη ταράσσεται εις τας θλίψεις αυτάς. Διότι και σεις οι ίδιοι γνωρίζετε ότι δι'
αυτό υπάρχοµεν και έχοµεν ταχθή (δια να υποφέρωµεν δηλαδή µε υποµονήν και πίστιν τας θλίψεις και να προοδεύωµεν
έτσι εις την κατά Χριστόν ζωήν).
Α Θεσ. 3,4  και γάρ ότε προς υµάς ήµεν, προελέγοµεν υµίν ότι µέλλοµεν θλίβεσθαι, καθώς και εγένετο και οίδατε.
Α Θεσ. 3,4  Αυτό δε το γνωρίζετε, διότι, όταν ήµεθα µαζή σας, σας επρολέγαµεν, ότι µέλλοµεν να υποστώµεν θλίψεις, όπως
και πράγµατι έγινε και σστο γνωρίζετε.
Α Θεσ. 3,5  διά τούτο καγώ µηκέτι στέγων έπεµψα εις το γνώναι την πίστιν υµών, µήπως επείρασεν υµάς ο πειράζων και εις
κενόν γένηται ο κόπος ηµών.
Α Θεσ. 3,5  Εξ αιτίας των θλίψεών σας ακριβώς αυτών εγώ δεν ηµπορούσα πλέον να µένω ήσυχος και έστειλα τον Τιµόθεον,
δια να µάθω µέσω αυτού περί της πίστεως σας και να κατατοπισθώ, µήπως σας εδηµιούργησε πειρασµούς ισχυρούς και
σας εκλόνισεν ο πονηρός, ο οποίος ως έργον του έχει να πειράζη τους ανθρώπους, και µήπως έτσι ο κόπος µας αποδειχθή
µάταιος και ανωφελής.
Α Θεσ. 3,6  Άρτι δε ελθόντος Τιµοθέου προς ηµάς αφ υµών και ευαγγελισαµένου ηµίν την πίστιν και την αγάπην υµών, και
ότι έχετε µνείαν ηµών αγαθήν, πάντοτε επιποθούντες ηµάς ιδείν καθάπερ και ηµείς υµάς,
Α Θεσ. 3,6  Τωρα δε, όταν ήλθεν ο Τιµόθεος και µου έφερεν από σας χαρµοσύνους πληροφορίας δια την πίστιν και την
αγάπην σας και µας εβεβαίωσεν ότι διατηρείτε σταθερά καλήν την ανάµνησίν µας, ποθούντες πολύ πάντοτε να µας ιδήτε,
όπως ακριβώς και ηµείς ποθούµεν να σας ίδωµεν,
Α Θεσ. 3,7  διά τούτο παρεκλήθηµεν, αδελφοί, εφ υµίν επί πάση τή θλίψει και ανάγκη ηµών διά της υµών πίστεως·
Α Θεσ. 3,7  δια τούτο, (δια τας καλάς δηλαδή πληροφορίας, που είχαµεν σχετικώς µε την σταθεράν και ζωντανήν πίστιν
σας) επαρηγορήθηµεν και ηµείς, εξ αιτίας σας, εις όλην την θλίψις και την ταλαιπωρίαν µας.
Α Θεσ. 3,8  ότι νύν ζώµεν, εάν υµείς στήκετε εν Κυρίω.
Α Θεσ. 3,8  Διότι, όπως και προηγουµένως έτσι και τώρα, ζώµεν, εάν σεις στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι εν Κυρίω.
Α Θεσ. 3,9  τίνα γάρ ευχαριστίαν δυνάµεθα τώ Θεώ ανταποδούναι περί υµών επί πάση τή χαρά ή χαίροµεν δι υµάς
έµπροσθεν τού Θεού ηµών,
Α Θεσ. 3,9  Διότι ποίαν ευγνωµοσύνην και ευχαριστίαν ηµπορούµεν να ανταποδώσωµεν στον Θεόν δια σας, δι' όλην την
χαράν, που απολαµβάνοµεν εξ αιτίας σας εµπρός στον Θεόν,
Α Θεσ. 3,10 νυκτός και ηµέρας υπερεκπερισσού δεόµενοι εις το ιδείν υµών το πρόσωπον και καταρτίσαι τα υστερήµατα της
πίστεως υµών;
Α Θεσ. 3,10  και τον παρακαλούµεν νύκτα και ηµέραν µε εξαιρετικήν επιµονήν να ευδοκήση και φέρη τας περιστάσεις να
ίδωµεν το πρόσωπόν σας και να διορθώσωµεν και αναπληρώσωµεν ο,τι ακόµη σας λείπει από την πίστιν σας ;
Α Θεσ. 3,11  Αυτός δε ο Θεός και πατήρ ηµών και ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός κατευθύναι την οδόν ηµών προς υµάς·
Α Θεσ. 3,11  Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ηµών και ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός είθε να κατευθύνουν τον δρόµον µας προς
σας, παραµερίζοντες κάθε τυχόν εµπόδιον και δυσκολίαν.
Α Θεσ. 3,12  υµάς δε ο Κύριος πλεονάσαι και περισσεύσαι τή αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας , καθάπερ και ηµείς εις
υµάς,
Α Θεσ. 3,12  Σας δε είθε ο Κυριος να σας αξιώση να έχετε άφθονον και πλουσίαν και µε το παραπάνω την αγάπην µεταξύ
σας και προς όλους, όπως ακριβώς και ηµείς έχοµεν αυτήν την αγάπην προς σας.
Α Θεσ. 3,13  εις το στηρίξαι υµών τας καρδίας αµέµπτους εν αγιωσύνη έµπροσθεν τού Θεού και πατρός ηµών εν τή
παρουσία τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µετά πάντων των αγίων αυτού.
Α Θεσ. 3,13  Και να στηρίξη έτσι τας καρδίας σας, ώστε να είσθε άµεµπτοι και άγιοι ενώπιον του Θεού και Πατρός ηµών
κατά την επίσηµον Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, όταν θα έλθη µε όλους τους αγίους του,
αγγέλους και ανθρώπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Θεσ. 4,1  Τό λοιπόν ούν, αδελφοί, ερωτώµεν υµάς και παρακαλούµεν εν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρ ηµών το
πώς δεί υµάς περιπατείν και αρέσκειν Θεώ, ίνα περισσεύητε µάλλον·
Α Θεσ. 4,1  Εν συµπεράσµατι, λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούµεν και σας προτρέποµεν εν ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού, καθώς παρελάβατε και εδιδάχθητε από την προφορικήν µας διδασκαλίαν, δια το πως πρέπει να ζήτε και να
φέρεσθε και να ευαρεστήτε στον Θεόν, σας παρακαλούµεν έτσι να φέρεσθε και να προοδεύετε ακόµη περισσότερον εις την
χριστιανικήν ζωήν.
Α Θεσ. 4,2  οίδατε γάρ τίνας παραγγελίας εδώκαµεν υµίν διά τού Κυρίου Ιησού.
Α Θεσ. 4,2  Γνωρίζετε άλωστε ποίας εντολάς και οδηγίας σας εδώκαµεν εκ µέρους του Κυρίου ηµών Ιησού.
Α Θεσ. 4,3  Τούτο γάρ εστι θέληµα τού Θεού, ο αγιασµός υµών, απέχεσθαι υµάς από της πορνείας,
Α Θεσ. 4,3  Διότι τούτο είναι θέληµα του Θεού, δηλαδή να γίνετε άγιοι και αγνοί, να απέχετε από την πορνείαν, (η οποία
µολύνει πάντοτε τον άνθρωπον),
Α Θεσ. 4,4  ειδέναι έκαστον υµών το εαυτού σκεύος κτάσθαι εν αγιασµώ και τιµή,



Α Θεσ. 4,4  και να γνωρίζη ο καθένας σας να κρατή υπό την εξουσίαν και κυριαρχίαν του το σώµα του εις κατάστασιν
αγιασµού και τιµής·
Α Θεσ. 4,5  µη εν πάθει επιθυµίας καθάπερ και τα έθνη τα µη ειδότα τον Θεόν,
Α Θεσ. 4,5  και να µη αφήση ποτέ κανείς τον ευατόν του να κυριευθή από πάθος αµαρτωλής επιθυµίας, όπως τα
ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία δεν γνωρίζουν τον Θεόν.
Α Θεσ. 4,6  το µη υπερβαίνειν και πλεονεκτείν εν τώ πράγµατι τον αδελφόν αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων
τούτων, καθώς και προείποµεν υµίν και διεµαρτυράµεθα.
Α Θεσ. 4,6  Ακόµη δε κανείς από σας επί του θέµατος αυτού να µη ξεπερνά ποτέ τα όρια της ηθικής ζωής και συµπεριφοράς
και µολύνη την τιµήν του αδελφού µε το αµάρτηµα της µοιχείας, διότι ο Κυριος είναι εκδικητής και τιµωρεί όλας αυτάς
τας αισχράς πράξεις, όπως άλλωστε σας είχοµεν προείπει, όταν ήµεθα µαζή σας και διεµαρτυρήθηµεν µάλιστα.
Α Θεσ. 4,7  ου γάρ εκάλεσεν ηµάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλ εν αγιασµώ.
Α Θεσ. 4,7  Διότι δεν µας εκάλεσεν ο Θεός εις µίαν ακάθαρτον ζωήν σαρκικότητος, αλλ' εις ζωήν αγνότητος και αγιασµού.
Α Θεσ. 4,8  τοιγαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν τον και δόντα το Πνεύµα αυτού το Άγιον εις υµάς.
Α Θεσ. 4,8  Ωστε, λοιπόν, εκείνός που παραβαίνει αυτά δεν καταπατεί και δεν απορρίπτει άνθρωπον , αλλ' αυτόν τον Θεόν, ο
οποίος και σας έδωσε το Πνεύµα του το Αγιον, δια να ζήτε µε αγνότητα και αγιασµόν.
Α Θεσ. 4,9  Περί δε της φιλαδελφίας ου χρείαν έχετε γράφειν υµίν· αυτοί γάρ υµείς θεοδίδακτοί εστε εις το αγαπάν
αλλήλους·
Α Θεσ. 4,9  Ως προς δε την αγάπην προς τους αδελφούς Χριστιανούς δεν έχετε ανάγκην να γράψω εγώ προς σας, διότι σεις
έχετε διδαχθή από τον ίδιον τον Θεόν στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
Α Θεσ. 4,10  και γάρ ποιείτε αυτό εις πάντας τους αδελφούς τους εν όλη τή Μακεδονία. παρακαλούµεν δε υµάς, αδελφοί,
περισσεύειν µάλλον
Α Θεσ. 4,10  Και αυτό µαρτυρείται εκ του γεγονότος, ότι αυτήν την αγάπην την τρέφετε και την ασκείτε εις όλους τους
αδελφούς, που ευρίσκονται καθ' όλην την έκτασιν της Μακεδονίας. Σας παρακαλούµεν, αδελφοί, να την ασκήτε ακόµη
πλουσιωτέραν.
Α Θεσ. 4,11  και φιλοτιµείσθαι ησυχάζειν και πράσσειν τα ίδια και εργάζεσθαι ταίς ιδίαις χερσίν υµών , καθώς υµίν
παρηγγείλαµεν,
Α Θεσ. 4,11  Να προσπαθήτε δε µε κάθε φιλοτιµίαν και να το θεωρήτε τιµήν σας να ζήτε ειρηνικοί και ήσυχοι και να
ασχολήται ο καθένας σας εις τα ιδικά του έργα και να εργάζεσθε µε τα ίδια σας τα χέρια σύµφωνα µε τας οδηγίας και τας
εντολάς, που σας εδώσαµεν
Α Θεσ. 4,12  ίνα περιπατήτε ευσχηµόνως προς τους έξω και µηδενός χρείαν έχητε.
Α Θεσ. 4,12 δια να συµπεριφέρεσθε έτσι όπως ταιριάζει στους Χριστιανούς µε αξιοπρέπειαν και ευγένειαν προς τους έξω της
Εκκλησίας απίστους, και να µην έχετε ανάγκην από τίποτε, αλλά µε την εργασίαν σας να επαρκήτε στον ευατόν σας.
Α Θεσ. 4,13  Ου θέλοµεν δε υµάς αγνοείν, αδελφοί, περί των κεκοιµηµένων, ίνα µη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι µη
έχοντες ελπίδα.
Α Θεσ. 4,13  Δεν θέλοµεν δε, αδελφοί, να ευρίσκεσθε εις άγνοιαν σχετικώς µε αυτούς, οι οποίοι έχουν αποθάνει, δια να µη
λυπήσθε, όπως λυπούνται οι άλλοι, που δεν έχουν καµµίαν αλπίδα αναστάσεως και αιωνίου ζωής.
Α Θεσ. 4,14  ει γάρ πιστεύοµεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιµηθέντας διά τού Ιησού άξει σύν
αυτώ.
Α Θεσ. 4,14  Διότι, εάν πραγµατικά και αληθινά πιστεύωµεν, ότι ο Ιησούς απέθανε και ανεστήθη, έτσι και πρέπει να
πιστεύωµεν, ότι και ο Θεός αυτούς, οι οποίοι απέθαναν µε πίστιν στον Ιησούν, θα τους αναστήση και θα τους φέρη µαζή µε
αυτόν εις την αιωνίαν και µακαρίαν ζωήν.
Α Θεσ. 4,15  τούτο γάρ υµίν λέγοµεν εν λόγω Κυρίου, ότι ηµείς οι ζώντες οι περιλειπόµενοι εις την παρουσίαν τού Κυρίου ου
µη φθάσωµεν τους κοιµηθέντας·
Α Θεσ. 4,15  Τούτο δε σας το λέγοµεν όχι από ιδικήν µας επινόησιν, αλλ' από λόγον και αποκάλυψιν, που έκαµεν εις ηµάς ο
Κυριος, ότι δηλαδή ηµείς που θα ζώµεν ακόµη, και κατά την Δευτέρα Παρουσίαν του Κυρίου θα έχωµεν αποµείνει και θα
ευρισκώµεθα εις την γην, δεν θα προφθάσωµεν τους κοιµηθέντας, επειδή αυτοί θα έχουν πρώτον αναστηθή.
Α Θεσ. 4,16  ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσµατι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ ουρανού, και οι
νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον,
Α Θεσ. 4,16  Επειδή αυτός ο ίδιος ο Κυριος µε παντοδύναµον πρόσταγµα, µε φωνήν αρχαγγέλου και µε σάλπιγγα Θεού θα
κατεβή από τον ουρανόν και οι νεκροί, που έχουν πεθάνει µε την πίστιν στον Χριστόν, θα αναστηθούν πρώτοι.
Α Θεσ. 4,17  έπειτα ηµείς οι ζώντες οι περιλειπόµενοι άµα σύν αυτοίς αρπαγησόµεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν τού Κυρίου
εις αέρα, και ούτω πάντοτε σύν Κυρίω εσόµεθα.
Α Θεσ. 4,17  Επειτα από αυτό ηµείς που θα ζώµεν και θα έχωµεν αποµείνει εις την γην, θα αρπαχθώµεν µαζή µε αυτούς
µέσα εις νεφέλας, δια να προυπαντήσωµεν τον Κυριον στους ουρανίους χώρους. Και έτσι θα είµεθα πάντοτε µαζή µε τον
Κυριον στον ουρανόν.
Α Θεσ. 4,18  Ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν τοίς λόγοις τούτοις.
Α Θεσ. 4,18  Ωστε, λοιπόν, παρηγορείτε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον µε τα λόγια αυτά, που σας γράφω και τα οποία είναι
λόγοι του Κυρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Θεσ. 5,1  Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρείαν έχετε υµίν γράφεσθαι·
Α Θεσ. 5,1  Ως προς δε τους χρόνους και τους καιρούς της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου δεν έχετε ανάγκην, αδελφοί, να
σας γράψωµεν ηµείς,
Α Θεσ. 5,2  αυτοί γάρ ακριβώς οίδατε ότι η ηµέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.
Α Θεσ. 5,2  διότι σεις ξέρετε πολύ καλά, σύµφωνα µε εκείνα, που προφορικώς σας έχοµεν διδάξει, ότι δηλαδή η ηµέρα της
Παρουσίας του Κυρίου θα έλθη έξαφνα εις ώραν, που δεν περιµένοµεν, όπως ακριβώς έρχεται ο κλέπτης κατά την νύκτα.
(Κατά τον ίδιον τρόπον έξαφνα έρχεται και η ηµέρα της εκδηµίας µας από τον κόσµον αυτόν).



Α Θεσ. 5,3  όταν γάρ λέγωσιν, ειρήνη και ασφάλεια, τότε αιφνίδιος αυτοίς εφίσταται όλεθρος, ώσπερ η ωδίν τή εν γαστρί
εχούση, και ου µη εκφύγωσιν.
Α Θεσ. 5,3  Διότι, όταν οι άνθρωποι λέγουν, “τώρα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια”. τότε έρχεται ξαφνικός εις αυτούς ο
όλεθρος, όπως έξαφνα έρχεται και η ωδίνη του τοκετού εις την έγκυον. Ετσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφύγουν την
καταστροφήν.
Α Θεσ. 5,4  υµείς δε, αδελφοί, ουκ εστέ εν σκότει, ίνα η ηµέρα υµάς ως κλέπτης καταλάβη·
Α Θεσ. 5,4  Σεις όµως, αδελφοί, δεν ευρίσκεσθε στο σκότος της αγνοίας και της πλάνης, δια να σας καταλάβη σαν κλέπτης
απροετοιµάστους και αµετανοήτους η ηµέρα του Κυρίου.
Α Θεσ. 5,5  πάντες υµείς υιοί φωτός εστε και υιοί ηµέρας. ουκ εσµέν νυκτός ουδέ σκότους.
Α Θεσ. 5,5  Ολοι σεις είσθε τέκνα του φωτός, παιδιά της ηµέρας του Θεού. Δεν είµεθα άνθρωποι της νύκτας και του σκότους
(ώστε να µη ξέρωµεν που βαδίζοµεν η να κοιµώµεθα τον βαρύν ύπνον της αµεριµνησίας).
Α Θεσ. 5,6  Άρα ούν µη καθεύδωµεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορώµεν και νήφωµεν.
Α Θεσ. 5,6  Αρα, λοιπόν, ας µη κοιµώµεθα τον ύπνον της ραθυµίας και απροσεξίας, όπως οι άλλοι άνθρωποι, που ζουν
µακράν από τον Χριστόν, αλλ' ας είµεθα άγρυπνοι, προσεκτικοί και εγκρατείς.
Α Θεσ. 5,7  οι γάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδουσι, και οι µεθυσκόµενοι νυκτός µεθύουσιν·
Α Θεσ. 5,7  Διότι εκείνοι που κοιµώνται, κοιµώνται κατά το διάστηµα της νυκτός, και εκείνοι που µεθούν, µεθούν κατά την
νύκτα. (Οι πνευµατικώς κοιµισµένοι και απρόσεκτοι άνθρωποι ευρίσκονται στο σκοτάδι της αµαρτίας και έξαφνα θα
αντικρύσουν την ηµέραν του Κυρίου).
Α Θεσ. 5,8  ηµείς δε ηµέρας όντες νήφωµεν, ενδυσάµενοι θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας·
Α Θεσ. 5,8  Ηµείς όµως οι Χριστιανοί, αφού είµεθα τέκνα της ηµέρας, ας ζώµεν µε προσοχήν και εγκράτειαν αγωνιζόµενοι
συνεχώς εναντίον της αµαρτίας. Ας ενδυθώµεν ως άλλον πνευµατικόν θώρακα, που θα ασφαλίζη την ψυχήν µας από τα
βέλη της αµαρτίας, την πίστιν και την αγάπην· και ας φορέσωµεν σαν περικεφαλαίαν, που θα περιφρουρή τον νου µας από
την πλάνην, την ελπίδα της σωτηρίας.
Α Θεσ. 5,9  ότι ουκ έθετο ηµάς ο Θεός εις οργήν, αλλ εις περιποίησιν σωτηρίας διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Α Θεσ. 5,9  Αυτή δε η ελπίς θα µας πληροφορή πάντοτε, ότι ο Θεός δεν µας έχει τάξει δι' οργήν και καταδίκην, αλλά µας έχει
προορίσει να αποκτήσωµεν ως αναφαίρετον θησαυρόν µας την σωτηρίαν δια µέσου του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Α Θεσ. 5,10  τού αποθανόντος υπέρ ηµών, ίνα είτε γρηγορώµεν είτε καθεύδωµεν άµα σύν αυτώ ζήσωµεν.
Α Θεσ. 5,10  ο οποίος απέθανε προς χάριν ηµών, δια να ζήσωµεν όλοι οι πιστοί µαζή µε αυτόν εις την αιωνιότητα, είτε µας
εύρη η Δευτέρα Παρουσία του ζώντας ακόµη εις την γην είτε µας εύρη κοιµηθέντας εν Κυρίω.
Α Θεσ. 5,11  Διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδοµείτε είς τον ένα , καθώς και ποιείτε.
Α Θεσ. 5,11  Δια τούτο παρηγορείτε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον και οικοδοµείτε εις την κατά Θεόν πίστιν και ζωήν ο
καθένας τον πλησίον του, όπως άλλωστε και πράττετε.
Α Θεσ. 5,12  Ερωτώµεν δε υµάς, αδελφοί, ειδέναι τους κοπιώντας εν υµίν και προϊσταµένους υµών εν Κυρίω και
νουθετούντας υµάς,
Α Θεσ. 5,12  Σας παρακαλούµεν, αδελφοί, να περιβάλλετε µε εκτίµησιν και σεβασµόν αυτούς, οι οποίοι κοπιάζουν µεταξύ
σας και είναι προϊστάµενοί σας κατά το θέληµα του Κυρίου, και σας συµβουλεύουν και σας καθοδηγούν εις την
πνευµατικήν ζωήν.
Α Θεσ. 5,13  και ηγείσθαι αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη διά το έργον αυτών. ειρηνεύετε εν εαυτοίς.
Α Θεσ. 5,13  Να τους τιµάτε και να τους σέβεσθε µε το παραπάνω δια το µεγάλον έργον των. Να έχετε ειρήνην µεταξύ σας.
Α Θεσ. 5,14  Παρακαλούµεν δε υµάς, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παραµυθείσθε τους ολιγοψύχους, αντέχεσθε των
ασθενών, µακροθυµείτε προς πάντας.
Α Θεσ. 5,14  Σας παρακαλούµεν, αδελφοί, να συβουλεύετε και καθοδηγήτε αυτούς που συµπεριφέρονται άτακτα , να
παρηγορήτε και να ενισχύετε τους ολιγοψύχους, να στηρίζετε και να βοηθήτε τους ασθενείς κατά την πίστιν, να δείχνετε
µεγαλοκαρδίαν και ανωτερότητα προς όλους.
Α Θεσ. 5,15  οράτε µη τις κακόν αντί κακού τινι αποδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας.
Α Θεσ. 5,15  Προσέχετε, µήπως τυχόν κανείς από σας ανταποδώση εις κάποιον κακόν αντί κακού , αλλά πάντοτε
προσπαθείτε µα ζήλον να πράττετε το αγαθόν και µεταξύ σας και εις όλους ανεξαιρέτως.
Α Θεσ. 5,16  Πάντοτε χαίρετε,
Α Θεσ. 5,16  Παντοτε και εις όλας τας περιστάσεις της ζωής σας να χαίρετε.
Α Θεσ. 5,17  αδιαλείπτως προσεύχεσθε,
Α Θεσ. 5,17  Συνεχώς και ακατάπαυστα να προσεύχεσθε προς τον Θεόν.
Α Θεσ. 5,18  εν παντί ευχαριστείτε· τούτο γάρ θέληµα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις υµάς.
Α Θεσ. 5,18  Δια κάθε τι, ευχάριστον η δυσάρεστον, να ευχαριστήτε τον Θεόν· διότι αυτό είναι το θέληµα του Θεού, όπως το
εφανέρωσεν ο Ιησούς Χριστός εις σας δια µέσου του κηρύγµατός µας.
Α Θεσ. 5,19  το Πνεύµα µη σβέννυτε,
Α Θεσ. 5,19  Τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος, που είναι φως και φωτιά, µη τα σβήνετε και µη τα αχρηστεύετε.
Α Θεσ. 5,20  προφητείας µη εξουθενείτε.
Α Θεσ. 5,20  Μη εξουθενώνετε τας προφητείας, που το Αγιον Πνεύµα αποκαλύπτει δια µέσου των πιστών.
Α Θεσ. 5,21  πάντα δοκιµάζετε, το καλόν κατέχετε·
Α Θεσ. 5,21  Ερευνάτε και ξεχωρίζετε όλα τα χαρίσµατα και τας προφητείας και ο,τι καλόν και ωφέλιµον δια σας εύρετε να
το κρατήτε καλά.
Α Θεσ. 5,22  από παντός είδους πονηρού απέχεσθε.
Α Θεσ. 5,22  Από κάθε ειδός πονηρίας να φεύγετε µακρυά.
Α Θεσ. 5,23  Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσαι υµάς ολοτελείς, και ολόκληρον υµών το πνεύµα και η ψυχή και το σώµα
αµέµπτως εν τή παρουσία τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού τηρηθείη.
Α Θεσ. 5,23  Αυτός δε ο Θεός, η πηγή και ο χορηγός της ειρήνης, είθε να σας καταστήση αγίους πλήρως και τελείως, και
ολόκληρον το πνεύµα σας και η ψυχή σας και το σώµα σας είθε να διατηρηθούν ανεπίληπτα και άµεµπτα κατά την



παρουσίαν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Α Θεσ. 5,24  πιστός ο καλών υµάς, ός και ποιήσει.
Α Θεσ. 5,24  Είναι κατά πάντα αξιόπιστος ο Θεός, που σας έχει καλέσει και ο οποίος και θα πραγµατοποιήση αυτά που σας
ηυχήθην· είµαι δι' αυτό βέβαιος.
Α Θεσ. 5,25  Αδελφοί, προσεύχεσθε περί ηµών.
Α Θεσ. 5,25  Αδελφοί, προσεύχεσθε και δι' ηµάς.
Α Θεσ. 5,26  Ασπάσασθε τους αδελφούς πάντας εν φιλήµατι αγίω.
Α Θεσ. 5,26  Ασπασθήτε όλους τους αδελφούς µε φίληµα άγιον.
Α Θεσ. 5,27  Ορκίζω υµάς τον Κύριον αναγνωσθήναι την επιστολήν πάσι τοίς αγίοις αδελφοίς.
Α Θεσ. 5,27  Σας εξορκίζω στον Κυριον να αναγνωσθή αυτή η επιστολή εις όλους τους αγίους αδελφούς .
Α Θεσ. 5,28  Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µεθ υµών· αµήν.
Α Θεσ. 5,28  Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, είθε να είναι πάντοτε µαζή σας. Αµήν.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Θεσ. 1,1  Παύλος και Σιλουανός και Τιµόθεος τή εκκλησία Θεσσαλονικέων εν Θεώ πατρί ηµών και Κυρίω Ιησού Χριστώ·
Β Θεσ. 1,1  Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιµόθεος εις την Εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων, η οποία έχει ιδρυθή και
υπάρχει εν τω ονόµατι του Θεού και Πατρός ηµών και του Κυρίου Ιησού Χριστού,
Β Θεσ. 1,2  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Β Θεσ. 1,2  είθε να είναι εις σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα µας και τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Β Θεσ. 1,3  Ευχαριστείν οφείλοµεν τώ Θεώ πάντοτε περί υµών, αδελφοί, καθώς άξιόν εστιν, ότι υπεραυξάνει η πίστις υµών
και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων υµών εις αλλήλους,
Β Θεσ. 1,3  Οφείλοµεν να ευχαριστούµεν τον Θεόν πάντοτε δια σας, αδελφοί, όπως είναι πρέπον και δίκαιον, διότι αυξάνει
πλουσίως µε το παραπάνω η πίστις σας και πλεονάζει η αγάπη του καθενός από σας προς όλους τους άλλους .
Β Θεσ. 1,4  ώστε ηµάς αυτούς εν υµίν καυχάσθαι εν ταίς εκκλησίαις τού Θεού υπέρ της υποµονής υµών και πίστεως εν πάσι
τοίς διωγµοίς υµών και ταίς θλίψεσιν αίς ανέχεσθε,
Β Θεσ. 1,4  Τοσον δε αξιόλογος είναι η πίστις και η αγάπη σας, ώστε ηµείς οι ίδιοι να καυχώµεθα δια λογαριασµόν ιδικόν
σας εις τας Εκκλησίας του Θεού, δια την υποµονήν σας και την πίστιν σας εις όλους τους διωγµούς και τας θλίψεις , τας
οποίας µε εγκαρτέρησιν υποµένετε.
Β Θεσ. 1,5  ένδειγµα της δικαίας κρίσεως τού Θεού, εις το καταξιωθήναι υµάς της βασιλείας τού Θεού, υπέρ ής και πάσχετε,
Β Θεσ. 1,5  Είναι δε αυταί λαµπρά απόδειξις της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθήτε σεις µε την υποµονήν, που
δείχνετε, της βασιλείας του Θεού, προς χάριν της οποίας υφίστασθε παθήµατα.
Β Θεσ. 1,6  είπερ δίκαιον παρά Θεώ ανταποδούναι τοίς θλίβουσιν υµάς θλίψιν
Β Θεσ. 1,6  Διότι θα είναι έργον δικαιοσύνης εκ µέρους του Θεού, εις εκείνους µεν που σας θλίβουν, να ανταποδώση θλίψιν,
Β Θεσ. 1,7  και υµίν τοίς θλιβοµένοις άνεσιν µεθ ηµών εν τή αποκαλύψει τού Κυρίου Ιησού απ ουρανού µετ αγγέλων
δυνάµεως αυτού
Β Θεσ. 1,7  και εις σας, οι οποίοι θλίβεσθε, να ανταποδώση άνεσιν, ανάπαυσιν και χαράν, µαζή µε ηµάς, όταν θα φανερωθή
ο Κυριος Ιησούς από τον ουρανόν µαζή µε τους αγγέλους, τους ισχυρούς και δυνατούς, χάρις εις την δύναµιν, την οποίαν ο
ίδιος τους έχει δώσει.
Β Θεσ. 1,8  εν πυρί φλογός, διδόντος εκδίκησιν τοίς µη ειδόσι Θεόν και τοίς µη υπακούουσι τώ ευαγγελίω τού Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού,
Β Θεσ. 1,8  Θα φανερωθή δε µε φλόγα πυρός και θα αποδώση την δικαίαν τιµωρίαν εις εκείνους , που δεν θέλουν να
γνωρίζουν τον Θεόν και να υπακούουν στο Ευαγγέλιον του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Β Θεσ. 1,9  οίτινες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου τού Κυρίου και από της δόξης της ισχύος αυτού,
Β Θεσ. 1,9  Αυτοί θα δώσουν λόγον των πράξεών των και θα καταδικασθούν εις αιώνιον όλεθρον εκ µέρους του Κυρίου
Ιησού και από την ένδοξον και ακατανίκητον δύναµίν του,
Β Θεσ. 1,10  όταν έλθη ενδοξασθήναι εν τοίς αγίοις αυτού και θαυµασθήναι εν πάσι τοίς πιστεύσασιν , ότι επιστεύθη το
µαρτύριον ηµών εφ υµάς, εν τή ηµέρα εκείνη.
Β Θεσ. 1,10  όταν θα έλθη να δοξασθή µαζή µε όλους τους αγίους του και να θαυµασθή ανάµεσα εις όλους όσοι επίστευσαν
εις αυτόν. Και τούτο, διότι έγινε πιστευτόν και παραδεκτόν από αυτούς το κήρυγµά µας και η µαρτυρία µας περί του Ιησού
Χριστού, αυτή ακριβώς που εδώκαµεν και εις σας. Και αυτή η δόξα και µακαριότης των αγίων θα πραγµατοποιηθή κατά
την µεγάλην και επίσηµον εκείνην ηµέραν.
Β Θεσ. 1,11  εις ό και προσευχόµεθα πάντοτε περί υµών, ίνα υµάς αξιώση της κλήσεως ο Θεός ηµών και πληρώση πάσαν
ευδοκίαν αγαθωσύνης και έργον πίστεως εν δυνάµει,
Β Θεσ. 1,11  Δι' αυτό δε και προσευχόµεθα πάντοτε για σας, να σας αναδείξη ο Θεός µας αξίους της υψηλής κλήσεως και να
εκπληρώση µε την δύναµίν του κάθε καλήν διάθεσιν της καρδίας σας προς το αγαθόν και καλόν έργον , που εµπνέει και
καρποφορεί η πίστις,
Β Θεσ. 1,12  όπως ενδοξασθή το όνοµα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού εν υµίν , και υµείς εν αυτώ, κατά την χάριν τού Θεού
ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Β Θεσ. 1,12  δια να δοξασθή µεταξύ σας µε τα καλά αυτά έργα σας το όνοµα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, να δοξασθήτε
δε και σεις δι' αυτού, σύµφωνα µε την χάριν του Θεού µας και του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Θεσ. 2,1  Ερωτώµεν δε υµάς, αδελφοί, υπέρ της παρουσίας τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και ηµών επισυναγωγής επ
αυτόν,
Β Θεσ. 2,1  Σας παρακαλούµεν δε, αδελφοί, ως προς την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και της



συγκεντρώσεως ηµών πλησίον του,
Β Θεσ. 2,2  εις το µη ταχέως σαλευθήναι υµάς από τού νοός µήτε θροείσθαι µήτε διά πνεύµατος µήτε διά λόγου µήτε δι
επιστολής ως δι ηµών, ως ότι ενέστηκεν η ηµέρα τού Χριστού.
Β Θεσ. 2,2  να µη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειµενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να
ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισµα του πνεύµατος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια
τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ηµάς και δια των οποίων σας ειδοποιούµεν τάχα
ηµείς, ότι έχει φθάσει η ηµέρα του Χριστού.
Β Θεσ. 2,3  µη τις υµάς εξαπατήση κατά µηδένα τρόπον· ότι εάν µη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο
άνθρωπος της αµαρτίας, ο υιός της απωλείας,
Β Θεσ. 2,3  Λαβετε τα µέτρα σας να µη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον· διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου
δεν θα έλθη, εάν προηγουµένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας
των αµαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ' εξοχήν αµαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αµαρτίαν, ο υιός
της απωλείας,
Β Θεσ. 2,4  ο αντικείµενος και υπεραιρόµενος επί πάντα λεγόµενον Θεόν ή σέβασµα, ώστε αυτόν εις τον ναόν τού Θεού ως
Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός.
Β Θεσ. 2,4  ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη
παραπάνω από κάθε άλλον, που ονοµάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαµβάνη σεβασµόν και λατρείαν εκ
µέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα
προσπαθή µε πονηρά και δόλια τεχνάσµατα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός.
Β Θεσ. 2,5  Ου µνηµονεύετε ότι έτι ών προς υµάς ταύτα έλεγον υµίν;
Β Θεσ. 2,5  Δεν ενθυµείσθε, ότι σας τα έλεγα αυτά, όταν άκοµα ήµουν µεταξύ σας;
Β Θεσ. 2,6  και νύν το κατέχον οίδατε, εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τώ εαυτού καιρώ·
Β Θεσ. 2,6  Και γνωρίζετε τώρα, ποίον είναι εκείνο, το οποίον συγκρατεί και εµποδίζει τον άνοµον να αποκαλυφθή
ενωρίτερα, δια να φανερωθή αυτός στον καιρόν, που του έχει καθορισθή από τον Θεόν.
Β Θεσ. 2,7  το γάρ µυστήριον ήδη ενεργείται της ανοµίας, µόνον ο κατέχων άρτι έως εκ µέσου γένηται·
Β Θεσ. 2,7  Διότι τώρα η δράσις και το έργον της ανοµίας ενεργείται και επεκτείνεται κατά τρόπον ακόµη µυστικόν, ώστε να
µη είναι εξ ολοκλήρου φανερόν. Και τούτο διότι υπάρχει κάποιος, που εµποδίζει τον άνοµον να εκδηλωθή µε όλην αυτού
την θρασύτητα και αναισχυντίαν. Και έτσι η πλήρης εµφάνισις του ανόµου θα γίνη, όταν το εµπόδιον αυτό λείψη από το
µέσον.
Β Θεσ. 2,8  και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνοµος, ον ο Κύριος αναλώσει τώ πνεύµατι τού στόµατος αυτού και καταργήσει τή
επιφανεία της παρουσίας αυτού·
Β Θεσ. 2,8  Και τότε θα ξεσκεπασθή και θα φανερωθή ο άνοµος, τον οποίον ο Κυριος θα εξολοθρεύση και θα αφανίση τόσον
εύκολα, σαν µε ένα φύσηµα απλώς του στόµατός του και θα τον εξουδετερώση µε την ένδοξον εµφάνισιν της παρουσίας
του.
Β Θεσ. 2,9  ού εστιν η παρουσία κατ ενέργειαν τού σατανά εν πάση δυνάµει και σηµείοις και τέρασι ψεύδους
Β Θεσ. 2,9  Αυτού δε του ανθρώπου της ανοµίας η παρουσία και η εµφάνισις θα γίνεται τότε µε κάθε δύναµιν, µε σηµεία και
τέρατα ψευδή και διαβολικά, τα οποία θα ενεργή ο διάβολος, που θα χρησιµοποιή αυτόν σαν όργανόν του.
Β Θεσ. 2,10  και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοίς απολλυµένοις, ανθ ών την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το
σωθήναι αυτούς·
Β Θεσ. 2,10  Θα γίνη ακόµη η εµφάνισίς του µε κάθε µέσον και είδος απάτης, που θα είναι καρπός της αδικίας, που θα
επικρατήση µεταξύ εκείνων που θα είναι προωρισµένοι εξ αιτίας των δια την απώλειαν, επειδή δεν εδέχθησαν να
αγαπήσουν και κάµουν κτήµα των την αλήθειαν, δια να σωθούν.
Β Θεσ. 2,11  και διά τούτο πέµψει αυτοίς ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τώ ψεύδει,
Β Θεσ. 2,11  Και δια τούτο θα παραχωρήση ο Θεός να έλθη και εκδηλωθή εις αυτούς ενέργεια πονηρά , δια να πιστεύσουν
αυτοί στο ψεύδος,
Β Θεσ. 2,12  ίνα κριθώσι πάντες οι µη πιστεύσαντες τή αληθεία, αλλ ευδοκήσαντες εν τή αδικία.
Β Θεσ. 2,12  και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθειαν, αλλ' εδέχθησαν και ηκολούθησαν µε
ευχαρίστησιν και προθυµίαν την αδικίαν.
Β Θεσ. 2,13  Ηµείς δε οφείλοµεν ευχαριστείν τώ Θεώ πάντοτε περί υµών , αδελφοί ηγαπηµένοι υπό Κυρίου, ότι είλετο υµάς ο
Θεός απ αρχής εις σωτηρίαν εν αγιασµώ Πνεύµατος και πίστει αληθείας,
Β Θεσ. 2,13  Ηµείς όµως, αδελφοί, οφείλοµεν να ευχαριστούµεν τον Θεόν πάντοτε δια σας, που έχετε αγαπηθή από τον
Κυριον, διότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ' αρχής, δια να δεχθήτε την σωτηρίαν µε τον αγιασµόν, που χορηγεί το Αγιον Πνεύµα,
και την πίστιν και την παραδοχήν της αληθείας του Θεού.
Β Θεσ. 2,14  εις ό εκάλεσεν υµάς διά τού ευαγγελίου ηµών εις περιποίησιν δόξης τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού .
Β Θεσ. 2,14  Εις την σωτηρίαν δε αυτήν σας εκάλεσε µε το Ευαγγέλιον που ηµείς κηρύττοµεν, δια να αποκτήσετε έτσι ως
µόνοµον ιδικόν σας θησαυρόν την δόξαν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Β Θεσ. 2,15  Άρα ούν, αδελφοί, στήκετε, και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι επιστολής ηµών.
Β Θεσ. 2,15  Αρα, λοιπόν, αδελφοί, σταθήτε στερεοί και αµετακίνητοι και κρατείτε σφικτά τας παραδόσεις, που έχετε
διδαχθη είτε µε το προφορικόν µας κήρυγµα, είτε µε επιστολήν µας.
Β Θεσ. 2,16  Αυτός δε ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και πατήρ ηµών, ο αγαπήσας ηµάς και δούς παράκλησιν
αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι,
Β Θεσ. 2,16  Αυτός δε ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ηµών , ο οποίος τόσον πολύ µας ηγάπησε και
έδωκε παρηγορίαν αιωνίαν και ανεξάντλητον και µας εχορήγησε µε την χάριν του την ελπίδα των αγαθών του ουρανού,
Β Θεσ. 2,17  παρακαλέσαι υµών τας καρδίας και στηρίξαι υµάς εν παντί λόγω και έργω αγαθώ .
Β Θεσ. 2,17  είθε να παρηγορήση τας καρδίας σας και να στηρίξη εις κάθε διδασκαλίαν του και εις κάθε έργον αγαθόν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3



Β Θεσ. 3,1  Τό λοιπόν, προσεύχεσθε, αδελφοί, περί ηµών, ίνα ο λόγος τού Κυρίου τρέχη και δοξάζηται, καθώς και προς υµάς,
Β Θεσ. 3,1  Εν τέλει, αδελφοί, σς λέγοµεν τούτο· προσεύχεσθε για µας, δια να απλώνεται παντού, χωρίς εµπόδια, ο λόγος του
Κυρίου και να δοξάζεται από τους ανθρώπους, καθώς απλώνεται και δοξάζεται και µεταξύ σας.
Β Θεσ. 3,2  και ίνα ρυσθώµεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων· ου γάρ πάντων η πίστις.
Β Θεσ. 3,2  Προσεύχεσθε ακόµη να απαλλαγώµεν και γλυτώσωµεν από τους αδίκους και πονηρούς ανθρώπους. Διότι, η
πίστις δεν γίνεται από όλους δεκτή, αλλ' από εκείνους που έχουν την αγαθήν διάθεσιν.
Β Θεσ. 3,3  πιστός δε εστιν ο Κύριος, ός στηρίξει υµάς και φυλάξει από τού πονηρού.
Β Θεσ. 3,3  Είναι δε αξιόπιστος ο Κυριος, ο οποίος θα σας στηρίξη εις την ορθήν πίστιν, και θα σας προφυλάξη από τας
δολίας επιβουλάς του πονηρού.
Β Θεσ. 3,4  Πεποίθαµεν δε εν Κυρίω εφ υµάς ότι ά παραγγέλλοµεν υµίν και ποιείτε και ποιήσετε.
Β Θεσ. 3,4  Εχοµεν δε δια σας πεποίθησιν, την οποίαν µας εµπνέει ο Κυριος, ότι εκείνα, που σας παραγγέλλοµεν, και τώρα τα
εφαρµόζετε και στο µέλλον θα τα εφαρµόζετε.
Β Θεσ. 3,5  Ο δε Κύριος κατευθύναι υµών τας καρδίας εις την αγάπην τού Θεού και εις την υποµονήν τού Χριστού.
Β Θεσ. 3,5  Είθε δε ο Κυριος να καθοδηγή τας καρδίας σας εις την αγάπην προς τον Θεόν και εις την υποµονήν, την οποίαν ο
Χριστός µας έχει παρουσιάσει.
Β Θεσ. 3,6  Παραγγέλλοµεν δε υµίν, αδελφοί, εν ονόµατι τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, στέλλεσθαι υµάς από παντός
αδελφού ατάκτως περιπατούντος και µη κατά την παράδοσιν ήν παρέλαβον παρ ηµών.
Β Θεσ. 3,6  Παραγγέλλοµεν δε εις σας, αδελφοί, εν τω ονόµατι του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, να κρατήτε τον εαυτόν σας
εις απόστασιν από κάθε αδελφόν, ο οποίος συµπεριφέρεται άτακτα και δεν πορεύεται σύµφωνα µε την παράδοσιν, την
οποίαν και αυτοί που ατακτούν έχουν παραλάβει από ηµάς.
Β Θεσ. 3,7  αυτοί γάρ οίδατε πώς δεί µιµείσθαι ηµάς, ότι ουκ ητακτήσαµεν εν υµίν,
Β Θεσ. 3,7  Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε καλά, πως πρέπει να µας µιµήσθε, διότι δεν εφέρθηµεν ποτέ µε αταξίαν ανάµεσά σας.
Β Θεσ. 3,8  ουδέ δωρεάν άρτον εφάγοµεν παρά τινος, αλλ εν κόπω και µόχθω, νύκτα και ηµέραν εργαζόµενοι, προς το µη
επιβαρήσαί τινα υµών·
Β Θεσ. 3,8  Ούτε και δωρεάν εφάγαµεν το ψωµί µας ούτε και συντηρηθήκαµεν από κανένα, αλλ' επροµηθευόµεθα αυτά, που
µας εχρειάζοντο δια την συντήρισίν µας, µε κόπον και µόχθον, εργαζόµενοι νύκτα και ηµέραν δια να µη επιβαρύνωµεν
κανένα από σας.
Β Θεσ. 3,9  ουχ ότι ουκ έχοµεν εξουσίαν, αλλ ίνα εαυτούς τύπον δώµεν υµίν εις το µιµείσθαι ηµάς.
Β Θεσ. 3,9  Και τούτο, όχι διότι δεν είχαµεν εξουσίαν και δικαίωµα να ζητήσωµεν από σας τα µέσα της συντηρήσεώς µας,
αλλά δια να δώσωµεν τον ευατόν µας παράδειγµα, ώστε να µας µιµήσθε.
Β Θεσ. 3,10  και γάρ ότε ήµεν προς υµάς, τούτο παρηγγέλλοµεν υµίν, ότι εί τις ου θέλει εργάζεσθαι, µηδέ εσθιέτω.
Β Θεσ. 3,10  Διότι, και όταν ήµεθα µεταξύ σας, αυτήν την εντολήν και νουθεσίαν σας εδίδαµεν, ότι, εάν κανείς δεν θέλη να
εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώγη.
Β Θεσ. 3,11  ακούοµεν γάρ τινας περιπατούντας εν υµίν ατάκτως, µηδέν εργαζοµένους, αλλά περιεργαζοµένους·
Β Θεσ. 3,11  Σας υπενθυµίζοµεν πάλιν αυτήν την εντολήν, διότι ακούοµεν, ότι µερικοί φέρονται µεταξύ σας κατά τρόπον
άτακτον, ότι δε κάµνουν καµµίαν εργασίαν, αλλά περιεργάζονται τους άλλους και τας υποθέσεις των άλλων .
Β Θεσ. 3,12  τοίς δε τοιούτοις παραγγέλλοµεν και παρακαλούµεν διά τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού , ίνα µετά ησυχίας
εργαζόµενοι τον εαυτών άρτον εσθίωσιν.
Β Θεσ. 3,12  Εις αυτούς παραγγέλλοµεν και τους παρακαλούµεν εξ ονόµατος του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού , να
εργάζωνται µε ησυχίαν και τρώγουν ειρηνικοί το ψωµί που θα κερδίζουν µε την εργασίαν των.
Β Θεσ. 3,13  Υµείς δε, αδελφοί, µη εκκακήσητε καλοποιούντες.
Β Θεσ. 3,13  Σεις δε, αδελφοί, να µη αποκάµνετε ποτέ, πράττοντες το καλόν προς όλους.
Β Θεσ. 3,14  ει δε τις ουχ υπακούει τώ λόγω ηµών διά της επιστολής, τούτον σηµειούσθε, και µη συναναµίγνυσθε αυτώ, ίνα
εντραπή·
Β Θεσ. 3,14  Εάν δε κανείς δεν υπακούη στους λόγους µας, που περιέχει η επιστολή αυτή, αυτόν να τον έχετε υπ' όψιν σας
και να µη τον συναναστρέφεσθε, δια να αισθανθή το σφάλµα του, δια να εντραπή και διορθωθή.
Β Θεσ. 3,15  και µη ως εχθρόν ηγείσθε, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν.
Β Θεσ. 3,15  Και µη τον θεωρείτε ως εχθρόν, αλλά να τον συµβουλεύετε µε αγάπην ως αδελφόν.
Β Θεσ. 3,16  Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώη υµίν την ειρήνην διά παντός εν παντί τρόπω. Ο Κύριος µετά πάντων υµών.
Β Θεσ. 3,16  Αυτός δε ο Κυριος, η πηγή και ο χορηγός της ειρήνης, είθε να σας δώση την ειρήνην παντοτεινήν και µε κάθε
τρόπον, ώστε να είσθε σαν άτοµα και σαν κοινωνία, ειρηνικοί. Είθε ο Κυριος να είναι µαζή µε όλους σας.
Β Θεσ. 3,17  Ο ασπασµός τή εµή χειρί Παύλου, ό εστι σηµείον εν πάση επιστολή· ούτω γράφω.
Β Θεσ. 3,17  Ο χαιρετισµός αυτός εγράφη µε το δικό µου το χέρι, του Παύλου· αυτό δε είναι σηµείον γνησιότητος εις κάθε
επιστολήν µου. Ετσι γράφω πάντοτε τας επιστολάς µου.
Β Θεσ. 3,18  Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µετά πάντων υµών· αµήν.
Β Θεσ. 3,18  Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού είθε να είναι µαζή µε όλους σας. Αµήν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Τιµ. 1,1  Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού κατ επιταγήν Θεού σωτήρος ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος
ηµών,
Α Τιµ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού κατόπιν προσταγής του Θεού, του Σωτήρος µας, και του Κυρίου
Ιησού Χριστού, που είνα η ελπίδα µας,
Α Τιµ. 1,2  Τιµοθέω γνησίω τέκνω εν πίστει· χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Χριστού Ιησού τού Κυρίου
ηµών.
Α Τιµ. 1,2  στον Τιµόθεον, που είναι δια της πίστεως στο κήρυγµά µου γνήσιον πνευµατικόν µου τέκνον, είθε η χάρις, το



έλεος και η ειρήνη να δοθή από τον Θεόν Πατέρα µας και από τον Χριστόν Ιησούν, τον Κυριον µας.
Α Τιµ. 1,3  Καθώς παρεκάλεσά σε προσµείναι εν Εφέσω, πορευόµενος εις Μακεδονίαν, ίνα παραγγείλης τισί µη
ετεροδιδασκαλείν
Α Τιµ. 1,3  Καθώς σε είχα παρακελέσει τότε, που επήγαινα εις την Μακεδονίαν, να παραµείνης εις την Εφεσον, έτσι σε
παρακαλώ και τώρα να µείνης, δια να παραγγέλλης εις µερικούς και να συµβουλεύης να µη διδάσκουν διαφορετικήν
διδασκαλίαν από την του Ευαγγελίου,
Α Τιµ. 1,4  µηδέ προσέχειν µύθοις και γενεαλογίαις απεράντοις, αίτινες ζητήσεις παρέχουσι µάλλον ή οικονοµίαν Θεού την
εν πίστει·
Α Τιµ. 1,4  ούτε να δίδουν προσοχήν εις µύθους και εις τας ατελεώτους γενεαλογίας προγόνων, αι αποίαι παρέχουν µάλλον
αφορµήν και παρασύρουν εις ανωφελείς και επιβλαβείς συζητήσεις και φιλονεικίας, παρά στο έργον της σωτηρίας, το
οποίον µε απείρους σοφούς τρόπους προσφέρεται από τον Θεόν στους ανθρώπους δια της πίστεως.
Α Τιµ. 1,5  το δε τέλος της παραγγελίας εστίν αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως
ανυποκρίτου,
Α Τιµ. 1,5 Το δε τέλος και ο σκοπός της παραγγελίας µου είναι αγάπη από καθαράν και αγνήν καρδίαν και από συνείδησιν
αγαθήν, που δεν την ταράσσουν αι τύψεις, και από πίστιν ειλικρινή και ορθήν.
Α Τιµ. 1,6  ών τινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις µαταιολογίαν,
Α Τιµ. 1,6  Από αυτάς δε τας αρετάς µερικοί παρεξέκλιναν και έπεσαν έξω και παρεξετράπησαν εις κενάς και ανωφελείς
αργολογίας,
Α Τιµ. 1,7  θέλοντες είναι νοµοδιδάσκαλοι, µη νοούντες µήτε ά λέγουσι µήτε περί τίνων διαβεβαιούνται.
Α Τιµ. 1,7  θέλοντες να παρουσιάζωνται ως διδάσκαλοι του Νοµου, χωρίς να ενοούν ούτε εκείνα που λέγουν ούτε εκείνα τα
οποία προσφέρουν µε τόσο αυθεντικάς τάχα και κατηγορηµατικάς διαβεβαιώσεις.
Α Τιµ. 1,8  Οίδαµεν δε ότι καλός ο νόµος, εάν τις αυτώ νοµίµως χρήται,
Α Τιµ. 1,8  Ηµείς βέβαια γνωρίζοµεν ότι ο νόµος είναι καλός, εάν τον χρησιµοποιή κανείς κατά τρόπον τον οποίον εδόθη.
Α Τιµ. 1,9  ειδώς τούτο, ότι δικαίω νόµος ου κείται, ανόµοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αµαρτωλοίς, ανοσίοις και
βεβήλοις, πατρολώαις και µητρολώαις, ανδροφόνοις,
Α Τιµ. 1,9  Ας γνωρίζη δε καθένας, ότι ο Νοµος δεν εδόθη και δεν έχει ισχύν δια τον δίκαιον, του οποίου η συµπεριφορά
ανταποκρίνεται εκ των προτέρων στον Νοµον. Αλλ' ο Νοµος υπάρχει και έχει ισχύν εναντίον των παρανόµων και των
ανυποτάκτων στο θείον θέληµα, εναντίον των ασεβών και αµαρτωλών, εναντίον εκείνων που δεν έχουν τίποτε το όσιον και
βεβηλώνουν τα πάντα. Εδόθη και έχει ισχύν δια τους πατροκτόνους και µητροκτόνους, δια τους φονείς των ανθρώπων,
Α Τιµ. 1,10  πόρνοις, αρσενοκοίταις, ανδραποδισταίς, ψεύσταις, επιόρκοις, και εί τι έτερον τή υγιαινούση διδασκαλία
αντίκειται,
Α Τιµ. 1,10  δια τους πόρνους, τους αρσενοκοίτας, δι' αυτούς, που πωλούν ως ανδράποδα τους ανθρώπους, δια τους ψεύστας
και τους επιόρκους και δι' εκείνους, οι οποίοι διαπράττουν και ο,τι άλλο αντιστρατεύεται εις την ορθήν και αληθινήν
διδασκαλίαν του Χριστού,
Α Τιµ. 1,11  κατά το ευαγγέλιον της δόξης τού µακαρίου Θεού, ό επιστεύθην εγώ.
Α Τιµ. 1,11  αυτήν που είναι σύµφωνος µε το Ευαγγέλιον της δόξης του µακαρίου Θεού και το οποίον Ευαγγέλιον το
ενεπιστεύθη ο Θεός εις εµέ.
Α Τιµ. 1,12  Καί χάριν έχω τώ ενδυναµώσαντί µε Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ηµών, ότι πιστόν µε ηγήσατο, θέµενος εις
διακονίαν,
Α Τιµ. 1,12  Και ευχαριστώ τον Ιησούν Χριστόν, τον Κυριον µας, που µε ενίσχυσε και εδυνάµωσεν στο έργον του Ευαγγελίου,
διότι µε ενέκρινεν άξιον της εµπιστοσύνης του και µε έθεσεν εις την ιεράν αυτήν υπηρεσίαν του κηρύγµατος
Α Τιµ. 1,13  τον πρότερον όντα βλάσφηµον και διώκτην και υβριστήν· αλλ ηλεήθην, ότι αγνοών εποίησα εν απιστία,
Α Τιµ. 1,13  εµέ, που ήµουν προηγουµένως βλάσφηµος του αγίου ονόµατός του, διώκτης και υβριστής του έργου του και της
Εκκλησίας του. Αλλ' ελεήθην από τον Θεόν, διότι όσα τότε έκαµνα, τα έκαµνα εξ αγνοίας, ευρισκόµενος εις την
κατάστασιν της απιστίας.
Α Τιµ. 1,14  υπερεπλεόνασε δε η χάρις τού Κυρίου ηµών µετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού.
Α Τιµ. 1,14  Αλλ' εδόθη εις εµέ µε το παραπάνω η χάρις του Κυρίου ηµών µαζή µε την φωτισµένην πίστιν και την πλουσίαν
αγάπην, που απορρέουν και προσφέρονται από τον Ιησούν Χριστόν.
Α Τιµ. 1,15  Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσµον αµαρτωλούς σώσαι, ών
πρώτός ειµι εγώ·
Α Τιµ. 1,15  Αξιόπιστος είναι ο λόγος, που θα σου πω, και άξιος ολοψύχου και αδιστάκτου αποδοχής εκ µέρους όλων· ότι
δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήλθεν στον κόσµον να σώση τους αµαρτωλούς, µεταξύ των οποίων πρώτος είµι εγώ.
Α Τιµ. 1,16  αλλά διά τούτο ηλεήθην, ίνα εν εµοί πρώτω ενδείξηται Ιησούς Χριστός την πάσαν µακροθυµίαν, προς
υποτύπωσιν των µελλόντων πιστεύειν επ αυτώ εις ζωήν αιώνιον.
Α Τιµ. 1,16  Αλλά δια τούτο ακριβώς ηλεήθην, δια να δείξη ολοκάθαρα ο Ιησούς Χριστός εις εµέ, περισσότερον από
οιανδήποτε άλλον, όλην την µακροθυµίαν του προς παραδειγµατισµόν και ενθάρρυνσιν όλων εκείνων, που έµελλαν να
πιστεύσουν εις αυτόν, δια να απολαύσουν την αιωνίαν ζωήν.
Α Τιµ. 1,17  Τώ δε βασιλεί των αιώνων, αφθάρτω, αοράτω, µόνω σοφώ Θεώ, τιµή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων·
αµήν.
Α Τιµ. 1,17  Εις δε τον βασιλέα και κύριον όλων των αιώνων και όλων των δηµιουργηµάτων , που έγιναν δια µέσου των
αιώνων, στον άφθαρτον, στον αόρατον, στον ένα και µόνον πάνσοφον Θεόν, ας είναι τιµή και δόξα στους αιώνας των
αιώνων· αµήν.
Α Τιµ. 1,18  Ταύτην την παραγγελίαν παρατίθεµαί σοι, τέκνον Τιµόθεε, κατά τας προαγούσας επί σε προφητείας, ίνα
στρατεύη εν αυταίς την καλήν στρατείαν,
Α Τιµ. 1,18  Αυτήν την εντολήν παραθέτω εις τα χέρια σου, δια να την φυλάξης πιστώς, τέκνον Τιµόθεε, σύµφωνα µε τας
προφητείας και τας αποκαλύψστου Θεού, που ελέχθησαν δια σε, δηλαδή να είσαι συνεχώς ο καλός στρατιώτης, ο
επιστρατευµένος εις αυτάς µε την καλήν στρατείαν,



Α Τιµ. 1,19  έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, ήν τινες απωσάµενοι περί την πίστιν εναυάγησαν·
Α Τιµ. 1,19  έχων την ορθήν πίστιν, αγαθήν και ακατάκριτον συνείδησιν, την οποίαν συνείδησιν µερικοί απώθησαν, την
κατέπνιξαν και την επέταξαν από την ψυχήν των και έτσι κατέληξαν εις ναυάγιον της πίστεως των.
Α Τιµ. 1,20  ών εστιν Υµέναιος και Αλέξανδρος, ούς παρέδωκα τώ σατανά, ίνα παιδευθώσι µη βλασφηµείν.
Α Τιµ. 1,20  Από αυτούς είναι ο Υµέναιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους απεµάκρυνα από την Εκκλησίαν και τους
παρέδωσα στον σατανάν. Τους απέκοψα δε από την Εκκλησίαν, δια να παιδαγωγηθούν µε την σωφρονιστικήν αυτήν
τιµωρίαν, ώστε να µη διδάσκουν πλέον ψευδολογίας και βλασφηµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Τιµ. 2,1  Παρακαλώ ούν πρώτον πάντων ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων,
Α Τιµ. 2,1  Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας προτρέπω πρώτον από όλα να κάµνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις,
ευχαριστίας δι' όλους τους ανθρώπους,
Α Τιµ. 2,2  υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεµον και ησύχιον βίον διάγωµεν εν πάση ευσεβεία και
σεµνότητι.
Α Τιµ. 2,2  δια τους βασιλείς και δι' όλους εκείνους που κατέχουν αξιώµατα και θέσεις µέσα εις την κοινωνίαν, ώστε να τους
φωτίζη ο Θεός να κυβερνούν µε σύνεσιν, δια να διερχώµεθα τον βίον µας ειρηνικόν και ήσυχον µε κάθε ευσέβειαν και
σεµνότητα.
Α Τιµ. 2,3  τούτο γάρ καλόν και απόδεκτον ενώπιον τού σωτήρος ηµών Θεού,
Α Τιµ. 2,3  Διότι το να προσευχώµεθα δια την πρόοδον και την σωτηρίαν των άλλων, αυτό είναι καλόν, ευάρεστον και
ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ηµών Θεού,
Α Τιµ. 2,4  ός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν.
Α Τιµ. 2,4  ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να προχωρήσουν και να λάβουν πλήρη και καθαράν γνώσιν της
αληθείας (δια να βαδίσουν ανεπηρέαστοι από τας πλάνας στον δρόµον της σωτηρίας).
Α Τιµ. 2,5  είς γάρ Θεός, είς και µεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς,
Α Τιµ. 2,5  Διότι ένας είναι ο Θεός, Θεός όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, ένας είναι και ο µεσίτης µαταξύ του Θεού και
των ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, ο υιός του Θεού, που έγινεν άνθρωπος
Α Τιµ. 2,6  ο δούς εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, το µαρτύριον καιροίς ιδίοις,
Α Τιµ. 2,6  και έδωκε τον εαυτόν του λύτρον δια την εξαγοράν και απολύτρωσιν όλων από την δουλείαν και τον θάνατον
της αµαρτίας, γεγονός το οποίον επεµαρτυρήθη και επεβεβαιώθη από αυτόν τον ίδιον στους καθωρισµένους από τον Θεόν
καιρούς.
Α Τιµ. 2,7  εις ό ετέθην εγώ κήρυξ και απόστολος, -αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδοµαι,- διδάσκαλος εθνών εν πίστει και
αληθεία.
Α Τιµ. 2,7  Δι' αυτήν δε την µαρτυρίαν και διακήρυξιν έχω κληθή και τεθή από τον Θεόν κήρυξ και απόστολος-σας λέγω
την αλήθειαν ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδοµαι-διδάσκαλος των εθνικών, δια να τους φανερώσω την πίστιν και την
αλήθειαν.
Α Τιµ. 2,8  Βούλοµαι ούν προσεύχεσθαι τους άνδρας εν παντί τόπω, επαίροντας οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισµού .
Α Τιµ. 2,8  Θελω, λοιπόν, να προσεύχωνται οι άνδρες εις κάθε τόπον, να υψώνουν προς τον ουρανόν χέρια αµόλυντα από
την αµαρτίαν και µε πλουσίους τους καρπούς της αρετής, να προσεύχωνται χωρίς οργήν και χωρίς καµµίαν αµφιβολίαν
και ολιγοπιστίαν.
Α Τιµ. 2,9  ωσαύτως και τας γυναίκας εν καταστολή κοσµίω, µετά αιδούς και σωφροσύνης κοσµείν εαυτάς, µη εν
πλέγµασιν ή χρυσώ ή µαργαρίταις ή ιµατισµώ πολυτελεί,
Α Τιµ. 2,9  Επίσης αι γυναίκες πρέπει να προσεύχωνται µε ενδυµασίαν σεµνήν, να στολίζουν δε τον εαυτόν των µε συστολήν
και σεµνότητα και σωφροσύνην και όχι µε εξεζητηµένα πλεξίµατα των µαλλιών η µε χρυσά κοσµήµατα η µε
µαργαριτάρια η µε πολυτελή ενδύµατα,
Α Τιµ. 2,10  αλλ ό πρέπει γυναιξίν επαγγελλοµέναις θεοσέβειαν, δι έργων αγαθών.
Α Τιµ. 2,10  αλλά µε ο,τι ταιριάζει εις γυναίκας, αι οποίαι έχουν ως έργον των την ευσέβειαν· δηλαδή τους ταιριάζει να
στολίζωνται µε έργα αγαθά.
Α Τιµ. 2,11  Γυνή εν ησυχία µανθανέτω εν πάση υποταγή·
Α Τιµ. 2,11  Η γυναίκα ας προσπαθή να µαθαίνη την αλήθειαν του Ευαγγελίου µε ησυχίαν, χωρίς να εκτρέπεται εις
πολυλογίας και θορύβους, αλλά µε κάθε σεµνότητα και υπακοήν.
Α Τιµ. 2,12  γυναικί δε διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός, αλλ είναι εν ησυχία.
Α Τιµ. 2,12  Δεν επιτρέπω δε εις την γυναίκα να διδάσκη εις τας λατρευτικάς συγκεντρώσεις των πιστών , ούτε να κυριαρχή
και να εξουσιάζή επί του ανδρός, αλλά να παραµένη ήσυχος χωρίς αντιρρήσεις και θορύβους.
Α Τιµ. 2,13  Αδάµ γάρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα·
Α Τιµ. 2,13  Ταιριάζει να υποτάσσεται η γυναίκα, διότι ο Αδάµ επλάσθη πρώτος και έπειτα από αυτόν επλάσθη η Εύα.
Α Τιµ. 2,14  και Αδάµ ουκ ηπατήθη, η δε γυνή απατηθείσα εν παραβάσει γέγονε·
Α Τιµ. 2,14  Και ο µεν Αδάµ δεν ηπατήθη από τον διάβολον, η δε γυναίκα εξηπατήθη από την υποβολήν του πονηρού και
έπεσεν εις την παράβασιν.
Α Τιµ. 2,15  σωθήσεται δε διά της τεκνογονίας, εάν µείνωσιν εν πίστει και αγάπη και αγιασµώ µετά σωφροσύνης.
Α Τιµ. 2,15  Θα σωθή δε κάθε γυναίκα δια της τεκνογονίας, µε την απόκτησιν δηλαδή και καλήν ανατροφήν των τέκνων
της, εάν βέβαια µείνουν µέχρι τέλους εις την πίστιν προς τους άνδρας των, εις την αγάπην προς αυτούς και στον αγιασµόν
µε την σωφροσύνην και την αγνότητά των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Τιµ. 3,1  Πιστός ο λόγος· εί τις επισκοπής ορέγεται, καλού έργου επιθυµεί.
Α Τιµ. 3,1  Αξιόπιστος και αληθινός είναι ο λόγος, που θα σας πω· εάν κανείς επιθυµή πολύ το αξίωµα του επισκόπου,
καλόν έργον επιθυµεί (εφ όσον πράγµατι ποθεί το έργον του υψίστου τούτου λειτουργήµατος και όχι την τιµήν του



αξιώµατος).
Α Τιµ. 3,2  δεί ούν τον επίσκοπον ανεπίληπτον είναι, µιάς γυναικός άνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσµιον, φιλόξενον,
διδακτικόν,
Α Τιµ. 3,2  Αλλ' ας έχη υπ' όψιν του, ότι το καλόν έργον ταιριάζει εις εκλεκτούς ανθρώπους. Πρέπει, λοιπόν, ο επίσκοπος να
είναι άµεµπτος και ακατηγόρητος· να είναι, σύζυγος µιας µόνης γυναικός και να µην έχη συνάψει δεύτερον γάµον· να είναι
εγκρατής και προσεκτικός, σώφρων, σεµνός, φιλόξενος, ικανός να διδάσκη τους άλλους τον λόγον του Θεού·
Α Τιµ. 3,3  µη πάροινον, µη πλήκτην, µη αισχροκερδή, αλλ επιεική, άµαχον, αφιλάργυρον,
Α Τιµ. 3,3  να µη είναι µέθυσος και οργίλος, να µη εκτρέπεται εις χειροδικίας, να µη είναι αισχροκερδής, αλλά να είναι
επιεικής, αφιλόνεικος και φιλειρηνικός, αφιλάργυρος.
Α Τιµ. 3,4  τού ιδίου οίκου καλώς προϊστάµενον, τέκνα έχοντα εν υποταγή µετά πάσης σεµνότητος·
Α Τιµ. 3,4  Να προΐσταται δε και να κυβερνά µε σύνεσιν το σπίτι του, να έχη τέκνα καλώς παιδαγωγηµένα, ώστε να
υποτάσσωνται µε κάθε σεµνότητα.
Α Τιµ. 3,5  ει δε τις τού ιδίου οίκου προστήναι ουκ οίδε, πώς εκκλησίας Θεού επιµελήσεται;
Α Τιµ. 3,5  Εάν δε κανείς δεν γνωρίζη να κυβερνά καλά το σπίτι του, πως θα ενδιαφερθή και θα φροντίση ορθώς δια την
Εκκλησίαν του Θεού;
Α Τιµ. 3,6  µη νεόφυτον, ίνα µη τυφωθείς εις κρίµα εµπέση τού διαβόλου.
Α Τιµ. 3,6  Πρέπει ακόµη να µην είναι νεοφώτιστος και νεοπροσήλυτος εις την πίστιν του Χριστού, δια να µην
υπερηφανευθή από το αξίωµα και πέση έτσι εις την ιδίαν καταδίκην, που έπεσε δια την αλαζονείαν του ο διάβολος.
Α Τιµ. 3,7  δεί δε αυτόν και µαρτυρίαν καλήν έχειν από των έξωθεν, ίνα µη εις ονειδισµόν εµπέση και παγίδα τού διαβόλου.
Α Τιµ. 3,7  Πρέπει δε, εκτός αυτών που είπαµεν ανωτέρω, να έχη και καλήν µαρτυρίαν περί της αµέµπτου ζωής του από τους
έξω της Εκκλησίας ανθρώπους, δια να µη περιπέση στον περίγελων και τον χλευασµόν των ανθρώπων και συλληφθή έτσι
εις την παγίδα του διαβόλου.
Α Τιµ. 3,8  Διακόνους ωσαύτως σεµνούς, µη διλόγους, µη οίνω πολλώ προσέχοντας, µη αισχροκερδείς,
Α Τιµ. 3,8  Επίσης οι διάκονοι πρέπει να είναι σεµνοί, όχι διπλοπρόσωποι που δια λόγους καλακείας η συµφέροντος άλλα να
λέγουν στον ένα και άλλα στον άλλον. Να µη δίνουν την καρδιά τους στο πολύ κρασί, να µη είναι αισχροκερδείς·
Α Τιµ. 3,9  έχοντας το µυστήριον της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει.
Α Τιµ. 3,9  να γνωρίζουν και να κρατούν καλά τας µυστηριώδεις αληθείας της πίστεως µε καθαράν και αµόλυντον την
συνείδησιν, µε βίον δηλαδή άµεµπτον.
Α Τιµ. 3,10  και ούτοι δε δοκιµαζέσθωσαν πρώτον, είτα διακονείτωσαν ανέγκλητοι όντες.
Α Τιµ. 3,10  Και αυτοί θα εξετάζωνται προηγουµένως και θα εξελέγχωνται µε προσοχήν και έπειτα θα αναλαµβάνουν το
έργον της διακονίας, εφ' όσον πράγµατι αποδειχθούν, ότι είναι άµεµπτοι και ακέραιοι.
Α Τιµ. 3,11  γυναίκας ωσαύτως σεµνάς, µη διαβόλους, νηφαλίους, πιστάς εν πάσι.
Α Τιµ. 3,11  Αι δε διακόνισσαι επίσης πρέπει να είναι σεµναί, απηλλαγµέναι από το πάθος της κακολογίας, και
συκοφαντίας, εγκρατείς και προσεκτικαί, πισταί εις όλα τα καθήκοντα των.
Α Τιµ. 3,12  διάκονοι έστωσαν µιάς γυναικός άνδρες, τέκνων καλώς προϊστάµενοι και των ιδίων οίκων.
Α Τιµ. 3,12  Οι διάκονοι ας είναι σύζυγοι µια γυναικός και να µην έχουν έλθει εις δεύτερον γάµον· να προΐστανται και να
παιδαγωγούν καλώς τα παιδιά των και όλην των την οικογένειαν.
Α Τιµ. 3,13  οι γάρ καλώς διακονήσαντες βαθµόν εαυτοίς καλόν περιποιούνται και πολλήν παρησίαν εν πίστει τή εν Χριστώ
Ιησού.
Α Τιµ. 3,13  Διότι εκείνοι, οι οποίοι µε σύνεσιν και φόβον Θεού διηκόνησαν καλώς και διακονούν, αποκτούν καλόν βαθµόν,
προάγονται δηλαδή στο αξίωµα του ιερέως και του αρχιερέως· επί πλέον δε αποκτούν τόλµην και θάρρος να οµολογούν
και να κηρύττουν την πίστιν στον Ιησούν Χριστόν.
Α Τιµ. 3,14  Ταύτά σοι γράφω ελπίζων ελθείν προς σε τάχιον·
Α Τιµ. 3,14  Σου τα γράφω αυτά έχων την ελπίδα, ότι σύντοµα θα έλθω εις σε, δια να σου πω και προφορικώς περισσότερα.
Α Τιµ. 3,15  εάν δε βραδύνω, ίνα ειδής πώς δεί εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και
εδραίωµα της αληθείας.
Α Τιµ. 3,15  Εάν όµως αργοπορήσω, σου τα γράφω δια να γνωρίζης πως πρέπει να ζης και να φέρεσαι στον οίκον του Θεού,
ο οποίος οίκος είναι η Εκκλησία του Θεού του ζώντος. (Είναι αυτή θεοσύστατος, ζων οργανισµός επί ασαλεύτου βάσεως
εδραιωµένος, φορεύς της αιωνίου θείας αληθείας. Θεµέλιος λίθος και κεφαλή της είναι ο Χριστός, πλήρωµα δε αυτής οι
πιστοί, κλήρος και λαός). Και η Εκκλησία αυτή είναι στύλος και στερεόν θεµέλιον της αληθείας.
Α Τιµ. 3,16  και οµολογουµένως µέγα εστί το της ευσεβείας µυστήριον· Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύµατι,
ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσµω, ανελήφθη εν δόξη.
Α Τιµ. 3,16  Και πράγµατι είναι µεγάλο το µυστήριον της ευσεβείας, όπως µας το εδίδαξεν ο Κυριος. Ο Θεός εφανερώθη µε
σάρκα ανθρωπίνην εν µέσω των ανθρώπων, εµαρτυρήθη µε τα καταπληκτικά σηµεία του Αγίου Πνεύµατος ως ο απόλυτα
αναµάρτητος και δίκαιος Υιός του Θεού, έγινεν ορατός ως άνθρωπος από τους αγγέλους, εκηρύχθη µεταξύ των εθνικών,
επιστεύθη στον κόσµον ως σωτήρ του κόσµου, ανελήφθη στους ουρανούς µε δόξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Τιµ. 4,1  Τό δε Πνεύµα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινες της πίστεως, προσέχοντες πνεύµασι
πλάνοις και διδασκαλίαις δαιµονίων,
Α Τιµ. 4,1  Το δε Αγιον Πνεύµα ρητώς λέγει και προλέγει, ότι κατά τους κατόπιν χρόνους σκληρυµένοι µερικοί, εξ αιτίας της
αµαρτωλότητός των, θα αποστατήσουν από την ορθήν πίστιν και θα προσέχουν εις πνεύµατα πλάνης και εις δαιµονικάς
διδασκαλίας.
Α Τιµ. 4,2  εν υποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασµένων την ιδίαν συνείδησιν,
Α Τιµ. 4,2  Θα δίδουν προσοχήν και πίστιν εις διδασκάλους του ψεύδους και της πλάνης, οι οποίοι θα έχουν αναίσθητον και
ανάλγητον, σαν καυτηριασµένην, την συνείδησίν των.
Α Τιµ. 4,3  κωλυόντων γαµείν, απέχεσθαι βρωµάτων, ά ο Θεός έκτισεν εις µετάληψιν µετά ευχαριστίας τοίς πιστοίς και



επεγνωκόσι την αλήθειαν.
Α Τιµ. 4,3  Οι ασυνείδητοι αυτοί ψευδολόγοι θα εµποδίζουν τους ανθρώπους να έρχωνται εις γάµον, θα διδάσκουν ότι
πρέπει να απέχουν οι άνθρωποι από φαγητά, τα οποία εν τούτοις ο ίδιος ο Θεός τα έδωσε, δια να τα τρώγουν και τα
απολαµβάνουν µε ευγνωµοσύνην προς τον Θεόν οι πιστοί και οι προχωρηµένοι εις την πλήρη γνώσιν της αληθείας.
Α Τιµ. 4,4  ότι πάν κτίσµα Θεού καλόν, και ουδέν απόβλητον µετά ευχαριστίας λαµβανόµενον·
Α Τιµ. 4,4  Διότι κάθε τι, που έκτισεν ο Θεός και το έδωσε προς τροφήν στους ανθρώπους , είναι καλόν και κανένα από αυτά
δεν είναι µολυσµένον και άξιον περιφρονήσεως, αρκεί µόνον να λαµβάνεται µε ευγνωµοσύνην και ευχαριστίαν προς τον
Θεόν.
Α Τιµ. 4,5  αγιάζεται γάρ διά λόγου Θεού και εντεύξεως.
Α Τιµ. 4,5  Διότι κάθε τι προς τροφήν γίνεται καθαρόν και άγιον µε τον λόγον και την προσευχήν µας προς τον Θεόν.
Α Τιµ. 4,6  Ταύτα υποτιθέµενος τοίς αδελφοίς καλός έση διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόµενος τοίς λόγοις της πίστεως και
της καλής διδασκαλίας ή παρηκολούθηκας.
Α Τιµ. 4,6  Εάν αυτά προσφέρης στους αδελφούς και τα θέτης πάντοτε υπ' όψιν των, θα αναδειχθής ο καλός διάκονος του
Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι συγχρόνως µε τα λόγια της φωτισµένης πίστεως και της υγιούς διδασκαλίας, την οποίαν
έχεις παρακολουθήσει.
Α Τιµ. 4,7  τους δε βεβήλους και γραώδεις µύθους παραιτού, γύµναζε δε σεαυτόν προς ευσέβειαν·
Α Τιµ. 4,7  Αφινε κατά µέρος και µη δίδης σηµασίαν στους ανιέρους και τους ακαθάρτους µύθους, µε τους οποίους µόνον
ωρισµένα γραΐδια ευρίσκουν ευχαρίστησιν να ασχολούνται. Να γυµνάζης δε, να ασκής και να συνηθίζης τον ευατόν σου
εις την αληθινήν ευσέβειαν.
Α Τιµ. 4,8  η γάρ σωµατική γυµνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιµος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιµός εστιν, επαγγελίαν
έχουσα ζωής της νύν και της µελλούσης.
Α Τιµ. 4,8  Διότι η µεν σωµατική γυµναστική και εξάσκησις ολίγον χρόνον και εις µικρά ζητήµατα είναι ωφέλιµος, διότι
αναφέρεται στο φθαρτόν µόνον σώµα. Η ευσέβεια όµως είναι ωφέλιµος εις όλα, εις την ψυχήν και στο σώµα, διότι
υπόσχεται και προσφέρει αγαθά, δια την παρούσαν και την µέλουσα ζωήν.
Α Τιµ. 4,9  πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος·
Α Τιµ. 4,9  Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι αξιόπιστος και άξιος να γίνη δεκτός µε όλην την καρδίαν.
Α Τιµ. 4,10  εις τούτο γάρ και κοπιώµεν και ονειδιζόµεθα, ότι ηλπίκαµεν επί Θεώ ζώντι, ός εστι σωτήρ πάντων ανθρώπων,
µάλιστα πιστών.
Α Τιµ. 4,10  Δι' αυτό ακριβώς και ηµείς κοπιάζωµεν και γινόµεθα αντικείµενον εµπαιγµών και ειρωνειών , διότι έχοµεν τας
ελπίδας µας στον ζώντα Θεόν, ο οποίος είναι σωτήρ και τρφοδότης όλων των ανθρώπων, µάλιστα δε σωτήρ των πιστών,
στους οποίους χαρίζει την αιωνίαν ζωήν.
Α Τιµ. 4,11  Παράγγελλε ταύτα και δίδασκε.
Α Τιµ. 4,11  Αυτά να παραγγέλλης συνεχώς, αυτά που σου γράφω να διδάσκης.
Α Τιµ. 4,12  µηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν
πνεύµατι, εν πίστει, εν αγνεία.
Α Τιµ. 4,12  Κανείς ας µη προκαταλαµβάνεται και ας µη καταφρονή το νεαρόν της ηλικίας σου, αλλά συ, καίτοι είσαι νέος
ακόµη, να γίνης τύπος και παράδειγµα των πιστών στον λόγον σου, εις την συναναστροφήν σου µε τους άλλους
ανθρώπους, εις την αγάπην που θα δεικνύης προς τους όλους, εις την πνευµατικήν ζωήν, εις την φωτισµένην πίστιν, εις
την αγνότητα και καθαρότητα της ζωής σου.
Α Τιµ. 4,13  έως έρχοµαι πρόσεχε τή αναγνώσει, τή παρακλήσει, τή διδασκαλία.
Α Τιµ. 4,13  Εως ότου έλθω να επιδίδεσαι µε επιµέλειαν και προσοχήν εις την ανάγνωσιν των Γραφών, εις την παρηγορίαν
και νουθεσίαν των πιστών, εις την διδασκαλίαν όλων.
Α Τιµ. 4,14  µη αµέλει τού εν σοί χαρίσµατος, ό εδόθη σοι διά προφητείας µετά επιθέσεως των χειρών τού πρεσβυτερίου.
Α Τιµ. 4,14  Μη αδιαφορής και µη παραµελής το χάρισµα, που υπάρχει εις σε, και το οποίον σου εδόθη µε επίθεσιν των
χειρών της τάξεως των πρεσβυτέρων, σύµφωνα µε προφητικήν αποκάλυψιν εκ µέρους του Θεού.
Α Τιµ. 4,15  ταύτα µελέτα, εν τούτοις ίσθι, ίνα σου η προκοπή φανερά ή εν πάσιν.
Α Τιµ. 4,15  Αυτά, που σου γράφω, να τα µελετάς πάντοτε· µέσα εις αυτά να µένης µε την ψυχήν και την διάνοιαν, δια να
γίνη έτσι φανερά η πρόοδός σου εις όλους, και να χρησιµεύση ως καλόν παράδειγµα.
Α Τιµ. 4,16  έπεχε σεαυτώ και τή διδασκαλία, επίµενε αυτοίς· τούτο γάρ ποιών και σεαυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου.
Α Τιµ. 4,16  Να αγρυπνής και να παρακολουθής µε προσοχήν τον ευτόν σου και την διδασκαλίαν σου. Επίµενε εις αυτά,
διότι όταν κάµνης αυτό, που σου συνιστώ, θα σώσης και τον εαυτόν σου και εκείνους που σε ακούουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Τιµ. 5,1  Πρεσβυτέρω µη επιπλήξης, αλλά παρακάλει ως πατέρα, νεωτέρους ως αδελφούς,
Α Τιµ. 5,1  Μη επιπλήξης, και µάλιστα µε απότοµον τρόπον, γεροντότερον, αλλά να τον προτρέπης και να τον παρηγορής
σαν πατέρα, τους δε νεωτέρους κατά την ηλικίαν να τους συµβουλεύης και να τους καθοδηγής σαν αδελφούς .
Α Τιµ. 5,2  πρεσβυτέρας ως µητέρας, νεωτέρας ως αδελφάς εν πάση αγνεία.
Α Τιµ. 5,2  Τας ηλικιωµένας να τας προτρέπης και ενθαρρύνης σαν µητέρας, τας νεωτέρας κατά την ηλικίαν να τας
νουθετής σαν αδελφάς, κρατών τον ευατόν σου εις πάσαν αγνότητα και καθαρώτητα.
Α Τιµ. 5,3  Χήρας τίµα τας όντως χήρας.
Α Τιµ. 5,3  Να τιµάς και να υπολήπτεσαι τας χήρας, τας πραγµατικάς χήρας, αυτάς αι οποίαι ζουν µε σεµνότητα και
σωφροσύνην.
Α Τιµ. 5,4  ει δε τις χήρα τέκνα ή έκγονα έχει, µανθανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεβείν και αµοιβάς αποδιδόναι τοίς
προγόνοις· τούτο γάρ εστι καλόν και απόδεκτον ενώπιον τού Θεού.
Α Τιµ. 5,4  Εάν δε καµµιά χήρα έχη παιδιά η εγγόνια, ας µανθάνουν αυτά να σέβωνται πρώτον την οικογένειάν των και να
ανταποδίδουν αµοιβάς στους προγόνους των, απέναντι των όσων έλαβαν από αυτούς, όταν ως παιδιά είχαν ανάγκην
διατροφής και περιποιήσεως· διότι αυτό είναι καλόν και ευάρεστον ενώπιον του Θεού.



Α Τιµ. 5,5  η δε όντως χήρα και µεµονωµένη ήλπικεν επί τον Θεόν και προσµένει ταίς δεήσεσι και ταίς προσευχαίς νυκτός
και ηµέρας·
Α Τιµ. 5,5  Η δε πραγµατική χήρα, η αγνή και σεµνή, η οποία µένει απολύτως µονή, χωρίς συγγενείς η απογόνους, έχει
αναθέσει όλας τας ελπίδας της στον Θεόν και αφιερώνει τας ηµέρας και τας νύκτας της εις δεήσεις και προσευχάς.
Α Τιµ. 5,6  η δε σπαταλώσα ζώσα τέθνηκε.
Α Τιµ. 5,6  Η χήρα όµως που ζη ένα σπάταλον και τρυφηλόν βίον, καίτοι ζη ένα σωµατικώς, έχει εν τούτοις αποθάνει
πνευµατικώς εξ αιτίας των αµαρτιών της.
Α Τιµ. 5,7  και ταύτα παράγγελλε, ίνα ανεπίληπτοι ώσιν.
Α Τιµ. 5,7  Και αυτά να παραγγέλλης και να συµβουλεύης εις τας χήρας, δια να είναι άµεµπτοι και ακατηγόρητοι.
Α Τιµ. 5,8  ει δε τις των ιδίων και µάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστιν ήρνηται και έστιν απίστου χείρων.
Α Τιµ. 5,8  Εάν δε κανείς από τους απογόνους, περί των οποίων έκαµα λόγον ανωτέρω, δεν φροντίζη και δεν λαµβάνη
πρόνοιαν δια τους ιδικούς του ανθρώπους και µάλιστα τους οικιακούς του, έχει αρνηθή την πίστιν και είναι χειρότερος από
τον άπιστον, (ο οποίος επί τέλους ηµπορεί να ενδιαφέρεται δια τους οικιακούς του).
Α Τιµ. 5,9  Χήρα καταλεγέσθω µη έλαττον ετών εξήκοντα γεγονυία, ενός ανδρός γυνή,
Α Τιµ. 5,9  Χηρα ας κατατάσσεται εις την τάξιν των χήρων, δια να διακονή εις την Εκκλησίαν, εφ' όσον δεν είναι µικροτέρα
των εξήντα ετών και έχει υπάρξει σύζυγος ενός µόνον ανδρός, χωρίς να έχη έλθει εις δεύτερον γάµον.
Α Τιµ. 5,10  εν έργοις καλοίς µαρτυρουµένη, ει ετεκνοτρόφησεν, ει εξενοδόχησεν, ει αγίων πόδας ένιψεν, ει θλιβοµένοις
επήρκεσεν, ει παντί έργω αγαθώ επηκολούθησε.
Α Τιµ. 5,10  Πρέπει δε να έχη εκ µέρους των άλλων και την καλήν µαρτυρίαν δια τα καλά της έργα· εάν δηλαδή έθρεψε και
ανέθρεψε µε επιµέλειαν τα τέκνα της, εάν εφιλοξένησε µε προθυµίαν και χωρίς να λυπηθή έξοδα ανθρώπους, που δεν είχαν
που να µείνουν, εάν έπλυνε τα πόδια των Χριστιανών που ήρχοντο από οδοιπορίαν, εάν επροθυµοποιήθη να βοηθήση τους
θλιβοµένους, εάν κατά το µέτρον των δυνάµεών της επεδίωξε κάθε έργον καλωσύνης.
Α Τιµ. 5,11  νεωτέρας δε χήρας παραιτού· όταν γάρ καταστρηνιάσωσι τού Χριστού, γαµείν θέλουσιν,
Α Τιµ. 5,11  Νεωτέρας όµως χήρας να µη τας δέχεσαι εις την τάξιν των διακονισσών, διότι όταν κυριευθούν από επιθυµίας
και πόθους σαρκικής ζωής, αφανίζεται η αγάπη των προς τον Χριστόν και θέλουν να υπανδρευθούν.
Α Τιµ. 5,12  έχουσαι κρίµα, ότι την πρώτην πίστιν ηθέτησαν·
Α Τιµ. 5,12  Αυταί δε επωµίζονται ευθύνην και καταδίκην, διότι την πρώτην αυτών υπόσχεσιν, ότι θα µένουν πισταί στον
Χριστόν, την κατεπάτησαν.
Α Τιµ. 5,13  άµα δε και αργαί µανθάνουσι περιερχόµεναι τας οικίας, ου µόνον δε αργαί, αλλά και φλύαροι και περίεργοι,
λαλούσαι τα µη δέοντα.
Α Τιµ. 5,13  Συγχρόνως δε αι νεώτεραι αυταί χήραι µανθάνουν να είναι αργαί και να περιέρχωνται τα διάφορα σπίτια. Και
είναι όχι µόνον αργαί, αλλά και φλύαροι και περίεργοι, λέγουσαι εκείνά που δεν πρέπει.
Α Τιµ. 5,14  βούλοµαι ούν νεωτέρας γαµείν, τεκνογονείν, οικοδεσποτείν, µηδεµίαν αφορµήν διδόναι τώ αντικειµένω
λοιδορίας χάριν.
Α Τιµ. 5,14  Προς αποφυγήν, λοιπόν, αυτών των κινδύνων, θέλω αι νεώτεραι χήραι να υπανδρεύωνται, να αποκτον και να
τρέφουν τα παιδιά των, να γίνωνται καλαί νοικοκυραί, ώστε να µη δίδουν καµµίαν αφορµήν στον εχθρόν της πίστεως, να
εµπαίζη αυτάς και την πίστιν µας.
Α Τιµ. 5,15  ήδη γάρ τινες εξετράπησαν οπίσω τού σατανά.
Α Τιµ. 5,15  Διότι, και τώρα που σου γράφω αυτά, µερικαί παρεξετράπησαν εις αµαρτωλήν ζωήν οπίσω από τον σατανά .
Α Τιµ. 5,16  εί τις πιστός ή πιστή έχει χήρας, επαρκείτω αυταίς, και µη βαρείσθω η εκκλησία, ίνα ταίς όντως χήραις
επαρκέση.
Α Τιµ. 5,16  Εάν κανείς πιστός η καµµιά πιστή έχη στο σπίτι του πτωχάς και εναρέτους χήρας, να παρέχη εις αυτάς ο,τι
χρειάζεται δια την συντήρησίν των και ας µη επιβαρύνεται η Εκκλησία, δια να βοηθή άλλας πραγµατικάς και
απροστατεύτους χήρας.
Α Τιµ. 5,17  Οι καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιµής αξιούσθωσαν, µάλιστα οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία·
Α Τιµ. 5,17  Οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι προΐστανται κατά τρόπον καλόν και φροντίζουν και κοπιάζουν δια το ποίµνιόν των,
ας κρίνωνται άξιοι µεγαλυτέρας αµοιβής, µάλιστα δε εκείνοι που κοπιάζουν στο κήρυγµα και την διδασκαλίαν.
Α Τιµ. 5,18  λέγει γάρ η γραφή· βούν αλοώντα ου φιµώσεις· και· άξιος ο εργάτης τού µισθού αυτού.
Α Τιµ. 5,18  Διότι και η Αγία Γραφή λέγει· “δεν θα δέσης και δεν θα κλείσης το στόµα του βωδιού, που αλωνίζει”· και “ο
εργάτης είναι άξιος του µισθού του”.
Α Τιµ. 5,19  κατά πρεσβυτέρου κατηγορίαν µη παραδέχου, εκτός ει µη επί δύο ή τριών µαρτύρων.
Α Τιµ. 5,19  Μη δέχεσαι και νην υιοθετής κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου, παρά µόνον όταν επιβεβαιώνεται µε την
µαρτυρίαν δύο η τριών µαρτύρων.
Α Τιµ. 5,20  τους αµαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ίνα και οι λοιποί φόβον έχωσι.
Α Τιµ. 5,20  Αυτούς που συνεχώς αµαρτάνουν, χωρίς να έχουν προθυµίαν διορθώσεως, να τους ελέγχης ενώπιον όλων, δια
να έχουν και οι άλλοι φόβον.
Α Τιµ. 5,21  διαµαρτύροµαι ενώπιον τού Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων, ίνα ταύτα φυλάξης,
χωρίς προκρίµατος µηδέν ποιών κατά πρόσκλισιν.
Α Τιµ. 5,21  Σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξης αυτά, που
σου γράφω χωρίς καµµίαν προκατάληψιν και χωρίς να κάµνης τίποτε κινούµενος από ευµενή προδιάθεσιν της καρδίας
σου προς τους πταίστας.
Α Τιµ. 5,22  χείρας ταχέως µηδενί επιτίθει, µηδέ κοινώνει αµαρτίαις αλλοτρίαις· σεαυτόν αγνόν τήρει.
Α Τιµ. 5,22  Να µη απλώνης ταχέως και χωρίς προηγουµένην εξέτασιν τα χέρια σου, δια να χειροτονήσης κάποιον ούτε να
συµµετέχης και να αναλαµβάνης ευθύνην εις ξένας αµαρτίας, εις αµαρτίας δηλαδή τας οποίας πιθανόν να διαπράξη ο
χειροτονηθείς αναξίως· φύλαττε τον ευατόν σου αγνόν από όλα.
Α Τιµ. 5,23  Μηκέτι υδροπότει, αλλ οίνω ολίγω χρώ διά τον στόµαχόν σου και τας πυκνάς σου ασθενείας.
Α Τιµ. 5,23  Να µη πίνης πλέον νερό κατά το φαγητόν σου, αλλά να χρησιµοποιής και ολίγον οίνον δια το στοµάχι σου και



δια τας συχνάς ασθενείας σου.
Α Τιµ. 5,24  Τινών ανθρώπων αι αµαρτίαι πρόδηλοί εισι, προάγουσαι εις κρίσιν, τισί δε και επακολουθούσιν·
Α Τιµ. 5,24  Μερικών ανθρώπων αι αµαρτίαι είναι ολοφάνεροι, ώστε να υποβοηθούν εις την ορθήν κρίσιν περί αυτών. Εις
µερικούς όµως αποκαλύπτονται κατόπιν. (Πρόσεχε, λοιπόν, να µη χειροτονής κάτι τέτοιους ανθρώπους).
Α Τιµ. 5,25  ωσαύτως και τα καλά έργα πρόδηλά εστι, και τα άλλως έχοντα κρυβήναι ου δύνανται.
Α Τιµ. 5,25  Και τα καλά επίσης έργα είναι ολοφάνερα και τα κακά έργα, που προσπαθούν οι πονηροί να τα αποκρύψουν,
δεν είναι δυνατόν να µείνουν κρυµένα. Θα τα φανερώση ο Θεός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Α Τιµ. 6,1  Όσοι εισίν υπό ζυγόν δούλοι, τους ιδίους δεσπότας πάσης τιµής αξίους ηγείσθωσαν, ίνα µη το όνοµα τού Θεού
και η διδασκαλία βλασφηµήται.
Α Τιµ. 6,1  Οσοι δούλοι είναι κάτω από τον ζυγόν των απίστων, ας θεωρούν αξίους κάθε τιµής τους κυρίους των και ας
φέρωνται απέναντι αυτών µε σεβασµόν και τιµήν, δια να µη δίδουν αφορµήν να συκοφαντήται και να υβρίζεται το όνοµα
του Θεού και η διδασκαλία του Χριστού.
Α Τιµ. 6,2  οι δε πιστούς έχοντες δεσπότας µη καταφρονείτωσαν, ότι αδελφοί εισιν, αλλά µάλλον δουλευέτωσαν, ότι πιστοί
εισι και αγαπητοί οι της ευεργεσίας αντιλαµβανόµενοι.
Α Τιµ. 6,2  Οσοι δε έχουν ως κυρίους των πιστούς Χριστιανούς, ας µη τους περιφρονούν και ας µη παίρνουν πολύ θάρρος
απέναντί των, εκ του γεγονότος, ότι είναι αδελφοί δια του Χριστού. Αλλά ας δουλεύουν περισσότερον, διότι αυτοί που
απολαµβάνουν τους καρπούς της καλής εργασίας των, είναι πιστοί και αγαπητοί Χριστιανοί.
Α Τιµ. 6,3  Ταύτα δίδασκε και παρακάλει. εί τις ετεροδιδασκαλεί και µη προσέρχεται υγιαίνουσι λόγοις τοίς τού Κυρίου
ηµών Ιησού Χριστού και τή κατ ευσέβειαν διδασκαλία,
Α Τιµ. 6,3  Αυτά να διδάσκης και να προτρέπης τους Χριστιανούς να τα τηρούν. Εάν κανείς διδάσκη διαφορετικά και δεν
µένη µε υποταγήν και πίστιν προσηλωµένος στους αγίους λόγους του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και εις την
διδασκαλίαν, που οδηγεί προς την αληθινήν ευσέβειαν,
Α Τιµ. 6,4  τετύφωται, µηδέν επιστάµενος, αλλά νοσών περί ζητήσεις και λογοµαχίας, εξ ών γίνεται φθόνος, έρις,
βλασφηµίαι, υπόνοιαι πονηραί,
Α Τιµ. 6,4  αυτός είναι σκοτισµένος και φουσκωµένος από αλαζονείαν και έπαρσιν, χωρίς να γνωρίζη τίποτε το ορθόν και
οικοδοµητικόν, αλλά κατέχεται από ασθένειαν και ασχολείται µε νοσηρόν τρόπον γύρω από µαταίας συζητήσεις και
λογοµαχίας, από τας οποίας προέρχεται φθόνος, φιλονεικία, βλασφηµίαι, υποψίαι αστήρικτοι και άδικοι.
Α Τιµ. 6,5  παραδιατριβαί διεφθαρµένων ανθρώπων τον νούν και απεστερηµένων της αληθείας, νοµιζόντων πορισµόν είναι
την ευσέβειαν. αφίστασο από των τοιούτων.
Α Τιµ. 6,5  Από αυτάς ακόµη προέρχονται ανωφελείς και µάταιαι ασχολίαι ανθρώπων, που έχουν διεφθαρµένον τον νουν
και έχουν στερηθή την αλήθειαν του Θεού και οι οποίοι θεωρούν την ευσέβειαν σαν ένα µέσον βιοπορισµού και
εκµεταλλεύσεως των άλλων. Φεύγε µακρυά από κάτι τέτοιους ανθρώπους.
Α Τιµ. 6,6  έστι δε πορισµός µέγας η ευσέβεια µετά αυταρκείας.
Α Τιµ. 6,6  Είναι πράγµατι η ευσέβεια µεγάλος βιοπορισµός, όταν όµως ακολουθήται από την ολιγάρκειαν.
Α Τιµ. 6,7  ουδέν γάρ εισηνέγκαµεν εις τον κόσµον, δήλον ότι ουδέ εξενεγκείν τι δυνάµεθα·
Α Τιµ. 6,7  Ολοι ας είµεθα ολιγαρκείς, διότι τίποτε δεν εφέραµεν στον κόσµον κατά την γέννησίν µας. Είναι δε ολοφάνερον,
ότι και τίποτε δεν ηµπορούµεν να βγάλωµεν από τον κόσµον και να πάρωµεν µαζή µας κατά την ώραν του θανάτου µας.
Α Τιµ. 6,8  έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσµατα, τούτοις αρκεσθησόµεθα.
Α Τιµ. 6,8  Οταν δε έχωµεν τας απαραιτήτους τροφάς, κατοικίαν και σκεπάσµατα δια να σκεπαζώµεθα, εις αυτά θα
αρκούµεθα.
Α Τιµ. 6,9  οι δε βουλόµενοι πλουτείν εµπίπτουσιν εις πειρασµόν και παγίδα και επιθυµίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς,
αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν.
Α Τιµ. 6,9  Εκείνοι που κατέχονται από την επιθυµίαν των χρηµάτων και θέλουν να πλουτήσουν, περιπίπτουν µέσα εις
πειρασµόν και εις παγίδα, που τους στήνει ο διάβολος, και εις επιθυµίας πολλάς και βλαβεράς, αι οποίαι βυθίζουν τους
ανθρώπους εις την καταστροφήν και την απώλειαν.
Α Τιµ. 6,10  ρίζα γάρ πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία, ής τινες ορεγόµενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και
εαυτούς περιέπειραν οδύναις πολλαίς.
Α Τιµ. 6,10  Διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Και µερικοί, οι οποίοι εκυριεύθησαν από αυτήν και την
σφοδράν επιθυµίαν, που γεννά η φυλαργυρία δια το χρήµα, παρεπλανήθησαν και εξέκοψαν από την πίστιν και
εκάρφωσαν τον ευτόν τους µε πολλάς οδύνας και πόνους, σαν µε φοβερά καρφιά.
Α Τιµ. 6,11  Σύ δε, ώ άνθρωπε τού Θεού, ταύτα φεύγε· δίωκε δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υποµονήν,
πραότητα.
Α Τιµ. 6,11  Συ δε, ω άνθρωπε του Θεού, απόφευγε όλα αυτά τα αµαρτήµατα και πάθη. Επιδίωκε δε να αποκτήσης την
δικαιοσύνην, την ευσέβειαν, την πίστιν, την αγάπη, την υποµονήν, την πραότητα.
Α Τιµ. 6,12  αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· επιλαβού της αιωνίου ζωής, εις ήν και εκλήθης και ωµολόγησας την
καλήν οµολογίαν ενώπιον πολλών µαρτύρων.
Α Τιµ. 6,12  Να αγωνίζεσαι δε πάντοτε τον καλόν και ένδοξον αγώνα της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Πιάσε γερά και
κράτησε σφικτά την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν έχεις κληθή από τον Θεόν και έδωσες την καλήν οµολογίαν της υγιούς
πίστεώς σου ενώπιον πολλών µαρτύρων προ του βαπτίσµατός σου.
Α Τιµ. 6,13  παραγγέλλω σοι ενώπιον τού Θεού τού ζωοποιούντος τα πάντα και Χριστού Ιησού τού µαρτυρήσαντος επί
Ποντίου Πιλάτου την καλήν οµολογίαν,
Α Τιµ. 6,13  Παραγγέλω εις σε ενώπιον του Θεού, ο οποίος ως πηγή και χορηγός της ζωής ζωοποιεί τα πάντα, και ενώπιον
του Ιησού Χριστού, ο οποίος εµαρτύρησεν εµπρός στον Ποντιον Πιλάτον την καλήν οµολογίαν, ότι είναι Υιός του Θεού και
βασιλεύς των πάντων και ο µόνος διδάσκαλος της αληθείας,
Α Τιµ. 6,14  τηρήσαί σε την εντολήν άσπιλον, ανεπίληπτον µέχρι της επιφανείας τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,



Α Τιµ. 6,14  σου παραγγέλλω να κρατήσης και να διατηρήσης την εντολήν, που έλαβες, και την υποχρέωσιν που ανέλαβες
κατά το βάπτισµα και κατά την χειροτονίαν σου, αµόλυντον, άµεµπτον και ανωτέραν από κάθε κατηγορίαν µέχρι της
ενδόξου και επισήµου εµφανίσεως του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Α Τιµ. 6,15  ήν καιροίς ιδίοις δείξει ο µακάριος και µόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των
κυριευόντων,
Α Τιµ. 6,15  την οποίαν ένδοξον εµφάνισιν θα δείξη ο Θεός κατά τους καθωρισµένους καιρούς, ο µακάριος και ο µόνος
εξουσιαστής, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο κύριος των κυριευόντων·
Α Τιµ. 6,16  ο µόνος έχων αθανασίαν, φώς οικών απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ιδείν δύναται· ώ τιµή και
κράτος αιώνιον· αµήν.
Α Τιµ. 6,16  αυτός, ο οποίος µόνος έχει από τον εαυτόν του την αθανασίαν και αιωνιότητα, ο οποίος κατοικεί στο
απλησίαστον δι' όλα τα δηµιουργήµατα φως και το οποίον κανείς από τους ανθρώπους ούτε είδε ούτε ηµπορεί να ίδη . Εις
αυτόν δε ανήκει η τιµή και η αιωνία και ακατάλυτος εξουσία. Αµήν.
Α Τιµ. 6,17  Τοίς πλουσίοις εν τώ νύν αιώνι παράγγελλε µη υψηλοφρονείν, µηδέ ηλπικέναι επί πλούτου αδηλότητι, αλλ εν
τώ Θεώ τώ ζώντι, τώ παρέχοντι ηµίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν,
Α Τιµ. 6,17  Εις τους πλουσίους της παρούσης ζωής παραγγέλλε να µη αλαζονεύωνται και υπερηφανεύωνται ούτε να
θεµελιώνουν τας ελπίδας των εις την αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά να ελπίζουν στον ζώντα Θεόν, ο οποίος παρέχει τα
πάντα εις ηµάς πλουσίως, δια να τα απολαµβάνωµεν·
Α Τιµ. 6,18  αγαθοεργείν, πλουτείν εν έργοις καλοίς, ευµεταδότους είναι, κοινωνικούς,
Α Τιµ. 6,18  παράγγελλε εις αυτούς να πράττουν αγαθά έργα, να γίνωνται πλούσιοι όχι εις άψυχα και επικίνδυνα χρήµατα,
αλλ' εις καλά έργα. Να είναι πρόθυµοι εις µετάδοσιν των αγαθών, που τους έχει δώσει ο Θεός, καταδεκτικοί και οµιλητικοί,
Α Τιµ. 6,19  αποθησαυρίζοντας εαυτοίς θεµέλιον καλόν εις το µέλλον, ίνα επιλάβωνται της αιωνίου ζωής.
Α Τιµ. 6,19  δια να αποθησαυρίζουν προς µεγάλην των ωφέλειαν θεµέλιον καλόν και αµετακίνητον στο µέλλον, δια να
κερδήσουν και κρατήσουν πάντοτε την αιώνιον ζωήν
Α Τιµ. 6,20  Ώ Τιµόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόµενος τας βεβήλους κενοφωνίας και αντιθέσεις της
ψευδωνύµου γνώσεως,
Α Τιµ. 6,20  Ω Τιµόθεε, την ιεράν παρακαταθήκην των αληθειών του Ευαγγελίου φύλαξε την ακεραίαν και ανόθευτον και
απόφευγε τας ανιέρους µαταιολογίας και αντιλογίας της πλάνης η οποία φέρει το πλαστόν και ψεύτικον όνοµα της
γνώσεως.
Α Τιµ. 6,21  ήν τινες επαγγελλόµενοι περί την πίστιν ηστόχησαν. Η χάρις µετά σού· αµήν.
Α Τιµ. 6,21  Αυτήν δε την ψεύτικην γνώσιν έχοντες µερικοί ως επάγγελµα των και έργον των εξέπεσαν από την πίστιν και
επλανήθησαν. Είθε η χάρις να είναι πάντοτε µαζή σου. Αµήν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Τιµ. 1,1  Παύλος, απόστολος Χριστού Ιησού διά θελήµατος Θεού κατ επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού,
Β Τιµ. 1,1  Εγώ, ο Παύλος, που εκλήθην απόστολος του Ιησού Χριστού µε το θέληµα του Θεού δια να κηρύττω προς τους
άλλους, δια να κερδήσω και εγώ ο ίδιος σύµφωνα µε την θείαν υπόσχεσιν την αιωνίαν ζωήν, η οποία αποκτάτε δια του
Ιησού Χριστού,
Β Τιµ. 1,2  Τιµοθέω αγαπητώ τέκνω· χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού πατρός και Χριστού Ιησού τού Κυρίου ηµών.
Β Τιµ. 1,2  στον Τιµόθεον, το αγαπητόν µου πνευµατικόν τέκνον, είθε να είναι η χάρις, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεόν
πατέρα και από τον Κυριον ηµών Ιησούν Χριστόν.
Β Τιµ. 1,3  Χάριν έχω τώ Θεώ, ώ λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει, ως αδιάλειπτον έχω την περί σού µνείαν εν
ταίς δεήσεσί µου νυκτός και ηµέρας,
Β Τιµ. 1,3  Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω καθώς έχω διδαχθή από τους προγόνους µου µε καθαράν συνείδησιν,
τον ευχαριστώ, διότι συνεχώς και ακατάπαυστα σε ενθυµούµαι εις τας δεήσεις µου ηµέραν και νύκτα.
Β Τιµ. 1,4  επιποθών σε ιδείν, µεµνηµένος σου των δακρύων, ίνα χαράς πληρωθώ,
Β Τιµ. 1,4  Αναλογιζόµενος δε τα δάκρυά σου, όταν εχωριζόµεθα, επιθυµώ παρά πολύ να σε ίδω, δια να γεµίσω από χαράν.
Β Τιµ. 1,5  υπόµνησιν λαµβάνων της εν σοί ανυποκρίτου πίστεως, ήτις ενώκησε πρώτον εν τή µάµµη σου Λωΐδι και τή
µητρί σου Ευνίκη, πέπεισµαι δε ότι και εν σοί.
Β Τιµ. 1,5  Ενθυµούµαι δε συνεχώς την ανυπόκριτον και ειλικρινή πίστιν σου, η οποία πρώτον είχεν κατοικήσει εις την
ψυχήν της µάµµης σου Λωΐδος και της µητρός σου Ευνίκης· έχω δε την πεποίθησιν, ότι κατοικεί και παραµένει επίσης και
εις σε.
Β Τιµ. 1,6  δι ήν αιτίαν αναµιµνήσκω σε αναζωπυρείν το χάρισµα τού Θεού, ό εστιν εν σοί διά της επιθέσεως των χειρών
µου·
Β Τιµ. 1,6  Δι' αυτό και σου υπενθυµίζω να αναζωπυρώνης το χάρισµα του Θεού, που υπάρχει εις σε και το οποίον έχεις
λάβει µε την επίθεσιν των ιδικών µου χειρών.
Β Τιµ. 1,7  ου γάρ έδωκεν ηµίν ο Θεός πνεύµα δειλίας, αλλά δυνάµεως και αγάπης και σωφρονισµού.
Β Τιµ. 1,7  Διότι δεν µας έδωκεν ο Θεός πνεύµα δειλίας, ώστε να φοβούµεθα δυσκολίας και απειλάς και διωγµούς, αλλά µας
έδωκε πνεύµα δυνάµεως, δια να νικώµεν, και αγάπης και σωφρονισµού, ώστε µε σύνεσιν να καθοδηγούµεν στον δρόµον
του Θεού τον ευατόν µσας και τους άλλους.
Β Τιµ. 1,8  µη ούν επαισχυνθής το µαρτύριον τού Κυρίου ηµών µηδέ εµέ τον δέσµιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον τώ
ευαγγελίω κατά δύναµιν Θεού,
Β Τιµ. 1,8  Και, λοιπόν, µη δειλιάσης ποτέ και µη εντραπής να οµολογής την καλήν µαρτυρίαν του Κυρίου µας Ιησού
Χριστού· µη εντραπής ακόµη και εµέ, τον δέσµιον και φυλακισµένον δια την οµολογίαν του Χριστού, αλλά κακοπάθησε
µαζή µου προς χάριν του Ευαγγελίου, σύµφωνα µε την δύναµιν, που δίδει ο Θεός.
Β Τιµ. 1,9  τού σώσαντος ηµάς και καλέσαντος κλήσει αγία , ου κατά τα έργα ηµών, αλλά κατ ιδίαν πρόθεσιν και χάριν, την



δοθείσαν ηµίν εν Χριστώ Ιησού πρό χρόνων αιωνίων,
Β Τιµ. 1,9  Αυτός ο Θεός µας έσωσε και µας εκάλεσε µε κλήσιν αγίαν, όχι δια την αξίαν των έργων µας, αλλά σύµφωνα µε
την ιδικήν του αγαθήν θέλησιν και χάριν, η οποία µας εδόθη δια του Ιησού Χριστού, πριν ακόµη λάβη ύπαρξιν ο κόσµος
(εφ' όσον προαιωνίως είχεν αποφασίσει ο Θεός την σωτηρίαν µας).
Β Τιµ. 1,10  φανερωθείσαν δε νύν διά της επιφανείας τού σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος µέν τον θάνατον,
φωτίσαντος δε ζωήν και αφθαρσίαν διά τού ευαγγελίου,
Β Τιµ. 1,10  Εφανερώθη δε αυτή η χάρις τώρα µε την ενανθρώπησιν και εµφάνησιν εν µέσω των ανθρώπων του σωτήρος
ηµών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήργησε µεν τον θάνατον και µε το θείον του φως έκαµε να λάµψη η αιωνία ζωή και η
αφθαρσία, δια µέσου των αληθειών του Ευαγγελίου.
Β Τιµ. 1,11  εις ό ετέθην εγώ κήρυξ και απόστολος και διδάσκαλος εθνών.
Β Τιµ. 1,11  Εις αυτό το Ευαγγέλιον και εγώ έχω κληθή και τεθή από τον Θεόν κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των
εθνών.
Β Τιµ. 1,12  δι ήν αιτίαν και ταύτα πάσχω, αλλ ουκ επαισχύνοµαι· οίδα γάρ ώ πεπίστευκα, και πέπεισµαι ότι δυνατός εστι
την παραθήκην µου φυλάξαι εις εκείνην την ηµέραν.
Β Τιµ. 1,12  Ακριβώς δε διότι είµαι κήρυξ του Ευαγγελίου, πάσχω αυτάς τας ταλαιπωρίας, αλλά δεν εντρέποµαι (ούτε δια τα
δεσµά ούτε δια την φυλάκισίν µου), διότι γνωρίζω ποίος είναι αυτός, στον οποίον έχω απολύτως εµπιστευθή τον ευατόν
µου, και είµαι απολύτως πεπεισµένος, ότι είναι ικανός και δυνατός να φυλάξη έως την µεγάλην εκείνην ηµέρα της
Δευτέρας παρουσίας τον θησαυρόν του αποστολικού µου έργου, τον οποίον αυτός µου έχει εµπιστευθή.
Β Τιµ. 1,13  υποτύπωσιν έχε υγιαινόντων λόγων ών παρ εµού ήκουσας, εν πίστει και αγάπη τή εν Χριστώ Ιησού·
Β Τιµ. 1,13  Ως υπόδειγµα υγιούς και ανοθεύτου διδασκαλίας πρέπει να έχης και να κρατής στερεά τους λόγους , τους
οποίους από εµέ ήκουσες περί της πίστεως και της αγάπης , που δίδει και καλλιεργεί εις τας καρδίας µας ο Χριστός.
Β Τιµ. 1,14  την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύµατος Αγίου τού ενοικούντος εν ηµίν.
Β Τιµ. 1,14  Τον καλόν και ανεκτίµητον θησαυρόν της ευαγγελικής διδασκαλίας, που σου ενεπιστεύθη ο Θεός, φύλαξέ τον
ανόθευτον και ακέραιον µε την δύναµιν και την χάριν του Αγίου Πνεύµατος, το οποίον κατοικεί µέσα µας.
Β Τιµ. 1,15  Οίδας τούτο, ότι απεστράφησάν µε πάντες οι εν τή Ασία, ών εστι Φύγελλος και Ερµογένης.
Β Τιµ. 1,15  Γνωρίζστούτο, ότι δηλαδή µε εγκατέλειψαν και έφυγαν µακρυά όλοι αυτοί, που ευρίσκονται τώρα εις την Ασίαν,
µεταξύ των οποίων είναι ο Φυγελλος και ο Ερµογένης.
Β Τιµ. 1,16  δώη έλεος ο Κύριος τώ Ονησιφόρου οίκω, ότι πολλάκις µε ανέψυξε και την άλυσίν µου ουκ επησχύνθη,
Β Τιµ. 1,16  Είθε να δώση ο Κυριος έλεος εις την οικογένειαν του Ονησιφόρου, διότι πολλές φορές µου έδωσεν αναψυχήν,
άνεσιν και ξεκούρασµα, και δεν εντράπηκεν ο Ονησίφορος την αλυσίδα, µε την οποίαν είµαι δεµένος.
Β Τιµ. 1,17  αλλά γενόµενος εν ώµη σπουδαιότερον εζήτησέ µε και εύρε·
Β Τιµ. 1,17  Αλλά, όταν ήλθεν εις την Ρωµην, µε ανεζήτησε µε πολύν ζήλον και δραστηριότητα και µε εύρε.
Β Τιµ. 1,18  δώη αυτώ ο Κύριος ευρείν έλεος παρά Κυρίου εν εκείνη τή ηµέρα· και όσα εν Εφέσω διηκόνησε, βέλτιον σύ
γινώσκεις.
Β Τιµ. 1,18  Είθε ο Κυριος να δώση να εύρη έλεος εκ µέρους του Κυρίου κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της Δευτέρας
Παρουσίας. Τα όσα δε αυτός µου προσέφερε και το πόσον µε εξυπηρέτησεν εις την Εφεσον, το γνωρίζεις συ καλύτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Τιµ. 2,1  Σύ ούν, τέκνον µου, ενδυναµού εν τή χάριτι τή εν Χριστώ Ιησού,
Β Τιµ. 2,1  Συ λοιπόν, τέκνον µου, να ενδυναµώνεσαι µε την χάριν, που δίδει ο Ιησούς Χριστός (δια να µένης πιστός εις αυτόν
και εις εµέ, χωρίς να επηρεάζεσαι από το παράδειγµα εκείνων, που µε εγκατέλειψαν).
Β Τιµ. 2,2  και ά ήκουσας παρ εµού διά πολλών µαρτύρων, ταύτα παράθου πιστοίς ανθρώποις, οίτινες ικανοί έσονται και
ετέρους διδάξαι.
Β Τιµ. 2,2  Και αυτά που έχεις ακούσει και διδαχθή από εµέ, παρουσία πολλών µαρτύρων, αυτά να τα εµπιστευθής ως
ανεκτίµητον θησαυρόν εις πιστούς και αξιοπίστους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν τας
αληθείας του Ευαγγελίου.
Β Τιµ. 2,3  σύ ούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού.
Β Τιµ. 2,3  Συ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού.
Β Τιµ. 2,4  ουδείς στρατευόµενος εµπλέκεται ταίς τού βίου πραγµατείαις, ίνα τώ στρατολογήσαντι αρέση.
Β Τιµ. 2,4  Εχε δε υπ' όψιν σου, ότι κανείς, καθ' ον χρόνον υπηρετεί στρατιώτης, δεν περιπλέκεται εις τας µερίµνας και
φροντίδας του βίου, δια να υπηρετή έτσι και να αρέση εις εκείνον, που τον εστρατολόγησε.
Β Τιµ. 2,5  εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν µη νοµίµως αθλήση.
Β Τιµ. 2,5  Εάν δε και συµµετέχη κανείς εις αθλητικούς αγώνας, δεν παίρνει ως βραβείον τον στέφανον, εάν δεν αγωνισθή
κατά τρόπον νόµιµον.
Β Τιµ. 2,6  τον κοπιώντα γεωργόν δεί πρώτον των καρπών µεταλαµβάνειν.
Β Τιµ. 2,6  Ο γεωργός, που κοπιάζει δια την καλλιέργειαν του αγρού και την συγκοµιδήν των προϊόντων , πρώτος αυτός
πρέπει ν' απολαµβάνη τους καρπούς των κόπων του. (Ετσι και συ από τον πνευµατικόν αγρόν, στον οποίον κατ' εντολήν
του Θεού εργάζεσαι, πρέπει να απολαµβάνης όχι µόνον την πρέπουσα υπόληψιν και τιµήν, αλλά και τα µέσα της
συντηρήσεώς σου).
Β Τιµ. 2,7  νόει ά λέγω· δώη γάρ σοι ο Κύριος σύνεσιν εν πάσι.
Β Τιµ. 2,7  Ενόησε αυτά που σου λέγω. Είθε δε να σου δίδη πάντοτε ο Θεός σύνεσιν και σοφίαν, ώστε να κατανοής όλα.
Β Τιµ. 2,8  Μνηµόνευε Ιησούν Χριστόν εγηγερµένον εκ νεκρών, εκ σπέρµατος Δαυΐδ, κατά το ευαγγέλιόν µου,
Β Τιµ. 2,8  Να ενθυµήσαι τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος έχει αναστηθή εκ νεκρών και κατάγεται κατά το ανθρώπινον από
τον Δαυΐδ, σύµφωνα µε το Ευαγγέλιόν µου,
Β Τιµ. 2,9  εν ώ κακοπαθώ µέχρι δεσµών ως κακούργος· αλλ ο λόγος τού Θεού ου δέδεται.
Β Τιµ. 2,9  προς χάριν του οποίου ευαγγελίου εγώ ταλαιπωρούµαι και πάσχω, ώστε να είµαι φυλακισµένος και δεµένος µε
αλυσίδες σαν κακούργος· αλλά ο λόγος του Θεού δεν έχει δεθή (από τίποτε δεν εµποδίζεται στο να διαδίδεται και να



κατακτά ψυχάς).
Β Τιµ. 2,10  διά τούτο πάντα υποµένω διά τους εκλεκτούς, ίνα και αυτοί σωτηρίας τύχωσι της εν Χριστώ Ιησού µετά δόξης
αιωνίου.
Β Τιµ. 2,10  Δια τούτο υποµένω όλα αυτά προς χάριν εκείνων, που έχει εκλέξει ο Θεός, δια να επιτύχουν και αυτοί την
σωτηρίαν, που προσφέρει ο Χριστός µαζή µε την αιωνίαν δόξαν.
Β Τιµ. 2,11  Πιστός ο λόγος· ει γάρ συναπεθάνοµεν, και συζήσοµεν·
Β Τιµ. 2,11  Αξιόπιστος είναι αυτός ο λόγος· διότι εάν απεθάναµεν, δια του βαπτίσµατος, µαζή µε τον Χριστόν, µαζή του και
θα ζήσωµεν αιωνίως και εις την µέλλουσαν ζωήν.
Β Τιµ. 2,12  ει υποµένοµεν, και συµβασιλεύσοµεν· ει αρνούµεθα, κακείνος αρνήσεται ηµάς·
Β Τιµ. 2,12  Εάν υποµένωµεν τας θλίψεις, όπως στον τέλειον βαθµόν τας υπέµεινεν Εκείνος, και θα βασιλεύσωµεν µαζή µε
αυτόν. Εάν όµως τον αρνούµεθα και Εκείνος θα µας αρνηθή.
Β Τιµ. 2,13  ει απιστούµεν, εκείνος πιστός µένει· αρνήσασθαι εαυτόν ου δύναται.
Β Τιµ. 2,13  Εάν ηµείς δεικνύωµεν απιστίαν και αµφιβολίαν εις όσα µας έχει υποσχεθή, Εκείνος όµως µένει πιστός εις τας
υποσχέσστου. Δεν ηµπορεί ποτέ να αρνηθή τον εαυτόν του και να αθετήση τας υποσχέσστου.
Β Τιµ. 2,14  Ταύτα υποµίµνησκε, διαµαρτυρόµενος ενώπιον τού Κυρίου µη λογοµαχείν εις ουδέν χρήσιµον, επί καταστροφή
των ακουόντων.
Β Τιµ. 2,14  Αυτά να υπενθυµίζης στους πιστούς, εξορκίζων αυτούς ενώπιον του Κυρίου να µη λογοµαχούν και φιλονεικον,
διότι αι φιλονεικίαι αυταί όχι µόνον χρήσιµοι δεν είναι, αλλά φέρουν καταστροφήν στους ακούοντας.
Β Τιµ. 2,15  σπούδασον σεαυτόν δόκιµον παραστήσαι τώ Θεώ, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτοµούντα τον λόγον της
αληθείας.
Β Τιµ. 2,15  Προσπάθησε µε ζήλον και δραστηριότητα να αναδείξης και να παραστήσης τον εαυτόν σου ενώπιον του Θεού
άµεµπτον και τέλειον, εργάτην που δεν φοβάται µήπως εντροπιασθή δι' αµέλειαν η ατέλειαν του έργου του, και ο οποίος
ακολουθεί τον ορθόν δρόµον στο κήρυγµα της αληθείας του Ευαγγελίου.
Β Τιµ. 2,16  τας δε βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· επί πλείον γάρ προκόψουσιν ασεβείας,
Β Τιµ. 2,16  Απόφευγε δε τας ασεβείς µαταιολογίας, που δεν έχουν υγιές και ουσιαστικόν περιεχόµενον, διότι αυτοί, που τας
λέγουν και τας ακολουθούν, θα προχωρήσουν και θα περιπέσουν εις µεγαλυτέραν ασέβειαν.
Β Τιµ. 2,17  και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νοµήν έξει· ών εστιν Υµέναιος και Φιλητός,
Β Τιµ. 2,17  Και η διδασκαλία αυτών σαν γάγγραινα θα απλωθή και θα καταφάγη καρδίας. Μεταξύ αυτών των
ψευδοδιδασκάλων είναι ο Υµέναιος και ο Φιλητός,
Β Τιµ. 2,18  οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχησαν, λέγοντες την ανάστασιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων
πίστιν.
Β Τιµ. 2,18  οι οποίοι εξέπεσαν και απεπλανήθησαν από την αλήθειαν, µε το να λέγουν ότι τάχα η ανάστασις έχει πλέον
γίνει και κρηµνίζουν έτσι την πίστιν µερικών.
Β Τιµ. 2,19  ο µέντοι στερεός θεµέλιος τού Θεού έστηκεν, έχων την σφραγίδα ταύτην· έγνω Κύριος τους όντας αυτού· και
αποστήτω από αδικίας πάς ο ονοµάζων το όνοµα Κυρίου.
Β Τιµ. 2,19  Ο στερεός όµως και θεµελιωµένος εις την ορθήν πίστιν του Θεού, στέκει ακλόνητος, έχων αυτήν την σφραγίδα
και επιγραφήν· “Εγνώρισε ο Κυριος εκείνους, οι οποίοι είναι ιδικοί του”. Και “ας φύγη µακρυά από κάθε αδικίαν εκείνος,
που οµολογεί και επικαλείται το όνοµα του Κυρίου”.
Β Τιµ. 2,20  εν µεγάλη δε οικία ουκ έστι µόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και ά µέν εις τιµήν,
ά δε εις ατιµίαν.
Β Τιµ. 2,20  Εις ένα δε µεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν µόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και σκεύη ξύλινα και πήλινα· και
άλλα µεν είναι προωρισµένα δια χρήσιν τιµητικήν, αλλά δε δι' ασήµαντον και ευτελή.
Β Τιµ. 2,21  εάν ούν τις εκκαθάρη εαυτόν από τούτων, έσται σκεύος εις τιµήν, ηγιασµένον και εύχρηστον τώ δεσπότη, εις
πάν έργον αγαθόν ητοιµασµένον.
Β Τιµ. 2,21  Εάν, λοιπόν, καθαρίσή κανείς τον εαυτόν του και τον προφυλάξη από τας πλάνας και τα πάθη, που είπα
παραπάνω, θα είναι σκεύος εις τιµητικήν χρήσιν, αγιασµένον και εύχρηστον στον δεσπότην, ετοιµασµένον δια κάθε
αγαθόν έργον.
Β Τιµ. 2,22  τας δε νεωτερικάς επιθυµίας φεύγε, δίωκε δε δικαιοσύνην, πίστιν, αγάπην, ειρήνην µετά των επικαλουµένων τον
Κύριον εκ καθαράς καρδίας.
Β Τιµ. 2,22  Τας δε ακρίτους και επιβλαβείς επιθυµίας, αι οποίαι παρατηρούνται συνήθως µεταξύ των νεωτέρων κατά την
ηλικίαν, απόφευγέ τας. Επεδίωκε δε να αποκτήσης δικαιοσύνην, πίστιν, αγάπην, ειρήνην µε εκείνους που επικαλούνται τον
Κυριον µε καθαράν και αγνήν καρδίαν.
Β Τιµ. 2,23  τας δε µωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παραιτού, ειδώς ότι γεννώσι µάχας·
Β Τιµ. 2,23  Μη δίνης σηµασίαν, αλλά απόφευγε τας ανοήτους και ανικάνους να µορφώσουν τον άνθρωπον συζητήσεις,
γνωρίζων, ότι αυταί δηµιουργούν και αναπτύσσουν φιλονεικίας και αντιπαθείας.
Β Τιµ. 2,24  δούλον δε Κυρίου ου δεί µάχεσθαι, αλλ ήπιον είναι προς πάντας, διδακτικόν, ανεξίκακον,
Β Τιµ. 2,24  Ο δούλος δε του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονεική και να ερίζη, αλλά να είναι ήπιος προς όλους, διδακτικός,
ανεξίκακος,
Β Τιµ. 2,25  εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιατιθεµένους, µήποτε δώ αυτοίς ο Θεός µετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας,
Β Τιµ. 2,25  και να παιδαγωγή µε πραότητα εκείνους, που αντιτίθενται εις την αλήθειαν, µήπως και ο Θεός τους δώση
κάποτε µετάνοιαν, δια να γνωρίσουν έτσι καλά την αλήθειαν,
Β Τιµ. 2 ,26  και ανανήψωσιν εκ της τού διαβόλου παγίδος, εζωγρηµένοι υπ αυτού εις το εκείνου θέληµα.
Β Τιµ. 2,26  και εξυπνήσουν και συνέλθουν από την παγίδα του διαβόλου, από τον οποίον έχουν συλληφθή ως δούλοι, δια
να πράττουν το θέληµά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Τιµ. 3,1  Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάταις ηµέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί·



Β Τιµ. 3,1  Μαθε δε τούτο· ότι κατά τας τελευταίας ηµέρας που θα επακολουθήσουν, θα παρουσιασθούν στον δρόµον της
Εκκλησίας καιροί δύσκολοι, περιστάσεις επικίνδυνοι,
Β Τιµ. 3,2  έσονται γάρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφηµοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι,
ανόσιοι,
Β Τιµ. 3,2  διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζονικοί, υπερήφανοι, φιλοκατήγοροι και ύβρισται, απειθείς
στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερόν και όσιον,
Β Τιµ. 3,3  άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήµεροι, αφιλάγαθοι,
Β Τιµ. 3,3  γυµνοί και από την στοιχειώδη στοργήν προς τους οικείους, αδιάλλακτοι και ασυµβίβαστοι, διαβολείς και
συκοφάνται, άγριοι και σκληροί, χωρίς καµµίαν αγάπην προς το αγαθόν,
Β Τιµ. 3,4  προδόται, προπετείς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µάλλον ή φιλόθεοι,
Β Τιµ. 3,4  προδόται, παράφοροι και αυθάδεις, φουσκωµένοι και σκοτισµένοι από οίησιν, θα αγαπούν περισσότερον τας
ηδονάς παρά τον Θεόν·
Β Τιµ. 3,5  έχοντες µόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναµιν αυτής ηρνηµένοι. και τούτους αποτρέπου.
Β Τιµ. 3,5  άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήµα και την εµφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όµως αρνηθή την
δύναµίν της. Φεύγε µακρυά από αυτούς,
Β Τιµ. 3,6  εκ τούτων γάρ εισιν οι ενδύνοντες εις τας οικίας και αιχµαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευµένα αµαρτίαις ,
αγόµενα επιθυµίαις ποικίλαις,
Β Τιµ. 3,6  (διότι άλλως υπάρχει κίνδυνος να εκµεταλλευθούν το κύρος σου). Επειδή από κάτι τέτοιους προέρχονται εκείνοι,
που εισδύουν µε δολιότητα εις τα σπίτια και σύρουν µε το µέρος των σαν αιχµαλώτους γυναικάρια, που έχουν σωρόν
αµαρτίες επάνω των και άγονται και φέρονται από ποικίλας επιθυµίας.
Β Τιµ. 3,7  πάντοτε µανθάνοντα και µηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν δυνάµενα.
Β Τιµ. 3,7  Είναι αυταί, που πάντοτε ζητούν να µάθουν, δια λόγους περιεργείας και µόνον, αλλά δεν ηµπορούν ποτέ να
φθάσουν εις επίγνωσιν της αληθείας.
Β Τιµ. 3,8  ον τρόπον δε Ιαννής και Ιαµβρής αντέστησαν Μωΰσεί, ούτω και ούτοι ανθίστανται τή αληθεία, άνθρωποι
κατεφθαρµένοι τον νούν, αδόκιµοι περί την πίστιν.
Β Τιµ. 3,8  Οπως δε οι µάγοι του Φαραώ, ο Ιαννής και ο Ιαµβρής, αντεστάθησαν κατά του Μωϋσέως, έτσι και αυτοί
ανθίστανται εναντίον της αληθείας· άνθρωποι που έχουν χαλασµένον και διεστραµµένον τον νουν, απρόκοπτοι και
αποτυχηµένοι εις την πίστιν.
Β Τιµ. 3,9  αλλ ου προκόψουσιν επί πλείον· η γάρ άνοια αυτών έκδηλος έσται πάσιν , ως και η εκείνων εγένετο.
Β Τιµ. 3,9  Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερον, διότι η αµυαλωσύνη και πνευµατική των γυµνότης θα γίνη ολοφάνερη
εις όλους, όπως έγινε φανερή και η µωροκενοδοξία και γυµνότης των µάγων εκείνων.
Β Τιµ. 3,10  Σύ δε παρηκολούθηκάς µου τή διδασκαλία, τή αγωγή, τή προθέσει, τή πίστει, τή µακροθυµία, τή αγάπη, τή
υποµονή,
Β Τιµ. 3,10  Συ όµως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συµπεριφοράν και αναστροφήν µου, τας αγνάς µου
διαθέσεις, την φωτισµένην και ζωντανήν πίστιν µου, την µακροθυµίαν µου, την αγάπην και την υποµονήν µου.
Β Τιµ. 3,11  τοίς διωγµοίς, τοίς παθήµασιν, οίά µοι εγένοντο εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις, οίους διωγµούς υπήνεγκα!
και εκ πάντων µε ερύσατο ο Κύριος.
Β Τιµ. 3,11  Εχεις παρακολουθήσει ακόµη εκ του πλησίον και είδες τους διωγµούς και τα παθήµατα, που µου έγιναν εις την
Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λυστρα. Ποσον φοβερούς διωγµούς υπέφερα τότε! Και όµως από όλους µε εγλύτωσεν ο
Κυριος!
Β Τιµ. 3,12  και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται·
Β Τιµ. 3,12  Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν µε την ευσέβειαν, που διδάσκει και εµπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν
διωγµούς.
Β Τιµ. 3,13  πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανώµενοι.
Β Τιµ. 3,13  Ανθρωποι δε κακοί και µοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους,
πλανώµενοι και οι ίδιοι.
Β Τιµ. 3,14  σύ δε µένε εν οίς έµαθες και επιστώθης, ειδώς παρά τίνος έµαθες,
Β Τιµ. 3,14  Συ όµως µένε σταθερός εις εκείνα, που έµαθες, και την αλήθειαν των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθή, έχων υπ'
όψιν σου και από ποιόν διδάσκαλον εδιδάχθης αυτά.
Β Τιµ. 3,15  και ότι από βρέφους τα ιερά γράµµατα οίδας, τα δυνάµενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν διά πίστεως της εν Χριστώ
Ιησού.
Β Τιµ. 3,15  Και µη λησµονής, ότι από αυτήν ακόµη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, αι οποίαι
ηµπορούν να σε κάµουν σοφόν και συνετόν εις τας αληθείας, που οδηγούν εις την σωτηρίαν, δια της πίστεως στον Ιησούν
Χριστόν,
Β Τιµ. 3,16  πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιµος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την
εν δικαιοσύνη,
Β Τιµ. 3,16  Ολη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, έχει γραφή µε την έµπνευσιν του Αγίου Πνεύµατος. Και εποµένως είναι
ωφέλιµη, δια να αποκαλύπτη και διδάσκη την αλήθειαν του Θεού, δια να φανερώνη και ελέγχη την πλάνην και την
κακίαν, δια να διορθώνη και ανορθώνη τους παρεκτρεποµένους, δια να µορφώνη τους καλοπροαιρέτους εις κάθε αρετήν,
Β Τιµ. 3,17  ίνα άρτιος ή ο τού Θεού άνθρωπος, προς πάν έργον αγαθόν εξηρτισµένος.
Β Τιµ. 3,17  ώστε να είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος και ακέραιος, συγκροτηµένος και ικανός δια κάθε καλόν έργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Β Τιµ. 4,1  Διαµαρτύροµαι ούν εγώ ενώπιον τού Θεού και τού Κυρίου Ιησού Χριστού, τού µέλλοντος κρίνειν ζώντας και
νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού,
Β Τιµ. 4,1  Σε εξορκίζω, λοιπόν, εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά την Δευτέραν αυτού
Παρουσίαν και την ένδοξον βασιλείαν του µέλλει να κρίνη ζώντας και νεκρούς,



Β Τιµ. 4,2  κήρυξον τον λόγον, επίστηθι ευκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επιτίµησον, παρακάλεσον, εν πάση µακροθυµία και
διδαχή.
Β Τιµ. 4,2  κήρυξε τον λόγον του Θεού· συµπαράστεκε και επίβλεπε µε αγάπην και προσοχήν τους πιστούς όχι µόνο εις
ευκαιρίας καταλλήλους, αλλά και εις περιστάσεις που φαίνονται απρόσφοροι, ελέγξε, επίπληξε, παρηγόρησε και ενίσχυσε
µε κάθε µακροθυµίαν και κατάληλον διδασκαλίαν.
Β Τιµ. 4,3  έσται γάρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυµίας τας ιδίας εαυτοίς
επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόµενοι την ακοήν,
Β Τιµ. 4,3  Διότι θα έλθη καιρός, που οι άνθρωποι δεν θα ανέχωνται την υγιά και αγίαν διδασκαλίαν, αλλά σύµφωνα µε τας
κλίσεις και τας επιθυµίας της αµαρτωλής καρδίας των θα επισωρεύουν στον εαυτόν τους ποικίλους ψευδοδιδασκάλους,
ώστε να ακούουν από αυτούς διάφορα και παράδοξα, που θα τέρπουν τα αυτιά των.
Β Τιµ. 4,4  και από µέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους µύθους εκτραπήσονται.
Β Τιµ. 4,4  Και την µεν αλήθειαν δεν θα την προσέχουν, αλλά θα γυρίζουν αλλού τα αυτιά των. Θα εκτραπούν δε και θα
στραφούν εις µυθολογίας και ψευδολογίας.
Β Τιµ. 4,5  σύ δε νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον.
Β Τιµ. 4,5  Συ όµως πρόσεχε άγρυπνος εις όλα όσα διδάσκει ο Θεός και επιβάλλει το καθήκόν σου . Κοπίασε και
ταλαιπωρήσουν εις την διακονίαν σου, κάµε έργον κήρυκος του Ευαγγελίου, εκπλήρωσε εις τέλειον βαθµόν την υπηρεσίαν,
που ανέλαβες εν τη Εκκλησία.
Β Τιµ. 4,6  εγώ γάρ ήδη σπένδοµαι, και ο καιρός της εµής αναλύσεως εφέστηκε.
Β Τιµ. 4,6  Δεν θα είµαι πλέον εν τη ζωή, δια να σε καθοδηγώ, διότι εγώ χύνω τώρα το αίµα µου θυσίαν προς τον Θεόν και ο
καιρός της εκδηµίας µου από τον κόσµον αυτόν έχει πλησιάσει.
Β Τιµ. 4,7  τον αγώνα τον καλόν ηγώνισµαι, τον δρόµον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα·
Β Τιµ. 4,7  Εχω αγωνισθή τον καλόν αγώνα δια το Ευαγγέλιον του Χριστού, έφθασα στο τέλος του δρόµου, που µε έχει τάξει
ο Κυριος, έχω τηρήσει κατά θεωρίαν και πράξιν την πίστιν.
Β Τιµ. 4,8  λοιπόν απόκειταί µοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει µοι ο Κύριος εν εκείνη τή ηµέρα, ο δίκαιος
κριτής, ου µόνον δε εµοί, αλλά και πάσι τοίς ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού.
Β Τιµ. 4,8  Λοιπόν µου επιφυλάσσεται ο στέφανος, που βραβεύει την δικαιοσύνην και την αρετήν, και τον οποίον ο Κυριος,
που είναι ο δίκαιος κριτής, θα µου δώση ως ανταµοιβήν κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της Δευτέρας Παρουσίας. Και
θα τον δώση όχι µόνον εις εµέ, αλλά και εις όλους όσοι έχουν αγαπήσει και ποθήσει µε καθαράν και αγίαν καρδίαν την
ένδοξον εµφάνισίν του.
Β Τιµ. 4,9  Σπούδασον ελθείν προς µε ταχέως·
Β Τιµ. 4,9  Προσπάθησε όσον ηµπορείς να έλθης σύντοµα προς εµέ.
Β Τιµ. 4,10  Δηµάς γάρ µε εγκατέλιπεν αγαπήσας τον νύν αιώνα, και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εις Γαλατίαν,
Τίτος εις Δαλµατίαν·
Β Τιµ. 4,10  Διότι ο Δηµάς µε εγκατέλειψεν, αγαπήσας και στραφείς προς την µαταιότητα και τρυφήν του παρόντος κόσµου,
και επήγεν εις την Θεσσαλονίκην. Ο Κρήσκης επήγεν εις την Γαλατίαν,·ο Τιτος εις την Δαλµατίαν.
Β Τιµ. 4,11  Λουκάς εστι µόνος µετ εµού. Μάρκον αναλαβών άγε µετά σεαυτού· έστι γάρ µοι εύχρηστος εις διακονίαν.
Β Τιµ. 4,11  Ο Λουκάς µόνος είναι µαζή µου. Ερχόµενος πάρε τον Μάρκον και φέρε τον µαζή σου, διότι µου είναι χρήσιµος
εις εξυπηρέτησίν µου.
Β Τιµ. 4,12  Τυχικόν δε απέστειλα εις Έφεσον.
Β Τιµ. 4,12  Τον Τυχικόν έχω στείλει εις την Εφεσον.
Β Τιµ. 4,13  τον φαιλόνην, ον απέλιπον εν Τρωάδι παρά Κάρπω, ερχόµενος φέρε, και τα βιβλία, µάλιστα τας µεµβάνας.
Β Τιµ. 4,13  Τον ταξιδιωτικόν µου µανδύαν, που αφήκα στο σπίτι του Καρπού εις την Τρωάδα , φέρε τον καθώς θα έλθης.
Φερε δε και τα βιβλία, µάλιστα δε τας µεµβράνας.
Β Τιµ. 4,14  Αλέξανδρος ο χαλκεύς πολλά µοι κακά ενεδείξατο· αποδώη αυτώ ο Κύριος κατά τα έργα αυτού·
Β Τιµ. 4,14  Ο Αλέξανδρος ο χαλκουργός µου επροξένησε πολλά κακά. Ας του αποδώση ο Κυριος σύµφωνα µε τα έργα του.
Β Τιµ. 4,15  ον και σύ φυλάσσου· λίαν γάρ ανθέστηκε τοίς ηµετέροις λόγοις.
Β Τιµ. 4,15  Από αυτόν να φυλάγεσαι και συ, διότι παρά πολύ αντέδρασε και επολέµησε τα λόγια του Θεού που κηρύττοµεν
ηµείς.
Β Τιµ. 4,16  Εν τή πρώτη µου απολογία ουδείς µοι συµπαρεγένετο, αλλά πάντες µε εγκατέλιπον· µη αυτοίς λογισθείη·
Β Τιµ. 4,16  Μαθε δε ότι κατά την πρώτην µου απολογίαν κανείς δεν µου συµπαραστάθηκε να καταθέση υπέρ εµού, αλλ'
όλοι µε εγκατέλειψαν. Είθε να µη τους το καταλογίση ο Κυριος.
Β Τιµ. 4,17  ο δε Κύριός µοι παρέστη και ενεδυνάµωσέ µε, ίνα δι εµού το κήρυγµα πληροφορηθή και ακούση πάντα τα έθνη·
και ερύσθην εκ στόµατος λέοντος.
Β Τιµ. 4,17  Οµως ο Κυριος µου εστάθη στο πλευρόν µου και µε ενεδυνάµωσε, ώστε δι' εµού και εκεί ενώπιον του
δικαστηρίου να εκτεθή εις όλην του την πληρότητα το κήρυγµα του Ευαγγελίου και να το ακούσουν όλοι οι εθνικοί. Και
εγλύτωσα από το στόµα του λέοντος.
Β Τιµ. 4,18 και ρύσεταί µε ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον· ώ η δόξα
εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Β Τιµ. 4,18  Αλλά και στο µέλλον θα µε γλυτώση ο Κυριος από κάθε πονηρόν έργον και θα µε σώση εις την επουράνιον του
βασιλείαν. Προς αυτόν ας είναι η δόξα στους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Β Τιµ. 4,19  Άσπασαι Πρίσκαν και Ακύλαν και τον Ονησιφόρου οίκον.
Β Τιµ. 4,19  Χαιρέτησε την Πρίσκαν και τον Ακύλαν και την οικογένειαν του Ονησιφόρου.
Β Τιµ. 4,20  Έραστος έµεινεν εν Κορίνθω, Τρόφιµον δε απέλιπον εν Μιλήτω ασθενούντα.
Β Τιµ. 4,20  Ο Εραστος έµεινεν εις την Κορινθον· τον δε Τρόφιµον τον αφήκα ασθενή εις την Μιλητον.
Β Τιµ. 4,21  σπούδασον πρό χειµώνος ελθείν. Ασπάζεταί σε Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαυδία και οι αδελφοί
πάντες.
Β Τιµ. 4,21  Φρόντισε να έλθης προ του χειµώνος. Σε χαιρετά ο Εύβουλος και ο Πούδης και ο Λινος και η Κλαυδία και όλοι οι



αδελφοί.
Β Τιµ. 4,22  Ο Κύριος Ιησούς Χριστός µετά τού πνεύµατός σου. Η χάρις µεθ υµών· αµήν.
Β Τιµ. 4,22  Ο Κυριος Ιησούς Χριστός είθε να είναι µετά του πνεύµατός σου. Η χάρις του Κυρίου µας ας είναι µαζή σας. Αµήν.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Τιτ. 1,1  Παύλος, δούλος Θεού, απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά πίστιν εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατ
ευσέβειαν
Τιτ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, δούλος του Θεού, απόστολος δε του Ιησού Χριστού σύµφωνα µε την ορθήν πίστιν, την οποίαν ο Θεός
απεκάλυψεν στους εκλεκτούς του, και την πλήρη γνώσιν της αληθείας, που οδηγεί εις την ευσέβειαν,
Τιτ. 1,2  επ ελπίδι ζωής αιωνίου, ήν επηγγείλατο ο αψευδής Θεός πρό χρόνων αιωνίων,
Τιτ. 1,2  και µας θεµελιώνει επάνω εις την ελπίδα της αιωνίου ζωής την οποίαν ο αψευδής και απολύτως αληθής Θεός έχει
υποσχεθή προ πολλών αιώνων,
Τιτ. 1,3  εφανέρωσε δε καιροίς ιδίοις τον λόγον αυτού εν κηρύγµατι ό επιστεύθην εγώ κατ επιταγήν τού σωτήρος ηµών
Θεού,
Τιτ. 1,3  την εφανέρωσε δε εις καιρούς που ο ίδιος είχεν ορίσει µε τον λόγον του, δηλαδή µε το ευαγγέλιον, µε το ευαγγελικόν
κήρυγµα, το οποίον κατά διαταγήν του σωτήρος ηµών Θεού είναι εµπιστευµένον ως πολύτιµος θησαυρός εις εµέ,
Τιτ. 1,4  Τίτω γνησίω τέκνω κατά κοινήν πίστιν· χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού τού
σωτήρος ηµών.
Τιτ. 1,4  στον Τιτον, γνήσιον κατά την κοινήν µας πίστιν πνευµατικόν µου τέκνον, είθεν να είναι η χάρις, το έλεος, η ειρήνη
από τον Θεόν Πατέρα και τον Κυριον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα µας.
Τιτ. 1,5  Τούτου χάριν κατέλιπόν σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδιορθώση, και καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους, ως
εγώ σοι διεταξάµην,
Τιτ. 1,5  Δια τούτο ακριβώς σε αφήκα, διερχόµενος από την Κρήτην, δια να οργανώσης καλύτερον και συµπληρώσης όσα
εγώ βιαζόµενος να φύγω παρέλειψα, και να εγκαταστήσης εις κάθε πόλιν πρεσβυτέρους, όπως εγώ σε διέταξα.
Τιτ. 1,6  εί τις εστιν ανέγκλητος, µιάς γυναικός ανήρ, τέκνα έχων πιστά, µη εν κατηγορία ασωτίας ή ανυπότακτα.
Τιτ. 1,6  Και προκειµένου να εκλέξης πρεσβύτερον, θα εξετάζης πρώτον, εάν κανείς είναι ανεπίληπτος και ακατηγόρητος,
σύζυγος µιας γυναικός εις ενός γάµου κοινωνίαν, εάν έχη παιδιά πιστά στον Χριστόν, τα οποία δεν κατηγορούνται ως
άσωτα η ανυπότακτα.
Τιτ. 1,7  δεί γάρ τον επίσκοπον ανέγκλητον είναι ως Θεού οικονόµον, µη αυθάδη, µη οργίλον, µη πάροινον, µη πλήκτην, µη
αισχροκερδή,
Τιτ. 1,7  Διότι πρέπει ο επίσκοπος, υπό την ιδιότητά του ως επιστάτου εκ µέρους του Θεού, να είναι έµεµπτος και
ακατηγόρητος, όχι αυθάδης ούτε ευερέθιστος και οργίλος, να µη είναι φίλος του κρασιού, να µη χειροδική, να µη επιδιώκη
παράνοµα και αισχρά κέρδη.
Τιτ. 1,8  αλλά φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, όσιον, εγκρατή,
Τιτ. 1,8  Αλλά να είναι φιλόξενος, φιλάγαθος, συνετός και φρόνιµος, δίκαιος, ευλαβής και σεµνός, εγκρατής,
Τιτ. 1,9  αντεχόµενον τού κατά την διδαχήν πιστού λόγου, ίνα δυνατός ή και παρακαλείν εν τή διδασκαλία τή υγιαινούση
και τους αντιλέγοντας ελέγχειν.
Τιτ. 1,9  να κρατή καλά και να µένη προσηλωµένος στον αξιόπιστον λόγον, τον σύµφωνον µε την διδαχήν του Κυρίου και
των Αποστόλων, δια να είναι έτσι ικανός και δυνατός να νουθετή, να προτρέπη σύµφωνα µε την ορθήν και αγίαν
διδασκαλίαν, ακόµη δε και να αποστοµώνη τους αντιλέγοντας, αποδεικνύων ανυπόστατα τα λόγια των.
Τιτ. 1,10   Εισί γάρ πολλοί και ανυπότακτοι, µαταιολόγοι και φρεναπάται, µάλιστα οι εκ περιτοµής,
Τιτ. 1,10  Διότι υπάρχουν και πολλοί ανυπόκτοι εις την αλήθειαν του Ευαγγελίου, άλλοι δε που διδάσκουν κούφια και
επιβλαβή λόγια και παραπλανούν και σκοτίζουν τον νουν µερικών. Τετοιοι δε προπαντός είναι αυτοί που προέρχονται από
τους Ιουδαίους.
Τιτ. 1,11   ούς δεί επιστοµίζειν, οίτινες όλους οίκους ανατρέπουσι διδάσκοντες ά µη δεί αισχρού κέρδους χάριν.
Τιτ. 1,11  Αυτούς πρέπει ο επίσκοπος να τους αποστοµώνη. Αυτοί είναι εκείνοι που αναστατώνουν ολοκλήρους οικογενείας,
διδάσκοντες εκείνα, που δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους, ως ιεροκάπηλοι.
Τιτ. 1,12   είπέ τις εξ αυτών ίδιος αυτών προφήτης· Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί.
Τιτ. 1,12  Είπε δε κάποιος ιδικός των από αυτούς τους Κρητικούς, που τον θεωρούν ως προφήτην· “οι Κρήτες είναι πάντοτε
ψεύστες, κακά και ανήµερα θηρία, αχόρταστες κοιλιές”.
Τιτ. 1,13   η µαρτυρία αύτη εστίν αληθής. δι ήν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόµως, ίνα υγιαίνωσιν εν τή πίστει,
Τιτ. 1,13  Η µαρτυρία αυτή είναι αληθινή. Δια τούτο έλεγχέ τους έντονα και ανοικτά, δια να κατορθώσουν έτσι να
κρατήσουν ανόθευτον και υγιά την πίστιν,
Τιτ. 1,14   µη προσέχοντες Ιουδαϊκοίς µύθοις και εντολαίς ανθρώπων αποστρεφοµένων την αλήθειαν.
Τιτ. 1,14  χωρίς να δίδουν καµµίαν προσοχήν εις ιουδαϊκούς µύθους και εις εντολάς ανθρώπων, που αποστρέφονται την
αλήθειαν.
Τιτ. 1,15   πάντα µέν καθαρά τοίς καθαροίς· τοίς δε µεµιαµµένοις και απίστοις ουδέν καθαρόν, αλλά µεµίανται αυτών και ο
νούς και η συνείδησις.
Τιτ. 1,15  Να µη λαµβάνουν υπ' όψιν των όσα περί καθαρών και ακαθάρτων φαγητών διδάσκουν οι ψευδάδελφοι Ιουδαίοι.
Διότι εις µεν τους καθαρούς κατά την καρδίαν είναι όλα καθαρά· εις δε τους µολυσµένους από την αµαρτίαν και απίστους
τίποτε δεν είναι καθαρόν, αλλά έχει µολυνθή ο νους των και η συνείδησίς των.
Τιτ. 1,16   Θεόν οµολογούσιν ειδέναι, τοίς δε έργοις αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και προς πάν έργον αγαθόν
αδόκιµοι.
Τιτ. 1,16  Οµολογούν µε τα λόγια, ότι γνωρίζουν τον Θεόν, µε τα έργα των όµως τον αρνούνται. Είναι δε έτσι βδελυροί και
αποτρόπαιοι και απειθείς και δια κάθε καλόν έργον ανίκανοι και ανάξιοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Τιτ. 2,1  Σύ δε λάλει ά πρέπει τή υγιαινούση διδασκαλία.
Τιτ. 2,1  Συ όµως δίδασκε εκείνα που πρέπει και ταιριάζουν εις την ορθήν και αγίαν διδασκαλίαν.
Τιτ. 2,2  Πρεσβύτας νηφαλίους είναι, σεµνούς, σώφρονας, υγιαίνοντας τή πίστει, τή αγάπη, τή υποµονή.
Τιτ. 2,2  Διδάσκε τους γέροντας να είνα προσεκτικοί και άγρυπνοι, σεµνοί, φρόνιµοι και συνετοί, υγιείς και ρωµαλέοι εις την
ορθήν πίστιν, εις την αγάπην, εις την υποµονήν.
Τιτ. 2,3  Πρεσβύτιδας ωσαύτως εν καταστήµατι ιεροπρεπείς, µη διαβόλους, µη οίνω πολλώ δεδουλωµένας,
καλοδιδασκάλους,
Τιτ. 2,3  Επίσης τας ηλικιωµένας γυναίκας να είναι εις την εξωτερικήν των εµφάνισιν και ενδυµασίαν ιεροπρεπείς, (όπως
ταιριάζει εις ευσεβείς ανθρώπους)· να µη παρασύρωνται εις διαβολάς και συκοφαντίας, να µην είναι υποδουλωµέναι στο
πολύ κρασί, να διδάσκουν τα καλά και αληθινά,
Τιτ. 2,4  ίνα σωφρονίζωσι τας νέας φιλάνδρους είναι, φιλοτέκνους,
Τιτ. 2,4  δια να νουθετούν και σωφρονίζουν τας νέας, ώστε αυταί να αγαπούν τους άνδρας των, να άγαπούν τα παιδιά των,
Τιτ. 2,5  σώφρονας, αγνάς, οικουρούς, αγαθάς, υποτασσοµένας τοίς ιδίοις ανδράσιν, ίνα µη ο λόγος τού Θεού βλασφηµήται.
Τιτ. 2,5  να είναι εγκρατείς, αγναί, νοικοκυρές, που θα φροντίζουν για τα σπίτια των, αγαθαί και καλόκαρδοι, που θα
υποτάσσωνται στους άνδρας των, δια να µη βλασφηµήται από αυτούς ο λόγος του Θεού.
Τιτ. 2,6  Τούς νεωτέρους ωσαύτως παρακάλει σωφρονείν,
Τιτ. 2,6  Επίσης τους νεωτέρους να τους νουθετής και να τους προτρέπης να είναι εγκρατείς και σώφρονες,
Τιτ. 2,7  περί πάντα σεαυτόν παρεχόµενος τύπον καλών έργων, εν τή διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεµνότητα, αφθαρσίαν,
Τιτ. 2,7  προσφέρων τον ευατόν σου κατά πάντα παράδειγµα καλών έργων και φροντίζων, ώστε η διδασκαλία σου να είναι
αγνή και καθαρά, να εµπνέη την σεµνότητα, να είναι σταθερή και απρόσβλητη από την φθοράν και αλλοίωσιν.
Τιτ. 2,8  λόγον υγιή, ακατάγνωστον, ίνα ο εξ εναντίας εντραπή µηδέν έχων περί ηµών λέγειν φαύλον.
Τιτ. 2,8  Να είναι λόγος υγιής και απηλλαγµένος από την ασθένειαν της αιρέσεως, άµεµπτος και ακατάκριτος, ώστε και ο
πολέµιος να εντραπή, µη έχων κανένα κακόν να είπη εις βάρος µας.
Τιτ. 2,9  Δούλους ιδίοις δεσπόταις υποτάσσεσθαι, εν πάσιν ευαρέστους είναι, µη αντιλέγοντας,
Τιτ. 2,9  Πρότρεπε τους δούλους να υποτάσσωνται στους κυρίους των, να είναι προς αυτούς ευάρεστοι εις όλα, να µη
αντιλέγουν,
Τιτ. 2,10   µη νοσφιζοµένους, αλλά πίστιν πάσαν ενδεικνυµένους αγαθήν, ίνα την διδασκαλίαν τού σωτήρος ηµών Θεού
κοσµώσιν εν πάσιν.
Τιτ. 2,10   να µη κατακρατούν και κλέπτουν, αλλά να δείχνουν επάνω εις τα πράγµατα πάντοτε κάθε αξιοπιστίαν και
εντιµότητα, αγαθήν και σύµφωνον προς το θέληµα του Θεού, δια να στολίζουν έτσι εις όλα την διδασκαλίαν του σωτήρος
ηµών Θεού.
Τιτ. 2,11   Επεφάνη γάρ η χάρις τού Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις,
Τιτ. 2,11  Διότι εφανερώθη πλέον και εδόθη εις όλους, κυρίους και δούλους, η χάρις του Θεού, η σωτήριος δια τους
ανθρώπους.
Τιτ. 2,12   παιδεύουσα ηµάς ίνα αρνησάµενοι την ασέβειαν και τας κοσµικάς επιθυµίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς
ζήσωµεν εν τώ νύν αιώνι,
Τιτ. 2,12   Αυτή η χάρις µας διδάσκει και µας παιδαγωγεί να αρνηθώµεν την ασέβειαν και τας κοσµικάς αµαρτωλάς
επιθυµίας και να ζήσωµεν εις την παρούσαν ζωήν µε εγκράτειαν και σωφροσύνην, µε δικαιοσύνην και αγάπην προς τους
γύρω µας, µε ευσέβειαν και υπακοήν προς τον Θεόν,
Τιτ. 2,13   προσδεχόµενοι την µακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης τού µεγάλου Θεού και σωτήρος ηµών Ιησού
Χριστού,
Τιτ. 2,13   περιµένοντες την απερίγραπτον µακαριότητα, που ελπίζοµεν, και την φανέρωσιν της δόξης του µεγάλου Θεού και
Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού,
Τιτ. 2,14   ός έδωκεν εαυτόν υπέρ ηµών, ίνα λυτρώσηται ηµάς από πάσης ανοµίας και καθαρίση εαυτώ λαόν περιούσιον,
ζηλωτήν καλών έργων.
Τιτ. 2,14   ο οποίος παρέδωκε τον ευατόν του στον σταυρικόν θάνατον προς χάριν µας, δια να µας εξαγοράση από την
ενόχην κάθε παραβάσεως του Νοµου, να µας καθαρίση από κάθε µολυσµόν, ώστε να συγκρατήση δια τον ευατόν του λαόν
εκλεκτόν, γεµάτον ζήλον δια καλά έργα.
Τιτ. 2,15   Ταύτα λάλει και παρακάλει και έλεγχε µετά πάσης επιταγής· µηδείς σου περιφρονείτω.
Τιτ. 2,15   Αυτά λέγε και πρότρεπε και έλεγχε µε κάθε εξουσίαν. Κανείς ας µη σε περιφρονή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Τιτ. 3,1  Υποµίµνησκε αυτούς αρχαίς και εξουσίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχείν, προς πάν έργον αγαθόν ετοίµους είναι,
Τιτ. 3,1  Υπενθύµιζε δε εις αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και τας εξουσίας, να πειθαρχούν και να είναι έτοιµοι δια
κάθε καλόν έργον.
Τιτ. 3,2  µηδένα βλασφηµείν, αµάχους είναι, επιεικείς, πάσαν ενδεικνυµένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους.
Τιτ. 3,2  Να µη κακολογον κανένα· να είναι αόργητοι και αφιλόνεικοι, επιεικείς και υποχωρητικοί, να δείχνουν και να
φέρωνται µε κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους.
Τιτ. 3,3  Ήµεν γάρ ποτε και ηµείς ανόητοι, απειθείς, πλανώµενοι, δουλεύοντες επιθυµίαις και ηδοναίς ποικίλαις, εν κακία
και φθόνω διάγοντες, στυγητοί, µισούντες αλλήλους·
Τιτ. 3,3  Διότι ήµεθα κάποτε και ηµείς µωροί και αναίσθητοι, απειθείς, πλανώµενοι µακράν από τον Θεόν, δούλοι εις
αµαρτωλάς επιθυµίας και διαφόρους ηδονάς, και επεράσαµεν τον καιρόν µας βυθισµένοι εις την κακίαν και το φθόνον,
µισητοί από τους άλλους και µισούντες ο ένας τον άλλον.
Τιτ. 3,4  ότε δε η χρηστότης και η φιλανθρωπία επεφάνη τού σωτήρος ηµών Θεού,
Τιτ. 3,4  Οταν όµως εφανερώθηκε η αγαθότης και η φιλανθρωπία του σωτήρος ηµών Θεού,



Τιτ. 3,5  ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη ών εποιήσαµεν ηµείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ηµάς διά λουτρού
παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύµατος Αγίου,
Τιτ. 3,5  όχι από τα έργα της δικαιοσύνης που τάχα εκάµαµε ηµείς, αλλά σύµφωνα µε το άπειρον έλεός του µας έσωσε δια
µέσου του βαπτίσµατος, του λουτρού αυτού της αναγεννήσεως και δια του ξεκαινουργώµατος, που χαρίζει το Αγιον
Πνεύµα,
Τιτ. 3,6  ού εξέχεεν εφ ηµάς πλουσίως διά Ιησού Χριστού τού σωτήρος ηµών,
Τιτ. 3,6  το οποίον ο Θεός έχυσε και έδωσεν εις ηµάς πλουσίως δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος µας.
Τιτ. 3,7  ίνα δικαιωθέντες τή εκείνου χάριτι κληρονόµοι γενώµεθα κατ ελπίδα ζωής αιωνίου.
Τιτ. 3,7  Και τούτο, δια να δικαιωθώµεν µε την σωτήριον χάριν Εκείνου και να γίνωµεν κληρονόµοι της αιωνίου ζωής,
σύµφωνα µε την χαρµόσυνον ελπίδα, που ο ίδιος µας έχει δώσει.
Τιτ. 3,8  Πιστός ο λόγος· και περί τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιούσθαι, ίνα φροντίζωσι καλών έργων προΐστασθαι οι
πεπιστευκότες τώ Θεώ. ταύτά εστι τα καλά και ωφέλιµα τοίς ανθρώποις·
Τιτ. 3,8  Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι κατά πάντα αληθινός και αξιόπιστος. Και περί αυτών των µεγάλων
αληθειών θέλω να διαβεβαιώνης και να πείθης τους Χριστιανούς, δια να φροντίζουν, όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεόν, να
µη µένουν εις την απλήν πίστιν, αλλά να πρωτοστατούν µε ζήλον εις τα καλά έργα. Αυτά δε που είπα παραπάνω είναι έργα
τα καλά και τα ωφέλιµα στους ανθρώπους.
Τιτ. 3,9  µωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρεις και µάχας νοµικάς περιΐστασο· εισί γάρ ανωφελείς και µάταιοι.
Τιτ. 3,9  Να αντιπαρέρχεσαι δε και να αποφεύγης τας ανοήτους συζητήσεις και τας γενεαλογίας περί ευγενούς καταγωγής
και τας φιλονεικίας και τας µάχας γύρω από τα ζητήµατα του Ιουδαϊκού νόµου· διότι όλα αυτά είναι ανωφελή και µάταια.
Τιτ. 3,10   αιρετικόν άνθρωπον µετά µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού,
Τιτ. 3,10   Αιρετικόν άνθρωπον, ο οποίος ύστερα από πρώτην και δευτέραν συµβουλήν µένει µε πείσµα εις την πλάνην του,
παράτησέ τον και µη συζητής πλέον µαζή του.
Τιτ. 3,11   ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αµαρτάνει ών αυτοκατάκριτος.
Τιτ. 3,11  Γνωρίζων, ότι ο τοιούτος έχει πλέον παρεκκλίνει από την αλήθειαν και διαστροφή και αµαρτάνει , ελεγχόµενος και
καταδικαζόµενος από τον ίδιον τον ευατόν του, από την συνείδησίν του.
Τιτ. 3,12   Όταν πέµψω Αρτεµάν προς σε ή Τυχικόν, σπούδασον ελθείν προς µε εις Νικόπολιν· εκεί γάρ κέκρικα
παραχειµάσαι.
Τιτ. 3,12   Οταν στείλω εις σε τον Αρτεµάν η τον Τυχικόν, φρόντισε µε κάθε τρόπον να έλθης να µε συναντήσης εις την
Νικόπολιν, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειµώνα.
Τιτ. 3,13   Ζηνάν τον νοµικόν και Απολλώ σπουδαίως πρόπεµψον, ίνα µηδέν αυτοίς λείπη.
Τιτ. 3,13   Τον Ζηναν τον νοµικόν και τον Απολλώ να τους κατευοδώσης και να τους εφοδιάσης µε πολλήν επιµέλειαν, ώστε
να µη τους λείπη τίποτε στο ταξίδι των.
Τιτ. 3,14   µανθανέτωσαν δε και οι ηµέτεροι καλών έργων προΐστασθαι εις τας αναγκαίας χρείας, ίνα µη ώσιν άκαρποι.
Τιτ. 3,14   Ας φροντίζουν δε και όλοι οι ιδικοί µας να πρωτοστατούν εις τα καλά έργα και µάλιστα εις τας επειγούσας
ανάγκας των αδελφών, δια να µη µένουν άκαρποι.
Τιτ. 3,15   Ασπάζονταί σε οι µετ εµού πάντες. άσπασαι τους φιλούντας ηµάς εν πίστει. Η χάρις µετά πάντων υµών· αµήν.
Τιτ. 3,15   Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι µαζή µου· χαιρέτησε όλους εκείνους, που µας αγαπούν δια της πίστεως του Χριστού.
Η χάρις του Θεού, ας είναι µε όλους σας. Αµήν.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Φιληµ. 1,1  Παύλος, δέσµιος Χριστού Ιησού, και Τιµόθεος ο αδελφός, Φιλήµονι τώ αγαπητώ και συνεργώ ηµών
Φιληµ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, δέσµιος και φυλακισµένος εις την Ρωµην δια το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού και Τιµόθεος ο
αδελφός, προς τον Φιλήµονα, τον αγαπητόν δια την αρετήν του και συνεργάτην µας στο κήρυγµα
Φιληµ. 1,2  και Απφία τή αγαπητή και Αρχίππω τώ συστρατιώτη ηµών και τή κατ οίκόν σου εκκλησία·
Φιληµ. 1,2  και προς την Απφιάν την αγαπητήν, και τον Αρχιππον, τον συστρατιώτην µας και συναγωνιστήν στους
πνευµατικούς αγώνας, και εις όλην την συνάθροισιν των πιστών, που γίνεται στο σπίτι σου·
Φιληµ. 1,3  χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού πατρός ηµών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Φιληµ. 1,3  είθε να είναι µαζή σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα ηµών και από τον Κυριον Ιησούν Χριστόν.
Φιληµ. 1,4  Ευχαριστώ τώ Θεώ µου πάντοτε µνείαν σου ποιούµενος επί των προσευχών µου,
Φιληµ. 1,4  Ευχαριστώ τον Θεόν µου πάντοτε, ενθυµούµενος σε εις τας προσευχάς µου.
Φιληµ. 1,5  ακούων σου την αγάπην και την πίστιν ήν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντας τους αγίους,
Φιληµ. 1,5  Τον ευχαριστώ δε επειδή πληροφορούµαι την αγάπην και την πίστιν σου· την πίστιν, την οποίαν έχεις προς τον
Κυριον Ιησούν, και την αγάπην που εκδηλώνεις προς όλους τους Χριστιανούς.
Φιληµ. 1,6  όπως η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής γένηται εν επιγνώσει παντός αγαθού τού εν ηµίν εις Χριστόν Ιησούν .
Φιληµ. 1,6  Και παρακαλώ τον Κυριον να γίνη η συµµετοχή σου εις την πίστιν έµπρακτος και ενεργητική, µε πλήρη
επίγνωσιν και ακριβή πραγµατοποίησιν παντός αγαθού, που είναι στο χέρι µας να κάµωµεν προς δόξαν του Ιησού
Χριστού.
Φιληµ. 1,7  χάριν γάρ έχοµεν πολλήν και παράκλησιν επί τή αγάπη σου, ότι τα σπλάγχνα των αγίων αναπέπαυται διά σού,
αδελφέ.
Φιληµ. 1,7  Ευχαριστώ δε τον Θεόν δια σε, αδελφέ, διότι έχοµεν πολλήν παρηγορίαν και ενίσχυσιν και χαράν δια την
αγάπην σου, επειδή αι καρδίαι των αδελφών Χριστιανών ευρίσκουν εις σε άνεσιν και ανάπαυσιν.
Φιληµ. 1,8  Διό, πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχων επιτάσσειν σοι το ανήκον,
Φιληµ. 1,8  Δι' αυτό, µολονότι µε το δικαίωµα, που µου δίδει ο Χριστός και η κοινή πίστις µας προς τον Χριστόν, έχω το
θάρρος να διατάσσω εις σε εκείνο που πρέπει να πράττης,
Φιληµ. 1,9  διά την αγάπην µάλλον παρακαλώ· τοιούτος ών, ως Παύλος πρεσβύτης, νυνί δε και δέσµιος Ιησού Χριστού,



Φιληµ. 1,9  εν τούτοις δια την αγάπην, που σου έχω, σε παρακαλώ· και το πράττω αυτό µε το κύρος που έχω, σαν Παύλος
ηλικιωµένος, τώρα δε φυλακισµένος και δέσµιος προς χάριν του Ιησού Χριστού.
Φιληµ. 1,10  παρακαλώ σε περί τού εµού τέκνου, ον εγέννησα εν τοίς δεσµοίς µου, Ονήσιµον,
Φιληµ. 1,10  Σε παρακαλώ, λοιπόν, δια το πνευµατικόν µου τέκνον, τον οποίον εγέννησα πνευµατικώς κατά το διάστηµα
αυτό που είµαι δέσµιος, δια τον Ονήσιµον,
Φιληµ. 1,11  τον ποτέ σοι άχρηστον, νυνί δε σοί και εµοί εύχρηστον, ον ανέπεµψα·
Φιληµ. 1,11  ο οποίος άλλοτε σου ήτο άχρηστος, διότι σε είχε κλέψει και είχε δραπετεύσει, τώρα όµως που εδέχθη την χάριν
του Ευαγγελίου, είναι χρήσιµος εις σε και εις εµέ και σου τον στέλλω πάλιν.
Φιληµ. 1,12  σύ δε αυτόν, τούτ έστι τα εµά σπλάγχνα, προσλαβού·
Φιληµ. 1,12  Συ δε να τον δεχθής και να κρατήσης πάλιν πλησίον σου µε καλωσύνην αυτόν, που είναι σπλάγνο µου.
Φιληµ. 1,13  ον εγώ εβουλόµην προς εµαυτόν κατέχειν, ίνα υπέρ σού διακονή µοι εν τοίς δεσµοίς τού ευαγγελίου·
Φιληµ. 1,13  Εγώ ήθελα να τον κρατήσω δια τον ευατόν µου και να τον έχω κοντά µου, δια να µε υπηρετή προς
λογαριασµόν ιδικόν σου κατά το διάστηµα των δεσµών και της φυλακίσεώς µου.
Φιληµ. 1,14  χωρίς δε της σής γνώµης ουδέν ηθέλησα ποιήσαι, ίνα µη ως κατά ανάγκην το αγαθόν σου ή, αλλά κατά
εκούσιον.
Φιληµ. 1,14  Αλλά χωρίς την ιδικήν σου γνώµην και συγκατάθεσιν δεν ηθέλησα να κάµω τίποτε µόνος µου, δια να µην
είναι κατ' ανάγκην το καλόν, το οποίον θα µου προσέφερες, αλλά να προέρχεται από την ιδικήν σου καλήν θέλησιν και
καρδίαν.
Φιληµ. 1,15  τάχα γάρ διά τούτο εχωρίσθη προς ώραν, ίνα αιώνιον αυτόν απέχης,
Φιληµ. 1,15  Λοιπόν, αυτόν πρέπει να τον δεχθής µε αδελφικήν αγάπην, διότι ίσως δι' αυτό εχωρίσθη από σε επί ολίγον
διάστηµα, δια να τον ξαναπάρης πάλιν και να τον έχης αιωνίως µαζή σου,
Φιληµ. 1,16  ουκέτι ως δούλον, αλλ υπέρ δούλον, αδελφόν αγαπητόν, µάλιστα εµοί, πόσω δε µάλλον σοί και εν σαρκί και εν
Κυρίω!
Φιληµ. 1,16  όχι πλέον ως δούλον, αλλά παρά πάνω από δούλον σαν αγαπητόν αδελφόν, αγαπητόν µάλιστα εις εµέ, πόσω
µάλλον αγαπητόν εις σε και ως άνθρωπος που θα σε υπηρετή µε πίστιν και αφωσίωσιν και ως αδελφός εν Κυρίω.
Φιληµ. 1,17  ει ούν µε έχεις κοινωνόν, προσλαβού αυτόν ως εµέ.
Φιληµ. 1,17  Εάν, λοιπόν, έχης, εµέ αδελφόν συγκοινωνόν και συµµέτοχον εις την ιδίαν πίστιν και τα ίδια φρονήµατα, να
δεχθής πάλιν αυτόν όπως θα εδέχεσο εµέ.
Φιληµ. 1,18  ει δε τι ηδίκησέ σε ή οφείλει, τούτο εµοί ελλόγει·
Φιληµ. 1,18  Εάν δε σε έχη αδικήσει εις τίποτε η σου οφείλη κάτι, αυτό λογάριασέ το εις εµέ.
Φιληµ. 1,19  εγώ Παύλος έγραψα τή εµή χειρί, εγώ αποτίσω· ίνα µη λέγω σοι ότι και σεαυτόν µοι προσοφείλεις.
Φιληµ. 1,19  Εγώ ο Παύλος, που έγραψα µε το χέρι µου την επιστολήν, εγώ θα πληρώσω εις σε το χρέος του· δια να µη είπω,
ότι συ µου χρεωστείς όχι µόνον όλα όσα σου ανήκουν, αλλά και τον ευατόν σου ακόµη.
Φιληµ. 1,20  ναί, αδελφέ, εγώ σου οναίµην εν Κυρίω· ανάπαυσόν µου τα σπλάγχνα εν Κυρίω.
Φιληµ. 1,20  Ναι, αδελφέ, περιµένω από σε αυτήν την χαράν και την εξυπηρέτησιν εν Κυρίω. Ανάπαυσε και χαροποίησε την
καρδίαν µου µε την εν Κυρίω χαράν.
Φιληµ. 1,21  Πεποιθώς τή υπακοή σου έγραψά σοι, ειδώς ότι και υπέρ ό λέγω ποιήσεις.
Φιληµ. 1,21  Επειδή έχω πεποίθησιν εις την υπακοήν σου, σου έγραψα αυτήν την επιστολήν γνωρίζων καλά, ότι θα κάµης
και παρά πάνω από αυτό που σου λέγω.
Φιληµ. 1,22  άµα δε και ετοίµαζέ µοι ξενίαν· ελπίζω γάρ ότι διά των προσευχών υµών χαρισθήσοµαι υµίν.
Φιληµ. 1,22  Συγχρόνως δε ετοίµαζέ µου και φιλοξενίαν. Διότι ελπίζω, ότι µε τας προσευχάς σας θα µε ελευθερώση ο Θεός
από τα δεσµά και την φυλακήν και θα µε χαρίση σαν δώρον εις σας.
Φιληµ. 1,23  Ασπάζεταί σε Επαφράς ο συναιχµάλωτός µου εν Χριστώ Ιησού,
Φιληµ. 1,23  Σε χαιρετά µε όλη του την καρδιά ο Επαφράς, ο οποίος προς χάριν του Ιησού Χριστού µένει θεληµατικά µαζή
µου φυλακισµένος και αιχµάλωτος.
Φιληµ. 1,24  Μάρκος, Αρίσταρχος, Δηµάς, Λουκάς, οι συνεργοί µου.
Φιληµ. 1,24  Επίσης σε χαιρετούν ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δηµάς, ο Λουκάς, οι συνεργάται µου.
Φιληµ. 1,25  Η χάρις τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού µετά τού πνεύµατος υµών· αµήν.
Φιληµ. 1,25  Είθε η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε µετά του πνεύµατος σας· αµήν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Εβρ. 1,1   Πολεµερώς και πολυτρόπως πάλαι ο Θεός λαλήσας τοίς πατράσιν εν τοίς προφήταις, επ εσχάτου των ηµερών
τούτων ελάλησεν ηµίν εν υιώ,
Εβρ. 1,1  Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, κατά την προ του Χριστού δηλαδή περίοδον, εις πολλάς περιστάσεις και µε
πολλούς τρόπους ωµίλησε και εφανέρωσεν ο Θεός το θέληµά του στους προγόνους µας δια µέσου των προφητών. Κατά δε
τας τελευταίας αυτάς ηµέρας ελάλησε προς ηµάς δια µέσου του µονογενούς αυτού Υιού,
Εβρ. 1,2   ον έθηκε κληρονόµον πάντων, δι ού και τους αιώνας εποίησεν·
Εβρ. 1,2  τον οποίον ο Θεός Πατήρ κατέστησε κληρονόµον, κύριον και βασιλέα όλης της κτίσεως, ουρανίων και επιγείων και
δια του οποίου εδηµιούργησε όλα όσα έγιναν εν χρόνω.
Εβρ. 1,3   ός ών απαύγασµα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, φέρων τε τα πάντα τώ ρήµατι της δυνάµεως
αυτού, δι εαυτού καθαρισµόν ποιησάµενος των αµαρτιών ηµών εκάθισεν εν δεξιά της µεγαλωσύνης εν υψηλοίς,
Εβρ. 1,3  Αυτός είναι προαιωνίως ολόλαµπρος ακτινοβολία της απείρους δόξης του Πατρός, ακριβέστατον και
απαράλλακτον και ενυπόστατον αποτύπωµα του Πατρός, της αυτής ουσίας και απείρου τελειότητος, όσος µε Εκείνον,
κρατών και κυβερνών τα πάντα µε τον παντοδύναµον λόγον του. Αυτός ενανθρωπήσας εκαθάρισεν ηµάς από τας
αµαρτίας µας, δια της θυσίας του εαυτού του επάνω στον σταυρόν, και εκάθισε και ως ο υιός του ανθρώπου δια της



αναλήψεώς του εκ δεξιών της µεγαλειότητος του Πατρός στον ίδιον µε Εκείνον θρόνον υψηλά στους ουρανούς.
Εβρ. 1,4   τοσούτω κρείττων γενόµενος των αγγέλων, όσω διαφορώτερον παρ αυτούς κεκληρονόµηκεν όνοµα.
Εβρ. 1,4  Ανεδείχθη δε τόσον πολύ υπεροχώτερος και ανώτερος από τους αγγέλους, όσον διαφορετικώτερον και ενδοξότερον
από αυτούς έχει κληρονοµήσει όνοµα (εκ παραλλήλου προς τον Υιόν µονογενής ονοµασθείς και Κυριος των επουρανίων,
των επιγείων και των καταχθονίων).
Εβρ. 1,5   τίνι γάρ είπέ ποτε των αγγέλων· υιός µου εί σύ, εγώ σήµερον γεγέννηκά σε; και πάλιν· εγώ έσοµαι αυτώ εις πατέρα,
και αυτός έσται µοι εις υιόν;
Εβρ. 1,5  Διότι εις ποίον ποτέ από τους αγγέλους είπεν ο Θεός· “συ είσαι Υιός µου, εγώ σήµερα σου έδωκα την ανθρωπίνην
φύσιν, εκ Πνεύµατος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου;” Και πάλιν εις άλλο χωρίον της Γραφής είπε· “Εγώ θα είµαι πατήρ
στον ενανθρωπήσαντα Ιησούν και αυτός θα είναι εις εµέ Υιός, υπό εντελώς ειδικήν σηµασίαν;”
Εβρ. 1,6   όταν δε πάλιν εισαγάγη τον πρωτότοκον εις την οικουµένην, λέγει· και προσκυνησάτωσαν αυτώ πάντες άγγελοι
Θεού.
Εβρ. 1,6  Οταν δε πάλιν θα επαναφέρη και θα εισαγάγη εις την οικουµένην ως κριτής ένδοξον τον Υιόν, ο οποίος εγεννήθη
ανάρχως προ πάσης κτίσεως από τον Πατέρα θα είπη· “και ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού”.
Εβρ. 1,7   και προς µέν τους αγγέλους λέγει· ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύµατα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός
φλόγα·
Εβρ. 1,7  Και κάµνουν διάκρισιν µεταξύ των αγγέλων και του Υιού του Θεού λέγει χαρακτηριστικώς δια µεν τους αγγέλους·
“ο Θεός είναι αυτός που κάµνει τους αγγέλους του νοεράς και αΰλους υπάρξεις , ταχείς και λεπτούς σαν τους ανέµους, και
αυτούς που τον υπηρετούν αΰλους µε δραστικήν ενέργειαν και φωτεινήν λαµπρότητα σαν την φλόγαν του πυρός”.
Εβρ. 1,8   προς δε τον υιόν· ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα τού αιώνος· ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου.
Εβρ. 1,8  Προς δε τον Υιόν λέγει· “ω Θεε, ο βασιλικός και ένδοξος θρόνος σου µένει ασάλευτος στους αιώνας των αιώνων· το
βασιλικόν σου σκήπτρον είναι σκήπτρον και εξουσία ευθήτητος και δικαιοσύνης.
Εβρ. 1,9   ηγάπησας δικαιοσύνην και εµίµησας ανοµίαν· διά τούτο έχρισέ σε, ο Θεός, ο Θεός σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά
τους µετόχους σου·
Εβρ. 1,9  Εχεις αγαπήσει την δικαιοσύνην και εµίσησες πάντοτε την ανοµίαν. Δια τούτο, ω Θεε, ο Θεός και Πατήρ σου σε
έχρισε µε το χρίσµα του Αγίου Πνεύµατος, που φέρει αγαλλίασιν και χαράν, ασύγκριτα παραπάνω από όσον έχρισεν
εκείνους, που µετέχουν στο ίδιο χρίσµα µε εσέ, (δηλαδή τους προφήτας, τους ιερείς και βασιλείς της Π. Διαθήκης. Εκείνοι
έλαβον εν µέρει το Αγιον Πνεύµα, συ το έλαβες ολόκληρον).
Εβρ. 1,10  και σύ κατ αρχάς, Κύριε, την γήν εθεµελίωσας, και έργα των χειρών σού εισιν οι ουρανοί·
Εβρ. 1,10  Και, πάλιν η Γραφή άλλου λέγει· “συ, Κυριε, εις την αρχήν της δηµιουργίας εστερέωσας την γην επάνω εις
ασφαλές θεµέλιον και έργα των ιδικών σου χειρών, είναι οι ουρανοί·
Εβρ. 1,11  αυτοί απολούνται, σύ δε διαµένεις· και πάντες ως ιµάτιον παλαιωθήσονται,
Εβρ. 1,11   αυτοί θα χαθούν από την σηµερινήν των µορφήν και θα αλλάξουν, συ όµως παραµένεις πάντοτε αιώνιος και
αναλλοίωτος· τα πάντα σαν ένδυµα θα παληώσουν
Εβρ. 1,12  και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλλαγήσονται· σύ δε ο αυτός εί, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι.
Εβρ. 1,12  και σαν εξωτερικόν ένδυµα θα τους περιτυλίξης και θα αλλάξουν µορφήν, συ όµως είσαι ο ίδιος πάντοτε και τα
έτη σου δεν θα λάβουν ποτέ τέλος”.
Εβρ. 1,13  προς τίνα δε των αγγέλων είρηκέ ποτε· κάθου εκ δεξιών µου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών
σου;
Εβρ. 1,13  Προς ποίον δε από τους αγγέλους είπεν ποτέ ο Θεός και Πατήρ· “κάθισε εις τα δεξιά µου έως ότου βάλω τους
εχθρούς σου κάτω από τα πόδιά σου, σαν υποπόδιον, επάνω στο οποίον θα πατάς;”
Εβρ. 1,14  ουχί πάντες εισί λειτουργικά πνεύµατα εις διακονίαν αποστελλόµενα διά τους µέλλοντας κληρονοµείν σωτηρίαν;
Εβρ. 1,14  Ολοι οι άγγελοι είναι πνεύµατα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεόν, δια να εξυπηρετούν αυτούς,
που µέλλουν να κληρονοµήσουν την σωτηρίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Εβρ. 2,1   Διά τούτο δεί περισσοτέρως ηµάς προσέχειν τοίς ακουσθείσι, µη ποτε παραρυώµεν.
Εβρ. 2,1  Επειδή ακριβώς τόσον ασύγκριτα ανώτερος είναι ο Υιός, δια τούτο πρέπει πολύ περισσότερον να προσέχωµεν εις
εκείνα, τα οποία ηκούσαµεν από το κήρυγµα των Αποστόλων, που είναι ιδικόν του κήρυγµα, µήπως τυχόν ποτέ
παρεκκλίνωµεν από τον δρόµον της σωτηρίας.
Εβρ. 2,2   ει γάρ ο δι αγγέλων λαληθείς λόγος εγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβεν ένδικον
µισθαποδοσίαν,
Εβρ. 2,2   Διότι εάν ο παλαιός νόµος, που ελέχθη στον Μωϋσήν δια µέσου των αγγέλων, απεδείχθη έγκυρος και ισχυρός και
κάθε παράβασις αυτού και παρακοή έλαβε σαν µισθόν της την δικαίαν τιµωρίαν,
Εβρ. 2,3   πώς ηµείς εκφευξόµεθα τηλικαύτης αµελήσαντες σωτηρίας; ήτις αρχήν λαβούσα λαλείσθαι διά τού Κυρίου, υπό
των ακουσάντων εις ηµάς εβεβαιώθη,
Εβρ. 2,3   πως ηµείς θα διαφύγωµεν την τιµωρίαν, εάν παραµελήσωµεν µίαν τόσον µεγάλην και ανεκτίµητον σωτηρίαν; Η
σωτηρία δε αυτή ήρχισε να διδάσκεται από αυτόν τούτον τον Κυριον, παρεδόθη δε εις ηµάς ως κατά πάντα βεβαία και
αξιόπιστος από εκείνους, που την ήκουσαν κατ' ευθείαν από το στόµα του Κυρίου, δηλαδή από τους Αποστόλους.
Εβρ. 2,4   συνεπιµαρτυρούντος τού Θεού σηµείοις τε και τέρασι και ποικίλαις δυνάµεσι και Πνεύµατος Αγίου µερισµοίς
κατά την αυτού θέλησιν.
Εβρ. 2,4   Επεβεβαίωνε δε το κήρυγµα των Αποστόλων και αυτός ο Θεός µε θαύµατα, µε καταπληκτικά γεγονότα και µε
ποικίλας υπερφυσικάς δυνάµεις και µε θεία χαρίσµατα, τα οποία το Πνεύµα το Αγιον εµοίραζεν στους πιστούς κατά την
θέλησιν του Θεού.
Εβρ. 2,5   Ου γάρ αγγέλοις υπέταξε την οικουµένην την µέλλουσαν, περί ής λαλούµεν,
Εβρ. 2,5   Η υπεροχή του Χριστού φαίνεται και εκ του γεγονότος, ότι ο Θεός δεν υπέταξεν στους αγγέλους τον µέλλοντα
κόσµον, που θα εγκαθιδρύετο από τον Μεσσίαν και περί του οποίου κόσµου κάµνοµεν τώρα λόγον, αλλά τον υπέταξεν



στον Χριστόν.
Εβρ. 2,6   διεµαρτύρατο δε που τις λέγων· τι εστιν άνθρωπος ότι µιµνήσκη αυτού, ή υιός ανθρώπου ότι επισκέπτη αυτόν;
Εβρ. 2,6   Παραστατικά δε κάποιος εµαρτύρυσεν εις ένα χωρίον της Γραφής, λέγων· “τι αξίαν έχει ο άνθρωπος, ώστε να τον
ενθυµήσαι η το τέκνον του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι µε την πατρικήν σου φροντίδα;
Εβρ. 2,7   ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ αγγέλους, δόξη και τιµή εστεφάνωσας αυτόν.
Εβρ. 2,7   Τον έκαµες κατά τι κατώτερον από τους αγγέλους, µε δόξαν και τιµήν ως βασιλέα της κτίσεως τον εστεφάνωσες.
Εβρ. 2,8   πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού· εν γάρ τώ υποτάξαι αυτώ τα πάντα ουδέν αφήκεν αυτώ
ανυπότακτον. νύν δε ούπω ορώµεν αυτώ τα πάντα υποτεταγµένα·
Εβρ. 2,8   Ολα υπέταξες κάτω από τους πόδας του”. Και εφ' όσον ο Θεός Πατήρ υπέταξε εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε
τίποτε, που να του µένη ανυπότακτον. Τωρα όµως δεν βλέποµεν ακόµη να είναι όλα απολύτως υποταγµένα στον
ενανθρωπήσαντα Υιόν του Θεού.
Εβρ. 2,9   τον δε βραχύ τι παρ αγγέλους ηλαττωµένον βλέποµεν Ιησούν διά το πάθηµα τού θανάτου δόξη και τιµή
εστεφανωµένον, όπως χάριτι Θεού υπέρ παντός γεύσηται θανάτου.
Εβρ. 2,9   Τον δε Ιησούν, ο οποίος επί µικρόν χρονικόν διάστηµα έγινε κατώτερος από τους αγγέλους, (εφ' όσον έπαθε και
απέθανεν επί του σταυρού) τον βλέποµεν, ότι ακριβώς λόγω του παθήµατος του θανάτου, έχει στεφανωθή µε δόξαν και
τιµήν· έπαθε δε και εγεύθη το πικρόν ποτήριον του θανάτου δια την χάριν , που ηυδόκησε να κάµη ο Θεός υπέρ της
σωτηρίας του κάθε ανθρώπου.
Εβρ. 2,10  έπρεπε γάρ αυτώ, δι ον τα πάντα και δι ού τα πάντα, πολλούς υιούς εις δόξαν αγαγόντα, τον αρχηγόν της
σωτηρίας αυτών διά παθηµάτων τελειώσαι.
Εβρ. 2,10  Διότι έπρεπεν στον Θεόν, τον δηµιουργόν του παντός, προς τον οποίον αποβλέπουν τα πάντα και δια του οποίου
κατευθύνονται και κυβερνώνται τα πάντα, να αναδείξη και αποδείξη τέλειον, δια µέσου των παθηµάτων, τον αρχηγόν και
αίτιον της σωτηρίας των, δηλαδή τον Χριστόν, εφ' όσον είχε την πανάγαθον απόφασιν πολλούς ανθρώπους να οδηγήση
εις την δόξαν.
Εβρ. 2,11  ό τε γάρ αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός πάντες· δι ήν αιτίαν ουκ επαισχύνεται αδελφούς αυτούς καλείν ,
Εβρ. 2,11  Διότι ο Χριστός που µας αγιάζει, και ηµείς που αγιαζόµεθα, καταγόµεθα από ένα Πατέρα. Δι' αυτήν ακριβώς την
αιτίαν και ο Χριστός δεν εντρέπεται να ονοµάζη αυτούς , που καλεί εις σωτηρίαν, αδελφούς του,
Εβρ. 2,12  λέγων· απαγγελώ το όνοµά σου τοίς αδελφοίς µου, εν µέσω εκκλησίας υµνήσω σε·
Εβρ. 2,12  λέγων· “θα διαλαλήσω και θα οµολογήσω το όνοµά σου, ω Θεέ και Πατέρα, στους αδελφούς µου· εν µέσω
συγκεντρώσεως των αδελφών µου θα σε ανυµνήσω και θα σε δοξάσω”.
Εβρ. 2,13  και πάλιν· εγώ έσοµαι πεποιθώς επ αυτώ· και πάλιν· ιδού εγώ και τα παιδία ά µοι έδωκεν ο Θεός.
Εβρ. 2,13  Και πάλιν λέγει· “εγώ ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα έχω στηρίξει την πεποίθησίν µου στον Θεόν και Πατέρα·” Και
άλλου πάλιν λέγει· “ιδού εγώ και τα παιδιά, που µου έδωκεν ο Θεός”.
Εβρ. 2,14  επεί ούν τα παιδία κεκοινώνηκε σαρκός και αίµατος, και αυτός παραπλησίως µετέσχε των αυτών, ίνα διά τού
θανάτου καταργήση τον το κράτος έχοντα τού θανάτου, τούτ έστι τον διάβολον,
Εβρ. 2,14  Επειδή δε τα παιδιά του Θεού, έχουν πάρει όλα την ασθενή και φθαρτήν ανθρωπίνην φύσιν, σάρκα και αίµα, δια
τούτο και αυτός κατά παρόµοιον τρόπον επήρε σάρκα και αίµα, την ανθρωπίνην φύσιν, χωρίς όµως καµµίαν αµαρτίαν·
έγινεν άνθρωπος, δια να εξουδετερώση µε τον θάνατόν του και καταργήση τον διάβολον, ο οποίος µέχρι προ ολίγου είχε
την δύναµιν και την εξουσίαν να ρίπτη τους ανθρώπους, εξ αιτίας των αµαρτιών των στον θάνατον,
Εβρ. 2,15  και απαλλάξη τούτους, όσοι φόβω θανάτου διά παντός τού ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας.
Εβρ. 2,15  και να απαλλάξη αυτούς, οι οποίοι ένεκα του φόβου του θανάτου εκυριαρχούντο καθ' όλον το διάστηµα της ζωής
των από την καταθλιπτικήν δουλείαν της αγωνίας και του τρόµου απέναντι του θανάτου.
Εβρ. 2,16  ου γάρ δήπου αγγέλων επιλαµβάνεται, αλλά σπέρµατος Αβραάµ επιλαµβάνεται.
Εβρ. 2,16  Επρεπε δε να ενανθρωπήση ο Υιός, διότι δεν αναλαµβάνει βέβαια να βοηθήση και στηρίξη εις την σωτηρίαν
αΰλους αγγέλους (επειδή τότε δεν θα υπήρχεν ανάγκη να γίνη άνθρωπος), αλλ' έρχεται να βοηθήση τους απογόνους του
Αβραάµ.
Εβρ. 2,17  όθεν ώφειλε κατά πάντα τοίς αδελφοίς οµοιωθήναι, ίνα ελεήµων γένηται και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν,
εις το ιλάσκεσθαι τας αµαρτίας τού λαού.
Εβρ. 2,17  Εποµένως έπρεπε να γίνη άνθρωπος, όµοιος καθ' όλα µε τους αδελφούς του-πλην βέβαια της αµαρτίας-δια να
γίνη έτσι εύσπλαγχνος και αξιόπιστος Αρχιερεύς, που θα προσέφερε ευπρόσδεκτον θυσίαν και µεσιτείαν στον Θεόν, δια
την εξιλέωσιν και συγχώρησιν των αµαρτιών του λαού.
Εβρ. 2,18  εν ώ γάρ πέπονθεν αυτός πειρασθείς, δύναται τοίς πειραζοµένοις βοηθήσαι.
Εβρ. 2,18  Ακριβώς διότι ο ίδιος έχει πάθει και εδοκίµασε πειρασµούς , ηµπορεί και θέλει µε απεριόριστον αγάπην και
συµπάθειαν να βοηθήση αυτούς, που πειράζονται και ταλαιπωρούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Εβρ. 3,1   Όθεν, αδελφοί άγιοι, κλήσεως επουρανίου µέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της οµολογίας
ηµών Ιησούν Χριστόν,
Εβρ. 3,1  Κατά συνέπειαν, αδελφοί άγιοι, που συµµετέχετε εις την επουρανίαν κλήσιν του Θεού, κατανοήσατε βαθειά και
µάθετε καλά αυτόν, που ο επουράνιος Θεός µας απέστειλε, τον Αρχιερέα της πίστεώς µας, τον Ιησούν Χριστόν.
Εβρ. 3,2   πιστόν όντα τώ ποιήσαντι αυτόν, ως και Μωϋσής εν όλω τώ οίκω αυτού.
Εβρ. 3,2   Είναι αυτός δια την άφθαστον αρετήν του απολύτως αξιόπιστος ενώπιον εκείνου, ο οποίος τον κατέστησε
Απόστολόν του και αρχιερέα µας, όπως και ο Μωϋσής υπήρξε πιστός εις όλον τον Ισραηλιτικόν λαόν, ο οποίος ήτο οίκος
του Θεού.
Εβρ. 3,3   πλείονος γάρ δόξης ούτος παρά Μωϋσήν ηξίωται, καθ όσον πλείονα τιµήν έχει τού οίκου ο κατασκευάσας αυτόν.
Εβρ. 3,3   Ο Χριστός όµως είναι ασυγκρίτως ανώτερος από τον Μωϋσέα, διότι έχει αξιωθή και έλαβε πολύ µεγαλυτέραν
δόξαν από εκείνον, επειδή έχει µεγαλυτέραν τιµήν και αξίαν από το σπίτι εκείνος, που κατεσκεύασε το σπίτι.
Εβρ. 3,4   πάς γάρ οίκος κατασκευάζεται υπό τινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός.



Εβρ. 3,4   Διότι κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Εκείνος δε που εδηµιούργησε τα πάντα ορατά και αόρατα,
ετακτοποίησε και ωργάνωσε την θεοκρατικήν πολιτείαν των Ισραηλιτών , είναι ο Θεός.
Εβρ. 3,5   και Μωϋσής µέν πιστός εν όλω τώ οίκω αυτού ως θεράπων, εις µαρτύριον των λαληθησοµένων,
Εβρ. 3,5   Και ο µεν Μωϋσής, σαν επιστάτης και υπηρέτης εκ µέρους του Θεού, ανεδείχθη πιστός και αξιόπιστος µέσα εις όλο
το σπίτι του Θεού, στον Ισραηλιτικόν δηλαδή λαόν, εις πίστωσιν και βεβαίωσιν εκείνων που απρόκειτο να λεχθούν και
αποκαλυφθούν προς τον λαόν.
Εβρ. 3,6   Χριστός δε ως υιός επί τον οίκον αυτού, ού οίκός εσµεν ηµείς, εάνπερ την παρησίαν και το καύχηµα της ελπίδος
µέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωµεν.
Εβρ. 3,6   Ο Χριστός όµως ως Υιός, ανεδείχθη ασυγκρίτως περισσότερον πιστός και αξιόπιστος επάνω εις όλο το σπίτι του
Θεού, το οποίον είναι και ιδικόν του. Σπίτι δε τώρα του Θεού είµεθα ηµείς οι Χριστιανοί , εάν βέβαια κρατήσωµεν µέχρι
τέλους σταθεράν και αµετακίνητον την παρρησίαν µας προς τον Θεόν και το χαρµόσυνον καύχηµα της ελπίδος µας, ότι θα
είµεθα κληρονόµοι των αιωνίων αγαθών.
Εβρ. 3,7   Διό, καθώς λέγει το Πνεύµα το Άγιον· σήµερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε ,
Εβρ. 3,7   Δι' αυτό ακριβώς και το Αγιον Πνεύµα λέγει· “σήµερον, εις την παρούσαν δηλαδή ζωήν, εάν ακούσετε την φωνήν
και τας εντολάς του Θεού,
Εβρ. 3,8   µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών ως εν τώ παραπικρασµώ, κατά την ηµέραν τού πειρασµού εν τή ερήµω,
Εβρ. 3,8   µη κάµετε σκληράς και αναισθήτους τας καρδίας σας εις τας θείας εντολάς, όπως έγινε κατά τον καιρόν της
πικρίας και της οργής µου εναντίον του Ισραηλιτικού λαού, κατά την ηµέραν δηλαδή που εις την έρηµον εφέρθησαν αυτοί
προκλητικά απέναντί µου, και έθεσαν υπό δοκιµασίαν την αγαθότητά µου και την δύναµίν µου.
Εβρ. 3,9   ού επείρασάν µε οι πατέρες υµών, εδοκίµασάν µε, και είδον τα έργα µου τεσσαράκοντα έτη·
Εβρ. 3,9   Πράγµατι εκεί εις την έρηµον οι πρόγονοί σας, ολιγόπιστοι καθώς ήσαν, έθεσαν υπό αµφισβήτησιν και δοκιµήν
την πρόνοιάν µου και την δύναµίν µου. Εν τούτοις εγώ και τότε δεν τους εγκατέλειψα και είδαν τα θαυµαστά και ένδοξα
έργα µου σαράντα ολόκληρα χρόνια, που έµειναν εις την έρηµον.
Εβρ. 3,10  διό προσώχθισα τή γενεά εκείνη και είπον· αεί πλανώνται τή καρδία , αυτοί δε ουκ έγνωσαν τας οδούς µου·
Εβρ. 3,10  Επειδή όµως έµειναν αµετανόητοι και αδιόρθωτοι, εδυσφόρησα και ηγανάκτησα εναντίον της γενεάς εκείνης και
είπα· Παντοτε αυτοί πλανώνται, σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας και διαθέσεις της καρδίας των. Αυτοί όµως δεν
ηθέλησαν να γνωρίσουν τους θαυµαστούς τρόπους µου, µε τους οποίους τους καθωδηγούσα και τους επροστάτευα.
Εβρ. 3,11  ως ώµοσα εν τή οργή µου, ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν µου·
Εβρ. 3,11  Δι' αυτό και ωργισµένος εναντίον των ωρκίσθην ότι δεν θα εισέλθουν εις την γην της ειρηνικής αναπαύσεως , που
τους έχω υποσχεθή”.
Εβρ. 3,12  βλέπετε, αδελφοί, µη ποτε έσται έν τινι υµών καρδία πονηρά απιστίας εν τώ αποστήναι από Θεού ζώντος,
Εβρ. 3,12  Λοιπόν προσέχετε, αδελφοί, µήπως και εις κανένα από σας γίνη πονηρή, σκληρή και άπιστος η καρδιά εξ αιτίας
της αποστασίας από τον Θεόν τον ζώντα.
Εβρ. 3,13  αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθ εκάστην ηµέραν άχρις ού το σήµερον καλείται, ίνα µη σκληρυνθή εξ υµών τις
απάτη της αµαρτίας·
Εβρ. 3,13  Αλλά προτρέπετε και ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον κάθε ηµέραν, έως ότου διαρκεί η παρούσα ζωη, ώστε να µη
σκληρυνθή κανείς από σας από τα απατηλά θέλγητρα της αµαρτίας.
Εβρ. 3,14  µέτοχοι γάρ γεγόναµεν τού Χριστού, εάνπερ την αρχήν της υποστάσεως µέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωµεν,
Εβρ. 3,14  Βεβαίως έχοµεν γίνει συµµέτοχοι εις την ζωήν και την δόξαν του Χριστού, υπό την απαραίτητον βέβαια
προϋπόθεσιν ότι θα κρατήσωµεν σταθεράν µέχρι τέλους την πίστιν, µε την οποίαν ηρχίσαµεν και δια της οποίας ελάβαµεν
νέαν υπόστασιν ως τέκνα του Θεού.
Εβρ. 3,15  εν τώ λέγεσθαι· σήµερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε, µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών ως εν τώ
παραπικρασµώ.
Εβρ. 3,15  Εφ' όσον, λοιπόν, εξακολουθεί να λέγεται και να ισχύη το· Σηµερον, εις την παρούσαν ζωήν, εάν ακούσετε την
φωνήν αυτού, µη σκληρύνετε τας καρδίας σας, όπως οι Εβραίοι κατά τον καιρόν του παραπικρασµού.
Εβρ. 3,16  τίνες γάρ ακούσαντες παρεπίκραναν; αλλ ου πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου διά Μωϋσέως;
Εβρ. 3,16  Διότι ποιοί ήσαν εκείνοι, που επίκραναν τον Θεόν, µολονότι είχαν ακούσει την φωνήν του; Δεν ήσαν όλοι όσοι
εβγήκαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον µε την καθοδήγησιν του Μωϋσέως;
Εβρ. 3,17  τίσι δε προσώχθισε τεσσαράκοντα έτη; ουχί τοίς αµαρτήσασιν, ών τα κώλα έπεσεν εν τή ερήµω;
Εβρ. 3,17  Εναντίον ποίων δε εδυσφόρησε και ηγανάκτησεν ο Θεός επί σαράντα έτη; Δεν οργίσθη εναντίον αυτών, που
ηµάρτησαν απέναντί του και εσκληρύνθησαν και των οποίων τα σώµατα έπεσαν εις την έρηµον;
Εβρ. 3,18  τίσι δε ώµοσε µη εισελεύσεσθαι εις την κατάπαυσιν αυτού ει µη τοίς απειθήσασι;
Εβρ. 3,18  Εναντίον δε ποίων ωρκίσθη ο Θεός, ότι δεν θα εισέλθουν εις την γην της επαγγελίας, παρά εναντίον εκείνων που
έδειξαν απείθειαν και σκληροκαρδίαν;
Εβρ. 3,19  και βλέποµεν ότι ουκ ηδυνήθησαν εισελθείν δι απιστίαν.
Εβρ. 3,19  Και βλέποµεν, ότι πράγµατι εξ αιτίας της απιστίας των δεν κατώρθωσαν να εισέλθουν εις την γην της επαγγελίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Εβρ. 4,1   Φοβηθώµεν ούν µη ποτε, καταλειποµένης επαγγελίας εισελθείν εις την κατάπαυσιν αυτού, δοκή τις εξ υµών
υστερηκέναι.
Εβρ. 4,1  Λοιπόν και ηµείς, έχοντες υπ' όψιν την τιµωρίαν των Εβραίων ας φοβηθώµεν µήπως τυχόν, ενώ ισχύει δι' ηµάς η
νέα υπόσχεσις του Θεού δια να εισέλθωµεν εις την αιωνίαν ανάπαυσιν της ενδόξου Βασιλείας του, φανή ότι κάποιος από
σας έχει καθυστερήσει και µένει έξω.
Εβρ. 4,2   και γάρ εσµεν ευηγγελισµένοι, καθάπερ κακείνοι· αλλ ουκ ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους µη
συγκεκραµένους τή πίστει τοίς ακούσασιν.
Εβρ. 4,2   Διότι και ηµείς έχοµεν πάρει την χαρµόσυνον υπόσχεσιν της αιωνίου ζωής, όπως ακριβώς εκείνοι είχαν πάρει την
υπόσχεσιν δια την γην της αναπαύσεώς των. Αλλά δεν τους ωφέλησεν ο λόγος, τον οποίον ήκουσαν δια την γην της



επαγγελίας, επειδή στους ακούσαντας δεν ήτο συνυφασµένος και συνδεδεµένος µε την ζωντανήν πίστιν και την πρόθυµον
υπακοήν.
Εβρ. 4,3   εισερχόµεθα γάρ εις την κατάπαυσιν οι πιστεύσαντες, καθώς είρηκεν· ως ώµοσα εν τή οργή µου, ει εισελεύσονται
εις την κατάπαυσίν µου· καίτοι των έργων από καταβολής κόσµου γενηθέντων.
Εβρ. 4,3   Ηµείς όµως, που έχοµεν πιστεύσει, θα εισέλθωµεν εις την αιωνίαν ανάπαυσιν του ουρανού, καθώς έχει είπει ο Θεός·
“Ετσι ωργισµένος εναντίον των ωρκίσθην, ότι δεν θα εισέλθουν εις την γην της αναπαύσεως, που τους έχω υποσχεθή”·
καίτοι τα έργα του Θεού, συνεπώς και η γη της καταπαύσεως, έγιναν από τότε που εκτίσθη ο κόσµος.
Εβρ. 4,4   είρηκε γάρ που περί της εβδόµης ούτω· και κατέπαυσεν ο Θεός εν τή ηµέρα τή εβδόµη από πάντων των έργων
αυτού·
Εβρ. 4,4   Διότι έχει λεχθή κάπου εις την Αγίαν Γραφήν δια την εβδόµην ηµέραν τούτο· “και κατέπαυσεν ο Θεός κατά την
εβδόµην ηµέραν από όλα τα έργα του”.
Εβρ. 4,5   και εν τούτω πάλιν· ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν µου.
Εβρ. 4,5   Και πάλιν εις την Αγίαν Γραφήν έχει λεχθή· “δεν θα εισέλθουν εις την καταύπασίν µου”, όπως και πράγµατι δεν
εισήλθον.
Εβρ. 4,6   επεί ούν απολείπεταί τινας εισελθείν εις αυτήν, και οι πρότερον ευαγγελισθέντες ουκ εισήλθον δι απείθειαν,
Εβρ. 4,6   Επειδή, λοιπόν, υπολείπεται να εισέλθουν κάποιοι εις την καταύπασιν και αυτοί που εδέχθησαν προηγουµένως
την χαρµόσυνον υπόσχεσιν δεν εισήλθον εις αυτήν εξ αιτίας της απιστίας των,
Εβρ. 4,7   πάλιν τινά ορίζει ηµέραν, σήµερον, εν Δαυΐδ λέγων, µετά τοσούτον χρόνον, καθώς είρηται· σήµερον εάν της φωνής
αυτού ακούσητε, µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών.
Εβρ. 4,7   πάλιν ο Θεός ορίζει κάποιον άλλην ηµέραν, λέγων µε το στόµα του Δαυΐδ· σήµερον, ύστερα δηλαδή από τόσους
αιώνας µετά τον Μωϋσέα, καθώς έχει λεχθή δια του Δαυίδ “σήµερον, εάν ακούσετε την φωνήν του Θεού, µη κάµετε
σκληράς τας καρδίας σας, µε την απιστίας και την ανυπακοήν σας”.
Εβρ. 4,8   ει γάρ αυτούς Ιησούς κατέπαυσεν, ουκ αν περί άλλης ελάλει µετά ταύτα ηµέρας·
Εβρ. 4,8   Διότι, εάν ο Ιησούς του Ναυή ωδηγούσε τους Εβραίους εκείνους της ανυπακοής και τους εισήγε τότε εις την γην
της καταπαύσεως, δεν θα ωµιλούσε ο Θεός έπειτα από αυτά περί άλλης ηµέρας καταπαύσεως. (Η γη της επαγγελίας εις
την οποίαν εισήλθον οι Ισραηλίται δεν ήτο η γη της αληθινής, της αιωνίας αναπαύσεως. Δι' αυτό ο Θεός οµιλεί περί άλλης
αναπαύσεως).
Εβρ. 4,9   άρα απολείπεται σαββατισµός τώ λαώ τού Θεού.
Εβρ. 4,9   Δια να οµιλή όµως το Πνεύµα το Αγιον περί άλλης καταπαύσεως , σηµαίνει ότι αποµένει αιωνία και χαρµόσυνος
κατάπαυσις και µακαριότητος στον αληθινόν λαόν του Θεού.
Εβρ. 4,10  ο γάρ εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού , ώσπερ από των ιδίων ο
Θεός.
Εβρ. 4,10  Διότι εκείνος που εισήλθεν εις αυτήν την αιωνίαν κατάπαυσιν του Θεού, εις την βασιλείαν των ουρανών, έχει
αναπαυθή και αυτός από τους αγώνας και τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός ανεπαύθη από τα ιδικά του έργα.
Εβρ. 4,11  Σπουδάσωµεν ούν εισελθείν εις εκείνην την κατάπαυσιν, ίνα µη εν τώ αυτώ τις υποδείγµατι πέση της απειθείας.
Εβρ. 4,11  Ας προσπαθήσωµεν, λοιπόν, µε κάθε επιµέλειαν και δραστηριότητα να εισέλθωµεν εις εκείνην την ουρανίαν
ανάπαυσιν, δια να µη πέση κανείς στο αυτό κατάντηµα και πάθηµα των απίστων και ανυποτάκτων Ιουδαίων.
Εβρ. 4,12  Ζών γάρ ο λόγος τού Θεού και ενεργής και τοµώτερος υπέρ πάσαν µάχαιραν δίστοµον και διϊκνούµενος άχρι
µερισµού ψυχής τε και πνεύµατος, αρµών τε και µυελών, και κριτικός ενθυµήσεων και εννοιών καρδίας,
Εβρ. 4,12  Διότι ο λόγος του Θεού δεν είναι νεκρός και αδρανής, αλλά ζωντανός και δραστήριος, κοπτερώτερος από κάθε
κολοτροχισµένο δίκοπο µαχαίρι, ικανός να εισδύη εις όλην την ύπαρξιν του ανθρώπου, µέχρι που να ξεχωρίζη την ψυχήν
και τα πνευµατικά χαρίσµατα του ανθρώπου, τας αρθρώσεις και τους µυελούς· και έχει την δύναµιν να ερευνά και να
κρίνη και τας πλέον αφανείς και κρυφίας σκέψεις και εννοίας της καρδίας.
Εβρ. 4,13  και ουκ έστι κτίσις αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυµνά και τετραχηλισµένα τοίς οφθαλµοίς αυτού, προς ον
ηµίν ο λόγος.
Εβρ. 4,13  Και δεν υπάρχει κανένα κτίσµα αφανές και αόρατον ενώπιον του Θεού, αλλ' όλα είναι γυµνά και ξέσκεπα εις τα
µάτια αυτού, προς τον οποίον και ηµείς µίαν ηµέραν θα λογοδοτήσωµεν.
Εβρ. 4,14  Έχοντες ούν αρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς, Ιησούν τον υιόν τού Θεού, κρατώµεν της οµολογίας.
Εβρ. 4,14  Αφού, λοιπόν, έχοµεν Αρχιερέα µέγαν, που έχει διαβή τους ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, τον Ιησούν,
τον Υιόν του Θεού, ας κρατώµεν σφικτά την οµολογίαν της πίστεώς µας.
Εβρ. 4,15  ου γάρ έχοµεν αρχιερέα µη δυνάµενον συµπαθήσαι ταίς ασθενείαις ηµών, πεπειραµένον δε κατά πάντα καθ
οµοιότητα χωρίς αµαρτίας.
Εβρ. 4,15  Διότι δεν έχοµεν Αρχιερέα, ο οποίος-λόγω αγνοίας εκείνων που συµβαίνουν εις ηµάς-δεν ηµπορεί να αισθανθή
συµπάθειαν προς τας πνευµατικάς και ηθικάς ηµών ασθενείας και αδυναµίας. Τουναντίον έχοµεν Αρχιερέα, ο οποίος έχει
πειρασθή και δοκιµασθή εις όλα, όσα είναι δυνατόν να πειρασθή η ανθρωπίνη φύσις, οµοίως µε ηµάς, χωρίς όµως να
παρασυρθή εις καµµίαν απολύτως αµαρτίαν.
Εβρ. 4,16  προσερχώµεθα ούν µετά παρησίας τώ θρόνω της χάριτος, ίνα λάβωµεν έλεον και χάριν εύρωµεν εις εύκαιρον
βοήθειαν.
Εβρ. 4,16  Λοιπόν ας προσευχώµεθα µε θάρρος και ακλόνητος πεποίθησιν στον θρόνον της χάριτος, δια να λάβωµεν έλεον
και συγχώρησιν των αµαρτιών µας και δια να εύρωµεν την θείαν χάριν, που θα µας βοηθή αποτελεσµατικώς εις κάθε
περίστασιν πειρασµών και κινδύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Εβρ. 5,1   Πάς γάρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαµβανόµενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν, ίνα προσφέρη
δώρά τε και θυσίας υπέρ αµαρτιών,
Εβρ. 5,1  Διότι κάθε αρχιερεύς, που λαµβάνεται και ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους, όπως συµβαίνει µεταξύ των Ιουδαίων,
γίνεται και εγκαθίσταται αρχιερεύς υπέρ των ανθρώπων, δια να προσφέρη δώρα και θυσίας προς συγχώρησιν των



αµαρτιών του λαού.
Εβρ. 5,2   µετριοπαθείν δυνάµενος τοίς αγνοούσι και πλανωµένοις, επεί και αυτός περίκειται ασθένειαν·
Εβρ. 5,2   Και ηµπορεί αυτός να συµπαθή και να φέρεται µε µετριοπάθειαν προς αυτούς, που παρασύρονται εις την
αµαρτίαν από άγνοιαν και πλάνην, διότι και αυτός σαν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται και φέρει την
ανθρωπίνην ασθένειαν.
Εβρ. 5,3   και διά ταύτην οφείλει, καθώς περί τού λαού, ούτω και περί εαυτού προσφέρειν υπέρ αµαρτιών.
Εβρ. 5,3   Ακριβώς δε εξ αιτίας αυτής της ασθενείας και ενόχης του ως ανθρώπου έχει καθήκον να προσφέρη θυσίας και δια
τον εαυτόν του, δια την συγχώρησιν των αµαρτιών του, όπως προσφέρει υπέρ του λαού.
Εβρ. 5,4   και ουχ εαυτώ τις λαµβάνει την τιµήν, αλλά καλούµενος υπό τού Θεού, καθάπερ και Ααρών.
Εβρ. 5,4   Και κανείς δεν παίρνει µόνος του και αυθαιρέτως την µεγάλην τιµήν του αρχιερατικού αξιώµατος, αλλά την
λαµβάνει, όταν προσκαλήται από τον Θεόν, όπως είχε προσκληθή και ο Ααρών.
Εβρ. 5,5   ούτω και ο Χριστός ουχ εαυτόν εδόξασε γενηθήναι αρχιερέα, αλλ ο λαλήσας προς αυτόν· υιός µου εί σύ, εγώ
σήµερον γεγέννηκά σε·
Εβρ. 5,5   Ετσι και ο Χριστός, ο µέγας Αρχιερεύς, δεν εδόξασε µόνος του τον εαυτόν του στον να γίνη Αρχιερεύς, δεν απέµεινε
αυτός στον εαυτόν του το αξίωµα, αλλ' ο Θεός, ο οποίος ελάλησε προς αυτόν και του είπε· “συ είσαι Υιός µου, εγώ σε
εγέννησα σήµερα, που σου έδωκα την ανθρωπίνην φύσιν”.
Εβρ. 5,6   καθώς και εν ετέρω λέγει· σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Εβρ. 5,6   Καθώς και εις άλλο χωρίον της Γραφής λέγει· “συ είσαι ιερεύς στον αιώνα, έχεις αιωνίαν και ακατάλυτον την
αρχιερωσύνην, σύµφωνα µε τον τύπον, που προφητικώς εδόθη εν τω προσώπω του Μελχισεδέκ εις την Π. Διαθήκην”.
Εβρ. 5,7   ός εν ταίς ηµέραις της σαρκός αυτού δεήσεις τε και ικετηρίας προς τον δυνάµενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου µετά
κραυγής ισχυράς και δακρύων προσενέγκας, και εισακουσθείς από της ευλαβείας,
Εβρ. 5,7   Αυτός ο Ιησούς Χριστός κατά τας ηµέρας της ενανθρωπήσεώς του και της επιγείου σωµατικής ζωής προσέφερε
προς τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος ηδύνατο να τον σώση από το φρικτόν µαρτύριον της αγωνίας και του σταυρικού
θανάτου, θερµάς δεήσεις και ικεσίας µε κραυγήν ισχυράν και µε δάκρυα, και εισηκούσθη, χάρις εις την άπειρον αυτού
ευλάβειαν (ώστε καρτερικώς να πίη το ποτήριον του σταυρικού θανάτου του).
Εβρ. 5,8   καίπερ ών υιός, έµαθεν αφ ών έπαθε την υπακοήν,
Εβρ. 5,8   Ετσι δε, καίτοι ήτο Υιός του Θεού, ο µονογενής και οµοούσιος του Πατρός, έµαθε εκ προσωπικής πείρας ως
άνθρωπος από όσα έπαθε την υπακοήν.
Εβρ. 5,9   και τελειωθείς εγένετο τοίς υπακούουσιν αυτώ πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίου,
Εβρ. 5,9   Και αφού έγινε τέλειος κατά πάντα και ως άνθρωπος, έγινεν αίτιος αιωνίου σωτηρίας εις όλους όσοι τον
υπακούουν.
Εβρ. 5,10  προσαγορευθείς υπό τού Θεού αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Εβρ. 5,10  Και ωνοµάσθη και προσεφωνήθη από τον Θεόν αιώνιος Αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Εβρ. 5,11  Περί ού πολύς ηµίν ο λόγος και δυσερµήνευτος λέγειν, επεί νωθροί γεγόνατε ταίς ακοαίς.
Εβρ. 5,11  Δι' αυτόν δε τον Μελχισεδέκ, τον τύπον και το προεικόνισµα της αρχιερωσύνης του Χριστού, πολλά ηµπορούµεν
να είπωµεν, τα οποία όµως δύσκολα ερµηνεύονται, µάλιστα δε εις σαν, επειδή έχετε γίνει βραδείς και δυσκίνητοι στο να
ακούετε και να εννοήτε τας µεγάλας αληθείας της πίστεως.
Εβρ. 5,12  και γάρ οφείλοντες είναι διδάσκαλοι διά τον χρόνον, πάλιν χρείαν έχετε τού διδάσκειν υµάς τίνα τα στοιχεία της
αρχής των λογίων τού Θεού, και γεγόνατε χρείαν έχοντες γάλακτος και ου στερεάς τροφής .
Εβρ. 5,12  Και ενώ σεις θα έπρεπε να είσθε διδάσκαλοι των άλλων, αφού επί τόσον χρόνον ακούετε τα λόγια του Χριστού, εν
τούτοις έχετε ανάγκην να σας διδάσκουν ποίαι είναι αι στοιχειώδεις και θεµελιώδεις αλήθειαι των λόγων του Θεού, αι
οποίαι διδάσκονται στους νεοφωτίστους κατά την αρχήν της πίστεώς των στον Χριστόν. Και έτσι παρουσιάζεσθε σαν
νήπια, που έχουν ανάγκην από γάλα και δεν είναι εις θέσιν να πάρουν και να αφοµοιώσουν στερεάν τροφήν. Είσθε νήπιοι
κατά την πίστιν και όχι ώριµοι.
Εβρ. 5,13  πάς γάρ ο µετέχων γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης· νήπιος γάρ εστι·
Εβρ. 5,13  Διότι καθένας που τρέφεται µε γάλα, που εξακολουθεί δηλαδή να παίρνη µόνον τας στοιχειώδεις αληθείας της
πίστεως, δεν έχει λάβει ακόµη πείραν και δεν γνωρίζει την διδασκαλίαν, η οποία οδηγεί εις την δικαίωσιν και την ενάρετον
ζωήν. Είναι ακόµη από πνευµατικής απόψεως νήπιον.
Εβρ. 5,14  τελείων δε εστιν η στερεά τροφή, των διά την έξιν τα αισθητήρια γεγυµνασµένα εχόντων προς διάκρισιν καλού τε
και κακού.
Εβρ. 5,14  Η στερεά τροφή, η βαθεία και φωτισµένη πνευµατική διδασκαλία , είναι δια τους τελείους, δι' εκείνους οι οποίοι
έχουν µε την πνευµατικήν εργασίαν και συνήθειαν γυµνασµένα και ικανά τα αισθητήρια της ψυχής, ώστε να διακρίνουν
εύκολα µεταξύ καλού και κακού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Εβρ. 6,1   Διό αφέντες τον της αρχής τού Χριστού λόγον επί την τελειότητα φερώµεθα, µη πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι
µετανοίας από νεκρών έργων, και πίστεως επί Θεόν,
Εβρ. 6,1  Επειδή, λοιπόν, από τόσον καιρόν έχετε ακούσει την διδασκαλίαν του Χριστού και δεν πρέπει πλέον να µένετε
νήπιοι πνευµατικώς, ας αφήσωµεν τας στοιχειώδεις και απλουστάτας διδασκαλίας περί του Χριστού και ας
προχωρήσωµεν προς τας τελειοτέρας. Και ας µη θέτωµεν πάλιν ως θεµέλιον της εν Χριστώ ζωής σας εκείνα, από τα οποία
ηρχίσαµεν, δηλαδή να µη αρχίσωµεν από την µετάνοιαν εκ των νεκρών έργων της αµαρτίας και από την πίστιν στον Θεόν·
Εβρ. 6,2   βαπτισµών διδαχής, επιθέσεώς τε χειρών, αναστάσεώς τε νεκρών και κρίµατος αιωνίου.
Εβρ. 6,2   από την διδασκαλίαν περί της τεραστίας διαφοράς µεταξύ του χριστιανικού βαπτίσµατος και των Ιουδαϊκών
βαπτισµών και πλύσεων, από την επίθεσιν των χειρών, που γίνεται µετά το βάπτισµα δια την µετάδοσιν των χαρισµάτων
του Αγίου Πνεύµατος, από την διδασκαλίαν περί της αναστάσεως των νεκρών και της µελλούσης κρίσεως, από την οποίαν
θα εξαρτηθή το αιώνιον µέλλον µας. Αυτά τα είποµεν εις την αρχην.
Εβρ. 6,3   και τούτο ποιήσοµεν, εάνπερ επιτρέπη ο Θεός.



Εβρ. 6,3   Και, Θεού θέλοντος, θα πραγµατοποιήσωµεν τώρα αυτήν την πρόοδον και θα προχωρήσωµεν εις την ανωτέραν
πνευµατικήν διδασκαλίαν και ζωήν.
Εβρ. 6,4   αδύνατον γάρ τους άπαξ φωτισθέντας γευσαµένους τε της δωρεάς της επουρανίου και µετόχους γενηθέντας
Πνεύµατος Αγίου
Εβρ. 6,4   Πρέπει δε πάντοτε να προχωρούµεν, διότι άλλως υπάρχει φόβος καταστρεπτικής οπισθοδροµήσεως. Διότι είναι
αδύνατον εκείνοι, οι οποίοι κατηχήθησαν τον λόγον του Θεού, έλαβον το άπαξ τελούµενον δια τον καθένα άγιον βάπτισµα
και εγεύθησαν την απερίγραπτον γλυκύτητα και χάριν των ουρανίων δωρεών του Θεού και έγιναν µέτοχοι των
χαρισµάτων του Αγίου Πνεύµατος
Εβρ. 6,5   και καλόν γευσαµένους Θεού ρήµα δυνάµεις τε µέλλοντος αιώνος,
Εβρ. 6,5   και έλαβαν προσωπικήν πείραν πόσον καλός, ευεργετικός και ειρηνοποιός είναι ο λόγος του Θεού και εγνώρισαν
τας υπερφυσικάς δυνάµεις και τα θαύµατα, που πραγµατοποιούνται εν τω ονόµατι του Χριστού, θα εκδηλωθούν δε εις
όλην των την λαµπρότητα κατά τον µέλλοντα αιώνα,
Εβρ. 6,6   και παραπεσόντας, πάλιν ανακαινίζειν εις µετάνοιαν, ανασταυρούντας εαυτοίς τον υιόν τού Θεού και
παραδειγµατίζοντας.
Εβρ. 6,6   αυτοί οι πιστοί, που τόσον έχουν προοδεύσει, εάν ξεπέσουν από όλα αυτά και τα αρνηθον, είναι αδύνατον να
ανακαινίζωνται και να οδηγούνται πάλιν εις µετάνοιαν, διότι αυτοί µε την άρνησίν των και την σκληροκαρδίαν των
ξανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού, και, όπως απεσκληρυµµένοι άρχοντες του Ισραήλ τότε, τον διαποµπεύουν τώρα και
αυτοί εις τα µάτια των ανθρώπων.
Εβρ. 6,7   γη γάρ η πιούσα τον επ αυτής πολλάκις ερχόµενον υετόν και τίκτουσα βοτάνην εύθετον εκείνοις δι ούς και
γεωργείται, µεταλαµβάνει ευλογίας από τού Θεού·
Εβρ. 6,7   Ας δεχώµεθα, λοιπόν, µε ευλάβειαν και προς καρποφορίαν τας δωρεάς του Θεού, διότι η γη που πίνει πάντοτε την
βροχήν, η οποία συχνά κατά διαστήµατα πίπτει εις αυτήν, και αναβλαστάνει χόρτον και λαχανικά και καρπούς δι'
εκείνους από τους οποίους και καλλιεργείται, παίρνει ευλογίαν από τον Θεόν.
Εβρ. 6,8   εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους, αδόκιµος και κατάρας εγγύς, ής το τέλος εις καύσιν.
Εβρ. 6,8   Οταν όµως βγάζη αγκάθια και τριβόλια, τότε γίνεται ακατάλληλος και άχρηστος, πλησιάζει δε και κινδυνεύει να
γίνη κατηραµένη, το δε τέλος της θα είναι φωτιά, η οποία θα κάψη τα αγκάθια και τα τριβόλια. (Οι πιστοί, που δέχονται
την χάριν του Θεού και προδεύουν εις την αρετήν, παίρνουν ολονέν και περισσοτέρας θείας ευλογίας· όσοι όµως
εκτρέπονται εις έργα φαύλα και µοχθηρά και µένουν αµετανοήτως εις αυτά, γίνονται ένοχοι της κατάρας του Θεού).
Εβρ. 6,9   Πεπείσµεθα δε περί υµών, αγαπητοί, τα κρείττονα και εχόµενα σωτηρίας, ει και ούτω λαλούµεν.
Εβρ. 6,9   Δια σας όµως, αδελφοί, αν και σας οµιλούµεν τόσον επιτιµητικά, έχοµεν ακλόνητον την πεποίθησιν, ότι
προοδεύετε προς τα καλύτερα και προς εκείνα, τα οποία συνδέονται µε την αιωνίαν σωτηρίαν σας.
Εβρ. 6,10  ου γάρ άδικος ο Θεός επιλαθέσθαι τού έργου υµών και τού κόπου της αγάπης ής ενεδείξασθε εις το όνοµα αυτού ,
διακονήσαντες τοίς αγίοις και διακονούντες.
Εβρ. 6,10  Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησµονήση τα καλά σας έργα και τον κόπον σας, δια την άσκησιν της
αγάπης, την οποίαν εδείξατε εν τω ονόµατι του Χριστού, υπηρετήσαντες τους Χριστιανούς και εξακολουθούντες µέχρι
σήµερον να τους υπηρετήτε και βοηθήτε.
Εβρ. 6,11  επιθυµούµεν δε έκαστον υµών την αυτήν ενδείκνυσθαι σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος άχρι τέλους,
Εβρ. 6,11  Θελοµεν δε ο καθένας από σας να δεικνύη συνεχώς την ιδίαν προθυµίαν και φροντίδα , τον ιερόν ενθουσιασµόν
και ζήλον, να έχετε ακλόνητον µέχρι τέλους της ζωής σας την βεβαιότητα περί των αιωνίων αγαθών, που ελπίζοµεν,
Εβρ. 6,12  ίνα µη νωθροί γένησθε, µιµηταί δε των διά πίστεως και µακροθυµίας κληρονοµούντων τας επαγγελίας.
Εβρ. 6,12  ώστε να µη είσθε αµελείς και οκνηροί, αλλά να γίνετε µιµηταί εκείνων, οι οποίοι χάρις εις την πίστιν και την
εγκαρτέρησίν των κληρονοµούν τα αγαθά, που έχει υποσχεθή ο Θεός.
Εβρ. 6,13  Τώ γάρ Αβραάµ επαγγειλάµενος ο Θεός, επεί κατ ουδενός είχε µείζονος οµόσαι, ώµοσε καθ εαυτού,
Εβρ. 6,13  Εις δε τον Αβραάµ, όταν είχε δώσει ο Θεός τας µεγάλας υποσχέσεις, επειδή δεν είχε κανένα µεγαλύτερόν του-εφ'
όσον αυτός είναι ο µόνος απειροτέλειος-δια να ορκισθή και να βεβαιώση έτσι κατά τον απόλυτον τρόπον τον Αβραάµ, ότι
ασφαλώς και βεβαίως θα τας εκπληρώση, ωρκίσθη στον εαυτόν του
Εβρ. 6,14  λέγων· ή µην ευλογών ευλογήσω σε και πληθύνων πληθυνώ σε·
Εβρ. 6,14  λέγων· “αληθώς και βεβαίως θα σε ευλογήσω πλουσίως και θα αυξήσω εις πλήθος πολύ και αναρίθµητον τους
απογόνους σου”.
Εβρ. 6,15  και ούτω µακροθυµήσας επέτυχε της επαγγελίας.
Εβρ. 6,15  Και έτσι ο Αβραάµ επίστευσεν στον Θεόν, επερίµενε µε ακλόνητον αναµονήν, και επέτυχε την εκπλήρωσιν της
υποσχέσεως, (διότι αφ' ενός µεν απέκτησε υιόν εκ της Σαρρας, τον Ισαάκ, γενάρχην και αρχηγόν έθνους, εφ' ετέρου δε από
την χώραν των πνευµάτων είδε την ενανθρώπησιν του Υιού του Θεού, του ευλογηµένου Σωτήρος των ανθρώπων).
Εβρ. 6,16  άνθρωποι µέν γάρ κατά τού µείζονος οµνύουσι, και πάσης αυτοίς αντιλογίας πέρας εις βεβαίωσιν ο όρκος·
Εβρ. 6,16  Διότι οι άνθρωποι ορκίζονται συνήθως στον Θεόν, τον µεγαλύτερον από όλους, και δίδεται όρκος, δια να
σταµατήση κάθε αντιλογία µεταξύ των και δια να επιβεβαιωθούν επισήµως τα λεγόµενα.
Εβρ. 6,17  εν ώ περισσότερον βουλόµενος ο Θεός επιδείξαι τοίς κληρονόµοις της επαγγελίας το αµετάθετον της βουλής
αυτού, εµεσίτευσεν όρκω,
Εβρ. 6,17  Δι' αυτό και ο Θεός, επειδή ήθελε µε µεγαλυτέραν βεβαιότητα να δείξη στους κληρονόµους των υποσχέσεών του
το αµετάκλητον και αµετακίνητον της αποφάσεως του, συγκατέβη να χρησιµοποιήση ως µέσον επιβεβαιώσεως τον όρκον.
Εβρ. 6,18  ίνα διά δύο πραγµάτων αµεταθέτων, εν οίς αδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ισχυράν παράκλησιν έχοµεν οι
καταφυγόντες κρατήσαι της προκειµένης ελπίδος·
Εβρ. 6,18  Και έτσι µε δύο πράγµατα, τα οποία είναι αµετάκλητα και αµετακίνητα, δηλαδή µε την υπόσχεσίν του και τον
όρκον του, εις τα οποία είναι εντελώς αδύνατον να ψευσθή ποτέ ο Θεός, να έχωµεν την βεβαιότητα και το στήριγµα να
κρατήσωµεν την ελπίδα, η οποία µας έχει προσφερθή.
Εβρ. 6,19  ήν ως άγκυραν έχοµεν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν και εισερχοµένην εις το εσώτερον τού καταπετάσµατος ,
Εβρ. 6,19  Αυτήν δε την ελπίδα την έχοµεν σαν άγκυραν της ψυχής ασφαλή και σταθεράν, η οποία εισέρχεται και µας



κρατεί σταθερά ηνωµένους προς τον ουρανόν, τον οποίον ουρανόν εσυµβόλιζε το εκείθεν από το παραπέτασµα της σκηνής
του µαρτυρίου τµήµα, τα Αγια των Αγίων.
Εβρ. 6,20  όπου πρόδροµος υπέρ ηµών εισήλθεν Ιησούς, κατά την τάξιν Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόµενος εις τον αιώνα.
Εβρ. 6,20  Εις τον ουρανόν δε πρωτοπόρος χάρις ηµών εισήλθεν ο Ιησούς, γενόµενος αρχιερεύς κατά τον τύπον του
Μελχισεδεκ, όχι προσωρινός, αλλά αιώνιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Εβρ. 7,1   Ούτος γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήµ, ιερεύς τού Θεού τού υψίστου, ο συναντήσας Αβραάµ υποστρέφοντι από
της κοπής των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν,
Εβρ. 7,1  Πράγµατι ο Μελχιζεδέκ προεικόνιζε τον Χριστόν, διότι αυτός ο Μελχισεδέκ ήτο βασιλεύς της πόλεως Σαλήµ, της
Ιερουσαλήµ, του Θεού του Υψίστου ιερεύς, ο οποίος και είχε συναντήσει τον Αβραάµ, όταν επέστρεφεν ούτος από τον
όλεθρον των βασιλέων, τους οποίους είχε κατανικήσει, και τον ευλόγησεν.
Εβρ. 7,2   ώ και δεκάτην από πάντων εµέρισεν Αβραάµ, πρώτον µέν ερµηνευόµενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και
βασιλεύς Σαλήµ, ό εστι βασιλεύς ειρήνης,
Εβρ. 7,2   Εις αυτόν ο Αβραάµ εξεχώρισε και έδωσε το δέκατον από όλα τα λάφυρα. Ο Μελχισεδέκ δε αυτός έχει όνοµά που
ερµηνεύεται “βασιλεύς δικαιοσύνης” έπειτα δε είναι βασιλεύς της Σαλήµ, δηλαδή βασιλεύς ειρήνης, διότι το όνοµα Σαλήµ
σηµαίνει ειρήνη.
Εβρ. 7,3   απάτωρ, αµήτωρ, αγενεαλόγητος, µήτε αρχήν ηµερών µήτε ζωής τέλος έχων, αφωµοιωµένος δε τώ υιώ τού Θεού,
µένει ιερεύς εις το διηνεκές.
Εβρ. 7,3   Επί πλέον δε η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Μελχισεδέκ αγενεαλόγητον, χωρίς να κάµνη λόγον περί του πατρός
και της µητρός του, σαν να µη έχη ούτε αρχήν ηµερών ούτε τέλος ζωής, όµοιον προς τον Υιόν του Θεού, που µένει διαρκώς
ιερεύς. (Ετσι δε ο Μελχισεδέκ, επειδή λέγεται “βασιλεύς δικαιοσύνης” και είναι βασιλεύς ειρήνης και παρουσιάζεται χωρίς
αρχήν και τέλος, έχει καταστή τύπος και σύµβολον του Χριστού, διότι ο Χριστός είναι βασιλεύς δικαιοσύνης, βασιλεύς
ειρήνης, απάτωρ ως άνθρωπος, αµήτωρ ως Θεός, Αρχιερεύς δε αιώνιως και µοναδικός, χωρίς να έχη ούτε προηγούµενόν
του ούτε διάδοχόν του ίσον προς αυτόν).
Εβρ. 7,4   Θεωρείτε δε πηλίκος ούτος, ώ και δεκάτην Αβραάµ έδωκεν εκ των ακροθινίων ο πατριάρχης.
Εβρ. 7,4   Βλέπετε, λοιπόν, πόσον µεγάλος υπήρξεν αυτός ο Μελχισεδέκ, αφού εις αυτόν προς ένδειξιν σεβασµού και
εκτιµήσεως έδωσεν ο µεγάλος πατριάρχης Αβραάµ το ένα δέκατον από τα πολυτιµότερα λάφυρά του.
Εβρ. 7,5   και οι µέν εκ των υιών Λευΐ την ιερατείαν λαµβάνοντες εντολήν έχουσιν αποδεκατούν τον λαόν κατά τον νόµον,
τούτ έστι τους αδελφούς αυτών, καίπερ εξεληλυθότας εκ της οσφύος Αβραάµ·
Εβρ. 7,5   Και όσοι µεν από την φυλήν Λευί δέχονται την ιερωσύνην, έχουν από τον Θεόν εντολήν να παίρνουν το ένα
δέκατον από τα εισοδήµατα του λαού, όπως ορίζει ο Νοµος. Δηλαδή παίρνουν το δέκατον από τα εισοδήµατα των
αδελφών των, καίτοι και οι αδελφοί των αυτοί έχουν προέλθει, όπως και οι Λευΐται, από τα σπλάγχνα του Αβραάµ.
Εβρ. 7,6   ο δε µη γενεαλογούµενος εξ αυτών δεδεκάτωκε τον Αβραάµ, και τον έχοντα τας επαγγελίας ευλόγηκε.
Εβρ. 7,6   Ο Μελχισεδέκ όµως, ο οποίος δεν έχει την γενεαλογίαν του από αυτούς, έχει πάρει το δέκατον από τον Αβραάµ και
ευλόγησε αυτόν, ο οποίος εν τούτοις είχε τας επαγγελίας του Θεού.
Εβρ. 7,7   χωρίς δε πάσης αντιλογίας το έλαττον υπό τού κρείττονος ευλογείται.
Εβρ. 7,7   Δεν υπάρχει δε καµµία αντιλογία και αντίρρησις, ότι το µικρότερον από απόψεως αξίας ευλογείται από το
µεγαλύτερον. (Και ο Μελχισεδέκ µε το να ευλογήση, κατά θείαν βουλήν, τον Αβραάµ, σηµαίνει, ότι ήτο ανώτερος από
εκείνον).
Εβρ. 7,8   και ώδε µέν δεκάτας αποθνήσκοντες άνθρωποι λαµβάνουσιν, εκεί δε µαρτυρούµενος ότι ζή.
Εβρ. 7,8   Και εδώ µεν άνθρωποί που πεθαίνουν, δηλαδή ιερείς, παίρνουν το δέκατον από τους συνανθρώπους των. Εκεί δε
επήρε το δέκατον από τον Αβραάµ ο Μελχισεδέκ, ο οποίος µαρτυρείται από την Αγίαν Γραφήν ότι ζη, επειδή πουθενά δεν
γίνεται λόγος περί του θανάτου του.
Εβρ. 7,9   και ως έπος ειπείν, διά Αβραάµ και Λευΐ ο δεκάτας λαµβάνων δεδεκάτωται·
Εβρ. 7,9   Και δια να οµιλήσω µε συντοµίαν, δια µέσου του Αβραάµ και εν τω προσώπω του Αβραάµ οι Λευΐται, που
παίρνουν το δέκατον, έδωσαν και αυτοί δέκατον στον Μελχισεδέκ, εφ' όσον είναι απόγονοι του Αβραάµ.
Εβρ. 7,10  έτι γάρ εν τή οσφύϊ τού πατρός ήν ότε συνήντησεν αυτώ ο Μελχισεδέκ .
Εβρ. 7,10  Διότι ο Λευϊ, ο γενάρχης των Λευϊτών, υπήρχεν εις τα σπλάγχνα του πάππου του Αβραάµ, όταν συνήντησεν αυτόν
ο Μελχισεδέκ και επήρε από εκείνον το δέκατον.
Εβρ. 7,11  Ει µέν ούν τελείωσις διά της Λευϊτικής ιερωσύνης ήν· ο λαός γάρ επ αυτή νενοµοθέτητο· τις έτι χρεία κατά την
τάξιν Μελχισεδέκ έτερον ανίστασθαι ιερέα και ου κατά την τάξιν Ααρών λέγεσθαι;
Εβρ. 7,11  Εάν, λοιπόν, η ηθική τελείωσις και η πλήρης συµφιλίωσις µε τον Θεόν και η σωτηρία ήτο δυνατόν να
πραγµατοποιηθή δια της λευϊτικής ιερωσύνης-διότι ο λαός, σύµφωνα µε τον µωσαϊκόν Νοµον, είχε στηριχθή εις αυτήν-
ποία πλέον ανάγκη υπήρχε να προβληθή και ν' αναδειχθή άλλος ιερεύς κατά τον τύπον του Μελχισεδέκ και να µη
εξακολουθή να ονοµάζεται ιερεύς κατά την τάξιν του Ααρών;
Εβρ. 7,12  µετατιθεµένης γάρ της ιερωσύνης εξ ανάγκης και νόµου µετάθεσις γίνεται.
Εβρ. 7,12  Διότι όταν µετατίθεται και αλλάση η ιερωσύνη, κατ' ανάγκην επακολουθεί αλλαγή και αντικατάστασις του
νόµου.
Εβρ. 7,13  εφ ον γάρ λέγεται ταύτα, φυλής ετέρας µετέσχηκεν, αφ ής ουδείς προσέσχηκε τώ θυσιαστηρίω.
Εβρ. 7,13  Η ιερωσύνη των Λευϊτών έχει πλέον αντικατασταθή, διότι εκείνος προς τον οποίον αναφέρονται αυτά και τον
οποίον προεικόνιζεν ο Μελχισεδέκ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, προέρχεται από άλλην φυλήν, από την οποίαν κανείς ποτέ
δεν επλησίασεν ως ιερεύς το θυσιαστήριον.
Εβρ. 7,14  πρόδηλον γάρ ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ηµών, εις ήν φυλήν ουδέν περί ιερωσύνης Μωϋσής ελάλησε.
Εβρ. 7,14  Διότι είναι ολοφάνερον, ότι ο Κυριος ηµών ανέτειλε σαν ήλιος και προήλθε από την φυλήν Ιούδα , προς την οποίαν
φυλήν τίποτε περί ιερωσύνης δεν είχεν οµιλήσει ο Μωϋσής.
Εβρ. 7,15  Καί περισσότερον έτι κατάδηλόν εστιν, ει κατά την οµοιότητα Μελχισεδέκ ανίσταται ιερεύς έτερος,



Εβρ. 7,15  Και γίνεται ακόµη περισσότερον φανερόν ότι καταλύεται η λευϊτική ιερωσύνη και µετατίθεται, αφού κατά την
οµοιότητα του Μελχισεδέκ παρουσιάζεται και καθίσταται ιερεύς άλλος,
Εβρ. 7,16  ός ου κατά νόµον εντολής σαρκικής γέγονεν, αλλά κατά δύναµιν ζωής ακαταλύτου·
Εβρ. 7,16  ο οποίος δεν έγινε ιερεύς σύµφωνα µε τον Νόµον, που περιείχε εντολάς, αναφεροµένας στο σώµα (όπως π.χ την
περιτοµήν, τους καθαρµούς, τας υποσχέσεις περί υλικών αγαθών κ.λ.π), αλλ' έγινεν ιερεύς σύµφωνα µε την ακατάλυτον
και ζωοποιόν δύναµιν του Θεού. (Αυτός δε ο αιώνιος ιερεύς είναι ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, ο Χριστός).
Εβρ. 7,17  µαρτυρεί γάρ ότι σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Εβρ. 7,17  Μαρτυρεί δε η Αγία Γραφή περί του Ιησού Χριστού ως αιωνίου αρχιερέως , όταν λέγη, ότι “συ είσαι ιερεύς στον
αιώναν κατά την τάξιν Μελχισεδέκ”.
Εβρ. 7,18  αθέτησις µέν γάρ γίνεται προαγούσης εντολής διά το αυτής ασθενές και ανωφελές·
Εβρ. 7,18  Διότι τώρα, εις την εποχήν της χάριτος, γίνεται ακύρωσις και αντικατάστασις του προγενεστέρου Νοµου, δηλαδή
του µωσαϊκού, διότι ο Νοµος αυτός δεν είχε την δύναµιν να σώση τον άνθρωπον και δι ' αυτό είναι άχρηστος και ανωφελής.
Εβρ. 7,19  ουδέν γάρ ετελείωσεν ο νόµος, επεισαγωγή δε κρείττονος ελπίδος, δι ής εγγίζοµεν τώ Θεώ.
Εβρ. 7,19  Διότι τίποτε δεν κατώρθωσε να τελειοποιήση ο Νοµος. Ενώ τώρα µε την νέαν Διαθήκην εισάγεται νέα, καλυτέρα
ελπίς, δια της οποίας πλησιάζοµεν τον Θεόν, επιτυγχάνοµεν την λύτρωσιν και την αιωνίαν µακαριότητα.
Εβρ. 7,20  και καθ όσον ου χωρίς ορκωµοσίας· -οι µέν γάρ χωρίς ορκωµοσίας εισίν ιερείς γεγονότες,
Εβρ. 7,20  Αυτή δε η ασύγκριτος ανωτερότης του Χριστού φαίνεται και εκ του γεγονότος, ότι δεν συνεστήθη χωρίς όρκον-
διότι οι µεν της Π. Διαθήκης έχουν γίνει ιερείς, χωρίς να δοθή κανείς όρκος δι' αυτούς εκ µέρους του Θεού.
Εβρ. 7,21  ο δε µετά ορκωµοσίας διά τού λέγοντος προς αυτόν· ώµοσε Κύριος, και ου µεταµεληθήσεται· σύ ιερεύς εις τον
αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ·-
Εβρ. 7,21  Ο Χριστός όµως έγινεν ιερεύς µε τον όρκον, που έδωσεν ο Θεός προς αυτόν λέγων· “έχει ορκισθή ο Κυριος και δεν
θα µεταµεληθή ποτέ δι' αυτό· συ είσαι ιερεύς αιώνιος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ”.
Εβρ. 7,22  κατά τοσούτον κρείττονος διαθήκης γέγονεν έγγυος Ιησούς .
Εβρ. 7,22  Οσον δε περισσότερον µέγας και σπουδαίος ιερεύς ανεδείχθη ο Ιησούς, που έλαβε την ιερωσύνην µε όρκον, όσον
και περισσότερον αξιόπιστος εγγυητής και µεσίτης της νέας διαθήκης έγινε.
Εβρ. 7,23  Καί οι µέν πλείονές εισι γεγονότες ιερείς διά το θανάτω κωλύεσθαι παραµένειν·
Εβρ. 7,23  Και εις µεν την εποχήν του Νοµου έχουν γίνει πολλοί ιερείς, επειδή, σαν άνθρωποί που ήσαν, ηµποδίζοντο από τον
θάνατον να µένουν διαρκώς ως ιερείς.
Εβρ. 7,24  ο δε διά το µένειν αυτόν εις τον αιώνα απαράβατον έχει την ιερωσύνην·
Εβρ. 7,24  Ο Χριστός όµως, επειδή µένει ζων στον αιώνα, έχει αµετακίνητον και αµεταβίβαστον την ιερωσύνην.
Εβρ. 7,25  όθεν και σώζειν εις το παντελές δύναται τους προσερχοµένους δι αυτού τώ Θεώ, πάντοτε ζών εις το εντυγχάνειν
υπέρ αυτών.
Εβρ. 7,25  Εποµένως και ηµπορεί να σώζη πλήρως και τελείως εκείνους , οι οποίοι προσέρχονται δια µέσου αυτού προς τον
Θεόν, ζων πάντοτε δια να µεσιτεύη και προσεύχεται υπέρ αυτών.
Εβρ. 7,26  Τοιούτος γάρ ηµίν έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αµίαντος, κεχωρισµένος από των αµαρτωλών και
υψηλότερος των ουρανών γενόµενος,
Εβρ. 7,26  Διότι τέτοιος τέλειος και αιώνιος Αρχιερεύς µας εχρειάζετο, όσιος, χωρίς κανένα ίχνος κακίας και πονηρίας,
αµόλυντος από κάθε σπίλον αµαρτίας, χωρισµένος και εντελώς διάφορος µε την αγιότητά του από τους αµαρτωλούς και ο
οποίος έχει ανυψωθή πάρα πάνω από τους ουρανούς, εις τα δεξιά του Πατρός και Θεού,
Εβρ. 7,27  ός ουκ έχει καθ ηµέραν ανάγκην, ώσπερ οι αρχιερείς, πρότερον υπέρ των ιδίων αµαρτιών θυσίας αναφέρειν,
έπειτα των τού λαού· τούτο γάρ εποίησεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας.
Εβρ. 7,27  και δεν έχει ανάγκην, όπως οι Αρχιερείς του Νοµου, να προσφέρη πρώτον θυσίας δια τας ιδικάς του αµαρτίας και
έπειτα δια τας αµαρτίας του λαού. Αφ' ενός µεν διότι είναι απολύτως αναµάρτητος, αφ' ετέρου δε διότι προσέφερε µίαν
φοράν υπέρ του λαού την υψίστην λυτρωτικήν θυσίαν, θυσιάσας τον εαυτόν του επάνω στον σταυρόν.
Εβρ. 7,28  ο νόµος γάρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντας ασθένειαν, ο λόγος δε της ορκωµοσίας της µετά τον νόµον
υιόν εις τον αιώνα τετελειωµένον.
Εβρ. 7,28  Διότι ο Νοµος του Μωϋσέως εγκαθιστά αρχιερείς, που και αυτοί σαν άνθρωποι έχουν ηθικήν ασθένειαν και
ατέλειαν. Ο δε λόγος της ενόρκου υποσχέσεως του Θεού, που εδόθη µετά τον Νοµον δια µέσου του προφήτου Δαυΐδ,
εγκαθιστά αιώνιον αρχιερέα τον Υιόν του Θεού, ο οποίος τέλειος ως Θεός ανεδείχθη και ως άνθρωπος κατά πάντα τέλειος
και µένει τέλειος στους αιώνας των αιώνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Εβρ. 8,1   Κεφαλαιον δε επί τοίς λεγοµένοις, τοιούτον έχοµεν αρχιερέα, ός εκάθισεν εν δεξιά τού θρόνου της µεγαλωσύνης εν
τοίς ουρανοίς,
Εβρ. 8,1  Το δε σηµαντικώτερον και βασικωτάτης σπουδαιότητος από όσα µέχρι τώρα είποµεν είναι τούτο ότι έχοµεν
τέτοιον Αρχιερέα, ο οποίος εκάθισεν εις τα δεξιά του θρόνου της θείας µεγαλωσύνης επάνω στους ουρανούς
Εβρ. 8,2   των αγίων λειτουργός και της σκηνής της αληθινής, ήν έπηξεν ο Κύριος, και ουκ άνθρωπος.
Εβρ. 8,2   και έγινε λειτουργός εις τα Αγια του Ουρανού και εις την αληθινήν σκηνήν, την οποίαν εθεµελίωσε και
κατεσκεύασεν ο Κυριος και όχι άνθρωπος.
Εβρ. 8,3   πάς γάρ αρχιερεύς εις το προσφέρειν δώρά τε και θυσίας καθίσταται· όθεν αναγκαίον έχειν τι και τούτον ό
προσενέγκη.
Εβρ. 8,3   Διότι κάθε αρχιερεύς καθίσταται τέτοιος, δια να προσφέρη δώρα και θυσίας προς τον Θεόν. Κατά συνέπειαν ήτο
ανάγκη να έχη κάτι να προσφέρη ως θυσίαν και αυτός, δηλαδή ο Χριστός. Πράγµα το οποίον και έκαµε, θυσιάσας τον
εαυτόν του επάνω στον σταυρόν.
Εβρ. 8,4   ει µέν γάρ ήν επί γής, ουδ αν ήν ιερεύς, όντων των ιερέων των προσφερόντων κατά τον νόµον τα δώρα,
Εβρ. 8,4   Διότι, εάν µεν ο Χριστός ήτο ιερεύς εδώ εις την γην, δεν θα ήτο καν ιερεύς, επειδή υπήρχον εδώ ιερείς, οι οποίοι
σύµφωνα µε τον Νοµον επρόσφεραν τα δώρα στον Θεόν.



Εβρ. 8,5   οίτινες υποδείγµατι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων, καθώς κεχρηµάτισται Μωϋσής µέλλων επιτελείν την
σκηνήν· όρα γάρ φησι, ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον τον δειχθέντα σοι εν τώ όρει·
Εβρ. 8,5   Αυτοί όµως οι ιερείς τελούν τα της λατρείας κατά τρόπον συµβολικόν και σκιώδη , δια να εξεικονίζωνται έτσι τα
επουράνια, η αληθής δηλαδή λατρεία ηµών των Χριστιανών, όπως άλλωστε έχει αποκαλυφθή στον Μωϋσέα, όταν
επρόκειτο να κατασκευάση την σκηνήν του µαρτυρίου. Διότι ο Θεός του λέγει· “πρόσεχε, θα κατασκευάσης όλα σύµφωνα
µε το υπόδειγµα, που σου έχει δειχθή στο όρος Σινά”.
Εβρ. 8,6   νυνί δε διαφορωτέρας τέτευχε λειτουργίας, όσω και κρείττονός εστι διαθήκης µεσίτης, ήτις επί κρείττοσιν
επαγγελίαις νενοµοθέτηται.
Εβρ. 8,6   Τωρα δε ο Αρχιερεύς µας, ο Χριστός, έχει επιτύχει και πραγµατοποιήσει πολύ διαφορετικήν και ασυγκρίτως
ανωτέραν λειτουργίαν, τόσον ανωτέραν, όσον είναι αυτός ο ίδιος µεσίτης καλυτέρας και ανωτέρας διαθήκης, η οποία έχει
νοµοθετηθή, δια να προβάλλη και προσφέρη στους πιστούς τας καλυτέρας και τελειοτέρας υποσχέσεις.
Εβρ. 8,7   ει γάρ η πρώτη εκείνη ήν άµεµπτος, ουκ αν δευτέρας εζητείτο τόπος.
Εβρ. 8,7   Διότι εάν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήτο πράγµατι πλήρης και τελεία, δεν θα εζητείτο τόπος και τρόπος να δοθή
δευτέρα διαθήκη.
Εβρ. 8,8   µεµφόµενος γάρ αυτοίς λέγει· ιδού ηµέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και συντελέσω επί τον οίκον Ισραήλ και επί τον
οίκον Ιούδα διαθήκην καινήν,
Εβρ. 8,8   Εν τούτοις προανηγγέλθη από τον Θεόν η δευτέρα και τελεία αυτή διαθήκη. Διότι αυτός ο ίδιος κατηγορών και
επικρίνων αυτούς που είχαν λάβει την πρώτην διαθήκην, λέγει· “ιδού, λέγει ο Κυριος, έρχονται ηµέραι, κατά τας οποίας θα
πραγµατοποιήσω και θα συνάψω µε το έθνος Ισραήλ και µε την φυλήν Ιούδα, δηλαδή µε τον νέον Ισραήλ της χάριτος,
νέαν διαθήκην.
Εβρ. 8,9   ου κατά την διαθήκην ήν εποίησα τοίς πατράσιν αυτών εν ηµέρα επιλαβοµένου µου της χειρός αυτών εξαγαγείν
αυτούς εκ γής Αιγύπτου· ότι αυτοί ουκ ενέµειναν εν τή διαθήκη µου, καγώ ηµέλησα αυτών, λέγει Κύριος·
Εβρ. 8,9   Και αυτή δεν θα είναι σαν την διαθήκην, την οποίαν συνήψα µε τους προπάτορας των Ισραηλιτών κατά την
ηµέραν, που τους επιασα από το χέρι, δια να τους βγάλω ελευθέρους από την γην της Αιγύπτου. Διότι εκείνοι δεν έµειναν
πιστοί εις την διαθήκην µου, δι' αυτό δε και εγώ τους παρηµέλησα, απέσυρα την εύνοιάν µου απ' αυτών, λέγει ο Κυριος.
Εβρ. 8,10  ότι αύτη η διαθήκη ήν διαθήσοµαι τώ οίκω Ισραήλ µετά τας ηµέρας εκείνας, λέγει Κύριος· διδούς νόµους µου εις
την διάνοιαν αυτών, και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς, και έσοµαι αυτοίς εις Θεόν, και αυτοί έσονταί µοι εις λαόν.
Εβρ. 8,10  Διότι αυτή είναι η νέα διαθήκη, την οποίαν θα συνάψω µε τον νέον Ισραήλ της χάριτος, δηλαδή µε τους πιστούς
στον Χριστόν, που θα αποτελούν την Εκκλησίαν, έπειτα από τας ηµέρας εκείνας, λέγει ο Κυριος. Και θα δώσω τους νόµους
µου εις την διάνοιάν των και θα εγχαράξω αυτούς εις τας καρδίας των και θα είµαι εγώ εις αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι
εις εµέ λαός.
Εβρ. 8,11  και ου µη διδάξουσιν έκαστος τον πολίτην αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων· γνώθι τον Κύριον· ότι
πάντες ειδήσουσί µε από µικρού αυτών έως µεγάλου αυτών·
Εβρ. 8,11  Και δεν θα διδάξουν ο καθένας τον συµπατριώτην του και ο άλλος τον αδελφόν του λέγων · Μαθε ποιός είναι ο
Κυριος. Διότι όλοι τότε ανεξαιρέτως θα µε γνωρίσουν από τον µικρόν έως τον µεγάλον.
Εβρ. 8,12  ότι ίλεως έσοµαι ταίς αδικίαις αυτών, και των αµαρτιών αυτών και των ανοµιών αυτών ου µη µνησθώ έτι.
Εβρ. 8,12  Διότι εγώ θα είµαι γεµάτος έλεος και θα δώσω πλήρη συγχώρησιν εις τας αδικίας αυτών και δεν θα ενθυµηθώ
πλέον τας αµαρτίας των και τας ανοµίας των”.
Εβρ. 8,13  εν τώ λέγειν καινήν πεπαλαίωκε την πρώτην· το δε παλαιούµενον και γηράσκον εγγύς αφανισµού .
Εβρ. 8,13  Λεγων δε ο Θεός νέαν διαθήκην, έκαµε και εκήρυξε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εκείνο δε που παληώνει και
γηράσκει εγγίζει προς την εξαφάνισιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Εβρ. 9,1   Είχε µέν ούν και η πρώτη σκηνή δικαιώµατα λατρείας το τε Άγιον κοσµικόν·
Εβρ. 9,1  Λοιπόν η πρώτη διαθήκη, που εσυµβολίζετο από την σκηνήν του µαρτυρίου, είχε λατρευτικάς διατάξεις, όπως
επίσης και το επίγειον θυσιαστήριον.
Εβρ. 9,2   σκηνή γάρ κατεσκευάσθη η πρώτη, εν ή ή τε λυχνία και η τράπεζα και η πρόθεσις των άρτων, ήτις λέγεται Άγια.
Εβρ. 9,2   Διότι είχε κατασκευασθή το πρώτον τµήµα της σκηνής, όπου υπήρχε η επτάφωτος χρυσή λυχνία και η τράπεζα
και οι άρτοι, τους οποίους απέθεταν επάνω εις αυτήν ως προσφοράν προς τον Θεόν. Και αυτό το πρώτον τµήµα της
σκηνής, που εκλείετο προς την αυλήν µε το πρώτον παραπέτασµα, ελέγετο Αγια.
Εβρ. 9,3   µετά δε το δεύτερον καταπέτασµα σκηνή η λεγοµένη Άγια Αγίων,
Εβρ. 9,3   Εν συνεχεία δε προς τα Αγια υπήρχε δεύτερον εσωτερικόν καταπέτασµα, έπειτα από το οποίον ήτο το τµήµα της
σκηνής, που ελέγετο Αγια Αγίων.
Εβρ. 9,4   χρυσούν έχουσα θυµιατήριον και την κιβωτόν της διαθήκης περικεκαλυµµένην πάντοθεν χρυσίω, εν ή στάµνος
χρυσή έχουσα το µάννα και η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα και αι πλάκες της διαθήκης,
Εβρ. 9,4   Αυτά είχαν χρυσόν θυµιατήριον και την κιβωτόν της διαθήκης, η οποία ήτο ολόγυρα σκεπασµένη από παντού µε
χρυσόν. Μεσα εις αυτήν υπήρχεν η χρυσή στάµνα, που περιείχε το µάννα, από εκείνο που ο Θεός έδιδεν στους Εβραίους εν
τη ερήµω, και η ράβδος του Ααρών, που δια θαύµατος Θεού είχε βλαστήσει, και αι πλάκες της Διαθήκης, επάνω εις τας
οποίας ήτο χαραγµένος ο δεκάλογος.
Εβρ. 9,5   υπεράνω δε αυτής Χερουβίµ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον· περί ών ουκ έστι νύν λέγειν κατά µέρος.
Εβρ. 9,5   Επάνω δε από την κιβωτόν υπήρχον δύο χρυσά Χερουβίµ, συµβολίζοντα την δόξαν του Θεού, και τα οποία
έρριπταν την σκιαν των πτερύγων των και εκάλυπταν το επάνω µέρος της κιβωτού, που ελέγετο ιλαστήριον. Δι' αυτά όµως
τώρα δεν είναι καιρός να οµιλήσωµεν ιδιαιτέρως.
Εβρ. 9,6   Τούτων δε ούτω κατεσκευασµένων εις µέν την πρώτην σκηνήν διά παντός εισίασιν οι ιερείς τας λατρείας
επιτελούντες,
Εβρ. 9,6   Ενώ, λοιπόν αυτά έτσι είχαν κατασκευασθή, εις µεν το πρώτον µέρος της σκηνής, δηλαδή εις τα Αγια, εισήρχοντο
πάντοτε οι ιερείς, δια να τελούν τας διαφόρους λατρευτικάς τελετάς.



Εβρ. 9,7   εις δε την δευτέραν άπαξ τού ενιαυτού µόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίµατος, ό προσφέρει υπέρ εαυτού και των τού
λαού αγνοηµάτων,
Εβρ. 9,7   Εις δε το δεύτερον τµήµα της σκηνής, εις τα Αγια των Αγίων, εισήρχετο µία φορά το έτος, κατά την επίσηµον
ηµέραν του εξιλασµού, µόνος ο αρχιερεύς και αυτός όχι χωρίς να είναι εφωδιασµένος µε το αίµα της θυσίας, το οποίον
επρόσφερε δια την εξιλέωσιν του εαυτού του και των αµαρτηµάτων , τα οποία από άγνοιαν είχε διαπράξει ο λαός.
Εβρ. 9,8   τούτο δηλούντος τού Πνεύµατος τού Αγίου, µήπω πεφανερώσθαι την των Αγίων οδόν, έτι της πρώτης σκηνής
εχούσης στάσιν·
Εβρ. 9,8   Με αυτήν δε την απαγόρευσιν εδήλωνε συµβολικώς το Πνεύµα το Αγιον, ότι δεν είχεν ακόµη φανερωθή και ήτο
απρόσιτος στους ανθρώπους ο δρόµος, που ωδηγούσεν εις τα αληθινά Αγια, δηλαδή εις την βασιλείαν των ουρανών, διότι
ήτο ακόµη στηµένη και είχε κύρος η παλαιά σκηνή .
Εβρ. 9,9   ήτις παραβολή εις τον καιρόν τον ενεστηκότα , καθ ον δώρά τε και θυσίαι προσφέρονται µη δυνάµεναι κατά
συνείδησιν τελειώσαι τον λατρεύοντα,
Εβρ. 9,9   Αυτή δε ήτο αλληγορία και σύµβολον αυτών, που πραγµατοποιούνται στον παρόντα καιρόν, εις την εποχήν της
χάριτος· κατά την οποίαν εποχήν εξακολουθούν εν τούτοις να προσφέρωνται από τους Εβραίους δώρα και θυσίαι, που
ώριζεν ο παλαιός Νοµος, τα οποία όµως δεν είχαν και δεν έχουν την δύναµιν να δώσουν την ηθικήν τελείωσιν στον
λατρεύοντα και να καθαρίσουν την συνείδησιν από την ενοχήν και την τύψιν της αµαρτίας.
Εβρ. 9,10  µόνον επί βρώµασι και πόµασι και διαφόροις βαπτισµοίς και δικαιώµασι σαρκός, µέχρι καιρού διορθώσεως
επικείµενα.
Εβρ. 9,10  Ολα τα τελούµενα εις την σκηνήν αναφέροντο κυρίως στο σώµα και απέβλεπαν µόνον εις διακρίσεις
επιτρεποµένων και µη επιτρεποµένων φαγητών και ποτών, εις διαφόρους πλύσεις και καθαρµούς και εις παραγγέλµατα,
που εκαθάριζαν το σώµα και ήσαν προσωρινά µέχρι του καιρού, κατά τον οποίον θα επραγµατοποιείτο από τον Χριστόν η
ριζική διόρθωσις και µεταβολή.
Εβρ. 9,11  Χριστός δε παραγενόµενος αρχιερεύς των µελλόντων αγαθών διά της µείζονος και τελειοτέρας σκηνής, ου
χειροποιήτου, τούτ έστιν ου ταύτης της κτίσεως,
Εβρ. 9,11  Και πράγµατι ο Χριστός, όταν ήλθεν ως Αρχιερεύς των αγαθών, τα οποία δια την Π. Διαθήκην ήσαν µέλλοντα,
εισήλθε δια της µεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, που δεν είχε κατασκευασθή από ανθρώπινα χέρια, δηλαδή όχι δια
µέσου των υλικών κτισµάτων, αλλά µε το άγιον και τίµιον σώµα δια της αειπαρθένου Μαρίας. (Αυτό το σώµα ήτο η
µεγαλυτέρα και τελειοτέρα σκηνή του Θεού).
Εβρ. 9,12  ουδέ δι αίµατος τράγων και µόσχων, διά δε τού ιδίου αίµατος εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρωσιν
ευράµενος.
Εβρ. 9,12  Εισήλθε δε άπαξ δια παντός εις τα επουράνια Αγια προσφέρων θυσίαν όχι αίµα τράγων και µόσχων, αλλά το
ιδικόν του αίµα, και επέτυχε έτσι δι' ηµάς τους αµαρτωλούς την αιωνίαν απολύτρωσιν και σωτηρίαν.
Εβρ. 9,13  ει γάρ το αίµα ταύρων και τράγων και σποδός δαµάλεως ραντίζουσα τους κεκοινωµένους αγιάζει προς την της
σαρκός καθαρότητα,
Εβρ. 9,13  Διότι εάν το αίµα των ταύρων και των τράγων και η ανακατωµένη µε νερό στάκτη της δαµάλεως, που εκαίετο
ολόκληρος στο θυσιαστήριον, ραντίζουσα τους µολυσµένους, τους δίδη καθαρισµόν και κάποιον αγιασµόν ως προς την
καθαριότητα του σώµατος
Εβρ. 9,14  πόσω µάλλον το αίµα τού Χριστού, ός διά Πνεύµατος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άµωµον τώ Θεώ, καθαριεί την
συνείδησιν υµών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι;
Εβρ. 9,14  πόσω µάλλον το αίµα του Χριστού, ο οποίος µε το ηνωµένον µαζή του αιώνιον Αγιον Πνεύµα προσέφερε θυσίαν
τον εαυτόν του, τον τελείως καθαρόν και αµόλυντον και από την παραµικροτέραν ακόµη αµαρτίαν, θα καθαρίση την
συνείδησίν σας από τα έργα της αµαρτίας, που οδηγούν στον αιώνιον θάνατον και θα σας δώση την παρρησίαν και την
δύναµιν να λατρεύετε ορθώς τον ζώντα Θεόν;
Εβρ. 9,15  Καί διά τούτο διαθήκης καινής µεσίτης εστίν, όπως, θανάτου γενοµένου εις απολύτρωσιν των επί τή πρώτη
διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν οι κεκληµένοι της αιωνίου κληρονοµίας.
Εβρ. 9,15  Και δια τούτο ακριβώς ο Χριστός έγινε µεσίτης µεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια να συσταθή η νέα διαθήκη. Ετσι
δε αφού θα επραγµατοποιείτο ο σταυρικός θάνατος του µεσίτου Χριστού δια την απολύτρωσιν και συγχώρησιν των
παραβάσεων, που έγιναν κατά την πρώτην διαθήκην, να λάβουν οι προσκεκληµένοι από τον Θεόν πιστοί την αιωνίαν
κληρονοµίαν.
Εβρ. 9,16  όπου γάρ διαθήκη, θάνατον ανάγκη φέρεσθαι τού διαθεµένου·
Εβρ. 9,16  Διότι όπου υπάρχει διαθήκη, δια να τεθή αυτή εις ισχύν και πράξιν, πρέπει προηγουµένως να αναγγελθή και
βεβαιωθή ο θάνατος του διαθέτου.
Εβρ. 9,17  διαθήκη γάρ επί νεκροίς βεβαία, επεί µήποτε ισχύει ότε ζή ο διαθέµενος.
Εβρ. 9,17  Επειδή, ως γνωστόν, η διαθήκη είναι έγκυρος και υποχρεωτικώς εκτελεστή επί ανθρώπων , οι οποίοι έχουν πλέον
αποθάνει. Διότι εφ' όσον χρόνον ζη ο διαθέτης, ουδέποτε ισχύει η διαθήκη.
Εβρ. 9,18  Όθεν ουδ η πρώτη χωρίς αίµατος εγκεκαίνισται·
Εβρ. 9,18  Εκ τούτου δε εξηγείται το γεγονός, ότι και η πρώτη διαθήκη, που συνήψεν ο Θεός µε τους Εβραίους,
εγκαινιάσθηκε και απέκτησε κύρος, αφού είχε χυθή αίµα.
Εβρ. 9,19  λαληθείσης γάρ πάσης εντολής κατά τον νόµον υπό Μωϋσέως παντί τώ λαώ, λαβών το αίµα των µόσχων και
τράγων µετά ύδατος και ερίου κοκκίνου και υσσώπου, αυτό τε το βιβλίον και πάντα τον λαόν εράντισε
Εβρ. 9,19  Διότι, όταν εδόθη δια µέσου του Μωϋσέως και ανεπτύχθη εις όλον τον λαόν κάθε εντολή του Νοµου, τότε αφού
επήρε ο Μωϋσής το αίµα των θυσιασθέντων µόσχων και τράγων ανακατεµένο µαζή µε το νερό, και µε µαλλί κόκκινο και
µε κλωναράκια υσσώπου ερράντισε και αυτό το βιβλίον του Νοµου και όλον τον λαόν
Εβρ. 9,20  λέγων· τούτο το αίµα της διαθήκης ής ενετείλατο προς υµάς ο Θεός.
Εβρ. 9,20  λέγων· ότι “αυτό το αίµα είναι δια την επικύρωσιν της διαθήκης, την οποίαν διέταξε και συνήψε προς σ·ας ο
Θεός”.
Εβρ. 9,21  και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της λειτουργίας τώ αίµατι οµοίως εράντισε .



Εβρ. 9,21  Και ερράντισεν επίσης µε το αίµα ο Μωϋσής την σκηνήν του µαρτυρίου, τον φορητόν δηλαδή ναόν, και όλα τα
σκεύη τα προωρισµένα δια την λατρευτικήν υπηρεσίαν.
Εβρ. 9,22  και σχεδόν εν αίµατι πάντα καθαρίζεται κατά τον νόµον, και χωρίς αιµατεκχυσίας ου γίνεται άφεσις.
Εβρ. 9,22  Και σχεδόν όλα όσα έχουν ανάγκην καθαρισµού, πρόσωπα και πράγµατα, καθαρίζονται, σύµφωνα µε τας
διατάξεις του Νοµου, µε αίµα. Και χωρίς να γίνη δια θυσίας χύσιµο αίµατος, δεν δέδεται άφεσις.
Εβρ. 9,23  Ανάγκη ούν τα µέν υποδείγµατα των εν τοίς ουρανοίς τούτοις καθαρίζεσθαι, αυτά δε τα επουράνια κρείττοσι
θυσίαις παρά ταύτας.
Εβρ. 9,23  Ετσι, λοιπόν, είναι ανάγκη όλα αυτά της Π. Διαθήκης, που ήσαν τύπος και σύµβολα εκείνων που υπάρχουν στους
ουρανούς, να καθαρίζωνται µε αυτάς τας θυσίας των ζώων. Οσον όµως αφορά τα επουράνια, έπρεπε να επιτευχθούν και να
γίνουν κτήµα των ανθρώπων µε θυσίας ασυγκρίτως ανωτέρας από τας θυσίας της Π. Διαθήκης.
Εβρ. 9,24  ου γάρ εις χειροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλ εις αυτόν τον ουρανόν, νύν
εµφανισθήναι τώ προσώπω τού Θεού υπέρ ηµών·
Εβρ. 9,24  Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις Αγια κατασκευασµένα από χέρια ανθρώπων , αντίτυπα των πραγµατικών και
αληθινών Αγίων, αλλ' εισήλθεν εις αυτόν τούτον τον ουρανόν, δια να παρουσιασθή τώρα ενώπιον του Θεού πρεσβευτής
και µεσίτης υπέρ ηµών.
Εβρ. 9,25  ουδ ίνα πολλάκις προσφέρη εαυτόν, ώσπερ ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα Άγια κατ ενιαυτόν εν αίµατι αλλοτρίω·
Εβρ. 9,25  Και εισήλθεν όχι δια να προσφέρη τον εαυτόν του πολλές φορές θυσίαν, όπως ο αρχιερεύς των Εβραίων εισέρχεται
εις τα Αγια του ναού κάθε χρόνο µε το ξένον αίµα των ζώων, που θυσιάζονται.
Εβρ. 9,26  επεί έδει αυτόν πολλάκις παθείν από καταβολής κόσµου· νύν δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτησιν
αµαρτίας διά της θυσίας αυτού πεφανέρωται.
Εβρ. 9,26  Διότι άλλως έπρεπε αυτός να πάθη, να θυσιασθή δηλαδή επάνω στον σταυρόν πολλάκις από τότε που έλαβε
σύστασιν ο κόσµος και υπάρχει η αµαρτία. Τωρα δε, όταν συνεπληρώθησαν και έληξαν οι χρόνοι της Π. Διαθήκης, µια
φορά ενηνθρώπησε και εφανερώθη ο Χριστός, δια να καταργήση µε την θυσίαν του την αµαρτίαν.
Εβρ. 9,27  και καθ όσον απόκειται τοίς ανθρώποις άπαξ αποθανείν, µετά δε τούτο κρίσις,
Εβρ. 9,27  Και καθ' όσον µια φορά επιφυλάσσεται στους ανθρώπους να πεθάνουν, έπειτα δε απακολουθεί κρίσιν και
ανταπόδοσις κατά τα έργα των,
Εβρ. 9,28  ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκείν αµαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αµαρτίας
οφθήσεται τοίς αυτόν απεκδεχοµένοις εις σωτηρίαν.
Εβρ. 9,28  έτσι και ο Χριστός, αφού έγινε άνθρωπος, µίαν φοράν απέθανεν και προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν, δια να
πάρη επάνω του τας αµαρτίας των ανθρώπων. Θα φανή δε δια δευτέραν φοράν ένδοξος εις εκείνους που τον περιµένουν ,
δια να πάρουν την σωτηρίαν από αυτόν χωρίς πλέον να βαστάζη τας αµαρτίας των ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Εβρ. 10,1  Σκιάν γάρ έχων ο νόµος των µελλόντων αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγµάτων, κατ ενιαυτόν ταίς αυταίς
θυσίαις ας προσφέρουσιν εις το διηνεκές, ουδέποτε δύναται τους προσερχοµένους τελειώσαι·
Εβρ. 10,1  Εχων, λοιπόν, ο Νοµος της Π. Διαθήκης κάποιαν αµυδράν σκιαν και υποτύπωσιν των αγαθών , τα οποία έµελλεν ο
Χριστός να δώση και µη έχων σαφή και βεβαίαν εικόνα των ουρανίων πραγµάτων, δεν ηµπορεί ποτέ µε τας ιδίας θυσίας,
τας οποίας κάθε χρόνο συνεχώς προσφέρουν οι ιερείς και ο Αρχιερεύς, να δώση άφεσιν αµαρτιών και λύτρωσιν, να κάµη
τελείους αυτούς, οι οποίοι προσέρχονται στον ναόν και το θυσιαστήριον.
Εβρ. 10,2  επεί ουκ αν επαύσαντο προσφερόµεναι, διά το µηδεµίαν έχειν έτι συνείδησιν αµαρτιών τους λατρεύοντας, άπαξ
κεκαθαρµένους;
Εβρ. 10,2  Διότι, σας ερωτώ, εάν πράγµατι αι θυσίαι αυταί είχαν την δύναµιν να κάµουν αγίους και τελείους τους
ανθρώπους, δεν θα έπαυαν να προσφέρωνται, εφ' όσον οι λατρεύοντες µε αυτάς τον Θεόν και επικαλούµενοι το έλεός του,
δεν θα είχαν πλέον συνείδησιν, ότι είναι αµαρτωλοί, µια φορά και είχαν καθαρισθή µε τας θυσίας των; Βεβαίως θα είχαν
παύσει.
Εβρ. 10,3  αλλ εν αυταίς ανάµνησις αµαρτιών κατ ενιαυτόν·
Εβρ. 10,3  Αλλ' εξακολουθούν να προσφέρωνται, διότι εις αυτάς τας θυσίας γίνεται υπόµνησις και ανάµνησις κάθε χρόνο
των αµαρτιών και της ενοχής εκείνων που τας προσφέρουν και η οποία παραµένει παρά τας θυσίας που προσφέρουν.
Εβρ. 10,4  αδύνατον γάρ αίµα ταύρων και τράγων αφαιρείν αµαρτίας.
Εβρ. 10,4  Διότι είναι αδύνατον το αίµα των ταύρων και των τράγων, που προσφέρονται ως θυσία, να αφαιρή αµαρτίας και
να εξαλείφη την ενόχην.
Εβρ. 10,5  Διό εισερχόµενος εις τον κόσµον λέγει· θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώµα δε κατηρτίσω µοι·
Εβρ. 10,5  Δια τούτο και ο Χριστός, όταν δια της ενανθρωπήσεώς του εισήρχετο στον κόσµον, είπε προς τον Πατέρα του·
“θυσίαν και προσφοράν σαν εκείνας της Π. Διαθήκης δεν ηθέλησες, αλλά µου ετοίµασες σώµα, δια να προσφέρω αυτό
θυσίαν ευάρεστον εις σε και λυτρωτικήν δια τους ανθρώπους.
Εβρ. 10,6  ολοκαυτώµατα και περί αµαρτίας ουκ ευδόκησας·
Εβρ. 10,6  Δεν έχεις δε ευαρεστηθή και επαναπαυθή εις θυσίας, που καίονται ολόκληροι επάνω στο θυσιαστήριον η εις
θυσίας που προσφέρονται δια συγχώρησιν αµαρτίας.
Εβρ. 10,7  τότε είπον· ιδού ήκω, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περί εµού, τού ποιήσαι, ο Θεός, το θέληµά σου.
Εβρ. 10,7  Τοτε είπα· ιδού ήλθα-εις την επικεφαλίδα του βιβλίου και εις όλον το βιβλίον έχει γραφή προφητικώς δι ' εµέ-δια να
εκτελέσω, ω Θεε, πλήρως και τελείως το θέληµά σου”.
Εβρ. 10,8  ανώτερον λέγων ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώµατα και περί αµαρτίας ουκ ηθέλησας ουδέ ευδόκησας ,
αίτινες κατά τον νόµον προσφέρονται,
Εβρ. 10,8  Αφού, λοιπόν, παρά πάνω λέγει, ότι “θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώµατα και ειδικάς θυσίας περί
συγχωρήσεως αµαρτίας δεν ηθέλησες, ούτε ευηρεστήθης εις αυτάς”, που σύµφωνα µε τον Μωσαϊκόν Νοµον σου
προσφέρονται,
Εβρ. 10,9  τότε είρηκεν· ιδού ήκω τού ποιήσαι, ο Θεός, το θέληµά σου. αναιρεί το πρώτον ίνα το δεύτερον στήση.



Εβρ. 10,9  τότε είπε· “ιδού ήλθα να εκτελέσω εις την εντέλειαν, ω Θεε, το θέληµά σου”. Ακυρώνει έτσι και καταργεί το
πρώτον τµήµα του Γραφικού χωρίου, που αναφέρεται εις τας θυσίας, δια να θεµελιώση και καταστήση έγκυρον το
δεύτερον που αναφέρεται εις την θυσίαν του Χριστού.
Εβρ. 10,10  εν ώ θελήµατι ηγιασµένοι εσµέν διά της προσφοράς τού σώµατος τού Ιησού Χριστού εφάπαξ.
Εβρ. 10,10  Δια του θελήµατος δε αυτού του Θεού, περί της ενανθρωπήσεως και θυσίας του Υιού του, είµεθα ηµείς
ηγιασµένοι, δια µέσου της θυσίας του σώµατος του Ιησού Χριστού, η οποία έγινεν άπαξ δια παντός.
Εβρ. 10,11  Καί πάς µέν ιερεύς έστηκε καθ ηµέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ουδέποτε
δύνανται περιελείν αµαρτίας·
Εβρ. 10,11  Και κάθε µεν ιερεύς της Π. Διαθήκης στέκεται κάθε ηµέραν εµπρός στο θυσιαστήριον λειτουργών και
προσφέρων πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, αι οποίαι όµως ουδέποτε ηµπορούν να συγχωρήσουν και να αφαιρέσουν
αµαρτίες.
Εβρ. 10,12  αυτός δε µίαν υπέρ αµαρτιών προσενέγκας θυσίαν εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά τού Θεού ,
Εβρ. 10,12  Αυτός όµως ο Ιησούς Χριστός, αφού επρόσφερε µίαν και µόνην θυσίαν δια την άφεσιν των αµαρτιών, εκάθισε
και µένει δια παντός εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού,
Εβρ. 10,13  το λοιπόν εκδεχόµενος έως τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού.
Εβρ. 10,13  περιµένων στο εξής, έως ότου νικηµένοι και εξουθενωµένοι τεθούν οι εχθροί του υποπόδιον των ποδών του .
Εβρ. 10,14  µια γάρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζοµένους.
Εβρ. 10,14  Διότι µε µίαν προσφοράν και θυσίαν, µε την θυσίαν δηλαδή του εαυτού του επί του σταυρού, έκαµε δια παντός
τελείους εκείνους που ζητούν και αγιάζονται από αυτόν.
Εβρ. 10,15  Μαρτυρεί δε ηµίν και το Πνεύµα το Άγιον· µετά γάρ το προειρηκέναι,
Εβρ. 10,15  Οτι δε ο Χριστός µίαν έπρεπε να προσφέρη θυσίαν εις αγιασµόν όλων των πιστών µας το βεβαιώνει και το
µαρτυρεί το Πνεύµα το Αγιον, διότι ύστερα από αυτό, που προηγουµένως είπεν·
Εβρ. 10,16  αύτη η διαθήκη ήν διαθήσοµαι προς αυτούς µετά τας ηµέρας εκείνας, λέγει Κύριος· διδούς νόµους µου επί
καρδίας αυτών, και επί των διανοιών αυτών επιγράψω αυτούς,
Εβρ. 10,16  “αυτή είναι η διαθήκη την οποίαν θα συνάψω µε αυτούς έπειτα από τας ηµέρας εκείνας, λέγει ο Κυριος, θα δώσω
τους νόµους µου εις τας καρδίας των και θα τους εγχαράξω εις τας διανοίας των, δια να µένουν έτσι ανεξάλειπτοι”.
Εβρ. 10,17  και των αµαρτιών αυτών και των ανοµιών αυτών ου µη µνησθώ έτι.
Εβρ. 10,17  Εν συνεχεία δε προσθέτει· “και δεν θα ενθυµηθώ πλέον τας αµαρτίας των και τας παραβάσστου Νοµου”.
Εβρ. 10,18  όπου δε άφεσις τούτων, ουκέτι προσφορά περί αµαρτίας.
Εβρ. 10,18  Αλλά, όπου υπάρχει συγχώρησις και εξάλειψις αµαρτιών, δεν υπάρχει πλέον ανάγκην να προσφέρεται θυσία δια
τας αµαρτίας.
Εβρ. 10,19  Έχοντες ούν, αδελφοί, παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν τώ αίµατι τού Ιησού,
Εβρ. 10,19  Λοιπόν, αδελφοί, σύµφωνα µε αυτά που είπαµεν, έχοµεν θάρρος και πεποίθησιν, ότι είναι ανοικτή και ελευθέρα η
είσοδος ηµών εις τα πραγµατικά Αγια, δηλαδή εις την επουράνιον βασιλείαν, δια του αίµατος του Ιησού.
Εβρ. 10,20  ήν ενεκαίνισεν ηµίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν διά τού καταπετάσµατος, τούτ έστι της σαρκός αυτού,
Εβρ. 10,20  Αυτήν δε την είσοδον, την νέαν και πρωτοφανή, που οδηγεί εις την αιωνίαν ζωήν, την ήνοιξε και την ενεκαινίασε
προς χάριν µας ο Ιησούς Χριστός δια µέσου του καταπετάσµατος, δηλαδή µε το τίµιον σώµα του, που εθυσίασε.
Εβρ. 10,21  και ιερέα µέγαν επί τον οίκον τού Θεού,
Εβρ. 10,21  Αφού, λοιπόν, έχοµεν και ιερέα µέγαν, τον Ιησούν Χριστόν, εγκατεστηµένον, Κυριον και αρχηγόν επάνω στο
σπίτι του Θεού, δηλαδή εις την Εκκλησίαν,
Εβρ. 10,22  προσερχώµεθα µετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως εραντισµένοι τας καρδίας από συνειδήσεως
πονηράς,
Εβρ. 10,22  ας προσερχώµεθα µε ειλικρινή και άδολον καρδίαν, µε ακλόνητον και φωτισµένην πίστιν, ραντισµένοι µε το
λυτρωτικόν του αίµα εις τας καρδίας µας, δια να είµεθα έτσι λυτρωµένοι από την ενόχην και τας τύψεις της συνειδήσεως
εξ αιτίας των πονηρών έργων,
Εβρ. 10,23  και λελουµένοι το σώµα ύδατι καθαρώ κατέχωµεν την οµολογίαν της ελπίδος ακλινή· πιστός γάρ ο
επαγγειλάµενος·
Εβρ. 10,23  και λουσµένοι κατά το σώµα µε καθαρό, δηλαδή µε το Αγιον Βαπτισµα, ας κρατώµεν σταθεράν και ακλόνητον
την οµολογίαν µας περί των αγαθών, που ελπίζοµεν. Και τούτο, διότι είναι αληθινός κατά πάντα και αξιόπιστος εκείνος
που µας έχει δώσει τας ανεκτιµήτους αυτάς υποσχέσεις.
Εβρ. 10,24  και κατανοώµεν αλλήλους εις παροξυσµόν αγάπης και καλών έργων,
Εβρ. 10,24  Ας παρακολουθώµεν δε και ας γνωρίζωµεν κατά βάθος ο ένας τον άλλον, σαν αδελφοί που είµεθα, ώστε να
παρορµώµεθα εντόνως και να προχωρούµεν µε ζήλον εις την αγάπην και τα καλά έργα.
Εβρ. 10,25  µη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών, καθώς έθος τισίν, αλλά παρακαλούντες, και τοσούτω µάλλον,
όσω βλέπετε εγγίζουσαν την ηµέραν.
Εβρ. 10,25  Παραµερίσατε δε κάθε εµπόδιον και έχετε πάντοτε προθυµίαν, ώστε να µη παραµελήτε και αφίνετε την ιεράν
σύναξιν σας, όπως το έχουν µερικοί συνήθειαν, αλλά να προτρέπετε και να ενισχύετε ο ένας τον άλλον, τόσον µάλιστα
περισσότερον, καθ' όσον βλέπετε να πλησιάζη η ηµέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.
Εβρ. 10,26  Εκουσίως γάρ αµαρτανόντων ηµών µετά το λαβείν την επίγνωσιν της αληθείας, ουκέτι περί αµαρτιών
απολείπεται θυσία,
Εβρ. 10,26  Είναι δε ανάγκη να προσέχετε όλα αυτά και να αλληλοενισχύεσθε στον δρόµον της αρετής, διότι, όταν έπειτα
από την βαθείαν και καθαράν γνώσιν της αληθείας που ελάβαµεν, θεληµατικώς και επιµόνως αµαρτάνωµεν,
περιφρονούντες έτσι την λυτρωτικήν θυσίαν του Χριστού, δεν αποµένει πλέον άλλη θυσία δια την άφεσιν των αµαρτιών
µας,
Εβρ. 10,27  φοβερά δε τις εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εσθίειν µέλλοντος τους υπεναντίους.
Εβρ. 10,27  αλλ' έχοµεν, κατ' ανάγκην, να περιµένωµεν µε φόβον και τρόµον την κρίσιν του Θεού και την καταδίκην, το πυρ
της φοβεράς οργής του Θεού, το οποίον µέλλει να κατατρώγη εκείνους, που θεληµατικά και αµετανόητα εντιστέκονται στο



θείον θέληµα και το καταπατούν µε περιφρόνησιν.
Εβρ. 10,28  αθετήσας τις νόµον Μωϋσέως χωρίς οικτιρµών επί δυσίν ή τρισί µάρτυσιν αποθνήσκει·
Εβρ. 10,28  Εάν κανείς παραβή τον µωσαϊκόν Νοµον, καταδικάζεται χωρίς καµµίαν επιείκειαν εις θάνατον “επί τη βάσει της
καταθέσεως δύο η τριών µαρτύρων”.
Εβρ. 10,29  πόσω δοκείτε χείρονος αξιωθήσεται τιµωρίας ο τον υιόν τού Θεού καταπατήσας και το αίµα της διαθήκης
κοινόν ηγησάµενος, εν ώ ηγιάσθη, και το Πνεύµα της χάριτος ενυβρίσας;
Εβρ. 10,29  Ποσον όµως χιεροτέρας τιµωρίας νοµίζετε, ότι θα κριθή ένοχος εκείνος, που κατεπάτησε µε πείσµα και
περιφρόνησιν τον Υιόν του Θεού και εθεώρησε το τίµιον αίµα του ευτελές και ανάξιον προσοχής, µε το οποίον εν τούτοις
αίµα ο ίδιος είχε πάρει τον αγιασµόν, και ο οποίος παρ' όλ' αυτα ύβρισε, περιεφρόνησε και εχλεύασε το Αγιον Πνεύµα, που
παρέχει την χάριν;
Εβρ. 10,30  οίδαµεν γάρ τον ειπόντα· εµοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος· και πάλιν· Κύριος κρινεί τον λαόν
αυτού.
Εβρ. 10,30  Καµµία αµφιβολία δεν υπάρχει, ότι πράγµατι θα τιµωρηθή δια την ασέβειάν του, διότι γνωρίζοµεν καλά εκείνον
ο οποίος είπε· “εις εµέ, τον δίκαιον και παντοδύναµον, υπάρχει η δικαιοσύνη, που τιµωρεί το κακόν. Εγώ θα ανταποδώσω
στον καθένα κατά τα έργα του, λέγει ο Κυριος”· και πάλιν έχει λεχθή· “ο Κυριος θα κρίνη τον λαόν αυτού”.
Εβρ. 10,31  φοβερόν το εµπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος.
Εβρ. 10,31  Και είναι φοβερόν να πέση κανείς σαν ένοχος εις τα χέρια του Θεού του ζώντος.
Εβρ. 10,32  Αναµιµνήσκεσθε δε τας πρότερον ηµέρας, εν αίς φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεµείνατε παθηµάτων,
Εβρ. 10,32  Να ενθυµήσθε δε τας προηγουµένας ηµέρας της ζωής σας, κατά τας οποίας είχατε κατηχηθή την αλήθειαν και
είχατε φωτισθή µε το Αγιον Βαπτισµα και υπεµείνατε πολύ καρτερικά και ηρωϊκά τον αγώνα των παθηµάτων και των
διωγµών.
Εβρ. 10,33  τούτο µέν ονειδισµοίς τε και θλίψεσι θεατριζόµενοι, τούτο δε κοινωνοί των ούτως αναστρεφοµένων γενηθέντες.
Εβρ. 10,33  Αφ' ενός µεν µε χλευασµούς, µε ύβρεις και µε θλίψεις σαν διεπόµπευαν και σας εθεάτριζαν οι διώκται της
πίστεώς µας, αφ' ετέρου δε σεις µε συµπάθειαν και στοργήν και µε κάθε βοήθειαν συµµετείχατε εις τας θλίψεις και τους
διωγµούς εκείνων.
Εβρ. 10,34  και γάρ τοίς δεσµοίς µου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων υµών µετά χαράς προσεδέξασθε,
γινώσκοντες έχειν εν εαυτοίς κρείττονα ύπαρξιν εν ουρανοίς και µένουσαν.
Εβρ. 10,34  Διότι και εις τα δεσµά, όταν ήµουν φυλακισµένος, εδείξατε στοργήν και συµπάθειαν και την αρπαγήν των
υπαρχόντων σας από τους διώκτας την εδεχθήκατε όχι απλώς µε υποµονήν, αλλά µε χαράν, γνωρίζοντες, ότι έχετε δια τον
εαυτόν σας στους ουρανούς αιωνίαν και αναφαίρετον περιουσίαν, ασυγκρίτως κασλυτέραν.
Εβρ. 10,35  Μή αποβάλητε ούν την παρησίαν υµών, ήτις έχει µισθαποδοσίαν µεγάλην.
Εβρ. 10,35  Μη αποβάλετε, λοιπόν, και µη χάσετε την άφοβον και θαρραλέαν πίστιν σας, η οποία έχει εκ µέρους του Θεού
µεγάλον µισθόν ως ανταπόδοσιν.
Εβρ. 10,36  υποµονής γάρ έχετε χρείαν, ίνα το θέληµα τού Θεού ποιήσαντες κοµίσησθε την επαγγελίαν.
Εβρ. 10,36  Διότι και σήµερον και µέχρι τέλους της ζωής σας έχετε ανάγκην υποµονής, ώστε, αφού τηρήσετε το θέληµα του
Θεού, να απολαύσετε την αµοιβήν, που υπεσχέθη ο Θεός.
Εβρ. 10,37  έτι γάρ µικρόν όσον όσον, ο ερχόµενος ήξει και ου χρονιεί.
Εβρ. 10,37  Καλλιεργήστε και τονώστε την υποµονήν σας, “διότι πολύ ολίγος χρόνος αποµένει, και ο Κυριος, ο ερχόµενος δια
να κρίνη ζώντας και νεκρούς, θα έλθη πάλιν και δεν θα αργήση”.
Εβρ. 10,38  ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται· και εάν υποστείληται, ουκ ευδοκεί η ψυχή µου εν αυτώ.
Εβρ. 10,38  Καθώς λέγει ο Θεός “ο δίκαιος θα κερδήση την αιωνίαν ζωήν δια την φωτισµένην και ενεργόν πίστιν του”. Και
“εάν κανείς δειλιάση και αποχωρήση από τον πνευµατικόν αγώνα, µάθετε ότι δεν ευαρεστείται εις αυτόν η ψυχή µου”.
Εβρ. 10,39  ηµείς δε ουκ εσµέν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής.
Εβρ. 10,39  Ηµείς όµως δεν είµεθα άνθρωποι δειλίας, ατόλµου συστολής και αµφιταλαντεύσεως, ώστε να υπάρχη φόβος να
καταδικασθώµεν εις απώλειαν. Αλλ' είµεθα άνθρωποι της φωτισµένης και ζωντανής πίστεως, δια να κερδήσωµεν έτσι και
σώσωµεν την ψυχήν µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Εβρ. 11,1  Έστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις, πραγµάτων έλεγχος ου βλεποµένων.
Εβρ. 11,1   Είναι δε πίστις, η αδίστακτος και ακλόνητος πεποίθησις εις την πραγµατικήν και βεβαίαν ύπαρξιν αγαθών, τα
οποία ελπίζοµεν· απόδειξις και βεβαιότης περί πραγµάτων, που δεν βλέπονται µε τα µάτια του σώµατος και τα οποία εν
τούτοις χάρις εις αυτήν είναι σαν να τα βλέποµεν µε τα µάτια µας και να τα πιάνωµεν µε τα χέρια µας.
Εβρ. 11,2  εν ταύτη γάρ εµαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι.
Εβρ. 11,2  Ενεκα δε αυτής ακριβώς της ζωντανής πίστεως επήραν την καλήν µαρτυρίαν εκ µέρους του Θεού οι παλαιότεροι,
οι δίκαιοι της Π. Διαθήκης.
Εβρ. 11,3  Πίστει νοούµεν κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήµατι Θεού, εις το µη εκ φαινοµένων τα βλεπόµενα γεγονέναι.
Εβρ. 11,3  Από αυτήν την πίστιν πληροφορούµεθα και ενοούµεν καλά, ότι ο ορατός κόσµος, που έλαβεν ύπαρξιν εν χρόνω,
εδηµιουργήθη µε τον παντοδύναµον λόγον του Θεού, ώστε όσα δηµιουργήµατα βλέποµεν τώρα, να έχωµεν βεβαίαν την
πεποίθησιν ότι έχουν γίνει από µη υπάρχοντα και τα οποία φυσικά δεν εφαίνοντο εις τα σωµατικά µάτια.
Εβρ. 11,4  Πίστει πλείονα θυσίαν Άβελ παρά Κάϊν προσήνεγκε τώ Θεώ, δι ής εµαρτυρήθη είναι δίκαιος, µαρτυρούντος επί
τοίς δώροις αυτού τού Θεού, και δι αυτής αποθανών έτι λαλείται.
Εβρ. 11,4  Χαρις εις την πίστιν, που είχεν ο Αβελ, επρόσφερεν στον Θεόν τελειοτέραν θυσίαν από τον Καϊν. Δια την πίστιν του
δε αυτήν, του εδόθη εκ µέρους του Θεού η µαρτυρία, ότι είναι δίκαιος· διότι ο ίδιος ο Θεός επεβεβαίωσεν, ότι εδέχθη
ευαρέστως τα δώρα της θυσίας του. Και χάρις εις την πίστιν του ο Αβελ, καίτοι έχει αποθάνει προ πολλού, διαλαλείται ως
δίκαιος και εγκωµιάζεται.
Εβρ. 11,5  Πίστει Ενώχ µετετέθη τού µη ιδείν θάνατον, και ουχ ευρίσκετο, διότι µετέθηκεν αυτόν ο Θεός· πρό γάρ της
µεταθέσεως αυτού µεµαρτύρηται ευηρεστηκέναι τώ Θεώ·



Εβρ. 11,5  Δια την πίστιν του ο Ενώχ µετετέθη ζωντανός από τον παρόντα κόσµον, δια να µη ίδη θάνατον και δεν ευρίσκετο
πλέον εις την γην, διότι τον είχε µεταθέσει ο Θεός. Διότι προ της µεταθέσεώς του αυτής εδόθη δι' αυτόν µαρτυρία, ότι είχεν
ευαρεστήσει µε την όλην ζωήν του στον Θεόν.
Εβρ. 11,6  χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι· πιστεύσαι γάρ δεί τον προσερχόµενον τώ Θεώ ότι έστι και τοίς
εκζητούσιν αυτόν µισθαποδότης γίνεται.
Εβρ. 11,6  Χωρίς δε την πίστιν είναι αδύνατον να ευαρεστήση ο άνθρωπος στον Θεόν· διότι εκείνος που προσέρχεται στον
Θεόν πρέπει απαραιτήτως να πιστεύση πρώτον µεν ότι υπάρχει Θεός, και δεύτερον, ότι ο Θεός αποδίδει πάντοτε τον
δίκαιον µισθόν εις εκείνους που τον αναζητούν και προσέρχονται εις αυτόν και τηρούν το θέληµά του.
Εβρ. 11,7  Πίστει χρηµατισθείς Νώε περί των µηδέπω βλεποµένων, ευλαβηθείς κατεσκεύασε κιβωτόν εις σωτηρίαν τού οίκου
αυτού, δι ής κατέκρινε τον κόσµον, και της κατά πίστιν δικαιοσύνης εγένετο κληρονόµος.
Εβρ. 11,7  Ενακα της πίστεώς του ο Νώε, πληροφορηθείς προφητικώς από τον Θεόν δι' εκείνα που δεν εβλέποντο ακόµη,
έµελλαν όµως να γίνουν, δηλαδή δια τον κατακλυσµόν, κατελήφθη από ιερόν δέος και κατεσκεύασε την κιβωτόν δια την
σωτηρίαν της οικογενείας του. Με την ακλόνητον και ευλαβή δε αυτήν πίστιν του, διεβεβαίωσε και απέδειξεν, ότι ήτο άξιος
καταδίκης ο άπιστος και αµαρτωλός κόσµος της εποχής του. Και χάρις εις την πίστιν του αυτήν δεν εσώθη µόνον από τον
κατακλυσµόν, αλλ' έγινε και κληρονόµος της δικαιώσεως, που παρέχει ο Θεός στους πιστούς.
Εβρ. 11,8  Πίστει καλούµενος Αβραάµ υπήκουσεν εξελθείν εις τον τόπον ον έµελλε λαµβάνειν εις κληρονοµίαν, και εξήλθε
µη επιστάµενος που έρχεται.
Εβρ. 11,8  Ενεκα της πίστεώς του ο Αβραάµ, καλούµενος από τον Θεόν, υπήκουσε να εξέλθη και να φύγη από την πατρίδα
του και νε µεταβή στον τόπον, τον οποίον επρόκειτο να λάβη ως κληρονοµίαν του από τον Θεόν. Και πράγµατι εξήλθε,
χωρίς και να γνωρίζη που πηγαίνει.
Εβρ. 11,9  Πίστει παρώκησεν εις την γήν της επαγγελίας ως αλλοτρίαν, εν σκηναίς κατοικήσας µετά Ισαάκ και Ιακώβ των
συγκληρονόµων της επαγγελίας της αυτής·
Εβρ. 11,9  Χαρις εις αυτήν την πίστιν του κατώκησεν εις την γην, που του είχε υποσχεθή ο Θεός, σαν εις ξένην περιοχήν και
έζησε µέσα εις σκηνάς µαζή µε τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήσαν συγκληρονόµοι της ιδίας υποσχέσεως του Θεού.
Εβρ. 11,10  εξεδέχετο γάρ την τους θεµελίους έχουσαν πόλιν, ής τεχνίτης και δηµιουργός ο Θεός.
Εβρ. 11,10  Και τούτο, διότι επερίµενε µε πίστιν και ελπίδα ακλόνητον την επουράνιον πόλιν, µε τα αδιάσειστα και αιώνια
θεµέλια της, της οποίας τεχνίτης και δηµιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός.
Εβρ. 11,11  Πίστει και αυτή Σάρα δύναµιν εις καταβολήν σπέρµατος έλαβε και παρά καιρόν ηλικίας έτεκεν , επεί πιστόν
ηγήσατο τον επαγγειλάµενον.
Εβρ. 11,11  Χαρις εις την πίστιν της και αυτή η στείρα και πολύ ηλικιωµένη Σαρρα, επήρε δύναµιν, ώστε να καταβληθή και
ζωογονηθή εις αυτήν σπέρµα· και µολονότι είχε περάσει πλέον η ηλικία της, εγέννησε τέκνον, επειδή εθεώρησε κατά
πάντα αξιόπιστον εκείνον, που της είχε υποσχεθή, ότι θα αποκτούσε υιόν.
Εβρ. 11,12  διό και αφ ενός εγεννήθησαν, και ταύτα νενεκρωµένου, καθώς τα άστρα τού ουρανού τώ πλήθει και ως η άµµος
η παρά το χείλος της θαλάσσης η αναρίθµητος.
Εβρ. 11,12  Δια την πίστιν αυτήν της Σαρρας και του Αβραάµ εγεννήθησαν από έναν άνθρωπον, τον Αβραάµ, νεκρωµένον
πλέον εξ αιτίας του γήρατος αναρίθµητοι απόγονοι σαν τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και σαν την άµµον της
σακροθαλασσιάς, που είναι αδύνατον να µετρηθή.
Εβρ. 11,13  Κατά πίστιν απέθανον ούτοι πάντες, µη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά πόρωθεν αυτάς ιδόντες και
ασπασάµενοι, και οµολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδηµοί εισιν επί της γής.
Εβρ. 11,13  Ολοι αυτοί απέθαναν στερεωµένοι εις την πίστιν και εις την ελπίδα, που γεννά η πίστις, χωρίς εν τούτοις να
λάβουν τας επαγγελίας. Αλλά τας είδαν από µακράν και τας εδέχθησαν µε όλην των την ψυχήν και ωµολόγησαν µε τα
έργα των και µε τα λόγια των, ότι είναι ξένοι και παρεπίδηµοι επάνω εις την γην.
Εβρ. 11,14  οι γάρ τοιαύτα λέγοντες εµφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσι.
Εβρ. 11,14  Διότι αυτοί που έλεγαν τέτοια λόγια, εφανέρωναν καθαρά, ότι δεν επανεπαύοντο εις την επίγειον πατρίδα, αλλ'
εζητούσαν την µόνιµον και χαρµόσυνον πατρίδα, δηλαδή τον ουρανόν.
Εβρ. 11,15  και ει µέν εκείνης εµνηµόνευον, αφ ής εξήλθον, είχον αν καιρόν ανακάµψαι·
Εβρ. 11,15  Και εάν ενεθυµούντο εκείνην, την επίγειον πατρίδα, από την οποίαν είχαν εξέλθει, είχαν και τον χρόνον και την
ευκαιρίαν να επανέλθουν εις αυτήν.
Εβρ. 11,16  νύν δε κρείττονος ορέγονται, τούτ έστιν επουρανίου. διό ουκ επαισχύνεται αυτούς ο Θεός Θεός επικαλείσθαι
αυτών· ητοίµασε γάρ αυτοίς πόλιν.
Εβρ. 11,16  Τωρα όµως επιθυµούν σφοδρώς καλυτέραν και τελειοτέραν πατρίδα, δηλαδή την επουράνιον. Δι' αυτό και ο
Θεός δεν αισθάνεται εξ αιτίας των καµµίαν εντροπήν, να ονοµάζεται Θεός των. Τουναντίον ευαρεστείται εις αυτούς, όπως
µαρτυρείται από το γεγονός, ότι τους έχει ετοιµάσει επουράνιον και µακαρίαν πατρίδα.
Εβρ. 11,17  Πίστει προσενήνοχεν Αβραάµ τον Ισαάκ πειραζόµενος, και τον µονογενή προσέφερεν ο τας επαγγελίας
αναδεξάµενος,
Εβρ. 11,17  Ενεκα της µεγάλης του πίστεως επρόσφερε θυσίαν τον Ισαάκ ο Αβραάµ, όταν εδοκιµάζετο από τον Θεόν. Και
αυτός ο οποίος προηγουµένως είχε δεχθή και πιστεύσει ολοψύχως εις τας υποσχέσστου Θεού, ότι δια του Ισαάκ θα
εγεννάτο αναρίθµητος λαός, επρόφερε µε πίστιν τον µονάκριβον υιόν του.
Εβρ. 11,18  προς ον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρµα,
Εβρ. 11,18  Διότι εις αυτόν είχε λεχθή προηγουµένως, ότι γνήσιοι απόγονοι του θα ωνοµάζοντο αυτοί, τους οποίους θα είχεν
από τον Ισαάκ.
Εβρ. 11,19  λογισάµενος ότι και εκ νεκρών εγείρειν δυνατός ο Θεός· όθεν αυτόν και εν παραβολή εκοµίσατο.
Εβρ. 11,19  Εσκέφθη όµως, ότι ο Θεός είναι δυνατός και ικανός και εκ νεκρών να αναστήση τον Ισαάκ . Δια την πίστιν του
ακριβώς αυτήν τον επήρε πάλιν, και µάλιστα κατά τρόπον, που ο Ισαάκ έγινε προεικόνισµα της θυσίας και της
αναστάσεως του Χριστού, του µονογενούς Υιού του Θεού.
Εβρ. 11,20  Πίστει περί µελλόντων ευλόγησεν Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ησαύ.
Εβρ. 11,20  Επειδή επίστευσεν εις τας επαγγελίας του Θεού ο Ισαάκ, ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ησαύ, δι' όσα έµελλον να



συµβούν.
Εβρ. 11,21  Πίστει Ιακώβ αποθνήσκων έκαστον των υιών Ιωσήφ ευλόγησε, και προσεκύνησεν επί το άκρον της ράβδου
αυτού.
Εβρ. 11,21  Με πίστιν ο Ιακώβ, όταν επέθαινε, ευλόγησε τα δύο παιδιά του Ιωσήφ και τα προανήγγειλε ως αρχηγούς δύο
φυλών και επροσκύνησε τον Θεόν, στηριζόµενος, καθό γέρων πλέον, στο άκρον της ράβδου του.
Εβρ. 11,22  Πίστει Ιωσήφ τελευτών περί της εξόδου των υιών Ισραήλ εµνηµόνευσε και περί των οστέων αυτού ενετείλατο.
Εβρ. 11,22  Χαρις εις την πίστιν του ο Ιωσήφ, όταν επέθαινε, ενεθυµήθη εκεί, εις την επιθανάτιον κλίνην του, την έξοδον των
Ισραηλιτών από την Αίγυπτον προς την γην Χαναάν και έδωσεν εντολήν να παραλάβουν µαζή των και τα οστά του.
Εβρ. 11,23  Πίστει Μωϋσής γεννηθείς εκρύβη τρίµηνον υπό των πατέρων αυτού, διότι είδον αστείον το παιδίον, και ουκ
εφοβήθησαν το διάταγµα τού βασιλέως.
Εβρ. 11,23  Χαρις εις την πίστιν των γονέων του, όταν εγεννήθη ο Μωϋσής, εκρατήθη κρυµµένος από αυτούς επί τρεις µήνες,
διότι είδαν ωραίον και χαριτωµένον το παιδίον των, και δεν εφοβήθησαν το διάταγµα του Φαραώ (που επέβαλλε να
θανατώνωνται τα αρσενικά βρέφη των Εβραίων).
Εβρ. 11,24  Πίστει Μωϋσής µέγας γενόµενος ηρνήσατο λέγεσθαι υιός θυγατρός Φαραώ,
Εβρ. 11,24  Ενεκα της πίστεως του ο Μωϋσής, όταν εµεγάλωσεν, ηρνήθη να ονοµάζεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ,
Εβρ. 11,25  µάλλον ελόµενος συγκακουχείσθαι τώ λαώ τού Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αµαρτίας απόλαυσιν,
Εβρ. 11,25  και επροτίµησε καλύτερον να ταλαιπωρήται και να κακοπαθή µαζή µε τον λαόν του Θεού, παρά να έχη
πρόσκαιρον απόλαυσιν µιας αµαρτωλής και τρυφηλής ζωής, σαν βασιλόπουλο εις τα ανάκτορα.
Εβρ. 11,26  µείζονα πλούτον ηγησάµενος των Αιγύπτου θησαυρών τον ονειδισµόν τού Χριστού· απέβλεπε γάρ εις την
µισθαποδοσίαν.
Εβρ. 11,26  Και από τους θησαυρούς, από τα αγαθά και την δόξαν της Αιγύπτου, εθεώρησε µεγαλύτερον και πολυτιµότερον
πλούτον το να χλευάζεται και να περιφρονήται, όπως βραδύτερον θα ωνειδίζετο ο Χριστός. Διότι είχε προσηλωµένα τα
µάτια του και επερίµενε µε πίστιν της ανταµοιβήν, που θα του έδιδεν ο Θεός στους ουρανούς.
Εβρ. 11,27  Πίστει κατέλιπεν Αίγυπτον µη φοβηθείς τον θυµόν τού βασιλέως· τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρησε.
Εβρ. 11,27  Χαρις εις την πίστιν του εγκατέλειψε την Αίγυπτον, όταν, δια να υπερασπίση ένα Εβραίον, εφόνευσε τον
Αιγύπτιον, χωρίς να φοβηθή τον θυµόν του Φαραώ. Και τούτο, διότι επερίµενε µε πίστιν και εγκαρτέρησιν της βοήθειαν
του Θεού του αοράτου, τον οποίον ησθάνετο παρόντα, σαν να τον έβλεπε µε τα σωµατικά του µάτια.
Εβρ. 11,28  Πίστει πεποίηκε το πάσχα και την πρόσχυσιν τού αίµατος, ίνα µη ο ολοθρεύων τα πρωτότοκα θίγη αυτών.
Εβρ. 11,28  Με την πίστιν έκαµε το Πασχα, την θυσίαν του αρνίου, µε το αίµα του οποίου έχρισε τους παραστάτας των
εξωτερικών θυρών των οικιών των Εβραίων, δια να µη εγγίση τα πρωτότοκα των Εβραίων ο εξολεθρευτής άγγελος.
Εβρ. 11,29  Πίστει διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διά ξηράς, ής πείραν λαβόντες οι Αιγύπτιοι κατεπόθησαν.
Εβρ. 11,29  Με πίστιν εις την παντοδύναµον βοήθειαν του Θεού διέβησαν οι Εβραίοι την Ερυθράν θάλασσαν, σαν να
επερνούσαν από ξηράν, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν επεχείρησαν να κάµουν το ίδιο, κατεποντίσθησαν και κατεπόθησαν από
την θάλασσαν.
Εβρ. 11,30  Πίστει τα τείχη Ιεριχώ έπεσε κυκλωθέντα επί επτά ηµέρας.
Εβρ. 11,30  Δια της πίστεως έπεσαν τα ισχυρά τείχη της Ιεριχούς, αφού προηγουµένως επί επτά ηµέρας τα περιτριγύριζαν
κύκλω οι Ισραηλίται.
Εβρ. 11,31  Πίστει αάβ η πόρνη ου συναπώλετο τοίς απειθήσασι, δεξαµένη τους κατασκόπους µετ ειρήνης.
Εβρ. 11,31  Χαρις εις την πίστιν της η Ραάβ, η πόρνη, δεν εξωλοθρεύθηκε µαζή µε τους απειθείς συµπατριώτας της, διότι είχε
δεχθή προηγουµένως µε ειρήνην τους Ισραηλίτας κατασκόπους, τους οποίους είχε στείλει ο Ιησούς του Ναυή.
Εβρ. 11,32  Καί τι έτι λέγω; επιλείψει γάρ µε διηγούµενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαµψών και Ιεφθάε, Δαυΐδ τε
και Σαµουήλ και των προφητών,
Εβρ. 11,32  Και τι να διηγούµαι ακόµη; Θα σταµατήσω, διότι δεν θα µε πάρη ο χρόνος, να διηγηθώ δια τον Γεδεών, τον
Βαράκ και τον Σαµψών και τον Ιεφθάε, δια τον Δαυίδ και τον Σαµουήλ και τους προφήτας.
Εβρ. 11,33  οί διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόµατα
λεόντων,
Εβρ. 11,33  Αυρτοί, χάρις εις την πίστιν των, ηγωνίσθησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ήσκησαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την
πραγµατοποίησιν των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν τα στόµατα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ,
Εβρ. 11,34  έσβεσαν δύναµιν πυρός, έφυγον στόµατα µαχαίρας, ενεδυναµώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν
πολέµω, παρεµβολάς έκλιναν αλλοτρίων·
Εβρ. 11,34  έσβησαν την φοβεράν δύναµιν της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες, διέφυγαν τον κίνδυνον να σφαγούν µε
µαχαίρια, όπως ο Ηλίας, εδυναµώθησαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κραταιοί και δυνατοί στον
πόλεµον, έκαµψαν και έτρεψαν εις φυγήν πολυάριθµα στρατεύµατα ξένων εχθρών.
Εβρ. 11,35  έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών· άλλοι δε ετυµπανίσθησαν, ου προσδεξάµενοι την
απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν·
Εβρ. 11,35  Μερικές γυναίκες, χάρις εις αυτήν την πίστιν, επήραν πάλιν ζωντανούς, δια της αναστάσεως τους νεκρούς των.
Αλλοι δε εδέθησαν στο τύµπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνον όργανον, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσιν, που
τους επρότειναν οι βασανισταί των, εάν ηρνούντο την πίστιν των, και υπέµειναν το φοβερόν µαρτύριον µέχρι θανάτου, δια
να επιτύχουν και πάρουν ανάστασιν ασυγκρίτως καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν.
Εβρ. 11,36  έτεροι δε εµπαιγµών και µαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσµών και φυλακής·
Εβρ. 11,36  Αλλοι δε εδοκίµασαν εµπαιγµούς και µαστιγώσεις, ακόµη δε δεσµά και φυλακήν.
Εβρ. 11,37  ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω µαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν µηλωταίς, εν αιγείοις
δέρµασιν, υστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι,
Εβρ. 11,37  Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επέρασαν µέσα από πολλούς πειρασµούς, απέθαναν σφαγέντες µε µάχαιραν,
περιήρχοντο εδώ και εκεί φορούντες, αντί για ενδύµατα, προβιές και δέρµατα γιδιών, στερούµενοι, θλιβόµενοι,
υποβαλλόµενοι εις πολλάς κακουχίας.
Εβρ. 11,38  ών ουκ ήν άξιος ο κόσµος, εν ερηµίαις πλανώµενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταίς οπαίς της γής.



Εβρ. 11,38  Τετοιους αγίους δεν ήτο άξιος να τους έχη ο αµαρτωλός κόσµος. Επεριπλανώντο εις τις ερηµίες, εις τα όρη, εις τα
σπήλαια, εις τις τρύπες της γης.
Εβρ. 11,39  Καί ούτοι πάντες µαρτυρηθέντες διά της πίστεως ουκ εκοµίσαντο την επαγγελίαν,
Εβρ. 11,39  Και όλοι αυτοί, µολονότι έλαβαν την καλήν και τιµίαν µαρτυρίαν, ότι ευηρέστησαν στον Θεόν χάρις εις την
πίστιν των, δεν απήλαυσαν πλήρως την υπόσχεσιν της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας.
Εβρ. 11,40  τού Θεού περί ηµών κρείττόν τι προβλεψαµένου, ίνα µη χωρίς ηµών τελειωθώσι.
Εβρ. 11,40  Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ηµάς κάτι καλύτερον· δηλαδή να µη απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωσιν και την
µακαριότητα χωρίς ηµάς (αλλ' όλοι µαζή σαν ένα πνευµατικόν σώµα να απολαύσωµεν κατά την δευτέραν παρυσίαν την
µακαριότητα της βασιλείας των ουρανών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Εβρ. 12,1  Τοιγαρούν και ηµείς, τοσούτον έχοντες περικείµενον ηµίν νέφος µαρτύρων, όγκον αποθέµενοι πάντα και την
ευπερίστατον αµαρτίαν, δι υποµονής τρέχωµεν τον προκείµενον ηµίν αγώνα,
Εβρ. 12,1  Δια τούτο, λοιπόν, και ηµείς, αφού έχοµεν ολόγυρά µας τόσον µεγάλο νέφος αναριθµήτων αγίων, που
εµαρτύρησαν και εµαρτυρήθησαν δια την πίστιν των, ας πετάξωµεν µακρυά από επάνω µας κάθε βάρος από τας
καταθλιπτικάς µερίµνας του βίου και προπαντός την αµαρτίαν, η οποία από όλα τα σηµεία κατά τρόπον δελεαστικόν και
προκλητικόν εύκολα µας περιβάλλει, και ας τρέχωµεν µε επιµονήν και υποµονήν τον αγώνα, που ευρίσκεται ενώπιον µας.
Εβρ. 12,2  αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν , ός αντί της προκειµένης αυτώ χαράς υπέµεινε
σταυρόν, αισχύνης καταφρονήσας, εν δεξιά τε τού θρόνου τού Θεού κεκάθικεν.
Εβρ. 12,2  Δια να αντλούµεν δε θάρρος και δύναµιν, ας έχωµεν προσηλωµένα µε πίστιν τα βλέµµατά µας στον Χριστόν, τον
αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς µας, ο οποίος µε την χάριν του µας χειραγωγεί στον δρόµον της τελειότητος. Αυτός αντί
της µακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εµπρός του ως Θεός και αντί της χαράς την οποίαν εδικαιούτο να απολαµβάνη
και ως άνθρωπος αναµάρτητος ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίµησε και υπέµεινε τον σταυρικόν θάνατον
και κατεφρόνησε την εντροπήν και τον εξευτελισµόν προς χάριν ηµών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του
θρόνου του Θεού.
Εβρ. 12,3  αναλογίσασθε γάρ τον τοιαύτην υποµεµενηκότα υπό των αµαρτωλών εις αυτόν αντιλογίαν, ίνα µη κάµητε ταίς
ψυχαίς υµών εκλυόµενοι.
Εβρ. 12,3  Σκεφθήτε, λοιπόν, εκείνον, ο οποίος από τους αµαρτωλούς και µοχθηρούς βασανιστάς και σταυρωτάς του
υπέµεινε τόσον µεγάλην µαρτυρικήν οδύνην και εξουθένωσιν, δια να µη αποκάµετε και λιποψυχήσετε κσαι παραλύσουν
αποθαρρυµέναι αι ψυχαί σας.
Εβρ. 12,4  Ούπω µέχρις αίµατος αντικατέστητε προς την αµαρτίαν ανταγωνιζόµενοι,
Εβρ. 12,4  Δεν αντισταθήκατε ακόµη αγωνιζόµενοι σκληρά εναντίον της αµαρτίας, ώστε να χύσετε και αυτό το αίµα σας.
Εβρ. 12,5  και εκλέλησθε της παρακλήσεως, ήτις υµίν ως υιοίς διαλέγεται· υιέ µου, µη ολιγώρει παιδείας Κυρίου, µηδέ
εκλύου υπ αυτού ελεγχόµενος.
Εβρ. 12,5  Και εν τούτοις εξεχάσατε την παρηγορίαν και προτροπήν, την οποίαν µας κάµνει ο Θεός, όταν συνοµιλή µαζή
µας σαν προς παιδιά του· “παιδί µου, µη αµελής και µη αδιαφορής δια την παιδαγωγίαν, που έστω και δια µέσου θλίψεων,
σου κάµνει ο Κυριος και µη παραλύης και αποθαρρύνεσαι, όταν ελέγχεσαι από αυτόν.
Εβρ. 12,6  ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, µαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται.
Εβρ. 12,6  Διότι εκείνον που αγαπά ο Κυριος, τον παιδαγωγεί και τον µορφώνει δια µέσου των θλίψεων· µαστιγώνει δε µε
ταλαιπωρίες κάθε υιόν, τον οποίον δέχεται κοντά του ως ιδικόν του”.
Εβρ. 12,7  ει παιδείαν υποµένετε, ως υιοίς υµίν προσφέρεται ο Θεός· τις γάρ εστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ;
Εβρ. 12,7  Εάν δείχνετε υποµονήν και δέχεσθε την παιδαγωγίαν αυτήν του Κυρίου, ας έχετε υπ' όψιν σας, ότι ο Θεός
συµπεριφέρεται προς σας, σαν προς παιδιά του. Διότι, υπάρχει κανένας υιός, τον οποίον δεν παιδαγωγεί µε πολλούς
τρόπους ο πατέρας;
Εβρ. 12,8  ει δε χωρίς εστε παιδείας, ής µέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι εστέ και ουχ υιοί.
Εβρ. 12,8  Εάν όµως µένετε χωρίς αυτήν την παιδαγωγίαν, εις την οποίαν έλαβαν µέρος και την εγεύθησαν όλα τα αληθινά
παιδιά του Θεού, τότε δεν είσθε γνήσια παιδιά του Θεού, αλλά νόθα.
Εβρ. 12,9  είτα τους µέν της σαρκός ηµών πατέρας είχοµεν παιδευτάς και ενετρεπόµεθα· ου πολλώ µάλλον υποταγησόµεθα
τώ πατρί των πνευµάτων και ζήσοµεν;
Εβρ. 12,9  Επειτα, ας σκεφθώµεν και τούτο· όταν ήµεθα µικροί είχαµεν τους σαρκικούς πατέρας µας ως παιδαγωγούς, οι
οποίοι και µας επέπλητταν και µας ετιµωρούσαν και εδοκιµάζαµεν εντροπήν και συστολήν επέναντί των. Δεν πρέπει,
λοιπόν, ακόµη περισσότερον, να υποταχθώµεν στον Θεόν, τον δηµιουργόν και πατέρα όλων των πνευµατικών υπάρξεων,
και να κερδήσωµεν έτσι την αιωνίαν ζωήν;
Εβρ. 12,10  οι µέν γάρ προς ολίγας ηµέρας κατά το δοκούν αυτοίς επαίδευον, ο δε επί το συµφέρον, εις το µεταλαβείν της
αγιότητος αυτού.
Εβρ. 12,10  Διότι οι µεν σαρκικοί γονείς µας επαιδαγωγούσαν, όπως ενόµιζαν καλόν, δια να επιτύχωµεν κατά το
ολιγοχρόνιον αυτό διάστηµα της επιγείου ζωής µας. Ο Θεός όµως µας παιδαγωγεί (σύµφωνα µε την αγαθότητα και
σοφίαν αυτού κατά τον απολύτως ορθόν τρόπον) προς το συµφέρον µας, δια να γίνωµεν µέτοχοι της αγιότητος και της
δόξης αυτού.
Εβρ. 12,11  πάσα δε παιδεία προς µέν το παρόν ου δοκεί χαράς είναι, αλλά λύπης, ύστερον δε καρπόν ειρηνικόν τοίς δι αυτής
γεγυµνασµένοις αποδίδωσι δικαιοσύνης.
Εβρ. 12,11  Καθε παιδαγωγία, καθ' ον χρόνον διαρκεί, δεν φαίνεται να φέρη χαράν, αλλά λύπην, ύστερον όµως, εις εκείνους,
που ησκήθησαν και επαιδαγωγήθησαν δι' αυτής, αποδίδει και φέρει ειρηνικόν και ευχάριστον καρπόν δικαιοσύνης και
αγιότητος.
Εβρ. 12,12  Διό τας παρειµένας χείρας και τα παραλελυµένα γόνατα ανορθώσατε,
Εβρ. 12,12  Ακριβώς, διότι τόσον µεγάλην ωφέλειαν φέρει η παιδαγωγία του Θεού “εσηκώσατε και χαλυβδώσατε τα
πεσµένα κάτω χέρια και τα παραλελυµένα γόνατα”



Εβρ. 12,13  και τροχιάς ορθάς ποιήσατε τοίς ποσίν υµών, ίνα µη το χωλόν εκτραπή, ιαθή δε µάλλον.
Εβρ. 12,13  και “κάµετε ευθείς τους δρόµους, δια να βαδίζουν µε ασφάλειαν το πόδια σας”, δια να µη παρεκκλίνη και ξεκόψη
από τον ορθόν δρόµον ο χωλός, αλλά µάλλον να ιαρευθή.
Εβρ. 12,14  Ειρήνην διώκετε µετά πάντων, και τον αγιασµόν, ού χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον,
Εβρ. 12,14  Αγωνίζεσθε και προσπαθείτε να έχετε ειρήνην µε όλους, να αποκτήσετε δε την αγιότητα και καθαρότητα της
καρδίας, διότι χωρίς αυτήν την αγιότητα κανείς δεν θα ίδη τον Κυριον.
Εβρ. 12,15  επισκοπούντες µη τις υστερών από της χάριτος τού Θεού, µη τις ρίζα πικρίας άνω φύουσα ενοχλή και διά ταύτης
µιανθώσι πολλοί,
Εβρ. 12,15  Προσέχετε καλά, µήπως κανείς από σας στερείται εξ υπαιτιότητος του την χάριν του Θεού και χάση την
σωτηρίαν. Προσέχετε µήπως καµµιά πικρή ρίζα εγωπαθούς και αµαρτωλής καρδίας φυτρώνει προς τα πάνω και προκαλεί
ενόχλησιν και µολυνθούν µε αυτήν πολλοί.
Εβρ. 12,16  µη τις πόρνος ή βέβηλος ως Ησαύ, ός αντί βρώσεως µιάς απέδοτο τα πρωτοτόκια αυτού.
Εβρ. 12,16  Προσέχετε ακόµη, µήπως είναι κανείς πόρνος η ασεβής και ανίερος, όπως ο Ησαύ, ο οποίος αντί ενός φαγητού
επώλησε τα ιερά και ανεκτίµητα πρωτοτόκιά του, από τα οποία και εξέπεσε δια παντός.
Εβρ. 12,17  ίστε γάρ ότι και µετέπειτα, θέλων κληρονοµήσαι την ευλογίαν απεδοκιµάσθη· µετανοίας γάρ τόπον ουχ εύρε,
καίπερ µετά δακρύων εκζητήσας αυτήν.
Εβρ. 12,17  Διότι γνωρίζετε, ότι, αν και έπειτα ήθελε να ξαναπάρη πάλιν την ευλογίαν των πρωτοτοκιών, απεδοκιµάσθη από
τον Θεόν. Διότι δεν εύρε αποτελεσµατικόν τρόπον µετανοίας, δια να επανορθώση το σφάλµα του, αν και µε δάκρυα
εζήτησε την επανόρθωσιν εκ µέρους του πατρός του.
Εβρ. 12,18  Ου γάρ προσεληλύθατε ψηλαφωµένω όρει και κεκαυµένω πυρί και γνόφω και σκότω και θυέλλη
Εβρ. 12,18  Να είσθε άγρυπνοι και προσεκτικοί, µήπως και χάσετε από ραθυµίαν και εµέλειαν την σωτηρίαν, διότι δεν έχετε
πλησιάσει ένα ψηλαφητό και “φλογισµένο από πυρ βουνό, όπως ήτο το Σινά, ούτε πυκνήν µαύρην οµίχλην και σκότος και
θύελλαν
Εβρ. 12,19  και σάλπιγγος ήχω και φωνή ρηµάτων ής οι ακούσαντες παρητήσαντο µη προστεθήναι αυτοίς λόγον·
Εβρ. 12,19  και συγκλονιστικόν ήχον σάλπιγγος και φοβεράν φωνήν λόγων Θεού”, την οποίαν, όταν ήκουσαν οι Ιουδαίοι,
εκεί στο Σινά, κατυελήφθησαν από φόβον, ηρνήθησαν να την ακούσουν και παρεκάλεσαν να µη προστεθούν και άλλοι
λόγοι εις αυτούς.
Εβρ. 12,20  ουκ έφερον γάρ το διαστελλόµενον· κάν θηρίον θίγη τού όρους, λιθοβοληθήσεται·
Εβρ. 12,20  Διότι δεν τους ήτο δυνατόν να υποφέρουν εκείνο που είχεν απειλήσει ο Θεός· “και ζώον ακόµη εάν πλησιάση και
εγγίση το όρος θα λιθοβοληθή”.
Εβρ. 12,21  και· ούτω φοβερόν ήν το φανταζόµενον! Μωϋσής είπεν· έκφοβός ειµι και έντροµος·
Εβρ. 12,21  Και ήτο τόσον πολύ φοβερόν αυτό το φαινόµενον, που επρόβαλεν εις τα µάτια των, ώστε και ο ίδιος ο Μωϋσής
είπε· “είµαι γεµάτος φόβον και τρόµον!”
Εβρ. 12,22  αλλά προσεληλύθατε Σιών όρει και πόλει Θεού ζώντος, Ιερουσαλήµ επουρανίω, και µυριάσιν αγγέλων,
Εβρ. 12,22  Αλλ' έχετε προσέλθει στο όρος της νέας Σιών, εις την πνευµατικήν πόλιν του ζώντος Θεού, εις την επουράνιον
Ιερουσαλήµ και εις τας µυριάδας των αγγέλων,
Εβρ. 12,23  πανηγύρει και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραµµένων, και κριτή Θεώ πάντων, και πνεύµασι
δικαίων τετελειωµένων,
Εβρ. 12,23  εις πανευφρόσυνον πανήγυριν και εις χαρµόσυνον συγκέντρωσιν των εκλεκτών τέκνων του Θεού, τα οποία
έχουν πλέον καταγραφή ως πολίται της βασιλείας των ουρανών. Επλησιάσατε και στον Θεόν, τον δικαιοκρίτην όλων, και
εις τα πνεύµατα των δικαίων, που έχουν πλέον αποκτήσει την ηθικήν τελείωσιν και αναµένουν την τελείαν µακαριότητα.
Εβρ. 12,24  και διαθήκης νέας µεσίτη Ιησού, και αίµατι ραντισµού κρείττον λαλούντι παρά τον Άβελ.
Εβρ. 12,24  Προσήλθατε ακόµη κοντά στον µεσίτην της νέας διαθήκης, τον Ιησούν, και στο αίµα της θυσίας του, µε το
οποίον ερραντίσθητε και επήρατε την λύτρωσιν και τον αγιασµόν και το οποίον λαλεί και συνηγορεί πλησίον του Θεού
υπέρ ηµών, περισσότερον από το αίµα του Αβελ, που εζητούσε εκδίκησιν εναντίον του αδελφοκτόνου.
Εβρ. 12,25  Βλέπετε µη παραιτήσησθε τον λαλούντα. ει γάρ εκείνοι ουκ έφυγον τον επί της γής παραιτησάµενοι
χρηµατίζοντα, πολλώ µάλλον ηµείς οι τον απ ουρανών αποστρεφόµενοι·
Εβρ. 12,25  Προσέχετε, λοιπόν, µήπως τυχόν και απαρνηθήτε τον πανάγαθον Θεόν, που σας οµιλεί· διότι εάν οι Εβραίοι της
παλαιάς εποχής, που ηρνήθησαν να υπακούσουν στον Μωϋσέα, τον οµιλούντα εκ µέρους του Θεού, δεν εξέφυγαν την
τιµωρίαν, πολύ περισσότερον δεν θα ξεφύγωµεν ηµείς, που απαρνούµεθα τον Θεόν και αποστρέφοµεν τον εαυτόν µας από
εκείνος, που µας οµιλεί εκ των ουρανών.
Εβρ. 12,26  ού η φωνή την γήν εσάλευσε τότε, νύν δε επήγγελται λέγων· έτι άπαξ εγώ σείω ου µόνον την γήν, αλλά και τον
ουρανόν.
Εβρ. 12,26  Αυτού δε του Θεού η φωνή συνεκλόνισε τότε την γην, τώρα δε έχει προαναγγείλει και υποσχεθή δια του
προφήτου λέγων· “ακόµη µίαν φοράν εγώ θα σείσω όχι µόνον την γην, αλλά και τον ουρανόν”.
Εβρ. 12,27  το δε έτι άπαξ δηλοί των σαλευοµένων την µετάθεσιν ως πεποιηµένων, ίνα µείνη τα µη σαλευόµενα.
Εβρ. 12,27  Αυτό, το “µία ακόµη φοράν” που λέγει, δηλώνει την µετακίνησιν και αλλαγήν αυτών, που σαν κτίσµατα φθαρτά
µετακινούνται και αλλοιώνεται, δια να µείνουν τα αµετακίνητα και αιώνια, που υπάρχουν στους ουρανούς.
Εβρ. 12,28  Διό βασιλείαν ασάλευτον παραλαµβάνοντες έχωµεν χάριν, δι ής λατρεύωµεν ευαρέστως τώ Θεώ µετά αιδούς και
ευλαβείας·
Εβρ. 12,28  Δι' αυτό, αφού επήραµεν ως ανεκτίµητον κληρονοµίαν µας βασιλείαν ακλόνητον και αιωνίαν, την βασιλείαν που
µας προσφέρει ο Χριστός, ας αισθανώµεθα συνεχώς και ας εκφράζωµεν προς τον Θεόν ευχαριστίαν. Και µε την
ευχαριστίαν αυτήν, ας λατρεύωµεν τον Θεόν κατά τρόπον ευάρεστον εις αυτόν, µε σεµνότητα και ευλάβειαν·
Εβρ. 12,29  και γάρ ο Θεός ηµών πύρ καταναλίσκον.
Εβρ. 12,29  Διότι ο Θεός µας είναι φωτιά, που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε αναιδή και ασεβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13



Εβρ. 13,1  Η φιλαδελφία µενέτω, της φιλοξενίας µη επιλανθάνεσθε·
Εβρ. 13,1  Μονιµος και σταθερά ας µένη εις τας καρδίας σας η αγάπη προς τους αδελφούς Χριστιανούς .
Εβρ. 13,2  διά ταύτης γάρ έλαθόν τινες ξενίσαντες αγγέλους.
Εβρ. 13,2  Μη λησµονείτε ποτέ να ασκήτε την φιλοξενίαν· διότι χάρις εις την φιλόξενον διάθεσίν των µερικοί, όπως ο
Αβραάµ και ο Λωτ, αξιώθηκαν, χωρίς και οι ίδιοι να το καταλάβουν, να φιλοξενήσουν αγγέλους.
Εβρ. 13,3  µιµνήσκεσθε των δεσµίων ως συνδεδεµένοι, των κακουχουµένων ως και αυτοί όντες εν σώµατι.
Εβρ. 13,3  Να ενθυµήσθε τους φυλακισµένους, σαν να είσθε και σεις δεµένοι µαζή των εις την φυλακήν. Να ενθυµήσθε
επίσης και αυτούς που ταλαιπωρούνται και βασανίζονται σωµατικώς, διότι και σεις έχετε σώµα φθαρτόν και πιθανόν να
πάθετε τις ίδιες ταλαιπωρίες.
Εβρ. 13,4  Τίµιος ο γάµος εν πάσι και η κοίτη αµίαντος· πόρνους δε και µοιχούς κρινεί ο Θεός.
Εβρ. 13,4 Ας είναι τίµιος κατά πάντα ο γάµος και η κοίτη των συζύγων αµόλυντος και καθαρά διότι ο Θεός θα κρίνη και θα
καταδικάση τους πόρνους και τους µοιχούς.
Εβρ. 13,5  Αφιλάργυρος ο τρόπος, αρκούµενοι τοίς παρούσιν· αυτός γάρ είρηκεν· ου µη σε ανώ ουδ ου µη σε εγκαταλίπω·
Εβρ. 13,5  Η διάθεσις της ψυχής σας και η όλη σας συµπεριφορά να είναι απηλλαγµένη από κάθε τάσιν φιλαργυρίας ,
αρκούµενοι και ευχαριστούµενοι εις εκείνα, που εκάστοτε έχετε. Να εµπιστεύεσθε δε τον εαυτόν σας στον Θεόν, διότι αυτός
είπε· “δεν θα σε αφήσω ποτέ και δεν θα σε εγκαταλείψω”.
Εβρ. 13,6  ώστε θαρούντας ηµάς λέγειν· Κύριος εµοί βοηθός, και ου φοβηθήσοµαι· τι ποιήσει µοι άνθρωπος;
Εβρ. 13,6  Ωστε έχοντες πεποίθησιν εις την πρόνοιαν του Κυρίου, να λέγωµεν µε θάρρος· “ο Κυριος είναι βοηθός µου και δεν
θα φοβηθώ τίποτε. Τι θα µου κάνη ο οποιοσδήποτε άνθρωπος;”
Εβρ. 13,7  Μνηµονεύετε των ηγουµένων υµών, οίτινες ελάλησαν υµίν τον λόγον τού Θεού, ών αναθεωρούντες την έκβασιν
της αναστροφής µιµείσθε την πίστιν.
Εβρ. 13,7  Να ενθυµήσθε πάντοτε τους πνευµατικούς σας ηγέτας και προεστούς, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον λόγον του Θεού.
Να φέρνετε στον νουν σας και να µελετάτε µε ευλάβειαν το κατά Θεόν τέλος του βίου και της εναρέτου συµπεριφοράς των
και να µιµήσθε την πίστιν.
Εβρ. 13,8  Ιησούς Χριστός χθές και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας.
Εβρ. 13,8  Αλλ' εάν οι άνθρωποι έρχωνται και παρέρχωνται, ο Ιησούς Χριστός και χθες και σήµερον και στους αιώνας των
αιώνων είναι ο ίδιος και αναλλοίωτος, και η διδασκαλία του είναι αιωνία και αληθής. Κρατήσατέ την σταθερά,
Εβρ. 13,9  διδαχαίς ποικίλαις και ξέναις µη παραφέρεσθε· καλόν γάρ χάριτι βεβαιούσθαι την καρδίαν, ου βρώµασιν, εν οίς
ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες.
Εβρ. 13,9  και µη αφίνετε τον εαυτόν σας να παρασύρεται και να παραπλανάται από λογιών-λογιών διδασκαλίας, ξένας και
διαφορετικάς από την διδασκαλίαν του Χριστού. Διότι είναι καλόν, οικοδοµητικόν και ασφαλές, να στερεώνεται η καρδία
εις την ορθήν διδασκαλίαν µε την χάριν του Κυρίου και όχι εις τας ψευδοδιδασκαλίας των Εβραίων, περί φαγητών
καθαρών και ακαθάρτων, από την οποίαν τίποτε δεν ωφελήθησαν, όσοι επρόσεχαν εις τας διακρίσεις αυτάς των φαγητών.
Εβρ. 13,10  έχοµεν θυσιαστήριον εξ ού φαγείν ουκ έχουσιν εξουσίαν οι τή σκηνή λατρεύοντες·
Εβρ. 13,10  Ηµείς οι Χριστιανοί, έχοµεν ιερώτατον θυσιαστήριον, την αγίαν Τράπεζαν, επάνω εις την οποίαν παρατίθεται
ουράνιος και ανεκτίµητος τροφή, το σώµα και το αίµα του Κυρίου, από το οποίον θυσιαστήριον δεν έχουν το δικαίωµα να
φάγουν όσοι εξακολουθούν να λατρεύουν και να υπηρετούν τον Θεόν εις την παλαιάν σκηνήν του µαρτυρίου, (δηλαδή
ούτε οι ιερείς και οι αρχιερείς της Π. Διαθήκης).
Εβρ. 13,11  ών γάρ εισφέρεται ζώων το αίµα περί αµαρτίας εις τα Άγια διά τού αρχιερέως, τούτων τα σώµατα κατακαίεται
έξω της παρεµβολής·
Εβρ. 13,11  Συµβολικώς δε εικονίζετο αυτή η απαγόρευσις εις την Π. Διαθήκην. Διότι τα σώµατα των ζώων εκείνων, που
εθυσιάζοντο κατά την ηµέραν του εξιλασµού και το αίµα των εφέρετο από τον αρχιερέα εις τα άγια των αγίων , ως θυσία
περί αµαρτίας, δεν ετρώγοντο από τους ιερείς, αλλά εκαίοντο εξ ολοκλήρου έξω από το στρατόπεδον του Ισραήλ.
Εβρ. 13,12  διό και Ιησούς, ίνα αγιάση διά τού ιδίου αίµατος τον λαόν, έξω της πύλης έπαθε.
Εβρ. 13,12  Δι' αυτό, σύµφωνα µε τον προφητικόν αυτόν συµβολισµόν, και ο Ιησούς, δια να αγιάση µε το ιδικόν του αίµα τον
νέον λαόν της χάριτος εσταυρώθη έξω από την πύλην της Ιερουσαλήµ.
Εβρ. 13,13  τοίνυν εξερχώµεθα προς αυτόν έξω της παρεµβολής τον ονειδισµόν αυτού φέροντες·
Εβρ. 13,13  Λοιπόν, κόπτοντες και ηµείς κάθε δεσµόν προς τας παλαιάς αυτάς και συµβολικάς διατάξεις , ας εξερχώµεθα
προς τον Χριστόν έξω από την ιουδαϊκήν θρησκείαν και νοοτροπίαν, και ας πάρωµεν επάνω µας τον χλευασµόν και τον
εµπαιγµόν, που πρώτος υπέµεινε δι' ηµάς ο Χριστός.
Εβρ. 13,14  ου γάρ έχοµεν ώδε µένουσαν πόλιν, αλλά την µέλλουσαν επιζητούµεν.
Εβρ. 13,14  Ας µη δενώµεθα µε τα παλαιά σχήµατα και τα πράγµατα γενικώς του κόσµου. Διότι δεν έχοµεν εδώ µόνιµον
πατρίδα και κατοικίαν, αλλά µε ενδιαφέρον και πόθον ζητούµεν να κερδήσωµεν την µέλλουσαν και αιωνίαν, δηλαδή την
ουράνιον βασίλειαν του Κυρίου.
Εβρ. 13,15  δι αυτού ούν αναφέρωµεν θυσίαν αινέσεως διά παντός τώ Θεώ, τούτ έστι καρπόν χειλέων οµολογούντων τώ
ονόµατι αυτού.
Εβρ. 13,15  Δια µέσου, λοιπόν, του Κυρίου µας, ως αρχιερέως και µεσίτου, ας προσφέρωµεν προς τον Θεόν πάντοτε θυσίαν
δοξολογίας και ευχαριστίας· δηλαδή θυσίαν, η οποία σαν καρπός και έκφρασις θερµής ευγνωµοσύνης και λατρείας προς
τον Θεόν, θα βγαίνη από τα χείλη µας, τα οποία θα δοξολογούν το άγιον όνοµα του.
Εβρ. 13,16  της δε ευποιΐας και κοινωνίας µη επιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις ευαρεστείται ο Θεός.
Εβρ. 13,16  Μη λησµονείτε την αγαθοεργίαν και το καθήκον σας να κάµνετε και τους άλλους µετόχους των αγαθών, που
σας δίδει ο Θεός, διότι στοιαύτας θυσίας ευχαριστείται ο Θεός και όχι εις θυσίας ζώων.
Εβρ. 13,17  Πείθεσθε τοίς ηγουµένοις υµών και υπείκετε· αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υµών ως λόγον
αποδώσοντες· ίνα µετά χαράς τούτο ποιώσι και µη στενάζοντες· αλυσιτελές γάρ υµίν τούτο.
Εβρ. 13,17  Να πείθεσθε και να υποτάσσεσθε µε προθυµίαν, χωρίς δισταγµούς και δυσφορίας, στους πνευµατικούς
προϊσταµένους σας. Διότι αυτοί αγρυπνούν δια την σωτηρίαν των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον δια σας στον
Χριστόν. Υπακούετε, λοιπόν, εις αυτούς µε προθυµίαν, ώστε να εκτελούν το έργον αυτό της πνευµατικής καθοδηγήσεώς



σας µε χαράν και όχι µε στεναγµούς· διότι το να στενάζουν από την ιδικήν σας απείθειαν, είναι επιζήµιον εις σας τους
ιδίους. Θα φέρη επάνω σας την οργήν του Θεού.
Εβρ. 13,18  Προσεύχεσθε περί ηµών· πεποίθαµεν γάρ ότι καλήν συνείδησιν έχοµεν, εν πάσι καλώς θέλοντες αναστρέφεσθαι.
Εβρ. 13,18  Προσεύχεσθε δι' ηµάς· διότι έχοµεν την πεποίθησιν, ότι η συνείδησίς µας µας παρέχει την καλήν και δικαίαν
πληροφορίαν ότι, όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, θέλοµεν πάντοτε και εις όλα να συµπεριφερώµεθα προς όλους καλώς.
Εβρ. 13,19  περισσοτέρως δε παρακαλώ τούτο ποιήσαι, ίνα τάχιον αποκατασταθώ υµίν.
Εβρ. 13,19  Σας παρακαλώ δε να κάµετε τούτο περισσότερον δι' εµέ, να προσεύχεσθε ειδικώτερον περί εµού, δια να επανέλθω
κοντά σας το συντοµώτερον.
Εβρ. 13,20  Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιµένα των προβάτων τον µέγαν εν αίµατι διαθήκης αιωνίου,
τον Κύριον ηµών Ιησούν,
Εβρ. 13,20  Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησεν εκ νεκρών και ανέλαβεν στους ουρανούς εκ δεξιών του τον µεγάλον
ποιµένα των λογικών προβάτων, τον Κυριον ηµών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος προσέφερεν επί του σταυρού ως λυτρωτικήν
θυσίαν το αίµα του, δια να συνάψη και επικυρώση την αιωνίαν διαθήκην,
Εβρ. 13,21  καταρτίσαι υµάς εν παντί έργω αγαθώ εις το ποιήσαι το θέληµα αυτού, ποιών εν υµίν το ευάρεστον ενώπιον
αυτού διά Ιησού Χριστού, ώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Εβρ. 13,21  είθε να σας καταρτίση εις κάθε καλόν έργον, ώστε να πράττετε πάντοτε το θέληµα αυτού· να ενεργήση και
πραγµατοποιήση εις τας καρδίας σας κάθε τι, που είναι ευάρεστον ενώπιόν του, δια της µεσιτείας του Ιησού Χριστού, προς
τον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αµήν.
Εβρ. 13,22  Παρακαλώ δε υµάς, αδελφοί, ανέχεσθε τού λόγου της παρακλήσεως· και γάρ διά βραχέων επέστειλα υµίν .
Εβρ. 13,22  Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, πάρετε µε προθυµίαν και δεχθήτε µέσα στις καρδιές σας τα λόγια αυτά της
προτροπής και παρηγορίας, που σας έγραψα, τα οποία άλλωστε δεν είναι πολλά, διότι µε συντοµίαν σας έγραψα.
Εβρ. 13,23  Γινώσκετε τον αδελφόν Τιµόθεον απολελυµένον, µεθ ού, εάν τάχιον έρχηται, όψοµαι υµάς.
Εβρ. 13,23  Μαθετε δε, ότι ο αδελφός Τιµόθεος είναι πλέον ελεύθερος. Θα σας ίδω δε µαζή µε αυτόν, εάν έλθη σύντοµα να µε
συναντήση, οπότε θα σας επισκεφθώµεν και οι δύο µαζή.
Εβρ. 13,24  Ασπάσασθε πάντας τους ηγουµένους υµών και πάντας τους αγίους. Ασπάζονται υµάς οι από της Ιταλίας.
Εβρ. 13,24  Διαβιβάσατε τους αδελφικούς µου χαιρετισµούς εις όλους τους προεστούς σας και εις όλους τους πιστούς. Οι
αδελφοί της Ιταλίας σας ασπάζονται.
Εβρ. 13,25  Η χάρις µετά πάντων υµών· αµήν.
Εβρ. 13,25  Η χάρις του Θεού είθε να είναι µαζή µε όλους σας. Αµήν.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   Ι Α Κ Ω Β Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιακ. 1,1  Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, ταίς δώδεκα φυλαίς ταίς εν τή διασπορά χαίρειν·
Ιακ. 1,1  Εγώ, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, στους Χριστιανούς, που κατάγονται από
τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ, τας διεσκορπισµένας εις όλον τον κόσµον, εύχοµαι να χαίρουν.
Ιακ. 1,2  Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί µου, όταν πειρασµοίς περιπέσητε ποικίλοις,
Ιακ. 1,2  Πηγήν και ατίαν δια την πλέον πλήρη και τελείαν χαράν να θεωρήτε, αδελφοί µου, όταν πέσετε µέσα εις διαφόρους
δοκιµασίας και θλίψεις,
Ιακ. 1,3  γινώσκοντες ότι το δοκίµιον υµών της πίστεως κατεργάζεται υποµονήν·
Ιακ. 1,3  γνωρίζοντες τούτο, ότι η δια µέσου θλίψεων και ταλαιπωριών δοκιµασία της πίστεώς σας προς τον Χριστόν
επεξεργάζεται και πραγµατοποιεί ως πολύτιµον αγαθόν µέσα σας την υποµονήν.
Ιακ. 1,4  η δε υποµονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι, εν µηδενί λειπόµενοι.
Ιακ. 1,4  Η δε υποµονή ας έχη και αυτή, ως καρπόν της, πνευµατικόν έργον τέλειον εις τας καρδίας σας, δια να είσθε έτσι
τέλειοι και ολόκληροι και να µη υστερήτε εις τίποτε.
Ιακ. 1,5  Ει δε τις υµών λείπεται σοφίας, αιτήτω παρά τού διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ουκ ονειδίζοντος, και δοθήσεται
αυτώ·
Ιακ. 1,5  Εάν δε κανείς από σας στερήται την κατά Θεόν σοφίαν, δια να γνωρίζη πως να φέρεται στους διαφόρους
πειρασµούς και πως να αποκτά την υποµονήν, ας ζητή την σοφίαν αυτήν από τον πάνσοφον Θεόν, ο οποίος την δίδει εις
όλους πλουσίως, χωρίς να περοφρονή και εξευτελίζη κανένα. Και θα του δοθή αυτή η σοφία.
Ιακ. 1,6  αιτείτω δε εν πίστει, µηδέν διακρινόµενος· ο γάρ διακρινόµενος έοικε κλύδωνι θαλάσσης ανεµιζοµένω και
ριπιζοµένω.
Ιακ. 1,6  Να την ζητή όµως µε σταθεράν και ακλόνητον πίστιν, χωρίς να κυµαίνεται και να αµφιβάλλη, αν θα του την δώση
ο Θεός, διότι εκείνος που αµφιβάλλει και κλονίζεται, µοιάζει µε κύµα θαλάσσης, που δέρνεται από τον άνεµο και πηγαίνει
εδώ και εκεί κατά την φοράν του ανέµου.
Ιακ. 1,7  µη γάρ οιέσθω ο άνθρωπος εκείνος ότι λήψεταί τι παρά τού Κυρίου.
Ιακ. 1,7  Διότι ας µη νοµίζη ο άνθρωπος αυτός, ο ολιγόπιστος και ακατάστατος, ότι θα πάρη από τον Κυριον κάτι από όσα
του ζητεί.
Ιακ. 1,8  ανήρ δίψυχος ακατάστατος εν πάσαις ταίς οδοίς αυτού.
Ιακ. 1,8  Ο άνθρωπος αυτός είναι δίβουλος και δίγνωµος, ακατάστατος και ευµετάβολος εις όλην την πορείαν της ζωής και
συµπεριφοράς του.
Ιακ. 1,9  καυχάσθω δε ο αδελφός ο ταπεινός εν τώ ύψει αυτού,
Ιακ. 1,9  Ο αδελφός δε, που δικιµάζεται από την θλίψιν της πτωχείας και είναι άσηµος και αφανής µέσα στον κόσµον, ας
καυχάται δια το ύψος της δόξης (εις την οποίαν ο Θεός θα τον αναβιβάση δια την υποµονήν του εις τας θλίψεις).
Ιακ. 1,10   ο δε πλούσιος εν τή ταπεινώσει αυτού, ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσεται.
Ιακ. 1,10   Ο δε πλούσιος εξ άλλου, ας καυχάται δια την ταπεινοφροσύνην του, (την οποίαν γεννά η κατά Θεόν συναίσθησις
της πνευµατικής του πτωχείας και της προσωρινότητος του πλούτου), αφού σαν ταπεινό αγριολούλουδο και αυτός θα



περάση από την επίγειον ζωήν.
Ιακ. 1,11   ανέτειλε γάρ ο ήλιος σύν τώ καύσωνι και εξήρανε τον χόρτον, και το άνθος αυτού εξέπεσε, και η ευπρέπεια τού
προσώπου αυτού απώλετο. ούτω και ο πλούσιος εν ταίς πορείαις αυτού µαρανθήσεται.
Ιακ. 1,11  Διότι ανέτειλεν ο ήλιος µε το φλογερό του καύµα και εξήρανε το αγριόχορτο, και το άνθος του έπεσε µαραµένο,
και η ωραιότης της εµφανίσεως και των χρωµάτων του εχάθηκε. Ετσι και ο πλούσιος στους δρόµους της ζωής του, θα
µαρανθή και θα σβήση, παρ' όλα τα πλούτη και την δόξαν του.
Ιακ. 1,12   Μακάριος ανήρ ός υποµένει πειρασµόν· ότι δόκιµος γενόµενος λήψεται τον στέφανον της ζωής , ον επηγγείλατο ο
Κύριος τοίς αγαπώσιν αυτόν.
Ιακ. 1,12   Μακάριος και τρισευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος υποµένει µε καρτερίαν και πίστιν στον Θεόν
την δοκιµασίαν των θλίψεων, διότι έτσι αναδεικνύεται εκλεκτός και δοκιµασµένος άνθρωπος ενώπιον του Θεού και θα
λάβη ως αµοιβήν του τον ένδοξον στέφανον της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κυριος εις εκείνους, που τον
αγαπούν.
Ιακ. 1,13   Μηδείς πειραζόµενος λεγέτω ότι από Θεού πειράζοµαι· ο γάρ Θεός απείραστός εστι κακών , πειράζει δε αυτός
ουδένα.
Ιακ. 1,13   Κανείς όµως ποτέ, όταν πειράζεται από τα εσωτερικά πάθη και τας αδυναµίας του και δελεάζεται προς την
αµαρτίαν, ας µη λέγη, ότι από τον Θεόν υφίσταµαι αυτόν τον αµαρτωλόν πειρασµόν. Αυτό είναι φοβερά ύβρις εναντίον του
Αγίου Θεού, διότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν ποτέ να πειρασθή από κάτι κακόν και πονηρόν, δι' αυτό δε ακριβώς, άγευστος
και απείραστος από κάθε κακόν καθώς είναι, δεν στέλλει εις κανένα ποτέ πειρασµόν, δια να τον εξωθήση προς την
αµαρτίαν.
Ιακ. 1,14   έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυµίας εξελκόµενος και δελεαζόµενος·
Ιακ. 1,14   Καθένας δε δελεάζεται και παρακινείται προς το κακόν από την ιδικήν του κακήν επιθυµίαν , παρασυρόµενος
από το δόλωµα της αµαρτωλής ηδονής.
Ιακ. 1,15   είτα η επιθυµία συλλαβούσα τίκτει αµαρτίαν, η δε αµαρτία αποτελεσθείσα αποκύει θάνατον.
Ιακ. 1,15   Επειτα αυτή του η φαύλη επιθυµία, αφού σαν πονηρά και ακόλαστος γυνή συλλάβη το κακόν, γεννά την
αµαρτωλήν πράξιν· η δε αµαρτία, όταν πλέον προχωρήση και ολοκληρωθή και υποδουλώση την ψυχήν, γεννά τον
θάνατον.
Ιακ. 1,16   Μή πλανάσθε, αδελφοί µου αγαπητοί·
Ιακ. 1,16   Λοιπόν, µη πλανάσθε, αδελφοί µου αγαπητοί, τίποτε το κακόν δεν προέρχεται από τον Θεόν.
Ιακ. 1,17   πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρηµα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον από τού πατρός των φώτων, παρ ώ ουκ ένι
παραλλαγή ή τροπής αποσκίασµα.
Ιακ. 1,17   Εξ αντιθέτου, κάθε αγαθή προσφορά προς τους ανθρώπους και κάθε δώρον τέλειον κατεβαίνει εκ των άνω , από
τον ουρανόν, από τον πανάγαθον Θεόν, που είναι ο δηµιουργός και πατέρας όλων των πνευµατικών και υλικών φώτων,
στον οποίον δεν υπάρχει καµµιά αλλοίωσις, ούτε η παραµικροτέρα σκια µεταβολής.
Ιακ. 1,18   βουληθείς απεκύησεν ηµάς λόγω αληθείας εις το είναι ηµάς απαρχήν τινα των αυτού κτισµάτων .
Ιακ. 1,18   Ο πανάγαθος Θεός, υπό της απείρου αυτού αγαθότητος κινούµενος, ηθέλησεν αυτός και µας εγέννησεν
πνευµατικώς µε την ευαγγελικήν διδασκαλίαν της αληθείας, δια να είµεθα ηµείς σαν τα πλέον ευγενή και εκλεκτά
πρωτόλεια µεταξύ όλων των δηµιουργηµάτων.
Ιακ. 1,19   Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί, έστω πάς άνθρωπος ταχύς εις το ακούσαι, βραδύς εις το λαλήσαι, βραδύς εις οργήν·
Ιακ. 1,19   Ωστε, αδελφοί µου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος και πρόθυµος να ακούη την αλήθειαν του Θεού,
η οποία αναγεννά και σώζει, και ας είναι ακόµη αργός και δυσκίνητος στο να οµιλή (δια τον φόβον µήπως πη κάτι το
άστοχον, το αµαρτωλόν και υβριστικόν). Ας είναι δε ακόµη αργός και δυσκίνητος εις την οργήν, οποιαιδήποτε αφορµαί και
αν του δίδωνται.
Ιακ. 1,20   οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνην Θεού ου κατεργάζεται.
Ιακ. 1,20  Διότι η οργή του ανθρώπου τον σκοτίζει, τον εξάπτει, τον παρασύρει εις αδικήµατα και δεν εργάζεται µέσα εις
αυτόν δικαιοσύνην Θεού.
Ιακ. 1,21   διό αποθέµενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσείαν κακίας εν πραΰτητι δέξασθε τον έµφυτον λόγον τον δυνάµενον
σώσαι τας ψυχάς υµών.
Ιακ. 1,21   Δι' αυτό ακριβώς και σεις πετάξτε από τας ψυχάς σας κάθε ηθικήν ακαθαρσίαν, ο,τι υπολείπεται µέσα σας από
τας διαφόρους κακίας, και δεχθήτε µε πραότητα τον ευαγγελικόν λόγον, που εφυτεύθη µέσα σας δια του Ιησού Χριστού
και ο οποίος µόνος ηµπορεί να σώση τας ψυχάς σας.
Ιακ. 1,22   Γίνεσθε δε ποιηταί λόγου και µη µόνον ακροαταί, παραλογιζόµενοι εαυτούς.
Ιακ. 1,22  Να γίνεσθε δε τηρηταί του νόµου του Θεού και όχι µόνον ακροαταί, εξαπατώντες τον ευατόν σας µε την απλήν
µόνον ακρόασιν του θείου θελήµατος.
Ιακ. 1,23   ότι εί τις ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτος έοικεν ανδρί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού
εν εσόπτρω·
Ιακ. 1,23   Διότι, εάν κανείς είναι ακροατής µόνον του λόγου και όχι τηρητής, αυτός οµοιάζει µε τον άνθρωπον, ο οποίος
απλώς και µόνον εκύτταξε καλά στον καθρέπτην την φυσιογνωµίαν του·
Ιακ. 1,24   κατενόησε γάρ εαυτόν και απελήλυθε, και ευθέως επελάθετο οποίος ήν.
Ιακ. 1,24  διότι αυτός είδε µεν καλά τον ευατόν του στον καθρέπτην και έφυγε, αλλά αµέσως εξέχασε ποίος ήτο. (Καθρέπτης
είναι ο νόµος του Θεού, δια να γνωρίσωµεν τας ελλείψεις µας· εάν δεν τας προσέξωµεν και δεν ενδιαφερθώµεν δια την
διόρθωσίν των, λησµονούµεν έντος ολίγου τον εαυτόν µας και τον νόµον του Θεού).
Ιακ. 1,25   ο δε παρακύψας εις νόµον τέλειον τον της ελευθερίας και παραµείνας, ούτος ουκ ακροατής επιλησµονής
γενόµενος, αλλά ποιητής έργου, ούτος µακάριος εν τή ποιήσει αυτού έσται.
Ιακ. 1,25   Εκείνος όµως που έσκυψε µε πολλήν προσοχήν και εµελέτησε προσεκτικά τον τέλειον νόµον του Ευαγγελίου, ο
οποίος χαρίζει την ηθικήν ελευθερίαν και έµεινε µε σταθερότητα στον νόµον αυτόν, αυτός δεν έγινε ακροατής απλώς, που
λησµονεί, αλλά τηρητής των έργων, που διατάσσει ο νόµος. Αυτός θα είναι µακάριος και τρισευτυχισµένος δια την
τήρησιν του θείου θελήµατος.



Ιακ. 1,26   Εί τις δοκεί θρήσκος είναι εν υµίν µη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλ απατών καρδίαν αυτού, τούτου µάταιος
η θρησκεία.
Ιακ. 1,26  Εάν κανείς από σας νοµίζη ότι είναι ευσεβής και πιστός εις τα καθήκοντα, που επιβάλλει η θρησκεία, δεν
χαλιναγωγή όµως την γλώσσαν τοη, αλλ' εξαπατά την καρδίαν του µε την πλανεµένην αυτήν αντίληψίν του, µάθετε ότι
του ανθρώπου αυτού είναι ανωφελής και άχρηστος η θρησκεία.
Ιακ. 1,27   θρησκεία καθαρά και αµίαντος παρά τώ Θεώ και πατρί αύτη εστίν, επισκέπτεσθαι ορφανούς και χήρας εν τή
θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από τού κόσµου.
Ιακ. 1,27   Θρησκεία καθαρά και αµόλυντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται κανείς µε αγάπην
και καλωσύνην τα ορφανά και τας χήρας, δια να τους προσφέρη την προστασίαν και παρηγορίαν εις την θλίψιν των, και
συγχρόνως να τηρή τον ευατόν του καθαρόν και αµόλυντον από την αµαρτίαν, που κυριαρχεί στον κόσµον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Ιακ. 2,1  Αδελφοί µου, µη εν προσωποληψίαις έχετε την πίστιν τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού της δόξης.
Ιακ. 2,1  Αδελφοί µου, προσέχετε να µη έχετε και εκδηλώνετε την πίστιν σας προς τον ένδοξον Κυριον µας Ιησούν Χριστόν
µε προσωποληψίας και µάλιστα στον τόπον και τον χρόνον της λατρείας.
Ιακ. 2,2  εάν γάρ εισέλθη εις την συναγωγήν υµών ανήρ χρυσοδακτύλιος εν εσθήτι λαµπρά , εισέλθη δε και πτωχός εν
ρυπαρά εσθήτι,
Ιακ. 2,2  Διότι,-ας υποθέσωµεν-εάν εισέλθη εις την λατρευτικήν σας συγκέντρωσιν άνθρωπος µε χρυσά δακτυλίδια, µε
ενδύµατα πολυτελή και φαντακτερά, εισέλθη δε και ένας πτωχός µε φθηνά και λερωµένα ρούχα
Ιακ. 2,3  και επιβλέψητε επί τον φορούντα την εσθήτα την λαµπράν και είπητε αυτώ , σύ κάθου ώδε καλώς, και τώ πτωχώ
είπητε, σύ στήθι εκεί ή κάθου ώδε υπό το υποπόδιόν µου,
Ιακ. 2,3  και στρέψετε τα βλέµατά σας µε θαυµασµόν και εκτίµησιν προς εκείνον, που φορεί το λαµπρόν ένδυµα, και του
πήτε· “συ κάθισε εδώ αναπαυτικά στο τιµητικόν κάθισµα” και στον πτωχόν πήτε· “συ στάσου εκεί πέρα όρθιος”. η “κάθισε
εδώ, πιο χαµηλά, από το υποπόδιόν µου”,
Ιακ. 2,4  και ου διεκρίθητε εν εαυτοίς και εγένεσθε κριταί διαλογισµών πονηρών ;
Ιακ. 2,4  σας ερωτώ, µε την προσωποληψίαν σας αυτήν και την µεροληπτικήν συµπεριφοράν σας δεν εκάµατε µέσα σας
µεροληπτικήν διάκρισιν µεταξύ πλουσίου και πτωχού και δεν εγίνατε άδικοι κριταί, εφ' όσον κατελήξατε εις απόφασιν
στηριχθείσαν εις πονηρούς διαλογισµούς, αντιθέτους προς την αγάπην και την δικαιοσύνην του Θεού;
Ιακ. 2,5  Ακούσατε, αδελφοί µου αγαπητοί. ουχ ο Θεός εξελέξατο τους πτωχούς τού κόσµου πλουσίους εν πίστει και
κληρονόµους της βασιλείας ής επηγγείλατο τοίς αγαπώσιν αυτόν;
Ιακ. 2,5  Ακούσατε, αδελφοί µου αγαπητοί, δεν εξέλεξεν ο Θεός τους πτωχούς και γυµνούς από τα υλικά αγαθά του κόσµου
τούτου, δια να γίνουν πλούσιοι στον ουράνιον κόσµον, τον οποίον µας χαρίζει η πίστις, και κληρονόµοι της βασιλείας, που
υπεσχέθη ο Θεός εις όσους τον αγαπούν;
Ιακ. 2,6  υµείς δε ητιµάσατε τον πτωχόν. ουχ οι πλούσιοι καταδυναστεύουσιν υµών, και αυτοί έλκουσιν υµάς εις κριτήρια;
Ιακ. 2,6  Σεις όµως, επεριφρονήσατε και εξηυτελίσατε τον πτωχόν, δια να τιµήσετε µεροληπτικώς τον πλούσιον. Αλλά σας
ερωτώ· δεν είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σας καταπιέζουν, και δεν είναι αυτοί, που σας τραβούν εις τα δικαστήρια;
Ιακ. 2,7  ουκ αυτοί βλασφηµούσι το καλόν όνοµα το επικληθέν εφ υµάς;
Ιακ. 2,7  Δεν διαβάλλουν αυτοί µε την συµπεριφοράν των και δεν εξευτελίζουν το καλόν όνοµα του Χριστού, µε το οποίον
ονοµάζεσθε Χριστιανοί και λαός του Χριστού;
Ιακ. 2,8  ει µέντοι νόµον τελείτε βασιλικόν κατά την γραφήν, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν, καλώς ποιείτε·
Ιακ. 2,8  Εάν όµως συµπεριφέρεσθε έτσι προς τους πλουσίους, όχι διότι προσωποληπτείτε, αλλά διότι εφαρµόζετε τον νόµον
του βασιλέως Χριστού, όπως περιέχεται εις την Αγίαν Γραφήν “αγαπήσστον πλησίον σου ως σεαυτόν”. καλώς πράττετε,
φερόµενοι έτσι ενώπιον των πλουσίων.
Ιακ. 2,9  ει δε προσωποληπτείτε, αµαρτίαν εργάζεσθε, ελεγχόµενοι υπό τού νόµου ως παραβάται.
Ιακ. 2,9  Εάν όµως φέρεσθε µεροληπτικά, επηρεασµένοι από αδίκους προσωποληψίας, τότε διαπράττετε αµαρτίαν και
αποδεικνύεσθε από αυτόν τούτον τον Νοµον του Θεού ως παραβάται, έστω και αν δεν έχετε παραβή άλλας εντολάς.
Ιακ. 2,10   όστις γάρ όλον τον νόµον τηρήση, πταίση δε εν ενί, γέγονε πάντων ένοχος.
Ιακ. 2,10  Διότι, εκείνος που θα τηρήση όλον τον Νοµον, θα πταίση δε και θα παραβή µίαν εντολήν, έγινεν ένοχος
παραβάσεως όλων των εντολών.
Ιακ. 2,11   ο γάρ ειπών µη µοιχεύσης, είπε και µη φονεύσης· ει δε ου µοιχεύσεις, φονεύσεις δε, γέγονας παραβάτης νόµου.
Ιακ. 2,11   Διότι ο Θεός, ο οποίος είπε “µη φονεύσης”. Εάν δε δεν µοιχεύσης, αλλά φονεύσης, έγινες παραβάτης όλου του
Νοµου. (Τον νοµοθέτην Θεόν επεριφρόνησες και ύβρισες µε την παράβασίν σου αυτήν).
Ιακ. 2,12   ούτω λαλείτε και ούτω ποιείτε, ως διά νόµου ελευθερίας µέλλοντες κρίνεσθαι·
Ιακ. 2,12  Να οµιλήτε µεταξύ σας και να πράττετε έτσι, όπως ταιριάζει εις ανθρώπους, που µέλλουν να κριθούν µε τον
νόµον, ο οποίος αναδεικνύει τον άνθρωπον ελεύθερον (και όχι δούλον της προσωποληψίας και ανθρωπαρεσκείας).
Ιακ. 2,13   η γάρ κρίσις ανέλεος τώ µη ποιήσαντι έλεος· κατακαυχάται έλεος κρίσεως.
Ιακ. 2,13 Μη παρασύρεσθε από από την προσωποληψίαν και φαίνεσθε σκληροί και άσπλαγχνοι απέναντι των πτωχών και
ασήµων, διότι η κρίσις του Θεού θα είναι χωρίς έλεος, δι' εκείνον, που δεν έδειξε έλεος προς τους αδελφούς του. Το έλεος και
η ευσπλαγχνία κατανικά και εξουδετερώνει την καταδίκην.
Ιακ. 2,14   Τί το όφελος, αδελφοί µου, εάν πίστιν λέγη τις έχειν, έργα δε µη έχη; µη δύναται η πίστις σώσαι αυτόν;
Ιακ. 2,14  Τι ωφελεί, αδελφοί µου, εάν λέγη κανείς ότι έχει πίστιν, αλλά δεν έχει έργα, που επιβάλλει η πίστις; Μηπως αυτή η
θεωρητική και γυµνή από καλά έργα πίστις ηµπορεί να τον σώση ;
Ιακ. 2,15   εάν δε αδελφός ή αδελφή γυµνοί υπάρχωσι και λειπόµενοι ώσι της εφηµέρου τροφής ,
Ιακ. 2,15   Εάν ένας αδελφός Χριστιανός η µία αδελφή Χριστιανή δεν έχουν τα απαραίτητα ενδύµατα, δια να προφυλαχθούν
από το ψύχος του χειµώνος, και επί πλέον στερούνται από την αναγκαίαν τροφήν της ηµέρας,
Ιακ. 2,16   είπη δε τις αυτοίς εξ υµών, υπάγετε εν ειρήνη, θερµαίνεσθε και χορτάζεσθε, µη δώτε δε αυτοίς τα επιτήδεια τού
σώµατος, τι το όφελος;



Ιακ. 2,16  τους είπη δε ένας από σας, “πηγαίνετε στο καλό. Εύχοµαι να ζεσταθήτε και να χορτασθήτε καλά”, δεν τους
δώσετε όµως αυτά, που τους χρειάζονται δια την συντήρησιν του σώµατος, τι ωφελούν τα καλά σας λόγια;
Ιακ. 2,17   ούτω και η πίστις, εάν µη έργα έχη, νεκρά εστι καθ εαυτήν.
Ιακ. 2,17   Ετσι και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, είναι εξ ολοκλήρου νεκρά.
Ιακ. 2,18   αλλ ερεί τις· σύ πίστιν έχεις, καγώ έργα έχω· δείξόν µοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, καγώ δείξω σοι εκ των
έργων µου την πίστιν µου.
Ιακ. 2,18  Αλλά θα πη κάποιος· “συ έχεις και κρατείς θεωρητικήν την πίστιν, ενώ εγώ έχω έργα αρετής”. Και οι δύο
ευρίσκονται εις την πλάνην. Διότι εγώ θα τους είπω· Δείξε µου την πίστιν σου από τα έργα σου, διότι αυτά επιβεβαιούν την
πίστιν, και εγώ από τα έργα µου, που είναι καρπός της πίστεως, θα σου αποδείξω την πίστιν µου.
Ιακ. 2,19   σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είς εστι· καλώς ποιείς· και τα δαιµόνια πιστεύουσι και φρίσσουσι.
Ιακ. 2,19  Συ πιστεύεις, ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός· και καλά κάµνεις. Αλλά και τα δαιµόνια πιστεύουν εις την ύπαρξιν
του αληθινού Θεού, χωρίς όµως να ωφελούνται από αυτήν, την άνευ έργων πίστιν, αλλά τουναντίον καταλαµβάνονται από
φόβον και τρόµον προ του δικαίου Θεού.
Ιακ. 2,20   θέλεις δε γνώµαι, ώ άνθρωπε κενέ, ότι η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστιν;
Ιακ. 2,20  Θελεις δε να µάθης, ω κούφιε και ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστις χωρίς τα έργα της αρετής είναι νεκρά, εντελώς
ανωφελής, µάλλον δε και επιβλαβής, όπως το νεκρόν και αποσυντιθέµενον σώµα;
Ιακ. 2,21   Αβραάµ ο πατήρ ηµών ουκ εξ έργων εδικαιώθη, ανενέγκας Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον;
Ιακ. 2,21  Ο πρόγονος µας Αβραάµ, δεν επήρε από τον Θεόν την δικαίωσιν και έγινε δίκαιος, δια τα έργα της αρετής του, και
µάλιστα, όταν προσέφερε ως θυσίαν επάνω στο θυσιαστήριον το παιδί του, τον Ισαάκ;
Ιακ. 2,22   βλέπεις ότι η πίστις συνήργει τοίς έργοις αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη,
Ιακ. 2,22  Βλέπεις, ότι η ζωντανή πίστις ωδηγούσε και υποβοηθούσε εις τα έργα του, και από τα έργα η πίστις
ετελειοποιήθη.
Ιακ. 2,23   και επληρώθη η γραφή η λέγουσα· επίστευσε δε Αβραάµ τώ Θεώ, και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην, και φίλος
Θεού εκλήθη.
Ιακ. 2,23  Και εξεπληρώθη έτσι η Γραφή, η οποία λέγει· “επίστευσεν ο Αβραάµ στον Θεόν µε ζωντανήν και ενεργόν αυτήν
πίστιν και ελογαριάσθη τούτο εκ µέρους του Θεού εις αυτόν ως δικαιοσύνη και ωνοµάσθη εκλεκτός φίλος του Θεού”.
Ιακ. 2,24   οράτε τοίνυν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως µόνον.
Ιακ. 2,24  Βλέπετε, λοιπόν, ότι κάθε άνθρωπος γίνεται και αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα και όχι µόνον από την
θεωρητικήν πίστιν.
Ιακ. 2,25   οµοίως δε και αάβ η πόρνη ουκ εξ έργων εδικαιώθη , υποδεξαµένη τους αγγέλους και ετέρα οδώ εκβαλούσα;
Ιακ. 2,25  Επίσης και η Ραάβ, η πόρνη, δεν εδικαιώθη ενώπιον του Θεού από τα έργα της, όταν µε κίνδυνον της ζωής της
υπεδέχθη τους απεσταλµένους των Ιουδαίων και τους έβγαλε από άλλον δρόµον, δια να φύγουν από την Ιεριχώ;
Ιακ. 2 ,26  ώσπερ γάρ το σώµα χωρίς πνεύµατος νεκρόν εστιν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστι.
Ιακ. 2,26  Τα έργα αξιοποιούν και ζωντανεύουν την πίστιν. Διότι, όπως το σώµα χωρίς την ψυχήν είναι νεκρόν και
καταλήγει εις την αποσύνθεσιν, έτσι και η πίστις χωρίς τα ενάρετα έργα είναι νεκρά και ανωφελής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Ιακ. 3,1  Μή πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε, αδελφοί µου, ειδότες ότι µείζον κρίµα ληψόµεθα·
Ιακ. 3,1  Αδελφοί µου, µη ζηλεύετε και µη επιδιώκετε να γίνεσθε πολλοί διδάσκαλοι, διότι γνωρίζοµεν καλά, ότι ηµείς οι
διδάσκαλοι έχοµεν µεγαλυτέραν ευθύνην και εάν δεν αγωνιζώµεθα να εφαρµόζωµεν πιστώς όσα διδάσκοµεν, θα λάβωµεν
µεγαλυτέραν καταδίκην.
Ιακ. 3,2  πολλά γάρ πταίοµεν άπαντες. εί τις εν λόγω ου πταίει, ούτος τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσαι και όλον το
σώµα.
Ιακ. 3,2  Διότι όλοι µας βέβαια πταίοµεν πολύ απέναντι του Θεού και πολύ περισσότερον µάλιστα και ευκολώτερα πταίοµεν
µε τα λόγια µας. Εάν κανείς δεν πταίη εις τα λόγια του και οµιλή πάντοτε τα ορθά, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, έχων την
ικανότητα να συγκρατήση και κυβερνήση ολόκληρον τον ευατόν του.
Ιακ. 3,3  ίδε των ίππων τους χαλινούς εις τα στόµατα βάλλοµεν προς το πείθεσθαι αυτούς ηµίν , και όλον το σώµα αυτών
µετάγοµεν.
Ιακ. 3,3  Ιδετε τι συµβαίνει µε τους ίππους. Εις τα στόµατα των ίππων βάζοµεν το χαλινάρι, δια να υποτάσσωνται αυτοί εις
ηµάς και έτσι διευθύνοµεν και καθοδηγούµεν, όπου θέλοµεν, όλο το σώµα των.
Ιακ. 3,4  ιδού και τα πλοία, τηλικαύτα όντα και υπό σκληρών ανέµων ελαυνόµενα, µετάγεται υπό ελαχίστου πηδαλίου όπου
αν η ορµή τού ευθύνοντος βούληται.
Ιακ. 3,4  Ιδού και τα πλοία, καίτοι είναι τόσον µεγάλα και ωθούνται ισχυρώς από ορµητικούς ανέµους, κυβερνώνται εν
τούτοις και διευθύνονται όπου η επιθυµία του πηδαλιούχου θέλει, από ένα µικρότατον πηδάλιον.
Ιακ. 3,5  ούτω και η γλώσσα µικρόν µέλος εστί και µεγαλαυχεί. ιδού ολίγον πύρ ηλίκην ύλην ανάπτει!
Ιακ. 3,5  Ετσι και η γλώσσα είναι µικρόν µέλος στο σώµα του ανθρώπου και εν τούτοις καυχάται µε αλαζονείαν και µε τας
ακρισίας και δολιότητάς της προκαλεί µεγάλα κακα. Ιδού πως λίγη φωτιά ανάπτει τεραστίαν πυρκαϊάν εις απέραντα
δάση.
Ιακ. 3,6  και η γλώσσα πύρ, ο κόσµος της αδικίας. ούτως η γλώσσα καθίσταται εν τοίς µέλεσιν ηµών η σπιλούσα όλον το
σώµα και φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως και φλογιζοµένη υπό της γεέννης.
Ιακ. 3,6  Και η γλώσσα είναι φωτιά, αιτία αναριθµήτων κακών, κόσµος ολόκληρος αδικίας και πάσης κακίας. Ετσι και η
γλώσσα γίνεται µεταξύ των µελών µας η κατ' εξοχήν επικίνδυνος, η οποία µολύνει όλον το σώµα και ανάπτει πυρκαϊάν,
που καταφλογίζει όλον τον κύκλον της ζωής, και καταφλέγεται έπειτα και αυτή από το πυρ της γεέννης δια τας
παρεκτροπάς της.
Ιακ. 3,7  πάσα γάρ φύσις θηρίων τε και πετεινών ερπετών τε και εναλίων δαµάζεται και δεδάµασται τή φύσει τή
ανθρωπίνη,
Ιακ. 3,7  Μεγα κακόν η γλώσσα. Διότι κάθε φυσική αγριότης και θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων ζώων



δαµάζεται από την θεόσδοτον επινοητικότητα και κυριαρχίαν του ανθρώπου.
Ιακ. 3,8  την δε γλώσσαν ουδείς δύναται ανθρώπων δαµάσαι· ακατάσχετον κακόν , µεστή ιού θανατηφόρου.
Ιακ. 3,8  Την γλώσσαν όµως κανείς από τους ανθρώπους δεν ηµπορεί να την δαµάση . Είναι ασυγκράτητον κακόν, γεµάτη
από θανατηφόρον δηλητήριον (που προκαλεί θανάτους σωµατικούς και ψυχικούς).
Ιακ. 3,9  εν αυτή ευλογούµεν τον Θεόν και πατέρα, και εν αυτή καταρώµεθα τους ανθρώπους τους καθ οµοίωσιν Θεού
γεγονότας·
Ιακ. 3,9  Εκτρέπεται εις τας µεγαλυτέρας αντινοµίας και αντιθέσεις· διότι µε αυτήν δοξολογούµεν τον Θεόν και Πατέρα,
αλλά και µε αυτήν καταρώµεθα τους ανθρώπους, που έχουν πλασθή καθ' οµοίωσιν Θεού.
Ιακ. 3,10   εκ τού αυτού στόµατος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. ου χρή, αδελφοί µου, ταύτα ούτω γίνεσθαι.
Ιακ. 3,10   Από το ίδιο στόµα βγαίνει ευλογία και καταρά. Αλλά, αδελφοί µου, δεν πρέπει να γίνωνται αυτά έτσι, διότι δεν
είναι δυνατόν στο αυτό στόµα να αναµιγνύωνται κατάραι και ευλογίαι.
Ιακ. 3,11   µήτι η πηγή εκ της αυτής οπής βρύει το γλυκύ και το πικρόν;
Ιακ. 3,11   Μηπως τάχα η πηγή από την αυτήν τρύπαν αναβλύζει νερό πόσιµο και ευχάριστο και νερό πικρό και
αποκρουστικό;
Ιακ. 3,12   µη δύναται, αδελφοί µου, συκή ελαίας ποιήσαι ή άµπελος σύκα; ούτως ουδεµία πηγή αλυκόν και γλυκύ ποιήσαι
ύδωρ.
Ιακ. 3,12   Μηπως είναι ποτέ δυνατόν, αδελφοί µου, η συκιά να καρποφορήση εληές και το αµπέλι να κάµη σύκα; Ετσι και
καµµία ποτέ πηγή δεν είναι δυνατόν να βγάζη νερό αλµυρό και νερό πόσιµον και ευχάριστον. (Και από την ίδια γλώσσα,
που αναπέµπονται δοξολογίες προς τον Θεόν, ποτέ δεν πρέπει να ξεχύνωνται κατάραι και δολιότητες).
Ιακ. 3,13   Τίς σοφός και επιστήµων εν υµίν; δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραΰτητι σοφίας.
Ιακ. 3,13   Ποιός µεταξύ σας είναι αληθινά σοφός και επιστήµων, φωτισµένος από τον Θεόν άνθρωπος; Ας το δείξη όχι µόνο
µε τα λόγια του, αλλά προ παντός και κυρίως µε τα ενάρετα έργα του καλού του βίου, µε πραότητα, την οποίαν χαρίζει
στον άνθρωπον η αληθινή σοφία.
Ιακ. 3,14   ει δε ζήλον πικρόν έχετε και εριθείαν εν τή καρδία υµών, µη κατακαυχάσθε και ψεύδεσθε κατά της αληθείας.
Ιακ. 3,14   Εάν όµως έχετε πικράν ζηλοφθονίαν, µεταξύ σας, φατριασµούς, αντιθέσεις και εριστικόν πνεύµα εις την καρδίαν
σας, µην αλαζονεύεσθε ότι είσθε ανώτεροι από τους άλλους και ψεύδεσθε έτσι εναντίον της χριστιανικής αληθείας , της
οποίας εν τούτοις θέλετε να παρουσιάζεσθε ως διδάσκαλοι.
Ιακ. 3,15   ουκ έστιν αύτη η σοφία άνωθεν κατερχοµένη, αλλ επίγειος, ψυχική, δαιµονιώδης.
Ιακ. 3,15   Αυτή η ανόητος υψηλοφροσύνη, ότι είσθε σοφοί, δεν είναι η θεία σοφία, που κατεβαίνει από τον ουρανόν· αλλ'
είναι σοφία επίγειος, σαρκική και εµπαθής, δαιµονική.
Ιακ. 3,16   όπου γάρ ζήλος και εριθεία, εκεί ακαταστασία και πάν φαύλον πράγµα.
Ιακ. 3,16   Διότι όπου υπάρχει ζηλοφθονία και φατριασµός και εριστικότης, εκεί επικρατεί ακαταστασία και αναταραχή και
κάθε φαύλο πράγµα.
Ιακ. 3,17   η δε άνωθεν σοφία πρώτον µέν αγνή εστιν, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, µεστή ελέους και καρπών
αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος.
Ιακ. 3,17   Η δε σοφία, που δίδεται εκ των άνω, από τον Θεόν, πρώτον µεν είναι καθαρά και αµόλυντος από κάθε τι φαύλον
και αµαρτωλόν, έπειτα δε είναι ειρηνική και ειρηνοποιός, επιεικής και συγκαταβατική εις την άγνοιαν και τας αδυναµίας
των άλλων, πρόθυµος να υποτάσσεται εις την αλήθειαν, γεµάτη από ευσπλαγχνίαν και από αγαθά έργα, απηλλαγµένη
από αµβιβολίας και ολιγοπιστίας, καθαρά και αµόλυντος από κάθε υποκρισίαν.
Ιακ. 3,18   καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται τοίς ποιούσιν ειρήνην.
Ιακ. 3,18   Ο δε καρπός της αγιότητος και κάθε αρετής σπείρεται εις τας καρδίας των ανθρώπων µε ειρήνην και πραότητα
από εκείνους, που έχουν ειρήνην και µεταδίδουν ειρήνην, από τους αληθινά σοφούς και εναρέτους διδασκάλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Ιακ. 4,1  Πόθεν πόλεµοι και µάχαι εν υµίν; ουκ εντεύθεν εκ των ηδονών υµών των στρατευοµένων εν τοίς µέλεσιν υµών;
Ιακ. 4,1  Από που προέρχονται και γεννώνται µεταξύ σας εχθρικαί καταστάσεις, έριδες και συγκρούσεις; Δεν προέρχονται
από αυτήν την αιτίαν, δηλαδή από τας εµπαθείς επιθυµίας αµαρτωλών ηδονών, αι οποίαι επιθυµίαι έχουν επιστρατευθή
και διεξάγουν πόλεµον µέσα εις τα µέλη σας, δια να σας υποδουλώσουν εις την φαυλότητα;
Ιακ. 4,2  επιθυµείτε, και ουκ έχετε· φονεύετε και ζηλούτε, και ου δύνασθε επιτυχείν· µάχεσθε και πολεµείτε, και ουκ έχετε, διά
το µη αιτείσθαι υµάς·
Ιακ. 4,2  Επιθυµείτε και δεν έχετε αυτό που επιθυµείτε. Και επάνω εις την επιθυµίαν σας να το αποκτήσετε, ηµπορεί να
φθάσετε ακόµη και µέχρι του φόνου. Φθονείτε και επιθυµείτε µε εµπάθειαν και δεν ηµπορείτε να επιτύχετε αυτό, που
επιθυµείτε. Και το αποτέλεσµα είναι ότι καταλήγετε εις συγκρούσεις και εις εχθρικάς καταστάσεις. Και δεν έχετε αυτά που
θέλετε, διότι δεν ζητείτε από τον Θεόν µε πίστιν, ο,τι είναι καλόν και ωφέλιµον δια σας.
Ιακ. 4,3  αιτείτε και ου λαµβάνετε, διότι κακώς αιτείσθε, ίνα εν ταίς ηδοναίς υµών δαπανήσητε.
Ιακ. 4,3  Μερικές όµως φορές ζητείτε από τον Θεόν και όµως δεν λαβάνετε, διότι ζητείτε προς κακόν και επιβλαβή σκοπόν,
δια να διαθέσετε δηλαδή και εξοδεύσετε αυτό που ζητείτε εις απόλαυσιν αµαρτωλών ηδονών.
Ιακ. 4,4  µοιχοί και µοιχαλίδες! ουκ οίδατε ότι η φιλία τού κόσµου έχθρα τού Θεού εστιν; ός αν ούν βουληθή φίλος είναι τού
κόσµου, εχθρός τού Θεού καθίσταται.
Ιακ. 4,4  Προδόται και προδότριαι, που καταπατείτε και µολύνετε την πίστιν και την αγάπην προς τον Χριστόν! Δεν
γνωρίζετε ότι η αγάπη και η προσκόλλησις στον αµαρτωλόν κόσµον είναι έχθρα προς τον Θεόν ; Οποιος θελήση να είναι
φίλος του κόσµου, των αµαρτωλών διασκεδάσεων και ηδονών του κόσµου, γίνεται εχθρός του Θεού.
Ιακ. 4,5  ή δοκείτε ότι κενώς η γραφή λέγει, προς φθόνον επιποθεί το πνεύµα ό κατώκησεν εν ηµίν;
Ιακ. 4,5  Η νοµίζετε ότι µάταια και χωρίς κανένα νόηµα λέγει η Γραφή, ότι µε απέραντον αγάπην, που φθάνει σαν µέχρι
ζηλοτυπίας και φθόνου, µας ποθεί το Πνεύµα το Αγιον, που έχει κατοικήσει µέσα µας; (Προδοσία εκ µέρους µας αυτής της
αγίας αγάπης του εξεγείρει τον αποτροπιασµόν του και την οργήν του εναντίον µας).
Ιακ. 4,6  µείζονα δε δίδωσι χάριν· διό λέγει· ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν.



Ιακ. 4,6  Εξ αντιθέτου, όταν µείνωµεν πιστοί εις την αγάπην του και αποκηρύξωµεν την αµαρτίαν του κόσµου, µας δίδει
ακόµη µεγαλυτέραν χάριν, δι' αυτό και η Γραφή λέγει, ότι “ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, που τον
εγκαταλείπουν, δια να απολαύσουν αλαζονικώς τον κόσµον· ενώ αντιθέτως, δίδει χάριν στους ταπεινούς και τους
υποταγµένους εις αυτόν”.
Ιακ. 4,7  Υποτάγητε ούν τώ Θεώ. αντίστητε τώ διαβόλω, και φεύξεται αφ υµών·
Ιακ. 4,7  Υποταχθήτε, λοιπόν, µε ταπείνωσιν στον Θεόν. Αντισταθήτε στον διάβολον, που σας δελεάζει και σας φλογίζει µε
τας αµαρτωλάς ηδονάς του κόσµου, και θα φύγη µακρυά από σας νικηµένος και εξευτελισµένος.
Ιακ. 4,8  εγγίσατε τώ Θεώ, και εγγιεί υµίν. καθαρίσατε χείρας αµαρτωλοί και αγνίσατε καρδίας δίψυχοι.
Ιακ. 4,8  Πλησιάστε κοντά στον Θεόν και ο Θεός θα πλησιάση κοντά εις σας. Αµαρτωλοί άνθρωποι, καθαρίσατε τα χέρια
σας από κάθε αµαρτωλήν πράξιν και ενόχην, εξαγνίσατε το εσωτερικόν σας σεις οι δίγνωµοι, που κυµαίνεσθε µεταξύ Θεού
και αµαρτωλού κόσµου.
Ιακ. 4,9  ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλαύσατε· ο γέλως υµών εις πένθος µεταστραφήτω και η χαρά εις κατήφειαν.
Ιακ. 4,9  Συναισθανθήτε την αµαρτωλότητά σας και την ενόχην σας, µετανοήσατε, πενθήσατε και κλαύσατε, δια τας
αθλιότητάς σας. Τα αµαρτωλά σας γέλοια µέσα εις τα ξεφαντώµατα της αµαρτίας ας αλλάξουν και ας γίνουν λύπη και
συντριβή µετανοίας, και η ψεύτικη χαρά του κόσµου ας µετατραπή εις συναίσθησιν και κατήφειαν.
Ιακ. 4,10   ταπεινώθητε ενώπιον τού Κυρίου, και υψώσει υµάς.
Ιακ. 4,10  Ταπεινωθήτε ενώπιον του Κυρίου και θα σας υψώση εις την παρούσαν ζωήν ως προσωπικότητα αρετής, θα σας
δοξάση δε εις την µέλλουσαν.
Ιακ. 4,11   Μή καταλαλείτε αλλήλων, αδελφοί. ο καταλαλών αδελφού και κρίνων τον αδελφόν αυτού καταλαλεί νόµου και
κρίνει νόµον· ει δε νόµον κρίνεις, ουκ εί ποιητής νόµου, αλλά κριτής.
Ιακ. 4,11   Αδελφοί, µη κατηγορείτε και µη κατακρίνετε ο ένας τον άλλον. Διότι εκείνος που κατηγορεί και κατακρίνει και
καταδικάζει τον αδελφόν του, κατηγορεί και καταδικάζει τον θείον Νοµον, τον Νοµον της αγάπης και της καλωσύνης. Εάν
δε µε την συµπεριφοράν σου αυτήν καταδικάζης τον νόµον της αγάπης, που απαγορεύει την κατάκρισιν, τότε δεν είσαι
πλέον τηρητής του νόµου, αλλά θρασύς κριτής και επικριτής του νόµου.
Ιακ. 4,12   είς εστιν ο νοµοθέτης και κριτής. ο δυνάµενος σώσαι και απολέσαι· σύ δε τις εί ός κρίνεις τον έτερον;
Ιακ. 4,12  Ενας όµως είναι ο νοµοθέτης, που έχει το δικαίωµα να νοµοθετή το ορθόν και να κρίνη κάθε παραβάτην, ο δίκαιος
Θεός, ο οποίος έχει την δύναµιν και να σώση και να καταδικάση εις απώλειαν. Συ δε, ασήµαντε άνθρωπε, ποίος είσαι, που
τολµάς να κρίνης και να κατακρίνης τον άλλον;
Ιακ. 4,13   Άγε νύν οι λέγοντες· σήµερον και αύριον πορευσόµεθα εις τήνδε την πόλιν και ποιήσοµεν εκεί ενιαυτόν ένα και
εµπορευσόµεθα και κερδήσοµεν·
Ιακ. 4,13   Ελάτε τώρα σεις, που χωρίς να λογαριάζετε τον Θεόν λέτε· “σήµερα η αύριον θα πάµε εις αυτήν την πόλιν και θα
µείνωµεν εκεί ένα έτος και θα επιδοθώµεν στο εµπόριον και θα κερδήσωµεν χρήµατα”.
Ιακ. 4,14   οίτινες ουκ επίστασθε το της αύριον· ποία γάρ η ζωή υµών; ατµίς γάρ έσται η προς ολίγον φαινοµένη, έπειτα δε
και αφανιζοµένη·
Ιακ. 4,14  Τα λέγετε αυτά σεις, οι οποίοι δεν γνωρίζετε τι θα συµβή όχι µετά ένα έτος, αλλ' ούτε κατά την αυριανήν ηµέραν.
Διότι τι είναι η ζωή σας, την οποίαν θέλετε να θεωρήτε ατελείωτον; Είναι ένας λεπτός αχνός, που φαίνεται για λίγες στιγµές
και αµέσως έπειτα διαλύεται και αφανίζεται.
Ιακ. 4,15   αντί τού λέγειν υµάς, εάν ο Κύριος θελήση, και ζήσοµεν και ποιήσοµεν τούτο ή εκείνο.
Ιακ. 4,15   Σχεδιάζετε και λέγετε, ότι επί ένα έτος θα πάτε και θα κάµετε και θα κερδήσετε, αντί να λέτε, εάν ο Κυριος θελήση
και ζήσωµεν, τότε και θα κάµωµεν τούτο και εκείνο.
Ιακ. 4,16   νύν δε καυχάσθε εν ταίς αλαζονείαις υµών· πάσα καύχησις τοιαύτη πονηρά εστιν .
Ιακ. 4,16  Τωρα δε, παραµερίζοντες τον Θεόν, καυχάσθε εις τα αλαζονικά σας σχέδια και εις τας µαταιοδόξους επιχειρήσεις
σας. Καθε τέτοια καύχησις είναι κακή και αµαρτωλή.
Ιακ. 4,17   ειδότι ούν καλόν ποιείν και µη ποιούντι, αµαρτία αυτώ εστιν.
Ιακ. 4,17   Ηκούσατε αυτά που σας είπα και εµάθατε ποιό είναι το καλόν. Αλλά µη λησµονείτε, ότι εκείνος που γνωρίζει
ποίον είναι το καλόν, έχει δε και την δύναµιν να το πραγµατοποιήση, και δεν το κάµνει, διαπράττει αµαρτίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Ιακ. 5,1  Άγε νύν οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες επί ταίς ταλαιπωρίαις υµών ταίς επερχοµέναις·
Ιακ. 5,1  Και τώρα η σειρά σας πλούσιοι· κλάψατε µε ολολυγµούς και θρήνους δια τας δυστυχίας και ταλαιπωρίας, αι
οποίαι έρχονται κατεπάνω σας.
Ιακ. 5,2  ο πλούτος υµών σέσηπε και τα ιµάτια υµών σητόβρωτα γέγονεν,
Ιακ. 5,2  Ο πλούτος σας, που µε αδικίας είχατε αποκτήσει και στον οποίον εστηρίξατε τας ελπίδας σας, έχει σαπίσει και τα
πολυτελή ενδύµατά σας έχουν σκοροφαγωθή µέσα εις τας ιµατιοθήκας σας.
Ιακ. 5,3  ο χρυσός υµών και ο άργυρος κατίωται, και ο ιός αυτών εις µαρτύριον υµίν έσται και φάγεται τας σάρκας υµών. ως
πύρ εθησαυρίσατε εν εσχάταις ηµέραις.
Ιακ. 5,3  Ο χρυσός και ο άργυρος, που εθησαυρίσατε, έχουν κατασκουριάσει και η σκουριά των θαµένη ως φοβερά
µαρτυρία εναντίον της ιδιοτελείας και σκληρότητός σας και θα καταφάγη τας σάρκας σας σαν φωτιά. Εσυσσωρεύσατε
θησαυρούς, αλλά εις καταδίκην σας κατά τας µεγάλας εκείνας ηµέρας της Κρίσεως.
Ιακ. 5,4  ιδού ο µισθός των εργατών των αµησάντων τας χώρας υµών ο απεστερηµένος αφ υµών κράζει, και αι βοαί των
θερισάντων εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ εισεληλύθασιν.
Ιακ. 5,4  Ιδού ο µισθός των εργατών, που εθέρισαν τα απέραντα χωράφια σας και τον οποίον σεις αδίκως και πλεονεκτικώς
κατεκρατήσατε, κραυγάζει εναντίον σας. Και οι οµαδικαί βοαί των θεριστών, που τους αδικήσατε, έχουν φθάσει σαν
επίκλησις δικαιοσύνης µέσα εις τα αυτιά του Κυρίου των Δυνάµεων.
Ιακ. 5,5  ετρυφήσατε επί της γής και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας υµών ως εν ηµέρα σφαγής.
Ιακ. 5,5  Εζήσατε µε απολαύσεις και ηδονάς εις την γην και εσπαταλήσατε εις αµαρτωλάς διασκεδάσεις, σαν άσωτοι, τα
αγαθά σας. Εκαλοθρέψατε και επαχύνατε τας καρδίας και τα σώµατά σας, σαν θρεφτάρια που προορίζονται δια την



ηµέραν της σφαγής των. Σαν ηµέρα σφαγής και ολέθρου θα ξεσπάση εναντίον σας η δικαία κρίσις του Θεού.
Ιακ. 5,6  κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον· ουκ αντιτάσσεται υµίν .
Ιακ. 5,6  Κατεδικάσατε τον αθώον, εφονεύσατε τον δίκαιον. Δεν αντιστέκεται εις την µοχθηρότητα και ασυνειδησίαν σας.
Ιακ. 5,7  Μακροθυµήσατε ούν, αδελφοί, έως της παρουσίας τού Κυρίου. ιδού ο γεωργός εκδέχεται τον τίµιον καρπόν της
γής, µακροθυµών επ αυτώ έως λάβη υετόν πρώϊµον και όψιµον.
Ιακ. 5,7  Σεις δε, αδελφοί, που ταλαιπωρείσθε και πάσχετε από τας αδικίας και τας πιέσεις των απλήστων και σκληρών
πλουσίων, δείξατε µακροθυµίαν και υποµονήν έως την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου. Μιµηθήτε τον γεωργόν, ο οποίος
ιδού, ύστερα από τους κόπους της σποράς, περιµένει µε υποµονήν και ελπίδα τον πολύτιµον καρπόν της γης. Και
µακροθυµεί δι' αύτόν, έως ότου πάρη από τον Θεόν την βροχήν την πρώϊµον και την βροχήν την όψιµον, που ευνοεί την
καρποφορίαν.
Ιακ. 5,8  µακροθυµήσατε και υµείς, στηρίξατε τας καρδίας υµών, ότι η παρουσία τού Κυρίου ήγγικε.
Ιακ. 5,8  Δείξτε και σεις υποµονήν, στηρίξτε εις την πίστιν τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου έχει πλησιάσει. (Η
ώρα της εκδηµίας µας από τον κόσµον είναι κοντά και η µεγάλη ηµέρα της Κρίσεως, που θα δικαιωθώµεν ενώπιον του
Κυρίου, δεν θα αργήση).
Ιακ. 5,9  µη στενάζετε κατ αλλήλων, αδελφοί, ίνα µη κριθήτε· ιδού ο κριτής πρό των θυρών έστηκεν.
Ιακ. 5,9  Αδελφοί, µη στενάζετε και δυσφορείτε ο ένας εναντίον του άλλου, δια να µη καταδικασθήτε από τον Κριτήν. Ιδού ο
Κριτής έφθασε, στέκεται εµπρός εις την θύραν.
Ιακ. 5,10   υπόδειγµα λάβετε, αδελφοί µου, της κακοπαθείας και της µακροθυµίας τους προφήτας, οί ελάλησαν τώ ονόµατι
Κυρίου.
Ιακ. 5,10   Παρετε, αδελφοί µου, ως παράδειγµα κακοπαθείας, υποµονής και µεγαλοκαρδίας τους προφήτας, οι οποίοι σαν
απεσταλµένοι και πρεσβευταί του Θεού ελάλησαν προς τους ανθρώπους εξ ονόµατος του Κυρίου.
Ιακ. 5,11   ιδού µακαρίζοµεν τους υποµένοντας· την υποµονήν Ιώβ ηκούσατε , και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι
πολύσπλαγχνός εστιν ο Κύριος και οικτίρµων.
Ιακ. 5,11   Ιδού, µακαρίζοµεν και καλοτυχίζοµεν εκείνους, που δεικνύουν υποµονήν. Από την Αγ. Γραφήν έχετε ακούσει και
µάθει την υποµονήν του Ιώβ και είδατε το χαρούµενον και ευτυχισµένον τέλος, που έδωσεν εις την δοκιµασίαν του ο
Κυριος. Διότι ο Κυριος είναι πολυεύσπλαγχνος και γεµάτος συµπάθειαν και στοργήν.
Ιακ. 5,12   Πρό πάντων δε, αδελφοί µου, µη οµνύετε µήτε τον ουρανόν µήτε την γήν µήτε άλλον τινά όρκον· ήτω δε υµών το
ναί ναί, και το ού ού, ίνα µη εις υπόκρισιν πέσητε.
Ιακ. 5,12   Προ πάντων δε, αδελφοί µου, µη καταφεύγετε στους όρκους. Μη ορκίζεσθε ούτε στον ουρανόν ούτε εις την γην
ούτε κανένα άλλον όρκον. Να λέγετε πάντοτε την αλήθειαν και το “ναι”, που θα πήτε, να είναι αληθινόν και πραγµατικόν
“ναι” και το “όχι”, να είναι πράγµατι “όχι”, δια να µη περιπέσετε εις την κρίσιν και καταδίκην εκ µέρους του Θεού.
Ιακ. 5,13   Κακοπαθεί τις εν υµίν; προσευχέσθω· ευθυµεί τις; ψαλλέτω.
Ιακ. 5,13   Υπάρχει µεταξύ σας κανείς, που ταλαιπωρείται και θλίβεται; Ας προσεύχεται, ζητών από τον Θεόν παρηγορίαν
και λύτρωσιν. Ευρίσκεται κανείς εις κατάστασιν ευθυµίας; Ας ψάλλη, δοξολογών τον Θεόν.
Ιακ. 5,14   ασθενεί τις εν υµίν; προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ αυτόν
αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τώ ονόµατι τού Κυρίου·
Ιακ. 5,14   Είναι κανείς µεταξύ σας ασθενής; Ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν
επάνω από αυτόν και δι' αυτόν προς τον Θεόν, αλείψαντες αυτόν µε έλαιον στο όνοµα του Κυρίου.
Ιακ. 5,15   και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάµνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος· κάν αµαρτίας ή πεποιηκώς, αφεθήσεται
αυτώ.
Ιακ. 5,15   Και η προσευχή αυτή, που θα εµπνέεται από την πίστιν και θα γίνεται µε πίστιν, θα θεραπεύση και θα σώση τον
άρρωστον από την σωµατικήν ασθένειαν, και θα τον σηκώση ο Κυριος από το κρεββάτι της αρρώστιας· και εάν ο ασθενής
έχη κάµει αµαρτίας, θα του συγχωρηθον εκ µέρους του Θεού.
Ιακ. 5,16   εξοµολογείσθε αλλήλοις τα παραπτώµατα, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε· πολύ ισχύει δέησις δικαίου
ενεργουµένη.
Ιακ. 5,16   Να εξοµολογήσθε µε ειλικρινή µετάνοιαν και συντριβήν µεταξύ σας τα αµαρτήµατά σας και να προσεύχεσθε ο
ένας υπέρ του άλλου, δια να θεραπευθήτε και από τας σωµατικάς και από τας πνευµατικάς ασθενείας. Διότι δέησις, η
οποία προσφέρεται µε πίστιν πολλήν προς τον Θεόν εκ µέρους του δικαίου, έχει µεγάλην δύναµιν και φέρει θαυµαστά
αποτελέσµατα.
Ιακ. 5,17   Ηλίας άνθρωπος ήν οµοιοπαθής ηµίν, και προσευχή προσηύξατο τού µη βρέξαι, και ουκ έβρεξεν επί της γής
ενιαυτούς τρεις και µήνας έξ·
Ιακ. 5,17   Ο προφήτης Ηλίας ήτο άνθρωπος όµοιος µε ηµάς, µε την αυτήν ασθενή ανθρωπίνην φύσιν. Και εν τούτοις µε
θερµήν προσευχήν πίστεως προσηυχήθη, δια να µη βρέξη, και δεν έβρεξεν ο Θεός επάνω εις την γην τρία έτη και εξ µήνας.
Ιακ. 5,18   και πάλιν προσηύξατο, και ο ουρανός υετόν έδωκε και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής.
Ιακ. 5,18   Και πάλιν προσηυχήθη, δια να βρέξη, και ο ουρανός έδωκε πλουσίαν βροχήν και εβλάστησεν και εκαρποφόρησε
η γη.
Ιακ. 5,19   Αδελφοί, εάν τις εν υµίν πλανηθή από της αληθείας, και επιστρέψη τις αυτόν,
Ιακ. 5,19   Αδελφοί, εάν κανείς από σας παραπλανηθή και φύγη µακρυά από την χριστιανικήν αλήθειαν, και ο αδελφός τον
επαναφέρη στον δρόµον του Θεού,
Ιακ. 5,20   γινωσκέτω ότι ο επιστρέψας αµαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος
αµαρτιών.
Ιακ. 5,20  ας γνωρίζη, ότι εκείνος που επαναφέρει έναν αµαρτωλόν από τον δρόµον της πλάνης του στον δρόµον της
αληθείας, θα σώση µίαν ψυχήν από τον αιώνιον θάνατον και θα εξαλείψη πλήθος αµαρτιών, τας οποίας ο παραπλανηθείς
αµαρτωλός είχε διαπράξει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Πε. 1,1  Πέτρος, απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτοίς παρεπιδήµοις διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας
και Βιθυνίας,
Α Πε. 1,1   Ο Πετρος, απόστολος του Ιησού Χριστού, εις σας τους εκλεκτούς του Θεού, οι οποίοι είσθε τώρα προσωρινοί
κάτοικοι, διασκορπισµένοι εις τας χώρας του Ποντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της Ασίας και της Βιθυνίας,
Α Πε. 1,2  κατά πρόγνωσιν Θεού πατρός, εν αγιασµώ Πνεύµατος, εις υπακοήν και ραντισµόν αίµατος Ιησού Χριστού· χάρις
υµίν και ειρήνη πληθυνθείη.
Α Πε. 1,2  και έχετε γίνει εκλεκτοί, σύµφωνα µε την αγαθήν προγνώσιν του Θεού και Πατρός, µε τον αγιασµόν, που χαρίζει
το Πνεύµα το Αγιον, δια να υπακούσετε στο θέληµα του Κυρίου και λάβετε την απολύτρωσιν, που επήγασεν από το χυθέν
αίµα του Ιησού Χριστού, εύχοµαι η χάρις και η ειρήνη να αυξάνη και να πληθύνεται εις σας.
Α Πε. 1,3  Ευλογητός ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ηµάς εις
ελπίδα ζώσαν δι αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών,
Α Πε. 1,3  Ας είναι ευλογηµένος και δοξασµένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ο οποίος σύµφωνα µε το
πολύ αυτού έλεος και την άπειρον ευσπλαγχνίαν του µας έχει αναγεννήσει πνευµατικώς, ώστε µε ζωντανήν και
αδιάψευστον ελπίδα να αποβλέπωµεν εις τα αιώνια αγαθά δια της αναστάσεως εκ νεκρών του Ιησού Χριστού , η οποία
αποτελεί βεβαίωσιν και απόδειξιν και της ιδικής µας αναστάσεως.
Α Πε. 1,4  εις κληρονοµίαν άφθαρτον και αµίαντον και αµάραντον, τετηρηµένην εν ουρανοίς εις υµάς
Α Πε. 1,4  Αυτή δε η ελπίς αναφέρεται εις κληρονοµίαν άφθαρτον και αµόλυντον και αµάραντον, η οποία έχει φυλαχθή δια
σας στους ουρανούς. (Και είναι η κληρονοµία αυτή, η αιωνία και µακαρία και ένδοξος βασιλεία των ουρανών)·
Α Πε. 1,5  τους εν δυνάµει Θεού φρουρουµένους διά πίστεως εις σωτηρίαν ετοίµην αποκαλυφθήναι εν καιρώ εσχάτω·
Α Πε. 1,5  δια σας, οι οποίοι φρουρείσθε και µένετε ασφαλείς µε την δύναµιν του Θεού, δια της θερµής και ενεργού πίστεως
προς αυτόν, ώστε να αποκτήσετε την σωτηρίαν, που είναι ετοίµη να αποκαλυφθή εις όλην της την δόξαν κατά τον έσχατον
καιρόν της Δευτέρας Παρουσίας.
Α Πε. 1,6  εν ώ αγαλλιάσθε, ολίγον άρτι, ει δέον εστί, λυπηθέντες εν ποικίλοις πειρασµοίς,
Α Πε. 1,6  Δι' αυτό και πρέπει να χαίρετε πάντοτε, έστω και αν παραστή ανάγκη, δια τον καταρτισµόν και την πρόοδόν σας
εις την αρετήν, να λυπηθήτε τώρα ολίγον µε τους διαφόρους πειρασµούς και τας ποικίλας θλίψεις.
Α Πε. 1,7  ίνα το δοκίµιον υµών της πίστεως πολυτιµότερον χρυσίου τού απολλυµένου διά πυρός δε δοκιµαζοµένου ευρεθή
εις έπαινον και τιµήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού,
Α Πε. 1,7  Αι θλίψεις άλλωστε αυταί σκοπόν έχουν να κάµουν δόκιµον και λαµπροτέραν την πίστιν σας, πολυτιµοτέραν από
τον φθαρτόν χρυσόν, ο οποίος µε την φωτιάν καθαρίζεται από τις σκουριές και λαµπικαρίζεται. Και να ευρεθή έτσι η
πίστις σας προς έπαινον και προς τιµήν και δόξαν σας, όταν θα αποκαλυφθή µε όλην του την δόξαν ο Χριστός, κατά την
Δευτέραν Παρουσίαν.
Α Πε. 1,8  ον ουκ ειδότες αγαπάτε, εις ον άρτι µη ορώντες, πιστεύοντες δε αγαλλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασµένη,
Α Πε. 1,8  Τον Χριστόν, καίτοι δεν τον εγνωρίσατε και δεν τον είδατε προσωπικώς, όµως τον αγαπάτε. Επειδή δε πιστεύετε
εις αυτόν, καίτοι δεν τον βλέπετε τώρα µε τα µάτια του σώµατος, δοκιµάζετε αγαλλίασιν, ένδοξον και απερίγραπτον χαράν,
την οποίαν στόµα ανθρώπου δεν ηµπορεί να εκφράση.
Α Πε. 1,9  κοµιζόµενοι το τέλος της πίστεως υµών, σωτηρίαν ψυχών.
Α Πε. 1,9  Βεβαιοι απολύτως, ότι θα κερδήσετε τον σκοπόν και την κατάληξιν της πίστεώς σας, δηλαδή την σωτηρίαν των
ψυχών σας.
Α Πε. 1,10  περί ής σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται οι περί της εις υµάς χάριτος προφητεύσαντες,
Α Πε. 1,10  Περί της σωτηρίας αυτής µε πολύν ζήλον και ενδιαφέρον εζήτησαν να µάθουν και ηρεύνησαν οι προφήται, οι
οποίοι είχαν προφητεύσει περί της χάριτος και της δωρεάς, που θα εδίδετο εις σας.
Α Πε. 1,11  ερευνώντες εις τίνα ή ποίον καιρόν εδήλου το εν αυτοίς Πνεύµα Χριστού προµαρτυρόµενον τα εις Χριστόν
παθήµατα και τας µετά ταύτα δόξας·
Α Πε. 1,11  Ηρεύνησαν δηλαδή εις ποίον χρόνον και κκατά ποίαν εποχήν και περίστασιν θα ελάµβαναν χώραν τα
παθήµατα του Χριστού και αι δόξαι που θα τα επακολουθούσαν, όπως εφανέρωνε εις αυτούς το Πνεύµα του Χριστού, που
είχαν µέσα των, όταν προανήγγειλε τα εξαίρετα αυτά γεγονότα.
Α Πε. 1,12  οίς απεκαλύφθη ότι ουχ εαυτοίς, υµίν δε διηκόνουν αυτά, ά νύν ανηγγέλη υµίν διά των ευαγγελισαµένων υµάς
εν Πνεύµατι Αγίω αποσταλέντι απ ουρανού, εις ά επιθυµούσιν άγγελοι παρακύψαι.
Α Πε. 1,12  Εις αυτούς δε τους προφήτας είχεν αποκαλυφθή από τον Θεόν, ότι όχι δι' αυτούς, αλλά δια σας και επί των
ηµερών σας θα επραγµατοποιούντο τα προφητευόµενα λόγια, τα οποία τώρα έχουν αναγγελθή προς σας, δια µέσου των
Αποστόλων, οι οποίοι σας εκήρυξαν το Ευαγγέλιον, φωτιζόµενοι και εµπνεόµενοι από το Αγιον Πνεύµα, που είχε σταλή
από τους ουρανούς. Και είναι τόσον µεγάλα και καταπληκτικά αυτά τα γεγονότα της σωτηρίας µας, ώστε και οι άγγελοι
επιθυµούν να σκύψουν µε ενδιαφέρον επάνω των και να εµβαθύνουν εις την κατανόησίν των.
Α Πε. 1,13  Διό αναζωσάµενοι τας οσφύας της διανοίας υµών, νήφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φεροµένην υµίν χάριν εν
αποκαλύψει Ιησού Χριστού,
Α Πε. 1,13  Δι' αυτό, λοιπόν, περισφίξατε και συγκεντρώσατε τον νουν σας, απαλλάξατε τον από κάθε τι που τον σκοτίζει
και τον αποµακρύνει από τον Θεόν, άγρυπνοι δε και εγκρατείς ελπίσατε πλήρως και τελείως εις την θείαν χάριν της
ενδόξου σωτηρίας, την οποίαν σας έδωσε τώρα, θα σας προσφέρη δε εις όλην της την µεγαλειότητα ο Χριστός κατά την
µεγάλην εκείνην ηµέραν της δευτέρας και µεγαλοπρεπούς φανερώσεως και παρουσίας του·
Α Πε. 1,14  ως τέκνα υπακοής µη συσχηµατιζόµενοι ταίς πρότερον εν τή αγνοία υµών επιθυµίαις,
Α Πε. 1,14  σαν παιδιά υπακοής, που υποτάσσοντο εις την αλήθειαν, χωρίς να συµµορφώνεσθε και να παρασύρεσθε εις τας
επιθυµίας, αι οποίαι σας είχαν υποδουλώσει στον καιρόν της αγνοίας σας τότε, που δεν εγνωρίζετε τον Χριστόν και το
Ευαγγέλιον.
Α Πε. 1,15  αλλά κατά τον καλέσαντα υµάς άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε,
Α Πε. 1,15  Αλλά κατά τον τύπον του Αγίου Θεού, που σας εκάλεσε στον δρόµον του αγιασµού, γίνεσθε και σεις εις όλην σας
την εσωτερικήν και εξωτερικήν συµπεριφοράν άγιοι.



Α Πε. 1,16  διότι γέγραπται· άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειµι.
Α Πε. 1,16  Διότι είναι γραµµένον εις την Αγίαν Γραφήν· “να γίνεσθε εις όλην σας την ζωήν άγιοι, διότι εγώ, ο Θεός και
Πατέρας σας, είµαι άγιος”.
Α Πε. 1,17  και ει πατέρα επικαλείσθε τον απροσωπολήπτως κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εν φόβω τον της παροικίας
υµών χρόνον αναστράφητε,
Α Πε. 1,17  Και εφ' όσον επικαλείσθε ως Πατέρας σας τον Θεόν, ο οποίος κρίνει τον καθένα χωρίς προσωποληψίαν, αλλά
σύµφωνα µε τα έργα της ζωής του, να συµπεριφερθήτε και να περάσετε τον χρόνον της προσωρινής αυτής κατοικίας σας
εις την γην µε φόβον Θεού·
Α Πε. 1,18  ειδότες ότι ου φθαρτοίς, αργυρίω ή χρυσίω, ελυτρώθητε εκ της µαταίας υµών αναστροφής πατροπαραδότου,
Α Πε. 1,18  γνωρίζοντες καλά, ότι δεν εξαγορασθήκατε και δεν ελευθερωθήκατε από την πατροπαράδοτον µαταίαν και
αµαρτωλήν ζωήν και συµπεριφοράν µε λύτρα φθαρτά, µε αργυρ η χρυσά νοµίσµατα,
Α Πε. 1,19  αλλά τιµίω αίµατι ως αµνού αµώµου και ασπίλου Χριστού,
Α Πε. 1,19  αλλ' έχετε εξαγορασθή µε το ατίµητον αίµα του Χριστού ο οποίος προσεφέρθη θυσία, ως αµόλυντος καθαρός και
ακηλίδωτος αµνός.
Α Πε. 1,20  προεγνωσµένου µέν πρό καταβολής κόσµου, φανερωθέντος δε επ εσχάτων των χρόνων δι υµάς
Α Πε. 1,20  Ο Χριστός δε είχε προγνωσθή και προορισθή από τον Θεόν και Πατέρα, πριν ακόµη δηµιουργηθή ο κόσµος, δια
την µεγάλην αυτήν λυτρωτικήν θυσίαν, εφανερώθη δε µε την ενανθρώπησίν του κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους
δια σας,
Α Πε. 1,21  τους δι αυτού πιστεύοντας εις Θεόν τον εγείραντα αυτόν εκ νεκρών και δόξαν αυτώ δόντα, ώστε την πίστιν υµών
και ελπίδα είναι εις Θεόν.
Α Πε. 1,21  οι οποίοι δια µέσου αυτού πιστεύετε στον Θεόν, που τον ανέστησε εκ των νεκρών και του έδωσεν απεριόριστον
δόξαν, ώστε η πίστις σας και η ελπίδα σας προς αυτόν, να είναι πίστις και ελπίς εις αυτόν τούτον τον άπειρον Θεόν και
Πατέρα, ο οποίος τον έστειλε Σωτήρα των ανθρώπων και τον εδόξασε δια της αναστάσεως και αναλήψεως στους
ουρανούς.
Α Πε. 1,22  Τάς ψυχάς υµών ηγνικότες εν τή υπακοή της αληθείας διά Πνεύµατος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς
καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς,
Α Πε. 1,22  Αφού δε κατά καθήκον και προς το συµφέρον σας καταστήσατε τας ψυχάς σας αγνάς και καθαράς από κάθε
µολυσµόν και επιθυµίαν της αµαρτίας µε την πρόθυµον υπακοήν σας εις την αλήθειαν δια του φωτισµού και της
δυνάµεως του Αγίου Πνεύµατος, ώστε να είναι αι ψυχαί σας δεκτικαί µιας ειλικρινούς και ανυποκρίτου φιλαδελφίας,
αγαπήσατε ο ένας τον άλλον θερµώς και πλουσίως µε καρδίαν καθαράν από κάθε ιδιοτέλειαν και αντιζηλίαν.
Α Πε. 1,23  αναγεγεννηµένοι ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου, διά λόγου ζώντος Θεού και µένοντος εις τον αιώνα·
Α Πε. 1,23  Και τούτο, διότι έχετε αναγεννηθή ως νέοι πνευµατικοί άνθρωποι και αδελφοί, όχι από σποράν σαρκικήν και
φθαρτήν, αλλά µε του Θεού τον λόγον, ο οποίος είναι γεµάτος ζωήν και δύµαµιν και µένει ακατάλυτος στον αιώνα.
Α Πε. 1,24  διότι πάσα σάρξ ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου· εξηράνθη ο χόρτος, και το άνθος αυτού
εξέπεσε·
Α Πε. 1,24  Η αναγέννησίς σας αυτή δεν είναι σαν την σαρκικήν και φθαρτήν γέννησίν σας από τους γονείς σας. Διότι κάθε
άνθρωπος γενικώς είναι σαν το χορτάρι και κάθε δόξα του ανθρώπου είναι σαν το άνθος του χόρτου. Εξηράθηκε το χόρτον
και το άνθος αυτού έπεσε µαραµένον εις την γην. Ετσι µοιάζει η σαρκική γέννησις και επίγειος ζωη.
Α Πε. 1,25  το δε ρήµα Κυρίου µένει εις τον αιώνα. τούτο δε εστι το ρήµα το ευαγγελισθέν εις υµάς.
Α Πε. 1,25  Εξ αντιθέτου ο λόγος του Κυρίου µένει αιώνιος και ακατάλυτος· και η ζωη, την οποίαν χαρίζει είναι άφθαρτος. Ο
ζωοποιός δε αυτός λόγος του Θεού είναι το κήρυγµα του Χριστού, το οποίον σαν χαρµόσυνον µήνυµα έχει κηρυχθή εις σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Πε. 2,1  Αποθέµενοι ούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς,
Α Πε. 2,1  Λοιπόν, εφ' όσον εγίνατε νέοι άνθρωποι µε τον σωτήριον και ζωοποιόν λόγον του Θεού, πρέπει να πετάξετε από
πάνω σας κάθε κακίαν και κάθε δολιότητα και κάθε ειδός υποκρισίας και φθόνου και όλας ανεξαιρέτως τας κατακρίσεις
και επικρίσεις εναντίον του πλησίον.
Α Πε. 2,2  ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε, ίνα εν αυτώ αυξηθήτε εις σωτηρίαν,
Α Πε. 2,2  Σαν βρέφη δε νεογέννητα µε επιθυµίαν µεγάλην ποθήσατε το ανόθευτον και θρεπτικόν πνευµατικόν γάλα της
θείας Χαριτος και διδασκαλίας, δια να µεγαλώσετε µε αυτό και προχωρήσετε ασφαλείς στον δρόµον της σωτηρίας.
Α Πε. 2,3  είπερ εγεύσασθε ότι χρηστός ο Κύριος.
Α Πε. 2,3  Και είναι φυσικόν να αισθανθήτε τον έντονον αυτόν πόθον της πνευµατικής τροφής, εφ' όσον εγευθήκατε και
από την προσωπικήν σας πείραν εγνωρίσατε, ότι ο Κυριος είναι πάντοτε ευεργετικός και αγαθός.
Α Πε. 2,4  Πρός ον προσερχόµενοι, λίθον ζώντα, υπό ανθρώπων µέν αποδεδοκιµασµένον, παρά δε Θεώ εκλεκτόν, έντιµον,
Α Πε. 2,4  Να προσέρχεσθε δε πάντοτε µε ιερόν πόθον και ευλάβειαν προς τον Κυριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι
ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, ζωή και πηγή της ζωής, που από µεν τους ανθρώπους έχει αποδοκιµασθή και
περιφρονηθή, όπως εφάνηκε από το γεγονός της σταυρώσεως, ενώπιον όµως του Θεού είναι εκλεκτός και τιµηµένος.
Α Πε. 2,5  και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδοµείσθε, οίκος πνευµατικός, ιεράτευµα άγιον, ανενέγκαι πνευµατικάς θυσίας
ευπροσδέκτους τώ Θεώ διά Ιησού Χριστού·
Α Πε. 2,5  Και σεις οι ίδιοι να οικοδοµήσθε επάνω εις αυτόν σαν λίθοι ζωντανοί, ώστε να είσθε πνευµατικός οίκος και
κατοικητήριον του Θεού, ιεράτευµα άγιον, δια να προσφέρετε δια µέσου του Ιησού Χριστού θυσίας πνευµατικάς, τας
οποίας µε ευχαρίστησιν και ευµένειαν δέχεται ο Θεός.
Α Πε. 2,6  διότι περιέχει εν τή γραφή· ιδού τίθηµι εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιµον, και ο πιστεύων επ αυτώ ου
µη καταισχυνθή.
Α Πε. 2,6  Διότι περιέχεται εις την Αγίαν Γραφήν η θεόπνευστος αυτή φράσις· “ιδού, θέτω εις την Σιών ακρογωνιαίον,
θεµελιακόν λίθον, που θα βαστάζη και θα συγκρατή στερεά το οικοδόµηµα της Εκκλησίας, λίθον εκλεκτόν, πολύτιµον, και
εκείνος που πιστεύει και στηρίζεται επάνω εις αυτόν δεν θα εντροπιασθή”.



Α Πε. 2,7  υµίν ούν η τιµή τοίς πιστεύουσιν, απειθούσι δε λίθον ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος εγενήθη εις
κεφαλήν γωνίας και λίθος προσκόµµατος και πέτρα σκανδάλου.
Α Πε. 2,7  Δια σας, λοιπόν, που πιστεύετε στον Χριστόν, επιφυλάσσεται αυτή η τιµή. Δι' εκείνους όµως που απειθούν κατά
του Χριστού και επαναστατούν, ισχύει ο άλλος λόγος της Γραφής, “λίθον, τον οποίον επεριφρόνησαν και απέρριψαν ως
ακατάλληλον οι οικοδοµούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, αγκωνάρι θεµελιακό και πολύτιµο δια την πνευµατικήν
οικοδοµήν. Εγινε όµως και λίθος, επάνω στον οποίον σκοντάπτουν οι άπιστοι, και πέτρα, από την οποίαν κρηµνίζονται”.
Α Πε. 2,8  οί προσκόπτουσι τώ λόγω απειθούντες, εις ό και ετέθησαν.
Α Πε. 2,8  Αυτοί σκοντάπτουν στον λόγον του Ευαγγελίου, επειδή απειθούν και επαναστατούν εναντίον αυτού. Εις αυτό δε
το σκόνταµµα και το ολέθριον κρήµνισµα, προωρίσθησαν από τον Θεόν, σύµφωνα µε την πρόγνωσίν του προς τιµωρίαν
των, δια την διεστραµµένην και κακκήν διάθεσίν των.
Α Πε. 2,9  υµείς δε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευµα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε τού
εκ σκότους υµάς καλέσαντος εις το θαυµαστόν αυτού φώς·
Α Πε. 2,9  Σεις όµως είσθε “γένος εκλεκτόν, ιερατείον µε βασιλικήν την καταγωγήν, έθνος άγιον, καθιερωµένον στον Θεόν,
ξεχωριστός λαός µέσα εις την οικουµένην, ιδιαίτερον κτήµα και περιουσία του απείρου Θεού”, δια να διαλαλήτε µε τα
λόγια και το παράδειγµά σας τας αρετάς εκείνου, ο οποίος σας εκάλεσεν από το σκοτάδι της πλάνης και της αµαρτίας στο
λαµπρόν και αξιοθαύµαστον πνευµατικόν του φως.
Α Πε. 2,10  οί ποτε ου λαός, νύν δε λαός Θεού, οι ουκ ηλεηµένοι, νύν δε ελεηθέντες.
Α Πε. 2,10  Σεις, οι οποίοι κάποτε δεν ήσασθε ούτε καν λαός, ενώ τώρα είσθε λαός του Θεού· σεις, οι οποίοι δεν είχατε
προηγουµένως πάρει το έλεος του Θεού, ενώ τώρα έχετε ελεηθή.
Α Πε. 2,11  Αγαπητοί, παρακαλώ ως παροίκους και παρεπιδήµους, απέχεσθε των σαρκικών επιθυµιών, αίτινες
στρατεύονται κατά της ψυχής,
Α Πε. 2,11  Αγαπητοί, σας παρακαλώ, λοιπόν, σαν πνευµατικούς ανθρώπους και πολίτας του ουρανού, προσωρινούς και
παρεπιδήµους µέσα στον φθαρτόν και αµαρτωλόν αυτόν κόσµον, να απέχετε από τας σαρκικάς επιθυµίας, αι οποίαι
αντιστρατεύονται και πολεµούν την ψυχήν.
Α Πε. 2,12  την αναστροφήν υµών έχοντες καλήν εν τοίς έθνεσιν, ίνα εν ώ καταλαλούσιν υµών ως κακοποιών, εκ των καλών
έργων εποπτεύσαντες δοξάσωσι τον Θεόν εν ηµέρα επισκοπής.
Α Πε. 2,12  Να έχετε πάντοτε καλήν και ανεπίληπτον την συµπεριφοράν σας µεταξύ των ειδωλολατρών, ώστε ενώ σας
κατηγορούν ως κακοποιούς, όταν θα ίδουν την ανεπίληπτον ζωήν σας και τα καλά σας έργα , θα παρακινηθούν από αυτά
να δοξάσουν τον Θεόν κατά την ηµέραν που εκείνος θα σας επισκεφθή και θα παρουσιάση ολόλαµπρον την αθωότητα και
αρετήν σας.
Α Πε. 2,13  Υποτάγητε ούν πάση ανθρωπίνη κτίσει διά τον Κύριον, είτε βασιλεί, ως υπερέχοντι,
Α Πε. 2,13  Υποταχθήτε, λοιπόν, κατά το θέληµα του Κυρίου εις κάθε άνθρωπον, που κατέχει κάποιαν αρχήν και εξουσίαν
είτε στον βασιλέα ως προς ανώτερον άρχοντα
Α Πε. 2,14  είτε ηγεµόσιν, ως δι αυτού πεµποµένοις εις εκδίκησιν µέν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών·
Α Πε. 2,14  είτε στους διοικητάς επαρχιών, ως προς άρχοντας που στέλλονται από αυτόν δια την τιµωρίαν µεν των
κακοποιών δια τον έπαινον δε και την ασφάλειαν εκείνων, που πράττουν το καλόν.
Α Πε. 2,15  ότι ούτως εστί το θέληµα τού Θεού, αγαθοποιούντας φιµούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν·
Α Πε. 2,15  Διοτι έτσι είναι το θέληµα του Θεού· µε την κατά Θεόν νοµιµοφροσύνην και µε την αγαθοεργίαν σας να
φιµώνετε και να σταµατάτε την άγνοιαν των ανθρώπων, οι οποίοι σας επικρίνουν, χωρίς και να γνωρίζουν ποίοι πράγµατι
είσθε.
Α Πε. 2,16  ως ελεύθεροι, και µη ως επικάλυµµα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν, αλλ ως δούλοι Θεού.
Α Πε. 2,16  Υποταχθήτε, λοιπόν, κατά Θεόν εις τας αρχάς και τας εξουσίας σαν ηθικώς ελεύθεροι άνθρωποι και όχι σαν
άνθρωποι, που έχουν την ελευθερίαν ως πρόφασιν και καµουφλάρισµα της κακίας, αλλά σαν αληθινοί δούλοι του Θεού.
Α Πε. 2,17  πάντας τιµήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιµάτε.
Α Πε. 2,17  Αποδώσατε την οφειλοµένην τιµήν εις όλους. Αγαπάτε όλους τους αδελφούς σας Χριστιανούς, να φοβήσθε και
να σέβεσθε τον Θεόν· να τιµάτε τον βασιλέα.
Α Πε. 2,18  Οι οικέται υποτασσόµενοι εν παντί φόβω τοίς δεσπόταις, ου µόνον τοίς αγαθοίς και επιεικέσιν, αλλά και τοίς
σκολιοίς.
Α Πε. 2,18  Οι δούλοι ας υποτάσσωνται µε φόβον Θεού εις κάθε τι, που διατάσσουν οι κύριοί των, όχι µόνον στους καλούς
και επιεκείς, αλλά και στους ιδιοτρόπους, που ποτέ δεν ικανοποιούνται, αλλά πάντοτε γογγύζουν.
Α Πε. 2,19  τούτο γάρ χάρις, ει διά συνείδησιν Θεού υποφέρει τις λύπας, πάσχων αδίκως.
Α Πε. 2,19  Διότι τούτο είναι χάρις Θεού, εάν µε την συνείδησιν, ότι αυτό θέλει ο Θεός, υποφέρη κανείς λύπας,
ταλαιπωρούµενος και πάσχων αδίκως.
Α Πε. 2,20  ποίον γάρ κλέος, ει αµαρτάνοντες και κολαφιζόµενοι υποµενείτε; αλλ ει αγαθοποιούντες και πάσχοντες
υποµενείτε, τούτο χάρις παρά Θεώ.
Α Πε. 2,20  Διότι ποία είναι η δόξα και ο έπαινός σας, εάν δείξετε υποµονήν, όταν διαπράξετε σφάλµατα και εξ αιτίας αυτών
σας δέρουν; Αλλ' εάν δείξετε υποµονήν, καθ' ον χρόνον πάσχετε και ταλαιπωρείσθε, µολονότι πράττετε το αγαθόν και
εκτελείτε ευσυνειδήτως το καθήκον σας, τούτο είναι ευάρεστον ενώπιον του Θεού και δόξα δια σας.
Α Πε. 2,21  εις τούτο γάρ εκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ υµών, υµίν υπολιµπάνων υπογραµµόν ίνα επακολουθήσητε
τοίς ίχνεσιν αυτού·
Α Πε. 2,21  Διότι εις αυτό ακριβώς έχετε κληθή, δια να εκτελήτε το καθήκον σας, και δια να πράττετε το αγαθόν και όταν
ακόµη αδικήσθε και ταλαιπωρήσθε αδίκως. Διότι και ο Χριστός έπαθε προς χάριν ηµών και υπέµεινε σταυρόν, δια να
σώση ακόµη και αυτούς τους σταυρωτάς του, αφήσας εις σας τέλειον παράδειγµα προς µίµησιν, δια να ακολουθήσετε και
βαδίσετε ακριβώς επάνω εις τα ίχνη του.
Α Πε. 2,22  ός αµαρτίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τώ στόµατι αυτού·
Α Πε. 2,22  Αυτός δεν έκαµε ποτέ καµµίαν απολύτως αµαρτίαν· “ούτε δε και στο στόµα του ευρέθη ποτέ δόλος η έστω και ο
παραµικρότερος αµαρτωλός λόγος”.



Α Πε. 2,23  ός λοιδορούµενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει, παρεδίδου δε τώ κρίνοντι δικαίως·
Α Πε. 2,23  Αυτός, ενώ εχλευάζετο και υβρίζετο από τους βασανιστάς του, δεν εχλεύαζε και δεν ύβριζεν αυτούς. Ενώ έπασχεν
αδίκως, δεν απειλούσεν εκδικήσεις, αλλά παρέδιδε και ενεπιστεύετο τον εαυτόν του στον Θεόν, που κρίνει πάντοτε µε
δικαιοσύνην.
Α Πε. 2,24  ός τας αµαρτίας ηµών αυτός ανήνεγκεν εν τώ σώµατι αυτού επί το ξύλον, ίνα ταίς αµαρτίαις απογενόµενοι τή
δικαιοσύνη ζήσωµεν· ού τώ µώλωπι αυτού ιάθητε.
Α Πε. 2,24  “Αυτός επήρε και εβάστασεν επάνω του τας αµαρτίας µας και προσέφερε δια του σώµατός του θυσίαν επάνω στο
ξύλον του σταυρού, δια να λάβωµεν ηµείς την λύτρωσιν και την απαλλαγήν από τας αµαρτίας”, να ζήσωµεν δε µε την
δικαιοσύνην και την αρετήν. “Χαρις εις τας πληγάς αυτού έχετε και σεις θεραπευθή από την θανατηφόρον νόσον της
αµαρτίας”.
Α Πε. 2,25  ήτε γάρ ως πρόβατα πλανώµενα, αλλ επεστράφητε νύν επί τον ποιµένα και επίσκοπον των ψυχών υµών.
Α Πε. 2,25  Διότι ήσασθε προηγουµένως άρρωστοι πνευµατικώς· “ήσασθε πρόβατά που επλανώντο” µε άµεσον τον κίνδυνο
να κατασπαραχθούν από τους λύκους. Αλλά τώρα εγυρίσατε στον καλόν Ποιµένα και τον ακοίµητον φρουρόν και
υπερασπιστήν των ψυχών σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Πε. 3,1  Οµοίως αι γυναίκες υποτασσόµεναι τοίς ιδίοις ανδράσιν, ίνα και εί τινες απειθούσι τώ λόγω, διά της των
γυναικών αναστροφής άνευ λόγου κερδηθήσονται,
Α Πε. 3,1  Οπως οι δούλοι, δια τους οποίους είπα προηγουµένως, έτσι και αι γυναίκες πρέπει να υποτάσσωνται στους
άνδρας των, ώστε, και εάν µερικοί από αυτούς δεν υπακούουν στον λόγον του Ευαγγελίου, να κερδηθούν εις την κατά
Χριστόν πίστιν και ζωήν, χωρίς λόγια και διδασκαλίας, (αλλά µε την ενάρετον, την ευγενή και σεµνήν συµπεριφοράν των
γυναικών),
Α Πε. 3,2  εποπτεύσαντες την εν φόβω αγνήν αναστροφήν υµών.
Α Πε. 3,2  όταν θα ίδουν και θα εννοήσουν καλά την αγνήν και αγίαν συµπεριφοράν σας, που θα την εµπνέη ο φόβος και ο
σεβασµός του Θεού.
Α Πε. 3,3  ών έστω ουχ ο έξωθεν εµπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ιµατίων κόσµος,
Α Πε. 3,3  Αι καλαί δε αυταί σύζυγοι ας µη επιδιώκουν να έχουν εξωτερικόν στολισµόν, το εξεζητηµένον πλέξιµο των
µαλλιών της κεφαλής των και τα χρυσά περιδέραια η το ντύσιµό των µε πολυτελή φορέµατα,
Α Πε. 3,4  αλλ ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν τώ αφθάρτω τού πραέος και ησυχίου πνεύµατος, ό εστιν ενώπιον τού
Θεού πολυτελές.
Α Πε. 3,4  αλλ' ας έχουν ως στολισµόν των τον κρυµµένον από τα µάτια των ανθρώπων εσωτερικόν άνθρωπον της καρδίας,
που έχει τον άφθαρτον και ανεκτίµητον στολισµόν του πράου και ειρηνικού και ησύχου πνεύµατος, που ενώπιον του Θεού
έχει µεγάλην αξίαν και πολυτέλειαν.
Α Πε. 3,5  ούτω γάρ ποτε και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εκόσµουν εαυτάς , υποτασσόµεναι τοίς ιδίοις
ανδράσιν,
Α Πε. 3,5  Διότι έτσι και άλλοτε εις την Παλαιάν Διαθήκην αι άγιαι γυναίκες, που είχαν την ελπίδα και την πίστιν των στον
Θεόν, εστόλιζαν τον ευατόν τους, υποτασσόµεναι, στους άνδρας των.
Α Πε. 3,6  ως Σάρα υπήκουσε τώ Αβραάµ, κύριον αυτόν καλούσα· ής εγενήθητε τέκνα· -αγαθοποιούσαι και µη φοβούµεναι
µηδεµίαν πτόησιν.
Α Πε. 3,6  Οπως και η Σαρρα εδείκνυεν υπακοήν στον Αβραάµ, καλούσα αυτόν µε σεβασµόν και ταπείνωσιν “κύριον”.
Αυτής δε της Σαρρας εγίνατε και σεις πνευµατικαί θυγατέρες µε το να πράττετε το αγαθόν χωρίς να φοβήσθε, µήπως τυχόν
αγανακτήσουν εναντίον σας οι σύζυγοι σας.
Α Πε. 3,7  Οι άνδρες οµοίως συνοικούντες κατά γνώσιν, ως ασθενεστέρω σκεύει τώ γυναικείω απονέµοντες τιµήν, ως και
συγκληρονόµοι χάριτος ζωής, εις το µη εγκόπτεσθαι τας προσευχάς υµών.
Α Πε. 3,7  Οι άνδρες επίσης να συνοικήτε και να συζήτε ως φρόνιµοι και συνετοί µε τας συζύγους σας, να αποφεύγετε κάθε
τραχύτητα και σκληράν συµπεριφοράν, να αποδίδετε την πρέπουσαν τιµήν εις τας συζήγους σας και να µη λησµονήτε, ότι
η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερον, δεν έχει µεγάλην ψυχικήν αντοχήν και εύκολα θίγεται και θλίβεται. Αλλωστε και αι
σύζυγοί σας είναι µαζή µε σας κληρονόµοι της ιδίας χάριτος και αιωνίας ζωής. Ετσι δε θα προλαµβάνεται κάθε
δυσαρµονία και δεν θα παρεµποδίζωνται αι κοιναί προσευχαί σας.
Α Πε. 3,8  Τό δε τέλος πάντες οµόφρονες, συµπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες,
Α Πε. 3,8  Εν τέλει δε σας συµβουλεύω και σας προτρέπω να έχετε όλοι το ίδιο φρόνηµα του Θεού, να είσθε συµπαθείς δια
τους άλλους και συµµέτοχοι εις την θλίψιν και την χαράν των αδελφών σας. Να αγαπάτε µε αδελφικήν αγάπην τους
Χριστιανούς, να έχετε ευαίσθητον και εύσπλαγχνον την καρδίαν, να είσθε προσηνείς και ευγενείς µεταξύ σας.
Α Πε. 3,9  µη αποδιδόντες κακόν αντί κακού ή λοιδορίαν αντί λοιδορίας, τουναντίον δε ευλογούντες, ειδότες ότι εις τούτο
εκλήθητε, ίνα ευλογίαν κληρονοµήσητε.
Α Πε. 3,9  Να µη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού η ύβριν και χλευασµόν αντί ύβρεως και χλευασµού. Τουναντίον δε να
προσεύχεσθε δι' αυτούς που σας αδικούν και να τους ευλογήτε, γνωρίζοντες καλά, ότι δι' αυτό έχετε κληθή από τον Θεόν,
δια να κληρονοµήσετε δηλαδή ευλογίαν και όχι κατάραν. Δι' αυτό και πρέπει να είσθε άνθρωποι της ευλογίας.
Α Πε. 3,10  ο γάρ θέλων ζωήν αγαπάν και ιδείν ηµέρας αγαθάς παυσάτω την γλώσσαν αυτού από κακού και χείλη αυτού
τού µη λαλήσαι δόλον,
Α Πε. 3,10  Να είσθε άγρυπνοι και να ελέγχετε αυτά που λέτε· διότι η Γραφή λέγει· “αυτός που θέλει να απολαµβάνη ζωήν
ειρηνικήν και άνετον και να ίδη ηµέρας καλάς, ας παύση την γλώσσαν του από τα κακά λόγια και τα χείλη του να µη
λαλήσουν ποτέ δολιότητα, ψέµα και απάτην.
Α Πε. 3,11  εκκλινάτω από κακού και ποιησάτω αγαθόν, ζητησάτω ειρήνην και διωξάτω αυτήν.
Α Πε. 3,11  Ας αλλάξη δρόµον και ας φύγη από το κακόν, ας πραγµατοποιή κάθε αγαθόν έργον, ας ζητήση από τον Θεόν
ειρήνην και ας την επιδιώξη προς κάθε άνθρωπον.
Α Πε. 3,12  ότι οφθαλµοί Κυρίου επί δικαίους και ώτα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιούντας κακά.



Α Πε. 3,12  Διότι οι οφθαλµοί του Κυρίου είναι εστραµµένοι µε στοργήν και τρυφερότητα επάνω στους δικαίους και τα
αυτιά του ανοικτά και έτοιµα να ακούσουν την προσευχήν των. Εξ αντιθέτου, ωργισµένον το πρόσωπον του Κυρίου, έχει
στραφή εναντίον εκείνων, οι οποίοι διαπράττουν πονηρίας”.
Α Πε. 3,13  Καί τις ο κακώσων υµάς, εάν τού αγαθού µιµηταί γένησθε;
Α Πε. 3,13  Και αφού ο Θεός παρακολουθεί µε στοργήν τους δικαίους και φροντίζει δι' αυτούς, ποιός είναι δυνατόν ποτέ να
σας βλάψη και να σας κάµη κακόν, εάν γίνετε µιµηταί και ζηλωταί του αγαθού;
Α Πε. 3,14  αλλ ει και πάσχοιτε διά δικαιοσύνην, µακάριοι. τον δε φόβον αυτών µη φοβηθήτε µηδέ ταραχθήτε,
Α Πε. 3,14  Αλλά και εάν ακόµη πάσχετε και υποφέρετε δια την αρετήν και την πίστιν σας, είσθε µακάριοι, “διότι ο Θεός
επιτρέπει αυτήν την δοκιµασίαν προς το καλόν σας. Δι' αυτό και τον φόβον, µε τον οποίον ζητούν να σας πτοήσουν οι
διώκται σας, µη τον φοβηθήτε και µη αφήσετε τον ευατόν σας να καταληφθή ούτε και από την µικροτέραν ταραχήν”.
Α Πε. 3,15  Κύριον δε τον Θεόν αγιάσατε εν ταίς καρδίαις υµών, έτοιµοι δε αεί προς απολογίαν παντί τώ αιτούντι υµάς λόγον
περί της εν υµίν ελπίδος µετά πραΰτητος και φόβου,
Α Πε. 3,15  Τον Κυριον δε και Θεόν δοξάσατε και λατρεύσατέ τον ως άγιον µέσα στις καρδιές σας. Να είσθε δε πάντοτε
έτοιµοι, δια να απολογήσθε υπέρ της αληθείας εις καθένα, που σας ζητεί απόδειξιν δι' αυτά, που πιστεύετε και ελπίζετε να
απολαύσετε εκ µέρους του Θεού, χωρίς να φανατίζεσθε και να εξάπτεσθε. (Ο φανατισµός και η οργή εκθέτει εις τα µάτια
των εχθρών της πίστεως και σας τους ιδίους και την αλήθειαν του Ευαγγελίου).
Α Πε. 3,16  συνείδησιν έχοντες αγαθήν, ίνα εν ώ καταλαλούσιν υµών ως κακοποιών, καταισχυνθώσιν οι επηρεάζοντες υµών
την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν.
Α Πε. 3,16  Προσπαθείτε και προσέχετε πάντοτε να έχετε καλήν µαρτυρίαν της συνειδήσεώς σας, ότι φέρεσθε όπως ο Θεός
θέλει, ώστε ενώ σας κατηγορούν ως κακοποιούς, να εντροπιασθούν αυτοί, που προσπαθούν να διαβάλλουν και να
προσβάλλουν την αγαθήν και ενάρετον εν Χριστώ συµπεριφοράν σας µέσα εις την κοινωνίαν.
Α Πε. 3,17  κρείττον γάρ αγαθοποιούντας, ει θέλοι το θέληµα τού Θεού, πάσχειν ή κακοποιούντας.
Α Πε. 3,17  Διότι είναι προτιµότερον και καλύτερον να πάσχετε και να υποφέρετε, εάν ο Θεός το επιτρέπη, ενώ πράττετε το
αγαθόν, παρά να πάσχετε, όταν εργάζεσθε το κακόν.
Α Πε. 3,18  ότι και Χριστός άπαξ περί αµαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ηµάς προσαγάγη τώ Θεώ, θανατωθείς µέν
σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύµατι·
Α Πε. 3,18  Διότι και ο Χριστός µια φορά έπαθεν επάνω στον σταυρόν δια την εξάλειψιν των αµαρτιών µας, ο αναµάρτητος
και ο άγιος, δι' ηµάς τους αδίκους και αµαρτωλούς, µε τον σκοπόν να µας οδηγήση και µας συµφιλιώση µε τον Θεόν,
θανατωθείς µεν κατά το σώµα επάνω στον σταυρόν, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύµατος της θεότητος.
Α Πε. 3,19  εν ώ και τοίς εν φυλακή πνεύµασι πορευθείς εκήρυξεν,
Α Πε. 3,19  Με την ψυχήν δε ηνωµένην µαζή µε την θεότητα επήγεν αµέσως µετά τον σταυρικόν του θάνατον εις τας ψυχάς,
που εκρατούντο µέσα στον Αδην, και εκήρυξε το Ευαγγέλιον της σωτηρίας.
Α Πε. 3,20  απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η τού Θεού µακροθυµία εν ηµέραις Νώε κατασκευαζοµένης κιβωτού, εις ήν
ολίγαι, τούτ έστιν οκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι ύδατος.
Α Πε. 3,20  Αυτά δε τα πνεύµατα είχαν απειθήσει κάποτε, όταν η µακροθυµία του Θεού τα επερίµενε να µετανοήσουν και
επιστρέψουν στον δρόµον της αρετής, κατά τας ηµέρας του Νώε, οπότε κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις την οποίαν ολίγαι
µόνον ψυχαί, δια την ακρίβειαν οκτώ µόνον, εσώθησαν από τον κατακλυσµόν του ύδατος.
Α Πε. 3,21  ό αντίτυπον νύν και ηµάς σώζει βάπτισµα, ου σαρκός απόθεσις ρύπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτηµα εις
Θεόν, δι αναστάσεως Ιησού Χριστού,
Α Πε. 3,21  Αυτό δε το γεγονός, της σωτηρίας δηλαδή οκτώ ψυχών µέσα εις την κιβωτόν, είναι προεικόνισµα τώρα του αγίου
βαπτίσµατος, κατά το οποίον, δια του νερού της κολυµβήθρας, σωζόµεθα ηµείς οι Χριστιανοί. Το ιδικόν µας βάπτισµα δεν
είναι απλώς καθαρισµός του σώµατος και απόρριψις του ρύπου, αλλ' ολόθερµος προσευχή προς τον Θεόν να µας δώση
αγαθήν και ακατάγνωστον συνείδησιν, δια της αναστάσεως του Ιησού Χριστού.
Α Πε. 3,22  ός εστιν εν δεξιά τού Θεού πορευθείς εις ουρανόν, υποταγέντων αυτώ αγγέλων και εξουσιών και δυνάµεων.
Α Πε. 3,22  Αυτός δε ο Χριστός υπάρχει τώρα εις τα δεξιά του Θεού, πορευθείς στον ουρανόν δια της ενδόξου αναλήψεώς του,
όπου και υπετάχθησαν εις αυτόν τα αγγελικά τάγµατα, οι άγγελοι, αι εξουσίαι και αι δυνάµεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Πε. 4,1  Χριστού ούν παθόντος υπέρ ηµών σαρκί και υµείς την αυτήν έννοιαν οπλίσασθε, ότι ο παθών εν σαρκί πέπαυται
αµαρτίας,
Α Πε. 4,1  Αφού λοιπόν, ο Χριστός έπαθε κατά την ανθρωπίνην αυτού φύσιν υπέρ ηµών, και σεις οπλισθήτε µε την αυτήν
σκέψιν και απόφασιν, να δέχεσθε µε υποµονήν ανάλογα παθήµατα, χωρίς να παρασύρεσθε ποτέ εις την αµαρτίαν. Διότι
εκείνος ο οποίος έπαθε και εσταυρώθη κατά το σώµα µαζή µε τον Χριστόν είναι νεκρός ως προς την αµαρτίαν και έχει
παύσει να αµαρτάνη,
Α Πε. 4,2  εις το µηκέτι ανθρώπων επιθυµίαις, αλλά θελήµατι Θεού τον επίλοιπον εν σαρκί βιώσαι χρόνον.
Α Πε. 4,2  δια να µη ζη πλέον τον υπόλοιπον χρόνον της επιγείου ζωής του σύµφωνα µε τας αµαρτωλάς επιθυµίας των
µακράν του Θεού ανθρώπων, αλλά σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού.
Α Πε. 4,3  αρκετός γάρ υµίν ο παρεληλυθώς χρόνος τού βίου το θέληµα των εθνών κατεργάσασθαι, πεπορευµένους εν
ασελγείαις, επιθυµίαις, οινοφλυγίαις, κώµοις, πότοις και αθεµίτοις ειδωλολατρίαις.
Α Πε. 4,3  Αλλωστε ήτο δια σας αρκετός ο περασµένος χρόνος του βίου σας, κατά τον οποίον έχετε εργασθή και
πραγµατοποιήσει µε το παραπάνω το αµαρτωλόν θέληµα των ειδωλολατρών. Διότι και σεις τότε επορεύθητε και εζήσατε
µε πράξεις ασελγείας, µε επιθυµίας πονηράς, µε µέθας, µε ασέµνους διασκεδάσεις και φαγοπότια , µε οινοποσίας, µε όργια
ειδωλολατρικά, δια των οποίων κατεπατείτο και ο στοιχειώδης ηθικός νόµος.
Α Πε. 4,4  εν ώ ξενίζονται µη συντρεχόντων υµών εις την αυτήν της ασωτίας ανάχυσιν, βλασφηµούντες·
Α Πε. 4,4  Και οι ειδωλολάτραι, µε τους οποίους άλλωτε συνδιασκεδάζετε, παρεξενεύονται, διότι σεις σήµερα δεν τρέχετε
µαζή τους στο ίδιο ξεχείλισµα της ασωτίας. Και επειδή σας βλέπουν διαφορετικούς τώρα από αυτούς, βλασφηµούν και
υβρίζουν την χριστιανικήν αλήθειαν.



Α Πε. 4,5  οί αποδώσουσι λόγον τώ ετοίµως έχοντι κρίναι ζώντας και νεκρούς.
Α Πε. 4,5  Αλλ' αυτοί θα δώσουν λόγον των πράξεών των εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιµος να κρίνη-και θα κρίνη-ζώντας
και νεκρούς.
Α Πε. 4,6  εις τούτο γάρ και νεκροίς ευηγγελίσθη, ίνα κριθώσι µέν κατά ανθρώπους σαρκί, ζώσι δε κατά Θεόν πνεύµατι.
Α Πε. 4,6  Διότι δι' αυτόν ακριβώς τον σκοπόν εκηρύχθη το Ευαγγέλιον κάτω στον Αδην, στους φυλακισµένους εκεί
νεκρούς, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που είχαν καταδικασθή και τιµωρηθή µε τον θάνατον, που, όπως συµβαίνει µεταξύ των
ανθρώπων, είναι συνέπεια της αµαρτίας, να ζουν τώρα, µε το πνεύµα των την κατά Θεόν ζωήν, εφ' όσον φυσικά θα είχαν
δεχθή το κήρυγµα του Χριστού.
Α Πε. 4,7  Πάντων δε το τέλος ήγγικε. σωφρονήσατε ούν και νήψατε εις τας προσευχάς·
Α Πε. 4,7  Ας έχετε όµως πάντοτε υπ' όψιν σας ότι όλων το τέλος και ο θάνατος πλησιάζει. Λοιπόν, προσπαθείτε να ζήτε µε
σωφροσύνην, να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι εις τας προσευχάς.
Α Πε. 4,8  πρό πάντων δε την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αµαρτιών·
Α Πε. 4,8  Παρά πάνω δε από όλα, να έχετε θερµήν, παντοτεινήν και πλουσίαν την αγάπην µεταξύ σας, διότι η αγάπη θα
σκεπάση τας αµαρτίας, όσον πολλαί και αν είναι αυταί.
Α Πε. 4,9  φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γογγυσµών·
Α Πε. 4,9  Να φιλοξενήτε ο ένας τον άλλον, χωρίς να γογγύζετε από την ενόχλησιν, που είναι φυσικόν να φέρη η φιλοξενία.
Α Πε. 4,10  έκαστος καθώς έλαβε χάρισµα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες ως καλοί οικονόµοι ποικίλης χάριτος Θεού·
Α Πε. 4,10  Ο καθένας σας, σύµφωνα µε το χάρισµα που έχει λάβει από τον Θεόν, ας εξυπηρετή µε αυτό τους άλλους, σαν
καλοί διαχειρισταί διαφόρων χαρισµάτων της χάριτος του Θεού.
Α Πε. 4,11  εί τις λαλεί, ως λόγια Θεού· εί τις διακονεί, ως εξ ισχύος, ής χορηγεί ο Θεός· ίνα εν πάσι δοξάζηται ο Θεός διά
Ιησού Χριστού, ώ εστιν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αµήν.
Α Πε. 4,11  Εάν κανείς έχη το χάρισµα να διδάσκη, ας έχη υπ' όψιν του, ότι λαλεί λόγια Θεού και ας οµιλή µε συναίσθησιν
της ευθύνης του. Εάν κανείς υπηρετή τους άλλους, ας έχη υπ' όψιν του, ότι την δύναµιν και την ικανότητα αυτήν του την
χορηγεί ο Θεός. Να συµπεριφέρεσθε µεταξύ σας έτσι, ώστε µε την όλην σας διαγωγήν να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού
Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα, η δύναµις και η εξουσία στους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Α Πε. 4,12  Αγαπητοί, µη ξενίζεσθε τή εν υµίν πυρώσει προς πειρασµόν υµίν γινοµένη , ως ξένου υµίν συµβαίνοντος
Α Πε. 4,12  Αγαπητοί, ας µη παραξενεύεσθε δια την φλόγα και το κάψιµο, που σας προκαλούν αι διάφοραι θλίψεις και αι
δυσκολίαι, ως εάν κάτι το παράξενον σας συµβαίνη.
Α Πε. 4,13  αλλά καθό κοινωνείτε τοίς τού Χριστού παθήµασι, χαίρετε, ίνα και εν τή αποκαλύψει της δόξης αυτού χαρήτε
αγαλλιώµενοι.
Α Πε. 4,13  Αλλά καθ' όσον συµµετέχετε εις τα παθήµατα του Χριστού µε τας θλίψεις και τους διωγµούς, που υφίστασθε
προς χάριν του,τόσον και να χαίρετε, δια να χαρήτε µε απερίγραπτον αγαλλίασιν ακόµη περισσότερον κατά την
φανέρωσιν της δόξης του εις την Δευτέραν Παρουσίαν.
Α Πε. 4,14  ει ονειδίζεσθε εν ονόµατι Χριστού, µακάριοι, ότι το της δόξης και δυνάµεως και το τού Θεού Πνεύµα εφ υµάς
αναπαύεται· κατά µέν αυτούς βλασφηµείται, κατά δε υµάς δοξάζεται.
Α Πε. 4,14  Εάν σας υβρίζουν και σας εµπαίζουν δια το όνοµα του Χριστού, είσθε µακάριοι, διότι το Πνεύµα της δόξης και
της δυνάµεως, το Πνεύµα του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Από τα λόγια µεν και τα έργα εκείνων βλασφηµείται ο Χριστός,
από τα έργα δε και την ζωήν την ιδικήν σας δοξάζεται.
Α Πε. 4,15  µη γάρ τις υµών πασχέτω ως φονεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως αλλοτριοεπίσκοπος·
Α Πε. 4,15  Διότι προσέχετε, ποτέ κανείς από σας να µη πάσχη και να µη τιµωρήται ως φονεύς η ως κλέπτης η ως κακοποιός
η ως άνθρωπος, που ανακατεύεται εις ξένας υποθέσεις και προκαλεί µε τας ακρισίας του ζηµίας και βλάβας στους άλλους.
Α Πε. 4,16  ει δε ως Χριστιανός, µη αισχυνέσθω, δοξαζέτω δε τον Θεόν εν τώ µέρει τούτω.
Α Πε. 4,16  Εάν όµως διώκεται και πάσχη ως Χριστιανός, ας µη εντρέπεται. Εξ αντιθέτου ας δοξάζη τον Θεόν εις τας
περιστάσεις αυτάς.
Α Πε. 4,17  ότι ο καιρός τού άρξασθαι το κρίµα από τού οίκου τού Θεού· ει δε πρώτον αφ ηµών, τι το τέλος των απειθούντων
τώ τού Θεού ευαγγελίω;
Α Πε. 4,17  Διότι έφθασε πλέον ο καιρός να αρχίση η κρίσις και η δοκιµασία από τους πιστούς πρώτον, οι οποίοι αποτελούν
τον οίκον του Θεού. Εάν δε αρχίζη από ηµάς πρώτον η κρίσις αυτή του Θεού, ποίον θα είναι το κατάντηµα εκείνων, που
απειθούν στο Ευαγγέλιον του Θεού;
Α Πε. 4,18  και ει ο δίκαιος µόλις σώζεται ο ασεβής και αµαρτωλός που φανείται;
Α Πε. 4,18  Και εάν ο δίκαιος µε πολλήν δυσκολίαν σώζεται, ο αµαρτωλός και ασεβής που θα φανή; (Αυτός θα καταδικασθή
εις όλεθρον).
Α Πε. 4,19  ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέληµα τού Θεού, ως πιστώ κτίστη παρατιθέσθωσαν τας ψυχάς αυτών εν
αγαθοποιΐα.
Α Πε. 4,19  Ωστε και αυτοί που πάσχουν τώρα, εφ' όσον αυτό είναι το θέληµα του Θεού, ας παραθέτουν και ας
εµπιστεύωνται τας ψυχάς των στον κατά πάντα αξιόπιστον Δηµιουργόν, φροντίζοντες εκ παραλλήλου να πράττουν το
αγαθόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Πε. 5,1  Πρεσβυτέρους τους εν υµίν παρακαλώ ο συµπρεσβύτερος και µάρτυς των τού Χριστού παθηµάτων, ο και της
µελλούσης αποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός,
Α Πε. 5,1  Τους πρεσβυτέρους, που υπάρχουν µεταξύ σας, τους παρακαλώ εγώ ο Πετρος, ο συµπρεσβύτερος, που αξιώθηκα
να είµαι αυτόπτης µάρτυς των παθηµάτων του Χριστού και ο οποίος θα είµαι συµµέτοχος εις την δόξαν, που µέλλει να
αποκαλυφθ κατά την Δευτέραν Παρουσίαν του,
Α Πε. 5,2  ποιµάνατε το εν υµίν ποίµνιον τού Θεού, επισκοπούντες µη αναγκαστώς, αλλ εκουσίως, µηδέ αισχροκερδώς,
αλλά προθύµως,
Α Πε. 5,2  ποιµάνετε το ποίµνιον του Θεού, που είναι υπό την ευθύνην σας, και παρακολουθείτε και επιβλέπετε αυτό µε



προσοχήν, όχι εξ ανάγκης και µε δυσφορίαν, αλλά µε όλην σας την θέλησιν, χωρίς να αποβλέπετε εις παράνοµα κέρδη,
αλλά µε αγνήν προθυµίαν και ενδιαφέρον.
Α Πε. 5,3  µηδ ως κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόµενοι τού ποιµνίου·
Α Πε. 5,3  Χωρίς να καταπιέζετε και να καταδουλώνετε τους πιστούς, που σας έλαχαν, αλλά να γίνεσθε υποδείγµατα αρετής
στο ποίµνιόν σας.
Α Πε. 5,4  και φανερωθέντος τού Αρχιποίµενος κοµιείσθε τον αµαράντινον της δόξης στέφανον.
Α Πε. 5,4  Οταν δε φανερωθή µε όλην του την δόξαν ο αρχιποίµην Χριστός, θα λάβετε και σστον αµάραντον στέφανον της
δόξης.
Α Πε. 5,5  Οµοίως νεώτεροι υποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δε αλλήλοις υποτασσόµενοι την ταπεινοφροσύνην
εγκοµβώσασθε· ότι ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν.
Α Πε. 5,5  Κατά τον ίδιον τρόπον και οι νεώτεροι να υποτάσσεσθε µε προθυµίαν και ανιδιοτέλειαν στους πρεσβυτέρους. Ολοι
δε, νεώτεροι και πρεσβύτεροι, υποτασσόµενοι µεταξύ σας φορέσατε και κουβωθήτε σφικτά, σαν άλλο ένδυµα, την
ταπεινοφροσύνην. “Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, ενώ στους ταπεινούς δίδει την χάριν”.
Α Πε. 5,6  Ταπεινώθητε ούν υπό την κραταιάν χείρα τού Θεού, ίνα υµάς υψώση εν καιρώ.
Α Πε. 5,6  Τπεινωθήτε, λοιπόν, κάτω από το παντοδύναµον χέρι του Θεού, δια να σας υψώση και σας δοξάση κατά τον
καιρόν της Δευτέρας αυτού Παρουσίας.
Α Πε. 5,7  πάσαν την µέριµναν υµών επιρίψαντες επ αυτόν, ότι αυτώ µέλει περί υµών,
Α Πε. 5,7  Ολην σας δε την φροντίδα, είτε δια τα καθηµερινά σας προβλήµατα είτε δια την αντιµετώπισιν των δυσκολιών
και των διωγµών, αναθέσατέ την µε εµπιστοσύνην στον Κυριον, διότι αυτός ενδιαφέρεται και φροντίζει δια σας.
Α Πε. 5,8  νήψατε, γρηγορήσατε· ο αντίδικος υµών διάβολος ως λέων ωρυόµενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη .
Α Πε. 5,8  Εγκρατευθήτε και σωφρονήσατε, αγρυπνείτε και προσέχετε· διότι ο αντίπαλος σας και κατήγορος διάβολος, σαν
λιοντάρι που ωρύεται, περιπατεί µε µανίαν ζητών ποιόν να καταπιή (παρασύρων αυτόν εις την αµαρτίαν και τον αιώνιον
θάνατον).
Α Πε. 5,9  ώ αντίστητε στερεοί τή πίστει, ειδότες τα αυτά των παθηµάτων τή εν κόσµω υµών αδελφότητι επιτελείσθαι.
Α Πε. 5,9  Εναντίον αυτού του αντιπάλου αντισταθήτε στηριγµένοι εις την πίστιν, γνωρίζοντες, ότι οι ίδιοι πειρασµοί και τα
ίδια παθήµατα γίνονται εις όλους τους αδελφούς σας, που είναι διασκορπισµένοι µέσα στον κόσµον.
Α Πε. 5,10  Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας υµάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ Ιησού ολίγον παθόντας, αυτός
καταρτίσει υµάς, στηρίξει, σθενώσει, θεµελιώσει·
Α Πε. 5,10  Ο δε Θεός που είναι η πηγή και ο χορηγός κάθε δωρεάς και σας εκάλεσεν εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του
Ιησού Χριστού, αφού επί ολίγον διάστηµα υποστήτε παροδικάς θλίψεις, αυτός θα σας καταρτίση, θα σας στηρίξη, θα σας
ενδυναµώση, θα σας θεµελιώση ακλονήτους.
Α Πε. 5,11  αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Α Πε. 5,11  Εις αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία και η κυριαρχία στους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Α Πε. 5,12  Διά Σιλουανού υµίν τού πιστού αδελφού, ως λογίζοµαι, δι ολίγων έγραψα, παρακαλών και επιµαρτυρών ταύτην
είναι αληθή χάριν τού Θεού, εις ήν εστήκατε.
Α Πε. 5,12  Δια του Σιλουανού, του αξιοπίστου και εµπίστου αδελφού, σας έγραψα δι' ολίγων, όπως εγώ νοµίζω, προτρέπων
και παρακαλών και βεβαιώνων ότι αυτά, που σας έγραψα, είναι η αληθής και πραγµατική χάρις και δωρεά του Θεού, εις
την οποίαν και στέκεσθε σταθεροί.
Α Πε. 5,13  Ασπάζεται υµάς η εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή και Μάρκος ο υιός µου.
Α Πε. 5,13  Σας στέλλει χαιρετισµούς η εν Βαβυλώνι Εκκλησία, που είναι µαζή και µε την ιδικήν σας Εκκλησίαν εκλεκτή
ενώπιον του Θεού, και ο Μάρκος, ο πνευµατικός µου υιός.
Α Πε. 5,14  ασπάσασθε αλλήλους εν φιλήµατι αγάπης. Ειρήνη υµίν πάσι τοίς εν Χριστώ Ιησού· αµήν.
Α Πε. 5,14  Χαιρετίσατε ο ένας τον άλλον µε φίληµα αγίας αγάπης. Είθε να είναι η ειρήνη του Θεού εις όλους σας, που
πιστεύετε και ανήκετε στον Ιησούν Χριστόν. Αµήν.

Β΄   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Π Ε Τ Ρ Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Πε. 1,1  Συµεών Πέτρος, δούλος και απόστολος Ιησού Χριστού, τοίς ισότιµον ηµίν λαχούσι πίστιν εν δικαιοσύνη τού Θεού
ηµών και σωτήρος Ιησού Χριστού·
Β Πε. 1,1   Ο Σιµων Πετρος, δούλος και απόστολος Ιησού Χριστού προς εκείνους, στους οποίους εδόθη δωρεάν, σαν δια
λάχνού, η ιδία κατά την αξίαν και την τιµήν πίστις, που εδόθη και εις ηµάς, ένεκα της αµερολήπτου δικαιοσύνης του
Ιησού Χριστού, του Θεού µας και Σωτήρος.
Β Πε. 1,2  χάρις υµίν και ειρήνη πληθυνθείη εν επιγνώσει τού Θεού και Ιησού τού Κυρίου ηµών.
Β Πε. 1,2  Εύχοµαι να πληθυνθή µεταξύ σας η χάρις και η ειρήνη, δια της όσον το δυνατόν βαθυτέρας και τελειοτέρας
γνώσεως του Θεού και του Ιησού, του Κυρίου µας.
Β Πε. 1,3  Ως πάντα ηµίν της θείας δυνάµεως αυτού τα προς ζωήν και ευσέβειαν δεδωρηµένης διά της επιγνώσεως τού
καλέσαντος ηµάς διά δόξης και αρετής,
Β Πε. 1,3  Και τούτο, διότι η θεία δύναµις του Κυρίου Ιησού µας έχει δωρήσει όλα όσα οδηγούν και υποβοηθον προς την
πνευµατικήν ζωήν και την ευσέβειαν. Μας τα εδώρησε δε δια της ακριβούς και βαθείας γνώσεως του αληθινού Θεού, ο
οποίος µας εκάλεσεν από την πλάνην και την ενόχην, χάρις εις την ιδικήν του άπειρον δόξαν και την αρετήν.
Β Πε. 1,4  δι ών τα τίµια ηµίν και µέγιστα επαγγέλµατα δεδώρηται, ίνα διά τούτων γένησθε θείας κοινωνοί φύσεως
αποφυγόντες της εν κόσµω εν επιθυµία φθοράς.
Β Πε. 1,4  Δια µέσου δε αυτών των απείρων τελειοτήτων του έχουν δωρηθή εις ηµάς αι ανεκτίµητοι και µέγισται υποσχέσεις,
ίνα ελκυόµενοι και ενισχυόµενοι από αυτάς γίνετε συµµέτοχοι θείας φύσεως, αποφεύγοντες και ελευθερούµενοι από την
φαυλότητα και την διαφθοράν του κόσµου, προς την οποίαν ωθεί και υποδουλώνει η αµαρτωλή επιθυµία .
Β Πε. 1,5  και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρεισενέγκαντες επιχορηγήσατε εν τή πίστει υµών την αρετήν , εν δε τή αρετή



την γνώσιν,
Β Πε. 1,5  Δι' αυτό τούτο δε και σεις καταβάλατε από τον ευατόν σας κάθε επιµέλειαν και δραστηριότητα και προσθέσατε
εις την πίστιν σας την αρετήν· εις δε την αρετήν προσθέσατε (και υπό της προσωπικής σας πείρας βοηθούµενοι) την
ακριβή γνώσιν του θείου θελήµατος.
Β Πε. 1,6  εν δε τή γνώσει την εγκράτειαν, εν δε τή εγκρατεία την υποµονήν, εν δε τή υποµονή την ευσέβειαν,
Β Πε. 1,6  Εις δε την ακριβή γνώσιν προσθέσατε την αυτοκυριαρχίαν και σωφροσύνην, εις δε την αυτοκυριαρχίαν και
σωφροσύνην την υποµονήν κατά τας διαφόρους περιπετείας και θλίψεις· εις δε την υποµονήν την ευσέβειαν.
Β Πε. 1,7  εν δε τή ευσεβεία την φιλαδελφίαν, εν δε τή φιλαδελφία την αγάπην.
Β Πε. 1,7  Εις δε την ευσέβειαν προσθέσατε την ειλικρινή αγάπην προς τους αδελφούς· εις αυτήν δε την φιλαδελφίαν
προσθέσατε την αγάπην προς τον Θεόν και προς όλους.
Β Πε. 1,8  ταύτα γάρ υµίν υπάρχοντα και πλεονάζοντα ουκ αργούς ουδέ ακάρπους καθίστησιν εις την τού Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού επιγνωσιν·
Β Πε. 1,8  Διότι, όταν όλα αυτά τα υπέροχα πλεονεκτήµατα υπάρχουν και πλεονάζουν εις σας, δεν θα σας κάµουν αµελείς
και ακάρπους, αλλά τουναντίον δραστηρίους και πλήρεις πνευµατικών καρπών, δια να προχωρήσετε έτσι και
ολοκληρώσετε, µέσω και της προσωπικής αυτής πείρας σας, την τελείαν γνώσιν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Β Πε. 1,9  ώ γάρ µη πάρεστι ταύτα, τυφλός εστι, µυωπάζων, λήθην λαβών τού καθαρισµού των πάλαι αυτού αµαρτιών.
Β Πε. 1,9  Διότι εκείνος στον οποίον δεν υπάρχουν αυτά τα προσόντα, που ανέφερα, είναι τυφλός, βλέπει σκοτεινά και
ακαθόριστα σαν µύωψ, επειδή ελησµόνησε τον καθαρισµόν των παλαιών αµαρτιών του, τον οποίον έλαβε µε το βάπτισµα
και τα άλλα µυστήρια της Εκκλησίας.
Β Πε. 1,10  διό µάλλον, αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν υµών την κλήσιν και εκλογήν ποιείσθαι· ταύτα γάρ ποιούντες ου µη
πταίσητέ ποτε.
Β Πε. 1,10  Δια τούτο, αδελφοί, αναπτύξατε ακόµη µεγαλυτέραν δραστηριότητα και επιµέλειαν και εργασθήτε
περισσότερον, δια να κάµετε σταθεράν και ακλόνητον πραγµατικότητα την κλήσιν και την εκλογήν σας µε τας αρετάς,
που σας είπα. Διότι, όταν εφαρµόζετε αυτά, τότε δεν θα προσκόψετε ποτέ εις τίποτε και δεν θα πέσετε.
Β Πε. 1,11  ούτω γάρ πλουσίως επιχορηγηθήσεται υµίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν τού Κυρίου ηµών και σωτήρος
Ιησού Χριστού.
Β Πε. 1,11  Επειδή έτσι θα χορηγηθή εις σας τελείως ελευθέρα και ανεµπόδιστος η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του
Κυρίου ηµών και Σωτήρος Ιησού Χριστού.
Β Πε. 1,12  Διό ουκ αµελήσω αεί υµάς υποµιµνήσκειν περί τούτων, καίπερ ειδότας και εστηριγµένους εν τή παρούση
αληθεία.
Β Πε. 1,12  Δι' αυτό και εγώ δεν θα παραµελήσω να σας υπενθυµίζω αυτά, δια τα οποία σας έγραψα, αν και γνωρίζετε καλά
και είσθε στηριγµένοι εις την χριστιανικήν αλήθειαν, που είναι φανερά και παρούσα εις σας.
Β Πε. 1,13  δίκαιον δε ηγούµαι, εφ όσον ειµί εν τούτω τώ σκηνώµατι, διεγείρειν υµάς εν υποµνήσει,
Β Πε. 1,13  Νοµίζω δε, ότι είναι ορθόν και δίκαιον, εφ' οσον υπάρχω και ζω ακόµη στο σώµα τούτο, στο επίγειον αυτό
σκήνωµα, να σας εξυπνώ και να σας κρατώ προσεκτικούς και προθύµους µε την υπόµνησιν και ανάµνησις αυτών των
αληθειών.
Β Πε. 1,14  ειδώς ότι ταχινή εστιν η απόθεσις τού σκηνώµατός µου, καθώς και ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ µοι.
Β Πε. 1,14  Τοσούτω µάλλον, καθ' όσον γνωρίζω ότι, όπως µου εφανέρωσε ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός, είναι σύντοµος
και πολύ προσεχής η εκδηµία µου εκ του κόσµου τούτου και η απόθεσις του σώµατός µου στον τάφον.
Β Πε. 1,15  σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν υµάς µετά την εµήν έξοδον την τούτων µνήµην ποιείσθαι.
Β Πε. 1,15  Θα φροντίσω δε µε τα θεόπνευστα κείµενα, που σας αφίνω, να διατηρήτε πάντοτε την ανάµνησιν των αληθειών
αυτών και µετά την εκ του κόσµου τούτου εκδηµίαν µου.
Β Πε. 1,16 ου γάρ σεσοφισµένοις µύθοις εξακολουθήσαντες εγνωρίσαµεν υµίν την τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού δύναµιν
και παρουσίαν, αλλ επόπται γενηθέντες της εκείνου µεγαλειότητος.
Β Πε. 1,16  Διότι ηµείς οι Απόστολοι δεν κατεστήσαµεν εις σας γνωστήν την άπειρον δύναµιν και την ένδοξον Δευτέραν
Παρουσίαν του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ακολουθήσαντες µύθους φκιασµένους µε τέχνην και επιτηδειότητα, αλλά σας
εδιδάξαµεν τας µεγάλας αυτάς αληθείας, επειδή είδαµεν µε τα ίδια µας τα µάτια την µεγαλειότητα Εκείνου κατά την
ένδοξον µεταµόρφωσίν του.
Β Πε. 1,17  λαβών γάρ παρά Θεού πατρός τιµήν και δόξαν φωνής ενεχθείσης αυτώ τοιάσδε υπό της µεγαλοπρεπούς δόξης,
ούτός εστιν ο υιός µου ο αγαπητός, εις ον εγώ ευδόκησα, -
Β Πε. 1,17  Διότι κατά την µεταµόρφωσιν έλαβεν από τον Θεόν Πατέρα ο Χριστός τιµήν και δόξαν, όταν ηκούσθη δι' αυτόν
από την µεγαλοπρεπή δόξαν του Θεού, τέτοια φωνή· “αυτός είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω
ευαρεστηθη”.
Β Πε. 1,18  και ταύτην την φωνήν ηµείς ηκούσαµεν εξ ουρανού ενεχθείσαν, σύν αυτώ όντες εν τώ όρει τώ αγίω.
Β Πε. 1,18  Και αυτήν την φωνήν ηµείς, που ήµεθα µαζή του στο άγιον εκείνο όρος της µεταµορφώσεώς του, την ηκούσαµεν
να βγαίνη και να έρχεται από τον ουρανόν.
Β Πε. 1,19  και έχοµεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, ώ καλώς ποιείτε προσέχοντες ως λύχνω φαίνοντι εν αυχµηρώ
τόπω, έως ού ηµέρα διαυγάση και φωσφόρος ανατείλη εν ταίς καρδίαις υµών,
Β Πε. 1,19  Και έπειτα από την επίσηµον αυτήν µαρτυρίαν του Πατρός έχοµεν τώρα περισσότερον σταθεράν και ασφαλή
την πεποίθησίν µας εις τας προφητείας της Π.Διαθήκης περί του Ιησού Χριστού. Εις αυτούς δε τους προφητικούς λόγους
καλά κάµνετε, που προσέχετε, σαν εις ένα λύχνον, που φωτίζει εις σκοτεινόν και δύσβατον τόπον, µέχρις ότου ολοκάθαρον
πλέον το φως του Ευαγγελίου λάµψη, σαν εις πλήρη ηµέραν και ολόλαµπρος ανατείλη εις τας καρδίας σας ο νοητός ήλιος
της δικαιοσύνης, ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός.
Β Πε. 1,20  τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται.
Β Πε. 1,20  Υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι τούτο προ παντός πρέπει να γνωρίζετε· ότι κάθε προφητεία της Αγίας
Γραφής δεν λύεται και δεν αποσαφηνίζεται κατά την προσωπικήν εκάστου αντίληψιν , αλλά µε τον φωτισµόν του Αγίου
Πνεύµατος.



Β Πε. 1,21  ου γάρ θελήµατι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ υπό Πνεύµατος Αγίου φερόµενοι ελάλησαν άγιοι Θεού
άνθρωποι.
Β Πε. 1,21  Διότι ποτέ έως τώρα δεν ελέχθη προφητεία µε τον νουν και το θέληµα του ανθρώπου, αλλά οι άγιοι άνθρωποι του
Θεού, οι προφήται, επροφήτευσαν εµπνεόµενοι και οδηγούµενοι από το Αγιον Πνεύµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Β Πε. 2,1  Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τώ λαώ, ως και εν υµίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν
αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούµενοι επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν·
Β Πε. 2,1  Εκτός όµως των αληθινών προφητών ανεφάνησαν και ψευδοπροφήται στον ιουδαϊκόν λαόν, όπως άλλωστε και
µεταξύ σας θα παρουσιασθούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι µε πολλήν επιτηδειότητα και πανουργίαν θα προσπαθήσουν
να εισαγάγουν και διαδώσουν ολεθρίας αιρέσεις. Θα αρνούνται δε και θα παραµερίζουν αυτόν τον Κυριον και Δεσπότην,
που τους εξηγόρασεν από την αιωνίαν καταδίκην µε το αίµα του, και θα επισύρουν εναντίον του εαυτού των ταχείαν
καταστροφήν.
Β Πε. 2,2  και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών ταίς ασελγείαις, δι ούς η οδός της αληθείας βλασφηµηθήσεται·
Β Πε. 2,2  Και πολλοί θα παρασυρθούν από τους δολίους αυτούς αιρετικούς και θα ακολουθήσουν τας διαφόρους αυτών
ακολασίας. Εξ αιτίας δε όλων αυτών θα βλασφηµηθή και θα κακολογηθή ο δρόµος της χριστιανικής αληθείας , που οδηγεί
στον αγιασµόν και την οµοίωσιν προς τον Θεόν.
Β Πε. 2,3  και εν πλεονεξία πλαστοίς λόγοις υµάς εµπορεύσονται, οίς το κρίµα έκπαλαι ουκ αργεί, και η απώλεια αυτών ου
νυστάξει.
Β Πε. 2,3  Και οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί, σαν απατεώνες και δόλιοι έµποροι, δια να επιτύχουν εις βάρος σας αισχρά κέρδη,
θα σας εκµεταλλευθούν µε ψευδείς διδασκαλίας, τας οποίας θα συλλαµβάνη και θα πλάθη η νοσηρά των διάνοια.
Εναντίον αυτών η καταδίκη δεν θα βραδύνη, όπως και εις την παλαιάν εποχήν δεν εβράδυνε εναντίον άλλων οµοίων των ,
και η απώλειά των δεν κοιµαται (αλλά θα εκσπάση βαρεία εναντίον των, όταν σταµατήση πλέον η µακροθυµία του Θεού).
Β Πε. 2,4  ει γάρ ο Θεός αγγέλων αµαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν
τηρουµένους,
Β Πε. 2,4  Διότι, εάν ο Θεός δεν ελυπήθη και δεν ελογαριασε και αυτούς ακόµη τους αγγέλους που είχαν αµαρτήσει , αλλά µε
φοβερές αλυσίδες δεµένους τους έρριψε στο βαθύ σκοτάδι του ταρτάρου και τους παρέδωσε να φρουρούνται δια την
ηµέραν της κρίσεως·
Β Πε. 2,5  και αρχαίου κόσµου ουκ εφείσατο, αλλά όγδοον Νώε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε, κατακλυσµόν κόσµω ασεβών
επάξας,
Β Πε. 2,5  και εάν τον παλαιόν εκείνον κόσµον της εποχής του κατακλυσµού δεν ελυπήθη, αλλά διεφύλαξε µόνον τον Νώε
και επτά άλλους από την καταστροφήν, όταν εξαπέλυσε τον κατακλυσµόν στον κόσµον των ασεβών·
Β Πε. 2,6  και πόλεις Σοδόµων και Γοµόρας τεφρώσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγµα µελλόντων ασεβείν τεθεικώς,
Β Πε. 2,6  και εάν τας πόλεις των Σοδόµων και της Γοµόρρας τας έκαψε και τας έκαµε στάκτην και τας κατεδίκασε εις την
φοβεράν αυτήν καταστροφήν, να µένουν ως παράδειγµα της θείας οργής προς εκείνους, που θα εζούσαν στο µέλλον µε
ασέβειαν και φαυλότητα·
Β Πε. 2,7  και δίκαιον Λώτ καταπονούµενον υπό της των αθέσµων εν ασελγεία αναστροφής ερύσατο· -
Β Πε. 2,7  και εάν τον δίκαιον Λωτ τον εγλύτωσε όταν εταλαιπωρείτο και υπέφερε από την φαύλην συµπεριφοράν και ζωήν
εκείνων, που µε τας βδελυράς ακολασίας των καταπατούσαν και παρεβίαζαν τους φυσικούς θεσµούς της συνειδήσεως,
Β Πε. 2,8  βλέµµατι γάρ και ακοή ο δίκαιος, εγκατοικών εν αυτοίς, ηµέραν εξ ηµέρας ψυχήν δικαίαν ανόµοις έργοις
εβασάνιζεν· -
Β Πε. 2,8  -διότι ο δίκαιος Λωτ βλέπων µε τα µάτια του και ακούων καθηµερινώς τας φαυλότητας εκείνων εν µέσω των
οποίων κατοικούσε, έθετεν εις δοκιµασίαν και βάσανον κάθε ηµέραν την δικαίαν ψυχήν του µε τα παράνοµα έργα των,
χωρίς καθόλου να παρασυρθή από το ελεεινόν παράδειγµα των-.
Β Πε. 2,9  οίδε Κύριος ευσεβείς εκ πειρασµού ρύεσθαι, αδίκους δε εις ηµέραν κρίσεως κολαζοµένους τηρείν,
Β Πε. 2,9  Ολα αυτά µαρτυρούν, ότι γνωρίζει ο Κυριος τους µεν ευσεβείς να τους γλυτώνη και να τους σώζη από δοκιµασίας
και περιπετείας, τους δε αδίκους, οι οποίοι και κατά την παρούσαν ζωήν βασανίζονται από την αµαρτωλότητά των , να
τους φυλάττη δια την µεγάλην εκείνην ηµέραν της Κρίσεως (οπότε και θα τους επιβάλη πλήρη την τιµωρίαν).
Β Πε. 2,10  µάλιστα δε τους οπίσω σαρκός εν επιθυµία µιασµού πορευοµένους και κυριότητος καταφρονούντας. τολµηταί,
αυθάδεις! δόξας ου τρέµουσι βλασφηµούντες,
Β Πε. 2,10  Εις κρίσιν και αιωνίαν καταδίκην ο Θεός κρατεί µάλιστα εκείνους, που πορεύονται οπίσω από τας σαρκικάς
ηδονάς µε επιθυµίας που µολύνουν και µιαίνουν, και οι οποίοι καταφρονούν την κυριότητα και εξουσίαν του
παντοδυνάµου Θεού. Αυτοί είναι θρασείς και αδίστακτοι δια το κακόν, αλαζονικοί και αναιδείς. Δεν φοβούνται και δεν
τρέµουν, όταν βλασφηµούν και χλευάζουν και αυτούς τους ενδόξους αγγέλους.
Β Πε. 2,11  όπου άγγελοι, ισχύϊ και δυνάµει µείζονες όντες, ου φέρουσι κατ αυτών παρά Κυρίω βλάσφηµον κρίσιν.
Β Πε. 2,11  Εις στιγµήν κατά την οποίαν οι άγγελοι, αν και κατά την ισχύν και την δύναµιν είναι µεγαλύτεροι, δεν εκφέρουν
ενώπιον του Κυρίου κρίσιν υβριστικήν ούτε και εναντίον των πονηρών δαιµόνων.
Β Πε. 2,12  ούτοι δε, ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννηµένα εις άλωσιν και φθοράν, εν οίς αγνοούσι βλασφηµούντες, εν τή
φθορά αυτών καταφθαρήσονται,
Β Πε. 2,12  Αυτοί δε οι αιρετικοί, σαν άλογα ζώα, γεννηµένα δια να ακολουθούν τας φυσικάς ορµάς, θα καταδικασθούν
ασφαλώς εις φθοράν και απώλειαν, διότι υβρίζουν και βλασφηµούν, εκείνα τα οποία αγνοούν, δηλαδή τους αγγέλους.
Β Πε. 2,13  κοµιούµενοι µισθόν αδικίας, ηδονήν ηγούµενοι την εν ηµέρα τρυφήν, σπίλοι και µώµοι, εντρυφώντες εν ταίς
απάταις αυτών, συνευωχούµενοι υµίν,
Β Πε. 2,13  Θα πάρουν δε ως µισθόν την πρέπουσαν τιµωρίαν της αδικίας των. Αυτοί θεωρούν ως ηδονήν και απόλαυσιν το
να οργιάζουν εις τρυφηλάς διασκεδάσεις, όχι µόνον την νύκτα, αλλά και την ηµέραν. Είναι στίγµατα και όνειδος της
κοινωνίας και θεωρούν απόλαυσιν και ηδονήν να παραπλανούν τους άλλους µε τας απάτας των, τας οποίας µάλιστα
θέτουν εις κυκλοφορίαν, όταν συντρώγουν µαζή σας.



Β Πε. 2,14  οφθαλµούς έχοντες µεστούς µοιχαλίδος και ακαταπαύστους αµαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους,
καρδίαν γεγυµνασµένην πλεονεξίας έχοντες, κατάρας τέκνα!
Β Πε. 2,14  Εχουν µάτια γεµάτα από αισχράς επιθυµίας και τα οποία µάτια συνεχώς και ακαταπαύστως αµαρτάνουν.
Εξαπατούν µε δελεαστικά και απατηλά λόγια ψυχάς, που δεν είναι στηριγµέναι εις την πίστιν και την αρετήν. Εχουν αυτοί
καρδίαν γυµνασµένην εις την αχόρταστον επιθυµίαν του χρήµατος και των ηδονών. Είναι τέκνα της κατάρας!
Β Πε. 2,15  καταλιπόντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν, εξακολουθήσαντες τή οδώ τού Βαλαάµ τού Βοσόρ, ός µισθόν αδικίας
ηγάπησεν.
Β Πε. 2,15  Αφού εγκατέλειψαν τον ευθύν δρόµον, παρεπλανήθησαν εις τας αδιεξόδους της αµαρτίας. Ηκολούθησαν τον
δρόµον και το κακόν παράδειγµα του Βαλαάµ, υιού του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησε µισθόν της αδικίας (όταν επήρε χρήµατα
από τον βασιλέα των Μωαβιτών, δια να καταρασθή εν γνώσει του άδικα, τον λαόν του Θεού, τους Ισραηλίτας).
Β Πε. 2,16  έλεγξιν δε έσχεν ιδίας παρανοµίας· υποζύγιον άφωνον εν ανθρώπου φωνή φθεγξάµενον εκώλυσε την τού
προφήτου παραφρονίαν.
Β Πε. 2,16  Αλλ' επήρε τον πρέποντα έλεγχον δια την παρανοµίαν του αυτήν. Διότι το υποζύγιόν του, όνος εκ φύσεως
άφωνος, ωµίλησε µε φωνήν ανθρώπου και ηµπόδισε την παράφρονα αυτήν πράξιν του προφήτου εκείνου.
Β Πε. 2,17  ούτοί εισι πηγαί άνυδροι, νεφέλαι υπό λαίλαπος ελαυνόµεναι, οίς ο ζόφος τού σκότους εις αιώνα τετήρηται.
Β Πε. 2,17  Αυτοί είναι κατάξερες, χωρίς νερό, πηγές, σύννεφα που τα σπρώχνουν µε ορµήν θυελλώδεις άνεµοι. Δι' αυτούς
έχει φυλαχθή και τους περιµένει το κατάµαυρο αιώνιον σκοτάδι του Αδου.
Β Πε. 2,18  υπέρογκα γάρ µαταιότητος φθεγγόµενοι δελεάζουσιν εν επιθυµίαις σαρκός ασελγείαις τους όντως αποφυγόντας
τους εν πλάνη αναστρεφοµένους,
Β Πε. 2,18  Διότι αυτοί οµιλούν µε εξωγκωµένους κτυπητούς λόγους, γεµάτους ψεύδος και µαταιότητα, και παρασύρουν µε
το δόλωµα των σαρκικών επιθυµιών και των ακολασιών, τους αστηρίκτους πιστούς, οι οποίοι εν τούτοις έχουν όντως
ξεφύγει από τους ειδωλολάτρας, τους ζώντας µέσα εις την πλάνην της αµαρτίας.
Β Πε. 2,19  ελευθερίαν αυτοίς επαγγελλόµενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς· ώ γάρ τις ήττηται, τούτω και
δεδούλωται.
Β Πε. 2,19  Και υπόσχονται εις αυτούς λύτρωσιν και ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, που οδηγεί εις την
καταστροφήν. Διότι εις εκείνο το πάθος, από το οποίον κανείς έχει νικηθή, εις αυτό και έχει υποδουλωθή.
Β Πε. 2,20  ει γάρ αποφυγόντες τα µιάσµατα τού κόσµου εν επιγνώσει τού Κυρίου και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτοις δε
πάλιν εµπλακέντες ηττώνται, γέγονεν αυτοίς τα έσχατα χείρονα των πρώτων.
Β Πε. 2,20  Διατι εάν, αφού απέφυγαν τους µολυσµούς του αµαρτωλού κόσµου χάρις εις την πλήρη γνώσιν του Κυρίου και
Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλάκησαν πάλιν και έπεσαν εις τας αµαρτωλάς ηδονάς και νικώνται από αυτάς, τότε το
τελευταίον των κατάντηµα είναι χειρότερον από το πρώτον.
Β Πε. 2,21 κρείττον γάρ ήν αυτοίς µη επεγνωκέναι την οδόν της δικαιοσύνης ή επιγνούσιν επιστρέψαι εκ της παραδοθείσης
αυτοίς αγίας εντολής.
Β Πε. 2,21  Διότι ήτο πολύ καλύτερον δι' αυτούς, να µη είχαν γνωρίσει καθόλου τον δρόµον της δικαιοσύνης, παρά, αφού
τον εγνώρισαν καλά, να φύγουν και να αποµακρυνθούν από το παραδοθέν εις αυτούς άγιον θέληµα του Κυρίου και να
επιστρέψουν εις την ακαθαρσίαν της αµαρτωλότητος.
Β Πε. 2,22  συµβέβηκε δε αυτοίς το της αληθούς παροιµίας, κύων επιστρέψας επί το ίδιον εξέραµα, και, ύς λουσαµένη εις
κύλισµα βορβόρου.
Β Πε. 2,22  Ετσι δε έχει πραγµατοποιηθή εις αυτούς εκείνο, που η αληθινή παροιµία λέγει· “σκυλί που γύρισε πάλι στο
ξέρασµά του” και χοίρος, που, αφού ελούσθη και εκαθαρίσθη, εκυλίσθη πάλιν µέσαν εις την λάσπην”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Β Πε. 3,1  Ταύτην ήδη, αγαπητοί, δευτέραν υµίν γράφω επιστολήν, εν αίς διεγείρω υµών εν υποµνήσει την ειλικρινή
διάνοιαν,
Β Πε. 3,1  Αυτήν τώρα, αγαπητοί, δευτέραν πλέον επιστολήν σας γράφω. Και δια των δύο αυτών επιστολών προσπαθώ να
κρατώ άγρυπνον και προσεκτικήν την ειλικρινή διάνοιάν σας µε την υπόµνησιν, που σας κάµνω,
Β Πε. 3,2  µνησθήναι των προειρηµένων ρηµάτων υπό των αγίων προφητών και της των αποστόλων υµών εντολής τού
Κυρίου και σωτήρος,
Β Πε. 3,2  δια να ενθυµηθήτε τα λόγια, τα οποία είχαν προφητευθή στους καιρούς της Παλ. Διαθήκης από τους αγίους
προφήτας, καθώς επίσης και την διδασκαλίαν των Αποστόλων σας, η οποία είναι θέληµα και διδασκαλία του Κυρίου και
Σωτήρος µας.
Β Πε. 3,3  τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι ελεύσονται επ εσχάτων των ηµερών εµπαίκται, κατά τας ιδίας επιθυµίας αυτών
πορευόµενοι
Β Πε. 3,3  Κρατείτε αυτά ως πολύτιµον θησαυρόν, έχοντες υπ' όψιν σας τούτο πρώτον, ότι δηλαδή θα έλθουν, κατά τους
τελευταίους καιρούς, άνθρωποι σκληρυµένοι εις την αµαρτίαν, που θα πορεύωνται και θα ζουν σύµφωνα µε τας πονηράς
των επιθυµίας και οι οποίοι θα εµπαίζουν την διδασκαλίαν του Κυρίου.
Β Πε. 3,4  και λέγοντες· που εστιν η επαγγελία της παρουσίας αυτού; αφ ής γάρ οι πατέρες εκοιµήθησαν, πάντα ούτω
διαµένει απ αρχής κτίσεως.
Β Πε. 3,4  Θα λέγουν δε προς σας· “που είναι η υπόσχεσις του Χριστού, περί Δευτέρας Παρουσίας; Τιποτε δεν έγινεν ακόµη.
Διότι από την ηµέραν, που οι πατέρες και οι πρόγονοι µας απέθαναν, όλα µένουν έτσι, όπως ήσαν από την αρχήν της
δηµιουργίας”.
Β Πε. 3,5 λανθάνει γάρ αυτούς τούτο θέλοντας ότι ουρανοί ήσαν έκπαλαι και γη εξ ύδατος και δι ύδατος συνεστώσα τώ τού
Θεού λόγω,
Β Πε. 3,5  Τυφλωµένοι όµως αυτοί από τα αµαρτωλά τους πάθη λησµονούν τούτο , ότι δηλαδή οι ουρανοί υπήρχαν από
πολύ παλαιούς χρόνους καθώς και η γη, η οποία µε τον παντοδύναµον λόγον του Θεού, έγινε και υφίσταται, αφού από το
ύδωρ εβγήκε και δια του ύδατος υπάρχει.
Β Πε. 3,6  δι ών ο τότε κόσµος ύδατι κατακλυσθείς απώλετο·



Β Πε. 3,6  Με το ίδιο ακριβώς νερό, κατόπιν διαταγής του Θεού, ο τότε αµαρτωλός κόσµος κατεκλύσθη και κατεστράφη.
Β Πε. 3,7  οι δε νύν ουρανοί και η γη τώ αυτού λόγω τεθησαυρισµένοι εισί πυρί τηρούµενοι εις ηµέραν κρίσεως και
απωλείας των ασεβών ανθρώπων.
Β Πε. 3,7 Οι δε σηµερινοί ουρανοί και η γη µε τον παντοδύναµον λόγον του Θεού φυλάσσονται δια το πυρ και διατηρούνται
δια την µεγάλην ηµέραν της Κρίσεως και της καταστροφής των ασεβών ανθρώπων.
Β Πε. 3,8  Έν δε τούτο µη λανθανέτω υµάς, αγαπητοί, ότι µία ηµέρα παρά Κυρίω ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως ηµέρα µία.
Β Πε. 3,8  Ενα πράγµα ας µη διαφεύγη την προσοχήν σας, αγαπητοί, ότι µία ηµέρα ενώπιον του Θεού είναι όσον για µας τα
χίλια έτη· και χίλια έτη δικά µας είναι σαν µια ηµέρα ενώπιον του Θεού. (Προσωρινοί και ολιγοχρόνιοι καθώς είµεθα µας
φαίνονται ατελείωτοι οι αιώνες και ίσως δυσφορούµεν).
Β Πε. 3,9  ου βραδύνει ο Κύριος της επαγγελίας, ώς τινες βραδυτήτα ηγούνται, αλλά µακροθυµεί εις ηµάς, µη βουλόµενός
τινας απολέσθαι, αλλά πάντας εις µετάνοιαν χωρήσαι.
Β Πε. 3,9  Ο Κυριος όµως δεν βραδύνει να εκπληρώση τας υποσχέσστου, όπως µερικοί νοµίζουν βραδύτητα, που δεν
βλέπουν την ταχείαν και άµεσον εκπλήρωσιν. Αλλ' ας έχουν υπ' όψιν των, ότι µακροθυµεί εις ηµάς ο Κυριος, διότι δεν θέλει
ούτε και ολίγοι να απολεσθούν, αλλά θέλει να προχωρήσουν όλοι εις την µετάνοιαν και σωτηρίαν.
Β Πε. 3,10  Ήξει δε η ηµέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν ή ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούµενα
λυθήσονται, και γη και τα εν αυτή έργα κατακαήσεται.
Β Πε. 3,10  Θα έλθη βεβαίως η µεγάλη ηµέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Θα έλθη όµως έξαφνα, σαν κλέπτης κατά
την νύκτα. Και κατά την ηµέραν αυτήν οι ουρανοί θα παρέλθουν και θα εξαφανισθούν µε απερίγραπτον βοήν και κρότον.
Τα δε υλικά στοιχεία, από τα οποία αποτελούνται οι ουρανοί, θα αναφλεγούν και θα διαλυθούν και η γη και τα έργα, που
υπάρχουν εις αυτήν, θα κατακαούν.
Β Πε. 3,11  Τούτων ούν πάντων λυοµένων ποταπούς δεί υπάρχειν υµάς εν αγίαις αναστροφαίς και ευσεβείαις,
Β Πε. 3,11  Αφού, λοιπόν, όλα αυτά και µε τέτοιον τρόπον πρόκειται να διαλυθούν, σκεφθήτε ποίοι πρέπει να είσθε σεις οι
Χριστιανοί εις τας αγίας συναναστροφάς σας και τα έργα της ευσεβείας.
Β Πε. 3,12  προσδοκώντας και σπεύδοντας την παρουσίαν της τού Θεού ηµέρας, δι ήν ουρανοί πυρούµενοι λυθήσονται και
στοιχεία καυσούµενα τήκεται!
Β Πε. 3,12  Να περιµένετε δε όχι µε φόβον, αλλά µε ελπίδα και χαράν, και να προχωρήτε µε όρεξιν και ενδιαφέρον προς την
παρουσίαν της µεγάλης εκείνης ηµέρας του Θεού, κατά την οποίαν οι ουρανοί φλεγόµενοι από το πυρ θα διαλυθούν και τα
υλικά στοιχεία του σύµπαντος καιόµενα και αυτά θα λυώσουν!
Β Πε. 3,13  καινούς δε ουρανούς και γήν καινήν κατά το επάγγελµα αυτού προσδοκώµεν, εν οίς δικαιοσύνη κατοικεί.
Β Πε. 3,13  Ηµείς δε, οι Χριστιανοί, καινούργιους ουρανούς και καινούργιαν γην, σύµφωνα µε την υπόσχεσιν του Θεού
περιµένοµεν, στους οποίους πλέον µονίµως θα κατοική η δικαιοσύνη και κάθε αρετή.
Β Πε. 3,14  Διό, αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες σπουδάσατε άσπιλοι και αµώµητοι αυτώ ευρεθήναι εν ειρήνη,
Β Πε. 3,14  Δια τούτο, αγαπητοί, εφ' όσον τόσον ύψιστα και εξαίσια γεγονότα περιµένοµεν, προσπαθήστε µε ζήλον και
επιµέλειαν να ευρεθήτε ενώπιον του Κυρίου, όταν θα έλθη ως κριτής, άσπιλοι και έµεµπτοι (οπότε και θα αντικρύσετε τον
Κυριον µε ειρήνην και χαράν).
Β Πε. 3,15  και την τού Κυρίου ηµών µακροθυµίαν σωτηρίαν ηγείσθε, καθώς και ο αγαπητός ηµών αδελφός Παύλος κατά
την αυτώ δοθείσαν σοφίαν έγραψεν υµίν,
Β Πε. 3,15  Το δε γεγονός, ότι ο Κυριος αναβάλλει να έλθη ένεκα της µεγάλης αυτού µακροθυµίας, να το θεωρήσετε ως
θεόσδοτον ευκαιρίαν, που οδηγεί προς την σωτηρίαν, όπως ο αγαπητός αδελφός ηµών Παύλος σας έχει γράψει, σύµφωνα
µε την σοφίαν, που του έχει δοθή από τον Θεόν.
Β Πε. 3,16  ως και εν πάσαις ταίς επιστολαίς λαλών εν αυταίς περί τούτων, εν οίς εστι δυσνόητά τινα, ά οι αµαθείς και
αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν.
Β Πε. 3,16  Οπως επίσης και εις όλας τας επιστολάς του κάµνει λόγον περί των µεγάλων αυτών θεµάτων, µεταξύ των οποίων
υπάρχουν µερικά δυσνόητα, που οι αµαθείς και αστήρικτου εις την χριστιανικήν αλήθειαν τα διαστρεβλώνουν, όπως
άλλωστε διαστρεβλώνουν και τας άλλας Γραφάς, δια να καταλήξουν έτσι οι ίδιοι θεληµατικά εις την αιώνιον απώλειαν.
Β Πε. 3,17  Υµείς ούν, αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ίνα µη τή των αθέσµων πλάνη συναπαχθέντες εκπέσητε τού
ιδίου στηριγµού,
Β Πε. 3,17  Σεις λοιπόν, αγαπητοί, γνωρίζοντες αυτά εκ των προτέρων, να λαµβάνετε τα µέτρα σας και να προφυλάσσεσθε,
δια να µη συναρπασθήτε από την πλάνην των ασεβών ψευδοδιδασκάλων και εκπέσετε από το ακλόνητον στήριγµά σας ,
από την χριστιανικήν αλήθειαν.
Β Πε. 3,18  αυξάνετε δε εν χάριτι και γνώσει τού Κυρίου ηµών και σωτήρος Ιησού Χριστού. αυτώ η δόξα και νύν και εις
ηµέραν αιώνος· αµήν.
Β Πε. 3,18  Αλλά να αυξάνεσθε συνεχώς εις την χάριν και την γνώσιν του Κυρίου ηµών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις
αυτόν ας είναι η άπειρος δόξα και τώρα και εις την ανέσπερον ηµέραν της αιωνιότητος . Αµήν.

Α΄   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   Ω Α Ν Ν Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Α Ιω. 1,1  Ό ήν απ αρχής, ό ακηκόαµεν, ό εωράκαµεν τοίς οφθαλµοίς ηµών, ό εθεασάµεθα και αι χείρες ηµών εψηλάφησαν,
περί τού λόγου της ζωής·
Α Ιω. 1,1   Δια τον Υιόν και Λογον του Θεού, ο οποίος υπήρχε προαιωνίως, προ πάσης πνευµατικής και υλικής δηµιουργίας,
τον οποίον ηκούσαµεν µε τα αυτιά µας και τον είδαµεν καλά µε τα ίδια µας τα µάτια, και είδαµε και ξαναείδαµε πολλές
φορές, και αι χείρες µας εψηλάφησαν, δια τον ενυπόστατον Λογον, ο οποίος έχει προαιωνίως την ζωήν και µεταδίδει ζωήν.
Α Ιω. 1,2  και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαµεν και µαρτυρούµεν και απαγγέλλοµεν υµίν την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήν
προς τον πατέρα και εφανερώθη ηµίν·
Α Ιω. 1,2   -Και αυτή η ενυπόστατος ζωή έλαβε την ανθρωπίνην φύσιν και εφανερώθη µεταξύ µας και την έχοµεν ίδει µε τα
µάτια µας και δίδοµεν επίσηµον µαρτυρίαν και σας αναγγέλλοµεν την αιωνίαν ζωήν, που υπήρχε πάντοτε πλησίον του



Πατρός και εφανερώθη εις ηµάς τους Αποστόλους και πολλούς άλλους ανθρώπους.
Α Ιω. 1,3  ό εωράκαµεν και ακηκόαµεν, απαγγέλλοµεν υµίν, ίνα και υµείς κοινωνίαν έχητε µεθ ηµών· και η κοινωνία δε η
ηµετέρα µετά τού πατρός και µετά τού υιού αυτού Ιησού Χριστού.
Α Ιω. 1,3   Αυτόν, λοιπόν, που έχοµεν ίδει και ακούσει, και είµεθα κατά πάντα αξιόπιστοι µάρτυρες, κηρύττοµεν εις σας, δια
να έχετε µέσω του Χριστού µαζή µας στενόν σύνδεσµον και ενεργόν συµµετοχήν. Αυτή δε η συµµετοχή και ο σύνδεσµος
µαζή µας είναι συµµετοχή, επικοινωνία και σύνδεσµος µε τον Θεόν Πατέρα και µε τον Υιόν αυτού, τον Ιησούν Χριστόν.
Α Ιω. 1,4  και ταύτα γράφοµεν υµίν, ίνα η χαρά ηµών ή πεπληρωµένη.
Α Ιω. 1,4   Και αυτά σας τα γράφοµεν δια να είναι πλήρης και τελεία η χαρά µας, που πηγάζει από αυτήν ακριβώς την
στενήν επικοινωνίαν µε τον Θεόν, και µεταξύ µας.
Α Ιω. 1,5  Καί αύτη εστίν η επαγγελία ήν ακηκόαµεν απ αυτού και αναγγέλλοµεν υµίν , ότι ο Θεός φώς εστι και σκοτία εν
αυτώ ουκ έστιν ουδεµία.
Α Ιω. 1,5   Και αυτή είναι η υπόσχεσις, την οποίαν έχοµεν ακούσει από αυτόν τον Υιόν και σας αναγγέλλοµεν, ότι ο Θεός
είναι φως, το απόλυτον φως της απείρου αγιότητος και πάσης τελειότητος και δεν υπάρχει εις αυτόν σκότος ούτε ίχνος
σκότους, ουδεµία, ούτε η παραµικροτέρα, κηλίς ατελείας.
Α Ιω. 1,6  εάν είπωµεν ότι κοινωνίαν έχοµεν µετ αυτού και εν τώ σκότει περιπατώµεν, ψευδόµεθα και ου ποιούµεν την
αλήθειαν·
Α Ιω. 1,6   Εάν, λοιπόν, είπωµεν ότι έχοµεν στενόν σύνδεσµον και επικοινωνίαν µε αυτόν, αλλά ζώµεν µέσα στο σκοτάδι της
αµαρτίας και της αγνοίας και έχοµεν συµπεριφοράν αµαρτωλήν, τότε ψευδόµεθα και ούτε έχοµεν ως φρόνηµά µας την
αλήθειαν ούτε και την τηρούµεν.
Α Ιω. 1,7  εάν δε εν τώ φωτί περιπατώµεν, ως αυτός εστιν εν τώ φωτί, κοινωνίαν έχοµεν µετ αλλήλων, και το αίµα Ιησού
Χριστού τού υιού αυτού καθαρίζει ηµάς από πάσης αµαρτίας.
Α Ιω. 1,7   Εάν όµως ζώµεν και συµπεριφερώµεθα σύµφωνα µε το φως της θείας αληθείας, όπως ζη και υπάρχει πάντοτε
µέσα στο απόλυτον ηθικόν φως αυτός ούτος ο Θεός, τότε έχοµεν στενήν σχέσιν και κοινωνίαν µεταξύ µας και το αίµα του
Ιησού Χριστού, του Υιού του, που εχύθη κατά την σταυρικήν θυσίαν, µας καθαρίζει από κάθε αµαρτίαν.
Α Ιω. 1,8  εάν είπωµεν ότι αµαρτίαν ουκ έχοµεν, εαυτούς πλανώµεν και η αλήθεια ουκ έστιν εν ηµίν.
Α Ιω. 1,8   Εάν είπωµεν, ότι δεν έχοµεν αµαρτίαν, εξαπατώµεν τους εαυτούς µας και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει µέσα
µας.
Α Ιω. 1,9  εάν οµολογώµεν τας αµαρτίας ηµών, πιστός εστι και δίκαιος, ίνα αφή ηµίν τας αµαρτίας και καθαρίση ηµάς από
πάσης αδικίας.
Α Ιω. 1,9   Εάν όµως, µε αυτογνωσίαν και συναίσθησιν της ενοχής µας, οµολογούµεν τας αµαρτίας µας, είναι αξιόπιστος ο
Θεός, δια την τήρησιν της υποσχέσεώς του περί της αφέσεως των αµαρτιών µας, είναι δε και δίκαιος, ώστε βάσει της
θυσίας του Υιού του, να συγχωρήση τας αµαρτίας µας και να µας καθαρίση από κάθε αδικίαν.
Α Ιω. 1,10  εάν είπωµεν ότι ουχ ηµαρτήκαµεν, ψεύστην ποιούµεν αυτόν, και ο λόγος αυτού ουκ έστιν εν ηµίν.
Α Ιω. 1,10  Εάν είπωµεν, ότι δεν έχοµεν αµαρτήσει, είναι ως εάν να διαψεύδωµεν τον Θεόν (ο οποίος βεβαιώνει εις την Αγία
Γραφήν ότι· Παντες εξέκλιναν, άµα ηχρειώθησαν, ουκ εστί ποιών χρηστότητα, ουκ εστίν έως ενός). Και εν τοιαύτη
περιπτώσει ο λόγος και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει έντος ηµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Α Ιω. 2,1  Τεκνία µου, ταύτα γράφω υµίν ίνα µη αµάρτητε· και εάν τις αµάρτη, παράκλητον έχοµεν προς τον πατέρα, Ιησούν
Χριστόν δίκαιον·
Α Ιω. 2,1   Παιδάκιά µου, αγαπητά µου παιδιά, σας τα γράφω αυτά, δια να αποφύγετε την αµαρτίαν. Εάν όµως κανείς
παρασυρθή και αµαρτήση, ας µη απελπισθή κάτω από το βάρος της αµαρτίας. Διότι έχοµεν πλησίον του ουρανίου Πατρός
µεσίτην και συνήγορον απείρου αξίας, καθό απολύτως δίκαιον και αναµάρτητον, τον Ιησούν Χριστόν.
Α Ιω. 2,2  και αυτός ιλασµός εστι περί των αµαρτιών ηµών, ου περί των ηµετέρων δε µόνον, αλλά και περί όλου τού κόσµου.
Α Ιω. 2,2  Και αυτός µε την λυτρωτικήν του θυσίαν εξιλεώνει τον Θεόν δια της αµαρτίας µας· και όχι µόνον δια τας ιδικά
µας αµαρτίας, αλλά και δια τας αµαρτίας όλου του κόσµου (εφ' όσον όλος ο κόσµος ήθελε πιστεύσει εις αυτόν).
Α Ιω. 2,3  Καί εν τούτω γινώσκοµεν ότι εγνώκαµεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώµεν.
Α Ιω. 2,3  Και δια τούτο ακριβώς, διότι εθυσίσε τον ευατόν του, ίνα ηµείς λάβωµεν εξιλέωσιν των αµατιών µας, γνωρίζοµεν
τον Χριστόν και συνδεόµεθα µε αυτόν. Από αυτήν δε την στενήν γνωριµίαν και σχέσιν πληροφορούµεθα, ότι τον έχοµεν
γνωρίσει καλώς, εάν τηρούµεν τας εντολάς του.
Α Ιω. 2,4  ο λέγων, έγνωκα αυτόν, και τας εντολάς αυτού µη τηρών, ψεύστης εστί, και εν τούτω η αλήθεια ουκ έστιν·
Α Ιω. 2,4  Εκείνος που λέγει, έχω γνωρίσει πλέον και συνδεθή µε τον Θεόν, αλλά δεν τηρεί τας εντολάς αυτού, αυτός είναι
ψεύστης και δεν υπάρχει µέσα του η αλήθεια.
Α Ιω. 2,5  ός δ αν τηρή αυτού τον λόγον, αληθώς εν τούτω η αγάπη τού Θεού τετελείωται. εν τούτω γινώσκοµεν ότι εν αυτώ
εσµεν.
Α Ιω. 2,5  Εκείνος όµως που υπηρετεί το θέληµα του Χριστού, αισθάνεται και έχει βεβαίαν την πληροφορίαν, ότι πράγµατι η
αγάπη του Θεού υπάρχει πλήρης και τελεία µέσα του. Κατ' αυτόν δε τον τρόπον και γνωρίζοµεν, ότι είµεθα ηνωµένοι µε
αυτόν.
Α Ιω. 2,6  ο λέγων εν αυτώ µένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω περιπατείν.
Α Ιω. 2,6  Εκείνος που λέγει, ότι µένει και ζη εν τω Χριστώ, έχει καθήκον να ζη και φέρεται, όπως έζησε και συµπεριεφέρθη
µεταξύ µας ο Χριστός.
Α Ιω. 2,7  Αδελφοί, ουκ εντολήν καινήν γράφω υµίν, αλλ εντολήν παλαιάν, ήν είχετε απ αρχής· η εντολή η παλαιά εστιν ο
λόγος ον ηκούσατε απ αρχής.
Α Ιω. 2,7  Αδελφοί, δεν σας γράφω νέαν, άγνωστον εντολήν, αλλ' εντολήν παλαιάν, την οποίαν έχετε ακούσει από την
αρχήν, που επιστεύσατε και επιστρέψατε προς τον Χριστόν. Και η εντολή αυτή η παλαιά είναι το κήρυγµα του Ευαγγελίου,
που έχετε ακούσει εξ αρχής, και το οποίον είναι κήρυγµα αγάπης.
Α Ιω. 2,8  πάλιν εντολήν καινήν γράφω υµίν, ό εστιν αληθές εν αυτώ και εν υµίν, ότι η σκοτία παράγεται και το φώς το



αληθινόν ήδη φαίνει.
Α Ιω. 2,8  Αλλά πάλιν την παλαιάν εντολήν σας την γράφω τώρα και ως νέαν, όπως και πράγµατι είναι. Και αυτό φαίνεται
τόσον δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος την εδίδαξε και την εφήρµοσε στον τέλειον βαθµόν, φαίνται και από σας, που την
εφαρµόζετε µεταξύ σας. Αυτή δε η αγάπη δε τα λαµπρά της αποτελέσµατα µας πληροφορεί, ότι το σκότος της πλάνης και
της αµαρτίας παρέρχεται, το δε αληθινόν φως της γνώσεως και της αρετής φωτίζει τώρα τον κόσµον.
Α Ιω. 2,9  ο λέγων εν τώ φωτί είναι, και τον αδελφόν αυτού µισών, εν τή σκοτία εστίν έως άρτι.
Α Ιω. 2,9  Εκείνος όµως που λέγει, ότι υπάρχει και ζη µέσα εις αυτό το φως, αλλά µισεί τον αδελφόν του, αυτός µέχρι της
ώρας που ευρίσκεται µέσα εις µίαν τέτοια καταστάση ζη όχι στο φως, αλλά µέσα στο σκοτάδι.
Α Ιω. 2,10  ο αγαπών τον αδελφόν αυτού εν τώ φωτί µένει, και σκάνδαλον εν αυτώ ουκ έστιν·
Α Ιω. 2,10  Εξ αντιθέτου, εκείνος που αγαπά ειλικρινώς τον αδελφόν του, αυτός µένει πράγµατι και ζη στο φως του Χριστού
και ούτε σκάνδαλον γίνεται αυτός δια τον άλλον ούτε ο ίδιος σκανδαλίζεται και πικραίνεται εκ µέρους των άλλων.
Α Ιω. 2,11  ο δε µισών τον αδελφόν αυτού εν τή σκοτία εστί και εν τή σκοτία περιπατεί, και ουκ οίδε που υπάγει, ότι η σκοτία
ετύφλωσε τους οφθαλµούς αυτού.
Α Ιω. 2,11  Οποιος όµως µισεί τον αδελφόν του, ευρίσκεται µέσα στο σκοτάδι, φέρεται δε και ενεργεί κατά τρόπον σκοτεινόν
και αµαρτωλόν, και δεν γνωρίζει που πηγαίνει, αλλά σαν τυφλός περιπλανάται, διότι το σκότος της αµαρτωλής ζωής έχει
τυφλώσει τα µάτια της ψυχής του.
Α Ιω. 2,12  Γράφω υµίν, τεκνία, ότι αφέωνται υµίν αι αµαρτίαι διά το όνοµα αυτού.
Α Ιω. 2,12  Παιδάκια µου, αγαπητά µου παιδιά, σας γράφω αυτά σαν πιστοί Χριστιανοί που είσθε, έχουν συγχωρηθή αι
αµαρτίαι σας δια της πίστεώς σας στο όνοµα του Ιησού Χριστού.
Α Ιω. 2,13  γράφω υµίν, πατέρες, ότι εγνώκατε τον απ αρχής. γράφω υµίν, νεανίσκοι, ότι νενικήκατε τον πονηρόν. έγραψα
υµίν, παιδία, ότι εγνώκατε τον πατέρα.
Α Ιω. 2,13  Γράφω εις σας, τους προωδευµένους χριστιανούς, που δια την ηλικίαν και την χριστιανικήν σας ζωήν σας
ταιριάζει να λέγεσθε πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει καλά τον προ πάσης αρχής αιώνιον λόγον του Θεού. Γράφω εις σας, νέοι,
διότι έχετε νικήσει τον πονηρόν στους διαφόρους πειρασµούς , που σας έχει φέρει. Εχω γράψει εις σας παιδιά µου, διότι
εγνωρίσατε τον Θεόν Πατέρα, όχι µόνον από την θεωρητικήν διδασκαλίαν, αλλά και από την προσωπικήν σας δια της
πίστεως και της αρετής πείραν.
Α Ιω. 2,14  έγραψα υµίν, πατέρες, ότι εγνώκατε τον απ αρχής. έγραψα υµίν, νεανίσκοι, ότι ισχυροί εστε και ο λόγος τού Θεού
εν υµίν µένει και νενικήκατε τον πονηρόν.
Α Ιω. 2,14  Σας έγραψα, πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει τον προαιώνιον Λογον του Θεού, τον Χριστόν. Σας έγραψα, νέοι, διότι
είσθε ισχυροί εις την πνευµατικήν ζωήν και ο λόγος του Θεού µένει µέσα σας και καρποφορεί και έχετε νικήσει τον
πονηρόν.
Α Ιω. 2,15  µη αγαπάτε τον κόσµον µηδέ τα εν τώ κόσµω. εάν τις αγαπά τον κόσµον, ουκ έστιν η αγάπη τού πατρός εν αυτώ·
Α Ιω. 2,15  Μη αγαπάτε τον αµαρτωλόν κόσµον ούτε τας µαταίας απολαύσεις και τας αµαρτωλάς τέρψεις, που υπάρχουν
στον κόσµον και αι οποίαι χωρίζουν τον άνθρωπον από τον Θεόν. Εάν κανείς αγαπά τον κόσµον της αµαρτίας, η αγάπη
του Θεού Πατρός, δεν υπάρχει µέσα του.
Α Ιω. 2,16  ότι πάν το εν τώ κόσµω, η επιθυµία της σαρκός και η επιθυµία των οφθαλµών και η αλαζονεία τού βίου , ουκ
έστιν εκ τού πατρός, αλλ εκ τού κόσµου εστί.
Α Ιω. 2,16  Διότι κάθε τι που υπάρχει µέσα στον µακράν του Θεού κόσµον, όπως παραδείγµατος χάριν είναι η διεφθαρµένη
σαρκική επιθυµία, η αµαρτωλή επιθυµία που εισέρχεται εις την καρδίαν από τα απρόσεκτα µάτια και η αλαζονεία του
βίου, αυτά δεν είναι από τον Θεόν και Πατέρα, αλλά προέρχονται από τον αµαρτωλόν κόσµον.
Α Ιω. 2,17  και ο κόσµος παράγεται και η επιθυµία αυτού· ο δε ποιών το θέληµα τού Θεού µένει εις τον αιώνα.
Α Ιω. 2,17  Και ο µάταιος και αµαρτωλός αυτός κόσµος παρέρχεται, όπως και η επιθυµία που γεννούν αι προκλητικαί
τέρψστου. Εκείνος όµως που τηρεί το θέληµα του Θεού έχει την αιώνιον ζωήν και µένει αιωνίως κοντά στον Θεόν.
Α Ιω. 2,18  Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νύν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν·
όθεν γινώσκοµεν ότι εσχάτη ώρα εστίν
Α Ιω. 2,18  Παιδιά µου, τελευταία και κρίσιµος είναι η σηµερινή εποχή. Και καθώς έχετε ακούσει από την διδασκαλίαν των
Αποστόλων, ότι ο αντίχριστος έρχεται· και τώρα πολλοί αντίχριστοι, πλανεµένοι και αιρετικοί, όργανα του αντιχρίστου
έχουν έλθει. Από αυτό, λοιπόν, µανθάνοµεν, ότι είναι κρίσιµος η εποχή µας.
Α Ιω. 2,19  εξ ηµών εξήλθον, αλλ ουκ ήσαν εξ ηµών· ει γάρ ήσαν εξ ηµών, µεµενήκεισαν αν µεθ ηµών· αλλ ίνα φανερωθώσιν
ότι ουκ εισί πάντες εξ ηµών.
Α Ιω. 2,19  Αυτοί δε οι αντίχριστοι από ηµάς τους Χριστιανούς εβγήκαν και απεµακρύνθησαν από την Εκκλησίαν . Αλλά δεν
ήσαν πράγµατι από ηµάς, δεν υπήρξαν ποτέ γνήσιοι και άδολοι Χριστιανοί, διότι εάν ήσαν από ηµάς, αληθινά πιστοί στον
Χριστόν, θα είχαν µείνει µαζή µας. Κιβδηλοι όµως καθώς ήσαν, εξέκοψαν και απεµακρύνθησαν από την Εκκλησίαν του
Χριστού, δια να φανερωθούν ότι δεν ήσαν όλοι τους από ηµάς.
Α Ιω. 2,20  και υµείς χρίσµα έχετε από τού αγίου, και οίδατε πάντα.
Α Ιω. 2,20  Αυτήν άλλως τε την γνώσιν και διάκρισιν την έχετε και σεις. Σεις έχετε πράγµατι πάρει κατά την ώραν του
βαπτίσµατος σας πνευµατικόν χρίσµα, από τον άγιον, τον Ιησούν Χριστόν. Και µε τον φωτισµόν αυτόν του Πνεύµατος
γνωρίζετε όλα τα αναφερόµενα εις την σωτηρίαν (και ηµπορείτε να διακρίνετε την πλάνην και την αίρεσιν).
Α Ιω. 2,21  ουκ έγραψα υµίν ότι ουκ οίδατε την αλήθειαν, αλλ ότι οίδατε αυτήν, και ότι πάν ψεύδος εκ της αληθείας ουκ
έστι.
Α Ιω. 2,21  Τα παρά πάνω σας τα έφραψα όχι διότι δεν γνωρίζετε την αλήθειαν, αλλ' αντιθέτως, διότι την γνωρίζετε και
διότι κανένα ψεύδος δεν προέρχεται ποτέ από την αλήθειαν.
Α Ιω. 2,22  τις εστιν ο ψεύστης ει µη ο αρνούµενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; ούτός εστιν ο αντίχριστος, ο αρνούµενος
τον πατέρα και τον υιόν.
Α Ιω. 2,22  Ποίος δε είναι ο ψεύτης, παρά µόνον εκείνος που αρνείται, ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, ο
Χριστός; Αυτός είναι πράγµατι ο αντίχριστος και ο οπαδός του αντιχρίστου, αυτός που αρνείται τον Θεόν Πατέρα και τον
ενανθρωπήσαντα Υιόν.



Α Ιω. 2,23  πάς ο αρνούµενος τον υιόν ουδέ τον πατέρα έχει.
Α Ιω. 2,23  Καθένας που αρνείται τον Υιόν και δεν τον δέχεται ως τον σαρκωθέντα Λογον και λυτρωτήν του κόσµου , δεν έχει
ούτε κι τον Πατέρα.
Α Ιω. 2,24  Υµείς ούν ό ηκούσατε απ αρχής, εν υµίν µενέτω. εάν εν υµίν µείνη ό απ αρχής ηκούσατε, και υµείς εν τώ υιώ και
εν τώ πατρί µενείτε.
Α Ιω. 2,24  Σεις, λοιπόν, αυτό που έχετε ακούσει από την αρχήν της επιστροφής σας προς τον Χριστόν, κρατήσατέ το καλά
ώστε να µένη έντος σας. Εάν δε µείνη µέσα σας αυτό που απ' αρχής έχετε ακούσει, και σεις τότε θα µένετε εν τω Υιώ και εν
τω Πατρί εις στενήν σχέσιν και κοινωνίαν.
Α Ιω. 2,25  και αύτη εστίν η επαγγελία ήν αυτός επηγγείλατο ηµίν, την ζωήν την αιώνιον.
Α Ιω. 2,25  Και αυτή είναι η υπόσχεσις, την οποίαν ο ίδιος ο Χριστός µας υποσχέθη, η ζωή δηλαδή η αιώνιος, η τελεία και
ακατάλυτος ένωσίς µας και κοινωνία µε τον Θεόν.
Α Ιω. 2,26  Ταύτα έγραψα υµίν περί των πλανώντων υµάς.
Α Ιω. 2,26  Αυτά έκρινα να σας γάψω δι' εκείνους, που προσπαθούν να σας παραπλανήσουν µε τας αιρετικάς των
διδασκαλίας.
Α Ιω. 2,27  και υµείς, το χρίσµα ό ελάβατε απ αυτού, εν υµίν µένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υµάς, αλλ ως το αυτό
χρίσµα διδάσκει υµάς περί πάντων, και αληθές εστι και ουκ έστι ψεύδος, και καθώς εδίδαξεν υµάς µενείτε εν αυτώ.
Α Ιω. 2,27  Και σεις έχετε το πνευµατικόν χρίσµα, το Αγιον Πνεύµα µε τας δωρεάς του που ελάβατε από τον Χριστόν και
µένει µέσα σας. Και δι' αυτό δεν έχετε ανάγκην να σας διδάξη κανένας άνθρωπος, αλλ' όπως αυτό τούτο το πνευµατικόν
χρίσµα σας διδάσκει για όλα, και κάθε τι που διδάσκει είναι απολύτως αληθινό και δεν είναι ψευδές, και καθώς εξ αρχής
σας έχει διδάξει, έτσι πρέπει να µένετε εν τω Χριστώ και να κρατήτε την αλήθειαν, που το Πνεύµα σας έχει αποκαλύψει.
Α Ιω. 2,28  Καί νύν, τεκνία, µένετε εν αυτώ, ίνα όταν φανερωθή έχω µεν παρησίαν και µη αισχυνθώµεν απ αυτού εν τή
παρουσία αυτού.
Α Ιω. 2,28  Και τώρα, λοιπόν, παιδιά µου, µένετε σταθεροί και ηνωµένοι µε τον Χριστόν, ώστε, όταν κατά την Δευτέραν
Παρουσίαν του φανερωθή ενδόξως, να έχωµεν θάρρος απέναντί του και να µη εντροπιασθώµεν (αποφεύγοντες αυτόν),
ένεκα αµαρτίας και ενόχης, κατά την Δευτέραν του Παρουσίαν.
Α Ιω. 2,29  εάν ειδήτε ότι δίκαιός εστι, γινώσκετε ότι πάς ο ποιών την δικαιοσύνην εξ αυτού γεγέννηται.
Α Ιω. 2,29  Εφ' όσον δε ξεύρετε καλά, ότι ο Χριστός είναι δίκαιος, γνωρίζετε επίσης από την προσωπικήν σας πείραν ότι
καθένας, ο οποίος εφαρµόζει την δικαιοσύνην εις την ζωήν του, έχει γεννηθή και αναγεννηθή από αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Α Ιω. 3,1  Ίδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ηµίν ο πατήρ ίνα τέκνα Θεού κληθώµεν. διά τούτο ο κόσµος ου γινώσκει ηµάς,
ότι ουκ έγνω αυτόν.
Α Ιω. 3,1   Ιδέτε πόσον πλουσίαν και θαυµαστήν αγάπην µας έχει δώσει ο Πατήρ, ώστε να ονοµασθώµεν τέκνα του Θεού.
Δια τούτο ο κόσµος δεν µας κατανοεί, διότι δεν εγνώρισε και δεν κατενόησεν τον Θεόν, προς τον οποίον, καθό τέκνα του,
οµοιάζοµεν.
Α Ιω. 3,2  Αγαπητοί, νύν τέκνα Θεού εσµεν, και ούπω εφανερώθη τι εσόµεθα· οίδαµεν δε ότι εάν φανερωθή, όµοιοι αυτώ
εσόµεθα, ότι οψόµεθα αυτόν καθώς εστι.
Α Ιω. 3,2  Αγαπητοί, τώρα είµεθα τέκνα του Θεού, αλλ' ακόµη δεν έχει φανερωθή τι θα είµεθα στο µέλλον. Γνωρίζοµεν όµως
ότι όταν ο Χριστός φανερωθή µε όλην αυτού την δόξαν, θα γίνωµεν και ηµείς όµοιοι µε αυτόν κατά την δόξαν, διότι θα τον
ίδωµεν όπως είναι εις όλην του την θείαν δόξαν, η οποία θα είναι και ιδική µας δόξα.
Α Ιω. 3,3  και πάς ο έχων την ελπίδα ταύτην επ αυτώ αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστι.
Α Ιω. 3,3  Και ο καθένας που έχει και κρατεί σφικτά αυτήν την ελπίδα στον Χριστόν, καθαρίζει και κρατεί τον ευατόν του
αγνόν από κάθε αµαρτίαν, όπως και εκείνος είναι ο απόλυτα καθαρός και άγιος.
Α Ιω. 3,4  Πάς ο ποιών την αµαρτίαν και την ανοµίαν ποιεί, και η αµαρτία εστίν η ανοµία.
Α Ιω. 3,4  Καθένας, ο οποίος πράττει την αµαρτίαν, διαπράττει και την παρανοµίαν, διότι καταπατεί τον νόµον του Θεού.
Και η αµαρτία είναι καταπάτησις του θείου Νοµου.
Α Ιω. 3,5  και οίδατε ότι εκείνος εφανερώθη ίνα τας αµαρτίας ηµών άρη, και αµαρτία εν αυτώ ουκ έστι.
Α Ιω. 3,5  Γνωρίζετε δε, ότι ο Χριστός εφανερώθη ως άνθρωπος εις την γην, δια να πάρη επάνω του και εξαλείψη τας
αµαρτίας µας, και αµαρτίας δεν υπάρχει καµµιά εις αυτόν, διότι είναι άγιος και απολύτως αναµάρτητος.
Α Ιω. 3,6  πάς ο εν αυτώ µένων ουχ αµαρτάνει· πάς ο αµαρτάνων ουχ εώρακεν αυτόν ουδέ έγνωκεν αυτόν.
Α Ιω. 3,6  Καθένας που έχει κοινωνίαν µε αυτόν και µένει εν τη κοινωνία µε αυτόν, δεν αµαρτάνει. Καθένας όµως που
αµαρτάνει, δεν τον έχει αισθανθή µε τα µάτια της ψυχής του και δεν τον έχει γνωρίσει ως Θεόν και λυτρωτήν του.
Α Ιω. 3,7  Τεκνία, µηδείς πλανάτω υµάς· ο ποιών την δικαιοσύνην δίκαιός εστι, καθώς εκείνος δίκαιός εστιν·
Α Ιω. 3,7  Αγαπητά µου παιδιά, ας µη σας παραπλανά και σας εξαπατά κανείς µε παραπλανητικάς και δολίας διδασκαλίας.
Εκείνος που τηρεί δικαιοσύνην και έχει βίον ενάρετον, είναι δίκαιος, όπως και ο Κυριος ηµών Ιησούς Χριστός είναι δίκαιος.
Α Ιω. 3,8  ο ποιών την αµαρτίαν εκ τού διαβόλου εστίν, ότι απ αρχής ο διάβολος αµαρτάνει. εις τούτο εφανερώθη ο υιός τού
Θεού ίνα λύση τα έργα τού διαβόλου.
Α Ιω. 3,8  Εκείνος που επιµένει να πράττη την αµαρτίαν είναι από τον διάβολον, διότι ο διάβολος εξ αρχής µε πείσµα
εναντίον του Θεού αµαρτάνει. Δι' αυτόν δε τον σκοπόν ο Υιός του Θεού εφανερώθη ως άνθρωπος επί της γης, δια να
καταλύση και καταστρέψη εντελώς τα έργα του διαβόλου.
Α Ιω. 3,9  Πάς ο γεγεννηµένος εκ τού Θεού αµαρτίαν ου ποιεί, ότι σπέρµα αυτού εν αυτώ µένει· και ου δύναται αµαρτάνειν,
ότι εκ τού Θεού γεγέννηται.
Α Ιω. 3,9  Καθένας που έχει γεννηθή από τον Θεόν, δεν πράττει την αµαρτίαν, διότι έχει µέσα του ως µόνιµον κατάστασιν
την νέαν ζωήν, που του έχει µεταδώσει και φυτεύσει ο Θεός. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, που έχει δώσει οριστικώς την
θέλησίν του στον Θεόν και την αρετήν, είναι ηθικώς αδύνατον να αµαρτάνη, διότι έχει αναγεννηθή, έχει αποκτήσει το καθ'
οµοίωσιν Θεού.
Α Ιω. 3,10  εν τούτω φανερά εστι τα τέκνα τού Θεού και τα τέκνα τού διαβόλου. πάς ο µη ποιών δικαιοσύνην ουκ έστιν εκ



τού Θεού, και ο µη αγαπών τον αδελφόν αυτού.
Α Ιω. 3,10  Και εις αυτό ακριβώς το σηµείον είναι φανερά και ξεχωρίζουν τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου .
Καθένας δηλαδή που δεν ζη βίον ενάρετον, δεν είναι από τον Θεόν, δεν έχει πατέρα τον Θεόν, όπως επίσης και εκείνος που
δεν αγαπά τον αδελφόν του.
Α Ιω. 3,11  ότι αύτη εστίν η αγγελία ήν ηκούσατε απ αρχής, ίνα αγαπώµεν αλλήλους,
Α Ιω. 3,11  Διότι αυτή είναι η θεµελιώδης και σπουδαιοτάτη εντολή , την οποίαν έχετε ακούσει από την αρχήν που
επιστεύσατε στον Χριστόν, το να αγαπώµεν ο ένας τον άλλον.
Α Ιω. 3,12  ου καθώς Κάϊν εκ τού πονηρού ήν και έσφαξε τον αδελφόν αυτού· και χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν ; ότι τα έργα
αυτού πονηρά ήν, τα δε τού αδελφού αυτού δίκαια.
Α Ιω. 3,12  Και να µη οµοιάζωµεν µε τον Καϊν, ο οποίος έσφαξε κατά τον πλέον σκληρόν και απάνθρωπον τρόπον τον
αδελφόν του. Και διατί τον έσφαξε; Διότι τα ιδικά του έργα ήσαν πονηρά, ενώ τα έργα του αδελφού του ήσαν δίκαια. (Κατά
κανόνα δε ο µοχθηρός και κακός µισεί, θανασίµως τον δίκαιον).
Α Ιω. 3,13  Μή θαυµάζετε, αδελφοί µου, ει µισεί υµάς ο κόσµος.
Α Ιω. 3,13  Μην απορείτε, λοιπόν, αδελφοί µου, εάν σας µισή ο κόσµος.
Α Ιω. 3,14  ηµείς οίδαµεν ότι µεταβεβήκαµεν εκ τού θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώµεν τους αδελφούς· ο µη αγαπών τον
αδελφόν µένει εν τώ θανάτω.
Α Ιω. 3,14  Ηµείς γνωρίζοµεν καλά ότι έχοµεν µεταβή από τον πνευµατικόν θάνατον εις την πνευµατικήν και αιωνίαν ζωήν,
διότι αγαπώµεν τους αδελφούς. Εκείνος όµως που δεν αγαπά τον αδελφόν µένει εις την κατάστασιν του πνευµατικού
θανάτου.
Α Ιω. 3,15  πάς ο µισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί, και οίδατε ότι πάς ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον
εν εαυτώ µένουσαν.
Α Ιω. 3,15  Καθένας που µισεί τον αδελφόν του, είναι φονιάς, (διότι το µίσος εµπνέει τον φόβον και τον όλεθρον του
µισουµένου). Και γνωρίζετε καλά, ότι κάθε φονιάς δεν έχει ζωήν αιώνιον, η οποία να µένη µέσα του ως µόνιµος
κατάστασις.
Α Ιω. 3,16  εν τούτω εγνώκαµεν την αγάπην ότι εκείνος υπέρ ηµών την ψυχήν αυτού έθηκε· και ηµείς οφείλοµεν υπέρ των
αδελφών τας ψυχάς τιθέναι.
Α Ιω. 3,16  Εχοµεν δε γνωρίσει ποία ακριβώς είναι η αγάπη µε αυτό, µε το ότι δηλαδή ο Χριστός, από άπειρον αγάπην
κινούµενος, παρέδωκε την ζωήν του στον σταυρικόν θάνατον προς χάριν ηµών. Ετσι εποµένως και ηµείς έχοµεν
υποχρέωσιν, σύµφωνα µε το παράδειγµά του, να θυσιάζωµεν και την ζωήν µας υπέρ των αδελφών µας (και όχι όπως ο
Καϊν να αφαιρούµεν την ζωήν των η καθ' οιανδήποτε τρόπον να αδικούµεν αυτούς).
Α Ιω. 3,17  ός δ αν έχη τον βίον τού κόσµου και θεωρή τον αδελφόν αυτού χρείαν έχοντα και κλείση τα σπλάγχνα αυτού απ
αυτού, πώς η αγάπη τού Θεού µένει εν αυτώ;
Α Ιω. 3,17  Οποίος όµως έχει τα αγαθά του κόσµου (που κάµνουν άνετον την ζωήν) και βλέπει τον αδελφόν του να έχη
ανάγκην, κλείσει δε τα σπλάγχνα του και µείνει αναίσθητος εις την δυστυχίαν εκείνου, πως είναι δυνατόν η αγάπη του
Θεού να µένη µέσα του;
Α Ιω. 3,18  Τεκνία µου, µη αγαπώµεν λόγω µηδέ τή γλώσση, αλλ εν έργω και αληθεία.
Α Ιω. 3,18  Αγαπηµένα µου παιδιά, ας µη αγαπώµεν µε τα λόγια µόνον και µε την γλώσσαν, αλλ' ας αγαπώµεν µε τα έργα
της καλωσύνης και µε την ειλικρίνειάν που επιβάλλει ο Θεός.
Α Ιω. 3,19  και εν τούτω γινώσκοµεν ότι εκ της αληθείας εσµέν, και έµπροσθεν αυτού πείσοµεν τας καρδίας ηµών,
Α Ιω. 3,19  Και µε αυτό, δηλαδή µε την ειλικρινή αγάπην και αγαθοεργίαν, γνωρίζοµεν ότι καταγόµεθα από την αλήθειαν,
από τον Θεόν, ο οποίος είναι η αλήθεια. Επειδή δε τοιαύτην έχοµεν την καταγωγήν και αγωνιζόµεθα να ασκούµεν την
αγάπην, θα πείσωµεν και θα ειρηνεύσωµεν τας συνειδήσεις µας, ενώπιον του Θεού, ότι ορθώς πράττοµεν.
Α Ιω. 3,20  ότι εάν καταγινώσκη ηµών η καρδία, ότι µείζων εστίν ο Θεός της καρδίας ηµών και γινώσκει πάντα.
Α Ιω. 3,20  Εάν όµως µας κατηγορή η συνείδησις, ότι µε τα λόγια µόνον αγαπώµεν τον αδελφόν, πολύ περισσότερον θα µας
κατηγορήση ο Θεός, ο οποίος είναι βέβαια απείρως ανώτερος από την συνείδησίν µας και γνωρίζει πλήρως και τελείως,
καλύτερα από αυτήν, τα πάντα.
Α Ιω. 3,21  αγαπητοί, εάν η καρδία ηµών µη καταγινώσκη ηµών παρησίαν έχοµεν προς τον Θεόν,
Α Ιω. 3,21  Αγαπητοί, εάν η συνείδησίς µας δεν µας κατηγορή, τότε έχοµεν θάρρος προς τον Θεόν,
Α Ιω. 3,22  και ό εάν αιτώµεν λαµβάνοµεν παρ αυτού ότι τας εντολάς αυτού τηρούµεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού
ποιούµεν.
Α Ιω. 3,22  και ο,τιδήποτε και αν του ζητούµεν, το λαµβάνοµεν από αυτόν, διότι τηρούµεν τας εντολάς του και πράττοµεν
αυτά, που του είναι ευάρεστα. Και γινόµεθα έτσι τέκνα των ευλογιών του.
Α Ιω. 3,23  και αύτη εστίν η εντολή αυτού, ίνα πιστεύσωµεν τώ ονόµατι τού υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπώµεν
αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν.
Α Ιω. 3,23  Λοιπόν αυτή είναι η θεµελιώδης και σπουδαιοτάτη εντολή του, να πιστεύωµεν δηλαδή στο όνοµα του Υιού του,
Ιησού Χριστού, και να αγαπώµεν µε ειλικρίνειαν ο ένας τον άλλον σύµφωνα µε την εντολήν της αγάπης που µας έδωσεν ο
Χριστός.
Α Ιω. 3,24  και ο τηρών τας εντολάς αυτού εν αυτώ µένει και αυτός εν αυτώ. και εν τούτω γινώσκοµεν ότι µένει εν ηµίν, εκ
τού Πνεύµατος ού ηµίν έδωκεν.
Α Ιω. 3,24  Και εκείνος, που τηρεί τας εντολάς του Θεού, µένει στον Θεόν και ο Θεός µένει εις αυτόν. Και µε αυτόν ακριβώς
τον τρόπον έχοµεν βεβαίαν την πληροφορίαν της συνειδήσεως, και γνωρίζοµεν οτι ο Θεός µένει µέσα µας, από το Πνεύµα
που µας έχει δώσει και το οποίον µας πληροφορεί δια την κοινωνίαν και ενότητα µας µε τον Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Α Ιω. 4,1  Αγαπητοί, µη παντί πνεύµατι πιστεύετε, αλλά δοκιµάζετε τα πνεύµατα ει εκ τού Θεού εστιν, ότι πολλοί
ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσµον.
Α Ιω. 4,1   Αγαπητοί, µη δίδετε εµπιστοσύνην εις κάθε πνεύµα ανθρώπων, αλλά να εξετάζετε τους ανθρώπους, που



διαβεβαιώνουν ότι έχουν Πνεύµα Θεού και πνευµατικά χαρίσµατα, εάν πράγµατι είναι από τον Θεόν, διότι πολλοί
ψευδοπροφήται έχουν βγη στον κόσµον.
Α Ιω. 4,2  εν τούτω γινώσκετε το πνεύµα τού Θεού· πάν πνεύµα ό οµολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα , εκ τού Θεού
έστι·
Α Ιω. 4,2  Ηµπορείτε δε να ξεχωρίζετε και να γνωρίζετε το Πνεύµα του Θεού µε τούτο το κριτήριον· κάθε δηλαδή άνθρωπος
που παρουσιάζεται ότι έχει Πνεύµα Θεού, εάν οµολογή αδιστάκτως και πιστεύη, ότι ο Ιησούς Χριστός έλαβε σάρκα και
ήλθεν ως Θεάνθρωπος λυτρωτής εις την γην, είναι πράγµατι εκ του Θεού.
Α Ιω. 4,3  και πάν πνεύµα ό µη οµολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ τού Θεού ουκ έστι· και τούτό εστι το
τού αντιχρίστου ό ακηκόατε ότι έρχεται, και νύν εν τώ κόσµω εστίν ήδη.
Α Ιω. 4,3  Και κάθε άνθρωπος, που ισχυρίζεται, ότι εµπνέεται από το Πνεύµα, δεν οµολογεί όµως, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν
εκ του ουρανού και έλαβε σάρκα ανθρωπίνην, αυτός δεν είναι από τον Θεόν. Και αυτό ακριβώς, το να αρνήται κανείς την
ενανθρώπησιν του Υιού του Θεού, είναι το κήρυγµα του αντιχρίστου, περί του οποίου έχετε ακούσει ότι πρόκειται να έλθη.
Α Ιω. 4,4  Υµείς εκ τού Θεού εστε, τεκνία, και νενικήκατε αυτούς, ότι µείζων εστίν ο εν υµίν ή ο εν τώ κόσµω.
Α Ιω. 4,4  Και τώρα ευρίσκεται στον κόσµον εκπροσωπούµενος από τους αιρετικούς και τους ψευδοδιδασκάλους . Σεις,
όµως, αγαπητά µου παιδιά, είσθε από τον Θεόν και έχετε νικήσει τους αιρετικούς, τους προδρόµους αυτούς του
αντιχρίστου, διότι είναι µεγαλύτερος ο Θεός, που ευρίσκεται µέσα σας, που σας φωτίζει και σας ενισχύει, παρά ο σατανάς,
που ενεργεί µέσα στον σκληρόν και αµετανόητον κόσµον.
Α Ιω. 4,5  αυτοί εκ τού κόσµου εισί· διά τούτο εκ τού κόσµου λαλούσι και ο κόσµος αυτών ακούει.
Α Ιω. 4,5  Αυτοί οι ψευδοπροφήται προέρχονται από τον αµαρτωλόν κόσµον. Δια τούτο και οµιλούν σύµφωνα µε τας
αµαρτωλάς αντιλήψεις και διαθέσστου κόσµου και ο κόσµος τους ακούει και τους προσέχει.
Α Ιω. 4,6  ηµείς εκ τού Θεού εσµεν· ο γινώσκων τον Θεόν ακούει ηµών. ός ουκ έστιν εκ τού Θεού ουκ ακούει ηµών. εκ τούτου
γινώσκοµεν το πνεύµα της αληθείας και το πνεύµα της πλάνης.
Α Ιω. 4,6  Ηµείς όµως, οι απόστολοι και οι κήρυκες του Ευαγγελίου, είµεθα εκ του Θεού και εµπνεόµεθα από αυτόν. Εκείνος
δε που έχει γνωρίσει και πιστεύσει στον Θεόν, µας ακούει µε προθυµίαν και προσοχήν. Οποιος όµως δεν προέρχεται από
τον Θεόν, δεν µας ακούει και δεν δέχεται το κήρυγµά µας. Με αυτό δε το κριτήριον γνωρίζοµεν και ξεχωρίζοµεν το Πνεύµα
της αληθείας, και το πνεύµα του διαβόλου, που οδηγεί εις την πλάνην.
Α Ιω. 4,7  Αγαπητοί, αγαπώµεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ τού Θεού εστι, και πάς ο αγαπών εκ τού Θεού γεγέννηται και
γινώσκει τον Θεόν.
Α Ιω. 4,7  Αγαπητοί, ας αγαπώµεν ο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Και
καθένας που αγαπά µε ειλικρίνειαν τους άλλους, έχει γεννηθή από τον Θεόν, ζη εν τω Θεώ και ως εκ τούτου γνωρίζει τον
Θεόν.
Α Ιω. 4,8  ο µη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν.
Α Ιω. 4,8  Εκείνος όµως που δεν έχει αυτήν την αγάπην, δεν εγνώρισε ποτέ τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη και η πηγή
της αγάπης.
Α Ιω. 4,9  εν τούτω εφανερώθη η αγάπη τού Θεού εν ηµίν, ότι τον υιόν αυτού τον µονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον
κόσµον ίνα ζήσωµεν δι αυτού.
Α Ιω. 4,9  Εφανερώθη δε εν µέσω ηµών αυτή η άπειρος αγάπη του Θεού µε τούτο το µέγα γεγονός· µε το ότι δηλαδή ο Θεός
έστειλε τον µονογενή του Υιόν στον κόσµον, δια να αποκτήσωµεν ηµείς οι αµαρτωλοί άνθρωποι µε την θυσίαν εκείνου την
αιωνίαν ζωήν.
Α Ιω. 4,10  εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ηµείς ηγαπήσαµεν τον Θεόν, αλλ ότι αυτός ηγάπησεν ηµάς και απέστειλε τον
υιόν αυτού ιλασµόν περί των αµαρτιών ηµών.
Α Ιω. 4,10  Και στούτο ακριβώς συνίσταται και φαίνεται η αγάπη του Θεού, στο ότι δεν είµεθα ηµείς, που πρώτοι
ηγαπήσαµεν τον Θεόν, αλλ' στο ότι αυτός ηµάς τους αµαρτωλούς και ενόχους µας ηγάπησε και έστειλε τον Υιόν του, δια
να προσφέρη τον εαυτόν του λυτρωτικήν θυσία υπέρ των αµαρτιών µας και να µας συµφιλιώση µε τον Θεόν.
Α Ιω. 4,11  Αγαπητοί, ει ούτως ο Θεός ηγάπησεν ηµάς, και ηµείς οφείλοµεν αλλήλους αγαπάν.
Α Ιω. 4,11  Αγαπητοί, εάν κατ' αυτόν τον θαυµαστόν τρόπον µας ηγάπησεν ο Θεός, έχοµεν και ηµείς υποχρέωσιν να
αγαπώµεν ο ένας τον άλλον.
Α Ιω. 4,12  Θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται· εάν αγαπώµεν αλλήλους, ο Θεός εν ηµίν µένει και η αγάπη αυτού τετελειωµένη
εστίν εν ηµίν.
Α Ιω. 4,12  Τον Θεόν κανείς ποτέ έως τώρα δεν έχει ιδεί και γνωρίσει εις όλην του την τελειότητα . Εάν όµως αγαπώµεν ο ένας
τον άλλον, τότε ο αόρατος και ακατάληπτος Θεός µένει έντος ηµών και η άπειρος αγάπη του παραµένει πλήρης και τελεία
µέσα µας.
Α Ιω. 4,13  εν τούτω γινώσκοµεν ότι εν αυτώ µένοµεν και αυτός εν ηµίν, ότι εκ τού Πνεύµατος αυτού δέδωκεν ηµίν.
Α Ιω. 4,13  Με τούτο το γεγονός γνωρίζοµεν, ότι µένοµεν µέσα στον Θεόν και ο Θεός µένει έντος ηµών, µε το ότι µας έχει
δώσει από το πνεύµα του και κατέστησε τον εαυτόν µας κατοικίαν ιδικήν του.
Α Ιω. 4,14  Καί ηµείς τεθεάµεθα και µαρτυρούµεν ότι ο πατήρ απέσταλκε τον υιόν σωτήρα τού κόσµου.
Α Ιω. 4,14  Και ηµείς οι Απόστολοι είδαµεν µε τα ίδια µας τα µάτια και σαν αυτόπται µάρτυρες διαβεβαιώνοµεν, ότι ο Θεός
Πατήρ από την άπειρον προς ηµάς αγάπην του κινούµενος έστειλε τον Υιόν του σωτήρα του κόσµου.
Α Ιω. 4,15  ός αν οµολογήση ότι Ιησούς εστιν ο υιός τού Θεού, ο Θεός εν αυτώ µένει και αυτός εν τώ Θεώ.
Α Ιω. 4,15  Οποιος, λοιπόν οµολογήσει µε καθαράν και ακλόνητον πίστιν, ότι ο Ιησούς είναι ο σαρκωθείς Υιός του Θεού, ο
Θεός µένει έντος αυτού και αυτός µένει εν τω Θεώ.
Α Ιω. 4,16  και ηµείς εγνώκαµεν και πεπιστεύκαµεν την αγάπην ήν έχει ο Θεός εν ηµίν . Ο Θεός αγάπη εστί, και ο µένων εν
τή αγάπη εν τώ Θεώ µένει και ο Θεός εν αυτώ.
Α Ιω. 4,16  Και ηµείς από όσα είδαµεν και ηκούσαµεν και εδοκιµάσαµεν εκ πείρας, έχοµεν γνωρίσει και έχοµεν πιστεύσει εις
αυτήν την αγάπην, την οποίαν έχει προς ηµάς ο Θεός. Ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης και όποιος µένει εις
αυτήν την αγάπην και την ασκεί δια των έργων, µένει εν τω Θεώ και ο Θεός µένει εν αυτώ.
Α Ιω. 4,17  Εν τούτω τετελείωται η αγάπη µεθ ηµών, ίνα παρησίαν έχωµεν εν τή ηµέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνός εστι,



και ηµείς εσµεν εν τώ κόσµω τούτω.
Α Ιω. 4,17  Τούτο δε είναι τοό σηµείον και η απόδειξις, ότι η αγάπη µας έχει ολοκληρωθή και φθάσει στον τέλειον βαθµόν,
το να έχωµεν θάρρος και να περιµένωµεν άφοβοι την µεγάλην εκείνην ηµέραν της Κρίσεως. Διότι µε την αγάπην γινόµεθα
όµοιοι προς Εκείνον, που υπάρχει τώρα στους ουρανούς πλήρης αγάπης, ηµείς, οι οποίοι γεµάτοι αγάπην ζώµεν και
ευρισκόµεθα ακόµη ανάµεσα στον αµαρτωλόν κόσµον.
Α Ιω. 4,18  φόβος ουκ έστιν εν τή αγάπη, αλλ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δε
φοβούµενος ου τετελείωται εν τή αγάπη.
Α Ιω. 4,18  Φοβος ενώπιον του κριτού και της κρίσεως δεν υπάρχει εις την καρδίαν του ανθρώπου, που αγαπά, αλλ' η τελεία
κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την ψυχήν και διώχνει τον φόβον. Διότι ο φόβος προϋποθέτει την τιµωρίαν εξ αιτίας της
ενοχής. Και εκείνος που φοβείται εξ αιτίας της ενοχής του, είναι φανερόν ότι δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει γίνει τέλειος
εις την αγάπην.
Α Ιω. 4,19  Ηµείς αγαπώµεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ηµάς.
Α Ιω. 4,19  Ολοι ηµείς οι πιστοί αγαπώµεν τον Θεόν, επειδή έχοµεν γνωρίσει και αισθανθή βαθειά, ότι αυτός πρώτος µας
έχει αγαπήσει.
Α Ιω. 4,20  εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού µισή, ψεύστης εστίν· ο γάρ µη αγαπών τον αδελφόν ον
εώρακε, τον Θεόν ον ουχ εώρακε πώς δύναται αγαπάν;
Α Ιω. 4,20  Εάν όµως κανείς πη ότι αγαπώ τον Θεόν και συγχρόνως µισή τον αδελφόν του, είναι ψεύστης. Διότι εκείνος που
δεν αγαπά τον αδελφόν του, τον οποίον είδε και βλέπει κάθε ηµέραν, πως είναι δυνατόν να αγαπά τον Θεόν, τον οποίον
ποτέ δεν έχει ίδει·
Α Ιω. 4,21  και ταύτην την εντολήν έχοµεν απ αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού.
Α Ιω. 4,21  Και αυτήν την εντολήν έχοµεν πάρει από αυτόν· εκείνος που αγαπά τον Θεόν να αγαπά και τον αδελφόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Α Ιω. 5,1  Πάς ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ τού Θεού γεγέννηται, και πάς ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και
τον γεγεννηµένον εξ αυτού.
Α Ιω. 5,1   Καθένας που έχει την αληθινήν και ενεργόν πίστιν, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος λυτρωτής, έχει
γεννηθή πνευµατικώς από τον Θεόν και καθένας που αγαπά τον Θεόν, ο οποίος τον έχει γεννήσει πνευµατικώς, αγαπά και
τον αδελφόν του, που έχει γεννηθή από τον ίδιον Θεόν Πατέρα .
Α Ιω. 5,2  εν τούτω γινώσκοµεν ότι αγαπώµεν τα τέκνα τού Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώµεν και τας εντολάς αυτού τηρώµεν.
Α Ιω. 5,2  Με τούτο εδώ το γεγονός γνωρίζοµεν, ότι αγαπώµεν ειλικρινώς τα τέκνα του Θεού, όταν αγαπώµεν τον Θεόν µε
όλην µας την δύναµιν και αγωνιζόµεθα να τηρούµεν τας εντολάς του.
Α Ιω. 5,3  αύτη γάρ εστιν η αγάπη τού Θεού, ίνα τας εντολάς αυτού τηρώµεν· και αι εντολαί αυτού βαρείαι ουκ εισίν,
Α Ιω. 5,3  Διότι αυτή είναι η προς τον Θεόν ειλικρινής αγάπη, να τηρούµεν τας εντολάς του και αι εντολαί του δεν είναι
καταθλιπτικαί και ακατόρθωτοι.
Α Ιω. 5,4  ότι πάν το γεγεννηµένον εκ τού Θεού νικά τον κόσµον· και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσµον , η πίστις
ηµών.
Α Ιω. 5,4  Διότι καθένας, που έχει αναγεννηθή από τον Θεόν, νικά τον αµαρτωλόν κόσµον, ο οποίος παρεµβάλλει δυσκολίας
εις την τήρησιν του θείου θελήµατος. Και αυτή είναι η νίκη, η οποία ενίκησε τον κόσµον της αµαρτίας, η πίστις ηµών, (η
οποία καταλύει την αµαρτίαν και οδηγεί στον δρόµον της αρετής και της ζωής).
Α Ιω. 5,5  τις εστιν ο νικών τον κόσµον ει µη ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο υιός τού Θεού;
Α Ιω. 5,5  Ποιός δε είναι εκείνος, που νικά πράγµατι τον κόσµον των απατηλών τέρψεων και αµαρτιών, παρά µόνον εκείνος,
που αδίστακτα πιστεύει, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, που ενηνθρώπησε δια την σωτηρίαν των ανθρώπων;
Α Ιω. 5,6  Ούτός εστιν ο ελθών δι ύδατος και αίµατος, Ιησούς Χριστός· ουκ εν τώ ύδατι µόνον, αλλ εν τώ ύδατι και το αίµατι·
και το Πνεύµά εστι το µαρτυρούν, ότι το Πνεύµά εστιν η αλήθεια.
Α Ιω. 5,6  Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λογος του Θεού, που ήλθε εις την γην ως άνθρωπος και απεδείχθη ως
Μεσσίας δια του βαπτίσµατος στο ύδωρ του Ιορδάνου, όπου εµαρτυρήθη από τον Πατέρα ως Υιός του αγαπητός και δια
του αίµατός του, που προσέφερε ως θυσίαν προς τον Θεόν δια την σωτηρίαν ηµών. Και δεν απεδείχθη Μεσσίας δια του
βαπτίσµατος µόνον, αλλά και δια του αίµατός του, που έχυσε ως θυσίαν επάνω στον σταυρόν. Αλλά και το Αγιον Πνεύµα
είναι εκείνο, που µαρτυρεί περί αυτού και η µαρτυρία αυτή είναι απολύτως αληθινή, διότι το Πνεύµα το Αγιον είναι αυτή
αύτη η αλήθεια.
Α Ιω. 5,7  ότι τρεις εισιν οι µαρτυρούντες εν τώ ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύµα, και ούτοι οι τρεις έν εισι·
Α Ιω. 5,7  Διότι τρεις είναι εκείνοι, οι οποίοι µαρτυρούν στον ουρανόν και λέγουν πάντοτε την απόλυτον και καθαράν
αλήθειαν, ο Πατήρ, ο Λογος και το Αγιον Πνεύµα. Και αυτοί οι τρεις είναι ένα, διότι έχουν την αυτήν φύσιν και ουσίαν.
Α Ιω. 5,8  και τρεις εισιν οι µαρτυρούντες εν τή γη, το Πνεύµα και το ύδωρ και το αίµα, και οι τρεις εις το έν εισιν.
Α Ιω. 5,8  Και τρεις είναι εκείνοι, που µαρτυρούν κάτω εις την γην· το Αγιον Πνεύµα µε τας προφητείας και αποκαλύψεις, το
βάπτισµα του Χριστού στο ύδωρ του Ιορδάνου και το αίµα του Χριστού, που εχύθη κατά την σταυρικήν θυσίαν. Και τα τρία
αυτά µαρτυρούν δια το ένα και το αυτό γεγονός, δια τον Ιησούν Χριστόν ως Θεάνθρωπον λυτρωτήν.
Α Ιω. 5,9  ει την µαρτυρίαν των ανθρώπων λαµβάνοµεν, η µαρτυρία τού Θεού µείζων εστίν· ότι αύτη εστίν η µαρτυρία τού
Θεού ήν µεµαρτύρηκε περί τού υιού αυτού.
Α Ιω. 5,9  Εάν δε δεχώµεθα ως αληθηνήν την µαρτυρίαν των ανθρώπων, οι οποίοι ως άνθρωποι πιθανόν και να πλανώνται,
ακόµη περισσότερον και χωρίς κανένα δισταγµόν πρέπει να δεχθώµεν την µαρτυρίαν του Θεού, επειδή αυτή είναι
ασυγκρίτως ανωτέρα από την µαρτυρίαν των ανθρώπων· διότι η παρά πάνω µαρτυρία είναι η απολύτως αξιόπιστος
µαρτυρία του Θεού, την οποίαν έχει δώσει, κατά τον πλέον επίσηµον τρόπον περί του Υιού του.
Α Ιω. 5,10  ο πιστεύων εις τον υιόν τού Θεού έχει την µαρτυρίαν εν αυτώ· ο µη πιστεύων τώ Θεώ ψεύστην πεποίηκεν αυτόν,
ότι ου πεπίστευκεν εις την µαρτυρίαν ήν µεµαρτύρηκεν ο Θεός περί τού υιού αυτού.
Α Ιω. 5,10  Εκείνος δε που πιστεύει αδίστακτα στον Υιόν του Θεού, έχει αυτήν την µαρτυρίαν µέσα του, επικυρωµένην και
από την προσωπικήν του πείραν ως πιστού Χριστιανού. Εκείνος όµως που δεν πιστεύει στον Θεόν, είναι σαν να έχη κάµει



αυτόν ψεύστην και ανάξιον εµπιστοσύνης, διότι δεν έχει πιστεύσει εις την επίσηνος µαρτυρίαν, την οποίαν έχει δώσει ο
Θεός περί του Υιού του.
Α Ιω. 5,11  και αύτη εστίν η µαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ηµίν ο Θεός, και αύτη η ζωή εν τώ υιώ αυτού εστιν.
Α Ιω. 5,11  Και αυτή είναι η µεγάλη µαρτυρία του Θεού, ότι αυτός έδωκεν εις ηµάς τους πιστούς ζωήν αιώνιον. Και αυτή η
αιώνιος και µακαρία ζωή υπάρχει στον Υιόν του και µεταδίδεται δια του Υιού του εις όσους πιστεύουν εις αυτόν.
Α Ιω. 5,12  ο έχων τον υιόν έχει την ζωήν· ο µη έχων τον υιόν τού Θεού την ζωήν ουκ έχει.
Α Ιω. 5,12  Διότι πράγµατι εκείνος που έχει εις την καρδίαν του τον Υιόν και είναι ενωµένος µε αυτόν δια της πίστεως, έχει
την µαρτυρίαν και την αιωνίαν ζωήν. Εκείνος όµως που δεν έχει µέσα του τον Υιόν του Θεού, δεν έχει την αιωνίαν ζωήν.
Α Ιω. 5,13  Ταύτα έγραψα υµίν τοίς πιστεύουσιν εις το όνοµα τού υιού τού Θεού, ίνα ειδήτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε, και ίνα
πιστεύητε εις το όνοµα τού υιού τού Θεού.
Α Ιω. 5,13  Εγραψα αυτά εις σας, που πιστεύετε µε όλην σας την καρδίαν στο όνοµα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίσετε
καλά, ότι έχετε αιωνίαν ζωήν και δια να πιστεύσετε ακόµη περισότερον και σταθερότερον στο όνοµα του Υιού του Θεού .
Α Ιω. 5,14  και αύτη εστίν η παρησία ήν έχοµεν προς αυτόν, ότι εάν τι αιτώµεθα κατά το θέληµα αυτού, ακούει ηµών.
Α Ιω. 5,14  Και αυτή η πίστις είναι το θάρρος και η παρρησία , που έχοµεν προς τον Θεόν, που εκδηλώνεται και στο γεγονός,
ότι εάν του ζητούµεν κάτι σύµφωνον προς το θέληµά του, ακούει την προσευχήν µας και εκπληρώνει το αίτηµά µας.
Α Ιω. 5,15  και εάν οίδαµεν ότι ακούει ηµών ό αν αιτώµεθα , οίδαµεν ότι έχοµεν τα αιτήµατα ά ητήκαµεν παρ αυτού.
Α Ιω. 5,15  Και εφ' όόσον γνωρίζοµεν καλά και είµεθα βέβαιοι ότι µας ακούει εις ο,τι ηθέλαµεν ζητήσει από αυτόν,
γνωρίζοµεν επίσης καλά, ότι έχοµεν και τα αιτήµατα που εζητήσαµεν από αυτόν δια της προσευχής (εφ' όσον βέβαια αυτά
είναι σύµφωνα µε το άγιον θέληµα του).
Α Ιω. 5,16  Εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αµαρτάνοντα αµαρτίαν µη προς θάνατον, αιτήσει, και δώσει αυτώ ζωήν, τοίς
αµαρτάνουσι µη προς θάνατον. έστιν αµαρτία προς θάνατον· ου περί εκείνης λέγω ίνα ερωτήση.
Α Ιω. 5,16  Εάν κανείς ίδη τον αδελφόν του να διαπράττη αµαρτίαν, η οποία δεν φέρει πνευµατικόν θάνατον, θα ζητήση από
τον Θεόν δια της προσευχής και θα δώση ο Θεός εις αυτόν ζωήν· δηλαδή θα δώση άφεσιν και ζωήν, εις εκείνους που
περιπίπτουν εις µη θανάσιµα αµαρτήµατα. Υπάρχει αµαρτία, η οποία οδηγεί προς τον πνευµατικόν θάνατον· δεν λέγω και
δεν προτρέπω να παρακαλέση κανείς τον Θεόν δια την θανάσιµον και αθεράπευτον πλέον αυτήν αµαρτίαν.
Α Ιω. 5,17  πάσα αδικία αµαρτία εστί· και έστιν αµαρτία ου προς θάνατον.
Α Ιω. 5,17  Καθε αδικία, και η πλέον µικρά παράβασις του θείου θελήµατος, είναι αµαρτία. Αλλ' υπάρχει και αµαρτία, που
οδηγεί προς τον πνευµατικόν θάνατον.
Α Ιω. 5,18  Οίδαµεν ότι πάς ο γεγεννηµένος εκ τού Θεού ουχ αµαρτάνει, αλλ ο γεννηθείς εκ τού Θεού τηρεί εαυτόν, και ο
πονηρός ουχ άπτεται αυτού.
Α Ιω. 5,18  Γνωρίζοµεν δε καλά, ότι καθένας που έχει αναγεννηθή από τον Θεόν, αγωνίζεται επιτυχώς κατά της αµαρτίας
και δεν αµαρτάνει. Αλλά προφυλάσσει τον ευατόν του από την αµαρτίαν εκείνος, που έχει αναγεννηθή από τον Θεόν, και ο
πονηρός δεν τον θίγει ούτε και έχει καµµίαν εξουσίαν επάνω εις αυτόν.
Α Ιω. 5,19  οίδαµεν ότι εκ τού Θεού εσµεν, και ο κόσµος όλος εν τώ πονηρώ κείται.
Α Ιω. 5,19  Εχοµεν βεβαίαν την πληροφορίαν της συνειδήσεως ότι ηµείς οι πιστοί είµεθα από τον Θεόν, ενώ εξ αντιθέτου
όλοι οι µακράν του Θεού, οι άνθρωποι του αµαρτωλού κόσµου, είναι βυθισµένοι µέσα εις την πονηρίαν και ευρίσκονται
κάτω από την εξουσίαν του πονηρού.
Α Ιω. 5,20  οίδαµεν δε ότι ο υιός τού Θεού ήκει και δέδωκεν ηµίν διάνοιαν ίνα γινώσκωµεν τον αληθινόν· και εσµεν εν τώ
αληθινώ, εν τώ υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. ούτός εστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος.
Α Ιω. 5,20  Γνωρίζοµεν δε καλά, ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει και µας έδωσε νουν φωτισµένον και ικανόν να γνωρίζωµεν
τον αληθινόν Θεόν. Είµεθα δε και ζώµεν µέσα στον αληθινόν Θεόν, δια του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Και αυτός, ο
Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνιος ζωή και η ανεξάντλητος πηγή της αιωνίας ζωής.
Α Ιω. 5,21  Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων· αµήν.
Α Ιω. 5,21  Παιδιά µου, αγαπηµένα µου παιδιά, προφυλάξτε τον εαυτόν σας από τα διάφορα είδωλα του αµαρτωλού και
απίστου κόσµου. Αµήν.

Β΄   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Β Ιω. 1,1  Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και τοίς τέκνοις αυτής, ούς εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ουκ εγώ µόνος, αλλά και
πάντες οι εγνωκότες την αλήθειαν,
Β Ιω. 1,1   Εγώ, ο µεγαλύτερος κατά την ηλικίαν και κατά το αξίωµα, το οποίον µου έχει δώσει ο Θεός, γράφω προς την
ακλεκτήν κυρίαν και τα τέκνα της, προς την Εκκλησίαν δηλαδή του Θεού και τα πιστά αυτής µέλη, που εγώ τους αγαπώ
µε την αληθινήν και ειλικρινή αγάπην. Και όχι µόνον εγώ τους αγαπώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει και δεχθή την
αλήθειαν του Χριστού.
Β Ιω. 1,2  διά την αλήθειαν την µένουσαν εν ηµίν, και µεθ ηµών έσται εις τον αιώνα·
Β Ιω. 1,2   Και ακριβώς δια την αλήθειαν αυτήν, η οποία µένει και βασιλεύει εις τας καρδίας σας και κατευθύνει την ζωήν
σας, σας αγαπώµεν. Και η αλήθεια αυτή θα είναι µαζή σας πάντοτε, αιώνιος και αναφαίρετος θησαυρός.
Β Ιω. 1,3  έσται µεθ υµών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού τού υιού τού πατρός, εν
αληθεία και αγάπη.
Β Ιω. 1,3   Είναι και θα είναι πάντοτε µαζή σας η χάρις, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και από τον Κυριον Ιησούν
Χριστόν, τον Υιόν του Θεού και Πατρός. Αυταί δε αι δωρεαί του Θεού ας υπάρχουν µέσα σας συνυφασµέναι µε την
αλήθειαν και µε την ενεργόν αγάπην.
Β Ιω. 1,4  Εχάρην λίαν ότι εύρηκα εκ των τέκνων σου περιπατούντας εν αληθεία , καθώς εντολήν ελάβοµεν παρά τού
πατρός.
Β Ιω. 1,4   Εχάρηκα πάρα πολύ, διότι προσωπικώς εγνώρισα µερικά από τα τέκνα σου και τα ευρήκα να πορεύωνται και να
ζουν κατά την αλήθειαν του Ευαγγελίου, σύµφωνα µε την εντολήν που ελάβαµεν από τον Θεόν Πατέρα δια µέσου του



Ιησού Χριστού.
Β Ιω. 1,5  και νύν ερωτώ σε, κυρία, ουχ ως εντολήν γράφων σοι καινήν, αλλά ήν είχοµεν απ αρχής, ίνα αγαπώµεν αλλήλους.
Β Ιω. 1,5   Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, όχι σαν να σου γράφω κάποια νέα εντολήν, αλλά την εντολήν που είχαµεν λάβει
ευθύς εξ αρχής, να αγαπώµεν ο ένας τον άλλον.
Β Ιω. 1,6  και αύτη εστίν η αγάπη, ίνα περιπατώµεν κατά τας εντολάς αυτού. αύτη εστίν η εντολή, καθώς ηκούσατε απ
αρχής, ίνα εν αυτή περιπατήτε.
Β Ιω. 1,6   Αυτή δε είναι και στούτο συνίσταται η αγάπη, να ζώµεν και να συµπεριφερώµεθα σύµφωνα µε τας εντολάς του
Θεού. Η αγάπη αυτή είναι η µεγάλη και βασική εντολή, όπως έχετε ακούσει ευθύς εξ αρχής, από τότε που εδιδάχθητε το
Ευαγγέλιον, δια να πορεύεσθε και να ζήτε µέσα εις την αγάπην.
Β Ιω. 1,7  ότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσµον, οι µη οµολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόµενον εν σαρκί· ούτός εστιν ο
πλάνος και ο αντίχριστος.
Β Ιω. 1,7   Αγωνίζεσθε να κρατήτε την αλήθειαν και την αγάπην, διότι πολλοί πλανεµένοι εισήλθαν µέσα στον κόσµον, οι
οποίοι δεν παραδέχονται και δεν οµολογούν, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ηµών, θα έλθη πάλιν ως Θεός και άνθρωπος να
κρίνη τον κόσµον. Αυτός που δεν παραδέχεται την αλήθειαν αυτήν είναι ο αντίχριστος, ο πλανεµένος, που προσπαθεί να
εξαπατήση τους ανθρώπους.
Β Ιω. 1,8  βλέπετε εαυτούς, ίνα µη απολέσωµεν ά ειργασάµεθα, αλλά µισθόν πλήρη απολάβωµεν.
Β Ιω. 1,8   Παρακολουθείτε και προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, δια να µη χάσωµεν όσα έως τώρα έχοµεν εργασθή, αλλά
να παρώµεν πλήρη και ολόκληρον τον µισθόν µας.
Β Ιω. 1,9  πάς ο παραβαίνων και µη µένων εν τή διδαχή τού Χριστού Θεόν ουκ έχει· ο µένων εν τή διδαχή τού Χριστού, ούτος
και τον πατέρα και τον υιόν έχει.
Β Ιω. 1,9   Καθένας που παραβαίνει το θέληµα του Θεού και δεν µένει µέσα εις την διδασκαλίαν του Χριστού, δεν έχει τον
Θεόν µαζή του. Εξ αντιθέτου, εκείνος που µένει πιστός εις την διδασκαλίαν του Χριστού, αυτός έχει µέσα του κατοικούντας
τον Πατέρα και τον Υιόν.
Β Ιω. 1,10  εί τις έρχεται προς υµάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, µη λαµβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ µη
λέγετε·
Β Ιω. 1,10  Εάν κανείς έρχεται προς σας και δεν έχη µαζή του ως ακλόνητον πίστιν του αυτήν την διδασκαλίαν, µη τον
παίρνετε στο σπίτι σας και ούτε χαιρετισµόν να του απυθύνετε.
Β Ιω. 1,11  ο γάρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοίς έργοις αυτού τοίς πονηροίς.
Β Ιω. 1,11  Διότι εκείνος που τον χαιρετά και τον συναναστρέφεται µε οικειότητα, είναι σαν να τον αµνηστεύη και να τον
εθαρρύνη εις τα πονηρά έργα και να γίνεται συµµέτοχος εις αυτά.
Β Ιω. 1,12  Πολλά έχων υµίν γράφειν, ουκ ηβουλήθην διά χάρτου και µέλανος, αλλά ελπίζω ελθείν προς υµάς και στόµα
προς στόµα λαλήσαι, ίνα η χαρά ηµών ή πεπληρωµένη.
Β Ιω. 1,12  Μολονότι έχω πολλά να σας γράψω, δεν ηθέλησα µε χαρτί και µελάνη να τα εκθέσω, αλλ' ελπίζω να σας
επισκευθώ και να οµιλήσω µαζή σας από κοντά, στόµα µε στόµα, δια να είναι η χαρά µας πλήρης και τελεία.
Β Ιω. 1,13  ασπάζεταί σε τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής· αµήν.
Β Ιω. 1,13  Σε χαιρετούν τα παιδιά της εκλεκτής αδελφής σου, της Εκκλησίας δηλαδή που είναι εδώ. Αµήν.

Γ΄   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Γ Ιω. 1,1   Ο πρεσβύτερος Γαΐω τώ αγαπητώ, ον εγώ αγαπώ εν αληθεία.
Γ Ιω. 1,1  Εγώ, ο µεγαλύτερος κατά την ηλικίαν και κατά το αξίωµα, το οποίον µου έχει δώσει ο Θεός, προς τον αγαπητόν
Γαϊον, τον οποίον εγώ αγαπώ µε την αγνήν και άδολον αγάπην του Χριστού.
Γ Ιω. 1,2   Αγαπητέ, περί πάντων εύχοµαί σε ευοδούσθαι και υγιαίνειν, καθώς ευοδούταί σου η ψυχή.
Γ Ιω. 1,2   Αγαπητέ, εύχοµαι να κατευοδώνεσαι και να προοδεύης εις όλα και να υγιαίνης, όπως προοδεύει και
κατευοδώνεται η ψυχή σου.
Γ Ιω. 1,3   εχάρην γάρ λίαν ερχοµένων αδελφών και µαρτυρούντων σου τή αληθεία, καθώς σύ εν αληθεία περιπατείς.
Γ Ιω. 1,3   Εχάρηκα δε πολύ και χαίρω κάθε φοράν που έρχονται αδελφοί, οι οποίοι µε πληροφορούν και µαρτυρούν δια την
αλήθειάν σου, δηλαδή δια το γεγονός ότι συ ζης και συµπεριφέρεσαι σύµφωνα µε την αλήθειαν του Ευαγγελίου.
Γ Ιω. 1,4   µειζοτέραν τούτων ουκ έχω χαράν, ίνα ακούω τα εµά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα.
Γ Ιω. 1,4   Δεν έχω δε άλλην µεγαλυτέραν χαράν, από το να ακούω, ότι τα πνευµατικά µου τέκνα ζουν µέσα εις την αλήθειαν
και φέρονται όπως επιβάλλει η αλήθεια.
Γ Ιω. 1,5   Αγαπητέ, πιστόν ποιείς ό εάν εργάση εις τους αδελφούς και εις τους ξένους,
Γ Ιω. 1,5   Αγαπητέ, πράττεις και ενεργείς κατά τρόπον σύµφωνον προς την πίστιν του Χριστού κάθε τι, που εργάζεσαι και
θα εργασθής δια την πνευµατικήν και υλικήν εξυπηρέτησιν των γνωστών αδελφών, αλλά και των αγνώστων, που έχουν
ανάγκην να τους φιλοξενήσης.
Γ Ιω. 1,6   οί εµαρτύρησάν σου τή αγάπη ενώπιον εκκλησίας, ούς καλώς ποιήσεις προπέµψας αξίως τού Θεού.
Γ Ιω. 1,6   Αυτοί εµαρτύρησαν και διεβεβαίωσαν εµπρός εις την συγκέντρωσιν των πιστών δια την αγάπην , που δείχνεις εις
όλους. Αυτούς καλώς θα πράξης, εάν και στο µέλλον τους κατευοδώσης όπως θέλει ο Θεός, παρέχων εις αυτούς όσα τους
χρειάζονται δια το ταξίδι των.
Γ Ιω. 1,7   υπέρ γάρ τού ονόµατος εξήλθον, µηδέν λαµβάνοντες από των εθνικών.
Γ Ιω. 1,7   Διότι αυτοί δια το όνοµα του Χριστού εβγηκαν και περιοδεύουν ανά τα διάφορα µέρη, χωρίς να παίρνουν τίποτε
από τους εθνικούς, προς τους οποίους κηρύττουν την αλήθειαν του Ευαγγελίου.
Γ Ιω. 1,8   ηµείς ούν οφείλοµεν απολαµβάνειν τους τοιούτους, ίνα συνεργοί γινώµεθα τή αληθεία.
Γ Ιω. 1,8   Ηµείς, λοιπόν, έχοµεν υποχρέωσιν να υποδεχώµεθα και να φιλοξενούµεν αυτούς τους αδελφούς µας, δια να
γινώµεθα έτσι συνεργάται εις την διάδοσιν της αληθείας.
Γ Ιω. 1,9   Έγραψα τή εκκλησία· αλλ ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής ουκ επιδέχεται ηµάς.



Γ Ιω. 1,9   Εγραψα εις την Εκκλησίαν δια το καθήκον αυτό της φιλοξενίας. Αλλ' ο Διοτρεφής, που επιδιώκει να κατέχη τα
πρωτεία επί των µελών της Εκκλησίας, δεν µε δέχεται ως πρεσβύτερον, ως απόστολον του Χριστού.
Γ Ιω. 1,10  διά τούτο, εάν έλθω, υποµνήσω αυτού τα έργα ά ποιεί, λόγοις πονηροίς φλυαρών ηµάς· και µη αρκούµενος επί
τούτοις ούτε αυτός επιδέχεται τους αδελφούς και τους βουλοµένους κωλύει και εκ της εκκλησίας εκβάλλει .
Γ Ιω. 1,10  Δια τούτο, εάν έλθω προς σας, θα υπενθυµίσω ενώπιον όλων τα έργα, τα οποία πράττει φλυαρών εις βάρος µας
και κατηγορών ηµάς µε ανόητα και κακόβουλα λόγια. Και µη αρκούµενος εις αυτά ούτε ο ίδιος δέχεται να φιλοξενή τους
περιοδεύοντας δια το κήρυγµα του Ευαγγελίου αδελφούς, αλλά και τους εµποδίζει. Και αν αυτοί επιµείνουν στο καθήκον
της φιλοξενίας, τους διώχνει έξω από την Εκκλησίαν.
Γ Ιω. 1,11  Αγαπητέ, µη µιµού το κακόν, αλλά το αγαθόν. ο αγαθοποιών εκ τού Θεού εστιν· ο κακοποιών ουχ εώρακε τον
Θεόν.
Γ Ιω. 1,11  Αγαπητέ, µη µιµείσαι το κακόν, αλλά να µιµήσαι το αγαθόν. Εκείνος που πράτει µε προθυµίαν και ανιδιοτέλειαν
το αγαθόν είναι από τον Θεόν. Εξ αντιθέτου, εκείνος που πράτειτο κακόν, δεν έχει ίδει και δεν έχει γνωρίσει καθόλου τον
Θεόν.
Γ Ιω. 1,12  Δηµητρίω µεµαρτύρηται υπό πάντων και υπ αυτής της αληθείας· και ηµείς δε µαρτυρούµεν, και οίδατε ότι η
µαρτυρία ηµών αληθής εστι.
Γ Ιω. 1,12  Δια τον Δηµήτριον έχει δοθή καλή µαρτυρία από όλους και από αυτήν ταύτην την φωνήν των γεγονότων. Αλλά
και ηµείς µαρτυρούµεν και επιβεβαιώνοµεν τούτο· και ξέρετε καλά, ότι η µαρτυρία µας είναι αληθινή.
Γ Ιω. 1,13  Πολλά είχον γράφειν, αλλ ου θέλω διά µέλανος και καλάµου σοι γράψαι·
Γ Ιω. 1,13  Πολλά είχα να σου γράψω, αλλά δεν θέλω να σου τα γράψω µε µελάνη και πέννα.
Γ Ιω. 1,14  ελπίζω δε ευθέως ιδείν σε, και στόµα προς στόµα λαλήσοµεν.
Γ Ιω. 1,14  Ελπίζω δε έντος ολίγου να σε ιδώ και να οµιλήσωµεν δια ζώσης φωνής από κοντά .
Γ Ιω. 1,15  ειρήνη σοι. ασπάζονταί σε οι φίλοι. ασπάζου τους φίλους κατ όνοµα.
Γ Ιω. 1,15  Η ειρήνη του Θεού ας είναι πάντοτε µαζή σου. Σε χερετούν οι εδώ φίλοι σου και αδελφοί. Χαιρέτησε ένα-ένα µε τ'
όνοµα του τους φίλους µας και αδελφούς.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   Ι Ο Υ Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ιου. 1,1  Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου τοίς εν Θεώ πατρί ηγιασµένοις και Ιησού Χριστώ τετηρηµένοις
κλητοίς·
Ιου. 1,1  Εγώ ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού, αδελφός δε του Ιακώβου, προς τους κεκληµένους εις την χριστιανικήν
πίστιν, οι οποίοι έχουν αγιασθή από τον Θεόν και Πατέρα και έχουν διαφυλαχθή από τον κίνδυνον και τον µολυσµόν της
αµαρτίας προς χάριν του Ιησού Χριστού,
Ιου. 1,2  έλεος υµίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθείη.
Ιου. 1,2  εύχοµαι να αυξάνη και να πλεονάζη εις σας το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη.
Ιου. 1,3  Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούµενος γράφειν υµίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψαι υµίν
παρακαλών επαγωνίζεσθαι τή άπαξ παραδοθείση τοίς αγίοις πίστει.
Ιου. 1,3  Αγαπητοί, µολονότι ησθανόµην µεγάλον πόθον και ενδιαφέρον να σας γράψω δια την σωτηρίαν, την οποίαν εις
όλους µας χαρίζει ο Χριστός, ευρέθηκα και εις την ανάγκην από αυτά ταύτα τα πράγµατα να σας γράψω, δια να σας
παρακαλέσω και σας προτρέψω να αγωνίζεσθε µε δύναµιν και επιµονήν υπέρ της πίστεως, η οποία άπαξ δια παντός έχει
παραδοθή στους Χριστιανούς.
Ιου. 1,4  παρεισέδυσαν γάρ τινες άνθρωποι, οι πάλαι προγεγραµµένοι εις τούτο το κρίµα, ασεβείς, την τού Θεού ηµών χάριν
µετατιθέντες εις ασέλγειαν και τον µόνον δεσπότην και Κύριον ηµών Ιησούν Χριστόν αρνούµενοι.
Ιου. 1,4  Και τούτο, διότι µε τρόπον δόλιον και απατηλόν εισεχώρησαν εις την Εκκλησίαν µερικοί άνθρωποι, δια τους
οποίους η Γραφή προ πολλού χρόνου είχε προφυτεύσει και ορίσει, ότι θα έπαιρναν επάνω τους αυτήν την φοβερά
καταδίκην. Ασεβείς αυτοί, νοθεύουν και διαστρέφουν την δωρεάν και την αλήθειαν, που µας έχει δώσει ο Θεός, ζητούντες
µε σοφιστικά και πονηρά επιχειρήµατα να δικαιολογήσουν την φαυλότητα και ανηθικότητα αυτών και αρνούµενοι τον
ένα και µόνον Δεσπότην και Κυριον µας, τον Ιησούν Χριστόν.
Ιου. 1,5  Υποµνήσαι δε υµάς βούλοµαι, ειδότας υµάς άπαξ τούτο ότι ο Κύριος λαόν εκ της Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον
τους µη πιστεύσαντας απώλεσεν,
Ιου. 1,5  Θελω δε να σας υπενθυµίσω, µολονότι σστο έχετε µάθει καλά άπαξ δια παντός, ότι ο Κυριος αφού πρώτον δια
πλήθους θαυµάτων έσωσε τον Ισραηλιτικόν λαόν από την χώραν της Αιγύπτου, έπειτα όσους δεν επίστευσαν τους
κατεδίκασε να αποθάνουν εις την έρηµον.
Ιου. 1,6  αγγέλους τε τους µη τηρήσαντας την εαυτών αρχήν, αλλά απολιπόντας το ίδιον οικητήριον εις κρίσιν µεγάλης
ηµέρας δεσµοίς αϊδίοις υπό ζόφον τετήρηκεν·
Ιου. 1,6  Και τους αγγέλους, οι οποίοι δεν διεφύλαξαν την αρχικήν αυτών αγνότητα και αγιότητα, το υψηλόν των αγγελικόν
αξίωµα, αλλ' εγκατέλειψαν την ουρανίαν αυτών κατοικίαν και ζωήν, τους έχει φυλάξει δεµένους µε τα αιώνια σκοτεινά
δεσµά της βαρείας ενοχής των, δια να δικασθούν κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν της κρίσεως.
Ιου. 1,7  ως Σόδοµα και Γόµορα και αι περί αυτάς πόλεις τον όµοιον τούτοις τρόπον εκπορνεύσασαι και απελθούσαι οπίσω
σαρκός ετέρας πρόκεινται δείγµα, πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσαι.
Ιου. 1,7  Οπως επίσης τα Σοδοµα και τα Γοµορα και αι ολόγυρά των πόλεις , αι οποίαι κατά τρόπον όµοιον µε τους ασεβείς,
περί των οποίων έγραψα παρά πάνω, παρεδόθησαν, εις την πορνείαν και έτρεξαν προς παρά φύσιν ασελγείας εις άλλα
σώµατα και διεφθάρησαν και εβεβηλώθησαν, είναι ενώπιόν µας παράδειγµα διεστραµµένων ανθρώπων, που
ετιµωρήθησαν µε το καταστρεπτικόν πυρ, που η θεία οργή έστειλεν εξ ουρανού.
Ιου. 1,8  οµοίως µέντοι και ούτοι ενυπνιαζόµενοι σάρκα µέν µιαίνουσι, κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλασφηµούσιν.
Ιου. 1,8  Κατά ένα όµοιον τρόπον και αυτοί οι ασεβείς παραπλανώνται από τα αµαρτωλά όνειρα της εξηµµένης φαντασίας
των, και το µεν σώµα µολύνουν µε τας αισχράς πράξεις, την µεγαλειώδη δε εξουσίαν του Υιού του Θεού απορρίπτουν,



υβρίζουν δε και χλευάζουν τους ενδόξους αγγέλους.
Ιου. 1,9  ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε τώ διαβόλω διακρινόµενος διελέγετο περί τού Μωϋσέως σώµατος, ουκ ετόλµησε
κρίσιν επενεγκείν βλασφηµίας, αλλ είπεν· επιτιµήσαι σοι Κύριος.
Ιου. 1,9  Ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, όταν αντηγωνίζετο και συνδιελέγετο µε τον διάβολον, ο οποίος ήθελε να αρπάξη το
νεκρόν σώµα του Μωϋσέως, δεν ετόλµησε να εκφέρη εναντίον του καταδικαστικήν κρίσιν µε υβριστικούς και
χλευαστικούς λόγους. Αλλ' είπεν στον διάβολον· “ο Κυριος να σε τιµωρήση δια την δολίαν πράξιν, που επιχειρείς να
κάµης”.
Ιου. 1,10  ούτοι δε όσα µέν ουκ οίδασι βλασφηµούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούτοις φθείρονται.
Ιου. 1,10   Αυτοί όµως όσα µεν µεγάλα και πνευµατικά και θεία δεν γνωρίζουν, τα υβρίζουν και τα χλευάζουν, όσα δε µε τας
φυσικάς των αισθήσεις και επιθυµίας, σαν τα άλογα ζώα, γνωρίζουν, µέσα εις αυτά διαφθείρονται και καταστρέφονται.
Ιου. 1,11  ουαί αυτοίς, ότι τή οδώ τού Κάϊν επορεύθησαν, και τή πλάνη τού Βαλαάµ µισθού εξεχύθησαν, και τή αντιλογία
τού Κορέ απώλοντο.
Ιου. 1,11  Αλλοίµονον εις αυτούς, διότι εβάδισαν τον δρόµον του Καϊν και εγκληµατούν µε το παράδειγµά των και τας
ψευδολογίας των, εναντίον των αδελφών των. Αλλοίµονόν των διότι εχύθηκαν ασυγκράτητοι εις την πλάνην του Βαλαάµ,
ένεκα υλικού κέρδους, και εχάθηκαν µέσα εις την επανάστασιν του Κορε κατά του Θεού.
Ιου. 1,12  Ούτοί εισιν εν ταίς αγάπαις υµών σπιλάδες, συνευωχούµενοι αφόβως, εαυτούς ποιµαίνοντες, νεφέλαι άνυδροι υπό
ανέµων παραφερόµεναι, δένδρα φθινοπωρινά, άκαρπα, δίς αποθανόντα, εκριζωθέντα,
Ιου. 1,12   Αυτοί είναι εστίαι µολύνσεως εις τα κοινά δείπνα σας, τα συνδεδεµένα µε το µυστήριον της θείας Ευχαριστίας.
Συντρώγουν µαζή σας, χωρίς κανένα φόβον και καµµίαν εντροπήν. Αυτοί ποιµένουν κατά τας ορέξεις των τον εαυτόν των
και ζουν εις βάρος των άλλων, χωρίς να προσφέρουν τίποτε, άστατοι και χωρίς περιεχόµενον, σαν σύννεφα χωρίς νερό, που
σπρώχνονται και στροβιλίζονται εδώ και εκεί από τους ανέµους. Είναι δένδρα φθινωπορινά, που και αν τύχη και ανθίσουν,
µένουν οπωσδήποτε άκαρπα, δύο φορές πεθαµένα και ξηρά, (µίαν πριν πιστεύσουν στον Χριστόν και δευτέραν, που έχουν
απαρνηθή και ξεκόψει απ' τον Χριστόν)· δένδρα, που έχουν ξερριζωθή από την Εκκλησίαν του Χριστού.
Ιου. 1,13  κύµατα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, οίς ο ζόφος τού σκότους εις τον
αιώνα τετήρηται.
Ιου. 1,13  Είναι άγρια κύµατα θαλάσσης που χύνουν προς τα έξω σαν αηδιαστικόν αφρόν τας αισχράς και επαισχύντους
πράξεις των. Είναι αστέρια, που πλανώνται έξω από την τροχιάν των εδώ και εκεί, δια να εξαπατούν τους ταξιδεύοντας, να
βαδίζουν δε και οι ίδιοι προς τον όλεθρον. Εις αυτούς έχει επιφυλαχθή αιωνία η τιµωρία, το πυκνόν και αδιαπέραστον
σκότος του Αδου.
Ιου. 1,14  προεφήτευσε δε και τούτοις έβδοµος από Αδάµ Ενώχ λέγων· ιδού ήλθε Κύριος εν αγίαις µυριάσιν αυτού,
Ιου. 1,14   Εχει δε προφητεύσει δι' αυτούς και ο Ενώχ, έβδοµος στους γενεαλογικούς καταλόγους από τον Αδάµ, λέγων· “ιδού
ήλθεν ο Κυριος µε τας µυριάδας των αγίων αυτού αγγέλων και δικαίων,
Ιου. 1,15  ποιήσαι κρίσιν κατά πάντων και ελέγξαι πάντας τους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων ασεβείας αυτών ών
ησέβησαν και περί πάντων των σκληρών ών ελάλησαν κατ αυτού αµαρτωλοί ασεβείς.
Ιου. 1,15  δια να κάµη κρίσιν εναντίον όλων των αµαρτωλών και να ελέγξη όλους τους ασεβείς µεταξύ αυτών, δι' όλα τα
έργα της ασεβείας των, µε τα οποία ύβρισαν τον Θεόν, και δι' όλα τα βλάσφηµα και διεστραµµένα λόγια, τα οποία
αµαρτωλοί ασεβείς είπαν εναντίον του Θεού”.
Ιου. 1,16  Ούτοί εισι γογγυσταί, µεµψίµοιροι, κατά τας επιθυµίας αυτών πορευόµενοι, και το στόµα αυτών λαλεί υπέρογκα,
θαυµάζοντες πρόσωπα ωφελείας χάριν.
Ιου. 1,16   Αυτοί γογγύζουν πάντοτε και µεµψιµοιρούν εναντίον του Θεού, ζώντες και συµπεριφερόµενοι σύµφωνα µε τας
αµαρτωλάς επιθυµίας της καρδίας των, το στόµα των λαλεί αλαζονικά και ποµπώδη λόγια, προσποιούµενοι ότι
θαυµάζουν πρόσωπα πλούσια και ισχυρά, τα οποία και κολακεύουν, δια να επιτύχουν µε τας κολακείας των υλικά κέρδη.
Ιου. 1,17  Υµείς δε, αγαπητοί, µνήσθητε των ρηµάτων των προειρηµένων υπό των αποστόλων τού Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού,
Ιου. 1,17  Σεις δε, αγαπητοί, ενθυµηθήτε τα λόγια τα οποία εκ των προτέρων και ως προφητικά έχουν λεχθή από τους
αποστόλους του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.
Ιου. 1,18  ότι έλεγον υµίν ότι εν εσχάτω χρόνω έσονται εµπαίκται κατά τας εαυτών επιθυµίας πορευόµενοι των ασεβιών .
Ιου. 1,18   Ενθυµηθήτε, ότι αυτοί σας έλεγαν, πως κατά τους τελευταίους καιρούς, που θα προηγηθούν από την παρουσίαν
του Χριστού, θα υπάρξουν άνθρωποι είρωνες και χλευασταί εναντίον του Θεού και του θελήµατός του , που θα ζουν και θα
συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τας φαύλας επιθυµίας των, δια να διαπράττουν έτσι ασεβείας.
Ιου. 1,19  Ούτοί εισιν οι αποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεύµα µη έχοντες.
Ιου. 1,19   Αυτοί είναί που δηµιουργούν διαιρέσεις εις την Εκκλησίαν, άνθρωποι ζωώδεις που κυριαρχονται από τα
κατώτερα ένστικτα και οι οποίοι ούτε Πνεύµα Θεού έχουν ούτε και το ιδικόν των πνεύµα έχουν καλλιεργηµένον και
προικισµένον µε την θείαν χάριν.
Ιου. 1,20  Υµείς δε, αγαπητοί, τή αγιωτάτη υµών πίστει εποικοδοµούντες εαυτούς, εν Πνεύµατι Αγίω προσευχόµενοι,
Ιου. 1,20   Σεις όµως, αγαπητοί, οικοδοµούντες τους εαυτούς σας επάνω στο θεµέλιον της αγιωτάτης πίστεώς σας,
προσευχόµενοι µε τον φωτισµόν και την έµπνευσιν του Αγίου Πνεύµατος,
Ιου. 1,21  εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόµενοι το έλεος τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, εις ζωήν αιώνιον.
Ιου. 1,21   φυλάξατε τους εαυτούς σας µέσα εις την αγάπην του Θεού, περιµένοντες µε εµπιστοσύνην και υποµονήν το έλεος
του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, δια να αξιωθήτε έτσι να εισέλθετε εις την αιώνιον ζωήν.
Ιου. 1,22  και ούς µέν ελεείτε διακρινόµενοι,
Ιου. 1,22   Και εις άλλους µεν να δείχνετε έλεος και καλωσύνην, συνοµιλούντες και καθοδηγούντες αυτούς εις την γνώσιν
του αληθινού Θεού,
Ιου. 1,23  ούς δε εν φόβω σώζετε, εκ τού πυρός αρπάζοντες, µισούντες και τον από της σαρκός εσπιλωµένον χιτώνα.
Ιου. 1,23   άλλους δε µε φόβον και σύνεσιν µήπως και σεις βλαβήτε από το κακόν των παράδειγµα, αγωνισθήτε να τους
σώζετε, αρπάζοντες αυτούς από την φωτιάν των θανασίµων κινδύνων της αµαρτίας και µισούντες σαν ρυπαρόν χιτώνα
την ζωήν, την µολυσµένην από τας αµαρτίας και τα πάθη της σαρκός.



Ιου. 1,24  Τώ δε δυναµένω φυλάξαι αυτούς απταίστους και στήσαι κατενώπιον της δόξης αυτού αµώµους εν αγαλλιάσει ,
Ιου. 1,24   Εις αυτόν δε, ο οποίος ηµπορεί να σας προφυλάξη και διατηρήση απταίστους και να σας παρουσιάση εµπρός εις
την άπειρον δόξαν του ακηλιδώτους και αγνούς, γεµάτους αγαλλίασιν,
Ιου. 1,25  µόνω σοφώ Θεώ σωτήρι ηµών, δόξα και µεγαλωσύνη, κράτος και εξουσία και νύν και εις πάντας τους αιώνας·
αµήν.
Ιου. 1,25   στον µόνον σοφόν Θεόν, τον Σωτήρα µας, ας είναι η άπειρος δόξα και µεγαλειότης, η απόλυτος κυριαρχία και
εξουσία και τώρα και εις όλους τους αιώνας. Αµήν.

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ   Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Αποκ. 1,1  Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, ήν έδωκεν αυτώ ο Θεός, δείξαι τοίς δούλοις αυτού ά δεί γενέσθαι εν τάχει, και
εσήµανεν αποστείλας διά τού αγγέλου αυτού τώ δούλω αυτού Ιωάννη,
Αποκ. 1,1  Αποκάλυψις της θείας βουλής και αποφάσεως περί του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του, την οποίαν
αποκάλυψιν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός ως προς αρχηγόν της Εκκλησίας, δια να δείξη και φανερώση στους πιστούς δούλους
του εκείνα, τα οποία έπρεπε κατά την θείαν βουλήν να πραγµατοποιηθούν συντόµως. Και κατέστησεν αυτά γνωστά στον
Ιωάννην, τον δούλον αυτού, δια µέσου του αγγέλου, τον οποίον απέστειλε.
Αποκ. 1,2  ός εµαρτύρησε τον λόγον τού Θεού και την µαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδε.
Αποκ. 1,2  Αυτός ο Ιωάννης εφανέρωσε και εβεβαίωσε τας αποκαλύψεις αυτάς, τον λόγον δηλαδή του Θεού και την
µαρτυρίαν του Ιησού Χριστού· όλα όσα είδε.
Αποκ. 1,3  µακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραµµένα· ο
γάρ καιρός εγγύς.
Αποκ. 1,3  Μακάριος είναι εκείνος που αναγινώσκει, και εκείνοι οι οποίοι ακούουν τα λόγια της θείας αυτής προφητείας και
τηρούν µε ευλάβειαν και πίστιν όλα όσα είναι γραµµένα εις αυτήν· διότι ο καιρός, που θα πραγµατοποιηθούν αυτά, είναι
πολύ κοντά.
Αποκ. 1,4  Ιωάννης ταίς επτά εκκλησίαις ταίς εν τή Ασία· χάρις υµίν και ειρήνη από Θεού, ο ών και ο ήν και ο ερχόµενος,
και από των επτά πνευµάτων, ά ενώπιον τού θρόνου αυτού,
Αποκ. 1,4  Ο Ιωάννης εις τας επτά Εκκλησίας, που υπάρχουν εις την Μικράν Ασίαν, εύχεται να είναι εις σας η χάρις και
ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος υπάρχει εις τελείαν ύπαρξιν εξ ευατού πάντοτε και υπήρχε προ πάντων των αιώνων
χωρίς καµµίαν ποτέ αρχήν και θα υπάρχη στο αιώνιον µέλλον χωρίς τέλος ποτέ, και από το Αγιον Πνεύµα µε την
πληρότητα και τελειότητα των απείρων πνευµατικών του χαρισµάτων, που είναι εµπρός στον θρόνον του Θεού δια τον
φωτισµόν και την εξυπηρέτησιν των ανθρώπων·
Αποκ. 1,5  και από Ιησού Χριστού, ο µάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γής. τώ
αγαπώντι ηµάς και λούσαντι ηµάς από των αµαρτιών ηµών εν τώ αίµατι αυτού,
Αποκ. 1,5  και από τον Ιησούν Χριστόν, που είναι ο απολύτως αξιόπιστος µάρτυς και ενεστήθη πρώτος εκ των νεκρών και
έγινεν αρχή αναστάσεως όλων των πιστών δια την νέαν ζωήν. Αυτός είναι ο αιώνιος εξουσιαστής και κύριος όλων των
βασιλέων της γης. Εις αυτόν, που µας αγαπά µε άπειρον αγάπην και µας έλουσε και µας εκαθάρισεν από τον ρύπον των
αµαρτιών µας µε το αίµα της σταυρικής του θυσίας,
Αποκ. 1,6  και εποίησεν ηµάς βασιλείαν, ιερείς τώ Θεώ και πατρί αυτού, αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των
αιώνων· αµήν.
Αποκ. 1,6  και µας ανέδειξεν ιδικήν του θείαν πνευµατικήν βασιλείαν, ιερείς δια να προσφέρωµεν πνευµατικάς θυσίας
λατρείας προς τον Θεόν και Πατέρα του, εις αυτόν τον Θεάνθρωπον Σωτήρα και βασιλέα ανήκει η άπειρος δόξα και η
ακατάλυτος εξουσία στους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Αποκ. 1,7  Ιδού έρχεται µετά των νεφελών, και όψεται αυτόν πάς οφθαλµός και οίτινες αυτόν εξεκέντησαν, και κόψονται επ
αυτόν πάσαι αι φυλαί της γής. ναί, αµήν.
Αποκ. 1,7  Ιδού, έρχετε ο Κυριος µε τας νεφέλας του ουρανού, σαν ένδοξος Θεός που είναι, και θα τον ίδη κάθε µάτι, όλοι
ανεξαιρέτως και αυτοί, που δεν πιστεύουν, και εκείνοι που τον εσταύρωσαν και τον ελόγχισαν επάνω στον σταυρόν· και
όλαι αι φυλαί της γης, που ηρνήθησαν να πιστεύσουν εις αυτόν θα καταληφθούν από φόβον και τρόµον και θα
θρηνολογήσουν µε πικράν µεταµέλειαν δια την απιστίαν, που έδειξαν προς αυτόν. Ναι, αµήν.
Αποκ. 1,8  Εγώ ειµι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ών και ο ήν και ο ερχόµενος, ο παντοκράτωρ.
Αποκ. 1,8  “Εγώ είµαι το Α και το Ω και κλείω στον άπειρον εαυτόν µου την αρχήν και το τέλος όλης της δηµιουργίας”, λέγει
Κυριος ο Θεός, ο οποίος έχει από τον εαυτόν του προαιωνίαν και τελείαν ύπαρξιν και υπήρχε προαιωνίως χωρίς αρχήν και
θα υπάρχη αιωνίως στο µέλλον χωρίς τέλος, ο εξουσιαστής και κύριος του παντός.
Αποκ. 1,9  Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός υµών και συγκοινωνός εν τή θλίψει και βασιλεία και υποµονή εν Ιησού Χριστώ,
εγενόµην εν τή νήσω τή καλουµένη Πάτµω διά τον λόγον τού Θεού και διά την µαρτυρίαν Ιησού Χριστού.
Αποκ. 1,9  Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και συµµέτοχος εις την θλίψιν, που δοκιµάζετε εξ αιτίας των διωγµών δια το
όνοµα του Χριστού, συµµέτοχος όµως και εις την ένδοξον βασιλείαν, που θα απολαύσωµεν χάρις εις την υποµονήν µας δια
του Ιησού Χριστού, ήλθα εις την νήσον, που λέγεται Πατµος, εξόριστος εξ αιτίας του λόγου του Θεού και της µαρτυρίας,
που δίδω και διαλαλώ δια τον Ιησούν Χριστόν.
Αποκ. 1,10  εγενόµην εν πνεύµατι εν τή κυριακή ηµέρα, και ήκουσα φωνήν οπίσω µου µεγάλην ως σάλπιγγος
Αποκ. 1,10  Κατά την ηµέραν της Κυριακής περιέπεσα εις πνευµατικήν έκτασιν και άµεσον επικοινωνίαν µε το Αγιον
Πνεύµα και ήκουσα οπίσω µου φωνήν µεγάλην και ισχυράν, σαν φωνήν σάλπιγγος,
Αποκ. 1,11  λεγούσης· ό βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέµψον ταίς επτά εκκλησίαις, εις Έφεσον και εις Σµύρναν και εις
Πέργαµον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν.
Αποκ. 1,11  η οποία έλεγε· “γράψε αυτά, που τώρα βλέπεις, εις βιβλίον και στείλε αυτό το βιβλίον εις τας επτά Εκκλησίας,
που είναι εις την Εφεσον και εις την Σµύρνην και εις την Περγαµον και εις τα Θυάτειρα και εις τας Σαρδεις και εις την
Φιλαδέλφειαν και εις την Λαοδικείαν”.



Αποκ. 1,12  Καί εκεί επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτις ελάλει µετ εµού· και επιστρέψας είδον επτά λυχνίας χρυσάς,
Αποκ. 1,12  Και εκεί εγύρισα προς τα οπίσω να ίδω Αυτόν, του οποίου ήκουα την φωνήν. Και καθώς εστράφην, είδα επτά
χρυσάς λυχνίας, κατά τον αριθµόν των επτά Εκκλησιών, που φωτίζουν εις την αλήθειαν τον κόσµον.
Αποκ. 1,13  και εν µέσω των επτά λυχνιών όµοιον υιώ ανθρώπου, ενδεδυµένον ποδήρη και περιεζωσµένον προς τοίς µαστοίς
ζώνην χρυσήν·
Αποκ. 1,13  Και στο µέσον των επτά λυχνιών είδα ένδοξον πρόσωπον, που ωµοίαζε µε υιόν ανθρώπου, και εφορούσε ένδυµα,
που έφθανε έως τα πόδια του, και ήτο ζωσµένος κοντά στο στήθος µε ολόχρυσον ζώνην.
Αποκ. 1,14  η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες λευκαί ως έριον λευκόν, ως χιών, και οι οφθαλµοί αυτού ως φλόξ πυρός,
Αποκ. 1,14  Η κεφαλή του δε και αι τρίχες της κεφαλής του ήσαν ολόλευκαι σαν το κάτασπρο µαλλί, σαν το χιόνι· και τα
µάτια του σαν φλόγα φωτιάς, η οποία φωτίζει και βλέπει τα πάντα.
Αποκ. 1,15  και οι πόδες αυτού όµοιοι χαλκολιβάνω, ως εν καµίνω πεπυρωµένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων
πολλών,
Αποκ. 1,15  Και οι πόδες αυτού ήσαν όµοιοι, ως προς την λαµπρότητα και την στερεότητα, µε µίγµα χρυσού και αργύρου,
σαν να είχαν πυρακτωθή και χυθή µέσα στο καµίνι, και η φωνή του ήτο ισχυρά ωσάν την βοήν πολλών υδάτων, που
πίπτουν εις καταρράκτας.
Αποκ. 1,16  και έχων εν τή δεξιά χειρί αυτού αστέρας επτά, και εκ τού στόµατος αυτού ροµφαία δίστοµος οξεία
εκπορευοµένη, και η όψις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τή δυνάµει αυτού.
Αποκ. 1,16  Και εκρατούσεν στο δέξι του χέρι επτά αστέρια, τους επισκόπους των επτά Εκκλησιών, και από το στόµα του
έβγαινε δίκοπος και κοφτερή ροµφαία, που εσυµβόλιζε την δύναµιν του λόγου του και την απροκατάληπτον δικαιοσύνην
του ως κριτού. Και το πρόσωπον αυτού ήτο ολόλαµπρον, όπως λάµπει ο ήλιος εις όλην του την δύναµιν και λαµπρότητα.
Αποκ. 1,17  Καί ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και έθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ εµέ λέγων· µη
φοβού· εγώ ειµι ο πρώτος και ο έσχατος
Αποκ. 1,17  Και όταν τον είδα, έπεσα εµπρός εις τα πόδια του σαν νεκρός, από φόβον και κατάπληξιν. Και έθεσε το δέξι του
χέρι επάνω µου και είπε· “µη φοβείσαι· εγώ είµαι ο πρώτος, διότι υπάρχω προ πάντων των αιώνων και ο έσχατος, διότι θα
είµαι πάντοτε χωρίς τέλος ποτέ.
Αποκ. 1,18  και ο ζών, και εγενόµην νεκρός, και ιδού ζών ειµι εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς τού θανάτου
και τού άδου.
Αποκ. 1,18  Είµαι ακόµη εκείνος που ζη πάντοτε, που έχει από τον ευατόν του την τελείαν ζωήν και είναι πηγή της ζωής.
Και έγινα νεκρός (διότι παρέδωσα τον ευατόν µου εις θάνατον επάνω στον σταυρόν δια την σωτηρίαν των ανθρώπων). Και
ιδού ότι ζω στους αιώνας των αιώνων. Και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Αδου (διότι ενίκησα µε την σταυρικήν µου
θυσίαν και κατέλυσα την δύναµιν του θανάτου και του Αδου).
Αποκ. 1,19  γράψον ούν ά είδες, και ά εισι και ά µέλλει γίνεσθαι µετά ταύτα·
Αποκ. 1,19  Γράψε, λοιπόν, αυτά, που είδες, και αυτά, που υπάρχουν τώρα, και εκείνα που πρόκειται ύστερα να γίνουν στο
µέλλον.
Αποκ. 1,20  το µυστήριον των επτά αστέρων ών είδες επί της δεξιάς µου, και τας επτά λυχνίας τας χρυσάς. οι επτά αστέρες
άγγελοι των επτά εκκλησιών εισι, και αι λυχνίαι αι επτά επτά εκκλησίαι εισίν.
Αποκ. 1,20  Γράψε το συµβολικόν και µυστικόν όραµα των επτά αστέρων, που είδες στο δέξι µου χέρι, και των επτά χρυσών
λυχνιών. Μαθε ότι οι επτά αστέρες συµβολίζουν επτά επισκόπους των επτά Εκκλησιών, και αι επτά λυχνίαι συµβολίζουν
τας επτά Εκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Αποκ. 2,1  Τώ αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τή δεξιά αυτού, ο
περιπατών εν µέσω των επτά λυχνιών των χρυσών·
Αποκ. 2,1  Προς τον επίσκοπον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψε· Αυτά λέγει εκείνος, που κρατεί στο δεξί του χέρι ως
εξουσιαστής τους επτά επισκόπους, και που περιπατεί ως κυρίαρχος και κυβερνήτης, ανάµεσα εις τας επτά χρυσάς
λυχνίας, αι οποίαι συµβολίζουν τας επτά Εκκλησίας.
Αποκ. 2,2  οίδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υποµονήν σου, και ότι ου δύνη βαστάσαι κακούς, και επείρασας
τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι, και ουκ εισί, και εύρες αυτούς ψευδείς·
Αποκ. 2,2  Γνωρίζω καλά το έργον σου και τον κόπον σου στον οποίον ως επίσκοπος υποβάλλεσαι, και την υποµονήν που
δικνύεις εις τας διαφόρους δοκιµασίας, και ότι χάρις εις την ηθικήν σου ευαισθησίαν δεν ηµπορείς να ανέχεσαι τους
κακούς. Και δι' αυτό ηρεύνησες µε προσοχήν και εδοκίµασες εκείνους, που λέγουν τους εαυτούς των αποστόλους χωρίς να
είναι, και τους ευρήκες ψευδείς.
Αποκ. 2,3  και υποµονήν έχεις, και εβάστασας διά το όνοµά µου, και ου κεκοπίακας.
Αποκ. 2,3  Και έχεις υποµονήν εις τας διαφόρους δοκιµασίας και έδειξες αντοχήν δια το όνοµά µου και δεν απέκαµες από
τους κόπους, στους οποίους υπεβλήθης.
Αποκ. 2,4  αλλά έχω κατά σού, ότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας.
Αποκ. 2,4  Αλλ' έχω εναντίον σου, διότι αφήκες και έχασες κάπως την πρώτην σου αγάπην.
Αποκ. 2,5  µνηµόνευε ούν πόθεν πέπτωκας, και µετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον· ει δε µη, έρχοµαί σοι ταχύ και
κινήσω την λυχνίαν σου εκ τού τόπου αυτής, εάν µη µετανοήσης.
Αποκ. 2,5  Να ενθυµήσαι, λοιπόν, συνεχώς από που έχεις ξεπέσει και µετανόησε και κάµε πάλιν τα πρώτα αγαθά έργα σου.
Ει δ' άλλως θα έλθω πολύ σύντοµα προς σε και θα µετακινήσω την Εκκλησίαν σου από την θέσιν, που κατέχει σήµερα, εάν
όλοι σας δεν µετανοήσετε.
Αποκ. 2,6  αλλά τούτο έχεις, ότι µισείς τα έργα των Νικολαϊτών, ά καγώ µισώ.
Αποκ. 2,6  Εχεις όµως τούτο το πλεονέκτηµα, ότι µισείς τα αισχρά σαρκικά έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ µισώ.
Αποκ. 2,7  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις. Τώ νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ τού ξύλου της ζωής,
ό εστιν εν τώ παραδείσω τού Θεού µου.
Αποκ. 2,7  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι µε τας προφητείας αυτάς λέγει το Πνεύµα το



Αγιον εις τας Εκκλησίας. Εις εκείνον που θα νικήση, αγωνιζόµενος κατά του πονηρού και της αµαρτίας, θα του δώσω να
φάγη από το ξύλον της ζωής. Θα του δώσω τα αγαθά της αιωνίου ζωής µέσα στον Παράδεισον του Θεού και Πατρός, ο
οποίος είναι και Θεός ιδικός µου κατά την ανθρωπίνην µου φύσιν.
Αποκ. 2,8  Καί τώ αγγέλω της εν Σµύρνη εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ός εγένετο νεκρός και
έζησεν·
Αποκ. 2,8  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας της Σµύρνης γράψε· Αυτά λέγει εκείνος που υπάρχει προαιωνίως πρώτος από
όλα και θα υπάρχη αιωνίως έσχατος από όλα, που κλείει εις την άπειρον αυτού ύπαρξιν και παρουσίαν τα πάντα· αυτός
που έγινε νεκρός δια της σταυρικής του θυσίας και έζησε πάλιν.
Αποκ. 2,9  οίδά σου τα έργα και την θλίψιν και την πτωχείαν· αλλά πλούσιος εί και την βλασφηµίαν εκ των λεγόντων
Ιουδαίους είναι εαυτούς, και ουκ εισίν, αλλά συναγωγή τού σατανά.
Αποκ. 2,9  Γνωρίζω καλά τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν εξ αιτίας των διωγµών . Αλλ' είσαι πλούσιος από
απόψεως πνευµατικών χαρισµάτων και δωρεών. Ειξεύρω ακόµη την ασεβή εναντίον της υπολήψεώς σου διαβολήν, που
σου έγινε εκ µέρους εκείνων που λέγουν τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ πραγµατικώς δεν είναι, αλλ' είναι συναγωγή
του σατανά.
Αποκ. 2,10  µηδέν φοβού ά µέλλεις παθείν. ιδού δή µέλλει βαλείν ο διάβολος εξ υµών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε, και έξετε
θλίψιν ηµέρας δέκα. γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής.
Αποκ. 2,10  Μη φοβείσαι καθόλου δι' εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθης. Ιδού τώρα ο σατανάς µέλλει να ρίψη εις την
φυλακήν µερικούς από σας, δια να δοκιµασθήτε έτσι όλοι σας, και θα έχετε θλίψιν δέκα ηµέρας, (δηλαδή επί ολίγον
διάστηµα). Προσπάθησε και αγωνίσου να γίνης πιστός µέχρι και µαρτυρικού ακόµη θανάτου δια την πίστιν σου και θα
σου δώσω ως βραβείον των αγώνων σου τον στέφανον της αιωνίου ζωής.
Αποκ. 2,11  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις. Ο νικών ου µη αδικηθή εκ τού θανάτου τού δευτέρου.
Αποκ. 2,11  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι λέγει το Πνεύµα το Αγιον εις τας Εκκλησίας. Ο
νικητής στους πνευµατικούς αγώνας δεν θα αδικηθή από τον πνευµατικόν και αιώνιον θάνατον , που σαν δεύτερος, αλλά
ασυγκρίτως φοβερώτερος µετά τον σωµατικόν θάνατον, περιµένει τους αµαρτωλούς.
Αποκ. 2,12  Καί τώ αγγέλω της εν Περγάµω εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο έχων την ροµφαίαν την δίστοµον την οξείαν·
Αποκ. 2,12  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας της Περγάµου γράψε· Αυτά λέγει εκείνος που έχει την δίκοπον και κοπτεράν
ροµφαίαν·
Αποκ. 2,13  οίδα τα έργα σου και που κατοικείς· όπου ο θρόνος τού σατανά· και κρατείς το όνοµά µου, και ουκ ηρνήσω την
πίστιν µου και εν ταίς ηµέραις αίς Αντίπας ο µάρτυς µου ο πιστός, ός απεκτάνθη παρ υµίν, όπου ο σατανάς κατοικεί.
Αποκ. 2,13  Γνωρίζω καλά τα έργα σου και την ειδωλολατρικήν περιοχήν, εις την οποίαν κατοικείς, όπου έχεις στήσει τον
θρόνον του ο σατανάς. Και κρατείς στερεά το όνοµά µου και δεν ηρνήθης την πίστιν µου ακόµη και κατά τας ηµέρας
εκείνας του διωγµού, κατά τας οποίας κατεδιώχθη ο πιστός µάρτυς µου ο Αντίπας, ο οποίος και εφονεύθη εις την πόλιν σας
όπου κατοικεί ο σατανάς.
Αποκ. 2,14  αλλά έχω κατά σού ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάµ, ός εδίδαξε τον Βαλάκ βαλείν
σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ και φαγείν ειδωλόθυτα και πορνεύσαι.
Αποκ. 2,14  Αλλ' έχω µερικά εναντίον σου· διότι έχεις εκεί µερικούς, που σέβονται και κρατούν την διδασκαλίαν του Βαλαάµ
(µάγου και µάντεως των εθνικών), ο οποίος εδίδαξε και προέτρεψε τον βασιλέα των Μωαβιτών Βαλάκ να βάλη σκάνδαλον
εµπρός στους Ισραηλίτας, δια να φάγουν ειδωλόθυτα και να παρεκτραπούν εις πορνείαν.
Αποκ. 2,15  ούτως έχεις και σύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών οµοίως.
Αποκ. 2,15  Ετσι και συ έχεις µερικούς, που κρατούν την αισχράν διδασκαλίαν των Νικολαϊτών, όπως την εκράτησαν και
µερικοί Ιουδαίοι της εποχής του Βαλαάµ.
Αποκ. 2,16  µετανόησον ούν· ει δε µη, έρχοµαί σοι ταχύ και πολεµήσω µετ αυτών εν τή ροµφαία τού στόµατός µου.
Αποκ. 2,16  Μετανόησε, λοιπόν· ει δ' άλλως έρχοµαι εναντίον σου σύντοµα και θα πολεµήσω εναντίον αυτών µε την
ροµφαίαν του στόµατός µου.
Αποκ. 2,17  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις. Τώ νικώντι δώσω αυτώ τού µάννα τού κεκρυµµένου,
και δώσω αυτώ ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνοµα καινόν γεγραµµένον, ό ουδείς οίδεν ει µη ο λαµβάνων.
Αποκ. 2,17  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι λέγει το Αγιον Πνεύµα εις τας Εκκλησίας. Εις τον
νικητήν του αγώνος κατά της αµαρτίας θα του δώσω από το µάννα, που είναι κρυµµένον στους ουρανούς, (δηλαδή την
κοινωνίαν του ουρανίου Αρτου, που παρέχει αιωνίαν ζωήν). Και ακόµη θα του δώσω λευκήν, αθωωτικήν ψήφον, και
επάνω εις την ψήφον θα είναι γραµµένον ένα νέον όνοµα, αιώνιον, όνοµα, το οποίον κανένας δεν γνωρίζει, παρά µόνος
εκείνος που το λαµβάνει.
Αποκ. 2,18  Καί τώ αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο υιός τού Θεού, ο έχων τους οφθαλµούς αυτού
ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού όµοιοι χαλκολιβάνω·
Αποκ. 2,18  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας των Θυατείρων γράψε· Αυτά λέγει ο Υιός του Θεού, που έχει τα µάτια αυτού
σαν φλόγα πυρός, ώστε να βλέπη και να παρακολουθή τα πάντα, και του οποίου τα πόδια είναι στερεά και λαµπρά , όµοια
µε µίγµα αργύρου και χρυσού.
Αποκ. 2,19  οίδά σου τα έργα και την αγάπην και την πίστιν και την διακονίαν και την υποµονήν σου, και τα έργα σου τα
έσχατα πλείονα των πρώτων.
Αποκ. 2,19  Γνωρίζω τα έργα σου και την αγάπην και την πίστιν και την υπηρεσίαν, που προσφέρεις προς τους έχοντας
ανάγκην, και την υποµονήν που δεικνύεις εις τας θλίψεις και τους διωγµούς . Και γνωρίζω ακόµη, ότι τα έργα σου της
τελευταίας περιόδου είναι περισσότερα από τα της πρώτης.
Αποκ. 2,20  αλλά έχω κατά σού ολίγα, ότι αφείς την γυναίκά σου Ιεζάβελ, ή λέγει εαυτήν προφήτιν, και διδάσκει και πλανά
τους εµούς δούλους πορνεύσαι και φαγείν ειδωλόθυτα.
Αποκ. 2,20  Αλλ' έχω εναντίον σου και ολίγας κατηγορίας, ότι δηλαδή αφίνεις την γυναίκα σου, που οµοιάζει κατά την
ασέβειαν και αµαρτωλότητά της µε την Ιεζάβελ, η οποία λέγει τον ευατόν της προφήτιν και µε τα λόγια και τα έργα της
διδάσκει ασεβείς διδασκαλίας και παρασύρει εις την πλάνην τους δούλους µου, να πορνεύσουν και να φάγουν ειδωλόθυτα.
Αποκ. 2,21  και έδωκα αυτή χρόνον ίνα µετανοήση, και ου θέλει µετανοήσαι εκ της πορνείας αυτής.



Αποκ. 2,21  Και έδωκα εις αυτήν καιρόν, δια να µετανοήση, και δεν θέλει να µετανοήση και να απαρνηθή την διαφθοράν
και ασέβειάν της.
Αποκ. 2,22  ιδού βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους µοιχεύοντας µετ αυτής εις θλίψιν µεγάλην, εάν µη µετανοήσωσιν εκ των
έργων αυτής,
Αποκ. 2,22  Ιδού θα την ρίψω στο κρεββάτι τιµωρίας µεγάλης, πόνου και οδύνης. Και εκείνους που αµαρτάνουν µαζή της
και όσους παρασύρονται εξ αιτίας της εις φαυλότητας, θα τους βάλω µαζή µε αυτήν και θα τους καταδικάσω εις µεγάλην
θλίψιν, εάν δεν µετανοήσουν και δεν απαρνηθούν τα φαύλα έργα, εις τα οποία αυτή τους παρεπλάνησε.
Αποκ. 2,23  και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω, και γνώσονται πάσαι αι εκκλησίαι ότι εγώ ειµι ο ερευνών νεφρούς και
καρδίας, και δώσω υµίν εκάστω κατά τα έργα υµών.
Αποκ. 2,23  Και τα παιδιά της θα τα φονεύσω µε θανατηφόρον επιδηµίαν και έτσι θα µάθουν όλαι αι Εκκλησίαι, ότι εγώ
είµαι εκείνος, που ερευνά και γνωρίζει νεφρά και καρδιές, (και τας πλέον απόκρυφα βάθη της ψυχής και διανοίας του
ανθρώπου) και θα ανταποδώσω στον καθένα από σας, σύµφωνα µε τα έργα σας.
Αποκ. 2,24  υµίν δε λέγω τοίς λοιποίς τοίς εν Θυατείροις, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, οίτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα
τού σατανά, ως λέγουσιν· ου βάλλω εφ υµάς άλλο βάρος·
Αποκ. 2,24  Λεγω δε εις σας τους υπολοίπους που κατοικείτε εις τα Θυάτειρα, όσοι δεν έχουν δεχθή την ασεβή και
πλανεµένην αυτήν διδασκαλίαν, τας δήθεν βαθυτέρας αληθείας όπως τας παρουσιάζουν οι αιρετικοί και φαύλοι,
πράγµατι δε σατανικάς πλάνας. Δεν θα σας επιβάλω άλλας υποχρεώσεις, εκτός από εκείνας που γνωρίζετε.
Αποκ. 2,25  πλήν ό έχετε κρατήσατε άχρις ού αν ήξω.
Αποκ. 2,25  Πλην όµως εκείνο που σας έχει παραδοθή από τους Αποστόλους, την αλήθειαν δηλαδή του Ευαγγελίου,
κρατήσατέ την καλά µέχρις ότου έλθω.
Αποκ. 2,26  Καί ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα µου, δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών,
Αποκ. 2,26  Και εκείνος που θα νικήση και θα τηρήση µέχρι τέλους του βίου του τα έργα µου, εγώ θα δώσω εις αυτόν
εξουσίαν επάνω εις τα ειδωλολατρικά και πολέµια έθνη.
Αποκ. 2,27  και ποιµανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραµικά συντριβήσεται, ως καγώ είληφα παρά τού
πατρός µου,
Αποκ. 2,27  Και θα ποιµάνη και θα υποτάξη τους εθνικούς και ειδωλολάτρας µε ράβδον σιδερένιαν και θα συντριβούν οι
σκληροί και ανυπότακτοι σαν τα πήλινα σκεύη . Και θα αποκτήση αυτός τέτοιαν εξουσίαν και δύναµιν, ωσάν εκείνην που
εγώ ο ίδιος έχω λάβει από τον Πατέρα µου.
Αποκ. 2,28  και δώσω αυτώ τον αστέρα τον πρωϊνόν.
Αποκ. 2,28  Και θα του δώσω ακόµη το λαµπρό πρωϊνό αστέρι, (την θείαν δηλαδή λαµπρότητα και αίγλην) ώστε να γίνη
και αυτός φως.
Αποκ. 2,29  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις.
Αποκ. 2,29  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι λέγει το Πνεύµα το Αγιον εις τας Εκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
Αποκ. 3,1  Καί τώ αγγέλω της εν Σάρδεσιν εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο έχων τα επτά πνεύµατα τού Θεού και τους επτά
αστέρας· οίδά σου τα έργα, ότι όνοµα έχεις ότι ζής, και νεκρός εί.
Αποκ. 3,1  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας των Σαρδεων γράψε τα εξής· Αυτά λέγει εκείνος που έχει το Αγιον Πνεύµα µε
τα αναρίθµητα αυτού χαρίσµατα και τους επτά αστέρας, τους επτά δηλαδή επισκόπους της Εκκλησίας. Γνωρίζω καλά τα
έργα σου και εξ αιτίας αυτών των ατελών έργων σου σου λέγω, ότι όνοµα µόνον έχεις που δηλώνει ότι ζης, και όµως είσαι
νεκρός.
Αποκ. 3,2  γίνου γρηγορών, και στήρισον τα λοιπά ά έµελλον αποθνήσκειν· ου γάρ εύρηκά σου τα έργα πεπληρωµένα
ενώπιον τού Θεού µου.
Αποκ. 3,2  Γινε άγρυπνος και προσεκτικός, και στήριζε τους υπολοίπους πιστούς, οι οποίοι ολίγον έλειψε να αποθάνουν·
διότι µέχρι σήµερα δεν ευρήκα τα έργα σου ως επισκόπου πλήρη και τέλεια ενώπιον του Θεού, ο οποίος κατά το
ανθρώπινον είναι και ιδικός µου Θεός.
Αποκ. 3,3  µνηµόνευε ούν πώς είληφας και ήκουσας, και τήρει και µετανόησον. εάν ούν µη γρηγορήσης, ήξω επί σε ως
κλέπτης, και ου µη γνώση ποίαν ώραν ήξω επί σε.
Αποκ. 3,3  Να ενθυµήσαι λοιπόν, µε ποίον ζήλον έχεις παραλάβει και ήκουσες το κήρυγµα του Ευαγγελίου και φυλάττε
αυτό που ήκουσες, και µετανόησε δια την µέχρι σήµερον ραθυµίαν και αµέλειάν σου. Εάν όµως δεν εξυπνήσης και δεν
γίνης προσεκτικός απ' εδώ και πέρα, θα έλθω εις σε έξαφνα, εις ώραν που δεν περιµένεις, όπως έρχεται ο κλέπτης, και δεν
θα γνωρίσης ποίαν ώραν θα έλθω να σε παραλάβω δια του θανάτου.
Αποκ. 3,4  αλλά έχεις ολίγα ονόµατα εν Σάρδεσιν, ά ουκ εµόλυναν τα ιµάτια αυτών, και περιπατήσουσι µετ εµού εν λευκοίς,
ότι άξιοί εισιν.
Αποκ. 3,4  Εχεις όµως µερικούς πιστούς εις τας Σαρδεις, οι οποίοι δεν εµόλυναν τα ενδύµατά των µε τον ρύπον της
αµαρτίας. Και θα περιπατήσουν µαζή µου ντυµένοι ολόλευκα (εις συµβολισµόν της αγνότητός των) διότι τους αξίζει να
είναι µαζή µου.
Αποκ. 3,5  Ο νικών ούτος περιβαλείται εν ιµατίοις λευκοίς, και ου µη εξαλείψω το όνοµα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και
οµολογήσω το όνοµα αυτού ενώπιον τού πατρός µου και ενώπιον των αγγέλων αυτού.
Αποκ. 3,5  Οποιοσδήποτε, που δια µέσου των αιώνων θα νικά, θα περιβάλλεται έτσι ολόλευκα λαµπρά ενδύµατα, και δεν θα
σβήσω ποτέ το όνοµα του από το βιβλίον της ζωής και θα διαλαλήσω το όνοµά του εµπρός στον Πατέρα  µου και εµπρός
στους αγγέλους, διακυρήσσων τας αρετάς του και την πίστιν του προς εµέ.
Αποκ. 3,6  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις.
Αποκ. 3,6  Εκείνος που έχει τα αυτιά της ψυχής του ανοικτά, ας ακούση τι λέγει το Πνεύµα το Αγιον εις τας Εκκλησίας.
Αποκ. 3,7  Καί τώ αγγέλω της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλείν τού
Δαυΐδ, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει, και κλείων και ουδείς ανοίξει·
Αποκ. 3,7  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας, που είναι εις την Φιλαδέλφειαν, γράψε· Αυτά λέγει ο απολύτως άγιος, ο



απολύτως αληθινός Κυριος, ο οποίος έχει την µεσσιανικήν εξουσίαν και βασιλείαν, όπως προεικονίσθη και προανηγγέλθη
δια του κατά σάρκα προγόνου του Δαυΐδ. Και µε την εξουσίαν αυτήν, σαν µε άλλο κλειδί, ανοίγει την θύραν της βασιλείας
των ουρανών και κανείς δεν ηµπορεί να την κλείση· την κλείει και κανείς δεν ηµπορεί να την ανοίξη.
Αποκ. 3,8  οίδά σου τα έργα· -ιδού δέδωκα ενώπιόν σου θύραν ανεωγµένην, ήν ουδείς δύναται κλείσαι αυτήν·- ότι µικράν
έχεις δύναµιν, και ετήρησάς µου τον λόγον και ουκ ηρνήσω το όνοµά µου.
Αποκ. 3,8  Γνωρίζω τα έργα σου· ιδού έχω δώσει εµπρός σου θύραν ανοικτήν, (ελευθερίαν και τα µέσα να εργασθής χωρίς
εµπόδια). Και αυτήν την θύραν κανείς δεν ηµπορεί να την κλείση. Εγώ σου άνοιξα την θύραν, διότι συ έχεις µικράν
δύναµιν, και εν τούτοις ετήρησες το θέληµά µου και δεν ηρνήθης την πίστιν στο όνοµά µου κατά τον καιρόν του διωγµού.
Αποκ. 3,9  ιδού δίδωµι εκ της συναγωγής τού σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι, και ουκ εισίν, αλλά ψεύδονται·
ιδού ποιήσω αυτούς ίνα ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησά σε.
Αποκ. 3,9  Ιδού, σου δίδω τώρα µερικούς από την συναγωγήν του σατανά, από εκείνους οι οποίοι λέγουν µε κοµπασµόν δια
τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ εις την πραγµατικότητα δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού, θα τους κατευθύνω και θα
τους κάµω να έλθουν και να προσκυνήσουν εµπρός εις τα πόδια σου, ως προς άξιον επίσκοπον της Εκκλησίας µου και να
µάθουν ότι εγώ σε έχω αγαπήσει.
Αποκ. 3,10  ότι ετήρησας τον λόγον της υποµονής µου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας τού πειρασµού της µελλούσης
έρχεσθαι επί της οικουµένης όλης, πειράσαι τους κατοικούντας επί της γής.
Αποκ. 3,10  Και τούτο, διότι συ ετήρησες τον λόγον µου, που οµιλεί περί της υποµονής εις τας θλίψεις και τους διωγµούς .
Και εγώ θα σε προφυλάξω από την ώραν του πειρασµού και της ταλαιπωρίας, που µέλλει να έλθη και να απλωθή εις όλην
την οικουµένην, δια να θέση εις δοκιµασίαν αυτούς, που κατοικούν εις την γην.
Αποκ. 3,11  έρχοµαι ταχύ· κράτει ό έχεις, ίνα µηδείς λάβη τον στέφανόν σου.
Αποκ. 3,11  Ερχοµαι γρήγορα· κράτει καλά και σταθερά τον θησαυρόν της αληθείας και της πίστεως, που έχεις, δια να µη
πάρη κανείς τον στέφανον της νίκης σου.
Αποκ. 3,12  Ο νικών, ποιήσω αυτόν στύλον εν τώ ναώ τού Θεού µου, και έξω ου µη εξέλθη έτι, και γράψω επ αυτόν το όνοµα
τού Θεού µου και το όνοµα της πόλεως τού Θεού µου, της καινής Ιερουσαλήµ, ή καταβαίνει εκ τού ουρανού από τού Θεού
µου, και το όνοµά µου το καινόν.
Αποκ. 3,12  Εκείνον που νικά τους πειρασµούς της αµαρτίας και τας θλίψεις των διωγµών, θα τον κάµω στύλον εις την
Εκκλησίαν, που είναι ναός του Θεού και δεν θα βγη ποτέ πλέον έξω από την µακαρίαν αυτήν περιοχήν. Και θα γράψω
επάνω εις αυτόν το όνοµα του Θεού µου και το όνοµα της πόλεως του Θεού µου, της νέας Ιερουσαλήµ, η οποία ολόλαµπρος
κατεβαίνει από τον ουρανόν του Θεού µου. Και θα γράψω ακόµη εις αυτόν το νέον µου όνοµα (του Θεανθρώπου λυτρωτού
και Μεσσίου, δια να φαίνεται στους αιώνας των αιώνων ότι αυτός είναι ιδικός µου).
Αποκ. 3,13  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις.
Αποκ. 3,13  Εκείνος που έχει τα αυτιά της ψυχής του ανοικτά, ας ακούση τι λέγει το Πνεύµα το Αγιον εις τας Εκκλησίας.
Αποκ. 3,14  Καί τώ αγγέλω της εν Λαοδικεία εκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ο αµήν, ο µάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή
της κτίσεως τού Θεού·
Αποκ. 3,14  Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας της Λαοδικείας γράψε· Αυτά λέγει ο Αµήν, ο απολύτως αξιόπιστος και
αληθινός µάρτυς, η άναρχος και δηµιουργική αιτία και αρχή της ορατής και αοράτου δηµιουργίας του Θεού.
Αποκ. 3,15  οίδά σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός εί ούτε ζεστός· όφελον ψυχρός ής ή ζεστός.
Αποκ. 3,15  Γνωρίζω καλά τα έργα σου, τα ολίγα, τα ατελή και χλιαρά. Αυτά και µαρτυρούν, ότι ούτε ψυχρός είσαι ως προς
την πίστιν, ούτε θερµός. Είθε να ήσουν ψυχρός (διότι υπήρχεν ελπίς να µετανοήσης και θερµανθής) η να ήσουν ζεστός και
θερµός.
Αποκ. 3,16  ούτως ότι χλιαρός εί, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, µέλλω σε εµέσαι εκ τού στόµατός µου.
Αποκ. 3,16  Ετσι επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, πρόκειται να σε εµέσω από το στόµα µου, (να
σε αποδοκιµάσω και σε αποκόψω από την Εκκλησίαν µου).
Αποκ. 3,17  ότι λέγεις ότι πλούσιός ειµι και πεπλούτηκα και ουδενός χρείαν έχω, -και ουκ οίδας ότι σύ εί ο ταλαίπωρος και ο
ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυµνός,-
Αποκ. 3,17  Διότι παρά την πνευµατικήν σου πτωχείαν, λέγεις ότι είµαι πλούσιος εις αρετάς και έχω πλουτήσει εις
πνευµατικούς θησαυρούς και δεν έχω ανάγκην από τίποτε. Και δεν γνωρίζεις ότι εις την πραγµατικότητα συ είσαι ο
ταλαίπωρος και ο ελεεινός και ο πτωχός εις πνευµατικότητα και ο τυφλός εις την επίγνωσιν της αληθείας και ο γυµνός εις
τα έργα της αρετής.
Αποκ. 3,18  συµβουλεύω σοι αγοράσαι παρ εµού χρυσίον πεπυρωµένον εκ πυρός ίνα πλουτήσης, και ιµάτια λευκά ίνα
περιβάλη και µη φανερωθή η αισχύνη της γυµνότητός σου, και κολλύριον ίνα εγχρίση τους οφθαλµούς σου ίνα βλέπης.
Αποκ. 3,18  Σε συµβουλεύω να προµηθευθής από εµέ ολοκάθαρον χρυσίον, που έχει λυώσει και καθαρισθή στο καµίνι της
φωτιάς, τον πνευµατικόν δηλαδή πλούτον, δια να γίνης έτσι πλούσιος εις την αρετήν. Να προµηθευθής ακόµη από εµέ
αγνότητα και καθαρότητα ψυχής, που σαν ολόλευκα ενδύµατα να περιβληθής, ώστε να µη γίνη φανερά η εντροπή της
πνευµατικής σου γυµνότητος. Να προµηθευθής και το φως της διδασκαλίας µου, δια να χρίσης, σαν µε κολλύριον, τα
µάτια της ψυχής σου, ώστε να βλέπης την κατάστασίν σου και τον δρόµον, που πρέπει να ακολουθήσης.
Αποκ. 3,19  εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω· ζήλευε ούν και µετανόησον.
Αποκ. 3,19  Σου απευθύνω αυτούς τους ελέγχους από αγάπην, διότι εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω δια τα σφάλµατα των
και τους παιδαγωγώ δια την πνευµατικήν των µόρφωσιν. Προσπάθησε, λοιπόν, να έχης ζήλον και µετανόησε.
Αποκ. 3,20  ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής µου και ανοίξη την θύραν, και εισελεύσοµαι
προς αυτόν και δειπνήσω µετ αυτού και αυτός µετ εµού.
Αποκ. 3,20  Ιδού, έχω σταθή έξω από την θύραν και κτυπώ δυνατά. Εάν κανείς ακούση την φωνήν µου και ανοίξη την
θύραν της καρδίας του, τότε εγώ θα εισέλθω εις αυτόν και µε πολλήν αγάπην και οικειότητα θα φάγω µαζή του και εκείνος
θα φάγη µαζή µου (και θα χαρώµεν και οι δύο δια την επιστροφήν και σωτηρίαν του).
Αποκ. 3,21  Ο νικών, δώσω αυτώ καθίσαι µετ εµού εν τώ θρόνω µου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα µετά τού πατρός µου εν
τώ θρόνω αυτού.
Αποκ. 3,21  Εις εκείνον που νικά, θα του δώσω το ανεκτίµητον δικαίωµα και δώρον να καθίση µαζή µου στον ολόλαµπρον



θρόνον µου, όπως και εγώ, όταν σαν άνθρωπος ενίκησα τον πονηρόν, εκάθισα µετά την ανάληψίν µου µαζή µε τον Πατέρα
µου στον ένδοξον θρόνον του.
Αποκ. 3,22  Ο έχων ούς ακουσάτω τι το Πνεύµα λέγει ταίς εκκλησίαις.
Αποκ. 3,22  Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι λέγει το Πνεύµα το Αγιον εις τας Εκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
Αποκ. 4,1  Μετά ταύτα είδον, και ιδού θύρα ανεωγµένη εν τώ ουρανώ, και η φωνή η πρώτη ήν ήκουσα ως σάλπιγγος
λαλούσης µετ εµού, λέγων· ανάβα ώδε και δείξω σοι ά δεί γενέσθαι µετά ταύτα.
Αποκ. 4,1  Επειτα από αυτά, που ήκουσα από τον Θεάνθρωπον Κυριον δια τους επισκόπους των επτά Εκκλησιών, είδα άλλο
όραµα· και ιδού θύρα ανοικτή στον ουρανόν και η φωνή, την οποίαν προηγουµένως είχα ακούσει σαν σάλπιγγα να
συνοµιλή µε εµέ, µου είπε· “ανέβα εδώ και θα σου δείξω εκείνα, που πρέπει να γίνουν µετά ταύτα, σύµφωνα µε την βουλήν
του Θεού”.
Αποκ. 4,2  και ευθέως εγενόµην εν πνεύµατι· και ιδού θρόνος έκειτο εν τώ ουρανώ, και επί τον θρόνον καθήµενος,
Αποκ. 4,2  Και αµέσως περιέπεσα εις έκτασιν και εφωτίσθη το πνεύµα µου από το Πνεύµα του Θεού και ανέβηκα εν
πνεύµατι στον ουρανόν. Και ιδού θρόνος είχε στηθή στον ουρανόν και επάνω στον θρόνον καθήµενος ήτο ο Θεός.
Αποκ. 4,3  όµοιος οράσει λίθω ιάσπιδι και σαρδίω· και ίρις κυκλόθεν τού θρόνου, οµοίως όρασις σµαραγδίνων.
Αποκ. 4,3  Εφαίνετο όµοιος σαν ολόλαµπρον διαµάντι, προς συµβολισµόν της απολύτου αυτού αγιότητος και καθαρότητος,
σαν κόκκινο αστραφτερό πετράδι των Σαρδεων εις συµβολισµόν της δικαιοσύνης του. Και ολόγυρα από τον θρόνον του
ακτινοβολούσε τα ολόγλυκα χρώµατα της ίριδος σαν σµαράγδια, προς συµβολισµόν της αγάπης και της ειρήνης.
Αποκ. 4,4  και κυκλόθεν τού θρόνου θρόνοι είκοσι τέσσαρες, και επί τους θρόνους τους είκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους
καθηµένους, περιβεβληµένους εν ιµατίοις λευκοίς, και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς.
Αποκ. 4,4  Και γύρω από τον θρόνον ήσαν στηµένοι εικόσι τέσσαρες άλλοι θρόνοι και επάνω εις αυτούς είδα να κάθωνται
είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ενδεδυµένοι µε λευκά ενδύµατα, προς συµβολισµόν της αγιότητος και αγνότητός των, και
έχοντες εις τας κεφαλάς των ολόχρυσα στεφάνια, σύµβολα της νίκης των στους πνευµατικούς των αγώνας. (Αυτοί
εκπροσωπούν την θριαµβεύουσαν Εκκλησίαν των ουρανών).
Αποκ. 4,5  και εκ τού θρόνου εκπορεύονται αστραπαί και φωναί και βρονταί· και επτά λαµπάδες πυρός καιόµεναι ενώπιον
τού θρόνου, αί εισι τα επτά πνεύµατα τού Θεού·
Αποκ. 4,5  Και από τον θρόνον του Θεού εξέρχονται αστραπές και φωνές και βροντές. Και επτά πύρινες λαµπάδες καίουν
συνεχώς εµπρός στον θρόνον, αι οποίαι λαµπάδες συµβολίζουν τα αναρίθµητα χαρίσµατα του Πνεύµατος του Θεού , που
συνεχώς φωτίζουν και θερµαίνουν και ζωογονούν.
Αποκ. 4,6  και ενώπιον τού θρόνου ως θάλασσα υαλίνη, οµοία κρυστάλλω· και εν µέσω τού θρόνου και κύκλω τού θρόνου
τέσσαρα ζώα γέµοντα οφθαλµών έµπροσθεν και όπισθεν·
Αποκ. 4,6  Και εµπρός στον θρόνον υπήρχε σαν γυάλινη διαφανής θάλασσα, που εµοιαζε µε κρύσταλλο, (δια να συµβολίζη,
ότι ολόκληρος η ορατή και αόρατος δηµιουργία είναι ολοφάνερη εµπρός στον παντεπόπτην και παντογνώστην Θεόν). Και
εµπρός εις τας βαθµίδας του θρόνου και γύρω από τον θρόνον υπήρχαν τέσσαρα ζωντανά πνευµατικά όντα, γεµάτα µάτια
εµπρός και πίσω (δια να συµβολίζουν τους αγίους αγγέλους, που υπηρετούν τας βουλάς του Θεού άγρυπνοι και
προσεκτικοί).
Αποκ. 4,7  και το ζώον το πρώτον όµοιον λέοντι, και το δεύτερον ζώον όµοιον µόσχω, και το τρίτον ζώον έχον το πρόσωπον
ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζώον όµοιον αετώ πετοµένω.
Αποκ. 4,7  Και το πρώτον ζώον οµοιάζει µε λέοντα, δια να συµβολίζη την βασιλικήν µεγαλοπρέπειαν, και το δεύτερον ζώον
οµοιάζει µε µόσχον, δια να συµβιολίζη την δύναµιν, και το τρίτον ζώον έχει σαν πρόσωπον ανθρώπου, δια να συµβολίζη
την νόησιν και την σοφίαν, και το τέταρτον ζώον οµοιάζει προς αετόν, που πετά, δια να συµβολίζη την ταχύτητα και
πνευµατικήν ανάτασιν.
Αποκ. 4,8  και τα τέσσαρα ζώα, έν καθ έν αυτών έχον ανά πτέρυγας έξ, κυκλόθεν και έσωθεν γέµουσιν οφθαλµών, και
ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ηµέρας και νυκτός λέγοντες· άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ήν και ο ών και ο
ερχόµενος.
Αποκ. 4,8  Και τα τέσσαρα ζώα, που το καθ' ένα από αυτά είχε εξ πτέρυγας, δια να συµβολίζεται η ταχύτης των εις την
εκτέλεσιν του θείου θελήµατος, είναι γεµάτα µάτια ολόγυρα και από µέσα, δια να βλέπουν το κάθε τι. Και ανάπαυσιν δεν
έχουν. Ηµέραν και νύκτα ασταµάτητα δοξολογούν τον Θεόν, λέγοντα· Αγιος, άγιος, άγιος, Κυριος ο Θεός ο παντοκράτωρ,
που υπήρχε προ πάντων των αιώνων και υπάρχει εις όλους τους αιώνας και θα υπάρχη εις την ατελείωτον αιωνιότητα.
Αποκ. 4,9  Καί όταν δώσι τα ζώα δόξαν και τιµήν και ευχαριστίαν τώ καθηµένω επί τού θρόνου, τώ ζώντι εις τους αιώνας
των αιώνων,
Αποκ. 4,9  Και κάθε φοράν, που θα δώσουν τα ζώα δόξαν και τιµήν και ευχαριστίαν εις Εκείνον, που κάθεται επάνω στον
θρόνον και ζη στους αιώνας των αιώνων, χωρίς αρχήν και τέλος,
Αποκ. 4,10  πεσούνται οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ενώπιον τού καθηµένου επί τού θρόνου, και προσκυνήσουσι τώ ζώντι
εις τους αιώνας των αιώνων, και βαλούσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον τού θρόνου λέγοντες·
Αποκ. 4,10  θα προσπίπτουν εις λατρευτικήν προσκύνησιν οι εικόσι τέσσαρες πρεσβύτεροι εµπρός στον καθήµενον επί του
θρόνου και θα προσκυνούν αυτόν, που ζη στους αιώνας των αιώνων, και θα αποθέτουν ευλαβώς τους στεφάνους των
εµπρός στον θρόνον, λέγοντες·
Αποκ. 4,11  άξιος εί, ο Κύριος και Θεός ηµών, λαβείν την δόξαν και την τιµήν και την δύναµιν, ότι σύ έκτισας τα πάντα, και
διά το θέληµά σου ήσαν και εκτίσθησαν.
Αποκ. 4,11  Αξιος είσαι συ, ο Κυριος και Θεός µας, να λάβης κάθε δόξαν και τιµήν και δύναµιν, διότι συ έκτισες τα πάντα,
ορατά και αόρατα, και διότι, σύµφωνα µε το άγιον και πανάγαθον θέληµά σου, εκτίσθησαν και υπάρχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5
Αποκ. 5,1  Καί είδον επί την δεξιάν τού καθηµένου επί τού θρόνου βιβλίον γεγραµµένον έσωθεν και έξωθεν,
κατεσφραγισµένον σφραγίσιν επτά.



Αποκ. 5,1  Και είδα εις την δεξιάν απλωµένην χείρα του Θεού, ο οποίος εκάθητο επάνω στον θρόνον, βιβλίον γραµµένον και
εις τας δύο σελίδας του κάθε φύλλου του, κατεσφραγισµένον µε επτά σφραγίδας.
Αποκ. 5,2  και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή µεγάλη· τις άξιός εστιν ανοίξαι το βιβλίον και λύσαι τας
σφραγίδας αυτού;
Αποκ. 5,2  Και είδα ένα δυνατόν άγγελον να διαλαλή µε µεγάλην φωνήν· “ποιός είναι ικανός να αποσφραγίση το βιβλίον
τούτο και να εννοήση το περιεχόµενον αυτού και να εκτελέση τα µυστηριώδη σχέδια του Θεού, που είναι γραµµένα εις
αυτό;”
Αποκ. 5,3  και ουδείς εδύνατο εν τώ ουρανώ ούτε επί της γής ούτε υποκάτω της γής ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό.
Αποκ. 5,3  Και κανείς, ούτε από τους αγγέλους και τους αγίους του ουρανού, ούτε από τους ανθρώπους της γης, ούτε από
τους νεκρούς και τας υποχθονίους δυνάµεις, ηµπόρεσε να κατανοήση το βιβλίον, ούτε καν και να ατενίζη αυτό.
Αποκ. 5,4  και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό.
Αποκ. 5,4  Και εγώ έκλαια, έκλαια πολύ, διότι δεν ευρέθη κανείς ικανός να κατανοήση το περιεχόµενον του βιβλίου, ούτε
καν και να ατενίση αυτό.
Αποκ. 5,5  και είς εκ των πρεσβυτέρων λέγει µοι· µη κλαίε. ιδού ενίκησεν ο λέων ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαυΐδ, ανοίξαι
το βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού.
Αποκ. 5,5  Και ένας από τους πρεσβυτέρους µου λέγει· “µη κλαίης· ιδού ενίκησε ισχυρός σαν λέων αυτός που κατάγεται από
την φυλήν Ιούδα, ο απόγονος του Δαυίδ κατά το ανθρώπινον, ο Ιησούς Χριστός, ώστε να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας
επτά σφραγίδας του”.
Αποκ. 5,6  Καί είδον εν µέσω τού θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν µέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως
εσφαγµένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλµούς επτά, ά εισι τα επτά πνεύµατα τού Θεού αποστελλόµενα εις πάσαν την γήν.
Αποκ. 5,6  Και είδα στο µέσον του θρόνου του Θεού και των τεσσάρων ζώων και στο µέσον των πρεσβυτέρων, που
εκπροσωπούν την Εκκλησίαν, να στέκεται γεµάτο ζωήν ένα Αρνίον, που εφαίνετο σαν σφαγµένο, διότι είχε σηµάδια της
σφαγής του. Και αυτό είχε επτά κέρατα (σύµβολα της βασιλικής εξουσίας και δυνάµεώς του) και επτά µάτια, που
συµβολίζουν τα αναρίθµητα χαρίσµατα του Πνεύµατος του Θεού, που αποστέλλονται στους πιστούς όλης της γης. (Το
αρνίον ήτο ο Ιησούς Χριστός, που εσφάγη επί του σταυρού και ετάφη και ανεστήθη και εδοξάσθη στον θρόνον του Πατρός
και έλαβε και ως άνθρωπος βασιλικήν εξουσίαν και στέλλει το Πνεύµα το Αγιον µε τα ανεκτίµητά του χαρίσµατα προς
τους ανθρώπους).
Αποκ. 5,7  και ήλθε και είληφεν εκ της δεξιάς τού καθηµένου επί τού θρόνου.
Αποκ. 5,7  Και ήλθε και επήρε το κατεσφραγισµένο βιβλίον από το δέξι χέρι εκείνου, που εκάθητο στον ένδοξον θρόνον.
Αποκ. 5,8  και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον τού αρνίου, έχοντες
έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεµούσας θυµιαµάτων, αί εισιν αι προσευχαί των αγίων·
Αποκ. 5,8  Και όταν επήρε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι (κατανοήσαντες πλέον ότι αυτό
ήτο άξιον να ανοίξη το βιβλίον) έπεσαν εις προσκύνησιν εµπρός στο Αρνίον. Και είχε ο κάθε πρεσβύτερος κιθάραν, δια να
ψάλλη ύµνους δοξολογίας, και φιάλες χρυσές, γεµάτες από ευώδη θυµιάµατα, τα οποία είναι αι προσευχαί των
Χριστιανών.
Αποκ. 5,9  και άδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες· άξιος εί λαβείν το βιβλίον και ανοίξαι τας σφραγίδας αυτού , ότι εσφάγης και
ηγόρασας τώ Θεώ ηµάς εν τώ αίµατί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους,
Αποκ. 5,9  Και ψάλλουν οι πρεσβύτεροι νέαν δοξολογίαν, λέγοντες προς το Αρνίον· “άξιος είσαι συ να πάρης το βιβλίον, να
ανοίξης τας σφραγίδας του, να το εννοήσης και να το ερµηνεύσης, διότι εσφάγης επάνω στον σταυρόν και µε το τίµιον
αίµα σου µας εξηγόρασες από την δουλείαν της αµαρτίας και του πονηρού, δια να µας παραδώσης στον Θεόν, ως
λυτρωµένα τέκνα του, όλους όσοι, επίστευσαν εις σε, από κάθε φυλήν και γλώσσαν και λαόν και έθνος.
Αποκ. 5,10  και εποίησας αυτούς τώ Θεώ ηµών βασιλείς και ιερείς, και βασιλεύουσιν επί της γής.
Αποκ. 5,10  Και κατέστησες αυτούς βασιλείς και ιερείς προς δόξαν του Θεού και θα βασιλεύσουν µαζή του εις την
αγωνιζοµένην επί της γης και εις την θριαµβεύουσαν εν ουρανοίς Εκκλησίαν του”.
Αποκ. 5,11  και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλω τού θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και
ήν ο αριθµός αυτών µυριάδες µυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων,
Αποκ. 5,11  Και είδα και ήκουσα ισχυροτάτην φωνήν πολλών αγγέλων ολόγυρα από τον θρόνον του Θεού και την φωνήν
των τεσσάρων ζώων και των εικόσι τεσσάρων πρεσβυτέρων· και ήτο αναρίθµητον το πλήθος αυτό, µυριάδες µυριάδων και
χιλιάδες χιλιάδων.
Αποκ. 5,12 λέγοντες φωνή µεγάλη· άξιόν εστι το αρνίον το εσφαγµένον λαβείν την δύναµιν και τον πλούτον και σοφίαν και
ισχύν και τιµήν και δόξαν και ευλογίαν.
Αποκ. 5,12  Και έλεγαν µε φωνήν µεγάλην· “έξιον είναι το Αρνίον, που έχει σφαγή, να λάβη την δύναµιν και τον πλούτον και
την σοφίαν και την ισχύν και την τιµήν και την δόξαν και την ευλογίαν”.
Αποκ. 5,13  και πάν κτίσµα ό εν τώ ουρανώ και επί της γής και υποκάτω της γής και επί της θαλάσσης εστί, και τα εν
αυτοίς πάντα, ήκουσα λέγοντας· τώ καθηµένω επί τού θρόνου και τώ αρνίω η ευλογία και η τιµή και η δόξα και το κράτος
εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 5,13  Και κάθε κτίσµα, που είναι επάνω στον ουρανόν και κάτω εις την γην και υποκάτω από την γην και επάνω εις
την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις τας περιοχάς αυτάς, ήκουσα να λέγουν όλοι µαζή, άγγελοι και άνθρωποι,
ηνωµένος ο ουράνιος και επίγειος κόσµος· “στον Θεόν, που κάθεται επί του θρόνου, και στο Αρνίον, τον ενανθρωπήσαντα
Λογον του Θεού, ανήκει το κάθε εγκώµιον και η τιµή και η δόξα και η εξουσία στους αιώνας των αιώνων”.
Αποκ. 5,14  και τα τέσσαρα ζώα έλεγον, αµήν· και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν.
Αποκ. 5,14  Και τα τέσσαρα ζώα έλεγαν· “αµήν”. Και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και επροσκύνησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6
Αποκ. 6,1  Καί είδον ότι ήνοιξε το αρνίον µίαν εκ των επτά σφραγίδων· και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος,
ως φωνή βροντής· έρχου.
Αποκ. 6,1  Και είδα, ότι το Αρνίον ήνοιξε πράγµατι την πρώτην από τας επτά σφραγίδας. Και ήκουσα το πρώτον από τα



τέσσαρα ζώα, που διακονούν στο θέληµα του Θεού, να λέγη µε φωνήν ισχυράν, σαν βροντήν· “έλα”.
Αποκ. 6,2  και είδον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήµενος επ αυτόν έχων τόξον· και εδόθη αυτώ στέφανος, και εξήλθε
νικών και ίνα νικήση.
Αποκ. 6,2  Και είδα· και ιδού ένα κατάλευκο άλογο. Και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχε τόξον, σύµβολον της
δυνάµεώς του. Και του εδόθη στέφανος, σύµβολον της νίκης του και της βασιλικής εξουσίας του. Και αµέσως µόλις εξήλθε,
ήρχισε να νικά και θα εξακολουθή να νικά µέχρι συντελείας των αιώνων. (Η εικών συµβολίζει το κήρυγµα του Ευαγγελίου,
το οποίον απ' αρχής νικά και θα νικά το κακόν και τον πονηρόν εις σωτηρίαν των ανθρώπων. Είναι η νίκη, η νικήσσασα
τον κόσµον).
Αποκ. 6,3  Καί ότε ήνοιξε την σφραγίδα την δευτέραν, ήκουσα τού δευτέρου ζώου λέγοντος· έρχου.
Αποκ. 6,3  Και όταν το Αρνίον ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον να λέγη· “έλα”.
Αποκ. 6,4  και εξήλθεν άλλος ίππος πυρός, και τώ καθηµένω επ αυτόν εδόθη αυτώ λαβείν την ειρήνην εκ της γής και ίνα
αλλήλους σφάξωσι, και εδόθη αυτώ µάχαιρα µεγάλη.
Αποκ. 6,4  Και εβγήκεν άλλος ίππος κόκκινος, (που συµβολίζει τους αιµατηρούς εξωτερικούς και εµφυλίους πολέµους), και
εις εκείνον, που εκάθητο επάνω εις αυτόν τον ίππον παρεχωρήθη από τον Θεόν η άδεια , να αφαιρέση την ειρήνην από την
γην και να σφαγούν µεταξύ των οι άνθρωποι. Και εδόθη εις αυτόν µάχαιρα µεγάλη (σύµβολον του ολέθρου).
Αποκ. 6,5  Καί ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τρίτην, ήκουσα τού τρίτου ζώου λέγοντος· έρχου. και είδον, και ιδού ίππος
µέλας, και ο καθήµενος επ αυτόν έχων ζυγόν εν τή χειρί αυτού·
Αποκ. 6,5  Και όταν το Αρνίον ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον να λέγη· “έλα”. Και είδα· και ιδού ένα
µαύρο άλογο (που συµβολίζει τας στερήσεις και τους λιµούς) και εκείνος που εκάθητο επάνω του, είχε ζυγαριά στο χέρι
του.
Αποκ. 6,6  και ήκουσα ως φωνήν εν µέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· χοίνιξ σίτου δηναρίου, και τρεις χοίνικες κριθής
δηναρίου· και το έλαιον και τον οίνον µη αδικήσης.
Αποκ. 6,6  Και ήκουσα σαν φωνήν ανάµεσα από τα τέσσαρα ζώα να λέγη· “ένα κιλόν σίτου έφθασε να πωλήται, λόγω του
λιµού, ένα δηνάριον και τρία κιλά κριθαριού, ένα δηνάριον. Το έλαιον όµως και τον οίνον µη τα στερήσης· ας τα έχουν µε
κάποιαν αφθονίαν”.
Αποκ. 6,7  Καί ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν τού τετάρτου ζώου λέγοντος· έρχου.
Αποκ. 6,7  Και όταν το αρνίον ήνοιξε την τετάρτην σφραγίδα, ήκουσα την φωνήν του τετάρτου ζώου να λέγη· “έλα”.
Αποκ. 6,8  και είδον, και ιδού ίππος χλωρός, και ο καθήµενος επάνω αυτού, όνοµα αυτώ ο θάνατος, και ο άδης ηκολούθει
µετ αυτού· και εδόθη αυτώ εξουσία επί το τέταρτον της γής, αποκτείναι εν ροµφαία και εν λιµώ και εν θανάτω και υπό των
θηρίων της γής.
Αποκ. 6,8  Και είδα· Και ιδού ένα κίτρινο άλογο, (που συµβολίζει τας επιδηµίας και το θανατικό) και εκείνος που εκάθητο
επάνω εις αυτό, είχεν όνοµα του· Ο θάνατος. Και ακολουθούσε µαζή του ο Αδης, δια να µαζεύη τας ψυχάς εκείνων, που θα
επέθαιναν. Και παρεχωρήθη εις αυτόν από τον Θεόν η εξουσία επάνω στο τέταρτον των κατοίκων της γης , να τους
φονεύση µε την µάχαιραν και µε τον λιµόν και µε το θανατικό και µε τα θηρία της γης, που θα κατασπαράξουν µερικούς.
Αποκ. 6,9  Καί ότε ήνοιξε την πέµπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω τού θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγµένων διά τον
λόγον τού Θεού και διά την µαρτυρίαν τού αρνίου ήν είχον·
Αποκ. 6,9  Και όταν το Αρνίον ήνοιξε την πέµπτην σφραγίδα, είδα κάτω από το ουράνιον θυσιαστήριον τας ψυχάς των
µαρτύρων, που είχαν σφαγή κατά τους διωγµούς δια τον λόγον του Θεού και δια την µαρτυρίαν του Αρνίου, την οποίαν
είχαν παραλάβει και εκρατούσαν ως ανεκτίµητον θησαυρόν.
Αποκ. 6,10  και έκραξαν φωνή µεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το
αίµα ηµών εκ των κατοικούντων επί της γής;
Αποκ. 6,10  Και έκραξαν µε φωνήν µεγάλην λέγοντες· “έως πότε, συ Κυριε, ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος των
πάντων, ο άγιος και αληθινός, δεν κάµνεις δικαίαν κρίσιν και δεν παίρνεις εκδίκησιν και δεν επιβάλλεις τιµωρίαν δια το
αίµα µας, που εχύθη αδίκως από τους κατοίκους της γης;”
Αποκ. 6,11  και εδόθη αυτοίς εκάστω στολή λευκή, και ερέθη αυτοίς ίνα αναπαύσωνται έτι χρόνον µικρόν, έως πληρώσωσι
και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι µέλλοντες αποκτέννεσθαι ως και αυτοί.
Αποκ. 6,11  Και εδόθη εις καθένα από αυτούς στολή λευκή, αγγελική (που συµβολίζει τον θρίαµβον και την δόξαν), και
ελέχθη εις αυτούς να αναπαυθούν και περιµένουν ολίγον ακόµη χρόνον, έως ότου συµπληρώσουν τον αριθµόν των
µαρτύρων και των αγίων οι σύνδουλοί των και οι αδελφοί των, που έµελλον να µαρτυρήσουν και φονευθούν από τους
διώκτας, όπως εµαρτύρησαν και αυτοί.
Αποκ. 6,12  Καί είδον ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και σεισµός µέγας εγένετο, και ο ήλιος µέλας εγένετο ως σάκκος
τρίχινος, και η σελήνη όλη εγένετο ως αίµα,
Αποκ. 6,12  Και όταν το Αρνίον ήνοιξε την έκτην σφραγίδα, είδα συνταρακτικά γεγονότα στον φυσικόν κόσµον. Εγινε
σεισµός µέγας, που συνεκλόνισε την γην, και ο ήλιος έχασε το φως του, εσκοτίσθη και έγινε µαύρος σαν σάκκος τρίχινος,
και όλη η επιφάνεια της σελήνης έγινε κατακόκκινη σαν αίµα.
Αποκ. 6,13  και οι αστέρες τού ουρανού έπεσαν εις την γήν, ως συκή βάλλουσα τους ολύνθους αυτής, υπό ανέµου µεγάλου
σειοµένη,
Αποκ. 6,13  Και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν εις την γην, όπως η συκιά, που συγκλονιζοµένη από σφοδρόν άνεµον ρίχνει
τα άγουρα σύκα της.
Αποκ. 6,14  και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον ελισσόµενον, και πάν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν·
Αποκ. 6,14  Και ο ουρανός εξέκοψε και εχωρίσθη σαν βιβλίο, που τυλίγεται. Και κάθε όρος και κάθε νήσος µετεκινήθησαν
από τον τόπον των.
Αποκ. 6,15  και οι βασιλείς της γής και οι µεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πάς δούλος και
ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων,
Αποκ. 6,15  Και οι βασιλείς της γης και οι µεγιστάνες και οι άρχοντες των στρατών και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε
δούλος και κάθε ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς των εις τα σπήλαια και ανάµεσα από τις πέτρες των ορέων·
Αποκ. 6,16  και λέγουσι τοίς όρεσι και ταίς πέτραις· πέσατε εφ ηµάς και κρύψατε ηµάς από προσώπου τού καθηµένου επί



τού θρόνου και από της οργής τού αρνίου,
Αποκ. 6,16  και έλεγαν εις τα όρη και στους βράχους· “πέσατε επάνω µας και κρύψατέ µας από το φοβερόν πρόσωπον
εκείνου, που κάθεται επάνω στον θρόνον, και από την οργήν του Αρνίου”.
Αποκ. 6,17  ότι ήλθεν η ηµέρα η µεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται σταθήναι;
Αποκ. 6,17  Διότι ήλθε η µεγάλη ηµέρα, που θα εκσπάση και θα εκδηλωθή η οργή αυτού. Και ποιός ηµπορεί να σταθή εις τα
πόδια του, εµπρός στον δικαίως ωργισµένον Θεόν; (Τα συµβολικά αυτά γεγονότα υποδουλώνουν τας δια µέσου των
αιώνων αναστατώσεις της φύσεως και τας θεοµηνίας, τα δε τελευταία και συνταρακώτερα όλων υποδηλώνουν εκείνα, που
θα προηγηθούν από την Δευτέραν Παρουσίαν του κριτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7
Αποκ. 7,1  Καί µετά τούτο είδον τέσσαρας αγγέλους εστώτας επί τας τέσσαρας γωνίας της γής, κρατούντας τους τέσσαρας
ανέµους της γής, ίνα µη πνέη άνεµος επί της γής µήτε επί της θαλάσσης µήτε επί πάν δένδρον.
Αποκ. 7,1  Υστερα από το άνοιγµα της έκτης σφραγίδος και πριν ανοιχθή η εβδόµη σφραγίς , είδα τέσσαρας αγαθούς
αγγέλους να στέκωνται εις τα τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος και να κρατούν τους τέσσαρας ανέµους της γης , δια να µη
φυσά άνεµος επάνω εις την γην, ούτε επάνω εις την θάλασσαν, ούτε εις κανένα δένδρον (δια να προληφθούν έτσι
καταστροφαί και επικρατήση ηρεµία).
Αποκ. 7,2  και είδον άλλον άγγελον αναβαίνοντα από ανατολής ηλίου, έχοντα σφραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξε φωνή
µεγάλη τοίς τέσσαρσιν αγγέλοις, οίς εδόθη αυτοίς αδικήσαι την γήν και την θάλασσαν,
Αποκ. 7,2  Και είδα άλλον άγγελον να ανεβαίνη από την ανατολήν του ηλίου (από την περιοχήν δηλαδή του παραδείσου,
του φωτός και της ζωής). Αυτός είχε την σφραγίδα του Θεού, ο οποίος είναι η ζωή και η πηγή της ζωής, και εφώναξε στους
τέσσαρας αγγέλους, στους οποίους είχε δοθή άδεια και εξουσία να εξαπολύσουν τους ανέµους και να προξενήσουν
καταστροφάς εις την γην και την θάλασσαν,
Αποκ. 7,3  λέγων· µη αδικήσητε την γήν µήτε την θάλασσαν µήτε τα δένδρα, άχρις ού σφραγίσωµεν τους δούλους τού Θεού
ηµών επί των µετώπων αυτών.
Αποκ. 7,3  και τους είπε· “περιµένετε, µη εξαπολύσετε ακόµη καταστροφήν εις την γην, ούτε εις την θάλασσαν, ούτε εις τα
δένδρα, µέχρις ότου σφραγίσωµεν µε την σφραγίδα του ζώντος Θεού και σηµαδέψωµεν επάνω εις τα µέτωπά των τους
πιστούς δούλους του Θεού µας, ώστε να µη επέλθουν εναντίον αυτών αι καταστροφαί”.
Αποκ. 7,4  Καί ήκουσα τον αριθµόν των εσφραγισµένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες εσφραγισµένοι εκ πάσης
φυλής υιών Ισραήλ·
Αποκ. 7,4  Και ήκουσα τον αριθµόν των εσφαγισµένων· ήσαν εκατόν σαράντα τέσσαρες χιλιάδες σφραγισµένοι από όλας
τας φυλάς των απογόνων του Ισραήλ.
Αποκ. 7,5  εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισµένοι, εκ φυλής ουβήν δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Γάδ δώδεκα
χιλιάδες,
Αποκ. 7,5  Από την φυλήν του Ιούδα δώδεκα χιλιάδες σφραγισµένοι, από την φυλήν Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες, από την
φυλήν Γαδ δώδεκα χιλιάδες,
Αποκ. 7,6  εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Νεφθαλείµ δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες,
Αποκ. 7,6  από την φυλήν Ασήρ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλήν Νεφθαλείµ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλήν Μανασσή
δώδεκα χιλιάδες,
Αποκ. 7,7  εκ φυλής Συµεών δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες,
Αποκ. 7,7  από την φυλήν Συµεών δώδεκα χιλιάδες, από την φυλήν Λευί δώδεκα χιλιάδες, από την φυλήν Ισσάχαρ δώδεκα
χιλιάδες,
Αποκ. 7,8  εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες, εκ φυλής Βενιαµίν δώδεκα χιλιάδες
εσφραγισµένοι.
Αποκ. 7,8  από την φυλήν Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες, από την φυλήν Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες, και από την φυλήν Βενιαµίν
δώδεκα χιλιάδες σφραγισµένοι. (Οι σφραγισµένοι αυτοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ συµβολίζουν τους Εβραίους , που
δια µέσου των αιώνων θα πιστεύσουν στον Χριστόν και των οποίων ο αριθµός θα είναι µεγάλος).
Αποκ. 7,9  Μετά ταύτα είδον, και ιδού όχλος πολύς, ον αριθµήσαι αυτόν ουδείς εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και
λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον τού θρόνου και ενώπιον τού αρνίου, περιβεβληµένους στολάς λευκάς, και φοίνικες εν
ταίς χερσίν αυτών·
Αποκ. 7,9  Επειτα από αυτά είδα, και ιδού πολύς λαός, τον οποίον κανείς δεν ηµπορούσε να αριθµήση. Και ο απροσµέτρητος
αυτός λαός προήρχετο από κάθε έθνος και από όλας τας φυλάς και τους λαούς και τας γλώσσας της οικουµένης. Και όλοι
αυτοί (που αποτελούν την ένδοξον και θριαµβεύουσαν Εκκλησίαν των ουρανών) εστέκοντο σαν οικείοι και φίλοι του Θεού
εµπρός στον θρόνον του Θεού και εµπρός στο Αρνίον και εφορούσαν λευκάς στολάς (σύµβολον της νίκης κατά της
αµαρτίας και της νέας, καθαράς και φωτεινής ζωής) και εκρατούσαν εις τα χέρια των φοίνικας (σύµβολα του θριάµβου
των και της αιωνίας πλησίον του Θεού ζωής).
Αποκ. 7,10  και κράζουσι φωνή µεγάλη λέγοντες· η σωτηρία τώ Θεώ ηµών τώ καθηµένω επί τού θρόνου και τώ αρνίω .
Αποκ. 7,10  Και κράζουν µε µεγάλην την φωνήν, λέγοντες· “η σωτηρία µας οφείλεται στον Θεόν µας, που κάθεται επάνω
στον θρόνον και στο Αρνίον, που εθυσιάσθη δια την λύτρωσίν µας”.
Αποκ. 7,11  και πάντες οι άγγελοι ειστήκεισαν κύκλω τού θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων , και
έπεσαν ενώπιον τού θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύνησαν τώ Θεώ
Αποκ. 7,11  Και όλοι οι άγγελοι εστέκοντο ολόγυρα από τον θρόνον του Θεού και γύρω από τους πρεσβυτέρους και από τα
τέσσαρα ζώα. Και έπεσαν κατά πρόσωπον πρηνείς εµπρός στον θρόνον και επροσκύνησαν τον Θεόν
Αποκ. 7,12  λέγοντες· αµήν· η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιµή και η δύναµις και η ισχύς τώ Θεώ
ηµών εις τους αιώνας των αιώνων· αµήν.
Αποκ. 7,12  λέγοντες· “πράγµατι η σωτηρία όλων προέρχεται από αυτόν· πλήρης και απόλυτος η ευλογία και η δόξα και η
σοφία και η ευχαριστία και η τιµή και η δύναµις και η ισχύς ανήκει στον Θεόν µας στους απεράντους αιώνας των αιώνων.
Αµήν”.



Αποκ. 7,13  Καί απεκρίθη είς εκ των πρεσβυτέρων λέγων µοι· ούτοι οι περιβεβληµένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες εισί και
πόθεν ήλθον;
Αποκ. 7,13  Και ένας από τους πρεσβυτέρους (εκφράζων ιδικήν µου απορίαν) απεκρίθη και µου είπε· “αυτοί, που φορούν τας
λευκάς στολάς, ποίοι είναι και από που ήλθαν;”
Αποκ. 7,14  και είρηκα αυτώ· κύριέ µου, σύ οίδας. και είπέ µοι· ούτοί εισιν οι ερχόµενοι εκ της θλίψεως της µεγάλης, και
έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τώ αίµατι τού αρνίου.
Αποκ. 7,14  Και είπα εις αυτόν· “κύριέ µου, συ το γνωρίζεις αυτό”. Και εκείνος µου είπε· “αυτοί είναι οι πιστοί και ατρόµητοι
µάρτυρες, που έρχονται από την θλίψην την µεγάλην του διωγµού και όλων των διωγµών, που θα γίνουν δια µέσου των
αιώνων. Και έπλυναν τας στολάς των και τας ελεύκαναν µε το αίµα του Αρνίου (Η νίκη των κατά της αµαρτίας, η
καθαριότης και αγιότης της ζωής των και ο θησαυρός των αρετών των οφείλεται εις την λυτρωτικήν θυσίαν του Χριστού).
Αποκ. 7,15  διά τούτό εισιν ενώπιον τού θρόνου τού Θεού και λατρεύουσιν αυτώ ηµέρας και νυκτός εν τώ ναώ αυτού. και ο
καθήµενος επί τού θρόνου σκηνώσει επ αυτούς.
Αποκ. 7,15  Δια τούτο ευρίσκονται τώρα ως υιοί του Θεού εµπρός στον θρόνον του Θεού και λατρεύουν αυτόν ηµέραν και
νύκτα στον επουράνιον ναόν. Και αυτός που κάθεται επάνω στον ένδοξον θρόνον, θα κατοικήση ανάµεσα των (διότι
ευαρεστείται και επαναπαύεται εις αυτούς).
Αποκ. 7,16  ου πεινάσουσιν έτι ουδέ διψήσουσιν έτι, ουδ ου µη πέση επ αυτούς ο ήλιος ουδέ πάν καύµα,
Αποκ. 7,16  Και δεν θα πεινάσουν πλέον και δεν θα διψάσουν πλέον και δεν θα πέση επάνω τους καυστικός ο ήλιος, ούτε
κανένα άλλο καύµα (Δεν θα δοκιµάσουν ποτέ πλέον καµµίαν θλίψιν, δεν θα στερηθούν από τίποτε, αλλά θα χορτάσουν
από την χαράν και την δόξαν και την µακαριότητα του Θεού).
Αποκ. 7,17  ότι το αρνίον το ανά µέσον τού θρόνου ποιµανεί αυτούς, και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων, και
εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον εκ των οφθαλµών αυτών.
Αποκ. 7,17  Διότι το Αρνίον, ο Θεάνθρωπος λυτρωτής και ποιµήν που είναι στο µέσον του θρόνου του Θεού, θα τους
ποιµαίνη µε στοργήν και αγάπην και θα τους οδηγήση εις τας ανεξαντλήτους πηγάς των υδάτων, που έχουν ζωήν και
δίδουν ζωήν. Και θα εξαλείψη ο Θεός από τα µάτια των κάθε δάκρυ και κάθε θλίψι (Διότι θα τους έχη δώσει την αιωνίαν
µακαριότητα και χαράν της βασιλείας των ουρανών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Αποκ. 8,1  Καί ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόµην, εγένετο σιγή εν τώ ουρανώ ως ηµιώριον.
Αποκ. 8,1  Και όταν το Αρνίον ήνοιξεν την εβδόµην σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουράνιον κόσµον, περίπου µισήν ώραν, δια
την κρισιµότητα των συνταρακτικών γεγονότων, που έντος ολίγου θα επακολουθούσαν.
Αποκ. 8,2  Καί είδον τους επτά αγγέλους οί ενώπιον τού Θεού εστήκασι, και εδόθησαν αυτοίς επτά σάλπιγγες.
Αποκ. 8,2  Και είδα τους επτά επισήµους αγγέλους, που στέκονται πάντοτε εµπρός στον Θεόν, και εδόθησαν εις αυτούς επτά
σάλπιγγες.
Αποκ. 8,3  και άλλος άγγελος ήλθε και εστάθη επί τού θυσιαστηρίου έχων λιβανωτόν χρυσούν, και εδόθη αυτώ θυµιάµατα
πολλά, ίνα δώση ταίς προσευχαίς των αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον τού θρόνου .
Αποκ. 8,3  Και ένας άλλος άγγελος ήλθε και εστάθη στο επουράνιον θυσιαστήριον, κρατών εις τα χέρια του ολόχρυσον
θυµιατήριον. Και εδόθησαν εις αυτόν πολλά θυµιάµατα, αι προσευχαί των αγίων, που ευρίσκονται στους ουρανούς, δια να
προσφέρη και συνενώση αυτάς µε τας προσευχάς των πιστών της στρατευοµένης Εκκλησίας στο ολόχρυσον
θυσιαστήριον, που είναι εµπρός στον θρόνον του Θεού.
Αποκ. 8,4  και ανέβη ο καπνός των θυµιαµάτων ταίς προσευχαίς των αγίων εκ χειρός τού αγγέλου ενώπιον τού Θεού.
Αποκ. 8,4  Και η ευωδία των θυµιαµάτων αυτών µαζή µε τας προσευχάς των πιστών, που αγωνίζονται εις την γην, ανέβη
από το χέρι του αγγέλου εµπρός στον Θεόν.
Αποκ. 8,5  και είληφεν ο άγγελος τον λιβανωτόν και εγέµισεν αυτόν εκ τού πυρός τού θυσιαστηρίου και έβαλεν εις την γήν .
και εγένοντο βρονταί και φωναί και αστραπαί και σεισµός.
Αποκ. 8,5  Και επήρεν ο άγγελος το θυµιατήριον και το εγέµισεν από την φωτιάν του θυσιαστηρίου και έρριψεν αυτήν την
φωτιάν εις την γην. Και αµέσως τότε έγιναν βρονταί και φωναί και αστραπαί και σεισµός. (Είναι αι θλίψεις, αι οποίαι δια
µεν τους πιστούς αποτελούν παιδαγωγίαν προς την αρετήν, δια δε τους απίστους τιµωρίαν και όλεθρον).
Αποκ. 8,6  Καί οι επτά άγγελοι οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας ητοίµασαν εαυτούς ίνα σαλπίσωσι.
Αποκ. 8,6  Μετά το γεγονός αυτό και οι επτά άγγελοι, που είχαν τας επτά σάλπιγγας, ητοίµασαν τους εαυτούς των, δια να
σαλπίσουν.
Αποκ. 8,7  Καί ο πρώτος εσάλπισε, και εγένετο χάλαζα και πύρ µεµιγµένα εν αίµατι, και εβλήθη εις την γήν· και το τρίτον
της γής κατεκάη, και το τρίτον των δένδρων κατεκάη, και πάς χόρτος χλωρός κατεκάη.
Αποκ. 8,7  Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χαλάζι και φωτιά, ανακατεµένα µε αίµα, και ερρίφθησαν µε ορµήν εις
την γην. Και τότε τον εν τρίτον της γης κατεκάη και το εν τρίτο των δένδρων έγινε παρανάλωµα του πυρός και κάθε
πράσινο χορτάρι κατεκάη. (Θεοµηνία µερική, δια να συνέλθουν και µετανοήσουν οι άνθρωποι).
Αποκ. 8,8  Καί ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και ως όρος µέγα πυρί καιόµενον εβλήθη εις την θάλασσαν, και εγένετο το
τρίτον της θαλάσσης αίµα,
Αποκ. 8,8  Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ερρίφθη µε ορµήν εις την θάλασσαν κάτι σαν µεγάλο βουνό, που εκαίετο.
Και έγινε το εν τρίτον της θαλάσσης αίµα.
Αποκ. 8,9  και απέθανε το τρίτον των κτισµάτων των εν τή θαλάσση, τα έχοντα ψυχάς, και το τρίτον των πλοίων διεφθάρη.
Αποκ. 8,9  Και απέθανε το εν τρίτον από τα κτίσµατα, που υπάρχουν εις την θάλασσαν και έχουν ζωήν και το εν τρίτον των
πλοίων, που πλέουν εις τας θαλάσσας, κατεστράφη ολοκληρωτικώς. (Μετά την ξηράν επηκολούθησε θεοµηνία και εις την
θάλασσαν).
Αποκ. 8,10  Καί ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ τού ουρανού αστήρ µέγας καιόµενος ως λαµπάς, και έπεσεν επί το
τρίτον των ποταµών και επί τας πηγάς των υδάτων.
Αποκ. 8,10  Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν από τον ουρανόν µεγάλο αστέρι, που εφλέγετο και εκαίετο σαν
λαµπάδα. Και έπεσεν στο εν τρίτον των ποταµών και εις τας πηγάς των υδάτων .



Αποκ. 8,11  και το όνοµα τού αστέρος λέγεται ο Άψινθος. και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψινθον, και πολλοί των
ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, ότι επικράνθησαν.
Αποκ. 8,11  Και το όνοµα του αστέρος αυτού λέγεται ο Αψινθος, δια την πικρίαν την οποίαν είχε και εσκόρπισεν εις τα
ύδατα. Και έγινε τότε το εν τρίτο των υδάτων πικρόν σαν την αψινθιάν και δηλητηριασµένον. Και πολλοί από τους
ανθρώπους απέθαναν από τα νερά αυτά, διότι εδηλητηριάσθησαν.
Αποκ. 8,12  Καί ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και επλήγη το τρίτον τού ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των
αστέρων, ίνα σκοτισθή το τρίτον αυτών, και το τρίτον αυτής µη φανή η ηµέρα, και η νύξ οµοίως.
Αποκ. 8,12  Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη και εχάθη το εν τρίτον από τον ήλιον, ώστε να µειωθή το φως
και η θερµότης του και το εν τρίτον της σελήνης και το εν τρίτον των αστέρων, ώστε να σκοτισθή και να χαθή το εν τρίτον
από το φως των ουρανίων αυτών σωµάτων. Και η ηµέρα έχασε το εν τρίτον από το φως της και η νύκτα επίσης έχασε το εν
τρίτον από την αστροφεγγιά της και από το σεληνόφως.
Αποκ. 8,13  Καί είδον και ήκουσα ενός αετού πετοµένου εν µεσουρανήµατι, λέγοντος φωνή µεγάλη· ουαί, ουαί, ουαί τους
κατοικούντας επί της γής εκ των λοιπών φωνών της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των µελλόντων σαλπίζειν.
Αποκ. 8,13  Και είδα και ήκουσα τότε ένα αετόν (άγγελον του Θεού) να πετά εις τα µεσουράνια και να φωνάζη µε φωνήν
µεγάλην· “αλλοίµονον, αλλοίµονον, αλλοίµονον στους απίστους και ασεβείς, που κατοικούν εις την γην, δια τας άλλας
συµφοράς που θα επακολουθήσουν εις τας φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων, οι οποίοι πρόκειται µε την σειράν
των να σαλπίσουν”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9
Αποκ. 9,1  Καί ο πέµπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον αστέρα εκ τού ουρανού πεπτωκότα εις την γήν , και εδόθη αυτώ η
κλείς τού φρέατος της αβύσσου,
Αποκ. 9,1  Και ο πέµπτος άγγελος εσάλπισε· και είδα ένα αστέρι να έχη πέσει από τον ουρανόν εις την γην, τον σατανάν τον
επαναστάτην εναντίον του Θεού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδί και του παρεχωρήθη η άδεια να ανοίξη το πηγάδι της
κατασκότεινης αβύσσου.
Αποκ. 9,2  και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ τού φρέατος ως καπνός καµίνου καιοµένης, και
εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ τού καπνού τού φρέατος.
Αποκ. 9,2  Και ήνοιξε πράγµατι το πηγάδι της φρικτής αβύσσου και αναρίθµητον πλήθος πονηρών πνευµάτων, που ήσαν
εκεί φυλακισµένα, ξεπετάχθησαν και ανέβηκαν σαν πυκνός καπνός καιοµένης καµίνου και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αέρας
από τον καπνόν του πηγαδιού.
Αποκ. 9,3  και εκ τού καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γήν, και εδόθη αυταίς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της
γής·
Αποκ. 9,3  Και από τον καπνόν αυτών, των δαιµονικών πνευµάτων, εξεχώρισαν και εβγήκαν προς τα διάφορα µέρη της γης
ακρίδες, κακοποιά δηλαδή πνεύµατα, και παρεχωρήθη εις αυτά τυραννική και κακοποιός εξουσία, σαν αυτήν που έχουν οι
σκορπιοί εις την γην, να βασανίζουν τους ανθρώπους µε τα δηλητηριώδη κεντριά των.
Αποκ. 9,4  και ερέθη αυταίς ίνα µη αδικήσωσι τον χόρτον της γής ουδέ πάν χλωρόν ουδέ πάν δένδρον, ει µη τους
ανθρώπους οίτινες ουκ έχουσι την σφραγίδα τού Θεού επί των µετώπων αυτών.
Αποκ. 9,4  Και ελέχθη εις αυτά να µη βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κάθε πράσινον φυτόν ούτε κανένα δένδρον, παρά
µόνον τους ανθρώπους, που δεν έχουν εις τα µέτωπα των την σφραγίδα του Θεού.
Αποκ. 9,5  και εδόθη αυταίς ίνα µη αποκτείνωσιν αυτούς, αλλ ίνα βασανισθώσι µήνας πέντε· και ο βασανισµός αυτών ως
βασανισµός σκορπίου, όταν παίση άνθρωπον.
Αποκ. 9,5  Και εδόθη εις αυτά η διαταγή να µη φονεύσουν τους ανθρώπους, αλλά να τους βασανίσουν επί ωρισµένον
χρονικόν διάστηµα, που συµβολίζεται µε τον αριθµόν των πέντε µηνών. Και ο ψυχικός και σωµατικός αυτός βασανισµός
και πόνος θα είναι σαν τον φρικτόν πόνον, που φέρνει ο σκορπιός, όταν κεντρίση τον άνθρωπον.
Αποκ. 9,6  και εν ταίς ηµέραις εκείναις ζητήσουσιν οι άνθρωποι τον θάνατον και ου µη ευρήσουσιν αυτόν, και
επιθυµήσουσιν αποθανείν, και φεύξεται απ αυτών ο θάνατος.
Αποκ. 9,6  Και κατά τας ηµέρας εκείνας οι άνθρωποι, εξ αιτίας των φρικτών ψυχικών και σωµατικών οδυνών και εκ του
γεγονότος ότι δεν θα έχουν ελπίδα θεραπείας, θα ζητήσουν επάνω εις την απόγνωσίν των τον θάνατον και δεν θα τον
εύρουν, και θα επιθυµήσουν να πεθάνουν, και ο θάνατος θα φεύγη από αυτούς.
Αποκ. 9,7  και τα οµοιώµατα των ακρίδων όµοια ίπποις ητοιµασµένοις εις πόλεµον, και επί τας κεφαλάς αυτών ως
στέφανοι όµοιοι χρυσίω, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων,
Αποκ. 9,7  Και αι µορφαί των δαιµονικών αυτών ακρίδων είναι και τροµακτικαί και δελεαστικαί. Οµοιάζουν µε άλογα
ετοιµασµένα δια τον πόλεµον. Και επάνω εις τα κεφάλια των έχουν στεφάνους σαν από χρυσάφι, και τα πρόσωπά των είναι
σαν πρόσωπα ανθρώπων.
Αποκ. 9,8  και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν,
Αποκ. 9,8  Και είχαν τρίχας, σαν τρίχας γυναικών· και τα δόντια των ήσαν σαν δόντια λεόντων (δια να συµβολίζουν την
θηριωδίαν των και το καταστρεπτικόν των έργον).
Αποκ. 9,9  και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ως φωνή αρµάτων ίππων πολλών
τρεχόντων εις πόλεµον.
Αποκ. 9,9  Και είχαν στήθη σαν σιδερένιους θώρακας. Και ο θόρυβος από τις πτέρυγές των, σαν θόρυβος και βοή πολλών
αρµάτων, που τα σέρνουν ίπποι και τρέχουν εις την µάχην.
Αποκ. 9,10  και έχουσιν ουράς οµοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταίς ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι τού αδικήσαι τους
ανθρώπους µήνας πέντε.
Αποκ. 9,10  Και έχουν ουρές, σαν τις ουρές των σκορπιών, και κεντριά εις τις ουρές των. Και τους παρεχωρήθη η άδεια να
βασανίζουν µε τις δηλητηριώδεις ουρές των τους ανθρώπους επί πέντε µήνες, εις περιωρισµένον δηλαδή χρονικόν
διάστηµα.
Αποκ. 9,11  έχουσι βασιλέα επ αυτών τον άγγελον της αβύσσου· όνοµα αυτώ εβραϊστί Αβαδδών, εν δε τή ελληνική όνοµα
έχει Απολλύων.



Αποκ. 9,11  Εχουν δε βασιλέα και αρχηγόν της πονηράς παρατάξεώς των τον άγγελον της αβύσσου. Το όνοµα αυτού εις την
Εβραϊκήν είναι Αβαδδών, εις δε την Ελληνικήν ονοµάζεται Απολλύων, δηλαδή εξολοθρευτής.
Αποκ. 9,12  Η ουαί η µία απήλθεν· ιδού έρχονται έτι δύο ουαί µετά ταύτα.
Αποκ. 9,12  Και αφού τα δαιµονικά αυτά πνεύµατα εβασάνιζαν φρικτά τους ανθρώπους κατά τους πέντε αυτούς µήνας, η
πρώτη ουαί, δηλαδή η πρώτη πληγή, επέρασε. Ιδού έρχονται δύο ακόµη ουαί, δύο πληγαί, ύστερα από αυτά.
Αποκ. 9,13  Καί ο έκτος άγγελος εσάλπισε· και ήκουσα φωνήν µίαν εκ των τεσσάρων κεράτων τού θυσιαστηρίου τού
χρυσού τού ενώπιον τού Θεού,
Αποκ. 9,13  Και ο εκτός άγγελος, εσάλπισε. Και ήκουσα µίαν φωνήν, που έβγαινε από τα τέσσαρα κέρατα του χρυσού
θυσιαστηρίου, το οποίον ευρίσκεται ενώπιον του Θεού,
Αποκ. 9,14  λέγοντος τώ έκτω αγγέλω· ο έχων την σάλπιγγα, λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεµένους επί τώ
ποταµώ τώ µεγάλω Ευφράτη.
Αποκ. 9,14  να λέγη στον έκτον άγγελον· “συ που έχεις την σάλπιγγα, λύσε τους τέσσαρας αγγέλους, που είναι δεµένοι
κοντά στον µεγάλον ποταµόν, τον Ευφράτην”.
Αποκ. 9,15  και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι οι ητοιµασµένοι εις την ώραν και εις την ηµέραν και µήνα και ενιαυτόν, ίνα
αποκτείνωσι το τρίτον των ανθρώπων.
Αποκ. 9,15  Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι οποίοι σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού ήσαν προετοιµασµένοι δια την
ωρισµένην ώραν και ηµέραν και τον µήνα και το έτος, ως εκδικητικά όργανα της θείας δικαιοσύνης, δια να φονεύσουν το
ένα τρίτον των ανθρώπων.
Αποκ. 9,16  και ο αριθµός των στρατευµάτων τού ίππου δύο µυριάδες µυριάδων· ήκουσα τον αριθµόν αυτών.
Αποκ. 9,16  Και τα στρατεύµατα των αποτελούντο από αναρίθµητον ιππικόν. Ηκουσα, ότι ο αριθµός των ήτο δύο µυριάδες
µυριάδων, δηλαδή διακόσια εκατοµµύρια.
Αποκ. 9,17  και ούτως είδον τους ίππους εν τή οράσει και τους καθηµένους επ αυτών, έχοντας θώρακας πυρίνους και
υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στοµάτων αυτών εκπορεύεται πύρ και
καπνός και θείον.
Αποκ. 9,17  Και έτσι είδα εις την οπτασίαν αυτήν τα αναρίθµητα άλογα και τους πολεµιστάς, που εκάθηντο επάνω εις αυτά
και οι οποίοι είχαν πυρίνους θώρακας, ενώ από τα στόµατα των ίππων έβγαινε καπνός, που είχε σαν χρώµα υακίνθου και
ήταν καπνός θειαφιού. Αι δε κεφαλαί των ίππων ήσαν σαν κεφαλαί λεόντων και από τα στόµατα αυτών βγαίνει προς τα
έξω µε ορµή φωτιά και καπνός και θειάφι (Τα αναρίθµητα αυτά κακοποιά στρατεύµατα συµβολίζουν τους τροµερούς
βαρβάρους επιδροµείς, που θα επήρχοντο µε καταστρεπτικήν µανίαν εναντίον διαφόρων λαών).
Αποκ. 9,18  από των τριών πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων, εκ τού πυρός και τού καπνού και τού
θείου τού εκπορευοµένου εκ των στοµάτων αυτών.
Αποκ. 9,18  Και από τας τρεις αυτάς πληγάς, από την φωτιά, τον καπνό και το θειάφι, που έβγαινε από τα στόµατα των
βαρβάρων επιδροµέων, εφονεύθησαν το εν τρίτον εκ των ανθρώπων.
Αποκ. 9,19  η γάρ εξουσία των ίππων εν τώ στόµατι αυτών εστι και εν ταίς ουραίς αυτών· αι γάρ ουραί αυτών όµοιαι όφεσιν,
έχουσαι κεφαλάς, και εν αυταίς αδικούσι.
Αποκ. 9,19  Διότι η καταστρεπτική δύναµις των ίπππων αυτών υπήρχε στο στόµα των, αλλά και εις τας ουράς των. Διότι αι
ουραί των ωµοίαζον µε φείδια, που είχαν κεφάλια, και µε το δηλητήριον αυτών εβασάνιζαν και έβλαπταν τους ανθρώπους.
Αποκ. 9,20  και οι λοιποί των ανθρώπων, οί ουκ απεκτάνθησαν εν ταίς πληγαίς ταύταις, ου µετενόησαν εκ των έργων των
χειρών αυτών, ίνα µη προσκυνήσωσι τα δαιµόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα
ξύλινα, ά ούτε βλέπειν δύναται ούτε ακούειν ούτε περιπατείν,
Αποκ. 9,20  Και εν τούτοις παρά την σκληράν αυτήν τιµωρίαν, οι υπόλοιποι από τους αµαρτωλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν
εφονεύθησαν από τα θανατηφόρα κτυπήµατα των ίππων, δεν συνησθάνθησαν την ενόχην των και δεν µετενόησαν και δεν
απηρνήθησαν την λατρείαν των ειδώλων, που τα κατεσκεύαζαν οι ίδιοι µε τα χέρια των, ώστε να µη προσκυνήσουν πλέον
τα δαιµόνια και τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα είδωλα και τα οποία ούτε να βλέπουν
ηµπορούν, ούτε ν' ακούουν, ούτε να περιπατούν.
Αποκ. 9,21  και ου µετενόησαν εκ των φόνων αυτών ούτε εκ των φαρµακειών αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών ούτε εκ
των κλεµµάτων αυτών.
Αποκ. 9,21  Και δεν µετενόησαν οι άνθρωποι αυτοί και δεν ξέκοψαν από τους φόνους των, ούτε από τας µαγείας των, ούτε
από τας πορνείας των, ούτε από τας κλοπάς των. (Εµειναν σκληροί και αµετανόητοι µέσα εις την διαστροφήν και
φαυλότητά των).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10
Αποκ. 10,1  Καί είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ τού ουρανού, περιβεβληµένον νεφέλην, και η ίρις επί της
κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός,
Αποκ. 10,1  Και είδα άλλον άγγελον ισχυρόν να κατεβαίνη από τον ουρανόν. Και όπως ο Υιός του ανθρώπου, είχε και αυτός
ολόγυρά του σύννεφον και το ουράνιον τόξον επάνω εις την κεφαλήν του, και το πρόσωπόν του ήτο λαµπρόν και
ακτινοβολούσεν ως ο ήλιος, και τα πόδια του ήσαν σαν στύλοι πυρός,
Αποκ. 10,2  και έχων εν τή χειρί αυτού βιβλίον ανεωγµένον. και έθηκε τον πόδα αυτού τον δεξιόν επί της θαλάσσης, τον δε
ευώνυµον επί της γής,
Αποκ. 10,2  και εκρατούσεν εις τα χέρια του βιβλίον ανοιγµένον. Και έβαλε το ένα του πόδι, το δεξιόν, επάνω εις την
θάλασσαν, το δε αριστερόν επάνω εις την γην.
Αποκ. 10,3  και έκραξε φωνή µεγάλη ώσπερ λέων µυκάται. και ότε έκραξεν, ελάλησαν αι επτά βρονταί τας εαυτών φωνάς.
Αποκ. 10,3  Και έκραξε µε βροντερήν φωνήν, σαν τον λέοντα που βρυχάται. Και όταν έκραξε, ωµίλησαν οι επτά έγγελοι µε
τας ισχυράς φωνάς των, που ήσαν ωσάν βρονταί.
Αποκ. 10,4  Καί ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί, έµελλον γράφειν· και ήκουσα φωνήν εκ τού ουρανού λέγουσαν· σφράγισον ά
ελάλησαν αι επτά βρονταί, και µη αυτά γράψης.
Αποκ. 10,4  Και όταν ελάλησαν οι επτά αυτοί µεγαλόφωνοι άγγελοι, ετοιµαζόµουν εγώ να γράψω τους λόγους των. Και



ήκουσα τότε φωνήν από τον ουρανόν να λέγη· “σφράγισε και κρύψε αυτά, που είπαν οι επτά µεγαλόφωνοι άγγελοι και µη
τα γράψης”.
Αποκ. 10,5  Καί ο άγγελος, ον είδον εστώτα επί της θαλάσσης και επί της γής, ήρε την χείρα αυτού την δεξιάν εις τον
ουρανόν
Αποκ. 10,5  Και ο άγγελος ο ισχυρός και µέγας, τον οποίον είδα να στέκεται επάνω εις την θάλασσαν και επάνω εις την γην,
ύψωσε προς τον ουρανόν το δέξι του χέρι
Αποκ. 10,6  και ώµοσεν εν τώ ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ός έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ και την γήν και τα εν
αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι χρόνος ουκέτι έσται,
Αποκ. 10,6  και µε τον επίσηµον αυτόν τρόπον ωρκίσθη εις Εκείνον, τον αιώνιον και αναλλοίωτον, που ζη στους αιώνας των
αιώνων, στον Θεόν, ο οποίος έκτισε τον ουρανόν και όσα υπάρχουν εις αυτόν και την γην και όσα υπάρχουν εις αυτήν και
την θάλασσαν και όσα υπάρχουν εις αυτήν. Ωρκίσθη και επισήµως διεβεβαίωσεν, ότι δεν υπολείπεται πλέον καιρός (δια
την πραγµατοποίησιν της τελικής βουλής του Θεού περί του κόσµου).
Αποκ. 10,7  αλλ εν ταίς ηµέραις της φωνής τού εβδόµου αγγέλου, όταν µέλλη σαλπίζειν, και ετελέσθη το µυστήριον τού
Θεού, ως ευηγγέλισε τους δούλους αυτού τους προφήτας.
Αποκ. 10,7  Αλλά κατά τας ηµέρας, που θα ακουσθή η φωνή του εβδόµου αγγέλου, όταν αυτός θα σαλπίση, θα εκτελεσθή η
µυστηριώδης τελική βουλή του Θεού περί του κόσµου, όπως ο ίδιος ο Θεός, σαν εξαιρετικώς χαρµόσυνον αγγελίαν, την
προείπεν στους δούλους του, τους προφήτας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Αποκ. 10,8  Καί η φωνή ήν ήκουσα εκ τού ουρανού, πάλιν λαλούσα µετ εµού και λέγουσα· ύπαγε λάβε το βιβλιδάριον το
ανεωγµένον εν τή χειρί τού αγγέλου τού εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γής.
Αποκ. 10,8  Και η φωνή, την οποίαν προηγουµένως ήκουσα από τον ουρανόν, ελάλησε πάλιν προς εµέ και είπε· “πήγαινε,
πάρε το βιβλιαράκι το ανοιγµένον, που είναι στο χέρι του αγγέλου, ο οποίος στέκεται επάνω εις την θάλασσαν και επάνω
εις την γην”.
Αποκ. 10,9  και απήλθα προς τον άγγελον, λέγων αυτώ δούναί µοι το βιβλιδάριον. και λέγει µοι· λάβε και κατάφαγε αυτό,
και πικρανεί σου την κοιλίαν, αλλ εν τώ στόµατί σου έσται γλυκύ ως µέλι.
Αποκ. 10,9  Και επήγα προς τον άγγελον και του είπα· να µου δώση το βιβλιαράκι. Και εκείνος µου είπε· “πάρε το και φάγε
το ολόκληρο (Κατενόησε καλά, αφοµοίωσε και βάλε µέσα στον νουν και την καρδιά σου την προφητείαν, που περιέχει το
βιβλιαράκι). Και θα σου πικράνη την κοιλίαν, αλλά στο στόµα σου θα είναι γλυκό σαν το µέλι”. (Θα είναι γλυκό και
ευχάριστον το άγγελµα της προσεχούς ολοκληρώσεως του θείου σχεδίου και της βεβαίας απολυτρώσεως, θα γεννά όµως
και το αίσθηµα της πικρίας και της θλίψεως εξ αιτίας των δοκιµασιών, που θα το συνοδεύουν).
Αποκ. 10,10  και έλαβον το βιβλίον εκ της χειρός τού αγγέλου και κατέφαγον αυτό , και ήν εν τώ στόµατί µου ως µέλι γλυκύ·
και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία µου.
Αποκ. 10,10  Και επήρα το βιβλίον από το χέρι του αγγέλου και το κατέφαγα. Και ήτο πράγµατι στο στόµα γλυκό σαν µέλι.
Οταν όµως το έφαγα, εγέµισε πικρίαν η κοιλία µου.
Αποκ. 10,11  και λέγουσί µοι· δεί σε πάλιν προφητεύσαι επί λαοίς και έθνεσι και γλώσσαις και βασιλεύσι πολλοίς.
Αποκ. 10,11  Και µου είπαν τότε ο ισχυρός άγγελος και οι άλλοι επτά· “τώρα που κατενόησες πλέον την προφητείαν, πρέπει
να την αναγγείλης πάλιν στους λαούς και εις τα έθνη και εις τας γλώσσας της οικουµένης και εις πολλούς βασιλείς”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11
Αποκ. 11,1  Καί εδόθη µοι κάλαµος όµοιος ράβδω, λέγων· έγειρε και µέτρησον τον ναόν τού Θεού και το θυσιαστήριον και
τους προσκυνούντας εν αυτώ·
Αποκ. 11,1  Και µου εδόθη ένας κάλαµος όµοιος µε ράβδον και ένας άγγελος µου είπε· “σήκω και µέτρησε τον ναόν του
Θεού και το θυσιαστήριον, που είναι εµπρός εις αυτόν, και εκείνους που προσκυνούν στον ναόν αυτόν τον αληθινόν Θεόν
και ανήκουν στον Χριστόν.
Αποκ. 11,2  και την αυλήν την έξωθεν τού ναού έκβαλε έξω και µη αυτήν µετρήσης, ότι εδόθη τοίς έθνεσι, και την πόλιν την
αγίαν πατήσουσι µήνας τεσσαράκοντα δύο.
Αποκ. 11,2  Την δε αυλήν την εξωτερικήν, που περιβάλλει τον ναόν, βγάλε την έξω από το µέτρηµα και µη την µετρήσης,
διότι αυτή παρεχωρήθη εις τα ειδωλολατρικά έθνη, που µαζή µε τους απιστούντας Εβραίους δεν θα έχουν πιστεύσει στον
Χριστόν, και θα καταπατήσουν την αγίαν πόλιν σαράντα δύο µήνας, διάστηµα δηλαδή προκαθωρισµένον από τον Θεόν.
Αποκ. 11,3  και δώσω τοίς δυσί µάρτυσί µου, και προφητεύσουσιν ηµέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, περιβεβληµένοι
σάκκους.
Αποκ. 11,3  Και εγώ, ο Χριστός, θα δώσω φωτισµόν και δύναµιν στους δύο µαγάλους µάρτυράς µου (όπως άλλοτε έδωσα
στον Ηλίαν και στον Μωϋσέα) και θα προφητεύσουν και θα κηρύξουν την αλήθειαν επί χιλίας διακοσίας εξήκοντα
ηµέρας, σαράντα δύο δηλαδή µήνας, και θα φορούν σάκκους, δια να συµβολίζεται η µετάνοια, την οποίαν θα κηρύσσουν”.
Αποκ. 11,4  ούτοί εισιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον τού Κυρίου της γής εστώσαι.
Αποκ. 11,4  Οι δύο αυτοί προφήται θα είναι σαν δύο κατάκαρποι ελαίαι και σαν δύο αναµµένοι λύχνοι, που είναι στηµένοι
ενώπιον του Κυρίου της γης.
Αποκ. 11,5  και εί τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πύρ εκπορεύεται εκ τού στόµατος αυτών και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών· και
εί τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δεί αυτόν αποκτανθήναι.
Αποκ. 11,5  Και εάν κανείς σκεφθή και θελήση να τους παρενοχλήση και κακοποιήση, φωτιά ξεπετιέται από το στόµα των
και κατατρώγει τους εχθρούς των. Και εάν κανείς επιχειρήση να τους βλάψη και κακοποιήση, αυτός, σύµφωνα µε την
απόφασιν του Θεού, πρέπει να φονευθή. (Διότι το παντοδύναµον χέρι του Θεού προστατεύει τους δύο προφήτας).
Αποκ. 11,6  ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα µη υετός βρέχη τας ηµέρας της προφητείας αυτών, και
εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίµα και πατάξαι την γήν εν πάση πληγή , οσάκις εάν θελήσωσι.
Αποκ. 11,6  Αυτοί έχουν πάρει εξουσίαν από τον Θεόν να κλείσουν, όπως άλλοτε ο Ηλίας, κατά θαυµατουργικόν τρόπον τον
ουρανόν, δια να µη στέλλη βροχήν κατά τας ηµέρας, που αυτοί θα κηρύττουν και θα προφητεύουν. Και έχουν από τον Θεόν
εξουσίαν εις τα νερά της γης να τα µεταβάλλουν εις αίµα και να κτυπήσουν την γην µε κάθε ειδός πληγής, όσες φορές θα
θελήσουν.



Αποκ. 11,7  και όταν τελέσωσι την µαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει µετ αυτών πόλεµον
και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς.
Αποκ. 11,7  Και όταν εκπληρώσουν την αποστολήν των και κηρύξουν την µαρτυρίαν των και συµπληρωθούν οι σαράντα
δύο µήνες, τότε το θηρίον, που αναβαίνει από τον Αδην, ο αντίχριστος, θα κάµη πόλεµον εναντίον αυτών και θα τους
νικήση και θα τους φονεύση.
Αποκ. 11,8  και το πτώµα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της µεγάλης, ήτις καλείται πνευµατικώς Σόδοµα και
Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη.
Αποκ. 11,8  Και τα πτώµατα των θα αφεθούν άταφα εις την πλατείαν της µεγάλης πόλεως της Ιερουσαλήµ, όπου και ο
Κυριος αυτών ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη, και η οποία δια την φαυλότητα και ειδωλολατρικήν ζωήν των κατοίκων της
ονοµάζεται αλληγορικώς Σοδοµα και Αίγυπτος.
Αποκ. 11,9  και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώµα αυτών ηµέρας τρεις και ήµισυ, και τα
πτώµατα αυτών ουκ αφήσουσι τεθήναι εις µνήµα.
Αποκ. 11,9  Και βλέπουν οι αµαρτωλοί και αµετανόητοι από τους διαφόρους λαούς και τας φυλάς και τας γλώσσας και τα
έθνη τα πτώµατα αυτών τρεις κατά συνέχειαν και µισή ηµέρας, (διάστηµα, που συµβολίζει τριάµιση έτη, όσον θα έχη
διαρκέσει και η αποστολή των δύο αυτών µαρτύρων), και δεν θα αφήσουν να τεθούν τα πτώµατα εις µνήµα, (δια να
δείξουν έτσι την περιφρόνησίν τους προς αυτούς).
Αποκ. 11,10  και οι κατοικούντες επί της γής χαίρουσιν επ αυτοίς, και ευφρανθήσονται και δώρα πέµψουσιν αλλήλοις, ότι
ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γής.
Αποκ. 11,10  Και οι αµετανόητοι αυτοί κάτοικοι της γης θα χαίρουν δια τον τραγικόν θάνατον των δύο αυτών µαρτύρων
και θα ευφρανθούν και θα ανταλλάξουν µεταξύ των δώρα, διότι έλειψαν πλέον οι δύο αυτοί προφήται, που συνεκλόνισαν
και κατέθλιψαν µε το ελεγκτικόν τους κήρυγµα τους αµετανοήτους κατοίκους της γης.
Αποκ. 11,11  και µετά τας τρεις ηµέρας και ήµισυ, πνεύµα ζωής εκ τού Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους
πόδας αυτών, και φόβος µέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.
Αποκ. 11,11  Υστερα όµως από τρεις ηµέρας και µισή, Πνεύµα ζωοποιόν, που εκπορεύεται από τον Θεόν, εισήλθεν στους δύο
νεκρούς µάρτυρας και εστάθηκαν ζωντανοί και ισχυροί εις τα πόδια των και φόβος µεγάλος έπεσε και κατεβάρυνε
εκείνους, που έβλεπαν αυτούς αναστηµένους.
Αποκ. 11,12  και ήκουσα φωνήν µεγάλην εκ τού ουρανού λέγουσαν αυτοίς· ανάβητε ώδε . και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν
τή νεφέλη, και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών.
Αποκ. 11,12  Και ήκουσα µεγάλην φωνήν από τον ουρανόν να λέγη προς αυτούς· “ανεβήτε εδώ”. Και ανέβησαν στον
ουρανόν µε την νεφέλην και τους είδαν και κατεπτοήθησαν οι εχθροί των.
Αποκ. 11,13  Καί εν εκείνη τή ηµέρα εγένετο σεισµός µέγας, και το δέκατον της πόλεως έπεσε, και απεκτάνθησαν εν τώ
σεισµώ ονόµατα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έµφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξαν τώ Θεώ τού ουρανού.
Αποκ. 11,13  Και κατά την ηµέραν εκείνην έγινε µεγάλος σεισµός και το εν δέκατον της αµαρτωλής πόλεως, που εφόνευσε
τους µάρτυρας, εκρηµνίσθη και εφονεύθησαν µε τον σεισµόν επτά χιλιάδες άνθρωποι (όχι όλοι οι αµαρτωλοί, δια να δοθή
δίδαγµα και ευκαιρία στους υπολοίπους, όπως µετανοήσουν). Και οι άλλοι, όταν είδαν την τιµωρίαν αυτήν της θείας
δικαιοσύνης, κατελήφθησαν από φόβον και υπό την κυριαρχίαν αυτού εδόξασαν τον Θεόν του ουρανού.
Αποκ. 11,14  Η ουαί η δευτέρα απήλθεν· η ουαί η τρίτη ιδού έρχεται ταχύ.
Αποκ. 11,14  Η ουαί, δηλαδή η πληγή η δευτέρα επέρασε. Η πληγή η τρίτη ιδού έρχεται σύντοµα.
Αποκ. 11,15  Καί ο έβδοµος άγγελος εσάλπισε· και εγένοντο φωναί µεγάλαι εν τώ ουρανώ λέγουσαι· εγένετο η βασιλεία τού
κόσµου τού Κυρίου ηµών και τού Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 11,15  Και τότε εσάλπισεν ο έβδοµος άγγελος. Και έγιναν φωναί µεγάλαι, αλαλαγµοί θριάµβου στον ουρανόν, που
έλεγαν· “επραγµατοποιήθη και επεκράτησεν οριστικώς η βασιλεία του Κυρίου µας και του Χριστού του επί όλου του
κόσµου και θα βασιλεύση χωρίς διακοπήν στους απεράντους αιώνας των αιώνων”.
Αποκ. 11,16  και οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οι ενώπιον τού θρόνου τού Θεού, οί κάθηνται επί τους θρόνους αυτών,
έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύνησαν τώ Θεώ
Αποκ. 11,16  Και οι εικόσι τέσσαρες πρεσβύτεροι, που κάθηνται επάνω στους θρόνους των, εµπρός στον θρόνον του Θεού,
έπεσαν µε τα πρόσωπα κατά γης και επροσκύνησαν τον Θεόν
Αποκ. 11,17  λέγοντες· ευχαριστούµέν σοι, Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ών και ο ήν και ο ερχόµενος, ότι είληφας την
δύναµίν σου την µεγάλην και εβασίλευσας,
Αποκ. 11,17  λέγοντες· “σε ευχαριστούµεν, Κυριε ο Θεός ο Παντοκράτωρ, σε που υπάρχεις εξ εαυτού πάντοτε και υπήρχες
προ πάντων των αιώνων χωρίς καµµίαν ποτέ αρχήν και θα υπάρχης στο αιώνιον µέλλον χωρίς τέλος ποτέ, διότι ανέλαβες
την δύναµίν σου την µεγάλην και εβασίλευσες.
Αποκ. 11,18  και τα έθνη ωργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των εθνών κριθήναι και δούναι τον µισθόν τοίς
δούλοις σου τοίς προφήταις και τοίς αγίοις τοίς φοβουµένοις το όνοµά σου, τοίς µικροίς και τοίς µεγάλοις, και διαφθείραι
τους διαφθείροντας την γήν.
Αποκ. 11,18  Και τα ειδωλολατρικά ασεβή έθνη κατελήφθησαν από µανίαν και παραφοράν εναντίον σου και ήλθεν η
δικαία σου οργή, που τα ετιµώρησε. Και ήλθε επίσης ο καιρός της αναστάσεως όλων των νεκρών, δια να κριθούν και να
δώσης συ, ως δίκαιος κριτής, την ανταµοιβήν στους δούλους σου, στους προφήτας και τους αγίους, εις όλους που
φοβούνται το όνοµά σου, στους µικρούς και στους µεγάλους, και δια να εξολοθρεύσης εκείνους, οι οποίοι µε την
προκλητικήν των φαυλότητα διαφθείρουν την γην”.
Αποκ. 11,19  Καί ηνοίγη ο ναός τού Θεού ο εν τώ ουρανώ, και ώφθη η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου εν τώ ναώ αυτού, και
εγένοντο αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισµός και χάλαζα µεγάλη.
Αποκ. 11,19  Και τότε ανοίχθηκε ο αχειροποίητος ναός του Θεού, που είναι στον ουρανόν, και όλοι είδαν την κιβωτόν της
διαθήκης του Κυρίου, που ευρίσκεται µέσα στον ναόν (είδαν τον τελικόν θρίαµβον του Χριστού και την ένδοξον βασιλείαν,
την ητοιµασµένην από καταβολής κόσµου) και έγιναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισµός και χάλαζα πυκνή και
χονδρή (που εσυµβόλιζαν, όπως και στο όρος Σινά κατά την παράδοσιν του Νοµου, την παντοδύναµον παρουσίαν του
Θεού).



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
Αποκ. 12,1  Καί σηµείον µέγα ώφθη εν τώ ουρανώ, γυνή περιβεβληµένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής,
και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα,
Αποκ. 12,1  Και εφάνη στον ουρανόν ένα έκτακτον και καταπληκτικόν σηµείον, εφάνη δηλαδή µία γυναίκα, που είχε
ολόγυρά της, σαν ολόλαµπρο ένδυµα, τον ήλιον, και η σελήνη ήτο κάτω από τα πόδια της σαν υποπόδιόν της, και επάνω
στο κεφάλι της υπήρχαν, σαν ολόφωτο στεφάνι, δώδεκα αστέρια. (Και συµβολίζει αυτή την λάµπουσαν από αγιότητα
βασιλείαν του Θεού, την οποίαν λαµπρύνει ως ήλιος αυτός ο Χριστός και ως δώδεκα φωτεινοί αστέρες οι δώδεκα
Απόστολοι).
Αποκ. 12,2  και εν γαστρί έχουσα έκραζεν ωδίνουσα και βασανιζοµένη τεκείν.
Αποκ. 12,2  Και η γυναίκα αυτή ήτο έγκυος και έκραζε, διότι ησθάνετο τους πόνους του τοκετού και εβασανίζετο, δια να
γεννήση τον Μεσσίαν (να ενθρονίση δια της Εκκλησίας τον Κυριον Ιησούν Χριστόν εις τας καρδίας των ανθρώπων).
Αποκ. 12,3  και ώφθη άλλο σηµείον εν τώ ουρανώ, και ιδού δράκων πυρός µέγας, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και
επί τας κεφαλάς αυτού επτά διαδήµατα,
Αποκ. 12,3  Και εφάνη άλλο σηµείον στον ουρανόν. Και ιδού ένας µεγάλος κόκκινος δράκων, που είχε επτά κεφάλια και
δέκα κέρατα και επάνω εις τα επτά κεφάλια του επτά διαδήµατα, (το απαίσιον αυτό τέρας συµβολίζει τον µοχθηρότατον
ανθρωποκτόνον διάβολον µε τα πολυάριθµα όργανα του και την τεραστίαν δια την αµαρτωλότητα των λαών εξουσίαν του
επί του κόσµου).
Αποκ. 12,4  και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων τού ουρανού, και έβαλεν αυτούς εις την γήν. και ο δράκων
έστηκεν ενώπιον της γυναικός της µελλούσης τεκείν, ίνα, όταν τέκη, το τέκνον αυτής καταφάγη.
Αποκ. 12,4  Και η ουρά αυτού σύρει το εν τρίτον από τα αστέρια του ουρανού, τους αγγέλους δηλαδή που επανεστάτησαν
µαζή του εναντίον του Θεού, και τους οποίους έρριψε κάτω εις την γην. Και ο δράκων αυτός εστάθη εµπρός εις την
γυναίκα, που επρόκειτο να γεννήση, δια να καταφάγη το τέκνον της όταν το γεννήση. (Ο σατανάς µε µανίαν και λύσσαν
εστράφη εναντίον του Μεσσίου, δια να τον εξοντώση µε την φονικήν απόφασιν του Ηρώδου, µε τους ιδικούς του µεγάλους
πειρασµούς και µε την θεοκτόνον µανίαν των Εβραίων).
Αποκ. 12,5  και έτεκεν υιόν άρενα, ός µέλλει ποιµαίνειν πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και ηρπάσθη το τέκνον αυτής προς
τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού.
Αποκ. 12,5  Και εγέννησεν η γυναίκα παιδί αρσενικό, που µέλλει να ποιµάνη τα έθνη µε σιδηράν ράβδον. Και ηρπάσθη το
τέκνον αυτής πλησίον του Θεού και στον θρόνον αυτού (ο Μεσσίας διέφυγε την εξοντωτικήν µανίαν του διαβόλου και των
οργάνων του, ετελείωσε το έργον του και ανελήφθη ένδοξος στον ουρανόν).
Αποκ. 12,6  και η γυνή έφυγεν εις την έρηµον, όπου έχει εκεί τόπον ητοιµασµένον από τού Θεού, ίνα εκεί τρέφωσιν αυτήν
ηµέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα.
Αποκ. 12,6  Και η γυναίκα έφυγεν εις την έρηµον, όπου έχει τόπον ητοιµασµένον από τον Θεόν, δια να την τρέφουν τα
όργανα του Θεού χιλίας διακοσίας εξήντα ηµέρας, τριάµηση έτη. (Η Εκκλησία διωκοµένη από τον αµαρτωλόν κόσµον
χωρίζεται από αυτόν όχι τοπικώς αλλά πνευµατικώς, ασφαλίζεται όµως και υπάρχει και δρα εις τας καλοπροαιρέτους
ψυχάς µε την χάριν του ιδρυτού της).
Αποκ. 12,7  Καί εγένετο πόλεµος εν τώ ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού -τού πολεµήσαι µετά τού δράκοντος· και ο
δράκων επολέµησε και οι άγγελοι αυτού,
Αποκ. 12,7  Και έγινε πόλεµος στον ουρανόν. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού ήλθαν να πολεµήσουν εναντίον του
δράκοντος, του διαβόλου (ο οποίος είχε επαναστατήσει κατά του Θεού και ηγωνίζετο να αποσπάση τους ανθρώπους από
τον αληθινόν Θεόν και να τους υποτάξη στον εαυτόν του και την ειδωλολατρίαν). Και ο δράκων µαζή µε τους αγγέλους
του επολέµησε.
Αποκ. 12,8  και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τώ ουρανώ.
Αποκ. 12,8  Και δεν υπερίσχυσεν, αλλά ενικήθη ολοσχερώς και η ήττα του ήτο τόσον µεγάλη, ώστε δεν ευρέθη πλέον τόπος
δι' αυτόν στον ουρανόν.
Αποκ. 12,9  και εβλήθη ο δράκων, -ο όφις ο µέγας ο αρχαίος, ο καλούµενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την
οικουµένην όλην, εβλήθη εις την γήν, και οι άγγελοι αυτού µετ αυτού εβλήθησαν.
Αποκ. 12,9  Και ερρίφθη αυτός ο δράκων, ο µεγάλος, ο παλαιός όφις, που εξηπάτησε τους πρωτοπλάστους, ο καλούµενος
διάβολος και σατανάς, ο οποίος παραπλανά στο ψεύδος και την αµαρτίαν όλην την οικουµένην, ερρίφθη εις την γην και
µαζή µε αυτόν ερρίφθησαν και οι πονηροί άγγελοί του.
Αποκ. 12,10  και ήκουσα φωνήν µεγάλην εν τώ ουρανώ λέγουσαν· άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναµις και η βασιλεία τού
Θεού ηµών και η εξουσία τού Χριστού αυτού, ότι εβλήθη ο κατήγορος των αδελφών ηµών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον
τού Θεού ηµών ηµέρας και νυκτός.
Αποκ. 12,10  Και ήκουσα φωνήν µεγάλην στον ουρανόν να λέγη· “τώρα πλέον επραγµατοποιήθη εξ ολοκλήρου η σωτηρία
των ανθρώπων και η δύναµις και η βασιλεία του Θεού µας και η δύναµις και η κυριαρχία του Χριστού του, διότι
κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών µας, που είναι εις την γην, αυτός που τους κατηγορούσε ενώπιον του Θεού µας
συνεχώς ηµέραν και νύκτα.
Αποκ. 12,11  και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίµα τού αρνίου και διά τον λόγον της µαρτυρίας αυτών, και ουκ ηγάπησαν
την ψυχήν αυτών άχρι θανάτου.
Αποκ. 12,11  Και αυτοί, οι πιστοί στον Χριστόν αδελφοί µας, τον ενίκησαν χάρις στο αίµα και την θυσίαν του Αρνίου και
χάρις στο κήρυγµα της µαρτυρίας των ενώπιον του κόσµου, και οι οποίοι δεν ηγάπησαν και δεν επροτίµησαν την ζωήν
των µέχρι και του µαρτυρικού ακόµη θανάτου δια την πίστιν των και την µαρτυρίαν των υπέρ του Χριστού.
Αποκ. 12,12  διά τούτο ευφραίνεσθε ουρανοί και οι εν αυτοίς σκηνούντες· ουαί την γήν και την θάλασσαν , ότι κατέβη ο
διάβολος προς υµάς έχων θυµόν µέγαν, ειδώς ότι ολίγον καιρόν έχει.
Αποκ. 12,12  Δια τούτο ευφραίνεσθε ουρανοί και όσοι κατοικούν εις αυτούς. Αλλοίµονον όµως εις την γην και την
θάλασσαν, διότι κατέβηκε ο διάβολος προς σας µε µανίαν µεγάλην, γνωρίζων καλά, ότι ολίγον ακόµη καιρόν έχει εις την
διάθεσιν του διότι η σκοτεινή κυριαρχία του θα καταλυθή έντος ολίγου.



Αποκ. 12,13  Καί ότε είδεν ο δράκων ότι εβλήθη εις την γήν, εδίωξε την γυναίκα ήτις έτεκε τον άρενα .
Αποκ. 12,13  Και όταν ο δράκων είδεν ότι ερρίφθη εις την γην, κατεδίωξεν µε µανίαν την γυναίκα, που εγέννησε το
αρσενικόν τέκνον. (Κατεδίωξε µε τα όργανά του την Εκκλησίαν του Χριστού).
Αποκ. 12,14  και εδόθησαν τή γυναικί δύο πτέρυγες τού αετού τού µεγάλου, ίνα πέτηται εις την έρηµον εις τον τόπον αυτής,
όπως τρέφηται εκεί καιρόν και καιρούς και ήµισυ καιρού από προσώπου τού όφεως.
Αποκ. 12,14  Και εδόθησαν εις την γυναίκα οι δύο φτερούγες του αετού του µεγάλου, δια να πετά εις την έρηµον, στον τόπον
της, που είχεν ορισθή από τον Θεόν και να τρέφεται εκεί ασφαλής και απρόσβλητος από την µανίαν του όφεως ένα έτος και
δύο ακόµη έτη και µισό έτος. (Δεν θα ηττηθή ούτε θα καταβληθή από τους διωγµούς, αλλά φρουρουµένη και ενισχυοµένη
από τον Θεόν θα τους υπερνικήση).
Αποκ. 12,15  και έβαλεν ο όφις εκ τού στόµατος αυτού οπίσω της γυναικός ύδωρ ως ποταµόν, ίνα αυτήν ποταµοφόρητον
ποιήση.
Αποκ. 12,15  Και τότε ο όφις έβγαλεν από το στόµα του και έρριψε πίσω από την γυναίκα ύδατα πολλά , σαν ποτάµι, δια να
την παρασύρη µέσα εις αυτό και την πνίξη. (Ποτάµι έρρευσαν τα αίµατα των µαρτύρων, µέσα εις τα οποία ηθέλησεν ο
σατανάς να πνίξη και εξολοθρεύση την Εκκλησίαν).
Αποκ. 12,16  και εβοήθησεν η γη τή γυναικί, και ήνοιξεν η γη το στόµα αυτής και κατέπιε τον ποταµόν ον έβαλεν ο δράκων
εκ τού στόµατος αυτού.
Αποκ. 12,16  Και εβοήθησεν η γη την γυναίκα, και ήνοιξεν η γη (κατά διαταγήν Θεού) το στόµα της και κατάπιε τον
ποταµόν, τον οποίον ο δράκων έρριψε από το στόµα του. (Οι διωγµοί και οι διώκται δεν θα επιτύχουν τίποτε εναντίον της
Εκκλησίας, αλλά θα συντριβούν και θα εξαφανισθούν εις την γην).
Αποκ. 12,17  και ωργίσθη ο δράκων επί τή γυναικί, και απήλθε ποιήσαι πόλεµον µετά των λοιπών τού σπέρµατος αυτής,
των τηρούντων τας εντολάς τού Θεού και εχόντων την µαρτυρίαν Ιησού.
Αποκ. 12,17  Και κατελήφθη από µανίαν ο δράκων εναντίον της γυναικός και επήγε να κάµη πόλεµον εναντίον των
υπολοίπων απογόνων της (των ανθρώπων, που θα επίστευαν στον Χριστόν και θα ήσαν αδελφοί αυτού), οι οποίοι θα
ετήρουν τας εντολάς του Θεού και θα είχαν σταθεράν και ακλόνητον την οµολογίαν της πίστεως των στον Ιησούν Χριστόν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Αποκ. 13,1  Καί εστάθην επί την άµµον της θαλάσσης· και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και
κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήµατα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόµατα βλασφηµίας.
Αποκ. 13,1  Και εστάθηκα εις την αµµουδιά της θαλάσσης και είδα να ανεβαίνη από την θάλασσαν (η οποία συµβολίζει την
άβυσον του Αδου και τον τεταραγµένον αµαρτωλόν κόσµον) θηρίον, το οποίον είχε δέκα κέρατα και επτά κεφαλάς και
επάνω εις τα κέρατα δέκα διαδήµατα, (σύµβολα της κυριαρχίας του επάνω εις τας βασιλείας του κόσµου) και εις τας
κεφαλάς αυτού ήσαν γραµµένα ονόµατα βλασφηµίας. (Ονόµατα θεοποιηθέντων αυτοκρατόρων της Ρωµης και άλλων
κυριάρχων εις τα βασίλεια της γης).
Αποκ. 13,2  και το θηρίον ό είδον ήν όµοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόµα αυτού ως στόµα λέοντος.
και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναµιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν µεγάλην· -
Αποκ. 13,2  Και το θηρίον, το οποίον είδα ήτο όµοιον µε πάνθηρα και τα πόδια του σαν της αρκούδας και το στόµα του σαν
στόµα λέοντος. (Δια των θηρίων αυτών, που εκφράζουν την αιµοβορίαν, την λαιµαργίαν, την θηριωδίαν και αλαζονείαν
συµβολίζεται η απανθρωπία, η απληστία και η αλαζονεία των διεφθαρµένων κοσµικών αυτοκρατοριών και ειδικώτερα
της Ρωµης). Και ο δράκων έδωκε εις αυτό το θηρίον, που συµβόλιζε τον θηριώδη αντίχριστον, την δύναµιν του και τον
θρόνον του και την µεγάλην εξουσίαν του (εφ' εσον άλλωστε θα το εχρησιµοποιούσε ως όργανον του εναντίον της
Εκκλησίας).
Αποκ. 13,3  και µίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγµένην εις θάνατον. και η πληγή τού θανάτου αυτού εθεραπεύθη, και
εθαύµασεν όλη η γη οπίσω τού θηρίου.
Αποκ. 13,3  Και είδα µίαν από τας κεφαλάς του σαν σφαγµένην κατά ένα τρόπον θανατηφόρον. Αλλ' η θανάσιµος αυτού
πληγή εθεραπεύθη (προφανώς από τον σατανά) και εθαύµασεν όλη η οικουµένη και ηκολούθησεν οπίσω από το θηρίον.
Αποκ. 13,4  και προσεκύνησαν τώ δράκοντι τώ δεδωκότι την εξουσίαν τώ θηρίω, και προσεκύνησαν τώ θηρίω λέγοντες· τις
όµοιος τώ θηρίω; τις δύναται πολεµήσαι µετ αυτού;
Αποκ. 13,4  Και επροσκύνησαν τον δράκοντα, τον σατανά, ο οποίος έδωκε αυτήν την εξουσίαν στο θηρίον, στον
αντίχριστον. Και επροσκύνησαν ακόµη το θηρίον, λέγοντες· “ποιός είναι όµοιος µε το θηρίον και ποιός ηµπορεί να
πολεµήση εναντίον του;”
Αποκ. 13,5  και εδόθη αυτώ στόµα λαλούν µεγάλα και βλασφηµίαν· και εδόθη αυτώ εξουσία πόλεµον ποιήσαι µήνας
τεσσαράκοντα δύο.
Αποκ. 13,5  Και εδόθη εις αυτό από τον σατανάν βέβηλον στόµα, το οποίον λαλεί αλαζονικάς καυχησιολογίας και
βλασφηµίας εναντίον του Θεού. Και εδόθη εις αυτό (κατά παραχώρησιν Θεού) η άδεια και η εξουσία να κάµη πόλεµον επί
τρία έτη και µισό.
Αποκ. 13,6  και ήνοιξε το στόµα αυτού εις βλασφηµίαν προς τον Θεόν, βλασφηµήσαι το όνοµα αυτού και την σκηνήν
αυτού, τους εν τώ ουρανώ σκηνούντας.
Αποκ. 13,6  Και ήνοιξε το στόµα του εις βλασφηµίας εναντίον του Θεού, δια να βλασφηµήση το άγιον όνοµα του Θεού και
την ουράνιον κατοικίαν του και όλους τους αγγέλους και τους αγίους, που κατοικούν µαζή του στον ουρανόν (µε την
µοχθηράν διάθεσιν να εξαλείψη το όνοµα του Θεού από την γην και να θεοποιήση τον φαύλον εαυτόν του).
Αποκ. 13,7  και εδόθη αυτώ πόλεµον ποιήσαι µετά των αγίων και νικήσαι αυτούς, και εδόθη αυτώ εξουσία επί πάσαν φυλήν
και λαόν και γλώσσαν και έθνος.
Αποκ. 13,7  Και εδόθη στο θηρίον αυτό, κατά παραχώρησιν Θεού, η άδεια να κάµη πόλεµον εναντίον των Χριστιανών και
να τους νικήση· και του εδόθη ακόµη η εξουσία να κυριαρχήση εις κάθε φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος (και να
γίνη έτσι η Ρωµη, που συµβολίζεται µε το θηρίον, µε τον αντίχριστον, κοσµοκράτειρα).
Αποκ. 13,8  και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γής, ών ου γέγραπται το όνοµα εν τώ βιβλίω της
ζωής τού αρνίου τού εσφαγµένου από καταβολής κόσµου.



Αποκ. 13,8  Και θα προσκυνήσουν αυτόν, που αλαζονικώς θα παριστάνη τον ευατόν του Θεόν, όλοι οι κάτοικοι της γης,
εκείνοι δηλαδή, των οποίων το όνοµα από καταβολής κόσµου δεν έχει γραφή στο βιβλίον της ζωής του σφαγµένου Αρνίου .
Αποκ. 13,9  Εί τις έχει ούς, ακουσάτω.
Αποκ. 13,9  Οποίος έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση.
Αποκ. 13,10  εί τις εις αιχµαλωσίαν απάγει, εις αιχµαλωσίαν υπάγει· εί τις εν µαχαίρα αποκτέννει, δεί αυτόν εν µαχαίρα
αποκτανθήναι. ώδέ εστιν η υποµονή και η πίστις των αγίων.
Αποκ. 13,10  Οποιος σύρει άλλους εις αιχµαλωσίαν, βαδίζει και ο ίδιος εις αιχµαλωσίαν. Οποιος φονεύσει µε µαχαίρι, πρέπει
και αυτός σύµφωνα µε την δικαιοσύνην του Θεού, µε µαχαίρι να φονευθή. (Τα εγκλήµατα και τα αδικήµατα θα
πληρωθούν και θα τιµωρηθούν µε το ίδιο µέτρον). Εδώ φαίνεται η υποµονή και η πίστις των Χριστιανών.
Αποκ. 13,11  Καί είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γής, και είχε κέρατα δύο όµοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων.
Αποκ. 13,11  Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην· και είχε δύο κέρατα, που εµοιαζαν σαν κέρατα αρνίου·
ωµιλούσε όµως σαν δράκων. (Εσυµβόλιζε τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι σαν αθώα πρόβατα οµιλούν µε γλυκύτητα, αλλ'
έχουν την καρδίαν και τα φρονήµατα του διαβόλου).
Αποκ. 13,12  και την εξουσίαν τού πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γήν και τους εν αυτή
κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, ού εθεραπεύθη η πληγή τού θανάτου αυτού.
Αποκ. 13,12  Υποτάσσεται δε και εκτελεί όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου, πειθαρχικόν σαν εκτελεστικόν όργανον
εµπρός εις αυτό. Παρασύρει δε και κάµνει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνούν το πρώτον θηρίον ,
του οποίου η θανάσιµος πληγή έχει θεραπευθή.
Αποκ. 13,13  και ποιεί σηµεία µεγάλα, και πύρ ίνα εκ τού ουρανού καταβαίνη εις την γήν ενώπιον των ανθρώπων.
Αποκ. 13,13  Και κάµνει, το προβατόσχηµον αυτό θηρίον (µε την δύναµιν του διαβόλου) µεγάλα και τερατώδη σηµεία, ώστε
και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εµπρός εις τα µάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά µίµησιν του προφήτου
Ηλιού).
Αποκ. 13,14  και πλανά τους κατοικούντας επί της γής διά τα σηµεία ά εδόθη αυτώ ποιήσαι ενώπιον τού θηρίου , λέγων τοίς
κατοικούσιν επί της γής ποιήσαι εικόνα τώ θηρίω, ός είχε την πληγήν της µαχαίρας και έζησε.
Αποκ. 13,14  Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης µε τα αγυρτικά αυτά θαύµατα, δια τα οποία του εδόθη
άδεια εκ µέρους του Θεού να τα κάµη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάµουν είδωλον και να
θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της µαχαίρας, εν τούτοις έζησε.
Αποκ. 13,15  και εδόθη αυτώ πνεύµα δούναι τή εικόνι τού θηρίου, ίνα και λαλήση η εικών τού θηρίου και ποιήση, όσοι εάν
µη προσκυνήσωσι τή εικόνι τού θηρίου, ίνα αποκτανθώσι.
Αποκ. 13,15  Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να οµιλήση το είδωλον του θηρίου.
Ακόµη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.
Αποκ. 13,16  και ποιεί πάντας, τους µικρούς και τους µεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους
και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγµα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των µετώπων αυτών,
Αποκ. 13,16  Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους µικρούς και τους µεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους
ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν
ανεξάλειπτον χαραγµένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα µέτωπά των, όπως γίνεται µε τους δούλους, (δια να
διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).
Αποκ. 13,17  και ίνα µη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει µη ο έχων το χάραγµα, το όνοµα τού θηρίου ή τον αριθµόν τού
ονόµατος αυτού.
Αποκ. 13,17  Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να µη ηµπορή να αγοράση η να
πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγµα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνοµα του θηρίου η
ο αριθµός, που συµβολίζουν τα γράµµατα του ονόµατός του.
Αποκ. 13,18  Ώδε η σοφία εστίν· ο έχων νούν ψηφισάτω τον αριθµόν τού θηρίου· αριθµός γάρ ανθρώπου εστί· και ο αριθµός
αυτού χξς.
Αποκ. 13,18  Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισµένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθµών,
που συµβολίζουν τα γράµµατα του ονόµατός του. Διότι είναι αριθµός ονόµατος ανθρώπου. Και ο αριθµός αυτός, που
βγαίνει, από την άθροισιν των γραµµάτων λαµβανοµένων ως αριθµών, κατά το ελληνικόν σύστηµα, είναι εξακόσια
εξήκοντα εξ η χξστ'. Είναι δε το όνοµα του Αντιχρίστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14
Αποκ. 14,1  Καί είδον, και ιδού το αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών, και µετ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες,
έχουσαι το όνοµα αυτού και το όνοµα τού πατρός αυτού γεγραµµένον επί των µετώπων αυτών.
Αποκ. 14,1  Και είδον και ιδού το Αρνίον, το οποίον εστέκετο επάνω στο όρος της νέας Σιών, της αγωνιζοµένης Εκκλησίας,
και µαζή µε αυτό πολυάριθµοι εκλεκτοί πιστοί από όλα τα έθνη, που συµβολίζονται µε τον αριθµόν εκατόν σαράντα
τέσσαρες χιλιάδες και έχουν γραµµένο επάνω εις τα µέτωπά των το όνοµα του Αρνίου και του Πατρός αυτού.
Αποκ. 14,2  και ήκουσα φωνήν εκ τού ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής µεγάλης· και η φωνή ήν
ήκουσα, ως κιθαρωδών κιθαριζόντων εν ταίς κιθάραις αυτών.
Αποκ. 14,2  Και ήκουσα φωνήν από την θριαµβεύουσαν Εκκλησίαν του ουρανού, σαν την βοήν υδάτων πολλών, που
πίπτουν σαν καταρράκτες από ψηλά, και σαν φωνήν µεγάλης βροντής. Και η φωνή, την οποίαν ήκουσα, δεν ήτο
τροµακτική αλλ' ευχάριστος, διότι ήτο σαν φωνή κιθαρωδών, που ψάλλουν και συγχρόνως παίζουν µε τας κιθάρας των.
Αποκ. 14,3  και άδουσιν ωδήν καινήν ενώπιον τού θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και
ουδείς εδύνατο µαθείν την ωδήν ει µη αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασµένοι από της γής.
Αποκ. 14,3  Και ψάλλουν νέον ύµνον εµπρός στον θρόνον του Θεού και εµπρός εις τα τέσσαρα ζώα και τους εικοσιτέσσαρες
πρεσβυτέρους. Και κανείς άλλος δεν ηµπορούσε να κατανοήση την νέαν αυτήν ωδήν, παρά µόνον οι εκατόν σαράντα
τέσσαρες χιλιάδες, οι οποίοι είχαν εξαγορασθή µε το αίµα του Αρνίου ανάµεσα απ' όλους τους κατοίκους της γης.
Αποκ. 14,4  ούτοί εισιν οί µετά γυναικών ουκ εµολύνθησαν· παρθένοι γάρ εισιν. ούτοί εισιν οι ακολουθούντες τώ αρνίω όπου
αν υπάγη. ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή τώ Θεώ και τώ αρνίω·



Αποκ. 14,4  Αυτοί είναι οι αγνοί και αφωσιωµένοι στο Αρνίον, οι οποίοι δεν ήλθαν εις καµµίαν συνάφειαν µε γυναίκας και
δεν εµολύνθησαν, διότι είναι παρθένοι. Αυτοί είναι που ακολουθούν πιστώς και θαρραλέως το Αρνίον, όπου και αν υπάγη.
Αυτοί έχουν εξαγορασθή ανάµεσα από το πλήθος των ανθρώπων, ως εκλεκτή απαρχή και ευάρεστος προσφορά στον Θεόν
και στο Αρνίον.
Αποκ. 14,5  και ουχ ευρέθη ψεύδος εν τώ στόµατι αυτών· άµωµοι γάρ εισιν.
Αποκ. 14,5  Και δεν ευρέθηκε ποτέ ψέµα στο στόµα των, διότι είναι άµεµπτοι και ακέραιοι.
Αποκ. 14,6  Καί είδον άλλον άγγελον πετόµενον εν µεσουρανήµατι, έχοντα ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσαι επί τους
καθηµένους επί της γής και επί πάν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν ,
Αποκ. 14,6  Και είδα άλλον άγγελον να πετά εις τα µεσουράνια και να έχη χαρµόσυνον, αιωνίου κύρους µήνυµα, το µήνυµα
της λυτρώσεως και της ανταποδόσεως, δια να το αναγγείλη και διαλαλήση εις όλους όσοι ευρίσκονται εις την γην, εις
κάθε έθνος και κάθε φυλήν και γλώσσαν και λαόν,
Αποκ. 14,7  λέγων εν φωνή µεγάλη· φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτώ δόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και
προσκυνήσατε τώ ποιήσαντι τον ουρανόν και την γήν και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων.
Αποκ. 14,7  λέγων µε µεγάλην φωνήν· “φοβηθήτε τον Κυριον και δοξάσατε το όνοµα του, διότι ήλθεν η ώρα, που θα κάµη
την µεγάλην κρίσιν και θα αποδώση στον καθένα κατά τα έργα αυτού. Και προσκυνήσατε αυτόν, ο οποίος έκαµε τον
ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων”.
Αποκ. 14,8  και άλλος δεύτερος άγγελος ηκολούθησε λέγων· έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η µεγάλη, ή εκ τού οίνου τού θυµού της
πορνείας αυτής πεπότικε πάντα έθνη.
Αποκ. 14,8  Και άλλος δεύτερος άγγελος ήλθεν έπειτα από τον πρώτον λέγων· “έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλών η µεγάλη. (Η
πολυάνθρωπος και διευθαρµένη Ρωµη, η οποία ως προς την φαυλότητα και εξαθλίωσιν της οµοιάζει µε την παλαιάν
αµαρτωλήν Βαβυλώνα). Αυτή η νέα, διεφθαρµένη Βαβυλών έχει ποτίσει όλα τα έθνη µε την κραιπάλην της ασωτίας της, µε
την φλόγα και την παραφοράν της σαρκολατρίας της”.
Αποκ. 14,9  Καί άλλος άγγελος τρίτος ηκολούθησεν αυτοίς λέγων εν φωνή µεγάλη· εί τις προσκυνεί το θηρίον και την
εικόνα αυτού, και λαµβάνει το χάραγµα επί τού µετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού,
Αποκ. 14,9  Και άλλος, τρίτος άγγελος ήλθεν έπειτα από αυτούς, λέγων µε φωνήν µεγάλην· “όποιος προσκυνεί το θηρίον,
τον αντίχριστον και την εικόνα αυτού και παίρνει την χαραγµένην σφραγίδα του επάνω στο µέτωπόν του η στο χέρι του
(και δηλώνει έτσι δουλικήν υποταγήν εις αυτό)
Αποκ. 14,10  και αυτός πίεται εκ τού οίνου τού θυµού τού Θεού τού κεκερασµένου ακράτου εν τώ ποτηρίω της οργής αυτού ,
και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον τού αρνίου.
Αποκ. 14,10  και αυτός θα πίη από τον οίνον του θυµού του Θεού, που έχει κερασθή ανόθευτος και δραστικός στο ποτήρι
της οργής του και θα βασανισθή µε φωτιά και θειάφι (µε σωµατικάς και ψυχικάς τιµωρίας) εµπρός στους αγίους αγγέλους
και εµπρός στο Αρνίον.
Αποκ. 14,11  και ο καπνός τού βασανισµού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ηµέρας και
νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και εί τις λαµβάνει το χάραγµα τού ονόµατος αυτού.
Αποκ. 14,11  Και ο καπνός από την φωτιά και το θειάφι του ακαταπαύστου βασανισµού των θα ανεβαίνη εις αιώνας
αιώνων και δεν θα έχουν καθόλου ανάπαυσιν ηµέραν και νύκτα αυτοί που προσκυνούν το θηρίον και την εικόνα του, και
όποιος άλλος παίρνει το χάραγµα της σφραγίδος του ονόµατος του θηρίου.
Αποκ. 14,12  Ώδε η υποµονή των αγίων εστίν, οι τηρούντες τας εντολάς τού Θεού και την πίστιν Ιησού.
Αποκ. 14,12  Εδώ τώρα δείχνεται η υποµονή των Χριστιανών, αυτών που τηρούν τας εντολάς του Θεού και κρατούν σταθερά
την πίστιν του Ιησού”.
Αποκ. 14,13  Καί ήκουσα φωνής εκ τού ουρανού λεγούσης· γράψον, µακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες απ άρτι.
ναί, λέγει το Πνεύµα, ίνα αναπαύσωνται εκ των κόπων αυτών· τα δε έργα αυτών ακολουθεί µετ αυτών.
Αποκ. 14,13  Και ήκουσα φωνήν από τον ουρανόν, η οποία έλεγε· “γράψε· µακάριοι απ' εδώ και πέρα είναι οι νεκροί, που
πεθαίνουν µε την πίστιν και την κοινωνίαν των προς τον Χριστόν. Ναι, πράγµατι και αληθεία, είναι µακάριοι, λέγει το
Πνεύµα το Αγιον. Και πεθαίνουν, δια ν' αναπαυθούν από τους κόπους των· τα δε ενάρετα έργα των τους συνοδεύουν σαν
θησαυρός αναφαίρετος µαζή των,εις την άλλην ζωήν, ως απόδειξις της πίστεώς των και συνήγορός των ενώπιον του
δικαίου Θεού”.
Αποκ. 14,14  Καί είδον, και ιδού νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην καθήµενος όµοιος υιώ ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής
αυτού στέφανον χρυσούν και εν τή χειρί αυτού δρέπανον οξύ.
Αποκ. 14,14  Και είδα νέον όραµα· και ιδού ένα λευκόν, ολόφωτον σύνεφον, και επάνω στο σύνεφο είδα να κάθεται ο
δικαιοκρίτης Χριστός, που ωµοίαζε προς υιόν ανθρώπου. Και είχεν επάνω στο κεφάλι του, ως βασιλικόν διάδηµα,
ολόχρυσον στέφανον και στο χέρι του εκρατούσε δρεπάνι κοφτερό.
Αποκ. 14,15  Καί άλλος άγγελος εξήλθεν εκ τού ναού, κράζων εν φωνή µεγάλη τώ καθηµένω επί της νεφέλης· πέµψον το
δρέπανόν σου και θέρισον, ότι ήλθεν η ώρα τού θερίσαι, ότι εξηράνθη ο θερισµός της γής.
Αποκ. 14,15  Και άλλος άγγελος εβγήκεν από τον ναόν του Θεού εκ του ουρανού, κράζων µε µεγάλην φωνήν προς εκείνον,
που εκάθητο επάνω εις την νεφέλην· “στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, διότι ήλθεν η ώρα να θερίσης, ωρίµασαν πλέον και
εµέστωσαν οι κόκκοι του σίτου και εξηράνθησαν τα στάχυα, έτοιµα προς θερισµόν”. (Μαζεψε ως σίτον εκλεκτόν εις τας
ουρανίους αποθήκας σου τους πιστούς εις σε και εκλεκτούς Χριστιανούς).
Αποκ. 14,16  και έβαλεν ο καθήµενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γήν, και εθερίσθη η γη.
Αποκ. 14,16  Και αυτός που εκάθητο επάνω στο σύννεφον έρριψε το δρεπάνι του εις την γην και εθερίσθη η γη (και οι
δίκαιοι, σαν εκλεκτός σίτος µετεφέρθησαν στον ουρανόν).
Αποκ. 14,17  Καί άλλος άγγελος εξήλθεν εκ τού ναού τού εν τώ ουρανώ, έχων και αυτός δρέπανον οξύ.
Αποκ. 14,17  Και άλλος άγγελος εβγήκεν από τον ουράνιον ναόν του Θεού. Είχε και αυτός δρεπάνι καλοτροχισµένο και
κοπτερό.
Αποκ. 14,18  Καί άλλος άγγελος εξήλθεν εκ τού θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί τού πυρός, και εφώνησε κραυγή µεγάλη
τώ έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγων· πέµψον σου το δρέπανον το οξύ και τρύγησον τους βότρυας της αµπέλου της γής , ότι
ήκµασεν η σταφυλή της γής.



Αποκ. 14,18  Και άλλος άγγελος, εβγήκεν από το θυσιαστήριον, (κάτω από το οποίον υπήρχαν αι ψυχαί εκείνων, που είχαν
σφαγή δια την πίστιν των στο Αρνίον). Και αυτός, όργανον της θείας δικαιοσύνης, είχε εξουσίαν στο πυρ της κολάσεως,
που φλογίζει τους ασεβείς, και έκραξε µε µεγάλην κραυγήν στον άγγελον που είχε το κοφτερό δρεπάνι, λέγων· “στείλε το
κοφτερό δρεπάνι σου και τρύγησε τα σταφύλια από τα αµπέλια της γης, διότι έχει ωριµάσει πλέον το σταφύλι της γης”.
(Στείλε όλεθρον και θάνατον στους ασεβείς και φαύλους, διότι η κακία των έχει φθάσει στο απροχώρητον).
Αποκ. 14,19  και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γήν, και ετρύγησε την άµπελον της γής, και έβαλεν εις την
ληνόν τού θυµού τού Θεού την µεγάλην.
Αποκ. 14,19  Και έρριψεν ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην και ετρύγησε την άµπελον της παρανοµίας και έρριψε τους
αµαρτωλούς σαν σταφύλια στο µεγάλο πατητήρι του θυµού του Θεού.
Αποκ. 14,20  και επατήθη η ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίµα εκ της ληνού άχρι των χαλινών των ίππων από
σταδίων χιλίων εξακοσίων.
Αποκ. 14,20  Και επατήθη το πατητήρι, αυτό, που ήτο έξω από την πόλιν, και εβγήκεν αίµα, που επληµµύρισε την περιοχήν
εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων και εις ύψος µέχρι τα χαλινάρια των ίππων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15
Αποκ. 15,1  Καί είδον άλλο σηµείον εν τώ ουρανώ µέγα και θαυµαστόν, αγγέλους επτά έχοντας πληγάς επτά τας εσχάτας,
ότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυµός τού Θεού.
Αποκ. 15,1  Και είδα άλλο σηµείον στον ουρανόν µεγάλο και θαυµαστόν. Είδα επτά αγγέλους, που εκρατούσαν επτά
πληγάς, τας τελευταίας τιµωρίας εναντίον των ασεβών της γης, προ της µεγάλης κρίσεως, διότι µέσα εις αυτάς εµαζεύθηκε
συµπυκνωµένη ολόκληρος η φοβερά οργή του Θεού.
Αποκ. 15,2  και είδον ως θάλασσαν υαλίνην µεµιγµένην πυρί, και τους νικώντας εκ τού θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και
εκ τού αριθµού τού ονόµατος αυτού εστώτας επί την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας τας κιθάρας τού Θεού.
Αποκ. 15,2  Και είδα σαν θάλασσαν υαλίνην την ολοφάνερον ενώπιον του Θεού κτίσιν, η οποία τώρα ήτο ανακατεµένη µε
φωτιά, προµήνυµα της οργής του Θεού. Και είδα τους νικητάς στον αγώνα των εναντίον του θηρίου και της εικόνος αυτού
και του ονόµατος αυτού να στέκωνται επάνω εις την υαλίνην θάλασσαν και να έχουν τας κιθάρας του Θεού.
Αποκ. 15,3  και άδουσι την ωδήν Μωϋσέως τού δούλου τού Θεού και την ωδήν τού αρνίου λέγοντες· µεγάλα και θαυµαστά
τα έργα σου, Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, ο βασιλεύς των εθνών.
Αποκ. 15,3  Και αυτοί, όπως άλλοτε ο δούλος του Θεού Μωϋσής έψαλλε δια την απολύτρωσιν του Ισραηλιτικού λαού ,
ψάλλουν την ωδήν του Μωϋσέως και την ωδήν προς δόξαν του Αρνίου, λέγοντες· “Μεγάλα και θαυµαστά είναι τα έργα
σου, Κυριε ο Θεός ο παντοκράτωρ. Απολύτως δίκαιαι και κατά πάντα αληθιναί αι οδοί σου, οι σοφοί τρόποι, που
χρησιµοποιείς δια την καθοδήγησιν και σωτηρίαν των ανθρώπων , συ που είσαι ο βασιλεύς των εθνών.
Αποκ. 15,4  τις ου µη φοβηθή, Κύριε, και δοξάση το όνοµά σου; ότι µόνος όσιος, ότι πάντα τα έθνη ήξουσι και
προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, ότι τα δικαιώµατά σου εφανερώθησαν.
Αποκ. 15,4  Ποιός δεν θα φοβηθή, Κυριε, και δεν θα δοξάση το όνοµά σου; Διότι συ είσαι ο µόνος άγιος και αµίαντος και
ένεκα τούτου θα έλθουν όλα τα έθνη και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου, διότι το άγιον θέληµά σου, αι δίκαιαι κρίσεις και
αποφάσεις σου έγιναν πλέον φανεραί”.
Αποκ. 15,5  Καί µετά ταύτα είδον, και ηνοίγη ο ναός της σκηνής τού µαρτυρίου εν τώ ουρανώ,
Αποκ. 15,5  Και έπειτα από αυτά είδα, ότι ανοίχθηκε ο άγιος ναός της επουρανίου σκηνής του µαρτυρίου.
Αποκ. 15,6  και εξήλθον οι επτά άγγελοι οι έχοντες τας επτά πληγάς εκ τού ναού, οί ήσαν ενδεδυµένοι λίνον καθαρόν
λαµπρόν και περιεζωσµένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς.
Αποκ. 15,6  Και εβγήκαν από τον ναόν οι επτά άγγελοι, που είχαν τας επτά πληγάς, δια να τιµωρήσουν τους ασεβείς. Και οι
άγγελοι αυτοί εφορούσαν ένδυµα λινόν, κατακάθαρον και ολόλαµπρον, και ήσαν ζωσµένοι γύρω από τα στήθη µε ζώνας
χρυσάς.
Αποκ. 15,7  και έν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκε τοίς επτά αγγέλοις επτά φιάλας χρυσάς, γεµούσας τού θυµού τού Θεού τού
ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 15,7  Και ένα από τα τέσσαρα ζώα έδωκεν στους επτά αγγέλους επτά χρυσές φιάλες, γεµάτες από θυµόν του Θεού, ο
οποίος, αιώνιος και αναλοίωτος, ζη στους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 15,8  και εγεµίσθη ο ναός εκ τού καπνού εκ της δόξης τού Θεού και εκ της δυνάµεως αυτού·
Αποκ. 15,8  Και εγέµισεν ο ναός από καπνόν, ο οποίος εσυµβόλιζε την παρουσίαν του ενδόξου και παντοδυνάµου Θεού.
Αποκ. 15,9  και ουδείς εδύνατο εισελθείν εις τον ναόν άχρι τελεσθώσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων.
Αποκ. 15,9  Και κανείς δεν ηµπορούσε να εισέλθη στον ναόν, όπου ήτο παρών ο ωργισµένος εναντίον των ασεβών Θεός,
µέχρις ότου λάβουν τέλος αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων εναντίον των αµαρτωλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16
Αποκ. 16,1 Καί ήκουσα µεγάλης φωνής εκ τού ναού λεγούσης τοίς επτά αγγέλοις· υπάγετε και εκχέατε τας επτά φιάλας τού
θυµού τού Θεού εις την γήν.
Αποκ. 16,1  Και ήκουσα φωνήν µεγάλην από τον ναόν του Θεού να λέγη προς τους επτά αγγέλους· “πηγαίνετε και χύσετε
επάνω εις την γην τας επτά φιάλας του θυµού του Θεού.
Αποκ. 16,2  Καί απήλθεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού εις την γήν· και εγένετο έλκος κακόν και πονηρόν επί τους
ανθρώπους τους έχοντας το χάραγµα τού θηρίου και τους προσκυνούντας τή εικόνι αυτού.
Αποκ. 16,2  Και απήλθεν ο πρώτος άγγελος και έχυσε το περιεχόµενον της φιάλης του εις την γην και (όπως επί Μωϋσέως
µε κάποιαν ανάλογον πληγήν εναντίον των αµετανοήτων Αιγυπτίων, έτσι και τώρα) έγινε µία κακή πληγή, γεµάτη πόνους
στους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν το χάραγµα της σφραγίδος του θηρίου και εις εκείνους, οι οποίοι επροσκυνούσαν το
είδωλον αυτού. (Τιµωρία φοβερά εκ µέρους του Θεού, που προκαλούσε σωµατικούς και ψυχικούς πόνους).
Αποκ. 16,3  Καί ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν· και εγένετο αίµα ως νεκρού, και πάσα ψυχή
ζώσα απέθανεν εν τή θαλάσση.
Αποκ. 16,3  Και ο δεύτερος άγγελος έχυσε το περιεχόµενον της φιάλης του εις την θάλασσαν. Και έγινεν η θάλασσα (όπως



άλλοτε εις την εποχήν του αµετανοήτου Φαραώ) αίµα σαν ανθρώπου σκοτωµένου. Και κάθε ζωη, που υπήρχε µέσα εις την
θάλασσαν, απέθανε.
Αποκ. 16,4  Καί ο τρίτος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταµούς και εις τας πηγάς των υδάτων· και εγένετο αίµα.
Αποκ. 16,4  Και ο τρίτος άγγελος έχυσε το περιεχόµενον της φιάλης του εις τα ποτάµια και εις τας πηγάς των υδάτων. Και
έγιναν όλα αίµα. (Ποταµηδόν έχυσαν οι ασεβείς το αίµα των µαρτύρων της πίστεως. Αίµα τώρα, προς τιµωρίαν των,
γίνονται τα νερά της γης).
Αποκ. 16,5  Καί ήκουσα τού αγγέλου των υδάτων λέγοντος· δίκαιος εί, ο ών και ο ήν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας·
Αποκ. 16,5  Και ήκουσα τον άγγελον, που έχει εξουσίαν επάνω εις τα ύδατα να λέγη· “δίκαιος είσαι συ, που υπάρχεις
πάντοτε και υπήρχες προαιωνίως, συ ο όσιος, συ ο απολύτως άγιος, διότι σύµφωνα µε την άπειρον δικαιοσύνην σου
έκρινες, απεφάσισες και έπραξες αυτά.
Αποκ. 16,6  ότι αίµα αγίων και προφητών εξέχεαν, και αίµα αυτοίς έδωκας πιείν· άξιοί εισι.
Αποκ. 16,6  Διότι οι ασεβείς έχυσαν το αίµα των αγίων και των προφητών σου και τους έδωσες συ αντί νερού να πιουν αίµα .
Είναι άξιοι δια την τιµωρίαν αυτήν”.
Αποκ. 16,7  Καί ήκουσα τού θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις σου.
Αποκ. 16,7  Και ήκουσα από το θυσιαστήριον, (δηλαδή από τας ψυχάς των εσφαγµένων δια τον λόγον του Θεού) φωνήν να
λέγη· “ναι, Κυριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, αληθιναί και δίκαιαι είναι αι κρίσεις και αποφάσεις σου”.
Αποκ. 16,8  Καί ο τέταρτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ήλιον· και εδόθη αυτώ καυµατίσαι εν πυρί τους ανθρώπους,
Αποκ. 16,8  Και ο τέταρτος άγγελος αδειασε το περιεχόµενον της φιάλης του επάνω στον ήλιον. Και εδόθη στον ήλιον η
δύναµις να εξαπολύση µεγάλο καύµα πυρός εναντίον των ανθρώπων.
Αποκ. 16,9  και εκαυµατίσθησαν οι άνθρωποι καύµα µέγα, και εβλασφήµησαν οι άνθρωποι το όνοµα τού Θεού τού έχοντος
εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ου µετενόησαν δούναι αυτώ δόξαν.
Αποκ. 16,9  Και σαν να εψήθηκαν οι άνθρωποι µέσα στο ανυπόφορον αυτό λιοπύρι, και, αντί µε µετάνοιαν να ζητήσουν το
έλεος του Θεού, εβλασφήµησαν το όνοµα του Θεού, που έχει την δύναµιν και την εξουσίαν επάνω εις τας πληγάς αυτάς και
δεν µετενόησαν, δια να τον δοξάσουν.
Αποκ. 16,10  Καί ο πέµπτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον θρόνον τού θηρίου· και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωµένη ,
και εµασώντο τας γλώσσας αυτών εκ τού πόνου,
Αποκ. 16,10  Και ο πέµπτος άγγελος αδειασε το περιεχόµενον της φιάλης του επάνω στον θρόνον του θηρίου . Και έγινε
κατασκότεινη η βασιλεία του και οι άνθρωποι, οι οπαδοί και δούλοι του θηρίου, εµασούσαν τας γλώσσας των από τον
δριµύν πόνον, που ησθάνοντο µέσα στο αδιαπέραστον εκείνο σκοτάδι.
Αποκ. 16,11  και εβλασφήµησαν τον Θεόν τού ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών , και ου µετενόησαν εκ
των έργων αυτών.
Αποκ. 16,11  Και αντί συντετριµµένοι να ζητήσουν το θείον έλεος, εβλασφήµησαν τον Θεόν του ουρανού εξ αιτίας του πόνου
των και των πληγών των και δεν µετενόησαν και δεν απηρνήθησαν τα πονηρά των έργα.
Αποκ. 16,12  Καί ο έκτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταµόν τον µέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού,
ίνα ετοιµασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολής ηλίου.
Αποκ. 16,12  Και ο εκτός άγγελος έχυσε την φιάλην αυτού στον µεγάλον ποταµόν, τον Ευφράτην. Και εξηράνθηκε το νερό
αυτού και έγινε βατός ο ποταµός, δια να είναι έτσι έτοιµος και ελεύθερος ο δρόµος των βασιλέων, που θα ήρχοντο από τα
µέρη της Ανατολής (δια να πληµµυρίσουν µε τα στρατεύµατα των τας δυτικάς περιοχάς και τας εξολοθρεύσουν).
Αποκ. 16,13  Καί είδον εκ τού στόµατος τού δράκοντος και εκ τού στόµατος τού θηρίου και εκ τού στόµατος τού
ψευδοπροφήτου πνεύµατα τρία ακάθαρτα, ως βάτραχοι·
Αποκ. 16,13  Και είδα από το στόµα του δράκοντος, του διαβόλου, και από το στόµα του θηρίου, του αντίχριστου, και από το
στόµα του ψευδοπροφήτου να βγαίνουν τρία ακάθαρτα πνεύµατα, που εµοιαζαν µε αηδιαστικούς βατράχους.
Αποκ. 16,14  εισί γάρ πνεύµατα δαιµονίων ποιούντα σηµεία, ά εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουµένης όλης,
συναγαγείν αυτούς εις τον πόλεµον της ηµέρας εκείνης της µεγάλης τού Θεού τού παντοκράτορος.
Αποκ. 16,14  Και ήσαν αυτά δαιµονικά πνεύµατα, που έκαµναν αγυρτικά και µαγικά θαύµατα. Και τα δαιµονικά αυτά
πνεύµατα, που εξεπήδησαν από τα στόµατα εκείνων, έσπευσαν στους βασιλείς όλης της οικουµένης, δια να τους
συγκεντρώσουν µε τας δολιότητάς των στον πόλεµον, που θα εγίνετο κατά την µεγάλην εκείνην ηµέραν, την οποίαν είχεν
ορίσει ο Θεός ο Παντοκράτωρ, δια να καταλύση και συντρίψη τον αντίχριστον.
Αποκ. 16,15  Ιδού έρχοµαι ως κλέπτης· µακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ιµάτια αυτού, ίνα µη γυµνός περιπατή και
βλέπωσι την ασχηµοσύνην αυτού.
Αποκ. 16,15  “Ιδού έρχοµαι έξαφνα σαν κλέπτης, λέγει ο Κυριος. Μακάριος είναι εκείνος, που µένει άγρυπνος και
προσεκτικός και φυλάσσει αγνά και καθαρά τα ενδύµατα της ψυχής του, δια να µη ζη και περιπατή γυµνός από αγαθά
έργα και βλέπουν οι άγιοι και οι άγγελοι του ουρανού την ασχηµίαν της ηθικής γυµνότητός του”.
Αποκ. 16,16  και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούµενον εβραϊστί Αρµαγεδών.
Αποκ. 16,16  Και τότε τα δαιµονικά εκείνα πνεύµατα εµάζεψαν τους βασιλείς µε τους στρατούς των εις τόπον, ο οποίος
λέγεται Εβραϊστί Αρµαγεδών, στους πρόποδας του Καρµήλου, όπου ο Ηλίας είχε κατασφάξει τους ιερείς της αισχύνης.
(Συµβολίζει δε αυτό τους καταστρεπτικούς πολέµους δια µέσου των αιώνων και µάλιστα τον φοβερώτερον απ' όλους, ο
οποίος θα συµβή ολίγον προ της οριστικής επικρατήσεως του Ευαγγελίου).
Αποκ. 16,17  Καί ο έβδοµος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον αέρα· και εξήλθε φωνή µεγάλη εκ τού ναού τού ουρανού από
τού θρόνου λέγουσα· γέγονε.
Αποκ. 16,17  Και ο έβδοµος άγγελος έχυσε το περιεχόµενον της φιάλης του στον αέρα (δια να επακολουθήσουν έτσι τροµερά
ατµοσφαιρικά και γεωλογικά φαινόµενα). Και εβγήκε µεγάλη φωνή από τον επουράνιον ναόν και από τον θρόνον του
Θεού, η οποία έλεγε· “έγινε· επραγµατοποιήθη εξ ολοκλήρου η βουλή του Θεού δια τον εξαφανισµόν του αντιχρίστου”.
Αποκ. 16,18  και εγένοντο αστραπαί και φωναί και βρονταί, και σεισµός εγένετο µέγας, οίος ουκ εγένετο αφ ού οι άνθρωποι
εγένοντο επί της γής, τηλικούτος σεισµός ούτω µέγας.
Αποκ. 16,18  Και έγιναν αµέσως αστραπαί και φωναί και βρονταί και συνεκλόνισε την γην µεγάλος σεισµός, όµοιος προς
τον οποίον δεν είχε γίνει από τότε που οι άνθρωποι ενεφανίσθησαν επάνω εις την γην, τέτοιος φοβερός και τόσον µεγάλος



σεισµός.
Αποκ. 16,19  και εγένετο η πόλις η µεγάλη εις τρία µέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσαν. και Βαβυλών η µεγάλη εµνήσθη
ενώπιον τού Θεού δούναι αυτή το ποτήριον τού οίνου τού θυµού της οργής αυτού.
Αποκ. 16,19  Και εσχίσθη η πόλις η µεγάλη (η πολυάνθρωπος Ρωµη που εσυµβολίζετο µε το όνοµα της Βαβυλώνος) εις τρία
µέρη και έπεσαν εις ερείπεια αι πόλεις των εθνών. Και την Ρωµην, την νέαν αυτήν µεγάλην Βαβυλώνα, (έχει δε η κάθε
εποχή µέχρι συντελείας την ιδικήν της Βαβυλώνα) την ενεθυµήθησαν και την εµνηµόνευσαν ενώπιον του Θεού, δια να της
δώσουν το ποτήριον, το γεµάτο από τον δραστικόν οίνον του θυµού και της οργής του Θεού.
Αποκ. 16,20  και πάσα νήσος έφυγε, και όρη ουχ ευρέθησαν.
Αποκ. 16,20  Και κάθε νησί έφυγε και εχάθηκε και τα βουνά έγιναν άφαντα και δεν ευρέθησαν. (Κράτη ασεβή και αντίθεα
διαλύονται και θα διαλύωνται δια µέσου των αιώνων, πληττόµενα από την δικαίαν οργήν του Θεού).
Αποκ. 16,21  και χάλαζα µεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ τού ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήµησαν οι
άνθρωποι τον Θεόν εκ της πληγής της χαλάζης, ότι µεγάλη εστίν η πληγή αύτη σφόδρα.
Αποκ. 16,21  Και χάλαζα µεγάλη, της οποίας κάθε κόκκος είχε βάρος ενός ταλάντου, (εικόσι πέντε περίπου κιλά) έπεσε από
τον ουρανόν µε ορµήν επάνω στους ανθρώπους. Και αντί αυτοί µετανοηµένοι να ζητήσουν το θείον έλεος, εβλασφήµησαν
τον Θεόν ένεκα της πληγής της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή ήτο παρά πολύ µεγάλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17
Αποκ. 17,1  Καί ήλθεν είς εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε µετ εµού λέγων· δεύρο δείξω σοι
το κρίµα της πόρνης της µεγάλης της καθηµένης επί υδάτων πολλών,
Αποκ. 17,1  Και ήλθεν από τον ουρανόν ένας εκ των επτά αγγέλων, που είχαν τας επτά φιάλας, και συνωµίλησε µαζή µου,
λέγων· “έλα να σου δείξω την κατάκρισιν και καταδίκην της πόρνης της µεγάλης (της διεφθαρµένης, δηλαδή, και
εξηχρειωµένης πολυαρίθµου πόλεως), η οποία κάθεται επάνω εις ύδατα πολλά (τα οποία συµβολίζουν λαούς και έθνη µε
αµαρτωλά και γήϊνα φρονήµατα, ωσάν την µεγάλην πόλιν).
Αποκ. 17,2  µεθ ής επόρνευσαν οι βασιλείς της γής, και εµεθύσθησαν οι κατοικούντες την γήν εκ τού οίνου της πορνείας
αυτής.
Αποκ. 17,2  Με αυτήν διεφθάρησαν και εξεφαυλίσθησαν οι βασιλείς της γης και εµέθυσαν οι κάτοικοι της γης από τον
οίνον της πορνείας της” (από την µεθυστικήν ζάλην και παραφοράν της ηθικής εξαθλιώσεώς της).
Αποκ. 17,3  και απήνεγκέ µε εις έρηµον εν πνεύµατι. και είδον γυναίκα καθηµένην επί το θηρίον το κόκκινον, γέµον
ονόµατα βλασφηµίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.
Αποκ. 17,3  Και µε µετέφερε εν εκστάσει κατά ένα τρόπον πνευµατικόν εις ένα τόπον έρηµον από την χάριν του Θεού και
τους ανθρώπους του Θεού. Και είδα µίαν γυναίκα (που εξεικόνιζε την διεφθαρµένην Ρωµην) να κάθεται επάνω στο θηρίον
το κόκκινον (το αιµοχαρές και αιµατοβαµµένον από τα εγκλήµατά του), το οποίον ήτο γεµάτον από βλασφηµίας και είχε
επτά κεφαλάς και δέκα κέρατα (τα οποία συµβολίζουν ασεβείς αυτοκράτορας, που είχαν θεοποιήσει τον εαυτόν τους).
Αποκ. 17,4  και η γυνή ήν περιβεβληµένη πορφυρούν και κόκκινον και κεχρυσωµένη χρυσίω και λίθω τιµίω και
µαργαρίταις, έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τή χειρί αυτής, γέµον βδελυγµάτων, και τα ακάθαρτα της πορνείας της γής,
Αποκ. 17,4  Και η γυναίκα αυτή εφορούσε πολύτιµον πορφυρούν ένδυµα, κατακόκκινον όµως από τα αίµατα, και ήτο
χρυσωµένη και κοσµηµένη µε χρυσά στολίδια και πολυτίµους λίθους και µαργαριτάρια. Και είχε στο χέρι της ποτήρι
χρυσό, που ήτο γεµάτο από τα αηδιαστικά βδελύγµατα της αποχαλινωµένης ειδωλολατρίας· εκρατούσε δε ακόµη και τα
ακάθαρτα έργα της φαυλότητός της, που εµόλυναν την γην.
Αποκ. 17,5  και επί το µέτωπον αυτής όνοµα γεγραµµένον· µυστήριον, Βαβυλών η µεγάλη, η µήτηρ των πορνών και των
βδελυγµάτων της γής.
Αποκ. 17,5  Και επάνω στο µέτωπον αυτής ήτο γραµµένον όνοµα, που εφαίνετο µυστηριώδες και ακατάληπτο· “Βαβυλών η
µεγάλη, η πρωτεύουσα και η µητέρα πολυαρίθµων διεφθαρµένων πόλεων, τόπος φαυλότητος και ειδωλολατρίας, που είναι
βδελύγµατα της γης”.
Αποκ. 17,6  και είδον την γυναίκα µεθύουσαν εκ τού αίµατος των αγίων και εκ τού αίµατος των µαρτύρων Ιησού. και
εθαύµασα ιδών αυτήν θαύµα µέγα.
Αποκ. 17,6  Και είδα αυτήν την γυναίκα να µεθά από το αίµα των Χριστιανών και από το αίµα των µαρτύρων του Ιησού,
τους οποίους εµισούσε και κατεδίωκε, δια να τους εξοντώση. Και όταν την είδα, εθαύµασα µεγάλον θαυµασµόν και δια την
µεγαλοπρεπή εµφάνισίν της και δια την εξοντωτικήν της δύναµιν εναντίον των πιστών.
Αποκ. 17,7  Καί είπέ µοι ο άγγελος· διατί εθαύµασας; εγώ ερώ σοι το µυστήριον της γυναικός και τού θηρίου τού
βαστάζοντος αυτήν, τού έχοντος τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα.
Αποκ. 17,7  Και µου είπεν ο άγγελος· “διατί εθαύµασες; Εγώ θα σου είπω και θα σου εξηγήσω το ακατάληπτον δια τους
πολλούς µυστικόν, σχετικώς µε την γυναίκα και µε το θηρίον, που την βαστάζει, και το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και
τα δέκα κέρατα.
Αποκ. 17,8  Τό θηρίον ό είδες, ήν και ουκ έστι, και µέλλει αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν· και
θαυµάσονται οι κατοικούντες επί της γής, ών ου γέγραπται το όνοµα επί το βιβλίον της ζωής από καταβολής κόσµου,
βλεπόντων το θηρίον ότι ήν, και ουκ έστι και παρέσται.
Αποκ. 17,8  Το θηρίον, το οποίον είδες (και το οποίον συµβολίζει τους ασεβείς και τον εαυτόν τους θεοποιούντας
αυτοκράτορας, όπως και τας διεφθαρµένας βασιλείας των) ήτο κάποτε και δεν υπάρχει πλέον, διότι έχει συντριβή. Και
µέλλει πάλιν να ανεβή από την άβυσσον και να ενσαρκωθή στο πρόσωπον των αθέων ηγετών και αυτοκρατοριών , αλλά
και πάλιν µέλλει να υπάγη στον όλεθρον και τον αφανισµόν κατανικηµένον από την δύναµιν του Χριστού. Και οι κάτοικοι
της γης, των οποίων το όνοµα δεν είναι γραµµένον στο βιβλίον της ζωής από τότε που εκτίζετο ο κόσµος, θα θαυµάσουν,
όταν ίδουν ότι το θηρίον υπήρχε µεν κάποτε και δεν υπάρχει, και όµως πάλιν θα παρουσιασθή.
Αποκ. 17,9  Ώδε ο νούς ο έχων σοφίαν. αι επτά κεφαλαί όρη επτά εισιν, όπου η γυνή κάθηται επ αυτών,
Αποκ. 17,9  Εδώ δείχνεται ο νους, ο οποίος έχει την σοφίαν του Θεού. Αι επτά κεφαλαί, επί των οποίων κάθεται η γυναίκα,
συµβολίζουν επτά όρη, επάνω εις τα οποία η διεφθαρµένη Ρωµη είναι κτισµένη.
Αποκ. 17,10  και βασιλείς επτά εισιν· οι πέντε έπεσαν, ο είς εστιν, ο άλλος ούπω ήλθε, και όταν έλθη, ολίγον αυτόν δεί µείναι.



Αποκ. 17,10  Συµβολίζουν ακόµη και επτά βασιλείς, που εκπροσωπούν επτά βασιλείας ασεβείς και διεφθαρµένας. Αι πέντε,
αι προχριστιανικαί, έπεσαν, η µία υπάρχει ακόµη. Η άλλη, η του αντιχρίστου, δεν ήλθεν ακόµη. Και όταν έλθη θα είναι
προσωρινή και παροδική. Ολίγον χρόνον θα µείνη σύµφωνα µε το σχέδιον του Θεού.
Αποκ. 17,11  και το θηρίον ό ήν και ουκ έστι, και αυτός όγδοός εστι, και εκ των επτά εστι, και εις απώλειαν υπάγει.
Αποκ. 17,11  Και το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν υπάρχει πλέον, είναι και αυτό ο όγδοος βασιλεύς, που κατά τα φρονήµατα
και την κακίαν είναι από τους επτά προηγουµένους βασιλείς, (διότι αυτό ενέπνεε και εκείνους). Και αυτό θα είναι
παροδικόν, διότι βαδίζει προς την καταστροφήν και τον εξαφανισµόν.
Αποκ. 17,12  και τα δέκα κέρατα ά είδες δέκα βασιλείς εισιν, οίτινες βασιλείαν ούπω έλαβον, αλλ εξουσίαν ως βασιλείς µίαν
ώραν λαµβάνουσι µετά τού θηρίου.
Αποκ. 17,12  Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, συµβολίζουν δέκα βασιλείς, οι οποίοι δεν εβασίλευσαν ακόµη, αλλά σαν
βασιλείς παίρνουν βασιλικήν εξουσίαν επί µίαν ώραν (επί µικρόν δηλαδή χρονικόν διάστηµα) και θα βασιλεύσουν µαζή µε
το θηρίον ολίγον χρόνον.
Αποκ. 17,13  ούτοι µίαν γνώµην έχουσι, και την δύναµιν και την εξουσίαν αυτών τώ θηρίω διδόασιν .
Αποκ. 17,13  Και αυτοί έχουν τα ίδια φρονήµατα και τας ιδίας διαθέσεις, και δίδουν στο θηρίον την δύναµιν και την
εξουσίαν των.
Αποκ. 17,14  ούτοι µετά τού αρνίου πολεµήσουσι, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι κύριος κυρίων εστί και βασιλεύς
βασιλέων, και οι µετ αυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.
Αποκ. 17,14  Αυτοί, (µοχθηρά και αιµοβόρα όργανα του θηρίου καθώς είναι) θα πολεµήσουν εναντίον του Αρνίου, αλλά θα
τους νικήση το Αρνίον, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων, και αυτοί που είναι µαζή του και
αποτελούν την βασιλικήν του παράταξιν, είναι οι προσκεκληµένοι και διαλεγµένοι από τον Θεόν πιστοί”.
Αποκ. 17,15  Καί λέγει µοι· τα ύδατα ά είδες, ού η πόρνη κάθηται, λαοί και όχλοι εισί και έθνη και γλώσσαι.
Αποκ. 17,15  Και µου είπεν ο άγγελος· “τα νερά, τα οποία είδες, επάνω εις τα οποία εκάθητο η διεφθαρµένη πόλις, η Ρωµη,
είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι διάφοροι, επάνω εις τα οποία κυριαρχεί η πόρνη, δηλαδή η ενσάρκωσις της
διαφθοράς.
Αποκ. 17,16  και τα δέκα κέρατα ά είδες και το θηρίον, ούτοι µισήσουσι την πόρνην και ηρηµωµένην ποιήσουσιν αυτήν και
γυµνήν, και τας σάρκας αυτής φάγονται, και αυτήν κατακαύσουσιν εν πυρί.
Αποκ. 17,16  Και τα δέκα κέρατα, που είδες και τα οποία συµβολίζουν δέκα βασιλείς και το θηρίον, που τους εµπνέει, όλοι
αυτοί θα µισήσουν την διεφθαρµένην Ρωµην και την κοσµοκρατορίαν της, θα εξεγερθούν εναντίον της, (διότι ανάµεσα
στους κακούς κυριαρχεί κατά κανόνα το ανθρωποκτόνον και καταστρεπτικόν µίσος) και θα την κάµουν έρηµον και
γυµνήν από τα πλούτη και την δόξαν της, θα καταφάγουν τας σάρκας της (θα διαµοιρασθούν δηλαδή µεταξύ των τας
περιοχάς της) και θα την κατακαύσουν µε φωτιάν.
Αποκ. 17,17  ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών ποιήσαι την γνώµην αυτού, και ποιήσαι µίαν γνώµην και δούναι την
βασιλείαν αυτών τώ θηρίω, άχρι τελεσθώσιν οι λόγοι τού Θεού.
Αποκ. 17,17  Διότι ο Θεός, (που υποτάσσει και τους κακούς εις τα σχέδια του) έδωσεν εις τας καρδίας των βουλήν και
απόφασιν να κάµουν το θέληµά του και να συµφωνήσουν µε µίαν γνώµην µεταξύ των και να δώσουν την βασιλείαν των
στο θηρίον, µέχρις ότου λάβουν πλήρη πραγµατοποίησιν οι λόγοι του Θεού.
Αποκ. 17,18  και η γυνή ήν είδες έστιν η πόλις η µεγάλη η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γής.
Αποκ. 17,18  Και η γυναίκα, την οποίαν είδες, είναι η πόλις η µεγάλη, η Ρωµη, η οποία εκτείνει τώρα την κυριαρχίαν της
επάνω στους βασιλείς της γης”, (δια να θερίση µετ' ολίγον την καταστροφήν της από αυτούς τούτους τους βασιλείς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18
Αποκ. 18,1  Μετά ταύτα είδον άλλον άγγελον καταβαίνοντα εκ τού ουρανού, έχοντα εξουσίαν µεγάλην, και η γη εφωτίσθη
εκ της δόξης αυτού,
Αποκ. 18,1  Επειτα από αυτά είδα άλλον άγγελον να κατεβαίνη από τον ουρανόν µε εξουσίαν µαγάλην, και η γη
επληµµύρησε φως από την ολόλαµπρον δόξαν του.
Αποκ. 18,2  και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγων· έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η µεγάλη, και εγένετο κατοικητήριον δαιµονίων και
φυλακή παντός πνεύµατος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και µεµισηµένου·
Αποκ. 18,2 —Και έκραξε µε φωνήν µεγάλην, λέγων· “έπεσε, έπεσε η Βαβυλών η µεγάλη και έγινε κατοικητήριον των
δαιµόνων και καταφύγιον παντός ακαθάρτου πνεύµατος και απόκρυφη φωλιά κάθε ακαθάρτου και αντιπαθητικού
ορνέου.
Αποκ. 18,3  ότι εκ τού οίνου τού θυµού της πορνείας αυτής πέπωκαν πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γής µετ αυτής
επόρνευσαν, και οι έµποροι της γής εκ της δυνάµεως τού στρήνους αυτής επλούτησαν.
Αποκ. 18,3  Και µετεβλήθη εις ερείπια, διότι από τον δραστικόν οίνον της ακολάστου και παραφόρου αυτής φαυλότητος
έχουν πιεί όλα τα έθνη. Και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν µαζή της και οι έµποροι της γης επλούτησαν από τους
ηδυπαθείς και παραφόρους πόθους της”.
Αποκ. 18,4  Καί ήκουσα άλλην φωνήν εκ τού ουρανού λέγουσαν· έξελθε εξ αυτής ο λαός µου, ίνα µη συγκοινωνήσητε ταίς
αµαρτίαις αυτής, και ίνα εκ των πληγών αυτής µη λάβητε·
Αποκ. 18,4  Και ήκουσα άλλην φωνήν από τον ουρανόν να λέγη· “εβγάτε έξω απ' αυτήν την αµαρτωλήν πόλιν σεις, που
αποτελείτε τον λαόν µου, δια να µη γίνετε συµµέτοχοι εις τας αµαρτίας της και να µη λάβετε µέρος εις τας τιµωρίας της.
Αποκ. 18,5  ότι εκολλήθησαν αυτής αι αµαρτίαι άχρι τού ουρανού, και εµνηµόνευσεν ο Θεός τα αδικήµατα αυτής.
Αποκ. 18,5  Διότι ανέβηκαν οι αµαρτίες της µέχρι του ουρανού και εθυµήθηκε ο Θεός τας αδικίας της”.
Αποκ. 18,6  απόδοτε αυτή ως και αυτή απέδωκε, και διπλώσατε αυτή διπλά κατά τα έργα αυτής· εν τώ ποτηρίω ώ εκέρασε,
κεράσατε αυτή διπλούν.
Αποκ. 18,6  Και διέταξεν η φωνή τους εχθρούς της· “ανταποδώστε της κτυπήµατα και πληγάς, όπως και αυτή απέδωσεν
στους άλλους, και διπλασιάστε τα κτυπήµατά σας εναντίον της και ανταποδώστε της διπλάς καταστροφάς σύµφωνα µε
τα έργα της. Μεσα στο ποτήριον της καταστροφής, που εκέρασε αυτή τους άλλους, κεράστε την σεις διπλάσια τώρα.
Αποκ. 18,7  όσα εδόξασεν εαυτήν και εστρηνίασε, τοσούτον δότε αυτή βασανισµόν και πένθος. ότι εν τή καρδία αυτής λέγει,



ότι κάθηµαι καθώς βασίλισσα και χήρα ουκ ειµί και πένθος ου µη ίδω,
Αποκ. 18,7  Οσον αλαζονικά εδόξασε τον εαυτόν της και παράφορα ερρίφθη εις την φαυλότητα, τόσον πολύν βασανισµόν
και βαρύ πένθος αποδώσατε εις αυτήν. Διότι µέσα εις την αλαζονικήν και διεστραµµένην καρδίαν της λέγει, ότι κάθηµαι
σαν βασίλισσα και δεν είµαι χήρα και δεν θα ίδω ποτέ πένθος.
Αποκ. 18,8  διά τούτο εν µια ηµέρα ήξουσιν αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λιµός, και εν πυρί κατακαυθήσεται·
ότι ισχυρός Κύριος Θεός ο κρίνας αυτήν.
Αποκ. 18,8  Δια τούτο αιφνιδίως και εις µίαν ηµέραν θα πέσουν επάνω της όλαι αι πληγαί της, θάνατος και πένθος και
πείνα, και θα κατακαή εξ ολοκλήρου µε το πυρ. Διότι ο Κυριος και Θεός, που την έκρινε και την κατεδίκασε, είναι
παντοδύναµος και εκτελεί τας δικαίας αποφάσεις του.
Αποκ. 18,9  και κλαύσουσιν αυτήν και κόψονται επ αυτή οι βασιλείς της γής οι µετ αυτής πορνεύσαντες και στρηνιάσαντες,
όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρώσεως αυτής,
Αποκ. 18,9  Και θα την θρηνολογήσουν και θα κάµουν κοπετόν δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι οποίοι διεφθάρησαν µαζή
της και εφλογίσθησαν από τους παραφόρους πόθους, όταν θα βλέπουν τον καπνόν της πυρκαϊάς της.
Αποκ. 18,10  από µακρόθεν εστηκότες διά τον φόβον τού βασανισµού αυτής, λέγοντες· ουαί ουαί, η πόλις η µεγάλη
Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, ότι µια ώρα ήλθεν η κρίσις σου.
Αποκ. 18,10  Και θα στέκουν από µακρυά γεµάτοι φόβον εξ αιτίας του βασανισµού της, θρηνολογούντες· Αλλοίµονον,
αλλοίµονον, η πόλις η µεγάλη η Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι έξαφνα µέσα εις µίαν ώραν ήλθεν η καταδίκη και η
τιµωρία σου!
Αποκ. 18,11  και οι έµποροι της γής κλαύσουσι και πενθήσουσιν επ αυτή , ότι τον γόµον αυτών ουδείς αγοράζει ουκέτι,
Αποκ. 18,11  Και οι έµποροι της γης θα κλαύσουν και θα πενθήσουν δι' αυτήν, διότι το πολύτιµον φορτίον των
εµπορευµάτων των κανείς πλέον δεν το αγοράζει.
Αποκ. 18,12  γόµον χρυσού και αργύρου και λίθου τιµίου και µαργαρίτου, και βυσσίνου και πορφύρας και σηρικού και
κοκκίνου, και πάν ξύλον θύϊνον και πάν σκεύος ελεφάντινον και πάν σκεύος εκ ξύλου τιµιωτάτου και χαλκού και σιδήρου
και µαρµάρου,
Αποκ. 18,12 Φορτίον χρυσού και αργύρου και πολυτίµου λίθου και µαργαριταριού και πολυτελούς βυσσίνου ενδύµατος και
πορφύρας και µεταξωτού και κοκκίνου υφάσµατος και κάθε σκεύος καµωµένο από ευώδες ξύλον κέδρου και κάθε σκεύος
από ελεφαντοστούν και κάθε σκεύος από πολυτιµότατον ξύλον και χαλκόν και σίδηρον και µάρµαρον.
Αποκ. 18,13  και κινάµωµον και άµωµον και θυµιάµατα, και µύρον και λίβανον και οίνον και έλαιον και σεµίδαλιν και
σίτον και κτήνη και πρόβατα, και ίππων και ρεδών και σωµάτων, και ψυχάς ανθρώπων.
Αποκ. 18,13  Κανείς πλέον δεν αγοράζει κανέλλαν και άµωµον (πολύτιµον αρωµατώδες φυτόν) και θυµιάµατα και µύρον
και λιβάνι και οίνον και έλαιον και σεµιγδάλι και σίτον και κτήνη και πρόβατα και φορτίον ίππων και τετρατρόχων
αµαξών και σωµάτων, που πωλούν οι σωµατέµποροι, όπως και άλλους ζωντανούς ανθρώπους.
Αποκ. 18,14  και η οπώρα της επιθυµίας της ψυχής σου απώλετο από σού, και πάντα τα λιπαρά και τα λαµπρά απήλθεν
από σού, και ουκέτι ου µη αυτά ευρήσεις.
Αποκ. 18,14  Και τα οπωρικά, που επιθυµούσε η ψυχή σου, εχάθηκαν πλέον από σε και όλα τα λιπαρά και τα πολυδάπανα
και τα νόστιµα έφυγαν από σε και δεν θα τα εύρης πλέον.
Αποκ. 18,15  οι έµποροι τούτων, οι πλουτήσαντες απ αυτής, από µακρόθεν στήσονται διά τον φόβον τού βασανισµού αυτής
κλαίοντες και πενθούντες,
Αποκ. 18,15  Οι έµποροι όλων αυτών των ειδών, που επλούτησαν από την καταστραφείσαν πόλιν, θα σταθούν µακρυά
φοβούµενοι και τρέµοντες τον βασανισµόν της και θα κλαίουν και θα πενθούν
Αποκ. 18,16  λέγοντες· ουαί ουαί, η πόλις η µεγάλη, η περιβεβληµένη βύσσινον και πορφυρούν και κόκκινον και
κεχρυσωµένη εν χρυσίω και λίθω τιµίω και µαργαρίταις, ότι µια ώρα ηρηµώθη ο τοσούτος πλούτος.
Αποκ. 18,16  λέγοντες· “αλοίµονον, αλλοίµονον, η πόλις η µεγάλη, που είχεν ενδυθή σαν βασίλισσα πολύτιµον βύσσινον
ένδυµα και πορφυρούν και κόκκινον και ήτο χρυσωµένη και κοσµηµένη µε χρυσά στολίδια και πολύτιµον λίθον και
µαργαριτάρια, αλλοίµονον, διότι έξαφνα µέσα εις µίαν ώραν ερηµώθηκε ο τόσον µεγάλος και πολύτιµος πλούτος της”.
Αποκ. 18,17  και πάς κυβερνήτης και πάς ο επί τόπον πλέων, και ναύται και όσοι την θάλασσαν εργάζονται, από µακρόθεν
έστησαν,
Αποκ. 18,17  Και κάθε κυβερνήτης πλοίου και καθένας, που πλέει στον τόπον της αµαρτωλού Βαβυλώνος, και οι ναύται και
όσοι εργάζονται εις την θάλασσαν εστάθηκαν από µακρυά
Αποκ. 18,18  και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρώσεως αυτής, λέγοντες· τις οµοία τή πόλει τή µεγάλη;
Αποκ. 18,18  και βλέποντες τον καπνόν της πυρκαϊάς της έκραζαν, λέγοντες· “ποία άλλη πόλις της οικουµένης ήτο οµοία µε
την πόλιν αυτήν την µεγάλην;”
Αποκ. 18,19  και έβαλον χούν επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες· ουαί ουαί, η πόλις η
µεγάλη, εν ή επλούτησαν πάντες οι έχοντες τα πλοία εν τή θαλάσση εκ της τιµιότητος αυτής· ότι µια ώρα ηρηµώθη.
Αποκ. 18,19  Και από την µεγάλην των θλίψιν έρριψαν χώµα επάνω εις τα κεφάλια των και έκραζαν κλαίοντες και
πενθούντες και λέγοντες· “αλλοίµονον, αλλοίµονον, η πόλις η µεγάλη, µέσα εις την οποίαν επλούτησαν από την ακριβή
πώλησιν των εµπορευµάτων των όλοι όσοι είχαν τα πλοία εις την θάλασσαν και έκαµαν µεταφοράς και εµπόρια!
Αλοίµονον, διότι µέσα εις µίαν ώραν ερηµώθηκε”.
Αποκ. 18,20  Ευφραίνου επ αυτή, ουρανέ, και οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήται, ότι έκρινεν ο Θεός το κρίµα υµών εξ
αυτής.
Αποκ. 18,20  Και ο άγγελος εστράφη τώρα προς τον ουρανόν και εφώναξε µε χαρούµενην φωνήν· “ευφραίνου δια την
δικαίαν καταστροφήν της αµαρτωλής πόλεως, ουρανέ και οι άγιοι που υπάρχουν στον ουρανόν και οι απόστολοι και οι
προφήται, διότι έκρινε και εδίκασεν ο Θεός την αµαρτωλήν πόλιν, και η τιµωρία της είναι απόδοσις δικαιοσύνης δια τους
διωγµούς, που έκαµε εναντίον σας, και δια το αίµα σας, που έχυσε”.
Αποκ. 18,21  Καί ήρεν είς άγγελος ισχυρός λίθον ως µύλον µέγαν και έβαλεν εις την θάλασσαν λέγων· ούτως ορµήµατι
βληθήσεται Βαβυλών η µεγάλη πόλις, και ου µη ευρεθή έτι.
Αποκ. 18,21  Και ένας δυνατός άγγελος εσήκωσε ένα µεγάλον, βαρύν λίθον σαν µυλόπετραν και τον έρριψε µε ορµήν εις την



θάλασσαν, λέγων· “µε τέτοια ορµή θα κτυπηθή η Βαβυλών, η πόλις η µεγάλη και δεν θα υπάρξη πλέον”.
Αποκ. 18,22  και φωνή κιθαρωδών και µουσικών και αυλητών και σαλπιστών ου µη ακουσθή εν σοί έτι, και πάς τεχνίτης
πάσης τέχνης ου µη ευρεθή εν σοί έτι, και φωνή µύλου ου µη ακουσθή εν σοί έτι,
Αποκ. 18,22  Και φωνή κιθαρωδών και µουσικών και εκείνων που παίζουν αυλόν, και φωνή σαλπιγκτών δεν θ' ακουσθή
πλέον µέσα εις την περιοχήν σου. Και κανένας τεχνίτης κάθε τέχνης δεν θα ευρεθή πλέον ανάµεσα εις σε και η βοή µύλου
δεν θα ακουσθή πλέον εις τα ερείπιά σου.
Αποκ. 18,23  και φώς λύχνου ου µη φανή εν σοί έτι, και φωνή νυµφίου και νύµφης ου µη ακουσθή εν σοί έτι· ότι οι έµποροί
σου ήσαν οι µεγιστάνες της γής, ότι εν τή φαρµακεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη,
Αποκ. 18,23  Και φως λύχνου δεν θα φανή εις τα χαλάσµατά σου και χαρµόσυνος φωνή νυµφίου και νύµφης δεν θα
ακουσθή στον τόπον σου. Διότι οι άπληστοι έµποροί σου, οι πλουτοκράται και εκµεταλευταί, ήσαν οι κύριοι και οι
δυνάσται της οικουµένης· διότι µε τα µαγικά σου φάρµακα και τας αµαρτωλάς γοητείας σου επλανήθησαν και
παρεσύρθησαν εις την εξαχρείωσιν όλα τα έθνη.
Αποκ. 18,24  και εν αυτή αίµατα προφητών και αγίων ευρέθη και πάντων των εσφαγµένων επί της γής.
Αποκ. 18,24  Και µέσα εις αυτήν την αµαρτωλήν Βαβυλώνα ευρέθησαν αίµατα προφητών και αγίων και όλων των
µαρτύρων, που δια την πίστιν του Αρνίου εσφάγησαν εις την γην .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19
Αποκ. 19,1  Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν µεγάλην όχλου πολλού εν τώ ουρανώ λεγόντων· αλληλούϊα· η σωτηρία και η
δόξα και η δύναµις τού Θεού ηµών,
Αποκ. 19,1  Επειτα από αυτά ήκουσα σαν φωνήν µεγάλην λαού πολλού, των στον ουρανόν αγγέλων και αγίων, που έλεγαν·
“αλληλούϊα (=αινείτε τον Κυριον)· η σωτηρία και η δόξα και η δύναµις είναι του Θεού µας και από εκείνον χορηγείτε.
Αποκ. 19,2  ότι αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις αυτού· ότι έκρινε την πόρνην την µεγάλην, ήτις διέφθειρε την γήν εν τή
πορνεία αυτής, και εξεδίκησε το αίµα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής.
Αποκ. 19,2  Ας είναι δοξασµένος πάντοτε, διότι είναι αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις και αι αποφάσστου· διότι έκρινε και
κατεδίκασε την πόρνην την µεγάλην, (την φαύλη Βαβυλώνα), η οποία διέφθειρε την γην µε την φαυλότητά της,
(κατεδίωκε τους πιστούς) και ο δίκαιος Θεός εξεδικήθη το αίµα των πιστών δούλων του, που εχύθη από το χέρι της”.
Αποκ. 19,3  και δεύτερον είρηκαν· αλληλούϊα· και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 19,3  Και δια δευτέραν φοράν είπαν· “αλληλούϊα· και ο καπνός από το καταστρεπτικόν πυρ, που την ερήµωσε
οριστικώς, ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων”.
Αποκ. 19,4  και έπεσαν οι είκοσι και τέσσαρες πρεσβύτεροι και τα τέσσαρα ζώα και προσεκύνησαν τώ Θεώ τώ καθηµένω
επί τώ θρόνω λέγοντες· αµήν, αλληλούϊα.
Αποκ. 19,4  Και οι είκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι και τα τέσσαρα ζώα έπεσαν µε απέραντον σεβασµόν και επροσκύνησαν τον
δίκαιον Θεόν, τον καθήµενον επάνω στον θρόνον λέγοντες. “Αµήν, αλληλούϊα”.
Αποκ. 19,5  και φωνή από τού θρόνου εξήλθε λέγουσα· αινείτε τον Θεόν ηµών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούµενοι
αυτόν, οι µικροί και οι µεγάλοι.
Αποκ. 19,5  Και φωνή αγγέλων, των περιστοιχούντων τον Θεόν, εβγήκε από τον θρόνον, λέγουσα· “αινείτε τον Θεόν ηµών
όλοι οι δούλοι αυτού και οι φοβούµενοι αυτόν, οι µικροί και οι µεγάλοι”.
Αποκ. 19,6  Καί ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων·
αλληλούϊα· ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ.
Αποκ. 19,6  Και ήκουσα σαν φωνήν πλήθους λαού και σαν βοήν πολλών υδάτων, που πίπτουν εις µεγάλους καταρράκτας,
και σαν κρότους ισχυρών βροντών, που έλεγαν· “αλληλούϊα, διότι εβασίλευσε Κυριος ο Θεός, ο παντοκράτωρ.
Αποκ. 19,7  χαίρωµεν και αγαλλιώµεθα και δώµεν την δόξαν αυτώ, ότι ήλθεν ο γάµος τού αρνίου και η γυνή αυτού
ητοίµασεν εαυτήν.
Αποκ. 19,7  Ας χαίρωµεν και ας ευφραινώµεθα και ας δώσωµεν εις αυτόν δόξαν, διότι ήλθεν ο καιρός να γίνη ο γάµος του
Αρνίου (του Χριστού, του ουρανίου νυµφίου) και η γυναίκα του (η πνευµατική νύµφη, η Εκκλησία) έχει ετοιµάσει τον
ευατόν της”.
Αποκ. 19,8  και εδόθη αυτή ίνα περιβάληται βύσσινον λαµπρόν καθαρόν· το γάρ βύσσινον τα δικαιώµατα των αγίων εστί.
Αποκ. 19,8  Και εδόθη εις αυτήν από τον Θεόν να ενδυθή λαµπρόν, ολοκάθαρον βύσσινον ιµάτιον, διότι το βύσσινον ένδυµα
είναι αι αρεταί των πιστών, αι οποίαι αποτελούν ολόλαµπρον στόλισµα της θριαµβευούσης εις ουρανούς Εκκλησίας.
Αποκ. 19,9  Καί λέγει µοι· γράψον, µακάριοι οι εις το δείπνον τού γάµου τού αρνίου κεκληµένοι. και λέγει µοι· ούτοι οι λόγοι
αληθινοί τού Θεού εισι.
Αποκ. 19,9  Και εν συνεχεία µου είπεν ο άγγελος· “γράψε· µακάριοι και τρισευτυχισµένοι είναι οι προσκεκληµένοι στο
βασιλικόν δείπνον του γάµου του Αρνίου”. Και µου είπεν ακόµη· “αυτοί οι λόγοι, που αναφέρονται εις την ατελείωτον
µακαριότητα των πιστών µετά του Χριστού, είναι αληθινοί, λόγοι αυτού του Θεού”.
Αποκ. 19,10  Καί έπεσα έµπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνήσαι αυτώ. και λέγει µοι· όρα µη· σύνδουλός σού ειµι και των
αδελφών σου των εχόντων την µαρτυρίαν Ιησού· τώ Θεώ προσκύνησον· η γάρ µαρτυρία τού Ιησού εστι το πνεύµα της
προφητείας.
Αποκ. 19,10  Και έπεσα εµπρός εις τα πόδια του αγγέλου, δια να τον προσκυνήσω. Και µου είπε· “πρόσεχε µη κάµης κάτι
τέτοιο· είµαι και εγώ σύνδουλός σου και ένας από τους αδελφούς σου, που έλαβαν και κρατούν την οµολογίαν και
µαρτυρίαν της πίστεώς των στον Ιησούν Χριστόν. Τον Θεόν προσκύνησε· διότι η προαγγελία, που σου έκαµα εγώ περί
αυτών που θα γίνουν στο µέλλον, δεν προέρχεται από εµέ, αλλά δίδεται ως προφητικόν χάρισµα από την µαρτυρίαν και
οµολογίαν της πίστεως προς τον Ιησούν”.
Αποκ. 19,11  Καί είδον τον ουρανόν ανεωγµένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήµενος επ αυτόν, καλούµενος πιστός και
αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεµεί·
Αποκ. 19,11  Και είδον τον ουρανόν ανοικτόν. Και ιδού ένας ίππος λευκός και ο καθήµενος επάνω εις αυτόν εκαλείτο
αξιόπιστος κατά πάντα και αληθινός, και κρίνει και δικάζει µε δικαιοσύνην και πολεµεί µε ακατανίκητον δύναµιν.
Αποκ. 19,12  οι δε οφθαλµοί αυτού ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού διαδήµατα πολλά, έχων ονόµατα



γεγραµµένα, και όνοµα γεγραµµένον ό ουδείς οίδεν ει µη αυτός,
Αποκ. 19,12  Τα δε µάτια του είναι σαν φλόγα φωτιάς, (ώστε τίποτε να µη µένη αφανές και κρυµµένον ενώπιόν του, να είναι
δε φως δια τους δικαίους και πυρ καταστρεπτικόν δια τους αµαρτωλούς). Και, διότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, φέρει
επάνω εις την κεφαλήν του διαδήµατα πολλά , που έχουν ονόµατα πολλά, δια να φανερώνουν τα αναρίθµητα αυτού
βασιλικά προσόντα και προνόµια. Και έχει ακόµη και ένα όνοµα γραµµένον, το οποίον κανένας άλλος δεν γνωρίζει εις
όλον το βάθος και πλάτος παρά µόνον αυτός, (διότι αναφέρεται εις την απειροτέλειον αυτού θεότητα).
Αποκ. 19,13  και περιβεβληµένος ιµάτιον βεβαµµένον εν αίµατι, και κέκληται το όνοµα αυτού, ο λόγος τού Θεού.
Αποκ. 19,13  Και έχει ενδυθή ιµάτιον βαµµένον µε αίµα (µε το ιδικόν του αίµα, το οποίον έχυσε επάνω στον σταυρόν) και το
όνοµά του έχει κληθή προαιωνίως “ο Λογος του Θεού”.
Αποκ. 19,14  και τα στρατεύµατα τα εν τώ ουρανώ ηκολούθει αυτώ επί ίπποις λευκοίς , ενδεδυµένοι βύσσινον λευκόν
καθαρόν.
Αποκ. 19,14  Και τα επουράνια στρατεύµατα τον ακολουθούσαν ως Κυριον των δυνάµεων επάνω εις λευκούς ίππους και
ήσαν όλοι ενδεδυµένοι µε ολόλευκον, κατακάθαρον βύσσινον ένδυµα.
Αποκ. 19,15  και εκ τού στόµατος αυτού εκπορεύεται ροµφαία οξεία δίστοµος, ίνα εν αυτή πατάσση τα έθνη· και αυτός
ποιµανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί την ληνόν τού οίνου τού θυµού της οργής τού Θεού τού παντοκράτορος.
Αποκ. 19,15  Και από το στόµα του εξέρχεται ο αληθινός και παντοδύναµος λόγος του, σαν δίκοπο κοφτερό µαχαίρι, δια να
κτυπήση µε την δύναµιν του προστάγµατός του όλα τα έθνη. Και αυτός θα ποιµάνη τους λαούς µε ράβδον σιδηράν, µε
απεριόριστον δύναµιν και εξουσίαν. Και αυτός πατεί στον ληνόν της ακατανικήτου δικαίας οργής του Θεού, του
παντοκράτορος, (δια να τιµωρή εν ονόµατι του Πατρός τους εσκληρυµένους εις την αµαρτίαν των ασεβείς).
Αποκ. 19,16  και έχει επί το ιµάτιον και επί τον µηρόν αυτού όνοµα γεγραµµένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων.
Αποκ. 19,16  Και επάνω στο ένδυµά του, στο µέρος όπου αυτό καλύπτει τον µηρόν του, είναι γραµµένον το όνοµα “βασιλεύς
βασιλέων και κύριος κυρίων”.
Αποκ. 19,17  Καί είδον ένα άγγελον εστώτα εν τώ ηλίω, και έκραξεν εν φωνή µεγάλη λέγων πάσι τοίς ορνέοις τοίς
πετοµένοις εν µεσουρανήµατι· δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το µέγα τού Θεού,
Αποκ. 19,17  Και είδα ένα άγγελόν που εστέκετο µε θείαν λαµπρότητα ψηλά στον ήλιον, και ο οποίος έκραξε µε φωνήν
µεγάλην, διατάσσων και λέγων εις όλα τα όρνεα, που πετούν εις τα µεσουράνια· “ελάτε, µαζευθήτε στο µεγάλο δείπνο της
οργής του Θεού,
Αποκ. 19,18  ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των
καθηµένων επ αυτών, και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων, και µικρών τε και µεγάλων.
Αποκ. 19,18  δια να φάγετε σάρκας ασεβών βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και
εκείνων, που κάθηνται επάνω στους ίππους, και σάρκας όλων, ελευθέρων και δούλων και µικρών και µεγάλων, όλων
εκείνων που υπεδουλώθησαν και επροσκύνησαν το θηρίον”.
Αποκ. 19,19  Καί είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γής και τα στρατεύµατα αυτών συνηγµένα ποιήσαι τον πόλεµον
µετά τού καθηµένου επί τού ίππου και µετά τού στρατεύµατος αυτού.
Αποκ. 19,19  Και είδα το θηρίον, τον αντίχριστον, και τους ασεβείς βασιλείς της γης και τα στρατεύµατά των συναθρισµένα
δια να κάµουν πόλεµον εναντίον του καθηµένου επάνω στον λευκόν ίππον και εναντίον της ουρανίας στρατιάς του.
Αποκ. 19,20  και επιάσθη το θηρίον και ο µετ αυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σηµεία ενώπιον αυτού, εν οίς επλάνησε
τους λαβόντας το χάραγµα τού θηρίου και τους προσκυνούντας τή εικόνι αυτού· ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίµνην
τού πυρός την καιοµένην εν θείω.
Αποκ. 19,20  Και επιάσθηκε αιχµάλωτον το θηρίον και µαζή µε αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος είχε κάµει τα
παραπλανητικά σατανικά θαύµατα εµπρός εις αυτό, µε τα οποία εξηπάτησε και παρεπλάνησε αυτούς, που εδέχθησαν την
χαραγµένην σφραγίδα του θηρίου και προσκυνούν σαν Θεόν την εικόνα του. Ζωντανοί ερρίφθησαν και οι δύο εις την
λίµνην της φωτιάς, που καίεται συνεχώς και ακαταπαύστως µε θειάφι.
Αποκ. 19,21  και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τή ροµφαία τού καθηµένου επί τού ίππου, τή εξελθούση εκ τού στόµατος αυτού·
και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.
Αποκ. 19,21  Και οι υπόλοιποι εφονεύθησαν σαν µε ροµφαίαν από το παντοδύναµον πρόσταγµα, που εβγήκε από το στόµα
του Χριστού, του καθηµένου επάνω στον λευκόν ίππον. Και όλα τα όρνεα εχόρτασαν από τας σάρκας των εξολοθρευθέντων
εχθρών του Μεσσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20
Αποκ. 20,1  Καί είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ τού ουρανού, έχοντα την κλείν της αβύσσου και άλυσιν µεγάλην επί την
χείρα αυτού.
Αποκ. 20,1  Και είδα άγγελον να κατεβαίνη από τον ουρανόν, να κρατή το κλειδί της αβύσσου του Αδου και να έχη επάνω
στο χέρι του µια µεγάλη αλυσίδα.
Αποκ. 20,2  και εκράτησε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, ός εστι Διάβολος και ο Σατανάς ο πλανών την οικουµένην,
και έδησεν αυτόν χίλια έτη,
Αποκ. 20,2  Και συνέλαβε τον δράκοντα, τον αρχαίον όφιν, που παρέσυρε εις την αµαρτίαν τους πρωτοπλάστους, και ο
οποίος είναι ο διάβολος και ο σατανάς που έχει ως έργον του να συκοφαντή τον Θεόν και να παρασύρη εις την πλάνην την
οικουµένην. Και τον έδεσε, δια να µένη αιχµάλωτος και ανίκανος να βλάψη επί ωρισµένην χρονικήν περίοδον, που
συµβολίζεται µε χίλια έτη.
Αποκ. 20,3  και έβαλεν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισε και εσφράγισεν επάνω αυτού, ίνα µη πλανά έτι τα έθνη, άχρι
τελεσθή τα χίλια έτη· µετά ταύτα δεί αυτόν λυθήναι µικρόν χρόνον.
Αποκ. 20,3  Και τον έρριψεν εις την άβυσσον του Αδου και έκλεισε και εσφράγισε ασφαλώς την σκοτεινήν φυλακήν επάνω
από αυτόν, δια να µη παρασύρη πλέον εις τας πλάνας τα έθνη, µέχρις ότου συµπληρωθούν τα χίλια έτη. Μετά ταύτα
πρέπει, σύµφωνα µε την βουλήν του Θεού, να λυθή και να απολυθή αυτός δι' ολίγον χρόνον.
Αποκ. 20,4  Καί είδον θρόνους, και εκάθησαν επ αυτούς, και κρίµα εδόθη αυτοίς, και τας ψυχάς των πεπελεκισµένων διά
την µαρτυρίαν Ιησού και διά τον λόγον τού Θεού, και οίτινες ου προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και ουκ



έλαβον το χάραγµα επί το µέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών· και έζησαν και εβασίλευσαν µετά τού Χριστού χίλια
έτη·
Αποκ. 20,4  Και είδα θρόνους και εκάθισαν επάνω εις αυτούς οι Απόστολοι, όπως τους είχεν υποσχεθή ο Χριστός, και οι
άγιοι. Και εδόθη εις αυτούς από τον Θεόν δικαστική εξουσία. Και είδα τας ψυχάς αυτών, που είχαν πελεκηθή µε τσεκούρια
και θανατωθή µε βασανιστικόν τρόπον δια την µαρτυρίαν και την οµολογίαν της πίστεώς των στον Ιησούν και δια τον
λόγον του Θεού, και οι οποίοι δεν επροσκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν εδέχθησαν να πάρουν το
χάραγµα της σφραγίδος του επάνω εις τα µέτωπά των και επάνω στο χέρι των. Και αυτοί έζησαν και εβασίλευσαν και
εδοξάσθησαν µαζή µε τον Χριστόν κατά το διάστηµα αυτό, που συµβολίζεται µε τα χίλια έτη.
Αποκ. 20,5  και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν έως τελεσθή τα χίλια έτη. αύτη η ανάστασις η πρώτη.
Αποκ. 20,5  Οι δε υπόλοιποι από τους νεκρούς, οι ασεβείς και αµετανόητοι, δεν ανέζησαν κατά την περίοδον αυτήν, µέχρις
ότου συµπληρωθούν τα χίλια έτη. Αυτή η αναβίωσις των δικαίων δια τα χίλια αυτά έτη, είναι η πρώτη ανάστασις.
Αποκ. 20,6  µακάριος και άγιος ο έχων µέρος εν τή αναστάσει τή πρώτη· επί τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν,
αλλ έσονται ιερείς τού Θεού και τού Χριστού, και βασιλεύσουσι µετ αυτού χίλια έτη.
Αποκ. 20,6  Μακάριος και άγιος είναι εκείνος που θα έχη µέρος εις την πνευµατικήν αυτήν, την πρώτην ανάστασιν. Επάνω
εις αυτούς δεν έχει καµµίαν εξουσίαν ο δεύτερος θάνατος, (ο πλήρης δηλαδή και αιώνιος χωρισµός από τον Θεόν), αλλά θα
είναι ιερείς του Χριστού και του Θεού, και θα βασιλεύσουν µαζή µε τον Χριστόν επί χίλια έτη.
Αποκ. 20,7  Καί όταν τελεσθή τα χίλια έτη, λυθήσεται ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού,
Αποκ. 20,7  Και όταν συµπληρωθή η µακρά περίοδος, που συµβολίζεται µε τα χίλια έτη, θα λυθή ο σατανάς από την
φυλακήν του·
Αποκ. 20,8  και εξελεύσεται πλανήσαι τα έθνη τα εν ταίς τέσσαρσι γωνίαις της γής, τον Γώγ και τον Μαγώγ, συναγαγείν
αυτούς εις τον πόλεµον, ών ο αριθµός αυτών ως η άµµος της θαλάσσης.
Αποκ. 20,8  και θα βγη, δια να πλανήση τα άγρια έθνη, τα οποία µακράν από τους πιστούς θα ζουν εις τας τέσσαρας γωνίας
της γης, και τα οποία συµβολίζονται από τον Γωγ, τον σκληρόν βασιλέα, και τον Μαγώγ, τον βάρβαρον και άγριον λαόν
του. Αυτούς τους αγρίους και αιµοχαρείς, των οποίων ο αριθµός θα είναι σαν την άµµον της θαλάσσης, θα τους
συγκεντρώση ο σατανάς, δια να πολεµήσουν εναντίον του Χριστού.
Αποκ. 20,9  και ανέβησαν επί το πλάτος της γής, και εκύκλευσαν την παρεµβολήν των αγίων και την πόλιν την
ηγαπηµένην· και κατέβη πύρ εκ τού ουρανού από τού Θεού και κατέφαγεν αυτούς·
Αποκ. 20,9  Και ανέβησαν, πράγµατι, οι λαοί αυτοί και κατέκλυσαν την επιφάνεια της γης και περιεκύκλωσαν την
παράταξιν των αγίων και την αγαπηµένην πόλιν του Θεού, την νέαν Σιών, την στρατευοµένην Εκκλησίαν. Και κατέβηκε
φωτιά από τον ουρανόν και τους κατέφαγε.
Αποκ. 20,10  και ο διάβολος ο πλανών αυτούς εβλήθη εις την λίµνην τού πυρός και τού θείου, όπου και το θηρίον και ο
ψευδοπροφήτης, και βασανισθήσονται ηµέρας και νυκτός εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 20,10  Και ο διάβολος, που τους παραπλανούσε στο ψεύδος και εις την κακίαν, ερρίφθη εις την λίµνην της φωτιάς και
του θειαφιού, όπου ήσαν το θηρίον, δηλαδή ο αντίχριστος, και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βασανισθούν εκεί ακατάπαυστα
ηµέραν και νύκτα στους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 20,11  Καί είδον θρόνον µέγαν λευκόν και τον καθήµενον επ αυτώ, ού από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και
τόπος ουχ ευρέθη αυτοίς.
Αποκ. 20,11  Και είδα θρόνον µεγάλον, ολόλευκον, και εκείνον, που εκάθητο επάνω εις αυτόν, τον Χριστόν, και από το
πρόσωπον του οποίου έφυγε και εχάθηκε η φθαρτή ουσία και το προσωρινόν σχήµα της γης και του ουρανού, και δεν
ευρέθη τόπος και τρόπος δια την παλαιάν των υπόστασιν, (διότι ο Χριστός θα αναδηµιουργούσε τώρα νέους ουρανούς και
νέαν γην).
Αποκ. 20,12  και είδον τους νεκρούς, τους µεγάλους και τους µικρούς, εστώτας ενώπιον τού θρόνου, και βιβλία ηνοίχθησαν·
και άλλο βιβλίον ηνοίχθη, ό εστι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραµµένων εν τοίς βιβλίοις κατά τα έργα
αυτών.
Αποκ. 20,12  Και είδα τους νεκρούς των αιώνων, τους µεγάλους και τους µικρούς, να στέκωνται εµπρός στον θρόνον του
Χριστού. Και είδα ότι ηνοίχθησαν βιβλία, που είχαν γραµµένας τας πράξεις των ανθρώπων. Και άλλο βιβλίο ηνοίχθη, το
οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, διότι εις αυτό είναι γραµµένοι όσοι θα κληρονοµήσουν την αιωνίαν ζωήν. Και από όσα
είναι γραµµένα µέσα εις τα βιβλία εκρίθησαν όλοι οι νεκροί, σύµφωνα µε τα έργα των.
Αποκ. 20,13  και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή , και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν
αυτοίς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών.
Αποκ. 20,13  Και έδωσεν η θάλασσα τους νεκρούς, που είχαν πνιγή εις αυτήν· και ο θάνατος και ο Αδης έδωσαν, επίσης,
όλους τους νεκρούς. Και εκρίθησαν ο καθένας σύµφωνα µε τα έργα των.
Αποκ. 20,14  και ο θάνατος και ο άδης εβλήθησαν εις την λίµνην τού πυρός· ούτος ο θάνατος ο δεύτερός εστιν .
Αποκ. 20,14  Και τότε ο θάνατος και ο Αδης ερρίφθησαν εις την λίµνην του πυρός, (δια να µη εξέλθουν ποτέ πλέον από εκεί.
Θα έχουν καταργηθή δια παντός). Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος δηλαδή χωρισµός από τον Θεόν, η φρικτή και
ατελείωτος κόλασις.
Αποκ. 20,15  και εί τις ουχ ευρέθη εν τή βίβλω της ζωής γεγραµµένος, εβλήθη εις την λίµνην τού πυρός.
Αποκ. 20,15  Και οποίος δεν ευρέθηκε γραµµένος στο βιβλίον της ζωής ερρίφθη εις την λίµνην της φωτιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21
Αποκ. 21,1  Καί είδον ουρανόν καινόν και γήν καινήν· ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ουκ
έστιν έτι.
Αποκ. 21,1  Και είδα νέον ουρανόν και νέαν γην, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, µε την ουσίαν και την µορφήν που
είχαν, σαν φθαρτοί και άστατοι που ήσαν, έφυγαν. Και η θάλασσα, σύµβολον της χαώδους καταστάσεως που είχεν
επικρατήσει εις την οικουµένην εξ αιτίας της αµαρτίας, δεν υπάρχει πλέον.
Αποκ. 21,2  και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήµ καινήν είδον καταβαίνουσαν εκ τού ουρανού από τού Θεού, ητοιµασµένην
ως νύµφην κεκοσµηµένην τώ ανδρί αυτής.



Αποκ. 21,2  Και είδα την πόλιν την αγίαν, την Ιερουσαλήµ, την θριαµβεύουσαν και ένδοξον Εκκλησίαν, νέαν και αυτήν, να
κατεβαίνη από τον ουρανόν, από τον Θεόν, ετοιµασµένη και στολισµένη σαν νύµφη δια τον άνδρα της, τον Χριστόν.
Αποκ. 21,3  και ήκουσα φωνής µεγάλης εκ τού ουρανού λεγούσης· ιδού η σκηνή τού Θεού µετά των ανθρώπων, και
σκηνώσει µετ αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός µετ αυτών έσται,
Αποκ. 21,3  Και ήκουσα φωνήν µεγάλην από τον ουρανόν να λέγη “ιδού, αυτή είναι η αιωνία και αληθινή σκηνή, όπου θα
συγκατοική ο Θεός µε τους δικαίους ανθρώπους. Και θα κατοικήση µαζή µε αυτούς, και αυτοί θα είναι λαός ιδικός του και
ο ίδιος ο Θεός θα είναι µαζή των.
Αποκ. 21,4  και εξαλείψει απ αυτών ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλµών αυτών, και ο θάνατος ουκ έσται έτι, ούτε
πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ έσται έτι· ότι τα πρώτα απήλθον.
Αποκ. 21,4  Και θα εξαφανίση ο Θεός από τα µάτια των κάθε δάκρυ (διότι δεν θα έχουν πλέον καµµίαν θλίψιν και κανένα
πόνον) και ο θάνατος δεν θα υπάρχη πλέον, ούτε πένθος ούτε θρηνώδης κραυγή ούτε πόνος θα υπάρχη πλέον. Διότι αι
προηγούµεναι θλίψεις και κακοπάθειαι επέρασαν πλέον δια παντός).
Αποκ. 21,5  Καί είπεν ο καθήµενος επί τώ θρόνω· ιδού καινά ποιώ πάντα. και λέγει µοι· γράψον, ότι ούτοι οι λόγοι πιστοί και
αληθινοί εισι.
Αποκ. 21,5  Και είπεν ο Θεός, που κάθηται επάνω στον θρόνον· “ιδού, κάµνω τα πάντα νέα”. Και µου είπε· “γράψε αυτά που
ήκουσες, διότι οι λόγοι αυτοί είναι αξιόπιστοι και αληθινοί”.
Αποκ. 21,6  και είπέ µοι· γέγονεν. εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. εγώ τώ διψώντι δώσω εκ της πηγής τού ύδατος της
ζωής δωρεάν.
Αποκ. 21,6  Και µου είπε· “έχουν γίνει όλα νέα, όπως υπεσχέθην και διέταξα. Εγώ είµαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος,
που κλείω στον ευατόν µου όλην την δηµιουργίαν, την αιτίαν και τον σκοπόν της. Εγώ, εις εκείνον που διψά την
δικαιοσύνην, την ειρήνη, την αιωνίαν ζωήν, θα του δώσω δωρεάν από την πηγήν του ύδατος της αιωνίου ζωής.
Αποκ. 21,7  ο νικών, έσται αυτώ ταύτα, και έσοµαι αυτώ Θεός και αυτός έσται µοι υιός.
Αποκ. 21,7  Ο νικητής στον αγώνα της πίστεως και της αρετής θα αποκτήση τα αγαθά αυτά, και θα είµαι δι' αυτόν Θεός
και αυτός θα είναι δι' εµέ υιός.
Αποκ. 21,8  τοίς δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγµένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρµακοίς και ειδωλολάτραις και
πάσι τοίς ψευδέσι το µέρος αυτών εν τή λίµνη τή καιοµένη εν πυρί και θείω, ό εστιν ο θάνατος ο δεύτερος.
Αποκ. 21,8  Εις δε τους δειλούς, που υπεδουλώθησαν στον αντίχριστον και την αµαρτίαν, και στους απίστους και στους
βδελυρούς και ακαθάρτους δια την αποκρουστικήν φαυλότητα των, και στους φονείς και τους πόρνους και τους µάγους
και τους ειδωλολάτρας και εις όλους, που υπεδουλώθησαν θεληµατικά στο ψεύδος και την κακίαν, επιφυλάσσεται αιώνιος
τόπος καταδίκης των µέσα εις την λίµνην, που καίεται ακατάπαυστα µε φωτιά και θειάφι. Και αυτός είναι ο δεύτερος
θάνατος”, (ο οριστικός δηλαδή και αµετάκλητος χωρισµός των από τον Θεόν και η αιωνία των καταδίκη εις την κόλασιν ).
Αποκ. 21,9  Καί ήλθεν είς των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας τας γεµούσας των επτά πληγών των εσχάτων ,
και ελάλησε µετ εµού λέγων· δεύρο δείξω σοι την νύµφην την γυναίκα τού αρνίου.
Αποκ. 21,9  Και ήλθεν ένας από τους επτά αγγέλους, που είχαν τας επτά φιάλας τας γεµάτας από τας επτά τελευταίας
πληγάς, και ωµίλησε µαζή µου, λέγων. “έλα, να σου δείξω την νύµφην, την γυναίκα του Αρνίου, την θριαµβεύουσαν
Εκκλησίαν”.
Αποκ. 21,10  και απήνεγκέ µε εν πνεύµατι επ όρος µέγα και υψηλόν, και έδειξέ µοι την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήµ
καταβαίνουσαν εκ τού ουρανού από τού Θεού,
Αποκ. 21,10  Με επήρε και µε µετέφερε µε το πνεύµα µου εν εκστάσει εις όρος µέγα και υψηλόν και από εκεί µου έδειξε την
πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήµ, την βασιλείαν των ουρανών, που είχεν ετοιµάσει ο Θεός, να κατεβαίνη από τον ουρανόν.
Αποκ. 21,11  έχουσαν την δόξαν τού Θεού· ο φωστήρ αυτής όµοιος λίθω τιµιωτάτω, ως λίθω ιάσπιδι κρυσταλλίζοντι·
Αποκ. 21,11  Και είχε την απερίγραπτον δόξαν του Θεού. Το φως και η λαµπρότης, που απήστραπτε εις αυτήν, ωµοίαζε µε
πολυτιµότατον λίθον· ήτο σαν διαµάντι κρυσταλλένιο.
Αποκ. 21,12  έχουσα τείχος µέγα και υψηλόν, έχουσα πυλώνας δώδεκα, και επί τοίς πυλώσιν αγγέλους δώδεκα, και ονόµατα
επιγεγραµµένα, ά εστιν ονόµατα των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ.
Αποκ. 21,12  Και είχεν ολόγυρα µεγάλο και υψηλόν τείχος (δια να συµβολίζεται η απόλυτος πλέον ασφάλειά της),
ευρύχωρες και µεγάλες πύλες δώδεκα, κατά τον αριθµόν των δώδεκα φύλων του νέου Ισραήλ της χάριτος, και δώδεκα
άγγελοι ήσαν εις τας πύλας αυτάς, επάνω εις τας οποίας είχαν επιγραφή ονόµατα, τα ονόµατα των δώδεκα φυλών, των
απογόνων του Ισραήλ.
Αποκ. 21,13  απ ανατολών πυλώνες τρεις, και από βορά πυλώνες τρεις, και από νότου πυλώνες τρεις, και από δυσµών
πυλώνες τρεις.
Αποκ. 21,13  Και υπήρχαν τρεις µεγαλοπρεπείς πύλες εις την ανατολικήν πλευράν του τείχους και τρεις εις την βορείαν και
τρεις µεγαλοπρεπείς πύλες εις την νοτίαν και τρεις εις την δυτικήν πλευράν.
Αποκ. 21,14  και το τείχος της πόλεως έχον θεµελίους δώδεκα , και επ αυτών δώδεκα ονόµατα των δώδεκα αποστόλων τού
αρνίου.
Αποκ. 21,14  Και το τείχος της πόλεως είχε δώδεκα θεµέλια , και επάνω εις αυτά ήσαν δώδεκα ονόµατα, των δώδεκα
Αποστόλων του Αρνίου.
Αποκ. 21,15  Καί ο λαλών µετ εµού είχε µέτρον κάλαµον χρυσούν, ίνα µετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το
τείχος αυτής.
Αποκ. 21,15  Και ο άγγελος, που συνωµιλούσε µαζή µου, είχε ως µέτρον ένα χρυσό καλάµι (σύµβολον της δόξης αυτού και
της πόλεως), δια να µετρήση την πόλιν και τας πύλας και το τείχος της.
Αποκ. 21,16  και η πόλις τετράγωνος κείται, και το µήκος αυτής όσον και το πλάτος. και εµέτρησε την πόλιν εν τώ καλάµω
επί σταδίους δώδεκα χιλιάδων· το µήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί.
Αποκ. 21,16  Και η πόλις είναι τετράγωνη (σύµβολον της στερεότητός της) και το µήκος της είναι όσον και το πλάτος της.
Και εµέτρησε την πόλιν µε το χρυσό καλάµι και την ευρήκε να εκτείνεται εις δώδεκα χιλιάδες στάδια (δηλαδή δύο χιλιάδες
διακόσια και πλέον χιλιόµετρα). Και το µήκος της και το πλάτος της και το ύψος της είναι ίσα .
Αποκ. 21,17  και εµέτρησε το τείχος αυτής εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών, µέτρον ανθρώπου, ό εστιν αγγέλου.



Αποκ. 21,17  Και εµέτρησε το ύψος του τείχους αυτής και ευρήκε τον συµβολικόν αριθµόν εκατόν σαράντα τέσσαρας
πήχεις. Μετρηµα που έκαµνε ο άγγελος µε το συνιθισµένο ανθρώπινον µέτρον. (Η τεραστία έκτασις της λαµπροτάτης
αυτής πόλεως µαρτυρεί την άνεσιν και την ανάπαυσιν, που θα έχουν οι κάτοικοί της).
Αποκ. 21,18  και ήν η ενδόµησις τού τείχους αυτής ίασπις, και η πόλις χρυσίον καθαρόν, όµοιον υάλω καθαρώ.
Αποκ. 21,18  Και το οικοδοµικόν υλικόν του τείχους της είναι διαµάντι, και ολόκληρος η πόλις από καθαρό χρυσάφι, που
ακτινοβολεί σαν καθαρό γυαλί.
Αποκ. 21,19  οι θεµέλιοι τού τείχους της πόλεως παντί λίθω τιµίω κεκοσµηµένοι· ο θεµέλιος ο πρώτος ίασπις , ο δεύτερος
σάπφειρος, ο τρίτος χαλκηδών, ο τέταρτος σµάραγδος,
Αποκ. 21,19  Τα θεµέλια του τείχους της πόλεως είναι στολισµένα µε κάθε πολύτιµον λίθον. Ο πρώτος θεµέλιός της είναι
διαµάντι, ο δεύτερος ζαφείρι, ο τρίτος χαλκηδών, ο τέταρτος σµαράγδι,
Αποκ. 21,20  ο πέµπτος σαρδόνυξ, ο έκτος σάρδιον, ο έβδοµος χρυσόλιθος, ο όγδοος βήρυλλος, ο ένατος τοπάζιον, ο δέκατος
χρυσόπρασος, ο ενδέκατος υάκινθος, ο δωδέκατος αµέθυστος.
Αποκ. 21,20  ο πέµπτος σαρδόνυξ (πολύτιµος λίθος µε χρώµα καστανοκόκκινον), ο εκτός κοκκινόχρωµος πολύτιµος λίθος, ο
έβδοµος χρυσόλιθος, ο όγδοος βήρυλλος (θαλασσόχρωµος πολύτιµος λίθος), ο ένατος τοπάζιον (πολύτιµος πρασινωπός
λίθος), ο δέκατος χρυσοπράσινος, ο ενδέκατος υάκινθος (όµοιος µε ζαφείρι) και ο δωδέκατος κοκκινωπός πολύτιµος
αµέθυστος. (Και συµβολίζουν οι πολυτιµότατοι αυτοί λίθοι τας εξαιρέτους αρετάς των αγίων Αποστόλων).
Αποκ. 21,21  και οι δώδεκα πυλώνες δώδεκα µαργαρίται· ανά είς έκαστος των πυλώνων ήν εξ ενός µαργαρίτου. και η
πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαυγής.
Αποκ. 21,21  Και οι δώδεκα πύλες της πόλεως ήσαν δώδεκα τεράστια µαργαριτάρια. Καθε µία από τας πύλας είχε
κατασκευασθή από ένα τεράστιο πολυτιµότατο µαργαριτάρι. Και η πλατεία της πόλεως ήτο ολοκάθαρο χρυσάφι, σαν
γυαλί διαφανές και ακτινοβόλον.
Αποκ. 21,22  Καί ναόν ουκ είδον εν αυτή· ο γάρ Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ ναός αυτής εστι, και το αρνίον.
Αποκ. 21,22  Και ναόν δεν είδα µέσα εις την πόλιν. Και τούτο, διότι ο Κυριος, ο Θεός ο παντοκράτωρ, και το Αρνίον, είναι ο
απειροτέλειος και ζων ναός της πόλεως, ώστε να λατρεύωνται κατ' ευθείαν από τους πιστούς.
Αποκ. 21,23  και η πόλις ου χρείαν έχει τού ηλίου ουδέ της σελήνης ίνα φαίνωσιν αυτή· η γάρ δόξα τού Θεού εφώτισεν
αυτήν, και ο λύχνος αυτής το αρνίον.
Αποκ. 21,23  Και η πόλις δεν είχεν ανάγκην από τον ήλιον ούτε από την σελήνην, δια να την φωτίζουν. Διότι η
αποστράπτουσα δόξα του Θεού την επληµµύριζεν στο φως, και ακτινοβόλον λύχνον της έχει το Αρνίον.
Αποκ. 21,24  και περιπατήσουσι τα έθνη διά τού φωτός αυτής, και οι βασιλείς της γής φέρουσι την δόξαν και την τιµήν
αυτών εις αυτήν,
Αποκ. 21,24  Και τα έθνη, που ήσαν άλλοτε ειδωλολατρικά, πολίται τώρα της βασιλείας του Θεού, θα περιπατήσουν και θα
ζήσουν εις την αγίαν πόλιν, φωτιζόµενοι από το θείον της φως. Και οι λυτρωµένοι βασιλείς της γης θα προσφέρουν εις την
πόλιν την δόξαν των και το µεγαλείον των.
Αποκ. 21,25  και οι πυλώνες αυτής ου µη κλεισθώσιν ηµέρας· νύξ γάρ ουκ έσται εκεί·
Αποκ. 21,25  Και αι πύλαι αυτής δεν θα κλεισθούν ποτέ κατά την ατελείωτον ηµέραν της αιωνιότητος, διότι νύκτα και
σκότος δεν θα υπάρχουν πλέον εις αυτήν.
Αποκ. 21,26  και οίσουσι την δόξαν και την τιµήν των εθνών εις αυτήν.
Αποκ. 21,26  Και θα προσφέρουν εις αυτήν την δόξαν και το µεγαλείον των εθνών, που έχουν λυτρωθή δια της θυσίας του
Χριστού.
Αποκ. 21,27  και ου µη εισέλθη εις αυτήν πάν κοινόν και ο ποιών βδέλυγµα και ψεύδος, ει µη οι γεγραµµένοι εν τώ βιβλίω
της ζωής τού αρνίου.
Αποκ. 21,27  Και δεν θα εισέλθη ποτέ εις αυτήν τίποτε το ακάθαρτον· δεν θα εισέλθη εκείνος που έπραξε βδελυράς πράξεις η
ο,τι άλλο υπαγορεύει το ψεύδος της πλάνης και της αµαρτίας. Εις αυτήν θα εισέλθουν µόνον όσοι είναι γραµµένοι στο
βιβλίον της ζωής του Αρνίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22
Αποκ. 22,1  Καί έδειξέ µοι ποταµόν ύδατος ζωής λαµπρόν ως κρύσταλλον, εκπορευόµενον εκ τού θρόνου τού Θεού και τού
αρνίου.
Αποκ. 22,1  Και ο άγγελος µου έδειξε τον ποταµόν του ύδατος της ζωής, διαυγή και λαµπρόν σαν το κρύσταλλον, ο οποίος
επήγαζε και εξεχύνετο από τον θρόνον της χάριτος του Θεού και του Αρνίου.
Αποκ. 22,2  εν µέσω της πλατείας αυτής και τού ποταµού εντεύθεν και εκείθεν ξύλον ζωής, ποιούν καρπούς δώδεκα, κατά
µήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα τού ξύλου εις θεραπείαν των εθνών.
Αποκ. 22,2  Και στο µέσον της πλατείας της πόλεως και του ποταµού, ποτιζόµενον απ' εδώ και απ' εκεί από τα ύδατα του
ποταµού, υπήρχε το δένδρον της ζωής, το οποίον έκαµνε δώδεκα καρπούς· κάθε µήνα έδιδε τον καρπόν του, και τα φύλλα
του δένδρου αυτού προορίζονται δια τους εθνικούς (που ερρύθµιζαν την ζωήν των σύµφωνα µε τον νόµον της
συνειδήσεως, διότι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστόν).
Αποκ. 22,3  και πάν κατάθεµα ουκ έσται έτι· και ο θρόνος τού Θεού και τού αρνίου εν αυτή έσται, και οι δούλοι αυτού
λατρεύσουσιν αυτώ
Αποκ. 22,3  Και δι' εκείνους που θα εισέλθουν εις την αγίαν πόλιν, δεν υπάρχει κανένας φόβος εξώσεώς των. Και ο θρόνος
του Θεού και του Αρνίου θα υπάρχη αιωνίως εις την πόλιν αυτήν, και οι δούλοι του Θεού θα τον λατρεύσουν,
Αποκ. 22,4  και όψονται το πρόσωπον αυτού, και το όνοµα αυτού επί των µετώπων αυτών.
Αποκ. 22,4  Και θα ίδουν το πρόσωπόν του, την δόξαν της θεότητος του, και θα φέρουν µε χαράν το όνοµά του επάνω εις τα
µέτωπά των (δια να δηλωθή έτσι, ότι ανήκουν εις αυτόν και µετέχουν ως ιδικοί του εις την θείαν του δόξαν).
Αποκ. 22,5  και νύξ ουκ έσται έτι, και ου χρεία λύχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς, και βασιλεύσουσιν
εις τους αιώνας των αιώνων.
Αποκ. 22,5  Και νύκτα δεν θα υπάρχη πλέον εκεί, ούτε και καµµία ανάγκη λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κυριος ο Θεός θα
φωτίζη αυτούς µε το απρόσιτον υπέρλαµπρον αυτού φως, και θα βασιλεύσουν στους αιώνας των αιώνων.



Αποκ. 22,6  Καί λέγει µοι· ούτοι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των πνευµάτων των προφητών απέστειλε
τον άγγελον αυτού δείξαι τοίς δούλοις αυτού ά δεί γενέσθαι εν τάχει.
Αποκ. 22,6  Και µου είπεν ο άγγελος· “όλοι αυτοί οι λόγοι, που περιέχονται στο βιβλίον, είναι απολύτως αξιόπιστοι και
αληθινοί. Και Κυριος ο Θεός των αγγέλων και των προφητών έστειλε τον άγγελόν του να δείξη στους δούλους του, στους
πιστούς δηλαδή της Εκκλησίας, εκείνα τα οποία, σύµφωνα µε την θείαν βουλήν του, θα πραγµατοποιηθούν σύντοµα”.
Αποκ. 22,7  και ιδού έρχοµαι ταχύ. µακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας τού βιβλίου τούτου.
Αποκ. 22,7  “Και ιδού, λέγει ο Χριστός, έρχοµαι γρήγορα. Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος τηρεί τας προφητείας, που είναι
γραµµένες στο βιβλίον τούτο”.
Αποκ. 22,8  Καγώ Ιωάννης ο ακούων και βλέπων ταύτα. και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσαι έµπροσθεν των
ποδών τού αγγέλου τού δεικνύοντός µοι ταύτα.
Αποκ. 22,8  Και εγώ, που ήκουσα και είδα όλα αυτά, είµαι ο Ιωάννης. Και όταν τα ήκουσα και τα είδα, γεµάτος ιερόν δέος
και ευλάβειαν δι' αυτά, έπεσα να προσκυνήσω εµπρός εις τα πόδια του αγγέλου, που µου τα έδειχνε.
Αποκ. 22,9  και λέγει µοι· όρα µη· σύνδουλός σού ειµι και των αδελφών σου των προφητών και των τηρούντων τους λόγους
τού βιβλίου τούτου· τώ Θεώ προσκύνησον.
Αποκ. 22,9  Και µου είπεν ο άγγελος· “πρόσεξε, µη κάµης κάτι τέτοιο· διότι εγώ είµαι σύνδουλος ιδικός σου και των
προφητών και όλων εκείνων, οι οποίοι φυλάσσουν τα λόγια του βιβλίου τούτου. Τον Θεόν προσκύνησε”.
Αποκ. 22,10  Καί λέγει µοι· µη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας τού βιβλίου τούτου· ο καιρός γάρ εγγύς εστιν .
Αποκ. 22,10  Και µου είπεν ο Χριστός· “µη σφραγίσης, µη κρατήσης κρυµµένους και µυστικούς τους λόγους των
προφητειών, που περιέχονται στο βιβλίον τούτο, αλλά ανακοίνωσέ τους και διάδωσέ τους· διότι ο καιρός της
πραγµατοποιήσεώς των πλησιάζει”.
Αποκ. 22,11  ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι, και ο άγιος
αγιασθήτω έτι.
Αποκ. 22,11  (Ο καθένας είναι ελεύθερος να τους δεχθή η να τους αρνηθή. Θα βαστάση δι' αυτό την ευθύνην του). “Ο άδικος,
ας εξακολουθήση να διαπράττη τας αδικίας και αµαρτίας· ελεύθερος είναι. Οµοίως και ο ακάθαρτος, από τα ρυπαρά έργα
της διαφθοράς του ας γίνη περισσότερον ρυπαρός, εάν αυτό θέλη. Αλλά και ο δίκαιος, που έχει δώσει την θέλησίν του στο
αγαθόν, ας πραγµατοποιήση περισσοτέραν δικαιοσύνην. Οµοίως και ο άγιος, ας αγιασθή ακόµη περισσότερον.
Αποκ. 22,12  Ιδού έρχοµαι ταχύ, και ο µισθός µου µετ εµού, αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού.
Αποκ. 22,12  Ιδού έρχοµαι γρήγορα και έχω µαζή µου τον µισθόν, δια να ανταµείψω τον καθένα από τους πιστούς και
εναρέτους σύµφωνα µε τα έργα της ζωής του και την όλην κατάστασιν της καρδίας του.
Αποκ. 22,13  εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος.
Αποκ. 22,13  Εγώ είµαι το Α και το Ω, η απειροτελεία ύπαρξις, ο χωρίς αρχήν πρώτος και χωρίς τέλος έσχατος. Είµαι ο
αιώνιος και αναλλοίωτος, η δηµιουργική αρχή και αιτία των πάντων και ο ύψιστος σκοπός αυτών”.
Αποκ. 22,14  Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και τοίς πυλώσιν
εισέλθωσιν εις την πόλιν.
Αποκ. 22,14  Και ο άγγελος επρόσθεσε· “Μακάριοι είναι εκείνοι, που τηρούν τας εντολάς του Χριστού, δια να έχουν έτσι
εξουσίαν από τον Θεόν και δικαίωµα να τρέφωνται από το δένδρον της ζωής και να εισέλθουν ελεύθερα από τας πύλας εις
την πόλιν του Θεού, εις την βασιλείαν των ουρανών.
Αποκ. 22,15  έξω οι κύνες και οι φαρµακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πάς ο φιλών και ποιών
ψεύδος.
Αποκ. 22,15  Εξω οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι οποίοι κατατεµαχίζουν την Εκκλησίαν του Χριστού· έξω οι µάγοι και
οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και κάθε ένας, που αρνείται την αλήθειαν, αγαπά δε και ακολουθεί το ψεύδος
της αµαρτίας”.
Αποκ. 22,16  Εγώ Ιησούς έπεµψα τον άγγελόν µου µαρτυρήσαι υµίν ταύτα επί ταίς εκκλησίαις. εγώ ειµι η ρίζα και το γένος
Δαυΐδ, ο αστήρ ο λαµπρός ο πρωϊνός.
Αποκ. 22,16  “Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελόν µου να κηρύξη και µαρτυρήση εις σας όλα αυτά, που περιέχονται στο
βιβλίον τούτο, δια να γίνουν γνωστά εις τας Εκκλησίας. Εγώ είµαι η ρίζα του Δαυΐδ, ο γνήσιος αυτού απόγονος και
κληρονόµος των θείων επαγγελιών. Εγώ είµαι το λαµπρόν άστρον της αυγής, ο ανέσπερος ήλιος της δικαιοσύνης, που
χαρίζω την ατελείωτον αιωνίαν ηµέραν”.
Αποκ. 22,17  Καί το Πνεύµα και η νύµφη λέγουσιν· έρχου. και ο ακούων ειπάτω· έρχου. και ο διψών ερχέσθω, και ο θέλων
λαβέτω ύδωρ ζωής δωρεάν.
Αποκ. 22,17  Και το Πνεύµα το Αγιον και η νύµφη- Εκκλησία λέγουν· “έλα, Νυµφίε έλα”. Και καθένας, που ακούει τας
προφητείας αυτάς, ας είπη· “έλα, Νυµφίε, έλα”. Και καθένας που διψά τον Νυµφίον Χριστόν και την αιωνίαν µακαριότητα
ας έλθη· και όποιος θέλει, ας πάρη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.
Αποκ. 22,18  Μαρτυρώ εγώ παντί τώ ακούοντι τους λόγους της προφητείας τού βιβλίου τούτου. εάν τις επιθή επί ταύτα,
επιθήσει ο Θεός επ αυτόν τας πληγάς τας γεγραµµένας εν τώ βιβλίω τούτω·
Αποκ. 22,18  Εγώ, ο Ιωάννης, οµολογώ και διαβεβαιώνω καθένα, που ακούει τα λόγια των προφητειών του βιβλίου τούτου,
ότι εάν κανείς προσθέση εις αυτά, θα προσθέση ο Θεός επάνω εις αυτόν τας πληγάς και τας τιµωρίας, που είναι γραµµένες
στο βιβλίον τούτο.
Αποκ. 22,19  και εάν τις αφέλη από των λόγων τού βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το µέρος αυτού από τού
ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της αγίας, των γεγραµµένων εν τώ βιβλίω τούτω.
Αποκ. 22,19  Και εάν κανείς αφαιρέση από τα προφητικά λόγια του βιβλίου, θα αφαιρέση ο Θεός την µερίδα και την
συµµετοχήν του από το δένδρον της αιωνίου ζωής και από την αγίαν πόλιν , που είναι γραµµένα στο βιβλίον αυτό.
Αποκ. 22,20  Λέγει ο µαρτυρών ταύτα· ναί έρχοµαι ταχύ. αµήν, ναί έρχου, Κύριε Ιησού.
Αποκ. 22,20  Λεγει ο Χριστός, ο οποίος µαρτυρεί την απόλυτον αλήθειαν των προφητειών του βιβλίου. “Ναι, έρχοµαι
γρήγορα”. Και ο Ιωάννης µαζή µε όλην την Εκκλησίαν απαντούν· “αµήν· ναι, έλα, Κυριε Ιησού”.
Αποκ. 22,21  Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού µετά πάντων των αγίων· αµήν.
Αποκ. 22,21  Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι µε όλους τους Χριστιανούς. Αµήν.
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